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AFXΑΙΟΛΟΠΚAl ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ

Kat' ειδήσεις έκ Σμύρνης,α!άνασκαφαί τί?{ Περ
γάμου ήρχισαν άκριβώξ τήν Ιην Σεπτεμβρίοϋ ύπότών 
Αρχαιολόγων κ. κ. Δαϊρπφελδ και Κρόνζε έπϊ τής Δ. 
^itveis τον Γυμνασίου τών νέων, έφεραν δε είς φώς 
αρκετά Αρχαιολογικά Αντικείμενα κφί επί τοΰ λόφον 
Γιγμά. .

Είς τάςεφετείνάς ανασκαφάς τελούνται καί έργασίαι 
λίαν ένδιαφέρουσαι διά τήν Ιστορικήν πόλιν τών Άττα- 
λιδώι-αΐή άναοτήλωΟις τών εικόνων (έκ ιών σωζο- 
μένων) τοΰ ΓνμναοΙον τών νίοιν καί β'} ή ουγκόλλησις 
Απάντων τών μαρμαρίνων, τεμαχίων έξ Αγαλμάτων, 
Ατινα κατεοτράφηοαν Ιδίως κατά τους πρώτους χριοτ.α- 
νικούς χρόνους. .

Προς σνγκίλλησιν τών διαφόρων κατεστραμμένων 
.Αγαλμάτων Ανεχώρηοεν εκ Σμύρνης ό γλύπτης.‘Ιάκ. 
Ρήγος. ■

*
Είς τάς Παγασάς νέα εύρέθηοαν ευρήματα. Παρά τον 

ιστορικόν πύργον καί όπισθεν, τών έξωτερικών αύτοΰ 
τοίχων ευρέθησαν 80 νέαι στήλαι, ών πολλαί έγχρωμοι, 
‘Εξέχει αυτών μια αφιερωμένη είς Εύανδρσν τον Σά- 
μιον. Επίσης ανευρέθησαν περί τάς 30 νέαι έγχρω- 

■μ' ι πλάκες επί τών όποιων εινε «ζωγραφισμένοι διάφο
ροι παραστάσεις και ονόματα αρχαίων πόλεων. Μεταξύ 
τών εύρημάτων τούτων είνε καί μία στήλη, είς ήν άπο· 
δίδεται μεγίστη αρχαιολογική άξια, έπί τής όποιας φέ
ρονται {ζωγραφισμένα παραπετάσματα μετά πολλής τέ
χνης. Επίσης ανευρέθηοαν 20 νέαι επιτύμβιοι πλάκες 
γλυπτοί, αλλαι έγχρωμοι,άλλοι άπλαΐ καί έτεραι κοσμη
μένοι ΑΓανθεμίων.

■ Μεταξύ τών πλακών τούτων εύρέθηοαν καί τά έλλεί- 
ποντα τεμάχια τής θαυμάσιος εγχρώμου στήλης τής 
Φιλάς, ήτις σνμπληρουμίνηδι' αυτών θά είνε μοναδικής 
αρχαιολογικής αξίας Αντικείμενου. .

,*
Ό διάσημος Γάλλος .Αιγυπτιολόγος Μασπερώ άνα- 

κοινοί λίαν, ένδιαφερούσας λεπτομερείας είς τήν «Έφη 
μερίδα τών Συζητήσεων» περί περικοπών Απολεοθέν- 
των έργων τοΰ Μινάνδρου καί , Ανακαλυφθέντων προ 
δεκαπέντε περίπου μηνών ύπό τοΰ εφόρου τών αιγυ
πτιακώναρχαιοτήτων. Γουοταύαυ Δεφεβρ καί δημόοιευ- 
θέντων έσχάτως ΰαπάναις τής αιγυπτιακής Κύβερνήσεως. 
Οί πάπυροι, of περιέχοντες τάς. περικοπάς, Ανεκαλύφθη- 
σαν κατά τήν Ανασκαφήν τών θεμελίων οικίας τίνος 
τον χωρίου Κόμ-Ίτσγάον. Μεταξύ τών εύρεθεντων υπό 
τον Δεφεβρ αντικειμένων δπήρχϋν τριάκοντα' κύλινδροι 
ελληνικών κοπτικών χειρογράφων καί πολλά φύλλα βι
βλίου επί τοΰ πρώτου τών όποιων Ανεγράφετσ τό όνομα 

. τοΰ Μενάνδρου. Ή Ανακάλυψις έτηρήθη μυατική ίπί 
δέκα περίπου μήνας- μέχρις 8του έξηρευνήθη έπιμελώς 
τό έδαφος όπως βεβαιωθή ότι ονδ'εν είχεν άπομείνει.

1 Ό Μασπερώ έκφράζςι τήν έκπληξίν του διά τήν ΰ- 
παρξιν Ασυμπλήρωτου .τόμου τών έργων τοΰ Μενάνδρου 
είς ασημοτάτήν πολίχνην τοΰ Πόρτ-Σαΐτ καί έν μέοφ 
αύτοΰ δατις και αυτά,τά αιγυπτιακά ακόμη θά ώμίλει 

.μετά δυσχερείας. ,. .
Τά χειοόγραφα Αποτελοΰόι τεσσαράκοντα πέντε σελί

δας, έκ τών οποίων τινές μεν είνε πλήρεις, άλλοι δε 
τόσον βεβλαμμέναι, ώστε μετά μεγάλης δυσκολίας κα- 
τώρθωσεν ό Δεφεβρ ν’ άποκαταοτήοη τό κείμενον είς 
πολλά μέρη. Κατώρθωσεν έν τούτοις νά ερμηνεύση 13, 
028 στίχους άποτελοΐντας μέρος τεσσάρων κωμφδιών. 
Δύο εξ αυτών ήσαν ή «.Διαιτησία» καί ή «Περικειρο- 
μένη», αί αλλαι δ$ δύο {τιτλοφορούντο ό «Ήρως» καί 
ή «Γυνή τής Σάμου». Τοΰ «"Ηρωος» εύρέθηοαν ό 

κατάλογος τών χαρακτήρων καί όί 150 πρώτοι στίχοι, 
άλλ' ή αρχή τών άλλων έργων ελλείπει καθώς επίσης 
κοΐ τέσοάρες σελίδες έκ τών ανακαλυφθέντων παπύρων. 
Είναι έν τούτόις εύκολος ό καθορισμός των σκηνών χαι 
ή άποκατάοτασις τής πλοκής μετ' Αρκετής ακρίβειας.

Ή «Διαιτησία! έπί παραδέίγμανι είνε ή γνωστότατη 
Ιστορία γυναικός καλής οικογένειας προσβληθείοης κατά 
τινα νύκτα εορτής υπό αγνώστου Ανδρος, δοτις κατόπιν 
ένυμφεύθη τήν γυνάζκα, ήτις είχε χρησιμεύσει ώς μεσί- 
τρια είς τό νά ξελογιάση τήν προοβληθεϊσαν. Ό Μα- 
σπερώ λέγει, οτι όμοια πλοκή ήτις-Αποτελεί ίνέκτών 
εύνοούμένων θεμάτων τής έλληνικής κωμφδίας παρα
τηρείται είς τον «"Ηρώα» καί εις ,τήν «Γυναίκα τής 
Σάμου» καθώς έπίυης καί είς. τήν «Περικειρομένην», 
καί τοι ή ύπάθεσις τής τελευταίας ναύτης κωμφδίας είνε 
πολύ διαφορετική. Μέρος ετέρου αντιτύπου ίδιου έργου 
Αι ακάλυφθέν Χρό πέντε ετών είς τήν Βενέσαν υπό τών 
Γρήνφελλ καί Χαντ δίδει τόεύτυχες πέρας.είς- ένα. δι- 
πλοϊ-ν γάμον.· ■ ,·

Ό Μασπερώ λέγει, ότι παρ' δλην τήν ποικιλίαν'τών 
όνομάτων, οί χαρακτήρες καί αί εικόνες παρέχουν οχε- 
τικώς μικρόν πρωτοτυπίαν. Ή άξιά τοΰ Μενάνδρου δίν 
ουνίοτατο είς τήν έπινόησιγ άλλ’ εις τήν ευφυΐαν, διά 
τής όποιας {ζωντάνευε τον χαρακτήρα του, εις τάς ζωη
ρός εικόνας καί τήν γοργότητα τής γλώοοης διά τών ό
ποιων έδιδε ζωήν είς τούς τύπους, τούς όποιους είχον 
4ijjn<ovgp?oe« δίοι σχεδόν οί προκάτοχοί του.

Ή άνάκάλυφις έν τούτοις είναι Αρκετά σπουδαία, 
διότι δΓ αυτής πλουτίζεται ή αρχαία ελληνική φιλολο
γία δι' έργων θεωρούμενων ώ?· άπολεοθέντων. ·

*
Ό κ. Δαίρπφελδ ΑφΙκετο είς Πέργαμόν καί έπελή- 

φθη τών Αρχαιολογικών του έργαοιών. Ό καθηγητής 
έν συνεντεύξει έκτος Αλλων πολλών Ανέφερε καί περί 
τών ίν Πύλφ καί Δευκάδι άνασκαφών, διενεργουμένων 
ύπό διεύθυνσίν του.

Τάς ανασκάφάς τής ομηρικής πόλεως Πύλου, διενήρ- 
γησε κατά τόν Μάϊον μήνα, τών όποιων τά αποτελέσματα 
ήσαν λίαν λαμπρά καί Ικανοποιητικά. Εις αύτάς Ανεκα- 
λύφθησαν τάφοι-βασιλικοί, ή 'Ακρόπολις τοΰ Νέστορος 
καί άλλα αρχαιολογικά Αντικείμενα, Ατινα προύκάλεσαν 
τό μέγα ενδιαφέρον τών Εύραιπαία>ν Αρχαιολόγων. Είς 
δέ τούτων, ό διαπρεπής καθηγητής τοΰ έν Βιέννη Πα
νεπιστημίου καί διευθυντής τής Αρχαιολογικής συλλογής 
τοΰ Αύτοκρ. Οίκου Δρ. φόν Στάΐδερ,είπε μεταξύ Αλλων 
καί τά εξής ·

s Όποια ήτο ή Ακρόπολις του Νέστορος δεν δυνάμεθά 
νά έννοήσωμεν, διότι ό "Ομηρος δεν δίδει λεπτομερείς 
περιγραφάς τής Πύλου, οδι« eilgoj έκ τών Αλλων Αρ
χαίων 'Ελλήνων ποιητών *Οσφ εινε ελλιπής ή περιγραφή 
τών Μυκηνών, λέγει ό κ. Δρ. φόν Στάΐδερ, τόσφ> σπα-_ 
via εινε καί ή περιγραφή τών ανακτόρων του Νέστορος 
καί τών άρχα ιολ. μνημείων τής Άργολικής ναύτης πό
λεως Πύλου. Έν τούτοις δύναται νά ' θεωρηθή ώς βέ
βαιον, δτί ό σοφός αρχαιολόγος κ. Δαϊρπφελδ Ανέΰρε 
τους τάφους καί τά ανάκτορα τοΰ Νέστορος.

Ό κ. Δαϊρπφελδ, επιλέγει ό_.κ. φον Στάΐδερ, είνε 
. έν τή αρχαιολογική καί Αρχιτεκτονική έπιστήμή Αληθής 
μεγαλοφυια εις τον είδικόν τούτον κλάδον (τον Μυκη
ναϊκόν) καί σπανίας παρατήρητικότητος. Άνύφωσεν είς 
νέον επίπεδον τα σύστημα τών Αναοκαφών».

"’■φΤΛΛΑ'ΗΜΕΡΟΔΟΓίόΤ·'·'’'
’Εντυπώσεις κα\ σκέψεις

ΔΗΜ. 1. ΚΑΔΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΫ ,
τής «Πινακοθήκης».

Δρ αχμϊι ι< ία
ΜΙΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΡΒΎ·

Βραβεν&εΐοα ίν "Αμερικανίκω διαγωνωμω καλλονών



ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

0 θέατρον, ό ιερός 
τής τέχνης ναός 
τώ·* αρχαίων, ή 
μοναδική σχολή 
μορφώσεως και ά- 
ναπτύξεως απάν
των τών πεπολιτι- 
σμένων λαών, κα
τέπεσε παρ’ ήμϊν 
είς εμπορικήν έπι- 

χείρησιν έσχατης κατηγορίας, κατερχόμενον.είς άμε
σον συναγωνισμόν μετά τών ιπποδρομίων καί κα
φωδείων.

Έξ απαρχής έγκαταλελειμμένον είς τήν τύχην 
του, άστεγον έπι πολλά έτη, απροστάτευτου καί 
προγεγραμμένον, εΰρε τήν μόνην ΰπδ τοιαύτας 
συνθήχας δυνατήν έξέλιξιν, ής τήν οίκτράν κατάστα- 
σιν θρηνεί σήμερον πας ό πόνων είλικρινώς τήν 
ελληνικήν σκηνήν. Και όμως αλλού και άλλοτε 
ήτο δύναμις το θέατρον, ισχυρός μοχλός είς χείρας 
τών δυναμένων να τον χειρισθώσιν. Στήριγμα τής 
μεσαιωνικής εκκλησίας, πρόμαχος και πολεμιστής 
τών μεγάλων Οπερ τής πνευματικής ελευθερίας 
αγώνων, κατέστη σήμερον ό άμβων άπδ τοΰ οποίου 
αναπτύσσονται τά. φλέγοντα ζητήματα τής ήμέρας. 
Αί έκαστοτε κυβερνήσεις μας όμως, παραγνωρίσασαι 
τήν υψηλήν πρδς εκπολιτισμόν αποστολήν τοδ Θεά
τρου, δέν έμερίμνησαν ύπέρ αύτοΰ, ούτε τδ έχρη- 
σιμοποίησαν ώς. «σκαπανέα τοδ Πανελληνισμοΰ», 
αλλα άπλοόστατα τδ «φορολόγησαν, χαρά- 
ξασαι αύτφ τήν πορείαν καί έξέλιξιν ώς «τόπου δια— 
σκεδάσεως».

Τήν ΰποδειχθεΐσαν ταύτην οδόν πιστότατα ήκο- 
λούθησεν. *Ανευ ούδεμιας ένθαρρύνσεως [δραματι
κοί σχολα'ι καί ερασιτεχνικοί αναμίξεις επιτροπών 
μόνον σύγχυσιν έπέφερον] τδ θέατρον διήλθε κατά 
τήν τελευταία? εικοσαετίαν ολας τάς. φάσεις, άπδ 
τοδ δράματος τών βουλεβάρτων και του ειδυλλίου 
μέχρι τών κωμφδιών τοδ Μπισσόν. Δυο μεγάλοι 
θίασοι, οί τών κύριων Δ. Άλεξιάδου καί αδελφών 
Ταβουλάρη έπάλαιον μάταιον αγώνα κατά τοΰ ιτα
λικού μελοδράματος καί τής γαλλικής όπερέττας.

Ή «ύγενής ενέργεια τοΰ μακαρίτου Δ. Κορό
μηλά, κάποια προσπάθεια τοΰ κ. Λεκατσα να μάς 
γνωρίση τδν Σαίξπηρ καί άλλη τοιαύτη τοΰ κ. 
Παντοπούλου να διαπλάση τύπους τινάς έλληνι- 
κούς, πρδ παντός όμως ή ισχυρά επίδρασες τοΰ αει
μνήστου Δ. Βερναρδάκη, εισι τά μόνα φωτεινά ση
μεία τής εποχής εκείνης.

130

Ώς άληθής Μεσσίας έχαιρετίσθη τδ Βασιλικόν 
'θέατρον καί ώς Πρόδρομος ή Νέα Σκηνή.

«Νέα εποχή, χρυσοΰς αιών θ’ άνατείλη διά τδ 
θέατρον». «Ή χαραυγή τής νέας μεγάλης τέχνης» 
τοιαϋτα όχι μόνον σοβαρώς έλέγοντο, άλλά έγρά- 
φοντο καί έξετυποΰντο έπί πολυτελούς χάρτου. Σή
μερον δ χρόνος, ό αυστηρός «ιΰχδς. έλεγχος, διέ- 
ψευσε τά χρυσά αυτά όνειρα. Ούδεμίαν πρόοδον 
έσημείωσεν ή λειτουργία τών δυο τούτων ιδρυμά
των, άμιλλωμένων μόνον εις αδικαιολόγητον, έξω- 
τερικεύουσαν πολυτέλειαν. Ούδέν φιλολογικόν κα- 
τώρθωμα λόγου άξιον, ούτε ίσχυράν τινα καλλιτε
χνικήν ιδιοφυίαν παρήγαγον, είσίν δμως αμφότερα 
εμμέσως υπαίτια τής οΐκτράς καταπτώσεως τοΰ 
σημερινού θεάτρου.

Τδ βασιλικόν Θέατρον κηρυχθέν άρχήθεν κα: έπ ι- 
σήμως hors concour: ώςπροωρισμένον άποκλειστικώς 
διά τήν τάξιν τών Upper Τριακοσίω?, ούδιμίαν ευερ
γετικήν δράσιν, ούτε έξήσκησε ποτέ, οίτε δύναται νά 
έξασκήση, κατώρθωσεν δμως διά τής τελείως παρα- 
νοηθείσης mis en scfrne κλασικών καί βυζαντινών 
δραμάτων, νά έγείρη αξιώσεις πατρότητος έπί τοΰ 
ερμαφρόδιτου μεγαθηρίου τής συγχρόνου δραματι
κής φιλολογίας μας: τοΰ δραματοποιηθέντος ίστο- 
ρικο-πατριωτικοΰ αναγνώσματος, ένφ ή Νέα Σκηνή 
άκεραίαν έχει υπέρ αύτής τήν δόξαν τής επισήμου 
παρ’ ήμϊν ένθρονίσ-ως τής ντεκολτέ μουσης.

Τά δύο ταΰτα είδη ξένης καί εγχωρίου βιομη
χανίας, τά δεσπόζοντα του δραματολογίου τών 
τριών τελευταίων θερινών περιόδων έσυραν τό θέα
τρον είς τδν κρημνόν, έξ ού δέν υπάρχει ελπίς ν’ 
άνακύψη.

Άν παραδεχθώμεν άβλαβή τήν ελληνικήν βιο
μηχανίαν, οφείλει όμως νά ομολογήσει πας άμερό- 
ληπτος, καί δ τών μάλλον φιλελευθέρων αρχών, 
οτι τά αηδή, ανούσια καί ηλίθια εξαμβλώματα 
τής γαλλικής πορνογραφικής φάρσας έπικινδύνως 
επηρέασαν τήν καλαισθησίαν κοινοΰ τε καί θε
άτρου. Ή κατάστασις αυτή τών θεάτρων τδ δει
κνύει τρανότατα. Μετριότης καλλιτεχνική καί φι
λολογική, οπού στροφή -τδ βλέμμα. Ηθοποιοί καί 
συγγραφείς—ώς γηραιαί έταΐραι κάλύπτουσαι τάς 
ρυτίδας των διά παχέος στρώματος ψιμμυθίου—· 
ζητοΰσι ν’ άποκρύψωσι τήν κουφότητα καί πνευμα
τικήν πενιχρότητά των ύπδ τδν. πλούτον, πολυτε
λούς διακόσμου.

Όλεθρίαν προαγωγήν ευρον οί δυστυχείς ήθο- 
ποιοί.Μέσα είς τήν άβυσσον παρομοίου δραματο
λογίου θά έχάνοντα καί ισχυρότερα: μεγαλοφυίαι 
απδ τας μέτριας τοΰ θεάτρου μας.

Τδ άφθονον θυμίαμα τοΰ κόλακας τύπου έγέν- 

νησεν είς αυτούς τήν παράδοξον πεποίθησιν οτι ή 
προσωπικότης των καί μόνη αναπληροΐ τάλαντον 
καί πνευματικήν δημιουργίαν, άπδ ετών δέ ύπο- 
κρινόμενοι τούς αύτούς γελοισγραφικούς τύπους τής 
γαλλικής φάρσας καί τά αύτά στερεότυπα άνδρεί- 
κελα τών δραματοποιημένών αναγνωσμάτων, άπε- 
κρυσταλλώθησαν τελείως είς μίαν ρουτίναν έπαρ- 
κοΰσαν μέν νά θαμβώση τά πλήθη, μή άφίνουσαν 
όμως τήν έλαχίστην αμφιβολίαν εις τδν γνώστην, 
οτι οί καλοί μας ηθοποιοί άπέμαθον άπδ καιρού νά 
πλάττωσι χαρακτήρας καί νά παριστάνωσι ανθρώ
πινα όντα.

Εις πλήρη ακμήν εύρίσκεται τδ έν Ευρώπη άπδ 
καιρού καταργηθέν σύστημα τών «Stars». Καί όν
τως, ή αποθέωσις αυτή τής ρουτίνας καί τών τουα
λετών είνε επικίνδυνος προαγωγή διά τούς αστέρας 
αύτούς, οΰς ό άναπόδραστος αύτοθαυμασμδς ωθεί 
εις στασιμότητα. Προβιδαζομένων δέ καθημερινώς 
αστερίσκων είς «Star. » καί προστιθέμενων καί αρσε
νικών τοιούτων, θά εΐνε ζήτημα άν έντός ολίγου 
παρ’ δλην τήν «αστροφεγγιά» κατορθωθή μία μόνη 
υποφερτή παράστασις, υπδ έποψιν συνόλου.

Καί οί υπαίτιοι τής θλιβερός αύτής καταστά
σεων, οΐ διευθύνοντες ; — Ώς μόνην δικαιολογία: 
των δύνανται νά προβάλλωσι τήν τελείαν άγνοιαν 
των είς τά ζητήματα τής αισθητικής. Μή επιδιώ
κοντας ιδανικόν άλλο ή βίον άνετον καί ηδυπαθή, 
απηλλαγμένοι τοΰ δχληροΰ φορτίου φιλολογικής 
καί καλλιτεχνικής μορφώσεως, μέ εύρεϊαν καί χον
δροειδή συν-ίδησιν, κατέκτησαν οι τολμηροί αυτοί 
κορσάρο: άπδ διετίας τδ θεατρικόν έδαφος. Τούς 
τυχόν μή συμμεριζομένους τάς καλλιτεχνικός των 
άρχάς, άπεστόμωσαν γελοιοποιουντες αύτούς ώς 
«άεροβατοϋντάς ιδανιστάς», τήν δε αίσχραν κερδο
σκοπία-* των δ’.καιολογοΰσι προφασιζόμενοι τήν δια
φθοράν τοΰ κοινοΰ, ήτις καί μόνη τους πιέζει ν’ 
άναβιβάζωσιν έργα οία « Ή κυρία τοΰ Μαξίμ», ένώ 
καλώς γινώσκομεν οτι τδ άδιαφοροΰν κοινόν τών 
’Αθηνών ούτε δι’ αναφοράς ούτε δια συλλαλητη
ρίου διετύπωσε τήν επιθυμίαν νά ί'δή τήν ντεκολ
τέ αύτήν «Κυρίαν», ής ούδέ καν τήν ΰπαρξιν 
έγνώριζε, καί ήτις έν-φανίσθη καθ’ ήν έποχήν τδ 
ταμιϊον τοΰ θεάτρου εύρίσκετο είς άνθηροτάτην 
κατάστασιν. Ήμέρρ τη ήμέρα φανερόνονται αί 
συνέπεια: τής ρυπαρας αύτής κερδοσκοπίας τών 
καλλιτεχνικών αύτών «Πανδάρων», οϊτινες έφερον 
τδ κοινόν είς τδ σημεϊον τοΰ νά έξέρχηται άγανα- 
κτημένον τοΰ θεάτρου άν μή ϊδη άσεμνα θεάματα. 
Ευτυχώς ή πλειονότης τοϋ κοινοΰ—καί πρδς τιμήν 
της—άηδιάσασα έστρεψε τά νώτα είς μίαν τέχνην, 
υπηρετούσαν τά ταπεινά καί χυδαϊα ένστικτα μόνον 
και κατέφυγεν είς τδ μελόδραμα, τδν κινηματο
γράφον καί last not least τδν καραγκιόζην. Πλήν 
οί ουτω βαναόσως εκδιωκόμενοι τοΰ θεάτρου, απο- 
ξ-νωθέντες αύτοΰ, δέν επανέρχονται ευκόλως πρδς 
τήν χρεωκοπήσασαν μούσαν.

Άπδ έτών ήδη μέγα μέρος τής κατωτέρας τά
ξεως, φανατικοί άλλοτε θιασώται, άπεσκίρτησαν, 
μή εύρίσκοντες κατάλληλον τροφήν διά τδν ύγια 
στόμαχόν των.

Τοιαύτη ή θλιβερά καταστασις τοΰ σημερινού 
θεάτρου, ήν παλαιά καί όλεθρία συνήθεια τοΰ τό
που—ή άδράνειά μας—μας επιβάλλει ν’ άνεχώ- 
μεθα ώς αναγκαϊον κακόν. Ούδέν έννοοΰμεν νά

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πράξωμεν πρδς βελτίωσιν, ένφ εινε καθήκον παντός 
να μή άποκρύπτη άνάνδρως τήν άγανάκτησίν του, 
άλλά μετά θάρρους καί σθένους νά ύψώση φωνήν 
καί νά πατάξη τούς αισχρούς αύτούς καπήλους, 
άναχαιτίζων τδ βρωμερόν έργον τοΰ τελείου έξευ- 
τελισμοΰ τοΰ θεάτρου μας. Μόνον ή αδιαφορία μας 
έπέτρεψεν είς τούς θρασείς αύτούς τήν διάδοσιν 
τοΰ μύθου οτι τδ θέατρον ώς «έμπορική έπιχείρη- 
σις» οφείλει νά ύποθάλπη τάς ορέξεις τών άρεσκο- 
μένων είς άσεμνα καί ανήθικα έργα. Βεβαίως 
πλήττει ό κόσμος μά τά «μή άνήθινα», δταν ταΰτα 
—ώς πάντοτε συμβαίνει—παίζωνται τόσον άτεχνα, 
εύχαριστεϊται τούναντίον μέ τά άνήθικα, τά δποϊα 
ώς έκ τής φύσεώς των δέν απαιτοΰσι παρα γοργό- 
τητα είς τήν έκτέλεσιν, ίσχυραν αύταπάρνησιν ηθι
κήν καί πολύ όλίγην τέχνην. Είναι λοιπόν ή προ- 
τίμησις αϋτη έκ μέρους τοΰ κοινοΰ έν καλλιτεχνι
κόν «testimonium paupertatl·» δια τούς ηθοποιούς.

Τδ κοινόν παντοΰ καί πάντοτε εΐνε έπιδεκτικδν 
μορφώσεως, «ύλυγιστον καί ευπλαστον είς πάντα 
τά ζητήματα τής καλαισθησίας. Άμα έκλείψουν 
τα «ανήθικα» καί παίζονται καλλιτεχνικώς έκτε- 
λούμενα άλλα άντ’ αύτών, ούδείς θά θρηνήσγ τήν 
ίλλειψιν. Πλήν πρδς τοΰτο ώφειλον οί κύριοι διευ- 
θυνταί νά έχωσι έκτδς τής απαραιτήτου μορφώσεως 
καί ίκανότητος καί ειλικρίνειαν καί φιλοτιμίαν. 
Διότι, άν πράγματι ή κοινή γνώμη τοΐς επέβαλλε 
τά έργα αύτά, δέν θά ήτο άξιοπ.ρεπέστερον νά ύπο- 
χωρήσρ τδ ελληνικόν θέατρον πρδ τών γαλλικών 
θιάσων, ών οί κατώτεροι άσυγκρίτως τελειότερα 
υποκρίνονται τά έργα τοϋ είδους αύτοΰ ; Ή ένόμι- 
ζον οτι θά έδοξάζοντο ηθοποιοί καί διευθυντά: ;

Ή ελληνική σκηνή δέν ανήκει είς μίαν ομάδα 
μόνον, άλλ’ είς σύμπαντα τδν λαόν καί άφ’ ου ή 
κυβέρνησις συνεταιριζομένη μετά τών θιασαρχών 
μέ 10 τοΐς εκατόν έπί τών εισπράξεων δέν εννοεί 
να φέργ καί 10 τοΐς έκατδν τήν ευθύνην διά τδ 
καλλιτεχνικόν καί ηθικόν ποιόν τών διευθυνόντων, 
ώφειλεν ό λαός δι’ εντόνου προνουντσιαμίντου νά 
καθαρίση τδ ελληνικόν θέατρον άπδ τά βρωμερά 
αύτά σαρώματα τής φιλολογίας.

Τό θέατρον δέον νά εΐνε προσιτόν είς πάσας τάς 
τάξεις καί ούχί μόνον είς μίαν προνομιοΰχον, άξι- 
οΰσαν μάλιστα νά τδ ρυθμίζη σύμφωνα μέ τήν έκ· 
φυλον αισθητικήν της. Δέον νά εΐνε κτήμα κοενδν 
ώς έν τή άρχαιότητι, δπου ή άπαίτησις αΰτη ήτο 
έθνική. Σήμερον κατόρθωσε? ή αβελτηρία καί αδι
αφορία τών αρχών ν’ άποκλείση τάς λαϊκάς τάξεις 
τοΰ θεάτρου, ωθούσα αύτάς είς τά σχολεία τής βα- 
ναυσότητος καί διαφθοράς.

Κ’ ένφ έχομεν πλεΐστα οσα θέατρα καί θεάματα, 
έν θέατρον αξίας δέν έχομεν δυστυχώς.

Έχομεν τδ Βασιλ. Θέατρον, οδ πάσαν τυχόν 
προσπάθειαν έπιδράσεως έπί τών ολιγάριθμων θεα
τών κατά τήν έτησίαν τρίμηνον άναδίωσίν του έξε- 
μηδένιζεν έκαστοτε ριζικώς ή διαδεχόμενη αύτήν 
πεντάμηνος περίοδος τών θερινών θεάτρων. ’Εσχά
τως δέ παραδοθέν είς τδν καλλιτεχνικόν νεκροθά- 
πτην, ώς καί αύτήν τήν ασθενή προσπάθειαν κατέ- 
στειλε—χάριν οικονομίας—θεωρήσαν τήν αποστο
λήν του έκπληρουμένην διά τής διδασκαλίας ασή
μαντων κωμφδιών καί τραγφδ’ών αμφιβόλου αξίας. 
Re<iuiscat in pacetn !

Έχομεν δύο «επίσημα» θερινά θέατρα κατά τδ
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ήμισυ καφωδεία κατά τδ έτερον ιπποδρόμια, κυρίως 
όμως αφιερωμένα εις τήν demimon lain* μούσαν.

Έχομεν τέλος τά πρατήρια τής εγχωρίου πα
τριωτικής βιομηχανικής εταιρεία:.

Έν θέατρον δμως δυνάμενον νά μας έπαναφέρη 
είς τά λογικά μας, δέν εχομεν.

Εις τάς θλιδεράς ήμέρας μοιραίας καταπτώσεως, 
ας διερχδμεθα, γίνεται όσημ.έραι έπαισθητή ή έλ- 
λειψις μονίμου καί σοβαρού θέατρου, λειτουργοΰν- 
τος καί κατα τάς δύο τοϋ έτους περιόδους καί δυ- 
ναμένου οϋτω νά κράτη τεταμένα τά ήνία τής ηγε
σίας είς πάντα τά καλλιτεχνικά ζητήματα. Στηρι- 
ζόμενον ύπδ οικονομικήν Ιποψιν ασφαλώς, διοικού- 
μενον εύσυνειδήτως, έπιδιώκον οΰχί ΰλικάς ωφέ
λειας, άλλά καθαρώς. καλλιτεχνικούς σκοπούς θά 
τύχη τής ενθέρμου αρωγής τών θεατρόφιλων πάσης 
τάξεως.

Ό θίασος αύτοΰ καί ή επιτυχία του, ας στηρί
ζεται ώς πανταχοΰ εν Ευρώπη έπί τοϋ συνόλου 
(Ensonible). Άς λείψουν έκεϊθεν οί κορυφαίοι τής 
ρουτίνας καί έπάρσεως, ας μή λάμψουν αστέρες— 
ισχνά ταλαντάκια, 'τροφοδοτούμενα μέ τδ θαμβώνον 
φώς τής ρεκλάμας,—άς συνασπισθώσιν ύπδνοήμονα 
οδηγίαν ένθερμοι καί αληθείς λάτρα: τοΰ καλού 
προς συντέλεσιν αρμονικού συνόλου.

Τδ δραματολογίου άς συμπεριλαμβάνη, έκτδς 
τών αρίστων πρωτοτύπων, καί μεταφράσεις πάσης 
έθνικότητος καί παντδς είδους μή εξαιρούμενης καί 
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αυτής τής ελαφρας μούσης, ήτις στενοχωρουμένη έν 
μέσφ καλλιτεχνικού περιβάλλοντος και πνευματι
κής υπεροχής, μόνη της θ’ απέλθη ανπιστρεπτεί.

Διά τακτικών λαϊκών παραστάσεων νά έπανα- 
κτηθώσι διά τδ θέατρον οί λαϊκοί πληθυσμοί, άπο- 
σπώμενοι τών χαρτοπαιγνίων, οινοπωλείων καί κα- 
φφδείων.

Τοιαύτη περίπου ίσεται ή αποστολή θεάτρου, 
μέλλοντος νά έπαναφέρη είς τήν τροχιάν του τδ 
έκτροχιασθέν τοϋ Θέσπιδος άρμα.

Ή έξέλιξις τής άνθρωπότητος μας διδάσκει τήν 
τελείαν νίκην τοϋ καλού. Διατί λοιπόν νά μή έλ- 
πίσωμεν οτι καί παρ’ ήμϊν δύναται νά νικήση τδ 
πνεύμα τής σωφροσύνης, και ήμέραν τινα έν μέσφ 
τής πληκτικής, μέ τδ parfum τοϋ κοκοτισμοϋ μα
λασμένης ατμόσφαιρας, θά πνεύση ή ζωογόνος καί 
άγνή πνοή τής υψηλής καί αληθούς τέχνης;

Διατί να μή έλπίσωμεν οτι καί πάλεν θά ανα- 
λάμψη εις τήν κοιτίδα τής γεννήσεώς του άκτινο- 
βόλον τδ άστρον τηςφωτίζον τήν αιωνίαν νύκτα 
άμαθείας και διαφθοράς ;

Είθε τήν βεβαίαν τότε άνάπτυξιν ηθοποιίας καί 
φιλολογίας νά έπακολουθήση καί ή εξευγένισες καί 
μόρφωσες τών λαϊκών πληθυσμών, δπως είς έπικει- 
μένην μετά τής Ευρώπης επικοινωνίαν μας εύρη 
αΰτη ανταξίους τής υψηλής μας αποστολής ώς τοϋ 
πρώτου λαού, τοΰ φέροντος τδ σήμα τοΰ πολιτισμού 
έν τη ’Ανατολή. ΘΩΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

Οί ΜΑΛΛΙΑΡΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

"Ω! Τί live αΰτή ή φιλολογία! Αΰτη civs ποΰ μάς 
παρέχει σπανίας ήδονάς I Αΰτη είνε ποΰ έπιτρέπει να 
έκφράζωμεν Εντυπώσεις δχι κοινός, ούτε αρμόδιας δι’ 
όλους τούς θνητούς.

‘Ανοίγω μίαν εφημερίδα, ή δποία Ισχυρίζεται (καί 
χαυχδται δε) δτι γελφ δια κάθε πράγμα, φοβούμενη βέ
βαια μήπως άναγκασθή νά κλάψη.

Άρθρον πρώτον: ν'Η βροχή». Kat έσκέφθην. “Ας 
διαβάοωμεν αΰτδ τδ άρθρον. Τδ Φέμα εινε φαιδρόν δπως 
καί έγώ, δς ίδωμεν λοιπδν τί χατώρθωσε νά έμπνευση 
είς τδν γράφοντα.

Και προκαλεϊ τήν προσοχήν μου ή έξης περικοπή : 
ΐ.,.ΑΙ βροχαι δεν έχουν πλέον άρωμα επικρατεί μία 
δομή πτέριδος, φλοιών καί ριζών δομή μελαψή και 
πράσινη μουοκευμένη καί βαθεΐα, δομή μυστηριώδης 
καί Ισχυρό, δπως αί μακρυναί μουσικοί, ποΰ διεγείρουν 
τάς Αναμνήσεις».

Ή φρόσις είνε ώραία, είνε ένας τερπνός κυκεών. 
Μόνον νά τήν άναγνώση κανείς καί νά είσδύση είς τδ 
νδημα ταπεινόνεται. ’flare υπάρχουν άνθρωποι τόσον 
εΰνοηθέντες ύπδ τής τύχης, ποΰ μπορούν νά διακρίνουν 
τδ χρώμα τών δομών. Μερικαι έκ τών δομών αυτών 
τοΐς φαίνονται πράσινοι, πράσινοι δπως αί μαχρυναι 
μουσικοί.

Η ΔΟΞΑ

Κάποτε ένας ποιητής είδε τά φωνήεντα χρωματιστά, 
τώρα και ή μουσική είνε τοιαύτη, ή μακρυνή μουσική 
καί αί δομαί I

"Η άνθρωπίνη φύσις λεπτύνεται θαυμασίως ! Τώρα 
Ακούσατε τας Ιντυπώοεις, τάς όποιας ή βροχή κάμνει είς 
τά προνομιούχα αΰτά δντα.

3Αντιγράφω : «Αί σταγόνες πίπτουν έπί τών ύέλων 
καί σείς σκέπτεοθε δλην τήν Ιστορίαν τής καρδίας σας, 
τάς τέρψεις ποΰ έχάθησαν, τάς τέρψεις ποΰ έπροφυλά- 
χθησαν (έπροφυλάχθησαν άπδ τί ;), τάς νικηθείσας ελπί
δας καί τάς Ανίκητους ελπίδας».

Καί σκεφθήτε επειτα δτι παραπλεύρως τοιούτων Εκλε
κτών δντων φυτοζωούν καί κτήνη, τυφλά κτήνη, τά 
όποια, δταν βρεχη δέν Αναπολούν ούδ' έπί στιγμήν τήν 
Ιστορίαν τής καρδίας των, δεν σκέπτονται τάς νικηθεί- 
σας ελπίδας καί τάς Ανίκητους ελπίδας. Μόνον τδ ζή
τημα τής δμβρέλλας προβάλλει πρδ αυτών.

Έν τούτοις πρέπει νά θ'.ωρώμεν τδν εαυτόν μας 
ευτυχή καρπούμενον τοιούτων απολαύσεων άπδ τάς 
άτμοσφαιρικάς μεταβολές. Πρέπει δμως νά είνε κανείς 
εΐσοδηματίας καί άεργος.

ΑΡΔΟΊΕΝ
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ΑΙ ή μικρότατη πληροφορία περί 
νεοελληνικού δράματος ή μελο

δράματος πρό της έποχής. καθ’ 
ήν τό έν Έλλάδι θέατρον εισέρ
χεται εις την δδόν της σχετι

κές ακμές του, είνε συμβολή 

όπωςδήποτε πολύτιμος εΐς την
ιστορίαν τοϋ νεοελλ.ηνικοϋ θεάτρου, διό δημοσι- 

εύομεν τό μικρόν τούτο σημείωμα.

Ή πατρίς τοϋ Βαλαωρίτου καί τών Ζαμπε- 
λίων σχεδόν πάντοτε δόδεε δείγματα οτι αγαπά 

τά γράμματα, τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας, 
και ότι φροντίζει νά μόρφωση την νεολαίαν.

Ευγλωττον παράδειγμαείνε ότι κατά τό ί 830 

ίδρύθη ή ’Ακαδημία τών φιλογρομμάτων, σκο
πόν εχουσα την έκπαίδευσιν τών νέων, οϊτινες 

ήσαν καί μέλη. Έν αύτή ίδιδάσκετο φιλολογία, 

ιστορία, μυθολογία, γεωγραφία. Κατά τάς ετη
σίους έςετάσεις έγίνετο πάνδημος, ούτως ειπεϊν, 

εορτή, έν η παρευοίσκδνΤΟ πάσαι αί άρχαί, καί 

το ώραΐον φϋλον έκυριάρχει. Έγινόντο άπαγ- 

γελίαι έλληνικών, λατινικών, αγγλικών καί ιτα
λικών ποιημάτων.— τότε δέν ύπηρχεν ή γαλλο- 

μανίκ — καί οι ιύιοι φοιτηταί «ξεφωνούν καταλ
λήλους λόγους, καί διένέμΟντο εις τούς άριστεύ- 

σαντας μετάλλια, δ δέ ύπαρχος έξεφώνει λό

γον προς ένθάρρυνσιν Της νεολαίας.
Ή Ακαδημία ά.ΰνη εΐς οίανδήποτε επίσημον 

περίστασιν ΐλάμβινε μέρος διά καλλιτεχνικών 
εσπερίδων, αΐτινες ησαν άληθώς ελληνοπρεπείς 

απολαύσεις.
* ■

Τή 18)30 Νοέμβριόν Τού έτους 1832 άφί

κετο έν Κερκύο^ δ νέος Μέγας Αρμοστής Λόρδ 

Ν,οΰγγεντ. Ή άφιξίς “Ου έωρτάσθη είς ολην την 

Επτάνησον καί δή ένΑευκάδι διά καλλιτεχνι
κών εσπερίδων, ίν αις έλ.άβεν ενεργόν μέρος δ τότε 

δεκχπενταετής Σπυρίδων Ζαμπιλιος, δ κατό

πιν γινόμενος περιλάλητος 'συγγραφεύς.
Έν Κέρκυρα τφ 1832 έδημοσιεύθη. φυλλά

διο·? έκ σελίδων τριάκοντα,^καί χάριν τής σπα

νιότατο; του δημοσιεύομεν’δλόκληρον, την επι

γραφήν :
— «Εις την περίσταβιν, καθ’ ήν ευτυχώς 

«εφθασεν εΐς Κέρκυραν ή Αύτοΰ έξοχότης δ λόρδ 

«Νοϋγγεντ ίπ. Μεγ. Σταυρ.τού έπισ. Ταγ.τοϋ 

»Άγ. Μιχ. καί Άγ. Γεωργ. κτλ. κτλ., λόρδ 

«Μέγας Αρμοστής τής Αΰτοϋ Μεγαλειότητος 

»<ις το Ένωμένον Κράτος τών Ίονίων Νήσων 

ϋΠράξις δραματική, παρασταθεΐσα μέ μουσική 

»τό εσπέρας τής 15 Δεκεμβρίου 1832 εΐς τό 

«μεγάλον δωμάτιόν τοϋ Γυμνασίου τής ‘Αγίας 

»Μαύρας καί ποιητικά πονήματα έκφωνηθέντα 

δίπακολούθως άπό τούς μαθητάς, μέλη τής Φι- 

»λογραμματικής ’Ακαδημίας. Κορφοί 1832».

Τό φυλλάδιον περιέχει πρώτον τήν δραμα

τικήν πράξιν, έμμετρον, ποιηθίΐσαν ύπό τοϋ 
Σπυρίδωνος Ζαμ.πελίοϋ καί τοϋ Ίωάννου Μα

ρίνου Νικολκίδου. Τά πρόσωπα τής σκηνής ταύ

της είνε ή Άθηνά, ή Θέμις, ή Δημήτηρ, δ 

Δαίμων τοϋ Ίονίου ΙΙελάγους καί Χορος πολι
τών. Οί ποιηταί δηλούσιν έν υποσημειώσει οτι 
«τό σχέδιον τής δραματικήε ταύτης πράξεω; 

«έλήφθη άπό άλλην δημοσιευθεΐσαν ΐτκλιστί 
«πρό ολίγων χρόνων εΐς παρομοίαν περίστασιν». 
Έπονται πάντων φδαί τών μαθητών Σπυρίδω

νος Ζαμπελίου, Ίωάννου Μαρίνου Νικολαίδου, 

’Αντωνίου Μελισσινοϋ, Γεωργίου Σταμούλη, Δη- 

μητρίου Κόνταρη καί Πατρικίου Ζαμπελίου.
Επειδή μ.ετά περιεργείας άναγινώσκει τις 

πάντοτε τά πρώτα έργα τών δεαπρεψάντων συγ
γραφέων αναδημοσιεύομε·? τινά τετράστιχα έκ 

τού ποιήματος τοΰ Σπυρίδωνος Ζζμπελίου.

Πλοίον ού, ποϋ στους κόλπους σου μέσα 

Τών νησιών τήν έλπίδα κρατείς, 

Στδν λιμένα μας γλήγορα φ&άσε, 

Δωτί τόσον άρχεις νά φανης ;

Φθάσε, ώ πλοΐον, κ’ ή τύχη ας σέ ψόρη
Στον ’Ιονίον τήν γήν Ασφαλώς,

Άς διενϋύνβ δ οϋρανος τήν δδόν σου, 
ίΐάντ' 3ς λάμπη διά σέ κούαρός.

Ταραχήν μή άπαντήση; κυμάτων, 

Μή ώργισμένον Βοριά τήν δρμήν, 
Άς φυσήσουν τριγύρω σου αέρες 
Με γλυκειάν καί πραεϊαν πνοήν.

Φύάσε, πλοϊον, και φέρε τδν Ανδρα
Ποϋ καύε'ις άπδ μάς προσκαλεϊ, 

Φέρ’ τδν Ανδρο, ποϋ τόσο άνησνχως 
Πιϋυμούμεν έδώ νά φανή. . .

‘Αλλ’ ιδού ποϋ πληρώύησον τέλος, 
Ίβ δικαΐς μας σϋχναΐς προοενχοΐς 
“Α, τδ πλοίον προβαίνει, τδ βλέπω. 

Τής χαράς Ανυψώστε φωναϊς.

τ Ηλύε, ναί, μεταξύ τών υίών τον

Σάν πατήρ προσφιλής και άγαύός

‘'Ολοι έλπίστε Απ αύτόν, ύά φροντίξη

Νά σάς κόμη ευτυχείς σταύερώς

Ό άναγνώστής θά παρετήρησεν δτι δ Σπυ
ρίδων Ζαμπίλεος άπό μαθητής εΐχε τάσίν εΐς 

τήν καθαρεύουσαν γλώσσαν.

Ό 'Αρμοστής κατά τήν περιοδείαν του με- 

τέβη καί εΐς τήν Λευκάδα. Διά τήν έπίσημον 

υποδοχήν εΐχον άποφασίση τά μέλη τής ’Ακα

δημίας τών φιλογρομμάτων καλλιτεχνι
κήν εσπερίδα, άλλ’ δ Αρμοστής ίμεενεν έπι 

όλίγιστον χρόνον καί συνεπώς άνεβλήθη καί 
έξετελέσθη τή 9 Φεβρουάριου τοϋ 1833. Κατά 

τήν εσπέραν εκείνην παρεστάθη μελοδραματική 

σκηνή εΐς τήν νεοελληνικήν πάντοτε, τιτλοφο

ρούμενη «ό Ααφνοστέφανος» ~οιτ^ίΐσχ.ύπο Σπυ
ρίδωνος Ζαμπελίου καί Ίωάννου Μαρίνου.

-Σ^ημειωτέον οτι δ μουσουργός ήτο δ ΙΙίκολης. 

Τό υ,έρος τώχ ποιμενίδων ύπεδύθησαν λαμ
πρά αί δεσποινίδες Άκριβούλα τοϋ δρ. Νικο

λάου Σταύρου καί Αικατερίνη Καμπχτσίνη.

Έν τφ Άρ. 112 τής επισήμου Έφημερίδος 

τοϋ Ένωμένον Κράτους τών Ίονικών Νήσων 
περί τών δύο τούτων δεσποινίδων ε'γραφεν: 

«... ημείς εύχόμεθα δπου τό παράδειγμά τους 

»νά συνεργήσει ν’ άφαερέσ-η, καί είναι πλέον 

Βκαιρός, άπό ταίς οΐκογένειαι; έκεϊναι; ταίς 

»πρόληψαις, δποϋ ώς τώρα επικρατούσαν ώς 
»πρός τήν ανατροφήν τών κορασίων...» Ό άρ-

Α Φ Ο Ρ

Ή φιλοδοξία εΐνε μαγική ράβδος, ή δτοία τδν κλει
νόν φέρει είς τα φωτεινά υψη τής δόξης, τδν μή κλει
νόν είς τα σκοτεινά βάθη της ατιμίας.

★

“Οχι οί χωρίς φροντίδας, άλλ’ οί αμέριμνοι live 
πράγματι οί ευτυχείς.

*

Ή μανία τής διασκεδάσεως live ή μήτηρ τής ανίας.

♦
άεν υπάρχει καμμιά άνέφελη ευτυχία, διότι ή ευτυχία 

πάντα προκαλ.εϊ φθόνον.
*

Ή Ισχύς τον Ιοχυροΰ έγκειται συχνά είς τδ δτι ξεύρει . 
νά εκμεταλλενηται ί.τιτηδείοις τάς άδνναμίας τών άλλων.

♦
Ή προοοχή μάς προφνλάοαει ονχνά απδ τήν αΐτηοιν 

επιείκειας.
’t-

Ενα γνώρισμα τον εγωϊστοδ : δεν ήμπορεϊ νά ένδον· 
οιαο&ή με τίποτε, ποϋ δεν άά ουνέβαλεν είς τήν Ιδίαν 
τον εντνχίαν.

*
Μιά ανοικτή καρδιά εΐνε σάν ανοικτή κάσσα· δλος ό 

κόσμος λεηλατεί εκεί μέσα.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
ι 

θογ-ράφος έννοεί την κακήν ιδίαν, τήνΤπικρα- 
τούσαν διά τήν σκηνήν, προκειμένου πε^ί γυναι

κών. Εΐς τάς παραστάσεις τών ερασιτεχνών, 
συνήθως νέοι ένεδύοντο γυναικεία φορέματαί $ιά 

τά γυναικεία μέρη. Νεάνις καλής ιδίως κοιν.φ? 

νίκης τά,εως δεν ήτο αξιοπρεπές νά πατήση 

σκηνήν ή νά παραστήση. Δεο δικαίως ο άρθο- 
γράφος ε’πλεκεν έγκώμια εις τάς δύο δεσποινί
δας. Ή Άκριβούλα Σταύρου ιδία ήτο ώπό··?ές 

καλλιτέρας οικογένειας τής -νήσου,
Έν Λευκάδι έλειτούργει τότε λαμπρόν παρ- 

θεναγωγεΐον, τή ένεργεία τοϋ άγγλου τοποτη- 
ρητοϋ Ίωάννου Macpheil, τόϋ οποίου ήσαν μα- 

θήτριαι καί αί ρηθεΐσαι δεσποινίδες. Ό άγγλος 

ούτος καί ή κυρία .του πολύ εΐργάζοντο περί 

τής επιτυχίας τοϋ παρθεναγωγείου, τό όποιον 

έξεπλήρω.σε τόν σκοπόν του..

Κατά τάς επισήμους έξετάσεις τοϋ 1832 

λ. χ ήσαν εξήκοντα άί μ.κθήτριαι, αΐτινες 

διεκρίθησκν όχι μόνον εΐς τά γράμματα, άλλά 

—κζτά την έπίοημον έφημερίδα — «προσέτι εις 
»το ράφιμον, κάμνουσχι κάθε πράγιεχ μέ τοι- 
»αύτην γρηγοράδα καί έπιδεξεότητα, ώστε 

«ήξιώθησαν τά άνήκοντκ βραβεία. Αύτά ήσαν 

»δαφνοτέφανοι πλεγμένοι μέ πολλήν χάριν κατά 

»τον 'Ελληνικόν τρόπον, μέ τούς όποιους ή άρ- 

,Βχόντισσα κυρία Μεκφίελ έστεφάνωσεν τά δια- 

«πρέψαντα κοράσια...»

ΣΠ ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΙΣΜ ΟΙ -Η-

ΜερικοΙ αγαθοεργοί 'μοιάζουν μι τήν χωρικήν, ή 
όποία με τδ ένα χέρι δίνει τροφήν είς τήν αγελάδα καί 
με το άλλο την αλμεγει.

*
Ή σιωπή εΐνε χρυσός. Άλλά πρέπει, έπειδή δλα δεν 

είνε χρυσάφι δσα λάμπουν, νά μή εκλαμβάνωμεν κάθε 
σιωπήν ώς χρυσόν.

Άλ. Μάλδεν
Εχθροί μάς διαψεύδουν τάς έλπίδας σπανιώτερα άπδ 

φίλους.
*

Πρδς τδν έαυτόν των αντιφάσκουν μόνον οί μικροί 
και οί... μεγάλοι.

★

Σε κάθε δηιιμον αγάπην όποτρέμει ή άπήχησις τής 
πρώτης.

*
Ή ανατροφή μάς διδάσκει πολύ συχνότερα νά κρύβω· 

μεν τά σφάλματά μας, παρά νά τά άποβάλλωμεν.
»

Τά φωτεινότερα πράγματα δάν εινε εκείνα ποΰ κατα
φαίνονται ταχύτερα είς τούς άνθρώπους.

*
Πλάναι, ποϋ ριζώνουν ’στήν άλήθεια, δασώνουν ευ

κόλως
Η. Σίριους
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

—*· T O SAINT c I- Ο U D

(ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΑΡΙΣΙΝΑ! ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΜΟΥ]

0 Saint-Cloud ά- 
πέχει των Παρι- 
•σίων τεσσαράκον . 
τα πέντε λεπτά 
διά μικρού άτμο- 
πλοίου, τδ όποιον 
διασχίζει τδν Ση
κουάνα·?. Πρδ ή- 
μερών μετέβην δια 
πρώτην φοράν. Τδ 

μικρόν ταξείδιον μέ κατεμάγευσιν. 'Εκατέρωθεν 
εις τάς πρασίνους δχθας θαυμάζει τις χαριτωμένους 
οΐκίσκους γοτθικού ρυθμοί μετά μικρών πυργί
σκων, κήπους, έξώστας καί εις τήν δεξιάν δχθην τδ 
περίφημου bois de Boulogne, δπερ εκτείνεται μέχρι 
Saint-Cloud. Τδ πλοιάριον διέρχεται. πρώτον τούς 
διαφόρους έπί τοΰ Σηκουάνα σταθμούς τών Πάρι- 
σίων ώς τδ Passy, τήν Grenelle κτλ. ύστερον διέρ
χεται τούς σταθμούς διαφόρων μικρών χωρίων, ή 
μάλλον προαστείων καί τέλος φθάνει είς Saint- 
Cloud, τδ οποίον είνε ό προτελευταίος έπί τοΰ Ση
κουάνα σταθμδς διά τών ατμόπλοιων. Τδ ταξείδιον 
τούτο συντομώτερον, άλλα πολύ όλιγώτερον ευχά
ριστου γίνεται διά σιδηροδρόμου ή ήλεκτρικοΰ τράμ 

Τδ Saint-Cloud έχει τήν αρχήν του άπδ τοΰ 5>2 
καί ώνομάσθη οΰτω άπδ τδν Clodoald. Ούτος, υιός 
του βασιλέως τών Παρισίων Clodomir, κατόρθωσε 
μετά τδν θάνατον τοΰ πατρός τ.ου, νά διαφυγή τήν 
δολοφόνον μάχαιραν τών συγγενών του, οιτινες βλέ
ψεις έχουτες έπί τοΰ θρόνου κατόρθωσαν νά δολο
φονήσουν τούς ανηλίκους άδελφούς αύτοΰ, και κατέ-

1Ϊ6. 

φυγεν εις τδ πλησίον τών ΙΙαρισίων Novigentum 
(νΰν Saint-Cloud), έκτισεν έκεϊ μοναστήριον καί δι- 
ήλθε τόν βίον ήσυχον καί ένάρετον. Λέγεται δέ ότι 
έπί τοΰ τάφου του έγένοντο θαύματα καί έκτοτε ή 
πολίχνη ώνομάσθη Saint-Cloud έκ τοΰ. ονόματος 
του. Εις τά ώραΐα τοΰ Saint-Cloud .Jeiwopa συν.έ- 
όησαν πολλά επίσημα γεγονότα τής ιστορίας τής 
Γαλλίας. Έκεϊ π. χ. έδολοφονήθη Ερρίκος δ VU, 
έκεϊ παρεθέρισε πολλάκις καί έδωκε λαμπράς έορ- 
τάς ή Μαρία Άντωανέττα έπεκτείνασα καί έξωραι- 
σασα τδ πάρκον τφ 1785, έκεϊ δ Βοναπάρτης ά- 
νεκηρυχθη Αϋτοκράτωρ τήν 18 Μαίδυ 1804, έκεϊ 
κατφκησεν Λουδοβίκος ό XVIII, έκεϊ τέλος έκλή- 
θη είς τδν θρόνον Ναπολέων δ III καί έκεϊ ούτος 
υπέγραψε τήν κήρυξιν τοϋ εναντίον τών ΙΙρώσσων 
πολέμου. Τήν 28 Ίανουαρίου 1871 οι Γερμανοί 
φθάσαντες είς Saint-Cloud έπαυσαν τδ ανάκτορου και 
ήφάνισάν τδ δάσος.

Σήμερον τδ Saint-Cloud εινε γνωστόν είς τούς 
ξένους καί αγαπητόν είς τούς Παρισινούς διά τδ 
περίφημου δάσος του, διά τά κομψά καφενεία 
του, δια τήν κατα τας έορτας έκεϊ κίνησιν, και 
διά τούς θαυμαστούς τεχνητούς καταρράκτας του. 
Δεξαμεναί διά τών στομάτων μεγάλων δρακόν
των χυνουσι τά ύδατα άπδ άρκετοΰ υψους είς άλ
λην μεγάλην δεξαμενήν. Ωραιότατου θέαμα και 
γλυκύτατος δ κρότος τών ΰδάτων. Χιλιάδες κόσμος 
τάς. Κυριακάς καί έορτάς διέρχεται ευχάριστους 
ώρας είς τδ δάσος, είς τά ξενοδοχεία καί καφενεία. 
Εινε δ προσφιλέστερος περίπατος τής έργατικής 
ιδίως τάξεως τών Παρισίων. Έκεϊ αί κομψαί έργά- 
τριαι είς τούς βραχίονας τών εκλεκτών των έπι- 
δεικνόουυ τάς ωραίας «τουαλέττας» των, καί υπό 

τά πυκνά δένδρα οίκογένειαι διέρχονται δλόκληρον 
τήν ημέραν έκδραμουσαι άπδ τήν πρωίαν μετά τοΰ 
φαγητοΰ των. Γενική ευθυμία καί κίνησις. Μοΰ 
ενθυμίζει πολύ τάς πανηγύρεις είς τάς διαφόρους 
τής ’Ιταλίας πόλεις, καί δυσκόλως κατά τήν επι
στροφήν είς Παρισίους έν ήμέρφ έορτής δύναταί τις 
νά εύρη θέσιν είς τά πλοιάρια ή τά τράμ.

Τδ Saint-Cloud εινε μικρά πολίχνη σήμερον μετά 
8,000 κατοίκων είς άπδστασιν 9 χιλ. άπδ τών 
Βερσαλλιών καί κοσμείται δε’ ωραίου μεγάρου ά- 
νωτάτου εθνικού Λυκείου καί Ναοΰ πλουσίου ρω
μαϊκού ρυθμού. Πας ξένος έπισκεπτόμενος τούς 
Παρισίους πάντως θά έκδράμη μέχρι Saint-Cloud 
διά νά θαυμάση τδ δάσος, τάς δεξαμενάς καί τήν 
κίνησιν τοΰ εργατικού κόσμου.

ΖΟΦΟΣ

•Οχ. Τ. ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Ό wooviZsww, γαλατάς, φοβείται να κόμη λαυιρόν. 
Ό λόγιας.
— Φοβάσαι to νερό ; Κρΐμας ποΰ είσαι καί γαλατάς.

★

’Ενοικιαστής δωματίου. — Αε'τε, κυρία, π&ς δίπλα 
κά&ιται Ινας μουσικοδιδάσκαλος ;

ΟΙκοκυρά. — Ά, μη Ανησυχείτε. "Εχει δώδεκα παι
διά τά όποια κάνουν τόσον δόρυβον, &οτε δεν ακούε
ται τδ πιάνο.

«

Μία δωδεκαετις εις την Γλυπιο&ήκην, δεικνύουσα 
άγαλμα, με φύλλα συκής.

— Μαμά, τδ φ&ινόπωρον πέφτουν κι’ αύτά τά φύλλα;

*

Μαμά. — Μη σηκώνης τόσο τδ φόρεμά σου, Αύρα, 
δεν κάνει.

Ή κόρη. — Τότε γιατί μοΰ. αγόρασες, μαμά, τόσο 
ύραϊες κάλτσες ;



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

διάβηκε μέσ’ 

τής Χαρής.

Στ’ ονειρεμένο

άπ *

ΛΥΚΟΧΑΡΑΓΜΑ.

’Στά πρώτα τών πουλι
ών τινάγματα, ’στά πρώτά 

των γλυκά τραγούδια, πριν 

νά στεγνώση ή δροσοΰλα 

τής τριανταφυλλιάς, ’χώ
ρισε τά κλαδιά τής ροδοδά

φνης καί σάν τήν σκιά »· 
τό δάσος ή λευκή Νεράιδα 

της χαμόγελο ’λαχτάριζε 

κάθε μπουμπούκι ανεμώνης νά άνοιξη· καί 'στή 
ματιά της εσφυζε κάθε χυμός πλατάνου ή πι
κροδάφνης.

Πατούσε τών ανθών τίς ρίζες άπαλά' άγγιζε 

μέ τίς άκρες τής γαζένιας της καλύπτρας, 
τής ροδόχρωμης, τά πέταλα τών λουλουδιών 

άνοιγε μέ τά δάκτυλά της,τά κρινάτα,τούς πε

ριπλεγμένους κλώνους, γνά νά περάση γρήγορο·*— 
τέρα καί ν’ άναβή τό υψηλό βουνό μέ τίς κορ 

φές τίς χιονισμένες.
“Ηθελε νά άπομακρυνθή άπο τον Κόσμο, ποΰ 

δέν τήν αισθάνθηκε, όταν τήν έκρατούσε, όταν 

ήτανε σιμά του καί τόν ένανούριζε μέ τά ατέ
λειωτα της χάδια, μέ τά άπαλά φιλιά της, 

μέ τά μαγικά χαμόγελά της καί τά λαμπερά 
της μάτια, πού σταλάζουν τόση ήμερότητα, 

αγάπη, καλωσύνη.
Σαν άηδονάκι κελαϊδούσε χρόνια τώρα μέσα 

στάπυκνόφυλλα κλαδιά,κοντά στά σπίτια τών 

πτωχών καί τών πλουσίων τά περίλαμπρα πα

λάτια κι’ «σκορπούσε αρμονίες θεϊκές.
Κανένας όμως δέν τήν άκου: !
"Η κι’ άν τήν άκουε, τήν έπαιρνε γιά έλα- 

φρή καί απερίσκεπτη κχί τήν περιφρονοΰσε.........

Κι’ ή Χαρά χαμογελούσε καί άπεμακρύ- 

νετο.........

* *

Διάβαινε τώρα ή λευκή Νεράιδα βιαστική 

κι’ άπλωνε γύρω τά στερνά της φίλτρα, τίς 

παρηγοριές της ’στις καρδιές ποΰ άνεγνιοριζαν 
τό περιπάτημά της, τά αγγελικά της μάτια 

και τά ρόδινά της χείλη, τίς φωληές αυτές 

τών ώ^.ορφων ονείρων' καί ανέβαινε γρήγορή, 

«λαφρη τα πρώτα τοΰ βουνού 'ψηλώματα.

Ή καλωσύνη ’πλημμυροΰσε την καρδιά της.

“Εφευγε άπ’ την Γή σαν την εξόριστη και το 

χαμόγελο, πού άνθιζε σάν τό μεθυστικό το για
σεμί στα δροσερά της χείλη, πρόδιδε τον γλυκό 

πόθο πουχε νά ξαναγυρίση και νά ξαναζήση μέ 

τον Κόσμο, τον αναίσθητο κί' αχάριστο.
Κ’ Ιστάθηκε γγά μιά στιγμή ’στην πρώτη 

τοΰ βουνού ραχούλα’ έπήρε τήν αναπνοή της, 
at’ «γύρισε κι’ άντίκρυσε ολην εκείνη τή ζωή, 
ποΰ άφινε όπίσω καί τήν είδε νυσταγμένη, χαύ

να και παράλυτη.
’Απογοητευμένη ή Νεράιδα ξαναπήρε τόν 

ανήφορο.

— β'Από 'ψηλότερα θά μου φανή καλλίτε

ρη. Είμαι πολύ κοντά άκόμα καί ή ατμόσφαιρα 

τής βηρεράς αναπνοής της μ’ εμποδίζει νά τήν 
διακρίνω καθαρότερα» είπε· καί άρχισε τόν δρό

μο. της

'Ακούραστη, αιώνια γελαστή ώρες καί ώρες 
ανεβαίνει ατελείωτες τά μονοπάτια και τίς 

χλοερές κορφές. Είχε τελειώση τό θυμάρι, καί 
ή άγριοβιολλέτες καί τά χαμοκέρασα.

Καμπόσα βλασταράκικ κι’ άγριολειχήνες 

που καί ποΰ σκεπάζουνε τίς πλάτες τώρα του 

θεόρατου βουνού, ποΰ τελειώνει σ’ άλυωτα κι’ 
απάτητα άπό τάνθρώπινο τό πόδε χιόνια.

Όρνια κι’ αγρίμια ζούνε μοναχά ’στήν πα

γωνιά του.

Τ’ αστέρια τρεμοσβύνουνε στό πέρασμά της. 
Τό άχνό σκοτάδι, πού σάν παραπέτασμα ουρά

νιο άποκρύβει μέ μεγαλοπρέπεια τής Νύκτας 

τίς άγάπες,τά μυστήρια, διπλώνεται σιγά-σιγά- 
τό ανασέρνει κάποιο χέρι αόρατο 'ψηλότερα, γιά - 

νά άνοιξη δρόμο ’στην Νεράιδα φωτεινό.

Στο βάθος τώρα, άντικρύ της, γλυκολάμπει 

ουρανός καθάριος, ροδοκίτρινος μέ μερικές χρυ 
σέςανταύγειες, ποΰ πέφτουν καί φιλούνε με λα

χτάρα τ’ άσπρο μέτωπό της.
Σέ ’λίγο— οσω ανεβαίνει— ή χρυσοκίτρινες 

ακτίνες περισσεύουν και τήν χαιρετούνε όλες 
σάν τίς άβρες του παραμυθ2θϋ καί τήν φιλούνε· 

καί ή τολμηρότερες πλέκονται ’στά ξανθά με- 

τάξινκ μαλλιά της καί φιλοτεχνούνε φωτοστέ

φανο ’στό αεικίνητο και λαμπερό της μέτωπο 

τριγύρω.

Κι’ εκείνη ολοένα ανεβαίνει.

Τά γέρικα άγριοπούλικ, πώχουν τις φωληές 

στις σκοτεινές σχισμάδες τών βουνών, σωπαί
νουν?· διακόπτουν» τό· τίναγμα, καί τό β.ρύ 

κρωγμό, ν’ ακούσουν καί νά ίδοΰν προσεκτικά 

τήν ώμορφη τήν Νύμφη, πού έγγίζει τίς απά

τητες του κρύπτες δίχως τρόμο, κυλώντας μΐά 
ξεχωριστή ατμόσφαιρα μαζήτης άπό τά λεπτό

τερα τού κάμπου μύρα καί τά απαλότερα τών 

λουλουδιών του χρώματά.
Όλα κρατούνε τήν αναπνοή' ολα την ατενί

ζουνε μέ έκστασι. Κι’ εκείνη, αιθέρια καλωσύ

νη, χύνει χείμαρρο ζωής καί καταρράκτας εύ

τυχίας γύρω της.
Διαβαίνει ώς τόσω πάντα σαν σκιά μέσα 

'στάχιόνια καί στις παγωνιές, μάσα στις φρι- 
κιαστικές κρυάδες τής απάτητης εκείνης ζώ- 

νης, στ’ άφθαστο τό ϋψος.

*

Δύσις.
Έστάθηκε άποσταμένη πλέον ή Χαρά ’στο 

μακρυνότερο άπο τού Κόσμου, πώφευγε, σημείο 
και μ’ άνακούφισι γυρίζει ’πίσω τό κεφάλι, νά 

τόν καλοδιή.
’Αλλοίμονο! Δέν βλέπει τίποτε εμπρός της. 
’Εξαφανίσθηκε άπο τή Οέσι του όλο τ’ αν

θρώπινο εκείνο πλήθος,'

Σέ ολίγο φθάνουν® στ’ αύτίά της ήχοι άσυ- 

νάρτητοι ώσάν παράπονα, σάν ίκεσίαι.

Μυρωδιά λιβανωτού έρχεται άπ' έκεί νάσν.ορ- 

πισθή 'στά πόδια της σάν παρακάλ.ιο.
Κάπου—κάπου ξεχωρίζονται άπ’ τον αντί

λαλο αυτά τά λόγια σάν άπό μυριάδες στό

ματα:
— «Γύρνα όπίσω! Γύρνα πάλιν ’στήν καρ- 

δία μας, περασμένη μας Χαρα.
οΝειότη, τρέλλα, άσυνείδητη πρωτόγονη 

άγάπη, σέ επικαλούμεθα μέ όλα τά όνόματά 

σου, ξαναγύρνα ’στή (,ωή καί δός μας τίς πτε» 

ρούγες, πού μάς ’πήρες.
»*Άν δέν τίς 'νοιώθαμε ώς τώρα, δεν σημαί

νει πώς δέν σ’ αγαπούμε.
«Ήταν: συνειθισμένο κτήμά μας· μ.ά τώρα, 

πού τίς ’χάσαμε, πονούμε· νοιώθουμε τήν άνάγ- 

κη τους.
»“Ω! γύρνα! γύρνα ξανά 'πίσω! 

ι>Σέ ποθούμ.ε, ώ Χαρά!............. ·

Και έπανελαμβάνετο κάθε μιά λέξι άπό τόν 

αντηχούσε ποικιλόφωνη ή ικεσία 
τά πόδια· κι’ ύστερα έσβύνετο σ’ 

παρατεταμένο στεναγμό απελπι

αντίλαλο και 
’στής ΧαρΧς 

ένα βαθύ καί

σίας μές στις κρυστάλλωσες ρωγμές τών βρά

χων καί στις μαλακες καμπύλες τού χιονιού, 
ποΰ άπεσκέπασε κι’ αύτά τά τελευταία ίχνη 

τών βημάτων τής Νεράιδας καί τήν «κρατούσε 

τώρα υψηλά, μεμονωμένη στήν κορφή, σάν φιλ- 

τισένιο άγαλμα αθάνατο.
Δυό-τρία δευτερόλεπτα «πέρασαν ακόμη καί 

ή άκακη Χαρά, μετανοιωμένη γρά τήν άδικη 

φυγή της, θέλει νά ξαναγυρίση. Λησμονεί 

κάθε παληό αδίκημα και κάθε καταφρόνιο τού 
μωρού του Κόσμου. Το παράπονό του τής ξε

σχίζει τήν καρδιά καί θέλει νά γυρίση ’πίσω.
Άλλ’ αλλοίμονο ! Τό χιόνι, τό πυκνό τό 

χιόνι τήν απέκλεισε έκεί. Αρχίζει ’λίγο ’λίγο 

γύρω της νά λυώνη άπο τήν θερμή άναπνοή της 

κι’ ύστερα νά κρυσταλλώνη άπ’ τήν παγωνιά 
καί νά τής περισφίγγω σιγανά τά πόδια τά γυ

μνά, τίς κνήμες, τους αρμούς της.
Απελπισμένη πείά ή ώμορφη Χαρά κλίνει τά 

μισοπαγωμένα τώρα μέλη της γιά νά ξεκουρασθή.

"Υψωμα άπό πάγο 'βρέθηκε σιμά της. Έκεί 
'κάθησε· κι’ «στήριξε τό ένα πόδι της ’πάνω 

’στό άλλο.
Τά γυμνά καί κάτασπρα της μπράτσα, πού 

δέν εννοιωσαν ώς τώρα παρά μόνον ρύμη ηδονής, 

βαρερά, σφιχτοδεμένα έπεσαν 'στις ένωμένες 

κνήμες της «πάνω, καί τό λυπημένο της κε

φάλι ίγυρε σιγά-σιγά ώς πού άκούμπησε 'ςτά 

γόνατά της κι’ έστηρίχθηκε, ένφ τά μακρυά 
μαλλιά της, σάν τής συμ.φοράς τόν πέπλο, έχυ- 

θήκανε στις πλάτες της ολόγυρα.
Ένα ώραιο δάκρυ ’κύλισε άπό τά μάτια της 

'στό χιόνι.
Ή Νεράιδα τής Χαράς «δάκρυσε!

*
• »

Τό χιόνι εξακολουθεί νά συμμαζεύεται τρι
γύρω της πυκνότερο κι’ ή παγωνιά τήν δένει 

άγριώτερα.
’Λησμόνησε μές στήν απελπισία της ή Χα

ρά ποΰ είναι· κι’ εκείνο δλοένα τήν σκεπάζει 

άπαλά.
*

» ·
Μεσάνυχτα.
Τώοα «σφιχταγκάλιασε ολόκληρο τό σώμα 

τής Νεράιδας ή διπλή τοΰ πόνου παγωνιά!
Έπαγωσε όλο εκείνο τό πυκνό τό χιόνι επάνω 

της καί απομένει εις τήν θέσι της ένας ωραίος 

κρυσταλλίτης...
Ή Νύμφη τής Χαρίς ’στοιχεγώθηκε σέ 

Θλίψι απαρηγόρητη)
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Εχωμεν άναλάβει, w γράψωμεν μακράς και ουσιαστι- 
κάς έπιοτολας, νά όμιλήσωμεν σοβαρά καί με βάθος με 
Εκείνους ποΰ μάς περιστοιχίζουν·. Μάς διδάσκει ακόμη 
δει rlvai γλυκύ νά σκέπτεται -κανείς τους άπόντας μέσα 
τις τήν γαλήνην καί Την ήρεμίαν. Ό Επίμονος ρυθμός 
Τής βροχής,· δμοκις μέ τόν παλμόν τής καρδίας, μάς πλη
σιάζει πρός τό παρελθόν. Διηγείται τό παρελθόν γλυκά 
καί μέ ενλάβειαν, μέ τήν χαμηλήν καί μελάγχολον φω
νήν του. Μάς όδήγεΐ είς τόν Ερημωμένου οίκον τής άνα- 
μνήσεως καί μάς περιάγει μεταξύ ε&ν παλαι&ι μυοτι- 
χών, τ&ν Εξίτηλων χρωμάτων, τ&ν σπασμένων στολισ
μάτων) τ&ν λησμονημένων μελμγχολι&ν, ποΰ Αποπνέουν 
θάνατον καί νύκτα, τ&ν λουλουδι&ν, τ&ν μιοομαραμμέ- 
νων, ποΰ διατηρούν δμως ακόμη τό σχήμα καί to χρ&μά 
των

Όταν Εξω λάμπη ό ήλιος, οδί καλή νά Ιδήτε μήπως 
κατά τύχην ή Ευτυχία πτρνρ. επάνω είς to θερμόν πε·, 
ζοδρόμιον ή Επάνω είς τόν χρυσίζοντα δρόμον. Αλλά 
βρέχει. Καί τίποτε δΐν περνή... Ή Ευτυχία εύρίσκεται 
μέσα είς τό σπίτι σας, είς τό σπίτι τής ζωής σας, πλη-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

οίον σας, κοντά σας. Καί όνομάζιται Αγάπη, άφοσίωσις, 
εργασία, θυσία, αΰταπάρνήοις ήέ-τό όποιον σημαίνει 
καί τά τρία αΜ—ύπομονή...

Αύτά λέγει δ ξένος χρονογράφος. Kaf έγω Εσκεπτό- 
μην, δτι ή βροχή, ή συέεχής καί Επίμονος βροχή,· θ·.· τδι- 
δεν είς ήμάς τους 'Ελληνας άκριβ&ς τάς άρτιός ποΰ 
μάς λείπουν ; τήν Επιμονήν, τήν ύπομονήν, τήν Αγάπην 
πρός τήν Εργασίαν, τήν αφοσίωση είς τό καθήκον, τήν 
αυτοθυσίαν, τήν Εμπτριστατωμέιην σκέψη, Βλέπση τί 
προτερήματα θα μάς έχάριζεν ή βροχή, σκέπτομαι, δει 
ή κυρία, ή μεγάλη, -ή Αθεράπευτος ίσως αφορμή δλων 
τ&ν ίλαττωμάτων μας είνε ό ήλιος. Έκύτταξα το- ού· 
ρανόν, δπου ό επίμονος ήλιος διέλυε τά τελευταία σύν
νεφα, τάς τελευταίας ελπίδας τής βροχής καί μια φωνή 
μοΰ Εξέφυγε:

— Ζήτώ ή βροχή!
Ο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

-<· Μ Β Ι=» Ο X Μ ·*-

I χρονογράφοι μας συνήθως 
αποθεώνουν tor ήλιον. Κά
ποιος ξινός χρονογράφος ύ
μνησε τήν βροχήν καί τήν 
ύμνησε με τόοον σοβαρά καί 
ονγχρόνιος άβρόλεπτα ίπι- 
χειρήματα, ώστε δεν άνθί- 
οταμαι είς τον πειρασμόν νά 
τά παραθίοω Εδώ — τόοον

μάλλον, δσον είς τον τόπον μας συνήθως καί Εξόχως 
πληκτική καί δυσάρεστος θεωρείται ή βροχή-

it

Διατί (λέγει) κατηγορούν τήν βροχήν ; Τί αδικία, 
τί αχαριστία ! Ή βροχή εϊνε tv άπό τά τελειότερα μέοα 
τελιιοποιήσεως, τά όποια μάς παρέχει ή φύοις. JiSt» 
τόσον καλάς σύμβουλός ! Ένφ ό ήλιος live βαθύτατα 
άνήθικος—δπως div πιστεύω ν’ άρνήται κανείς.

Etvs Ανήθικος, διότι καθιοτή τά καθημερινά καθή
κοντα βαρεία καί οδς κάμνει ν' άγανακτήτε ίναντίον 
κάθε Εμποδίου. Παρορμρ πρός το χάζεμμα καί είνε 
ευνοϊκός προς κάθε Εξέγερση. Π&ς νά μείνη καντίς 
κλεισμένος μέοα είς το σπίτι τον καί μέοα είς τήν εί- 
μαρμένην τον, π&ς να μοχθή, π&ς νά ύφίοταεαι κό
πους, π&ς νά υποτάσσεται, π&ς νά εγκαρτερή να μή 
etvs ελεύθερος, όταν ό ήλιος λούζη τά πάντα ; Ό ήλιος 
είνε δ άρχιεπαναστάτης. Ένεκεν αυτόν, όταν είνε κα
νείς κλεισμένος, διά νά Εκτελέση κάποιον Εργον απα
ραίτητον, Εχε. το συναίσθημα δτι tire φυλακισμένος. 
Με τόν ήλιον γίνεται κανιίς αίοιόδοξος και τί φοβεροί- 
τέραν διά τήν ήθικήν άπό τήν αισιοδοξίαν ; Βάζει τ?ς 
τήν. ψυχήν μίαν Επικίνδυνον καλοκαγαθίαν,, ή όποία 
παραλύει τόν χαρακτήρα καί τόν Αποτάσσει είς τους εύ
κολους συμβιβασμούς. Τάς ήμέρας τοΰ ήλιον μεθοΰμεν 
άπό απατηλός όρμάς, α! όποιοι μας κάμνουν νά ύπο- 
οχώμεθα πράγματα ποΰ δ«» είμεθα βέβαιοι δτι θά 
πραγματοπονήοωμεν καί να αθετ&μεν χωρίς τύψεις συ- 
νειδήσεως Αποσχίσεις, ποΰ είχομεν κάμει είς άλλος ήμε
ρος ήλιολούστους Ό ήλιος μάς κάμνει τέλος μεσημ
βρινούς—δηλαδή φανφαρόνους καί καυχησιολόγους.

Αί ήλιολαμπεΐς χ&ραι παράγουν ζαχαρώδεις καρ

πούς καί καλλιτέχνας γεμάτους άπό πνεύμα, θέλγητρα 
καί ελαφρότητα. Άλλ' αί βροχεροί χ&ραι παράγουν 
μεγάλα πυκνά δένδρα, φιλοσόφους και ψυχάς εύσυνει- 
δήτους καί σοβαρός.

Ή κανμένη ή βροχή I Μάς κρατεί όχι μόνον είς 
το σπίτι, άλλα καί εντός έαυτ&ν. Ό ήλιος Εχει μυρίας 
Απόψεις α! όποΐαι μάς ζαλίζουν καί κάμνουν το πνεύμα 
νά διασκορπίζεται παντού. Ή βροχή έχει μίαν μόνην 
άποψιν καί εμπνέει τήν σοβαρότητα καί τήν συγκέντρω
σή. Ή βραδυτης, ή συνέχεια, ή μονοτονία της δίδουν 
το αίσθημα τον διαρκούς.

Όταν βρέχρ, δεν σπεύδει κανείς—παρά βραδέως—-καί 
8ταν οπεύδη, σπεύδει νά γυρίοη σπίτι του—σπονδή 
θαυμαοία καί σωτήριος. "Ολοι αί Αδεξιότητες, αί μικρο- 
προδοσίαι μας, αί άμέλειαι, αί άνοηοίαι μας προέρχον
ται ά ό το γεγονός, δτι δεν ίχομεν τόν καιρόν νά οκε- 
φθ&μεν, νά μελετήσωμεν τά πράγματα κατά βάθος 
καί νά πέριμείνωμεν τήν Επίκαιρον στιγμήν. Καί χω
ρίς τόν καιρόν, τίποτε τό τέλειον καί τό Αβρόν δεν 
πραγματοποιείται. "Οταν σπεύδωμεν κενεριζόμενοι άπό 
τάς φιλοδοξίας μας, Ανήσυχοι, έλπίζοντες, προσδοκ&ν- 
τες, άδημονοΐντες, άγωνι&νιες, δέν Αφοοιωνόμεθα τίς 
δ,τι κάμνομεν καί δεν άπολαμβάνομεν δπως πρέπει τήν 
ζωήν.

Όταν βρέχη δμως ! Ό δταν βρέχη ! Όταν ή 
βροχή κτυπφ τα παράθυρα καί τά τζάμια στάζουν, 
αίσθανόμεθα τόν εαυτόν μας τόσον μόνον, ώστε οί άν
θρωποι, ποΰ δεν ήμποροίν νά Εκτιμήσουν τά ευεργε
τήματα τής βροχής, πλήττουν, πλήττουν θαναοίμως.

"Οταν βρέχη είνε κανείς μελαγχολικός, διότι ό ούρα- 
νός Εχει δλος τήν αυτήν άποψιν, διότι μονότονος είνε 
ή μουσική τ&ν σταγόνων κοί διότι ή Εξωτερική άπομό- 
νωσις Αρνεϊται είς τό πνεύμα καί τήν ψυχήν μας τήν 
διασκέδασι ν— δηλαδή τόν διασκορπισμόν — ποΰ 
μάς ευχαριστεί, διότι μάς δηλητηριάζει.

Άλλα καί διατί νά μή είμεθα ολίγον μελαγχολικοί; 
Τί άλλο είνε ή μελαγχολία παρά συγκέντρωσις, σοβαρό- 
της, Ερευνα τοΰ Εγώ μας ; Καί τί δεν μάς συμβουλεύει 
δ' ή βροχή ή Μάς συμβουλεύει να βάλωμεν τάξη είς τά 
γύρφ μας πράγματα, νά συνεχίσωμεν τάς Εργασίας ποΰ Ό Σαγιώρ ως «Άνθρωπος τί)ς ·
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-* TO ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΝΕΡΑΙ ΔΑΣ *
(Άπδ τά δράματα καλοκαιρινών μεοημεριων)

ΑΘΕΤΑΙ ’ς «κρίνη
βεράντα τών λουτρών 
τίς διχσταυρώσεως. 

Κουρασμένη κλείει το 
βιβλίο κχί ρεμ.βάζει. 

Γί, ανθρώπους δέν βλέπει. ’Εμπρός της απλώ

νεται [χάνον θάλασσα. Τίς φαίνεται οτι εύρί

σκεται σέ κζτάστρωρ.α πλοίου φανταστικού καί 
ταςειδεύει μόνη ’ς το άγνωστο ...

Ή θάλασσα είναι ολη ζωη μέ ώραΐον χρώ- 

ιχχ, ώραΐα μαλακά κύματα. Εις το κεντρον τοϋ 

βάθους τά βουνά της Αΐγίνης φορούν ώραΐα φο
ρέματα ύφασμένχ άπό σαπφείρινες διαφάνειες 

καί ρόδινες άνταύγειες χρυσής ’ χαράς. Όπίσω 

των καί ’ς τά πλάγια άλλα χάνονται μέσα σε 

πέπλους άποστάσεως, ποϋ έχουν χρώμα αχνό
τατο φύλλων καρδιάς ωχρού διπλού μενεξε'.

Είναι τόσον ώραΐα!
Ένω τάκυττάζει, δύο χέρια —δεξιά ή Κα- 

στέλλα. αριστερά τό Παλαιό Φαλ-ηρα —προβάλ
λουν καί φαίνονται οτι άπό στιγμής εΐς στιγ
μήν θά. ενωθούν διά νά τ’ άγκαλιάσούν. . .

Μιά βαρκούλα σχίζει πτερωτή τό κύμα. — 

Τό πανί της φαίνεται ρόδινο. ..· —Νά κλείη 

άραγε χαρά ’ς την ψυχή του αύτός πού την δι

ευθύνει ; · . .

Πώς γελούν όλα !—Γιατί ή ψυχή της νά εί

ναι τόσο σκυθρωπή; Τι παραφωνία! τί παρα
τονία!

Έπάνω άπό τήν Αίγινα ύψώθη σάν χαρμό
συνη σημαία ένα συννεφάκι ρόδινο . . . χρυσό. . .

“Ω, τι ώραΐο χρώμα ! —Πώς τό ζηλεύει.. . 

"Αν την έφώπζε κι’ αύτήν κάποια άκτίς χα
ράς, τά σύννεφα τά μαύρα τής ψυχής της δέν 

θά έσπερναν τό ίδιο χρώμα ;

'Αλλά νά ! . . . Τί κρίμα . . . πάει, πάει, έ- 
χάθηκε τό σύννεφο τό ψόδινο! . ....—Έτσι θά 

έχάνετο καί ή χαρά της ΜήπωςκΓ αυτή δι

14?

αρκή αιώνια; ’Εκείνοι ποϋ αισθάνονται βχθερά, 
δέν είναι γεννημένοι νά έχουν μόνο, γιά .σύν
τροφο πλέον σταθερό εΐς τή ζωή, τον πόνο;

Καί προσπαθεί—φίλη τής αρμονίας,—νά 
παρηγορηθή, νά διώξη κάθε ιδέα σκοτεινή καί 
μέσα ’ς τής φύσεως τή χαρά κι’ αύτή χαρά νά 

αΐσθανθή. . .

’Ακούει φωνές χαράς καί γελοία- γελοία καί 
φωνές χαράς μαζύ.

Κάτω άπό τά κύματα, ποϋ με νωχέλεια κυ
λούνε, πηδούν ζωηρές ή τρελλές Νεράιδες, καί 

έπάνω άπό τά αεικίνητα λεπτά σωυ.ατάν.ιχ των 

ποϋ ε”χουν χρώμα ώχρόλευκο, σάν άπό έλεφαντο- 
κόκκαλο, περνούν άβρές σάν θωπείες ή σκιές, ή 

ύγοές σκιές, ποϋ ρίπτουν τά κύματα. ΚΓ έχουν 
μενεξεδένίο χρώμα ή σκιές, καί φυστικί σάν α

μέθυστου λάμψι, καί χρυσογάλανο, καί πράσινο, 

καί άλλα άκόμα χρώματα λεπτά, πού απρόο
πτα γεννά τό ένα χρώμα όταν χαϊδεύη τ* άλλο.

Καί στριφογυρίζουν ή γοργές Νεράιδες, κΓ ή 

σκιές γλιστρούν, καί αλλάζουν χρώματα κι ’ ολω 

την μεθούν. . .

Μά τί έχουν πάθει ή τρελλές Νεράιδες και 

δλω γελούν;

Τώρα άνεκάλυψε. Τρέχουν ποιά θά μαζέψη 

τώ περισσότερα διαμαντένια φιλιά, ποϋ τους 

πετά ό Ήλιος, κι’ έκεί μαλώνουν.—Μερικες τά 
περνούν εΐς ένα βρύο, γιά νά τά κάμουν περιδέ

ραια, κΓ ένφ πλησιάζουν νά τά τελειώσουν, 
άλλες τρελλές τρέχουν μέ δρμ.ή καί τά σπάζουν, 

καί σκορπίζονται πάλι ’ς τή θάλασσα, και χά

νονται μέσα ’ς τά κύματα- κι’ αυτές γελούν, 
κΓ εκείνες θυμώνουν κΓ άφρίζουν ολίγο, κχί ύ

στερα πάλι τρέχουν καί μαζεύουν άλλα, καί 

. τώρα καλές, έρχονται καί τής βοηθούν, καί αγα
πίζουν καί αγκαλιάζονται καί τραγουδούν . . . 

όλές μαζύ τραγουδούν.

Τί ώραΐο ποΰ εινε το άπλο τραγούδι, ποϋ 
λέγουν ή ευτυχισμένες Νεράιδες !

Σέ κάθε στροφή σάν έπωδό γελούν, γελούν 

τρελλά καί σκύβουν καί φιλούν τά κύματα, κΓ 

έκεΐνα πάλι τής φιλούν καί τής χαϊδεύουν μέ 

χρυσοχρώματα. Καί το τραγούδι εξακολουθεί 
πλέον ζωηρό άπό τά χείλ,η, πού ολφ τά δροσί- 

ζουν μέ φιλιά τά κύμ.ατα, και μιά άγάπη χύ

νεται ’ς όλη τή θάλασσα καί τήν κάμει νά φαί

νεται πλέον ώραία.

Μαγεμμένη βλέπει καί άκούει.
Θέλει νά κλέψη τό τραγούδι αύτό άπο τά 

υγρά των χείλη.—Κάθε του νότα είναι άγάπη 

καί φώς- zt’ όλες μαζύ ήρεμη, ήρεμη χαρά. . .
Ναί, το ενθυμείται πολύ καθαρά- είναι τόσο 

άπλό !

Τό μεσημέρι έφθασε. — Φεύγει.
Ή ψυχή της έχει ήρεμία καί ρέμβη, £έμβη 

ποϋ αισθάνεται κανείς, οτ.αν κυττάζη πολλή 

ώρα τή θάλασσα.
’Σ τό τραίνο κλείει ελαφρά τά βλέφαρα. 

Τής φαίνεται άκόμη οτι τά κύματα κυλούν 

μαλακά μαλακά έμπρός της, οτι άπό μέσα πη
δούν ή λεπτές Νεράιδες, άκόμη πλέον έξιδανι- 

κευμένες, οτι ή σκιές τών κυμάτων, σκιές πού 

έχουν όλα τά χρώματα, ποϋ γεννά ό ουρανός, 
ύ ήλιος, ή Οαλασσα καί ό βυθός της, καί μόνο 

χρώμα σκιάς δέν έχουν, περνούν σάν χάί'ύιη ε

λαφρά έπάνω ’ς τά σωματάκρα των, -πού χορο
πηδούν, καί ότι τό τραγούδι εξακολουθεί μέ 

τήν ΐδ^α δροσρά.
Είναι σχεδόν ευτυχισμένη αυτή τή στιγμή.
Ήλθε χωρίς τίποτε, καί επιστρέφει μέ δύο 

μικρούς θησαυρούς. Έπλούτισε τήν πινακοθήκη 

τής φαντασίας της μέ ωραίκν εικόνα χαράς και 
ζωής, κα: ’ς τά τραγούδια της έπρόσθεσε άκόμα 

μιά νέα σελίδα μουσικής.
Ναί- είναι σχεδόν εύτνχισμένη αύτή τ 

μή, πού λέγει μέσα της: «είμαι κι' έγώ δημι

ουργός :» κΓ όλα τ’ άλλα λησμονεί. .. 

η στιγ·

Μεσημέρι.— Όλοι κοιμούνται. . .αναπαύον
ται.— Έκείνη βηματίζει ανήσυχη μέσα ’ς τό 

δωμάτιο. Άν τής έπιανε κανείς το σφυγμό, θά 
ήσθάνετο ότι κτυπά δυνατά δυνατά. . ."Αν τήν 

έκύτταζε ’ς τά μάτρα, θά έβλεπε μηά αλλό

κοτη λάμψι.
Μήπως ήναι άρρωστη ;— έχει πυρετό;

Τίποτε άπ’ αυτά.
Προσπαθεί τό φώς, τόν ουρανό, τά όνειρα, 

τά βουνά, ποϋ σάν καραβάνια αρμενίζουν πέρα 

πέρα ’ς τό βάθος τής θαλάσσης, τά κύματα, 
τής Νεράιδες, τά τρελλά παιγνίδια των, τά 
δροσερά γελοία νά τά κρυσταλλώση. . . μέ ζωή 

έπάνω εις ενα χαρτί.
Σύρει τής γενικές γραμμές, ρίπτει ολίγα χρώ

ματα καί έπάνω εΐς αύτο το τίποτε αΰτη βλί-

πει ολο το ώραΐο όραμα τοϋ καλοκαιρινού με
σημεριού, καί μειδιά άπό εύχαρίστησι.

Πότε πότε-προσθέτει κάτι, συχνά άφαιρεΐ, 

εως ότου τελειώνει.
Είναι τόσον ώραΐο ’ς τήν απλότητά του!
Μία αιθερόχρωμ.η χρυσοκυανοπράσινη αρμονία.

Μένει ενθουσιασμένη.
"Εξαφνα ένα γελοίο ηχηρό γεμίζει ολο τό δω

μάτιο, καί κομμάτια χαρτιά ολο τό πάτωμα...
Πότε έσχισε τό σκίτσο ούτε zt’ αύτή έκα- 

τάλαβε- είναι τόσο συνειθισμένη ’ς αύτό! . . .

“Ανήκουε κανείς έκεΐνο το γελοίο, θά τοΰ έ- 

φαίνετο πενθιμώτερο καί άπό τόν πλέον σπαρα
κτικό λυγμό. Άλλ'αύτή ούτε αύτό έκατάλαβε, 

καί νομίζει άκόμα οτι ευθυμεί, ένφ σκέπτεται 
— ποιά θά παίξη τό μέρος τής Νεράιδας; Έδώ 

ποϋ τά ώραΐα κορμιά ανθούσαν φυσικά σάν λου
λούδια, δέν ύπάρχουν πλέον, ή κρύπτονται πα

ραμορφωμένα κάτω άπο τά ακαλαίσθητα, τά 
δολοφονικά, τωρινά φορέματα... — Μοΰ λείπουν 

κι’ άλλα άκόμα, ιδίως θάρρος, κοί πρό πάν
των ήλιος, ποϋ τά γεννά ολα, καί κάμει τόν 

νάνο γίγαντα, όταν εχη μέσα του κάτι τι.— 
Καί μέ αυτές τής σκέψεις νομίζει ότι δέν με

λαγχολεί, καί λέγει : άς είναι, θά γράψω του
λάχιστον τό τραγούδι τής Νεράιδας. Τί μού 

λείπει γι ’ αυτό ;
Ί’ί τρομερά άφτ,ρημένηI ' Έλησμόνησε τόν 

Ήλιο. . .

• «

Νύκτα. — Μόνη ’ς τό σπήτι.
"Ερχεται ’ς τό ίδιο δωμάτιο, τό σχεδόν ά

δειο, καί ένώ περιπατεΐ άπάνω κάτω μουρμου

ρίζει κάτι τι.
"Εξαφνα σταματά. Έκεί ’ς τό τραπέζι πού 

έπήγαινε νά καθήση, μέσα ’ς ένα αρχαίο άγγειο 

—το μόνο ώραΐο πράγμα πού ύπήρχι ίκεΐ μέ
σα,·— έγερνε λυπητερά λυπητερά τό λυποθυμη- 

σμενα ζλαδάκι του, έπάνω εΐς τήν εύγραμμη 

πλευρά τοΰ αγγείου, ενα τριαντάφυλλο μ.αραμ- 

μένο. . .
Τό είχαν άφίσει έκεϊ χωρίς νερό! Πώς τήν 

λυπεί ή θέα μαραμμένων λουλουδιών!
Μόλις τό έπλησίασε, άν καί μέ πολλή άγά

πη, ή αναπνοή της μόνον ήρκεσε νά τό κάμη νά 

σκορπίση τά φύλλα του. . .
Μέσα λοιπόν ’ς αύτό τό δωμάτιο, ποϋ ή α

τμόσφαιρα έδονεΐτο άκόμη άπό τό πτερύγισμα 

τοϋ θχνάτου, ποϋ είχε πάρει τήν αΐθερία ψυχή, 
έκάθησε κάτω άπό τό φώς τής λάμπας νά γρά- 
ψη το τραγούδι τής Νεράιδας, τραγούδι άπό 

φώς καί άπό χαρά !...
Εΐς τήν πρώτη στροφή τροχασμένη σταματά.

' Συνήλθε. Βλέπει τά ώραΐα χρώματα πού 
έπερνοϋσαν άπό τό πρίσμα τής ψυχής της εΐς 

τό χαρτί, νά χάνουν Ολη των τή χαρά I Δε-
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«τάζει u-ΐά στιγμή- ύστερα' γελά. το ίδιο γε

λοίο, καί έξαχολουθει. Ποιος ποτέ θά τ ’ άχού- 

«η}—Μόνον αύτή.—Καί τό τραγούδι τελειώνει 
με μία επωδό θλιβερή θλιβερή.. .

Τώρα δύο δάχρυα κυλούν άπό τά μάτια της 

χαί κρυσταλλώνουν μέσα ’ς τήν παγωμένη ατμό

σφαιρα. ..

Ή θλιψις ποΰ τήν παρεμόνευε, — χι’ αύτή 
ένόμιζε ότι ήτο μόνη ! —τά μαζεύει, όπως τόσα 

άλλα, καί τά πλέκει κ»’ αύτά με τό νήμα τής 
ζωής, ποΰ γλιστρά άπό τής Κλωθώςτά χέρια, 

καί τό στεφάνι, ποΰ σάν διάδημα τής φορεί ’ς τό 

μέτωπο, γίνεται πλέον πλούσιο.

Πως καίουν αύτά τά μαργαριτάρια, ποΰ δά

κρυα τά έγέννησαν, καί πώς τής μαραίνουν τό 
μέτωπο!

Ετσι θά μακραίνη πάντα αύτή ή ώλυσσος, 

έως ότου τής τιλύξηολο τό σώμα, σαν τό φεΐδι 
τού Λαοκόοντος το άγαλμα;.. .

’Ολίγες ακτίνες χαράς θά τά Ζλυωναν ολα...

Άλλά πού είναι ό ήλιος;.. .

Και τώρα, πού τό χαρούμενον τραγούδι τής 
Νεράι’δας κατήντησε σχεδόν θρήνος, απελπι

σμένη τραγουδεΐ:

Χαρά, χαρά, χαρά, λαμά σαβαχθανί; . . .

ΜΟΙΡΑΙΑ

άναθαρρήσασα εσπευσε σπίτι καί εύρε προ τής 

θύοας ένα κομψότατο αμαξάκι καί ένα ψάρι α

λογάκι. . ,
Τόσον έχάρη, ώστε έπι μιαν ολοκληρον εοόο- 

μάδα έμεινεν ευχαριστημένη.
Κατόπιν όμως ηρχισε νά έπιθυμή και κάτι 

άλλο.
— ’Εάν ή Νεράιδα, έσκέφθη χκθ εαυτην, 

ήυ,πορή νά δώση ό,τιδήποτε, θά τής ζητούσα 

μίαν υπηρέτριαν, μεταξωτά φορέματα καί χρή

ματα.
Τοιαύτα άναλογιζομένη, ε’τρεξε μετά σπου

δής είς τήν δεξαμενήν καί έφώναξε μέ δυνατήν 

επιτακτικήν φωνήν:
—Νεράιδα ! Νεράιδα !

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τό νερό ηρχισε πάλι νά κοχλάζη, νά κοχλάζη, 
έκ τού οποίου έξήλθε συνωφρυωμένη ή Νεράιδα 

καί ήρώτησε:
__  Λοιπόν, γρηούλα, τι θιλεες παλιν ;
__ "Ω! ’αγαπητή μου καλή Νεράιδα, θά μού 

δώσης μία* υπηρέτριαν, μερικά μεταξωτά φορέ

ματα καί χρήματα.
—Τί; άνέκραξεν ή Νεράιδα Δέν εύχαριστή- 

θης μέ όσα σού έδωσα έως τώρα ; Πήγαινε εις 
τό μπουκάλι τού ξειδιού, είπε καί έξηφανίσθη, 

διά νά μή έμ.φανισθή ποτέ πλέον.
"Οταν ή γρηούλα εγύρισε, τό σπιτάκι ειχεν 

έξαφανισθή και είς τήν θέσιν του ευρισκετο ή 

μποτίλλια τού ξειδιού !

ΚΙΤΤϊ EBEPST

Η ΓΡΗΑ ΚΑΙ Η ΝΕΡΑΤΔΑ

ΙΑΝ φοράν κ’ ένα καιρό, 
είς τήν έποχήν τών Νε
ράιδων, έζούσε μίαγρη· 

ούλα, πού κατοικούσε 
μέσα σέ μιά μποτίλλια 
τού ξειδιού. Είχε μίαν 

μικροσκοπικήσκάλα πού
άνεβοκατέβαινε, τά δέ μοναδικά ε’πιπλά της ή

σαν ένα κρεββάτι, μία καρέκλα καί ένα τηγάνι. 

Μίαν ημέραν εκεί πού έκαμνε περίπατον εις 
τό δάσος, είδε ενχ μικρό ψαράκι ’στήν άκρα 

μιάς δεξαμενής. Ήταν σχεδόν νεκρόν. Ή γρη- 

ούλα τό έσηκωσε και τό ι’ρριψε ’στή δεξαμενή. 

Τό νερό αμέσως ηρχισε νά χοχλάζη, νά κοχλάζη, 
νά κοχλάζη καί μία ώραία Νεράιδα παρουσιά- 

σθη ενώπιον τη«.

— Ήμην τό ψαράκι, πού έρριξες ’στό νερό, 
καλή υ.ου γραία, είπε. Ζήτησε τί θέλεις καί θά 
’στο δώσω. ;

Ή γρηούλα έφοβήθη- άλλ’ήΝεράίδα τήν έ- 

κυτταξε με τόσην συμπάθειαν,ώστε κατώοθωσε 

ν ’ άρθρώση με τρέμουσαν φωνήν:

— “Ω, άγμθή μου κυρία, καλή Νεράιδα, 

κατοικώ σε μ.ιά μποτίλλια τού ξειδιού καί θά 
ήθελα νά είχα ένα σπιτάκι.

— Πήγαινε καί θά τό ευρης, άπήντησεν ή 
Νεραιδα, καί έβυθίσθη εις το νερό.

Η γρηούλα ίτρεξε μετά σπουδής καί εις τήν 
θέσιν τής μποτίλλιας εύρήκε ένα καταπράσινο 

σπιτάκι

λ Τόσον ητο εύχαριστημένη,ώστε έπέρασε δλην 
τήν εβδομάδα διευθετούσα τά έπιπλα. Άλλ’ 

έφαίνετο άδειο, διότι τήν κλίνην τήν είχε εις 

τό ένα δωμάτιον,τήν καρέκλαν είς τό άλλο καί 
τό τηγάνι είς τό μαγειρείου -- .. ..

Η*

Έσχέφθη, έάν ή ώραία καί άγαθή Νε
ράιδα δεν θα τής έδιδε καί άλλα πράγματα 

νά έπιπλώση τό σπιτάκι. Έπήγε είς τήν δε

ξαμενήν καί έφώναξε μέ γλυκεΐαν φωνήν:
— Νεράϊδα ! Νεράιδα !

— Τό νερό ήρχεσε νά κοχλάζη, νά κοχλάζη 

νά κοχλάζη,νά χοχλάζη καί ή Νεράιδα παρου- 

σιάσθη.

— Λοιπόν, καλή γρηούλα, τί θέλεις; ήρώ- 

τησε.
— Ω, καλή μου Νεράιδα, τό σπιτάκι μου 

εινε ώραΐο, δέν θά μού δώσης όμως μερικά τρα
πεζάκια, μερικές καρέκλες καί τίποτε’ μικρά 

ντουλαπάκια γιά τα πράγματά μου ;

— Πήγαινε καί θά τά εύρης, άπήντησεν ή 
Νεράίδχ και έβυθίσθη είς τό νερό.

Ή γρηούλα έγύρισε τρεχάτη σπίτι καί 
όπως τής είχεν είπεΐ ή Νεράιδα, τό σπιτάκι 

της ητο γεμάτο άπό ώραία έπιπλα.
Μετ ’ ολίγας ημέρας ή γρηούλα ηρχισε νά έ- 

πιθυμή καί κάτι άλλο — ένα αμαξάκι, γιά νά 

πηγαίνη είς τήν άγοράν.

Διηυθύνθη πάλιν είς τήν δεξαμενήν καί χω
ρίς κανένα φόβον αύτήν τήν φοράν έφώναξε θαρ- 

ραλέως.
— Νεράιδα ! Νεράιδα !

Το νερό πάλιν έκόχλασεν, έκόχλασε καί πα- 
ρουσεάσθη ή Νεράιδα.

— Λοιπόν καλή γρηούλα,τί θέλεις πάλεν;
— Ώ, Νεράιδα, δώσέ μου ενα αμαξάκι καί 

ένα άλογάκι, γιά νά πηγαίνω είς τήν άγοράν.

—· Πήγαινε καί θά τό έΰρης. Πρόσεξε όμως 
νά μήν είσαι ενοχλητική καί ακόρεστος, παρε- 

τήρησεν ή Νεράιδα μέ σοβαρόν ύφος καί έξηφα- 
νίσθη.

Ή γρηούλα έφοβήθη πρός στιγμήν, άλλ’

Τ HEOBALD

περ ταχέως έγένετο 
μείωτον.

Ήτο θελκτικός ιππότης.

Γ

ΕΕ0Χ02 ζωγρά

φος ThiobaldCtiar 
Iran έτελεύτησεν 
έν ήλικία, ήτις 

ΰπέσχετο μακραν 
έτι · σειράν ω
ραίων έργων. Νε
αρότατος ήρξατο 
τοΰ σταδίου καί 

τό έργον του, ό- 
ονομαστόν, ΰπήρξεν άξιοση-

Περιποιητικός, χαρίεις, πνευματώδης, υψηλός 
αξιοπρεπής, εύγενής ό Thiobald Chartran,.εκ τοΰ 
διαμερίσματος France -Comli καταγόμενος, υιός αξι
ωματικού, εγγονος στρατιώτου, κατά τήν νεότητα 
του ΰπήρξεν ό τύπος θαυμαστού και προθύμου βοη- 
θοΰ τών συναδέλφων του, έν δέ τη ώρίμω ήΧιχίφι 

ό μάλλον έκτροπος τών ανθρώπων.
Ήγαπατο παρ’ όλων' εϊλκυε και συνεκρατει. 

Μόλις έγνωρίζετό τις μετ’ αύτοΰ και ήσθάνετο εαυ
τόν ήδη έξφκειωμένον μετ’ αύτοΰ. Έσκόρπιζε γύρω

του φίλτρα συμπάθειας.
Γεννηθείς έν Besanoon τφ 1849, διεκρίθη ώς ζω

γράφος εξ αύτοΰ του λυκείου. Φθάσας δ ύστερον 
έν Παρισίοις, αντί νά διευθυνθή πρός τήν Νομικήν 
σχολήν, είσήλθεν εις τήν τών Καλών Τεχνών, έν 
ή έξελέξατο ώς διδάσκαλον τόν κομψοτερον καί 
θελκτικότερου δλων, τον Cabanel, ον καί δεν εθρά- 

δυνε να μψ.ηθή.
Τφ 1877 έλαόε τό μέγα βραβιΐον τής Ρώμης. 

Ό μέγαςπίναξ του,ό παριστάνων «τόσώμα τοΰ Mgr. 
Darboy εκτεθειμένου εις τήν εκκλησίαν τοΰ μητρο- 
πολιτικοΰ μεγάρου τοΰ αρχιεπισκόπου τών Ιίαρι-

CHARTRAN

σίων», ή «’Ιωάννα Δ’ Άρκ» (1874), η «Νέα 

Άργεία κόρη επί τοΰ τάφου τοΰ Άγαμέμνονος» 
(1875), «τό μαρτύρων τοΰ αγίου Satnrnin» (1878), 

τόν κατέστησαν πασίγνωστου’ διά τό τελευταίου μά
λιστα έλαβεν έν τρίτον μεταλλίου τοΰ Salon de 

Paris. ' ν .
Έκ Ρώμης άπέστειλε μεταξύ άλλων έργων εις 

Παρισίους τό «Ή λαμπάς», οπιρ έτυχε (1881) 

τοΰ δευτέρου μεταλλίου. Τήν δε «οπτασίαν τοΰ 
Άγιου Φραγκίσκου d ’ Assis?» οί πλεϊστοι θεω- 

ροΰσιν ώς τό αριστούργημα του.
Πρός στιγμήν έπιστεύθη ότι δ Chartran θά άνεγεν- 

να τήν εκκλησιαστικήν τέχνην,άλλ’ ό κόσμος,ό κύ
κλος, μεθ’ οΰ συνανεστρέφετο μετά τόν κάματον 
τής ημέρας, άνέδειξεν αυτόν ώς τόν κατ’ έξοχήν 

προσωπογράφον τών προσωπικοτήτων, έκαστη τών 
οποίων αποτελεί ήδη καί έν Ιστορικόν μνημείου 

τών χρόνων μας.
Ήρξατο διά τής προσωπογραφίας τής.δος Rei- 

chenberg (1884), ήτις ΰπήρξεν αξιοσημείωτος. Ή 

του Mounet-Suily ώς Αμλετου (1887) δεν προσέ- 
θηκεν όλιγωτέραν δόξαν εις τόν καλλιτέχνην. 
Έξηκολουθησε δέ τήν σειράν ταύτην τών μεγάλων 
συγχρόνων, έν ή άντιπαρέρχονται Λέων ό ΙΓ ,ζωη- 
ράν έντύπωσιν έμ.ποιήσας (1292), ό πρόεδρος τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας Camo (1794), δ ιατρός 

Robin, ό Μ LozA, τότε διευθυντής τής αστυνο
μίας, ή κ. Σάρρα Βερνάρ, ή κ. Μάρθα Brandi·, ή 
κ. Calvi ώς Κάρμεν (1899). Κατά τά τελευταία 
δέ ταΰτα έτη προσέθηκε τάς γενικώς έκτιμηθείσας 
προσωπογραφίας τής Κας Rooseveli, συζύγου τοΰ 
προέδρου τής Δημοκρατίας τών Ηνωμένων Πολι
τειών, τής δος Alice Roosevelt καί τής κομήσσης 

Maopeon.
Αί τής οικογένειας Roosevelt έγένοντο έν Αμε

ρική, έν αΰτώ τφ Λευκφ Οίκφ.
’Από δεκαετίας ό Chartran διήρχετο πέντε έως 

■εξ μήνας κατ’ έτος έν τφ έν Νέα Τόρκη έργα- 
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στηρίφ του, ένθα διήλθον προ αύτοΰ πάντες οί με
γαλώνυμοι τής Νέας ’Ηπείρου, υπερήφανοι οτι 
θά ήδυναντο νά ειπωσιν κατόπιν :

— Ιδού ή εικών μου, έργον τοΰ Chariran.
Τοΰτο ήτο πλέον τίτλος εύγενείας έν τη υψηλή 

κοσμοπολίτιδι κοινωνία.
θά άπέκτα δέ όντως μυθώδη ποσά έν ’Αμερική 

ό μέγας προσωπογράφος, έάν ή υγεία του δεν ΰπε- 
σκάπτετο καί δέν τδν έξηνάγκαζε νά μεταβάλλη 
αποφάσεις. Δια τοΰτο, οσάκις ειργάζετο έν Νέα 
Ύόρκη, έδει ν’ άνεπαύετο έν Παρισίοις.

Έν τώ έν Neuilly έργαστηρίφ του άνέμενον 
κατ’ έτος έργα μεγάλων διακοσμήσεων. Μετά τδν 
πίνακα « Ο Saint Louis συναντώμενος έν τφ άρ· 
χαίφ μοναστηρίφ τής Royaumont μετά τοΰ Vincent 
de Beauvais», έπεδόθη εις έτερον παριστώντα τον 
’Αμβρόσιον Pari έπιδένοντα κοπείσας αρτηρίας έν 
τ<5 χειρουργείο) τοΰ M-tz τφ 1553’ τούτον δε δια
δέχεται «ό Άγιος Φραγκίσκος <i’ Assise ψάλλων, 
ένφ άροτρια», ό «Καρδινάλιος Richelieu συνομι- 
λών μ·θ’ έτέρου καρδιναλίου», ή άποπεράτωσις δέ 
τών εικόνων τούτων, προωρισμένων όλων σχεδόν 
διά τδν έξωραΐσμδν τής νέας Σορβόννης, δέν τφ 
έπέτρεψαν εγκαίρως, μετά τήν περίοδον τής συνε
χούς έργασίας, ν’ άναπαυθή οσον έδει. Έν τουτοις 
παρά τδν πρόωρον θάνατόν του, μας απομένει 
πλήθος έργων, ών έλάχιστα μόνον άπηριθμήσαμεν. 

Μετά- τήν σειράν ταυτην τών προσωπογραφιών, 
έν αίς άνάγκή να προσθέσωμεν και τήν τοΰ Καρ
διναλίου Gibbons καί τήν έπ’ εσχάτων θαυμασθεϊ- 
σαν τής κ. Paulmier (Salon τοΰ 1907).μας κρατεί 
έν έκστάσει ή «τής τελετής τής εκατονταετηρίδας

❖ ❖

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?
Elg τήν θέσιν «"Αγιος Παντελεήμων», ώραν άπέχου- 

οαν τοϋ χωρίου Μαυρίκιον τής Τεγέας καί τών Βερ- 
βαίνων, ενεργηθειοών αρχαιολογικών άναοκαφών παρά 
τον κ. Κ. Ρωμαίου, καθηγητοΐ; ήλθεν είς φώς αρχαιό
τατος μαρμάρινος ναός ρυθμού δωρικού, σπουδαίας Αρ
χαιολογικής αξίας, καθ’ δσον ούδέ παρ’ αύτοΰ τοΰ Παυ
σανίαν άναφέρεταί που.

Ή εκσκαφή τοΰ ναού Απεκάλυψε πλήν τοϋ κρηπιδώ
ματος, πλεΐστα πήλινα και χαλκά Αγγεία, κτερίσματα, 
πήλινα ειδώλια, απεικονίζοντα ποικίλας μορφάς θηλειών 
θεοτήτων, ελάχιστα δέ μαρμάρινα.

Ή ΰπαρξις τοϋ ναού τούτου ανάγεται από τοΰ ΙΕ. 
π. X. αίώνος μέχρι τοϋ Ε,

*

Ή έν Άθήναις βελγική Πρεσβεία έγραψεν είς το 
υπουργείου τών Εξωτερικών δτι ουμφώνως προς τήν 
απόφασιν τον κατά τδ έτος 1903 ουνελθόνιος έν Λιέγη 
Διεθνοΐς συνεδρίου δηαοοίας καλλιτεχνίας, ίδρύθη Διε
θνές 'Ινστιτούτου, σκοπούν τήν ■ προστασίαν καί προα
γωγήν τών Καλών Τεχνών.

Τδ Ίνοτιτοϋτον επιθυμεί νά εχη τήν συμμετοχήν τής 
'Ελληνικής Κυβερνήσεως. Ή Πρεσβεία άπέοτειλεν είς 
τδ ύπουργεΐον καί τόν πρώτον Αριθμόν τής ς Διεθνούς 
Έπιθεωρήσεως», έκδιδομένης έν Βρυξίλλαις,μέ καλλι- 
τεχνικωτάτας είκόνας. 

τοΰ Βίκτωρος II»s<», έν ή δ ζωγράφος άφέθη είς 
μίαν άτελεύτητον παράταξιν μικρών προσωπογρα
φιών λίαν όμοιων τοϊς προτυποις, ε’τα δέ τδ σύνο
λο·? τρν διακοσμητικών εικόνων τής Σορβόννης, έν 
αίς άναζή ολόκληρος ή ιστορία τής Γαλλικής έπι- 
στήμης, ώς:«Ό Buffon αναγινώσκων τήν πραγμα
τείαν του «Le style c’ est Γ homme», ό «Lavoisier 
καί ό Berthollet συζητοΰντες πείραμά τι έν τφ έρ
γαστηρίφ των», ό «Cuvier άθροίζων τάς αποδεί
ξεις, τάς όποιας θά χρησιμοποιήση είς τδ περί 'ορυ
κτών οστών έργον του»,ό «LaSnnec έν τφ νοσοκο- 
μείφ Necker στηθοσκοπών φθισικδν πρδ τών μαθη
τριών του»,ό «Pascal μετά τοϋ Descartes» καί άλλα- 
έξοχα αΰτοΰ έργα ωσαύτως εινε δ «Πάπας Λέων 
ΙΓ φερόμενος έπί τής Sadia Gestatoria»,© «"Ορ- 
θρος έν Grande-Chartreuse» και τόσαι άλλαι προ
σωπογραφία!, αληθινά αριστουργήματα, ας δέν θά 
ίδωμεν ποτέ καί διά τας όποιας θά ΰπερηφα- 
νεύωνται γενεαί όλαι τόσων μεγάλων οικογενειών 
τής Αμερικής.

Ό Cuarlrsn έλάτρ-υε τα ταξείδια’ αλλά δέν έ- 
ξεπατρίζετο. Έζη τόσον ευχαρίστως έν Νέφ ’Γόρκη 
δσον καί έν Neuilly καί έν τή θελκτική νήσφ τών 
Λαρων παρα τήν Clarens τής Ελβετίας, οπού έτέρ- 
πετο,απομονουμενος πρός στιγμήν εντός τοΰ κομψό
τερου μεγάρου, τδ όποιον ώνειροπόλησέ ποτέ ζω
γράφος.

Είργάσθη πολύ, ’πραγματοποίησε τούς προσφι
λέστερους του πόθους καί απίθανε πολύ άκμαϊος 
και θρηνοΰμενος.

Διήνυσεν ένα ώραϊον βίου καί έσχεν ένα ώραϊον 
θάνατον.

Κατά τάς Αμερικανικός εφημερίδας, εν τινι αγρφ 
παρά τήν Δόβερ τής Πολιτείας τής Κέας *Υό· κης εν- 
ρέθη ύπδ τον Αμερικανόν κ, Γεωργίου Γρίφφιν αρχαιον 
ελληνικόν νόμισμα Αργνρούν.

Τδ εΰρεθέν νόμισμα έχει μέγεθος τετάρτου τοΰ δολ- 
λαρίου. Φέρει έπί τής μιας πλ.ευρας ήμιανάργυρον τήν 
κεφαλήν τοΰ Άντιόχου,έπί δε τής εεέρας είκονίζει τήν 
Άθηνάν και φέρει άναγεγραμμένας τάς λέξεις ιιΒαοι- 
λέως Άντιόχονο.

*

Έν 'Ιερουσαλήμ Ιδρν&ήοεται, τή Αποφάοει τής έν 
Παδερμπόρν καθολικής Γερμανικής αρχαιολογικής ε
ταιρείας, ί’ερμ. Αρχαιολογικόν Ινστιτούτου πρδς πρόο
δον τών αρχαιολογικών καί ιστορικών έρευνών, τών 
σχετιζομένων με τάς βιβλικός σπουδάς.

•
Άπέθανεν έν Ρώμη <5 ήμέτερος συνεργάτης Στέφα

νος Ζωγραφΐδης. Άπδ ετών, καίτοι νεώτατος ήσχο- 
λήθη λίαν έπιτυχώς είς ψυχολογικός καί αισθητικός με
λετάς, ο’ντινας είχε γράψη χάριν τής «Πινακοθήκης». 
Ό θάνατός του, Απρόοπτος, συμπίπτει με τήν ώραιοτέ- 
ραν άνθησιν τοΰ σταδίου τον. Ά ιδ διετίας διέμενεν είς 
Γερμανίαν. Εικόνα τοΰ έκλιπόνεος Αγαπητόν συνεργά
του της έδημοσίευοεν ή «Πινακοθήκη» είς τδν Ρ τό
μον αύτής.

Ό έξοχος καθηγητής τής Αρχαιολογίας έν τφ Πάνε- 
πιστημίφ τοΰ Μονάχου Άδόλφος Φουρτβαΐγκλερ, ό ώς 
κορυφαίος τών Αρχαιολόγων έπιστημόνων θεωρούμενος, 
άπέθανεν εν Άθήναις μετ' δλίγοήμερον ασθένειαν. Ό 
θανών κατ' έτος έπεοκέπτετο τήν Ελλάδα, ενεργών δα- 
πάναις τής Βαυαρικής πολιτείας ανασκαφάς είς διάφορα 
μέρη. Καιά τδ θέρος έλθών είς Αίγιναν ήσχολεϊτο εις 
άναοκαφάς, 8τε προαεβλήθη έκ δυσεντερίας, έξ ής καί 
α νέθανε.

Άγχινούοτατος καί έμβριθέοτατος γνωρίζων πάντα 
Ανεξαιρέτως τά έργα τής ΰρχαίας τέχνης, ερμηνευτής 
αυτών ,κατέπλησσε διά τδ καινοφανές τής έρεύνης και δια 
τδ τολμηρόν τής ουλλήγιως. “Ατλας τής άρχαιολογικής 
επιστήμης, είχεν άμα αυθεντικόν κΰρος Διδασκάλου. 
Είς ουμπλήρωοιν αύτοΰ δφείλεται ή Αημνία Άθηνά 
τοΰ Φειδίου.

Έν ταλς άνασκαφαίς εινε έκ τών είοαγαγόνιων, καί 
δή διά τών ανασκαφών τής ‘Ολυμπίας, τήν αυστηρόν 
επιστημονικήν μέθοδον τήν νΐν παρα πάοι κρατούσαν.

Τδ σιάδιόν του ήρχισε διδάσκων ώς υφηγητής τής 
‘Αρχαιολογίας είς τδ Πανεπιστήμιου τοϋ Βερολίνου, έν
θα είχε διορισθή καί διευθυντής τοΰ τμήματος τών μι
κροτεχνημάτων (anliquavitim) τοΰ αρχαιολογικού Μου
σείου. Κατόπιν έκλήθη καθηγητής τής αρχαιολογίας είς 
τδ Πανεπιστήμιου τού Μονάχου, ένθα καί άνέπτυξε 
πάντα τά προτερήματα έκεΐνα, δι’ ών τάχιστα κατέλαβε 
τήν πρώτην θέσιν μεταξύ ιών συγχρόνων αρχαιολόγων.

Ό Φουρτβαΐγκλερ ήτο πιντήκονια τεσσάρων έτών.
Τά έργα αίτοΰ πολλά και ογκώδη, άπαρτίξοντα όλό- 

κληρον τμήμα βιβλιοθήκης, θά έπιφυλάτιωσι δι’ αυτόν 
άφθιτον τήν έπιοτημονικήν δόξαν. Οί θαυμάσιοι τόμοι 
τής έλληνικής αγγειογραφίας, τά αριστουργήματα τής 
άρχαίας πλαστικής, ή Ιστορία τής οφραγίδογλυφίας, ή 
περιγραφή τών γεγλυμμένων λίθων, οί έπιοεημονικώ- 
ιατοι κατάλ.ογοι τών μουσείων τοΰ Βερολίνου καί τής 
γλυπτοθήκης του Μονάχου, ή πληθύς τών σοφών αυτού 
ανακοινώσεων, τών δημοοιευθεισών ιίς τά διάφορα άρ- 
χαιολογικά περιοδικά, αί περιγραφαί ιδιωτικών συλλο
γών καί τόσα άλλα κατέστησαν τδν φουρτβαΐγκλερ με
γάλην επισημότητα έν τή αρχαιολογική Επιστήμη καί 
απέσπασαν τον θαυμασμόν ολοκλήρου τοϋ έπιοτημονι- 
κοΰ κόσμου.

Μετ’ Ιδιαιτέρας στοργής περιέβαλε τάς έργασίας έν 
τή νήσφ Αίγίνη. Αύτδς διά τών έργαοιών τον καθώρισε 
καί ώνόμασε τδν ναδν τής ‘Αφαίας, αύτδς ο.υνεάλτ,ρωσε 
καί ήρμήνευσε μέ Αλως Ιδίας γνώμας τα θαυμάσια έργα 
τών τελευταίων χρόνων τής ‘Αρχαϊκής τέχνης, τά περί
φημα Αετώματα του ναού τούτου τά άπσκείαενα έν τή 
Γλυπιοθήκη τοΰ Μονάχου, δημοσιεύσας δύο ογκωδέ
στατους τόμους περί αυτών κατά τ3 παρελθόν έτος.

Ό Φουρτβαΐγκλερ ώς ύοτάτην θέληοιν διετύπωσε τήν 
ευχήν όπως ταφή είς τήν Ελλάδα. ‘Ητο τδ προσφιλές 
τον δνειρον έδώ ν* άποθάνη. Αί νεκρώσιμοι εύχαί πα- 
ρήγγειλε νά Απαγγελθούν έλληνιστί.

Ό δήμος Αθηναίων παρεχώρησεν είς επιφανή θέσιν 
χώρον διά τήν ταφήν τοΰ διάσημου 'Ελληνιστοϋ, έπι- 
τροπή δέ θά Αταλάβη τήν συλλογήν εράνων πρός Λνέ- 
γερσιν μνημείου.

*

Ό Hansen, ό Από εικοσαετίας διευθύνων τδ μπαλ- 
λέτο τής Μουσικής Ακαδημίας έν Παρισίοις, Απέθανεν. 
Ύπήρξεν ό δημιουργός πλείστων ρόλων καί βοηθός είς 
κλειστά μπαλλέτα, μεταξύ δ' άλλων καί τής Maladetta.

*

Έν Bayonne έοιήθη μνημεϊον τών υπερασπιστών 
τής πόλεως τούτης κατά τδ 1814, δαπάναις τής Εται
ρείας Souvenir Francois καί τού δημοσίου· τδ άγαλμα 
κατεσκενασεν ό γλύπτης Jacques Frotnent'Meurice.

Προεδρεύοντας τοΰ Πάπα Πίου τοΰ Γ έτελέοθησαν 
έν τφ Saint Jean τού Lairan τά Αποκαλυπτήρια τοΰ 
αναμνηστικού μνημείου Δέοντος τού ΙΕ. Τήν δαπάνην 
κατέβαλον οί ύπ' αύτοΰ τοΰ Δέοντος τοδ ΙΕ χειροτονη- 
θέντες καρδινάλιοι, έλάξευσε δέ. αύτό ό γλύπτης Giulio 
Tadolini. Είς τήν βάοιν τοΰ αγάλματος .παρίστανται 
sfj μοναχός καί ή 'Εκκλησία πενθούσα.

*
Διά τήν πλατείαν Carrousel κατεσκευάσθη έφιππος 

ό Ανδριάς τοΰ La Fayette,έργον τοΰΆμερικανοΰ Ρ. W. 
Bartlett^ προωριομένσς να Αντικαταστήοη τδ Ατεχνον 
κατασκεύασμα, τδ ύψούμενον όπισθεν τού .μνημείου, τοΰ 
Γαμβέττα.

♦
Διά τήν γλυπτικήν τδ πρώτον μεγα βραβείου τής 

Ρώμης έδόθη είς τδν κ, Emile Moulin, μαθητήν τοΰ 
Falguiere καί Marcii, τδ· β'. μέγα βραβείου είς τδν 
Benneteau-Desgrois.

Διά τήν ζωγραφικήν, τδ α' μέγα βραβείου ,έλαβεν 
ό κ. Bitlotey, μαθητής τού Jutes Lefeore καί Tony- 
Robert Fleury, τό δε β'. μέγα βραβείου S κ. Emile 
Aubry μαθητής'του Gabriel Ferrier.

♦
Ή ’Ιταλική κυβέρνησις εξακολουθεί τάς άνασκαφάς 

τοΰ Σαλέρνου ύπδ την διεύθυνσιν του σοφού Αρχαιολό
γου Victor de Spinazsola, διευθυντοΰ καί έπιθεωρη- 
τοδ τών μουσείων- τά Αποτελέσματα, είναι ήδη θαυ
μάσια. Τά Ανάκτορα τοΰ Ποοειδώνος άπεκαλύφθηταχν τε
λείως. Έπί.τοΰ τόπου δέ τής Ανασκαφής παρά τόν πο
ταμόν JaltO Ανεγερθήσεται μουσείου, έν τφ όποίφ θά 
τοποθετηθώσι τά Ανακαλυφθέντα Αντικείμενα. Αγάλ,ματα, 
νομίσματα, όπλα καί δρείχαλκοι.·

♦
Είς τόν ιιΦιγαρώ» 0 κ. Roujon έδημοοίευσε έν κυρίφ 

αρθρφ σκέψεις έπί τής προκήρύξεως τοΰ διαγωνισμού 
τοϋ Ανδριάντος Παλαιολόγού, αΐτινες είνε είρωνίκωταται 
διά τούς ουντάξαντας τήν προκήρυξιν.

Μετάζύ άλλων, γράφει :
«Προδήλως, εκ πρώτης δψεαις, ό Κων. Παλαιολόγος 

στερείται Ακμαίου ένδιαφέροντος- είνε προοωπικότης μη 
ενδιαφέρουσα τά μάλιστα τήνΔύοΙν.Περιπλέον.δέν εκτιμώ- 
μεν διόλου- τούς Ανδριάντας- βλππει κανείς .τόσους οσας 
καί Κυριάκός. Άλλως τε δεν ήξεύρομεν άν δύναται νά 
προκύψη καλόν τι έκ του απηρχαιομένου καθεστώτος 
τών διαγωνισμών.Τά προγράμματα και αί έξετααηκαί έλ 
πιτροπαί,μή λησμονώμεν δέν κάμνουν Αλλο ή νά ,πνίγουν 
τήν μεγαλοφυϊαν. Τδ ώραϊον δέν. δημιαυργεϊται έπι 
παραγγελίφ, Δέν είμεθα πλέον είς τήν εποχήν τοΰ. Giotto 
τών Ghiberti, τώυ.ΠοηαΙεΙΙο, τών Verrochio, ο{ όποιοι 
είργάζοντο κατ’ εντολήν.

Ή σύγχρονος 'Ελλάς υστερεί' νομίζει έαυτήν Αραγε 
πάντοτε είς έπόχήν καθ' ήν ένας Φειδία; ΰπήκονεν δπως 
εις δημόσιος υπάλληλος; Άλλ’ αύτδ εϊναι.Αναχρρνιομδς 
τό νά προτρέπουν τούς συγχρόνους καλλιτέχνας νά ύπο- 
βληθούν καί πάλιν, είς τδν κλοιόν, τής .δουλείας. 'Π έμ· 
πνενσις δέν θεσπίζεται πλέον. . '

Είνε γνωστόν οτι δλοι Ανεξαιρέτως είμεθα αρχηγοί καί 
δτι ούδείςόφείλτι να ΰπφιάααεται-εάς ούδίνα ’Εκ τούτου 
βέβαια προκύπτει δτι έδώ υπάρχει κάποια πρόοδος. Άς 
μή ματαιοπονοΰμεν συζητοΰντες αδθις Αλήθειας Αποδειχ- 
θείσας ύπδ τών πραγμάτων. Άλλ' έπί τέλους, διά νά 
όμιλήοω διά τήν καλλιτεχνίαν καί. δι'ούδέν. Αλλο,είμεθα 
πολύ βέβαιοι, δτι τά καλλιτεχνικά έργαστήρια θά κερδί- 
σωσι πολύ έκτης Αναιρίσεως τής σπουδαίας αύτής παραγ
γελίας. Χάρις είς τόν θεόν, σήμερον πλέον δέν παραγ
γέλλονται αριστουργήματα. Δημιουργούνται Αφ’ έαυ- 
τών διά τίνος . θαύματος τής- έλευθέρας θεληοεως. 
Τί λοιπόν ζητοΰν αυτοί ρί ψευδοάρχόντες τής νεωτέρας 
'Ελλάδος μέ τά προγράματα καί τούς'διαγοινιομόύς των;
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Έκ ποιας σκέψεως Αρχαίας ή μεσαιωνικής, κινούνται 
αυτοί οί αγαθοί άνθρωποι; Έν τούτοι; δέν Αφεΐλομεν 
ν' άκο^αρρόνωμτν όύδένα. ’Εάν εύρίσκετο έκ τύχη; νεα
ρός τις γλύπτης έπιθυμών να έπιχειρήση τούτο, νά. έπε- 
ξεργαοθή έντεχνον άγαλμα έπϊ μιας ωραίας ύποθέσεως 
δέν τον άπογοητεύομεν έκ προοιμίων. ‘Επί τέλους, δι’ 
αυτόν θά ήται ϊοως μία περίοτασις να κάμη μίαν Ιδιο
τροπίαν.

Ή γλυπτική άπό τίνος είναι πενιχρά. ’Αποβαίνει φιλο
σοφική, φιλανθρωπική, Απαισιόδοξος καί σοσιαλιστική. 
Τούτο εινε συρμός και ούδείς δύναται νά πράξη άλλως. 
ΑΙ τραγωδΐαι της αθλιότητας επιφοιτοΐν ονχνάκις είς τήν 
φαντασίαν των είκοαιπενταετών. ’Εγνωρίσαμεν μίαν επο 
χήν, καθ’ ήν οί νεαροί μας καλλιτεχναι κατεχρώντο 
τών νυμφών. Διά νά ένοήση τις μέχρι τίνος σημείου 
οήμερον μεταμελούνται διά τό μυθολογικόν αμάρτημα 
των, αρκεί νά διατρέξη τόν κατάλογον τοΰ Salon. Δέν 
βλέπει τις άλλο ς ή έμπνεύοεις Αερώδεις ή έπεισοδια έκ 
τής εργασίας· κι’ εκείνοι έτι, οϊτινες επιχειρούν άλληγο- 
ρικάς παραστάσεις, συμβολίζουν τήν ‘Απελπισίαν, τήν 
Πείναν, τήν Έπανάστασιν, τήν ’Απεργίαν ! Τά πάντα 
διά τόν ’Απόκληρον, Ό ζήλος ούτος είνε Αξιέπαινος, 
Αλλ’ ούχϊ και αξιοσέβαστος ! Οί απόκληροι δέν άπατε· 
λοίν έν τούτοις, αυτοί μόνον, ολόκληρον τήν Ανθρωπό· 
τητα ί Ούδείς τόλμη, νά άρνηθή τήν πλαστικήν Αραιό
τητα ενός Απεργού εργάτου, Αλλά «τό γυναικεΐον σώμα, 
το όποιον είνε τόσφ Απαλόν» άπέβη ανάξιον τοΰ μαρ
μάρου ; Ή περιοκελις ενός των μελών τών στασιαστών 
τής εργασίας έχει Ασφαλώς εύγενεϊς γραμμάς. "Ενας 
κομψός γόμφος έχει επίσης τό θέλγητρου τού. Τό Salon 
τής γλυπτικής στερείται θεαινών καί ή στιγμή πλησιά
ζει, καθ’ ήν το σύγχρονον δημόσιον ανιί πέντε φράγκων 
θα γνωρΐοη τήν νοσταλγίαν τοΰ Όλυμπου. ’Αρκετά 
πλέον εΐδαμεν τόν απεργόν. Τόν έχομεν είς οάρκα καί 
είς όστα και πρό πάντων είς διαλέξεις· τούτο δέν είνε 
αρκετόν διά τήν ευτυχίαν μας;ο

★

Ό γλυπτής κ. θ, θωμόπουλος εργάζεται είς νέον 
έργου, τήν «Φωτιά».

*
Πέντε Έλληνες καλλιτέχναι παρουσιασθέντες είς τόν 

υπουργόν τών Εσωτερικών κ. Καλογερόπουλον υπέ
βαλαν ύπόμνημα, δι’ ου διαμαρτύρονται διά τήν ελατ
τωματικήν προκήρυξιν τής έπϊ τοΰ ανδριάντας τού Πα- 
λαιολόγου Έπιτριπής, ήν θεωροΰσιν άδικον διά τούς 
"Ελληνας καλλιτέχνης και έν γίνει σόλοικου άπό άπό· 
ψεως τής τέχνης. Ό κ. '. πουργός άπηύθυνεν έγγραφον 
πρός τήν προκηρύξασαν τόν διαγωνισμόν Επιτροπήν, 
είς ήν ουνισεή όπως ό διαγωνισμός διεξαχθή μόνον με
ταξύ Ελλήνων καλλιτεχνών. Υπάρχει έν τούτοις βε· 
βαιότης δτι ή έπιτροπή δέν θά εισακούση τήν σύστφσιν 
τοΰ κ. Υπουργού, άλλ’ δτι θά έμμείνη είς τό αρχικόν 
πρόγραμμα.

Έν Άμιένη δι’ έθνικής πανηγύρεως οί Γάλλοι έ- 
τέλεσαν τά Αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος τοΰ Ρενέ 
Γκομπλέ. Κατ’-αύτήν 0 έξοχος φιλελλην πρωθυπουργός 
κ. Κλεμανσώ έξεφώνησε μακρόν λόγον, έν φ ύμνεΐ και 
νουθετεί άμα θαυμαοίως τήν ώραίαν Ελλάδα.

¥
Καθηγητής τις τής έβραϊκής έν Νέφ Ύόρκη διατεί

νεται δτι το «Άσμα τών Ασμάτων» δέν είναι τοΰ Σο- 
λομώντος, άλλ’ έγράφη 600 χρόνια μετ’ αυτόν!

★
’Από τής 1η; ‘Οκτωβρίου ήρξατο λειτουργούσα ή 

νεοσύστατος «Δραματική Σχολή» πολλά τά καλά προοι- 
ονιζομένη. Έλπίοωμεν δτι εν τ<β μελλοντι οί "Ελληνες 
ηθοποιοί μας εύουνειδητότερον θα έμφανίζωνται έπϊ 
τής σκηνής καί μέ πλειοτέραν διά τήν έπιτυχίαν των 
πεποίθησιν.

Έγνώσθη ή ευχάριστο; είδησις οτι ό διαπρεπής πο- 
λιτευτής και φιλότεχνος κ. Στεφ. Σκουλούδης απεφά- 
οιοε τήν ΐδρνσιν έν Άθήναις Καλλιτεχνικού Μουσείου 
καθ' υπόδειγμα τον Λούβρ τών Παριοίων.Τό άνεγερθη- 
σόμενον κτϊριον θά είνε ίδιόρρυθιτον έκ μαρμάρου και 
θά στοιχίση περί τά τέσααρα έκατομμύρια κατά τοός 
προϋπολογισμούς

Τό καλλιτεχνικόν τοΐτο κέντρον θά είνε μοναδικόν 
καθ’ απαααν τήν ’Ανατολήν καί ίσως ΰπερβή τό Λούβρ 
τών Παρισίων κατά τόν δωρητήν, μέλλοντα νά πλουτίση 
το μέγαρον επίσης έξ Ιδίων του.

Ώς γνωστόν ό κ. Σκουλούδης είνε κάτοχος καλλιτε
χνικών είκόνων μεγάλης αξίας καί έν όλη αύτοΰ τβ θε- 
ιικότητι είς επιχειρήσεις καί αποφάσεις προμηθεύεται 
καλ.λιτεχνικά έργα έξέχοντα.

Ό κ. Σκουλούδης αποφεύγει νά δώση λεπτομερεοτέ- 
ρας πληροφορίας περί τής δωρεάς, φρονών ότι πρεπει 
τών λόγων να προηγούνται τά έργα.

*
Ή έμφάνιοις τής δεκαετούς κόρης Μαρίας Βαλοα- 

μάκη, Απέδειξεν δτι κέκτηται Αδρότατου δραματικόν τά- 
λαντον. ’Απαγγέλλει μέ πολλήν φυσικότητα. Ή Σάρρα 
Βερνάρ έξεφράσθη περί τής μικροοκοπικής καλλιτέχνιδος 
ευμενέστατα.

¥
Ή πατρις τον Δράση.

Φίλε κ. Διευθυντά,
Δεν έχει δίκαιον ό γράψας είς τό ’Αρκαδικόν ■Ημε. 

ρολόλιον, δτι ό θαυμάσιος γλύπτης Λεωνίδας Δράσης 
ήτο. Αρκάς. Ό Δράσης ήτο Σάξων.

Ό πατήρ του, έκ Δρέσδης καταγόμενος, ώνομάζετο 
Κάρολος Torsch’ ήτο καλλιτέχνης - κατασκευαστή; 
χάλκινων μουσικών οργάνων.

Ό πάππος του ώνομάζετο ’Ιωάννη; Torsch. ήτο δέ 
έπιστήαων - κηπουρός. Άλλ’ ό προπάππος του, ό διά
σημος Χριστόφορος Drosius ήτο μέγα; γλύπτης και 
Σύμβουλος τοΰ Βασιλέως τής Σαξωνίας- κάποιος μάλι
στα φθόνησα; τήν πρός αύτόν έννοιαν τών Μουσών καί 
τού Βασιλέως, άπεπειράθη νά τόν δολοφονήοη.

Ό πατήρ τοΰ ίδικοΰ μας Δράση, Κάρολος, ένυμφεύθη 
τήν Δημητρούλαν Γρηγορωυ Δημητριάδου, έκ Τρικό· 
λεως. Έκ τοΰ γάμου τούτου έγεννήθηοαν, ό γλύπτης 
Λεωνίδας, ό βιομήχανος Γεώργιος, ό μηχανικός Δημή- 
τριος καί ή Σοφία χήρα Γεωργίου Κολόμβον.

Όλως 'Γμέτερος
Δ. Γρ. Κ.

¥
Ό καθαρισμός τών έν τή Έθν. Πινακοθήκη πα

λαιών εικόνων άνετέθη αντί 36,000 δρ. είς τόν ζωγρά
φον κ. Χατζόπουλον.

*
’Εντολή τού διευθυντοΰ τοΰ λαχείου τού ’Εθνικού 

Στόλον, ό κ. Κοντόπουλος παρέδωκεν σχέδιον διά τά 
λαχεία τον προσεχούς έτους έπϊ τή βάσει τής «Πυρπο- 
λήσεως τής ναυαρχίδας» τοΰ γνωστού έργου τον αειμνή
στου Λύτρα.

★

Κατά νεωτέρας είδήοεις τά περισσότερα έκ τών εΰ- 
ρημάτων τών Παγαοών είνε έγχρωμοι πλάκες, ών ή μία 
έξοχου τέχνης παριστώόα νεαρόν γυναίκα ήμίγυμνον καί 
μία άρίοτ ,ς τέχνης κεφαλή.

Εΰρέθησα» επίσης γλυπτοί στέφανοι σπανιώτατοι έν 
τή Αρχαιολογία, γείσα στηλών ζωγραφιστά φέροντα κρα
τήρα έχοντα εκατέρωθεν άνά δύο ζεύγη γρυπών, στηλη 
επιτύμβιος άνήκονοα είς Μακεδονίδα πριγκήπισααν έκ 
βασιλικού αίματος καί έχουοα κεχαραγμένον τό στέμμα 
τής Μακεδονικής δυναστεία; !

t

ί

/

:- ·Η «Έλατα». Είναι ή ίπιγραφή τοΰ S8- βιβλίου 
τοΰ Συλλόγου προς διάδοσιν ώφελίμων βιβλίανν.‘Εγράφη 
άπδ τόν γνωστόν κ. Σ.· Χασιε&την και ώς μαρτυρεί δ , 
τίτλοςτο.υειναιδδηγόςσαφής,πρακτικός,προωρισμέ- 
νος.δι’ δλονς τούς κτηματίας, περί τής καλλιέργεια;

, . τών έλαιοδένδρων. Περιέχει καί. πολλάς εικόνας. <

•Λβηναΐκαϊ ημέρα», ίπό Σπ, Παγανέλη. Μέ · 
νέον έργον έκόσμησε τήν Ελληνικήν βιβλιοθήκην δ 
γλαφυρότατος και πατριωτικώτατος .συγγραφεύς, ό'κλα·

■ ■ ■ 4
κ. Σπ.'Παγανέλης. Τό νέον τον- βιβλίον είνε μία θαυ- / 
μασία περιγραφή τών συγχρόνων ‘Αθηνών; σκοπούσα 
νά έμπέδώσιι τήν έπι τό έθνικόν μεγαλείου, πίστιν. Μία

• αγάπη πρός τήν πατρίδα τούμία Υπερηφάνεια διά τήν 
φυλήν του ώθέΐ πάντοτε τήν γραφίδα του. Είς τάς « ’Α
θηναϊκά; ήμέρας»-Λό κ. Παγανέλη; :έχει γράψη και 

' «‘Αθηναϊκά; νύκτας»-—παρίοταταιή πόλις τήςΆθη δς
δλώς φωτεινή. Τό βιβλίον είνε γεγραμμένον.ύπό τύπον 
εντυπώσεων νεοαφιχθέντο; Υποδούλου Έλίηνος ίπισκε-

■ ,πτομίνόυ τό πρώτον τάς ’Αθήνας. -Είνε ή μέχρι τοΰδε 
ώραιοτέρα καί σαγηνευτικωτέρα περιγραφή τοΰ ενδόξου 
"Αοτεως. .

σικής άπλότητος καί λεπτοτάτης&ντιλήψεώς λογογράφος ·: '^ύ· Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
,Τύωςφα'λΧιαρφ-.—ΣύμμεριζόμεθατήνΙεράνσας 

άγανάκτηοιν διά τήν άνατείλασαν φαλάκραν. Ευτυχώς <5 - 
"Ά}γλος δόκτωρ Πάρκέρ θεραπεύει τό νόσημα αύτό δι’ 
άπλουστάτης μεθόδου. Διά τής βαθείας αναπνοής. ,‘Η 
φαλάκρα καί ή πιτυρίασις όφείλονται εις έίδιΆήν δηλή- 
τηρίασιν του αίματος, προερχομένην .έκ τής άτελην; &·. 
ναπνοής. Λοιπόν Αναπνέετε καθ' ώρισμένά συχνά χρο
νικά διαλείμματα διά νά έξνγιάνεται τό αίμα. .Mil;.. 
εβδομάδος θεραπεία αρκεί.

·*·
■ ίΛοτ^άίφ.—Έδημοσιεύθησαν είς τήν «Κριτικήν». 

.'Ο συγγραφεύ; των δεν Αποδίδει ήδη, αξίαν είς αύτά· 
ήτο σειρά έργασίας, έγκαταλειφθεεσης έκτοτε.

" *. ’
Μ. 'Κ.—’Η είκών τοΰ Αγάλματος τοΰ Saint Saen 

ήν έδημοσιεύσαμεν έν προηγουμένφ φύλλφ είνε «ν- 
τελώς -ανέκδοτος'. Ό γλύπτης κ. Marquesfe έδωκεν έ· 

; ξαιρετικώς είς τήν «Πινακοθήκην·» τήν Αδειαν νά δη- 
μοσιεύόή πρώτη αυτή τήν είμόνα τού νέου έργου του.

'Ερωτ&νττ.—-Τά μάρμαρα καθαρίζετε δια διαλύ- 
σεώς σκόνη; κρητίδας έντάς έλαίου■ κοινού-τρίβοντες 
κατόπιν Ιοχυρώ; το μάρμαρο» διά τεμαχίου ύφάσματο; 
έμβαπτιζόμένου είς τήν διάλυοιν ταύτην. ;

'■ Ε® ΕΔΟΘΗΣΑΝ , .

ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
V ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,·

. - τον λάξαντος έκτου ξτόνς. Οί έπιθν- 
μοϋντες ν’.Δποκτήσω,σι „τθια€τα, παρα- 
καλοϋντατ νά ειδοποιήσουν τά .γραφεία 
μας. Έκαστον τιμαται δρ. δύο. ·'

ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟο -^ί-ν, Γό^- Φ<υνο- 
τυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1. Έ.γί χόνδρου, 'χάρταν 
Se-S· .·

“ΔΎΟ ΠΟΝΟΙ» δράμα ^ρ. Κοππέ, κατά μεταφρα-
'. ; σιν Άγιδος θέρου. Τ.ιμάται δρ. Ι.’Επί ’Ολλανδικού .

' χάρτου δρ. 2.'. ■· \, έ : .

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ» Ν. Λάσκαρη καί ·Π. 
Δημητρακοπούλου Δρ; 1; ' -, > ,

ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΐ^ -waf ΦρΖςον

Η "ΜΙΚΡΑ ΕΠΑίΤΙΣ» πίναξί,. .PerrauU· φώτο-
τυπία είς μέγαζσχήμα; Δρ. ί. '; ' ■ ' ’ -

Η “ΑΙΩΡΑ» Πίναξ- Vigor, Φωτοτύπί'ά εί;μέγα σχήμα ' ■· 
Δρ- 1.

Ο "ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ» 7W

\ ■'

Roohfigrosie. Φωτοτυπία. 2ίρ; 7.' ,- ' ; ;
Ο "ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΠΝΟΣ./

φοιτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 2.. .

Λ; <

■Δρ.λ 2,50 
» 2,00 ' 

■» - 2,50 
Ό : 1,50

■ 2,50 ζ
»'' ■ 2,50
»
» '■ 2 ~ <

. Ό Πρακτικός βίος τοΰ έμπόρου 7
• 'Οδηγό; έμπορόϋπαλλήλου 

'Ιστορία τον εμπορίου 
Έμπορενματολογία ..
Εμπορική καί βιομηχανική οίκονομία 
Εμπορική κάί βιομηχανική νομοθεσία

, Καταοτιχογραφία Γεωργική '
Έγχειρίδιον Γεόίργικής 
Εμπορική Γεωγραφία Σταμ. θεοχάρη ’ 

έκδοθεϊσα δαπάταις 3ενοφ. Ζύγουρα
ΆΛίΐ'θννϊέον άή» Ή. S. Ζύγονρα, .

οδδς-ϊωνέέρον 4. /

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ^ Σε/.. 208. ΔΡ. 3.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Διηγ-^-ατα el- : ύ 
' χονογραφημένά. Σελ. 184. Δρ. 2.'

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήμχτά μετάχοω- 

μ.ατιστων εικόνων. Σελ. 184. Δρ. 3. "
ΣΑΤΥΡΑΙ. Διηγήματα καί.σκέψεις.· Σελ · 64 -

. · ■ Δρ. 2.
"ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. Πεζά ποιήματα μετ’ είκό-

Ρ./. Ί. I >

-ί

I

νων. Σϊλ. 64. Δρ. 1. ’■

ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγ7)|ΐα-τα. Σελ. . 1-8. Δ». 2 ' 
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. -Έντυ-ώσε·.ς καί

' σκίψεις. ,Σελ. .84. Δρ. 17

\ Πωλόΰντατ είς τά'γρα^εϊίι μας.
Τά Γραφεία τής σ. 'Πίνακθύήκης· μρ- 

τεκομίσ·&ησαν &ίς-ϊ^ν. άδόν Χαριλάου Τρί- 
κόύπη άρι^.\ 22α, ev^a ήσαν και άλλοτε.

Πωλείται ^ιδλιοθήκη.έκ νομικών σνγ- , 
γραμμάτων,, πάντων δεδέμένων, είς λίαν Λ 
συγκαταβατικήν τιμήν. Πληροψορίαι παρ ’ '
Αμϊν7

χ··
• 7

148



ROBES : & Μ ANTE AU X 
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'7

- ΦΟΤΟΤΣΙΓΚΟ- ■ 

■j Wkios
ΑΡ. ΛΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥ ΤΗΣ
. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

• ' ; ίϋΟΝΑΧΟΥ ’-,

-’Οδός Άγ· Μ όρκον Ί·

Α©ΗΝ ΑΊ-

Γ. Θ. ΓΕηΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
' ‘Έμπορος και Αντιπρόσωπος Βιομηχανικων'\αΙ 

ίμποριχ^ καταστημάτων ^ν Βόίφ. .

' Παραγγελίαι χαίπρομήίειαι παντός είδους έκ του 
/εξωτερικού καί. εσωτερικού.

ΈΊ81 κ ότ ης μέταλλα, σιδηρά ακατέργαστα, σι-
• · δηροδοκοί, κασσίτερος, τενεκέδες, μέταλλα έν γένει

αγγλικά, βελγικά, σουηδικά, κλπ., σωλήνες, τζάμια, 
. ' ■ υφάσματα, νήματα, οικιακά σκευή, σιδηρικά, λινέ- 

?' λαια, χρώματα·
‘ · Μοναδικός, είσαγωγεός διά τήν Ελλάδα έν γένει

του-αρίστου σφυρηλάτου σουηδικού σιδήρου.
Γκαζομηχαναι,μηχανήματα έν γένει, πιάνα, μπι-

. . λιάρδα, ρολά,· γέφυρβίι κλπ· κλπ.
- Πάσα,ζητουμένη πληροφορία δίδεται τάχιστα.

.«===========================

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΔΔΑάΟ2
- " ' . λ ΕΝΤΟΚΟΡΕΑΤΑ^ΕςΕΙΣ ·■ . ; '

Ή ‘Εύνικη Τράαιζα δέχεταιεντόκους καταθέσεις els 
Τράπεζικί γραμμάτια καί els χρυσόν ήτοι φρ. καί-λί
ρας στερλίνας αποδοτέας είς &ρισμένήν προθεσμίαν ή διάρ- ■ 
κως. ΑΙ έΐς χρυσόν καταθέσεις και οί τόκοι αύτ&ν πλη- 
ρόνοντ,αι εΐς τδ αύτδ νόμισμά, «ίπ.δ έγένετοή κατάθεσής' 
els χρυσόν ή δι '_ δπιταγήςδψεώς(ο}ϊέ^ιΐΒ)επιίόΰδξω- 
τερικον^κάτ’δπιλογήν τοδ όμολργίούχώό^

Τό κεφάλαιον καί οι τόκοε των όμολογι&κ μληρόνσν- 
" ται Iv rip Κεντρικφ Καταστήμάη και τή αίτήσιι τόΰ κα

ταθέτου ev τοίς δπΟκαταστήμασι· τΐ/ί Τραπέζης.
. Τόκοι κάτα&έσεα,ν

, 11)2 τοΐς 0]0 κατ' ετ. διά κατ. 6 μην&ν
: 2;, , » 0]0 β » . κ 1 έτους.
21]2 » 0]Θ » ’ » » 2 ετφν ■ .

4 ετών
■'■ 4 »" ϋ]0 » . » - » 5 1τό>ν . > ..
ΑΙ δμολογίαι των εντόκωνκαταθέσεων δκδίδονται κατ' 
Ιογήν τοϋ καταθέτου δνομαστί ή άνώνυμοι.

; »

6ft,

ΧΰΜΑΗΟΪΕό/Μ ίΜ -
/ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ·’

' V’£χομ/οδν}σαντέοιύ4ΛΓ£ΡΖ£·42ΥΖ^δί ΚΟΝΔΥΛΟ- ■· 
ΦΟΡΟΙ εκ διαφόρων έργόσταοίων (F0NTAIN PEN).

01 κονδυλοφόροι όδτοε ατιαζ πληρούμενοι έπαρκοΰσι . 
δία γραφήν 2000 λέξεων.

ΔΕΛΤΑΡΙΑ ελληνικά Ικδύοεως ΣΙάλλη καί Κοτζιδ 
έξαιρέτου ποιότητας πωλοΐνται τί μάΰρα 5 Ιεπ. έκαστον.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 
Άηδ τοί- Α' |ΐέχοτ τοϋ ΣΤ' Ιτονς 

εύρίσκονται εις το -.γραφέϊον γ-αί, τψώριένοι1 οί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Δία Το εξωτερικόν, ή τιμή έίς χρυσόν.

ΔιδαΟκάλτϋϋα *ΕίληνΙς αριστούχος- ζητεί 
παραδόσεις. ΙΙληροφορίαι παρ’ ήμϊν.

7»

ΒΙΟΛΙΑ

ΚΙΘΑΡΕΣ
ΧΟΡΔΑΙ Πβκανωαί), ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ, ΕΗΑΡΤΗΜΑΤΑ Λ*

• , '· , έγοράξετι πληράνο^τες 5 δραχ.'κατά μήνα

αγοράζετε
, πληρώνοντεςΒ Μ Ν Α1Β. ΒΜΚ 

Id fl I ΧΑΡΤΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ BreitkoffT' ~ΙΙ II I- ΔΡΑΧΜΩΝ βιβλία δεμένα ή &δετα δκλίγηε <πληρώνοντίρ
W 3 ΔΡΑΧΜΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ- ^rifcctw τιμολόγιον, '

ι

■ s
■· 4
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