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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

‘Αγγέλλεται.έκ Βόλου δτι εις τάς ένεργουμένας ύπδ τοΰ 
έφορδυ τών Αρχαιοτήτων Ανασκαφάς elf τδ θέατρον τών 
Αρχαίων Παγαοών ανευρέθησαν προσέτι άγαλμάτιά τινα 
και άλλα μίκρας Αξίας Αντικείμενα Έκ τών μέχρι 
τοΰδε έργάσιων καθωρίοθηπλέον ή θέσις «α< ή έκτα- 
σις τοΰ θεάτρόύ, τδ όμοιου ώς πρός τήν χωρητικότητα 
θεωρείται ίσον πρός τδ Διόνυσιακδν τοιοντον. '

‘Ανευρέθηέπίσης καί i'v είσιτήριον 'θεάτρου, 'μ’ιλύ- 
βδινον, φέρον κεχαραγμένα διάφορα σημεία.

' ♦
Είς τήν Νεαν Άγχίάλον Ανευρέθη ώραιότατον μω· 

σαϊκδν δαπέδου. Βυζαντινού ναού. Παριστάνει φυλλώ·' 
ματα κισσού ερυθρού έπι βάθους φαιοΰ ώς πλαισίου. 
Κοσμείται διά πολύχρωμων ταινιών έλισσομένων σταυ· 
ροειδώς έν εΐδει Αλύσσου, και περιλαμβάνει πλείστας 
συνθέσεις.

Τούτων ή δεξιά παριστφ υδρίαν, εις τδ χείλος τής ό- 
. ποιας πίνει μία περιστερά.

Αντίκρυ δ'ε 'αύτής έτέρά περιστερά και κάτωθεν δύο 
πτηνά. ‘Αριστερά παριστή άνθη, έν οίς διακρίνεται θη- 
λεια δορκάς.

Πιστεύεται, δτι τδ εύρημα τούτο είνε σύγχρονον με 
τδ εύρεθέν ύπδ τοΰ Ρενάν είς τδ Καβριραν τής Τύρου, 
Ανάγεται δηλαδή είς τδν τέταρτον μ. X. αιώνα. Kata 
συνέπειαν κέκτηται μεγίστήν αρχαιολογικήν Αξίαν.

Ένεκα τοΰ έπερχομένου χειμώνος διεκόπησαν αί έ- 
νεργούμεναι ύπδ τής ‘Αρχαιολογικής γαλλικής σχολής έν 
Δήλφανασκαφαί.ΑΙ ίργασίαι θά έπαναληφθοΰν τήν 
προσεχή άνοιξιν. Κατά τας ένεργηθείοας άνασκαφάς ά- 
νευρέθησαν κτίρια Αρχαία καί διάφορα άγαλμάτια, τά 
λποία έιοποθετήθησαν είς τδ έκεΐ Μουσείου.

*
“Ηρξαντο παρά τήν Καλλιθέαν Ανασκαφαί. Τδ γηπέ

δου, έφ’ ού ένέργούνται ανται, φαίνεται δτι έχρησίμευστ 
κατά τήν 'Αρχαιότητα ώς νεκροταφεϊον, καθ’ δσον μέ
χρι ταύδε δεν ήλθαν είς φώς ή τάφοι καί ούτοι πένι- 
χρόιατοι. :ΟΙ Ανακαλυφθέντες τάφοι, 6 τδν Αριθμόν, ά- 
πετελονντο έξ οπτής γής, είς δε τούτων έκ πώρινου λί·

θού. Elf τους Ανοιγέντας τάφρυς εύρέθησαν λήκυθοι 
καί αυιαι κατά τδ κλειστόν τεθραυσμέναι.

Έξαιρειικώς δμως elf τδν τάφον τδν Ικ πώρινου 
λίθου, πλήν των ληκύθων εύρέθησαν καί εν χαλχΟΰυ 

; κάτοπτρου καλώς διατηρούμενου, μία πυξις μετά at»· 
ματός έξ δπτής γης καί τινα Αγγεία τεθραυσμένα.

ΑΙ άνασκαφαί θ'- εξακολουθήσουν έπί ενα μήνα.
*

Σπουδαιότατη και λίαν ενδιαφέρουσα αρχαιολογική 
άνακάλυψις έγένετο έν Χαβάρα τής όάοεως τού Φα- 
γιούμ. Ή σκαπάνη έφερεν εις φώς μαρμαρίνην κεφα
λήν τής '-Ηρας. Τδ Αρχαιολογικόν τούτο Αντικείμενου 
τυγχάνει δλως Ανέπαφου, σύδεμίαν ύποστάν βλάβην, εϊνε 
δε εποχής προσεγγιζούσης τή ρωμαϊκή, έάν κρίνη τις 
έκ τών Ιχνών τής ίλληνικής τέχνης, ατινα διαφαίνονται ι 
έν τή κατασκευή. Φαίνεται δέ δτι κατεσκευάσθη προη-- 
γουμένως χωριστά καί εϊτα προσηρμόσθη είς κολοοσιαΐον, 
Αγαλμα,τοΰ οποίου τά λείψανα δενάνεκαλύφθησανείσέτι.

ΤΉ ΔΕΙΝΟΝ
SvvSpoyfltft.— θέλετε νά δοκιμάσετε έάν ή έπι- 

χρύοωσις είνε Αληθής; Ρίψέτε έπί τοΰ Αντικειμένου τδ 
οποίον θά έξετάσετε σταγόνα χλωρικόΰ χαλκού. ‘Εάν ή 
έπιχρύοωοις είνε αληθής, ούδεν στίγμα μένει έπ’ αύτοΰ. 
‘Εάν tive ψευδής, ή σταγών αφίνει μαύρην κηλΐδα.

Παλαίφ.— θαυμάσιος τοΰ "Ελληνας δ χαρακτηρι
σμός ύπδ τοΰ αποστόλου τοΰ... στόλον Ματσούκα.

"Ενας πρός ένας βασιληδς 
κι’ δλοι μαζή ραγιάδες...
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Έκομίσθησαν νέοι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΊ ΚΟΝΔΥΛΟ
ΦΟΡΟΙ Ικ διαφόρων εργοστασίων (FONTA1N PEN). 

01 κονδυλοφόροι -ούτοι άπαξ πληρούμενοι έπαρκονσι 
δια γραφήν 2000 λέξεων.

! ΔΕΛΤΑΡΙΑ έλληνικά Ικδόοεως Πάλλη καί ΚοτζΛ ■ 
έξαιρέτου ποιότητας πωλούνται τά μάϋρα 5 Α«λ. ϋκαοταν.

Λ

Τδν προσεχή μήνα Δεκέμβριον, άΐ ίΐ του τακτικού φύλλου ' 
' τής «.υινακοΰήκης», και #ά διανεμητή δωρεάν

εις τους συνδρομητές μας τόμος ανεκδότων έργων τοϋ διευ- 

δυντοϋ τής «Πινακο&ηκης» κ. Δημ. I. Καλογεροηούλον 
φέρων τδν τίτλον.

Τδ πρόσεχες φύλοντής · Πινακο&ήκής» ιΜ εκδοχή τήν 1ί]ν , 
Ίανουαρίου.

Λιά τους μή-συνδρομηιάς, τά « ΑΝΑΓΛΥΦΑ* δα

: ' τιμώνται δραχμής.
GUSTAVE COURTOIS Ό μικρός Απόλλων



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ο ΕΤΓΛΩΤΤΟΤΑΤΟΣ OT IEPOKHPTKQN ΜΑΣ

εύφραδεστάτων ρητόρων, ούς 
εκκλησία απδ τής άλώσεως

ΠΟΦΑΣΙΣΑΣΑ ή Κε

φαλληνία νά ανεγεί
ρω περιφανή μνημεία 

εΐς τά περιλάλητα 
τέκνα αύτής, τά δο- 
ξάζοντα τήν νεωτέ- 
ραν Ελλάδα,' όρθώς 
έσκέφθη ν’ άρχίση 
άπδ τδν Μηνιάτην, 
τδν κράτιστον έκτων 

άνέδειξεν ή ελληνική 
τοδ Βυζαντίου, άμα 

δέ έ'να έκ τών πρώτων αναμορφωτών τής νεοελλη
νικής γλώσσης. Καθ’ ήν έποχήν ή Γαλλία δικαίως 
ήγάλλετο, οτι κατείχε τά πρωτεία τής ίερας ευ
γλωττίας ένεκα τοΰ Bossuct, τοδ Bouidalouc, τοδ 
Pterins καί τοΰ Mamilon κα5. έν ’Ιταλία μεγάλως 
έφημίζοντο αί ευφάνταστοι ίεραί όμιλίαι τοΰ εύ
γλωττου Segneri και ή στενάζουσα τότε ύπδ τδν 
ζυγόν Ελλάς έκαυχατο έπίσης, διότι τδ τέκνον 
αύτής Μηνιάτης ήτο. έκ τών έπιφανεστέρων άνδρών 

τής εποχής έκείνης καί έκ τών μάλλον διακριθέν- 
των κληρικών, φημιζόμενος διά τήν σοφίαν καί δι
πλωματικήν δεξιότητα καί θαυμαζόμενος διά τήν 
μελίρρυτον ευγλωττίαν. Σήμερον, ποΰ δυναμεθα νά 
έκτιμήσωμ^ν δεόντως τήν ύπέροχον αξίαν καί ση
μασίαν τής δράσεως του Μηνιάτου έπί το βραχυ
χρόνιον τοδ βίου αύτοΰ, επιδοκιμάζεται ή άνέγερσις 

τοΰ ανδριάντος του έν Ληξουρίφ, ένθα έγεννήθη.
Τδ άγαλμα άπεκαλυφθη, άλλ’ ούχί έτι έ- 

πισήμως. ’Επιτροπή έπι τών άποκαλυπτηρίων 
έξελέγη ύπδ τοΰ Δημ.οτικοδ Συμβουλίου Παλτών 
καί ύπδ τήν προεδρίαν τοΰ Δήμαρχου κ. Χερετα- 
του εργάζεται, όπως αί έορται γινωσι μεθ όλης 
τής έπισημότητος. Καί θά εινε έπιβλητικαί, διότι 
οί μεγάθυμοι Κεφαλλήνες, ώς εκ πείρας γνωριζο- 
μεν, είς αύτάς τάς περιστάσεις δεικνύουσι πάντοτε 
τήν άκραν αύτών φιλοπατρίαν καί γενναιότητα.

Ό καλλιτέχνης τοΰ άγάλματος εΐνε ’Ιταλός 

γλύπτης ό Giorini έκ Μεδιολάνων, καθηγητής τοΰ 
Πολυτεχνείου έν Όδησσφ, έργασθείς κατ’ εντολήν 
τοδ έν Όδησσφ πρωθιερέως κ.’Αγγέλου Πεφάνη, 
Κεφαλλήνος έκεϊ διαμένοντος, δστις έδαπάνησε πε
ρίπου διά τδ άγαλμα δραχμας 18,000.. Ποσον ευ
χάριστου θά ήτο αν καί εΐς άλλα μέρη τής Ελλάδος, 
έύρίσκοντο άνδρες τόσον φιλοπατριδες δια νά τιμή- 
σωσι τους μεγάλους αύτών συμπολίτας !

Ή εργασία εΐνε καλή. Ό Μηνιάτης_ παρίστα
ται ώς κηρύττων και ευλογών, κρατεί δια τής αρι- 

στερας μεταλλίνην έπίχρυσον ράβδον, φορεϊ τδν 
μανδύαν του. Ή μορφή ώραία καί σεμνή, ή στάσις 
τής κεφαλής δεικνύει τδν . έμπνευσμένον μύστην 
τοΰ λόγου. Ό Giovini έκαμε τδ πρόπλασμα, ή δ 

εργασία'έξετελέσθη ύπδ ’Ιταλών τεχνιτών.

Ό καλλιτέχνης ειχεν ύπ’ όψιν τήν εικόνα— 
ήτοι αντίγραφου τής παλαιας είκόνος τής ευρισκό
μενης νΰν έν Φλωρεντία παρά τή κυρία Μηνιάτου 

θυγατρί του ζωγράφου Γεωργίου—τήν εύρισκομέ- 
νην έν Άργοστολίφ καί έτέραν εικόνα έν τή πινα
κοθήκη τών Ίακωβάτων.

Τάς δαπάνας τοΰ έκ τριών βαθμιδών βάθρου 

μετά του καλλιτεχνικού περιφράγματος έκαμεν ο 
έν Άθήναις τραπεζίτης κεφαλλήν φιλόπολις ’Α
ναστάσιος Λιδιερατος Ραλλατος.

Ή έπί τοϋ άνδριάντος επιγραφή άνετέθη νά 

συνταχθή ύπδ τον άγαπητοΰ μας φίλου και ικα
νού ιστοριοδίφου κ, Ήλία Τσιτσέλη. Εις τδ δυ
τικόν μέρος αναγράφονται τά ονόματα τοΰ χορηγοδ 
κ. ’Αγγέλου Πεφάνη καί τής πρεσβυτέρας αύτοΰ 
αποθανούσης Διαμαντίνας.Είς τδ ανατολικόν μέρος 
κεϊται ή έπιγραφή έχουσα οΰτω:

Ήλίας ί Μηνιάτης
Ιερας χαί &ΰραδεν σοφίας μαλ' ίγκρατής· 

κάλαμον, άρετάς, δρδσιν Ιδνωφελή 
περίπυστος,

Έλληνίδος φωνής Αναμορφωτής, 
'Εκκλησίας χαι Γένους 

χαρποφορώτατος διδάσκαλος, 
ίεροκήρυξ τρανόφ&ογγος χαι 

προφητικός,
Κεφαλληνίας μεν άριπρεπες βλάστημα, 

Κερνίκης καί Καλαβρύτων Si 
ποιμενάρχης δεξιώτατος, 

γεννηθείς εν Ληξουρίφ ετει 1669, 
κοιμηθείς εν Πάτραις 1 Αύγούοτου 1714 

και ταφείς εν τφ ναφ Άγ. Νικολάου , 
τών ΛΓηνιατών 

τής αύτοΰ γενετείρας 
ωδε

εν εμφερεΐφ λι&ίνη φυσάσης ιερή 
καί χαλλωπίοματι 

είς μνήμην Αειζωον καλλιστεΐον 
οφειλής και τιμής ίθνικής ενεκεν

νοερως
άφώνφ λί&φ λαλάν, 

διδάσκων, στηρίζων καί ευλογών 
'Ελλάδα πδσαν 

εύλαβως Ιγείρεται 
Ανδρος εύαεβοΐς χαί φιλοπ&τριδος 

βουλή καί χορηγίφ 
ετει 1906,

Έπί τή ευκαιρία τών ανεπισήμων τούτων 
αποκαλυπτηρίων, νομίζομεν καλόν νά δημοσιεύσω- 
μεν τδ παρόν σημείωμα, -ρίπτοντες ά'μα βλέμ
ματα έπί τής καταστάσεως τής ρητορικής πρδ τοΰ 
αναμορφωτοΰ Μηνιάτου, δια νά διακριθή καλλί
τερα ή ύπεροχος αύτοΰ εύγλωττία, έν ήμέραις πο- 
νηραϊς, καθ’ ας ή Ελλάς είχε άνάγκην νά δείξη 
εις τδν κόσμον δτι διανοητικώς έζη καί είχε δυνά

μεις τοΰ πνεύματος.

Έπί αιώνας—μ.ετά τήν Άλωσιν—- ό Έλλην 

είχε λησμονήση τήν επιρροήν τοΰ εύγλώττου λόγου.
Ό Λ δ γ ο ς—ό έλλογος δμως—είνε τδ 

θειον δώρον, δΓ ού ή Δημιουργία έπροίκισε τδν 
άνθρωπον καί άνέδειξεν αύτόν ήγεμόνα τών δημι
ουργημάτων. Κατά τήν εβραϊκήν κοσμογονίαν δ 
Λόγος τοΰ Θεού είση/.ούσθη τδ πρώτον άνά 

τδ χάος καί έποίησε τήν αθάνατον αρμονίαν τών 
δντων, ό Λόγος ενσαρκωθείς έπειτα συμβολίζει 
τήν άπειρον σοφίαν, τήν άνυψώνουσαν διά τής Ά- 
γ ά π η ς· τδ γήϊνον ανθρώπινον πλάσμα μέχρι τοϋ 
θείου Δημιουργού Καί ή στωϊκή φιλοσοφία λόγο ν 
καλεϊ τδν τδ σύμπαν διέποντα θειον νουν. 
Κατά δέ τούς Ινδούς ή πρώτη δημιουργία τοΰ 
Δημιουργού ήτο ό Bile’ ό Λ ό γ ο ς, ό ποιήσας 
τούς θεούς καί τούς ανθρώπους. Διά τής αλληγο
ρίας ταύτης οί ’Ινδοί ήθέλησαν νά δώσουν θείαν 
καταγωγήν είς τδν λόγον τοΰ ανθρώπου, διά νά 
διδάξουν οτι τήν εύγλ ω τ τ ί α ν δέν πρέπει να 
τήν μεταχειρισθοϋν οι ρήτορες διά νά δημοκοπή- 
σουν καί διά νά εξυπηρετήσουν ποταπά συμφέροντα, 
αλλα δια νά ανυψώσουν τδν άνθρωπον πρδς τον 
Θεόν,διδάσκοντες τδ καθήκον έκάστου καί τίνι τρόπφ 
νά τελειοποιηθή, νά μορφωθή καί νά φανή χρήσι
μος εις τήν πατρίδα.

Τδ θειον τοΰτο δώρον ϋπ·ρ τις καί άλλος έλα- 
βον οί αρχαίο: πρόγονοί μας. Ή Ελλάς εινε ή 

πρώτη αύ.ηθής διδάσκαλος τής ευγλωττίας, τήν 
οποίαν έπειτα έδίδαξ: καί είς τούς Ρωμαίους. Ό 
Κικέρων είνε τέκνον τοΰ Δημοσθένους καί τοΰ 
Ίσοκράτους. Άλλ’ είς τδν κόσμσν τ ά πάντα 
ρ ε Τ. Έρχεται ή παρακμή τοΰ εύγλώττου λόγου, 
τδν όποιον διαδέχεται ή σοφιστική, ή τέχνη δηλαδή 
τοΰ ανακυκαν άλήθειαν καί ψευδός διά ψευδοΰς 
διαλεκτικού, τοΰ καλύπτειν ταΰτα δι’ απατηλής 
περιβολής. Άλλά καί ύστατοι αγωνισταί τοΰ αρ
χαίου ελληνισμού εύρίσκουσιν αντιπάλλους τούς 
έκχριστιανηθέντας καί τούς χριστιανούς. Ό χρι
στιανισμός μορφώνει νέον λαόν, νέαν κοινωνίαν, 
νέα ιδεώδη. Ουδέ τότε ή εύγλωττία παρ’ ήμϊν 
απώλετο, αλλα μοναχικόν περιβληθεϊσα σχήμα 
καταφεύγει εις τήν θρησκείαν τής Άγάπης.

Θαυμάζονται Βασίλειος δ Μέγας, Γρηγόριος ό 
Νύσσης, Γρηγόριος ό Θεολόγος, ’Ιωάννης δ Χρυ
σόστομος.

Τδ Βυζάντιον καί αύτδ παρακμάζον πίπτει, καί 
ή ιερά εύγλωττία ταπεινοΰται. Οί ιεροκήρυκες 
προσπαθούν δια του θείου λόγου νά έκτελίσουν τά 
χριστιανικά καθήκοντα, οί Πατριάρχαι διορίζουν 
τούς Μεγάλους τής ’Εκκλησίας ρή
τορας, άλλά δυστυχώς ολίγοι, όλίγιστοι οί εΰ- 
φραδεΐς.οϊτινες δέν ήσαν συγχρόνως σοφοί καί εύγλωέ 
το: ούδέ εΐχον τήν δύναμιν νά κυριεύσουν τάς καρ
διάς τών πιστών. "Οτε ό Κικέρων έλεγεν οτι πε

ρισσότερον ώφελήθη απδ τούς φιλοσόφους παρα απδ 
τούς ρήτορας, ήθελε νά άποδείξη οτι ή εύγλωττία 
είνε εύέπεια καί ευφράδεια έκφραζομένη μετά σο
φίας άμα δέ καί ποιητικής θερμότητος.

*
* *

Καί είς τήν πατρίδα τοΰ Κικέρωνος δ εύγλωτ
τος λόγος έταπεινώθη. Έζήτουν νά εϋρουν τδ 

αίτιον δ·.α τής δημοσηύσεως του πονήματος : De 
causis corruptae eloquentiae. Καί είς τήν ’Ιταλίαν 
ή εύγλωττία κατέφυγεν εις τήν έκκλησίαν. Άμα 
δμως έδημιουργήθησαν αί περιλάλητοι Ίταλικαι 
επικράτεια!, τότε άνεφάνη ή κοινοβουλευτική ευ
γλωττία έν Φλωρεντία,διότι οί Φλωρεντιανοί ήγά- 
πων τήν καλλιέπειαν τοΰ λόγου, ώς’ οί Αθηναίοι 
πάλαι ποτέ.

Συν τώ χρόνφ όμως ή Γαλλία άνέδειξε τούς 
μεγαλειτέρους ρήτορας τοΰ ΐεροΰ άμδωνος καί ή 
Αγγλία του πολίτικου βήματος. Ώς δμως ή ’Ι
ταλική εύγλωττία τών μέσων αιώνων άνεδείχθη 
είς τήν Τοσκάνην τδ πρώτον,οΰτω καί έν Έλλάδι 
ανεδ-ίχθη τδ πρώτον είς τήν Επτάνησον, ήτις ήτο 
μικρά ελληνική γωνία έλευθέρα, ήτις έστελλε τούς 
ρήτοράς της είς τήν Βενετίαν διά νά δημηγορήσουν 

ύπέρ τής εύημ-ρίας τής χώρας των καί εΐχον τδ 
δικαίωμ.α είς τάς · αίθούσας τών συνεδριάσεων τής 
κοινότητος νά υψώσουν εύγλώττως τήν φωνήν των 

συζητοΰντες.
Έν τή ιστορία τής έκκλησιαστικής ρητορικής 

τής Ελλάδος ό Κερκυραΐος ’Αλέξιος Ραρτοΰρος 
—Μέγας ΙΤρωτοπαπάς Κέρκυρας—εΐνε δ πρώτος 
o«t; άπδ τοΰ ίεροΰ άμδωνος έκήρυττεν έλληνο- 
πρεπώς καί έσυστημ.ατοποίησε τήν λαλουμένην 
γλώσσαν διά τών Δ ι δ α χ ώ ν.του, αί όποΐαι έδη- 
μοσιεύθησαν τώ 1560, ανεγνώσθησαν πολύ καί 
έχρησίμε σαν έπί τινα χρόνον ώς έγχειρίδιον τής 
τοΰ άμβωνος ρητορικής. Καί οί μή δυνάμενοι νά 
συνθέσουν ίδιους λόγους, τάς άνεγίνωσκον άπ’ εκ

κλησίας.
Μετ’αύταπαρνήσεως έξηκολούθουν οί δυνάμενοι 

να κηρύξουν τδν θ-ΐον λόγον τινές διακρίνονται’ 
και είς τούτων, ό Μαργούνιος, ό γνωστός σοφός 
επίσκοπος Κυθήρων διά τήν εύφράδειαν παρεβλήθη 
μέ τδν Massillon,άλλά καί τούτου αί διδαχαί έλη- 

σμονήθησαν.
Τώ 1681 Φραγκίσκος ό Σκούφος δημοσιεύει τήν 

Τέχνην Ρητορικήν, αριστον οδηγόν 
τοΐς ίεροκήρυξιν. Ούτος ο σοφός κρής, υπήρξ-ν δ 
διδάσκαλος τοΰ Ήλία Μ η ν ι ά τ ο υ, ό πρό
δρομός του ό ά).ηθής.

Ή μελίρρυτος φωνή τοΰ Μηνιάτου δικαίως ενο
ποίησε μεγάλην έντύπωσιν, διότι απδ τής Άλώ
σεως τοϋ Βυζαντίου δέν ειχεν ή ορθόδοξος εκκλη
σία ακούση τοιοΰτον εΰγλωττον καί μελίρρυτον 
ιεροκήρυκα.

*
* <

Ό Ήλίας Μηνιάτης έγ-ννήθη έν Ληξουρίω 
Κεφαλληνίας τφ 1669 έκ πατρδς Φραγκίσκου 
Μηνιάτου λογίου, Πρωτοπαπα Κεφαλληνίας καί 
μητρδς Μορεζίας. Έκ μικράς ήλικίας εΐχε δείξη 
μεγάλα δείγματα τής φιλομαθείας, διό καί ή μή
τηρ αύτοΰ τδν άπέστειλεν είς Βενετίαν, ένθα πα- 
ρ-πιδήμει ό πατήρ του. Ούτος κατώρθωσε, τη ένερ-
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θ. ΡΑΛΑΗ οά ίπτά PaGWvo» τΑς 'Ιερουσαλήμ
(Salon τοΰ {907).

γεία τδν ένετικών αρχών, νά τον καταγράψη 

μεταξύ τών τροφίμων του Φλαγγενιανοΰ Φροντι
στηρίου, οιτου διέμινεν έπϊ δεκαετίαν καί έδιδάχθη 
λαμπρα τά ελληνικά, τά λατινικά καί τά ιταλικά.

Ή έπϊ τής παιδείας εφορεία τοΰ έθνοφελοΰς 
τούτου φροντιστηρίου βλέπουσα τήν αξίαν τοΰ Μη- 
νιάτου, παρέέλεψε τήν νεαράν ηλικίαν και προσδι
όρισε·; αυτόν καθηγητήν τών 'Ελληνικών. Νεό
τατος εχειροτονήθη έκει ΐεροδιάκονος καί δι-τέλεσ» 
νοτάριος του Μελετίου Τυπάλδου, αρχιερέως Φι

λαδέλφειας.
Άπδ τής Βενετίας ή φήμη τής έύδοκίμου διδα

σκαλίας καί τής θαυμαστής ευγλωττίας τών λόγων 
του διεδόθη είς τήν λοιπήν ’Ιταλίαν καί δή' είς 
τήν Επτάνησον καί έπειτα εις όλην τήν 'Ελλάδα 
καί Ανατολήν. ΓΙροσεκλήθη ώς διδάσκαλος καί 
ί-ροκήρυξ είς Κεφαλληνίαν καί εις Ζάκυνθον. Ό 
γενικός Προβλεπτής ’Αντώνιος Μολΐνος τδν προ- 
σεκάλεσεν ώς διδάσκαλον τών ανεψιών του είς 
Κέρκυραν. Έν τη πρωτευούση ταύτη του ’Ιουνίου 
Πελάγους ό Μηνιάτης μετήρχετο τδν διδάσκαλον 
άμα δέ καί έκήρυττεν. ’Ανακληθείς ό Μολινος είς 
Βενετίαν τώ 1698 παρέλαβε μετ’ αΰτοΰ καί τδν 
Μηνιάτην καί έκ νέου διωρίσθη καθηγητής είς τδ 
Φλαγγινιανδν Φροντιστήριον. Ότε έγένετο βάϊλος 
—πρέσβυς—Κωνσταντινουπόλεως δ Λαυρέντιος Σο- 
ράντζος, παρέλαβε τοΰτον τ®ν έλληνα ώς σύμβου
λον, διότι δέν ήτο μόνον σοφδς καί εύγλωττος, 
άλλά καί δεινός είς τήν διπλωματίαν. Όταν ό 

πρίγκηψ τής Μολδαυίας Δημήτριος Καντιμήρης 
ήθέλησε νά στείλη πρέσδυν πρδς τδν Αύτοκράτορα 
Λεοπόλδον τής Αυστρίας, δια νά έμπιστευθη τα 
απόρρητα, έζήτησε παρά τοΰ βαίλου τοΰ 'Ενετού, 
τδν Μηνιάτην, δστις μετέβη είς Βιέννην τώ 1703.

Έξεπλήρωσε λαμπρά τδ καθήκον του, ό αΰτοκρά- 
τωρ τής Αυστρίας τόν έξετίμησε καί τδν ετίμησεν. 
Έπιστρέψαντι είς τήν Κωνσταντινούπολή,δ Πατρι
άρχης Γαβριήλ ό Γ’. τώ. 1704 του έδωκε τήν 
επιστασίαν τοΰ διδασκαλικού υ

πουργήματος.
Τδν Σοράντζον είχε οιαδεχθη ό Κάρολος Ρου- 

τσίνης, άλλ’ ότε ούτος άνεκλήθη,μετ’ αΰτοΰ παρέ
λαβε τδν Μηνιάτην, δ όποιος έμ.εινεν είς Κεφαλ
ληνίαν διά νά άναπαυθή άπδ τούς κόπους του.Μετ’ 
ολίγον προσεκλήθη έκ νέου είς Κέρκυραν. Σημει
ωτέου οτι οί Κερκυραϊοι μεγάλως τδν έξετίμ.ων. Η 
Κυβέρνησες μάλιστα, έκτιμώσα τδν Μηνιάτην, τώ 
.1698, τώ παρεχώρησε τήν εφημερίαν καί τήν έπι- 
κάρπωσιν τής έν Λευκίμη τότε άκμαζουσης μονής 
ΙΙετασόνης, ώς jure patronalo, ής έτιτλοφορέϊτο 

ήγούμενος (abbate).
Ό Άγγελος Έμος, γενικός προβλεπτής ϊίελο- 

ποννήσου,τδν προσεκάλεσε παρ’ αύτφ δια να χειρο- 
τονηθή επίσκοπος τής τότε χηρευούσης έδρας Χρι- 
στιανουπόλεως. Άλλά μή δώσας σημασίαν, ήργο- 
πόρησε καί βτε έφθασεν είς Πελοπόννησον, τήν 
έδραν είχε καταλάδη άλλος ιεράρχης. Μετά ταΰτα 
ό γενικός προβλεπτής Φραγκίσκο; Γριμάνης τδν 
προσεκάλεσε νά διδάξη είς Ναύπλιον. Τδν Γριμά- 

νην διεδέχθη ό Μάρκος Λορεδανος, ό όποιος τώ 
1711 τδν διώρισεν έπίσκοπον Κερνίκης καί Καλα

βρύτων.
Δυστυχώς αί άπηυδημένα: δυνάμεις τοΰ αδυνά

του οργανισμού του έξηντλήθησαν τελείως καί μετά 
τρία έτη καί δέκα μήνας άρχιερωσυνης,έν τή άκμή 

τής ηλικίας, 45 ετών, τη πρώτη Αύγουστου τοΰ 
1714, άπέθανεν είς τάς άγκάλας τοΰ πατρός του 

είς Πάτρας. Τδ λείψανόν του μετεκομίσθη αμέσως

είς Κεφαλληνίαν καί ένεταφιάσθη είς τδ μνημειον 
τών προγόνων του έν τώ ναώ του άγ. Νικολάου 
τών Μηνιατών,τοΐί έν Ληξουρίφ κειμένου. ’Επί τοΰ 
τάφου έτέθη κατάλληλος έπιγραφή, ήν έδημοσίευ- 
σεν ό Άνθιμος Μαζαράκης έν τοΐς Βίοις τών εν
δόξων Κεφαλλήνων. Ό χρόνος καταστρέφει τά 
πάντα καί έγένετο σκέψις νά άντιζατασταθή ΰπδ 
νέας επιτύμβιου μ.αρμαρίνης πλακός.

Οί Κεφαλλήνες, οΐτινες διακρίνοντα: διά τήν α
γάπην πρδς τήν πατρίδα, μετ’ ευκολίας προσφέρουν 
τάς δαπάναςδιά τήν μνήμην τών μεγάλων αυτών 
συμπολιτών. Ό Παναγιώτης Τζιτζέλης, μίγαλέμ- 
πορος καί πλούσιος όσον καί φιλόπολις,ήγειρε νέον 
μάρμαρο·; προ τοΰ τάφου τοΰ ιεράρχου όρθεον, όπου 
ή έπιγραφή ή παλαιά άντεγράφη τή προσθήκηταύτη:

«Τής παλαιοτέρας πλακδς φθαρείσης τήνδε τήν 
«ν-ωτέραν, τή παλαι επιγραφή κοσμουμένην, πρδς 
«δόξαν τής πατρίδος, κλέη τοΰ ενδόξου άνδρος τι- 
»μών ήγειρεν δ συμπολίτης Παναγής Γ. Τζι- 
«τζέλλης, 1904».

Μεταβάντες πρό τίνος είς Κεφαλληνίαν, μετά 
σεβασμού καί ευγνωμοσύνης ήσπάσθημ-ν τδ μνήμα 

τούτο.
Ό Μηνιάτης εινε μία έκ 

τών φυσιογνωμιών εκείνων, 
αΐτινες ανυψοΰσι τδ γόητρον 
ένδς έθνους. Διά τδ ελληνι
κόν δέ έθνος ήτο πολύτιμος 
κατά τούς πονηρούς εκείνους 
χρόνους τής δουλείας. Νους 
ευφυής καί πρδς πάσας μεν 
τάς μαθήσεις οξύς, προσκλι- 
νής δέ πρδς τάς εμβριθείς 
καί σπουδαίας έννοιας. Θεο
λόγος, φιλόσοφος, μαθημα
τικός, διπλωμάτης. Κλίσιν 
είχε καί πρδς τήν γλωσσο
μάθειαν, διότι έκτος τής ελ
ληνικής, λατινικής καί ιτα
λικής, ήτο κάτοχος τής έβ
ραϊκής, γερμανικής καί τής 
γαλλικής. Τά ιταλικά δέ 
ώμίλει καί έγραφεν ώς Ιτα
λός λόγιος. Έγνώριζε δέ 
καί τήν εκκλησιαστικήν μου
σικήν. Ψάλλων διά τής 

μελιρρύτου φωνής του ανύ
ψωνε τούς έκκλησιαζομένους 
εις τας ιδεώδεις σφαίρας και 
τούς συνεκοινώνει μέ τδ θειον. 
Άν καί ή κρασίς του πολύ 

αδύνατος, έξηκολουθει ύπε- 
ρανθρώπως εργαζόμενος, με- 

•λετών, καί δέν έδιδε προσο
χήν είς τάς δυνάμεις του, αΐ
τινες όσημέραι έξηντλοΰντο. 
Φαντασία ζωηρά καί μνημο- 
νικδν άσύλητον υπό λήθης 
καί στεγανόν.

Ιστορούνται πολλά διά τδ 
μνημονικόν τον. Λ. χ. πα- 

ρευρεθείς ποτέ είς στρατιωτικήν παραταςιν εις (pence αποφαίνεται οτι ό ίεροκήρυξ ώφείλεΐνά όμιλή 
Πελοπόννησον, παρεκάλεσε τδν ενετόν στρατηγόν πρδς τάςκαρδίας τοΰ ακροατηρίου διά τοΰ αισθήματος

ΛΕΚΑΤΣΑΣ—-ΣΑΎ ΛΩΚ·

νά διατάξη τήν άνάγνωσιν όλων τών ονομάτων τών 
στρατιωτών. Ακολούθως δε εΰχερώς έπανέλαβ: 
καί αύτά τά δυσκολομνημόνευτα ιλλυρικά ονόματα 
μ.έ τήν αυτήν σχεδόν τάξιν τοΰ καταλόγου.

Πράος καί φιλάνθρωπος, πλήν επιβλητικός τδ 
ήθος, καρδία ευαίσθητος καί θ-ρμουργδς ε’ις ό,τι 

. καλόν καί ωφέλιμον. Μορφή συμπαθής, βλέμμα 
ζωηρόν καί ελκυστικόν, μειδίαμα γλυκύ άμα δέ 
καί σοβαρόν. Τίμιος καί αυστηρότατος τά ήθη. 
Είς τάς συναναστροφάς' πνευματώδης, αδρότατος 
καί ευχάριστος, διατηρών όμως πάντοτε τήν σοβα
ρότητα τής θέσεώς του καί τοΰ σχήματός του.

Ιερός είς τήν φιλίαν, χριστιανός ανυπόκριτου 
εύσεβείας, φιλόπατρις, μετριόφρων. Άφοσιωμένος 
είς τήν Βενετίαν διότι διέκρινεν οτι είς τους 'Ενε
τούς ή τότε Ελλάς πολλά ώφειλε. Πιστός είς τά 

πάτριά δόγματα ώς μαρτυρεί ή «ίΊίιοα Σκανδάλου 
ήτοι Αιαοαφήοτις της Αρχή; καί τών αληθών αιτιών 
τοΰ οχίαματος καί διχονοιών τών δύο Ικκλ.ηαιών Ανα
τολικής καί δυιικής μιτά τών πέντι διαφωνονσών κυ
ρίων διαφορών».

ΙΙεπροικισμένος έκ φύσ-ως διά λαμΐράς ευ
φράδειάς καί φωνής μ-λιρρύτου,τάς οποίας έτελειο- 

.. ποίησε διά τής τέχνης, άνε-
δείχθη ό μέγιστος τών ιερο
κηρύκων τοΰ Γένους. ΙΊαν- 
ταχοΰ, οπού μετέβαινεν έκή- 
ρυττε καί αφινεν άλησμόνη- 
τον άνάμνησιν τής ευγλωτ
τίας, ήτις είχε τήν δύναμιν 
τά συρρέοντα πλήθη νά μέ
νουν έκθαμβα έν βαθύτατη 
σιγή καί συγκινήσει. Δέν ή
σαν οί λόγοι του απλή εύρ- 
ροια λόγου. Έν έαυτώ «με
λέτα τάς σκέψεις του προτού 

να τας έκφραση ποιητικώς. 

Ή καρδία τοΰ ύπηγόρευε τον 
νοΰν, έψυχολόγει τους άκρο- 
ατάφ, έμάντευε τί θά τούς 
προύξένει έντύπωσιν, τί θά 

τούς ήλέκτριζεν. Έγραψαν 

οτι ό Μηνιάτης τήν άπλου- 
στίραν δημοτικήν είς τήν δη· 
μοαϋτνικήν^ όνύφωοεν ευφρά
δειαν, ότι εινε χουοορρήμων 
οτι παραβάλλεται μέ τδν 
Massillon, Bout'daloue,Segne- 
ri. Τδ βέβαιον εινε οτι ή ευ
φράδειά του είχε τόσην επιβο
λήν είς τούς άκροατάς του, 
ώστε τούς έκυρίευε τήν θέ- 
λησίν των και θά ήδόναντο 
να εκφωνήσουν έξ ερχόμενοι 
τοΰ ναοΰ δ,τι είπε ποτέ ή 
κυρία de Sevigne, άφ’ ου ή- 
κροάσθη ένα λόγον τοΰ 
Bourdaloue ;

Il faut i-ejeter le tout ou 
s’ avouer vaincu.'O Fenelon 
έν τοις Dialogues sur 1’ βίο
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και θΰχ:. διά τοϋ συλλογισμού,διότι ό κύριος σκοπός 
τοΰ λόγου του εΐνε νά πείση διά τής συγκινήσεως. 
Καί ό Massillon είς τάς ωραίας σκέψεις του περί 
του κηρύγματος τοδ θείου λόγου άποφαίνεται, ότι 

Αναγκαία επιστήμη τοΰ ευαγγελικού κήρνκος εινε νά κα- 
τέχη ιόν χριστιανισμόν καί νά έχη την Ικανότητα νά 
τόν διερμηνεύη καί ότι τα "Αγιον Πνεΰιια ίμπνέει 'τόν 
Ιεροκήρυκα δια νά καθαγιάζη τους άπλοι ς καί δχι τοΰ} 
σοφούς νά ενγαριοτήαγ). Ό Μηνιάτης τών δοξασιών 
τούτων ητο, διότι πολλαί τών ομιλιών του εινε 

γραμμέναι είς αύτό τό πνεύμα.
Ό Μηνιάτης, έμελέτησε πολύ καί τόν Segneri. 

Σημειωτέου ότι ό Μηνιάτης έκήρυττε καί ίταλιστί 

ενώπιον τών ένετικών αρχών.
Παραθέτομεν τάς κρίσεις τοϋ γνωστού ΐταλοδ 

τεχνοκρίτου Tommaseo περίπου Μηνιάτου:«Είς τούς 
«δύο λόγους περί Π ί σ τ ε ω ς καί περί Ά γ ά- 
»π η ς, τούς μόνους διασωθέντας, τούς οποίους 
»:ξεφώνησ=ν ίταλιστί είς Ναύπλιον ενώπιον τοδ 
«ένετού γενικού προβλεπτοΰ, τό ακαλλώπιστον 
«ύφος έτι μάλλον ανυψώνει τήν άφθονου εΰγλωτ- 
»τίαν. ΈνεκολπώΟη μέν τόν Segneri, άλλά τόν 
«παρηκολούθησε μετ’ έλευθέρας άμίλλης καί δεν 
«τόν έμιμήθη μετά δουλικής έπιμελείας. Μάλιστα 

«ελαττώματα τινα τής ευγλωττίας τοΰ Segneri 
«άπέφυγεν ό Μηνιάτης' τά λογοπαίγνια, τάς ακαί- 
«ρους βεβήλους παραινέσεις, καί, τό μεγίστου τών 
«ελαττωμάτων τοδ ρ.εγάλου ’Ιταλού, τό εριστικόν 
«κατά τοϋ ακροατηρίου ώς νά ήτο δικηγόρος ύπε- 
«ρασπιζόμ.εννς τήν δίκην καί ούχί ώς φίλος, αδελ- 

»φός, πατήρ».
Τοϋ Μηνιάτου ή εύγλωττία ήτο φυσική, σαφής, 

άφθονος, αρμονική,μεστή χάριτος καί μετά πειθοΰς. 
"Αν τήν έχαλίνωνεν ενίοτε, θά ήτο προτιμότερου. 
Ή δημοτική του γλώσσα ώραία, φυσικφ δέ τφ 
λόγω διακρίνονται ίταλισμοί. Οΐ λόγοι του συνέ- 
τεινον πολύ είς τήν δ'.άπλασιν τής κοινής γλώσ

σης μας.
Έξεφώνησε πληθύν λόγων, διδαχών, ομιλιών, 

πανηγυρικών, άλλά δυστυχώς δέν διεσώθησαν όλα 
τά έργα του. Ό πατήρ του ιστορεί οτι ύπήρχον «καί 

»ά7.7.α πολλά ευαγγελικά ίλ·. πανηγυρικά. τθυ 
«συγγράμματα Ρωμαϊκά καί τά περισοότερα’Ιταλι- 
«κά,όποΰ είς τόσους χρόνους έδίδασκ.εν,αλλα δέν ε ύ- 
»ρ έ θ η σαν διά τό άωρον τοδ θανάτου του».

Τάς διδαχάς τοΰ Μηνιάτου εΐχον οί ιεροκήρυκες 
άριστον οδηγόν καί τάς έμιμοϋντο ή τάς ανεγίνω- 
σκον είς τάς εκκλησίας. -Αυταί ήσαν καί εινε δημο
φιλές ανάγνωσμα είς πάντα χριστιανόν. Μάλιστα 
έπί γενεάς πολλάς, έχρησιμευσαν ώς παιδαγωγικόν 
κείμενον καί ώς συνήθης άνάγνωσις είς τάς οικογέ
νειας.. Τούτου ένεκα έπανειλημ.μένως έξεδίδοντο. 
Καί οί λόγιοι καί οί σοφοί διδάσκαλο: εΐχον υπο
γραμμόν αύτάς. Λ. χ; δ Βικέντιος Δαμοδός έν τη 
Ρητορική αύτοΰ γράφει' «... ό σκοπός μου 
«δέν είναι νά δείξω εύγλωττίαν αλλά νά δείξω τήν 
«τέχνην τής εύγλωττίας... επειδή πάλιν ένόμισα 
«άπρεπες νά παραδειγματίσω όσα διδάσκω μέ ίδι- 
«καίς μου ίδέαις, διά τοΰτο φέρνω είς τό μέσον 

«σχεδόν δλα τά παραδείγματα άπό τάς διδαχάς τοΰ δι
δασκάλου Μηνιαίου». Έπί αιώνα ό κρατιστος τών 
οδηγών τών ιεροκηρύκων ήσαν αί διδαχαί τοΰ Μη- 
νιάτου καί κατά δεύτερον λόγον έθεωροΰντο τα ό- 
δηγικά βιβλία τοΰ Μελετίου ’Αθηνών, τοΰ Σου- 

γδουρή, τοΰ Παπαβασιλοπούλου,τόΰ Μακαρίου ΙΙα- 
τμίου καί αύτά τά τοΰ Σκούφου καί Δημοδοΰ. ’Αρ
κετή άπόδειξις τής μεγάλης δημοτικότητος τών 
Διδαχών τοΰ Μηνιάτου ε’νε αί πλεισται εκ
δόσεις, ώς ειπωμεν άνωτέρω, ένφ άλλαι άλλων 

έτυχον μιας καί μόνης εκδόσεως ή δύο τό πολύ ζλι 
σήμερον έλησμονήθησαν καί δικαίως.

Οί σύγχρονοί του λόγιοι τόν έθαύμασαν διά τήν 
ευγλωττίαν και έγραψαν δεόντως ύπέρ αύτοΰ. Και. 
μετά τόν θάνατόν του έξηκ λούθησεν ή έκτίμησίς 
του, ήτις όσημέραι αυξάνει. Έκ τών πολλών βιο
γραφιών του ή καλλίτερα είνε έκείνη τοΰ πεφιλη- 
μένου φίλου μας κ. Ήλία Τσιτσέλη. Προΰφήτευσεν 
ό ’Απόστολος Ζήνος, ό επιφανής τών χρόνων του 
τεχνοκρίτης γράφων ότι «τοϋ Μηνιάτου μας τήν 
«φήμην δέν θά τήν παρασύρουν οί αιώνες».

ΣΠ· ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ
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ΕΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Παράκαιρα εμαρά&ηκες κρινάκι μον κανμενο 
Φτωχό καί ξεχασμένο,

Χωρίς νά λάμψγ] έπάνω οονμιανης αυγή; άχτίδα 
Καί μιά δροαοοταλίδα...

Κι ήτανε τόσο ή τύχη σον σκληρή, κι’ όταν γεν- 
Τόσο πολύ άδική&ης, [νήύης

Πον ήταν έπάνω σον ό Ουρανός στά σύννεφα 
Βαρύς κι’ άνταριασμένος. [κρυμμένος

Κ’ ήρ&ε ό Βορρίάς ό σπλαγχνικός νά σέ κοιμίση 
Στήν παγερή τον αγκάλη, [άγαλι

Καϊ τ ’ ασπρα φύλλα ίσάρωσε χωρίς δροσιά καί 
Στό χώμα γύρω... [μύρο

Kt’ έτσι στήν άχαρη πλαγιά ή νειότη σον εχει 
Χωρίς νά σέ φιΖήσ») [σβνσει

Μιά πεταλούδα άνάερη καί μια; αυγής άχτίδα 
Καί μιά δροσοοταλίδα!...

ΘΡΑΣ ΖΟΤΟΠΟΤΛΟΣ
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"Οταν άναλογιζώμεθα τάς επιτυχίας τοΰ παρελθόντος 

αΐώνις καί τήν Αποκάλυψιν τών μεγάλων μυστικών τών 
κρυμμένων tig τούς χώίΛονς τής φαίνεται αντοπία,
ή έλπις ότι τά προσεχή ίκατυν έτη θά έχωσιν όλιγώτε- 
ρον λαμπάς επιτυχίας. Ή νεωτέρα ίπιστήμη μας προ
λέγει ότι εύρισκόμεθα εΐς τά πρόθυρα τών έπαναστατι- 
κωτέρων ανακαλύψεων άφ’ δοας προεμάντευσαν ποτέ 
αί παραδεδεγμένοι θεωρίαι τής εγκοσμίου ζωής.

★

Ή σιωπή εινε γ.ρυσός. Άλλα πρεπει, έπειδη δλα δεν 
είνε χρυσάφι όσα λάμπουν νά μή παίρναμε κάθε σιω
πήν ως χρυσόν.

~φ ' ? · / V '7 '/ V '/ Υ V V

-<· ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ·►-

[Άπό ενα λησμονημένο ημερολόγιο θλίψεων].

Στόν Νότη Γρίσπη

OYFA2THKA πειά νά σ’ αγαπώ 
έτσι.

Τόσα χρόνια είνε τώρα,ποΰ σοΰ 
χάρισα δλητή δύναμι τής ψυχής 
μου χωρίς ν' Ακούσω άπό τά χεί
λη οου τή μουσική ποτέ, χωρίς νά 
ξανοίξω ‘στά μάτια σου τοΰ πόνου 
μου τή ζωγραφιά.

"Οταν τό τρελόπαιδο τής Α
φροδίτης μοΰ ίδειξε τόν Ιδανικό

μου κόσμο ενσαρκωμένο οέ σένα, ήσουν μικρό κορι
τσάκι άκόμα και δέν ήθελα ’στής Αθώας παιδούλας 
τή ψυχή νά ψιθυρίσω λόγια ακατάληπτα τότε. Έγινα 
μόνον φίλος σου, κατόρθωσα νά σπουδάσω τόν χαρα
κτήρα σου, καί μέ αιώνιες λαχτάρες παρηκολούθηαα 
’στά γρι,γορα χρόνια—αιώνες γιά μένα—ολη τήν άνά- 
πτυξί σου μέ κρυφό πόθο, νά προετοιμάσω γιά τήν 
άγάπη μας τήν ψυχή σου.

*
* ·

Τό ενα παρασύροντας ταλλο κύλιοαν ’στήν αιωνιότητα 
τα τόσα χρόνια, χωρίς έγώ νά μπορέσω νά σοΰ πώ τό 
μυστικό τής καρδιάς μου, γιατί δέν εύρηκα ποτέ τήν 
ψύχε; σου πρόθυμη. ‘Σάν τόν κατάδικο, Αγαπημένη μου, 
οάν τόν δυστυχισμένο Σίσυφο τοϋ παραμυθιού ποΰ ανέ
βαζε τήν πέτρα ’στή κορυφή κχ έκείνη Αχάριστη καί 
σκληρή ξανακυλούσε ’στό βάραθρο, κάθε φορά. Υπο
φέρω καί αγωνιώ. Τά προετοιμάζω δλα. ’Ανατριχιάζω 
στή σκέψι πώς θα σέ κάνω πειά μέτοχο τοΰ μυστικού 

μου Ξανοίγω, τήν ευτυχία μου να ξημερώνη.’Όλα θαμπά, 
περιμένουν τό φώς σου καί σΰ προβάλλεις μέ τήν'ψυχρή 
μορφή σου καί τά οβύνεις δλα.

Το. τραγούδι τής άγάπης μου, τό μετέβαλες εις τρα
γούδι τοΰ μαρτυρίου...

Απηύδησα. Τό ποτήρι τής άπογνώσεως ύπερεξεχείλισε.

*
* *

"Ολα τ’ άνατριχιάσματα και τά μαστικά ρίγη τών 
άλλων μου πόθων, δλα μου τά τραγούδια καί ταξείδια 
τά παράτησα. Εννόησα καλά τήν ύποχρέωσι ποϋ έχω 
πρός τόν έαυτό μον και πρός εσένα νά γίνω καλός. Έ
βαλα σημαία τήν αγάπη μου καί άρχισα ν’ άνεβαίνω 
μέ μεγάλην δρμή τόν άνήφορο ποΰ φέρνει ‘στή δόξα.

Πίστευα πάντοτε πώς ό σημαιοφόρος δέν θ’ άργήση 
να ίλθη, ή "Αλκηοτις—έ.σι οέ φαντάσθηκα—πίστευα 
πώς θά ήτο κοντά μου καί μ’ αύτή τήν ελπίδα κατώρ- 
θωοα νά ποδοπατήσω όλους τους εγωισμούς να περάσω 

Ανέπαφος άπό κάθε μίσος- άλλά συ δέν θα ελθης ποτέ, 
κάποια μυστική θλΐψι μοΰ τό ψιθύρισε, κχαύτό ίσα ίσα 
θέλω νά πώ ‘στή ψυχή μου—νά μή ζή πειά μ’έλπίδες.

• «

Αέν είσαι κακή δχι' περικλ.είεις δλα τά στοιχεία ώστε 
νά είσαι τελεία' δμως πάντα γιά τούς άλλους. Έγώ 
ήμουν γιά σένα πάντα ο Αόν Κάρολος, άλλος ήτο δ 
Έρνάνης σου καί συ γιά μένα ή Αδάμαστος Νεράιδα κι’ 
Από τώρα ή Βασίλισσα τών Περασμένων.

Τελείωσε.
Η αλυσσίβα ποΰ μάς ήνωνε πρέπει να σπάση. 

Είσαι γιά μένα ξέ'νη πειά.

*
» ·

Αέν θα μέ κατηγορήσης δμως ποτέ.
Τίποτε άλλο άπό σένα δέν έλάτρευσα άπό τ’ Ανίκητα 

μάτια σου καί τή ψυχή σου.
Γιά ενα πράγμα λυπούμαι μόνο :
Άπό τήν εσωτερική μου πάλη δέν έμαθες τίποτε.
Από τά χίλια μοσχομυρισμένα γράμματα, ποΰ έγραφα 

για σένα, κανένα δέν έλαβες.
Σωροί κεΐνται ‘στά σκότη τοΰ συρταριού θαμμένα.
Τώρα πειά μ’ αύτά — τούς μόνους μάρτυρας_ 'στό

πέρασμα τών χρόνων, θα κάνω τό μνημόσυνο τής αγά
πης μου.

*
• *

Άλλ’ δχι στό συναπάντημα τών ματιών μας, κάποτε 
κάποτε εβλεπα ότι δέν σοΰ ήμουν ξένος.

Κάποτε ή ήχώ τών παλμών μου θά βρήκε άντίλαλο 
οτή καρδιά σου. Μπορεί νά ήπατήθην, άλ,Ιά μπορεί καί 
νά μ’ αγαπούσες καί σύ.

Τί ωφελεί; "Ησουν πάντα δειλή...
Καί δμως Sv ήθελες,θά ζούσαμε ευτυχείς.
Εγω τουλάχιστον ήμουν έτοιμος καί κάτι παραπάνω 

άπό τό Λέανδρο καί τον Έδγάρδο τής Δουκίας νά κάνω 
γιά σένα.

» ■ .
» · .·

Μά γιατί νά μιλώ, γιατί να.θυμούμαι ανθρώπους 
ξένους τώρα πειά γιά μένα;;

Αέν μέ συνδέει πρός εσένα τίποτε άλλο, άπό τά θλι
βερά μου τά περασμένα.

Τίποτε πειά δεν μάς συνδέει, αγαπημένη μου...

1- Δ· ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ
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ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΖ2ΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
[Κ< τϊ παλαιάζ άτεχδότον; ιΊχόνα:] .
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ΣΟΦΙΑ χβΐ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΒΟΥΑΑΡΗΣ
Ή μεν ανήλΟεν είς την σκηνήν τψ 1860, <5 5ε τφ 1854.

ΔΗΜ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Άΐ'ήΙ&ε την σκηνήν τφ 1862.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΟΥΤΣΑ ΠI ΠΙΝΑ ΒΟΝΑΣΕΡΑ
Άνήΐ&ε τήν.σκηνήν τφ 1857 . 1-ΰε τήν σκην,ήν τφ 1862

(Έχ τϊμ συλλογής τοΰ u. Ν. I. Αάβχαρη).

|« ΦβίΝΟΠΟΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΗΛΙΟΣ καθόλου δέν έφάνη. 

Τό φαιόν φώς, ποΰ χύνεται 

μελαγχολικώ μέσα ’ς τό 

στενό καί μακρύ δωμάτιο, 

δέν’φθάνει έως τό βάθος, 
καί τό άφίνει σχεδόν σκο

τεινό.
Μόνον άγάλμάτα, που 

εις τά μέτωπά των επάνω 
πλκνάτάε σ$ν ζωογόνος ψυ

χή, ή ωραία ιδέα, καί.φυτά υπάρχουν μέσα, εις 

αύτόν τόν’μικρόν ναόν μερικά άρχαΐα αγγεία διά 

νά δέχωνταιτδνθη καί λυχνίαν,πού τήν νύκτα χύ

νουν γλυκύ καί μυστηριώδες φώς· τίποτε άλλο. 
Έδώ κισσοί, ποΰ περιβάλλουν τάς βάσεις,άναρ- 

ριχώνται είς τούς τοίχους· έ.ιεΐ άλλοι άπό υψηλά 
κρεμασμένα δοχεία,αόρατα υπό τά φυλλώματα, 

ρέουν προς τά κάτω καί ή γυμνότης των στο
λίζεται.

Όταν ό Ήλιος, είσβάλλή έκεΐ μέσα, σκιαί 
καί φώτα παίζουν τά πλέον απρόοπτα καί'τρελ- 

λά παιγνίδια. Οί θεοί άγάλλρνται, ζοΰυ...Τήν 

νύκτα, Οταν αί λυχνίχι άνάπτωνται, είναι, θεία

νουν... Οί - τοίχοι απομακρύνονται· οί θεοί αλ
λάζουν εκφράσεις καί στάσεις σχεδόν... Κινούν

ται· ίλαρύνονται, σκυθρωπάζούν, μειδιούν, σο
βαρεύονται, εύσπλαγχνίζονται, εισακούουν, ει

ρωνεύονται, ’παρηγορούν. Καί όσον αί λυχνίαι 
τοποθετούνται είς άλλας θέσεις, τόσον αί Εκ

φράσεις των ποικίλλουν.Τώρα'είνάι χωρίς καμ- 

μίαν έκφρασιν άψυχοι, γ’ύψιν«. . Μέ τό θαμβό

— φως ήλθε.καί ή θλιψις καί άπλωσε έπάνω των 

τον’φάτδ,ν της πέπλον.
Σιγή κάί ήψηαία χύνεται έκεϊ μέσα, μαζϋ 

μέ τό άοωμα τών τελευταίων γιασεμιών, ποΰ 

μαραίνονται είς τά πόδια τής Αφροδίτης. 

.. Έζαφνα ή πόρτα ανοίγει καί μία νέα έρχε
ται.. Μειδιώσχ, τό πρώτο βλέμμα ■ ρίπτει . είς 

τόν ’Απόλλωνα. Τό μειδίαμα όμως παγώνει ’ς 

τά χείλη τής . Ό. φοΐβος αλαμπής ούτε καν 

τήν βλέπει.

Κυττάζει 
γωμένοι ρλ.οι· κανείς δέν 

■Μόνον ό Ζευς έκεϊ ’ς τήν.. 

τάκτως συνοφρυωμένος 
- ’Αόριστη μελαγχολία,. 
καταλαμβάνει. Νομίζει οτι 

έγκατίλ'ίψαν αυτοί οί μόνοι φίλοι, 
φαντασμαγορία. Οί κισσοί.πληθύνονται, δασώ- σύντροφοι τής ψυχής της...

ους άλλους θεούς έναλλάς. 11α- 

τής λέγει τίποτε, 
σκιά φαίνεται έκ- 

άγριωπός. 
σχεδόν , φόβος την 

. ένεκρώθησαν, την 

οί. μόνοι

χαι

ΠΕΤΡΟΣ ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ '
‘ΑνήΙΟε τήν σκηνήν τφ 1866.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΤΟΣ
‘ΑνήλΟε την σκηνήν τφ 1866.

Ιδΐ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Μόνον τήν' Άθηνά δεν πάρετήρησε',’καθόλου. 
Έκεΐ σε μία γωνιά, κάτω άπό τήν σκιά, 

ποΰ άπλωνε πυκνός κλάδος έρείκη.ς, ήτο άόρατη 

τήν ώραν εκείνη.“Αν ητο κάπου-ύψηλά, θά ί- 
σχιζε μέ την κορυφή της περικεφαλαίας της 

καί τό χρυσό της δόρυ τό ' φαιον πέπλον της 

θλίψεως, καί θά της έλεγε κάτί·τι, πού «κείνη 

θά «διάβαζε? επάνω ’ς τό μέτωπό της· άλλά...

Αισθάνεται μόνωσιν, «ρήμωσιν γύρω της· 
καί ή δυσθυμία της αυξάνει μέ τά ρίγη, ποΰ 

της προξενεί ή ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.

Θά βρέξη· σκέπτεται.
Και ό Ζεύς ποΰ μόνον δμιλεί, βρίντοφωνεΐ. 

Προμηνύεται καταιγίς!
Κυττάζει έξω άπό τό παράθυρο. 'Ηρεμία. 

Τά χρώματα είναι ναρκωμένα. Ό Υμηττός 

βαρύς, ζοφερός.
’Ακόμα ένας χρόνος «σβυσε...

Άπέθανεν ακόμα ένα καλοκαίρι!..'

• *

Βιαστικά καί φλύαρα περνούν τά πουλιά 

εςω άπο -το -παράθυρο.
Έξαφνα ένα δυνατό φύσημα άγέμρν φο, α

νοίγει, γεμίζει τό δωμάτιον άπό σύννεφα σκόνης.

Ένας σπουργίτης, ποΰ δ άνεμος παρέσυρε, 
έμεινε μέσα. Ζητεΐ νά τόν κάμη νά φύγη, 

άλλ’ εκείνος προχωρεί ερς τό βάθος καί κρύ 

πτεται είς τό πλέον πυκνό φύλλωμα.

Κλείει τό παράθυρο καί παρατηρεί έξω. Δέν 

διακρίνει τίποτε. Ούτε ό Υμηττός φαίνεται 
• ούτε τά πεύκα, ούτε τό δένδρο, πού είναι εμ

πρός είς τό παράθυρο. Μόνον την κορυφή ένος 

κυπαρισσιού μόλις διακρίνει, πού γέρνει πρός τή 

γη καί πάλ.ιν,σηκώνεται, σάν νά δέεται άπελ- 

πισμέν&^ΣίΚ,σιγά όμως χάνεται κι' αύτό ’Ο 

ουρανός «^βκβΦίωθή μέ τή γή.Ό Αίολος έλυσε 

όλους τούς ασκούς του.

Άκουμβά τό μέτωπό της επάνω είς τό τζάμι 

καί παρακολουθεί τήν μεγαλοπρεπή καί άγρίαν 

ορχήστρα τών στοιχείων,ποΰ διευθύνει ή θύελλα

Οί άνεμοι σφυρίζουν άλλοι οξείς σάν κλαρι- 

νέττο, άλλοι λεπτοί σάν πίφερα, καί άλλοι, 
πού περνούν άπό μέσα άπό τάς καπνοδόχους, 

θλιβεροί σάν σκυλί, ποΰ κλαίει τήν νύκτα.

Αυτοί τής ενθυμίζουν τό μέρος τής φαγκότας 

είς ένα κοντσέρτο τοΰ Chopin καί μ.ελαγχολεΐ 
περισσότερο, καί ή συμφωνία τής φαίνεται ά- 

κόμη πενθιμωτέρα.

Τά κλαδιά τοΰ δένδρου,ποΰ τρίζουν, κτυποΰν 

πότε σάν τύμπανο καί πότε σάν νότες στακάτες 

κοντραμπάσου.' Ένας κρότος αργός, ξηρός, μο
νότονος, ποΰ δέν εννοεί άπό τί προέρχεται, τής 

ενθυμίζει ένα andante μιας σονάτας τού Bee- 

thoveh, πού κάθε νότα τοΰ μπάσου τήν παρο

μοιάζει μέ ήχον άξίνης,ποΰ άνοίγει τάφο, καί 

το κάθε κτύπημα το αισθάνεται σάν σφυρί, πού 
κτυπά ’ς τήν καρδιά της.

Τό καλοκαίρι άπέθανε, κηδεύεται' ολα:τά 

θερινά άνθη έγειναν σάβανό τού. ..

Σύννεφα έρχον,ται : σύννεφα μαύρα, πυκνά 
σύννεφα. Κι’ ένώ διαβαίνουν αργά, βαρειά» αό

ρατοι Μαινάδες δρμοϋνκαί τά καταξεσχίζουν, 

καί γεμίζει όλος ό ουρανός άπο τά ράκη .τών, 

καί αί σκιαί των' δίδουν άκόμα πενθιμ.ώτερο καί 

άγριώτερο χρώμα είς τήν συναυλίαν.
Πονούν τά ξεσχισμένα σύννεφα, καί άναλύ- 

ονται είς δάκρυα. Ή ατμόσφαιρα υγραίνεται, 

πυκνή ομίχλη θολώνει τά πάντα, καί ο ουρα
νός φαίνεται βαρύς καί χαμηλός σάν θόλος από 

μολύβι,ποΰ ολονέν κατεβαίνει. βαρετά, βαρειά.

Καί τό πρώτο μέρος τής συμφωνίας άποτό- 
μως μεταπίπτει είς diminueritO, καί τελειώ
νει σάν πνοή, ποΰ φεύγει άπό ψυχορραγοΰντος 

χείλη. Καί τήν πάλη διαδέχεται πένθιμη η

ρεμία,ποΰ μόνον αί άστραπαί, σάν συγκρατού- 
μενοι λυγμοί σπασμωδίϊά ταράσσουν, έως .οπού 

καταπαύσουν καί αύταί.
Κάποιο μυστήριο φαίνεται νά πλανάται, καί 

τά πάντα μένουν μαρμαρωμένα και άφωνα.

Χονδραί καί άραχαί σταγόνες κτυποΰν στά 

τζάμια, σάν'μπαγάέττα είς τό αναλόγιο, ση- 
μειον ότι το δεύτερο μέρος τής συμφωνίας αρχί

ζει· καί μετ’ όλίγας στιγμάς μέ μανιώδη δρμήν 

ή θύελλα διευθύνει τήν ορχήστρα της πλουσιω- 

τέρα τώρα μέ το ύγρο στοιχείο.
-Άστραπαί, πού τυφλώνουν,σχίζουν τόν άέρα' 

άπαίσιαι βρονταί καί κεραυνοί σείουν τή γή· 

δρμ.ητική βροχή κτυπά τά πάντα άλύπητα. 

Γή δέν διακρίνεται' χείμαρροι θολοί τήν σκεπά

ζουν.
Πόσαι καλύβαε θά κατέρρευσαν, καί πόσαι 

πτωχαί ζωαί θά «χάθησαν και ό,τι άφήκεν ε
κείνη, όταν κουρασμένη πλέον κοπάζη, θά τό 

παρέσυρεν δ άγριος άνεμος, ποΰ τότε .λαμβάνει 

νέαν δρμήν καί μυκάται.απαίσια.
Καί ή συμφωνία τών στοιχείων έξακολουθεΐ 

μέ αΰξάνον άγριο μεγαλείο.
Ή Φύσις δέν φαίνεται ότι κλαίει, δλοφύρε- 

ται διά τόν θάνατο του καλοκαιριού, άλλ’ οτι 

απελπισμένη μαίνεται.
Άκουμβισμένη εις τό παράθυρο ακίνητη,-μέ 

τό μέτωπο παγωμένο άπό τήν επαφή τοΰ ψυ
χρού τζαμιού, άφίνει τά δάκρυά της νά ρέουν 

ελεύθερα. Αισθάνεται σάν ένα χέρι νά τής σφίγ- 
γη τήν καρδιά καί άλλο τόν λαιμό. —“Εχει 

κι* αυτή νεκρούς νά κλαύση ......

Κλείει τά μάτια, καί βλέπει είς τής ψυχής 

της τόν δρίζοντα ερείπια, ποΰ έχουν όψι αλλό

κοτη παλαιού νεκροταφείου.

Είναι τά μαγικά παλάτια,ποΰ είς άνθοστο 

λισμένους τόπους κά,τω άπό ρόδινο ουρανό - έ
χτιζε άπό μικρό παιδί'καί έκλειε μέσα όνειρα 

χρυσά, ποΰ τά συντρόφευαν ελπίδες.,ποΰτραγου- 
δοΰσαν γύρω των γλυκά τραγούδια.;

Ένα ένα όμως Μέγαιρα σκληρά μέ σιδερένια 

χέρια ολα τά κατέστρεψε. Πάνε τά παλάτια ! 
Τά όνειρα ετάφησανκάτω άπό τά ερείπια, κι’ 
ή ελπίδες τρομαγμένες «πτερύγισαν...

Λουλούδια τώρα πλέον δέν έχεε πουθενά, ού

τε χλωρό χορτάρι φυτρώνει «-.εμ’ςντά μνήματα.; 

Ιΐαντού μόνον αγκάθια απλώνονται, γι’ αύτο 
οσον είμπορεί, πετά ύψηλά...

’Ανοίγει πάλιν τά μάτια. Τώρα πλέον ά
νεμος δέν φυσά· ή δρμητική βροχή έπαυσε' τά 

σύννεφα φεύγουν βιαστικά, σάν νά τά διώκη 

κανείς.
Ή θύελλα «ξηντλημένη τελειώνει τό δεύτερο 

μέρος τής συμφωνίας καί παραχωρεί τήν θέσι 
της είς τήν Γαλήνην.

Τό δένδρο τώρα έκεί «μπρος είς το παράθυρο 

είναι εντελώς γυμνό. — Άπέθανε τό καλοκαίρι!
"Ολα τά φύλλα τών θερινών δένδρων καί θά

μνων έστρωσαν τό μνήμά του !

“Ολα τά θερινά άνθη έγειναν σάβανό του !
"Η Φύσις έκλαυσε, «πένθησε, έξεθύμανε, ί- 

παρηγορήθη. Τό πένθιμο εμβατήριο μετά τήν 
κηδεία διαδέχεται χαρμόσυνο...

Τί κι’ άν άπέθανε τό καλοκαίρι;...

-♦
• ♦'

"Ο ούρανος είναι καθαρός· έχει τό πλέον εύ
θυμο γαλανό χρώμα. Μικρά ράκη άπό σύννεφα 

φεύγουν, όλο φεύγουν, σάν πένθιμες ιδέες, ποΰ 
διασκεδάζονται...

Ό Υμηττός είναι φαεδρός, ελαφρός.’Επάνω 

'ς τά όλοπράσινα πεύκα καί τά άλλα δένδρα 

τού άλσους ή σταγόνες τής βροχής λάμπουν 
σάν δάκρυα μέσα σέ μάτια, ποΰ τά πλημμυρεί

Ή Φύσις ολη ύπό τήν όιεύθυνσιν τής Γαλή
νης καί ύπό τήν αιγίδα τής “Ιριδος, ή δποία 

ύψώνεται μεγαλοπρεπής «πάνω· άπό τόν Υ
μηττόν καί διαγράφει τό τόξον της είς Ουρανόν 

διαυγέστατον, τονίζει ύμνον όλο ηρεμία καί 

φως, πού γεννούν νέαι έλπίδες. ..

•
• ·

Γιατί νά αισθάνεται τό σιδερένιο χέρι νά 

τής πιέζη τήν καρδιά καί τόν λαιμό ;

Γιατί τόση γαλήνη νά μήν έχφ τή δύναμι 

νά καταποαΰνη τήν τρικυμία τής ψυχής της, 
γιατί τόσο φώς νά μή φωτίση τόν σκοτεινό της 

ορίζοντα;

Άποτόμως άφίνει το παράθυρο. Κάτι τι τήν 

πνίγει· πρέπει νά ξεθυμάνη κι’ αύτή.

Νευρική, ανοίγει μία θήκη, «ςοΰ έχει σχήμα 
μικρού φερέτρου'πέρνει σπασμωδικά τό όργανον, 
ποΰ έκοιμάτο ήσυχα έκεί, γονατίζει έμ.πρός είς 

τόν Απόλλωνα, πού' περιβάλλει τώρα χρυσός 

φωτοστέφανος, προσηλώνει μέ ξντασι τό βλέμ- 
μά της είς τά μάτια του, σάν νά ζητή νά ρο- 

φήση ολο τό φώς, ποΰ χύνει αύτή ή ιδέα, καί 

τονίζει έ’να πικρό καί σπαρακτικά θλιβερό πα

ράπονο.
Ή ψυχή «κείνη είς την άνοιξι τής ζωής 

θρηνεί,- γιατί αισθάνεται 'φθινοπώρων πένθη..
Το δοξάρι κλαίει, κλαίει μέ λυγμούς. Τήν 

ήρεμη ατμόσφαιρα τοΰ δωματίου ίυγκλονεί ή 

απελπισία. ‘:

’Ολίγον κατ ’ ολίγον όμως δ παροξυσμός 
παρέρχεται καί ή δοξαριές γείνονται μΛλακώ- 

τερες, παρακλητικές.
Έξαφνα ακούει νά σείωνται οί κλάδοι τής «~ 

ρείκης. Παρατηρεί πρός τό μέρος «κείνο καί 
ανακαλύπτει τόν σπουργίτη, πρΰ δειλά, δειλά 

έπρόβαλλε όπίσω άπό τήν ασπίδα τής Άθη- 

νάς, οπού είχε καταφύγει... 1
'Η Θεά δλόφωτη, λαμπρά αυτή τήν ώρα 

τήν κυττάζει μέ τό μειλίχιο καί σοβαρό μει
δίαμά της. Είναι γι’ αΰτη σάν μία «μφάνισις· 

άπό τό πρωί δέν τήν είχε καθόλου ίδεί.

Προσηλώνει το βλέμμα της εις το μέτωπό 
της... Κάτι διαβάζει «κιί.

Μετά μικράν παΰσιν, το δοξάρι, ποΰ εναέρια 

έκράτει, περνά «πάνω ς’τής χορδές άργά, σιγά, 
τόσο ήρεμα, πού δ σπουργίτης δέν φοβείται, 

καί τολμά καί κάθεται ’ς τό χέρι, ποΰ τό σύ

ρει καί ή λεπτή μελφδία, πού χύνεται, είναι 
θωπευτική σάν γαλήνη...

Παρηγορημένη καί μέ νέες έλπίδες σηκώνε

ται. Ό σπουργίτης τήν άκολουθεΐ.

Ανοίγει το παράθυρο κι’ «κείνος μέ κελά
δημα χαράς πετά έςω.

Ή Φύσις τώρα τής μειδεά...
Μειδι£ κι’ εκείνη...
Και αγκαλιάζονται τά μειδιάματα μέσα ’ς 

τοΰ φθινοπώρου τή γαλήνη...

ΜΟΙΡΑΙΑ

♦ t
ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Ό δάσκαλο: (θυμωμένο: διόιι τόν διακόπτουν, ίνφ 
παραδίδει) Μόλι: ανοίξω τό στόμα μου, άμίσω: μιλάει 
ένα: βλάκα:!

★

‘Απ' έξω άπό ένασπήτι ilvt συγκεντρωμένοι πολλοί 
περίεργοι.

Διαβάτη: πλησιάζων έρωχη.
—Συνέβη κανέν δυστύχημα s
—Μάλιστα, κύριε· γίνεται γάμο:.
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ΠΙΝΑ Κ Ο Θ ΗΚ Η

—< zsy· τΏγ» λ εφύ*γ* es’

Υ τώρα.έφυγες μακρυά 
μου ! Δΐν ξαναγυρίζεις !

■ < .’Επέταξε; ’ψηλά καί 

δλ.οένα άναβαίνει; I και με 
, τά δάκρυα τού πόνου, ώ 

κακιά., σέ συνοδεύει άκό-

. γ.·η ή αγάπη μου..,
Πετάς αιώνια προ; τά ύψη. κι’ άπομένω χα

μηλά μονάχος· . δεν ’μπορώ νά σέ ακολουθήσω! 

Τρέχεις σύ με. πτέρυγας ώραίου αετού και μό

λις παρακολουθώ την πτήσίν σου μέ ίλιγγο.
’Ώ ! . δεν μπορώ νά σε προφθάσω πλέον...:

. Μ’ άν ύστερη κι’ αδύνατή ν’ άνυψωθή μα- 

ζή σου ή άντίληψίς'μου,, ή ώμορφηκι’ αληθινή 

αγάπη μου όρμά ’ψηλότερα καί γρηγορότερα 

ακόμα- προπορεύεται νά σου παρασκευάση μ.έ 
τις καρδιακέςεϋ^έςτηςδόξα,μεγαλείο άφθαστο! 

Τρίχα λοιπον αδιάκοπα- και πέτα ύψηλότερα, 
οσω ’μπορείς! Ή ψυχή μου δεν μετρά άπό- 
στασι- . γι’ αυτήν δεν θά ύπάρξγ). χωρισμός- 

μετρά την δόξα σου μονάχα καί την ευτυχίαν, 

σου.·
’Ανέβαινε. Μά πριν μ’ άφησης,. ,σβύσε άπ’ 

την έμπνευσμένην. σου ματιά κάθε ακτίνα πί
κρας και μελαγχολίας κι’ άπό τά σφραγισμένα 

χείλη σου κάποια, άπαλη πτυχή κρυμμένου πό
νου, που ’ματώνει την. καρδιά μου.

Σβύσε τα. . "Οσω τά άντικρύζω, νοιώθω α
κόμη πειό αδύνατο καί πειό δυστυχισμένο το 

έγώ μου- γιατί ..δεν ήμπορώ, δεν ε"χω δύναμι 
νά σου τά σβύσω' μέτό γελοίο μου, μέ την 

χαρά μου... ■ . ι
Καί πέτα γελαστή κι’ ευτυχισμένη σύ. "Ω ! 

μη .θρηνης !
'Καί στής.ποιητικής ψυχής σου το ταξείδι, 

ω κακιά, στέργε ν' άκούης κάποτε καί το αρ
μονικό κι’ ευφρόσυνο τραγούδι, πού στό ψυχο^- 

ραγημα τών τόσων της ονείρων άφίνει γιά την 
ευτυχία σου κάποια καρδιά, πού έστησε τ’ 

ασάλευτο του στηλοβάτου σου θεμέλιο.

Μη κλαίς!
“Ελπιζε πάντα σύ, -γίόμνά μπορέσω νά συγ
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κρατηθώ κι’ έγώ, ποϋ μόνον στην ,ελπίδα, σου 

ελπίζω I
. Γέλα αίώνια! γιά νά ζώ κι’ έγώ μές στην, 

ά'κτίνχ τής χαρχς σου.
Ή ώμορφη καί εμπνευσμένη σου ψυχή δεν 

ήμπ.οροΰσε ή νά αίσθανθή. ουράνιο καί .θείο μό

νον πόνο.
Τί λοιπόν δακρύζεις:}

: Κλαίς τον.ώραίο εροιτα, που ετυχε ’στα 

χρόνια τά χρυσό—τέρα τής.νειότής σου νά φτε- 

ρουγίση;
Γιά σέ δέν ήμ.ποροϋσε ή ν’ άποτελέση , καί 

τό τιμιώτερο κειμήλιό της. .

Τί τον κλαίς }
Καρδιά, έκ φύσεως μεγάλη σαν. την ίδική 

σου, πού νοιώθει, όταν άγάπμη, την άληθινη 
την ποίησι, — άδιάφορκπρός τ’αντικείμενο, πού 

την εμπνέει, — δεν ήμπορούσε νά θερμάνη τίποτε 

τυχαίο καί κοινό, πού σβύνει εύκολα καί εξα
φανίζεται.

Γιατί δ έρως σε μιά τέτοια φύσι.δέν γεννιέ
ται την στιγ-μή, πού παραδέρνει ή καρδιά στό 

στήθος της πρώτη φορά- όπως' κι’ δ έξοχος δ 

γλύπτης δεν εγινε τεχνίτης, καλλιτέχνης τέ
λειος όταν πρωτοείδε τό παρθένο μάρμαρο καί 

πρωτοσκέφθηκε ν’ άποτυπώση επάνω του την 

ώμορφη ιδέα.

Ή αληθινή άγάπη, όπως καί τό τάλαντο, 

υπήρχε; πολύ , «νωρίτερα. Τό αντικείμενο τό 

στέλλει έπειτα μοίραίως ή μεγάλη τρόφοδότειρκ 

ή Φόσι, γιά νά.άπαστράψη δ βαθύς ό ί’ρως ή ή 

καλλιτεχνική; ιδιοφυία, ποϋ έδημιούργησε αυτή 

πρός τούτο μές στήν απέραντη κι’. ανεξερεύνη

τη σοφία της..

Ίσως αύτή φροντίζει μόνο γιά τό ύλικό" 

τό μάρμαρο εκείνο, πού αυτή προώρισε γιά τον 

μεγάλο καλλιτέχνη νά μ.ή ήναι πρόστυχο,συνη

θισμένο- άλλα σέ κάθε κτύπημα· τής σμίλης 

του, σέ κάθε άποσπώμενο κομμάτι,'δ καλλιτέ

χνης νά άποκαλύπτη γνήσία' λευκότητα, γιά 

νά ’μπόρεση ν’ άποτελειώση τ’ αριστούργημά 

του μέ τον πρώτο πάντα ενθουσιασμό.
”Αν το κομμάτι, π’ άποσπάσει, έξαφνα ά- 

ποκαλύψη μελανή κηλίδα, ποιά θά ήναι ή' ά- 

πογοήτευσις γιά τον ενθουσιώδη καλλιτέχνην

!6Ι
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καί τί φοβερό αδίκημα γι’ αύτήν την Τέχνην]

Σύ πήρες τώρα την λεπτή σου σμίλη και 
λαξεύεις τό λευκό τό μάρμαρο και όλονέν κτύ

πος, χσ.ράσσεις κι’ αποσπάς τά [/.όριά τον 

σομπληροΐς τό καλλιτέχνημά σου μέ ύπομονη 

κι’ έπιμ.ονή— ανάγκη τής ποιητικής.ψυχής σου!
Καί είσαι ευχαριστημένη. γιατί ήμ.πόρεΐς ν’ 

άποθαυμάζης τό ώραΐο δημιούργημά σου· καί 
κρυφοαγάλλεσαι, γιατί δέ σουφερεν ή σμίλη 

σου άκόμα, εΐς το μέσον καμμιά, απελπιστική 
κηλΐδα. Ν|ά τό μάρμαρο αύτό, ποϋ σύ λαξεύεις : 

μ’ αδιαφορία και υποχωρεί ε>ς τοΰ γλυφάνου 

σου τό εύηχο τό ξύσιμο μέ κάποια εύχαρίστήσι 
ξεχωριστή» ώσάν ν.ά·θέλη νά διευκολύνη καί. ν.ά. 

έπισπεύση τόν μεγάλο θρίαμβον σου, έσκέφθήκέί: 

ποτέ, ώ σύ κακιά, μή γ,νκι απολίθωμα κκμ- 

μιάς καρδιάς, ποϋ. μολονότι άπεστράκωσε καί 
άπε.σκλήρανε τό περικάρδιό της, ήμπορεϊ έν 

τούτοις νά,πονή καί ν’.άγαπά άκόμη μές άπο 

τήν κρύπτη της πολύ ]
Λούζεις εσύ μέ τίς άκτΐνες τής ματιάς σου 

κάθε αυλάκωμα καινούργιο, ποϋ ανοίγεις, καί 
ένθουσιας μέ τήν φρικιαστική έκείνη καμπυλό
τητα, π’ άποτυπώνεις μέ δυό-τρεϊς επανωτούς 

καί σταθερούς σόυ κτύπους, καί δέν λογαριάζεις 

άν ή δύστυχη αύτή καρδιά αντιλαμβάνεται ό

λα σου τά κτυπήματα βαρειά, κι’ άν το κάθ’ 

ένα τήν πληγώνη καί βαθύτερα...
Άλλ’αύτή είναι καταδικασμένη... Έχει μοί

ρα της βαρειά—κι ’όμως γλυκειά κι ’«ύχάριστη— 
νά σιωπά γιατί καί σάν 'μιλήστ,, ποιος θά 

τήν άκούση, άφοϋ τήν χωρίζη τείχωμα μαρμά

ρινο άπ’ τόν τεχνίτην της]
’Αγαπά τώρα κι’ αυτή τήν Τέχνην, τής ό

ποιας είναι θϋμα πέοά άλύπητο’ — καί περισ

Ο BEETHOVEN ΕΝ ΤΗ* ΣΥΓΧΡΟΝΟ^ ΤΕΧΝΗ

ΛΙΓΩΝ μεγάλων καλλι- 
k 'τεχνών, μουσικών ή ποι

ητών, επιστημόνων ή πο
λιτικών, ή. μεγαλοφυιά 
διημφισβητήθη τόσον, ό
σον ή του Beethoven. 
Κάθε άνθρωπος σκεπτό- 
πτόμενος αισθάνεται' διά 
τον συνθέτην τών «’Εν

νέα Συμφωνιών» αν δχι ενθουσιώδη θαυμασμόν, 
τουλάχιστον σεβασμόν, οστις αίρει τήν αδιαφορίαν 

• καί προσεγγίζει συχνάκις πρός τήν φιλοστοργίαν.
Ό Beethoven όσημέραι κατακτά τήν Γαλλίαν, 

τους Παρισίους. Ή Opera-Comnjue πρό διετίας 
άνεβίβασ- τό Fidelio. Οί μεγάλοι μουσικοί σύλλο- 

σότερο—λατρεύει καί τόν καλλιτέχνην μ’όλη της 

τήν φλόγα ! ΙΙώς λοιπόν νά παραπονεθή; πώς 

νά ’μιλήση καί νά διαμζρτυρηθή γιά τά κτυ- 

πήν.ατα, έστω κι’ άν υποσκάπτεται μ’αύτά 

άκόμη κι’ ή ζωή της]

Νά πέση μόνο του τό μάρμαρο καί νά θρυμ- 
ματισθή ] ηναι άπιστΐκ ’ στον, αληθινό του 
έρωτα· θά θλίψη τήν άγάπη του καί θ’ άδική- 

ση καί τήν Τέχνην...

Άμοιρο καψ απελπισμένο υπομένει δίχως 

γογγητο την πύχη του...
. Ίσως, διανοείται, όταν φθάση πειά ή σμίλη 

στήν καρδιά του καί θέληση νά τήν θρυμματίση 

καί αύτήν, νοιώση ό καλλιτέχνης πώς αύτοποϋ 

ασυλλόγιστα, τυφλός άπο τόν οίστρο του, συν
τρίβει τόσφ άπονα είναι, καρδιά, ποϋ τόν ήγά- 

πησε καί ποϋ τόν άγκπ^ θερμότερα άκόμα...

Ίσως καί λυπηθή καί σταμαηήση ..
Ίσως πικραθή αληθινά καί τό πόνεση. .

Καί ίσως τότε—όνειρό γλυκό !— θέληση νά 
τό σφίξη έπάνω στήν καρδιά του καί νά ζωο

γόνηση τ’ απολίθωμα αύτο καί νά τ' άναστη- 

λώση όχι πειά ώς είδωλο τής Τέχνης του, άλλ’ 

ώς αληθινό θεό τής ωμορφης ψυχής του...

Πίτα! αιώνια πέτα. Κι’ όταν σταμκτήσης 
στό άπώτερο σημείο τοϋ φωτολουσμένου δρομ.ου 

σου, έκεΐνο; ποϋ θά σοΰ τονίση τον ειλικρινέ
στερο καί πειό ενθουσιώδη ' ύμνο θαυμασμού, 

θάναι αύτή ή άμοιρη καρδιά, ποϋ τώρα σύ α

λύπητα συντρίβεις !

. Πέτα, ώ κακιά !

ΛΕΥΚΟΣ ΒΡΑΧΟΣ

γο-; Colontie, Lamoureux, 
τος συχνότερα εΐς

ν αναγράφουν κατ’ έ-, 
τα προγράμματά των. Έταιρε’αι 

δέ φίλαρμονικαί, ώς αί συναυλία'. Touche, επιτρέ
πουν είς τό δημόσιον τής μέσης τάξεως νά προσεγ- 
γίζη τήν υψηλήν ταύτην μουσικήν. Καί ή Opera 

άπό τινων εβδομάδων διωργάνωσε παραστασιν ΰπερ 
τής άνεγέρσεως μνημείου έν Π-αρισίοις κ&ί πρός τι
μήν τοΰ συνθέτου τοΰ Egmont.

*

Έάν ή είκονογραφική τής μορφής τοΰ Beethoven 
άναπαράστασις έπεξετάθη πανταχοΰ, μνημεία όμως 
γλυπτικής, κυρίως εΐπεϊν, όλίγιστα άνυψώθησαν 
πρός τιμήν τοΰ έκ Βόννης Διδασκάλου.

Καί έν αυτή έτι τή Γερμανία πλήν τοΰ επ’ 
έσχατων άποκαλυφθέντος έργου τοΰ κ. Ν. Aronson, 

τό μόνον δπερ τιμά τήν μνήμην τοΰ Beethoven 
μνημείου εΐνε τό τοΰ Max Klinger.

Αι πληθυ’ς τών μικρών προτομών καί άγαλμα- 
τιδίων, αΐτινες πλημμυροΰν τάς προθήκας τών βι
βλιοπωλών, άπό τά κακότεχνα τοΰ Bamtre καί τά 
κατασκευάσματα του Manekert-Piss, και τών οποίων 

τά περισσότερα προέρχονται έκ τής πέραν τοΰ Ρή
νου χώρας, είν: σχεδόν ανάξιοι προσοχής.Έκ Γερ
μανίας διεδό.Οη τό έκμαγεϊον, δπερ απετύπωσε τα 
χαρακτηριστικά τήςμορφής τοΰ μουσουργού τήν 
έπομένην τοΰ θανάτου του πρωίαν. Είν- διαδεδο
μένου εις άτασαν τήν Ύφήλιον, ελάχιστοι δέ τών 
μουσικών, ζωγράφων, φιλολόγων δέν έχουν αναρ- 
τήση τοΰτο εις μίαν γωνίαν τοΰ έργαστηρίου των.

Πρέπει νά πιστεύση τις, οτι οί οφθαλμοί του κ·- 

κλεισμένοι εις τήν αιωνιότητα άπήλπισαν τούς καλ- 
λιτέχνας διά νά παραστήσουν τόν εμπνευσμένου 
συνθέτην μέ τό βλέμμα ελεύθερον.

Ούδεμία προτομή ή ίκμ,αγιΐον, εξ όσων γνωρί- 
ζομεν, έχει τά βλέφαρα υψωμένα,ουδέ καί τό κενόν 

βλέμμα τών αρχαίων.

Ή συνηθείτέρα προτομή, παρά τοΓς πωληταΐς 
τών όρειχαλκίνων τεχνουργημάτων εινε ή τού Fix- 
Masseau.'JJ άτελής αΰτη άναπαράστασις τοδ Bee
thoven, έν ή αισθάνεται τις αόριστόν τινα πλήξιν 
καί έν η μάτην αναζητεί πλειοτέραν ζωήν υπό τόν 
ορείχαλκον, ενεπνεύσθη Ικτίνος είκόνος έμπιστευθεί 
σης αύτφ ύπό τοΰ Bourdelle, περί ής κατωτέρω.

Τό εκμαγείου τοΰ J· Jouant έμποιεΐ ευάρεστου 
έντύπωσιν παρ’ δλην τήν νεκρικήν του ακαμψίαν, 
αληθινόν παρά τήν τολμηράν αισθητικήν, ζών, 
σκεπτόμενον καί άρμονικόν.

'Αρμόζει έν τούτοις νά γίνη λόγος ιδιαίτερος 
περί τοΰ Beethoven τοΰ Bourdelle. Άπό εικοσαε
τίας σχεδόν δ Emile-Antoine Bourdelle, μαθητής τοΰ 
Falguiere, ε?ν5 ό γλύπτης τοΰ Beethoven· μία τών 
προτομών του εύρίσκεται έν τφ Μουσείφ τοΰ Λου
ξεμβούργου καί άλλαι ίσως είς διαφόρους εύρωπαϊ- 
κάς συλλογάς. Άλλ’ αύταί δέν εΐνε, διαβ.βαιοϊ ό 
γλύπτης, ή σπουδαί διά τό τελευταίου μ.υημεΐον.

—«Έσκέφθην, ότι δέν ήτο δυνατόν διά τοΰ λί
θου ή τοΰ ορειχάλκου ευθύς άμέσως ν’ άποδώση 
τις δλην τήν βαθύτητα, ίλον τό φώς τοιαύτης με- 
γαλοφυίας. Καί άφ’ ής έποχής άποτυπώνω εις τόν 

γύψο-? τήν δύσκολον ταύτην μορφήν, ήναγκάσθην 
νά διέλθω ολας τάς διαβαθμίσεις τής άνθρωπίνης 
έκφράσεως».

«Οί πρό εικοσαετίας έν σχ-δίοις Beethoven ίμ- 
πνέουν μίαν αισθηματικότητα κάπως συγκινοΰσαν, 
ρωμαντικήν- ή ελαφρώς περιπαθείς ή λίαν ζωηροί. 
Αυτοί υποφέρουν. — Οί άλλοι, οί νεώτεροι, εΐνε 
τραχείς, συγκεντρωτικοί.

«'Ό,τι έκαμα δέν είνε άκόμη έκεΐνο, τό όποιον 
θέλω : '/i φθάσω είς τήν πλήρη γαλήνην, Ή προ
τομή, έφ’ ής εργάζομαι, προσεγγίζει- αυτό τό 
όποιον κάμνω εΐνε ήδη ή περισυλλογή.

«Όταν θα πλησιάζω νά τήν αποπερατώσω, θά 
άρχίσω μνημείου τοΰ Beethoven δρθίου έάί τής κο
ρυφής μέ τάς πυγμάς στηριζρμένας έπί βράχου, γυ- 
μ.νοΰ, μέ τήν κεφαλήν τελείως έλευθέραν, τελείως 
ιδανικήν». . ”

ΙΙολύ διάφορος άντίληψις ένέπνευσε τόν Nnojjrn 

Aronson, Ρώσσον γλύπτην, γλύψαντα τό έν Βόννη
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ύψουμινον μνημ-Τον, έν τώ κήπφ τής γενεθλίου 
οικίας τοΰ Beethoven.

Ό Aronson, έν στιγμή έμπνεύσεως, ΰψωσεν ένα 
Beethoven πυρέσσοντα, φλ·γόμ·νον, σκεπτικόν, δλόν 
ώσεί άκροώμενόν, άναμένοντα τάς ιδέας, τάς οποίας 
αίσθάν-ταί τις νά γονιμοποιώνται ύπό τήν κεφαλήν 
εκείνην, ήτις ολιγώτερον ίσως θεατρική, υπενθυμί
ζει τήν ΰπό τοΰ Rodin κεφαλήν τοΰ Balzac. — 
«’Ιδού., ιδού ό Beethoven μας!..» ανέκραξαν ο: εν
θουσιώδεις έκεΐνο:,. οϊτινες κατώκησαν παρά τήν 
ίεράν οικίαν, όταν είδαν τόν γύψον παλλόμενον ΰπό 

τούς δακτύλους τοΰ καλλιτέχνου. Καί άπεφάσισαν 
νά χύσουν είς ορείχαλκον τό ζωντανόν έκεϊ ο μνη
μείου. :

Ό Aronson έπί τριετίαν διέτρ-ξε τήν 'Ολλαν
δίαν,1 (εξ ής κατήγετό ό Beethoven), διά νά άνευρη 

όμοιους τύπους. Γνωρίζει ολόκληρον τήν γενεάν 
ταύτην, ώς καί όλα τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώ
που τοΰ θεού του. Και ή άναπαράστασις αυτή τής 
άνθρωπίνης μορφής, ή άποδοθεϊσα εις 
τόν Beethoven, e’v: έκ τών τελειότερων, αί όποΐαι 
υπήρξαν.
' Ιδού τί λέγει ό καλλιτέχνης :

«Ό Beethoven εΐνε μία ϋπαρξις τελεία. Εΐνε ό 
άνθρωπος γενόμενος θεός, άλλά κυρίως αύτός ό 
θεός ένανθρωπισθείς. Ή ψυχή του απεικονίζεται 
ολόκληρος έπί τής μορφής του καί ό μορφή του εΐνε 
ολόκληρος ή μεγαλοφυϊα του.

«Δεινός μεταφυσικός τής μουσικής καί ώς τοι- 
οΰτος διάσώζων έίς τά χαρακτηριστικά του μίαν 
συγκίνησιν ειλικρινή, άλλά συγκρατΟυμένην έντός 
τών αληθών ορίων . τής σκέψε'ώς του, κατώρθωσε 
να περίκλειση τόν κόσμο·? έντός τοΰ ορίζοντος τοΰ 
μαθηματικού του βλέμματος.

« Ό θρίαμβος τής μεγαλοφυ'ι'ας του ήτο οτι ήδυ - 
νήθη νά περιλάβη έν τή άνθρωπίνη διανοία τΟυ τό 
Σύμπαν καί νά τό έκφραση διά τήν άνθρωπίνην καρ
διάν.Όλον τό εργον του πηγάζει έσωθεν καί αύτά τά 
πλέον έντονα τεμάχιά τού συγκινοΰν περισσότερον τήν 
ψυχήν παρά τό πνεύμα,οπέρ ά'παραμίλλως θέλγεται 

έκ τής γλαφυρότητος τοΰ τεχνικοΰ μέρους.
« Επινόησα πράγματι ένα Beethoven, οΰτι- 

νος ή μορφή εΐνε περισσότερον άπαθής" άλλά δέν 

δυσάρεστε?. Ητο πολύ ισχυρός, πολύ μέγας, ώστε 
νά άποβή δυσάρεστος.

«’Εκείνη τών χειλέων του ή πτυχή τής πικρίας, 
ή παρατηρούμενη έφ’όλων τών απεικονίσεων τοΰ 
Beethoven, άντεγράφη έπακριβώς άπό τοΰ νεκρι
κού εκμαγείου. ”Αρα, κατ’ έμέ, ή πτυχή αΰτη δέν 
οφείλεται ή είς μετασχηματισμόν τών μυώνων 
μετά τόν θάνατον. Τήν άφηρεσα. Καί πρός μεγά
λην μου εύτυχίαν, μακράν τοΰ ν’ άπλοποιηθή, ή 
μορφή τοΰ Beethoven μοί πάρουσιάσθη ωραιότερα, 
διότι ήκτινοβόλει ήδη τήν καλωσύνην.» Ούτως όμι- 
λεΐ περί τοΰ Μπετχοβείου μνημείου του ό Naoum 
Aronson.

Άλλα πλειότερον παντός άλλου εκπλήσσει ή 
έν τφ έργφ τσΰ Rise de Charmoy άντίθεσις. Ό 
λεπτοφυής αύτός, ό άδύνατο.ς νέος άνήρ εΐνε δυνα
τόν νά ηνε ό δημιουργός τών δυνατών γλυφών : 
. .Καί δέν έσκέφθη νά άνεύρη έν σύμβολον τής δυ- 
νάμεως του πνεύματος, τέλειος κύριος τής ύλης ;

Ό Jose de Clmi'iiwy, θά τύχη τής τιμής
νά ϊδη τό ύπ’ αύτοΰ γλυφόν’μνημεϊον τοΰ BeethoyeH
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άπόζαλυπτόμενον έ.ν Παρισίοις, el-n t νεώτερρς τώ·:? 
έπιφαν-στέρών τ'ής'Γαλλίας γλυπτών..

Έγεννήθη έν τη νήσφ Μαυρικίου τφ 1879.ΕΙνε 

δ γλυπτής τοΰ μνημείου τοΰ Baudelaire καί τής 
προτομής τοΰ Sainte-Bcuve έν τω νεκροταφ-ίφ 
Montparnasse, καί τον Zola έν Medan, τοΰ ποιητοΰ 
Vignv, έτάίμην'σχεδόν διά νά στηθη έπι τοΰ στυ- 
λοβάτου καί τοΰ" Leconte tic Lisle.

Ό Jose de dhar,n>oy παρέστησε τον Bcethoycn 

ΐξηπλωμένρν, πέριτετυλιγμένον .εντός μανδύου, 
τήν κεφαλήν.ύπδβαστσζ,ομένην ύπό τοΰ κυρτού βρα; 
χίονος και .φΐρόμΐνον ύπό τεσσάρων ’ συμβολικών 
αγγέλων.' . .

Δέν υπάρχει Γσώς “ άλλη μορφή γέγλϋμμίόη ,ή- 
έζωγραφισμένη,., ήτις περιέκλεισε £ρτί,\ τοίμύτηΟ 
έκφράσιν ερημώσ-ως,.. απομονώσεως.--- άμα δέ,.καί 
δυνάμεως . καί πόνου -έκ τής άνέκφράσΐόυ 'έΰαντίον 
τής ήθικής όΐδύνης πάλης',, τής.'ίσχυ'ράς καί.μυστι- 

κής διαμάχης μεταξύ "ίστ-ως κάί αμφιβολίας, τήν 
οποίαν, αποδίδει ή τραχεία' μορφή, ή σχεδόν σγιγνή 
τοΰ έργου τοΰ Charnioy. '

Καί ανευρίσκει τις παράδειγμά, οπερ έμποιε-Τ 
έντύπωσιν, τής διαφοράς τής ανθρώπινης μεγάλο· 
φυ'ίας, έάν συγκρΐνη τους .μυστικοπαθείς Be^tVoven 
τοΰ Bourdelle'καί' τοΰ Λ Jouant πρρς τόν καθαρώς 
ανθρώπινον τοΰ Aronson' ,κάί πρδς' τήν έκ γρανίτου 
ταύτην μορφή/ ήτίς υπενθυμίζει τάς Σφίγγας και 
τάς τραχείας αιγυπτιακά θεότητας, τάς ήκιστα εΰ- 
προσδέκτους. ■

—«Ζητείτε τά αισθήματα, τά όποια ήθέλησα νά 
έκφράσω ; έρωτα δ Charnioy. Εινε ο εκούσιος άπδ 
τών ανθρώπων χωρισμός μετά τής ήθικής ,πίκρία'ς.» 
Άλλ’δ Charnioy ύπερέβη και αύτήν τήν έμπνευ- 

σίν του.
Οί τέσσαρες άγγελοι, οι εις έκάστην γωνίαν τοΰ 

στυλοβατου υψούμενοι\ υποβαστάζομαι τδ μνημεζον. 
Γιγάντιοι Καρυάτιδες, λελαξευμ.έναι,ΰπενθυμ.ίζόυ.ν 

πλειότερον παντός άλλου τήν μορφήν τοΰ ,έξεικο- 
νιζομένου θεού. Τδ παράστημα των, τδ άλγος των, 
αί πτυχαί τοΰ υφάσματος, αί γιγάντιοι πτέρυγες, 
ολα ταΰτά ανήκουν είς τήν τέχνην τής ’Ιταλικής 
άναγεννήσεως, μέ τήν διαφοράν οτι δέν. άπότυπώ- 
νουν τελείως τδ ασκητικόν ’Ιδεώδες του Μεσαίωνος.

Ό Georges.Michel δέν διστάζει νά χαρακτηρίση 
το έργοντου Cbarmdy'd^ μή ομοιογενές, προσθέ
των οτι ή έκουσία δυσαναλογία, ή έπιζητηθεϊσα 
ίσως, τοΰ πλάτους τής ραχεως, τών μυώνων του 

ι

τραχήλου ώς καί .τό σκεπτικόν τών.. προσώπων τών 

αγγέλων άνήκοΰσιν , εις, τήν νέωτάτην γερμανικήν 
σχολήν.

Ή .πρώτη μορφή συμβολίζει την Ήρωϊκήν Συμ
φωνίαν, ήν ό Beethoven άφιέρωσ.εν είς τδν Βονοπά?· 
την καί άπδ τής οποίας άφήρεσε τήν άφιέρώσιν 
μ:τά τήν μάχην τοΰ, 1806?ΕΙνε ' μεγαλοπρεπής 

καί σοβαρά, οσίν ή ,δευτέρα μέλάγχολική, μέγα.λοτ 

φυία συμβόλίζουσα τήν Συμφωνίαν είς,υΐ dii^e mi- 
nctir, γνωστήν, «γνώστον οιατί, υπό τδν ’τίτλον 
«Clair de Lune»i

Αί λριπαί δυο μορφαΐ παρίστώσιν, ή μία τήν 
Πέμπτην Συμφωνίαν 'στήθος'.πλατύ, παλλ.όμενον, 
οί οφθαλμοί μεγάλο: καί βλοσύρΦί' ή δέ τελευταίά 
τήν «λειτουργίαν είς re» : ήρεμος, απαλή.

«Ή γλυπτική, λέγει o'Jose de Charmoy.'Stv· 
ειν» ή μίά τελειόποίησίς''τής αρχιτεκτονικής· τούτο 
εινε Γαλλική ερμηνεία καί φρονώ οτι πρέπει νά 
ηναι τις άρχιτέκτων προ τοΰ'νά γίνη γλύπτης.

« Ηθέλησα κυρίως-έν τώ εργφ μου νά συνθέσω 
■τας ίσχυράςεντυπώσεις τοΰ Beethoven καί τοιοϋτον 
μάλλον συναίσθημα ή τοιοϋτον εργον δυνατά: νά 
συμβολίσω πάσαν μεγαλοφυίαν. Άλλί επειδή αί 
ένπυπώσείς του, τα συναισθήματα του περιεκλεί- 
σθησαν 'ολόκληρα είς τάΛέσσάρα έργα -του- ■ « Η
ρωική Συμφωνία”, «Sonate είς do di£ze mineuru, 
«Πέμπτη Συμφωνία”, καί· «λειτουργία είς re» δέν 
οκνώ δια τών ονομάτων των νά ονομάσω καί τάς 
εκφάνσεις τής μεγαλοφυείς του». · ..·

Καί έτερον μνημείου άναγερθήσεται εφέτος έν 

ΙΙαρισίοις ε.ΐς τιμήν:.τοΰ Beethoven. Δράμα είς,τρεις 
πράξεις, έμμετρον τοΰ κ. Bene Fauchoi.s,· συγγρα- 
φέως. τοΰ «Λουδοβίκου ΧΐΉ», τής «Εξόδου».τής 
«Πηνελόπης»· καί τδ όποιον ό Antoine αναβιβάζει 
είς τδ 'Ωδεϊον. :·

Ό κ. deMax θά υποδυθή τδν Beethoven. Άς 
πιστεύσωμεν οτι καί τδ μνημεΤον τούτο Θά ηναι 
έπίσης μακράς διάρκειας ίσον καί τδ έκ γρανίτο,υ 

τοιοϋτον. · . ■ ■ ,ύ .
Πλήν τούτων, ή «Πινακοθήκη» έδημοσ;ευσε·ν 

ήδη έν τφ Γ'_. τόμω αυτής έν μνημείου του. Βετό- 
βεν (σελ. 62) καί μίαν κεφαλήν· τοΰ διάσημου μου
σουργού, έν η είκονίζεται ή .Μούσα προσπαθούσα νά 
διάνοιξη τά κλειστά χείλη του (σελ. 158).

Κ. Παρθένη.— Προφΰτα*. (’Αγιογραφία τον Λ Πόρφ ναού τοΰ 'Αγ, Γεωργίου.

Εΐνε ό τίτλος τοΰ νέου συμβολικού έργου τοΰ κ. Ν.
Καζαντζάκη (Κάρμα Νιρβαμή), τό όποιον θά παι- 

χθή κατά την έφετεινήν χειμερινήν περίοδον είς τδ νεό- 
τευκτον θέατρον τοΰ κ. Οικονόμου. Ό τίτλος αΦασγαΌ 
έλήφθη έκ τοΰ όνόματος τής κορυφής τον ορούς Ναβαΰ 
έπι τής όποιας άνεβίβααεν ό θεός τδν Μωϋσήν διά νά 
τοΰ δείξη τήν Γήν τής Επαγγελίας, τήν όποιαν dir έπέ- 
πρώτο όμως ν’ απόλαυση αυτός, άλλά μόνον ο! Απόγο
νοί του. Ή ύπόθεσις ?χει λν περιλήφει ως εξής :

Ό Λωρης, ό ήρως τον δράματος, βα&υς επιστήμων 
και συγγραφείς δραματικός ονμβολίζων τον σημερινόν 
άν&ρωπον εΐνε οΰζνγος τής Μαρίας (σνμβολιζούσης τήν 
^ρησκείαν)τήν όποιαν οντος εγκαταλείπει χάριν τής παιδα
γωγού των τέκνων του Έλόνης, ανμβολιζοΰσης τήν επι
στήμην, ήτις και του υπόσχεται νά τόν όδηγήση εις τήν 
κορυφήν καί νά τόν φέρη είς τήν τελείαν ευτυχίαν. Εί; 
τήν δευτίραν πράξιν συζών μετά τής Έλόνης Ανέρχεται 
είς τόν κολοφώνα τής δόξηρ άς δραματικός συγγραφείς 
αλλά δεν εΐνε διόλου ευτυχής· κουράζεται είς τό τέλος, 
άν&ΐοταται είς τάς παρορμήσεις τής Ελένης νά προχω
ρήσω καί κατόπιν ένεκα τής αχαριστίας των άν&ρώπων 
διά τους όποιους τό π&ν έ&υοίασε, τής έξαντλήοεως των
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ΠΡΑΞΙΣ Γ'·

['Αλλαγή σκηνοθεσίας. Κήπος, δάσοςμε μεγάλα δένδρα. 
Μεσάνυχτα. Φωτίζει τό φεγγάρι—πανσέληνος—θλη 
τή σκηνή. Ό τόπος εχει κάτι τι τδ εξωτικό, τδ 
μυστηριώδες. Ό Λώρης ζαλισμένος, μεθυσμένος 
προχωρεί τρικλίζοντας. Προ πολλοΰ τρελλός].

Λώρης.—ΤΩ ! τδ κεφάλι μου!.. Πώς πο- 

ή^ικων καί υλικών δυνάμεων του και τής πυρκαϊας τοΰ 
θεάτρου του, παραφρονεί. Είς την τρίτην πραξιν παρά- 
φρων πλέον, αλκοολικός, φ&ισικός, περιφέρει τήν ελεει
νήν του υπαρξιν είς τούς δρόμους καί τά διάφορα κατα
γώγια, έγκαταλελειμμένος υπό πάντων. Κατόπιν μιδς 
σκηνής εΐς εν καφφδεΐον δπου γίνεται ό περίγελως τών 
Δαμώνων καί με&ύσκεται οίκτρως, εκδιώκεται κακήν 
κακώς καί άσυνειδήτως ευρίσκεται είς'ενα δάσος δπου 
έν τή μέ&Π tov βλέπει προσωποποιημένας τάς τύψεις 
του καί τάς αναμνήσεις του και μή άντίχων είς τόσην 
συγκίνησιν αποθνήσκει άπδ έξαντληοιν, ένήί πλησίον 
εκεί ή Ελένη διδάσχίι τά παιδιά της ιΐς τά όποια άφο- 
σιοΰται μετά τήν παραφροσύνην τοΰ Λώρη.

Τήν τελευταίαν ταύτην σκηνήν παρέχομεν είς τούς 
άναγνώστας μας.

Ή Ιδέα τοΰ έργου εΐνε δτι : ό σημερινός άνθρωπος 
ήλθεν εις τόν κόσμον πολύ αργά άς πρός τήν θρησκείαν, 
πολύ ενωρίς άς πρός τήν έπιστήμην καί μόνον ο! άν
θρωποι τοΰ μέλλοντος θ’ απολαύσουν τήν χαράν τήν ό- 
ποίαν ήμεΐς ζητοΰμεν καί βλέπομεν μακρόθεν, δπως ό 
Μωΰσής επί τής κορυφής Φασγα είδε απλώς έξ άπο- 
στάσεως τήν γήν τής έπαγγελίας.

νει... Ένας πέπλος μπήκε -μπροστά στά μά

τια μου... Δεν βλέπω τίποτε (γνρίζαιν καί 
κνττάζων τρομααμίνος γύρω) ποΰ είμαιΦο

βούμαι’... (Κάνει νά πβοχωβήσ»?, σκοντάιμτΐΐ 

και πέφτει. ΚΓ άναπηάφ γύρω τον ξνας χορός 

παρθένων ο&ν νεράιδες ν Μιά ντυμένη μαύρα, 

άλλη κόκκινα, αλλή ρόζ, ή άλλη αοπρα, ή άλλη
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

·,ύ- πού ΐπλέχτηκε στή ψυχή σου, έπλέχτηκε στο 

μέτωπό σου στεφάνι καί σοΰ ήπιε-ολο τό αίμα; 

Θυμάσαι ; Θυμάσαι;
Λώοης.— Τόφεΐδι; ποιο φείδι;
Ή μέ τά ρόζ.— Ά δέν θυμάσαι ! Τί έ

καμες τό αίμα πού ήταν στην καρδιά σου; ώ 

πώς έχλώμιασες έτσι; Πώς;.πώς; .
Λώρης.— Άφινέ με! άφινέ με !
Ή μέ τά μαύρα.. — Θυμάσαι τά παιδάκια 

τά χλωμά, τά χλωμά ποΰ υψώνουν τά χεράκια 
των στά κρεββάτια τής άρρώστείας, σάν νά ε

πικαλούνται κάποιον καί ανοίγουν το στομα
τάκι των, κι’ άγωνεούνε καί κάτι θέλουν νά 
πούνε καί δέν μπορούν;... Καί πεθαίνουν. Γιατί 
πεθαίνουν; Ποιος ξέρει! ποιος ξέρει!

Λώρης. — Ποιος ξέρει! ποιος ξέρει!
(Τή στιγμή αύτή πέρα'.οτδ βάθος τοΰ δά

σους θάρχεται ή ’Ελένη μέ τά παιδιά — χωρίς 

νά δούνε τδ Λώρη. Ή "Ελένη μ’ Ιστραμμένη 
τή ράχη πρδς τδ Λώρη θά τούς μιλέϊ. “Επειτα 

θ’ Αφίνη τά παιδιά νά παβζουν καί νά γελούν-

μώβ, ή άλλη μπλέ. Eire οί σκέψεις καί οί τύ
ψεις καί οί Αναμνήσεις τον ποΰ χορεύουν γύρω 

τον, μέοα στο μεθύσι τον χορεύουν).
Λώρης.— (“Εντρομος, έξαλλος τις κυττά- 

ζει γύρω τριγύρω του).
Έσκότωσα — νάί —έσκότωσα...Κάτι τι λευ

κό και μ.αλακό και ώμορφο. Κι’είχε φτερά .με

γάλα Kt’ είχε μεγάλα φτερά... Το· σκότωσα, 

τήνύχτα.—Μιά ψυχή!.. Τίνος ήταν ή ψυχή 

πού σκότωσ ε;

(‘Ο χορός γύρω τριγύρω τον χορεύει).

ϊ Χορός.— Δεν θυμάται!.. Δέν θυμάται I...
. (Ή μέ τά μπλε, σκύβει κα'ι τοΰ λέει σιγά 

σιγά' ό χορός στοματή.).
■ —Θυμάσαι τό σπιτάκι σου μέ τις πράσινες 

γρίλιες καί τόν κισσό τριγύρω ' Καί τήν εύτυ· 

χία που καθόταν μέσα καί σέ περίμενε τό βράδυ 
καί σ’ έξυπνα τό πρωί, καί σοΰδινε τά χείλη 

της δλη τή νύχτα; (Χορεύουν δλες πάλι γύρω 

τριγύρω του και λένε).
'Χορός.— θυμάσαι; Θυμάσαι ;

•Λόιρης.— ( Ανασηκώνεται να θυμηθή κι* Μερικά κρατούν φλάουτο κοι ξαπλωμένα στά 
Αγώνιρ)-. Τό σπιτάκι ,.Ποιό σπιτάκι;.. Ποιο 

σπιτάκι;...

Ή μέ τά μπλέ.— (“Ολες χορεύουν). Θυ
μάσαι τή γυναίκα μέ τά .μεγάλα μάτια καί 
τις μεγάλες πλεξίδες, πού τις έλυνε τό βράδυ 

ξανθές ωσάν άστάχυα καί ώσάν αχτίνες κι’ έ- 

χαμήλωνε τά μάτια κοκκινίζοντας και σοΰλεγε: 

Είμαι ώμορφη καί είμαι δική σου;

Λώρης.— Ποιά γυναίκα; Δέν θυμούμαι ! 

(Προσπαβεΐ νά θνμηθή). Είμαι ώμορφη καί 
είμαι δική σου; Δέν θυμούμαι!..

Χορός.— (“Ολες). Δέν θυμάσαι ! Δέν θυ

μάσαι 1..,

Ή μέ τα μανρα. — (“Ολες σταματούν αυτή 
σκύβει). Καί δυο παιδάκια δέν θυμάσαι μέ τά 

σγουρά μαλλιά ποΰ πλέκαν τά χεράκια των 

τριγύρω στο λαιμό σου κι’ άνοιγαν τά στομα
τάκια των καί σοΰ φώναζαν: Μπαμπά! Μπαμπά!

(Ό Λώρης συστρέφεται με Αγωνίαν, θέλει νά 

μιλήση, μά δέν μπορέϊ.Ή μέ τά μαϋρα εξακο
λουθεί). Το ένα έσάπισε καί τ’ άλλο πειν? !

Λώρης.— (*Ανασηκώνεται έξαλλος). Ποιες 

είστε; Δέν σάς έπνιξαν; Ποιές είστε. (Σάν νά 

εννοεί ΙπΙ τέλους). Αί σκέψεις μου! καί αί τύ
ψεις μ.ου καί αί αναμνήσεις μου ! Δέν σάς ε’πνιξα 

στο κρασί; ’Ελάτε ! έγώ κερνώ! Κρασί! Κρασί!

Όλες μαζύ.— (Γύρω - τριγύρω του χο

ρεύουν και γελδΰνε :) Χαχαχά 1 Χαχαχά ! Χα 

ΖαΧ« !

Ή μέ τά ά(?πρα.— θυμάσαι τές καμπά
νες τής ’Ανάστασης;· Ντάν! ντάν ! ντάν !

(“Ολες σταματούν και σκύβουν Απάνω τον

καί Επαναλαμβάνουν:)
— Ντάν I ντάν ! ντάν !
Λώρης.— Θυμούμαι! θυμούμαι!

Ή μέ τά ρόζ. — Καί τό φεΐδι θυμάσαι
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χόρτα θά παίζουν ήρεμα ώραΐα κομμάτια ατδ 

φεγγάρι).

Ή μέ τά άσπρα. — ’Εσύ ’σ&ν εκείνος ποΰ- 
θελες ν’ άνεβής, ν’ άνεβής! Νά φθάσης στή 

κορφή καί νά χτίσης τό παλάτι τό πανύψηλο 

καί τόν μεγάλο πύργο στή μίση, καί νά σημά- 

νης’τίς καμπάνες καί νά ύψώσης τή γαλανή 

σημαία, τή γαλανή σημαία! Λόγια! λόγια! 

λόγια ! Χαχαχά ! Λόγια, λόγια, λόγια!

Όλες μαζν.— (Χορεύοντας). Πόθοι αετού 

καί φτεοά πεταλούδας! Χαχαχά !
Πόθοι αετού καί φτερά πεταλούδας. Χα- 

Χχ-Χά !

Λώρης.— (Άφηρημένος κνττάζων πέρα 
σιχά-σιχά/’Άσπρα πανιά καί μεγάλα κατάρτια· 
καράβια, καράβια π’ άργοσαλεύουν .σάν λιτα

νεία καί δέν μιλούν καί βουλιάζουν.

Ή μέ τά μώό. — (Σταματά. και σκύβει). 
Ά ! δυστυχισμένε ! δυστυχισμένε ! "Ολες ή σκέ
ψεις τών σοφών δέν άξίζουν μίαν ανεμώνην τού 

βουνού πού δίνει τή γύμνια της στον ήλιο καί 
παραδίνεται στον άγέρα τή νύχτα κάτω άπό 

τό φεγγάρι καί κλει τά μπράτσα της τό με
σημέρι νά μην άφίση τή μέλισσα νά βγή! .

"όλες μαζύ. — Τή ζωή, τή ζωή, ποιος 

θά σού μάθη πειά ποτέ; (Αργά χορεύοντας 
και Ιερατικά). Ωιμέ ! ώίμέ ! ώίμέ !

Ά δυστυχισμένε! Δυστυχισμένε!

Ή μέ τά κόκκινα.—Όλες αί σκέψεις τών 
σοφών σέν άξίζουν ένα φιλί’άπάνω στό στόμα !

Ή μέ τά ρόζ.— Ρώτησε τά πουλιά νά 
σοΰ πούνε καίτά δέντρα ρώτησε τό βράδυ όταν 

δ μπάτης συρομαδει τά μαλλιά των, τά βουνά 

ρώτησε, τό πρωί δτκν τά πόδια τής αύγής 

φεγγοβολούνε τις κορφές. · ί

σταλαγματιάς δροσούλας άπάνω σ’ ένα ροδό-

Κι’ οί δυο μαζύ· — Όλα τά πράμματα 
τού κοσμου ρώτησε νά σοΰ το πούνε.

Όλες μαζύ. — (Χορεύοντας εύθυμα και 
μέ ήδνπάθειαν). Όλες οί σκέψεις τών σοφών 
δέν άξίζουν ένα φιλί απάνω στό στόμα !..

Λώρης. — Άφινέ με, άφινέ με. λυπήσουμε.

Ο μέ τά πράσινα.— Ά δυστυχισμένε! 
δυστυχισμένε! Όλες οί περιφανές κινήσεις τών 

δημιουργών μέσα στά γραφεία των καί μέσ’ 

στά βιβλία δέν άξίζουν τις παναρμόνιες κινή

σεις τών θεριστάδων όταν τά στάχυα μεστω- 

μένα γέρνουν, κι’ άπό τά κεφάλια των δρμοΰν 

οί θερισμοί καί δέν άξίζουν τ’ άργοσάλεμμα 

ποΰ κάνουν τά. κυπαρίσσα στό βάθος ένός ήλιο- 

γέρματος καί δέν άξίζουν τό τρεμούλισμα μιάς 

σταλαγματιάς δροσούλας άπάνω < 
φυλό καί τή γυναικεία χάρι ’των κύκνειων 

λαιμών άπάνω στά νερά.

Η j-ΐέ τά κόκκινα.— ("Εξαλλος τδν κυτ- 
τάζει). Α ! ή ζωή, ή ζωή, ή κατακόκκινη ζωή!

Λώρης. — (Μέ Αγωνία). Άφινέ με, λυπή
σου με, μή μέ κυττάζεις. Ποιά είσαι; Είμαι 
άρρωστος ! άρρωστος! καί μοΰ κάνεις κακό /τσι 

ποΰ μ’ άγγίζει τό βλέμμα σου σ&ν στόμα ! Μή 
μέ κυττάζεις έτσι. Ποιά είσαι;

Ή μέ τά κόκκινα·— (Γέλα). Είμαι ή α
γάπη, είμαι ή άγάπη ! Όλες οί σκέψεις τών 

σοφών δέν άξίζουν ένα φιλί άπάνω στό στόμα.

Όλες μαζύ.— (Χαρούμενες καί μέ τρελλές 
κινήσει χορεύουν και λένε). Είνε ή άγάπη, είνε 

ή άγάπη.

(“Ολες στέκονται. Αύτή Ανορθώνεται σοβαρά 

και περιφανή καϊ πανώρηα).
Ή μέ τά κόκκινα-— Είμαι ή άγάπη! 

Υψώνομαι σάν ξημέρωμα στό θλιβερό νυχτέρι 

τών άνθοώπινων στοχασμών κι’ αμίλητες ξυ

πνούνε τά μεσάνυχτα δλες οί έπιθυμιές τών 
λουλουδιών καί τών άστρων καί τής θαλασσας 

και τών κορμιών καί ξεκινούν νά μ’ εΰρουν νά 
τούς άγγίσω μόνο καί ν’ άγιάσουν. Είμαι ή ά
γάπη !

Λώρης. — Σώπα ! σώπα 1

Ολες μαζύ. — Ά ! Δυστυχισμένε ! Δυστυ
χισμένε ! Δυστυχισμένε!

Ή μέ τά κόκκινα. — (Στέκεται, λέΐ τή 
ζώνη της και τήν κινεί σάν σημαία θριαμβεντι- 
κώς). Τή ζώνη λιώ κι ’ άφίνω την άπάνω άπό 

τ άσκέρεα τών πόθων δλου τοΰ κόσμου νά κύ
ματα ! Είμαι ή Λάχμη, ή Άσταρώθ, ή Φρέ- 

για, ή Μίλιττα, ή Κύπρις! Είμαι ή άγάπη ! 
Περνώ σ&ν θάλασσα άπάνω άπό τής άνατριχί- 

λες όλων τών πραγμάτων ποΰ ζοΰνε καί δλων 

τών κορμιών, καί μουσκεύω δλες τις σάρκες και 
πίνω ολα τά μάτια και λύνω όλες τις ζώνες ! 
Είμαι ή Άγάπη !

Λώρης.— (άέν μπορεί πειά— έξω φρένων 

θέλει νά φύγη). Βοήθεια ! Μαρία, Μαρία.

Ολες.— (Τδν κυκλώνουν πάλι). Τί τήν 

θέλεις αυτή; Αυτή δέν μπορεί ! — Αυτή; 

ΧαΖ«Χά·

Λώρης.—Μαρία!
Όλες.— Αύτή; Χαχαχά.

(Σ’ δλη αύτή τή σκηνή Ακούεται σιγαλά τό 

φλάουτο πέρα. “Ερχεται ή Μαρία που ζητούσε 
νά τδν βρή. Ό χορδς εξαφανίζεται).

Μαρία.— Άγάπη μου, Άγάπη μου !
Λώρης.— "Ελα! έλα! ’Εσύ φταις! ’Εσύ 

μ’ έκανες έτσι!:.

Μαρία.— Έγώ;
Λώρης.— Ναι, ναί.Έσύ καί ή άλλη, κι’ 

οί δυό σας. Έλα...

Μαρία.— Μή μέ σφίγγης έτσι, πονώ !
Λώρης.— Ακούσε. (Μέ -υπόκωφη φωνή). 

Θά κατεβοόμε έκεΐ κάτω μαζύ καί τά ώραΐα 

σου μαλλιά θά μαδήσουν καί τά χείλη σου τά 

χλωμά θά σαπίσουν... Σώπα μην κλαις I Καί 
ύστερα υστέρα θαρθοΰν δυό σκουλίκια, δυό σκου- 

λίκιαθαρθοΰν νά σοΰπιούντά ώραΐα σου μάτια.

Μαρία.— Λώ^η. (Κλαίει).
Λώρης. — Σώπα !Έλα μαζύ μ.ουστό χώμα! 

στό χώμα !
(Τά παιδιά φεύγουν και φεύγοντας τραγου

δούν. Πλησιάζουν τώρα' υψώνεται καθαρά μια 

στροφή. Ό Λώρης σωπαίνει ναέ τήν Ακούει εκ
στατικός, μαγεμμένος, Ακίνητος).

Στό μεθύσι τής ζωής ποτήρι μου είνε τό 

μέτωπο καί κρασί τό φώς τοΰ ήλιου ! "Ω μην 

άργεΐς, μήν άργεΐς! Ή χαρά τής ζωής ανεβαί

νει μεσ’ άπό τά χώματα καϊ μεστώνει τά 

σπαρτά καί κυλιέται γελώντας μέσα στους 
δρυγιάδες καί μέσα στά κορμιά καί χύνεται 

άπάνω στους κάμπους σ&ν πλημμύρα !
Έλα ! οί ψυχές όλες κρυώνουν καί τά λου · 

λούδεα ολα άρχισαν καί κλαινε γιατί άργώ...

Ώ μήν άργεΐς, μήν άργεΐς Πατέρα "Ηλιε!..

(Ό Λώρης Ακροάζεται εκστατικός. Ή Μα
ρία θέλει νά τον μιλήση. Τής κλει τδ στόμα. 

Άκονγεται τδ φλάουτο. Κι’ έπειτα πάλι ή 
επωδός :)

Ώ μήν άργεΐς! μην άργεΐς! 

Πατέρα Ήλιε !

(Ό Λώρης Εκστατικός, Ακίνητος ακροά
ζεται. ‘Η Μαρία τδν σέρνει).

Μαρία.— Μήν άκοΰς ! Μήν άκοΰς !
Λώρης.— Τραγουδούν άκόμα... Ποιος εί

ναι...
Μαρία. — Εινε δ άγέρας πού κλαίει μέ τά 

δένδρα. Μήν άκοΰς !

Λώρης.— Κάποιος έρχεται, κάποιος τρα- 
γουδεΐ.

Μαρία.— θάναι άηδόνι, θάναι κουκουβά
για ! Μήν άκοΰς!

Λώρης·— Κάποιος έρχεται/ Μήν είνε ή 

'Ελένη ; 'Ελένη !

(*Απδ, τδ βάθος φαίνεται και προχωρεί ή 
Ειρήνη ποϋ. έφυγε Απδ τιν δμιλο των παιδιών
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γιατί tide το Λώ$η. Φορει καταπράσινα και ά- 

βφοόελους στά στήθια και στά χέρια).
Μαρία-— *Ά ή Ελένη! Αΰτη δέν σ’ άγα- 

π?.! Αΰτη δέν έρχεται 1 Μόνον έγώ σ’ άγαπώ.

Λώρης·— (Προσπαθών νά όιακρίνβ). Ε
λένη... Φοβούμαι/ Δέν εΐνε αΰτη,·.· Κρυώνω !..

Μαρία — 'Αγάπη μου, άγάπη μου !..

Λώρης- — Κρυώνω !
Μαρία- — Σοΰ δίνω τά φιλιά μου τ’ άκοϋςJ

Λώρης— Κρυώνω/

Μαρία·— Τά φιλιά μοΰ τ’άκοϋς ‘,
Λώρης- — Άκούώ έκεΐ,πέρα... έκεϊπέρα...

(Άπδ μακρυά σβνμένη φτάνει ή Ιπωδύς)
Ώ ! Μην αργείς, μήν άργεΐς'

Πατέρα Ήλιε !

Λάβρης.— Κι’ έγώ! κι’ έγώ! (σηκώνεται 

έξαλλος καί ϋέλει νάτρέξη άπ εκεί που Ιρχετ' ΐ 

ή φωνή... Αέν ‘μπορεί και κλονίζεται).
Μαρία.— Ποΰ πΆς', Δέν μπορείς! Μεΐνε! 

ποϋ πάς!
Λώρης-— (Ανοίγει τά χέρια του,' έτοιμος 

νά πέση, καί φωνάζει πρδς. τδ μέρος π άκου- 
γεται τδ τραγούδι τοΰ ήλιου) — Κι’ έγώ, κι’ 

έγώ ! ! (Κάνε» ενα βήμα άκόμα μ’ άνοιγτά τά

ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ

Φ,’λοί μου, συνδεόμενος πολύ μέ τό θέατρον, μέ 
ουνήντηοε προχθές και μον ανήγγειλε τήν Εξής φόβι
ζαν είδησιν; ’Ο κ. θωμάς Οικονόμου, ό πριβην σκη
νοθέτης τοΰ Βασιλικού, «δημοσίευσε σφοδρότατον αρδρον 
κατά τοΰ Σημερινού θεάτρου εΐς τήν «Πινακοθήκην». 
01 ηθοποιοί ΐγειναν Ανάστατοι εξ αιτίας τον δημοσιεύ
ματος αύτοΰ, διά τοΰ όποιον Υβρίζονται «καπηλικ&ς» 
και Ετοιμάζονται νάπαντήσουν, Ανδυβρίζοντες βέβαια. 
"Αν δέν απατ&μαι μάλιστα, ό φίλος μον προσέθεαεν, 
οτι ή Απάντησις τ&ν ηθοποιών πρδς τδν συγγραφέα τον 
Επιλήψιμου Αρθρου πιθανόν ■ a live καί έμπρακτος. 
Άλλ" εκτός τ&ν ηθοποιών, ό κ. Οικονόμου υβρίζει, 
λέγει, καί τούς συγγραφείς, υβρίζει καί τούς διευθυντής 
τ&ν θεάτρων, Υβρίζει καί τδ κοινόν, xai κοντολογής δεν 
ύπάρχει πρΑγμα ύπδ τδν αττικόν ήλιον, τδ όποιον νά μή 
ύβρίζη.

— Συλλογίσου, μοΰ είπεν ώς έν Επιλόγφ δ φίλος μον, 
δτι αύτά τά γράφει ό ΟΙκονόμον, .διά τδν όποιον εως 
προχθές ή Μαρίκα Κοτοπούλη ήτο «Αστήρ», ό όποιος 
εως χθες διηύδυνε τδ «Άθήναιον», καί περί τον ό
ποιον έως σήμερον ύπάρχει ή Ιδέα, δτι εΐνε ευγενής άν- 

χέρια) Κι’ εγώ, κι’ έγώ! (*Π Ειρήνη φτάνει 

τότε ό Λώρης τήν βλέπει... φωνάζει μέ αγω
νία) Ειρηνη!

(Ή ΕΙρήνη τδν πέρνει στήν αγκαλιά της νά 

μήν πέση και τδν φιλεΐ ρουφηχτό μεγάλο φιλί... 
Τδν άκουμπφ σ’ ένα δένδρο... Σκύβοντας πέ

φτουν άπάνω στδν Λώρη οΐ άσφοδελόι, δ Λώ

ρης ακίνητος,χλωμός μόλις προφτάνει καί λέει).
Λώρης.— Εΐ- ρή—νηί... (Καί πε&αίνει' ή 

Μαρία άφίνει φωνή καί λιποϋυμφ.

Ειρήνη.—(Τδνκυτάζει καλά καλά καί κλαίει. 

Κι έπειτα τρέχει νά βρή τά παιδιά καί τήν Ε

λένη). Μητέρα! Μητέρα! (Ό χορός άναπηδα 

πάλι. Σιγά σιγά τδν περικυκλώνει, τοΰ βγαίνει 
άπδ τδ κεφάλι τδ στεφάνι μέ τά ρόδα καί τά ξε

φυλλίζει άπάνω του.
Σιγά καί ιερατικά χορεύοντας καί ραίνοντάς 

τον ρόδα όλος ό χορός, άργομιλεϊ...
— Ωιμέ! ώϊμέ! ώιμε!..I

— Ήρθες ενωρίς—ήρθες άργά—νά γνωρίσης 

τη χαρά, φαντάσου! ποΰνοιωσαν οι γονιοί σου 
καί θά νοιώσουν τά παιδιά σου.— Δέν ήτανε 

γραφτό γιά σέ — ώιμέ! ωιμέ! ώϊμέ!

(Αυλαία)

θρωπος καί κατά τούς τρόπους καί κατά τήν γλώσσαν.
— "Ωστε εχομεν ένα μικρόν σκάνδαλον!
— Καί δεν λές μεγάλο j
— Περίεργον ! Ποτέ δεν επερίμενα τέτοιο πράγμα άπδ 

τον κ. Οικονόμου, θά διαβάσω Απόψε τδ Αρδρον,του 
καί θά τοΰ απαντήσω. ‘Εννοώ νά Υπερααπιοθώ και 
τούς ηθοποιούς και τούς συγγραφείς, έάν τωόντι νβρί- 
ζωνται καπηλικ&ς άπό ένα Ανθρωπον, ό όποιος προ
παντός έπρεπε νά τούς σέβεται.

— Αύτδ Ακριβώς θά σοΰ έλεγι, αλλά δεν έτολμοΰοα, 
μοΰ είπεν 0 φίλος μον. Διότι ξεύρω δτι τώρα συνδέε
σαι καί ού μέ τόν κ. Οικονόμου, Αφοΰ δά διδάσκετε 
μαζή εΐς τήν Ιδίαν Δραματικήν Σχολήν. Δεν είν’ έτσι ;

— Καδόλου! απήντησα Αδιστάκτως. Ούτε στιγμήν 
μοΰ έπέρασεν ή Ιδέα να φεισθώ τοΰ κ. Οικονόμου Επειδή 
δα είμεδα εΐς τδ εξής κου ά ζι-συνάδελφοι... Τή δου
λειά του, φίλε μου, καί τή δουλειά μου. θά γράψω δ,τι 
πρέπει καί δ,τι τον άξίζη. ’Επιτελούς, πριν γείνω συνά
δελφος τοΰ κ. Οικονόμου, ήμουν συγγραφεύς· καί αν 
ύβρίζτ] τούς συγγραφείς, οέ βεβαιώ δτι δέν δα καλο- 
περάορ...

Μέ τάς Αγρίας αύτάς διαδόσεις, Εζήτηοα τδ σκανδα
λώδες Αρδρον καί ήρχισα νά τδ διαβάζω ; «Τό θέατρον 
—λέγει εΐς τήν Αρχήν,—ό Ιερός τής τέχνης ναός τών 
Αρχαίων, ή μοναδική σχολή μορφώσεως κτλ. κατ έ
πεσε παρ’ ήμΐν είς Εμπορικήν επιχείρησιν ίσχάτης 
κατηγορίας, κατερχόμενον είς Αμεσον συναγωνισμόν μετά 
τ&ν Ιπποδρομίων καί καφορδείων».

Πολύ σωστό, είπα μέ τόν νοΐν μον. "Εως εδώ, ό 
Ανθρωπος λέγει μίαν Αλήθειαν. Καί Sv δέν ήτο ενα 
ζητηματάκι ύφους, τήν φράσιν αύτήν θα τήν υπέγραφα 
κ’ έγώ ευχαρίστως.

Προχωρώ καί βλέπω έκπληκτος δτι ή μία Αλήδεια 
διαδέχεται τήν Αλλην. «Αί έκάοτοτε Κυβερνήσεις μας— 
λέγει κάπου—παραγνωρίσασαι τήν Υψηλήν ■ Αποστολήν 

τοΰ θεάτρου, δέν έμερίμνησαν υπέρ αύτοΰ, ούτε τδ 
έχρησίμοποίησαν ώς σκαπανέα τοΰ Π α ν ελλη
νισμού, άλλά Απλούστατα τό {φορολόγησαν 
χαράξασαι αύτφ τήν πορείαν καί Εξέλιξιν ώς τόπου δια- 
σκεδάσεως».

'Ακριβώς τό ίδιον έγραφα χ’ έγώ προχθές, μέ άλλο 
ύφος... 'Εξακολουθώ τήν Ανάγνωσιν τοϋ Αρθρου, τό 
τελειώνω, καί βλέπω δτι είμαι σύμφωνος καθολοκλη- 
ρίαν, Απ' Αρχής μέχρι τέλους, άλλά πάντοτε... μέ Αλλο 
Υφος. Καί βλέπω τώρα, δτι Από τό σκανδαλώδες αύτό 
αρδρον, ο,τι παρεξηγήδη ε’νε τό ύφος. Ό κ. Οικονό
μου τά λέγει πάρα πολύ δρδά κοφτά. Μεταχειρίζεται 
λέξεις, ποΰ ένας Αλλος δά έδίσταζεν ίσως νά τάς μετά- 
χειρισδβ. Δέν δά έδίσταζεν δμως νά πλέξη ιήν φράσιν 
του οΰτω πως, ώστε αί λέξεις αύταί νά υπονοούνται 
Αμέσως. ■

Τί τά δέλετε ! Έντός όλίγου αί διαδόσεις μου μετε- 
βλήδησαν έντελώς. ‘Οποιος υβρίζει όλους είπα, δέν 
υβρίζει κανένα. Εις τό αρδρον τοΰ κ. Οικονόμου δέν 
είδα καμμίαν έξαίρεοιν. "Ολα τά καταδικάζει καί τά 
σαρώνει Αμειλίκτως καί Αδιακρίτως. Τόν Εμπνέει δ πόνος,

^ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Δύο δαυμάοιοι πίνακες τοΰ διάσημου ζωγράφου Θεο- 

τοκοπούλου Γκρέκα, οϊτινες εΰρίσκοντο εις τήν ‘Εκκλη
σίαν τοΰ Άγιου Ιωσήφ έν Τολίδφ, έξηφανίοδησαν, ώς 
λέγεται, υπό άρχαιοκαπήλου έκ Μαδρίτης. Αί εικόνες 
αύται επωλήδηοαν αντί 300,00) φρ. είς Παρισινούς έμ 
πόρους εικόνων. Ή Αξία των ύπερβαίνει τό έκατομ- 
μύριον.

π
Οί 'Ιταλοί καλλιτέχναι εύρον τήν τύχην τους μέ τούς 

’Αμερικανούς. Πρό Εξαετίας οί ‘Αμερικανοί ήγόραζαν 
είς τήν ‘Ιταλίαν αντικείμενα τέχνης, Ιδίως εκ μαρμάρου 
έτησίως. μέχρις αξίας 155,000. Έφέτος ή αξία των 
ανήλδεν εΐς 650,000 φρ. καί είς τόν αριθμόν τούτον 
δέν συμπεριλαμβάνεται ή αξία τών κομψοτεχνημάτων, 
τά όποια ήγοράοδησαν πρός στολισμόν ναών. Έν γένει 
ή ’Ιταλία εχει τήν Αμερικήν εις τήν εξαγωγήν μεγίλην 
πελάτιδα, διότι αΰτη Αγοράζει έτησίως τό εν τρίτον τής 
Ίταλ.εξαγωγής,ήτοι καλλιτεχνήματα αξίαςί,500,000 φρ. 
( Ή όλική Εξαγωγή τής ‘Ιταλία; δα είνε περίπου 3 έκτμ.)

π
Έγένοντο τά Αποκαλυπτήρια τοΰ έγερδέντος επί τοΰ 

πεδίου τής μεγάλης μάχης τής Ίένας μνημείου, Εφ’ ού 
εχαράχδη τό ρητόν : «Ό σπειρών εν δακρύοις δά ουγ- 
κομίοη τήν χαράν» εΐς Ανάμνησιν τής μεγάλης διδαχής, 
ήτις έγένετο Εκ τής έπιουμβάσης εκεί πρωσοικής ήττης 
τφ 1860.

♦
Έν Οΰτσακώφ τής Ρωσσίας Ανηγέρδη μαυσωλεϊον 

εΐς τόν ρώοσον στρατηγόν κόμητα Σουβάρωφ, τόν πολε
μιστήν τοΰ Ναπολέοντος τοΰ Μεγάλου.

*
Είς τό Ρουέν τής Γαλλίας έγιναν τά Αποκαλυπτήρια 

τοΰ ανδριάντος τού Γονσταύου Φλωμπέρ,τοΰ συγγραφέως 
τής «Κυρίας Μπωβαρύ»,τής δεωρουμένης ώς τό τελειό
τερου μυδιστόρημα. Τόν πανηγυρικόν έξεφώνησεν ό 
Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου τών Συγγραφέων Βίκτωρ 
Μαργκτρίτ.

¥
ΟΙ Αμερικανοί, Εξακολουδοΰντες τό εκ προμελέτης 

σχεδίάν των,τής ουσσωρεύσεως εΐς τήν πατρίδα των τών 
πολυτιμότερων θησαυρών τοΰ κόσμου, ήγόραοαν έν Εύ- 

τόν όποιον αίσδάνεται βαδειά, τόν όποιον δλοι ήμεϊς 
αίοδανόμεδα διά τήν κατάπτωσιν τοΰ Ελληνικού δεά
τρου είς «τόπον διασκεδάσεως» καί διά τον Αναγκαϊον 
συναγωνισμόν του πρός «Ιπποδρόμια καί καφψδεΐατ. 
Καί διά τά άσεμνα δεάματα, και διά τήν Ιξαχρείωοιν 
του κοινοΰ καί διά τό κακομεταχείρισμα τ&ν ήδοποι&ν. 
■Οχι, ό κ. Οικονόμου δέν ύβρίζει κανένα. Ό σκοπός 
του δέν ήτο νά ύβρίση ούτε ήδοποιούς,οδτε ουγγραφιΐς. 
"Ηδελεν Απλώς νά έλεεινολογήση τήν κατάστασιν, καί 
να έλπίση κατόπιν ότι είμπορεΐ μίαν ήμέραν νά διορ- 
δωδή. ‘Ισως εις τήν όρμήν του παρέβλεψε μερικάς εύ- 
γενεΐς προοπαδείας, ίσως ήδίκηοε καί μερικούς Αξιους 
έργάτας τοΰ καλού, τούς όποίους ή σκληρά Ανάγκη κα
τέστησε κάποτε έργάτας κακού, δπως πολύ πιδανδν, 
καμμίαν φοράν, νά ίγεινε καί ό ίδιος... Άλλά τό Αρ
δρον του, Ενφ προσωπικώς δέν μοΰ φαίνεται νά 
είνε Εναντίον ούδενός, Απροοώπως είνε υπέρ τοΰ θέα
τρου, καί ονειροπολεί τήν Ανάοταοιν καί τόν εξαγνισμόν 
του. Μήπως αύτό δέν όνειροπολοΰμεν AEot;

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΕΝΟΠΟΤΛΟΣ

ρώπη νέαν καλλιτεχνικήν συλλογήν Αξίας 15,000,000 
φράγκεον. Ή συλλογή, άγορασδεϊσα ύπό τοΰ παγκοσμίου 
φήμης οίκου καλλιτεχνικών αντικειμένων τής Νέας Ύ- 
όρκης Τόμη καί Υιών, περιλαμβάνει όκτώ εικόνας τοϋ 
Ρέμβρανδ, μίαν τοΰ Μουρίλλο καί Αλλος τινάς διάση
μων διδασκάλων. Λέγεται δτι ό οίκος Τόμη ήγόρασε τ' 
Ανωτέρω καλλιτεχνικά Αντικείμενα διά λογαριασμόν τής 
‘Εθνικής Πινακοθήκης τής Ν. Ύόρκης.

‘Εννοείται ότι, αν εξακολουθήση αύτή ή καλλιτεχνική 
μανία τών Αμερικανών,δεν δά μείνη καμμία αξία λόγου 
καλλιτεχνική συλλογή είς τήν Εύρώπην.

*

Ή κοινότης Μιτυλήνης Απέσεειλεν Απανταχού τής νή
σου έκκλησιν περί συνεισφοράς εράνοσν ύπέρ Ανεγέρσεως 
Ανδριάντος εΐς τόν αείμνηστον Βερναρδακην.

★
Κατά τόν προσεχή χειμώνα κατέρχεται εΐς Αίγυπτον 

γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή ύπό τήν διεύθυνοιν τοΰ 
ύποκόμητος Μαζυλιέ, ήτις δά προβή εΐς Ανασκαφάς εν 
τή όάοει Σέβα. Εΐς τήν δασιν ταύτην, Ανεξερεύνητον 
ετι, ενρίσκετο τέμενος του Άμμωνος Διός, άνάκτορον 
βασιλικόν, καί τό περίφημον Φρέαρ τοΰ ‘Ηλίου, ούτινος 
τό ύδωρ, κανά τήν ιστορίαν, ήτο θερμόν τήν πρωίαν 
καί τήν Ισπέραν, ψυχρόν δέ τήν μεσημβρίαν.

Άπέδανεν εν Δονδίνφ ό Άγγλος φιλόσοφος λόρδος 
Τζών Αώμπωκ.

*
Έν ‘Ιερουσαλήμ Ιδρύεται Αρχαιολογική Γερμανική 

σχολή.
★

Ό κ. Άλεκτορίδης «περάτωσε νέα έργα: τόν «.Ε
σταυρωμένου» σπουδήν πρασινωπού φωτός, τήν «Πα
λαιόν καί νεωιέραν Επιστήμην» πίνακας προωρι- 
«μένους διά τό φαρμακεΐον τοδ κ. Δαμβέργη, τοπεϊα 
‘Αττικά, ών Εξέχει τό Στάδιον Εν ώρα μεσημβρίας ώς 
καί εν ώρα νυκτός, ό βράχος τ&ν Μαγίσσων, τον 
πύργον τοΰ Λεάνδρου καί άλλα.

¥
Έξεπονήθη τό σχέδιον πρός ανέγερσιν τοΰ Παγα- 

σαίου μουσείου εν Βόλω. θά είνε μικρότερου, άλλ’ δ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μοιον πρός τδ έν Άθήναις κεντρικόν. θα διαιρήται 
its 8 μεγάλας αίθουσας. θα ίχη πρόσοψιν 35 μέτρων 
καί βάθος 55.

*
Έπερατώθηοαν έν Ν. ‘Υόρκη δύο τεράστια οικοδο

μήματα, μέλλοντα νά περιλάβουν 30,000 ενοίκους ! Τό 
i'v etvs το μέγαρον Σίγγερ μέ 41 ορόφου:. Τό άλλο εινε 
τδ μέγαρον τον ‘Ενεχυροδανειστηρίου μέ 35 ορόφους.

*
θ' άνεγερθή μνημεϊον είς τδ Νεκροταφείου τών ‘Α

θηνών τοΰ Αλησμόνητου καλλιτέχνου Αποστόλου, οδ θά 
μεταφερθοΰν τά δοτά έκ Νεαπόλεως.

♦
Els τήν καλλ. εκθεοιν -τή: Φλωρεντίας δ γλύπτης χ. 

θωμόπουλος Απέστειλεν εν νέον έργον του, τήν «Άν- 
θρωπϊνην δύναμιν». Παριστή τδν άνθρωπον χρατοΐντα 
έπί τής ρ&χεως βράχον, θέλοντα νά βαδίση πρός τά 
εμπρός, ατενίζοντα πάντοτε υψηλά καί έμποδιζόμενον 
ύπδ τής θείας δυνάμεως.

«
Κοκλέν ό νεώτερος ένεκα μεγάλων χρηματικών απω

λειών επαθεν έκ σφοδρά: μελαγχολίας. Μένει έγκλειστος 
έν τή οίκί/f του, ή νευρασθένειά του δέ επιτείνεται.

*
Ό νέος έπίσκοπος Θήρας έπέδωκεν εις τδν πρωθυ

πουργόν χ. Γ. θεοτόχην δύο πίνακας τοΰ μεγάλου Φλα- 
μανδοΰ ζωγράφου Άδριανοϋ φαν-" Οστανδ (1610-1685) 
μαθητου τοΰ Φράνς Χάλς. 0! πίνακες ούτοι, καθαρώς 
φλαμανδικής τέχνης, παριστώσι τδ εσωτερικόν μαγειρείου 
ολλανδικού και τδ ε Πανηγύρι τοΰ χωρίου». Τους δύο 
πίνακας έδώρηοεν αύτφ ή έν Πειρουπόλει δμογενής κυ
ρία Ροδοκανάκη, ήτις μέ πολλούς άλλους πίνακας υπερ- 
βαίνοντας κατά τήν αξίαν τδ ήμισυ έκατομμύριον έπλού- 
τιοε τήν Ελληνικήν Πινακοθήκην.

*
Ό 'Ιούλιος Ρενάρ έξελέγη μέλος τής ’Ακαδημίαν 

Γκονγκονρ.
*

Άπο τοΰ 1833 ειχον έξαφανισθή εις τό Μό αχόν 
ένδεκα εικόνες παμμεγίατης Αξίας, κομισθεϊσαι έχει εξ 
’Αγγλίας κατά τδν 17ον αιώνα. Ό ζωγράφος Μανουήλ 
Βιελάν εργαζόμενος είς τό ανάκτορου πρός επισκευήν 
εικόνων τινών, άνεκάλυηιε μέσφ πλήθους άλλων παρερ- 
ριμμένους τούς ένδεκα αυτούς πίνακας, Ανήκοντας όλους 
είς τδν χρωστήρα τοϋ Τισσιανοΰ.

*
Ό διακεκριμένος ζωγράφος κ. Κ. Παρθένης έπερά- 

τωσε τάς έν τιβ μηχροπολιτικφ ναφ τοΰ Άγ. Γεωργίου 
έν Πόρω άγιογραφικάς έργασίας του. *0  κ. Παρθένης 
είργάαθη άπό τοΰ παρελθόντος Μαρτίου, σπανίως δ' 
ελληνική εκκλησία ηύτύγ.ηοε νά κοομηθή τόοον καλλιτε· 
χνικώς. Ό Παντοκράτωρ εινε έν Αριστούργημα ζωγρα
φικής. Κάτωθεν είκόνισε τούς δώδεκα προφήτας και 
εις τήν βάσιν τοΰ θόλου τούς τέοοαρας Εναγγιλιοτάς. 
’Επίσης είργάαθη τήν εικόνα τοΰ δεσποτικοΰ και τάς 
τοϋ άμβωνος. Ή έργααία τού κ. Παρθένη συνδυάζει 
μετά μεγάλης επιτυχίας και τδν Βυζαντινόν χαρακτήρα 
τδν ίστορικώς παραδεδεγμένον καί τήν τεχνοτροπίαν 
τήν νεωτέραν. Αί αγιογραφίαι έγένοντο ονχι δπως γίνον
ται συνήθως, άλλα κατόπιν ειδικής και έπισταμένης 
μελέτης. Ώς πρότυπον έσχε τάς. εικονογραφίας τοϋ εν 
Δαφνίω ναού καί τοΰ Ρωσσικοΰ τοΰ Άγ. Νικοδήμου, 
ούτινος ως γνωστόν έπεξειργάοθη ό θείρσιος τάς παλαιός 
Βυζαντινός εικόνας.

* · I

Ό νομάρχης Πετρουπόλεως δι’ έγκυκλίου τον άπη- 
γόρενοεν εις Αλους τ.ύς εμπόρους εικόνων καί εικονο
γραφημένων δελταρίων ώς καί εις τούς γλυπτά; νά εκ
θέτουν είς τάς βιτρίνας τών καταστημάτων ή καί έργα- 
οτηρίων αναπαραστάσεις γυμνών σωμάτων. Ή απαγο
ρευτική διαταγή εινε κατηγορηματική. Ή Αφροδίτη 
τής Μήλου, ό ’Απόλλων, θεωρούνται ανήθικα έργα καί 
πρέπει νά κρύπτωνται είς τδ βάθος τών καταστημάτων. 
Τά έκθέματα πρέπει νά αναπαριστοΐν ανθρώπους ενδε- 
δυμένου: άπό κεφαλής μέχρι ποδών.

Καί δεν είνε μόνον αυτό. Κατ’ έτος ή ’Ακαδημία τών 
Καλών Τεχνών έκθέτει τά έργα τών σπουδαστών της. 
'Εφέτος όλοι ο! διοκοβόλοι, οί παλαιοταί, οί ’Απόλλωνες 
ήσαν σκεπασμένοι μέ φύλλα χάρτου, τά δποϊα άφηναν 
θεατήν μόνον τήν κεφαλήν καί τούς βραχίονας. Τοϋ 
χρόνον διόλου απίθανου οί Ρώσοοι λογοκριταί από υ
περβολικήν αιδώ νά παραγγείλουν είς ράπτας ολόκληρα 
κοστούμια διά τά γυμνά αγάλματα! ι

•

Κατ’ ειδήσεις έκ Βρυξελλών τδ ‘Εθνικόν Μουσείου 
ειχεν αγοράσει πέρυσιν αντί 1,700 φρ. μίαν παλαιόν 
εικόνα άποδιδομένην εις τόν Δαιδ Τενιέ. "Ηδη ανακα
λύπτεται δτι ό πίναξ αυτός ανήκει είς τδν μέγαν ζω
γράφον Ρέπραντ, ή δέ αξία του υπολογίζεται είς πλεί- 
να τών 200,000 φρ.

Ό κ Παρθένης έχει φιλοτεχνήση και τάς αγιογρα
φίας τοΰ έν Βιέννη Ελληνικού ναού του Άγιου Γεωρ
γίου, παρασχών κ' έκεϊ δείγματα πολυτίμου έργασίας.

"Εν μέρος τών Προφητών παραθέτομεν μετά τής 
είχόνος τοΰ συμπαθεστάτου καλλιτέχνου.

*

Συνεργάται τής «Πινακοθήκης» εκλεκτοί, ο! κ. κ. 
Ζ. Παπαντωνίου και Ν- Καζαντζάκης, οί ανθηρότεροι 
Αθηναίοι χρονογράφοι, καί ή καλλιτέχνις δεσποινίς Μα
ρία Σκούφου άπήλθον είς Παρισίους μέ τήν πρόθεσιν 
τής διαρκούς έχει έγκαταστάσεως. Τούς προσφιλείς φί
λους της ή «Πινακοθήκη» συνοδεύει μέ τας έγκαρδιω- 
τέρας ευχές.

★
Είς τδν αγαπητόν φίλον τής «Πινακοθήκης» κ. Α. 

Παρθένην, τδν έν Παρισίοις έγκριτον λογογράφον καί 
κριτικόν, Απενεμήθη ΰπό τής Έλλ. κυβερνήσεως τδ 
παράσημου τοΰ Σωτήρος διά τάς πολυτίμους υπηρεσίας 
τον είς τά Έλλ. γράμματα.

*

Άπέθανεν εις ηλικίαν 46 ετών, ό μέγας Βέλγος ποι
ητής καί δραματικός Βάν Αερβέργκε, ό φίλος καί Ισως 
οδηγός τον Μαίτερλιγκ,οϊτινες άμφότεροι θεωρούνται ώς 
αναμορφωταϊ τής Βελγικής φιλολογίας.

*

Έν ΜαντινεΙφ είς θέσιν Γκορτζοΰλι άνευρέθησαν 
260 αργυρά νομίσματα.

*

Ό Βέλγος γλύπτης Φάν-Βενλάν παραφρόνησα: έν 
τφ εργαστηρίω του, Απεπειράθη νά φονενση τήν σύζυ
γόν του διά μοχαίρας, τά τέκνα του διά πετρελαίου, 
δύο αστυφύλακας δι’ αιχμηρού ακοντίου. Συλληφθείς 
άπεμονώθη.

*

Έν Διέππη έγένοντο τή 27 ’Οκτωβρίου τά Αποκα- i h
λυπτήρια τοΰ Ανδριάντας τοΰ μουσουργού τοΰ «Σαμψώ- '
νος καί Δαλιδάς» Sans-Saens. Ό Ανδριάς εινε ό ύπδ |
τού Marquetie καλλιτεχνηθείς καί Sv ή «Πινακοθήκη» 
«δημοσίευσε πρώτη, κατάπαραχώρησιν τον καλλιτέχνου,

★

'0 βασιλεύς τής Αγγλίας παρήγγειλεν εις τδν Γάλλον 
καλλιτέχνην Φρανσοά Φλαμέ, μέλος τής Ακαδημίας, 
τήν εικόνα τής βασιλίοσης 'Αλεξάνδρας. Ή είκεον κρί- 1

νεται ώς ij έπιτυχεοτέρα δλων τών μέχρι τοΰδε γινομένων.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
’Εμβριθή καί πρωτότυπόν μελέτην περί τοΰ διασήμου 

άνθρωπολόγου Λο^πρόζο έξέδωκεν δ έγκριτος Ερμη
νευτής τοΰ Ποινικοϋ Δικαίου κ. Τιμ. Ηλιόπουλος. Ό 
Λομπρόζο ύποστηρίζων Ιδίαν θεωρίαν περί τοΰ <εέκ· γε
νετής έγκληματίου»; δογματίζει ίδιάζοντα τύπον τον Αν
θρώπου, τδ>*.£γκλη(ΐατίαν  άνθρωπον, διακρινόμενον 
δι\ Ιδίων ανατομικών χαρακτήρων.·Κατά τής θεωρίας 
ταυτης δι’ Αδρών έπιχειρημάτων αντεπεξέρχεται -ό κ. 
‘Ηλιόπουλος κηρύσσων τήν θεωρίαν ταύτην Αμέθοδον, ή
κιστα επιστημονικήν και συνεπώς απορριπτέαν.

Τά όνειρα κα» η τελεηάΟεια, ύπό Σ. Βλαβια- 
νοΰ. Ένδιαφέρουααν κάθε άνθρωπον — και ποϊος δέν 
ονειρεύεται ί—Δμελέτην ψυχολογικήν έδημοσίευοεν δ ειδι
κός διά τοιαύτας ρελέτας ιατρός κ. Βλαβιανός. ‘Ερευνά 
καθ' δλας τας έποχάς τήν Ιστορίαν τών ίνείρων άναφέ- 
ρων δσα· διεσώθησαν μέχρι: ήμών έκ τε τών Αρχαίων 
Ελλήνων, τών Ρωμαίων και τινα τών μεταγενεστέρων 
χρόνων.'Εξετάζει τά φυσιολογικά όνειρα, τά παθολογικά 
—άτινα κέκτηνται καί τήν σπουδαιοτέραν Αξίαν—καί τά 

. προφητικά (τηλεπάθεια/ Ατινα ένεκα οικογενειακού ουμ- - 
βάντος και ό συγγραφεύς πιστεύει ήδη,Έν τέλει τοΰ βι
βλίου 0 ουγή’ραφεύς παρατάσσει έρωτήματα πρός τούς 
αναγνωατας,οΰς παρακαλώ δπως έπϊστείλωσιν αύτοΰ πε
ριγραφής ονείρων καί φαινομένων τηλεπάθειας,διότι έξ. 
αυτών κολλά έχει να καρπωθή ή επιστήμη.

Οί μαλλιαροί πήραν κατήφορο. Με τόν τίτλον Χα
ραυγή, (γιατί όχι χαράβγί -, ·,) θά βγάλουν όχι τόν' κό
ρακα, αλλά φυλλάδα μηνιάτικη τής «έθνικιθς μας γλώσ
σας». Έθνικιά δέ γλώσσα έστίν ή ψυχάρικη.

"Οσοι θέλουν νά διασκεδάζουν ας έγγραφούν συνδρο- 
, μητάδες στό καινούργιο περιοδικό που «κάθε φυλλάδα 

της θάχη 16 διπλάστηλες στίλες». Συντάχτες·. τό παιδί 
τοΰ Πόνου, ό Φλώρος τής Άρτέμαινας, δ Φωτός τοϋ ' 
Μαυριδερού ‘και δ Καταπιόνας τής Παπαμόσκενας ! 1

, Νέον τόμον διηγημάτων έξέδωκεν δ Κώστας Παρο- 
ρίτης, τούς «Νεκρονς τάς Ζωήζ.. Περιλαμβάνει 14 
διηγήματα μί ζωήν γραμμένα καί άναπαριστώντα σκη- 

■ νάς πολλοϋ ενδιαφέροντος. Ή, «Πρωτομαγιά», ή «χα
μένη έλπίδα», το οσπίτι τής καπετάνισας», «μέ. τούς 
γύφτους», δ «Κόκκινος χορός» είνε τά ώραιότερα. Τό 
Αντίθετον πρέπει νά εϊπη τις διά τό «Πέρα από τα με- 
οάντικταν καί τό «Κοριτσάκι» τά όποια- είνε σχεδόν συ- 
χαμερα. Ή «μηχανή τοΰ τρελλοΰ», η «θομένή καμπά
να», «στο κάρρο»,. στερούνται .πρωτοτυπίας. και ίχουν 
κάτι τί τό κουραστικόν. . Διά τοΰ νέου βιβλίου του δ 
Παρορίτης στερεώνει τήν καλή φήμη του ώς ρεαλιστοΰ 

ναμιν είς τά πλεΐοτα τών έργων του. —
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Ε·’ς τ δ π ρ ο σ ε χ έ ς. φύλλο.ν

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
. Άεροάτατον ΖεππεΛίν.—Ό Γερμανός άερο- 

ναυπηγός κόμης Ζεππε/Ιν, στρατηγός, πρό ,αολλοΰ κατά- 
γινόμενος είς τήν Αεροστατικήν,- έπέτυχεν' έσχάτως είς ■ 
τάς δοκιμάς τοΰ τελευταίου του αεροστάτου, δπερ έχει 
σχήμα πούρου, Ανέπτυξε δέ ταχύτητα 5 6 μέτρων κατά 
δευτερόλεπτου.

"Ηδη διά τοΰ έτιτνχοΰς καί ίσχυρι,ΰ ουστήματός του 
κατασκεύασε νεώτερον αεροδρόμωνα διά τοϋ όποιου ελ
πίζει νά φέρη έκπληκτικά Αποτελέσματα. Ή ταχύτης ' - 
του κατά τήν δοκιμαστικήν πορείαν έφθαοε τά 16 μέτρα 
κατά δευτερόλεπτον ήτοι 54 χιλιόμ. τήν ώραν.

Λεκατόίίς·-—Ό παλαίμαχος ηθοποιός χ. Δεκατσάς 
έδωκεν έν τφ Δημ: ,θεάτρψ παράστασιν Αποχαιρετιστή· , 
ριον.Ύπεδύθη τόν Σάϋλωκ είς τόν s* Εμπορον τής Βε
νετίας» μετ’ Απαράμιλλου έπιτυχίας. Άτυχώς ό κ. As- 
κάτοάς άπεμακρύνθη σχεδόν τοΰ θεάτρου, μή στέργων 
νά έμφανίζεται ή μόνον κατ' Αραιότατα διαλείμααςα, .

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ2 ΕΛΔΑάΟΒ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

■ Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις εις 
Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. · και λί
ρας στερλίνας Αποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν ή .διαρ
κώς. ΑΙ είς χρυσόν καταθέσεις και οί τόκοι αυτών πλη- 
ρόνονται είς τό αυτό νόμισμα, είς 3 έγένετο ή κατάθεσ’ς 
είς χρυσόν ή 6Γ έπιταγής δψεως (cheque) έπί τοϋ εξω
τερικού κατ' επιλογήν τού δμολογιούχου.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρόνον- 
ται έν τφ Κεντρική) Καταστήματι και τή αιτήσει τοΰ κα
ταθέτου έν τοΐς ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καιαθίσεων

1 1J2 τοΐς Θ]0 κατ' έτ. διά κατ. 6 μηνών
2 » »0]0 - .
2.1)2 » 0)0
3 » 0)0-
4 » 0)0

Αί δμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
έκλογήν τοΰ καταθέτου δνομαοτϊ ή Ανώνυμοι,

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ-, . 
Άπδ τοϋ Α' |ΐένρι τοϋ ΣΤ' έτους

«ύρίσκονται «ς το. γραφεΐαν μ.ας, τιμώμενοι οί . : 

διηγηματογράφρύ. "Εχει ή πέννα τού χρώματα κάέ δύ· ΊΟ, 01 απλοόετοι όρ. 12.
— ' Διά το έξωτερικόν, η τιμή έίς χρυσόν. ,'

' ν

■ -, Ανέκδοτον Λοίηιια Ααιίκαοάτον, μετά σημεεώματοζ τον κ. ’ϊΐλ. Τοιτσέλη.

ΚάλΧιτέ^νής «οΛίτεύό^ιβνος, ί··τό Σπ. Δε Βιάζηί '■ ■ J ■ · '
Έ«ι τοϋ &zyion2.<>ioV9 διήξ’.η-μα- ίπό' Δ . 1. ΚοΧογεροπούΙξΟν'. '' .ΐ ;'· 

.φωτεινά» δνήγ^μμ. ino Σίβύλί.η$· , '
/ Κλεαρέτη; Δίπλα. _4

Haydtfal — Πέ-ργάμος. \ίρχα«>?.ο}·4καί ■
ΠοΜ^ατα Στεφάνον Μαρτζώκη, 'Ε&ήζ^^

ΙΙαρίΟίνϊΐΛ ζωή, νπίτΚάρμα Νιρβαμή. . - . ■170
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ΦΟΤΟ ΓΣΙΙΚΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΑΡ. ΛΑΊ ΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥ ΤΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΜΟΝΑΧΟΥ

'Οδόί Άγ.Μάρκου 1

ΑΘΗΝ ΑΙ

ΦΟΤΟΠΙΙKUIΡΑΦΙΙΟΝ ΙΙΡΙΝΊΕΖΗ
Clicli08 5ι ’ εφημερίδας, τ.ερι οδικά 

πολυτελείςεκδόσεις.
Άΰ-ijvat. ‘ Οδός Εδριμίδευ—Σωκράτονς 2.

Γ. Θ. γεηργακοπουλος 
“Εμπορος καί Αντιπρόσωπος Βιομηχανικών καί 

εμπορικών καταστημάτων εν Βόλφ.

T0UΠαραγγελία! χαι προμήβειαι παντός είδου; έχ 
εξωτερικού χαι εσωτερικού. ·

Εί διχ ό τ η ς μέταλλα, σιδηρά ακατέργαστα, σι
δηροδοκοί, κασσίτερος, τενεκέδες, μέταλλα έν ,γένει 
αγγλικά, βελγικά, σουηδικά, κλπ·, σωλήνες, τζάμια, 
υφάσματα, νήματα, οικιακά’ σκεύη, σιδηρικά, λινέ
λαια,-χρώματα·
. Μοναδικός είσαγωγευς διά τήν 'Ελλάδα έν γένει 
του άρίστου σφυρήλατου σουηδικού σιδήρου.

Γχαζομη^αναι, μηχανήματα έν γένει, πιάνα, μπι
λιάρδα, ρολά, γέφυραι.κλπ· κλπ·

Πάσα ζητουμίνη πληροφορία δίδιται τάχιστα.

Β. MARBYL
ROBES & MANTEA UX 

,SS. —’Οδός Έρμο* —58.
Εργασία Παρισινή.—Τιμάί.ίκτός συναγωνισμόν

Διδαόκάλί<$όα δριστοϋχος ζητεί
παραδόσεις· Πληροφορία παρ’ ήμϊν.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.· ■
ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ., -’‘"“ί Ν. Γΰξη. Φωτο

τυπία ιϊς μέγα σχήμα. Δρ. 1. Έπί χονδρού χάρταν 
δρ. 2. ■ ;■ > / / >·-

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ, κατά μετάφρά- 
αιν"Αγιδος θέρου.Τιμάταιδρ. Ι.’ΕπΙ Όλίανδικοΰ 
χάρτου δρ,.2.

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Δάοκαρη και- Π. 
Δημητρακοπούλού Δρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣ ΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίναξ Φρίξου Άρι. 
στέω;. Φοιτοτυπίι·. £ΐς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ» πίναξ L. . Pen-anlL. Φωτο
τυπία cig μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η ‘ΑΙΩΡΑ” H‘va£ Vigor. Φωτοτυπία είςμέγασχήμα
Δρ. 1. f

Ο “ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΎΜΦΗΣ·, ^αξ
llochmjrosse. Φωτοτυπία. Δρ. 1. ' ί

Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ TOY MAPΑΘΩ&ΌΣ·· τρίχρωμος
φωτοτυπία elf μέγα σχήμα. Δρ. 2. J

ΤΟ “ΟΝΕΙΡΟΝ,, θ· Bargelini φωτοτυπία. Δρ. 1. JΚΑΛΥΜΜΑΤΑ^ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
τοϋ Α',Β', Γ', Δ' Ε' καί ΣΤ' /τους πωλοΰνται (
εΐς τό γραφέϊον μας άντί 'δρ, 2,'. Διά τό.έξωτέ- ' 

ρικόν φρ. χρ. 2. : i ·.

/ · mowniAdmm: ■ Λ' .
Ό Πρακτικοί βίος τοϋ έμπορον Δρ. 2,50 .
ΊΔΟηγοί ίμπορονπαΜή/.ου » 2,00 ' ·, - ' ί
'Ιστορία τοϋ έμπορίου . 9 2(50- ’

. Έμπορενματολογία ® . 1,50
’Εμπορική- και βιομηχανική οικονομία » 2,50
’Εμπορική καί βιομηχανική νομοθεσία 2,50 -
Καταοτιχογραφία. Γεωργική. 1—
’Εγχειρίδιο» Γεωργικής .
’Εμπορική Γεωγραφία Σταμ. θεοτάρη

ίκΰοθείσα Οαπάναις ϋενοφ. ΔΛγουρα 5 5,—
Άπενβνντέον τφ κ. θεμιότ,, 8. Ζνγόνρα, ; 

όδός Σωνιέρου s.

Πωλείται βιβλιοθήκη έκ νομικών συγ-, 
γραμμάτων, πάντων δεδεμένων, είς λίαν 
συγκαταβατικήν τιμήν. ΠληοοΦορίαιπαο' 
ήμϊν. ' · ·

Μ

ΟΔΟΣ ΓΛAA?TQNOi‘
I ΠαβΛ τά Χαυσεΐα—A'. sdeoSos Δδοΰ Πατησίων

11ΊΠ Λ Ρλ-ΫϊΙΙΙ Α'ΚΙ βιί^~*α δεδίμένα ή άδετα άγορ&ζετε πΐ.η- 
IUU ΑΓΛΑΙΙΙΙί ™ ρώνοντες- 5 δραχμάί κατά μήνα.

| Λβ 5 δριαχμάς κατάμήναάγοράζείε

. ΜΟΪΣ1ΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ Βιολιά - Μανδολΐνα—
I Κιθάρες ^-Χοβάάρ —‘Εξαρτήματα — Μουσικά»'χάρτην.·
I Π I ΑΝ 50 ;

$

. - Β>|· ASHNAIS-EK T0V ΤϊΠΟΓΡΑΦΕΙΟΤ TON ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ANBSTH ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ :-λ


