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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
, Είς τήν ά. έφέτρς ρυνεδρίαοιν τής Αγγλικής Άρχ. 

σχολής' ό διευθυντής κ. Δ&κινς &μίλησε. λογοδοτ&ν 
περί τώγί έν'Σπάρτη ανασκαφων κής σχολής κατά τό 

. παρελθόν έτος, αίτινες συνοψίζονται είς τον. προσδιορι
σμόν· τής πόλεως Σπάρτηςυπό τοΰ ..έτάϊρόυ κ. Βάς, 

. ϊίς τήν άνακάλύψιν και μερικήν έπιοκευήν τοΰ,ναοΰ τής 
Χαλκιοίκου. Άθηνάς ύπδ τοΰ κ, ΔΙκκινς, είς τήν Ays- 
κάλυψίν νεκροταφείου τ&ν ελληνιστικ&ν χρόνων κάί τήν 
έξ όλοκλήρού ήδη έκοκαγήν τον Ιερόν τής ‘Ορθιας *Αρ- 

. τέμιδος, ένθα άνευρέθήσαν πλεΐοτα αναθήματα, 'άτινα 
άποδεικνύουν,δττ δέν έατεροΰντο καλλιτεχνικού αισθήμα
τος οί αρχαιότατοι Σπαρτιαται.Έπίοής.ή σχολή^Ιργάσθη 
έν Θεσσαλία (διά τ&ν κ.κ. Βάς καί Δρυόπ) καί έν Μυ·. 

,· καλυοσιή (διά τοΰ κ. Βούρροβς} ένθα ανεκαλύφδηααν 
- < ’ τάφοι τοΰ έκτου π. X αΐ&νος. Αί άνασκαφαί -αύτάι θά' 

' έίακόλούθήςοϋν Εφέτος. ’Η σχολή πρός τουτοις παρα-
. < σκευάζει κατάλογον τσΰ, Μουσείου ' τής Άκροπύλεως, . de mer). ■ 

έκ τ&ν έργαοι&ν δέ τ&ν εταίρων πλέον αξιοσημείωτοι , \
. ·. είνεή ουναρμογητ&ν (γλυπτικ&ν έργων τής Δνκοσούρας 

υπό τοϋ κ. Δίκλιένς,' atΙρευνάι τοϋ κ. Βάς els τά ανα
τολικά τής Λακωνίας καϊ έ!ς τάς. νήσους, τοΰ κ. Βόύδ- 
βαρδ είς' τήν' Μάνην, τοΰ κ, “Ασλουκ έν Χίφ, Ιτι αί 
μελέται τής ΔεσπΟινίδος'Άμιλτων περί τής.νεοέλλήνικής 

. . . λαογραφίας, τοΰ κ. Peet ,πβρΐ τ&ν προΐσζορ,ικ&ν χρό- 
■· νωνκαί τον κ. Τίλλυαρδ περί τής Βυζαντινής μουσικής.

-; ; ' Μετά τόν κ.Δ&κινς,όκ.Δίκκενςέξέθηκετάςέρ-
' γασίας του πρός συναρμογήν τ&ν τεμαχίων, τοΰ έν Λν· 

κοοούρφ κολοσσιαίου ''συμπλέγματος . ^ε&ν, έργου τοΰ 
. ΜεσσηνΙου όαμοφ&ντος. 7 ·

ν' '
’ Κατά τήν επί τή έπβτεΐψ τ&ν γενε&λίών τού Βίγκελ- 

. μαν' ούνεδρίαν τής Γερμανικής άρχαιόλ;; σχολής <&μί·.
■■■ ' λησεν ό κ. ΔαϊρπφεΙδ,πέρι· τ&ν άνασκαφ&ν as κατά 

τδ λήξάν έτος ένήργήσεν ή σχολή έν Περγάμφ, ΤΙ- 
ρυν&ι'γ ’Θίυμπίΐ}, Πύΐ& ,ΑαΙ ‘Ι&άκη, έπιδέίςας iv ipe-:

> - τείνάΐς προβολαϊς καή έιπΒιρΙάν εΙκόνων.'Σημαντικά- είνε'
τά, άποτελέσματα ίκ τινων άνασκαφ&ν,.1δίο>ς ΰής Τί-

-λ χ ?' QPv&osj διρτί εύρέ&ήσαν έν αύτή μνημεία βροσομοιά-( 
ζρντά πρός τά έν Κρήτη, &ς καί τής αρχαίας.Πήλου 

.. ; τον Νέσταρος, ήτις τϊ&εται ήδη είς τά βόρεια τής·'Τ&· 
<· φ/υλίας περί τό' Σαμίκόν, Είτά άμίλησεν δ πρ&ην 'ΐπο· :

διευθυντής τής Σχολής καί ήδη καθηγητής έν Ίνσπρουκ 
ί τής Αύοτρία; κ, Έραδερ περί τ&ν πρό εικοσαετίας

;· ανακαλυφδέντάιν;·'άγαλμάτβ>ν έπι τής Άκροπόλε&ς,' 
.. ' άτίνά εϊσί τής πρό .τ&ν Περσικ&ν πολέμων έποχής.
' ,. ,' Τούτων .ικανά αυνέπλήρώσεν: έκ διαφόρων τεμαχίων 

κατά τρόπον ϋάύμάστον,-επιδείζας έδσαρτως καί μέγα 
πλήθρς εΙκόνων. · ■ ' ■

*

*:

Έν Νέφ ’Αγχιάλφ . ifexoioi’dpSet»’ al άνασκαφαί. 
Άνεκαλύφ·9η ένας θολωτός ςάφος ,βυζα^ζινήςγεποχ.ής. 
Έν αίζφονδίν κτέρτόμ’α &ίως »1ςαλλούςτάφονς άνεν- 
ρί&η και διά τούτο υποτίθεται δζι-ίχει ταγή Ιερωμένος 
δσιις- φαίνεται καθήμενος.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Salon 190?.—Δύο έκ τ&ν έξοχωτέρων έργων 

’ τόΰ έφετεινοΰ Salon τ&ν' Παριοίων, ίσως τα άριστα, 
' δημοσιεύομε. Τόν ' Λέοντα' Bonnat, τόν ύπατόν τ&ν 

προσωπογράφων, εργαζόμενον την προσωπογραφίαν .τοΰ 
Προέδρου τής Γαλλ. Δημοκρατίας κ.· Fallierei, και 
τής έξοχωτέρας Γαλλίδος ζωγρί&Ου κυρίας Βιργινίας . 

’ Iiemont-Brelon τά εθαλασσινα πουλιά» (Les oiseaux

'■ ·■ * M-W'i .

Α. Πίλέγγερ.— Ή καλλιτέχνις δεσποιΰΙέ'Αιγλαίά ’ 
Πόλιγγερ ,'θά έμφανίσθή προοεχ&ς είς τό Δημοτικόν 
θέατρον, λαμβάνουσα μέρος είς'τήν «Χίμαιραν» τοϋ κ. 
Νέη^ ήτις θα δοθή ίιπό έρασιτεχν&ν. . ,

ΕΘΝΙΚΗ- ΤΡΑΠΕΖΑ THS ΕΔΛΑΜέ.
' ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ .

- Ή’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις els 
. Τράπεζικά ‘γραμμάτια και - είς χρυσόν ήτοι φρ. και λύ

ρας στερλίνάς έαζοδοτέας ε!ς&ρισμένην προθεσμίαν ή διαρ- 
. κ&ς. ΑΙεΙς χρυσόν καταθέσεις καί pl τόκοι αύτ&ν πλη

ρώνονται είς τδ αύτόνόμισμα', είς-δ fyevszo ή κατάθε'σ'ς 
els χρύάόν ή δι’ έπιταγής..δψεως (chique) έπί τοΰ έξφ- 
τερίκοΰ κατ* επιλογήν τοϋ όμάλογίούχον.

Το κεφαλάιον καί ot τόκοι τ&ν όμολογι&ν πληρόνον-
■ ται έν τ& Κεντρική} Καταστήματι καί τήαίτήσει τοΰ κα- :·γ. 
' ζαθέτου έντοΐς ύποκαταστήμασι τής Τρ,ιύτέζης.

Τόκοι καταθέσεων

διά κατ. 6 μην&ν
»
»
η · .
s

-1 1]2 τοΐς 0]0 κατ* Ιτ·.
2 > 0]0 ■»

■ . 2 1]2 » 0]0 » ■
,.' 3 . -,.» 0]0 »

4 - » 0] 0 ' » .

1 έτους
2 Ιτ&ν
4 έτ&ν
5 έτ&ν

At όμολογίαι τ&ν έντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
εκλογήν τοΰ καταθέτου'δνόμαοτί η άν&νυμοι.

/
ΤΟ •'ΧΛ.τΐΐΛ^ τμ» MCrxxtxs;

'l -



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ·*-

Π I Ν A Κ Ο θ Η Κ Η

ΤΑΝ γιά πρώτη φορά 

«μπήκα στό Μουσείο, 
στη πρώτη σάλα, ποΰ 

έχουν έκτεθεΐ όλα τά 

1\νεώτερκ .έργα τής γλυ
πτικής, ή ψυχή μου 

αναταράχτηκε, βχθειά 
κι' έξαφνιάστηκε σάν 

νκειδ- ξαναμαρμαρωμένες πάλι όλες τις ώρες 

τοΰ πόνου καί όλες τίς στιγμές τών διονυσια
κών παραληρημάτων,ποΰ έπέρασε στη ζωή της. 

Μπράτσα,ποΰ απλώνονται κάτασπρα κι’ άπ-λ- 

πισμένα, στόματα, ποΰ μισανοίγονται γιά ν’ 
αναστενάξουν καί δέν μπορούνε,παιδάκια, πού- 

ναι γονζτισμένα καί προσεύχονται, φαΰνοι πε

σμένοι πίστομα, τ'~........... . .· ...............

χαμόγελο τών πρωτογόνων επιθυμιών 
ρα στή γωνιά ό νέες δ δυνατός μέ τή ■ 
κεφάλι, ποΰ τόν αγκαλιάζει τό 

καί τον φιλεΐ μέ τό στόμα καί 

τά στήθη μέ τά νύχια—όλες 

στιγμές τής νεωτέρας ψυχής, που 

πόνο καί πεό πολύ στή χαρά καί

Έσπάσανε ή γραμμές τής ελληνικής αρμο
νίας κι’ άσχημίσανε άπό τό βάρος τής νεωτέ
ρας ζωής τά κορμιά τών ανθρώπων καί τών 

θεών.

ποΰ χαμογελούνε τό σζρκικό

------- - ------ ...... ~ · καί πέ·
δάφνη στό 

αιώνιον θήλυ 
τού σπαράζει 

μαρμαρωμένες 

υποφέρει στον 

στην άγάπη.

Ή Καρυάτις τοΰ Rodin σωρειάζεται κά

τω άπό τό βάρος τής στέγης—γιατί οί ώμοι 
της έγιναν πειό λεπτοί καί πειό εύκίσθητοι καί 

ή στέγη εγινε πειό μ.εγάλη.
Κι’ άθελα κυττάζοντάς την θυμάται κανείς 

έδώ τήν Καρυάτιδα τήν σεμνή καί περήφανη 

τοΰ Έρεχθείου τούς ώμους τούς δυνατούς καί 
σαρκώδεις καί τίς γραμμές τών μηρών της,ποΰ 

σιγοπλέκουν μέσα στον αλαλαγμό τών μ.αρμά- 
ρων τον ήρεμον ύμνο τής ζωής.

Πηγαίνετε στό Λούβρο και κυττάξετε τ’ 

αγάλματα τά ελληνικά. Καί πηγαίνετε στό 

Λουξεμβούργο καί ίδέτε τά σημερινά.
Έκεί ή ηρεμία, τό" χαμόγελο, ποΰ συνοψίζει 

Ιπάνω στά χείλη τήν όλύμ.πια χαρά τοΰ οργα

νισμού. Έκεΐ τά ώραία ζώα μέ τά δυνατά 

μπράτσα, μέ τά στενά μέτωπα, μέ τήν πανώ- 

ρηκ άντίληψι τοΰ άνθρωπίνου προορισμ.οΰ. Βλέ
πεις τούς έφηβους, στέκεις μπροστά των κι’ 

άπό το κορμί τους όλο άναδίδεται ή προσευχή : 
νάσαι ώραΐος. ευφυής, υγιής καί πλούσιος.

Καί χαμογελούνε. Πόσο είχεν άδικο δ Βά- 

γνερ νά λέη πώς . καί τά ερείπια ακόμα τοΰ 

ελληνικού κόσμου μπορούν νά μάς κάμ.ουν τή 
ζωη ύποφεοτή !

■Όχι μπροστά σ’ ένα έφηβο μαρμ.αρένιο, 

μπροστά σ’ ένα κεφάλι σπασμένο Αφροδίτης, 

μπροστά στον Απόλλωνα καί στον Βάκχο — 
νοιώθεις ολη τήν άθλιότητα καί τήν ασχήμια 

τού νεωτέρου κορμιού—τού κορμιού σου,καί τής 

νιωτίρας ψυχής—τής ψυχής σου.

.Πίσω άπό τά στενά τους μέτωπα ξανοίγον
ται οί μεγάλοι ορίζοντες τού ’Ιδανικού τής ζω
ής, νάσαι ώιαϊο ζώο καί ώραΐος θεός, ν’ ά*ε- 

βαίνης στον Όλυμ.πο καί νά φίλης τίς θεές, νά 

μην ύπάρχη μεγάλη άπόστασις θεού καί ανθρώ
που, ν’ άκολουθής κςςί ν’ άγγίζης τό άρμα τοΰ 

Διονύσου καί νά γελάς καί νά μεθάς μέ τον γέ
ρο Σειληνό.

Τί θά χρησίμευε στήν Άθηνα νά ξέρη τούς 

πάγους τών πόλων καί νά γνωρίζη τήν άσχή- 
μια τοΰ θρακός J Γιατί ν’ άνεβή στον Παρθε

νώνα, καί νά διαταράξη τό ζεφάντωμα τών ώ- 

μορφων θεών δ κοντός εκείνος καί άσχημ.ος καί 

σημίτης άπόστολος; '
Καί μήπως έχει βαθυτέρα σημασία άπ’ ό,τι 

μάς λένε οί δασκάλοι, ή τραγική εκείνη μορφή 

τοΰ Οιδίποδος, ποΰ έγέμισε άπο φόβο καί οίκτο 

τές ψυχές τών προγόνων ΙΙοιός ξέρει — ίσως 

είναι έγκλημα νά μαθαίνη κανείς, ίσως είναι 
αιμομιξία νά έμβαθύνη κανείς στά μ.υστήρια 

τής μητέρας Γης, ποιος ξέρει άν τό ψέμμα δέν 

είναι προτιμότερο, άνθρωπινότερο άπό τήν ά- 

λ.ήθεια Ή επιστήμη έχρεωκόπησε, «κήρυξε 

τώρα τελευταία δ Brunetiere έν όνόματι τής 

θρησκείας· ή επιστήμη έχρεωκόπησε, έκήρυξεν 

δ Νίτσε έν όνόματι τής δυνάμεως καί τής ώμορ- 

φιάς. Ό ενθουσιασμός γιά τήν έπιστήμη, πού 

είχε κυριεύσει τίς ψυχές τώρα καί πενήντα 
χρόνια έπεσε, είδαμε οί καρποί τής γνώσεως ή

σαν τά μήλα τά χρυσά τοΰ Δάντη, πούναι γε- 

ιιάτα στάχτη μέσα — κι’ ένοιώσαμε πώς τό δέν- 

κρο τής γνώσεως τοΰ καλού καί τοΰ πονηρού 
δέν έχει καμμιά σχέσι μέ τό δένδρο τής ζωής.

Ή έπιστήμη έχρεωκόπησε,αφού κατέστρεψε 

κι’ άσχήμισε τήν ψυχή.Μάς ε’σεισεν αρκετά,ώσ
τε νά μ.ήν εχωμε πλειά παρηγοριά μας τήν ελ
πίδα μελλούσης ζωής. Άλλ’ όσα μάς έδειξεν 

έφθαναν γιά νά μάς κάμουν ανυπόφορη τή γή
ινη ζωή.

Κι’ έτσι βλέπομε τή σημερινή ψυχή'νά συ- 

σπάται άπελ.πισμένη σ’ ολας τάς εκδηλώσεις' 

τής νεωτέρας τέχνης. Ή οδύνη, ή παραμόρ- 

φωσις ποΰ προξενεί ή βαρειά καί αλύπητος ερ
γασία, ή νευρικότης—αυτές είναι ή τρεις χα

ρακτηριστικές νότες τής γλυπτικής σήμερα. 
Κυττάξετε στό μουσείο τού Λουξεμ.βούργου.

Ό άγιος Σεβαστιανός σπαράζει άπό τούς 

πόνους, ένας χριστιανός μάρτυς, άσημος, άη- 
δής, είνχι ξαπλωμένος καί πεθαίνει, μιά γρηά 

κλαίει καί φιλεΐ τό έγγόνε της. Κι' έπειτα ή 
Δαναίς τοΰ Rodin, πού δέν μπορεί πλειά νά 

γεμίζη τό σταμνί της κι’ όλο νά τό βλέπη ν’ 
άδειάζη, έχει σωριαστεί μπροστά στό γεμάτο 

πηγάδι, πεθαμμένη άπό τήν κούρασι καί τήν 

άπελπισεά— φρικώδες γικτ’ είναι άληθινό 
σύμ.βολο τής ψυχής μας μπροστά στό πηγάδι 

τής ’Αλήθειας.
Έπειτα, νέοι ποΰ πεθαίνουν, ή Ενα ποΰ 

κλαίει γιατί αμάρτησε—κι’ άν υψώνεται κά

που έκεΐ ή Γαλάτεια ολόγυμνη, είναι μιά πα- 

οαφωνία μέσα στον μαρμαρένιό ύμνο τοΰ. πόνον 

ή πανώρηα γύμνια της έπρεπε άλλου νά παη, 
ύπόβαθρο νά γενή στήν ’Αφροδίτη τής Μήλου, 

συντοόφισσα στή γύμ.νια τοΰ ’Απόλλωνος τοΰ 

Μπελβεντέρ—καί οχι νά υψώνεται ύβρις καί 

πρόκλησις μέσα σέ τόσους,ποΰ κλαΐνε.
Κι’ επάνω άπ’ ολη αύτή την αίθουσα — σάν

Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗ
Στήν ανεψιά μου Μαρίνα.

Πρώτο χρόνο ποΰ γιορτάζεις 
Τ’ όνομά οου, Μαρινοΰλα, 
Πρώτο χρόνο, ποΰ ευωδιάζεις 
Καί οκορπής φεγγοβολή ! 
ΕΙα' Ιον, χρυσή παιδούλα, 
"Ανθος, άγγελος, αυγή.

Δε μίτρας άκόμη χρόνο, 
Ποΰ οι βλέπουμε μποοστά μας 
Λ’ά οκορπίζης κάθε πόνο 
Κάθε μαύρο οτοχαομό, 
Να γλυκαίνης τήν καρδιά μας 
Με το γελοίο τό χρνοό.

Στοΰ πατέρα σου τά στήθη 
Καί τής μάννας οου, Μαρίνα, 
Μόλις ήρθες ίγεννήθη 
Άλλος τέλειος ουρανός' 
Ήρθες κι’ εφερες τά κρίνα, 
Ήρθες κι' έφερες τό φώς. 

νά τήν άγιώζη καί νά τήν έξηγή ή μεγάλη ζω

γραφιά τοΰ Cormon, δ Κάϊν.
Ό Κάϊν δυνατός, ύψηλός, άγριος, πηγαίνει 

μπροστά μέσα στήν έρημο, διωγμένος άπό τό 

πατρικό σπίτι καί ή φαμελιά του έρχεται άπό 

πίσω.Οί γυοί του δυνατοί κι* αυτοί καί άγριοι 

παρακρατούν τίς αδελφές καί γυναίκές τους, 

ή γρηά μάννα κάθεται άπάνω στο φορείο πού
ναι γεμάτο κουρέλια κι’ άξίνες καί σίδερα. Θά- 

ναι βράδυ. Ό Κάϊν πηγαίνει μπροστά μ’ αν
ορθωμένα τά μαλλιά του,υέ τήν άξίνη στη μέ

ση του, αίματωμένη άκόμη άπό τό αίμα τ’ 

άδερφοΰ—καί μ.προστά του άπέραντη ή ερη
μιά, απειλητική καί μυστηριώδης.

Συμβολίζει, για μένα, τβν νεώτερον άνθρωπον 

δ Κάϊν αΰτος δ άπελπισμένος καί περήφανος 
καί τόν άγαπώ ώς άγαποΰμε Ο,τι μοιάζει 

μ’ «μάς.
Διωγμένοι κι’ εμείς άπό τήν θερμότητα τοΰ 

πατρικού σπιτιού,γιατί σκοτώσαμε ό,τι συμβό
λιζε τήν ευσέβειαν καί τήν ύποταγή, μακρυά 

άπ’ τήν άγάπη τοΰ Θεού, μπροστά στο μυ

στήριο 

νοι, 
άπό τά βάθη τά πειό μ.υστικά, κι’ ίσως καί τά 

πειό 

σω 
περισσοτέρα ποίησι, όταν ύψώνη τό μ.---------
γκρεμισμένος, παρά ό Γαβριήλ όταν τό ταπει-

____■. ..ντ..-. _ί ___ ~__  _ι ___

τοΰ ’Αγνώστου — πηγαίνομε κουρασμέ- 
έλεεινοί, απαρηγόρητοι κι’ ανίκητοι. Καί

ώμορφα τοΰ είναι μου, μ.ούρχεται νά τονί- 

τόν ύμνο τοΰ Κακού. Ό Εωσφόρος έχει 
------- :... —...... ..... — μέτωπο

νώνη νικητής. «Είμαι το πνεΰμ.α τό αιώνιο 

πού άρνειται» είναι ώμορφότερο άπό τό «γεν- 

νηθήτω κατά τό ρήμά σου» καί το αίμα, ποΰ 

βοά τοΰ αδελφού μέσα στ’ αυλάκια τής γης 

γεννά μέσα μ.ου περισσοτέρους θεούς παρά ολα 

τά «Ώσαννά έν "Τψίστοις»,ποΰ 0’ ακουστούνε 

τώρα επάνω άπό τήν «φάτνη τών άλογων».

ΚΑΡΜΑ NIPBAMH

Ή χαρά, ποΰ κλιΐ ή ματιά οου 
Καί οάν ήλιος φως σκορπάει 
Κι’ όλοι στέκουμε μπροστά οου 
Με καρδιά λαχταριστή, 
Γιά oi χρόνο δε με-ράει, 
Μά γιά μας οί&να κλιι.
Άφ’ τα οτήθη μου προβαίνει 
Ευχή εγκάρδια, Μαρινοΰλα, 
Άφ’ τό μόσχο μυρωμένη, 
Ποΰ σκορπής τριγύρω ιού, 
Νά oi σφίζω αγ> ή νυφοΰλα 
Στήν αγκάλη τή θερμή.
Κι’ Sv κατάλευκα ντυμένη 
ΕΙς τον γάμου τήν ήμέοα, 
Ντροπαλή, χαριτωμένη, 
Δε μ’ Ιδής έμπρός ο’ εσέ, 
Μιαν ευχή σου στόν αιθέρα, 
Κόρη μου, ύψωσε γιά μέ.
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Ό Bontial προ τϋς προσωπογραφίας τού Fullic’rts

Γι’ αύτδ καί σήμερα αργοκινεϊ τα κουρασμένα 
βλέφαρα καί αντιχρύζιι δύσθυμα τούς χαρωπούς 

τής ευθυμίας αγγελιοφόρους.
Συνωμιζ.ουσεν, όπως πάντα, μέ τήν ατμόσφαιραν 

τής οϊυνης του, ποϋ έμαΟεν ολα τά μ.υστ'.κά του' 
καί του έτάραξαν αυτές τής δυστυχίας του τήν 

ήρεμ.ίαν.
Βλέπει τριγύρω κι* έπειτα τόν ίυατόν του και 

άννστενάζει. Ή ιδέα 2τι Ο’ άποΟάνη έκεϊ μέσα, 
τοϋ σπαράζει τήν καρδιά, τοϋ φέρει δάκρυα στα 

μ.άτ^α, τόν πεθαίνει γρηγορότερα.
Καί ή συναίσθησις τής αδυναμίας του ρίπτει στδ 

πρόσωπόν του φρίκιαστικήν τραχύτητα. Στυγνός 
καί άγριος ολα τά βλέπει βλοσυρά καί τ’ αποτρο
πιάζεται. Το φώς τόν πλήττει. Ξ'συνείθησε νά τ’ 
άντικρύζη κΓ αναγκάζεται νά χαμηλώνη τά αρρω- 

στημένα βλέφαρα.
Ζή καί δέν ζή.

• ♦

Μά έξαφνα εκείνες οί φιλάργυρες άκτΐνες, ποΰ 
έγλύστρησαν άδόροδα άπδ τήν οροφήν κΓ ΐφώτισαν 
τήν αθλιότητά του και τήν γύμνιαν του, τουφ*ραν 

στεναγμόν ατά χείλη—στεναγμόν, ποϋ αντιλαλη- 
σεν όλο τδ κρήμνισμα τών πόθων του—κΓ αν·- 
ταράχΟη σύσσωμος

Έννο’ωσε, κάτι νά θερμαίντ, τούς κροτάφους του 
σάν χάδι, σάν πτεροϋγα απαλή . . . Στό παγωμέ
νου μέτωπόν· του έσκορπίσθη λάμψις κΓ ανιτρί- 
χλασε. Τδ χρόνιον σκοτάδι ήρχισ.ν άργά-άργά νά 
διαλύεται. Τδ αίμά του παίρνει ορμήν καί έλαφρά 

ροδίζουνε τά μάγουλα του' ζωντανεύει...

Τοΰ πόνου τό νανούρισμα, ποδ τουψαλαν οϊ τοί
χοι έως τώρα, μονομιάς έσίγησε καί καπολο νέο, 
σιγανό, μά εύθυμο καί πλάνο τραγουδάκι έτονίσΟη 
γύρω του, θαυματουργό, χαί τοΰ έξύπνισε τόν νοΰν 
και τοΰ ζωντάν ψ; τδ σ'μα.

Λί φθινοπωριναί άκτΐνες κάτι ξέθαψαν άγαπητό, 
κάτι, ποΰ κρύβει τήν ζωή καί τήν ελπίδα.

Σέρνεται,παραδέρνει μές στ’ άχύρινόν του στρώμα 
γλά ν’ άνακαλύψη μέ τό μάτι του τδ αντακείμενον, 
που μέ τήν αντηλιά του «σκόρπισε τήν νάρκην του. 
Γυρνά τ’ αποσκελετωμένου του κορμί μά αγωνίαν" 
μόλις άνασαίν Γ καί οί θαμβές του κόρες άντικρύ- 
ζουνε ένα μονόκ’ρο Σταυρό με κόκκινη κσρδέλλα, 
ξέθωρη άπό τόν χρόνο...

Τόν είχε λησμ.ονήση !
Μόνος του τον «κρέμασε τήν πρώτην’μέρα υψη

λά, έπάνω άπ’ τό προσκεφαλι τον. σ δν μαλασμέ
νου τοίχον' γ’ά νά παρηγορ’έται,σαν τόν αντικρύζη 
καί μέ τήν θ ίαν χάριν του νά δυναμώνη,ποΰ έλπιζε 
νά τόν γίατρέψπ, καί νά τόν ελευθερωτή. Μά ήλ

θαν έπειτα τοϋ μαύρου πυρετού αί νύκτες, τα παρα
μιλήματα, «πέρασαν τής άγωνίας οί-αιώνες καί 
ή πνευμονία εφώλϊασεν μές στό παλληκαρίσσϊο στή- 
Οός του καί τώλυωσε...

ΚΓ έτσι έλ,ησμ.ονήθηκεν ίχ’ϊ επάνω κρεμασμένος 

9 Σταυρός.
Τδ φώς, ποϋ έσζορπίσθηζ.ε στήν φυλακήν του 

λες καί δέν '«χύθηκε άπδ τόν Τίλϊο παρά άπό τήν 
χάριν καί τήν ζαλωσόνην τοΰ Εσταυρωμένου.Μει
λίχιο καί απαλό πίπτει στδ πρόσωπόν του καί φι- 
λεϊ τά βαθουλά του μάτια καί τά άσπρισμένα καί 
ξηρά του χείλη. Τον φιλεΐ άδ'.άκοπα. ΚΓ έκεϊνος, 
σάν νά κοινωνί) τά Άχραντα Μυστήρια, μ’ ανατρι-

·-< ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΦΩΤΕΙΝΑ

Σίς r0y πολυοίβαο τον 
πατέρα κ. Σ. Σ.

ι ΕΙΛΕΕ χαί φ·οέ;«ρ.5Μΐς, 'ςτήν άρ
χή μιά-μιά, ολόκληρες δεσμίδες 
έπειτα, αί φθινοπωριναί ακτίνες 
ώρμησαν μές απδ του φεγγίτου' 
τό θαμβό γυαλί χαί τίς πυκνές 
αράχνες νά φωτίσουύ ένα ετοι
μόρροπου δωμάτιόν, που έχρησί- 
μιυεν ώς φυλακή.

Πρδ ολίγου μόλις ’ξέφυγαν 
άπδ τά πατρικά των χάδια ζΓ έσκορπίσθηκαν στήν 
Πλάσι νά ’ξυπνήσουν τήν ζωή, άφοΰ νικήσουν τίς 
θιές του πένθους, πού πλανιόνται ώς τήν χαραυγήν, 
μέ σκήπτρου τδ βαθύ σκοτάδι : τίς Σκιές.

Ή πάλη πάντα ανισόρροπη.
Τά γηρατ ίά κι’ ή νείότη δέν μετρ’οδνται.
’Αμίλητες λοιπόν καί σοβαρές άφίνουν νικημ.ένες 

οί Σκιές τήν θέσιν τους μ’ αξιοπρέπεια κι’ απομα
κρύνονται. Σύρουν μέ τό άργό των βήμα τίς πολύ- 
πτυχ'ςΐσθήτές τωνκ’ εξαφανίζονται-αθόρυβα μέσα 
στα δάση.

Τά πυκνόφυλλα πλατάνια τίς φιλοξενούν μέ «ύ- 
χαρίοτησιν. Τδ φως Θαμβώνει καί κουράζει" 8έν τδ 
άν-χόμεθα. Μα ή σκιά παντού εύπρίσδ-κτος χωριί.

Καί οί ακτΐνές, τρελλαμένες άπ' τήν νίκην, 
τρέχουν, ποΐά νά πρωτοπάρη θέσιν καί εισδύουν 

αδιάκριτα παντού.

"Ετσι ΐφώτισαν καί το κτλλι,τδ σκοτεινό καί μου
χλιασμένο, τοϋ αρρώστου αιχμαλώτου. Τδ ανεκά- 
λυψαν τώρα πρώτην φορά, στις υστερνές τοΰ φθινο
πώρου ήμερες, καί τδ έγέμισαν μέ τά παιγνίδια των.

Έκεϊνος κοίτεται σέ μϊά γωνιά, παραιτημένος 
μήνες ατελείωτες στήν ξενητειά χωρίς ελπίδα. 
1 έρνει τ’ ώχρδ κεφάλι εις τά στήθη του" θαρρείς 
πώςξεψυχα... ’Ολίγες ώρες τ’ άπομένουνε ακόμα...

Αιχμάλωτος σ’ ενα Βουλ.γαροχ?ρι καί ετοιμο
θάνατος άπ’ τίς απεριποίητες πληγές, ποϋ «σάπι
σαν τδ σωμά του, βογγα καί παραδέρνει έρημος, 
κατάμονος. Τί τους γυρεύει τάχα τούς συντρόφους 
τής χαράς εκείνος, ποΰ κηδεύει μές στά στήθη του 
τής ίδιας του ζωής τδ φάσμα

174 V. Lemont · Breton θαλαιίόινά πουλιά
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χίλα ·μ’ ηδονήν καρφώνει τδ μεσοσβυσμένον βλέμμα 
του, πότε λιπόθυμο καί παρακλητικό καί πότε βλο
συρό και ανυπόμονο, έπάνω στό λησμονημένο·/ φυ
λακτό.

Τόν λούζει μιά κατάνυξις αγία καί γΐά λίγη 
ώρα τόν αποκοιμίζω... τόν αποπλανά...

• ·
*

Μέ τίς ’στερνές άκτΐνες ’ξύπνησε κι’ ή υστερνή 
χαρα στα μαραμμένα στήθη’ έκλεισαν γλυκά τα’ 
μάτια του κι’ εύρέθη σ’ ενα περασρ.ένον πανηγύρι, 
στα τρελλά του νειάτα.

Τό ακρογιάλι τής πατρίδος του κι’ οι βράχοι 
είν» χιονισμένοι. Ή θάλασσα γ μάτη άπό άφρι- 
σμένα κύματα καί βάρκες.

Λυτός σ’ ένα καΐκι μ’ άλλους πέντε χωριανούς 

ξανοίγονται έως τό κεφαλόσκαλο καί σταματούν 
έκεϊ, ανάμεσα σέ δύο κόττερα σημαιοστόλιστα, γε
μάτα παλληκάρια όπλοφόρα.

θά ρίψουν τόν Σταυρό στήν θάλασσα' ε’νε τών 
Φώτων.

Τό πλήθος ολοένα καταδαίν-ι στ’ ακρογιάλι 
καί άποσκεπάζει κάθε βράχο. Σέ 'λίγο άστράπτουν 
εΐς τήν Σκάλα και τά έξαπτέρυγα καί τ’ άγια λά
βαρα’ κι’ οί ψαλμφδίες διαχύνονται τριγύρω σάν 
θυμίαμα.

Γυμνός μές στό καΐκι μέ τους πέντε περιμένει.
Τδ ροΰχο, πώρριψε στις πλάτες του, εΐνε πολύ 

λεπτό γϊά τοϋ Γενάρη τ’ άφθονα τά χ>όν’α. Μά 
έκεϊνος εινε παλληκάρΓ δίν φοβ.ϊται.

Ό Προεστώς τής εκκλησίας απομακρύνεται ' 
ολίγον απ’ τήν συνοδείαν κι’ έρχεται εμπρός, κάτω 
άπ’ τήν άψϊδα, ποϋ ύψωσαν κι’ έστόλισαν ίλην τήν 
νύκτα οΐ ’περήφανες έκιϊνες έθνικ’ές καρδΐέ , ποΰ 
τώρα στέκονται στά κόττερα. Τήν έπλεξαν μέ δά
φνην, μέ γαλάζιες· καί μέ κόκκινες κορδέλλες·— 
σύμβολα τών πόθων των.

Ψάλλει τά ιερά τροπάρια ό Γέροντας καί τ’ ά
σπρα του μαλλιά καί τ’ άφθονα του γέν.’ίζ κυμα
τίζουνε στον άνεμον. Ό "Ηλχος, αντίκρυ του ϊσα- 
ισα, άναβαίνω μές άπ’ τά νερά τής Προποντίδος μέ 

μεγαλοπρέπεια αντάξια μέ τδ μυστήριον καί μέ τδν 
λειτουργόν καί χαιρέτα κι’ αύτός τδ μέτωπον εκεί
νο, ποΰ λαμποκοπά απδ χαράν καί αγιότητα.

Λάμπει ο Τίμιος Σταυρός ολόχρυσος στδ χέρι 
τοΰ παπά' λάμπει κι’ ή δψις του καί τά βαρύτιμα 
καί χρυσοκέντητά του άμφια 1

Όλ οι οι χριστιανοί σταυροκοπιοΰνται !...
Καί ό άρρωστος μές τ’ δνειρόν του αργοσαλεύει 

τδ δ·ξί του χέρι, γιά νά κάμη τδ σημεϊον τοΰ 
Σταυροΰ...

Τελειόνει τό τροπάριου τής εορτής καί διαλα- 
λεϊται τδ «έν Ιορδάνη...» ΚΓ έκεϊ πού ψάλλει ό 
Γέροντας : «καί τδ ΓΙνεϋμβ τδ "Αγιον έν ει3 ι πε
ριστερά.’...», πέτα άπ’ τήν άψϊδα περιστέρι κάτα
σπρο στον ουρανόν, ένφ συγχρόνως έξη σιδερένια 
σώματα βουτιοΰνται μές στήν θάλασσα καί οΐ χαρ
μόσυνες οί τουφεκιές γεμίζουν ιόν άέρα κΓ ηλεκτρί
ζουν τών ραγιάδων τις καρδιές.

Μάτι στεγνόν δέν μένει 1
Μά καί στοΰ αρρώστου τά βλέφαρα, τά απαλά 

κλεισμένα, γύρω άναβλύζουν δάκρυα...
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«Τδν πήρε !», φώναξε τδ πλήθος’ καί τδ όραμα 
του έξακολουθ.ϊάκόμη ζωηρό’ καί βλέπει αύτός τώ
ρα, ό πληγωμένος καί αιχμάλωτος Βουλγάρων, 
τον έαυτόν του μόλις δικαέξ χρονών μέ τδν Σταυ
ρό στδ χέρι κάτω απδ τήν άψϊδα.

Γονατιστός τον δίνει στον παπά' ·/.·.’ έκεϊνος—ώ 
στιγμή άγία, αλησμόνητη !—τσν προσκυνά και τού 
κρεμνα άλλον, μικρότερο·/ εΐς τδν λαιμόν του καί 
μονόκερον τοϋ Άγιου Τάφου μέ μεταξωτή κορ·' 
δέλλα κόκκινη' τδν εύλογεϊ καί λέγει;

«Σου δίνω τδν Σταυρόν αυτόν γιά φυλακτήριον 
»άπδ άρρώστειαν κι' άπδ τούς κακούς τούς δρό- 
»μους. Στόν δίνω για να σ’ όδηγη στην αρετήν 
»καί να σέ δυναμώνη στήν ανδρείαν».

’Ακούει κάθε λέξιν μέ ανατριχίλα... Βλέπει στδ 
πρόσωπόν τδν Γέροντα κΓ άποδειλιάζει...

Τδ ακτινωτόν του μέτωπον κΓ ή λάμψις τών 
ματ’ών του τοΰ θυμίζουν τας εικόνας τών Άγιων, 
πώχει ίδή στήν Εκκλησία’ και τα άγια έκεΐνα λό
για, ηνωμένα μέ τδν παφλασμόν τοΰ κύματος έρ
χονται μές στ’ αυτιά του σάν μιάς παναρμόνιας 
λύρας ήχοι, λύρας, ποΰ τήν ήγγισε πνοή αγγέλου 
στα ουρανία καί αντήχησε κάτω στήν γήν ή με- 
λφδία τη: I

Τδν βλέπει άκόμη καί ανατριχιάζει περισσότε
ρον. Είναι δ ίδιος δ καλός έκεϊνος Γέροντας, ποΰ 
τδν συμ.μάζ-υσεν άπδ τούς δρόμους καί σέ μιά αξέ
χαστη νυχτιά, πώλαμπε τδ φεγγάρι ’πάνω άπδ τον 
Σταυρόν τοϋ ΆηΤεώργη, τον ώδήγησ· μές στδ 
«Νυκτερινόν Σχολεϊον τών απόρων» καί τδν έμα
θε τά γράμμ.ατα. Ώ ! τδν θυμάται μέ ευγνωμοσύ
νην, μ’ ένα σεβασμόν βαθύ·/ καί άλυτον! Καί οσφ 
προσηλώνεται ό νους του στήν κατάλευκην μορφήν, 
στήν ήρ-μ.ην εκείνην αϊγλην, στήν σεμνήν μεγαλο
πρέπειαν, τόσφ Οαρρεϊ πώς μεταβάλλεται σέ πνεύ
μα άσαρκον άγάπης κι ϊέρότητος δ άγιος έκεϊνος 

Λειτουργός. ·
«

* *

Τδ θαύμα ξετυλίχθηκεν ολόκληρον !
Εξέχασεν ό δύστυχος γιά μιά στιγμή τους πό

νους καί τήν δυστυχίαν του !
Η άσβεστη φωτιά τής αιματοβαμμένης κι’ ά- 

μ.οιρης Μακεδονίας, πώφαγε τήν νειότην του' ό 
Βούλγαρος· φονιάς, πώρμησε μιά νυχτιά προδοτικά 
μ.ές στδ καλύβι του κΓ έσπάραξε τ' αδύνατα κορμίά 
τής γερομάνας και τής αδελφής του’ κι άρπαξε 
κι αύτόν απ’ τον λαιμό, ανίκανον απδ τίς μα
χαιριές, ποΰ πήρε τήν προπερασμένη·/ νύκτα σέ μιά 
συμπλοκή να υπερασπισθή τις δυό αγαπημένες του 
και έπειτα τον έσυρε στους βάτους, στα λαγκάδια, 
μέ τα μάτια σφαλιστά, γυμνόν καί νηστικόν, μέ 
άπλυτες κ·. ’ ανάλλακτες πληγές’ αί ύβρεις πάκουσε 
γιά τήν θρησκείαν και γιά τήν ΙΙατρίδα του’ ή φυ
λακή του’ τδ αποσκελετωμένου του κορμί’ ολα,μ.ά 
ολα αφανίσθηκαν μ: μιας απδ τήν μνήμην του’ 
καί έβασίλ-υσε τής πρώτης του ζωής τ ολόφωτο 
άστέρ: !...

Χύνει τδ ιερό κειμήλιου τριγύρω του τόσφ ώ- 
ραϊον φώς, ποϋ οπισθοχωρεί ρ.έ τρόμον τδ σκοτάδι I 

Ήταν ή εποχή έκείνη ή χρυσή, ποϋ ίϊχε κρεμα
σμένου τδν Σταυρόν στά στήθη του και μέ τδ όνομά 
του ξεθεμέλιωνε βουνά !

Τδν έτρεμαν κΓ οι βράχοι 1 Πάντα νικηφόρος 

έτρεχε μπροστά I
Αυτός τοϋ αγίαζε τά στήθη, τδ τουφέκι’ τον προ- 

φύλαγε, τδν βοηθούσε, τοΰδινε τδ θάρρος καί τοΰ 
στάλαζε γλυκε’ές έλπίδ ς.

Λύτος ήταν ή δύναμις γιά τούς συντρόρους του, 
καί δ Σταυρός ή ίδική του.

Τίποτε δέν τούς έχώριζε μές τήν ζωή, ποϋ άφ’ 
ου τήν έσωσεν άπ’ τήν κακίαν, τήν έχάρισ· στήν 
Πίστιν καί στήν γαλανήν Πατρίδα του.

Είχαν σφιχτοδεθή πειά άρρηκτα μαζή του δ 
Σταύρος καί ή Στ,μΛία' κΓ ήτανε τδ καθένα κΓ έ’να 
φρούριο άνίκητο γι’ αυτόν, π’ ώχύρωνε τά στήθη 

του απ’ τον εχθρόν!...
Χαμογελά τώρα στδν ύπνον του και ώμορφαί- 

νιι.Χάν εται σιγά-σιγάή άγριότης τής μορφής του... 
Σβύνεται κάθε γραμρ.ή οδύνης..

Σέ λίγο έρχεται στδν έαυτόν του’ ανοίγει τα 
θολά του μάτια κΓ άντικρύζει πάλιν τδν Σταυρόν, 
θέλει νά τδν κράτηση, νά τδν προσκυνήση. Κάμε’ 
μιά νά σηκωθη καί πέφτει... Μέ μιά στερνή κΓ 
υπέρτερη γιά τάς δυνάμεις του προσπάθεια τδ κα
τορθώνει’ στέκεται στά γόνατα, κΓ ένφ ολόκληρον 
τδ σώμά του κλονίζεται νά πέση, έκεϊνος μ’ άγω-

·!· ·!· 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ

ΤΟΎ ΚΑΝΟΒΑ

~Ω ' χαΐρε σΰ ποΰ ίσκλ,άβωσε; κι έζήτησες τά κλείση; 

τά τιλιό πλατειά σου Ιδανικά στή άκληρη πέτρα επάνω, 

η* έμπόρεσες σε νέα ζωήν αίώνια ν' άναστήσης 

της Τέχνης σον κάϋε όνειρο άπέραντο και πλάνο.

Κ' Ιλεύΰερος σάν πέταξζς άφ' τά δεσμά τής ΰλης 

σ’ έφερε ό Μιχελάγγελος πρδς τήν άϋανασία 

που βρίσκονται οΐ δημιουργοί τοΰ Λόγου και τής Σμίλης 

καί ώδήγησε τδ πνεΰμά σου στδ πλάγι τοΰ Φειδία.

’Έδωσες στους αρχαίους ΰεονς μιά νέα ζωήν ώραία 

και μιά γαλήνη αρχαϊκή στους νέους άν&ρώπου; δίνεις, 

και δέν γνωρίζει ή τέχνη σου σπασμούς χαράς ή δδύνη:.

‘Λνάστησες άχάλαστη κά&ε μορφή και Ιδέα, 

καί ή σμίλη σου αΙώνιο έχει βα&ειά σκαλίσει 

τδ δοξασμένο σου δνομα ποΰ ό Χρόνος δέν Γά σβύση.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

νίαν κατορθώνει νά συλλάδη τδν Σταυρόν. Τδν ξε- 
κρεμα, τδν φέρει μέ λαχτάρα στά στεγνά του χεί
λη, καί άγκαλιασμ.ένος μέ τδν θησαυρόν του πέ
φτει και σωριάζεται στδ άχυρόστρωμα...

* 
. * *

Ή χαρωπές άκτΐνες ’φώτισαν, πριν φύγουν άλ
λη μιά φορά τδν άμοιρου' κΓ έλαμψ: πάλιν ό 
Σταυρός και ή κορδέλλα του, ποΰ θύμιζε, Οαρρ.ϊς, 
pi τήν θωριάν της τδ αίμα πώσπειρε στις λαγκα
διές, κΓ ή αντηλιά των 'χύθηκε στδ παγωμένο 
τώρα μέτωπον τοΰ αιχμαλώτου. Ό ψυχρός ίδρως, 
σάν τά μαργαριτάρια τής αυγής, άνάβλυ^ε επάνω 
στούς κροτάφους του.

Τά χείλη του χαμογελούνε άκόμα καί τά χέρια 

του-σφίγγουν σφικτά τδ φυλακτό έπάνω στήν καρ
διά του.

Γιά Κοινωνίαν πήρε του Σταυροΰ τδ φίλημα’ 
γιά σάβανόν του τήν αγίαν χάριν Του καί έκοεμή- 
Οηκε χαμογελώντας, ’ρ.πρδς στήν ΙΙύλην τής Αι
ωνιότητας 1

’Ανέκτησε τήν λευθερΧα γ’α πάντα.

ΣΙΒΥΛΛΑ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

-ί· ο ZM'T’IAISJOS ·►-

κρύο τσουχτερό, 
Ησυχία έδασί-

ΚΑΝΒ ενα 
διαβολεμένο, 
λευε εκείνο τδ σκοτιινδ απο
μεσήμερο, αά·ι νάχε τδ κρύο 
πνίξει κάθε ζωή. Μόνο τά βια
στικά τών διαβατών βήματα 

, αντηχούσαν καθαρα πάτου στο 
δρόμο μέσα στήν ησυχία. Ms 
σηκωμένους γιακάδες μέ τα 
χέρια χωμένα στής τσέπες ή 

τρίδοντάς τα, έπερνοδσαν τρέχοντας σχεδόν. "Αλ
λοι πάλιν τραγουδούσαν μέ κομμένους άναρθρους 

ήχους ένα βιαστικό μουρμουρητδ τραγουδιού, ενώ 
κάπου-καπου ήκούετο καί ή μονότονη γκρίνια παι
διών,ποΰ δέν ήξεραν κι’ αύτά τί έχουν. Ένόμιζες 
πώς τδ πολύ κρύο έπιίραξε τούς ανθρώπους στδ 
κεφάλι.

1*8

Έγύριζε κι’ ό αρρώστημένοςζήτουλας μέσα στους 
δρόμους. Τδν εύρήκε αρρώστ ·χ μακρυνή καί διωγ
μένος άπδ τήν τρύπα,ποΰ κατοικούσ-, χωρίς λεπτό 
στήν τσέπη, έρημος, αδύνατος ακόμα νά δουλέψη. 
«κόντεψε νά π.Οάνη τή; π ίνας έδώ καί ‘μέρ ς, αν 
δέν άπλωνε μέ ’ντροπή τό εργατικό του χέρι να 

ίητιανέύη.
Στή σκοτεινή, τή μουχλιασμένη αποθήκη τοΰ 

καροτσέρη,ποΰ σπλαχνικά του άφησε μιά γωνιά νά 
κοιμάται κοντά σέ κάρα καί σέ χίλια σόνργα, από 
•χθες τδ βράδυ ξαπλωμένος,χωρίς μπουκιά στδ στό
μα του να βάλκ, νοιώθοντας τδ κρύο να τον περ
νάν) ώς τδ κσκκαλο, μύρια φαντάσματα μαΰρα απδ 
τοΰ "Αδη τά βάθεια βγαλμένα έδλιπε στή σκοτει
νιά πίσ’ άπ’ τά,κάρα νά χοροπηδούν καί τδ χάρο 

μέ δψι αγριεμένη νά τριγυρίζη στδ βρωμερό του 
στρώμα. Κι’ έννοιωθε τδ παγερό του φύσημΛ νά 

τοΰπαγώνη όλάκαιρο τδ κορμί καί σάν φεΐδι γλι
στερό ή ανατριχίλα νά τρέχη γρήγορη στδ μαραμ- 
μένο του πετσί άνασηκώνοντάς το.

Έκλειε τά μάτια μέ κόπο, θέλδνΐοφ νά διώξη 
τά μαΰρα τά φαντάσματα, νά λησμονήση, νά κοι- 
μηθή. Μά γρήγορά ή «έ?νί καί τδ κρύο τδν έκα
ναν νά τινάζεται ίπαρτά'ρ^&ντάς.

Σήμερα δέν μπόρόδσέ να σήϋωθη νά ζητιάνέψη. 
Νάταν καλά, νάταν γέρός I ήταν νέιδ'ς ίκόμά καί 
θά ζοϋσε μέ τή δουλειά του. Met τώρα, θά πεθάνη 

τής πείνας, καί τοΰ χάρου τά δόντια ΐά γυμνά 
πώς άστραφταν μές τδ σκοτάδι.

Μέ κόπο «σηκώθηκε καί στάθηκε στα πόδια,ποΰ 
έλύγιζαν. Σιγά-σιγά έσυρε τά βήματά του ώς τή 
χαμηλή καί πλατεία τής αποθήκης πόρτα. Τάτρε- 
μουλιαστά του δάκτυλα τήν άνοιξαν καί τό θαμπό 
τής ήμέρας φώς τδν έλουσε. Ναι, ήταν νειος ακό
μα' μά μοναχά τά μαΰρα του μαλλιά καί τά μαΰ
ρα άκατάστατα γένεια τδ φανέρωναν. Μακρύ καί 
κίτρινο τδ πρόσωπα άπ’ τήν άχάμια, έδειχνε σκιές 
σκούρες στά βαθουλωμένα μάγουλα καί κάτω απδ 
τά φρύδια,. Τά μάτια τού μικρά και σδυσμένα, τδ 
μέτωπο γεμάτο ζάρες χονδρές.

Έκλεισε πάλι τήν πόρτα καί σφίγγοντας κάτω 
άπδ τά κατακλείδια, πόΰ έτρεμ.αν, μέ δάκτυλα ξυ
λιασμένα τήν κουρελιασμένη κάπα, άρχισε νά σέρ- 
νη τώρα στους δρόμους δ άρρωστος δ ζήτουλας 
κοκκαλιάρικα πόδια μέσα σέ καταξεσχισμένα πα

πούτσια.
Ό βορήίς, καθώς ήρχετο θαλασσινός παγωμέ

νος, σουρώνοντας άπ’ τά στενά σοκάκια, έκανε τδ 
πρόσωπο νά τσόυζν), νά πονή, γδέρνοντάς το στδ 
διάβα του τδ απότομο.

Ό ήλιος θά κό·-τευε να δύσή, μα πουθενά αχτί
δα δέν έχώριζε. Σκοτεινιασμένο δειλινό ήταν όλά- 
καιρη εκείνη ή ημέρα. Χαμηλός ό βαθύσταχτος 
ουρανός, σαν απέραντη αρραγιστη πλάκα, έβαστοΰ- 
σ· τδ χιόνι,ποΰ απδ τδ πρωί «γύρευε νά πέση κατά 

γή?·
Έδιάδαινε ό ζήτουλας τούς δρόμους, απλώνον

τας τδ παγωμένο του χέρι στους αραιούς διαβάτες. 
Μά εκείνοι μέ χωμένα στής τσέπες τά χέρια, περ
νούσαν αδιάφοροι ιίαί βιαστικοί κοντά του.

Μπροστά σέ ένα φούρνο,ποΰ ή μυρωδιά τών ορε
κτικών φαγιών έφθανε ώς τήν άκρη τού δρόμου, 
εστάθηχεν δ φτωχός, καί διάπλατα τά μικρά του 
μάτια στηλώθήκαν μέ λάμψι αιφνίδια, λάμψι ά

γρια καί λαίμαργη στές χρυσωμένες κρούστες τών 
ψωμιών. ”Ω ! νά τδν άφιναν να μπή μέσα στον 
φούρνον εκείνον καί μέ ακράτητη αγρια χαρά, να 
σκύψη τδ κεφάλι και ν’ άρπάξη μέ τά δόντια, νά 
ξ.-σχίση, νά κομματιάση, νά φάγη, νά χόρταση σάν 
λυσσασμένο σκυλί εκείνα τά ψωμιά !

Καί αστραφταν τά πριν σδυσμένα του ματια καί 
ξεχάνοντας τδ κρύο, άφινε τήν κάπα ανοικτή μέ 
κρεμασμένα κάτου τά χέρια του.

— Τί θέλεις ; τδν ρώτησε άγρια ό φούρναρης.
— Ψωμί ! έφώναξε μέ σπαραγμό.
Κι’ήταν άγρια καί συγκινητική ή φωνή εκείνη 

ή βγαλμένη άπ’ τήν ναρδιά. Μα ό ψωμάς δεν τήν 
έπρόσεξε καί φουρνίζοντας τούς ταβάδες,

— Καρτέρησε, τοΰ είπε γ.λώντας, νά σου βγά

λω ζεστοφοΰρνι.

"Αχ ! ft κρύο τί κρύο ποΰ κάνει, κι αυτό 
#θύ νοιώθει βαθειά μέσα του, σάν κάτι νά τού 
τραβα, νά τού ξεκολλά τά σωθικά, καί να τον 

παρέλδη καί ύά <55 θλδίίξή} <ά μάτια και νά τοΰ 
άνιβάξ^ φαρμάκι ϋτδ στόμα,..

Έσφιξε τή< κάπα του V.i' εϊράβηξε νά φύγη.Ένα 
μεγάλο άρχ&νϋκδ άντιΧρυίε. Μές άπ’ τά τζάμια, 
μία γυναϊκα Ιλύέτάξέ του<. διαβάτες. Ό ζητιάνος 
«λαμέ νά σταθή. "Α όί πλούσιοι ! θά τδν διώξουν 
κι’ άπδ ’κεΐ. Με μίαν ανεξήγητη περηφάνεια «τρά
βηξε ίδ δρόμο του.

Περιπατώντας με λάμψι ακόμα άγρια στδ βλέμ
μα, έσκόνταψαν τά τρεμουλιαστά του πόδια καί 
κόντεψε νά πέση. "Ενα παιδί τδν είδε, έγέλασε καί 
τοΰ ρίξε στά πόδια μιά πέτρα. Έπόνεσε, γιατί ή 
πέτρα τδν έχτύπησε' δέν εΤπε τίποτε,μά γύρισε καί 
κυτταξε άγρια τδ παιδί.

Έβράδυα σε καί δ φτωχός κουρελιάρης γυρνούσε 

ακόμα στους δρόμους, χωρίς κανένας ακόμα νάΧτδν 
εύσπλαχνίσΟή. Μόνο γι’αύτδν έχάθηκε ένα κομμάτι 
ψωμί. Συλλογίστηκε πώς τά μαύρα του μαλλιά 
θά ήταν ή αιτία κι’ εύχήθηκε ν’ άσπριζαν εξάφέα, 
γιά νά τδν λυπηθούν.

Μές τδ σκοτάδι εΐδεμιάν εκκλησία. Ή πόρτα 

ήταν ανοιχτή κι’ ένα καντήλι θαμπόφεγγε μέσα 
άπδ τήν θολωμένη τζαμόπορτα. Ό ζήτουλας κον- 
τοστάθηκ» κι’ έσήκωσε μηχανικά κι’ άπδ συνήθεια 
τδ χέρι, νά κάμη τδ σημάδι τοΰ σταυρού. Μά τδ 
χέρι σταμάτησε στή μέση τού δρόμου του, καί δ 
φτωχός «τράβηξε μπροστά με λάμψι κακή στά μά
τια. Λές κι’ έκανε πείσμα τοΰ Θεού του, ποΰ τδν 
άφησε έτσι νά καταντήση. Καί τδν τυραννοΰσαν 
αλύπητα ή πείνα ή μαύρη καί τδ κρύο, πού σκο · 
τώνει.

Τά παραθύρια τών σπητιών κλειστά καί ή πόρ
τες σφαλισμένες. Νά χτυπήση νά τού ανοίξουν ; 
’Ανώφελα. ’Από παντού' τδν έδιωξαν. *Άς πάη 

στήν τρύπα του νά πεθάνη. "Αχ, ή πείνα,ή πεϊνα. 
Δέν βαστάει πειά. Μές τήν σιωπή τής νυκτδς μία 
φωνή σπαρακτική άκούσθηκε, φωνή άπελπισμένη.

— Πεινάω ! πεινάω !
Και •’δ σκελεθρωμένο φάντασμα σέρνοντας μόλις 

τά πληγιασμένα πόδια,«τουρτούριζε μέσα στον δρό
μο τον σκοτεινό.Ένα παράθυρό άνοιξε και μιά γυ
ναίκα έπρόβαλε πρόθυμη νά έλεήση.

Μα δέν διέκρινε τίποτε στδ σκοτάδι καί τδ πα
ράθυρο ξανάκλεισε.

Ο φτωχός δέν ακούσε ού’τε τδ άνοιγμα,ούτε τδ 
κλείσιμο τοΰ παραθυριού. Σωριασμένος σέ μιάν ά
κρη τοΰ έρημου δρόμου, ενώ τδ χιόνι άρχιζε νά πέ- 

φτη σέ μικρές τριλλές μπαρ.πακοϋλες, έννοιωθε 
ένα μούδιασμα αδιήγητοσέ ολο του τδ κορμί,ακούε 
μία βοή μεγάλη, ένφ τδ μυαλό του έμενε σχε
δόν σάν νεκρό χωρίς λαμμία σκέψι.

Κι’ ενώ μέ τά θολωμένε του μάτια μόλις διέκρι- 
ν« τις μπαμπακοϋλες άπαλα να τδν σκεπάζουν, 
άρπαξε μιά σκέψι μέσα στή μεγάλη παραζάλη τοΰ 
κεφαλιού του : Θ' ασπρίσουν τά μαΰρα του μαλ
λιά μέ το χιόνι κι’ οι άνθρωποι θά τον έλεήσόυν.

Κάτι σάν χαμόγελο πικρό θά θέλησε νά πέραση 
στά χείλη του, και άφισεν άντί έκείνου, τον παρά
ξενο μορφασμό ςτδ πρόσωπο τού πεθαμμένου.

KAEAFE.TH ΔΙΠΛΑ
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εις τα “ριτςατα,, ·*-
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΟΙΗΜΛΤΙΟΝ ΤΟΥ Α.. ΛΑΖΚΑΓΑΤΟΥ

Ό γνωστός άνά τδ Πανελλήνιον χαί έν 'Εσπε
ρία διαπρεπής ποιητής χαί ηθικολόγος συγγραφεύς, 
ό μέχρι τοΰδε τουλάχιστον μή σχών παρ’ ήμϊν τον 
έφάμιλλον έν τη σατύρα καί τή ψυχολογική έρεύνη 
τδν χαρακτήρων Ά ν δ ρ έ α ς Λασκαρατος, 
πλήν- των όσων έδημοσίευσε πεζών τε καί ποιητι
κών έργων, άφήκε τόμους όλους ποιημάτων καί 
πονημάτων φιλοσοφικοκοινωνικής ύλης ανεκδότων, 
άτινα δημοσιευόμενα ft’ άνεδείκνυον έτι μάλλον έκ- 
λαμπρον τό τετιμημένον αυτού δνομα. (α)

’Ανδρών τοιούτων καί τά ελάχιστα πνευματικά 
προϊόντα συντελούν εΐς τήν έτι σαφεστέραν καί άρ- 
τιωτέραν γνώσιν καί παράστασιν τών ιδεών αυτών, 
καί τήν συμπλήρωσιν τών βιογραφικών περί. εκεί
νων υπομνημάτων. Έν ποιημάτων, δπερ ό αοίδι
μος συμπολίτης άφήκε γεγραμμένΟν έπί τοίχου, 
καί περί ού ενταύθα πρόκειται λόγος, δέν εινε ανά
ξιον να γνωσΟη είς τούς τιμώντας τά εύγενή αι
σθήματα καί διερευνώντας τά περί αυτού. Καί τδ 
πράττομεν ευχαρίστως. .

Τά Ριτσατα, χλοερά παραλιακή πεδιάς νοτίως 
τού Ληξουρίου κείμενη, υπήρξε προσφιλές έπί μα- 
κρά θέρη ενδιαίτημα τού Λασκαράτου. Έν τή έκεϊ 
μικροί του εξοχική οικία, έγραψε πολλά καί ένε- 
πνεόσθη δ πολυγραφότατος λόγιος. Έν τή μονώ
σει του καί τή έρημίφ τού τόπου, συνεκέντρου έτι 
μάλλον τδ σπινθηροδόλον καί πολυγόνον πνεΰμά 
του, καί έρριπτεν δ οξύς αύτοΰ κάλαμος έν σελίσι 
τ’ απαυγάσματα τών κοινωνικών του μελετών καί 
τάς πτήσεις τής φαντασίας του.

Μέχρι βαθέος γήρατος μετέβαινεν έκεϊ, καί δταν 
πλέον αί όχληρίαι τών έτώντφ έπέδαλλον σωμα
τικήν άνάπαυσιν καί πνευματικήν ήρεμίαν, μ-τά 
πολλής του λύπης άπεχωρίσθη τών πολυφιλήτων 
Ριτσάτων καί έγραψε τδ εξής στιχούργημα, άπο- 
πνέον έν τή άπλότητι αύτοΰ άρωμα καλοκαγαθίας 
καί εύσεβείας καί έκδηλοΰν τούς συνδέσμους αυτού 
πρδς τδν ο’κον καί τδ κτήμα έκεΐνο, καί τάς περί 

πρόσκαιρου βίου σκέψεις του.

"Εχετε ’γειά Ριτσατα 

τώρα έγώ πάω καλιά μον 
κι άφίνω τά παιδιά μον 

νάρχωνται έδώ σέ σάς.

Στδ δρόμο τής ζωής μον 

σείς ήστενε ή χαρά της 

ΰάλΰή κι’ άλλος διαβάτης 
νά σας χάρη κι’· αύτός.

Μετράτε τούς διαβάτες, 

αγαπητά Ριτοατα, 

και στον καιρόν τή στράτα 
<?ά ίδήτεάλλους πολλούς.

Μετράτε τους καί λέτε 
ο’ έκείνονς ‘που &άλ&ούνε, 

οί παλαιοί σον ποννε 

δπον ’σαν πρώτα έδώ ;

Διαβάτες ήσαν δλοι 
κι’ έπήγανε καλιά τονς 

κι’άφησαν τά καλά τονς 
νά τά χαρήτε σείς.

Αύριο καί σείς περνάτε 
κα&ώς περάσαν 'κείνοι 
κανένας δέν ·&ά μείνη 

έδώ παντοτεινός.

"Οχι, εσείς δέν είσϋε 

ποσώς Ιδιόκτητοι 

δ,τι φάτε, ο,τι πιητε 
καί πάτε στδ καλό.

’Ιδιοκτήτης ένας 

καί μόνος έϊν’ δ πλάστης 

τον Σύμπαντος δ δράστης 
δ κύριος τον παντός.

‘Εκείνος είν’ δ μόνος 

άφέντης και διατάττης 
έσύ ϋνητέ, διαβάτης, 

φιλοξενείσαι έδώ.

Έν Δηίονρίφ κατα Νοέμβριον 1907.
ΗΛΙΑ2 Α ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ

(α) Βιογραφίαν ίκτινη τοΰ δνδρδς ιδε ίν ίμοϊς Κε- 
φαλλ. Σνμμίκτοες Τόμφ Α 706.

Λ ΕΛΕΝΗ

Μ I Α Μ Ε Ρ Α

Ήταν μιά μέρα δπον δεΰά ή αύγή 

Σέ μιά καρδιά πού στέναζε άπό πόνους

Μιάν άρμονίαν έχάριζε δειλή
Στούς πρώτους τής ζωής αιθέριους χρόνους;

Ήταν μιά μέρα πον άκουσα βα&ειά 
Κάτι νά μέ ξυπνά και νά φλογίζη, 

Μιάν άνοιξι στήν τόση χειμωνιά 
Κι αίσύάνίέηκε ή ψυχή νά φτερονγίζη.

Κάποιες χορδές τά χέρια μέ παλμό 

Αγγίζανε, και στή βοή τών Αρήνων 

Σέ πέλαγο ή ψυχή μον είρηνικδ 
Μέ τήν πνοήν έδιάβαινε τών κρίνων.

Μιά μέρα έφάνη ή κόρη τ’ ούρανον 

Πον σ’ ένα μυρωμένο μονοπάτι 
Μον άνοιξε τά κάλλη ένδς βωμόν 

Και τής ψυχής ζωγράφισε τά πλάτη.

£. ΛΑΜΑΡΗ

ΗΧΟΙ

Και στες βαθιές, ώ άκουγες, ννχτιές 

Νά κλαίη ή λύρα τόσο Απελπισμένα 

Πον στες στροφές μον έκείνες τές άειέές 
Τά δάκρνα νά σταλάζουν ένα, ένα.

Με δάκρνα καί μνρα στή ψυχή 
Αύρα τών στεναγμών σ’ έχω άναστήσει. 

Δέν είδες μιά ροδόλευκην αυγή 
Τούς ήχους σον μέ φώς νά πλημμυρίση.

’Εκλαίγαμε κ’ οί δνό μας μυστικά 

Κι’ ούτε φωνή στή σιγαλιάν έκείνη, 
’Αντήχησε γλυκά νά μάς με$α 

Μέ λίγη άγάπη, πό'&ο καί γαλήνη.

Και τώρα πον στά στή&η σέ κρατώ 

Τοΰ ήλιον τήν άκτίνα άντικρύζεις. 

Κι’ άν μοιάζης πληγωμένου άετδ 
Τδ κά&ε νέφος άφοβα χωρίζεις.

ΕΛΕΝΗ Σ· ΛΑΜΑΡΗ
181)



ΕΚΘΕΣΙΣ λ α εκ αρ ιδού

Αττικόν τοπεϊον

ΠΙΝΑΚΘΘΗΚΗ

Βάρκα στ’ -άκρογιάλι

ΜΙΑ Ε Κ © Ε Σ I Σ

ΤΑΝ εισήλΘον είς 
τήν αίθουσαν τοΰ 
«Ι1αρνασσοΰ»έν ή 
διωργάνωσεν έκ- 
Οεσιν τών ίργων 
της ή δ-σποίνίς 
Λασκαρίδου, έδο- 
κίμασα. μίαν έκ- 
πληξ ιν. ΎπέΟ.σα 
έτι ήτο έκβεσις 

έργων όλων τψν έν ΆΟήναις καλλιτεχνών. Και 
όμως τά 100 έκτεβειμίνα έργα ήσαν ολα ίδική της 

έμπνευσις, έφεραν ρλο; *'ρν τύπον τής λεπτής.καί 
ποιητικής άντιλήψεως, ήτις διακρίνει τήνχαριτω-

182

μένην καλλιτέχνιδα. Γίοία πρόοδος καλλιτεχνική 
και ποια χαρα τών οφθαλμών καί .ποια άνακούφι- 
σις αισθητική, έάν οί "Ελληνες καλλιτίχναι είχον 
τήν γονιμότητα, τήν εργατικότητα, τήν επιμέλειαν 
τής δεσποινίδος Λασκαρίδου. ΆφοσιωΟίισα είς τδ 
τοπεΤον, διέδραμε μέ φανατισμόν, ιεραποστόλου τής 
τέχνης πλεϊστα γραφικά τής Ελλάδος μέρη. ‘Α
φού απετύπωσεν έπϊ τής οθόνης ίλην τήν γλυκύ- 
τητα, δλην τήν διαφάν.ιαν, όλην τήν γοητείαν 
τής Αττικής Φύσεως, τής άνεξαντλήτου είς χά- 

ριτας καί ρ.ειδιαματα, εις φως και έρωτοτροπίας, 
αφοΰ ήχμαλώτισε τά κάλλη της είς τά ποιητικό
τερα δεσμό, τά δεσμά τοΰ χρώματος, ήΟέλησε να 
μας χαρίση καί άλλας Έλλην,ικάς τοποθεσίας. 
Ό Πόρος, τά Καλάβρυτα μέ τάς ιστορικά; των. 
μονός, τδ Οανμάσιον Πήή.ιον, ή Αιτωλία, ή Αίδη-

Καταρράκτης ΑΙδηψοΰ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Π I Ν A Κ ό © Η Κ Η
ψός, ή Τήν·ς ηύτύχησαν νά δ-χΟοΟν τήν ζαλλιτέ- 
χνιδα, ήτις ένεπνιύσΟη και εκεϊθιν πλήρεις κάλλους 
εικόνας. Τδ αΨβριυμα» εινε άπδ τά ωραιότερα 
έργα τής έκθέσεώς της. Μέ τδ άπαλον χρώμα είνε 
μάλλον ποίημα ή ίΐζών. Τά «Χωρικόσπητα» καί 
δ « Λγγυναρόκηπος» δεικνύουν μελέτην τοΰ φωτός 
αξιοζήλευτο·?. Κβμμία μονοτονία είς τά έργα τής 
δ. Λασκαρίδου. Ή «Χρυσή νήσος» μέ τδ άφθονον 
κίτρινου διαθέτει εύαρέστως, δσον και τδ «11ρδ τής 
καταιγϊδος»,τδ π·0αμμίνον έν.εϊνΟ χρώμα τής έπι- 
κρεμαμένης Ουέλλης. Ό «Καταρράκτης τής Αι
δηψού» εινε αρμονικός, δσον καί ή «Φθινοπωρινή 

πνοή»., γ.τ. σπουδή πλήρης δυνάμει»:, έργον τδ ό
ποιον δέν εινε ή μια πνοή’ θαρρεί τις δτι ό άνεμος 
ωθεί τδν χρωστήρα τής καλλιτέχνιδος, ήτις άπέ- 
δωπεδλον τδ φευγαλέου του στροβίλου εις τής ολί
γες πινελιές της, είς τάς γραμμάς τάς άβ.βαίας, 
άλλα και χαρακτηριστικός.

" Ή «Πηγή τής λήθης», τδ «Βορειαδάκι», μ’ ο- 

λην των τήν απλότητα εκφράζουν κάποιαν βαθύ
τητα αισθήματος, Τδ «Μέγα ρεύμα τής Πορ- 
ταριας», ή «Άποψις τοθ Πόρου» συνδυάζουν τήν 
πιστότητα τής άπειπονίσ-ως με τής τέχνης τάς α
ξιώσεις. Ή 3. Λασκαρίδου γνωρίζει νά έκλέγη τά 
τοπιϊα, άλλα γνωρίζει καί νά τά αισθάνεται καί 
έτι περισσότερον προσπαθεί να τά αποτυπώνη. χω
ρίς τδ γλυκύ μυστικόν τού Έλλ. φωτός νάχάνη 
ούτε ακτίνα.

Ό θεατής τών έργων της δέν εινε δυναιδν ή νά 

σταματήση έπί πολύ είς δύο πίνακας : Τής «Σε
λήνης τά φιλιά», και τήν «Νυκτερινήν φαντασίαν». 
Οί δύο· αυτοί πίνακες μέ τδ έξοχου μαγείας φώς 
τής σελήνης είνε δυο μουσικά! εμπνεύσεις, είνε δύο 
πίνακες, οΐ όποιοι ομιλούν,αντί μέ τόνους, μέ χρώ
ματα. Ή τέχνη τής δ. Λασκαρίδου «ΐνε μουσική 
έν τή ζωγραφική. Αν έντείνη τις τήν προσοχήν 
δέν ,ΐΛΊ· δύσκολο» νά δ'.ακρίνη πλανωμένους μου
σικούς ήχΟυς .επάνω είς -τάς λεπτοτάτας καί αρμό
νικας φωτοσκιάσεις.

Έν τή ανθογραφία δέν υπολείπεται ή καλλι
τέχνες. Τά «Άνθη γιά τή γλορτή της» είνε φυ
σικότατα, καί «ίςτήν-προσωπογραφίαν δέ δίδει πολ- 
λάς ελπίδας εύδοκιμήσεως- Ή «Γραία Πλακιώ- 

τισσα» έχει γραμμάς δυνατας. Αλλά κίί ή θαλασσα 
δέν άπέκρυψι τά μυστικά της άπδ τά διερευνητικά 
μάτ’α τής καλλιτέχνιδος. Τδ «Κόττερο* και ή 

«Βάρκα στ' ακρογιάλι» είνε θελκτικά.

Ή δ. Λασκαρίδου απέρχεται προσεχώς εις 
Παρισίους. Εκεί άλλοι ορίζοντες θά · διανοιγοδν 
πρδ τών οφθαλμών της. Άλλ’ή καλλιτέχνις, ή 
τόσον πολύ έμπνευσθεισα ύπδ τδν ούρονδν τής Ελ
λάδος, ή ζήσασα μέ τήν πνοήν τής Έλλ. ατμό
σφαιρας, είμαι βέβαιος ότι γλήγορα θά νόσταλγήση 
τήν 'Ελληνικήν της τέχνην.

ΔΑΦΝΙΧ

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ -**-

ΚΙΝΗΤΗ, με τά μάτια 

καρφωμένα στο μικρό 
λείψανο,'ποΰ ξαπλω
μένο ήτανε στο κρεβ- 
βατά/.t άπάνου, ούτε 

πνοή έβγαζε ή βα· 

ρυιόμοιρη μάνα. Βυ
θισμένη στην λύπη

τήν καρδιά της, λες καί άλλο 

παρά τδ άψυχο νεκρό κορμί.

'ποΰ «πλάκωνε 

κόσμο δέν εΐχε .

Αύτο είχε γλυκειά της άνάσασι· αύτό μονάχο 

της χρυσό καμάρι. Καί τό πρόσεχε —τό στό
λιζε αδιάκοπα' πότε έναν άνθό τούβαζε στό 

μέτωπο, πότε ένα φύλλο άπό τριαντάφυλλο 

στο χέρι, στά κίτρινά του άχνά δάχτυλα ένα 
θερμό φιλί, καί γιά δροσιά όσα «κυλούσανε στά 

μάγουλά της μαϋρα δάκρυα! ’Ατέλειωτα αύτά, 
ΐπρομήθευε τοϋ στεναγμού τό φουσκωμένο 

κύμα.
Έγελρϋσε ως τόσο τής γειτονιάς ή άσυλό- 

γιστη νειότη, καί αντιλαλούσανε γελοία καί

Ιβί

λόγια χαρωπά- χαρά στή μάνα ’ποΰ αγκάλιαζε 
τό παιδί της γελαστό· 'που άκουε τά περίερ

γα καί παρδαλά του λόγια.

"Οπως τό άπονο μικρό πλούσιο άγόρι δεί

χνει καμμιά φορά μέ ύπερηφάνεια σέ φτωχό 

συνομήλικο τής πρωτοχρονιάς τ’ άφθονα δώρα 
καί ριζοβολάει στή μικρή άθώκ καρδιά τοΰ 

φθόνου τό γινάτι, παρόμοια ή -καλόκαρδη ευ

τυχισμένη,’ποΰ κράζει μέ τρυφερής αγάπης τόνο 
τ’ ολοζώντανο μικρό της, ρίχνει φαρμακερή 

σαΐτα στά φυλλοκάρδια τής χαροκαμένης, ’ποΰ 

άψυχο έχει 'μπροστά της καί ακίνητο λείψανο 

πρλυαγαπημένο.
'Αλλοίμονο στή Μάνα, ’ποΰ προσμένει άπό 

ώρα σέ ώρα νά ’ρθοΰν νά σηκώσουν τό πεθαμ- 

μένο της παιδί ! σπλάχνα γλυκά ’ποΰ ξερι
ζώνει καί στή θίσι τους άφίνει μοναχή παρη

γοριά τής θρησκείας ή δύναμι! Πόσα δέν «’τάξε 
στήν Παρθένα πλούσια τροπάρια ή δύστυχη, 

καθώς τοΰ χάρου ή λαχτάρα ε’δερνε τήν καρ
διά της Πόσες φορές δέν έσήκωσε τά δακρυσμένα 

μάτια καί μέ πόνο έπρόβαλε τά τρυφερά τά 
στήθη ή νέα χαριτωμένη γλυκειά μητέρα γιά

νά μή ’δή νά σβύση τό άθώο τοΰ μικροί της 

χαμογέλιο. "Ολα ανώφελα- περιττή κάθε της 

δέησι. Ό κουφός και άσπλαχνες χάρος αυτήν 
έχει αρεστή οιασκέδασί του—νά ξεσχίζη καρ

διές και άπ’ αυτές νά βγάζη απελπισία καί 

τρόμο.
' Χρόνια τώρα ’περάσανε' ή πένθιμες μέρες

■ λησμονήθηκαν—μία μοναχή ελαφρά ένθύμησι

: κάπου κάπου ’σάν σύγνεφο, ’ποΰ άκαιρα σέρνει
δ αγέρας σέ καταγάλαζο ουρανό, έφερνε στή 

μέση το όνομα τοΰ μικρού παιδιού, ’πού βα- 

θυά στό χώμα λυωμενο μιά πέτρα μονάχη 

στον κόσμο πάντα έχει καί άπάνου σ’ αυτή 
διαβάζεται σκαλισμένο τ' όνομά του, σάν ένθύ- 

1 ' μησι περασμένης ζωής· δπως σέ τοίχο παμπά

λαιο φαίνεται κκμμιά φορά νά ξεφυτρώνη 

σκουριασμένο κεφάλι βκθειά χτυπημένου καρ

φιού, άπό το όποιο έκρεμότανε σέ άλλαις μκ- 
κρυσμένες ’μέρες κάποια εικόνα ’ποΰ διατη
ρούσε ολοζώντανη τήν μορφή προσώπου σεβαστού 

καί αγαπημένου! Αύτή ‘ναι ή τύχη άπό τ‘αν

θρώπινα— αλλάζουνε μ’ αυτόν τον τρόπο τής 
ζωής τά επεισόδια καί μεταμορφώνονται διαδο

χικά, όπως εις τά θέατρα ή σκηνή ’πού τώρα 

σέ φέρνει στό γέλοιο, αργότερα σέ θλίβει καί 

σέ καταπονεί Στό σπίτι ’πού ε’κλαιγε χθές παιδί 

νεκρό απελπισμένη μάνα, σήμερα δλόλαμπρη 

άπο χαρά αύτή ή ίδια μάνκ παντρεύει μ’ ώ- 
μορφονειό περήφανη μοναχοκόρη.

Οί χρόνοι, ποΰ άσπρομαλιάζουνε, ασημώσανε 

καί τή μαύρη της πλούσια κόμη. Άλλα και

νούργια νειάτα—ώριμες ώμορφιέτ, ’ποΰ αλλά
ζουνε μαζύ μέ τά χρόνια-· διότι κάθε άνοιξι φέρ

νει όμοια τά λουλούδια, ταις ίδιες πάντα καλ
λονές ό ήλιος ζωογονεί- άλλα τοΰ ανθρώπου ή 

μ.ορφή άκατάπαυστκ χαλάει—ή ψυχή αθάνατη 
άν ήνε, δέν δείχνει στό μάτι τήν θωριά της· τό 

σώμα όμως,’πού περικλειόμενη τήν έχει, σα
ρώνει, σωριάζει καί χάνει ταΐς χάρες του' ή

ατίμητη νειότη τόσο μόνο βαστάει, όσο και τά 

έλαφρότερα λουλούδια" χαλάει τοΰ ανθρώπου 

ή καλλονή και σε κάθε του πάτημα πάει ά'νώ- 
φίλα καί αύτός χωρίς νά τό νοή δλημερίς στον 

τάφο.
Ή φρόνιμη ηλικιωμένη γυναίκα,’που σήμερα 

γιορτάζει τής κόρης τόν γάμο, είναι ή ίδια 

αύτή ή άπκρηγόρητη νυφοΰλα’ποΰ τώρα χρόνια, 
δπως είπαμε, πολλά, εκλαιγε τό μικρό της νεκρό 

παιδάκι. Πόσο έχει αλλάξει ! «"γίνε μητέρα 

νοικοκυρά ή πανώρια νύφη—καί τό δάκρυ τής 

νέας καρδιάς εινε τώρα φρόνιμης χαράς ξεχεί- 

λισμα· Ή σεβαστή δέσποινα ένα μόνο ποθεί, 

νά νανουρίση στά γόνατά της τής κόρης τά 
χρυσά αγγελούδια. Έσβυσκν τά όνειρα τά πε

ρασμένα, καινούριες θαμποφέγγουν^ ελπίδες— 

άλλοι ’ξεφύτρωσαν πόθοι —άλλα σχέδια—στον 

ίδιο θεο άλλη δέησι- άλλα τάματα στήν ά

για τήν Παρθένα.

Έφόρεσε δ Πκππάς τά ώραΐα χρυσά του άμ
φια κζι -τό νέο αντρόγυνο ’βλογάει — άντιλαλοόν 
τά σήμαντρα τής ίκκλησιάς καί αρμονική ή λει
τουργία σαν θυμίαμα ανεβαίνει στου Άπλάστου 

τόν θρόνο, μαζύ μέ τήν δέησι τήν ταπεινή τής 

μάνας, ποΰ άλλο δέν άποζητάει παρά· νά ’δή 

ευτυχισμένη τήν καλή της θυγατέρα, ποΰ παρα
δίδει άγνή καί άθώα σέ ξένα χέρια.

Τό μυστήριο «τελείωσε—οί συγγενείς καί 

οί φίλοι φιλοΰν τά στέφανκ — ή χαρά σάν 
δροσόλουστο άγεράκι, δίνει ζωή στο παρθενικό 

πρόσωπο ’ποΰ κλίνει κουρασμένο στά μητρικά 
τά στήθη. Γελάει καί δακρύζει ή μακαρισμένη 

μητέρα, άλλ’ όπως κάνει μέ γλυκάδα ευτυχίας 

ένα ολόψυχο φιλί νκ δώση στοΰ παιδιού της τό 

κεφάλι, διακρίνει ξέμακρα πολύ ένα μικρό λεί
ψανο ’πού ξαπλών ένο στό απαλό του κρεββκ- 

τάκι ένα της δάκρυ άποζητάει και αύτό.

Κέρκυρα
THOMAS
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ΠΕΡΓΑΜΟΣ

Αί άνασκαφαϊ τής Περγάμου τό πρβτον ήρχισαν 
κατά τό έτος 1882 άπό τοϋ Αρχιτέκτονες Χχούμαν, δστις 
μετά έν έτος άπέοτειλεν είς Βερολΐνον τα πρώτα ανα 
καλυφθέντα μνημεία καλλιτεχνίας. Τήν δέ Αφορμήν τ&ν 
άνασκαφων τούτων Ιδωσε τότε πρώτος ό Ιατρός κ, Νι
κόλαος Ράλλης, διά τής Ανακαλύψεως μαρμάρινου τε
μαχίου μετ* Αναγλύφων. Τότε δ Μ. Ράλλης έξέδωκε Καί 
Ιστορίαν τής Αρχαίας Περγάμου. "Εκτοτε αί ανασκαφαϊ 
έξηκολούθησαν. διαρκέσαοαι μετά διακοπών μέχρι τοϋ 
1898 Κατά τά είη ταΰτα τ&ν ανασκάφ&ν άνεκαλύ- 

'φΛησαν σπουδαία μνημιϊα καλλιτεχνίας κινητά τε καί 
μή, έξ ών τά πρώτα μετεφέρθηοαν είς Βερολΐνον, στο- 
λίζοντα μέχρι σήμερον τάς προθήκας τ&ν Γερμανικών 
Μουσείων.

Τά μεταφερθέντα ταΰτα αρχαιολογικά μνημεία είς 
Βερολΐνον ήσαν έκ τ&ν Αριστουργημάτων τής Περγα
μηνής τέχνης, άτινα μόλις διεσώθησαν έχ τ&ν διαφόρων 
καταστροφ&ν, μαρτνροΐντα ήδη τήν πολυτέλειαν καί 
Ανάπτυξιν τοϋ τότε Περγαμηνοϋ πολιτισμού.

Ώς έκ τής πλούσιας συλλογής τ&ν Αποοταλέντων 
τούτων Αριστουργημάτων τής περγαμηνής τέχνης είς 
Βερολΐνον, προ όλίγων έτών, χάριν αύτών, έκτίοθη I 
διαίτερον Μουσείον έν Βτρολίνφ, δ~ου έτέθησαν αύτά 
χαί τό όποιον ώνομάσθη εΜουοεΐον τής Περγάμου».

"Εκτοτε at άνασκαφαϊ τής Περγάμου ήρχισαν τακτι- 
κώς Από τοϋ 1900, διενεργούμεναι κατ’ έτος επί τρεις 
μήνας Από 7)βριον έως 9)βριου ύπό τής έν Άθήναις 
Αΰτοκρ. Αρχαιολ. Γερμανικής Σχολής ύ.τό τήν διεύθυν- 
σιν τοϋ διαπρεπούς Αρχαιολόγου κ. Δαΐρπφελδ, διευθυν- 
τοΰ τής έν Άθήναις Γερμανικής Σχολής, τή σύνεργα- 
οία πάντοτε τοϋ τέως γεν. γραμματέως τοϋ έν Βερολίνω 
’Ινστιτούτου κ. Κόνζ δοτις όμολογουμίνως ύπέρ των 
άνάοκαφ&ν τής Περγάμου προοέφερε πολλάς θυσίας 
και κόπους, και Αλλων Γτρμανων Αρχαιολόγων, οί ό
ποιοι μεταβαίνοναιν εκεί κατ’έτος. Είς τόςάναοκαφάς 
ταύιας άπδ τοϋ 1900 παρευρίσκεται πάντοτε καϊ 0 δια
πρεπής Αρχιτέκτων μηχανικός τής Γερμανικής άργαιολογ. 
Σχολής Αθηνών κΠανάγΐόιΙής Χοΐροος, δστις Αποκλει- 
οτικως έ.τιδίδεται είς τήν καταμέτρησιν καί βχεδΐαοιν 
Απάντων των Ανακαλϋπτόμίν&ν οικοδομημάτων.

Είς τδ Ιξαειές διάστημα των άνιΙΟκαφών τούτων, 
τά σπουδαιότερα άνακαλυφθίντά έχ τ&ν Ακινήτων 
μνημείων ιινε τα έξής : α') ή κυρία πύλη Ιής Άκρο- 
πόλεως, β') ή μεγαλοπρεπής κάτω’ Άχορά τής Άκρο- 
πόλεως, γ' 1 μεγάλη οικία πδσϋιτίσυ TtvSi, δ'\ τό μέγα· 
ρον τοϋ Ύ.ιάτου 'AitAAaV, S') τό έχ τρι&ν τάξεων συγ
κείμενον γυμνάομν, Ot’} ή ετύΐή τοϋ γυμνασίου fidl ζ') 
δρόμος τής Άκροπόλίως, Έκ θέ τ&ν xivfjf&V »ά όΧόθ-' 
δα άκρα, ή κεφαλή fat Μ. Αλεξάνδραν ΐόρίσκομένη 
ήδη είς τδ Μουσείον τής ΚωνίηΛντίΧότίΗόέειος, 6 ‘Ερ
μής τοϋ Άλκαμΐνουςγ χρνάσϋς , τμ.ίμένά ΚβΙ
ταΐτα είς τδ Μουσείου ιής Κωνοςβνί&ΜΜόλίΜί, ή **· 
φαλή τής Φαύοτας, μερικά μαρμάρινα άγάλματβ, ά ά- 
οτυνομικδς νόμος (έήιγραφή), αί δημαρχικοί διπτάξέιό 
(έπιγραφή/ και κολλά Αλλα Αγάλματα και ο.-ΙΟνδαΜί έ
πιγραφαί κείμενοι είτυχώς είς τδ Μσυσέϊύν τής ΙΒρ-. 
γάμου Αί Ανασκαφαϊ αδπαι θά έξακολουθήσωσι τούλά- 
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/ιοτοι· έπι μίαν 25ιίαν, μέχρι τελείας έκκαθαρίσεως τής 
Άκροπόλεως

Ήδη α! έφίτεινάί αναοκαφόί ήρχιόάν κατά τάς Αρ- 
χάς τοϋ μηνάς Σεπτεμβρίου ύπδ τοΰ ΛΟθηγητον κ. ΔΟΐρ- 
Λφελδ έπι τοϋ Γυμνασίου των νέων καί έπί τοϋ λόφου 
Γιγμά ■τεπέ μετά έινενήκοντα περίπου ίργατ&ν. Μέχρι 
σήμερον δΐν ανεκαλύφθη τι τδ σπουδαίου, έκτδς έπιγρα- 
φών τινων ρωμαϊκής ίποχής. Αίέργαοίάί εοταμ&τήοάν α- 
νευ ούδενδς Αποτελέσματος. Όδγκος τ&ν έργαοιων ΧΆί ή 
οτερεότης τοϋ έδάφους δεν έπέτρεφε νά έξετα-ιθή. όλο- 
τελ&ς ό λόφος, έντός τοϋ οποίο μεγάλοι ελπίδες ύπάρ
χουν δτι θέλουσιν άνακαλυφθή πολύτιμοι σαρκοφάγοι 
χατά τδ προοεχές έτος.

Αί έφετειναι άνασκαφαϊ ύτήρξαν πλούσιοι εΐς έπι- 
γραφιάς, αί όποΐαι ευρέθησάν είς τδν πλησίον toO Γυ
μνασίου εύρεθέντα ναόν, δστις ύπΟτΐθεται, δτι είνε μάλ
λον τον “Ερμου παρά τσΰ Ήρακλέους ή Άσχληπιοϋ, 
ο>ς· ένομίζετο, τυγχάνει δε χαί ρυθμοϋ δωρικού. Τδ 
παρά τδ Γυμνάσιού στάδιον όλοτέλώς έκα&αρίσθη.

Είς τάς Αναοχαφας παρεόρέθησαν έπίσης κάί ό 
ό 'Ελβετός Αρχιτέκτων, χ. Σβάτίμαν, ό κ. Πωρερ 
χαί ό χ. Ζοχοτάλ, ως έπιστάται δε των Ανασχαφων 
οί κ. κ. Κουμόπουλος καί Γ. Παρασκευόπουλος καί ό 
γλύπτης κ.· Ίάκ. Ρήγος πρδς συγχόλλησιν τ&ν κατε
στραμμένων μαρμάρινων Αγαλμάτων, τ&ν Χειμένων έπί 
τον Γυμνασίου.

Π Α Γ Α Σ A I

Αί περί τ&ν Παγασων διατηρηθεΐσαι έκ των Αρχαί- 
ονν συγγραφέων ειδήσεις δύνανται να καταλάβωοί τριών 
έως τεσσάρων στίχων διάστημα εντός ενός βιβλίου.

Μελετωντες δμως τά ερείπια αΰι&ν και προτού α
κόμη τά άνασκάφωμεν, λαμβάνομεν Ιδέαν μτγάλην περί 
τής πόλεως ταύτης.

Πρώτον ή περιοχή των τειχών αύτής ιίνε σχεδδνγι- 
γαντιαία, άνωιέρα πολλ&ν μεγάλων πόλεων καί αυτών 
τών Άθηνΰν. Τά τείχη άρχόμενα άπδ τ&ν πηγών, αΐ. 
τινε- νΐν καλοΐνταϊ Μπομτουλήθραι, ανέρχονται νοτιο- 
δυτικ&ς έπι τού ΰ.τερκειμένου ορούς, οί τήν μακράν 
κορυφήν καθ' όίην τήν δυτιχήν πλευράν κατέχουσι διή- 
χοντα διά τής πεδιάδος καί των παρά τήν θάλασσαν 
λόφων μέχρι τον οημερινοΰ φάρου.

Ό τρόπος τής οίκοδομίας αύτων εΐνε τού τέλους τοΰ 
Ε', αί&νος π. X ήτοι χρόνων άριστων εχει δε γείνει 
τό έργον μετ’ έκίάχτου έπιμελείας και έκ τοϋ πλάτους 
καί τ&ν πολυαρίθμων πύργων, οϊτινες τδ ένισχύουσιν 
άπσδεικνύετάι δτι ήτο Ισχυρύταιον.

Διά ίήν κατασκευήν έργου τοσοϋτον πολυδάπανου ά- 
KjjttitO πρωτίαεσις οΐχόνΐ’μική ευρωστία πρώτης δυνά- 
(εειύς, θιάει κατά τάς μέτριαίτέρας εκτιμήσεις αί ■'α’ά· 
γφΐ θιά εό τείχος τοΰτο χαί τους πύργους του ΰπερβαί- 
νσυβι τά θ&ϋ έκητομμύ^ΐα σημερινών δραχμών.

BA itiji tif 8τι τότέ είχαν δούλους καί κατεσχεύα- 
ζόΡ εθ έργα άνευ δαπάνης' τοΐτο είνε πλάνη- διά τόν Α- 
πίσθοταίον λόγον ότι σύχί οί δούλοι, άλλ* οί ελεύθεροι 
έσχίδΐάςον χαί έπεοτάτουν εις τήν κατασκευήν πληρώ- 
νόμϊνοι, αυτοί δέ όί δόίλόιχ'α! άν δέν έλάμβανον άντιμι- 
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σθίαν, είχον άνάγκην διατροφής' Αλλ’ εΐνε Αποδεδειγ
μένου δτι καί Αντιμισθίαν έλάμβανον.

"Αν είς τά τείχη πραοθέση τις καί τάς δαπάνας διά 
τήν κατασκευήν τοΰ έκτελουμένου ύδραγώγείου έκ τής 
Μοκρυνίτοης πρός μεταφοράν τ&ν έχει ύδάτων είς Π-- 
γασας διά μέσου τ&ν βράχων θα ΐδη δτι άπητεΐτο 
πράγματι μεγάλη ευρωστία οικονομική, αύτή δέ προϋ
ποθέτει πολιτειακόν δργανισμδν πρώτης τάξεως.

"Επειτα οί αρχαίοι δΐν ήθελον κατασκευάση τόσον 
μεγάλην περιοχήν, άν δέν ήτο Απολύτως χρήσιμος' δθεν 
τά τείχη προθποθέτουσιν μέγαν πληθυσμόν 200 χιλ. 
περίπου κατοίκων έντός τής πόλεως ταύτης. “Ανευ με
γάλου έμπορίου, άνευ έπιμεμελημένης καλλιεργείας καί Α
φθονου παραγωγής, δ πληθυσμός ούτος δέν ήδύνατο νά 
ύπαρξη.

Διότι, ώς άπεκάλυψαν αί άνασκαφαϊ, είς τήν πόλιν 
ταύτην συνεκεντροϋντο άνθρωποι έκ πάσης γωνίας τοΰ 
τότε γνωστού κόσμον. Έκ των έπιγραφ&ν αΐτινες εύρέ- 
θησαν αντιπροσωπεύονται είς Παγασάς ού μόνον αί πλεΐ- 
οται πόλεις και χ&ραι τής κυρίως “Ελλάδος, αί Άθή- 
ναι, ή Κόρινθος, αί θήβαι, ή Τεγέα, ή Μαντινεία, ή 
Άχαία. ή Θεσσαλία και πολλοί άλλαι και πλεΐσται τής 
μεμαχρυσμένης “Ελλάδος, έκ τής ’Ιταλίας και Σικε
λίας δ Τάρας, αί Συρακοΰοαι. ή. Κατάνη, ή Μεσσήνη, 
τδ Ρήγιον- έκ Λιβύης ή Καρχηδών, ή Κυρήνη- έχ τής 
Αίγύπτου ή Μέμφις, τδ Πηλούσιον' έκ τ&ν νήσων ή 
Κρήτη, ή Κύπρος, ή Λέσβος, ή Σάμος, ή Πάρος καί 
πολλοί άλλοι· έκ τής Φοινίκης ή Σιδών,ή Τύρος, ή 
"Αραδος, ή Γάζα' έκ Μ. ’Ασίας ή ’Ιωνία, ή Αίολίς, 
ή Τρωάς, ή Βιθυνία, ή Χαλκηδών έκ τοδ Πόντου ή 
'Ηράκλεια, ή Σινώπη, ή Τραπεζοΐς· έκ τής έλληνικής 
Χερσονήσου τό Βυζάντιον, ή θρφχη, ή Μακεδονία διά 
διαφόρων πόλεων, ή "Ηπειρος, ή ’Ιλλυρία, Ακόμη χαί 
βάρβαροι έκ Δαλματίας και δύο Πέρσαι.

Τί δηλοΐ ή παισπερμία τ&ν λα&ν τούτων έν Παγά- 
σαΐς ; έμπόριον Ακμαίου, παραγωγήν δφθονον, πολιτι
σμόν έξαίρετον ένταΐθα αυνεκεντροϋτο καί άντηλλάσ- 
οετο ού μόνον τής Θεσσαλίας ή παραγωγή, άλλά καί 
θλης τής ‘Ελλάδος.

“Ο έξωτερικδς πύργος τής πόλεως εΐνε πολύ αρχαίας 
έποχής, τοΰ 3ου ή 2ου αί&νος π.Χ. Αί έπιτύμβιοι πλά
κες, αΐτινες εύρέθησαν έντός αύτ&ν, κέχτηνται μεγάλην 
άρχαι-λογικήν Αξίαν, κοθ’ δσον αί έγχρωμοι παραστά
σεις, αΐτινες Αποτυποΰνται είς αύτάς, είνε αί πλέον ζωη
ρότεροι καί παραοτατι-ώτεραι δλου τοΰ κόσμου, διότι 
πρώτην φοράν εύρίοκονται κλάκες μέ τόσην θαυμαοίαν 
τέχνην, ήτις Αναδεικνύει τήν άρχαίαν ζωγραφικήν αξίαν 
πολλής προσοχής και μελέτης.

Αί εύρεθεΐσαι αύται πλάκες παριοτ&σιν εικόνας έκ 
τοδ κατ’ Ιδίαν βίου, έξ ού άποδεικνύεται δτι οί αρχαίοι 
εΐχον πολύ διάφορον Από ήμ&ς γνώμην περί τής ζωής, 
ήν ήγάπων καί ήτις ένόμιζον δτι θά εξακολούθηση χαί 
έν τή άλλρ ζωή.

Είς το μέρος, δπου σήμερον κεΐνται αί άλυκαί, ύπήρχε 
1ιμ>;» των Αρχαίων Παγασ&ν, δστις έχρηοίμευεν ίνα ιί- 
σέρχωνται αί τριήρεις διά νά κομίζωοι τά έμπόρεύματα. 
Τινές διϊαχυρίζονται, δτι οί Αρχαίοι θεσοαλοί ήσαν 
λαός φιλήδονος μή Αγαπ&ν τάς τέχνας και τάς έπιστή- 
μας, άλλ’ Ασχολούμενος π&ς κατά τήν ζωήν ταύτην να 
ζήση μεγαλοπρεπ&ς. Άλλ’ έκ τ&ν εύρημάτων τ&ν 
Παγαο&ν ΐιποδεικνύεται δλως τό αντίθετον τ&ν ίοχυρι- 
ομ&ν τ&ν συγγραφέων. Διά τάς Ανασκαφάς τοΰ πύργου 
τ&ν Πογαο&ν ή ‘Αρχαιολογική Εταιρία (δαπάνησε 
μέχρι τοΰδε δραχ. 7,369 χαί διά τήν Ανατύπώσιν επτά 
έκ τ&ν άνευρεθεισ&ν στηλών, γενομένην ύπδ τοΰ Γάλλου 
ζωγράφου Ζιλιεράιν, φράγκα χρυσΑ 1650. Πληροφορού- 
μεθα δτι ή Αρχαιολογική ‘Εταιρία Απεφάοισε νά χρη- 
σιμοποιήοη τάς 50 χιλ. δρ. τάς ψηφισθείσας διά τάς 
Ανασκαφάς τής Κρανωνος διά τήν έξακολούθηοιν τ&ν 
Ανασκαφ&ν είς τάς Παγαοάς.

Σπουδαιότατα εύρήματα ήλθαν είς φ&ς κατά τήν 
διάρκειαν τ&ν ύπδ τοϋ κ. Άρβανιτοπούλου, έφόρου 
των αρχαιοτήτων Θεσσαλίας, ένεργουμένων είς τάς Πα· 
γασάς ανασκαφων.

Οΰτω Ανεκαλύφθη ολόκληρος Αρχαιολογικός θησαυρός 
έπιτυμβίων πλακών καί ένθυμίων, όμοια τ&ν όποιων 
πρώτην σχεδόν φοράν Ανακαλύπτονται.

Ό άνασκαπτόμενος πύργος κατεδαφίσθη σχεδόν δλό- 
κλήρος διά νά Ανακαλυφθούν τά μεγάλης Αξίας καί τέ
χνης εύρήματα ταΰτα.

Μεταξύ τ&ν πλακ&ν εΐνε καί μία, έφ’ ής Απεικονί
ζεται ζωηρότατα ώραία σκηνή τοΰ Αρχαίου βίου. Πα
ριστάνει αύτη γυναίκα φέρουσαν τρίγωνον έσθήτα έξω- 
μον, κρατουμένην από των, ωμων διά πορπών. Ή 
απεικονιζομένη γυνή φαίνεται ώς νά δέχεται τήν στιγ
μήν εκείνην είς τάς Αγκόλας της τό δεκαετές τέκνου της, 
παραδιδόμενον αύτή ύπ' Αλλου τινός.

“Η Ανακαλυφθεΐσα αύτη επιτύμβιος πλάξ έχει μεγί- 
οτην αρχαιολογικήν οπουδαιότητα, διότι αποδεικνύει δτι 
τό εξωμον τόλν γυναικών ύπήρχε καί κατά τους αρ
χαίους χρόνους, θ'άποτελέση δέ Αληθή θησαυρόν διά 
τους Ασχολούμενους είς τήν μελέτην τοΰ ένδύματος των 
Αρχαίων γυναικών.

Μία έκ τ&ν τελευταίως Ανακαλυφθε.οών έπιτυμβίων 
πλακ&ν παριατή καί τό νεκρικόν καλούμενον συμπόσιον 
των Αρχαίων, αρκετά παραστατικόν, καθ’ δσον, ώς γνα>- 
στόν, οί Αρχαίοι έτρωγον κατακεκλιμένοι.

Αί έν Παγασαΐς Ανασκαφαϊ έληξαν, ΐνα έπαναληφθοΰν 
την Ανοιξιν. Είς τόν πύργον δστις ένέκλειε τόσα αρχαιο
λογικά κειμήλια δέν θά γείνουν δΖΛαι Ανασκαφαϊ, Αλλά 
θά έξακολουθήσουν είς Αλλα μέρη των Παγαοων καί θά 
διαρκέσουν έν έτος άκόμη, κατόπιν τ&ν όποιων δ κ. Άρ
βανιτόπουλος θά μεταβή ΐνα ένεργήοη τοιαύτας είς τήν 
άρχαίαν Κραν&να.

Αί Ανευρεθεΐσαι αρχαιότητες θά κοσμήσουν τό προ
σεχώς Ανεγειρόμενον Αρχαιολογικόν Μουοεΐον, δαπάναις 
τοϋ φιλαρχαίου κ, Άθανασάκη.

ΑΓΛΑΐΑ ΠΟΛΛΙΓΕΡ
ώς Μήδεια
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δ Ελληνικόν ένδυμα, τδ όποιον υψηλή επι
θυμία τής Άνάσσης είσήχθη κάθε πρωτοχρο

νιάν είς τήν Αυλήν, έκυριάρχησε κατά τούς γά- 
μους τής A. Β. Γ. του πρίγκηπος Γεωργίου. Τδ 
ένδυμα αύτδ τδ γραφικώτατον άνέδ=ιξ·ν έπϊ μάλ
λον τήν χάριν καί τήν καλλονήν τών κυριών, αί 
όποιαι τδ έφερον. Ή κυρία ’Ισαβέλλα Σκούζε, σύ
ζυγος τοΰ κ. έπϊ τών Εξωτερικών ύπουργοδ 
καί ή χαρίεσσα κόρη της δεσποινίς Μαρία πα- 
ρίστανται έν τή είκόνι ήν δημοσιεύομεν έν τή ε
θνική ταύτη άρ.φιέσει.

Τ

ΤΑ ΔΟΡΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ

Γ
άλλος δημοσιογράφος έσχε τήν πρωτότυπον ιδέ

αν νά ερώτηση τάς μεγαλειτέρας προσωπικότη
τας τής Γαλλίας τί θά ήθελαν νά εΰρουν έντδς τών

ί

υποδημάτων, τά οποία, ώ; γνωστόν, τοποθετούνται 
έν Γαλλίφ πρδ τής θερμάστρας διά ν’ άπότεθοΰν 
είς αύτα τα. δώρα τών Χριστουγέννων. ·

Ό στρατηγός Γκαλλιφέ «ιπεν οτι ήθελε νά εύρη 
«τήν άρχαίαν Γαλλίαν». Ό ’Ιούλιος Κλαρετύ τήν 

ηλικίαν του τών είκοσιν έτών καί τά σύνορα, τά 
οποία είχε τότε ή .Γαλλία. Ή μυθιστοριογράφος 
Ζύπ ένα καλδν απόλυτον μονάρχην καί δ υποκόμης 
δέ Βογκέ τόν έλλείποντά βραχίονα τής ’Αφροδίτης 
τής Μήλου. Ή τραγφδίστρια 'Γόέττη Γκιλπέρ 
ειπεν δτι είς τδ υπόδημά της ήθελε νά εύρη τδ 
ποδαράκι, που ειχεν όταν ήτΟ δεκαοκτώ έτών, δ 
δέ Θεόδωρος Ρεϊνάκ μίαν εφημερίδα, ή δποία νά 
λέγη μόνον τήν άλήθειαν.

Τδ τελευταίον εΤν: ίσως τδ περισσότερον αδύ

νατον. ■

·:·

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α· Β· Υ· ΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑΝ ΜΑΡΙΑΝ

ΥΨΗΛΟΤΑΤΗ!

ταν πρωτοήλθες, νύμφη έπέραστος, ό λα'ος σέ 

ΰπεδέχθη έν αΰθορμήτω αγαλλιάσει."Ηδη ότε 

ήλθες μετά τδ γαμήλιον ταξείδιον ΐια όριστικώς μεί

νεις έν τφ μέσφ ήμών,μία τάξις εκλεκτότερα,ή πνευ

ματική τοΰ "Εθνους ΰπόστασις, σε υποδέχεται έν 

άθορΰόφ, άλλά ψυχική συγκινήσει. Έν Έλλαδι, 

Υψηλότατη,ολα περίπου προστατεύονται. Οί πτω

χοί, οί άστεγοι, οί ανάπηροι, οί άεργοι, αί χήρες, 

τά ορφανά, οί αγράμματοι, οί νοσουντες, οί τυφλοί. 

Τά μόνα που δεν έχουν κανένα δυστυχώς προστάτην 

εινε τά Γράμματα και αί Τέχναι. Ούτε ή έπίσημος, 

ούτε ή ανεπίσημος Ελλάς έσκέφθησαν οτι θέλουν 

καί αΰτά,έν τή άναγεννήσει των,κάποιαν πνοήν θερ- 

μουργδν προστασίας.

At πριγκήπισσαι του 'Ελληνικού Βασιλικού οί

κου έτειναν ήδη αρωγόν τήν χεϊρα είς τα νοσο

κομεία, είς τά 'άσυλα, είς τά συσσίτια, εις τά δά

ση. Συ έρχΟμένη, ευρίσκεις ελεύθερον έν στάδιον 

εύγενοΰς ύποστηρίξεως. Συ, Τψηλοτάτη, ή 

καλλιτέχνις καί τήν ψυχήν καί τήν μόρφωσιν, κόρη 

σοφού, ή άγαπώσα τάς Καλάς τέχνας και τα 

Γράμματα, συγκέντρωσαν περί τήν αυλήν σου τούς 

άξιους αυτών αντιπροσώπους—καί υπάρχουν ευτυ

χώς τοιοΰτοι—άναμίχθητι είς τήν δράσιν των, έμ- 

ψύχωσον αυτούς, γνώρισε τούς πόθους των καί τα 

ιδανικά των. Ή αριστοκρατία μας,ή βυθισμένη εις 

τήν ξενολατρειαν, τδ σύνθημα τής αφυπνίσεως απδ 

τοΰ ληθάργου της άναμένει πάντοτε άπδ τάς Υψη

λότητας. Σύ γενοΰ διά τά γράμματα καί τάς τέ

χνας ή υψηλή αυτών προστάτες.

Ή κυρία καί ή δεσποινίς Άλ. Σκονζέ.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

KATINA ΤΓΧΑ 

έ μίαν ολιγόστιχου ειδησιν ©λίγων έφημερίδων 
άνηγγέλθη ένας θάνατος,διά τδν όποιον έπρε

πε νά πενθήση ό χορός τών Μουσών καί είς τόν ο

ποίον ήξιζε μία δέσμη αττικών ίων. Είς μίαν άπό 
τάς φράσεις έκείνας, τάς οποίας ήγάπα νά έπανα- 
λαμβανη ή Κατίνα Ψύχα, ό Γκογκούρ έλεγεν : 
«Ότι ό θάνατος, όταν πλήττη μίαν ύπαρξιν νέαν 
καί άνθηράν, έχει κάτι τοΰ δολοφόνου». Και ή δο
λοφονία έχει άχόμη κάπ τό πλέον άγριον, όταν ή 
νεαρά χαι ανθηρά ύπαρξις διηνοίγετο ήδη, έκλε- 
χτόν χαι σπάνιον λουλοΟδι, είς τόν ήλιον φήμης 
θαλπερας χαι άνέμενεν αύτήν ή πλήρωσες ένός ονεί
ρου έμπνεύσεως υπέροχου.

Μία ελληνική άνθησιε, τής οποίας τό θάλος 
κινεί τήν έχπληξιν, καλύπτει σήμερον τόν γαλλι
κόν Παρνασσόν. Εινε πρώτος ό λαξευτής τών τε
λείων στίχων, ό Ζάν Μορεάς, διά τόν όποιον 
έγραψε κάποιος κριτικός, οτι ήλθε νά κλείση τόν 
19ον αιώνα, ποΰ ένεκαινίασευ ό Άνδρέας Σενιέρος, 
Ελλη» έκ μητρός, ώστε να λεχθή ι «ό ύστερο- 

γέννητος τών μεγάλων ποιητών τής Γαλλίας εινε 
χαι αυτός Έλλην». 'Αδρός και περιπαθής μυθι- 
στοριογράφος κατόπιν 0 Κωνσταντίνος Φωτιάδης. 
Ποιητής παρνασσιακής κομψότητος ό Παύλος Μου- 
σοΰρο,·. Όξύς κριτικός καί χειριστής τής γαλλι
κής γλώσσης, γεμάτος άπό αττικήν χάριν, ό Νι
κόλαος Έπισκοπόπουλος. Μουσικός τεχνοκρίτης 
μέ βαθείαν τήν διαίσθησιν τών ρυθμών, και τής 
αρμονίας και φράσιν άπαλώς μουσικήν, ό Καλδο- 
κορέσης. Μυθιστοριογράφος καί ποιήτρια τέλος, ή 
Κατίνα Ψύχα.

Έν άπό τά άνθη τής ελληνικής αυτής χλωρί- 
δος, ή όποια εΰρήκε μίαν θέσιν ιδιαιτέραν είς τόν 
βαθύσκιου γαλλικόν Παρνασσόν, έπεσεν ήδη μα- 
ραμμένον...

’Ολίγοι έγνώριζαν, ότι ή Κατίνα Ψύχα έθερά- 
πευε τήν ποίησιν καί τά γραμματα,πρίν ή πρό διε
τίας ή γαλλική «’Επιθεώρησες τών Παρισίων» 
δημοσίευση τό πολύκροτου μυθιστόρημά της «Οί 
αυλοκόλακες τής δόξης», Μέ τό πρώτον της έργον, 
τό όποιον ήρχετο είς τήν εΰρεϊαν δημοσιότητα, μία 
άκτίς τής δόξης αυτής, ήρχετο νά στεφανώση τήν 

αγνήν ελληνικήν κατατομήν της, τήν οποίαν φεΰ ! 
είχε κουράσει καί αλλοιώσει ή νόσος.

Αλλ’ οί παρακολουθΰΰντες επιμελέστερου τήν 
φιλολογικήν παραγωγήν, έγνώριζαν, ότι ήτο ή συν- 
τάκτρια τής εύγλώττου εκείνης καί παλλομένης 
άπαντήσεως, μέ τήν οποίαν αί κυρίαι τών ’Αθη
νών ειχον απαντήσει είς τόν πρός τήν 'Ελλάδα 
ύμνον του Έδμόνδου Ροστάν, τό 1897. Έγνώρι
ζαν, οτι είχε γράψει σελίδας είς τήν «Κυανήν Ε
πιθεώρησε·,» γεμάτας άπό τήν λατρείαν τής άρ- 
χαιότητος. Καί δέν έλησμόνουν, οτι ή Έλληνες, 
ή όποια είχε γείνει Γαλλες συγγραφεύς, κατά τά 
τελευταία έπη, άπέστελλεν ένθερμα άρθρα, υπερ- 

μαχοδσα τών εθνικών συμφερόντων, είς τήν «Ε
φημερίδα τής Γενεύης».

Ό θάνατος, ό δολοφονι ός θάνατος, τήν ευρε 
μακράν άπό τήν πόλιν, ποΰ ήγάπα τόσον πιστά, 
έργαζομένην ήδη είς τό νέον έργον της, διότι ή 
Κατίνα Ψύχα, άντιθέτως προς τούς ανικάνους και 

μάταιους φιλοδόξους, τούς ζητοΰντας τήν δόξαν 
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χωρίς εργασίαν, διεσκέλιζε μέ στερρόν, άνδρεκόθ, 

ακούραστου βήμα τό φοδερό μονοπάτι, είς τήν κο
ρυφήν του όποιου φύεται ή δάφνη καί ήδη μέ τήν 
κρινόλευκου χεΤρα ήτοιμάζετο νά δρεψη ένα κλωνίον 
διά νά στέψη τήν ώραίαν κεφαλήν. Ό πένθιμος 
ασφόδελος άνέμιξε τά πικρόοσμα άνθη του άντ’αυ
τής είς τήν καταμέλανον ώς γαγάτου κόμην τής 
Έλληνίδος παρθένου. Καί τό χέρι, τό οποίον τό
σον καλά έγνώριζε νά κράτη τό κονδύλι γλώσσής, 
ποΰ δέν ήτο ή μητρική της, έπεσε βαρύ καί άδρα- 
νές επάνω είς τήν νωπήν σελίδα ενός ήμιτελοΰς 

βιόλίου. Ή δόξα έξεδεκήθη...

A

ΓΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Α
ί γυναίκες ήρχισαν τήν κατάκτησιν καί τών 

δικαστηρίων έν Παρισίοις. Ή πρώτη γυνή δι
κηγόρος εινε ή Ρωσσίς 'Ελένη Μιροπόλσκη, ήτες

Ή δικηγόρος ΕΛΕΝΗ ΜΙΡΟΠΟΛΣΚΗ 
αγορεύουσα έν ιφ Δικαοτηρίφ

λαόοΰσα τήν άδειαν τοΰ δεκηγορείν, ήρξατο παρι- 
σταμένη ώς συνήγορος είς τά δικαστήρια. Έν τή 
είκόνι παρίσταται φέρουσα τήν δικηγορικήν τήβεννον.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΠ0ΚΑΤ2ΙΑΜΠΗ

Ο
κ. Μποκατσιάμπης, ό κατ' έξοχήν Κερκυ- 

ραίος ζωγράφος,διωργάνωσε και εφέτος έκθεσιν 

τών έργων του εν τφ σπουδαστηρίφ του. Ό συμπαθή; 
καθηγητής εινε ό εισηγητής τών ετησίων μονομε
ρών έκθέσ:ων. ’Εργάζεται άθορύίως, άλλ’ άκαμά- 
τως καί τά προϊόντα τής έμπνιύσιώς του καί τής 
φιλοτεχνίας του έκθέτεε κατ’ έτος—παράδειγμα 
ανεξαντλήτου Κερκυραϊκής αγάπης πρός τούτοις δέ 
φιλοπονίας,σπανι'ας είς τά χρονικά τών νεοελλήνων 
ζωγράφων."Αν καί τά θέματά του δέν ποικίλλουν, 
αν καί μετά τίνος επιμονής,ήτις μάλλον θά ήδύνατο 

να χαρακτηρισθή ώς μοιρολατρεία, έμπνέεται διαρ
κώς άπό τήν γενέθλιον νήσον, έν τούτοις πάντοτε 

νέα φαίνονται τά έργα του, έχουν πάντως να δεί
ξουν κάτι, μίαν άποψιν διαφορετικήν, ένα χρωματι
σμόν όχι στερεότυπου. Καί ή νήσος εις τήν οποίαν 
ή φύσις μετ’ άσωτείας.έχάρισε τά δώρα της νεάζει 
πάντοτε είς τούς πίνακας τοΰ κ. Μποκατσιάμπη.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τή 10 Δεκεμβρίου λώρτααε τήν 25ετηρίδα τής ίδρύ- 

σεώς της ή «'Εταιρεία τών Καλλιτεχ.νίδων» τοΰ Μονά
χου. 'Η 'Εταιρεία Ιδρύθη πρός συγκέντρωσα- τών καλ- 
-λιτεχνίδων διά νά συζητούν ζητήματα Αμοιβαίου ουμ· 
φέροντος. 'Αριθμεί 703 μέλη, έχει ίδιον μέγαρον καί 
σχολήν μέ 13 τάξεις. Eli τήν σχολήν τής 'Εταιρείας 
τούτης έδίδασκεν άλλοτε ό ήμέτερος Ίακωβίδης. Διευ
θύντρια τής σχολής εινε ή δ<ί von Welsch Bram. ‘Ε
φέτος ή Εταιρεία διωργάνωοεν έκθεσιν ζωγραφικής 
-και λιθογραφίας. Πρόεδρος τοΰ . σωματείου είνε ή .κυ
ρία -Martha Giese.-· ' - ‘ ' ; ■

■ ' ·. .
Ό Ιταλός ζωγράφος Pelliziade Volpedo ·μέλος 

τής Union Internationale des ' Beaux Arts el des 
LeltVfS άπέθανεν είς Τούρΐνον iv 'ηλικία 39- έτών.

Vr ■
Ό γλύπτης- κ . - Κ. Κωΰάτάήτίκίδη'ςάέχέΐ'. ώς.γνωότόν, 

-φιλοτεχνήσει τήν «’Ακτήν», νέάράν, γυντίΐκά',έξ-ήπλίομέ- 
νηνίέίς το'νδώ'ρ-τής -ιαράλίάς, τδγσπρΐον.κύμαχίζει περί 
τδ:γυμνον όώμά της Τδ Τργον. διακρίνει-θβρότης '.συλ- 
λήψέώς κάι. λεπτότης έκτελεαεως. :Πρό 'τίνος μήι πόλις 
'τής~Αύοτράλϊας:παράλιος ήθέλήσε. να κοόμήαρ.τάςν.πλα- 
τέίάξ " τής μέ έρ?α γλυπτικά.: Tfj- ουοτάοΙι - φίλου, τον 
εκέΐ εΰρίόκομένού". <5 κ.:Κα},ν.Βτανέινίδ.ης ',ίοτέτλ·ε φωτο
γραφίαν τής «Ακτής··. -Τδ έργον·. ήρέαέν.είς. τήν επι
τροπήν' καί·προβέ'φερεν,αυτή ·γένναϊον. ·παο0ν -πρός-αγο- 
■ρ&ν'.·Άλλ’"ή'δημιΛική·αρχή "είί ιηκ υπεβλήθη- ^'προς.έγ- 
κρίόιν ή φω'τογραφίά'τόϋ'-εργόυς τό άπ'έρριψεκ ,ώς.'.;· γυ
μνόν. Νά έκτεθή εις κοινήν θέαν άγαλμα γυναίκας ημί
γυμνου έθεωρήθη άνήθικον ! Οΰτω χάρις εί- τήν σε
μνοτυφίαν.τών Αυστραλών έστερήθη ή πόλις των Ινδς 
ελληνικού καλλιτεχνήματος.

*
Έγένοντο τ' αποκαλυπτήρια τής έν ιφ Χημείφ ‘Α

θηνών έντειχιοθ είοης προτομής τον καθηγητού Χρηστό- 
μόνου.

*
Οί ζωγράφοι κ.κ. Μποκατσιάμπης καί ‘Αλεκτορίδης 

έλαβογ εις τήν διεθνή ναυτικήν έκθεσιν τον Βορδώ χρυ
σού» μετάλλιο».

*
Ίδρύθη έν ’Οξφόρδη έδρα τής Νεοελληνικής φιλολο

γίας, διωρίσθη δέ καθηγητής ο έκ Κύπρου κ. Σιμός 
'.Μενάρδος.

*
Ό διακεκριμμένος Γάλλος συγγραφείς κ. Paul Bru

nelle έν τή υπ’ αυτού έκδιδομένγγ «Revue Mautet 
δημοσιεύει έκτενέστατον άρθρον ΰπδ τδν τίτλον <1Α pro- 
pos de Pinacothiki», έν <5 Αναφέρει πάντας τους οίο- 
νει κρατ :ύντας τάς κλείδας τής φιλολογικής καί καλλι
τεχνικής κινήσεως τών τόπων των, έν οίς Ιδιαιτέρως 
έξάίρει το έργον τοΰ διενθυντον τής Πινακοθήκης λί
γων το έξης '

ε'Ο Ary d’Yuermont, δστις ίδρυσε τήν sRevue

Ή τέχνη του δέν ε’ν: άείθασσος,δέν εισάγει δ καλ
λιτέχνης καινά δαιμόνια, δέν αυτοσχεδιάζει. Εινε 
παρατηρητής λεπτολόγος καί όμως πλέον αληθινός ■ 
από τούς σ ε τ σ ε ο ν ί σ τ.

και ΤΕΧΝΑΙ
Eranco-Ilalicnttev μάς προσφέρει ενρν καί πρόσφορον 
πεδίον έ>· τή Νέφ Ρώμη καί μάς διανοίγει ήδη ί διακε- 
κριμμένος καί γλωσσομαθής συνεργάτης τας πύλας τών 
Νέων ’Αθηνών' κατέστησε γνωρίμους τούς συντάκτας 
τής ήμετέρας έπιθεώρήοεως έν Έλλάδι καί νά τδν 
εϋχαριοτήοαιμεν, διότι μάς κατέστησε γνωστήν τήν νεω- 
τέραν φιλολογικήν κίνησιν είς τήν γήν τών ήρώών καί 
τών θεών, έχομεν τήν ευφροσύνην νά γνωρίσωμεν σή
μερον είς εκείνους οϋς ενδιαφέρει ή παγκόσμιος φιλολογία 
δτι ή Ελλάς κατέχει άπό τοΰ 1901 μίαν μεγάλην Καλλι
τεχνικήν Έπιθεώρησιν, τήν «Πινακοθήκην», ήτις. έπι- 
τελεΐ ώς άριστα τδν προορισμόν της 1ν τη) στάδίφ τών 
γραμμάτων καί τής όποιας διευθυντής ιίναι δκ. Δ- Κα· 
λογερόπουλως συγγραφείς πολλών τόμων πλείστάκις έ- 
παινεθέντων ΰπδ τοΰ a Mercure de France». Ό άξιος 
οΰτος και-πολλοί ένδιαφέροντος συνάδελφος έξέδώ'κεν 
έσχάτως τά «Φύλλα του ημερολογίου ι τού, πλήρη χιοΐ-ι 
μορ; φαιδράς ' φιλοσοφίας και χάριτος.

Εΐμεθα ευτυχείς δημοοιεύόνίες τήν προσωπογραφίαν 
τοΰ κ. Δ. Καλογεροπούλου κάι 'γνωρίζοντες 'είς τους 

‘αναγνώστάς μας τδ περιοδικόν «Πινακοθήκην’»τήν·μα- 
κρυνήν τούτην αδελφήν,, ήτις θά μάς δίευκόλύνή τδ. έρ'- 
γον έν τή 'Ελληνική Γή, ένθα έγεννήθη ό θείος "Ο
μηρος». ' ’ . ,

Ή ΰπδ τήν προεδρεία» τοΰ κ. Δραγούμη Πλ ώ σ ο ι- 
κ ή Εταιρεία προκηρύσσει διαγωνισμόν πραγμα
τειών περί τών έν Έλλάδι γλωσσικών Ιδιωμάτων. Τά 
άποοταλησόμενα έργα θα είνε λεξιλ-όγια, ή γραμματικοί 
μονογραφίαι ή συλ'ογή γλωσσικών μνημείων ζώντων ή 
γραπτών. ,.

"Εργα είνε δεκτά άχρι τέλους Ίανουαρίου, 19Ρ8, τά 
δέ βραβεία θα , άπρνεμηθώοι κατά Μάιον τον αΰτοΰ 
έτους. , ,

*
Άπέθανεν είς τών διαπρεπέστερων έλληνιστών, ο 

καθηγηιής τής 'ιστορίας τής- ελληνικής φιλοσοφίας έν 
tg Σορβόνη Βίκτωρ Βροσσάρ. Πλεΐοτα δοα συνέγραφε 
φιλοσοφικά συγγράμματα είς α συνοφίζει καί Αναλύει 
τάς θεωρίας τών Ελλήνων φιλοοόφων. Καίτοι τυφλω
θείς άπό έτών λόγφ τής καταπληκτικής κοπώσεως τών 
δφθαλμών, έξηκολούθει τά μαθήματα του ουνιοτών 
πάντοτε στωικήν απάθειαν είς πάιτας, δπως διέπνέετο 
αυτός έν τή δυστυχία του. Ό Βροσσάρ έγραφε» έσχά
τως μεγάλην μελέτην έν τή «Φιλοσοφική έπιθεωρήοει» , 
διά τής οποίας σννεβονλευεν όπως ή κοινωνία έπανέλθη 
είς τήν ηθικήν τών Αρχαίων ελλήνω», τήν μόνιγν/ συμ- 

■ βάλλουσαν 'είς τήν άνθρωπίνην. ευδαιμονίαν.
*

Άνεκαλύφθησαν 28 άγνωστοι έπιστολαί τοΰ Βετόβεν 
καί 47 σελίδες χειρογράφων μουσικής. Ή αυθεντία 
τών χειρογράφων έξηκριβώθη. Αί έπιοτολαί φέρουν 
χρονολογίαν 1816—1823.
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Ό έν Καΐρφ κ. Κ. Κάγκας ήγόραοε τήν ύπδ τοΰ 
Ζωγράφου κ. Προκοπίου γραφεϊσαν προσωπογραφίαν 
τής Αντοκρατείρας τής ’Αβησσυνίας Ταϊτοΰ, άπέοτειλε 
δε ταύτ-ην πρός τον κ. Δήμαρχον Αθηναίων ίνα την 
παρο.δόιοΐ] όις δώρον είς τήν Άύψικγν ΖΤινακο'θήκιρ'.

★

‘Εν Ρώμη ουνέαεη επιτροπή πρό; άνίγεροιν άνδρι- 
άντος τοΰ Άρχιμήδους, τον περιωνύμου σοφού, τον φο- 
νει’θΐντος κατά τήν πολιορκίαν τών Συρακουσών, τας 
όποιας νπερήοπισε μετά τόοον ζήλου χαί Ι.,τιτηδ'-.ιότητος 
κατά τών Ρωμαίων, Προΐοτανται δ'ε τής επιτροπής ο! 
γερουσιασταϊ Blciserme καϊ Palermo καί ιί κ. Nathan, 
δήμαρχος Ρώμης.

*
Ενδιαφέρουσα ονλλογή έργων τέχνης έδωρήθη τελευ

ταίως είς τήν πάλιν τών Παριοίοιν, προωρισμένη δια τό 
Μέγαρον των Καλών Τεχνών όπου θά μείνη διαρκώς 
εκτεθειμένη.

Πλεΐστα·εξ αυτών, έργων τής νεωτέρας τέχνης, αντι
προσωπεύουν τους διασημοτέρους συγχρόνους καλλιτέχνας.

Μία θαυμασία προσωπογραφία τοΰ Francis Magnertl 
έργον τοϋ Besnord, μία προτομή τοΰ ίδιου παρα τοΰ 
DttlOlly ή πεφημισμένη προσωπογραφία παριστώαα. τον 
ξωγράφον Τ/ιαιιίΟΐν μετά τής κυρίας του, έργον τοΰ 
διάσημου καλλιτέχνου Kofi, καί μία προσωπογραφία τής 
μηνρός τον C/lOrtran, δώρον τής κυρίας Charlran, 
μικρόν αριστούργημα λεπτότητος καί ευαισθησίας είς 
τόν χρωματισμόν.

Κατά τόν παρελθόντα Μάρτιον ανώνυμος δωρητής 
πρσσέφερεν ανεκτίμητου δώρου μ<ας τοπιογραφίας εκ 
τών καλλίτερων τοδ Claude Monel. Είχον έκφράσει 
τότε την ευχήν δπως πλησίον τοΰ έξοχου αίμου καλλι
τέχνου αρχηγοί της νιας σχολής άντιπροσωπευθή και δ 
Renoir, Χάρις είς τήν γενναιοδωρίαν δευτέρου φίλου 
του Μεγάρου ανωνύμου επίσης θά πραγματοποιηθώ η 
ευχή αΰτη διά μιας κρητιδογραφίας, ήτις περικλείει 
δλας τάς πολυτίμους άρετάς τοϋ καθηγητοΰ.

‘Επίσης ό πασίγνωστος συλλογείς Jules Maciel προ- 
«έφερε δύο κρητιδογραφίας ών ή μέν έργον τοΰ J. Tis- 
sol, ή δΐ τοϋ Daignun-Boiiferel παριστάνουσα τήν 
κυρίαν Boitverel μετά τον υίοΰ της.

Μία προτομή τοϋ Henri iitgnttull πα^,ά toS απο- 
θανόντος γλύπτου Barrias δωρηθεϊοα παρά τής κυ
ρίας Barrias ιΓά συνέχιση τήν σειράν των εικονογραφι
ών τών συγχρόνων καλλι-εχνών, ήτις ήρχιοε με τάς 
κροιομάς τών Falfjv.icre παρά τοΰ Hodin, τού Henner 
παρά τοΰ Dubois, τοϋ Ziem καί τοΰ Harpigniet παρά 
τοΰ Logoffin καϊ τοΰ Gtgoux παρά τοΰ Dalou.

Πλησίον τής συλλογής ταύτης θά τοποθετηθούν συγ
κεντρωμένα υπέρ τά εκατόν σκίτσα χαί προπλάσματα, 
του Falguiire άχοραοθέντα παχιά τον Δημοτικού Συμ
βουλίου τών Παριοίων.

*
Ό γνωστότατος Κάλλος δημοσιογράφος Κορνελύ άπέ

θανεν είς ήλικίαν 65 ετών, Ό Κορνελΰ είνε δ εισηγη
τής τής ελαφρώς εΐρωνιχής εεειχρίοεως τ&ν γεγονότων 
της'^ήμέρας, είδους τδ όποιον καλλιεργούν ήδη με τόσην 
επιτυχίαν δ Άρδουέν είς τήν βΠρωΐα»-« χαί δ Λίαρέ είς 
τήν ct ‘Εφημερίδαν.

*
Είς τό Άγρίνιον, τήν ιδιαιτέραν πατρίδα tov έν 

Σέρραις άπαγχονισθέντος έθνομάρτυρος Νικολ. Πανα-

γιώτου, ήρχιοαν ουλλ.εγόμτνοι έρανοι πρός άνέγερσιν 
μνημείου. Διά τών χρημάτων τούτων θά καταοκευα- 
σθή ή προτομή τοΰ Γΐαηγιώτου, ήτις θά στηθή εις 
την μικρόν πλατείαν τοΰ σιδηροδρόμου, δνομαοθησομέ- 
νην πρός τιμήν τής μνήμης τον «Πλατεία Παναγιώτουη.

Εις Λίΰτον άπεκαλύφθη υπό τοΰ Κρόνπριτζ μνη
μείου ανεγερθέν επί Tfj 150τή έπετείω τής μεγάλης μά
χης καθ’ ήν Φρειδερίκος δ Μέγα; ένίκηοε τόν Κάρολον 
τί|ς Αωρραίνης.

*
Ή Ιταλική Βουλή έψήφισε 2,000,ΟΟίλ φρ. πρός ά. 

νέγεροιν έν Ρώμη μνημείου είς τόν Δάντην.

*
Ηΰτοκτόνησεν ή έξοχος Άμερικανίς ηθοποιός Κλάρα 

Βλόνγονδ, ής οί θρίαμβοι είς τήν «Μουσικήν Άκαδη- 
μείανι τής Βαλτιμόρης υπήρξαν έξοχοι. Τά αίτια πα. 
ραμένουν άγνωστα.

‘Εν τή έκθέσει τών έργων τής δ . Σοφίας Λ'σκα- 
ρίδου ηγδρασαν διάφορα έργα ττ/» ή κόμηοοα Ριανκοϊ'ρ 
τό «λΚάρευμαν καί οέ κ. κ. Γ. Λεβίδης, Α. Άθανα. 
σάκης, Μουτσόπονλος, Χαΐνης, Γ. Φιλάρετος, δ. Κολι- 
αλέξη, Παναγό.τουλος, Σακελλαρίου, δ. Σαμοίλη, Κυ. 
ριαζής, Τοπάλης, Χατξηλάζαρος, Τήν έκθεοιν έ.αεσκέ- 
φθη καί ή Α. Μ. ή Βασίλισσα, ήτις ήγόραοε δύο πίνα
κας, τό «Μελτέμι» καί τήν «.Πρωινήν ησυχίαν.»

*
Ό αποθανών εθνικός ευεργέτης Κ. Σεβαστό.τουλος 

άφήκε 30,000 είς τό ‘Εθν. Πανεπιστήμιου ΐνα ό τόκος 
τον ποσού τούτον χρησιμέυσα ως βραβείου ετησίου δια
γωνίσματος μεταξύ τών μαθητών πάσης κοινωνικής τά. 
ξειας. Το δ-αγόινιομα τούτο σκοπόν έχει τήν μόρφωσιν 
τή; σημερινής ‘Ελληνικής γλώσοης καϊ τήν κατά τό ε
φικτόν προσέγγιοιν προς τδ πάντοτε θανμαζόμενον ύφος 
τών αρχαίων λαμπρών συγγραφέων μας διά τδ σύντομον 
καϊ ευκρινές, διά τής χρήσεοις απαρεμφάτων, ευκτικής 
έγκλίσεως καϊ τον μέλλοντος χρόνου. Ό διαγωνισμός 
θέλει φέρει τό όνομα τοΰ δωρητοΰ. 01 διαγωνιξόμενοι 
δέν θέλουν υπερβαίνει τούς 10 ή 12 και’ έτος. Ή Σύγ
κλητος τοΰ Πανεπιστημίου άπεδέγ.θη τό κληροδότημα 
και ωριοεν επιτροπήν έκ τών κ. κ. Κοντού, Μιοιριώτου 
καϊ Χατξηδάκι.

*
Άπό τόν ναόν τής Παναγία; tt>5> Κουρτραΐ έκλάπη 

είκών τοΰ Βάν-Δύκ μεγίοτη; άξίας.
Ή Ούρα τής έκκληοίας έδιωρθώνετο εσχάτως, ένεκα 

τούτον δέ τδ άνω μέρος αυτής έμενεν άνοικτόν. Οί 
κλέπται είσήλθον διά τοϋ ανοίγματος εκείνου καϊ έπη- 
ραν τήν εικόνα τής Άποκαθηλώαεως τοΰ Βάν-Δύκ. Ή 
είκων αΰτη ήτο είς τδ βάθος τής Έκκληοίας, ύπήρχε 
δέ πρό αύτής παραπέτασμα το όποιον άνεαυρετο μονον 
εις τάς μεγάλα; έορτάς, εύτυχ.ώς οί κλέπται άφήκαν το 
παραπέτασμα άνεονρμένον καί ή κλοπή άνεκπλύφθη μό
λις ήνοίχθη ή ’Εκκλησία.

‘Η είκών ήτο μεγάλης αξίας. "Οτον είχεν εσχάτως 
σταλή εις τήν διοργανωθεΐοαν έπι -.ή ΔΟΟ έπετείφ τής 
γεννήοεως τοΰ Βάν-Δύκ έκθεσιν τής Άμβέραιΐί είχ.εν 
άσφαλιοθή αντί ήμίοεως εκατομμυρίου.

ν

ι. . ,

.; λΜ:Ο·^
Τ:^χ-μουσιχήιι τής χειμερινή; "εόιόδου xivTjti-.v tcC- 

• ’φξοου έν«χάίν<δ«ν ή διέλθον^·» έξ:"Αί*·»··λ3ν δίίποι.νίς 
Ν(τ«α Μττοννα. χλειδρχομβαλtorpid δεινή; άριστ.ον- 
γος τοϊ> ’Οδίίδυ Βιίννη;, ήτι; εχει .διακριθή'λοίβοϋϊα 
μετάλλιον τον ’Ωδείου και τδ μέγα βραβεΐον Lisrt. 
Διερμήνευσε τδν^Βετόβεν πολύ καλά- Εΐς. τδν Gho- 
pin ίσως ύ^εΧείφβή, ή $ε Cdrnpanella ^Listt Paga
nini) £ι« υπενθύμισε τδν δτιις - τήν

: ειχεν «κτελέόή βαυμασίως- '
Τδ ’φδεΐον' άηέκτεσεν :νέον διευθυντήν όρχήβτραςγ 

αντί τοΰ άπελβόντος κ. Σουίζύ, τόν νεαρόν αλλα 
πλήρη ου'νάμεως χ. Ριήάρδον' Ρέττιχ,,όατις συγχρό· 

. νως διδφσκΐί χαι iv τω ,'ίΟδείώ. 'Ό κ.
Ρέττιχ είνε γνωστότατο; είς . τδν μουσικόν κόσμον 
. ■· ' ' ' *· ΜνίαΙαν π-ότξξμ ‘"Π—- .. . ,

. Kaim orchester τοΰ Μοναχόν καί διεκ;ιβη πάντοτε

' J1
μέθυστοι—Τοπάζιοι—Σαρδόνυ^,ε;, τίτλος πρωτότυποι 
;καί ώράιοι οί δπόϊδι’ εντυχώί'δεήδιι^ίύίόντ'αί.από τήν 
εμπνεύσιν του' συγ/ρατέως, ήτις .δέν εινε' μονότονος 
άλλα όρμαται άπό τήν αίσβησιν τοϋ Μεγάλου καί τοΰ 
Ωραίου. Ό ερως πρός· τήν'· γυναίκα δέν έθ.ιξέ τας 
βελίδαί. τόΰ· τρν’ εχει κυριευση μίά σκέ'ψίς εΰρύτέρα,· 
ήτις διερευνά τά άεγάλα γεγονότα τής ιστορίας, τάς 
μορφας ποΰ βυνεκλόνισαν έθνη, ή τοπεΐα τα δποία ■ 
κρατοΰ. κάποιον βχ5ύ μυστικό» ή Ίχσυν, Ιστορικόν - 
μεγαλεΐον, ή οράματα τά δποϊα συμβολίζουν μιαν · 
φιλοσοφικήν έννοιαν... ' ύ

Άλλά,δεν,εΤνε μόνον ή ύίμπνευσι; και ή πρωτοφυ- · 
πία αί μόναι άρετα1.τοϋι«-ί)« ίίήο/ϊεηίίίβ».. ■ ■

Ή γλώσσα, γλώσσα άρμονική, .μεγαλοπρεπής, άν- 
βεμάτων, γλίωίία καθαρεύουσα, γλαφυρά · 

.... ·, (,._^σααάοϋ βιβλέου. ΛΑνεπηρέαστος δ συγγρα- .· 
’’Δ '*■'’ ’ «< · . »τ ■ ~ Φ<υς άπδ τά δαιμόνια κϋ τά ζιζάνια τά μαλιαρ.οει^ή, , .

. της. Γερμάνια;, διετελεσε .δε concert Meister της- <χφ £ζίτχι σύμφω-,β μέ ήήγ. σήέψίν του καϊ τήν φι-' 
-pt · - . , ,. .-χν»Λτε λοκαλίαντου. Καί δι’ αω& ίυαόε·........
ως σ^. εις διαφο^υ; συναυλ.ας. . . . . . λονθετ δ αναγνώστης ά^μέσον τών ,ώ.

• ·* .■?'<. - ' ' — : - _.ΑΛΛ„
, Ό χ. Άνδρέάς Τσάπαλος,.μαθητής τοΰ Ωδείου'

■ Αθηνών, τελείοπιι'ήθείς ε» Εΰοώπη, ένθα εμάθήτευσέ 
παρα το"; tsaye και Sivcik άνεδείχθή κατά τήν έν 
τψ ^Παρναόσφ» δσθεϊσαν συναυλίαν του ύπέ;θχος 
τετραχό.ρδιστής.· εις τδ concerto No // τοΰ:Baeh εις 
τδ V τόΰ Vieuxlentps κατεγοήτευσε, εκτός δ« τοΰ 
προγράμματος’ίξετέλεσε με άφθαστο.» γλυχύτητα τδ

< Souvenir τοΰ Urdla.,• Τό· Ώδεΐον Δόττνερ δέν ύπελείφθή είς τήν μουσικήν- 
κίνησιν. -Εις τήν αίθουσαν του έδωκανμίανώραιοτά' 
την συναυλία^ οί καθηγηταί. Οί κ·-κ. Bchnltie καί 
Bemnter έζττελεσαν τσ Τηο έΐς ^σ.ελασσο» τοΰ Μέν- 

.. ..δελσον, ή κ. Φωκά έψαλλε το Ft&(e enchanfie.,τοϋ 
Μόζαρτ καϊ το theme avec variations -υΰ Proch, ■ 
ή δέ άρτι άφιχθείοα κλέιδοκηίβιλίστρια Von. ffoers- 

. chelmann έδωσε δείγματα τοΰ θαυμάσιου ταλάντου 
τής μέ- τήκ ίκτίλέσιν τοΰ prelude εις re ελάσβον τοϋ 
Chopin καί τής Μαζούρκας, ήτις . ει»; ίδική της 

σύνθεσις.
■ . ; .’Επί τή ίδρύσέι τής Μελοδραματικής Σχολής,τού

,; τδ ’Οδεΐον Λόττνερ έδωσε συναυλίαν, έν τή αιθούση
• τοΰ , ήτις «Ιείχθη ανεπαρκής »α.πε^ΐτ

λάβη τό άπειρον πλήθος τών ακροατών..Τής κυρίας . 
Φωκά αί μαθήτριαι’Αγελάστόύ,ΠαπκΣάκη,Άναστασι- 
άδόυ,Μίμφε.’άτου χαί Παπαγεω.-γακοπούλου έψαλλαν 
μ'ε πολύ αίσθηαα καί μέ αρκετήν τέχνην, αναδει-

.. . χδεΓσαι άςιαι μαθήτριαι αυτής ’Ιδιαιτέρως ήρέσεν ή.
> \ διωδία τοΰ Σίδ, τδ μσμα έκ τοΰ Βερ'τέρου, καί ή 

'Σαλαμπό-
*

Ό, σύλλογος τών διπλωματούχων τοϋ · ’φδέίού,. 
μετιυνομαβθεΐς-«Αρμονία» ένεφανίσ'θη καί πάλιν. Ό 
κ· Χωραφας, οί βδελι··’ Λ’~——-*~· ι'ΓΆνί.<.β;»ώ«χ 
ή ο. Γεννάδη,,.-,^κ·. ί,γ„. Γ,.: 
γεωργίου ελαβο* μέρος έππυχως.

φ Φ $ $

' (Ke, μ r .o/u ήά,ί,.β.^τ--Αίφνίδΐως αλλά πάνοπλος- 
σχεδδ.ν ένιφανίσθη νέος συγγραφεύς, νεαρότατος έτι, 
δ λ.· Πλάτων _ Σουλιώτη;-^Ρόδοχανάκης, μέ έν βι· 
βλίον/·φέραν. τίτλβυς-παραδόξφυς·, καί απαρτιζόμενο». 
άπδ.μιχρά -Χ(θμμάτ^α:'|·εμά.τα ,ποίησικ «αΙ «βραν. με- 
λαγχολίαν-Μόνον τδ μετρον ποϋ λείπϊι'κατάρΓα-.αλλα,-· 
εινε τά βιβλίονιάου'λυρική συλλογή.Χρυσόλιθοι—’Α

ί

ταξί» τών f
. εινε ή γλώσσα τοΰ

Φευ; άπδ τά δαιμόνια και τα ^ιςανια τα μαΛΐαμ«τ>ν>ιτ
■ εκφράζεται σύμφωνα με *τήν ,σκΐψιν του και τήν φι«.- 

λρκαλίαντον- Καί διζοφίό ’τήν παρακο·.;
-“ · Αραιών καί με-.·

■ ■ λαγχσλίχών φόντασμαγόρ'ιών του.

fri y/'f '
"Εκκληόες πρό; το.. Πανελλήνιον κοινον, ύπο . 

Πέρ- Γιβννοποΰλόυ.ΈζιρΜλ'ονζεΐτδ ρηξικέλευίΓονάνα- 
καίνιστιχδν εργον του ΐεαννόποολδ; μέ ιργν μ»· 

■ γαλόστόμαν καί ελευθερόστομο» κραυγήν του ήτι; 
εινε εγερτήριόν σάλπισμα πρδ« τον κριμώμενον .Έλ- '. 
ληνισμόν. Καϊ τδ νέον αΰτδ βιβλίον. του μεγαλοϊδεα- ' 
του άλλα καί θετιχόφρονο; ■ συγγράφέώς,' .αξίζει γά' 
γίνη τό έγκόλπιον τυδ νεωτέρου Έλληνο;.

' * f
• ’α&αε Ό^ατέον.— Βιδλΐοό Δ’ . .'Εκανονταετηρι- 
κδ;. ΰμνο;· -Μετάφρασίς Ν. Λιβαδί. ,-

Δέν;είνε.ή πρώτη αύτή εργασία του φιλοπόνου κ· : ϊ 
Λι^οία, ΐ-Λτις καιτοι ;δέν . άπΙλιπεν- ίτι τα . Πανεπι- _ ■ 
στημιακα βάθρα, ιέαρέσχε δείγματα μελέτης εΰσυνει- , 
οήτού καί άξίάς- πολλή; προσοχής. , ' _ · . .

' /'ά'/'1*·"»'.::-:''-·;·'
τΔήόαορικό Καλάβρντα.—- Διάλέξις .ί. Χρυ-

' σανβοπούλου .Μελέτη περί τή; επαρχίας Καίαέίώ- 
των ύπδ Ιστορικήν, γεωγραφικήν .και αρχαιολογικήν 
επόψιν, μετά πολλτ,ί έπψ,ελείά; γραφεΐσα κάϊ ;άπεϊ·.·. ■ 
κονίζούσα>μετ’ ακρίβεια; τήν ιστορικήν πόλιν.- '

. λ <*ί <
Άντ. ϊπηλιωτοπούλου, Πίρέ όωτέίόεας:' τής-. 

Πατρίδας..Πατριωτική μελέτη.·

•, ·Α$. Είταξίοτ-. —τ Ή θρησκεία των πάλαι Αι

γυπτίων. ν

. ι -.Γ· f; > · . νίκης ’Ηχους» *. -Σ. ΙΙσπανικολαου εξεδόθη ήμερο- .
λόγιου μέ ποικιλωτάτην καί άξια.ν<άγν.ωσ-τον ύλην.. /· 

: *1 ■ ' y Ά '
; Νανττνιίι ί·γ»εενίι ύπδ Δι’ Φλώρα. Σύλλογος ώ- ; 

yiXtpftbv'<βιβλίωχ.: ^Ρε^ό? ^^'- ΠρΟΛεχώςιΛί.'«.Θρη·· .

: oxttato? «πδ Δ.-Μπαζά^ου. ξ ■ -‘ff ' ' · ·
■‘ri

Παρακαλοί-νται οί'καθνο’τερό^ντέςτήν 
Λ»νδρό^,ίιν τοϋ λήγοντος ,ίτονς, ν’ άπο- 
στ^ίλωσχ ταΰτην.«π’ εύϋφίς. π·ρ^ ήμάζ1 
ίνα ^ξακολον&,ήση Α άποΰτολίν τον 

^ϊίλλο'ν. . :· γ - ■ -
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ! “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ..
ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ..' ^·αξ Ν. Γύζη. Φωτο- 

■ ινπΖα έίςμίγα όχημα. Δρ. 1.Έπι χονδροί χάρτου '.
• 1 δρ. 2. .

Λίά , „ . .
σιν'Άγιδος θόρον. Τιμαται δρ.'Ι.'Επί 'Οίλανδι/ίοΰ 

·, χάρτου δρ.'2. . _ .

λ ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,,ί^μα Ν. Λ&σκαρη και Π. 
ΔημητρακόποΰΧρή Δρ. 1. ■

ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» πίναξ ^ρίξρυ ’Άρι- / 
, στίως. Φοντοτυπία έΐς μογα σχήμα.. Δρ. 1. μ

ID1AP fiV . Η “ΜΙΚΡΑ.ΕΠΑΙΤΙΣ... πίναξ Έ. Perrault. -Φωτο- ί~
. I ΙΛψΪι U.1' ''τνπία τίς μίγα όχημα. Δρ. 1. '

ΑΡ. ΛΑ3 ΟΥ Π/'Α^Ρ*’-· Πίναξ Vigor- Φωτοτυπία τίςμάγασχήμα

■ ,.
\ “ Ε&ΓΑΘΉΝΑΪΣ
- ΈκομίσΟ^αν^ίοΐ^ίβΕΡΙΚΆΝίΕΟΪ; ΚΟΝΔΥΛΟ.

. ΦΟΡΟΙ ί»ίδιαφίρ&νεργοστασίων (ΕΟΝΤΑΙΝ PENJ. ,
ΟΓκονδυλοφάροιοίτοι δίταξ πληρονμτνόίΛπαρκοίσι. "ΔΥΟ ·ΠΟΝθΙ>>.^?®/ία ^4··'^ό-Τ-τε. «ατά μιτάφρα.

// δια γραφήν 2000 Χιξβ'ό>ν; ό ' ■ '// ' —· " ^-τ.. ατ—:. π<..ι_·. τ ·ε·_> =λι, _ s..,.^
ΔΕ4Τ4ΡΙΆ·ίΧΙ^νική InSiaeeis :ΠάΙ3.η και Κοτζια

, -, ίξα^ί,τάν άοιότητδς πωίοϊνται τδ. μανρά 5 Ιοπ.Γ^αατόν.

ΦΰΤΟΤΙΙΓΚΟ-

>

*

■

Γ. Θ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
’Έμήοροζ και άντιπςόΰωποζ Βιομηχανικών καί

sμΐίοροί&Ϋ, ■ καταστημάτων ίν Βόίφ.

Παραγγελίαι' χαί πρσμήδέιαι παντδς'είδέυς έχ τοδ
■ έξ'ωτεριχόϋ καί εσωτερικού.

Ειδικό της μέταλλά, σιδηρά ακατέργαστα, σι
δηροδοκοί, κασσίτερος, τενεκέδες, μέταλλα, έν γένει; 

' αγγλικά, βελγικά, σουηδικά, κλπ;, σωλήνες, τζάμια,. 
/ υφάσματα,· νήματ'α, ονχιαίϊά σκεύη, σιδηριχά,' λινέ

λαια, χρώμαΐα·.' '■>.’·■ λ
Μοναδικός εισαγωγείς διά/ τήν ‘Ελλάδα έν γένει 

τοϋ άρίστου σφυρήλατου σουηδικού σιδήρου.
- ΤκαζομηγαναΙς μηχανήματα έν γένίει, πιάνα, μπι
λιάρδα, ρολά, γέφυραι ιχλπ. κλπ. /’

: Πάσα ζητουμένη πληροφςρία δίδεται τάχιστα.·

. : · ’ · · · · : Ί

■ AP,?J.°.Y.^.\JH£ ο "αποχωρισμός υης’ΉυμφηΣμ π^αξ < 
-. ακαδημίας Roctlegrosie; Φωτοτυπία Δρ. 1.

μονάχου . Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ TOY MAPΑΘΩΝΟΣ,.
• * ?Άγ>: ΜάρΜ>ν 1 ■' φωτοτυπία els μέγα οχήμα. Λρ. 2. γ

Α©ΗΝ ΑΙ ΤΟ “ΟΝΕΙΡΟΝ,, θ BatfeAlini φωτοτυπία Δρ. 1ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ .?<■■■/ .ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ- '
■. τοϋ Α', Β', Γ.', Δ' Ε και ΣΤ έτους πωλοΰνται \ 
./ είς τό γραφέϊον μάς αντί δρ. 2.. Διά το έξωτε? · ...-· 

ρικέν φρ. χρ. 2,- EEHO'iQKTOS Α. 5ΤΓ0ΥΡΑ
4e.
»

off,
Λ
D

9

v

Ό Πρακτικός βίος τοί^ίμπόραμ ·■.—;
Όδηγδ$ ομπορονπαϋηίονΊ, 
'Ιστορία τοΰ, ίμπορίον 
Έμπορτνματδλογία ...
'Εμπορική και βιομηχανική οικονομία 
Εμπορική καί βιομηχανική νομοθεσία 
Καταστιχογραφία Γεωργική .
'Εγχειρίδιο? Γεωργικής 
‘Εμπορική Γβαχγρ'αφία Σταμ. θτοχάρη 

ίκδοθεΐσα δ.απάναις Εενοφ·. Ζνγουρα
Άπενβ.υντέον τφ κ. ©ά^ηιίτ. .■·. S. Ζί'γονριί. 

> όδός Σωνιέρον 4.
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R, MARBWfc
ROBES <& ΜΑΝΤΕΑυχΤΟΜΟ1“πΐΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,) 

:;3.-'0δός Έρμοί?-Κ8. Λ/μτνρι τον ΣΤ' ίτους
Εργασία ΙΓαρατινής—ΤιμοΙ ίκτός αυναγ<μνισμον. εύρίσχόνταΓ έίς το γραφέϊον μας, τιμώμενοι ,σί

Όοος Έρ4ΐοί?-Κ8.
I

ΦΠΟΤΣΙΠ&ΓΡΑΦΕΙΟΝ HPIHTEZM
Cliches ίη’ «όημερίίιας, περιοδικά 

πολυτελείς. έκδόάεις. .
Ά&ηναι. ‘OSSs Ε^ριηί^ν'—Σώκράτονς 2.

Πωλείται βιβλιοθήκη έκνομικών συγ« 
γραμμάτων, πάντων δεδεμένων, είς λίαν 
Συγκαταβατικήν τιμήν. Πληροφορίας παρ’' 
ήμϊν. 1

®Ν AOpNAIS ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΝ "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ , ./

' V 1 ' 3 . ......

χρυβόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοιδρ; 12. 

Διά το έζωτερικόν, ή τιμή είς χρυσόν.

’Ε ξ e δ <> 0 « εί α ν ,s ■■
Δ'ιΊ.'ΛδΑ^ΠΟΥΛΟΥ ’ **ΤΑ ‘ΑΝΑΓΛΥΦΑ,

Εϊκόνες καϊ- Διηγήματα
Δραχ. 1.

"Οσοι Ικ. τ&ν κ. κ·. συνδρομητών δίν ΐΐαβον,τά - 
t‘Ανάγλυφού -παρακολοϋνται ίΊι. τΙδοποιήσώσι τό yga- 
φεΐοι· ίιας .- ' ’ ι ' ·


