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Η ΕΛΛΑΣ TOT DAVID D’ ANGERS
ΤΟ ή δευτέρα ώρα πρωίας 
τίνος τοΰ θέρους. Ή σελή
νη πλησιφαής έφώτιζε τόν 
ανθόσπαρτον εκείνον χώρον 
τοΰ Ήρφου τοΰ Μεσολογ
γίου. ' Ύπό τό άργυροΰν 

ταύτης φώς έκαθήμην εκεί 
καί προ τοΰ τάφου τοΰ Μάρ
κου Μπότσαρη. ΙΙεριήλθον

τήν αίματοβαφή έκείνην θέσιν. Είσέπνευσα τό ευώ
δες, τό εύγενές μΰρον τών πυκνών άνθέων καί ά- 
νήλθον έπί τοΰ τάφου τοΰ Μπότσαρη. Έζήτησα νά 
εύ'ρω έκεϊ έν άγαλμα. Είς μάτην. Έπί τοΰ κενο
ταφίου ύπήρχεν έν κενόν, κατάλληλον καί προωρι- 
σμένον, ϊνα δεχθή τό ζητούμενον άγαλμα. Κατήλ- 
θον. Έκάθησα έπί τών βαθμιδών τοΰ μνημείου 
καί έπί μακρόν ώνειροπόλησα τήν ώραίαν Ελλάδα 

τοΰ David d Angers, τήν έκπαγλον έκείνην κόρην, 
ήτις δια τόΰ δακτύλου αυτής έδείκνυε προς τά κά
τω καί ώσεί έψέλλιζε τό όνομα «Μάρκος Μπότσα- 
ρης». Ή βέβηλος χειρ τών κατοίκων ή καί άλ
λων έρρύπανε καί ήμικατέστρεψεν έν αριστούργημα  ̂
τέχνης. ’Ιδού δ λόγος τής έκεϊθεν έξαφανίσεως τοΰ 
ονείρου ενός καλλιτέχνου, τοΰ έγκλείσαντος είς τά 
στήθη αύτοΰ τό εύγενέστερον τών ονείρων, τήν έπί 
τοΰ τάφου τοΰ Μπότσαρη τοποθέτησιν μιας πάρθέ- . 
νου, συμβρλιζούσης τήν άπόδοσιν τής οφειλομένης 
τιμής είς τούς ήρωας, οίτινες είς τόν ιερόν τής πα
τρίδας βωμόν προσέφερον ολοκαύτωμα τήν ζωήν, 
τήν οικογένειαν, τήν περιουσίαν αυτών. Ό εύγενής 
ουτος γαλάτης, ό τετιμημένος David d ’Angers ώνει- 
ροπόλει έν τώ έργαστηρίφ αύτοΰ έν ΓΙαρισίοις τήν 
άνέγερσιν μνημείου συμβολικοΰ είς τόν Μάρκον 

Μπότσαρην. Ήτο ή έποχή, καθ’ ήν οί 'Έλληνες 
θνήσκοντες υπέρ ελευθερίας, έθέρμαινον τήν φαντα
σίαν, τήν ποίησιν καί τήν ανδρείαν. Ήμέραν τινά 
ό Πέτρος ’Ιωάννης Δαυίδ, περιπατών έν τινι τών 
έν Παρισίοις κοιμητηρίων, διέκρινε νέαν κόρην, γο- 
νατισμένην έφ’ ενός τάφου καί συλλαβίζουσαν, ένώ 
ήκολούθει τά γράμματα διά τοΰ δακτύλου τήν επι
γραφήν, ήτις ήτο έκεϊ κεχδραγμένη. Ούδέν συγκι- 
νητικώτερον καί άπλούστερον" ή ζωή έξαγγέλλουσα 
καί ψελλίζουσα τό μυστικόν τοΰ θανάτου.

—To θέμα εύρέθη, είπε καθ’εαυτόν ό γλύπτης. 
Και εύρίσκετο τότε έν.τή εποχή τής ακμής αύτοΰ. 
Έγεννήθη τφ 1792 καί απέθανε τώ 1856. Τφ 
1826 έξ-λέγη μέλος τοΰ ’Ινστιτούτου καί τω αύ- 

τφ έτει διωρίσθη καθηγητής είς τήν σχολήν τής 
ζωγραφικής καί τής γλυπτικής. Ύπο τήν έντύπω- 
σιν τοΰ ήρωϊκοΰ θανάτου τοΰ Μπότσαρη, καί ύπό 
τό σχέδιον, τό δπόϊον συνέλαβ-ν έν νφ,< ό έύγενής 
γαλάτης έζήτει νά εύρη τό υπόδειγμα. !

Ωραίαν τινά πρωίαν ό Victor Hugo καί ό d’An
gers μετέβαινον, ί’να γευματίσωσιν,έν τινι καπηλείφ. 
Εν τή δδφ Montparnasse συνήντησαν κόρην τινά 

δέκα καί τεσσάρων έτών, ρακένδυτον, λεπτοφύα, 
χαριτωμένην. Ό Δαυίδ έσταμάτησε, τήν προσέ- 
βλεψ- καί τήν ήρώτησε περί τοΰ ονόματος καί τής 
διευθύνσεως αυτής. Καί ή παιδίσκη μέ δλον τό αγ
γελικόν αυτής ύφος έψιθύρισε :

—Κλημεντίνη...
—Καί τώρα έχω τό υπόδειγμά μου, ειπεν έπι- 

χαρίτως προς τόν ποιητήν τών ’Ανατολικών ασμά
των. Ή ώραιότης τής παιδίσκης δεν άνεκόπτετο 
έκ τής αδυναμίας, τής καχεξίας, τής Ολιβερας δυ
στυχίας. Ήρκει τό συγκινητικόν αυτής κάλλος. 
Και ή ωραία κόρη έμελλε νά προσωποποιήση προς 
στιγμήν τήν καταδυναστευομένην Ελλάδα. Τό 
ισχνόν νεαρόν της σώμα θάέζη είς .τούς αιώνας διά 

τοΰ μαρμάρου τοΰ γλύπτου, καί ή ορφανή Παρισινή, 
άνθος ή ΰπότριμμα τοΰ λιθοστρώτου, περισυύ.λε- 
γεϊσα από μίαν μικρέμπορον, ήτις έστελλε ταύτην 
να ποζάρη προ τών ζωγράφων, έπλήρωνε μέ τήν 
έκτεθειμένην γυμνότητα τοΰ σώματος αυτής τήν 
τροφήν καί τό οινόπνευμα τής μητρός της.

Η κόρη μετέβαινεν είς τοΰ Δαυίδ. ΤΙ μητέρα 
τήν συνώδευε πολλάκις. Ύπήρχεν είς τό έργα- 
στήριόν τής δδοΰ G14ry επί βελούδου πλαισιουμένου, 
εις Χριστός χαλκούς, δν ή μήτηρ , πάρετήρει πάν

τοτε.
Μίαν ήμέραν ειπεν ή κόρη είς τόν γλύπτην έν- 

δυομένη άμα τφ πέρατι τής εργασίας αυτής.
— Α! αυτός ό Χριστός καί τό ώραϊόν του πλαί- 

σιον ! Ή μητέρα μου μοΰ όμιλεϊ συχνά δΓ αύτόν. 
Έάν ήθέλατε νά τόν πωλήσητε, κύριε Δαυίδ. Είς 
Χριστός ώς αυτός είς τό ΰπερφόν μας θά ήτο ώ- 
ραΐον πραγμα! Καί θά μέ παρηγόρει καί θά μέ έ- 
νίσχυεν. Έάν ήθέλατε, θά τόν έπλήρωνα ολίγον 

ι

κατ’ ολίγον μέτάς στάσεις μου. Όσον.θέλετε,καί 

δι’ δσα άγάλμάτα θέλετε !
Ό εύγενής γλύπτης, συγκεκίνη μένος ύπό τήν 

πυκνήν αύτοΰ. γενειάδα καί τά άγρια βλέφαρα, έ- 
ξεκρέμασε τόν Χριστόν έκ τοΰ βάθους τοΰ έργα- 
στηρίου καί άπεκρίθη προς αύτήν.

—Καλά,' τόν θέλεις; Λοιπόν, λάβε τον καί ό
ταν θά σκέπτεσαι νά διαπράξης. κακόν Tt, τότε πα- 
ρατήρει αύτόν καί σκέφθητι έμέ" σου τον δίδω δια 

τίποτε.
—Διά τίποτε ;
Ή χαρά τής νεαρας καί ώραίας κόρης υπήρξε 

μεγίστη καί ό Δαυίδ έτελείωσε μ.ε θειον πυρετόν 
τό άγαλμα τής νέας Έλληνίδος, συλλαβιζούσης 

τό όνομα τοΰ Μπότσαρη.
Όλη ή ποίησίς του μετεδίδετο είς τό μαρμάρι- 

νον έκεΐνο σώμα τής πασχούσης κόρης, όλη ή ψυ
χή τοΰ πατριώτου είς έκεΐνο τό άγαλμα τό γονα- 
τισμένον έπί τοΰ τάφου ενός ήρωος.

Μετά τήν άποπ=ράτωσιν τοΰ έργου, ό Δαυίδ ή- 

ναγκάσθη νά αποχωρισθή αύτοΰ. Ό Ζουέν, ο πε
ριφανής βιογράφος τοΰ Δαυίδ, αναφέρει περικοπας 

χειρογράφων τοΰ γλύπτου, άφινα ό υιός εκείνου τώ 
μετέδωκεν.’Έν τινι σελίδι έπιγραφομένη «μία νύξ 
εργαστηρίου» όπου ό Δαυίδ άναμιμνήσκεται όλης 
τής ζωής του, έπιθεωρών όλα τά άγάλματά του, 
.ό άνδριαντοποιός άφώνει, όμιλών ώς άλλος Πυγ- 

μαλίων, ώς πατήρ καί όχι ώς έραστής, προς το 
δημιούργημ-α τής ιδέας του καί . τής σμίλης του : 
«Ιδού έτελείωσες, αγαπητόν τέκνον ! Θά έγκατα- 

λείψης τήν Γαλλίαν μας διά τήν ώραίαν χώραν τής 
Ελλάδος. Σέ ήγάπων τόσον! Σέ ήγάπων ώς ό 
φιλόστοργος πατήρ άγαπα τήν κόρην του παρ’ όλα 
τά έλαττώματα αυτής, τά όποια τόσον καλώς γνω
ρίζει. Θά άφήσής τήν ιδέαν τών εύγενών εμπνεύ
σεων καί τών μεγάλων έργων δι’ εκείνον, δστις τα 
έκύόφόρησεν είς τόν κόσμον ! Ό ήλιος τής Αττι
κής, τοΰ όποιου· ημείς έδώ έχομεν ώχραν μόνον 
ανταύγειαν, θά σέ άναθερμάνη. Όταν τό.άστρον 
θά άνατείλη έπί τοΰ στερεώματος, ώς ιδέα τοΰ 

■Χριστοΰ, μία τών άκτίνων του θά έπαναπαυθή έπι 
'τοΰ μελαγχολικοΰ μετώπου σου, διότι είσαι πολύ 
λυπημένη, πτωχή μου κόρη !»

Μετά τινα 'χρόνον, τό άγαλμα τής νέας Έλλη
νίδος άπεστάλη είς τήν Ελλάδα, είς τήν χώραν 
τοΰ Φειδίου καί τοΰ ΙΙραξιτέλους. ΈκτΟτε ό εύγε
νής γλύπτης ένησχολήθη έπί άλλων έργων καί έ- 

λησμόνησε τήν αδύνατον κόρην τής δδοΰ Monpar- 

nasse.

'Ο Πέτρος ’Ιωάννης Δαυίδ d’Angers, λόγφ τών 
πολιτικών αύτοΰ φρονημάτων έξωρίσθη έκ τής 
Γαλλίας καί περιεπλανάτο, Έπί τή ευκαιρία ταύ- 
τη έφθασε παρ’ ήμΐν μετά τής θυγατρός του. Δέν 
είχε πλέον τήν νεότητα τών ΙΙαρισίων.Ήτο γέρων. 
Ύπό τόν ουρανόν τής ’Αττικής έπέπρωτο νά ϊδη 

τήν νέαν του Έλληνίδα, τό αριστούργημα τής 
τριακονταετούς ήλικίας του. Ήθελε νά ύπάγη είς 
Μεσολόγγιον καί νά έπισκεφθή τόν τάφον τοΰ 
Μάρκου Μπότσαρη.

Κάποιος τοΰ είπε :
—Μή πηγαίνης έκεϊ !

Π I Ν Α Κ Ο Θ Η Κ.Η

;—Καί διατί; ήρώτησεν ό'Δαυίδ, (
. Μετ’ού πολύ θ'ά έμάνθανε.τήν. αιτίαν.

Όταν εφθασεν είς τήν γωνίαν έκείνην τής γής, 
όπου. ό Βύρων απέθανε καί, όπου ή ελευθερία λευ- 
κόπεπλος έπτερύγι.σεν έπί τών επάλξεων τών αι
μοσταγών, μετά τήν 10 ’Απριλίου 1826, ό Δαυίδ 
διέκρινε τόν τύμβον τόν άνεγερθέντα είς τόν ήρωα 
καί τούς ανδρείους του. Μακρόθεν είδε τήν νέαν του 
Έλληνίδα. «Μόί έφάνη, ελεγεν, ότι τήν έθλεπον 
σκιρτώσαν είς τήν προσέγγισή τοΰ προ τριάκοντα 

έτών δημιουργού' της».
Προχωρεί. Αισθάνεται ότι είναι δΓ αύτόν ονειρον 

ευτυχές επαναλαμβανόμενον. Άλλ’ αίφνης 'αφίνει 
κραυγήν, κραυγήν λύσσης, έξηγριωμένης λύπης, 
κραυγήν έμμανοΰς απελπισίας. Ή δεξιά χειρ τοΰ 
άγάλματος είχε συντριβή. Ό δάκτυλος, δστις «δεί
κνυε τήν έπιγραφήν ήτο τεθραυσμένος. Επίσης τά 
ώτα. Είς πούς ήτο τρίμματα. Ή κόμη κατακεκομ- 
μένη. Τά παλληκάρια είχον άδειάση τά τουφέκια 
των έπί τοΰ γλαφυρού’ έκείνου μαρμάρου" άλλοι, 
"Αγγλοι, είχον χαράξει τό ’όνομά των είς τήν πλά
την τής κόρης!

Οί'α ήμερα τής ζωής τοΰ καύ,λιτέχνου! Τό ώ- 
ραΐον έργον του συντετριμμένον. Εκείνος έξόριστος, 
καί ή ψυχή του πονεμένη.

Άλλ’ δ εύγενής γλύπτης δέν άφήκε τό έργον 
του ούτω συντετριμμένον. Διεννοήθη νά έπισκευάση 
τήν ώραίαν Έλληνίδα, Τής έξορίας αύτοΰ άρθεί- 
σης, έπέστρεψεν είς Παρισίους, ένθα καί έπεσκεόασε 
τό αριστούργημά του. Βραδύτερον, έπέστρεψε τοΰτο 
είς ’Αθήνας έν τή πρώτη αύτοΰ θαυμαστή τελειό- 

τητι. · . ί. : :;
Κατά τήν έκ Μεσολογγίου απομάκρυνσίν του, 

ό d’ Angers έγραφε περιαλγής: «Έγνώριζον οτι 
ό Βύρων απέθανε καί ένεταφιάσθη πλησίον τών 
τειχών τοΰ Μεσολογγίου. Έζήτησα νά άνεύρω τόν 
τόπον τής ταφής. Αί έρευναί μου απέβησαν άγονοι. 
Ήθέλησα νά ιδω τήν οικίαν, έν η απέθανε. Τήν 
κάτηδάφισαν. Ή αχάριστος λήθη είναι έμφυτος τοΐς 
άνθρώποις. Ταύτην τήν πρωίαν άπεχαιρέτησα τήν 

δυστυχή μικράν μου ήκρωτηριασμένην. Τό πλοϊον 
διέρχεται πρό τής Κεφαλληνίας καί τής ’Ιθάκης. 
Μόλις διακρίνω είς τόν ορίζοντα τά Ήρφα, τά 
τείχη τοΰ Μεσολογγίου καί μικρόν λευκόν σημειον" 
είναι ή νέα Έλληνίς μου. Ή καρδία μου συντρίβε
ται, όταν άναλογίζωμαι ότι τήν αφίνω έκτεθειμένην 
είς τάς προσβολάς τής ατμόσφαιρας καί μάλιστα 
είς τάς βεβηλώσεις τών. βαρβάρων,οίτινες τήν κατέ
στρεψαν ήδη κατά τό ήμισυ».

Καί ό χαρακτηρισμός ούτος προσήκεν είς τούς 
θέσαντάς βέβηλον χεΐρα έφ’ ενός λευκοΰ αριστουρ
γήματος, τιμήσαντος καί άνυψώσαντος τήν ιδέαν 

τοΰ θανάτου τοΰ νεωτέρου Λεωνίδου, ώς ό Βύρων 
άπεκάλεσε τόν Μπότσαρην, κατά τήν είς Μεσόλόγ- 
γιον άποβίβασίν του, αποτεινόμενοςγπρός τόν αδελ
φόν του Κώσταν, όν πρό παντός άλλου τότε έζή- 

ΐήσέν.··;

Ό διασχίζων τόν άνέφελον κυανοΰν ορίζοντα τοΰ 
ιοστεφούς Άστεως, ό έκπέμπων τάς ροδοχρόους 
αύτοΰ άκτϊνας έπί τών υψηλών κορυφών τής Πάρ- 
νηθος καί τοΰΥμηττού, έπί τών βαθειών κοιλάδων

2 3
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καί των άπορρώγων βράχων φωτοβόλος ήλιος δεν 
καταυγάζει, δέν λούει την νέαν Έλληνίδα,τήν αρ
τιμελή παιδίσκην τής άλκολικής μητρός.’Όχι, ουδέ 

ακτΐς φωτός, ού3* ασθενές βλέμμα προσπίπτει έπί 
του αριστουργήματος του γαλάτο’υ καλλιτέχνου. 
“Εν ερμητικώς κεκλεισμένον κιβώτιον εΰρίσκεται 
έν τοϊς ΰπογείοις του έν τ<3 Πολυτεχνείο) ’Εθνο
λογικού' Μουσείου. ΤΙ περιέχει; “Εν έ'ξοχον έργον 
τέχνης-,- μίαν μεγαλοφυα ιδέαν προς άποθανάτισιν 
τής ·'ανδρείας ένδς ήρωος,, τδ Ίνδαλμα τής πτωχής, 
τής καλλιμόρφου Κλημεντίνης. Ναι',' την νέαν 
Έλληνίδα, την άμεμπτον εργασίαν του Δαυίδ I ’ 
Angvn !Ταύτην περιέχει!' Καί έπί τούτοις, αισθά
νομαι βαρύ άλγος έν τή'ψυχή μου, αισθάνομαι τήν 

κεφαλήν μου συσφιγγομένην καί τήν πνοήν μου 
πνιγομένην, ώς εκ τής θέσεως, είς ήν εύρίσκεταε ή 
συμβολική παράστασις. τής ορφανής Γαλάτιδος. 
Βροντοφωνώ δι·’ όλης τής δυνάμεως των πνευμόνων 

μ.θυ, δτι τδ άγαλμα εκείνο έδει νά εύρίσκηταΐ: sort 
τής θέσεως αϋτοΰ έν τφ μέσφ τοδ ηρώου του Με
σολογγίου, ή τουλάχιστον έν. τφ μέσφ τής πλα
τείας του Ζαππείου. Έκεϊ ήθελον τήν νέαν Έλ- 
ληνίδα, ήτις τότε θά παρίστα ένα τηλαυγή και 
ανέσπερου φάρον τής Ελευθερίας, όστις διά των 
άκάμπτων αΰτοΰ άκτίνων θά έςήκόντιζε τδ γλυκύ 
αύτοΰ φως εις τάς έσχατιάς τής νεωτέρας: Ελλά
δος. Τοϋτο τότε θά ύπήρχεν ώς πρώτιστον σημεΐον, 
προς ο θά έστρέφετο ή εΰφυία και ή προσοχή των 
εΰγενών μεταγενεστέρων, οίτινες: θά έσταματων, 
ώσεί πρδ στάθμου δόξης καί Ανδρείας!

’£»■ ΆΟήναις, ’Ιανουάριο; 1908

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X ΛΑΜΠΡΟΣ

ΚαΟηγητης έν τη Σχολή των Δοκίμων 
καί τφ Λ' των εν ’ΔΟήναις Γυμνασίων.

ΑΠΟ Τ’ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ

ΑΕΡΟΛΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

R Α Ο U G Η · Ο ΜΩΥΣΗΣ

μετά τον Άαρω και Χονρ λαμβάνουν τά; δέκα έντολα; έπι τον ορού; Σινα.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΜΟΥΩΜΟΡΦΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ
ΝΑ διήγημα, πού έδιά- 

βασα σήμερα, μέσα εΐς 

τό οποίον κάποιος περι- 
πλανάται, ένφ χιονίζη, 

παρακολουθών τίς σκη
νές πού συμβαίνουν στούς δρόμους πού περν^., 

κάί ή έμορφη εντύπωση, πού τοΰ άφίνει πάντα 

ό περίπατος αυτός, μ’ έκαμε ,νά θυμηθώ μιά 

παρόμοια ευχαρίστηση πού ήσθανόμουν κι’ έγώ 
άλλοτε νά βγαίνω μέ τά χιόνια^Ι^ΐτ^ίς κακο

καιρίες έ'ξω άπό τήν πόλιν, σέ μάκρυνούς περι
πάτους, καί νά επιστρέφω τδ βράδυ κατάκοπη 

καί παγωμένη, έτοιμη νά έπαναλάβω τήν επαύ

ριον τήν ίδια διασκέδασι, έχουσα γιά συνοδοι

πόρο τόν άδελφό μου, εΐς τον όποιον άρεσαν επί
σης αυτού τού είδους αί έκδρομαί.

Τό πρωί μόλις ξυπνούσα, έπλησίαζα στδ πα

ράθυρο κι ’ έ'βλεπα τδν ουρανό μ ’ ανήσυχο βλέμ
μα. Σώνει νά μήν έ'βρεχε. Ό βορράς δέ μάς 

τρόμαζε καθόλου, καί τά σύννεφα είχαν περίσ
σια ποίηση. Μόνο ή βροχή μάς κρατούσε- ήτον 

οχληρά καί μας χαλούσε κάποτε τά σχέδια. 

Έλάσπωνε τδ χώμα καί μάς έκανε άγνώριστους 

στήν. επιστροφή. Όταν δμως είχαμε μόνο κρύο, 

δλο τδ πρωί τδ περνούσαμε εύθυμοι,γιατί έφαν- 
ταζόμαστε τήν εΰχαρίστησι πού μάς περίμενε.

Συχνά έκουβαλούσαμε καί βιβλία. Ποιήμα

τα, περιοδικά, εφημερίδες, δ.τι έτύχαινε. Κι’ 

ήταν άληθινή χαρά δ,τι ένοιώθαμε έκεί μακρυά 

άπδ τήν πόλη, μέσα στή χιονιά κουβεντιάζον

τας γιά δλα τά ζητήματα μεγαλόφωνα, προ- 

χωρώντες πάντοτε μέ τά μάτια γεμάτα δά

κρυα άπδ τδ δυνατό άέρα, πού μάς χτυπούσε 

στδ πρόσωπο, μέ τά χέρια παγωμένα... χιόνι !

Κάποτε έλέγαμε: Τί νά συλλογιούνται άραγε 

δσοι μάς βλέπουν ζ χωρϊς άλλο Οά μάς περνούν 

γιά πολύ αλλόκοτους, άφού άπδ τά φορέματά 

μας θά καταλαβαίνουν πώς έχομε ένα ζεστό 

σπίτι κι’ ένα άναμένο τζάκι,πού άφίνομε, γιάνά 

βγούμε νά ξεπαγιάσωμε μαζί μ,’ αυτούς,πού ή-

έπεφταν στά πόδια μας 

άποσταμένα λες άπο τό τρέ- 

ττειο- χρυο 
' έτρέ^αριε, καί 
κι’ είπα

σαν αναγκασμένοι νά πάνε στην έξοχη. “Αλλος 

νά σκάψη καί νά σπείρη τό χωράφι του, άλλος 

νά βρή κάμποσα χόρτα νά τά βράσουν τά παιδιά 

του τό βράδυ. Αύτοί ποϋ συναντούσαμε ήσαν 

δλο χωρικοί καί φτωχοί άνθρωποι.
Μιά φορά έκατεβήκαμε στήν άκρογιαλιά. 

Τά κύματα πελώρια έκυνηγοϋσαν τδνα τ’ άλ

λο κι’ερχόταν κι’ 

λαχανιασμένα — 
ξιμο. Έκείνη δμως τήν ήμερα έ'καν 

άπό όλες τίς άλλαις μέραις, κι’ 
δέν μπορούσαμε νά μιλήσωμε, κι’ είπα στον 

άδελφό μου νά γυρίσωμε στό σπίτι.μας, γιατί 

μπορούσε νά άρρωστήσωμε.
Έσυμφώνησε εύθύς, κι’ έπήραμε έπιστρέ- 

φοντες ένα δρόμο, ποϋ Οά μάς έφερνε συντομό

τερα στήν πόλι. Όταν, έκεί ποϋ πηγαίναμε, 
είδαμε τήν πόρτα- ένός παληού; ένκαταλελειμ- 

μένου νεκροταφείου άνοιχτή, καί μάς ήρθε ή 

περιέργεια νά ιζπούαε νά όούιζ,ε.. I . I 4 I I I .
Έμπήκαμε. Όλοι οί τάοοι ήσαν ξέσκεποι. 

Τούς άνοιζαν γιά νά πάρουν τά κόκκαλα, νά 

τά φέρουν στό καινούργιο νεκροταφείο, καί 
τώρα έμεναν άδειανά κι’ άκατοίκιτα τά σπη- 

τάκια τών νεκρών. Νά, πού δέν εινε πάντοτε 

αιώνια κατοικία ό τάφος. Έχομε κι’ άπό δώ 

μετακομίσεις—μέ τή διαοορά πώς αυτές δέν 

έχουν τίς φασαρίες πουχουν αί μετακομίσεις τών 
ζωντανών. ·

ΙΙειό μακρυά είδαμε ένα μισοχαλασμένο εκ

κλησάκι.

—Νά-πάμε νά κάμωμε τό σταυρό μας -

• Ναί. Τό εκκλησάκι είχε γίνει χωνευτήρι. 

"Ολα τά κόκκαλα τών τάφων είχαν ριχΟβΐ έκεί 
μέσα κι’ έσχηματίσθηκε ένας μεγάλος σωρός κοκ- 
κάλων. Κρανία—κερκίδες — ώλένες— περέτες— 

λεκάνες—ό,τι θέλεις. Δέν έδειλιάσαμε καθόλου 

κι’ επειδή ήταν ζεστασιά έμπήκαμε μέσα 

κι’ έκυττάζαμε. Έξαφνα άκούσαμε τρίξιμο 

πούβγαινε άπδ τό σωρό. Κάποιο ζωύφιο θά σκά

λιζε νά βρή τίποτε άπομεινάρι σάρκας.

Τά κόκκαλα έκεΐνα θαχαν φάει πολλές βρο· 

χες,γιατί ήσαν άσπρα —άσπρα και δέν συχάθηκα 

καθόλου νά πιάσώ ένα κρανίο και νά τδ κυττά- 

ξω πολλή <ήρα — ήταν τδ μ.όνο πούχε άπομείνει 

ολάκερο μέ κάτι θαυμάσια δόντια. Κανενδς νέου 
δίχως άλλο. Ο άδελφός μου μ.ιμ.ούμ.ενος έμένα 

έ'πιασε δύο μεγάλα κόκκαλα, πού τά συγκρο

τούσαν τα νεύρα- τά πήρε μέ τά δυό του χέρια 

καί τά άνοιγόκλεισε δίδοντάς των τήν κίνησιν πού 
τούς έ'διδε κι* έκεϊνος πού τάχε,σ&ν έζούσε. Δέν 

έτρέμαμε πλειά κι’ δ φόβος ν’άρρωστήσωμε είχε 

φύγει άπο τδ νοΰ μας. Έπί τέλους βαρεθήκαμε 

καί έφύγαμε. ’Απ’ έ'ξω άπδ τήν πόρτά μάς έπερί- 

μενε πάλι ή χιονιά- καί πάλι άρχήσαμε νά 

τρέμ.ωμε· έμένα μού πονούσε καί τδ κεφάλι μου, 
κι έ'λεγα στον άδελφό μου, πώς τά πόδια μου 

ήταν κομμένα άπδ τήν κούρασι. Μ’ άποκρίνουν- 

ταν στερεότυπα κάθε φορά πού έπαραπονούμουν, 

πώς έκοντεύαμε νά φτάσωμε στήν πόλη.
Ήταν πλειά νύχτα ,σάν έμπήκαμε στδ σπίτι 

μας. Ή μεγάλη λάμπα έφώτιζε τδ δωμάτιο 

χαρούμενα,καί τδ ύψηλδ τούρκικο μαγκάλι, γε
μάτο κάρβουνα, έζέσταινε φιλόστοργα τά μέλη, 

πού ήσαν παγωμένα.
Ή μητέρα μας έ'ρραβε δίπλα στδ τραπέζι,

- AVE MARIA -
A Nelle Lucie Gibier

VE Maria plena di 
gvagie» . . . ήρχετο 
άπδ μακρυά, άπλώ- 
νετο επάνω στή θά
λασσα καί ύστερα 
έχάνετο με'σα στο 
μουγκριτδ τών αγρι
εμένων κυμάτων.. . 
καί πάλιν δ θυμω
μένος βορρηας έφερ

νε σαν θρήνο, σάν παράκλησι τές φωνές τών γυναι
κών καί τών παιδιών, ποΰ φθάνανε σιγά σιγά άπο 
τδ μικρδ χωριδ στδν έρημο, γιαλό... καί φαινότανε 
τώρα μέσα στδ σκοτάδι τής νυκτδς μιά μάζα πολύ 
μαύρη, ποΰ προχωρούσε, προχωρούσε... καί άκούε- 
το πειδ καθαρά... Λνβ Maria... ave Maria.;, καί ή 
λοιπή προσευχή έχάνετο μέσα στδν άέρα... καί 
προχωρούσαν αί γυναίκες και έσερνον τά μικρά 
παιδάκια τους απδ τδ χέρι... καί φθάσανε στδ γιαλδ 
καί τριγυρίσανε τδν μεγάλο ξύλινο Σταυρό, ποΰ 
τώρα χρόνια πολλά είνε στημένος έκεϊ στήν άκρη 
τοΰ γιαλοΰ, γιά νά στέλνη τή νύκτα μιά φωτεινή 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
καί τά μικρά μας άδελφάκια κοντά της έγρα

φαν τά μαθήματά των. Ό Πατέρας μ.ας δέν 

ειχεν έρθει άκόμ.η, καί μέσα άκούουνταν ή ύπε- 
ρέτρια,πού έτοίμαζε τδ δείπνο στήν τραπεζαρία.

Έκεΐνο τό βράδυ δέν έκάθησα νά φάω μέ 

τούς άλλους. ’Ανέβηκα νωρίς-νωρίς στήν κάμα
ρά μου καί τήν άλλη μέρα ήμουν βαρειά άρ
ρωστη. Πλευρίτιδα είχε πεϊ δ γιατρός. Στά 

παραμηλητά τού πυρετού έκανα λόγο γιά κόκ
καλα, γιά κύματα, καί πώς έκανε κρύο. Δέκα 
πέντε μέραις έμεινα στδ κρεβάτι, κι’ άλλαις 

τόσες περιπατούσα μέσα στδ δωμάτιο. Τήν 

πρώτη φορά πού βγήκα ήτ αν πολύς-πολύς ήλιος, 
κι’ επειδή ήμουν πολύ άδύνατη πήγα μέ αμάξι.

Έκτοτε, έχουν περάσει δυδ χρόνια, είμαι 

φιλάσθενη, άρρφστώ μέ τδ παραμικρό, κουράζο

μαι εύκολα, κι’ δ μόνος περίπατος πού κάνω 

είνε ίσα με τό νεκροταφείο, άδιάφορο άν είνε 

χειμώνας ή καλοκαίρι. ΤΙ μητέρα μας άπέθανε, 
κι’δ άδελφός μου έφυγε καί πήγε πολύ μακρυά, 

μέ τ’ όνειρο νά γίνη μεγάλος καλλιτέχνης.

LALO DE CASTRO

άκτϊνα στους καλούς ψαράδες, ποΰ άφίνουνε τά 
άγαπημένα τους παιδιά καί. τές καλές γυναίκες καί 
φεύγουνε μέ τές βαρκοΰλές τους καί πάνε έκεϊ 
κάτω μακρυά, στδ άνοικτδ πέλαγος γιά νά ψα
ρέψουνε καί νά κερδίσουνε τδ ψωμί τής οικογέ
νειας των.

Τριγυρίσανε, λοιπδν τδν. Σταυρό αί δυστυχι
σμένες γυναίκες... σηκώσανε τά χέρια ώς τδν ου
ρανό, κλάψανε... καί παρακαλέσανε. τήν Μητέρα 
τοΰ Χριστού νά σώση τούς πατέρας τών μικρών 
των άπ’ τδν θυμδ τής κατηραμένης θαλάσσης μέ 
τά μαΰρα φοβερά κύματά της...

Είχανε φύγη οί δυστυχείς ψαράδες τδ δειλινό 
μ’ ένα Άπριλιάτικον ήλιον γεμάτον γέλοιο καί 
χαρά...μά οσο δ Ήλιος εγερνε πρδς τήν δυσι.,.τόσο 
ή θάλασσα άγρίευε... τά κύματα μεγαλώνανε... 

μαυρίζανε... καί τέλος ή καταιγίς ερριξε όλη της 
τή λύσσα στήν θάλασσα καί στδν ουρανό κάί 
βροντούσε καί άστραπτε καί μούγγριζε δ βορρηας 
καί αί δυστυχισμένες μητέρες έ'τρεξαν γλήγορα 
στδ γιαλδ μέ τά παιδιά τους... γιά νά παρακαλέ- 
σουνε τδν Θεδν γιά νά στείλουνε τήν ψυχή τους 
ώς έκεϊ κάτω στδν δρίζοντά... καί νά σώσουν μέ 
τές ευχές των εκείνους ποΰ άγάπούσανε... καί 
κλαίγανε άκόμη, παραμιλούσανε μέ τά κύματα,
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παρακαλούσανε καί πάλιν τήν Παναγία.... <Ά« 

Maria plena di graeie...» καί έσκορπίζετο ή προ
σευχή επάνω στα κύματα καί θαρρείς σπανανε 
έπάν.ω στες πέτρες μέ δλιγωτέρα κακία’). και άί 
γυναίκες τδ'ήσθάνοντο καί παρακαλούσανε άκόμή 

μέ ολη τους τήν καρδιά ώς'.πο3 .φιί ευχές '.συν.ε- 
κίνησαν τά κύματά, καί ό ουρανός«ήσύχασε, άί 
βροντές παυσανε νά κάμουν τήν? φύ'σι» νά τρέμη... 
καί ύστερα άπδ μιά «Ave. Maria» ■'πειδ ?'Καρδιακή 
ακόμη, αί γυναίκες είδαν εκεϊ. ήάτ-ώ ατό» /'ορί
ζοντα ένα ασήμαντο φως..·, σάν^άτρο:.. ‘καί: ανα
στέναξαν μέ χαρά καί .σφίξ'αΤε' τά' Παιδιά'’τούς 
μέ πειδ μεγάλη αγάπη -στδ.‘σι!ήθος ' καί το. · φωί; 
μεγάλωνε καί πλησίαζε κάί 'έφ.αίν^ντό τώβα -αί

AVE MARIA .

βαρκούλες μέ τά πανιά τους, γίνεται ή Σελήνη.,, 
"βγήκε «π* ένα μεγάλο σύννεφο μαύρο, που χά
θηκε τώρα, νά' συμπληρώση τήν γαλήνην τής 
φύσεως κα‘1 αί , βαρκούλες φθάσανε. Οί ψαράδες 
άγκάλιασα,ν τές γυναίκες καί τά παιδιά τους... 
καί όλοι μαζύ χωρίς άλλην λέξιν γονάτισαν γύρω 
στον Σταυρό... καί ή τελευταία «Ave Maria» έστ,ό- 
λισε τή» άπτερη εύμόρφιά τής νυκτός...
"■ 'Ύστερα- άπδ μίαν ώρα» οί. ψαράδες τρώγανε, 
"πίνανε, κτύπησαν-τά.ποτήρια τους. Τά μικρά γε
λούσαν. μά αί μητέρες δ'μως... μέσα στή ψυχή 
τους ευχαριστούσανε άκόμη τήν Παναγιά.

Παρίαιοι,
■ ΕΛΠΙΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙΟΥΛΟΥ

Η ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Εκ των θεωριών τούτων, .-έκτος πάσης άμφισβη- 

τήσεως,έ φαίνεται άλη.θεύο-υσα . μόνον- ή. τελευταία. 
Ότι-.-δέν τήν έφεραν ο.ί ‘Αθίγγανοι δέν . εινε συζη- 
τήσιμον. Οι ’Αθίγγανοι ήλθδν. όλοι όμ’οΰ είς Ευ

ρώπην καί ε,ίτά διεσπάρησαν. ’Εάν επομένως έφε- 
ρον μαζί των μίαν .ίδικ-ήν. τών.μουσικήν άπδ τδ ά
γνωστον μέρος άπδ'τδ .όποιον ?ή·λθόν,:ΐσως άπδ τάς 
’Ινδίας, τότε έπρεπε καί οί Τζίψις τής ’Αγγλίας, 
ρί Γκιτα»ος.τής· Τσπα,νίας;,-.Αί Βοεμοί τής Ρωσίας 
και ,οί Γύφτοι, οί. (δικοί μα.ςνά . έπαιζαν τήν αυτήν 
μουσικήν, άλλά τοΰτο δέν συμβαίνει. Μόνον οί 
Ούγγροι.’Αθίγγανοι παίζουν τήν ούγγρικήν μουσι
κήν. Πλήν. τούτου είνε καί. οί’ μόνοι έχοντες πλήρη 
ορχήστραν.

ΤΙ δεύτερα θεωρία, ή οποία στηρίζεται έπί συμ
βιβαστικής β.άσέ,ως, δέν ήμπορεΐ. καί · αυτή νά είνε 
άληθής.; Ό λάδς τοΰ ;’Αττίλα δέν ήδύνατο παρά

ουγγρική . μουσική έπ'ι 
πολύν- χρόνον άπετέλε- 
σενέν μυστήριον διά τούς 

ιστοριογράφους τής μου
σικής. Καί δέν ήμπορώ 
να ε-ίπώ, ότι δέν εξακο
λουθεί άπο.τελ.οΰσα καί 
νΰν έτι τοιοΰ-τον. ’■

Πόθεν ή αρχή της'-; '
* Οι μεν υπεθεσαν, οτι τήν έφερα» είς τήν Ουγ

γαρίαν οί εις αυτήν άποικισθέντες ’Αθίγγανοι, οί 
δε ότι εγεννήθη αΰτη έπ’ αύτοΰ γοΰ ουγγρικού'' 1~ 
δαφους. Οί δέ τέλος, ρτι οί.Ούγγροι τοΰ -Α’τίλλ®· 
τήν έφεραν μαζί των άπδ τά υψώματα τοΰ Άλτάϊ 
τής κεντρφας ’Ασίας.

Ή Virjee- Lebrum μετά της ϋυγατρός της



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ft I Ν ΑΚόόΗΚΗ

νά είχε καί ίδικάς του μελφδίας τουλάχιστον, αν 
όχι πλήρη μουσικήν. 01 πολεμοχαρείς καί έπί των 

ίππων ζώντες Μαγυάροι παρορμώμενοι εις τάς μά- 
χας δέν ήδύναντο παρά νά ψάλλωσι θούρια άσματα. 

Καί ακριβώς ό κύριος χαρακτήρ τής ουγγρικής μου
σικής εινε πολεμικός, στηρίζεται έπί του θουρίου.

Συνεπώς έκεϊνο τδ όποιον φαίνεται βέβαιον εϊνε 
ότι οί Ούγγροι έφεραν μέν μαζί των άπδ τά βάθη 

τής Ασίας τήν βάσιν τής μουσικής των, τήν έτρο- 
ποποίησαν δε μόνον καί τήν έπλούτισαν καί τήν 
διέπλασαν έν τη νέα παρ’ αυτών κατακτηθείση 

χώρα.
Ό μετά επιστημονικού βάθους μελετ#ν τήν 

ουγγρικήν μουσικήν αποκλίνει ύπέρ τής ιδέας ταύ- 
της .καί δι’ ένα άλλον λόγον, διότι διαβλέπει 
τάς ποικίλας μορφάς ύπδ τάς οποίας του παρουσιά
ζεται τδ ούγγρικδν μουσικόν έπος καί ή ουγγρική 

λυρική μουσική.
’Επειδή κυρίως έπί τής παραδόσεως στηρίζεται 

ή μουσική αΰτη, επειδή γραπτά μνημεία δέν σώ
ζονται, δέν δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν τάς 
παραλλαγάς, τάς οποίας ύπέστη αύτη.

’Εν τούτοις ή μετά προσοχής μελέτη αυτής μάς 
καθοδηγεί εις τήν άνίχνευσιν των πρώτων αυτής 

στοιχείων καί εις τήν έπ’ αυτών προσθήκην τών 

χρόνων.
Περιττόν νά· σημειώσω, ότι όλη αύτή ή εργασία 

δέν στηρίζεται παρά απλώς είς εικασίας, αί όποϊαι 
δέν δύνανται νά έχωσιν έπιστημονικδν κύρος.

Είνε γνωστόν, ότι αί παραδόσεις καί αί έποποι- 
ίαι, αί διαδιδόμεναι άπδ πατρδς είς υιόν ή όπως 
καί έν τή άρχαιοτάτη Έλλάδι αί ραψφδίαι,αί παρά 
τών άοιδών διατηρούμεναι, ύφίσταντο φυσικώς πα
ραλλαγάς καί παραλλαγάς σπουδαίας.

Πολύ σπουδαιοτέρας όμως παραλλαγάς ύπέστη- 
σαν αί ούγγρικαί μελφδίαι.

’Άλλως τε τδ ίσχυρότατον έπιχείρημα ύπέρ τής 
ιδέας ημών, εινε ότι πολύ προτού έμφανισθώσιν 
είς Ευρώπην οί ’Αθίγγανοι, οί Ούγγροι ήγάπων 
ήδη τήν μουσικήν. Ό ’Αττίλας, δ φοβερός πρόγο
νός των, αναφέρεται ότι ήγάπα κατά τδ διάστημα 
του φαγητού του νά άκούη τούς μουσικούς του παί
ζοντας. Ό δέ Άρπάδ, εις τών μεγάλων βασιλέων 
τής Ούγγαρίας, εινε γνωστόν ότι διεκρίνετο είς τδ 

κέρας. Καί ότι τέλος είς τον περίφημον αγώνα τών 
μουσικών εις τδ Βάρτμπουρ τής Θουριγγίας ό 
Ούγγρος Κλίνκσωρ έπήρε τδ πρώτον βραβεϊον.

Ή ουγγρική επομένως μουσική είνε πρωτότυπος 
καί ούδεμία αμφιβολία, ότι οί Μαγιάροι τήν έφεραν 
μαζί των, όταν είσώρμησαν είς τήν Ευρώπην.

Ύπέρ πάντα άλλον λαόν,τών Ούγγρων ή μουσική 
παρηκολούθησεν, όπως εϊπα καί προηγουμένως, 
τάς τύχας του ’Έθνους. Διά τον λόγον τούτον ή 
ούγγρική μουσική δύναται κυρίως νά διαιρεθή είς 
δύο έποχάς ή δύο περιόδους. Είς τήν ήρωϊκήν καί 
είς τήν ερωτικήν. Δέν θέλω νά είπω ότι ταΰτα τά 
εί'δη δέν συνυπήρχον ταύτοχρόνως. Ό πολεμιστής 
ήμπορεϊ νά εινε καί έρωτευμένος. Συχνότατα μά
λιστα αί δύο ιδιότητες ταυτίζονται’ θέλω όμως νά 
ε’ίπω, ότι ή μουσική τάσις του ουγγρικού λαού καί 
τών μουσικών του καθ’ όλον τδ μακρδν διάστημα 
τών πολέμων καί τής δουλείας του ούγγρικου Έ
θνους εξωτερικεύθη και κατηναλώθη είς τήν έπο- 
ποιΐαν.
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Οί Αυστριακοί και δ οίκος τών Άψέού.ργων, 
ύφ’ όν έδούλευεν ή Ουγγαρία, ήθέλησαν τά πάντα 
νά έκγερμανίσωσι παρά τοϊς ήττηθεϊσι. Καί διά 

παντός τρόπου έπολέμησαν τήν έθνικήν των μουσι
κήν. Τότε οί κύριοι αύτής αντιπρόσωποι, οί ’Αθίγ
γανοι, κατέφυγον είς τούς μεγάλους Φεουδάρχας, 
είς τούς ισχυρούς εύγενεΐς, είς ών τούς πύργους καί 
τά ανάκτορα έξετέλουν τούς έθνικούς ήχους. Ύπδ 
τήν σκιάν τών ύψηλών πύργων τών εύγενών έκτι- 
ζον τάς καλύβας . των οί πλανόδιοι ούτοι ’Αθίγ
γανοι καί είς'τήν πρώτην πρόσκλησιν του εύγενοΰς.

“Οπως ή εθνική ιδέα οΰτω καί ή εθνική παρά- 
δοσις είχον καταφύγει είς τούς πύργους αύτούς. Οί 
εύγενεϊς ούτοι εκάλουν τούς ’Αθιγγάνους καί τούς 
έβαζον νά παίζουν τά παλαιά ηρωικά άσματα.’Εκεί 
οί μεγάλοι ’Αθίγγανοι μουσικοί, όπως δ Λαβόττα, 
ό Τσερμάκ, ό Μπιχάρι, ένεθουσίαζον τήν αριστο
κρατικήν νεολαίαν, ύπεξέκαιον τδν έρωτα τής πα- 
τρίδος καί ύπενθύμιζον τδ καθήκον της, καί άφοΰ 
έξήντλουν τά συνήθη ήρωϊκά άσματα, έξετέλουν 
ιδίας συνθέσεις, τάς όποιας έκάλουν ballgatO-notas, 
δηλαδή τεμάχια, τά όποια πρέπει να ακουσθοΰν. 
’Ιδού δέ διατί : Αί συνθέσεις αύται, τά Adagio, la- 
chesu ούγγριστί άπολήγοντα είς μίαν βραχυτάτην 
Goda (τζίφρα) ζωηροτέραν, περιέχουν αισθήματα 
αντικειμενικά. Ή γυναίκα καί ό έρως που καί πού 
καί δειλότατα είς αύτάς ύποφαίνεται.

Μόνον είς τάς μεγάλας πανυγήρεις, αϊτινες έδί- 
δοντο είς τούς πύργους αύτούς είς τήν αρχήν, ό 
αρχηγός τής οικογένειας κρατών από τής χειρδς 
τήν σύζυγόν του καί συνοδευόμενος κατά τδν αυτόν 
τρόπον όπισθεν ύπδ τών προσκεκλημένων καί τής 
νεολαίας περιήρχετο κυκλοειδώς τας μεγάλας αί- 
θούσας, ένφ οί ’Αθίγγανοι έπαιζον ένα μουσικόν, 
τεμάχιον, μισό μάρς, μισό χορόν, τδ όποιον έκα- 
λεϊτο Paloiach, άπδ του Παλάτσο (άνάκτορον).

Ή συνήθεια αυτή περιεσώθη έτι καί νυν είς τάς 
μεγάλας εύρωπαϊκάς αύλάς, αλλ’ ύπδ άλλο όνομα 
τήν Polonege. Και άν ένθυμήσθε κατα τούς γά- 
μους τοϋ Διαδόχου έγένετο τοιαύτη παρέλασις 4έν 
τοϊς άνακτόροις.

Μέ τδ όνομα δέ αυτό έπεκράτησε τότε ή συνή
θεια νά όνομάζωνται πάντα τά άσματα τά ψαλλό
μενα είς τούς οΐ'κους εύγενώς Patotach.

Μεταξύ τών μελφδιών, αί όποϊαι έξετελοΰντο 
είς τούς οΐ'κους τών εύγενών καί είς τάς καλύβας, 
ήτο καί ένα λυπητερό τραγούδι διά τδν Paudcby, 
τδν τελευταϊον ήγεμόνα τής Ούγγαρίας, έν είδος 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ό όποιος πρδ 200 ε
τών έπεσεν ένδόξως μετά τών στρατηγών του πο- 
λεμών κατά τών Άψβούργων. Τδ λυπητερό αυτό 
τραγούδι είχε μεταβληθή είς εθνικόν θρήνον. Σώ
ζεται δέ έτι καί νυν.

Περί τάς άρχάς όμως τοΰ παρελθόντος αίώνος 
ήρχισεν αίφνιδίως άδόμενος νέος θρήνος διά 
τδν Paufichy καί τφ 1809 διά πρώτην φοράν ή- 

κούσθη ύπδ στρατιωτικής μουσικής παιζομένη ή 
θαυμασία αυτή μελφδία. Θεωρείται ώς βέβαιον, 
ότι συνθέτης αύτής ύπήρξεν δ περίφημος ’Αθίγγα
νος Μπιχάρι, ένοργανιστής δέ σοφός, άλλ’ άγνω
στος μουσικοδιδάσκαλος.

Ή μελφδία αΰτη έν έκτάκτφ σωφροσύνη φρά- 
σεως περιέχει -αυτήν τήν ήχηαιτάτην ούτως είπεϊν 
ιδέαν τής ουγγρικής μουσικής. ’Αποτελεί δέ όμο- 

λογουμένως τδν άριστον τών θούριων.
’Αλλά διά νά έννοήση κανείς ακριβώς τήν μου

σικήν σκέψιν παρά τφ ούγγρικφ Έθνει καί ένί 
Ίνδο-εύρωπαϊκφ, τφ γαλλικώ, φερ’ είπεϊν, δέν έ
χει ή νά παραβάλη τδ PauGchy μάρς, πρδς τήν Μα- 

σαλιώτιδα.
Ό ύμνος ούτος τοιαύτην έντύπωσιν έκαμεν είς

* ΑΙ2ΘΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ *
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ΤΕΧΝΗ δέν εινε μί- 
μησις τής φύσεως. 
Άν αί τέχναι δέν 

ειχον σχέσιν τινα 
αναγκαίαν πρδς τδ 
καλόν, προκειμένου 
περί τών αριστουρ
γημάτων τών καλ

λιτεχνών καί ποιη
τών, δέν θά έπεκα- 

λούμεθα τήν μαρτυρίαν τών αρχών του καλοΰ. Άλλά 
τι είνε πρώτον, φύσις ; Ή φύσις ενός όντος εινε αύτή 
ή ουσία αύτοΰ, είνε έκεΐνο όπερ κάμει αύτδ νά εΤνε 
τοΰτο καί όχι άλλο, είνε δηλαδή ή αρχή δυνάμει 
τής όποιας παν ον γενναται καί παραμένει ό,τι εινε. 
Ποία είνε ή αρχή αυτή ή αποτελούσα καί διατη
ρούσα τήν ουσίαν ένδς έκάστου όντος εινε ή δύ- 
ναμις, ήτοι αύτδ τδ ον θεωρούμενον συγχρόνως ώς 
ούσία καί ώς ένέργεια, προικισμένη ύπδ διαφόρων 
δυνάμεων δράσεως καί άναπτύξεως. ,’Αφοΰ λοιπόν 
τοΰτο εινε ή φύσις έκάστου όντος καί άφοΰ αί φυ- 
σικαί μορφαί αύτοΰ δέν εινε αύτδ τδ όν, άλλά μό
νον αί έξωτερικαί εκδηλώσεις τής δυνάμεως'αύτοΰ, 
δυναμεθα πλέον να ίσχυρισθώμεν ότι ή τέχνη είνε 
μίμησις τής φύσεως ; Ή Τέχνη, όταν μιμήται, δέν 
μιμείται παράτάς έξωτερικάς εκδηλώσεις τοΰ όντος, 
τάς φυσικάς αύτοΰ μορφάς’ άλλ’ούτε έκεϊναι ούτε 

αυται είνε ή φύσις τοΰ όντος. Θά άπαντήση τις 
ίσως ότι αί έκδηλώσεις αυται μιμούνται τήν εσω
τερικήν τοΰ όντος φύσιν καί ότι ή μίμησις τής μι- 
μήσεως ένδς όντος είναι αύτοΰ τοΰ ίδιου ή άπομί- 
μησις.

Ποϊος ό σκοπός τής τέχνης ; Ύπηρετεϊ τήν 
ηθικήν, ή τήν θρησκείαν, ή τήν πολιτικήν, ή 

συντείνει απλώς είς τήν τέρψιν ύμών.
Βοηθητική τής ηθικής δέν δύναται νά γίνη ή 

τέχνη χωρίς νά περιορισθή ό κύκλος αύτής.
Τί δύνανται νά είπωσι π.χ.τά τοπεϊα έν τή ζω

γραφική περί καθήκοντος καί περί άρέτής. Είνε 
παρατηρημένον άλλως τε ότι: ό καλλιτέχνης ό 

τδν μουσικόν κόσμον, ώστε πλεϊστοι μεγάλοι μου
σικοί ή έγραψαν μουσικάς μελέτας επ’ αύτοΰ, ώς 
φέρ’ είπεϊν ό Λίστή καί μετεχειρίσθησαν φράσεις 
αύτοΰ, όπως ό Γάλλος Μπερλιδζ είς τήν Damna

tion de Faust.
Ν. ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ

έπιδιώκων πολύ τδν ηθικόν σκοπόν χάνει τδ καλόν, 
παράγων έργα άνευ ένδιαφέροντος καί παρέχων 
οΰτω κακήν ύπηρεσίαν είς τε τήν τέχνην καί τήν 

ηθικήν, ένφ προσκολλώμενος μόνον είς τδ καλόν, 
τδ όποϊον είνε δύνκμις ένεργοΰσα συμφώνως πρδς 
τήν πνευματικήν ή ηθικήν φυσικήν τάξιν,κινεϊ τήν 
μιμητικήν ψυχήν είς ένέργειαν καί κάμνει αύτήν 
ώστε να σκεφθή έμμελώς καί άρμονικώς. Ώθου- 
μένη δέ οΰτως είς τάς οδούς τής τάξεως φέρεται 
πρδς τήν ηθικήν τάξιν,είς τήν όποιαν πασαι έκεϊναι 
όδηγοΰσι, χωρίς νά θυσιάση τι έξ έαυτοΰ τδ κα
λόν, όπερ γίνεται αίτιον τοΰ άγαθοΰ τούτου. Έάν 
δέ απέβλεπεν ή τέχνη μόνον εις τήν έξέγερσιν 

τοΰ θρησκευτικού αισθήματος, τότε θά κατήργει 
παντα τα θέματα, τά όποϊα καίπερ άθφα καί επι
τρεπόμενα, είναι όμως ξένα είς τήν λατρείαν καί 
είς τά ίερα πράγματα.

Ή Φύσις βεβαίως εινε πηγή, έκ τής όποιας ή 
μεγαλοφυ'ία άντλεϊ ύψηλάς έμπνεύσεις, άλλ’: ένφ 
ό καλλιτέχνης,δ προσηλωμένος μόνον είς τήν θρη
σκευτικήν ιδέαν, χάνει τδ καλόν, ό ζητών μόνον 
τδ καλόν παράγει έργα, είς τά όποϊα ή θρησκευτική 
συγκίνησις έξάπτεται ώς είς φλογέράν νηστείαν. 
Τδ καλόν δέν άντίκειται διόλου είς τήν θρησκείαν, 
άλλά όδηγεϊ τήν ψυχήν πρδς αύτήν διά τής ιδίας 
αύτοΰ δυνάμεως.

Σκοπός τής τέχνης δέν είναι καί ή πρδς απάτην 
τών αισθήσεων απομίμησις τοΰ φυσικοΰ καί οσάκις 
αΰτη είναι δυνατή καί στερείται χάριτος π. χ. πι
στόν αποτύπωμα προσώπου έκ μαρμάρου, ή μάς 
δυσαρεστεϊ καί μάς κάμει νά πάσχωμεν π. χ. σκη- 
ναί τοιούτου είδους έν Θεάτρφ. Ή αληθής τέχνη 
δέν υπόσχεται άλλο παρά μόνον ότι.δύναται νά πα- 
ράσχη τδ θέαμα τής έμψύχου ζωής’ παρουσιάζει δέ 

μόνον τήν έκφρασιν αύτής’ ού'τε τήν τέρψιν δύναται 
νά έχη ή τέχνη σκοπόν’ σπανίως δέ έπιδιώκει αύτδν 
π. χ. διά τής κωμφδίας, άλλά καί αύτή δέν δε
σμεύεται εις τά όρια ταΰτα,διότι διά τοΰγελοίου μάς 
επαναφέρει είς τδ ηθικόν κάλλος. Ό /αποκλειστι
κός σκοπός τής τέρψεως είναι δευτερεύουσα ύπηρε- 
σία τής τέχνης. ’Επειδή τδ άντικείμενον τής τέ
χνης είναι μόνον τδ καλόν, διά τοΰτο καί ό σκοπός
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ΣΠΟΥΔΗ

'Έργον τον δολοφονη&έντος Βάσιλέως της Πορτογαλλίας Κάρλο,

Er

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
αύτής δέν πρέπει νά ήναι άλλος παρά τδ νά προ- 
ξενήση είς ήμάς διά τής άναπαραστάσεως τοΰ κα
λοΰ τά αποτελέσματα τά όποια τοΰτο παράγει. 
Τούτέστιν τδ διά τής τέχνης έρμηνευόμενον ζαλδν δέν 
δύναται νά έχη άλλον σκοπόν παρά τδ τέλος αύ
τοΰ τόΰ καλοΰ. Ή Τέχνη δέν δύναται νά μιμήται 
πάσας τάς έξωτερικάς έκδηλώσεις τής αοράτου 
φύσεως’ ή μήπως δύναται νά παραστήση ζωντανά 
δντα καί έκπληροΰντα τής ψυχολογικής καί φυ
σιολογικής λειτουργίας αυτών πράξεϊς, και άν 
ακόμη ήδύνατο ή τέχνη νά αναπαραγάγη ολάς τάς 
έκδηλώσεις τής αοράτου φύσεως δέν θά ήτο τοΰτο 
τδ έργον της. Διότι αν ή τέχνη ήτο ή ακριβής 
απομίμησις τής φύσεως, θά έμιμεΐτο λεπτομερώς 
δ,τι θά ήδύνατο νά αντιγράψη χωρίς τίπο ε ν’άπο· 
κόψη ή να προσθέση καί όμως πολλάκις πράττει 
τδ έναντίον π. χ. πώς δ γλύπτης διατυπώνει τήν 
κόμην καί τας τρίχας' δ ζωγράφος δμοίως δέν 
μιμείται δλας τάς ρυτίδας ή πτυχάς τοΰ δέρματος, 
ή όλα τά φύλλα ένδς δένδρου άποβλέπων όχι είς 
τήν ακριβή άπόδοσιν, άλλ’ είς τδ αποτέλεσμα.

Ή Μουσική δέν εκφράζει ούτε τήν χαράν ούτε 
τήν θλϊψιν καί αγωνίαν, ώς εκφράζει αύτήν κατ’ 
ιδίαν ή ψυχή, ούσα θαυμασία αλλοίωσις τοΰ ανθρω
πίνου λόγου, όχι πρδς καλλιτέραν αύτοΰ άντιγρα- 
φήν,αλλά πρδς αύξησιν τής εκφραστικής αύτοΰ δυ
νάμεως· αν δέ ή τέχνη ήτο μίμησις τής φύσεως 
τότε έπρεπε νά άπαγορευθή είς τήν ποίησιν τδ μέ- 
τρον, δ ρυθμός, δ στίχος, ή δμοιοκαταληξία και 
όλη ή πολυτέλεια τών παρομοιώσεων καί μετα
φορών. Δέν δυνάμεθα δμως ν’άρνηθώμεν δτι κατά 
τι ή τέχνη μιμείται τήν φύσιν' ή γλυπτική καί 
ζωγραφική μιμούνται τά σώματα, ή μουσική τήν 
φωνήν, ή ποίησις τδν λόγον, καί τδ θέατρον, τδν 

X:

άνθρωπον δλον. Άλλά μιμείται ολίγον, αμελούσα 
συχνάκις τάς μορφάς, αϊτινες δέν εκφράζουν τδ κα
λόν, ένφ προτάσσει μάλλον έκείνας αϊτινες είναι 
αί καταλληλότατα! ίνα ,δηλώσωσι σαφώς τήν ώ- 
ραίαν δύναμιν ή τήν ώραίαν ψυχήν. Τοιαύτη δμως 
μίμησις ήτοι ή κατα προτίμησιν αναπαραγωγή τών 
έκφραστικωτάτων εκδηλώσεων του αοράτου, δέν 
είναι τόσον μίμησις,οσον είναι μετάφρασις, δεν εί
ναι τόσον αντιγραφή, όσον είναι ερμηνεία. Ή Τέ
χνη είναι αληθής έρμ,ηνεία τής ώραίας ψυχής ή τής 
ώραίας δυνάμεως βοήθεια τών έκφραστικωτάτων 
αύτών σημείων, τών ιδανικών αύτών μορφών.

’Επειδή τδ άντικείμενον τής τέχνης είναι μόνον 
τδ καλόν, άρα καί δ σκοπός αύτής δέν πρέπει νά 
είναι άλλος παρά τδ νά προξενήση είς ημάς διά 

τής αναπαραστάσεως τοΰ καλοΰ τά αποτελέσματα, 
τα όποια τοΰτο παράγει.

Τούτέστιν τδ διά τής τέχνης έρμηνευόμενον κα
λόν δέν δύναται νά έχη άλλον σκοπόν παρά τδ τέ
λος καί τδν σκοπόν τοΰ καλοΰ, έν σχέσει πρδς τδν 
άνθρωπον,: τοΰ νά μάς δώση εύγενεϊς καί καθαράς 

απολαύσεις θαυμασμού. Τδ φυσικόν καλόν μάς 
θέλγει, μάς γοητεύει, μάς καταλάμπει, εμβάλλει 
είς ήμάς διά τής θερμότητος τής γλυκείας του φλο- 
γδς δ,τι υπάρχει έν αύτώ: τήν δύναμιν καί τήν τά- 
ξιν, συγκινεϊ διά τής ηδονής καί έξεγείρει έν ήμϊν 
τάς καλλίστας ψυχικάς δυνάμεις. Τοιουτοτρόπως 

λοιπόν καί τδ καλόν, δπερ ή τέχνη αναπαράγει 
πρέπει να πράττη τδ αύτό, μάλιστα ταχύτερον 
εί δυνατόν καί άσφαλέστερον. Τής τέχνης λοιπόν 
ό σκοπός, είναι νά έγχύση είς τάς ψυχάς μας τάς 
ήδονικάς συγκινήσεις τού καλοΰ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΥΦΟΣ

κ. A. Gelbart έν τή «Constru
ction Moderne» δημοσιεύει 
ύπδ τδν τίτλον «Les deux 
styles» συνδιάλεξιν αύτοΰ 
μετά τού νέου γλύπτου κ. Α. 
Tetroir, τετμημένου διά τού 
μεγάλου βραβείου τής Ρώμης. 

’Εκ τής ένδιαφερούσης 
ταύτης συνδιαλέξεως άποσπώ- 
μεν τά επόμενα :

—«Ή τέχνη τού συγγρα- 
φέως, λέγει ό κ. Terroir, ή ίκανότης αύτη τού νά
έκφράζη τις δι ’ απλών λέξεων δλόκληρον κόσμον 
ιδεών καί πραγμάτων καί να τδν έκφράζη μετ’ έπι- 
τυχίας, διήγειρε πάντοτε έν έμοί έξαιρετικδν ένθου- 
σιασμόν.

Έαν ή Καλλιτεχνία είνε τδ πανίσχυρον μέσον 
τής έπικοινωνίας τών ανθρώπων, έάν δι’ αύτής άπδ 
τόπου είς τόπον, άπδ αίώνος είς αιώνα,άπδ ψυχής 
είς ψυχήν μεταβιβάζονται μερικά τών μεγάλων μυ
στικών, άτινα στενώτερον σχετίζονται προς τήν 

σεμνοπρέπειαν, τδ θέλγητρον, τήν γλυκύτητα καί 
τήν ευγένειαν τής ζωής, μέγιστον μέρος τοΰ άπο- 
τελέσματος ταύτης δέν οφείλεται έξ ίσου είς τούς 
συγγραφείς τής Τέχνης, όίτινες* μελετώσι, σχολιά- 
ζουσι καί άναλύουσι τά έργα μας διά τδ πολύ κοι
νόν ; Μεταξύ δέ αύτών ύπάρχουσί τινες θαυμασίως 
πεπροικισμένοι' αυτοί είνε άληθεΐς καλλιτέχναι, 
καλλιτέχναι λίαν ωφέλιμοι !

Πλήν πόσον δύσκολος φαίνεται νά εινε ή ίκα
νότης αΰτη τοΰ καλλιτεχνικώς γράφειν !

Ύποθέτφ πρωτίστως δτι πρέπει τις νά κατέχη 

τελείως τήν γλώσσάν του, νά κατέχη πλήρες λε- 

ξιλόγιον,διά νά δύναται δ νοΰς νά συλλαμβάνη πά
σας τάς ιδέας καί έπωφελούμενος τής πείρας τών 
αιώνων, νά συνάγη και νά άποθέτη αύτάς έντδς 
τών καταλλήλων λέξεων, χωρίς νά είναι υποχρεω
μένος να έπαναλάβη τδ έργον τών πρωτογόνων 
κοινωνιών. ’Έπειτα δέον νά έχη δ συγγραφεύς καί 
ίδιον ύφος. Μεγίστη δέ ύπάρχει συγγένεια μεταξύ 
τοΰ ύφους τοΰ καλλιτέχνου καί τοΰ ύφους τοΰ συγ- 
γραφέως».

Τδ ύφος, προσθέτει δ κ. A. Gelbert, ώς άπλοΰν 
άπαύγασμα τής άτομικότητος τοΰ καλλιτέχνου, εύ- 
ρίκεται φυσικώτατα έν τφ έργφ του, έάν δ καλλι
τέχνης έχη άτομικότητα. Δι’ δ άκριβώς οί μέτριοι 
καλλιτέχναι ώς στερούμενοι ταύτης είνε μέτριοι. 
Ό συνήθης χαρακτήρ τής μετριότητος εύρίσκεται 
είς τδ τετριμμένον τής ιδέας καί τοΰ αισθήματος. 
Ό μέτριος καλλιτέχνης σκεπτόμενος καί αισθανό
μενος δπως δλος δ κόσμος, δέν έχει τίποτε, δπερ 
νά τδν «διακρίνη» τοΰ πλήθους. Δυνατόν νά κα
τέχη ιδίαν μέθοδον, άλλ’ άδυνατεϊ νά έχη ύφος, έν 
τή κυρία τής λέξεως σημασία.

Όμοίως καί έν τφ συγγράφειν. Ό γράφων κα
λώς καί καλώς σκέπτεται καί καλώς αισθάνεται 
καί έντέχνως άποδίδει ταΰτα- δπερ προϋποθέτει 
ΰπαρξιν ταύτοχρόνως πνεύματος, καρδίας καί φιλο
καλίας. Φιλόσοφός τις ειπεν : «Ούδέποτε αί λέξεις 

έλλείπουσι πρδς έκφρασιν τών ιδεών' άλλ’ αί ίδέαι 
έλλείπουσιν έκ τών λέξεων».Μόλις ή ιδέα ώριμάση, 
ή λέξις έκκολάπτεται,έμφανίζεται,περιβάλλεται τήν 
ιδέαν. Ή δυσκολία έγκειται είς τήν άπόδοσιν τής 
τελείας ιδέας διά κυριολεξίας. Διότι μεταλλάσσον- 
τες τήν λέξιν μεταβάλλουσι καί τήν ιδέαν. Ή έρ- 
γασία αΰτη καθιστά περιττήν τήν έφεύρεσιν λέξεων 
καί δημιουργεί τδ ύφος- τά πράγματα-παραβαλλό
μενα περιγράφονται, καθορίζονται, άκριβολογοΰνταΓ 
αί παριστάνουσαι αυτά λέξεις ύποχωροΰσι πρδ 
άλλων, αϊτινες κάλλιον άποδίδουσιν αυτά.

Καί είς δισταγμόν τίνα τοΰ παρισταμένου γλύ
πτου Fourcade μή έννοοΰντος τίνι τρόπφ δ συγγρα-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

φεύς άντικαθιστα τά σχήματα καί τα χρώματα δια 

τών μελανών γραμμών, ό κ. A. Terroil· απαντα :
■— Ζητείτε δηλαδή τας λέξεις, αΐτινες ζωγρα- 

φίζουσιν ; Ή απάντησις εύρίσκεται εΐς μίαν στίλ- 
βουσαν σελίδα τοΰ «Essai sur la Fontaine» τοΰ Tain: 
«Ύπάρχουσι λέξεις ξηραί, δπως οί φιλοσοφικοί 
ορισμοί καί οί αριθμοί’ ύπάρχουσιν. λέξεις ζώσαι, 
δπως οί κραδασμοί τοΰ βιολιού ή αί αποχρώσεις 
μιας ζωγραφικής είκόνος. Τδ παν εινε να γνω- 
ρίζη τις νά τάς έκλέγη.Μία λέξις έπιτυχώς έκλε- 
γεΐσα αφυπνίζει έν ήμϊν σειράν συναισθημάτων. ’Άν 
δέ καί αί επόμενα! λέξεις κατέχουσι τδ αύτδ πλεο
νέκτημα, τδ ύφος ομοιάζει τότε πρδς φλόγα, ήτις 
φερομένη διαδοχικώς πρδ τών διαφόρων μερών με
γάλης οθόνης,κάμει νά άντιπαρέλθη πρδ τών οφθαλ
μών μας σειρά φωτεινών μορφών, έκάστη τών 
οποίων συνοδεύεται ύπδ αορίστου πλήθους σχημά
των, περιστοιχιζόντω * αύτήν, και έφ’ ών ή κυρία 
λάμψις έρριψεν άκτϊνάς τινας. Διά τής δυνάμεως 
ταύτης ή φαντασία αναπαράγει καί αντικαθιστά τήν 

ζωήν.
Ύπάρχουσι γλώσσαι άπείρως πλουσιώτεραι τής 

Γαλλικής’άλλ’ ή Γαλλική λέξις, δσον άχρους καί 
άτονος καί άν είνε, διατηρεί σημασίαν σαφή, έξ ής 
τδ πνεΰμανο εϊπάσαν τήν δύναμιν της καί τάς δυνατάς 
έφαρμογάς αυτής' συλλαμβάνει αΰτη τδ έκμαγεϊον 
τής ιδέας, τήν αρμονίαν, τδ φώς καί τήν θέρμην, 
τήν όποιαν περικλείει πάσα ιδέα, αποσβέννυται ή 
άναλάμπει, επιτείνει ή αποσύρει τήν φλόγα της, 
άπεριορίστως εύστροφος καί εύκίνητος ώς τδ έλα- 

φρότερον τών αερίων.

Ξέναι τινες γλώσσαι, ώς ή νεοελληνική έπί πα- 
ραδείγματι, έπιχρυσώνουσι διά τής λάμψεώς των 
καί τάς πενιχροτέρας ιδέας’ ή Γαλλική δέν ύπη- 
ρετεί ή. μόνον τάς πλούσιας. Είς τάς ανίσχυρους 
άφίνει τήν αδυναμίαν των, αλλά δέν ύπολείπε.ται 
είς τάς δυνατάς’ καί δταν τις γνωρίζη να τήν με- 
ταχειρισθή, αποβαίνει αληθώς ισχυρά. Τδ αίσθημα 
τοΰ ΰφους συνίσταται ακριβώς είς τήν λεπτήν δια- 
γνωσιν τής ελαστικότητας τών λέξεων’ καί άναλό- 
γως τής έπιτηδειότητος, μ.εθ’ ής εφαρμόζονται, 
γίνονται σκοτεινά!· ή έκφραστικαί, ταπειναί ή εύγε- 
νέϊς. Συνεπώς δέον τις νά κατέχη δια φυσικού 
χαρίσματος ή ύπομονητικής σπουδής τό μυστικόν 
τής χημικής ταύτης εργασίας, ήτις δια τοΰ συν
δυασμού τών λέξεων, άλλάσσει τδ χρώμα, τδ άρω
μα, τδν ήχον καί αύτήν έ'τι τήν φύσιν έκαστης έξ 
αύτών καί δύναται νά μορφώση έν δλον ομοιογενές 
καί άπλοΰν κατ’ έπίφασιν, έν τφ δποίφ τα προσ- 
ληφθέντα στοιχεία δέν έτήρησαν ώς έπί τδ πλέϊ- 
στον ούδέ μίαν τών ιδιαιτέρων των ιδιοτήτων.

Ό κ. Gilbert περαίνων τήν συνδιάλεξιν προσθέ
τει : ’Αδυνατεί νά γράψη καλώς καί δ αγνοών να 
περιορίζηται. Έν τή έκφράσ-ι πάσης ιδέας, ώς ναι 
έν τή ερμηνεία έκάστου θέματος, ύπάρχει σημεϊον 
τι, είς τδ οποίον πρέπει νά σταματήση τις. Ή α
ξία τοΰ συγγραφέως δέν συνίσταται είς τδ να τα 
είπηδλα, ού'τε τοΰ καλλιτέχνου νά μή φεισθή καμ· 
μιας λεπτομέρειας, άλλ' είς τδ νά εί’πη ή νά δείξη 
τδ ούσιώδες, τδ οριστικόν καί να αφήση ύπονοού- 
μενον τδ λοιπόν.

ψ ψ ψ
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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΊ'ΣΜΟΣ

έπιθεώρησις : «Καλλιτε
χνικόν καί φιλολογικόν 
Βέλγιον» δημοσιεύει τήν 
άξισημείωτον διάλεξιν 
περί «Ελληνισμού καί 
’Ακαδημαϊσμού», τήν 
οποίαν έ'καμεν έσχάτως 
έν Βρυξέλλαις ό κ. Jean 
•de Mot έπί τή διανομή 

τών βραβείων τής ’Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών.
Ό άγορητής χαιρέτα τήν άνατολήν μιας νέας 

θαυμασίας άντιλήψεως τής Τέχνης, ήτις συνίστα
ται είς τήν άφύπνισιν τοΰ Ιδεαλισμού’, είς τήν έκ- 
δήλωσιν δηλαδή τής άνάγκης τής καθολικότητος 

τών ιδεών, ήτις,έκτός τών στιγμιαίων συμπτώσεων 
καί τής συνήθους πραγματικότητος, τείνει ν’ ανυ- 
ψωθή είς μίαν σταθεραν καί διαρκή πραγματικό
τητα, είς τάς παγκοσμίους άληθείας.'

Ή τάσις αΰτη, ήτις είκονίζεται καί έν αύτφ 
άκόμη τώ έπιστημονικώ ύλισμφ, δέν εΐνε έν τφ 

συνόλφ ή έπιστροφή είς τήν Ελληνικήν σύνθεσιν.
Δέν εΐνε δέ τοΰτο άπλή τις αίσθημ.ατική έπι

στροφή πρδς έν παρελθόν διά παντός λήξαν, αλλ’ 
άναζήτησις μιας στερράς βάσεως, ήτις θά μας έπι- 
τρέψη νά ύπερνικήσωμεν τήν θορυβώδη άσάφειαν 
τής έποχής μας καί νά ένστερνισθώμεν ολόκληρον 
τδν ορίζοντα... ’Ίσως δ’ έν τώ δρίζοντι τούτφ νά 

ίδωμεν διαγραφομένην μίαν νέαν ’Αναγέννησιν...
Ούδεμία έν τούτοις άπάρνησίς τής νεωτέρας 

αισθητικής: ή γλυπτική ήδυνήθη είς τας χείρας 
τοΰ Rodin νά λάβη μίαν καθολικήν ίκφρασιν τών 
παθών καί τών αίσθημ,άτων καί ύπδ τήν σμίλην 
τοΰ Constantin Meunier νά άποβή ή έξιδανίκευσις 
τής επιμόχθου εργασίας, χωρίς διά τοΰτο νά έγκα- 
ταλείψη τήν νευρώδη φυσικότητά της.

Ό Puvis de Cha vanes άφ’ ετέρου, έγκαταλείπων 

είς τήν’ νέκραν πλέον ζωγραφικήν τών ιστορικών 
πινάκων -τήν άρχαιολογικήν πενιχρότητα, έκφράζει 
γενικάς ιδέας ύπδ μορφήν αληθώς αρχαϊκήν καί 
τήν οποίαν ίσως ούδέποτε έγνώρισε καί αύτή ή 
αρχαιότης.

Έπί μάλλον δέ βεβαιοΰται ήδη εύρέως οτι άπδ 

τής ’Αναγεννήσεως είχε λησμονηθή έντελώς ή ζω
γραφική τών μνημείων, ήτις, ώς ή μεγάλη Ελ
ληνική Τέχνη, δέν εΐνε ύποχρεωμένη νά κατέρχη- 
ται, άκολουθοΰσα τήν ύπέρ τδ δέον ζωηραν έκφρα- 
στικότητα τής τέχνης τοΰ Winckelman, είς σμι- 
κρότητας διά νά πληρώση τά κενά μιας οικοδομής, 
ούδέ νά περιστείλη τήν έμπνευσίν της, συμμορφου- 
μένη πρδς τήν πενιχραν φιλοκαλίαν βαθύπλουτου 

κυρίου.
Έκ τής τάσεως ταύτης, ήτις άποβλέπει είς τήν 

άνύψωσιν τής τέχνης καί τήν άποκατάστασιν αύτής 
καί αύθις είς κορωνίδα καί σταθεράν τοΰ πολιτι
σμού έ'κφανσιν, δυνάμεθα νά προσδοκώμεν τήν απο- 
λεσθείσαν Αρμονίαν.

’ Ή διαπλάτυνσις τοΰ ιστορικού ήμών όρίζοντος 

μας κάμει νά μή άμφιβάλωμεν πλέον δτι ή αρχαία 
τέχνη δέν μ.ας διδάσκει κανόνας στενούς καί τύπους 

περιορισμένους’ ήδη, οτε κατανοοΰμεν τήν έξέλιξίν 
της καί δυνάμεθα νά έκλέξωμεν καλλίτερου ή πρό- 
τερον τα τελειότερά της ‘ έ'ργα καί τά πλέον ζων
τανά, ή διδακτική της αξία έπικυροΰται δσον ού
δέποτε : Μόνον αί «καλλιτεχνικά! φυλαί» είνε

ΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΑΙ ΤΩΝ ΠΑΓΑΣΩΝ
ΕΡΙ άρχα/ας
κής Ζωγραφικής ούδεμίαν 
έχομεν σαφή ιδέαν. 

Μόνον έπαίνους και θαυ
μασμούς άκούομεν έκ τών 
αρχαίων συγγραφέων περί 
Πολυγνώτου, Παρρασίου, 
Ζεύξιδος, Άπελλοϋ και 
άλλων μεγάλων ζωγράφων, 
έλλείπουσιν όμως έντελώς 
μνημεία δια νά κρίνωμεν 

κατά πόσον οι έπαινοι ούτοι εινε ακριβείς και είς τί συ- 
νίστανται.

Μόνον έπί τή βάσει τών αγγείων εινε αδύνατον νά 
μορφωσωμεν γνώμην και κρισιν περί τής 'Ελληνικής 
Ζωγραφικής· εις τάς τοιχογραφίας τής Πομπηίας δεν 
εμφανίζεται πνεύμα καλλιτεχνίας, άλλά δεινότης κοσμη- 
ματική. 'Έπειτα αί τοιχογραφίαι αύται είνε κατά τέσ- 
σαρας ή πέντε αιώνας μεταγένέστεραι τών μεγάλων Ζω· 
γράφων και ή μέθοδός των έφ’ ύγρφ (d fresco) δέν 
εινε μέθοδος έφαρμοσθεΐσα ύπ’ έκείνων.

Τίς λοιπόν θά ήδύνατο νά κρίνη έξ έργων χειρωνα
κτικών μικρας πολίχνης τής ’Ιταλίας περί τής τέχνης 
τών Ζωγράφων εκείνων, ούς εθαύμασεν ή άρχαιότης j 

‘Υπήρχον δμως πρό τών Παγασιτικών Ζωγραφιών 
γνωσταί πέντε ή έξ μαρμάρινα πλάκεςι έκ Πομπηίας 
και 'Ηρακλείου μετά γραπτών παραστάσεων. Αύται δ
μως άπεδείχθησαν δχι πρωτότυπα λαμπρών έλληνικών 
χρόνων, άλλ’ άντίγραφα έλεύθερα ρωμαϊκής έποχής.

Εύρέθησαν πάλιν πρό ολίγων έτών έν Φαγιούμ ξύ
λινοι πίνακες μέ προσωπογραφίας, άς ήγόρασεν ό Γκράφ 
έν Βιέννη.

Έθαυμάσθησαν και διετυμπανίσθησαν αύται ύπερ- 
βολικώτατα· ένομίσθη δτι έλυον τό ζήτημα τής ’Εγκαυ
στικής, δτι έδιδον πλήρη παραδείγματα τής τέχνης τών 
μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων τοϋ Δ' αίώνος π. X, 

Άλλά και αύται είνε έργα και τών τοιχογραφιών με
ταγενέστερα., είνε δηλ. τών χρόνων τοϋ Άδριανοϋ καί 
ούδέν άποδεικνύουσιν.

‘Υπολείπονται πλάκες μαρμάριναι μέ ζωγραφιάς τοϋ 
Εθνικού Μουσείου ’Αθηνών μόνον αύται έδιδον Ιδέαν 

τινά τής τέχνης τών μεγάλων Ζωγράφων, τών οποίων 
είνε σύγχρονοι.

Δυστυχώς ούδεμία έξ αύτών διατηρεί τούς χρωματι
σμούς' μόνον ώς σ^ιαί έσώθησαν ολίγα περιγράμματα' 
έδωκαν μάλιστα άφορμήν νά πιστευθή δτι οί αρχαίοι 
Ζωγράφοι παρά τήν μεγάλην φήμην των δέν έγνώριζον 
πολλά πράγματα»

Τελευταίον, πρό δύο έτών εύρέθησαν έν Ίμβραημίφ 
ύπό τοϋ Μπρέσια,διευθυντοϋ τοϋ Μουσείου Αλεξάνδρειάς,
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έκεϊναι, αΐτινες θά μας παράσχωσι τά εΰγενή πρό
τυπα καί τά γενναία μαθήματα τής δράσεως.

Θά ήτο δε κινδυνώδες νά τάς έγκαταλείψωμεν 
καθ’ ήν στιγμήν δ Ελληνισμός έκ τών άβύσσων 
τοΰ παρελθόντος άνερχόμενος, βέβαιοί έκ νέου τήν 
νεότητα καί τήν δύναμιν τής αθανασίας του.»

ΝΙΟΒΗ

τρεις ή τέσσαρες πλάκες μέ ζφγραφίας οπωσδήποτε 
διατηρούσας χρώματά τινα.

Άλλ’ ή τέχνη αυτών είναι βάναυσος σχεδόν και πολύ 
άμελής, οί δέ χρόνοι δχι πολύ αρχαίοι, διότι μόλις δύ
νανται νά φθάσωσι τόν Ιν. π. X. αιώνα, έν φ ύπάρ
χουσι διδόμενα καταβιβάζοντα αύτάς εις τό 50 π. X.

’Ιδού τό ύλικόν έπι τή βάσει τοϋ όποιου έμελλε νά 
κριθή ή τέχνη άν δχι τοϋ Πολυγνώτου, τοϋ Παρρασίου, 
τοϋ Ζεύξιδος καί ’Απολλοδώρου, τουλάχιστον τοϋ Παμ- 
φίλου, τοϋ Άπελλοϋ, τοϋ Νικίου, τοϋ Παυσίου* ύλικόν 
πολύ αμφιβόλου άξίας, άτεχνον και μεμακρυσμένης 
πολύ άπ’ έκείνων έποχής.

Είς τό σημεϊον τούτο έρχονται αί Ζωγραφίαι τών Πα
γασών ώς άπό μηχανής Θεός.

Πρώτον αύιαι είναι πολλαί, παρά πολλαί, ίκαναι νά 
δείξωσιν ολόκληρον Σχολήν, έργα συνεχή δύο ή τριών 
αιώνων. 'Έπειτα δύο ή τρεις δεκάδες σφζουσι θαυμα- 
σίως τά χρώματα, εύρίσκονται δηλ. έΐς ήν κατάστασιν 
έζωγραφήθησαν άρχικώς άνευ ουσιώδους μεταβολής τών 
βαφών.

Τρίτον είναι έργα ασφαλώς χρονολογούμενα· διότι έν 
φέρει μακράν έπιγραφήν άνδρός φονευθέντος έν τφ πο- 
λέμφ τών Αιτωλών κατά Φιλίππου τον Γ' βασιλέως τής 
Μακεδονίας περί τάς Φθιωτικάς Θήβας.

Ό πόλεμος ούτος δέν είναι άγνωστος. Άναφέρεται 
ύπό τού ΙΙολυβίου' έγινε τφ 217 π. X, ’Έχομεν λοι
πόν χρονολογικόν όρμητήριον.

Έξ αύτοΰ έκ συγκρίσεως τών γραμμάτων φθάνομεν 
εις τό συμπέρασμα δτι πολλαί τών άριστα διατηρουμέ- 
νων ζωγραφιών είναι έργα μεταξύ 350 π. X. και 217 
π. X., είναι άρα σύγχρονα τών μεγίστων ζωγράφων, 
τοϋ Άπελλοϋ καί τών συγχρόνων των.

Αυτός είναι ό λόγος δι’ ον ή εύρεσις τών ζωγραφιών 
τών Παγασών έχαιρετίσθη ένθουσιωδώς ύπό τών αρ
χαιολόγων, ιδίως τών έπισημοτέρων έκ τών ήμετέρων 
Καββαδίου, Τσούντα, Πολίτου κλπ. καϊ τών ξένων, ύπό 
καλλιτεχνών καί φιλάρχαιων.

’Έχομεν πρό ήμών έργα μέ ακρίβειαν και καλλιτε
χνικόν αίσθημα γραφέντα, ούχί μέν ύπό πρώτης τά
ξεως ζωγράφων, άλλά κατά μίμησιν τής τέχνης καί τών 
έργων έκείνων.

’Ίσως καί έκ τοϋ έργαστηρίου μεγάλου ζωγράφου 
δύνανται νά ήγοράσθησάν τινες τών ζωγραφιών Παγασών.

Χατά ταΰτα τό Άθανασάκειον Μουσείον Βόλου, δπερ 
ήρχισε κτιζόμενον δαπάναις τοϋ φιλοπόλιδος Πηλιορεί- 
του κ. Αλεξίου Άθανασάκη, θά καταστή τό 
προσκύνημα τών φιλοτέχνων. Ούδείς θά δύναται νά 
όμιλήση περί αρχαίας ζωγραφικής, άν δέν μελετήση τά 
έν τφ Μουσείφ έκείνφ έργα. Τήν Πομπηίαν τώρα δύ
ναται νά μή ίδη, άλλά τάς ζωγραφιάς Παγασών είναι 
ύποχρεωμένως άπαραιτήτως νά σπουδάση.

Α. Σ Α.

15



ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΓΣΗΣ . ...

C3 w Μ CGIC JyIM Η Ο C·

ΕΡΑΣΜΕΝΑ μεσάνυχτα.

Ή καλλιτέχνις αγρυ
πνεί άκόμη, σκυμμένη είς 
τά πλήκτρα τοΰ κλειδο

κύμβαλού της.
Γύρω της ίστανται έπί 

βάσεων υψηλών γύψιναι θέ- 
aivat καί θεοί.Θά έλεγε τις 

ότι κάπου προσηλώθη ή άθάνατος διάνοιά των,κάτι 
περιμένουν έν έκτάσει οί ’Ολύμπιοι άπόψε. Και τδ 
θλιβερόν ημίφως,ύπό τό όποιον χάνονται τά μέτωπά 
των, ώσεί νέφος επιτείνει τής ΐδανικότητος τόν πέ
πλον.Τά κράνη φαίνονται μεγαλείτερα και τά άκρα 

τών χλαμύδων μεγαλοπρεπέστερα.
Αί γωνίαι τοΰ μικροΰ τούτου βωμοΰ τής Τέχνης 

άπεκρύβησαν εις τής νυκτός τά σκότη και ή τελευ
ταία σπίθα τής εστίας έξεψύχισε μέσα ’ς τήν 

στάκτην και απέμειναν αί φλόγες μόνον τών κη
ρίων, αί όποΐαι μόλις κατορθώνουν νά φωτίσουν τήν 

ώχράν τής καλλιτέχνιδος μορφήν.
Γύρω της έρημία. Είς τής χειμερινής αυτής νυ

κτός τήν ριγηλήν σιγήν ή νέα κόρη μάτην δοκι
μάζει νά συλλαβή κάποιας ρυθμικής κινήσεως τόν 
έναρμόνιον χρωματισμόν, κάποιο αιθέριον σονέτον, 
ποΰ ονειροπολεί ήμέρας τώρα ή ποιητική ψυχή 
της, καί να τό έμφυσήση είς τά νεΰρα τής δευτέρας 
της ψυχής, είς τό άγαπητόν της κλειδοκύμβαλου.

Τό μέτωπόν της είναι ύψωμένον προς τά μ-ι- 
διώντα ρόδα, τά όποϊα ελαφρώς μυρώνουν άπό μίαν 

εταζέραν τήν άτμόσφαιραν. Τά μικρά χείλη της 
ήμίκλειστα’ οί οφθαλμοί της, οί βαθυκύανοι, πλα- 
νώνται άορίστως, ώς διώκοντες τούς ασυλλήπτους 

ήχους.
Άκροαται. Είς τά στήθη της ορχήστρα ολη 

μαγικά τονίζει εμβατήρια. Άλλ’ οχι. Δεν τή άρ- 

κοΰν ταΰτα. Θέλει δψηλότερα νά ψάλη και γλυκύ
τερα εκείνη, είς τόνους καί εις συμφωνίας, ποΰ 
άκόμη δέν ήκούσθησαν καί δέν έψάλησαν, τό ύπε- 
ρύψηλον συναίσθημα, ποΰ άγιάζει κάθε σκέψιν της 
καί ιτοΰ φωτίζει κάθε βήμα της στό ταραχώδες 

στάδιόν της.
Παρά τούς πόδας της είνε έρριμμέναι άνθοδέσμαι. 

άπ’τά σπανιότερα καί εκλεκτότερα τής εποχής λου
λούδια, θυμιάματα ψευδαισθημάτων. Άλλ’ ή καλ- 
λιτέχνις ούτε τά προσέχει. Τίποτε δέν είναι ικα
νόν νά ύποκλέψϊ) τήν άγνήν άγάπην της, τίποτε (*) 

(*) ,Ενεπνεύβ·&η εκ της εν τφ προηγούμενη τεύχει 
δημοαίβνϋ'είσης δμωνύμον εικόνος.

δέν ήμπορεΐ νά βεβηλώση τήν ειλικρινή της άφόσίω- 
σιν πρός τήν δαιμονιώδη Τέχνην, ποΰ τήν ήχμα- 
λώτισε, διά νά τή έμπιστευθή όλα τά μυστικάτης.

Στηρίζει τώρα τό ξανθόν κεφάλι είς τό δεξιόν 
της χέρι, και μέ τό άριστερόν έγγίζει απαλά τά 
πλήκτρα. Καί αύτά, έρωτευμένα μέ τήν χάριν, 
μέ τόν ένθουσιασμόν της,απαντοΰν γλυκά, σαν παι

διακίσια χείλη προσευχόμενα....
Άλλ' οΰτ’ αυτό δέν είναι άρκετόν γέά τήν φιλο

δοξίαν της. Θέλει θριάμβου,' θέλει δόξαν καί ή 
Μοΰσα έπιμόνως τή άρνεϊται μίαν εμπνευσιν ύπέ- 

ροχον άπόψε.
’Εγείρεται καί βηματίζει άορίστως, ένφ τό 

πνεύμα της πλανάται είς τα κυανά τής αρμονίας 
πλάτη. Ατενίζει μέ μελαγχολίαν τών θεών τάς 
μορφάς. Βλέπει τόν Δία σύνοφρυν, άγριωπήν τήν 

Ήραν, τήν’Άρτεμιν άγέρωχον καί τήν τρελλήν τοΰ 
’Έρωτος δυάδα σκώπτουσαν τούς σοβαρούς μ.έ τήν 
αθάνατον φαιδρότητά τής. Τήν βλέπει ακόμη,όλονέν 
βαθύτερα. Ή θεά τοΰ κάλλους φαίνεται κινουμένη' 
δ υιός της, πάντα χαρωπός,ανήσυχος,παίρνει ζωήν, 
τή μειδιά μέ πονηριάν καί ή κόρη έπανέρχεται είς 
έαυτήν.Στρέφει τό βλέμμα κι’άντικρύζει τόν Απόλ- 
λονα,τήν ’Εμπνευσιν καί τήν χορείαν τών Μουσών, 
αί όποϊαι τήν προβλέπουν μετ’ αγάπης'κι’υπομει
διά κι’ αυτή.Κάτι έπτερύγισε μέσα στά στήθη της...

Τρέχει ’ς τό κλειδοκύμβαλόν της' κάθηται καί 
πριν προφθάση νά έγγίση τά χαριτωμένα δάκτυλά 

της είς τά πλήκτρα, αισθάνεται πνοήν γλυκεΐαν, 
πλήρη μύρων, νά δροσίζη τό ώχρόλευκόν της μέ- 

τωπον. Θροΰς πτερύγων λύει τήν σιγήν' τών παρα
θύρων τά λεπτά καλύμματα κολποΰνται καί τά 

φύλλα τής λατανίας φρικιοΰν.
Ή αιθέρια Έμπνευσις,τό λευκοφόρον πνεΰμα,μέ 

τάς ήμικλείστους πτέρυγας ώλίσθησεν από τοΰ στυ- 
λοβάτου της καί μειδιώσα—τό μειδίαμα τών δια- 
νοιγομένων ρόδων και τών κρίνων τής αυγής— 
έστάθη δπισθέν της' τήν έγγίζει έλαφρά έπί τοΰ 

ώμου κι’ έπί τοΰ ασπίλου της παρθενίκοΰ μετώ
που αποθέτέι φίλημα αθανασίας ..

Μετ’ όλίγας ήμέρας ή ώραία καλλιτέχνις έστε- 

φανοΰτο.
Ή περιπαθής της σύνθεσις «Τό φίλημα τής 

Μούσης» τή άπέδωκε τήν δόξαν, τήν οποίαν ώνει- 

ρεύετο.
Καί τώρα ή ιδία Μοΰσα άντί άσπασμών, δάφνης 

στεφάνους μόνον τή κομίζει καθ’ εσπέραν.
Ή ιέρεια τών Αθανάτων άπηθανατίσθη έν τή 

Τέχνη.
' , ΣΒΙΥΛΛΑ

Η ΟΛΥΜΠΙΑ

ΛΑΦΥΡΩΤΑΤΑΙ έντυπώσεις έξ 
'Ελλάδος δημοσιεύονται είς τό 
«Βήμα» τής Ρώμης ύπό τοΰ 
νέου Ίταλοΰ συγγραφέως Ρώσ- 
ση. Άπό τό περί ’Ολυμπίας 
άρθρον άποσπώμεν τήν εξής 

ώραίαν σελίδα, γεμάτην άπό 
θερμήν ποίησιν καί λυρικήν 
έξαρσιν.

«Σήμερον ό έπισκεπτόμενος τήν 'Ολυμπίαν καί 
είσχωρών είς τήν μικράν κοιλάδα, ήτις άλλοτε 
περιελάμδανε τό. σεπτόν ιερόν, καί βαίνων διά μέ

σου τών κατεσπαρμένων ερειπίων, μεταξύ τών ά
γριων θάμνων καί τών παρασίτων φυτών διανοίγει 
δρόμον μέχρι τής θέσεως,όπου ήγείρετο ό ναός τοΰ 
Διός. Δυσχερώς άναγνωρίζει τήν τοπογραφίαν τοΰ 

μέρους καί χρειάζεται ζωηρά φαντασία πρός άνα- 
παράστασιν τής άρχικής μορφής τών άπομενόντων 

λειψάνων. Έπί τής μεγάλης βάσεως τοΰ ναοΰ καί 
πέριξ αύτοΰ φαίνεται ώς αν μάχη φοβερά γιγάντων 
νά διεξήχθη καί I'ppttp· κατά γης διά τιτανείου δυνά- 
μεως τό θαυμαστόν περιστύλιον καί κατέρριψεν άπό 
θεμελίων τά τείχη τοΰ σηκού καί κατετραυμάτισε 
τάς κολοσσιαίας δωρικάς στήλας καί διεσκόρπισε 
τά έπιστύλια, τά γείσα, τά άετώματα, καταστρέ- 

φουσα παν κόσμημα.
Ούτω αί σεισμ.ικαί δονήσεις, τών άνθρώπων τό 

έργον καί ή άκαταπόνητος φθορά τοΰ χρόνου έθρι- 
άμβευσαν καί έπί τών άλλων οικοδομημάτων, τά 

όποια ήγείροντο είς τήν Άλτιν,. πέριξ τοΰ ναοΰ 
τοΰ Διός..

Είς τόν χώρον τοΰ αρχαϊκού Ηραίου, τοΰ κα
θιερωμένου είς τήν "Ηραν, ύψοΰνται δύο μόλις στή- 
λαι τοΰ μεγάλου δωρικοΰ περιστυλίου καί θραύ
σματα άλλων τινών,θαύμα δ’ είνε ότι κατά τάς 
μεταξύ τών έρειπίων τούτων έρεύνας ανευρέθη ό 
άπαράμιλλος 'Ερμής τοΰ ΙΙραξιτέλους, κόσμημα 

ύπέρλαμπρον τοΰ μουσείου τής ’Ολυμπίας. ’Ολίγοι 
άμορφοι λίθοι υπομιμνήσκουν τό είς τήν Κυβέλην 

καθιερωμ.ένον Μητρφον, τό Φιλίππειον, οπερ άνη- 
γέρθη ύπό Φιλίππου τοΰ Μακεδόνος, μετά τήν έν 
Χαιρωνέία μάχην, τήν ώραίαν έξέδραν τήν οίκΟ- 
δομηθεΐσαν ύπό Ήρώδου τοΰ Αττικού, διά τήν 
ύδρευσιν τοΰ ιερού, τό Πελόπειον, τό άνεγερθέν 
ύπό τών Αχαιών πρός τιμήν τοΰ προγόνου αυτών 
Πέλοπος. -

’Εκτός τοΰ ιεροΰ περιβόλου τής Άλτεως, άλλα 

μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, άνεγερθέντα, χάριν 
τών άναγκών τής λατρείας, πρός φιλοξενίαν τών 
ξένων, τών ιερέων, τών ελλανοδικών, χάριν τών 
άγώνων, τό πρυτανεΐον, τό βουλευτήριον, τό λεω- 
νίδειον, ή παλαίστρα, τό στάδιον, ό ιππόδρομος, 
ολα αύτά δέν είνε σήμερον ή εύρύ πεδίον έρειπίων, 

κατά τό πλεΐστον τεθαμμένων άκόμη ύπό τήν 
γήν (;). Καί όμως καί τά λείψανα ταΰτα τών οι

κοδομημάτων, τά όποια άπετέλουν . άλλοτε τήν 
ίεράν ’Ολυμπίαν, άρκοΰν . διά νά δώσουν άκριβή 
ιδέαν τοΰ μεγαλοπρεπούς κάλλους της. Καί ή 'Ο
λυμπία άναπαρίσταται μεγαλοπρεπής· καί άπαρά
μιλλος, έαν είς τά κατά γης χατάπεσόντα οικοδο
μήματα άναστηθώσι διά τής φαντασίας καί άνα- 
πλασθώσι τά μαρμάρινα αγάλματα, οι πίνακες, τά 
έξ έλέφαντος καί χαλκού κοσμήματα, ή αίγλη 
τών πολυχρώμων άναγλύφων καί ό έπισκέπτης φαν- 
τασθή πέριξ τής Άλτειως τό ιερόν άλσος,τό όποιον 
περιέβαλλεν αυτήν, τούς σκιαζομένους ύπό πλατά
νων, μυρσινών καί έλαιών δρόμους, μεταξύ τών 

■ όποιων ήτο κατεσπαρμένον τό άναρίθμητον πλήθος 
τών είς τόν Δία καθιερωμένων αγαλμάτων ύπό 
τών νικητών τών Αγώνων καί τών άναθημάτων, 
τών άφιερωμένων είς τούς θεούς καί μεταξύ αυ
τών τό φαιδρόν, πολυποίκιλον πλήθος τών προσκυ
νητών, τών σπευδόντων έκ πάσης' γής Έλλάδός, 
προς πανηγυρισμόν τών άγώνων, τών ιερέων, τών 
ελλανοδικών, τών πολεμιστών, των νέων, τών 

σπευδόντων να μετάσχωσι τών αγώνων, καί τών 
ποιητών, τών λογιών καί τών φιλοσόφων., οί ό
ποιοι συνέρρεον έκεϊ διά ν’ άναγνώσουν πρός τόν 
λαόν τά νέα έργα των καί άναζητήσουν τήν ύπερ- 
τάτην καθιέρωσιν τής δόξης καί τοΰ θριάμβου.

... Σήμερον,· ό χιμαιρικός κόσμος, οστις έζησε 
καί έ'λαμψεν ένταΰθα, καί απήστραψ- μέ . τήν γοη
τείαν τοΰ κάλλους καί τής τέχνης, έξέλιπε καί 
έπιζή μόνη ή ώχρά άνάμνησις, ό δέ χρόνος όση- 
μέραι άμβλύνει τήν όλονέν μάλλον έξίτηλον φυσι
ογνωμίαν των. Έπί τών έρήμων οχθών τοΰ Αλ
φειού, μεταξύ τών έρειπίων τής ιερά:. πόλεως, 
ήτις άλλοτε απένειμε τήν δόξαν, κατοικεί ήδη τό 

μ,ονήρες πνέΰμα τών έρειπίων και πρός τούς μα- 
κρυνούς έπιγενομένους άναπολεΐ μελαγχόλως τοΰ 
παρελθόντως τήν -αΐγλην, τούς θριάμβους, τά όνειρα 
καίτας ροπάς τών παρελθουσών ελληνικών γενεών, 
τών κοίμωμένων ύπό τήν σκιάν τών πατρίων, δα
σών, παρά τάς άκτάς τών ποταμών καί τών γλαυ
κών θαλασσών».

ΑΤΤΙΛΚΗ ΡΩΣΣΗ

.

LA NUIT ROUGE

'Γπό τόν τίτλον αύτόν έξεδόθη έν Παρισίοις 

τό έ'ννατον έργον τού διαπρεπούς φΛέλληνος συγ
γραφέως κ. Lebesque, τοΰ παρ’ ήμϊν γνωστοτέρου 
ύπό τό ψευδώνυμον Δ. Άστεριώτης. Εικόνες πρω
τότυποι καί χαριτωμένα!, ποιητίκαί καί φιλοσοφι
κά! έναλλάξ έξάρσεις αναδεικνύουσι τήν ειδυλ
λιακήν περιπάθειαν, ήτις διαπνέει όλον τό. έργον 
καί ήτις διαρκώς παλαίει κατά τών αξέστων αγρο
τικών ηθών καί τών κοινωνικών συνθηκών, άς άδυ-
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νατοΰσα νά ύπερπηδήση, θρυμματίζεται, απαράλλα
κτα όπως . το. πλοϊον άπροόπτως ένσφηνούμενον 
μέσφ ύφαλων και αδυνατούν νά τους άντιπαρέλθη, 
προστρίβεταχ και έξαρθρώνεται έπ’ αυτών.

Ή ψυχή του ήρωος—καθολικού ίερέως δοκίμου— 
άγωνιοί μετά τοϋ άφυπνιζομένου σώματός του, νά 
διαρρήξη τά δεσμά τής αναγκαστικής άγαμίας, τήν 
οποίαν επιβάλλει ή Καθολική Εκκλησία. Ή χαρά 

τής ζωής, τής ηδονής τδ μαγνητίζον θέλγητρον, 
περιβεδλημένα τ'ον διαφανή καί εύδιάρρηκτον τού 
αγνώστου και άπηγορευμένου πέπλον, έλκουσι την 
θρησκόληπτο·; ψυχήν καί τδ σώμα τοϋ δοκίμου 

μέχρι' τοϋ αμαρτήματος.
Τδ πεπρωμένου νίκα ώσεί ύπηρετοϋν τήν θεία·; 

ΙΙρόνοιαν, ήτις διά των υλικών καί ηθικών κατα
στροφών τιμωρεί τδν άσεβή πρδς τδ θειον οικογε
νειάρχην, τδν πατέρα τής ήρωίδος, τά αλλεπάλ
ληλα τοϋ όποιου δυστυχήματα δονουσι τήν ψυχήν 
του αναγνώστου καί ή βαθυτέραθλΐψις κλείει μέ τδ 
κλείσιμ.ον, τοϋ τομιδίου και τά; χείλη του, άφοϋ οϊ- 
κτείρουν έν θλιβερώ έπιλόγφ τδ αγνόν έκεΐνο άνθος, . 
τήν παρθένον, ήτις μόλις έχασε των απαλών χρωμά
των καί τών μύρων τήν στεφάνην,ώς τδ μαραμμέ- 
νον ρόδον, ολισθαίνει εις τδν βόρβορον,· ένφ δ εύ
σχημος καλόγηρος φεύγή μακράν διά νά διασώση 

τήν ψυχήν του έν τή. προσευχή!. . .
Ό κ. Ph. Lebesque διά του μυθιστορήματος του, 

όπερ εκτυλίσσεται έν ένί καί μόνω ήμερονυκτίφ, 
κατωρθώνει νά, δώση πιστήν εικόνα μιας ζωής, ήτις 
παρά τήν χυδαιότητα της. μας παρουσιάζει κάποτε 
μορφάς. καί συναισθήματα άγνά, ή. άγνότης τών 
όποιων όμως άργά ή γρήγορα θά κηλιβωθή, διά 

νά μή μείνη τίποτε λευκόν μέσω τής Κοινωνίας, 
οί πονηροί τής οποίας'ψίθυροι καί αι προκαταδο- 
λικώς έκσφενδονούμεναι κατηγορίαι—ώς άριστα πα
ρατηρεί δ συγγραφεύς—ύποδεικνύούσι συχνάκις 

εις τήν ανερμάτιστου ψυχήν τδ σφάλμα, δπερ ασφα
λώς βραδύτερο·; θά ,διαπράξη.

Ή ποιητική-.χάρις- .καί .ή.· άφέλ'εια, ..:μ?θ! ής ό 

δόκιμος έξομολογεϊται είς..τήν ήρωίδα -το.· συναί
σθημά του,: ή·'ύπενθυμίζουσα- έν πολλόϊς : τά ειδύλ
λια τοϋ Θεομρίτοϋ,ή·;φυσικότης.;·τώ.νδιαγραφομέ- 
νων χαρακτήρων, · οΐτ{νε.ς- ·,.δ;ήκουσι. ■ δ’.,’. όλου ,τδΰ.·,έρ
γου άκέραίοι, ωρίφμένοι .καί άλήθ-ϊς, 'μαρτυρρϋσιν 
εργασίαν έπιμελή, ήτις- δέν· δύναται ή. νά ,ήναι 
απόρροια τής. πείραςνΌϋ,,μόνον δέ.ό.' συγγραφεύς 
κατέχει τελείως, ναύτην,; άλλά καί γνωρίζει -μετά

^ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ V
Έν τφ έν Βρυξέλλαις Εργαστήριcy του γλύπτου La- 

gu& έξετέθη τό έκμαγεΐον του μνημείου, τού βραβεν- 
θέντος των κ, κ. Laguc καί Dhuicque κατά τον δια
γωνισμόν, δστις διωργΰνώθη έν Byenos Αΐυβδδιάτήν 
Εκατονταετηρίδα- τής 'Αργεντινής Δημοκρατίας.

Τό έργον θά -άαταλαβη επιφάνειαν 600 τετραγ, μέ
τρων, σνγκειται δέ έκ δύο κυριών; μερών* . κεχώρισμέϊ 
νων άπ’ άλλήλων διά κάτάρράκτών κάίευρέίαςόδοή', 
άποληγούσης εις χλόηνί ΐϊερίξ τώιλ δυο τούτων μερών 
άπλούνται φυτά, έν μέσφ τών . οποίων θάστηθώσι δώ
δεκα ιστορικά ανάγλυφά, - τά' όποια θά σχήμάτίάωσι 
λίαν πρωτότυπον πλαίσιον: Οι κ. κ. Lagub καί Bhui- 
cque έσκέφθησαν υπό τον πραον τής9 Αργεντινής ουρανόν

τέχνης νά έπεξεργάζηται τδ θέμα- δΓ αύτδ τδ βι- 
.. βλίον του είναι άξιον ιδιαιτέρας προσοχής καί. με

λέτης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
Ή Βουλή κατά τάς τελευταίας συνεδριάσεις της 

έξελθοΰσα τοϋ κύκλου τών ανιαρών οικονομολογι
κών καί σταφιδικών συζητήσεων, έπελήφθη καί 
φιλολογικών καί καλιτεχνικών ζητημάτων. Διά 
δευτέραν φοράν ή Βουλή διά πρωτοφανούς ομοφω
νίας έστηλίτευσ- τάς άντεθνικάς τών μαλλιαρών , 
απόπειρας πρδς κωμικρποίησιν τής 'Ελληνικής 
γλώσσης καί ιδίως τοϋ αίρεσιάρχου Ψυχάρη, δσ- 
τις τολμά άπδ έπιστημονικής έδρας νά διδάσκη έν 
ΓΙαρισίοις ώς νεοελληνικήν δήθεν γλώσσαν τά. 
σιχαμερά καί στρεβλά γλωσσικά κατασκευάσματά 
του. Ό κ. Μαυρομιχάλης ,έπέστησε τήν προσοχήν 
τής Κυβερνήσεως συστήσας δπως διαμαρτυρηθή 
αδτη πρδς τήν Γαλλικήν Κυδέρνησιν, ήν κατόρθωσε 
νά έξαπατα άσυστόλως ό Ψυχάρης, διδάσκων δχι 
τήν ελληνικήν γλώσσαν, άλλά «βδέλυγμα γλώσ
σης» κατά τήν φράσιν ενός βουλευτοϋ. Ρήτορες 
έλαδον τδν λόγον πολλοί καί πάντες μια φωνή 
καί μετ’ άγανακτήσεως έπετέθησαν κατά του Πα
ρισινού γλωσσοπλάστου, οΰτινος αάτέδειξαν τήν 

ανεπιστημοσύνην καί τήν γελοιότητα.
Άλλά καί έτερον ζήτημα, τδ τοϋ άνδριάντος 

του ΙΙάλαιολόγου, άπησχόλησεν έπ’ αρκετόν τήν 
Βουλήν. Ή ατυχής πρόκήρυξις ΰπέάτη ςετίναγμα 
καί δεν κατέληξε μέν εις συμπέρασμα ή συζήτη
σές, ήκούσθη όμως καί μία φωνή λογικής διά τοϋ 
στόματος τοϋ κ. Καβαλλιεράτου, είπόντος δτι τδν. 
ανδριάντα ένδς ΙΙαλαιολόγου Γ οφείλει νά άνεγ-ίρη 
αύτδ τοΰτο τδ ’Έθνος καί οΰχί νά άποπειρώμεθα 
μέ 45,000 δρ. καί δΓ ιδιωτικής όκνηρας πρωτο
βουλίας νά μαρμαρώσωμεν τδν «Μαρμαρωμένον 

Βασιληα».
Καί υπέρ άνεγέρσεως άνδριάντος εις τδν Καραϊ- 

σκάκήν · βούλέυτάί· τινες συνηγόρησαν’ άλλά τά 

ζητήματα ταϋτα.δέν λύονται φερόμενα ώς έν πα
ρενθέσει έν τή σωρεία τών έπερωτήσέων, άλλά 
χρειάζεται Κυβερνητική πρωτοβουλία, ής άνευ αι 
ώραιότεραι ίδέαι εΐνέ προωρίσμέναί νά· άποθάνωσιν 

άπδ πρόωρον τοκετόν.· : ·
Δ.ΑΦΝΙΣ

ν9 άνεγείρωσιν αληθινόν Παρθενώνα, μουσεΐον έν πλήρει 
ύπαιθρον. Έμελέτησαν ευσυνέιδήτως την ιστορίαν της 
χώρας, έξφκειώθηοαν προς τους ήρωας,εις οΰς ή νοτιο- 
αμερικανικη δημοκρατία οφείλει τήν ανεξαρτησίαν της* 
καί άφοσιώθησάν εις τήν άπόδοσιν τών χαρακτηριστι- 
κωτέρων γραμμών τού παρελθόντος τής ’Αργεντινής.

9Ε'πί έξεχουσης τον Εδάφους έπίφανείάς, εις ήν ανέρ
χονται διά τών βαθμιδών τού μνημείου * γεγλυμμένος 
στυλοβάτής* ύφους 3.0 μέτρων* υποβαστάξει σύμπλε
γμα, πάριστάνον τήν -Αργ. Δημοκρατίαν έρειδομένην 
επί τών.συμβόλων τής εργασίας: αρότρου και κυ-ψέ- 
λης; ΕΙς κατώτερόν τ* τού ίδιου στυλοβάτόυ βάθρον 
είναι τοποθετημένα δύο συμπλέγματα· άφ* ενός μέν 

ή Παλλάς κρατούσα εις τήν χεΐρά της τήν Νίκην* στε· 
■φανούσαν 9Αργεντινόν στρατιώτην* καθήμενον επί τού 
9Ιβηρικαύ λέοντος, έπτοήμένου- άφ* ετέρου δε ή Δη- 
,μήτηρ* έρειδομένη επί ταύρου καί θαυμάξουσα σπορέα 
έν εύλαβεΐ οτάσει.

ΙΙρό τών ποδών τού υψώματος τούτου άναβρυτή- 
ριον 25 μέτρων συμβολίζει τον άπέραντον ποταμόν 
Ρίο δέ Ααπλάτα. Περίζωμα έκ Τριτώνων καί θαλασ
σίων ίππων αγγέλλει εις τήν 'Υφήλιον τήν έκκόλάψιν 
τού νέου ”Εθνους. Αί κιγκλΐδες * αι περιστοιχίζουσαι τό 
άναβρυτήριον καί τον δλον εξώστην, τον ύποβασέά- 
ζοντα τά κυριώτερα συμπλέγματα* στολίζονται ωσαύ
τως διά συμβολικών παραστάσεων, Έπί τής έτέρας 
πλευράς τών καταρρακτών θά άνεγερθή δεύτερον μέ
ρος τού εργου.'Ανυψούμενον δέ μέσφ χλόης σκοπεί νά 
δοξάση τούς 9Αργεντινούς πατριώτας. Εις τό κέντρον 
έφιππος άνδριάς θά παριστρ τον στρατηγόν San Μαν- 
tin" αι κυριώτεράι νίκαι του καί ή περιώνυμος αυτού 
διά τών nΑνδεων πορεία έξιστορηθήσονται δι9 αναγλύ
φων. Πέριξ αυτού οί πατριώται Moreno, Belgrana-* 
Saavedra καί Brown κατ ’χουσι τάς γωνίας τού στύ- 
λοβάτου,

Τό εύρύτατον τούτο σύμπλεγμα είναι προωρισμένον 
διά τήν πλατείαν τού Mayo* ήτις εκτεινόμενη., ίτρό τού 
μεγάρου τού Κοινοβουλίου κατέχει επιφάνειαν 4 εκτα
ρίων,

*
9Α#ό τάς μεγαλειτέρας βιβλιοθήκας τού κόσμου ‘ θά 

κατοστή μετ9 ολίγον ή Βασιλική Βιβλιοθήκη τού Βε
ρολίνου. Τό δι* αυτήν κτιζόμενον μέγαρον θά είνε τό 
μεγαλείτερον τής Γερμανικής πρωτευούσης. Κτίζεται 
«πί οικοπέδου έκτάσεως 18,400 τετραγωνικών μέτρων, 
οΰτινος ή αξία ΰπελογίσθη εις 11*250,000 μάρκων.

*Η αίθουσα τής άναγνώσεως θά έχη εκτασιν 1500 
τετραγωνικών μέτρων καί θά περιλαμβάνη τετρακοσίάς 
έν ό'λφ θέσεις. eH νέα Βιβλιοθήκη θά είνε έτοιμη μό
λις περί τό τέλος τού 19&9 καί θά περιλάβη περί ΐό 
εν καί ήμισυ έκατομμύριον. τόμων* ών ή τοποθέτησις 
ήρξατο εις τάς έτοιμαοθείσαςήδη πτέρυγας τού μεγάρου.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι

Εις τήν Αγγλίαν κατά τό 1907 & ολικός, αριθμός 
τών νέων βιβλίων καί τών νέοον εκδόσεων άνήλθεν 
εις 9,914 ήτοι 1311 έπί πλέάν^τών ·*έκδοτων τού- προη
γουμένου έτους, οπερ ισοδυναμεϊ μέ ανξησιν 20 έπί τοις 
εκατόν.

Τήν πρώτην Θέσιν, ώς πάντοτε, κατέχουν, τά μυθι
στορήματα και τά διηγήματα, τά όποια αριθμούν 1862 
τόμους, κατόπιν έρχονται τά καλλιτεχνικά έργα μέ τό
μους 863, τρίτον τά θεολογικά μέ τόμους 792,έπειτα τά 
γεωγραφικά μέ τόμους 713 καί κατά ήσσονα λόγον τά 
επιστημονικά βιβλία,

' *

eO κ. Γεωργαντής’ είργάσθη έν. άγαλμα φυσικού σχε
δόν μεγέθους $τήν Ευάν μετά τό αμάρτημα», Τό έργον 
έχει δύναμιν καί πολλήν πρωτοτυπίαν. Γυμνή* έξώσθεισα 
έκ τού Παραδείσου, έχει βυθισμένην τήν κεφαλήν είς 
τάς χειρας, άπελπις καί μετανοούσα *0 κ. Γεωργαν
τής έφιλοτέχνησε καί άνάγλυφον τού Διευθυντού τής 
« Πινακοθήκης».

*0 Σύλλογος τών Γάλλων καλλιτεχνών απέκτησε χά
ρις εις γενναιοδωρον δωρήτριαν, τήν κ Jules Comte, 
γοητευτικήν εξοχικήν οικίαν είς τό βάθος ενός πάρκου 
έν Montlignon ούχϊ μακράν τού ερημητηρίου τού Jean- 
Jacques Bousseati. 'Υπό τήν διεύθυνσιν τών κ. κ. 
Tony Robert-Fleury, Nenot, Broisseau καί Thomy 
ή οίκοδομή αΰτη κατέστη αληθής κυψέλη καλλιτεχνι
κών εργαστηρίων. Διά τους πτωχούς δί καλλιτέχνας* 
άνδρας ή γυναίκας* αΰτη θ9 άποβή θελκτικώτατον άσυ- 
λον, έν τφ όποίφ θά δύνανται νά εξακολουθούν προε
τοιμαζόμενοι διά τάς μελλούσας εκθέσεις των. Οι πρώ
τοι ένοικοι τής κυψέλης τού Montlignon είναι ό γλύ
πτης Paris, οΰτινος αλησμόνητος εινε ή είκών « 9Ορ- 
φεύς καί Ευρυδίκη» και ό ζωγράφος Louis Graria 
ό διά τής προσωπογραφίας τής ηθοποιού Elisa Bois- 
gonlier τφ 1844 τυχών πρώτου μεταλλίου καί δστις 
καί κατά τό 1907 έξέθηκε εικόνα νέας γυναικός μετά 
ροδοχρόου πίλου καί έτέρας μετά περιδέραιου.
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εϊ; τήν «Mwva jRassegntu ϋημοοιεύθη σημείω/ια 
περί ιηςίν τή «Πινακοθήκη» δημοσιενθείσης ΰπό τοΰ 
κ\ Σπ. δε—Βιάζη μελέτης, της άφορώσης τόν Ήλίαν 
Μηνιάτην. Επίσης έν τιβ αΰτφ φύλλφ δημοσιεύεται 
μετάφραοις τον έν τή «Πινακοθήκη» δημοσιευθέντος 
ποιήματος τοΰ κ. Ζωϊοπούλου α"Ενας θάνατος» γενο- 
μένη ΰπό τον διαπρεπούς έλληνιστόΰ κ. Ρ. Ciuli.

*
Ε'ις τόν διάσημον Ιστοριογράφον τής έν Έλλάδι και 

κυρίως έν Άθήναις Καταλανοκρατίάς κ, Άντ. Ρούμπιο 
Αούτζν, ό δήμος Βαρκελώνης έχορήγησε τδ ποσόν των 
τριάκοντα χιλιάδων φράγκων, προς ύποστήρίξιν τής εκ- 
δόσεως τοΰ συγγράμματος του «.’Ιστορία τής Καταλα- 
νικής Ανατολής» .

•to

Ή έν Άμβέρση "Εκθεσις τοΰ 1908 θά άνοιξη κατά 
Μάΐρν και θά κλείση τον Ιούνιον.

*

Έν Άμβέρση άνεγερθήοεται προσεχώς ό άνδριά^ 
τον διπλωμάτου I.ambermonl, έτι δε διενεργεϊταί έρα
νος προς άνέγερσιν μνημείου διά τόν ποιητήν τοΰ 
«"Ασματος τής "Ενας» Κάρολον Van Lerberghe και 
ΰπό επιτροπής, ής προισταται δ κ. Emile de Mot, έτε
ρος εις μνήμην τοΰ ζωγράφου Isidore Verheyden.

*

Νέον επάγγελμα έδημιουργήθη εις τήν Γερμανίαν, το 
τών. τπλαοτογράφων τών καλλιτεχνικών έργων, τό 
όποιον άπεδείχθη αρκετά προσοδοφόρου. Οί νεώτέροι 
αυτοί καλλιτέχναι, απομιμούμενοι και πλαστογραφοΰν- 
τεςτά καλλιτεχνήματα τών μεγάλων διδασκάλων, κα
τορθώνουν νά τά πωλοΰν εις τά ευρωπαϊκά μουσεία ώς 
σπάνια καί άγνωστα έργα αρχαίων κα λιτεχνών. Θύ
ματα τών τοιούτων απομιμήσεων έπεσαν ώς έπι τό 
πλεϊοτον τα γερμανικά μουσεία, τά όποια ήγόραοαν είς 
μυθώδεις τιμάς εικόνας και αγάλματα με τήν πεποίθη- 
οιν ότι ήσαν άγνωστα έργα αρχαίων διδασκάλ ου, ένφ 
ήσαν επιτήδεια κατασκευάσματα συγχρόνων λαϊκών 
καλλιτεχνών. Αΐ απομιμήσεις γίνονται τόσον έπιδεξίως, 
ώστε ν' άπατηθή’και δ είδημονέστερος κριτής.

Μεταξύ τών θυμάτων εΐνε καλΙο διευθυντής τής 
Βασιλικής Πινακοθήκης τοΰ Βερολίνου, άγοράσας αδρό
τατα πρός πλουτισμόν τών καλλιτεχνικών συλλογών 
μίαν τοιαύτην άπομίμησιν. Τό Μουόεΐον Φρειδερίκου 
Γουλιέλμου ήγόρασεν έξ άλλου . χάλκινου άγαλμάτιον, 
αποδιδόμενου είς τήν καλλίτερου περίοδον τής 'Ιταλικής 
’Αναγεννήσεως, προς μεγάλην εκπληξιν δμως και απελ
πισίαν τοΰ διευθΰντοϋ τοΰ μουσείου νεαρός καλλιτέχνης 
εκ Μονάχου τόν έβεβαίωσε κατά τινα έπΐσκεψίν του 
εις το Μουσείου δτι τό έργου ήτο ίδικόν του καί δτι 
δι' επιτήδειας μεθόδου είχε παλαιωθή,ώστε να φαίνε
ται ως αρχαίου. .

Τό Ίδιον πάθηαα συνέβη και εις τήν Πινακοθήκην 
τοΰ Μονάχου, άγοράοαοαν εσχάτως αντί 30,000 φρά- . 
γκων ωραιότατου άνάγλυφον, αποδιδόμενου εις διάσημου 
καλλιτέχνην τής Πάρμας, άκμάσαντα κατά τάς άρχας 
τοΰ δεκάτου έκτου αιώνας. Οί ειδήμονες δεν είγον κα- 
τορθώση νά διακρίνουν τήν πλαοτότητα. Μετά τονας 
δμως ημέρας δ γνωστός Φλωρεντινός είδήμων Βαρδίνη 
«πληροφόρησε τόν διευθυντήν τής «Πνάκοθήκης»,δτι τό 
άνάγλυφον ήτο πλαστόν εργον γνωστού συγχρόνου καλλιτέ
χνου, τόν όποιον καί ώνόμαοεν. Ευτυχώς τό πράγμα 
ήτο νωπόν ακόμη και κατωρθώθηϋή επεμβάσέι τών 
βαυαρικών αρχών Γάυακαλύφθή ό μεσίτης, ό πωλήσας 
τό εργον, ν' άποδο’ιση τά χρήματα και να λάβη όπίσω 
τό άνάγλυφον διά να τό πώληση ίσως εις κανεν άλλο 
μουσείου.

Δεσποινίς Καζαντξϋ

Ή καλλιτέχιις κλειδοκυμβαλίοτρια δεσποινίς Κα
ζαντζή, ή «ν Βρυξέλλαις διαμένουσα, έν διαγωνισμφ 
καλλονής και συμπάθειας ήξιώθη βραβείου.

♦

Διωργανώθηοαν έν Παρίόίοις αί εξής εκθέσεις ; 
τόν Ούγγρου ζωγράφου Toriiey, τής «Society dee 
Femmes Artistes», ή τών Femmes PeintreS, τοΰ ζω
γράφου Wietop//’, τοΰ Alexandre Baud, τής Society 
des Miniatures, τοΰ ζωγράφου Braquuval, τοΰ Vin
cent Van Gogh, τον Lucien Simon καί τοΰ Vay 
Donger

Αΐ εσχάτως έκδοθεϊσαι τεσσαρες νεανικοί oupertures 
τοΰ Richard Wagner έξετελέσθηοαν έν Βιέννη, προ
σεχώς δέ έκτελεσθήσονται έν Βρυξέλλαις κατά τάς Συ
ναυλίας Vsaye.’H α' τούτων «ίο Rot Enzio» υπενθυ
μίζει πολύ τό ύφος τον Bellini· ή β' «Colombas» 
δεικνύει πλειότερον τό ατομικόν τοΰ μουσουργού ύφος" 
ή γ' «Polonia» είναι μάλλον συμφωνική φαντασία έκ- 
θειάζουσα τήν δυναστευομένην Πολωνίαν και ή δ' 
έχει ώς βάσιν τήν νπόθεσιν τοΰ Rule Britannia.

Οί έκ τοΰ κληροδοτήματος Darehis έν Ρώμη μένον- 
τες Βέλγοι υπότροφοι κ.κ. Richard Ileiutz ζωγράφος 
και Georges Petit γλύπτης άπέστειλαν εις τήν πόλιν 
τής Λιέγης ό μεν πρώτος εργον πλούσιον εις χρώμα, 
αλλά και ακρίβειαν, τό «Hospitium Pauperum» ( τό 
Νοσοκομεϊον τών απόρων) έν Subiaco τών Άππενίνων. 
Ό δε κ. G. Petit άπέοτειλεν έκ Ρώμης νέον εργον 
του, τόν «Τυφλόν», δπερ έκτεθήσεται εις τό Μουσείου 
τών Καλών—Τεχνών παρά τό έτερον ύπ’ αΰτοΰ οτα- 
λεν «Ίταλίς γαλουχοΰοα τό τέκνον της ».

★

Ό έν Λιέγη Cercle de Beaux—«Arts θά διοργά
νωση τήν προσεχή άνοιξιν γενικήν έκθεσιν τών εργεΰν 
τών μελών του έν Aix—Ια—Chapelle, μεταξύ τών 
οποίων καταλέγονται καί οΐ ήδη έκθέοαντες δις Παυ- 
λίνα Jamar και οί κ. κ. Dibienne; Dehner, Falize, 
G. Islet και Olivier Salle.

•r' ■ ♦
Ή Βελγική κυβέρνηοις ήγόρασε διά τό Μουσείου 

Ci

τ&ν Βρυξελλών έκ -τής τελευταίας ΐρΐέΐοΰς Έκ&έσεως 
τά εξής έργα·. «Τό Αουτρόν» του Gouweloos, «Σεληνο- 
φώτιστος Ουρανός » τοΰ Heymans, τήν «Κλίμακα» 
τοΰ Janssens, τόν Μεσημβρινόν ύπνον» τοΰ Bernier 
και «Προτομήν νεάνιδος» τοΰ Rotnbaux-

Ή ’Ακαδημία τών Δέκα: έν Παριαίοις άπένειμε τό 
βραβείου Goncourt είς τόν κ. Emile Moselly. * Η δε 
Soeiele des Gens de lettres διά πρώτήν φοράν από 
τής ίδρύσεώς της άπένειμε τό Grand Prix Ghauchard 
εις γυναίκα: τήν κ. Jeanne Marni, Τό-βραβεΐον τοΰτο 
άχρι τοΰδε άπενεμήθή εις τούς·. Guy de Maupassant, 
Camille Lenipnnier, Ferdinand Fabre, Andre The.u- 
riet καί Jules Bois. "Έν. τών δευτέρων άπενεμήθή εις 
τήν κ. Georges de Peyrebrune, τό δε Prix du 
Congres είς τήν κ. Jean Bertheroy.

Ό ουμοριστής γελοιογράφος Wilhelm Bticsh, ό τό- 
σας γενεάς παιδιών—μικρών καί μεγάλων—τέρψας, 
άπέθανεν έν Mechtshausen εις ηλικίαν 85 ετών Όνο- 
μαστότεραι τών σατυρικών συνθέσεών του είναι τδ 
κλειδοκυμβαλιστής» ’ κάί ό «βιολιστής». Ό Busch 
συγχρόνως έγραφε καί χαριτωμένος έμμέτρους σκηνάς 
διά τά παιδιά' άπό τοΰ 1850 ήτο συνεργάτης τοΰ 
«Fliegende Blatter» Τάς περισσοτέρας τών γελοιο
γραφιών του συνήνωσεν είς τά λευκώματα «Munchner 
Bilderbogen».

Ό πίναξ τοΰ Van Dyck «ή υιμωσις τοΰ Σταυρού», 
ό κλαπείς προ δύο μηνών έκ τοΰ ναοΰ τής Παναγίας έν 
Cowrvrai τοΰ Βελγίου, άνευρέθη τυχαίως υπό τοΰ δι- 
ευθυντοΰ τής άοτυνομίας, καθ' ήν στιγμήν ώλίσθαινεν 
έκ τίνος άμαξιδίου, δι’ οΰ μετεφέρετο εις τήν πόλιν 
Ardoye. Διά τή» άνεύρεοίν του είχε προκηρυχθή ύπό 
τής δημοτικής 'Αρχής τοΰ Courtrai άμοιβή 20 χιλ. 
φράγκων.

*
Ή «Εταιρεία τών Φίλων τών Μουσείων» έν Βρυ

ξέλλαις απέκτησε μαρμαρίνην κεφαλήν τοΰ τέλους τοΰ 
Γ ή τών αρχών τοΰ Δ’ μ. X. αϊώνος. Τό έργόν προ
έρχεται έκ Μικράς 'Ασίας και έχει μεγίστήν σπουδαίο- 
τητα διά τήν μελέτην τής Χριστιανικής τέχνης· φέρει δ’ 
επ’αύτοϋ χριστιανικήν άφιέρωσιν.

■ *' '
Έν Παριοίοις εσχάτως έξετέθη εις πλειστηριασμόν 

συλλογή εικόνων γνωστή ύπό τό Svopa·. Συλλογή Ro- 
bont καί ήτις περιέχει προ πάντων πολλάς εικόνάς 
ζωγραφικής καί σχεδιάσματα τοΰ Corot. Ό ώραιότε- 
ρος πίναξ τής συλλογής ταύτης ητο «ή σκοπιά, τοΰ 
Douai» άγορασθεΐσμ άντι 46 χιλ. φρ. ύπό τοΰ Μου
σείου τοΰ Λούβρ. '

• ★

Ό βιολιστής Heiiri Marleau, τοΰ ‘ίβδείου τής Γε
νεύης, διεδέξατο τόν Joachim έν τή βασιλική μουσική 
’Ακαδημία τοΰ Βερολίνου,

*
Ή δευτέρα Έκθεσις τών νεωτεριστικών έργων, 

διοργανωθεΐσά υπό τήξ «Ari contentporaiti» έν Άμ- 
βέρση, ανοίγει τήν 21ην Μαρτίου. Πλήν τών έργων 
Βέλγων καλλιτεχνών, θά περιλάβη καί ξένων τοιαΰτα, 
έν οις 30 έργα τοΰ Νορβηγού ζωγράφου Sauter, εν 
εργον τοΰ Boecklin και 150 σχέδια τοΰ Rodin.

•k
Άπέθανεν έν Αονδίνφ δ έξοχος βιολιστής Αύγουστος 

Wilhelmy, εφάμιλλος τοΰ Joachim.
■ '

Τόν ’Απρίλιον θά συγκροτηθή διεθνής έν Δρέσδη 
φωτογραφική έκθεσις, είς ήν έκλήθη να λάβη μέρος 
καί ή ’Ελλάς.

Έν επιστολή πρός -τήν Διεύθυναιν τής » Πινακοθήκης» 
δ έν Βελγίτρ Αγαπητός καί διακεκριμένος φιλότεχνος κ. 
Plomcfeur διάτυποΐ έξόχως καλλιτεχνικός και πρα
κτικός Ιδέας.

( ’ ; Liege, 15 Feorier 1908
I Cher Mr Calogiropouto,

Il devrait se crier d Alhines une association dl 
esthetes, dont les cotisations auraient pour btit V 
achat d' oeuvres d’ art destinies d enrichir les 
mus0es d’ Ath&nes.Tout en permeltahl d’ encoura- 
ger les artistes Hellenes, cetle socitild pourrait aider 
I’ Flat grec ou la.ollie d’ Athenes pour I* acqui
sition d‘ otwares de premier ordre et dont le prix 
depasserait le budjet dispossible.

’ Chypre, Naxos, la Crete, surtout les lies Ionien- 
nes,qui ont ete si longtemps sous Ια domination de 
Venise, ont firobablement couserve dans leurs iglt- 
ses peut ilre, dans quelques habitations privies des 
oeuvres picturales ou sculpturales de cette epoque 
ef qui meriteraient d’ itre connues. Pourquoi n* 
en ferail-on pas une exposition ά Athenes1!

' Έν έτέρα δε επιστολή γράφει ήμϊν:
’ Je rAve Atliines centre d’art. Comme t’Atait Flo

rence aux XIV et XVAme siecle, loivque lout dans 
cett > ville 6tait escepiant d’un sentiment de beauU 
et de poAsie. Les monuments, ies places et les rues 
avec leiir pittoresque et leur polychromie y ont un 
cachet d’art que Ton remontre rarement et que ,je 
voudrais voir a Athenes. La citA de Miherve dev, ajl 
pos-eder une ecole SupArieure mternatiohale d’art ou 
tAus ies artistes de diifercnts pays viendraieiit-se per·’ 
fectionner et ainsi creer a Atlifenes un Centre artisti- 
que digne de son nom glorieux.

AgrAer, cher Monsieur, mes sentiments cordiaux. 
J. Plomdeur.

ir
Ό 'Αδόλφος Θαλασσό έδημοσίευοεν είς τι περιοδι

κόν μελέτην περί τής Ιστορίας τής ζωγραφικής τής τουρ
κικής σχολής.’Η σχολή άΰτή εΐνε ή παλαίοτέρα δλων, 
διότι έπι αιώνας θρησκευτικού δισταγμού άπηγόρεύάν 
τήν άπεικόνισιν τής ανθρώπινης μορφής . ’Η ιστορία 
διετήρησε τα ονόματα δύο καλλιτεχνών, τοΰ Νεγαρΰ, 
έπι τής βασιλείας τοΰ Μουράτ III, δστις έξεκουρά- 
ζετο άπό τάς ποιητικός ασχολίας τού ζωγραφίζων καί 
τόΰ Καρά Τζαφέρ, επί Μωάμεθ τοΰ Δ', δστις έστόλισε 
με ώραιοτάτας τοιχογραφίας ένα κιόσκι, κατασκευα- 
αθεν έπΐ τών άκτών τοΰ Βο.σπόρου. 'Από τής πτώ
σεως τής Βυζαντινής Αύτοκρατόρίας μέχρι' σήμερον 
'Ιταλοί καί Γάλλοι διεκόσμουν τα σουλτανικά ανάκτορα. 
Τό 1874 εϊς Γάλλος, δ ΓΚιγεμώ, ΐδρυσεν ’Ακαδημίαν 
ζωγραφικής είς τήν Κων)πολιν, είς τήν όποιαν έφοίτησαν 
πολλοί ’Αρμένιοι καί 'Ανατόλΐται. Τό 1883 δ σοφός έφο
ρος τοΰ Μουσείου τής Κων)πόλεως, δστις ζωγραφίζει 
θαυμάσια, ίδρυσε Σχολήν Καλών Τεχνών. Έκτοτε οί 
Άνατολΐται καλλιτέχναι απέδωσαν τούς καρπούς τής δι
δασκαλίας των, ώς μαρτυρούν αί έκθέσεις, ένθα πολ- 
λαπλασιάζονται τά προϊόντα τής νέας τουρκικής σχολής.

■π ?
Τής παγκοσμίου έκθέοεως, ή οποία- θά διοργανωθή 

τό 1912 είς τό Τόκιο τα έγκαίνια θα γείνουν τήν Ιήν 
Απριλίου 1912. "Ολαι αΐ ξένοι Κυβερνήσεις καί δλαι 
αΐ χώραί θα κληθούν όπως μετάσχουν είς τήν έκθεσιν 
ταύτην. "Οσον άφόρφ τα επιστημονικά, βιομηχανικά, 
διδακτικά, ηλεκτρικά καί μηχανικά εΐδη, θέλουν παρα- 
χωρηθή ΐδιαι αίθουσα», ένφ διά τα άλλα εκθέματα οί 
έκθέται δΰνανται ν’ ανεγείρουν περίπτερα είδικά, χωρίς 
νά πληρώσουν τίποτε λόγφ ενοικίου.

Νέαν αφορμήν έπαίνων έδωκεν δ Κάϊζερ είς τούς 
"Αγγλους. ’Εσχάτως διωργανώθη είς τό Βερολίνου
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
καλλέτβχνιχη εκ&βσις ζωγράφων t ΐΐς τήν όποίαν 
τεφήόαν al Λιρόσωχογραφιαϊ των διασημοτερων γνναι- 
κείων καλλονών -τής 'Αγγλίας τοΰ παρελθόντος αίώνος. 
Πρώτος επισκέπτης τής έκθέοεως ΰπήρξεν <5 Κάϊζερ, 
δστις λεπτομερώς περιειργάσθη τά καλλιτεχνικό έργα 
και πρώτος έξέφράσε,,,τήν γνώμην τον περί τής αγγλι
κής καλλιτεχνίας και τής αγγλικής καλλονής. 'Ο Κάΐζερ 
άνεπιφυλάκτώς έδήλωσεν, δτι ή έκθεσις νπερέβαινε πά
σαν άλλην όμοιου είδους διοργανωθεϊσαν είς το Βερο- 
λϊνόν καί δτίδεν κατεθέλχθη μόνον άπό τάς άγγλικρς 
καλλόνάς τόν παρελθόντος αίώνος, άλλα καί άπδ τον 
αριστοτεχνικόν χρωστήρα τώνΆγγί.ων καλλιτεχνών. 
'Η ανεπιφύλακτος αΰτη αύτοκρατορική κρίσις είς μεγ 
τούς γερμανικούς καλλιτεχνικούς κύκλους, έδημιοΰργισε 
κάποιαν δυσαρέσκειαν, άλλ* είς τήν, ’Αγγλίαν ήκούοθη 
μετά καταφανούς εύχαριοτήσεως. ΟΙ “Αγγλοι έπωφε- 
λούμενόι τής κρίόεως τόν αύτοκράτορος, λέγουν,, δτι 
αν και έξ άλλων περιοτάοεών εΐχον λόγους νά εκτιμή
σουν τήν δξέϊάν και ακριβή κρίοιν τοΰ αύτοκράτορος 
περί καλλιτεχνικών έργων, έν τούτοις έκ τής παρούσης 
περιστάσεως έπείοθησαν, οίι δ Κάϊζερ είνε δ μεγαλεί- 
τέρος Γερμανός τεχνοκρίτης. .

’Ο χάριν αρχαιολογικών έρευνών έν Θεσσαλονίκη 
εύρίσκόμενός άρχιτέκΐων κ, Μάρσάλ Αοτέρνο έλαβε 
φωτογραφικός εικόνας τών έν τφ τεμένει τής 'Αγίας Σο
φίας βυζάέτιύών Κίκόνών καί μωσαϊκών. Τά καλλιτεχνή
ματα ταΰτα άνέκαλύφϋησαν τελευταίως άφαιρεθέντρς τόΰ 
έπ’ αυτών άόβεοτοχρίσματος καί τής μαυρΐλας, ήτις εί
χε προξενηθήκατά τινα πυρκαϊάν.Τά οΰτω άποκαλυφθέν- 
τα μωσαϊκά, ϊδίφ δε τά έν τφ θόλφ, διατηρούνταν καλώς 
καί εΐνε προϊόντα τέχνης απαράμιλλου. Τά αλλα ' μω
σαϊκά - δεν έχουν τήν αυτήν αξίαν καί διά τούτο υπο
τίθεται, δτι δεν ανήκουν είς τήν περίοδον, καθ' ήν έ- 
φιλοτεχνήθηοαν τά πρώτα, τά όποια δ κ. Αοτέρνο α
νάγει είς τήν Ζ' καί τά δλλα είς τήν I' εκατονταετη
ρίδα.

★

Είς το Βιάρέτζιο τής ’Ιταλίας απέθανεν είς ηλικίαν 
ή8: έτφν έκ καρδιμκοΰι νοσήματος ή Λουΐζα δέλά Ραμί; 
ή γνωστότατη ύπό πό ψευδώνυμοί Κονίντα,· Άγγλΐς 
μυθι.ρτόριογράφος, .

Τά έργα, της, τά τόσον άπλήστως άναγινωσκόμενα άπό 
δεκαετίας έν, Άγγλίη, δεν τή έδοικαν τήν ~ ευμάρειαν.- 
‘Απ’ έναντίάς τό τελευταίου βιβλίον της διά τούς 
Μπόερς, τό τόσον επιθετικόν κατά .τής Άγγλιμής Κυ- 
βερνήοεως καί μερικαί έπιότολαΐ της κατά τού Τσάμ- 
πιρλαϊν διέθεσαν εχθρικέος -θρός, αυτήν τό Αγγλικόν 
κοινόν. ■

■ ★ ’ . .
Τά αποτελέσματα τών Άβερώφείων χειμερινών δια

γωνισμών τόΰ ήμετέρού Πολυτεχνείου έχουν ώς εξής : 
Α' Γ ρ α φ ι κ ή ς. Έκ τής 6ης τάξεως πρώτη' ή 

’Ιωσήφίνη Τοίλλερ, δεύτερος Γ. Πάπαδημητρίόυ. Έκ 
τής 5η; τάξεως a' Ε. Γαβαλας, β' Α. Πανάγϊώτού, 
Έκ τής 4ης τάξεως α' Δ. Μπιοκινόπουλος, β' I. Γε· 
ραλής- Έκτής 3ης τάξεως α' δ I. Κωστάκής.

Β' Π λ α σ τ ι κ ή ς, ■ Έκ τής 6ης τάξεως α' Θ. 
Σαραντινός, β' Μ,, Καρακατοάνής. Έκ τής 5ης τά
ξεως α ό Ν. Στεργίρυ. ’Εκ τής- 4ης τάξεως α' δ Λου
κάς Δούκας. Έκ τής 3ης τάξεως α' δ Κ. ’Αρνιώτης,

Ρ X α ρ α κ τ ι κ ή ς. Έκ τής 6ης τάξεως α' ό 
Α. Πολιτοάκης καί έκ .τής 5ης α' όΑ. Θεοδώρόπουλός.

Δ' Κ ο σ μ η α α τ ο γ ρ α φ ί α ς. Έκ τής 3ης τα- 
ξεως α' δ 1. Γουναρδτίόυλος,

Είς τούς έπιτυχόντας εκ τΰύ Άβερωφείου' κληροδο
τήματος θά διανεμηθή τό πόσον τών 3 χιλιάδων 
δραχμών, ΟΙ πρώτοι θά λάβουν άνάλογον μηνιαίαν 
άμοιβήν.

Διά τήν Έκθεσιν τής Έλλ. Καλλιτεχνικής'Εταιρίας, 
ήτις θά άνοιξη, τήν 25 Μάρτιον, έξελέγη επιτροπή έκ 
τών κ.κ, Σώχον,, Ρερανιώτου, Μαθιοπούλου, ΣαββΙδου 
καί Νικρλοΰδη. 'Αναπληρωματικά μέλη έξελέγησαν οί 
κ. κ. Κωνοταντινίδης καί Οίκονόμου.

■ .,·.·*. . ■ ■ ■ '·\ ■■
Ύπό τής συγκλήτου τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου 

έξελέγησαν ώς κριται διά τό Σουλινίδειον διαγώνισμα 
πρός συγγραφήν τής 'Ιστορίας τής Θεσσαλίας οί καθη- 
γηταί κ. κ. Καρολίδης, Λάμπρος και Πάτοόπουλος. .

Ή Γαλλική Ακαδημία έξέλεξε τρεις νέους Ακαδη
μαϊκούς. Διά τήν έδραν ίου Μπερτελώ τόν Φρανσί 
Σάρμ; διά τήν' τού Σουλΰ Προΰδώμ τόν Ποανκαρε 
καί διά τήν τού Τερριε τόν Ρισπέν.

'Απέθανεν έν Πάτραις ή, ποιήτρια Ιωάννα Λιβαθη- 
νού. 'Ατυχες αίσθημα πρός συνάδελφον έμάρανε προώ- 
ρως τά ρόδά τή; καλλονής της,, Ή ’Ιωάννα Λιβαθηνού 
είχε τφ 1902 έκδώση συλλογήν λυρικών ποιημάτων 
ύπό τόν τίτλον ς Πικρά χαμόγελαό. Έν. αυτή περιλαμ
βάνεται καί έμμετρος μονόλογος ςΉ ποιήτρια».

·, „ ,· - -< · ·
Γενομενων αρχαιρεσιόίν διά την νέαν τριετίαν τής 

«Έλλ. Γεωγραφικής Εταιρείας» έξελέγησαν έν Γεν. 
Συνελεύσεί, τών μελών, πρόεδρος δ κ. Κ. ΪΙαπαμιχάλό- 
πούλος, αντιπρόεδρος δ κ. Δ.' Γρ. Καμπούρογλους, γεν,., 
γραμματεύς δ κ. Πελ. Τσουκάλας, βιβλιοφύλαξ ο κ. 
Παν. Καλογερόπουλο;, ταμίας δ κ, Β,Κάνδη; και σύμ
βουλοι οί κ.κ. Μ. ΧρυΟοχόος, Α.Άλεξανδρόπουλος, 
I. Καραβιάς, Γ. Κρΐτοας καί Δ.· I. Καλογερόπουλύς. 
Ή Εταιρεία θά προβή είς έκδοσιν τών Περιηγήσεων 
έν Έλλάδι τών κύριωτέρών ξένων περιηγητών.

Είκοσι περίπου άνδριάγτες πρόκειται νά στηθούν έν 
Παριοίϋις εις πολιτικούς καί στρατιωτικούς άνδρας,φιλο
λόγους καί καλλιτέχνας.

Τό Γ°λλικόν κράτος ήγόρασε It) έργα απότήν τελευ- 
ταίαν έκθεΟιν τού Grand Palais.

♦ ,
Ό κ. Λαζ. Σώχος έφιλοτέχνηοε προτομήν τοΰ κα- 

θηγητοΰ κ, Μιοτριώτου.

Συνέοτη έν Λονδίνφ μεγάλη Επιτροπή πρός διορ- 
γάνωαιν έπισήμων' εορτών κατά τό 1916 έπί τή συμ
πληρώσει τριακοσιετηρίδος άπό τού θανάτου τοΰ Σαίξ-. 
πηρ. Μεταξύ τών άλλων άπεφαοίοθη ύπό, τής ’Επι-. 
τροπής νά άνεγερθή μνημεϊον διά διεθνών εράνων,

★......

Τήν 1ϋ Μαρτίου θά έορταοθή έν τή μεγάλη αίθού- 
οη τοΰ Έθιικού Πανεπιστημίου ή τεσοαρακονιαετηρίς 
τοΰ κ. Γ. Μ'στριώτου. Θά ,τόν προσφωνήσουν δ Πρύ- 
τανις καί δ κ. Βάσης, θ άνταπαντήση ,δε δ έορτάζων 
καθηγητής. .

Ό έν Παριοίοις Ιατρός κ.Ι,Σάλτας μετέφρασε Γαλ
λιστί τήν ο,Πάπισοαν ’Ιωάνναν» τοΰ Ρόιδου, έξέδωκεν 
δ’ αυτήν δ γνωστός έκδοτης Fasquelle. Έσχε εύρυιά- 
τήν κυκλοφορίαν τό βιβλίον. Έκρίθη δτι τό πνεύμα 
τού Ρόιδου εινε δλως διόλου Γαλλικόν. Ή μετάφρα- 
οις είνε άρίστη, τιμώσα τόν μεταφραστήν.

Είς τό ’ίβδεϊον οί φίντσνερ έπαιξαν έν ανέκδοτον 
κουαρτέτο τού Χάϋδν, δπερ διά ,πρώιην φοράν έπαίχθη 
πρό μηνός έν Βιέννη.

Είς τό ‘ί^δεΐον Λόττνερ έξετελέοθη έπιτυχώς ύτό πο
λυμελούς χορού το εΜ^γεμένο ρόδού» κοσμικόν δρα- 
τόριον, τον Ροβέρτου Σοΰμαν. , ,

'Απέθανεν αίφνηδίως παρά τήν πατρίδα του Όγέ- 
λια. ό διάσημος Ιταλός ουγγραφεύς Έδμόνδος δε-Άμί- 
τση, ό πλήρης περιγραφικότητός ουγγραφεύς τής αΚφί>- 
οταντινουπόλέως», τής «’Ισπανίας»; καί τής- «Στρα
τιωτικής ζωής». 'Απέθανεν έν ήλικίφ 63 έτών. Τό τε
λευταίου έργον του «Μυθιστόρημα ενός μουσικοδιδα- 
σκάλου» έξεδόθη τφ 1890. .

Έν Κυρηνείφ τής Κύπρου άνευρέθη έν. ένώτιον χρύ· 
οούν κεκοομημένον διά 50 μαργαριτών, εν χρυοούν δα
κτυλιδιού καί τέοσαρά κοσμήματα.

Τήν 13 Μαρτίου θά έωρτασθή έν τή αίθούση τοΰ 
«Παρνμσσΰ» ή Μκοσιπενταετηρίς τοΰ διηγηματογράφρυ 
κ. Α. ΙΙαπαδιαμάντή, Τήν εορτήν άνέλαβεν ύπό τήν 
προστασίαν της ή A. Υ. πριγκήπισσα Μαρία, έγκάινίά- 
ζουσα ίρΰτω προαφυώς τήν υπέρ τών γραμμάτων δρα- 
σίν της. θά ομιλήσουν όί κ κ. Κάκλαμανός, Νιρβάνας 
καί Προβελέγγιος

Έν τη Γαλλική Άρχ» Σχολή ό X. Σπ. Λά|Λ- 
προς ώμίλησε περί τής ελληνικής γλώϊσης: ώς έ#ι- 
σήμου γλώσαης τών Σουλτάνων. Αί σχέσεις τ<5ν 
Βυζαντινών: μέ τον Μουσουλμανικόν κόσμον αρχίζουν 
απο τρϋ Ζ' μ. X. αίώνος-Άπό τότε συχνά οί Σουλ
τάνοι τοΰ Ίκονίου έγραφον: έλληνικάς έίπστολάς 
πρός τους Βυζαντινούς Αΰτοκράτορας. Αί έπιστΟλα'ι 
αύται μας παρέχουν τά πρώτα κείμενά τής δημώ
δους 'Ελληνικής γλώσσης εις πεζόν λόγον.

Οΐ κατόπιν Σουλτάνοι τών Τούρκων ήξευοαν καλά 
τά Ελληνικά’, ιδίως Μωάμεθ & Β’. Ειχον δε διά: τήν 
επίσημον ταύτην ελληνικήν αλληλογραφίαν ■ Έλλη
νας γραμματείς, εκ τών όποιων προήλθον κατόπιν οί 
μεγάλοι διερμηνείς.

Ό χ· Όλλώ ήρμήνευσε κατόπιν τήν ζωοφόρον 
τοΰ έν:Δελφοίς θησαυρό δ\ρτής Κνίδου. Μία πρός μίαν 
ήρμηνεύθη έκαστη μορφή μετά πειττικότητος, καί 
ή ερμηνεία αΰτη γίνεται σαφέστερα, έάν ένθυμηθώ- 
μεν την περιγραφήν τής ’Ιλιάδρςζ' κατά τήν όποιαν 
δ Ζευς αφίνει ελευθέρους τούς θεούς νά βοήθήσωσιν' 
δποιδν|ήποτε ήθελον.τών μαχομένων στρατών—-τούς 
Τρώας ή τούς Έλληνας. Ή ζωοφόρος τοΰ θησαυροϋ 
τής Κνίδου εΐνε μία έξεικόνιοις τής διηγήσεως τής 
Ίλιάδος-

★ ,;
Μέσω πυκνοτάτου ακροατήριου, έν <μ διεκρίνοντο 

πολλοί τών ξένων καί παρ’ ήμίν αρχαιολόγων, έπι- 
στήμρνες και εν γένει άχθρωιέοι τών γραμμάτων ήρ- 
χισεν ή Αρχαιολογική 'Εταιρεία τάς δημοσίας αύτ-ής 
συνεδριάσεις

Τήν, πρώτην έτίμησαν διά τής παρουσίας των ή 
Α. Υ.'δ Διάδοχος, δ πρίγκηψ Νικόλαος, καί πολλοί 
έκ τοΰ διπλωματικού σώματος. Κατ’αυτήν έκαμαν 
ανακοινώσεις οΐ κ· κ'· Γ. Σωτηριάδης'καί Α. Άρβα- 
νιτόπουλος, δ μέν. περί τών προϊστορικών αγγείων 
τής Χαιρωνείας καί Έλατεϊας, δ δέ περί τών ζωγρα
φιών τών Παγασών.

Ό κ. Σωτηριάδης πραγματευθείς περί τής άνα- 
σκαφής τοΰ προϊστορικού τύμβου παρά τήν Χαιρώ- 
νειαν, εκ τών πολυσχιδών ζητημάτων, τά οποία συν
δέονται πρός τά λείψανα ταΰτα τής νεολιθικής έπο- 
χής έθιξε μόνον δύο ουσιώδη, αναφερόμενα είς τόν 
σκοπόν, τον δποίον ήδύνατο νά έχη ή κατασκευή 
αΰτη τοΰ τύμβου καί εις τήν θέσιν, ήν κατέχουσι 
τά-πολυπληθή αύτοΰ αγγεία είς τήν ιστορίαν τής 
παναρχαίας κεραμεικής.

Άμφότερα τά ζητήματα ταϋτά έ/όυσι βαθυτάτην 
έθνολογικήν καί πολιτικήν σημασίαν’. Πρόκειται περί 
τών αρχών τοΰ πολιτισμού έκείνου, δστις άπό τής 
γ' χιλιετηρίδος π· X. ήρχισεν έξαπλούμενος άπό

Π IN λ Κ Ο ΘΗΚΗ

τής βορείου Ευρώπης είς τάς χώρας τοδ Δουνάβεως, 
την Τροίαν, την 'Ελλάδα καί τήν Κρήτην.

*0 κ. Σωτηριάδης’ συνδέει τά έξαγόμρνα τής ip- 
γσσίας αυτόΰ έν Χαιρωνείμ προς τάς νεωτάτας έρ- 
γασίάς τών αρχαιοδιφών τής Ευρώπης καί εύρ,ίρ,κει 
σπόυδαιοτάτας άναλογίάς. Ό τύμβος τής Χαιρωνείας 
παρουσιάζει φαίνόμένα ταφής νεκρών' καί,’ έθιμων 
θρησκευτικών, παρακολουθόύντων τήν ταφήν, παντε
λώς ανάλογα πρός' τά παρατηρηθέντα είς συγχρόνους 
όμοιους τόπους τής Βορείου Ευρώπης καί ώς πρός τά 
αγγεία εύρίσκει βαθμιαίαν άνάπτύξιν τής παναρχαΐας 
έκείνης έπόχής, καθ’ ους χρόνους οί άνθρωποι δέν 
έγνώριζον άκόμη τήν χρήσιν τών μετάλλων μέχρι 
τών προθύρων αύτοΰ τοΰ Μυκηναϊκού πολιτισμού·

Ό * κ; Άρβανιτύπουλος ώμίλησε πεοί τών .ανα- 
σκαφών τών Πάγασών καί ε’ιδικώτερον περί τών έπί 
τών διαφόρων εύρηματων ζωγραφιών.

Τα έύρήμάτα εΐνε άπαντα στήλαι. επιτύμβιοι,, πα- 
ρουσιάζοϋσάι τό πρωτοφανές ότι φέρουσιν ανεξαιρέ
τως πάσαι παραστάσεις έγχρώμους απ’ εύθείας επί 
τοΰ μαρμάρου. Εύρέθησαν χίλιαι καί πλέον, έκ των 
όποιων 20 διατηρούν άριστα τά χρώματα καί εινε 
ακέφαλοι, 200 διατηρούν μόνον τά περιγράμματα καί 
ολίγον έκ τών βαιρών. Τά μνημεία ταΰτα αποτελούν 
την πρώτην χαί ασφαλεστάτην βάσιν πρός άναγνώ- 
ρισιν τής άρ^μίας ζωγραφικής, τήν όποιαν μόνον έκ 
λόγων τών αρχαίων κριτικών καί συγγραφέων γνω- 
ρίζομεν.

Μνημεία 'πρός άναγνώρϊσιν αυτής ϋπήρχον τά αγ
γεία καί αί’το,ΐχογράφίάι τής'Πομπηίας. Ταΰτα άπέ- 
δειξεν δ κ- .Άρβανιτόπούλος ότι -δέν εΐνε ασφαλής 
πηγή· Τά μέν αγγεία, διότι στερούνται χρωμάτων, 
αί δέ τοί/ογραφίαι εΐνε έργα άτεχνα και μεταγενέ-. 
στερα, δηλαδή τοΰ Α’ μ. X. αΐώνος. Τουναντίον αί 
ζωγραφίαι τών Παγασών εΐνε έργα τοΰ Γ.' π· X. αίώ- 
νος, καθ’ όσον έζη άκόμη δ Άπελλής. .

Ειτα ό κ. Άρβανιτόπόυλος προέβη είς έτι ένδια- 
φέρουσαν άνσκοίνωσινι άνεγ.ώρισε δηλαδή είς τάς 
ζωγραφιάς τών Πάγασών αντίγραφα ώρισμένων έργων 
μεγάλων ζωγράφων τής άρ'χάιότητος.. Ή είκών τής 
λεχοϋς, ειπεν, είνε άντίγραφον λαμπράς όμοιας είκό- 
νος τής Σικυώνος, τήν όποιαν εΐδεν δ Παυσαιιίοΐς· 
’Εντός τοΰ ίδιου πίνακος άνεγνώρισεν δτί, ή τροφός 
αντιγράφει τήν περιφημον τής Θράκης τροφόν του 
Ιίαρρασίου, θαυμαζομένην ύπό τών αρχαίων ώς ανα
φέρει δ Πλίνιος.

Τήν εικόνα τοΰ Άριστοκλέους θεωρεί ώς άντίγρα
φον ή μ:μησιν έργου ’ τίνος τού Πρωτογενούς. Τήν; 
εικόνα τής Φιλάς ώς ύπενθυμίζουσαν στενώς έθγον 
τοΰ Άπελλοΰ,· τήν δέ εικόνα τοΰ Στρατονίκου άνςυ- · 
ρίσκει μεταξύ έργων τοΰ Τιμομάχου, τήν δέ εικόνα 
τής ’Αφροδισίας καί τής . Άρχιδίκης. θεωρεί έργα 
άντιγραφέντα από πρότυπα τοΰ περίφημου ’Αθηναίου· 
ζωγράφου Νικίου.

Έν δευτέρμ συνεδρίμ δ κ. Α· Σκιάς ώμίλησε περί 
τών άνασκαφών . έν τφ Κεραμεικώ, ώς καί τών έν 
Άμύλκαις τής Λακωνικής.

Έν. τή τρίτ,η συνεδρίςι ώμίλησεν. δ κ. ’Αδαμάντιου 
περί Μυστρά καί Γερακίου άναπτύξας τά κύρια ση
μεία τής Βυζαντινής τέχνης·... .·■« ,

■ ·. ■ ■ ·.■·.■ ,< : ★·.' ■■■ ·'

Εις τάς Καλάμας εν τφ παρεκκλησιφ τού 'Αγίου 
Χαραλάμπους ανευρέθησαν όπισθεν ενός πίθου, δύο 
παλαιαί βυζαντινοί εικόνες, είς άς αποδίδεται ικανή 
αρχαιολογική άξια.

Ή μέν πλ. 0,39 καί μήκ· 0.52 εΐνε γεγραμμένη 
έπί οθόνή; έπικεκολλημένης έπί σανίδος.. Διαιρείται, 
διά ζωνών'έπϊχρύσων είς τρία μέρη.έπάλληλα, έκα
στον δέ τούτων τών με:ών ύποδιάιρείται τεχνικώτατα 
είς τρία. Ώάτε ή είκών περιέχει 9 παραστάσεις.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Κάτωθεν έκαστος παράστάσεως διά γραμμάτων 
φής . βυζαντινής είνε γεγραμμ,ένον τροπάριον, ούτως, 
ώστε έκαστη / πρότασίς αύτοΰ αντιστοιχεί πρδς τδ 
συμβολικώς πάριστάμενον νόημα τής προιάσεως.

'β’έχφρασις τών προσώπων είνε άρίστη καί ίδίφ 
ή τών οφθαλμών. Με δλην τήν καταστροφήν, ήν 
επαθεν ή ε’ικών έκ τοϋ χρόνου καί τής υγρασίας, τά 
πλείστα γράμματα τοϋ τροπαρίου άναγινώσκονταΓ 
εικάζεται δέ ύπδ τών ειδημόνων ότι εινε παλαιοτέρα 
των τριακοσίων έτών.

Ή έτέρα έ’κών, μικρότερα τής ανωτέρω, γεγραμ- 
μένη επί σανίδος, εικονίζει τδν άγιον Κωνσταντίνον. 
Ό τύπος, ύφ’δν παρίσταται δ άγιος, εινε οΰχΐ δ 
συνήθης, ήτοι δ άγιός Κωνσταντίνος, μετά στέμματος 
καί ή άγια 'Ελένη φέροντές τδν Τίμιον Σταυοόν· Ό 
"Αγιος Κωνσταντίνος είκονίζεται έφιππος καί έν πο
λεμική αΰτοκρατορική, στολή, φέρων ασπίδα καί ξί- 
φος.*Ενθεν καί ένθεν τοϋ ίππου παρίστανται δύο ύπα- 
σπισταί η ιπποκόμοι, τοϋ έτέρου τών δποίων δια· 
κρίνεται τδ δπλον, δρεπανοειδές δόρυ καί ή στολή 
καί δ πίλος βυζαντιακής τεχνοτροπίας. Πρδς τά άνω 
καί δεξιοί παρίσταται ωραιότατος άγγελος έπί νεφε
λών, ατενίζων πρδς τδν άΰτοκράτορα. Ή παράστα- 
σις εινε αρχαϊκή καί μετά προόψεως, δ δέ χαρακτήρ 
τοϋ αΰτοκράτορος μάλλον, προσομοιάζων πρδς τδν 
τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου ή 'πρδς τδν τοϋ 
Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου.

Ό προ πολλοΰ εν τοίς πέριξ τών αιγυπτιακών 
Θηβών άρχαιολογικάς' διενεργών άνασκαφάς "Αγγλος 
αρχαιολόγος Θεόδωρος Δάβις τροέβη εσχάτως· εις 
νέας ανακαλύψεις έν συμπράξει μετά τοϋ βοηθού αύ- 
τοΰ "Εγερτεν. Είς βάθος τριάκοντα ποδών εύρέθη 
υπόγειο; στοά, εις τδ βάθος τής όποιας έν κιβώτιον 
περιέχον τά κοσμήματα τής έγγονής τοϋ φαραωνί- 
του ήγεμόνος Ραμσή ' τού Β'. Ή έγγονή αυτή, ώς 
φαίνεται έκ τών έπί τών κοσμημάτων τούτων λελα- 
ξευμένων σημείων, ητο νενυμφευμένη πρός τινα Ζετή. 
Αί εικόνες τής έγγονής καί τοϋ συζύγου αυτής είνε 
κεχαραγμένάι επί δύο έπωμίδων, σχηματιζομένων «ξ 
άνθους μήκωνος. ’Επίσης αναγράφονται τά όνόματά 
των έπί τών ένωτίων τής βασίλίσσης, ώς καί έπί 
άμφορέως.

"Απαντα ταΰτα τά κοσμήματα; ώς καί τινα ψέλ- 
λια καί περιδέραια είνε κατεσκευασμένα έκ χρυσού, 
προκαλοΰν δέ τδν θαυμασμόν τών ειδότων διά τδ λε
πτόν τής τέχνης. ' ' '

Πολύτιμον άπόκτησίν, τό 'Metropolitan Museum 
Ν. 'Υόρκης έποιήσατ'ο κατά τον παρελθόντα μήνα. 
Άνεκοινώθή έπΐσής ή άνδιξις έκθέσεως έκμαγείων 
καί αναπαραστάσεων αντικειμένων ευρεθεντων κατά 
τάς τελευταίας έν Κρήτη άνασκαφάς, άεινα τό μου
σείου συνέλεξε κατά τό παρελθόν έτος.

Ή Κρητική συλλογή δεν είνε μέν έτι πλήρης, 
άλλά μεγεθύνεται. Εντός οκτώ ετών δύο μεγάλα 
ανάκτορα ανεκαλύφθησαν έν Κνωσσω καί Φαιστώ, 
μικρότερα! δέ κώμαι ή έπάύλεις ήχθησαν εις φως 
ύπδ "Αγγλων, ’Αμερικανών καί ’Ιταλών αρχαιολό
γων καί άπεκάλυψαν μεγάλην βαθμίδα πολιτισμού.

Πλεΐστα τών αντικειμένων έν τή παρούση έκθέσει 
χρονολογούνται άπδ τής εποχής τής ακμής τής 
Κρητικής δυνάμεως. "Εν τών μάλλον ένδιαφερόντων 
ευρημάτων τοϋ κ· A. X Evans έν Κνωσσω υπήρξε 
συλλογή αντικειμένων έξ ιθαγενούς πορσελάνης, ά- 
τινα ανεκαλύφθησαν μεταξύ τών περιεχομένων ναού 
χρησιμεύοντος ώς θησαυροφυλάκιο'?. Κυριώτερα με
ταξύ τούτων εινε ή όφιοϋχος θεά καί αί ακόλουθοι 
αυτής. 'Η θεα φέρει υψηλήν μίτραν καί άμφίεσιν 
αποτελούμένην έκ πλουσίως κεντημένου χιτωνίσκου
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μετά συνεσφιγμένου έπανωλορμιδυ stat κράσπεδου 
μετά διπλής ποδιάς. Πέριξ τής θεάς συσπειροΰνται 
τρείς δφεις.. . . - j

Αί όψεις εινέ καταπλήκτικώς σημεριναί. Τά λοι
πά πήλινα αντικείμενα,εύρεθέντα μετά τών ειδωλίων 
τούτων, εί,έ αναθηματικαί στολαι κεκοσμημέναι δε’ 
ανθέων, αναθηματικαί ζώναι καί ασπίδες, ιχθύες καί 
κογχύλια καί δύο ανάγλυφα άξιοσημειώτου φυσιχό- 
τητος,έν παριστάνον αγελάδα καί μόσχον, τδ δέ έτε
ρον αίγα μετά τοϋ έριφίου της. Μεταξύ τών αγγείων 
εινέ τινα, άτινα είκονίζουσι λαμπρώς τήν μεγάλην 
λεπτότητα και κομψότητα, αιτινες εύρίσκο,νταί είς 
Κρητικά αγγεία τής άρίστης περιόδου, και αιτινες 
χαρακτηοίζουσι τά λεπτότατα καί κομψότατα ’Ια
πωνικά αγγεία.

Μέγα γνώρισμα τών ανακαλύψεων τής Κνωσσοΰ 
καί τής Φαιστού είνε αί τοιχογραφία!, ών τδ μου
σείου κέκτηται έν τεμάχιον, παριστάνον σκηνήν έκ 
τοϋ ιπποδρομίου τού Μίνωος. Δύο άβακες έν τή συλ
λογή έχουσι σύστημα γραφής έπ’ αύτών, δπερ μέχρι 
τόΰδε ύπήρξεν αδύνατον νά άνάγνώσθή. Τδ σύστημα 
τοΰτο. τής γραφής . είνε πλέον άνεπτυγμένον ή τά 
Αιγυπτιακά ιερογλυφικά γράμματα. Ό θρόνος έκ τής 
αιθούσης τοϋ θρόνου τοϋ ανακτόρου τής Κνωσσού 
ει5*ε μοναδικού ένδιαφέροντός.’Εκτός τούτων, είνε πρω
τότυπα τινα αγγεία καί τεμάχια δωρηθέντα ύπδ τής 
Εταιρίας American Exptorurtion Society·

Πολύτιμος προσθήκη έγένετο εις τήν συλλογήν 
τής ’Ελληνικής καί Ρωμαϊκής τέχνης δι’ άγάλμα- 
τίων τού δισκοβόλου. Τδ άγαλμάτιον τούτο έχει μέ
γεθος έννέα δακτύλων καί παριστά νεανίαν εν τή 
πρώτη στάσει τής δισκοβολίας.

Τήν 1 ’Απριλίου (ν.) θά μετακο|λΐσθοϋν είς τό 
Πάνθεον τά οστά τοϋ Ζολά. παρουσίμ τοϋ Προέδρου 
τής Δημοκρατίας. Τό Κράτος έψήφισε 30,000 φρ. 
διά τά έξοδα τής τελετής.

★ .J':/ . , <
Είς τδν Παντελίδειον διαγωνισμόν ύπεβλήθησαν 53 

δράματα καί κωμωδία!· Ή κρίσις θ’ άναγνωσθνζτήν 
πρώτην Κυριακήν τοϋ Μαίου.

• W . - · ' ' '
Είς τδν Κεραμείκδν πρόκειται νά άνεγέρθή άρχαιο- 

γικόν Μουσείον-έν τώ όποίφ θά έναποτεθώσιν αί έ
χει άνευρισκόμεναί αρχαιότητες· Κατά τήν έκσκαφήν 
τών θεμελίων άνευρέθησαν μερικά αρχαία νομίσματα 
Ρωμαϊκής εποχής.

Άθορύβως έξακολουθεί τάς άνασκαφάς του δ δια
πρεπής αρχαιολόγος κ. 'Αρθούρος *Εβανς·Κατά τούς 
λονδινείους εΚάιρούς». αί ενεργηθεϊσαι άνασκαφαί έν 
τφ ανακτόρφ τοϋ Μίνωος έφεραν είς φως κατά τδ 
λήξαν έτος κυψελοειδή θάλαμον έσκαμμένον εντός 
τού βράχου, Ό κ. "Εβανς δμως παραπονείται, ότι 
κατά τά δύο .τελευταία έτη τδ πλείστον τών δαπα
νών διά τάς ανασάαφάς έπεβάρυνεν αυτόν τδν ίδιον, 
διότι,τά πρδς τον σκοπόν αυτόν διατεθέντά,χρήματα 
έξηνΐλήθησαν ήδη, ένώ απαιτούνται ακόμη τουλά
χιστον τρεις χιλιάδες λίραι διά τήν άποπεράτωσιν 
τώ/ έρευνών.

"Εν τινι οθωμανική οίκίφ, έν Μυλάσσοις τής Σμύρ
νής, εύρέθή άγαλμα μαρμάρινου , 80 τετραγ. εκατο
στόμετρων, γυμνόν, άκέφαλον. Τδ άγαλμα τούτο πα- 
ριστόί αγωνιστήν κρατούντα είς τήν δεξιάν δόρυ; 
κάτωθεν δέ αύτοΰ ΰπάρχουσι δύο δφεις. Έπί τού α
γάλματος ύπάρχει ελληνική επιγραφή λέγουσα δτ! 
ανήκει είς τδν Άρτεμίδωρον, φονευθέντα ύπέρ πα- 
τρίδος.
. ..........                   μψ""""ΐφΐ'φιι.. ..... .



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ
Εις την άγαπημίνην μον 

κυρίαν Μ. Π.

/ΡΑΥΓΗ.
Ό Ήλιος έχρύσωσε 

τ’άντικρυνα βουνά καί 

τον χαριτωμένου κόλ
πον, ποΰ άνοίγει εις 
τήν παραλίαν τής Α
νατολής ή θάλασσα 
τοΰ Μαρμαρά.

Σχίζει σιγά - σιγά 
μέ τάς ακτίνας του 
καί διαλύει τούς πυ

κνούς άτμούς καί προκαλεϊ τδ σπάργος τής ζωής 
μέ τά φιλιά του' καί τάς περιπτύξεις του,

Κάθε λουλοΰδι, μόλις τον καλημερίσγ, παίρνει 
άμοιβήν διπλό στολίδι: άρωμα καί χρώμα. Ή αγάπη 

του σκορπά τήν εύτυχίαν, καί τδ φίλημά του ζων
τανεύει κόσμους νεκρωμένους.

Κουρασμένη άπδ τδν ανήφορον, που έτρεξα, ’ξα
πλώνομαι είς τδ παχύ καί δροσερό χορτάρι τοΰ χα
ριτωμένου ακρωτηρίου, που τδ ονομάζουν οΐ Άρε- 
τσιανοί: Κάδον τής ’Αρετής, μέ συντροφιάν άγα- 
πημένην καί αλησμόνητος.

Πελώριος κορμός γέρικης καρυδιάς μας προ
στατεύει από το λεπτό, αλλά διαπεραστικό θαλασ
σινό αγέρι- ή σκιά της χύνεται επάνω μας ελαφρά, 
προφυλακτική.Τοΰ χορταριού καί τών ατμών ή υγρα
σία σκορπά ανατριχίλες είς τδ σώμα μας.

Άλλ’ οσφ προχωρεϊ ό "Ηλιος ’ς τδν ούρανδν 
κι’ αποροφιοϋνται τά νυκτερινά τοΰ κάμπου δάκρυα, 
τόσφ καί στον οργανισμόν μας χύνεται ή θέρμη 
του σαν χάδι άπαλό, ’μουδιαστικό, που μάς άπο- 
μεθά.'Όλα γλυκομιλοϋν μές ’σιήν καρδιά μου- δλα 
άπαντοΰν στούς κ ύπους της καί τήν μαγεύουν. Τά 

νοχώθω νά πληρούν τδ στήθος μου μέ τάς αρμόνικάς 

των αποχρώσεις, τά λεπτά των μΰρα, τάς γραμ- 
μάς των, τας σκιάς καί τά παιγνίδια των.

Τδ μάτι μου θωπεύει μέ άνέκφραστον ήδύτητα 
δλην τήν γύρω Πλάσιν. Βλέπει διαρκώς καί μέ 
προσήλωσιν άκατανίκητον καθένα πετραδάκι, κάθε 
μιά σταλαγματιά νερού, ποΰ λαμπυρίζει,κάθε χόρτο 

τρυφερό ή ξηραμμένο, κάθε έντομον ή έρπετόν, κι’
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άποπλανάται είς χιλίους λογισμούς
Θαρρείς πώς είμαι άψυχον καί συγγενεύω πε

ρισσότερον μ’ αύτά, παρά μέ τδν μωρόν τδν άνθρω
πον, ποΰ φέρω τώνομά του.Τα νοιώθω τόσω! Τά ο
μιλώ καί μ’ όμιλδΰν κι' εκείνα είς τήν γλώσσαν 
των καί πίνω γοητείες άφθαστες άπ’ τδ ξεπλά- 
νεμα αύτό, τδ ευεργετικόν, μές στο όποιον λησμονώ 
τί είμαι κι’ απολιγωμένη συγχωνεύομαι σιγα-σιγα 
μ’ αυτήν τήν ορατήν ζωήν τοΰ αίματος καί-τών 

χυμών, ένφ ή ψυχή μου αναλύεται άθόρυβα, σαν 
μΧά μικρή σονάττα, μέσα στήν μεγάλης συναυλίαν 
τών ψυχών, πόΰ φέρονται άμόλυντες ακόμη, στά 
αρμονικά πελάγη τοΰ ’Απείρου.

Μές στήν ψυχήν μου,στο άσήμαντον αύτδ παρεκ- 
κλησάκι τής μεγάλης ’Εκκλησίας τής Ζωής,άφ.θονα 
πλημμυρε? τδ φώς καί ή χαρά !

Ή αύρα βαλσαμώνει τδ κατάκοπον, απδ τήν αϋ
πνίαν σώμα μου καί γλυκονανουρίζει κάθε θλιβερή 
μου σκέψιν. Ή άλμη τής θαλάσσης και ό θύμος 
τής ξηράς φιλοΰν τήν σάρκα μου μέ ήδυπάθειαν 
κι’ εισδύουν έως τ’ άδυτα, στον ιερόν τοΰ στήθους 
μου βωμόν καί τδν έναγκαλίζονται.

Γύρω καί μέσα μ,ου γελοΰν νύμφες πεντάμορφες 
ποΰ σίγοψάλλουν τήν άγάπην τής ζωής. Στά πό
δια μου κοιμάται μέ νωχέλειαν ύπερηφάνου λέον- 
τος ό Κάβος δ θεόρατος τής ’Αρετής, χρυσόξανθος 
στα πλάγια, χρυσοπράσινος στήν κορυφήν, ποΰ 
σφίγγει σέ μιά μυστικήν σχισμάδα — άγνωστον είς 
όλους, γΧατί δέν ήμπορεΐ κανείς νά αναρριχηθή 
έως έκεϊ—-'τά μαΰρα μακρυά μαλλιά τής άμορ
φης, ποΰ έπεσε κΓ έπνίγη μές στά κύματα, γχά 
ν’ άπομείνη στήν άγάπην της πιστή.

Στήν ρίζαν του τά φυκωμένα τά νερά φαίνον
ται μαυροκόκκινα καί πράσινα, γιατί αιώνια τδν 
καθρεφτίζουν. ΚΓ εκείνος προεξέχει άπ’ επάνω 
των σαν αετός, έτοιμος νά όρμήση. μ.ές στο κύμα, 
πώρχεται αγριεμένος να ξεσπάση στά πλευρά του.

"Ολα σιγομιλοΰν είς τήν έμφάνισιν τοΰ Ήλιου 

μεταξύ των έμπιστευτικά. Λές κι’ εξομολογείται 
τδ έν είς τδ άλλο, τά τρελλά νυκτερινά παιγνίδια 
του."Ολα έξύπνησαν καί φλυαροΰν στο ηλιόλουστου 
τοΰ Κάβου άκρόγχάλι.

—«’Έπαιξα- έπαιξα όλονυχτίς χίλια τρελλα

παιγνίδια αγάπης μέ μιά μικρή Νεράιδα- καί άπέ- 
καμαί—λέγεΓό παιχνιδιάρης ό άφρδς ενός μεγά
λου κύματος—κί’ άπδ τήν. τρέλλα «ξεψύχησες ώ ; 
τδ πρωί μέσα στήν άγκαλιά μου. ’Σαβάνωσα τδ 
λιγυρόν της σώμα μέ τά φύκή καί μέ τά φιλιά μου’ 
κι’ είς άνάμνησιν «κράτησα τήν άπαλήν λευκότη
τα της. Τα αστραφτερά της μα.τια, άπδ. φόβον μή 
μέ ξεπλανέψουν καί νέκρα ακόμη, τά παράχωσα 
βάθειά στήν άμμουδχά- τροφή στής πεταλίδες τά 

άφήκα.» -' ”;.
—«ΚΓ εγώ έπέρασα καλά μέ τούς κοχλχούς 

στά σκοτεινότερα τών βράχων βαθουλώματα. Έ- 
κύτταζα τά πονηρά παιγνίδια, τά καμώματά των, 
κΓ έγελοΰσα» είπε τ άνίσχυρον τδ κυματάκι τοΰ 
γυαλοΰ μέ ελαφρό ψευτοχαμόγελο στά χείλη, ά- 
ναίσθητο καί άδιάφόρον πρδς δλά, ωσάν τδν μοιρο
λάτρην, ποΰ δέν έχει ηδονήν δικήν του κΓ άποκα- 
μαρώνει ξένην‘κι ’ ώρμησε κατόπιν ν’ άπλωθη στήν 
άγκαλιά τής Γης, σαν τδ δειλό παιδί, ποΰ κρύβε
ται στής μάννας του τά στήθη.

—«Έγώ έτυλίχθηκα στήν μέσην ένδς εύμορφου 
«παλληκαριου, ποΰ έπερνοΰσε τά μεσάνυχτα στήν 
«άλλην άκρην κολυμβώντας, ν’ άνταμώση τήν ά- 
«γάπην του. Ήμουν τδ φυλακτό του. Τδ ’κρα- 
«τοΰσα απαλά και τώτρεχα μέ τήν ταχύτητα ανέ- 

. «μου. Είς άνάμνησιν μ’ έχάρισεν ένα παλμόν τοΰ 
«στήθους του νά νανουρίζω- ένα μόνον, μά παλλη- 

«καρίσιον ! .
»ΓΓ αύτδ μ’ ύπέρηφάνεΧα αναβράζω τώρα καί 

«ξεσπώ δρμητικώτερρ στήν αμμουδιά».
—«ΚΓ έγώ, έφερνα άπ’τδν Μαρμαρά νεκρόν 

«στήν πλάτην μου επάνω ένα γεροναύτην. ’Έπε- 

«σεν άπδ του καραβιού του τδ κατάρτι κΓ έλα- . 
«βώθηκε στήν χθεσινή τήν τρικυμία. Τδ μαΰρον 
«αίμα τής καρδιάς του έσταζε πυκνόν απδ τδ στό- 
»μα του ! Τδν ’γνώριζα άπ’ τά παληά μου χρόνια, 
«από παλληκάρι, καί τδν άνεγνώρισα, μέσα στο 
«σκότος και στήν πάλην τοΰ ανέμου. Τδν πήρα, 
«τδν άγκάλιασα σφιχτά άνάμεσα απδ τούς συντρό-

■ «φους του καί τδν έκύλισα έως έδώ, στο σπητικό 
«του,στήν πατρίδα του. Άπδ ευγνωμοσύνην μ’έμπι- 
«στεύθηκε τήν ξεσχισμένης του γεροντική καρ- 
«διά.— «Κράτα την μές στήν άλμην πάντα, μου- 
«πεν. ’Έτσι μοναχά ’μπορεί νά ζη» . καί έξεψύχη- 
«σεν δ άμοιρος, Ό πόνος της μέ. δέρνει τώρα ά- 
«γρια- μέ κομματιάζει.; Δέν βογγώ πλέον έγώ. 
«Μουγκρίζει μέσα μου «κείνη...» ειπεν, κΓ έπεσαν 
τά τρία κύματα κΓ έπάνωθέν των δ τρελλδς α- 
φρός, νά ξαπλωθούν έπάνω στά θεμέλια τοΰ μεγά
λου Κάβου και ν’ άποχαροΰνε τής ηδονικές τοΰ 
Ήλιου περιπτύξεις.

Έν άκατάληπτον μουρμούρισμα γεννχέται άπ’ 

τδ πρώτον, τδ αναίσθητον καί έπιπόλαιον.
Τραγοΰδι βγαίνει αρμονικόν άπδ τδ. δεύτερον, 

ποΰ σφίγγει τοΰ παλληκαρίσΧου τοΰ παλμοΰ τήν 

περιπάθειαν.
Γέλοχα άδιάκοπα ήχο.ΰν άπδ τδν άσυλλόγι- 

στον άφρό, μνημόσυνον άντάξιο τής ώμορφης/Νε

ράιδας του. .
Άλλ’ ύπέράνω όλων παραδέρνει μέ άπόγνωσιν 

τδ βογγητιδ τής άταφης καρδιάς τοΰ ,γέροναύτου. 
Κι έρχονται μές στ’ αύτχά-μου τώρα μοιρολόγια 
και τραγούδια, ήνωμένα από , τδν αντίλαλον, τδν 
άφθαστου και ακοίμητος αυτόν .διευθυντήν τής μυ- 
ρίόχορδης τοΰ Σύμπαντος 'ορχήστρας.

*'
:

Αναμαλλιάρες, πονηρές; Νεράιδες καιροφυλα 
κτοΰν επεΐ, χωμένες μές, στά φόκη καί στούς σκόρ
πιους-βράχους;. -

Κάπου-κάπου ξεπηδοΰν άπ’ τά ν-ρά σαν ισκχοι, 
σάν ύγρές πνοές, σαν ψίθυροι και άνυπόμονες ζη
τούν ν’ άκούσουν άπδ τά έρωτευμένα κύματα τρα- 
γούδχα άγάπης καί ν’ άρχι'σουν . τδν δαιμονιώδη 

των χορόν.
Ό "Ηλίος τής κρυφοφιλεΐ ’ς τά μέτωπα, 'ς τά 

χείλη,’ς τδν λαιμόν των- καί έκεϊνες. άποτρελλα- 
μενες ξεκαρδίζονται στά γέλοια κάτω άπδ τα 

γλοιώδη πλάγια ενός βράχου, ποΰ ριζώθηκες — 
άγνωστον άπδ πότε —r άντικρύ στον Κάβον.

Εις τήν κορυφήν του τδ λευκόπτερο θαλασσο- 
ποΰλι έκτισε φωληά, καρτέρι γιά τδ ψάρεμά του. 
Γύρω του αναλύονται τά φωσφορίζοντα λεπτά κορ
μιά κατά τήν δύσιν κΓ άποκρύδονται τ’ άσαρκα 
πνεύματα μές ’ς τής σχισμάδες καί τήν άλμην 
τών φυκιών του. Προσμένουν τά τρελλά φαντά
σματα ώς τόσφ —Νεράιδες ξεπλανήτρες,·—τδ πα- 
ληδ τραγούδι τών κυμάτων νά χορέψουν τδν χορόν, 
ποΰ ξεπλανεύει τά ναυτόπουλα καί τά άλυσοδένει 
μέ τήν θάλασσαν. Προσμένουν άνυπόμονες...

Μά οί άκίνητοι οί βράχοι δέν άντιλαλοΰν τρα- 

!
"Ενα παρατεταμένον βογγητίό, βαθύ, σπαρα

κτικό, άκούεται πέρα ώςπέρα...
Τδ κϋμα, ποΰ έκύλησεν δλην τήν νύκτα τδν 

γεροπατέρα, παραδέρνει άνυπότακτον ! Τδ μούγ- 
,κρισμά του πνίγει κάθε χαρωπό τραγούδι. ΚΓ ό 
αντίλαλος μέ τήν πνοήν τής αύρας φέρει μέσα σ’ 
ένα σφύριγμα λεπτό,, διαπεραστικό τοΰ πόνου τδ 

φαρμάκι.

’¥ * '

Δύσις.
Γέλοια τρελλά καί στεναγμοί φαρμακωμένοι 

άγκαλχάζονται, συγχέονται τελείως μέσα είς τήν 
υψηλήν τοΰ ύπερόχου Διδασκάλου συμφωνίαν, 
είς τήν Συμφωνίαν τής Ζωής, ποΰ τήν άποτελοΰν 

αί άντιθέσεις ..
Άργά-άργά έν τούτοις αποπνίγονται τά πρώτα' 

ξεψυχούν στο μελαγχολικδ ηλιοβασίλεμα Ό Ή- 

λχος δλονέν εξαφανίζεται καί σιγοπαίρνει τδ υγρό 
τδ βορείαδάκι.Ή μαυρισμένη επιφάνεια τής Προ- 
ποντίδος φρίσσέι είς τδ πέρασμά του καί τοΰ κύμα- 

, .τος δ θρήνος,πάντοτε σπαρακτικός, σκορπχέται γύρω 
άγριώτερος.,Καί τήν στιγμήν, ποΰ ξετυλίσσονται 
στήν Φύσιν τά μυστηριώδη σάβανα τής Σιωπής, 
κυριαρχεί επάνω άπδ κάθε άλλον ήχον τδ παραπο
νιάρικο τραγοΰδι τής καρδιάς τοΰ ναύτου.

Ή Νεράιδες, τρομαγμένες, φεύγουν ’πίσω, 
παραλύουν. Ρίπτονται καί πάλιν στά νερά καί σέρ
νονται στενές καί μακρυές στήν άμμον. Τδ χρυσό-



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

λευκό κορμί των κυματίζει σαν γραμμή φανταστική, 
σαν.φεΐδι ασημένιο και έλαστικώτατο, ποΰ διακό
πτεται έδώ κι’ εκεί άπ’ τοΰ φωσφόρου τά ψεκάδια. 
Φεύγουν όλονέν, βυθίζονται, εξαφανίζονται μές 
στους αφρούς, στην άλμην, στ’ αργοκίνητα καί γλυ- 
στερα τοΰ βράχου φύκη' ■

Καί τδ μ-λανιασμενον κΰμα, ποΰ ξεκίνησε καί 
ήλθεν άπό μακρυά καί δέν χωρεΐ μέσα στον κόλ
πον, μέ τήν ξεσχισμένην τήν καρδιά τοΰ ναύτου 
εις τά στήθη, ξεψυχάει/ .

Τό έρρόφησεν ή άπληστη ! ,··'.·' ·
Κι’ό Κάβος μέ τούς βράχους διαλαλοΰν στο

Σ ΚΟΤΑΔΙ

■ Απ’τό σκοτάδι όι ήχοι μον ξυπνοννε 
Kai το μνιτήοίο κρύβουν της ψυχής,

: Το πνεύμα. πόνοι ανίκητοι νικούνε
-"Οπού τή Φέρμη σβήνουν τής ζωής,

Meo* ατό πυκνό σκοτάδι λαχταρούνε 
Τά μάτια γϊά τό φως μιανής στιγμής?

■ Και σκέψεις σκοτεινές κρυφομιλοϋνε
' Μέ τήν πνϊή μιας μυστικής φωνής.

Στενάζει ή λύπη και βαρεία μου πνίγει 
Τον κά&ε· μου αίϋέριοστοχασμό, 
Πού. τον, παράδεισο ατό πνεύμα ανοίγει»

*Η Βεατρίκη, φάρμα ευλογημένο^
' Τόν άπειρο μου δείχνει ουρανό, 
Μα το σκοτάδι βλέπω εκεί απλωμένο.

ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΑΡΗ

Ήέξοχωτέρά καλλιτέχνις τής ’Ιαπωνίας"ΣΑΔΑ ΓΙΑΚΟ

Ή ωραία καί χαριτωμένη Σάδα Γιάκο είνε ό α- μανία, άπεστάλη εσχάτως υπό τοΰ Μικάδου είς Παρι-
οτηρ τοΰ ’Ιαπωνικού θεάτρου. Τελειοποιη&εΐσα έν Γερ- σΐους, ϊνα επανερχόμενη οργάνωση ’Ωδείου έν Τόκιο.

28 ' . .

σκότος τώρα τά υστερνά του λόγια :
— «Μαΰρο ροιζικό! Ή άκαρδη μας μάννα, ή 

«πλατείά ή θάλασσα, αποπλανά μέ φίλτρα τά ναυ
τόπουλα στήν αγκαλιά της Κι’ εκείνα, γιά έκδί- 
»κησι, τήν ώρα?/ τοΰ ,χαμοΰροφοΰν καί ένα κΰμα— 
»ενα της- παιδί—και τδν άφρόν του τδν τυλίζονται 
»γιά σάβανον;
. «Σέ κάθε ψυχομάχημά θαλασσινού πεθαίνει κι’ 
»ένα κΰμα στ’ακρογιάλι .

« Αμοιρες καρδιές .μάς εκδικιούνται καί γι’αυτό 
»βογγοΰμε.ν έτσι άγρια !» .

ΣΙΒΥΛΛΑ

Ξ Ε Ν Η Τ I Α

Στό φράχτη μου τρΟγύρα^, αγράμπελη γλυκειά? 
ξαπλώνεσαι κι' άνΰιζεις. . ί
Κοντά έκεϊ. φουντώνεις? πράσινη τζιτζιφιά-, 
κι* άπό καρπό γιομίζεις.
Κι* άπάνου *κει στό βράχο? και σν? βαλανιδιά?
τ' αγέρι φοβερίζεις.

Και γώ-—άχ\—παραδέρνω οέ τόπους μακρινούς 
χωρίς καμμιά πατρίδα.
Και όλο τρογυρίζει ό δόλιος μου όνους
χωρίς φωτός αχτίδα.
Καί όλο πιέλυμάει χορτάρια κι* ουρανούς 
και όσα κάπου είδα. . .

ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ

"Οπως γυρίζει δ μΰλος στήν πνοήν τοΰ α

νέμου, έτσι και δ άνθρωπος στριφογυρίζει στο 
πέρασμα τής ειμαρμένης. Ό μΰλος έχει τά 

φτερά και κινείται και ζή' δ άνθρωπος έχει τήν 
ψυχήν, τήν πνοήν, ήτις τδν ζωογονεί και τδν υ

ψώνει μέχρι τοΰ Δημιουργού.

Ό αγαπών εΐνε δ μέγας θριαμβευτής τής 

ζωής.
.............. ★

Μέσα στά νερά παιγνιδίζουν οί κάτασπροι 
κύκνοι.. ’Έτσι και οί πόθοι στδ πέλαγος τής 
ζωής. Προσπαθούν νά διεισδύσουν είς τά βά

θη τοΰ μυστηρίου,άλλά και ψυχορραγοΰντες πα- 
παραμένουν λευκοί ■ και υπερήφανοι.

ΔΙΚ.
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Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΪ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ε είδες απελπισμένη 
καί μοΰπες : «’Έλα νά 
πάμε εκεί μακρυά στούς 
θερισμένους κάμπους νά 
δής τίς θημωνιές, ποΰ 
ΰψόνονται σ’ ολόχρυσα 
δεμάτια μέσα στ’ αλώ
νια. ’Έλα* νά άναπνεύ- 
σης τη δυνατή μυρω-

οιά τοϋ κομμένου χόρτου, καί τούς θεριστάς έλα 

να οής που καθουνται. καί ξεκουράζουνται καί κυτ- 
τάζουν τδ ώμορφο'δείλι.

’Έλα νά σοϋ δείξω τίς βαροφορτωμέναις έληές 
καί τά δλοπράσινα αμπέλια. ’Έλα νά σοϋ δείξω 

καί τον ήλιο,ποΰ γέρνει κατακόκκινος πίσω άπδ τά 
γαλάζια,μακρυνά βουνά. Έλα, νά σοϋ μιλήσω γιά 
τή ζωή ποϋ όργα μέσα σέ κάθε πράγμα ποΰ θέλει 
τδν Ηλιο. ’Έλα νά δής τά^λουλούδ'.α πώς ση
κώνουν τά κεφάλια των γιά- νά δεχθούν τά ύστερα 
φιλία του και τδ έντομο έλα να δής πώς ναρκω
μένο καθεται στα φύλλα τής άσπρης καπαρ^άς, 
κουρασμένο απδ το ξεφαντωμ,α ολόκληρης μέρας.

Θα σέ μάθω νά άγαπας τή ζωή καί νά ποθής 
τδν ήλιο καί νά χαίρεσαι. Και τίς θλιμμέναις σκέ
ψεις, ποΰ φέρνει ό κόσμος, θά σέ μάθω νά μην ά- 
φήσης νά σέ τυραννοΰν.

Με πήρες απδ τδ χέρι καί μ’έφερες}μακρυά-μα- 
κρυα στα θερισμένα χωράφια. Καί είδα δ,τι μούπες 
καί σταθηκα καί έκαμάρωνα. μέ Σένα τά φουντω
μένα καί πολύχυμα δένδρα, τά πολύχρωμα λουλού
δια, τα πολυποίκιλα έντομα, τδν ολοκόκκινο ήλιο. 
Καί τα βώδια είδα, ποΰ σηκώνανε τά κεφάλια των 
καί μάς κυττάζανε μέ τά μεγάλα ύπομονητικά των 
μάτια, καί τούς θεριστάς είδα νά κάθουνται σέ 
μεγάλες πέτρες, έξω άπδ τίς καλύβες των καί νά 
κυττάζουνε χωρίς νά βλέπουν, τώμορφο δείλι. LALO DE CASTRO

Μά είδα ακόμη εγώ, αλλοίμονο, τα χέρια τά 
κουρασμένα άπο τή δουλειά τήν άκατάπαυστη. Εί
δα τδν ’Εργάτη τής Γης καί πόνεσε ή ψυχή μου. 
Καί σούπα π-ιό απελπισμένη κι’ απαρηγόρητη :

«Βλέπεις.τά θερισμένα χωράφια καί τις θημωνιές 
που υψώνονται σέ ξανθά δεμάτια ; Είνε ό Κόπος 

δ Καθημερινός κΓ ό αξεκούραστος του ’Ανθρώπου, 
που τάδεσε καί τά στοίβαξε έτσι, καί τά βλέπομε' 
έμ-ΐς περνώντας.

■ Καί τις έληές τις βαροφορτωμέναις τίς βλέπεις; 
Αύτές αύριο τά ΐ'δια κουρασμένα χέρια υά τις μα
ζέψουν απδ χάμω, ένω θα φυσά δυνατά ό βορράς 
καί ή βροχή θά πέφτη άκατάπαυστα, καί θά τρέ- 
μουνε τά παγωμένα δάκτυλά κΓ ολα τά μέλη θά- 
ναι μουδιασμένα. Καί τά καταπράσινα αμπέλια τά 
βλέπεις ;. δέν θ’ άργήση κΓ δ ίδιος εργάτης θά 
σκύβη κάτω άπδ τις πύρινες ακτίνες τοϋ ήλιου γιά 
νά κόψη τδν καρπό, που ποιος ξέρει πόσα φονικά 
κΓ αδικοσκοτωμούς δέν'φυλάει μέσα του. ;

Βλέπεις'καί τδν ήλιο τδν πανώρηο, που γέρνει 
κατακόκκινος κι’ έμορφαίνει όλα τά γύρω βουνά 
καί τδν ουρανό καί τδν κάμπο' μά γιατί δέ βλέ
πεις καί τα παιδάκια, που τδν κυττάζουνε τρομαγ
μένα γιατί τούς προαγγέλλει τήν νύκτα, τή νύκτα 
ποϋ θά περάσουνε χωρίς φώς καί θά φοβούνται μέσα 
στδ σκοτάδι ;

Βλέπω τό γλυκό ήλιόγερμα εγώ, μά βλέπω καί / 

τά ματάκια που τδ κυττάζουνε ,μ’ αγωνία. J
Γι' αύτδ; θά είμαι απελπισμένη κ’ άπαρηγόρητη7 

στήν έξοχή μέ τίς μύριες έμορφιές,δπω; θάμαι καί 
στις πολιτείες μέ τ’ αψηλά κτίρια καί τά μαρμα- 
ρένια παλάτια.

Παντού καί πάντοτε ή ζωή έχει βάσανα καί καΰ- 
μούς για κείνον, ποϋ θέλει νά τήν δή άπδ κοντά, 
απδ πολύ κοντά.

ι

ΣΩΣ κανέν οικοδόμημα, είς τον κόσμον 
δέν έ'λαβε τήν τύχην καί τάς περιπέ
τειας τάς οποίας ύτέστη δ τάφος τού 
μεγάλου εκείνου Ρωμαίου Αΰτοκρά
τορος, δ όποιος τόσον ανύψωσε τήν 
Ρώμην, ώστε δικαίως νά όνομασθή ή 
περίοδος τής ηγεμονίας του «Χόυσοϋς 
Αιών» τής Ρώμης.

Καί ομώς. δ τοσοϋτον εΰερν-τήσας
τήν Ρώμην Αύγουστος, δέν έσχε τό ευτύχημα 
νά ήσυχάση είς τήν τελευταίκν κατοικίαν του. 

/Οταν δ Αύγουστος διέτασσεν όπως μεταξύ 
τής Φλαμινίας όδοϋ καί τοϋ Πεδίου τού’Άρεως, 
παρά τήν όχθην τού Τιβέρεως, άνεγερθή έν μαυ 
σωλειον δι ’ αυτόν καί τούς οικείους του, βεβαί
ως δέν ήδύνατο νά φαντασθή, ότι τό {Λερός ε
κείνο τό ιερόν είς τούς χθονίους θεούς θά ύφί- 
στατο τάς μετκτροπάς, άς κατά τούς.διαφόρους 
αιώνας έλαβεν.

Ό μεγαλοπρεπής Αύτοκράτωρ ήθέλησεν ό
πως δ τάφος του φθάσει το μεγαλεΐον τού μνη- 
μ.είου τού Μαυσώλου, το όποιον έθεωοεΐτο ώς 
εν τών επτά θαυμάτων τού κόσαου.

Καί ναι μέν δέν έπετεύχθη τό όνειρόν του, 
άλλ’ οΰχ ήττον το μνημεΐον, όπερ έμελλε νά 
περίκλειση τήν σποδόν του, άπέβη κάτι τι ύπέ- 
ροχον καί μεγαλοπρεπές.

Ιό Μαυσωλεΐον.’έφερεν έπί τής κορυφής τόν 
ανδριάντα τού Αΰγούστου.

Είς τήν είσοδον τούτου ήσαν δύο οβελίσκοι, 
εκείνοι οί όποιοι σήμερον στολίζουν δύο άλλας 
πλατείας τής Ρώμ.ης, άπέναντι δέ εύρίσκετο 
τό περίφημον ηλιακόν ωρολόγιον τού Λουκίου 
Μανιλίου, τό. όποιον ήδη εύρίσκεται είς τήν 
πλατείαν τοϋ Μοντετσιτόοιο.

Έκεΐ μέσα λοιπόν έτάφη δ Αύγουστος καί 
οί απόγονοί του Μάρκελλος, Άγρίππας, Όκτά- 
βιος, Δροϋσος, Γερμανικός, Κλαύδιος καί Νέρ- 
βας.

Γύρω είχε φυτευθή καταπράσινον άλσος καί 
έπί τού Μαυσωλείου ακόμη, κάτωθεν τού άν- 
δριάντος τού Αΰγούστου, είχον φυτευθή κυπά- 
ρισσοι σκιεραί.

Άλλ’ ή μεσαιωνική άμαθεικ μέ κακόν όμμα ί 
έ'βλεπε όλα τά αύτά μνημεία το>ν είδωλολα- ' 
τρικών χρόνων

Καί πρός έξιλέωσιν,ούτως ειπεΐν,τοϋ τόπου 
κατά τον I' μ. X. αιώνα άνηγέρθη έπί τοϋ 
Μαυσωλείου τού Αΰγούστου χριστιανική εκκλη
σία.

Κατά τόν IB' αιώνα τό Μαυσο>λεΐδν μετα
βάλλεται είς φρούριον τής οικογένειας Κολόννα, 
άλλ’ ο λαός τής Ρώμης κατά τό I 167 τους 
έξεδίωξε τοϋ μαυσωλείου καί δ Πανδόλφος Σα- 
β-'λη τό κατέστρεψε σχεδόν τελείως.

. Κατά το 1400 είχε καταντήσει είς τοιοϋτον 
σημεΐον, . όΰστε έπ ’ αύτού έφύτευσα.ν. κλήματα 
καπέλου.

Κατά τον 1ΣΤ' αιώνα τέλος τό Μαυσωλεΐον 
με.τεβλήθη εις. θέατρον ταυρομαχιών.

Περιήλθε κατόπιν είς τήν οικογένειαν Κορέα, 
έξ ήςί,έλαβε τό σημερινόν όνομα, διότι ό σημε
ρινός Ρωμαϊκός Λαός το γνωρίζει ύπό τό όνομα 
«Κορέα».

’Από τού ΙΖ' αίώνος οί ίδιοκτήταί του έ- 
φρόντισαν νά τό μεταβάλλουν είς άμοιθέατρον.

Κατά τάς άρχάς τού ΙΗ' αίώνος τό Μαυ
σωλεΐον έτέθη είς πλειστηριασμόν, άλλ’ οΰδείς 
έπαρουσιάσθη όπως τό άγοράση.

Ω ειρωνεία τής τύχης !
Οΰδείς διέθετεν ούτε μίαν πεντάραν διά τόν 

τάφον ένός Αΰτοκράτορος, οΐος δ Αύγουστος.
Τότε ό Πάπας Πΐος Ζ' ήγόρασε τό Μαυσω

λεΐον αντί 29,500 σκούδων, κατά τό 1802.
Κατά τήν έ'νωσιν τής Ιταλίας, τό 1870, το 

Μαυσωλεΐον περιήλθεν είς τήν κυοιότητα τού 
Κράτους μεταβληθέν είς θέατρον.

Εφέτος δέ διερρυθμίσθη είς άμφιθέατρον λαϊ
κών συναυλιών, ■ έκλεκτής μουσικής, διδόμενων 
τή πρωτοβουλίγ. τοϋ Δήμου-πρός άνάπτυξιν τοϋ 
μουσικού ένστικτου παρά τώ λαφ.

Καί τοιουτοτρόπως άπό τής σήμερον άντη- 
χεΐ ή μουσική τοϋ Βάγνερ καί τοϋ Μπετόβεν 
επάνω άπό τήν σποδόν τού μεγάλου Ρωμαίου 
Αΰτοκράτορος.

Κ ΚΑΙΡΟΦΤΛΑΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΧ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΧ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΎΑΛΑ1ΟΛΟΓΟΧ

Τοιχογραφία Gozzoli έν'τφ μεγάρφ τών Μέδίκων της Φλωρεντίας.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

'0 κ. Σ, Λάμπρος εργάζεται, ώς γνωστόν, μετ’ α- 
διαπτώτου ζήλου εις ερευνάς τής εικονογραφίας τών 
Βυζαντινών αύτοκρατόρων.

Τον αύτοκράτορος 'Ιωάννου Η*. τον Παλαιολόγου 
(1424—1448) δστις ήτο υιός του Μανουήλ καί αδελφός 
τρν Κωνσταντίνον Παλαιολόγου^εικόνες σώζονται αι εξής: 
lor 'Η παρίστάνονσα αυτόν έν παιδική ηλικία, μετά τών 
γονέων τον καί τών αδελφών του^ύπάρχουσα έπι πολυτίμου 
περγαμηνής είς τό Μούσειον Λούβρου έν τφ κώδικι τών 
έργων Διονυσίου του 9Αρεοπαγίιου, 2ον, 'Η δια γραφϊ* 
δος έσχεδιασμένη είκών τού Ίωάννον άνδρωθέντός, 
ευρισκόμενη εις τόν ύπ9 άριθ. 1783 χαρτφον κώδικα 
τής Έθν. Βιβλιοθήκης ιών Ωαριαίων. γεγραμμένον 
κατά τόν ΙΕ' αΙώνα, 3ον. Αι τού γλύπτου Φιλαρετη 
ποιηθεΐσαι εις τάς θύρας τής μέσης πύλης τού 'Αγ. Πέ
τρου. 4ον. 'Η τού μεταλλίου τον 9 Ιταλού ζωγράφου 
καί χαράκτου Πισάνου, ήτις εΐνε ΐκαί ή άξιοπιστοτάτη 
(1439). 5ον. 'Η τού ζωγράφου Βενοτίου Gozzoli έν 
τφ μεγάρφ τών Μεδίκων ζτής φλωρεντίας (1459— 

1484), Τής τοιχογραφίας ταύτης εικόνα παραθέτομεν. 
'Ομοιάζει ίκανώς προς τήν τού μεταλλίου, προήλθε 
δέ πιθανώς έξ αυτοψίας. Προ τινων μηνών άνηγγέλθη 
δτι ό ·κ, Munoz άνεκάλυψε χαλκήν προτομήν τού 
αύτοκράτορος 9Ιωάννου Παλαιολόγου, ποιηθεϊσαν υπό 
τού Φιλαρετη και ύπάρχονσάν ήδη έν τφ Βοργιμνφ 
μουσείφ, 9Αλλ9 ό κ. Λάμπρος άποδεικνύει δτι ή άνα· 
κάλνψις αύτη δεν είναι,νέα^ αλλά πολύ παλαιοτέρα^ούτε 
οτι αύτη εΐνε εργον τού' Φιλαρετη, Τήν εικόνα ταύτην 
παραθέτομεν έν τή έναντι σελίδι, Εικόνες τού ’Ιωάννου 
Παλαιολόγου εύρηνται έπίσης έν τφ κώδικι τής 9Ατεσίας 
βιβλιοθήκης τής Μοδένης, άλλη έν τφ Παρισιακφ κώ- 
δικι,άτυχεστάτη^ καί ή έν τφ Μαρκιανφ κώδικι υπό 
τού Κρητός ζωγράφου Κλόντζα ποιηθεΐσα, ητις εΐνε ο- 
λώς φανταστική,

'Όκ, Λάμπρος έν. ταίις άναφερομέναις είκοσι δέν ε· 
λαβεννπ9 δψει τάς επί νομισμάτων εικόνας τού αύτο
κράτορος, διά τό δλως κακότεχνου αυτών.

ΜετάλΑιον Πισάνου

To Smo&sp μέρος.

Χαλκί) προτομή εν τφ Βοργιακφ μονσείω της Ρώμης.
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★ΑΡΑΒΙΚΑ ΗΘΗ*

1) Μεταξύ Αγγλίας καί Αίγύπτου διαφορά 60 
λεπτών. *) ’Επιφώνημα θαυμασμού.

ΑΛΑΑΧ ΙΡΧΑΜΟΥ*

ύπεράνθρωπη δύναμι τοΰ είχε 
από της πλευρές του γϊά νά τ

ΕιμωνιατιΚη μεσο
νύχτια. Κάτω άπδ 

τα τρεμοσβύνοντα 
αστερία, κάτω άπδ 
ένα μισοφέγγαρο 

άργυρο και τυφλω- 
τικό, περιπλανώμε- 
νο ’στο κεν'ο άπδ 
αμνημόνευτα χρό
νια, ένα φεγγά

ρι ακρωτηριασμένο, 
φεγγάρι ’ποΰ μία 
κόψη ένα κομμάτι 

ό φέρη καί φώτιση,
— ποιος ξέρεισέ κανένα νησί μαγεμ,ένο,—έκεϊ 
— μέσ στην θάλασσα, μακρυά άπ’ τόν κόσμο,— 

εκεί, ποΰ ή φαντασία τοΰ ποιητοΰ φοβάται νά ύπο- 
ψιασθη τα όλόχρυσα μαλλιά τής κλεμμ,ένης χανού
μισσας καί της δροσιές ’ποΰ ξεκουράζονται ’στα 
’μάτ£α τοΰ άγαπητικοΰ της,— ’στό Νείλο, σέ μλά 
αίγυπτία ψαροπούλα.

Δεξιά τοΰ ποτάμιου εκτείνεται ή κοιλάς . . . 
έκτείνενται γΐά νά τελειώση έκεϊ ’πίσω,’ποΰ έφαί- 
νετο σαν τό τέρμα τής γής, — καί έδώ καί έκεϊ 
μερικές χουρμαδιές χωρίς κλωνάρ’α καί άνθη εγεί
ρονται μεγαλόπρεπα στον ουρανόν γϊά νά φθάσουν 
τό φεγγάρι,— τό άκρωτηριασμένον’ άριστερά κάτι 
δένδρα χωρίς όνομα, κάτι σπήτ’α παληά έτοιμο- 
γκρέμιστα, τά όποϊα άπό καιρό είχαν κτίση για νά , 
τα αφήσουν έρημα καί νά χρησιμεύσουν γιά καταφύ
γιο τοΰ κράχτη καί έρωμένου τοΰ σκότους,γΐά έν- 
τευκτήριο τών ίσκιων, τών ένδοξων άλλοτε βασι
λέων τής Αίγύπτου, οί όποϊοι συναθροίζονται τά 
φεγγαρόβραδα παρατηρώντας (ώς ότου ή λαμπι- 
ρίδα τούς διώξη μέ τή θαμπή της λάμψη) ξιππα- 
σμένοί έκεϊνα τά πλοϊα «’ποΰ βγάζουν άπ’τό στόμα 
τους φωτϊά», γεμάτα άπδ φθισικές άγγλίδες — 

περιηγήτριες—ή όποιες είχαν παρεισδύση ’στην χώ
ραν τών έρημων μέ τήν πρόφασιν νά έπισκεφθοΰν 
τούς τρομακτικούς έκείνους καί μεγάλους όγκους,
— τα μνημεϊα,— άκατανόητους γι’ αυτές, γϊά νά 
ταράξουν όμως άλήθεια μέ τής χαρακτηριστικές 
άγριες φωνές τους, — ί'διες μέ λυσσασμένα σκυ- 
λ’α,— τό ιερό καί ασύλληπτο τοΰ Ίσλάμ μυστή
ριον ... — Καί άκριβώς άπέναντι’ ψηλά ή πόλις 
τών χιλίων καί μιας νυκτών μέ τούς άναριθμ-ήτους 

τών τζαμιών της μιναρέδες έκοιμάτο τδν γλυ- 
κόΰπνο, σκεπασμένη από μιά σκόνη, τήν οποίαν τά

αυτοκίνητα, ή άμαξες — στήν πόλιν τοΰ ονείρου 
καί τής ειρήνης !—είχαν φροντίση νά σκορπίσουν, 
γ.’α να τής αφαιρέσουν, νά τής κρύψουν κάτι άπδ 
τήν μαγεμμένη της οψιν’—όπως ό πωλητής μέ τδ ■ 
διαμ,αντοκέντητο πέπλο κρύβει τά ξακουσμένα παρ- 
θενικά άσπιλα κάλλη τής σκλάβας άπ’ τά λαί
μαργα ’μάτια τοΰ κόσμου καί τής φθισικής σελή
νης — ποΰ τά βασκάνουν σχεδόν πάντα — γίά νά 
τυφλώση έκεϊνα τοΰ Σουλτάνου, ’στον όποϊον θά 
τήν παραδώση αίφνης ...

Καί τό ατέλειωτον ΰψος τών πυραμίδων, καί τά 
ματία τα ακίνητα καί τό ειρωνικόν χαμόγελον τής 

Μεγάλης Μορφής — τής Σφιγγδς —,τά όποια 
°'1 σύγχρονοι καλλιτέχναι καί οί παληοί τέτοιοι 
όλων τών έποχών, προσπαθούσαν νά άποτυπώ- 
σουν σ’ ένα κομμάτι μουσαμά, σέ μία άτεχνη ει
κόνα τους ;

Αύτά τά μεγάλα σύμβολα μή άποτελοΰντα μέ

ρος τής πρωτευούσης ήσαν μακρυά, άφανισμένα 
μέσ’ στούς άμμους τής τριανταφυλλένιας μοναξιάς, 

. σ ένα χροσόφτερο, άπατηλδ ίσως όνειρο, — γ>ά 
να μή βλέπουν τίποτε άπδ τά σκάνδαλα τής '
αγνώριστης πόλεως τοΰ τέρατος Νείλου . . .

Μία αίγυπτία ψαροπούλα, έλεγα, μϊά ψαρό- ?
ποΰλα από έκεϊνες τής ιδιόρρυθμες, φτιασμένες μέ 
πρωτότυπη αδεξιότητα και ιαπωνικήν έπιτήδευσιν’ 
κάτι ξύλα χονδρά, τά όποϊα ό χρόνος,—αυτός ’ποΰ 
ό άγριος τόσο συμβολικά τδν παριστάνει τρώγοντας 
τα ί'δια τού παιδιά,— έσάπίσε σχεδόν’ κάτι κουπιά 
φαρδυα σαν φτυάρια φούρνου’ ένα τιμόνι φαρδύ, 
ποΰ αν έδοκίμαζε κανείς νά τό μεταχειρισθή γϊά 

πόρτα — όχι βέβαια παλατιού — άλλά καμμ,ΐας 
παλγ,οκαλύβας, δέν θά δυσαρεστεϊτο διόλου.

Ήταν τοΰ «Φοτά Μωχάμετ» (τοΰ μάστορη 
Μωχάμετ): μορφή παράδοξη, — άκριβώς σμν.. τήν 
βαρκα του, — μέ μάτΙα τά όποϊα έφαίνονταν αγαθά, 
αλλα τά όποια είχαν μέσα φωτιά, είχαν κρυμμένη 
τήν ύπουλότητα, “τήν άπληστίαν,τήν αισχρότητα, — 
τήν. άτιμίαν σχεδόν’ τά χείλη χονδρά, σχισμένα 
’στήν μέση σαν ακόνία άνοικτά άφιναν νά φαίνουν- 
ται μΐά σειρά άπδ δόντία,—δόντλα τίγρεως, — ’στα 
όποϊα τό ουίσκυ,— προϊόν άγγλικό ! — είχεν άφήση 
τά ίχνη τής ,διαβάσεώς του, καί κάτι γένεια καί 
μουστάκια κομμένα μέ τό ψαλίδι, θά τοΰ έδιναν 
χωρίς τό σαρίκι στα ’δικά μας μέρη μορφή φοβε
ρού κακούργου.

Είχαν έλθη νά βγάλουν, τά δίκτυα, ’ποΰ είχαν 
ρίξη από καιρό αυτοί οί ί'διο.ι, — δ όστα Μωχά
μετ, ό Σελήμ καί ό Φ-τταχ.

ΙΙίσω στήν πρύμνην ό Μωχάμετ έκάθειτο κρα-

τών μέ τό ένα χέρι τό τιμόνι καί μ.έ τό άλλο 
ένα μεγάλο υπερφυσικό τσιμπούκι, σαν εκείνο 
τοΰ Άλή πασσά, άλλα πολύ ευτελέστερο, — τό 
όποιον είχεν αδιάκοπα ’στδ στόμα του.’Από καιρό 
σέ καιρό παρεδίνετο στάς σκέψεις τού, ή φωτιά 
έσβυνε καί τότε μέ ύφος επιτακτικό, - ί'διο ’ποΰ 
παίρνουν ’στδ θέατρον,βταν πρόκειται νά διατάξουν,
— έφώναζε τδν Φεττάχ, δ όποϊος εύχαριστημένος 
γλατί υπηρετούσε τδν καπετάνιο του, τοΰ έφερνεν 
ένα κάρβουνο άναμμένο . . .

Ή δουλειές, όταν τδν έρωτοΰσαν, πώς έπήγαι- 
ναν : «όχι καί πολύ στραβά», έλεγε. 'Στδ χωρίο 
κάνεις δέν θυμάται νά τδν ακούσε νά λέη ότι ήταν 
ευχαριστημένος, — ού'τε όταν κάποιος «ίγγλίζε» 
(Άγγλος) τοΰ έδωκεν ένα χαρτί άσπρο,— μα έν- 
τελώς άσπρο, άν αφαιροΰσε μερικές μυστηριώδεις 
γι’ αύτόν γραμμές, ή όποϊες, όταν κατέβηκε ’στδ 
Κάιρο, τοΰ έδωκαν, παρακαλώ πόσο ; δέκα λί
ρες ! — όχι άγγλικές, 1) — δέκα λίρες Αίγύπτου!
— ολόκληρη περιουσία γίά νά άφίση καί είς τά 
παιδιά του ακόμα, είς άντάλλαγμα μιάς «αντί- 
κας»,— δέν θυμάται κάνεις νά τδν είδε χαρούμενο 
ού'τε τήν ήμέρα ’ποΰ παντρεύτηκε, τότε ’ποΰ οί 
ξένοι έχαίρουνταν καί τραγουδούσαν κάτω άπδ τής 

κόκκινες τέντες, ενώ αύτδς μέ λυπημένη φυσιο
γνωμία μόλις είχε γελάση λίγο,— κι’ αυτό όχι 
έξ έαυτοΰ του,— άλλά γϊατί δ πατέρας τής νύφης 
ό μόνος χωρατατζής — άλήθεια πολύ χονδρός 
’λίγο —τοΰ είχε ’πή δυδ λόγϊα κρυφά στ’αύτί του, 
δυο λόγια ’ποΰ θάτανε δύσκολο νά γράψη κανείς 
έτσι ξάστερα,— ’σταύτί θά ’μπορούσα ίσως νά σάς 
στά 'πώ, άλλά φανερά. . . Άφ’ ού αύτδς μέ τόση 
προφύλαξη τά είπε.

Μόλα αύτά όμως, αν καί ή δουλειές πήγαιναν 
«όχι καί πολύ στραβά»,— καθώς έλεγε τούλάχι- 
στον—είχε μερικούς παράδες, τούς οποίους ή φαν
τασία κάθε φελλάχου, — άφίνω κατά μέρος τής 
υποψήφιες φελλάχες’ποΰ τδν θεωρούσαν γΐά Κροϊσο,
— τούς έκατονταπλασίαζεν.

Άλλοι έλεγαν ότι βρήκε ένα πολύτιμο δια
μάντι μέσα ’στά σπλάγχνα ενός ψαρίοΰ, — άπδ 
τότε ακόμα ποΰ δέν ήταν ψαράς' καί γι’ αύτδ 
έγεινϊ τέτοιος’ όλο διαμάντια ένόμισεν ότι θάβρι- 
σκε ! — άλλοι ότι είχεν άλλάξη τήν πίστι του. 
Θέλετε καί άποδείξεις ; μή πάτε μακρυά : τδ ούί— 
σκυ ’ποΰ έπινε ’στον Ρωμηδ μ.πακάλη «Σπΰρο», 
ένφ τδ Κοράνι τδ άπαγορεύει ρητώς’ — καί ό 
«άφρίτ» (διάβολος) γλά ανταμοιβή τοΰ έβαλε τήν 
νύκτα ’στήν κάμαρά του ένα μεγάλο βαρέλι άπδ 
λίρες φλωρϊά καί χίλ,ϊα άλλα πράγματα.

Ή άλήθεια είναι ότι ήταν τόσο φιλάργυρος όσο 
καί ό ήρως τοΰ Μολιέρου καί Ποΰσκιν . . . Τώρα 
άν αύτοί οί «παληάνθρωποι» τδν κατηγορούσαν, 
τούτο ήταν λογαριασμός τους’ ’μπορεϊ κανείς νά 
έμποδίση νά ομιλούν ή κακές γλώσσες;

Φθάνει αύτδς ’πού είχε τήν συνείδησί του ήσυχη 
καί αύτδ αρκοΰσεν.—’Έπειτα δ Προφήτης’ποΰ τούς 
έβλεπε θά τούς τιμωρούσε καί πολύ αυστηρά μά
λιστα. Ένφ αύτδς θά ζοΰσε μέ τά ούρί τοΰ παρα
δείσου... κι’ αύτοί κακομοιριασμένοι μέσα . . .

* Θεός σχωρές’ τον.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Είχαν φθάσει σχεδόν. Ό Σελήμ, ί'διος σαν τδν 
μάστορη του — σύμφωνα μέ τδ ρητό — τήν ιδία 
φυσιογνωμία, τά ίδια αισθήματα, τής ί'διες κλίσεις, 
— έκτδς ’πού δέν έπινε ούίσκυ, — μαζή μέ τδν 
Φεττάχ, παιδί άθώο, εί'κοσι χρόνων μόλις καί άπδ 
καιρό ’στήν υπηρεσία τής βάρκας, εΤχεν άρχίση νά 
βγάζη τά δύχτια,ένφ ό Μωχάμετ,άφ’ ου άφησε τήν 
θέση του καί τδ τσιμπούκι,παρατηρούσε τήν δουλεία 
σαν Άγγλος μηχανικός . . .

Τά δύκτυα ήσαν γεμάτα!!.. Θά έπήγαινε λοι
πόν ή δουλειά τους καλά ; Ή άρχή ήταν καλή’ 
όσο γι’ αύτδ έμαρτυροΰσαν τά καλάθια ’ποΰ εί
χαν μισογεμίση’ άλλά τδ τέλος; ’Ιδού τδ ζή
τημα . . . Ναι, άλλά ή καλή ’μέρα δέν φαίνετα, 
από τδ πρωί; — λέει μΐά παροιμία ...

Σέ ολίγο θά είχαν σύρη τά δύο τρίτα άπδ τά 
δύχτια καί ή βάρκα άρχιζε σχεδόν άπδ τδ βάρος 
να βυθίζεται’ ένα δάκτυλο άκόμα καί τδ νερό 
θάμπαινε, τόσα ψάρ,ία είχαν πιάση..

Φθάνει’ ειπεν ό Φοτά Μωχάμετ μέ κάποια δυσα
ρέσκεια, γΐάτί άλλοιώς θά πνιγούμε. Αύτά μά: 
είναι αρκετά . . . Άλλά τί ήτον έκεϊνο τδ μαύρο, 
ποΰ. έβλεπε μέσα 'στά δύχτια, έκεϊνο τδ έκπληκτι- 
κώς μεγάλο γΐά τά γλυκά νερά τού Νείλου! Μή
πως ήτο κανένα ψάρι;— Όχι ! άδύνατον. ΙΙοτέ 

δέν είχε δή τόσο μεγάλο καί τερατώδες ίσως. 
Δέν ήτο βέβαια τίποτε πραγματικόν’ θάταν 

καμμιά όφθα,λμαπάτη, θάταν άποτελέσματα τοΰ 
χασίς ■—σιγά μα τδ πανάγιο τοΰ Προφήτη όνο
μα να μήν άκούση κανείς ! —άνακατωμένο μέ τδν 
καπνόν πούχε ’στδ τσιμ.ποΰκί του, θάταν καμμ,ίά 
διεσταλμένη άντανάκλασι άπδ τήν κοίτη τοΰ Νεί
λου προβγαλμένη άπδ κανένα άνταύγαστήρα, βυθι- 
σμένον βαθυά βαθυά μέσα’στά φυλλοκάρδια τής άμ
μου.— Άλλά όχι, δέν ήταν έτσι, άφ’ οδ ό Σελήμ 
καί ό Φεττάχ τδ έβλεπαν καί μάλιστα έφώναζαν 
ένα «γ^ασαλά-α-α-με,*  — δέν ήταν άλλά άλήθεια. 
Δέν βλέπετε καλέ, ποΰ ή βάρκα άρχιζε νά μπάζη, 
γΙατι τώχαν τραβήξη άπδ τήν επιφάνεια !.. Τί έ
πρεπε λοιπόν να κάμουν σέ μιά τέτοια άνέλπιστη 
τύχη; Νά βγάλουν τά ψάρ,ία πάνω ’στήν βάρ
κα ; αναμφίβολα θά έπνίγοντο όλοι — έκτδς βέ
βαια απδ τά ψάρια "’ποΰ σπαρταρίζαν άκόμα ’στά 
καλάθια.

Άν τά έρριχναν, τότε τί θά έγίνοντο τόσοι κό
ποι ;— 'Ένα μέσον έμενε μονάχα: νά τραβήξουν τδ 
ψάρι ώς τήν παραλία, σύμφωνα μέ τδν νόμον 
τοΰ Αρχιμήδη, ό όποϊος λέει...Ναί’ άλλά υπήρ
χε φόβος πλησιάζοντας τήν όχθη νά τούς έφευγεν 
άπδ τα δύχτια καί τότε ’στδ διάβολον οί νόμοι.,, 
καί ή προφήτες μαζί μ’ αύτόν.

=—Άκου, είπε ό Μωχάμετ,τοΰ όποιου τδ ένστι
κτον τής άπληστίας είχεν άμέσως έξεγερθή, ’στον 
Σελήμ, γϊά νά μοιρασθοΰμε τά κέρδη άπ’ αύτδ τδ 
ψάρι συμφωνεϊς νά...Τίποτε άλλο δέν ακούσε κα
νείς. — Είχαν συνεννοηθή μ.έ τά μάτία.

Τοΰ κάκου ό δυστυχισμένος Φεττάχ έπάλαιβε, 
τδν είχαν τόσο δυνατά πιάση,ώστε ήταν άδύνατον νά 
τούς ξεφύγη απδ τά χέρια τους. Ένα, δύο. Έπει-
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τα· μπλοΰμ άκούσθηκε ,και μερικά στεφάνίρι-^-'ίδια 

σαν τον ασύρματόν τηλέγραφον -— πήγαν νά ξεψυ
χήσουν , κ.οντά στής ,.όχθες, χωρίς νά, ειδοποιήσουν' 
οτι αύτα ήαν μαζυ καί τά νεκρικά στεφάνια, τά 
όπο'ια δσφ άπλώνοντο έμοιαζαν σαν νά αγκάλιαζαν 
τδν τάφον του—τδν Νεϊλο.

, Καί όταν, πείά το πτώμα χάθηκε άπ - τά, μάτια 
τους, παρασυρόμ-νο άπ*  τό άκατάσχετο ρεύμα τού 
ποταμιού,ο Μωχάμετ καί ό Σελήμ έψιθύρισαν σχε
δόν μαζύ : - ·

★ ‘Ασμένως δημοσιεύομε? έν μεταφράσει τάς ωραίας 
ανεκδότους φιλοσοφικός σκέψεις, ας εγκαινιάζω? τήν εν 
τή αΐΐινακοθήκ/)» πολύτιμον συνεργασίαν του έπεμψεν 
αυτή ό διακεκριμένος κριτικός καίφιλέλλην κ. Lebesque.

— ’Αλλάχ ιρχάμου.

Κάϊρον, Μάρτιος 1908. Κ· ΠΕΤΡΙΔΗΣ

❖

* ΣΚΟΡΠΙΑ ΦΥΛΛΑ *

ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ ·*-

♦ ΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ*  ►·

Είς την Έλ. Αάμαρη

Δέν πρέπει νά συγχέωμεν την βονληοιν μετά 

τοΰ πόΰον. Ή βούλησις δύναται νά άνακόψη 

τόν πόθον καί νά ζή έκ τής μη καταναλώσεώς 

του" δύναται νά προσκτήσηται τήν έμψυχούσαν 

αΰτον δύναμιν, νά τήν μεταστρέψη ύπέρ έαυτής 

καί νά τήν καταστήση τροφήν της.

— Ό πόθος κινεί κατ’ εύθεϊαν τάς άντα- 

νάκλασττκάς σκέψεις καί συνδυάζεται μετ’ αύ- 

τών ή βούλησις άνθίσταται είς αύτάς.
— ’Αναβολή τής έκτελέσεως πράξεώς τίνος, 

έξ ής έλπίζεται άμεσος χαρά, είναι άποταμίευ- 

σις τής έκουσίας δράσεως.

- Ή βούλησις δέν ενεργεί άνευ τής κρί- 
σεως· δέν δύναται νά έκδηλωθή, έάν δέν προα- 

φηρέθη ύπέρ έαυτής προτέρα τις οικονομία έκ 

τών κερδών τής ζωής.

— Αρχή σοφίας φόβος Κνρίον. Διά νά μάθη 
ό άνθρωπος ν’ άπεχη τών άμεσων ευχαριστή

σεων, είναι ένίοτε αναγκαία ή βία. Έν πάση 
περιπτώσει, πάσα συνέίδησις άτάβικώς λειτουρ

γούσα ταύτην εχει. ώς άρχήν. Ή βία αύτη 
έγκαθιστέν τή άίσθητικότητι τόν άρχικόν 

πυρήνα, περί τόν όποιον θά μεταβληθή εις κε- 

φάλαιον τό ηθικόν αυτεξούσιον.

— Πάσα κατά συγκατάθεσιν θυσία θά αύ- 
ξήση καί θά άνανεώση τήν έφεκτικότητά της, 

καί δσάκις πρόκειται περί έκλογής, έκέί θά 
προστρέξη ή βούλησις, "να άντλήση τόν προς 

διεύθυνσιν τών αποφάσεων της άναγκαιούντα δυ

ναμισμόν.

— Αί ϊδέαι είσί δυνάμεις, όργανιζόμεναι έν 

ήμΐν αύτοΐς. Υπάρχει σημεΐοντί ελευθερίας,εις 

δ αί άντιφάσκουσαι προς άλλήλάς - ΐδέαι ίσορ- 
ροποϋσιν. Είς ημάς έναπόκειται ή, ευρεσις τού 

σημείου τούτου, ή δέ βούλησις οφείλει νά' έπι- 

τύχη τήν συνάντησίν των.

— Μνησθώμεν τού μοχλού. Α ί ΐδέαι δέν δύ- 
νανται νά καταστώσι βιώσιμοι, έάν δέν δανει- 

σθώσιν ώς ύποστήριγμα τά αισθήματα.
— Τό ν’ άιτέχγ) τις εγκαίρως,νά έπιφυλάσση 

διά τό άπώτερον μέλλον τάς δυνάμεις ερώτος 

λυτρωτού, αΐτινες ζητοϋσι νά καταναλωθώσιν 

όσον τάχιστα, νά έξουδετεροΐ τόν πόθον, νά τόν 
πιέζη ΐνα δεκαπλασιάζη τόν δυναμισμόν του, δν 

άλλως τε ποθούμεν, είναι ή ηθική άρχή τού η
ρωισμού. Καί τά θαύματα δεν γεννώνται κατ’ 

άλλον τρόπον.

— Ούτως, αί άνθρωποθυσίαι παρά τοϊς Γα- 
λάταις άπέβησαν έκούσιαι πράξεις,προωρισμέναι 

νά ένισχύσωσι τήν ιδέαν διά τό εργον τής άπο- 

λυτρώσεως. Ό φανατισμός ήδυνήθη νά τάς κα
ταστήση ύποχρεωτικάς, άλλ’δ φανατισμός διέ- 

στρεψεν ώσαύτως.τά ευλαβή προσκυνήματα, ά· 

τινα στηρίζονται έπι τών αύτών βαθέων λόγων. 
Ή δέ δεισιδαιμονία'είς ,ούδέν άγει.

— Τά πάθη τού Χριστού,τού έκ Γαλιλαίας 

τούτου Γαλάτου, μή ήσαν άλλο τι; 'Ιδού α
κριβώς τό μυστήριον του Θεανθρώπου.

— Υπάρχει μέγαλειτέρα ψυχολογική αλή
θεια εις τούς θρησκευτικούς μύθους ή είς τά 

ογκωδέστατα έπιστημονικά συγγράμματα καί 

έάν ήθέλομεν νά τούς θέσωμεν άντιμετώπους προς 
τ ήν ζώσάν πραγματικότητα, θά έθαμβούμεθα 

έτι μάλλον.

Μάρτιος 1908
PHILEAS LEBESQUE

Νότη Γρίοπη'

IS σας έρχομαι τώρα δει
λά, ταπεινά μου λουλούδια 
— απελπισμένη ψυχή, ε
παίτης τής λήθης — για 
νά σας ρωτήσω γιά ένα 
λουλούδι, ποΰ βρίσκεται 
κοντά σας και ν’άναπνεύοω 
γιά λίγο τή λεπτή μυρω
διά σας.

Ή σημερινή αυγή μοΰ 
έδειξε τήν ελπίδα,ποΰ μοΰ 
ήνοιξε έως εδώ τό δρόμο 

μου, καί καποια μυστική χαρά, δτι θά μοΰ δώσετε 
τή γαλήνη τής ψυχής, μ’ ενδυνάμωσε.

Τό τραγούδι τοΰ πόνου τό τραγούδησα πολύ καί οί 
φρικτοί θρύλοι τοΰ παρελθόντος συρίζουν απειλητικά 
γύρω μου.

Εϊοθε γιά μένα μικροί θεοί, χλωμά μου λουλούδια, 
Ιέρειες τοΰ μαντείου τών μυστηρίων,

ΑΑΖ. ΣΩΧΟΥ Μετάλλιον Χαλ<πα,

Καί σαν αθώα — τό ξέρω — δεν θά μνησικακήοετε 
δπως εμείς οΐ άνθρωποι, ποΰ ταπεινός προσκυνητής 
σας θά σας πάρω ένα σύντροφο, καί οάν δήμιος θά 
χωρίσω τά φύλλα του, γιά νά ρωτήσω γιά. τήν ψυχή 
τής ψυχής μου, καί νά τόν κάνω οδηγό στο δρομάκι 
τής ευτυχίας, ποΰ θά μοΰ δείξη· δέν θά μέ φθονήσετε, 
γιατί ξέρετε δτι ιεροφάντης τής ’Αγάπης μου δέν θά 
κάνω παρά μιά θυσία ‘οτή μεγάλη σας αυτή θεά.

Ψιθυρίζετε. 'Ώ, αν ήξεύρατε μέ πόση αγωνία περι
μένω τήν άπάντησΐν σας καί τή θυσία μου, πόσα συναι
σθήματα παλαίουν μέσα μου, πόσοι σκελετοί ευτυχίας 
περιμένουν ένσάρκωσι I

Κινείτε τά φύλλα σας,-
Ό αέρας ύπερασπιστής μου’ σας χαϊδεύει άπαλά- 

απαλά πέρνοντι ς τή διαμάντινη δροσιά σας κι’ ό ήλιος 
σας στέλνει τά πρώτα φιλιά του.

Συναινεϊτε ,·
”Ώ σας ευχαριστώ, αθώα μου άγρολούλουδαί είχα 

πάντα πεποίθησι οέ σαν, αγαπημένες μου μαργαρίτες.
Ι· Δ· ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ



ΒΙΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΔΟΞΑΡΑΣ — ΜΟΣΧΟΣ

ΠΑΡΑΦΩΝΙΑΙ

αθημενη βΐζ τούς βράχους τών 

προποδων του Φιλοππάπου,ρεμ
βάζω.

Είνε ή ώρα ποϋ δ Ήλιος 
£>ίπτων τάς άκτΐνάς του σχεδόν 

δριζοντίως θωπευτικά οοδοχρυ- 

σώνει τά πέριξ.

Την απόλυτον γαλήνην τής μουσικής τής 
φύσεως, δι'ακόπτουν οί πένθιμοι ήχοι ποϋ χύνουν 

εις τον άέρκ ή καμπάνες τής μεγάλης Παρα
σκευής, οί δποΐοι φθάνουν έ'ως έδώ σαν στεναγ
μοί σβϋσμένοι, καί τά μελαγχολικά κουδουνί

σματα, καί τά θλιβερά καί θρηνώδη βελάσματα 

τών προβάτων, ποϋ' σάν ώχραί σκιαί περνούν 

μακράν επάνω εις τούς λόφους καί χάνονται.
Κανείς άλλος δέν διαβαίνει.

Όλοι οί πιστοί πορεύονται εις τούς ναούς 

διά νά άσπασθούν τόν μεγάλον Νεκρόν. Καί άν- 

θοστόλιστοι καί φαιδροί, ίσως περισσότερον σή

μερον άπο παραμονήν πρωτομαγίάς, πλημμυ- 
ροϋν τούς δρόμους καί τά υπαίθρια κέντρα, ένω 

ή καμπάνες εξακολουθούν νά κλαίουν πάντοτε.
Βέβηλος έγώ, ήλθον έδώ μόνη νά ονειροπο

λήσω μέσα ε>ς τόν φωτεινόν, τόν θειον ναόν τής 
Φύσεως, ποϋ έχει διά περίβολον τούς γραφικω- 

τέρους καί ήρεμωτέρους είς γραμμάς λόφους, 
τέμπλον τήν χρυσήν δύσιν, λειτουργόν τόν "Η
λιον, ποϋ φορεί δι ’ ιερά άμφια τά πορφύρινα 

νέφη, καί άντί λαμπάδων τάς άπειρους κορυφάς 

τών άβρορροδίνων ασφοδέλων, ποϋ χύνουν γλυ

κείας άναλαμπάς, καθώς περν^ τό φώς άπό τά 
διαφανή πέταλά των.

"Εξαφνα κουδουνίσματα καί βελάσματα α

κούονται πλησιάζοντα, καί άπ’ έπάνω άπό τήν 

ώραίαν καμπύλην τοϋ λόφου πρός τά αριστερά 

τοϋ άγιου Δημητρίου κατεβαίνει έ’να ποίμνιον.
Ό "Ηλιος δύει τήν στιγμήν εκείνην. Αί ρά- 

χεις τών προβάτων χρυσώνονται, αί φλόγες τών 

ασφοδέλων τρεμοσβύνουν είς τό πέρασμά των, αί 

τολύπαι τής σκόνης, ποϋ αίωροϋνται ώς θυ
μίαμα, χρυσορροδίζουν καί αύταί καί αί γοεραί 
φωναί των πρτσδίδουν τόσην τραγικότητα είς τήν 

σκηνογραφίαν, ώστε,· ένω ή ώραιότης τοϋ θεά

ματος είναι τόσον γαλήνιος μέσα εις εκείνο τό 

πλαίσιον βουνών καί λόφων, μέ τάς μαλακό- 

τατα κυμαινομένας γραμμάς καί τάς ήρέμους 

κλίσεις, καταβάλλει τήν ψυχήν μου, ώσάν νά 

άντίκρυζα ώραιότητκ άγριου μεγαλείου.

Καί ενώ δ ήλιος κρύπτεται καί τό κοπάδι 

χάνεται μέσα είς τό μονοπάτι, ποϋ σάν ώραία 

έλαστική δοξαριά σχίζει τόν λόφον, καί γλυ- 

στορί ήρεμα καί σβύνει πρός τήν Πνύκα μέ 

ένα ήδονικώτατον οπτικό diminuento, καί ά- 

,ραιαί καί χονδραί σταγόνες, σάν δάκρυα, ραί
νουν τήν γήν, συγκίνησις καί θλίψις μέ κατα
λαμβάνει. Αισθάνομαι ώσάν νά θέλω νά τονίσω 

ύμνον, καί ή φωνή μου νά κόπτεται, νά προσευ
χηθώ καί νά μή ήμπορώ νά αρθρώσω τίποτε, 
ούτε νοερώς νά εύ’ρω λέξεις, ώραίας λέξεις, διά 

νά έκφράσω τό συναίσθημά μου.
Ό ουρανός ακόμη δακρύζει, τό φώς ψυχορρα

γεί καί θρηνούν τά πρόβατα, σάν νά αισθά
νονται οτι μόνον ώρας άκόμη έχουν νά ζήσουν- 
καί ένφ ή ψυχή μου τραγουδή άφωνο τραγούδι, 

σκέπτομαι-—ναί, αύριον αί άθώαι ζωαί θά θυ- 

σιασθοϋν διά νά έορτάση δ κόσμος δ χριστιανι

κός μέ χειμάρρους αίματος τήν έορτήν τής... 

’Αγάπης!

Ώ άνεπτυγμένη άνθρωπότης, πότε αί σκέ

ψεις, τά αισθήματά σου, ή θρησκεία σου, ή 

αισθητικότης καί αί πράξεις σου θά ήναι έν 

αρμονία ;

Μεγάλη Παρασκευή 1907
ΜΟΙΡΑΙΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ
"Οταν ό όφϋαλμός βλέπε] τδ φαινόμενου, ή οκέ- 

ψις. αίρεται μέχρι τοϋ αίτιου του. "Ολα εκτυλίσσονται 
μέσω των δύο τούτων ορίων.

* Θά έβασίλευεν ή 'ψυχική ειρήνη, εάν ό κλήρος 
έξήρει εαυτόν από τά ζητήματα τής φύσεως, έαν ό φι
λόσοφος δέν ήγγιζε τά υπερφυσικά καί εάν ό πείρα ματ ι- 
ζόμενος δέν έξήγε συμπεράσματα υπεροπτικά καί ανόητα 
έκ τών πειραμάτων του.
★ Πρός τήν αλήθειαν οδηγούν τρεις οδοί : ή πίοτις, 

ή λογική καί <ή πείρα. Ή άν&ρωπότης έπίοτευσε προ 
τού κρίνε] καί έκρινε προ τού πειραματιο&ή.

Pe lad an

Αγνοώ τι αξίζει πλειάτερον, τό Ιδανικόν τινών 
ανθρώπων ή τό θράσος τών άλλων είμαι βέβαιος δτι 
εν μόνον Ιδανικόν είνε άξιον δπως οί αν&ρωποι ζώσι 
καί &νήσκωσιν χάριν αυτού' τούτο δέ εΐνσι ή Ειλι
κρίνεια,

Ibsen

Kai μετά χίλια έτη οί ανϋρωποι 'ΰά έχουν τό 
πικρόν συναίσθημα δτι πολύ ενωρίς ήλθαν εις τόν 
κόσμον.

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ

«νά βγάνη πρώτα δ ς, μόσχος τήν σπέζα (14) 

«τών κολάρων καί χρυσαφιών δποϋ θέλει ν,τοπε- 

»ροόρει (1 5) καί έπειτα τό ρέστο πού θέλει σο- 
«πραβαντσάρει (16) νάν τό μοιράζουν στή μέση, 

«νά πέονη τό μισό δ ς. μόσχος καί τό άλλο 

«μισό ό άνωθεν παναγιώτης,καί. μέ. πάτο (17) 

«δτι, μ.ή στέκοντας μέ τόν αύτόν ς, μόσχον δ- 

»σω νά τέλειανσουν οί άνωθεν χρόνοι τέσσεροι, 
«νά ήνε σοτοπόστος (18) δ άνωθεν δοξαράς νάν 

«τοϋ κορισποντέρη 19) ριάλια εκατό... Μπόρ- 

«τολος, μπελλόκας μαρτυρώ τά άνωθε. — Κω- 

«σταντής Ξένος μαρτυρώ τά άνωθε. — Λέος 
«Μόσκος βεβαιόνω τά άνωθεν. Νικολός Δοξα- 

«ράς βεβαιόνω ώς άνωθε.»
Καί ταΰτα. μέν, ώς πρός τόν Παναγιώτην 

Δοξαράν, άποθανόντα καί ταφέντα έν Κερκύρα 
κατά Φεβρουάριον τοϋ 1729 έν ήλικίικ εξήκοντα 

καί επτά ετών (20). 'Ως πρός δέ τόν διδάσκαλον 

αυτού Λέοντα Μόσχον, ού ή οικογένεια άπαντά 
έν Ζακύνθφ άπο τής ις·Ζ έκατονταετηρίδος (21) 

γνωρίζομεν, δτι ούτος εύδοκίμως μετήρχετο τόν 

άγιογράφον έν Ζακύνθω, μεσόύσης τής ιζ' έκατ. 

Ούτω τή 18 Δεκεμβρίου 1653 συνεφώνησε μ.ετά 
τοϋ Λουκά Κ. Άρβανιτάκη νά τόν μάθη, έντός 

πενταετίας τήν προφεσιόν του τήν ζωγραφι- 

κήν(22), Ό αύτός, άκόλούθος τής κρητικής καί 
ιταλικής σχολής ού. έργα αξιόλογα σώζονται έν 

Πάλη τής Κεφαλληνίας,ή Κοίμησις της Θεοτό

κου ύπό χρονολογίαν 1675 έν χή μονή Κεχρώνος, 
ή Γέννηοις της Θεοτόκου έν τφ ναώ Περλιγγά- 

των Ληξουρίου, τού 1686, ή Σφαγή των παί- 
δθ}’ επι ’ΙΙρώδου έν οικία. άδελ. 1IS, Χωραφά 

έν Ληξουρίφ, τού 1667,καί δ άγιος Βασίλειος νι 
τφ ναφ τοϋ άγ. Νικολάου τών Μηνιατών έν τή 
αύτή πόλει, έργον νεανικόν τοϋ 1663, ώς επί

σης καί έν τή μή σφζομένη μονή Γεριών έν 

Άνωγή (23),κκτέχων σύν άλλοις κτήμασι καί 

τινα έλαιόδενδρα έν τή τοποθεσίφ τής πόλεως 

Ζακύνθου «"Αγιος Γεώργιος τών Λατίνων είς τά 

έβρέϊκα μνήματα» δίδει ταϋτα, τή 17 Σεπτ. 
1684, τώ Δημητρίφ Δεστούνη 24). Τώ αύτφ 

δέ Μόσχφ οφείλεται καί. ή ΐδρυσις τοϋ έν τώ 

προαστείφ Βασιλικώ τής Ζακύνθου ναού τοϋ ’Ε

σταυρωμένου, καθά.προκύπτει. έξ έγγράφο.υ. τού 

1682 (25). Αξία περιεργίας δ’ είνε καί διαθή

κη τις τοϋ Λέ.ου:Μοσκόβου. ή Μόσκου άγιογρά
φου, συνταχθείσα τή 1η Μαίου 1653, δι ’ ής 

ούτος έπισκήπτει νά ένταφιασθή έν τφ έν Ζα- 
κύνθφ ναφ «τοϋ άγίου Ίωάννόυ 'ς τή Λαγκώδα 

«στο Καταστάρι είς ένα ταφεϊο όπίσω άπό τό

’ πατρός Νικολάου έν
θεται, έμαθήτευσε παρά τώ τότε 

άγιογράφω Λέοντι τώ Μόσχφ, παρ’
... ...ui.’. __________ ν

I περί τοϋ βίου καί 

τών έργων τού καλ

λιτέχνου ΙΙαναγιώτου 

Δοξαρά πραγματευ- 

θέντες(Ι) έλάχιστα 
γνωρίζουσιν ήμίν περί 
τών σπουδών αύτού. 

Γεννηθείς ούτος έκ 

έτει 1662, καθά ύποτί- 

έν Ζακύνθω 

φ καί έτε- 

λειοποιήθη είς τήν άγιογραφικήν τέχνην. Ή 

πληροφορία αυτή γίνεται γνωστή τό πρώτον έκ 

συμβολαίου (2), συνταχθέντος τή 1 Μαρτίου 

1685 μεταξύ τοϋ Νικολάου Δοξαρά, γνωστού 

έν τή ίστορίφ διά τά πολεμικά αύτού κατορ
θώματα, καί τού είρημένου Λέοντος Μόσχου. 

Κατά τό συμβολαίου τούτο, δ Νικόλαος Δο

ξαριάς έχων υιόν, Παναγιώτην όνόματι, συμφω
νεί μετά τού Λέοντος Μόσχου άγιογράφου καί 
τοϋ δίδει τό. «παιδί του διά χρόνους δύο, πρώ- 

«τους έρχομένους, άρχινόντας άπό τήν σήμερον 

«διά νάν τό μάθη τήν αύτήν προφεσιον (3) τής 
«άγιογραφοσύνης- καί όμπλιγάρεται (4) ό αύτός 

«ς. λέος στοανωθε τέρμινε (5) νάν τό μάθη νάν 

«τον έβγάλη δάσκαλον είς αύτήν, μέ όζμπλιγύ 

»περό (6) τοϋ αύτού μρ. νικολοϋ,ώς καθώς προ-· 
»μετάρει(7) δτι τό αύτό του παιδί νά πηγαίνη 
«κοντινουαμέντε (8) κάθε ημέρα άπό τήν αύγή 

«έ'ως το γιόμα καί άπό τό γιόμα έως στο βράδυ 

»στόν αύτόν ς. μόσχο καί νά κάνη κάθε δουλειά 

»δποϋ τοϋ δίνει τής. άγιογραφοσύνης, άκολρυ- 
«θωντάς τόνε καί είς κάθε άλλην χώραν, δποϋ 
«ήθελε ύπάγει δ αύτός ς. μόσχος- καί· διά τήν 

«αύτήν μ.άθησι δποϋ έχει νάν τοϋ κάμη δ ς. 
«μόσχος στο άνωθε τέρμινε έμείνανε δακόρδο (9) 

«νά τού δίδη δ άνωθεν δόξαράς τον κάθε μήνα 

«άβάντι-τρατο (ΙΟ)ριάλι ένα καί έτζι άπο μήνα 
«είς μήνα έως νά τελειώσουν οί άνωθεν δύο 

«χρόνοι, μήν ήμπορώντας τό αύτό παιδί νά ευ

αγή άπό τό μάστορά του,ούδέ νάβιτζιάρεται(41) 
μέ κανένα βίτζιο- καί τελειόνωντας, οί αύτοί 

«δύο χρόνοι νά κοντινουάρη (12) παριμέντε (13) 

«στή συντροφιά τού άνωθε ς. μόσχου, δθεν. θέ- 
«λει, τόν πέρνει διά άλλους χρόνους δύο. καί είς 

«τούς αύτούς δύο χρόνους, τούς υστέρους νά μήν 

«έχη όμπλιγο νάν τού δίδη άλλην πληρωμήν 
«μόνο είς δσαις άγιογράφισαις κάνει τό παιδί
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
»αγιο βήμα. μέ πλάκες χτισμένο δλο μία όρια 

»και να μην τοϋ βάλουν είς τά μοϋτρά του καμ- 
»μίας λογης χώμα καί ’ςτά χέρια του (26)».

Μη γνωοίζοντες τον χρόνον της γεννησεως και 

τοϋ Θανάτου τοϋ διδασκάλου Λέοντος Μόσχου, 
άδυνατοϋμεν ν’ άποφανθώμεν, έάν ή ανωτέρω 

διαθηκη άνηκεν αύτφ τω διδασκάλφ, η όίλλω 

τινι συγγενεΐ αύτοϋ.
Περί των λοιπών άγιογράφων Νικολάου καί 

Δημητρίου Μόσχων έν άλλη ημών πραγματεία 

θά διαλάβωμεν;

Ζάκυνθος 1907.

___________ ' ASQWifkZ X. ΖΩΗΣ
Σημ. 1). Μουστοξύδης. «' Ελληνα μνημών» Τόμ. Α' 

φυλ. ί---- Σ. Π: Λάμπρος. Παναγιώτου Δοξαρα. Περί
«Ζωγραφικής» 1871.— Ν. Κατραμής. φΑολ. Άνά-

Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3000 Π. X.—1908 Μ. X.

Κρητικό;, δ πανάρχαιος πο
λιτισμός, του Μίνωος δ πο
λιτισμός,δ όποιος ώς θρύλος 
εφέρετο διά τών αιώνων και 
κατέθελγε τάς φαντασίας τών 
ανθρώπων διά μέσου της πυ
κνής άχλύος δλοκλήρων χι
λιετηρίδων, παρίσταται σή
μερον προ ημών ζωντανός εις 
εικόνας, περιγραφάς, εμβλή
ματα.Ή σκαπάνη τοΰ "Αγ · 
γλου άρχαιολόγουΈβανς μας 
μυστηριώδη εκείνον πανάρ-

χαιον κόσμον, ζώντα, κινούμενον, έρωτευόμενον, 
παθαινόμενον, εργαζόμενον. Εινε πράγματι εν άπό 
τα νεώτερα θαύματα της αρχαιολογικής επιστήμης, 
καθώς ειπεν δ Βαλδστάϊν,ή άνακάλυψις τής Κνώσ- 
σοϋ καί του πολιτισμού επομένως τής άρχαιοτέρας 
των ιστορικών περιόδων, μετά τοΰ όποιου φαίνεται 
απ ευθείας συνδεόμενος δ ίδικός μας πολιτισμός.

a Κδανς επεξεργάζεται ακόμη τδ πολύτι- 
μον^βιβλιον του, είς τδ όποιον έν .εί'δει καλειδοσκο
πικών εικόνων θά παρουσιάση προ τών έκπλήκτων 
ομματων τοϋ κόσμου, ότι εις μίαν γωνίαν τής Με
σογείου, εκεί πέραν είς τήν μικράν Κνωσσόν, είς 
την οποίαν δεν φύονται σήμερον ή αί άκανθαι καί 
τα^παρασιτικα φυ|ά, ήνθει δ εΰγενέστερος πολιτι
σμός, τον όποιον Ι'έγνώρισαν οί αιώνες.
Ή περιέργεια τοϋ'κόσμου προσωρινώςτούλάχιστον 

δυναται Υ« κορεσθη-άκ δύο σχετικών ανακαλύψεων 1 
τών βιβλίων τοϋ ’Αγγέλου Μόσσα ώς καί. τοΰ κά- 
θηγητοΰ Μπάρρω, Άμφότεραι αί μονογραφίαϊ πα-
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λεχτα Ζακύνθου» 1880— σ—352— Π. Χιώτης «7«. 
Άπομνημ. Έπτανήαου». Τόμ. 6 — 2) Συμβ)γράω 
Ζακύνθου Κ. Νοβάκος. Βιβλ. 27. σελ. 24 παρά τφ 
Αρχ)κείφ----3) τέχνην. 4) ύποχρεοϋται___5) χρόνον.

6J όμως.— 7) υπόσχεται8) κατά συνέχειαν. — 9) 
σύμφωνοι.— 10) προκαταβολικές — 11) παρεκτρέπη- 
ται— 12) έξακολουθή.— 13) ομοίως — 14) έξοδα — 
15) χρησιμοποιή----16) πλεονάσμ.— 17) ύπδ όρον—
18\ ύπόκειται.— 19) πληρώνη.— 20) Ν. Κατραμή. 
« Ιστορ. διασαφήσεις επί τής πατρίδας' Ευγενίου του 
Βουλγάρεως». Έν Ζακύνθφ 1854_ σ__ 42.— 21) Μό~
σχος Γεωργίτσης άπαντ^ έν Ζακ. τφ 1546, παρά Σ)- 
γραφφ 122) παρα Σ)γράφφ I.Σκουλογένει, Στ Κα- 
φίρη σϊ;. J88. σελ. 280. 1904. σ. 493 και 

Τσιτσέλη. «Κεφαλληνιακά Σύμμικτα»
« Αγν. καλλιτέχνης» έν Ήμεροί.Σκόκου 1900.__24)'
Παρά Σ)γράφφ Κ. Νοβάκφ σ, 5. — 25) Αύτόθι σ. 
95--- 26) παρά Σ)γράφφ Φρ. Φααντξη σ. 468.

ρέχουσι^ ζωηράν άπεικόνισιν τών κρητικών εύρημά- 
των καί τοΰ άρχαίου κρητικοΰ πολιτισμού.

Γο βιβλίον τοϋ Μόσσο διά τών εικονογραφιών 
του παρέχει γενικήν έντύπωσιν περί τής σημασίας 
τής τέχνης και τοΰ πολιτισμοΰ τοΰ Μίνωος—πο
λιτισμούς δύναταί τις νά έΐπη τελειότερου τοΰ συγ
χρόνου. Ή «γυναικεία περιβ'ολή» ό «προϊστορικός 
σοσιαλισμός», το «κτένισμα τών προϊστορικών 
Κρησσών» εινε κεφάλαια, τά δποϊα ευχαρίστως 
θα, έδιάβαζε καί άπό τά δποϊα θά ήντλει μαθήματα 
και η καλαισθητικωτερα σύγχρονος Παρισινή.

, Ο προαιώνιος πολιτισμός, δ τεθαμμένος είς τά 
βάθη αλλεπαλλήλων γεωλογικών στρωμάτων, 
τον όποιον προ ολίγων άκόμη ετών κανείς δέν 
ΰπωπτευεν, ανακύπτει^ ήδη αίφνιδίως περίλαμπρος 
και γοητευτικός, διά νά μας άποκαλύψη δ'τι είς τούς 
προϊστορικούς χρόνους υπήρχε μία υπέροχος φυλή, 
αί κοινωνίκαί συνθήκαι τής δποίάς (πολύ ολίγον 
διέφερον^τών σημερινών καί οτι δ πολιτισμός, είς 
τον, δποϊον έφθασε σήμερον δ κόσμος μετά τραχείς 
αγώνας ολοκλήρων αιώνων, ήκμαζεν είς μίαν γω
νίαν τής Μεσογείου καί έμενε τεθαμμένος είς τήν 
Κρητην καθ όλους τούς μακρούς αιώνας τής 
αναγεννητικής του περιόδου..

Ως πρόδρομος τοΰ βιβλίου τοϋ κ. Έβανς μάς 
έρχεται το βιβλίον τοϋ κ. Ρώλανδ Μπάρρως, καθη- 
γητοΰ τής έλληνικής είς τδ Πανεπιστήμιον τοΰ 
Καρδιφφ, δστις1 με δλην τήν δυνατήν συντομίαν 
κμι ακρίβειαν συγχρόνως ζητεϊ νά μάς είσαγάγη 
εις τα μυστήρια τόΰ προϊστορικού πολιτισμού.

Το περιφημον ^τηλεγράφημα, διά τοΰ όποιου δ 
Σλήμαν έπληροφόρει τον Βασιλέα τών Ελλήνων 
οτι ειχ^ν αποκαλυψει τον τάφον τοΰ Άγαμέμνονος, 

λέγει δ κ. Μπάρρως, δέν εινε τίποτε διά τήν λαϊ
κήν φαντασίαν απέναντι τών ανακαλύψεων, τάς 
δποίας έκαμεν δ Έβανς είς τήν Κνωσσόν. Ό Μι
νώταυρος ! Ό Λαβύρινθος I — τοιαΰται λέξεις δέν 
έχουν τίποτε άπδ τάς νεκρικάς ιεροτελεστίας τών 
αρχαιολογικών ερευνών. Ή Κνωσσός αποτείνεται 
έσωτερικώτερον, διεγείρει μεγαλείτερον (τδ ενδια
φέρον, μάς μεταφέρει πολύ έπίσω,· είς τούς χρόνους 
τής ρωμαντικότητος των παραμυθιών μας.

Ό κ. Έ'βάνς,’ μας πληροφορεί δ κ. Μπάρρως,· 
δέν βλέπει τά πράγματα δπδ τ'ρ ξηρόν φώς τής 
επιστήμης, αλλά' προσπαθεί νά δώση είς τδ βίβλί- '· 
ον του γένικώτερον χαρακτήρα]" νά'τό κάταστήση.' 
κοινόν απάκτήμα !δι’ όλους]* να καταότήση πρόσιτά :' 
και νοητά τά ευρήματα τής Κνωσσοΰ καί είς τούς 
έκτος τών’επιστημονικών κύκλων ζώντας. ·

Αί' άνασκαφαί τής Αιθούσης- τοΰ Θρόνου έξακο- . 
λουθούν άκόμη πρδς τέλειον καθορισμόν όλου τοΰ 
πέριξ μέρους, είς τδ μέσον τοΰ δποίου εύρίσκεται 
δ θρόνος τοΰ άρχαίου Βασιλέως άπό τής ήμέρας 
εκείνης τής προ τριακοντατριών αιώνων, κατά τήν 
οποίαν έκαλύφθη ύπδ τής γής.

Καί δέν εινε μόνον αϊ διάφοροι περιγραφαί καί- 
τά πήλινα άγγεΐα καί τά κτερίσματα, τά ζωνία- 
νεύοντα τήν εποχήν τοϋ Μίνωος, δσον αΐ εικόνες. 
Εικόνες έγχρωμοι καί ζωηραί, ωσάν να έζωγραφί- 
σθησαν ύπδ συγχρόνων καλλιτεχνών. Τόσον ζωη
ρά καί άναλλοίωτα διατηρούν τά χρώματά των, 
τά δποϊα είνε’ τόσον στιλπνά, δδον όταν τδ 
πρώτον ετίθεντο επί τών εικόνων πρδ τριών χιλιά
δων έτών. Διά πρώτην δέ φοράν β}\έπομεν :είς αύ- 
τάς τήν ακριβή προσωπογραφίαν τών ανθρώπων 
τής μυστηριώδους μυκηναϊκής εποχής.Μεταξύ τών 
άλλων, είς μίαν τών εικόνων άποτυποΰται τδ επι
βλητικόν όραμα ένδς έξόχου καλλονής νέου καί 
μιάς νεάνιδος, τδ δπΟΪον μάς υπενθυμίζει δποϊος 
ύπήρξεν δ πανάρχαιος έκεϊνος κόσμος—κόσμος άν- 
δρών καί γΰναιάών έκπροσωπούντων τδ άκρον άω- ' 
τον τής πλαστικής τελέιότητοξ. ' ?

Οί Κρήτες χωρικοί, μάς βεβάιώνει δ κ.^’Έβανς, 
οί άνασκάπτοντες τδν άρχαϊαν^εκεϊνον χώρον,έθεώ- 
ρησαν ώς θαύμα τήν διατήρησιν' εις τούς κόλπους 
τής μητρδς γής έπί ' τόσους; μακρούς· αιώνας τής 
ζωγραφιάς εκείνης και ένδμισαν Stt έβλεπον είς 
αυτήν άγιόν Τ' ··■;■·-■■,■·· ·-

Άλλ ’ ολαζ έν γένεί αί άνακαλύφθεϊσαι είς τοι
χογραφίας‘εικόνες, Ίτλήν "τής’ έκτακτου διατηρή- 
σεώς των καί·τής καλλιτεχνικής επεξεργασίας των, 
μάς δίδουν κάλλιον* -παντός ‘άλλου νύξεις περί τοΰ 
κρητικοΰ πολιτισμού, Έίξ τά μεγάλα κύπελλα,τά 
δποϊα εΰρέθησαν άθικτα, ακριβώς είς τήν θέσιν έ-, 
κείνην είς τήν όποιαν τά εϊχόν αφήσει οί προϊστορι
κοί τής Κνωσσοΰ κάτοικοι, έξεικονίζονται αί αύλι- 
καί καί οί αύλικοί τής έποχής έκείνης. από κήπ^γ 
ή έξωστών παρακολρυθοΰντε^ τούς ύπαιθρίούς ά- 
γώνας. Όί άνδρες φαίνονται έπιμελώς έξυρισμένΜ 
μέ κύμαινομένην τήν κόμην των, , αί δέ, γυναίκες 

Τ’! ξ

μέ φουσκώτάς χειρίδας καί κομψοπρεπή φο'ρέματα.
Ή σύγχρονος παρισινή κοινωνική ζωή—ή σύγ- 

κρισις αύτή εινε ή μάλλον προσφορωτέρα— ήκ- 
μαζε πρδ τριών χιλιάδων έτών είς τήν Κρήτην] 
αί κομψοπρεπεΐς καί μυρωμέναι γυναίκες τών Πα
ρισινών βουλεβάρτων, κατά τήν παρατήρησιν τού 
Μπάρρω, δέν εινε νεώτερα δημιουργήματα, αλλά 
παναρχαιόταται απομιμήσεις. Όπώς και σήμερον 
είς τά παρισινά κοινωνικά κέντρα, οότω' καί κατά 
τήν εποχήν τοϋ Μίνωος είς τούς δρόμους τής Κνόί'σ- 
σού έθξρόει- ήιμέταξα; τών- γ'ΰναικείων- άμφιέσεών 
καί άπήχειιδ άήρ έξ· αργυρών γυναικείων·.·γελώτων, τ 
έρωτοτροποπιώμ καί αιωνίων σκανδάλων.’ ν-

"Ωστε -τοΰ ..πολιτισμού; τοϋ'· Λ 90S· &?ροήγήθή · ό
μοιος πολιτισμός: πρδ τριών χιλιάδών έτών είς τήν 
Κνωάσόν!'. - ,·:.;.. - ;

Καί αί μικρογραφίαι τών κυπέλλων καί α? μεγάλαϊ 
τοιχογραφία;, είς άς παρίσταντατάνδρες'φέροντες άγ- 
γεϊα .καί βαίνοντες έν πομπή—νέοι ίσως · κΟμίζον- 
τες.,τδν πρδς τδν. Μίνωα φδρον έκ τών νήσων τού 
Αίγαί·ο.υ:,άποδεΕκνύουν τήν ύπερΟχήν τοϋ πολιτισμού . 
έκ-ίνου............

:’Ο κρητικδς πολιτισμός1 εινε-δ πρόγοΫΟς τού αρ
χαίου-πολιτισμού,' τδν δποϊον γνωρίζομεν. Έκ τής 
Κρήτης,’ όπου είχε-φθάσει είς τήν ακμήν του, έπε- 
ξετάθη είς τάς νήσους τού Αιγαίου Πελάγους, ό
πως μάς :άπεκαλύφθη έκ τών άρχαιολογικών άνα- 
σκαφών. ■ Αύτδς δ ίδιος πολιτισμός διεδόθη κάί εις 
τάς-βορείους χώρας πολιτισμός όμως αύτόχθων καί 
γηγενής, θά 'έλεγέ τις, 'άνακύψας ν.αί έξελιχθείς 
συμφώνως μέ : τάς’ κλιματολογικάς τής Ελλάδος 
συνθήκας. Ό κρητικδς πολιτισμός,' ίσον καί άν "■ 
τδν έμιμήθησαν οί .βόρειοι λαοί,: παρέμενε πάντοτε 
μέ τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, φέρών τήν ' 
σφραγίδα 'τών κλιματολογικών συνθηκών,μέσφ τών ’ 
όποιων έγεννήθη καί άνεπτύχθη. ' ... : !

Α ί άνάσκάφαί τής Κνωσσοΰ δέν ρ.άς άπδκαλύ- .. 
πτΟυν μόνόν τον κρητίκδν πολιτισμόν/άλλα καί τά 
διάφορα στάδια τής ακμής καί παρακμής του. Ή ' 
τρίτη, ή τελευταία μακροτάτη περίοδος τοΰ. Μί
νωος, σημειώνει αλλεπάλληλα στάδια βαθμιαίας 
παρακμής. Κατά τάς τελευταίας φάσεις της δ'κα
λούμενος Χαλκούς Αιών έπισκιάζεται ύπδ τού 
Σιδηρού, οί δέ τάφοι τής περιόδου ταύτης μάς άπο- ■ 
δεικνύουν παραδόξως χαρακτηριστικούς συνδυασμούς 
τής μεταβατικής. περιόδου,’ κατά τήν δποίαν ή 
Κρήτη μετέπιπτεν έκ τής άκμής είς τήν παρακ
μήν τοϋ πολιτισμοΰ της.

Ούδ;μία αρχαιολογική άνακάλυψις, λέγει β κ. 
Μπάρρως, έχει τήν σημασίαν καί τήν σπουδαιότα
τα τής Κνωσσοΰ ώςπρδς τήν γένε&ιν καί τήνέξά- ’ 
πλωσιν τού · παγκοσμίου πολιτισμού.

'Εστία τοΰ άρχαιοτάτου,;έκ„τοΰ δπο,ίου πρό,ήΐ-.. . 
θεν ό νεώτερος πολιτισμός,εινε..ή Ιζνω,σςός,τδ Πα-.·._ 
ρίσι τής προϊστορικής καί μυθικής..··έκεΙνη& πέριότ. - 
δου. ’ (, . ■
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Α. ΠΑΠΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

13 Μ α ρ τ ί ο υ. Ήτο περίεργον καί κάπως εκ
πληκτικόν τό θέαμα τής αιθούσης τοΰ Παρνασσού 
κατά τήν εορτήν τής εΐκοσιπενταετηρίδος τοΰ Πα- 
παδιαμάντη. Ήτο άσφυκτικώς πλήρης άπό τήν ά- 
νωτάτην κοινωνίαν, άπδ άκροατάς δηλονότι συνελ- 
θόντας νά έορτάσωσι έν φιλολογικόν στάδιον συγ- 
γραφέως, δν... ήγνόουν ! Οί πλούσιοι μας άτυχώς 
δεν παρακολουθούν τήν φιλολογικήν ζωήν έν Έλ- 
λάδι, καίτοι καί αρκετοί καί δοκιμώτατοι οί χειρι- 
σταί τοΰ καλάμου. Αυτοί οί άναγινώσκοντες σωρη
δόν τά γαλλικά μυθιστορήματα καί περιοδικά, 
ουδέ κατ’ δνομα γνωρίζουν τούς πνευματικούς έρ- 
γάτας τής πατρίδος των. Καί ή άδιαφορία αυτή 
τής άνωτέρας παρ’ ήμϊν κοινωνικής τάξεως προς 
δ,τι ελληνικόν κρατεί έν άποκλεϊσμώ τούς Έλλη
νας συγγραφείς, άγωνιζομένους τδν άχαριν άγώνα 
τής διανοητικής έργασίας έν κοινωνία περί άλλα, 
όθνεια ώς έπι το κλειστόν, τυρβαζούση Ή εορτή 
προς τιμήν τοΰ Παπαδιαμάντη πρέπει νά χαιρετι- 
σθη δχι τόσον ώς ένδειξι.ς θαυμασμού διά τδ τά
λαντού τοΰ μετριοφρονεστάτου διηγηματογράφου 
μας, άλλ’ ώς μία γνωριμία αΰτοΰ, καίτοι έπι εί
κοσι πέντε έτη ,γράφ.οντος καί δημοσιεύοντ.ος, έτι 
δέ μάλλον ώς άφύπνισις έκ λήθαργου τής κοινω
νίας, ταύτην δέ όφείλομεν είς τήν πριγκήπισσαν 
Μαρίαν, ής πρώτοι έπεκαλέσθημεν τήν ΰηέρ τών 
νεοελληνικών γραμμάτων υψηλήν προοστασίαν καί 
ήτις φαίνεται διατεθειμένη νά φανή συμπαθής προς 
τούς παρηγκωνισμένους λογίους μας. Πρέπει 
να έννοηθή από τήν άριστοκρατίαν μας οτι μέτρον 
τοΰ πολιτισμού ενός τόπου δέν 
αλλά το. πνεύμα καί δτΤ έκείνη εΐνε άληθώς πεπο- 
λιτισμένη κοινωνία, 
γράμματα καί τάς τέχνας.

tvs τδ χρήμα,

.νδιαφέρεται 8ta τάλιτισμένη κοινωνία, ή όποια

V
Γ· ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ

16 Μαρτίου. Σεμνήν άλλά καί σπανίαν άμα 
’Ακαδημαϊκήν εορτήν έτέλεσε τδ Έθν. Πανεπι
στήμιου. Ό κ. Γ. Μιστριώτης, δ δημοφιλέστερος 
καί σθεναρώτερος άμα τών καθηγητών του, δ Κέρ
βερος τών έθνικών παραδόσεων, έδρεψε τάς δάφνας 
τών μόχθων του επί τή συμπληρώσει τεσσαράκοντα 
ενιαυτών διδασκαλίας έν τφ Άνωτάτφ ίδρυματι. 
’Αλλά δέν εΐνε μόνρν ή μακρά καί καρποφόρος δι
δασκαλία του,ή έκθρέψασα γενεάς εφήβων έν τή άντι- 
λήψει τοΰ άρχαίου κάλλους, ήτις επέβαλλε τδν σε
βασμόν, άλλ ετι πλείων ή δρασις αΰτοΰ έν τώ 
γλωσσικφ ζητήματι έν τφ δποίφ έγένετο πρόμαχος 

τζϊ..... λτ . ,.-Ο " ■ 

Η ΑΔΕΛΦΗ

30 Μ α ρ τ ίο υ.— Εινε ή ημέρα, καθ’ ήν αύ- 
τοεξόριστος άπέθανεν έν Κάνναις δ μεγαλοφυέστερος 
πολιτευτής τής νεωτέρας Ελλάδος, δ Χαρίλαος 
Τρικούπης.Έινε ή ήμερα καθ’ ήν παρά τδν άνθό- 
βλητον τάφον του παρελαύνουν έπίλεκτοι τοΰ 
Έθνους άνδρες, ώς προ βωμού, καταθέτοντες δά
κρυ έύλαβείας. Ή παρέλασις αυτή έχει τι τδ 
άπείρως τραγικόν, Παρέλασις ένώπιον ένδς τάφου 

τοΰ έθνικου ιδεώδους. Κόντος,. Μιστριώτης, Χατζι- καί ένώπιον μιας σκιάς, Ή σκιά αυτή τοΰ πέν-
δάκίς, εινε τά τρία έρείσματα τοΰ άγώνος : προς θους, ήζώσα αυτή κυπάρισσος, εΐνε έκείνη, ήτις ζή
καθαρισμόν καί αποκατάστασιν τής Έλλην. γλώσ- μέ μόνην τήν· Άνάμνησιν, ήτις άναπνέει μόνον έν

σης, όπως Ψυχάρης, Πάλλης, Παλαμας εΐνε οί 
σημαιοφόροι τής άντιδράσεως, τοΐ» έξευτελισμοΰ τής 
γλώσσης. Ό κ. Μιστριώτης, ό γηραιός τα έτη, 
άλλα νεανίας τήν καρδίκν, έξεστράτευσε κατα τών 
αιρετικών καί ήγαγε θριάμβους. Τοιαύτην σημα

'i

σίαν ένεϊχε κυρίως ή πανηγυρική εορτή, ή συγκεν- 
τρώσασα άπειρον πλήθος έκδηλώσαν ένθουσιώδώς 
τάς συμπάθειας τού ύπέρ τοΰ έορτάζοντος άκαμά- 
του καθηγητοΰ, δστις τόσα συγγράμματα έξέδωκεν 
δσα ετη έδίδαξε. Καί ήτο συγκινητικόν άληθώς τό 
θέαμα ανθρώπων τών γραμμάτων, μαθητών του 
νεαρών καί παλαιών, πολλών τών όποιων ή κόμη 
σχεδόν έλευκάνθη, νά συνωστίζωνται κάτωθεν τοΰ 
λαβάρου ίνα ασπασθοδν τήν χεϊρα, ήτις επί τόσα 
ετη διά τοΰ καλάμου έδίδαξε, έφρονημάτισε, έχει-z 
ραγώγησεν είς τήν κατανόησιν τών υψηλών νοη
μάτων καί τήν άσκησιν τών πατριωτικών ιδεών. 
Τί άλλο θά ήδύνατο νά ποθήση έ'νας πνευματικός 
εργάτης; ■ · ' ·:·

τφ παρελθόντι, ήτις κινήται μόνον διά νά φέρη 
κτερίσματα καί άνθη είς τδν αδελφόν της. Ούδείς 
τήν είδε άφ ’ δτου; έλειψεν ή υπέροχος έκείνη 
μορφή. Ό οίκος δ πολυθόρυβος ’έγένετο .μονή καί 
ή αίθουσα, ήν έπλημμύρουν πλήθη θαυμαστών, 
έχει τδ μεγαλείου έγκαταλελειμέυου ναού. Τδ 
σώμα τής γυναικδς αύτής—ιερείας τής άυαμυή- 
σεως—ύφίσταται κατά τύπους. Ό,τι υπάρχει ακ
μαίου καί άκατάβλητον εΐνε τδ Πυεΰμα, εινε ή 
Ψυχή, ήτις εινε γεμάτη άπδ τδ μεγαλεϊον τού 
Μεγάλου υεκροΰ. Καί παραμέυει ή Σοφία Τρι- 
κούπη, ή σεμυή αυτή Χοηφόρος, μουαδικδυ παρά
δειγμα γυναικδς, ήτις άφιερώθη μ.έ τόσηυ δύυαμιν 
καί άγάπην εις τήυ διακονίαν μιας θρησκείας, 
ήτις έν τφ κοινωνικφ κόσμφ φέρει τδ δνομα τής 
’Αγάπης, άλλ ’ έν τφ πνευματικφ καλείται ’Αθα
νασία.

F. Τ. MARINETTI

Μεταξύ τών άπδ τών τελευταίων έτών άναφθ|- 
νέντων έν τφ εύρωπαϊκώ ποιητικώ δρίζοντι άστέ- 
ρων, συγκαταλέγεται καί δ νεαρός έκ Μιλάνου 
ποιητής κ. F. Τ, Marinetti, τοΰ όποιου ή είκών 
έλήφθη είς ηλικίαν 18 έτών, άκριβώς τότε δτε 
ήρχισε νά προκαλή τήν προσοχήν τοΰ φιλολογικού 
κόσμου διά τοΰ;έκτακτου, ποιητικού ταλάντου του.

Σήμερον δ νεαρός ποιητής εινε μόλις 26 έτών, 
άλλ’ ή φιλολογική αΰτοΰ δράσις προεκάλεσε μέ- 
γαν θόρυβον έν Εύρώπη, καί ιδία άπδ τής έκδό-· 
σεως τοΰ σατυρικού δράματός του «Le Roi Bom-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ
Ό μέγας "Ελλην ζωγράφος Θεοτοκόπονλος εΐνε τον 

ονρμον τώρα εις το Παρίσι, έζ αφορμής μιας νέας εί- 
κόνος τον, την όποιαν ήγόρασε το Λονβρόν άντι 25,000 
φράγκων.

Μία παρισινή έφημερις λέγει οτι επιβάλλεται νά 
θανμάζη τις την σπανίαν και παράδοξον Ιδιοφνιαν τον 
Δομένικο Θεοτοκοπονλον. Ό Φίλιππος Β', οστις δεν 
ιιέοκάμπαζε·» γρν άπό ζωγραφικήν, προντίμα τόν Ρω- 

bans» έπι τοΰ όποιου ήσχολήθησαν οί σπουδαιό
τεροι κριτικοί τοΰ εΰρωπαϊκοΰ τύπου.

Ό «Βασιλεύς Μπόμπά νς» άνελύθη διά μα
κρών άρθρων παρά τών άκολουθουσών τήν ευ
ρωπαϊκήν φιλολογικήν- κίν ησιν έφημερίδων, κατε- 
δείχθη δέ ή βαθυτάτη φιλοσοφική καί σατυ
ρική άξια τοΰ έργου, άναβιβάζουσα τδν νεαρόν τής 
’Ιταλίας ποιητήν είς τήν περιωπήν ένδς νέου Ρα- 
βελαί, όπως οί πλεϊστοι τών κριτικών άπεριφρά- 
στως άπεφάνθησαν.

Τδ έργον τοΰτο σατυρίζει τδν έπικρατοΰντα υ
λισμόν, καί ιδία τδ μεταξύ άρχόντων καί αρχο- 
μένων άλληλοφάγωμα, τδ όποιον δ ποιητής, πάνυ 
δικαίως, θεωρεί αιώνιον καί άτελεύτητον, συμβό- 
λίζον δτι οί άρχοντας έξεμοΰνται έξ αΰτοΰ ;τοΰ 
στομάχου τοΰ Λαοΰ, δσάκις δέ κατατρώγωντάι 
παρ’ αΰτοΰ, δι’ οΐονδήποτε λόγον, ταχέως . έξε
μοΰνται έκ νέου καί έπανέρχονται είς τδ φώς. 
Εινε αΰτόχρημα φυσιολογική αναγκαίο της τοΰ λαϊ
κού στομάχου, να έξεμή άρχοντας. Καί εις τήν 
ιδέαν ταύτην, τήν αληθώς πρωτότυπον, δ κ. Μα- 
ρινέττη οφείλει τδν θρίαμβόν του, μολονότι τινές 
έκ τών κριτικών του, παρεξηγήσαντες τδν αληθή 
τοΰ έργου σκοπόν, έκρινον αύτδ ώς σοσιαλιστι
κόν, ένφ δέν εΐνε άλλο έίμή μία καθαρά κοινω
νική φυσιολογία, άκριβής και ειλικρινής ώς ή ά- 
λήθεια, τήν όποιαν άνενδοιάστως κηρύττει.

Ό κ. Μαρινέττη ένεφανίσθη τδ πρώτον διά 
μιας ποιητική: συλλογής, ή «Κατάκτησις τών 
άστέρων,» ή οποία έκρίθη ώς άριστούργημα λυρι
σμού. Άλλ’ ή μεγάλη έκδούλευσις ήν παρέσχεν 
είς τήν σύγχρονον ποιητικήν κίνησιν, εΐνε ή τολ
μηρά άπόφασις τής έκδόσεως μιάς παγκοσμίου 
ποιητικής έπιθεωρήσεως : τής «Ροθ-ϊκ», ή οποία 
ευθύς άπδ τής πρώτης έμφανίσεώς της έγένετο 
δεκτή μετ’ εξαιρετικού~ ένθουσιασμ,οΰ παρά τών 
καλλιτέρων ποιητών. Καί οδτω τδ ώραΐον πε
ριοδικόν, τδ θαυμασίως τυπωμένον εις ιαπωνικόν 
χάρτην, κατέστη, ά τόπος τής συγκεντρώσεως δλων 
τών ποιητών καί τής μεταξύ των γνωριμίας είς ο- 
λας τάς γλώσσας, ίδια δέ είς τήν ιταλικήν καί 
γαλλικήν, τήν όποιαν δ ποιητής γνωρίζει έξ ίσου 
προς τήν μητρικήν του καλώς.

Έκ τών έλλήνων ποιητών δ κ. Μαρινέττη κα
τόπιν τής αποστολής αΰτφ τής «Αγέννητης» γαλ
λιστί έζήτησε παρά τοΰ κ. Πολ. Δημητρακοπού- 
λου ανέκδοτον ποίημα, τδ όποιον καί τοΰ άπε- 
στάλη, έδημοσιεύθη δέ στιχουργηθέν γαλλιστί ΰπό 
τοΰ ίδιου διευθυντοΰ, είς τδ τελευταιον τεΰχος τής 
«Poesia».

ΔΑΦΝΙΣ

μνλον Κιγκινατον. Τό άριοτονργημα τον πραγματιστον 
αντον, τον καταπληκτικόν, αντον νεωτεριοτον, τον 
όποιον τά πρόσωπα σνσπ&νται εις τεχνοτροπίαν, ένΟν- 
μίζονσαν τήν τον Μιχαήλ ‘Αγγελον, εινε ή ιΤαφή τον 
κόμητος Όργάζ» εις μίαν εκκλησίαν τον Τολέδον.

Ή παρισινή «Φθινοπωρινή "Εκθεσις», ή τιμωσα 
τονς αληθείς έπαναστάτας τής τέχνης, άπεφάσιοε νά ορ
γάνωση έκθεσιν των έργων τον Θεοτοκοπονλον, των
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όποιων κάτοχοι είνε είς Παριοίους δ βουλευτής Δετή 
Κορσές δ Μάτιζκ, Γοίλιμάρ .καί άλλοι.Άλλ’,δ κυριώ- 
τερος συλλέκτης έργιον τοΰ Θεοτομοπόύλου είνε δ έξο
χο; 'Ισπανός ζωγράφος ’Ιγνάτιος Ζόυλοάγά.

Τό Lyeeum Club εγκαινίασε τό μέγαρόν του διά 
μια; έκβίσεώ;εντελώς γυναικείας■',διά μιας έπανάδρομής 
εΐ,ς.Αργα ζιωγραφι,αθ&τα,ύπό γυναικών ματα τούς τρεϊ,ς’ 
τελευταίους αιώνας. Χάρις εις την κυρίαν Besnard 
έπραγματώθη μι,α τόσον επιτυχής ιδέα. 'Η καλαισθη- 
οίακαί ή θαυμαστή τών είκόνοιγ τοποθέτησα όφεί-., 
λοά,τχμ είς την άκόύραστον δραστηριότητα της. Τΐποτ,ε 
δεν παρωράθη- Όι είς πίναξ ενδιαφέρει διά την ίστό- 
ρ αξίαν του, έτερος διά toy διδάσκαλόν, την τέχνην 
τού όποιον μιμείται, άλλο; διά τά σπάνιον των έργων 
τοΰ τεχνίτον του και Λλεϊστοι, διότι, καταλέγονται με
ταξύ των τελειοτέρων Αριστουργημάτων; Δύο χαριτω
μένοι κρητιδογραφίαι τής: Rosalba Carrier,, μία 
γραΐα τής κ, Sabille - GU{a.r.d., ωραιότατα,ι εικόνες τής, 
κ. Vigee - Lebrun έκ ,τών μάλλον, αγνώστων, ώς ή 
προσωπογραφία τής δονκίοσης Polignae, — ήτις έπί 
πολύ εΐχεν έξάφανιοθή καί μόνον μετά πάροδον ετών , 
οί απόγονοι τής δούκίσσής έλαβαν ημέραν τινα έξ Άγ- 
γλίις δέμα’, περιέχόν νήφ εικόνά μέ τήν ανώνυμον σή- 
μείωσιν, « Μπο'δοσίί» τήξ δεσποίνίδος- θ'ένατά ' 
γυνή μετ’ έσθήτος κίτρινης;,.' Αριστούργημα τέχνης; τής 
Marie- Capet,- τής. Constance Slayer; μικρογραφία; 
(miniatures) τής κυρίας de Mibel, μία προσωπογρα
φία, έργον τή; δτοπριυίδρςΈοηίΙίανά,.μαθητρίά; τον 
Greuze, ολίγα έργα τής δεσποινίδας Romany και άλλα.

‘Μ νεωτέρα σχολή αντιπροσωπεύεται ύπό τής Ενα 
Gonzales καί Berthe Morizot, ώς καί τή; Kale de 
Greenaway.

. ............ ...η. - ■/ :■ ■

Είς τό Cerele ; Ariisliquexal είς τήν; SocidleNou- 
velle εξέθηκανή δ ...Blanche, δ Aman - Jean, δ de Ια 
Gandara, δ i Lucien Simon, δ De Prinet, θαλασσο
γραφίας δέ oUlmann, προσέτι οΐ κ,κ. Besnard, Cot
ti t, La Touche, Le, Sidaner, Henri Martin, Me- . 
nard, δ Sargent καί άλλοι..

. ★
Τήν 27Μαρτίου ήνοιξεν ή καλλιτεχνική έν τφ Ζάπ- 

πείφέκθεσϊςτής«Έλλ. Καλλιτεχνικής Εταιρείας·». 
Μέτέσχονπλεΐοτόι καλλιτέχναι, έν όΐς οί κ. κ. Ράλλης, 
Τσιριγώτης, Ροϊλό;, Μποκατσιάμπη;; Γιαλιανας, Θω- 
μόπόυλό; ,-Παρθένη; ,Μαθιόπουλο;,Φλώρα ,Λαοκαρΐδου, 
Άϋπριώτου κλπ. Περί-των έργων, τής Έκθέσεω; θα- 
δημοσιεύσωμεν εκτενή κρΐσιν είς τδ προσεχές τεύχος.

Έν ΙΙαριοίοι; ήνοιξαν κατά Μάρτιον αί Εκθέσεις 
τών ζωγράφων Seyssand, De Hanzen, Hillcamps, 
υδατογραφιών, τόϋ Frantz Charley, τής Societe Nou- 
vellO de Peinttire et de Hulpture υπό τήν προεδρείαν 
τοϋ Rodin; τοϋ Jaudih καί Vuillard; Κατά δέ τόν 
’Απρίλιόν ; θ’ -άνοίξόυν. τοϋ Gabriel) αγαλματίων τόϋ’ 
Biocas, προσωπογραφιών - τοϋ - Glehn·,, Walter, Gay; 
Cadel, τών Paslelisles καί τών «Amants de la. na
ture»

★

El; τήν διά τοϋ θανάτου τοϋ Φουρτβαΐγκλερ κενω- 
θεΐοαν θέσιν τοΰ ^θηγητ^ΰ .^ής,’ΑρχαμΑργβα; έν τφ 
Πανεπιστήμιο» τοΛΜονάχβύ ;καίδιευθυντοΰ τής* γλυ
πτοθήκης έκλήθη ο καθηγητές τής ’Αρχαιολογίας έν 
Βυρτοσβούργη κ. Παύλος Βάλτερς Ό Βάλτερς είνε έκ 
τών διακεκριμένων αρχαιολόγων ,τΰς Γερμανίας, -λίαν, . 
δέ γνωστός ώς διάτελέσας έπι,πολλά .έτη γραμματεύς. 
τοΰ έν 'Αθήναις Γερμανικού ’Αρχαιολογικού Ίνστιτον- 
του,'Μέν τφ Πάνεπιστημίφ τρΰ,Μονάχομ έδρα τής Άρ- · 
χαιολογίας είνε ή σπουδαιοτάτή εν Γερμανία, διότι αυ
τήν κατεΐχον και έδόξασαν δ Μ&ρούν και ό Φουρτβαΐγ
κλερ., : ' . ‘ ; J
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Ή έν Κωνσταντινουπόλει Αυστροονγγρική Πρεσβεία 
εζήτησε παρά τή; Τουρκική; Κυβερνήσεως τήν άδειαν 
ένεργεί,α,ς αρχαιολογικών ερευνών. ΟΓ μέλλοντες νά έ- 
νεργήοωοι ταύτας είνε ό κ, Μονσϊλ καθηγητή; τής ’Αρ
χαιολογίας ,οοτις θά'έρεννήσή,ήν Βαγδάτη καί Σιυρίφ,δκ. 
Πρεμέστάΐν,. δστις'θά έρευνήσή έν τφ νομφ Προύοής 
και δ κ. "Ιτζερ, δοτις θά έρευνήοη έν Άδριανουπόλει.

' ζ· - ·π
Τδν προσεχή Αύγουστον θέλει νυγκροτηθή έν Κοπε- 

νάγη διεθνές, .συνέδριον τών ’Ανατολιστών.' *Ή Έλλ. ■ 
Κυβέρνησις., θά. συμμετάσχη αύτοΰ διά τών κ κ., Καρο- 
λίδον καί Σ. Παπαγεωργίου καθηγητοϋ τών Θρησκευ) 
τικών.

W . .
Δ.εθνές ουνέδριον θετικισμού συγκροτείται προσεχώς 

έν Νεαπόλει τή; Ίταλ.ίας,άρχόμενον τήν 14)2Τ έπιόντο; 
μηνά; Άπρίλίού. , ν ; '

Τοϋ συνεδρίου τούτου θέλονσι μετάσχέϊ διάσημοι επι
στήμονες και συγγραφείς τής Ευρώπης, &ν πλέΐοίοι 
διά βαθυτάτων έπιστημονικών έρευνών διανοίγουσι κατά 
τά τελευταία έτη νέους όρίζοντας ’είς πλείστους κλάδους 
τών τε πειραματικών και τών άφηρημένων έπιστημών.

‘5 *Ή έπιτροπή ,τοΰ έπαρχιακοΰ Συμβούλιου τής Αιέγης 
άσχολεΐται είς τήν δισργάνωσιν διαγωνισμού μεταξύ τών 
Βέλγτον καλλιτεχνών πρδς άνέγερσιν μνημείου- είς τήν 
μνήμην, τοϋ ^Montefiore-Levi», Πρδς έκνέλεσιν τοϋ 
έργου έτρηφίοθηοαν 40 χιλ.φρ.; θά σζηθή δέ έναντι τής 
είσόδου τοϋ έπαρχιακοΰ Διοικητηρίου.

’ * J
"Η Γαλλική Κυβέρνησις έπλούτησε τδ μουσεΐον τοϋ 

Αουξεμβούργόν δί’ ενός έργου τού Alf. Delaunoista’A- 
κτις Ήλιου παρίστώντος τδν ναόν τού Άγ. Πέτρου έν 
Louvain.

Κατά Μάϊον καί ’Ιούνιον τοϋ 1908 είς τδ έν Λιέγη 
Άνάκτορον τών εορτών γενήσεται έκθεσις τών Διάκο- 
σμητικών και τών Βιομηχανικών τεχνών.

★

Ό κ. Σώχος "φιλοτέχνησε δύο νέας προτομάς. Τοϋ 
κ. Άλ. Κοντοοτανλου και τού μακαρίτου Πεσμαξό- 
γλου.

★

Ή σύζυγος τοϋ Λέοντος Τολστόη θά δημοσίευση προ
σεχώς βιβλίον περί τού συζύγου της καί τής δράσεως 
αυτού ώς συγγραφέως. Θά έκδοθή ταύτοχρόνας Ρωσ- 
οιοτί, ’Αγγλιστί, Γαλλιστί καίΊταλιστί,

♦
Είς τήν πλατείαν τοϋ Μιχαήλ Άγγέλλου Βουοναρότη 

έν Ρώμη, θά έγερθή μνημεΐον είς τδν Βέρδην. Ποοόν 
διατίθεται 120,000 φρ. τά δέ έργα θά κρίνη ’Επιτρο
πή έξ έννέα γλυπτών, ών τρεις θά όρίση ή έπιτροπή, 
τρεις ή σχολή τών Καλών Τεχνών καί τρεις οί καλλιτέ- 
χναι οί μή μετέχοντες τοϋ διαγωνισμού. ;

Κατά τήν έσχάτως γενόμένήν έπανάόύασιν έν Αϊτή 
τών -Αντιλλών εναντίον ·τον· Προέδρου τής- Δημοκρατίας 
συνελήφθη καί έτουφεκίσθη ό Αΐτιανδ; ποιητής Μασσι- 
λδν Κοϊκοΰ, έργα τοϋ όποιου είνε τρία μυθιστορήματα ; 
ή «Λευκή», ή «Μιγάς» καί ή «Μαύρη»,άτινα είνε με
λέτα» τής γυναικεία; ιμυχής,τών διαφόρων φυλών.

Πΰρκαϊαί άπετέφρ'ωσαν τδ θέατρον Ντροϋρυ-Λαίϊν,εν 
τών μεγαλειτέρων θεάτρων τής ’Αγγλικής μητροπόλεως, 
καί. τδ μέγα θέατρον τοϋ Μάΐνιγκεν τής Γερμανίας.

Καλλιτεχνική έκθεσις θ’ άνοιξη τδν προσεχή μήνα έν 
Λιέγη, είς ήν θά συμμετάσχουν Γάλλοι καλλιτέχναι, εις- . 
Γερμανός, εις Δανός, είς Νορβηγός, εις ’Ισπανός, είς 
Ρώσοος, είς Καναδός, ακόμη καί εις Σέρβος. -

★ ··.> ■ ..............·':...........

'Ό άνδριά: τοϋ Σαίξπηρ θά άνεγερθή είς τό Πάρκ— 
Κρέζεντ τοϋ Λονδίνου διά διαγωνισμού ύπδ γλυπτών καί 
αρχιτεκτόνων έν ουνεργασίρ. Τά σχέδια πρέπει νά ύπο- 
βληθώσι μέχρι τής 1ης Μαρτίου 1909, τό δέ μνημεΐον 
πρέπει νά είνε έτοιμον κατά τόΐθίβ, δτε συμπληροϋται 
ή τριακοσιαετηρίς άπό τού θανάτου τοϋ Σαίξπηρ, Τό 
επταετές τούτο διάστημα δέν κρίνεται έπαρκές υπό τών 
αρχιτεκτόνων καί γλυπτών διά τήν κατασκευήν τοϋ μνη
μείου.’Ένεκα καλλιτεχνικών κωλυμάτων ανυπερβλήτων, 
ή ’Επιτροπή άπεφάσισε νά περιορίση τόν διαγωνισμόν 
μόνον μεταξύ τών καλλιτεχνών, τών όμιλούντων τήν 
’Αγγλικήν.

Θά όργανωθή παγκόσμιο; έρανος μέχρι τοϋ ποσοΰ 
τών 5 300,000 φρ., έξ ών τό ήμισυ θά δαπανηθή διά 
τό μνημεΐον καί τδ έτερόν ήμισυ θά μείνη ώς κεφάλαιον 
ύπδ τήν διαχείρησιν διεθνούς έπιτροπής, σκοπούση; τήν 
«προαγωγήν τών Σαιξπηρείων συμφερόντων».

★

Τδ Πολυτεχνεΐον προεκήρυξε διαγωνισμόν έκ τών 
τόκων τοϋ Άβερωφείου κληροδοτήματος πρδς αποστο
λήν είς Ευρώπην έπί μίαν τριετίαν έπί υποτροφία μη
νιαία 300 φρ. ένό; διπλωματούχου τής Σχολής τών 
μηχανικών πρός σπουδήν τής υδραυλικής καί ενός δι
πλωματούχου τής ζωγραφικής πρός σπουδήν τής αγιο
γραφίας, Ό διαγωνισμός θά ένεργηθή τήν 8ην Μαΐου.

Είχε προκηρυχθή καί έτερος διαγωνισμός έκ τοϋ 
Μποζείου κληροδοτήματος μεταξύ αποφοίτων τής Καλ
λιτεχνικής σχολής, άλλά τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας 
άνεκάλεσε τήν προκήρυξιν.

*
Τόν προσεχή μήνα γενήσεται έν Ρώμη μέγα γυναι- 

κεΐον ουνέδριον, δπερ θ’ άσχοληθή κυρίως ε’ι; τό ζή
τημα τής πατρότητος τών τέκνων.

*
Τδ νέον έργσν τοϋ Δ’ ’Αννοΰτζιο τδ «Ρόδον τής Κύ

πρου» έχει ύπόθεσιν καθαρώς ελληνικήν. Εινε ίλαρο- 
τραγφδία, ής ή ύπόθεσι'ς έξελίσσετάι εις τήν νήσον τής 
’Αφροδίτη;, τήν Κύπρον, περί τδν ΙΓ'. αιώνα μ. X. 
Ήρωΐς εινε μία γυνή έλευθέρων ήθών γεννηθεΐσα άπδ 
μίαν αιχμάλωτον καί τινα απόγονον τών Κομνηνών.

Ό κ. Σκιάς διώρίσθη έφορος τού μουσείου τής 
Άκροπόλεως άντί τού άειμνήστου Φιλίου καί προσωρι- 
νώς τοϋ μουσείου τής Έλευσΐνος καί δ κ. Σώτηριάδης 
έφορος τών έν ’Αττική καί Εύβοια αρχαιοτήτων καί 
προσώρινώς τών έν Αιτωλοακαρνανία.

Ίτ
Είς τό χωρίον Πυργετδς τοϋ Τυρνάβου εΰρέθη ένεπί- 

γραφος μαρμάρινη πλάξ άναγομένη είς τδ 400 π.Χ.έτος

Περί τοϋ υπέροχου Γάλλου τραγφδοϋ Μουνέ Σουλλύ, 
δστι; έπεσκέφθη τάς ’Αθήνας, δημοσιεύεται είς ' τδ 
τεύχος Μαρτίου τοϋ παρισινού περιοδικού «Je sals tout» 
έκτενέ; άρθρον, έν φ συγκρίνεται ή δύναμις τοϋ πρύ
τανεως τούτου τοϋ γαλλικού θεάτρου πρδς τήν τέχνην 
τοϋ διασήμου Τάλμα. Μιταξύ τών δύο μεγάλων καλ- 
λ'τεχνών μεσολαβεί μακρόν χρονικόν διάστημα, κατά τό 
όποιον ούδείς ήδυνήθη νά λαμπρύνη τήν γαλλικήν σκη
νήν όσον <5 Τάλμας' άλλ’ ήλθε τέλος ό Μουννέ Σουλλύ, 
δστις άπετέλεσε τήν δόξαν αύτής. «Μετά τόν Τάλμα, λέ
γει ό ορθογράφος, ή σκηνή τής «Comedie Franpaise» 
έμεινεν άνευ μεγάλων τραγφδών. Αί ίδέαι μετεστράφη- 
σαν. Όι ήθοποιδί ήρέσπβντο κατά προτίμή,σίν είς τό 
δραμα καί τό κοινόν επίσης. Άλλα καί διά ν’ άφοσιώθή 
τις άποκλειστικώς είς τήν τραγφδίαν δέον νά κατέχη, προ 
πάντων είς τήν έποχήν μας,καλλιτεχνικήν συνείδηοιν πολύ 
άνεπτυγμένην. Καί πρέπει ,νά φθάσώμεν είς τόν Μρυννέ 
Σουλλύ δια ναεΰρωμεν ήθοποιδν ίσον πρός τον Τάλμα καί 
μάλιστα ΐσωϊ υπέρτερου αύτοΰ; Έν πάθη περιπτώσει είνε 
και θά είνε αρχηγός καί ιδρυτής σχολής. ΔΓ αύτοΰ τό
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κλασσικόν καθίσταται νέον. ’Ενστερνίζεται δλην τήν 
ρόμαντικήν-όρμήν, συνηνωμένήν^μέ τδ αρχαίου■‘κ’άλλος. 
Όύδείς καλλίτερου αύτοΰ φέρει τόν ρωμαϊκόν έπενδύτην 
καί τήν ρομφαίαν. ’Ηδυνήθη νά έπίβάλη τήν πραγμα
τικότητα έπί τής σκηνής δημιουργόν ένα Οίδίποδα άλη- 
σμόνητον. Οΰτ ο ή τραγφδία μόνον δι' αύτοΰ καί τοϋ 
Τάλμα είδε τά; εύτυχεστέρα; ώρα; της. Καί όί καλλι- 
τέχται τοϋ μέλλοντος μόνον προ; τούς δύο τούτους διδα
σκάλους δέον ν’ άποβλέιμουν διά να λάβουν διδάγματα.

η
’Εν συνεδρία τοϋ ΡωσσίκΟΰ ’Αρχαιολογικού ’Ινστι

τούτου Κων)πόλεως ό κ. "Εμπερσολτ ώμίλήοε πσρί τής 
έθιμοτυπίας τών Βυζαντινών από τοΰ τετάρτου μέχρι 
τόϋ δεκάτου τετάρτου αίώνος. Κατά τδν έκτον αιώνα ή 
άνατολική έ'πϊδρασις ένισχύετάι, ίδίώς άπδ τής έπικοι- 
νωνίας μετά τής Περσίας. Άλλ’ ή έθιμοτυπία άνέπτύ- 
χθη τά μέγιστα κατά τόν δέκατου αίώνα.

. Είτα δ γραμματεύς κ. Ποντσέγκο άνέγνώσε τόυ απο
λογισμόν τοϋ’Ινστιτούτου. Κατά τό λήξαν έτος έδημο- 
σίευσε τούτο τρία τεύχη μετά τριών λευκωμάτων Τδ 
πρώτον περιέχει τά τών άνασκαφών έν Άμόμπφ Πλί- 
σκα, τό δεύτερον τό ιστορικόν τής Μονής τής χώρας 
τών Ζώντων καί τό τρίτον τόν κώδικά. Τό Ίνστίτοϋ- 
τον έδημοσίευσε προσέτι πληθύν έγγραφων σπουδαίων 
ύπό αρχαιολογικήν καί καλλιτεχνικήν έπόφΐν, κατηρτί- 
οθη δε καί κατάλογος τών φωτογραφιών ας συνέλεξε 
κατά τήν δεκατριετή ϋπαρξίν του τό ίδρυμα. Ή συλλογή 
αΰτη περιλαμβάνει πλείονάς τών όισχιλίων, ών τινες 
άναπαριστώσαι χειρόγραφα καί μνημεία εινέ έτι ανέκ
δοτοι.

*

Ή Πύλος ή ομηρική, ή πόλις τοΰ συνετού Νέστορος, 
ήτο τό θέμα δύο διαλέξεων, γενομένων εις τήν Γερμα
νικήν Σχολήν.

Ό κ. Δαΐρπφελδ ταξειδεύων μετ’ άλλων Γερμανών 
αρχαιολόγων άπό τή; ’Ολυμπίας πρός νότον πρός έξέ- 
τασιν τοϋ τείχους' τόϋ Σαμικοΰ καί τού παλαιοκάστρου 
τή; Καλυδώνος έν Τριφυλλίφ, όπου, ύπώπτευεν δτι θά 
ΰπήρχεν ή Πύλος τοϋ ’Ομήρου, έπληροφορήθη ότι έκεΐ 
που πλησίον παρά τό χωρίον Κακόβατον οί χωρικοί 
έξάγουσι λίθους πρός οίκοδομίαν. Πλησιάσαντες ε’ι; τό 
λατομεΐον παρετήρησαν μυκηναϊκόν μέγαν θολωτόν τά
φον σκαλευόμενον ύπό τών χωρικών. Έξετέλεσαν άνα
σκαφάς, αιτινες έβεβαίωσαν, δτι ύπήρχον τάφοι θολω
τοί, άνήκοντε; εΐ; τήν βασιλικήν οικογένειαν τής πό- 
λεως, ύπεράνω δε επί τής κορυφής λείφανα τοϋ άνα- 
κτόρου καί πέριξ τείχος.

Τό εύρημα ήτο σπουδαΐον, έπειδή πράγματι ή βε- 
βαίουμένη παρά τόν Κακόβατον μυκηναϊκή πόλις πρέπει 
νά είνε ή Πύλος τοΰ 'Ομήρου. Διά μακρών δ κ. 
Δαΐρπφελδ κατέδειξεν δτι ή Πύλος τοΰ Νέστορος δεν 
είνε ή μεσσηνιακή καί μέχρι; ημών δνομαζομένη Πύ
λος. ’ Ο Νέστωρ διηγείται, δτι νίκησα; τόνς Έπειονς 
ποτέ άπήγαγεν ώς λάφυρα πολλά κτήνη τών έχθρών 
αυθημερόν είς τήν πατρίδα του. Οί Έπειοί κατφκοιν 
τήν "Ηλιδα, άλλ’ έκεΐθεν μέχρι τής μεσσηνιακής Πύ
λου δ δρόμος είνε μακρότερος τών δύο ήμερών. Διά 
τούτους καί άλλους λόγου; ήδη δ Στράβων έτοποθέτει 
τήν Πύλον τού 'Ομήρου είς τήν Τριφυλίάν. Τον γεω
γράφον δε ακολουθών δ κ,. Δαΐρπφελδ φρονεί, δτι έπί 
'Ομήρου μέν καί παλαιδτερον ή Πύλος ήτο εις τήν 
Τριφυλίάν, όταν δέ έπήλθεν ή κάθοδος τών Δωριέων 
καί ή σχετική άναστάτώσις, οί κατοικοΰντε; τήν Πό
λον έκτισαν τήν πάλιν των κάτω είς τήν Μεσσηνίαν, 
όπου καί έμεινε τό όνομά τη; μέχρι σήμερον. Είς τήν 
Τριφυλίάν καί παρά τήν θάλασσαν έπρεπε νά ΰπήρχεν 
ή αμμώδης πόλις τοϋ Νέστόρός, ή ή μ ά θ ό έ σ σ a 
Πύλος. Καί έπειδή έκεΐ, παρά τδν Κακόβατον έφανε- 
ρώθη σπουδάία μυκηναϊκή πόλις, αρα έκεΐ ήτο ή Πύλος.

‘Ενδιαφέρον εύρημα είναι τά εΰρεθέντα εντός δωμα-
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τίου τίνος τον άνακτόρου σϋκα, εντός πίθων.Άρα δτι 
ή συκή έκαλΧιεργεϊτο κατά τό ΙδΟΟπ.Χ,ιίς τήνΈλλάδα,

Μετά, τόν κ. Δαϊρπφελδ, ώμίλησεν ό κ. Μύλλερ 
περί των εΰρεθέντων μυκηναϊκών άγγείων,κοσμημάτων, 
όχλων κ.λ.χ. κατα τάς είρημένας άνασκαφάς.

*Ή εν Μονάχη/ Ακαδημία των ’Επιστήμων άπένει- 
μεν έκ τών προσόδων τον κληροδοτήματος τοϋ Θερεια- 
νον 800 μάρκα εις τόν Δρα Δουδοβϊκον Hahn δια τό 
βιβλίον αΰτοΰ «Rom and Romdnismus im Grieehis- 
chen Ostenv 1500 μάρκα είς τόν καθηγητήν Κρουμ- 
βάχερ δια τήν έκδοσιν τοϋ δέκατου εβδόμου τόμου τοϋ 
Βυζαντινόν περιοδικού' 1000 μάρκα δια τήν επεξεργα
σίαν τοϋ υπό τοϋ Κρρυμβάχερ διευθυνομένου «Corpus 
des miltelgriechischen Urkuncdn»· 1000 μαρκα είς 
τόν εν Μονάχφ καθηγητήν Κάρολον Ράϊχσλδ διά τήν 
έξ ελληνικών αγγείων αντιγραφήν είκόνων προς συμπλη- 
ρωσιν τής υπό τοϋ Φουρτβάϊγκλερ ελληνικής αγγειογρα
φίας· 1000 μάρκα είς τόν έν Μονάχοι Δρα Βούρτιον 
προς έξακολούθησιν τών ΰπό τον Φουρτβαΐγγλερ εν 
Αίγίνη άρξαμένων άνασκαφών' 1500 μάρκα είς τον 
Σωφρόνιόν Εύστρατιάδην, διάκονον τον έν Βιέννη ορθο
δόξου, ναοϋ τοΰ Άγιου Γεωργίου, προς εκδοσιν τοΰ 
δευτέρου τόμου τών θεολογικών επιστολών τον Μι
χαήλ Γλυκά,

★

Ό κι Σωτηριάδης ώμίλησεν είς τόν «Παρνασσόν» 
περί τών Βυζαντινών ’Εκκλησιών άπό Κωνσταντίνου 
μέχρις ’Ιουστινιανού.

it
‘Εν τή βιβλιοθήκη τον Καρδοϋτσι, ήν άγοράσασα ή 

βασιλομήτωρ τής ’Ιταλίας Μαργαρίτα έχάρισεν είς τήν 
Βολωνίαν, εΰρέθησαν 60 φάκελλοι χειρογράφων έκδε- 
δομένων και ανεκδότων ποιημάτων, έν ■ οίς καί μετα
φράσεις τινές τοΰ 'Οβιδίου, θεωρούμενοι ώς αριστουρ
γήματα.

★

Έν Γερμανία άπέθανεν έν ήλικίη 94 έτών ό διάση
μος καθηγητής τής Φιλοσοφίας Έδουάρδος Τσέλλερ. 
Συνέγραφε πλεΐστα συγγράμματα, έν οίς τήν «Φιλοσο
φίαν τών Ελλήνων», τήν «ιστορίαν τής Χριστιανικής 
Εκκλησίας», «σπουδας επί τών έργων τοΰ Πλάτωνος», 
ιστορίαν τής Έλλ. φιλοσοφίας, Ιστορίαν τής Γερμανι
κής φιλοσοφίας άπό τής εποχής τοΰ Αεϊβνιτίου κ.λ,π. 
Ό Τσέλλερ έβασίσθη έπι τοϋ συστήματος τοΰ Έγέλου, 
δημιούργησε δε τήν Έλλ. φιλοσοφίαν διά τής έπιμε- 
λοΰς συναρμογής τών πηγών καί τής κριτικής έρεύνης.

*
Ή Σορβόνη τών Παρισίων έσχε κληροδότημα 4 

εκατομμυρίων φράγκων, οί τόκοι τών οποίων θά χρη- 
σιμεύσωσιν ώς έτησία έπιχορήγησις 5 χιλ. φράγκων 
εις νέους έπιστήμονας, ίνα έπιδοθώσιν είς έρευνας τιμώ- 
σας τήν επιστήμην έπ’ άγαθφ τής άνθρώπότητος.

★

Έν τή ‘Αρχαιολογική 'Εταιρία 'Αθηνών ό έφορος κ, 
Στάης ώμΐλησε περί τών ΰπ’ αΰτοΰ γενομένων εν τφ 
Σουνίφ ανασκαφών, δι’ ών κατέδειξεν δτι ό νομιζόμε- 
νος ναός τής Σουνιάδος ’Αθήνας ήτο τοϋ Ποσειδώνος, 
ίδρυθείς καθ’ δν χρόνον ίδρύθη καί δ Παρθένων. 'Ο 
κ. Στάης άνέσκαψε καί έτερον ναόν μικρότερον δσ,τις 
άναμφιβόλως εινε <5 τής 'Αθήνας. Τά εΰρεθέντα δε δύο 
κολοσσιαία μαρμάρινα αγάλματα, παριστώσιν, ώς ήθέλησε . 
νά απόδειξη, τόν Ποσειδώνα.

Ό κ. Ρωμαίος ώμΐλησε περί τών έν Τεγέφ έρευνών.
★

Έργάται σκάπτοντες έν ιφ προαύλιο) τών εργοστα
σίων ’Αεριόφωτος, άνεΰρρν δύο αρχαία ανάγλυφα. Τό 
μέν, παριστφ γυναίκα καθημένην, προς ήν θεραπαινίς 
προσφέρει πυξίδα,ένφ όπισθεν τής καθημένης έτέρα γυνή 

ΐσταται έχουσα τάς χεϊρας επί τοΰ ερεισίνωτου τής 
έδρας. Τό δέ, παριστή δύο ανδρας μετά γυναικός είς 
στάσιν δεξιώσεως.

Ό ζωγράφος κ. Ροϊλός, δστις διαμένει έν ’Αγγλία, 
έξελέγη εταίρος τής 'Ακαδημίας τών Τεχνών τής Αι- 
βερπούλ, τής όποιας προεδρεύει ό Hall Neale καί μέλη 
είναι οί μεγαλύτεροι καλλιτέχναι τής ’Αγγλίας.

it
Άπέθανεν ό έπιφανής φιλόλογος καί ερμηνευτής επι

γραφών Κίργωφ, δστις έξέδωκε τάς προ Εΰκλείδου 
άττικάς έπιγραφάς. ’Επίσης άπέθανεν ό αξιωματικός 
Φόν Μαρρέ, δστις είργάσθη έν Αευκάδι προς καταρτι
σμόν αρχαιολογικών τοπογραφικών σχεδίων, ώς βοηθός 
τοΰ κ. Δαϊρπφελδ.

,*
Ό έν Άθήναις άποθανών Σπυρίδων Μπαλτάτζής, έξ 

’Ηπείρου,άφήκεν ολόκληρον τήν έξ 700,000 δραχμών 
περιουσίαν του είς τό Εθνικόν Πανεπιοτήμιον.

it
Έν τφ ’ίβδείφ ’Αθηνών έδόθη θανμασία (οδική 

συναυλία Μόζαρτ. Διά πρώτην φοράν τό ίβδεϊον εύρέθη 
πάνοπλον. Παρέταξε μουσικήν δύναμίν 147 εκτελεστών, 
ορχήστρας καί φδικοΰ χοροΰ. Ή ορχήστρα διευθυνο- 
μένη, μετά τήν έξ 'Αθηνών πρόωρόν άναχώρηοιν τοΰ 
Ρέττιχ, ΰπό τοϋ κ. S tcerdote, έπαιξε τήν εισαγωγήν 
τοϋ Don Zuan, καί τήν είς sol έλασσον συμφωνίαν, 
ής τό Menuetto άπεδόθη μέ πολύ δυνατόν χρωματισμόν. 
Ό χορός έψαλ/ε κατανυκτικώτατα λατινιστί τό Aoe 
verutn corpus καί άπό τό Requien τό Dies irae, μέ 
μονφδοΰς τάς δεσποινίδας Πλέσκα, Πετροπούλου καί 
τούς κ. κ. Κααπίσην καί Βόλτσην. Ό χορός, πρώτην 
φοράν έμφανισθείς τόσον άρτιος ένεποίησεν άρίστην έν- 
τύπωσιν, ψάλλας άρμονικώτατα καί άπταίοτως.

it
Άπέθανεν έν τή άκμή τής ηλικίας ό Κώνστ. . Μα- 

κρής, τελειόφοιτος Βυζαντινών σπουδών έν Βρυξέλλαις 
καί Παρισίοις, δημοσιεύσας πλείστας έντυπώσεις έκ 
περιοδειών καί μελέτας.

it
’Εν τή *Αμερικανική ’Αρχαιολογική Σχολή' ώμίλησεν 

ό εταίρος Smith περί τών έν Κορίνθω έπιγραφών τον 
έτους 146 π. X., έν αΐς πέντε μέν έπιγραφαί τοΰ Γ 
αίώνος φέρουσαι τό Κορινθιακόν άλφάβητον, άλλη δέ 
φέρουσα τό δνομα άγνωστου μέχρι τοϋδε γλύπτου, του" 
Άρίστωνος. Εΐτα ή δεσποινίς Gardiner : έποιήοατο 
σπουδαιοτάτην άνακοίνωοιν περί τοΰ έν Δελφοϊς αναθή
ματος τοϋ δυνάστου τών Φαρσάλων Δαόχου, άντιφρο- 
νοϋσα προς τόν Όμώλ ώς προς τήν άναπαράστασιν τοΰ 
συμπλέγματος τοΰ άναθήματος, ώς άποτελουμένου έξ 
7 αγαλμάτων. Έν τέλει <5s ο καθηγητής κ. Clapp 
έπραγματεύθη περί τοϋ κοσμητικού έπιθέτου, δπερ ό 
Πίνδαρος αποδίδει είς τάς ίΑθήνας, άποκαλών αύτάς 
«λιπαρός ’Αθήνας», ϊσχυρισθείς δτι ή λέξις ^λιπαρός» 
δέν δύναται νά έρμηνευθή οϋτε «πλούσιος», οντε «γόνι
μος», επίθετά ήκιστα άρμόζοντα εις τό πετρώδες έδα
φος τών ’Αθηνών, ούτε «έλαιοβριθής», άΗά «πλήρεις 
φωτός» ,

Έν τή Γαλλική αρχαιολογική σχολή ό κ. Άνδρεάδης 
έκαμεν ένδιαφέρουσαν άνακοίνωοιν περί τών οίκονομι- 
κών τή, Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 'Ανέπτυξε τά κατά 
τό δημόσιον οίκον μικόν σύστημα τοΰ Βυζαντίου καί 
έδωκε περιέργους πληροφορίας περί τής οικονομικής 
άκμής καί παρακμής τής Αύτρκρατορίας. Ειτα ώμίλη ■ 
σεν ό κ.Όλλώ περί τών, άξιωμάτων καί τίτλων είς δια
φόρους άρχαίας αύλάς ναι τής όμοιότητος αΰτών προς 
τάς τών σημερινών χρόνων.

Έν τή Αυστριακή Άρχ. Σχολή δ κ. Δαϊρπφελδ ώ- 
μΐληοε περί τοϋ ναοϋ τής "Ηρας έν ’Ολυμπία καί ό κ. 
Έμπερδέϋ περί πωρίνων γλυπτών τής Άκροπόλεως.

Η A. Β. Υ. Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ

φέρουσα τήν ειΐνίκην ενδυμασίαν
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— ONEIPON KAI ΕΥΧΗ -

INAI ή παραμονή τής πρωτομαγϊάς.
Τήν πόλιν διασχίζουν όμιλοι νέων 

μαραμμένων, άπδ τούς οποίους λεί- 
πει ή ζωή,— ή χαρά,— και περα
σμένων όμιλοι.

’Ίσως ο! δεύτεροι νά είναι εύθυ- 
μότεροι τών πρώτων, διότι αυτούς 
τούλάχιστον δέν φωτίζει τδ αμφί
βολον, τδ τρεμοσβΰνον φώς τών ελ
πίδων, άλλα τών αναμνήσεων τδ 
φώς τδ διαρκές, τδ όποιον θαμβό, 
θολό, θά χύνη τάς άκτϊνάς του 
καί θά διαλύη τά σκότη, καί θά

σβύση μόνον, όταν αυτοί δέν θά υπάρχουν.
Καί οί διάφοροι δμιλοι, σοβαροί ή σκυθρωποί, 

μέ τραγούδια χωρίς ευθυμίαν, φαιδροί, πλημμυ
ροΰν τούς δρόμους, ποΰ φέρουν είς^ξοχάς καί εις 
ανθοστολισμένους κήπους, άλλοι μ,έ άμάξία, άλλοι 
πεζοί καί άλλοι, — αυτοί εινε σχετικώς οί πλέον 
άνοιχτόκαρδοι,—μ,έ σούστες.

Δέν ήθελε νά άναμιχθη μ,έ τδ πλήθος, μέ τδ ό
ποιον δέν τήν συνδέει τίποτε, ού’τε νά έμενε μόνη, 
κλεισμένη είς τδ σπήτι" καί εύρίσκεται μακράν τοΰ 
κόσμου ποΰ εορτάζει τόσον πεζά τήν πλέον ποιητι
κήν εορτήν, είς τδν ώραϊον κήπον, που αυτή έδ,ϊά- 
λεξεν.

Εινε υψηλά αύτδς ό κήπος" σχεδόν μεταίωρος. 
Ό θόρυβος ό πεζός, άπό τδν όποιον αντηχεί ή 
πόλις, φθάνει έως εκεί έξιδανικευμένος.

Καί ομοιάζει πότε μέ φλοίσβον άκρογίαλίοΰ, 
πότε μέ ψίθυρον δάσους καί πότε σάν παράπονο ψυ
χών γέα άφθαστα ιδανικά...

Καί είναι ολόφωτος.
Καμμία σκιά δέν ήμπόρεσε ποτέ καθόλου τδ φώς 

του νά σκοτίση.
Έδώ άνθισαν καί θάλλουν άκόμη καί θάλλουν 

αιώνια. . . τά ώραιότερα πνευματικά άνθη, ποΰ οί 
ποιηταί των είς μαρμάρινες αρμονίες έφύτευσαν καί 
μεταξύ των θά προεξέχη ώς στέμμα ή υπέρ- 
τ ά τ η ά ρμ ο ν ί α, τ δ π ά ν α γ ν ο ν ά ν- 

6 ος, τ δ άνθος άνθέων, ό ν α δ ς τής 
Παρθένου.

Έδώ είναι ό κήπος τής αιώνιας άνοίξεως. Έδώ 
είναι ή πηγή τοΰ άνεσπέρου φωτός.

Ή γίγας ψυχή τών ερειπίων κρατεί υπερήφα
νος τήν δαδα της, ποΰ ή βαρεία, ή βάρβαρος Σκιά 
δέν είμπόρεσε μέ τδ ορμητικόν πέρασμά της νά 
σβύση, καί χύνει χειμάρρους φωτός είς όλον τδν 
εύγενή κόσμον, τδν κόσμον τδν πνευματικόν.

Μέ ίεράν συγκίνησιν έρχεται καί άφίνει είς τά 
ίχνη τοΰ λίθου, όπου έστέκετο ή θεά, ολίγα άνθη, 
—έλάχιστδν δείγμα αγάπης, λατρείας καί ενθου
σιασμού, ποΰ πλημμυροΰν τήν ψυχήν της.

’Ίσως νά τά έδέχθη μ.έ εύμένειαν ή θεά μαζύ 
μέ τήν προσευχήν της, καί τής έστειλε δι’ αντα
μοιβήν ώραϊον δνειρον ..

Τώρα κάθεται ει’ς μίαν άκραν τής δυτικής πλευράς. 
Ό "Ηλιος κατεβαίνει άργά-άργά μέ μεγαλεΐον. 
Είς τον δρόμον του συναντά ένα πελώριον σύν

νεφο, τδ σχίζει είς άπειρα κομμ,άτια, καί ενώ αύ
τδς κρύπτεται όπίσω άπδ τδ μ-γαλείτερον, τδ πυ
κνόν, τά διαφανή, ποΰ τριγυρίζουν γύρω του, χρυ
σίζοντας ροδίζουν, πορφυρώνονται, καί ταξειδεύουν 
μ,έσα είς τδ φώς, σάν τάγματα αγγέλων, σάν ψυ- 
χαί ’ς τδν κόσμον τδν ιδανικόν. (

Κάτω απδ τδ πυκνόν τδ γαλανόφά^ον σύννεφο 
μέ τής χρυσές δαντέλλες, περνούν αί ^άκτΐνες τοΰ 
Ήλιου είς δέσμας χωριστάς, σάν σχήμα αγίου 
πνεύματος καί χαϊδεύουν έκεϊ ένα βουνό διάφανο, 
έδ "> τδν ελαιώνα, άλλοΰ ένα αγρόν.

Άπδ τάς ήρέμους γραμμάς τών. σαπφειρινων ο
νείρων—βουνών, ποΰ κυκλώνουν αρμονικά τδν ο
ρίζοντα, μία σιγή βαθε’ά - βαθείά, σάν προσευχή 
ανεβαίνει.

Πλησιέστερα οί λόφοι,ποΰ μόλις πρδ ολίγου έχα
σαν τά ρόδινα ενδύματα, ποΰ τούς ΰφαιναν αί νύμ.- 
φαι τών ασφοδέλων, ελαφρότατα πράσινοι χρυσο- 
μειδιοϋν.

Έκεϊ κοντά είς τήν Πνύκα, κάτω από τδ αστε
ροσκοπείου, εινε λόφος ποΰ τώρα μόλις άφιέρωσαν 
είς τήν θεάν Αθήναν, τήν «Ά θ η ν α ν — Ύ- 
γ ι ε ία ν».

Μία χρυσή δέσμη ακτινών Ήλιου εκτείνεται 
πρδς έκεϊνο τδ μέρος καί χαράσσει ένα δρόμον 
όλόφωτον.

Είς τδ κέντρον τοΰ λόφου ύψώνεται τδ άγαλμα 
τής θεάς" γύρω της άλσος απδ αγριελαίας καί 
πεΰκα χύνει είς τήν ατμόσφαιραν ζωογόνον άρωμα.

Δέν είναι έρημος αύτδς ό δρόμ.ος" μέσα είς τδ 
φώς προχωρεί στοϊχος νέων. Περιπατούν ελαφρά, 
μέ εύγένειαν καί χάριν.Τά σώματά των δέν σφίγ
γουν σιδηρά, τά φορέματά των δέν δίδουν τδ σχή
μα είς τδ σώμα, άλλ’ αύτά λαμβάνουν άπδ έκεϊ- 
να τάς ώραίας γραμμάς καί χύνουν επάνω των 
τήν ποίησιν τών ωραίων πτυχών των.

Δέν έχουν σκοτεινά χρώματα τά φορέματα αύτά, 
αλλά φαιδρά, καί άρμονίζονται μέ τήν έκφρασιν 
τοΰ προσώπου των, ποΰ ζωγραφίζει όλην τήν χα
ράν, ποΰ αισθάνονται απδ τήν ζωήν, διότι ή ζωή 
των είναι ώραία.

Τά διάφορα όμως χρώματα δέν συγκρούονται αρ- 
λεκινικά. Ταξινομημένα μ,έ αρμονίας Τριδος εί
ναι δια τήν όρασιν ώραία μουσική.

Καί φωτοπόροΰν αί νέαι μ.έ τδ ανθινον φορτίου 
των, έλαφραι—έλαφραι,σάν τάΊριδοχρυσωμένα συν
νεφάκια γύρω είς τδν "Ηλιον, καί κυκλώνουν τδ 
άγαλμα τής ’Αθήνας, τδ στεφανωμένον μ.έ θείαν 
αίγλην.

Ό Ήλιος έπέρασε κάτω άπδ τδ πυκνό σύννεφο 
καί σκορπίζει τής τελευταίες ζωηρότατες λάμψεις 
του" καί μέσα είς τής φλογόχρυσες αρμονίες, που 
μέ μεγαλοπρέπειαν χύνονται γύρω του, μία μελφ- 
δία εύγενική καί άπλή κυριαρχεί : ό ύμνος ποΰ 
εξέρχεται απδ τά αγνά χείλη τών παρθένων πρδς 
τήν παρθένον ’Αθήναν.

Ό Ήλιος πέρνα όπίσω άπδ τδ σαπφείρινο βουνό 
καί σιγά σιγά χάνεται...

Τδ βάθρον τής θεάς πλημμυροΰν κύματα άν
θέων — προσφορά τών παρθένων. Τά σύννεφα τα 
απώτερα χρυσίζονται αίφνιδίως. Οΐ παρακολουθοΰν- 
_τες τήν εορτήν λαμβάνουν άπδ τούς πόδας τής θεάς 
έν άνθος, ενα κλαδίσκον είς άνάμνησιν καί στολί
ζουν τδ στήθος.

Ό Ήλιος έδυσε" τδ φώς του έξεψύχισεν καί ή 
ώραία οπτασία έχάθη...

Ή φύσις σκιασμένη άπδ τδν γαλανόφαιον πέπλον, 
ποΰ άρχίζει ν’ άπλώνη επάνω της ή αττική ε
σπέρα καί τδ σφύριγμα τών φρουρών τήν φέρουν 
είς τήν πραγματικότητα.

Καί τώρα μία εύχή άνέρχεται άπδ τά βάθη τής 
ψυχής της, εύχή ποΰ τήν φωτίζει άμυδρά κάποια 
ελπίς, όπως τδν φαΓον ορίζοντα μία άντανάκλασις 
τών άκτίνων τοΰ Ήλιου, ποΰ στεφανώνει πάλιν 
τά ώραϊα άϋλα βουνά μέ αβρές ροδινότητες όλο 
μυστήριον Ήοΰς...

Καί ή εύχή της είναι : Νά άνατείλη ημέρα ποΰ 
οί λάνρεις τής Θεάς νά είναι άρκετοί, ώστε τδ 
χρυσό της δνειρον,—αύτή ή ώραία εορτή, ποΰ είδε 
μέσα είς μίαν δέσμην άκτίνων Ήλιου,-νά πραγμα
τοποιηθώ

Ναί, ·— σκέπτεται, ένφ κατεβαίνει τδν ώραϊον 
έλικοειδή δρόμον—ύ π ά ρ χ ε ι, καί πρέπει νά 
έκδηλωθη μία αριστοκρατία αισθημάτων καί πνεύ
ματος, είς τήν οποίαν τοιαυται έορταί, δχι μόνον 

νά μή φαίνωνται γελοϊαι, αλλα να θεωρώνται ανάγ
κη ψυχής.

Πρέπει νά τινάξωμεν άπ’ επάνω μάς τδν βαρύν 
μανδύαν τής πεζότητος, ό όποϊος μάς σκεπάζει άπδ 
κεφαλής καί μάς κρύπτει τούς κόσμους τούς ώ- 
ραίους, τούς φωτεινούς κόσμους.

Πρέπει νά δημιουργήσωμεν έορτάς ώραίας" πρέ
πει οί νέοι τούλάχιστον τής μελλούσης γενεάς 
να έχουν ζωντανά ώραϊα παραδείγματα.

’Έχομεν άνάγκην ενθουσιασμού, χωρίς τδν ό
ποιον έργα μεγάλα, μεταρρυθμίσεις ώραϊαι δέν γί
νονται.

Έχομεν άνάγκην ποιητών καί καλλιτεχνών 
μέ εύγενή ιδανικά, διά νά άνυψωθή τδ φρόνημα 
καί νά άναπτυχθη καί γενικευθη τδ αίσθημα τοΰ 
καλού.

”Ας αρχίσωμεν να λατρεύωμεν όπως οί πρόγο
νοί μας τήν φύσιν. Τότε μόνον θά αναγεννηθώμεν 
πνευματικώς καί ηθικώς" τότε μόνον θά γίνωμεν 
ώραϊοι — Έ λ λ η ν ε ς. Καί μέ τδ παράδειγμα 
εκείνων ώς οδηγόν, χωρί; γελοίους πιθηκισμούς, 
άς βαδίζωμεν εμπρός, πάντοτε εμπρός, 
πάντοτε υψηλά.

Κάτι τι τής λέγει ότι αύτδ θα γείνη μίαν 
ημέραν .. ’Ίσως αί λάμψεις, π,οΰ σχίζουν τώρα ζω- 
ηρότεραι τδν πέπλον τής Εσπέρας, καί χρυσαϊ αύ- 
ταί, καθώς υψώνονται είς διαφανείς δέσμας επάνω 
είς τδ κυανοΰν άπειρον, φαίνονται ΰποπράσιναι σάν 
άκτϊνες Έλπίδος. .

Καί . φεύγει γρήγορα, πριν τήν φθάση ή νύξ, 
τήν όποιαν άπδ τδ αντίθετον μέρος διακρίνει νά 
βαίνη γοργή. .

ΜΟΙΡΑΤΑ
Πρώτη Matov 1907.

Ο,ΤΙ ΦΟΒΟΥΜΑΙ

Ίέν τδν φοβούμαι τδν διαβάτη

Πού την καρδιά σου θά μον πάρη'

Τδ σιδερένιο Κάστρο της αγάπης μας

Δέν τδ τρομάζουνε οι Κουρσάροι.

Ούτε τδ θάνατο φοβούμαι

Πυϋ τά ματάκια Σου θά κλείση

Μαζί αγκαλιασμένα τά κορμιά μας 

Τοϋ τάφου ή πλάκα θά σιρα/.ίση.

"Ο,τι φοβούμαι εϊνε τδ Άναπόφευγο

Ποΰ την Αγάπη συντροφεύει,

Είνε δ Κόρος ποΰ αθώρητος

Κάθε χαρά παραμονεύει.

• LALO DE CASTRO
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Διδασκαλία της (^Αντιγόνης» νπδ τω
ν μαθητριώ

ν τον Άρσακείον.



ΚΗΔΕΙΑΙ ΙΕΡΕΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ,

κλήρος τής 'Ελληνικής 
χώρας κατά παλαιοτέ- 
ρας έποχάς θερμοτέρας 
εύσ.βείας, ύπήρξε δΓ άς 
παρεΐχεν εκδουλεύσεις 
έκκλησιαστικας και έθνι- 
κάς, άντικείμενον έξαι- 
ρέτου παρά τφ λαώ ση
μασίας. Οί ύπδ τήν μα

κραίωνα δουλείαν στένοντες ομογενείς πρωτίστως 
έπι τήν Θείαν αρωγήν έναπέθετον τάς περί τής 
του ι ένους άναστάσεως ελπίδας, καί ή ’Ορθοδοξία 
και ό Ελληνισμός συνεβάδιζον συναγωνιζόμενα, 
συναμυνόμενα καί συναθλοΰντα. Έν τφ πολυσε- 
λίδφ τοΰ "Εθνους μαρτυρολογίο) πλεΐστοι.. δσοι 
κληρικοί ανέγραψαν τδ μακαριστόν αυτών δνομα 
δια τών τιμίων αυτών αιμάτων. Ή εκκλησία ώς 
μήτηρ φιλόστοργος έκηδ-.μόνευσεν έπι αιώνας τά 
απορφανισθέντα τέκνα τοΰ τηληπαθοΰς Γένους. At 
ίεραί Μοναί έγένοντο καταφύγια έν τοΐς διωγμοϊς 
και ταΐς ταλαιπωρίαις, έστίαι γραμμάτων καί πα
τριωτισμού’, καί οί ιερείς ού μόνον ιερουργοί, αλλά 
καί διδάσκαλοι τών ελληνικών γραμμάτων καί 
κήρυκες τής πίστεως, προ πάντων δέ έργοις υπο
δείγματα ού μόνον θρησκευτικών, άλλα καί κοινω
νικών καί ατομικών αρετών, παιδαγωγοί ούτως εν
τεύθεν έκ τών κυριωτέρων τής θρησκευτικής καί 
εθνικής τών ποιμνίων αυτών μορφώσεως. Διά τούς 
ύπδ τής ιστορίας βεβαιουμένους λόγους τούτους, 
δικαίως έξαιρετική υπήρξε καί υπάρχει ή προς τήν 
Εκκλησίαν αγάπη καί εύγνωμοσύνη τών Ελλή
νων, δι ο παν τδ άφορών είς τε εκείνην καί τούς 
λειτουργούς αύτής, ήγειρεν ά ίποτε θερμότατου τδ 
ένδιαφέρον, καί παρεΐχεν άφορμάς ζωηρών έκδηλώ- 
σεων σεβασμού καί εύλαβείας. Ό λαδς τούς ιερείς 
είχε ποιμένας καί προστάτας διδασκάλους, διαιτη- 
τάς και συμβολαιογράφους, ένόμιζε δέ αύτούς πε- 
ποιθότως ανθρώπους του Θεοΰ καί έν δόξη άγιό- 
τητος τελευτώντας καθώς καί έν τή ζωή θείου 
πνεύματος καταγώγια, τούτων ένεκα καί τά κατά 
τας κηδείας αυτών είχον εξαιρετικόν δλως χαρα
κτήρα διά τε τήν ιερότητα τοΰ κηδευομένου, τήν 
μεμνήν μεγαλοπρέπειαν τής τελετής, τδ σπάνιον 
γεγονός, τήν εύσεβή προθυμίαν τοΰ λαού καί τδ 
κατά πολύ διαφέρον άπδ τά έν θανάτοις κοσμικών 
τελούμενα.

* Έκ τοϋ περί εϋίμων Κεφαλληνίας κεφαλαίου τόϋ 
ανεκδότου Γ'.<τόμου τοϋ ήμετέρου πονήματος «Κε- 
^>αλληνιακμ Σύμμικτα»,

Μετεβλήθη σαν έκτοτε αί πολιτικοί καί κοινωνι
κοί συνθήκαι, ήρξαντο σπειρόμεναι υλιστικά! θεω
ρία!, δ κλήρος διά τήν ’λλειψιν τής δεούσης περί 
αύτοΰ προνοίας έν πολλοΐς κατέπεσεν, άποβαλών 
τδ παλαιόν αύτοΰ γόητρον, άλλά τά έθιμα έτι σώ
ζονται και λαλοΰσιν δ,τι ή ιστορία καί ή παράδο- 
σις διέσωσαν, έξαιρέτως μάλιστα έν ταΐς έπαρχίαις.

Τα έν θανάτοις έθιμα τής νήσου περιγράφοντες 
ιδιαίτερόν, δια τδ (εξαιρετικόν, ποιούμεθα λόγον 
περί τών κηδειών τών ιερέων, έπιχειροΰντες ίνα 
δώσωμεν καί πιθανάς έρμ.ηνείας ε’ίς τε τά διατεταγ
μένα καί τά πρόσθετα, άξίαν δέ λόγου νομίζομεν 
τήν άναγραφήν λύτών, τδ μέν ώς δηλωτικήν τοΰ 
έπικρατοΰντος έ'τι σεβασμού πρδς τδν κλήρον, δσ- 
τις ήδύνατο άλλως έχόντων τών κατ’ αύτδν μεγί- 
στην ν’ άσκή έπιρροήν έπι τής θρησκευτικής μ.ορ- 
φώσεως καί τής κοινωνικής ηθικής, έξαίρετος εθνι
κός παράγων γιγνόμενος, τδ δέ διότι δυνατόν τά 
περί ών ό λόγος έ'θιμα, ίνα ώσι λείψανα παναρ
χαίων αγνώστων κανονισμών καί εθίμων τής έκ 
κλησίας, καί δοθή άφορμή είς ίστορικάς έρεύνας 
παρά τοΐς παρ’ ήμΐν άρχαιολογοΰσιν.

Καί δή ίερέως τίνος πρδς Κύριον, έκδημ.ήσαντος, 
ιερείς μόνον αναλαμβάνουσιν εύθύς τήν τοΰ νεκρού 
ετοιμασίαν. Έξαπλοΰσι τότε τδ γυμνόν πτώμα έπι 
ψάθης έστρωμένης έπι τού δαπέδου, καί άλείφου- 
σιν αύτδ δι’ ελαίου άπδ τής κανδήλας τοΰ εικονο
στασίου τοΰ οίκου. Ό νεκρός περιβάλλεται μόνον 
ύποκάμισον καί ούχί σάβανον, δπερ .εινε άπαραίτη- 
τον είς τούς κοσμικούς. Ένδύουσιν ειτα αύτδν ά- 
πασαν τήν ιερατικήν στολήν μετά τοΰ καλυμαυχίου, 
τδ δέ πρόσωπον καλύπτουσι διά τοΰ αέρος, έπι δέ 
τοΰ στήθους τιθέασι τδ ιερόν εύαγγέλιον. Αί χεΐ- 
ρες δέν συναρμόζονται σταυροειδώς ώς αί τών κο
σμικών, αλλ’ή μέν δεξιά εύλογεΐ, ή δέ άριστερά 
άπτομένη τοΰ Εύαγγελίου, φέρει σύναμα τεμάχιον 
καλάμου, είς τδ άκρον τοΰ οποίου έν σχισμάδι 
παρεμβάλλεται δέλτος, έφ’ ής γράφεται ή τελευ
ταία τής λειτουργίας τοΰ Χρυσόστομός εύχή: «Τδ 
πλήρωμα τού νόμου καί τών προφητών σύ ύπάρ- 
χων» κλπ. Όλη δέ ή ετοιμασία γίγνεται τών κω
δώνων πενθίμως κρουομένων καί τοΰ Άμώμου ά- 
ναγινωσκομένου. Ό νεκρός ύπτιος τίθεται έπι εύ- 
τελοΰς φορείου, κοινώς ξυλοκρεββάτου καλουμένου, 
δπερ πρδ τών νΰν φερέτρων ήτο κοινόν διά 
πάσαν τάξιν καί ήλικίαν, τανΰν δέ μόνον έν 
χρήσει εί; κηδείας κληρικών. Έν Άργοστολίφ 
δέν συνειθίζεται τδ έν λόγφ φορεΐον,άλλά τά φέρε
τρα. Τούς ίερομονάχους άλλοτε ένεθρόνιζον έπι έ
δρας τοΰτο δμως άπδ τοΰ τελευταίου κηδευθέντος 
ούτως άρχιμανδρίτου Γερ. Σολομού κατηργήθη 
καί μόνον έθίζεται είς άρχιερεΐς. Τοΰ νεκρός έτοι- 

μασθέντος, αίρεται τδ φορεΐον, συμπορευομένων 
τεσσάρων ιερέων κατά τά τέσσαρα άκρα αύτοΰ, καί 
φέρεται έν οίαδήποτε ώρα.τής ήμέρας ή τής νύ
κτας εύθύ προς τον ναόν (1), ψαλλομένης τής 
δοξολογία , τοποθετούμενου πρδς τδ μέρος τοΰ νάρ- 
Οηκος, άρχεται δέ άμέσως ή ανάγνωσες όλων τών 
ευαγγελίων ύπδ ιερέων ή διακόνων έκ περιτρο
πής. Κατά τήν παννυχίδα εύλαβείας χάριν πλεΐ- 
στοι διανυκτερεύουσιν έν τφ ναώ, χρέος δέ θεω- 
ροΰσιν.οί κάτοικοι πάντες σχεδόν νά μεταδώσι και 
άσπασθώσιν τήν χιΐρα τοΰ νεκροΰ ίερέως. Τήν 
πρωίαν ψάλλεται ό δρθρος, μεθ’ ον τελείται επι
μνημόσυνος λειτουργία παρ’ όλων τών έκεΐ ιερέων, 
μεθ’ ήν ό νεκρός έκφέρεται μετά πομ.πής καί έπι- 
σημότητος άνά τάς οδούς τής πόλεως ή τής κώ
μης, τεσσάρων ιερέων λαμπαδοφόρων ίσταμενων έ- 
κατέρωθεν τοΰ φορείου άνά δύο. Μετά τήν είς τδν 
ναόν έπιστροφήν, ψάλλεται ή είς ιερέα κατά τα έν 
τφ ίερώ εύχολογίφ διατεταγμένα νεκρώσιμος ακο
λουθία, ιερέων ψαλλόντων καί ίερέως κανοναρχοΰν- 
τος. Εί δέ και πρδ πολλοΰ ή Ίερα Σύνοδος διέ
ταξε ν ίνα καί είς νεκρούς κληρικούς ψάλληται ή τών 
κοσμικών άκολουθία, ένδύηται δέ δ νεκρός τοΰ μέν 
άρχιέρέως τδ ωμοφόριου καί τδ έπιτραχήλιον μόυου 
μετά τής ποιμαυτικής ράβδου, τοΰ δέ ίερέως το ε- 
πιτραχήλίου μόυου μετά τοΰ αέρος είς τδ προσώ
που, οί ιερείς ήμ.ώυ κάλλιστα πράττοντες, δέυ συυε- 
μορφώθησαυ πρδς τά διατασσόμευα, πρδ παλαιώυ 
έθίμωυ καί εκκλησιαστικών τύπωυ τεθεσπισμέυα 
άπδ τώυ βυζαντινών έ'τι χρόυωυ. "Αλλοτε έυ Άρ- 
γοστολίφ μάλιστα, ήτο έν χρήσει καί έκτενεστέρα 
τής νΰν άκολουθία, μετά δώδεκα εύαγγελίων και 
άποστόλων, πόνημα τοΰ ίερέως Ίωάννου Βαπτι- 
στοΰ Κιγάλα έκδοθεΐσα τδ 1691 έν Βενετία και 
τδ δεύτερον πρδ τεσσαρακονταετίας ύπδ του ίερέως 
Νικ. Πολάνη έν Κεφαλληνία φέρουσα τίτλον «έξο- 
διαστικδν τών ιερέων». Άλλά τοσαύτη ήτο ή πρδς 
τούς ιερείς εύλάβεια, ώστε καί τήν νΰν έν χρήσει 
άκολουθίαν έμήκυνον διά προσθηκών. Καί δή προ- 
σέθηκαν παλαιότεροι ιερείς έξ άρχαίων χειρογρά
φων, ώς έ'λεγον, παραλαβόντες, τροπάρια ίκανα, 
ψαλλόμενα έπι τοΰ ήχου τής Γ' στάσεως τοΰ έπι- 
ταφίου θρήνου, έπικλητικά τών πρεσβειών τής 
Θεοτόκου, τών άποστόλων, τοΰ Προδρόμου, τών 
άρχαγγέλων, τών μαρτύρων, τών ιεραρχών, τών 
όσιων, τών χορειών άγιων γυναικών κλπ. ύπέρ τοΰ 
κοιμ,ηθέντος (2). Κατά δέ τήν ώραν τής ταφής έν 
Άνωγη ίερεύς πρδ τοΰ τάφου άναγινώσκει τδ β' 
εωθινόν εύαγγέλιον, έν Λειβαθοΐ δέ τδ τής άναστά- 
σεως τοΰ Λαζάρου.

Κατά τήν ώραν τοΰ τελευταίου άσπασμοΰ δ νε
κρός άποκαλύπτεται, κοί μόνον οί ιερείς επιτρέπε
ται ν’ άσπασθώσιν αύτδν είς τδ πρόσωπον, δ λοιπός 
δέ λαδς είς τάς χεΐρας καί τούς πόδας. ΙΊληρου- 
μένης τής άκολουθίας, ψαλλομένου τοΰ Α' ειρμού 
τοΰ Μ. Κανόνος «Βοηθός καί σκεπαστής» ή αίρε
ται έν σινδόνγ) τδ λείψανου καί μεταφέρεται ύπδ

ftlNAKOGHKH

εΐνε διατεταγμένα έν

τών ί-ρέων είς τδν τάφον, έν Άνωγή δέ περιφέρε
ται πρώτον περί τδ έσωτερικον τοΰ ναού. Οί ιερείς 
ένεταφιάζοντο άλλοτε εντός τοΰ θυσιαστηρίου ή 
πρδ τής ώραίας πύλης, έν τάφοις είς ούς ούδ-ίς 
άλλος ποτέ έτάφη έκτος ίερέως, ούδέ έπιτρέπεται 
είς τάφον ίερέως ή ταφή κοσμικού, έστω καί συγ
γενούς τοΰ ν-κροΰ. ’Αντί προσκεφαλαίου τίθ.ται

, , , , , IS ΧΡ . , ,κεραμις, εφ ης χαρασσεται το - υπ αυτήν

δέ τοποθετείται άνημμένη κανδήλα, ήτις κατά τάς 
λαϊκάς προλήψ.ις μένει άσβεστος. Έπι τοΰ ν-κροΰ 
δέν άπλοΰται σουδάριον ή σάβανον καθώς είς τούς 
κοσμ/ηκούς, πριν δέ ή ριφθή έπ’ αύτοΰ τδ χώμ.α, 
ίερεύς καταχέει έπι τοΰ νεκροΰ τδ έ'λαιον τής καν
δήλας τοΰ 'Αγίου ’Άρτου, φωνών «Ραντιεις με 
ύσσώπφ καί'καθαρισθήσομαι, 
χιόνα λευκανθήσομαι».

Πολλά τών τελουμένων
τφ ίερφ εύχολογίφ, άλλά πλεΐστα είν- τά πρόσ
θετα, παραλ,άσσοντα κατά κώμας. Τδ ευτελές φο
ρεΐον, ή άντί προσκεφαλαίου κέραμος, ή άνευ σα
βάνου ταφή, εΐνε δηλωτικά τής ταπεινοφροσύνης 
καί άπλότητος, αίτινες δέον νά χαρακτηρίζωσι τδν 
ιερέα καί νεκρόν έτι, ώς άντίτυπον τοΰ ταπεινού 
τή καρδία Ίησοΰ. Ό κάλαμος, ου φέρει, εΐνε ώς 
γνωστόν φυτδν ιερόν. Καλάμφ οί ’Ιουδαίοι έ'τυ- 
πτον τήν κεφαλήν τοΰ Χριστού, καί πρδς χλεύην 
κάλαμον αντί σκήπτρου έπι τήν δεξιάν αύτοΰ εδω- 
καν πορευομένου πρδς τδ σωτήριον πάθος, καί δ 
ίερεύς ώς άντιπρόσωπος τοΰ Σωτήρος φέρει κάλα
μον πρδς ένδειξιν ταπεινότητος μ-ταβαίνων πρδς 
τήν δδδν τής σωτηρία:. Ή έπι τής δέλτου εύχή 
δηλωτική τυγχάνει ότι δ νεκρός τδ ιερατικόν αύ
τοΰ στάδιον έπλήρωσεν έν Χριστφ καί ά'αμένει τήν 
μισθαποδοσίαν παρά τοΰ δεσπότου, δστις τδ πλή
ρωμα τοΰ νόμου και τών προφητών ύπάρχει. Τδ 
κεκαλυμμένον πρόσωπον συμβολίζει τήν ιερότητα 
τοΰ νεκροΰ καί άναμιμνήσκει τήν κάλυψιν τοΰ προ
σώπου τοΰ Μωϋσέως,κατελθόντος τοΰ Σινά, δι ήν 
έξέπεμπεν αίγλην. Τδ έ'λαιον, δι’ ού χρίετ>ι δ νε
κρός, καί οπερ επίσης καταχέεται έπ’ αύτοΰ έντα- 
φιαζομένου, συμβολίζει τδ μύρον, δι’ ού ήλείφθη 
δ ’Ιησούς πρδ τοΰ σωτηρίου πάθους, καί σκοπεί 
τήν ίασιν τής ψυχής, όπως ί λως άποκαθαρθή με- 
ταβαίνουσα πρδς τδν Πλάστην της. Τδ έπι τοΰ θα- 
πτομένου δέ ν-κροΰ άναγινωσκόμενον β' εωθινόν ή 
τδ τοΰ Λαζάρου εύαγγέλιον, βεβαιοΰσι τήν έπι 
τήν μέλλουσαν τών νεκρών άνάστασιν έλπίδα τοΰ 
μεταστάντος, διά τε τήν τού Κυρίου άνάστασιν, καί 
τήν τοΰ Λαζάρου, ήτις τήν τοΰ Δεσπότου- προδι-τύ
που, καί ή έν τφ τάφφ κανδήλα τέλος παριστα 
τήν άσβεστον τοΰ ίερέως πίστιν καί τήν πρδς τδ 
άνέσπερον φώς έλπίδα.

Έν Ληξουρΐω, κατά Φεβρουάριον 1908.
ΗΛΙΑΧ Α- ΤΣΙΤΣΕΛ1Ι2

{!) Έν Άργοστολίφ δεν έϋτζεται οΰτω,άλλά τα ευαγ
γέλια άναγινώσκονται έν τφ οϊκφ.

(2) π. χ. ’Αρχάγγελοι Κυρίου, πρεσβεΰοατε άπαΰ- 
στως ύπερ τοϋ κοιμη&έντος, δμιλος μαρτύρων, γυναι
κών χορεΐαι κλπ.

53



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ►· '

ΥΛΑ άπδ τά σπλάγχνα τής 
Αίωνιότητος τδ ρεΰμα τής ’Α
γάπης, όπως τά ποταμάκια τής 
’Ερήμου, τών όποιων ούτε ή 
πηγή ού’ιε ή εκβολή γνωρίζεται. 

"Αγνωστον άπδ που ρ: φά τάς 
πρώτας του ρανίδας, αί όποια: 
συμμαζεύονται είς μίαν κοίτην 
εύρυτάτην, τήν άνθρώπινον 

καρδίαν.Τσως απδ τα ομαλά και μοσχοβόλα πλά
τη τής ίερας τής Καλωσύνης πεδιάδος- ί'σω; απδ 
τάς εΰγράμμους και ποιητικός τής Καλλονής 
κλιτύας' ’ίσως απδ· τάς γρανιτώδεις και απορ- 
ρώγας τής ’Ανδρείας φάραγγας- ή τέλος άπδ τούς 
υδρατμούς τών : ψευδοαισθημάτων, τών πλαστών 
χαρίτων, ποΰ αιώνια' αίωροΰνται είς τήν ατμοσφαϊ- 
ράν μας ...

Τδ έλαφρόν του φλοίσβημα ..εκπνέει στής νυκτε
ρινής σιγής τήν ήρεμίαν, όπως καί είς τδ άρωμα- 
τώδες τής αυγής άκτιν,οβόλημα*

Κυλιέται άλλοτε "ήσυχον, άδιόρατον σχεδόν,ύπδ 
τήν χλόην τών λειμώνων- άλλοτε φαιδρόν καί 
άνυπόμονον, τονίζον ύμνους πρδς τήν γόησσαν Ελ
πίδα ή άκράτητον, ορμητικόν καί παταγώδες βατ- 
νον πρδς τήν "Αβυσσον τής άπογόήτεύσεώς καί τής 
απελπισίας. . . ί .

Διατρυπά τά ύψηλά βουνά, κάμπτει τούς άπο- 
τόμους βράχους, δροσίζει τάς κοιλάδας καί.τούς 
καταφύτους κάμπους. :

Κυλά άδιακόπως άπδ τήν Αιωνιότητα καί πρδς 
τήν άπειρον' άγκάλην της θά έπιστρέψη νά ταφή 
τδ τελευταϊον ρέΐθρόν του, είτε άνέφελον είτε α
γρίως θυελλώδη κατοπτρίζει ουρανόν.

Καί ή άνύποπτος Νεότης παραφυλάττει έκεϊ 
που πλησίον, νά πληρώση τήν κενήν υδρίαν της.

ΓΙάλλεται άπδ έναρμόνιον χαράν τδ στήθος της- 
μεθάει, δίχως νά τδ έννοή, είς τήν γλυκεϊαν οψιν 
τοΰ ώραίου κυ.ανοΰ καί λαμπυρίζοντος εκείνου ρεύ
ματος. Τδ φλοίσβημά του περικλείει δλας τάς ηδυ
παθείς καί άσυλλήπεους μελφδίας, αί δποΐαι κά
ποτε άπεπλ,ανήθησαν απδ τών Ήλυσίων τήν άτμό- 
σφαιραν καί εΰρον άσυλον ’ς τής Γής τά δάση καί 
τούς κάμ.πους, εντός τών οποίων έγεννήθησαν καί 
άναπνέουν αί έρατειναί άμαδρυάδες.

Γονατίζει τδ λεπτόν τής Νεότητος σώμα καί ή 
άπειρος ψυχή της πρδ τοϋ μαγικοΰ θεάματος τών 
στροβιλιζομένων ρείθρων- καί αναμένει πάντα α- 
φθόνώ.τερον κΓ όρμητικώτ-ρον ςδ ρεΰμα. τής ’Αγά
πης νά κυλύση ύπδ τούς γυμνούς καί.φρισ.οοντάς 
της πόδας, διά νά πληρώση τήν ύδρίαν της ταχύ- 
τερόν. Γονατισμένη αναμένει ...

Καί τδ ποτάμι τής ’Αγάπης εκχειλίζει άπροσδό- 
κητα καί άποπνίγει τήν άνύποπτον παιδούλαν, που 
ποτέ δέν κατορθώνει νά συλλάβη τήν κατάλληλον 
στιγμήν- ή, αν δέν εκχείλιση, εκτυλίσσεται νωθρό
τερα, πλέον φιλάργυρα, ολιγοστεύει, εξαντλείται 
καί ή άπερίσκεπτος Νεότης άναμένει πάντα . . . 
ευκαιρίαν καλλιτέραν. Καί τά ρόδινά της χείλη 
ελαφρώς ωχραίνουν, τρεμοσβύνει τών ματιών της 
τδ άκτινοβόλημα καί τά χρυσά μαλλιά της δέ
χονται σιωπηλά όλης τής βαρυχειμωνιάς τδ χϊόνι. 
.’Αποχρωματίζονται αί κυανοί της φλέβες κι’ ένα 
εύμορφο πρωί, ένφ τδ ρεΰμα έξακολουθη τδν δρό
μον του,,ή άλλοτε φαιδρά Νεότης έξυπνα γρηούλα 
άπαρηγόρηιος μέ δύο· θλιβεράς ρυτίδας —τής άκαί- 
ρου μεταν’οίας σύμβολα —’στα χείλη της.

Οίμοι ! Δέν εύρε τήν κατάλληλον στιγμήν νά 
αίσθανθη άληθινήν άγάπην. Ή κρυστάλλινη καί 
κομψή ύδρία της άπέμεινε κενή! καί άποθνήσκει ή 
ώραία κόρη δίχως ν’ άγαπήση!—άχρηστος κι’ αυτή 
ύδρία ...
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* Κ Λ ε Ι ,Σ Ο B A *

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΤ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

λου, έφαίνοντο ώ

ΤΟ ή νύξ τής 24 προς τήν 
25 Μαρτίου 1826. Νύξ βα- 
θεΐα και άστροφεγγής. Τδ ώ- 
ραΐον κυανοΰν τοΰ ούρανοΰ 
χρώμα έδήλου υπέρ ποτέ τήν 
γλυκύτητα καί έρασμιότητα 
αύτοΰ. ΟΙ ερωτύλοι αστέρες 
μαρμαίροντες καί φεγγοβο- 
λοΰντες έπί τοΰ άχανόΰς θό- 
ότεροι, πλήρεις χαράς καί α

γάπης. Ούδέν νέφος έπεσκίαζε τούτους.. Διέσχιζον 
ζωηρώς τδ στερέωμα καί έσπευδον πρδς συνάντησιν 
άλλου προσφιλοΰς άστέρος, άδιαφοροΰντες πρδς παν 
δ,τι επι τής γηραιας γης έξετιλύσσετο.

Αί ταλαιναι ρ.ητέρες ήτοίμασαν άφ’ εσπέρας τούς 
οίκους και τας λαμπάδας αύτών διά τήν μεγάλην 
τής αύ'ριον εορτήν, τήν τοΰ Εύαγγελισμοΰ τής 
Θεοτόκου. Σιγή βαθεΐα, σιγή νεκρική έβασίλευεν 
άνά τήν ήρωϊκήν πόλιν τοΰ Μεσολογγίου. Τήν σι
γήν ταύτην διέκοπτον. τά βήματα τών έπί τών ε
πάλξεων αγρυπνούντών άτρομήτων φρουρών, οί 
στόνοι τών έκ τών πληγών πασχόντων καί οί τήν 
πόλιν καθ’ ώραν διασχίζοντες διαγγελείς, οίτινες 
μετέβαινον παρά τφ τιμημένφ φρουράρχφ Θανάση 
Κότσικα πρδς έκτέλεσιν ύψίστου πατριωτικού κα
θήκοντος.

Τά έκ τοΰ απηνούς πολέμου άπειρηκότα μέλη 
τών αθανάτων προμάχων τής Ελευθερίας άνεπαύ- 
οντο έπί ξηράς κλίνης. Ό ’Ιωσήφ τών Ρογών, δ 
ακαταπόνητος άντιλήπτωρ τών πασχόντων πολε
μιστών,ηύλόγησεν άφ’ έσπέρας τδ έν Χριστφ-αγα
πητόν ποίμνιον αύτοΰ διά τήν αυριον μεγάλην η
μέραν. Οΰτω, ούδέν προεμήνυε τά αληθώς μεγά
λα ιστορικά γεγονότα τής έπιούσης. Ό Κΐτσος Tta" 
βέλλας ανεπαύετο καί. αύτδς έν τφ πενιχρφ αύτοΰ 
οί'κφ, κειμένφ AM τής πόλεως, έχων παρ’ αύτώ 
τδν νεογέννητον αύτοΰ υιόν. Έν τφ μέσφ τής άσελή- 
νου έκείνης νυκτός, έν τφ μέσφ τών πόνων,τής στο
ναχής, έν τώ μέσφ τών έκ τής πείνης έκπνεουσών 
άτυχών υπάρξεων, έν τώ μέσφ τ®ΰ άδήλου μέλλον
τος τής αθανάτου φρουράς, έν τώ μέσφ τής άπελ- 
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πισίας καί τής ειδεχθούς πείνης, γυνή τις μεσήλιξ 
και μελανειμονούσα ήρπασεν έκ τής χειρός τδν πα
τέρα τοΰ. νεογεννήτου Τζαβέλλα. «Έγέρθητι, Κΐ- 
τσε, έγέρθητι, έλεγε πρδς αύτόν. Ίδέ τάς παμ
πληθείς έκεΐνας στρατιάς έτοιμαζομένας καί κινου- 
μένας πρδς τήν νησίδα τής Κλεισοβας. Έγέρθητι, 
λάβε τα δπλα σου καί σπεΰσον, ΐνα μέ σώσης έκ 
τής καταστροφής !» Καί δ, Τσαβέλλας ήγέρθη" ά- 
νένηψεν. ’Εζήτησε τήν μελανειμονούσαν γυναίκα" 
αλλ’ ούδαμοΰ ήν αΰτη, Οί λόγοι έκείνης ήσαν έναυ- 
λοι είς τας άκοάς αύτοΰ. Καί άνανήψαν προσέτρεξεν 
εις τήν παραλίαν.Τά πρώτα τής ημέρας πυρά έξεπέμ- 
ποντο άνωθεν τής Βαρασόβης καί έχρύσωνον έλα- 
φρώς τάς κορυφάς τοΰ Άρακύνθου καί τοΰ Πανα- 
χαϊκοΰ. Ή νύξ έδιδε τδν τελευταΐον ασπασμόν 
πρδς τήν ήμέραν. Ό Τσαβέλλας άφωνος καί σκυ
θρωπός παρατηρεί τήν πρδ αύτοΰ έκτεινομένην ύ- 
γραν πεδιάδα, έξετάζει καί ανευρίσκει δτι οί καθ’ 
δλην τήν ΒΑ παραλίαν βάρβαροι ήσχολοΰντο εις 
έσπευσμένας, προπαρασκευάς, ότι είκοσι πλοιά
ρια αύτών ήσαν έτοιμα καί δτι ή διεύθυνσις τών 
πολεμίων έτεινε πρδς τδ AM. Και ήδη συνδυά- 
ζων τούς λόγους τής μελανειμονδύσης καί έξαφανι- 
σθείσης έκείνης γυναικδς πρδς δ,τι ένώπιον αύτοΰ 
έξετυλίσσετο, δέν έβράδυνε νά μαντεύση τδν σκοπόν 
τών ατίμων βαρβάρων. Άλλόφρων φεύγει έκεϊθεν 
καί ταχύς ώς έλαφος καταφθάνει-'είς τήν πρδ τοΰ 
ναού τοΰ αγίου Σπυρίδωνος πλατείαν, ήτις ήν τδ 
προσφιλές έντευκτήριον τών καπιετανέων, Έκεΐ 
ύπδ τήν σκιάν τών πλατυφύλλων πλατάνων συνεζή- 
τουν περί τών μελλόντων γενέσθαι. Έκεΐ ό Θανά
σης Κότσικας, δ Νότης Μπότσαρης, δ Μακρής, δ 
Μάγερ, δ Κωλιδ-Πασχούλης καί οί λοιποί άθάνα- 
τοι ύπερασπισταί τών δικαιωμάτων τοΰ ανθρώπου 
ήκρόάσαντο μέτ’ εύλαβείας τών λόγων τοΰ Τσα- 
βέλλα. Τδ πολεμιστήριονήχεΐάματήέφ. Διά μέσου 
τών σκολιών τής πόλεως δδών προσέρχονται τά 
αδούλωτον έχοντα τδ φρόνημα ανθρώπινα φάσματα, 
έτοιμα πρδς πάσαν εύγενή καί φιλότιμον θυσίαν. Ό 
Θανάσης Κότσικας, δ τιμημένος ήρως τοΰ Πέτα, 
δ εύγενής προεστώς, δ υπέροχος φρούραρχος, δ έ- 
παξίως έπί κεφαλής πάντων τών συμπατριωτών 
αύτοΰ τεθείς, μέ τήν καστανήν αύτοΰ κόμην πλου- 

σΐως έπί τών ώμων αύτοΰ πίπτουσαν, σοβαρός καί 
υπερήφανος, άναβάς έπί λίθου, δμιλεΐ. Σιγή θρη
σκευτική. Ιίαρίσταται δ άμεσος κίνδυνος τής Κλει- 
σόβης καί ή έπιτακτική ανάγκη τής ύπερασπίσεως 
τοΰ υστάτου προπυργίου τής ήρωικής πόλεως. Ό 
Κϊτσος Τσαβέλλας αναλαμβάνει τήν ύπεράσπισιν 
τής τιμής καί τοΰ. δικαίου τής φίλης πατρίδος. Έ- 
πιβαίνουσιν· έτοιμων μονοξύλων ένδεκα έθελονταί: 
δ Φωτομάρας, δ Λάμπρος Βέϊκος, δ Μπρελλάς, 
δ Βαλτινός, δ Ζέρβας, δ Κοχιάς, δ Γιαννάκης Κό- 
τσικας, δ Σύψος, δ Μπακατσέλος καί δ Κδρπας 
μετά τοΰ άρχηγοΰ Κίτσου. Ό ’Ιωσήφ τών Ρογών 
ευλογεί τά γενναία τής πατρίδος τέκνα, οι οικείοι 
καί οΐ φίλοι άσπάζονται αύτούς. Έν τφ μέσφ βρο
χής σφαιρών καί θυμοβόρου δοκιμασίας πατώσιν έπί 
τής νησίδος. Ό Κώστας Τρικούπης καί δ Δήμος 
Δενδραμής ,φέρουσιν αύτούς έκεΐ. Ό φρούραρχος 
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος υποδέχεται αύτούς καί 
ένδακρυς περιπτύσσεται τον στρατηγόν. Εισέρχον
ται εις τδν ναόν πάντες, άσπάζονται τήν εικόνα -Τής 
άγιας Τριάδος καί άριθμοΰνται. Εκατόν τουφεκο- 
βολισταί, είκοσι κανονιοβολισταί καί οί προσελθόν- 
τες ένδεκα. Τρεις νεαραί γυναίκες ή Χρυσάϊδω, ή 
Μαργιώ καί ή ’Αλεξάνδρα κομίζουσι τοΐς πολε- 
μισταΐς ΰδωρ, ρακήν καί πυριτιδοβολάς. Μία πά
σαρα ύπδ τδν γενναΐον Κώσταν Τρικούπην υπερα
σπίζει έρρωμένως τήν νησίδα. Δισχίλιοι Όσμαν- 
λϊδαι καί ’Αλβανοί έφορμώσιν ακάθεκτοι. Οί Μεσο- 
λογγΐται κεκρυμμένοι όπισθεν τών οχυρωμάτων αύ
τών, άναπηδώσιν αίφνης, θέτουσι τά μακρά αύτών 
τηλεβόλα έπί τής όφρύος τών τοιχωμάτων των καί 
άποστέλλουσιν εις τούς πολεμίους εύ'στοχον χαιρε
τισμών. Αί πρώται γραμμαί πίπτουσιν" αί δεύτεραι 
τρέπονται είς φυγήν. Ό Κιουταχής μαίνεται.· Δευ
τέρα έπίθεσις σφοδροτέρα. Τδ αύτδ άποτέλεσμα. 
Τρίτη, ή αύτή έκβασις. Πίπτουσιν οί έρυθροχίτω- 
νες Γάλλοι άξιωματικοί καί πολλοί άλλοι Τούρ
κοι. Ό καταστροφεύς τών Ψαρών Βούνασης πί
πτει και δ Κιουταχής πληγώνεται είς τήν κνήμην. 
’Οργή καί λύσσα τών βαρβάρων. Ό σατράπης α
πάγεται έπί φορείου. Έν τφ μέσφ τής λύσσης τής 
έπαισχύντου φυγής καί τής καταστροφής έπέρχεται 
σιωπηλή ανακωχή.

Είναι μεσημβρία. Ό Φοίβος ρίπτει καθέτως τάς 
άκάμπτους αύτοΰ άκτΐνας, ώς άκαμπτον ήν καί τδ 
φρόνημα τών τε τιμημένων προμάχων. Οί άνδρες 
πεινώσιν. Ό πρώτος ούτος άγών διαρκεί 4 δλας 
ώρας. Ό Τζαβέλλας κερνά τούς ήρωάς του ίδίαις 
χερσίν οινόπνευμα. Τδ ηθικόν παραμένει τδ αύτό. 
Πρώτη ώρα μ. μ. Ό άγών έπαναλαμβάνεται ύπδ 
τάς άμέσους διαταγάς τοΰ Ίμπραήμ. Τδ αίμα τών 
άδίκως έν Κρήτη πρό τίνος πεσόντων ζητεί έτέραν 
έκδίκησιν άμείλικτον, περιφανή. ’Ιδού ή. ώρα. 
Εμπρός ! Χιλιάδες πτωμάτων καλύπτουσι τήν ύ- 
γράν έπιφάνειαν. Ή πάλα τοΰ Τζαβέλλα θραύε- 
ται ύπδ έχθρικής σφαίρας. Ούδείς φόβος περί τοΰ 
άρχηγοΰ, δστις στερρφ τω ποδί άναρτα πρδ τής 
είκόνος τής Τριάδος, ώς εύλαβή προσφοράν, τήν 
είς. δύο κοπείσαν σπάθην, Ή ημέρα κλίνει καί δ 
άγών λυσσώδης έξακόλουθεί ύπδ τδν Ίμπραήμ. 
Ή νίκη διαγελα ύπεράνω τοΰ ναΐσκου. Ό Κοτσι- 
κας, δ Μπότσαρης, δ Μακρής, δ ’Ιωσήφ τών Ρο
γών καί οί λοιποί διακρίνουσι σημείόν τι έπί τής 
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Τριάδος. Ό Τζαβέλλας ζητεί ΰδωρ καί πυριτοβο- 
λάς. Δύο πλοιάρια τδ μ.έν ύπδ τδν Πέτρον Γαλιώ- 
τΟν, τδ δέ ύπδ τδν Ζαφείριον Ράπέσην άναλαμβά- 
νουσι τήν βαρείαν έντολήν. Πίπτει δ Γαλιώτος ύπδ 
βροχήν σφαιρών. Σώζεται τδ πλοιάριον αύτοΰ καί 
οί έν αύτώ Κώστας Δροσίνης καί Γεώργιος Βαλ- 
τινός. Ό Ράπεσης·αποβιβάζει τδ,πολύτιμον αύτοΰ 
φορτίον, ύπδ τάς διπλας ·ζητωκραυγάς τών τής νη
σίδος καί τών τής παραλίας του Μεσολογγίου, δ- . 
πόθεν. οΐ τιμημένοι κάτοικοι φασματώδεις παρακο
λουθούσα τδν λυσσώδη αγώνα. Θαυμάζουσι τήν 
νεωτέραν Σπαρτιάτιδα Χρυσάϊδω, ήτις φέρει έν τή 
αριστερά αγκάλη τδ νήπιον αύτής καί διά τής δε
ξιάς χειρός θερίζει τούς άτιμους, τοΰ Ίσλάμ,

Οί'α αύταπάρνήσις ! Ή έπηρμένη όφρύς τοΰ 
Ίμπραήμ ταπεινοΰταί πρδ τής νησίδος. Ήτο 
περίπου έσπέρα δτε καί πάλιν οί βάρβαροι έ- 
φ ώ ρ μ η σ α ν λ υ σ σωδ ώ ς κατά τών 
ή μ ε τ έ ρ ω ν. Ό Τζαβέλλας καταφέρει καίριον 
τραύμα κατά τών άπιστων Βάλλει κατά του Σου- 
λεϊμάν, γάλλου γαμβροΰ τοΰ Ίμπραήμ. Τδ βλήμα 
ύπήρξεν εύ'στοχον. Πίπτει δ εύρωπαίος έκεΐνος σα
τράπης καί μετ’ αύτόν πίπτει καί δ δολοφόνος 
Χουσείν, βληθείς ύπδ τοΰ πυρο'βολητοΰ Κόρπα. Ό 
ολέθριος δαίμων έπλήρωσε τδ αίμα τών Κρητών 
ώς δ Καρά Άλής τδ τής Χίου. Ή απώλεια αΰτη 
τρέπει τούς βαρβάρους είς; φυγήν. Θί ήμέτεροι επω
φελούνται τοΰ πανικού τούτου. Εξέρχονται ατρόμη
τοι. Κατακΐώσι δώδεκα πλοιάρια καί άνεγείρουσιν 
ύπερήφανον τρόπαιον έκ δισχιλίων περίπου λαφυρα- 
γωγηθέντων όπλων εύρωπαϊκών. Οί έχθροί άπώ- 
λεσαν χιλίους έπτακοσίους άνδρας. Οί ήμέτεροι 
τριάκοντα πέντε. Οί'α πάλη γιγάντων !

Εινε ήδη νύξ. Οί κάτοικοι άμφοτέρων τών φύ
λων καί πάσης ήλικίας εύρίσκονται είς τδ παράλιον. 
Άναμένουσι τούς 96 έπιζήσαντας τιμημένους ή- 
ρωας. Ό Τζαβέλλας ύψών χρυσήν σημαίαν, λά- 
φυρον τών βαρβάρων, άποβιβάζεταΐ ! Άκολουθοΰ- 
σιν οΐ άλλοι. Τδ κόκκινον κύμα ύποχωρεί. Έν τφ 
μέσφ χαράς καί δακρύων, έν τφ-μέσφ ταραχής και 
θάρρους, έν τφ μέσφ πείνης καί άνδρείας, έν τφ 
μέσφ ελπίδων και σκότους, δ Ιωσήφ τών Ρογών 
δδηγεΐ τούς ήρωας είς τδν ναόν τοΰ άγιου Σπυρί
δωνος καί έκεΐ ψάλλεται ή λειτουργία τοΰ Εύαγ- 
γελισμοΰ τής Θεοτόκου. Τδ θρησκευτικόν καθήκον 
έπιτελεΐται. Οιοι χρόνοι, οίοι άνδρες, οίαι ψυχαί, 
οίοι νδες ! Χ

Πρδ τής τόσης άσυλλήπτου άνδρείας Σας, ώ τι- 
μημένοι Πατέρες, πρδ τής τόσης εύγενοΰς αύτα- 
παρνήσεώς Σας, πρδ τής τόσης ύπερευγενοΰς φιλο
τιμίας Σας, πρδ τής ονειρώδους καρτεροψυχίας 
Σας, πρδ τής ύπερλάμπρου. είκόνος τής Κλεισόβης,. 
ήτις ζωηρά πρδ έμοΰ παρίσταται, χύνω δάκρυα 
θερμά εύγνωμοσύνης καί άνακράζω :
«Είθε αί μεγάλαι ύμών ψυχαί νά έμπνεύσωσι πόρ- 

ρωθεν τάς νεωτέρας τών Ελλήνων γενεάς έν τή 
έκπληρώσει τοΰ θρησκευτικού, τοΰ οικογενειακού,, 
τοΰ κοινωνικού καί τοΰ πρδς τήν χειμαζομένην φί
λην Πατρίδα καθήκοντος ! Είθε, μυριάκις εί'θε !» 

Έν ‘Α&ήναις! μηνϊ Μαρτίφ 25, 1908.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΛΑΜΠΡΟΣ

ΚαΟηγητης ev Tfj Ν. 2χο1^ τών Δοκίμων
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Ν. Άλϊ'κΐορίδον ’ Τό Στάδιον

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Ν. Γεωργαν-cft ' ,’ , Με·ΐά το άμάρτημα

V»

Ε. θωμοπούλου /Ελληνικός Φεβρουάριος Λ. Γεραλη Ό γυφτάκος Ν. Άλεκτορίδον Πρωϊναϊ άκτινες



ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΟΙΗΜΑ TOY MISTRAL

Προς τον περίφημοι’ Προβηγκιανόν ποιητήν Mistral 
ό ήμέτερος ουγγραφεϋς κ. Π. Δημητρακόπουλος άπέ- 
στειλε την ς’Αγέννήτην». ‘0 κ. Μιοτράλ τον ηύχαρί- 
οτη'άε δια ποιήματος έν Προβηγκιακφ Ιδιώματι.

’Ιδού τδ ποίημα τον μεγάλου ποιητοϋ τής Γαλλίας 
κατά μετάφρασίν τοϋ Ιδιου;

Au poet e Pol Areas
Dans ton grand del d’azur, 

dans ton reve divin 
oui, aime - le, ton Increie, 
ear tu peux I'embrasser, 

la couvrir de baisers, 
sans que rien jamais la deflore.

Nous, des noire naissance,
nous courrons d la mort :

tout ce que nous aeons
il faut I’abandonner !

ceuls tiennent la vie
ceux q>ii ont vecu, 

ainsi que ceux qui doivent nailre !
F. MISTRAL

‘Ιδού δε και ή έμμετρος μετάφρασις τοϋ ποιήματος, 
γενομένη ύπδ τοΰ κ, Πολ, Δημητρακοπούλου :

Εις τδν μεγάλον ο ’ ουρανό, 
στδ θειον όνειρό σου 
αγάπα τήν ’Αγέννητη, 
τδ πλάσμα τδ δικό σου' 
γιατί μπορείς νά τήν κρατής 
αΙώνια στην αγκαλιά, 
χωρίς ποτέ νά μαραθή 
απ' τής αγάπης τά φιιιά.

’Εμείς που γεννηθήκαμε 
γοργά στδν τάφο τρέχουμε, 
και πρέπει, σάν πεθάνουμε, 
ν’ άφήσουμ’ δ,τι έχουμε' 
μόνοι κατέχουν τή ζωή 
δοοι τήν έχουν χάση, 
και δοοι αύριο θά ρθοϋν 
νά γεννηθούν στήν Πλάσι ί 

κι’ άκατάπαυστος αργαλειός του πολιτισμού μέσα 
στάς πολιτείας.:
- Μία γυναίκα, νέα γερή γυναίκα,σάν δρύινο κορμί, 
σάν άγαλμα μαρμάρινο, πού. βγαίνει άπδ τά χέρια 
τοΰ Rodin. Εινε ή γυναίκα τοΰ ναύτη, τοΰ παλη- 
καριου τής θάλασσας. Τά μάτια της λάμ.πουν τή 
λάμψι τής ζωής και μέ πυρωμένα χείλη, ποΰ τά 
χρωματίζουν πόθοι κρυφοί, σάν τούς πόθους τοΰ 
μισανοιγμένου μπουμπουκιού στέκεται, ώς σύμβο
λου τής ύγείας, μπράτσα μέ γυμνωμένα στδ κατώ- 
φλιο τής παράγκας κΓ αναπνέει τδ ανοιξιάτικο 
αέρι καρτερώντας νά προβάλγ) στήν ακρογιαλιά δ 
ναύτης της, τδ παλλήκάρι τής θάλασσας.

Τδ μικρό παιδί της αθώο εκεί κοντά παίζει μέ 
τα χαλίκια τής αυλής κΓ αί νέες όρνιθες τριγύρω 
κλωτσούν τά χαλίκια μέ ύάζι επάνω στά πλουμι
στά φτερά τοΰ πετεινού.

Μέ πύρινον φθόνον κυττάζει ή νέα γυναίκα τού 
ταξειδευμένου ναύτη τήν αχώριστη ζωή πού περ
νούν αί όρνιθες σιμά στδν προστάτη των, ένφ τδ 
ανοιξιάτικο αέρι φέρει τές φλόγες στδ αίμα τής 
πεταλούδας καί τοΰ σκουλικιοΰ, καί στούς χυμούς 
τού δένδρου καί τοΰ χορταριού.

’Αλλά νά κΓ ό ναύτης φαίνεται στή θάλασσα. 
Κτυποΰν γοργά μέ ρυθρ.δ τά κουπιά κΓ αί δυο 
καρδιές, τού ναύτη καί τής γυναίκας, χτυπούν μέ 

A FOLLIA*
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τδν ίδιο ρυθμό τών κουπιών. "Αχ ! πώς νοιώθει ή 
γαλάζια θάλασσα ,τά . διπλά καρδιοχτύπια μαζύ μέ 
τές διπλές μαχαιριές π’ ανοίγουν τά χέρια του 
ναύτη μέ τά κουπιά στδ παρθενικδ κορμί της !

ΙΙηδάει δ ναύτης στήν ακρογιαλιά καί μέ γυμνά 
τά μπράτσα των κΓ οί δύο αγκαλιάζονται, λές καί 
δυδ κόσμοι, δυδ άστρα ενώνονται μέ τήν παγκό
σμιον δύναμιν, μέ τήν δύναμιν τοΰ έρωτος, τοΰ κο- 
σμογόνου έρωτος.

’Αγκαλιαστά σάν τδ χάλκινο σύμπλεγμα τού 
Rodin μ.παίνουν γοργά στήν φωληά τής παράγκας 
και τδ αθώο παιδάκι,πού είνε άκόμ.α σάν κρυμμένο 
μάτι μυγδαλιάς ανάμεσα στή μασχάλη τού φύλλου, 
παίζει ακόμα μέ τά χαλίκια έξω στήν αύλή, κΓ αί. 
όρνιθες, αί νέαις όρνιθες κλωτσούν μέ νάζι δεξιά 
κι αριστερά τά χαλίκια επάνω στδ πλουμιστό 
κορμί τού πετεινού, πού μέ τήν πλουμιστή φτε- 
ρούγά του χαράσσει τδν κύκλο γύρω, στήν πουπου
λένια όρνιθα, ένφ εκείνη χαμηλώνει γιά νά δείξη 
τήν υποταγή μπροστά στή δύναμι καί τήν εύμορ- 
φιά τού πετεινού.

Λές κΓ δ πετεινός γράφει τδν κύκλο τδν μα
γικό που εινε προωρισμένον άπδ τήν πλάσι νά μένη 
κάθε θηλυκό, τδν μαγικό κύκλο, ποΰ έγραψ.εν ή 
'Ρουτεντελάϊν .γύρω στού ’Ερρίκου τδ κρεββάτι.

I, Κ. ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ .

★ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ *

+ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ +
■ Λ ■

ΙΑ ξύλινη παράγκα σιμά 
στήν- ακρογιαλιά. Μία 
θάλασσα ήσυχη κι’ α
παλή μέ ένα λευκ'ον 
έλαφρδνάπέραντον αχνόν 
έπά'Ίο στα νερά της, τά 
ναρκωμένα νερά απδ κά

ποιους. βρασμούς, άπδ κάποιους άνοιξιάτικους πό
θους, ποΰ κρύβει στά βαθειά της σωθικά, φιλεΤ λι
πόθυμα μ’ έ’να ατελείωτο φίλημ,α πέρα, ■ κρυφά, μα- 
κρυα τα φρύδια των γαλανών ματιών του ουρανού, 
πού αιώνια καθρεφτίζεται μέ φιλαρέσκειαν άκούρα- 
στον έπανω στδ αρρυτίδωτο κι’ αιωνίως νέο κορμί 
της.
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Γυμνός ό κάμπος πάλιν πβ^ρά πέρα, σάν άλλη 
θάλασσα μέ τήν πράσινη ζωήτης καί τους βω
βούς καϋμούς της μ’ όλα τά αφάνταστα χρώματα, 
πού ό μεγάλος ζωγράφος, ό "Ηλιος, μέ τήν μυ
στηριώδη τέχνην του έβαψε τά αγριολούλουδα του, 
κΓ ή ράχες γύρω, παρθενικοί μαστοί τής. ανοιξιά
τικης Γής, μέ τά νέα βλαστάρια τών δένδρων, πού 
σύρριζα τρέμουν στά χίλια μυρωμένα φΰια τής 
άνοίξεως, πού φέρει απαλά άπαλά τδ ανοιξιάτικο 
αέρι άπδ όλα τά στόματα τών λουλουδιών και τών 
βλασταριών τού κάμπου. Όλα ποτίζονται μέ τήν 
ανίκητη δύναμι τής δημιουργίας, ολα ποτίζονται 
μέ τήν ομορφιά καί τήν νέα ζωή.

"Ολα ζωγραφίζουν τήν αληθινή ζωή, πού τίποτε 
δέν θέλει σκεπασμένο μέ τής ψευτιάς τά βαρεά και 
πνικτικά σκεπάσματα, ποΰ υφαίνει ό ακοίμητος

ΠΙ πολύν χρόνον μουσικοί καί 
κριτικοί έφρόνουν οτι τδ όνομ.α 
«Follia», δοθέν ύπδ τού Co
relli είς τήν XII σονάταν τοΰ 
V έργου του, ήτο επιγραφή 
συμβολική άναφερομέ’νη είς τδ 
είδος . βραδέως χορού (Folies 
d’Eipagne, Sarabande,Ciacona, 
Gorrenle lenie) μάλλον ή ή 
έκφρασις ιδέας άνεξετάστως

συνειλημμένης καί ώρισμένης μουσικής περιγραφής. 
Ό Corelli, συνθέτων τήν XII σονάταν τού ήθέλ.ησε 
νά περιγράψη τάς διαφόρους φάσεις, τάς διαφόρους 
περιόδους..τής τρέλλας καί ούχί, ώ.ς επί πολύ ύπέ-, 
θετόν, νά γράψη ψυχαγώγημά τι διά βίολίον, είς 
τδ είδος τών «Folies<1 ’lispagn<», Τούτου ένεκεν 
έθεσεν έπικεφαλίδα τού έργου του τδν σαφή τίτλον

★ ) Ή μελέτη αϋιη, ήν κατά μετάφρασίν δημοσιεύο- 
μεν, έχει γραφή άπδ τδν άποθανόντα εσχάτως διάσημον 
βιολιστήν Τόμφον καθηγητήν τοϋ Βασιλικού 'βδείου 
τών Βρυξελλών. 'Αναφέρεται εις μίαν θαυμασίαν μου- 
σικήν έμ.τνευηιν, ήν κατά τινα τελευταΐαν συναυλίαν 
έξετέλεσεν μετά πολλής τέχνης ό έν τφ ήμετέρφ ’Ωδείοι 
καθηγητής τοϋ βιολιού κ. Χωραφας,μαθητής τον Σου· 
α'ξΰ, δστις υπήρξε μαθητής τοΰ 'Γόμφον.
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«La Follia» καί ούχί τον μάλλον αόριστον «Fo
bes d’Espagne». Μέ τό ακριβές λοιπόν αΰτοΰ όνομα 
καί έν τη περιγραφική του έννοια πρέπει να έννοή- 
σωμεν τό εργον, ίνα άντιληφθώμεν καλώς τήν δύ- 
ναμίν του και νά έκτιμήσωμεν τήν βαθεΐαν καί έμ- 
πνευσμένην αΰτοΰ ποίησιν.

’Επί πολύ διϊσχυρίζοντο ότι τό θέμα καθώς καί 
τινες ποικιλίαι τής «Follie» δέν ήσαν τοΰ Corelli. 
Εΐνε πλάνη τούτο, λέγει δ Gemimani, και τό πι
στεύω ώς αύτός’ πολλφ μάλλον, καθόσον αύτδ τό 
ίδιον θέμα μετά τής άναπτύξεώς του είς τήν Gia- 
cona προγιγνώσκεται εις τά πλεΐστα τών έργων 
τοΰ Corelli, άπό τοΰ I μέχρι τοΰ V, όπως άναφανή 
είς τό τέλος τούτου μεθ’ όλης τής μελαγχολικής 
γαλήνης τοδ ύπερόχου μεγαλείου του.

Τουναντίον, διά νά πλουτίσωσιν τάς «Folies 
d’Espagne» οί άλλοι έδανείσθησαν μέρη τινά έκ τοΰ 
έργου τοΰ διδασκάλου καί ώς έκ τούτου έπήλθεν 
ή σύγχυσις μεταξύ έπακολουθησασών εξηγήσεων 
καί τοΰ πρωτοτύπου έργου.

Μουσικολόγοι τινες διατείνονται ότι ευρίσκουν 
τήν αρχήν τοΰ θέματος τής «Follia» εις άρχαΐα 
τεμάχια κωδωνοκρουσίας’ έτεροι θέλουσι μάλιστα 
νά άνακαλύψωσι τδ πρωτότυπον εις παλαιούς ήχους 
ισπανικούς ή πορτογαλλικούς. 'Έν πράγμα έκ- 
πλήσσει είς ταύτας τάς επιμόνους αναζητήσεις: διά 
νά έξηγήσουν τήν πηγήν τοΰ θέματος τής «Follia» 
πώς δέν έσκέφθησαν νά άνέλθουν είς τήν έποχήν 
τοΰ «Cantus firmus», ή είς τά παλαιά εβραϊκά 
άσματα (Koi Nidri, παραδείγματος χάριν) ή πώς 
δέν έπανήλθον είς τήν ώραίαν έποχήν, ήτις προη
γείται έτών τινών τής έμφανίσεως τοΰ έργου 
τούτου,(έποχήν δοξασθεϊσαν ύπό τών Vitali,Buonon- 
cini, Bassani,Tortelli, VivaloJi)’ καί ένφ έξετάζοντες 
συνθέσεις τινας τών διδασκάλων έκείνων δέν έζή- 
τησαν έάν έκεΐ ύπάρχη δ πυρήν, έκ τοΰ όποιου έ- 
ξήλθε τδ τόσφ διαμφισβητούμενον θέμα.

Ή φρονιμωτέρα έξήγησις δέν θά ήτο νά άπο- 
δώσουν είς τούς συγχρόνους τοΰ Corelli ή είς τούς 
ολίγον προγενεστέρους διδασκάλους τήν υψηλήν τι
μήν τής έμπνεύσεως τούτου τοΰ θέματος ; Καί δέν 
θά ήτο λογικόν καί φυσικόν συνάμα νά μή βλέπω- 
μεν έν τή ύπαρχούση πλάνη τής άφομοιώσεως τοΰ 
άριστουργήματος τοΰ Corelli πρδς ψυχαγώγημά τι 
έθνικδν ή οργανικόν ή σύμπτωσιν ονόματος, προερ- 
χομένην ’ίσως έκ τής άρχαίας ιταλικής ορθογρα
φίας, ήτις έγράφεν αδιακρίτως Folia άντί Follia (έξ 
ού πιθανώς δ συγκεχυμένος χαρακτηρισμός. τών 
Folies d’ Espagoe).

Ό σκοπός τής.παρούσης έργασίας δέν είναι νά, 
άποφανθώμεν έπι, τοΰ ζητήματος τούτου τής μου
σικής έτυμολογίας, άλλά νά άρωμεν πλάνην έπι 
πολύν .χρόνον διαδεδομένην, ήτις άφαιρεΐ άπδ 
τδν συγγραφέα τδν καρπόν ένδς μουσικοΰ ευρήμα
τος άληθώς σπουδαίου διά τήν έποχήν’ πλάνη ο
λέθρια δι’ έργον δπερ χαράσσει νέαν οδόν καί 
πλουτίζει τήν φιλολογίαν τοΰ βιολιού δι’ ένδς νέου 
είδους : τοΰ Περιγραφικού.’Άλλως τε, ολίγον εν
διαφέρει έάν τδ θέμα τής Follia άποδίδεται δικαίως 
ή άδίκως είς τδν Corelli : τδ ουσιώδες είναι νά μή 
συγχέωμεν τήν περιγραφικήν έννοιαν τοΰ έργου 
του μέ τάς Folies d’ Espagne.
Ή «Follia» έν τή άρχική έκδόσει δέν έχει εί-

6i

«αγωγήν. Φρονώ οτι τοΰ διαΛρεποΰξ έργου ίου 
Corelli ώφειλε νά προηγήται εισαγωγή ΰφους δα
ψιλούς καί χαρακτήρας τολμηρού, ήτις έν αντιθέ- 
σει, θά προητοίμαζε τδ’ σκυθρωπόν καί σχεδόν πέν
θιμου περιβάλλον,έν έτφ δποίω μέλλει νά έκφρασθή 
τδ θέμα.

Θέμα θαυμάσιον δπερ έκτυλίσσεταΈμακρδν καί 
μελαγχολικόν θέμα οδύνης σιγανής καίνοσηρας, 
ήν ούδέν δύναται νά καταπραύνη, ούδέν νά: θερα- 
πεύση, ,

Παράπονου θειον, δπερ διασκορπίζεται μετά δαι
μόνιας τέχνης είς δλον τδ έργον, ύφ’ δ’λας τας 
μορφάς, μεθ’ δλων τών φθόγγων, τών δρμών, τών 
θλίψεων καί δλων τών άπογοητεύσεων,αίτινες ^πί
κραναν αυτήν τήν άσύγκριτον φύσίν τοΰ μεγάλου 
Arcangelo.

Αύτδ τδ έργον είναι ολη ή ζωή του’ τά λοιπά, 
έλεγεν : «όνειρα, χλεύη, ύποταγή». Ώς έκ τού
του έννοήσας τήν περίοδον τής πικρίας καί τής. 
άπογοητεύσεως, καθ’ ήν έγράφη ή σονατα αΰτη, 
άφέθην είς τήν επιθυμίαν τοΰ νά παραφράσω τάς 
ιδέας τοΰ συγγραφέως, νά μεταφράσω, έάν δύναμαι 
νά έκφρασθώ οΰτω, τήν ψυχικήν κατάστασιν- συνθέ
των είς Εισαγωγήν καί εις τινα μέρη τοΰ έργου 
τήν λυπηράν περίοδον, ήτις έδωκε ζωήν είς ταύτην 
τήν νοσταλγούσαν έμπνευσιν. Τούτου ένεκεν έλα- 
βον τδ θάρρος νά μεταφέρω είς do τδ do $ τοΰ 
δευτέρου καί έβδομου μ.έτρου τοΰ θέματος καί νά 
τδ ύποσημειώσω δι’ αρμονιών έποχής προγενεστέ- 
ρας τοΰ έργου, όπως ένισχύσω τήν έκφρασιν τής. 
σκοτεινής χάριτος καί ν’ αυξήσω τήν άπατηλήν 
κατήφειαν.

Είναι’ δύσκολον εις μουσικόν επηρεαζόμενων 
άκουσίως του άπδ τάς νεωτέρας άρμονίας καί (ανα
πτύξεις, δπως θίξη έργον τόσον μέγα καί ΰφους 
τοσοΰτον ευκρινούς. Ωσαύτως, αισθανόμενος τήν 
δυσκολίαν έπέδαλον είς έμαυτδν νά μή άπομα- 
κρυνθώ ή όσφ τδ δυνατόν όλιγώτερον τής αισθητι
κής τοΰ έργου δανειζόμενος άπδ αύτδν τδν Corelli 
τάς φράσεις πρδς άνάπτυξιν ταύτης τής εισαγωγής. 
Αΰτη συνδυάζεται μέ τά πρώτα μέτρα τοΰ θέματος 
τής Follia, άλλά κυρίως έρείδεται έπι τοΰ Conti
nue καί τοΰ μελωδικού νήματος μιας Corrente, ήν 
έξ έπεισοδείου είσήγαγον είς τδ έργον (και ήτις 
άνήκει είς τδ β'. έργον,είς τάς .Senates τάς έκτε- 
λουμένων ύπδ δύο βιολιών καί ένδς βαθυχδρδου. 
Πολύΐιμον μικρόν άριστούργημΟ’ μαργαρίτης. γλυ- 
κύφθογγος άντανακλών τάς λατρευτός χάριτας τής 
τόσον άγαπώσης καί διαχυτικής ψυχής τοΰ Corelli. 
Κειμήλιον πολύτιμ.ον, τδ όποιον ΐφέρει ώς άκτΐνα 
έλπίδος τήν ευεργετικήν του γαλήνην είς τδ ενδό
μυχον δραμα τδ όποιον τδν περιβάλλει.

’Αγνοώ έάν θά έννοήσωσι τδ αίσθημα, τδ όποιον 
μέ ώδήγησεν είς τδ νά παρεμβάλω αυτήν τήν 
Gorreiile είς τδ σύνολον τοΰ έργου. Δέν βλέπω, δέν 
ευρίσκω καταλληλοτέραν θέσιν δι’ αύτδ τδ αληθές 
κόσμημα είμή τήν θαυμασίαν άδαμαντοθήκην,έντδς 
τής όποιας άπάνθίζει, τόσον συνδέεται και συγχω
νεύεται μέ τούς φθόγγους, οι'τινες τδν'άπαρτίζουσιν. 
Φαίνεται οτι ή ειμαρμένη τδ ένέπνευσεν είς τδν 
Corelli, ίνα κατευνάση.μίαν ημέραν, τήν ταραχώδη 
ψυχήν του καί τφ έπιτρέψη νά εΰρη είς τδ μεγα- 
λεΐον τής τέχνης του τής τόσον άδολου καί άγνής

τήν ΰψίστην παρηγορίαν κατά τάς μακράς άπογοη / 
τεύσεις τής ζωής του. ' " ί

Ή ολίγον μακροσκελή.; αΰτη έξήγησις ,ήτι/ 
αναγκαία τόσφ διά τήν κατανόησιν τής έπιχειρι# 
σθείσης έργασίας όσφ καί 0ta νά δικαιολογηθώ διά 
τδ τοιοΰτόν μου θάρρος. _Έν τούτοις, ή συνείδήσίς 
μου ώς μουσικού μοί λέγέι οτι έάν μέν δέν έπραγ- 
μάτοποίησα παν ο.τι εδικαιούντο ν’ άναμ,ένωσι έκ 
μιας τοίαύτης έργασίας, ουχ ήττον όμως δέν 
έμείωσα,ού'τε έβεδήλωσα τδ έργον τού Corelli,/ίσιος

ΑΧΙΛΛΕ ΙΟ Ν
Νοί sem’ venuli al luogo on io t’ho dello 
come vedrai le genii do lorose.

Dante
I

1A πρώτη τώρα φόρα άπδ τά ύψη 
τών ένετΐκών φρουρίων ληομονοϋ- 
μαι πρδς τά πράσινα βάθη τών 
ανατολών, πρδς τής κατάπυκνης α
κρογιαλιάς τή σκιερή ηρεμία.

Κάποιων μακρυνών πυλώνων αί 
λευκαΐ γραμμαί, μιάς πόμπηΐανής 
μαρμάρινης αρμονίας χάνομένης 
οτοΰ γαλανού άπειρου τά μακρυνά 

βάθη ή σκηνογραφία μέ πλ,ανή καί τά μυστήρια τών 
θρύλλων περασμένων καιρών μοΰ φέρουν τον αντίλαλο 
κάποιων πεθαμμένων στεναγμών, ποΰ σκορπαται γύρω 
και, πέραν τοΰ λευκοΰ ανακτόρου.

Πενήντα χιλιάδων τριανταφυλλιών τά μαραμμένα πέ
ταλα κλαϊνε στο νοΰ μου μέ τά πεθαμμένα μΰρά των 
ατούς έρημους κήπους τάς ώρας τών νυκτών, ποΰ θλιμ
μένα προσεγγίζουν τή χαμένη σκιά είς τών πρασίνων 
στοών και τών μαρμάρινων άνδήρων τή ποιητική σιωπή.

Τή μυστική συμφωνία ακούω τών ανέμων στής άρ
πες τών δεητικών κυπαρισσιών, ποΰ αλύγιστα άνατείνον- 
ται προς τά ΰψη και λησμονοΐνται σέ κάποια φανατική 
προσευχή προς τοΰ μακρυνοΰ βράχου τή γρανιτώδη 
κορυφή.

Και μόνος σκέπτομαι τή σκιά και πονώ ποΰ σέ λίγο 
μονάχη θά πλανηθή μυστικά πίσω άπδ τών κυπαρισ
σιών τάς βαρείας σκιάς και τών μακρυνών ανέμων τον 
απόκοσμο θόρυβο.

"Ο ίλιγγος τών βυθών καί τών στοιχείων, ή φωνή 
μόνη ποΰ φθάνει εδώ τώρα ταράσσει τήν ■ψυχήν μου, 
έν ψ μιά σκιά πυκνή και βαρεϊά κάποιων μαύρων νε
φών ποΰ αίωροΰνται στά ΰψη εκτείνεται, καί σύρει, 
έπάύω τών κάμπων και τών βουνών τήν βραδυνή 
γαλήνη ...

II

Ό κρότος τών βημάτων μου ταράσσει τάς ήχούς,τάς 
αύτάς ποΰ άνέδωσαν τδ έλαφρδν θρόησμα τών σιωπη
λών βημάτων τής ψυχής, ποΰ έσύρθη και έκάθησε καί 
έστέναξεν εις τών ερήμων τώρα αίθουαών τήν παγερά 
ηρεμία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

θά μοΰ μεμφθώσιν τδ εκτενές τής Εισαγωγής, τήν 
ευρύτητα, ήν έδωσα είς τδ μέρος τοΰ βιολιού, τήν 
παρεισαγωγήν μερικών 'ποικιλιών τής συνθέσεώς 
μου είς τδ έργον τοΰ Corelli. Προβλέπω καί άντι- 
λαμδάνομαι τάς κρίσεις, τάς όποιας αυτό τδ είδος 
τής έργασίας δύναται νά προκαλέσή. Μίαν μόνην 
πρόφασιν έχω : τδν άπεριόριστον θαυμασμόν μου διά 
τδν Corelli.

CESAR THOMSON

Μέσα είς τοΰ (ίυοτικόΰ παρεκκλησίου τή βαθειά γα 
λήνη και. τδ απόκοσμο ψώς αί σκιά! δέονται.

Γιά μιά στιγμή κάποια άκτις έρχεται νά πλανηθή 
στήν όλό.ιαθή μορφή τοΰ Ναζωραίου και τδ θειον 
βλέμμα παρήγορον καί επιεικές φαίνεται ν’ άτενίζη στδ 
βάθος- ίσως γονυκλινής και λυπημένη παραστέκει κά
ποια μορφή και ευλαβής σύρομαι πρδς τά όπίσω, έν φ 
στδ άμυδρό φώς τδ κάδρο βλέπω τοΰ σκοτωμένου τοΰ 
Μάγιερλιγκ.

Αγγελοι είς τας αλλας αίθουσας τών παλαιών ουρα
νών κινούνται είς τών τοίχων καί τών ορόφων τάς 
παραστάσεις, έν ω ή θεά τών έρώτων γενναται άπό 
τών κόγχυλών και τών κυμάτων καί φέρεται μ* δλην 
τήν ώκεάνειον συνοδείαν της.

Ό ήρως τής Τροίας νικητής άναζή διά ν'άποθάνη 
ύπδ τδν γλαυκόν ουρανόν είς τά πράσινα βάθη τών μυ- 
στίων κήπων, έν φ <5 δυστυχής νεκρός δυδ φορές πε- 
θαμμένος άπότδν θρύλλοκαι τήν τέχνην άφίνει νά σύρε
ται ΰπό τό άρμα τοΰ θριάμβου.

III
Και τώρα έξω;, οΐ άρχαϊοι θεοί δέν άπέθανον και αί 

μοΰσαι φυγάδες έχουν γυρίσει.Ύπό τά. προστύλια ποιη- 
ται και σοφοί τοΰ μαρμάρου, γεμίζουν τδν γύρω αέρα 
με τά μυστήρια τών θρύλλων τών πεθαμμένων καιρών.

Τα μαύρα κ γκλιδώματα μέ τούς χρυσίνους δεσμούς 
των, δαντέλλινα.πλέγματα,άνδηρα καί κλίμακας περιζώ
νουν,ένφ οί θεοί Μυσταγωγοι πρδ; τά μαρμάρινα περι
στύλια μέ- την ολύμπιαν γαλήνην τών ωραίων κεφαλών 
των άναιείνουν είς λαμπαδίνους στάσεις στους μαρμά
ρινους αναβαθμούς τών λευκών κλιμάκων τά παλλό- 
μενα μέλη των.

Είς τας τοιχογραφίας <5 ,Περσεύς ,σωτήρ παλαίει * και 
νίκή, Προμτιθεϊς και Όρφεϊς τής οδύνης θρηνούν τά 
τραγικα πάθη των, έν φ δ τυφλός ποιητής ψάλλει τδ 
έπος τών αίώνων.

*Κτο τούς κίονας αΐ Λίοΰσαι καί πρδς τόν κήπον κι- 
νοΐν τάς άβρας γραμμάς τών ελικωνείων σωμάτων των 
είς ίδανικάς' στάσειςέν φ στούς κήπους τα τροπικά λογ
χίζουν τόν ήρεμον γύρω αέρα καί χάλκινοι δρομείς τα- 
νύουν τά σφυρηλατημένα μέλη των, έτοιμοι νά κινή
σουν κάποιος αρχαίος αθλητής λησμονεϊται είς δλόσαρ- 
κρ^ άνάπαυσιν,έν φ δ Ροδόλφος,ναυτίλος τοΰ μέλλοντος, 
άμρριμνος στηρίζεται στήν κώχην τής μαρμαρίνης 
λέμβου' .του.

Οί Τρίτωνες βυθίζουν και τώρα δπως άλλοτε τά χυ-
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μώδη μέλη των είς τά υδάτινα μυστήρια καί ποιο 
κάτω ή χλωρίς οργιάζει· eras άνθινος όλοπράσινος κό
σμο! πυκνός αποπνέει τον ευωδιαστόν γύρω μου αέρα, 
εν ω επάνω εκτείνεται ολάνοικτο τό μυστήριο τοϋ δια
φανούς ούρανοΰ κύανοΰν και βαθύ.

Στοαί Αλόσκιοι ,πυκναί πρός τά πέρατα των ανδήρων, 
μας φέρουν, έν φ κάποια. χέρια μαγίσσων έχουν ανοίξει 
άντερα καί στά σπηλαιώδη βάθη των ό ουρανός, τά δέν
δρα,δ ξένος ποΰ περνή γιά μιά στιγμή άναφαίνόνται.

Καί ολα τώρα στο νοΰ μόυ, οί θεοί, αί μοϋσαι, οΐ 
τρίτωνες, τά μάρμαρα, τά άνθη, αί στοαί, δ ουρανός 
φαντάζομαι κάτι νά ενθυμίζουν,κάποιαν σκιάν λεπτήν καί 
άβράν, κάτι σάν ελαφρά ομίχλη νά βαρόνη ευχάριστα, 
άλλά καί πικρά ολα δσα γύρω μου ζονν.

Καί σάν αιώνιο σύμβολο τής παντοτεινής οδύνης, τής 
καρδιάς τής νέκρας καί τών ερήμων γύρω τώρα πραγ
μάτων πεθαίνει ένας τοξευμένος Άχιλλεύς, έν φ τά 
στέρνα του πλατειά άνατείνονται πρδς τό ανάλγητου 
άπειρον καί τά χείλη του συσπωνται είς ένα δλόπικρον 
σπασμόν, είς ένα στεναγμόν κατά τής δυναστείας τοΰ 
μοιραίου ...

ΙΙΙΙ

Κάτω μακρυά ή πόλις μέ τά τείχη της καί τους 
μεγάλους στρατώνας καί τά ένετικά σκοΰρα φρούρια 
μάς στέλλει με τής καμπάνες αργούς καί πένθιμους τους 
ήχους τών ωρών. Ό Παντοκράτωρ ναρκωμένες έχει 
γύρει σέ βαθύ τώρα ΰπνο, πελώριος τοΰ παληοΰ καιροΰ 
πολεμιστής.

Τά λευκά πένθη τών χειμώνων καλύπτουν ακόμη 
τά ΰψη τών κορυφών τ’ Άκροκεραύνια μάς στέλλουν 
τούς τελευταίους σπαθισμούς τοΰ φωτός,ποΰ τραχύ ανα
κλάται στήν παρθένον λευκότητα τών παγωμένων νώτων 
τους· οΐ δρόμοι, τά έξοχικά σπίτια με τές κόκκινες καί 
σκούρες στέγες, τά γέρικα δένδρα καί τά γεφύρια, τ’ α
σήμια φύλλα τών έληών ποΰ γεμίζουν κάτω καί γύρω 
πέρα τό κάμπο καί ή υπερήφανη καταδίκη τών ύφη 
λών κυπαρισσιών πλέουν σ’ ένα φώς ανοιξιάτικο,σέ μιά 
ατμόσφαιρα πυκνή. Τά χωριά τής σκλάβας ακτής άτο- 
νισμένα έχουν γύρει στής ράχες τών β υνών καί τά δ- 
λόλευκα γιδτ άσκοπα σχίζουν τήν δλόκύανη θάλασσα.

Κάτω στούς μακρυνούς δρόμους τών δασωμένων λό
φων, ποΰ τά φύλλα πίσ’ άπ’ τό φώς πλέκουν φανταστι
κές δαντέλλες, πλανώμαι’ καί τώρα μέσα σ’ ένα κατα- 
πράοινο ΰόλο μιά γνώριμη μορφή με σταματή. Ό 
Μπάϋρον τών ονείρων μου καί τών παιδικών μου στο
χασμών, δ ωραίος νεκρός τής πατρίδος μου,γλυκύς καί 
γόης περισσότερον άπό κάθε άλλοτε στήν μαρμαρίνην 
του ανυπαρξία υπάρχει καί ρεμβώδης γοητεύει· ύψοΰ- 
μαι στοΰ βάθρου τό μάρμαρον κι ’ ένφ τά γύρω φύλλα 
σειόνται άπό τάς αύρας τών ανοίξεων άφίνω ριγών ένα 
θερμό και παρατεταμένο φίλημα στο μέτωπον έκεϊνο,ποΰ 
έκλεισε τές δνειρεμμένες στροφές τόσων μουσικών ονεί
ρων πειό κάτω δ Αίνε μέ τό κουρασμένον ύφος του 
σκεπτικός γέρνει μαρτυρικός βαθύς στό βιβλίο του ολα 
τά τραγούδια του μοϋ ξυπνούν στή καρδιά κάποιων 
χειμώνων νοσταλγία γιά μακρυνάς ανοίξεις, γιά περα
σμένων πόθων ρίγη, ποϋ έσβυσαν άλλοίμονο γιά πάντα· 
καί μόνος πλανώμαι σκεπτικός καί λυπημένος στον κό
σμο τόσων πεθαμμένων ώραιοτήτων φρενόληπτος προ
σκυνητής στό άλσος τών θανάτων γιατί άπ’ ολα δσα 
γύρω μου υπάρχουν μαρμαρωμένα τίποτε δέν ζή· κι’ 
ένφ τά ώχρα φώτα τών λιποψύχων δειλινών πίσω άπ’ 
τά κλαριά σβύνουν, μιά Βαλκύρία ονειρεύομαι να σχίζη 
τάς αποστάσεις σέ μιά ιππηλασία αχαλίνωτη καί νά χά
νεται κάτω άπό τάς αψίδας τών δυσμικών ουρανών 
έν φ μιά σκιά πίσω άκολουθή πιστή σάν τό απαίσιο 
φάντασμα τής αιώνιας συμφοράς.

V.

Οί βυθοί στή γαλήνη καί τό λιπόψυχο φώ» μ’ ένα 
λαμπυρισμόν μυριόχρωμον απαντούν καί τό κύμα μυρω
μένου άπό τήν άλμη ξεσπή γλυκά τό κύμα, πού πλημ
μυρίζει εμπρός μου τά λουτρά τά ρωμαϊκά, τό κύμα ποΰ 
απαλά έκράτησε τό σώμα τής ώκεανίδος τής οδύνης’ δ 
ήλιος τώρα γέρνει βραδύς καί σύρεται πρός.τας δύσεις 
κάτω άπό τάς αψίδας τών βουνών καί τών δένδρων. 
Τά γιότ στήν προσέγγισι τής νυκτός στούς ορμονς -βια
στικά διευθύνονται’ τά πουλιά κατά σμήνη θορυβούν στά 
κλαριά, έν φ ψηλά στον βράχον ή λιτανεία τών αλύγιστων 
κυπαρισσιών πληγώνει τά στήθη τών ουρανών καί ή 
βάρκα τώρα άλλου μέ φέρει. .’.. .

ALMAS SERENAS
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ιιΑέν είμαι έγώ τό άνθος 
’Αλλά έζηοα πλησίον αύτοΰ...έ

Σα.αδ’ής
Σν— Τέχνη —
Μέ τατίμητα ΙΙεντελικά λουλούδια

Ποϋ άνθοβολάει στά μάρμαρα ■

‘Η αμάραντη ώμορφιά των—
Σν — Φνσις—

Μέ τά λυγηρά των άηδονιών τραγούδια 
llov και τη νέκρα τής νυχτιάς

Ξυπνά ή γλυκειά λαλιά των—

’Αφον—και αεϊς χλωμαίνΒτε \

Σωπαίνετε ! απελπίζεστε

Μπροστά στην τόσην ωμορφιά 1

Στήν τόσην απονιά της —

"Ενας φτωχός τραγουδιστής—

"Αχ! μή με συνερίζεστε !
’Ακόμα γιά τή χάρι της μίλα

Τή φονικιά της...

Α ΝΕΣίΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ
' „ ■ ν7

Οί "Ελληνες έκπτωτοι τών αρετών των έγκατε- 
λείφθησαν άπέλπιδες είς τάς τρομερά» έκεΐνας ασθέ
νειας τοΰ ’Ιδεαλισμού, τάς παρασυρούσας τό καταπε- 
πονημένον πνεύμα είς τά παραληρήματα τής σοφιστικής 
τών άκρων, ήτις έκνευρΐζει καί τά Ισχυρότερα έλατήρια 
τής ωραιοτέρας ένεργείας, Και οΰτως άπωλέσθη ή. Πα- 
τ ρ ί ς, ήί έχασαν τήν αληθή Ιδέαν καί τό Πνεύμα 
καί άπέμεινεν ήδη ή ’Ελληνική φυλή άνευ πλαισίου 
ζωής.

+ Ταπεινωτική δμολογία νά διακηρύττη τις, δτι ή 
τελευταία λέξις μένει είς τήν ίσχύν έν τφ κόσμω.
★ Πάσα Ιδέα έχει ανάγκην χρόνου διά νά δοκιμα- 

σθή βιάζουσα τάς θύρας τών κλειστών πνευμάτων.
* Ή πρόοδος, ή μή δυνανιένη νά έξαφανίση τήν 

ίσχνν, έχει ώς άπλοϋν αποτέλεσμα νά τήν μετατοπίζη.
Κλεμανσώ

Louis Nor dm an n

ΕΙΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝ
κ. Λουδοβίκος Nordniann, Έλβετόφ τήν έθνικό- 
τητα, εινε έκ τών ένθερμοτέρων φιλελλήνων, άμα 

δέ ίδιορρυθμότατος τύπος περιηγητοΰ, έπί 27 έτη 
άδιαλείπτως ταξειδεύων άνά τά πέρατα τοΰ κόσμου. 
Τό ατμόπλοιον και ό σιδηρόδρομος εινε ή μόνιμος κα
τοικία τον. Αι περιηγήσεις τον εινε περιεργόταται. Εις 
μίαν τοιαύτην εν Κολόμβφ της Κεϋλάνης παρίσταται εν 
τή δημοσιευόμενη εικόνι^ ήν άπέστειλεν έκεΐθεν τή 
«Πινακοθήκην y ής τυγχάνει αγαπητός θιασώτης, 9Ερα
στής διάθερμος τοϋ 'Ελληνικόν κλίματος και ίδί$ τον 
'Αττικόν ήλιον, πλέον ή άπαξ επεσκέφθη τας ’Αθήνας, 
είς ας ονειροπολεί* να ζήση το επίλοιπον τον βίου -του 
εδώ πόθων ν9 άπόθάνη, *Ενεκα τής αγάπης του ταύ- 
της, ήθελησε να σννδεθή στενώτερον μετά τής ‘Ελλη
νικής γης, καί ήγόραοε μεγάλος έκτάσεις γηπέδων 
παρά τά Πατήσια.

Αεϊγμα περιφανές τοΰ φιλελληνισμού του είνε τό έπεισό- 
διον, ού έγένετο ήρως έσχάτως έν Σόφιφ τής Βουλγα
ρίας." Εν τινι δμίλϊρ, έπενέβη υπέρ τών ’Ελλήνων ζωη
ρότατα έν συζητήσει περί τών δικαίων τοϋ ’Ελληνι

σμού. Ώδηγήθη ύπό τών έκμανέντων Βουλγάρων είς 
τήν ’Αστυνομίαν, άπεφυλακίσθη δέ τή ένεργεία τοϋ 
'Αγγλικού Προξενείου, όρκιοθεις έκτοτε νά μή πατήση 
είς Βουλγαρικόν έδαφος, «ce pays maudit» ώς λέγει.

Είνε θαύμα γλωσσομάθειάς ό κ. Nordniann. Είνε ;
"Ελλην μετά τοΰ "Ελληνας, Ιταλός μετά τοΰ Ίταλοΰ, 
έξοικειωθείς μέ τά ήθη έκαστου έθνους, φίλος άμα 
τών δημοκρατικών αρχών καί τοΰ έργατικού λαού. 
Ζώσα έγκυκλοπαιδεία απείρων γνώσεων καί κοινωνικών 
έθίμων. Εινέ εις πρός τούτοις τών μανιωδεστέρων συλ
λεκτών Αιγυπτιακών αρχαιοτήτων. Οί σκαραβαίοι τής 
συλλογής του είνε σημαντικής αξίας.

Μετ' όλίγας ημέρας φθάνει είς 'Αθήνας, έξ Ινδιών 
προερχόμενος, Έπί τή άφίξει του παρουσιάζομεν αύ
τόν τόν κατ’ εξοχήν λευκόν,συρόμενον έν τή γή τών ελε
φάντων καί τοΰ τείου,ύπό μαύρου ιθαγενούς, παρέχοντα 
οΰτω εύφυά άντιπαράστασιν δύο αντιθέσεων τής άνθρω- 
πίνης φυλής.

Ό κ. Nordmantl κέκτηται φίλους έν Έλλάδι ειλι
κρινείς, αντιπρόσωπον δ’ έχει τόν ήμέτερον έν Βόλφ
ανταποκριτήν καί ενθουσιώδη φίλον κ. Γ. Γεωργακό-
πουλον.

6ί
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χρώμα, αλλά καί εις έκφρασιν τοΰ προσώπου των 
έφ*. ών είκονίζεται ή εποχή, ήν αντιπροσωπεύουν 
το αγέρωχον, τδ σύννουν, το πολυπράγμον τής 
βυζαντινής εποχής είς τήν πρώτην' ή αφέλεια, ή 
αιδημοσύνη καί ή προσήλωσις προς μίαν ανατολήν 
νέας ζωής, είς τήν δευτέραν,

Ό κ, Σάββίδης παρουσιάζεται πάνοπλος μ.έ μίαν 
έντονον προσωπογραφίαν τοϋ μικρού Μιχαληνοΰ, 
θαυμαστήν διά τδ σχέδιόν καί δια τήν προοπτικήν 
ό μετριόφρων, άλλ’ ίκανώτατος καλλιτέχνης συνε- 
δύασεν εύφυώς τήν προσωπογραφίαν μέ έν βάθος 
κήπου καί Άκροπόλεως, δπερ δίδει είς τήν εικόνα 
μορφήν συνθέσεως.

Ό κ. Σάββίδης εκθέτει καί άλλα ώραιότατα 
έργα: Τουρκικόν λουτρόν, ένα Εβραίον,μ.ίαν πρόσω 
πογραφίαν γέροντος ύπενθυμίζουσαν κλασικούς ζω
γράφους, καί τδ υπέρτερου πάντων, τά «Παιδάκια» 
μίαν σπουδήν μικρόγραφικήν, έν ή τδ χρώμα καί 
τδ σχέδιόν άμιλλώνται έίς ακρίβειαν καί χάριν. 
Όμιλος παίδων περιστοιχίζων νεαράν γυναίκα, 
παίζει τδ γνωστόν Γερμανικόν παιγνίδι ringelreibe,

Ή κ.Άσπριώτου έκθέτει προσωπογραφία:, αλλά 
επιτυχέστερος είνε ό «Ρωμαίος καί ή Ίουλιέττα».

Τδ ελληνικόν τοπεϊον καί; ή ελληνική θάλασσα 
έχουν τούς άφωσιωμένους έργάτας των Ό Μπο- 
κατσιάμπης, δ παντοτϊινδς εραστής τής Κέρκυρας, 
εκθέτει ώραία, αλλα προεκτεθέντα έργα, ώς επίσης 

τοτρόπως ή έν σπαργάνοίς αναγεννήσεως εΰρισκο- καί ή ακαταπόνητος μύστις τής έλλ. φύσεως δεσπ. 
Λασκαρίδου. Ή θαλασσογραφία τοΰ πρώτου καί ή 
Φαληρική άκτή τής δευτέρας εινε κάλλιστα. Ό 
κ. Φωκάς αντιπροσωπεύεται >δΓ ενός, καί μόνου έρ
γου. Ό κ. Άλεκτορίδης διαφορετικός έπι τά βελ- 
τίω άπδ έτους είς έτος Αί σπουδαί του τής ’Ατ
τικής φύσεως προδίδουν παρατήρησιν, αισθητικό
τητα έν τή άπλότητι τής έκτελέσεως. Ό κ. Οικο
νόμου αντιγράφει τήν φύσιν μέ έπιμέλειαν. ’Αλλά 
τί άντίθεσις είς τά έργα — 40 περίπου — τοΰ 
Έπ. Θωμοπούλου Ό κ. Θωμόπουλος — όπως δ 
ομώνυμός του είς τήν γλυπτικήν — εινε ριζοσπά
στης Τδ χρώμα άπο τδν χρωστήρα του χύνεται 
άκράτητον' ή πινελιές χονδρές? άλλ’ένφ έκ τοΰ 
πλησίον δρώμεναι άποτελοΰν σύγχυσιν, έξ άποστά- 
σεως μεταβάλλονται είς άρμονικάς λεπτομέρειας, 
ώς έάν έπνευσεν έπ’ αύτών’αίφνης πνοή δημιουργίας. 
~ «vr’juu^ut, ό νεωτεριστής καλλιτέχνης άναζη- 

τεϊ νέας τρίβους έν τή έκτελέσει, νέους ένστερνίζε- 
ται κανόνας αισθητικής. Καί έν τή Δύσει μέν ή 
τοιαύτη τεχνοτροπία προήχθη, άλλ’ έχει νά 1·κι- 
δείξη σφάλματα καί ύπερβολάς,- αί'τινες φθάνουν 
μέχρι τοΰ γελοίου. Είνε αύτοί οί. μαλλιαροί τής 
τέχνης. Δυστυχώς ένας άπδ αύτούς έξώκειλε καί 
είς τήν ίδικήν μας έκθεσιν, δ Barillet με τέσσαρας 
άπαισίους πίνακας.

Ό ζ. Μαθιόπουλος άφοΰ πέρυσιν έξήντλησεν 
ολην τήν παραγωγήν τών πινάκων του, έφέτος μό
λις μέ τέσσαρας κρητιδογραφίας έμφανίζεται. Τδ

ΙΣ τέσσαρας αίθουσας 
τοΰ Ζαπ'είου πεντήκοντα 
περίπου ζαλλιτέχναι πα
ρατάσσουν εις άραεάν κά
πως φάλαγγα τά έργα 
των. Αί καλλιτεχνικά: 
έκθέσεις άλλαχοΰ άπο- 
τελοΰν τδ σφυγμόμετρον 
τής έξελίξεως καί τής 
προόδου τής τέχνης, άμα

δέ παρέχουσιν ηθικήν καί ύλικήν ένίσχυσιν είς τούς 
καλλιτέχνας. Παρ’ ήμϊν χρησιμεύουν ώς έπίδειξις 
τής διαιρέσεως τών ολίγων καλλιτεχνών μας; είς 
άντίθετα στρατόπεδα και συγχρόνως ώς άφορμή 
μ-μ.ψιμοιριών. Διά τοΰτο ή πρόοδος προβληματική. 
Άφ δτου ήρχισαν συστηματιζώςγ διενεργούμεναι 
έν Άθήναις αί έκθέσεις ■ μέχρι ε τής σημερινής 
παρήλθεν εικοσαετία' καί έάν τιςί ήθελε συγκρίνει 
τήν πρώτην έκθεσιν μέ τήν τελευταίαν, άγνοώ άν 
θά εΰρισκε διαφοράν άνταξίαν τής χρονικής ταύτης 
παρελεΰσεως.’Ατυχώς έν τή: εκθέσει τού Ζαππείού ■ 
δέν έχομεν οΰτε έφέτος πλήρη, συμμετοχήν τών 
καλλιτεχνών μας. Καί είνε λυπηρόν, διότι τοιου- 
,____ ’ λ ·.; _____ ,»___________ _____ _______ ___ ....

μένη νεοελληνική ιτέχνη παρουσιάζεται πενιχρά. 
Δέν θά παρουσιάζετο δέ παντάπασιν., άν ή ύπδ τήν 
φωτεινήν προεδρείαν τοΰ φιλοτέχνου κ. Μερλοπού- 
λου «Καλλιτεχνική Εταιρεία» δέν συνεκέντρωνεν 
οσους ήδυνήθη καλλιτέχνας.

Έν τη ελαιογραφία υπερέχει ό ζ. Γερανιώτης. 
Μετά μακράν έζλειψιν ένεφανίσθη μέ όζτώ προσω
πογραφίας, ών αί τέσσαρες εινε μάλλον συνθέσεις. 
Ό κ. Γερανιώτης εινε χειριστής τοΰ χρωστήρος 
προσεκτικός, θετικός·. Τδ σχέδιόν του εινε πάντοτε 
ασφαλές, τά δέ χρώματα αρμονικά. Δέν οργιάζει 
εις χρώμα, ούτε αγαπά τδ ψευδός. Γνωρίζει νά 
άρμονίζη τήν ελληνικήν χάριν τής έκφράσεως πρ'ος 
τάς απαιτήσεις τής αύστηράς τέχνης. Έκ τών 
προσωπογραφιών ή τοϋ συναδέλφου του Μποκα- , Ό ανήσυχος, 
τσιάμπη είνε ή άρίστη, ζωηρά καί εκφραστική,. ~ 
πανομοιότυπος δέ- δέν ύστερεϊ κα.ί ή τής συζύγου 
του εις χάριν. Ή «’Άνοιξις» υπενθυμίζει δύο προ 
οκταετίας έκτεθέντα έργα του, τής «Παπαρούνες» 
καί τούς «Κρίνους». Ή ελληνική φύσις, ή. γεμάτη 
άπό φώς καί άπό ποίησιν, ένσωματδΰται εις μίαν 
νύμφην έπέραστον’ ή γοητεία μιας'1 απαλής άπο- 
χρώσεως κρατεί τά χείλη εις μίαν εισδοχήν μύρων. 
Ό πίναξ ούτος μάλλον ώς διακοσμητικός δύναται 
νά χαρακτηρισθή. Ή «Βυζαντινή κόρη» καί ή 
«Βλαχόπουλα» εινε δύο αντιθέσεις, δχι μόνον εις
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μάλλον έλκύον τήν προσοχήν εινε τδ «Παριλίσ- 
σιον», μία φαντασμαγορία, άρχαϊκή βεβαίως, άφοΰ 
δ Ιλίσσδς ρέει αφθονότατα έν τή. . . είκόνι.

Ο κ. Λεμπέσης εκθέτει τέσσαρα έργα, ών υπε
ρέχει τδ Εσωτερικόν Σαλαμ,ϊνος, ύπενθυμίζον τάς 
θαυμασίας έπί τών ελληνικών ηθών μ-λέτας τοΰ 
Λύτρα. Ό άείμνηστος Βώκος άναζή εις ένα ώραϊον 
πίνακα (nature morte) κυνηγίου.

O x. Βικάτος έκθέτει τρία παλαιάεργα, ών 
έξέχει ή «’Αδελφή τοΰ Ελέους».

Ο κ. Άριστεύς, νεωτεριστής, εκκεντρικός' ή 
έκκεντρικότης αύτοΰ δέν έγκειται έν τή έκτελέσει, 
αλλ’ έν τή συλλήψει, τά θέματά του εξέρχονται 
τοΰ συνήθους κύκλου τής κοινοτοπίας' έχ-ι φαντα-. 
σίαν, ήτις αίρεται, δημιουργεί, ευρίσκει κάτι ποΰ 
άλλοι δέν θά τδ εΰρουν ποτέ' ή δέ έκτέλεσις προ
δίδει δεξιοτέχνην. Παρουσιάζεται και αύτδς μέ πά- 
λαια έργα, ών έξέχει δ «Κατακτητής».

Οί έν τή ξένη καλλιτέχναι δέν’ύσ-τέρησαν’ άλλ’ 
ή έμφάνισίς των δέν σκοπεί νά μάς έκπλήξη- απλώς 
νά. μάς δείξη ότι ζοΰν. Ό κ. Ροίλός, ό πολεμι
κός ζωγράφος, άφήκεν όπλα καί ίππους, καί μάς 
δίδει' έν ώραιότατον τοπεϊον καί έν μελαγχολίκδν 
σχεδίασμα προσωπογραφίας. Ό ζ. Ράλλης, δ κατ’ 
εξοχήν έκκλησίαστικ.δς ζωγράφος, έστειλε δύο πχ- 
λαιά έργα του,έν καλόν τήν «Παραμονήν εορτής» 
καί έν κακόν, τδ «Τουρκικόν λουτρόν»' 'Ο κ. Ό- 
θωναϊος έχει ξενικήν τήν έπιδρασιν' τδ «Ποτάμι» 
πολύ συγκεχυμένον; Ό κ. Τσιριγώτής, δ Άραβο- 
γράφος, εις τών καλλιτέρων Ελλήνων ζωγράφων, 
έστειλε μίαν θαυμασίαν Δύσιν τοΰ Νείλου, μίαν 
αραβικήν σκηνήν χαρακτηριστικήν, έχουσαν τήν 
δύναμιν τής τοπικής χροιάς. Ή κ. Φλωρά — Κα- 
ραβία έστειλε τά περισσεύματα τού έργαστηρίόυ της' 
δ « Αναγινώσκων γέρων» είνε έν τούτοις εργον, 
δπερ ελκύει ιδιαιτέρως τήν προσοχήν.Ό κ. Ζαιρης 
έκθέτει «Καλογήρους», όχι δμως Έλληνας. Τοΰ 
κ. Ε. Ίωαννίδου ή πρωσοπογραφία τής άδελφής 
του κάί· ίδίαέν σχεδιογράφημα καλογραίας είνε δεί
γματα ένθαρρυντικά καλής τέχνης.

Έκ τών νέων ζωγράφων, δ κ. Γεραλής σημειοΐ 
ικανήν πρόοδον. Ό «Γυφτάκος» του είνε έν σκίτσο 
δυνατόν. Ό κ. Δήμας δίδει πολλάς ελπίδας εύδο- 
κιμήσεεος. Μία σπουδή του προσωπογραφίας δέν είνε 
ευκαταφρόνητος.

Πολύ καλός τοΰ κ. Προκοπίου δ Αφρικανός. Ό 
Άσπρογέρακας έκθέτει έν ώραϊον έπιτραπέζιον, μέ 
ίχθΰς φυσικωτάτους. Διά τήν δεσποινίδα Τσίλλερ θά 
ήδύνατό τις νά παρατηρήση,δτι έχει τδ χάρισμα τοΰ 
χρωματισμού, άλλ’ ύπολείπεται είς τδ σχέδιόν,τδ 
δποϊον είνε έλλατωματικόν.Πειραματίζεται απλώς, 
είς τα σκίτσα της διαβλέπει τις άντίληψιν τοΰ 
φωτός, άλλά μόνον αυτό δέν άρκεϊ

Β'.
Ή γλυπτική έν Εύρώπη άμιλλάται μέ τήν ζω

γραφικήν ώς πρδς τήν παραγωγήν. Παρ’ ήμϊν μάλ
λον ώς διακόσμησις θεωρ-ϊται, ώς τι συμπληρω
ματικόν τής ζωγραφικής. Ει’ς τήν άντίληψιν ταύ- 
την, τήν άδικον διά τήν γλυπτικήν, φαίνεται παρα- 
συρθεϊσα ή έππροπή, ή τις άντι νά συγκεντρώση τά 

γλυπτικά έργα έν ιδία αιθούση, άλλα μέν άπέηρυ- 
ψ·ν όπισθεν φυτών, άλλα δέ διεσκόρπισεν, ίνα δια
κοσμώ ση τάς γωνίας τών άλλων αιθουσών.

Οί γλύπται μας, μ’ δλην τήν άν-πάρκειαν ή 
μάλλον τήν έλλειψιν ύποστρηρίξ.-ως, σφζουν εύευ- 
χώς κάποια ιδανικά. Προσπαθούν είς τδ αχάριστον 
αύτδ περιβάλλον νά άρθοΰν υπέρ τήν συναλλαγήν 
τών αισθημάτων καί νά δώσουν δ ίγματα εργασίας, 
διαπιστοΰντα οίας γενναίας θά συνεισέφ·ρον εμπνεύ
σεις έν τή παγκοσμίφ καλλιτεχνική κινήσει, έαν 
ύπήρχ- γόνιμον έδώ τ® έδαφος, διά νά άκμ,άση ή 
τέχνη. Καί έδικαιοΰτό τις να ανάμένη τοιαύτην 
έπίδοσιν έν τω τόπφ, έν τω δποίφ . έθαυματούργη- 
σεν άλλοτε ή γλυπτική, ήτις περιέσωσε τήν δόξαν 
τοΰ Καλού, πρότυπον παραμείνασα άφθιτον είς τήν 
μετέπειτα έξέλιξιν τής τέχνης.

Ό εισερχόμενος είς τήν έκθεσιν τοΰ . Ζαππείού, 
άντικρύζει είς τδ βάθος τής τέταρτης αιθούσης 
έν άγαλμα μαρμάρινου. Είνε ή «Γαλήνη» τοΰ κ. 
Γ. Βρούτου. Ό γηραιός καθηγητή:, άκούραστος, 
δέν άρκεϊται είς τάς δάφνας τοΰ παρελθόντος, άλλά 
πλάττει τά άνθηρότερα σώματα, ώσάν νά νοσταλγή 
τή. πρώτης δρμής τδ θέλγον σφρίγος. Μετά τήν 
«Τρικυμίαν» μάς παρουσιάζει ήδή το άντίστοιχον: 
τήν «Γαλήνην» Καί είνε όντως μ.ία γαλήνη 
έμπνεύσεως,καί μία γαλήνη έκτελέσεως τδ άγαλμά 
του. ’Έχει ή ένάλιος Νύμ,φη υποτάξει τδν δ-λ- 
φϊνα καί τδ άνήσυχον στοιχεϊον πτήσσει ύπδ τά 
ηνία τά δποϊα κρατεϊ. Ό κ. Βρούτος είνε κλα
σικιστής' εινε οπαδός τών. καμπυλοτήτων, τής τε- 
λειωμένης εργασίας, τής άπλότητος, τοΰ λείου. 
Ή «Γαλήνη», ώς έκ τοΰ θέματος ίδια, δύναται νά 
χρησιμεύση ώς τδ πρότυπον τήςτοιαύτης έργασίας.

Ό κ. Σώχος — καί αύτδς άρχαιολάτρης — 
περιορίζει ήδη άπδ έτών τήν έργασίαν του είς προ- 
τομ,άς. ’Αποφεύγει τδ γυμνόν — τδ. δποϊον άλλως 
τε εινε ή λυδία λίθος τής ίκανότητος τοΰ γλύπτου 
— ένφ θά ήδύνατο νά μάς δώση ώραίας συνθέσεις. 
Μία καλή προτομή αναμφιδόλως ήμπορεϊ νά άνα- 
δείξη ένα καλλιτέχνην' άλλ’ είς καλλιτέχνης έχων 
ιδιοφυίαν δέν δύναται νά άρκεσθή είς προτομάς καί 
νά περιορίση τήν έ'μπνευσίν του είς πρόσωπα νεκρών 
ή ζώντων. Έκ τών έκτεθειμένων έργων τοΰ κ. 
Σώχου ή προτομή τοΰ κ. Κοντοσταύλου δέν προ
σθέτει τίποτε είς τήν φήμην τοΰ διακεκριμένου γλύ- £ 
πτ:υ. Ή τοΰ ζ. Μιστρίώτου εινε περισσότερον τε
χνική, άλλ’ έχει τδ μειονέκτημα, οτι τδν παριστα 
σχεδόν ώραϊον. Ή προτομή ή κάπως παρερριμμένη 
τοΰ «Μπάρμ.πα Γεώργη» έχει δυνατωτέρας γραμ
μάς καί έκφρασιν.

Ό κ. Μπονάνος συμπληροϊ, μετά τών δύο προ
ειρημένων συναδέλφων του, τήν τριάδα τών κλα
σικιστών. Έκθέτει μίαν καλήν προτομήν τοΰ άει- 
μνήστου Μάτσα, ένω τοΰ Βύρωνος νομίζει τις 
ότι έγένετο έξ ελεφαντοστού...

Δίπλα τών παλαιών, οί νέοι γλύπται. Ό κ. Θω
μόπουλος έκθέτει τά περισσότερα γλυπτικά έργα, 
διότι εινε καί δ περισσότερον, έργαζόμενος. ’Έχων 
ζωηράν φαντασίαν, προσηλωμένος είς μίαν εύρυτέ- 
ραν τής τέχνης άντίληψιν, έχει έργασθή έ’ως τώρα 
μέ δύναμιν. Άτυχώς ή άνεπάρκεια ιδίων πόρων καί
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ή έλλειψις Μαικήνα δέν τφ επίτρεψαν νά έκτελέση 
είς μεγάλα μεγέθη ό,τι είς μικρά σκίτσα έφιλοτέ- 
χνήσεν. Ό «Πόνος» είνε δοκίμιον, τδ όποιον έχει 
ανατομικήν παρατήρησιν, άλλά καί ελευθερίαν είς 
τήν έκφρασιν τοΰ συναισθήματος τοΰ πόνου, τδ ό
ποιον εινε τόσφ βαθύ, ώστε νά διαστρέφη τδ σώμα.. 
Ό πόνος παρίσταται ώς Προμηθεύς τδν όποιον τδ 
άλγος συσφίγγει,τοΰ εντείνει τούς μΰς,ύψοΐ τούς ώ
μους, εΰρόνεε τά στήθη. Είς τδ έργον αύτδ είνε ό 
κ. Θωμόπουλος ή ελληνική μικρογραφία του Ρον
τέο. Ό τύπος τοΰ «Άστυφύλακος» είνε τύπος 
μάλλον έ|ηυγενισμένος· δέν εχει τδν άγροϊκον χα
ρακτήρα τοϋ Ρώμη ο 3 άστυφύλακος. Ή «μητέρα τοΰ 
Καμπύσηΰ είνε ή αρίστή προτομή του, όπως χειρό
τερα είνε ή τοΰ ΓΙεσματζόγλου. Ό Μελας μόνον 
άπδ κατατομής αναγνωρίζεται.

Ό κ. Ν. Γεωργαντής δίδει έν γυμνόν καί μίαν 
προτομήν, ώσάν νά ύποδεικνύη Οτι ό ικανός γλύ
πτης πρέπει να έργάζηται είς αμφότερα τά είδη. 
Ή Εύα μ.ετά τό άμάρτημα! Ή ιδέα άπεδόθη μέ 
πολλήν τέχνην καί μέ ειλικρινές αίσθημα. Είνε ή 
στιγμή καθ’ ήν ή άμαρτήσασα ακούει τήν φωνήν 
τοΰ Θεοΰ καί κύπτει τό πρόσωπον πρδς τήν γήν με
τανοούσα. Ή στάσις αυτή είνε έκ τών δυσχερέ
στερων. Έπρεπε, άφοΰ τδ πρόσωπον δέν φαίνεται, 
νά δώση ό καλλιτέχνης δλην τήν έκφρασιν είς τό 
σώμα καί τδ κατώρθωσε’ ή ράχις ιδίως εχει άνα- 
τομικήν ακρίβειαν, παλμόν ζωής. Καί φαίνονται 
μέν οί μηροί ευτραφείς, άλλά τοΰτο δέν είνε ατε- 
χνία, άν λάβη τις ύπ’ δψει ότι ό γλύπτης θά ήθί- 
λησε βεβαίως οΰτω νά είκονίση έμφαντικώτερον 
τήν άπόλαυσιν τής ηδονής, ήτις προηγήθη τοΰ α
μαρτήματος.

Ό κ. Γεωργαντής έφάνη καινοτόμος εις τήν 
«Εΰαν», όσον φαίνεται επίσης καλός τεχνίτης είς 
μίαν περίιργον κεφαλήν: τδν «Κύρ Χρήστον». ’Ε
ξέλεξε κεφαλήν, είς ήν ήτο δυνατόν νά δώση δύ- 
ναμιν έκφράσεως καθ’ όλα τά μέρη αυτής.

Ό κ. Δημητριάδης, κάλλιστος μαθητής τοΰ κ. 
Βρούτου,εκθέτει ένα Άράπην, έ'ργον εχον άρετάς.

Αί άβραί χειρες τών κυριών ήρχισαν νά συνει- 
θίζουν είς τήν επαφήν μέ τδν πηλόν καί τδν γΰψον, 
ώστε νά διευθύνουν ήδη άσφαλώς τδ γλύφανον. 
Ή κ. Γεωργαντή έκπλήσσει μέ έν ώραιότατον α- 
γαλμάτιον. Χαριτωμένη παιδίσκη παίξει τδ νέον

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Ό έν τφ Πανεπιστημίφ τών Παριοίων καθηγητής 

της Βυζαντινής 'Ιστορίας Κάρολος Διέλ έξέδωκε πρό 
τίνος θαυμάσιου τόμον, & όποιος τιτλοφορείται «.Βυζαν
τινοί Φυσιογνωμίαι» και ό όποιος παρέχει πιστήν εικόνα 
τής πολιτικής καί πνευματικής άναπτύξεως τής Ανατο
λής ατό τοΰ ΙΑ' αίώνος και επέκεινα,

« Κατά τήν εποχήν τής πρώτης σταυροφορίας— γρά
φει ό κ, Διέλ είς τό βιβλίον τρυ—ή Κώνσταντινούπολις 
εξηκολούθει ακόμη νά εινε μία έκ τών ΰαυμασιωτέριον 
πόλεων τής Οικουμένης. Εις τήν αγοράν της ήδύνατό 
τις να εύρη πωλούμενα τά προϊόντα δλων τών χωρών 
τής γής. Άπό τας χεΐρας τών τεχνιτών της έξήλθε παν 
δ,τι πολυτελές καί τέλειον έγνώρισεν ό Μεσαιών.

•Ελένης Γεωργαντή «Διάβολό»

παιγνίδι, τδν «Διάβολον». Ό τρόπος, μέ.τδν ό
ποιον στηρίζεται έπί τών ποδών, ή έντασις του πε
ριέργου βλέμματος είνε τεχνικώτατα. Εινε έργον, 
τδ όποιον διακρίνεται διά τήν απλότητα έν τώ συ- 
νόλφ καί διά τά μεγάλα επίπεδα.

Αί δεσποινίδες Σκούφου καί Στεφάνου εργάζον
ται αρκετά φιλοτίμως.

Είς τήν έφετεινήν έ'κθεσιν δέον νά έξαρθή ή φι
λόκαλος καί καλλιτεχνική άληθώς διακόσμ,ησις 
τών αιθουσών.

ΔΙΚ.

Εις τάς οδούς τής Κωνσταντινουπόλεως έκυκλοφόρεμ 
πλήθος τόσον λαμπρόν, τόσον πολυτελώς ένδεδυμένον, 
ώστε, κατά τήν έκφρασιν ενός ουγγραφέως τής εποχής 
εκείνης, όλοι οΐ Κωνσταντινοπολ,ϊται «εφαίνοντο δτι ή
σαν τέκνα βασιλέων» ■

Παρουσιάζει κατόπιν τάς φυσιογνωμίας τής διάση
μου λογογράφου Άννης Κομνηνής, τής δεκαπενταετοϋς 
Αύτοκρατείρας Ειρήνης Δούκα, τοϋ ποιητοϋ Θεόδωρόν 
Προδρόμου καί τέλος τών Παλαιολόγων και τών διαφό
ρων έξ Ευρώπης πριγκηπισσών, αί όποϊαι είσήγαγον 
τήν πορφύραν είς τήν Κωνσταντινούπολιν, άλλ’ αί ό- 
ποΐαι έν τούτοις έθεωροΐντο πάντοτε ώς «ξέναι» ύπό 
τών Βυζαντινών,

‘Ο συγγραφεύς περιγράφει ζωηρότατα τήν άντίθεσιν, 
ήτις υπήρχε μεταξύ τών τοσοΰτον έξηυγενισμένων κα
τοίκων τοΰ Βυζαντίου καί τών αγροίκων τής Δύσεως 
ιπποτών, τών όδηγούντων τούς επίσης αγροίκους σταυ
ροφόρους, οί όποιοι μόνην φροντίδα ειχον και ώς μόνην 
διασκέδασιν εθεώρουν τόν πόλεμον καί τό κυνήγιον.

\ ί ■ ',*: · ''
Μετά τάς κωμφδίας τοΰ Μενάνδρου καί τούς παιά

νας τοϋ Πινδάρου, αγγέλλεται ήδη ή άνακάλυψις Ελλη
νικών χειρογράφων έν Όξυρρύγχφ, ατινα ανήκουν εις 
άπόκρυφον Εύαγγέλιον καί τά όποια αναγράφουν διάφο
ρα επεισόδια έκ τής ζωής τοΰ Ίησοϋ μή άναφερόμενα 
ύπό τών λοιπών τεσσάρων Ευαγγελιστών.

Μεταξύ τών άλλων τά χειρόγραφα αναγράφουν καί 
τήν ακόλουθον συνομιλίαν τοΰ ’Ιησοΰ μετά τίνος Φαρι
σαίου, ήτις έλαβε χώραν εντός τοϋ ναοΰ.

Ένφ ό Ίησοΰς περιεφέρετο μετά τών μαθητών του 
εντός τοΰ ναοΰ, τόν έπληοίασε Φαρισαίος δνόματι Αε- 
βή και τοΰ είπε :

—Πώς τολμάτε νά είσέρχεοθε εις τόν Ιερόν τοϋτον 
τόπον καί νά παρατηρήτε τά πέριξ ιερά αντικείμενά ού 
και οΐ μαϋηταί σου, χωρίς νά φροντίσητε προηγουμέ
νως νά νίψητε τούς πόδας σας ;

Τότε ό Ίησοΰς ήρώτησε τόν Φαρισαίον εάν εκείνος 
ήτο καθαρός· καί <5 Φαρισαίος άπήντησεν, δτι ήτο κα
θαρός, διότι είχε λουοθή εις τήν λάρνακα τοϋ Δαβίδ 
καί κατόπιν εΐχεν αλλάξει Ενδύματα.

—Άλλοίμονόν σας, τυφλοί ποϋ δέν βλέπετε, άπην- 
τησεν ό Ίησοΰς' συ ενίφθης μέ τό ύδωρ εκείνο, με το 
όποιον λούονται κάνες καί χοίροι, καί ένιψας τό σώμα 
σου έξώτερικώς μόνον, δπως κάμνουν αί Εταϊραι, αι 
όποϊαι πάντοτε ευωδιάζουν, διά ν’ άρέσκουν είς τους 
Ιίνδρας, ένφ έσωτερικώς είνε πλήρεις δυσωδίας. Έγω 
καί οί μαϋηταί μου δέν έπλύθημεν μέ τό ΰδωρ, με το 
όποιον επλύθης σύ, διότι πλυνόμεθα καθημερινώς με το 
ΰδωρ τής ζωής.

★

Θριαμβευτικώς έπέτυχεν είς τό θέατρον ιιΒέρδη» τής 
Φλωρεντίας ή «Ρέα», τό νέον τρίπρακτου μελόδραμα τοΰ 
Σπόρου Σαμάρα,

Τό λιμπρέττο είνε τοΰ Γάλλου Παύλου Μυλλιέ.
Ή σκηνή τοϋ δράματος ύπόκειται έν Χίφ, ένθα, κατά 

τό β’ ήμισυ τοΰ ΙΔ' αίώνος, οί Γενουήνσιοι ειχον ιδρύ
σει δημοκρατίαν.‘Η υπόδεσις δέ είνε ή εξής έν συντόμφ.

‘Ο Αυσίας, εύγενής "Ελλην, άγαπφ τήν σύζυγον τοΰ 
άρχηγοΰ τών Γενουηνσίων Σπίνολα, τήν ώραίαν «Ρέαν», 
καί άνταγαπάται έμμανώς παρ’ αύτής. ‘Ο Σπίνολας, 
διατελών εν άγνοια τών ενόχων σχέσεων τής συζύγου 
του καί θέλων νά σύνδεση τήν οίκογένειάν του μετά 
τής οικογένειας τοϋ Αυσίου, προτείνει είς αύτόν νά νυμ- 
φευθή τήν περικαλλή θυγατέρα του Δάφνην.

Ό Αυσίας όμως άρνεϊται καί αποφασίζει νά δραπε- 
τεύση κρυφίως μέ τήν Ερωμένην του, τήν Ρέαν. Καθ’ 
ήν στιγμήν όμως οί δύο εραοταί εινε έτοιμοι νά επιβοϋν 
τής λέμβου,ή όποια τούς άνέμενεν, ό Γκουάρκας, αξιω
ματικός Γενουήνσιος, τοΰ όποιου τόν έρωτα περιεφρό- 
νησεν ή Ρέα, παραφυλάττει και φονεύει τόν Αυσίαν, 
κτυπών αύτόν είς τήν καρδίαν δι* εγχειριδίου. Ή Ρέα 
εισπνέει τότε τό δηλητηριώδες άρωμα, τό όποιον περί- 
κλείεται είς τό δακτυλίδι της, κατόπιν πίπτει επάνω είς 
τό πτώμα τοϋ εραστοΰ της καί εκπνέει άοπαζομένη τά 
κατάηιυχρα χείλη τοϋ Αυσίου. Χορός νεανίδων, φίλων 
τής Δάφνης, αί όποϊαι περιφέρονται φάλλουσαι 
ϋμνον είς τον έρωτα, ευρίσκει τα δύο πτώματα,τά όποια 
αί νεάνιδες καλύπτουν μέ άνθη. Είς τήν ούνϋεσιν τοΰ 
έργου του δ Σαμάρας μετεχειρίοθη καί αρκετά «μοιίβα» 
ελληνικής μουσικής.

Ό Ιταλικός τύπος εξήρε τήν επιτυχίαν τής «Ρέας». 
*0 τεχνοκρίτης τής ρωμαϊκής «Τριμπούνας» άποκαλεϊ 
τόν Σαμάραν συνθέτην ασφαλεοτάτης έκτελέσεως καί 

αν μή πάντοτε πρωτότυπον, κατ’ εξοχήν όμως εύφυά. 
Ό κριτικός εξαίρει ώς απαράμιλλου τό εν τή α' πράξει 
μσμα τοϋ Αυσίου πρός τήν Άπριλιάτικην νύκτα. Τό ορ
γανικόν «Ιντερμέτζο» ύπεν&υμίζει ελληνικός δημώδεις 
μελφδίας. Τήν δέ β' πράξιν άποκαλεϊ εξοχον.

★

’Εν Παρισίοις άπέϋανεν ό άπό ετών εκεί εγκαταστάς 
ουμπα&ής "Ελλην συγγραφεύς Κωνσταντίνος Ξένος. 
Ό ήρεμος καί ποιητικός λόγιος εδρασεν εν τή πρό τρι
ακονταετίας εποχή,οτε ήνϋει ό ρωμαντισμός. Ώς πεζο- 
γράφος ήτο γλαφυρώτατος, ώς ποιητής χαρίεις. "Εγρα
φε διηγήματα αρχαϊκής ύπο&έοεως, ύμνον επί τή εκα- 
τονταετηρίδι τοΰ Κάλδερσον, βραβευϋέντα διά χρυσοΰ 
βραβείου, τήν κωμωδίαν «Περί όνου σκιάς», μελέτην 
περί τής Ισπανικής φιλολογίας, ετέραν περί τής μονο
μαχίας έν σχίσει μέ τό Δίκαιον καί άλλα. 'Π τελευταία 
φιλολογική του εργασία ήτο ή μετάφρασις τοΰ εσχάτως 
έν τφ Β. Θεάτρφ παραστα&έντος «Σα&ροΰ οίκου» τοΰ 
Φώρ.'Ο Ξένος διεκρίϋη πολλάκις έν τή δημοσιογραφία, 
ής ήτο σεμνός Εργάτης.

+
Άπέϋανεν εν Νανσύ νής Αορραίνης ό έξοχος φιλέλ- 

λην καί ’Ακαδημαϊκός Αιμίλιος Γκεμπάρ, έν ηλικία 65 
ετών. Έν ήλικίμ 22 ετών άνηγορεύϋη διδάκτωρ τής 
Σορβόννης. Ήλϋεν είς Ελλάδα ώς Εταίρος τής Γαλλι
κής ’Αρχαιολογικής Σχολής, έγνώριοε δέ ταύτην σπι- 
ϋαμήν πρός σπι&αμήν τήν ήγάπησε καί ώς άνϋρωπος 
καί ώς συγγραφεύς καί ώς καλλιτέχνης. Τφ 1905 καί 
πάλιν έπεσκέφϋη τήν ήμετέραν πατρίδα, πρός ήν ϋερ- 
μήν ήσϋάν&η πάντοτε λατρείαν, ' Ο Γκεμπάρ επιστρέ- 
ψας έξ Άϋηνών είς Παρισίους διωρίσϋη καθηγητής 
τής ’Ιταλικής φιλολογίας έν τφ Πανεπιστήμιο) Νανσύ, 
κατόπιν δέ εις τήν Σορβόννην.’Από ετών έμενεν είς τόν 
πατρικόν οίκον τοΰ Νανσύ, δπερ ήτο ή γενέθλιάς του.

' *

Καθ’ α έπισήμως ήγγέλϋη, τόν προσεχή Σεπτέμβριον 
τοΰ 1908 τελείται έν Αονδίνφ τό πρώτον διεθνές παι
δαγωγικόν Συνέδρων, δπερ θά επιληφθή τής έξετάσεως 
παντός ζητήματος άναφερομένου είς τήν ηθικήν καί 
κοινωνικήν αγωγήν. Τον Συνεδρίου γενικός Πρόεδρος 
είνε ό λόρδος Avebury, μέλη δέ τοΰ γενικοΰ Κομιτά
του εινε οί πλεϊστοι τών έξεχόντων Εύρωπαίων, Αμε
ρικανών καί ’Ασιανών παιδαγωγών, φιλοσόφων καί 
κοινωνιολόγων.

¥
Ώραιοτάτη ελληνική εόρτή διωργανώθή είς τό έν 

Νέα Ύόρκη τής ’Αμερικής γυμνάσιον Θόμφων μεταξύ 
τών φοιτητριών τοϋ Κολλεγίου Βάρναρ. Οί ετήσιοι δη
λαδή Ελληνικοί αγώνες, κατ’ άπομίμησιν τών ’Ολυμ
πιακών αγώνων, “Ολαι αί τριτοετείς καί τεταρτοετείς 
φοιτήτριαι ειχον παραταχθή αμφοτέρωθεν τής αιθούσης 
έν Ελληνική άμφιέόει. Είς έν άκρον τής αίθούσης υ
πήρχε «βωμός», έφ’ ού εκάθηντο δύο φοιτήτριαι.

Ή εναρξις τοϋ άγώνος έγεινεν ύπό δύο Ελληνικών 
χορών. Ό χορός τών τριτοετών φοιτητριών εκ 15 παρ
θένων ουνωδεύετο ύπό κροτούντων κυμβάλων. Αί τε
ταρτοετείς δέν ουνωδεύοντο υπό κυμβάλων, άλλ’ έχό- 
ρευον επιχαρίτως καί μεγαλοπρεπώς, καθ’ δν χρόνον 
έτραγφδουν άσμα πρός τόν έρωτα, μεταφραοθέν έκ δρά
ματος τοΰ Σοφοκλέους.

"Επειτα έπηκολούθησεν έπίκληοις πρός τούς θεούς 
Δία, Έραήν καί λοιπούς, καί κατόπιν εχύθη σπονδή 
(χοηφόροι). Τό κατόπιν αγώνισμα ήτο άγών επικής ποι- 
ήσεως, οΰτινος νικήτρια άνεδείχθη ή δεσποινίς Φράνσις 
Ράνδελφ.

*
Κατά στατιστικήν εσχάτως γενομένην, έν Παρισίοις 

ύπάρχουοιν 20 χιλιάδες γράφουοαι γυναίκες, έκ τών όποι
ων αί 200 μόνον κερδίζουν επαρκώς έκ τών έργων των.

6?
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Ό ήμέτερος συνεργάτης κ. Μαρίνος Σίγουρος ανη- 
γορεύθη Διδάκτωρ τοΰ Δικαίου,

4τ
Ό Κάϊζερ άπεφάσιοε νά άφαιρέση έκ τοΰ Αχίλλειου 

ιό άγαλμα τοϋ Χάϊνε, εις την θέσιν τοΰ όποιου θα το- 
ποθετήση άγαλιια της Αύτοκρατείρας ’Ελισσάβετ κατα- 
σκευασθησόμενον ΰπό τοΰ καθηγητοΰ “ Ερτερ.

4τ
ΕΙς το δελτίσν τής Αρχαιολογικής Φιλολογικής καί 

Καλλιτεχνικής Ακαδημίας τής Νεαπόλεως έδημοσιεύ- 
θησαν τρία διηγήματα τοΰ κ, I. Δαμβέργη, «Ή κόρη 
τοΰ καπετάνιου ο, «Τό δαχιυλίδι» καί ό «Μεχμέτ Μα
νουήλ»· Ή μετάφρασις οφείλεται εις τον γνωστότατου 
ελληνιστήν καί φιλέλληνα κ. δέ Σιμόνι Μπροϊβερ, ό 
όποιος καί άλλα έργα τής Ελληνικής φιλολογίας έχει 
μεταφέρει εις τήν’Ιταλικήν.

♦

‘Ο ήμέτερος συνεργάτης κ. Ary Bene d’Yvermont, 
διευθυντής τοΰ Γαλλικού περιοδικού «"Ιοις», άπηύθυ- 
νεν εγκύκλιον προς επιφανείς συγγραφείς έρωτών αυ
τούς αν πιστεύουν είς τήν ΰπαρξιν 'Ομήρου καί είς τήν 
έπιβίωσιν ομηρικής επιρροής καί έάν επιδοκιμάζουν τήν 
σκέφιν άνεγέρσεως άνδριάντος εις τόν “Ομηρον εν Πα
ρισίοις διά κοινού εράνου.

★

'Επί τή ευκαιρία, τής άναγνώσεως τής κρίσεως τοΰ 
Σεβαστοπουλείου γλωσσικού διαγωνισμού, πρωτοβουλία 
τών κ. κ. Γ. Μιστριώτου καί I. Καλοστύπη, άπεφασί- 
σθη ή σύστασις Ιίανελληνίου 'Εταιρείας προς προστα
σίαν τής λαλουμένης καί γραφομένης ‘Ελληνικής γλώο- 
σης. Ή πραγματοποίησες τοΰ σκοποΰ τούτου θά έπιδι- 
ωχθή διά τής ένιοχύσεως τών έξ Ιδιοφυίας ή δι’ ασκή- 
σεως γραφόντων τήν γλώσσαν δοκιμώτερον, χαριέστερον 
καί τελειότερου καί διά τής βραβεύσεως έργων γεγραμ- 
μένων έν γλώσση αρμονική, ομαλή καί φιλοκάλφ, άπηλ- 
λαγμένη ξενισμών, ώς επίσης καί διά τής βραβεύσεως 
έφημερίδων καί περιοδικών τοΰ έσωτερικοΰ και τοΰ ε
ξωτερικόν, τών διακρινομένων διά τήν καθαρότητα τής 
γλώσσης.

*
Αί πόλεις τής Ρώμης καί τοϋ Τονρίνου θά εορτά

σουν τφ 1911 τήν πεντηκονταετηρίδα άπό τής άνακη- 
ρύξεως τής ’Ιταλίας είς βασίλειον. ’Επί τή ευκαιρία 
ταύτη έν Ρώμη θά διοργανωθή διεθνής “Εκθεσις καλ
λιτεχνίας, ιστορίας καί αρχαιολογίας. Έν δέ τφ Του- 
ρίνφ "Εκθεσις εμπορίου καί βιομηχανίας. Ή ‘Ελλάς 
έκλήθη έπισήμως νά άντιπροσωπευθή.

♦

‘Ο Κάϊζερ ένετείλατο είς τόν παρακολουθούντα αυ
τόν γλύπτην κ. Γκδτς δπως μεταβαίνων εις Γερμανίαν 
κατασκευάση μέγιστον άγαλμα τοΰ Άχιλλέως νικητοΰ 
όρειχάλκινον καί έπίχρυσον, ΰφους 9 μέτρων, τό όποιον 
θά τοποθετηθή έπι τής στέγης τοΰ ’Αχίλλειου διά νά 
φαίνηται μακρόθεν εις τούς διαπλέοντας τάς άκτάς τής 
Κερκύρας.

‘Η έν Λιέγη «.'Εταιρεία προς ένθάρρυνσιν τής καλ
λιτεχνίας» εντεταλμένη παρά τής δημοτικής ’Αρχής νά 
διοργανοΐ μεγάλας εκθέσεις διά τούς ζωγράφους καί 
γλύπτας τής πόλεως, ώρισεν ώς εναρκτήριου ημέραν 
τής προσεχούς διεθνούς καλλιτεχνικής έκθέσεώς τής 
τήν Ιην Μαΐου τοΰ 1909, μέγαρον δε τό τής Έκθέ- 
σεως τοΰ 1905, έντός τοΰ 'Ανακτόρου τών 'Εορτών 
τοΰ Πάρκου Boverie.

Θά περιλάβη ή “Εκθεσις έργα Βέλγων καί αλλο
δαπών καλλιτεχνών, ζώντων ή καί τελευτησάντων μετά 
τήν τελ,ευταίαν “Εκθεσιν τοΰ 1905 ώς ζωγραφιάς,σχε- 
διαγραφήματα, κρητιδογραφίας, υδατογραφίας, λεπτο-
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γραφίας (miniatures), έργα γλυπτικής, χαρτογραφίας 
καί λιθογραφίας.

ΟΙ καλλιτέχναι εις ούδέν έξοδον διά τήν διά σιδηρο
δρόμου μεταφοράν θά ΰποβληθώσιν έντός τοΰ Βελγικού 
Κράτους,

Ή προς ένθάρρυνσιν τής Καλλιτεχνίας 'Εταιρεία π ρο- 
τίθεται έν τέλει νά προσφέρη είς τά μέλη της είς άνά- 
μνησιν τής Έκθέσεώς μίαν χαλκογραφίαν.

Τής Γάνδης ή “ΕκθέσΙς υποτίθεται δτι θά άνοιξη 
κατά Αύγουστον τού 1909· ούτως ώότε ή μία νά δια- 
δεχθή τήν άλλην καί πολλά τών έργων νά έμφανιοθοΰν 
είς άμφοτέρας τάς Εκθέσεις,

Κατά τόν ’Απρίλιον ώσαύτως έξέθηκαν τά έργα των 
έν τή αιθούση τής Emulation οΐ Delsa, Wolff καί 
X. Wurth.

★

*0 άνδριαντοποιός Hip. Le Roy έγένετο θύμα φο
βέρας κλοπής. Δύο έργα του μαρμάρινα, ή προτομή τοΰ 
περιωνύμου φυσικού Plateau καί έτέρα παρισινής κυ
ρίας έκλάπησαν ή έχάθησαν ένφ μετεφέροντο έκ Γάν
δης είς Παρισίους, ένθα δ καλλιτέχνης προύτίθετο νά 
τά έκθέση είς τό έτήσιον Salon τής Societe des Beaux- 
Arls. “Ολαι al αναζητήσεις άπέβησαν άκαρποι τόσφ 
έν Βελγίφ, δσφ καί έν Γαλλία.

Κατά τόν λήξαντα μήνα έν Λιέγη έγένετο έκθεσις 
έργων ζωγραφικής τής κ. Maguerite Radoux καί 
τοϋ κ. Richard Heintz.

Έν Λιέγη παρασκευάζεται ένδιαφέρουσα έκθεσις τών 
κυριωτέρων αντιγράφων «estampes» τών αρχαίων δι
δασκάλων τής χαρακτικής, τά όποια έπεξηγοϋνται έν 
τφ έσχάτως έκδοθέντι έργω τοΰ Alfred Micha : «Les 
Graveurs liegeois».

‘Ο έκ Πατρών ρικρός φλόριζελ, ό ένδεκαετής Γε
ώργιος Εύσταθίου έδωκε συναυλίαν είς τό Δημοτικόν 
θέατρου Αθηνών. Ή έμφάνισις τοΰ μικροσκοπικοΰ 
βιολιστοΰ προεκάλεσε ζωηρότατου ενδιαφέρον.

Έν τή Καλλιτεχνική Εκθέσει, έν τφ Ζαππείφ, τής 
‘Ελλ. Καλλιτεχνικής Εταιρείας έπωλήθησαν μέχρι τοΰδε 
τά εξής έργα; Τοΰ κ. Μποκατσιάμπη θαλασσογραφία 
άγορασθεΐσα ΰπό τοΰ κ. Καλβοκορέση, ή «Παραμονή 
Εορτής» τού κ, Ράλλη ΰπό τοΰ κ. Άλεξ. Σούτσου, ή 
«Δύσις άπό τόν Κιθαιρώνα» τ.ΰ κ. ΡωμανΙδου ΰπό 
τοΰ κ. Δαμ. Βορρέ, ό «Γυφτάκος» καί τά «Ροδάκινα» 
τοΰ κ. Γεραλή ΰπό τοΰ κ, Άλ. Βλαγκαλη, ή «Χωρική 
μέ τα πουλερικά» τοΰ κ. Έπ. Θωμοπόύλου υπο τον 
κ. Άντ. Καρτάλη, ή «Τραμπάλα» τής δεσποιν. Τοίλ- 
λερ ΰπό τού κ. Γ. Ίακωβίδου, καί μία ζώνη έκ δέρ
ματος επεξεργασμένου τής κ. Ε. Γεωργαντή ΰπό τοΰ 
κ. Albert Geiys.

9τ
Θά έορτασθή έν Παρισίοις ή πρώτη έκατονταετηρίς 

ενός τών μεγαλειτέρων γελοιογράφων τού δέκατου ένα
του αίώνος, τού Όνωράτου Δωμιέ, ό όποιος με τάς 
πολιτικός γελοιογραφίας επί Λουδοβίκου Φιλίππου καί 
έπι τής Αυτοκρατορίας εΐχεν ΰποστή φυλάκιοιν, άλλά 
ταύτοχρόνως έκέρδισε καί μεγάλην δόξαν.

Τόν Λουδοβίκον Φίλιππον είχε γελοιογραφικώς παρα
στήσει ώς «’Αχλάδι» (αχλάδι δέ σημαίνει παρά Γαλ- 
λοις καί στενοκέφαλος). Καταγγελθείς δέ εις τό Δικα- 
στήριον, έκαμε μίαν περίφημον καταστασαν γραφικήν 
άπόδειξιν περί τής όμοιότητος μεταξύ τής κεφαλής τού 
Λουδοβίκου Φιλίππου καί τοΰ αχλαδιού. “Οπως πολλοί 
καλλιτέχναι καί ό Δωμιέ ήτο άπένταρος. Άλλ’ όπως 
πολύ ολίγοι ό Δωμιέ έτυχε γενναιοδωρίας, ή οποία τον 
άπεζημίωσε διά τήν αδιαφορίαν τών άλλων.

Ό Δωμιέ ειχεν έπισκεφθή μίαν φοράν τόν φίλον του 
ζωγράφον Κορόν, ό όποιος κατφκει εις μικρόν οίκίσκον 
έν τφ μέσφ καταπραοίνης εξοχής, «Τί κρίμα νά μή 
έχη κανείς πεντάρα, εΐπεν ό Δωμιέ· πόσον θά ήμην ευ
τυχής είς ένα τέτοιο σπίτι !··.

Μετά δύο ημέρας ό διάσημος ζωγράφος φλιαρών 
μέ τόν Δωμιέ, τοΰ ειπεν; — «Λοιπόν θα έπεθύμεις να 
ήσουν μικρός έξοχικός Ιδιοκτήτης) — Βέβαια» άπή·τη- 
σεν <5 Δωμιέ. Τότε ό Κορόν έξήγαγεν άπό τό θυλά- 
κιόν του συμβολαιογραφικόν ουμβόλαιον καί τοΰ εΐπεν. 
«Έ λοιπόν, ή δουλειά έγεινεν» καί τοΰ έδωσε τό έγ
γραφον. διά τοΰ όποιου τοΰ έχάριζε τόν οίκίσκον

■μ
Κατα τόν άρξάμενον μήνα έν τφ άνακτόρφ τών 

εορτών (Parc de la Bcrerie) τής Λιέγης θά διοργα- 
νωθή έθνική έκθεσις τής Διακοομητικής τέχνης καί 
τής έφηρμοσμένης έν τή βιομηχανία.

' *

Έν Βερολίνφ ΐδρύθη γυναικεία λέσχη γαλλογερμα" 
νική. Τό Βερολίνειον τούτο Lyceum - Club ετοιμάζε1 
διά τό 1909 διεθνή καί ιστορικήν έκθεσιν τών λαϊκών 
τεχνών καί τής γυναικείας καλλιτεχνίας.

*

Έπερατώθη τό μνημείου, δπερ θά στηθή έν Γάνδη 
είς τόν κόμητα Oswald de Kerchove καί οΰτινος τα 
άποκαλυπτήρια έορτασθήσονται κατά τήν εκατοστήν 
επέτειον τής βασιλικής Εταιρείας τής γεωργίας καί βο
τανικής τής πόλεως ταύτης.'Ο γλύπτης Jef Lambeaux 
παρέστηοε τόν κόμητα καθήμενον έπι θρονιού μέ τό 
σώμα κλίνου προς τά δεξιά καί τόν όγκωνα έστη- 
ριγμένον έπι τού βραχίονας τής έδρας. Τό βλέμμα του 
διευθύνεται προς τό ύστατον βιβλίον, δπερ ό σοφός 
βοτανολόγος έγραφε περί τών φοινίκων και το όποιον 
κρατεί διά τής άριοτερδς χειρός. Είς τούς πόδας τοΰ 
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ανδριάντας καί δεξιά ΐσϊαται ή Χλωρίς καί άριστερά 
έργάτης.

★

Τήν 27 ’Απριλίου ήνοιξαν ταύτοχρόνως έν Παρι
σίοις δύο εκθέσεις Βέλγων καλλιτεχνών. Ή μία έν 
τή Galerie Bernheim περιέλαβε τούς νέους πίνακας 
τοΰ Theo Van Rysselberghe,y δ’ έτέρα έν τή Galerie 
llruet συνεκέντρωσε τά έργα τοΰ Georges Lenimen,

★

ΟΙ Ευρωπαίοι καλλιτέχναι παραπονοΰνται διά τάς 
μικράς τιμάς, αϊτινες προσφέρονται άπό τίνος διά τά 
έργα τής ζωγραφικής. Καί αύτα ακόμη τά βραβεία δέν 
έκτιμώνται. Κάποια διά τούς πίνακας τών διαοήμων 
ζωγράφων γίνεται έξαίρεσις. Έκ τών έργων τοΰ Co
rot τό «Picheur amarre ά la rive» διετιμήθη είς 
39 χιλ. φράγκα,«Une ferme d Etrelal» εις 32χιλ.φρ, 
Έκ τών έργων τοΰ Harpignies έπίοης «Ό Λείγηρ έν 
Briare», «τα περίχωρα τοΰ Herisson» και τό «Ι’ΑΙ- 
lier» άνήλθον μέχρι τών 20 χιλ. έκαστον.

Τοΰ Ziem ό «Λιμήν τής Μασσαλίας» διετιμήθη αντί 
16 χιλ. φρ. Είς μεγάλην σχετικώς τιμήν έπωλήθησαν 
τό «παληό γεφΰρι» τοΰ Dupre, έκτιμηθέν αντί 34 χιλ. 
φρ. «ΙΙοιμήν φυλάττων τά πρόβατα» τον Charles 
iacque αντί 34 χιλ. Μία κρητιδογραφία τον Lhermitte 
άνήλθε μέχρις 6,500 φρ. καί μία ΰδατο·)ραφία τοΰ 
Ziem «ό Βόσπορος» είς 6,400 φρ.

Φαίνεται δέ δτι ή ζήτησις άρχαίων έργων θα έλατ- 
τωθή. Οΰτως έν Παρισίοις οί «Οίνυπόται» τοΰ Hals 
έπωλήθησαν αντί 7,600 φρ. «Ή Καλΰβη παρά τάς 
δχθας ποταμού» τού Teniers άντί 6,900 φρ. κ. λ. π.

’ ★

Ό Κάϊζερ ήγόραοεν κατά τήν έν Κερκύρα διαμονήν 
του ΰδατογραφίας τών ζωγράφων κ. κ. Α. Γιαλλινα 
καί Σ. Σκαρβέλη, παριοτώσας Κερκυραϊκάς άπόφεις.

♦

Άπέ 'ανεν εις Παρισίους ή γνωστότατη ζωγράφος 
κυρία Λουίζα Abbema. Γεννηθεϊσα τφ 1858 ΰπήρξε 
μαθήτρια τοΰ Chaplin, τοΰ Henner καί τοΰ Καρόλου 
Duran. Έκ τών έργων της γνωστότερα εΐνε ή πρόσω 
πογραφία τής Σάρας Βερνάρ, «αί έποχαί», ή «’Απρι
λιάτικη πρωία» καί πλήθυς διακοσμητικών πινάκων 
καί τοιχογραφιών. Ή Abbema συνείθιζε να φορή άν- 
δρικήν ενδυμασίαν καί ήτο τετιμημένη δια παρασήμου

Έν Παρισίοις εις τόν κήπον τοΰ Λουξεμβούργου, 
μέσφ τής θαλλούσης χλόης,θα άνυφωθή τό άγαλμα τής 
Κας de S6gur, μειδιώσης προς τά πλήθη τών παιδιών, 
διά τά όποια έγραφε τόσα διηγήματα καί τα όποια γύρω 
της θά σκορπούν τήν φαιδρότητα “Ολοι εκείνοι,δσοι «με
γάλωσαν μέ τάς χαριτωμένος διηγήσεις της, ροφοΰντες 
άπό τήν «Bibliolheque rose» άληθώς νεότητα ροδίνην, 
άποδίδοντες αυτή ευγνωμοσύνην θα προσφέρωσι τόν ό- 
βολόν των άλλά καί αΐ κορασίδες καί τα άγοράκια, δοα 
ήμπορούν νά τήν διαβάζουν, θά προσφέρουν τήν μι- 
κράν των συνδρομήν, δια νά άποδείξουν οντω τήν ά
γάπην των καί τήν έπιθυμίαν, τήν όποιαν έ-γουν νά τά 
ουντροφεύη αιωνίως έκείνη, ήτις τόσφ τά ήγάπησεν.

*
Κατά Μάϊον τοΰ 1909 ή Βιέννη θα εορτάση τήν ε

κατονταετηρίδα άπό τοΰ θανάτου τοΰ Χάϋδν, τον μεγα
λοφυούς συνθέτου τών «Εποχών» καί τής «Δημιουρ
γίας». Ταύτοχρόνως γενήσεται καί συνέδριον μουσικής.

*
Είς τά χειρόγραφα τοΰ άειμνήστου Ειρηναίου Άσω- 

πίου εΰρέθη ανέκδοτος πραγματεία περί τον «Ύγροΰ 
Ελληνικού Πυρός» έκ δεκακισχιλίων χειρογράφων σε
λίδων.

★

Έν Πάτραις ιδρύεται προσεχώς Δημοτική βιβλίο.
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θήκη. Θά περιλάβη τά βιβλία της παλαιας’ Δημοσίας 
βιβλιοθήκης καί δσα θά άπρσταλώσιν νπό τής βιβλιο
θήκης τής Βουλής.

Ό κ. Kinch, Δανός αρχαιολόγος,, καί δ καθηγητής 
κ. Ν, Πολίτης ώμίλησαν έν ,τή γαλλική σχολή .

Ό κ. Kinch έπραγματεύθη περί τών ανασκαφών 
αντον εν τή θέσει Βρονλιή. τής Ρόδον,ής πλησίον ΰπήρ- 
χεν ή αρχαία πόλις Λίνδος. Έκεΐάπεκαλύφθη εν ιερόν 
παράδοξον σχεδίου. Τρεις μόνον τοίχους είχε τό κτί- 
ριόν, ένφ' ή τέταρτη πλενρα ανοικτή ονσα έχρήσίμενεν 
ολόκληρος ώς είσοδος εις τό ιερόν, οπού υπήρχε βωμός 
καί βόθρος προ αντον πρδς έναπόθεσιν τών αναθημά
των ώς καί τών οστών τών σφαζομένων ζώων. “Ομοια 
ιερά ενρέθησαν και έν Κρήτη. * Επειτα ώμίλησεν ό κ. 
Kinch περί νεκροπόλεως τής Λίνδον τον Ίον π. X. 
αίώνος. ’Ενταύθα έβεβαιώθη, δπερ και έν Έλενσΐνι 
και άλλαχού, δτι τά μέν παιδία έθάπτοντο συστελλομέ- 
νων τών πτωμάτων αυτών έντός μεγάλων αγγείων, ένφ 
οί νεκροί τών μεγάλων έκαίοντο.

Ό κ. Ν. Πολίτης άνεκοίνωσεν περί τών παρά τοΐς 
Βυζαντινούς τελεσμάτων.

Τελέσματα παρά τοΐς Βνζαντινοΐς έθεωρούντο τά αρ
χαία ελληνικά έ'ργα τέχνης, τά όποια διά τάς τελονμέ- 
νας μαγγανείας ένομίζοντο στοιχειωμένα καί έφύλασσον 
κατά τινα τρόπον τήν πόλιν ή τόν τόπον άπό τών άπει- 
λονμένων δεινών. Τήν λέξιν παρέλαβον οί "Αραβες καί 
εΐτα οί Γάλλοι καί άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί ονομάζοντες 
talisman τά φυλακτά.

Ή γνώμη αντη περί τών αρχαίων καλλιτεχνημάτων 
έθεωρήθη κατά τόν μεσαιώνά ώς έπαρκής ερμηνεία τον 
παραδόξου διά τούς Χριστιανούς, φαινομένου τον νά εινε 
πλήρης ε ΐ δ ώ λ ω ν ή Κωνστάντινούπολις καί αΐ αλλαι 
μεγάλαι πόλεις. “Ησαν δ έ τά είδωλα ταύτα προσέτι καί 
κατοικίαι δαιμόνων. Εις τι λοιπόν θά έχρησίμενον; 
Δι’ ονδέν άλλο ή διά νά ώφελήσωσι τήν πόλιν, έπειδή 
ήσαν στοιχειωμένα καί ειχον αποτρεπτικήν τών κακών 
Ιδιότητα. Συνήθως είς τό βάθος έθάπτετο ομοίωμά τι 
τον κακόν, ώς π. χ. χαλκούς σκόρπιός, νπεράνω δέ 
έτοποθετεΐτο άρχαΐον άγαλμα, τό τέλεσμα, δπερ είχεν 
οντω τήν ιδιότητα ν’ άπομακρύνη άπό τής πόλεως τό 
κακόν τών σκορπιών.

Άναγκαιότατον διά τήν πόλιν τέλεσμα ήτο τό κω- 
νώπιον.

Total < τελέσματα νομίζονται καί σήμερον εις δια
φόρους τ ονς. Οντώ είς τάς Πάτρας π. χ, κορμός άρ- 
χαίον άγάλματος, ή λεγομένη Πατρινέλλα, σώζει τήν 
πόλιν άπό τής χολέρας καί πανώλονς. Άλλ’ έκτος τού
των διατηρούνται παρά τφ έλληνικφ λαφ καί αλλαι 
άρχαιοπρεπέστεραι δοξασίαι,έξ ών φαίνεται,δτι ή γνώμη 
τών Βυζαντινών περί τών τελεσμάτων έχει άρχαιοτέραν 
την καταγωγήν.

★

Είς τήν Μαντόναν τής ’Ιταλίας άνεκαλύφθησαν νπό 
έργατών έρείπια άρχαΐον ρωμαϊκού »αον.

Διαπρεπείς άρχαιολόγοι άποσταλέντες έπι τόπον νπό 
τής ιταλικής Κυβερνήσεως βεβαιούν δτι πρόκειται περί 
άρχαιοτάτον ναόν, τόν όποιον οΐ Ρωμαίοι ειχον αφιερώ
σει εις τήν Άρτέμιδα, καί περί τής νπάρξεως τού ό
ποιον άναφέρονν εις τά έργα των πολλοί μεταγενέστεροι 
συγγραφείς, οί όποιοι περιέγραψαν τήν Μάντοναν.

Ή άνάκάλϋψις αντη θεωρείται σπουδαιοτάτη, καθό
σον τό σφζόμενον μέρος τον ναού τούτον εΐνε εν έκ 
τών ολίγων κειμηλίων τής έποχής έκείνης- ήρχισαν δέ 
ήδη αί έργασίαι προς τελείαν έκσκαφήν τού χώρον, τόν 
όποιον κατελάμβανε τό οικοδόμημα.

♦

’Εν τφ «Παρνασσφ» ό σνμπαθής λόγιος κ. Π. Ά- 
ξιώτης άνέγνωσεν έν γλαφυρότατη μεταφράσει περίκοπάς 

έκ τοΰ περιλάλητου συγγράμματος τον Ρώσσον ίερέως 
Πεΐρώφ περί τον Εύαγγέλιον ώς βάσεως τής ζωής.

Εις τό «Ν. "Αστν» έδημρσιεύθη λίαν ευμενής κρίσις 
περί τών έν τή Καλλιτεχνική έκθέσει έργων τον κ. 
Σαββίδου, υπό τον κ. Δημ. Δεσμίνη.

*
Άπεβίώσεν έν τινί μονή τή: Τραπεζούντος αρχαίος 

καί έγκριτος δημοσιογράφος, ό Κωνστ. ’Ιεροκλής. Έν 
Ρουμανία ίδρυσε τήν «Ελλάδα», έν Σάμφ δ’ έξέδώκε 
κατόπιν τήν «Ανατολήν» Καταδιωχθείς ένεκα φυλε
τικών άντιδράοεων, άνέλαβε τήν διδασκαλίαν τών Έλλ. 
γραμμάτωνέν τφ φροντιστηρίφ Τραπεζούντος. “Ενεκα 
πολλών περιπετειών έσχάτώς είχε πάθη διανοητικήν 
διατάραξιν.

+
Έν Καΐρφ ονιεοτήθη Ελληνικός Καλλιτεχνικός σύλ

λογος, νπό τήν προεδρείαν τον Κωμανον πασά. Μέλη 
τον συμβουλίου έξελέγησαν οΐ καλλιτέχναι Π. Τσιριγώ- 
της. Θάλεια Φλώρα—Καραβΐα καί Θ. Δημητρίου.

★

Έν Παρισίοις ήνοιξαν αί έξεις καλλιτεχνικοί έκθέ- 
οεις ζωγραφικής τών κ. κ. Α. καί Ε. Delabrogue, 
τών Artistes independants, τού Walter Gay, τού 
Eugene Cadet· τής Societe nationale des Beaux - 
Arts, τών Pastatistes franca is, τον Henri Duhem, 
τού E. Jacque, τού Lemmen, τών Artistes francais, 
τού Dauphin, τον Cachoud, τού Georges Petit ή 
Grande Galarie (έν ή γενήσονται διάφοροι έκθέοεις 
καί πωλήσεις έργων) έκθεσις παρά τφ Durand -Ruel 
τον Herman Paul, έν Bagatelle έκθεσις τών προσω
πογραφιών τής έποχής Λουδοβίκου - Φίλιππον, τής β' 
Δημοκρατίας, τής β’ Αυτοκρατορίας καί τής γ' Δημο
κρατίας, διοργανονμένη νπό τής Societe nationale des 
Beaux - Aris, άλλη έκθεσις ή τών Φυσιολατρών καί 
τον Palais - Salon.

★

Ύπό τήν προεδρείαν τής δουκίσοης de Broglie ό 
Σύλλογος τών Κνριών τής Union Cenlrale des Arts 
decoralifs διοργανοΐ διά τόν μήνα ’Ιούνιον έκθεσιν έρ
γων λεπτογλυπτικής, ξνλογλνπτικής καί χαρακτικής έν 
γένει έπι κέρατος, έλεφαντοστού, οστράκου, κηρού, ό- 
ρειχάλκον, πλατίνης κ.λ.π. έν Pavilion de Marsan.

*
Ή μυθιστοριογράφος Ζνπ (κόμησσα δέ Μαρτέλ) 

άπέθανεν έν Παρισίοις έν ηλικία 58 έτών. Τό «Ραβα
σάκι» εΐνε άπό τά καλλίτερα έργα της.

★

Άπέθανεν έν Παρισίοις έν ηλικία. 74 έτών δ ’Ακα
δημαϊκός Λουδοβίκος Άλεβύ, δραματικός σνγγραφενς 
καί μυθιοτορογράφος.

★

Ό Ισόβιος γραμματεύς τής Γαλλικής Ακαδημίας 
τών Επιστημών ΔαππαράίΙάπεβίωοε,

Άφίκετο έξ Αλεξάνδρειάς ή κ. Αγγελική Παναγιω- 
τάτον, διαπρεπής ιατρός τον αυτόθι νοσοκομείου καί 
ήμετέρα σννεργάτις. Ή κ. Παναγιωτάτου ώμίλησεν έν 
τφ «Πιρνασσφ» περί «συμβολισμού διά μέσου τών 
αιώνων», άναπτύξασα τό θέμα ενγλώττως καί μετά 
πολλής χάριτος. Παρηκολού&ησε τήν έξέλιξιν τής δ ά 
συμβόλων παραστάσεως τής Ιδέας άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι τής σήμερον.

★

Έν Κων)πόλει έγένετο φιλολογικόν μνημόοννον τού 
Δημ, Βερναρδάκη.’Ωμίλησεν <5 κ. Λ. Μοοτράτος καθη
γητής τής Μ. τού Γένους Σχολής.

η
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* ) Ό Γάλλος ζωγράφος κ. G. Girardot έξέϋηκεν εις 
τό Salon τον 1907 εικόνα, υπό τον τίτλον: Les dieux 
s’en vont», έν $ παριστα τούς αρχαίους θεούς της Ελ
λάδος απερχομένους. ΟίονεΙ είς άπάντήσιν έγράφη τό 
πεζόν τούτο ποίημα, δπερ και αφιεροΐτάι τφ εν Βελ- 
γίφ φιλέλληνι κ. J. de Mot, δοτις εν τή τελευταία δια
λέξει, ής περΐλη-φιν έδηιιοοίευσεν η ιι Πινακοθήκην, πι- 
οτεΰει είς τήν επάνοδον τής άπολεσθείαης Αρμονίας,

η

Τφ κ. Jean De Mot

νύξ έπήλθε ποιητική, ά- 
ρωματώδης,περιβάλλουσα 
τά πάντα διά τής ιδανι
κής της· άσαφείας, ή ό
ποια επεκτείνει τών βου
νών τας κορυφάς καί τών 
νεφών τάς άκρας,τά συγ
χέει και προσδίδει εις αυτά 
δψιν γιγάντων/

Ή δροσώδης αύρα ή- 
πλωσε τάς πτέρυγάς της καί διά τών μύρων της 
θωπεύει τήν μυστηριώδη μάγισσαν του παναρχαίου 
τής νυκτδς μαντείου, τήν Σιγήν. Τήν περιπτύσσε- 
ται περιπαθέστατα. καί τήν αποναρκώνει διά του ά- 
φώνου νανουρίσματος της.

Τοΰ γηραιού Σαρωνικοΰ ό. ρόχθος—τών Σαλα- 
μινομάχων τδ οϊστρήλατον έμβατήριον—νωθρότερου 
ακούεται καί ή πεδιάς τών ’Αθηνών, ή τόσας γε
νεάς 'Ελλήνων καί βαρβάρων έπ’ αυτής φιλοξενή- 
σασα, φαίνεται έν έκτάσει ονειρευομένη. . .’Ακροά- 
ται εύλαβώφ τής πολυφώνου Σιωπής" καί μετά χα
ράς συγκρατόυμένης αναμένει τήν άφύπνισιν κά
ποιας υπερκόσμιου Νύμφης,τήν οποίαν άπεκοίμισεν 
ό . Χρόνος έντδς τοΰ ποιητικωτέρου λίκνου, έν τή 
ανθηρά καί άγηράτφ τής Ελλάδος Αγκάλη.

Ή μυρόεσσα πνοή τής κοιμωμένης διεχύθη είς 
τήν ατμόσφαιραν κι’ ένεστάλαξε τδν πόθον, τής τα
χείας άφυπνίσεώς της. Όλοι ένθουσιώδώς τήν άνα- 
μένουσι. Έαί τά ταπεινά τοΰ λειμώνος άνθη άνεγεί- 
ρουσι τάς ποικιλοχρώμους κεφαλάς των καί τά κύ

ματα άναρριχώνται ώς βραχίονες υγροί, μακρότα- 
τοι, καμ-πύλοι τών Πνευμάτων τής ακτής καί ά- 
νορθούμενα,ταχέως καταπίπτουσι διά νά άνυψωθώσιν 
αύθις, ώσεί ΐκετεύοντα τδν ούρανόν, τήν Πλάσιν δ- 
λην νά τήν αφύπνιση πλέον !

Φρικιάσεις διατρέχουσι τάς καμπύλας τών βοΰ - ■ 
νών τής ’Αττικής κλιτύας, τών βουνών, τά όποια 
παραστέκονται τριγύρω ώς αιώνιοι φρουροί τών ε
ρειπίων. Οί πολύφυλλοι τών δένδρων κλώνοι άθο- 
ρύβως κάμπτονται πρδς τδ έκπεπληγμένον έδαφος, 
ώσεί αποπειρώμενοι νά τ’ άποκρύψωσι καί νά τδ 
άναδείξωσι χλοερώτερον, τερπνότερον είς τήν έμ- 
φάνισίν της. ’Ενώ δέ ή όνειροπόλος ’Έφορος τοΰ 
ΰπνου καί τών αγαθών ονείρων, ή ώχρα Σελήνη, 
υπέρ ποτέ μελαγχολούσα, αναδύει καί αναζητούσα 
τοΰ φιλτάτου της τά Ιχνη, τεθλιμμένη σπεύδει νά 
έξαφανισθή πρδς'τήν ’Ανατολήν καί αί βαθύχρω
μοι ν-φέλαι, Οπισθεν τών οποίων έφυγε δρομαία, 
διασχίζονται είς χαλαράς ταινίας —τής πανηγυρι- 
ζούσης Φύσεως ποιητικά κοσμήματα—έπί τοΰ Ιε
ρού τής Άκρόπόλεως λόφου, έκεϊ παρά τά ύπδ*  
βαθρα Ιχνη τοΰ χρυσολεφαντίνου τής Παρθένου α
γάλματος, αφυπνίζεται τδ τελειότερον Άρχαΐον 
Ιΐνεΰμα, τδ μόνον αληθώς αθάνατον, .δπερ ή παν- 
θεϊστική τών προγόνων μας διάνοια συνέλαβ-ν, ή 
Μεγάλη /Αρμονία.

Τα απδ αιώνων διεσκορπισμένα είς τδν λόφον 
τής Παρθένου' καί τά πέριξ ιερά τοπεΐα έντεχνα 
συντρίμματα αναταράσσονται ■ Πνοή μυστηριώδης 
τα- αναστατώνει, τά περισυλλέγει καί άπδ τά μόρια 
των, απδ τας γλαφυράς γραμμάς των καί τήν κό- 
νιν των λαμβάνει σχήμα καί ζωήν, Αναπήδα πανύ- 
ψηλον τδ ΓΙνεΰμα τής άπολεσθείσης 'Αρμονίας.

’Ανεγείρει τήν ώραίαν κεφαλήν της ή θεότης 
και αποτινάσσει απ’ αυτής πάν ο,τι τήν έμόλυνε καί 
τής απέκρυψε τδ θειον κάλλος καί βραδέως άνορ- 
θοΰται ή Νικήτρ'ια τοΰ Χρόνευ.

’Απδ τών Προπυλαίων, τοΰ γηλόφου τών Νυμ
φών καί τών στηλών του ’Ολυμπίου μέχρι τών 
έγγλύφων τοΰ Κεραμεικοΰ επιτύμβιων καί τοΰ ίε- 
ροΰ Θησείου φέρονται τά κράσπεδα τοΰ διαφανούς 
κι’ ένα-ρίου πέπλου της.

Κλίνει τήν εΰγραμμον καί αύστηράν της κεφα
λήν ή αναζήσασα θεότης πρδς τήν προσφιλή της 
θυγατέρα, τήν Ελλάδα" κλίνει, καί άπδ τής ύψη- 
λής της σκοπιάς τήν κατοπτεύει φιλοστόργως’ένφ 
ταΰτΟχρόνως υπερθεν αυτής διασταυροΰνται δύο 
στίλβοντες αστέρες— τοΰ ’Ικτίνου καί τοΰ Άπελ-, 
λοΰ αί Αγαλλόμεναι ψυχαί — έτερος δέ τις, τρίτος, 
τηλαυγέστερος -τών πρώτων, έκ τοΰ χρυσοστίκτου 
ουρανίου στερεώματος αποσπασθείς^αύτδ τό Νο
σταλγούν τοΰ Φ'ειδίου πνεΰμα καί διαγράψας ,τό- 

■ ξον, έρχεται νά στολίση τήν άρχαϊκώ’ς Αναδ=δ·μέ 
νην κόμην καί τδ ήρεμόν της μέτωπον καί διά τών 
άκτίνων του φωτίζων τήν όδόν,νά καθάδηγήσή τήν 
θεάν, ώς άλλος οδηγός άστήρ τής Ίουδαίας, είς 
τής καλλιτεχνικής Αναγεννήσεως τήΝ φάτνηυ.

Διά τής μαρμαρυγής του καταυγάζοντας τά Ανώ
τατα τής. άτμοσφαίρας στρώματα—αί Ίδέαι,κα'ί έ- 
κείνη αιθέρια, εδχαρις φαίρεται διαδοχικώς δΓ όλων 
των σημείων, έκ τών όποιων ή σκαπάνη τοΰ άρ- 
χαιοφίλου βυθισθεΐσα άπεκάλυψε τούς πολυτίμους 
θησαυρούς, τής τελειότητας τά πρότυπα.

Έκ τής Δωδώνης καί τών Παγασών διέρχεται 
τάς Θήβας, τήν Χαιρώνειαν. καί τούς Δελφούς, 
τήν Όλυμ.πίαν, τάς Μυκήνας καί τήν ’Ελευσίνα 
καί τούς άλλους προσφιλείς ναούς της.. Καί ένφ έκ 
τών καλλιβλεφάρων της όμμάτωνκαί τών ροδαλών 
χειλέών της πτερυγίζει τδ έρατεινότερον μειδίαμα 
.τήςγχαράς,' ή άβρά θεότης σπεύδει διά τοΰ Σουνίου 
πρδς τδ ’Αρχιπέλαγος κι’ έκεΐθεν καταλήγει είς 
τήν πόλιν τής Κνωσσοΰ,. τήν πρεσβυτέραν θυγα
τέρα της.

Πλέον ή μαγευμένη ήδη άναβαίνει επί τής δασώ
δους 'Ίδης. Ύπδ τούς λευκούς καί καλλισφύρους 
πόδας της πηγαί διάφοροι ώς άργυρός ρευστός μέσω

.ί

ΣΕΛΗΝΙΙ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΣ

ΟΝ Μανό) τδν είχαν γιά 
νά βόσκη .τής γελάδες 
των δυδ μεγάλοι κτη
ματίαν τής Αλσατίας. 
Τ’ άφεντικά του, οί Μέ*  
γερ, ήσαν τόσφ ευχαρι
στημένοι ’στδ ώμορφο 
σπιτάκι τους, τδ κτισμέ- 

βουνό" μά ό Μανώ άπ’ 
έναντίας έστενοχωρεϊτο πολύ σ’ αυτό" τ’ όνειρό; τοΰ 
ήταν κάμποι Ανοικτοί καί άτελείωτοι, έποθοΰσε μα- 
ραγκούδικο, μύλους καί άλλα μαγαζειά, ποΰ δίνουν 
μεγάλο μεροκάματο καί καπηλειά, ποΰ πέρνα κα- 
νέίς χαρούμενα καί ξέγνοιαστα τήν Κυριακή του. 

Μά δέν ειχεν εύρη' δουλειά σέ κανένα τέτοιο, 
γιατ’ ήταν σημειωμένο ς, μ’ ένα μόνο χέρι καί 
ή φάμπρικες δέν θέλαν . τέτοιους. Τότε ό Μανώ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τής χλοεράς έκτάσεως όλισθαίνΟυσι· καί ή θέα ύπέ- 
ροχος, θαυμαστή άπλοΰται πρδ αυτής. Έπανα- 
βλέπει άπδ τής ποιητικής κοιτίδος τοΰ Διδς ολό
κληροί τδ κράτος της άφυπνισθέΝ τελείως, άνα- 
ζήσαΝ καί άναπολεϊήδη ή άθάνατος κόρη τήν θλιβε
ρόν-κείνην δύσιν τοΰ ώ’ραίου Φοίβου,μετά τήν σποίαΝ 
ο ξανθός Αρματηλάτης καί' τδ άρμα και τήν" δόξαύ 

.νώ συναπώ’λεσεν,οί χθόνΊοι θεοί μέ άνατεταμένοσς 
τούς βραχίονας πρδς τά άποστατήσαντα ούράνιά 
έθρήνουν τήν Απώλειαν τών θρόνων,' τώύ βωμών 
τήν' κατεδάφισιν,· κατήσχυμμένοι δέ άπήρχο'/το τής 
Γής, ένφ οί φοβεροί ένάλιοι, σλοφυρδμεν'οι, λυσί
κομοι, άράς- φρικώδεις απαγγέλλοντας,έξήφανίζοντό 
είς τάς ϋγράς αβύσσους, αί όποϊάι πρδ ολίγου μό
λις ύπετάσσοντο- εί'ς τής οργής τών τήν τραχεΐαΝ 
τρίαιναν.

Καί ένφ όλοι οΰτοι ήττημένοι συΝετρίβοντο καί 
ώς ανθρώπινα ατελή δημιουργήματα ό είς μετά 
τδν άλλον έξητμίζοντο είς τδ πρώτον ρόδινον τής 
έπελθούσής Ήοΰς άκτινββόλημα καί ό άνατείλας 
"Ηλιος—τής Βηθλεέμ τδ βρέφος—έρριπτεΟ· έπίτής" 
άνθρωπότητος,τδ άπλετόν του φώς καί τήν ζωοποιόν 
θερμότητά του μία λευκή θεότης διωλίσθαινεν ύπδ 
τάς αθανάτους στήλας τοΰ καλλιμαρμάρου ΙΙαρθε- 
νώνος. '
. ΤΗτο ή Μεγάλη 'Αρμονία;

'Ύπνωσσ-ν έπί αίτνας ολους. ’Ήδη άνευρεθέν- 
των τών μεγάλων τής βωμών, τών προτύπων τής 
Τέχνης, επανέρχεται εις τήν ζωήΰ, άναλαμβανεί 
τήν ίσχύν της.

Οί μεταγενέστεροι ύπδ τδ λάβαρόν της θά δεχθώ- 
σι δΐίξαίί&ω» τά φιλήματα τής Δόξης.

ΣΙΒΥΛΛΑ*

έσκαρφάλώσε κατά τδ βουνό καί ’φύλαγε . μή τοΰ 
ξεφύγη καμμιά γελάδα πέρ’ άπδ τούς θάμνους, 
έκαθάριζε τούς σταΰλους κι’ .. έρέμβαζεν, Stay 
τοδμενε καιρός.

Δέν ήταν πολύ άξιος υπηρέτης, μ.ά τ’ άφεντικά 
του τ'ον έκρατοΰσαν, γιατί άλλον δέν ήμποροΰσαν νά 
ευρουν εύκολα έκεϊ έπάνω.

Όλον τδν άτέλειωτον χειμώνα ό Μανώ μονάχα 
τ’άφεντικά του καί τά ζωντανά έβλεπε. Kt’ ήταν 
ώς τόσο . ευχαριστημένος καί ήσυχος. Μά μόλις 
άρχιζαν ή καλές ’μέραις, , τδ ύποστατικό τους 
γνώριζε περιηγητάς" άρχιζαν τδ αδιάκοπο σΰρε 
κ’έλα τους, όλο καί χοδράνθρωποι, μέ βαρεία σιδε
ρένια μπαστούνια καί γυναίκες παραξενοντυμ.έναις. 
Θ'ι περιηγηταί έτρωγαν, έπιναν, τραγουδούσαν, μ.ά 
δέν έμεναν καί αυτοί πολύν καιρόν καί ό Μανώ 
έζήλευ.ε τήν υγεία τους καί τήν τεμπελιά τους, μά 
χωρίς πολύ πολύ να τούς μ.ισή.

*Ηταν όμως καί όσοι έμεναν όλη τήν έποχή
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

«οίκότροφοι» πειά. Ό Μανώ Θέλοντας και μή 
τούς έβλεπε κάθε μέρα. Γελούσαν μέ τούς τρόπους 
του, τρόπους αρκούδας'. Τά-παιδιά τού’περναν τής 
μπόττες του καί τής έρριχναν ’στδ ποτάμι ή τδν 
τριγυρνοΰσαν, σάν έβγαινεν άπο τδ δάσος και έ
δειχναν ενδιαφέρον μέ. κάθε τι, ποΰ έκανε μέ τδ 
μάαδικό του χέρι. 'Ο Μανώ αύτούς τούς έμισοϋσε 
καί όπως καί αύτον ακόμη τδν γζρεμισμένον πύρ
γον, ποΰ ήταν εκεί ψηλά, λίγο πειδ ψηλά άπδ τδ 
υποστατικό. Αυτός δ πύργος μέ τήν κορφή του 
τήν περήφανη έτραβοΰσε τούς περιηγητάς τούς 
πειδ πολλούς.

Απάνω στα φαρδιά του τείχη, οκτώ μέτρα φάρ
δος, τα μικρά παρετάσσοντο και μέ γουρλωμένα 
μάτια τδν κατασκόπευαν χωρίς κανένα οίκτον.Πότε 
πότε τούρριχναν καί βότσαλα, έτσι στ’ αστεία καί 
χωρίς κακό σκοπό, καί ό Μανώ τότε τά έφοβέριζε 
μέ τή γροθιά .του’ αν δέν είχε τδ φόβο τ’ άφεντι- 
κοΰ του μή χάση κανένα πελάτη, θά τάδ-ρνε.

Ποιος ξέρει; ’Ίσως και μέ μεγαλήτερη -ταπεί- 
νωσί του’ δ άφεντικδς τοΰ Μανώ ήταν Ηρακλής’ 
κάθε δουλειά τοΰ φαινότανε παιχνίδι. Αΰτδς έβγαζε 
πέρα ' μέ τή μεγαλήτερη ευκολία τής πειδ χον- 
δραις δουλειαϊς. Κλάδευε, έσκαβε, έφόρτωνε καί 
σ’ δλ’ αυτά έφαινόταν, σάν νά κοροΐδευε τδν «ση- 
μ-ειωμένόν» υπηρέτην του. Μά πάντα σιωπηλός δέν 
τοδλεγε τίποτα’ τδ είχε πάρη άπόφασι πώς θά 
είχε γιά πάντα έ'ναν τέτοιον ύπηρέτην..

Ο Μανώ δεν τοΰ χρωστούσε γι’ αύτδ ευγνω
μοσύνην καί έμουρμούριζε κάθε φορά, ποΰ έβλεπε 
αυτούς τούς σιδερένιους μΰς τ’άφεντικοΰ του νά 
παίζουν ’στά φαρδειά μπλέ μανίκια τής μπλού
ζας του. .

Όταν είχε χρήματα, δ Μανώ έχανότανε καί 
έπήγαινε νά πιή’ ’γύριζε, ΰστερ’άπδ δυδ- τρεις 
ήμέραις, άρρωστος, άπένταρος, έξηντλημένος, χω
ρίς νά πη λέξι ξαναπήγαινε. νά φυλάξη τά ζώα

Ή κυρία Μέγερ τδν έπαιρνε τότε καί τδν ώδη- 
γοΰσε στδ μαγειρειό’ ήξερε πώς δ Μανώ’ήταν πε,ι- 
νασμένος και τοΰ ’δίνε ένα βαθύ πιάτο σούπα’ δ 
Μανώ έσκυβε τδ κεφάλι καί στρωνότανε άμίλητΟς 
στδ φαί.

Τδν Μέγερ δέν τδν έφοβεΐτο καί πολύ. Ήξευρε 
πώς δέν θα τδν έδιωχνε, γιατί είχαν τέτοια συμ
φωνία : νά γιορτάζη κάθε ποΰ ή δουλειαϊς δέν Θά 
πέφτανε πολλές. Καί γιά νά είναι βέβαιοι, γιά νά 
τδν έχουν σάν δεμένο, συμφώνησαν νά τδν πληρώ
νουν, όταν μπορούσαν νά κάνουν δύο-τρεΐς ’μέραις 
καί χωρίς αύτόν.

Κάποιον ’Ιούλιον, ποΰ έκανε διαβολεμένη ζέ
στη — κι’ άπάνω ’στδ βουνό άκόμα πνιγότανε κα
νείς—δ Μανώ αίσθάνθηκε μεγάλη μελαγχολία, 
σημάδι καί αύτδ πώς είχε πολύν καιρδν νά μεθύση’ 
και εσκέφθηκε πώς θα μπορούσε μέ κάθε τρόπο νά 
δροσίση τήν μελαγχολίαν του μέ κ ί ρ ς.

Τδ κ ί ρς ήταν ή ευτυχία τής ζωής του’ τδν έ
πειθε πώς ήτον φμορφος, γερός, πλούσιος, πώς τ? 
χέρι του θα ξαναγινότανε ευκίνητο και στιβαρό. . .

Ο Μανώ είχεν ανάγκη νά ξαναφαντασθή ?λ' 

αυτα, ποΰ τά Θεωρούσε σάν βάσεις’στή μονότονη 
ζωή του.

Δέν είχε χρήματα, μόνον ένα παληδ ρολόι, δώ- 
ρον τοΰ κ. Μέγερ. Δέν θάξιζε καί πολύ’ τόσφ τδ 
χειρότερο’ τδ μεθύσι, ή ευτυχία του δέν θά βαστοΰ- 
σαν πολύν καιρόν.

Εφερε πίσω τά ζωά του πειδ νωρίς’ έπειτα 
κατέβηκε ’στδ κοντινό χωριό καί ηΰρεν ένα χρυ- 
σοχόον φυσικά πειδ- γεναιόδωρον άπδ τδν σαράφη 
και πειο καλόν εκτιμητή τοΰ ρολογιού. Έπίστευεν 
πώς θάπαιρνε-δυδ-τρία μάρκα. Ό χρρσοχόος τού- 
δωσε δώδεκα καί τδν ευχαρίστησε γιά τδ ώραΐό του 
«χρονόμετρο». Ό Μανώ λυπήθηκε μιά στιγμή, 
γιατί έννοιωσε πώς τδ δώρο τ’άφεντικοΰ. του άξιζε’ 
μ® ή λ^ρά πώς θάπινε σέ λιγάκι τοΰσβυνε κάθε 
τυψι. Πήγε ίσια ’στδ καπηλειό’ μέ τήν γροθιά του 
γεμάτη, νομίσματα’χτύπησε στδν πάγκο καί παρήγ 
γειλε γερή προμήθεια.

Επειτα μ.έ ξαφνική γεναιοδωρία έφώναξε ’στούς 
άλλους, ποδτιναν μπύρά:

— Σύντροφοι, απόψε κερνώ.
Δυδ ’μέραις δ Μανώ ήταν ευτυχισμένος, μεθυ

σμένος πολύ, μέ κίρς καί μέ όνειρα. Όταν πειά 
δέν τουμ-ίνε τίποτα, αΐσθάνθηκεν άπελπισία. ’Ε
λεεινός ξαναγύρισε ’στό βουνό, άνάμεσα άπδ τής 
καταμαυρες άνώμαλαις γραμ.μαϊς ·— έτσε έφαίνον- 
το— τών δρόμων τοϋ δάσους,' καί έφθασε ’στό 
υποστατικό. Τά σκυλιά τόν γνώριζαν καί δέν ούρ- 
λιάσαν. Κανείς δέν τόν πήρεν εί'δησι.

Ο Μανώ έπεσεν άνάσκελα ’στό κρεββάτι του, 
ακουμπώντας τδ σαγόνι ’στή γροθιά του κΓ έρριξε 
μια ματιά έξω άπ’τδ παράθυρο. ’Εμπρός ’στον 
ουρανόν ήπλώνοντο ’σέ μιά φουντωτή σειρά ή κορ- 
φαΐς τών πριναριών.

Η .Σελήνη, δλοστρόγγυλος, έδειχνε τδ πρόσ
ωπό της,ζαρωμένο σά γρηας καί γύρω-γύρω συννε
φάκια παιχνιδιάρικα πότε τδ σκέπαζαν καί πότε 
τδ ξεσκέπαζαν . .

Η Σελήνη, μισογελαστή, μισοσοβαρή ερέθισε 
τδν Μανώ. Παρακολουθούσε μέ χαρά τά σύννεφα, 
ποΰ τήν έβασάνιζαν καί ένόμιζε πώς τής έκανε 
κακό.

Τότε έγελδΰσε.
Άλλα σύννεφα ήρθανε πυκνά καί τήν έσκέπα- 

σαν, τήν έσβυσαν. Ό Μανώ έφαντάσθηζε τήν Σε
λήνην αΐχμ,άλωτον ώσάν zt’ αυτόν, μέσα’στό σκό
τος. Καί είπε :

— Τί ώραΐα ! ?
Μά έξαφνα, τά σύννεφα έφυγαν ’στό βάθος, σάν 

νά τά έτραβοΰσαν τά πρινάρια, Ή Σελήνη έφάνηκε 
πάλι πειδ καθαρά, γλυκεία, χαρούμενη’ δέν έ- 
κλαιγε πειά.

. Γελοΰσε μάλιστα. Τά χαρακτηριστικά της είχαν 
ήσυχάση’ είχαν ξανανεώση. Έκύτταζε τδν Μανώ 
απδ τδ πλαϊ μέ κακία. Προχωρούσε μέ νάζι στον 
ουρανό, σάν τά κορίτσια τοΰ χωριοΰ, δταν έβλεπαν 
κανένα νά τά κρυφοκυττάζη.

Καί αύτός : .τήν έκύτταζε καί του χαΐδευε τδ 
πρόσωπο, περνούσε ’στδ σαγόνι καί στά μάγουλα 
τά φωτερά χέρια της, δροσερά καί γοργά.

— Μου πριονίζει ’ τδ λαιμό, εσκέφθηκε. δ Μανώ, 
Θέλει νά μείνω μόνο κεφάλι σάν κι' αύτήν.

Δέν έτρόμαξε γιά τήν διάθεσιν αύτήν τής Σε, 
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λήνης καί τήν άφησε νά τδν κάνη δ,τι ήθελε. 
Μπορούσε τάχα νά τήν έμποδίση ;

Σέ λίγο ή Σελήνη τδ κατώρθωσεν’δ Μανώ έ
μεινε μόνο κεφάλι, παράξενο ελαφρό, που τδ ένό
μιζε φωτερό κΓ ωραίο, ώραΐο σάν τής Σελήνης. 
Τώρα τοΰ ώμιλοΰσε μέ χίλια χάδια’ στδ πρόσωπό 
της έφάνησαν λακκάκια, τδ στόμα της προχωρούσε 
γιά φίλημα.

Τ0 κεφάλι τοΰ Μανώ έφάνηκε στδ παράθυρο.
—Πολύ μακρυά ! ένόμισε πώς τοΰ έλεγεν ή 

Σελήνη. _ ~
—Μπορώ νά πλησιάσω !..·. άπήντησεν δ Μανώ.
Καί χωρίς νά έννοή τί έκανε, ανέβηκε στδ 

παράθυρο, έζυγίσθηκε κΓ έπεσε στδ χώμα.
Τδ πήδημα τδν είχε ζαλίση, Μά έσήκωσε τδ 

κεφάλι περήφανα.
—Είσαι ευχαριστημένη ; ήρώτησεν.
Ή Σελήνη ήταν υψηλότερα, πεΓο μακρυά άπδ 

πριν κΓ έγελοΰσεν.
Ό Μανώ δέν έχασε τδ θάρρος του. Έμεινεν ά- 

κίνητος μιά στιγμή κΓ άφησε τήν Σελήνη νά ξα- 
ναρχίση γύρω στδ κεφάλι τόυ τά χάδια της. Τότε 
παρεσύρθηκε κΓ άρχισε ν’ άνεβαίνη πρδς . αύτήν.

Νομίζοντας πώς άνέβαινε στδν άέρα έσκάλωσε 
μέ ευκινησία μαϊμοΰς στδν πύργον,-έπειτα έπέρ,ασε 
τής σκάλες, ποΰ ηυρε στδ εξωτερικό τεϊχος.Όταν 
τελείωσαν κΓ ή σκάλες, έσκαρφάλωσεν άπάνω στής 
μεγάλες πέτρες,χωρίς νά νοιώθη τής-πληγές τους. 
’Ανέβαινε, ανέβαινε πάντοτε σάν θαμπωμένος, πρδς 
τήν Σελήνην.

’Επί τέλους’ έφθασε ’στήν άκρη τοΰ πύργου, έ- 
στάθηκε κΓ έγέλασε.

Τά σκυλιά ούρλιασαν στδ γέλοιο. του καί στδ 
υποστατικό ξαφνιάστηκαν στδν ύπνον τους.

Ό Μανώ έπερπάτησε στδ τείχος, μέ τά μάτια 
καρφωμένα πάντοτε πρδς τήν Σελήνην. Τής δμι- 
λοΰσε κάθε λίγο χαρούμενος.- Όταν έγυρε καί χά
θηκε πίσω άπδ τδ δάσος αίσθάνθηκε μιά στιγμή 
έκπληξι καί λύπη’ έπειτα ξαπλώθηκε άπάνώ στδ 
τείχος κΓ έκοιμήθηκε.

Τδ πρωί «περιηγηταί», ποΰ περίμεναν τοΰ ήλιου 
τήν ανατολή, άνέβηκαν πάλι ’στά ερείπια, Ένφ 
προχώροΰσαν άπάνω στδν δαντελλωτδν ανήφορον, έ- 
σταμάτησαν εμπρός σέ μιά μάζα, ποΰ έκινήθηκεν, 
Ήτο άνθρωπος, σωριασμένος σά σκύλος, μέ τδ 
κεφάλι κρεμασμένο στδν άέρα Έτρεξαν καί φώνα
ξαν τδν αφεντικό. Εκείνος έγνώρισε τδν υπηρέτην, 
του. ,; : ■

— Ό Μανώ ! είπεν. απλώς.
Έπειτα έφώναξε ;

Σ Κ Ε

*Η γυνή είναι η καλλίτερα η χειρότερα τον άνδρόζ' 
είναι δε καλλίτερα όταν άγαπ^..

Δεν πρεπει να ονγχέθ)μεν την αοτνκην ταξιν καί το 
αοτνκδν πνείμα,· Εις άληΰ'ης καλλιτέχνης δνναται να 
ζήαη ώς αστός.

— Μήν κινήσαι !
Μέ σκάλες τοΰ έστειλεν ένα δέμα σχοινιά. Μη

χανικώς έδεσε τήν άκρη του σχοινιού σέ μια πέτρα 
καί μέ τήν άλλην έτύλιξε τήν μέσην του. Έπειτα 
έκύλισε βαστώντας τής πέτρες, που εξείχαν.

’Στή μέση τοΰ δρόμου έφθασε καί τδν πήρεν ό 
Μέγερ.

Όταν ό Μανώ έφθασε κάτω έφυγε μουρμουρί
ζοντας. Τά ροΰχα του είχαν κομματιασθή’ τά χέ
ρια του έτρεχαν αίματα. Έτρεμε καί τδ κεφάλι 
του έγερνε κουρασμένο ’στούς ώμους.

Εκείνοι ποΰ είχαν μαζευθή γιά νά τδν ίδοΰν, 
τδν έστενοχωροΰσαν.

Ό κ. Μέγερ τδν έλυπήθηκε καί τοΰ είπε μισο- 
ειρωνικά, μισοσοβαρά.

Μπράβο Μανώ ! ’Έκανες κάτι: δύσκολο !
Ό Μανώ τοϋ έρριξε μιά φοβερή ματιά κΓ έ

πειτα κατέβασε τά μάτια του.
Ή ’γελάδες έβγαιναν μία μία άπδ τδν σταΰλον. 

Ό Μανώ έπερίμενε νά βγοΰν δλαις.
Τότε τής άκολο.ύθησεν αποφασιστικά.
Χωρίς νά κυττάζη κανένα έτεινε τδ χέρι του νά 

του δώσουν τδ καμτσίκι.
Άπδ τδ κατώφλι τοΰ μαγειριού, ή κυρία Μέ

γερ τοΰ φώναξε :
— Μανώ, έλα νά φας σούπα I
Έκοντοστάθηκε μΐά στιγμή. Έπειτα ή πείνα 

’νίκησε, τήν ντροπή. Καί ’πήγε.
Ένώ έτρωγε, τάφεντικά του κουβέντιαζαν.
— Θά τδν κρατήσουμε’ έ ;
— Βέβαια’ μία κΓ είναι έδώ!

■ Ό Μανώ έτρωγε, χωρίς νά μιλή, άγριος.
Ό κ. Μέγερ. τοΰβαλε τδ χέρι ’στδν ώμο καί 

τδν εκούνησε κάπως ;
— Δεν θά ξανασκαρφαλώσης πειά έκεΐ άπάνω’ έ;
Τότε δ Μανώ άπήντησε περιφρονητικά:
/—Κόπιασες πολύ νά μ’ εΰρης. Δέν ξέρεις έσύ 

να σκαρφαλώσης.
Ύπήρξεν εύτυχής, διότι δ Μέγερ, δεν' μπόρεσε 

να τοΰ δώση άπάντησι. Τδ κεφάλι του τδν έβάρενε, 
άλλά δέν είχε μετανοήση. Στδ μυαλό του μιά ιδέα 
έκυριαρχοΰσεν’. είχε κάνη κάτι μεγάλο, άληθινδ 
κατόρθωμα

Πάντοτε τήν έκράτησεν αύτήν τήν υπερηφάνεια.
Έν τούτοις έδισπίστοΐσε πειά πρδς τήν Σελή

νην καί τήν νύχτα, ποΰ έπρόκειτο νά βγή, έκλειε 
τδ παράθυρο πριν φανή, γιατί ,ήξευρε πώς ήταν 
ώραία καί πολύ ερωτευμένη μαζή του καί είχε φόβο 
μή χάση τήν ζωή του, αν τήν άκούση.

IBAN STPANNIK
(Μετάφρασις Ρ. Σ. Παρίοη),

Η-' Ε I Σ
Ό ανηρ αναβιβάζει την γυναίκα επί οτνλοβάτόυ και 

την ΰπερεγκωμιάζει" είναι δ' επίσης φυσικόν να διατη- 
ρη την ΰπ&ρτάτην &εσιν.

‘Επί της ϋύρας τοϋ νεκροταφείου αναγινώοκω τδ επί
γραμμα τοΰτο: Έλευ&ερία^ Ίσότης, Αδελφότης.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Διά ν' άγαπηθή τις πρέπει νά ήναι αγαπητός. 
Αΐ αναμνήσεις είναι τά λάφυρα τοΰ παρελθόντος.
Είς έκάατην ημέραν αρκεί ή φρονείς της,
Ή φαιδρότης είναι προνόμιον τών ασυνειδήτων, 
Ή άνθρωπος πάντοτε ηθικώς είναι κατάμονος.
Υπάρχουν ανδρες καθ' δλην τήν ζωήν των δειλοί 

προ τών γυναικών. Αυτοί είναι έκεΐνοι, οϊτινες τάς ά- 
γαπώοι πλειότερον.

Ή γυνή δέν είναι αί- 
νιγματική, άλλ' ανακό
λουθος, ! )

Τό ταξειδεύειν είναι 
διαρκής άναγέννηοις καί 
θάνατος.

Louis Lormel

(

Λ \

Γ. Βρούτου Γαλήνη

❖
Ή αποτυχία είναι 

σύμβουλος καλός τοΰ 
βίου μας.

Ούδεμία θλΐψις σβέν- 
νυται άπό τά βάθη τή; 
άφωσιωμένης καρδίας· 
άλλ' ώς αιθάλη ή πικρία 
έπικάθηται.

’Αρώματα καί χρώ
ματα άποτελοΐοι τήν 
ζωήν μου.

"Αν είχεν ή καρδία 
μας λεπτήν τήν ακοήν, 
θά ήκουεν είς τήν νυ
κτερινήν σιγήν τόν θά
νατον τοΰ ρόδου καί είς 
τής ημέρας τήν' βοήν τό 
απαλόν ξεψύχισμα ενός 
φιλήματος.

Ήειλικρινής αγάπη 
όμοιάζει μέ τον "Ηλιον 
δταν δέν δύναται νά ρί- 
πτη τής ακτίνας της 
κατ' ευθείαν, μεταχει
ρίζεται κάποιαν διάμε
σον Σελήνην.

Ό θυμός είς τήν ψυ
χήν τοΰ καλλιτέχνου βα
σιλεύει τόσον, ώστε μία 
τοΰ χρωστήρός του έπι- 
τυχία τόν μεταβάλλει είς 
ένθουσιαομόν.

Αί ελπίδες είναι τό 
ανέοπερον τής ζωής η ώς 
και το μονον. οπερ βλέπουσι καί οί τυφλοί.

Οποιος σπεύδει πρδς τό Φώς, θά άναβή άφεύκτως 
ενα Γοϊγο&ά. Χίβνλλα

·:·
Μη οίκτείρετ# toy μωρόν, ΟΙκτείρατε μάλλον εκείνους 

οί όποιοι εΐνε ήναγκαομένοι νά ζοΐν μεταξύ του.
Μπρινχΐ'λ

Ό ουνείδηοις είναι ή φωνή τοΰ Θεοΰ. Ή λογική 
είναι ή φωνή τοΰ ανθρώπου. £άνδη

Ήαληθής δόξα είναι ή τής αρετής. . 
Ό μή έκτιμών τήν ζωήν είναι ανάξιος αυτής.

"Οπου λεπτολογοΰσιν αληθής επιστήμη δέν ύφίστα- 
ται. Διότι ή αλήθεια έχει ένα μόνον ορισμόν καί. τού
του εΰρεθέντος, πάσα άμφιοβήτηοις περιττεύει' εάν δ' 
αΰτη γεννάται έκ νέου, σημαίνει δτι πρόκειται περί ε
πιστήμης φλιάρου και συγκεχυμένης.

Ή πείρα έν τή διαδοχή τών αιώνιον γενήσεται φώς.
Τά αγαθά πωλοΰνται 

ήμϊν παρά τοϋ &έον 
άντί τοΰ τιμήματος ίων 
προσπαθειών μας.

Ή ελευθερία δεν 
αρμόζει ή είς τους καλ- 
λιτέρους διά νά τους 
καταστήοη άρίοτους. 
Μεταβάλλεται δέ είς α
ναρχίαν παρά τοΐς άνα- 
ξίοις, οϊτινες άγνοοΰοιν 
δτι αΰτη άποτελεΐται έκ 
καθηκόντων, δτι δεν α
ποθρασύνει, άλλ' ΰπο- 

1 χρεοΐ και υποτάσσει.
Είς τούς μή ευχαρι

στημένους έκ τής ώφε- 
λείας τής ζωής καί έκ 
τής ώραιότητος τοΰ κό
σμου έπίβάλλεται ώςποι- 
νή δτι δέν έννοοΰσι τήν 
ζωήν και μένόυσιν αναί
σθητοι είς τήν ωφέλειαν 
καί είς τήν καλλονήν τής 
Φύοεως.

Leonard de Vinci

·>

ο. τι

Έργάζεσθαι σημαίνει 
πληρούν τήν ζωήν μέ 
διαρκείς χαράς.

Τό χρήμα δέν φέρει 
ευτυχίαν, λέγει δποιος 
δεν τό έχει.

Ή επιτυχία μιας ευ
φυολογίας, έξαρταται έκ 
τοΰ ώτός, δπερ τήν δέ
χεται καί δχι έκ τοΰ 
στόματος δπερ τήν έκ- 
φέρει.
\Δέν εΐνε μόνον ή δύ- 

ναμίς^τής οκέψεως, άλ- 
}.ά και ή ευχέρεια τής 
έμπνεύσεως, ήτις οδη
γεί είς τά μεγάλα έργα, 

καί έν τή πολιτείρ. ΉΈν τή τέχνη συμβαίνει, 
πλήρης έρευθερία φέρει τήν πλήρη τυραννίαν.

Δέν εύημεροΰοι τά έθνη τά έχοντα πολλούς σοφούς, 
άΑίά τά έχοντα όλιγωτέρους άνοήτους.

Τί θά είπή μετάνοια ; Ώς έπι τό πολύ ή γνώσις δτι 
καί διά τής αμαρτίας δέν έγεινε κάνεις ευτυχής.

"Αν εκπληρωθούν δλαι αί γήϊναι έπιθυμίαι, <5 ευεργέ
της τής γής θά ήναι έκεϊνος, ό οποίος θά τής δώοη 
πάλιν μίαν επιθυμίαν.

1

Β. Μποκατΰίάμπη "Απούχς έκ τοϋ Άχχλλϊέου

ΟΥΤΕ ΣΤ’ ΟΝΕΙΡΟ
{’Από τά οράματα τών καλοκαιρινών μεσημεριών).

Ώ ! νά ! Το κυανούν ιδανικόν της περνφ 
πλάγι πλάγι, ’ς της ροδανθισμένες Δάφνες, ποΰ 
στολίζουν τό δρομάκι, καί καθώς προχωρεί, 

πότε τό χαϊδεύουν ή σκιές των, πότε δ "Η
λιος, καί πότε σκιές καί Ήλιος μαζύ, καθώς 

π·ρνγ. μίσ' άπό τά κλαδιά των.
Εύτυχισμένη, κρύπτεται όπίσ’ άπό μία δά

φνη γιά νά το ίδη καλά. Ή καρδιά της κτυ- 

πα τόσο δυνατά άπό συγκίνησι καί φόβο, ποΰ 

οί παλμοί της κάμουν την πικροδάφνη νά κινη 

τούς βαρείς άπο άνθινο φορτίο κλώνους της, 

σαν νά τούς εσειαν άέρινα κύματα...
Τό κυανούν ιδανικόν της σταματά—είναϊ ή 

πλέον εύμορφη έκείνη η γωνία, — ώσάν έμπρος 

είς ώραία ζωγραφιά.

Τό βάθος είναι μιά μαγεία, όπίσ’ άπό την 

άνθισμένη Δάφνη. Τά πεύκα πράσινα χάδια, 

σαπφείροκύανη αρμονία δ Υμηττός, πού φεύ
γει, φεύγει κι ό ούρανός χρυσός, άέρινος.

.Κι’ ένφ θαυμάζει, σκέπτεται:—Περίεργο! 

άνεμος διόλου δέν φυσ^’ δλα τά δένδρα είναι 

ακίνητα’ γιατί κινείται ή Δάφνη
Ή ψυχή ποΰ διαβάζει μέσα σέ άλλη ψυχή, 

ακούει τη σκέψι του, καί άπο τρόμο μη άνα- 
καλυφθη, έξυπνά...

Ήτο. όνειρο !

Καθισμένη εις ένα κάθισμα τού Ζαππβίου 

κάτω άπο ένα πλάτανον, είχε ναρκωθη άπό τη 

ζέστη τού Ίουλιανού μεσημεριού...

Ούτε κι’ είς τ’ όνειρό της είδε καλά τό 

πνευματικό, τό κυανούν ιδανικόν της.

ΜΟΙΡΑΙΑ

t t t
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Είς τήν άγαπηρένήν μου 
άδελφήν Φανήν.

ΙΧΑ μ,ερϊς νά κοιμηθώ τήν νύκτα, 
ύπέφερα από άϋπνίαν καί ήμουνα 
σαν κουρασμένη άπό τήν ύγρασίαν, 
φαίνεται, τής έποχής. Γι’αύτό ά- 
μά έφαγα τό μ-σημέρι, βγήκα νά 
περπατήσω λίγο μέ τήν ιδέαν πώς 
θά μ’ έζάλιζεν ό Απριλιάτικος 
ήλιος καί τό πλήθος, θά κουρα
ζόμουνα πλό πολύ, καί τό βράδυ 
θά κοιμόμουνα τέλος πάντων. 
Ωραίος αλήθεια καιρός. Μόνον, 
ποΰ όταν καν-ίς περπατή μόνος 
του, περπατέϊ σάν μεθυσμένος.’Έ

τσι τουλάχιστον, αντιλαμβανόμουνα τον εαυτόν μου, 
ποΰ τήν π-ρισσοτέραν ώραν χάζευεν έμπρός σταϊς 
στολισμέναις βιτρίνες. Ήμουνα κάμποσο ζαλισμέ
νη, όταν από τήν γαλαρίαν τοΰ Βίκτωρος Εμμα
νουήλ έβγήκα στήν Πλατείαν τοΰ Dnomo. Κόσμος 
πολύς καί δαιμονισμένη .ταραχή. ’Εγώ, όταν εύ- 
ρίσκωμαι σ’ αυτήν τήν Πλατείαν αφ’ ότου ήλθα 
στο Μιλανον, εινε. αδύνατον νά μή σταθώ λίγην 
ώραν στήν μέσην τού δρόμου νά θαυμάσω ακόμη 
μίαν φοράν τήν Μητρόπολιν, τό περίφημον αυτό 
Duomo ποΰ σέ κρατεί έκεϊ μέ τήν Οείαν του πράγ
ματι έπιβλητικότητα. ’Ύστερα, πάντα εξακολουθώ 
νά περπατώ χωρίς να παυσω νά βλέπω τήν μεγα
λοπρεπή εκκλησίαν, ποΰ δέν μ’ άφίνει νά δώ τί- 
ποτ’ άλλο και γι’ αυτό αιωνίως, όταν εύρίσκωμαι 
έκεϊ, σκοντάπτω επάνω στους ανθρώπους. Προ
χωρώ σάν ήλιθία. Κινείται ή μάζα τοΰ σώματός 
μου χωρίς νά τήν οδηγούν τά μάτια μου. ’Έτσι 
κ’ εκείνην τήν Άπριλιάτικην ημέραν περπατούσα 
μετά μάτια στήν χρυσήν Παναγίαν τής εκκλησίας 
ποΰ υψώνεται στο κέντρον πολύ επάνω, καί φαίνε
ται σάν νά έγγίζη στον ούρανόν.

Περπατούσα έτσι αρκετήν ώραν οτε σκοντάπτω 
στό καλάθι μιας άνθοπώλιδος, ποΰ έστέκετο έμπρός 
σέ μιάν μαρμαρένια στήλη τής γαλαρίας μ’ένα 
δ-ματάκι βιολέττες στό χέρι . . . «Fiori Signo- 
rina ...» καί μοΰ παρουσιάζει τό καλάθι της . . . 
«Scusi», τής λέγω πού τήν έσπρωξα, τρίβω τά 
μάτιά μου,ποΰ τόσην ώραν προσηλωμένα στον ήλιον 
καί στον χρυσόν δέν έβλεπαν τώρα καθαρά, και ξε
σκεπάζω τό καλάθι. Τά λίγα λουλούδια πού είχε 
μέσα καθώς καί αί βιολέττες, ποΰ κρατοΰσε, ήταν: 
μαραμμένες καί χωρίς μυρφδιάν ... «non eono 
fresch » τής λέγω καί στρέφω τήν ράχιν μου, μά 
στό πρώτον μου βήμα ένα βραχνό, πνιγμένο, ξηρό 
, . . ««ignortna» μ’ έκαμε νά ξαναστρέψω προς 
τήν γυναίκα, ποΰ προσήλωσε τά δύο μεγάλα μαύρα 
μάτια της μέσα στα δικά μου, σάν νά μέ παρακα- 
λοΰσε,σάν νά μέ φοβέριζε, σάν νά μέ έλυπεΐτο. Δέν 
κατάλαβα τήν έκφρασιν της . . «Non sono freschi» 
τής ξαναλέγω αλύπητα καί έτσι, καθώς ήμουνα 
άκόμη σαστισμένη άπό τον ήλιον έστρεψα για νά 
φύγω, ότε δύο δάκρυα τρέμοντα έλαμψαν σ’ εκείνα 
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τά [έάτία, έκυλίσθήσαϊ στό πρόσωπόϊ τής, καί έπε
σαν έπάνω σταϊς μαραμμένες βιολέττες πού κρατούσε,· 
καί έγώ έμεινα μέ τό βλέμμα στά μάτια τής, ποΰ 
θαρρείς πώς, ,αφ’ ού έχυσαν τά δάκρυά τους, έξη- 
ράθησαν άμέσως καί έμειναν στεγνά, γεμάτα πυρε
τόν καί προσηλωμένα έπάνω ψηλά στήν χρυσήν 
Παναγιάν τής εκκλησίας. ’Αλήθεια, δέν ήξεύρω 
κ’ έγώ τί αίσθάνθηκα έμπρός στήν ζωντανήν έκεί- 
νην εικόνα. Ή γυναίκα έκείνη μέσα στά παλαιω- 
μένα ροΰχά της, στήν ώχρότητά της, στήν αδυνα
μίαν της, ·μέ. τά μεγάλα μ.αΰρα μάτια της γεμάτα 
πυρετόν, έφαίνετο πολύ άρρωστη, άλλ’ άδιάφορον, 
ήτο άκόμη ώραία έμπρός στό καλάθι μέ τά.ώχρά 
της λουλούδια.Όλο τό λίγο καλλιτεχνικόν αίσθημα 
ποΰ έχω μέσα μου ανεστατώθη καί δέν μ’άφησε 
στήν πρώτην στιγμήν νά λυπηθώ τήν δυστυχή Ιτα
λίδα, τήν όποιαν είδα μάλλον μέ τό πινέλο στό 
χέρι παρά μέ τήν συγκίνησιν, ποΰ ό καθείς θά 
έβλεπε τό δυστυχισμένον έκεινο πλάσμα, γεμάτο 
πόνον καί λύπη. Δέν έμεινεν όμως πολλήν ώραν 
σ’εκείνην τήν θέσιν έφερε τά χέρια στά μάτια γιά 
νά σκουπισθή* έβίασ- τό σφιγμένο· στόμα της νά 
μειδιάση, γύρισε μέ είδε μέ άδιαφ,ορίαν,μοΰ έστρ-ψε 
τήν ράχιν καί έτεινε ταϊς βιολέττες της στόν πρώ
τον κύριον πού περνούσε . . . «fiori signoi» . . . 
καί προσπαθούσε νά φωνάζ-ρ μέ τήν μισοπεθαμμέ- 
νην φωνήν της. Έγώ στάθηκα λίγο πίσω της, 
ύστερα τήν ξαναπλησίασα, πήρα άπό τα χέρια της 
χωρίς νά πώ λέξιν ταϊς βιολέττες, τής έρριψα 
λίγα σόλδια στό καλάθι της καί έστρεψα έν ώ ένα 
«grazir» σάν αέρας βουβό ήλθεν ώς τ’ αυτιά μου! 
Έκαμα λίγα βήματα καί γύρισα νά τήν δώ άπό 
μακρυά. Είχε περάση στό χέρι της τό καλάθι καί 
μέτό κεφάλι γερμένο στό στήθος της έφευγε πί
σω άπό τήν γαλαρίαν μ’ ένα βήμα σιγανό. . .

Τήν άλλην ημέραν ήμουνα πϊό . εύθυμη, π}ό 
ζωηρά, γιατί είχα κοιμηθή καλά τήν νύκτα καί 
μετά τό μεσημέρι ξαναβγήκα πάλιν νά κάμω τόν 
περίπατόν μου στόν ήλιον μέ τήν πρόθεσιν νά πάγω 
ν’ άγοράσω λουλούδια άπό τήν χθεσινήν μου ’Ιτα
λίδα. Πηγαίνω, ή Ίταλίς μου έλειπε. Πηγαίνω 
τήν άλλην ημέραν' τίποτε' ξαναπηγαίνω τά ’ίδια. 
Έπί τέλους μοΰ κατήντησε μανία.Ήθελα καί καλά 
νά ξαναδώ έκεϊνα τά μεγάλα μαύρα μάτια γεμάτα 
λύπη καί πυρετόν καί γι’αύτόίμιά μέρα ρωτώ 
δυό τρεϊς άλλες άνθοπώλιδες, πού \έστέκοντο όλες 
μαζύ πΐό κάτω, πάντα έμπρός στήν μεγάλην γα
λαρίαν. Προσπάθησα νά ταϊς δώσω νά καταλά
βουνε ποιαν ζητούσα' στήν άρχήν δέν μ’ έννοοΰσάν' 
μιά μ,ικρή όμως ξανθή «Violetta ;» μ’ έρωτα’ « "» 
τής άπαντώ χωρίς νά ξεύρω κάν. «Ah ! la pove- 
reta e morta» μοΰ λέγει ή μικρή καί μοΰ παρου
σιάζει ταϊς βιολέττες της μυρωδάτες καί όλο ζωή. 
Ταϊς άγόρασα καί έπέστρεψα κι’ έγώ στό δωμάτιόν 
μου μέ τό κεφάλι γερμένο στό στήθος μου, όπως 
είδα τήν δυστυχισμένην έκείνην Βιολέττα νά έπι- 
στρέφη στό ’σπήτί της, ίσως διά τελευταίαν φοράν, 
μ’ ένα σιγανό βήμα ...

ΖΟΦΟΣ

ι

Μ Α ΤΑΓ Ρ AM
I.
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29 Νοεμβρίου,

ΘΕΣ 
ζομαι 
σου, 
τό μικρό έκεϊνο μπιλ- 
λιετάκι, ποΰ σούλεγε 
πώς έφευγα άπό τόν 
χορόν ένεκα αίφνηδίας 
άδιαθεσίας.

Στήν άρχή θ’ α
νησύχησες γΐά τήν ύ- 

αθησύχασεν ή σκέψις πώς

βράδυ φαντά- 
τήν έκπληξίν 

όταν σούδωσαν

γέία μου—κατόπιν θά 
πιθανόν να μ. επιασαν πάλιν οί ^υνειθισμ-έναις πα
ραξενιές—καί θά κατέληξες, είμαι βέβαια, σέ κα
νένα, βαλς μ. εκείνον τόν κομψόν αξιωματικό πού 
φορούσε το μονόκλ, καί ποΰ έφαίνετο τόσο ενθου
σιασμένος σαν σ εχόρευε. Λοιπόν, ναι αγαπημένη 
μου. Αρρώστεια δεν ήτο ή αφορμή ποΰ μ’ άνάγ- 
κασε νά πάω νά κοιμηθώ, ήταν άκριβώς οί συνει- 
θισμέναις ιδιοτροπίες πού μέ πιάνουν όταν προσ
παθώ να τες άποφύγω, μ’ αύτή τή φορά τόσο ά- 
παιτητίΧίΧ' ζαί πεισματωμένα, που στή μέση
μια κουβέντα, που μουλεγε έζεϊνος- ο Κύριος που 
φορούσε το σμόκιν και. τήν κόκκινη γραβάτα καί 
ποΰ θά κατέληγε, χωρίς αμφιβολία, σ’ έρωτική έ- 
ξομολόγησιν. ”Αν είχε λίγη υπομονή. Δέ ξέρεις τί 
γελοίαν εντύπωσιν. μουκαναν όλοι έκεΐνοι οί άνθρω
ποι, ποΰ τούς συμμάζεψε μές στήν ίδια σάλα ένας 
δήθεν φιλανθρωπικός σκοπός.. ΙΙρό πάντων οί γυ
ναίκες— ώ αυτές μοΰ κινούσαν πλειότερο τήν αη
δία.—· Τί νάζια, τί καμώματα, τί φιλάρεσκες κι
νήσεις' ώρισμένως είμαι απαρηγόρητη πού ανήκω 
στό ώραϊον φΰλον.

Μάς λείπει τό τάκτ, μάς λείπει τό λίγο μυαλό 
πού χρειάζεται γιά νά νοιώσωμε πόσο φαινόμεθα 
μικρές, σαν προσέχωμε στά λόγια πού μάς ψιθυρι 
ζ« ό τυχών δαντής, λόγια αιωνίως άνάλατα καί 
ανόητα.

Καί δίπλα μου, ένας αλλόκοτος κύριος, νεοφερ- 
μένος δέν . θυμούμαι άπό ποΰ, νά μοΰ λέη, αρκετά 
δυνατα—ώστε νά τόν άκούη ή διπλανή μου κυρία, 
καί νά μέ φθονη, σ’ αύτό είμαι βεβαία—τές μεγα- 
λείτερες βλακείες.

— Δεσποινίς, είμαι εύτυχής πού Σάς γνώρισα.
—Σάς ευχαριστώ πολύ.·
—Θά ήμουν δέ άπείρως ευτυχέστερος άν μοΰ έ- 

δίδατε τήν άδειαν νά ύπερηφανεύωμαι μέ τήν ιδέαν 
. ότι και έγώ Σάς έπροξένησα τό ’ίδιο αίσθημα».

Φέρε με στό νοΰ σου, συλλογίσου με, νάμαι υ
ποχρεωμένη ν’ ακούω παρόμοιες έκδηλώσεις' καί 
να μή μπορώ, νά μή μοΰ επιτρέπεται νά τοΰ.πώ 
τί έντύπωσιν μοΰκανε σάν τάλεγε αύτά. Γελοίος 
θάμεθα αιωνίως γελοίοι καί πέος τούς εαυτούς 
μας καί. πρός τούς άλλους.
—ώέρετε, δεσποινίς, πώς είσθε πολύ ώραία ‘,
— Πρώτη φορά τ ακούω. Τούλάχιστον ό κα- 

θρέπτης μου δέ μού'καμε ποτέ παρόμοιο κομπλι- 
μέντο. Επιτρέψατε' μου δέ νά σάς πώ ότι πιστεύω 
πολύ περισσότερο, ότι μοΰ λέέν έκεϊνος».

Άπάντησι τετριμμένη. Θάθελα μέ τήν καρδιά 
νά τοΰ κάμω αυτήν τήν παρατήρησιν. «Δέν μέ κο
λακεύετε παντάπασι θαυμάζών με ώς ώραίαν' άνθρω
πος έχων καλαισθησίαν δέν δένει τέτοιους πελωρίους 
φιόγγους κόκκινους στό λαιμό του, καί δέν φορεϊ 
στήν κουμπότρυπα τοΰ σμόκιν του τέτοια ρόζ τριαν
τάφυλλα».

Έστράφηκα καί τόν κύτταξα καλά, καλά, καί 
τόν παρ-κάλεσα νά μοΰ κάμη τήν χάριν νά μέ συνο- 
δεύση νά πάω να βρώ τόν μπαμπά.

Δέν ήξιζε τόν κόπον νά συν-χίσωμε. Κι’ εκείνος 
θά έγίνετο πεώ γελοίος έξακολουθών νά λέγή πε
ρισσά λόγια, κι’έγώ πειό γελοία νά κάθωμαι νά 
τ’ ακούω.

Περνώντας άπό τό. καπνιστήριο, σέ άντελήφθην 
ν’άκούς προσεκτική κι’ άπερροφημένη ολωσδιόλου 
τήν κουβέντα τοΰ κομψού άξιωματικοΰ μέ τό μο
νόκλ, ποΰ ακουμπισμένος στήν απέναντι σου πο
λυθρόνα, ανέπτυσσε μέ εύγλωττίαν τό περί έρωτος 
καί τών συνεπειών του ζήτημα. Κατεργάρα ! τόν 
ξετρέλλανες τόν άνθρωπον,έτσι ποΰ καθόσουνα,. μέ 
τό μουτράκι σου ακουμπισμένο στό χέρι σου καί 
μέ τές μποΰκλες σου άτακτα ριχμένες έδώ κι’ έ- * 
κεϊ στό κάτασπρο λαιμάκι σου...

Δέν μ’ έπρόσεξες Σύ'· μά κι’ άν μ’ έπρόσεχες 
θάχα νομίζεις τήν ανόητη απαίτηση' *>ά σηκωθής 
νάρθης μαζί μου ; Ήσουν τόσο ώμορφη έκεϊ πού 
έκαθόσουν, κι ’ ή σιλουέττα τοΰ άξιωματικοΰ Σου 
τόσο κομψή, έτσι πού δίεγράφετο μές στό μέτριο 
φώς τοΰ φύμουάρ ποΰ σέ βεβαιώ, έβιάσθηκα νά 
περάσω μή τυχόν καί προκαλοΰσα τήν προσοχήν 
σου. Τί τά θές... οσο φιλόσοφοι κι’ άν εϊμεθα κι’
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Θ. Ράλλτί ‘ Παραμονή έορτης

όση λίγη εντύπωσηκι’ , άν· μάς: κάνει ή ζωή, είνε 
μερικά πράγματα πόΰ μάς σταματούν καί σβύνουν, 
έστω καί γιά μία μικρή στιγμή, άπο τά χείλη μας 
τδ ειρωνικόν χαμόγελον,ποΰ μάς έδωκε ή πείρα τοΰ 
κόσμου. ’’Αλλοτε σέ περασμένους καιρούς κι’έγώ 
είχα προσέξει στά μαγεμένα λόγια τής αγάπης. 
Μή Θαρρείς, καί σέ μένα έψιθύρισαν όρκους αιωνίου 
έρωτος.

Κι’ ακριβώς, επειδή άπ’ όλες τές άναμνήσεις 
τών περασμένων, άναμνήσεις καμωμέναις μέ τά 
κομμάτια, τής, ψυχής μου, μόνον ή στιγμές των 

παιδιακίσιων ερώτων ξεχωρίζουν έμορφες καί γλύ
κες, γι’ αύτδ καί χθέςέβιάσθηζα ν’ άπομακρυνθώ 
καί νά μή ταράξω τήν ήρεμη αυτή συνέντευξι.

Ευτυχώς μέ άπέσπασεν άπδ τούς συλλογισμούς 
αυτούς κάποιος κύριος προσκαλών με νά χορεύσω 
μαζί του τδ βάλς που ήρχίζε τήν στιγμήν εκείνην.

Έδέχθηκα καί σέ συλλογίστηκα.
Κρίμα πρΰ θ’ άφινες τή μοναξιά σου γ)ά νάρ- 

θης νά τυλιχθής κι’ εσύ μαζί μας··.
Σοΰ είπα έδέχθηκα, μά δίν έχόρευσα, . γιά μιά 

στιγμή έπέρασεν απδ τά μάτια μ.ου ή εικόνα τής 
σάλας τοΰ χορού γεμάτης ζεύγη νά στριφογυρίζουν 
σάν δαιμονισμένα, έφαντάσθηκα τδν κόπο τών κα
βαλιέρων νά σηκώνουν κάτι χονδρές κι’ άλύγιστες 
ντάμες, καί τήν αξιολύπητη κατάστασι τών καρ

διών, τί παλμούς θάχαν, πρδ πάντων κάτω άπδ 
τούς σφυγμένους κορσέδες τών κυριών. Καί γιατί 
όλα αυτά; Γιατί; χάρτν τών πτωχών γράφει, τδ 
προσκλητήριου. Ουφ αηδίες ! Έπροφασίσθηκα αδια
θεσία κι’ ευχαρίστησα τδν καβαλιέρο μου, ποΰ έ- 
βιάσθηκε νά άρπάξη τήν πρώτη διαθέσιμη κυρία 

ποΰ συνήντησαν τά βλέμματά του. ’Εγώ έφυγα 
εύθύς. Σούγρ.αψα τδ μπιλλιετάκφ? εκείνο, έπήρα 
τδν μπαμπά μου, ανεβήκαμε στδ. (πρώτο άμάξί ποΰ 

άπαντήσαμε άδειανό, καί στή στιγμή βρέθηκα στήν 
κάμαρά μου. ) '

Ήρεμο, μικρούτσικο, αγαπημένο δωμάτιο, ποΰ 
περικλείει μό'·ον δ,τι άγάπησα,καί θ’αγαπώ πάντα 
κΓ αιώνια κι’ άκούραστα καί ποΰ βρίσκεται τόσο 
μακρυά, χιλιάδες μίλια, άπδ τδν κόσμο ποΰ άφήκα.

Στδ κατώφλι του άφίνω κάθε πρόστυχη επαφή 
τής ζωής’ άνάμεσα στ’ αγαπημένα αντικείμενα, 
ποΰ τδ στολίζουν, άπομείνάρια ωραίων κόσμων 
ποΰ χάθηκαν, ξεχνώ κάθε πράγμα ποΰ δέν συνδέε
ται μ’ αυτά, καί ζώ τήν ήρεμη, τήν απροσποίητη 
ζωή τής μοναξιάς,, ποΰ συντροφεύουν άκούραστα 
ώμορφες αι άναμνήσεις τοΰ παληοΰ καιρού.

Σέ φιλώ

LALO DE CASTRO

»
•ΐ MI S ER E1R Ε

TAN ή καμπάνα τον μοι
ραίου οημάνη τον όρθρον 
κάποιας νέας και τά
κουρασμένα βλέμματα στρα 
φοΐν γύρω σαν κάποια 
τελειωτική θωπεία όλων, 
οσα έθιξαν της τελευταίες 
νότες στα πλήκτρα τοϋ 
αρμονικού οργάνου, ποΰ σε 
λίγο πειά δέν da κτυπά 

καί κάποιος θολός ατμός θ’ άρχίση να σιγανεβαίνη από 
τ' άκρογιάλια τών τελευταίων ηδονών και των υστάτων 
στεναγμών, ήθελα ν’άξερα τ' άτονισμένο βλέμμα σε τί 
τελευταία θά θελήσης ν’ άναπαυθή" μέσα στά βύθη 
τών ματιών ποΰ θάπεράσουν για μιά στιγμή κόσμοι 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

όλόκληροι περασμένων, πειά εικόνα θά κλεισθή την 
τελευταία στιγμή,

"Οταν ή μουσική συμφωνία τής σιωπής θ' άρχίοη 
V* άρπίξη τής πρώτες της νότες—ένα φρικιαοτικό pre- 
ludio—στής χορδές τών τυμπάνων και δ σβυαμένος 
άντίλαλ ς τόσων πεθαμμένων πραγμάτων καί ήχων θά 
μεινη ως οκέψις πλέον και κάποιοι τόνοι δραπέται θά 
γλυστρήσουν ώί τών αδύτων τήν ναρκωμένην ηχώ, ή
θελα νάξερα ποιας φωνής ό στερνός τόι ος θά θέλησης 
νά ταράξη τή νεκρική ηρεμία τών αδρανών χορδών.

"Οταν τάς αψίδας τών ήχων καμμιά δέν θά διαιχίξη 
πλέον πνοή καί τοϋ νεκρού μετάλλου αί δονήσεις ιιελφ- 
δίαν πειά δέν θ’ άναδώσουν καί μόνον τά χείλη θά 
μείνουν αίωρημένα είς μίαν έκφρασιν προσπάθειας— 
άλλοίμονον τής ύστατης —ποιά δύναμις θά γαλβανίση, 
ποιά οκέψις θά κάμη τό νεκρόν άντηχεΐον ν’· άναδώοη 
τήν κύκνειον στροφήν ; 
^'■^Αρά γε νά ελπίσω ;

Ζ ' k ALMAS SERENAS
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

ΙΣ τήν εφημερίδα μου έδιάβασα 
στατιστικήν τών μ-γαλειτέρων α
μοιβών συγγραφέων φημισμένων και 
είς τά δύο ημισφαίρια. Ή στατι
στική ήτο ικανή νά γεννήση ζή
λειαν είς πολλούς συναδέλφους.. 
Τέλος το ρεκόρ εΐχεν ένας ’Αμερι
κανός, άμ.ειφθείς μέ. έν δολλάριον 
τήν λέξιν.Άλλ’ ή εϊδησις. ήτο. εν
τελώς ανακριβής καί περί αΰτοΰ

είμαι είς θέσιν νά σάς πληροφορήσω επακριβώς.Διότι 
τήν άνωτέραν μέχρι τοδδε αμοιβήν δέν έλαβεν ’Α
μερικανός συγγραφευς, άλλ’ ένας Γερμανός καί 
μάλιστα έγώ ό ίδιος μέ τήν ακόλουθον μικράν 
ιστορίαν.

‘Ένας διευθυντής θεάτρου έλαβε παράσημον καί 
διά νά τό δείξη άπεφάσισε νά κάμη τήν προσωπο
γραφίαν του Κι’ άπηυθύνθη είς διάσημον καθηγητήν 
τής ’Ακαδημίας, δ “όποιος έδέχθη τήν πρότασιν.

Τήν τελευταίαν· στιγμήν όμως τδν παρεκίνήίαν 
ν’αναζητήση τόν χρωστήρα νεαρού κ’εντελώς, 
αγνώστου καλλιτέχνου, δ όποιος θά τοϋ έκανε 
πολύ καλλίτερα, τήν εικόνα του άπό’*τδν ακριβόν 
καθηγητήν καί δ όποιος κυριολεκτικώς άπέθνησκε 
τής πείνης.

Είς τήν αρχήν δ διευθυντής τοϋ θεάτρου δέν 
ήθελε νά πεισθή, διότι έπέμεινε νά διαίωνισθή άπδ 
τδν άνθρωπον έκεϊνον, δ δποϊος έζωγράφιζε πρίγ- 
κηπας και δούκας. ’Αλλά τέλος έσκέφθη, ότι θά 
ήτο προτιμότερου νά άποκτήση μίαν καλήν ει
κόνα μέ δλιγώτερα χρήματα, παρά νά δώση δλό- 
κληρον περιουσίαν διά μιαν κακήν. Καί τδ έπήρεν 
απόφασιν κ’ έπήγε είς τδν πτωχόν καλλιτέχνην.

Έφθασεν είς πολύ ακατάλληλον στιγμήν. Ό 
πτωχός νέος διά νά λησμονήση τήν άθλίαν του 
ζωήν δι’ όλίγας ώρας ειχεν άδειάση ένα σωρό κανά
τες μπίρας Μονάχου, τήν όποιαν του είχε πιστώση 
δ ζυθοπώλης, παρακινηθείς άπδ τδ ευγενικόν 
ύφος του.

«Τί ζητείτε διά τήν εικόνα μου;» ήρώτησεν 
δ διευθυντής προσηνώς κ’έξεκούμπωσε τήν γ.οϋνά 
του, ύπδ τήν όποιαν έλαμψεν. είς τδ άριστερδν 
μέρος τοϋ φράκου του ή κόκκινη κορδελίτσα τοϋ 
παρασήμου δ', τάξεως. υ

Ό καλλιτέχνης τδν . έκύτταξε μέ βλέμμα ύά- 
λινον κ’ έτραύλισε.

—«Πέντε χιλι'άδες μάρκες».

ι·

Ε Ν Α ΡΕΚΟΡ

— Τί; άνεφώνησεν δ διευθυντής, έτρελλαθή- 
κατε Μ' αυτήν τήν τιμήν μ.πορεϊ νά μοΰ κάμη 
τήν εικόνα μού δ διάσημ,ος καθηγητής'Λέμπιους, 
δ δποϊος ζωγραφίζει τδν βασιλέα».

—II έντε χιλιάδες μάρκες,ξαναεϊπεν δ ζωγράφος.
—Κύριε ! άπεκρίθη έξωργισμένος δ διευθυντής, 

δέν ανέβηκα τέσσαρες σκάλες εδώ επάνω γιά ν’α
κούσω τής άνοησίες σου. Λοιπόν διά τελευταίαν 
φοράν. Ποία εΐνε ή ανωτέρα σας τιμή;

— ΙΙέντε χιλιάδες μάρκες 1
Ό διευθυντής ύβρισε τδν ζωγράφον ώς αναιδή 

καί δ τελευταίος εξαγριωθείς τδν επέταξε κάτω 
από τής σκάλες.

Τήν έπομένην, όταν είχε ξεμεθύση, ήρχισε νά 
θυμάται τά συμβάντα και νά μεταμελήται διά τήν 
διαγωγήν του. Λυπημένος έκάθησε κ’ εγραψε 
γράμμα πρδς τδν διευθυντήν ζητών συγγνώμην 
καί έδήλωνεν ότι άνελάμβανε τήν εικόνα μέ πολύ 
μετρίαν. τιμήν. Άλλ’ δ πτωχός ζωγράφος ήτο 
άπηλπισμένος μή έ'χων πεντάραν διά τδ γραμματό
σημου ποϋ έχρειάζετο νά στείλ-ζ) το γράμμα του. 
Κ’ έπερίμενε νάρθή κάποιος διά νά δανεισθή. ‘Έ
νεκα τούτου έβράδυνε νά στείλη τδ γράμμ-α του.

Κι’ αυτό ήτο ή ευτυχία του. Διότι ή ζωή έχει 
τά παράξενά της. Καί δ διευθυντής τήν έπομένην 
είχε μεταβάλη σκέψιν, Ή στάσις τοΰ ζωγράφου 
τοΰ είχε κάμη ζωηράν έντύπωσιν. «Ό νέος, έσκέ
φθη, θά εΐνε κάποια διαβολεμένη μεγαλοφυία γιά 
νά φανή έτσι υπεροπτικός,,ένώ δυστυχούσε τόσον. 
Πιθανόν μίαν ήμέραν νά γίνη μεγάλη προσωπικό- 
της διά νά μή καταδή ούτε λεπτόν άπδ τής 
5,000 μάρκες ποϋ έζήτησε...» Έμβήκε λοιπόν 
είς τδ αύτοκίνητόν του, μετέβη είς τοϋ καλλιτέχνου 
κ’έκαμε τήν εικόνα τού άντί 5,000 μάρκων.

Ή είκών έπρόξένησεν έντύπωσιν είς τδν καλλι
τεχνικόν κόσμον καί δ νεαρός ζωγράφος έλαβε πλη
θώραν παραγγελιών, ώστε τδν έφθόνησε κΓ αύτδς 
δ καθηγητής τής Ακαδημίας Λέμπιους.

Αυτή εΐνε ή μικρή μού ιστορία,"Ελαβα τδ πρώ
τον βραβεϊον 2,000 τριμάρκων, είς διαγωνισμόν 
πρδς βράδευσιν τοΰ .καλλίτερου διηγήματος πρδς 
καταπολέμησιν τής άντιαλκοολϊκής προπαγάν
δας, ήν διωργάνωσαν τά ήνωμένα ζυθοποιεία τοΰ 
Μονάχου.

"Ελαβα τήν απόφασιν νά γράφω είς 8λην μου 
τήν ζωήν μόνον βραβευμένα διηγήματα. Άλλα 
δέν είχα πλέον δευτέραν τύχην.

(Μετάφραοις έκ τον Γερμανικόν),

*Ω Χριστέ μου, ας ξαναζήσω 
Μόνον δσο είν’ αρκετό 
Της καρδιάς μου νά γνωρίσω 
Τό μεγάλο μυστικο ί

(Γ. Μαρκοράς. «.Παράπονο πεθαμένης» ).

’ ανάλαφρο αε
ράκι τ* Απρι
λιάτικου δειλι
νού έκουνοϋσε α
γάλια αγάλια τ’ 
άνθια τριγύρω, 
ποϋ σκορπούσανε 
τη μοσχοβολιά 
τους, ένφ τό δει
λινό έοκορπον- 
οε σπάταλα τά:

, , _ νόμουνα την ωρα
κείνη, περπατώντας μοναχός μου έκεϊ πέρα, ανάμεσα 
άπό τά φουντωτά δένδρα, άπό τά μαλακά χόρτα κι’ 
άπό τά άφθονα άνθια.

Κ’ ένφ έγώ μέ την -ψυχή μου άγνάντευα άλλους κό
σμους άνώτερους, νά καί παρουσιάζεται μπρος μου έν 
άγγελάκι. Τό είδα ποϋ ξεπρόβάλεν άπό πίσω άπό ένα 
παλιό άγαλμα, που την ωρα αύτη έλάβαινε τό χρώμα 
τοϋ τριανταφύλλου... Και μοΰ φάνηκε οάν άγγελος ά- 
ληθινός. Άγγελάκι μέ κορμί τέλειο...

Άπό λίγο έγονάτιζα... “Ω τό άγγελάκι!....
Πτανε μία κοπελοϋλ,α ώς δεκατεσσάρων χρόνων... 

Μπουμπουκάκι...
Καί ή ψυχή μου άπό- τό ενα καλλιτεχνικό αίσθημα 

έπήδησε στ’ άλλο... Κ’ έμεινα σά μαρμαρωμένος....

Τήν άλλη μέρα πάλι, βρέθηκα στο ίδιο μέρος, άπο- 
κάτ’ άπό τ’ άγαλμα.

Νόσου σέ λίγο κ’ ή μικρούλα ποϋ ξεφανερώνεται 
και τραβάει άνάμεσ’ άπό τά δένδρα.

♦ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ ♦

—*· Γ Α Λ A Ζ ΙΑ

ΧΙΖΕΙ ή βάρκα τήν πλα

τεία θάλασσα καί στέλνει 

τά φτερωτά της κύματα νά 
ξεψυχήσουν, στήν άκρογια- 

1 λιά.
Ροδογελάει ή γαλήνη, τδ πέλαγος ξαπλώ

νεται σάν απέραντο μάρμαρο, έν ώ τό φεγγάρι 
τώρα ξεπροβάλλει δειλά καί φωτίζει ώχρά

Τής έρριξα τότε μιά ματιά...—"Ω πώς μαγνητίζουνε 
τούτες ή ματιές !...—Αμέσως τήν κατάλαβε καί γύρισε 
κατά μέ. Τά φλογερά της μάτια ποΰ ήτανε ολόκληρη 
θάλασσα αναμμένη, γυρίσανε κατά πάνω μου...

“Ω τί αίοθάνθηκα κείνη τή στιγμή!.., Μιά ματιά 
είναι ένας ό).ύκληρος ανώτερος κόσμος !... Καμμία εύ- 
χαρίοτησι τίποτε δέν είναι μπρος σ’ αυτή!,.. “Ω ! τί 
ματιά !...

Καί τότε μου φάνηκε πώς καί κείνη γιά πρώτη φο
ρά κάτι κατάλαβε να γεννιέται μέσα της...

“Ω το άγγελάκι, ποϋ τίποτε δέν είχε καταλάβη ακό
μα σε τούτον τόν κόσμο!..,

Έπήγα και τήν άλλη μέρα ', Μά κείνη, κείνο τό ου
ράνιο, άγγελάκι δεν έφάνηκε.

Έξαναπήγα καί τήν άλλη, καί τήν άλλη.,. Τίποτε! 
Δέν έφάνηκε πουθενά!

Μιά κακή προαίσθηση μέ έκυρίεψε: ■ Μή δέν είναι 
καλά κείνο τό μικρό άέρινο οωματάκι. Ποιος ξέρει...

Καί ματαπήγαινα κάθε μέρα τήν ίδια ώρα, Μά τί
ποτε.

Μιά μέρα μόνο ποϋ ξαναπήγα κεϊ, κατά τή συνήθειά 
μου,—άχ !—τίείδα!... Τά δένδρα, τά πουλιά, ολα' 
κλαίγανε.,.

’Άχ 1... Πάει... Πάει κείνη!... Κείνο τ’ άγγελάκι!..,
“Αχ ! Πεθαίνουνε καί τ’ άγγελάκια !.,
"Ω χάρε άσπλαχνε!

Πώς βρίσκομαι δώ ακόμα ;
Πάνε τώρα, δλα πάνε...
Καί μένω μονάχος μου ανάμεσα στήν Απριλιάτικη 

φύση.,. ,
Νύχτα.,. Τί στέκομαι ;
“Ω τό ουράνιο άγγελάκι ποϋ δέν έπρόφθασε νά κατα

λάβω τί γυρεύει! Ποΰ πήγε μπουμπουκάκι ακόμα!...
‘Ωχ!.. Ωοϋ έφυγε χωρίς νά μάθητό μεγάλο μυστικό!., 
Κ’ έγώ στέκομαι εδώ ακόμα; ...

ΦΩΤΟΣ ΓΪΟΦΊ ΛΛΗΣ

Ο Ν Ε Ί Ρ Α

τά βουνά ποϋ βουτηγμένα ’στο σκοτάδι ύψώ- 

νοντο μεγαλοπρεπείς μαύροι δ'γκοι. '
Τ’ άγέρι ήσυχο, απαλά - απαλά φουσκώνει 

το πε.νί κ’ή μουσική τών κυμάτων μέσ’ άπδ 

το γέρικο κατάρτι σκορπίζεται σέ χειμάρρους 

αρμονίας.
Ή σιωπή μέ τον ήχον άδελφωμένα βασι

λεύουν μές τής.νύχτας τδ παλάτι.

. Όλα κοιμούνται. .

Κ ’„ ελα σύ τώρα .’στο· σιωπηλό μυστήριον έδώ
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Σ. Λαΰκαρίδον Ψαράδες

Δ’ ΑΝΝΟΓΝΤΖΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΟΥΤΣΓ

στήν πλώρη, μόνοι μέσ’ σ’αυτά τά τεμένη καί 
τά αύστηρά άσυλα τών ιδανικών μας νά στη- 

σωμε το παλάτι τών ονείρων μας.

’Άκου τον κρότο τοϋ νεροϋ,τά φιλιά τών άφρών 

καί τδ νανούρισμα τών ντροπαλών κυμάτων.

Τδ φεγγάρι άνέτειλε, τ’ άσημι χύΟηκεν ά

φθονο κι’ απλώθηκε γύρω μας ή μαργαριταρέ
νια λίμ.νη μέ τ’ ασημένια κύματα, ποϋ θά στή

σουν τδν χορό τους τώρα ή άδάμαστες Νεράιδες.

Έλα έδώ ’στη μέθη της άγάπης μας νά 

σοϋ πώ γιατί τδ κϋμα τ·ίίς ζωής μου κυλά δρ- 

μητικδ πρδς σέ, γιατί μαζί σου άκούονται ολα 

πειδ μαγικά και τονίζονται πειδ ρυθμικά, και 

νά σοϋ ψιθυρίσω γιατί άπδ τη μουσική τών 

κυμάτων βγαίνει τδ τραγούδι της Εύτυχίας.

Δέν μας φθάνουν έδώ τά θολωμένα βλέμματα 

της ζήλειας. Τά λψ^ια σου — μαγικό τραγούδι 

— διώχνουν μακρυά κάθε μου σκέψι, τδ βάρος 

τής ανάγκης δέν μέ πιέζει, δ θρίαμβος τής 

ζωής άναγεννάται μέσα μου και γίνομαι κ’έγώ 

Φάουστ και σού ξαναλέω:

αΜείνε μείνε· είσαι ώραία».

Ή ψυχή μου μαγεμμένη κοίτέται έκεΐ σκλάβα 

σου. Αί μαρμαρυγαΐ τών μαύρων ματιών σου 

παρασύρουν τδ μυστήριον τής ζωής μου μές τά 

μονοπάτια τών βυθών των και δέν αίσθάνομαι 

παρά τά ηδονικά ρίγη, πού μοΰ δίδουν τό παρ- 

θενικδ μέτωπο και τά χλωμά χέρια σου.

Έλα έδώ ποΰ μάς ενώνει τδ κύμα, νά σού 

δείξω πέρα τδ γιαλό ποϋ τρεμοσβύνουν τά 

φώτα — μηνύματα τού κόσμου — κ ’ έλμ νά γε
μίσω τδν αιθέρα καί τον κόσμο σου μέ τδνομά 

σου και τήν άγάπη μας.

Έλα νά ψιθυρίσωμε τήν ευτυχία μας ’στά 

κοιμισμένα νερά καί ’στά κρυφομιλήματα τών 
κυμάτων, νά τήν γράψωμε ’στό μεγάλο βιβλίο 

τής Φύσεως, νά τήν παραδώσωμεν είς την άγ- 

κάλην τοϋ χάους, είς τά βασίλεια τών Νυμ
φών καί ’μπορεί κάποια άεροπλημμύρα νά τήν 

φέρη νά σβυσθή μαζί μέ τδ ξεψύχισμα τοϋ κύ

ματος έκεΐ κάτω ...

I. Δ. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ

ΟΣΑΚΙΣ έλαβον τήν γραφίδα διά νά 
είρωνευθώ τδ έργου τοΰ Gabiiele 
d’Annur zio καί ποσάκις ή γραφίς 
ώλίσθησ-ν έκ τών δακτύλων μου πρδ 
τοΰ έπαγωγοΰ πάντοτε Θεάματος τής 
ζωής του, πεποικιλμένης ΰφ’ όλων 
τών ακτινών τής τύχης. Τώ δντι,

μόνη ή έμφάνισίς. του άρκ-ΐ νά. άφοπλίση τήν σά- 
τυραν καί τδν σαρκασμόν τών εχθρών του. Ευτυ
χώς δέν είμαι έκ τών τελευταίων τούτων,, διότι 
σφοδρά προσωπική συμπάθεια μ’ ύποχρεοΐ ά·.ίποτε 
νά θαυμάζω έν αύτώ τδν προνομιούχου λαοπλάνον, 
τδν γνήσιον απόγονον του Casanova καί τοΰ Gaglic- 
sli’o καί τόσων άλλων ριψοκίνδυνων ’Ιταλών, ών 
ή ευφυΐα, τδ θάρρος καί ή ακάματος στρατηγικό- 
της πάραμένουσι παροιμιώδεις.’Αδυνατώ δέ νά χαι
ρετήσω τδν συγγραφέα τοΰ «Πυρδς» χωρίς νά 
όσφρανθώ ήδονικώς τδ μυστηριώδες άρωμα τοΰ 
οίστρου, του,

Άπδ τής πρώτης μετ’ αύτοΰ συναντήσεώς μου 
ύπέστην τδ θέλγητρου, δπερ διαχέει τδ σώμά του, 
κραδαινόμενον ώς έαρινδν δενδρυλλίου, τδ λεπτδν 
σώμα τοΰ αιωνίου μείρακος, οΰτινος ή άκτινοβό- 
λος φαλακρότης, τδ πυρρδν χρώμα τών ισχνών 
παρειών του, αί έξ τρίχες τοΰ μύστακος καί αί 
τρεις υπόξανθοι άλογότριχες τοΰ ύπογενείου του 
ούδέποτε θά γηράσωσιν. Διότι κατέχει τδ δροσε
ρότερου μειδίαμα τοΰ κόσμου, μειδίαμα έρίφου 
παραπονουμένης διά βελασμάτων πρδς τήν μητέρα 
της, τόσφ τελείως, ώστε καί ακουσίως νά ένθυ- 
μήταί τις τούς κωδωνίσκους τών ποιμνίων τών 
Άλπεων.

Άλλ’ αίφνης προσβλέψας τήν μεγαλοπρεπή 
προτομήν τοΰ Ίωσία Καρδοΰτσι, τήν έντέχνως 
προπλασθεϊσαν ύπδ τοΰ γλύπτου Bull,, τδ σεμνο
πρεπές και χιονώδες τής οποίας σύνολο·; άναδει- 
κνυόμενον- δι’ισχυρών σκιών ακτινοβολεί έπί τοΰ 
έρυθροΰ βάθους τής σκηνής τοΰ θεάτρου Lirico, 
διεΐδον έν τή μακροσκοπική μορφή τοΰ d'Anriurzio 
τήν μάλλον γοητευτικήν Παρισινήν.Και δέν ήκΟύετο 
πράγματι έκει’, έν τή μεγάλη αιθούση ή δ συνεχής 
θροΰς πολυτελούς έσθήτος’ θαυμάσιον μετάξης 
σύννεφον, σύννεφον πόθου καί ονείρων.

★ Έξ εκτενούς αρ&ροΰ τον κ, Marinetti' δημό- 
οιεύομεν τας πλέον χαρακτηριστικής' περικοπής, δι’ 
οκιαγραφεΐται δ d’Annunzio έξ αφορμής διαλέξεως του 
,,ενομένης εις, το ϋεατρον Lirico μετά τήν ϋρινμβευτι- 

ήν παράοτασιν τής ιιΝηόςν.
Κ

Σωροί ζωντανών βόδών,καί συγκεκινημένων ιών, 
τά όποια έχειροκρότουν δι ’ όλου των του αρώμα
τος και δι’ ολών των τών χρωμάτων έσυρον τδ 
θορυβώδες άρμα τής δ’ Άννουντσιακής Δόξης . . .

.. Δέν θά τδν κακίσω, διότι όμιλών περί Καρδοΰτσι, 
όπως πάντοτε, συνήθροισεν έν τφ άπεράντφ πανδο 
χείω τοΰ συγγραφικού του ύφους τάς σκέψεις καί 
τάς εικόνας τών άλλων’ καί τάς εφιλοξένησεν ούχί 
ώς ξένους τυχαίους, άλλ’ ώς πελάτας πλουσίους 
καί σπουδαίους, τούς όποιους παντοιοτρόπως περι
ποιείται τις καί τών οποίων παραγεμίζουν τδν λογα
ριασμόν. Αδιάφορου-αν ή τρομώδης φωνή του, 
δι’ ής προσφωνεί τδ άκροατήριον, προδίδει τήν 
έξάντλησιν τοΰ φάρυγγός του, πληγωθέντος έκ τής 
ύπεργευστικότητος τών ποικίλων φιλολογιών.

Λυπούμαι μόνον, διότι έν τή- διαλέξει του έλη- 
σμόνησε νά μάς ε’ίπη εις τί ιδία συνίσταται τδ άθά- 
νατον τοΰ Καρδοΰτσι μεγαλείου, διά νά γνώρίσω- 
μεν τήν δύναμιν ενός ύπερόχου πνεύματος,, δπερ 
ήδυνήθη νά σφυρηλατήση τήν Ιταλικήν γλώσσαν 
καί νά τήν άπάλύνη, διά νά άνεγείρη μέ^ρις ούρα
νοΰ τούς θαυμαστούς πύργους μερικών π'σιημάτων 
του, περί ών θά έλεγέ τις ότι έχαράχθησαν έπί 
γρανίτου, δπως τά περσικά τεμένη έπί τών υψηλών 
οροπεδίων τής Ασίας.

Εις μάτην τδ πλήθος άνέμενεν έναγωνίως νά 
ακούση πάρα τοΰ <ι’Aununzio περί τών λιγυρών 
τοΰ Καρδοΰτσι στίχων, οίτινες άλλως τε έτινάσ- 
σοντο ώς δόρατα έπι τοΰ πύργου1 τοΰ Annelll, άλ- 
ληλοδιαδόχως δέ άνετε ίνοντο άνυψούμενοι ώς αί 
άρχαϊαι όρειχάλκιναι πολιορκητικά! μηχαναί πρδ 
τών τειχών τής ψοφοδεοΰς ψευδοσοφίας καί τής 
υποκρισίας. Απλή άνάμνησις τών ώραίων εκείνων 
στροφών φέρει τδ αίμα εις τδν φάρυγγά μου καί 
σφενδονίζει δλην τήν καρδίαν μου είς τδν λαι
μόν μου.

Προσποιείται λοιπόν δτι δέν θαυμάζει τδν αρ
μονικόν καί όρχούμένον ρυθμόν τών εαρινών ασμά
των, άτινα δ μέγας Καρδοΰτσι έξετόξευεν είς τούς 
λειμώνας τών ψυχών μας ώς νεαρούς πώλους μα- 
γευμένους, είς τών οποίων τδ σώμα είσέδυσαν ό 
ήλιος καί τά άρώματα τής χλόης

Δέν έδοκίμασε λοιπόν αύτούς τούς δυνατούς στί
χους, αί ομοιοκαταληξία! τών οποίων πλήρεις στορ 
γης μιγνύονταί και συγχέονται ώς αί σκιαί τών δύο 
μνηστήρων έν τή ήδύτητΐ τοΰ'σκιόφωτος; ’Ιδού κενά 
σοβαρώΐατα’ άλλά θά τφ συγχωρηθώσιν όλα καί 
πάντοτε και θα τον επευφημισωσιν, όταν τον ιδωσι 
διερχόμενον έπ'ι τής φήμης του μέ μόνην ακτινοβο
λίαν τήν φαλάκραν του.
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ΙΊάντες γνωρίζουσι πλέον οτι ό δοξαμανής 
d’Annunzio καμνει ελιγμούς μέσω πετρών . . . 
Άλλ’ αδιαφορον, άφοΰ οί ελιγμοί του διδάσκουσιν 
δτι, κατα τδν Lionardj πρέπει τις σήμερον νά 
δράττεται τής Τύχης άπδ τά μαλλιά και κατά 
πρόσωπον, διότι όπισθεν τδ κρανίον της είναι φαλα
κρόν. Διά τούτο καί δ dAnnunzio, δστις ουδέποτε 
άφήκε νά τοΰ διαφύγωσιν αι εύκαιρίαι και δστις 
πάντοτε φείδεται τοϋ χρόνου του, ευχαριστημένος 
έκ τής επιτυχίας του έπεράτώσε τήν διάλεξίν του 
άναφωνών ώς έν συμπεράσματι. «Άλλ’ ύπάρχουσιν 
έτι άνατολαί, αΐ δποϊαι δέν έγεννήθησαν».

’Ίσως δι' αύτοΰ b d’Annunzio θέλει νά ε’ίπη δτι 
ούδένα βλέπει πέριξ του αντίπαλον ή άληθή αντι
καταστάτην, ίκανδν νά έρμηνεύση τήν μελφδικήν

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ

ΟΛΛΑ τά διδακτικά ει· 
χεν ή Β'. αυτή καλλιτε
χνική έκθεσις έν τφ Ζαπ- 
πείφ τής 'Ελληνικής 
Καλλιτεχν. Εταιρείας.

Τόσον οί καλλιτέχναι, 
δσον καί δ κόσμος έκράτη- 
σαν τάς θέσεις των, ώστε 

διά πολύν καιρόν φαίνεται δτι ούδείς συμβιβασμός 
θά έπέλθη είς τά δύο έχθρικά στρατόπεδα.

Και οί κριταί; Ά, αυτοί εΐνε άδιάλλακτοι, αν 
καί πολλάκις μάς έβεβαίωσαν δτι αυτοί δέν γρά
φουν κριτικάς, άλλ’ απλώς τήν γνώμην των. «Τί 
διάβολο δέν μάς έπιτρέπεται νά έχωμεν γνώμην;» 
Αύτή εΐνε ή άπάντησις ή στερεότυπος είς τάς πολ- 
λάς καί άνοήτους φλυαρίας των.

Άλλά καί τών καλλιτεχνών αί γνώμαι κατά 
τδ μέτρον τών γνώσεων καί τής άντιλήψεώς των 
δέν είναι δλιγώτερον μεμψίμοιροι' δ καθένας θέλει 
τήν κριτικήν σύμφωνον μέ τήν άντίληψίν του. Άν 
ή τέχνη στέκη πίδ ύψηλά, αύτδ δέν τδ βλέπουν, 
θέλουν καλά καί σώνει νά σχηματίζουν μίαν κρι
τικήν άνάλογον μέ τάς αΐσθητικάς των δοξασίας, 
διά νά εΐνε ευχαριστημένοι.

Πολλά τά άτοπα φαίνεται νά συνέβησαν ’εις τήν 
έκθεσιν αύτήν, διότι καί πολλά παράπονα ήκουσα 
τών καλλιτεχνών καί άρκετά έκτροπα καί έγώ δ 
Ιδιος άντελήφθην. Φαίνεται δέ δτι δ μικροεγωϊσμδς 
δέν άφησε τούς καλλιτέχνας μας νά κυττάξουν μέ 
μεγαλειτέραν προσοχήν καί ηρεμίαν σκέψεως τήν 
έξέλιξιν τής τέχνης. ,.

Ό κατώτερος κανένα σεβασμ.δν δέν έχει είς τδν' 
ανώτερόν του, διότι άληθώς όύδε'ις άναγνωρίζει ά- 
νώτερόν του! Νομίζει κανείς δτι οί "Ελληνες κάλ- 
λιτέχναι είναι ολοι μεγάλοι,καί ένφ ή φαντασία των 
τούς κολλά ψεύτικα πτερά,αυτοί δέν κυττάζουν σέ 
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τής Ιταλικής Χερσονήσου ψυχήν. Έλησμόνησε τδν 
Giovanni Pascoli, τήν αθάνατον μεγαλοφυίαν τών 
«Poemi conviviali», τδν μεγαλείτερον ζώντα’(τα- 
λδν ποιητήν, δστις δέν θά βραδύνη νά. καθιερωθή 
ώς δ έθνικδς τής συγχρόνου ’Ιταλίας ποιητής.

Άλλά,τίς οΤδεν; δ Pascoli στερείται τών θελγή- 
τρων του d’Annunzio. Είναι ποιητής αγνός, τδ 
ύφος τοΰ όποιου δέν φιλοξενεί εικόνας ξένας και τδ 
έργον του βεβαίως διαφέρει τοΰ έργου τιΰ θείου 
Gabriela, του θαμβοϋντός τδ Montecarlo άπδ φιλο- 
λογήματα ! Θά τύχη αρά γε ώσαύτως καί δ Pascoli, 
δ άγνοώννά μειδιά εις τούς συμπαίκτας, μιας τρια
κονταετούς ή τεσσαρακονταετοΰς άθανασίας ; . . .

(Μετάφραοις Νιόβης), F, Τ. MARINETTI

ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

τί αυταπάτη εΰρίσκονται, παρά έξακολουθοΰν νά 
πλανώνται μέσα είς μίαν άκαταληψίαν, άπδ τήν 
δποίαν δύσκολα θά σωθοΰν.

Οί νέοι μας, άντιθέτως πρδς τδ σεμνόν καί με- 
μετρημένον του ήθους τών παλαιών, εΐνε ώς έπι 
τδ πλεΐστον ζωηροί, πολλάκις δέ άσεβεϊς και αύ- 
θάδεις. Προτρέχουν τής πραγματικής των άξίας 
καί ζητούν νά είσπηδήσουν είς τά άγια τών άγιων.

Άλλά τά άγια δέν τά ρίπτουν στούς σκύλους’ 
καί άς μή λησμονούν δτι ή τέχνη είναι μακρά καί 
βραχύς δ βίος.

Ένας καλλιτέχνης πέρασεν άπδ μπροστά μας 
καί δέν τδν είδαμε. Ποΰ μάς άφίνει ή μικρότης μας 
νά κυττάξωμε πιο πέρα άπδ τή μύτη μας. Ό Σαβ
βίδης είναι μοναδικός μεταξύ τών Ελλήνων ζω
γράφων, ποΰ έπέμεινεν εργαζόμενος διαρκώς καί 
προοδεύων έπι 25 συνεχή έτη. Τδ' γεγονός εΐνε 
μεγάλο γΐά τήν κατάστασι ιίαί κατασκευή τοΰ έλ- 
ληνικοΰ μυαλοΰ' κανείς δμωςδι’ αύτδ δέν συνεκι- 
νήθη δσον έπρεπε.

Προσκεκολλημένοι πίσω άπο τά γεροντικά εί
δωλα δέν βλέπουμε τδ καλόν.

Μήπως ύπάρχουν μάτια και νοΰς καί καρδιά 
γλά νά δοΰν τήν δμορφίά τών αρχαίων άγαλμάτων; 
Μία συνθήκη ονομάτων μάς βαυκαλίζει καί ύπο- 
θέτομεν δτι αίσθανόμεθα και βλέπομεν, ένφ ή ά- 
λήθεια εΐνε δτι εί'μεθα τυφλοί ,καί άναίσθητόι.

Ό Σαββίδης δέν εΐνε βέβαιά δπως πολλοί άπδ 
τούς Έλληνας ζωγράφους δοΰλος τής καλλιτεχνι
κής έθιμοτυπίας. Ούτε ζητεί νά φέρη σαν πραμ- 
ματευτής μία μόδα, γΐά νά κάνη χρυσές δουλ^ές. 
Τδ έργον του εΐνε πολύ άνώτερον μιας έφημέρου 
φήμης. Ό Σαββίδης τραβά τδ δρόμο-του προσκυ
νητής καί αυτός τής ώμορφιάς,ποΰ εΐνε θρονιασμέ
νη μέσ’ στδ άπειρο και λίγοι κατορθώνουν νά τήν 
άντικρύσουν.

J

Τί γΐά τούς "Ελληνας ζωγράφους άν ένας τέ
τοιος-τεχνίτης παρουσιάζεται- μπροστά τους ; τί 
γιά τούς έλληνας κριτικούς άν δ Σαββίδης ζωγρα- 
φίζη κατά τον πλέον ύπέροχόν χρωματιστικδν 
τρόπον τά έργα του :'.....·

'Ένας άπδ τούς καλλιτέχνας μας μοΰ. έλεγεν 
δτι τδ. έργον τοΰ Σαββίδη—τά Παιδάκια,—δέν εΐνε 
καί σπουδαϊον ! Ένοοΰσε τήν σπουδαιότητα κατά 
τδν ίδικόν του τρόπον, δηλαδή ένα πίνακα τερα
στίων διαστάσεων μέ πολλάς... χιλιάδας δραχμών. 
Ή άπλότης του σχεδίου καί ή αρμονία τών χρω- 
μάτων δέν τδν συνεκίνησεν.Ένας άλλος απδ τούς 
κριτικούς μας έπέρασε βιαστικός έμπρδς από τδ 
έργον, έχασμήθη καί - έτρεξε νά εΰρη... οικόπεδα 
νά καταπατήση.

Μήπως ή μαύρη πλάνη δέν σκεπάζει άκόμηπδ 
έργον τοΰ ΙΙαπαδιαμάντη, ποΰ τόσον άσπλαγχνα 
τδν άφησεν ή γενεά του νά· ζήση τήν ζωήν τοΰ 
μαρτυρίου παρ’ δλας τάς 25ρίδας καί τήν φαινο
μενικήν άγάπην, ποΰ προσπαθούν νά τοΰ δείξουν ;

Ό Σαββίδης έ^ει τδ θάρρος, δχι μρνον νά ζω- 
γραφίζη καλά, άλλά νά λέγη.καί τήν γνώμην του 
σάν άληθινδς καλλιτέχνης' δχι μασημένα λόγΙα', 
αύτδ φθάνει νά τδν κάνη μισητόν είς τούς πολλούς' 
διότι δ καθένας τδ κάτω κάτω έχει καί τδν έγωϊ- 
σμό του ! αύτδς εινε δυστυχώς δ βαθμ.δς τής άντι- 
λήψεώς μας.

Άλλος πάλιν καλλιτέχνης μας, δ Ζαίρής απδ 
τδ Μονάχον,μάς έστειλεν ένα δυνατόν έργον του «οί 
Καλόγεροί», τδ όποϊον εΐχεν έκτεθή καί είς τδ 
Glaspalast τοΰ Μονάχου καί κανείς δέν έφιλοτιμή- 
θηκεν απδ τούς έγχωρίους καλλιτέχνας νά δμολο- 
γήση τήν άξίαν του καί τήν δύναμίν του. Βέβαια, 
μήπως δ Ζαίρης ήτο εδώ νά· τδ υπεράσπιση ; Τδ 
πέταξαν έκεϊ μέσα είς τδ σκότος’ καί τά σκοτεινά 
μάτια τους μαζύ μέ μίαν ταπεινωτικήν κακίαν έ
καμαν ώστε ούτε δ κόσμος νά λάβη ενδιαφέρον δια 
τδ έργον, ού'τε ή τέχνη μας νά ώφεληθή έξ αύτοΰ. 
Ποΰ όμως κριτική νά τδ μελετήση καί άκρισία νά 
τδ έπικρίνη. Οί «Καλόγεροι» τοΰ Ζαίρη εΐνε ένα 
έργάν εύσυνείδητο καί δυνατό είς τήν έκτέλεσιν' οί 
στυγνές φυσιογνωμίες τών Ρώσσων αύτών δδοιπό- 
ρων τού Χριστού πολύ καλά ψυχολογημένες καί 
μελετημένες. Νά ένας λόγος νά μή θέλουν νά 
ομολογήσουν τήν άξίαν του.

Θέλετε καί γΐά τήν Ελληνική ζωγραφική ποΰ 
μερικοί Κριτικοί χαλούν τδν κόσμον; Έχομεν ένα 
Λεμπέση. τδν κατ ’ εξοχήν έλληνα ζωγράφον—τδ έ- 
λεγεν καί δ Γύζης—δ δποϊος χρόνια τώρα περιφέρει 
είς' τάς έκθέσεις τά Ελληνικά έργα, του καί κανείς 
άπδ τούς Έλληνοπαθεϊς αισθηματικούς δέν εύρέ- 
θηκε να τά άγοράση. Καί τά έργα αύτα τού Λεμ- 
πέση.είνε τά μόνα, τά όποια εΐνε ζωγραφισμένα μέ 
ελληνικό χρώμα, μέ έλληνική γραμμή, μέ Έλλη-

ΓΤ I ΝΑΚΟΘΗΚΗ

νικόν αι'σθημα.Τώρα πώς έζησεν δ καλλιτέχνης.τών 
Ελληνικών αύτών έργων δέν ένδιαφέρει τούς καϋ- 
μένόυς τούς κριτικούς. ..

Δυνατός, πολύ δυνατός τεχνίτης είς τήν έκθεσιν 
αύτήν εΐνε καί δ Βικάτος,λέγεται οτι είς τδ Πολυ- 
τεχνεϊον τοΰ ήρνήθησαν νά διδάξη ο,τΓαύτδς τούλά- 
χιστον γνωρίζει άπδ τήν τέχνην του. Καί δέν εΐνε 
άρκετδν ή ίκανότης του Γσα ίσα νά τδν άπορ,ακρύνη 
άπδ τάς μετριότητας καί τά πάθη τών καλλιτε
χνών μας ;

Τήν γλυπτικήν μας τήν παραπέταξαν οι. . . 
γλύπται μας καί οί Έλληνες! Μία τέχνη, ή όποια 
άπδ καταβολής κόσμου έδόξασε τήν 'Ελλάδα, τήν 
ρίξ.κνε οί σημερινοί "Ελληνες στές μάνδρες τής Α
θήνας : Κανείς δέν έχει ορεξι νά υπεράσπιση τήν 
Έλληνικήναύτήν τέχνηνκαΐ έτσι εύρήκε καταφύγιον 
είς τά μαρμαρογλυφεία, τά όποια άντικατέστησαν 
κάθε καλλιτεχνικήν άντίληψίν τής γλυπτικής.

Οί γλύπται μας συναγωνίζονται πρδς τούς μαρμα
ράδες καί τάνάπαλιν, οί μαρμαράδες τούς γλύπτας, 
δ κόσμος γελάεε καί πληρώνει,ένφ ή δυστυχισμένη 
Ελληνική αύτή' τέχνη μόλις κρατείται στά πό
δια της.

Ή Καλλιτεχνική ’Έκθεσις τοΰ Ζαππείου δεν 
έβοήθησεν δσον έπρεπε παί τήν γλυπτικήν. Τα δλί- 
γα γλυπτικά έργα έσκορπίσθησαν έδώ καί έκεϊ πα- 
ραπεταμένα χωρίς νά ευρουν τήν δέουσαν προσοχήν 
τόσον άπδ μέρους τών καλλιτεχνών δσον και εκ 
μέρους τής κοινωνίας. Ένφ δέ οί "Ελληνες γλύ
πται άγωνίζονται ένα άγώνα άληθώς γιγαντιον, 
κανείς δέν φροντίζει δι’ αύτ.ούς,; παρά μόνον οί ευ- 
φυολόγοι καί οί κριτικοί. Μέ ευφυολογίες δμως 
καί κριτικάς γίνονται γλυπτικά έργα ;

‘ Καί τοιουτοτρόπως κλείει καί ή έφετεινή έκθε- 
σις χωρίς καμμίαν έλπίδα καλλιτερεύσεως τών καλ
λιτεχνικών μας πραγμάτων. Ή άδιαφορία τοΰ κό
σμου άφ’ ένδς καί άφ’ ετέρου αί διχόνοιαι και μι- 
κροεγωϊσμοί τών καλλιτεχνών μας πολύ ολίγον 
συντελεστικοί εΐνε είς τήν άνάπτυξιν τοΰ καλλιτε
χνικού αισθήματος έν Έλλάδι. Αλλού πρεπει νά 
στραφή ή προσοχή τής Πολιτείας διά να δώση 
πράγματι μίαν ώθησιν είς τήν αί'σθησιν τοΰ καλού 
Έθνος δέ δπως τδ 'Ελληνικόν έχον τήν υψηλήν 
άποστολήν δχι μόνον να έπανακτήση τήν ελευθε
ρίαν του, άλλά νά έκπολιτίση καί τούς άλλουςλα
ούς τής Ανατολής, έπρεπε μέ περισσοτέραν αγά
πην νά μεριμνά διά τήν άνάπτυξιν .τών τεχνών, 
αί όποια! άντιπροσωπεύουν τδν βαθμόν τής ανα- 
πτύξεως καί προόδου τών λαών·

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ



ΓΤΝΑΙΚΕΙΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΙ

3SZE ΕΙΔΙΑ ΜΑ Ί* Α.

Ν Ευρώπη εις έκάστην έκθεσιν 
παρατηρεΐται οτι πληθύνονται 
αι γυναικεΐαι προσωπογραφία!. 
Ή άβρά καί χαρίεσσα άπομί* 
μησις ωραίου προσώπου, ή αί
γλη τών οφθαλμών, ή έπί τών 
χειλέων πτερυγίζουσα ψυχή εί
ναι έκ τών ώραιοτέρων θεμά

των,τά όποια δύναται τες νά ζωγραφίση καί νά ιδη. 
Η καλαισθησία άλλως τε τοΰ άγοραστοΰ επιβάλ

λει πολλάκις εις τδν καλλιτέχνην τήν άπεικόνισι.ν 
ώραίων προσώπων.

Άπδ τών χρόνων τοΰ Φιλίππου Lippi, τοΰ ζω- 
γραφίσαντος τήν Λουκρητίαν Butti έπί τοΰ τοίχου 
τής Santa Maria Novella, μέχρι τοΰ La Gandara, 
τοΰ εκθετοντος εφέτος έν τή S,,ciέιέ Nalionale τήν ει
κόνα τής δεσποινίδος D* καί τοΰ Fiancois Flameng 
τήν τής δεσπ.Smet έν τήέκθέσει τών Artistes Fran- 
caie, ή γυναικεία προσωπογραφία ΰπέστη αξιοση
μείωτου έξέλιξιν.

Ο Botticelli καί δ Filippo’ Lippi πρώτοι μετε- 
χειρίσθησαν έπιτυχώς ανθρώπινα πρότυπα, άλλά 
χωρίς νά άναγράφωσι καί τά ονόματα τών προτύ
πων των.

Ή γυνή έν τοίς έργοις των δανείζει τδ ζών 
κάλλος της εις τήν άγγελικήν αγνότητα, . εις τήν 
οποίαν δίδει μορφήν συγκεκριμένην.

Άλλά χρειάζεται τδ αινιγματώδες μειδίαμα 
τής Joconde τοΰ φιλοσόφου ζωγράφου · Λεονάρδου 
Da Vinci, όπως μας δώση τήν πλήρη άπεικόνισιν 
τής ζώσης γυναικδς, ήτοι τήν πιστήν εικόνα τοΰ 
σχήματος, τοΰ χρώματος καί τοΰ συναισθήματος, 
δπερ, έδοκίμάσεν. δ καλλιτέχνης, ίνα καί μετά αιώ
νας αναζώμεν μετά τής γυναικδς ταύτης.

Η μεγάλη έποχή, δ ' άληθής χρυσούς αιών τής 
γυναικείας προσωπογραφίας είναι οί χρόνοι τοΰ Van 
Dyck, τοΰ VMasquez καί τοϋ Rubens.

Σήμερον έν τή προσωπογραφία ώς καί έν τή 
ζωγραφική έν γέν$ι ύπάρχουσι ποικίλαι τάσεις. Οι 
κατ’ έξοχήν ζωγράφοι τής γυναικδς τοΰ Κ' αΐώνος 
είναι δ Jacqnes Blanche, δ Prinat, δ La Gandara 
καί δ Sargent. Άλλ’ έπίσης είναι· καί δ Flameng, 
δ Hdbert καί δ Κάρολος Duran" καί οί μέν ζητοΰσι 
ν άποδώσωσι τήν εξωτερικήν τής χάριν, τδ ίδιο- 
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τροπον τής άμφιέσεώς της, ένφ οί άλλοι θέλουσι 
ν’ άπαθανατίσωσι τήν ψυχήν της, τδν τρόπον καθ’ 
όν αισθάνεται καί σκέπτεται.

Μεταξύ τών τελευταίων τούτων, τών είκονιζόν- 
των τήν έσω γυναίκα,εις τήν έφετέινήν έκθεσιν τής 
Sociild Nationale τών Παρισίων πρωτεύει δ Prinet 
διά μιας ώραίας είκόνος του, έν ή παρίστανται 
τρία πρόσωπα,νεαρά γυνή, σοβαρά καί όνειροπόλος, 
πλησίον ενός πρεσβύτου καί μιας πρεσβύτιδος .είκό
νος, θαυμασίας είς αλήθειαν καί φυσικότητα.

Έν τή έκθέσει τών Artistes FranQais διακρί- 
νονται δύο προσωπογραφίαι τοΰ Sanrence Koe, θέλ- 
κτικώς ροδόφαιοι καί φαιοκίτρινοι.

Έπίσης έξέχουσιν δ μέγας πίναξ τοΰ Bacon 
θαυμαστός διά τήν ενότητα τής. ύλης καί τήν δ- 
λως ιδιαιτέράν έκφρασιν. Ό Hubbell είναι δ πλέον 
ευάρεστος τών ψυχολόγων ζωγράφων. Μία προ
σωπογραφία τοΰ G>oige- Aid διακοσμητική καί 
νεωτεριστική, είς τόνον σχ-δδν έξ δλοκλήρου ρό
δινου, έλαφρώς κυανίζοντα,έν τή όποια ή περιβολή, 
εύστροφωτάτη, συ.γχέεται περιέργως μετά τής 
σαρκός.

Τοΰ Paul Thomas έξέχει πίναξ ρόδινος καί φαι- 
ός. Τοΰ W. Laurent μία προσωπογραφία πολύ 
«impressiorinise» κόρη αδύνατος, μειδιώσα, μετ’ 
έσθήτος κυανοπρασίνου, βάθους κυανίζοντος καί 
χρυσανθέμων έρυθρών.

'Ωσαύτως διακρίνεται ή εΐκών τής πριγκηπίσσης 
Τ., έργον τοΰ Zier, δοκίμιον δυνατής καί διακο- 
σμητικής προσωπογραφίας" ή ύπδ τής κ. Pierre 
Laffite,κρητιδογραφία τής κ. Mosticker - Lavergne, 
κυανοπρασίνου τόνου" τοΰ Klolz γυνή φέρουσα έ- 
σθήτα λευκόχρυσον,τοΰ Muller κορασίς ένδεδυμένη 
μεταξίνην πτυχωτήν στολήν έπί βάθους πρασίνου 
βαθέος.

Ό Lauth έκθέτει γυναίκα κεκαλυμμένην' διά 
φαιάς καλύπτρας, γλυκείας, άλλά μονοτόνου αρ
μονίας. Ό Michel τείνει νά ζωγραφίση πίνακας αντα
ξίους τοΰ Sievans.O «Αλκοολισμός» τοΰ Mac Ca
meron είναι μία παθητική τραγφδία. Ή «Αστρονο
μία» καί τά «Μαθηματικά», δ ωραιότερος τών δύο 
διακοσμητικών πινάκων τής Δδος Dufau άποδεικνύει 
δτι ή κοινή έναλλαγή τών αντιθέτων δυνάμεων 
δήμιουργεΐ τήν ισορροπίαν καί τδν ρυθμόν.

Μ«ιάφ>ρασΐί Ν I. Q £ Η 2

Αί άΐρίβεις Τής ίιπή'ήετρ^άς <ϊιά προσωπογραφίαν.
*ΗΜίρίά-^ίιως σοΰ φαίνεται άύτή ή εικόνα;... Αέν. 

όΛνε έξοχος Εέρεις ποιόν παριστή';,..
—Μά ή τον λόγου σάς, κυρία, ή τόν Αφέντη... 
ά·* . *
Azuo-osjjyia. ·■ * λ,
—Κι'αύτοί ol έπαΐται πάράγιναν·. Κάθε ωρά καί 

στιγμή ίιουδουνίζούη στή πόρτα μου.
, , Ε-’Εχ'ώ έχω ιό έξης μέσον. Σε κάθε επαίτην λέω ; 
"Εχεις να μ' Αλλάξης ένα είκοοιπεντάρικοβ'Αν μου πή 
όχι, δέν τοϋ δίνω τίποτε' αν μοΰ πή ναι, τότε είνε ποΰ 
δεν τοΰ δίνω.

♦
Φιλοφροσύνη.
'Η δεσποινίς.—"Ετσι, ξέρατε λοιπόν δτι ό φίλος σας 

κάθεται απέναντι μου ;
Ό φοιτητής.--- Ναι, μοΰ είχε πή, οτι τό δωμάτιόν

του βλέπει προς τό μέρος τοΰ ήλιον !

*Εις τό θέατρον.
~ Κυρία θέλετε νά λάβετε τήν καλωούνην νά βγά

λετε τό καπέλλο σας; Δέν μπορώ νά δώ εις τήν σκηνήν.
~”ΟΧΙ\ ,
— Άλλ' έπλήρωσα 3 φράγκα γιά νά δώ τό' δράμα. 
—Κι* έγώ έπλήρωσα 30 γιά νά δουν τό καπέλλο μου,

★
‘Εκείνη.— Πιστεύεις οτι ό Θεός έ’πλασε τόν άνθρω

πον κατ’ εικόνα καί όμοίωοίν του ;
'Εκείνος.—Ναι, κάποτε τό πιστεύω. Άλλ’ όταν σε 

κυττάζω πολλές φορές αρχίζω ν’ αμφιβάλλω.
•λτ

"Ενας σύζυγος (απελπισμένος).— Είπα στη γυναίκα 
μου κάτι ποΰ δέν τής άρεσε καί δνό μέρες τώρα δέν 
ανοίγει τό στόμα της νά μοΰ μιλήση.

Άλλος σύζυγός (ζωηρώς), — ’Αλήθεια ; Μπορείς 
ίσως νά θυμηθής τί τής είπες ■

★

—- Τό δράμα σου τό έχεις πάρει εντελώς άπό τή 
ζωή;

—Βεβαιότατα, ό ήρως μου δυστυχεί άπό ένα αύτο- 
κίνητον !
■*

Μεταξύ συζύγων,
—Τί ωραία μαλλιά ποΰ έχεις, Λιλίκα μου.
—-Σοΰ αρέσουν, ε ;
—'Ώ 1 πολύ [
— Τότε γιατί φωνάζεις άμα πέφτει καμμιά τρίχα στή 

σοΰπα ;
*

Εις τό θέατρον, r
—Άλλα γιατί χειροκροτείτε, ένφ δλοι σφυρίζουν ;
— Χειροκροτώ εκείνους ποΰ σφυρίζουν 1

★

Έπί τφ θανάτφ τοΰ Κοππέ,
’Ο ποιητής Ταγκός. -—Σοΰ αρέσουν τά ποιήματα 

τοΰ Κοππέ ;
— Βεβαίως.
— Τά δικά μου :
— Καί αύτά, άφοΰ είναι αποκοπαί από. . . Κοππέ!

, , , ,* ,
Ιεροντοκόρη,— Άπό τά μικρά μου χρόνια ταξειδεύω 

διαρκώς, ■
Κύριος,— Θά έχετε Ιδη ρλον τόν κόσμον βέβαια.,.

—^Αέν ξέρω τί νά τόν κάμω αύιόν τόν μέγαλείτερον 
γυιό μου. Είνε τρομερός ψεύτης ί

_—Χά τόν κάθετε διπλω^φτ^ν.,

\ *&3τί τής όπερέττας tou Βιεννέίοϋ Λέαρ βΕϋθυβη 
^ήρα», Λοΰ δέν ξεκολλή. άπδ τά θέατρά τής Ευρώπης.

Χιοΰμορ έπί τής Αγχόνης.
—Λοιπόν ποια είνε η τελευταία σου επιθυμία ;
Κατάδικος.— "Ηθελα νά ζήσω νά δώ τήν τελευ

ταίαν παράστασιν τής ιΕύθύμου Χήραςν.
Ίε

Ό ποιητής Ψυχαρίδης.— "Οταν γράφω τήν νύκτα 
πολλές ώρες, δέν μπορώ πειά νά κοιμηθώ.

Ειλικρινής φίλος.— Καί γιατί δέν διαβάζεις αύτά 
ποΰ γράφεις, ν' άποκοιμηθής αμέσως,

★

—Άπεπειράθη ποτέ ή γυναίκα σου νά λιποθυμησρ ;
■—Βέβαια μια φορά’ άλλά τήν ξελιποθύμησα άμέοώς.
— Πώς;
— Τής έφώναξα &Νίνα, κάθησες έπάνω σίό ϋάι- 

νούργίο όου καπέλλο I»

'Ο φωτογράφος.— Πάρετε τώρα μίαν χαρούμενης 
έκφρασιν. Σκεφθήτε κάτι εύχάριστον, λ. χ. τήν σύζυ
γόν σας.

Ό φωτογράφου μένος,— "Εχω πάρη διαζύγιον πρό 
οκτώ χρόνων.

—"Εξοχα ! Σκεφθήτε αύτό ακριβώς.
■ * . · .

—Εΐλικρινώς νά όμιλήσωμεν, φίλε μου’ βρίσκω 
πώς τό πορτραΐιό μού, ποΰ μοΰ έκάμα.τε, δέν μοΰ μοιά
ζει καί πολύ.

-—"Εχετε δίκηο. Είς τήν εικόνα φαίνεοθε πολύ έ
ξυπνος.

’★

'Ο ποιη’τίσκος.—Λέν μπορείτε να δεχθήτε τό δράμα 
μου ;

Ό Διευθυντής τοΰ Θεάτρου.— Δυστυχώς δχι. Είνε 
έλεεινόν. "Αλλως τέτοια δράματα παρεστήσαμε ένα σωρό,

*Εις τό τραίνο.
—Λοιπόν κάνετε τό ταξείδιον τοΰ γάμου σας ; Άλλά 

ποΰ είνε ή γυναΐκά σας ;
— Δέν έφθαναν τά λεπτά καί γιά τούς δυό μας, 

γι’ αύτό έταξείδεψα μόνος μου.
♦.

Ό καθηγητής [διδάσκων],— Καί αί χειραφετημένοι 
γυναίκες κατάγονται άπό τήν Εΰαν— ήτο ή πρώτη ποΰ 
είχε κάτι τό ανδρικόν, δηλαδή μίαν πλευράν άπό τόν 
Άδάμ.

— Γιατί τόσον λυπημένος ;
— Χθές ή γυναίκα μου τό έσκασε μέ τό αύτοκίνη- 

τόν μου καί τόν σωφέρ μου. "Ενα τέτοιον Ικανόν σω- 
φέρ δέν θά ξαναβρώ ποτέ.

★

Ή θεία.-—Άφ' δτου ήρθεν ό ανεψιός μου φοιτητής 
εις τόν πύργον, "Αννα, δέν ξαναφάνηκε τό φάντασμα 
τής γιαγιάς.

Ή ύπηρέτρια.— Φοβάται κι' αύτό μή τοΰ ζητήση . 
δανεικά ό Ανεψιός σας. .

■■·■ ' ■ V V V V ν.Ϋ·νΎ V ν ν . .
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Διατί έκλεισε.— Διευϋυνταί, ηθοποιοί, ελλείμματα.— 

ΓένοιτοΙ — Άνατόλ Φράνς.— Τά γυμνά τοΰ Πο
λυτεχνείου.— Τά κάρτ ποστάλ και ή πρώτη κυ
κλοφορία. — Μιοτριώτης και Λάμπρος — Άπο 
τ’ αυτί και στό δάσκαλο !— Έλληνίδες ΰφηγήτριάι. 
— Πενήντα λεπτά !— ΑΙ φαινομηρίδες.— Αρμο
νία καί Μοΰσαι.—Παρθένοι τίκτουσαι.-— Ζολα.— 
Σαλώμη και Αστυνομία.—Κυβέλη και Μαρίκα.-— 
Ρήγας Φερράΐος. — Μαλλιαρός άπαρνούμενος τάς 
τρίχας του. —: ’Ο μαρμαρωμένος Βαοιληας.—Πρό- 
τασις Πανεθνικού εράνου.

μήν τών ρόδων υπήρξε γονι
μότατος εις φιλολογικάς καί 
καλλιτεχνικάς συζητήσεις. 
Τό Βασιλικόν θέατρον έκλεισε 
Ή θλιβερά εΐ'δησις ένέσκη- 
ψεν ώς βόμβα, άλλά τό μοι
ραίου αύτό τέλος άνεμένετο. 
’Άρθρα έπί άρθρων,έπιστολαί 
καί διατριβαί. Διατί έκλεισε ; 
Έπταισάν οί έκάστοτε- διευ- 
θυνταί ; Οί ηθοποιοί ; Οί 

συγγραφείς ; Τό κοινόν ; Όλοι αυτοί άναμφιβό- 
λως πταίουν. ’Ελλείμματα ύπήρχον'. Έπρε'πε »ά 
κλείση τό θέατρον διά δύο έτη. ’Ίσως τοιουτοτρό
πως άναζήση άκμαιότερον. Ψιθυρίζεται έν τούτοις 
ότι επιθυμία τής πριγκηπίσσης Μαρίας θά ανοίξη 
τόν προσεχή χειμώνα.· Καί ή έκδοσις συμπληροΰ- 
ται μέ τό επίσης εύχάριστον άγγελμα ότι ή άρτι 
έκπνεύσασα Βιβλιοθήκη Μαρασλή, τη αύτή υ
ψηλή πρωτοβουλία, θά έξακολουθήση, άλλ’ έπί 
άλλων βάσεων. Γένοιτο, ιδίως τό τελευταίου

Ό Άνατόλ Φράνς συνεκίνησε τούς νεαρούς 
ποιητίσκους και λογίους μας. Ό Γάλλος ’Ακα
δημαϊκός ακούραστος περιήλθε τα αρχαιολογικά 
κέντρα. Σκοπός τής άφίςεώς του, ή συμπλήρωσις 
εντυπώσεων διά τό περί Ελλάδος βιβλίου όπερ 
ετοιμάζει,καί είνε αΰτη ή μόνη εΐ'δησις ήν δέν άνέ- 
φερεν εις τάς συνεντεύξεις του ! ...

’Ώ τοΰ φρικτοΰ σκανδάλου! Βαβαϊ καί ίαττατάϊΐ 
Μία έσπερινή έφημερίς, ή πρωταγωνίσασα είς τά 
κάρτ ποστάλ μιας άτυχους χήρας καί ή άνακαλύ- 
ψασα ένα ανύπαρκτον σύλλογον, άπεκάλυψεν ότι 
εις τήν καλλιτεχνικήν σχολήν τοΰ Πολυτεχνείου 
φοιτοΰν άπό... έπτά ήδη έτών μαθήτριαι καί μά
λιστα αντιγράφουν γυμνά σώματα έκτοΰ φυσικοΰ. 
Ή «πρώτη κυκλοφορία» ήθελε θΰ’μα.’Έγινε ανά
γνωσμα ή νωποτάτη αύτή εΐ'δησις καί τή επι
νεύσει ενός σεμνοτύφου καθηγητοΰ τοΰ Πολυτεχ
νείου έπιμελώς κρυπτόμενου, ήγέρθη σταυροφορία’ 
κατά τών άτυχων μαθητριών. Εύτυχώς αί άλλα:
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έφημερίδες δέν συνεφώνησαν είς τόν τοιούτου ε’ιδους 
Άβδηρητισμδν καί τό άνάγνωσμα έπαθεν. έκτρωσιν.

Ή κρίσις τών διδακτικών βιβλίων ‘έφερεν έπί 
τοΰ τάπητος—σχήμα λόγου, διότι οί τάπητες τήν 
έποχήν αύτήν τυλίσσονται είς στρώματα ναφθαλί
νης—τό γλωσσικόν ζήτημα. Ό κ. Μιστριώτης, 
μηνίων, αδιάλλακτος, κατήγορος, αφ’ ενός’ δ κ. 
Σ. Λάμπρος άφ’ ετέρου οχυρούμενος όπισθεν δια
φόρων δημοσιογραφικών προμαχώνων. Καί τό ζή
τημα άνακινέϊται διά μυριοστήν φοράν καί διά μυ
ριοστήν επίσης φοράν δέν λύεται, ούτε βεβαίως θά 
λυθή άφοΰ. πρόκειται περί λαλουμένης διγλωσσίας. 
Τό μόνον’ εύχάριστον αποτέλεσμα τού αγώνός αύτοΰ 
είναι ή έν-ργός έπέμβασις τοΰ κ. ΰπουργοΰ τής 
Παιδείας, καλέσαντος είς απολογίαν τούς κ. κ. 
Ν. Χατζηδάκην καί Κ. Παλαμαν, οϊτινες, άν καί 
δημόσιοι υπάλληλοι καί δή τοΰ Πανεπιστημίου, 
ΰπερμαχοΰν τής χυδαίας γλώσσης, κατά τόν χυ
δαιότερου καί άυτεθνικώτερου τρόπον. Ή απολο
γία αΰτη είχε πολύ τό φαιδρόν. Μοΰ άυέμυησευ 
άτακτοΰυτας καί άνορθογράφους μαθητάς, τών ό
ποιων ό διδάσκαλος τραβα τό αύτί. Οί άπολογη- 
θέντες ΰπεσχέθησαν σιγήν, - έφ’ όσον τουλάχιστον 
ψωμίζονται ύπό τής Πολιτείας,ήτις διά τής Βου
λής τών ’Αντιπροσώπων άπεκήρυξε τούς χυδαϊ- 
στάς.

Αί 'Ελληνίδες δέν άστειεύονται. Είσήλθον ώς 
φοιτήτριαι είς τό Παυ-πιστήμιου, έξήλθον δοκτο- 
ρέσσαι καί τώρα ζητοΰν νά είσέλθουν πάλιν, ώς 
ΰφηγήτριάι όμως. Οι καθηγηταί άυησύχησαυ’ σάυ 
νά ήσαν περιττοί καί έκ τοΰ άλλου φύλου αντα- 
γωνισταί. Καί έπεκαλέσθησαν τό Σύνταγμα. Αί 
κυρίαι Κατσίγρα καί ΙΊαυαγιωτάτου έκρίθησαυ ί- 
καυώταται διά τόν τίτλον . τοΰ ύφηγητοΰ, αλλα 
φεΰ ! άπό τοΰδε, προεξοφλοΰντες τό μέλλον, 
έδήλωσαυ οί καθηγηταί 8τι μέ τήν απονομήν 
τής ύφηγεσίας, δέν έννοοΰν ότι είνε δυνατόν αΰται 
νά καθέξουν καί καθηγητικήν έδραν.Έν άλλαις λέ- 
ξεσι τίθεται έκποδών ή άξία\διά νά τηρηθή δ τύ-, 
πος, άφοΰ τδ Σύνταγμα δμιλεΥττερί άρσενικοΰ γέ
νους μόνον, προκειμένου περί δημοσίων ύπαλλή- 
λων. Καί αί τηλεφωνήτρια! τότε ;

Ή καλλιτεχνική έκθεσις έκλεισε. Δέν είνε ά- 
προσδιόνυσος είς έπίλογος. Ό φίλτατος καί έλευ- 
θερόστομος γλύπτης κ. Θωμόπουλος έν άλλη 
στήλη ψάλλει τά νεκρώσιμα. Έδώ θά τόνισωμευ 
ότι καλόν είνε νά γίνουν διδάγματα μερικαί παρα- 
τηρηθεΐσαι ελλείψεις. 'Ως πρδς τήν τοποθέτησιυ 
τών έργων χρειάζεται κάποια αύτοθυσία έκ μέρους 
τών άποτελούντων τήν κριτικήν έπιτροπήν, οΐ’τιυες 
εινε συγχρόνως καί έλθέται. Άλλά καί δ καθορισμός 
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εισόδου εις μίαν δραχμήν είνε πολύ αριστοκρατικόν 
μέτρον. ΠεντηκουτάλεπτΟς είσοδος θά καθίστα τήν 
έκθεσιν προσιτήν είς τδ πολύ κοινόν καί οΰτω θά 
έπετυγχάνετο δ πρώτιστος σκοπός μιας ελληνικής 
καλλιτεχνικής έκθέσεως, ή καλλιτεχνική βαθμηδόν 
διαμόρφωσις τοΰ λαϊκοΰ αισθήματος.

Ή νέα Παρισινή μ,όδα τών φαινομηρίδων έτάραξε 
τούς κύκλους τών ηθικολόγων καί τών μοδιστών. 
Ό Δοΰγκαν ήγαλλίασεν. Ταυτοχρόνως μέ τήν έμ- 
φάνισιν τών τριών «έκρουαγιάλ» είς τάς ιπποδρο
μίας τοΰ Λονσάν, είς τδ Λονδίνου ή διάσημος η
θοποιός Τίτκομπ ένεφανίζετο μέ σχιστόν τδ φό
ρεμα άπδ τήν μίαν κνήμην. Τδ ζήτημα είνε αισθη
τικόν καί δι ’ αύτδ μένει έπί τοΰ παρόντος άλυτον, 
όπως καί τδ ζήτημα έάν ή 'Αρμονία έγέυυησε τάς 
Μούσας ή α'ι Μοΰσαι τήν 'Αρμονίαν, άν και έπί 
τοΰ προκειμένου συμφωνώ πληρέστατα μέ τδν κ. 
Μιστριώτηυ, διότι μοΰ φαίνεται κάπως δύσκολον έν- 
υέα γυναίκες καί δή παρθένοι νά γεννήσουν τέκνον, 
έστω καί άν τδ τέκνον αύτδ είνε 'Αρμονία.

Ό άποθαυώυ δεδικαίωται ! Άλλ’ οί έθνικόφρο- 
νες τών Πάρίσίων δέν συμφωνούν. Α'ι σκηναί, α'ίτι- 
υες.διεδραματίσθησαυ πέριξ τών οστών τοΰ Ζολά 
μεταφερόμένων είς τδ Πάνθεον,άποδεικνύουν ότι όν
τως μέγας ήτο. Ή μετακομιδή τών οστών του 
έκεΐ, όπου άναπαύονται α'ι άληθιυαι δόξαι τής Γαλ- 
λίας ήτο άπλοΰς τύπος' τδ όνομα τοΰ Ζολα περιε- 
πτύχθη πολύ πρότερου ή αθανασία καί τδ αόρατον 
πνευματικόν Πάυθεου, τδ όποιον καλείται Ανθρώ
πινη Συνείδησις άφιέρωσευ είς τήν μνήμην του πε
ρίβλεπτον θέσιν.

Εύτυχεϊς οι Αθηναίοι έφέτος καί δυστυχείς οί 
θεατρώναι :

Πάρετε τήν άυαπυοήυ σας καί μετρήσατε τά θε
ρινά θέατρα τών Αθηνών :

1) Νέα Σκηνή, 2) Συντάγματος, 3) Βαριετέ, 4) 
5) Πανελλήνιον, 6) Νεαπόλεως, 7) Άρνιώτη, 8) 
Άθήναιον ’Αναρίθμητοι δέ οί καραγκιόζιδες, υπαί
θριοι κινηματογράφοι, φασουλήδες, ταραυτέλαι κλπ. 

' Ό σύνα-^ώνισμδς ήρχίσευ. Ή Σαλώμη, δι* ήν

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ

ί

Τήν 27 (ν) 'Ιουνίου θά άνοιξη τάς πΰλας της έν 
Βρυξέλλαις το πρώτον ήδη εαρινή ’Έκθεσις, ήτις προ- 
μηνΰεται εξαιρετικού ενδιαφέροντος, διότι έν αύτή θά 
έκτεθώοιν έργα τών Joseph Stevens και Jean Stobbaerts.

★

Συνεατήθη ειδική ’Επιτροπή προς διοργάνωσιν συ
στηματικής έρεύνης -καί μελέτης έπι τής καλλιτεχνικής 
προόδου τοΰ Βελγίου. Τήν πρωτοβουλίαν έσχεν αυτός 
ό ’Υπουργός τών τεχνών "-και τών επιστημών-κ. Des- 
eamps-David.Ta πορίσματα δέ τής μελέτης τής ’Επι
τροπής θά δημοσιεύωνται είς τομίδια κατ’ έτος εικο
νογραφημένα, άναπτύσσοντα τάς προόδους, ας οί Βέλ
γοι έποίησαν έν έκάοτφ κλάδω τής τέχνης, ήτοι έν τή 
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έκλήθη . είς χειρουργικήν έπέμβασιν ή αστυνομία, α
ναβιβάζεται. Ό άγών θά διεξαχθή κυρίως μεταξύ Κυ
βέλης καί Μαρίκας Κοτοπούλη. Καί αί δύο ήλθαν 
μέ τάς άποσκευάς των έκ ΓΙαρίόίωυ, κραδαίνουσαι 
άντί δοράτων αμφιέσεις καί προγράμματα. Έίς τδ 
προσεχές φύλλον θά καταστρώσωμεν ένα απολογι
σμόν τής θεατρικής αύτής μονομαχίας.

Έργα πρωτότυπα αγγέλλονται μετά τίνος δει
λίας' οί ίδιοι συγγραφείς θά έμφαυισθοΰυ καί πάλιν. 
Κάποιος ξεχωριστός λόγος γίνεται διά. τδν «Ρή
γαν Φερραϊον» τοΰ κ. ΙΙροβελεγγίου. Ό μαλ- 
λιαρώτατος Νέης, οστις ένεκα τοΰ καύσωυος έξυ- 
ρισε πώγωνα καί μύστακα, λέγεται οτι θά κατα- 
πλήξη όχι μέ νέαν χίμαιραν, άλλά μέ τήν πραγ
ματικότητα μερικών έρασιτεχνίδω-·.

’Ήρχισα μέ μειδιάματα καί .κλείω τήν έπιθεώ- 
ρησιν τοΰ μηυδς μέ ταινίας πένθους.Ή Δημοτική 
άρχή Αθηναίων έτέλεσε τδ πρώτον έπίσημον μνη
μόσυνου τοΰ τελευταίου Έλληνος Αΰτοκράτορος 
μέ κάποιαν έπισήμότητα, -όχι βεβαίως τήν προσή- 
κουσαν είς τδ μέγα γεγονός, άλλ’ έν σχέσει πρδς 
τά μνημόσυνα πατριωτών τινων, άτινα έτελοΰντο 
κάποτε άθορύβως. Μνημόσυνου ενός Παλαιολόγου, 
έκπροσωποΰντος τήν Μεγάλην τοΰ Γένους ’Ιδέαν, 
έπρεπεν αύτδ τδ· κράτος νά τελή. Παλαιολόγος 
είς τήν ψυχήν τοΰ έλλ. λαού δέν εινε ήρως. Εινε 
όραμά καί θρύλος. Είνε αύτή ή ύπόστασις τοΰ 
’Έθνους, τδ όποιον δέν έπαυσε νά πιστεύη είς τήν 
έπάνόδον έν τή ζωή τοΰ Μ « p μ ά ρ ω μέ ν ο υ Β α- 
σιληα. Άλλ’ έπρεπε καί κάτι τι άλλο. Νά 
μαρμαρωθή δ μαρμαρωμένος έν θρύλοις Βασιληάς. 
Κατά τήν έπέτειον τοΰ μαρτυρικού θανάτου του. έ
πρεπε νά διενεργηθή έρανος . έκ μικρών ποσών, 
άλλά καί μέχρι τών μικρότερων χωρίων, ίνα άντα- 
ξίως τών εθνικών παλμών άνιδρυθή-πάλλευκος καί 
έπιβλητικδς δ άνδριάς τοΰ Μεγάλου Έλληνος.Ένας 
τοιοΰτος άνδριάς μόνον διά καθολικού έράνού ύψού- 
μενος θά έχη τήν προσήκουσαν σημασίαν. Τδ μνη
μόσυνου τοΰ προσεχούς έτους ας συνοδευθή μέ λαϊ- 
κήυ Παυελλήυιου εισφοράυ δι’ Έκεΐυου, οστις δέυ 
άπέθανευ, άλλά καθεύδει διά υά είσέλθη,οταυ έλθη 
τδ πλήρωμα τοΰ χρόυου, υίκήτής είς τήυ πρωτεύ- 
ουσάυ του, τήυ βασιλίδα τών πόλεων.

' ΔΑΦΝΙ Σ

ζωγραφική, γλυπτική αρχιτεκτονική, χαρακτική και 
μουσική.

•έτ ■
’Η Βελγική Κυβέρνησις ήγόριΐσ^ν άντί 50 χιλ. φρ. 

εν έργον τοΰ γλύπτου de Lalaing, μέγα σύμπλεγμα 
εφίππου άνδριάντος, οπερ στηθήσεται είς τήν είσοδον 
τοΰ δάσους τής Cambre.

★.

Ή ’Εταιρεία τών Φίλων τών Μουσείων έν Βρυ
ξέλλαις άπέκτησε Μνημεΐον υφίοτης ιστορικής σημα
σίας διά τήν έν Βελγίω γλυπτικήν τοΰ Μεσαίωνος. Τό 
μνημεΐον τοΰτο, άνακαλυφθέν τφ 1890 ύπό τοΰ κ. 
Cloquet, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τής Γάνδης,
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tit τήν) περιφέρειανάρχαΐον μοναστηριού εν Τουμηάί, 
άποτελεΐται έξ ένος αναγλύφου αφιερώματος, άνήκον- 
τος είς την σχολήν τοϋ Tournai, ήτις διέπρεπε τδν XV 
αιώνα έν τή γλυπτική· παριστϊϊ δέ τήν κηδείαν τοΰ μο
νάχον Fresnes.

Ή κόνις τον Νορβηγού συνθέτου Edouard Grieg 
μετεφέρθη εΐς φυσικόν αντρον, ήνεωγμένον έντός βρά
χου έν Troldhaygen παρά τό Bergen. Τό στόμιον τον 
αντρον έφράχθη διά μαρμάρινης πλακάς, όπισθεν τής 
οποίας ό Grieg κοιμάται τόν τελευταίαν ύπνον. Είς 
μνήμην τον θά στηθή έν Βέργεν, τήν γενέθλιάν του 
πόλιν, μνημεϊον πρωτότυπον, δηλαδή μεγάλη αίθουσα 
συναυλιών, ήτις θά φέρη τό ονομα τον μουσουργού καί 
έν τήόποία κυρίως θα έκτελώνται αί συνθέσεις του.

★

"Εκθεσιν έργων ζωγραφικής καί δή πρσωπογραφιών 
διωργάνωσεν έν Παρισίοις ό "Ομιλος τής Καλλιτεχνι
κής. Ένώσεως. Διοκρίνονται ; τό Σκιόφως τού Β. 
Billotte, Μία όδός τής Μοντμάρτης τού Μ. Coigniet, 
γυναικείοι προσωπογραφΐαι τού J, Baugnies, καί διά
φορά αλλά έργα τών κ. κ. Mercie, Parfonry, προσ- 
ωπογραφίαι κυριών καί παίδών τού Alexis Volion, 
αντίγραφα ί νέκρας φύσεως τού Zacharian, καί ' μία 
ζωηρότατη εΐκων τοΰ κ Lafeneste, έργον τοΰ 
Weerts, κλπ.

k
Έν Παρισίοις διωργάνωσεν έκθεσιν τών έργων του 

ό κατ’ εξοχήν ζωγράφος τής κομφότητρς καί τών 
δανδήδων, κ, Bernard-Boutet de Monvel.

' ' · * ·.
1 Πλήρης έπιτυχία έστεφε τήν έν Παρισίοις Έκθεσιν 
τής Societe noutfelle. 01 μετασχόντες εΐνε ό Bodin, δ 
πρίγκηφ Ρ. Troubetzkol,' ό Besnar'd, ό Sargent, ό 
La Touche, <5 Η. Marlin, δ La Gandara, δ Pri 
net, κλπ.

: ' k
Έν Παρισίοις ούνέοτη Σύλλογος τής 'Ιστορίας τού 

ενδύματος σκοπών τήν ΐδρυσιν Μουσείου αμφιέσεων. 
Ό Σύλλογος θά άσχοληϋή είς τήν συγγραφήν λεξικού 
καί Ιστορίας τοΰ ενδύματος· θά διοργανοϊ καί διαλέξεις 
επί τής έξελίξεως τού ενδύματος τών διαφόρων άατυ- 
κών τάξεων, αγροτών, στρατιωτών, κλήρου, αυλής 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον.

*
Τό προσεχές, τέταρτον προϊστορικόν συνέδρων τής 

Γαλλίας θά άρχίση τήν 24 προσεχούς Αύγούστου καί 
θά διαρκέση 6 ημέρας.

k
Εΐς τήν Galerie Georges Petit έξέθηκε πεντήκοντα 

σχεδόν έργα του δ Βρυξελλός ζωγράφος Frantz Char- 
let. Μαθητής τού Portable, διευθυντοΰ τής ‘Ακαδη
μίας τών Βρυξελλών, μετέβη εΐτα εις Παρισίους, 
ένθα εΐργάσθηΰπό τάς δδηγίας τού Lefebre, Carolus 
Buran καί τού Gerome. Έκτοτε έπεδό&η είς μακρά 
ταξείδια προς σπουδήν τής φύσεως. Τό Γαλλικόν Κρά
τος ήγόρασε δύο~ πίνακας αυτού, μίαν υδατογραφίαν 
«Τό ρυμουλκόν» καί μίαν έλαιργραφίαν «Τό παλαιόν 
έρμάριον». Τά έργα τού διακρΐνονται διά τήν αρμο
νίαν τού χρώματος* καιΝήν πάλλουσαν ειλικρίνειαν.

, ι"'* ■ ' '
Τό Μετοχικόν. Ταμεΐον ·. τών Πολιτικών ύπαλλήλων 

άνέθηκεν εΐς τόν κ. Β. Κοντόπουλον νά γράφη τάς 
εικόνας τών ευεργετών αυτού Συγγροΰ καί Μικρουλο- 
πούλου,

Ό αυτός καλλιτέχνης εΐργάσθη τήν προσωπογραφίαν 
τής κ. Κοφινά,

Είς τήν «Nuova Bassegna» έδημοσιεύθη μετάφρα- 
σις ‘Ιταλική ΰπό τοΰ κ. Ciuti τής «Ανίκητης Έλπί-
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δας», διηγήματος τού κ.. X. Χρηστοβασίλη. Τοΰ αΰτοΰ 
δίηγηματόγράφου έδημοσιεύθη επίσης ιταλική μετάφρα- 
σις .τής «’Αγάπης» έν Ιδιαιτέρφ τέύχει δ δέ κ., Σιμόνε 
Μπροΰβερ μετέφρασε τρία άλλα διηγήματα τοΰ αυτού 
έκλεκτού συγγραφέως.

k ' .
Έπι τοΰ τάφου τού αειμνήστου Άλεξ. Κουμουν- 

δούρου έγερθήσεται μνημεϊον, οΰ ή φιλοτέχνησις άνε- 
τέθη εις τόν γλύπτην κ.' &, Θωμόπούλον.

Ό έν Σπέτσαις πολυτάλαντος κ. Σωτήριος ’Ανάρ
γυρου άπεφάοισε νά έγεΐρη έκεϊ Ήρφον, δπερ θά πέ- 
ριλαβη τάς προτομάς έκ μαρμάρου τών έκ Σπετσών 
θαλασσομάχων, τών κατά τήν έπανάστασιν διακριθέντων.

k
Τό Ρουμανικόν περιοδικόν «Romdnul Literal·» 

απηυθυνεν έρώτησιν προς διαφόρους λογίους περί τής 
εν τή ’Ανατολική Ευρώπη, ’Ανατολή καί πρωτίστως 
εν Ρουμανία Γερμανικής έπιρροής. Τά έρωτήματα 
εΐνε τά εξής·.

1) Τις τών δύο έπιδράσεων, Γερμανικής ή Γαλλικής, 
είναι συμφερωτέρα έν τή αναπτύξει τοΰ πολιτισμού, τής 
Δύσεως έν τή ‘Ανατολή ;

2) Ή Γερμανική έπΐδράσις παρουσιάζει κίνδυνόν 
τινα διά τήν Ρουμανίαν ί

3} ΟΙ ‘Ιουδαίοι είναι ουντελεστικά όργανα τής Γερ
μανικής έπιρροής ;

4) Ποιον εΐνε τό αίτιον τής έν Ρουμανία καί ’Ανα
τολή έξασθενήσεως τής Γαλλικής επιρροής -

k
Το περιοδικόν τής ’Αλεξανδρείας «Νέα Ζωή» έξέ- 

δωκεν ειδικόν τεύχος πρδς τιμήν τού Άλ. Παπαδια- 
μαντη, περιλαμβάνον γνώμας περί τού άρίοτου διηγη- 
ματογράφου διαφόρων λογιών, έν οίς τών κ. κ. Κα- 
κλαμάνου, Καρκαβίτσα, Καλογεροπούλου, Ξενοπούλου, 
Παλαμα, Ραγκαβή, Χατζηδάκι κλπ.

Ό κ. Άλεκτορίδης έφιλοτέχνησε δύο εικόνας τοΰ 
άειμνήσιου Σεβαστσπούλου, άγωνοθέτου τού γλωσσικού 
αγωνίσματος, μίαν διά τόν σύλλογον τών ’Ωφελίμων 
βιβλίων καί άλλην διά τόν Σύλλογον τών Έλλ. γραμ
μάτων.

★

Άνεχώρησεν εις Ρώμην δ καθηγητής τής ζωγραφι
κής κ. Μποκατσιάμπης. Θά έπανέλϋη μετά δύο μήνας.

— ’Απέρχεται προσεχώς εις Αονδΐνον προτιθέμενος 
νά έγκατασταϋή εκεί δ ζωγράφος κ. Σαββίδης.

— Αήγούσης τής υποτροφίας του άφικνεϊται έκ Μο
νάχου δ ζωγράφος κ. Όθωναϊος. ’

★

Μεγαλοπρεπώς έωρτάσθη έν Ν. Ύόρκη ή 25τηρίς 
τού «Κόσμου». "Απειρον πλήθος αυνήχθη εις τό άπέ- 
ραντον νέον άνάκτορον τής εφημερίδας. Τόν θαυμασμόν 
προΰκάλεσαν τά τεράστια πιεστήρια. τα όποια τυπώνουν 
1,300,000 φύλλα όκτασέλιδα τήν ώραν. Τήν ημέραν 
τής εορτής ό «Κόσμος» έξεδόθη εις 200 σελίδες,πωλη- 
θείς άντί 25 λεπτών. Έσημείωσεν οϋτω πρωτοφανές 
ρεκόρ εις τόν παγκόσμιον τύπον.

★ :
Τό μουσεΐον τού Αοΰβρ έπλουτίοΟ-η δι’ ενός έργου 

τής Βενετικής Σχολής καί δή τής έποχής τής μεγαλει- 
τέρας δόξης της, παριστώντος πατρίκιον ασκεπή, μετά 
πλούσιας πανοπλίας καί -περιδέραιου τοΰ Χουσού Αό
ρατος, πρρς τόν όποιον νεαρός άκόλονύος τείνει κράνος, 
Τινες νποΟέτουσιν οτι δ εΐκονιζόμενος Πατρίκιος είναι 
δ Άλφόνσος τής^ ΕεΙβ, δούξ τής Φερράρας και προ
στάτης τοΰ Τιοιανοΰ,είς 8ν καί τό έργον άπαδίδεται.

. ' ' -k
Έν Άγγλίφ &ά εορταστή ή ογδοηκοστή επέτειος τής 

γεννήσεως τοΰ Τολστόϊ. Έπ’ ευκαιρία ταύτη γενήσεται 
λαϊκή έκδοσις τών έργων τοΰ Ρώσσου συγγραφέως.

Τό ΰπουργεΐον τής Παιδείας προεκήρυξε διαγωνισμόν 
μεταξύ αποφοίτων τής Καλλιτεχνικής σχολής τοΰ, Με- 
τσοβείου Πολυτεχνείου προς απονομήν μιας ΰποτρεφίας 
έκ τοΰ κληροδοτήματος Ίω. Μπόζου προς σπουδήν τής 
ζωγραφικής έν τή Έσπερίά, ένεργη&ησόμενον τήν 16 

•Λα< Ιϊ ’Ιουνίου έύ ύφ ^αππείω μεγάρα,,
• Ά

Είς τήν ’Ιαπωνίαν ό προι&υπούργός βαρκήσιος Σαι- 
όνζι ολίγου δεϊν νά παραίτησή τού άξιώματός τού διά 
τ8γ λόγονδτι έγραφε εις ’Ιαπωνικήν μειάφράσιέ ίών 
«Παριοίών» τον πρόλογον τού ί,αλ.ά. Τό έργού ύοΰτο 

. άπήγορεύδ'η έν ’Ιαπωνία,διότι έκρίύη έπικίνδυνόν λόγφ 
τών σοσιαλιστικών καί άντιμούάρχίκ'ών Ιδεών,τάς όποιας 
διατυπώνει. Οΐ έχίλροί τού πρωθυπουργού έκήρυξαν πό
λεμον σφοδ^όίατον. κατά τοΰ πρωθύπούργού 'ώς ένθαρ- 
ρύναντος τοιαύτας άρχάς.

k
Τό έν Μασσαλία υπαίθριοί) «’Αθηναϊκόν θέατρον», 

έργον τού γλύπτου Εάρλι ,έκτελεοθέν συμφώνως προς τά 
αρχαϊκά σχέδια, ένεκαινιάοθη μετά μεγάλης έπιτυχίας 
διά παραστάσεως τής «Ήλέκτρας·»,

*

Κατεσκευάοθη ΰπό τοΰ γλύπτου Saint-Marceuux τό 
έκμαγεΐον του. μνημείου τής Παγκοσμίου Ταχυδρομι
κής ένώσεως. Έπι αποτόμου βράχου στηρίζεται μεγάλη 
σφαίρα, πέριξ τής όποιας δρχοΰνται οΐονεί ίπτάμεναι 
γυναίκες. Τό μνημεϊον θά άνεγερθή δαπάναις δλων τών 
Εθνών.

k

Προσεχώς συνέρχεται έν Βερολίνφ τό διεθνές ουνέ- 
δριον τού Τύπου. Σκέφις έπικρατεϊ δπως δ σύνδεσμος 
τών συντακτών τών 'Ελληνικών έφημερίδων προτείνη 
"να τό προσεχές έτος τό διεθνές Συνέδριον ουνέλθη έν 
Άθήναις.

k ' ...
Εις τόν Monde Hellenique έδημοσιεύθη ΰπό τοΰ κ. 

Pierre Baudry έμμετρος Γαλλική μετάφρασις τοΰ έν 
τή «Πινακοθήκη» δημοσιευθέντος ποιήματος τής ήμετέ- 
ρας συνεργάτιδος δος Lalo de Castro «"Ο,τι φοβούμαι».

k
Θελκτική "Εκθεσις έργων τών γυναικών ζωγράφων 

ήνόίξεν έν τή γυναικεία Λέσχη τών Παριοίών. Έκθέ- 
τουσιν ; ή Marg. Delorme τρεις εικόνας ολίγον ασα
φείς· θελκτικωτάτην νεκράν φύσιν, κύπελλα καί τεϊο- 
θήκην ή κ. Norcross, άνθη ή δούκισσα τοΰ Bohan, 
ώραιοτάτην εικόνα παιδός ή κ. Millet, ήδίς de Harcen 
τήν εικόνα τοΰ κ. Bonel-Maury ώς καί Βέλγον χω
ρικόν, τοΰ οποίου ή κεφαλή είναι αξιοσημείωτος δια 
τήν δυνατήν έργασίαν. Μίαν κεφαλήν καί μίαν χεϊρα 
"Αραβος, κρητιδογραφίαν, ή δίς Alice Bamez. Δια
φημίσεις ή πνευματώδης, δίς Maggie. Επίσης έκ- 
θέτουσιν έπιΤυχεΐς εικόνας αΐ. Miss Herbert, Ludlow, 
Waskin, ή κ. Troncey, ή δίς Delorme-Garnet καί 
αλλαι.

Ή διακοσμητική αντιπροσωπεύεται έπιτυχώς διά τών 
περιεργοτάτων δερμάτων τοΰ κ, Arthur Wilbraham 
George καί δι’ ενός paravenl, κεκοσμημένου δι’ ιρί
δων τής δος Colin.

Έν τή Γλυπτική έκτίθενται ώραιότατον έκμαγεΐον 
μιλτωμέτον τής κ. Besnard καί έν ανάγλυφου τής κ. 
Robert Merignac.

k
Κατά Μάϊον καί ’Ιούνιον ήνοιξαν αί εξής ’Εκθέσεις 

έν Παρισίοις τοΰ Cl. Monet, τοΰ Hermann Paul,Έκ- 
θεσις 100 κρητιδογραφιών τού ΙΗ'αΐώνος διοργανωθεϊ- 
σμ ΰπό έπιτροπείας, προεδρευομένης ΰπό τής μαρκησίας 
De Ganay, ή τού Ρώσσου ζωγράφου Kratchovshy, ή 
τοΰ Francis Jourdain, ή τοΰ Gaston La Touche καί 
τών Aquafortistes.

Γενομένης έν τφ Πανεπιστήμια) 'τής κρίσεως τού 
Σουληνείου αγώνας έβραβεύθη ή «τουρκοκρατούμενη 
Θεσσαλία» έργον τοΰ κ. Β: Κάνδη, άπορριφθέντων 
τών δύο άλλων ουνυποβληθέντων έργων.

■ έί '
Έν τή αιθούση τοΰ Αρσάκειου έδιδάχθη ή «’Ηλέκτρά» 

τού Σοφοκλέους.Τό πρόσωπον τής Ήλέκτρας ΰπεδύθη 
έπιτυχώς ή μαθήτρια Χαρίκλεια Καραγιάννη. Τά χο
ρικά έιβάληοαν Κατά μελοποίησιν τοΰ κ. Σακελλάρίδου. 

k
Ό έν ‘Αλεξανδρεΐμ άπό, τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρίου 

διατριβών ζωγράφος κ. Κ. Παρθένης έΐργάσθη διάφο
ρούς πίνακας ανατολικών ΰποθέσεων έκδραμων εΐς 
"Ανω Αΐγύπτον μέχρι τοϋ Luxor. Επανερχόμενος εις 
’Αθήνας θά έκθεση τούς πίνακας τούτούς Εις τόν k. 
Παρθένην άνετέθη ΰπό πλουσίου ομογενούς ‘ή έκτέλεσις 
τών Τοιχογραφιών τής νεοδμήτου εκκλησίας τού 'Αγίου 
Γεωργίου έν Καΐρφ.

k
Τό δημοτικόν Συμβούλιον τής Λιέγης δριστικώς άπέ- 

φάσισεν ό'πως τό μνημεϊον τοΰ Νικολάου Defrecheux, 
οΰτινος ή κατασκευή άνετέθη, τφ γλύπτη Rulot, 
στηθή εΐς τό δημόσιον πάρκου τής Boperie,

. Έ
Τόν Αύγουστου συνέρχεται έν Βερολίνο) τό διεθνές 

συνεδρίαν Ιστορίας,
Τά θέματα έφ’ ών θά γίνουναί ανακοινώσεις τών με- 

. λών εΐνε:
Ιστορία τής ’Ανατολής, ιστορία τής Ελλάδος, Πολι

τική μεσαιωνική Ιστορία, ιστορία τοΰ πολιτισμού καί 
τής παιδείας, Ιστορία τού δικαίου καί τής οικονομίας, 
Ιστορία τής τέχνης, Εκκλησιαστική ιστορία καί βοηθη
τικοί τής ιστορίας έπιστήμαι.

Εις τό συνέδριον θά άντιπροοωπευθή ή Ελλάς διά 
τών κ. 'κ. Καρολίδου, Λάμπρου καί Πολίτου.

- ♦'
Ό κ. Δ. Χατζηλάζαρος προσέφερεν εΐς τό Εθνικόν 

Πανεπιστήμιον 5 χιλ. δραχμών διά νά προκηρυχθούν 
δύο διαγωνίσματα· έν προς συγγραφήν 'Ιστορίας τής 
Μακεδονίας άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοΰ 
1821 καί έτερον προς συγγραφήν Μακεδονικής λαογρα
φίας, ήτοι συλλογής μύθων, παροιμιών, άνεκδότων κάί 
δημοτικών μσμάτων τής Μακεδονίας. Ό δωρητής ώ- 
ρισε κριτάς,τούς κ, κ. Λάμπρον, Πατσόπούλον, Καρο- 
λίδην καί Πολίτην.

k'
Οΐ έρανοι έν Καίρω προς άνέγερσιν - μνημείου εΐς τόν 

Μουσταφα Παοα Κάμελ άνήλθον μέχρι τούδε εις 3435 
αιγυπτιακός λίρας.

k ■
Ή Σύγκλητος τού Αιγυπτιακού Πανεπιστήμιου έζή- 

τησε παρά τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεως δπως ούοτήση 
ειδικόν καθηγητήν διά τήν έδραν τής ιστορίας τών Κα
λών Τεχνών έν τφ Πανεπιστημίφτούττρ,

. , '

Q συνθέτης τών «Παληάτσων» Λεονκαβάλλο ερ
γάζεται εΐς τήν μελοποίησιν νέου έργου γραφέντος ΰπό 
τοΰ Σιέγκεβιτς.

■ * . ■
Ή Βουλή τών Κοινοτήτων έφήφισε τήν άνεγεθ^ιν 

μνημείου εΐς τόν θανόντα τέως πρωθυπουργόν Κάμπελ 
Μπάννερμαν,

★

Συνέστη έπιτροπή έκ τών κ. κ. Σάββα, Άναστασι- 
άδου, Μουτσοπούλου,Άντωνοπούλου, Δημητρακοπούλου 
καί Σπηλιοτοπούλου, ήτις ΰπό τήν προεδρείαν τοΰ Σεβ. 
Μητροπολίτου θά ίνεργήοη προς συλλογήν έράνων δι’ 
άνέγερσιν άνδριάντος έν Δημητοάνη εΐς τόν Ιεράρχην 
Γερμανόν, ’Επίσκοπον Παλ.Πάτρών,
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή ήμετέρα Βασίλισσα παρέσιη έν ΙΙετρουτόλει είς 
τά αποκαλυπτήρια τον μνημεΐον τών άποθανόντων Ρώσ- 
σων ναυτών τή; Τσουσίμας.

*
Ό βαρώνοί 'Ερρίκος Ρότσχιλδ ανήγγειλε πρός τήν 

’Εταιρείαν τών δραματικών συγγραφέων τής Γαλλίας, 
δτι ετοιμάζει μεγάλην έπαυλιν πλησίον τών Παρισίων, 
τήν οποίαν θα χαρίση δπως χρησιμεύση προ; διαμονήν 
τών απομάχων συγγραφέων.

Τό ασυλον θά έχη είκοσι διαμερίσματα, αίθουσας 
κοινά; και θέατρον. Κεϊται δέ είς τήν Σουρέσνην εντός 
μεγίστου κήπου, εγγύτατα τού δάσους τής Βουλώνης.

★

Συνεπληρώθησαν έκατόν έτη ατό τής άνακαλύφεως 
τής λιθογραφία;, υπό τοϋ Γάλλου συνταγματάρχου Λωμέ. 
Ό Λωμέ, ευρισκόμενος έν Γερμανία κατά τό 1807, 
έγνώρισεν είς τό Μονάχον ένα εύφυα μουσικόν, Σενε- 
δέλφεν ονομαζόμενου, ό όποιος κατώρθωνε ν’ άποτΰ- 
πώνη τά μουσικά του τεμάχια τή βοήθεια ένός λίθου, ό 
όποιος εύρίσκετο έν αφθονία εις τά πέριξ τοΰ Μονάχου. 
Ό Λωμέ έλαβε μεθ’ έυΰτοΰ αρκετούς άπό τους λίθους 
εκείνους και τούς μετέφερεν είς τήν Γαλλίαν. Κατεσκεύ- 
ασε τότε εν μηχάνημα Ιδίας τον έφευρέσεως και κατά 
τό έτος 1808 «κυκλοφόρησαν αί πρώται λιθογραφίαι, 
αιτινες παρίστων ενα γέροντα μέ μακράν λευκήν γενει
άδα και τάς ί οποίας όλοι έθεώρουν ώς θαύματα τής 
τέχνης. ■

*
Ή άγγλογαλλική έκθεσις ή έν Λονδίνο» όργανωθεΐσα, 

είνε ή μεγαλειτέρα έξ δσων ποτέ ώργανώθησαν έν Άγ- 
γλίφ. Καταλαμβάνει ενα χώρον διακοσίων περίπου 
στρεμμάτων, περικλείεται είς20 θαυμάσια ανάκτορα καί 
οκτώ μεγάλα πρόστοα (halls)—τής Εκπαιδεύσεως, τών 
’Επιστημών, τών Ωραίων Τεχνών, τών ’Ελευθέρων 
Τεχνών, τής Μηχανικής και τής Ναυπηγίας, τής ’Η
λεκτρικής και όρυκτολογικής μηχανικής, τής Μεταλλουρ
γικής μηχανικής, τής Μεταλλουργίας, τής Γεωργίας, 
τής κηπουρικής, τών διακοσμητικών τεχνών,, τών χημι
κών βιομηχανιών, τής κοινωνικής οικονομίας, τής γυ
ναικείας εργασίας, τοΰ αθλητισμού, τής φυσικής αγωγής 
κτλ, Είς εκατόν εϊκοσιν έξ ανέρχονται τά διάφορα τμή
ματα τής Έκθέσεως.·

TO SALON
(Άνταπόκρισις «Πινακοθήκης»),

ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 8 ’Ιουνίου 1908.
Μολονότι οΐ Παρισινοί συνηθισμένοι πλέον εις τά; 

μεγάλας απολαύσεις τής τέχνης και τα άπειρα αριστουρ
γήματα ευρίσκουν δτι τό εφετινόν Salon δεν παρου
σιάζει,τήν δύναμιν, τήν οποίαν περιμένουν, ότι δέν. εχει 
πολλάς νέας ’ιδέας και αριστουργήματα και ολίγον έλειψε 
νά μή δοθή ή medaille d’honneur, διότι, δέν εΰρί- 
οκετο έργον αξιον αυτής, έν τούτοι; είς έμέ, ήτις τό 
πρώτον είσήλθον εις τό πλήρες ά'ίγλης Grand Palais 
ή έντύπωσις, τήν όποιαν πρρυξένησεν, υπήρξε μία άπό 
τάς ψυχικά; έκεΐνας συγκινήσεις, τάς όποιας μόνον ή 
τέχνη δύναται νά προξενήση. ‘Αφίνω τά έργα τής γλυ
πτικής,τα όποια έν μέσφ τοΰ άπλετου φωτός τής μεγα
λοπρεπούς αυλής παρουσιάζουν κήπον, τοΰ όποιου τά 
δένδρα και τα άνθη εινε μαρμάρινα και ή ευωδία, ή 
λεπτή αύρα τοΰ Σηκουάνα, οστις ολίγα βήματα μακράν 
στολίζει τήν μεγάλην πρωτεύουσαν, άφίνω τόν Barrail 
Boucher, Char pentier, Minaire, τόν Mercie,οϊτινες διά 
τής μεγάλης τέχνης των επισύρουν τόν θαυμασμόν δλου 
τοϋ κόσμου, άφίνω τας galeries μέ τα θαυμάσια pa
stels τον, τάς μεγαλοπρεπείς κλίμακας, τήν κίνησιν,τόν 
ενθουσιασμόν, καί γράφω μόνον διά τά έργα τά έπι- 
σύραντα τήν προσοχήν τών καλλιτεχνών, τών κριτικών 
και δλου τοΰ δημοσίου. "Εξοχος ή είκών τοϋ μεγάλου σο

σιαλισμού Henri Rochefort υπό τοΰ Marcel Bas- 
chel, είς τήν όποιαν έδόθη ή medaille d’honneur, 
διότι πραγματικώς ό καλλιτέχνης ένεφύσησε τήν ζωήν 
είς τόν πίνακα τούτον, και ό Rochefort εινε έτοιμος 
ν' άνοιξη το στόμα,νά όμιλήση, νά ένθουσιάση,νά είρω- 
νευθη, νά συμβουλεύση . , . διότι δ άι αί εκφράσεις 
ζωγραφίζονται έπι τοϋ σοβαρού προσώπου του.

Le chant du depart τοΰ Detaille. Ό μέγας γάλ- 
λος. Ακαδημαϊκός μας παρουσιάζει Sv ύπέροχον έργον 
δυνάμεως καί ένθουσιασμοϋ, καί οί συμπατριώταί του 
ένώπιον τοΰ έργου τούτου είς τήν κεντρικήν αίθουσαν 
τοϋ Grand Palais πέμπουν ένα παλμόν αγάπης καί 
λατρείας πρός τόν καλλιτέχνην, οστις δέν παύει άπαθα- 
νατίζων τόν στρατιώτην τής Πατρίδος του . . . Οί κρι
τικοί λέγουν δτι δ Detaille διά τοΰ έργου τούτου ήναγ- 
καλίσθη τήν δόξαν.

La musique υπό τοΰ Jean Paul Laurens. Ό 
Beethoven εις τό μέσον, τόν όποιον ό Laurens παρου
σιάζει, ώ; τόν Θεόν τής μουσικής και πέριξ αυτού άλ- 
ληγόρικώς έκτυλίσσιται δλον τό έργον καί ή ζωή τοΰ 
καλλιτέχνου.... καί τέλος ή φαντασία καί τό μουσικόν 
πνεύμα χάνεται είς τό άπειρον ενός γαλανού Ούρανοΰ...

Les fumees υπό τοΰ Paul Anlin. Τό έργον τοΰ νέον 
τούτου ζωγράφου είνε πλήρες γλυκυτάτων χρωμάτων, 
αισθήματος καί άληθείας.

La cha.iison.de la grand’Route ύπό Jules Adler. 
Νέος επίσης ζωγράφος, μέ νέα χρώματα, νέαν κίνη- 
σιν, νέαν τέχνην, νέαν ζωήν. Τό έργον τούτο έκίνησεν 
Ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου.

Les petits Goelands ύπό τής κυρίας Demont-Brelon, 
ήτις κατ’ έξσχήν άγαπα. νά ζωγραφίζη τήν θάλασσαν 
καί τα ήσυχα κύματά της, τα όποια πλουτίζει μέ τ’ 
απαλά σώματα μικρών παιδιών.

L'elude ύπό τοΰ περίφημου Henri Marlin. To 
μεγαλοπρεπές τούτο έργον έχει άγοράση ή γαλλική κυ- 
βέρνησις δια μίαν αίθουσαν τής’Ακαδημίας (Sorbonne) 
και παριστή τόν Anatole Trance έν μέσφ τών όπα- 
δών του διδάτκονια είς μίαν σκιερόν γωνίαν τοϋ Lw- 

xembourg.
Τά τοπία τοϋ Guillement, τοΰ Harpignie, και 

τοΰ Cagliari ώς πάντοτε πλήρη ποιήσεως καί ιδανικών 
γραμμών καί χρωμάτων διακρίνεται «Le soir» τοΰ 
Guillement, οστις διεφιλονίκησε τήν medaille d’hon
neur.

L’abandonnie τοΰ Jules Lefevre. Μία κόρη στη
ρίζεται έφ’ ενός δένδρου μέ τό βλέμμα εις τό άπειρον 
καί πλήρες μελαγχολία; καί λύπη;. Οί κριτικοί λέγουν 
«Jules Lefevre avec Γ abandonnee» reste toujours 
le beau ma’ilre que vous save;·

La nymphe Echo καί au bord du lac. Αύο αρι
στουργήματα’ χρώματα άληθινά, έκφρασι; θεία, αί
σθημα άπειρον. Ό Gilinier ή μέρη τή ημέρα κατατάσ
σεται μεταξύ τών προσφιλών είς τούς γάλλους ζω
γράφων.' \

Θαυμάσιου τό τρίπτυχον τοΰ aoyer. Au bord de la 
mer... Πέντε χωρικά παιδάκια τής Βρεττάνης κάθηνται 
έξωθεν τής οικία; των. καί βλέπουν έκεΐ κατά τήν 
θάλασσαν μέ λύπην πτωχά μικρά αναμένουν τόν 
πατέρα των... Ή έκφρασι; είνε συγκινητικωτάτη καί 
τα χρώματα ωραιότατα,

L’arrivee a la piazza τοΰ Henrico Zo.'O ’Ισπα
νός ζωγράφος μα; δίδει πραγματικά τα χρώματα καί 
τό φώς τή; Πατρίδος του.

Le miroir καί courtisanes τοϋ Rochegrosse ωραιό
τατα καί πολύ έπαινεθέντα,

Αί προσωπογραφία» τών μεγάλων Cormon, Bonnat 
καί Riviere ώς πάντοτε πλήρεις ζωής καί έκφράσεως 
αληθούς.

"Επειτα μεταξύ τών 5000 έργων θαυμάζει κανείς 
τα δυνατά έργα τής δος Helene Dufuu, Joseph Hail 

τοΰ Θεοδώρου Ράλλη,τοϋ Μαθιοπούλου, τοΰ~ Paul 
Flandr in,τήν Medure τοΰ Pinchart, «Les paysans 
Espagnols» τοϋ D'Etcheverry, καί τά τρία θύματα 
τής κακίας καί τοΰ άλκολιομοΰ τοΰ ’Αμερικανού Max 
Cameron, οτερ θεωρείται εν τών ωραιότερων έργων 
τοΰ Salon.

Οΰτω διέρχεται τις τάς 43 αίθουσας τοΰ Palais καί 
είς δλας ευρίσκει εν έργον, μίαν, γραμμήν,μίαν έκφρα- 
σιν, ή όποια θά τοΰ κίνηση τόν θαυιιασμον καί τήν 2α- 
τρείαν πρός τήν Τέχνην.

Ζόφος

*
Είς τό έγκριτον περιοδικόν τοΰ Μιλάνου «Poesia», 

τήν διεθνή ποιητικήν έπιθεώρησιν,ήν διευθύνει ό διακε
κριμένος ποιητής κ. Marinelt, έδημοσιεΰθη μετάφρα- 
σις 'είς τήν Γαλλικήν τοΰ «Τριπτύγου», πεζού ποιήμα
τος τοΰ ήμετέρου διευθυντοΰ κ. J. Κάλογεροπούλου, 
Τό αύτό περιοδικόν έδημοσιευσε κρίσιν καί περί τών 
άλλων έργων αύτοΰ, ήτις κατά μετάφρασιν έκ τής ‘Ιτα
λικής έχει ώς εξής ;

t’O κ. A- I. Καλογερόπουλος, τόϋ όποιου εν πεζόν 
ποίημα έδημοσιεύσαβ,εν έν τιβ προηγουμένφ τεύχει είνε 
εις τών δημοτικωτέρων έν Έλλάδι διηγηματογράφων. 
Νεώτατος άφόσιωθεις είς τά γράμματα, καθεΐξεν ένω- 
ρίς περίβλεπτον θέσιν διά τών συγγραφών του. Τά «Δ ι- 
ηγ ή μ ατ ά» του, αί «’Εντυπώσεις τής ζωής», 
αί « Σ ε λ ί δ ε ς ο του-είνε σειρά ψυχολογικών διηγημά
των, ατινα ένεπνεύσθη έκ τοΰ κοινωνικού βίου, Είς τούς 
ανωτέρω τρεις τόμους κατέδειξεν ολα τά χαρίσματα 
ενός δοκίμου συγγραφέως. Ή περιγραφικότης είνε χα- 
ρίεσοα, ή έξεικόνισις τών ανθρωπίνων αισθημάτων 
ζωηρά, ή τέχνη απλή, άλλ’ ειλικρινής. 'Όλα 'τά πάθη 
τής ζωής έξελίοσονται εις σελίδας παλλομένας,ζωντανός. 
Είς τά«Φύλλα ημερολογίου^ ώς έν καλειδοσκοπίφ άντι- 
παρέρχονται έπεισόδια καί έντυπώσιις τής καθημερι
νής ζωής, έκ τών όποιων ό συγγραφεύς συνάγει ένδια- 
φέροντα συμπεράσματα Εσχάτως έξέδωκε τα «’Ανά
γλυφα·» είς τά όποια άναδείκνυται ψυχολόγος καί καλλι
τέχνης. Είς γραμμάς λεπτοτάτη; παρατηρήοεως, άλλά 
καί δυνάμεως άναπαριοτή όλόκληρον κόσμον καί φθάνει 
μέχρι τού ’Ιδεώδους, χωρίς νά παρορή τήν Πραγματι
κότητα. Διά τό φιλολογικόν έργον τοΰ κ. Δ. Καλογερο- 
ποΰλου τελευταίως έγένετο ευρύς λόγος καί είς Ευρω
παϊκά περιοδικά».

★

Είς τόν «Mercure de France» ό κ. Φιλέας Λεμ- 
πέγκ έδημοσιευσε μελέτην περί τών νεοελληνικών έρ
γων, έν ή αναγράφει τά εξής περί τών έργων τοΰ κ. Δ, 
Κάλογεροπούλου :

«Avec Μ. Kalogeropoulos, dont l’oeuvre dejd con
siderable embrasse une dizaine de volumes, nous 
nous trouvons moins dans la realite directe de la 
vie que dans son interpretation meme. Dans ecs 
Contes, dans ses Impressions de Vie, dans ses Pages 
de Journal, dans ses r6cents Bas-Reliefs, dans les 
delica's. poemes en prose de Chrysanthemcs, 81. 
Kalogeropoulos dime et. songc, adore et chante, 
regarde et juoit, ivre de chaque fleur rencontree, 
com me le papillon dans la pr irie ou le sol/eil 
ruisselle. Nulle part mieux que ehez lui ne s’allie 
la purete antique ά Γelegance moderne, et la lan
gue dont il se serl porle en elle-meme. les eara- 
ctrristiques de ce grand souci de mesure. De tons 
ses livres, e’est Chrysanlheme que je prefere pour le 
raccourci lumineux de chaque piece, et e’est de 
Catulle Mendes que je songe en fermant le li
vre».. . .

★

Ανεγνώσθη έν τιβ Πανεπιστημίφ ή κρίσις τον 
Σουτσείου διαγωνίσματος »περί τών'Ιδεών τοΰ Πλάτω- 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

νο(»· Ό διαγωνισμός διεξάγεται πέμπτην φοράν, ίίπαξ 
δέ μέχρι ίούδε άπενεμήθη βραβεϊον. Κριταί ήσαν οί 
κ. κ. Μιστριώτης, Βερναρδάκης καί Εύάγγελίδης, ειση
γητής. Έβραβεύθη <5 σχολάρχης κ.Λογοθέτης, λαβών τό 
χιλιόδραχμον γέρας, άπορριφθέντων δύο άλλων έργων

★

Διά τόν τελικόν αγώνα τού ’Αβερώφείου διαγωνί
σματος τής Καλλιτεχνικής σχολής προεκβίθηοαν έκ τών 
14 μαθητών τής ζωγραφικής οί ’Αργυρός, Δήμας, 
Καντζίκης, Μποζιάνης,Παπάζογλου; καί Τριανταφυλλί- 
δης. Ό τελικός άγών ήρχιοε τή. 22 Μα'ίου μέ θέμα 
αθλητικόν σώμα γυμνόν έκ τοΰ φυσικού.

' ί
Ό Γάλλος ζωγράφος Στένεϊλ έπεσε θύμα άγριας 

δολοφονίας έν Παρισίοις’ εύρέθη νεκρός έν τφ δωματίφ 
του μέ τάς χεΐρας δεδεμένας καί σχοινίον περί τόν τρά
χηλον, πλησίον δέ έπίσής νέκρα ή πενθερά του. Είς τήν 
δολοφονίαν ένέχεται μία γυνή, ήτις έχρηοίμευσεν ώς 
μοδέλον του. Οί δολοφόνοι άφήρεααν ολα τα καλλιτε
χνήματα καί χρήματα τοΰ ζωγράφου. Ό Στένεϊλ ήτο 
56 ετών. Ήσχολεΐτο εις προσωπογραφίας καί πολλά- 
κις έβραβεύθυσαν θαυμάσια έργα του. Τφ 1889 ήξιώθη 
τοΰ παρασήμου τής λεγεώνος τής Τιμής.

Άπέθανεν ό Γάλλος Ακαδημαϊκός Gaston Boissier, 
έν ήλικίφ 85 έτών’ υπήρξε καθηγητής τήν ρητορικής έν 
τφ λυκείφ Κάρολομάγνου, θανόντος τοΰ Ρενάν, έγένετο 
διευθυντής τοΰ Κολεγίου τή; Γαλλίας. Ό Boissier έδη- 
μοσίευσε πολλά έργα,έν οίς καί τα έξής·,«'Ο Κικέρων καί 
οί φίλοι του» , «Ρώμη καί Πομπηία», «Όράτιος καί 
Βιργίλιος», τό «Μουσεϊον τοϋ 'Αγίου Γερμανού», ή 
«Κυρία Σεβινιέ», Ήτο ’Ακαδημαϊκός άπό του 1876, 
διαδεχθείς τόν Πατέν.

*
Ό δήμος τής Γουέλμα έν τφ διαμερίσματι τή; Κων- 

σταν(ίνης έν ’Αλγερία έσχε τήν εύτυχή έμπνευοιν να 
άνιδρύση τό κατερείπωμένον άρχαϊον Θέατρον τοΰ Κα
λάμου ,τό όποιον ήκμαζε μεγάλως έπί Βαλεντινιανοϋ κμτα 
τόν τέταρτον αιώνα μ. X. Ή άνίδρυοις έγένετο κοινή 
είσφορή. καί βοηθούοης τή; Γαλλικής Κυβερνήσεως, οί. 
δ’ έπιμεληθέντε; ταύτην έσεβάοθησαν πάσας τάς λεπτο
μέρειας τών έρειπίων.Τά εγκαίνιά του έγένοντο έπισήμως 
παρασταθέντων ύπό τοΰ θιάσου Σιλβαίν; τής ’Αττάλειας, 
τής Ήλεκτρα;, τής Φαίδρα; καί τού Σαούλ.

★

’Εκηρύχθη ή λήξις τής Καλλιτεχνικής ‘Εκθέσεως 
τής Έλλ. Καλλιτεχνικής ’Εταιρείας. Ό κ. Ζερβαυδά- 
κης ήγόρασε τήν τελευταίαν ημέραν δύο έργα τού ζω
γράφου κ. Ε. Θωμοπούλου, ό δέ κ. ’Ιακωβίδη; τήν 
«’Απαγωγήν» τού κ. Άριοτέως καί ό κ. ’Εμπειρικός 
τόν «Παιδικόν όμιλον» τοΰ κ. Σαββίδου άντί 1000 δρ 
Τήν "Εκθεσιν έπεσκέφθηοαν έπί πληρωμή 1800 άτομα.

Ό Δ' Άννούντζιο’ προετοιμάζει δύο νέα έργα. ’Έν 
μυθιστόρημα, τήν «Τρελλή μάνα» καί έν δραμα, τα 
«’Αμάραντα». Διά δέ τάς ίορτάς τής δΟετηρίδος τοΰ 
βασιλείου τής ‘Ιταλίας έίοιμάζει τριλογίαν ή μία τρα
γωδία θ’ άναφέρηται εις τάς άρχάς τής δράοεοίς έν 
Ρώμη μέ· ήρωας τούς ίδρυτάς τής έπταλόφου, ή δευ- 
τέρα είς τήν εποχήν τής Δημοκρατίας μέ Γράκχους ή 
Αννίβαν καί ή τρίτη εΐ; τήν εποχήν τής αυτοκρατορίας 
μέ τόν Νέρωνα,

★

Άπέθανεν είς τών δημοφιλεοτέρων δραματικών συγ
γραφέων τής Γερμανία; <5 Άδόλφος Λαρόνζ, ού ή 
εβδομηκοστή έπέτειος τών γενεθλίων έωρτάοθη έοχά- 
τως μεγαλοπρεπώς έν Γερμανία. Ήτο κατ’ άρχάς μου
σικός, έπειτα δημοσιογράφος, διευθυντής θεάτρου έν 
Βερολίνφ.
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“Ent iff εκατοστή έπετείψ ano τον ΰανάτου tov 
Βέλγου μουσικοδιδάσκαλον Grelry διοργανοννται έν 
Λιέγν) έορταί^ δι* ας. τό Δημοτικόν Σνμβονλιον έψή- 
γίσε 17 βΟΟ φράγκα,

★

*0 κ. Γεωργαντής εργάζεται τον Απελπισμένη' 
αγολμα πολύ πρωτότυπον εις τό &έμα και τάς γ^αμμάς 
Θέλει να . ονμβολίση τον καλλιτέχνην έν τη ονγχρόνω 
•Ελλάδι.

★

Άπέ&ανεν έν Παρισίοις εις των μεγαλειτέρων συγ
χρόνων ποιητών της Γαλλίας, ό ακαδημαϊκός Φραγκί
σκος Κοππέ. Πασχών από πενταετίας έκ φΌίσεως αννε- 
κρατεϊτο έν τη ζώη διά των μητρικών φροντίδων τής 
αγάμου αδελφής τον, ής ό προ έβδομάδος θάνατος έπή- 
νεγκε και τον ιδικόν του, Τό ποιητικόν εργον του Κοππέ 
και πλούσιον είτε καί εκλεκτόν. Οί στίχοι τον πάλλον- 
ται από αϊο&ημα καί ζωήν, τά δέ δράματα αύιού εσχον 
επιζήλους επιτυχίας. Εις τόν φιλολογικόν κόσμον ένε- 
φανίο&η τφ 1§63 με ενα τόμον ((Σύγχρονος Παρνασ
σός». Γνωστότερα έργα τον εινε^ οί <ΓΓαπειν<οί», ό «Ό- 
λιβιέ», τό «Κόκκινο τετράδιονα, ή «/Εξόριστος», οί 
({Μήνες» /ό«/Νάυαγός», Διηγήματα ειςπεζόν μ/Ολόκληρος 
νεότηςχκλπ, !>Εκ τών θεατρικών έργων, ό Διαβάτης 9 οί 
Δύο Πόνοι^όΣεβερος Τορέλλης,ό Βαρβιτοποιός τής Κρε- 
μόύης, Διά τό Στέμμα, άτινα καί έχουν μεταφραστή 
εις την ελληνικήν,

Έκληροδότησεν είς τό Γαλλικόν Ίνστιτούτον την υπό 
τον Δελαπλάνς φιλοτεχνη&εϊσαν μαρμαρίνήν προτομήν 
του. Εις τό μουσέϊον. Καρναβαλέ τό άγαλμάτιόν του, 
εργον του Μολλίνη.

*0 αποβανων Ιατρός Π. Κοσκορόζης, &φηκε 20,000 
δρ. είς τό Πανεπιστήμιον ι'να κατά πενταετίαν τελείται 
διαγώνισμα εχον θέμα έκ τής. *Ελληνικής Ιστορίας.

*
'Η φιλοσοφική Σχολή του ήμετέρον /Εθνικού Πανε

πιστημίου προεκήρνξε διαγωνισμόν διά τρεις θέσεις επι
μελητών Μουσείων δια τάς επαρχίας9 τελεσ&ησόμενον 
τόν προσεχή 'Οκτώβριον.

★

Διά τάς επί τή 50ετηρίδι τής άνακηρύξεως τής Ιτα
λίας εις βασίλειον εκθέσεις και συνέδρια- κατηρτίοθη 
επιτροπή έκ τών κ. κ. Μπασιά, Καββαδία, Λάμπρον, 
Καμποΰρογλου, Μερλοπούλου και Μαζαρακη, ήτις #α 
κανονίση τά τής συμμετοχής τής * Ελλάδος.

Διηλθεν έξ Αθηνών προς έπίσκε-ψιν τών άρχαιοτή- 
των ό κ. Fr. Sargent, πρόεδροςτής έν Ν, Ύόρκη 
Ακαδημίας των Δραματικών τεχνών,

★

Έν Παρισίοις έδόθη είς τδ Odeon υπέρ τοΰ οίκον 
τών οπονδαοτών τών Παρισίων, δ «Σωκράτης ·> έμμε
τρον εργον τον Ch. Riihet καθηγητοϋ τον Πανεπιστη
μίου.

Έν τφ Ώδείω ’Αθηνών έλαβον εφέτος διπλώματα; 
Βαθύχορδου ό κ. I. Τζονμάνης, μονωδίας Μ. Ξαν- 
θάκη καί Σ. Κορωναίου, κλειδοκύμβαλού Μ. Μελετο- 
πούλου, Ε, Λουτράρη, Μ. Ηοαία και Αγλ. ΕΙααϊα. 
Εύθναύλου Δ. Λαλάκος,

Πρωτότυπος οννανλία ήγγέλθη διά την αίθουσαν τον 
’Ωδείου άπδ τον έκ Ρωσσίας παρεπιδημούντο έδώ μου
σικοσυνθέτην κ. Μανώλην Καλομοίρης. Ή άπολαυ 
στικότης τής συναυλίας οφείλεται εις τδ έξωφρενικδν 
πρόγραμμα. Οί μαλλιαροί αφού ώργίασαν είς την φι
λολογίαν, «έβαλαν χερικό» καί είς την μονσικήν.’Ανέ- 
λαβεν ό κύριος αυτός νά μελοποίηση στίχους μαλλιαρούς 
καί νά μεταβάπτιση τούς μονσικούς ορούς κατά τδν α
στειότερου τρόπον.Τδ πρόγραμμα τής βραδιάς. ( —εσπε
ρίδας) περιέχει τα εξής·. Πρωτοβάρεμα (=Prellldio), 
διπλόφονγγα σε εφτά φωνές για δυδ πιάνα, μενονέτα καί 
πατινάδες, ρωμέϊκη σουίτα αφιερωμένη «στδν Δάσκαλο 
τής Ρωμιοσύνης Ψυχάρη», βόλεμα, χωρατό, διαλαλη- 
ταδες καί διάφορα αλλα χορταρικά. Ή συναυλία αυτή 
επικαίρως θά έδίδετο ιιέ τά κννικά καύματα, αν μή ή 
διεύθυνσις τού ’Ωδείου μόλις έπληροφορή&η τδ πραξι
κόπημα έπέβαλλεν είς τδν κ. Καλομοίρην νά διορθώση 
,τας κωμ,ικάς εκφράσεις τού προγράμματος του καί οΰτω 
ή οννανλία έναυάγησε.

¥
Άνεγνώσθη τή 8 ’Ιουνίου έν τφ Πανεπιστημίφ νπδ 

τον είσηγητοΰ κ. Πολίτου ή κρίσις τον Παντελιδείον 
δραματικού διαγωνίσμαιο;,

Είς τδν διαγωνισμόν υπεβλήθη σαν 58 έργα, ' ήτοι ό 
αριθμός ύπερέβη πάντας τούς μέχρι τονδε δραματικούς 
διαγωνισμούς'. Έκ τών έργων, 4 άπεκλείσθησαν ώς μή 
πληροΐντα τούς δρονς τής ανωνυμίας, έν οΐς καί τδ 
«Φασγά» διότι σνντομώτατον απόσπασμα- έδημ-οσιεύθη 
εις την «Πινακοθήκην» πέρυσι. 4 κωμωδίαι νπεβλή- 
θησαν, άνάξιαι λόγον. 12 δράματα έκρίθησαν άτεχνό- 
τατα, 13 κάπως υποφερτά,καί 23 έχοντα άρετάς ατινα 
και έκρινεν ή έπιτροπή, Έκ τούτων ανώτερα εϊνε 
τά φέροντα τάς έπιγραφάς ; 1) "Οταν πρέπει (έχον ό-
μοΐαν ύπό&εσιν πρδς τδ «Ξημερώνει») 2) «Πενδ ευγε
νικός» (τής ουνεργάτιδος μας Lalo de Castro. 3)11ρο τής 
‘Αλαμάνας (μέ νπό&εσιν τδν έρωτα τον Διάκον). 4). 

Δεν.ινα. 5). Εως πότε (εργον τού κ, Καξαντξάκη, γρα- 
φεν επι τή βασει τών Κρητικών γάμων τού λϊαμπελίον, 
6), Το καταραμένον περιδέραιον (δραματοποίησις αρ
χαίου μύϋου κατά τδν δραματικόν τρόπον τοΰ Μαίτερ- 
λιγκ. 7). Ό βρυκόλακας (κατά τδ δημώδες άσμα τοΰ 
νεκρού αδελφού). 8). Αρσινόη, 3). Οί ανέραστοι και 
10). Κοομος και ήμίκοσμος (δι* ου ηθογραφείται . ή 
Ρωσσική κοινωνία). Ή έπιτροπή έμοίρμσε τδ πρώτον 
βραβεΐον εις τα έργα; «Κόσμος καί ήμίκοσμος» ον 
σνγγραφενς ό κ Μιλτιάδης ’Ιωσήφ καί τής « ’Αρσινόης» 
οπερ εγραψεν ό κ. Θ, Θωμάς, βραβεν&εϊς καί κατά 
τδν πρώτον Παντελίδειον διαγωνισμόν. Τδ β' βραβεΐον 
εδο&η εις τον «βρυκολοκα», ον ό ποιητής μένει ανώ
νυμος και έπαινος είς τα έργα ;«Καταραμένον περιδέ- 
ραιον», «’Έως πότε», «Δενίνα» και οί «’Ανέραστοι».

Ό έν τφ Πανεπιστημίφ καθηγητής τής Φυσιολογίας 
κ. Ρήγας Γ- ικολαίδης έν Πανεπιστημιακή παραδόσει 
διά μακρών ώμίλησε, άναπτύσοων τδ θέμα περί λαλιάς, 
περί τοΰ γλωσσικού ζητήματος ημών άπδ φυσιολογικής 
απόφεως. Έκήρνξεν ώς νόσον άπαισίαν τόν μαλλιαρι
σμόν, έχαρακτήρισε τήν γλώσσαν τών μαλλιαρών ώς 
προϊόν τής μάλλον άναναπτύκτου μερίδος τού “Εθνους 
και ως επιβλαβή έθνικώς, .διότι θέτονσα είς αχρηστίαν 
λεξεις,θετει εις αχρηστίαν καί πληθνν ιδεών καί συνεπώς 
τείνει είς όπισ&οδρόμησιν.

Είς τήν Ν. ‘ίόρκην συνελήφ&η ό κ. Ονΐλλιαμ Κλώ- 
ζεν ό όποιος, θεωρείται ώς ό μεγαλείτερος μεσίτης καλ
λιτεχνικών πινάκων. Συνελήφθη δέ διότι έξηπάτηοε 
τδν κ. Ούίλλιαμ 'Έβανς τδν μεγαλείτερον' συλλέκτην 
πινάκων ζωγραφικής, πωλήσας είς αύτδν ώς γνήσια 
έργα τοΰ Ίνές καί τού Βυάν πίνακας, όί όποιοι ήσαν 
αντίγραφα πινάκων τών έν λόγφ ζωγράφων.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Ό έν Παρισίοις κ. Θεόδωρος Σπάθης ιιετά λαμ
πρός σπουδάς εις τδ Conservatoire τών Παρισίων έξ 
ον άπεφοίτησε πρδ διετίας τυχών τών καλλίτερων βαθ
μών ,ένεφανίοθη την 18 Μα'ί'ου δια πρώτην φοράν 
είς τδ κοινδν τών Παρισίων παίξας εΐς τδν salle Goveau, 
τή συνοδεία ορχήστρας τα μέλη concert τοΰBeethoven, 
τδ concert mi b τοΰ Mozart και τδ τοϋ Max Bruch· 
Ό καλλιτέχνης μας ένεϋουσίασε ■ δ άκροατήριόν του, 
παίξας μετά τής δυνάμεως κα'ι γλυκύτητος, ή όποια τδν 
χαρακτηρίζει καί περί τής όποιας άλλως έγραψαν δλοι οί 
κριτικοί τών Παρισίων, κατατάσσοντες αύτδν μεταξύ τών 
μεγάλων τετραχορδιστών τής έποχής μας,

♦

Είς τδ ‘Ωδεΐον Λότνερ έδόθη εαρινή συναυλία,καθ’ 
ήν χορδς ώδικδς έξ 80 μαθητών καί μαθητριών έψαλ- 
λεν αρμονικώτατα τδ «2Vίκητήριον ασμα τής Μαριάμ» 
τοΰ Σονμπερτ, με υψίφωνον τήν δεσπ; Έρ. Άιαστα- 
σιάδου, Τσιγγάνικα τραγούδια τοϋ Μπράμς μέ όξύφω- 
νον τδν κ. Βενιζέλον καί τδ Αλληλούια έκ τοϋ όρα- 
τορίου «Μεσαίας)) τοϋ Χαϊνδελ. Τά άσματα ταϋτα θά 
εκαμνον μεγαλειτέραν έτι έντύπωσιν, άν συνοδεύοντο 
υπϋ ορχήστρας. Ούχ ήττον, έξετελέσθησαν μέ πολλήν 
έπιμέλειαν και ήρεσάν πολύ.

Ό Ναός ποϋ Άγιον Άνδρέο.ν 
ού τδν θεμέλιον έθηκεν έν Πάτραις ό Βασιλεύς

Άπέθανεν εΐς Βρυξέλλας ό άνδριαντοποιδς Jef Lam- 
beaux.

Ό Lambeaux εγεννήθη εΐς Άμβέρσην τεβ 1852, 
ένωρίτατα δέ έπεδόθη εΐς τήν τέχνην, είς ήν άφοσιώθη 
ολαις δυνάμεσι.

★

‘Εν τφ Ώδείφ έδόθη απογευματινή έξ ολοκλήρου 
αφιερωμένη εΐς τήν έθνικήν μουσικήν, ήτοι εις τήν εκ
κλησιαστικήν Βυζαντινήν καί εις τά δημώδη Άσματά. 
Τά ωραιότερα εκκλησιαστικά μέλη, έν οίς καί τδ ύπέ- 
ροχον <ΤΉδη βάπτεται κάλαμος)) ’Ιακώβου τοΰ πρωτο
ψάλτου έψαλαν οί μαθηταί τής Βυζ. μουσικής ύπδ τήν 
διενθυνσιν τοϋ κ,Ψαχου ,ό δέ χορδς τοϋ ‘Ωδείου έψαλ- 
λεν ασματα άκρϊβώς όπως ψάλλονται εις τά μέρη οπού 
έδημιουργήθησαν, χωρίς να ποικιλθώοι μέ νεωτέρας 
έναρμονίσεις,

ΘΕΑΤΡΑ

Ή θεατρική κίνησις εφέτος προμηνύεται ζωηρά. 
Εΐς τήν «Ν. Σκηνήν» έπανελήφθησαν περυσινά έργα, 
δσχ έσημείωσαν επιτυχίαν, προσέθηκε. δέ εΐς· αύτά 
καί τάς ίδικάς της περυσινάς επιτυχίας ή δ. Κοτο- 

'πούλη; ήτις καί πάλιν ένεφανίσθη ώς κοκότα εις 
,τήν «Κυρίαν τοϋ Μαξίμ» καί συνεκλόνισε μέ τάς εκ- 
νευριστικάς σκηνάς τοϋ «Κλέπτου». Δύο νέα έργα 
δοθέντα, δ «Χωροφύλαξ Θανάσης» καί ό «Παράδει
σος» παρεσύρθησαν εΐς τήν λήθην. Ό θίασος έδωσε 
μέ επιτυχίαν τήν «Μαμα-Κολυμπρί», ή όποια οΰτε . 
εποικοδομητική εΐνε, άλλ’ ούτε καί ανήθικος.

Τδ νέον θέατρον «Πανελλήνιον» ένεκαινιάσθη ατυ- 
χώς μέ· τήν ανήθικου κωμωδίαν «Γιά ν’ αγαπηθή». 
Ευτυχώς ό θίασος, δστις άλλως τε εΐνε έκ τών τε
λειότερου κατηρτισμένων, ηννόησε τδ σφαλμα του 
καί άπεκήρυξε τδ έργον τοΰτο, καί εύθυς κατόπιν ε- 
δωκε τδν «Σέρλοκ Χολμς» κατά δραματοποίησιν τοΰ 
Δεκουρσέλ έκ τοΰ δμωνύμου μυθιστορήματος τοΰ 
Κόναν Ντόϋλ. Τδ έργον στερείται φιλολογικής άξίας, 
έχει δμως πολύ ενδιαφέρον διά τήν κινηματογραφικήν 
γοργότητα τών σκηνών,τά άπρόοπτα, επεισόδια κατα 
τά όποια θριαμβεύει ό ύπέροχος τύπος τοΰ Σέρ
λοκ Χδλμς, τοΰ όποιου ή στωϊκή ψυχραιμία καί 
δαιμόνια άντίληψις τδν καθιστοΰν ηρώα αληθινόν.Εΐς 
τδ έργον αύτδ άναδεικνύεται σχεδόν τέλειος δ κ. Κα
λογερικός ενσαρκωθείς τδ δύσκολον μέρος τοΰ πρω- 
ταγωνιστοϋ. Άλλά καί ό κ. Ραυτόπουλο; ώς καθη
γητής Μοριάρτυ έπαιξε θαυμάσια. Ή κ. Κυβέλη Ά- 
δριανοΰ δέν συμμετέσχεν ατυχώς ίνα ή άρμονικωτερα 
έν τώ συνόλω ή έκτέλεσις. - "

Τδ θέατρον τής Νεαπόλεως είς τδ οποίον πρωτα
γωνιστούν ή κ. Λοράνδου καί οί κ. κ. Σταυρόπουλος 
καί Λαζαρίδης καί τδ «Βαριετέ» μέ τήν κ. Λουκίαν 
Τίβερη καί τδν κ- Κοτοπούλη^, δέν άοέσκονται εΐς 
τά έλευθεριάζοντα έργα. Εΐς τά θέατρα αΰτα δεν 
διατρέχει κανένα κίνδυνον ή ηθική, άν υπολείπεται δε' 
ή έκτέλεσις ύπάρχει τδ κέρδος τής έκλεκτικότητος 
τών έργων, οία ή «Πατρϊς» καί ή «Μάγισσα» . τοΰ 
Σαρδοϋ, ή «Οικογένεια Φουρσαμπώ» τοΰ Ώζιέ, ή 
«Αστυνομία» τοΰ Μαρς κ.λ.π.

Εΐς ’ τδ «Σύνταγμα» τδ , ζεΰγος Νίκα, τδ λίαν 
συμπαθές, έφέτος ηύτύχησε νά συνεργασθή 
μέ τδν ίκανώτατον σκηνοθέτην κ. Θ. Οικονόμου· 
Γεγονός άπετέλεσε θεατρικόν ή αναβίβασις δια πρώ
την φοράν άπδ 'Ελλ. σκηνής τής «Σαλώμης».Τοΰ 
έκφύλου ποιητοΰ Όσκαρ Ούάϊλδ τδ φρικιαστικδν έρ
γον μέ τήν άποτρόπαιον αποκεφάλισιν έκαμε βαθεϊαν 
αΐσθησιν. Ό ποιητής άπεμακρύνθη τής παραδόσεως 
διά νά 'δυνηθή νά έκχύση δλην τήν ακολασίαν τών 

σαρκικών αισθημάτων καί παρουσιάζει την Σαλώ- 
μην Μαινάδα λυσσώσαν έξ έρωτος . ύλιστικοΰ, την 
μ,ητέρα της μέ τίγρεως ένσιικτα καί τδ* . Ηρώδη 
«λεγόμενον άπδ ατμούς τοΰ οίνου καί όρμας ζωώ
δεις. Ή έκτέλεσις ύπήρξε καλή, άν και είς τδ έργον 
αύτδ παρομαρτοΰσι πολλαι δυσχέρειαι είς τήν άπό- 
δοσιν παθών έξόχως τραγικών. Ό κ. Φύρστ είχε 
στιγμάς δραματικής έξάρσεως μεγάλας’.1 ό κ. Τρί
χας ώς Ίωχανάαν παρενόησε τδν χαρακτήρα τοΰ 
προφήτου’ ή κ· Νίκα κατέβαλεν δλας τάς προσπά
θειας της δπως συγκράτηση εύπροσώπως τδν βαρυν 
ρόλον τής Σαλώμης, δν ύποδύονται αΐ μεγαλείτεραι 
καλλιτέχνιδες έν Ευρώπη. Ή μετάφράσις ομαλή, 
άλλ’ είχε καί μερικά; μαλλιαροειδεΐς λέξεις, αί ό- 
ποίαι προσεφέοθ ησαν ώς αναψυκτικά είς τδ άσφίκτι- 
κδν έκ συγκινήσεως κοινόν.

οι ον οικήματα, 
καί ζωγραφίαι. 
θησαν σχέδια 
φυτών.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Οί έταίροι τής ένταΰθα Αγγλικής ’Αρχαιολογική; 

Σχολής κ κ. ’Αρθούρος Οϋί’ς και “Ωλλεμ Ντρδν ένορ- 
γούν άνασκαφάς εΐς Αλμυρόν πρδς ανεύρεσιν τού ναού 
τής Ίτωνιας ’Αθήνας.

★

Οί καθηγηταΐ τών έν Λιβερπούλη καί Φιλαδελφείρι 
πανεπιστημίων άπδ δύο έτών προβάντες είς άνασκα- 
φάς έπι τών μεθορίων Νουβίας καί Αίγύπτου ανεκά- 
λυψαν πολυτιμοτάτας αρχαιότητας αποδεικνυούσας 
τήν έπίδρασιν τοΰ έλληνοαιγυπτιακοΰ πολιτισμοΰ 
καί είς τά ενδότερα μέρη τής μεγάλης ταύτης χώ
ρας, ής ή έπιφάνεια έξισοΰται πρδς όλόκληοον την 
τής Ευρώπης. Έκ τών άνασκαφών τούτων αποδει- 
κνύεται, δτι περί τούς πρώτους καί δευτέρους καταρ- 
ράκτας τοΰ Νείλου έν τή αρχαιότητι ύπήρχον συνοι
κισμοί, έξ αύτών δέ άπέμειναν πολυτιμότατα ίχνη, 

έπιπλα, καί πλείστα δσα άγάλματα 
Επί τών τοίχων τών οικιών διεσώ- 

γεωμετρικά καί εικόνες ζώων καί

★

Τά μέλη τής ’Αγγλικής αρχαιολογικής Σχολής 
τών ’Αθηνών, άτινα άνασκάπτουν έν Σπάρτη ύπδ 
τάς όδηγίας τοΰ κ. Ντώκινς, ηύτύχησαν νά κάμω- 
σιν ανακαλυψιν μεγίστου ενδιαφέροντος. Εις τδν 
περίβολον τοΰ ναοΰ τής Όρθιας Άρτέμιδος καί έν 
μέρει ύπδ τδν ναόν τοΰ έκτου αιώνος τδν αποκαλυ- 
φθέντα τώ 1906 εύρον μικρότερου ναόν χρονολογού
μενων απδ τοΰ ογδόου ή ένάτου πρδ Χριστού αιώνος. 
Τδ πανάρχαίον ιερόν, τδ οποίον άνωκοδομήθη δπως 
περιλάβη πρωτογόνου τέχνης ξύλινου ομοίωμα τής 
θεάς, εΐνε έστεγασμένον μέ χρωματιστας κεράμους 
καί ώκοδομημένον μέ ώμάς πλίνθους συγκρατουμέ- 
νας έντός ξύλινων σκελετών. Τδ δλον δε στηρίζεται 
έπι βάσεως μή έφηρμοσμένων λίθων καί πλακών. 
Ή λιθοδομή τής βκσεως μόνον σώζεται. Άλλ’ εύ- 
ρέθη σκεπασμένη μέ ερείπια καί πλίνθους.

’Επί τού τοίχου ύπάρχουν είς κανονικά διαστή
ματα κοιλώματα διά τά στηρίγματα τής τοιχοποιίας 
καί αντιστοίχως πρδς ταΰτα έπι τού δαπέδου λίθινα 
στηρίγματα ή βάσεις διά τούς ξύλινους στύλους τούς 
ύποβαστάζοντας την οροφήν.

Τδ ; οικοδόμημα καλύπτεται έν μέρει άπδ τδν έτε
ρον γειτονεύοντα ναόν. Ώς έκ τούτου δέ αί διαστά
σεις του δέν δύνανται επακριβώς νά καθορισθώσιν. 
ΎΗτο δμως χωρισμένος κατά μήκος ύπδ σειράς ή σει
ρών ξύλινων στύλων.

Εΐνε συμμέτρως τοποθετημένος πρδς τδν μέγαν βω
μόν τδν πέρυσιν άνακαλυφθέντα, απδ τού όποιου χω

ρίζεται δΓ έκτάσέως έπεστρωμένης μέ μικρούς χά- 
λικας.

Ό νεωστί ανακαλυφθείς ουτος πανάρχαιος ναΐσκος 
ενέχει εξαιρετικόν ενδιαφέρον ώς παρέχων ιδέαν καί 
τύπον τοΰ πρωτογόνου δωρικού ιερού- Εΐνε δέ προ
φανώς ό άρχαιότερίος μέχρι τοΰδε ανακαλυφθείς Ελ
ληνικός ναός. Ή θέσις του εΐχεν έπακριβώς έκ τών 
προτέρων καθορισθή ύπδ τών . ανασκαπτόντων επι
στημόνων, όδηγουμένων ύπδ τής ■ συμμετρικής του 
σχέσεως ποδς τδν μέγαν βωμόν καί ύπδ τών επαλλή
λων στρωμάτων τών άφιερωμάτων.

Ταΰτα όμοιάζουν πρδς τά άνευρέθέντα είς προη
γούμενα έτη’· ή σειρά δμως έπλοϋτίσθη ήδη δΓ άρι- 
θμοΰ τίνος ώραία είργασμένών έξ έλεφαντόδοντος λε
όντων κατασπαρασσόντων τήν λείαν των κχί δΓ έλε- 
φαντίνου έπίσής δισκίου τής έβδομης έκατΟνταετηρ!- 
δος παριστάνοντος επικήδειου σκηνήν μέ πλήθος 
συνοδών.

★

Ή «Εσπερινή Σημαία» τοΰ Λονδίνου δημοσιεύει 
σπουδαιοτάτην επιστολήν αγγλου. τίνος μηχανικού, 
άποκρύπτοντος τδ ονομα αύτοΰ, καθ’ ήν πρό’τινων 
έτών άνευρέθη πλησίον τής αρχαίας Σιδώνος χαλκοΰν 
άγαλμα, δπερ εΐνε τδ γνήσιον καί πρωτότυπον ά
γαλμα τής ’Αφροδίτη; τής Μήλου. Κατά τδν επι
στολογράφον τό έν τώ Μουσείφ τοΰΛούβρου άγαλμα 
εινε άντίτυπον. Περί τά τέλη τοΰ 1898, λέγει ή έ- 
πιστολή, έργάται τινές, ένώ διενήργουν άνασκαφάς έν 
τοίς πέριξ τής Σιδώνος άνεΰρον έπι τής έπιφανείας 
τοΰ εδάφους οξειδωμένου τεμαχίου μετάλλου 90 έ- 
κατοστομέτ^ων μήκους και 35 πλάτους. ’Ιταλός 
συλλέκτης αρχαιοτήτων ήγόρασε τδ τεμάχιον τοΰτο 
άντί 140 φράγκων χρυσών καί εδωκεν αύτδ πρδς κα
θαρισμόν είς τδν συντάκτην τής έπιστολής.

Μετά έν έτος ενσυνειδήτου έργασίας δ μηχανικός 
έπιστολογράφος μετά πολλής έκπλήξεως έπείσθη δτι 
είχε προ αύτοΰ έν άγαλμα τής ’Αφροδίτης τής Μή
λου. Τδ άγαλμα εΐνε έκ χαλκού, ύψους 60 έκατο- 
στομέτρών. Ό Ιταλός συλλέκτης αρχαιοτήτων, άμα 
ώς είδε τδ άγχλμα τοΰτο, έβεβαίωσεν δτι ήτο γνή
σιον πρωτότυπον τής ’Αφροδίτης τής Μήλου καί δτι 
τδ έν τώ Μουσείω τον Λούβρου ύπαρχον ητο. άπλού- 
στατα αντίτυπου έν μεγεθύνσει.'Τό άγαλμα παριστρί 
Άφροδίτην, είς τούς πόδας τής όποιας εύρίσκεται 
εις μικρός έρως μέ αναπεπταμένα; πτέρυγας. Ό δε
ξιός βραχίων τής ’Αφροδίτης θωπεύει τήν κεφαλήν 
τοΰ έρωτος κανό αριστερός εΐνε τεταμένος πρδς τα 
κάτω. Ό ιδιοκτήτης τοΰ αγάλματος εΐνε πλουσιώ- 
τάτος συλλέκτης αρχαιοτήτων, ουδόλως σκεπτόμε- 
νος νά πωλήση αύτό.

Ό κ. Δαϊρπφελδ προέβη είς την άνασκαφήν 
τοΰ μεταξύ Ζαχάρώς καί Κάκοβάτου μέρους τής περι
φέρειας Καλύδωνα πρδς ανεύρεσιν τής αρχαίας Πύ
λου. ’Ήρξατο σκαπτών είς τά ενδότερα τδν. πέουσιν 
άνακαλυφθέντα τάφον τοΰ Νέστορος· ώς. καί έτερον 
παραλλήλως κείμενον, ένθα ανεϋρε διάφορα αγγεία 
χρωματιστά καί μικρά; περόνάς έπιχρύσόυς. τήν κε
φαλήν, χρησιμοποιουμέ.νας έίς τά ξίφη·: . .

Ό κ. Δαϊρπφελδ: θά έπε.κτείνη τάς άνασκαφάς έπι 
τών δύο λόφων, δπ'ου τά άνάκτορα ;χα.ί.’. δ τάφος τοΰ 
Νέστορος .καί δπου φρονεί δτι. θάανέύρη λτά,θεμέλια 
τής αρχαίας Πύλου. Είς τήν Καλύδώίά ανευρέθησαν 
αρχαίοι τάφοι.. Ό κ. Δαϊρπφελδ προσεχώς θά άπέλθη 
είς Μοίράκαν τής ’Ολυμπίας,ένθα φρονεί δτι ύπάρχει 
ή άρχαία Πίσσα καί έκεϊθεν. είς Λευκάδα πρδς ενέρ
γειαν άνασκαφών. : ,

Ό κ. ’Αδαμάντιου ευρε τάς έν Ζακύνθω αρχαιό
τητας κατωτέρας μέν τοΰ δημιουργηθέντος θορύβου, 
άξίας δμως προσοχής χαί προστασίας.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

"Ο,τι κυρίως προέχει etve »ί διάφοροι άγιογραφίαι,-. 
αί παριστώσαι σκηύάς έκ τής Παλαιάς καί Καινής 
Αίαόήκης δλως ιδιαιτέρας τεχνοτροπίας, άκ/ασάσης 
έν τή νήσω κατά τδν ΙΗ' αιώνα. Ό. κ. ’Αδαμάν
τιου πσρετήρησεν ότι ε’ις.τήν Ζάκυνθον ήκμασε κατά 
τδν ΙΗ’ αιώνα μία σχολή ζωγράφων ιθαγενών, ή'τις 
έκόσμησε τους ό θοδόξους ναούς μέ έργα ένθυμίζον,τα 
τήν ιταλικήν, τεχνοτροπίαν. Εινε δηλαδή μία μικρά 
άναγέννησις,ήτις έλαμψεν έν Ζακύνθω ώς έκ τής μα- 
κράς συμβιώσεως μετά τών Βενετών καί τής γειτνια- 
σεως πρδς τήν χώραν αυτών;

Παραλληλως δμως. πρδς τήν νέωοερίζουσαν αυτήν 
τέχνην ανεπτύσσετό καί ή Βυζαντινή παράδοσις, . 
άλλα μετά ΐερίσσή; ελευθερίας, καθόσον ύφίστατο'έξ 
αυτής τήν επίδρασιν< .

ΓΙλήν τών ανωτέρω ύπάρχουσιν έν Ζακύνθω καί 
2-3 Ναοί εχοντες κατα τήν γνώμην τοΰ κ. ’Αδαμάν
τιου ανάγκην ύπο'στηρίξεως, καθόσον παρουσιάζουν . 
προσόψεις έξαιρετικάς διά τά κιονόκρανα καί τάς έπ’ 
αυτών γεγλυμμένας παραστάσεις, αΐτινες προσόψεις, 
ομοιάζουν καταπληκτικώς μέ ώραιοτάτας προσόψεις 
ναών ιταλικών πόλεων.

Κατά τάς ένεργηθείσας ύπδ τοΰ κ.Δαίρπφελδ έν 
τή Ιερά ”Αλτει τής ’Ολυμπίας ανασκαφάς άνεκα- 
λύφθησαν μεταξύ τού 'Ηραίου, Πελοπείου, Μητρώου 
καί Βωμού τοΰ Διδς οικιακοί προϊστορικής έποχής 
(2,000π.Χ.) εχοντες τήν μίαν τών στενών πλευρών 
ήμικυκλικήν, δτι δέ ανάγονται εις προϊστορικούς χρό
νους τα ανωτέρω οικήματα, ένισχύει πλήθυς πήλι
νων αγγείων εύρεθέντων έν αΰτοΐς, ποικίλων. σχη
μάτων γεωμετρικού ρυθμού ώς καί λίθινά, τινα έργα- . 
λεία αναγόμενα εις τήν λιθινην έπο'χήν, Εκτός αυ
τών άνεκαλύφθησαν έν τή ΒΑ γωνίςι τού Πελοπείού 
είς πίθος'περιέχων οστά μικρού παιδός·, πήλινα καί 
χαλκά ειδώλια καί οστά ανθρώπων καί ζώων.

’Επίσης εύρέθη έν τώ Πρυτα.νέίω εις ολίγον βάθος 
ύπδ τά θεμέλια αυτού οικοδόμημα ελλειψοειδές, 
άγνωστον είς τί χρησιμεύον" ίσως ήτο τάφος. Καί 
έπί τού1 σηκού τού ναοϋ τοΰ Διός, είς βάθος τριών 
περίπου μέτρων, εύρέθησαν· πήλινα αγγεία προϊστο
ρικής καί αυτά έποχής καί τινα οστά ζώων καί αν
θρώπων. ’Εκ τών ανακαλυφθέντων,τούτων εύρημά- 
των ενισχύεται ή γνώμη τού κ. Δάϊρπελδ,. ότι προ. 
τής ΐδρύσεως τού Ηραίου ΰπήρχεν έν τή “Αλτει άλ-; 
λοτε είς προϊστορικούς χρόνους Ιερόν ίσως κατσυνοι- 
κισμός τις. Πρδς τήν ανωτέρω γνώμην άντέτάσσετο 
δ Φουρτβαίγκλερ

Έπί τίνος βράχου έγγυς τοΰ έκκλησιοίου τής έν 
Κλεισούρα μονής τής 'Αγίας Έλεούσης άνεκαλύφθη 
είκών άρχαιοτάτη, παριστώσα τήν. Θεοτόκον καθη- 
μένην έπί θρόνου καί κρατούσαν τδν Ίησοϋν, εκα
τέρωθεν δέ λιτανεύουσιν άρθιοι οί αρχάγγελοι Γα
βριήλ και Μ’.χαήλ,

Παρά τδν Πυργετδν τής Λαρίσης ,άνευρέθη μεγάλη 
αρχαία πλάξ ένεπίγραφος μήκους δύο περίπου μέτρων; 
Έπ’.αύτής εινε άναγεγραμμένοι περίπου έκατδν 
στίχοι, εικάζεται δέ ότι τούτο εΐνε ψήφισμα πόλεώς 
τίνος, ίσως σής τών Γόννων ή; τής: Έλατείας, ανα
γόμενου είς τά 200 π. χ..

■ ★ ............... Παρά τήν Σμύρνην άνευρέθη άγαλμάτιον άρχαιο-
Έν Φλωρεντία συνέστη έταιρεία : αρχαιολόγων καί ' τάτης έποχής) οπερ έστάλη είς τδ Μουσείου Κων- 

λογίων πρδς ένέργειαν ανασκαφών έυ Αίγύπτω πρδς : σταντινουπόλεως.

άναζήτησιν_αρήαίων Ελληνικών παπύρων. Μεγάλαι 
δωρςαί έξησφάλισαν τάς άνοίσκαφάς έπι μίαν πεν
ταετίαν.

ί Άί άνασκαφάί, τσς όποιας ένεργεϊ προ μηνών 
ε’ίς .τά ενδότερα τής Αίγυπτου δ Ιταλός καθηγητής 
Σκιάπζρέλλι εξακολουθούν. Πολλά φέρετρα άνεκα- 
λύφθησαν περιέχονα δοχεία, κοσμήματα καί σκεύη. 
Εις. έκαστον δέ φέρετρον εύρέθη καί τό άγαλμα τού 
νεκόοϋ έκ ξύλου,

. Ά
Είς τδν. βυθδυ τής λίμνης τού ,Νίμι, είς τήν ’Ιτα

λίαν, εύρίσκεται μία αρχαία τριήρης πολυτελέστάτη, 
ή όποια ενρησιμοποιεΐτο ύπο τού Νερωνος δια τους 

1 < . ι ■ ,/ * , ■ , 'περίπατους, τους οποίους εκνμνεν εις την λίμνην 
αυτήν.

’Ενίοτε άποσπώνται τεμάχια έκ τής τριήρους αυ
τής, τά όποια ανέρχονται είς τήν επιφάνειαν τής 
λίμνης. .

Ή ’Ιταλική Κυβέρνησις διώρισεν έπιτροπήν μηχα
νικών, ΐνα άποφανθοΰν πώς εινε δυνατόν να έξαχ.θή ή 
τριήρης έκ τής λίμνης, προέιειναν ϊέ όύτοι τήν 
άποξήρανσιν τής λίμνης.

★

Τδ Μουσείου τής Χριστιανικής Άρχαιολογ. Εται
ρείας απέκτησε τεμάχιον τοιχογραφίας τοΰ έν Αίνω 
ναού τής Ζωοδόχου Πηγής, δστις άνηγέρθη έπί Μα
νουήλ καί Ελένης τών αϋτοκρατόρων, γονέων Ίωάν- 
νου Η' τού Παλαιολόγου τού παραστάντος έν τή έν 
Φλωρεντίμ Συνόδω καί τοΰ Κω· σιαντίνου ΙΑ’ τού 
Παλαιολόγου.

Έπί τού τεμαχίου τούτου τής τοιχογραφίας έστΐ 
γεγραμμένη ή έπιγραφή, έν ή αναφέρονται τα όνό-. 
ματα τών Αΰτοχρατόρών Μανουήλ καί Ελένης, πρδς 
δέ τδ ονομα τοΰ Οίκ. Πατριάρχοο ’Ιωσήφ, τού είς 
Φλωρεντίαν διά τήν σύνοδον μεταβάντος καί τφ 1439 
έκ.εί άποθανόντος.

★

Κατά τάς έν Σάμω ταραχάς δίηρπάγη καί τδ μι
κρόν νομισματικόν μουσείου τής πρωτευούσης-

......................★

Τδ ’Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσείου άτέκτησεν 
άγαλμάτιον έκ πηλού έρυθρωπού εύρεθέν παρά τήν 
Μονεμβασίαν είς θέσιν «Άγγελάκι» αντίκρυ τής Μή
λου. ’Ενθυμίζει τδν τύπον τής Αφροδίτης τής Μή
λου, ιδίως κατά τδν θώρακα καί τά γόνατα κατ’ 
άπομίμησιν έλευθέραν τοΰ όποιου πάντως κατε- , 
οκευάσθη καί συνεπώς λύει τδ μέγα ζήτημα τής 
συμπληρώσεως . τής ’Αφροδίτης έκείνης, ήτις ώς έμ- 
φαίνετατ έκ τής εύρέσεως τοΰ πήλινου αγαλματίου 
θά έκράτει έν τή αριστερά μικρόν στρογγύλον κά- 
τοπτρον.’

Είς τήν Καμάριζαν τού Ααυρίου εύρέθη τδν πα
ρελθόντα Φεβρουάριον άγαλμοΓφεεγάλης άξίας, ότερ 
ύπδ τών εύρετών επωλήθη άντί 6000 δρ, είς άρχα«ο- 

. καπήλους,. ουτοι δέ τδ έπώλησαν είς Γερμανίαν αντί 
100,000 μάρκα. Τδ άγαλμα είναι τού Δ', ή Ε'. 
α’ιώνος, παριστά δέ τδν' ’Απόλλωνα κρατούντα λύραν 
καί ηγούμενον τών Μουσών, ύψους 2 1)2 μέτρων και 
τέχνης έξάισίας, Ή αξία αΰτοΰ ύπολογίζεται είς έν 
έκατομύριον. '

¥



ΜΠΡΟΣ ΣΤΟϊ ΡΑΜΣΗ TO ΑΓΑΛΜΑ

Κ. ΠΕΤΡΓΑΗΣ

A la memoire du grand palriote 
Moustafa Pacha Kamel.

ΕΣΑΝΥΧΤΑ : —στιγμές 
■γΙα μυστήρια, γιά ορ
γιά, γία σατουρνάλια..

Ό ήλιος καταντρο- 
πιασμένος ποϋ ’φώτιζε 
ένα κόσμο δίχως καμ- 
μια λογική αιτία υπάρ- 
ξεως ’πήγε κρυπτόμε

νος πίσω άπ’ τά θεώρατα εκείνα βουνά νά κυλι- 
σθή (σάν εκφυλισμένος ποϋ ήταν) στούς μαρμαρέ-. 
νίόυς τής θαλάσσης κόρφους, τρελλής — μανιασμέ
νης— ώς οτου έβγη από τά χείλη του ή ύστερη πνοή 
χλωμιασμένα άπό αχόρταγα άνομα φιλιά, αφήνον
τας τήν θέσι του στήν· βασίλισσα σελήνη, άσπονδο 
καί αδιάλλακτο εχθρό του, τήν οποία δέν άντιμε- 
τώπιζε παρά όταν ή ειμαρμένη του τώθελ-, μερικά 
δευτερόλεπτα—μαχαίρια δίκοπα βουτηγμένα στό 
φαρμάκι, ξεσχίζοντας τά παλληκαρίσια του στήθη — 
μερικά δευτερόλεπτα μονάχα γΐά νά τοΰ έπισκιάση 
αύτή ! τό θαμπωτικό μεγαλεϊό του...

Έπειτα απδ μΐά πάλη πεισμωμένη, —γΙατί 
έφοβεΐτο μήπως νικηθή ! Αυτό άλήθεια θάταν ά- 
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στεϊο !—αυτός εξακολουθούσε τδν δρόμο του ύπε- 
ρήφανος καί λαμπρότερος δπως ποτέ, ένω αύτή έ
μοιαζε σάν μΐά μεγάλη σαπουνόφουσκα, τήν όποιαν 
είχεν άφήση αίφνης κάποια ξανθομάλλη, παιδούλα, 
—πέντε χρόνων αγγελούδι μέ τά ολογάλανα μάτια 
του, — άπδ τδ άκρο τοΰ καλαμιοΰ μαζύ μ’ένα σπα- 
σμωδικδ χτύπο τών μικρών κρινένιων χεριών της 
και ανέβαινε-ανέβαινε έτοιμη, λές, ,σ’. ένα άνάλα- 
φρο τοΰ Ζεφύρου πικρό αναστεναγμό νά σπάση καί νά 
χαθή όλότελα άπ’ τά μάτια σας. Τ’άστέρία σκορ
πισμένα σάν σπόροι σέ νεοργωμένο χωράφι τρ·- 
μοσβύναν τίς θαμπές 'ρίχνοντας ακτίνες τους 
κατα τήν γη" έδώ καί έκεΐ μερικά άπογοητευμένα 
π:1α απ' τήν ζωήν τους έπεφταν άπελπισμένα άπδ 
ίλιγγιώδη, όψη διαγράφοντα μ.1ά πύρινη γραμμή 
στο κενό καί έκρημνίζοντο σέ άγνωστες έκτάσείς, 

θάλασσες καί πελάγη σφυρίζοντας κωφαντικά, ένω 
τα νερά τρομαγμένα άπ’ τδ άπρόοπτον έκεΐνο σμί
ξιμο, έκόχλαζαν μέσα στήν στεριά’ποϋ τά περικύ
κλωνε σάν λυωμένο ’στδ χωνευτήρι σίδερο προξε
νώντας ένα απαίσιο πανδαιμόνιο ...

’Από καιρό είχαμε άφήση τδν κοσμικό θόρυβο 
τής πρωτευούσης γιά νά έλθουμε καί έπισκεφθοΰμε 
τά μνημεία — λείψανά ενδόξου παρελθόντος, τά 
όποια εκτεθειμένα έκεΐ στήν τύχη τους,χωρίς καμ· 
μία σχεδόν έπιτήρησι, έσβύνοντο, έχάνοντο σαν 
λευκά φαντάσματα μέσα στδ σκότος, στδ άδιε- 
ρεύνητο τής νυκτδς μυστήριο καί τοΰ θανάτου.

Δεξιά μας μύριες διακλαδώσεις τοϋ Νείλου 
περιπλανώντο στήν κοιλάδα καί όπου έφερναν τά 
πλάνα βήματά τους, έκεΐ, πάντα ή εύτυχία χάριζε 
περίσσια δώρα.

Μέσα στά νερά της τά καθάρια,—ή υλη κατε- 
σταλαζε καί έπειτα ή αντανάκλασε ή λευκή τοΰ 
ούρανοΰ, χωρίς καταχνιά, χωρίς κάνένα σύννεφο,— 
λωτοί έπλεαν,'σάν μικρές χάρτινες βαρκοΰλες σέ 
διάπλατο πέλαγος’οί θάμνο: φορτωμένοι δροσιά, ποϋ 
έρροφοΰσαν αχόρταγα απ’ τής όχθες, σμίγανε ’στδ 
μέσο, έν ώ τά πουλιά κρυμμένα έκεΐ κάπου άνε- 
παύοντο, όταν αίφνής ’στον κρότο ’ποΰ κάναμε βα
δίζοντας ξυπνούσαν,—στρατιώται’στδ σύνθημα κιν
δύνου. -

Καί σ’ όλο εκείνο τδ πανώρηο σύμ.πλεγμα κάτι 
μοΰ φαινόταν πώς έλειπε, καί αύτδ τδ κάτι ήταν 
σημαντικό, ήταν πολύ.

’Λ! ναί.Μίά νεράιδα πεντάμορφη,—σάν έκεινες 
τοΰ λησμονημένου παραμυθιού τής κυροΰλας,—μέ 
τήν ολόχρυση κόμ.η της· πλέοντας σ’ εκείνο τδ 
ποταμάκι — απόγονο απομακρυσμένο τοΰ γέρου 
Νείλου—χτυπώντας τρελλά μέ τής απαλάμες της 
τα νερά,'τα-όποια εγειρόμενα ψηλά έπεφταν σάν 
πρωτοβρόχια ’στά γυμνά στήθία της, ’στούς ώμους 
της, ’στδ λαιμό της κάμνοντάς την νά άνατριχιάζη 
καί ξεκαρδίζεται σέ νευρικά γέλοια,—χάδια μεθυ
σμένου σάτύρου.

. Ναί, άλλά ’στήν προσέγγισί μας, ’στής γελοίες 
αυτές περιβολές μας θά ξεπετειώταν άπδ έκεΐ,— 
καί τότε -’ποιος, ’ποιδς θά ’μ.πορόΰσε νά φέρη τήν 
λάφιασμένη Νεράιδα μ.ου ’πίσω ; . . .

'Υπό. ένα 'τέτοιο διάκοσμο τοΰ ούρανοΰ : τδ 
φεγγάρι καί τούς αχώριστους συντρόφους του τ’ ά- 
στέρια" τής κοιλάδας : τά ποταμ.άκια μέ τούς λω- 
τούς, τούς θάμνους, τής νεράιδες — είσερχόμεθα 
μέσα ’στήν Σαχάρα.

Καί έδώ καί έκεΐ μερικοί λόφοι έρειπίων, σκια- 
σμένοιάπδ φοίνικας, ύπόλοιπα παλαιών ανακτόρων, 
μεταξύ τών οποίων ’μπορεί κάνεις νά άκολουθήση 
κάποτε αρχαίους δρόμους, μερικοί όγκοι, σωροί 
γρανίτου" μαρτυρούν τά έρείπια τής Μέμφιδος ! "

ΙΙίσω άκριβώς, ’πάνω ’στήν ράχι τοΰ βουνού 
τδ παλα.Γρ Κάιρο, τδ φρούριο, τδ τζαμί τοΰ Μω- 
χάμετ Άλυ καί τδ κοιμητήριο τών Μαμελούκων" 
έκεΐ τά ύψώματα τής Λιβυκής ερήμου" έδώ ή τρεις 
Πυραμίδες μετά τής Σφιγγός, ή ένδεκα μικρές 
τέτοιες" δ ναός τοΰ Φθα καί τέλος έκεΐ βαθυά 
μέσα, τά υπόγεια τοΰ Άπιος άνακαλυφθέντα ύπδ 
τοΰ Γάλλου αιγυπτιολόγου Μαριέττ Μπέη, μέ τά 
θαυμάσια έκεΐνα άνάγλυφα, δείγματα ζωντανά τής 
τέχνης καί τοΰ πολιτισμού τών αρχαίων Αίγυ-, 
πτίων.

Λίγο ακόμη καί τώρα μπαίνουμε ’στήν μικρή 
κοιλάδα τριγυρισμένην άπδ ένα πυκνότατο δάσος 
φοινίκων, τδ όποιον έμποδίζει νά βλέπουμε κάθε τι 
άπ’ τδ χωρίο, όπου αναπαύεται- τοΰ Ραμσή τδ 
κολοσσιαίο έκεΐνο άγαλμα.

'Έξω δ θόρυβος, ή ζωή" έδώ, αίφνης ή" ειρήνη, 
ό θάνατος.

”Ω ! εκείνη ή νυχτερινή έπίσκεψ'. μακρυά απ’ 
τδν κόσμο,μέσ’ ’στήν έρημο τής Σαχάρας—άκρόα- 
σις μέ τούς νεκρούς . "

Έπροχωρούσαμ· μέ βήμα βραδύ, έν φ ή καρ
διά μας άσυνείδητα άρχισε νά χτυπάη δυνατά και 
ιδιόρρυθμα σκεπτδμενοι τί υποδοχή θά μας έκανεν 
δ αύ'γουστος έκεΐνος μονάρχης καί μελετώντες μέ 
τδ νοΰ μας τά... λόγια, τά όποια ήρμοζε νά πούμε 
υμνώντας τήν μεγάλη Του άφθαρτη δόξα.

Είν’ άλήθεια ότι πολλές φορές μάς έδόθηκε περί- 
στασις να έπισκεφθοΰμε «έξέχοντα πρόσωπα» καί 
δέν θυμούμαι σχεδόν νά έδυσκολευθήκαμε διόλου: 
αλλά σάν αύλικοι μάλιστα μέ πολλή πείρα εύρί- 
σκαμε τής πειδ ώμορφες φράσεις,τά πεΓο κολακευ
τικά καί γλυκόηχα λόγια.

Άλλά σάν τοΰ Ραμσή τδ πρόσωπο. . . . όχι 
ποτέ.

Καί στδ ύψωμα έκεΐ βλέπουμε τδ άγαλμα.Ένα 
άγαλμα απδ γρανίτη — άλλοτε ’στήν είσοδο τού

Π I Ν A Κ Ο Θ Η Κ Η

ναοΰ—μεγάλο, υπερφυσικό,τρομακτικό, ξαπλωμένο 
■στήν γην πρδ τεσσάρων χιλιάδων έτών περίπου, 
σύμβολον τοΰ ΰπερανθρώπου εκείνου χαρακτήρος 
στηριζόμενο σέ πέτρες, μέ το βλέμμ,ά του, τδ 
όποιον πέρνα ασυγκρίτως ψηλότερα άπ’ τδ ’δικό 
μας,προσηλωμένο ’στδν ούρανδσάν νάθελε νά εύρη, 
έκεΐ τήν λύσί τοΰ Μεγάλου Γρίφου, αυτήν ποΰ 
μάταια ζητούν τά πτωχά μας πνεύματα, νά εύρη 
νά διασαλπίση και νά ’βγάλη άπδ τδ βάραθρον τής 
Άγνοιας τδν σκεπτόμένο κόσμο, ’που είν’ άφανι- 
σμένος.

Καί άπδ κάτω δέν βλέπετε παρά ένα σώμα 
άμορφο σχεδόν μ,έ τδ κεφάλι πρδς τά όπίσω,μέ τήν 
καλύπτρα, ή'οποία κατέρχεται έως τούς ώμους, 
όμοια μέ πίπτοντα αυτίά σκύλου, μέ τδν έπιπρό- 
σθετο πώγωνα, μέ πόδια σπασμένα "’στά γόνατα,— 
άπωλεσθέντα πρδ πολλοΰ,—μέ χέρια επίσης σπα
σμένα, άκριβώς σάν ένδς νεκρού, τοΰ δποίου είχαν 
λησμονήση νά σταυρώσουν καί όταν πείά έπάγω- 
σαν,προσπάθησαν,άλλά έσπασαν μένοντα άκίνητα— 
τόση ήταν ή δύναμ,ις, όταν κάθε ζωή είχεν εγκα
τάλειψή τδ σώμα έκεΐνο.

’Στούς ώμους, ’στδ στήθος, ’στήν μέση,’στά 
βραχιόλια ιερογλυφικές επιγραφές καί ’στδ ά»ά- 
βαθρον ή πριγκήπισσα Μπέντ Άνάτ, τήν όποιαν 
είχαν γλύψη. έκεΐ γΐά νά τοΰ κράτη, θά έλεγε 
κάνεις, ,αίώνία συντροφιά, ένφ θά περνούσαν, θά 
έσέρνοντο σάν φειδία-έξερχόμενα άπο ένα δυσώδες 
άπύθμενον έλος οί αιώνες καί αί χιλιετηρίδες.

Γ1ά νά δούμε τδ πρόσωπο έκεΐνο εΐμεθα ήνα- 
γκασμένοι νά ανέβουμε' ’πάνου ’στδ στήθος. Ένα 
πρόσωπον έκφραστικό', μέ μύτη ελαφρά άκρωτηρια- 
σμένη" μέ 'ρώθωνας άνοικτούς" μέ χείλη συγκρι
τικούς λεπτότατα κλεισμένα σ’ ένα άπειλητικδ 
μειδίαμα" μέ ’μάτία άκίνητα, διαπεραστικά" μέ 
φρύδια, τά όποια ενώνονται σχεδόν καί έπειτα τδ 
στήθο; γυμνό, στολισμ,ένο μέ δυδ πλασμένους 
μαστούς,ίδιους σάν ένδς άθλητοΰ,—σάν μιας παρθέ
νας, παρθένας άσπιλης, παρθένας άμίαντης.

’Στδ · κεφάλι μία τρύπα, 8πρυ έφηρμόζετο τδ 
βασιλικόν στέμμα (δύο μέτρα μήκους,: τοΰ άγάλ 
'μ.ατος δέκα, καθώς καί δ . Ηρόδοτος αναφέρει άντί-· 
στοίχο, τδ δποϊο έύρίσκεται ’πίσω, ’λίγο πέρα 
ένα διπλό άγαλμα φυσικού μεγέθόΰς παριστάνον 
τδν Φθα καί Ραμσή καί έπειτα ένα μονόλιθο 
μνημείο μέ ιερογλυφικά, οπού αναφέρονται τά ονό
ματα τοΰ Φθα καί Σεκέρ περικυκλωμένο παρα
δόξους ! από ξύλινα κάγγελα, διά ν’ άποφύγουν 
κατ’ αύτδ τδν τρόπο καί άλλες ιερογλυφικές επι
γραφές, τής όποιες: οί φίλοι μας., περιηγηταί θάχαν 
τήν εύχαρίστησι να γλύψουν μ’ ολη τήν σημερινή 
τέχνη, γΐα ν' αποθανατίσουν τά .. ένδοξα ονόματα 
τους ! 1·>ί·:'’·ί^ '

Γύρω τδ δάσος απδ φοίνικας, ή κοιλάς σπαρ
μένη μέ στάχια καί στδ τέλος έκεΐ πρδς τδ μέρος 
τής αύγής ένα κατάλευκο σπήτι ανατολικού ρυ
θμού — έρημοκλήσι..

Καί μέσα σ’ εκείνην όλη τήν νεκρικήν σιγή 
ακούεται κάποιος φελλάχος νανουρίζουν τδν έξα- 
γριωμένον εκείνον ήρωα — μιά φλογέρα μονότονη μέ 
κάτι ήχους λυπητερούς, ένας σκοπός,τδν δποϊο δέν 
έννοοΰμε διόλου οάν να ήρχετο άπδ τδ βασίλειο 
τής αιωνιότητας, άπδ άσύλληπτα γηρατεΐα, προϊ
στορικούς χρόνους... -
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Γ. Δημητοιάδου Γιονιίονφ Γ. Βούλγαρη Μάιος

Γ. Προκοπίου ’A6u<J<hvti

Τήν ήμερα όχι, κάτω άπ*  τής βάρβαρες ακτί
νες τοΰ ήλιου, αΰτδ δεν υπάρχει, είναι κάτι χωρίς 
καμμιά έννοια, χωρίς καμμιά ύπόστασι.

*) Ένταΰ&α εξαιρό» εκείνους τούς ευσυνείδητους, οί 
δποϊοι πολλά ΰπερ τής Αιγυπτιακής —δσον καί παγκο
σμίου—αρχαιότητος επραςαν.

**) Ό Dr Porlocalltt Bey είναι <5 Κολόμβος, φαί
νεται, τής λέξεως γράψας πολύκροτον γαλλιστί σύγγραμ
μα, Άμερικος' δε εγώ και δ Loti, δ δποΐος μεταχειρί
ζεται τήν "δια λέξι είς ενα του περί τής Αΐγύπτου αρ- 
&ρον είς το «Piyaro»,

Άλλα τήν νύκτα !... 'Ώ ! τήν νύκτα, όταν Ο
λοι κοιμούνται καί μόνον υπάρξεις μεγάλες μέ τά 

μ,άτια τής. ψυχής ΰπερμέτρως όρθάνοικτα αγρυ
πνούν, όταν ή μούμιες μέ τά νεκρικά τους σάβα
να αφήνουν τούς σαρκοφάγους άπ’ ολα τά σπλάχνα 
τής Αΐγύπτου καί έρχονται εκεί στο άγαλμα : 
Φαραώ, μονάρχαι,βασιλείς, πρίγκηπες, στρατηγοί, 
όταν ή Κλεοπάτρα ύπδ τδ κράτος τοΰ μανδραγόρα 
ολόγυμνη μέ μύρια πρωτοσκόρπιστα μεθυστικά 

μΰρα αλειμμένη, μέ χίλιες εταίρες ολόγυμνες ε
πίσης, έρχουνται νά πέσουν . στά γόνατά του καί 
νά οργιάσουν γΐά τιμή του,ένφ ακολουθούν ατέλειω
τες σειρές μάγων, γοήτων, σκλάβων μέ μουσικές 
καί σάλπιγγες. . .

Τότε, ναί, ένας φόβος σας καταλαμβάνει και ά- 
μέσως αίσθάνεσθε ότι αυτός πράγματι είναι «κείνος, 
δ όποιος έκαμε τήν υφήλιον νά τρέμη στο όνομά 
του, εκείνος, ό όποιος διάβηκεν απειλητικός καί έ- 
φθασε μέχρι τοΰ "Ιστρου, υπερήφανος, φοβερός, ό
πως τδν παριστάνουν καί προσπαθούν νά τδν διαιω- 
νίσουν τά κολοσσιαία μαρμάρινα Θηβών, Λοΰξορ, 
Ηλιουπόλεως αγάλματα καί απειράριθμες επιγρα
φές: Ρ α μ σ ή ς Β'. (Σ έ σ ω σ τ ρ ι ς) ! 1

Δεξιά ’στδ άγαλμα—γ’ά ειρωνεία—ευρίσκουμε 
μερικά φύλλα «Times», τδ μυθιστόρημα «Sherlock 
Holmes», έξυπνες περιπέτειες ληστών καί αστυνομι
κών οργάνων,λέγουν,τής οποίες οΰ'τε βρέφη στά δικά 
μας μέρη θά ήθελαν νά διαβάσουν; λησμονημένα 
άπδ καμμιά περιηγήτρια,

Καί ήταν έκεΐ τής χαριτωμένης ίσως άγγλί- 
δος, ή απαίσιας τοιαύτής βέβαια, όλη της ή φιλο
λογία, ολα της τά «τρυφερά αναγνώσματα»...

Αλήθεια, αυτοί οί βάνδαλοι *)  δέν λείπουν ποτέ 
νά έρχωνται κατά εκατοντάδες στήν χώρα, ή ό
ποια άλλοτε ύπήρξεν ή χώρα τών θαυμάτων καί μυ
στηρίων: χήρες μ.έ φυσιογνωμίες, πού θυμίζουν τδν 
θάνατο, γ’ά νά ξεχάσουν τήν απώλεια τοΰ αγαπη
τού των ύποβάλλουσαι αύτάς εις τήν ■ «βεδουϊνοθε- 
ραπείαν»’ ** νεάνιδες κατακόκκινες άπδ ουίσκι,στο
λισμένες μέ πράσινα βέλα σαν τρελλές περιφέρουν 
τά ξεθωριασμένα μάτια τους χωρίς νά εννοούν τί
ποτε, άφήνουσαι άπδ καιρ® σέ καιρό ένα «ο yei!» 

εις ένδειξιν θαυμασμού’ γέροι, οί όποιοι έχασαν τήν 
ζωήν τους μέσα στδ καπνό τοΰ εργοστασίου των 
κλέπτοντες τούς πτωχούς έργάτας —«εύμενεΐ άδεια 
του Νόμου»—γ’ά νά ταξειδεύουν έπειτα άνέτως...

Ευτυχώς αύτόί όί έπισκέπται ήσαν όλιγώτεροι 
εδώ, παραβαλλόμενοι πρδς τά σμήνη τών άλλων 
αρχαιοτήτων : Πυραμίδων, Σφιγγδς άνω και κάτω 
Αΐγύπτου. .

Έκεΐ σιδηρόδρομοι, ήλεκτρικά τράμ, αυτοκίνη

τα,άμαξες, ποδήλατα μεταβάλλουν τάς όδ.ούς,’πού 
οδηγούν είς τά μνημεία, είς οδούς εκδρομών, τέρ
ψεων καί ήδονών.
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Καί οί νεκροί εκείνοι, οί όποϊοι ένόμιζαν οτι' 
εΰρισκον τήν ησυχία τους —μετά θάνατον τουλάχι
στον— ’στά ύπόγεια, ’στους ναούς, ’στάς νεκροπόλεις, 
βλέπουν πάλιν το φώς τής ήμέρας, γίνονται παι
γνίδια τών βεβήλων αυτών, οί όποιοι χωρίς σεβα
σμό, χωρίς κανένα φόβο χαράζουν τά ονόματα τους, 
σπάζουν κομμάτια καί κάνεις δέν εΰρίσκεται να 
ύπερασπίση τούς άνεκτιμήτους αυτούς θησαυρούς, 
άλλά τούς αφήνουν νά αποσυντίθενται ολίγον κατ’ 
ολίγον, νά πέφτουν σαν λεπτεπίλεπτη τέφρα καί να 
έκλείψουν διά παντός.

Έδώ, καθώς μας βεβαιώνουν οί οδηγοί μας 
Άραβες,, χθές μία άπό τές ιερόσυλες αυτές έσκυψε 
νά πάρη καί νά φέρη στήν ομιχλώδη πατρίδα της ένα 
κομμάτι γρανίτου;—τό όποιον—ποιος ξέρει! — αν δέν 
αποτελούσε μέρος τών ακρωτηριασμένων σιδερένιων 
χειρων του — έπεσε κεραυνόπληκτος,μείνασα αιώνια 
άβλαβης καί ακίνητη.

Ό βορηας τώρα - περασμένα μεσάνυχτα — φυ- 
σοδσεν άναταράζων τά φύλλα τών φοινίκων. Τά 
σύννεφα μαϋρα ’στον ουρανό μ,αζεύονται καί ολη έ
κείνη ή φωτοχυσία έχάθη σαν προμήνυμα επικεί

μενης καταστροφής, συντέλειας τοϋ κόσμου καί. ε
πιστροφής στό απόλυτο μηδέν...

Φεύγουμε καί ένστίκτως στρέφουμε νά δούμε 
μήπως τό άγαλμα έκείνο πεταχθή ολόρθο καί μέ 
τά γιγαντιαΐα βήματά του έλθη κατόπιν μας, μάς 
καταδιώςη καί μάς έκδάλη από τό ιερόν εκείνο τέ
μενος.

Όχι.Ήταν πάντα ακίνητο σάν ένα τιτάνιο, σαν 
ένα βλαβερό τέρας,άπ’ το όποιον είχαν άφαιρέση αί
φνης τήν δύναμί του, καρφώση στό ύψωμα εκείνο 
καί μή γνωρίζοντας ποιος ήταν ό αίτιος τοΰ δύστυ- 
χήματδς του, έμενε βλασφημώντας . μεγαλόφωνα, 
ένωκάθε του αισχρή βλαστήμΙα χτυπούσε τήν άντί- 
περη όχθη σάν αερόλιθος, ποΰ έπεφτε — άκριβώς σάν 
τά απογοητευμένα αστέρια — αποσπώμενος δέν 
ξεύρω πόθεν ’πάνω στό ξηρό τής γής φλοιό’έπίΐτα ή 
μΐά διεδέχετο τήν άλλη, . ή έρημίά αντιλαλούσε 
φοβερά κυματίζοντας τόν βροντόφωνου αέρα : μιά 
οχλοβοή, ένας θόρυβος, ένα πανδαιμόνιο —έλεγες, 
αλήθεια παρουσία δευτέρα !—τό όνομα τοΰ Σατανά 
τό φοβερό, τό πανάγιο,τό θείο...

Μίμφις, Καιρόν

Κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ο

Η ΚΗ. ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ "SOCIETE NATIONALE,, ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

'Ο κ. Charles Morice εν τφ oMercure de Fran
ce» εόημοοίεϋΰεν ενδιαφερουααν κριτικήν όρμώμενος εκ 
τοΰ ερωτήματος. '.Ή εφετεινή "Εκθεσις ΰπερέγ,ει πράγ- 
μάτι ΛΌΑν των προγενεστέρων, ως τινες βεβαιονοιν;

Ό τΐχιοκρίτης γίταύμίζει. την αξίαν έκάοτου έργου, 
■κρίνει εύρντερον αυτά. Μεταφράξομεν τά .κυριώτερα 
Λ’ημεΐα αυτής, -■ I’?

ΟΣΟΝ θά ήναι Θλιβερόν 
διά τούς πραγματικούς 

καλλιτέχνας νά βλέ- 

πωσι τά έ'ργα.των γει- 
τνιώζοντα προς τά τών 

τ Beraud, Ger vex. Ri- 

xens, Courtois,Guil
laume καί Aublet.

Ώ τήν πλατείαν καί -παταγώδη ψευδαμεγα- 

λιπρέπίιαν'Τού,ΒοΙάϊηΐ. Ώ τάς ματαίας παλ- 

λίλογίάς:'ήόύ'"Carblus-Duran, τοϋ Dagnan- 

Bouveret, τοϋ Friant καί τοϋ Montenard!

’ Έν 'τόύτδις, δέν Θά μέ μεμφθή τις δι’επιεί
κειαν στοός τόυ£ επιτηδείους, εφευρετικούς.,, άλλά. 

ψυχρούς κα,ί αρνητικούς τεχνίτας, οίοι είναι ό
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La Gandara, La Touche, δ Legrand. Hpo 

αυτιών κύπτουσι ιαετ ’ άόικαιολογήτου συγκατα
βάσεων κριτικοί τινες, ών προτιμώ νά απο

σιωπήσω τά ονόματα καί οϊτινες εντούτοις βδε- 

λύττονται τούς κ. κ.Carolus-Baran, Lefevre 

καί Bonnat. Άρά γε έντός δεκαετίας Θά 

ύπάρχωσιν άκόμη κριτικοί διδάσκοντες τήν πε 

οιφρόνησιν τών κ. La Touche καί La Gan
dara καί τήν έκτίμησιν τών ύποψηφίων διαδό

χων των;
Αί «ΙΊαραβολαί» τοϋjJEJurnand παν άλλο 

είναι ή αί τοϋ ’Ιησού.Ούδέν δέ όλιγώτερον ευαγ

γελικόν καί όλιγώτερον ποιηΐτ,κον συγχρόνως, 
ούδέν ξηρότερον καί πλέον τετριμμένον άπό τήν 

σειράν ταύτην τών εικονογραφιών, τών καταλ
λήλων διά τά βιβλία τής προτέσταντικής προ
παγάνδας.

Άλλ’έποεπε νά κρύψω διά το «Οίνοπωλεϊον» 

τοϋ κ. Jean Veber τό έπίθετόν.: «τετριμμέ- 

νον». Συνετέθη κατά τον τρόπον τού γηραιού 

Brueghel, άλλ’ ούδέν τό κοινόν έχει πρός, τήν 

καλλιτεχνίαν. Φαιδρόν Παν άλλο. a 

,· Πολλοί έξίστανται ποό τής. ειλικρίνειας τών 

προσωπογραφιών·,· άς συνήνωσεν ·. ό. κ. Renouard

όπως τό τεμάχιον τούτο ήναι 

τφ πρωτοτύπφ , . ,
τοϋ γλύπτου, τό μόνον μέσον 

είναι ή όμοιότης- διότι, ή άφομοίωσις 

αύτός ό παλμός τής ζωής' έάν ή 

είναι τελεία, έγκλείεται ή γενική 

αύτή καί ούχί μόνον ή κίνησις τοϋ 
οπερ b καλλιτέχνης μάς δεικνύει, 

έτι ή κίνησις τής όλης ρ 

εύφυές καί πλαστικόν, έ 

ήναι τελείως <

ι τελείως ομοιον 
'Αν ή κίνησις είναι- δ σκοπός 

τής έκφράσεως 

; είναι 

άφομοίωσις 

κίνησις έν 

τεμαχίου, 
άλλ’ αύτή 

ι/.οσφής.Το σύνολον είναι 

ίάν το πχοΐχο’ζενον γψΛν 
ομοιον τώ ποωτοτύπω’ δ οφθαλμός 

τής φαντασίας ού μόνον θά δώση. εΐς τήν ·μορ-ς ού μόνον θά δώση

Θειώ 

στον 

τος. 
τούε

είς μίανσκηνήν τής «'Τποθέσεως»;Κάί τούτο έν 

τούτοις δέν εΐνε ζωγραφική, άλλά χρωματιστι- 

κή καί μελοδραματική εικονογραφία. . Σύγχυσις 

τών ειδών τής τέχνης. Ό κ. Renouard εΐνε 

καλός έφημεριδογράφος έν τώ χρωστήρι. ι
Οί κακοί καί οί μέτριοι δέν παύουννά ένσκή· 

πτουν ώς πρός αύτούς, δέν έχομεν νά έλπίσω- 

μεν ή τήν αποχήν των.
Καί έν τούτοις αΐσιοδοξώ-μεθ’δλην τήν έλατ- 

τωματικότητα,ή έφετεινή Έκθεσις δέν ήτο ύπο- 

δεεστέρα άλλων,ών διατηοούμεν τήν καλλιτέραν 
άνάμνησιν διότι μάς παρέσχε τήν χαράν νά ίδωμεν 
έν αύτή τελείως κατηρτισαίνους μερικούς καλούς φήν τόν βραχίονα ή τήν κνήυ.ην, ήτις λείπει,— 

τεχνίτας νεωτάτους· άναμφιβόλως ή προσπα.
Γων,κν δχι είλικρι^εστέρ , 'ίναι τούλάχι- 

ιπιτυχεστέρα έφέτος ή κατά παρελθόν ε- 
Δέν συζητοϋμεν ένταϋθα τάς μεθόδους, 
τύπους, τά τεχνικά’ δέν δμιλούμεν ή διά 

τά αποτελέσματα, χωρίς νά έξετάζωμεν έάν 

δύνανται ταύτα έκ φύσεως νά προσδιορίσωσι μίαν 

κίνησίΛ’’ διότι άναμφιβόλως τούτο εΐνε ή τελεία 

τέλεσις. ΙΙαρέχονταε δι’ αύτών υποσχέσεις’ 
κάπου ύψηλά πλανάται ή μεγαλοφυία,

Καί άρχίζομεν άπό τόν Rodin.
Τά τρία έργα του δέν έίνζι σχεδιάσματα, 

άλλά τεμάχια λίαν, έπεςειργάσμένα.
Ναι, λέγουσιν οί απλοϊκοί, οί δημοσιο

γράφοι, άκόμη καί κριτικοί καί καλλιτέχναι,’ 
μέ μορφασμόν λεπτότητος έκτάκτως διασκεδα- 

στικής : αύτά είναι τεμάχια βεβαίως συντριμ

μάτων.. .Πάντοτε κορμοί άπεκεφαλισμένοι καί 
μέλη άποκεκομμένζ...’Οποία άχαοις μανία! 

Τί νά έννοήση κανείς άπό μίαν ιδέαν, ή οποία 

διαρκώς εύρίσκεται έν μορφώσει ’ Καί οί άφελεΐς 
αύτοί ομιλούν μέ μίαν μελαγχολίαν όπισθοδρο- 

μικήν δι ’ έργα πλήρη,έπεςειογασμένα, «τελειω- 
μέναβ,τά όποια άλλοτε αφειδώς μάς παρεΐχεν 

αύτός ό ίδιος διδάσκαλος. Τοΰτο είναι βαθυ- 
τάτη πλάνη — Δέν. δύναμαι νά εΐσέλθο» εΐς 

τάς λεπτόμερείας τής άποδείξεως’περιορίζομαι 

είς τάς κεφαλαιώδεις ενδείξεις.— Άλλά τις λοι

πόν τολμά νά όμιλή περί έργων καλλιτεχνικών 
καί ιδίως γλυπτικών «τελειωμένων»; Ό άν- 

δριάς ενός: ανθρώπου μετά τής κεφαλής καί 

τών μελών, άκόμη και ό εΐς τό άκρον άωτον 

τής επεξεργασίας του φθάσας καί άκόν.η, άν 
θέλητε, τής τελειότητος, δέν είναι καί δέν δύ

ναται νά είναι «τελέιωμένος», διότι ό άν- 

δριάς αύτός δέν εκπροσωπεί ή μίαν μόνην κίνησιν 

τής ζωής, έν σχέσει προς πλήθος άλλο ά- 

τελείωτον κινήσεων αυτής, άς ο καλλιτέ

χνης άδυνατεΐ νά παοαστήση ταύτοχρόνως. 
Τμήμα λοιπόν τού άνδοιάντος τούτου δύναται 

καθ’εαυτό νά ήναι «τέλειον», ώς ήδύνατο νά 

ήναι καί τό σύνολον τού άνδριάντος, έάν έπι 
τού τεμαχίου τούτου ό καλλιτέχνης κατέβα- 

λεν όλην του τήν προσπάθειαν. Αύτό άρκεΐ, άλλά 

ή ύπερτάτη. δυσχέρεια έν τή γλυπτική εινε

όπως. συμβαίνει προκειμένου περί τών έργων τής 

άρχαιότητος καί τής γοτθικής τέχνης,-—άλλ’ 
ακόμη θά τοποθέτηση τήν μορφήν, τοιουτοτρό
πως άνεσχηματισμένην,εΐς τό άρμόζον αύτή πε- 

ριβάλλον μετά τών μελών, ή τών πέριξ. αντι

κειμένων,άτινα ή κίνησις αυτής υπομιμνήσκει. 
Θά ήτο Θαυμάσιου νά παρεδέχοντο τά γλυπτικά 

προπλάσματα- έν είδει προτομών καί να τά 

άπεδοκίμαζον προκειμένου .περί κοοαού άνευ 

βραχίονσς ! Διότι δ πολύς κόσμος δέν άναγινώ- 
- σκει τά καλλιτεχνικά έργα κατά τό άλφάβητον 

τής τέχνης καί διότι δι’αύτον ή λέξις Ώραιό- 

της δέν έχει βέβαια ή εκδοχήν άνεκδοτικήν. 

Άλλ’ ή "Εκθεσις αύτη, ώς όλαι αί αλλαι 

είναι πλήρης ανδριάντων συμπεπληρωμένων 

κατά τό φαινόμενον, τών δποίων έν τούτοις. ή 
επεξεργασία δέν έχει έτι άρχίσει,διότι ούδ’ένός 

τετραγωνικού εκατοστού δμοίότητος έγκλείουσιν.
’Εν τή έννοια ταύτη, τή μόνη άληθεΐ, δ 

Rodin σήμερον «τελειόνει» τά έργα του δσον 

ούδέποτε καθόσον άφομοιοΐ ταΰτα τώ πρωτοτύπφ 

μετά πλείοτέρας πάντοτε θελήσεως καί ασφα
λέστερου. «Ό Όρφεύςχ,το σύμπλεγμα «Τρίτων 

καί Νηρηίς»,ή«Μοϋτα»τοΰ μνημείου Whistler 

είναι τφ οντι έκ τών ώραιοτέοων του έργων.
Καί ή έκθεσις τοΰ συνόλου τών έργων τού 

Lepere δίκαιοι δριστικώς τήν πρός αύτόν βα- 

θεΐαν έκτίμησιν τών έπαϊόντων.Δέν είναι μέγας 
έφευοέτης· άλλ’ εκτελεστής, δστις διά τών 

μέσων, άτινα ΐδιοποιήθη καί διά τής εμπειρίας 

καί τής καλαισθησίας, ών τοσάϋτα παρέσχε 
δείγματα, άπέβη μοναδικός. Χαράκτης καί 
λιθογράφος άμα δ Lepere,έπανέλαβε καί άνε- 
νέωσε τάς λησμονηθείσας παραδόσεις. Ώς ζω

γράφος δέν έφάνη όλιγώτερον ισχυρός έντός τών 

δρίων, εΐς τά δποϊα δ καλλιτέχνης αποβαίνει δ 

ιστορικός τής δλικής αισθητικότητας καί . δ μάρ- 
τυς τού πολιτισμού περισσότερον ή ό διαλαλητής 

μιας νέας καί δλως προσωπικής οπτασίας.Ούτως 
ή θέσις του έσημειώθη πλέον ή άπαξ καί διά παν
τός μέσω τών καλλιτέρων μικρών διδασκάλων τής 

γαλλικής, τέχνης. Δέον νά προσθέσωμεν δτι τό 

παράδειγμα καί ή έπίδρασις του Lepere θά 

ώσι λίαν έπιρρωστικά, λίαν γόνιμα.

[“Επεται τό τέί-ος.]

III
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ΑΡΑΜΥΘΙ
—■ Τό λέει τ’ άρχαϊο τό παραμύθι: 

"Ενας τεχνίτης μιά φορά ; 
Ένα μαρμάρινο άγαλμά τά>υ 
Είχε άγάπήόέι φλογερά. ;

Γονατιάμένος νύχτα μέρα ... 
Μέ τά λαχτάρα άτάν ·φνχή, 
Τοΰ,.έλεγε άγάλια της ’Αγάπης 
Την παναρμόνια προσευχή.

Καί. τόάο αίμάτωνε ή καρδιά του
’ Καί τόσο ύπέφερε βαρετά, 

Πού ένα πρωί νεκρό τόν βρήκαν
- Πλάι άτή πέτρινη ώμορφιά.

Είχε τά χέρια περασμένα 
Γύρω άπ’ τά πόδια της σφιχτά, 

•’Κ’ ένα παράπονο είχε μείνει
Στά δυό του χείλη τά κλειστά...

Κι’ έκείνη άδιάφορη άπό πάνω
— Πέτρινη πάντα καί ψυχρή — 

Μέ τό χαμόγελο τό αίώνιο
’ 'Άφωνη στέκει καί Οωρεϊ. , .

’Ιούλιος 1908
ΘΡΑί. ΖΩίΟΠΟΪΛΟΧ

Γ. Μπονάνου Α. Μάτάας

Τ’ ΑΓΚΑΘΙΑ

Τούς βάτους ξερριξώνουν 
άτό χέρσο τό χωράφι.
Περαστικός έστράφη 
κ’ έρώτηάε / Γιατί ;

— θά σπείρωμε λουλούδια, 
καί, πριν έκεϊν’ άνοίξουν 
οί βάτοι Οά τά πνίξουν 
κ’ οί κλών’ οί άγκαθωτοί.

Κ’ έπέρασ’ ό διαβάτης 
κουνώντας τό κεφάλι 
καί λέει μονάχος πάλι 
ένφ κρυφογελα :

—-Μέσ’ στην καρδιά μου οί πόνοι 
χειρότεροι άπ’ τούς βάτους’ 
κι’ όμως άνάμεόά τους 
ή έλπίφα άνθοβολα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

' / ·'■ .V
‘Η ίλλήν'ις άρίώτοια ΛΟΥΚΙΑ ΙΩANNOY

is

- Γ Ρ Α Μ ΜΑΤ Α -

Λ. Σώχου *Ο Μπάρμπα-Γεώργης

■ ■ ■ . ' Π.

’Αγαπημένη μ&ν*

Ή θεία μου Σοφία ήρθε σήμερα σπίτι. Είχε 
κάπου τρεις μήνες νά μας κάμη έπίσκεψι, κι’εγώ 
άρχιζα νά ξεχνώ πώς τήν έχω συγγενή μου. ’Ε
πειδή ήμουν βέβαια πώς αιτία ήταν ή λίγη αγάπη, 
ποϋ αισθάνεται, γΐά μας δέν επήγαινα οδτε εγώ 
σπίτι της. ΙΙάν α πιστεύω πώς ή αγάπη και 
τό ενδιαφέρον ποϋ έχομε γλά ένα άνθρωπο δέν ξε
κίνα ποτέ, άπό τή συγγένεια που μας συνδέει μ’ 
αυτόν. Γι’ αυτό δέ μοδκανέ καθόλου έντύπωσιν 

που δέν τήν έβλεπα. .
Σήμερον πρωί—πρωί ήρθε.- Μοϋ είπε ’χίλια 

παράπονα πώς τήν ξέχασα, πώς κάθε μέρα (τώρα 
και τρεις μήνες) λογαριάζει τήν έπίσκεψι μου. ΚΓ

ακόμη μ’ επαίνεσε πώς ώμόρφηνα, και πώς τώρα 
είμαι «ένα καμάρι»: .

’Εγώ έκαθήμην απέναντι της και τήν ακόυα 
και χαμογελούσα, κι’ έκύτταζα τό καπέλλο της 
ποϋ δέν τής έπήγαινε.διόλου ώραία,. έτσι ήλικιω- 

μένη που είναι και φορεϊ αυτά τά πράγματα, ποϋ 
μόνο νέες γυναίκες επιτρέπεται νά βάζουν.

Αύτρ ομώς συμβαίνει σ’ όλες ποϋ είχαν ώμορφη’ 
νεότητα-,1 δεν, μποροϋνε νά πι,στέψουν πώς τής 
άσχημίζει δ καιρός. Γιάτι ήταν αληθινά όμορφη 
ή θεία μου άλλοτε.Μάλ'.στα..άκούωπώς ή καλλονή 
της έκαμε' κρότο κι’ εξω^από, τρ νήΡτ. Τώρα βμως 
πάει, πείά.ί Μόλις και. στά’ /μάτια τής άπόμεινε 
κάτι τι από .τήν πρώτη λάμψι. Δόντια; φΟρεΐ ξένα, 
τά μαλλιά της τά βάφει. Μοϋ φαίνεται θαταν πε»ό 
καλή-άν άφινε τόν καιρό "νά έξακολβυθή άνενό-
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χλητος τδ έργον τής καταστροφής,, παρά· ν’αγωνί
ζεται έτσι νά τον σταματήση μέ ανώφελα στυλω- 
τήρια.Θαρρείς άρχαϊον άγαλμα ποΰ τοΰ βάζομε γύ
ψινη μύτη γΐά νά τοΰ^ξαναδώσωμε τήν πρώτη τε
λειότητα. Μοΰπε γΐά τήν Σάσα τήν κόρη της, 
πως ήταν άρρωστη, πώς τώρα μόλις αρχίζει νά 
σιάζη λίγο, πώς ήθελε κι’ εκείνη ν'άρΟη νά μέ' δή, 
μά ράβει ένα φόρεμα γΐά τδν άποψιν'ο χορό, κΓ 
έτσι φυλάει τήν βρεξί της'· γι’ άλλη φορά, πολύ 
σύντομα.

Επειδή ήλθε ό λόγος γΐά τδ χορό μοΰπε- νά 
τής κάμω. μία.χάρι.. Μιά χάρι ποΰ δέν θά μου 
τήν ξεχάσει ποτέ. Κι’αύτδ έγώ μόνο .θά τώκανα 
γιατί είμαι καλή. Μέ λίγα λόγια μέ παρακα- 
λοΰσε νά δανείσω στήΣάσα τά γάντια μου τά μα
κρύ», γιατί δέ .βρήκε στά εμπορικά, καί κάτι άλλα 
μικροπραγματάκια, που μου βρίσκονται καί χρειά
ζονται σέ τέτοιες ώρες.

Καταλαβαίνεις ; υστέρα άπδ τρεις μήνες ποΰχε 
νά μί δή καί μ’ έπεθυμοΰσε, κι’ δλο τδ λογάριαζε 
νάλθη, μά ή δουλειές καί ή αρρώστιες δέν τήν 
άφηναν, έτυχεν ή διαβολεμένη -σύμπτώσις νά τδ 
κατορθώση άκριβώς τή βραδ-ιά τοΰ χοροΰ.

Βέβαια πώς τής φάνηκα δσο μπορούσα χρήσιμη. 
Έδωσα ο,τι μοΰ ζήτησε καί τδ μεσημέρι, σάν θά 
φάμε, θά πεταχθώ νά κάμω καί μποΰκλες τής Σά- 
σας καί να ρίξω μ’ά προσεκτική ματ’ά στήν τουα- 
λέττα της.

’Αγάπη μου, στδν κόσμο είναι ’ καλά νά μή 
γελιούμαστε, νά ξέρωμε νά ξεχωρίζωμεν τά ψεύ
τικα άπδ τ’ αληθινά, νά χαμογελούμε γΐά τής 
άνθρώπινες ατέλειες δίχως νά τής ψέγωμεν,καί νά 
μή ξεχνούμε πώς άλλοι γελούν μέ τίς δικές μας, 
ποΰ εμείς ή δέν ξέρομε πώς έχομεν ή είμαστε ανί
κανοι νά διορθώσωμεν. ■

Σέ φιλώ
'Αγαπημένη μου.

Σήμερα τδ άπόγευμα είχα ένα σωρδ επισκέψεις. 
Συνενοημένοι λές νάρθουνε όλοι τήν ίδια μέρα. 
"Ολες μου ή φιλενάδες ήλθαν κι’ούτε μπορώ να 
σοΰ παραστήσω τδ νταβατοΰρι καί τδ κακδ ποΰ 
γίνηκεν.Όλοί εύ'μορφοι καί νέοι, καί έξυπνοι, δέν 
έκαναν τίποτε ποΰ νά μή είναι εύμορφο καί χαρού
μενο?."Αν σοΰ προσθέσω πώς ή Φωφώ μάς ετρα- 
γούδησε μέ τή μαλακή της φωνή, ποΰ νομίζεις πώς 
χαδεύει τήν ψυχή μέ φτεράκια, ένα θεότρελλο 
τραγουδάκι ναπολιτάνικο, . θάχεις απάνω— κάτω 
τήν εικόνα τοΰ άκουσίου αύτοΰ bal blanc όπως 
λέτε σείς οί mondains.

Τίς γραμμές αύτές μολαταΰτα σοΰ τίς γράφω 
στδ τραπέζι ποΰ βρίσκεται στή μέση τής τραπε
ζαρίας, ένφ ό Πέτρος κι’ δ Λώρης παίζουν μιά 
συμφωνία τοΰ Beethoven κι’ή ’Αντιγόνη ιχνογρα
φεί κάτι μενεξέδες δίπλα μου κι’ δ μπαμπάς μου 

'διαβάζει παρέκει τήν εφημερίδα του. Καί είναι 
τόσο εύ'μορφα έτσι, τόσο ήρεμα, ποΰ σέ βεβαιώ δέ 
θ’ άντήλασσα τήν ήσυχη αύτή οικογένεια καί συν
τροφιά μέ τδν κάθε πολύκοσμο χορό. Έγώ έχω 
άνοιχτδ προστά μου τδ διαβάζω «Τδ βιβλίο τής 
Αύτοκρατείρας ’Ελισάβετ» τοΰ κ. Χρηστομάνου. 
Δέ ξέρω, μά μοΰ φαίνεται πώς άν ήμουν κΓ έγώ 
μύτοκράςειρα έτσι θά έσκεπτόμουν, κι’ έτσι 
βάκρινα τδν ‘κόσμο καί τούς ανθρώπους.‘Γιατί 

ξέρεις,σάν έχει κανείς ένα ’Αχίλλειο καί μια θα
λαμηγό στάς διαταγάς του είναι θαρρώ πειδ εύκολο 
νά τοΰ φαίνονταν ολα τά πράγματα ταπεινα και 
πρόστυχα.... Ό Θεός φυλάξοι βέβαια μή πάρης 
γιά έγωϊστικά τά λόγια μου. Ξέρεις εσυ πώς 

-σκέπτομαι καί πόσο καλά αντιλαμβάνομαι τι λίγο 
αξίζει ή ζωή. άπ’οπου κΓ άν τήν κυττάξωμεν.Είτε 
άπδ τήν Στοά τοΰ Μουσείου τοΰ ’Αχίλλειου, είτε 
άπδ τήν θύρα τοΰ πτωχικού σπιτιού τοΰ Εργάτου-. 
ΚΓ ή πορφύρα ή βασιλική κι’ ή μπλοΰζα τοΰ 
λαϊκού τήν ίδια κακομοιριασμένη καρδία σκεπάζει. 
Ή διαφορά εινε πώς ένώ ή αύτοκράτειρα συλ
λογίζεται τά βάσανά της καί συχαίν-ται τον κοσμο 
ταξιδεύοντας άπδ πολιτεία σέ πολιτεία, εμείς οί 
άλαλοι ήμεθα ήναγκοσμένοι νά μένωμε καρφωμέ
νοι έκεΐ ποΰ μάς έβαλεν ή μοίρα μας δουλευ- 
τάδ-ς κουρασμένοι κΓ άκαταπόνητοι καποιας ζω
ής, ποΰ όνειρευόμεθα καλύτερη τής τωρινής. 
Κρύβοντες συχνότατα, τήν αληθινή μας ψυχή μες 
στήν προσωπίδα τοΰ Συνειθισμένου και τοΰ Πρα
κτικού γΐά νά μή γινόμαστε γελοίοι στούς συν
τρόφους μας. ... Τώρα, έτελείωσαν τδ κομμάτι 
ποΰ έπαιζαν, ,κΓδ μπαμπάς μοΰ προτείνει να 
πάμε νά κοιμηθοΰμεν. Είναι καιρός πΐά, κοντεύουν 
ένδεκα κΓ αύριο πρέπει νά ξυπνήσουν ενωρίς 
γΐά κάποια βιαστική δουλειά τοΰ καταστήματος. 
Βλέπεις, μπορείς κάλλιστα να νοιώθεις τον 
Beethoven καί νά αισθάνεσαι ,ολες τίς παράξενες 
ιδέες μιάς βασιλίσσης, ή. ’Ανάγκη τής ζωής, έρχε
ται άπότομα καί σέ σπρώχνει καί ξυπνάς απο το 
Όνειρο, γ’ά νά πας νά κοιμηθής τδν ήσυχον ύπνο 
τοΰ Βιοπαλαιστοΰ.

IV.

‘Αγαπημένη. μ·η·,
Δέν ξέρω πώς . θά σοΰ φανή τό σημερινό μου 

γράμρ.α, κι’ άν δυσαρεστηθής λίγο μέ τής πάρα 
πολύ ανάποδες καί μισάνθρωπος σκέψεις μου., Εγω 
μολαταΰτα θά σοΰ τάς πώ, καί γιατί μ αρέσει 
πάντα νά σοΰ δείχνω τήν ψυχή μου δπως είναι, 
καί έξ άλλου επειδή θέλω μ’ αύτό, νά βάζω κά
ποτε στά ματάκ’α σου τά εύμορφα ένα μικρούτσικο 
μεγενθυντικδ φακό, γιά νά διακρίνης ποιο καθαρα 
δ,τι σοΰ παρουσιάζεται μέ τά εύμορφώτερα και 
λαμπρότερα χρώματα.

Ξέρεις, αγαπημένη μου, πόσο άπομεμακρυσμ,ενοι 
ζοΰμε έμεϊς άπδ τδν κόσμο καί πόσο μάς αρέσει να 
σχετιζώμεθα μόνο μέ τούς συγγενείς μας καί με 
κείνους ποΰ μάς συνδέει αληθινή φιλία, καμμία 
φορά, πεΓο άδιάσπαστη καί πε’δ ισχυρή αυτή απ 
'όλους τούς συγγενικούς δεσμούς. Μάς -κάνει κοπο 
έμένα πρδ πάντων νά γνωριζώμεθα έτσι, στας δια- 
ταγάς τής έθιμοταξίας ποΰ άπαιτοΰν αί κοινωνικάί 
σχέσεις. Μπορεί καί νάχωμεν άδικο, έν τούτοις, 
έμ.εΐς μές στούς λίγους μας φίλους εύρίσκομε τήν 
εύχαρίστησι, καί ή ήσυχη συντροφιά τοΰ κυκλου 
μας άναπληρώνει τέλεια, σέ βεβαιώνω, τών άλλων 
τής πολυθόρυβες συναναστροφές καί τίς φασαρίες 
ποΰ σέρνουν ξοπίσω τους.

Μοΰ φαίνεται, πώς κανείς άπδ τόσες πολλές 
γνωριμίες καταντά νά χάση δ ίδιος τδν ιδικό του 
χαρακτήρα, πέρνώντας σιγά—σιγά τα φυσικά εκεί-
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εν έφυγα ευ- 
κΓ άπδ τίς

νων, ποΰ συναναστρέφεται. Όσες φορές έγώ έτυχε 
να παρευρεθώ σέ κανένα χορό, ποτέ δΐ 
χαριστημένη. ΙΙάντα άπδ τά φώτα, 
μυρωδιές καί άπδ τα λουλούδια, καί άπδ τά λόγια 
ποΰ είπα ή ακόυσα νά μοΰ λέν, κάτι άπόμεινε ξένο 
καί παράσιτο στήν ψυχή μου. Ένόμιζα πώς καί 
στο-σπίτι μου κι ίσια μέ τδ δωμάτιό μου άνέπνεα ’ 
στδν ίδιο βαρύ άέρα τής σάλας τοΰ χοροΰ. Αέρα. 

, φορτωμένον αρώματα., ερωτικές ματιές, γυναικείες 
άσχημες φιλαρέσκειες καί άντρίκιες άνοησίες. Άπδ 
τδν κόσμον,άπδ τδν κόσμο τών σαλονιών πρδ πάν
των, φεύγει κανείς πάντοτε μέ τσαλακωμένη τήν 
ψυχή, δπως καί τά φορέματα. Καί π;1δ τσαλακω
μένος απ’ όλους, οποίος φορεΐ λεπτότερα φουστά
νια καί έχει λεπτότερη τήν ψυχή ! , ·

Γι’ αύτδ σάν ή νονά μου, ποΰρθ- άπδ τήν ’Ι
ταλία, άνοιξε τίς σάλες της στδν κομψό κόσμο 
ποΰ γνώριζε, καί εύρέθηκα στήν άνάγκη νά μή 
λείπω,αφοΰ,καθώς ξέρεις, τούς δυδ μήνες ποΰ έμεινε 
έδώ τούς πέρασα στδ σπίτι τής, αΐσθάνθηκα μίαν 
τόσο ακατανίκητη στενοχώρια, ποΰ πολλές φορές 
μοϋρθε να πάω να παρακαλέσω τήν εύγενική 
αύτή κυρία να μ αφήση στήν μοναξιά μου, άφοΰ 
αύτά τα πράγματα δέ μοΰ κινούσαν τδ παραμικρόν 
ενδιαφέρον. Ό φόβος μή παρεξηγηθώ, μέ άνεχαί- 
τιζε κΓ έτσι έμεινα! Στήν αρχήν, έδυσκολεύθηκα 
να κάνω δπως έκαναν όλοι. Νά λέω ψευτιές. 
Άλλά σιγά—σιγά, συνήθισα. ΚΓ άν δέν κατώρ- 
Θωσα ποτέ, είν ’ ή άλήθεια,νά παινέσω τά μαλλιά 

. μιάς ποΰ ήξερα καλά πώς. φορούσε περούκα, 
ήκουσα τούς άλλους νά τδ λέν δίχως νά άφίνω στήν 
μορφή μου να ζωγραφίζεται ή γελοία έντύπωσις, 
ποΰ μοΰ έκαναν τά παρόμοια. Βέβαια σ’ όσους 
είδα εύρίσκοντο κΓ δπως πρέπει κυρίες καί κύριοι. 
Μα αύτοί ήσαν τόσο λίγοι, κΓ άπέφευγαν τόσο νά 
φαίνωνται, ποΰ καταντούσε πάλι νά λέγη κάνεις 
πώς δέν υπήρχαν.

Πρδ πάντων μοΰ έκαναν έντύπωσι, κι’ αύτδ 
σπεύδω νά σοΰ πώ στδ σημερινό μου γράμμα, 
αι γυναίκες ! ’Εμείς αί γυναίκες!

Πόσο εύκολα έπιπόλαιες καί ελαφρές, καί τί 
εύκολα ένθουσιασμένες καί περήφανες άπδ τά κομ- 
πλιμέντα τών άνδρών !

“Ενας κομψευόμενος ξενύχτης, γερμένος πάνω

~Β----

Μ Ε I Δ ΙΑ ΜΑ Τ Α

Ή φυχολογία τών απαντήσεων έν τφ δικαστηρίφ.
'Ο πρόεδρος (πρός μίαν μάρτυρα). Είοϋε κυρία έγ

γαμος 'ή άγαμος ;
ΊΙ μάρτυς στενάζει
"Ό.'πρόεδρός·>(πρός τόν 'γραμματέα). Γράφε άγαμος. 

. Μετά έν τέταρτον δ πρόεδρος ' έρωτφ ενα μάρτυρα.
----- Βίο{)ε έγγαμος ή άγαμος ;
Ό μάρτυί στενάζει.

’ — Γράφε έγγαμος·! λέγει δ-πρόεδρος πρός τόν γραμ
ματέα, ■ ■■ ' 

απδ τήν πολυθρόνα μας—σέ . παράμερο σαλονάκι μέ 
τήν άπαραίτητή λατάνια, ποΰ άργοκινεΐ τά φύλλα 
της λές καί μάς ελεεινολογεί—μπορεί,σέ βεβαιώνω, 
αγαπημένη μου, νά μάς πή δ,τι τοΰ καπνίσει, 
δίχως νά φοβηθή πώς θά μάς. προξενήση άγανά- 
κτησιν. Τδ εναντίον, θα τδν ακοΰμε μ’ ενα άόριστο 
χαμόγελο καί συχνά θά φέρνωμ- τδ χέρι μας στδν 
ώμο μας, γιά νά σιάξωμε τδ φόρεμά μας, ποΰ 
μπορή νά ξεφύγη άπδ τήν Οέσι, ποΰ πρέπει, , κί
νημα σεμνότατο ποΰ δέν έχει μολαταΰτα άλλο 
σκοπο παρα νά ξεσκεπάση στά μάτια τοΰ 'Ιππότου 
μας, δ,τι ή δταντέλλες καί τά λουλούδια κρατούνε 
ακόμη σκεπασμένο ! Να γιατί μ’ αρέσει νά μένω 
τα βράδυα τδΰ. χειμώνα στδ σπίτι μας, στή συντρο
φιά τήν ήρεμη τών ιδικών μ.ου, νά γιατί σούγραψα 
το σημερινό μου γράμμα.Είναι πραγματικές εικό
νες μιάς σάλας χοροΰ, ποΰ ξετυλίγονται κάθε 
φορά ποΰ συναντώνται νέες κΓ εύμορφες γυναίκες 
με νέους κΓ έμορφους άνδρας, καί πρέπει κανείς 
να σφαλνά επίμονα τά μάτια του γιά νά μή τής 
βλέπει,καί πρέπει νάναι ύποκριτής γιά νά μήν τής 
παραδεχθή. Γι’ αύτδ όταν αύριο πανδρευθής, άγα- 
πημένη μου, μή πηγαίνης στούς χορούς, άν δ σύ
ζυγός σου, γΐά. νά σ’ εύχαριστήση, καί νά σοΰ 
δείξη τήν άγάπη του θελήση νά σέ συνοδ-ύση 
ποτέ. Εσύ μή πας. Θά σ’ άγαπήση πέΓο πολύ, 
καί ή έπομένη μέρα θά σάς βρή πειδ ευτυχισμέ
νους καί διπλά ν’ άγαπάστε.

Σέ φιλώ
LALO DE CASTRO

Υ. Γ Πολλές κυρίες, άν έτύχαινε νά διαβά
σουν τδ γράμμα αύτό, θά έσκέπτοντο φυσικά, πώς 
γλά νά τά λέω αύτα θάμαι καμμΐά άσχημη, ποΰ 
δέν τήν προσέχουν σέ τέτοιες περιστάσεις, καί τά 
λέω άπδ ζήλ,ΐα. Βεβαίωσέ τες σέ παρακαλώ, αγα
πημένη μου, δτι άν θάμουν άσχηρ.η θάχα τήν 
άξιοπρέπεια καί τδν εγωισμό νά μή άναφέρω ποτέ 
γΐά αύτά τά ζητήματα, ακριβώς γιά νά μή προ- 
καλέσω τήν ειρωνείαν των αύτήν, ποΰ θάταν τότε 
πολύ δικαιολογημένη.

L.

Εις τό ταξεΐδι·τοϋ γάμου.
‘Εκείνη.^ Αυτός δ δρόμος είνε πολύ επικίνδυνος. 

Δέν μπορείς να μοΰ ένοικιάοης ένα μουλάρι ■
’Εκείνος.— Άκούμπησε επάνω μου, αγάπη μου !

★

Εΐςζτήν καλλιτεχνικήν έκίλεσιν.
—Έγώ, κύριέ μου, έχω τήν Ιδέαν δτι μόνον οί με- 

γάλοιΐπίνακες αξίζουν. Αύτά’τά άλλα τά μικρά καδρά- 
κια δέν έχουν καμμίαν αξίαν. ,

—- Εισ&ε κριτικός ) — Όχι’ είμαι κορνιζοποιός,

1Ό



Ε. Θωμοπούλου "Εαρινόν τοπειον

Η ΕΝ ΔΙΕΓΗι ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕΘΕΣΙΣ

Όκ. Camile Lambert, καλλιτέχνης πρωτότυπος, 
Αλλ’ Ανώμαλος , έκθέτει« Σχέδιο ν διακοσμήτικής» 
πλούσιον είς φαντασίαν, κίνηόιν καί χρωματι
σμόν είς μίαν σκηνήν δυστυχώς όλίγον διεσπά- 
σμένην. «Ή 'Ικεσία» τού ίδιου εΐνε επίσης 
Απόπειρα Ανεπιτυχής.

Ό κ. Aug. Leveque ϋπενθυμίζων, κατά · τούς 
κλασικούς, τήν συμβολικήν μυθολογίαν των πο
ταμών, είκονίζει μαγικής νύμφας έπί τοπείων 
ψυχρών.’Ενταΐς μορφαϊς ύπάρχει πλειοτέρα δε- 
ξιότης παρά Αλήθεια καί κ λαισθησία. 'Ο συμβο
λισμός τών λοιπών έργων του έξαγοράζεται διά 
τής πολιτελείας τοϋ έργου του «Ό Πλούτος».

■Άντίθέτως πρός τήν έξοχον ιδέαν, ήτις ένέ- 
πνευάε τό έργον τού κ. Vitain : «’Αγαπάτε άλ- 
λήλους» ή άποψης τής συνθέσεως εΐνε Αλαμπής 
καί δέν έμποιεϊ έντύπωσιν ούτε διά τής τελειό
τατος τής έκτελέσεως ούτε διά τής βαθύτα
τος τοϋ αισθήματος.

Ό Όμιλος Scalden τής Άμβέρσης έκθέτει 
τρεις πίνακας διακοόμητικούς : ένα τοϋ κ.El
liot καλώς διεσκευασμένον, εύχαρίστων φθινω- 
πορινών χρωμάτων" έτερον τοϋ κ. Delrue «’Αν
τίζηλοι τοϋ ’Ιδανικού» Αρκούντως έπιδεικτικόν 
και ψυχρόν" καί μίαν έντύπωσιν τών’Απόκρεων 
ζωγτανωτέραν καί μάλλον πρωτότυπον τοϋ κ. 
Bom, έκθέτοντος σπουδήν, ύπενθυμίζουσαν τήν 
τέχνην τον Carriere καί τονΒοάίη.Είς τά πολλά
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έργα τοϋ κ. Gisbert Combaz, είς τήν ζωοφόρον 
τούς χωρικούς πίνακας, τά τόπεϊα, τάς γραμ
μικής συνθέσεις του διαβλέπει τις τολμηρόν 
ρυθμόν καί έπιτυχή, έμπεπότισμένον κάποτε 
ίαπωνισμοϋ ώς «Ό φραγμός», «Τό Κύμα» κτλ. 
Έκ τών estampes τού ίδίου ή έίδικώτερον είκο- 
νογραφική εΐνε μία περιπαθής νυκτερινή συμ
φωνία : «'Η Νύξ». Είς τά έργα τού 11. Wyts- 
man εύχαρίστώς θαυμάζει‘τις τά διακοάμητικά 
διαζώματα, σαφή καί ζωντανά, έν οΐς έάκια- 
γράφησε χαρακτηριστικός Απόψεις τής Φλαν- 
δρίας. ΈκθέτειΕπίσης έργά έγχάρακτα διά στί- 
ξεως είς υποκυάνους * τόνους όλίγον τραχείς, 
μιας συνθέσεως ύπενθύμίζόύσης τον Puvis de 
Chavannes καϊ ήτις ήδύνατο νά εΐνε έκφραστικω 
τέρα: «Νύμφαι θρηνούσαι τον θάνατον τοϋ ’Αδώ- 
νιδος»,Καλαισθησία καί κάποιον αίσθημα τοπειο- 
γραφικόν μετά χρωματισμού λεπτού διακρίνρυσι 
τάς διακοσμητικάς των τοίχων σκιαγραφίας τοϋ 
κ. Ivan Cerf, Κίνησις έν τη καλή άκαδημαϊκμ 
σπουδή τοϋ κ. Atf Cahen : «Ό Όρφεύς έν τώ 
’Άδμ». Σημειοϋμεν έπίσης ένα μεγάλοπρεπή 
καί διαυγή πίνακα τού κ. Emile Berchmans.

★

. Έν τμ Γραφικμ ό κ: Ai'thur Craco έκθέτει Αρ
χαϊκής έμπνεύσεις,έν αΐς δι’εύγενών καί λεπτο- 
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Μία των μάλλον ενδιαφερονσων εν Εύρώπρ καλλι
τεχνικών ’Εκθέσεων εΐνε ή προ μικροΰ λήξασα εν 
Λιέγη, εις ην έξέθηκαν πλήν των Βέλγων κα'ι πολυά
ριθμοι ξένοι καλλιτέχναι.

*Η ειλικρινέστερα κριτική έδημοσιεΰθη ε'ις σειράν 
τεσσάρων εκτενέστατων άρθρων έν τη φιλολογική καί 
πολίτικη έφημερΐδι « L' Express» νπο τοΰ κ, Char
les Delchevalerie, η; κα'ι. παρέχομεν περίληφιν.

τότυπος δεξιοτεχνία τοϋ καλλιτέχνου, ό κ. 
Montard έκθέτει πολλάς έλκυότικάς σπουδάς
του.

Ό Βέλγος Emile- Fabry εκθέτει μεγαλοπρεπή 
ΰύνθεόιν «Λ’ Expansion». 'Η Αλληγορία της 
συνθέσεως ταύτης εΐνε ραφής καί δραματική. 
Μία έντονος κίνηΰις έντέχνως διατεταγμένη 
χαρακτηρίζει τον πίνακα, δν Αναδεικνύει γλυ
κύς χρωματισμός έν Αρμονία πρός τους χρυσί
ζοντας τόνους θυελλώδους δύσεως. Χάρις εις 
τά δύο τούτα ονόματα : Montard και Fabry ή 
Αναγέννησις τής διαΚοόμητΓκής τέχνης παρου
σιάζει έν τη ’Εκθέσει τής Λιέγης κάτι τέλειον. 
’Άλλοι διακρινόμενοι ζωγράφοι εΐνε ό κ. Clan- 
berlani εκθέτων σκηνήν βουκολικήν κατά τήν 
τεχνοτροπίαν τοϋ Puvis de Chavannes : «Τιμή- 
σωμεν τήν Γην». ’Ενδιαφέρον θέμα επίσης έν

Η ΗΛΕΚΤΡΑ

κή. Πειρώμαι νά 
εκφέρω τό άπ’ αύ- 
τής άπορρέον δί

δαγμα, δπερ γνωρίζει είς τούς νέους καλλιτέ- 
χνας μας τήν έπαγωγόν ποικιλίαν των Αντιλή
ψεων τής τέχνης, αϊτινες διανοίγονται έκτος 
τών Βελγικών ορίων.

Έν τμ Διακοσμητικμ ωραία σύνθεσις κοσμεί 
τό βάθος τής στοάς τής εισόδου : «'Η Βάρκα 
τοϋ Ίδανικοϋ» πίναξ τοϋ κ. Montard, έργον 
φωτεινών καί αρμονικών χρωμάτονν,έν φτά πρό
σωπα είς στάσεις. φλωρεντίανής χάριτος έξέ- 
λίσσονται έπί άφελοϋς καί ευφροσύνου τοπο
θεσίας,έν φ αί κινήσεις τών συμβολικών ήρώων 
κάί μι γραμμαΐ τοϋ μυθολογικού διακόσμου συν
αρμόζονται είς ρυθμούς έκφραάτικωτάτους. 
Παρά τώ Άρχαιοπρέπεΐ τούτω πίνακι, δι’ ού 
έν γη Ανθήσει τής νέας. Βελγικής Σχολής τής 
διακοόμητικής ζωγραφικής μαρτυρεϊται ή πρω-
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ΕΚΘΕΣΙΣ τοϋ Palais 
des Beaux · Arts η 
άπό κοινού διοργα- 
νωθεϊσα ύπό των 
ομίλων «CEuvre des 

: artistes» καί «Anci- 
vfi. ens Eleves de I’Aca- Αρμονικόν γυμνόν καί μία σπουδή τοπείου μέ 

demie» εΐνε έλκυ- γραμμάς ήρέμους τοϋ ίδίου. Είς τους «Νικη- 
στική καί διδακτί- τάς» τοϋ κ. Langaskens τό χρώμα εΐνε έλατ- 

τωματικόν, ένώ ή σύνθεσις εΐνε μεγαλοπρεπής 
είς γραμμάς : Είς έν θερμότατον φώς άνοιψοϋν- 
ται θέαιναι, όδηγοϋσαι φαύνόυς διά ήνίων καί 
ήρωας κομίζοντας τρόπαια. ’Αλλά τό σύνολόν 
των εΐνε συγκεχυμένον πως καί ό συμβολισμός 
τού διακόσμου, όστις τάς περιβάλλει, στερείται 
έν ταΐς λεπτομερείαις ώριόμένης έννοιας.Καί έν 
τώ τριπτύχφ του : «Ή λατρεία »ό τεχνίτης φαί
νεται μάλλον Απασχολημένος είς τήν δημιουρ
γίαν νεανικών μορφών, λεπτής χάριτος έν το- 
πείφ έαρινής πρωίας ή εϊς τήν έρμηνείαν μιας 
ίδέας. Οί πίνακές του ένδιαφέρουόι διά τάς 
έπαγωγοϋς παραστάσεις καί τό χάριεν ϋφος.’Εν 
τω έργφ τού κ. Langaskens βλέπει τις έν είδος 
'Αγίου Γεωργίου έφίππου κατά τήν. έκκληοια- 
στικήν Απεικόνηόιν τοϋ Gustave Moreau.

Ό «Φάρος» τοϋ κ. Van Holder εΐνε έργον 
Αλληγορικόν έντεχνον, έν φ Ανευρίσκει τις πλα
στικότητα, Αλλ’ έν τώ συνόλφ εΐνε άπρόσωπον,

'Η έπιτυχία τής «Ήλέκτράς» 
διδαχθείσης πρό τίνος έν τφ 
Άρσακείφ ύπό τών . έόωτερι- 
κών μαθητριών αύτοϋ, όφείλε-

- ται κυρίως είς τήν" ύποδυθεΐ- 
σαν τό πρόσωπον τής πρωτα
γωνίστριας μαθήτριαν Χ.αρί- 
κλειαν Καραγιάννη, ήτις καί 
πέρυσιν ώς «’Αντιγόνη» καί έ- ·

- φέτος ώς« ’Ηλέκτρα» έπέδειξε' 
χαρίσματα έπιτυχοϋς ‘ ύποκρί- : 
όεως. Μετά πάθους δραματικού 
διηρμήνευόε τό μέρος τής, πα- 
θαΐνομένη ή ίδίαγκαί θά ήτο 
πληρεότέρα ή έπιτυχία έάν 
πρός τούτο συνεβάλλοντο καί 
πίνες όροι δραματικής τέχνης.

«, 'Η τελεία’γνώσις "τής Αρχαίας 
ήμών γλώσόης τήν ύπεβοήθη- 
σεν, ώστε Απροσκόπτως ν’ Α- 
ποδώόμ τόν δύσκολον καί Αρρε
νωπόν τής Αρχαίας ήρωΐδος 
χαρακτήρα..'Η Απαγγελία ήτο

δι αυτήν Απλώς όργανον, ή 
ήθοποιΐα τό παν.

Η δεσποινίς Καραγιάννη έ- 
περάτωσεν τάς έν τώ- Άράα- 
κείφ άπούδάς της, Αναδειχθεΐ- 
σα Αριστούχος. Κατάγεται έξ 
’Αδριανουπόλεως, διακρινομέ- 
νη, δέ έπί εύρείμ Αντιλήψει 
ούδεμία Αμφιβολία οτι θέ
λει διακριθμ είς τό στάδιον 
τών γραμμάτων, πρός δ έμφυ
τον αισθάνεται κλίάιν. Ή δε
σποινίς Καραγιάννη είναι ή έκ 
μέρους τοϋ ’Αρσάκειου γλάφυ- 
ρώτατα προσφωνήσασα τόν 
καθηγητήν κ. Μιστριώτην έπϊ 
τώ ίωβιλαίφ του καί ή βραβευ- 
θεΐσα είς τόν πρός συγγραφήν 
πανηγυρικού τής ΚΕ' Μαρτίου 
διαγωνισμόν.
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λόγων γραμμών, £μά νά έρμηνεύη, ήκηνάς μυ- 
ότί,κοπαθοϋς έκότάόεως, άνευρε τήν τεχνικήν 
δυσκαμψίαν καί τήν ε·ύΰέ(5ειαν.«Τά Χριστούγεν
νά» του καί τά «Δεκαπέντε Μυστήριό» του 
ήπενθυμίζουσι τήν καρτερικήν εΰλάβειαν τοϋ 
Μεσαιώνος.

Ό κ; Anff. Donnay εκθέτει άριθμόν προχα- 
ραγμάτων, χάριτος τόσον άδολου καί αισθήμα
τος τόόον άβροϋ, δι’ ών έκόσμτισε βιβλία καί 
επιθεωρήσεις καί άτινα μετά χάριτος είκονί- 
ζουσι τήν σύγνουν καί μειδιώσαν προσωπι
κότητα τοϋ καλλιτέχνου τούτου, -τοϋ τόσω 8α- 
θέως πρωτοτύπου, είς τδν όποιον ή Βελγική 
Μοϋόα έπεφύλαξε νά έιιπιΰτευθη τά πολυτιμότε
ρα μυστικά της.'Ο νοόταλγδς καί γλυκύς ποιη
τής τών «’Εγκωμίων τής ζωής» κ.Μαχ Elskamp 
εκθέτει Εικονογραφίας θελκτικής άφελείας.

Τά χαριτωμένα ex libris τοΰ κ. Gust. Max Ste

* JEF LAMBEAUX *
lta τον Mignon, τον De 
Vigne, τον Dillens,zat τον 
Meunier ή Φλαμανδική 
Σχολή άπόλλυσι μίαν α
κόμη δόξαν της, τόν γλύ
πτην JefLamb-auX. Ίσχνδς 
καί καχεκτικδς κατά τήν 
παιδικήν του ήλικίαν μό
λις κατώρθωσε νά μάθζ, 
γραφήν,. Άκαταπαύστως 

δ πατήρ του .απελπισθείς
όλίγην άνάγνωσιν και 
δμως έζωγράφιζε και 
διά τήν έν τοΐς γράμμασι πρόοδον του απεφασισε 
νά τδν παρουσίαση είς τήν ’Ακαδημίαν τής Άμ- 
βέρσης.Άλλ’ό διευθύνων αύτήν De Keyser ήρνεΐτο 
νά δεχθή τον δεκαετή μόλις Jef ώς ακατάλλη
λον διά τήν, κλασικήν τοΰ ιδρύματος διδασκαλίαν. 
Αί παρακλήσεις τοΰ 'πατρός έπεισαν τέλος . τδν 
διευθύνοντα καί μετά διετίαν δ μικρός ύπεβάλλετο 
είς τδν διαγωνισμόν τοΰ προπλάσματος. Μετά 
τριετή παρά τινι γλύπτη έργασίαν έπεδόθη είς 
τήν έπεξεργασίαν τοΰ ξύλου καί τοΰ λίθου’ δεκα- 
πενταετής είσήλθεν είς τδ έργαστήριον τοΰ J-au .
GeeL, έν ώ είργάσθη καί τδ πρώτον έργόν του ί

. «Ό Πόλεμος». Είκοσιδιετής έλαβε τήν παραγ-· ■ 
γελίαν τοΰ μνημείου JoidSens, οπερ έστήθη έν 
Puile καί μετ’ ολίγον μετέσχε τοΰ διαγωνισμού 
τής Ρώμης.Τδ θέμα ήτο «Ό Θάνατος τοΰ Ίου- / 
λίου Καίσαρος». Άλλ δ καλλιτέχνης ήγνόει καί τής Έπαναστάσεως τοΰ 1830 έν Tirlemont. κτλ. 
τδ δνομα άκόμη τοΰ άνδρός! Καί άπέτυχεν. Νέον. Κατά τά τελευταία έτη δ.δήμος τοΰ Saint-Gilles 
έργον του δ «Κύκλος παίδων» έπισύρει έπ’ τφ αν.ήγειρε μεγαλοπρεπές έργαστήριον, δπερ ήδη 
αύτοΰ τήν προσοχήν’ή έλλειψις δμως παραγγελιών

« τδν άναγκάζει έντδς ολίγου, ύά έπιστρέψη πλησίον 
τών φίλων του έν Παρισίοις.Τά έτη έκεΐνα τώ διή- 
νοιξαν εύρύτερον δρίζοντα"άλλ’ έπένετο.Τφ 1880 δ 
Maurice Caston, έργαζόμενος, τότε τδ Panopticum
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vens έκπροόωποϋόι σχεδόν μόνα αύτή τδ θελ
κτικόν αύτό είδος τής διακοόμητικής τών βι
βλίων. Ό αύτός καλλιτέχνης άπ;έστειλε σειράν 
εκμαγείων, έν οίς άπετύπωσεν έντονωτάτας 
συνθέσεις είδώλων καλλιτεχνών καί συγγραφέων.

Ό KiFernand Khnopff εκθέτει μερικά εξώφυλ
λα βιβλιοδετικής καί συμβολικής εικονογραφίας, 
έν οίς άνευρίσκει τις δλην τήν ψυχρόν άγνότη- 
τα τής άγερώχου καί σιωπηλής τέχνης του.’Εκ 
τών έργων τοϋ κ. Ed.Tyigat εξέχει «Χριστός», 
δν είργάσθη κατά τήν ώκαμπτον τεχνοτροπίαν 
τών πρώτων Βέλγων ζωγράφων. Έν τώ διαμερί- 
Οματι τοϋ έξ Άμβέρόης 'Ομίλου τοϋ Scalden 
θαυμάζει τις επίσης τάς χαλκογραφίας τοϋ κ. 
Van O/'fel, τά caux-fortes τοϋ κ. Van detLoof 
έγγεγλυμμένα Ιόχυρώς,τέχνης άσφαλοϋς καί φαν
τασίας πλούσιας.

["Enetai το τέλος. 7

τής πλατείας Morinaic, τφ παρήγγειλε μορφάς έκ 
κηροΰ διά τδ μουσεΐόν του. Έκέρδιζεν ήμερησίως 
20 φράγκα.Αληθινή δι’ αύτδν τύχη ! Μετά ταΰτα 
έγκατέσ:η έν Άμβέρση, ένθα άπεπεράτωσε τδ 
πλήρες ζωής σύμπλεγμά του«Φίλημα»,δπερ έτυχεν 
έν Βρυξέλλαις τοΰ χρυσοΰ μεταλλίου καί τδ όποιον 

•ήγοράσθη ύπδ τοΰ μουσείου τής Άμδέρσης. Τδ 
1882 έπέτυχε νά σταλή ύπδ τοΰ Κράτους καί τής 
γενετείρας του ώς ύπότροφος είς ’Ιταλίαν. Δια- 

, τρίβων έν Φλωρεντία εμελέτα άδιακόπως τά έργα 
τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου ώς καί έν Ρώμη, ένθα έφι- 
λοτέχνησε τήν θαυμασίαν «Βακχίδα» τής Κρήνης 
τοΰ! Brabo, μνημείου άνεγερθέντος έν Άμβέρση 
έπι τής πλαεείας τοΰ Δημαρχείου.

Έπανελθών ώς έκ τοΰ θανάτου τοΰ πατρός του 
έν Βρυξέλλαις, έγκατέστη έκεϊ, έργασθείς τδ έξο- 
χον σύμπλεγμα «Οί Άθληταί»,άγορασθέν ύπδ τοΰ 
μουσείου τής Δρέσδης, τήν «Μέθην» άνήκουσαν· 
είς τδν βαρώνον Empain’τώ 1887 έξέθηκεν έν 
Γάνδη τδ πρόπλασμα τοΰ έργου «Τά Ανθρώπινα 
Πάθη» τοΰ άποπερατωθέντος τφ 1894. Είτα είρ
γάσθη τά έργα : «Τρελλδ τραγοΰδι» άγορασθέν 
ύπδ τής πόλεως τών Βρυξελλών, «Τύψεις τής 
συνειδήσεως» κτήμα ήδη τοΰ μουσείου τοΰ Λου
ξεμβούργου, «Ό έκφωλευτής τών ά-τών», «Φαΰ- 
νΟς δειχθείς», έργον τυχόν μεγάλου βραβείου έν 
Άγ. Αουδοβίκφ καί άγορασθέν ύπδ τής πόλεως 
Λιέγης, «Ή απαγωγή», «Ή ρήξις», «Ό τρελ- 
,λδς χορδς» αληθινόν άριστούργημα’ τδ μνημεϊον

θά μεταβληθή είς μουσειον, έν τφ όποίφ θά συγ- 
κεντρωθή τό έργον του Lambeaux.

Καί τό έργον τούτο είναι μέγιστον.Ό Van Zype 
λέγει περί τοΰ Lambeaux μίαν αλήθειαν ύπ αυ
τών τών έργων τοΰ τεχνίτου έπικυρουμένην: οτι έν 

έαυτφ συνήνωνε μέχρι παροξυσμού τάς άρετάς καί 
τά έλαττώματα τής φλαμανδικής φυλής, τά έν
στικτά της άμείωτα ύπδ τής μορφώσεως έν μια 
πρωτοτύπφ προσωπικότητι, ής τά έμφυτα τοΰ χαρα- 
κτήρος στοιχεία ούδεμίαν ύπέστησαν μέχρι τέλους 
τοΰ βίου άλλοίωσιν. Καί τοιουτοτρόπως προτερή 
ματα καί μειονεκτήματα ισορροπούν θαυμασίως είς 
ένα ρυθμόν ψυχικής διαχύσεως έλευθέρας καί συγ
χρόνως άγριας, όπως ή Φύσις δτέ ρ.έν δείκνυται 
δρμητική, παράφορος,δτέ δέ άποτόμως συνεσταλμένη 
καί περιδεής είς στιγμάς άγιας καί εύγενοΰς γα
λήνης».

Καλλίτερον δέν δύναται νά έπεξηγηθή δ χαρα- 
κτήρ τής τέχνης τοΰ Lambeaux, τής δυνατής καί 
άνομοίου ταύτης τέχνης, αλληλοδιαδόχως άγροίκου 
καί εύγενοΰς, τής τέχνης, ήτις ένέπνευσε τήν «Μέ- 
θην» καΐ τά «Ανθρώπινα πάθη» καί προτομήν γυ- 
ναικδς άγνώς περιπαθή τήν γνωστήν ύπδ τδ ονομα 
«Mieke» παρά έάν άναμνησθή ότι δ Lambeaux ήτο. 
αύτοδήμιούργημα. Μόνον δ έρως τής τέχνης τον 
απησχόλει καί τδν ένεθουσίαζεν. Ούδέν κατώρθωσε 
ν’ άναχαιτίση τήν καλλιτεχνικήν ταύτην μανίαν 
του. Τδ ένστικτον μόνον του ένήργει, νικών, με- 
Ούον έκ τής νίκης. Ή τέχνη του έτήρησε τήν ά- 
νυπότακτον τραχύτητα της, ένίρτε άκαλαίσθητος, 

. άγροϊκος, δπως δ ίδιος καλλιτέχνης διέφύλαξε τδν 
τραχύν φλαμανδικδν τόνον καί μετά τήν έν ΙΙαρι- 
σίοις διαμονήν του. Οΰτω δέ μόνον έξηγεϊται πώς 
ή φύσις αυτή επετέλεσε. τόσα πράγματα χωρίς νά 
ήναι ώπλισμένη δια να τα έκτελέση, ή φύσις, ήτις 
εδωκε ζωήν είς τόσην ώεαιότήτα ύπ’ αύτής μόνης 
δημιουργηθείσης, ύπδ μόνης τής μαγείας τής φαν
τασίας τ,ου, αγνοούσης τά διδάγματα τών προγενε
στέρων του.

ΙΙαρεφέρετο : συχνά. Άλλ’ ήτο αδύνατον καί 
κατ’ αύτάς άκόμη τάς παραφοράς του, νά μή άνε- 
λάμβανέ τις τδν πρδς αύτδν σεβασμόν έν μέσφ τοΰ 
έργαστηρίου έκείνου, τοΰ πλήρους άπδ έκμαγεΐα, 
προπλάσματα, μεγάλων συνθέσεων σχεδιάσματα 
καί όταν έν τφ πλημμελεΐ καί θ-ρμώ λεκτικφ 
του ό καλλιτέχνης άπεγυμνοΰτο όλων τών άνθρω- 
πίνων ασχολιών διά νά σχολιάση τά είδωλα τής λα
τρείας του καί όταν άποτόμως έπιπτον τά καλύμματα 
απδ τοΰ πηλού καί έπαρουσιάζετο θριαμβευτικόν τδ 
δημιουργηθέν κάλλος, τότε, αί άδύναμίαι άπέσβέν- 
νυντο καί δέν έσκέπτετό τις ή τά πρδ αύτοΰ άρι- 
στουργήματα’ καί διηρωτάτο : διά τίνος θαύματος 
δ άνθρωπος οΰτος. δ άγνοών ίσως καί τήν λέξιν 
πανθεϊσμός, άπετύπωσεν έπι τών τραχέων προτύ
πων του - καί ταΰτα ήσαν χωρικοί καί παλαισταί 
άγοραΐοι — δλην τήν πανθεϊστικήν πίστιν, τήν τόσον 
ασυνειδήτως άποτυπώσασαν τήν κυριαρχίαν τής ει
ρηνικής καλλονής της ;Ό Lambeaux ήτο ύπερήφα- 
νος διά τδ έργόν του. Κάποτε κάποιος έπέκρινε 
μερικά μικρά έργα του.

—Είναι μικρά,άπήντησεν. Άλλ’αύτδ δέν βλάπτει,. 
Μετά εκατόν έτη δλα αύτά δέν θά λογαριάζωνται 
πλέον’ άλλ,’ έχω κάμη έργα, τά δποϊα θά θαυμά- 
ζωνται καί τότε άκόμη».

'Όλα τα έργα τοΰ Lambeaux δέν είναι τής αύ
τής αξίας καί τοΰτο, διότι αί βιωτικαί άνάγ- 
και τδν ήνάγκαζον πολλά νά έκποιή πρωίμως’ 
αλλ’ δ δημιουργός τοΰ άνατριχιαστικοΰ «Φιλήμα

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τος», τοΰ τολμηρού έργου τοΰ Brabc, τοΰ «Τρελ- 
λοΰ χορού» καί τών «Ανθρωπίνων παθών», παλ- 
λομένων δλων έξ οίστρου ύπερόχου, θά μείνη. Ό 
γλύπτης τοΰ J,mlaenr, δστις ώνειρεύ-το διαρκώς 
τδν Μιχαήλ-Άγγελον, έγνώρισε τήν δόξαν έν τή 
ζωή’ έσχε θαυμαστάς ένθουσιώδιίς, άλλά καί σφο
δρούς κατηγόρους. Ή έπερχομένη γενεά,, κριτής 
αμερόληπτος, θά άποδώση είς τδν φλαμανδδν τού
τον, τδν μάγον μύστην τής ζωικής εύρω.στίας, έξέ- 
χουσαν θέσιν. ’Άπδ ένδς έτους φοβερά νόσος έκδη- 
λωθεΐσα βιαίως, κατεπόνησε τάνεΰρά του, έζάλισε 
τόν νοΰν του καί τδν άπέσπασε τοΰ έργου του.

Μόλις πρδ τριών μηνών έλπίσας δυνατήν άνάρ- 
ρωσιν συνήνεσε νά μεταφερθή είς τήν κλινικήν, είς 
τήν δποίαν καί έτελεύτησεν. Ήθελε νά μένη έν 
τφ έργαστηρίφ του νυχθημερόν. Δέν ήδύνατο πλέον 
νά έγερθή’ άλλ’ έμενε καθηλωμένος έπι μακράς 
έδρας, μέσφ τών ήμιτελών έργων του, τών προ
πλασμάτων τών προτύπων τού.

Ο Lambeaux είργαζετο άπδ τής χαραυγής 
μέχρι τής δειλής’ τήν δ εσπέραν διήρχετο δια- 
λογιζόμενος τήν προσεχή έργασίαν του. 'Όπου 
καί άν μετέβαινε περιεστοιχίζετο ύπδ νεαρών καλ
λιτεχνών, ακροώμενος διαφόρων συνομιλιών, άνα- 
ζητών διαρκώς τά πρότυπά του. 'Όταν άνεηά- 
λυπτε κανεν, προσεκολλατο με ακούραστον ύπο- 
μον.ήν καί διά να τδ π ίση νά ,ποζάρη καί νά τδ 
διατηρήση έπειτα ώς μοδέλον έξώδεύεν άφειδώς. 
Τώ συνέβη έπανειλημμένως νά κάμή διαβήματα, 
να μετέλθη δλα τά μέσα διά νά άποφυλακίση κά
ποιον, τοΰ όποιου εΐχεν άνάγκην διά νά τον χρησι
μοποιήσω ώς μοδέλον είς έν έργον,τδ όποιον ώνει- 
ρεύετο. -

Τδ ζωηρόν τοΰτο πάθος, έξαιρετικδν διά τήν 
τέχνην του, έδιδεν είς τόν μικρόσωμον καλλιτέ
χνην έν ιδιαίτερον μεγαλεϊον.

Τήν εσπέραν τής 9ης ’Ιουνίου μετά τήν κηδείαν 
εις το έν Βρυξέλλαις Parc du Ginquanlenaire έ- 
,δόθη πρδς τιμήν του εορτή. Πολυάριθμοι καλλι- 
τεχναι συνεκεντρώθησαν δια να καταθέσωσι δέσμην 
ανθέων πρδ τοΰ βάθρου τών « Ανθρωπίνων παθών», 
τοΰ αριστουργήματος’ τών έργων του. ΙΙρδ τοΰ 
τυμβου, ούτως ειπεϊν, τούτου εις καλλιτέχνης, 
δστις πρότερον κατελέγετο μεταξύ τών άντιπάλων 
τού, ό ζωγράφος Jean Delvilh, εΐπεν έξ ονόματος 
δλω-: -

«Πρδ τοΰ άναμφιλέκτου μεγαλείου τοΰ ταλάν
του τοΰ Lambeaux σιγώσιν δλα τά πάθη’ καί αί ά- 
τομικαι περί τέχνης άρχαί καί αί κεκαλυμμέναι 
σημαΐαι κλίνουσι καί χαιρετώσιν’ είναι ή άρχή τής 
κοινής άλληλεγγύης,ήτις οφείλει νά δεσπόζη πάσης ‘ 
άλλης. Διότι, όταν οι καλλιτέχναι ζώσιν είς και
ρούς, καθ’ ούς τά Κράτη δέν έννοοΰσι πάντοτε τήν 
αποστολήν και τά καθήκοντα των πρδς τήν Τέ
χνην, όφείλομεν πρδ παντός νά προσπαθώμεν νά 
συσφίγξωμεν τούς δεσμούς τής κοινής άλληλεγγύης»

: ·' Μετάφραοις ΝΙΟΒΗΣ
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Τ* έότι δπΗοότογράώος.
‘Έν αγγλικόν περιοδικόν ύπέβαλεν elf τούς άναγνώ- 

οτας τον την έρώτησιν : Ποιαν Ιδέαν έχετε περί των δη
μοσιογράφων; Μετ τξύ άλλων δέ έλαβε καί τάς ακολού
θους· απαντήσεις .·

" Δημοσιογράφος δέναται νά -όνομασθή πας άν
θρωπος γράφων τό ένανιίον εκείνου, τό όποιον βλέπει, 
καθώς έ ιίοης καί πας γράφων δ,τι δεν πρέπει καί μή 
γράφων δ,τι πρέπει». · . ...

—«Ό δημοσιογράφος οφείλει νά ήνε ευαίσθητος ώς 
ό τελειότερος τζέντελμαν καί αναίσθητος ώς αιγυπτια
κός δνος». '

—εΔημοσιογράφος καλείται πας άνθρωπος, ό όποιος 
δέν γνωρίζει τίποτε και θέλει να δέίξη δτι τά ξεύρεί ολα».

—εΔημοσιογράφος είνε πας, δοτις ληομονεϊται οκτώ 
ημέρας μετά τόν θάνατόν του».
Κινέζικα ΜνΟ«Ηίορή[ΐατα.
Ή Κίνα φαίνεται δτι είνε πτωχή είς μυθιοτοριο- 

γράφους καί διηγηματογράφους. "Εως τώρα παρήγαγεν 
20,000 τόμους μόνον μυθιστορημάτων, ποσόν άξιοθρη- 
νήτως Ισχνόν-δτάν ληφθή ύπ’ δψίν ή ηλικία τής κινε
ζικής φιλολογίας και ακόμη .ή ■ γονιμοιης τών Ιδικών 

• μας άναγνωσματοποιών, οΐ όμοιοι εντός μηνός ήμπο- 
ροΐν νά ξεφουρνίσουν διπλά,σια ιιεργα», άπό εκείνα 
τά όποια κατώρθωσαν νά φέρουν εις φώς οί Κινέζοι 
μυθιστορ'ιογράφοι ολοκλήρων αιώνων.

- Τό μεγαλείτερον κινεζικόν μυθιστόρημα τό τιτλο
φορούμενου »Σάν-Κοϋ-Τσίχ-Γέν» άποτελεϊται άπόεΐκο- 
σιτέσσαράς όγκωδεστάτους τόμους. "Αλλο μυθιστόρημα 
σχετικώς μικρότερου έκ δεκαπέντε τόμων άποτελόύμε- 
νον, είνε ερωτικόν, περιγράφει δε κυρίως τάς απι
στίας καί τάς πονηριάς τής αιώνιας Εϋας και τά αιώνια 
μαρτύρια, τα όποια άπό τής εποχής τοΰ Άδάμ δέν έλη
ξαν διά τόν ανδρα. Είς τήν Κίναν φαίνεται δτι, αί 
γυναίκες, όπως όλου τοΰ κόσμου αί γυναίκες, δέν απο
τελούν έξαίρεσιν κα'ι δίδουν ύλην είς τούς ευπαθείς 
μυθιστοριογράφομς νά περιγράφουν τάς πανουργίας των.

Ή φωτογραφία τών Ψνχών.
Μεγάλως απασχολούν τόν επιστημονικόν κόσμον τών 

Παριοίων αί δοκιμαί, τάς όποιας ό Ιατρός κ. Βαράδΐκ 
έκαμε διά τοϋ φωτογραφικού του μηχανήματος, επιτύ
χα»’ νά φωτογράφηση φαντάσματα νεκρών καί παρου
σίας πνευμάτων. >■

Είς τούς ,ζητήσαντας μερικάς εξηγήσεις διά τήν άνα- - 
κάλυψίν του ο κ. Βαραδίκ είπεν: Ό. άνθρωπος περί-' 
βάλλεσαι άπό εν είδος αίθέρος, είς τήν ουσίαν τοϋ ό
ποιου παράγονται παλμοί. Κάθε ανθρώπινον πλάσμα έ
χει αυλόν όιιοίωμά του αόρατον εντελώς, τό όποιον .ά- 

' ναπαριοτή τό οχήμά του. "Ενεκα τούτου επιτρέπεται 
νά έξηγή κανείς έπιστημονίκώς τά φαντάσματα.καί ολα 
τό φαινόμενα τών πνευματιστικών δραμάτων. "Οταν δ 
άνθρωπος άποθάνη, μένει ό αιθήρ αύτοΰ, τουλάχιστον 
επί 80 ώρας μετά τόν θάνατον. "Αν ό αιθήρ αύτός 
ηναι πολύ πυκνός, τότε προσλαμβάνει διαφόρους ύλικάς 
ουσίας, καί οΰτω πως παράγεται τό φάντασμα. Αύτόμέ 
αναγκάζει. νά σάς εί'πω έ.ν λυπηρόν περιστατικού" τής 
ζωής μου. ’Επτά ώρας μετά τόν θάνατον τοϋ υίοϋ μου 
σάς βεβαιώ διι τόν είδα ύπό σχήμα όλοτελώς αίθέριον. 
’Ηδυνήθην μάλιστα νά φωτογραφήσω τά αέρια,τά όποια 
διέφευγον άπό τό φέρετρόν του 80 ώρας μετά θάνα
τόν του. "Οταν ή σύζυγός μου άπέθανεν, έκαμα τάς αΰ- 
τάς δόκιμός. Έφωτογράφησα τήν άτμώδη σφαίραν, ή 
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όποια διέφευγεν άπό τό σώμα της όμοια εντελώς μέ ψυ
χήν. Ό γάλλος επιστήμων ελπίζει δτι όλίγον κατ’ ολί
γον θά φθάση είς τήν γνώσι,ν τής συνθέσεως τών δυ
νάμεων έκείνων, αί δποΐαι διέπουν τήν ζωήν καί τήν 
μετά θάνατον ΰπαρξιν τοΰ ανθρώπου.

Μεταρρνθμίδεις είς τδ Λοββρον.
Είς τό Αοϋβρον πρόκειται νά γείνουν μεταρρυθμίσεις, 

έκ τών όποιων σπουδαιότεροι είνε ή έγκατάσταοις ηλε
κτρικού άνελκυστήρος καί ή πρόσληψις μικρών κυνών 
ώς φυλάκων τών αίθουσών. ,

Ώς πρός τό ζήτημα τοΰ άνελκυστήρος υπήρχαν 
πολλοί οί φρονοϋντες ότι ή έγκατάστασίς του θά σύνε- 
τέλει είς τό νά χάση τό κτίρΐον τήν αρχαϊκήν μεγαλο
πρέπειαν καί τήν έπιβλητικότητά τον,μ Τούτου ενεκεν ή 
γαλλική Κυβέρνησις ήναγκάσθη ν’ άνάθέση τήν μελέτην 
τοϋ ζητήματος εις έπιτροπήν έκ καλλιτεχνών, οϊτινες ό
μως άπεφάνθησαν δτι ή έγκατάσταοις τοϋ άνελκυστήρος 
δύναται νά γείνη χωρίς νά ζημιωθή διόλου τό κτίριον.

Οί κύνες θά τοποθετηθώοιν ώς φύλακες τών αιθου
σών πρός πρόληψιν έν τφ μέλλοντι σκηνών όμοιων μέ 
τήν. πρό τίνος χρόνου συμβάσαν, κατά τήν όποιαν, κα- 
τεστράφη ολόκληρος πίναξ μεγίστης καλλιτεχνικής αξίας. 
Μόλις οί μικροί κύνες βλώπουν κανένα επισκέπτην έγγί- 
ζοντα τάς εικόνας θ’άρχίζουν νά γαυγύζουν,ούτως ώστε 
νά είδοποιώνιαι οί φύλακες καί νά σπεύδωσιν πρός πρό- 
ληψιν τής καταστροφής.

- 'ο,Μπετόβεν.
Ό Μπέτόβεν-, δοτις ούδέποτε κατά τήν ζωήν του ύ- 

πήρξέν ευτυχής, έγέλα μέ τόν εαυτόν του άναλογιζόμε- 
νος τάς παλαιός στενοχώριας του.

Μίαν ημέραν, ένφ δεσποινίς τις άνέκρουεν έξαιοίως 
έπι τοϋ κλειδοκύμβαλού τήν «Άπογοήτευσιν» αύτός κα- 
θήμενος έφ’ ενός ανακλίντρου, καί διευθετώ^ τήν κατα- 
πίπτουσαν έπί τών οφθαλμών τού καί τοϋ εύρέος με 
τώπου αύτοΰ κόμην, προσεπάθει νά άναγνώση είς τοϋ 
παρελθόντος τάς πίκρας σελίδας μίαν ευτυχίαν. Καί 
ήπόρει ό μέγας μουσουργός πώς πάσαι ήσαν κακαΐ καί 
ώχραί, τεκμήρια άθλιων ήμερών; καταδρομής καί δα
κρύων.

Άλλ’ αίφνης, ένφ ή δεσποινίς έπαυσεν άνακρούουοα 
έπί τοϋ κλειδοκύμβαλού, ώς διά μαγείας ή βίβλος τοϋ 

: παρελθόντος ήλλαξε μορφήν καί αί αναμνήσεις πάλιν 
εύτυχεϊς καί επιθυμητοί παρήλαυνον πρό τής άπορού- 
σης τοϋ μουσουργού φαντασίας.

’Αλλ’ ό Μπετόβεν δέν ήργησε νά έννοήση τήν άλή- 
θειαν. Παρετήρησεν, δτι ή μουσική παριοτφ τά πράγ
ματα έν τή άληθεϊ αύτών καταστάσει καί μορφή. Ή 
άνακρούουοα έπί τοϋ κλειδοκύμβαλού δεσποινίς, πριν 
καθήσηπρό τοϋ μουσικού οργάνου έλαμπεν όλη έκ 
χρώματος, ψευδούς καλλονής καί ήτο ζωηρά, /Ιλήν μό· . 
λις ,άνεκρουσε τούς πρώτους τόνους, ό πέπλος κατέπεσε 
καί ή άληθής μορφή τής κορασίδος έπεφάνη έν όλη 
αυτής τή άσχημία.

Ή μουσική εινε ή γυμνή αλήθεια καί τό γυμνόν απα
ρέσκει. "Οταν ό ποιητής παρασύρεται έκ τών αρμο
νιών τής ψυχής του, τότε, έννοών τήν άηδίαν τών έγκο- 
σμίων, γίνεται άπαισιόδοξος. ’Η ευτυχία ϊγκειται έν τή 
άπατη τή ξηρή και πεζή. Πάσα άνύψωοις, πάσα τάσις 
πρός-τό Ιδανικόν εινε ή πρώτη εισαγωγή τών στάνών 
τής δυστυχίας.

Δημήτρως

γραμματα

ΕΣΩι θαλερωτάτης βλα- 
στήσεως άνεπαύθη έν Κη- 
φησία, έπειτα άπό ‘.νόσον 
βραδεΐαν, άλλά καί θανά- 
σιμον, είς τών μάλλον 
ευσυνείδητων, άλλά καί 
μετριοφρονεστέρων ερ
γατών τής Ελληνικής 
γραφίδος, ό 
Βικέλας.

Ή δρασίς του εις τά νεοελληνικά 
ού'τε συνεχής είναι, 
ού'τε πολυσχιδής. Εί
χε κάποιον διλεταν- 
τισμόν είς τό συγ- 
γράφειν. Δέν εόίάζεν 
εαυτόν νά γράφη, ό
πως σύμβαίνει σήμε
ρον είς τήν φιλολο
γίαν μας, ήτις είναι 
δημοσιογραφική μάλ
λον φιλολογία,; άλλά 
πάντοτε τόν ωθεί ή 
έμ,φυτος ,’/.αι φιλόκα
λος έπιθυμία νά φα- 
νη επωφελής’καμμία 
επιπόλαιος φιλοδοξία 
Θά υπήρχε πάντοτε 
έν έαυτφ κάποιος έ-

■ σωτερικός λόγος,Δι’. 
αύτό τά γργα του αφ’ 
ότου ήρχισε,μαθητής 
άκόμη,νά γράφη στί
χους μέχρι του θα
νάτου του,δτε ακμαίο 
τάτην έτήρει τήν δύ- 
ναμιν του όκέπτεσ.θαι, . 
συγκεντροΰνται μόνον 
είς έξ τόκους, έκτος 
τών μεταφράσεων.

Ο Βικέλας ήτο 
ευρυμαθής. Ήσχο- 
λήθη είς τήν μελέ
την τών ξένων φιλο
λογιών; οσάκις αι 
τραπεζιτικά! του α · 
σχολίαι τφ έπέτρ-- > 
πον, ζών δέ είς με- 
γαλοπόλεις, . οίον τό 
Λονδϊνον καί τά Πα
ρίσια-—όπως τά έγρα 
φεν—ύλικώς δέ ανεξάρτητος, ήδυνήθη άνέτως ν’ 
ασχοληθή εις φιλολογικάς μελέτας. Ή έργασία του 
φέρει τόν τύπον τής όλης ζωής του. Ήρεμος, γα- 
ληνιαία, ψύχραιμος. Καμμία έπαναστατική ορμή 
είτε εις τάς ιδέας, είτε είς τήν γλωσσικήν μορφήν.

■ Τό όνομά του διά τοΰτο έν τή φιλολογία μ,ας έμει- 
νεν απρόσβλητον. Αυστηρός είς τάς κρίσεις του, 

ΒικέλαςAnu

άλλά μέ κάποιον προστατευτικόν ύφος καί συμβου
λευτικόν κΰ’ρος.

Ή χαιρεκακία καί ή τυφλή προκατάληψις ήσαν 
ξέναι δι’αύτόν ιδιότητες.Όπως μέ τήν σοβαράν,ώς 
’Άγγλου πατρικίου μ.ορφήν,οΰτω καί μέ τό σοβαρόν 
συγγραφικόν ύφος έπιβάλλετο είς τήν κοινήν έκτίμ.η- 
σιν.Έΐς τήν άναπτυχθεϊσαν άμιλλαν πρός εισδο
χήν τοϋ νεωτεριστικού, άλλά καί έν πολλοΐς νοση
ρού’ πνευμ,ατικοϋ όργασμοΰ έμεινεν άπαθής. Μέ τό . 
παλαιόν ΰφος, μ.έ τήν απλήν, αλλά καθαράν γλώσ
σαν έγραφε, χωρίς τό παράπαν νά λιποτακτήση 
από τάς ήρέμους καί ήθικάς, ώς ή ζωή του, άρ- 

χας καί' παραδόσεις, 
. έμεινεν ό αύτός, άν- 
1 τιπρόσωπος τής επο

χής, καθ ήν -έγεννή- 
θη καί έζησεν. Ό.Βι- 
κελας δέν άνεμίχθ.ή 
Οεωρητικώς είς τούς 
περί γλώσσης Ομη
ρικούς άγώνας. 
χαρακτήρος συμβιβα-

■ σ.τικός, ουτεΊείς τόν. 
αρχαϊσμόν προσεκολ- 
λήθη,ούτε τόν χυδαϊ
σμόν ήνέχθη. Ήκο- 
λούθησε τήν μέσην 
οδόν, αποφυγών τάς 
εκατέρωθεν ύπερβο- 

λας καί πιστεύων είς 
τήν, αληθή πάντοτε

Λ. όσον καί εύφμά παρο-, 
μοίωσίν του, ότι τό 
γλωσσικόν ζήτημα 
ομοιάζει μ.έ έκκρ-μές 

. ωρολογίου, όπερ τα-■ 
λαντεύεται,μέχρις ου, 
ο νόμ,ος τής φυσικής 
βαρύτητος τό επανα
φέρει είς τήν φυσικήν 
του θέσιν.

★

Ο Βίχέλας το φι
λολογικόν του στά- 
διον ίρχισεν άπο τούς 

( στίχους,οί όποιοι μό
νον ώς νεανικοί ήμ- 
πορουν νά θεωρηθούν. 
Ενωρίς εγκατέλειψε 
τας Μούσας καί έξέ- 

δωκε μελέτην περί Βυζαντινών.
. ’Ασχοληθείς είς μελέτας εΰρείας της Βυζαντινής 
ιστορίας, άπεκρυστάλλωσε. τά συμπεράσματα του, 
γενόμενος ΰπεραπολογητής πειστικός της εποχής 
έκείνης τοϋ έθνικοϋ ήμών βίου, ήτις καίτοι μέ με
λανά χρώματα χαρακτηρίζεται ύπό τών ξένων συγ- 

■ γραφέων, διετήρησεν έν τουτοις τόν πολιτι-
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σμδν κατά τον Μεσαίωνα. Άλλα καί τάς ίστο- 
ρικάς μελετάς ούχ’ ήττον άφήκεν,ί’να έπιδοθή είς τδ 
διήγημα. Ό «Λουκής Λάρας» είναι τδ μοναδικόν 
Ελληνικόν μυθιστόρημα, είς τδ’ όποιον ένετρύφη 
σαν χιλιάδες έφήβων ψυχαί. Μετά τού’ άλησμονή- 
του «Γεροστάθη», αποτελεί τήν δυάδα τών κατ’ 
εξοχήν μορφωτικών βιβλίων παρ’ ήμϊν. Έπηκο- 
λούθησεν ή έκδοσις τών «Διηγημάτων», τά όποια 
έγένοντο γνωστά έν Ευρώπη διά μεταφράσεων, τά 
περιεκόσμήσαν δε μέ δόκιμ.α σχεδιαγραφήματα οί 
διαπρεπέστεροι των Ελλήνων καλλιτεχνών. Τά 
διηγήματα τοϋ Βικέλα έχουν τδ προσόν τής άφη- 
γημ.άτικότητος, καίτοι ένιαχοΰ αποβαίνει αυτή 
πλέον του δέοντος λεπτολόγος. ’Έχουν τδ χά
ρισμα τής παρατηρήσεως, άναμίκτου μετ’ έλαφρας 
ειρωνείας. Τδ ΰφος των άπέριττον- ενυπάρχει κά
ποια άφομοίωσις μέ τήν προ τεσσαρακονταετίας 
εποχήν, είς ήν άναφέρονται.Είς ομοιον ύφος έγρα
ψαν τά διηγήματα των καί δ Άλ. Ραγκαβής καί 
δ Άγγ. Βλάχος άλλ’ αν τοϋ πρώτου είναι ευ
φυέστερα καί τοϋ δευτέρου έντονώτερα, τοϋ Βικέλα 
είναι κομψότερα. Ό άναγινώσκων τήν «Άσχημη 
άδελφή» μεταφέρεται είς τήν γενέτειραν τοϋ συγ- 
γραφέως νήσον καί βλέπει ν’ άναζοΰν τά επαρχιακά 
τής εποχής εκείνης ήθη και ρί φαιδροί τύποι. Ό 
«Παπα Νάρκισσος» είναι τδ ώραιότερον διήγημά 
του. Ό «Φίλιππος Μάρθας» δεικνύει τάσιν τίνά 
φιλοσοφικής σκέψεως,ψυχολογικής μελέτης. Άλλ’ 
δ συγγραφεύς φαίνεται πολύ επιφυλακτικός. Διή
γημα έχον ώς θέμα ?να μονομανή, έάν έγράφετο 
σήμερον; θά έγράφετο εντελώς διαφορετικά' ομοιά
ζει τά διηγήματα τής παρελθουσης γενεάς,τά όποια 
ήσάν κάπως ψυχρά;δίχως εξάρσεις, δίχως σκέψεις, 
δίχως ψυχολογίαν. Ή «Άνάμνησις» είναι μία 
συγκινητική τάξειδιωτική ιστορία, τδ δέ «Διατί 
έμεινα δικηγόρος» μία ώραία άφήγησις πολεμικού 
επεισοδίου τής Κρητικής έπαναστάσεως.

Ό Βικέλας έν τη ξένη διαμένων πολήάκις ώμί- 
. λησε. Τάς Διαλέξεις του έξέδωκεν είς ένα τόμον 
μαζή μέ τάς Αναμνήσεις του. Αί πρώται διαφωτι- 

. στικαί, άποβλέπουσι είς έπίρρωσιν τής έθνικής ιδέας 
καί ένότητος. Αί δεύτεραι έχουν προσωπικόν χα
ρακτήρα, συνδεόμεναι πρδς φωτεινά σημεία τοΰ 
βίου του : έντυπώσεις ταξειδίων ή τιμητικά! σκια
γραφία! έπιφανών φίλων του καί φιλελλήνων, οίοι 
δ μαρκήσιος Σαίντ-’Ιλαίρ, δ Έγγερος, ό Βάγνερ, ’ 
δ Φρήμαν, δ Έϊχτάλ.

★

Ώς μεταφραστής δ Βικέλας έδειξε ζηλευτήν, 
ικανότητα, δπερ άποτελεΐ τίτλον τιμής προκειμένου . 
περί μεταφραστοΰ τοϋ Σαίξπηρ. Πέντε έργα τοΰ 
δαιμόνιου Άγγλου τραγικού έκ τοΰ πρωτοτύπου 
μετεγλώττισεν έμμέτρως, ύπερνικήσάς πλείστας 
δσας δυσχερείας. Είς γλώσσαν ομαλήν, άρμοζομέ- 

νην έκάστοτε πρός τά δρώντα πρόσωπα άπέδωκε 
μετά τίνος μέν έλευθερίας,άλλά μέ πολλήν έκφρα- 
σιν τάς Σαιξπηρείους ιδέας. Αί μετέπειτα μεταφρά
σεις τοϋ Δαμιράλη καί τοΰ Βλάχου κρίνονται ώς 
πιστότερα!,άλλ’ δ Βικέλας μεταφράζων δέν έσκόπει 
νά σχολιάση τον τραγικόν, άλλά νά μεταδώση τήν 
ψυχήν αυτού. Καί τοΰ «Μεγάλου Γαλεότου» τοϋ 
Έστεγαράη ή μετάφρασις δέν εΐνε έστερημένη έπι- 
τυχοΰς ερμηνείας.

*

Τδ φιλολογικόν έν γένει έργον τοΰ Βικέλα δέν 
δύναται νά κριθή έν συντόμφ νεκρολογία’ θ’ άπα- 
σχολήση έπ’ αρκετόν τδν μέλλοντα νά γράψη περί 
τής νεοελληνικής φιλολογίας.

Άπδ· δεκαπενταετίας έπαυσε νά ,γράφη, όχι 
διότι έκουράσθη τδ άνθηρδν πάντοτε πνεύμα του, 
αλλά διότι έστρεψε τήν προσοχήν πρός κοινωφελή 
ιδρύματα. "Ιδρυσε τδν «Σύλλογον τώ.ν ’Ωφελίμων 
βιβλίων»,δν ηθικώς καί ΰλικώς έβοήθησε καί βστις 
έρριζώθη είς τήν Ελληνικήν ψυχήν, διαμορφώνων 
τάς άστικάς καί λαϊκάς τάξεις. Ό Οίκος τών τυ
φλών, τδ Παιδαγωγικόν μουσεϊον, ή Σκοπευτική 
σχολή, τδ Στρατιωτικόν, γυμναστήριον, ή ’Επαγ
γελματική σχολή, αποτελούν τήν πλειάδα τών έρ
γων του, κατά τήν πρεσβυτικήν ηλικίαν, έργων τά 
όποια έν τφ μέλλοντι; σπουδαίαν θ’ άσκήσωσιν έπί- 
δρασιν είς τήν παρ’ ήμΐν Εκπαιδευτικήν,Στρατιω
τικήν καί Επαγγελματικήν πρόοδον.

Τδ όνομα τού Βικέλα θά έχη διπλήν ζωήν. Θά’ 
ζη έπί μακρά έτη είς τάς σελίδας τής νεοελληνι-

■ κής φιλολογίας, θά ζή καί είς τήν εύ’πλαστον 
καρδίαν τών νέων, όσοι θά έκπαιδεύωνται είς τά 
ιδρύματα, άτινα εκείνου δ νοΰς έθεμελίωσε μέ μίαν 
ακλόνητου πίστιν είς μέλλον αίσιώτερον.

' ■ ¥ ' .

Οί άνθρωποι τών γραμμάτων πενθούν., στερη- 
θέντες μιας σεμνής κορυφής, ή δέ Αθηναϊκή κοι
νωνία θλίβεται άποχωρισθεϊσα ενός έκλεκτοϋ μέ
λους αυτής; αντιπροσώπου τής αριστοκρατίας τοϋ 
πνεύματος, τής κατ’ έξοχήν αληθούς άριστοκρατίας. 
Μέ τδν θάνατον ταΰ Βικέλα έκλείπει είς τύπος 
εΰγενού’ς άν.δρός, είς τούς λόγους καί τά έργα τοϋ 
οποίου-έπήνηθη ή γνησιωτέρα Αττική χάρις.

Τδ. τελευταίου καί ώραιότερόν του ποίημα έμ- 
πνευσμένον απδ άγάπην πρδς τδ Καλόν, είναι ή 
διαθήκη του. Ή στοργή περιβάλλει μέ τάς τελευ 
ταίας άναλαμπας τής ώραίας καί αίσιοδόξου ζωής 
του καί έξασφαλ,ίζϊι τδ ιδανικόν του : τδν Σύλλογον, 
τών ’Ωφελίμων βιβλίων. Ή τελευταία του θέλησις 
στεγάζει ώς τηλαυγές άέτωμα τδ πνευματικόν του 
έργον.

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ3

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
'Ελλάς και Άλβιών.— Ή ωραιότερα νίκη.— Θάλασ

σα.—'Η πνευματική ιδιοκτησία.— Τά επιστημονικά 
έργα καί αί στήλαι τών εφημερίδων. —- Διορισμό; 
χωρίς οημείωοιν, — Καιόμενα δάση —Τδ Παρίσι.,’ 
ηθικόν. — 01 αρχαίοι χοροί καί ό αρχαίος γερουσια
στής'.— Ή ζώνη τής χορεύτρια;.— Γυμνοί ηθικοί 
καί ντυμένοι ανήθικοι. -— "Η Αίμόλ καί ή έμμονη 
της.—Γερμανή μη Γερμανίς. — Μία μις ημίγυμνος. 
— Χανονμισοαι καί ευνούχοι. — Αογοκρίοία και 
"Ελληνικός ϋμνος.— Τά «.παιδιά» τοϋ Πατισάχ.

ΥΣΑΙ ήμαςάπδ τοΰ πονηρού! 
Οί Άγγλοι όμολογοϋντες ότι 
ύπελείφθησαν τών Ελλή
νων ! Καί δέν ήττήθησαν μέν 
είς τά άγωνίσματα — οί "Ελ
ληνες άθληταί,πλήν τοϋ Τσι- 
κλητήρα, είχον μίαν φοβ-ράν 
κακοτυχίαν—άλλ’ είς τδ ζή
τημα τής εύπρεποϋς παρα- 

ίτάσεως κατά τήν υποδοχήν τών ξένων αθλητών. 
Η πτωχή ’Ελλάς άκόύουσα τοιοϋτον έπαινον 

απδ τδν Αγγλικόν κολοσσόν: ιδού νίκη τήν ό
ποιαν κανείς δέν ύπελόγιζεν ότι θά έκέρδιζε έν Λον- 
δίνφ. Νίκη πολιτισμού', ύπερτέρα ή έαν' ένίκα ό 
Σαντορινάϊος ή δ Κουλουμπέρδας. Άλλά καί δ 
Θεός μας αγαπά. Διά νά μειώση τήν έπιτυχίαν 
τών αγώνων έξαπέλυσε τά σύννεφα καί περιέλουσε 
άθλητάς καί θεατάς— οί πρώτοι πολλοί καί οί 
δεύτεροι ολίγοι-*—«ίς τρόπον ώστε τδ Αγγλικόν 
Στάδιον να άποκτήση καί δευτέραν λιμνοθάλασσαν 
χρήσιμον διά τούς ναυτικούς αγώνας!

★

Η πνευματική ιδιοκτησία έπί τοΰ τάπητος ! 
Είς τδ συνερχόμενου προσεχώς έν Βερολίνφ συνέ- 
δριον θα ληφθοΰν μέτρα διά τήν πληρεστέραν προσ
τασίαν τής πνευματικής ιδιοκτησίας. Ή Ελλάς 
έπισήμως θα μετάσχη, ίνα έπισήμως διάκυρύξη δτι 
δέν έχει νόμον προστατευτικόν τών πνευματικών 
έργων ! ’Έχει τδ πρότυπον, αυτό Βασίλειον πλημ- 
μυρήση απδ νόμους, και μόνον τδ πνεΰμα μένει έρ
μαιου τοϋ πρώτου καπήλου. Καί υπάρχουν μέν άν- 
τιρρήσεις τινές, δσον άφορα τάς μεταφράσεις, τάς 
απαραιτήτους διά τά επιστημονικά βιβλία καί διά 
τάς άτελευτήτους στήλας τών Αθηναϊκών έφημε- 
ρίδων, αλλ’ αφ’ ετέρου είναι τόση ή άνάγκη νά πε- 
ριφρουρηθοΰν τά συγγραφικά δικαιώματα τών πρω
τοτύπων ελληνικών έργων,ιδία τών θεατρικών,ώστε 
δέν πρέπει νά διστάση ή Κυβέρνησις νά ύποβάλη 
νομοσχέδιου,αφού άλλως τε υπάρχει τοιοϋτον,ψηφι- 
σθεν μάλιστα προ έτών είς δύο άναγνώσεις έν τη 
Βουλή. Φαντάζομαι πόσον στενόχωρος, άν μή ά- 
στεία, θά εΐνε ή θέσις τών άντιπροσώπων τής .-Ελ
λάδος εις τδ είρημένον συνέδριου!.. :

■ ; .

Κατορθώθη έπί τέλους καί εις διορισμός, μή 
έχων καμμιαν σχέσιν πρδς τήν συναλλαγήν καί 
διά τον όποιον ούδεμία ση.μείωσις βουλευτοϋ έ- 
δόθη. "Ενας ποιητής, πρακτικώτατος έν τούτοις, ό 
Δροσίνης διωρίσθη γενικός έπιθε.ωρητής τών δη
μοτικών σχολείων. Ό υπουργός κ. Στάης ένεκαι- 
νίασε τήν νέαν ύπουργείαν του μέ πράξιν έξόχως 
... ’Ιαπωνικήν.

¥

Χιλιάδες κορμών, εκατομμύρια κλάδων, φύλ
λων μυρμηκιά—μία ζωή γιγαντιάία, — έξηφανί- 
σθησαν είς τήν άδηφάγον μανίαν τών φλογών. Τδ 
θέαμα:—τδ φαντάζομαι μέ πόνον ψυχής—θά είχε 
τήν βαθεΐαν μελγχολίαν τών έρειπίων, θά άπέπνεε 
τήν πνιγηράν πνοήν τοΰ . ολέθρου, ίστις μέ δαιμο
νιώδη ταχύτητα ένέκρωσεν ό,τι ή γή παρήγαγε καί- 
άνέθρεψε.

Τά δένδρα —τέκνα τής γής—είναι τδ σύμβολον 
τής γονιμότητος, τής στοργής τοΰ εδάφους πρδς 
τούς ανθρώπους. Άπό τάς άγκάλας τής γής ανα
κύπτουν καί εκτείνονται είς μαγικά συμπλέγματα 
καί ύψοΰνται καρτερικοί- προστάται τοΰ οδοιπόρου 
καί μεγαλόδωροι τροφοδόται τοΰ εργάτου. Κατά 
τής ώραίας, τής ευεργετικής αύτής βλαστήσεως, 
εύρεν ό άνθρωπος νά έκδηλώση μίαν άπό τάς άχα- 
ριστοτέρας καί μοχθηροτέρας όρμάς του. Τδ έγ
κλημα τοΰ έμπρησμοΰ είναι τδ άσφαλέστερον τεκ- 
μήριον τοΰ έν τφ άνθρώπφ ένυπάρχοντος κτήνους.

ΙΙόία χαρά τής όράσεως καί ποιος θαυμασμός 
τής δημιουργίας ή θέα. ενός δάσους. Αίσθανόμεθα. 
είς τδ άντίκρυσμά του μίαν ψυχικήν άνακούφισιν, 
ής μετέχει καί τδ κουρασμένον έκ τής ψευδούς 
ζωής τών μεγαλουπόύκεων σώμα.Τδ δάσος είναι τδ 
ποίημα τής Φύσεως.Δέν έχει ού'τε τήν παγερότήτα 
τών ορέων, ούτε τήν υπουλότητα τών κυμάτων. 
Είναι co δάσος ύπερήφανον, άλλά καί γενναιόδώ-. 
ρον, είναι πιστόν καί χαριτωμένον, ώθεϊ είς τήν 
άγάπην, εμπνέει τήν εύλάβειαν.Πάντοτε τδ δάσος 
έθεωρήθη άσυλον άπαραβίαστον, ένδιαίτημα τών 
θεαινών καί νυμφών.'Δάσους καταστροφή έσήμαινεν 
ιεροσυλίαν, προεκάλει τήν μήνιν τών ’Ολυμπίων. 
Σήμερον, ό τελευταίος κατσικοκλέπτης μέ ένα πυ- 
ρεΐον καί ολίγα άχυρα είναι ικανός, νά φαλάκρώση 
ολόκληρον τδ λεκανοπέδιο'/ τής Αττικής,; διά νά 
έχη πεντακοσίων μέτρων έκτασιν νά βοσκήση τά 
γίδία του.Καί οΰτω μαζυ μέτάς άλλας έπιδημίας, 
τούς ελώδεις καί τδν τύφον,κάθε καλοκαίρι ένσκή- 
πτουν καί αί πυ.ρκαϊαί τών δασών. Καί ύψοΰνται 
αί βραχναί πλέον φωναί τών δημοσιογράφων καί 
κινητοποιούνται λόχοι στρατού καί άνακρίσεις πυ- 
ρετώδεις ένεργοΰνται καί τά δάση... καίονται, οί 
έμπρησταί δέν συλλαμβάνονται ! Και σταυρώνομ.εν 
τάς χεϊρας ώς Φακϊραι. Καί τρίζουν γοερώς οί 
γηραιοί κορμοί, τών δένδρων, καί πυρακτοΰνται οί 
έρωτο.τροποΰντες κλάδοι καί απανθρακοϋνται τά 
περιχαρή φύ/,λα καί ένας πελώριος όδυρμδς συν
ταράσσει. τήν γην,- άπό τάς. αγκάλας τής οποίας
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

αποσπώντΰα καί πίπτουν επάνω της νεκρά, δολο
φονούμενα,τόσα εύ'μορφα παιδιά της !

Τίποτε συγκι^ητικώτερον άπδ' τον άδικον θάνα
τον ένδς δένδρου καί. άπκισιώτερον άπδ τδν έξολο- 
θρευμδν ένδς δάσους. Άλλά καί τίποτε οίκτρότε- 
ρον άπδ τήν ένοχον αδιαφορίαν των άρμοδίών !

★

Εις τδ Παρίσι, τήν σύγχρονον Βαβυλώνα, έκεϊ 
όπου θριαμβεύει τδ γυμνόν,· ήγΐρθη πόλεμος ύπέρ 
τής ηθικής ! Ό γερουσιαστής Μπερανζέ κατήγ- 
γειλεν επί προσβολή τών δημοσίων ηθών τρεις άοι- 
δούς,οϊτινες είς τδ Φολί Ρουαγιάλ καί είς τδ Φολί 
Πιγκάλ ένεφανίσθησαν γυμνοί επί σκηνής, μέ μίαν 
μόνον ζώνην έκ διαφανούς ύφάσματος περί . τήν ό- 
σφύν. Μία μάλ;στα έξ αύτών. έϊνε...Έλληνίς όνό- 
ματι Καβαλλίέράτου^-ή ΓερμανήΆίμδλ — έμφα- 
νισθεϊσα ώς άρχαΐον άγαλμα. Ό Εϊσαγγελεύς 
έν τή άγορεύσει του έφθέγξατο : «Δέν εί'μεθα είς 
τήν άρχαίαν Ελλάδα» Τδ όποιον σημαίνει ότι 
τότε οί γυμνοί ήσαν ηθικοί καί ήμεΐς σήμερον οί 
ύπέρ τδ δέον ένδεδυμένοι εϊμεθα ανήθικοι, άφοΰ είς 
μίαν χορεύτριαν αρχαίου χοροϋ σκανδαλιζόμεθα 
βλέποντες μόνον τήν σάρκα. Μία έκ τών δικαζό
μενων καλλιτεχνίδων εΐπεν, άπολογουμένη,; ότι 
πρέπει νά εΐνε τις έκφυλος διά νά παρεξηγήση τήν 
γυμνότητα της είς τάς πλαστικάς στάσεις ας. έκ 
καλλιτεχνικού δρμωμε'νη αισθήματος έλάμβανε.Ή 
Αίμδλ. . .ήθωώθη παμψηφεί.

Συγχρόνως ύπδ τήν προεδρείαν τοϋ ίδιου Μπε
ρανζέ συνήλθεν είς Παρισίους συνέδριου άντιπορνο- 
γραφικδν δι’ ου έπιζητεϊται ό περιορισμός τών ανή
θικων μυθιστορημάτων δι’ ών δηλητηριάζονται αί 
λάίκαί τάξεις. Οί Γάλλοι φαίνεται Θέλουν νά μι- 
μηθοΰν τούς Ιαπωνας, παρ’ οίς απαγορεύεται τδ 
γυμνόν καί έν αύτή τή ζωγραφική. Ή άστυνομία 
έξαναγκάζει τούς ζωγράφους νά καλύπτουν τά 
γυμνά σώματα. ’Εσχάτως μόλις, είς βουλευτής — 
άναγράφομεν τδ όνομά του ϊνα παραδοθή είς τήν 
αθανασίαν—ό Σάουα όμιλών περί καλλιτεχνίας 
ετολμησε να συνηγορήση υπέρ τής ανάγκης του 
γυμνού.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΝ γράφουν μόνον οί κριτι
κοί θεατρικός έπιθεωρήδεις. 
Έχομεν καί τάς ■ άλλας θεα- 
τρικάς έπιθεωρήσείς ΐι μάλλον 
έπιχειρήσεις, αί όποίαι εΐνε 
κράμα κωμφδίας, κωμ ειδυλ
λίου καί φάρσας—πρό παντός 
φάρσας. '

Διά νά γραφή, ' μία- έπιθεώ- 
ρπόις δέν άπαιτόϋνται Σπου

δαία πράγματα. Ή συνταγή εΐνε εύκολος. Λάβε 
γεγονότα τής έποχής είς οίονδήποτε κλάδον της 
έπιστητοϋ καί άν άνάγωνται. Ζητήματα, πολι
τικά, φιλολογικά, έξωτερικά, έκπ’αιδευτικά, 
κοινωνικά, βιομηχανικά, άδιάφορον" άνάμιξον

Άντιθέτως όμως ή διάσημος Άγγλίς ηθοποιός 
μις Μώδ Αλλάν διαμαρτυρουμένη, διότι ή δημο
τική αρχή τού Μάντζεστερ ήρνήθη νά τής δώση 
τδ θέατρον δια νά παραστήση τήν «Σαλώμην» έν 
η παρουσιάζεται ή μις ημίγυμνος, είπε πρδς Άγ
γλον δημοσιογράφον: .

«,ΙΙολλ.οί. μοΰ..γράφουν ότι ύπεβίβασα τήν ύπό- 
ληψιν του φύλου μου. Τείνω νά πιστεύσω, ότι ή η
θική κατήντησε κατ', εύθεΐαν ανάλογος πρδς τδν 
αριθμόν τών φορεμάτων, τά. όποια φοροΰμεν. Αλλά 
ή μπορεί νά εΐνέ -τις ανήθικος καί άν άκόμη 
φορή επτά έπάλλήλως μανδύας. Ή άποδοκιμασία 
τής άπδ σκηνής γυμ.νότητος εΐνε καθαρά σεμνοτυ
φία».-

★

Τδ σπουδαιότερο? γεγονός τής έβδομάδος εΐνε 
τδ μετά καταπληκτικής ταχύτητος δοθέν Σύνταγ
μα έν Τουρκία. Οί Νεότουρκοι έδειξαν σθένος ψυ
χής. Καί είς τήν σιωπηλήν καί μυστηριώδη καί πε
ρίφοβου Τουρκίαν τά πάντα , μετεβλήθησαν Διαδη
λώσεις έπι διαδηλώσεων" αντικαταστάσεις καθ’εβδο
μάδα υπουργών καί δραπετεύσεις αύτών" ό Έλλ. 
έθνικδς ύμνος ανακρούεται άνά τάς οδούς" ό Πα
τριάρχης Ιωακείμ άσπάζεται πανηγυρικώς τούς 
Νεοτούρκους" ή. λογοκρισία καταργεΐται καί ό Βυ
ζαντινός τύπος ιδρύει Λέσχην, ό δέ "Αθηναϊκός 
πρακτορεία έν Τουρκία οί εύνοΰχοι εκδιώκονται 
πύξ λάξ απδ τάς χανούμ, αί όποΐαι πετοΰν για
σμάκι και φερετζέν καί ηγούνται διαδηλώσεων" ή 
μυστική άστυνομία φυγαδεύεται, οί . άντάρται τής 
Μακεδονίας άπελευθερόΰνται καί ό Σουλτάνος, ό- 
στις έδέχετο τούς έπίσκέπτας μέ τδ πολύκροτον 
άνά χεΐρας,ήδη εκφωνεί αύτοπροσώπως λόγους από 
τδ Άνάκτορόν του, τδ όποιον έφοβεΐτο ό διαβα
τής καί ν’ άτενίση καν, καί αποκαλεϊ τους διαδη- 
λωτάς, όπως καί ό ίδικός μας Βασιλεύς,, «παιδια». 
Ή Τουρκία άναζή, γίνεται έλευθέρα, αναπνέει... 
Ού'τε ώς δνειρον δέν θά τδ έφαντάζετό τις χθές 
άκόμη !, . .

ΔΑΦΝΙΣ

.♦

μετ’ άσμάτων πολλών" προτιμότερα εΐνε έκεΐνα 
ποϋ παίζουν αί, ταραντέλαν άλλά καί τά «Σφυρίγ
ματα τών χαμινίων Λμποροϋν νά ύποδείξουν 
μερικά; Πρόσθες προσωπικόν κομπάρσων, με- 
γαλοπρεπείας ένεκεν. Ύπόθεσιν πολύ όλίγην, 
μέ.σύνδεσμόν κανένα" μόνον συνδέσμων γραμ
ματικών έπιτρέπεται νά γείνμ χρήόις καί ιδίως 
διαζευκτικών. Λάβε χορόν τοϋ «Συρμού, εί δυνα
τόν καί μπαλέτον. Έπίπαόον μέ καλαμπούρια 
ηλικίας ι—ς έτών, λάβε θάρρος, τύπωόιν πη- 
χυιαϊά προγράμματα καί άναβίβασον έπι «Σκη
νής—κατά'τό πέμψον είς φούρνον. Τά έγχειρί- 
δια τής ..μαγειρικής προόθέτουν «Συνήθως είς τό 
τέλος, έκάστης «Συνταγής : «Καί καλήν δρεξιν». 
Είς τήν θεατρικήν μαγειρικήν δύναται νά γραφή : 
«Καί καλά ποσοότά !» .

Αί έπιθεωρήΰεις έν τούτοις, μ’ δλην των τήν

Λ

Ο ΒΑΙΊΩίΡ ΤΙΣ ΜΓΊΡΙΣΑ.Μ"Τη

Πραξις Α". Πραξις Γ".

ταπεινήν καταγωγήν, έσωσαν έφέτος τά ταμεία 
δύο θεάτρων.

'Ο συναγωνισμός μεταξύ «Κινηματογράφου» 
καί «Νέων Παναθηναίων» ύπήρξε κρατερός. Ή 
άξία άμφοτέρων εΐνε ή αύτή. Αί ϊδιαι περίπου 
σκηναί. τά αύτά φρικαλέα λογοπαίγνια, τρα
γουδάκια τά ίδια,χοροπηδήματα δχι διαφορετικά. 
.'Υπάρχουν έν τούτοις καί εύφυεΐς διακίομωδή- 
«Σεις, ώς ή τοϋ Συλλόγου τών ’Αγάμων, τών φυ- 
τοφάγων, τών "Ισπανών απατεώνων, τοϋ παλαι- 
«Στοΰ Τιβέριο, τών κουτιών τοϋ λαϊκού έράνου, 
καί ή θριαμβευτική παρέλασις τών Φίφτυ—τοϋ.

’Εννοείται δτι δέν έλειψεν ούτε ή Γκράν βία, 
ούτε ή Γκέϊσσα, ούτε ή Λουλοϋκα !

’Εκ τών ήθοποιών, είς μέν τόν «Κινηματο
γράφον» διεκρίθησαν ό Ίακωβίδης, ή Νίκα καί 
ό Παπαϊωάννού. Είς δέ τά «Νέα Παναθήναια» 
ό -Σαγιώρ, ή Κοτοπούλη καί ή Γαβριηλίδου.

*0 Σαγιώρ, ό κυριώτερος χορηγός τοϋ ’Αθη
ναϊκού γέλωτος, δραματικός! Ήτο καί αύτό μία 
ιδιοτροπία καλλιτεχνική, δπως 
ήτο άλλοτε καί τής Παρασκευο- 
πούλου νά ύποδυθή τόν’Αμλέτον. 
'Ο Μπριόαντώ — τόν όποιον έ- 
δραματοποίηόεν ό Φερωδϋ έκ 
τοϋ μυθιστορήματος τοϋ Κλαρε- 
τή—εΐνε πρόσωπον κωμικόν, τό 
όποιον γίνεται κατόπιν τραγικόν. 
Τό έργον εΐνε μία έξέλιξις τού 
βίου ενός ήθοποιοϋ, ό όποιος ά- 
γαπα μίαν ήθοποιόν, ήν αύτός 
άνέδειξε καί ήτις άγαπα άλλον. 
Ό άτυχής ηθοποιός περί τά τέ- . 
λη τού βίου, του δέχεται τήν έπί- 
όκεψιν τής άγαπημένης του. Καί 
Λ σκηνή αύτή, καθ’ ήν έκπνέει 
είς τάς άγκάλας της, εΐνε έξό- 
χως συγκινητική. Ό Σαγιώρ άνε- ■ 
δείχθη όντως καλλιτέχνης. Εΐχεν 
ό θάνατός του, ό φυσικός καί 
γαλήνιος, στιγμής ώραιοτάτας. 
Άπέδειξεν ούτω δτι έχει διφυές . 
τάλαντον. ’Εν τή α' πράξέι 
εύτράπελος,πλήρης ζωής καί δό- 
ξης, έν τή γ' άπόμαχος, έγκατα- ' 
λελείμένος, θνήσκων. Είς άμφοτ 
τέρας τάς πράξεις κατόρθωσε όχι 
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μόνον νά μεταλλάξμ μορφήν και ύφος, άλλά 
καί νά διατηρήσμ τήν άρμονίαν τοϋ «Συνόλου.

Ή «Νέα Σκηνή» σκοινί-γαϊτάνι έδωσε τά «Πα- 
ναθήναια». Ή προσθήκη μάλκΣτα κάθε εσπέραν 
δκΣτίχων διά τούς όπωόδήποτε διακεκριμένους 
έπκΣκέπτας μετέβαλε τήν «Σκηνήν είς «Ρωμμόν» 
τού Σουρή. Καί έπρεπε νά άσθενήσμ ή δ. Κο
τοπούλη διά νά δώ«Σμ δύο - τρεις κωμωδίας, 
άλλά καί αύτάς έκ τοΰ περυόινοϋ δραματολογίου.

'Η «Ξανθή περρούκα» είναι διασκευή Φάρόας 
ΰπό τοΰ κ. Ξενοπούλου έκ τίνος διηγήματος 
τοϋ Τ«Σέχωφ έμπνευ«Σθεϊ«Σα. Εΐς άνθυπολοχαγός 
μεταμφιέζεται είς γυναίκα, προκαλούνται δ’ ώς 
έκ τούτου άότειόταται «Σκηναί.

★

Τό «Σύνταγμα»μάς έδωσε τόν«Τελωνοφύλ.ακα» 
τών Hennequin καί Veber, μέ άναιδε«Στάτην ύπό- 

θεόιν. Δέν λείπουν ούτε αί κυ- 
νικαί φράσεις, ούτε αί άηδεις 
χειρονομίαι. Περιέκοζ εν ό μετα
φραστής έκ τού κειμένου άρκε- 
τά αίόχρά μέρη, άλλά τό 
λον εΐνε τόσον άνήθικον, 
«Σις τόσον βρωμερά, ώστε... ή ά
στυνομία έπέτρεψε τήν παράστα- 
σιν.

«Σύνο- 
ή βά-

Οί «Πετροχάρηδες» εΐνε ή υ
γιής άντίληψις της ήθικής. Ό 
συγγραφεύς των κ.Χαρλής (Χόρν) 
εΐχεν είς τό παθητικόν του τήν 
ώς μαλλιαρού φήμην μέ τό «Ά- ■ 
νεχτίμητο». Εύτυχώς δί «Πετρο
χάρηδες» είναι άπηλλαγμένοι χυ
δαϊσμών.

Ή ΰπόθεσις δέν είναι πολύ- 
.πλοκος,ήδυνήθη δμως ό συγγρα
φεύς νά τήν καταστήσμ ένδια- 
φέρουσαν. Ό γέρων Πέτροχάρης 
διατηρεί δλην τήν άγέρωχον ύ- 
περηφάνειαν τής έποχής τών 
ήρώαιν τής Έπαναότάσεως. Άρέ- 
σκεται νά ζή μέ τάς ένδόξους 
Αναμνήσεις.’Από τό παρόν δέν



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΙι

είναι καθόλου εΰχαριότημένος καί πρό πάντων 
άπό τόν υιόν του, τύπον νέου έκφυλιόμένου, 
κλέπτου καί αίμομίκτου. Ό πατήρ τόν θεωρεί 
ότίγρα διά τό όνομα τιϊς οικογένειας του ,καί 
κατόπιν σκηνών, καθ’ ας τά δραματικά πάθη 
έναργώς συγκρούονται, τόν φονεύει διά νά ίκ- 
πλύνι,ι τό αίσχος.

Ό συγγραφεύς ήθέληόε νά φέρμ άντιμετώ- 
πόυς τάς δύο έποχάς. Τήν παλαιόν τών αγνών 
αισθημάτων καίτήν νεωτι'ραν τής ανομίας. Ό 
γέρων ΙΙρτροχάρης ίόταται ώς στυλοβάτης ένός 
Αρρενωπού παρελθόντος, πέριξ τοϋ όποιου ύ- αί- 
νεται. ή σύγχρονος άνηθικότης. Καί ζητεί ό πα
τήρ νά.έκ5'ικΛ<1ι> τήν άτιμίαν, καί ή κάθαρόις ε
πέρχεται ικανοποιητική.

Οί τύποι διαγράφονται έπιμελώς, άλλ’ ό τοϋ 
πατρός έχει εν μειονέκτημα. Τόν παρουσιάζει' 
ό συγγραφεύς τύπον. Αγνού καί ύπερίιφάνου Αν
δρος, άλλά συγχρόνως Απόγονον πειρατών καί 
κλεπτών ! Τούτο μειώνει τό γόητρον τοϋ πα
τρός, καί πρό παντός θαρρώ ότι δέν δικαιολο
γεί τήν παιδοκτονίαν, άφοΰ ό υιός ρίπτει κατά 
πρόσωπον τοϋ πατρός τόν νόμον της κληρονο
μικότητας. ’Έπρεπε ό τύπος τρϋ Πετριχάρη νά 
ητο αγνότερος διά νά είνε επιβλητικότερος όχι 
μόνον έν λόγοις, άλλά καί ώς έκ παρελθόντος.

Ό κ. Φύρότ καί ό κ. Ροζάν έπαιξαν, πολύ 
έπίτυχώς. '

Οί άγώνες τών Σωφραζέτ ένέπνευόαν είς τόν 
κ. Μωραϊτίνην τήν «Πρωθυπουργίναν» ,ή οποία 
έχει έξυπνότατον διάλογον, ελάχιστα καλαμ
πούρια καί ένα σκοπόν έπί τέλους. Αί Άθηναι 
μετά ιοο έτη, ώς θέλει νά τάς παραότήόμ ό 
ευφυής συγγραφεύς,είκονίζονται μόνον ύπό τήν 
έποψιν τής γυναικείας χειραφετήσεως.'Ο έξαν- 
δριόμός της γυναικός έχει τόσα κωμικά σημεία 
ώστε αί όκηναί τής «Πρωθυπουργίνας» άμυ- 
δράν μόλις ιδέαν δύ?ανται νά δώσουν τοΰ έξω1 
φρενιόμού, οστις μετά ιοο έτη έπαπειλεΐ τούς 
δισέγγονους μας. 'Η «Πρωθυπουργίνα» είναι 
όάτυρα συγχρόνων μόνον έλαττο>μάτων, τά 
όποια- μεγαλοποιεί ό συγγραφεύς ϊνα ύποδείξη 
τό σημεϊον, είς δ δύναται νά φθάόμ ή γελοιό- 
της των. 'Ως σκηνικόν έργον, είναι κωμωδία 
είς τήν α' πράξιν, έπιθεώρηόις είς τήν 6’, 
φάρσα είς τήν γ'.'Η ά' πράξις είναι κάπως πε
νιχρά είς πλοκήν. Αί παρωδίαι όμως τών γυ
ναικείων καπέλλων καί τών φιλομούόων έν τή 
6' πράξεί καί ή σκηνή τοΰ τηλεφώνου καί της 
διαλύσεως τής Βουλής έν τη γ' είναι γεμάται 
άπό χιούμορ καί σαρκαστικήν ειρωνείαν.
Οί. ήθοποιοί. ήθέλησαν νά φανούν συνεπείς πρός 

τήν ϋπόθεσιν, καί αί μέν γυναίκες έπαιξαν μέ 
δρεξιν καί ένθουόιασμόν, διά τήν έπικράτησιν 
τοϋ φύλου των, οί δέ άνδρες μετριώτατα.

,'Η κ. Νίκα, ώς Πρωθυπουργίνα Φροϋ—Φροϋ 
έπαιξε μέ γοργότατα καί μέ έλευθερίαν. Ή κ. 
Ρίνάλδη άνεπαρέότηόε τελείως τόν τύπον τοϋ 
μπράβου, θελκτική δέ ή κ. Ροζάν ώς ϋπαξιω- 
ματικός. Ή «Πρωθυπουργίνα» είχε καί μερικά 
νυσταγμένα άσματα, άτινα & δ ε τ α ι ότι ήσαν 
πρωτότυπα.

* :·

Τό «Πανελλήνιον» έχει τούς όλιγωτέρους θεα
τής καί... Ατυχίαν είς τήν εκλογήν, τών έργων. 
Τό πρώτον συνέπεια τοϋ δευτέρου.

,'Η «Τζοκόνδα» μέ τούς. Απαίσιους μεταφρα
στικούς μαλλιαρισμούς έξεψύχηόε μετά τήν 
δευτέραν παράότασιν. Τό «Παριζιάνικο Χοϋ»,

Μαρίκα Κοτοπούλη

!

ή «Νύφη μου» καί τό «Ξυνό Φρούτο» ήσαν έ- 
παναλήψεις, αί όποϊαι δέν ήτο δυνατόν νά έλ- 
κύσουν τό ένδιαφέρον. Έδόθηόαν δύο νέα έργα: 
Ή «Άγαπίτόα» καί ό «’Άγγελος τού Σπητιοϋ» 
ό όποιος ήτο πολύ Ανήθικος. Ό κ. Καλογε
ρικός καί ή κ. Λόλα Δράκου άπεχώρηόαν τοϋ 
θιάσου. Καί όμως τό θέατρον'αύτό ήξιζε καλλι- 
τέρας τύχης.

Κατ’ Αρχήν, έργα 'τά όποια φέρουόιν έπί 
σκηνής ιστορικά πρόσωπα τής έγγύς ήμών 
έποχής, δέν δύνανται ύπό. σκηνικήν έποψιν. νά 
είναι έπιτυχή' είναι ικανά νά προκαλέσουν τοΰ 
λαού τήν φιλοπεριέργειαν, άλλ’ ούτε ή τέχνη 
έχει νά κερδίόμ τίποτε, ούτε ή ιστορία.

Ό Κωλέττης ήτο έξέχουσα πολιτική- φυσιο
γνωμία,· φημιζόμενος διά τήν εύφυΐαν του. 'Υ- 
πήρχον συνεπώς σημεία τής ζωής του τά όποια 
ήμπορούόαν νά. δώσουν όοδαρώτέρον καί άλή- 
θέστερον τόν χαρακτήρα τού διπλωματίκωτάτου 
έκείνου πολιτικού. 'Ο φίλτατος Πόλ ’Αρκάς 
ήθέληόε νά παρουόίάσμ τόν Κωλέττην απλώς 
κατατριβόμενον είς. έπεισόδια, ανάξια τής πε- 
ρινοίας' του. Καί Αναγκάζεται ό «έκλαμπρό- 
τατος» νά συζητμ μέ ενα παραμάγειρα, ώς έάν 
ώμίλει μετά πρεόβευτοϋ, άγωνιζόμενος πώς νά 
ύπανδρεύσμ μίαν άπατηθεΐσαν Μαλτεζοπούλαν. 
Οΰτω, τό περιβάλλον ένός Κωλέττη.έν τφ έργφ 

,άπότελέϊται άπό ένα μέθυσον Μαλτέζον, Από 
τήν κόρην τού—-μίαν άψυχον πλαγγόνα, —άπό 
ένα άξεότον Στερεοελλαδίτην, ένα νεαρόν ήλί- 
θιον Φαναριώτην καί τόν. . . . Έξαρχόπουλον.

Άλλά καί ήθικογραφικόν δέν'είναι έπαρκως 
τό έργον, τό όποιον μάλλον είναι κωμωδία τού 
i<s35- . :

Οί ήθοποιοί έπαιξαν ’θαυμάσια, ότηρίξαντες 
τό έργον, Ό Μαρϊκος, ό . Ζάνος, ό Πλέσσας, ή 
Κυβέλη φυόικώτατοι καί χαριέστατοι.

Ό συμπαθής ποιητής καί λογογράφος κ. Π. 
Νιρβάνας, μετά τόν «’Αρχιτέκτονα Μάρθαν»,ένε- 
φάνιόε τό «Χελιδόνι»,δράμα (;) πρωτότυπον διά 
τάς θεωρίας του καί τήν άτεχνίαν. "Ενας σύ
ζυγος άφοόιωμένος είς τάς φυσικής έπιότήμας 
περισσότερον ή είς τάς περιποιήσεις πρός τήν 
νεαρήν σύζυγόν του, βλέπειαύτήν άπό τοΰ 
παραθύρου νά φιλμ ·ένα Ανθυπίλαρχον. Καί φεύ
γει άπό τό σπίτι—σάν τό χελιδόνι—άλλά αύτός 
«γιά νά μή ξαναγυρίσμ πειά». Διά νά όταθμ έπί 
σκηνής -μία τόσον πενιχρά ύπόθεόΐς, Απαιτείται 
έκτακτος δραματική ίδιοφυ’ΐα.'Η δέ ιδιοφυία τού 
συμπαθούς λογίου κ. Νιρβάνα δέν είνε δραματική 
Αλλά λυρική.Είς τό «Χελιδόνι» άτυχώς υπάρχουν 
όκηναί βεβιασμένοι. Ή σύζυγος παραδίδεται ά- 
μαχητεί είς τόν έρωτα τοϋ Ανθυπίλαρχου, δστις 
δέν προφθάνει νά χρηόιμοποιήόμ ούτε τάς περί 
πολεμικής τέχνης γνώσεις του. Μόνον μία γυ
ναίκα πολύ έλαφρά ή φύσει κακή θά έδέχετο 
έντός πέντε λεπτών νά προδώόμ άνευ λόγου τήν 
συζυγικήν πίστιν. Καί όμως ό συγγραφεύς δέν 
τήν παρουσιάζει ούτε ώς βλακα, ούτε ώς κα
κοήθη. Άλλά καί τά λοιπά πρόσωπά δέν χα- 
ρακτηρίζωνται έπαρκως. Μία προαγωγής παίζει 
μέρος ήκιότα πειστικόν, ένφ ό σύζυγός της,ένας 
δάσκαλος,προσπαθεί μέτόν Πλάτωνα Ανά χεϊρας 
νά δικαιολογήσμ τήν άπιστον. Ό σύζυγος τέ
λος φιλοσοφεί ένώπιον τής μετανοούσης γυναι- 
κός του, θεωρών τό έπιπόλαιον φίλημά της 
έγκλημα μεγαλείτερον ή έάν ώργίαζε τό σώμα.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Έγένετο έν τή έν Ρώμη Γαλλική Ακαδημία δ προ

κριματικός διαγωνισμός δια τόν ανδριάντα τον Παλαιο- 
λόγου.

Την έπιτροπήν άπετέλουν ό διευθυντής της έν Ρώμη 
Γαλλικής "Ακαδημίας κ. Κάρολος Δουράν, ό "Αββα 
Ντασέν διευθυντής τής Γαλλικής "Αρχαιολογικής σχο
λής, ό διευθυντής τον Ιταλικόν "Ινστιτούτου τών Κα
λών Τεχνών "Έκτωρ Φεράρα, ό διευθυντής τής έν 
Ρώμη "Ισπανικής "Ακαδημίας και ζωγράφος Μπεσλοΰρι, 
ό καθηγητής τής Ιστορίας τής τέχνης έν τφ Πανεπιστη- 
μίφ Ρώμης Βεντοϋρι, ό άρχιτέκτων Παύλος Μπιγκό, 
ό έν τφ Πανεπιστημίφ τον Γκράτζ καθηγητής καί 
έρευνητής τής Βυζαντινής τέχνης Στρυγόφσκη και δ κ. 
Σ, Λάμπρος μεταβάς εις Ρώμην ώς αντιπρόσωπος τής 
έ Άθήναις επιτροπής.

"Έν ρλφ ύπεβλήθησαν 9 προπλάσματα. Δύο άπερ- 
ρίφθησαν ώς μή πληροϋντα τους ορούς τοϋ διαγωνισμού, 
Τόεν υπεβλήθη έν φωτογραφία διότι δέν έπρόφθασε νά 
σταλή τό πρωτότυπον καί τό έ'τερον υπεβλήθη έν νδα- 
τογραφία,"Εκ τών λοιπών 7 έργων δύο άπερρίφθησαν ώς 
κακότεχνα καί 5 έγέϊοντο δεκτά διά τόν τελικόν διαγω
νισμόν. Ταϋτά εινε II τοϋ Βίτο Πάρδο έκ Ρώμης 2) 
Ίω. Νικολίνη έκ Ρώμης 3) Ροβέρτου Ράνχερ έκ Ρώ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τό κοινόν — καί πάρέστη κοινόν, Αρκετά 
Ανεπτυγμένον—-έδέχθη ψυχρότατα τό «Χελιδόνι», 
τό όποιον γλήγορα έπέταξεν άπό τήν σκηνήν 
«γιά’νά μή ξαναγυρίσμ πειά»,άνκαί οί κριτικοί 
τό καλομετεχέιρίσθησαν,όόον Λμποροϋσαν. Άλ
λά αί επιφυλάξεις των περί τής δραματικής τού 
έργου έπιτυχίας έχόλωόαν τόν συγγραφέα, δ- 
ότις δι’ έπιστολιμιάίας διατριβής ήθέληόε δπως 
δήποτε νά άπολογηθμ.Άλλ’ή άπολογία του ώ- 
μοίαζε πρός τό δραμα του. Άτονος,, ούδέν δι
καιολογούσα. · Καί ήπείληόεν ό συμπαθής, καί 
Αβρός συγγραφεύς τους θεατρικογράφους δτι 
θά τούς άναγκάόμ νά Ασχοληθούν περί αύτου 
ώς δραματικού συγγραφέως καί πάλιν. Ματαία 
άπειλή, διότι οί θεατρικογράφοι θά όεβαόθοϋν 
τά νεύρα του, ύποθέτω, καί θά άντιπαρέλθουν 
έν εύλαβεϊ όιγμ πρό τοϋ νέου του έργου, έάν 
καί τούτο γραφμ μέ παρομοίας ιδέας καί μέτήν 
αύτήν τέχνην. ’Ελπίζω δτι ό, πάντοτε συμπα
θής, λόγιος ’ θά έγκαταλείψμ τήν παμφολυγώδη 
καί πρωτότυπον' θεωρίαν δτι διά τό δραμα Αρ
κεί μόνον περίκομψος καί ποιητικός διάλογος 
.καί δτι δράόις, πλοκή, ύπόθεόις, έπεισόδια. είνε 
χυδαία τέχνη’ δτι θά άπομακρυνθμ άπό τήν 
ψευδή καί νοόηράνψυχολογίαν, ήτις στηρίζεται 
έπί τού άκατανοήτου, καί δέν θά παρουόιάόμ 
πρόσωπα «Ατομικά» δηλ. Απίθανα.”Ας εύχηθώ- 
μεν τό νέον έργον, μέ τό όποιον μας Απειλεί, 
νά. μή είνε τόόφ «έόωτερικόν», νά είνε εύτυχέ- 
τερος ό συγγραφεύς είς τήν «θέόιν» καί συνε
πέστερος πρός τής δραματικής τέχνης τάς Αξιώ
σεις, διά νά μή εϋρεθμ είς τήν δυσάρεότόν θέ- 
σίν νά γράφμ Απαντήσεις μέ πολύν θυμόν καί 
μέ καμμίαν έννοιαν.

★

Τό «Βαριετέ» άφοΰ παρέστησε τόν «Αγώνα, 
περί ύπάρξεως» τοϋ Δωδέ,δέν κατόρθωσε νά πα-, 
ρατείνμ τόν Αγώνα τής ίδικής του ύπάρξεως καί 
έκλειόε, έπειτα άπό ένα φοβερόν καυγαν μεταξύ 
τών ήθοποιών. ΔΙΚ.

μης 4] Φραγκίσκου Τσικαρέλη έκ Φλωρεντίας 5) Ίω. 
Μπουσέ έκ Παρισίων.

"Ο Βίτο Πάρδο εινε γνωστός εις τάς "Αθήνας, Άς 
έπεσκέφθη κατά τούς 'Ολυμπιακούς αγώνας ώς μέλος 
τής"Ιταλικής επιτροπής τών αγώνων. Είνε τό έργον αύτό 
κατά τόν κ.Λάμπρον τό καλλίτερου, Ιδίως υπό τήν έποψιν 
όμοιότητος τής φυσιογνωμίας.Ό Γενίτσαρος εινε ουίε- 
σπειρωμένος ύπό τούς πόδας .τοϋ Παλαιολόγού' οτερεΐ- 
τμι τό σώμα τοΰ Γενιτσάρου αλήθειας καί ανατομίας. 
Δέν παρέχει - ό έργον έντύπωσιν μεγαλοπρεπούς μνημείου 
άλλά μάλλον νεκροταφιακοϋ. Τό τοΰ Ράνχερ έχει παρά
δοξον σχήμα, πενιχρόν δέ τήν έμπνευσιν. Φέρει καί 
τέσσαράς πρύμνας Βυζαντινών πλοίων. Τό τοΰ Τσεκα. 
ρέλι εινε καλόν, Ιδίως τό βάθρον, έφ’· ου όμως φέρεται 
ανεξηγήτως εν άνάγλυφον. Παναγίας με έσταυρωμένας 
χεϊρας. "Ίσως θέλει νά παραστήση τήν "Οδηγήτριαν. Ό 
Γενίτσαρος εινε έξηπλωμένος πρό τών ποδών τοϋ Κων
σταντίνου, ό κορμός στηρίζεται έπί. τοϋ βάθρου, ή δέ 
κεφαλή καί οΐ πόδες κρέμανται πρός τά έξω, Τό τοϋ 
Μπουσέ διαφεύγει τοϋ κύκλου τής κοινοτυπίας. "Απο
τελείται άπό δύο στήλας τοΰ Παρθενώνος, συνδεόμε
νος διά συντετριμένης μετώπης. "Η παράοτασις έν τφ 
συνόλφ εινε ποιητική καί πλήρης ζωής. "Ο Παλαιολό-

127



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

γος ορμή ξιφήρης από τό κενόν δπερ σχηματίζουν οί 
κίονες. "Οπισθεν γυνή πτερόεσσα. Τό τοϋ Νικολίνη 
είναι σχετικώς καλλίτερον, καίτοι φαίνεται . αντιγραφή 
σχεδόν τοϋ έν Ρώμη κολοσσιαίου αγάλματος τοϋ Γαρι- 
βάλδη, απαιτεί δε δαπάνην εκατομμυρίου Εΐνε πολύ
πλοκου και θεατρικόν, έχον πολλάς γωνίας και πολλάς 
καμπύλος. Έν ουμπεράσματι, κανείς έκ τών καλλιτε
χνών δεν άπέδωκε τδν έθνικδν παλμόν, ούτε κατόρθωσε 
νά εισδύση είς τοΰ ’Ελληνικού Ιδεώδους τό μεγαλείου. 
Άλλά και τεχνικώς, ένεκα τοϋ μικρού αριθμού τών 
μεταοχόντων, δέν άπέδώκε ό διαγωνισμός έργα έμπνεύ- 
σεως ή επιβολής καλλιτεχνικής. Εΐνε δλα έργα μή ένθου- 
σιάζοντα. «Θά προστεθή, γράφει i έν Ρώμη ανταποκρι
τής μας, Sv ακόμη άγαλμα έν Άθήναις, άλλά θά λεΐπη 
δ άνδριάς τοϋ Παλαιολόγου, οΐον τόν ονειρεύεται κα'ι 
τδν ποθεί ή 'Ελληνική ψυχή».

‘Η επιτροπή υπέδειξεν έλαττώματά τινα είς τούς 
καλλιτέχνας' μετά τήν διόρθωσιν αυτών θά υποβληθούν 
τά προπλάσματα είς μεγαλειτέραν κλίμακα. Τά βραβεία 
ώς γνωστόν, εΐνε 5,000 3,000 καί 2,000 φρ. Ό τε
λικός διαγωνισμός &ά την 11 προσεχοΐς *0-
κτωβριου.

*Εν σνν.εντεύξει επί τοΰ αποτελέσματος τοΰ διαγωνι- 
ομοΰ, ό'γλύπτης κ, Σώχος είπε ; *0 διεδνης διαγωνι
σμός δεν ητο δυνατόν η ν αποτύχη. Μόλις επτά προ.· 
πλάόμασα εσταλησαν, ενφ 58,000 γλύπται υπάρχουν ανα 
την Ευρώπην, Ύπεδείξαμεν οι "Ελληνες καλλιτέχναι 
οτι επρεπε νά τροποποίηση η προκήρυξις νά άφαιρε- 
Όρΰν ανόητοι πίνες περιορισμοίt ενεκα τών όποιων πας 
καλλιτέχνης σεβόμενος εαυτόν και την τέχνην ητο αδύ
νατόν νά μετάσχη, Άλλά δεν είσηκούο'&ημ&ν, 
προεκηρύχ^η διεύνης διαγωνισμός διά τό μνημεϊον τοΰ 
Βίκτωρος 1 Εμμανουήλ εν Ρώμη εκατοντάδες προπλα
σμάτων εστάλησαν/Η ‘Ελλ. επιτροπή ή θέλησε νά παρα- 
στήση τόν Αύτοκράτορα χασάπην και τό κατόρθωσε, Οί 
Ελληνες γλύπται άποσχόντες ενός τοιούτου τραγελαφικού 

διαγωνισμού,ενΦαρρύνονται ύπό όμογενών καί με άλλα 
χρήματα καί άλλας επίτροπός &ά προβώμεν ε19 τήν παρά 
στα πν τοΰ Αύτοκράτορος · εφίππου ως τόν φαντάζεται 
ό ‘Ελληνικός λαός καί ώς τόν περιγράφει ό Φραντζής 
και χωρίς,,. Γενίτσαρον U

★

Έτεϊεο$ησαν εν Πάρισίοις τά εγκαίνια μουσείου εν
τός οικίας τινός τής όδοΰ Raynouard εν η ό Balzac 
κατφκησεν άπό τον 1843-1848, ’Εν τφ μουσείφ τοντω 
πρός τιμήν τοΰ αυγγραφέως τής (ΓΑνδρωπίνης Κομφ- 
δίας% ίδρυ&έντι, σά περισνλλεγώσι κατά τό δυνατόν ολα 
τά αναμνηστικά αντικείμενα και τα επίσημα τοΰ συγ- 
γραφεως έγγραφα,

it
*0 εκ Λιέγης ζωγράφος Montald επεράτωσε προ

σωπογραφίαν εξοχον τοΰ ποιητοΰ Emile Verhaeren.
*

*0 ποιητης Verhaeren επιοκεφ&είς τό μουσεϊον τής 
Γαλλικής πόλεως Valenciennes, συνεκινή-βη Ιδιαιτέρως 
υπό δνός πίνακος^ περί τοΰ ονόματος τοΰ ζωγράφου ιοΰ 
οποίου εσπευσε νά ερώτηση αμέσως τούς αρμοδίους, οΐ- 
τινες τόν εβεβαίωσαν οτι ήτο κάποιος κ. Th. Copulel, 
ονχι πολύ γνωστός. Άλλ* ό ποιητής, μή Ικανοποιηθείς 
εκ τούτου, παρατηρεί προσεκτικώς τήν είκόνα καί α
νευρίσκει ότι τό έργον ήτο τοΰ Δομηνίκου Θεοτοκοπού- 
λου. ‘Ο ,Θεοτοκόπουλος εν Valenciennes εγένετο Th. 
Copulet\ ‘

*

*0 κ,Γ, Βροΰτος αποχωρεί τής εν τφ Πολυτεχνείφ 
καθηγ,εσίας τής γλυπτικής, ουμπληρώσας τά έτη τής 
συντάξεως. Τήν κενουμενην θεσιν διεκδικοΰσιν οι γλύ- 
πταί κ. κ, Λ. Σώχος, Γ, Μπονάνος Θ, Θωμόπουλος 
και Κ. Δημήτριάδης,,

128

*0 κ. Barillet, προ τής. έξ ’Αθηνών άναχωρήσεώς 
του, έφιλοτέχνησε μετάλλιον άνάγλυφον τής Α. Μ. τοϋ 
Βασιλέως.

’Εξεδόθησαν τ’ αποτελέσματα τών εξετάσεων τής 
καλλιτεχνικής σχολής τον Πολυτεχνείου. Προήχθησαν οί 
ύξής :

Ζωγραφική. Έκ ιής Α' Καοιμάτής, Ναπολιτάνης, 
Γιάνναρος,· Ααζόπουλος, Διαμαντόπουλος, Σαρρής καί 
Άλεξιάδης.

Έκ τής Β' Χαιζόπουλος, Άρνιώτης καί Μαρκαν- 
τώνης,

Έκ τής Ρ Κακατάτσης, Γουναρόπουλας, Βεοτάκης, 
Παπαδημητρίού, Διαμαντόπουλος.

Έκ τής Δ' Μπισκίνης, Γεραλής, Ααζαρας, δίς Ζη
νόβιόν καί Ψαρούδας.

Έκ τής Ε' Ιαβαλας, Άρνιώτης, Καρζής, Παππα- 
ναγιώτου, Κτένας, δίς Φαραντάτου καί δίς Κοκοράβα

Έκ τής ΣΤ' δίς Κοντοπούλαυ, Αουκίδης, Παππα- 
δημητρίου, Πουλακος, Λύτρας, δίς Χαλκιοπούλου, δίς 
Καλοστύπη, κ. Γεωργαντή, ύίς Βουκίδον, δίς Βάλβη, 
καί Κ. 'Ιερόμνήμων.

’Απολύεται έκ τής Ζ’ ό Σταματιάδης. Πάντες οί 
λοιποί άπερρίφθησαν.

Κοσμηματογραφία, Αί δύο κατώτεροι τάξεις δεν έ- 
λειτούργήσαν. Έκ τής Γ' προάγειαι Γούναρύπουλος 
απολύονται δέ Σταματόπουλος καί Μαρκόπουλος.

Χαρακτική. ΑΙ τέσοαρες κατώτεροι τάξεις δέν έλει- 
τούργηπον. Εκ τής Ε' Θεοδωρόπουλος. Έκ τής στ 
Πολιτσάκης. ‘Απελύ&ηοαν Βερνάνδος καί Μπαρουξής.

Πλαστική. Αί δύο κατώτεροι τάξεις δέν έλειτούργη- 
σαν. ’Εκ τής γ' Άρνιώτης καί Χάριτος. Έκ τής δ' 
Δούκας. Έκ τής ε Στεργίου. Έκ τής ς' Τόμαρος, 
Καρακατδάνης καί Τσαπάρας. ’Απολύονται Ζευγώλης, 
Καραικλεΐδης καί Μαστορόπουλος.

■ ¥

Ό βραβευτείς ποιητής τοΰ «Βρυκόλακα» έν τφ 
Παντελειδίω κ. Πολίτης υιός, διέθεσε τδ 500δρ. βρα- 
βεϊον του όπως χρησιμεύση κατατι·9έμενον έντόκως είς 
τήν Εί)ν. Τράπεζαν πρδς έκδοσιν επιστημονικήν καί 
κριτικήν τοϋ «Έρωτοκρίτουν κατά τδν ιστορημένου 
κώδικα τής έν Όξονίφ βιβλιο&ήκης. "Αν τδ ποσδν δέν 
έπαρκέση, παρακαλεϊ τήν Σύγκλητον τοϋ Πανεπιστή
μιου όπως ορισή το ποσον ώς αμοιβήν ■ έπιστημονικής 
μονογραφίας περί τής ποιήσεως ή τής γλώσσης τοϋ 
ιιΈρωτοκρίτου».

*■
Έν Mons τοϋ Βελγίου τδν παρελθόντα Ιούνιον 

έγένοντο τά αποκαλυπτήρια τοϋ μνημείου τοΰ μουσικοσυν
θέτου Antoine Clesse.

¥

Ό προ μικροϋ θανών Βέλγος όγδοηκοντούτης πλού
σιος κ. Η. Duval έκληροδότησεν εις τδ Μουσεϊον τών 
Βρυξελλών τρεις πίνακας ;■ «.Τοπεΐονπ τοϋ Van Val- 
keriburgh, «Κεφαλαί πιθήκων» έργον άποδδόμενον τφ 
Teniers καί μίαν «Σκηνήν τον. εσωτερικού» τοϋ έκ 
Λιέγης ζωγράφου De France.

★ ■

Τό χειρόγραφον τής 109 Σονάτας τοΰ Beethoven 
έπωλήθη εϊς τινα έν Βερολίνφ πώλησιν αυτογράφων 
αντί 16,010 μάρκων δηλ. 20 χιλ. φρ, Τδ διάγραμμα 
τής τετραφωνίας.εις <ifa» [135 op.] έπωλήθη 14,710 
μάρκα’.

★

Ό γλύπτης κ. L, Gobert έπεράτωσε τδ μνημεϊον 
τοϋ δόκτορος Urbain. Μεταλλευτής, έπιστρέφων έκ 
τής έργαοίας του, διέρχεται πρδ τοΰ μονολίθου μνη
μείου και χαιρετή.

Ό πραγματικός διάδοχος τοϋ μεγάλου Ράουχ έν τή 
γερμανική γλυπτική ό ’Ιωάννης Σχίλλιγκ άπέβίωσε βα- 
•θύγηρως. Ούτος είχε γλύφει τδ περίφημον μνημεϊον 
τής Νίδερβαλ είς τάς δχθας τσϋ Ρήνου. Τδ ήρχισε τφ 
1874 και τδ άπεκάλυφε τφ 1883 έπί παρουσία τοΰ γη
ραιού Αύτοκράτορος Γουλιέλμου. ’Επίσης αυτός κατε- 
ακεύασε τδ άγαλμα τοΰ Βίσμαρκ. Έκ τούτου έξάγεται 

■οτι ή υπέρτατη τής Γερμανίας γλυπτική άφιερώθη εις 
τδν πολεμικόν έπαινον.

* ■ ■
Άνεκαλύφθη άγνωστος σειρά χειρογράφων τής Αιμι

λίας Βρόντα περιλαμβάνουσα έκατδν τριάκοντα οκτώ 
ποιημάτια ανέκδοτα τής διάσημου άγγλίδος ποιητρίας. 
Μέχρι τοΰδε έδοξάσθη άπό εξήκοντα ποιήματά της. Τό 
-φθινόπωρου θα έκδοθή πλήρης συλλογή τών έργων της.

★ "
Ή Βουένος Άεϋρες, πρωτεύουσα τής ’Αργεντινής 

Δημοκρατίας,θά έγείρη μεγαλοπρεπή ανδριάντα είς τόν 
Χριστόφορον Κολόμβον. *

Προεκηρύχθη διεθνής διαγωνισμός,τοϋ οποίου νικη- 
•τής άνεδείχθη ό Ρωμαίος καλλιτέχνης Άρνάλδος Ζόκκι, 
ό γλύπτης τοΰ περιφήμου αγάλματος τοΰ Δάντου έν Το- 
ρίνφ καί Αλεξάνδρου τοΰ έλευθερωτοϋ έν Σόφια.

Τό μνημεϊον τοΰ Κολόμβου δύνατάι νά θεωρηθή 
αριστούργημα γλυπτικής. Σύγκειται απδ βάθρα σχήμα
τος κολοβής πυραμίδος,μέ τεχνικωτάτας γλυφός, έπι τών 
οποίων ΐσταται τό άγαλμα τοϋ ’Ιταλού θαλασσοπόρου. 
Εις τούς πόδας τοΰ βάθρου πρός τά έμπροσθεν είκονί- 
ζεται πρώρα νηδς—τής. νηδς τοΰ πολιτισμού — πηδα- 
λιούχούμένη ύπό τής ’Επιστήμης και τοΰ Πνεύματος. 
Έΐς τδ όπισθεν μέρος τοΰ βάθρου οί συμπλωτήρες τού 
Κολόμβου, οί πρώτοι πατήσαντες τό έδαφος, ασπαζον- 
ται τό χώμα τής Νέας ’Ηπείρου καί έμπήγουσι τόν 
.Σταυρόν.

Τδ μνημεϊον, τεράστιον κατά το μέγεθος, θά κατα- 
σκευασθή έκ γρανίτου καί ορειχάλκου.

★

Άφίκετο εις ’Αθήνας, πρδς έπίσκεψιν τής οικογέ
νειας του, ό έν ’Αγγλία διαμένων ζωγράφος κ. Ροϊλός.

★

Ή καθηγήτρια τής φδικής κ. Φωκά., άποχωρήσααα 
τού Ωδείου Λόττνερ, προσελήφθη είς τό Ώδεϊον ’Αθη
νών.

★

Ό έν.τφ Άβερωφείφ διαγωνισμφ έπιτυχών κ. Ούμ- 
,βέρτος ’Αργυρός, έκ Καβάλλας, θά άποσταλή είς Γερ
μανίαν έπί τριετίαν πρδς σπουδήν τής αγιογραφίας.

♦

Έν τφ Ζαππείφ διεξήχθη ό Μπόζειος καλλιτεχνι
κός διαγωνισμός, Μετέσχον ή δεσποινίς Σ. Λασκαρΐδου, 
ήτις καί έπέτυχε καί ό κ. Ε. Ίωαννίδης. Τήν έπιτρο- 
πήν άπετέλουν οί κ. κ. Ίακωβίδης, Καλούδης καί Μη- 
τσόπουλος. Ή δ. Λασκαρΐδου άπήλθεν είς Μόναχον. 
-ώς υπότροφος έπί τριετίαν,

' ¥
Έν Λιέγη έκηρύχθη διαγώνισμα πρός κατασκευήν 

■μνημείου έις τδν γερουσιαστήν Monlefiore-Leoy μεταξύ 
-τών Βέλγων μόνον καλλιτεχνών. Δι’ έξοδα έψηφίσθη- 
σαν 40 χιλ. φράγκων.

*

Ό έν Λονδίνφ διαμένων Έλλην καλλιτέχνης κ, Γ. 
Φώτας έξέθηκεν έν τή εκεί Βασιλική Άκαδημίμ μέγαν 
πίνακα, παριστώντα τδν Ίησοΰν προ τοΰ συμβουλίου 
τών πρεσβυτέρων, μεγάλως έκτιμηθέντα.

. ζ ★
Ό «Σύλλογος τών ‘Ωφελίμων βιβλίων» έφήφιοεν 

δπως έν τή είσόδφ τού καταστήματος του έγερθή μαρ
μάρινη προτομή τού ίδρυτοΰ Δ. Βικέλα.

Ή δια τάς έορτάς επί τή πεντηκοστή έπετείφ άπό 
τής άνακηρύξεως είς Βασίλειον τής ’Ιταλίας Επιτροπή, 
ή υπό τήν πρσεδρείαν τού κ. Μπασιά, συνεπληρώθη διά 
τοΰ διορισμού ύπό τοΰ 'Υπουργείου τών Εσωτερικών 
ώς μέλους τού ήμετέρου διευθυντού κ. Δ. Καλογερο- 
πούλου, ίδίή δσον άφορφ τήν συμμετοχήν τής Ελλάδος 
είς τδ καλλιτεχνικόν συνέδρων τής Ρώμης καί τήν καλ
λιτεχνικήν "Εκθεσιν,

¥
Κατά τάς απολυτηρίους εξετάσεις τοϋ έν Νεαπό ■ 

λει·’Ωδείου San Pietro a Majella, διεκρίθη ή έκ Κε
φαλληνίας Έλληνϊς υψίφωνος 'Ιουλία Βαλσαμάκη, ής 
έξετιμήθη τδ δραματικόν τής φωνής καί ή μεγάλη 
αυτής έκτασις.

★

‘Ο εν τφ 9Ωδείφ τών Παρισίων σπουδάζων δεκατε- 
τραετής κλειδοκυμβαλιστής Λέων Ευστρατίου ήξιώθη 
πρώτου βραβείου κατά τάς ένιαυσίου; έξετάσεις. Άί Γαλ
λικοί έφημερίδες έξαίρουσι τήν έκτακτον τέχνην, τδν 
λεπτόν μηχανισμόν καί τήν πλήρη θέλγητρων άπόδοσιν 
τών ήχων.

★ ■

Τήν 27ην ’Ιουλίου είς τάς Μηλέας τον Βόλου άπε- 
κάλύφθη ή προτομή τοϋ έν Μακεδονία πεσόντος Γαρέφη, 
στηθεϊσα είς τδ προαύλιον τού Δημοτικού Σχολείου.

¥ --
Ό κ. Αλ. Βουτυράς προκηρύσσει διαγώνισμα μέ 

500 δρ. έπαθλον διά τήν συγγραφήν έργου περί τής 
κατά τήν έποχήν τής δουλείας τοϋ "Εθνους φιλολογικής 
κινήσεως. ’Αποκλείεται ή δημοτική γλώσσα. Προθε
σμία μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, Πρόεδρος τής άγωνοδί- 
κου έπιτροπής ώρίσθη ό κ. Καρολίδης.

Ό ένταΰθα καθεδρικός νοδς τών Καθολικών προσ
εχώς θά κοσμηθή διά τοιχογραφιών, δαπάνη τής έν 
Κωνοταντινουπόλει πλουσίας καθολικής κ. Γκιούλίάννη. 
Δώδεκα είκόνες μεγάλαι τών 12 ’Αποστόλων θά ζωγρα- 
φηθώσιν είς τούς τοίχους τους-έπϊ τών στηλών τοΰ να
όν κατά τύπον καθαρώς άρχαϊον βυζαντινόν ύπό τού 
κ. Λαμπάκη, οστις έτοιχογράφησε καί τδν έν Πάρισίοις 
Ελληνικόν ναόν.

¥ ■
’Αμερικανίδες τοΰ προαστείου τής Νέας ’ Τόρκης 

Westchester, προκειμένου νά ίδρύσωσι μίαν αδελφό
τητα, έδ οκαν έρασιτεχνικήν παράστασιν τής' Ήλέκτρας 
τού Σοφοκλέους. Ή παράστασις, κατά τάς ’Αμερικανι
κός έφημερίδας, έπέτυχε πολύ.

★

Ό έπί τής Παιδείας υπουργός τής Γαλλίας συνέ- 
στησεν έπιτροπήν πρός τροποποίησιν άρθρων τινών τοϋ 
περί πνευματικής Ιδιοκτησίας νόμου, Ιδίως δσον άφορή 
τήν πεντηκονταετή άπό τοϋ θανάτου τοΰ συγγραφέως 
διάρκειαν τής Ιδιοκτησίας, ήτις θεωρείται βραχεία. Οί 
νέοι συγγραφείς ζητούν νά παραταθή ή προθεσμία, ώς 
ζημιούμενοι σημαντικώς, καθότι οί δημοσιογράφοι καί 
οί θεατρώναι προτιμώσι τά παλαιό έργα, ΐνα, μή πλη- 
ρώνωσι ποσοστά.

*

’Αντιπρόσωποι τοΰ 'Ελλην. τύπου είς τό μέλλον νά 
συνέλθη έν Βερολίνφ κατά τδν προσεχή Σεπτέμβριον 
δημοσιογραφικόν Συνέδρων ώρΐσθηοάν οί διευθυνταί 
τών έφημερίδων ε’Αθηνών», «Σκρίπ», σ,Πατρίδος», 
«Άκρόπόλεως», τής Τεργεσταίας «Λ. Ημέρας» καί 
ό βαρώνος φόν Τίσκα.

¥

Είς τδν κ Πικαρέλην άνετέθη υπό τοΰ Εθνικού 
Πανεπιστημίου νά γράψη τήν εικόνα τοΰ άποθανόντος 
καθηγητοΰ Κόνσολο.

★
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Άνεχώρησεν είς Ευρώπην ό διευθυντής τού Νομι
σματικού Μονοείον κ. Σβορώνος, αποστολείς υπό της 
Κυβερνήσεως ί'νά μελετήαη, πρός συμπλήρωσιν μεγάλου 
έργου περί των νομισμάτων των ’Αθηναίων, εις ο από 
δεκαετίας, έργάζεται, τας δημοσίας και ιδιωτικός σύλ
λογος της Αυστρίας, ’Ελβετίας, Γερμανίας, Δανίας, 
Βελγίου, 'Ολλανδίας,'Γαλλίας, ’Αγγλίας καί ‘Ιταλίας. 
Ή αποστολή αΰτοΰ θά διάρκεσε/ επί τρεις μήνας, θα 
αντιπροσώπευα// δέ συγχρόνως τό Ύπουργεϊον της Παι
δείας εν τφ κατ’ Αύγουστον ουνερχομένφ έν Βερολίνω 
Διεθνεΐ Συνεδρία) της ’Ιστορίας)

★

Άπέθανεν έν Πέτρουπόλει δ ρώοσος μουσικοδιδά
σκαλος Νικόλαος Ρίμσκυ-Κορσακώφ, εν ηλικία 64 ε- 
τών. Ό Κορσακώφ ήτο αξιωματικός τού ρώσσικού Ναυ
τικόν καί είχε μουσικόν τάλαντον, λίαν ανεπτυγμένων. 
Τφ 1871 έγκατέλειψε τό Ναυτικόν καί διώρίσθη αμέ
σως Διευθυντής τον Ωδείου τής Πετρουπόλεως. Το 
πρώτον αυτού μελόδραμα έπαίχθ-η τφ 1872 μετά πολ
λής επιτυχίας. Ό Καρσακώφ όμως, ίνα βαθύτερον έγ- 
κύψη είς τήν μελέτην τής μουσικής, άπέσχεν έπι δέκα 
ετη τής συνθέσεως τών μελοδραμάτων, μεθο ήρξατο 
πάλιν συνθέτων αριστουργήματα, ών τό καλλίτερον θεω
ρείται ή ποιητικωτάτη «Κόρη τής Χιόνοςν, ήτις έθαυ- 
μάσθη έν Παρισίοις. Οί γάλλοι κριτικοί θεωρούσι τόν 
Κορσακώφ ώς ένα τών μεγαλειτέρων μουσικοδιδάσκα
λων τής Ευρώπης καί ώς τόν θαυμάσιον ερμηνευτήν 
τής μουσικής σλαυικής ψυχής, "Απαντα τά μελοδρά
ματα τον Κορσακώφ έχουσιν ώς ύπόθεσιν λαϊκάς ρωσ- 
σικάς παραδόσεις.

Είς τήν Βενετίαν, ύπό τήν προστασίαν τής εταιρίας 
των Τεχνών, έγένοντο τά εγκαίνια τής ‘Εθνικής ‘Ιτα
λικής έκθέσεώς ’Εκκλησιαστικής Τέχνης.

Συνεκεντρώθήσαν δλα τα αριστουργήματα ιερών εικό
νων τοΰ Μεσαίωνος και τής ‘Αναγεννήσεως, Είε μίαν κο- 
λοσσαίαν αίθουσαν έν εΐδει Βυζαντινού όταϋρον έτοποθετή- 
θησαν δλα τά έργα τών μεγάλων θρησκευτικών ζωγρά
φων τής ‘Ιτάλίας, είς τάς λοιπάς δέ αίθουσας Πα- 
ναγίαι Βυζαντινοί, σμάλτοι επί χαλκού κατεοκευασμέ- 
νοι, είδη κεραμεικής, πολύτιμα άμφια καί ιερά φορέ
ματα κατασκευασθέντα άπό άπό άφανεΐς άλλά μεγάλους 
καλλιτέχνας τοϋ IB’ αιώνος καί εικόνες τών μεγάλων 
ζωγράφων ,Τιντόρέτου καί Τιέπολο.

• ? ;

Εΐς τήν ’Ιταλίαν γίνονται φιλολογικοί διαγωνισμοί 
εις τούς όποιους βραβεύονται τά καλλίτερα θεατρικά 
έργα, δράματα ή κωμωδίαι. ,

Οί ’Ιταλοί έχουν τό βράβεϊον τον Τζιακόζα, έκ 4 000 
φράγκων, τό όποιον δίδεται είς τόν συγγραφέα τής καλ- 
λιτέρας νέας κωμωδίας, ή όποια πάρεσιάθη κατά τήν 
διάρκειαν τρύ έτους.

’Εφέτος τό βράβεϊον Τζιακόζα έλαβεν ό Θωμάς Μο- 
νιτσέλλι, συγγραφεύς τής κωμωδίας δ « Περιπλανώμε- 
ναςο. Ή έπιτροπή τών κριτών άποτελέΐτο άπό γνω
στούς δραματικούς συγγραφείς.

★

Έν ‘Αϊδελβέργη έγένοντο ■ τά άποκαλυπτήρια τοϋ 
ανδριάντας τοϋ μεγάλου, Γερμανού χημικού Βούνσεν, 
θανόντρς τφ· 1899.

4τ

Άπέθανέν εις τήν Μαδρίτην δ συνθέτης τής δημοτι- 
κωτάτης «Γκράν-βία» Χουέκα. Τό όνομά του είναι ά

γνωστον, διότι δλοι ώς συνθέτην τής δημοφιλούς δπερέτ- 
τας γνωρίζουν τόν ‘Ιταλόν Βαλβέρδε. ’Εν τούτοις ό 
Χουέκα έστόλιοε τήν, «Γκράν-βία 9 μέ τά ωραιότερα άπό ’ 
τά τραγουδάκια της, ‘Αλλά πολύ μετριόφρων, άφήκεν 
δλην τήν δόξαν διά τόν ’Ιταλόν συνεργάτην του.

Μετά τήν εις Αίγυπτόν θριαμβευτικήν περιοδείαν της 
ή διακεκριμένη καί μόνη Έλληνίς άρπίστρια δεσποινίς’ 
Αουκία Ίωάννου, έτοιμάζεται διά νέον ταξείδιον, είς 
Κωνσταντινούπολή. Τό τάλαντον τής ό. Ίωάννου, ήτις 
δίεκρίθη κατά τάς έν Ευρώπη σπουδάς της εινε τόσφ 
έκλεκτόν, ή τέχνη της τόσφ λεπτή καί αρμονική, οί 
δάκτυλοι τόσον εύκαμπτοι, ώστε νά έχη πλέον έξησφα- 
λισμένην τήν έπιτυχίαν. Ιδίως τόν χορόν τήςΣυλφί^· 
δος Όμπερτούρ . άποδίδει- μέ απαλήν λεπτότητα καί · 
διαφάνειαν ήχων,ώς καί τήν φαντασίαν έπι ενός άσματος 
τοϋ Σοϋμπελ, Έν γένει τά προγράμματα τών συναυ
λιών τής δεσπ. Ίωάννου εινε έκ τών δυσκολωτέρων, 
έκτελεϊ δέ πάντοτε μέ πολλήν τέχνην,άλλά και αίσθημα, 
συνθέσεις μεγάλων μουσουργών, ο'οι οί Χάνσελμαν, 
Ούίλμ, Βομπλέβσκη, Τρένκεκ κλπ. Ή έκτέλεσις των έπι, 
οργάνου δπερ άπαιτεϊ καταβολήν έργασίας δλων τών 
μυϊκών δυνάμεων, δικαίως προκαλεϊ τόν θαυμασμόν 
τοϋ πάντοτε εκλεκτού άκροατηρίου της.

★

’Επί τή έπαναφορή τον Συντάγματος έν Τουρκία, 
άνομνηστικόν μνημεϊον θά άνεγερθή πρός τιμήν του 
στρατού εις τήν πλατείαν τής Σταμπούλ, ήτις μετωνομά- 
σθη είς πλατείαν Ελευθερίας.

Έδόθη έν Λονδίνφ συναυλία άποτελεσθεϊσα έκ παί- 
δων τετραχορδιστών άρρένων καί θηλέων, πάντων δέ 
μαθητών τών δημοτικών σχολείων τής αγγλικής πρω- 
τευούσης. Ή συναυλία περιέλαβεν 850 πρώτα τετρά
χορδα, 490 δεύτερα, 34 άλλα όργανα καί 26 καθηγητάς. 
Σήμερον καθ’ δλην τήν ’Αγγλίαν ύπάρχουσιν 390,000 
παϊδες διδασκόμενοι τετράχορδον.

★

Ή «Έφημερίς τής Βενετίας)) δημοσιεύει τήν ακό
λουθον χαρακτηριστικήν στατιστικήν τού τελευταίου γυ
ναικείου συνεδρίου, τό όποιον συνεκροτήθη εις τήν 
Ρώμην.

. Ε.ίς τό Συγέδριον αύτό έ'λαβον μέρος 447 γυναίκες 
έκ τών όποιων έξε’φώνησαν λόγους αί 446. Ή μία ή 
όποια δέν ώμίλησεν ήτο άντιπρόοωπος τού Ινστιτούτου 
τών... κωφαλάλων γυναικών τής Λομβαρδίας.

Έκ τών 047 μελών τού συνεδρίου, 26 κυρίαι μόνον 
ήσαν νυμφευμένοι-καί 28 χήραι. Δύο μόνον ήσαν κάτω 
τών 20 έτών κάί 378 άνω τών 50. 183 άπό αύτάς έ- 
φορούσαν γυαλιά πρεσβυωπίας καί 113 γυαλιά μυωπίας. 
7 έφορόνσαν φενάκάς, 4 ειχον ψεύτικα δόντια, 18 έρ- 
ροφούσαν ταμπάκο καί 447 (δλαι δηλαδή) έκάπνιζον 
σιγαρέτα. ,'.·

★

Άνεσυστάθη ή έπιτροπή πρός άνέγερσιν ’Ηρώου έν 
Άγ, Λαύρα καταρτιοθεΐσα έκ τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου 
καί τών κ. κ. Παπαδιαμαντοπούλου, Στρέϊτ, Ζαΐμη 
καί Παπαπαναγιώτου πρός έξακολούθησιν τών έράνων. 
Τό μέχρι τοϋδε συλλεγέν ποσόν άνέρχεται εις 17,000 δρ.

, ¥
* Υπό τοΰ γλύπτου Denys Puech κατεσκευάσθη ό 

άνδριάς τού Πρίγκηπος τού Μονακό· διά τού άγκώνος έρει- 
δομε'νου, υποβαστάζει τόν πώγωνα, έν δέ τή άριστερή 
κρατεί διόπτρας. Τό έργον έξετέθή έν τή έκθέσει τών 
Artistes Francois καί θά άνεγερθή δαπάνη τών Ευ
ρωπαίων ηγεμόνων.
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Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΝ ΤΗι ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑι ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

I διασωθέντες μο 

ναχοί τών Στρο
φάλων έκ της ά

γριας έπιθέσεως 

τών Τούρκων,τώ 
1717, έζήτησαν 

βοήθειαν άπο έ- 

νετικήν κορβέτ- 

ταν,ή οποία πα
ρέλαβε τούς δυσ

τυχείς μοναχούς καί το ιερόν λείψανον τοΰ 'Α

γίου Διονυσίου καί έφθασαν είς την Ζάκυνθον τη 

24 Αύγουστου τοΰ αύτοΰ έτους.
Ή άξιομ,νημόνευτος αΰτη ήμερα ώρίσθη ώς 

ήμερα εορτής τής άνακομιδής τοΰ ιερού λειψά

νου και έπισήμως τελείται άνά τήν πόλιν ή πε- 
ριαγωγή αύτοΰ.

Ό άγιος Διονύσιος άπεδήμησε πρός Κύριον 

τή 17 Δεκεμβρίου τοΰ έτους 1622, έν τή πό- 

λει Ζακύνθφ, άλλά το σώμα αύτοΰ μετεφέρθη 
είς τήν μονήν τών Στροφάδων κατά τήν επι

θυμίαν του.
Ή κοινότης Ζακύνθου τφ 1724 άνεκήρυξε 

τον "Αγιον προστάτην Ζακύνθου, άντί τοΰ μέ
χρι τότε προστάτου της 'Αγίου Ίωάννου τοΰ 
Προδρόμου.

Μετά τήν μεταφοράν τό άγιον λείψανον είς 

Ζάκυνθον,κατετέθη είς τον επισκοπικόν ναόν.Τή 

επομένη έπισήμως τό μετέφεραν είς τόν έν Καλ- 

λητέρω ναόν τής Παναγίας μετόχιοντών Στρο
φάδων, ένθα έμεινε μέχρι τής άποπερατώσεως 

τών έργασιών τοΰ έν τή πόλει ομωνύμου ναόϋ, 
ΰστις, τώ έτει 1764, έπι τό βέλτιον άνφκοδο- 

μήθη. Τώ 1839 φκοδόμησαν τό μεταξύ τής 

Μονής καί ίου Άγιαστηρίου κωδωνοστάσιον.Τφ 
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δέ 1846 ήρξατο ή οίκοδόμησις του ωραίου κω
δωνοστασίου αντίκρυ τοΰ ναοΰ, κατά τό σχέ- 

διον τοΰ μηχανικού Φιλίππου Χαδτά(1], οστις 

έμιμήθη τό περιλάλητον κωδωνοστάσιον τοΰ Α

γίου Μάρκου τής Βενετίας.

Ό τρομερός σεισμός τής 5 ’Απριλίου τοΰ έ
τους 1893 κατέρριψε τό κωδωνοστάσιον τούτο 

άπο τού μέσου. Τό καταπεσόν μέρος άνφκοδο- 
μήθη μέ τροποποίησιν τού δημαρχιτέκτονος 

Ιωάννου Τριχά, οστις αντικατέστησε τό πυ- 
ραμοειδώς άπολήγον κωδωνοστάσιον διά τού 

κοινού θολού και οΰτω έχασε τήν προτέραν ω
ραιότητα. Ό ίδιος σεισμός κατέρριψε καί τήν 

εκκλησίαν τού 'Αγίου Διονυσίου. Έκ τοΰ προ
χείρου διεσκευάσθη άντισεισμικώς μέ τόν σκο

πόν τής οίκοδομήσεως μεγάλης έκκλησίας, δι ’ 

έράνου, δ όποιος καί ήρξατο.
Ύπήρχον δύο ίδέαι.'Η μέν νά άνοικοδομηθή 

είς τήν ιδίαν θέσιν, ένθα κεΐται, ή δέ είς τήν 

πλησίον Πλατείαν Λομβαρδόν. Ύπερίσχυσεν ή 

πρώτη. Ένεκρίθη δέ καί το ώραΐον σχίδιον τού 

γνωστού μηχανικού κ, Π. Καραθανασοπούλου. 
Έλπίζομεν τό οικοδόμημα νά κτισθή άντισει- 

σμικώς,διότι το έδαφος δέν εινε πολύ άσφαλές, 

άφού τό μέρος έκεΐνο είνε έπιχωμάτωσις.

Οταν τώ 1764 ήρξατο ή άνοικοδόμησις τής 

έκκλησίας τού άγίου, αμέσως σκέψις έγένετο 

και περί εσωτερικού καλλωπεσμ-ού διά καλλιτε-

(ί).'Ο Χαρτάς εγεννήθη εν Ζακύνθφ τφ 1807, ένθα 
απίθανε τη 26 Μαρτίου τοϋ έτους 1862. Ήτο υιός 
πτωχού ξυλουργού. Έοϋσα ή ΐταλίς Βέρτη τό παιδίον 
σχέδιαζαν με καρβουνον ή μολυβί, ένόησεν δτι είχε 
κλίσιν εις την καλλιτεχνίαν και τόν άπέστειλεν είς Βε
νετίαν, οπού έσπούδασε την αρχιτεκτονικήν καί την ζω
γραφιάν. Έπανελθων ό Χαρτας είς την Ζάκυνθον κα- 
τέγεινεν εις την πρώτηνΕργα αύτοΰ είνε η Λέσχη Ζά
κυνθος^ ή Αγορά κλπ. 

χνικών έργων. Ό Saint-Sauveur(l) ιστορεί δτι 

είς τήν συνοικίαν "Αμμον «... βλέπει τις τάς 

«δύο ώραιοτέρας καί πλουσιωτέρας έλληνικάς 

«έκκλησίας, ούχί μόνον τής Ζακύνθου, άλλά 

«καί τών λοιπών νήσων. 'Η πρώτη είνε ή έπ’ 

«όνόματι τού άγίου Διονυσίου καί είνε όιεκο- 

ϋσμημένη μετά εικόνων καλλιτεχνών, οϊτινες 
«ήλθαν άπο την ’Ιταλίαν. ’Αφειδώς έκοσμήθη 

«μέ κοσμήματα ελληνικής γλυπτικής έπίχρυσα. 
«Μία ζωγραφία,ήτις προσελκύει εύθύς έξ άργής 

«τήν προσοχήν τοΰ ξένου, είνε τό έργον ένός ζα- 

«κυνθίου ίερέως (τού Κουτούζη). Είνε περίπου 

«τριών ποδών πλάτους καί μακρόν δσον είνε δ γυ- 
«ναικωνίτης. ’Απεικονίζεται ή λιτανεία τού 

«'Αγίου Διονυσίου καί άριθμοΰνται περισσότερον 

«από τριακοσίονς ανθρώπους καί μ’ έπεβ-βαίω- 
«σαν δτι οί πλεΐστοι τών άνθρώπων δμοιάζουσιν. 

«Ή εκκλησία αΰτη είνε πλούσια είς άργυρά 

«κανδήλια καί έίς τάμματα. Τό λείψανον τοϋ 

» 'Αγίου Διονυσίου διατηρείται είς λάρνακα μέ 

»ϊπίχρυσον άργυρον, καλώς έπειργασμένον.. .(2)»
Ό Κουτούζης έγραψε τά καλλιτεχνικόν τούτο 

άριστούργημα τφ 1766.

Έν τή πραγματεία ήμών περί τής Ζωγρα
φικής έν ‘Ελλάδι, ήν έδημοσιεύσαμεν έν τώ πε

ριοδικοί τούτφ ('έτος Β' σελ. 187) έγράφομεν 

δτι ή έν λόγφ λιτανείοι εϊνε ώς εξήλθεν έκ τής 

χειρός τον καλλιτέχνου καί μέχρι τονδε ευτυχώς 
ουδεμία βέβηλος χειρ τήν ήγγιοεν.

Οΰτω κρίνει τις θεωρών τήν εικονογραφίαν 

τής Λιτανείας.

Ό άριστος νεαρός καλλιτέχνης κ. Δημή- 
τριος Πελεκάσης είς σειράν άξιολόγων άρθρων 

Περί τών καλλιτεχνικών έργων Ζακύνθου δη- 
μοσιευθέντων είς τό «Νέον Πνεύμα» γράφει :

«Τήν λιτανείαν τοϋ 'Αγίου θα περιγράψω, 

«ήτις διετήρησεν έ'τι, διαφνγοϋσα τήν λη θερι

ακήν έπίθεοιν, τήν χάριν και τήν (ορατότητα τοϋ 
πρωτογράφου.ϋ ’Αλλά έσκέφθη έπειτα διά κλί- 

,μακος ν’ άνέλθη έκ τού πλησίον να έξετάση τό 

έργον καί μετ’ έκπλήςεως είδεν δτι ή είκών 

αΰτη έ'τυχε τής τύχης τών λοιπών έν τή ιδία 

εκκλησία εικόνων. Διό καί κατωτέρω γράφει:

«... Μακρόθεν, ώς έκ τού ύψους, δπου ή Λι

τανεία τοΰ 'Αγίου εύρίσκεται, εϊχομεν τήν 
ϋπεποίθησιν ότι. μόνη αϋτη έκ τών εικόνων τού 
«Κουτούζη, θά είχε διαφύγει τήν άγρίαν έπί- 

«Θεσιντών ίεροσύλωνκαί βεβήλων,άλλ’ ήπατήθη- 

»μεν, παρατηρήσαντες έπισταμένως αύτήν έκ 

«τού πλησίον. Ή εικών αΰτη, ώς έγράφη ύπο 
«τοϋ Κουτούζη, άναμφιβόλως θά ήτο άριστούρ- 

«γημα, άλλ' ήδη ούδεμίαν έχει άξίαν καλ

λιτεχνικήν...». Ό κ Πελεκάσης είδε πρός τό 

άκρον τής είκόνος καί το δνομα τού βεβήλου έπι-

(1) . Voyage κτλ. τόμος Γ'. σελ. 193.
(2) . Ή άλλη εκκλησία, τήν όποιαν ό Γάλλος ιστο

ρικός εκθειάζει εινε ή Φανερωμένη, 

διορθωτού ΤΤουπήίχοήα καί το έτος 1865, δτε 
διεπράχθη τό έγκλημα τής διορθώσεως. Έξα- 

κολουθών δ κ. Πελεκάσης λέγει διά τόν ΓΙου- 
πλίκολαν: «... Είς τήν εικόνα αυτήν άπωλέσθη 

«τό εΰστροφον τάκτ, τό όποιον διέκρινε τά έργα 

«τοΰ ζωγράφου Κουτούζη. Καί μόνον διακρί- 

«νεται πού καί που δ κουρασμένος χοωστήρ τού 

«κακότεχνου κ .ί άκαλαισθήτου, οστις ούδεμίαν 

«ιδέαν είχε τέχνης. Ούδεμίαν αρμονίαν χρωμά- 

«των άνακαλύπτει τις έν αύτή· καί μόνον δι’ 

«έπισταμένης μελέτης φαίνεται ή στάσις τών 
«συμπλεγμάτων τά όποια ό Κουτούζης είχε 

«διαγράψει καί τά όποια κατόπιν έπιδιωρθώθη- 

«σκν. Καί έκ τής στάσεως αύτών δυνάμεθα νά 

«κρίνώμεν, όποιαν άξίαν, θά είχεν ή είκών αΰτη 

άν καί έχη έξαφανισθή πλέον παν είδος σχεδίου. 

« Έπί τών προσώπων τών ιερέων καί τών λοι- 
«πών μορφών διακρίνονται μαΰραι, σκληραί 

«καί άχαρεις γραμμαί. Τά χωρίσματα τών 

«χειλέων, οί οφθαλμοί, δ χρωματισμός τών σαρ- 
»κωμάτων έχουσι κατασπιλωθή διά σκληρών 

«γραμμ.ών καί άτέχνων χρωματισμών...»
Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ή είκών 

αΰτη έχει μόνον ιστορικήν άξίαν άλλ’ ούχί καί 

τήν μεγάλην καλλιτεχνικήν. Λέγομεν ιστορικήν, 
δώτι γράφεται ή λιτανεία ώς έγένετο έπί ένε- 

τοκρατίας μέ τάς ένετικάς άρχάς καί τάς έν- 
δυμασίας τής έποχής έκείνης.

Ό Κουτούζης διά τήν ιδίαν έκκλησίαν είχε 

γράψει πολλάς ώραίας εικόνας, έν αϊς διέπρε- 

πον αί παριστώσαι πρωτοτύπους συνθέσεις έκτού 
βίου καί τών θαυμάτων τού 'Αγίου.’Αλλά δυσ

τυχώς πάσαι αί εικόνες άπό β-βήλους τής τέ
χνης κατεστράφησαν. Πταίει δέ εις τούτο ή ά- 

μάθεια τών τότε δίοικούντων τήν μονήν, ήτις έ- 

δωκε τά καλλιτεχνικά αριστουργήματα είς άπει- 

ροκάλους τεχνίτας πρός έπιδιόρθωσιν.
Ό Κουτούζης είνε μέχρι τοΰδε ό μόνος ζω

γράφος, δστις ένεπνεύσθη άπό τόν Άγιον Διο

νύσιον καί έξετέλεσενΑριστουργήματα άληθή.

Καί δ Καντούνης έγραψεν εικόνας τοϋ Άγίου 

Διονυσίου καλάς, ώς καί δ κ. Σπυρίδων Πελε

κάσης.
Οΐζακύνθιοι άγιογράφοι, οί έργαζόμενοι κατά 

τήν βυζαντινήν τεχνοτροπίαν, έκαμαν εικόνας 

άρκετάς τού Άγίου Διονυσίου. Έκ τούτων δια- 

πρέπει δ Κεφαλήν ’Ιωάννης Ταμπάκης, οστις 

είογαζετο καί άπέθανεν είς τήν Ζάκυνθον. Ού

τος έξεπόνησεν άρκετάς εικόνας τού λειψάνου 

τού Άγίου, έν αίς καί μία πολύ μεγάλη, άρ 

κετά καλή, μέ πολύ λεπτάς κοσμηματογρα- 

φίας έπιχρύσους.

["Επεται τό τέλος],
ΣΠ. ΔΕ - ΒΙΑΖΗΣ

/
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Σοφίας Λασκαρΐδου Νυκτερινή φανταρία

Σ Κ ΞΈΕΙΣ

Ή εργασία κα'ι ή πλήξις ουδέποτε διέρχονιαι δια 
της αυτής ϋύρας,

(Ρονδελί)
*

Το μεγα μαρτύριαν δεν ανήκει εις όσους λέγουν 
και αίτιώνται, αλλ’ εις εκείνους οι οποίοι δέν τολμούν 
να εΐπουν, μήπως προσβάλλουν λέγοντες ψευδή ή μήπως 
ταράξουν άποκαλύπτοντες αλήθειας.

(Στάελ)
★

Έαν ή ματαιοδοξία δέν άνατρέπη ολας τάς άρετάς} 
βεβαίως τάς συγκλονίζει απάοας.

(Λαρωσφουκω)
*

Ή φιλολογία εκφράζει όρ&ώς τήν πνευματικήν 
και ή&ικήν κατάστασιν μιας κοινωνίας.

(Λατενά)

Ή επιστήμη των επιστημών εΐνε ή λογική.
(Ταίν)

*
ΙΙρο καί μετά τόν γάμον.
Πι ο τοϋ γάμου : ’Εκείνος όμιλεϊ κα'ι εκείνη ακούει.
"Εξ μήνας μετά τόν γάμον. Έκιίνη όμιλεϊ και ε

κείνος ακούει.
"Επ’ έτος μετά τόν γάμον. ‘Ομιλούν καί οί δύο μαζή 

και ακούουν οί γείτονες.

*
Ή φιλολογία αρχίζει μέ μύθους καί τελειώνει είς 

μυϋ ιστορήματα. (Ζουμπέρ)
¥

Ό ύλέλων ν’ αφαίρεσή από τήν ζωήν τήν πικρίαν 
της είναι ώς νά ϋέλη νά έξαλμυρίοη τήν θάλασσαν.

*
Μή έπιθυμέΐν τίποτε δέν εΐνε σοφία.' εΐνε γήρας,

★
Ή ίκανότης περί τό λαλεϊν, έχει πολύ σιχνά ώς συ

νέπειαν τήν ανικανότητα περί τό σιγάν.

* ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ *

ΔΑΚΡΥ

ΟΔΑ βλαστάνουν Απ’ τά 
μειδιάματα τών Χερουβείμ’ 
κι’ άπό τό δάκρυ τό αν
θρώπινον γεννώνται μαρ- 
γαρϊται...

Διαυγέάτατον τό δάκρυ 
άναβλύζει καί Αδιόραταν 
έκπνέει. Άπό τό σκιόφως 
της οδύνης τό πρρύκάλε- 
<5ε κάποιος βίαιος παλμός. 
Θά μεταλλάξμ όχημα καί

μορφήν διά νά φθΑσμ πέραν είς τούς παραότά- 
τας τοϋ μεγάλου θρόνου, διά τόν όποιον ή 
ψυχή μας τό προώριόεν.

Φεύγει και όιγοκλέπτει άπό τό κουραόμένον 
ότήθός μας κάποιου μεγάλου κύματος, ορμητι
κού, τόν Απειλητικόν άφρόν. 'Ο "Ηλιος, ζηλό
τυπος, Θά τό θωπεύόμ μέ τήν δολοφόνον περι- 
πάθειάν του,καϊαύτό—μαργαριτάρι τής ψυχής, 
τοϋ πόνου ροδοότάλαγμα, της χαρας τό άκτινο- 
βόλον (ϊ,ύτρον—Αναλύεται ύπό τάς περιπτύξεις 
του, Αφού προηγουμένως περιτυλιχθμ είς τόν 
πολύχρωμον καί διαφανή τής ’Ίριδας πέπλον.

Τοϋ Φοίβου αί ξανθόμαλλαι θυγατέρες—αί Α
κτίνες—έβρεξαν τά φλογισμένα χείλη των ά- 
πλήότως εϊς τήν δρόσον του’ καί κάθε μία των 

Mme Demont Breton Στην άμουδιά

τώρα κρατεί κι’ έν μόριόν του. Τό κομίζει μέ 
εύλάβειαν θρησκευτικήν—τοϋ πόνου Χοηφόρος 
εύσεβής καί τής χαράς τραγουδιστής περιπα
θής—έκεϊ, είς τήν μεγάλην δακρυδόχον κόγχην 
τών θεών, έκ τοϋ πυθμένρς τής οποίας θ’άνα- 
ζητηθη βραδύτερον έν μόνον ,τό είλικρινέστερον.

Κάτω, τό κϋμα τής Ακρογιαλιάς καί τοΰ Α- 
περάντου σαπφειρίνου κάμπου τό Αγέρι τοϋ 
τονίζουν έπικήδειον φδήν ένω έπάνω, είς τάς 
κυανας τής Αθανασίας πύλας τό προσμένει ένας 
τεθλιμμένος άγγελος νά τό ϋποδεχθμ : ή Μοίρα.

Άπό τό βαρύτιμον διάδημά της λείπει φω
τοστέφανος ωχρός. Θά ,τόν ύφάνμ ή άπογοή- 
τευόις καί ό άπελπισμός καί θά τόν Αποτελειώ
σουν αί θυόίαι τής χαρας, τής εύτυχίας μας. 
Τό δάκρυ τάς Αναπληρώνει....

Εινε μόλις ένα συννεφάκι τοϋ μεγάλου τής 
ζωής μας ούρανοϋ, διαφανές καί άραιότατον’ 
καί όμως περικλείει δνειρον ολόκληρον, τόν 
στυλοβάτην καί τόν Ανδριάντα τοϋ φιλτέρου 
μας ’Ιδανικού τελείως.... έθρυμματιόμένον 1

Τό παρακολουθώ Αθόρυβα άναλυόμενον καί 
πικρομειδιώ.

Τί θ’ άπογίνμ, σκέπτομαι... Καί τό βωβόν 
αύτό ξεψύχισμά τού μέ υπενθυμίζει άλλον θά
νατον λευκόν τής μαργαρίτας. Τήν άποφυλλί- 
ζομεν άστόργως ώς τήν χρησμοδότειραν τών αι
σθημάτων τών Αγαπημένων φίλων μας. Τίς οί- 
δεν Αν καί ό Πλάστης δέν άποφυλλίζει οϋτω 
τήν καρδίαν μας άποόπών, Αντί πετάλων .Απα
λών, τά δάκρυά μας ;

ΣΙΒΥΛΛΑ
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ί

Θά ήτο άδικον νά μή τονισωμεν τήν πρόοδον, 
τήν οποίαν δεικνύϊί έφέτος ό κ. Roll μέ τά δύο του 
έργα: «ΙΊρδς τήν Φύσιν »,«Διά τήν’Ανθρωπότητα». 
Έξ αύτών δύναται τις νά κρίνη τήν επινοητικό
τητα, τήν έκτέλεσίν καί αύτήν άκόμη τήν τε
χνοτροπίαν του’ είναι άληθώς έργα διακοσμητικής; 
Δέν εΐνε ή πίνακες τοΰ όκρίβαντος έκτος άναλογίας; 
Ό πλήρης τίτλος τοΰ έργου θά ήτο : Προς τήν 
Φύσιν, ύπέρ τής Άνθρωπότητος,διά τής ’Επιστή
μης. Φαίνεται δτι εύρισκόμεθα πρδ μιας πνευματικής 
καταστάσεως συνηθεστάτης έν τή εποχή μας : τής 
ειδωλολατρίας τής επιστήμης. Διότι έν τή άλλη- 
γορική ταύτη συνθέσει βλέπω μόνον τούς σοφούς νά 
σπεύδωσι πρδς τήν Φύσιν. Καί μήπως άραγε πρδς 
καταπολέμησιν τοΰ φυσικοΰ πόνου ή άποτροπήν τοΰ 
θανάτου πρέπει νά συμβουλευώμεθα τήν φύσιν ; Δέν 
εΐνε συμπτωματικδν καί περίεργον δτι δ καλλι
τέχνης προκειμένου νά έρμηνεύση διά τής άνθρω 
πότητος τήν έρωτόληπτον έςερεύνησιν τής φύ
σεως λησμονεί τήν ποίησιν καί τήν τέχνην, 
λησμονεί εαυτόν ακόμα ; Θά άντέλεγέ τις δτι δ 
κ.Βοΐί, δέν είπε παν δ,τι έπι τής ύποθέσεώς 
του ήδύνατο νά είπη: τδ έξήτασεν άπδ μια; 
μόνης δψεως. Τούτο εΐνε ακριβώς εκείνο, τδ 
όποιον υπονοώ και δτι ή άποψις αΰτη εΐνε άποψις 
ένδς ολοκλήρου αιώνος βασανιζομένου ύπδ τής 
υγιεινής καί τής βακτηριδιολογίας και κατά τδν 
όποιον, τινές τών καλλιτέρων έξ ήμών διέρχονται 
τδν καιρόν των διαβάλλόντες τά σμικρότερα τών 
ζώων...Έν τφ έκστατικώ τούτφ θαυμασμφ ύπάρ- 
χει ποια τις παραφροσύνη άποκλειστική καί φα
νατική διά τήν ’Επιστήμην. Εκείνοι, οϊτινες άνά- 
πτουσιν εΐς τά πνεύματα καί εΐς τάς καρδίας τδ 
πυρ ένδς ιδανικού ανέρχονται ύψηλότερα πρδς τήν 
Φύσιν, έργάζονται καλλίτερον διά τήν ανθρωπό
τητα, παρα οί ΐατροσοφισταί' έκεΐνοι έπεξεργάζον- 
ται τδν ανθρώπινον άνδριάντα καί αύτοί δέν κά
μουν άλλο ή νά τδν έπιδιορθώνωσι. Τδ έργον τοΰ 
κ. Roll δέν εινε ώς πρδς τούτο όλιγώτερον άξιον 
έκτιμ,ήσεως. Έκτος τής σημαντικής έξάρσεως καί 
τής μεγαλοπρεπείας τής ιδέας, έκτδς τοΰ δραμα
τικού χαρακτήρος τής συνθέσεως, δέον νά έπαινέ- 
σωμεν έν αύτή ποιητικώς καί πλαστικώς τήν έμ- 
φάνησιν ταύτην τής Φύσεως, μίαν άτμώδη άποθέ- 
ωσιν σαφούς γυμνότητος έπι άνοικτοΰ βάθους.

Τδ «Αιώνιον έαρ» τοΰ Maurice Danis γενικώς 
ήρεσεν. Συμφωνώ πρδς τούς θαυμαστάς του κ. 
Deni', όταν έγκωμιάζουν τήν έμπειρίαν καί τήν έ- 
πιδεξιότητά του. Είς τά μεγάλα διδάγματα τοΰ 
Gauguin καί Cezanne, είς τάςαύστηρώςλογικάς συμ- 
λας τοϋ κ. SJrnzrr έσχε τήν έμπνευσιν νά προσ- 
θέση τήν διδασκαλίαν τών άρχαίων ίταλών. Ήδη 
εΐνε τέλειος κάτοχος τής αρμονίας' συνθέτει μελω
δίας κυανας μέσα είς τάς θελκτικωτάτας ροδοκυ- 
άνους αρμονίας. ’Άν δέ ύπάρχη προτέρημα έλ- 
λεΐπον είναι τδ αύθόρμητον καί ή άφέλεια.

Αλλ’ άναμφιβόλως περισσότερον πραγματικόν 
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αύθόρμητον καί νεανική άνθηρότης ύπάρχει είς τδ 
τάλαντον τοΰ κ. Auburtin, τδ έγκλεΐον τόσην κάλ- 
λοσύνην καί τόσην ειλικρίνειαν.·

Ή «Αύγή τών Κύκνων» του, φωτεινή, φαιδρά, 
σύνθεσις εύρεϊα, εΐνε ή ώραιοτέρα όλων τών προ
γενεστέρων έργων του. ’Αξιοσημείωτος εΐνε έπί- 
σης ό κ. Zuloaga δια τήν άναμφίλεκτον πρόοδον του. 
Αριστοτέχνης διξιώτατος. Εις τινα τών έργων του 

ενίοτε παρατηρούνται ίχνη έπιτηδεύσεως’ καί τοΰτο 
διότι προύτίμ.ησε τήν επιμελή διδασκαλίαν τών δι
δασκάλων απδ τήν κατευθ-ϊαν παρατήρησιν τής φύ
σεως. Δέν δύναται τις νά μή χαιρετίση ώς μίαν 
προσωπικότητα σπουδαιοτάτην τδν ζωγράφον τών 
«Μαγισσών», τής προσωπογραφίας τής δεσπ. 
Breval καί πρδ πάντων τοΰ «Nain aux outres».

Εν τώ κ. Le Sidaner συναντώνται άρμονικώ- 
τατα ή γενική αισθητικότης μετά τής αίσθητικό- 
τητος τής ζωγραφικής καί τδν άναδεικνύουσι καλ
λιτέχνην άριστον, λίαν πλαστικόν καί ποιητήν. Αί 
σπουδαί, άς έκόμισεν έκ Λονδίνου, δεικνύουσ^ τδ ά- 
νώτατον σημεΐον σταδίου, δπερ άναμφιβόλως υπό
σχεται τάς έπιτυχεστέρας εκπλήξεις,άλλά καί πρόο
δον μεγάλην : τήν τελείαν έμπειροτεχνίαν. Πρδς 
ταύτην βαδίζει ωσαύτως καί είς έκ τών νεαρωτά- 
των τεχνιτών, ό κ Bernard Boutet de Monvel- καί 
έξ αύτοΰ προσδοκ'μεν έργα μεγάλα. Ή αύτοπροσ- 
ωπογραφία του είναι έν δείγμα. Ήούνατό τις 
να λεπτολογήση έπι τής συμμετρίας τής συνθέσεως 
καί έπι τών προτερημάτων τοΰ χρώμ.ατος. Άλλ’ 
όμως ή ατμόσφαιρα τής θυέλλης, ύπδ τήν οποίαν 
κατεσκήνωσ-ν εΐς ρωμαντικδς όρθιος έπι χέρσου γής 
δικαιολογεί τήν μολυβδόχρουν χροιάν, ήτις χρω
ματίζει καί καθορίζει τά αντικείμενα. Ή μορφή 
αΰτη έχει αλήθειαν. Εργασία τολμηρά, άτομική, 
δυνατή. Ωραία ώσαύτως καί ή σπουδή του γυμνοΰ 
τοΰ Henry Caro—Delvaille· τδ συγκινητικώτερον 
άναμφιβόλως γυμνόν μεταξύ όλων τών εικόνων τής 
Εκθέσ-ως. Τδ έργον του «Γυνή λύουσα τήν κό

μην» είναι ισχυρόν άμα καί ηδυπαθές, ή δέ μορ
φή μεγαλοπρεπής. Είναι έν τμήμα διακοσμη- 
τικδν καί περισσότερον διακοσμητικδν τοΰ δευτέ
ρου πίνακός του «Ταώς λευκός». Ή πληθύς τών 
προθέσεων έν αύτώ διασπά τήν ενότητα ·τοΰ όλου. 
Ή πλαστική κακώς συμβιβάζεται πρδς τήν σάτυ- 
ραν καί ό δημιουργός τοΰ Γυμνοΰ, τδν όποιον θαυ- 
μάζομεν, δέν είναι σατυριστής, άλλά λυρικός.

"Αλλα έργα ενδιαφέροντα εΐνε τά τής δος Bres
lau, τής κ. Boznanska, τών κ. κ. Morrice, Morisset, 
Lobre, Lebasque, Prunier, Maufra, τά άδρά καί 
διακοσμητικά τοπεΐα τοΰ Rene Menard, ή «Θλΐψι.» 
τοΰ Gottet, ή «Θρησκευτική τελετή»—ώραιοτάτη 
— τοΰ Simon, τδ βαρύ «Θερινόν Σκιόφως» τοΰ 
S. Bussy, αί προσωπογραφία: τοϋ Aman—Jean, τά 
έργα τοΰ κ. καί τής κ. Duhem, τών κ. κ. Guiguet,, 
Lacoste, La Villeon, Guerin, Flandrin, Ranson, 
Woog, Urbain, Taquoy, Tarkhoff, O’. Zenfant, Wa
gemans, Willaert, Dauchez καί τοΰ θελκτικού Wil
lette.

CHARLES MORICE
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* ΤΡΑΓ0ΥΔΙΑ *
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Ο ΦΑΟΥΠ

ΣΚΟΤΑΔΙ
Κάποια Σκιά μεγάλη 
έόκλάδωόε τό φώς 
καί ανοίγει μαύρη άγκάλη 
τοΰ Σκότους ό θεός.

Καί της ψυχής οί πόθοι * 
ξυπνάν, ζητούνε φώς,
— άχ I τών Μοιρών τί κλώθει 
ό Ακοίμητος χορός I —

Τά μάτια είναι κλειόμένα 
τά μάτια της ψυχής, 
καί τά φτερά δεμένα 
όέ μιά γωνιά τής γής.

Μά Ακοίμητη ή Σκέψη . 
βαθειά μέθα ΰτό νοΰ 
ζήτα νά βαόΛέψμ 
ότά πλάτη τ’ οϋρανοϋ

Οί καιροί ποϋ περάόανε 
τά μαλλιά του τ’ άόπρίόαν 
καί τή φλόγα τής νιότης του 
μιά γιά πάντα τή όβϋόαν.

Με μελέτην Ακούραστη, 
μέ άκατάπαυότη ο’κέύι, 
λές καί ’μπόρεόε Απόμακρα 
τό Θείο φώς ν’ άγναντέψμ.

Μά ένας πόθος Απλήριντος 
όιγάλά τόν μαραίνει..,
—Ή ζωή, ξαναδώόέ μου 
τή νιότη τή χαϊμένη !

ΤΗΝ ΑΥΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ

Ό ήλιος Απ’ τόν ουρανό 
τή λάμψι του όκορπίζει 
όάν έναν ήχο φωτεινό, 
φωνή ποϋ λαμπυρίζει.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

■— Ή πεταλούδα ολόλευκη, 
πού Ανοιχτόφτερη γοργοπετάς, 
καί πότε ότ’ άνθη χαμηλώνεις 
καί τά λουδούδια χαιρετάς,

Μήν είσαι Αγάπη άπόκοόμη 
ποϋ όέ ώνειρεύτηκε ή ζωή μου ;

Ή Μοϊρά όου είμαι, &> Ποιητή, 
<5άν τ’ όνειρό <3ου είναι ή ζωή μου.

Τ’ άνθη Σκορπίζουν ευωδιές 
<3τό πρωινό Αγέρι, 
ΰάν άπό ούράνια μέρη 
νά πέταξαν ψυχές.

Καί τά πουλάκια κελαϊδοΰν
Ατά δέντρα τ’ Ανθιόμένα, 
θαρρείς πώς τδ καθένα 
ψάλλει μιά προόευχή.

Καί όμίγουν άπειρες φωνές 
—ψυχές λαχταριόμένες— 
όάν μελωδίες χαϊμέγες 
ούράνιας μουόικής.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ



Η ΕΝ ΛΙΕΓΗι ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ *'

Ό Σκανδιναυός τοπειογράφος Schonheyder 
Moeller έκθέτει σειράν φωτεινότατων πινάκων, 
τών όποιων τό θέμα εινε πάντοτε ό ήλιος. Ό 
Moeller ήθέλησε νά έμβαθύνη έν τη Ατμόσφαιρα 
τοϋ φωτός, νά παρατηρήσμ τόν "Ηλιον κατά 
πρόσωπον μέχρι τυφλώσεως διά νά διερμηνεύσμ 
έπειτα μετά έπιμόνου τέχνης τό παλλόμενον 
όραμά του. Έκ τών ι8 πινάκων τοϋ μοναδικού 
τούτου καλλιτέχνου, οί περισσότεροι παριότώσι 
τόν ήλιον κατά διαφόρους ώρας, όρώμενον διά 
τών λεπτοτήτων τριχμπτοειδών φυλλωμάτων 
δένδρων. Άναμφιβόλως ή σειρά αϋτιι τών ή
λιων εινε διδακτικοίτάτη' εγκλείει έκτάκτως έκ- 
πληκτικά,άκτινοβόλα φαινόμενα. Έχει μίαν έξ- 
αιρετικήν Αντίληφιν τών νόμων της αναλύ- 
όεως τοΰ ήλιακοϋ πρίσματος ώς έν τφ πίνακι ή 
«Δύόις τοϋ ήλίου έν Fontainebleau» καί κατά 
δεύτερον λόγον *τό «Πρός τήν Εσπέραν», ό 
«'Ιστός τής ’Αράχνης», «Φωτεινή πηγή». Καί 
όλα ταϋτα είνε δείγματα ένός θριάμβου τής θε- 
λήσεως. Άλλά δέν συγκινοΰσιν. Έκ τών πα- 
λαιοτέρων έργων του, τά όποια διαπνέει πάν
τοτε ποιά τις ψυχρότης, ή «Έπαυλις» καί «Ό 
κήπος τής παιδικής ήλικίας» είναι έν τη σκο
τεινοί άόαφεία'των τά έκφραστικώτερα ’ίόως ή 
όλα τά πέριξ στίλβοντα.

Έτερος Σκανδυναυός δυνατός καί ζηλευτός, 
ό Fritz Thaulow Αντιπροσωπεύεται ύπό τριών 
panneaux, έν οις διαλάμπει όλος ό πλούσιος 
τοπειογραφικός του οίστρος. Ό «Ναός τής 
Dieppe», ή «Εσπέρα», ό «Ποταμός Arques» παρά 
τήν άντίθεσιν τών ψυχρών πως χρωμάτων των, 
παρέχουσιν εύρεϊαν έντύπωσιν τής ήλιολούστου 
έξοχής.

Ό Γερμανός Sehoenleber μυεί τόν θεατήν είς 
τήν ύπέροχον γλαφυρότατα μιας έργαόίας εύ- 
σταθοϋς καί ειλικρινούς, ένός χρωματισμού θέλ- 
γοντος έν τιί φειδωλίμ του, καί εύθύτητος έν 
ταϊς γραμμαϊς φωτεινής, μιάς πρωτοτύπου καί 
διακοόμητικής. Προτιμά τις διά τήν διαυγή Ατ
μόσφαιραν καί τό άμυδρώς δηλούμενον αίσθημα 
τής φυσιογνωμίας τών πραγμάτων τήν «Άμπώ- 
τιδα» μέ τήν κεκλιμένην λέμβον έν τω όκιό- 
φωτι καί τά έργα: ή «Εσπέρα έπί τής παρα
λίας» δυνατή έντύπωσις τής ναυτικής μονώ- 
σεως, «Διαυγές ύδωρ» μέ τούς διαφανείς Ανα
βρασμούς του, πυρπολούμενον Από τά βαθυκύα
να χρώματα Αοράτου ούρανοΰ.

’Εάν όμως ή νέα Γαλλική Σχολή τών τοπειο- 
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γράφων έκπροσωπήτάι έν τμ Εκθέσει ύπό έρ
γων ένδιαφερόντων καί ποικίλων, τινά τών ό
ποιων μαγεύουσι διά τής πόιήσεως, ήτις Ανα
δεικνύει τήν έκτέλεσιν ερμηνευτικήν, ώς καί 
τινα άλλα έπιόύροντα τήν προσοχήν δι’ αύτήν 
έτι,τήν θρασύτητα τής ειλικρίνειας όλων έκεί- 
νων, οϊτινες φρονοϋσιν ότι έν τμ ζωγραφικμ δέν 
ϋφίστανται Απόλυτοι κανόνες καί ότι ή έξέλι- 
ξις τής Τέχνης συνετελέσθη δι’ έπανειλήμμ.έ- 
νων Αναγεννήσεων, ό κ. lime Menard, οΰτινος 
τό εύγενές καί έμβριθές τάλαντον γέννα τόν 
θαυμασμόν τών εκλεκτών, έκθέτει έργον«Πρωΐα 
έν θαλάσσμ», οπτασίαν φωτός διαυγεότάτου, έν 
φ Ανευρίσκει τις τόν Αγνόν έκεϊνον ρυθμόν καί 
τήν μυστικήν ένάργειαν, ήν αισθάνεται τις πρό 
τών μεγάλων φαινομένων τής φύσεως, ήτις χα
ρακτηρίζει τό έργον τοϋ ποιητοϋ τούτου της 
χρωματοπινακίδος.

Τοϋ κ. Le Sidaner έκτίθενται δύο πίνακες : 
«Ό οίκία τοϋ καλλιτέχνου», έν ψ πλανάται τό 
δνειρον τής ήρέμου εύτυχίας καί τής οικογε
νειακής ήσυχίας έν τω παλαιω έκείνφ έρημη- 
τηρίφ, τώ άσύλω τής στοργής καί της γονίμου 
έργασίας.Ό κ. Sidaner γνωρίζει νά έκφράζμ θαυ- 
μασίως τήν γλώσσαν τών πραγμάτων. Θαυμά
σιος έπίσης ό πίναξ του « Vieux Passage ά Ger- 
beroy».

Ό κ. G. de Scevola είς τάς κρητιδογραφίας 
τών Βερσαλλιών μέ προσοχήν έξ ίσου μαντικήν 
καί ποιητικήν άποδεικνύει τάλαντον ταύτοχρό- 
νως ισχυρόν καί λεπτόν.

Μέ τόν κ. Alfred Marguel περαίνομεν τά πλήρη 
νοσταλγίας τοπεϊα, διά νά είσέλθωμεν είς τήν 
κυρίως νεωτέραν ζωήν. Ή είκών «Ή Παναγία 
τών Παρισίων» τοϋ καλλιτέχνου τούτου είνε 
σελίς έξόχως ζωντανή, Ακριβής καί σταθερά έν 
τμ ζωηρά έκτελέσει μέσφ διαυγούς Ατμόσφαι
ρας, ήτις περιβάλλει τόν στερεόν όγκον τοϋ 
μητροπολιτικοϋ οικοδομήματος καί τήν κίνη- 
σιν τών διαβατών. «Ή Πλατεία έν Χάβρμ» ο
μοίως συνδυάζει τά ζωηρά χρώματα πρός τήν 
σαφήνειαν. «Παλαιά όδός έν Parthenay» τοϋ κ. 
Petit-Jean, «Τό φάρευμα τής φαλαίνης» τοϋ κ. 
Boutel de Monvel είνε έργα άξια προσοχής. Πολύ 
έφυχολογημένοι είναι καί οί πίνακες τοϋ κ. 
Lanquetin «"Οχθη τοϋ Σηκουάνα» καί «Γέφυρα 
Morel». Άντιθέτως πρός τήν μελαγχολικήν σο
βαρότητα τοϋ ζωγράφου τούτου παρίσταται τό 
φωτεινόν καί Ανθηρόν έργον τοϋ κ. Le Basque' 
είς τούς πίνακας αύτοΰ «Πρωία θέρους» καί 
«Φθινόπωρον» σφρίγα ή ζωή’ οίπαίζοντες παΐ· 

δες φαίνοντάι ώς άνθη ζωντα. όελκτικώτατοί 
ώσαύτως είνε οί πίνακες τοϋ κ. Paul Madeline, 
οϋς διαπνέει ποιός τις ιμπρεσιονισμός ’ ό δυ
νατός ούτος τοπειογράφος διερμηνεύει μετ’ αι
σθήματος γνηόίως βουκολικού καί ύγιοϋς αισιο
δοξίας τάς θωπείας τοϋ Ήλίου έπί τής έξοχής. 
/Γό έργον τούτο είνε μία Από τάς Απολαύσεις 
τής Έκθέσεως.Ό κ. Abel Trwchet άπέστειλε «Βε
νετικά πλοία» πολλής τέχνης, Αλλ’ έλλείπει έξ 
αύτών ή εύστάθεια. Άντιθέτως «Ήέορτή έν Mont- 
marire» είνε ζωηροτάτη καί χαρακτηριστική. 
Άναμφιβόλως πολλή ζωή καί είλικρίνεια ύπάρ- 
χει έν τφ έργω «Πλατεία τής Βαστίλλης» τοΰκ. 
Dufrenoy, Ιίιν καί ή ύπόθεόις όλίγον κοινή καί 
χωρίς πολύ ένδιαφέρον. Ή «Βενετία» του έπί
σης όλίγον σκληρά. ’Επιτυχέστεροι είνε οί πί- 
νακές του «Νεκρά Φύσις» καί «Έπί ένός έξώ- 
στου». Πολλήν ζωήν έχουσι καί οί πίνακες του 
κ. Piet «Αί πλύντριαι έν Locherisl».

Ό κ. Lechat έκθέτει έργα Ακριβούς καί ζων
τανής παρατηρήσεως : «Ή Αγορά έν Montreuil- 
sur—Mer» καί «Ό ποταμός έν Hesdin» καταλε- 
γόμενα μεταξύ τών καλλιτέρων. Ό κ. Morrice, 
καναδός ζωγράφος, Αντιπροσωπεύεται ύφ’ ένός 
πίνακος : «Διώρυξ έν Βενετία» πρωτοτύπου Αρ
μονίας. Ή είκών αϋτη άναμφιβόλως είνε ή μάλ
λον έκφραστική έξ δλων τών βενετικών τοπείων 
τής Έκθέσεως. Είς Σέρβος, ό κ. Danilovitz, μάς 
παρουσιάζει μίαν έξοχικήν πανοραματικήν «Τερ
γέστην» διακοσμητικής τεχνοτροπίας, έμποιού- 
σης πολλήν έντύπωσιν.

III .
Άντιστρόφως πρός τούς Γάλλους κσλλιτέ' 

χνας εύρύτατα άντιπροσωπευθέντας έν τμ το- 
πειογραφία, ή Βελγική Σχολή έξέθηκεν έλαχί- 
Ατας τοποθεσίας.

’Ο κ. Emile Claus,έν ε’ίδει έπισκεπτηρίου του, 
Απέστειλε μίαν όθόνην τιτλοφορουμένην «Παι
γνίδια τής Σκιάς», ούδέν νέον προσθέτουσαν 
είς τήν φήμην του. «Τό πέρασμα τοϋ Μεύσιως 
έν Dordrecht» τοϋ κ. Gilsoul δέν είνε έπίσης τό 
χαρακτηριότικώτερον τών έργων τοϋ δυνατού 
τούτου τεχνίτου παρά τά προτερήματα τής συν- 
θέσεως καί τής έκτελέσεώς του.

Έργα άξια προσοχής είνε τά τών κ. κ. Geor
ges Buysse «.Canal en Fevrier» καί «Ή Αναχώρη- 
σις διά τό ψάρευμα» τοϋ κ. Franz Hens, «ή 
Πρωία» καί τό «Φθινόπωρον έν Campine» άπο- 
πνέουσι μελαγχολικήν γαλήνην.

Τοϋ κ. Marcette ό πίναξ «An Littoral» έκρίθη 
Ανώτερος τοϋ «L’Eclaircte» τοϋ ίδιου.Ή «άφιξις 
τών Ακατίων» του είνε έπίσης Αξία προσοχής 
διά τήν χαρακτηριστικήν δραματικότατα τής Ατ
μόσφαιρας της.

Έργα λίαν ένδιαφέροντα εϊνε τά τοϋ τοπειο- 
γράφου κ. Laermans, έν οίς ό ύπομιμνήσκων 
τόν Ζηίηηβ,άναδεικνύεται καλλιτέχνης Ατομικός, 
πλαιόιών τά πρόσωπά του διά έκφραότικωτά- 
των καί παθητικών διακόσμων, ύφ’ οϋς διαφαί- 
νεται δλη ή Ανήσυχος ψυχή τής Φλανδρίας.

Άξιος προσοχής είνε ό τόνος, ή κίνησις καί 
ό χαρακτήρ δύο έργων τής κυρίας Simon-Scho- 
ekaert, τοϋ «.Cour du Prieure» καί τής Προκυ
μαίας τής Όστένδης».

Δύο μικροί πίνακες τοϋ κ. Charles Houben 
«.Passage ά Villars» νεκρωμένου τόνου, θέλγουσι 
μέ τό διακοσμητικόν ύφος των καί τήν έν τφ 
αίσθήμ'ατι υπεροχήν των.

Έκ τών έκ Λιέγης ζωγράφων θριαμβεύει ό
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κ. Aug. Donnay διά τριών κρητιδογραφιών, κα- 
ταλεγομένων μεταξύ τών μάλλον συναρπαζόν- 
των έργων τής Έκθέσεως. Μία Αρμονία ζωογο
νεί τάς Απεικονίσεις τών διαφόρων τοπείων, έν 
οΐς ό καλλιτέχνης διά τών Αβρών Αποχρώσεων 
καί τής εύρύτητος τοΰ διακοσμητικο'ΰ αισθή
ματος διηρμήνευσεν ένδομύχως καί βαθύτατα 
τήν σύνθεσιν καί τήν ψυχολογίαν τής Βελγικής 
γης. «Τό νέφος κατά τήν έαρινήν έσπέραν», 
«Εα Mettle et la Neige d’un matin»,«Ή οδός τοϋ 
δάσους πρό τοϋ σκιόφωτος» έν τμ σιωπμ καί τμ 
έρημίμ των φθέγγονται.

Εύρεΐα έπίσης καί ειλικρινής άντίληφις τοϋ 
Βελγικού τοπείου χαρακτηρίζει τό ρυθμικόν καί 
ζωντανόν διακοσμητικόν έργον τοϋ κ. Emile 
Rerchmans : « Έν τφ Άνέμφ ». Ό κ. Armand 
Jamar, έκθέτει δύο τοπεϊα πελωρίων διαστάσεων 
« ό Χειμών», συμφωνίαν μικτών χρωμάτων καί 
«Τό παρεκκλήσιον τοϋ Chauveheid», το όποιον 
Αξίζει διά τήν άτμοσφαϊράν του καί τόν θερμόν 
χρωματισμόν του. Ό κ. Xavier Wurth έκθέτει: 
«Ρυάκιον έν Nonceveux» ώραίας διατάξεως καί 
λεπτού αισθήματος. ’Αξιοσημείωτοι έπίσης «Αί 
’Όχθαι τού Ourthe έν Fechereitx» τοϋ K.Sirt'ine, 
έργον άπλοϋν, ειλικρινές καί έπαρκώς Εκφρα
στικόν. Εύρύτητα καί χαρακτήρα ώρισμένον Α
νευρίσκει τις είς τό λεπτόν «Βροχή καί χάλαζα» 
τοΰ κ. Edgard D’ Honl, δστις προσάγει έπίσης 
μίαν εύχάριστον σπουδήνήλιόλουστον : «Le Val- 
lon en Avril».

'Ο κ. Gustave Halbart έκθέτει τήν «Έντύπω- 
σιν χιόνος»,.ψυχολογίαν πόλεως σκυθρωπής καί 
μελαγχολικής ύπό τόν βαρύν ούρανόν, έργον 
πολλοϋ ένδιαφέροντος, άν καί ή Αρχιτεκτονική 
του είναι ποϋ καί που άμφισδητήσιμος. Είς 
άλλην φαιδροτέραν όθόνην ό αύτός ζωγράφος 
δεικνύει μίαν «Έντύπωσιν Ήλίου» έπαγωγόν έν 
τμ Ανθήσει ζωντανών καί όμαλών χρωμάτων. Οί 
πίνακες τοϋ κ. Banes έχουσι μίαν ζωηρότητα 
χρωματισμού όλίγον έπιπόλαιον είς τόν «Δρο- 
μίσκον του» έν τούτοις έπιτυχώς έρμηνεύει τό 
λεπτόν θέλγητρον καί τήν νέαν ποίησιν τών 
έαρινών φυλλωμάτων. 'Ο κ. Henri Berchman's 
έκπροσωπεϊται ύπό μιάς Ανοικτοχρώμου «Πα
ραλίας έν Panne» καί Από τούς «’Αμμώδεις 
σωρούς».

Ό νεαρός καλλιτέχνης κ. Hovssard έκθέτει 
δύο σπουδάς Ατελείς ίσως καί τόνου κατά τι 
τραχέως, άλλά λίαν έλκυότικάς. Ή κ. Ransy- 
Putzeys άναπαριστά μετ’ εύόυνειδήτου έπιδε- 
ξιότητος τήν μόνωσιν ένός«Τοπέίου τών’Αρδεν- 
νών» πλήρους σπάρτων.

Ώς πρός τόν κ. Henrion είς τούς μικρούς 
διαυγείς πίνακάς του «Χιών καί Ήλιος» καί 
«Πρόχωμα έν Fetinne» φαίνεται προάπαθών νά 
έξομοιωθμ πρός τόν μικρογράφον κ. Pokitonow.

Ή «Μεγάλη όδός» τοϋ κ. Loncin δέν Αξίζει 
καί πολύ ώς πρός τήν αίσθηΑιν, ήν έμποιεϊ. 
«Τό τέλος τής ήμέρας έν Sy» τού K.Tsaquin έπί- 
σης ψυχρόν. Ή κ. Μ. L. Dupont έκθέτει έργον 
«Διάλυάις χιόνων έν Jeneppe» καί πλεΐστοι 
άλλοι.

IV

Έν τμ γλυπτικμ έξέχουάι έν τφ διαμερίόματι 
τοϋ Συλλόγου «CEuvre des Artistes» δύο δυνα- 
ταί προτομαί τοΰ άρτι θανόντος γλύπτου Jef. 
Lambeaux, μικρά συμπλέγματα έπιχαρίτως έκ- 
φραότικά τοΰ Victor Rousseau, μεγαλοπρεπείς 
μορφαί τοΰ Paul Dubois, αί περιεργόταται προ-
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τομα'χ τοϋ Berthoud, τό ζωντανόν έργον ' τοϋ 
G. Deweese, τό· γελόεν και νεανικόν Αγάλ- 
μάτιον τοϋ .Oscar Berchmans, οί εύτονοι μυώνες 
τοϋ Αγάλματος τοϋ Kemmerich, . τά προσεκτικά 
έργα τοϋ Ales- Steinlen, καί τά λεπτότατα είδώ- 
λια τοϋ Phil. Wolfers. Έν τώ διάμερίόματι όμως 
της γλυπτικής τών «Παλαιών Μαθητών της 
’Ακαδημίας» ύπάρχουν πλέον επιβλητικά έργα 
ώς τά τοϋ Victor. Rousseau έπιόϋροντα τόν θαυ- 
μάόμόν. Τό Ανάγλυφόν του «Πϋρ», «αί Καρυά
τιδες»,ή «’Αφθονία»,τά διακοόμητικά Ουμπλέγ- 
ματά του, όλα τά ρυθμικά του ειδώλια ζώάι δι’ 
ένός βαθέος αίόθήματος, διά τίνος ελατηρίου 
ϊΰχυροϋ καί εϋγενοϋς, ϋπερόχοϋ καί ϋγιοϋς, 
οϋτινος ή άπλότης άντίκειται πρός τήν θεατρι 
κήν έπίδέιξιν. Τοϋ Georges Minne ιδιαιτέρως έ- 
θαύμάόθη Λ περίεργος «Κρήνη» κάί τό πρόπλα
σμα τοϋ μνημείου Rodenbach. 'Ωραίος διακο- 
άμητιήός ρυθμός διακρίνει τό μνημεϊον τοϋ 
Ch. Samuel. «Ό τεθλιμμένος» τοϋ Kemmerich' 
μία « Υδροδόχη Κρήνης» τοϋ Rombaux' έν«Δο^ 

, χεϊον πεποικίλμένον δι’ ακριδών» τής δεΟπ.
Jenny Lorrain εΐνε ώάαύτως άξια ιδιαιτέρας 
προσοχής.

★

Έν τμ έπιπλοάκευμ έπετελέσθησαν σπου
δαίοι πρόοδοι ϋπό τών κ.κ. Dangotte καί Van 
de Voorde. Άλλά καί τά φλαμανδικά έστιατόρια 
τών κ. De Coerce, ρυθμοϋ τόσω διακοσμητικοϋ,

ΜΔΣΑΤΚΑ(*)

(*) ‘Από τον Γ' τόμον τών εΏ ρ α ί ω νι>, που -da 
έκδοσή μετ’ ολίγους μήνας.

IBSEN: Brand.

Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Egnar — Agnes

—· Πλουμιστή πεταλουδοϋλα 
Μέ γραμμές λογιών—λογιών, 
Θά σέ πιάσω στό διχτάκι 
Τών γλυκών μου τραγουδιών.

. —- Μικρή κι’ όμορφη άφησέ με 
Στις δροσιές τών λουλουδιών 
Μαζί μου έλα, Αν θές, καλέ μου, 
Τις χαρές τών παιγνιδιών...

ΜΑ, χρυσό πεταλουδάκι, 
Γϋρω σου έστησα Απλωτό 
Τό διχτάκι μου, καίτόρα... 
Μέσα τόρα είσαι σ’ αϋτό.

— Λαμπερής πεταλουδοϋλας 
Μην τής κόδμς τή χαρά’ 
Στό διχτάκι 0ου Αφοϋ μ’ έχεις 
Μή μ’ Αγγίζεις τά φτερά.

—- "Οχι’ Ανάλαφρα έτσι, φως μου, 
©ά σέ κλείσω Οτήν καρδιά, 
Σέ παντοτεινή νά παίζμς, 
Όσο ζμς, καλοκαιριά... 

Π Ο

δόω κάί πρακτικοϋ καί Αναπαυτικού, συνδυά- 
ζουσι τήν.άρχαιοτέραν τέχνην πρός τάς νεω- 
τέρας Απαιτήσεις, τό ώραϊον πρός τήν χρησι
μότητα. Τά άφθονα- διαμερίσματα τής έφηρμο- 
Ομένης τέχνης παρέχουσι τήν εϋκαΐρίαν νά 
θαυμάόμ τις τά προϊόντα τής Σιδηρουργίας τοϋ 
κ. Alexandre Αριστοτέχνου τοϋ έσφιφηλατημένου 
σιδήρου’ Αντικείμενα πρωτότυπα καί λεπτώς 
είργαΟμένα τών κ.κ. 0. Berchmans, Devresse, Ρ. 
Dubois' κοσμήματα καί χρυσοχοϊκά δοχεία τοϋ κ. 
Ph. Wolfers· τά άναγλυφικώς είργαΟμένα δέρ
ματα τών δεΟπ. Β. Lorand, V. Poskin, Eyckholt, 
Serville καί τής κ. Lepersonne—Anspach' σινο- 
κεραμική καί Αγγειοπλαστική τών κ.κ. Maes, 
Van Diesbroeck καί τών δεΟπ. Slerpin καί Leberf 
τρίχαπτα καί κεντήματα τών κυριών llosche, 
Nilles, d’Oezowska, Rocher, Register, κλπ.

Διά τής συμμετοχής τών αρχιτεκτόνων Φεαι 
τών Αριστοτεχνών τής χαρακτικής των όπλων, 
ητις. τείνει νά διαίωνίΟμ τήν Αβρότητα μιας 
τέχνης έπιτοπίου τής Αρχαίας βιομηχανίας, ή 
Εταιρεία τών «Παλαιών Μαθητών τής ’Ακαδη
μίας»,έτήρηόε τάς ϋποΟχέΟεις της έννώσασα τμ 
είσηγήΟει της είς έν επαγωγόν σϋνολον τά διά
φορα τής τέχνης είδη, έπιδαλλόμενα οϋχϊ διά 
τοϋ άριθμοϋ καί τής ποικιλίας, άλλά διά τής 
ποιότητος αϋτών.

(Μετάφρ,· Νιόβης)
CHARLES DELCHEVALERIE

Η ΕΤΝ Ε

Καί τά μικρ’ άνθηα άν ήξεραν 
Πόθο πονεϊ ή καρδιά μου
Τους πόνους νά μοϋ έγιάτρευαν 
Θά έκλαίγανε σιμά μου.

Κι’ Αν τάηδονάκια έγνώριζαν 
Μαράζι πώς μέ λυόνει, 
ΔροΟοτραγοϋδι πρόσχαρο 
θά μοϋλεε κάθε Αηδόνι,

Κι*  Αν ήξεραν τόν πόνο μου
Τά χρυσαφένια Αστέρια
Νά μέ παρηγοροϋσανε 
θ’ Αφήνανε τά αιθέρια.

Μά εκείνη μόνο Απ’ όλα τους 
Τόν πόνο μου γνωρίζει...
.Ναί, έκείνη τήν καρδούλα μου 
Ποϋ Αλύπητα ξεσχίζει ! . . .

Ν AHAB Τ Κ OU TCPΑΚ
Στον κόσμο ετούτο, ’Αγάπη μου, σ’ είσαι ενα δαχτυλίδι 
Ποϋ εμένα εχεις πετράδι σου κι' αχώριστο στολίδι' 
Στα χείλη δροσερής πηγής σ' είσαι τδ χορταράκι 
Κ’ εγώ δροσούλ’ ανάλαφρη στο κάθε σου φυλλάκι'
Σ' είσαι στον κλώνο μιας μηλιάς μονάκριβο ενα μήλο 
Και εγώ σιμά σου ενα μικρό και πράσινό σου φύλλο... 
Μα τρέμω τό χυνόπωρο μην ελϋει χέρι ξένο
Κα'ι μας χωρίσει αλύπητα και πέσω μαραμμένο !

S π έ τ δ ε ς . ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕίΓΙΑΛΙΤΗΣ

Ο “ΞΥΛΟΘΡΑΥΣΤΗΣ,,

ΘΟΡΥΒΟΣ μια βραδυά 

ή ποιητική λεωφόρος 
τής ’Αμαλίας έκοσμή- 
θη μέ έν άγαλμα. Οι 
περιπατηταί έξαφνί- 
οθησάν μ.έ τήν απρόο
πτον εκείνην έμφανισιν. 
'Ο Δήμος — προς απο

φυγήν ίσως συζητήσεων περί τοΰ καταλληλότερου 
χώρου— έσκαψε βιαστικά είς τήν όπισθεν τής ρωσ- 
σικής εκκλησίας μακροσκοπικήν πλατείαν και έστησε 
έν άπό τά τεχνικώτερα έργα τής. συγχρόνου ελλη
νικής γλυπτικής, τον «Ξυλοθραύστην» του ζ. Δ. 
Φιλιππότου. Εινε το πρώτον ελληνικόν εργον, δη
μιουργικόν, το όποιον δέν στήνεται κατα παραγγε
λίαν, άλλ’ οφείλεται είς μόνην τήν έμπνευσιν του 
καλλιτέχνου.

Ό «Ξυλοθραύστης» έφιλοτεχνήθη προ. . . τριά
κοντα έπτά ετών ! Είς τό έπί τής όδοΰ Πατησίων 
άπέριττον έργαστήριον του Τηνίου καλλιτέχνου ε- 
μενεν οίονεί παρηγζωνισμένος εμπρός είς τήν θυ- 
ραν, διαρκές παράπονον τής τέχνης, ή όποια ήτο 
ζατεδιζασμένη ύπό τής άμουσίας τών συγχρόνων 
νά μένη αφανής

Ό «Ξυλοθραύστης» έγίνετο τό άντικείμενον 
θαυμασμού όσων διήρχοντο έζεϊθεν. Αλλ αν οί 
άλλοι έθαύμαζον, ό καλλιτέχνης έμαραίνετο, βλε- 
πων τήν έμπνευσιν του, τήν ιδιοφυίαν του παρα- 
γνωριζομένας, μή άμειδομένους τους κοπους του. 
"Ενας μάρτυς καί αυτός καρτερικός τής τέχνης, ή 
οποία Αγωνίζεται νά ζήση είς έν περιβάλλον τόσφ 
υλιστικόν. Ό ιδιόρρυθμος καλλιτέχνης είχε και 
μίαν άλλην έμπνευσιν, αρκετά ενδεικτικήν τής 
πρός τήν τέχνην κοινής αδιαφορίας. Κάθε πα
ραμονήν Πρωτομαγιάς ήνοιγε διάπλατην τήν θύραν 
τοΰ εργαστηρίου του καί είς τάς γωνίας τοΰ «Ξυ
λοθραύστου» ήναπτε κεριά. Το άγαλμα έφαίνετο 
ωσάν επιτάφιος. Καί οί πυκνοί πανηγυρισταί τής 
όδοΰ Πατησίων μόνον ποΰ δέν έσταυροκοποΰντο 
είς τήν όλονυζτίαν εκείνην τής τέχνης.

Καί άλλα έργα του Φιλιππότου διάκρίνονται διά 
τήν πρωτοτυπίαν καί τήν έκφρασιν. Ο «Ψαράς», 
όστις άγορασθείς ύπό τοΰ Βασιλέως κοσμεί τήν 

έν Δεζελεία έπαυλίν του, ό «Θεριστής», ό βραβευ- 
θείς προ ετών έν τή καλλιτεχνική έκθέσει τής Ρώ
μης κάί άγορασθείς ύπό τοΰ «: ιδίμου Συγγροΰ, ώς 
έπίσης άπό τά καλλίτερα έργα του εινε ή προτομή 
τής άλησμονήτου βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρας. Άλλ’ 
άναμφιβόλως τό τελειότερον εΐνε ό«Ξυλοθραύστης».. 
Είναι έργον κλασικής τέχνης. Γραμμαί δυναται, 
άνατομιζή ακρίβεια τοΰ γυμνοΰ σώματος, τό όποιον 
ώς έκ τής στάσεως παρέχει πλείστας λεπτομέ
ρειας, δι’ άς απητεΐτο έκτακτος ίκανότης. Πόση 
τέχνη είς τήν έντασιν τών μυώνων, έν τή προσπά
θεια όπως διά τών δύο χειρών θραύση τό ύπό τοΰ 
πέλματος τοΰ άριστεροΰ ποδός στερρώς πιε- 
ζόμενον ξύλον, τό όποιον εΐνε έτοιμον ν’ αποσπα- 
σθή τοΰ μεγάλου κορμοΰ. Μία άπλότης καί μία 
γαλήνη άρχαί'κή χαρακτηρίζει τήν κεφαλήν τοΰ έ- 
φήβόυ, ένώ έκδηλόΰται ή ένέργεια καί ή δύναμις είς 
τάς κνήμαε, τάς χεΐρας, είς τάς πλευράς, είς τούς 
τένοντας τοΰ λαιμοΰ. Ή έξόγκωσις τών φλεβών 
εΐνε είργασμένη μέ λεπτότητα, ή καμπύλη άπό 
τοΰ δεξιοΰ ποδός μέχρι τοΰ αύχένος έχει πολλήν 
αί'σθησιν. Άπό οίονδήποτε μέρος καί άν ϊδη τις 
τόν «Ξυλοθραύστην» θά διακρίνη καί έν προτέ
ρημα. Ή στάσις ιδίως εΐνε πολύ έπιτυχής.Ό άντι- 
κρύζων τό άγαλμα έκ τοΰ κέντρου τής όδοΰ βλέ
πει είς μικράν άκτϊνα συγκεντρωμένην όλην τήν 
δύναμιν τοΰ καλλιτέχνου, όστις συνήνωσε τήν ηρε
μίαν μέ τήν κίνησιν, τήν πλαστικότητα μέ τήν α
λήθειαν. Ό «Ξυλοθραύστης» εΐνε τό μόνον έργον 

•τήν άξίαν τοΰ οποίου όλοι ανεξαιρέτως οί γλύπται 
μας Αναγνωρίζουν. Είς μάλιστα έξ αύτών, έκ τών 
δοκιμωτέρων, έξεφράσθη οτι θά ήτο εύτυχής άν 
κατώρθωνε νά κάμη έστω καί ένα πόδα τοΰ «Ξυ
λοθραύστου».

Τόν «Ξυλοθραύστην» έπ:σκέφθησαν κατά και
ρούς έν τή πενιχρά του κοιτίδι όλοι οι φιλότεχνοι, 
ήξιώθη δέ καί τής έπισκέψεως προ έτών τοΰ Βα- 
σιλέως, όστις τόσον εύηρεστήθη έκ τής θέας τοΰ 
άγάλματος, ώστε ώδήγησεν είς τό έργαστήριον τοΰ 
καλλιτέχνου καί τόν τότε έδώ φιλοξενούμενοι ύ- 
ψηλόν πατέρα Του, τόν Βασιλέα τής Δανίας. Έ- 
θαύμασε καί ούτος τό τάλαντον τοΰ Φιλιππότου, 
άνεμνήσθη μάλιστα τοΰ ονόματος αύτοΰ, ώς δια- 
γωνισθέντος μετά Δανοΰ καθηγητοΰ τής γλυπτι
κής έν Ρώμη.
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Άλλ’ ή ήθικ,ή αΰτη ανταμοιβή δέν ·?5ρκ.ετ. Ό 
καλλιτέχνης εις τήν πατρίδα μας εινε υποχρεωμέ
νος νά πάλαίη αγώνα βιοπάλης. Και είργάσθη έν 
τούτοις ευσυνειδήτως δ καλλιτέχνης, στερών τήν 
οίκογένειάν του χάριν τής τέχνης. Ήναγκάσθη 28 
μοδέλα νά άλλάξη,τά όποια και τότε έσπάνιζον. Και 
όμως κατόρθωσε μέ δλην αύτήν τήν αλλαγήν τοϋ 
μοδέλου, νά δόση ενότητα είς τήν έργασίαν του.

’Επι 27 έτη είχε τό πρόπλασμα και κάνεις δέν 
εύρέθη νά τδ παραγγείλη έπι μαρμάρου. Πόσα έργα 
θα είχε φιλοτεχνήση ό Φιλιππότης, έάν έγκαίρως 
ήγοράζετο ό «Ξυλοθραύστης»! Θάήδΰνατο τότε νά 
ζήση άνέτως καί δέν θά τδν κατελάμβανεν ή άπόγοή- 
τευσις, Άπελπισθείς,άπεφάσισεν δ ’ίδιος νά τδν έκτε- 
λέσηέπί μαρμάρου,έργασθ-ίς έπι διετίαν. Τφ 1900 
τδν έτελείωσεκαί θά τδν εζχεν άκόμη,βάρος επάνω 
εις τά στήθη του, έάν δέν εύρίσκετο εις συνάδελ
φός του, δ κ. Βρούτος, δστις είχε τήν γενναιο- 
φροσύνην νά συστήση είς τδν Δήμαρχον τήν άγο- 
ράν. Ή δημοτική ,άρχή δέν ύπήρξεν ευτυχής μό
νον είς τήν έκλογήν τοϋ έργου, άλλά καί είς τδ 
τίμημα. Μόνον άντί 15,000 δρ. τδ απέκτησε καί 
ύπδ τδν δρον νά δίδη το ποσδν είς έτησίας δόσεις 
έκ πεντακισχιλίων δραχμών. Δυσβάστακτον, βλέ
πετε, ποσδν δι* ένα προϋπολογισμόν τοΰ Δήμου 
το δια τήν τέχνην προορισθέν ψιχίον. Τδ ποσδν 
αύτδ δέν ικανοποιεί βεβαίως τδν καλλιτέχνην, είς 
δν τόσον περίπου στοιχίζει τδ έργον. Πάντως δμως 
εινε δικαιότερο·» των 7,000 άς προσέφερεν ή Έθν. 
Πινακοθήκη, όταν τή προύτάθη νά τδ άγοράση !

Ήθέσις, έν ή έτοποθετήθη δ «Ξυλοθραύστης», 
εινε καταλληλότατη. Μικρά ή πλατεία, επιτρέπει 
τήν χαμηλήν βάσιν, ήν άπήτει τδ έργον. Τδ βάθος 
τδ σχηματιζόμενον όπισθεν εινε άρμονικόν, ώς καί 

τδ έμπροσθεν μέρος μέ τά δένδρα τής λεωφόρου 
καί τοΰ ανακτορικού κήπου, τά τόσον προσαρμο- 
ζόμενα είς τδ θέμα. Τήν νύητα πρδ πάντων μέ τδ 
φώς,τδ όποιον ρίπτουν οί δύο εκατέρωθεν φανοί 
και σχηματίζονται έπι τοΰ άγάλματος αί σκιαί, ή 
αξία τοΰ έργου άναδεικνΰεταί έπι μάλλον.

'Ολόκληρος τεσσαρακονταετία περίπου έδέησε νά 
παρέλθη, έως δτου δ δεσμώτης τής δδοΰ Πατησίων 
αναπνεύση. Τδ μακρδν αύτδ χρονικόν διάστημα, τδ 
όποιον έχρειάσθη δ δήμος ’Αθηναίων διά νά σκεφθή 
και περί καλλιτεχνικής διακοσμήσεως τής πόλεως, 
έμπνέει μελαγχολικάς σκέψεις περί τής ύποστηρί- 
ξεως έν Έλλάδι τής γλυπτικής’ άλλά καλλίτερα 
αργά παρά ποτέ. Άς έλπίσωμεν δτι (δέν θά θεω- 
ρηθή αρκετόν τδ παρήγορον αύτδ σημεΐον τοΰκαλλ. 
ενδιαφέροντος—τής αγοράς, ένδς αγάλματος— 
αλλ’ δτι θά έκδηλωθή καθολίκώτερον ένδιαφέρον 
καί διά τούς γλύπτας μας καί διά τον καλλιτε
χνικόν στολισμόν τής πρωτευούσης. 'Υπάρχουν 
έργα τών δποίων ή θέσις εινε δχι είς τά αθέατα 
εργαστήρια, άλλ’ είς τάς κεντρικός πλατείας, καί 
ιδίως είς τδ Ζάππειον. Ό «Δούλος 'Έλλην» τοΰ 
Μπονάνου, ή «Γαλήνη» τοΰ Βρούτου, ή «Ελλάς» 
τοΰ Σώχου, τδ «Μνημεϊον τών υποδούλων»' τοΰ 
Θωμοπούλου εινε ικανά, ύψούμενα, νά δεικνύουν 
είς τούς ξένους έπίσκέπτας δτι ή γλυπτική δέν. 
απέθανεν έν Έλλάδι. Έν αύτή έγεννήθη, έν αύτή 
έλαμπρύνθη, έν αύτή καιρός εΐνε νά άναγεννηθή, 
να άρμονίση τούς κυματισμούς τής αίγλης της μέ, 
τοΰ ’Αττικού ούρανοΰ τδ άγνδν φώς. .

ΔΙΚ·

ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με ο ο λ ο γ γ ί τ ι ο σ α ι

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΤΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ Κ· ΠΑΡΘΕΝΗΣ

'Υπό τον τίτλον τούτον το εν Παρισίοις 
εκδιδόμενον Περιοδικόν ulsis» δημοσι
εύει τό επόμενον άρθρο ν τον κ. Jean 
Libert, δοτις εξαιρεί τό καλλιτεχνικόν 
εργον τοΰ "Ελληνος ζωγράφον κ. Κ, 
Παρθένη,

ΗΜΕΡΟΝ, δτε αί μεγάλαι 
παραδόσεις τής τέχνης 
έξηφανίσθησαν έκ τών 
σχολών καί έκ τής ψυ
χής μας, δύναται τις νά 
ειπη δτι έν τώ έξωτερικφ 
οί ζωγράφοι φροντίζουσι 
νά άποχωρισθώσι τών αρ

χών,άς ’λαβον έκ τοΰ ήμετέρου πολιτισμού’ καί τών 
Διδασκάλων μας, καί επωφελούνται τής οίστρηλά- 
του μανίας τών impieisionnietis καί τών συμβολι- 

' στών. Καί αύτοί ωσαύτως ήδη έγνωρίσθησαν πρδς 
τδ νέον, τδ δυνατόν, άλλ’ έρμηνεύουσι τάς βαθείας 
σκέψεις των έν τή άγιογραφίρ, ένφ αί ’Εκθέσεις 

τών ήμετέρων πρωτοπόρων τής τέχνης δέν δύνανταε 
νά ύπενθυμίζωσιν ή τδ φρενοκομεϊον.

Ό ζωγράφος Κ. Παρθένης, άν καί θαυμαστής 
τής κλασικής τέχνης τής γενεθλίου του χώρας, 
τής Μεγάλης Ελλάδος, φαίνεται μετατοπίζω·» τήν 
άρχαίαν παράδοσιν έν τή σ υ γ κ ι ν ή σε ι τού συμ
βόλου ένδς ιδανικού κόσμου καί άνανεοϊ τήν βυ
ζαντινήν τέχνην, άπδ πολλοΰ έξαφανισθεϊσαν, διότι 
τά άμορφα σχεδιάσματα τών μοναχών τοΰ Άθω 
δέν ήμποροΰν νά παρουσιάσωσι μίαν τέχνη·) τε
λείως ώρισμένην.

Ή Βυζ. τέχνη, ήτις κυρίως κοσμεί τούς Ελ
ληνικούς ναούς τής ’Ανατολής, εί’λκυσε καί ήμάς 
επίσης διά τών συγγραφών τοΰ Charles. Diehl καί 
Ιού Βασιλείου καί τής Σοφίας Paul Adam.. Άπο- 
νέμομεν τδν θαυμασμόν μάς πρδς τήν βασιλικήν 
τοΰ έν Κων)πόλει ναού τής Άγιας Σοφίας καί 
τοΰ Κρεμλίνου τής Μόσχας.

Άνεζητήσαμεν μάλιστα έντδς τοΰ Βυζαντίου 
τήν κλείδα τής Τέχνης, έν άντιθέσει πρδς τήν με
γάλην πλαστικήν τών Ελλήνων’απέτύχαμεν.’Αλλ’ 
δ Κ. Παρθένης άπέδειξεν δριστικώς τήν καλλι
τεχνικήν του δύναμιν είς τάς τοιχογραφίας τοΰ 
μητροπολιτικοΰ ναού τοΰ Πόρου.

Ό Κωνσταντίνος Παρθένης τάς πρώτας σπου-



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
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δάςτου: έποίήσεν παρά τώ Βαυαρφ ζωγράφφ Karl 
Dieffenbach, τώ μεγάλφ διδασκάλφ τοΰ Γερμανι
κού συμβολισμοί», τώ άγνφ καλλιτέχνη,όστις άνε- 
ζήτει έν τη φύσει τήν συμβολικήν έμπνευσιν, συνε- 
πλήρωσε δ’ είτα αύτάς έν Ρώμη και έν τη Βιενναία 
Ακαδημία τών Καλών Τεχνών, έν ή έλαβε καί το 
πρώτον βραβείο·». Τινές τών πινάκων του εύρίσκον- 
ται έν τφ British Museum τοϋ Λονδίνου και έν τφ 
Δημαρχείφ τής Βιέννης.

Ό Παρθένης, δστις εινε μουσικής, έδημιούργη- 
σε μίαν τέχνην μουσικήν καί φαίνεται μετατοπίζων 
τον ήχον έν τφ χρώματι.Τά έργα του εΐνε συμφω- 
νίαι έζωγραφισμέναι. «Το άσμα τών αστέρων»,«Ό 
χορός τών κυμάτων», «Το δνειρον», «Ή Ελλη
νική Δύσις», «Αί "Αλπεις», «Ό Βωμός τής Άρ- 
τέμιδος», « Ή προσευχή τής ’Αφροδίτης», «Το 
αθάνατόν άσμα» κ.λ.π

Το τελευταϊον τοΰτο εΐνε έν άριστούργημα συμ
φωνίας, καθοριζούσης το απόρρητον τής άθανασίας 
τής'Ελληνικής μεγαλοφυίας.Έν τφ ήμίφωτι σελη- 
νοφεγγοΰς νυκτδς διαυγούς καί γαληνιαίας βλέπει 
τις μακράν ύψούμενον τον βράχον τής’Ακροπόλεως 
μέ τα θυσιαστήρια καί τ«ύς άρχαίους θεούς του. 
ΙΊρο τών ποδών τοϋ βράχου εκτείνεται διηνθισμέ- 
νος ό κήπος τοΰ Ζαππείου—ή Έδέμ τής Σκέψεως. 
Αί πένθιμοι κυπάρισσοι, άς ό ζωγράφος άγαπα, ρί- 
πτουσι τήν σκιάν των δΓήδείας μελαγχολίας έπά- 
νω εις τά αθάνατα ερείπια τοϋ θείου ΓΙαρθ-νώ- 
νος. ένφ μέσα εις τά άλση, όπως τά πνεύματα, 
ψάλλουσιν αί Δρυάδες διά τών αυλών των το α
θάνατον άσμα τοϋ Ελληνικού Κάλλους.

Είσδύων τις έν τή μαγική σκέψει τοΰ καλλιτέχ
νου νομίζει ότι ακούει τούς[μηστυριώδεις ήχους τής 
αναλλοιώτου συμφωνίας τής Τέχνης.

Έν τή αισθητική τοϋ νεαροΰ τούτου ζωγράφου 
υπάρχει έν μυστικόν αίσθημα.

Πάντοτε κατηφής, προτιμά τήν μόνωσιν, όταν 
αδύνατή νά συναντήση τήν έκλεκτήν ψυχήν, προς 
ήν νά δύνηται νά ψάλη τούς ποιητικούς φθόγγους, 
ούς αποπνέει ή ψυχή τοΰ άληθινοΰ καλλιτέχνου. 
Η ζωή τού είς δλας τάς έκφάνσεις της ρυθμίζε

ται ύπό τής αισθητικής του- όν-ιροπόλος, ενίοτε 
λησμονεί ακόμη καί οτι ζή καί έν τούτοις εινε 
βαθύς παρατηρητής τών περικυκλούντων αύτόν’πιέ- 
ζει διά τής ψυχικής του δυνάμεως μάλλον ή δΓ 
αύτοΰ τοϋ δράματός του καί τδ καλλιτεχνικόν έν
στικτόν του ουδέποτε άποπλανάται. Ό ΙΊαρθένης 
εινε μία αρμονία καί εινε δυστυχής όταν πέριξ του 
ή αρμονία λείπη. Ή φυσιογνωμία του προδίδει, 
δπως καί τά έργα τον, τήν ψυχήν- δυο μεγάλοι ο

φθαλμοί ήρεμοι, έντδς τών οποίων κατοπτρίζεται 
ολη ή θλΐψις τής ζωής καί ή μεγάλη άπογοήτευ- 
σις, τήν οποίαν παρέχει ό κόσμος.

Ό ΙΙαρθένης εργάζεται κατά τδ σύστημα τοΰ 
Τισιανοΰ καί τοΰ Βελασκέ. Οί τόνοι προδίδουσι τήν 
έπίδρασιν τών Γάλλων ζωγράφων Monet καί Manet. 
Πρωτίστως άνενέωσε τδν προραφαηλισμόν, τδν 
εμπρεσιονισμόν καί τδν ιδεαλισμόν, ώς άποδει- 
κνύει τδ τρίπτυχον τοΰ Kunstler Hau» τής Βιέννης, 
δπερ ολοι θαυμάζουσιν : Ό ’Απόλλων καί ή άν- 
θρωπότης προ Χρίστου, ό Ίησοΰς πάσχων καί αί 
έπελθοΰσαι γενεαί, καί τέλος ή Έδέμ καί ή ευ
τυχία, ήν όνειροπολοΰμεν.

Ή προσωπογραφία τοΰ δημάρχου Icchebeck, 
έκτεθεΐσα εις μίαν τών αιθουσών τοϋ Δημαρχείου 
τής Βιέννης, ή προσωπογραφία τής αύτοκρατείρας 
’Ελισάβετ καί ή τοΰ γερμανοϋ συγγραφέως Lorn, 
αί'τινες κοσμοΰσι τήν φιλολογικήν αίθουσαν Concor
dia έν Βιέννη εινε επίσης θαΟμασταί.

Έπιστρέψας είς τήν πατρίδα του δ Παρθένης 
ειδεν εαυτόν έλκόμενον πρδς τήν Βυζαντινήν άγιο- 
γραφικήν" ούτω δέ τέλος ευρ- τήν δδόν του έν ταΐς 
τοιχογραφίαις, τάς όποιας άλληλοδιαδόχως έξετέ- 
λεσεν έν τοΐς ναοΐς τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έν Κα- 
βάλλα καί έν Δράμα καί τέλος έν τφ τοΰ Πόρου.

Μυστικιστής έκ βάθους ψυχής έξιδανικεύθη έν 
τφ βαθ-ΐ μυστικισμφ τής τέχνης ταύτης τών πρώ
των στιγμών τής πίστεως. Τήν άνεγέννησεν ώς 
τέχνην’νέαν διά τής διανοίας του καί ούχί δΓ άντι- 
γραφής καί μιμήσεως, ώς οί ασθενικοί ζωγράφοι 

■τοΰ τόπου μας.
Καί έν τούτοις δ Παρθένης πρώτος είσηγήσατο 

έν Έλλάδι, έν τή πατρίδι ταύτη τοΰ κλασικισμού, 
τδν έμπρεσιονισμδν, δπως τδν είχον άντιληφθή οί 
μεγάλοι καλλιτέχναι έν Γαλλία καί Γερμανία. Ή 
τολμηρά αυτή είσήγησις προύκάλεσεν. έν Έλλάδι 
μίαν καλλιτεχνικήν έπανάστασιν. ’Αλλ’ ένόησαν 
έν τέλει δτι ή Ιμπρεσιονιστική τέχνη ήδύνατο νά 
προστατευθή ύπό τής κλασικής καί δή ύπό τής 
πλαστικής τέχνης.

Ό Παρθένης εινε άγνωστος έν τή Γαλλία, ήτις 
νομίζει τις, δτι αδιαφορ-’t πρδς παν δ,τι πράττουσιν 
οί γείτονες της.

Άλλά τά έργα του θα έκτεθώσι προσεχώς έν 
Πάρισίοις. Θά ύποκινήσωσι φυσικώς πολεμικήν 
βιαίαν καί θά προκαλέσωσι τδν θαυμασμόν τών ει
λικρινών καλλιτεχνών, τών ικανών είσέτι νά πι- 
στεύωσιν είς τήν' αναζωπύρησιν τής τέχνης έντδς 
μιας κοινωνίας, ήτις άπώλεσε πάσαν παράδοσιν.

<
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-ΓΡΑΜΜΑΤΑ -
V.

Ά γ α π η μ έ ν η μ ο ν,

Ένας άνθρωπος καμμιά πενηνταριά χρόνων, 
καλοντυμένος μέ χονδρά δλοκαίνουργα υποδήματα 
έτραβοΰσε άπό τδ χαλινάρι ενα γαϊδουράκι, πολύ 
περιποιημένο κι’αύτδ,καλοθρεμμένο, μέ καθαρό σα
μάρι, μέ χαλινάρι στολισμένο άπό φοΰντες ποικι
λόχρωμες. ΚΓ ό άνθρωπος καί τδ γαϊδουράκι σοό- 
καναν τήν. έντύπώσι, έορτάσιμης μέρας, κι’ ακόμη 
σοΰ ενθύμιζαν τήν έξοχή κΓ άθέλητα σού'φερναν 
τήν δρεξι ν' άναιδής στο γαϊδουράκι καί νά πας 
στά χωράφια νά ίδής τά στάχυα καί τής παπα
ρούνες.

. . . Στάσου δμως . . . ’Επάνω στο σαμάρι έ- 
καθόταν ένα παιδί, ένα έκτρωμα άπό κείνα ποΰ 
συχνά μάς παρουσιάζει ή Φύσις, γιά νά μάς δείξη, 
φαίνεται, πώς κΓ αυτή—σαν κι’έμάς—έχει κάποτε 
τής άφηρημάδες της. Λοιπόν τδ παιδί αύτδ έκαθό- 
ταν,δπως σούπα,στο σαμάρι καί κύτταζε μέ τά με
γάλα του μάτια τής μ.υΐγες. ποΰ πετοϋσαν γύρφ 
στό κατάμαυρο τόσο άπδ τδν ήλιο, δσο κι’άπό τήν 
άπλυσιά μούτρο του.Μούτρο μικρό σάν μικρού παι · 
διοΰ μέ κάτι πελώρια δόντια κάτασπρα ποΰ φαι
νόταν πάντα,γιατί τδ παιδί γελοΰσε αιωνίως μ’ένα 
άσχημο γέλοιο, ποΰ διέστειλλε σάν μορφασμός οδύ
νης τά λεπτά του χείλη. Καί γελοΰσε τδ παιδί, 
κΓ δλο γελοΰσε προσπαθώντας νά βάλη στο στόμα 
του ένα κομμ.άτι ψωμί ποΰ τούχε δώσει δ πατέρας 
του, μέ κάτι άδύνατα παραλυτικά χέρια, μεγάλα, 
ποΰ τάσπριζαν στις άκρες τών δαχτύλων τά νύχια 
σάν ναχε στάξει απάνω τους άσπρο κερί κΓ είχε 
πήξει.

ΚΓ αυτός δ πατέρας του, φρεσκοξυρισμένος, ι
κανός άνθρωπος γιά κάθε βαρειά δουλειά, έτρα
βοΰσε ξέγνοιαστος, μουρμουρίζοντας ένα σκοπό, τδ 
χαλινάρι τοΰ ώραίου γαϊδουριού, σάν νά μή καθό
τανε κανένας έπάνω.

Μόνο σάν περνούσε μπρος άπδ τις πόρτες τών 
σπϊτιών παραιτοΰσε τδ τραγούδι καί ζητιάνευε μέ 
φωνή δυνατή πούβγαινε άπδ στήθια γερά —« Ενα 
κομμάτι ψωμί γΐά τδ μισερό» —

Όλη μου ή ζωή—άγαπημένη μου—μαζεύθηκε 
στά μάτια μου καί έβλεπα τδ τρισάθλιο εκείνο δν 
ποΰ γελούσε κι’δλο γελοΰσε προσπαθώντας νά βά
λη στο στόμα του τδ ξερό κομμάτι τοΰ ψωμιού — 
Δέν ξέρω, μά θαρρώ, πώς τέτοιες έλεεινότητες σάν 
λάχει καί μάς παρουσιασθοΰν έτσι ώμές, μάς άφί- 
νουν πάντοτε κάποιο κατακάθισμα ειρωνείας στην 
ψυχή—ειρωνείας ποΰ μεγαλώνει σιγά-σιγά κΓ ανε
βαίνει καί μάς κυριεύει όλους, καί τότε εινε πού 
πέρνομε τδν χαρακτήρα έκεϊνόν τδν ψυχρό καί φιλο
σοφικό, πού τίποτε τής ζωής δέν τδν ξαφνίζει — 
και τίποτε δέν τδν συγκινεϊ.

Μπορούσες σύ νά φαντασθής μεγαλήτερο καλό 
σέ οικογένεια όλο παιδιά, μ’ένα πατέρα συχνά χω

ρίς δουλειά, μέ μιά μάν'/α άρρωστημέ'/η κΓ άδύ- 
νατη άπδ τδ έκτρωμα αύτδ ποΰρθε έτσι ξαφνικά 
ανάμεσά των—καί τούς έφερε τδ ψωμί καί τήν ξε- 
κούρασι. —Όπως κατάλαβα, δ άνθρωπος αύτδς 
κέρδιζε πολλά άπδ τήν έπιχείρησιν—άφησε ποΰταν 
όπως είπα άρκετά καλοντυμένος—κανένα σπίτι δέν 
τδν έδέχθη χωρίς νά τοΰ δώ,ση κάτι τι.

Κάθε άλλος δέν θά μπορή βέβαια νά φανταστή 
άπανθρωπότερο πατέρα—Νάχει κανείς ένα τέτοιο 
δυστυχισμένο δν, κΓ άντί νά τδ κρατή σπίτι του 
καί νά συλλογίζεται αιωνίως τήν κατάστασι του, νά 
τδ γυρίζη. στούς δρόμους, εκμεταλλευόμενος ίσια 
— ίσια τήν έλεεινότητά του, αύτδ όποιος έχει καί 
στοιχειώδη άνθρωπισμδ μέσα του—δέν μπορεί παρά 
νά τδ αίσθανθή καί ν’ άγανακτήση! — Έγώ όχι, 
άγαπημένη μου—εινε πολύ ύψηλές θεωρίες αυ
τές, πολύ μακρυά, χιλιάδες μιλιά άπδ τήν πραγ 
ματικότητα^— καί μόνον νά βλέπω τήν άφθονη ελε
ημοσύνη ποΰ τούκαναν καί τά ζεστά ρούχα τοϋ πα
τέρα του, /στοχαζόμουν πώς κΓ οί επίλοιποι 
στο σπίτι έτσι οίκονομημένοι θασάν δίχως άλλο 
καί ήμουν, νά σοΰ πώ, πολύ ευχαριστημένη. Άγα
πημένη μου, όλα είνε σχετικά σ’ αΰτδν τδν κόσμο, 
σέ κάθε πράξι μπορείς νά δώσης δ,τι χαρακτήρα 
θές,πότε ευγενικό, πότε πρόστυχο—καί τίποτε δέν 
εινε άπολύτως καλό—δπως καί τίποτε δέν εινε ά
πολύτως κακό μές στούς άνθρώπους— καθένας μας 
έχει ξεχωριστό τδν κύκλο τών άντιλήψεών του, 
καί έτσι καθένας μ.ας κρίνει όσα βλέπει σύμφωνα 
μέ τής ιδέες του μονάχα—Κάθου γύρευε.

Σέ παρακαλώ. Τί κακό κάνει αύτδς δ άνθρωπος ; 
ποιόν βλάπτει;’Έχει ενα σωρό παιδιά δλόγυμνα καί 
πεινασμένα—καί μΐά γυναίκα πειότερο πεθαμένη 
παρά ζωντανή. Όλες ή φτωχές χωρικές, ποΰ κά
νουν παιδιά,εινε έτσι—μήν άκοΰς εσύ άπδ εύρωστιές 
κΓ άπδ ύγίες καί βουνίσιους άέρες—ή γυναίκα 
πάντα εινε εύαίσθητος οργανισμός—όποια κι’άν εΐνε, 
όπου κΓ άν ζή. Λοιπόν κάνει ή δέν κάνει πολύ 
καλά νά τριγυρνα τδ παιδί του στής πόρτες καί νά 
ζητιανεύη; ’Εμένα μοϋ φαίνεται εινε τέλειος καί 
υγιής νοϋς δ ίδικός του, άφοϋ δέν τδν κυβέρνησαν 
περιττές εύαισθησίες καί ανώφελοι απελπισμοί. 
Αύτά εινε καλά καί άγια, μά σ’ αύτούς ποΰ τούς 
ταιριάζουν, σ’ αύτούς ποΰ μπορούν νά τά εφαρμό
σουν. "Ετσι άπδ;:τά μάτια μου έξηλείφθη ή εικόνα 
τοΰ ππδιοΰ δ'ως διόλου, καί μένει μόνον ή εικόνα 
του φρεσκοξυρισμένου άνθρώπου καί τού καλοθρε- 
μένου γαϊδουριού—.

Σέ φιλώ 
Lalo

Υ. Γ. Ξέρεις;—Έρώτησα καί μοΰπαν πώς τδ 
παιδί αύτδ δέν εινε δικό του, άλλά μιας άλλης γυ
ναίκας χήρας—καί επειδή αύτή δέν μπορεί να τδ 
γυρίζη, διότι έχει, .μικρά παιδιά, ποΰ δέν εΐνε δυνα
τόν ν’ άφίνη μαναχά, τοΰ τδ νοικιάζει.—

It.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ επιθεωρηςις

Ο ιστορικόν δραμα έκ- 
ληφθέν ώς βιομηχανι- 
κώς έκμεταλλεύ Σιμόν 
έόχε τά θύματά του. 
Τό πλέον Αξιολύπητον 
θέαμα ήτο τοϋ «Μαρ- 
μαρωμένου ΒαΣιλμά», 
τραγωδίας η μάλλον 
παρωδίας της μεγάλης 

έπρποιίας της ΆλώΣεως. Ό «Μαρμαρωμένος 
ΒαΣιλμάς» τοΰ κ. Νικολοπούλου εϊνε Ανάγνω
σμα Σκηνοποιηθέν, άλλά όκηνικ&ς Ανάπηρον. 
Έρωτες μεταξύ Βυζαντίδος καί ΊΣπανοϋ εύπα- 
τρίδουκαί ένας κρυφός (Συμβολικός) έρως της 
έτέρας Αδελφής πρός τόν Αύτοκράτορα, μία 
παρέλαΣίς τοϋ Αΰτοκράτορος μετά προσφωνή
σεων καί μονολόγων καί. πίπτει ήρωικώς... τό 
έργον.

Ή μέθοδος της δραματοποιήΣεως τών ιστο
ρικών Αναγνωσμάτων τών έφημερίδων είχε καί 
δεύτερον κροΰάμα. Τούς «Λμάτάς τοϋ ΔήλεΣι», 
Μέ όσην προσοχήν καί λεπτότητα, μέ όσην Ι
στορικήν Ακρίβειαν καί αν έχμ γραφή τό έργον, 
ποιον τάχα σκοπόν προτίθεται ή Από σκηνής 
άναπαράστασις λμστρικνϋ γεγονότος άπάισίου 
καί δίά τάς λεπτομέρειας καί διά τήν έπί τής 
ύπολήψεως τοϋ Έθνους έπίδρασίν του ; Τί θά ■ 
διδαχθη καί τί θά θαυμάΣμ ό κόσμος άπό μίαν 
ιστορίαν ληστοσυμμορίας ; Μόνον ή βιομηχα
νική έκμετάλλευΣις μένει ώς σκοπός τών τοι- 
ούτου είδους δραματικών Αφηγήσεων. Αί λαϊ- 
καί τάξεις ύπεΣτήριξαν τό έργον, δπερ ήρίθ- 
μηάε σειράν παραστάσεων καί τό όποιον κατέ
στησαν έλκυΣτικώτερον οί γύφτικοι χοροί καί 
τά τραγούδια—Απαραίτητοι παράγοντες έπιτυ- 
χίας τών νεοελληνικών έργων.

Αί Άθηναϊκαί έπιθεωρήΣεις ένέπνευΣαν είς 
τόν κ. ΓρανίτΣαν τήν ιδίαν μιάς έπαρχιακής 
Σατύράς. Ό Μητσέλος είνε λοχίας τών εύζώνων, 
φρούραρχος Πολυνερίου καί είκονίζει τόν σω- 
ζόμενον έτι κωμικόν τύπον τοΰ εύζώνου άπο- 
ΣπαΣματάρχου, είς βάρος τοϋ οποίου έχουν ?.έ- 
χθή ώραιότατα Ανέκδοτα. Ό «Μητσέλος» ούτε 
ήθογραφία είνε,ούτε έπιθεώρηΣις,ούτέ κωμφδία, 
ούτε φάρσα. Λίγο Απ’ ολα. Ό Συγγραφεύς έχει 
τό χάρισμα τής έπιμελοϋς παρατηρήΣεως καί 
πνεύμα Σατυρικόν, άλλ’ Αγνοεί τήν σκηνήν.

Ό «Μητόέλος» δέν είνε ό τύπος δν Ανεμένο- 
μεν. Είνε εξηυγενισμένος εύζωνος, μέ κομψήν 
προφοράν καί παράστημα σεμνόν. Τοϋτο συνε- 
τέλεσεν ώστε, ή έπιτυχία νά μή είνε πλήρης. 
Ό κ·. Σαγιώρ, ύπείκων είς τάς προτροπής τοϋ

Συγγραφέως δέν έμιμήθη τήν ομιλίαν τήν εϋ- 
ζωνικήν, άλλά περιωρίΣθη είς μορφασμούς μο
νόν, τούς οποίους καί είς άλλα έργα μεταχει
ρίζεται. Ή κ. Γαβριηλίδου, ώς Γύφτισσα χειρο- 
μάντις, θαυμαΣία. 'Ο Παλμύρας διέπλαΣεν ένα 
χαρακτηριστικόν τύπον δασκάλου τής παλαιας 
έποχής, ή δέ δίς Κοτοπούλη έχόρευΣε κάν-κάν 
ΣκανδαλωδέΣτατα.

Ό κ. Νιρβάνας έπραγματοποίηόε τήν Απει
λήν του. Μας έδωσε τήν «Μαρίαν τήν Πεντα- 
γιώτιΣΣαν» έκτυπον,· κατά τήν δραματικήν τέ
χνην, τοϋ «Χελιδονιού». 'Η Μαρία Πενταγιώ- 
τιΣΣα τοϋ δημώδους άσματος ούδεμίαν οχέΣιν 
έχει μέ τήν Μαρίαν τοΰ κ. Νιρβάνα. 'Η ώραία 
λαϊκή παράδοΣις έχρηΣίμευΣεν είς τόν ποιητήν 
Απλώς ώς Σύμβολον’ άλ .ά τόσον έξιδανικεύε- 
ται ό τύπος τής ΠενταγιώτιΣοας, ώΣτε κα
ταντά τό δραμα ποιητικός διάλογος. Έλαβεν ό 
ποιητής χωρικούς καί τούς ένέδυΣε μέ τήν 
πορφύραν τής ποιήΣεως’ ομιλούν καί Σκέπτον
ται ώς δανδήδες- ένφ δέ διαπράττονται δύο φό
νοι καί μία αύτοκτονίά, έν τούτοις ό θεατής 
δέν Συγκινεϊται. Αύτό Σημαίνει βεβαίως Ατε- 
χνίαν.

Ό κ. Νιρβάνας καλόν θά ήτο ή νά κάμμ ά- 
βαρίαν είς τάς ιδέας του περί δραματικής τέ
χνης, ή νά γράφμ ποιήματα καί διηγήματα 
μόνον, ϊνα μή διακινδύνευα τήν φήμην του, ώς 
Συγγραφέως, μέ Απόπειρας Ατυχείς. Ή «Πεντα- 
γιώτιΣΣα» έφυγαδεύθη ένωρίτατα άπό τό θεατρι
κόν πρόγραμμα.

Ή «Ν.Σκηνή» είχε τήν έμπνευΣιν ένα βράδυ 
νά σερβίρμ είς τό νοήμον κοινόν τρία μονό
πρακτα έργα τριών νεοσσών τής θεατρικής φι
λολογίας. Ή «’Ηχώ τής Λίμνης» τοΰ κ. Λαδο- 
πούλου ούτε είδύλλιον είνε, ούτε δραμάτιον, 
ούτε κωμφδία. Τοποθετείται μία λίμνη έπί τής 
Πάρνηθος, έμφανίζεται ένας πάγκος, τριγυρνα 
μιά τρελλή, φλυαρούν δύο τρεις φιφτι-τοΰ καί 
...καλείται έπί τής Σκηνής ό Συγγραφεύς.

Ό κ. Χαρλής μετά τούς «Πετρόχάρηδες» έ- 
θεώρηΣε καλόν νά τιμωρήσει τούς θεατάς μέ 
μίαν άπαιΣίαν τραγικήν Σάτυραν. 'Έν άτιμον 
Σπήτι άποκαλούμενον είρωνικώς «Τίμιο», μέ 
τύπους χαΣιόιποτών, μόρτηδων καί Ανθρωπέμ- 
πόρων Απασχολεί τόν Συγγραφέα. Συχαμορω- 
τέρα και κτηνωδεΣτέρα ύπόθεόις δέν ήτο δυ
νατόν νά έξευρεθμ. Είνε ό κ. Χαρλής ρεαλιστής 
δυνατός, γνωρίζει νά Σκηνοθέτη, άλλά πολύ 
Ατυχής είς τήν έκλογήν τόϋ θέματος.

Τήν τραγικήν διωδίαν ΣυνεπλήρωΣε κατά τήν 
μοναδικήν έκείνην έΣπέραν—διότι «αύ- 
θεΣπερεί» τά μωρά αύτά τής τέχνης έξέπνευΣαν 
—μία κωμφδία τόϋ κ. Κολοκοτρώνη «Τά Απρόο
πτα τής Απογραφής». . Ό νεαρός Συγγραφεύς 

φαίνεται έπηρεαΣθέίς Από τάς Γαλλικός φάρ
σας. Έχει ή κωμωδία του χάριν, άλλ’ είνε ά
τεχνος καί μονότονος.

«Στά παραπήγματα». Στρατιωτική κφμωδία, 
τών κ. κ. Ν. ΛάΣκαρη καί Μ. Γιαννουκάκη. Έ- 
γράφη πρό δωδεκαετίας, άλλά πρώτην ήδη φο
ράν παρεΣτάθη. 'Η ζωή τών κληρωτών παρέσχε 
πάντοτε έμπνεύσεις είς τούς ξένους κωμωδιο
γράφους. Παρ’ ήμίν, είνε τό πρώτον έργον δια- 
κφμωδήσεως τής Στρατιωτικής θητείας,τής άνε- 
ξαντλήτου είς φαιδρά έπεισόδια.

Ή ύπόθεΣις είνε πλήρης παρεξηγήσεων’ ή 
μία διαδέχεται τήν άλλην. Ή α'. πράξις εϊνε 
γραμμένη μέ έντεχνον πλοκήν. Έν τμ 6' πρή
ξει ή'παρ.άταξις τών Στρατιωτών, διδαΣκομένων 
ύπό τοϋ λοχίου, έχει φωτοτυπικήν Ακρίβειαν.Ή 
γ' πραξις δέν έχει τήν δραΣιν, ούτε τήν φυσι
κότητα τών δύο προηγουμένων πράξεων. Ή κφ
μωδία έχει γραφή μέ πολλήν εύφυίαν καί γορ
γότατα, καί μόνον Σκηνών, τινών ή ύπερβολή 
καί ή πληθύς τών παρεξηγήσεων προκαλοΰν 

. Απιθανότητας, αιτινες ύποβιβάζουΣι τήν κωμφ- 
δίαν είς φάρσαν Ό κ. Σαγιώρ έκτακτος ώς 
Στρατιώτης.’Επίσης πολύ καλοί ό Παλμύρας ώς 
κανδηλανάπτης καί ό κ. Λεπενιώτης ώς έντο- 
μολόγος.

'Η «Χειραφετημένη» τοϋ ·έν Αίγύπτφ διαμέ- 
νοντος κ. X.- Παπαζαφειροπούλου ήτο μία οα- 
Σις ύπό τεχνικήν έποψιν είς τάς Συχνάς έφέ- 
τος Αποτυχίας τών πρωτοτύπων έργων.Στρέφεται 
τό δραμα περί τόν έλεύθερον γόμον, μέ τό ήθι- 
κόν δίδαγμα, δτι ή ήρωίς, έρωμένη Αναδεικνύε- 
ται τιμιωτέρα καί νομίμου Συζύγου. Αί Σκηναί 
εινε τεχνικά γραμμέναι καί έπερχονται μετά 
φυσικότητας, ό δέ διάλογος, μ’ δλην τήν γλωσ
σικήν Ανωμαλίαν, γοργός. Ή διάΣταΣις μεταξύ 
τών Συζώντων έραστών ΑποΣοβήται διά τοΰ 
θανάτου τοΰ μονογενούς των τέκνου. 'Η λύΣις 
αΰτη αν δέν είνε πρωτότυπος — άκριβώς έπί 
τοιαύτης λύΣεως έχει πρό πολλοΰ γραφή διήγημα 
—Συγκινεΐ δμως βαθέως.

'Η κ. Κυβέλη Άδριανοϋ ήρμήνευόε μετά 
λεπτότατος τόν ρόλον τής χειραφετημένης, 
έλλειπεν όμως άπ’αύτής ό τόνος τής έκφράΣεως.

'Ο Σουηδός Συγγραφεύς Στρίμπεργ έκαμε τήν 
έμφάνιόίν του καί είς τό Έλλ. Θέατρον, μέ ξε
ναγόν" τόν κ. Ξενόπουλον. 'Η «Δεσποινίς Τζού- 
λια» βεβαίως δέν εϊνε Αριστούργημα, ώς ήθέ
λησε νά τήν παραστήΣμ ό εισηγητής, άλλ’ έρ
γον μέτριον, ήθικώς δέ βρωμερόν. Δύο Ανθρώ
πινα κτήνη Συναντώνται, κυλίονται είς τήν 
ηδονήν, Αλληλοΰβρίζωνται, καί κατόπιν μιας 
άτελευτήτου πάλης ΣυμβολιζούΣης τόν Αγώνα 
τοΰ λαοΰ κατά τής Αριστοκρατίας, ή ήρωίς αύ- 
τοκτονεί διά ξυραφίου τό όποιον τής δίδει ό 
ίπποτικώτατος έραΣτής, δΣτις είναι δ υπη
ρέτης της.

Ή Έλλην. κοινωνία εϊνε Ακόμη Αρκετά έχέ- 
φρων, ώστε νά μή θαυμάζμ τοιαϋτα . . . Αρι
στουργήματα, Σκοπόν έχοντα νά χύΣωσι γύρφ 
τό δηλητήριον τής διαφθοράς. 'Η έπίδραόις τοϋ 
’Ίψεν καί τοϋ ΝίτΣε είνε καταφανής έπί του 
Στρίμπεργ,δΣτις διακρίνεται διά τάς ΣοΣιαλιΣτι- 
κάς άρχάς.
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Ό κ. Ξενόπουλος Αντί νά γράφμ δράματα 
κρίνει Ακοπώτερον νά μεταποιμ τά διηγήματά 
του είς δράματα, Απαράλλακτα δπως άπό τήν 
Σταφίδα κάμνουν τό οινόπνευμα. Ό «Κόκκινος 
βράχος» έγεινε «Φωτεινή Σάντρη». Έρως πρώ
των έξαδέλφων, έρως άνιΣόρροπος ψυχικώς και 
Αχαρακτήριστος Σκηνικώς. "Ενας Σαραντάρης 
παραλυμένος ορέγεται μιάς μικρούλας καί Α
θώας έξαδέλφης του. ’Εκείνη είς μίαν ψυχρο- 
τάτην καί άτεχνοτάτην έρωτικήν έξομολόγηΣίν 
του τόν Αποπέμπει, φρικιώΣα ώς έκ τοϋ κωλύ
ματος τής Συγγένειας. Μόλις δμως έκεϊνος φεύ
γει, εννοεί δτι τόν Αγαπά καί αύτή καί έπειδή 
έκεϊνος ύπαντρεύεται άλλην, ή νεαρά καί άθώα 
Φωτεινή πίπτει άπό τόν Κόκκινον βράχον.Ούτε 
πρωτότυπον, ούτε τεχνικόν εϊνε τό έργον. 'Ο 
Συγγραφεύς είς πολλά μέρη νομίζει τις . δτι 
γράφει δχι διά τό θέατρον, άλλά διά τήν. . . . 
«ΔιάπλαΣιν τών Παίδων». Τό έργον Αρχίζει άπό . 
τό. . .τέλος’ αύτή είνε ή μόνη πρωτοτυπία του/' 
έκ τών τριών δέ πράξεων μία καί μόνη Σκηνή, 
ή τελευταία τής τελευταίας—τοϋ παραληρήμα
τος τής ήρω’ίδος — εΐ'νε δραματική καί μόνον 
διότι παίζεται θαυμάσια άπό τήν Κυβέλην, τό 
έργον έΣώθη. ,

Διά τήν «Φωτεινήν Σάντρη» πολύς λόγος έ
γένετο, δυσανάλογος πρός τήν δραματικήν της 
Αξίαν, έξ ένός βουλοκεριού. Ή ήρωίς Σφραγίζει 
τό πρός τόν έξάδελφόν της ερωτικόν γράμμα μέ 
βουλοκέρι. Χρυσό ήταν ή κόκκινο τό βουλο
κέρι; «’Ιδού ή Απορία !» Καί διά τό εθοβαρόν 
αύτό ζήτημα, διεξή θη μία Ατελεύτητος κωμική 
Συζήτηόις μεταξύ τών κ. κ. Ξενοπούλου καί 
Τσοκοπούλου, τόσον έμπαθής δόον καί Α
σκοπος ! Καί έπειδή πρόκειται πέρί κρι
τικής, άς Σημειωθμ ώς έκτακτον διά τά θεα
τρικά χρονικά, δτι ό κ. Ξενόπουλος έγραψε 
κριτικόν αρθρον διά τήν αίΣχράν «Δεσποινίδα 
(;) Τζούλιαν» είς τήν. . .«Διά,πλασιν τών Παί
δων ! ! . .»

Ό θίασος τοϋ «Πανελληνίου» διά νά πυκνώσει 
τό άκροατήριον, έΣκέφθη νά δώΣμ μίαν έπιθεώ- 
ρησιν. Εϋτυχώς έγκατέλειψε έγκαίρως τήν ιδέαν 
αύτήν καί χάρις είς τόν Σκηνοθέτην κ.Θ.Οικο
νόμου προετοιμάΣθη μία παντομίμα παγκοσμίου 
φήμης, ή «Κουκλονεράϊδα» τοϋ Μπάίερ.’Άν Καί 
παλαιόν τό έργον, έξηκονταετές, έχει τόσην 
θεαματικότητα, τόΣω εύμορφην μουσικήν καί 
πρωτότυπον Σκηνογραφίαν, ώστε ν’ άρέσμ καί 
νά παίζεται Συνεχώς έν Γερμανία.

Ό κ. Οικονόμου είργάΣθη μέ πολύν ζήλον 
διά νά παρουΣιάΣμ τήν φαντασμαγορίαν δσ<ο τό 
δυνατόν πλουΣιωτέραν είς χρώματα καί ποικι
λίαν. Οί ήθοποιοί καίτοι. πρώτην φοράν έπαι
ζαν παντομίμαν, έξετέλεΣαν έπιτυχώς τά μέρη 
των, καί ό διάκοσμος δέ, Σχετικώς μέ τά δια- 
τεθέντα μέσα, έκαμαν έντύπωσιν.Ή κ. Κυβέλη 
ώς μπεμπέ καί ή κ.Περίδου ώς Κουκλονεράϊδα 
έκυριάρχησαν τής Βαβυλωνιακής έκείνης, άλλά 
βωβής κινήόεως, τής πολυχρώμως φανταστικής 
καί ζωηρας.

Είς τό «Πανιλλήνιον» έδόθηόαν μετά πολλής 
έπιτυχίας καί δύο φάρΣαι, ή «Μποτίλλια» καί 
ή «Μπομπινέττα».

ΔΙΚ.
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-■< ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Μετά τόν Τζιακόζα, τόν Καρδοϊτσι, τόν Κάνδολιν, 

τόν Δε-Άμίτση καί άλλος επιφανής * Ιταλός συγγραφεύς, 
ό Α. 'Ιούλιος Μπαρρίλι άπέθανεν. 'Ο Μπαρρίλι ύπήρ
ξεν έκ τών πολυγραφωτέρων 'Ιταλών συγγραφέων, Δη
μοσιογράφος, μυθιοτοριογράφος, καθηγητής, προ πάν
των όμως μέγας πατριώτης.

■'*Εγεννήθη τφ 1836. Μετά τάς Πανεπιστημιακός 
σπουδάς τον έδημοοιογράφησεν' ειτα μετέσχε πολλών 
μαχών, νπό τόν Γαριβάλδην. 9 Εξέδωκε κατόπιν τόν 
«Γκαφφαρο» όοιις εινε τό σοβαρώτερον ψύλλον της 
Γενεύης. Διετέλεσε Καθηγητής τή? 'Ιταλικής Φιλολο
γίας εις τό Πανεπιστήμιον τής Γενεύης.

Τά έργα τον Μπαρρίλι διακρίνει άπλότης καί κομ- 
■ ψότης ύφους. Τά «Μυστήρια τής Γενεύης» εινε τό δη- 
μοτικώτερον εργον τον. Έξέδωκε κατόπ ν τό «Μαύρο 
βιβλίον», τήν «'Εξομολόγησιν τον φρά Γουαλβέρτου», 
τήν «Σεμιράμιδα*, τήν «Γαλάτειαν», τό «Σάν δνειρο», 
τόν «Πλοίαρχον Δοδέρον», τάς «Δύο καρδία?» τόν 
«Κόκκινον κόμητα» καί τήν σειράν τών μυθιστόρημά · 
των, διά τών οποίων κατέστησε δημοτικήν τήν ιστορίαν 
τού Κολόμβον. Έκτος αυτών έγραψε και άλλα πάμ- 
πολλα.

"Οταν έγιναν τά αποκαλυπτήρια τού μνημείον τού 
Μαντσίνι, ό Μπαρρίλι έξερ^ώνησε τόν πανηγυρικόν, ήτο 
δέ τόσον βροντώδης ή φωνή τον, ώστε ήκούετο μέχρι 
τών πέριξ λόφων.

'Ο Στράους, ο βασιλεύς τών βαλλισμών, θά εχη 
προσεχώς τόν ανδριάντα του έν Βιέννη, έν τφ δημοτικφ 
κήπφ, όπου ενρίοκονται και οί τού Σούβερτ καί τον 
Μάκαρτ. 'Ο γλύπτης Hellnicr παριοτφ τόν Στράονς 
νέον, παίζοντα τετράχορδον. Τό άγαλμα θά τοποθετηθή 
εις τό κέντρον άψϊδος, περιστοιχιζομένης νπό νεανί- 
δων χορευούοών.

★

'Ο έν Λονδίνψ «Σύλλογος τού Δίκενς» διωργάνω- 
σεν αναμνηστικήν έκθεσιν τον μεγάλου μυθιστοριογρά
φου. Ό σύλλογος οντος τών r θιασωτών τού Δίκενς 
ιδρυθείς προ εξαετίας, αριθμεί ήδη τρισχίλια μέλη. 'Η 
δόξα τον Δίκενς ύπέστη κατά τήν άπό τού θανάτου του 
δεκαετίαν μείωσιν. Αισθητικοί τινες έκριναν αντον ώς 
δννάμενον νά τέρψη τούς κοινούς ανθρώπους, Όμοίαν 
κατάπτωσιν ένθουσιααμού ύπέστησαν ό Λαμαρτϊνος, ό 
Ούγχώ, ό Βαλζάκ. 'Ο σύλλογος Δίκενς εργάζεται ύπέρ 
άποκαταοτάαεως τής .φήμης τού συγγραφέως τού «Κόπ- 
περφηλδ», τού «Πίκουϊκ», καί τον «Μπλήκ-Χάουζ». 
Έκ τών κυριωτέρων εκθεμάτων τής έκθέσεώς, έκτος 
άφθονων προσωπογραφιών καί ιικόνων τού Δίκενς, 
εινε καί επιστολή τού Τολστόη, δι9 ής άποκαλεί τόν 
Δίκενς «τόν μεγαλείτερον μυθιστοριογράφον τού 1Θ' 
αιώνας, τόν έμφορούμενον νπό τον χριστιανικού πνεύ
ματος.»

★

Είς τήν- Χαλκίδα πρόκειται νά ίδρυθή ό άνδριάς τού 
άγωνιστού Νικολάου Κριεζώτόυ'Ο Δήμος Χαλκίδος έψή- 
φισε πρός τούτα τρισχιλίας δραχμάς.

Ό Κάϊζερ ήρνήθη ν' αποκάλυψη ένα ανδριάντα τον 
πατρός του έν Σβινεμούνδε ,έπειδή οντος δέν παριστάνετο 
έφιππος.

★

• *0 αθλοθέτης τού ομωνύμου ποιητικού αγωνίσματος
κ. Παντελίδης άνέστειλεν αυτόν,«μέχρις ού καθορισθώσι 
τά όρια τής γλώσσης», κατά τήν φράσίν του. Δηλαδή, 
είς αιώνας τών αιώνων...

¥

Τό άγαλμα τού 'Απόλλωνος, τό έκ Καμαρίζης φυ· 
γαδευθέν καί έν Γερμανία πωληθέν άντί 200,000 μάρ
κων, ήγόρασεν ό Διάδοχος τής Γερμανίας.

★

Έν Λονδίνφ συνέρχεται τήν 25 Σεπτεμβρίου Συνέδριον 
'Ηθικής 'Αγωγής. 'Αντιπρόσωποι τής Ελλάδος ώρί- 
οθησαν οι κ. κ. Σταυρίδης καί Βελέλης

★

Άπέθανεν έν Ίταλίφ ό κριτικός Κιαρίνι, δστις διε- 
κρίθη διά τήν κατά τού Δ'Αννούντζιο σφοδρόν πολεμι
κήν του.

★

Τόν προσεχή 'Ιανουάριον θά έορτασθή ή έκατονταετη- 
ρίς τον Έδγαρ Πόε, τού δεινού νπερατλαντείου διηγη- 
ματογράφου. Προβλέπεται έξ αφορμής τούτου μέγ^ς 
φιλολογ.κός πόλεμος έν 'Αμερική.Οι Αμερικανοί έχουν 
τά αυτά αισθήματα εναντίον τού "Εδγαρ Πόε οΐα οί 
"Αγγλοι κατά τού Βύρωνος καί οι Ιερμανοί κατά 
τού Χάϊνε.

■ ■ ★
Έν Φλωρεντίφ τή 30 προσεχούς Νοεμβρίου ανοίγει 

Διεθνής Καλλιτεχνική "Εκθεσις υπό τής «Ν. Εταιρείας 
τών Ιταλών καλλιτεχνών», λήγουσα τή 30 'Ιουνίου 
1909. Προγράμματα λεπτομερή έστάλησαν εις τήν έν 
Άθήναις Καλλιτεχνικήν Εταιρείαν. Θά ήτο συντ^λε- 
στικόν άν ή Εταιρεία έφρόντιζε νά μεταφραοθή 6 κανο
νισμός τής Έκθέσεώς καί νά σταλή ιδία εις έκαστον 
"Ελληνα καλλιτέχνην, ίνα κατορθωθή ούτως ευπρόσ
ωπος αυτών καί πολυάριθμος συμμετοχή.

¥
*0 υπουργός τών Εσωτερικών πρόέτεινε τήν παρα

σημοφορίαν τού γλύπτου τού «Ξυλοθραύστου» κ. Φι· 
λιππότου. Πολύ ένωρί$\

★

Εις τήν τελευταίαν έκθεσιν τών Βρυξελλών έτιμήθη 
διά χρυσού βραβείου μετά τιμητικού διπλώματος δ έν 
Πειραιεϊ καλλιτέχνης φωτογράφος κ. Γαζιάδης.

★

Εις τόν γλύπτην Marin παρηγγέλθησαν υπό τής 
Διοικητικής Αρχής τών Βρυξελλών έπίχρυσον όρειχάλ- 
κινον σύμπλεγμα τοΰ Άρχαγγέλλου Μιχαήλ, κατατρο- 
πούντος τόν δράκοντα καί τρία αγάλματα αγίων έκ 
λευκόν λίθου χάριν τού εξωτερικού διακόσμου τού νέου 
ιεροφυλακίου τού Saintc-Gudule έν Βρυξέλλαις.

Τή πρωτοβουλία τής θεατρικής εφημερίδας «Come
dia» πρόκειται νά ίδρυθούν θέατρα εις τούς γαλλικούς 
στρατώνας. Εις τά θέατρα αύτά δέν θά παριστάνόνται 
μόνον πατριωτικά δράματα, άλλά καί άλλσ. δράματα 
καί κωμωδίαι έξ εκείνων, αι δποϊαι τέρπουν άλλά καί 
διδάσκουν συγχρόνως.

¥

Τό έν Κοπενάγη συνελθόν διεθνές συνεδρίαν τών 
'Ανατολιστών ώρισεν ώς τόπον συγκροτήσεως τού 
προσεχούς συνεδρίου, τφ 1911, τάς 'Αθήνας.

★

Δύο γνωστότατοι Παρισινοί χρονογράφοι δ Εμμα
νουήλ 'Αρέν τού «Φιγαρώ» καί ό Άρδουέν τής« Πρωίας» 
άπέθανον σχεδόν ταύτοχρόνως άπό τήν αύτήν κατά σύμ- 
πτωσιν άμφότεροι νόσον,, έξ ουραιμίας.

*0 Άρδουέν ήτο δ χαριέστερος Γάλλος εύθυμογρά- 
φος, τού οποίου τά συντομώτατα χρονογραφήματα συ
χνότατα μετεφράζοντο παρά 'Αθηναϊκών εφημερίδων. 
’Έπι ετη διηύθυνε τήν έν Ρώμη έφημερίδα «Ιταλίαν». 
Τφ 1887 ήρξατο τής έν τή «Πρωίμ» συνεργασίας του. 
*0 Άρδουέν ήτο ηλικίας 63 . έτών. νΗδη απομένει ώς 
καλλίτερος χρονογράφος δ Μαρέ.

*
*0 κ. Βικάτος διαμείνας έπι τινας ημέρας είς Πύλον, 

έφιλοτέχνησε διαφόρους απόψεις τών πέριξ τοπείών.
¥

*0 κ. Μπονάνσς έξετέλεσεν επί μαρμάρου τήν «Φι
λοδοξίαν». Γυνή πατέί επί κρανίων καί στηρίζεται επί 
θρόνου έξ ανθρωπίνων οστών, Κρατεί μάχαιραν έτοι
μη νά τήν βύθισή κάπου, δ δέ λέων -— τό σύμβολον 
τής ισχύος — μένει πειθήνιος εις τούς πόδας της. *0 
καλλιτέχνης εδειξεν δλην του τήν δύναμιν εις τό πρό
σωπον τής γυναικός, είκονίζον τό πάθος τής φιλοδοξίας, 
τό ικανόν νά αίματοκυλίση τήν ανθρωπότητα,

Είς τούς «Τάΐμς» δ διαπρεπής αρχαιολόγος κ.'Έβανς 
δημοσιεύει ενυπόγραφων περιγραφήν νέων αρχαιολογι
κών ανακαλύψεων, άς έκαμεν, έξακολουθών τάς άνα
σκαφάς είς τήν Κνωσσόν τής Κρήτης. 'Ιδιαιτέρως τονί
ζει τήν σπουδαιότητα ευρημάτων τινών έπι τής έκεϊ 
πλησίον νησίδος «Μοχλός», ών τήν έποχήν ανάγει είς 
τά 1900 π.Χ.01«Τάϊμς» έν κυρίω άρθρψ τονίζουν τήν 
μεγάλην σημασίαν τών νέων τούτων ευρημάτων καί 
εξαιρούν τό έργον τού ακαμάτου, δσον καί ευτυχούς εις 
τάς έρεύνας του αρχαιολόγου.

★

'Απέθανεν δ Γάλλος μυθιστοριογράφος Κυρ, "Εκτορος 
Φράνς, δστις κατηγορηθεις κατά τό 1871 έγκατέλειψε 
τήν Γαλλίαν και άνεχώρησεν εις 'Αγγλίαν δ που έν Βούλ- 
βιτς κατέλαβε τήν θέσιν τού καθηγητού έν τή Βασιλική 
στρατιωτική Ακαδημία. Μεταξύ τών μάλλον γνωστών 
έργων τού Φράνς καταλέγονται καί τά καταστάντα αγα
πητά «ΉΙστορία τού Εφημερίου» (1879), «Τά αμαρ
τήματα τής αδελφής Κουγκόνδας» (1880), καί ο Ή 
ιστορία πτωχής τίνος νεάνιδος» (1906). Έσχάιως έξέ- 
δωκε τάς. εντυπώσεις ιου έκ τού Λονδίνου καί τού 
Βρεττανικού στρατού. Αύτός ύπήρξεν δ ιδρυτής τής έφη- 
μερίδος «Τό Μέλλον».

* ■

Είς τόν «Χρόνον» τού Λονδίνου έδημοσιεύθη έπι· 
στολή δι' ής συνιστφ δ γράφων τήν συλλογήν έράνων 
έν Αγγλία ύπέρ άποπερατώσεως τού ήαιτελούς έσωτε- 
ρικού ναού τού Άγ, Παντελεήμονος έν Μεσολογγίφ.Ή 
έκκλησις αύτη είναι ανεξήγητος καί πολύ παράδοξος.

*
Είς τό λύκειον τής πόλεως Εμπορίας τής Πολιτείας 

Κάνσας παρεστάθη μετά πολλής επιτυχίας δ «Άγαμέ- 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μνων» τού Αισχύλου υπό Άμ-ερικανών σπουδαστών,δι
δαχθείς υπό τού καθηγητού τής Έλλ. γλώσσης και φι
λολογίας κ. J. Wilkie. *0 «Αγαμέμνων» έδόθη τρίς.

Άπεβίωσεν τήν 18 'Ιουλίου εν ηλικία 45 έτών δ 
Φίλιππος Auquier, επόπτης τού Μουσείου τής Μασ
σαλίας, έκδώσας ώραιότατον είκονογραφημένον κατάλο
γον υπό τόν τίτλον «Πέτρας Puget —τό έργον του έν 
Μασσαλία.» ίίλήν τούτου έγραψε μονογραφίαν τού χαλ- 
κογράφου και ζωγράφου Joseph Souwy, έρριψε τάς. 
βάσεις Αδελφότητος τών φίλων τού Μουσείου τής 
Μασσαλίας καί έν γένει παρέσχε πλείστας υπηρεσίας είς 
τό Μουσεϊον τούτο.

eΥπό τού διαπρεπούς ιστορικού κ. Η7. Bode αγγέλ
λεται ή εύρεσις νέου έργου τού Ρέμβραντ, άνευρεθέντος 
έν τή συλλογή Koppel έν Βερολίνψ, eH ειχών παριοτφ 
προσωπογραφίαν άνδρός., χρονολογουμένην άπό τού 
1659 ή 1663. Τό άναπαριστάμενον άτομον, δπερ φαί
νεται άγον ηλικίαν 45 έτών, ϊσταται ορθόν πλησίον 
τραπέζης, διά τής αριστερός χειρός κρατεί ψύλλον χάρ
του καί δεικνύει κατά πρόσωπον μορφήν φρικωδώς 
παραμεμορφ&)μένην υπό νόσον, ήτις έχει καταστρέψει 
τό άκρον τής ρινός τήν οποίαν δ καλλιτέχνης, έν τή 
άξιοΟαυμάστφ ευσυνειδησία του, δέν έδίστασε νά άνα- 
παραστήση ακριβέστατα. Έν τούτοις ή έπιβαλλομένη· 
τέχνη τού έκτελέσαντος τό έργον, ή ώραιάτης τής ύλης,, 
ή αρμονία τού χρώματος καί ή εκφρασις ή δοθεϊσα 
υπό τοΰ Ρέμβραντ είς τό άξιολύπητον τούτο πρόσω-r 
πον είναι τοιαΰται,ώστε λησμονεί τις τήν σωματικήν του 
έλλειψιν καί άποθαυμάζει μόνον τήν τέχνην,

*
Έν τή Ελβετική πόλει Saint-Moritz (κοιλάς Enga- 

dine) ουνέστη έπιτροπή πρός ϊδρυσιν Μουσείου τού 
Σεγαντίνη. Τό μέγαρον θά κατασκευασθή υπό τού αρ
χιτέκτονας Hartmann, πιθανώς δέ θά έγκαινιαοθή 
έντός τού Σεπτεμβρίου, κατά τήν έννάτην επέτειον τού 
θανά ου τού Ελβετού ζωγράφου. 'Εν τφ προαυλίφ τον 
Ιδρύματος θά στηθή τό είς άνάμνησιν τού Σεγαντίνη 
υπό τον κ. Bistolfi φιλοτεχνηθέν ώραϊον μνημεϊον καί 
ή προτομή τοϋ ζωγράφου, έργον τού πρίγκηπος Trott- 
belzkoi. Θά περιλάβη δέ τό μουσεϊον τρία τών δνομα- 
στοτέρων έργων τού Σεγαντίνη τούς πίνακας «Ζωή και 
Θάνατος» τού Τριπτύχου τών 'Άλπεων καί τόν πίνακα 
τών Δύο Μητέρων. Πρός τούτοις πολυάριθμα ιχνογρα
φήματα τού καλλιτέχνου,νδρογραφίαι τών δύο υιών του 
έξ αντιγραφής τών έλαιογραφημένων προσωπογραφιών 
των, συλλογήν φωτογραφιών τών έργων του καί τέλος 
βιβλιοθήκην περικλείουσαν παν δ.τι έγράφη είς δλας τάς 
γλώσσας υπό τού διδασκάλου τούτου.

■. \ ye ■ ■
Ή πλνυσιωτάτη Άμερικανίς δεσποινίς Ούΐλλιαμ Κό- 

ρεύ, ή όποια εινε γνωστή είς τόν κόσμον τής σκηνής 
υπό τό ψευδώνυμον Μάμπελ Ζίλμαν, έδώρησε 5 εκα
τομμύρια φράγκων, δπως δι' αύτών άναγερθή νέον 
θέατρον τής όπερας.

Εις τό θέατρον αυτό, τό όποιον υπολογίζεται δτι θά 
εινε έτοιμον περί τά τέλη τού 1909, θά προσαρτηθή καί 
Μελοδραμ ιτική Σχολή\ είς τήν όποιαν θά σπουδάζουν 
οί μέλλοντες καλλιτέχναι τού Μελοδράματος. Οί Αμερι
κανοί θά εινε άπηλλαγμένοι τών διδάκτρων.

*
Οι διοργανωταί τού έν Παρισίοις Μουσείου τής δια- 

κοσμητικής τέχνης συνήθροισαν έν τή έν τφ περιπτέρφ 
Marsan άνοιγείση Εκθέσει, ήτις θά διαρκέση μέχρι 
τού Νοεμβρίου, δλα τά αναμνηστικά τού θεάτρου αντι
κείμενα, άπό τών Ρωμαϊκών άντεισιτηρίων έξόδου μέ
χρι τών άναγλύφιων σχεδιογραφημάτων τού Sambon

143 149



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

’Ηθοποιοί. καί συγγραφείς άναζώσιν έν αυτή και μετ' 
αυτών ολόκληρος ή ιστορία τοϋ θεάτρου. Προγράμ
ματα, διαφημίσεις, σήματα, στόλαί, προσωπίδες, χει
ρόγραφα, δλα συνεκεντρώθησαν εκεί. Ή πανοπλία, τήν 
οποίαν εφερεν ή Ραχήλ ύπο'υομένη τήν Jeanne d'Arc,· 
εις στηθόδεσμος χορεύτριας τοϋ Ι£Γ αιώνος’ έτέρα 
στολή τής Jeanne d'Arc, διεσκευασμένη κατά τήν ά- 
παίτησιν τής εποχής* ήν εφερεν ή δίς JDushesnois εις 
τό βάθος μεγάλης αιθούσης ύψοϋται ή έκ βύρσης τε
τράγωνος και έφθαρμένη πολυθρόνα, έφ' ής ό Μολιέ- 
ρος επαιξε διά τελετταίαν φοράν τόν ((Κατά φαντασίαν 
ασθενή)'),

Τά απειράριθμα εκθέματα δαιροϋνται εις επτά κατη
γορίας: ελληνικοί και ρωμαϊκοί αρχαιότητες' ελαιογρα
φίας κρητιδογραφίας μικρογραφίας ύδροκομμιογραφί- 
■αι, ύδατογραφίαι καί ιχνογραφήματα’ σχέδια διακοσμή- 
σεως’ προτομαί, άγαλμάτια καί αντικείμενα κεραμει- 
κής’ άνδρείκελλα. ενδυμασίας σκηνικά εξαρτήματα καί 
ποικίλα αντικείμενα· χάλκογραφικαί καί λιθογραφικοί 
εικόνες καί διαφημίσεις.

3Εν τή Εκθέσει παρεχωρήθησαν καί πλεϊσται ιδιω
τικοί συλλόγαί. Ή Comedie Francaise καί ό Κοκλέν 
έστειλαν ποικίλους ιματισμούς; Μαρκησίαι δέ καί κο
μήτες άπέστειλαν θαυμασίας καί έν'ΐιάφερούσας σύλλο
γος διαφόρων αντικείμενων άφορώντων το θέαιρόν i 
άγαλμάτια του Σάξ αναπαριστώντα πρόσωπα τής κω- 
μιρδίας^ διόπτρας καί τηλεσκόπια, πέδιλα χορευτριών 
καί άλλα. *Η περιεργοτέρα τών συλλογών εΐνε ή τοϋ 
κ. Sambon, άποτελουμένη έξ' αντικειμένων τοϋ θεάτρου 
τής άρχαιότητος καί μαρτυρούσα τήν αρχαιότητα τής 
δραματικής τέχνης,

'Η συλλογή αϋτη τοϋ Sambon παρουσιάζει τήν θεατρι 
κήν τέχνην καθ3 δλας τάς έποχάς: Ανάγλυφα, έζωγρα- 
φημένα αγγεία, λυχνίαι, μετάλλια, νομίσματα, δακτυλιό
λιθοι ανάγλυφοι, παριοτώντες παίγνια· ή σκηνάς θεάτρου, 
μορφάς ηθοποιώνάκρ.οβάτας ή μονομάχους’ μικρά εκ
μαγεία έξ οπτής γής, άγαλματίδια ηθοποιών ή μουσι
κών έκφραστικώτατα\ όργανα μουσικής, ψηφίδες έξ 
ύαλου ή όστοϋ ή μετάλλου, άντιστοιχοϋσαι πρός τά ση
μερινά εισιτήρια τοϋ θεάτρου.

Άλλ3 αί τελειότεροι συλλόγαί είναι τρεις, Πρωτίστως 
ειδώλια πήλινα -ή μετάλλινα, νευρόσπαστα, άγαλμάτια 
καί πλαγγόνες· δέκα νευρόσπαστα, άγαλμάτια καί πλαγ
γόνες' δέκα άνδρείκελλα τοϋ έν Nohant θεάτρου τής 
Σάνδης’ δύο πλαγγόνες τοϋ θεάτρου τής κ. Forain* 
πλαγγόνες φέρουσαι στολήν καί πανοπλίαν τοϋ Μεσαιώ- 
νος έκ τής συλλογής τοϋ βαρώνου Levy.

Αί σκηνογραφίαι είναι επίσης περίεργοι. Καί at ει
κόνες είναι άφθονοι καί σπάνιαι. Ή τής Mulbran 
ύπό τοϋ Pcdrazzi εΐνε πολυτιμότατη ούχί τόσφ διά 
τήν τέχνην, όσφ διότι εινε ή μόνη διά τήν οποίαν ή 
Malibran έπόζαρεν. Ή τής Maria Felicila, έν περί- 
βολή ύπενθυαιζούση τήν τής Ιωάννας τής Άραγονίας, 
κρατούσης δέσμην συμβολικήν πέντε άνθέων, τών οποίων 
τά αρχικά σχηματίζουσι τό έπώνυμον τοϋ άνδρός, ον 
ήγάπα : Carlo. ‘Ωσαύτως έν τή Έθκέσει άναζώσιν ή 
Pejazet καί ή Marie Dorval' ή Άδριανή Lecouvreur 
καί ή Σοφία Arnould’ ή Armande Bejart, ή Gras- 
sini, ύπό τής Vtgee’ Lebrun καί ή Taglioni έν τφ 
ρόλφ τής Συλφίδος ύπό τοϋ Lepaulle καί ή Champ- 
mesle. ■

Ή έφετεινή θεατρική έκθεοις υστερεί βεβαίως κατά 
τόν πλούτον τής έν Βιέννη τφ 1892 γενομένης θαυμά
σιας διεθνούς Έκθέσεως τοϋ Θεάτρου καί τής Μουσι

κής’ καθόσον έν τή Παρισινή δέν πρόκειται ή μόνον 
περί τής ιστορίας τον θεάτρου,

*
Έξ όλων οσοι έπραγματεύθησαν τήν ύπόθεσιν τον 

Φάουστ,πωλοϋντος τήν ψυχήν του εις τόν διάβολον, τε
λευταίος εινε ό κ. de Najac, όστις έν μιμοδράματι, 
παρασταθέντι έν τή έν Neuilly κομψή σκηνή του, πα
ρουσίασε τόν Φάουστ σύζυγον τής Μαργαρίτας καί το- 
σοντον έπιτυχώς παρ* αυτής βασανιζόμενον, ώστε έν 
τελεί ό Μεφιστοφελής κερδίζει ούχί τήν ψυχήν τοϋ 
Φάουστ, άλλά τήν τής Μαργαρίτας,

Οί δρ ματικοί τύποι ούτως όλονέν γίνονται άθωότεροι. 
Έν τή γηραιρ Γερμανίρ, ό Φάουστ γίνεται άλχημιστής 
καί μάγος. Ό τοϋ Gcethe εινε φιλόσοφος, ερωτευμένος 
καί εις συνήθης άπιστος. Ό Φάουστ όμως τοϋ κ. de 
Najac εΐνε όλως διάφορος. Τήν μουσικήν συνέθεσεν 
ό Marcel Noel, έκφραστικωτάτην, ποικίλην καί λίαν 
πρωτότυπον. Τό πρύσωπον τοϋ Φάουστ ύπεδύθη αυτός 
ό κ. de Najac, τό τής Μαργαρίτας ήκ. Bompard καί 
ό A. Bodin τό τον Μεφίστο. Γενικώς τό εργον κρίνε- 
ται ώς τεχνικώτατον.

★

Τό πρακτικόν πνεύμα τοϋ αιώνος ύποχρεώνει τάς 
κυρίας νά γίνωνται τεχνίτριαι. ίίαρήλθεν ήδη ή εποχή, 
ότε αί κυρίαι πλειοδοτονσαι έπί τής ^άσθενείας τον φύ
λου των», δέν κατεδέχοντο να μετακινήσουν εν έπιπλον. 
Σήμερον πλούσιαι καί πτωχοί συναγωνίζονται εις τήν 
εργασίαν καί εις τάς ιδίας τέχνας μετά τοϋ Ιδιου ζή
λου, όπως κάί οί άνδρες.

At κυρίτι ιδίως τής ύψηλής περιοπής, αί άριστοκρά- 
τιδες, τάς οποίας φαντάζεται ό κόσμος περιστοιχιζομέ- 
νας ύπό λεγεώνων θεραπόντων καί θεραπαινίδων καί 
διαβιούσας έν μέσερ φανταστικής χλιδής καί εύμαρείας, 
έργάζονται ώς αί ταπεινώτεραι τών γυναικών.

Εις τήν έν Αονδίνώ έκθεσιν τών «Τεχνών καί τών 
επαγγελμάτων τών Άρισιοκρατίδων» έξετέθησαν εκθέ
ματα, άποδεικνύοντα ότι τό άνθος τής αγγλικής γυναι
κείας αριστοκρατίας δέν ευνοεί απλώς τάς τέχνας, άλλά 
εργάζεται, προάγει καί τελειοποιεί αύτάς καί δέν άπά
ξιοι νά έκθεση προ τοϋ κοινού τά έργα του.

Ή μις Λουίζα Ρίμιγκτον, άνήκουσα είς μίαν έκ τών 
καλλιτέρων οικογενειών τής αγγλικής μητροπόλεως έξέ- 
θηκε θαυμάσια έργα χρυσοχοΐας, τά όποια είχε σφυρη
λατήσει μόνη της. *Η μις 3Έδιθ Αίκ έξέθηκε θαυμάσια 
κτένια τής γυναικείας κομμώσεως, Ιδικής της επίνοιας.

Πλεϊσται γνωσταί κυρίαι εξέθεσαν κεντήματα καί διά
φορα χειροτεχνήματα, άλλ3 ιδίως έκς,ΐνο τό όποιον ήγει
ρε τόν θαυμασμόν τών έπισκεπτών τής έκθέσεως υπήρ
ξαν τά μεταλλικά καί δερμάτινα κομψοτεχνήματα έπ.ι- 
νοίας καί κατασκευής συζύγων καί θυγατέρων λόρδων 
καί πατρικίων. Καί τό πλέον άξιοσημείωτον καί διδα-■ 
κτικόν εΐνε ότι πολλά ειδικά καταστήματα ήγόραοαν 
προνομιακώς τήν κατασκευήν καί πώλησιν πολλών πρω
τοτύπων κομψοτεχνημάτων, διά τά όποια έπλήρωσαν 
γενναίας άμοιβάς εις τάς εύγενεϊς τεχνιτρίας των.

3Εξετέθησαν νέα είδη βιβλιοδετικής, αγγειοπλαστικής, 
άνθοπλεκτικής, νέα σχήματα κιβωτίων, τραπεζών, λαμ
πών- όμβρελλών καί υποδημάτων ακόμη. Μία πολυ
μήχανος δεσποινίς είχεν εκθέσει θαυμάσιον ζεϋγος γυ
ναικείων υποδημάτων, τά όποια είχε σχεδιάσει καί ρά
ψει μόνη της. ‘Έν μέγα ύποδηματοποιεϊον εσπεύσε νά 
έκμεταλλευθή τόν πρωτότυπ ν τύπον τοϋ υποδήματος.

'Ώστε αί κυρίαι δέν περιορίζονται μόνον εις τάς φι
λανθρωπικός αγοράς καί τάς εσπερίδας, άλλ3 έργάζονται. ·

F. STEPHMOFF ΔυσμαΙ του βίου
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ΚΗΦΉΣΙΑ

Σιβνλλη

ΝΑΜΕΣΑ, εις TO U.S- 
σημβρενόν καΰμα του 
ήλίου έπέρασε βια
στικά έπάνω εις τό 
στερέωμα, το γαλα
νό·*, ένα μικρό κάτα
σπρο σύννεφο. Ό ά
νεμος μέ μίαν βίαν 
ύπερήφανον τό παρέ
συρε καί ό ήλιος τό

έφυγάδ-υσε μέ τά πυρακτωμένα βέλη του.
. Έπειτα άπό πολλήν ώραν, κάτω άπό τά βαθύ

σκια δένδρα τής Κηφησιας, δίπλα εις τούς κορ
μούς τούς γηραιούς και ύπό τά φυλλώματα τά 
φλύαρα είδα μία φλόξ επιμήκης νά στεφανώνη 
τά φαιόχρωμα βουνά. Ό χρυσός τοΰ ήλίου είχε 
μεταβληθή είς αίμα. Ή άλουργίς του είχεν απλώ
σει τά κατακόκκινα κράσπεδά της έπάνω εις τάς 
παρθένους κορυφάς τών βουνών. Ό ουρανός ήρχισε 
νά γίνεται κυανορρόδινος πρός τήν δύσιν, ώχρό- 
λευκος πρός άνατολάς : Ή'Δύσις έπύρεσσε, κρα
τούσα άκόμη τόν μάγον μυστικιστήν τοΰ ούρανοΰ 
καί ή Ανατολή έζυλοτύπει. Έν πλαίσιον από ευ
θυτενείς κορμούς καί γυρτούς κλάδους άφινε τούς 
οφθαλμούς μου νά φθάνουν έως τά βάθη τοΰ όρί- 
ζοντος, τά γεματα μυστηριώδη γαλήνην.
’ Ό άνεμος έπερνοΰσε γύρω μου βιαστικός, ανυ
πόμονος. Είσέδυεν εις τα πυκνά φύλλα, τα άνετά- 
ρασσε, καί έκεΐνα είς τό άγέρωχον, τό επίμονον 
πέρασμά του άφιναν, εις τό πεΐσμά του, τρελλούς 
ψιθυρισμούς αγάπης. Ή φλυαρία, τοΰ πρασίνου ε
κείνου κόσμου, συνάγωνιζομένη πρός τό σιγηλόν, 
άλλ’ εύγλωττον μεγαλεΐον τοΰ δύοντος Θεού, άπε- 
τέλει μίαν άντίθεσιν. πέριξ τής οποίας έπτερύγιζε 
ταλαντευομένη ή ψυχή. 'Γψοΰντο πρό έμοΰ δύο 
σύμβολα: Τό πράσινον—ή χαρά τής γηίνης Ζωής’ 
τό έρυθροΰν — ή μακαριότης τής ’Αθανασίας.

Είς τό ηδονικόν έκεΐνο εντρύφημα, τήν ευλαβή 
έκστασιν πρός τήν Φύσιν — τήν άναλλοίωτον καί φι
λόστοργο·* Μητέρα—εις τήν πάλην εκείνην τών ά- 
σελγών χρωμάτων παρήλασαν πρό έμοΰ φίλάι.μορ- 
φαί. Καί έσκεπτόμην : Διατί τάχα να σφηνώση είς 
τό μέτωπό > του μίαν σφαίραν ό πλήρης σφρίγους 
νεανίας, ό όποιος έπί τέλους δέν είχε δικαίωμα νά 
περιφρονήση τήν σοφήν ωραιότητα τής θείας Δημι
ουργίας ; "Ο,τι μάτην έζήτησεν είς τάς τυφλ,άς 
κοινωνικός προλήψεις και είς τόν υστερικόν έκφυ- 
λισμόν τής γυναικείας σαρκός, δέν ήτο τάχα δυνα
τόν νά τό εύρη είς τήν άπε'ραντον σκηνογραφίαν 
τής φύσεως, ή οποία άνοιγει είς τά μάτια τής ψυ
χής τόσους θησαυρούς καί ρίπτει είς τό κουρασμέ
νου πνεύμα σπονδάς λήθης;

’Εκείνος ό καταρρέων οργανισμός τής κόρης, ό 
άναιμος, ή διάνοια της ή προσηλωμένη είς τάς 
άπογοητευτικωτέρας απόψεις άγριας κοινωνικής 
βιοπάλης, ή έντός τεσσάρων τοίχων άσφυκτιώσα, 
ή βλέπουσα διαρκώς έμπρός της πέπλους μαύρους, 
δέν θά έσώζετο τάχα, αν προσηλοΰτο είς τήν λα
τρείαν τοΰ ’Ιδανικού, δέν θά μετεβάλλετο πρό τών 
βεβαρημένων οφθαλμών της ή Δύσις είς μίαν κο- 
λοσσίαίαν πύλην ένός κόσμου, οστις ώς Όνειρον 
διαγράφεται, άλλ’ υπόσχεται ευδαιμονίαν ;

Είς τά δύο ερωτήματα άπήντησαν αί λιπόθυμοι 
άντανακλάσ-ις του ήλίου μέ τό χρώμα τών πεθα
μένων ρόδων. Τά δένδρα ώρθοΰντο ώς φαντάσματα 
ύπό τάς σκιάς,αι όποΐαι όλονέν τά περιτριγύριζαν. 
Καί ένφ ή μελαγχολία έσφιγγε τήν ψυχήν, σύν
νεφα ήρχοντο από Βορρά, ώσάν νά τά. ετλκυσεν ό 
έρως τοΰ διφρηλάτου Βασιλέως, οστις είχεν ήδη 
άποκρυβή.Τά σύννεφα, πρόσκοποι καταιγιδος, ή ο
ποία ώργίαζεν όπισθεν τής Πάρνήθος,συνεσωρεύοντο. 
Τά πάλλευκα στήθη τοΰ Πεντελικοΰ έφρισσον είς 
τήν έπέλασιν. τών αιθέριων τριχάπτων.

Καί ήωροΰντο, υπέρ τά δένδρα, τά λευκά σύν
νεφα—άπόδημα τής γής τέκνα—τα όποια ύψωθέντα 
βιάζονται νά έπανέλθουν είς τήν μητέρα-των Γήν 
καί άργοστάλάζουν είς δάκρυα. Καί ή Γήτά ροφα 
άπλήστως, διά νά τά άποδώση πάλιν είς άτμούς 
πρός τόν Αιθέρα.

Περνούν άδιάκοπα οί φθινοπωρινοί άγγελοι. 
’Εγκλείουν τήν μελαγχολίαν ένός περασμένου με
γαλείου- ή ψυχή μάτην νοσταλγεί τό φώς. Οι ο
φθαλμοί, οί όποιοι εις τήν πολύχρωμου δύσιν ώνει- 
ροπόλουν τήν έγκαρτέρησιν καί τήν ελπίδα, τώρα 
αισθάνονται δρόσον πέριξ τών βλεφάρων, κλείονται 
είς ένα μυστικόν θρήνον καί περνούν — σκιαι άνά- 
μεσα είς τάς σκιάς—αί προσφιλείς μορφαί, αί δ- 
ποΐαι συνηνώθησαν άρρήκτως μέ τήν ΰπαρξίν μας. 
Όλα τά αισθήματα, τά όποια έ/λυδώνισαν άλλοτε 
τήν ψυχήν μας, συνωμοτούν >αί αί άναμνήσεις— 
σύννεφα τοΰ ψυχικού κόσμου περιίπτανται 
γύρφ ώς νυκτερίδες,. αί όποϊαι είς τάς χνουδωτάς 
πτέρυγάς των φέρουν τήν σποδόν τοΰ Θανάτου.

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ

νω ό ήλιος δύων έπυρπό- 
λεί τόν ορίζοντα, συνοδέυύ- 
μενος άπό επιτελείου λε- 
πτοτάτων σύννεφων, άνηρ- 
χόμην είς τόν Λυκαβηττόν.. 
Ό έλικοειδής δρόμος είς 
κάθε στροφήν του μοΰ ά- 
πεκάλυπτε τό . θεσπέσιον 

ι. Ή αμφιλύκη π-ριέβαλλε
τήν πόλιν δι’άραχνώδους πέπλου ώσεί διά να κατα
στήσει άληθεστέραν τήν παρομοίωσίν της ώς βα- 
σιλίδος τοϋ Σαρωνικοΰ.

Μετά έν τέταρτον, ήμην έπί τής κορυφής. Είχα 
πρό έμοΰ όλας τάς ’Αθήνας συγκεντρωμένας είς 
μίαν μόνην άκτΐνα βλέμματος. ’Από Βορρά μέχρι 
Μεσημβρίας, έως τά άκρότατα σημεΐά, είς ά ήδύ- 
νατο νά φθάση ό οφθαλμός, ήπλοΰτο πανοραμα- 
τική ή πόλις μέ τάς πυκνάς καί λεύκάς οικοδο
μάς της καί μέ τούς δύο έκατέρωθεν πνεύμονας: 
Τό φαλακρόν Πεδίου τοΰ Άρεώς άφ’ ένός καί τόν 
κατάφυτον κήπον τών ’Ανακτόρων καί τοΰ Ζαππείου 
αφ’ ετέρου. Πέραν έστιλβ-ν ήδονικώτατα ό Σαρω- 
νικός- είς τό βάθος διεγράφετο άμυδρότατα τό βου- 
νόν τής Αίγίνης καί ίχνογραφεΐτο πρός δυσμας 
τό αθάνατον στενόν τής Σαλαμΐν.ος- απέναντι ώρ- 
θοΰτο. σιγηλός καί υπερήφανος ό ιερός βράχος τής 
Άκροπόλεως.

"Οσοι δέν άνήλθον είς τόν Λυκαβηττόν—πόσαι 
χιλιάδες ’Αθηναίοι δέν είνε αύτοί ! — είνε αδύνα
τον έξ οίασδήπυτε περιγραφής νά φαντασθοΰν'τήν 
μεγαλοπρέπειαν, άλλά καί τήν κομψότητα τής 
πόλεως.Στριφογυρίζοντας είς τάς στενάς οδούς της, 
χωρίς νά βλέπωμεν ορίζοντα, ζώμεν τήν ζωήν τοΰ 
δεσμώτου. Έδώ έπάνω, είς τήν κορυφήν τοΰ Λυ
καβηττού, αί Άθήναι λαμβάνουν τήν ώραιοτέραν 
δψιν, μεστήν χάριτος καί θελγήτρων.' Και αισθά
νεται τις έδώ υψηλά άπείρως μεγαλειτέραν άγά- 

: πην πρός τό τόσ’φ έξυμνηθέν Άστυ, τό όποιον 
εν .τούτοις εί’μεθα ανίκανοι νά έκτιμήσωμεν. Αγάπη 
δέ χωρίς έκτίμησιν είνε τό μεγαλείτερον ψεύδος.

Αί σκιαι τής νυκτός πίπτουν όλονέν έλαφραί. 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Οί φανοί βαθμηδόν άνάπτρνται, χωρίς, όμως νά 
λύουν τό μυστήριον, τό όποιον,περικαλύπτει τήν 
πόλιν. "Ενας βόμβος συμμιγής, άναβαΐνει μέ.χρις 
έμοΰ, άλλοτε ώς μυκηθμός καί άλλ-οτε ώς στε
ναγμός, άλλοτε ώς φλοίσβος καί άλλοτε , ώς δο
ξολογία. Εϊνε ή αναπνοή τής πόλεως, άναπνοή 
Γίγαντος.Τί δέν τελείται τήν στιγμήν αύτήν .έκεΐ 
χαμηλά, ποια κίνησις καί ποΐαι σκέψεις, ποια συμ
φέροντα καί ποια ζάλη! Πόσοι-τήν στιγμήν αύτήν 
νά γεννώ ται καί πόσοι νά άποθυήσκουν πόσοι νά 
δακρύζουν καί πόσοι νά γελούν- πόσοι νά εγκλη
ματούν καί πόσοι νά προσεύχωνται...

Έδώ έπάνω ή σμικρότης τού ανθρώπου δέν γί
νεται αισθητή. Όσφ πλησιάζει κανείς πρός. τόν 
Ουρανόν, τόσφ άποβάλλει τήν άνθρωπίνην άδυνα- 
μίαν. Αί έπιθυμίαι ολιγοστεύουν, ή κακία φυγα
δεύεται, αί σκέψεις ευρύνονται, τά αισθήματα ήρε- 
μούσι. Μόνον έδώ ήμπορεΐ κανείς νά δεηθή καί να 
είνε βέβαιος ότι δέν βεβηλώνει τό ιερόν τής έκ
κλησίας δάπεδον.

Έρρέμβαζα καθήμενος είς τό πλακόστρωτου διά
ζωμα τοΰ κωδωνοστασίου. Ό γέρων νεωκόρος, 
μουρμουρίζων άκατάληπτον τροπάριου, ήλθεν έκεΐ 
κοντά καί άνήλθε τήν κλίμακα διά νά τοποθετήση 
τόν φανόν έμπροσθεν του κώδωνος. Τόν φανόν, ό 
όποιος δέν θ’ άργήση νά φανή ώς άστρου είς όσους 
τόν άτενίσουν άπό τήν πόλιν.

Έσκεπτόμην διατί νά μένη άχρησιμοποίητος, 
σχεδόν έρημος, ό χαριτωμένος αύτός βράχος, ό 
φυσικός αύτός πύργος, ό προστατεύων τήν . πόλιν 
καί ήγεμονεύων αυτής. Έάν άλλαι πόλεις Εύρω- 
παϊκαί τόν ένέκλειον είς τούς κόλπους των, πώς 
θά μετεμορφοΰτο ό λόφος αύτός ! Ό προσφιλέστε
ρος περίπατος θά έγίνετο, ή άναψυχή τής πόλεως- 
θά ήδύνατο εΰκολώτατα νά έπιτευχθή συγκοινωνία, 
νά οίκοδομηθή ξενοδοχείου, παιδιαί νά έγκαταστα- 
θούν πρός ψυχαγωγίαν, νά δενδροφυτευθή, να χα- 
ραχθοΰν δρόμοι καί κλίμακες, νά έγερθουν κομψά 
περίπτερα. Οί έπιχειρηματίαι θά έκέρδιζον άσφα- 
λώς. Άλλά τίς οίδε μ-τά πόσα έτη θά ί'δουν τό 
θελκτικόν αύτό όνειρον αί Άθήναι...

Τό βλέμμα μου, ένφ έσκεπτόμην όλα αύτά 
μετά τίνος μεγαγχολίας, διότι τά έφανταζόμην 
μόνον, διηυθύνθη πέραν, πρός μίαν μεγάλην σκιάν. 
Ητο τό νεκροταφείου. Καί ό νοΰς ' έδραμε' μέχρι 

δύο τάφων. Δύο νεκροί έφαντάσθησαν τό αύτό ονεί
ρου καί απέθαυαν μέ τούς ώραίους- κυματισμούς 

■ τής φαντασμαγορίας αύτής. Ό Στέφανος Ξένο; 
καί. ό Δημήτριος Βικέλας. Καί οί δύο συγγραφείς, 
καί οί δύο θετικοί τό πνεύμα.

Ό Ξένος μέ κάποιαν δόσιν έκκεντρικότητος έ 
φαντάσθη, έπί τό Άμερικανικώτερον, τόν Λυκα
βηττόν ώς έκμεταλλεύσιμον διά σιδηροδρόμων ο
δοντωτών, κρεμαστών κήπων κλπ. Ό δεύτερος 
συντηρητικώτερος από χαρακτήρος, αισιόδοξος δια 
παν ό,τι ήτο εύκολώτερον κατορθωτόν, ένφ ήσθά
νετο προσ-γγίζουσαν τήν άγωνίαν τοΰ θανάτου, 
έγραψε τό Κύκνειον χειρόγραφόν του., έκφράζων 
τήν ιδέαν όπως έπί τής κορυφής, ήτις έχει καθιε-
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ρωθή είς τήν μνήμην του έφιππου εαρινού Μεγαλο- 
μάρτυρος, έγερθή Ήρφον τοΰ Άγώνος. Είς έν 
τοιοΰτον τεράστιον βάθρον αίσθητιζώς απαιτείται 
μνημεϊον, συνυπαρχούσης μάλιστα καί τής ’Εκ
κλησίας, μεγάλων διαστάσεων, αί'τινες θ’ άπήτουν 
γενναίαν δαπάνην. Οί δέ έρανοι ατυχώς ομοιάζουν 
παρ' ήμϊν τχ μεταφυτευθέντα δένδρα, τά όποϊα 
γρήγορα άποφυλλίζονται.

Άλλά τίποτε δέν εινε αδύνατον και ή επιθανά
τιος ευχή τοΰ Βικέλα δύναται κάλλιστα νά έπιτευ- 
χθή. Άρκεϊ νά εΰρεθοΰν άνθρωποι,ώσάν τον Βικέ- 
λαν. ΙΙοίηταί καί πρακτικοί έν ταύτφ. Ή πραγ
ματοποίησή τής σκέψ-ως ταύτης, ή όποια εΐνε 
κοινός πόθος των ’Αθηναίων, θά ένίσχυε σημαν- 
τικώς τήν νεοελληνικήν καλλιτεχνίαν. Οί γλύπται, 
οί έν τή αργία μαραινόμενοι,έπι τοΰ ύψους έκ:ίνου 
θά ένεπνέοντο καλλιτεχνήματα, τά όποϊα ίσως δέν 
θά ώχρίων άντικρύζοντα είς τό φίλημα τών πρωι
νών ακτινών τοΰ γηραιού Παρθενώνος τάς μετώπας.

Είχε νυκτώσει πλέον. Ό νεωκόρος άδημονών 
μέ έπλησίασε. Τόν έπρόλαβα. Ήτο καιρός πλέον 
νά διακόψω τούς ρεμβασμούς μου καί ν’ άποχωρι- 
σθώ τής Οαυμ.ασίας «κείνης σκοπιάς, άφ’ ής αί Ά- 
θήναι έφαίνοντο μάλλον ώς ζωγραφία, μέ τά απει
ράριθμα φώτα, ποΰ έτρ-μόσβυναν ώς καμμύοντες 
οφθαλμοί έν τή νυκτερινή σιγή.

ΔΙΚ.

* πλιοβαςιλεμμα *

ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΒΙΟΛΙ
"Ακούσε τ’ απόκοσμοτό πάΐβό βιολί 
ηεσα στή. νυκτερινή σιγαλιά τοϋ 9 Απρίλη' 
στό παληό κουφάρι τον μια ψυχή λαλεϊ 
με τ’ άχνα κι' άπάρ&ένα τής αγάπης χείλη.

Και τ9 αηδόνι τ9 άγρυπνο καί τό ζηλευτό 
ζήλεψε κ9 έσώπασε κ9 εσκυψε κ9 εστάϋη 
για νά δή περήφανο τί πουλί ειν9 αυτό 
ποϋ τά λεει γλυκύτερα τής καρδιάς τά πά&η,

Ώς κΓ ό γκιώνης, τ9 άχαρο, τό δειλό πουλί, 
με λαχτάρ9 απόκρυφη τά φτερά τινάζει

■ και σωπαίνει ακούοντας τό παληό βιολί 
γιά νά μά&ω ό δύστυχος πώς ν9 αναστενάζω.

Τί κι9 άν τρώη τό ξύλο του τό σαράκι · Τί 
κι9 άν περνούν αγύριστοι χρόνοι κι9 άλλοι χρόνοι ; 
Πειό 'γλυκεία καί πειό ώμορφή καί πειό δυνατή 
ή φωνή του γίνεται $σο αυτό παληώνει

Ειμ9 εγώ τ9 απόκοσμοf το παληό βιολί 
μέσα στη νυκτερινή σιγαλιά τ9 9Απρίλη· 
στό παληό κουφάρι μου μιά ψυχή λαλεΐ 
με τής πρώτης νειότης μου τά δροσάτα χείλη,

Τί κι* άν τρώω ™ σπλάγχνα μου τό σαράκι ; τί 
κι9 άν βαδίζω αγύριστα χρόνο με τό χρόνο ; 
πειό γλυκεία καί πειό ώμορφη καί πειό δυνατή 
γίνεται ή αγάπη μου,οσφ εγώ παλωώνω.

ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΌΛΕΜΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Ό Βόόπόρος
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ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

ςτεκετο 'ς την «μμουδ’ά κι’ έ- 
κύτταζε άφηρημένη πέρα μακρυά 
’ς τή θάλασσα.

Ένα γέλο.ο δμως ύγρο της 
διέκοψε τον ρεμβασμέ.Μία τρελ- 
λή Νεράιδα «πρόβαλε το ώραΐο 
κεφάλι τη; κάτω άπδ τδ κΰμα,

και τήν έκύτταξε μέ μάτια, ποΰ έχουν πότε τήν 
λάμψιν και τήν διαφάνειαν πολυτίμων πετραδιών, 
όταν κυττάζόυν προς τδ φως, και πότε, όταν σκιά- 
ζωνται, τδ βάθος καί το σκότος τής αβύσσου.

Τήν έκύτταξε κι’ αυτή μέσα ’ς τά μάτΐ,α τά 
παράξενα, άλλ’ εκείνη γρήγορα γρήγορα έκρύφθη 
κάτω από τό κΰμα, ποΰ έφευγε.

Όταν πάλιν ήλθε άλλο κΰμα, ήλθε κι’ αυτή, 
κι’ άπλωσε κάτω ’ς τήν άμμο μ>ά δαντέλλα

Τί ώραία δαντέλλα !
Πριν όμως προφθάστ, νά τήν ΐδή, ή τρελλή Νε

ράιδα τήν έμάζεψε γρήγορα γρήγορα κι’ έχάθη.
Πάλιν και πάλιν ήλθε μέ τήν δαντέλλα, άλλα 

τήν άπλωνε τόσο βιαστικά,ποΰ δέν έπρόφθανε καλά 
νά ΐδή κανείς τδ σχέδιο.

Ή νέα άπδ άνυπομονησία έκτυποΰσε νευρικά τδ 
πόδι της ’ς τήν άμμο.

Έκεϊ,πάρα πέρα μία γυνάικοΰλα, ποΰ έπλυνε τά 
φορεματάκία των παιδιών της, ποΰ μέ τδ πουκα- 
μισάκι μόνον έπαιζαν ’ς τήν αμμουδιά, όταν τήν 
είδε, τά έφώναξε καί τους είπε κάτι. ’Εκείνα τήν 
έκύτταξαν μέ τά περίεργα μάτΙα των κι’ «πλησία
σαν τήν μητέρα των.

Ή Νεράιδα ή πονηρή είδε τήν σκηνή, έσκασε 
'ς τά γέλοΐα και αυτήν τήν φορά άπλωσε καλά τήν 
δαντέλλα της ’ς τήν άμμο.

Εκείνη ευχαριστημένη έμειδίασε κι’ έσκυψε νά 
τήν παρατηρήσα με.προσοχή, άλλά πριν προφθάση 
ν άντιληφθή έντ-λώς τδ σχέδιο, ή κακή , Νεράιδα 
τήν έμάζεψε κι ’έφυγε μέ τδ κΰμα, κι ’ άμέσως 
πάλιν ήλθε μέ όρμ.ή και τήν έκύτταξε μ.έ τά παρά
ξενα μάτια της, τά σκοτεινά αυτή τήν φορά, βάν 
νά τής έλεγε :

—Μετανόησα έλα τώρα, νά, θά τήν ίδης καλά. 
Μέσα ’ς τά μάτια της τά σκιερά δέν είχε ίδή 

τήν πονηριά' κι’ ένω έσκυβε μέ χαρά, νά πάρη αυ
τή τήν φορά εντελώς τδ σχέδιο,ή τρελλή Νεράιδα 

‘ στόματα, σκύβει τδ κεφάλι, κόβει' δύο τρία Κομμά
τια φύκ,ί,α άπδ τδ στεφάνι ποΰ έστόλιζε τδ μ,έτωπό 
της, καί τής έρριχνε έτσι σκυμμένη όπως ήτο, μία 
σκιά ολο μυστήριο ’ς τδ πρόσωπο, τά πέτα 'ς τά 
πόδ^α της, γέλα ακόμη δυνατότερα καί φεύγει.

Ή νέα έκαμε ένα απελπιστικό μορφασμό, κι’ έ
μάζεψε τά φρύδια θυμωμ.ένη.

Ή μητέρα τώρα έφώναξε πάλι, τά παιδιά της, 
κάτι τους είπε κυττάζοντας τήν νέα,κι’ αυτά έτρε- 
ξαν κοντά της, και τδ μικρότερο τήν έπιασε άπδ 
τδ φόρεμα κι’ έκρυψε τδ ξανθδ άκτένιστο κεφαλά- 
κι του μέσα εις τάς πτυχάς του.
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Ειχεν ΐδή τά παιδιά ποΰ έφευγαν,άλλά δέν ένόησε 
τί τά έκαμε νά τρομάξουν. -

Έν τφ μεταξύ ή Νεράιδα πάλιν ήλθε ν άπλώ- 
ση τήν δαντέλλα της, αυτή τήν φοράν δμως άπο- 
φασισμένη νά τής τήν δείξη.

Μέ τί χαρά καί προσοχή τήν έβλεπε ! άπλωσε 
μάλιστα, άφηρημένη ! τδ χέρι, νά τήν πιάση, σαν 
νά πράνωνται δαντέλλες πλεγμένες άπδ Νεράϊδας 
δάκτυλα !

Όταν ή κόρη του νεροΰ τήν έτράβηξε ήσυχα ή
συχα, αυτή ευχαριστημένη, τήν είχε πλέον έντε- 
λώς αντιληφθη, έκτύπησε τά χέρια απδ χαρά και 
τά μάτια της έγυάλισαν.Τστερα έστειλε ένα φιλί, 
γΐά ευχαριστώ, ’ς τήν Ν-εράϊδα, άνοιξε τδ λεύκω
μά της, έσημείωσε κάτι καί έσκέφθη:

«Μ’ αυτή τήν δαντέλλα θά στολίσω κι’έγώ τήν 
ίδικήν μου άμμουδιά?».

Πάλιν άκούσθηκε ή φωνή τής μητέρας, ποΰ έφώ- 
ναζε τά παιδιά. Είχαν πλησιάσει ολίγον κατ ολί
γον τήν κυρία, καί τδ t μικρότερο μέ τδ δάκτυλο 
’ς τδ στόμα και τδ κεφαλάκι όλίγό γυρμένο ’ς τδν 
ώμο, τήν έκύτταζε μέ μάτΖα περισσότερον περίεργα 
παρά φοβισμένα.

—Καλέ μήν πηγαίνετε κοντά της σας λέω - θά- 
ναι· τρελλή, έφώναξε αυτήν τήν φοράν δυνατά.

Τώρα πλέον έκατάλαβε περί τίνος πρόκειται καί 
γελώσα έκαμε έ’να βήμα πρδς τά παιδιά γιά νά τά 
καθησυχάση.

Εκείνα, μόλις τήν είδαν νά πλησιάζη, φοβισμένα 
περισσότερον άπδ τήν άγρια φωνή τής μητέρας, 
έσκορπίσθησαν σάν πουλιά απδ κλαδί, ποΰ κάποιος 
τδ κινεί, καί τδ μικρότερο σάν ηχώ έφώναξε χωρίς 
σχεδδν νά έννοή: Ναί, μάνα μάνα, είναι τελλή......

Κάτω άπδ τδ κΰμα τά μάτια τής τρελλής Νε
ράϊδας έσκόρπισαν απδ άγαλλίασιν όπάλλινες λάμ
ψεις, καί ή εΰροια του δροσερού καί υγροΰ γελοίου 
της έμελφδησε πάλιν μέσα ς τήν ήρεμία:

Φλίς, φλίς, φλίς, φλααα, φλίς, φλίς, φλίς, 
φλαάά!.. σαν νά έλεγε: ’ς έκαμα κ’ έπλήρωσες 
τδ σχέδιο τής δαντέλλα;'ακριβά ! Δέν έπρόφθασεν 
όμως νά χαρή πολύ: Τήν ίδια στιγμή ήκούσθη κι’ 
άλλο γελοίο. Ή νέα δέν είχε θυμώσει, όπως έπε- 
ρίμενεή κακή Νεράιδα,—ήτο τόσον ευχαριστημένη 
που «Τχε κλέψει.κάτι τι άπδ τήν φύσιν,—άλλά βλέ- 
πουσα τά μικρά ν’ άπομακρόνωνται έγέλασε μέ ο- 
λην της τήν καρδιά, κι ’ αδιάφορος διά τήν έντύ- 
πωσιν που έκαμε εις αυτά τά πλάσματα, έστρεψε, 
τά νώτα, καί μέ βήμα έλαφρδν παρ ολην τήν πύ
ρινη πλημ,μύρα, ποΰ έκαμε τήν ξηρά καί πετρώδη 
γήν νά αναδίδη φλόγας, έπεστρεψεν, εις τδ ξενοδο- 
χεϊον, αργά αργά απολαμβάνουσα, ενώ ή Νεράιδα 
έξέσχισε θυμωμένη τήν δαντέλλα τής, τήν επέταξε 
άμορφη επάνω ’ς τήν άμμούδίά καί τούς βράχους, 
κι’ έτρεξε κ’ έκρύφθη μέσα ’ς τά κύματα,ποΰ άπό- 
τομα έχαλαρώθησαν, σάν νά τά είχαν πλέον παρα
λύσει τά θερμά φιλήματα τοΰ Ήλιου τοΰ ιουλια- 
νοΰ μεσημεριού.

ΜΟΙΡΑΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ -ΔΙΟΝΎΣΙΌΣ ΕΝ ΤΗι ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ! ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑι ‘)

Ό "Αγιος ένέπνευσε καί ένα χρυσοχόον καλ

λιτέχνην. Έν τή Εκκλησία τοΰ Αγίου Διο

νυσίου ύπάρχουσιν αριστουργήματα χρυσοχοϊκής. 
’Εκεί διακρίνεται ή καλλιτεχνική εύφυία τοΰ 

Καλαρ ύτου Γεωργίου Μπάφα, τοΰ κοινώς γνω

στού ακόμη Διαμάντη Ιλ. τού βαπτιστικού ονό
ματος τοΰ πατρός τ.ου, επίσης χρυσοχόου. Τήν 

καλλιτεχνικήν αξίαν του μαρτυροϋσιν ή άργυρά 
Λάρναξ τού ’Αγίου, έφ ’ ής απεικονίζεται ή 

κοίμησις τού Αγίου καί άλλα σχετικά, δλα 

λαμπρά, έντεχνα, καί ή μεγάλη άργυρα είκών, 
ήτις παριστ^ τον "Αγιόν έν τώ μέσφ, πέριξ δέ 

είς δώδεκα ορθογώνια διαμερίσματα τάς κυριο- 

τέρας πράξεις τού βίου καί τής πολιτείας τού 
πολιούχου Ζακύνθου καί δ πολύτιμος επίσης έξ 

άργύρου πολυέλαιός. Ή ιδία εκκλησία έχει κυ· 

τίο'/ άργυρούν, έν ω φυλάττεται ή χειρ τοΰ 

Πολιούχου. ’Επί των πλευρών τούτου υπάρχου-" 

σι μικρογραφία! παριστάνουσαι τον βίον καί θαύ
ματα τού ’Αγίου. Μεγάλης καλλιτεχνικής α

ξίας εινε έπίσης τοΕΰαγγέλιον τής έκκλησίας, 
διότι τό άργυρούν περικάλυμμα εινε έξόχον έρ 

γον τοΰ ίδιου Μπάφα, δστίς είς 30 τετραγω

νίδια έδειξε τήν δεινότητα τής τέχνης αύτοϋ. 

Έν γένει τά έργα τού Καλαρρύτου καλλιτέχνου 

δλα εινε έξοχα, άντάξια τού Cellini καί άλ

λων μεγάλων ’Ιταλών χρυσοχόων.
Δυστυχώς καθαρίζονται συχνά διά τής προσ

τριβής διαβρωτικών κόνεων καί ούτω κατα- 
/ > » ν f / <7 'στρέφονται κατ αρχας αι γωνιαι, αιτινες οι- 

δουσι τήν έντεχνον άξίαν είς τάς γραμμάς καί 
τέλος φανερώνεται καί οπή. Ούτω, άν ή αρχή 

δέν λάβη πρόνοιαν, τά αριστουργήματα ταϋτα, 

σύν τφ χρόνφ, θά χαθούν.

"Ιδωμεν τώρα τά φιλολογικά έργα, άτινα έ- 

γράφησκν διά τό/ ήμέτερον "Αγιον.
Τώ 1876 δ Σέργεος X. Ραφτάνης έδημο- 

σίευσεν έν Ζακύνθφ ; Τάς τέσσαρας ήσματικάς 
ακολουθίας τοΰ έν Πατρός ημών Διονυσίου "Αρ

χιεπισκόπου Αίγίνης τοΰ θαυματουργού, μετά 

νέου συναξαριού, είκοσιτεσσάρων Οίκων καί 
τινων εγγράφων έν παραρτήματι. Τού Αγίου 

αί άκολουθίαι προηγουμένως έτυπώνοντο είς Βε
νετίαν. Καί είς’Αθήνας έγένοντο τινές εκδόσεις.

Είς τάς ακολουθίας δμως τού 'Αγίου Διονυ
σίου δέν εΰρίσκομεν πολλήν ποίησιν. Ποιηταί 

τούτων εινε δ λόγιος Ζακύνθιο;”ΑγγελοςΣουμά-

★7 Τέλος. 

κης καί δ ίερεύς Γεώργιος Σύπανδρος, οΐτινες 

έγραψαν τήν ακολουθίαν τής Λίνήμης.Ύαϋ δευ
τέρου έτυπώθη τό πρώτον έν Βενετία τφ 1738 

καί ακολούθως τώ 1774, 1781, 1790, 1817, 

1839 έπίσης έν Έ/ετία. "Ωστε τού Συπάνδρου 

ή ’Ακολουθία περισσότερον διεδόθη.

Τήν ’Ακολουθία/ τής ’Ανακομιδής έποίησεν 

δ Ζακύνθιος ίερεύς Γεώργιος Ίωκννούλης. Κανό
να Παρακλητικόν έγραψεν δ Ζακύνθιος ’Αντώ
νιος Μαρτελάος, δ γνωστός λόγιος καί διδά

σκαλος τού Φωίκόλου καί Σολωμοΰ. Ό ίερεύς 

Στυλιανός Χαλκωματάς, Ζακύνθιος, έγραψε 

Κανόνα λιτανευτικόν. Ό Λευκάδιος "Αγγελος 

Κονιδάρης έγραψε τού; Εικοσιτέβσαρας Οίκους 

είς τον "Αγιον. Έπίσης καί ανώνυμοι ένεπνεύ- 
σθησαν καί έγραψαν, μεταξύ τούτων συγκατα

λέγεται δ γράψας άκολουθίαν διά τήν ανακομι

δήν καί δ γράψας Κανόνα λιτανευτικόν. Ό κ.’Α
ναστάσιο; Παπάγιαννόπουλος Παλαιός κατέχει 
χειοόγραφον έκ φύλλων 18 καί αεγέθου; 0,18 

Χθ,24.
Δυστυχώ; λείπει ή άρχή καί τό τέλος. "Αρ- 

χεται δε Κοντάκιον ήχος πλ. δ'. Τή Ύπερμά- 

χω. Τήν καλλονήν ιεραρχών... καί εινε άκολου- 
θία τού Αγίου Νικολάου. Είς τό δέκατον φύλ- 

λον εινε Κανών Αιτανευτικός καί παρακλητικός 
εις τον μέγαν έν Ίεράρχοις Διονύσιον,συντεθείς 

παρά τίνος έλαχίστου ξένου και άφιεροθεις 
τω έκλαμπροτάτω Κω Κω Νικολάω Μοκρί 
(sic) ευπατρίδη. Είς τό τέλος τοΰ φύλλου άνα- 

γινώσκεται : «Τέλος ταύτης τής παρακλήσεως 
»τοϋ έν Άγίοις Πατρός ημών Διονυσίου άρχι- 

»επισκόπου Αίγίνης καί προστάτου Ζακύνθου 

»νά είναι έμού τού άμαρτολού βοηθός, σκέπη, 

Κφρούρει, φύλαττε έν ύγείιγ Ευτυχείς μα- 

«κροϋμέρευσιν (sic) εί; έτι (! 1) πολλά έμού 

»τού αναξίου δούλου σου. Πόνος Νικολάου 

»τοΰ ΆναγνώσΫόυ Σκορδυλλίου.... έκ πολλών 

»λεγομένου, ταπεινός ύπογράφο 1789 Α,ΰ- 

»γούστου 30, ς". πλ.» "Επειτα άρχεται ή 
άκολουθία : «Τή κδ' τοΰ Αύγούστου μηνος, 
»τήν άνάμνησιν έορτάζομεν τοΰ έν Άγίοις Πα- 

»τρός ημών Διονυσίου ’Αρχιεπισκόπου Αίγίνης 

»ήνίκα έκ Στροφάδων προς νήσον Ζάκυνθον άνε- 

κομίσθη».Ή άκολουθία αΰτη άρχεται άπό τής 

14ης σελίδος. Τό χειρόγραφον τελειώνει μέ τά 

έξής : «...· καί γάρ έκ βρέφους τον τού Θεού 

φόβον ένεστερνησάμενος.... >) Διό εινε άτελης ή 

άκολουθία.
Είς τήν έκδοσιν τού Ραφτάνη δ ανωτέρω 

Κάνών φέρει άλλον τίτλον,δηλαδή οΰτε άναφέ-
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΣΛΚΩΦ

Ό εσχάτως ϋανων μίγας Ρωσσος μουοουργος

,ειαν,
καί κραταίωμα καί σκεπήν, 

καί άντίληψιν, αύτών 

ημάς έλέησον, δ {χάνος 

Ώστε το χειρόγραφον

ρει ότι έγράφη ύπό ξένου, ούτε ότι άφιερώθη 

τώ Ζζκυνθίω ευπατρίδη Μακοη. Έπ: πλέον τό 

χειρόγραφον έχει καί τό έξης, τό όποιον λεί

πει εις την έκδοσιν τού Ραφτάνη :

«Την σην μητέρα προσάγομεν είς πρεσβείαν, 

«ώς προστασίαν ...................................! —---------
«πάντων καί καύχημα 

«ταΐς- ικετίζις πζντας 

«ύπαρχων πολυέλεος», 
εχει την σχετική - άξίαν.

Περί τοϋ βίου τοΰ 'Αγίου Διονυσίου, έκτος 

τών Συναξαριστών, κζτέγειναν καί άλλοι τινες. 

Έκ των βιογράφων τδύ 'Αγίου οί καλλίτεροι 
εινέ οί ,αοίδιμοι Κατραμής καί Χιώτης κζί οί 

κ. κ. Λ. X. Ζωής καί Α. Μπισκίνης.
Καί οί ποιηταί μας ένεπνεύσθησαν. Έκ τού

των άνζφερομεν το γνωστόν σονεττο τοϋ εθνικού 

μας ποιητοϋ Σολωμοϋ, τό όποιον μετέφρασεν 

ό πεφιλημένος ημών ποιητής κ. Στέφανος Μαρ 
τζώκης, καί τίν λαμπρόν Γυύμενον της ‘Ανα- 

φωνήτρας τοΰ αγαπητού ποιητοϋ κ. Άνδρέου 
Μαρτζώκη.

'Ο ΙΙολιοϋχος τής. Ζακύνθου θά είνε πάντοτε 
άγνή έμπνευσες, όπως απόκτηση ή Τέχνη έργα 

λόγου άςια, άρκεϊ να ύπάοχη πίστες, διότι ή 

πίστις ίνεπνευσε τχ μεγαλείτερζ αριστουργή
ματα- άναφλέγει τό θάρρος είς κρίσιμους περι

στάσεις, είνε παρήγορος άγγελος κατά τάς θλι- 

βεράς τοϋ βίου στιγμάς,εϊνε αληθής ελπίς τών 

άπηλπισμέν^ν.

Σ· ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ



ΤΡΑΜ Μ Α ΤΑ-
VI

Άγ α πη μ έ γ η μ ό vf
Χθές τδ άπόγευμα συνέβη μιά σκηνή στο σπίτι 

μας άπδ εκείνες, που δσο περαστικές καί επι
πόλαιες κι’ άν φαίνωνται, άφίνουν μολαταύτα 
πολύ βαθειά τά ίχνη τής λύπης των στή ψυχή μας 
και τις θυμόμαστε πάντα κατόπιν μέ τήν ίδια πε- 
ριώδυνη έντύπωσι ποΰ μάς έπροςένησα», όταν συν- 
έβησαν.

Ήτανε τδ αιώνιο ζήτημα τοϋ μεγάλου μου 
αδελφού, που θέλει νά πάη στήν Ιταλία νά τελειο- 
ποιηθή στή ζωγραφική κι’ ή επίμονη άρνησις του 
Πατέρα μας, νά μή τδν άφήνη.— Δέν έχομε, 
λέγει,όσα χρήματα απαιτούνται γιά νά μπόρεση νά 
ζήση έκεϊ πέρα αξίοπρεπώς... Καί έξ άλλου εΐνε 
απαραίτητος ή βοήθειά τοϋ στάς έργασίας τοΰ κα
ταστήματος μας—Ό Πατέρας μας έχει δίκηο.— 
Συχνά μιλούμε γιά τήν ύπόθεσι αύτή κι’ είμαι 
πειά συνειθισμένη νά τήν άκούω. Σήμερα δμως, 
δέν έμεινε ίσια' μ’ έδω τδ πράγμα. Δέν ξέρω πώς, 
ό αδελφός μου παραφέρθηκε κι’ είπε λόγια,' ποΰ 
πλήγωσαν τδν πατέρα μας.

«Άν ήθέλατε νά μέ ' ν ’
τρος, δέν.' έπρεπε νά 
καί νά μέ αναπτύξετε 
ώστε, νά καταλάβω πώς μπορώ νά γίνω κάτι τι κι’ 
έγώ, καί νά όνειρευθώ πολύ ανώτερα κι’ εύγενικώ- 
τερα πράγματα άπδ τήν ζωήν τοΰ έμπορου, ποΰ θέ
λετε νά μέ καταδικάσετε.—Πέστε μου, γιατί δέ μέ 
βγάλατε απδ τδ σχολειδ μόλις έμαθα νά γράφω 
τδνομά μου, παρά μ’ άφήσατε κι’ έζησα μέσα εΐς 
ένα κύκλο πολύ εκτεταμένου ποΰ δέν μοΰ χρειάζεται 
σήμερα γΐά τίποτε άλλο, παρά μόνο γιά νά ποθώ 
αιωνίως εκείνο,ποΰ δέ μπορώ,ποΰ δέ μοΰ επιτρέπε
ται νά φθάσω; ... Τί νά τήν κάνω τώρα πειά τή 
ζωγραφική ποΰ ξέρω;— Γιατί νά ξοδευθοΰν τόσα 
χρήματα στά χαμένα; Καί τά λόγια τοΰ δασκάλου 
μου, ποΰ είπε πώς θά γίνω μιά μέρα μεγάλος 
καλλιτέχνης, γιατί τά έπαναλάβατε καί τ’ ακόυσα, 
αφοΰ πρέπει τώρα νά τά λησμονήσω γιά πάντα καί. 
αφοΰ πρέπει νά,σκληρύνω τήν. ψυχή μου στήν πάλη 
τής ζωής μου γιά νά προκόψω στδ στάδιον, ποΰ μέ 
βάζετε ν’ άκολουθήσω; Τί νά κάνω τά εΰγενή ιδα
νικά, π,οΰ μ’ άφήσατε νά άγάπήσω,άφοΰ είμαι άναγ- 
κασμένος νά καταβώ τόσο χαμηλά δσο άπαιτεϊ ό 
αγών τοΰ. κόσμου, δ χυδαίος καί ή πεϊρα έκείνη, 
ποΰ προωρ.ίσθην νά παλέψω γιά νά ζήσω καί νά μή 
νικηθώ;»'

Ό πατέρας μας μέ σκυφτδ τδ κεφάλι, καταβε
βλημένος, τδν ακόυε καί δέν μιλοΰσε. "Ακούε τδ 
παιδί του νά τδν κατηγορή γιά τις προσπάθειες, 
ποΰ έκαμε νά τδ άναδείξη ανώτερο άπο άλλους μέ

κάμετε έμπορο,εΐπεν δ 
μέ μάθετε τόσα γράμματα 
τόσο, δίδοντές μου τά μέσα

χίλιες θυσίες; κι’ εινε γνωστόν πώς έμεϊς δέν εί- 
μεθα πλούσιοι.:— Χωρίς άλλο θά ΰπέφερε πολύ 
τή στιγμή αύτή νά τδν άκούη. Τδ καταλάβαινα 
άπδ τήν συγκίνησίν του. Τδ κατάλαβα βαθύτερα, 
όταν έκεϊ ποΰ περπατούσε στδ δωμάτιο, στάθηκε 
έξαφνα κι’εΐπε στον αδελφό μου μέ τόνον, ποΰ δέν 
περιγράφεται.

«’Έχεις δίκηο, δέν έπρεπε !»
Καί τώρα, νά γιατί, τήν νύκτα χθές σάν έπη- 

γαίναμε στήν έκκλησία γιά τή λειτουργία τών Χρι
στουγέννων,έσταμάτησα καί κύτταξα τούς δυδ πλα
τάνους ποΰ βρίσκονται στήν πλατεϊα ποΰ περάσαμε. 
Εσύ έγέλασες κι' είπες δυνατά γΙα νά σ άκούουν 

πώς: «θέλω νά πάρω ιδέες». Δέν ξέρω άν ήταν 
τρέλλα να σταθώ μ. αύτή τή χιονιά και τδν άνεμο 
στή μέση τοΰ δρόμου κυττάζοντας δυδ δένδρα νά 
τά στραπατσάρη δ βορρηάς σάν κουρέλια.Τδ βέβαιον 
εΐνε, πώς οτι αίσθάνθηκα έγώ τότε, ήταν πολύ 
παράξενο καί οδυνηρό. ΚΓ άν ήταν δυνατόν νά τδ 
μαντεύσης δέν θά. μέ γελοΰσες τόσο εύθυμα. Δένδρα 
γιγάντια έστεκαν έκεϊ παιγνίδι καί περίγελοι τοΰ 
ανέμου ποΰ τά σωρομαδοΰσε καί έπέρνα άνά- 
μεσα άπδ τούς κλάδους των, συνεπέρνοντας τά 

’ φύλλα των.ΚΓ έβλεπα μερικούς κλώνους τότε πείδ 
μικρούς νά παλεύουν, σάν νάθελαν ν’ άποφύγουν τά 
κτυπήματα, κΓ άλλους, τούς πειό γέρικους,νά πη
γαίνουν πρδς τά επάνω άκίνητοι σάν χέρια ποΰ άνοί- 
γονται σ’ικεσία καί ζητούνε έλεος. Μοΰ φάνηκεν ή 
εικόνα ή περίλυπη τοΰ άνθρώπου,ποΰ κάποια Μοϊρα 
τδν κατεδίκασε νά στέκη πάντα στδ ίδιο μέρος, ένφ 
συγχρόνως τού’βαλε μεγάλα φτερά στή φαντασία, 
καί στόλισε τήν ψυχήν του μέ περισσά εύγενικά χα
ρίσματα. Δυνατός καί άληθινά άνώτερος ανάμεσα 
στούς άλλους. Τί σημαίνει; Δένδρο κΓ αύτδς γι- 
γάντιο 'στήν βάναυση ανεμοζάλη τοΰ κόσμου, παν- 
τοτεινά θά μένη καρφωμένος στήν θέσιν ποΰ βρέ
θηκε, αναγκασμένος νά δέχεται τά χυδαία κτυπή- 
υ,ατά της, έως νά αποθάνη.

ΣΙ φά&. LALO DE CASTRO

VII
’Αγαπημένη μον,

Χθές βράδυ ήμουν στοΰ Φασουλή.—Μπα ! γιατί 
βλέπω ή μικρή αύτή πτυχή τής αηδίας στδ στο
ματάκι σου ; Σοΰ φαίνεται άσχημο ποΰ έπήγα έγώ 
έκεϊ ;—Θαταν καλλίτερα νά σοΰ πώ πώς πέρασα 
τή νύκτα μου στήν όπερα ; ή σέ κανένα θέατρο,ποΰ 
παριστάνουν ζωντανοί άνθρωποι — ζωντανοί Φασου- 
λήδες δηλαδή ; Πόσο άπατάσαι, άγαπημένη μου. 
Ό Φασουλής, παιδί μου, εΐνε θέατρο σάν ολα τά 
μεγάλα θέατρα. Καί τίποτε, σέ βεβαιόνω, δέν τοΰ 
λείπει, γιά νά ποζάρη κΓ αύτδς · δίπλα στούς άν- 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πτυγμένου ανθρώπου. Δέν έφευγε μολαταύτα, νά 
πάη νά κοιμηθή, μόν έκανε χίλιες προσπάθειες 
νά κρατηθή καί νά μή γελάση, σάν δ Φασουλής 
έλεγε κανένα νόστιμο άστεϊο. Έγώ γελούσα γ.ΐά 
νά τοΰ δώσω θάρρος νά γελάση κΓ αύτός, καί νά 
μή βασανίζεται έτσι, μά δέν έπείθετο μέ κανένα 
τρόπο κΓ άν θές μάλιστα μοΰριχνε κάτι βλέμματα 
εσχάτου οίκτου...

Καί έγώ τότε γελοΰσα πιδ πολύ μ' αύτόν,παρά 
μέ τδν άλλο. Νά γελάση μέ τον Φασουλή ; μ’ 
αύτδ δέν ίσοδυναμοΰσε μέ τδ νάναι χυδαϊος, τοΰ 
όχλου, τίποτε άμαξας, βαρκάρης, σοβατζής ; 
Νάρθη δμωο άπδ τις οκτώ, γιά νά βρή κάθισμα 
μπροστά, καί νά περιμένη ώς τής δέκα , μ’ άκατά· 
βλητη υπομονή ν’ άρχίση τδ Θέατρο, αύτδ τοΰ 
έφαίνετο φυσικό καί δικαιολογημένα. Μά ποιδς ξέ
ρει πάλι άν δέν έρχεται επίτηδες γιά νά'μας δεί- 
χνη μέ τήν σοβαρότητά του στή στιγμή τής παρα- 
στάσεως πώς αύτά τ’ αηδιάζη ;

ΚΓ αύτδ γίνεται !
Φτωχέ κι’ άσιόχαστε άνθρωπε ! Γέλασε στοΰ 

Φασουλή, χ-ιροκρότησέ τον δσο μπορείς, μείνε 
καί θαύμαζέ τον ώς τά μεσάνυχτα, ώστε νά κου- 
ρασθή δ άνθρωπός του νά τδν κινή. Μή τδ θαρρής 
ντροπή, μάθε νάσαι πιδ λίγο Φασουλής έσύ. Άφοΰ 
έρχεσαι, θά πή πώ; τοΰ βρίσκεις χάζι, διασκέδασε 
λοιπόν μέ τήν καρδιά σου καί ξέχασε γιά μ>ά στι
γμή τί είσαι,. Αρκετά ύποκρίθηκες ολη τήν ήμέρα 
χίλιους ρόλους, Φασουλή κΓ έσύ δυστυχισμένε 
τής Ανάγκη;. Απόλαυσε τώρα τήν άνάπαυσι 
ποΰ σοΰ δίδει ή νύχτα αύτή καί γέλασε κΓ εύχα- 
ριστήσου. Αύριο πάλι σέ περιμένει τδ μεγάλο Θέα
τρο τής Ζωής καί πρέπει νά παίςης καλά τδ μέ
ρος σου. Ξεκουράσου απόψε. Γέλασε καί θαύμασε 
καί ζήλεψε τδ Φασουλή, γιατί αύτδς εΐνε χιλιάδες 
φορές ανώτερος σου. Αύτδς γιά νά ζήση ύποκρίνε- 
ται ’Εσένα.’Άνθρωπε. Καί έσύ γΐά νά ζήσης, γίνε
σαι Φασουλής.

Σέ φιλώ 
LALO DE CASTRO

Τ. .Γ. Άλλη μέρα Θά σοΰ πώ γχά κάτι άλλους 
ανθρώπους ποΰ είδα.

θρωπίνόυς συναδέλφους του. Άν ήσουν χθές βράδυ 
θάβλεπες τήν πλατεϊα γεμάτη θεατάς, μα γεμάτη 
δά—τόσους, οσους, δίχως άλλο ποτέ δέ θά τόλ
μησε νά όνειρευθή δ πειό τέλεια κατηρτισμένος 
θίασος. Τί θές παραπάνω ; άφοΰ τδ μεγαλείτερο 
συστατικό ένδς θεάτρου εΐνε νά συγκεντρώνη κό
σμο, γιατί να μή στοχασθώ πώς δ τελειότερος θία
σος καί ό πεΓο σύμφωνος μέ τά γοΰστα τοΰ κοινοΰ, 
εΐνε τοΰ Φασουλή ; Όλο αύτδ τδ πλήθος ήρχετο 
να δή τδ Φασουλή, ν’ άκούση τά χονδροειδέστατα 
αστεία του,τά στραβά ελληνικά του και τής ανάλα
τες εύφυολογίες του. Στδ Φασουλή, γιατί δχι; 
Άφοΰ έχει τή δύναμι νά συμμαζεύη τόσο κόσμο, 
αύιδ θά πή πώς εΐνε προσωπικότης και κάθε προσ
ωπικότητα οφείλουμε νά τή σεβώμεθα καί νά κά- 
νωμε μάλιστα πολύ λόγο γι’ αύτήν. ΙΙάρε τις έ- 
φημερίδες. Κάθε μέρα μας μιλούν γΐά χιλιάδες 
τέτοιες προσωπικότητες. Πώς πίνουν τον καφέ 
τους, πώς δένουν τις γραβάτες τους, τί χρώμα 
προτιμούν γΐά γελέκο, τί φαγητό άγαποΰν πίδ πολύ. 
Βέβαια. Καί νά μή μιλήσω έγώ γΐά τδν Φασουλή 
τδν καϋμένο, ποΰ ένώ δέν κάνει τίποτε απ’ αύτά, 
καί ποϋ επί τέλους δέν έχουν καμμίά σημασία, 
αφοΰ κΓ δ πιο χειρότερος χαμάλης έχει τα γοΰστα 
του, μοΰ δίδει δμως τήν εύκολία νά κυττάξο) μΐά 
δλόκληρη κοινωνία καί νά τή νοιώσω απάνω κάτω;

Τί έκαναν στή σκηνή, έννο-ϊς, έγώ δέν επρό- 
σεξα καί πολύ, έπειδή είχα τδ νοΰ μου ολο δο
σμένο στούς θεατάς. Αύτόύς παρακολουθούσα, απδ 
τήν αρχή ώς τδ τέλος, καί χίλιες φορές μοΰ δό
θηκε αφορμή νά τούς συγκρίνω μέ τδ Φασουλή, 
καί νά τούς βρώ πώς δέν διαφέρουν καθόλου.’Έχω 
σκοπό νά σοΰ αναφέρω πολλά τέτοια παραδείγματα 
καμμιά άλλη φορά, γ’ά νά δής πώς έχω” δίκαιο, 
καί γιά νά πεισθής πώς δ Φασουλής δέν εΐνε καί 
τόσο πρόστυχο θέατρο οσο νομίζεις, άφοΰ σοΰ δίδει 
τδ μέσον νά γνωρίσης τούς όμοιους σου καλύτερα. 
Αίφνης, κοντά μου ένας κομψός κύριος μάς έδιδε 
να καταλάβωμε πώς βαριέται απελπιστικά αύτές 
τές αηδίες, μέ κάτι μορφασμούς δυσαρέσκειας, μορ
φασμούς ποΰ κάθε άλλος, έκτος άπδ μένα, Θά εύ- 
ρισκε πολύ δικαιολογημένους στή μορφή ένδς ανε-

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Τό πνεϋμα τών τεμπέληδων:
— Πρέπει έπι τέλους νά εφάρμοσαν} ή Κυριακή αργία. 
—Συ τρ λες αυτό ποϋ δέν κάνεις καμμιά δουλειά;..
— 9 Εγώ;... Λοιπόν έγώ δέκα χρόνια τώρα εργάζομαι 

διά νά έφαρμοσδη ή Κυριακή αργία,

eO σύζυγος.— Απόψε ώνειρεύέληκα πώς ήμουν στον 
Ουρανό.

'Η σύζυγος,-—■ ’Αλή&εια ; 'Ημουν κ1 έγώ εκεί·
— Άλλέ^ γυναίκα μου^ σου είπα οτι ώνειρεύ'&ηκα πώς 

ήμουν οτόν ουρανό,,.,

■—Τί έπαιζαν απόψε στό ΰέατρο
—Λεν ζεύρω πως νά τό πώ αυτό ποϋ έπαιζαν : κω

μωδίαν η δράμα.
— Πώς τελειώνει ;
—Μ* ένα γάμον.
— Τότε εΐνε τραγο,δία. φίλε μου,

★

Εις τά παρασκήνια,
eΗ ή&οποιός,— Άκοϋς εκεί νά μου προσφέρουν τρία 

μόνον μπουκέτα !
—Γιατί ; Λεν σου φθάνουν ;
— Άφοϋ έπλήρωσα^ χριστιανέ μου, πέντε.
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Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ! ] 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

έν Παρισίοις διοργα- 
νωθεΐσα “Εκθεσις 
παλαιών έργων ζω
γραφικής τοϋ γυναι
κείου χρωστήρας, ής 
τήν πρωτοβουλίαν ε- 
σχεν ή διαπρεπής ζω
γράφος κ.Albert Res- 
nard, έκαμε νά αντί 
παρέλθουν ώς διά μα
γικού τίνος φακού πρδ 
τών. δμμάτων τών φι

λοτέχνων έργα, φέροντα τήν υπογραφήν τών όνομαστοτέ- 
ρων γυναικών ζωγράφων, άλλα και συγχρόνως έφερεν 
είς φώς πολλά κεκρυμαένα τάλαντα,

Τά έργα τής ενδόξου Ελισάβετ Vigie-Lebrun, τής 
'Αγγελικής Kaufmann, τής Κοίτης Greenaway, δπως 
καί τής Rosalba Carriera, ήτις έζωγράφισε τδν Wat
teau άγωνιώντά και τοΰ όποίου ή φυσικότης τής ασθε
νικής σαρκδς ενέχει τι τδ άπείρως συγκινητικόν και θλι
βερόν, γεννώοι τδν θαυμασμόν.

Έν τή εκθέσει ταύιη άπεκαλύφθη τάλαντον Ισχυρόν 
και πλούσιος χρωματισμός τής καλλιτέχνιδος Μαργαρί 
τας Gerard, γυναικαδέλφης του Fragenard, οΰτινος 
έκθέτει προσωπογραφίαν ώραίαν,

Έπίσης έξετιμήθη ή έμπειροτεχνία τής Άδελαΐδος 
Labille—Guierd, ή θελκτική λεπτότης τοΰ χαρακτήρος 
τής Δος Ines d’Esmenard, ή ειλικρινής ακρίβεια και 
ή ευκρίνεια τής Ρόζας Bonheur, και τής Μαρίας Bas- 
hkirtseff, ής ή τέχνη έπέπρωτο νά λήξη δι' ενός θανά
του άξιοθρηνήτου. Είς τάς ειλικρινείς προσπάθειας τής 
Ενας Gonzales βλέπει τις τδν εμπρεσιονισμόν άνδρού— 
μενον, έν δέ τή Ιδεολογία τής θαυμαστής Berthe Mori
sot εξευγενιζόμενου.

Τδ ενδιαφέρον έν τούτοις τής ουγκεντρώσεως ταύτής 
τοΰ γυναικείου έργου έν τή τέχνη δεν ένυπήρχεν τόσον 
εις αύτά ταΰτα τα έργα, όσον είς τήν αΐσθησιν τής γυ
ναικείας καλλιτεχνικής ψυχής, ήτις έκυμαίνετο έκεΐ, 
είσδύουοα εις τάς σκέψεις, ας ή κριτική τής τέχνης ά- 
πεκόμισεν.
„ "Ό,η ένεποϊει τήν μεγαλείτερον έντύπωσιν ήτο τδ 
ιδιαίτερον προσόν τών έργων : τδ νά ήναι δηλαδή έν
τονα, ζωηρά, χωρίς νά πειρώνται νά άποβοΰν ανδρικά. 
Ούδεμία έκ τών καλλιτεχνίδων μιμείται τήν εύρωστίαν 
τοΰ ανδρικού χαρακτήρος. Πάσας σχεδόν τας εικόνας 
χαρακτηρίζει ή σοβαρά χάρις· δλαι είναι έζωγραφισμέ- 
ναι με σταθερόν και έλευθέραν ευσυνειδησίαν, Βλέπων 
δέ τις τδ γυναικείου έργον αισθάνεται πληρέστατα δτι 
αί δημιουργοί του είνε ίέρειαι τής τέχνης, άφοσιωθεϊσαι 
έξ ολοκλήρου εις αύτήν, ούχί έπιπολαίως, άλλά διά νά 
τήν τιμήσωσιν. Ύπήκουσιν είς τήν σεμνήν πειθαρχίαν 
μιάς τεχνοτροπίας, διδαχθέϊοης είς αύτας ύπδ τών δι
δασκάλων των, πειρώμεναι συγχρόνως δι' αυτής ν’ ά- 
ποκαλύψωσι τδ ατομικόν των όνειρον. "Ολαι έκαμαν 
έπιμόνους καί τελείας σπρυδάς, αιτινες τάς έπροστά- 
τευσαν κατά τής έπιπολαίου εύχερείας, χωρίς νά τάς 
καταστήσουν βραδείας έν τή έκτελέσει, Οΰτω δέ είς 
έκαστον τών έργων των δέν έπιβεβαιοΰτάι μόνον ή έπι- 
τυχία ένός τεμαχίου ζωγραφικής, άλλ’ ή άποκάλυψις 
ένδς χαρακτήρος, μιάς, ψυχής.

Δευτέρα δέ τις νεωτέρα έν τιβ αύτφ διαμερίοματι 
“Εκθεσις έδωκε μερικά έλκυοτικώτατα δείγματα τής 
καλλιτεχνικής δυνάμεως τών συγχρόνων καλλιτεχνίδων..

Έν αύτή έξετιμήθησαν εκμαγεία και προτομαι τής 
κ. Besnard, έπτελέοεως λεπτότατης, εικόνες τής κ. 
Cazin, έφ’ών δέν ϊσχυσεν ή έπίδρασις τοΰ συζύγου 
της, τοϋ μεγάλου διδασκάλου, αλλά διαφαίνεται ή θελ
κτική σφραγίς τής Ιδίας αύτής προσωπικότητος' άνθη 
καί τοπεϊα τής κ. Devolve Carriere' σκιαγραφίαι και 
δοκίμια τής Δος Alix d’ Anelhan καί σειρά ίχνογρα-■ 
φιών καί κρητιδογραφιών ιής Δος Breslau, πλήρης 
ζωής, πλεϊοται δέ αλλαι, έπίσης ισχυρόν ταλάντου έλ- 
λειπον, οίαι ή Miss Cassatt, ή Δίς Dufau, αί κ. κ. 
Ory-Robin, Nanny Adam τοπειογράφος, Duhem, 
Paul-Rosserl, αί Δες Bermond, Delasalle, Miss Gar
diner, Madeleine Teroanne καί έκ τών γλυπτριών αί 
δεσποινίδες Claudel καί [oupelet.

ΝιΟΒΗ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΖΗ
[ 'Ανέκδοτοι γνώμαι έκ τον 

σημειωματάριου τοϋ μεγά
λου καλλιτέχνου].

’Ελεύθερος δέν είναι έκεϊνος, ό όποιος νομί
ζει έαντόν έλεύθερον, άλλ’ έκεϊνος, τοϋ όποίου 
Λ. έλευθερία έχει ώς θεμέλιον τήν άρετήν.

Ή μελαγχολία εϊνε ή κρίσις της όδύνης, είνε 
ό ψυχικός πυρετός, διά τοϋ όποίου φερόμεθα η 
πρός τήν έπούλωσιν τών πληγών μας, ή πρός 
τόν θάνατον. ;

'Η άγάπη εϊναι αύρα έρχομένη άπό τόν Πα
ράδεισον. 'Η άλτιθής άγάπη εϊναι άγνή ώς ή 
αύγή καί σιωπηλή ώς ό τάφος.

ταύ- 
Άλλ’ 

άφορμ
πρω-

ΠΡΟΟΔΟΧ τών εικαστι
κών τεχνών^έν Έλλάδι 
κυρίως έπετελέσθη κατά 
τήν τελευταίαν 
την εικοσαετίαν, 
ή πρόοδος αϋτη 
τήν ζωγραφικήν 
τίστως, διότι ή γλυπτι
κή περιορίζεται άκόμη 
είς τά ολίγα κλασικής 

έμπνεύσεως έργα παλαιών έργατών τής σμίλης, 
έσχάτως δέ μόλις πνοαί νέας άντιλήψεως έ
πνευσαν καί πάρ’ ήμΐν, κομιζόμεναι άπό τολ
μηρούς τής τέχνης μεγαλοϊδεάτας. ’Αλλ’ δ,τι 
εϊνε άγνωστον έτι καί άνεκμετάλλευτον εϊνε ή 
Διακοσμητική τέχνη, ήτις σήμερον έν Εί'ρώπη 

rxoAirTiivtoa εικων
Εις τήν φλωρεντίαν άνεκαλύφθη είκών >, αποδιδόμενη είς τδν Σεβαστιανό ντελ Πιάμπο. 

Ό νέος, έφ’ ού θτηρίξεται ή γΰνή·, είνε πιθανώτατα ό Ραφαήλ.

φιλοτεχνεί Αριστουργήματα. 'Η ζωγραφική και 
ή γλυπτική έμπνέονται άπό τήν ιδέαν ή δια- 
κοσμητική είνε ή έφαρμογή άμφοτέρων έν τφ 
καθ’ ήμέραν βίω, δν σκοπεί νά έξωραίσμ. ’Αλλά 
διά τοΰτο δέν εϊνε όλιγώτερον έπίπονος,οϋτε εύ- 
? ερής ή έκμάθηάις αύτής,καθότι ή διακοσμητική 
Απαιτεί γνώσεις ζωγραφικής καί γλυπτικής, 
πρός τούτοις δέ χημείας, βοτανικής, όρυκτο- 
λογίας, φυσικής καί Αρχιτεκτονικής. Πρέπει, 
νά γείνμ τίς κάτοχος τής ύλης και τών νόμων 
αύτής, διά νά δυνηθμ νά έφαρμόσμ τήν τέχνην 
έν τμ βιομηχανία.

’Εν Έλλάδι άτυχώς ούδεμία γίνεται σπουδή, 
διότι έν τμ καλλιτεχνικμ σχολμ τοΰ Πολυτε
χνείου τμήμα .Διακοόμητικής δέν ύπάρχει" 
άλλά πώς νά ύπάρχμ άφοΰ ούτε καθηγηταί ει
δικοί ύπάρχουν, ούτε πα ρέστη Ανάγκη είς τόν 
κοινωνικόν βίον έξωτερικεύόεως τοϋ ώραίου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Kai δμως ft. 'Ελλάς υπήρξε κοιτίς τής Διακο- 
σμητικης τέχνης. Οί αρχαίοι κεραμουργοί καί. 
κοροπλάσται άπήλαυον των μεγαλειτέρων τι
μών. Ό Όμηρος δέν έδίότασε νά ύμνήόμ τά 
κεραμεΐα της Σάμου, είς δέ τήν Ίουδαίαν οί 
άγγειοπλάόται διμτώντο έν τοϊς Ανοκτόοοις. 
Οί πρόγονοί μας Ανήγειραν Ανδριάντας καί έ
κοψαν τιμιιτικά μετάλλια διά τον έφευρέτην 
τοΰ τροχού τοΰ κεραμουργοϋ Θαλήν τόν Μι- 
λήσιον, τόν Χαιρέότρατον καί τόσους άλλους, 
είς τούς όποιους ό Φειδίας, ό Μύρρων, ό Πολύ
κλειτος έπρομήθευον τά σχέδια τών κυπέλλων 
καί τών αγγείων.

Άλ’ Απαιτείται Ιδιαιτέρα καί συστηματική 
μελέτη τού καλλιτέχνου διά τήν όύνθεόιν καί 
δημιουργίαν έν τμ διακοσμητικμ τέχνη. Είς την 
’Ιταλίαν. Από της: έποχής τοΰ Νουμα τοΰ Πομ- 
πηλίου, πρώτου συστήσαντος έν Ρώμμ σχολήν 
κεραμεικίΐς μεγάλως άκμάσαόα,ν, καί είς τήν 
’Αραβίαν, ένθα τό πρώτον έκαλλιτέχνήσαν τήν 
πορσελάνην, έξ ης ό διάσημος cle Palissy μετά 
πειράματα μιας ολοκλήρου δεκαπενταετίας έ- 
φεϋρετό όμάλτον,ή διακοόμητικΐι έθριάμβευόεν. 
Έκτοτε σοφοί διάσημοι Αφιέρωσαν τήν ζωήν 
των είς τήν τελειοποίηόιν τής ώραίας αύτής 
καί χρησιμωτάτης τέχνης.

’Εν Έλλάδι είμεθα διακοόμητικώς Αμόρφωτοι 
Ακόμη, καίτοι Από τούς ίδικούς μας ρυθμούς 
άρύονται έμπνεύσεις τά εύρωπαϊκά έθνη;’Ενόσω 
οί νεότεροι Έλληνες τρώγουν είς πινάκια ’Α
ναγεννήσεως, πίνουν είς κύπελλα Σινικά, κά- 
θηνται είς καθίσματα Γοτθικά, καπνίζουν πί
παν art nouveau, κρατούν σημειώσεις είς ση- 
.μειωματάρια Γερμανικά, θαυμάζουν τά άνθη 
των έντός δοχείων Σαξωνικών καί δέχονται είς 
αίθούόας Louis XV καί περιστοιχίζονται Από τό 
τραγελαφικόν καί ξενότροπον αύτό καί δυσαρ
μονικόν περιβάλλον, δέν δύνανται ούτε Ατομι
κότητα νά Αποκτήσουν, ούτε καθαρόν έθνικόν 
χαρακτήρα νά έχμ ό βίος των, ή σκέψης των, 
ή Αγωγή των. Όλα τά Αντικείμενα, τά σκεύη, 
τά κοσμήματα, τά περιότοιχίζοντα τό ίίτομον έ- 
πιδρώόι καί έπί τοΰ χαρακτήρας αύτοϋ. Εινε 
τοϋτο Αναμφίρηστος ψυχολογική Αλήθεια.

’Εάν Ανοιχθμ ό δρόμος τής Διακοόμητικής 
τέχνης, ό τοπικισμός θ’ άνθισα καί αΐ ποικίλαι 
έκφάνόεις τής τέχνης έν τιί βιοτεχνίμ καί βιο
μηχανία θά γίνουν πλουτοπαραγωγικαί ,δυνά-, 
μεις διά τό»έθνος ήμών. Δέν εινε τάχα δυνατόν 
νά έχωμεν σχολάς κεραμουργικής έν Αίγίνμ, 
,Χαλκίδι καί Αλλαχού ; Έννοοϋμεν νά προόκολ- 
λώμεθα, ώς όστρακά, είς τάς ξένας έμπνεύσεις, 
αί όποϊαι εινε Απομιμήσεις Αρχαίας ελληνικής 
καί Βυζαντινής τεχνοτροπίας. Ή καλλιέργεια 
τής Διακοόμητικής είς. τήν Ελλάδα θά Αποδώ
σει γενναιοτέρους καρπούς. Ό κουρασμένος Ευ
ρωπαίος τεχνίτης δέν κέκτηται πλουσιωτέραν 
είς παραγωγήν καί εύγενεότέραν είς σύνθεόιν 
φαντασίαν άπό τόν Έλληνα έργάτην, όάτις,καί 
έκ λόγων Κληρονομικότητας καί ώς νέος βλα
στός Ακμαίας γενεάς, κέκτηται μείζονα άντί- 
ληάιν καί φιλοτιμίαν·.Τά ποικίλματα τών έλλη- 
νίδων χωρικών καίτοι στερούνται αύται μορφώ- 
σεως, καί τεχνικών μέσων, προκαλοΰσι πολλά- 
κις τόν θαυμασμόν τών ξένων περιηγητών. 
’Εάν έγίνετο μία συστηματική διδασκαλία καί 
έφωδιάζοντο αύται μέ τάς στοιχειώδεις γνώσεις 
τής συνθέσεως τί ήδύνατο νά δημιουργήσουν 

είς κεντήματα καί τρίχαπτα!'Η Γαλλία ολόκληρα 
εκατομμύρια εισπράττει έξ αύτών κατ’ έτος έν 
λυσσαλέοι συναγωνισμό πρός τήν Γερμανίαν, 
Αλλ’ ένθαρρύνει τήν βιοτεχνίαν ταύτιιν διά βρα
βείων καί χρηματικών Αμοιβών.

'Η έπί σμάλτου εργασία, άλλη πλουτοπαρα- 
γωγός πηγή. 'Η κατεργασία αϋτη είς χεΐρας 
επιδέξιους διαιωνίζει τήν τέχνην, έχομεν δέ έν 
τώ έθνικώ ήμών βίφ τών Βυζαντινών χρόνων 
θαυμάσια καλλιτεχνήματα, ών δείγμα κατέχει 
τό Μουόεϊον τού Λούβρου—είκοόιτέσόαρας πλά
κας διακοόμούσας θήκην Ευαγγελίου, έποχής 
XI- αίώνος.

’Αλλά καί ή κατεργασία τού δέρματος, τοΰ 
κέρατος, τής ύάλου, της ταρταρούγας Αδύνατο 
νά δώσμ κομψοτεχνήματα έξοχα, ώς καί έν γέ- 
νει ή κατεργασία, πλαόις καί όφυρηλάτηόις 
τών μετάλλων, μέ τάς ποικίλας έφαρμογάς αύ
τών έν τμ βιομηχανικοί χρήόει. Πέρυόιν έθαυ- 
μάσθησαν έν τμ έκθέόει τών Παριόίων τά ω
ραιότατα κοσμήματα τής-δ. Bronde,x&v κυριών 
Flabant, Perrol,xa σχέδια τού ποικιλτικού δι’ οί- 
κοδομάς χάρτου τής δ. Herbin. Ό V. Prouve, 
καλλιτέχνης ύπερόχου ιδιοφυίας, αδιαφορών 
διά τό είδος τής ύλης καί ένδιαφερόμενος μό
νον διά τήν πρόοδον τής τέχνης, έτελειοποίηόε 
τήν διακόσμησιν της βιβλιοδετικής, έργαζόμε- 
μενος έπί δερμάτων καί μετάλλων, καί διενθύ- 
νων άμα τιίν περίφημον σχολήν τής Νανόΰ.

Είς τοιοΰτον εύρύ ότάδιον τέχνης, όπερ προ- 
ώρι’όται νά έξευγενίόμ τήν κοινωνικήν ζωήν, 
ή 'Ελλάς οπισθοδρομεί. Εύρέθη έν τούτοις όη- 
μαιοφόφος, ποθών νά είόαγάγμ τήν σπουδήν τής 
Διακοόμητικής καί έν Έλλάδι καί παρακολου- 
θήόας λίαν έπιμελώς είς είδικάς σχολάς τής 
Εύρώπης τά Απαιτούμενα θεωρητικά μαθήματα. 
'Ο σημαιοφόρος αύτός προήλθεν έκ τοΰ.γυναι
κείου φύλου, ώς δλαι αί μέχρι τοϋδε γενόμεναι 
παρ’ ήμϊν άπόπειραι καλλιτεχνικής έργαΟίάς έν 
τζί βιοτεχνία, οφείλονται είς κυρίας τής άνωτέ- 
ρ.ας τάξεως καί είς έργάτιδας. Ή σημαιοφόρος 
αϋτη εινε ή κυρία Ελένη Γεωργαντμ, ήτις μέ 
ζήλον πολλά άποσχόμενον άφωόιώθη είς τήν 
σπουδήν τής Διακοόμητικής, έχουσα πολύτιμα 
πρός τοϋτο εφόδια μορφώσεώς καλλιτεχνικής. 
Ό πόθος της εινε ν’ άνοίξμ είς τόν εργάτην 
τάς πύλας τής τέχνης,ίνα έκεϊθεν ούτος άντλή- 
<5 η βοηθήματα καί φώς πρός εύδόκιμον καί με
θοδικήν εφαρμογήν της τέχνης έν τώ έργω αύ
τοϋ. Οΰτω δέ θά κατορθωθεί νά δημιουργηθμ 
έθνική διακοσμητική. τέχνη καί νά . σημειωθεί 
έποχή είς τήν έξέλιξιν αύτής, ίκανή νά προ- 
καλέόμ τήν έκτίμηόιν παντός φιλοτέχνου. Άλλ’ 
ό πόθος αύτός τής εύγενούς καλλιτέχνιδος, πό
θος κατ’ εξοχήν πατριωτικός, δέον νά ένιόχυ- 
θμ, όπως τελεόφορήσμ. Τό Κράτος τό όποιον 
συνήθως μυωπάζει πρός παν δ,τι δέν συνδέε
ται μέ τήν μικροπολιτικήν, πρέπει νά παρά- 
σχμ τά υλικά μέσα όπως Αναπτυχθμ καί παρ’ 
ήμϊν τέχνη, ή όποια κατ’ εξοχήν θά παράόχχι 
είς αύτό" τοϋτο τό Κράτος τίτλους τιμής. 'Η 
κυρία Γεωργαντή εινε ή .μόνη Uavft, ίίτις Ασφα
λώς θά δικαιώσμ τάς προσδοκίας εκείνων, οίτι- 
νες είλικρινώς Αγαπούν τήν πρόοδον τής 
Ελληνικής τέχνης.

ΔΑΦΝΙΣ

ΠΟΙΚΙΛΗ Σ Ε Λ I Σ
ειχον έξέλθει αί θειότεραι μελφδίαΐ' διότι άνήκεν είς 
τόν Γαϊτάνον Δονιζέττι
—Σύλλογος ε-ύθύ^ιων.

Πρόσωπα πλήρη αγαθών προθέσεων, θέλοντα νά 
διαδώσωσι τήν αισιοδοξίαν καί νά καταπολεμήσωαι 
τήν δυσθυμίαν, ίδρυσαν · είς τήν Νέαν ‘Υόρκην 
Σύλλογον> τόν όποιον ώνόμασαν «Μειδίαμα)), Πάντες 
δσοι επιθυμούν νά. γίνουν μέλη τού Συλλόγου νποχρε- 
αΰντάι να δώσωΟιν τόν εξής δρκον ;

«'Υποχρεούμαι νά πράττω παν τό επ' έμοί δπως 
βελτιώσω τάς κοινωνικός καί οικονομικός σχέσεις τής 
σημερινής έποχής. ' Υποχρεούμαι έπίσης νά μειδιώ καί 
νά κάμνω νά μειδιούν καί οι 'άλλοι καί δχι μόνον νά 
βλέπω τά πράγματα άπό τήν καλλιτέραν των δφιν, 
άλλά καί νά επωφελούμαι αύτών,δπως δύναμαι κάλλων».

— Πίθηκο* ζωγράφοι*
Εις τό Ζφολογικόν Μουσεϊον τών Παρισίων ύπαρ

χε-. καί τμήμα -ψυχολογίας τών ζώων, 'Ο διευθυντής 
δέ τού τμήματος αυτού άνεκάλυψευ, δτι οί πίθηκοι έ
χουν κλίσιν είς τήν ζωγραφικήν.

'Έθεσε προ ήμερων είς τήν διάθεσίν των πινέλλα, 
χρώματα καί τά λοιπά αναγκαία διά νά ζωγραφηθή 
εις πίναξ καί παρετήρησεν, δει οί πίθηκοι είχαν σύρει 
επάνω είς τά τελλάρα των μερικός γραμμάς, at όποϊαι 
έφαινοντο ασαφείς έκ πρώτης οψεως, εάν δμως έπρό- 
σεχε κανείς ολίγον, θά διέκρινεν δει αί γραμμαί έκεΐναι 
άτελώς παρίστανον τετράχειρα. Τώρα δέν μένει ή 
ν9 ανοίξουν καί οί πίθηκοι σ α λ ό ν.
— *Ο θάνατος τού Χάϊνε.

Τά «Πολιτικά καί φιλολογικά Χρονικά)) έδημοσίευσαν- 
μερικάς άγνωστους λεπτομερείας περί τής ζωής τού με- 
γάλου ποιητον Χάϊνε, ιδία περί τών τελευταίων η
μερών τοΰ βίου του. Εινε γνωστόν^ δτι ό Χάϊνε άπέθα* 
νεν είς τό Παρίσι κατόπιν όδυνηρας ασθένειας. *0 Ια
τρός* ό όποιος τόν έπεσκέπτετο τόν ηρώτησε μίαν ημέ
ραν εάν ήτο εις θέοιν νά σφυρίξη,

^—*Όχι δυστυχώς—άπήντησεν ό Χάϊνε'—δέν μπορώ 
νά σφυρίξω ούτε άν ϊδω παριοτανομένην μίαν κωμφδίαν 
τού Σκρίμπ,

Μίαν ημέραν παρήγγειλε καί τόν μετέφεραν έπί μιας, 
πολυθρόνας είς τήν μεγάλην αίθουσαν τού Λούβρου καί 
εμεινεν έκεϊ έπί πολύ άτοθαυμάζων τήν 9Αφροδίτην 
τής Μήλου. ° Οταν έπέοτρεψεν άπό τό Μουσεϊον, ελε- 
γεν εις τούς φίλους τον

_ ”Ηθελα νά εμενα και ν' άπέθνησκα έκεϊ πλησίον 
εις τήν 9Αφροδίτην, Ηθελα νά εσβυναν τά μάτια μου 
προσηλωμένα επάνω είς τό άγαλμα αύτό. Θά ήτο ένας 
θάνατος ιδεώδης είδωλολατρικός, μου φαίνεται δμως 
δτι τόν ήξιζα.

'Ολίγον πριν άποθάνη ό ποιητής, ηρώτησε τόν ια
τρόν του εάν έπλησίαζεν ή στιγμή τοΰ θανάτου του. 'Ο 
ιατρός, ό όποιος τού ειχεν ύποσχεθή δτι θά τού έλεγε 
τήν αλήθειαντού άπήντησεν δτι δλίγην ώραν μόνον θά 
έπέζη ακόμη και τόν ήρώτησεν εάν είχε καμμία^ παραγ^ 
γελίαν νά. τού άφήση. ’ : ' f

—'Όχι—άπήντησεν ό Χάϊνε'—εινε'περιττόν “νά έξυ· 
πνήσης τήν γυναίκα μου, πού κοιμάται,Δώσε μου μόνον, 
σέ παρακαλώ, έκεϊνα τά άνθη άπό 'τό τραπέζι,

'Έλαβε τά άνθη και τά έκράτησε μέχρι τελευταίας 
στιγμής. Άπέθ'ανεν άτενίζων αυτά καί ψυθϊρίζων: 

-—'Άνθη 1 άνθη ! Πόσον εινε ωραία ή φύσις, 
Αύται ήσαν αί τελευταϊαι λέξεις τοΰ μεγάλου ποιητον^

V.WVVYYY

Εφημερίδες καί δημοσιογράφο*.
Ή Ευρώπη έχει έν δλφ 20,000 περιοδικών και 

εφημερίδων κατανεμομένων ώ; ακολούθως.*
*Η Γερμανία έχει 5,500 φύλλα, ών τά 800 ημερή

σια, ή 'Αγγλία 3,000, ών τά 509 ημερήσια, ή Γαλλία 
2.819, ή Ιταλία 1,400, ή * Ελβετία 450, ή Ιαπωνία 
καί αί Ίνδίαι έχουσι 1000 φύλλα, ή 'Αμερική 12,500 
ή 'Αφρική 200, έξ ών τά 30 εν Αιγύπτφ.

Έκ τών ανωτέρω εμγαίνεται οτι ή πρώτη έφ μερι- 
δοφάγος χώρα εινε ή 'Αμερική, και τελευταία ή 
Αφρική.'Αλλά πόσοι δημοσιογράφοι εργάζονται είς δλα αυτά 
τά φύλλα,*Κατά μέσον δρον τηρούμενων τών μεταξύ τών δια
φόρων φύλλων αναλογιών πέντε συντάκται εργάζονται 
έν έκάστω φύλλφ. Ούιως εχομεν'27,500 δημοσιογρά
φους έν Γερμανία, 15,000 έν Άγγ'λίφ, 14,095 έν Γαλ- 
λία, 7,000 εν Ίταλίρ, 22,50 εν 'Ελβετία, 5,000 εν 
Ιαπωνία καί εν Ίνδ.αις, 150 έν Αιγύττφ, 850 εν τη 
λοιπή Άφ&ικη και 62,500 εν 9Αμερική |

'Ώστε ύπάρχουσιν έν τφ Κόσμερ 33,700 εφημερίδες 
καί 127,345 δημοσιογράφοι.
—Κεκρνμαένα Ηεγαλοφνΐα.

Προ ενός έτους άπέώανεν εις Σανταρκάντζελο τής 
'Ιταλίας ό μουσικοδιδάσκαλος Σερπιέρι, ό όποιος έ&ε 
ωρεΐτο παρ9 όλων εις άπλόις μαέστρος. Τελευταίως 
δμως άνευρέΦησαν μεταξύ τών χειρογράφων τού Σερ- 
πιέρι καί μερικαί συνδέσεις του, αί όποϊαι έκρί&ησαν ώς 
πρώτης τάξεως καί αι όποϊαι κατατάσσουν τόν μέχρι 
τού δανάτου του άσήμως ξήσαντα μουσικοδιδάσκαλον 
μεταξύ τών μεγαλειτέρων ουνδετών τής 'Ιταλίας. CO 
Σερπιέρι εσπούδασεν είς τήν δημοσίαν Μουσικήν Σχολήν 
τής Βολώνιας. Κατά τό 1872 έπρόκειτο να παραστα&ή 
είς τό Φέατρον τή. Σκάλας τού Μιλάνου εν μελόδραμα 
τού Σερπιέρι, ή <.ιΣλαύα·»' δέν παρεστάδη δμως, διότι 
ό συνθέτης ήσΰ'ένησε βαρέως καί διεκό ιησαν al δοκι- 
μαί, εληξε δέ ή θεατρική περίοδος. Άτέσυρε τότε τό 
μελόδραμά του καί αποσύρσεις είς τό Σπιναλμπέττο,δπου 
είχε μίαν επαυλιν, εξησε ζωήν μονήρη, καταγινόμενος 
εις τό νά συνθέτη διαφόρους μουσικάς συμφωνίας. ‘Από 
τά έργα του δμως αυτά ελάχιστα—καί δχι τά καλλίτερα 
■—ήλίλον είς φώς έφ' δσον εζη,διότι ό Σερπιέρι τάς κα
λάς του συνδέσεις ήδελε νά τάς φυλάττη—Μμιζε κα
νείς—-διά τόν εαυτόν του καί. τάς εκρυπτεν εις τά βάδη 
τών συρταρίων του.
—Τό κρανίον ΐοΐί Αονίζέττι.

*0 Λουδοβίκος "Ιζεγκαρ άφηγέϊται είς εν ιταλικόν, 
περιοδικόν^ πώς εύρε τό κρανίον τού Δονιξέττι είς τό 
κατάστημα ενός μικροπωλητού, είς τό Πέργαμον.

Κατά τό 1866 ο 'Ίξεγκαρ εύρίσκετο εις τό Πέργαμον 
μαζή με τους Γαριβαλδινούς. Μίαν ημέραν εισήλ&εν 
είς εν μικρόν παντοπωλειον καί παρετήρησεν δτι ό παν
τοπώλης! ειχεν επάνω είς τόν πάγκον τού εν κρανίον, 

. τό όποιον -έχρησιμοποιεί «ώς μπεζσκτάν», ρίπτων εντός 
αυτού τά κερμάτια,τά όποια τού άφηναν οί πελάται του. 
' 9Ηρώτησε τότε τόν παντοπώλην πού εύρε τό κρανίον
εκείνο καί ό παντοπώλης άπήντησεν δτι ιό' ειχεν άγο* 
ράσει άπό τό Ά»ατομεϊον. ‘Ο 'Ίξεγκαρ, περίεργος νά 
μά&η είς τι είδους άνθρωπον ανήκε τό κρανίον εκείνο, 
τό όπόϊόν δ παντοπώλης έχρησιμοποίει κατά τοιοΰτον 
πρωτότυπον τρόπον, έξήτασεν είς τό Άνατομειον και 
έπληροψορή&η δτι άπό τό κρανίον εκείνο, ?ό όποιον 
επληροΰτο καθημερινώς μέ ευτελή χάλκινα κερμάτια,
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Ε. Ίωαννίδου Σ«ονδϊι

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Α τρία φιλιά »ή 
μάλλονιθ3,διότι 
τόσα περίπου 
δίδει ένας κομ
ψός άνθυπολο- 
χαγός είς τά 
μάγουλα ,τά μά
τια, τούς τρά
χηλους, τάμάλ- 
λιά δύο φιλενά
δων — τραγική 

σονάτα (διατί τραγική τάχα καί διατί σονάτα) 
κάτά μίμησιν τοϋ Μανδές, δστις ώνόμάσε τρα
γικήν παράταν την «Γυναίκα τοϋ Παλιάτσου». 
Συγγραφεύς ό κ. Κ. ΧρηΟτομανος.

Α'.’ πραξις—- Preludio, ϊι δπως θά έλεγε ό 
Μανώλάκης ό Κακομοίρης της Όντέσσας, πρω- 
τοβάρεμα : Φλυαρία χαριτωμένη δύο μαθη
τριών παρθεναγωγείου, της Δώρας καί της 
Διάνας, είς τάς οποίας άρέσουν περισσότερον 
άπό τούς κανόνας της γραμματικής καί τάς 
άριθμητικάς έξισώσεις, τά δένδρα τοΰ κήπου 
καί τά μουστάκια ένδς έλλοχεύοντος έκεϊ εύέλ- 
πιδος. Έμφάνιόις τοϋ εύέλπιδος, πρός δν όυμ- 
παθόΰν έξ ίσου αί εύκνήμιδες συμμαθήτριαι. 
Φιλιά είς τήν Δώραν, ένώ ή Διάνα πολύ ύπο- 
μονητική, παράμερα, παρακολουθεί τά χείλη 
τοϋ εΰτυχοΰς έραΰτοϋ.

Β' Πραξις.— Andante. Είς τό μεταξύ τής πρώ
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της πράξεως καί τής δευτέρας διάστημα 
ό εϋελπις έγινεν άξιωματικός καί ή Δώρα 
σύζυγός του. Τά κοριτσάκια τοϋ παρθενα
γωγείου έφόρεσαν μαζϋ μέ τά μακρυά φο
ρέματα Καί πόθους άσβεστους. Άλλά έκδηλοϋν- 
ται τόσον ήρεμα, τόσον εύγενικά !... Μή στάξμ 
καί μή βρέξμ... Ή Δώρα είς τό ταξεϊδι τοΰ 
γάμου έκρύωσε καί έγινεν φθισική. Δέν λησμο
νεί δμως καί τήν φιλίαν καί προσποιείται δτι 
δέν εννοεί, δτι ό Φαίδων, ό σύζυγός της, άγαπα 
τήν φίλην της. Καί έκεϊνος προβαίνει είς με
λοδραματικός χειρονομίας πρός, τήν Διάναν, ή 
οποία χωρίς καμμίαν τύψιν συνειδήσεως τάς 
δέχεται.

Γ'. πραξις.—Finale. Ή φθισική Δώρα βήχει, 
.βήχει, βήχει. ’Εννοεί πλέον δτι ό Φαίδων άγαπα 
τήν Διάναν καί ή Διάνα τόν Φαίδη (Φαίδη τόν 
θέλει ό κ. Χρηάτομανος) καί μολονότι τό τέλος 
τοΰ ειδυλλίου εΐχεν άναλάδμ ή βροτολοιγός Ασ
θένεια (ό ίατρός βέβαιοι δτι εΐνε έτοιμοθάνατος 
ή άσθενής) βιάζεται ή Δώρα νά διευκολύν.ι τούς 
άνοόίους (άνόσιοι δσφ ποιητικά καί άν θέλει 
νά τούς παραότήόμ ό συγγραφεύς) έρωτας των 
καί αύτοκτονεϊ. Ένας πυροβολισμός—ό όποιος 
μπορούσε νά μείνμ άποκλειστικόν προνόμιον 
τών «Ληστών τοΰ Δήλεσι»—έτάραξε ώς παρα
τονία τό ρωμαντικόν μυθιστόρημα τοΰ κ. Χρη- 
στομάνου. Διότι περί μυθιστορήματος πρόκει
ται, άφοϋ τά «τρία φιλιά» ούτε σκιάν δραματι
κής πλοκής δέν έχουν. Αύτό τό έννόησεν καί ό 
συγγραφεύς καί άπέφυγε νά δώάμ είς τό έργον 
του τόν τίτλον δραμα,βαπτίσας αύτό σονάταν.

,Η γ' πραξις ύπενθύμίζει πολύ τήν .«Κυρίαν 
μέ τάς Καμελίας». Δέν λείπει ούτε ό βήχας, 
ούτε ό ίατρός, ούτε τά άνθη, ούτε οί μελλό
νυμφοι. Τό βραδύ ξέσχιδμα τοϋ στήθους τής 
Δώρας προύκάλεσε τά δάκρυα τών ύστέρικών. 
Άλλ’ ή συγκίνηόις δέν έπέρχεται έκ δραματι
κής άλληλοϋχίας τών γεγονότων, ή έκ βιαίου 
αισθήματος ή έκ μοιραίας καταστροφής, άλλά 
έκδιάζεται ύπδ παθολογικής έκδηλώσεως.

Τό έργον πράγματι φαίνεται δτι έγράφη διά 
τήν δ. Κοτοπούλη, διότι μόνον αυτής τό μέρος 
έχει χαρακτηριδθμ.άν καί θά έπαιζεν αύτό φυ- 
σικώτερα ή Κυβέλη, ή πλασμένη διά τοιούτους 
άφελεϊς ρόλους.

Ή Διάνα παρουσιάσθη ύπό τοϋ συγγραφέως 
ώς έν άψυχον πλάσμα, χωρίς σαφή έκδήλωσιν 
χαρακτήρος. ’Ηθική εΐνε ή άνήθικος ; έξυπνη ή 
βλάξ ; ’Ερωτευμένη η άναίσθητος; Τό μόνον 
ποϋ κάμνει εΐνε νά τραπμ . είς άτακτον φυγήν 
άμα τώ πυροβολιόμω. Ό ηρως, ένας, τύπος 
θυληπρεπής, δστις άγαπα καί τάς δύο μέ τήν 
αύτήν άσυνειδησίαν. "Ομοιος γυναικώδης τύπος 
άνδρός ύπάρχει καί είς τήν «Κερένίαν Κοΰκλαν». 
Ό άνθρωπος αύτός άρκεϊται νά δείξμ τήν συζυ
γικήν άγάπην μεταβαλλόμενος είς άλογον, καί 
περιφερών τήν σύζυγον έπι τής ράχεώς του.

Πρώτην φοράν είδα έπι σκηνής τήν γυμνήν 
άνηθικότητα, σκεπασμένην εντελώς άπό τά 
τρίχαπτα τής ήθικής,—μέ ωραίους διαλόγους. 
Καί αύτό εΐνε ίσως ή μόνη επιτυχία τοϋ συγ
γραφέως.

’Επειδή τά τρία φιλιά ό πολύς κόσμος δέν 
κατώρθωόε νά τά ξεχωρίσμ άπό τά έπανειλημ- 
μένα πλαταγίσματα τών χειλέων, καλόν εΐνε νά 
διευκρινισθοΰν.. Τό 1ον είς τήν α'. πραξιν τό 
στέλλει ή Διάνα πρός τόν Φαίδωνα κρυφά. Τό 
2ον τό δίδει ό Φαίδων είς τήν Διάναν τή άπαί- 
τήσει τής Δώρας μή υποπτευόμενης τόν έρωτά 
των καί τό δον δίδει πάλιν ό Φαίδων πρός τήν 
Διάναν πάλιν τμ άπαιτήσει τής Δώρας, ποθού- 
σης νά έπιταθμ οϋτω ό πόνος της.

Ή δεσπ. Κοτοπούλη είτε διότι έπηρεάσθη 
άπό τόν μέχρι σχολαστικότητας έλεγχον τοΰ 
συγγραφέως, είτε διότι έφοβεΐτο έκ λεπτότητας 
μή δώσμ τόνον είς άτονον έργον, έπαιξεν άνευ 
αύτενεργείας, κινούμενη ώς Χρηότομάνειον 
νευρόόπαστον.

Ή τραγική σονάτα είχε καί τραγικοκωμικήν 
συνέχειαν είς τάς στάλας τών εφημερίδων. Ό 
συγγραφεύς έξετράπη είς φιλολογικός βιαιοπρα
γίας κατά τών κριτικών του καί συνεπλήρωΟε 
τήν τραγικότητα μία άπρόοπτος δσον καί άγρια 
άποκάλυψις τοϋ κ., Ροδοκακάνη, ίσχυριζομένου 
δτι ό κ. Χρηάτομανος έλεηλάτηδε έν άνέκδοτον 
έργον του, τό «Βυόδινί τριαντάφυλλο». Ή ύπό- 
θεσις παρεπέμφθη είς τδν ... Είρηνοδίκην τής 
Βορείου πλευράς Αθηνών.

Ή «Άνταρ» τών κ. κ. Βρατόάνου καί Ζιίνω- 
νος δέν έχει άξιώόεις μεγάλας. Έϊνε μία έξέλι- 
ξις άσθενής άλλ’ άκριβής οικογενειακών έπεισο- 
δί<ον, τά όποϊα, χωρίς τραγικότητα, δεικνύουν 
έλαττώματά τινα τής συγχρόνου κοινωνικής 
ζωής. Ό διάλογος έχει τόσην φυσικότητα, ώστε 
νά περικαλύπτμ τήν άτεχνίαν τής πλοκής.

Τό «Κόκκινο πουκάμισο» τοϋ κ. Μελά κλείει 
τήν έφετεινήν θεατρικήν περίοδον, ήτις ύπέσιη 
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πρόωρον μαρασμόν ώς έκ τής πρωίμου συγκεν- 
τρώσεως τών φθινοπωρινών συννέφων. Ό συγ
γραφεύς εινε είς τό έργον αύτό ρεαλιστής. Ό 
Σταύρος ύπανδρεύθη τήν Τριανταφυλλιάν, άπι- 
Οτήσας πρός τήν πρώτην μνηστήν του. Μαν
θάνει δτι ή γυναϊκά του τόν προδίδει. Κατόπιν 
βιαίας σκηνής, ή Τριανταφυλλιά ομολογεί τήν 
άπιστίαν της, είς ήν προέβη έλκυσθεϊσα άπό τό 
κόκκινο ύποκάμιόον τοΰ έραστοΰ της. Άγαπα 
έν τούτοις ό Σταύρος τήν γυναϊκά του, άλλά 
δέν έννοεϊ καί νά άφήσμ άνεκδίκητον τήν τιμήν 
του.

Είς τήν β' πραξιν είς μίαν ταβέρναν ό Σταύ
ρος φονεύει τόν έρ.αδτήν καί πληγώνεται αύ
τός. Χάρις είς τό φονικόν αΐμα βάφεται καί τό 
ίδικόν του ύποκάμιΟον κόκκινον. Είς τήν γ' 
πραξιν είς τήν κρεβατοκάμαραν τής Τριαντα
φυλλιάς κοιμωμένης,εισέρχεται ό Σταύρος δστις 
τή άναγγέλλει τον φόνον. ’Εκείνη θέλει νά τόν 
άποκρύψμ. Άλλ’ έκεϊνος, γνωρίζων δτι εΐνε 
ετοιμοθάνατος, τήν καθησυχάζει, προσποιούμε
νος δτι έχει τακτοποιήσμ τά τής δραπετεύσεως.

Πριν άποθάνμ ό Σταύρος ζητεί νά φορέόμ τό 
στέφανον τοΰ γάμου. Ένυπνιάζεται τήν έγκα- 
ταλειφθεϊσαν μνηστήν του καί ένώ εισέρχεται 
είς τό δωμάτιον ή αύγή, ζητεί νά άπομακρύ- 
νουν τήν Τριανταφυλλιάν διά νά άποθάνμ μόνος.

Ή κυριαρχία τής μοίρας άπέναντι τοΰ άνι- 
σχύρου άνθρώπου, εΐνε ή δραματική θέσις τοϋ 
έργου. Ό συγγραφεύς άπέδειξε χαρίσματα,καί- 
τοι ή δραματική πλοκή εΐνε άπλή. 'Ολόκληρος 
λ. χ. ή β'. πραξις κατηναλώθη διά νά ήθογρα- 
φήσμ—άτελώς—έν καπηλεϊον, ένφ ή άλληλν- 
κτονία τών δύο άντιπάλων ήδύνατο νά γίνμ 
ύπ’ άλλας δραματικωτέρας περιστάσεις. Σώζει 
έν τούτοις τό έργον ό ζωηρός διάλογος.

Άπό τήν ύπόκριόιν δέν υποθέτω δτι θά εΐνε 
εύχαριότ.ημένος ό συγγραφεύς. Ή Κυβέλη νομί 
ζουσα δτι πρέπει νό μιμείται τό Κοριτσάκι διά 
νά έπιτυγχάνμ κατέστησε τάς δραματικωτέρας 
Οκηνάς, τοΰ έργου κωμικάς, μέ τό παιδαριω- 
δώς κλαυθμηρόν ύφος της.

Τό θέατρον τοΰ Συντάγματος είχε φαεινήν 
έμπνευόιν. Νά έλληνοποιήσμ τήν Γαλλικήν ο
περέταν καί άπεπειράθη μέ τήν «Μαμζέλ Νι- 
τούς.»Τό πείραμα έπέτυχε. Τό κοινόν έκθύμως 
ύπεδέχθη τήν καινοτομίαν, ήτις άφ’ ένός μέν 
θά μάς άπαλλάξμ άπό τάς έπιθεωρήσεις, άφ’ 
έτέρου δέ θά μορφώσμ μουσικώς τό κοινόν, 
χρηόιμοποιουμένων τόσων φωνητικών ταλάντων 
άτινα ελλείψει Έλλ. μελοδραματικού θιάσου 
μένουν ανεκμετάλλευτα. Ή «Μαμζέλ Νιτούς» 
παρεστάθη μέ πολλήν έπιτυχίαν, καίτόι άνα- 
βιβασθεϊσα ύπό θιάσου μή μελοδραματικού. 
"Ολοι οί ηθοποιοί έπαιξαν μέ χάριν καί μέ δρε- 
ξιν. Ή κ. Νίκα κατήγαγεν ένα μικρόν θρίαμ
βον. Έν γένει άπό τούς διερχομένους συνήθως 
έξ Αθηνών ναυαγιόμένους Γαλλικούς θιάσους', 
ή «Μαμζέλ Νιτούς» έπαίχθη πολύ καλλίτερα.

Ή επιτυχία τής όπερέττας—άτυχώς ένεφανί- 
Οθη είς τό τέλος τής περιόδου — εΐνε άσφαλές 
προμήνυμα δτι αϋτη θά κυριαρχήσει κατά τήν 
προσεχή θερινήν περίοδον. ’Ήρχισαν μάλιστα 
άπό τοϋδε αί μεταφράσεις τών λυμπρέττων.

ΔΑΦΝΙΣ
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-ί ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ r
'Απεβίωσεν εν Καιρφ ό λόγιος "Αραψ Κασιχ βέης, 

ονγγραφένς πολλών συγγραμμάτων εις την γαλλικήν και 
αραβικήν. *0 Κασικ βέης κατόπιν δίωρου διαλέξεως* 
ηχθη έν άποθεώσει επί τών }ειρών τον φρενιτιωδώς 
επευφημονντος ακροατηρίου μέχρι τής οΙκίας τον* κα$* 
οδόν δε άπεβίωσεν εκ τής συγκινήσεως,

★

*0 διάοημος 'Ελληνιστής Βλαϋδες άπέθανεν εν Δον- 
δίνφ.

★

Ή 'Ελληνική κοινότης Δράμας* εν Μακεδονίφ, πρω
τοβουλία τον "Ελληνος Μητροπολίτουf άπεφάσισεν δπως 
προβή δι'εράνων εις άνεγερσιν άνδριάντος εις τόν άπαγ- 
χονισ&έντα ύπό τών Τουρκικών αρχών εθνομάρτυρα 
οπλαρχηγόν Παναγιώταν,

■*
'Ως γνωστόν εν ετει 1912 θά λάβη χώραν εν Τόκιο 

Διεθνής Εκθεσις, Αι Ήνωμεναι Πολιτεϊαι ειρήφισαν 
πίστωσϊν 1*500*000 δολλαρίων δτά τήν συμμετοχήν 
αύτών εις τήν έν λόγφ έκθεσιν,

it
*0 Κάϊζερ ένέκρινε τό πρόπλασμα τού αγάλματος 

τοΰ Άχιλλέως, τό όποιον θά τοποθετηθή εις τό 'Αχίλ- 
λειον. 'Εν τφ προπλάσματι ό 'Αχιλλενς παρίσταττι 
κρατών δόρυ και ασπίδα.

*
Τό Μουσεϊον τής «.Καλλιτεχνίας τής Πόλεως τών 

Παρισίων» έπλουτίσθη άπό συλλογήν νεωτέρων τύπων 
(estampes), έν οϊς άναπαρίστανται οί κυριώτεροι τών 
συγχρόνων διδασκάλων και Ιδία, ό Charles Jacque, 
οΰτινος και ολόκληρον τό χαρακτικόν έργον έύτήσατο τό 
μουσείον χάρις εις τήν γενναιοδωρίαν τής κ. Chaplin· ό 
Fantin-Latour* αντιπροσωπευόμενος ύπό θαυμάσιων 
λιθογραφιών, ό Guerard* ό F. Bracquemond* ό Le- 
pere* ό Patricot κτλ. Τιμητική θέσις έδόθη ωσαύτως 
εις 100 χαλκογραφίας, έχούσας ταύτοχρόνως καλλιτε
χνικήν και υποδειγματικήν άξίαν*έν αϊς ό Βαρώνος Ge
rard* ό Tony και Alfred Johannot* ό Alfred de 
Vigny* ύπό Jean Gigouw ό Daumier* ύπό Feuehere' 
ό Isabey και Decamps, ύπό Gavurni· o Paul de 
Kock* ύπό C. Nanteuil και μία σειρά προσωπογρα
φιών κατά τήν τεχνοτροπίαν τοΰ Ingres·

*
Μετά τήν επισκευήν τών δαπέδων τού δευτέρου ορό

φου τοΰ έν Παρισίοις Μουσείου τοΰ Λούβρ* ήνεώγη- 
σαν έκ νέου αι πύλαι και τού ορόφου τούτου* έν ω 
έξετέθη ή συλλογή Thomy-Thiery κατά τρόπον άνα- 
δεικνύοντα τά άτοτελούντα αύτήν έργα. 'Ωσαύτως μία 
τών αίθουσών τού ίδιου ορόφου περιέλαβεν άποκλει- 
στικώς έργα τής πρώτης περιόδου τοΰ ΙΘ' αίώνος και 
τής ρομαντικής εποχής* ιδίρ. δέ τής μεγάλης σχολής 
τών τοπειογράφων τοΰ 1830, μεταξύ τών οποίων εξέχει 
θριαμβευτικώς ό Corot διά πλείστων έργων του έν οϊς 
και τά εσχάτως άποκτηθέντα ή ((.Σκοπιά τοΰ Douai* 
και ή ά Μαγδαληνή άναγινώσκουσα))' έτέρα δέ τις αί
θουσα τούς διδασκάλους τής δεντέρας Αυτοκρατορίας* 
έν οις έξέχει ό Carpeaux διά τριών αύτοΰ πινάκων 
άρτι έίσαχθέντων.

it
Συνήλθενέν Βερολίνφ τό διεθνές ουνέδριον τον τύπου· 

"Ελληνες αντιπρόσωποι παρέστησαν οι κ.κ. Κακλαμάνος, 
Χαλκοκονδύλης, Καραχάλιος και ό βαρώνος Τίσκα. 
Κατά πρότασιν ύποβληθείσαν ύπό τοΰ κ, Κακλαμάνου 

άπεφασίσθη δπως τό προσεχές ουνέδριον συγκροτηθή 
εις 'Αθήνας.

Εις τούς συνέδρους έγένοντ) θερμότατοι δεξιώσεις,
★

'Απέθανεν είς Μπίαριτξ ό μέγας βιολιστής και εμ
πνευσμένος συνθέτης Σαραξάτε.

'0 Σαραξάτε, οστις έθεωρεϊτο ώς ό μεγαλείτερος τών 
ξώντων βιολιστών τού κόσμου και μοναδικός έκτέλεστής 
τών δύσκολων συνθέσεων τοΰ Παγανίνι* έγραφε καί 
μελφδίας, αί όποϊαι σήμερον δέν λείπουν άπό τό πρό
γραμμα τών μεγάλων συναυλιών εις δλον τόν κόσμον.

Οί (.(.Τσιγκάνικοι χοροί» τοΰ Σαραξάτε εϊνε γνωστοί 
καί έδώ* πολλάκις έκτελεσθέντες κατά τάς συναυλίας 
τού 'Ωδείου.

it
'Εν τή Γαλλ. 'Εθνική Βιβλιοθήκη έξετέθησαν δλαι 

αί ύπό τού Μουσείου τοϋ Λούβρου κατεχόμεναι χαλκο- 
γραφίαι καί τά σχεδιαγραφήματα τού Ρέμπραντ, έκ τών 
οποίων τινών διαμφισβητεϊται ή γνησιότης.

★

Τό Μουσεϊον τών Βερσαλλιών έκ τής έκποιήσεως 
τής συλλογής Cheramy ήγόρασε προσωπογραφίαν τού 
Chateaubriand, έργον τοΰ Girodct ύπογεγραμμένον 
καί χρονολογούμενον άπό τού 1811. 'Η μόνη σπου- 
δαιότης τού έργου είναι ό σπάνιον. Διότι έλάχισται 
προσωπογραφιαι τού Chateaubriand ύπάρχουσιν. Αΰτη 
παριστώσα τόν περιώνυμον συγγραφέα ορθόν πρό τών 
ερειπίων τοΰ Colisee* είχε χαραχθή διά μίαν έκδο- 
σιν τών έργων του.

ir

'Εν Παρισίοις Ιδρύθη* κατά τήν λεωφόρον τού Δά
σους τής Βουλόνης, τό Μουσεϊον τού φιλέλλην ς Εη- 
nery, δωρήσαντος εις τό Γαλλ. κράτος τήν έκ Σινικών 
καί 'Ιαπωνικών αντικειμένων περιέργοτάτην συλλογήν 
του.

★

'Εν τφ Μουοείφ Guimet τών Παρισίων έξετέθη- 
θησαν νέαι ένδιαφέρουσαι συλλογαί ; α') τά άποτελέ-
σματα τών έν Άντινόη άνασκαφών τοΰ κ. A. Gayet, 
β') επικήδειοι προσωπίδες όμοιάζονοαι τφ νεκρφ ή 
προσωπογραφίαν έξ εκείνων, τάς οποίας έξωγράφιξον 
οί Αιγύπτιοι κατά τήν εποχήν τών Πτολεμαίων έπι υφά
σματος, δΓ ού έτύλισσον τάς μούμιας, γ') Ιαπωνικά 
kakemonos, δ') συλλογή μιτρών κατά τό είδος τών 
Σινικών κατόπτρων τών χρόνων των Χάν φυλαχθέν- 
των έν τφ αύτοκρατορικφ άνακτόρω τής Μουκδέν καί 
δοκίμια κερσμεικής* προερχόμενα έκ τών βασιλικών 
τάφων τοΰ Ε' αίώνος μ. X. ε ) σειρά αντικειμένων 
θρησκευτικών καί ιστορικών, συλλεγέντων έν Ίνδίαις 
καί Θιβέτ* είκοσι περίπου ξωγραφίαι* εικονίξουσαι τά 
τοπεϊα ή τά κτίρια* έξ ών προέρχονται τά διάφορα 
ταΰτα άντικείμενα καί τέλος στ') μία περιεργοτάτη 
συλλογή 210 τεμαχίων κομισθέντων έκ Θιβέτ καί ών 
πλεϊοτα άναφέρονται εις τήν παναρχαίαν θρησκείαν τής 
χώρας ταύτης: άγάλματα θεοτήτων βουδδικού Ιδεαλισμού 
ή φρικώδη τέρατα' προσωπίδες καί ένδυμαοίαι τών χο
ρών των* μουσικά όργανα* όργανα τών θρησκευτικών 
μυστηρίων* πλεϊστα τών οποίων είνε κατεσκευασμένα έξ 
ανθρωπίνων οστών, δοχεία καί πολυτελή κοσμήματα 
λεπτώς έπεξειργασμένα.

★

Τό Μουσεϊον τών Καλών-Τεχνών τών Παρισίων ά- 
πέκτησεν έξ ανωνύμου δωρεάς πέντε πίνακας χαρακτη

ριστικούς νεωτέρων ζωγράφων - κΣεληνρφως έν Dor
drecht»,τοΰ Jongkind» *«ό Σηκουάνας κατά τήν γέφυραν 
τοΰ Τροκαδερό», ύπό Lepine* «Οί σανιδοσχίσται» * ύπο 
Sisley* «'Αλιεϊς Σκωτοι» * ύπό J. F. Raffaelli * «Οί 
Κύκνοι»* ύπό G. La Touche

ir
Είς τό νεωστί έγκαινιασθέν Μουσεϊον τού Βαλξάκ ό 

άνεφιός τοΰ συγγραφέως κ. Surville de Balzac έδω- 
ρήσατο άντίτυπον προσωπογραφίας τοΰ Βαλξάκ γραφει- 
σης ύπό τοΰ Darid d' Angers* ό δέ γλύπτης Rodin 
άπέστειλεν έκτυπον τοΰ ύπ' αύτού έκτελεσθέντος θαυμά
σιου άνδριάντος τού.συγγραφέως.

¥
'Εν τφ Μουσείφ Galliera διωργανώθη έκθεσις (19 

'Ιουνίου—1ης 'Οκτωβρίου) τοΰ γυναικείου Καλλωπι
σμού. έν ή έξετέθησαν ενώτια, διαδήματα* κτένες, βρα- 
χιόνια, δακτύλιοι, ριπίδια* τριχαπτα κτλ.

★

'Εν Λονδίνφ συνήλθε τήν 25—29 Σεπτεμβρίου (ν.) 
έκπαιδευτικόν ουνέδριον* είς τό όποιον άντεπροσωπεύθη- 
σαν 15 κράτη* έν οϊς καί ή 'Ελλάς.

¥
Τό Μουσεϊον τής Διξών άπέκτησεν έκ κληροδοτήμα

τος τρεις ωραίας κρητιδογραφίας τοΰ Ηθΐη*καί\ Κεφαλήν 
γέροντος άποδιδοιιένην είς τόν Fragonard* τοπεϊα τοΰ 
ζωγράφου Lallemand* ιίκόνας τών πρώτων 'Ιταλών 
ζωγράφων τού ΙΕ1 αίώνος* θαυμασίαν προσωπογραφίαν 
τής δος Pierre de Vellefrey* ύπό Prud’hon καί προσ
ωπογραφίαν τού Joly* άποδιδομένην είς τόν Prud’hon 
ωσαύτως’ αυτοπροσωπογραφίαν τής Δος ΒοΜίανά,δύο 
πίνακας τού Watteau,«’Επιστροφή έκ τής άγαράς» και 
«'Επιτυχές φάρευμα» προσωπογραφίαν μικράς κόρης διά 
μετάλλιον, τού Ingres, προσωπογραφίαν νεάνιδος τής 
ιταλικής σχολής τού ΙΙΓ αίώνος* εικόνας τών Πρώτων 
Iερμανών ζωγράφων, μίαν εικόνα «"Ιδε ό άνθρωπος» 
άποδιδομένην είς τόν Matsys* δύο σχέδια ταπητουργίας 
τού ΙΣΤ αίώνος κτλ. Πολλά βουργρυνδικά γλυπτικά 
έργα* έγγλυφα ξύλα, έπιπλα* γαλλικά'φαγεντιανά άγ- 
γεϊα, ώς και ιταλικά καί γερμανικά τοιαντα, ποικίλα 
σκεύη κρυστάλλινα τής Βενετίας καί Βοεμίας, άντικεί- 
μενα έκ μίλτου* χρυσοχοϊκά καί άλ.λα* πληρώσαντα ι
διαιτέραν αίθουσαν.

¥
'Η ιδέα τής ίδρύσεως έν Γαλλία μουσείων τής 'Ε

θνικής Τέχνης έτελεσφόρησε. Μέχρι τόύδε ίδρύθησαν τρία 
τοιαντα: 1) 'Εν Δίλλη έν τή αιθούση τού προαυλίου τού 
μεγάρου τής Καλλιτεχνίας συνηθροίσθησαν αί άναμνήσεις 
τής παλαιάς πόλεως* πίνακες ζωγραφικής, άγάλματα 
κτλ, 2) 'Εν 'Αβινιόν θά χρησιμοποιηθή είς μουσεϊον 
τό άνάκτορον τών Παπών, έν τφ όποίφ θά φυλαχθούν 
τά έπιπλα καί τά καλλιτεχνικά άντικείμενα* τά κο- 
σμούντα τό μέγα οεμινάριον, τό ‘μητροπολιτ.κόν' οίκημα 
καί άλλα έκκλησιαστικά ιδρύματα· 3) 'Εν Char- 
leville έπιτροπή έπιτόπιος σκοπεί νά ένώση είς έν Άρ- 
δενναΐον Μουσεϊον τα έργα ζωγράφων, γλυπτών, Ιχνο- 
γράφων, χαρακτών και αρχιτεκτόνων τής επικράτειας 
των καί, εις ιδιαιτέραν βιβλιοθήκην, τά έργα τών ιστο
ρικών, ποιητών, μυθιστοριογραφιών, δραματικών συγ
γραφέων, οικονομολόγων, μουσικών κτλ. γεννηθέντων 
έν τή χώρα τών Άρδεννών,

*
Τό Μουσεϊον τοΰ Βερολίνου ήγόρασεν άπό "Αγγλον 

έμπορον αντί 8 χιλ. άγγλ. λιρών μίαν προσωπογραφίαν, 
έργον τοΰ Renirandl, εΐκονίζουσαν τόν νεώτερον τών 
υιών του Τίτον.

*
Τό Μουσεϊον τοΰ Λούβρου απέκτησε μίαν προσωπο

γραφίαν άρίοτης τέχνης, έργον τοϋ ζωγράφου Memling, 

γνωστού αχρι τοΰδε έν αΰτφ μόνον ώς εκκλησιαστικού 
ζωγράφου. Τό έργον τοΰτο, οπερ ένεποίησε μεγάλην αϊ- 
σΰησιν έν τή κατά τφ 1902 Εκθέσει τών Πρώτων 
Φλαμανδών έν Bruges, κατατάσσετα· ώς έκ τής καλλι
τεχνικής του αξίας μεταξύ τών αριστουργημάτων τοϋ 
καλλιτέχνου, οΐαι εινε αί προσωπογραφιαι τοΰ Γουλιέλ- 
μου Moreel και τής συζύγου του, εύρισκόμεναι εις τό 
Μουσεϊον τών Βρυξελλών,και ή τοϋMartin Nieuwen- 
hove’ παριστφ δέ ήλικιωμένην γυναίκα μέ ΰιρηλόν λευ
κόν κεκρϋφαλον, μέχρι τής όσφύος έζωγραφισμένην και 
.πρό τοπείου τίνος ΐοταμένην. Ή είκών αΰτη άπετέλει 
τήν έτέραν τών πλευρών διπτύχου ή τριπτύχου, οΰτινος 
ή άλλη πλευρά εΐκόνιζεν ανδρα, ήγοράσθη δέ τφ 1896 
ύπό τής ’Εταιρείας τών Φίλων τοϋ Μουσείου τοΰ Βε
ρολίνου, όπου και εκτίθεται. Τό αύτό Μουσεϊον απέ
κτησε καί έτερον πίνακα μεγίστης αξίας, έργον του 
Γάλλου ζωγράφου Francois Clouet, οΰτινος ή τεχνο
τροπία δεν είνε εΐσέιι τελείως καθωρισμένη. Ό δε πί- 
ναξ οΰτος θά συντελέση εις πληρεστέραν μελέτην τοϋ 
έργου αύτοΰ, έν τφ όποίφ διαβλέπει τις τόσην έπίδρα- 
σιν τής ’Ιταλικής τέχνης, ώστε, έάν δέν ΰπήρχεν ή ι
διόχειρος τοΰ Clouet ϋπογραφή^ θά ήτο δυνατόν να 
έκληφθή ώς έργον καλλιτέχνου τής έποχής τοΰ Τισιανοΰ.

Συν τούτοις τό Μουσεϊον τοϋ Λούβρου απέκτησε 
τέσσαρας ύδατογραφίας ή σχεδιαγραφήματα τοΰ Dela
croix καί εν τοϋ Corot «Σπουδή παιδίσκης·!.

■ .. *
Έν τφ διαγωνισμφ μεταλλίων τής Όλλανδο-βελγι- 

κής ’Εταιρείας, οΰτινος τό θέμα ήτο «’Η. Διδασκαλίαν 
τό πρώτον βραβεΐον τών 700 φρ. μετά τών εξόδων τής 
έκτελέσεως μεταλλίου του έλαβεν ό κ. Ρ. Wissaerl έκ 
Βρυξελλών. Οΐ διαγωνιοθέντες ήσαν έν δ/.φ Ιό.

1τ
Τοΰ καλλιτέχνου de Latciing τό έν τή τελευταία έκ- 

θέσει τών Βρυξελλών έκτεθέν έργοναΉ έφιπποςΠάλην 
στηθήσεται είς τήν είσοδον τοΰ Δάσους Cambre τών 
Βρυξελλών.

*
Σκέψις γίνεται περί άνεγέρσεως μνημείου τοΰ Φρ. 

Κοππέ έν τφ διαμερίοματι, έν τφ όποίφ κατφκει έν 
Παρισίοις, πιθανώς είς τήν πλατείαν Saint-Franffois 
Xavier.’Ο Jean Richepin άνέλαβε τόν σχηματισμόν 
επιτροπής πρός τοΰτο.

■* .
Τό Μουσεϊον τής Νέας Ύόρκης απέκτησε μαρμα- 

ρινον άντίτυπον τής συνθέσεως τοΰ Rodin ■: «Τρίτων 
καί Νηρηιςν, δπερ είχεν έκτεθή έν τφ τελευταίφ Sa
lon τών Παρισίων.

*
Έν Verviers ήνοιξε τάς πύλας της λίαν ενδιαφέ

ρουσα έκθεσις τών «Τεχνών καί Επαγγελμάτων».
★ >

Έν τφ έν Κοπένάγη λήξαντι ΙΕ' διεθνεΐ Συνεδρίφ 
τών ’Ανατολιστών έκ τών Ελλήνων άντιπροοώπων ώ- 
μίλησαν ό μέν κ. Καρολίδης περί τοΰ α' Μωαμεθανι
κού έν Κων)πόλει τζαμιού, ό κ. Παπαγεώργιος περί 
τής Κόυτσοβλαχικής διαλέκτου καί ό κ. Λάμπρος περί 
τών έν Έλλάδι Εβραίων. .

Τό ΙΣΤ' Συνέδριου συγκληθήσεται τόν ’Απρίλιον τοΰ 
1911 έν Άθήναις, καίτοι "Αγγλοι καί Γερμανοί σύνε
δροι έπολέμησαν τήν πρότασιν, έπί τφ λόγφ δτι ούδέν 
κοινόν έχουσιν αί Άθήναι μέ τάς Ανατολικός μελέτας. 
Έν τούτοις αΰται προετιμήθησαν τής Λειψίας καί τών 
’Ινδιών διά μεγάλης πλειοψηφίας,

ir
Έν Λιέγη διωργανώθησαν έορταί τιμητικαί έπί τή 

εκατοστή έπετείφ τοΰ θανάτου τοΰ δαιμονίιυ μουσικο-
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ΰυι41έτου Crelry, γδννηθέντος εν Λιέγη τφ 1741 καί 
άποθανόντος έν Montmorency τφ 1813.

■it
Ή Δημοτική Αρχή τής Βιέννη; ήγόρασε τήν γενέ- 

θλιον οικίαν του Schubert ,έν τή όδφ Nussdorferstrqsse} 
ήτις θά άποβή τόπος προσκυνήματος. Τόν Νοέμβριον} 
έπι τή εύκαιρίμτής 80ής επετείου τον θανάτου του με- 
γαλοφυεστέρου τής Αυστρίας μουσικοσυνθέτου $ θ'ά δο- 
θώσι συναυλίαι, αιτινες θά διαρκέσωσιν έπι μίαν εβδο
μάδα. Πρός τούτο θά πανηγυρίση τό Δημαρχείον τής 
Πόλεως, έν τφ ναφ τον St-Etienne θα ψαλή ή λει· 
τουργία είς ut’ μείζον και έν τφ θεάτρφ θά διδα- 
χθώσι πολλά των διά τήν σκηνήν πρόωρισμένων δοκι
μίων τον Schubert Κατά τήν λήξιν δέ τών εορτών θά 
διοργανωθή εκδρομή εις τόν μύλον του Holdrich παρά 
τφ οποίο) ό μέγας διδάσκαλος συνέθεσε τόν κύκλον τών 
είκοσι, μελφδιών του,αιτινες τιτλοφορούνται «'Η ωραία 
Μυλωθρός», έπι των στίχων τοϋ 'κ. W. Muller, και 
αιτινες έξεδόθησαν τό πρώτον τό 1824.

Hr
Τό * Ολλανδικόν Κράτος ήγόρασε τά κ ιλλιτεχνικά 

έργα τής συλλογής Six διά τό Rijksmiiseum. ’Εκ τών 
39 πινάκων τής συλλογής ταντης εξέχει «ΛΗ γαλακτο- 
πώλις» τοϋ Vermeer de Delfi έκτιμηθείσα 500 χιλ, 
φρ., εις πίναξ τοϋ J. Leyster, εΐς τοϋ Ph- Wouwer- 
mans, εις τοϋ Rubens καί δύο τον Van Dyck.

*
*0 πλήρης αποτυχία τής έφετεινής Καλλ, Έκθέσεώς 

τής Άμβέρσης Οφείλεται εις τήν μεροληπτικήν' προτίμη- 
σ-ν,ήν έπέδειξεν ή ’Επιτροπή δι* έργα κακότεχνα καί εις 
τήν μή παραδοχήν πλείστων έργων άνεγνωρισμένων 
καλλιτεχνών. Τοιάϋτα δέ, λέγεται, ήσαν τά πλεΐστα τών 
έργων, ώστε μία τών αιθουσών έπωνομάσθή «αίθουσα 
τοϋ γέλωτος» ί

■ Hr ■
Τό έν Βρυξέλλαις Μουσείον τών Καλών-Τεχνών ή

γόρασε τόν ώραίον πίνακα τοϋ :Evenepoel «*Η Κυ 
ριακή είς τό δάσος τής Βουλώνης», Τό Μουσείον είναι 
τόσφ πλήρες, ώστε κατά πάσαν αγοράν καί άνάριησιν 
νέου πίνακος γίνεται ανάγκη νά έκτοπίζηται προηγού
μενος. *Ως έκ τούτου καί ό θαυμάσιος πίναξ «Δολο
φονία τον S^baslien Laruelle», έργον τοϋ πρώτου διευ- 
θυντοϋ τής Καλλιτεχνικής ’Ακαδημίας ζωγράφου Vi ίί- 
levoye καί οΐ πίνακες ; «*Ιούδας» εργον τον Chauvin' 
και «Φιλική σχέσις» τοϋ Robbe μετεφέρθησάν είς τήν 
αίθουσαν τών διαλέξεων. ;

★
Έν Νέα ' Ύόρκη ιδρύθη υπό ερασιτεχνών, θέατρον 

διά τά παιδία καί τούς νέους, .έν φ θά διδάσκωνται μό-, 
νον έργα κλασικά. Πλήν τούτου υπάρχει και έτερον 
ομοιον θέατρον, έν τφ όποίφ παριστάνουσι μετά παρα
δειγματικής επιτυχίας έρασιτέχναι. Σκοπός τών ιδρυτών 
τοϋ νέου θεάτρου είναι νά συνειθίσωσι τήν νεολαίαν είς 
ύγιά και ήθικά θεάματα καί νά άντιδράσωσι κατά τών 
ολέθριων αποτελεσμάτων τών αισθητικών . δραμάτων 
και τών υπόπτων κωμειδυλλίων.

Hr

*0 εσχάτως θανών κ. Αρθούρος -Merghelinck, μέ
λος τοϋ συμβουλίου τοϋ Βελγικού Κράτους, έκληροδό- 
τησεν είς τήν Βασιλ. 9 Ακαδημίαν τοϋ Βελγίου τό έν 
Ypres μέγαρόν του μετά των συλλογών τών καλλιτε
χνικών αντικειμένων, τών επίπλων, τών πινάκων, οϋς· 
είχε συλλέξει καί οϊτινες κυρίως άναφέρονται εις τόν 
ΙΗ' αιώνα. Είς τήν Φλαμανδικήν ’Ακαδημίαν /κληρο
δότησε τό έν Beauvoorde μέγαρόν του, υφιστάμενον 

άπό τών πρώτων έτών τής φλαμανδικής Αναγεννή
σεως καί δπερ είχεν επιπλώσει καί διακοσμήσει.. κατά 
τόν ρυθμόν τής έποχής καθ* ήν φκοδομήθη. 9Αμφό-, 
τεραι αί οίκοδομαί θά μέταβληθώαιν είς μουσεία, λίαν 
ενδιαφέροντα διά τήν, Ιστορίαν τής Γαλλικής καί τής 
Φλαμανδικής Τέχνης.

Hr

'Υπερτίαησις έργων ζωγραφικής.
Τό έργον τοϋ Chardin «προσωπογρ Sedane» έκτιμη- 

θέν κάτά τό 1892 άντί 2,700 φρ.,ύπερετιμήθη εις 56 
χιλ. φρ.' κατά τόν παρελθόντα μήνα ,έν Παρισίοις. *Ως- 
άύτως ή § Παναγία επί τών βράχων», άποδιδομένη είς 
τόν Leonard καί πωληθείσα άντί 6,300 φρ. κατά τό 
1897, άνήλθεν είς 78 χιλ. φρ. έν τή πωλήσει Che- 
ramy.

Έν τή Ρίφ πωλήσει ή «Προσωπογραφία τής μάρκη- 
σίας τοϋ Pastore!» τφ 1897 τιμηθείσα 17,900 φρ. ήδη 
άνήλθεν είς 41 χιλ. φρ.

Έκ τών νεωιέρων έργων ό πίναξ «*Ηρακλής καί 
Άλκηστις» τοϋ Delacroix τιμηθείσα έν τή πωλήσει 
Cronier άντί 17,400 φρ. , έπωλήθη ήδη άντί 32,500 
χρ.Τοϋ ίδιου ζωγράφου «Άμλέτος καί Πολώνιος» άντί 
2 χιλ. φο «* Ο Κόμης Palatiano» άντί 18.100 φρ· 
*Η «Παραφροσύνη καί ό ’Άγγελος», αντί 18,100 φρ. 
Ή «Μαγδαληνή προσευχόμενη» άντί 15,700 φρ. *Η 
«Κεφαλή γραίας» άντί 17 χιλ.

Ο «ίιδίπους καί ή Σφίγξ» τοϋ Ingres, είς άντί- 
θεσιν, δέν ήξιώθη ή 15,100 φρ:, ένφ τό εργον έν τή 
πωλήσει Pereire τοϋ 1872 είχε πωληθή άντί 25,600 
φράγκα.

Hr

Καθηγητής ιής γλυπτικής έν τφ Πολυτεχνεία) διωρί- 
σθη ό κ. Λάζαρος ίώχος, άντίΓ τοϋ παραιτήθέντος κ. 
Γ. Βρούτου,πρός όν έξεφράσθη ή' Βασιλική ευαρέσκεια.

*11 δίς Ελπίς Καλογεροπούλου προσελήφθη εσχά
τως είς τό θέατρον τής Κωμικής “Οπερας τών Παρι
σίων, όπου θά τραγουδήση κατ9 αύτάς,

Οί κριτικοί τών γαλλικών εφημερίδων γράφουν οτι ή 
Έλληνίς. υψίφωνος έχει γλυκυτάτην'καί έντονόν φωνήν, 
προβλέπουν δέ οτι θά συγκαταλ'εχθή μίαν ημέραν με
ταξύ τών πρώτων άοιδών τής λυρικής σκηνής. Τά με
λοδράματα, είς τά οποία επί τοϋ · παρόντος πρωταγωνι
στεί εΐνε ό «Φάονστ», ή «Καταδίκη τον Φάονστ»', ή· 
Μποεμική ζωή» καί ή «Φλώρα Μιράμπιλις» τοϋ Σα- 
μάρα.

Hr- .

Ή αρχαία πινακοθήκη τοϋ Βατικανού, είς τήν ό
ποιαν υπάρχουν τόσα άριστουργήματα τών διασημοτέ- 
ρων ζωγράφων, μεταφέρεται.

Διά τήν μεταφοράν τών διαφόρων πινάκων έλήφθη- 
σάν όλα τά αναγκαία προφυλακτικά. μέτρα, ούτως ώστε 

1 νά μή ύποστή καμμίαν βλάβην οΐοσδήποτε έξ αυτών *0 
θαυμάσιος πίναξ τοϋ Ραφαήλ, ό, παριστών τήν μετα- 
μόρφωσιν, έκλείσθη έντός κιβωτίου καί κατεβιβάσθη 
άπό τό παράθυρον είς τήν αυλήν τοϋ Βατικανού, έκείθεν 
δέ μετεφέρθη εις τό νέον οίκημα τής Πινακοθήκης, τό 
όποιον εύρίσκεται πλησίον τοϋ μουσείου τής γλυπτικής. 
Κατά τόν αυτόν τρόπον θά καταβιβασ ,Ίή καί θά μετα- 
φερθή καί ή «*Ανάληψις»„ τόϋ Γουίδου Ρέννι. '

*
Έξεδόθη έν Βερολίνω τόμος νπό τόν τίτλον «Βί- 

σμαρκ καί Σαίκσπηρ », άποκαλνπτικώτατος τών στενω- 
τάτων δεσμών τοϋ ανθρώπου τών Αιμάτων καί τοϋ Σι
δήρου πρός τόν ποιητικώτερον τών ποιητών.
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I.

ΕΣΑ εό ημίφως του δα- 
ματίου, ήρεμος υπομένει της 
νόσου την ταχυτάτην έπέ- 
λασιν. Μία Στωϊκότης εινε 
απλωμένη εις τά κουρα
σμένα βλέφαρά της και είς 
τά χείλη τά τόσον πρόθυμα 
πάντοτε νά διανοιγώσιν εις 
μειδίαμα καλοσύνης,ήδη μό-

λις έπανθεϊ άμυδρά έλπίς,
Αί ήμέραι παρήρχοντο τόσον ήσυχα,ώστε νά έπιζητή 

τήν ζωήν, όσον ματαία καί άν ήτο.
Κατεδικασμένη άπό τήν έπιστή- 

μην-—πόσον αλησμόνητος θά μου 
εινε μία σύσπασις τών χειλέων τού 
ιατρού μόλις έξήλθε τού δωματίου 
—εγκαρτερεΐ. ’Ανύψωσε τά βλέ
φαρα και μέ περιέβαλε μέ έν άπα- 
ράμιλλον μητρικής στοργής βλέμμα. 
Βλέμμα, τό όποιον ήτο ή άγραφος 
κληρονομιά τής άγαθότητος— άσηίς 
κατά τών τρικυμιών τής ζωής μου. 
Καί έπανέπεσεν εις τό βυθός τής 
αγωνίας, Τί όνειρα άραγε τήν έθώ- 
πευαν, φερομένην μέ τόσην φιλο
σοφικήν αταραξίαν έκεϊ, οπού ολοι 
θά καταλήξωμεν : είς τήν κοινήν 
μητέρα —- τήν Γήν — τήν Νιόβην 
αυτήν, ή οποία βλέπει διαρκώς τά 
τέκνα της νά πίπτουν άψυχα μέσα 
είς τάς άτελευτήτους άγκάλας της.

ύμνον

ΕύΒαλία I. Καλογεροπούλον

II.
ΤΗλθεν ό ίερεύς— ή ύστατη ελ

πίς, ή πρώτη παραμυθία. αΟταν ό 
ιατρός σταυρώνη τάς χ^ϊρας, ό 
ίερεύς τάς ανοίγει. eH ανθρώπινη προσπάθεια άποσύρε- 
ται και μένει ή έξ "Υψους βοήθεια.

Τό θυμίαμα με τό μεθυστικόν του άρωμα, άνερχό- 
• μενον, κυκλώνει την παλαιάν εικόνα, εμπρός εις την

προσηυχήθησαν τέσσαρες γενεαί, της έξεμυ- 
πόθους των

οποίαν 
στηρεύθησαν πρόγονοι καί γονείς τόσους 
καί έπικαλέσθησαν τό έ'λεός της καί έχυσαν δάκρυα χα
ράς ή δάκρυα πένθους.

‘Ένα μικρό κίτρινο κερί, φωτίζει τό είκονοστάσιον. 
'Η άντανάκλασις του φωτός του ρίπτει γλυκεΐαν αί'γλην 
έπί τής Παναγίας, ή οποία μέ κυττάζει μέ έν μειδίαμα 
το όποιον υπόσχεται είς τήν ψυχήν μου κάποιαν άλλην 
ζωήν...

*0 ίερεύς δέεται... Πότε ατενίζει τήν εικόνα, πότε 
προσβλέπει τήν ασθενή... Ή μορφή του, πλήρης γα- , 
λήνης, έμπνέει τήν πίστιν. Ή ψυχή μου παρακο
λουθεί μέ κατάνυξιν τήν δέ-ησιν. Ένόμισα ότι κάποιες 
πτέρυγες εκινοΐντο,κάποιος έπλησίαζε θρούς ωραίου αγ
γελιοφόρου, όστις κατέβη άπό τό στερέωμα καί ήλθεν 
έκεϊ νά ουμψάλλη μέ τόν αντιπρόσωπον του Θεού έ'να 

’ Αθανασίας.

III.
Θάνατσς κρατεί πλέον, άητ- 
έν άκόαη θύμα. 'Η ώχρό- 

τό πρόσωπον. Τό
τητος, 
της σφραγίζει 
ψυχορράγημα άπεψύχρανε τάς χεϊ- 
ρας, άς μάτην ζητώ μέ τήν πνοήν 
μου νά θερμάνω, 'Όλαι αί πνοαί 
και άν έθυσιάζοντο θά ήσαν ανίσ
χυροι νά δώσουν ένα καν παλμόν.

Μέσω θαλερών κλάδων αναπαύε
ται, Εινε βυθισμένη εις ρόδων και 
ϊων δέσμας. Τά φύλλα τής λατά- 
νιας γέρνουν νά τής ψιθυρίσουν κά
ποιο μυστικόν τής Δημιουργίας,καί 
τό ωχρόν φώς μιας πελώριας λαμ- 
πάδος φιλεϊ τό μέτωπόν της, επάνω 
εις τό όποιον πλανάται κάποιον 
9 Ιδανικόν,

Γύρφ τού φερέτρου τά άψυχα ! 
Τα πράγματα,είς τά όποια άφιέρω- 
σεν ώραίας στιγμάς τής καλαισθήτου 

ζωής της,τά αντικείμενα τά όποια έπλαισίωναν τήν ευγενι
κήν μορφήν τής δεσποίνης των και τά όποια ώμίλουν έν 
ήμέραις χαράς, μέ τήν ιδιαιτέραν τών αψύχων γλώσ
σαν, τώρα πένθιμα, έγκαταλελειμμένα κλαίουν τήν όρ- 
φανίαν των. Φεύγει ή έως χθες έτι έμψυχος προοτάτις 

των ενα κενόν άπλούται, καί -μένουν έντή' αμφιβολία 
τής μοιραίας ύπάρξεώς των. Κλαίουν καί άύτά, κάί ό 
θρήνος των εινε εύγλωττος, όσον- καί τών ανθρώπων.

IV.

Διέβη ήδη ή πένθιμος συνοδεία τόν δρόμον τής' Ά- 
ναπαύσεως.' Ο ίερεύς προηγείται' μέ τάς χαμηλοφώνους 
ψαλμφδίας ψάλλει τήν ματαιότητα τών γήινων καί 
εύγγελίζεται νέ'αν ζωήν.

Φθάνομεν είς τήν οικογενειακήν κρύπτην. ‘Η καρδία 
μου παραλύει έκ τού πόνου καί οί οφθαλμοί πνίγονται 
είς πλημμύραν δακρύων. "Ενας, έφιάλτης περισφίγγει 
τό στήθος μου μέχρι διαρρήξεως, ωσάν ένας ογκόλιθος 
—ή 9 Οδύνη — έπικάθηται, επιβραδύνει. τήν αναπνοήν. 
‘Ολίγισται, μετρημέν'αι πλέον στιγμαί απομένουν. Θ3 ά- 
φανισθή διά παντός έκείνη, ήιις έδοκίμασε τόσας συγ
κινήσεις διά τήν ευτυχίαν τών τέκνων της,τής αγαθοερ
γίας ή σεμνή ιέρεια, θά ραγή ό σωματικός κρίκος διά 
νά άπομείνη μόνος δεσμός τό πνευματικόν πτερνγισμα : 
—ή ‘Ανάμνησις.

3Ακόρεστοι οί οφθαλμοί μου προσηλοιν~αι είς τό πρό- 
σωπον τής νέκρας, διά νά δεχθούν όσον τό δυνατόν βα- 
θύτερον τήν μορφήν της, νά συγκρατήσουν τό μειδίαμά 
της. Ζητούν νά προσκολληθούν επάνω της τόσον, ώστε 
νά εισδύσουν μαζή της, νά τήν βλέπουν διαρκώς, νά 
τήν συντροφεύουν είς τήν νύκια, ή οποία δέν έχει ανα
τολήν.

Σύρεται πρός τό βάθος τού θόλου τό δρύϊνον φέρε- 
τρον. Καί πριν ή άποκρυβή, τά μάτια μου, θολά έκ 
τών δακρύων, δέν έχουν τήν δύναμιν νά βλέπουν. ‘Ο 
χωρισμός έπήλθε. Τίποτε πλέον δέν ήμπορεϊ νά μέ φέ-

* ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑΤΑ ★

ΤΟ ΚΑΙΝ Ο Υ Ρ Γ I Ο ΣΠΙΤΙ

Κλειστά παράθυρα—κλεισμένα μάτια 
κλεισμένη έξώθυρα—στόμα κλειστό· 
άκόμ*. απάτητα τά σκαλοπάτια, 
χλαίρό τό κάγκελο τό σκαλιστό.

Στις άδειες κάμαρες νωπό τό χρώμα 
μεθή. τόν άνεμον μ3 οσμή βαρειά' 
βρυ'ίζ* ή στέγη του, λές μένει ακόμα 
κάποιος αντίκτυπος απ3 τά σφυριά.

Άκόμ3 άσάρωτα τά πριονίδια, 
άκόμ3 άλάδωτες οί κλειδωνιές, 
άκόμα σύνεργα, καρφιά, σανίδια 
σκόρπια κατάχαμα καί στις γωνιές.

Μά άπ3 τις όρθάνοικτες τις μέσο θνρες 
πού στά στροφίδια των βαρειά άκουμπούν, 
πηγαίνουν κ3 έρχονται σκυφτές οί Μοίρες 
καί κοντοστέκονται κάτι νά *ποϊν.

Ή πρώτη γράφοντας κλείνει τό μάτι 
γελή. ή παμπόνηρη καί λέει : «Έδώ 

ρη πλησίον τής—είμή ή δύναμις, ή οποία τήν άφήρπα- 
σεν : ό Θάνατος. Ρίγος σπαραγμού διέτρεξε τό σώμα 
μου.'Η ύστατη κατοικία εινε τόσον σκοτεινή, τόσον 
μυστηριώδης,.,,

Άλλ* ασυντρόφευτος δέν εινε ή προσφιλής μου νε
κρά. 'Έμειναν μαζή της, επάνω είς τήν άγαπημένην 
σορόν της, σύντροφοι παντότεινοί καί παρήγοροιί *’Ανθη 
καί Δάκρυα. Άνθη δροσερά, πολύχρωμα, ευώδη — 
στοργής αναθήματα-—τά όποια αφού τήν περιτριγύρι
σαν είς τό φώς, κλείονται τώρα μαζή της εις τόν τά
φον, και τά Δάκρυα—-οδύνης σπονδαί—τά. όποια έπί 
ήμερονύκτιον τήν έρράντισαν, κομιστσί θερμής λατρείας 
τής καρδίας έπί τών ψυχρών χειλέων της, φεύγουν 
καί αυτά μαζή της...

V.

"Ολα έτελείωσαν ! Καί ένφ μέ άπέσπον έκ τού τύμ
βου , ήθέλησα νά τήν παρακολουθήσω καί έκύτταξα υ
ψηλά. Έπί τού μαρμάρινου στυλοβάτου πάλλευκον 
άντίκρυσα τήν πατρικήν μορφήν. ‘Ο ήλιος έστελλε τά 
τελευταία του ερυθρά φιλήματα καί μία άκτίς τήν στιγ
μήν καθ' ήν καί αυτή ένεταφιάζετο είς τά σκότη τής 
νυκτός, έσπευσε να θωπεύση τήν προτομήν, Καί ένφ 
έφευγα, ένόμισα ότι διέκρινα είς τά μαρμάρινα πατρικά 
χείλη ένα χαμόγελον... Τις οιδεν,άν εις τόν πνευματικόν 
κόσμον δέν υπάρχουν εύγλωττότερα αισθήματα ή έν, τή 
γή, άν ή ψυχή δέν αισθάνεται έκεϊ έπάνω περισσότερον 
ή έδώ κάτω. Καί τό έλαφρόν έκεϊνο μειδίαμα μού 
έφάνη ώς μία έκδήλωσις χαράς, διότι μετά τόν. γήΐνον 
χωρισμόν ήνούντο καί πάλιν, άλλ3 άδιαρρήκτως ήδη, 
οί δύο σύντροφοι έν τή μακαριότητι τών αιώνων..,.

ΔΙΚ.

χρυσό θά στήσουνε γάμου κρεβάτι 
κούνια μικρόκορμη έκεϊ θά 3δώ»,

Καί λέγ3 ή δεύτερη ; « "Ωμορφα τάπες, 
μάχουν οί κάμαρες όψες πολλές· 
έδώ αγκαλιάσματα χαρές κι3 άγάπες 
έκεϊ κακιώματα, λύπες, χολές».

'Άχαρη κι3 άλυπη σωπαίν* ή τρίτη* 
στ3 ώμορφο χέρι της πέννα κρατεί, 
στρέφεται βλέποντας γύρω τό σπίτι 
καί γράφει γρήγωρα σ* ένα χαρτί.

νΟμως τό νεόκτιστο σπίτι δέν νοιώθει 
άν ειν3 ή τύχη του καλή ή κακή· 
δέν τό ζωντάνεψαν άκόμα οί πόθοι 
3κείνου πού τώκτίοε νά κατοική. -

JS1-9 ολα τά μέλη του ή νέκρα είν3 ϊση, 
δλ3 άξημέρωτα κι9 δλα βουβά, 
σάν τού πρωτόπλαστου πριν νά φυσήση 
ψυχή στά σπλάγχνα του ό *Ιεχωβ«,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
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ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

■Δημ.ΙΙελεκά,Οιι Σπονδή

Αι σπουδαί τας οποίας δημοσιεύομεν σήμερον εις 
την a Πινακοθήκην» είναι έργα τοϋ Ζακυνθίου ζωγρά
φου κ. Δημητρίου Σπ. Πελεκάση. *0 κ. Πελεκάσης 
νιος διακεκριμένου έν Ζακύνθφ αγιογράφου έκληρο- 
νόμησεν είς πλουσιωτέραν δόσιν τό πατρικόν τάλαντον, 
δπερ διά τής ενδελεχούς μελέτης τής ρύσεως ώς και τών 
εργών τών μεγάλων' καλλιτεχνών τείνει νά τό τελειο
ποίηση. ‘Ο κ. Δημ. Πελεκάσης δέν διακρίνεται μόνον 
εί: προσωπογραφίας καί εις τοπειογραφίας, άλλά καί 
ώς άγιογράφος πλείστους διεκόσμησε ναούς έν Ζακύνθφ 
καί ένάλλαις έλληνικαΐς έπαρχίιις, συνεργαζόμενος 
μετά τον πατρός του. Έλπίζομεν δτι ό κ. Πελεκάσης, 
τον όποιον μετά χαράς ανυπόκριτου παρουσιάζομεν σή
μερον εις τούς ατάγνώστας τήςΠινακοθήκης» ■ θά κατα- 
οτή μίαν ημέραν τέλειος καλλιτέχνης, τιμών οντω τήν 
ώραίαν πατρίδα του, ήτις αριθμεί καλλιτέχνας ώς τόν 
Κοντούζην, τόν Καντούνήν καί τόσους άλλους,

■ ' ■ ■ Σ.

ΣΤΙΧΟΙ
I

’Στήν κρυερή αστροφεγγιά 
Τοϋ θλιβερού χειμώνα

Άγνωστα ξεψυχοΐν πουλιά,
'’Αγνωστα λούλ,ουδα και μόνα...

Δημ. Πελεκάόη Σπονδή

Τά μνρα—στεναγμοί τής γης
'Σ τό "Απειρο σκορπιοΐνται 

Και ’ς τό βασίλειο τής σιγής
’Αόρατα γλυκοφιλίοϋνται.

II
’Σ τήν κρυερή αστροφεγγιά

Τής άμοιρης ψυχής μου 
Άργομαδιοϊνται σαν πουλιά

Ή ’μέρες τής ζωής μου...

ΚΤ οί πό&οι—μϋρα ψυχικά
Στή οκέψι εξατμίζονται

Και τώνειρα—ρόδα νεκρά
Γυρμένα άποφυλλίζονται,

ΣΙΒΓΛΛΑ

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
'Η σύζυγος. —Τί, πάλι μεθυσμένος ερχεσαι στό σπήτι·,
— ’Αλλ’, αγάπη μου, τό κάνω γιά νά σέ βλέπω διπλή,

★
'Ο ζωγράφος (πρός τό δειλόν μοδέλο του).—Κρίμα, 

ποϋ είσαι τόσόν ωχρά.
__ ’Από σάς έξαρτάται νά μέ κάμετε νά κοκκινήσω.

*
/Η σύζυγος.— Τί θά σπουδάσωμεν τήν Νίτσα μας, 

ιατρικήν ή ζωγραφικήν ;
*0 σύζυγος. ·*— Χμ ! Ποϋ νομίζεις, δτι θά κάμη τάς 

όλιγωτέρας ζημίας γ
*

—Πώς τά περνάτε τό βράδυ στο σπήτι *
—*Εχω ενα φωνογράφο. ”Οταν οωπαίνη αύτός, αρ

χίζει ή γυναικά μου.., ·

V
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λες τής εύτυχίες του 
κόσμου νάχης,τί τής θέ
λεις όταν είναι αρρώστια 
στο σπίτι ! Ό παπά-κης 
ήταν άπο μέρες άρρω- 
στος. Όλοι στο σπίτι 
ήταν άνω κάτω Βάσανα, 
ανησυχία, λύπη, κακό ! 
Ή μαμά κ’ ή νόνα τόν

περιποιούντο δσο μπορούσαν. Κ ή Βασιλικοΰλας 
δμως τούς βοηθοΰσεν ή καϋμένη. ’Ήθελε κι’ αύτή 
νά περιποιηθη τδν άγαπημένον της παπάκη. Δέν 
έκανε νά τδν άφίση,..

Τί κοπέλα που ήταν ή Βασιλικοΰλα! Μέ όλες 
τές χάρες! Όμορφη, όμορφη, ώ τί όμορφη! Τρέλ- 
λα ! ΙΙεταχτή, πεταχτή! Μικρή ώς δεκαπέντε 
χρόνων. Φρόνιμη, υπάκουη, νοικοκυρά. Μ’ απαλή 
ψυχή. Τής άρε'σανε όλα τά όμορφα πράγματα και 
περισσότερον άπ όλα τά λουλούδια. Κακό κάνεις 
δέν εϊμπορεΐ νά πή γι’αύτή. Ήταν ένα τέλειο 
λουλουδάκι ποΰ είχε επάνω του δλην τήν φρεσκάδα 
τής νιότης ! Καί τί φιλόθρησκη ποΰ ήτανε ! Τί τα
κτική καί τί προσεκτική στήν εκκλησία !...

Μά καί όλο τό σπίτι άλήθεια φιλόθρησκο. "Ενα 
από τά ευλαβέστερα σπίτια'τής Κερκύρας. ’Έτσι 
φιλόθρησκη κ’ εύλαβής καί ή νόνα της, κι' ή 
μαμά της κ’ ή μικρούλα της άδελφή. Ή μικρή 
αδελφοΰλα της, ποΰ λίγο έλειψε νά τή λησμονή
σουμε,τό σωστόν άντίγραφον τής Βασιλικούλας,ποΰ 
ποτέ όμως δέν θά φθάση τό πρωτότυπον, έκείνη ή 
μικρή — ώς δέκα χρόνων — ποΰ άκόμη ήθελε νά 
παίζη.

’Εκείνο τό πρωί δ παπάκης εξημερώθηκε καλ
λίτερα.

—«Σήμερα, ποΰ είναι καλλίτερα, δέν πάτε στό 
σχολειό ; Φθάνουμε έμεΐς, Βασιλικοΰλα μου, νά 
τόν περιποιούμαστε.Νά πάτε καί νά περάσετε καί άπό 
τόν “Αγιο νά προσκυνήσετε καί νά τόν παρακαλέ- 
σετε να κάμη καλά τόν παπάκη...»

Έτσι εΐπεν ή μαμά. Κ’ ή Βασιλικοΰλα μόλις 
.τ ακούσε, σαν υπάκουη ποΰ ήταν, καί κατελάμ- 

βανε καί τό σωστό, .αποφάσισε να πάη. στό σχολείο.
Είπε λοιπόν καί τής μικρής άδελφούλας της νά 

έτοιμασθή. Κατόπιν, άφοΰ έσυγυρίσθηκε κ’ έβαλε 
τή ροζ ποδιά της, έπήρε μαζύ της καί τήν. αδελ
φοΰλα της, ποΰ έφοροΰσε κι’ αύτή τή δική της 
καί πήγανε καί χαιρετήσανε τόν παπάκη, ποΰ ήτο 
στό κρεββάτι καί τοΰ είπαν τά «περαστικά» κ’ 
έπειτα έχαιρέτησαν τή μαμα καί τή νόνα.

Καί πριν φύγουν ή Βασιλικοΰλα έπήρε άπό ένα 
ποτήρι, ποΰ τά είχε βαλμένα στό νερό, λίγα ευγε
νικά λουλουδάκια, ποΰ μοσχοβολούσανε.

Κ’ έπειτα έκίνησαν κ’ ή δύο γιά τό σχολειό.

— ’Απ’ εδώ, γιά νά πάμε στον Άγιο», εΐπεν ή 
Βασιλικοΰλα.

Καί έτράβηξαν τά δυό άγγελούδια δεξιά, έπέρα- 
σαν από τήν πλακοστρωμένη'? πλατείαν τής Πανα
γίας, ανεβήκανε τά σκαλιά τής πόρτας μέ τό πε
ταχτό τους πάτημα κ’ έμπηζαν είς τήν έκκλησιά 
τοΰ Αγίου Σπυρίδωνος!

Ό .κόσμος δλη τήν ώρα έμπαινε κ’ έβγαινε, 
γιατί δλοι, τό πρωί, 'πριν πάνε στή δουλειά τους, 
πάνε καί προσκυνούνε τόν Άγιον.

Κ’ ή δυό. κόρες, μόλις έμβήκαν στή μισοσκό-. 
τεινη έκκλησιά, .έκαμαν τό σταυρό τους, έπλησία- 
σαν τό τέμπλο καί, αρχίζοντας από τό Χριστό, 
έπροσκύνησαν δλες τής εικόνες' εμπρός ή Βασιλι- 
κοϋλα καί πίσω της ή μικρούλα της αδελφή.

Κ’ έπειτα έμπήκανε άπό τή δεξιά θύρα τοΰ τέμ
πλου στή σκοτεινή μικρή κομαροΰλα, όπου μένει 
τό Σώμα τ’ Αγίου μέσα στήν βαρειάν άσημένια 
κάσα Του, γιά νά τό προσκυνήσουν.

Καί δ κόσμος έρχεται άραιδς άραιός. Μπαίνουν 
καί βγαίνουν στή σκοτεινή καμαρούλα μ’εύλάβειαν 
ένας ένας...

Κ’ ή Βασιλικοΰλα προσκυνά, μ.έ δλην τήν εύ- 
λάβει,αν ποΰ κλεΐ μέσα στά φυλλοκάρδια της, ’.ήν 
κάσα τοΰ Προστάτου Αγίου. Καί έπειτα άφίνει 
έπάνω στήν κασα σάν αφιέρωμα, άφιέρωμα που 
βγαίνει ίσια άπό τήν ψυχήν της, τά λίγα λουλού
δια ποΰ περιχύνουν τήν μοσχοβολιά, τους ώσάν θυ
μίαμα....

Κ’ ή μικρή αδελφοΰλα της προσκυνά κι’ αύτή 
κατόπιν της. Κ’ έπειτα γυρίζει πίσω καί προσκυ

νά τήν εικόνα τοΰ φύλακος αγγέλου στήν πόρτα καί 
βγαίνει από τή σκοτεινή καμαρούλα στήν εκκλη
σία τήν μισοφωτισμένη καί έκεϊ'περιμένει...

Μα ή Βασιλικοΰλα, ή κόρη ή άγγελόμορφη, 
πάει από τήν αριστερά μεριά τής κάσας τ’ Αγίου, 

'για να παρακαλέση για τόν παπακη της, ποΰ κεί- 
τεται άρρωστος στδ κρεββάτι μέρες τώρα, καί, τ’ 
αγγελούδι, πέφτει στα γόνατα...

Γονατιστή ή αθώα κόρη εμπρός στοΰ Προστάτου 
Αγίου τδ Σεβαστό Λείψανο!...

Τδ γονάτισμά της έκεϊ καί ή πνευματική προ
σευχή ποΰ έκανε, χωρίς κανένας λόγος νά ξεφεύ· 
γη απδ τδ στόμα, χωρίς νά τήν ακούη κανένα βέ
βηλο αύτί, ή προσευχή αύτή, ποΰ πάει κατ’ εύθεϊαν 
απδ πνεύμα σέ πνεύμα, πόσες σκέψεις γεννά !...

’Ώ! τί ποίησις ποΰ είναι χυμένη, μέ τοΰ Χρι
στιανισμού τδ μεγάλο φώς μέσα στήν σκοτεινή κα
μαρούλα ! "Ω ! τί ποίησις μέσα στό σκοτάδι τοΰ 
Βυζαντινισμού !...

Κ’εμπρός εΐς αύτήν τήν σκηνήν, εμπρός εΐς τοΰτο 
τδ παρακάλιο τής άθωότητος, εμπρός στδ μυστή
ριο τής αληθινής προσευχής στδ σκοτάδι, ή ψυχή 
σηκώνεται υψηλά καί καταλαβαίνει τδ Θεό καί αι
σθάνεται κάτι σά μία λεπτή μοσχοβολιά άπδ γιο- 
φύλια, ποΰ βγαίνει απδ τήν ταπεινότητα τής λα
τρείας μιάς άθώας ψυχής εμπρός εις τδ Άνώτατον 
Πνεύμα ! ...

Ποιος ζωγράφος ποτέ θά μ,πορέση νά παραστήση 
έπανω στδ πανί τήν σκηνήν αύτή μέ δλη τήν άλή- 
θεια τής λεπτότητας της ! Κανείς ! Τδ πινέλο βου- 
τημένο στά σκούρα χρώματα θέλει τοΰ φύγη άπδ 
τά χέρια.·..

Καί ποιδς ποιητής μπορεί ποτέ νά κλείση μέσα 
σέ λόγια τήν αϊσθησι, ποΰ μπορεί νά τοΰ κάμη 
αύτή ή δέησι μιάς άθώας κόρης γιά τδ γλυτωμδ 
τοΰ παπάκη, κεϊνο τδ παρακάλιο ένδς Αγγέλου 
στδ Θεό ; ...

ΙΙοιδς ξέρει απδ πόσα ψαλσίματα καί διαβάσματα 
είναι ανώτερη ή βουβή αύτή προσευχή τής άθώας 
ψυχής ! ;· ·

Καί, άν δέν ακουσθή αύτή, ποιος θά άκουσθή;... 
ΦΩΤΟΣ ΓΊΟΦ’ΓΛΛΗΣ

-life

ΣΚΕΨΕΙΣ
Πολλάκις ή μετριοφροσύνη εινε περισσότερον εγωι

στική άπό την θορυβωδεοτέραν καυχησιολογίαν.
Βαλξάκ

Λ, ,*0 άνθρωπος έρχεται είς τόν κόσμον με μίαν φρον
τίδα διά νά θλίβεται καί με μίαν έλπίδα διά νά παρη- 
γορήται.

Σονδερμαν
★

*0 έρως, άν δεν είχε πτερά, θά έβλεπεν εγγύτερον 
τά πράγματα και σπανίως Φα. ήπατάτο.

Δωδέ
★

'Η άσχημία της γνναικός εΐνε διά μερικούς έξέλιξις 
της καλλονής της εις τό. σπάνιον.

Ζνπ

★ΖΩΗΣ ΟΝΕΙΡΑ*

Θ Ρ Τ Λ Ό I

Καθόσουν πάντα έκεϊ ’<

Αί,θυμούμαι την όνειρεμ- 
μένη εκείνη μυρωμένη 
σάλα πού τάξέχαστα βρά- 
δυα με 'στην μεθυστική 
ατμόσφαιρα τών λουλου- 
διών καί τών μύρων σχη
ματίζαμε τόν εύμορφο 
κύκλο, που ήσο σν η βα
σίλισσα τον.

Θυμούμαι.
τό πιάνο κι9 άπό τάφωνα

πλήκτρα εβγαινεν ή ζωή καί ή δύναμις
Καί ήσουν σύ πού δημιουργούσες εκεί της τρικυμίες 

και της ορμητικές καταιγίδες τών ήχων,τούς αρμονικούς 
χορούς τού κύματος η τού' αέρος καί τών φύλλων τού 
δάσους τό παράπονο.

Ψιθύριζες έπάνω 9στό άψυχον δργανον δλης τής σε
μνής ψυχής σου τόν πόνον ή άφινες νά χυθή δλη της 
η απαλότης κ' ή καλωσύνη. *'Εχυνες γύρω μας δλη τή 
λαμψι καί τό φώς άπό τόν ήλιο τής Τέχνης σου κ'έμεϊς 
καθισμένοι δλοι βουβοί ο9 άκολουθούσαμε 9στά αιθέρια 
ύφη τού πνεύματος πού πήγαινες.

Μας νέκρωνες κάθε λαλιά δλων μας κ9 εΐμεθα μεϊς 
τά πλάσματα τά ταπεινά κι9 αδύνατα πάντα μπροστά 
σου που βλέπαμε νά λάμπη ή βασίλισσα μας.

"Ολοι σκλάβοι καί συντρίμμια δικά σου.
Καί τά ροδόλευκα δροσάτα ρόδα καί γιούλια τής σά 

λας έκλιναν ταπεινά κι' αύτά τά φύλλα τους μαγεμμένα 
9στό νικητή τους καί σου χάριζαν τήν ευωδιά τους.

'Ητο ναός έκεϊ, πού καθένας προσέφερε ’στό βωμό 
σου γιά θυμίαμα κάθε βράδυ τόν θαυμασμό του ένφ 
ού μάς έδειχνες δλους τούς μυστικούς κόσμους καί τής 
εύμορφιές τής Μουσικής καί μάς ώδηγούσες στών μυ
στηρίων της τά ιερά μονοπάτια

Ναι τ9 δνειρο τό πλάνο τό θυμούμοι,
Καί έγώ καθισμένος πάντα δίπλα σου κυττούσα τά 

χλωμά κι9 άδύνατα χέρια, πού είχαν τήν μάγον δύναμιν.

Τά χέρια σου, ναί, τά ώραϊα παρθενικά χέρια σου 
πάντα κυττούσα πού σ' έκαναν νά γίνεσαι Σειρήγ καί 
καί νά μέ παρασύρουν κοντά σου.

Αύτά πού πέρνουν τήν δύναμιν άπό τήν τρικυμία καί 
τήν άσάλευτη γαλήνη καί πού άνέστησαν μέσα μου τήν 
δίψα τού ωραίου καί τού καλού.

Λευκά χέρια τής eΑρμονίας, πού σταλάξατε στά πειό 
μυστικά βάθη τής ψτχής μου τόν πόνο, πόσο ήθελα κα
θισμένος πάντα δίπλα σας νά σάς βλέπω, δπως τής νύ
χτες εκείνες καί νά δέχεσθε τή λατρία μου, πόσο ήθελα 
νά σάς άκούω καί νά σάς άγαπώ αιώνια......

Τά χλωμά κι1 άδύνατα χέρια σσυ — Τά χέρια τής 
'Αρμονίας.—Τά χέρια σου.

I. Δ. φαραντατος
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A X I Λ Λ Ε Τ Σ ΡΟΖΕ

Γ. Βρούτον. Νιοβΐδατ

Δ1ΑΣΩΣΙΣ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

ΙΜΕΘΑ ευτυχείς κοομοΐντες την 
«Πινακοθήκην» με τήν εικόνα ευγε- 
νεστάτου ανδρός, οοφωτάτου έπιστή- 
μονος καί άκραιφνεστάτου φιιλέλληνος, 
τον καθηγητον τής Ιατρικής έν Ν, 
Ύ’όρκη κ. ‘Α^ιλλέως Ρόζε άγω- 
νιζομένου άπό πολλοΰ ήδη έμπνευσ- 
μένον ύπερ τής ελληνικής γλώσσής, 
υπέρ τής ελληνικής έπιοτήμης, υπέρ 
τής ελληνικής πατρίδας, νπερ τής ελ

ληνικής εν γένει ιδέας άγοινα, παρόμοιον τον όποιον μό
νον εις παρφχημένην πλέον εποχήν ήγωνίοθησαν ελά
χιστα επίλεκτα πνεύματα και ψυχαί γενναΐαι. Παρά τήν 
‘Ελληνικήν Πρεσβείαν, παρά το ‘Ελληνικόν Προξενείου 
υπάρχει και τρίτον έν Ν. ' Υόρκη ανεπίσημον, ούχ ήτ
ταν δμως ελληνικόν κέντρον, και τοϋτο εινε ό οίκος τοΰ 
κ. Ρόζε. Έν τφ οϊκφ τούτο) κυριαρχεί ή ελληνική 
γλώσσα, καθόσον ταύτην ον μόνον ό κ. Ρόζε άλλά και ή 
μονογενής αντον θυγάτηρ, έκπαιδευθεϊσα πρό τινων έτι 
ετών έν τφ έντανθα Άροακείω Παρθεναγωγείφ, μετά 
ζηλευτής εύχερείας όμιλονσι, ώς και τό άποκλειστικώς 

Ελλήνων και Έλληνίδων άποτελούμενον προσωπι

κόν. Οί έκ τών δμογενών τής μεγαλουπόλεως εκείνης 
τήν συνδρομήν τοΰ κ. Ρόζε επικαλούμενοι, εύρίσκονοι 
ταυτην πρόθυμον και πλήρη ένεκα τής έπιοτημονικής 
αντον ίκανότητος και τής υπέροχου κοινωνικής θέσεως.

Έν τή« Ψυχιατρική καί Νευρολογική Επιθεωρήσει» 
έδημοσιεύθη μετάφρασις εύγλωττου υπομνήματος δΓ ον 
ως και δι'άλλων προγενεστέρων καί.^μεταγενεστέρων δια
λέξεων καί δημοσιευμάτων ό?κ. Ρόζε συνηγορεί νπερ τής 
καθιερώσεώς ελληνικών δρων εις τήν διεθνή Ιατρικήν ο
νοματολογίαν. Ό κ. A. Triepel,καθηγητής τής ανατο
μίας έν τφ Πανεπιστημίφ τής Βρεσλαυΐας, νπέβαλεν είς 
τήν Γερμανικήν ‘Ανατομικήν 'Εταιρίαν κατά τήν εικο
στήν δευτέραν σύνοδον αυτής έν Βερολίνφ υπόμνημα 
περί τής ιατρικής ονοματολογίας αποδεχόμενος τάς ιδέας 
τοΰ κ. Ροζέ, είς ας και άλλοι σοφοί προσεχώρησαν.

Ο κ. Ρόζε έσχάτως νέον έξέδωκε έργον υπό τόν τί
τλον Medical Greek, ήτοι ή ελληνική γλώσσα έν τή 
Ιατρική επιστήμη, περί οΰ δ έν Ν. Ύόρκη Γεν. Πρό
ξενος κ. Δ, . Μπότασης έδημοοίευσε λίαν ευμενή κρίοιν,

Ό κ. Ρόζε εινε ουγγραφεύς καί άλλου συγγράμμα
τος Christian Creece et Modern Creek, τό όποιον εΐλ- 
κυσε τήν προσοχήν τών έπιοτημόνων, μεταφρασθεν είς 
τήν Ελληνικήν καί Γερμανικήν.

κ τών άριστουργημάτων τής 

τέχνης είνε,ώς γνωστόν,τοΰ 

Leonardo Da Vinci ό Μυ

στικό; Δεΐπνος, δσΐτς' πρό 
τίνος ύπέστη τοιαύτας δει-' 

νάς καταστροφάς,ώστε έθεω 

ρεΐτο εντελώς χαμένος., ,Ό 
μέγ,ας ούτος ίταλός, ό δια- 

κριθείς δχι μόνον ώς καλλι
τέχνης άλλά καί ώς έΛιστήμων καί συγγραφεύς 1) 

ύπερανθρώπως είργάσθη όπως φέρη εις πέρας το α

ριστούργημά του τοϋτο,το'όποιον έτεχνούργησεν 

έπί του τοίχου του εστιατορίου της έν Μιλάνω 

μονής της Παναγίας τών Χαρίτων (Santa Maria 

delle Grazie). 'Ιστορείται πρός τοΐς άλλοις, 

ότι περισσότερον τού έτους έσκέπτετο τίνι τρό
ποι νά ποίηση τό πρόσωπον τοΰ προδότου ’Ιούδα 

καί δτι έπί πολλάς ώρας έμενεν ώς άγαλμα προ 

της άρχομένης τοιχογραφίας, μελετών αυτήν, 

καί οί άγαθοί μοναχοί τόν κατηγορούν οτι 

ήργοπόρει την έργασίαν χάριν οκνηρίας.
Ό χαρακτηρ τών έργων του da Vinci Τνε 

άντικειμενικός, διά τοϋτο καί την σήμερον τέρ- 

πουσι τον θεατήν. Έζωγράφιζε τά άνθρώπινα 

αισθήματα. Εινε δ κατ’ εξοχήν φιλάνθρωπος 

ζωγράφος, δ ύπέρ τό δέον άγαπών καί μελετών 

τήν φύσιν καί συνεπώς τά έργα του προδίδουσιν 

οτι ήτο μανιώδης εραστής τής αληϋείας. Καί 
όταν περιεπάτεί' πρός διασκέδασιν, έσχεδίαζε 

πάν ο,τι τοϋ έκαμ.νεν έντύπωσιν. Διό, είς τούς 
ζωγράφους, συνίστα νά φέρωσι πάντοτε μαζί

(1) Διά τά φιλολογικά έργα αΰτοϋ, βρα Richter; 
The literary works of Leonardo da Vinci compiled 
and edited from the original Manuscripts—Uzielli; 
Ricerche intorno a Leonardo da Vinci.

των χαρτί καί μολύβι, διά νά σημειοϋσι καί 

είς τόν περίπατον ευρισκόμενοι δ,τι τούς προ
ξενεί έντύπωσιν. ; ’ ■

Δυστυχώς δ Μυστικός Δεϊπνος σύν τώ χρό- 
νΐρ είχε έλεεινός. Άφοϋ δέν έ'δει-
ξαν πρός τό άρίστούργημά τοϋτο σεβασμόν οί 

μοναχοί καί οίστρατιώΐαι τοϋ Ναπολέοντος, 
έπρεπε νά ' έπιφέρωσι - θεραπείαν τινά βέβηλοι 

χρωστήρες, έξ άνάγκης.

’Επικείμενης τής άπωλείας . τοϋ άρίστουρ- 
γήματος τούτου, καθ’ έκάστην εδιπλασιάζοντο 

τά άντίγραφα.

’Έφθασε δυστυχώς καί ή μοιραία στιγμ.ή 

τής καταστροφής του καί φυσικά ή κυβερνητική 

μέριμνα έσκέφθη περί τής δπως δήποτε δια- 

σώσεως τοϋ παγκοσμίου άριστουργήματος.
Ή έργασία άνετέθη είς τόν ειδικόν καλ

λιτέχνην Luigi Cavenaghi, δστις ήρχισε τό 

έπίπονον έργον τή 25 παρελθόντος ’Ιουνίου καί 
τό έφερον είς πέρας κατά τ·άς πρώτας ημέρας 

τοϋ Σεπτεμβρίου. Κατά τό διάστημα τών τριών 

τούτων περίπου μηνών είργάσθη συνεχώς. Τή 

δέ 5 Σεπτεμβρίου έ.έ'. άπέστειλε τήν ’Έκϋεσίν 
του πρός τήν προϊσταμένην άρχήν, ή δποία τήν 

έ’δημοσίευσεν.
Ό ευσυνείδητος Cavenaghi έκθέτει δτι πρό 

τοϋ νά έπιχειρήση τήν έκτέλεσιν τής βαρυτάτης 

ευθύνης τής στερεοπο'.ήσεως τοϋ Μυστικοϋ δεί
πνου, προέβη είς δύο άποπείρας διά τήν συγκόλ- 

λησιν τής πέτσας ή τοϋ άποσπασθέν.τος χρώμα
τος. Τό πρώτον έν έτει 1903 έπί εικονογρα

φημένης έπιφανείας περίπου 0,30 τετραγωνικά, 
άργότερα δέ έπί εύρυτέρας έπιφανείας. Κατά τάς 

δοκιμάς ταύτας διέκρινε τήν έσχάτην έπί τό 

χείρον ’τροπήν τής τοιχογραφίας.’ Κατά τήν 

ύπομονητικήν έργασίαν, τήν γενομένην ήδη έφ’ 

άπάσης τής τοιχογραφίας, εύρε πανταχοϋ κατά
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.

διάφορον όμως βαθμόν ελλειψιν συνεχώς μεταξύ 

χρώματος και τοίχου. Καί έκεΐ ένθα ή πέτσα 
τοϋ χρώματος δέν ήτο άπεσπασμένη κατά' λε
πίδας, συσπειρωμένη ή δπως δήποτε εξογκωμένη, 

αι μικραί όμαλαί έπιφάνειαι ειχον και αΰταί 
χάσει τήν συνεχή συγκόλλησιν μετά τής κο- 

νιάσεως καί έτεινον νά άποσπασθώσιν εις πασαν 

έλαφράν πίεσιν. Εις τινα μέρη—εις έλαχίστας 

δμως επιφάνειας—τό χρώμα είχε πέσει καί έκεΐ 

δπου αί φωτογραφίαι αί έκτελεσθεΐσαι τώ 1906, 

τή εντολή τής εφορείας έπί τής συντηρήσεώς 
τών μνημείων, σημειοΰσι τήν συνέχειαν τής 

ζωγραφιάς 'Η διατήρησις τής τοιχογραφίας 

ώφείλετο άποκλειστικώς σχεδόν εις τήν ύγρα- 

σίαν τής θέσεως καί εις τάς κόλλας, τάς κατ’ 
αφθονίαν έπιτεθείσας κατά τάς προηγουμένας 
επιδιορθώσεις, αί δποΐαι δμως ύδροξειδούμεναι 

παρήγαγον, ίδί<γ κατά τήν χειμερινήν εποχήν, 

την μούχλαν, ήτις, ηνωμένη μετά τής άφθονου 
σκόνεως, έσκέπαζε τήν. θέαν τής θαυμαστής 

τοιχογραφίας, σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν. Κατά 

πρώτον έπεχέίρισε την συγκόλλησιν τοϋ χρώ
ματος διά συνδετικών μιγμάτων συνισταμένων 

έξ ειδικών ουσιών, δπως έπ’ αύτών κατ’ ούδένα 

τρόπον έπηρεάση ή υγρασία. Ή κατά διάφορον 

τρόπον διακοπή τής συνοχής’τής πέτσας τοϋ 

χρώματος μετά τοϋ κονιάματος τοϋ τοίχου, ά- 
πήτει οπωσδήποτε άλλοίας σκέψεις, ιδίως δέ 

υπομονητικήν καί ενσυνείδητον επιμέλειαν κατά 

τήν εργασίαν, ήν έξετέλεσεν άληθώς μετά επι

μόνου καί έ.πιφόβου προβλέψεως διά νά διασώση 

τό αριστούργημα, άμα δέ μετ’ άγρύπνου εύσυ- 
νειδησίας τής άναποφεύκτου άνάγκης νά δια- 

τηρήση καί τά ελάχιστα ίχνη τής ύπερτάτης 

βεβαιούσεως τής καλλονής τής τοιχογραφίας.

Ό Gavenaghi είχεν έκφρασθή δτι τόν περι- 

λάλητον Μυστικόν Δεϊπνον έξειργάσθη δ Da 
Vinci διά έλα,ιομιγώ? χρωμάτων, κατά τόν 

διίσχυρισμόν τοϋ LomaZZO καί άλλων καλλι

τεχνών. Ό Gavenaghi είχεν έκφρασθή οΰτω 

οιοτι ειοεν εις ιήν·τοιχογραφίαν χαρακττριστι- 
κήν συσπείρωσιν χρωμάτων καί στίλβωσιν προερ- 

χομένην έκ τών άφθονων κολλών. Άλλ’ έπειτα 
δ ευσυνείδητος καλλιτέχνης, κατά τάς δοκιμάς 

άς έκαμνεν, έπείσθη δτι ή τοιχογραφία είχεν 
έξεογασθή μετά χρωμάτων πυκνορρεύστων δι’ 

ΰδατος, a tempera forte.

Άφοΰ έτελείωσε τήν στερέωσιν ’πάσης τής 

επιφάνειας τής τοιχογραφίας καί κατόρθωσε 
πανταχοϋ τήν έντελή συγκόλλησιν τών χρωμά

των μετά τοϋ κονιάματος’ καί ή πέτσα τών χρω- 
μ,ατων απέκτησε λείαν επιφάνειαν, ήρχισε νά 

άφαιρή τήν σκόνην και τήν μούχλαν καί, έφ’ 
δσον ήδυνήθη, τάς έπιτεΟείσας κόλλας. Όπου 

το χρώμα είχε πέση, τό λευκόν τής άσβεστου 

ήλλοίωνε τόν πέριξ τονισμόν- διό, κατά τήν 

γνώμην τοϋ γερουσιαστοϋ Bell rami, τοϋ άρχι- 
’ τέκτονος Moretti καί τών'ζωγράφων Pogliaghi 
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καί Carcano μελών τής κυβερνητικής επιτρο

πής έκάλυψε τά κενά εκείνα μετά, πολύ έλα- 

φρών ύδατομιγών χρωμάτων a tempera, είς 

τρόπον ώστε μόλις νά έπάρκώσι διά νά διατη

ρηθώ ή αρμονία τοϋ συνόλου.
Ή έπιτροπή συνεφώνησεν έπίσης τήν είς 

τινα μέρη έπιδιόρθωσιν τοϋ γελγιδωτοϋ θόλου 

άνωθεν τοϋ Μυστικού Δείπνου, οπού τό χρώμα 

είχεν έξαλειφθή. Ή έπίδιόρθωσις αΰτη άπε- 
κάλυψε δτι τό κυανοϋν τών γελγίδων ήτο κατά- 

μεστον άπό χρυσωμένους αστέρας καί . αί θαυ

μαστά! lunettes έκοσμοϋντο ·μέ στεφάνους . καί 

θυρεούς περιέχοντας τό οίκόσημον τοϋ οικου 

Σφότσα.*Εργα ολα αύτοΰ τοϋ ίδιου Da Vinci.

Ό Gavenaghi έν τή εκθέσει αύτού ποιείται 
μνείαν καί περί τών προηγουμένων έπιδιορθώ- 

σεων τών γενομένων έπί . τής άθανάτου τοιχο

γραφίας ύπο άλλων έπιδιορθωτών. Ούτοι έθεσαν 

χεΐρα, ώς έπί τό πλεΐστον, είς τόν διάκοσμον 

καί εις τινας ενδυμασίας. ΓΙολύ δλίγον έπιδι- 

ώρθωσαν τήν οροφήν, τό τραπεζομάνδυλον μετά 

τών έπ’ αύτοΰ αντικειμένων. Έπίσης αί κε- 

φαλαί καί αί χεΐρες αν και χαλασμέναι είναι 
σχεδόν αδιόρθωτοι, έξαιρουμένης τής κεφαλής 

τοϋ αποστόλου ’Ιακώβου. Έπίσης άφήκαν, ώς 

ήτο το φωτεινόν τοπίον τό θεωρούμενον άπο την 
θύοαν'καί τών παραθύρων, δπερ μέ τό διαυγές 

κυανοϋν σχηματίζει θαυμαστήν άντίθεσιν είς 

τήν άθάνατον δραματικήν σκηνήν.
Ό καλλιτέχνης Gavenaghi ε’χει τήν στα- 

θεράν πεποίθησιν δτι ή έργασία του έξετελέσθη . 

μετά θρησκευτικού σεβασμού καί οτι ή τοιχο
γραφία όιεσώθη. Μόνον είς τό αριστερόν μέρος 
τοϋ τοίχου είναι ποιά τις ύγρασία, άλλά δέν 

τήν νομίζει επικίνδυνον.

ΙΙολύ συνιστα δμως νά έχω σι σύντονοχ 
φροντίδα νά προφυλαχθή άπό τά ρεύματα, τάς 

αιφνίδιας άτμ,οσφαιρικάς μεταβολάς καί άπο 

τήν σκόνην τήν προερχομένην έκ τής πληθύος 

τών καθημερινών έπισκεπτών.
Προτείνει νά περιτειχισθή ή νά τεθή διπλή 

θύρα εις τό έστιατόριον τό συγκοινωνούν, μετά 
τής μονής, διά νά έμποδισθοϋν τά ρεύματα, 

άτινα έπιδρώσιν έπί τής ζωγραφιάς, καί αί έκ 

διαλειμμάτων μεταβολαί τής άτμοσφαίρας. 

Έπίσης συνιστα νά είναι κεκλεισμένα τά παρά 

τήν τοιχογραφίαν παράθυρα. Πρό έτών, λέγει, ή 

τοιχογραφία προεφυλάττετο διά οθόνης, άλλ’ 

έ'πειτα άφηρέθη αΰτη. Ato προτείνει νά προφυ-' 
λαχθή τώρα δι’ ύέλων,δπως παύση ή συσσώρευ- 

σις τής σκόνης καί διατηρηθή ή αύτή θερμοκρα

σία.

Ζάκυνθος, 22 'Οκτωβρίου 1908.
Σ. ΔΕ - ΒΙΑΖΗΣ

- ΓΡΑΜΜΑΤΑ -
VHI.

’Αγαπημένη μου

Αγαπητή μου ανεψιάς
«Πιστ.εύω πώς,&ά μου κάμης τή νάρ

κης τό απόγευμα άπό τό σπία^ για νά 
πάμε στής Κυρίας Ηαρίοη ■ ποϋ δέχεται σή
μερον * Π κόρη της εϊνε έδώ .από μέρεςy 
κι9 είναι ντροπή νομίζω νά μήν πάμε 
νά τής πούμε τά συγχαρητήριά μας ποϋ 
βγήκε ατό τό σχολείο»,

Ή θεία μου ή Ειρήνη, ή πάρα πολύ τυπική καί 
άριστοκρατίζουσα θεία ρ.ου Ειρήνη, μοΰ μηνούσε 
μ’ αυτό τό μπιλλίετάκι, χωρίς πολλά λόγια νά 
ετοιμαστώ γΐά επισκέψεις. Θά καταλαβαίνεις βέβαια 
τό θυμό μου καί τήν απελπισία μου. Μεταξύ 
μας, έστειλα στό Δαίμονα καί τήν κυρία Παρίση 
καί τήν νεοφερμένη' κόρη της, καί όλες τίς θείες 
του κόσμου πουχουν τά ξυπασμένα μυαλά τής δι
κής μου. Στό Θεό σου, τί γύρευα έγώ μέσα στή 
φοβερή αύτή αριστοκρατία, καί τί τόπο είχα στά 
σαλόνια τής κυρίας ΙΙαρίση, καί τί εί'ξευρα έγώ νά 
πώ που νά κινήση τήν προσοχήν τοΰ κόσμου που 
δέχεται, γιά νά χαλάσω τήν ησυχία μου στα καλά 
καθούμενα γέά χατήρι της ;

Ν άρνηθώ; Μά τήν γνωρίζεις τήν θεία μου. 
Θάταν άξια να τό πάρη γΐά περιφρόνησι, καί να 
κάμη έτσι χρόνια νά μοΰ μ,ιλήση. Άλλως τε δά 
δέν άξιζε καί τόν κόπο.Τό καλό θάταν νά μή μου 
τύχη μΐά τέτοια άγγαριά’ μιά όμως καί μουλαχε, 
τό φρόνιμο ήταν να ύποβληθώ ύπομονητικά καί 
γενναία στήν τύχη μου καί νά πάρω φιλοσοφικά 
τό ζήτημα. Γιά φόρεμα, διάλεξα τό μπλέ μαρέν 
ποΰκαμα πέρισυ, καί τό άσπρό μου καπέλο. "Οσο 
μπορούσα πειό άπλά, για νά φουρκιστή ή θεία μου 
ποΰ αγαπά τά βαρελά λοΰσα καί τίς πολυτέλειες. 
Άφοΰ δέ μποροΰσα νά τήν έκδικηθώ άλλιότικα, άς 
ήταν κι’ έτσι.

ΓΙραγματικώς, μόλις μ’ είδε τά κατέβασε λίγο 
Εκείνη, φοροΰσε μιά θαυμασία λιλά τουαλέττα 

κι ’ ένα κατάμαυρο καπέλλο μέ μεγάλες μαΰρες 
πένες.

— Μά γιατί δέν έβαζες τό καινούργιο σου φό
ρεμα, ποΰ σοΰ πηγαίνει τόσο ωραία; Ξέρεις τί 
κόσμο θά συναντήσομε σήμερα έκεΐ ;

— Τί ! αύτό, κακό’νε ; άποκρίθηκα δήθεν μ ά- 
πορία, κυττάζοντας τό φόρεμά μου. Τότε άς μήν 
έρθω.

— Δέ. λέω... μά... τέλος πάντων... Άς είνε 
τώρα... Πάμε. Είνε διαβολεμένη κοκέττα ή θεία 
μου ή Nini. Έτσι φραντσέζικα τό γράφει τό μικρό 

της όνομα εκείνη. Διαβολεμένη κοκέττα! Που τήν 
χάνεις, ποΰ τήν βρίσκεις, ανάμεσα σέ φιγουρίνια 
καί σέ μόδες. Στοιχηματίζω, πώς δέ θά συλλογά- 
ται άλλο τίποτε, νύχτα μέρα. Μά καί προφτάνει ; 
νά ποΰμε καί τοΰ στραβοΰ τό δίκηο ; Ξέρεις τί θά 
πει νάχη κανείς τόσα νταραβέρια μέ τόν κόσμο ; 
Παναγία μου, εινε νά χάσω τό νοΰ μου νά τό σκέ
πτομαι. Τώρα μαθαίνει καί ιππασία, αγόρασε καί 
ο διάβολό». Άς είνε.

Τό σαλόνι τής κυρίας Παρίση τό ξέρεις. Φορ
τωμένο έπιπλα. Τραπεζάκια, ταμπουρέ, εταζέρες, 
γλάστρες, πιάνα, καναπέδες,πολυθρόνες,ζωγραφιές, 
λάμπες, οτι θές. ■ -

Ή μόδα, λέει, ή μόδα άρνουβό. ή καλλίτερα, 
μόντερν-στάϊλ, άπαιτεΐγ/ά μή βρίσκης τάξι, σέ μιά 
όπως πρέπει σάλα. Νάναι δηλ. όλα άνω-κάτω, 
σάν σέ μετακόμισή Καί ή κυρία ΓΙαρίση μπορεί 
νάναι πολύ περήφανη σ’ αύτό έπάνω. Τήν έχει 
θαυμάσια άταχτοποίητη τή δική της. 'Ένα καμάρι!

Μολαταΰτα, μόλις βρέθηκα στό κατώφλι έγώ, 
κοντοστάθηκα. Άρα γε μήπως ή μόντερν-στάϊλ, 
άπαιτοΰσε άκόμη νά σκαρφαλώνουνε αί έπισκέπτριαι 
άπάνω στά έπιπλα γιά νά. περνούνε ; Μήπως έπρε
πε νά πατήσω στό ντιβάνι που μουφραζε τήν είσοδο; 
Ποιος ξέρει ! ’Ίσως. Μά καί πώς περάσανε’ή άλλες 
επισκέψεις ποΰ ήσαν μέσα; Άπλούστατο, άγαπη- 
μένη μου. Ή Mademoiselle Maud ήρθε καί τρά
βηξε λιγάκι τόν καναπέ, καί περάσαμε. Ώς τόσο 
έγώ φαίνεται είμαι καί θά πεΟάνω μπά-πέπλ.

Περάσαμε δίχως νά ρίξωμε τίποτε ! Τά φορέ- 
ματά μας δέν μπερδέψανε πουθενά. Δέν σκοντά
ψαμε στά χαλιά τοΰ πατώματος’ μικροί σιξαντέ- 
δες ποΰ καί ποΰ στρωμένοι μπρος στά καθίσματα. 
Τέλος πάντων, ώραία φερθήκαμε. Έβλεπα τής κυ
ρίες καί μας κύτταζαν μέ κάποια άγωνία. Άραγε 
έσκέπτοντο, θά κατορθώση ή Δίς Α. νά μήν 
δώση κ.αμμίά στό τραπεζάκι έκεΐνο τό κινέζικο 
ποΰναι δίπλα της, μέ τό σερβίτσιο τοΰ λικέρ ; όπως 
στέκει, δέν τό βλέπει’ μία μιά μικρή κίνησι του 
χεριοΰ της καί πάει !

Ή οικοδέσποινα, φοροΰσε μία φορεσιά μαύρη με
ταξωτή έντελώς σκέτη, κάτι τι Μαρίας Άντουανέτ- 
τας. Γιακάς ψηλός ανοικτός μέ νταντέλλες άσπρες, 
ούρά μακρυά καί χτένισμα άλλά-Κλεό.Έτσι όπως 
ήταν, μοΰ φάνηκε πολύ επίσημη.Ή κόρη της πάλι 
φοροΰσε κάτασπρα. Αύτής νά λέμε τήν άλήθεια, 
τής φαίνεται πώς άνετράφη έξω. Δέν γελιέται 
νά λέη ό,τι τής έρθη, μή δίδουσα έτσι καιρό τής 
μαμάς της νά μιλήση όπως συνήθως γίνεται. Τί
ποτε. Κάθεται ήσυχα καί περιμένει νάρθη, ή στι
γμή τοΰ τσαϊοΰ νά τό σερβίρη. :

Άξαφνα σηκώθηκε κι’ ήρθε κοντά μου, καί μι-
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θύσαμε.’ Με κίποια στενοχώρια έγώ καί δισταγμό. 
Φοβούμουν μή μοΰ ξεφύγη καμμλά λέξι κάπως 
ζωηρά κα'ι ταραχθή έτσι ή σεμνότης, καί ή τε
λεία άγνοια ποΰ βασίλευε στην ψυχή τοΰ κοριτσιού 
αύτοΰ, ποΰ δ,.τι κι’ έβγαινε απδ τδ μοναστήρι. 
Μην τά ρωτάς, μαρτύριο !

—Σέ τί καταγίνεσθε; βλέπω ώραία ταμπλό. 
Εινε Γσως δικά Σας;

—Ναί, μά δέν αξίζουν τδν κόπο. ’Εγώ δέν έχω 
κλίσι στή ζωγραφική’ έγώ πρρτιμώ νά διαβάζω. 
Άποκρίθηκε μέ χαμόγελο.

— Ά, διαβάζετε. .
—Πολύ. Και μάλιστα ακούω πώς και Σεϊς έ

χετε μΐά καλή βιβλιοθήκη. Θά μοΰ κάμετε τή 
χάρι, όταν γνωριστούμε καλίτερα νά μοΰ δανεί
ζετε ενίοτε βιβλία σας ;

Νά τής δανείζω έγώ βιβλία ! Θεέ μου, σάν τί 
βιβλία θαρεΐ πώς έχει ή βιβλιοθήκη μου; κι’ δμως 
έγώ δέν πέρνω πλειά ού'τε τή «Διάπλασι» ού'τε 
τδ «Ecolier [lliieti-έ».

—Θά σάς δίδω κι’ έγώ άπδ τά δικά μου. ’Άν 
θέλετε μάλιστα σάςστέλλω καμμίά ώρα τήν «Κό- 
μησσα Σάρρα».

— Τήν κόμησσα «Σάρρα» ; Ίήν έχετε διαβά
σει Σείς τήν «κόμησσα Σάρρα»;

— Βεβαιότατα ! Τήν θέλετε ;
—Ευχαριστώ' κάποτε νομίζω πώς τήν είδα 

δράμα. ’Άλλως τε δέν διαβάζω . πειά αύτοΰ τοΰ 
είδους τά βιβλία Προτιμώ τή Φυσική φιλολογία 
Αυτά τά μυθιστορήματα ποΰ λέτε σείς εινε παλαιά.

'Ετοιμαζόμουν νά τής συστήσω τδν Bourget 
άπδ τούς Γάλλους. Όταν άπδ τήν απέναντι γω
νιά ένα αύστηρδ καί ίεροξεταστικό :

;—Τήν «κόμησσα Σάρρα»! Έχετε διαβάσει Σείς 
Maud τήν «Κόμησσα Σάρρα» ;
μέ διέκρψε εγκαίρως.
...Ό κ. Μ. νεότατος δανδής γνωστδς γΐά τά 

κατορθώματά του τά έρωτικά, παντρεμμένος τώρα 
— μέ. μ.>ά νόστιμη γυναικούλα.— ’Ακουμπισμένος 
στδ πιάνο, παρηκολούθει φαίνεται τήν ομιλία μας 
καί βιάστηκε, μπαίνοντας στή μέση, ν’ άναχαιτίση 
τάς τολμηράς έκμυστηρεύσεις τής Mademoiselle 
Marxl. Έν τφ μεταξύ, επήρε ει'δησι καί ή μαμά 
καί φοβερά ταραγμένη, είπε: Ή Maud ; τήν Κό
μησσα Σάρρα; Αδύνατον. ' Θά· άκούσατε λάθος, έ 
Maud ;

’Εννοείς, τδ καΰμένο τδ κορίτσι τάχασε. Κοκκί- 
νησε, έταράχθη,κι άποκρίθηκε ένά θεόρατο:

—Όχι μαμ.ά, δέν τδ διάβασα ,αύτδ τδ βιβλίο !
—Ξέρετε, έπρόσθεσε τότε, ή μαμά μέ. χαμόγελο 

καθησυχαστικό, σάν πώς ή τάραχή ή δική της νά 
μάς είχε πιάσει κι’ έμάς.. Ξέρετε,, τδ. βιβλίο αύτό 
είνε τής άδελψή.? μου. Τδ μεσημέρι. τδ λησμόνησε 
στήν τραπεζαρία καί φαίνεται γι’ αύτό θά λέη ή 
Maud. .' :

— ’Ακριβώς. Είπα τότε κΓ έγώ σοβαρότατα. 
Καί τδ έπεισόδιο έληξε-^όπως. · λένε. στή Βουλή.

Τή σκηνή αυτή σοΰ:τήν-μεταδίδω όπως', έγινε, 
δίχως σχόλια.

Καί τώρα, έχω ή δέν έχω έγώ δίκαιο νά ΰτούς 
συχαίνομαι όλους αυτούς τοΰ: αρλεκίνους τοΰ. κ α
λού κόσμου; :Γ c ε ; Λ ;■ ■·

Ή ψυχές τους, τά' στήθια-' τους, ή·;.δμΛλίε<ς
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τους, τά φερσίματά τούς άρλεκίνικα καί γελοία. 
"Ενα κουρέλι ξένης γλώσσης, ένα κουρέλι ξένης 
ανατροφής, ένα κουρέλι μουσικής, ένα κουρέλι 
ζωγραφικής, καί κατασκευάζομε τδ φόρεμα τδ φαν- 
ταχτερό, βέβαια ύστερα άπδ τόσα πολύχρωμα κου
ρέλια μέ τά όποια γίνεται,καί ντύνομε τις προστυ
χιές μ.ας καί τής ψευτιές, καί τις ταπεινότητες 
τής χυδαίας ράτσας μας, καί φιγουράρουμε.

—Maud ! Τήν Κόμησσα Σάρρα !
Θάθελα νά τής πώ : «Κυρία μου, είσθε πολύ 

αστεία έτσι ποΰ κάνετε: ή κόρη Σας έχει διαβάσει 
πολλά τέτοια βιβλία, καί χειρότερα άκόμη, σάς 
βεβαιόνω,στδ μοναστήρι, όπως τά διάβασα κΓ έγώ 
σάν ήμουν’ μή τά πέρνετε τόσο τραγικά τά πράγ
ματα. ’Άλλως τε θά είνε χίλιες φορές ηθικότερη 
ή «Ταβέρνα» του Ζολά, άπδ φδ μάθημα τής ψευ
τιάς καί τής υποκρισίας ποΰ έδώσατε τώρα, μπρο
στά στδ κόσμο, στή κόρη σας. ΚΓ άκόμη σάς 
λέω, κυρία μου, πώς τά βιβλία εκείνα δέν είνε τί
ποτε, και δέν θα μπορέσουν ποτέ νά έπενεργήσουν 
στήν ψυχή της τόσο, οσο θά έπενεργήση ό Κύριος 
απδ κεΐ, ποΰ βγήκε τόσο θερμός κηδεμονευτής τής 
ειλικρίνειας της μέ τόσον ένδιαφέρον. Μιά σκηνή 
μόνο νά άντιληφθή άπδ τή ζωή του, ή κόρη Σας, 
π. χ. όταν θά κυνηγά νά φιλήση τήν κουβερνάντα 
του, καί τήν σώνει.
_ Αυτά δέν τά είπα σ’ έκείνη, γιατί έκείνη μοΰ 

είνε αδιάφορη καί λίγο μέ νοιάζει γΐά τές άνοησίες 
της. Τ« λέω όμως σ’ έσένα, γιά νά προσέξης έσύ, 
και νά άηδιάσης κΓ έσύ.

Σε φιλώ 
LALO DE CASTRO

sfe sfe

ΞΕΝΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Την έπομένην τών γάμων των υπό ρεμβώδη σελήνην:
*Η κυρία.—Αι τώρα πειά χρυσό μου, θά άφήσης 

τής πρώτες τρέλλες σου, ε .
Ό κύριο ς.—Να είσαι βέβαια πώς ή χθεσινή μου 

τρέλλα θά εινε ή τελευταία,-
Hr /

—■ Πιστεύετε, γιατρέ, πώς καμμιά φορά θάπτονται 
και ζωντανοί άνθρωποι j

— Εις τους δικούς μου πελότας αδύνατον νά ουμβή 
αυτό ποτέ.

Ή γέρον τ ό κ ό ρ η. Τό ονειρόν μου ήτο πάντοτε 
ν' άποθάνω εις τό άνθος τής ηλικίας μου.

*0 συνομιλητής της. Μά τότε δεν εχετε και· 
ρόν νά χάνετε.

. ■ * ■ ■
* Ο Ιατρός.—Ευτυχώς ή μικρή σήμερα δεν εινε πει

σματάρα όπως χθες, που δεν ήθελε νά βγάλη τή γλώσ
σα της,

'Η. μητέρα (βιαστικά).·.—-ΚαΙχθές τήν έβγαλε, γιατρέ 
μου, μόλις έκλείσατε τήν πόρτα.

' .■ ,.. : ★
-·ι Συγγραφεύς (πρός κριτικόν),—-Λοιπόν εΐοθε σεις που 
έκάκομεταχειρισθήκατε τόσον τό νέον μου δράμα ;

Κριτικός. Σάς παρακαλώ ! Αύτό τό έκάματε σεϊς !

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ ΤΗΣ BAGATELLE

Bagatelle είνε τδ ονειρώδες 
πλαίσιον τών εκθέσεων έργων 

’έ των παρελθουσών γενεών

Μακράν τής τύρβης τών Πα- 
ρίσίων,μέσφ δένδρων καί ρό

ιδων ύψοΰται τδ άρχαΐον μέ
γαρο-; τοΰ κόμητος τής Άρ- 
τεσίας «Folif», έσχάτως δω- 
ρηθέν είς τδν Δήμον τών 

ΓΙαρισίων ύπδ τοΰ τελευταίου κατόχου του κ. Osiris. 
·. . Τδ μέγαρον τοϋτο., τδ χρησψοποιηθέν κατα τήν 
Γαλλ. Έπανάστασιν ώς στρατιωτικόν κατάλυμα 
καί διά τδ όποϊον έδαπανήθησαν πλέον τών 690 
,χιλ. φρ., είναι ήδη τδ θελκτικόν ένδιαίτημα, έντδς 
τοΰ οποίου φιλοξενούνται τά έργα τών έξαχωτέρων 
Γάλλων καλλιτεχνών τοΰ. λήξαντος αιώνος.

Έν αύτφ έκτυλίσσεται ή β' καί γ' τριακονταετία 
τοΰ ΙΘ’ αιώνος, 1830 —1890. Ή έποχή αϋτη είναι 
εγγύτατα ήμών.Διαγκωνίζομεν εΐσέτι τούςγέροντας, 
οί'τινες κατά τήν νεότητά των είδον τούς άρχαιοτέ- 
ρους τών πινάκων τούτων. Καί έν τούτοις ίστορϊκώς 
πόσον, ά'πέχομεν αύτής! Επί τής τελευταίας βαθμί- 
δος τής κλίμακος τοΰ αιώνος έκείνου διοικεί ό κ. 
Κλεμανσώ, ένφ είς τήν αρχήν της κυβερνά ό βα
σιλεύς Λουδοβίκος Φίλιππος !

’Ιδού ό βασιλεύς αύτός έν τώ ίστορίκώ πίνακι :

Φ. Άρτότέως ’Απαγωγή

«Ό βασιλεύς Λουδ. Φίλιππος καί οί υιοί του» έν 
στολή άρχιστρατήγου, δίερχόμενος τδ κιγκλίδωμα 
τών ανακτόρων τών Βερσαλλιών. Τδν περιφρού- 
ρόΰσι τά τέκνα του : οί δοΰκές τής ’Ορλεάνης καί 
τοΰ Νεμούρ, ό πρίγκηψ τοΰ Joinville,s δούξ d’A»- 
male—ό έν Τύνιδι άνδραγαθήσας —καί ό δούξ τοΰ 
Montpensier. Ό βασιλεύς καί τδ άνώτατόν του 
κράτος. Οί ίπποι σφυρηλατούν τδ λιθόστρωτον. 
Χαιρετά ώς πατήρ τών έκλεκτών τούτων πολεμι
στών, άλλά καί ώς πατήρ τοΰ λαού του, τδν ό
ποιον μαντεύει' τις έναντι, σχηματίζοντα στοίχον 
έπί τοΰ Πεδίου τοΰ Άρεως.

Έτέρα εΐκών δεικνύει τδν Λουδοβίκον Φίλιππον 
έν Ελβετία. Έν αύτή παρίσταται'ό άστδς μονάρ
χης άκόμη οίκειότερος. Στηρίζεται έπί δένδρου, 
κρατών έν μέν τή άριστερά σημειωματάριο·;, έν δέ 
τή δεξιά μολυβδοκόνδυλο-;. Τδ ρωμαντικον τοπεϊον 
τδν εμπνέει. Προ αύτοΰ ένοΰται τδ χιονοσκεπές ό
ρος μέ τήν χλοερά-; κοιλάδα.

Άμφότεροί οι πίνακες ου.τοι εινε έργα τοΰ Η>- 
race Vernef, τοϋ ζωγράφου, όστις εξιστόρησε διά 
τοΰ χρωστήρός τού τάς έκστρατείας τών πριγκήπων 
τής ’Ορλεάνης. Είναι γνώσταί αί μεγάλαι αύτοΰ 
συνθέσεις έν τφί μουσείω τών Βερσαλλιών.

Άλλ’ ή μάλλον τιμητική θέσις τής αιθούσης 
έπεφυλάχθη διά τδν θαυμάσιον πίνακα τοΰ Ingres: 
«Προσωπογραφία τοΰ Δουκδς τής ’Ορλεάνης, υίοΰ 
τοΰ Λουδοβίκου-Φιλίππου». Ή εΐκών αϋτη έγράφή
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ύπδ του καλλιτέχνου κατά τήν έκ Ρώμης έπιστρο> 
φήν του, ένθα διήύθυνε τήν Γαλλ. ’Ακαδημίαν. 
Ό δούξ τής ’Ορλεάνης εγραφέ τότε εΐς τδν In
gres ότι «απο τής άναχωρήσεως εκείνου, όν έθεώ 
ρει αρχηγόν τής Γαλλ. Σχολής, ήρνήθη έπιμόνως 
νά ποζάρη ένώπιον άλλου ζωγράφου, διότι έταξε 
νά αναμείνη τήν προσεχή έπιστροφήν τοΰ ζωγρά
φου τής Στρατονίκης».

Ή προσωπογραφία αΰτη άρξαμένη τώ 1841, 
έπερατώθη μετά έν έτος. Μετ’ ολίγους μήνας δ 
Πρίγκηψ έτελεότα τραγικώς έν τφ μέσφ τής έ- 
παναστάσεως καί ό Άλφρέδος de Musset έχάρασσε 
τάς συγκινητικά; στροφάς τής «Δ ε κ ά.τ η ς τ ρ ί- 
τ η ς Ιουλία υ».

Του I ngres ωσαύτως έργα είναι και αί έκτιθέ- 
μένάι, άπαράμιλλοι είς χάριν καί άκρίβ-ιαν προσ- 
ωπογραφίαι των μεγάλων μουσουργών, Rossini καί 
Gounod.

Ώραιόταται έπίσης αί προσωπογραφία: τοΰ κό 
μητος καί τής κομήσσης de Paris, έργα τοΰ Jala- 
berF ή τής κ. Λουίζης Golef, ύπδ Winterhalter 
γραφεΐσα'αί τών κ. κ. Victor Duruy καί Bida, ζω
γράφου, εΐκονιζομένων έν στρατιωτική περιβολή, 
ύπδ τοΰ Regnaull ώς καί ή προσωπογραφία τής 
δουκίσσης τοΰ Berry, γαλουχούσης τδν υιόν της, 
κόμητα τοΰ Chambord, ύπδ τοΰ Devdria φιλοτε- 
χνηθεΐσα.

Ή έκθεσις αΰτη κυρίως ορείλεται είς τούς δοΰ- 
κας τής ’Ορλεάνης καί τοΰ Chart res, οϊτινες παρα
χώρησαν εις τήν Socidtd Nationale des Beaux-Arls 
τας ώραιοτέρους τών «οικογενειακών προσωπο
γραφιών τών». Είς αυτήν άπέστειλαν έπίσης καί 
πολλοί ίδιώται πίνακας άρίστής τέχνης.

Εΐνε δέ οί. πίνακες όυτοι: ή βασίλισσα Μαρία- 
Άμαλία έπι τοΰ έξώστου τοΰ St Cloud, ύπδ Ary 
Scheffer' οί δοΰκεςτής ’Ορλεάνης καί τοΰ Aumale έν 
’Αλγερία,πίναξ αποδιδόμενος εΐς τδν Philippoteaux' 
δ δουξ τοΰ Nemours ώς έρυθροχίτων λογχοφόρος' 
δ δούξ τής ’Ορλεάνης έφιππος, ύπδ Dreux' δ πρίγ
κηψ τοΰ Joinville ώς άξιωματικδς τοΰ ναυτικοΰ καί 
ή πριγκήπισσα τοΰ Joinville, ύπδ Winterhalter' δ 
βασιλεύς Λουδοβίκος Φίλιππος, ύπδ Court καί ή 
βασίλισσα Μαρία- Αμαλία, ύπδ Gosse' ή δούκισσα 
τής ’Ορλεάνης, ύπδ Laucher' δ κόμης τών Παρι
σίων ώς βρέφος έν στολή 'βαπτίσεως, ύπδ Winter
halter' δ πρίγκηψ τοΰ Joinville, παίζων έν τφ Λυ- 
κείφ Ερρίκου Δ’.

Καί ή β' αυτοκρατορία άναζή ώσαύτως διά τοΰ 
χρωστήρος τοΰ Winterhalter, είκονίσαντος τδν Να- 
,πολέοντα Γ' καί τήν αΰτοκράτειραν Ευγενίαν. Έν

τή συλλογή δέ τών Carpeaux έκτίθεται κα| εΐκών 
τόΰ αύτοκρατορικοΰ πρίγκηπος καί τοΰ σκύλου 
του...

Πλησίον τών βασιλικών καί αΰτοκρατορικών τού
των εικόνων έκτίθενται έπίσης καί πλεισται συγ
χρόνων προσωπικοτήτων, διαπρεπόντων τόσον έν τή 
Φιλολογία καί τή Τέχνη, δσον καί έν τή Πολι
τική. Μεταξύ αύτών έξέχουσιν αί εικόνες τοΰ 
Alfred de Musset και τής Γεωργίας Σάνδης, ύπδ 
Delacroix' δ κ. Guizot, ύπδ Paul Delaroche' δ κ. 
ΊππόλυτοςΡΙβηΰι-ϊη, ύπδ Παύλου Flandrin' προσ
ωπογραφία:: τοΰ κ. καί τής κ. Gounod, ύπδ Dubufe' 
τής κ. Musard, ύπδ Chaplin' τής κ. Demarre, ύπό 
Robert Fleury' τοΰ κ. Andritux, ύπδ Bastien Le
page' τής κ. Malibran, ύπδ Βοαοΐιο’,τής κ. Carette 
ύπδ Cabanel, ή έκφραστικωτάτη μορφή τοΰ Άλ- 
φόνσου Daudel, ύπδ Carriere' τής δος Ghassdriau, 
ύπδ τοΰ πατρός της ζωγραφηθεΐσα' αι τών κ. κ. 
G. Rochegrosse καί Θεοδ. de Btnville, ποιητοΰ,ύπδ 
Άλφρέδου Dehodencq.’H εΐκών τοΰ Courbe', έργον 
αύτοΰ τοΰ ζωγράφου' ή τοΰ Michelet, ύπδ Thomas 
Couture' ή τής δουκίσσης τοΰ Berry καί τοΰ ’Αλε
ξάνδρου Δουμά, ύπδ Deveria' ή τοΰ Καρόλου "Νο- 
dier, ύπδ Gudrin' ή τής κ. d’Agoult, ύπδ Ingres' 
ή τοΰ ’Ιουλίου Janin, ύπδ Gill' ή τοΰ Hetzel, ύπδ 
Meissonier' τοΰ Victor Duruy καί Gaston Jollivet, 
ύπδ Έρ. Regnaull' τής κ. Gaston Paris, ύπδ Ri
chard' τοΰ Augustin Thierry, ύπδ Ary Scheiber' 
τοΰ στρατηγού Galliffet, ύπδ Lepaule' δ λόρ
δος Βύρων, ύπδ τοΰ περιωνύμου Isabey. Έτέρα 
προσωπογραφία τοΰ δουκδς τής ’Ορλεάνης, ύπδ 
Prost, ή τής πριγκηπίσσής Μαρίας τής ’Ορλεάνης, 
ύπδ Ary Scheffer καί ή τής Βασιλίσσης τών Βέλ
γων, ύπδ τοΰ βαρώνου Wappers. Τοΰ Jean Lorrain, 
ύπδ τοΰ La Gandara’ τοΰ Maurice Barrds, ύπδ 
Rondel' τοΰ Γουσταύου Nadaud, ύπδ Weerte' τοΰ 
’Ιουλίου Κλαρετή, ύπδ Friant' τοΰ Άρμάνδου 
Silvestre, ύπδ J. Bdraud' τοΰ Ρένάν, ύπδ Destnoulin* 
τοΰ Didon, ύπδ Delanos' τοΰ Huismans,ύπδ Πέτρου 
Roche' τοΰ Liard, ύπδ Tournds. Τοΰ Waldeck- 
Rousseau, ύπδ Gervex' τών κ. κ. Milerand, Pichon, 
καί Κλέμανσώ, ύπδ Raffaelli' τοΰ δόκτορος Blanche 
ύπδ J. Ε. Blanche' τοΰ καθηγητοΰ Cornil, ύπδ 
J. J. Rousseau' τοΰ Whistler, ύπδ Boldini' τοΰ Gd- 
rftme, ύπδ Dagnan—Bouveret* τοΰ Κωνσταντίνου 
Meunier, ύπδ Duhem' τοΰ Moreau-Ndlaton, ύπδ 
Harpignies καί άλλων.

(Μετάφρ. Νιόβης)
JACQUES DES GAGHONS
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Τ ο Τ

ςκοπος τής απδ αιώνων αν
θρώπινης έργασίας, έκδηλου- 
μ,ένης είτε έν τή επιστήμη 
εί’τε έν τή τέχνη, εΐνε ή προ
αγωγή τούτων είς τήν απόλυ
τον τελειότητα. ’Αλλ’ είναι 
δυνατή ή τελειότης αΰτη, τήν 
όποιαν τόσον έπιμόνως έπιζη- 
τεΐ ό αιώνιος Καλλιτέχνης, ό 
ζωγράφος, ό μουσικός,© ποιη
τής, ό γλύπτης.— δ αιώνιος

’Επιστήμων, ό ίατρός, δ χημικός, δ φυσιοδίφης έν 
γένει. — Ό άνθρωπος θά γίνη ποτέ τέλειος καί ή 
πλατωνική πολιτεία θά λάβη. ποτέ έφαρμογήν ;

’Ιδού τδ ζήτημα, τδ όποιον έξήτασεν ή νεω- 
τέρα φιλοσοφία.

Ό Άνθρωπος έξήλθεν άπδ μίαν τρώγλην δυσ
τυχίας καί ήρχισε τδν δρόμον του. άγριος, απολί
τιστος, δυστυχής, άλλά μέ έν έφόδιον πάντοτε,μίαν 
δύναμιν ένυπάρχουσαν είς τήν φύσιν αΰτοΰ,τήν τά- 
σιν πρδς τά βελτίω, τδ δαιμόνων έκείνο, τδ όποιον 
καλείται έρευνα. Διά τούτου προοδεύει, δημιουργεί 
κατάστασιν κρείττονα τής πρώτης καί σύν τή πα- 
ρόδφ τών αιώνων άναπτύσσει τάς έν έαυτώ ύπαρ- 
χούσας ήθικάς δυνάμεις άντιλαμ.βανόμενος τήν ευ
δαιμονίαν διάφορον ή παλαιδτερον. Τί εΰγενές αί
σθημα τής φιλοδοξίας! Ή.άφοσίωσις τοΰ Καλλι
τέχνου είς τήν τέχνην αΰτοΰ, ή αύταπάρνησις τοΰ 
έρευνητοΰ Έπιστήμονος έκδηλοΰται έν τή ιστορική 
έξελίξει τής ιδέας έντονώτερα αΰτοΰ τοΰ αισθήμα
τος τής αύτοσυντηρήσεως, αύτής τής άγάπης πρδς 
τήν ζωήν.

Είναι άπειρα τά παραδείγματα τής έκδηλώσεως 
τής ήθικής ταύτης δυνάμεως είς τοιοΰτο σημεϊον 
κατά τδ όποιον ν’ αναπτεροΰται ή ανθρώπινη 
ψυχή, νά άποπνευματοΰται, ούτως είπεϊν, ό άνθρω
πος, ν’ άκούη τόσον γόησσαν τήν φωνήν τής συν- 
ειδήσεως του καί νά έπιτελή τά έπιτάγματα αΰ- 
τής καθιστάμενος ύπέρτερος πάσης θυσίας, αληθώς. 
μ'γας· , ■ , -■ .

Άλλ’ ή τόσον έντονος . αϋτη φυσική δύναμις 
είναι άρκετή διά νά καταφθάση ή έπιστήμη καί τέ
χνη τήν απόλυτον τελειότητα,τήν οποίαν έπιζητεΐ;

Ύπεράνω τής τών ανθρώπων· σκέψεως-πτερυγί
ζει τδ ιδεώδες,εΐπεν ό Πλάτων,τδ όποιον εύρισκό- 
μενον έκτος τής άνθρωπίνης ύπάρξεως καί τής ύ- 
πάρξεως τών δντών υπάρχει απολύτως' καί ή αιώ

Δ Εϊ Ω Δ
νια σταδιοδρομία τοΰ άνθρωπίνου βίου καθόλου έχει 
ένα σκοπόν, νά καταφθάση τήν ίδ-ώδη τελειότητα. 
Ή δέ λογική τής προόδου έχει ώς άναγκαΐον συμ
πέρασμα τδ δυνατόν τής πραγματώσεως τής τε- 
λειοτάτης ιδέας έν τ- τή Επιστήμη καί τή Τέχνη.

Άλλ’ δ άνθρωπος ένέχει έν τή φύσει αΰτοΰ 
τήν αδυναμίαν,τδ έλάττωμα' καί ή αδυναμία, αΰτη 
οδσα φυσική είς αύτόν, δέν θά δυνηθή νά έκλειψη 
παντελώς ούδέ κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής 
έξελίξεώς του, καθόσον δέν θα δυνηθή νά έξέλθη 
άπδ τήν άνθρωπίνην φύσιν ποτέ, ώς λέγει ό Ferr 
dinand Broussaille, ό όποιος παριστα τήν α
δυναμίαν ταύτην μερικώς διά τών εξής: «Πάντοτε 
κατελήφθην άπδ μίαν απέχθειαν πρδς τδν λευκόν 
χάρτην,ό όποιος μέ έκάλει νά ορίσω έπ’ αΰτοΰ τδ 
άόριστον, τδ όποιον έφερον έν έμοί' τότε ένόουν δτι 
ό καλλίτερος τρόπος τής άποκαλύψεώς . μου ήτο νά 
έπανέλθω είς τδν εαυτόν μου καί τοΰτο αισθάνεται 
ό μουσικός,ό ζωγράφος,ό ποιητής— ό Επιστήμων 
καθόλου».

Υπάρχει μία αδυναμία έγκεχαραγμένη είς τήν 
ύλικήν του ύπόστασιν, ή οποία χαλαροί τήν δύ- 
ναμιν τής δημιουργίας. Ταύτην ό Μαλαρμέ ανεύ
ρισκε παντοΰ, είκονίζων διά τών έξής στίχων:

«... Καί είς τήν ΰπαρξίν μου, τήν οποίαν τδ 
μαβρον αίμα κινεί, ή άδυναμία σύρεται ώς μακρδν 
χάσμημα. Διότι τδ έλάττωμα κατατρώγον τήν φυ
σικήν μου εΰγένειαν μοΰ έχει έντυπώσει τήν. στει- 
ρότητά του... Ό ποιητής πολλάκις αδύνατος κα- 
ταχράται τήν μεγαλοφυίαν του αισθανόμενος μίαν 
καταστρεπτικήν θλΐψιν νά κράτη τήν ψυχήν του 
κενήν...»

... Τδ έλάττωμα λοιπόν δέν θά έπιτρέ- 
πη ποτέ είς τδν άνθρωπον νά καταφθάση τδ τέλειον 
κατά τδν Stephane Malarmd.

Ό ποιητής δέν θά πραγματώση ποτέ τήν από
λυτον ιδέαν τής ποιήσεως, ό ζωγράφος δέν θα α- 
πομιμηθή τελείως τήν φύσιν, ό μουσικός δέν θα 
γίνη κύριος τής συγκινήσεως τής άνθρωπίνης ψυ
χής, ό επιστήμων δέν’θά σηκώση έντελώς τδν πέ
πλον τοΰ μυστηρίου τδν'καλύπτοντα τήν φύσιν καί 
ή ιδεώδης πλατωνική πολιτεία δέν θά λάβη ποτέ 
ύπόστασιν. ,< · · '·■■ , ;

Πάντοτε καί:κατΔ αύτδν τδν τελευταΐόν σταθμόν 
τής προόδου δ'άνθρωπος θά με ίνη ολίγον κατω- 
τέρώ :τοΰ· ιδεώδους*,τδ όποϊον, φαίνεται, άφύσικον είς 
τδν κόσμον τοΰτον,ύπάρχει— τίς οίδεν —αλλαχού, 

Έν Παριοίοίς
Β ΜΕΝΤΣΕΛΙΔΗΣ
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ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
Δικαιώματα όνγγραφέων

Ή Άγγλίς ονγγραφεύς κυρία Ρίοέ έλαβεν άπό τον 
εκδότην της 500 χιλιάδας φράγκα ώς ποσοστά έπί των 
έκ τής πωλήοεως ένός μυθιστορήματος της εισπράξεων. 
Τό μυθιστόρημα φέρει τόν τίτλον «Mas Wiggs of the 
Qahhage Patch"» και άποτελεΐται άπό 20,000 λέξεις. 
Έκάστη λέξις του έπληρώθη 25 φράγκα.

Ό συγγραφείς Μπάρρι έλαβεν έπίσης ύπέρογκον χρη
ματικόν ποοόν άπό τά ποσοστά τοΰ μυθιστορήματος του 
«*Ο μικρός υπουργός». Ύπελογίοθη δτι έκάστη λέξις 
τοΰ μυθιστορήματος αύτοΰ έπληρώθη 10 φράγκα. Έν 
αγγλικόν περιοδικόν έπλήρωσεν αντί πενήντα χιλιάδων 
φράγκβν ενα ποίημα τοΰ Ρούδιαρδ Κίπλιγκ έπι τοΰ 
ρωσσοϊαπωνικοΰ πολέμου.

Ό αυτός Κίπλιγκ έκέρδησε πρό έπταετίας ήμισυ έκα- 
τομμύριον άπό οκτώ μικρά διηγήματα του. Είς τόν 
ίδιον έπλήρωσεν ό εκδότης Κλοΰρ 150 χιλιάδας φρά
γκων διά τό μυθιστόρημά του «Κίμ», δύο δηλαδή φρά
γκα τήν λέξιν,
— Βάγνερ καί Βίόμαρκ

Είς τήν ιιΒαλχάλλαν» τοΰ Μονάχου, τό Πάνθεον αύ
τό τής Γερμανίας,άπεκαλύφθη ή προτομή τοΰ Βίσμαρκ, 
Οί μαθηταί και οί θιασώται δμως τοΰ Βάγνερ διεμαρ- 
τυρήθησάν άπαιτοΰντες νά τοποθετηθή εις τήν Βαλ- 
χάλλαν και ό άνδριάς τοΰ μεγάλου μουσουργού, ό ό
ποιος έδόξασε μέ τά έμπνευσμένα έργα του τήν Γερμα
νίαν, περισσότερον άπό όσον τήν έδόξαοεν ό Βισμαρκ 
μέ τήν πολιτικήν του.

Σημειώτέον δτι ό Βάγνερ δίαν έξη δέν «έχώνευε» 
διόλου τόν σιδηροΰν Καγκελλάριον.
— Οί άτίχοι τοϋ Ρακίνα

Πολλοί μέχρι τούδε έχουν γράφει ένθουοιωδώς διά 
τούς στίχους τού μεγάλου Ρακίνα καί είνε γνωστόν δτι 
κάποιος άπό τούς θαυμαστός του είπε κάποτε δτι οί 
στίχοι τοΰ μεγάλου Γάλλου τραγφδοΰ δέν απαγγέλλονται, 
άλλά ψάλλονται.

Εις τήν χορείαν τών θαυμαστών τοΰ Ρακίνα προσε- 
τέθη ήδη καί ό “Αγγλος φιλόλογος κ. Ράϊτ, δ όποιος 
γράφει περί τοΰ Ρακίνα ότι εϊνε «θαυμάσιος ψυχολόγος 
καί βαθύς ηθικολόγος, ταύτοχρόνως δέ ποιητής α'ισθη- 
ματικώτατος καί παθητικώτατος. Εινε ό τελευταίος 
κατά χρονολογικήν σειράν καί κατ ’ άξίαν έκ τών πέντε 
μεγάλων τραγικών τής άνθρωπότητος». Οί άλλοι τέσσα- 
ρες είνε προφανώς οί τρεις “Ελληνες τραγικοί καί ό 
Σαίξπηρ.
— Αν πάραβολαί τοϋ Δά Βίντάι

Ό Λεονάρδος Δα Βίντσι ήρέσκετο πολύ είς τάς πα- 
ραβολάς. Ό Ρεμύ Γκουρμόν αναφέρει είς μίαν μελέτην 
τού δημοσιέυθεΐσαν έσχάτως εις γαλλικόν περιοδικόν τήν 
άκόλουθον περικοπήν άπό έν έκ τών έργων τοΰ Λεο- 
νάρδου δα Βίντσι. «Έάν προσέξη κανείς θά ΐδή ότι 
όλα ομοιάζουν είς τό ούμπαν, ακόμη καί έκεϊνα τά ό
ποια μας φαίνονται ετερογενή καί ανόμοια. ‘Ο άνθρω
πος έπί παραδείγματι όμοίάζει μέ ' τήν γήν, έπί τής ό-, 
ποιας κατοικεί.

Ό άνθρωπος έχει έντός του μίαν λίμνην αίματος, 
έχει καί ή Γή τάς θαλάσσας της, αί όποϊαι είνε δι’ αύ
τήν δ,τι τό αίμα διά τόν άνθρωπον. Ό πνέύμων τοΰ 
άνθρώπου αύξάνει καί έλαττοΰται κατ’ όγκον, διαοτέλ- 
λεται καί συστέλλεται δηλαδή, καθ’ ώριαμένα χρονικά 
.διαστήματα. 'Αλλά μήπως καί , ό όγκος τών θαλασσών 
δέν αύξάνει καί έλαττοΰται κατ'ογκον κατά έξάωρά χρο
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νικά διαστήματα ; Εις τό οώμα τοΰ άνθρώπου διακία- 
δοΐνται αί φλέβες.διά τών όποιων άποοτέλλεται τό αίμα 
είς τά άκρα τοΰ ανθρωπίνου σώματος. Άλλά τί άλλο 
είνε οί ποταμοί διά τό σώμα τής Γης ή δ,τι αί φλέβες 
διά τό σώμα τοΰ άνθρόιπιυ ;»
— Ή θεραπεία τοϋ έρωτος.

Πώς θεραπεύεται ό έρως ; Άπάντησις είς τό ερώ
τημα τούτο θά ήτο δύσκολος, άν δέν προελάμβανεν Άγ- 
γλίς ψυχίατρος ύπό τό ψευδώνυμον τής Έλοϊσίας νά 
γράψη τήν άκόλουθον πρός θεραπείαν τοΰ έρωτος συν
ταγήν. ’Ιδού αύτή.

«Δώδεκα ούγγίαι δυσαρέσκειας, μία λίτρα αποφασι
στικότητας, δύο ούγγίαι κόνεως πείρας, μ,εγάλη δόσις 
απώλειας χρόνου, εν τέταρτον λίτρας ψυχρού ΰδατος 
ύπολήψεως, όλα αύτά τά βράζετε είς όλίγην σιγανήν 
φωτιάν έρωτος, τά γλυκαίνετε μέ τήν ξάχαριν τής λη
σμοσύνης, τά άνακατεύετε μέ τό κοχλιάριον τής μελαγ
χολίας, τά κάμνετε κατάπλασμα διά νά τά έπιθέσητε 
έπι τής κάρδίας σας. Πριν δμως, πρέπει νά τό θέσητε 
εις μίαν φιάλην και νά τά πωμάτίσητε μέ τό πώμα τής 
έλαφράς συνειδήοεως. Μετά ταντα θά εΰρετε την γαλή
νην.

Τά φάρμακα ταΰτα εύρίσκονται είς τό Φαρμακεΐον 
τής Άντιλήφεως παρά τήν Πύλην τού Λογικού είς τήν 
’Οδόν τής Φρονήσεως καί έν τή Συνοικία τής Εύχαρι-, 
στήσεως».
—Γυναίκες ίόιομήχανοι.

,Έν Παρισίοις λειτουργείαδελφότης σκόποΰσα τήν 
άνύψωσιν τών άγροτικών βιοτεχνιών. Ή αδελφότης 
αΰτη αναζητεί έν έκάστη έπαρχία δραστήριας καί άφω- 
σιωμένας γυναίκας τών έξοχικών δήμων πρός παροχήν 
έργαοίας έν αύτφ τφ οΐκφ τελούμενης.Διά τής ύποστηρί- 
ξεως δέ τής ιδιαιτέρας ενός έκάστου τόπου βιομηχανίας 
θά παράσχωσιν εις τάς γυναίκας τό μέσον πρός έκμάθησιν 
βιοποριστικού έπαγγέλματος, ένφ συγχρόνως θά διευ- 
κολήνωσι καί τήν πώλησιν τών πρώτων υλών, τας ό
ποιας παράγει έκάστη έπαρχία, Έπι πλέον ή αδελφό
της αΰτη θά φρουρήση καί θά διατηρήση τήν γυναίκα 
έν" τή οικογενειακή εστία της, άντιθέτως προς το μαινο- 
μενον ρεύμα τών έξηρθρωμένων καί αντικοινωνικών 
τής χειραφετήσεως αρχών. Τό σωματειον τούτο ου μο
νόν θά χρησϊμεύση ώς μέσον πρός παροχήν εργασίας 
καί"πώλησιν τών προϊόντων αύτής καί ώς προστατευτι
κόν έκάστου έπαγγέλματος, άέλά και θά σΰντελή εις 
άνύψωσιν καί τελειοποίησιν αύτοΰ".
— Τί» ποίημα τής Αΰτοκρα.τεί'ρας

Ό Κάϊζερ άνεκάλυψεν έν τφ ’ΑχίλλεΙφμικρόν ποίη
μα οΰγγριστί ουντεταγμένον διά χειρός τής .Αυτοκρατ. 
Ελισάβετ,ή όποια έκρυψε τήν όδύνήν της καί τά Ιδανικά 
της είς τήν νήσον τών 1 Φαιάκων, ’Ο. Iουλιελμος Β’
πέριέβαλε' διά μετάξινου πλαισίου τύ πρωτόγραφου τόϋ 
ποιήματος καί τό έδώρηοεν είς τό φερώνυμον τής' Αύ- 
τοκρμτείρας Μουσεϊον τής Βουδαπέστης.

Ίδούή μετάφράσίς.
«Τό παν έδώ κάτω θά έξαφανιοθή,
’Η πίότις είνε απλή λέξις'
Σύ μόνη, θεία φύσις 
Είσαι σταθερά έν τή ώραιότητί σου. 
Μακάριος <5 - είς σέ άφΟσιούμενος 
Δέν θά γνωρίση τήν οδύνην τών απογοητεύσεων, 
Έγώ θά έδιδα τά πάντα
Διά τήν γαλήνην ην όύ παρέχεις,» .
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?
Έξεδόθησαν έν Ρώμη τά άπρτε λέσματα τοΰ δευτέρου 

τελειωτικού διαγωνισμού διά τόν ανδριάντα τοΰ Παλαιο- 
λόγου, Έκ τών προκριθέντων πέντε προπλασμάτων έν 
τφ πρώτοι διαγωνισμφ, τέσσαρα ύπεβλήθησαν κατά 
τόν δεύτερον. Τά βραβεία διενεμήθησαν ώς εξής : Αον 
βραβεϊον 5 χιλ. φρ. έλαβεν ό Ρανσέ, ύποβαλλών πρό
πλασμα ύπό τό ψευδώνυμον «Άθήναι», Βον βραβεϊον 
2 χιλ. φρ. δ Ρωμαίος γλύπτης Βίτο Πάρδο καί άνά 
1000 φρ, έδόθησαν είς τόν Ρωμαΐον γλύπτην Νικο- 
λίνη καί εις τόν Φλωρεντινόν Τσεκαρέλλι.

Ή έλλανόδικος έπιτροπή είχε καταρτιοθή άπό τόν άβ- 
βάν κ. Δουσέν, διευθυντήν τής έν Ρώμη Γαλλικής Σχο
λής, τόν κ. Δουράν, διευθυντήν τής έν Ρώμη Γαλλικής 
Ακαδημίας, τόν άβάν “Ερλ, διευθυντήν τής Βιβλιοθή
κης τοΰ Βατικανού, τόν κ. Κόρτ διευθυντήν τού έν 
Ρώμη Γερμανικού ’Ινστιτούτου, τόν κ. Στρυγόφσκη, 
καθηγητήν τού Πανεπιστημίου τοΰ Γράτξ, τόν κ. Βεν. 
τούρι, καθηγητήν τής ιστορίας έν τφ Πανεπιστήμιο] 
τής Ρώμης καί τόν κ, Σ. Λάμπρον καθηγητήν τόϋ 
Έθν. Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Ό πρώτος διαγωνισμός 
είχεν, ώς γνωστόν, ένεργηθή πρό τριών μηνών, έκρίθη- 
σαν δέ τότε επιτυχή τά σχέδια τών Ρανσέ, Μπουσέ, 
Πάρδο, Τσεκαρέλλι καί Νικολίνι. Έκ τούτων ό κ. 
Μπουσέ δία λόγους υγείας δέν κατώρθωοε νά μετάσχη 
τού δευτέρου διαγωνισμού,παρουσίασαν δέ τά έργα των 
μέ τινας τελειοποιήσεις οί τέσσαρες άλλοι καλλιτέχναι.

Τά δύο πρώτα βραβευθέντα έργα περιήλθον οΰτω είς 
τήν κατοχήν τής έπιτροπής τών Αθηνών.

Ό έν Ρώμη άνταποκριτής τών «Καιρών» γράφει 
περί τού βραβευθέντος καλλιτέχνου τά εξής ;

Τό σχέδιον τού κ. Ρανσέ' διακρίνεται διά τήν έπι- 
βολήν καί τήν απλότητα τών γραμμών. “Ισως ό Πα- 
λαιολόγος τοΰ κ. Πάρδο νά είνε τελειότερος κατά τήν 
εκφρασιό, αλλ’ είνε άουγκρίτως καλλίτερον τό έργον τού 
κ. Ρανοε έν τφ ουνόλφ, ένεκα τών ώραίων άναγλύ- 
φων, άτινα εις τέσσαρα θαυμάσια συμπλέγματα κοσμού- 
σι τό βόθρον τού άγάλματοςι

Ό εύτυχήσας νά λάβη τό πρώτον βραβεϊον είς καλ
λιτεχνικόν διαγωνισμόν τόσον δυσχερή, καί τοσαύτας 
προΰποθέτοντα γνώσεις είνε ένας νέος περίπου 27ετής, 
Ρωμαίος άλλά Γαλλικής καταγωγής, άγνωστος μέχρι 

χθες, πτωχός ,καϊ έστερημένος τών μέσων δπως 
έκδηλώση τό πύρ τής τέχνης, τό όποιον έκρυπτεν ή Ρω
μαϊκή ψυχή του καί δπερ ασφαλώς θά τόν άναδείξη 
καλλιτέχνην περιωπής. ‘Ο Ρανσέ άπό τών σχολικών 
θρανίων ήρχιοεν αισθανόμενος λατρείαν διά παν ό,τι 
ελληνικόν' έπεξήτει νά εΰρίοκεται μεταξύ τών ολίγων 
Ελλήνων τής Ρώμης, νά όμιλή περί Ελλάδος, νά όνει- 
ροπολή καλλιτεχνικός έκδρομάς άνά τούς αρχαιολογικούς 
τόπους καί νά ψάλλη τόν" Ελληνικόν ύμνον. “Οταν έ- 
δημοσιεύθη ή προκήρυξις διαγωνισμού διά τόν άνδρι- 
αντα τού Παλαιρλόγου δ έπωαξόμενος καλλιτέχνης έπε- 
δόθη μετά μανίας εις τήν μελέτην τής . Βυζαντινής ι
στορίας καί είς τάς μετά τών Ελλήνων ουναναστροφας 
του προσεπάθει νά διευκρινήση ό,τι τού άπέμειε σκο
τεινόν διά νά άντιληφθη τόν χαρακτήρα τού τελευταίου 
Βυζαντινού αΰτοκράτορος.

Ό διευθυντής τής έν Ρώμη Γαλλικής Ακαδημίας κ. 
Δουράν έρωτηθείς περί τοΰ άρτιφανοΰς, χάρις είς τόν 
ανδριάντα τοΰ Παλαιολόγου, καλλιτέχνου άνεκοίνωσε τά 
έξης.

—Ό κ. Ρανσέ είνε νεώτατος καί δμως τό έργον 
του είνε έργον διδασκάλου. Κατεσκεύασε δέ αύτό εις 

εν μικρόν δωμάτιον, ό Θεός ξεύρει τίνι τρόπφ. Άνήρ^ 
χέτο επί κιβωτίων, ίνα πλάση τόν ΙΙαλαιολόγον του, 
κινδυνεύων νά πέση. Ό πατήρ του είνε κτίστης, ήθελε 
δέ νά κόμη καί τόν υίόν του κτίστην. Άλλ’ ό Ούμβέρ- 
τος Ρανσέ έκρυβε τό τάλαντον του. Ή επιτυχία του 
εινε δι αυτόν αληθινόν λαχεΐον. Τόν έκάλεοα, τόν συ- 
νεβούλευοά, όχι διά τήν τέχνην του, άλλά περί τήν 
χρήοιν τών χρημάτων, ατινα έκέρδισε,· τά όποια θά 
τοΰ επιτρέψουν νά σπουδάση, νά έργασθή, νά τεέείο- 
ποιηθη. Ας έλπίσωμεν, δτι ή έκτέλεσις τού μνημείου 
θ’ άνατεθή παρά τής έπιτροπής τών ’Αθηνών εις τόν 
ίδιον κ. Ρανοέ. Έά έχη τό πρώτον του έργον έν Ά- 
θήναις θά είνε κάλλιστος οιωνός διά τόν καλλιτέχνην, 
δοτις άπεκαλύφθη έν Ρώμη.»

Ο/ πλεΐστοι εν τούτοις “Ελληνες γλύπται δι’ άναφορας 
των διετύπωσαν παράπονα κατά τής τοιαύτης ένεργείας 
τοΰ διαγωνισμού.

•ίτ
’Η Ακαδημία τοΰ Βερολίνου εξέλεξε τακτικόν μέλος 

τόν Γεν. έφορον τών άρχαιοτήτων κ. Καββαδίαν.
★'

Απεθανεν <5 Φιλ, Λελης ιδιαίτερος γραμματεύς τού 
Βάσιλέως, οστις άσχολούμενος είς τήν Καλλιτεχνίαν 
είχεν έκθεση έργα του άλλοτε.

★

Ό ήμέτερος βασιλεύς κατά τήν έν Παρισίοις διαμο
νήν του έπόζαρεν έπανειλημμένως είς τήν καλλιτέχνιδα 
μικρογράφον κ. Έρνεστίνην Μπελλέ. Ή Γαλλις καλλι- 
τέχνις έκαμεν μίαν θαυμασίαν προσωπογραφίαν τοϋ 
Βάσιλέως.

•θ

Συνεστήθη Σύλλογος τών ■ Δραματικών συγγραφέων. 
Ή προεδρεία προσεφέρθη εις τόν πρίγκηπα Νικόλαον. 
’Αντιπρόεδρος έξελέγη ό κ. Χρηστομάνος.

★

Ύπό τής πρυτανείας τοΰ Πανεπιστημίου θά προκη- 
ρυχθή προσεχώς ό α' ιστορικός διαγωνισμός τοΰ κλήρο, 
δοτήματος Κοσκορόζη, έχων ώς θέμα τήν ιστορίαν τής 
Ύδρας, Ό διαγωνισμός θά διενεργήται κατά πεν
ταετίαν.

*
Ό Ελληνικός Καλλιτεχνικός Σύλλογος τοΰ Κάιρου 

προεκήρυξε καλλιτεχνικήν “Εκθεσιν διά τήν 15 ’Ια
νουάριου 1909, ήτις θά παραλάβη έργα ζωγραφικής, 
γλυπτικής, αρχιτεκτονικής και χαρακτικής, Ελλή
νων καί ξένων καλλιτεχνών.

Ούδέν έργον καλλιτέχνου έκτίθεται παρ’ άλλου άπο- 
στελλόμενον, έάν δέν συνοδεύεται ύπό έγγράφου άδειας 
τοΰ καλλιτέχνου. Διά τά έργα τών θανόντων καλλιτε
χνών, δέον ταΰτα να άποστέλλωνται ύπό τής οικογέ
νειας των,

“Εργα γίνονται δεκτά μέχρι τριών, Έάν είνε μεγα- 
λείτερα τοΰ 1 1J2 μέτρου, δέον να σταλώσι δύο μήνας 
πρό τής έκθέσεως.

Οί έξ ‘Αθηνών καλλιτέχναι οί έπιθυμοϋντες νά με- 
τάσχωσι τής είρημένης έκθέσεως δέον νά άποτανθώσι 
πρός τόν πρόεδρον κ. Οθ. ’Ραγκαβήν ή τόν γραμματέα 
κ. Ν. Καραβίαν είς Κάϊρον.

it
Είς τήν Βίρμιγχαμ,ένθα συνήλθεν έοχά ως ή «Εται

ρεία τών κλασικών σπουδών» έπιληφθεϊσα τού ζη
τήματος τής προφοράς τής άρχαίας Ελληνικής, έδόθη 
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χάριν τών αρχαιομαθών σοφών, τών συνελθόντων εκεί 
πανταχόθεν τής Αγγλίας, ό «Ίτιπόλυτος» τοΰ Εύριπί- 
δον κατά μετάφρασιν είς τήν 9Αγγλικήν.

Ό κριτικός τών «Τάϊμς», γραφών εκτενώς περί 
τής παραστάσεως τον έργου, «ούτινος οί χαρακτή- 
ρες και τα πρόσωπα εινε τόσον ζωντονα ooqv καί τά 
πρόσωπα τών Σαιξπηρείων δραμάτων»· επάγεται δτι 
«τωρά, δτε τόσον πολλοί εν 9Αγγλία εννοούν κάλλιστμ 
την * Ελληνικήν, ευχής εργον θά ήτο τά δραματικά αρι
στουργήματα τών αρχαίων 9 Ελλήνων νά Ιδίδοντο εις 
την πρωτότυπον γλώσσαν 9 όπως έγεινε διά τήν τόσον 
επιτυχούσαν «Μήδειαν», τήν οποίαν έδίδαξεν, ό καθη
γητής Γκάντνερ,

■ *
ΟΙ διευθυνται τών καθημερινών 9 Αθηναϊκών εφη

μερίδων άπετέλεσαν 'Εταιρείαν, πρός ευπρόσωπον πα- 
ράστασιν τόΰ Έλλ. τύπου, τελεσφόρον έξυπηρέτησιν 
τών.εθνικών Ιδεών καί κανονισμόν διαφόρων ζητηαά- 
των, αφορώντων τά υλικά αύτών συμφέροντα. 9Εκ τών 
ληφθέντων μέτρων είνε καί ή άπαγόρευσις είς τό Πρα- 
κτορεΐον δπως ανάλάβη εφεξής τήν πώλησιν άλλης τυ
χόν έκδοθησόμένης καθημερινής έφημερίδος. Πρόεδρος 
έξελέγη ό κ. Κανελλίδης, αντιπρόεδρος ό κ. Καλαπο- 
θάκης* γεν, γραμματεύς ό κ Εύστρατιάδης, ειδικός ό 
κ; Πετροβίκης καί ταμίας ό κ. Κύρος, 'Η ’Εταιρεία 
Ιδρύει προσεχώς Λέσχην, διά χρηματικής έπιχορηγή 
σεως τής Κυβερνήσεως.

★

Ή «Ελληνική Καλλιτεχνική ’Εταιρεία» προεκήρυξε 
την έτησίαν καλλιτεχνικήν αυτής έκθέσιν διά τήν 26 
Φεβρουάριου. *Η εκθεσις θά γίνη έν τφ Ζαππείφ, γί
νονται δέ δεκτά έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, αρχιτε
κτονικής καί διακοόμητικής. Κανονισμός δίδεδαι τφ 
αίτοΰντι είς τό κατάστημα τής Εταιρείας όδός Σενο- 
φώντος 5. Οί έν τφ έξωτερικφ δύνανται νά άπευθυν- 
θώσιν εις τά γραφεία μας.

*
Υπό Γάλλων βουλευτών έξεφράσθη ή Οκέψις δπως 

κατά τό 1915 γίνη Παγκόσμιος εκθεσις είς Παρισίους. 
Ό Γαλλικός τύπος κρίνει ανεπαρκή τόν χρόνον δπως πα- 
ρασκευασθή ή εκθεοις.

★

'Υπό τοΰ ζωγράφου κ. Σπ. Βικάτου καί τής δεσποι- 
νίδος Μαρ. Δρακονταειδή ίδρύθη έν Άθήναις σχολή 
ζωγραφικής διά δεσποινίδας, Ή σχολή αύτη ήρξατο 
ήδη λειτουργούσα έν τή όδφ Χαριλάου Τρικούπη άριθ, 
46. Μαθήματα διδάσκονται καθ' έκάστην.

★

Ό καθηγητής τής ζωγραφικής κ. Μποκατσιάμπης 
ετοιμάζει καί εφέτος έκθεσιν νέων έργων του, ίδίφ το- 
πείων, άτινα. ειργάσθη κατά τό λήξαν θέρος έν Ρώμη. 
Ή έκθεσις θά άνοιξη εντός τοΰ μηνός Νοεμβρίου είς 
τήν έν όδφ Ζαιμη άριθ. 22 οικίαν του.

Εις το θέατρον «Πανελλήνιον», στεγασθέν, ήρξατο 
παραστάσεων διά τήν χειμερινήν περίοδον ό υπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Θ. Οικονόμου συσταθείς θίασος. Θά 
δίδωνται δίς τής έβδομάδος απογευματινοί, καθ’ άς θά 
διδάσκωνται φιλολογικά έργα μετά διαλέξεων, καθ’ έκά
στην δ9 εσπέραν ελαφρά έργα, κωμωδίαι καί μελοδρα- 
μάτια, Ή ικανότης τοΰ κ. Οικονόμου έγγυάται περί 
τής επιτυχίας ώς πρός τήν εκλογήν τών έργων και τήν 
έπιμελή έκτέλεσιν αύτών. Πρώτον εργον παρεστάθε ή 
«Νυχτερίδα» όπερέττα τού Στράους.

★

Άπέθανεν έν Λονδίνφ ό καρδινάλιος Ματιέ, μέλος 
τής Γαλλικής ’Ακαδημίας. Πνεύμα Ισχυρόν δ Ματιέ 
έθεωρεϊτο ώς δ μάλλον εύπαίδευτος κληρικός. Σκεπτι
κιστής καί τολμηρώς νεωτερίζων ειχεν στερηθή τής εύ
νοιαςτον Βατικανού. Διέμενε πάντοτε έν Ρώμη, είχε 
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δέ εσχάτως μεταβή εις Λονδϊνον έπ’ εύκαιρία τον συνε
δρίου τής Ευχαριστίας.

★

Ό ’Ισπανός κ. Gomez Carillo έδημοσίευσε δύο 
έκτενή άρθρα περί τού Νεοελληνικού θεάτρου είς τι 
περιοδικόν τής Μαδρίτης. ·9Εξαιρεί κυρίως τόν «Πτω- 
χοπρόδρομον» τοΰ Πολέμη, τήν «Κασσιανήν» τοΰ Κυ
ριάκου, τον «’Αριστόδημον» τού 9Αγγελοποϋλου, τήν 
«Γαλάτειαν» τού Βασιλειάδου. Έπίσης επαινεί έκ τών? 
θεατρικών συγγραφέων τόν Καζαντζάκην, τόν Ζώραν 
καί τόν Μωραϊτίνην.

*

Ό κ. Κοντόπουλος ' έπεράτωσε τάς προσωπογραφίας 
τών δεσποινίδων Βάλβη, Σκαρλατοπούλου καί τοΰ αντί- 
συνταγματάρχου Στουρνάρα,

*
'Η. Πρυτανεία τον Πανεπιστημίου άνέθηκεν εις τόν 

κ. Αλεκτορίδην νά γράφη τήν εικόνα τον θανόντος κα·- 
θηγητοϋ Χατζηαιχάλη.

♦

Είς τό Τσιβιτάλε τής ’Ιταλίας πρόκειται ν’ άνεγερθή 
τό μνημείον τής μεγάλης τραγφδοΰ Άδελαίδος Ριστόρι. 
Ή επιτροπή ήτις άνέλαβε τήν συλλογήν εράνων άπηύ- 
θυνεν εγκύκλιον πρός τούς απανταχού θαυμαστός τής 
μεγάλης 9Ιταλίδος ηθοποιού, επικαλούμενη τήν αρωγήν 
αύτών.

Είς τό Λονδίνον συνέστη πάραυτα ύποκομιτάτον υπό 
τήν προε'δρείαν τοΰ πρίγκηπος τής Ούαλλίας, άνέλαβε 
δέ νά διοργανώση τήν 14ην Νοεμβρίου πανηγυρικήν 
θεατρικήν παράστασιν, τής οποίας αί εισπράξεις θ’ α
ποσταλούν- εις τήν έν * Ιταλία κεντρικήν επιτροπήν ώς 
πρώτη εισφορά τών έν Άγγλίφ θαυμαστών τής Ριστόρι.

★

Άφίκετο έκ. Παρισίων δ γνωστός καλλιτέχνης καί 
φίλος αγαπητός τής «Πινακοθήκης» κ. Άχιλ, Μάρδας 
όστις διεκρίθη εσχάτως ώς μεταφραστής τής «Γαλά
τειας» τοΰ Βασιλειάδου καί ώς ηθοποιός είς τό Thea
tre Si Antoine καί εις τό θέατρον Renaissance τής 
Σαρρας Βερνάρ. Ό κ. Μάρδας συνοδεύεται υπό τής 
ουζυγου. του Γαλλίδος τήν καταγωγήν και έπίσης ηθο
ποιού έκ τών γνωστοτέρων είς τόν καλλιτεχνικόν κόσμον 
τών Παρισίων, τής κ. *Ίριδος Μάρδα Σκοπός τής σ
φίξεως τού κ. Μάρδα είνε ή ίδρυσις έν Άθήναις δρα
ματικής σχολής απαγγελίας καί ηθοποιίας—παλαιόν του 
δνειρον —. πρός καταρτισμόν θιάσου δι9 έργα μεγάλα, 
άφορώντα τήν έξύψωσιν τής εθνικής σκηνής. Νομίζο- 
μεν δτι τό Ώδεΐον ’Αθηνών, προσλαμβάνον τόν κ. 
Μάρδαν, θά ήδύνατο νά έπιτύχη τήν άναβίωσιν τής φυ - 
τοζωούσης δραματικής του σχολής. Προσεχώς τό καλ
λιτεχνικόν ζεύγος Μάρδα θά δώση εκτάκτως μίαν θεα
τρικήν εσπερίδα είς τόν «Παρνασσόν».

*
Τό «’Εμπρός» τής Ρώμης αναγράφει οτι ή Ελλη

νική Κυβέρνησις προπαρασκευάζει νομοσχέδιον, ύποβλη- 
θησόμενον είς τήν προσεχή σύνοδον τής Βουλής, δι9 ού 
θά ζητηθή πίστωσις πρός ίδρυσιν έν Ρώμη ελληνικού 
Μουσείου, έγκαινιαοθησομένου κατά τάς πανιταλικάς 
έορτάς τοΰ 1911. Τό Μουσεϊον τούτο θά είνε ώσει τό 
δώρον τών ’Αθηνών πρός τήν Ρώμην, έπί τή πεντη- 
κονταετηρίδι τής ένώσεως τής Ιταλίας, θά περιέχη δέ 
αντίτυπα έκ γύψου πάντων τών σωζομένων αριστουργη
μάτων τής αρχαίας ελληνικής τέχνης.

1Η Βελγική Κυβέρνησις κατήρτισε ’Επιτροπήν έκ 
πολιτικών άνδρών καί τών δύο Εταιρειών, τής «Συγ
χρόνου τέχνης» τής 'Άμβέρσης καί- τής «Βασιλικής 
Καλλιτεχνικής Εταιρείας» τών Βρυξελλών, είς ήν άνε? 
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τέθη ή. διοργάνωαις. Έκθέοεως τής Βελγικής Τέχνης έν 
Βεροχίνφ. *£1εκθεσις αύτη ήνοιξε τήν πρώτην ’.Οκτω
βρίου καί περιλαμβάνει έ’ργα τών διαπρεπέστερων καλ
λιτεχνών τών τελευταίων ετών, οιοι είναι οί De 
Braekeleer^ Alfred καί Joseph Stevens, Artan, Al
fred y^envee, Const- Meunier, Rops, Evenepoel, 
Vtrheyden, de Greef, Laroch, de Vigne, Ditlens, 
Verslraeten καί..,Jef Lambeaitx. Έκ δέ τών ζώντων 
Βέλγων καλλιτεχνών 75 ,έκθέτουσιν ποικίλα έργα ζω
γραφικής, γλυττικής καί χαρακτικής. Τά έκτειθέμενα 
έργα είνε 250 έν, δλφ. ’Ιδιαιτέρα δέ αίθουσα προωρίοθη 
διά τήν μνημειακήν ζωγραφικήν, έν ή θά έκτεθώσιν οι 
πίνακες·, Αί Γυναίκες, τον Ciamberlani Ή Σχολή τού 
Πλάτωνος, τοΰ Deville. Ή αποικιακή εξάπλοοσις,. τοΰ 
Fabry καί τό 'Ιερόν Δένδρων τοΰ. Montald. Ή εκθεσις 
αύτη λέγεται δτι αποτελεί θρίαμβον τής Βελγικής τέχνης.

★

Τή 26 ’Οκτωβρίου άπέθανεν έν Παρισίοις ό Γάλλος 
9Ακαδημαϊκός καί γνωστότατος δραματικός συγγραφεύς 
Βικτωριανός Σαρδοΰ, Ό θανών ύπήρξεν έκ τών έγκρι- 
τωτέρων Γάλλων συγγραφέων, άποκτήοας φήμην παγ
κόσμιον. Γεννηθείς τφ 1831, κατ’ άργάς έσπούδασεν 
ιατρικήν, ήν έγκατέλειψεν ίνα έπιδοθή είς ιστορικός με
λετάς. 91Έγραψε πλεϊστα δραματικά έργα, έν οίς καί 
λιμπρέττα μελοδραματίων, ούκ ολίγα δέ έν συνεργασίμ 
μετ’ άλλων. Έκ τών έργων του τά μάλλον έπιτυχόντα 
είνε ή ·> Πατρίς» , ή «Κυρία δέν μέ μέλει», ή «Μάγισ
σα», ή «Τόσκα», ή «Φαιδώρα» ,ό «Ραμπαγάς», «Ποιους 
βάζωμεν στά στήτια μας», «’ Ας χωρίσωμεν», «Δον 
Κϊχώτης», «Γίσμόνδη» «Θερμιδώρ», «Όδέττη», 
«Κλεοπάτρα»\«Θεοδώρα» κλπ.

Έκτος τών έργων αύτών, παρεστάθησαν καί άλλα 
υπό Ελληνικών θιάσων, ώς ή «Άνδρεινη», ή «Φερ- 
νάνδη», τό «Μίσος», «τά Μήλα τοΰ Γείτονος», τά 
Γεροντοπαλλήκαρα»,οί «Νευρικοί», οί «Χωρικοί μας», 
ή «Πεταλούδα», ή «Δόρα», τά « Ορνιθοσκαλίσματα» 
κ. λ. π,

■Πρός τήν γονιμότητα ήνου ό Σαρδοΰ καί τελείαν 
γνώσιν τής σκηνής, Εξήκοντα καί πλέον έργα παρή- 
γαγε, ών τά πλεϊστα παίζονται άκόμη καί άρέσοΰν πολύ. 
Έξεμεταλλεύθη τάς αδυναμίας τού κοινού, συναρπάζων 
τόν λαόν. "Ηξευρε πώς να ουγκινή καί ’ πώς νά φαι- 

καθιστάμενος ούτω γοητευτικός είς τόν θεατήν, 
Ή κριτική βεβαίως δέν θά αναγνώριση παρ’ αύτφ 
μεγάλην δύναμιν, διότι λείπει άπό τά έργα του ή βα
θύτερα οκέψις. Είνε ταύτα μάλλον πρακτικής εφαρμο
γής σκηνικών τεχνασμάτων έργα, φαινομενικής δράσεως 
καί βιαίων σκηνών.

’Από τά έργα του ό Σαρδοΰ έκέρδισε πολλά. Άφί- 
νει 20 εκατομμύρια, προϊόν άποκλειστικώς συγγραφικών 
δικαιωμάτων. Γενική κληρονόμος είνε ή κόρη του, σύ
ζυγος τού δραματικού συγγραφέως Δέ—Φλέρ.

Ό Σαρδοΰ έγραψε καί μυθιστόρημα,τόν «Μέλανα 
μαργαρίτην». ’Ακαδημαϊκός έξελέγη τφ 1877, είς άντι- 
κατάστασιν τοΰ Aufran. νΗτο τετιμημένος διά πολλών 
παρασήμων,έν οίς καί διά τού Γαλλ. μεγαλοσταύρου.

Ό Σαρδοΰ ώς άνθρωπος ήτο' κοσμικώτατος καί 
εύφυολόγος. Είς τήν επαυλίν του είχε πλούσιωτάτην 
καλλιτεχνικήν Πινακοθήκην.

■ * ' -

Τό «Ν. ’Άστύ» προεκήρυξε δημοψήφισμα, ποιον έκ 
τών νεωτέρών, Ελλήνων ποιητών προτιμώσιν οί άνα- 
γνώσται του. Μετέοχον 203 άναγνώσται, πρώτος δ’ ά- 
νεδείχθη δ Δημ. Παπαρρηγόπουλος. Μετ’ αύτόν κατά 
σειράν οί Βαλαωρίτης, Πολέμης, Βασιλειάδης, Σολώ- 
μός, Στρατήγης, Παράσχος, Μαρτζώκης, Σουρής, Πα- 
λαμάς, Ματσούκας κλπ.

♦

Τήν 26ην ’Οκτωβρίου ήνοιξεν ή έν Λιέγη γενική <έ- 
τησία καλλιτεχνική έκθεσις τών μελών τής-«Καλλιτε
χνικής εταιρείας» . Μετά τήν λήξιν ταύτης θά έκθέσω- 
σιν κατά σειράν τά έργα των έπί 15 ημέρας έκαστος 
διάφοροι καλλιτέχναι, έν οίς οί κ κ. Sirlaine, Bar- 
tholome, Hermdn, Heyehbrock, Wurth, Marneffe, 
de Bangnie, Defize, Baues, Renard ^λπ τά μέλη 
τής Εταιρείας τών παλαιών μαθητών τής Καλλιτεχνι
κής ’Ακαδημίας τής Λιέγης καί ή *Ένωσϊς τών φωτο
γράφων τοπείων τής Λιέγης. '

★ ■ ■'
Έγκαινιάσθη έσχάτως έν Παρισίοις έν τφ Μικρφ 

Άνακτόρψ τών Ήλυσίων Πεδίων διαρκής έκθεσις έρ
γων τής νεωτέρας χαρακτικής, άτινα παριστώσι τούς 
κυριωτέρους τών συγχρόνων διδασκάλων τής χαλκογρα
φίας καί ιδιαιτέρως τόν Charles Jacqiie (ούτινος τό 
μουσεϊον κατέχει ολόκληρον τό χαρακτικόν έργον, χάρις 
είς τήν γενναιοδωρίαν τής κ. Chaplin), τόν Fanlin-La. 
lour, Guerard, F. Bracquefnond, Lepore, Patricol 
κτλ. Τιμητική θέσις έδόθη εις 100 προσωπογραφίας εγ
χαράκτους^ αϊτινες έκτιμώνται ταύτοχρόνως ώς καλλι- 
τεχνήμΊτα καί ώς δοκίμια, πρόσφερθεϊσαι υπό τοΰ κ. 
Beraldi' είναι δέ αύται ·. «Ό Βαρώνος Gerard οί 
Tony καί Άλφρέδος Johannot, ό Άλφρέδος de Vi
gny», υπό Jean Gigoux' ό Daumier, υπό Feit- 
ch^re’ ό Isabey καί ό Decamps, υπό Gavarni' 
ό Paul de Kock, ύπό Danteuil καί σειρά προσωπο
γραφιών κατ’ άπομίμησιν τοΰ Ingres.
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Είς τό Ώδεΐον Αθηνών ήρξαντο αί ουναυλίαι. eH 
πρώτη άπογευματινή έδόθη ύπό τών καθηγητών κ, κ. 
Βασενχόβεν καί Μπουστιντούϊ τή συμπράξει τής όξυφώ 
νου Δεσπ, Κρέμερ, Τό πρόγραμμα περιελάμβανε σονά
τας Μόζαρτ καί Στράους, καί άσματα Μπράμς καΛ Σ'οΰ- 
μπερτ, έκτελούμενα διά πρώτην φοράν έν Άθήναις. Ό
μοιας ακροάσεις fauditions^ θά δώσουν κατά τό διά
στημα τοΰ χειμώνος τρεις.

■ *
Έκ τοΰ Δωριδείου κληροδοτήματος τό Έθν. Πα- 

νεπιστήμιον διέθεσε 2, 400 δρ. διά τήν έκδοσιν ανεκδό
του μελέτης τοΰ ιατρού κ. Μαγγίνα περί τών χρωμά
των παρ9 Όμήρφ,

★
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Άπέθανεν εις Παριοίους δ ζωγράφος Κάρολος Λαν- 
τέλ, (Ι,αηίβΙΙυ),είς ηλικίαν -87 ετών. Ήσγολήθη κατ' 
άρχάς είς θρησκευτικά θέματα. Eha έζωγράφιοε άνα 
τολικάς σκηνάς, ταξειδεύσας εϊςΑΐγυπτον, Συρίαν ^Μα
ράκαν καί Άλγέριον. "Ητο γρνιμώτα'ος. Έζωγράφιοε 
900 πίνακας, ώρ γνωστότεροι είνε η Αγία Κλοτίλδη, 
ή Άγια Καικίλΐα, η Παρθένος καί αί "Αγιαι γυναίκες, 
ή ‘Αναγέννησις (μουσεϊον Λούβρου), Μαυριτανή, κ.λ.π. 
Πολλάκις έβραβεΰθη είς έκθέσεις, αφήκε δε ποσόν δπως 
ίδρυθή μουσεϊον εις την γενέθλιάν του πόλιν Λαβούλ.

*
* Ο αντιπρόεδρος της Βουλής ν. Τυπάλδος Μπασιάς 

άνεκοίνωσεν διι κατά τό άνα την Εσπερίαν έφετεινον 
ταξείδιόν του άντελήφθη ‘έκ των συζητήσεων ας έσχε 
μετά διαφόρων αρχαιολόγων ότι σπέψις κρατεί είς την 
Ευρώπην ν' αποδοθούν είς την Ελλάδα δλα τά αρ
χαιολογικά τεμάχια] τά οποία έχουν έξαχθή εις το εξω
τερικόν καί φυλάσσονται ήδη εις τά ξέβμ μουσεία.

-Αρκετά πλούσια εις αποτελέσματα ΰπήρξεν ή αρχαιο
λογική εργασία τής θερινής περιόδου.

Έν ’Αθήναις έγένοντο άρκεται έργαοίαι' πρώτον ά- 
ναοκαφικαί καί δεύτερον έργαοίαι ουντηρήσεως καί στη- 
ρίξεως τών αρχαίων μνημείων. Έν ’Αθήναις τών άνα- 
σκαφικών αξία λόγου εργασία είνε ή παρά τοϋ κ. Οι
κονόμου άναοκαφή παρά την Άρχαίαν ’Αγοράν, δπόθεν 
έξηχθηοαν έπιγραφαί τοπογραφικής σπουδαιότητος, κα- 
θορίζουσαι τά εΰρεθέντα οικοδομήματα ,ώς τά Μητρφα, 
δηλαδή τά ’Αρχεία τής πόλεως.

Πίρί τήν ’Ακρόπολιν έγεινεν ή περίφραξις αυτής διά 
τείχους άρχομένου άπό τό ’(βδεϊον Ήρώδου τοϋ Άτ 
τικοϋ μέχρι τού Άρείου Πάγου κατά τήν Λεωφόρον 
'Αγίου Παύλου παρά τήν Πνύκα.

Εντός τής Άκροπόλεως έξηκολούθησέν ή άνα >τή- 
λωσις τοϋ Έρεχθεΐου, συμπληρωθείσης· τής Νοτίου 
πλευράς. “Ηρξατο καί ή άνασ.τήλωσις των προπυλαίων.

Εις τό.Θησείου προκειμένου νά γείνη φυλακεϊον έ- 
γένετο μικρά σκαφή άποκαλύψασα Ιχνη αρχαίων οικο
δομημάτων. Περιεφράχθη ή Πύλη τής ’Αγοράς.

“Εξω τών ’Αθηνών, εργασία σποϋδαϊοτέρά είνε ή 
άναοκαφή τών Μαζαρακάτων Κεφαλληνίας υπό τόϋ 
κ. Καββαδίά. Άνευρέθησαν περί τούς 15 τάφοι Μυκη- 
ναϊκής καί νεολιθικής εποχής με αρκετά κτερίομαύα.

Τά ευρήματα τών εργασιών τούτων θά δημοσίευση 
προσεχώς έν Ιδιαιτέρω βιβλίφ δ κ. Κάββαδίας.

Είς τό Σούνιον δ κ. Στάης ένήργησεν άνάστήλωσιν 
τοϋ ναοϋ τοϋ Ποσειδώνος' έξετέλεσεν άνασκαφήν τής ό
ποιας τά αποτελέσματα θά ανακοίνωση διά - διαλέξεως 
έν τή Άρχαιολ, 'Εταιρεία.

Έν Μυστρή καί Γερακίφ ό Βιζαντινολόγος κ. 'Α
δαμάντιου ένησχολήθη είς έργα στηρίξεως τής έκεΐ 
Βυζαντινής πόλεως.

Ό κ. Παπαβασιλείου έν Καρύστφ άνευρε περίεργον 
τετραγωνικόν οικοδόμημα με "χνη κιόνων—πιθανώς 
πολυτελή βωμόν. * ...

Ό κ. Άρβανιτόπουλος έν Θεσσαλίφ άνέσκαψε τάς 
Φθιώτιδας Θήβας ευρών ίχνη προϊστορικού πολιτισμού.

‘Εν Φιγαλίφ έξηκολούθησέν ή άνάστήλώσίς τοϋ ναοϋ 
και εγένετό μικρά άναοκαφή. '

'Ο κ. Σωτηριάδης άνέσκαψε τήν’Αρχαίαν Καλυδώνα 
άνευρων τό Μυκηναϊκόν στρώμα τής έπιχώσεως με 

λείψανα οχυρωμάτων έπίσης άνέσκαψε παρά τον Θέρ- 
μον καί άπεκάλυψε τό Ιερόν τής ΑαφρίάςΆρτέμιδος καί 
σπουδαίας έπιγραφάς τοϋ 3ου αίώνος. '

“Αλλη άναοκαφή του έφερεν είς φώς τό Ιερόν τής 
’Αφροδίτης παρά τούς πρόποδας τοϋ Παναιτωλικόϋ είς 
θέοιν Κρύο νερό.

Έν Λήλφ ή Γαλλική Σχολή-έποπτεύοντος τοϋ κ. 
Κεραμοπούλου άπεκάλυψε σπόυδάΐον υδραυλικόν έργον, 
δι’ ού ύδρεύετο ή αρχαία Αήλος.

Άνευρέθη καί έκάθαρίοθη ή κοιτίς τοϋ Ίνώπου πο
ταμού. Άνευρέθησαν δύο ανάγλυφά, τό εν χάλκοϋν με 
τήν Άρτέμίδα καί τό έτερόν μαρμάρΐνον με έπιγραφήν 
καθορίζουσαν τήν -θέοιν τής Μινώης ' Κρήνης, τάφος 
Μυκηναϊκός ιιέντόςε τοϋ ΙερΟϋ τής Λήλόυ,καίτόι τούτο 
άπηγορεύετο.

Ό κ. Ν. Βέης έν Μετεώρως είργασθείς έπί τρίμη
νον είς τάς έκεΐ Μονάς, έταξιθέτηοεν, ήρίθμησε καί 
κατέγραψε είς έπιστημονικούς καταλόγους τά έν ταΐς 
Μονάΐς χειρόγραφα, πρώτην φοράν έξερευνόμενα.

Μεταξύ αυτών άνευρε πολύτιαα χειρόγραφα έχοντα 
μεγάλην ιστορικήν τοπογραφικήν καί έθνολογικήν σημα
σίαν χωρίς νά ύποληφθή και ή φιλολογική, διότι μονα
δικόν εύρημα είνε έμμετρον διήγημα τοϋ 14ου αίώνος, 
πραγματευόμενου τήν <ΓΙστορί>ν τής Σεμίραμης: Βασι- 
λίσοης τής Συργιάς. καί ’Αλεξάνδρου Βασιλειού τών 
Ρωμηώνΐ),

Μεταξύ τών ευρημάτων έκτος πολλών έπιγραφών 
Βυζαντινών καί Μεσαιωνικών είνε τέσσαρες παραλλαγαί 
αποκρύφων Ευαγγελίων, Κώδικες έπιστολών επισήμων 
αύλικών τοϋ τελευταίου Παλαιολόγου καί έπισταλαί προς 
αυτόν τον Παλαιολόγον.

Πολυχρονισμός τού Αύτοκράτορος Ίωάννου τοϋ Πα- 
λαιολόγου μετά .μουσικών (ίημαβοφώνων.

Τεσσαρα χρυσόβρυλα Αύτοκρατορικά τοΰ'Ανδρονίκου 
τού Παλαιολόγου, τοϋ Ούρέοη ιού Παλαιολόγου τοϋ Βα- 
λέως τών Ρωμαίων, Βλάχων καί Σέρβων, και τό πρω
τότυπον τών Χρυσοβούλων τών σημειουμένων εις τον 
Νάρθηκα τής Επισκοπικής Εκκλησίας Καλαμπάκας.

μ
Έν Χίφ έγένοντο τά αποκαλυπτήρια τής προτομής 

τού άΑοθανόντος γυμνασιάρχου Γ. - Ζολώτα, άνεγερθεί- 
σης δαπάναις τών δμόγενών τής Χίου έν τφ έκεΐ Γυ- 
μνασίφ. Λόγους έξεφώνησαν. οι παρεπιδημοϋντες έν 
Χίφ καθήγηταί τοϋ Πανεπιστημίου κ. κ. Μιστριώτης 
και Χατζηδάκις.

Το ύπουργεϊον τής Παιδείας άπεφάσισε νά τιμωρήση 
διά προσκαίρου παύσεως τον'σχολάρχην "Υδρας κ. Σου- 
ρέαν, τον γνωστίν είς τον φιλολογικόν κόσμον υπό τό 
ψευδώνυμον Κώστας Παρορίτης, διότι έδίδασκεν εις 
τούς μαθητάς του τήν χυδαίαν γλώσσαν.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Πρίγκη^τ Γεώργιος.;—Πρωτότοκος υίος τής Α· 

Β. Υψ. τοϋ Διαδόχου Κωνσταντίνου, μέλλων Δίάδο- 
χος. ΈγεννήΟη έν Άβήναις τή 7 ’Ιουλίου 1890. 
Είνε ήδη μαθητής τής Στρατιωτικής Σχολής τών 
Εύελπίδων, προαχθε'ις άρτι εις έπιλοχίαν.

Άςιάγωγό.—Τό εκκεντρικόν εργον τοϋ κ. Άρι- 
στέως, τό ύπενθυμιζρν τον Μπαικλιν, εινε τό έκτεθέν 
έν τή τελευταίοι έκθέσει του Ζ'αππείου, και άγορασθέν 
ΰπό τοϋ καθηγητόϋ τής ζωγραφικής κ. Ίακωβίδου.
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ΔΥΣΕΥΡΕΤΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΧΙΟΥ

παρχει βιβλίον εις τέ - 

ταρτον, περιέχον όγδοή- 

κοντα άναρίθμους σελίδας 

άγνωστου τόπου έκδόσε- 

ως, είς τό όποιον ύπερα- 
σπίζεται ύπό τοϋ άνεψιοϋ 

του δ Επίσκοπος τών δυ

τικών της- Χίου Φίλιπ
πος Μπαβεστρέλλης κάί 

συνάμα εκτίθενται τά 

δεινά, τά όποια ύπέστη ή Δυτική έκκλησία άφ’ 
δτου έκυοίευσε την νήσον ή Τουρκία. Έπειδή δέ 

τοϋ βιβλίου τούτου ή εΰρεσις είνε δύσκολος, χά- 

ριν τών βιβλιόφιλων δημοσιεύομεν καί την έπι- 

γραφήν :
Apologia in difesa di Monsignor Filippo 

Bavestrelli Vescovo di Scio conun succin- 

to racconto delle calamita accadute a quel- 

la Chiesa presentata alia Sac. Congrega- 

zione de Propaganda Fide dal nipote di 

detto Vescovo.

To βιβλίον τούτο έδημοσιεύθη μετά τόΐ 728 

καί περιέχει πολυτίμους πληροφορίας τών πο- 
νηοών εκείνων χρόνων, οί όποιοι είνε δπως δή

ποτε χρήσιμοι τώ ίστοριογράφφ τής Χίου.
Εμείς μόνον μεταφράζομεν γραμμάς τιίάς 

έδώ καί έκεΐ.
Ό ιεράρχης Φίλιππος Μπαβεστρέλλης έγεν- 

νήθη έν Χίφ κατά τάς άρχάς τής δεκάγης 

όγδοης έκατονταετηρίδος, 'Η οικογένεια αύτοΰ 

κατήγετο έκ Γενούης καί ήτο έκ τών εύγενών. 
Έξεπαιδεύθη παρά τοϋ εκ μητρός θείου του,’ 

ίερέως Φραγκίσκου Δαμαλά. ΙΊαρά τοΐς Ίη- 

σουίταις έμαθε τά λατινικά καί τήν θεολογίαν.
Χειροτονηθείς ίερεύς διωρίθη βικάοιος έν Ρό- 

δω έπί σκοπφ νά συνδράμη τούς δυτικούς αιχμα

λώτους τούςευρισκομένουςείς τά τουρκικά πλοΐα. 
Καί ήτο τότε δ μόνος δυτικός ίερεύς έν τή νήσφ 

ταύτη, ένθα έμεινεν έπί δεκατρία έτη. Άπο- 

θανόντος τοϋ ίερέως Μιχαήλ Έρρίτση βικαρίιυ 

έν Χίω, μετετέθη δ Μπαβεστρέλλης έν τή γε- 

νεθλίω πατρίδι αύτοΰ, ήτις διετέλει ύπό την 

Τουρκικήν κυριαρχίαν.
Περί τά μέσα τοϋ 1694 έξεστράτευσαν οί 

’Ενετοί κατά τής Χίου καί τήν κατέλαβον τόν 

Σεπτέμβοιον μ.ήνα, άλλά τόν Μάρτιον τοϋ επο
μένου έτους έγκατέλειψαν τήν νήσον. "Ωστε ή 

άτυχης . αΰτη κατοχή τών: ’Ενετών διήρκεσε 

περίπου έπτά μήνας. Τένις έκ τών ορθοδόξων 

Χίων ειχον εΐπη είς τούς Τούρκους οτι οι δυτι
κοί Xiot ένήργησαν ένετικήν κατοχήν καί ούτως 

οί Τούρκοι μανιωδώς κατεφέροντο κατά τών δυ

τικών, τών οποίων έδημεύθη ή περιουσία καί 

άπηγχονίσθησαν τέσσαρές, δ Πέτρος Γιουστι- 

νεάνη, δ Φραγκίσκος Δράγος, δ Νικόλαος Κα- 

στέλλης (!) καί δ Δομίνικος Στέλλας.’Επίσης 
κατέλαβον δυτικάς έκκλησίας, τάς μονάς, τήν 

μητρόπολιν καί τήν έκκλησίαν τοϋ άγίου Σεβα

στιανού καί τάς μετέβαλον είς Τζαμία. Ή έκ- 

κλησία του /Αγίου ’Αντωνίου τών ’Ιησουιτών 

κειμένη παρά τώ λιμένι έγένετο άποθήκη εμπο
ρευμάτων. Ή έκκλησία τοϋ άγίου Νικολάου, 

κειμένη είς τήν συνοικίαν ΙΙαρικιά, κατεχομέ- 

νη άπό τούς δυτικούς, έγκατελείφθη, άφοΰ έ

κτισαν τάς θύρας. Ή έκκλησία αΰτη άπο την 

Κοινότητα παρεχωρήθη είς τούς μοναχούς 

della Riforma,οϊτινες κατέφυγον είς Σμύρνην.

'Η έκκλησία καί ή μονή τών Καπουτσίνων κα- 

τεδαφίσθησαν καί έγένοντο κήπος. Αύται άνή- 
κον είς τούς Μαονεΐς,οϊτινες ήσαν άδελφότης ή- 

τις. έλειτούργει μέ κίτρινα άμφια. Ή άντίθετος 
φατρία είχεν ένορίαν τόν άγιον Σεβαστιανόν 

τών Δομινικανών, δ όποιος παρεχωρήθη είς τούς 

·.’ Γάλλους Καπουτσίνους τή συναινέσει τών Μαο
νών. Οί δυτικοί ήσαν έν διωγμφ.

(\) Ό Βλαστός [Χιακα Β' 117] ονομάζει : Φραγ- 
κΐστον Δράκοι- Βουρζέλην και Ίω&ννην Καστέλλην 
κτλ.

Οί γάλλοι όμως προσεπάθουν διά τοϋ πρε- 
σβευτοϋ των νά άνακτήσουν τήν έκκλησίαν των 

δυνάμει τής συνθήκης μεταξύ Γαλλίας και 
Τουρκίας, δι’ ής παρείχοντο προνόμιά τινα 

είς τούς Γάλλους ύπηζόους. ’Αλλ’οί Χϊοι, οί 

άντιπαθοϋντες τοΐς δυτικοΐς συμπολίταις αύτών, 

έπεισαν τούς Τούρκους δτι ή έν λόγω έκκλησία 
δέν άνήκει γοΐς Γάλλοις, άλλά ήτο τών Μαο- 

νών καί οΰτω κατηδαφίσθη πρό τοϋ νά έ'λθη ή 

διαταγή καί λάβωσιν οί Γάλλοι τήν έκκλησίαν 

των. Οί Μαονεΐς έθεωροϋντο έπαναστάται καί 
είχεν έκδοθή νόμος, δΓ ού ούδείς Χίος έπρεπε νά 

άνήκη είς το δυτικόν δόγμα. Τοιουτοτρόπως 

ούδεμία έκκλησία δυτική έμεινεν έν Χίφ καί οί 

άπελπισθέντες καθολικοί ήσπάσθησαν τό ορθό ■ 

δοξον δόγμα διά νά ήσυχάσωσι. Πολλοί δμως 

ύπέφεραν τόν διωγμόν καί έμειναν πιστοί 

είς τήν λατινικήν έκκλησίαν."Αλλοι κατέφυγον. 

εις την Πελοπόννησον.
Διήρκεσεν δ διωγμός ούτος είκοσι καί έπτά 

έτη. Έν τούτοις ή Ρώμη είχε διορίσει βικά- 

ptov Χίου τόν Μπαβεστρέλλην, καί ώς τοιοϋτος 

διέμεινεν έπί δέκα έτη. "Επειτα τόν είχε διο

ρίσει καί άποστολικόν βικάριον Σμύρνης. Ό 

Μπαβεστρέλλης διέμενε τό ήμισυ τοϋ έτους είς 

Χίον καί το άλλο ήμισυ είς Σμύρνην.
"Οτέ άποκατέστάθη ή ειρήνη, δ Μπαβεστρέλ

λης μετέβη είς Κωνσταντινούπολή καί διά τοϋ 

πρεσβευτοϋ τής Γαλλίας Βιρμόνδ, δ όποιος τή 

ένεργείφ τοϋ Πάπα Κλήμεντος τοϋ ΙΑ' ύπερή- 
σπιζε τούς καθολικούς Χιώτας, προσεπάθησε νά 

έπαναφέρη τό πρώην καθεστώς.
Τό κατώρθωσεν.Ή Τουρκία έπέτρεψε νά τώ 

δοθή ή έκκλησία τοϋ άγιου Νικολάου, ήδη 

κατηρειπωμένη. Ό Μπαβεστρέλλης μετέβη χα

ρούμενος είς τήν Χίον. Νέον έν τούτοις έμπόδιον.

. Ή έκκλησία αΰτη ήτο πλησίον Τζαμιού' οί 
Τούρκοι δέν έπέτρεπον παρά τουρκικφ τζαμί νά 

ύπάρχουν γκιαούρ, δήλα δή άπιστοι. Άλλ’ δ 

Μουφτής άπεφάνθη οτι έν Δαμασκφ ύπήρχε 
παρά χριστιανική έκκλησίφ τζαμί,., μάλιστα έ- 
χωρίζοντο δΓ ένός τοίχου, ένφ δ Άγ. Νικό

λαος άπεΐχε περίπου εκατόν βήματα.
Ούτως ήρχισεν ή άνοικοδόμησις... Έν τούτοις 

ένέσκηψεν ή πανώλης τώ 1716 έν Χίφ. Πολλοί 
έκ τοϋ φόβου κατέφυγαν είς τάς έξοχάς, άλλ’ δ 

Μπαβεστρέλλης έμεινεν έν τή πόλει έπιστατών 

τήν άνοικοδόμ.ησιν τής έκκλησίας.

Ή Ρώμη βλέπουσα τόν ζήλον τοϋ Χίου τού

του ίερέως, τόν προεχείρισεν έπίσκοπον Χίου.
Οί δυτικοί τής νήσου ταύτης ήσαν έλεύθεροι. 

Ή 'Υψηλή Πύλη τούς είχεν άνακηρύξει αλη

θείς και πιστούς υπηκόους της Τουρκίας. Άλλ’ 
άν ειχον παύση αί τουρκικά! καταδρομαί, έφά- 
νησαν. δείνα! διενέξεις μεταξύ τών Χίων καθο

λικών καί τών Γάλλων. Οί Γάλλοι Ίησουΐται 
άπήτουν νά άνακτήσουν τάς δημευθείσας περι
ουσίας καί τάς πωληθείσας, Ό έπίσκοπος δέν 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ήθέλησε νά προκαλέσουν οί Ίησουΐται τοιοΰτον 
ζήτημα. Δέν είσηκούσθη, άλλά έζήτησαν τάς 

περιουσίας τάς εύρισκομένας ήδη ..είς χεϊρας τών 

Τούρκων καί 'Ορθοδόξων άπό τής έποχής τοϋ 

διωγμού. Ό έπίσκοπος είχε δίκαιον, διότι ή 

άπαίτησις τών Γάλλων έπέφερε νέον διωγμόν 

κατά τών καθολικών Χίων, διότι έφοβοϋντο νά 

προσβάλωσι τούς Γάλλους ένεκα τής συμβάσεως. 

Διό έφυλακίσθη καί έτιμωρήθη αύστηρώς δ έήί- 

σκόπος μετά τινων άλλων οικείων του. Μόνον 

έπί μεγίστη πληρωμή χρημάτων, δηλαδή διά 

πιαστρών 37,000 άπηλευθεοώθησαν.
Ένφ δ δυστυχής ιεράρχης ένομίζετο ήσυχος, 

αίφνης άνεφάνησαν νέα δεινά. ’Ισχυρός τής 

Χίου οίκος ήτο δ τών Ίουστινιανών. Μέλη 

τοϋ οίκου τούτου κατέφυγον είς τήν Πελοπόν
νησον.Άλλά είς τήν Χίον ειχον διαμείνει. τινές, 

οϊτινες ήσαν ισχυροί.
Ό Μπαβεστρέλλης ένεκα συμφερόντων περι- 

έπεσεν είς τήν μήνιν τών Ίουστινιανών. Ό έπί

σκοπος ούτος ήτο άνθρωπος τοϋ καθήκοντος, ώς 
φαίνεται έκ τοϋ βιβλίου, δπερ έ'χομεν ύπ’ όψιν, 
άλλ’ δ ύπερβολικός ζήλος βλά'πτεΐ. Είς ήμάς 

δέν ένδιαφέρει νά προχωρήσωμεν, διότι ό σκοπός 

ήμών είνε μόνον νά κάμ,ωμεν το βιβλίον γνωστόν. 
Το βιβλίον τούτο συνιστώμεν είς τον ιστοριογρά

φον τής Χίου, διότι έκεΐ θά εΰρη τινα περίεργα 

καί όπωσδήποτε ώφέλιμα διά τό κεφάλαιον περί 

τών καθολικών Χίων.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

& & &

ΣΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΝ

Γιά. όέ ποΰ ότδ ξύλο θωρώ καρφωμένο, 
Ποϋ βλέπω τό δώμα βουβό, νεκρωμένο, 
Γιά <3ένα έναν ύμνο νά γράψω ζητώ.

Κλεισμένο είχα πάντα γιά όέ τδ ότόμα, 
Μά τώρα που βλέπω τοϋ Χάρου τδ χρώμα, 
Σάν άνθρωπο αίώνιο δέ ψάλλω κ’ έγώ.

Ποιος δούχει τά χέρια φριχιά καρφωμένα, 
Ποιος δούχει τά δτήθη βαθειά πληγωμένα ; 
Ποιος δοϋδωδε πρώτος φαρμάκι νά πιμς ;

Τί έκαμες, πές μου, δέ τούτη τή δφαΐρα 
Καί δ’ έχουν κρεμάσει μέ τόδη φοβέρα 
Έπάνω δτδ ξύλο δά νάδουν ληδτής;

Μιά δκέψι μονάχα τά δτήθη πληγώνει, 
Πώς πέραδαν τόδρι άμέτρητοι χρόνοι 
Κ’ αιχμάλωτο ακόμη ό έχθρδς τδν κρατεί !

’Αφήδτέ με, θέλο> κ’ έγώ νά πληδιάδω, 
’Ελεύθερη θέλω κ’ έγώ ν’ άγκαλιάδω 
Μιά δόξα π’ άνοίγει τά ούράνια δτή γή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡτήίΙΚΗΣ
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Ό Πάπας Πιος Γ περίπατων εις τήν Villa Ρία.

★ ΕΙΤΤτΓΐΙΪΙΕΕΧΕ ΑΠΟ ΤΗΧ ΡΩΜΗΝ *

01 ΚΗΠΟΙ ΤΟΪ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

τά πλημμυρισμένα. άπο αριστουργήματα τέχνης, 
άτινα αποτελούν τό πελώριον^έκεϊνο σύνολον μέ 
τάς' μυρίας αίθουσας του, όπέρ άποζαλεΐται Βατι
κανό·/, έκτος από τον θειον και ύπέροχον ναόν του 
Αγίου Πέτρου, οπού ή μεγαλοφυΐά τού ^Μιχαήλ 
’Αγγέλου έθεσε μίαν σφραγίδα ύπεράνθρωπον τοϋ 
Αιωνίου Ωραίου, έκτος άπό.όλα αυτά, ό Πάπας 
έχει τούς απέραντους . του Βατικανού Κήπους, οί 
όποιοι έκτείνονται άπό του Βατικανού μέχρι του 
Ίανίκολου λόφου, μέσα.εις τούς οποίους; δύναται 
νά. περάση ολοκλήρους ώρας εύδαίμόνος γαλήνης. 

Ή είσοδος είς τούς Κήπους τούτους .' δέν εινε 
.έπ.ιτ.ε.τραμένηείς όλους. Διά τούτο. > ή λαϊκή φαν
τασία έπλασε διαφόρους μύθους σχετικώς μέ αυ
τούς, βεβαιοΰσα ότι έ^εϊ μέσα υπάρχουν, δάση όπου 
ό Πάπας κυνηγά μεταξύ τών Καρδιναλίων.

Ηύτύχησα νά τούς έπισκεφθώ. Καί μερικάς άπό 
τάς έντυπώσεις μου πειρώμαι νά περιγράψώ έδώ.

Προ τοϋ εισερχομένου είς αυτούς έπισκέπτου 
άπλοΰται μία λεωφόρος εΰρυτάτη . καί άναπαυτι- 
κωτάτη. ’Αριστερά έν μέγα τετράγωνον καλιεργη- 
μένον μέ άνθη, πλέΐστα τών όποιων, τεχνικώτατα

εςα. είς τά απέραντα 
μεγαλοπρεπή παλάτια 
τοϋ Βατικανού ζή αιχ
μάλωτος — κατά τήν 
έκφρασιν τών κληρικό- 
φρόνων άντιβασιλίκών-- 
ό διάδοχος τοϋ 'Αγίου 
Πέτρου

Μυριάδες προσκυνητών προσέρχονται κατ’ έτος 
όπως ευτυχήσουν νά άσπασθοΰν τήν χεΐρά τοϋ ΰπερ- ι. 
τάτου Ποντήφικος, τον όποιον θεωρούν ώς θύμα 
τής άρπακτικότητος τοϋ Ίταλικοϋ Κράτους.

«Ό Μέγας Αιχμάλωτος».
Ούτω προσονομάζουν τον Πάπαν οι πιστοί — οί 

τυφλοί μάλλον—οπαδοί του, οί όποιοι παραλόγως 
συγχέουν τήν θρησκείαν είς έν πρόσωπον. Καί έφ’ 
όσον τό πρόσωπον τούτο εινε ό σημερινός Πάπας 
Πΐος Τ. τό πράγμα κάπως ύποφέρεται, αλλά δυσ
τυχώς πρό αυτού άνήλθον είς τόν θρόνον τού 'Α
γίου Πέτρου ΙΙάπαι ανάξιοι, καταισχόναντες αυτόν.

’Αλλά δέν ζή καί τόσον αιχμάλωτος δ Πάπας. 
Έκτος άπό τά απέραντα μεγαλοπρεπή παλάτια,I
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καλλιεργημένα, άναπαριστώσιν εν γιγάντων Παπι- 
κδν. στέμμα.

Εις τδ γαλαν'ον βάθος του διαυγεστάτου οΰρανοΰ 
διαφαίνεται μεγαλοπρεπής ό τρούλος τοΰ ναοΰ τοϋ 
'Αγίου Πέτρου, τδ γιγάντων καί αριστοτεχνικόν 
cuppolone. Είς τήν απότομον στροφήν τής λεωφό
ρου ύψοΰται είς γηραιός φοϊνιξ, άποτελών τον- Ρολ- 
γο()άν τοΰ άγαθοΰ ΙΊάπα Πίου Γ .,δ όποιος διαρκώς 
ποζάρει είς τδ μέρος όπως κορέση τήν απληστίαν 
τών απείρων φωτογράφων τής ύφηλωυ, οί όποιοι 
εκστρατεύουν μέχρι τής Αιώνιας Πόλεως μέ τήν 
πρόθεσιν δπως αποκτήσουν μίαν φωτογραφίαν τοΰ 
'Αγίου Πατρός.

Καί ό ταπεινός και αγαθός Πϊος Γ . στενοχω
ρημένος σύρεται έως έκεϊ καί ποζάρει άρεσκόμενος 
νά λέγη μέ ,τήν χαρακτηριστικώς Ένέτικήν προ
φοράν, του :

— Κάνετε γρήγορα ! Γρήγορα σας συνιστώ !
Καί άφοϋ απαλλαγή τών ενοχλητικών τούτων 

επιδρομέων ό Ιίοντήφ.ιξ διευθύνεται όπως περιπα 
τήση ύπό τήν ήρεμον κληματαριάν, εύρισκομένην 
δεξιά τής λεωφόρου. Καί άφοΰ περάση τήν κλη
ματαριάν, διεεθύνεται πρός μίαν γέφυραν, ή οποία 
φαίνεται οίονεί κρεμασμένη·;

Από έκεϊ ό Πϊος Γ . παρίσταται συχνά είς τήν 
διέλευσιν τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ μεταβαίνοντος είς 
Βιτέρμνο.Ιδίως άρέσκεται είς τήν διασκέδασιν ταύ- 
την κατά τάς ήμέρας τών άριστοκρατικών ιπποδρο
μιών τοΰ Βρατσιάνο.

Άλλ’ ό θόρυβος ούτος τής ζωής έκεϊ εινε εφή
μερος. Τά τραϊνα φεύγουν γρήγορα έκεϊθεν καί οι 
μεταβαίνοντες είς τάς ιπποδρομίας δέν έχουν και
ρόν καν νά γυρίσουν φσως κυττάξουν τδν Αιχμάλω
τον τοΰ Βατικανού, ό όποιος χάρις είς τήν πονη- 
ράν επιβολήν τής Καμαρίλας, άναγκάζεται άκου- 
σίως νά μένη φυλακισμένος.

Καί έπειτα πλήρης γαλήνη έπεχΰνετφεε γύρω, 
γαλήνη ήτις γίνεται βαθυτέρα έφ’όσον προχωρεί 
πρός τδ δάσος. Αί ατραποί, είνε γεμάται άπδ χόρ
τα καί είς κάθε βήμα δεικνύουν τήν έγκατάλειψιν 
τήν πλήρη καί τραγικήν είς τήν όποιαν έχουν 
ριφθή οί Κήποι τοΰ Βατικανού

Είς μίαν γωνίαν έκεϊ, πλησίον μικρά πηγής 
υδατος, ύψοΰται- ό πύργος τοΰ Πάπα Λέοντος Δ'. 
κτισθείς κατά τδ 847 ύπδ" σκλάβων Σαρακινών 
επιδρομέων,-. τούς οποίους ένίκησεν ό Παπικός στό
λος. Ό πύργος ούτος άπδ τοΰ 1891 έκπληροϊ ένα 
πολύ πρακτικόν σκοπόν, χρησιμεύων ώς Άστε- 
ροσκοπεϊον τοΰ Βατικανού, είς τδ όποϊον έκτελεϊ- 
ται άκόμη έως τώρα είς τέλειος χάρτης τοΰ ούρα- 
νίου στερεώματος.

Παρά τον πύργον τοΰ Λέοντος Δ'. εύρίσκεται 
ό οίκίσκος τοΰ Λέοντος ΙΓ’. άποτελούμενος άπδ 
όλίγιστα δωμάτια. Ό άποθανών Πάπας .ήτο μανιώ
δης’ μέ τδ κομψόν αύτό περίπτερον καί τδ έκτισεν 
όπως πέρνα έκεϊ τδ καλοκαίρι.

Άλλ’ ό Καρδινάλιος καί τδ λοιπόν entourage 
τοΰ αποθανόντος σοφοΰ Πάπα αντέστη κατα τής 
επιθυμίας ταύτης, καί έφθασαν μέχρι τοΰ σημείου 
νά διαδώσουν ότι τδ μέρος ήτο νοσηρόν, ελώδες 
και επομένως βλαβερόν είς τήν ΰγείαν'τοΰ ΙΙον- 
τίφηκος.

- Ό .πονηρός όμως σίαέ μεγαλοφυής Λέων ΙΓ'
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δέν έπερνε τέτοια χάπια. Έγνώριζε τήν άφορμήν 
ή οποία έκαμνε τδ entourage του νά άνθίσταταϊ είς 
τήν κατασκευήν τοϋ περιπτέρου τούτου καί έπέμει- 
νεν είς τήν κατασκευήν τοΰ κομψού καί απέριττου 
οίκίσκου, όπου συνείθιζε νά παραθερίζη.

Άλλ’ έκεϊνο τδ όποϊον δέν έπέτυχον μέ τδν 
παμπόνηρον Λέοντα ΙΓ'. τδ κατώρθωσαν μέ τήν 
αγαθόν καί εύπιστων ΙΙΐον Γ. τδν όποϊον έπεισαν 
όπως έγκαταλείπη τδ περίπτερον τούτο. Καί τώρα 
πλέον μένει άκατοίκητον καί γυμνόν έπιπλον.

Άλλά θά έρωτήσετε : διατί ή τόση άπέχθεια 
τοΰ Καρδιναλίου καί λοιπών αύλικών κατά τού δυ
στυχούς τούτου ενδόξου περιπτέρου;

’Εδώ έπεμβ>ίνουν «ή κακές γλώσσες» αί όποϊαι 
βεβαιουν ότι οί Αύλικοί τού Βατικανού έκυρήχθη- 
σαν έναντίον τοΰ περιπτέρου .. διότι όταν θά έμενεν 
ό Πάπας είς τδ περίπτερον αυτό, θά ήσαν ήναγ- 
κασμένοι οί αποτελούντες τδ έπιτελεϊόν του νά 
κλείωνται καί αύτοί είς τδ Λεόντειον περίπτερον 
πρός. μεγάλην ζημίαν τής ελευθερίας των, τήν ό
ποιαν άπολαμβάνουν τώρα καί ή όποια τούς έπιτρέ- 
πει νά παίζουν μίαν παρτίδαν σκάκι ή να φλερτά
ρουν εί. τδ σαλόνι ώραίας άριστοκράτιδος Ρωμ.αίας. 
Αύτά τούλάχιστον λέγουν ή κακές γλώσσες είς τήν 
Ρώμην.

"Εν άλλο ένθύμιον τοΰ Αγοντος ΙΓ' είς τούς 
Κήπους τοΰ Βατικανού είνε τδσάμπέλι τού Λέοντος 
ΙΓ'» Τδ άμπέλι αύτό, ευρισκόμενον μεταξύ βαθύ
σκιων άτραπών, έφυτεύθη έπί παρουσία τοΰ ίδιου 
Πάπα. Λέγεται μάλιστα ότι άρκετά κλήματα τά 
έφύτε.υσεν ό Λέων ίδιοχείρως. Έτρεφε δέ αληθή 
μανίαν διά τδ άμπέλι αύτό. Ό γηραιός Ποντίφηξ 
έμελέτα άπειρα συγγράμματα άμπελουργίας καί 
άμπελοκομίας. Άλλά δυστυχώς ό περονόσπορος 
δέν έσεβάσθη τήν Παπικήν άμπελον. Τώρα πλέον 
μετά τδν θάνατον τοΰ Λέοντος ΙΓ'. ή άμπελος 
παρημελήθη καί ό Πϊος Γ. σκέπτεται νά τήν με- 
ταβάλη είς μέγαν κήπον.

Ήρχισαν λοιπόν νά ξερριζώνδυν μέρος τής άμ- 
πέλου, καί ίδρυσαν έν είδος ζωολογικού κήπου, 
όπου συνεκεντρώθησαν μερικαί στρουθοκάμηλοι,δορ
κάδες, έ'λαφοι, πελαργοί, καί άλλα ζώα δωρηθέντα 
ύπδ ιεραποστόλων.

Άλλ’ ό Ζωολογικός Κήπος δέν ήτο τυχηρός. 
Καί σιγά σιγά διελύθη, τώρα δέ δέν ύπάρχουν είς 
τούς Κήπους τοΰ Βατικανού παρά οί μικροί λέοντες, 
τούς οποίους έδώρησεν ό Μενελίκ είς τδν Πάπαν.

Ό Ζωολογικός αύτός Κήπος έδωκεν άφορμήν 
είς έν ώραϊον έπεισόδιον.

Είς γιγάντιος πελαργός έφυγεν άπδ τούς Κήπους 
τοΰ Βατικανού "Ενας κυνηγός τδν έσκότωσε πλη
σίον τοΰ Φιουμιτσίνο καί τδν έδώρησε είς τδν Βα
σιλέα τής ’Ιταλίας.

Ή είδησις τής έξαφανίσεως τσΰ πελαργοΰ διε- 
δόθη είς όλην τήν πόλιν καί έφθασε μέχρι τών Βα
σιλικών Ανακτόρων.

Μόλις λοιπόν τδν προσέφερον ταριχευμένον είς 
τδν Βασιλέα, οδτο: μέ ύψηλόφρονα άγερωχίαν ά- 
πήντησεν άποπόιούμενος τήν δωρεάν.

. — Άπόδοτε τά τοΰ Καίσαρος τώ Καίσαρι καί 
τά τοΰ Θεού τω Θεώ. 1

Ή άπάντησις αΰτη ένεποίησεν άρίστην έντύπω- 
σιν καί άπέδειξε τδν ίπποτικδν χαρακτήρα τοΰ 
Βασιλέως, γνωστοΰ όντος ότι μεταξύ Βατικανού καί 
Καπιτωλίου δέν ύφίστανται διόλου φιλικαί σχέσεις.

’Ολίγον μακρύτερα άπδ «τδ άμπέλι .τοΰ Λέον
τος ΙΓ’.» ύπάρχει μία άναπαράστασις τοΰ Θαυμα
τουργού σπηλαίου τής Λούρδης κατασκευασμένη 
απδ σιδηροπαγές κονίαμα. Ή τοποθεσία είνε μα- 
γευτικωτάτη άπδ έκεϊ. Ό Άγιος Πέτρος φαίνε
ται έν όλω τώ μεγαλείο) καί τή μεγαλοπρεπεία.

Τδ σπήλαιο» τδ όποϊον είνε πιστοτάτη αναπα- 
ράστασις τής περιφήμου Λούρδης, είνε ένδεκάκις 
μεκρότερον άπδ τδ πρωτότυπον καί κατεσκευάσθη 
έκ διαφόρων συνεισφορών τών πιστών καθολικών,οί 
όποϊοι έχουν τήν Παναγίαν τής Λούρδης, όπως ή- 
μεϊς τήν ,Εύαγγελίστριαν τής Τήνου.

Άλλά τδ έκκλησίδιον δέν άρμόζει είς τήν μεγα
λοπρέπειαν τού τόπε ίου καί νομίζω ότι. πολύ 
άσχημα έκαμαν νά καταστρέψουν τδ ώραϊον θερμο- 
κήπιον τών καμελιών,τδ όποιον εύρίσκετο πρό.τερον 
έκεϊ, ποΰ τώρα άνεγείρεται τδ πανομοιότυπον τής 
Λούρδης.

Έκεϊ έχρειάζοντο τριαντάφυλλα, έκεϊ έχρειά
ζοντο καμέλιαι λευκαί συμβολίζουσαι τήν αγνό ■ 
τητατής θρησκείας τοΰ Χριστού.

Έκεϊ έχρειάζοντο καμέλιαι. . .
ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ
Καί έπί τ?; υποθέσει οτι ό Θεός δεν υπάρχει ή 

θρησκεία θά εινε πάντοτε αγία και θεία...' Ο Θεός είνε 
τό μόνον "Οντό όποιον δεν είνε ανάγκη νά ύπάργη διά 
νά βασιλεύση,

★

Κτί εάν άκόμη δεν αισθάνεται κάνεις έμφυτον κλί- 
οιν πρός την έργασίαν, ή απελπισία πρέπει., - να τον 
κάμη νά έργασθή. Τό νά εργάζεται κάνεις είνε όλιγώ- 
τερον οχληρόν άπό τό'νά διασκεδάζη.

Βωδελαίρ.
★

Ονδεις εζηοε χωρίς νά χύση δάκρυα.
Βολταίρος

★

Περιφρόνει τόν ύπιρήγανον άνθρωπον, όστις αίσχύ- 
νεται νά δακρύση.

Κινέζικη παροιμία
it

Μία ήμερα δακρύων καταβάλλει πολύ πε&οοότερον 
η εν έτος εργασίας.

Λαμαρτΐνος
it

Οί Θεοί έγεννήθησαν έκ τοϋ μειδιάματος τού Διονύ
σου., .καί οί άνθρωποι έκ τών" δακρύων του.

■Edouard Schur-e.
it

eH ώραιότης τού σώματος δέν εινε η ή πρώτη βαθ- 
μις της κλίμακος τού 'Ωραίου ητις αρχίζει επί της γης 
καί περατούται εις τούς ουρανούς Φ

Saint-Marc Girardin
★

Καί ύπό τάς κολπουμένας ετι πτυχάς ενός υφάσματος 
δέον νά αισθάνηταί τις πάντοτε τάς γραμμάς τού γυμνού.

SainbBeuve.

π I Ν A Κ Ο Θ Η Κ Η

Τό οπήλαιον της Λούρδης

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Μεταξύ φιλοσοφούντων.
—e Υπάρχουν είς την ζωήν τού άνδρός τρεις περίο- 

δοι> κατά τάς οποίας δέν καιορθώνει νά έννοήση την 
γυναίκα. Πριν την γνωρίση, άμα την γνωρίση, καί 
άφού την γνωρίση.

it
Μεταξύ συγγραφέων.
— Γιατί ψευδώνυμον, συνάδελφε ; Καί χωρίς αυτό 

θά μείνετε άγνωστος.
★

3 Εκείνος.— 'Αφήστε με νά ίδω τό πόδι σας’ είμαι 
ερωτευμένος μέ τό πόδι σας. · · '

*Εκείνη--- ”Λν αγαπούσες τό πόδι μου θέι έζητοϊοες
την χεΐρα μου.

it
°Εναςπόύ ξέρει πολύ καλά τάς γυναίκας. —<ί. .."Οταν 

πηγαίνης οτη γυναίκα μη λησμονάς τό καμτσίκι^ είπεν 
είς τόν άνδρα ό Νίτσε’ γιατί δέν τού είπε, οτι πρέπει 
νά πάρη άκόμη μαζί του καί άλογον καί αμάξι ;

Ή καλογραία οδηγούσα όμιλον μαθητριών είς τό 
Μουσεϊον.— "Οταν μπούμε είς την αίθουσαν πού είνε 
εικόνες γυμνών άνδρών} νά μη κυττάξη καμμία σας.

Μία (δείλώς^.—-Καί πώς μπορούμε νά ξέρωμε άπό 
πριν την αίθουσαν j

— Θά πάω πρώτη νά πληροφορηθώ' άν δέν έρθω
πολύ γρήγορα, τότε είς την αίθουσαν αυτήν είνε τέτόια 
έργα. .

★

Κριτική :
— Πώς σάς έφάνη τό εργον, κυρία ·
— *Ανόητον / Μεταξύ τής α' καί / πράξεως περ

νούν τρεις μήνες κ3 ή ήρωΐς φορεί άκόμη τό ίδιο φό
ρεμα,

it
Μία πρός ένα. — Εέρετε, δέν εκτιμώ διόλου τούς 

άνδρας. 'Όταν άξίζουν κάτι δέν παντρεύονται? κι3 όταν 
παντρεύονται τότε δέν άξίζουν τίποτε.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Β I Ρ Γ I Ν I Α Π I Ε Ρ Ρ A Ρ

ριστα τήν «Θείαν Λειτουργίαν». Ή έτέρα δέ, περί 
ής δ λόγος, μοναδική όντως είκών ύψους 1,50 καί 

ΛΗΝ τών πολλών αξιόλογων έργων 1,20 πλάτους εύρίσκεται εις άθλιεστάτην κατά-, 
τών ευρισκομένων έν τφ ναφ τής στάσιν. "Ανωθεν αύτής απεικονίζεται δ 
Άγ. Τριάδος, είς τδν ήρειπωμένον Σπυρίδων, μέ ύφος /σεβάσμιον καί 
γυναικωνίτην τοΰ ίδιου ναοΰ ανεκά- 
λυψα δύο ώραίας εικόνας Βυζαντι- 
νοκρητικής τέχνης’ άλλ’ δ,χρόνος,

ό κι^νιορτύς, ή άδιαφορία καί άμεριμνησία, τόσοΰ■ 
τον έχουν φθείρει αύτάς,ώστε ολίγον καιρόν,νομίζω, 
θά διατηρηθώσιν, έάν δέν λη'φθή μέριμνα διά τά 
δύο ταΰτα πραγματικά καί μοναδικά κειμήλια, τά 
άξια μελέτης καί περιγραφής. Ή μία μάλιστα των 
εικόνων τούτων είναι σπαν,ωτάτη καί μεγάλης 
άξ,ίας, διότι εινε καί ιστορική. Τά ' δύο ταΰτα κει
μήλια μελετήσας έπισταμε'νως, 'άνέΰρον , έίςΤ αύτά 
πλείστας ιδιοτροπίας τοΰ τεχνίτου κάί ποικιλίαν 
προσώπων ορθοδόξων άγιων" μετά., δυτικών', τέχνην 
μεγίστην έπί τών παριστανομένων. Άμφότεραι 
δέ. αί λησμονημένα! αΰται εικόνες είναι έργα τοΰ 
Φιλοθέου τοΰ Ίερομονάχου. Ή μία έξ αύτών πα-

Διακεκριμένη Έλλ.ηνίς—πρότυπον 'Ελληνικού 
κάλλους — ή Βιργινία Πιερράρ άφήκε την 
νστάτην πνοήν ύπό τόν 'Αττικόν ουρανόν τόν 

όποιον ένοοτάλγει κατά τό εικοσαετές διάστημα 
της έν Βρυξέλ.λαις διαμονής της,

Ή άποθανοϋαα, τό γένος Άμπελο, διεκρίνετο 
διά την έξοχον καλλονήν. Έν Σύρτρ ώς κόρη 
εϊλκυοεν όχι μόνον τών συμπολιτών της τόν θαυ
μασμόν t όχι μόνον ένέ πνεύσε τούς λογίονς τής ε
ποχής έκείνης, οϊτινες ελάξευον χάριν αυτής αι
σθηματικούς στίχους,αλλά καί τών ξένων έπέσύρε 
την αγάπην, Ιδίμ δε τοΰ άνταποκριτοΰ τοΰ «Ν, 
Κήρυκος» τής 'Ύόρκης Ε. Μορτών, οστις παρε
πιδημούν έν Σΰρτρ τοσοΰτον έθέλχθη άπό τήν χά
ριν· και τήν ωραιότητα τής Βιργινίας Άμπελο., 
ώστε έπιμόνως τήν έζήτηοεν εις γάμον. 01 γο
νείς τής κόρης άπεποιήθηοαν καί ό ξένος αντα
ποκριτής, διά νά λησμονήση τόν σφοδρόν ερωτά 
του, έρρίφθη εις ριψοκίνδυνους εξερευνήσεις, 
αιτινες άπηθανάτισαν τό όνομά του, Αιότι ό υπο
ψήφιος γαμβρός τής Σύρου ύπήρξεν αργότερα 
ό μέγας εξερευνητής τής ’Αφρικής Στάνλεν !

Ή Βιργινία Άμπελα έγένετο κατόπιν σύζυ
γος τοϋ Βέλγου διοργανωτοΰ τών Ελληνικών 
ταχυδρομείων κ. Ίουλ, Πιερράρ, διατηρήσασα 
μέχρι τοϋ θανάτου της τά εύγενή και εΰγραμμα 
χαρακτηριστικά τής καλλονής της, πρός τά όποια 

' συνήνωνε κάλλος ψυχής καί πνεύματος. 

"Αγιος 
επιβλητικόν, 

έξειργασμένος μετά μεγίστης λεπτομέρειας εν 
εϊδει μίκρογραφήματος (ininiatura.) Ίά άμφια τοΰ 

‘άγίου τούτου είναι έξειργασμένα διά. πολύχρωμων 
χρυσοκονδυλιών μεγίστης τέχνης’ κινε? δέ μάλλον 
τον θαυμασμόν τδ πετραχήλίόν του, έπί τοΰ όποίου 
δ ζωγράφος έπί τών χρυσωμάτων εξιστόρησε μι- 
κροτάτας άγίογράφικάς παραστάσεις μεγίστης τέ- 

: χνης,' ύπδ έποψιν σχεδίου. Παρά τδν άγιον Σπυ
ρίδωνά παρίσταται ή 'Αγία Ίόυστίνη, ένδεδυ- 
μένή μέ βασιλικήν' μεγαλοπρέπειαν. Όάγιο- 

’ γράφος δέ αύτός άπέτύπωσε τοσοΰτον λαμπρώς, 
πράγματι, δλον τδ μεγαλεΐον κάί τήν χάριν τής 

; βασιλίόσής,' ή':' "περϊ6όλή αύτής είναι τοσοΰτον
έπεξειργασμένη, ώς καί ή έκφρασίς της τοσοΰτον 
αγέρωχος, ώστε έκ πρώτης δψεως αναγνωρίζει τις 
ότι πρόκειται περί βασιλίσσης. Πλησίον ταύτης

παρίσταται ή «Παναγία ή Ελπίς» βαστάζουσα 
τδν μονογενή της, έν μέσω νεφών εναερίων καί ή- 
μισδύστων, πέριξ δέ αύτής απεικονίζονται αί ίπτά- 
μεναι ταξιαρχίαι τών ’Αγγέλων, είς τδ πρόσωπον 
τών οποίων ή άρίστη τέχνη τοΰ ζωγράφου καί ή 
λεπτομερής αύτοΰ εργασία, άπετύπωσε τήν έκ- 
φρασιν τής αγαλλιάσεως διά τήν δόξαν αύτών.

Πρδς τ’αριστερά τής Θεοτόκου παρίσταται, φέ- 
ρουσα μοναχικόν ένδυμα ή Αγία ΙΙελαγίά, παρά 
ταύτην δέ δ "Αγιος. Ελευθέριος, σεβάσμιος τήν 
μορφήν καί κάλλιστα άπ-ικονιζόμενος. Κάτωθεν 
φαίνονται πλοία πολεμικά σημαιοστόλιστα διά αύ- 
στριακών καί ένετικών σημαιών, καί πρδς τά δε
ξιά παρίσταται δ Θεοφώτιστος Βασιλεύς τών βασι
λέων έπί θρόνου χρυσοκεντήτου καθήμενος καί έχων 
τδ βλέμ,μα έστραμμένον πρδς τούς .πανηγυρίζοντας 
τήν νίκην του, οϊτιν-ς φαίνονται μακρόθεν εντός 
τών πλοίων ών ή έκτέλεσις έν τοιαύτη μικρογρα- 
φική παράστάσ-ι .είναι τελειοτάτη.

Ή είκών αΰτη είναι σπανία καί ιστορική. Έγράφη 
δέ μετά τήν ναυμαχίαν τής Ναύπακτού, ώς ανά 
μνησις τών ηνωμένων στόλων τών Ενετών καί 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Ό κ. Παπαϊωάννου. — Ό κ. Τρίχας.—'Ο- κ. Φιλιππίδης

Αύστριακών, οϊτινες ύπδ τδν ναύαρχον Βενιέρην 
καί τδν Αύστριακδν Δδν Ζουαν ένίκησαν κατά τήν 
7 ’Οκτωβρίου τοΰ 1571 καί καταπόντισαν έν Ναυ- 
πάκτφ τον τουρκικόν στόλον . Κατά τήν ήμέραν 
τής νίκης έώρταζεν ή Αγία Ίόυστίνη, τήν δέ 8ην 
τοΰ ίδιου μηνδς η Αγία Πελαγία. Ό Φιλόθεος δ 
Ιερομόναχος άπτικ,όνισεν άμφοτέρας τάς άγιας, 
διότι κατά τήν/έορτήν τής Αγίας Πελαγίας έωρ- 
τάζοντό τά επινίκια ύπδ τών νικητών’ τδν "Αγιον 
Σπυρίδωνα ώς προστάτην τής Έπτανήσου, τον δέ 
"Αγιόν Ελευθέριον ώς άπελευθερώσαντά τούς η
νωμένους στόλους έκ τής καταδρομής τόΰ Τουρκι
κού ώς καί τήν Παναγίαν τήν «’Ελπίδα», διότι 
ήλπισαν έπί τήν νίκην.

Τελευτώντες άποφαινόμεθα, ότι ή είκών αΰ’τ-η 
είναι εκ', τών σπανιωτέρων κειμ.ηλίων τών έν Ζα
κύνθω ευρισκομένων, ήτο δέ άγνωστος κάί 
έλησμονημένη μέσα είς τής λήθης τδν κονιορτόν' 
ανεκάλυψα δέ ταύτην μετά πόλλοΰ κόπου, άλλως 
τίς οίδ-ν ποΰ θά κατέληγεν.

Δ. Σ. ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ζωγράφος
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Στον κ. Σ. Κανέλλη ιατρόν

ΟΝ θυμάμαι ά/.ό- 
μα τον καημένου 
τ'ονΤ σ ι i λ ε γ κά 
μας. τον γέρο— 
Κούσιο, σά νά 
είτανχτές, αν κι’ 
άπο τότε πέρασαν 
τριάντα σύγκορμα 
χρόνια.

Είταν ογδοήντα 
—Κούσιος, άλλά

δέν τού άποφαίνονταν οδτε γιά πενήντα.. Τά μαλ
λιά του καί τά μουστακόγενά του δέν είχαν άσπρίσει 
ακόμα, ούτε τά μισά, το κορμί του είταν ακόμα 
ίσιο σαν κυπαρίσσι, κι οσο ανήφορος κι’ αν είταν, 
δταυ ανεβαίναμε τον κράκουρα του Βραδέττου, δέν 
καβαλλήζευε ποτέ. Μπορώ νά πάρω όρκο, δτι ό 
γέρο—Κούσιος δ Τσιέλεγκάς μας δέν είχε καβαλ- 
ληκέψει ποτέ στην ζωή του. ΙΙάντα δταν είμαστε 
στο ξεζαλοκαιριό, ζοιμώνταν ύστερνός καί. ξυπνούσε 
πρώτος. Χειμώνα καλοκαίρι δέν κοιμώνταν τεν
τωμένος,άλλά άκκουμπημένος κάπου, είτε σέ χον
τρό κούτσουρο, είτε σέ καρδάρι, είτε σ’ άλλο τι, 
έχοντας γιά προσκέφαλο τό ζερβί του τό χέρι καί 
στρώμά του καί σκέπασμά του τήν κάππα του.

ΕΓταν ευλογημένη ψυχή ό γέρο—Κούσιος, ό 
Τσιέλεγκάς μας. Όλους τούς ύποδέστερούς του 
τούς θεωρούσε σαν παιδιά του κι’ όταν έρχονταν 
στήν ανάγκην νά κάνη καμμιά παρατήρηση, νά 
είπή κανένα ψυχρό λόγο—άγιο τό χώμά του—καί 
τότε ακόμα έσταζε μέλι από τό στόμα του.

’Εμένα μ’ άγαποΰσέ πολύ—πολύ, ρχι γιατ’ εί- 
μουν παιδί τ’ αφεντικού του, αλλά γιατί τόν σέ- 
βομουν καί τόν παρακαλοΰσα νά μου λέγη ιστορίες. 
Καί πόσο αγαπούσε δ μακαρίτης νά λέγη ιστορίες 
τής ζωής του, κι’ άρχιζε τές ιστορίες του από 
δταν είταν μικρό παιδί,, ώς τήν ώρα εκείνη που 
ζοΰσε. "Αν είταν γραμματισμένος, κι’ έγραφε τά 
οσα είδε καί πέρασε, άπό τήν ήμέρα που. πήρε στο 
χέρι τήν άγκλίτσα, παιδί εφτά χρονών άπάνω— 
κάτω, θάφκιανε ένα βιβλίο μέ χίλια φύλλα, πού 
καθ’ ένας θά τό διάβαλε μ’ ευχαρίστηση. ’Ήθελες 
δέκα, τέσσερα αυτιά νά τόν άκούς, δταν δηγών- 
ταν τές κακοκ.αιριές, πού' κατέβαζαν τά ποτάμια 

καί πνίγονταν οί δρόμοι, καί τραντάζονταν τά ρι- 
ζοθέμελα τής γής από τές μπουμπουναριές τών 
άστροπελεκιών. Ή πάλε, δταν ρίχνονταν οί λύ
κοι λιμασμένοι στά μαντριά, κι’ αυτός ανέβαινε 
ψηλά στά δέντρα γιά νά γλυτώση. Άλλ’ εκείνο, 
πού μ’ εύχαριστοϋσε πλειότερο ειταν, δταν μου 
διηγώνταν πώς τόν είχαν πάρει μιά μέρα οί Ξω- 
τικιές,καί τόν φύλαξαν κλεισμένου στά σπήλιά τους 
έξη μήνες καί πλειότερο.

Ό ήλιος τού ΆλωναρωΟ είχε βγή πολύ καυ
τερός ένα πρωϊνό, δταν τόν είδα ν άναιβαίνει τόν 
κακοτράχαλο δρόμο για τήν στρούγκα, δχι πετα
χτά. όπως δλες .τές άλλες φορές,άλλά άνάγαλια— 
άνάγαλια. Έρχόντας, καλημέρησε ξέκαρδα κι’ ακ- 
κούπησε στο στρουγκολίθι σαν άγκουσεμένος.

— Τί έχεις ; Τού είπα...
— Δέν μπορώ ...
Μοΰ άπολογήθηκε...
Μού φάνηκε παράξενη ή απόκρισή του !
Αυτός άρρωστος, πού καυχιώνταν, δτι δέν είχε 

είπή ποτέ κεφάλι στά ζωή του ;
Πολλές φορές, κοροϊδεύοντας δσους άρρωστου- 

σαν καί γύρευαν γιατρικά, έλεγε :
— «Έγώ θά πεθάνω γερός ! >;
’Άρχισε νά μέ πιάνη μιά κακή προαίστηση. Μοΰ 

φαίνονταν έκεΐ δά άκκουμπισμένος σαν γκρεμισμένος 
πύργος, κι’ δτι δέν θά τόν ξανάβλεπα ορθό. Τήν 
προαίστησή μου τήν δυνάστευαν πλειότερο καί τά 
τρία σκυλλιά, δ Μούργκας, δ Γκεσούλης κι δ Κο- 
ράκης, ποΰ κάθονταν στά.πισινά γύρα του καί τόν 
κύτταξαν μέ μιά λύπη ζωγραφισμένη μέσα στά μά
τια τους.- \

— Θέλ’ (τού είπα) νά σέ τρίψωμε ;
—■ "Αχ ! (Μοΰ άπολογήθηκε). Δέ μέ πονάει τό 

κορμί γιά νά μέ τρίψετε.
— Ίότε, τί έχ ς ; Τί σέ πονεϊ ;
Τόν ξαναρώτησα.
—Φωτιά στο κεφάλι μου!(Μοΰ ξαναπολογήθηκε). 

Μοΰ φαίνεται πώς θά σκιστή τό κεφάλι μου ,.,Τί 
κακή πουν’ή άρρώστεια !

— Καρδιά, καί θά περάση...
Τοΰ είπα.
— Τί καρδιά, (Μοΰ ματαξαναπολογήθηκε) ποΰ 

είμαι χαμένος !.,..

— Νά στείλωμε στά Γιάννινα γιά γιατρικά ;
Τόν ματαξαναρώτησα.
— Στά Γιάννινα ! (άπολογήθηκε).. Τί λές,παιδί 

μ’ ; Νομί’είς, δτι μπορώ νά βαστάξω έγώ δυο 
μερόνυχτα, ποΰ χρειάζεται να πάη κ’ νάρθη δ άν
θρωπος στα Γιάννινα.

— Γιατί δχι ! (Τοΰ άπολογήθηκα) έτσι πεθαί
νουν δ κόσμος :

— Να σοΰ εΐπώ... (μοΰ είπε) αν είνε νά βα
στάξω δυο μερόνυχτα έτσι, κάλλια θάνατος αύτή 
τή στιγμή..; ■

ΚΓ υστέρα από λίγη σιωπή, εξακολούθησε:
— Μωρέ;τό έρημο, τί θά είπή άρρώστεια !
Κι έκανε τό σταυρό του.
Σέ λίγο άρχισε νά βογγάη καί ξαπλώθηκε κα

ταγής. _
— Βάλε μου κάτι γιά προσκέφαλο...
Μοΰ είπε.
Δίπλωσα .'ένα σκ'ουτί, πούδρα πρόχειρο καί τοϋ 

τώδαλα
— "Εχε‘τήν εύκή μου...
— Θέλεις- νά σοΰ στρώσωμε τίποτε, τόν ρώτησα 

πάλι, νά μήν-ίσαι ξαπλωμένος .στά χώματα;
Μέ λίγη ώρα μοΰ άπολογήθηκε βαρετά.
— Όπως θέλ’ς παιδί μ’.
ΚΓ έκλεισε τά μάτια του.
Τώστρωσα μιά βελέντζα διπλή στο ίσιώτερο μέ

ρος καί τον έκραξα :
— Σήκου νά ξαπλωθής στ® στρωμένο, έκεΐ-δά.
"Ανοιξε τά μάτια του καί μοΰ άποκρίθηκε.
— Δέν μπορώ νά σηκωθώ μόνος μου...Θέλω 

βοήθεια. Ξέρ’ς πώς είμαι ; Σά νάχω πέσει άπό 
τήν κορφή τοΰ δένδρου..."Ετσι εινε τό κορμί μου 
ξεκλειδωμένο.

Μόνος μου δέ μπορούσα νά τόν σηκώσω, κι’ 
είταν ανάγκη νά φωνάξω κάποιον άπό τούς άλλους 
πιστικούς μας, γιατί ή ώρα γιά τ’ άρμεγμα, ποΰ 
θάβγαιναν στήν στρούγκα πεντέξη πιστικοί, είταν 
μακρυα ακόμα.

Βγήκα παρέξω άπό τήν στρούγκα να ίδώ κανό
ναν πιστικό στήν πλαγιά. Άντίκρυσα τόν Κώτσιο 
άπό τά στέρφα καί τόν Τσίλια άπό τά γάλάρια, 
ποΰ κάθονταν σ’ έναν ψηλό βράχο καί κουβέντια
ζαν. Παρέκει είταν κΓ δ Κίτσιος ποΰ φύλαγε τά 
βαρβάτα και λάλα’ε τή φλογέρα του μέσα σ’ ένα 
γούπατο κι ' άχολοΰγε γύρα του τό λάκκωμα από 
τή γλυκάδα καί τήν αρμονία τής φωνής της.

Φωνάζω δυνατά :
— Ώωωωωρε Κώτσιο ! Ωωωωωρε Τσίλια !
Οί πιστικοί ακόυσαν κΓ άπολογήθηκαν ;
Έεεεεεεέ ! .
— Ελάτε άπάνω γλήγορα !
Τούς φώναξα προσταχτικά,γιατί καί οί δύο είταν 

από τούς δικούς μου τούς πιστικούς κΓ δχι άπό 
τούς πιστικούς τών συντρόφων.

— Τί τρέχει ;
Φώναξε δ Τσίλιας.
— ’Ελάτε άπάνω γλήγορα σας λέω.
Τούς άπολογήθηκα.
Οί δυο πιστικοί έκαναν τόν ανήφορο σά ζαρκά

δια, κι’ δταν έφτασαν κοντά μου μ’έρώτησαν πάλι :
— Τί μάς θέλ’ς ;
— Άρρώστησε δ Τσιέλεγκάς...
Τούς αποκρίθηκα.

Π I Ν A Κ Ο Θ Η Κ Η

— Δόξα σοι δ Θεός (ξεφώνησε δ Κώτσιος) π’ 
άρρώστησε μιά φορά κΓ αύτό τό ζλάπ’ ! Ούλ’ μας 
άρρωσταίναμε, ποιος αφαλό, ποιος κεφαλ’, ποιος 
κορμί, ποιος δούλεμα κί’αυτός, δ κόρακας’ εκατό 
χρονών. κοντεύει, κΓ είνε σίδερο !

— Τί λές, ώρ άνόητε ; (τοΰ είπα) Φχαριστή- 
θηκες ποΰ άρρώστησ’ δ Τσιέλεγκάς μας ;

—' "Ας άρρωστήσ’ κΓ αυτός μιά φορά, σαν άν
θρωπος !

Μοΰ άπολογήθηκε δ πιστικός μέ απάθεια.
Οί τρεις μαζύ σηκώσαμε τόν Τσιέλεγκα, τόν ά- 

ποθέκαμε άπάνω στή στρωμένη βελέντζα, καί τον 
σκεπάσαμε μέ τήν κάππα του.

— Θέλ’ς, (τόν ρώτησα) νά σοΰ ρίξώμε άκόμα 
μιά βελέντζα ;

— Όχι παιδί μ’ (μοΰ άπολογήθηκε) δέν θέλω 
τίποτα. Μόνο νά μώχετε έδώ κοντά τό βουτσέλλ’ 
μέ τό νερό...Φωνάξτε καί τό ΚολΓο νά κάθετε 
έδώ στο κεφάλι μ’ νά τον διατάζω σ’ δ τι χρεία.

Ό Κολιός ειταν έ’να πιστικούδι καμμιά δεκαριά 
χρονών, ποΰ πήγαινε μέ τά ζυγούρια, σά νά πούμε 
υπεράριθμος,άν κι’έκανε τόσες δουλιές τό καημένο, 
εύκολαίνοντας τόν ένα καί τόν άλλο σ’ δλη τήν 
στάνη.

’Εκείνη τή στιγμή ανηφοροΰσ- κΓ δ Κολιός γιά 
τήν στρούγκα. '

— Περβάτα γλήγορα, ώρέ ! Τοΰ φώναξα.
Τό παιδί ανάγκασε τά βήματά του καί σέ μιά 

στιγμή είταν μπροστά μου. Τότε οί δυο οί πιστικοί 
έκαναν τον κατήφορο, λέγοντας μ’ ένα στόμα.

— Περαστικά, γεροτσιέλεγκα. Αύριο νά σέ 
βροΰμε καλά...

Ό Τσίλιας,σά νά λησμόνησε κάτι, ξαναγύρισε 
καί μώκανε νεύμα άπό μακρυά νά πάο) σιμά του. 
Πήγα άμέσως κΓ άκούω νά μοΰ λέη :

— Νά στείλ’ς κανένα στο χωριό νά φέρη τόν 
παπά νά τόν μεταλάβη τόν γέρο, γιατί δέν είνε 
καλά. . . .Μάς φέγει αύριο δ γέρος.

— Πώς τό ξέρ ς ;
Τον ρώτησα έπιπληχτικά καί μέ ταραχή !..
Πώς τό ξέρω ; Αύτοί οι γέροι, βαστοΰν-βαστοΰν 

κΓ άμα πέσουν καταγής,πέφτουν μιά καί καλά καί 
παν στή δουλειά τους. "Επειτα δέν είδες ποΰ είνε 
άνοιωτος ; Τί λέει δ λόγος ; «"Αλλοι στο νιό ποΰ 
δέρνεται στο γέρο ποΰ κοιμάται». Δέ μ’ άρέσει 
καθόλου αυτό. .Όταν δ άρρωστος γέρος ήσυχάζη 
έτσι, μυρίζει χωματήλα .Βραστ’του στάρι !

"Γστερα άπό λίγη σκέψη, τοΰ είπα :
— Δέν πας εσύ, ώρέ Τσίλια γιά τόν παπά, στό 

χωριό ;
— Όπως δρί’εις (μοΰ άπολογήθηκε).Πηγαίνω.
— Πάρε κΓ ένα μουλάρι (τοΰ είπα). Ποΰ μπο

ρεί δ άνθρωπος ν’ αναβαίνη αυτά ’δώ τά κρά- 
ζουρα πεζός !

— ΓΙέρνω κι’ ένα μουλάρι...
Μοΰ άποζρίθηζε κι ’ έφυγε τόν κατήφορο σά φάν

τασμα.
Γύρισαν στή στρούγκα, κοντά στον άρρωστο 

τσιέλεγκά μας. Τό παιδί, δ Κολιός κάθονταν πλάγι 
στό κεφάλι του, άλλ’ αυτός δέν ταράζονταν καθό
λου. Καί πότε-ζάποτε γύρευε τό βουτσέλλι νά πιή 
νερό ζαί τίποτε άλλο.

("Ε.τεται οννέχεια)
Χ· ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ
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Ή λέμβος - τοΰ ‘Ιδανικόν

- ΓΡ AM ΜΑ Τ A -
IX.

‘Αγαπημένη μον,

Μά έκαμες πολύ κακά νά ζητήσης προχθές άπ'ο 
τον Μίμη συγγνώμη γιατί τον λύπησες, ν,ι’ άκόμη 
κακά γιατί τοϋύποσχέθηκες πώς δέν θά το ξανακά- 
μ.ης. Δέν πρε'πει νά πέρνωμε ποτέ τήν ευθύνην τε
λείων χαρακτήρων, ού'τε νά δίδωμε λόγους, πούμας 
είνε δύσκολο κι* αδύνατο νά κρατήσωμε. Γιατί νά 
τον συνειθίσης νά μή σέ πιστεύη καί τδ χειρότερο 
νά μή σου έχη εμπιστοσύνην εις τδ μέλλον ; Ό,τι 
έκαμες ήταν ελαφρό, ασήμαντο, δίχως καμμ’ά σο
βαρά αφορμή κάκιας μεταξύ σας. "Ας τάφινες νά 
πέραση. Θα ξεχνιούνταν γρήγορα-γρήγορα, κι’ δ 
Μίμης θαβήεπες πώς θά μετάνοίωνε ποΰ σέ πίκρα- 
νεν. Όχι ! έπρεπε νά μεταχειρισθής όλα τά· μέσα 
ποΰ μεταχειριζόμεθα ημείς αί γυναίκες, πρδ πάν
των σαν καταλαβαίνωμε πώς ε’ίμεθα ένοχοι, καί τδ 
φοβερώτερον σοΰδιέφυγεν ένα ανεπανόρθωτο «ΙΙοτέ 
πειά !». Ποΰ δέν φαντάζεσαι πόσο ήδονικά άντή- 
χησε στ’ αύτια τοΰ Μίμη,άλλά καί πόσων καινούρ
γιων παρεξηγήσεων καί καυγάδων έκαλλιέργησε τδ 
έδαφος.

«Ποτέ πειά !». Ποτέ πειά δέν Θά ξαναμιλήσης 
μέ τήν τάδε ; ποτέ ποιά δέν θά χορέψης μέ τδν 
"Αλφα ; ποτέ ποια δέν θά φορέσης κοντά μανήκια, 
για να μή φαίνώνται τά ώραιότατα μπρατσάκια σου; 
ιτοτέ πεια δέν θά κάμης τις χίλιες εκείνες παιδιά
κισες έλαφρότητες, ποΰ συγχωροΰνται ■ τόσον εύ
κολα, καί τόσο χαριωμένα μ’ ένα γελαστδ φιλί, 
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μόνο Όά περιορισθής καί θά κλεισθής μέσα σαν κα
νένα χανουμάκι ; Αΰτδ θά κάμης ; «Ποτέ πειά !» 
τώλεγες μέ τά μάτια δακρυσμένακΓ ό Μίμης ήταν 
τρελλδς απδ χαρά κι’ έσΰ πειδ ευτυχισμένη όσον 
ποτέ άλλοτε.

Ό Μίμης μ’ δλον τδν άνδρικόν του εγωισμό θά 
σκέπτεται τώρα πώς φέρθηκε σάν άνδρας, ποΰ πρέ
πει να ξέρη νά φυλάν; τδ δικό του, μ.έ δυνατό χέρι, 
καί θάνε περήφανος, ποΰ έχει μιά κόρη τόσο τελεία 
γι’ άρραβωνιαστική, καί θά λογαριάζη άπδ τώρα 
γι’ αύριο, ένα σπιτάκι πολύ περιποιημένο, πολύ 
μοναχικό, ποΰ θάναι αυτός μόνος δ κύριος καί δε
σπότης μιας γυναικούλας τρυφερής καί ήσυχης ποΰ 
θα τον περιμένη μέρα-νύχία μέ χαρά κΓ ή ζωή 
τους έτσι Θά τραβα γαλήνια καί γλυκεία τδν δρό
μον της. Σ άρέσει ;—όχι, χίλιες φορές δχι !

Τδ ώραΐο σου σγουρόμαλλο κεφαλάκι . καί τδ 
κομψό σου σωματάκι δέν είνε καμωμένα γιά μιά 
ζηλιάρικη κΓ άπαιτητική άγάπη —Όχι, πώς θέλω 
νά σέ κατηγορήσω ώς επιπόλαια καί φιλάρεσκο, 
αγαπημένη μου, ό Θεδς φυλάξοι. Πρέπει νά ξέρης 
πώς μεταξύ εκείνης ποΰ έσυνήθισε νά ζή μέσα στδν 
κόσμο, ποΰ πέρνα τούς χειμώνας στούς χορούς καί 
στα θέατρα καί τά καλοκαίρια στά ευρωπαϊκά λου
τρά καί ποΰ βρίσκεται πάντα ανάμεσα στδν θόρυβον 
τών διασκεδασ-ων, γιατί έτσι τήν έσυνήθισαν, γιατί 
απδ μικρή μεγάλωσε μέσα στδν κύκλον αυτόν, καί 
τής άλλης τής ώμορφης ποΰ κυ·.ηγα λόγια θαυμα
σμού απδ τδν τυχόντα, ή διαφορά είνε μεγάλη, 
πολύ μεγάλη.

Γιατί, ένφ εσύ λατρεύεις τδν Μίμη, εκείνη, δέν 

αγαπά καθόλου τδν ΐδικό της.
Λοιπόν, γιατί προχθές ποΰ δ Μίμης σούκαν- 

παράπονα πώς χόρ-ψες μ’ εκείνον τδν νέο, ποΰ έ
λεγε πώς σ’ αγαπούσε τδν περασμένον χειμώνα, 
δέν έφρόντισες νά τδν πείσης πώς είνε παιδιακίσιο 
έκ μέρους του ν’ άμφιβάλλή γχά τήν άγάπη σου, 
έστω καί γιά μιά στιγμή' παρά ευθύς χωρίς νά 
χάσης καιρό τοϋ ύποσχέθηκες πώς ποτέ πειά δέν 
θά ξαναπάς ούτε σέ χορό, ούτε πουθενά αλλοΰ, 
ποΰ θά βρίσκωνται ξένοι ; Γιατί νά τδ πής ; Ό 
Μίμης δέν θάχε ποτέ παρόμοια αξίωσι, γιητι σέ 
γνώρισε μέσα στά σαλόνια, σ αγάπησε περιστοιχι
σμένη άπδ κομψούς νέους κΓ άπδ θαυμασμό. Είδες, 
αύτδ δέν τδν άνεχαίτισε νά σέ ζητήση, ποΰ θά πή 
πώς σ’ έπερνε μέ τάς συνήθειας σου, μέ τδν τρό
πον ποΰ ζοΰσες Μά έχει τδ ελάττωμα νά ζηλ^ύη 
φοβερά — γιατί βέβαια πώς άλλοιώς νά χαρακτηρίση 
κανείς τδ αίσθημα .αύτδ, ποΰ ξεφυτρώνει κάποτε 
στής ψυχέ,, εκείνων, ποΰ ή κοινωνική τους Θέσις 
τούς αναγκάζει νά πηγαίνουν τήν γυκαϊκά * των 
έδώ κΓ έκεΐ—έσύ, μέ τήν άγάπη σου, μέ τήν 
συμπεριφορά σου πρδ πάντων, θα τούδιωχν-ς σιγα- 
σιγά τδ ελάττωμά του αυτό, ποΰ έγώ θά τώχα για 
καύχημα καί ύπερηφάν ta. «Μά έσύ δέν είσαι τοΰ 
κόσμου» θά μοΰ πής."Εχεις δίκηο.

Ξαναλέω, θά τούδιωχνες τδ ελάττωμά του αύτό, 
καί όλα θά πήγαιναν μϊά χαρά. Τώρα όμως ; — 
«ΙΊοτέπειά ! !»— ΚΓ δ πρώτος χορός, ποΰ θά 
δοθή θά σέ κάμη νά μετανοιώσης ποΰ ξεστόμισες 
παρόμοια ΰπόσχεσι. Κζ’ δταν δ Μίμης θάρθη χα
ρούμενος ν’ άπολαύση τήν άδιαφορίαν σου καί τήν 
αγάπην σου, θά σέ βρή στενοχωρημένην, νευρικήν,

* ΒΙΛΩΛΟΛΑΤΡΕΤΚΑ ΟΝΕΙΡΑ ★

+ A I ΣΕΙΡΜΊΝΤΕΣ *

ΤΟ μία άπό τάς θερ
μός θερινάς νύκτας.

Ή σελήνη έκαθρε- 
πτίζετο είς τά νερά, 
έπάνω είς τά κύματα . 
έτρεμαν τά φώ'.ι. τών 
άντανακλωμύνων άσ- 
τρων καί τό πλοϊον 
έπροχώρει όχίζον ά-

παλά την θάλασσαν καί άφήνον όπίσω τόν λευ
κόν του άφρόν, ό όποιος έφαίνετο χρυσός ύπό 
τό φως της Σελήνης. Οί δύο ναύται έκύτταζαν 
πότε τήν θάλασσαν, πότε τόν ούρανόν.

Ό εις ήτο πολύ νέος, παιδί σχεδόν άκόμη, 
ϊότατο δέ όρθιος είς τό έμπροσθεν μέρος τοΰ 
πλοίου μέ τούς βραχίονας έόταυρωμένους έπί 
τοϋ στήθους.

Τά μαϋρά του μάτια έλαμπαν είς τό ωχρόν 
του πρόσωπον. Έφαίνετο ώς νά έπερίμενε νά- 
κούσμ κάτι. 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

άλλοιώτικήν,, καί μάταια θά βασανίζεται νά άνακα- 
λύψη τήν αιτία. "Επειτα; '

"Ακούσε με, αγαπημένη μου, σου τδ ξαναλέω 
είνε επικίνδυνο νά δίδωμ'εν υποσχέσεις, ποΰ μάς 
εινε δύσκολον κΓ αδύνατον νά κρατήσωμε. — Καί 
είνε έκάτδ φοράς καλίτερα νά σέ ξέρη δ άνδρας 
σου λίγο-λίγο φιλάρεσκον,. σφάλμα όχι δικό σου 
άλλά τοΰ περιβάλλοντος, άπδ τδ όποιον σέ πήρε, 
παρά νά σέ ύποπτευθή μία μόνη στιγμοΰλα, γΙα 
ύποκρίτρια. ’Επάνω σ’ αυτήν τήν βάσιν πρέπει νά 
ξέρης τίποτε πειά δέν θά μπορέσης νά θ^μελιώσης. 
Κάθε τι θά γκρεμίζεται καί θά κομματιάζεται καί 
μαζύ του ή ευτυχία τοΰ σπιτιοΰσου.·

Σέ λυπώ ; Βέβαια ! Μά πρέπει ! Καί όμως υ
πάρχει άκόμη καιρός νά διορθωθή τδ πράγμα. "Η 
νά πής στδν Μίμη μ’ ειλικρίνειαν πώς θάσαι άνί- 
σχυρη νά κρατήσης τδν λόγον σου, ή πραγματικώς 
νά άποφασίσης γενναία ν’ άκο' ουθήσης τδν δρόμον, 
ποΰ σου δείχνει ή άγάπη του ή ζηλιάρα. Δρόμος 
πούναι, σέ βεβαιώνω, δ πειδ ίσιος, δ πειδ ώμορφος 
κΓ δ πειδ ευτυχισμένος — όσο είνε δυνατόν δ δρόμος 
τής εύτυχίας νάναι άσφαλής. — Γιατί, όλες ή φι
λάρεσκες γυναίκες, πρέπει νά ξέρης όλες έκεΐνες 
ποΰ σήμερον καθένας κάτι έχει νά διηγηθη εις βά
ρος των, ψεύτικον ή αληθινόν, έχουν ανατραφή μ 
επιμέλειαν σάν κΓ έσένα, ειχόν άγαπήσει σάν κΓ 
εσένα, σάν κι’ έσένα δέν μπορούσανε νά παραδε
χθούνε πώς είναι δυνατόν να παραστρατίση μία 
γυναίκα, νά κάμη κακό δίχως νά τδ θέλη καί δί
χως νά τώχη φυσικόν.

2έ φιλώ
LALO DE CASTIIO

Ό άλλος ίίτο ώριμου ήλικίας άνήρ, μέ πε- 
ρισσοτέραν επομένως πείραν καί σύνεσιν.

Διά τοϋτο είχε δεθίϊ καλά είς τόν ιστόν τοϋ 
πλοίου καί προετρεπε καί τόν σύντροφόν του 
νά κάμη τό ίδιον.

—’Άκουάέ με—τοϋ έλεγε—είνε τρέλλα αύτό 
ποϋ θέλεις νά κάμεις. Αί σειρήνες είνε όλέθριαι 
είς τούς άνθρώπους. Έλα νά δεθμς και σύ όπως 
έδέθην έγώ.

'Ο' νεανίας όμως έκίνηάεν άρνητικώς τήν κε
φαλήν.

—Όχι, σύντροφε, θέλω νά μείνω έδώ ποΰ εί
μαι. Έγώ δέν τά φοβούμαι διόλου αύτά τά πλά
σματα’ τά περιφρονώ μάλιστα. Θέλω.νά τά ’δώ 
καί νάκούσοι τό τραγοϋδί των.

Έπεκράτηάε μακρά σιγή, κατόπιν ένας στε
ναγμός ήγγιάεν έξαφνα τό νερό. . Βαθμηδόν ό 
γλυκύς ήχος καθίσταται, δυνατώτερος. Φωναί 
Απειράριθμοι έτραγουδοϋάαν όλα τά θέλγητρα 

τής σαρκός καί δλας τάς έκάτάσεις τής ·ψυχής.

Έν μέσω τής φωτεινής νυκτός οί θεοί τείνουν
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τούς βραχίονας είς τούς θνητούς καί, ό ουρανός 
καί ή γη χαμογελούν είς τό όφιγκταγκάλταόμά 
των. Ή θλίψ-ις ρέει είς τάς φλέβας ώς νέκταρ.

Ό νεανίας κλαίει μέ δυνατούς λυγμούς καί 
κλίνει πρός τόν κυανοϋν πυθμένα- Τά μακρι ά 
του μαλλιά έγγίζόυν τά κύματα. Τό ύδωρ φου
σκώνει άπό τά κτυπήματα. μιας γυναικείας 
καρδ-ιας.

«’Έλα — ακούεται μία γλυκυτάτη φωνή— έλα 
έδώ κάτω, είς τά κρυδτάλλινά μας ’Ανάκτορα.

«Έχομε γιά σένα τραγούδια, ώμορφιά, άγάπη. 
Δώόέ μας τά νειάτα όου ποϋ θιίνε γιά μας πο
λύτιμο μαργαριτάρι !..........................................

Έκλινεν άκόμη περισσότερον πρός τόν κυα
νοϋν πυθμένα, χωρίς νά στραφμ καί νά οίψμ 
οϋτε ένα καν βλέμμα είς τόν κόσμον ποϋ άφινε...

Είς γαλακτώδης βραχίων περιέόαλε τόν λαι
μόν του καί μετ’ όλίγον έξηφανίόθη ύπό τά κύ
ματα.

Τά άσματα έπαυσαν. Τό φως τής ημέρας {κά
λυψε τό μυστήριον. Ό άλλος ναύτης έξηκολού- 
Θηόε μόνος του τό ταξεϊδι καί έφθαόεν είς τήν 
πατρίδα του, τόν Πόρον, τό ώραϊο νιιάί μέ τούς 
βαθεϊς κόλπους, όπου έκπνέει ή αύρα.

Είς τό λευκόν του όπητάκι, ύπό τήν σκιάν 
τού μεγάλου πλατάνου, εύρε τήν πιστήν του

σύζυγον καί τά καλοκαμωμένα καί γερά παι
διά του.

Τά πλούτη τά όποια έσύ-ναξεν είς τά μακουνά 
του ταξείδια, τοϋ εδωκαν χωράφια, ποίμνια καί 
δούλους.

Έγήραόεν έκτιμώμενος άπό τούς γείτονας 
του, περικυκλωμένος άπό τά παιδιά του.

‘Ο ύπνος του δμυ>ς δέν ομοιάζει μέ τόν ύπνον 
των λοιπών Ανθρώπων.

Είς τά όνειρά του βλέπει θεϊκάς μορφάς κάί 
άκούει μαγικάς στροφής.

Βλέπει μάτια ποϋ λάμπουν όπως ό ωκεανός, 
όταν άντανακλώνται είς αύτόν τά άστρα καί ψι
θυρίζει : «Νάμαι- έρχομαι σέ σας γιά πάντα».

Τείνει τούς βραχίονας,; θέλει νά όρμήόμ..., 
άλλά τήν στιγμήν εκείνην έξυπνα.

Δέν θ’ άκούσκι ποτέ πειά τάς θεόπεσίας φω
νής, των όποιων δέν ήθέλησε τότε ν’ άκούόη 
τήν πρόσκλησιν' ή γυναΐκά του, ή όποια διαρ
κώς τόν κατασκοπεύει, τόν βλέπει νά κλαίμ, νά 
κλαίμ μέ άπελπισίαν.

Μέσα είς τήν θλϊψιν του άποκαλεΐ εύτυχΰ, 
τρισόλβιον εκείνον ποϋ δι’ ένα φιλί έθυσίασε 
τήν νεότητά του καί έξέπνευόεν άκούων τό 
ιί.σμα τών Σειρήνων.

ΚΑΤΙΝΑ ,ΨΎΧΑ

ΠΟΙΚΙΛΗ Σ Ε Λ I Σ

ΠΤΑΤΑΙ διαρκώς πλησίον σου. 'Γπέρ τό 
εΰγραμμον αέτωμα τών μ.αύρων οφθαλ
μών σου καί τά μειδιώντα χείλη σου 
θροεϊ περιχαρής. Σέ περιπτύσσεται μέ 
τούς πτερυγισμούς της. Σέ φιλεί ήδυπα- 
θέστατα. .

Αί χνοώδεις πτέρυγες της -, ίριδόχροα, 
διαφανέστατα πέταλα ρόδου — ψαύουν τήν 
καστανήν σου κόμην καί άνοιγοκλειό- 
μεναι αναταράσσουν τήν ατμόσφαιραν σου

Φριζιας" ριγοίς έκ φόβου μήπως αδιάκριτος έςε- 
λεγκτής είσέδυσεν είς τό δωμάτιόν σου, Άνεγείρε- 
σαι ν’ απομαζρύνης τον αόρατόν σου εφιάλτην καί ή 
χρυσόπτερος Ψυχή θωπεύει τάς κρινορροδίνους πα
ρειάς σου, ώς τήν άπαλήν στεφάνην μυροβόλου 
υακίνθου.

Ζητεί μέλι, καί ή ήλιόλουστος κυψέλη τών χει- 
λέων σου προτείνεται αυτόκλητος ένώπιόν της.

Ποθεί μΰρα νά άρωματίση τά λεπτά της μέλη 
και εισπνέει τήν αναπνοήν σου έν ήδυπαθεία.

Έπί του λευκόϋ καί λείου σου τραχήλου ανευ
ρίσκει ξασ(ν δροσώδη γαλαζτόχρουν ποταμόν ανα
ψυχή.?,

Πλ ήν τό άένναον άκτινοβόλημα τών οφθαλμών 
σου — δυαδικοΰ άστερισμοΰ φωσφορισμός—τήν έλκει 
καί ήμιλιπόθυμον τήν παρασύρει καί τήν αναγκάζει 
-συνεχώς νά πτερυγίζη πλησιέστερον. Θά τής άπο-

μυζήση τήν ικμάδα τής ζωής, θά άποσβέση τής 
νεανικής της δροσερότητος τήν αί'γλην.

Τό προαισθάνεται ή άπειρος Ψυχή καί δοκιμά
ζει ύστατον αγώνα, όπως διαφύγη.

Μάτην ! Ό άβρός του σώματός της χνοΰς ήδη 
έκάη καί ή βελούδινη νύμφη ήρχισε ν’ άγωνια.Ό
λίγον έ'τι καί τ’ αρμονικόν της θρόησμα θ’ ανακοπή 
τελείως ..

Άλλά . . μία τών βλεφάρων σου άνάπαλσις 
τήν διασώζει.

Καί ή αμνησίκακος παρθένος επαναλαμβάνει τάς 
θωπείας' χαριέστερον σοί μειδιά καί φρικιαστικώτε- 
ρον διολισθαίνει έπί του γυμνού 'σου στέρνου, έως 
οτου απαυδήσασα διπλοί τάς πτέρυγας' καί κατα
φεύγει ύπό τήν διαφανή ■ μεταξίνην πτύχωσιν τοϋ 
μαύρου σου περικορμίου.

Ήδη, ενώ τό εύθραυστόν της σώμα έσπειρώθη 
ύπό τάς περιστηθίου? τής " έσθήτός σου πτυχάς, ή 
μικροσκοπική της κεφαλή στηριζομένη είς τό στή
θος σου, ύπνώττει, τά δέ δυσδιάκριτά της χείλη — 
ώς του κοιμωμένου βρέφους άνοιγοκλειόμενα —εξα
κολουθούν ν’άποφυλλίζουν τήν θαλεράν ναρκωτικήν 
στεφάνην τοϋ ύάσμου, έφ’ ού άνεπαύθησαν. . . ■

”Ω ! πρόσεχε μή αφύπνισης τήν ΰπνώττουσαν 
Ψυχήν. Θά διακόψης τό γλυκύτερόν της δνειρόν, 
θα θρυμματίσης-τήν παρθενικήν της εΰτυχίανΉρό- 
σεχε ! Μαζή-της αναπνέει μία άληθινή ψυχή . 
ή Ψυχή μου.

ΣΙΒΥΛΛΑ ,

Ό Πάπας και ό ζωγράφος τον
‘Ο ζωγράφος *'0ττο Δερίνκο έκ Φαγκφούρτης εσχε 

τό παρά τόσων συναδέλφων του φθονούμενον ευτύχημα 
νά ζωγραφίση τόν "Υπατον Αρχηγόν της Καθολικής 
Εκκλησίας είς όκτω στάσεις.

Διά νά επιτυχή την άδειαν τοϋ Πάπα, έδέησε νά έπι- 
μείνη πολύ και νά μεταχειρισθή μέσα αφάνταστα. "Οταν 
όμως είσήχθη τέλος ενώπιον τού Πάπα εκείνος τοϋ 
ώμίλησε μετ' ενδιαφέροντος *αί γλυκύτητος, έρωτήσας 
αύτόν περί τής οικογένειας του και τών σπουδών του.

‘Ο Πάπας έποζάρισεν αμέσως. 'Επειδή δμως ή δι„- 
τύπωσις αυτή θά ήτο μακροτάνη, έν τφ μεταξύ εΐργά- 
ζετο, γράφων ή ύπαγορεύων έπιστολάς καί άναγινώσκων 
τάς εκατοντάδας τών βιβλίων, τά όποια λαμβάνει καθη
μερινώς.

Τό κυριώτατον χαρακτηριστικόν τοϋ Πάπα—λέγει 
<5 ζωγράφος—εϊνε ή τεράστια αύτοϋ έργατικότης καί ή 
ακαταπόνητος επιμονή του. 'Εννοεί νά εϊνε έν γνωσει 
πόσης τής αλληλογραφίας τοϋ Βατικανού' καί αί ελάχι
στοι έ'τι λεπτομέρειαι τών υποθέσεων τής ‘Αγίας"Εδρας 
πρέπει νά τοϋ γίνωνται γνωστοί,

'Έχει τό πρόσωπον χονδρόν καί μύτην κάπως πλα
τείαν. ‘Αλλά έκ τοϋ πλαγίου παρουσιάζει προτομήν 
ρωμαϊκωτάτην,

'Ακάλυπτος, δπως έργάζεται είς τό γραφείου του, 
'εχει ύφος Γερμανόν .Ουδέποτε γελή σχεδόν, .καί ή μόνη 
περίπτωσις καθ? ήν ό ζωγράφος τόν είδε νά γελάση, 
ήτα μίαν ημέραν, κατά τήν όποιαν ειρωνεύετο άκάκως 
τόν ιατρόν του δια τάς υπερβολικός του φροντίδας. Το 
πρόσωπον του έν γένει εϊνε πολύ σοβαρόν καί σχεδόν 
μελαγχολικόν, αι δέ γωνίαι τών χειλέων του ύπεμφαί- 
νουν ανέκφραστου πικρίαν, Τά μάτια του εϊνε λαμπρα 
άλλά τό χαοακτηρισττκώτερον τής φυσιογνωμίας του εϊνε 
τό μέτώπόν του τό ευρύ καί προδίδον τόν άνδρα τής 
θελήσεως, Καί έπί τοϋ μετώπου εκείνου πλανώνται 
διαρκώς σκιαί φροντίδων,ώς νέφη βαθυμέλανα καί φευ
γαλέα.

★

— Τά -μοξέλα
Μία Παρισινή έφημερίς άσχολεϊται μέ τά μοδέλα τά 

όποια χρησιμοποιούν οί Παρισινοί ζωγράφοι καί οι 
γλύπται, περιγράφουσα τάς ουνηθείας τών κυριωτέρων 
έξ αυτών.

Μία κάποια κυρία Κ ... , ή όποια εϊνε περιζήτητος ' 
άπό,δλους τούς ζωγράφους καί γλύπτας τών Παρισίων, 
διά τά; πλαστικωτάτας γραμμάς τοϋ σώματός της, εϊνε 
έκπεσοϋσα εύγενής, ή οίκογένειά της δέ ήτο μία άπό 
τάς άρχαιοτέρας καί άριστοκρατικωτέρας τής Γαλλίας.

Ένυμφεύθη πολύ νέα ένα ξένον κόμητα, κατόπιν 
όμως ό σύζυγός της άπέθανε καί εύρεθείσα εις οικονο
μικός στενοχώριας ήναγκάοθη νά γείνη μοδέλο διά νά 
ζήση. 'Εκτός τής αμοιβής ήν ζητεί, καί ή οποία 
εϊνε ή συνήθης τών 5 φράγκων δι' έ'καστον ποζαρισμα 
ζητεί καί δύο φράγκα έπί πλέον διά τήν φθοράν τών 
ενδυμάτων της. ‘Η κ. Κ... δέν συνεννοείται ποτέ ή 
ιδία μέ τούς καλλιτέχνας, άλλά άποστέλλει τήν θαλα
μηπόλον της δπως κλείση τάς συμφωνίας.

Υπάρχει καί μία άλλη κυρία, ή οποία ισχυρίζεται 
επίσης, οτι εϊνε εύγενόϋς καταγωγής, καί μάλιστα κατ' 
εύθεϊαν απόγονος τοϋ Καρόλου Α' ποζάρει δέ ώς μο
δέλο δι' ηλικιωμένα πρόσωπα, διότι εχει παύσει προ

πολλοϋ νά εϊνε ανθηρά.Δίδει συγχρόνως μαθήματα μου
σικής καί αγγλικής γλώσσης.

Μία άλλη κυρία, ή οποία εχει όιαζευχθή τόν σύζυ
γόν της, σέρνει μαζή της εις τά έργαστήρια τών καλλιτε
χνών καί τήν κόρην της,τήν οποίαν άγαπμ πολύ καί δέν 
έννοεΐ νά τήν άποχωρισθή ουδέ στιγμήν,

'Εννοείται δτι τό καϋμένο τό κοριτσάκι δέν βλέπει 
καί πολύ έποιχοδομητικά διά .τήν ηθικήν της θεάματα 
εκεί δ που τό οδηγεί ή μαμά του.

"Εν άλλο θηλυκό μοδέλο, ή κυρία Β... εϊνε νυμ
φευμένη μέ ενα υπάλληλον τής'Εταιρίας τοϋ 'Αεριόφω
τος. Τάς καθημερινός κάμνει ό καθείς χωριστά τήν 
έργασίαν του τάς δέ Κυριάκός καί τάς έορτάς οί δύο 
σύζυγοι τραγουδούν ντουέττα εις εν ωδικόν καφενειον 
καί ούτω απολαμβάνουν αρκετά.

°Ενα αρσενικό μοδέλο εϊνε συνάμα καί κουρεύς, κου
ρεύει δέ καί ξυρίζει τούς καλλιτέχνας κατά τά διαλείμ
ματα τοϋ ποζαρίσματος.

—Χειρόγραφα όπάνια
Πλουσιώτατος μανιώδης συλλογεύς χειρογράφων έδη- 

μοσίευσεν είς τάς'Αμερικανικός έφημερίδας δτι προσφέ
ρει 100,000 δολλάρια,ήτοι ήμισυ εκατομμύριον φράγκων 
εις εκείνον, ό όποιο; θά τοϋ προμηθεύση μίαν επιστο
λήν ή οιονδήποτε χειρόγραφον τοϋ Σαίξπηρ. Εϊνε πρό- 
θυμός μάλιστα νά προσθέση τό αυτό ποσόν καί διά 
μίαν υπογραφήν μόνον τοϋ διασήμου δραματουργού,αρ
κεί αύτη νά εϊνε γνήσια.

Τά χειρόγραφα του*Αγγλου τραγικού εϊνε σπανιώτατα. 
Σήμερον δέν υπάρχουν παρά μόνον έπτά, έκ τών-οποίων 
τρία μόνον αναγνωρίζονται ύπο τών ειδικών. Τό σπου- 
δαιότερον εύρίσκεται εις τι Μουσείον τοϋ Λονδίνου ά- 
γορασθέν άντί 78,000 φράγκων.

Μεταξύ τών πολύ σπανίων χειρογράφων συμπεριλαμ- 
βάνονται δύο έπιστολαί τής Μαρίας Στούαρτ πρός τόν 
καρδινάλιον Γκοίζαν καί πρός τόν Πάπαν,καί τάς οποίας 
ήγόρασεν άντί 100,000 φράγκων ό 'Αλφρέδος Μοριζόν 
'Άγγλος ερασιτέχνης. Εις τήν 'Έκθεσιν τοϋ Σικάγου 
ύπήρχεν ή μόνη γνωστή ώς γνήσια υπογραφή τοϋ Χρι
στόφορου Κολόμβου, τήν οποίαν ήγόρασεν ή ‘Ισπανική 
κυβέρνησις άντί 25,000 φράγκων.

— Παράφρων ποιητίίς
Προ ολίγων ημερών άνεγνώσθησαν εις μίαν εορτήν, 

ή οποία έδόθη παρά τή δουκίσση Ροάν, είς τό Παρίσι, 
στίχοι ενός αγνώστου ποιητοϋ, ό όποιος κρύπτεται ύπό 
τό ψευδώνυμον Ούμιλς, Οί στίχοι ούτοι έθαυμάσθησαν 
άπό δλους τούς λογίους, οι όποιοι εύρίσκοντο εις τήν 
αίθουσαν τής δουκίσσης καί τό τάλαντον τοϋ αγνώστου 
ποιητοϋ έκρίθη πρώτης δυνάμεως.

*Ήδη ή έφημερίς «.Γνώμην δημοσιεύει μερικός λε
πτομέρειας περί τής ζωής τοϋ Ούμιλς.

(.ΓΥπό τό ψευδώνυμον αυτό—-γράφει—κρύπτεται εις 
αφανής άνθρωπος, ό Γερμονός Νουβώ, ό όποιος υπήρ
ξε ποτέ καθηγητής τής ζωγραφικής καί φίλος τοϋ Ούν- 
σμαν καί τοϋ Βερλαίν.

‘Ο Ούμιλς θά ήτο ίσως σήμερον εις έκ. τών γνωστο- 
τέρων ποιητών τής Γαλλίας, άν δέν συνέβαινε νά πάθη 
έγκεφαλικήν διατάραξιν,συνεπεία τής οποίας ένεκλείσθη 
εις εν φρενοκομείου.

204 205



friNAKOOHKH

ί

Κατόπιν άφέθη ελεύθερος, διότι η παραφροσύνη τού 
έθεωρήθη ακίνδυνος και σήμερον διάγει βΙον πράγματι 
άβίωζον, περιφερόμενος εις τ! ς οδούς άνυπόδντος και 
κεκαλυμμένος μέ ράκη δαγκάνων δε διαρκώς τας σάρ
κας του μέ τούς όδόντας του,είςτρόπον ώστέ νά εινε τό 
σώμα του διαρκώς αιματωμένον. "Οταν έγραφε τό 
«.άσμα “ής Βασιλίσσης», εν άπό τά ωραιότερα ποιήμα
τα του, έσχιζεν έκαστον χειρόγραφον μόλις τό ετελείωνε 
διότι καθώς έλεγε, ήθελε νά μείνουν δΓ αυτόν καί μό
νον οί στίχοι του.

Εις εκ τών φίλων του σννέλεξε τά σχισμένα χειρό
γραφα καί κατώρθωσε νά τά συναρμολόγηση, πρόκειται 
δε ήδη νά δημοσιεύθή τό «Άιμά τής Βασιλίσοης» εις 
ιδιαίτερον τόμίδιον/ αί εκ τής πωλήσεως του όποίου 
εισπράξεις σά διατεθούν υπέρ τού άτυχούς παραφρονος 
ποιητοϋ. ’

■—Αμερικανοί δημοσιογράφοι
Εις τόν αρχισυντάκτην αμερικανικής εφημερίδος 

παρουοιάσθη μίαν ημέραν ένας κύριος , ό όποιος τού 
είπε κατηγανακτημενος ; ‘

-— Μά τί κατάστασις είνε αυτή, κύριε άρχισνντάκτμ} 
άκούτ3 έκεΐ νά γραφή σήμερον ή' έφημερίς σας δτι άπέ- 
θανα ;

—- ’Αφού τό εγραφεν ή έφημερίς μτς, άπήνίησεν 
άπαθώς ό άρχισυντάκτης, θά πή δτι εινε άλήθεια.

—- Μά πώς εϊνε αλήθεια, χριστιανέ μου, αφού. έγώ 
είμαι έδώ και σού ομιλώ" φαίνομαι γιά πεθαμένος εγώ",

— Δέν ξεύρω. .
—- Τί σά πή δέν ξεύρετε, ’Οφείλετε, κύριε, νά δια- 

ψεύσετε εις τό αυριανόν σας φύλλον. τόν θάνατόν μου.
-—Αύτό είνε αδύνατον, διότι ή έφημερίς.μάς δέν δια- 

ψεύδει ποτέ δτι γράφει. Διά νά σάς δείξω δμως τήν κα
λήν μου διάθεσιν θά παραγγείλω νά βάλουν αυριον τό 
όνομά σας ιις τήν στήλην τών γεννήσεων......

★ .

— 'Ο Σοπέν καί ή Σάνδη
Δέν είνε πολύ γνωστή ή ίοτορίι τών τελευταίων έτών 

τού βίου τού μεγάλου μουσουργού Σοπέν καί ίσως ολί
γοι γνωρίζουν τόν. περιπαθή του πρός τήν Γεωργίαν 
Σάνδην έρωτα καί τήν ζωήν τήν όποιαν έζηαε μέ αυ
τήν εις μίαν μικρόν νήσον τής Μεσογείου.

Όταν ό Σοπέν εγνώρισε τήν Γεωργίαν Σάνδη τής 
οποίας ό ταραχώδης και πλήρης περιπετειών βίος έπέ- 
πρωτο νά ουνταυτισθή, έπί τινα χρόνον μέ τόν ίδικόν 
του, ήτο πλέον καταδικασμένος εις θάνατον άπό τήν 
τρομερόν νόσον ή όποια ύπέσκαπτεν άπό καιρού τήν 
υγείαν του. Διότι ό Σωπέν ήτο φθισικός.

Ή Σάνδη δμως τόν ήγάπηοε πολύ καί αύτή καί χω
ρίς νά ουλλογισθή διόλου τόν κίνδυνόν τόν όποιον διέτρεχε 
μένουσα πλησίον του άπεφάσισε νά τόν παρηγορήση 
κατά τάς τελευταίας του σιγμός, δπως μόνον μία γυνή 
άγαπώσα γνωρίζει νά παρηγορή. Τόν έπεισε λοιπόν ν’ά- 
φήση τούς Παρισίους καί νά τήν άκολουθήση είς μίαν 
ώραίαν νήσον τών Βαλεαριδών,τήν Μαζόρκαν.

3Εκεΐ δμως κανείς δέν έδέχετο τόν φθισικόν Σωπέν 
εις τήν οικίαν του καί οί έρασταί, διωκόμενοι άπό οι
κίας εις οικίαν, μετά δυσκολίας κατώρθωναν νά ευρί
σκουν άσυλον δια νά διέλθουν τήν νύκτα, άντί άδροτά· 
της αμοιβής.

Τέλος ό επίσκοπος τής Μζζόρκας παρεχώρησεν ς,ις 
αύτούς έν έγκαταλελειμμένον μοναοτήριον, 'εις τό όποιον 
ό Σοπέν καί ή Σάνδη ευρρν τέλος τήν ησυχίαν ταν.

Καί ένφ ό θάνατος ήπλωνεν υπέρ τήν κεφαλήν τού 
μουσουργού τάς μαύρας πτέρυγάς του, εκείνος κατώρ- 
θωνε νά λησμονή τήν δυστυχίαν του μέσα εις τάς αίθε-, 
ρίους αρμονίας, αί όποΐαι έξήρχοντο άπό τό κλέιδοκύμ- 
βαλον εις τό όποιον έπαιζε τάς συνθέσεις του.

Ή Σάνδη μαθημένη παρά τούς πόδας του έλήσμόνει 
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τά πάνταί πλήν αύτού, καί οι δύο έρασταί έζων οΰτω 
ζωήν ήρεμον καί ευτυχή,

.Όταν ή σέσις τού Σοπέν έπεδεινώση, άνεχώρηοαν 
διά Πάριοίους, οπόυ όλίγας ημέρας μετά τήν άφιξιν των 
άπέθνήοκεν ό γλυκύς «ποιητής τού πιάνου» είς έν μι
κρόν δωμάτιον μιάς οικίας τής οδού Βανδώμης,

¥

— τά φαινόμενα, .
Ό Λαμπίς, ό όνομαστός συγγραφεύς τού «Ταξειδίου 

τού κ. Περισσών» δέν έχώνευε τά μικρά παιδιά, τά 
όποια τού παρουσίαζον ώς «φαινόμενα».

Κάποτε τόν έκάλεσε μία κυρία διά ν9 άκούση δωδε
καετές παιδίον, τό όποιον ήτο, καθά έβεβαίουν δλοι, 
«φάινόμενον» πρώτης τάξεως καί έπαιζε Μπετόβεν καί 
Μόζαρτ καλλίτερον άπό όλους τούς μεγάλους καλλιτέ- 
χνας. ' ■ ·· / ■ '

Ό Λαμπίς μετέβη είς τήν οίκίαν τής κυρίας, ή οποία 
τόν ει,χε προσκαλέστι, καί ήκουσε τόν μικρόν, ό όποιος 
έπαιζε Μπετόβεν καί Μόζαρτ.
''Όταν τό «φάινόμενον» έπαυσε νά παίζη, ό μέγας 
συγγραφεύς έμεινε σιωπηλός.

— 9Ελάτε λοιπόν, κύριε Λαμπίς, νά αυγχαρήτε καί 
σεις τόν μικρόν* περιμένει πώς καί πώς ό καύμένος ν9 
άκούση α,αό τό στόμα σάς ένα λόγον—τού ειπεν ή οικο
δέσποινά.

Ό Λαμπίς τότε έπληοίασε τό δωδεκαετές φαινόμε- 
νόν, μού έτράβηξε όλίγον τό αυτί καί του είπε:

—: Ενγέ σου,μικρέ μου' είσαι μοναδικός διά νά προ- 
ξενής θόρυβον.

¥

— Ή παραφροσύνη τοί? Σιούμαν.
Πολλοί ψυχολόγοι καί ψυχίατροι ισχυρίζονται οτι οί- 

μεγαλοφυείς καταντούν τέλος πάράφρόνες καί ώς άπό- 
δειξιν φέρουν τόν μεγαλοφνά μουσουργόν Σιοΐμαν.

Εις τήν γαλλικήν «’Εφημερίδα τής Ψυχολογίας» ό 
καθηγητής Παοκάλ εξετάζει διά μακρών τα συμπτώ
ματα τής παραφροσύνης τά όποια έδειξεν ό μέγας μου
σουργός. 9Από τής ηλικία; τών εικοσιτριών έτών μέχρι 
τών τεσσαράκοντα ό Σιοΐμαν ύπέφερεν άπό μίαν ισχυ
ρόν «ψυχονεύρωσιν», ήτις έξεδηλούτο διά κρίσεων, αί 
όποΐαι παρουσίαζον ολα τα συμπτώματα τής παραφοο- 
σύνης.

Αί κρίσεις έξεδηλούντο συνήθως όταν ό μεγαλ ,φυής 
συνθέτης ειργάζετο υπέρ τό δέον.

Όταν συνέθετε τόν «Μάμφρεδ», τόν «Φάουστ» καί 
τάς «Τέσσαρας συμφωνίας» ύπέφερε συχνότατα άπό νευ
ρικός κρίσεις,

Άργότερον άνεφάνησαν νέα συμπτώματα' βραδυγλωσ
σία, έξάσθένησις τής ακοή., παραληρήματα.Λ ΌΣιού- 
μαν έβλεπε τότε συχνότατα διάφορα όράμί&έά, τού έφαί- 
νετο δηλαδή, οτι Ϊστανίο ενώπιον του άγγελοι ή δαίμο
νες καί ένόμιζον οτι ήκουε συνεχώς ένα «λά» άγνερρτον 
πόθεν προερχόμένον.

"Εκτοϊε ό μέγας συνθέτης δέν συνέθεσε πλέον τίποτε, 
Τόν έκλεισαν εις τό φρενοκομεϊον οπού μετ' ολίγα έτη 
άπέθανεν.
. Σιούμαν ——επιλέγει ό δόκτωρ Πασκόλ —- υπήρξε 

πράγματι παράφρων.
Άφ’ ής στιγμής ήρχισέν ή παραφροσύνη,έπαυσεν υφι

στάμενη ή μεγαλοφυία.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Ό μέγιστος τών συγχρόνων γλυπτών Rodin εξέύη- 

κεν εν Παρισίοις 150 προπλάσματα, εν οϊς δύναιαί τις 
νά απουδάστ; τόν τρόπον^. κα&’ ον ό μέγας Διδάσκαλος 
άποτυκώνει την φύσιν επί τοϋ μαρμάρου. ’Ο Rodin, 
ως λέγει δ Dr Τ, Moller, άνεδεΐχ&η ό μέγας εραστής 
της Κινήσεως και ό μέγας εραστής τοϋ Πά&ους. Κυ
ριαρχεί τον έργου του ή Γυνή, ούχί άσίλενική ως παρά 
τφ Rops, άΜά σφριγηλή, ίίαλλομένη ώς παρά τφ Re
noir και τφ Rubeus, ώς επιβάλλεται άλλως τε επί τοΰ 
αίώνος τούτου ώς ή πανίσχυρος δημιουργική δύναμις τοΰ 
κάλλους και τής δράσεως, αλλά καί τοϋ ολέθρου καί τής 
διαφ&ορας. Έκ τών έκτι&εμένων ύπερέχουοιν : <ι Ή 
Βακχίςν ,άΤο “Αν&ος>> « Δαλιδά ύ, «Πληγωμένη Καρυα- 
τις», καί αλλα κρινόμενα ώς αριστουργήματα.

, *Τό σωματεΐον eL’ oeuvre des Artistes» διοργανοΐ 
εκ&εσιν έγχρωμων εντύπων έν τή νέα -Κεντρική Βιβλιο- 
ιλήκΐ'ι τής Λιέγης πολλόϋ ■ ενδιαφέροντος.' &ά διαρκέση 
άπό τής 29 Ν^βρίου—21 Δ)βρίου. Έν 'αύτή ϋά έκτε- 
ύλώσιν έργα χαρακτικής επί μετάλλου τών Helleu καί 
Raffaelli, τών; Ghabanian, Dauchez, Detouche,Gui- 
rand de Scevola, Jeannidi, Louis Legrand, Lui- 

gini, Truchet καί τών Berlon καί Rassenfosse. ’Επί
σης έργα -χαρακτικής έπί ξύλου τών Aug Le'pere, 
Deleourt, Ρ. Collin και μονότυπα,

Δέν da άντιπροσωπευ&ώσι δέ μόνον πάντα τά είδη 
τής χαρακτικήςf άλλά και πασαι αί χώραι : Τό Βέλγιον 
καί ή Γαλλία διά τών καλλιτέρων ζωγράφων χαρακτών 
του- ή ’Ιταλία διά τοΰ Balestrieri, ή ’Αγγλία διά τοΰ 
Nicholson, ή 'Ελβετία διά τοΰ Steinlen, ή Νορβηγία 
διά τον ϋανόντος Thau'.OW, ή Ισπανία διά τοΰ Sii- 
nyer, ή ’Αρμενία διά τοΰ C.habanian, ή ‘Αμερική διά 
τής Miss Mary Cassatt, ετι δτ καί ή 'Ιαπωνία διά 
τών εκλεκτών συλλογών: Oulomaro. Hokousal, Toyo- 
kouni, Hiroshige κτλ.

♦
Ό διαπρεπής διευ&υντής τοΰ Μουσείου τοΰ Βερολί

νου κ. von Tschudi, οστις έπαύϋη τής &έσεώς του 
ύπό τοΰ Γερμ, Αΰτοκράτορος, διωρίσύη διευθυντής τοΰ 
μουσείου τής Cassel. Ό λόγος δι' ον άπήρεοκεν είς 
τόν Γούλιέλμον ήτο ή έκλεκτικότης καί ό πανε&νής 
χαρακτηρ τών αισθητικών Ιδεών αύτοΰ, γνωστού οντος 
δτι ό αύτοκράΐωρ δέν άνέχεται είς τά Γερμ. Μουσεία 
ένα Claude Monet ή ένα Degas.
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Τό έν Λόνδίνφ Μρυσεϊον «National Gallery» άπέ- 
κτησεν αντί 725 χιλ. φρ, πίνακα του Franz Hals 
άνάκαλυφθέγτα έν τφ μεγάρφ Malahide υπό τοϋ κ. 
Buttery·

¥

9Εν Παρισίοις ίδρύθη υπό την προσωνυμίαν «Γαλλική 
Εταιρεία τής Εικονογραφίας» οωματειον, σκοπούν την 
ύποσ'ήριξιν της εικονογραφίας. Τοϋ σωματείου προε
δρεύει ή κόμησσα τοϋι Noailles. Ή 'Εταιρεία #ά δωρ- 
γανοϊ έτησίως έκθεσιν, είς ήν θά καλώνται να συμμε- 
τέχωσι καί τινεςτων ξένων καλλιτεχνών.

¥

Καλλιτεχνικαί εκθέσεις και διαγωνισμοί.
Βαρκελώνη. — Προεκηρύχθη διεθνής διαγωνισμός 

προς κατασκευήν πρωτοτύπου σχεδίου μιας διαφημί- 
σεωςτής Βαρκελώνης ώς «χειμερινού σταθμού» μέ βρα- 
βεΐον 5 χιλ. φρ.

Βενετία·.— Την 22αν 9Απριλίου 1909 θ9 άνοιξη 
ή Όγδόη διεθνής έκθ.εσις των Καλών Τεχνών, ητις θά 
διαρκέση μέχρι τής 31 'Οκτωβρίου.

Βρυξέλλαι. — Έξετέθησαν έν τή Galerie Royale 
τά έργα τοϋ Ivan Cerf.

Λιέγη. — Τήν 8ην Νοεμβρίου ήνοιξεν ή Έκθεσις 
τών έργων τών μελών τοϋ Cercle des Beaux Arts, ώς 
και ή ιδιωτική έκθεσις τών γελοιογραφιών τοϋ ζωγρά
φου 9Ιακώβου Ochs. Κατά τους μήνας Μάϊον και 'Ιού
νιον τοϋ 1909 διοργανωθήσεται διεθνής καλλιτεχνική 
έκθεσις, περί ής έγράψαμεν ήδη.

ΠαρίΟιοί.—ή πέμπτη Έκθεσις τής πρωτοτύπου 
έγχρωμου χαρακτικής. — 9 Από δέ τής 3—25 Νοεμβρίου 
ή πρώτη έκθεσις τής Διεθνούς 'Εταιρείας τής χαρα
κτικής (eau forte, λιθογραφία, χαλκογραφία).—Κατά 
τους μήνας * Ιανουάριόν καί Φεβρουάριον 1909 έντφ 
Μεγάλφ Άνακτόρφ τών Ήλυσίων θά διοργανωθή ή 
"Εκτη Έκθεσις τής Γαλλικής Σχολής.

Ρώμη.—'Από τής 1ης Φεβρουάριου μέχρι τής 30 
'Ιουνίου 1909 διοργανωθήσεται ή 79η διεθνής έκθεσις 
τής πόλεως ταύτης.Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκταί 
μέχρι τής 15 Δεκεμβρίου ν.ή. 1908,

Τούλών.—Κατά τρν προσεχή Απρίλιον διοργανω- 
θήσεται Έκθεσις Καλλιτεχνική ύπό τής αυτόθι «'Εται
ρείας τών. Φιλοτέχνων».

¥

Τό έν Λιέγη τοϋ Βελγίου άπό έπταετίας λειτουργούν 
καλλιτεχνικόν οωματειον «L1 oeuvre des Artistes» 
ήρξατο έκδίδον ιδιαίτερον δελτίον ύπό τόν τίτλον 
«L* oeuvre». Τοιουτοτρόπως ή βιομήχανος αύτη πόλις 
άναδεικνύεται t συγχρόνως και σπουδαιότατον κέντρον 
καλλιτεχνίας, γνωστού οντος δτι έν αυτή ού μόνον έγεν- 
νήθησαν καί έζησαν μλεϊσται καλλιτεχνικά! ίδιοφυιαι, 
άλλ9 ύφίσταται πλήν τοϋ ανωτέρω σωματείου και έτερον 
τοιοϋτόν «Le cercle des Beaux—Arts», έκδίδον άπό 
δεκατριετίας ίδιον δελτίον. «Art el Critique» και υπο
βοηθούν τά. μέγιστα τήν καλλιτεχνίαν, ή οποία έν τή α
ληθώς ύπό πολλάς επόψεις τελεία Βελγική χώρα δεν 
ύφίσταται ώς λέξις κενή, άλλ' έπεκτείν'ει ευρύτατα τήν 
δράσίν της' διοργανοϊ κοινάς και Ιδιωτικός καλλιτεχνι
κός έκθέσεις, έξ ών έκλέγονται πάντοτε δύο ή τρία κατ’ 
έτος έργα Βέλγων καλλιτεχνών, τά όποια αγοράζει ό 
Δήμος ή. ή Κυβέρνησις, ού μόνον ένθαρρύνουσα τούς 
καλλιτέχνας, αλλά και πλουτίζουοα τό Μουσεϊον της 
και διακοσμούσα τά δημόσια μέγαρα, τάς οδούς, τάς 
κρήνας, τά άλση και τούς ναούς της.

¥
Ή Βασιλική 'Εταιρεία τών ύδατογράφων άγγέλλει 

τήν. εναρξιν τής ετήσιας έκθέσεώς της διά τήν 29 Νοεμ
βρίου, Θά ήνε ή 47y έκθεσις τών Τεσσαράκοντα Βέλ
γων ύδατογράφων. Έκαστος τούτων θά έκθέση 5 έργα,
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Έν Βελγίω έν τφ δημοτικφ Μουσείφ τής IxelleS 
διωργανώθη τή 8η Νοεμβρίου ύπό τών φιλολόγων καί 
καλλιτεχνών ώραία εορτή προς τιμήν τοϋ Καμίλλου 
Lemonnier, οστις έπί 40ετΐαν καί πλέον ήγωνίσθη διά 
τήν έν Βελγίφ άνάπτυξιν τής αληθούς Τέχνης και τόν 
θρίαμβον τής Γαλλικής φιλολογίας.9Ενεφανίσθη τό πρώ
τον δι9 ενός δικανικοϋ λόγου ύπέρ τών καλλιτεχνών 
Courbet καί Manet, καθυβρισθέντων τότε ύπό του 
κοινού, 9Από δέ τοϋ 1880 διά τοϋ σθεναρού καλάμου 

"του ύπεστήριξε και άνέδειξε πάντας τούς άληθεϊς καλ- 
λιτέχνας καί συγγραφείς, έπωνομασθείς «Rubens τών 
γραμμάτων».

¥
Τηλεγράφημα έκ Μονάχου άναγγέλλει δτι έν τφ Έ- 

θνικφ Μουσείφ τής πόλεως ταύτης έγένοντο σημαντικοί 
κλοπαί καλλιτεχνημάτων.

. ★ ■
Άπέθανεν ό Βέλγος ύδαιογράφος hanneau, αρχαίος 

αγαπητός διδάσκαλος τής Βασιλίσσης καί τής πριγκηπίσ- 
σης Κλεμεντίνης τον Βελγίου, είδικως ασχοληθείς εις 
τήν άπεικόνισιν τών άνθέων.

★

Τήν 18ην 'Οκτωβρίου έν Έρμενονβίλ τον Βελγίου 
έωρτάσθησαν τά άποκαλυπτήρια τοϋ μνημείου, δπερ ά- 
νηγέρθη εις τόν 'Ιωάννην—Ιάκωβον Ρουσσώ. 'Ο ουγ- 
γραφεύς τής «Νέας Έλοιζης» έχει ήδη τόν άνδριάντα 
του πλησίον τον τελευταίου ερημητηρίου του, όφειλόμε- 
νον εις τόν καλλιτέχνην Crebier, Έπί τής βάσεως άνα- 
γινώσκεται ή περίφημος ρήσις τού Ρουσσώ : «Θά έλθη 
ημέρα, καθ' ήν οι χρηστοί άνθρωποι θά ευλογήσουν τήν 
μνήμην μου καί θά κλαύσουν διά τήν τύχην μου».

Είς μίαν συλλογήν μουσικών διαγραμμάτων καί άλ
λων χειρογράφων σχετιζομένων πρός τήν μουσικήν, τά 
όποια απέκτησε προ τίνος τό 9$δεΐον τών Βρυξελλών, 
άνευρέθη τό χειρόγραφον τού εθνικού τών Βέλγων 
άσματος «Braban^onne», φέρον τήν υπογραφήν τού 
Van Campenhout. Τό περίεργον εινε δτι ή συλλογή 
αύτη ήγοράσθη έν Γερμανίφ, τό δέ ετι περίεργον δτι 
ό συνθέτης τον έθνικού ύμνου υποδεικνύει είς τό χει
ρόγραφόν του ώς άγωγήν ρυθμού τό «Marziale», ένφ 
μέχρι τοϊδε ή «Brabangonne» έψάλλετο καί έπαίζετο 
μετρίως γοργή,

¥ ; .· ■ :
Έν τφ Παρνασφ ώμίλησεν ό κ. X. Άννινος περί 

«Σημείων καί Τεράτων», έν δέ τφ νοιιικφ τμήματι 
τοϋ αυτού συλλόγου ό κ. Τ. Άμπελος περί νομοθετικής 
προστασίας τών δραματικών έργων.

¥
Ό κ, Λαζ. Βελέλης ώμίλησεν είς τήν Victoria In

stitute τού Λονδίνου περί ψευδών παπύρων τής Αίγυ
πτου , άποδεικνυομένων ώς τοιόύτων διά τής Αριθμη
τικής καί τής Φιλολογίας.

¥
Δύο δίκαι, ή τού 'Ιταλού γλύπτου Τζιφαριέλλο φο- 

νεύσαντος τήν σύζυγόν του καί ή τού δολοφονηθέντος 
ύπό τής συζύγου του ζωγράφου Στάϊνλερ κρα
τούν έν ζωηρότατη συγκινήσει τό Ευρωπαϊκόν ένδια- 
φέρον. Ό Τζιφαριέλλο εινε καλλιτέχνης έκτακτου δυ- 
νάμεως, θαυμάζεται δέ έκ τών έργων του τό μνημειον 
τού Ούμβέρτου έν Βάρη τής Ιταλίας. "Οταν κατά τήν 
δίκην κάποιος μάρτυς ειπεν δτι τό άγαλμα αυτό άξίζ'ει 
τριάκοντα δύο χιλιάδες φρ., ό Τζιφαριέλλο έξανέστη 
κραυγάσας : Τί τριανταδύο χιλιάδες λέτε. Ή καλλιτε
χνική του άξια υπερβαίνει τό.. .έκατομμύριον...

"έτ
Ύπό τού Ιταλικού ύπουργείου τής Δημοσίας Έκπαι- 

δεύσεως άπεσγάλη είς τό έν Νεαπόλέι Μουσεϊον τού άγιου 

Μαρτίνου εις πίναξ τοϋ 1479, παριοτών τήν ένώπιον 
τοϋ βασιλέως τής 9Αραγωνίας παρουσίασιν τών απεσταλ
μένων τής Φλωρεντινής Δημοκρατίας. *0 πίναξ ανήκει 
εις άγνωστον καλλιτέχνην τής εποχής εκείνης, διατηρεί-· 
ται δέ θαυμασίως καί βλέπων τις αυτόν νομίζει .δτι 
προ ολίγου μόλις τόν άπετελείωσεν ό ϊεχνίτης του.

Έκτος τής καλλιτεχνικής, ό πίναξ οντος έχει καί 
μεγίστην ιστορικήν αξίαν, διότι παριστφ τήν Νεάπολιν 
δπως ήτο κατά τόν 15ον αιώνα.

Άπό τοϋ Καστέλ ντέλ "Οβο μέχρι τού Μόλο Γκράντε 
φαίνονται παρατεταγμέναι αί ναπολιτάνικαι τριήρεις.

Αί Ιταλικοί εφημερίδες γράφουν δτι ό πίναξ όύτος 
θά εινε «ό άδάμας τής τοπογραφικής συλλογής τού μου
σείου τόύ Άγιου Μαρτίνου».

★

Ή Ιερά Σύνοδος τής Ρωσοίας άπηγόρευσε τήν πα- 
ράστασιν τής «Σαλώμης» τού Όσκαρ Ούάϊλδ είς τό Αύ· 
τοκρατορικόν θέατρον, έπέτρεψε δέ αυτήν εις άλλα θέα
τρα ύπό τόν δρον νά μεταλλαγώσιν ό τίτλος τού έργου 
καί τά βιβλικά ονόματα τών ηρώων. Ή «Σαλώμη» 
τού Στράους άπηγορεύθη απολύτως,

, , , ¥ - e
Από τάς έκλεκτάς μουοικάς απολαύσεις ήτο ή δο- 

θεΐσα συναυλία έν τφ Ώδείφ ύπό τού "Αγγλου βαρυ
τόνου κ. Μπάγιαρ καί τής μεσοφώνου μις Ζ. Ράϊν.

¥

Τό Ώδεϊον Λόττνερ ήρξατο λαϊκών συναυλιών, διδο- 
μένων ύπό τών καθηγητών αυτού κατά δεκαπενθήμε
ρον. Προσεχώς θά δοθή ή «Νύξ τής Βαλπούργης» τού 
Μένδελσον ύπό πολυπληθούς φδικοϋ χορού.

★

Νέα έργα θεατρικά αγγέλλονται: Ή «Λίνα» τρίπρα- 
κτον δράμα τού , κ-. Μελά καί νέα τρίπρακτος φάρσα 
τών κκ. Λάσκαρη καί Γιαννουκάκη «Πρακτορεϊον διά 
τάς πενθεράς».

' ' '■ ★
Όμάς λόγιων σκέπτεται όπως προβή εις τήν σύντα

ξιν μεγάλης 'Ιστορίας τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, 
έπί τή βάσει νέων καί άφθονων πηγών, αϊτινες είνε 
ήδη διεσπαρμέναι καί άχρηστοι. Τό έργον τούτο, δπερ 
θά έπιζητηθή δπως τεθή ύπό τήν αιγίδα τής Πολιτείας' 
θά στηριχθή κυρίως έπί άνεκδότων έγγραφων. Είνε δέ 
άπειρα ταύτα. Μόνον ή. 9Εθνική Βιβλιοθήκη κατέχει 
300,000 τοιαύτα. Άλλά καί ή 'Εθνολογική Εται
ρεία κέκτηται πλεϊστα έγγραφα οχετικάΛ ώς καί οί κκ. 
Ζαιμης, Βλαχογιάννης, Ρώμας καί άλλοι.

★

Άπό τό 1857 ή Εθνική Βιβλιοθήκη είχε'κτήμα 
της θαυμαστής τέχνης άρχαϊον άγαλμα παιδός, δωρη- 
θέν αυτή ύπό τοϋ συνταγματάρχου Δαλονά. "Ηδη κατε- 
τέθη εις τό Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσεϊον, ύπό τόν 
δρον δμώς νά θεωρήται κτήμα τής 9 Εθνικής Βιβλιοθή
κης.

★

Ό γνωστότατος Βερολινιαΐος γλύπτης Μάνυσσων, ευ- 
ρέθη νεκρός εντός τοϋ δωματίου του παθών έκ δηλη- 
τηριάσεως προελθούσης έκ τού φωταερίου.

¥
Ή πρυτανεία τού Έθν. Πανεπιστημίου προεκήρυξε 

διαγωνισμόν διά πέντε θέσεις έπιμεληϊών μουσείων έν 
ταϊς έπαρχίαις. Ό διαγωνισμός τέλεοθήσεται τήν 12 
'Ιανουάριου 1909,

Προέκηρύχθη έν Τεργέστη τό έτήσιον Οικονόμειον 
βραβεΐον έκ 2,000 φρ. χρ. Δί9 αυτού θά βραβευθή 
εργον, σύγγραμμα ή καλλιτέχνημα παρέχον ωφέλειαν ή 
περιποιούν τιμήν είς τό ΈλΙην. "Εθνος. Αιτήσεις ύπο- 
βάλλονται μέχρι τής 28 Φεβρουάριου 1909,

Ό έν Λονδίνφ ομογενής κ Έμμ. Μαυροκορδάτος 
έδωρήσατο εις τήν Ριζάρειον σχολήν πολύτιμον συλλογήν 
παλαιών έκδόοεων αρχαίων Έλλ. συγγραφέων καί πα
τέρων τής Εκκλησίας.

*

Ό κ. Θ. Θωμόπουλος εργάζεται κατά παραγγελίαν τού 
ηγουμένου τής μονής Πετράκη δύο προιομάς: τοϋ Κυ
ρίλλου Λουκάρεως καί τού πρώτου μινίστρου τών έκ- 
κλησιαστικών έπίΈπαναστάσεως'Ιωσήφ τού Άνδρούση.

¥

"Ηρξατο παραστάσεων έν τφ Βασιλικφ Θέατρφ Ι
ταλικός δραματικός θίασος, διευθυνόμενος ύπό του κ. 
de Lignoro. Παρέστηοετήν «Θεοδώραν», τόν «Βασιλέα 
Λήρ», τήν «"Απιστον» κλπ. Τού θιάσου τούτου προη- 
γήθη- έτερος θίασος, «Paris-Theat/re» είς τό Δημοτι
κόν Θέατρον, παραστήσας γνωστά καί παρ' ήμϊν έργα, 
τήν «Μπομπινέταν», τόν «Τελωνοφύλακα", κλπ.

★

Ό «Ελληνικός Μελοδραματικός θίασος», χάρις εις 
τάς επίμονους προσπάθειας τού κ. Λαυράγκα, δίδει ση
μεία ζωής. Οί πρωταγωνιοταί Μωραιτης, Βακαρέλ- 
λης, Κόκκινη, Πασχαλίδης,Άγγελόπουλος, προσπαθούν 
νά φανούν δοφ τό δυνατόν καλλίτεροι. Μετά τού θιά
σου συνέπραξεν είς τρεις παραστάσεις καί ό άρτι αφι- 
χθείς έξ Ευρώπης βαθύφωνος κ. Καραβίας, ό όποιος 
καί είς Ευρωπαϊκά θέατρα παρέστησεν έπιτυχώς.

¥

Έν τφ «Πανελληνίφ» θεάτρφ ο υπό τήν άκάματον 
διεύθυνσιν τού κ. Θ. Οικονόμου θίασος δίδει μετ'έπιτυχίας 
παραστάσεις. Ή μεγαλειτέρα έπιτυχία τού θιάσου είναι 
ή «Νυχτερίδα» όπερέττατού Στράους, με πολύ εύμορφα 
άσματα. Διακρίνονται είς τό έργον αυτό ή Μ. Κυπα- 
ρίσση, ή δεσποινίς Τίβερη, ή δεσποινίς Φιλιππίδου, 
πολύ χαριτωμένη ώς πρίγκηψ, καί οί κ. κ. Φιλιππί
δης, Βενιζέλος, Παπαϊωάννου καί Βαρνάβας, οϊτινες 
συν τφ άσμιτι έπέδειξαν χαρίσματα ύποκριτικής τέχνης. 
Ή «Νυφίτσα», μία χονδροειδής φάρσα, οί «Λωποδϋ· 
ται» τοϋ Ραΐδερ καί ό «Έξάδελφος» τον Μπένεδιξ 
εϊλκυσαν αρκετόν κόσμον.

Τά έργα ταύτα άνεβιβάοθησαν μέ πό/λήν έπιμέλειαν, 
οί δέ ηθοποιοί, καίτοι άγνοονντες οί πλεϊστοι μουσικήν, 
έδείχθησαν πολύ φιλότιμοι. Προετοιμάζονται οί. «Κω? 
δωνες τής Κορνεβίλλης» καί οί «Γρεναδιέροι». Δεν 
θά ίδωμεν τάχα οί Αθηναίοι άναβιβαζομένην έπί σκη
νής καί τήν περιλάλητον «Εϋθνμον χήραν» ; 'Επίσης 
έδόθη καί νέα'Αθηνσϊκή Έπιθεώρησις, τό«Πανόραμα», 
γραφεϊσα χάριν τού θιάσου υπό τόύ κ. Τ. Μωραϊτίνη.

*
Τό βραβεΐον Νόμπελ διά τήν Ιατρικήν καί τήν Φυ 

σιολογίαν άπενεμήθη είς τόν δόκτορα Μετσνικώφ, υπο
διευθυντήν τού ινστιτούτου Παστέρ και εις τόν έν Φραγ- 
κφρύρτη ‘καθηγητήν'Έρλιχ.Τά άλλα βραβεία έδόθησαν, 
τής Φιλολογίας είς τόν "Αγγλον ποιητήν Κάρολον Σβίμ- 
πουργ, τής Φυσικής είς τόν Μάξ Πλάνκ, καθηγητήν έν 
Βερολίνφ καί τής Χημείας είς τόν "Αγγλον Ρούδεμφορδ, 
καθηγητήν έν Μαγχεστρία.

Κατά τό έτος τούτο ή τιμή έκαστου βραβείου είνε 
191 000 φράγκα.

¥
Είς τό τελευταΐον φύλλον τής «Νιιουα Rassegnct» 

έδημοσιεύθη ύπό τού' κ. Ρ. Ciuti μετάφρασις Ίταλι- 
στί τού έν τή «Πινακοθήκη» δήμοσιευθέντος ποιήματος 
τής δεσποινίδος Lato de Castro.

★

9Εν τή Γερμανική Άρχ. Σχολή άπεκαλύφθη ή προ· 
τομή τού πρώτου έφορου τών 'Αρχαιοτήτων τής 'Ελ
λάδος Λουδοβίκου Ρώς · τόν πανηγυρικόν έξεφώνησεν 
ό κ. Δαΐρπφελδ, λόγους δέ οί κ, κ. Καββαδίας καί Κάρρω. 
Ή προτομή είνε έργον τού Γερμανού γλύπτου Λούβαχ.

200



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Προσεχώςθά προκηρυχθη διαγωνισμός πρός απο
στολήν εις Ευρώπην δύο υποτρόφων, πρός σπουδήν ει· 
δικώς της Βυζαντινής καί Μεσαιωνικής άρχαιολογίάς 
καί τέχνης, " ' '

★

Διά Β. Δ, διωρίσθη επιτροπή έκ τών καθηγητών 
τού Πανεπιστημίου κ. κ, Κ. Κόντου και Γ. Χαιζιδάκι 
καί τού κ. Σ, Μενάρδου, εκτάκτου καθηγητού του έν 
'Οξφόρδη Πανεπιστημίου, όπως έργασθή διά την σύντα
ξιν καί εκδοσιν επί τη εορτασ&ησομένη τφ 1921 εκα· 
τονταετηρίδι τήςΈλλ. *Επαναστάσεως Μεγάλου ιστορικού 
Λεξικόν τής Έλλ. γλώσσης από τών άρχαιοτάτων χρό
νων μέχρι τής σήμερον,

*
Εις τό Μόντρεαλ τού Καναδά, θ' άνοιξη. προσεχώς 

τάς πύλας του τό με’γαρον τής διεθνούς έκθέσεως τής 
Ζωγραφικής, Οι διοργανωταί της έστειλαν προσκλήσεις 
εις τούς μεγαλειτέρους'ζωγράφους τής ύφηλίου· επί τών 
προσκλήσεων άναγινώσκεται ή φράσις * «Άποστείλατέ

Ή επιτροπή των συντακτών του Λεξικού τούτου θ' 
άποτελήται έξ 8 μελών, τριών άποτελούντων τό Προε- 
δρειον καί 5 άλλων υποδεικνυόμενων υπό τού Προε
δρείου καί διοριοθησομένων διά διατάγματος προτάσει 
τού επί τής. Παιδείας υπουργού,

Ή επιτροπή έχει δικαίωμα νά περιλάβη καί συνερ- 
γάτας όσουςδήπρτε κριθησομένους αναγκαίους καί επί
σης εχει δικαίωμα νά συλλέξη διά γλωσσικών διαγωνι
σμάτων ή άλλως πως ύλην χρήσιμον διά τό λεξικόν.

* Ο Πρόεδρος τής 'Επιτροπής καί ό 'Αντιπρόεδρος 
αυτής άναγκαστικώς δέον νά ώσιν τακτικοί τού Εθνι
κού Πανεπιστημίου καθηγηταί υπό τήν έπίτιμον προε
όρτιαν τού έκάστοιε επί τής Παιδείας υπουργού καί έ- 
ποπτείαν τού παρά τφ αύτφ νπουργείφ τμηματάρχου 
τής άν.ωτάτης έκπαιδεύσεως.

Τά τής έκ^υπώσεως τού Λεξικού τούτου θά όρισθώ- 
σιν έν καιρφ διά διατάγματος, Τό Γραφεΐον τής 'Επι
τροπής &ά έγκαταστα&ή εν τινι διαμερίσματι τής 'Α
καδημίας ή τής -Εθνικής Βιβλιοθήκης, ή 0έ εργασία 
τών συντακτών θά φυλάσσηται έν κιβωτίφ, ούτινος τάς 
κλεΐδις θά κρατώσιν ό υπουργός τής Παιδείας καί ό 
Πρ όεδρος τής Επιτροπής, ’

Τό Λεξικόν θά περιλάβη παν άρχαϊον γλωσσικόν 
στοιχεϊον, πάσαν λέξιν, πάντα τύπον, φθόγγον, πάσαν 
σημασίαν ώς καί πάν νέον γλωσσικόν στοιχεϊον, είτε λέ- 
ξις εϊνε, είτε φθόγγος, είτε σημασία, είτε φράσις κλπ. 
Ουτω θά καταρτισθή ή ιστορία τής Έλλην, γλώσσης 
καθ' όλην αυτής τήν μακραίωνα έξέλιξιν.

Κατά τής έκδόοεως άντετάχθη δριμύτατα ό κ. Μι- 
στριώτης, αφού έκ τού Λεξικού δεν θά άποκλεισθώσί 
τά νεώτερα γλωσσικά κατασκευάσματα καί οι εξωφρε
νικοί μαλλιαρισμοί.

Ή. ιδέα τού εορτασμού τής έκατονταετηρίδος διά τής 
από τούδε προπαρασκευαστική; εργασίας πρός έπίδειξιν 
τών πνευματικών καί βιομηχανικών προόδων τών κατά τό 
έκαντονταετές διάστημα τής ελευθερίας έπιτελεσθεισών 
διετυπώθη τό πρώτον έν τβ «Πινακοθήκη» διά τού έν 
Λιέγη φιλέλληνος κ, Plomdeur έμερικεύθη δέ διά τής 
έκδόοεως Λεξικού έν άρθρφ υπό τού κ. Χατζιδάκι.

Ευχής εργον θά ήτο άν επί τή εύκαιρίφ τού 'Εθνι
κού Ίωβιλαίου καί εις άλλους κλάδους γένηται παρό
μοια από τούδε έργασία πνευματικής έρεύνης,

¥
'Εν Κων)πόλει άπεφασίσθη όπως απέναντι τού 'Οθω

μανικού βουλευτηρίου καί έν τφ μέσοι τής πλατείας τής 
'Αγίας Σοφίας άναστηλωθή μνημεϊον έκ γρανίτου, φέρον 
τήν επωνυμίαν «Άϊδέκ Χαρριέτ» εις άνάμνησιν τής πα· 
ραχωρήσεως τού συντάγματος έν Τουρκία.

Ή κατασκευή άνετέθη εις τον αρχιτέκτονα Βεδάδ 
βέην.
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μας. πορτραιτα, άποφεύγετε. όμως τό γυμνόν»,
«Τί είδους ηθική εινε αυτή τών Καναδών — έρωτά 

μία γαλλική έφημερίς-*-ώστε  νάγνο'ούν ότι εν τέλειόν γυ
μνόν εινε τό άσπιλώτερον καί τό ήθικώτερον πράγμα,τό 
όποιον εινε δυνατόν νά φαντασθή κανείς. Τί ιδέαν περί 
τέχνης έχουν,όταν νομίζουν οτι ένα «γυμνό» πορτραϊτο 
εινε έξ ίσου άνήθικον όσόν μία «γυμνή» κάρτ-πρστάλ j 
Ώστε λοιπόν τό Λόνβρον καί ή Παριζιάνα εινε δι'αύτονς 
τό ίδιον πράγμα, *Η  «Δανάη» ή «Όδαλίσκη» καί τό
σοι άλλοι πίνακες μεγάλων ζωγράφων εινε, κατά τούς 
φίλους Καναδούς, ανήθικοι»·,

*Η Βασίλισσα τής Ρουμανίας έδωρήσατο μίαν έπαυ- 
λίν της επί τού Ρήνου, ινα χρησιμεύση ώς άσυλον τών 
λογιών καί καλλιτεχνών, όσοι κατελήφθησαν υπό τού 
γήρατος καί στερούνται πόρων ζωής.

★'
Διά Β. Δ. άποστέλλονται εις Ευρώπην έξ νεάνιδες 

πρός σπουδήν τής έπαγγελματικής παιδεύσεως καί τής 
μουσικής. Ή αποστολή θά γίνη κατόπιν διαγωνισμού, 
θά διαρκέση δ' έπί τριετίαν.

*
Τήν 25 'Ιανουάριου θά δοθή είς τήν Δρέσδην τό νέον 

μελόδραμα τού Στράους, ή «Ήλεκτρα». "Ισως πρω
ταγωνίστρια θά εινε ή δεσποινίς Κρούλ, ήτις πρώτη 
έπαιξε κιί τήν «Σαλώμην».

*0 δεκτεξαετής Λώρης Μαργαρίτης έγένετο δεκτός εις 
τήν «Μουσικήν 3Ακαδημίαν*  τού Μονάχου υπό περιστά 
σεις όλως έξαιρετικάς, "Ο Λώρης εινε ό μικρότερος, 
αλλά καί ό πρώτος εις έπίδοσιν μαθητής.

ir
*Απέθανεν ό καθηγητής Γεώργιος Τοερέπης, ο μόνος 

παρ' ήμΐν γνώστης τής 'Ινδικής φιλολογίας.
' *

πρωτοβουλία τού έν .Λιέγη καλλιτεχνικού σωμα
τείου «L' oeuvre des Artistes» άπεφασίσθη όπως ή 
μνήμη τού μεγάλου γλύπτου I. Delcour τιμηθή διά μνη- . 
μείου, οπερ θά στηθή έν Λιέγη, ήτις ύπήρξιν ή γενέ
τειρα αυτού.

Ό Delcour άπέθανέ τφ 1707, δίς μόνον απομακρυν
θείς τής προσφιλούς πατρίδος του, ινα μεταβή εις Ρώ
μην καί μελετήση τά αριστουργήματα τής 'Αναγεννή
σεως. 'Υπήρξεν εις τών μεγαλειτέρων Διδασκάλων τής 
Γλυπτικής τού 1Ζ αϊώνος. Τά έργα του : αγάλματα 
αγίων, μνημεία απειράριθμα ιδιωτικά, μετάλλια, 'Ε
σταυρωμένοι, ανάγλυφα έκ μαρμάρου ή χαλκού, διάκο
σμοι κρηνών καί άλλα, π/ηρούσι τούς άρχαιοτέρους 
ναούς τής Λιέγης, τού Άγιου Παύλου, τού 'Αγίου 'Ια
κώβου. τά αρχαία μέγαρα ττον Πατρικίων, τάς οδούς 
καί τας κρήνας τής πόλεως.

¥
eH φιλολογική ήμερίς τού κ. καί τής κ. Μάδρα, ή 

δοθεΐσα εις τό «Πανελλήνιον» συνεκέντρωσεν εκλεκτόν 
άκροατήριον. Παρέστησαν μετ' έκτακτου επιτυχίας δύο 
σκηνής έκ τής «Γαλατειας» τού Βασιλειάδου κατά τήν 
εις τό Γαλλικόν διασκευήν τού κ. Μάδρα, τήν Ballade 
τού 'Απελπισμένου τού Murgev, μίαν σκηνήν τού «Πο
λυφήμου» τού Sarnain, καί τήν κωμωδίαν τού Κουρ- 
τελίου «Ι.α patx chez soi». Άμφότεροι επέδειξαν τέ
χνης χαρίσματα, δικαιούντα τήν φήμην των ώς δραμα
τικών ηθοποιών. *Η  κ. ΤΙρις Μάδρα-παρέστησε μέ λε
πτότητα καί Παρισινήν χάριν.

*
'Εν τή 'Ακαδημία τής Καλλιτεχνίας τού Βελγίου 

προσετέθη χάριν τών μαθητών τής χαρακτικής καί τυ
πογραφική μηχανή,ινα έκτυπώσιν ούτοι τά δοκίμιά των.

k & &

ι 9 ° 9
μονότονον μ& ρυϋ'-

\ eV sr το εν ε- 
το άλλο,

ΥΛΑ 
μ'.κην ακρίβειαν 
τος διά νά ελϋΊ] 
με τάς αντάς προσδοκίας, 
μλ τούς αυτούς πόθους, 
με τάς αύτάς άπογοήτεύ- 
οεις. ‘ 0 άνθρωπος ελπίζει

και πιστεύει, άποδιώκει τδ δϋον έτος με 
αναθέματα και υποδέχεται τδ νέον μέ άγαλ- 
λίασιν, διά νά έπαναληφθβ η αύτη ιλαρο
τραγωδία μετά τριακοσίας εξήκοντα πέντε 
ημέρας.

Είς τήν έπέλασιν τοϋΧρόνου δ”Ανθρω
πος εϊνε διαρκώς τδ άξιολύπητον θύμα. Μά- 
την ή καρδία τδν παρορμα είς μίαν θειο- 
τέραν άντίληιριν. Ή βία τού χρόνου ήτις 
έξασθενοϊ τήν νεότητα, παραλύει τήν καρ
διάν καί προσθέτει ρυτίδας, εϊνε άνωτέρα 
τής σκέψέως. Τδ πνεύμα εϊνε υποχείριον 
τής σαρκός. Και τδ έτος εϊνε ό πλέον 
ύπουλος έχρθδς τής ανθρώπινης ύπάρξεως.

Τί περιμένει δ άνθρωπος άπδ τήν ανα
τολήν του Νέου ’Έτους; Περισσότερα 
σύννεφα φροντίδων είς τήν διάνοιαν, πε
ρισσοτέρους οφεις δυσπιστίας είς τήν καρ
διάν; περισσότερα μικρόβια νόσων είς τδ

σώμα. Μία βαθμις πρδς τά κάτω, —πρδς 
τδ χώμα οπού θά μείνω μεν έσαει προσ- 
κεκολημένοι μέχρι τελείας άφομοιώσέως— 
άπδ τδ ύφος των ονείρων, άπδ τούς πύρ
γους των Ίδεων. Και ένω κατερχόμεθα, 
άδομεν νικητήρια είς τδν ,Χρόνον, χαιρό- 
μεθα διότι θά προπέμψωμεν είς τήν Μω- 
νιότητα και άλλο έτος. Αησμονοΰμεν τήν 
κατωφέρειαν, είς ήν φερόμεθα μοιραίως.

Παιδίον αιωνίως δ άνθρωπος! Φέρει τδ 
σωσίβιον τής αυταπάτης, μέ τδ όποιον Λα- 
λαίει είς τδ πέλαγος τής ζωής κατά των 
κυμάτων τής Ειμαρμένης. Αί χιόνες τού 
γήρατος αί δποϊαι άραια'ι περιπολοϋσι— 
πρόσκοποι τόϋ Θανάτου—τούς κροτάφους, 
εϊνε αόρατοι διά τούς φυχικούς οφθαλμούς. 
Ή Ματαιότης εϊνε μορμολύκειον καί ή 
Άνθρωπότης, ή έκάστοτε έκ τής κατα
στροφής αντλούσα τήν ζωήν, έναγκαλίζε- 
ται πάντοτε τδ ’Άπειρον, πιστή σύντρο
φος του, άφοσιωμένη θεράπαινα....

Νέον ’Έτος ! Τδ Κέρας τής’Αμαλθείας 
ρίπτει επί των ανθρώπων άνθη... Άπδ 
τδ κιβώτιον τής Πανδώρας—τής Εϋας ■ 
τού 'Ολυμπίου Παραδείσου — έξώρμησαν 
τά δεινά, άλλ’έμεινε, στίλβων είς τά βάθη 
του άδάμας, ή Ελπίς...

ΔΙΚ
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ΑΙ ΦΤΛΑΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σιζεράν, ένας άπό τούς 
πλέον άφωΣιωμένους μελετη
τής τοϋ μεγάλου ΡάΣκιν, 
έδωκε τόν άνωτέρω τίτλον 
είς τά μουΣεΐα και τάς πι- 
νακοθήκας κ’ έπροΣπάθηΣε 
νά τόν δικαιολογήΣμ,.μέ πει- 
Στικά καί. ώραϊα επιχειρή
ματα. Ό κ. Ζάν Δαργός, είς 
Συνέντευξίν του μέ τόν ίδχ- 

, κόν μας Σοφόν, τόν κ. Σ6ο- 
ρώνον, μας δίδεχ μίαν γνώ

μην τοΰ έπιφανοΰς νομιΣματολόγου, ή οποία 
Συμπίπτει κάθ’ ολοκληρίαν μέ τήν άντίληψιν 
τοϋ Γάλλου.ΡαΣκινιΣτοϋ καί. ή όποία, ώς άπορ- 
ρέουΣα άκριβώς άπό έλληνχκά χείλη, είνε κατά 
μεγαλείτερον λόγον άξια τής προΣοχής μας.

Έάν κάθε έργον τέχνης, άποΣπαδθέν άπό τήν 
θέδχν όπου έζιιΣε τήν πρώτην καί, άληθχνήν του 
ζωήν, καί, άπό ένα περιβάλλον, πρός τό όποιον 
τό προΣήρμοΣεν ιί ψυχή τοϋ καλλιτέχνου, ομοιά
ζει ώς.φυλακιΣμένον μέθα είς τόν ΣυνωΣτιΣμόν 
μιας αίθούΣης, τά έλληνχκά μάρμαρα ϋπό τήν 
έποψιν αύτήν εϊνε οί δυΣτυχέΣτεροι δεΣμώται. 
Ένας άνδριάς, ό όποιος έζηΣεν ζωήν άνετον 
καί. άτομχκήν κάτω άπό- τόν ούρανόν καί. μέΣα 
είς τό φώς τοΰ ήλίου, τριγυριΣμένος άπό τόν 
■ιερόν όργαΣμόν ένός άλΣους, ένα -έπιτύμδιον, 
τόϋ' όποίου τήν γαληνχαίαν θλϊψιν άπεθέωΣαν 
'έπί, αιώνας αί' λάμψεις τοϋ οϋρανσϋ, μία Στήλη, 
τήν όποιαν ένήγκαλίΣθη είς τό ώραΐον ύπαιθρον 
ό έρώτχκός κίΣΣός, μία μετόπη; ή όποια είς τό 
ύψος ένός ιαοϋ έχαιρέτα πρώτη τήν άνατολήν 
τοϋ φωτός, όλα αύτά τά πλάΣματα τών θειοτέ- 
ρωγ καταΣτάΣεων τής άνθρώπίνης ψυχής, φυλα
κισμένα-μέΣά είς ένα Στενόν.χώρον, Συγκεντρω
μένα ώς έπχπλα τό ένα κοντά είς τό άλλο, χω
ρίς άέρα, χωρίς προοπτχκήν, χωρίς άνεΣιν, χω
ρίς ΣημαΣίαν, χωρίς1 άνταπόκριΣιν πρός τό πε
ριβάλλον, εϊνε ύπό παόαν έποψιν άξιολύπητα. 
Καί αν άκόμη παραδλέψη κανείς τήν γενικήν 
αίΣθητικήν τού καλλιτεχνήματος καί άν άκόμη 
περιοριΣθμ είς τήν ψυχράν άρχαχολογχκήν ή τε
χνικήν. άντιμετώπχόχν, θά τά εϋρμ πά..ιν ήλατ- 
τωμένα ύπό τήν έποψην τών Απαραιτήτων Στοι
χείων τής καλλιτεχνικής, των αυθυπαρξίας. Καί 
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θά πειΣθμ ότι ό όρος : φυλακή, εϊνε πάλιν πολύ 
έλαφρός καί έήιεικής δι’ ένα μουΣεϊον.

Ό κ. Σδορώνος φαντάζεται διά τά ελληνικά 
μάρμαρα, δΣα έννοεϊται δέν εϊνε δυνατόν νά μεί
νουν έπί τοϋ τόπου τής εύρέΣεώς των ή είς τήν 
άρχικήν των περιοχήν, φαντάζεται ένα μέγα 
ύπαίθριον μουΣεϊον, τό όποιον νά λούμ ό ήλιος 
καί νά έναγκαλίζεται ή ελληνική χλωρίς. Ένα 
μουο'εΐον έξαφνα είς τήν περιοχήν τοϋ Ζαππείου, 
μέθα είς τήν άγκάλην τών αττικών βουνών, 
κάτω άπό τήν Σκέπην τής Άκροπόλεως, ένα 
μουΣεϊον τοϋ όποίου τά μάρμαρα θά Συνέχεον 
τήν ζωήν των. μέ την ζωήν τής φύΣεως, ή οποία 
τά έγέννηΣεν. Ή ιδέα εϊνε ιοριΣμένως ύπέροχος. 
Άλλά φαντάζομαι άμέΣως τήν άντίρρηΣιν. Οί 
άνθρωποι οί πρακτικοί θά μοΰ παρατηρήΣουν 
ότι ό κ. Σδορώνος έχει πολλήν φαντασίαν καί 
ζητεί τ’ άδύνατα·Τό παραδέχομαι είς τό ένεργη- 
τιΚόν του. Ή φανταΣία δέν εϊνε μίαίδιότης χρή- 
Σιμος μόνον είς τούς ποιητάς.Ό Ριμπώ παρατη
ρεί ότι όχι μόνον οί ποιηταΐ,. άλλ’ όλοι οί Άν
θρωποι οί δημιουργηΣαντες κάτΤέξαιρετικόν είς 
τόν κόΣμον, όλοι οί μεγάλοι έπιΣτήμονες, όλοι 
οί μεγάλοι έξερευνηταΐ, όλοι οί μεγάλοι εμψο
ροί, όλοι οί· μεγάλοι Στρατηγοί ήΣαν προικι· 
Σμένοι *μέ τά δώρα τής δημιουργικής φανταΣίας. 
Έάν ό κ. Σδορώνος εϊνε προικιΣμένός μέ τό 
δώρον αύτό,δέν πρέπει νά εϊνε δυΣαρεΣτημένος. 
Αί άρχαιολογικαί του έπιτυχίαι έάν κατά τό 
ήμιΣυ όφείλωνται είς τήν Σοφίαν του, κατά τό 
άλλο ήμιΣυ οφείλονται είς τήν τολμηρόν του φαν
ταΣίαν. Καί ίδόϋ τώρα,οτι αύτός μας ρίπτει πά
λιν μίαν ιδέαν, ή οποία άν δέν έχμ ϊΣως τόν 
τόπον της σήμερον ώς Συμβουλή, έχει τήν λάμ- 
ψιν της όμως ώς μία εύγλωττος άπολογία ύπέρ 
τής δυναΣτευομένης ώραίότητος. Καί αύτό δέν 
εϊνε μικρόν. Έάν μίαν μακρυνήν ήμέραν τό 
ώραΐον όνειρον πραγματοποιηθώ—εϊνε πλάνη 
ότι δέν πραγματοποιούνται τά όνειρα—ή τιμή 
θάνήκμ είς τόν Έλληνα Σοφόν, ό όποιος έκαμε 
τό λάθος διά. τήν έποχήν του νά εϊνε καί όλίγον 
ποιητής.

Έν τώ μεταξύ εϊνε ώραΐον νά ονειρεύεται κα
νείς τήν. έποχήν,.κατά τήν οποίαν τά έλληνικά 
μάρμαρα θάποδοθοϋν είς τό φώς καί τόν άέρα 
καί θά ζήΣου^ μάζή μέ τούς Ανθρώπους μίαν 
άρμονικήν ζωήν. -Μήπως τό όνειρον δέν. εϊνε 
κατά τό ήμιΣυ πραγματικότης ;

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΙΔΑ ιό’’ άρχαΐον τάφον, εις τον 
όποιον ή σκαπάνη άπέδωκε τό φως, 
διαλύσασα τό σκότος χιλιάδων νυ
κτών. Ίϊτον άφειμένος , άκόμη 
εκεί οπού εύρέ&η, μόνος και έρη
μος μέσα εις τά κόκκινα σπλάχνα 
τής, γης, σάν άποπλανήμένος, είς τό 
σκότος τής ανυπαρξίας,: και χά

σκει ώς νά'εκπλήττεται μέ τόν ουρανόν, μέ τόν κόσμον, 
μέ τάς μορφάς ποΰ βλέπει άπ’ έπάνω τον. Εινε τόσον . 
πολύν χρόνον &αμμένος, ώστε φαίνεται οτι καί δ ουρα
νός άκόμη, τόν όποιον βλέπει άπό τό βά&ος τον, άά έχη 
μεταβλη&ή, και τόν κυττάζει μέ άπορίαν.

’Η πρώτη έντνπωσις, τήν όποιαν προξενεί ό αρχαίος 
τάφος είνε τό βά&ος τον. ΙΊείάεσϋε άμέσως μόλις τόν 
ΐδήτε οτι ό μακαρίτης χωρικός ή ήγεμών—είς τήν άρ- 
χαιότητα διέφεραν τόσον ολίγον αύταί αί δύο ιδιότητες ! 
—δ όποιος είχεν ένταγιασΟή είς αύτόν δέν εϊχε «γαΐαν 
έλαφράν». .Καί ΰπό τάς περιστάσεις, ύπό τάς. όπόίαίς ζώ· 
μεν σήμερον, μέ τάςιιέορτάς τών νεκρών», μέ τά ψυ
χοσάββατα, μέ τά ήλεκτρικά τραμ καί μέ τάς άεννάους 
έξορύξεις τής- γης πρός τοποδέτησιν σωλήνων καί συρ. 
μάτων, δέν υπάρχει, ύποϋέτω, μεγαλειτέρα κατάρα δι’ 
ενα νεκρόν άπό τήν ευχήν τον νά έχη γαΐανέλαφράν.

Καί ο τάφος τής οδού Άχαρνών εις ίιίαν άπό αυτάς 
τάς αιτίας ϋά δφείλη τήν άνάστασίν του' πι&ανώτερον 
είς τό ηλεκτρικόν τράμ' έάν δέν ΰπήρχεν αυτό, δέν ·&ά 
έσκάττετο ίσως άκόμη τό οίκόπεδον διά νά κτιοβή προ- 
σοδοφόρον σπίτι.

ΤΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ
Την Εντνχία την άταντώ

σνχνα στό δρόμο μόνη' 
ευγενικά την χαιρετώ

κ* εκείνη με αιμώνει 
μου δίνει τό χεράκι της,.

. A40# A*
μοΰ λέει ττώς με στοχάζεται,

μου λέει.,.και τα λοιπά;

τά γλυκά τά λόγια της ...
κάποτε πήρα ϋάρρος

κι9 άμέα&τς την έρώτησα :
■ - —·9'Αν δεν σάς κάνη βάρος .

ΰέλετε νάρ^ετε μ^ζή
νάμαστε συντροφιά ;

Κ9 ή Ευτυχία^ ποΰ πάντοτε
στέκεται στά καρφιά^ 

μουπε : — Κ’ έγώ ύά τώ&ελα,
μά, ξέρετε, δέν πρέπει 

μ’ ένα φτωχό- τραγουδιστή
ό κόσμος νά μέ βλέπη.

ΙΟ. ΠΟΛΕΜΗΣ

Αύτό έπίσης έξηγεΐ καλλίτερον διατί ό τάφος χάσκει' 
χωμένος ό μισός μέσα εις τό ασκαφον οριον τον δρόμον, 
προβάλλει εις τό φώς ενα πελώριον μαύρο στόμα ανοι
κτόν, ώς νά έρωτφ έντρομος τί είνε αυτός ό τρομερός 
κρότος ποΰ γίνεται άπ’ έπάνω ιόν καί άπό τό βάρος ποΰ 
τόν διασείει είς τόσον βάβος, καί τί εϊνε αυτή ή πένθιμος 
κωδωνοκρουσία' καί &ά πιστεύη,. έάν εϊνε χριστιανός καί 
οχι ειδωλολάτρης, οτι &ά εϊνε 'ίσως ό φοβερός κώδων 
τής Δευτέρας παρουσίας.

Άλλά δέν εινε άπί&ανον νά χάοκη βλέπων μέ κατά- 
πληξιν οτι ό τόπος αύτός έχει τόσους άέργους, οΐ όποιοι 
μαζεύονται άπ’ έπάνω του καί τόν κύττάζουν.

Άπό τό αφωνον καί μυστηριώδες χάος του, ό τάφος 
αυτός άφ/νει μίαν, άπορίαν: ποιον αρά γε ένέκλειεν’ ήγε- 
μόνα, στρατηγόν, πόιητήν, καλλιτέχνην ή πλουτοκράτην; 
Ή ιστορία- δέν εϊμα ιομως και βέβαιος—δέν άναφέρει 
νά έξετείνετο καί τότε ή πόλις τοΰ Ιϊερικλέους καί τοΰ 
Στρεψιάδου έως ιόν σημερινόν "Αγιον Παντελεήμονα. 
*Ητό λώιπόν κανείς φιλέρημος ρομαντικός έπιδ·υμήσας 
νά ταφή εις έκεΐνο τό μέρος, διά νά εϊνε καί μετά θά
νατον μακράν τοΰ κόσμον ; ή μήπως ήτο κανείς κε
φαλαιούχος. καταδιωκόμενος διά νά.' δαγείζη ,καϊείχε:ζη
τήσει έκεΐ τήν ησυχίαν του ; "Ισως νά ήτα έκεΐ· πρό δύο 
ή τριών χιλιάδων χρόνοτν κάποιος, δήμος,., κάποιο χω
ριό, και ό εύρε&είς τάφος νά ήτό τόϋ ΙΙαρέδρου τον. 
Τίποτε δέν ήμπορεΐ κανείς νά έξακριβώση. ‘Η αρχαιο
λογία &ά ήτο ε'ίς ϋέόιν νά μάς λύση τήν άπορίαν, άλλά 
καί αύτή αδυνατεί, διότι ό τάφος δέν φέρει χάραγμέι>ην 
έπ ’ αύτοΰ καμμίαν χρονολογίαν καί κανέν δνομά, ώστε 
νά τό διαβάση... καί νά μάς τό πή, , '

ΕΨΙΛΟΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ
Υπάρχει πάντοτε κάποια τρέλλα εις τόν έρωτα, 

'Υπάρχει όμως καί κάποια λογική εις τήν τρέλλαν.

Τί κακόν μπορούν νά κάμουν οί κακοί ; Τό κακόν 
ποΰ κάμνονν οί καλοί εϊνε τό χειρότερον κακόν.

"Ολα τά ζώα- μέχρι τοΰδε έδημιούργησάν κάτι άνώ- 
τερον τοΰ είδους τον. ‘Ο άν&ρωπος τάχα ϋ·’ άποτελέση 
τήν άμπτωτιν καί &ά στραφή πάλιν πρός τό ζφον, άντί 
νά προχωρήση πρός τόν νπεράν&ρωπον ; ’Εξεκινήσαμεν 
άπό τόν πίάηκον διά νά έπιστρέ-φωμεν είς αυτόν ;

Νίτσε
★

’Επί τών τάφων άναγινώσκει τις στερεοτύπως 
πάντοτε έπαινον,ς διά τους, νεκρούς, Έάν επεχείρονν ν’ 
άπαριβμήσουν τά έλαττά>ματά των, δέν •δά ήρκονν έπι- 
τάφιοι πλάκες, άλλ.' ούτε ούρανομήκεις στήλαι.

★.
Ή καρδία εϊνε ώς μύλος κινούμενος. Έάν δέν έχη 

τί ν’ άλέση, περιστρεφόμενη εις τό κενόν, κατασυντρίβει 
έαντήν.

• · * υ
Τά ρόδα μαραίνονται καί αί ακαν&αι μένουν. ’Ιδού ή 

ζωή.
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* ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ BN. ΡΩΜΗ * · '■ Μίσάνυκτα
Σαν κάποια μυστηριώδης-Σατανική δύναμις νά 

τούς εξέπέμψεν δρμοΰν πανταχόθεν μύριοι μάγκες— 
χαμίνια πού πλημμυροΰν. κάθε μεγαλοόπολιν —ξ·- 
χύνονται άπδ όλας τάς γωνίας τής πλατείας μέ 
σάλπιγγας, μέ τρακατρούκες, μέ χιλίούς δίαβόλοος. 
Καί γεννούν ένα εξωφρενικόν 'θόρυβον. Τδ ώρολό-

.. η. . σάς . παραξενεύση 
. -ό τίτλος μου. Είνε 

μία λέςις τής Ρω- ? 
μαϊκής διαλέκτου, ή 

. οποία δέν μπορεί νά 
μέταφρασθή — άλλά 
μόνογνά περιγραφή.

■ Οί;καθολικοί νηστεύουν....τρώγοντες ψάρι τήν 
παραμονήν τών ’Χριστουγένων.' .Άλλ'. ή νηστεία, 
αύτή συνδυάζ-έταί;μέ,έ'ν παράδοξον Ρωμαϊκόν έθι-’’ 
μον. Μέ τδ «Κότιο». . - . . .

Άπδ όλα ,τά ’Ιταλικά .παράλια, τήν παραμονήν : 
τών Χριστουγέννων κουβαλούν είς τήν Ρώμην χΐ- ·. 
λιάδές ψαριά. 'Ολα-αυτά αποθηκεύονται εις τήν' 
«Πεσκαρίαν», είς τήν αγοράν τών ψαριών ■ δηλαδή 
είς τήν πλατείαν τών Αγίων Θεοδώρων.

Και καθ’ δ,λην τήν ημέραν πυρετώδεις καταβάλ
λονται προσπάθ-ιαι προς ετοιμασίαν καί στολισμόν, 
τών ιχθυοπωλείων. Ηλεκτρικά φώτα επίτηδες το
ποθετούνται, λάμπαι άσετυλίνης μέ γλόμπους πο- 
λυχρώμους στήνονται, ένας οργασμός τέλος γενι
κός βασιλεύει. .

Καί έπί τέλους ή ήμερα σιγά πέρνα. Κτυποΰν 
τά μεσάνυχτα τέλος.- ΙΙολΰ πριν ακόμη ή πλατεία 
είνε πλημμυρισμένη άπο κόσμον δύο κατηγοριών : 
άφ’ ένος οί άγορασταί—οί πιστοί τοΰτέστι καθολι
κοί οί όποιοι χαμηλώνουν τήν θρησκείαν μέχρι τής 
κοιλίας—καί' άφ ’ ετέρου'·.οί-ξένοι, .αί χιλιάδες τών 
τών Άγγλων, τών Ρώσσων, τών ’Αμερικανών 
ιδίως οί όποιοι πλημμυρίζουν τδν χειμώνα- τήν 
Ρώμην καί οί όποιοι πηγαίνουν έκεΐ οπώς απολαύ
σουν τδ θέαμα.

Καί όμολογΟυμένως τδ θέαμα, εινέ αρκετά πε
ρίεργον, ζωντανέυόν μίαν πτυχήν τής Μεσαιωνικής 
ζωής, τής παραδόξου καί μυστηριώδους. Απδ αιώ
νων πολλών είς τήν γηραιάν πλατείαν τών Αγίων 
Θεοδώρων, μέ τα .μ.αυρισμένα· Μεσαιωνικά σπήτια 
της, επαναλαμβάνεται κατ’ έτος ανελλιπώς τδ 
«Κότιο» διότι δέν πιστεύω νά ύπάρχη είς τδν κό
σμον λαός προσκεκολλημένος είς τά έθιμα περισ
σότερον από τδν Ρωμαϊκόν.

Τδ γέρικο ώρολόγιον τών Άγιων Θεοδώρων 
κτυπά.
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γιον του'ναού’τών Άγιων.Θεοδώρων κτυπά μεσο
νύκτιον— όπως θά έγραφεν.δ Πονσον Δέ Τερράϊλ— 
καί όλα τά καλάθια ανοίγονται,

Τά. πρόχειρα ιχθυοπωλεία γύρω είς τήν . πλα
τείαν παρουσιάζουν . θησαυρούς γαστρονομικούς καί 
θέαμα ελκυστικόν δια κάθε μάτι.

’Ογδοηκοστά χιλιάδες οκάδες ψάρια παρουσίασε 
πέρυσι κατά'το άνοιγμά της ή «ΓΙεσκάρία» καί τδ 
πρωί ούτε μαρίδα δέν εϋρισκε κανείς.

, Καί τδ θέαμα ήτο πέριέργον κρι διά τούς μή 
κοιλιοδούλους. Μπορούσε κανείς έκεΐ νά μάθη 
πλήρη' ιχθυολογίαν. Τίποτε δέν έλείπεν. "Ολοι οί 
άφωνοι κάτοικοι τών θαλασσών έσύρθησαν μέχρι 
τής πλατείας τών Αγίων Θεοδώρων! Καί 'κάτω 
άπδ τά.-πολύχρωμα' φώτα καί τάς έκκώφωτικάς 
φωνάς τών ψαράδων καί τών χαμινίωνς έβλεπε κα
νείς όλα τά εί'δη τών ψαριών, άπδ τάς μικροσκοπι- 
κάς μαρίδας μέχρι του τεραστίου Μαγιάτικου καί 
άπδ τής χρυσιζούσης γαρίδας μέχρι τοΰ πελωρίου 
αστακού.

Θυμούμαι τήν έκπληξιν τών ξένων καί ιδίως 
τών ψύχραιμων Άγγλίδών. Μία νεαρά Άγγλίς 
μέ όλα τά καινουργή λευκά της γάντια έπιανε καί 
έκαμάρωνε τά ώραΐα ψάρια.

Είνε μερικά πράγματα τών όποιων δέν μπορεί κα 
νείς νά έννοήση τήν γοητείαν, αν δέν τά ίδή μέ τά 
μάτια του.Τδ αύτδ συμβαίνει καί μέ τδ «Κότιο». 
’Ενέχει μίαν τόσον τρελλήν γοητείαν ή λαϊκή ε
κείνη εορτή, πού δυστυχώς δέν έχω , τήν δύναμιν 
νά τήν περιγράψω.Ένας ολόκληρος χρόνος έπέρασε 
καί τώρα ένφ γράφω τάς γραμμάς αύτάς κλείω τα 
μάτια μου καί μοΰ φαίνεται ότι μπροστά μου βλέπω 
τήν πλατείαν τών Αγίων Θεοδώρων τήφε Ρώμης, 
τήν πλημμυρισμένην άπδ φώτα, άπο ψάρια καί από 
κόσμον.... 7

20 Δεκεμβρίου 1908. ,
Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ TOT ΤΣΙΕΑΕΓΚΑ*

★ Συνέχεια.

Λυπόμουν πολύ γιά τδ γέρο. Τσιέλεγκά μας, 
κι’ή ιδέα; "ότι μπορούσε νά πεθάνη; μ’ έκανε νά 
τρομάζω. Θυμώμού’ν, ότι τήν προηγούμενη ήμέρα 
είταν γερ4$,-. καλά, χαρούμενος κι’ άνοιχτόκαρδος, 
καί μάς είπε τόσα πράγματα τής μακρειάς ζωής 
του πώς’ άπεφυ’γε τήν παντρειά, ποΰ ήθελαν οί 
γοναΐοί το'υ νά τδν παντρέψουν, κι’ έτσι έμεινε ά- 
νύπατρος £άί καθαρός καί ξέγνοιαστος καί πέρασε 
μιά ζωή χ'αρήσάμ·νη; χωρίς συλλογές καί χωρίς 
σκέψες καί: χωρίς φροντίδες, καί μόνη του συλ
λογή: καί .μόνη του σκέψη καί μόνη του φροντίδα 
είταν τδ ξένο'ψωμί καί τά δικά του τά δόντια. Πώς 
μοίραζε τή ρόγα του τδν ένα καί στον άλλο, γιά νά 
κάνη καλό, πώς τδν είχαν άρπάξ^ι οί Ξωτικιές, 
πώς τούς ξεφυγε απδ τά σπήλιά τους, πώς τδν 
είχε κυνηγήσει μιά αρκούδα στά βουνά τής Σαμ- 
μαρίνας κί’ αν δέν πρόφταινε νά γλυστρήση σε μ£α 
θεόρατη σάρα, θά’τδν έκανε κομμάτια, πώς μιά 
βραδεία πάλεψε μ' έναν λυσσάρικο λύκο καί τόσα 
άλλα.’Εκεί; που· έγώ σκεφτόμουν αύτά,αύτδς άρχισε 
ένα ψιλοτ^άγόυδο :

«7α πή.:.., βλάχα μ τα πήρανε τα πρόβατα...» 
κι’ υστέρα, άπδ τδ τραγούδι σηκώθηκε, κάθησε 
σταυροπόδ^κε’ άρχισε νά βάράη τή φλογέρα μέ 
τέτοια όρεξής· ώστε τά γιδοπρόβατά, που έβοσκαν 
γύρα, σταμάτησαν καί δέν ακούονταν καθόλου τα 
κυπροκούδ&ύνά του:.

— ΕινείΛτδ ύστερό7 του τραγούδι καί τδ ύστερό 
του λάλημίά

Είπα με τδν έαυτό μου καί τά μάτια μου βούρ
κωσαν· άπδ δάκρυα.

Σ’ αύτδ έπάνω δ άρρωστος Τσιέλεγκαςζήτησε 
νερό. ■

— Θέλ’’ κανέν’ άρρωστικδ ή καρδιά σου ; Τδν 
ρώτησα.

— Άρρώστικό ; (Άπολογήθηκε βαρετά). Σάν 
τί άρρωστικό ;

— ΙΙαγούδα, άφρόγαλο; ξυνόγαλο, χλωροτύρι, 
γαλοτύρι, καν’ άρνί....κάν’ άπήδι, κάνα πεπόνι, 
κάνα χειμωνικό.. . ,

—"Δέ βαρυέσαι παιδί μ ; (Μοΰ έπανέλαβε α
νόρεχτα). Δέ θέλ’ τίποτα ή καρδιά μ’ ! Λίγο νε
ράκι καί τίποτε άλλο !

Τδν άφηκα ήσυχο κι’ άναμέρήσα περίλυπος. 
Ό Τσιέλεγκάς" έπιε νερό, ματαξαπλώθηκε καί μα- 

■τακουκουλώθήκέ.
Εκείνη,τη στιγμή άπδ τή μιά μεριά τά γαλα- 

ρόγιδα άνέ’βο'ΐν’άν’άριά-άριά',τώνα πίσω άπδ τ’ άλλο, 
γιά τον άρμεγώνά τους, κι’ άπδ τήν άλλη τά 
γαλαρόπρατα σωρδ αναγκάζονταν άπδ τούς πι
στικούς «έϊ ! έϊ ! έϊ ! έϊ I» σπρώχνονταν, μέ τές· 
αγκλίτσες γιά ν’ άνηφορήσουν κατά τδν δικό τους 
τδν άρμεγώνά, ποΰ είταν δίπλα σ?ών γιδιών. Σέ 
λίγο ή στρούγκα είχε γεμίσει άπδ γίδια κι’ άπδ 

πρόβατα’ άλλα είχαν μπή μονάχα τους μέσα στούς 
άρμεγώνες, άλλα είχαν πάει στο στάλο, κι’ άλλα 
περικύκλωσαν τδ τυροκομείο καί τδν άρρωστο 
Τσιέλεγκά μας, ένω οί πιστικοί είταν κάτω στήν 
πλαγιά ακόμη, μαζεύοντας τά ξεκομμένα.

Ή Κάλεσια μέ τά κέρατα κι’ ή σιούτά η Κα- 
νούτα στάθηκαν άπάνω στο κεφάλι του και προς- 
παθοΰσαν μέ τδ στόμα νά τδν ξεσκεπάσουν, αλλά 
δέν άφινε ό Κολιός. Τέλος αυτές έπέμεινεν, άνα- 
ποδογυρίζουν μέ μιά κεφαλοσπρωξιά τδν φύλακα 
του Τσιέλεγκά καί τράβηξαν μέ τδ στόμα τδ σκέ
πασμα καί φάνηκε τδ πρόσωπό του. .Νόμισα, ότι θά 
φώναζε καί θά βλαστημούσε δ Τσιέλεγκας, άλλ’ 
αύτδς άνοιξε τήν άγκαλιά του κι’ αγκάλιασε καί φί
λησε τήν Κάλεσια μέ τά κέρατα καί τήν Κανούτα 
τή σιούτα, /ί’ έβγαλε άπδ τή ζώση του.κατά πώς 
τές είχε συνηθισμένες, δύο κριτσέλια ψωμί καί λίγο 
αλάτι καί τούς τάδωκε νά τά φαν καί ματασηκώ- 
θηκε καί κάθησε σταυροπόδι. Τδν περικύκλωσαν 
κι άλλα γίδια κι’ άλλα πρόβατα, καί ζητούσαν 
κι’ αυτά ψωμί κι’ άλατι. ...............

■— Φέρε μου, ώρέ παιδί (είπε, στον Κο'λιδ) ένα 
σακκούλι μέ ψωμί καί τ άλατερό μέ τ' αλάτι ! 
Θά τά θρέψω δλα σήμερα μέ τδ χέρι μου, γιά νά 
μέ’θυμούνται τά καημένα.....

Τδ παιδί του πήγε ένα σακκούλι μέ ψωμί’ καί 
τ’ άλατερό. κι’ δ Τσιέλεγκας άρχισε νά μοιράζη 
ψωμί κι’ αλάτι, άλλ’ ή ασυνήθιστη απλοχεριά 
του εκείνη τήν ημέρα έκανε καί μαζεύτηκαν γύρα 
του δλα τά γαλάρια καί τόσο τδν ζύγωσαν, που 
στδ τέλος ρίχτηκαν απάνω του και, δπως είταν 
αδύνατος άπδ τή θέρμη, τδν. γκρέμισαν καί τδν 
τσαλαπάτησαν. Ρέκαξε δ Κολιός έκείν’η τή.άτιγμή 
κι’ έγώ, ποΰ έφραζα τούς· άρμάγώνε'ς άπδ. κάτι 
πορτιές, βλέποντας τδ χούμισμα τών γαλαριών 
άπάνω στδν Τσιέλεγκά έτρ-ξα καί χτυπώντας 
τοΰτα απ’ εδώ καί τ’ άλλα άπ’ εκεί, τά σκόρπισα, 
κι’ ηύρα άλλου τδν Τσιέλεγκά, άλλου τδ στρώμά 
του, άλλου τδ προσκεφάλι του, άλλόΰ’τήν κάππα 
του; άλλου τδ σακκούλι μέ τδ ψωμί καί άλλου τ' 
άλατερό.

— Τί τάθελες. γέροντά μου, (τοΰ είπα), αυτά 
τά παιγνίδια μέ τούς διατάνους, άρρωστοί; άνθρω
πος !

— Μή χολιά’ης παιδί μ’, μή χολιά. ής!’ (Μοΰ 
άπολογήθηκε εύχαριστημένος). Δέν έπάθα τίπο'τε... 
Τήν εύκή μου νάχουν τά βλογημίενά, - τήν εύκή 
μου νάχουν !

Κι’ ένω δ Κολιδς έστρωνε τή βελέτζα κί’ έ- 
βανε τδ προσκέφαλο, έγώ σήκωσα τδν Τσιέλεγκά, 
τδν πήρα απδ τδ χέρι καί τδν έβαλα απανω στή 
στρώση.

Σ’ αύτδ άπάνω ήρθαν κι’ οί πιστικοί άπδ τή 
μιά μέρια τών γιδιών κι’ άπδ τήν άλλη τών προ- 
βατιών, μέ τές πλείο όκνές' προβατίνες καί τές 
πλειδ άσμιγες γίδες.

’Αρμέξαμε, πήξαμε τυρί τδ πρόβιο. τδ γάλα, 
καί ρίξαμε στές δροπολίτσες τδ γιδίσιο να τδ βα- 
ρέσωμε βούτυρο κι ύστερα κςιθ.ήσαμ· . νά φάμε,άλλά 
κάναμε ανόρεχτο φαγί. ■'Ό νους μας είταν στδν 
άρρωστό μας. ΙΙήγαμε κοντά του, τδν ρωτήσαμε 
τί κάνει, άλλ’ αύτδς μάς έκανε νοήματα νά φύ·. 
γωμ-, κι’ύστερα άπδ τά νοήματα, έπειδή εμείς δέ 
φεύγαμε, αναγκάστηκε να μας πή :

— φύρτε στή δουλειά σας !... Τίποτε, δέ μοΰ 
κάνετε,' τίποτε δέν θέλω. ..Νερό,ποΰ θέλω,έχω.... 
Σύρτε ...'.Η σημερινή, ή αύριανή, καί ή μεθαυ- 
ριανή δέν είνέ.'δικές μου μέρες....Ή παραμεθαυ- 
ριανή εϊνε ή μέρα μου.

Σκόρπισαν οι άλλοι καθένα; στή δουλειά του, 
καί μόνον έγώ έμεινα μέ τδ βοηθό μου στήν στρού
γκα νά οικονομήσω τδ τυρί καί τδ βούτυρο, ώς 
παρατσιέλ'εγκας, κι*  άφοΰ οικονόμησα τδ'τυρί καί 
τδ βούτυρο κΓ.έβρασα τδ τυρόγαλο, κι’ έβγαλα τήν 
τήν οΰοδα,' κί ’’έπηξα τδ βαρεμένο γάλα, έστειλα 
τδ βοηβδ' μου μέ τδ ψωμί στούς πιστικούς, πήρα 
τήν κάππά'μου καί τδ ντουφέκι μου καί τράβηξα 
σ’ ένα συνδεντρο γιά νά κοιμηθώ.

Τδ δειλινό γύρισα νά στραγγίσω τδ τυρί τοΰ βα
ρεμένου’γάλατίο'ΰ καί νά δώσω αλεύρι στδν ζυμωτή 
μας γιά. ψωμί, αλλά πλειότερο νά ίδώ τί. κάνει δ Γ[1 «Ισιελεγκας:

Είτάί- ίανοιωτος. Ρώτησα τδν Κολιό ’πώς πέ
ρασε και μ’όυ είπε, δτι" ολό παραμιλούσε. Σέ λίγο 
ήρθε κι’, ό Τσίλιας άπδ τδ χωρίο χωρίς τδν παπά.

— ΙΙρΰν’ ό παπάς : τδν ρώτησα.
— Είπαν θερμασμένος, (μοΰ είπε) καί δέν μπο

ρούσε νάρθηλ-ΦδΊίαφήσα τδ μού"λάρι, κι’ άμα γείνη 
καλά Οαρθή μέ τ’ άρτοφόρι νά τδν κοινωνήση

ΙΙέράσε κι’ ή δεύτερη ή μέρα, πέρασε κι’ ή 
τρίτη, κι’ δ Τσιέλεγκας δλο καί στδ χειρ χειρό
τερο πήγαινε.

— Αύ'ριο, (είάα μ.έσα μου) θά εϊνε ή στερνή 
του, δπως τδ είπε μόνος του.

'Τήν άλλη μέρα, 'τήν τέτάρτη, ποΰ φοβόμουν, 
κατά τ’ άπάομεγα μέ φώναξε καί ποΰ είπε :

— Νά παραγγείλ’ς κατά τδ σπερνδ νά φέρουν 
δλα τά κοπάδια μάς έδώ γυροβολιά : ζυγούρια, 
κατσίκια, βαρβάτα, στέρφα, και γαλάρια γίδια καί 
πρόβατα, και νά μή λέίψη κάνας πιστικός..,.’Α-. 
κοΰς ; ’Έτσι νάχης τήν εύκή μου.

Κατάλαβα ποίος είταν δ σκοπός του καί δέν μί
λησα καθόλου, γιατί λίγο χρειάζονταν νά μέ πιά- 
σουν τά κλάμμοτα.

"Υστερα μέ ρώτησε : - ,
— Πόσες έχ δ μήνας σήμερα ;
— Δέκα; (Τοΰ είπα).
— Δέκα ; (είπε, σά νά μήν τδ πίστευε) καί τ’ 

άπολύκατε τά.βαρβάτα ; Ξαναρώτησε.
— Όχι, τοΰ άποκρίθηκά.
— Άϊ, καημένε, (μοΰ είπε μέ γλυκδ θυμό) καί 

τώρα νά περιμένετε απδ μένα δρμήνεια; Νά τ’ άπο- 
λύκετε σήμερα χώρ’ς άλλο,αφοΰ εχει δέκα δ μήνας !

Κι ’ ύστερα άπδ λίγη σιωπή είπε πάλε :
— Αύτδ τδ κακδ έ'χομ’ ήμεΐς. ποΰ βρισκομέστε 

πάντα μακρυά απδ τήν έκκλησιά καί τδν παπά ...
Στήν στιγμή είπα στούς πιστικούς τών γαλαριών 

νά.σμίξουν τά γαλάρια μέ τά βαρβάτα καί νά ρί
ξουν τέσσερα πέντε βαρβάτα κριάρια καί άλλα 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τόσα τέτοια τραγια στα στέρφα,καί τδ βράδυ κατα 
τδ σπερνό. νά βαρέσουν όλες τές κοπές γυροβολιά 
στήν στρούγκα.

Ό άρρωστος Τσιέλεγκάς μας φαίνονταν σαν 
καλύτερα,αλλ’αύτδ τδ καλυτέρεμα μέ φόβιζε πλειό
τερο γιατί είταν τδ καλυτέρεμα, τδ λεγόμενο τοΰ 
θανάτου. Ό θάνατος εϊνε . πρνηρδς. καί πάντα 
λίγες ώρες πριν ξεψύχήση δ άνθρωπος τον αφίνει 
καί καλυτερεύει κομμάτι κι’ ύστερα τδν πιάνει άπδ 
τδν λαιμό.. .’Εκείνο δμως,ποΰ μεγάλον- τήν στε
ναχώρια μου είταν ποΰ δέν είχεν I'p0:t ακόμη δ 
παπάς να τδν μεταβάλη καί θά πήγαινε αμετα- 
λάβητος. Σκεπτόμουν νά ξανάστίίλω ενα πιστικό 
στδ χωριδ καί νά τδν πάρ>) «ά ρ ον-άρ ο ν»,όταν 
σ’ αύτδ επάνω άκουσα τδ κυπρί τοΰ μουλαριού, μας 
«τ ρ ί γ γ-τ ρ ί γ γ-τ ρ ί γ γ», ποΰ άνέβαινε. τδν, ανή
φορο τής ράχης, που βρισκόμαστε. Πετιέμαι καί 
βλέπω τδν παπά, ποΰ έρχονταν καβάλλα, πετρα- 
χηλώμένος, ξεκαμηλαύκωτος, καί κρατώντας τδ 
άρτοφόρι στά δυό του ..χέρια, ένφ ένα παιδί ώς.δώ- 
δεκα-δεκάτριών χρόνων, προχωρούσε σέρνοντας μέ 
τδ ζερβί τδ μουλάρι άπδ τδ συρτάρι τοΰ καπιστριού 
καί μέ τδ δεξί κρατώντας έ'να, φανάρι, άναμμένο.

Τρέχω κοντά στδν Τσιέλεγκά καί τοΰ λέγω μέ 
κάποια προσποιημένη άφέλεια :

— ’’Ηθελες νάχες κανέναν παπά ;
— Άκοΰς λέει ! (Ξεφώνησε),"Ηθελα καί παρ.ά- 

θελα, άλλά ποΰ’ν’τος ! "Ηθ^λα νά ξομολογιώ- 
μούν, να τοΰ έλεγα καμμια αμαρτία, ποό'χω κάνει 
κι’ έγώ ώς άνθρωπος, νά μοΰ διάβαζε καμμια σχω- 
ρετική εύκή, νά μέ μεταλάβαινε σά χριστιανό...Σ-’ 
ολα τ’ άλλα εϊνε καλή ή τέχν’ εμάς τών πιστικών, 
άλλά έχομε ένα κακό... .εΓμεστε μακρυά απδ . ,τά 
εκκλησιαστικά......ΙΙεθαίνομαι σάν τά σκυλλιά__ _
σαν οί Τούρκοι, χώρς ξομολόγηση, χώρς- διάβασμα 
χώρς μεταλαβιά.

Κι’ ένω έλεγε αύτά, τδ κυπρί τοΰ μουλαριού 
δεο πήγαινε κι’ άκούγονταν σιμώτερα «τρίγγ- 
τ ρ ί γ γ, τ ρ ί γ γ-τ ρ ί γγ„ τ ρ ί γ γ-τ ρ ί γ γ...»"Ως 
ποΰ φάνηκε στδ ξεκάμπρσμα,.τής ράχης.

— Νά κι’ δ παπάς, (τοΰ είπα) ποΰ μάς έρχε
ται. .. '■ ■

Γύρισε καί βλέποντάς τον, προσηκώθηκε στά 
γόνατα, έβγαλε τά σκούφια του κι’άρχισε νά κάνη 
τδ σταυρό του, λέγοντας «Μνήστητί μου Κύ
ριε! Μ ν ή σ τ η τ ί .μ ο υ Κ ύ ρ ι ε !»

Σταμάτησε τδ μουλάρι καί τρέξαμε ,οσοι είμα
στε έκεϊ, νά βοηθήσωμε τδν παπά νά καταιβη. Ό 
Τσιέλεγκας βρίσκονταν ακόμα γονατιστός καί ξε
σκούφωτος καί σταυροκοπίώνταν μουρμουρίζοντας :

— Ήμαρτον Θέ μου...Μνήστητί μου Κύριε !
■Ό παπάς άπόθεκε to άρτοφόρι άπάνω στδν τυ- 

ρολόγο, έβγαλε τδ πετραχήλι, φόρεσε τδ καμη- 
λαύχη του, , διάταξε τδ παιδί, ποΰ έσερνε τδ μου
λάρι, νά σταθή,.ξεσκούφωτο. καί μέ τδ φανάρι μπρος 
στδ άρτοφόρι, καί τράβηξε πρδς τδν άρρωστο.

Ό Τσιέλεγκας, όπως είταν γονατισμένος, ολο 
σταυροκοπίώνταν κΓ έλεγε τδ «Μνήστητί μου Κύ
ριε» καί τδ «Θέ μου σχώρησέ με».

— Τί κάν’ς ; τδν ρώτησε δ παπάς.
— Τί νά κάνω, παπά μ’ ;..(Άπολογήθηκε: δ 

Τσιέλεγκας). Νά, είμαι τοΰ θανατά^...Μοΰ σώ
θηκε τδ λάδι. Δέ μέ .γλέπ’? ; ’Έπεσα έγώ· άλλ’ 
φορά καταγής ;
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. — Άνθρωποι ει'μεστε, (είπε ό παπάς' μέ ύφος 
φιλοσοφικό). θ’ αρρωστήσωμε κΓ 'ό\ας ...

— ’Αλήθεια παπά μου, (συμπλήρωσε ό Τσιέ- 
λεγζας) άνθρωποι εΐμεστε, θά πεθάνωμε κι’ δλας.

Κι ΰστ-ρα απδ λίγη σιωπή ό Τσιέλεγκάς ρώ· 
ρώτησε :

■ — Γιά νά μέ μεταλάβ’ς ήρθες, παπά μ’ ;
— Άν το θέλ’ς.... (τοΰ άπολογήθηκε ό παπάς 

μέ προσποιημένη άδιαφορίά);" Ξέρ!ς,.: ή μεταλάβίά. 
δέν κοβ’ μέρες...

— Νά μέ μεταλάβ’ς, παπά μ.’ (άπολογήθηκε δ 
Τσιέλεγκάς) Νά μέ μεταλάβ’ς!..'. Θέλω, νά μέ.με- 
ταλάβ’ς....

— Δέν εινε καλύτερα νά σέ ξεμολογήσώ .πρώτα; 
(Τον ρώτησε ό παπάς). Άνθρώποι εΐμεστε'....Γεν- 
νιούμεστε μέ τήν άμαρτίαπρόσκεφάλί...' ' '

— Νά μέ ξομολογή’ς ! ; (άπολογήθηκε-δ Τ.σιέ- 
λεγκας). Ξομολόγησε με! ,'Δε λέω τό ενάντιο..:. 
Ξομολόγησε με πρώτα. ■ . ' .

Ό παπάς φόρεσε άμέσως το πετραχήλι, και μάς 
είπε εμάς τών άλλωνών, : ποΰ στεκόμαστε γύρά- 
γύρα : ' '

—* Φευγάστε, δλοι απ’ έδώ!Σύρτε μ'ακρυά ! Θά 
ξομολογήσω ..

— Όχι ! όχι παπά μ’ (φώναξε ό Τσιέλεγκάς) 
Άν δέν είνε παράνομο άς μείνουν, τά. παίδ,'ά,...νά 
μή φύγ' κανένας. ,

— Δέν είνε παράνομο, (είπε δ-'παπάς) άλλά.... 
ένας άνθρωπος ποΰ ξομολογιέτάι-....: δέν θέλ’ μόνος 
του ν’ άκουν οί άλλοι τά: κρίματά-του.:.τ.ς ‘άμα'ρ- 
τίες του.... ■ . .:. 1 ’ <: .

— Όχι, δχι παπά μ’.'Άν δέν'έίνε κρϊμά . κι’ 
αμαρτία, άς μή φύγ’ κανένας! ,(είπε δ Τσιέλεγκάς) 
θά πώ δτ’ έκανασ’ δλους'μπροστά.. ...Τί μέ μέλλ’ 
τώρα ; Καλύτερα νά μάθ· ν δλοι δ τ’ έχώ καμω
μένα. ' .

(“Επέται το τέέος) ■
■X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΊΛΗΣ

- '·

ALBERT SAM AIN '

ΣΟΝΕΤΟ ή

Ροδόχρυσος δ ούρανδς σιγά σιγάχλώμιάζε'ι'
Φρίσσουν οΐ ελιές οΐ άσημιές, ή χλόη σαλεύέι ώς κάζου' 
Τδ ροδομέτωπο βουνδ περήφανα σωριάζει
Μύρια λαζούρια διάφανα στά ριζοϋ'έμελά Του,

Γυρνούνε τώρα απ' τούς αγρούς' εν-'άστρο' ανατριχιάζει' 
Κάποια γλυκάδα τής Βηϋ·λεέμπλανιέται ολόγυρά; το,ύ: 
Έμπρδς ό άντρας και στο ζω μαϋ·ήμεν'η. άγμαλιάζει' λ 

Μάνα κουνώντας τδ παιδί, ποϋ κλεΐ τά βλέφαρά ■ 'του.

Κι’ δλοϋ&ε πρδς τδ μέτωπο ζυγίζοντας μέ χάρη 
Κανίστρια φέρουν, που ευωδιές τδν μενεξέδων ραίνουν 
Κ’ έχουν τδ δρόμο τδν πλατύ, τδ μονοπάτι πάρει.

Γυναίκες, ποΰ η περπατησιά κι’ ή ώρα τις ομορφαίνουν, 
Κι' άργοδιαβαίνουν, πίσω τους άφίνοντας τά άάμπη 
Τοΰύείου εκείνου δειλιτοϋ,ποϋ έμύρωοαν κι’ οΐ κάμποι.

. Σπ έτσες ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΓΙΑΛΙΤΗΣ

SALON 1908

J. Lefebvre. ·, ΈγκαταΛ.ελεΐ|»ένη.

ΞΕΝΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
τί νά χαρίσω τοϋ άνδρός μου 

τή Πρωτοχρονιά. .
'Αδελφός. — 'Ένακουτίκαλά τσιγάρα, άδελφονλά 

μου· τή Πρωτοχρονιά θάρθώ κ'εγώ σπίτι σας , . .
■ ; 7 ; . '

ι -Εις· τ) ξενοδοχειον. .,
Μά αυτές ή πετσέτες ρά&ε ημέρα γίνονται βρω- 

μερώτερες. ·’
_^Υπηρέτης.—Φυσικά, τί θέλέτε νά γίνονται', καϋαρώ- 
τερές ; ........... : '

*Μεταξύ όμοφρόνων.
—· * Αν δέν σάς πληρώσω’ σ* ενα χρόνον, τότε να 

μέ πήτέ παληάνΰρωπον.. λ
— Γιατί νά περιμένω γι'αυτό ενα χρόνον ;

; ,·; , ' ζ τ ■' ★ ·-
* Ησύζυγός..έ—-Είμαι μισοπεθαμένη...
eΟ σύζυγος.—Φυσικά ! "Ολα. τά κάνεις μισά.

{ ■■ f '.'70 ;7.-7.- 7/ V.: * 7 .·.
*0 συντάκτης.—-Αύτό τό ποίημα σας τό επέστρεψα 

προ 6 μηνών. Γιατί μοΰ τό ξαναφέρατε σήμερα ;
— Ένόμισα, ότι ίσως έβελτιώθη εις τό μεταξύ τό 

γούστο σας.
★

Ό σύζυγος.—Οί κουτότεροι άνδρές παίρνουν, πάντα 
τής ώμοργότερες γυναίκες.

* Η σύζυγος.-—'Έλα \ Θέλεις νά μοΰ κάμης κομπλι- 
μέντμ.

ΐΜ
218



ΊΆ ΙΔΕΩΔΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

πι του στερεώματος τής ’Ι
δέας έσελάγισε ■ τδ πρώτον 
είς καί μόνος άκτινοβόλος 
Άστήρ' ή Θ ε ό τ η ς, τδ 
απόλυτον ιδανικόν,.

Ή Άνθρωπότης, "Ηβη 
ροδαλή, άνόψώσεν αΐφνιδίως . 
τά έκπληκτα βλέμματά της 
λλά προ.σδοκώμενον τοΰτο

φώς. Ό κορμός της κατά τδ ήμισυ προσκεκολλη- 
μ,ένος έτι κείται πρηνής , έπί τής γηινης σφαίρας, 
ένφ αί παλάμαι της στηριζόμ.εναι έπί τοΰ έδάφους 
ύποβαστάζουσι τδ άγωνιώδώς άνυψούμενον έτερον 
ήμισυ τοΰ σώματός της.

Άνατείνει διαρκώς τήν κεφαλήν, καί τδ στέρνον 
πρδς τδν οΰρανδν, άναζητοΰσα τήν πηγήν τοΰ θάλ
πους τής αγάπης, ήτις τήν περιλουει.

Τδ Μέγα Άστρον —διπλήςζωής οδηγός—έστιλ
βαν έπί τοΰ όριζοντός της. ’Αλλά τά παγερά εΐσέτι 
στήθη της σκορπίζοντα γύρω τήν ασθενικήν πνοήν 
των, τήν πνοήν ή όποια μεταβάλλεται είς σκοτεινά 
νέφη—άσθενείς συλλήψεις πρωτογόνου άντιλήψεως 
— άποκρύπτουσιν εΐσέτι τήν Ανατολήν.

Τά βλέφαρά της, τά όποια πιέζει έτι τοΰ πε
περασμένου ή βαρεία πτέρυξ καί τά ερευνητικά της 
μάτια,τά όποια αδυνατούν νά άτενίσουν κατά πρόσ
ωπον τδ Φώς, καμμύουν, ένφ τά μάτια τής ψυ
χής της εντείνουν τήν προσήλωσίν των, ακατάβλη
τα, διπλασιάζουν τάς δυνάμεις των.

Άγων υπεράνθρωπος.
Ή Γή άργιλλώνει τούς πόδας της. Ό "H‘ ιος 

τής Αλήθειας πυρακτώνει τδ μέτωπόν της Καί 
μέσφ τών δυο τούτων άντιθέτων έλξεων ή "Ηβη... 
παλαίει.

Υπερισχύει ένίοτε ό τελευταίος.Καί τότε ό λοί
σθιος ρόγχος τής Κόρης μετατρέπεται είς μελφδι- 
κδν ύμνον. Ή μολυβδόχρους τών νεφών σφαίρα, ή 
όποια τήν κρατεί άπομεμονωμένην έπί τής Γής, 
άθορύβως ραγίζεται.

Κάποιο μειδίαμα πόθου διανοίγει τά πρδ μικροΰ 
περιλύπως συνεσπασμένα χείλη της. Ατενίζει έπι- 
μόνως έντονώτερον τδ Φώς καί άγνωστος μέχρι 
τοΰδε δΓ αυτήν φρικίασις τήν κρατεί έν έκστάσει 
προσευχής....

Τονίζεται ό πρώτος πρδς τδν Θεόν ύμνος!

’Εξακολουθεί νά μειδιά ή "Ηβη καί μεθύουσα 
έξ ήδο'νής, κλέπτει άπδ τον φωτοστέφανον τοΰ Με
γάλου Άστρου όλονέν ακτίνας καί διά τών ροδα
λών δακτύλων της, παλλομένη άπδ τδν φόβον μή 
τή διαφύγη ή ώραία ζύμη, πλάττει, πλάττει διαρ
κώς νέους αστέρας είς τδν ούρανδν τής σκέψεώς 
της. Δίδει μορφήν συγκεκριμένην είς τά ίδανικα, 
τά οποία διεχώρισε . διά τής άντιλήψεώς της απδ 
τδ Αιώνιον τής Θεότητος Άστρον, τδ οποίον έν 
αρχή περιέκλειεν αύτά αχώριστα,

Τά ίδειίιδη ταΰτα ύπήρχον, Άλλ’ ή Άνθρωπό
της,ήδη μόλις άναβλέπουσα, κατορθώνει νά τά δια
κρίνω), νά τά άντιληφθή ώρισμένως.

Καί είς τδ κυανοϋν στερέωμα τοΰ λογισμού της 
λάμπει πρώτον τδ ιδανικόν τής Τέχνης.

Έθνη, φυλαί μεγάλαι πρδ αύτοΰ διέρχονται έν 
έκστάσει καί τφ ψιθυρίζουσι λέξεις συγκεχυμένας 
θαυμασμού’ ένφ άλλαι άνυψοΰσι τήν φωνήν των 
μέχρις ύμνων καί είς'Ομήρου έπη συναρμολογοΰσι 
λύραν ’Ορφικήν.

Έκάστη τών άκτίνων τοΰ πρωτοτόκου τούτου 
Άστρου τής Θεότητος διανοίγει τάς κοτυληδόνας 
νέου κεκρυμμένου ’ σπέρματός.Καί ό τρυφερός βλα
στός έντδς ολίγου κάμπτεται ύπδ τδ βάρος λευκού, 
ροδίνου ή χρυσοκυάνου ανθυλλίου.

Τδ μάρμαρον τής Πεντέλης ύπδ τδ θάλπος του 
δοκιμάζει ρίγη ζωής αθανάτου. Τδ ιδανικόν τής 
Τέχνης ένσαρκοΰται καί έκάστη του ένσαρκωσις 
άτοκαλύπτει καί μίαν νέαν τής ’Ιδέας άντίληψιν’ 
ύποβοηθεί τδν αδύνατον εΐσέτι οφθαλμόν τής Άν- 
θρωπότητος νά άνευρίσκή νέα άστρα, αφανή δΓ αύ- 
τδν μέχρι τοΰδε έπί τοΰ στερεώματος. Καί ή αθα
νασία'τής’Ιδέας μεταδίδεται είς τάς άπτάς, τάς αί- 
σθητάς έν γένει έκδηλώσειε της καί τούς πιστούς 
λειτουργούς τών βωμών της.

Οί λαοί, οί οποίοι έμυήθησαν είς τά μυστήρια 
τής δαιμονίου Τέχνης, άνυψώσαντες αύτήν είς θρη
σκείαν ίεράν—τήν θρησκείαν τοΰ 'Ωραίου —έλαβον 
παρ’ αύτής τδ χρίσμα τής Αθανασίας. 'Η ζωή των 
έστολίσθη διά τών άκτίνων 'τοΰ Ωραίου Άστρου 
της, τδ οποίον άπετέλεσε τδ παρθενικδν τής.Άν- 
θρωπότητος όνειρον. Αυτοί μόνοι είδον τδ μεσουρά
νημα τοΰ Λευκού Φωτός καί αύτοί μόνοι έζησαν 
ζωήν φωτεινήν.

Άλλ’ ένω ό Μέγας Φοίβος ένεψύχωνεν εΐσέτι 

ι.

διά τών φιλημάτων τού τον ΙΙαρθενώνα—τοΰ παρ- 
θενικοΰ τής Ήβης ονείρου τδν λευκότερον τύμβον 
—έπί τοΰ όρίζοντος ήρχιζε νά άπλοΰται τδ αμφί
βολον τής έσπέρας σκιόφωςϊ Ό "Ηλιος τοΰ Ω
ραίου βαθμηδόν ώχρια’ ή Άνθρωπότης, ώριμος 
ήδη Γυνή, παραπαίει καί έν τφ σκότει τής έπερχο- 
μένης νυκτδς απόλλυσι τδ σημείον τής Ανατολής.

IΙλαναται ήδη είς τά αμαυρά'τής νυκτδς βασί
λεια ψηλαφητεί, μάτην άναζητοΰσα άκραν στερεού 
έδάφους δπως σταματήση, μίαν κάν ακτίνα, όπως 
διακόψη τδ κακόν της δνειρον

Οί 'δάκτυλοί της ψαύουν έν τώ σκότει τάς γλοι
ώδεις ράχεις λιθωμάτων’ οί κα.θημαγμένοι πόδες 
της διολισθαίνουν έπί παχυλών τελμάτων καί τδ 
μέτωπόν της αΐφνιδίως έκτινάσσεται πρδς τά όπίσω, 
προσκροΰσαν έπί τής οίχμής άοράτου βράχου.

Λιπόσαρκος, φασματώδης. βαίνει' όλονέν πρδς τα 
εμπρός. Είς τάς ρυτίδας Τών έτών προστίθενται 
έπί τής μορφής της αί ρυτίδες τής οδύνης. Άμυδρά, 
άβεβαίά τις λάμψις φωτίζει άσθενώς τδ τέρμα, τοΰ, 
μεγάλου δρόμου τής σκοτίας. Διπλασιάζει τας δυ
νάμεις της έκείνη, έντείνει τήν αναπνοήν της,' 
σπεύδει ταχύτερον πρδς τδ κατώφλιον εκείνο τής 
πύρινης άνατολής. ·

Περί τδ μεσονύκτιον μόλις κατορθώνει νά. 59

Έντρομος ρίπτει βλέμματα έντδς τοΰ πρδ αυ
τής χαίνοντος λαβυρίνθου. Προσπαθεί, ν’ ανεύρη 
τήν πηγήν τού εκτυφλωτικού φωτός του’.,άλλ’ αί 
πύριναι γλώσσαι, αί λείχουσαι άπειλητικώς τά 
μαΰρα τόξα τών στοών του, περικαίουν τά ξηρά 
της βλέφαρα.

Ή δίψα . έν. τούτοις ή ακόρεστος τής γνώσεως 
τήν ώθεί, τήν σύρει άλλοτε έπί τών γονάτων κάί 
άλλοτε κατά τδ ήμισυ ήνωρθωμένην — αλλ’ ουδέ
ποτε έντελώς ορθήν - πρδς τδ φωτεινότερον τοΰ πύ
ρινου, σπηλαίου σημείον. Νομίζει ότι διευθύνεται 
πρδς τδν “Ηλιον τής ζωής, αδυνατούσα νά συγ- 
κρίνη τήν αλήθειαν τοΰ λευκού φωτός 
του πρδς τδ ψεύδος τού πυζοίνου, τοΰ αί-' 
ματηροΰ τούτου βασιλείου τής όλης.

Είς ενα βράχον τιτάνειον άντικρύζει έπί τέλους

ΧΑΛΑΣΜΟΣ

Αγριεμένος άνεμος .φυσούσε
Κ’ έσερνε άπό τή γή κάθε λιθάρι 
Σάν ένα πνεύμα πένθιμο έφωτοΰσε, 
Τή γύρω άνεμοζάλή, τό φεγγάρι.

■■ Μέσα στό χαλασμό τί νά περνούσε. !
. Κ’ έμούγκριζεν ό άγέρ.ας σάν λιοντάρι. 

Μή τού θανάτου τή φωνή έκυλοΰσε 
Ποΰ τή ζωή συντρίβει γιά νά πάρμ ;

Μέσα στά τρομαγμένα μονοπάτια 
Κάποιο γυμνό ένα φάσμα είχε προβάλλει 
Καί στή φωνή του κλείσανε τά μάτια.

«Έγώ είμαι ή Ευα ποϋ στον κόσμο ανοίγω 
Τής άμαρτίας τή λαίμαργην άγκάλη
Καί στόν άγέρα τήν κραυγή μου σμίγω »

ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΑΡΗ

ΠΙΝΑ Κ Ο ΘΗΚ Η

καθήμενον τδν Συντετριμμένον Γίγαντα. Οί οφθαλ
μοί του, άνθρακες πεπυρακτωμένοι, εισδύουν ώς οί 
όνυχες άρπακτικοΰ είς τάς: νευρώδεις σάρκας της, 
ένφ τά χείλη του μορφάζουσιν είς φρικώδη σαρκα
σμόν, Διά τής ,αριστεράς υποστηρίζει τδν οξύν του 
πώγωνα, ένφ έν τή παλάμη τής δεξιάς στίλβει ό 
-Ερυθρούς Άστήρ, τού . όποίου τδ κράτος έσημεί- 
ωνε τδ φωτεινόν έκείνο κατώφλιον — ό Άστήρ τοΰ 
.X :ρ; υ·.σ ί'όύ, ;

Άλλ’ ένφ αί οστεώδεις χεΐρές της τεταμένοι έν ' 
φρικιαστική αγωνία άπογνώσεως ζητούν λαιμάργως 
νά έγγίσουν, νά συλλάβουν καί να περικλείσουν έν
τδς τών δακτύλων των διά παντός τδ έκθαμβωτι- 
κδν είς λάμψιν Άστρον, τδ σαρκαστικόν τοΰ Γί- 
γαντος μειδίαμα έκσπα είς καγχασμόν άπαίσιόν, 
τδν οποίον άπειράκις άγριώτερον αποδίδει ή μυριό
στομος τού λαβυρίνθου ήχώ.

Ό τρόμος παραλύει τά ρικνά τής Άνθρωπότη- 
τος μέλη καί αύτή έαυτήν σπαράσσουσα,αγνώριστος· 
καί είς τούς ίδιους της πλέον οφθαλμούς, πίπτει 
βαρυτέρα μδλύβδου καί ημιθανής συσπειροΰται έπί 
τού βορβορώδους έδάφους... ■

Οΰτω διήλθε τήν κακήν της νύκτα!
’Έκλεισε τούς οφθαλμούς είς ύπνον, άνευ έλπί— 

δος έξεγέρσεως, άπελπις καί ανίσχυρος άφ’ έαυτής 
νά έπαν-ύρη τδ λευκόν, τδ παρθένον της ’Ιδανικόν, 
νά διασωθή.

Άλλ’ ό Μακρόθυμος Πατήρ τηςέν,τή εύσπλαγ- 
χνία Του τή στέλλει τδν παρήγορον τής Β η- 
θλεέμ Αστέρα, τδν γλυκύν Ίησοΰν, νά τήν 
αφύπνιση καί νά τήν καθοδηγήση πρδς τδ Φώς τοΰ 
Γολγοθά.

Έκ τού Άστέρος τής νυκτδς τών Χριστουγέν-. 
νων ή άναζήσασα Άνθρωπότης αποσπά ήδη άκτίνας 
καί διαπλάσσει νέα ιδεώδη’ τά ιδανικά τής Άλη-: 
θείας, τής Αγάπης κάί τής ’Εργασ ί ας.

ΣΙΒΥΛΛΑ

Η ΘΕΛΗΣΙΣΕΝ ΤΗ ΤΕΧΝΗι
Διά τής θελήσεως,. τής ένεργητικότητος καί τής 

ευσυνειδησίας, ό καλλιτέχνης ματαιώνει μέχρι τίνος, 
τάς δυσχερείας τής έκτελέσεως, τας όποιας δημιουργεί 
ή ανεπάρκεια μιας τέχνης, αργ'α διδαχθείσης.

Barrias
★

Δέν είνε ασχημον ν’ άρχίζη τις τό.στάδιόν του σα- 
οώνων τό έργαστήριον. Ή παιδική καί ή εφηβική 
μου ηλικία ήσαν άρκετα τραχείαι· Ό,τι δέ έν έμοϊ 
ύπάρχει-τό σοβαρόν καί τό εμβριθές, έκ τών πρώτων 
τούτων δοκιμασιών απορρέει. Αύται μοΰ έδίδαξαν νά 
μετρώ τάς δυνάμεις μου.

Rodin
★,

Τό πρώϊμον τής επιτυχίας δέν δεικνύει καί τήν δι
άρκειαν της.

Garnier
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ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Λ ΗΜ0Σ1ΕΥ0ΜΕΝ την είκόνα τοΰ γραμματέως ιών Πάτριαρ- 
/Λ χείων ’Αλεξάνδρειάς κ. Δημ, Καλλίμαχου. Ό κ. Καλλίμαχος 
φέρει απδ ετών τδ κληρικόν ένδυμα. Εινε αριστούχος προλύτης τής 
Θέολογικής Σχολής τού’Εθν, Πανεπιστημίου, διετέλεόε δε γραμμα
τείς τοϋ συλλόγου «.’Ελληνισμούν. Άνήρ ενρείας παιδεύοεως, αρχών 
φιλελευθέρων κάί έύφραδέστάτος. Παρά τούς κειμένους νόμους τής 
’Εκκλησίας, ένυμφεύθη, πείσας αύτδν τήν Α. Π, τδν Πατριάρχην 
όστις προσωπικώς ηύλόγηοε τούς γόμους I Ή πράξις τοΰ κ. Καλλίμαχόν

tVVj W/vf* wv»vj y v* >»<■* · w , v^· 9 -ν v — · - — — — j - _ - - - „ - - — -
συνθήκην, καί είνε άφοσιωμένός είς τδ ώραΐον και εύγενές άνευ περιορισμού. Είνε συγγραφείς πολλών θεόλο-

ήγειρε, ώς ήν επόμενόν,πόλεμον κατ' 
αυτού· άλλ’ οΰέος φύσε( θάρράλέος, έμειί/εν απτόητος. ’Οπαδός τοΰ Νορδάου, εινε πολέμιος κάθε ψεύδους κατα 

γικών καί πατριωτικών μελετών. Ή έναντι έϊκών παριοτα την σύζυγον τόΰ κ. Καλλίμαχον.

* ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ★

tr

-Ο ΤΟ ΧΛΩΜΟΚΡΙΝΑΚΙ ·>—

ζ

<·

Αί 1(<Άΐ ΝΑ χλωμδ κρινάκι είχε ανθίσει 
/Μ/ κοντά σ’ ένα μικρδ ρυάκι,ποΰ έ· 

τ&εέ·ε 'μύρα και νύχτα μ’ ένα 
μουρμουρητδ γλυκδ-γλυκό,., 

Τδ πράσινο γρασίδι ποΰ άγκά- 
λιαζε τήν μιχροΰλα καί τρυφερή 
ρίζα του κρίνου, φαινόντανε σαν >' 
ένα ωραίο στεφάνι ποΰ τοΰ έδινε 

περισσότερη ομορφιά... Μέ τήν δροσιά του τδ ρυάκι 
έπότιζε βαθειά τά άσπρα φύλλα τοΰ ωμορφου κρίνου καί 
σιγά-σιγά τού έχυσε μέσα στής ρίζες του όίην τήν αγά
πην ποΰ αΐόθανότανε γι’ αύτό. Και τώρα τδ ρυάκι καί 
ό κρίνος αγαπημένα παίζουν ’μέρα καί νύχτα, τδ νερό 
γλυκοφιλώντσς τδν ανθδ, και ό άνθδς οτδ δροσερά κα
θρέφτη τοΰ ρυακιού απλώνοντας ηδονικά τά πέταλά του.

Κι’ έτσι, όπως συμβαίνει σ’ όσους άγαπιώνται 
στδν κόσμον αύτδν, δ καιρός περνούσε γεμάτος ευτυχία. 
Καί δ αγρός καμάρωνε ' σάν τρυφερή μανούλα τδ ωμορ- 
φι ζευγάρι, τδ δροσερδ ρυάκι και τδν μυρωμένο ανθδ, 
πού θαρρούσες πώς γεννήθηκαν γιά νά συμβολίζουν 
στή γή κάθε χαρά ουράνια.,..

Μά όμως—όπως συμβαίνει σέ κάθε χαρά τον κόσμου 
-—ή εύμορφη εποχή, μέ τδν χρυσό τδν ήλιο, μέ τής χλι
αρές δροσιές και μέτά γλυκά' τών πουλιών τραγούδια 
έπέρασε' και στδν ούράνδ ξαπλώθηκε μιά πυκνή πυ
κνή ουγνεφιά ένφ στή γή κάθε ώμορφιά τού καλοκαι
ριού έπέθαινε στδ παγωμένο φύσημα τού ανέμου....

Και επειδή ή φύσις είναι όπως ή ψυχή τού ανθρώ
που πού δέν μένει ποτέ στδ ίδιο συναίσθημα, άρχισε 

_ τώρα νά ρΐχνη τά φύλλα τών δένδρων της μ’ ένα λυ
πητερά χτύπημα'στη γή, πού .νόμιζες πώς ποτέ 'πειά 
δέν περΐμενε νά ΐδή καλοκαίρι.,..

9 ■

Κι’ ένφ πριν έβλεπες τή χλόη ’ψιλή-’ψιλή και υπε
ρήφανη νά άγκαλίάζη τδ δροσερά ρυάκι καί νά κΰμα- 
τίζη μέσα στή θάλασσα τής δροσιάς ηδονικά κι’ ολόγυρα 
στ’ ανώμαλα χείλη τόύ ρυακιού, τώρα τήν βλέπεις τήν 
"δια αυτή χ/.όη κίτρινη, μαραζωμένη, νά γέρνη θλιμμένα 
τά λεπτά στελέχη της στή γή.,,. Μοιάζει τιάρα ή εικό
να αύτή μέ μια καρδιά πού ή κακή της μοίρα μέ το 
φοβερά ψαλίδι τής ‘Απελπισίας τής έφαλίδισε άπονα όλα 
της τά λούλουδα.

Καί όμως τά κρινάκι σάν νά μή είχε έρθει γι’ αύτδ 
ακόμα ή εποχή τοϋ χειμώνα, ήτανε πάντα δροσερδ καί 
ώμορφο,σάν τδ μικρό παιδί ποΰ δέν αισθάνεται ποτέ μέσα 
του τδ χειμώνα τής ζωής...

Μά όαως—όπως γίνεται πάντα ο’ όλα τά πλάσματα 
πού ζούνε ευτυχισμένα—εύρέθηκε καί γιά τδ μικρό καί 
άκακο λουλούδι μάτι ζηλότυπο...

Ποΰ βρέθηκε τάχα τδ κακό αύτδ μάτι ;
Μήπως μέσα στδν αέρα τδ δυνατό ποΰ βούιζε ολόγυ

ρα στά πέταλά του ; Μήπως μέσα στδ σκοτεινό μανδύα 
ποΰ σέρνει ή νύχτα ή αφώτιστη, όιαν κρυφτή καί ή τε
λευταία παρήγορη αχτίνα τοΰ ήλιου μέσα οτδ στρώμα 
τής συννεφιάς ;...

Δέν ’ξεύρω... - μ
Μία ψυχή ανθρώπινη ποΰ πλέει μέοα στδ μυστήριο 

δέν μπορεί νά λύση τόσο μεγάλα προβλήματα...
"Ενα μόνο ’ξεύρω: ότι σέ ‘λίγες ’μέρες τδ κρινάκι 

δέν υπήρχε πειά κάι πώς τό ρυάκι δέν τραγουδούσε 
τδ τραγούδι τής χαράς, ’ άλλά σαν νά είχε πένθος 
βαρύ γιά τδν θάνατο τόΰ αγαπημένου λουλουδιού του, 
είχε γυρίσει τδ σκοπό 9ου σέ μοιρολογι πένθιμο, ποΰ 
έκανε νά βόυιζη όλος εκείνος ό τόπος..,.

ΡΟΖ Α ΙΠΑΝΝΟΥ

4 * *

καί τήν γην και σένα ; -Είσαι τόσον;σοφάς, ώστε 
νά θέλμς νά κατανσήόρς διατί έπιτρέπει ,καϊ 
Απαγορεύει; "Η είσαι τόσον.άχάριστος, ώστε νά 
τδν μέμφεσαι διά τήν εύνοιάν του ;»

Και έότράφη πρδς τήν Εϋαν.
«Κύτταξέ τον ! Δΐ’ αυτόν έπλάόθης καί χάριν 

σοΰ άπόπέμπέσαι.' Μετανοείς;»
Καϊ. ή Εϋα έότράφη πρδς τόν σύνοδόν της,

«Ναι, μετανοώ.! Διότι ήμάρτηόα κάι τ δν έόυ-

ένε- νά εϋρμ έμένα μόνον καϊ έμένα νά διώξμ, άλλά

ΤΑΝ οί πρώτοι άνθρω
ποι έξεδιώχθηόαν άπό 

I τδν Παράδεισον ένεκα 
τής Απείθειας των πρδς 
τήν διαταγήν τόΰ Κυ-; 
ρίου καϊ καθ’ ήν στιγ- 

’ μήν άνεπαύοντο πρδ τδν είδε πόόον. ύπέφερε καϊ είπε: 
τής Πύλης—διότι δέν 
είχαν όυνειθίόει άκόμη ρα πρός τήν άμαρτίαν. Είθε ή οργή τοϋ Κύριου 
τήν οδοιπορίαν, — < ‘ ’

φανίόθη προ αύτών ένας άγγελος καϊ τούς είπε :
«Άδάμ, Θέλεις νά μ’ άκούσμς;»
’Εκείνος άπήντησεν: « "Ερχεσαι άπδ τδν κήπον 

ποϋ μάς έβγαλαν έξω καϊ θέλεις βέβαια νά ξα- 
ναγνρίσωμε· καλά, έρχόμαστε !»

Καϊ δ άγγελος είπε: «Δέν θέλω νά καλέσω έ
σένα, άλλά τήν συνείδησίν σου. Μετανοείς γιά. 
δ,τι έκαμες ; Πέ.ς !>

Άλλ’ ό πρόγονος τών άνθρώπων είπε:
«Τί έκαμα; Γιατί άφήκεν ό Κύριος τδ φεϊδί είς 

τδν Παράδεισον καϊ έξελόγιασε τήν γυναϊκά 
μου νά φάγμ τδν άπηγορευμένον καρπόν.; Καί 
γιατί έγινεν ένα δένδρον, τοϋ όποιου οί καρποί 
μάς άπηγορεύθησαν ; Γιατί μοϋ έδόθη έίς τό 
πλευράν μου μία σύντροφος καί δέν έλέχθη είς 
αϋτήν δ,τι είς έμένα ; "Οχι, δέν έκαμα τίποτε 
ώστε νά είμαι άξιος τής όργής τοϋ Κυρίου καί 
δέν έχω νά μετανοήσω διά τίποτε !»

Τότε ό άγγελος προσεπάθηόε νά τδν πείόμ 
πρδς μετάνοιαν καϊ άναγνώριόιν τοϋ σφάλμα
τός του, άλλ’ ό-Άδάμ είπεν:

«’Όχι, δέν έχω νά άναγνωρίσω τίποτε, δέν 
μετανοώ διά τίποτε, έμένα μοϋ έκαμαν άδικον !»

Καί ό άγγελος· είπε μέ όργήν :
«Σϋ έπραξες τδ άδικον. ?Ηόο τδ πλάσμα τοϋ 

Κυρίου καϊ ή χάρις του ήτο διά όέ. Θέλεις νά 
νουθετήόμς αύτδν, δστις έπλασε τδν ούρανδν

αύτδν νά τδν Ουγχωρήόχι. Διότι πρδς χαράν τον 
έπλάόθην. καί έγινα κατάρα δι’ αύτόν. Ναι, 

μετανοώ!» .
Καί έδιώπηΟεν- άλλ’ ό άγγελος ώμίληόε:.
«Καλά, ό Κύριος όέ όυγχωρει, γύριόε είς τδν 

■κήπον της Έδέμο.
Άλλ’ ή γυναίκα άπήντηόεν:
«"Οχι <χωρϊς αύτόν ! Διότι είμαι όάρξ άπδ 

την αάρμα του καί αίμα άπδ τδ αίμά του. . .
Και τδν έπιαΰε άπδ τδ χέρι καί τδν έκράτηόε. 

όφιχτά.
Τότε ό άγγελος έστρεψε πρδς αϋτήν τδ πρόό- 

ωπον καί ώμίληόεν.
«Αληθώς όοϋ λέγω, γυναίκα, δτι πολλά θέ

λουν όοϋ όυγχωρηθρ κατά την ιιμέραν της 
Κρίόεως !»

Καί έξηφανίόθη, άλλ’ ό Άδάμ προόητένιόε 
τήν γυναίκα καί της. είπε:

«Γυναίκα, ποιά εΐόαι ποϋ περιφρονεϊς τδν Πα
ράδεισον πρδς χάριν μου;»

Καί έκείνη άπήντηόεν άφελώς: «Ή σύντροφός 
σου. "Ελα πάμε!»

Καϊ σφιχτά κολλημένοι ό ένας πρδς τδν άλλον 
έπροχώρηόαν πρδς τήν ζωήν, ένφ όπισθέν των 
έχάνετο φωτεινός ό Παράδεισος.

ΟΣΚΑΡΚΛΑΤΝ

Γ Ρ Α Μ Μ A T A "·
•' ■ - X. . .

’Αγαπημένη μου,

Τήν είδα πάλιν ! Πάλιν συναντήθηκα μέ τήν 

Ώμορφη y.al τήν καμάρωσα ! Έπήγαινε περήφανα 
και.γλυκολιγοΰσε το κορμί της σάν Νεράιδα παρα
πλανημένη ανάμεσα μας. Άνασηκωμένο είχε λίγο 
τδ φόρεμά της και λίγο-λίγο έφαίνοντο τά μικρά 
της πόδια ν’ άλαφροπατοΰνε στις πέτρες του δρό
μου... Παναγία μου, τί ώμορφιά ! Μέσα άπο τές 

ελεύθερες πτυχές τοΰ φορέματος, ξεχώριζε τδ χυτό 
της κορμί, σάν κανένα άγαλμα πο3 τδ περιτύλισε 
ό τεχνίτης γιά ,νά σκεπάση ντροπαλά τή θεϊκή του 
γυμνότητα, ή γιά νά τήν κάμει πΓο ζηλευτή και πΓο 

ποθούμενη. ΠοΓος ξέρει. Πήγαινε λιγερή κι’ αλα- 
φροπερπατουσε, καί θαύμαζα τήν απαλή καμπυλό
τητα το3 στήθους καί τή γραμμ.ένη στρογγυλάδα 

τοΰ γοφοΰ.

Κι’ έπειτα, ένα χλωμδ δ{άφανο προσωπάκι μέ 
δύδ χειλάκια άλικα, μέ δύο μάτια μεγάλα μενεξε- 
δένια ποΰ τά σκεπάζανε τά πιδ σγουρά καί τά πΓο 
ξανθά μ,αλλιά ποΰ λάμψανε ποτέ, ύστερα άπδ τές 

αχτίνες τοΰ ήλιου. Κι’ έμπήκε όπου ήμουν, καί- 
κάτι μίλησε καί κάθισε. Είχε πάνω της τδν άέρα 
τής άληθινής ώμορφιας ποΰ ξέρει τή δύναμί ΐης 
καί τήν κυβερνά στοχαστικά καί σπουδασμένα.

Πότε έγερνε τδ κεφαλάκι ·,της καί χαμογελούσε, 
πότε έρριχνε τδ μενεξεδένιο της βλέμμα μακρυά 
καί ξεχνιούντανε σ’ αφηρημάδα χαριτωμένη - π&ϊε 
γελούσε μέ παιδιακίσια άφέλεια - καί πό.τε συλλο
γισμένη άκουμ,ποΰσε στδ γυμνό της χέρι π’άστραφτε 
γεμάτο δακτυλίδια. Γύρω αί γυναίκες τήν κύττα- 
ζαν. Κύτταζαν τδ πλούσιο τδ φόρεμα, τδ άκριβδ 
τδ καπέλλο, τά διαμάντια τα πολύτιμα. Γυναϊκές 
έξ?ταζαν περίεργα καί φθονερά τή βαρειά φορεσιά 
της καί πίνανε φαρμάκι καί μισούσαν! Κι’ οί
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άνδρες ; "Ω αυτοί ! τί λαίμαργα πού .ρίχνανε τα 
μά ια τους έπάνω της καί πώς προσπαθούσα-; νά 
τήν γδύσουν καί να τήν δουν δπως τούς τήν ζη
τούσαν οί επιθυμίες τους όί άνδρίκιές 1 ΚΓ ήρθε 
στο νοϋ μου ό άνδρας της κι’ ή ψυχή μου τότε 
μακάρισε νά είχ- τέτοιο θησαυρό. Χαράς τον- που 
ακουμπά στην αγάπη .σου τήν ευτυχία του, χαράς 
τόνε που κουρασμένος από τον αγώνα τής ζωής 
νοιώθει τα βράδυα τα χέρια σου χαϊδευτικά στο μέ
τωπό του, χαράς τόνε που σκύβει στα ζαφειρένια 
νερά του ματιού σου καί άποξεχνά τις έννοιες/χαράς 
τόνε που χαίρεται το Θεϊκό σου το κορμί !

’Άξαφνα μέ κύτταξε. Τα μάτια της τα μενε- 
ξεδε'νια γιά μία στιγμή άκούμπησαν στά δ·.κά μου. 
Καί λυπήθηκα 1 Κρίμα ! χίλιες φοοές κρίμα ! 
Μ έσα τους συνάντησα τόν πρόστύχο έγωϊσμ.ό τού 
πλούτου. Δένμέ κύτταξε ήρεμ.η καί γλυκεία, κι 
αβεβήλωτη άπό τα τόσα, χυδαία βλέματα που τήν 
λέρωναν! Μέσα στά μάτια της δέν βρήκα τήν ψυχή 
της ανέγγιχτη από τό θαυμασμό.του όχλου. Δέν 
είδα τήν αριστοκρατική ψυχή που στέκει ψηλό
τερα από τά διαμάντια καί τά ρούχα τ’ ακριβά, 
που κανένα στολίδι δέν εΐν’ άντάξιό της.

Είδα τήν ασήμαντη γυναικούλα τήν ξιπασμένη 
πού τρελλαίύεται στο λιβάνι που καίνε στά φτερά 
της καί στά δαχτυλίδια της.Καί κολακεύεται στον 
θαυμασμό των προστυχών ψυχών... Καί μέ κύτταξε 
καί τό βλέμμα μου είπε :«Στά μάτια σου καί 
Σένα βλέπω τό θάμπωμα που φέρει ή παρουσία μου 
δέν χορταίνεις νά θαυμάζης τά λοΰ,σα μου καί τά 
διαμάντια μου ! μά εγώ δέν σέ καταδέχομαι, κι’ 
αδικα λαχταράς νά σου χαμογελάσω γιά νά δείξης 
στους άλλους πώς σέ γνωρίζω !»

Κρίμα, κρίμα πού. δέν μπόρεσε ’νά νοιώση τί

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΤΗΡΤΙΣΕ τό Συνεδρίαν του 

Βερολίνου, τό όποιον έπί μήνα 

? ολόκληρον είργάσθη εις τήν άνα- 
.'θεώρησιν τής Συμβάσεως" τής 

' Βέρνης τοϋ 4 886 προς προστα
σίαν τής πνέυμίατικής ιδιοκτη

σίας, πληρεστατήν καί - λεπτομερή .εργασίαν 

ήτις ύπο. πολλάς επόψεις ενδιαφέρει καί ημάς, 
καιτοι ή Ελλάς δέν κατόρθωσεν ακόμη νά έ'χη 

νόμον πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το Συνέδρ·ον περιέλαβεν εις την προστατευο ■ 

μόνην ιδιοκτησίαν τά έργα άρχιτεκτονικής,χο

ρογραφίας καί. μ,ιμικής» ώς καί τά βιομηχανι

κής, έφαρμογήςέργα τέχνης,
H διάρκεια τής ισχύος τόϋ δικαιώματος τοϋ ει*-. 

σπράττ,ειν ποσοστά ώρίσθη πεντηκονταετής μετά- - 

είμαι εγώ καί πώς τήν.καμαρώνω ΓΚρΐμ,α πού δέν 
ξέρει τήν ώμορφιά της γΡ,ά ποιά καί πού στέκει ό 
δικός μου ό θαυμασμ,ό;. Κρίμα νά τήν θαμπώνουνε 
τά στολίδια πού αγοράζονται καί τά βάζει γιά νά σύ- 
ρη πίσω της ζηλιάρικα καί πρόστυχα τά βλέμματα 
όποιου κ.αί νάναι. Κρίμα . πού δέν ξέρει τήν 
τήν ώμορφιά της γιά νάναι ευγενικά περήφανη γι’ 
αυτήν καί νά μ.ήν τήν δίδη έτσι εύκολα στού ενός 
καί τού άλλου τόν Οαυμασμ.όν τόν χυδαΐον.

Τά στολίδια της ; καί ποιος καταδέχεται νά τά 
κυττάξη; Πώς θάθελα νά μπορη νά μέ καταλάβη 
γιά νά πεισθή ! "Αν σέ κυττάζω κι αν δέν βγάζω 
τά μάτια μου άπό πάνω σου, δέν τό κάνω γιατί 
μου έκαμαν έντύπωσι τά πετράδια σου καί τά μετα
ξωτά’σου, όπως θαρρείς. Μέ Θάμπωσε ή ώμορφιά 
σου πού. δέν αγοράζεται καί πού κρίμα ! δέν σού 
άξίζει ! .

Μέ θάμπωσαν τά ρουμπίνια των χειλέων, τα ζα
φείρια τών. ματιών σου, μέ θάμπωσε πδ χρυσάφι 
τών μαλλιών σου καί τό χυτό σού τό κορμί ! Κι’ 
έπρεπε νά νοιώθης πόσο ψηλά στέκει ό δικός μο'υ 
ό θαυμασμός, καί πόσο διαφέρει άπό εκείνον πού 
σκορπούνε στο πέρασμα σόυ χιλίων λογιίν άνθρω
ποι !

Καί λυπήθηκα ! Ή ώμ,ορφιά πού έκαμ-άρωνα 
και τήν έβλεπα νά πηγαίνη σάν Νεράιδα παρα
πλανημένη ανάμεσα μας, χάθηκε γιά πάντα, γιατί 
μέ κύτταξε καί στά μάτια της δέν βρήκα τήν άρι
στοκρατική ψυχή πού κανένα στολίδι δέν είνε άν- 
τάξιο της. Είδα τήν ταπεινή καί τήν παραμικρή 
γυναικούλα ,πού δέν τής άξίζουνε τά τόσα πολλά 
διαμάντια καί στολίσματα.

Σε φιλώ
LALO ΏΕ CASTRO

τόν θάνατον του συγγραφέως. ’Ίσον διάστημα 

διαρκεΐ καί τό δικαίωμα άπαγορεύσεως άντι- 

γραφής ή άναδημοσιεύσεως συγγραμμάτων," έρ

γων τέχνης άνευ τής άδειας τοϋ συγγραφέως ή 

τοϋ καλλιτέχνου. >
Τά δικαιώματα τοϋ μεταφραστοϋ ενός έργου 

έχουν τήν ιδίαν προστασίαν μέ τά δικαιώματα 

τόϋ συγγραφέως, άνεζαρτήτως τών σχέσεων με
ταξύ τοϋ "πρώτου . καί τοϋ δευτέρου ή προς’ τό 

δικαίωμα τής μεταφρώσεως, .
Εις τό ζήτημα τών δημοσιευμάτων τοίν έφη- 

μερίδών μεγάλη πάλη διεξήχθη μεταξύ τών 

ύποστηριζόντων τήν πλήρη έλευθεοίαν τοϋ Τύ-. 

που .καί τών ύπέρ περιορισμού τών δικαιωμάτων 

αυτού. '
Έν τέλει άπεφασίσθη., δτι τά μυθιστορήματα 

καί διηγήματα, τά δημοσιευόμενα εις εφημερί

δας δέν επιτρέπεται ν’ άναδημοσιεύωνται άνε’ό' 

άδειας τοϋ συγγραφέως,δ δέ πολιτικός άρθογράφος 

θά δικαιούται νά πληρώνηται καί άπό τάς εφη
μερίδας, αϊτινες θά αναδημοσιεύουν τό άρθρον του, 

"Άρθρα ενυπόγραφα αναδημοσιεύονται έφ’δσον 

δέν φέρουν κάτωθεν αυτών ρητήν τήν άπαγόρευ- 

σιν τής άναδημοσιεύσεως. Έν τοιαύτη όμως 

περιπτώσει ό άναδημοσιεύων ύποχρέοϋται ν’άνα- 

φέρη" τό όνομα τοϋ συγγραφέως καί τήν εφημε

ρίδα έξ ής παρέλαβε τό άρθρον.

Έπί τών ειδήσεων τών εφημερίδων έκρίθη ikt 

δέν δύναται νά έφαρμοσθή ό γενικός κανών κάί 
οτι τά τής άναδημοσιεύσεως τούτων κονονίζον- 

ταε συμφώνως μέ τούς νόμους έκαστου Κράτους.
Εύρυτάτη συζήτησις επίσης έγεινε διά τούς 

φωνογράφους καί τούς κινηματογράφους καί μα
κροσκελή ύπομνήματα ύπεβλήθησαν άπό μέρους 

Γάλλων καί Γερμανώ/ έργοστασιαρχών.
Άνεγνωρίσθη εις τούς συνθίτας μουσικών έρ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

εν χαράσσω τάς γραμμάς αύ- 
τάς διά νά κρίνω, άλλα διά 

νά περιγράψω ώραίας εντυ

πώσεις. Καί αισθάνομαι υπε

ρηφάνειαν μεγάλην ότι την 
χαράν αυτήν μοϋ τήν προξε

νεί μία γυναικεία πνευματική 

εργασία.
’Έχω ένώπιόν μου τά «’Οράματα» τής συ

ναδέλφου Σιβύλλης— τόμος μικρός, άλλά γεμά

τος λυρικάς εξάρσεις. Συνθέτουν..διαρκείς, μελω
δίας ή ευωδία τών άνθέων αγκαλιασμένη μέ τό 

γλυκό αεράκι τοϋ καλοκαιριού, καί τό τρα
γούδι τών πουλιών, σκορπισμένο επάνω εις τά 

.άζούρ-ια χρώματα τών ώρών τής άνοίξεως.
Ή μελαγχολική δύσις συνδυαζομένη τόσω 

τεχνικά μέ κάποιαν τραγωδίαν ψυχής, .σού δί

δουν, τήν μεγάλην παρηγοριάν οτι ή φύσις πάν

τοτε εινε πρόθυμος νά συμμερισθή τάς άνθρωπί- 

νας θλίψεις.
Καί ή φαιδρά άνατολή συνδυαζομένη τόσον 

ώραΐα άπό- τόν .καλλιτεχνικόν λόγον τής ποιη- 
τρίας μέ κάποιαν εορτήν ψυχής, σου δίδουν τήν 

αίωνίαν άντανάκλασιν τών μειδιαμάτων τοϋ ε

σωτερικού ανθρώπου εις τής φύσεως τό εΰαίσθη · 

τον πρόσωπον.
Διότι όπως διά τήν-λύπην, έτσι καί διά τήν· 

χαράν ύπάρχει. εις τό Σόμπαν κάποιος καθρέ- . 

γων τό απόλυτον δικαίωμα άδειας άποτυπώ- 

σεως έργων των εις πλάκας φωνογράφου καί τής 

έκτελέσεως τούτων.
Επίσης ό συνθέτης έχει τό δικαίωμα ν ’ άρ- 

νηθή τήν άδειαν ταύτην εις έν έργοστάσιον, τό 

όποιον θεωρεί οτι κακώς θά έξετέλει τήν έργα- 

σιαν,' η να ζητηση την καταστροφήν των πλα- 
κών, εις τάς όποιας κακώς Θά είχεν άποτυπωθή 

τό έργον.Πάν φιλολογικόν, καλλιτεχνικόν ή επι

στημονικόν έργον προστατεύεται αύστηρότατα 

κατά τοϋ κινηματογράφου καί.έχει δικαιώματα 

είσπράξεως ποσοστών.
Τό σύνολον τής Συμβάσεως εστάλη εις άπαντα 

τά ένδιαφερόμενα Κράτη πρός έγκρισιν. Επίσης 

έτοιμάζονται καί οί σχετικοί ..νόμοι εις τά διά- 

χορα Κράτη πρός ένίσχυσιν τοϋ κύρους τής Συμ

βάσεως.

πτης ποϋ.άντανακλ^ πιστώς. κάθε κίνησιν τής 

ψυχής μας.·
Άλλοίμονον είς τούς πάσχοντας άν δέν υπήρ

χε καί αυτός ό παρήγορος καθρέπτης.
'Έν άπό τά ώραιότερά της ποιήματα — πεζά 

πάντα—είνε ό «Εσπερινός».

Έκεΐ βλέπει κανείς τούς ύπεργενεϊς πόθους 

τής μεγάλης γυναικείας καρδιάς, πού δσφ είνε 

σπανία, τόσφ είνε καί θαυμαστή.
Τής καρδιάς, πού:ζή. έξω άπό τά στενά όρια 

τών αισθημάτων τοϋ κόσμου αυτού, κι’ έπάνω 

άπό τά πάθη τών ταπεινών αυτών μικροπλα- 

σμάτων. .
Τής καρδιάς εκείνης πού κάθε παλμός· της 

είνε κΓένα ονειροπόλημα διά τήν καλλιτέρευσιν 

τοϋ αισθημ.ατικοϋ καί πνευματικού κόσμου; καί 
διά τήν έξιδανίκευσιν τοϋ προορισμού του, ό 

όποιος έχει τόσω πολύ παρεξηγηθή. .

Τής καρδιάς εκείνης ,πυϋ θά ήθελε νά,ήτο 

όλου τ.οϋ κόσμου .καρδιά, — διά νά τόν κινή πϊϊό 

γρήγορα καί διά νά μπορη σέ κάθε νέον,πλάσμα 

νά δίδη άύτή τόν πρώτον ευγενικόν παλμόν.

"Ώ τί ώραΐα . ό’νειρα ! πόσες φορές μ’ έμέθυ- 
σαν κι’ εμένα μέ τά δυνατά καί ύπερκόσμια 

μ.ϋρά των. !
Καί πόσες φορές μέ μισοκλεισμένα μάτια δέν 

τά είδα κι ’ έγιο νά πλέκωνται μέσα εις τό 

σκιόφως τών ρεμβασμών μου άστραπτερά, .εκ

θαμβωτικά, ύπερήφανα,. μεγαλοπρεπή.,, και νά 

βαραίνουν τό μέτωπόν μου μέ τόν χορόν των !
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Μά άργά — άργά τά είδα νά δημιουργούνται 

και γρήγορα—γρήγορα τά είδα νά διαλύωνται.

«.Τό ρόδο που ξεφύλλισε» έχει άλλοίωτικη 

ώμορφιά'άπό τόν «Εσπερινόν».
Τό δεύτερον εΐνε ένας τραγικός πόθος που τον 

ένέπνευσ| μιά παρατεταμένη άπογοήτευσις ίσως.

Μά το πρώτον, εΐνε μιά μελαγχολική άντί- 
ληψις τής σκληοδς τύχης 8λων των άβρών 

πραγμάτων.
Δεν εχει λόγια πικρά
Τήν πίκρα του τήν έχει στην έννοιαν καί όχι 

στην έκφρασή. Μου φαίνεται τό ποιηματάκι 

αυτό σάν έ'να δειλό πλασματάκι πόϋ θέλει μέ 

λόγια ψεύτικης χαράς νά κρύψη τόν πόνο του 

μά ή κερένια όψις του τό προδίδει.

Και τό συμπαθώ για τόν κρυφό του πόνο.

Ή Σίβυλλα εχει πολύ μέλλον.

Εινε δέ κα&αυτο ποιήτρια.
Διαβλέπω στάς εμπνεύσεις της μεγάλον δρό

μον. ’Εάν ήθελε νά σπείρη μέσα στά άνθη τοϋ 

λυρισμού της και κανένα αγκάθι φιλοσοφικής 
σκέψεως, τότε ό λυρισμός της θά έφαίνετο υψη

λότερος άκόμη, καί τά ποιήματά της θά ένεΐ- 

χον τον σπουδαιότερον καί έπισημότερον χαρα

κτήρα νά ήμποθεΐ νά έχη έ'να ποίημα,
Ή απόλυτος ποιητική τέχνη θέλει αυτόν τόν 

συνδυασμόν τού φιλοσοφικού λόγου εις τόν λυρι

κόν."Αλλως ή είκών μένει ατελής.
Εινε δ εις λόγος· συμπλήρωμα τού άλλου καί

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Έκιίνη. — Τί Ιδέα σας ήρθε, φίλε 

μου, νά μου κάμετε κόρτε, Δέν είμαι 
ωμορφη !...

Εκείνος.—Εΐοθε εξαίσια !...'Έπει
τα δεν άγμποϋν μιά γυναίκα γιατί εΐνε 
.ωμορφ^Έίνε ωμορφη γιατί την αγα
πούν.

★

Κυρία.-^-Δέν εΐοθε καί σείς, κύριε, 
κατά τής μονομαχίας ;

—-Βέβαια, καί γι’ αύτο δεν υπαν
δρεύτηκα.

★

— Μά πως τον λέτε μεγαλοφυΐαν 
αύτόν τον ποιητήν εκεί·, Τά ποιήματά 
του αποδετκνύουν εντελώς τό εναντίον,

— Αέν λέγω γιά τά ποιήματά του· 
άλλα γιά τό γεγονός, δτι τά πουλεϊ.

★ .
Ποιητής.·—“Αχ / αύτοΰ τοϋ άνθρω

πον νά μπορούσα νά τοϋ έκανα κακό 
μιά φορά I

Κυρία.— Νά γράφετε μαζί του ένα 
δραμα.

*
Ένα θαυμαστόν παιδί.
—Εΐνε πολύ έξυπνο, αν καί ό πατέ

ρας του ήτο διπλωμάτης !

απαραίτητος συνοδός.
Θέλει δηλαδή ή τέχνη μεταξύ των άνθίων 

καί έ'να αγκάθι, όπως προεΐπα.

Και είς τό ποίημα θέλει τήν πραγματικό
τητα νά φαίνεται καί νά κυρίαρχη πότε μέ μια 
φιλοσοφική λέξι, πότε μέ μια κρίσι φιλοσοφική 

και άλλοτε μέ δόσιν φιλοσοφικού σαρκασμού.
Γνωρίζω τόν πόθον τού ποιητού καί γνωρίζω 

καί τής Σιβύλλης τον πόθον.
- Νά μή άπτεται. τής πραγματικότητας μέ 

τήν έκφρασιν, άλλα μόνον μέ τήν σκέψιν.
Εινε χαρακτηριστικόν αυτό δλων των καθ

αυτό ποιητών.

Μά τΐ νά κάμωμεν πού ή Τέχνη έχει και 
αυτή τάς ιδιοτροπίας της καί διά νά έπιβληθή 

καί νά κατανοηθή τελειότερα άπο τον αναγνώ

στην, πρέπει, επάνω είς τά συννεφοπλεγμένα 

φορέματά της, τά όποια τήν παριστάνουν ώς 
ιπτάμενον όνειρον, νά σύρωμ-εν δυνατές καί ζωη

ρές πινελιές διά νά διακρίνωνται από κάθε μάτι 

αί γραμμαί τού σώματός της J
Αυτές ή πινελιές λείπουν τής Σιβύλλης.

’Ολίγη πείρα και ολίγη μελέτη κλασικών 

ποιημάτων, καί χωρίς νά τό έννοήση ό φιλοσο
φικός χρωστήρ θά τεθή ώς διά μαγείας είς τήν 

παλάμην της.

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

(Κα Πολ. Δημητρακοπούλου).

Ό ΛΟοποεός I. Παπαεωάννον 

πρωταγωνιστής τοϋ «.Πανελληνίου» θεάτρου.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
'Η περικνιιριίς τοϋ Πάπα

Άφηγοϋιται τό έξης χαριέστατον ανέκδοτον διά τόν 
Πάπαν Πϊον Θ'. Μεγάλη κυρία τής γαλλικής αριστο
κρατίας παρουσιάοθη κάποτε εις τόν Πάπαν διά νά τόν 
ευχαριστήσω, διότι τής άπέδωκε τήν υγείαν.

— Κατά ποιον τρόπον ; ήρώτησεν έκπληκτος ό 
Πϊος Θ'. ·

— Ιδού I Κατώρθωσα νά προμηθευθω μίαν μετά- 
χειρισμένην περικνημίδα τής αγιότητός σας, άπήντησεν 
ή κυρία, καί τήν «φόρεσα μίαν φοράν είς τόν πάσχοντα 
πόδα μου καί αμέσως έθεραπεύθην.

— Κυρία, άπεκρίθη ό Πάπας, εΐσθε πολύ τυχηρά. 
Έφορέσατε μίαν φοράν μόνον τήν περικνημίδα μου 
και έθεραπεύθητε καί εγώ ό όποιος κάθε πρωί φορώ 
καί τάς δύο, μόλις κατορθώνω νά στέκω είς τά πόδια 
μου...

■ * ■
— At ίδέατ τον Ζολά.'

Έξεδόθη εσχάτως βιβλίον περιλαμβάνον διάφορα 
ανέκδοτα τοϋ Ζολά, μεταξύ άλλων δέ καί τάς ακολού
θους απαντήσεις, τάς οποίας ό μέγας ουγγραφεύς έ’δωκεν 
εις ερωτήσεις, αΐτινες τφ ύπεβλήθησαν πρδ δεκαπενταε
τίας, δτε ήτο συνήθεια είς τήν Γαλλίαν νά έρωτώνται 
όλοι οί διάσημοι ανδρες περί των συνηθειών τής ζωής 
των καί τών γνωμών, τάς οποίας εΐχον μορφώσει επί 
διαφόρων ζητημάτων.

--- Ή εύχαριστοτέρα μου ένασχόλησις εΐνε ή εργα
σία.

— Ή. μεγαλειτέρα δυστυχία θά ήτο δι’ εμέ τό νά 
μείνω έντή αμφιβολία.

■—Προτιμώ τούς, συγγραφείς εκείνους, οί όποιοι απο
δίδουν σαφώς δ,τι βλέπουν.

—■ Θεωρώ ήρωας έν τή ζωή όλους εκείνους, οί όποιοι 
κερδίζουν τόν άρτον των.

— Μισώ περισσότερον άπό κάθε άλλο τούς προδό- 
τας. , . -3 ; ■ ■

—Ή. καλλίτερα μεταρρύθμισις εΐνε κατ'έμ'ε εκείνη, 
ή όποια θά έκαμνε ευτυχείς τούς ανθρώπους.

— Θά έπεθύμουν. ν’ άπέθνήσκα αίφνίδιον θάνατο?.· 
Ό Ζολά υπήρξε τυχερός ’ ή; τελευταία αυτή επιθυμία 

του έπραγματοποίήθη. , ;
• - ' - ■'

— Ό νπνος τον Σαρδοϋ.

Εΐνε γνωστόν, δτι ό άποθ.ανών Σαρδρύ είργάζετο, 
εσχάτως είς νέον δραμα με ήρωα τόν Μιραμπώ. Και 
είχε τόσον άφόσιωθή είς τήν εργασίαν αυτήν, ώστε δε
καπέντε ημέρας· προ τοϋ θανάτου του έβλεπε διαρκώς 
είς τόν ϋπνον του πρόσωπα καΐ σκηνάς έκ τοϋ έργου. 
Καί έλεγεν είς τούς οικείους του :

— Δεν ξέρω πλέον, αν. δνειρεύωμαι όταν ήμαΓμαζή > 
σας ή όταν ήμαι μαζή των I , \·

■ ν . J^·· ;■■■ ■ '
—Στ·γγραόεϊ'ς ιιέγας ν.απνκίτής.

* Ο Κάρλυλ , ό μέγας, “Αγγλος συγγραφεύς, ήτο συνάμα 
καί μέγας καπνιστής καί δεν έκαμνε αλλό .παρά ν.ά·κα- ' 
πνίζη πίπαν διαρκώς. Είχε πληθώραν άμό πίπας·· τάς 
οποίας έφύλαττεν είς έν κιβώτιού, τό όποιον είχε πάν* 
τότε πρόχειρόν επάνω εις τό γραφεϊόν του.

Οί μανιώδεις καπνιστοί έχουν συνήθως μίαν μόνην 
πίπαν, τήν οποίαν μεταχειρίζονται πάντοτε. Ό Κάρλυλ 
ήλλασσε πίπαν καθ’ έκάστην κάποτε μάλιστα ήλλασσε 
καί δύο φοράς τήν ημέραν. Ό φοβερός όμως αυτός

καπνιστής «φρόντιζε νά μή καπνίζη ποτέ μέσα είς τά 
δωμάτια τής οικίας, διότι τό έθεώρει ανθυγιεινόν. Τό κα
λοκαίρι έκάπνιζε διαρκώς είς τόν κήπον τής οικίας του, 
όπου είχε μεταφέρει καί τό τραπέζι τον 'καί είργάζετΟη 
τόν δέ χειμώνα έκάπνιζε κάτω από τήν θερμάστραν, 
ούτως ώστε ό καπνός νά έζέρχηται διά τοϋ σωλήνός της.

.*
— *Ο ϊτράονς και Λ «ΣαΖώιιη».

Μία έφημερίς τοϋ Βερολίνου άφηγεΐται τό κατωτέρω 
χαριέστατον έπεισόδιον, συμβάν είς τήν δοκιμήν τής «Σα
λώμης» τοϋ Στράοϋς. Τήν ορχήστραν διηύθυνεν ό μαέ
στρος Αέο Μπλέχ, αλλά φαίνεται ότι ε“; τι σημεΐον τής 
έκτελέσεως έπεταχύνοντο μερικοί χρόνοι. Ό Στράους, 
παρακολουθών τήν δοκιμήν, παρετήρησε τούτο μετά λε- 
πτότητος είς τόν Μπλέχ, ό όποιος όμως δεν έλαβε κα
θόλου ύπ* οφει τάς συστάσεις τοϋ μουσουργού.

Τότε ό Στράους θυμώσας τοΰ έφώναξεν αρκετά δν- 
νατά, ώστε νά τόν ακούσουν πάντες οί παριστάμενοι.

—Γιά νά σας είπώ,αγαπητέ συνάδελφε,σείς «μελοποι
ήσατε τήν ο,Σαλώμην» ή εγώ ; Νά ξεύρω τούλάχιστον I

Και ό μαέστρος Μπλέχ άπήντηοε φλεγματικώτατα 
— Γιά όνομα Θεού, σείς τήν «μελοποιήσατε.! 
Ό Στράους έμεινεν άναυδος.

¥
—Τδ (3ιολΐ τοϋ Βάγνερ.

“Οτε ό μέγας μουσουργός Ριχάρδος Βάγνερ διέμενεν 
είσέτι έν Μανδεμβούργ<? ώς διευθυντής τής ορχήστρας 
τον θεάτρου, εύρίσκετο είς δυσχερή οικονομικήν θέσιν 
καί πολλάκις δέν είχε νά πληρώση τό «νοικιού τής πε
νιχρός του κατοικίας. Ό αυστηρός οίκοκύρης διά νά 
είναι έξηοφαλισμένος από παντός απευκταίου, έκράτει 
ώς ένέχυρον τό μόνον πολύτιμον κτήμα; τού Βάγνερ, 
δηλαδή τό βιολίον του, δπερ ήτο πράγματι μεγάλης αξίας. 
Μόνον δέ κατά τινας έοπέράς, όσάκις ό μουσικός ήτο 
προσκεκλημένος είς μεγάλην τινά . συναυλίαν καί εΐχεν 
ανάγκην τού βιολίου του έλάμβανεν αυτό παρά τοϋ οίκο- 
δέσπότου καί μετέβαινεν είς τήν εσπερίδα, άλλ’ υπό αγρυ-· 
πνον έπιτήρησιν ένός ανθρώπου,δστις ουνώδευεν έκάστοτε 
τόν Βάγνερ καί αμέσως μετά τό τέλος τής συναυλίας 

• έλάμβανε παρ’ αυτού τό βιολίον, όπως τό άποδώση είς 
τόν δύσπιστο? οικοδεσπότην !

★

— *Η §αλίτ<ία τοϋ Κόναν-Ντόνλ..

Ό περίφημος Κόναν-Ντόϋλ, ό ιδρυτής τής σχολής 
τής· αστυνομικής μυθιστοριογραφίας κατά τό τελευτάϊον 
ταξεΐδιόν του εις Παρισίους ,ήκουοεν έκπληκτος τόν α
μαξηλάτην, όοτις τόν παρέλαβεν έκ τοϋ σταθμού, νά τόν 
καλή μέ τό όνομά του.

— Ποΰ μέ γνωρίζεις ότι είμαι ό Κόναν-Ντόϋλ ; ή- 
ρώτησεν.

_ _ Έόιάβασα είς τάς έφημερίδας ότι έπρόκειτο νά 
έλθετε έκ Νίκαιας μέσφ Μασσαλίας καί Λυών. Είδα 
ότι τά μαλλιά σας εΐνε κομμένα από κουρέα τής Μασσα
λίας καί τά παπούτσια σας έχουν λάσπη από τούς δρό
μους τής Λυών. Καί σάς άνεγνώρισα.

__ Πώς I Μέ τάς δύο αύτάς ενδείξεις μόνον μέ έ- 
γνώρισες ; ήρώτησεν θαυμάζων ό Κόναν-Ντόϋλ.

'Ο αμαξηλάτης έμειδίαοεν :
—Ή αλήθεια εΐνε, εΐπεν, ότι είδα κάί τό όνομά οας 

επάνω είς τήν βαλίτσαν σας.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

C ΓΡΑΜΜΑΤΑ
’ Έπ’ ευκαιρία τής έκατοστής επετείου άπο τής γεν- 

νήοεως τού Βέρδη θά γίνη ένΜιλάν.ωτφ1913 διεθνής 
έκθεσις τοΰ θεάτρου, Θά διαιρεθή αϋτη είς τέσοαρα 
τμήματα Τδ α' θά περιλάβή τήν κατασκευήν καί δια- 
κόσμηοιν· τών θεάτρων, τήν σκηνοθεσίαν, τά ενδύματα, 
τήν έπΐπλωσιν κλπ. έν. τε τή άρχαιότητι, τφμεσαίωνι 
και τοΐς νεωτέροις χρόνοις. Τδ β' θά παρουσιάση συλ
λογήν των δοκιμίων τής αρχαίας μουσικής γραφής^ μου
σικά όργανα παλαιά και νεώτερα, τάς μεθόδους τής χα- 
ρακτίκής, νών μουσικών σημείων και έν γένει τήν έξέ- 
λιξιν·,τής μουσικής. Τό.γ’ θά άφιερωθή εις παν ο,τι 
ά.φρρή τά συγγραφικά δικαιώματα, τήν νομοθεσίαν τοϋ 
θεάτρου, τάς σχέσεις των ηθοποιών, μεταξύ αλλήλων 
καί, πρός τούς θιααάρχας,τά ζητήματα τής προσλήψεως 
των εις τους θιάσους,τήν διακανόνισα· τών ποσοστών καί 
τής ■ αποχωρήσεις αυτών. Ειδικόν τμήμα θά προσαρτηθή 
εις τά τρία πρώτα τοιαντα,, σκοπούν τήν- διε'υκόλυνσιν 
τήςΐ-, μελέτης, τής άναφερομένης εις τήν εκκλησιαστικήν 
μουσικήν 'και τδ δημώδες ήσμα.:

*
Τδ Μουσεΐον τών μουσικών οργάνων του ‘φδείου τών 

Βρυξελλών απέκτησε σπουδαιοτάτην συλλογήν τρισχι- 
λίων περίπου οργάνων, κατεσκευάσμένων έν ταΐς άρ- 
χοίαις βελγικαΐς έπαρχίαις. Χάρις δέ εις γενναίαν δω
ρεάν τοϋ κ. L. Cavens τδ αυτό Μουσεΐον κατέχει 437 
όργανα διαφόρων εποχών, άναπαριστώντα δλους τούς 
κλάδους τής κατασκευής μουσικών οργάνων, κλειδοκύμ
βαλων καί Ιδίως οργάνων (orgues), εγχόρδου οργανο
ποιίας, τής κατασκευής έμπνευστών οργάνων, τυμπάνων 
καί κωδώνων. Τό πλουσιώτερον τμήμα είνε τής συλλο
γής τών βιολιών, τών βαθυτόνων allo και τών μεγάλων 
βαρβίτων.

♦
Μία μικρά, αλλά χαριτωμένη πόλις, τόϋ Βελγίου 

ή Huy, θ’ απόκτηση προσεχώς τδ «Οίκημα τής Καλλι
τεχνίας» της, τδ όποιον θά έγκαινιασθή τήν προσεχή α- 
νοιξιν κατά τήν ΙΟην επέτειον τής ΐδρύσεως τοΰ καλλι
τεχνικού «Cercle» καί τής ομωνύμου εβδομαδιαίας εφη
μερίδας, ήν εκδίδει ή καλλιτεχνική εταιρεία τής πόλεως.

*
Τδ τμήμα τής Καλλιτεχνίας τού Δήμου τών Βρυξελ

λών άπεφάσισεν όπως έν τφ μέλλοντι έπιφορτιοθή ει
δικός τεχνίτης νά έπιμελήται και νά διατηρή καθαρούς 
τούς ανδριάντας, τά μαρμάρινα και όρειχάλκινα μνημεία, 
τά κοσμοΰντα τάς δημοσίας όδόύς.

* ■ ' /

Είς σκοτεινήν γωνίαν ναού τίνος τού Τολέδου ανε- 
καλΰφθη πίναξ μεγίστης αξίας, αποδιδόμενος, εις τον 
Δομένικον Θεοτοκόπουλον.Ό πίναξ παριοτφ έν φυοικφ 
μεγέθει άνδρα εΰγενή προσευχόμενου πρδ τής Θεοτό
κου,, περιοτοιχιζομένης ύπδ αγγέλων.

*
Τδ αρχαιολογικόν τής Λιέγης Ίνστιτούτον θα διορ- 

γανώοη κατά τδ 1909 έκθεσίν τών έργων τού γλύπτου 
Τωάννου Delcour, περί ου έγράψαμεν είς τδ προηγού- 
μενον ψύλλον.

Τδ άνά πενταετίαν άπονεμόμενον βραβείου τής Γαλ
λικής φιλολογίας άπενεμήθη έφέτος εις τόν κ. Φερδι- 
νάνδον Severin,καθηγητήν τού Πανεπιστημίου τήςΓάν·' 
δής διά την ποιητικήν συλλογήν Γ°υ ; «Ευτυχής μόνω- 
σις».

228

ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Αιτήσει τής έπί τών Μνημείων ’Επιτροπής ή Βελ

γική κυβέρνησις άπεφάσισεν όπως έν τφ μέλλοντι παν 
διάγραμμα διακοσμήσεως καλλιτεχνικής τών έκκλησιών 
ύποβάλληται εις τάςαρμοδίους άρχάς καί έποπτεύη- 
ται Ιδιαιτέρως ή έκτέλεσις υπό τής έπί τών Μνημείων 
'Επιτροπής.

★

Είς πρόσφατον δημοσίαν αώλησιν έν Βερολίνω έπω- 
λήθη πίναξ τού Pay αήλου παριοτών τήν Θεοτόκον μετά 
τού ‘Ιησού παιδιού, άντί 250 χιλ. μάρκων ύπό τίνος 
’Άγγλου. Ό πίνυξ ούτος άνήμεν εις τήν στοάν τρύ καρ
διναλίου Fesch, θείου τοϋ Ναπολέοντος Α! .

*

έζ,'ις τήν έν Βερολίνφ διοργανωθεΐσαν Βελγικήν Καλ
λιτεχνικήν εκθεοιν έπωλήθησαν όί πίνακες ; «Ή είσο
δος εις τδ μεταλλεΐρν» τού Κωνστ. Meunier’ «Διά νά 
οτολίοη τόν ναόν» τού Leon Frederic’ δ «Τάφος τού 
’Ιησού έν Ιερουσαλήμ» τού Gambier’ τά «Λευκά, 
ρόδα» τοΰ Η- Thomas’ τδ «Ρυάκιον» τοΰ R. Wytsman’ 
«Αφιέρωμα εις τόν Βετόβεν» τού V. Rousseau και 
αλλα.

★

Ή έτηοία έκθεσις τών Βέλγων Υδατογραφίαν ήνοι - 
ξε τάς πάλας της έν τφ Νεωτέρφ Μουσείο) τών Βρυ
ξελλών.

Ίτ
Θί κάλλιτάχναι απατεώνες δεν ήρκέσθησαν εις τήν 

αναπαραγωγήν έργων έκλειψάντών ζωγράφων, άλλα 
έπεξέτειναν τήν τέχνην των καί έπί τών έργων .τών ζων- 
των, ώς τούτο έσχάτως συνέβη δι' ένα πίνακα τού 
Claude Monet. Πλούσιος συλλογεύς.εύρίσκετο είς δια
πραγματεύσεις πρός άγοράν έργου τιτλοφορούμενου «La 
rue de I’Abreuvoir, d Montmartre» και φέροντας τήν 
υπογραφήν τοϋ έν λόγφ ζωγράφου. Ό αγοραστής ήθε- 
λησε νά λάβη τήν. γνώμην ειδημόνων φίλων του καί τού 
πραγματογνώμονος Durand-Ruel Ούτος φωτογραφή- 
σας τδ έργον, άπέστειλε τήν φωτογραφίαν είς τόν έν 
Βενετίψ ήδη μένοητα καλλιτέχνην, δστνς: προς μεγάλήω 
έκπληξιν τού αγοραστού έδήλωσεν οτι τδ έργον δέν ήτο 
ίδικόν του, άλλ’ ή υπογραφή του ήτο τελειοτάτη.

Τή ένεργεία τοϋ υπουργού τής Παιδείας έγνώσθη, ότι 
ό πίναξ οΰτος ήγοράσθη τδ, πρώτον εις μίαν δημοπρα
σίαν έν Λονδίνο). 'Ήδη άναζητεΐται δ πρώτος. πωλή- 
σας αυτήν. Καί πολλοί άλλοι πίνακες άκριβώτατα πλη- 
ρωθέντες άπεδείχθησαν -ψευδείς.

♦
Είς τά Αρχεία τοΰ Πανεπιστημίου τής Χρισττάνίας- 

άνευρέθη ύπδ. τού κ. Asbjoern Isaksen μία επιστολή. 
τοΰ ‘Ερρίκου “Ιψεν, δΓ ής δ μέγας δραματικός συγγρα^ 
φεύς έζήτει. να διοριοθή καθηγητής τής Νορβηγικής φι
λολογίας, δι’ ήν θέσιν είχε ψηφισθή μία έπιχορήγησιςι 
Άλλ’ ή ζητηθεΐσα θέσις δέν τφ έδόθη, δ δέ γραμμα- 
τεύς τοϋ Πανεπιστημίου Holft έγραψεν έν τφ περιθο- 
ρίφ τής αίτήσειύς τού "Ιψεν διά μολυβδίδος τά έξής ; 
«'Θί "Ιψεν δεν είναι πτυχιούχος (τδ άληθές είναι δει δ 
"Ιψεν έλαβε, το πτυχίον. του βραδύτερον) εκ περισσού 
δε έχει, βαθμούς άνεπαρκεϊς εις. τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν 
καί είς τήν ’Αριθμητικήν, β

★

‘Η άθηγαϊκή έφημερίς «Monde Iie.llenil]ue» διωρ- 
γάνωσεν εβδομαδιαίας, κατά Δευτέραν, διαλέξεις, αΐτινες 
γίνονται έπί εΐόόδφ μιάς δραχμής έν τή αιθούση 

τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών. Έκ τών διαλέξεων αί μάλλον 
ένδιαφέρουσαι είνε τών κ.κ. Δημητρακοπούλου περί τών 
απροόπτων τοΰ Συβαριτισμού, Σωτηριάδου περί Έρω- 
τοκρίτ.ου, Λάσκαρη περί τών πρώτων έτών τού νεοελ
ληνικού θεάτρου, Κονρτίδου περί τών ήρωίδων τού. 
Σαίκσπηρ, Θεοδωροπούλου περί τής Έλλ. ψυχής έν 
τοΐς δημοτικούς ασμασι, Κακλαμάνου περί Θεοτοκοπού- 
λου, Χρηστομάνου περί τής φιλολογικής έν ‘Ελλάδι ζωής 
καί τοΰ κ. Η. Gregoire περί τοΰ Βυζαντιακού Ελλη
νισμόν έν Μικρή Άσίφ, Αΐ διαλέξεις ήρξαντο τή 22φ 
Δεκεμβρίου καί θά διαρκέσωσιν έπί τρίμηνον.

’Επίσης έντφ φιλολογικφ συλλόγφ «Παρνασσφ» 
έκτδς τών έπιστημονικών διαλέξεων, καθιεροϋνται έφέτος 
φιλολογικαι προεσπερίδες, εις ας θά μετάσχωσιν οί γνω
στότεροι παρ’ ήμΐν λόγιοι. ,

Ή έν ΛΙονάχω ουμπληρονσα τάς καλλιτεχνικός σπου- 
δάς της δεσποινίς Σοφία Λασκαρίδου άφού έμαθήτευσε 
παρά τφ έξόχω τϋπειογράφφ κ. von Hayek, ήδη έρ- 
γάζεται παρά τφ διασήμφ προσωπογράφιρ W. Thor.

* ' ''
Άπεβίωσεν έν Παριοίοις δ διάσημος μουσικός Παύ

λος Ταφανέλ, μοναδικός πλαγιαυλητής εις τον κόσμον 
διά τήν ποιότητα κυρίως τού ήχου καί τής έκφράσεως. 
Ό Ταφανέλ ήτο παγκόσμιος έξοχότης μουσική, Ιδίως 
διά τήν τελειότητα τών πνευστών οργάνων καί τήν 
μεταδοτικότητα τής διδασκαλίας του.. "Ητο καθηγητής 
είς τδ Ώδεΐον τών Παριοίων καί άπό τοΰ 1866 άνήκεν 
εις τήν ορχήστραν τοϋ Μελοδράματος τής ’Εταιρίας τών 
Συγαυλιών,, τής όποιας έγένετο κατόπιν καθηγητής.

Συνέστη έν ΆθήναιςΈταιρείαμέ κεφάλαιον 300,000 
δρ. πρός έκδοσιν έπιστημονικών, φιλολογικών καί καλ
λιτεχνικών συγγραμμάτων. Οί ΐδρυται τής Εταιρείας 
ταύτης είνε περί τούς 20, μεταξύ τών όποιων οί κ. κ. 
Στρέϊτ, Λάμπρος καί Άποστολίδης καθηγηίαί τού Πα
νεπιστημίου, Καμπούρογλους έφορος τής βιβλιοθήκης, 
Ήλιόπουλος καί Νικολάίδης τραπεζϊται, Νεγρεπόντης, 
Α. Ζαιμης καί Μπέκ, οΐτινες καί άποτελούν τδ συμ
βούλων τής νέας ’Εταιρείας,

α
"Ο εκδοτικός οίκος Τρέβες τού Μιλάνου άνέλαβε τήν 

δημοσίευσήν τών άνεκδότων έργων τού Έδμόνδου δέ 
Άμίτοη. Μέχρι τοϋδε έξεδόθησαν δύο τόμοι έκ τών 
όποιων δ εις φέρει τόν τίτλον «Νέαι εικόνες», δ δεύτε
ρος «Νέα διηγήματα καί σχεδιάσματα», προσεχώς δέ 
θέλει έκδοθή καί δ τρίτος καί τελευταίος, οοτις θά φέρη 
τό τίτλον '«Τελευταίοι σελίδες».

' *
Ό κ. Μποκατσιάμπής ήνοιξεν έν τφ ο"κφ αυτού τήν 

έτηοίαν καλλιτεχνικήν "Εκθεοιν τών έργων του. ’0 
συμπαθής καλλιτέχνης έξέθηκε τήν νέαν εργασίαν του, 
άποτελούμένην καί πάλιν κυρίως άπό, έαπνεύσεις τής 
Κίρκύρας. Τήν "Εκθεοιν έπεσκέφθησαν ή πριγκήπισσα 
‘Άλικη καί δ πρίγκηψ Χριστόφορος.

' *
Ή σύγκλητος, τοϋ Έθν. Πανεπιστημίου έξέφραόεν 

εύχήγ υπέρ ΐδρύσεως έν τή φιλολογική σχολή έδρας 
τής Νεωτέρας φιλολογίας, δι' ής θά έπισκοπήται ή 
παγκόσμιος., φιλολογία καί εύρύτερον ή μεσαιωνική καί 
νεωτέρα Ελληνική φιλολογία.

• *
Ύπό τής, «Άτλαντίδος» τής Ν. Ύόρκης έξεδόθη 

νέον έργον τού κ,.Σπ. Παγανέλή, έπιγραφόμενον «Άπό 
τής Άκροπόλεως είς τήν "Άλτιν»,αντάξιον τής κομ- 
ψότητος καί τής άβρότητος τού συμπαθεοτάτου συγγρα
φέως. Είς τάς κομψάς καί καλλιτεχνικός οελίδας του 
έκτυλίσσεται δ αγνότερος καί περιπαθέοτερος ύμνος τής 
ελληνικής δόξης καί τού ελληνικού κάλλους. Άπό τοϋ

Σπ. Παγανέλης

σεπτού βράχου τής Άκροπόλεως δρμηθείς δ εμπνευ
σμένος τοΰ πεζού λόγου Βάρδος, έφερε τά έλαφρά του 
βήματα έπί άλλου ίεροΰ έδάφους ; τής ’Ολυμπίας, έν ή 
άνά παν βήμα συναντή. δ έπισκέπτης καί μίαν αθάνα
τον άνάμνησιν. Είς τδ α’, μέρος δ ποιητικός συγγρα- 
φεύς έξαίρει τάς άκτάς τής Πελοποννήσου, ας παρα
πλέει διά νά μεταβή είς τον τύπον τοϋ προσκυνήματος. 
Είς τδ β’. μέρος περιγράφει θαυμασίως τάς έκ τής 
’Ολυμπίας εντυπώσεις του Νομίζει δ αναγνώστης οτι 
γράφων ό κ. Παγανέλης δέν κρατεί γραφίδα αλλά βάρ- 
βιτον. Μουσική αρμονία ήχων άναδίδεται άπό κάθε 
γραμμήν, ή μεγάλη αρμονία τού οίστρηλάτου αισθήματος 
καί ή αρμονία τής γλώσοης, ήν άψόγως καί μετά καλ
λιτεχνικής δεξιότητας μεταχειρίζεται υπέρ πάντα άλλον 
"Ελληνα συγγραφέα. ’Ακράτητος μέχρι ψυχώοεως πο
λέμιος τοΰ ψυχρού καί έκφυλιστικοϋ νεωτερισμού καί 
πάσης τής γλώσοης καταδολιεύοεως, καί είς τόν νέον 
τόμον του δ συγγραφεύς, δπως πάντοτε, άναδεικνύεται 
υπέροχος μύστης τών ’Ελλ. γραμμάτων. Ή διαύγεια 
τού λυρισμού αμιλλαται ' πρδ τής περιγραφής τήν ευγέ
νειαν καί τής έμπνεύσεως τήν ωραιότητα.

Ό Έρνέστος Τισσώ δημοσιεύει είς τήν «Παρισινήν 
Έπιθεώρησιν» ώραιοτάτην σκιαγραφίαν τής διαπρεπούς 
Ίταλίδος συγγραφέως "Αννας Ζουκκάρι, ή οποία είνε 
γνωστή είς τόν φιλολογικόν κόσμον ύπδ τδ ψευδώνυμον 
Νεέρα.

Τδ φιλολογικόν της στάδισν είνε αρκετά μακρδν, κα
θόσον τδ πρώτον της μυθιστόρημα έδημοοιεύθη κατά 
τδ έτος 1876. Ή "Αννα Ζουκκάρι κατάγεται από τα
πεινήν έργατικήν οικογένειαν, είς τδ σπίτι της δέ όταν 
ήτο μικρά, τήν έβαοάνιζαν ολοι καί Ιδίως δύο γεροντο- 
κόραι θεΐαί της. Είχε μανίαν ν’ άναγινώσκη τάς επι
φυλλίδας τών έφημερίδων, ή μανία της δέ αυτή τήν 
ώθησεν είς τδ ν’ άρχίαη κατόπιν νά γράφη.

Κατ' άρχάς συνειργάζετο είς διάφορα περιοδικά γρά- 
φουοα ουνταγάς μαγειρικής καί χρονικά τής μόδας."Ε
πειτα, ήρχισε νά γράφη καί διηγήματα. Τό καλλίτερον 
έξ όλων τών δημιουργημάτων τής πρώτης της φιλολογι
κής περιόδου είνε τδ μυθιστόρημα τδ όποιον φέρει τον 
τίτλον «Αντίο» καί τδ όποιον έπροξενηρε μέγα σκάν- 
δαλον, δταν τδ πρώτον έδημοοιεύθη.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

«Εινε. αδύνατον .νά φαντασθήτε·*·~διηγεΐτο ή~~Ιταλίς 
συγγραφεύς είς τδν Γάλλον κριτικόν—τάς δυσαρέσκειας 
καί τάς παρεξηγήσεις τών οποίων αίτια υπήρξε τό βι
βλίο# αυτό. ’Έχασα όλους τούς φίλους μου, διότι όλοι 
μέ έθεώρόυν ώς γυναίκα είς άκρον έπίφοβον, Σημειώ
σατε δέ οτι τότε μόλις είχα νυμφευθή».

Κατόπιν όμως τό «*Αντίο» έξιτιμήθη προσηκόντως 
και ή αυστηρότατη (ΓΕφημερίς τών συζητήσεων» ίό έ- 
δημοσίευσεν έν μεταφράσει είς τάς στήλας της.

*
*Η Έλλ. Καλλιτεχνική Εταιρεία προκηρύσσει δια

γωνισμόν σχεδιάσματος διαφημηστικής είκόνος τής προ
σεχούς Καλλ. Έκθέσεως. *Αμοιβή 600 δραχμ. Ή κρί- 
σις γεννήοεται τήν 15 ’Ιανουάριου. Ή αυτή *Εταιρεία 
θά βράβευση διά χιλιοδράχμου βραβείου τό καλλίτερο# 
τών εν τή έφετεινή εκθέσει ύποβληθησομένων έργων.

Κατά τό προ τίνος γετόμενον ταξείδιόν του άνά τήν 
*Ελλάδα ό μέγας δραματικός .συγγραφεύς Χάουπτμαν 
συνέλαβε τήν ύπόθεσιν ενός δράματος τό όποιον ετοι
μάζει καί τό όποιον θά φέρη τόν τίτλον «Τηλέμαχος». 
Θά εινε έμμετρον, ή ύπόθεσίς του δέ θά ανάγεται εις 
τούς *Ομηρικούς χρόνους, ' ί

■'★'■','· j
Ύπό τόν τίτλον Η ζωή μου» έκδίδονται λίαν προ 

σιχώς τά απομνημονεύματα τού άειμνήσιοκ Δ. Βικέλα, 
Προέδρου τού Συλλόγου τών ’Ωφελίμων Βιβλίων. ‘Η 
έκδοσις θά γίνη δαπάναις τού Συλλόγου καλλιτεχνικό) ■ 
τάτη, περιλαμβάνει δέ καί πολλά ιστορικά ζητήματα 
ενδιαφέροντα. ■ '

★
Elf την Σουηδίαν δαιρτάο'ϋη μεία μεγίστου εν&όν· 

αιαομοϋ ή πεντηχονταετηρΐς της κυρίας Σέλμας Λαγκερ- 
τής λογιωτέρας γυν.αικος τής Σουηδίας καί ΐδως 

των, ανμ τον’ κόσμον κύριων. Είς τήν Σουηδίαν Ιάτρευε-, βά&ός τόν Παρθενώνα μέσα-
ται χυριολεκτικώς ή κυρία Λαγκερλόφ καί τά ηθικά ή' 
πατριωτικά μυθιστορήματα' της τά όποια θαυμάζονται 
διά τήν, χάριν καί τήν αβρότητα τού ύφους, είιε ώσεί ' 
τό εύαγγέλιον τών Σουηδών. ■) '

* ‘ . Λ : '■
Κατά εντελώς· πρωτοφανή τρόπον έώρτασε τδ ίωβι- 

λαΐόν του ό διάσημος > βιολοντΰελιστής Αύγουστος Βαν. 
Μπιένε.Έπί τή- συμπληρώσει τεσσαρακονταετίας έν τη. 
τέχνη του ρ.μεγάς ούτος καλλιτέχνης αντί νά παραθέση 
γεύματα καί συμπόσια, έπήρε\ τό οργανόν τόν καί από 
τής πρωίας μέχρι τής εσπέρας 'ε^αιζεν εις ένα δρόμον 
τής άριστοκρατικωτέρας συνοικίας τού Λονδίνου, όπως 
οι πλανόδιοι μουσικοί. ' ?

Οί θαυμαστοί του., καί οί\ διαβατοί οι όποιοι κατε- 
θέλγοντο άπό τήν,'λεπ τότάτην1 τέχνην του, έρριπτον κάτι 
εις τό καπέλλο του ' τό όποιον είχε θέσει > ανεστραμμένο# 
προ αυτού έπί τού εδάφους. Καί όυνελέγη ποσόν αρκετά 
γενναίον τό όποιον έδόθη είς τό ταμείον εύπόιιας τής 
Μούζικ Χάλ. '

Λέγεται οτι ό Βασιλεύς τού Βελγίου Λεοπόλδος σκέτ 
πτεται νά έκποιήση τήν περίφημον συλλογήν τόν εικό
νων καί ζωγραφικών πινάκων μεταξύ τών όποιων υπάρ
χει κάί έν έργον τού Ροϊμπενς, διά τό όποιον πρό 
πέντε ετών ό Βασιλεύς έπλήρωοέ 206,000 φράγκα.

*Η αξία τής όλης συλλογής υπολογίζεται είς 40 ε
κατομμύρια φρ.
' ’ < "■ *

‘Ο βαρώνός Γκέβαρτ, ό γνωστότατος διευθυντής τού 
’Ρδείου τών Βρυξελών, απίθανε,

★ ■ ■
‘Ο έν Αίγύπτφ ομογενής *κ, Γλυμενόπουλος ανήγγει

λε# είς τήν (.(.‘Εταιρίαν τών ‘Ελλήνων θεατρικών συγ
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γραφέων» οτι διαθέτει 4,600 δρ. ινα χρησιμεύσουν ώξ 
βραβεΐον είς τό θεατρικόν . έργον (δράμα ή κωμωδίαν) 
τό όποιον ήθελε κρίνη ώς καλλίτερο# —' μετά προκρι
ματικόν έλεγχον έκ μέρους τής εταιρείας τών ουγγρα· 
φέων — όμάς έπϊλέκτων θεατών, κατά τήν άπο σκηνής 
δοκιμαστικήν παράστασίν του. Σκοπός τού βραβείου δέι> 
εινε νά ενίσχυση τήν.παραγωγήν, αλλά νά καθορίση τήν 
επιτυχίαν τον όντως .επιτυχέστερου έργου ';

* ■'
> Εύφήμως άναφέρεται τό μουσικόν τάλαντο# τού έν 

Μιλάνφ σπουδάζοντας όξυφώνού κ. Δ. Γώγου έκ Κάλ- 
λιπόλεως, μαθητου προσφιλούς τού κ, Σαμάρα. Ψάλλει 
μέ πολλήν τέχνην, εσχάτως δέ άνήλθεν είς τήν σκηνήν 
τού θεάτρου Βέρδη παίξας εις τόν «Φάουστ» καί αΡι- 
γρλέττον». Προσεχώς αφικνεΤται είς ’Αθήνας.

'Έ . . . . ■ ·. ■
‘Ο ευρωπαϊκής φήμης εκδοτικός έν ’Άϊδελβέργη οί

κος Βίντερ έδήλωσεν ότι αναλαμβάνει δι’ ιδίων εξόδων 
τήν έκδοσιν τού μεγάλου ‘Ιστορικού Λεξικού τής Έλλ. 
γλώσσης.

★

Άπέθανεν έν τή έπαύλει του πλησίον τής Γρενόβλης 
ό ζωγράφος Έρνέστος Hebert, , έν ηλικία 92 έτών, έκ 
πνευμονίας·, ύφ* ής προσεβλήθη έργαζόμενος έν τφ 
ύπάίθρφ -είς σχεδιογραφήματα. ‘Ο Hebert παρά τήν 
προβέβηκνϊαν ηλικίαν του, εΐργάζετο μετά - νεανικού ζή
λου. Είς τό έφετεινόν Salon τών Παρισίων είχεν έκ
θεση δύο προσωπογραφίας, πόλύ έκτιμηθείσας.

Ο κ.Θ.Θωμόπουλος ετοιμάζει ενα πολύ δυνατόν έρ- 
‘Ο πίναξ παριστή, εις τό 
σέ φλογισμένην δύσιν. Πρδς

τά έξω είς τήν γωνίαν φαίνεται ένα μαύρο κορμί γυρ- 
μένο σέ πένθιμη# σκέφιν. Βαθειά νύξ βασιλεύει είς όλον 
τόν πίνακα. '■ :

*
Σννέοτη «Λαογραφική Εταιρεία» προς επιστημονι

κήν μελέτην Τόύ' σημερινού' βίου'κάί τών ποικίλων λο
γοτεχνικών αυτού εκδηλώσεων. Σκοπός τής ‘Εταιρείας 
εινε ή σύντήρησις τών πατρίων και ή αποβολή τών 
ξενικών ηθών 9ΐάί έθίμων, ά~ινα έσφαλμένως θεωρούν
ται Λις 9Ελληνικά. ‘H πρωτοβουλία τής ίδρύσεως οφεί
λεται είς Τόύς <κ.κ. Καμπούρογλον, Πολίτην, Βλαχο- 
γιάννην καί άλλους.

Άπέθανεν εν Αθήναις δ * φιλάρχαιος 9Αλέξανδρος 
Καράλης^ δημοσιεύσας πρωτοτύπους, εργασίας καί μετα
φράσεις. Μετέφρασε τήν ^‘Ελλ. Μυθολογίαν» τού Δε- 
σάρμ, τάς «.’Ανασκαφάς έν *Ελλάδι» τοΰ Δήλ, τήν %.9Α
γωγήν τών Αθηναίων» τού Ζιράρ, τήν βιοτεχνίαν έν 
τή άρχαίμ ‘Ελλάδι τού Giraud, τήν ιστορίαν τών γρα
πτών αγγείων καί δακτυλιόλιθων τού Westropp κ.λ.π. 
άφήκε δέ ετοίμους προς έκδοσιν τόύ Lechat τόν Φει
δίαν καί τήν πλαστικήν τού Ε'. αίώνος, τού Chain pfleu- 
rie τάς αρχαίας σκωπτικάς εικόνας., καί τούς *Αγώνας 
και έορτάς τών Αρχαίων ‘Ελλήνων τού Baremberg 
καί Saglio. Πρωτοτύπως έγραφε περί ‘Ολυμπιακών 
αγώνων, περί αρχαίων Βιβλιοθηκών, περί Πομπηίας^ 
περί αρχαίων γεωγράφων, περί Χίου καί Χίων, καί 
είργάζετο είς μελέτην περί τών περιηγητών τής ‘Ελλά
δος άπό Κυριάκού τού έξ 9Αγκώνος μέχρι τέλους τής 
Έπαναοτάσεως.

Τ- :

γον, <ιΤο ’Αρχαΐον Πνεΰμα.
?-

tj Ρωα&ία καϊ ’Αγγλία έϊτανηγύριόαγ τΑγ όγδοη- 
J~1 κοντωτηρίδα τον Μεγάλου Γίροντος, τον 
4εγάλου Χρχάτχανοϋ καί, μεγάλου Άλτρ&υΐάτρϋ 
Λέρ^τος Τρλάτόη.

Ό Τολΰτόη είνε ό Διδάσκαλος της Κοινωνία 
κης Ίάοπεδώσεως. Συ^έγραψε τόν «Πόλεμον και 
Είμήνην»,τΐιν «"Ανναν Καρενίν»,την «Γιαάνάγια 
Πολιάν&»*ι τό «Κράτος τοϋ Ζόφου», τήν «Άνά- 
σταόιν». ®νε ό Λαϊκός Τσάρος τής Ρωάΰίας. Ό 
κήρυ^ τον Ευαγγελίου τής παγκοσμίου’Αγάπης, 
^αΐ δέγ διδάσκει ytfvov διά τον λόγον, άλλά καϊ 

διά τον'παραδείγματος* έχάριόεν δλην του τήν 
περιουσίαν είς τοάς χωρικούς. «Έμορφώβιφεν, 
γράφει,ζωήν έναντίαν πρδς τήν φύσιν τοϋ Ανθρώ
που. Αί μεγαλείτεραι δυστυχίαι προέρχονται έκ 
τής όκνηρίας». ’Ιδού τό άπάύγαόμά τής διδα
σκαλίας του-

*0 Τολότόη'’ζμ έίς τήν έπάνλίν του έγ μέόφ 
τής πατριαρχικής οικογένειας του. ’Έχει ήδη 
■έτριμον^νέον έργον,τόν «ΪΙατέρα Σέργιον», <&αερ 
.δμως δέν θέλει γά έκδοθμ πρό &άϊ θάνατον τόν.
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ι άπό ετών πολύμοχθοι περί 
τό Βυζάντιου έρευναν διδασκά
λων επιφανών, οί όποιοι άνέ- 
λαβονν’ άνασύρωσιν άπό τά 
σκότη τών αιώνων έν ολφ τφ 
μεγαλείφ αυτού τόν Μεσαιω
νικόν Ελληνικόν κόσμον,άπο- 
λήγουσι κατά τα τελευταία 
ταΰτα .έτη είς μίαν «ξαίρετον 

άνθησιν τών; βυζαντινών σπουδών.
Άπό παντοίας άπόψεως καί ύπό πάσαν μορφήν 

έξερευναται καν ανασκαλεύεται δ πολύπλοκος Βυ
ζαντινός κόσμος καί. αρχίζει νά διαλύεται τό μυ
στήριον, τό όποιον έπί αιώνας έπεσκότισε τήν μυ
στικοπαθή Βυζαντινήν ψυχήν. Καί μέ, τήν διάλυσιν 
τών νεφών, διαλύεται καί ή ομίχλη, μ| τήν όποιαν 
περιεκάλυψε' τόν κόσμον εκείνον άμάθεια επιστημο
νική καί εμπάθεια καλογηρική, και ήδη, ώς άλλος 
Γλαύκος άπολουόμενον τό Βυζάντιον', είς τήν θά
λασσαν τής άπαθούς επιστήμης,· άνάδύεται "νύμφη' 
περικαλλής, ζωήν καί δύναμιν καί δρόσον,; πολιτι
σμού περί αυτό είς τόν βάρβαρον κόσμον τής Δύ- 
σεως έξαποστέλλον. ' ,

Εις την άποκάθαρσιν ταύτην του Βοζάντινο^'^όμήσεων.
.................................. ■ · · ■ Μετ-^Λκόσμου άπό τών ρύπων, τούς οποίους άμάθεια κ’αί 

εμπάθεια αιώνων ειχον έγκολάψει, πρωτοστατούσιν 
σήμερον—μετά τόν Ζαμπέλιον καί τόν ΙΙαπαρρη.ϊ.... 
γόπουλον—άμιλλώμενοι ξένοι καί ήμέτεροι βυζαν- 
τιολόγοι, άναδεικνύοντες εαυτούς κήρυκ'ας διαπρυ
σίους τής μεγάλης: ιστορικής άποστολήί τού Ελ
ληνισμού, άποστόλους μεγαλοφώνους τής μεγάλης 
Ελληνικής' ιδέας. ,,λ-

Ό πατριάρχης, των Γάλλων Βυζαντινολόγων ό 
Γουσταύος Σλουμβέρζέ, έίς'τήν μεγαλοπρεπή «Β υ
ζαντινήν ’Εποποιίαν» μας άνοίγει ύπέ- 
ροχον σκηνήν τών γιγαντομαχιών, τής δυνάμεως, 
τού πλούτου καί τού· μεγαλείου τοΰ,._.Βυζαντινού 
κόσμου. Ό Κάρολος Diehl-μας περιγράφει τάς βυ
ζαντινός πόλεις?,τής τέχ νης καί τάς Β υ ζ α ν τ ι.ν ά ς 
μ ο ρ φ ά ς τής αυλής τής Κ^σταντινουπόλεως. Ό 
αυστριακός Σ τ ρ υ γ ό φ σ κ η ς εξυψώνει,, τήν - τέ- - 
χνην τών μεσαιωνικών πατέρων μας είς περιωπήν 
τέχνης δημιουργικής, ή όποια διαιώνισε τά στοι- . 
χεϊα τής άρχαίας καί παρεσκεύασ- τήν νεωτέραν. 
Ό Γερμανός Κρουμβάχερ γίνεται δημιουργός τής 
φιλολογικής έρεύνης καί διαδίδει τήν τιμήν καί 
τήν άγάπην πρός τά Μεσαιωνικά Ελληνικά γράμ
ματα. ■■

Καί διά νά έλθω είς τούς ήμετέρους,παραλείπων 
έσμόν ολόκληρον ξένων νεαρωτέρων βυζαντινολό- 
γων, ευρίσκω φωτεινότατα καλλιεργούμενον τόν 
Βυζαντινόν' αγρόν τών κειμένων καί τής γλώσσης. 
.Μετά,τάς άξίας έκτιμήσεως-διά τήν επιμέλειαν, 
άλλ’ άτελεΐς εκδόσεις τού Σάθα καί τού Legrand 
ό Σ. Λάμπρος καί ό Ν. Πολίτης παρέ- 

■ χουσιν είς τήν επιστήμην συλλογάς καί κείμενα 
πολύτιμα, μέ ζηλευτήν επιστημονικήν τελειότητα 

έκδιδόμενα, τής μεσαιωνικής ήμών γλώσσης, ό δέ 
Γ. Χατζιδάκις, φέρει τήν τάξιν καί τό φώς 
τής άληθείας καί τής επιστήμης είς τό πρότερον 
γλωσσικόν χάος τής μεσαιωνικής 'Ελληνικής 
γλώσσης.

’Από δύο ήδη ετών ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
έκτελεΐ εργασίας συντηρήσεως καί άταστηλώσεως 
των μεσαιωνικών ημών μνημείων. ’Ήδη δέ καί ή 
Πολιτεία διά τού κύρους αυτής περιβάλλουσα τήν 
μ-έριμναν τών έπί τόσον ήδη χρόνον παρημελημέ- 
νων τούτών μνημείων, κάμνει έι βήμα επίσημον 
πρός τόν κόσμον τού «Βυζαντίου.

Μέ χαράν μανθάνουσιν οι ξένοι Βυζαντινολόγοι 
ότι «έπί τέλους τιμώμεν καί μελετώμεν καί συν- 
τηρούμεν τά μεσαιωνικά μας μνημεία».

’Αλλά καί ό ευρύτερος κύκλος τών παρ’ ήμϊν 
λογίων καί τό πολύ κοινόν ήρχισε νά ένδιαφέρεται 
διά τό πολύτιμον καί. τόσον άγνωστον έως τώρα 
Βυζάντιον. ’Αρκεί νά είπω ότι ή Βυζαντινή δια
κόσμησες, αρχίζει νά τρέφη τήν σημερινήν 'Ελλη
νικήν, ώς έπεχείρησεν ή Βασιλική Σχολή χειροτε
χνημάτων .διασπείρουσα.·;είς τάς άγοράς τής Ευρώ
πης τήν άτελείωτον πόίκιλίαν βυζαντινών διάκο

ΜετΛά^^^ξ παρακολουθοΰσι πάντες, καί οί 
μή είδίκωτερόν καταγινόμΜοι, τό είς τό φώς κατά 
μικρόν άναδυόμενον Βυζάντιον, καί παν ό,τ: αφόρα 
τήν τόν' πολιτισμόν του προσελκύει
ζωηρόν τό ενδιαφέρον, τήν φιλομαθή περιέργειαν 
τών πολλών καί. τήν φιλότιμον άμιλλαν τών 
λογιωτέρων πρός διάδοσιν' τών γνώσεων αυτών 
περί τού Βυζαντινοί^. κόσμου.

Ό κόσμος τού-Βυζαντίό'υ, ©" μυστικοπαθής εκεί
νος κόσμος, άλλα καί πλήρης μεγαλείου, ό πλή
ρης .μορφών ^μεγάλων καί παραδόξων καλογήρων, 
λογίων, στρατιωτών, ό πλήρης σκηνών του κοι
νωνικού καί πολίτικου - βίου ^μεγαλοπρεπών, ό 
κόσμος εκείνος ό μ,έγ.ας είς τούς αγώνας τοϋ βίου 
καί μέγας είς τούς άγώγ^;.το.ϋ’ πολέμου, ό λεπτός 
εις βίον κοινωνικόν καί αστικόν, καθίσταται όση- 
μέραι. ανοικτότερος εις πάντας. καί»ρσφ διαλύονται 
τά νέφη τής άγνοιας, τά όποια τον έσκέπαζον,τόσω 
μεγαλοπρεπέστερος άναπηδα προ ημών.

. Είς όλα τά στάδια του πνευματικού καί κοινω
νικού βίου δ κόσμος εκείνος ύπήρξεν ύπέροχος, άφ’ 
ενός μέν θεματοφύλαξ πιστός’τής αρχαίας παραδό- 
σεως, άφ’ ετέρου' συνεχιστής εκείνης >καί συμπλή
ρωσής διδάσκαλος τού μεσαιωνικού κόσμου γένό- 
μενος,. καί προαγαγών ή προπαρασκευάσ&ς τόν πο
λιτισμόν τής άήμέρον.'

Τοιοΰτον, μας άποδεικνύουσιν αί χεώτεραι έρευναέ 
τόν μεσαιωνικόν 'Ελληνικόν κόσμον.

Είς τήν τέχνην, τούς μακρούς αιώνας, κατά 
τούς όποιους αί μεγάλαι πόλεις τής Ευρώπης ήσαν 
χωρία μικρά καί άσημα, έξέπε’μπε ·τό Βυζάντιον
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άκτΐνας φωτός καί λαμπρότητος. Τά κομψοτεχνή
ματα καί τά υφάσματα τά έζωγραφημένα τού Βυ
ζαντίου έστόλιζον τά παλάτια τών μεσαιωνικών 
αύτοκρατόρων τής Γερμανίας και τά καράβια τά 
Βυζαντινά ήρχοντο είς τήν Τολώσαν φορτωμένα 
άπό τά ποικίλα έργα τέχνης καί εμπορεύματα τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Καί μαζή μέ αύτά είσήγον 
είς τήν ΙΙροβιγκίαν καί τάς νοτίους έν γένει χώρας 
τής Γαλλίας καί τής' ’Ιταλίας τάς παραδόσεις τάς 
'Ελληνικός, αί όποΐαι συχ,νάκις έθρεψαν τά ήρωϊκά 
έπη καί τά μυθιστορήματα τού Γαλλικού ίπποτι- 
κού μεσαιώνος.

Ή Ρώμη, βάρβαρος καί άπολίτιστος κατά τάς 
άρχάς τού μεσαιώνος, έξημερώθη τόν Ζ’ καί Η' 
αιώνα άπό τούς Βασιλειανούς Έλληνας μοναχούς, 
οί όποιοι μετά τών εμπόρων 'Ελλήνων ακαταπαύτ 
στως ταξειδευόντων δέν έπαυσαν έκτοτε νά δια- 
τηρώσι ζωντανήν τήν Ελληνικήν παιδείαν καί τήν 
παράδοσιν τού Ελληνικού πολιτισμού είς τήν Ιτα
λίαν, πρώτοι αυτοί απώτατοι- διδάσκαλοι.·.-τής με-, 
γάλης Αναγεννήσεως.

Οί σλαβικοί λαοί, τό μέγα τούτο τόσον. σήμερον 
σημαίνον τμήμα τής άνθρωπότητος, ύπό τών Βυ
ζαντινών έξήχθησαν έκ τού σκότους τής βαρβαρό
τατος καί άπετίναξαν τάς δοράς τών ζώων, τάς 
όποιας ειχον ώς ενδύματα καί αντικατέστησαν τάς. 
έπί πασσάλων καλύβας καί τάς ξυλίνας; οικήσεις 
των μέ ναούς καί μέ κτίρια τέχνης βυζαντινής.

’Αξίζει ενταύθα νά μνημονεύσω ποιαν φρικτήν 
έντύπωσιν έκαμεν είς ενα Βυζαντινόν ιεράρχην ή 
διαμονή του είς τήν Βουλγαρίαν. Ό Θεοφύλακτος 
απεστάλη είς τα τέλη τού ΙΑ’ αίώνος, έπί τών Κο- 
μνηνών ώς αρχιεπίσκοπος τής Βουλγαρίας είς 
τήν ’Αχρίδα. Συνηθισμένος ό ιεράρχης ούτος είς 
τάς πνευματικός άπολαύσεις τής ρητορείας καί 
τής λογοτεχνίας, είς τόν άβρόν καθόλου πνευμα
τικόν καί κοινωνικόν έκεϊνον βίον,—οδύρεται είς 
τας επιστολάς, 'τάς όποιας έγραφεν εις τούς-έν 
Κωνσταντινουπόλει. φίλους του, διά τήν σκληρόν 
του τύχην νά ζή μεταξύ τών Βουλγάρων. «Δέν 
έπρόφθασα, λέγει, νά είσέλθω είς τήν ’Αχρίδα, καί 
ό δύσερως έπόθησα τήν ,πόλιν, ή οποία έχει.υμάς. 
Διότι άπό μακράν μέ προσέβαλε μία άποφορά θανάσι
μος,οποίαν άκριβώς άποπνέει ή χώρα τού Χάρωνος».

Μέ άετόν προσομοιάζει τόν εαυτόν του, μέ άε- 
τόν τού Διάς, ό όποϊ.ος ήναγκάσθη νά καταβή είς 
τήν ίλύν,νά ρυπανθή καί τήν [λετά βατράχων ζωήν 
νά συμμερισθή, μάτην ποθών νά διάγη τήν ζωήν 
τών μ α κ α ρ ί ω ν φίλων του καί να . «έκσπασθή 
τού πηλού καί τού τέλματος».

Έν μέσοις Βουλγάρρις έβαρβαρώθη, λέγει καί 
αύτό'ς, έπιεν άπό τόν κρατήρα τής άγροικίας'καί 
άπό άμουσίαν έμεθυσθη. Ή λογοτεχνική του κομ- 
ψοπρέπεια καί ή καθαρεύουσα ·γλώσσα του 
δ-ιν,ώς προσεβάλλετο από τά' κακόηχα ' ονόματα 
τών Βουλγαρικών πόλεων, καί ή ρητορική του 
καλλιέπεια έταπεινοΰτο έμπροσθεν τών Βουλγάρων 
εκείνων, «οί όποιοι τήν ήκουον ώς οί όνοι άκουουσι 
τής λύρας τήν αρμονίαν».

Καί ηθικώς καί σωματικώς ΰπέφερεν ό άνθρω
πος αύτός -τής Βυζαντινής αυλής νά ζή ■' μεταξύ 
τών Βουλγάρων «μεστών πηλού καί δυσωδίας», 
οί όποιοι όμιλοΰσι γλώσσαν «δύσηχον καί άναρμό- 
νιον»,- κάί ό χαρακτήρ τφν οποίων εινε «τελμα
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τώδους ψυχής επάξιος» Γνήσιος, λέγει, Κων- 
σταντινουπολίτης. αυτός, πηγφίέι εις τήν Βουλγα
ρίαν, ξένος έν μέσφ άνθρώπων, τών οποίων «ή φύ- 
σις είνε τιθηνός ■ πάσης κακίας»!, είς μ.ιαν «λίμνην 
κακών». Σαπρίας καί αυτός άπόζει, ώς καί εκείνοι 
άπόζουσιν;οσμής κακής δερμάτων ζώων. Έν μέσφ 
τών Βουλγάρων έβαρβαρώθη και ήνδραποδίσθη καί 
αύτός^ ονειρον,φλέγει, κακόν τού ήτο ή διαμονή 
του μεταξύ αυτών, καί παρακαλεΐ τούς φίλους του 
νά τού γράφουν συχνά «νά τόν έπαναφέρωσιν είς 
τά οικεία, τουλάχιστον διά τής άναμνήσεώς».

Διά τής άναμνήσεως καί ’ημείς δυνάμεθα νά άνα- 
πλάσώμ-ν τόν λεπτεπίλεπτου* πολιτισμόν καί τήν 
άβράν έκείνην κοινωνίαν . τού Βυζαντίου, τήν ο
ποίαν μέ τόσον πόνον καί μέ τόσην άγάπην έπόθει 
ό ιεράρχης εκείνος, ώστε «κακόν δνειρον» νά νο- 
μίζητήν άπ’ αυτή; άπομάκρυνσίν του.

Άπό τής Μόσχας μέχρι τής Άλάμβρας, άπό 
τής ’Ιρλανδίας, όπου έφθασεν ή Βυζαντινή ζω
γραφική, ώ; μας δεικνύουν αί ί σ τ ο ρ ί α ι χειρο
γράφων ’Ιρλανδικών, καί τής Νορβηγίας, όπου σώ
ζονται ναΐσκοι βυζαντινοί, κτισθέντες ύπό τών έπι- 
στρεφόντων Βαριάγγων, μέχρι τών χωρών τού Νεί
λου, μέχρι τής Βαγδάτης—πανταχού θά εόρη τις 
ίχνη τού πνεύματος καί τής τέχνης τών μεσαιωνι
κών ήμών πατέρων.

Τήν μεγάλην ’Α ναγέννησιν δέν παρασκεύα
σαν ή δέν ένίσχυσαν μόνον οί είς τήν. Δύσιν κατά 
τήν εποχήν τών’εικονοκλαστών καί κατόπιν κατα- 
φυγόντες Έλληνες λόγιοι’ άλλά καί ή Βυζαντινή 
τέχνη καί οί Βυζαντινοί καλλιτέχναι καί είς τήν 
προγενεστέραν περίοδον άήήρξαν οι πρώτοι διδά
σκαλοι τής ’Ιταλικής ’ τέχνης. Ό Μεσαιωνικός 
Ελληνικός κόσμος τάς τελευταίας ήμέρας τού 
βίου του έλαμπρύνθη μέ -μίαν άναγέννησιν, ζωής 
καί αίγλης μεστήν, είς τήν Νίκαιαν, είς τήν Τρα- 
πεζούντα, τήν Άρταν, μάλιστα' δέ είς τά βουνά 
τού Ταΰγετου και τού' Πάρνωνός, έκεϊ όπου οί με
γιστάνες τού Βυζαντίου ήλθον ν’ άναπνεύσουν τόν 
έλεύθερον άέρα τής ζωής τής φόσεως.

Είς τά σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά οΰδείς λαός τού ' Με
σαίωνας, ολίγοι τών ήμετέρων χρόνων, τόσον πλου - 
σίαν ειχον τήν διοργάνωσιν, τόσον εύκολον τήν κι- 
νητοποίησιν, τόσον σοφάς τάς μεθόδους τής άμύ- 
νης καί τής έπιθέσεως. Τά Βυζαντινά κάστρα τή; 
Συρίας είδον οί Φράγκοι κατά τάς σταυροφορίας 
των καί ταύτα υπήρξαν τό υπόδειγμα τής στρα
τιωτικής άρχιτεκτονιήής των, καί ταΰτα παρήγα- 
γον τά ώραϊα μεσαιωνικά κάστρα τής Δύσεως, τά 
όποια θαυμάζομ,εν άνύποπτοι, ότι έκ · τής χώρας 
ήμών πρόήλθον.

: Είς τά γράμματα έπί αιώνας ή βάρβα
ρός Δύσις, τήν όποιαν έκάλυπτε σκότος άμαθείας, 
έάν έφωτίζετο καμμίαν φοράν, παρά τών Ελλήνων 
μοναχών καί τών Ελλήνων εμπόρων έφωτίζετο.

Άνά τήν Δύσιν . δέν διεδίδοντο μόνον ψιχία τής 
μεγάλης λογοτεχνικής κληρονομιάς τών άρχαίων 
Ελλήνων, αλλά καί όταν ή’Μεσαιωνική 'Ελλάς, 
άφυπνισθεΐσα είς τόν βίον τής ελευθερίας, καί · τής 
φύσεως, ώμίλησε τήν γλώσσαν τής ζωής καί προ- 
σεπάθησε νά τήν γράψη, καί έγραψε τά χαρίέστατα 
πολλάκις έπύλλια τάμεσαιωνικά,καί πάλιν ώς νεω- 
τέρα Ελλάς,έδίδαξε καί έθελξε τούς ξένους λαούς.

ΑΔ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
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' σταλή υπό τής Βασιλίσίης Όλγας εις Ρώμην πρδς 
, τελειοποίηδιν ώς υπότροφος έπί τριετίαν.

Έμαθήτέυσεν έπί έξ. μήνας είς τήν έν Ρώμη 
Γαλλικήν’Ακαδημίαν, ειτα δέ ειργάσθη άπδ τοΰ 
1866 —1870 έν -τή σχόλη τοΰ 'Αγ. Άόυκα ύπδ 

. τδν Ν'ιακαρινην,. βραβευθείς έπανειλημμενως. Λη- 

.ξάσής τής. υποτροφίας διέμεινεν-έπί τέσσαρα ακόμη 
έτη έν Ρώμη,ζών διά τών έργων αύτοΰ,τή συστάσει 
δέ τοΰ Νιακαρίνη προσελήφθή υπό τοΰ-πρίγκηπος 
Τορλό.νια εις τδ ομώνυμον μουσεΐον από τοΰ 1870 
-1873.

Τφ 1873 έπανήλθεν είς.’Αθήνας, ινα άγαλάβη 
τήν κατασκευήν τοΰ άνδριάντος Κοραή. Ό Κόσσος 
είχϊν.άποθάνει :κΔί δ Βροΰτος έκριθη ώφ δ ϊκάνώ- 

/τερος νά τδν-άντικαταστήση. Τώ 4882 διωρίσθη 
“ /. π'"'—

. .Δρό,σ,ήν;"Εκτοτέ/μ·έχρι.τ·ο.ΰ. .παρελθόντος έτους, δτε 

Τ': ΛΑΗΝΙΟΎ -έν· τη ηρεμία του 
.· ηΐχογενέια,κοΐί περιβάλλοντος 

• άπέθανεν δ.· συμπαθέστερος 
■'Ελλη ν καλλ ιτέχν-ης,: δ :Γ | ώ ρ- 

. .. γιος Βρούτος. Τδ τελευταίου 
- , του έργΟν, ή «Γαλήνη» — ή 

καλλιτεχνική. τ.Ου διαθήκη — 
.,· / συμβολίζει θαυμασίώς βλην 

του τήν ζωήν. ··.■ · ' .' ■ ■
Ό /Βρούτος έγεννήθη, έν-’Αθήναις τη; 23 'Ιου

νίου 1843. Δεκαέξαετής είσήλθτν ώς μαθητευόμε- 
νος ίις τδ γλυπτικόν-, έργαστήριον;· τοΰ.· Ίωάννου 
Κόσρου,έκ του όποιου'εξήλθίν άρτιος ;w^.®v καλ
λιτέχνης /μετά επταετή σειούδήν·, Τόσφ.δ.’ έπιτυ- .καθηγητής; έ.ν ^τώ Πολυτεχνείφ, διαδεχθείς τδν 
χώς.ήσκήθη, ώσ,τε-μία·/μικρά προτομή τοΰ Β®.^- 
λέωςΓεφργίου, ήν έφιλοτέχνησεν, ήρκεσεν ί'να άπ?- ένεκα λόγων υγείας άπεχώρησεν,έδίδα^ε/μετ’ άπ&·

ραμειώτου ζήλου, δλοι δέ Οι Λέώτερδί γλύπται ύέ 
πήρξαν μαθηταί του, είς αυτόν όφείλοντες τάς βά
σεις τής καλλιτεχνικής των μορφώσεως.

Ή καλλιτεχνική'εργασία τοΰ Γεωργίου· Βρούτου 
ύπήρξεν ειλικρινής.

Τδ πρώτον έργον τόυ, δπέρ σπουδάζφν έτι ί- 
ποίησέν, υπήρξε τδ «Πνεΰμά τοΰ'Κοπερνίκου»,τδ 
στήθέν κατόπιν έντή έπαύλεί Θών.Έν Ρώμη τήν 
εποχήν έκείνην ήτο συρμός νά συμβολίζουν έν τή 
γλυπτική τά πνεύματα τών διασήμων άνδρών. Ό 
Βροΰτος δέν ύστέρησεν εις τήν μονομανίαν εκείνην 
καί έκαλλιτέχνησεν ανεστραμμένοι τδ σώμα τοΰ 
Κοπερνίκόυ έπί τής γηίνης σφαίρας. Τδ έργον ήτο 
τολμηρότατον, έπαναστατικόν,’ κάθε άλλο ύπέδεί- 
κνυεν ή τον δρόμον τδν όποιον κατόπιν έλαβέν δ 
νεαρός .τότε ’Αθηναίος γλύπτης. Τδ έργον τοΰτο, 
τδ πλήρες πρωτοτυπίας., προεκάλεσε. σφοδράς έπι- 
ΐβίσέίς- άΟάί πιθανώς έκλόνί’σαν τδν καλλιτέχνην, 

Γ. Βρούτον Το Δωδεκάθεου
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ώστε αργότερα ν’ άποκηρύξη τδ άγαλμα έκεϊνο, 
τδ όποιον έν τούτοις σήμερον θεωρείται ώς τδ ώ- 
ραιότερδν του έργον.

At σπουδαί του Βρούτου περιεστράφησαν περί 
τδν Κανόβαν. Ή ιταλική πρωτεύουσα ήτο τότε 
θεματοφύλαξ τών; κλασικών παραδόσεων. At ίδέαι 
τοΰ Βίγκελμαν έκυριάρχόυν, δ δέ Κανόβας ήτο δ 
κατ’ έξηχήν αντιπρόσωπος αυτών. Ή κριτική τών 
σημερινών χρόνων φέρεται δυσπίστως πρδς τάς 
ιδέας έκείνας, άς θ-ωρεΐ κλασικοφανεϊς, ίσχυριζο- 
μένη οτι δ Κανόβας παρενόησε τάς εκδηλώσεις τής 
αρχαίας τέχνης. Διότι, ένφ ή αρχαία τέχνη αντέ
γραφε λιτώς τήν φύσιν, οί κλασικισταί έξωράϊζον 
τήν φύσιν καί ένίοτε τήν παραμόρφωναν. 'Οπωσ
δήποτε δ Βροΰτος υπήρξε μετά φανατισμού κλα
σικιστής. Είς τά έργα του καμμία ύπέρβασις τών 
αυστηρών, άλλά καί άναλλοιώτών τής τέχνης κα
νόνων. Ή αρμονία τών γραμμών διανθιζόμενη άπδ 
τήν ελληνικήν χάριν, είνε παρ’ αύτφ τδ κύριον 
χαρακτηριστικόν. Ή έμπνευσις δέν προήρχετο έκ
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Γ. Βρούτου ■' Άθηνίί

φλεγμαινούσης φαντασίας" ήρεμος ήτο και σεμνή 
καϊ. απέριττος. Καί .διά τοΰτο τά έργα του Βρούτου 
έξετιμήθησαν μετ’ιδιαιτέράς συμπάθειας.

Έκ τών. έργων του τά μάλλον άποδίδοντα 
τήν καλλιτεχνικήν του ψυχήν είνε : ό Πάρις (βρα- 
βευθείς διά χρυσοΰ μεταλλίου έν ΙΙαρισίοις), ό 
Άχιλλευς καί τά δύο τελευταία άντίστοιχα «Θύ
ελλα» καί «Γαλήνη». .

’Άλλα έργα του είνε ή «Δειλή Φαληροποΰλα», 
ή «Καρκινοφοβία»,δ «Έρως θράύων τδτόξον του», . 
ή «Λήδα», «Ήχώ καί Νάρκισσος», δ Ηρακλής 
άποδυόμενος τδν φλέγόμενου χιτώνα, ή «Άθηνά», 
ώς καί άλλα. Άπεπειράθήπρδς τούτοις καί τήν 
συμπλήρωσιν τής Αφροδίτης τής Μήλου καί του 
Έρμου τοΰ Πραξιτέλους, ..^

Τήν άρχαϊκότητα τής τέχνης άποδεικνύουν δλα μεν . 
τά έργα αΰτοΰ,ιδιαίτατα δμως τδ «Δωδεκάθεου»,μία 
σειρά αναγλύφων τών δώδεκα θεών τοΰ Όλύμπου, 
ήτις κοσμεί τδ Μουσεϊον τής Βσστώνης. Τδ αέ
τωμα τδν Νιοβιδών,ή προτομή τοΰ Περικλέους, ή 
«Αυγή» καί ή «Νύξ»,δ Άσκληπιδς καί ή Ύγιεία 
συμπληροΰν τάαρχαιοπρεπή αΰτοΰ καλλιτεχνήματα.

Άλλά καί ώς άνδριανροποιδς δ Βροΰτος είρ- 

336

γάσθή. Οί ανδριάντες τοΰ’-Κοραή, τοΰ Ζάππα, τοΰ 
Σολωμοΰ, τοΰ Σερπιέρη, τοΰ Άβέρωφ εινε ίδικά 
του έργα, άλλά κυρίως υπέροχα κρίνονται τά δύο 
άγάλματα τής «Θρησκείας > καί τής«’Επιστήμης», 
άτινα κοσμούν τδ νεκροταφείου τών Αθηνών.

Ό Βροΰτος ύπήρξε παραγωγικός καί τδ - προ- 
σδν τοΰτο έν τή στείρα καλλιτεχνικού . ενδιαφέρον
τος ήμετέρα κοινωνία αποβαίνει πολύτιμον. Καθ’ 
δλον αΰτοΰ τδν . βίον ή τέχνη \τδν είλκυσ- καί 
εις τήν έξυπηρέτησιν αυτής άφιερώθη δλοψύχως, 
Έν .τή άκαταπονήτφ θελήσει αΰτοΰ, άνεδείχθη δ 
περισσότερον ίσως παντός άλλουΈλλην.οςγλύπτου 
έργασθείς, άναμφιβόλως δέ είνε καίο γενναιότερου α- 
μειφθείς, διότι έν τώ καλλιτεχνικώ του σταδίφ δ 
Βροΰτος διεχειρίσθη δύο εκατομμύρια. Απίστευτου 
αληθώς διά τούς αισθητικούς ορούς, ϋφ’ ούς ή 
νεώτέρα Ελλάς βιοϊ εΐ’σέτι.

Άλλά καί ώς άτομον .ό Βροΰτος δυσαναπλήρω
του κενόν αφίν-ι εις τούς καλλιτεχνικούς κύκλους. 
Μειλίχιος, άγαθός, πάντοτε πρδς όλους φίλος καί 
άντιλήπτωρ προστάτης δέ τών προσφιλών του μα

Γ. Βρούτον Θρησκεία

θητών. Ό Βροΰτος ήτο «χαρακτήρ». ΔΓ οΰδένα 
συνάδελφόν του ήκούσθη ποτέ έκστομίζων ψόγον 
τινα. Ύπό τήν έποψιν ταύτην απετέλει χαρακτη
ριστικήν έξαίρεσιν. Ό φθόνος καί ή έκδίκησις, ή 
ύπεροψία . καί ή μικροπρέπεια -.ουδέποτε- έθιξαν τήν 
εΰγενή ψυχήν του.

Δείγματα τής αγάπης του καί.πρδς τούς μαθη · 
τάς αΰτοΰ καί πρδς τούς; συναδέλφους του πρόκείν- 
ται οί Άβερώφειοι διαγωνισμοί του Πολυτεχνείου 
καί ή ί’δρυσις τοΰ- «Ξυλοθραύστου». Οΐ πρώτοι ο
φείλονται είς τήν-πρωτοβουλίαν αΰτοΰ καί τήν παρα

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΤ ΤΣΙΕΛΕΓΚΑ*
Ύστερα απ’ αΰτά τά λόγια δ. παπάς έβαλε. τδ 

πετραχήλι του, είπε κάποιο έυαρχτικδ κι’ άρχισε 
τήυ εξομολόγηση.:

— Σάν άνθρωποι ποΰ εί'μεστέ, άμαρταίυομε κΓ 
δχι μόνον άμαρταίνομε, άλλά καί γεννιούμεστε 
αμαρτωλοί μέ τήν προπατορική- αμαρτία... Πέ μου, 
ευλογημένε, σάν. τί αμαρτίες "έχεις καμωμένες...

Ακούοντας ολ’ αύτά-δ Τσιέλεγκάς. άπολογήθηκε 
σιγά-σιγά: . - »

’ —ΤΙρώτα, πρώτα, δέσποτά μου, δέν έχω κάνει 
καμμ.ια αμαρτία,άπδ εκείνες,ποΰ μολύνουν -τδ σώμα. 
Σάν·· άνθρώπ®ς ..αγάπησα- πολλά κορίτσια, , καί γυ
ναίκες, άλλά’ώΕξ τήν αγνή άγάπη έφτασα-.κΓ όχι 
παραπανω. Τί θα πή γυναίκα δέν ξέρω ώς αύτή 
τήν ηλικία πώχω... Είναι αμαρτία ή άγάπη. δέ
σποτά μ’ ; -.........

—’Άν ή άγάπη δέν γίνεται αιτία κάκοΰ,-δεν εΤνε 
αμαρτία, άλλ’ ά-ν έγείνε 'αιτία - κακοΰ, . τότε-' είναι 
αμαρτία.................

Είπε δ παπάς, κΓ δ .Τσιέλεγκάς εξακολούθησε :
— Ήάγάπη μου δέν έχει προξενήσει κανένα κακό. 

Τήν είχα βαθυά στήν -καρδιά, μ’, καί μοναχά ή 
φλογέρα μ’.τήν ήξερε, ποΰ-λαλοδσε-κάθε μέρα καί 
κάθε νύχτα τδν πόνο μ’ καί μοναχά τά έλατα, 
καί τ-ά πέΰκα, κι’/οί όξϋέ'ς κι-’ οί ράχες καί τά 
κορφοβούνια κάί τά -πρόβατα καί τά ■ γίδια, ποΰχα 
μπροστά μ’.τήν άκουγαν, ποΰ.δέν .είχαν- στόμα ή 
λόγο νά τήν μαρτυρήσουν...Άπδ δέκα.πένφέ χρο
νών. παλιόπαιδο, ώς πενήντα ,χρονών, ιίοΰ άρχισα 
νά βλέπω .άσπρες τρίχες · στδ πρόσωπό μου$ φώ
λιαζε στήν καρδιά μ·’ ή ,άγάπη... Τελευταία, μ’ ά
γάπη ειταν.ή χηρεμένη τσ'ελεγκίνα μ’..'..Δέν μέ 
θέλ’σε, δέ..μέ θέλ’σε. Τότε etSa κΓ άπόειδά,. πήρα 
τδν άπόθωρό μου, έρριξα πέτρα στήν καρδιά μ’ 
έμεινα άνύπαντρος, καί γιώτα μοναχή, άλλά καί 
καθαρός.σ’δλ’ τή.ζωή μ’ !Τήν ημέρα ποΰ δέσποτά 
μ’ έμαθα πώς παντρεύονταν κόντεψα νά ριχτώ 
άπώναν γκρεμό; ·

—.Δέν είναι αμαρτία αύτή ή αγάπη,' .ευλογημένε 
μ’, δέν είνε αμαρτία.

Είπ’ δ παπάς κΓ δ Τσιέλεγκάς ξακολΟυθησε

' * Τέλος, ■ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τφ αειμνήστφ Άβέρωφ προσωπικήν του σύστασιν, 
ή- δέ είς τάς ένεργείας άύτοΰ ‘■παρά; , -τή· Δημοτική 
άρχή. Εις τήν Σαχάραν τής αλληλοβοήθειας, δ 
Βροΰτος απετέλει τήν δροσερωτέραν δασιν. Καί 
ήτο-ανυπόκριτου τδ πένθος τών συναθλητών του, 
οϊτινες έσπευσαν να τδν αποχαιρετίσουν, και κατά
δηλος ή οδύνη τών μαθητών του οί'τινες έθεώρη- 
σαν τιμήν νά βαστάσοον μέχρι τάφου τδ φέρετρου 
τδ έγκλεΐου τδ πολύτιμου σκήνωμα τοΰ προοφιλί- 
στάτου Διδασκάλου των.

ΔΙΚ

—■ Άλλ’ άν δέν είνε αμαρτία ή άγάπη, όταν 
άγαπάη κανείς καί δέν αγαπιέται, μήπως είνε α
μαρτία όταν αγαπιέται καί, δέν αγαπάειΜή νο- 
μι ης πως δεν ειμουν άξιος να μ, αγαπούν...Ειμουν 
δέσποτά μ’ κΓ έγώ ένας λεβέντης σπάνιος. . ..(Έδώ 
τδ .-'πρόσωπο' ,-τΟΰ1 αρρώστου ξ-άστραψε; σάν.,-νά τδ-βά- 

. ρεσε ή χρυσαυγή, καί τά μάτια του ζωήρεψαν;σάν 
νάθελαν νά μιλήσουν);.Ειμουν σπάνιος λεβέντης-καί 
μ’ άγάπησαν, νά τόσες'...(κΓ.έπιασε μιά κλωστα- 
ρίδα τών -μαλλιών του .καί μάς τήν έδειξε)) τσιοΰ- 
πρες σάν τά κρύα τά νερά. ..αλλ' ■ ή- αμαρτία μ’ 
έσπρωχν’ όπου δέ μ’ -ήθελαν, γιατί δεν είχα χίλια 
πρόβατα και πεντακόσια- γίδια, αλλά -μοναχά τήν 
γκλύτσα μ ... - -

—τ 'Άν καί ,τότ.ε δέν,έγει,νε-κανένα: κακό__ · ■
Άπολογήθηκε δ παπάς...
— Ποΰ νά τδ ξέρω, παπά μ’, πώς δέν έγεινε 

κάνα κακό ; Ξέρω μόνο πώς καμμιά δέ σκοτώ
θηκε... . - ,. .

Εϊπε δ άρρωστος, κι:’. δ παπάς τδν ρώτησε, πάλε,
— Μήν έχης κάνει κάνα φόνο ; ..
-— Φόνο ; (άπολογήθηκε δ άρρωστος) Θεός φυ- 

λάξοι ! ΓΙάπαπαπαπά ! Πολλές φορές πιαστήκαμε 
στδ ντφέκι μέ Τούρκ’ς-Άρβανίτες, ποΰ ρίχτηκαν 
στά μαντριά μας νά μάς πάρ’ν τά κοπάδια, καί τότε 
σκοτόνονταν κάθε-φορά απδ δυδ—-τρεις...Εί’μασταν 
καμμιά δεκαριά πιστικοί άπδ μέσα, ποΰ πολεμού
σαμε ποιδς ξέρ' απδ ποιαν.ών μας ντουφέκια σκοτώ
θηκαν !Άλλά...φ.ταίγαμαν,έμεϊς,δέσποτά μ’ Έκεΐ 
είταν πόλεμος... . . · -

-Ό παπάς ξαναρρώτησέ :
— Μήν έκλεψες-; ............... , ■
— “Οταν ειμουν μικρός, μ’ άλλους πιστικούς 

κλέβαμε άπδ κάνα λείανωμα.....'Ύστερα δμφς "πα
ρατήρησα πώς ή κλεψιά έφερνε κακδ στά * κοπάδια 
μας κΓ έτσι τώκοψα. Άλλά μή νομί’ης β^ι. δέν 
τά γύρισα τά κλεψιμιά/.,.Τά πλήρωσα ολα .μέ τδ 
παραπάπαν’. Γιάνα κομμ.άτ’ ποΰ ;δέν ήξερα, τίνος 
είταν, ύστερα, δταν μυαλώθηκα καί · κατάλαβα κΓ 
είχα" κάτι, νά ποΰμε, γιά δυδ κ’ έδωκα ,δέκα πρό
βατα, στδ Μθναστήρ’..ΓΑλλά.δέν έκλεβα θήλυκά... 
'“Ολο άρσενικά.· Τά ' θηλυκά γέννοβολοΰν- καί' δέ
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βρίσκ’ κανείς-λογαριασμό,’δταν.θέλ’·νά τά πλη- 
ρώσ’·.... r · ■

■ Ό παπάς ματαξαναρώτησε :
— Μήν είπες ψέματα :
— Ψέματα ; Τό ψεΰμα είνε του Διαβόλου !
Ψέματα δηλαδή, ποΰ νά κάν’ν κακό !...Θεδς φυ- 

'λάξ’ ϊ 'Δέν είπα ποτέ 1 Δέθέλω νά εΐπώ πώς δέν 
είπα και καθόλ’ ψέματα, αλλά τά ψέματα,πώλεγα 
δέν είχαν κακ'ο σκοπό, ούτε μπορούσαν νάπροξε- 
νήσ’ν κάκό. Καλή-ώραΈρχονταν ■ ένας καί μοΰ 
γύρευε δαν’κά.. .κι’ άγύρηγα. Τώλεγα «Δεν έχω» 
και τέλειων? ή?δουλει·ά.Τέτοια· ψέματα, .παπά μ’, 
εχω πή πολλά, κι’ έλεγα καθημέρα, άλλά κακό 
δέν προξενούσα μ’ αυτά.

Τότε ό παπάςτου είπε
— Σκύψ’ τδ: κεφάλ’σου;!
’Έσκυψε τό κέφάλι.του δ. Τσιέλεγκας κι’ δ πα

πας του έβαλε απάνω τήν άκρα του πετραχηλιού 
του κι’ άρχισε νά τδΰ^διαβάζη τή σχωρετική εΰκή :

«Τοϋ Κυρίου δ'εηβαφ.ρν·
«Κύριε δ Θεδς ήμών δ τώ Πετρφ και τη 

νΠόρνη διά δακρύων αφεσιν αμαρτιών δωρη- 
»σάμενος και τον Τελώνην τά ίδια Ιπιγνόντα 

~>> πταίσματα δικαιώσάς, πρόσδεξαι τήν ίξομολό- 

»γησιν τοϋ δούλου σου......»

Κοντοστάθηκε ό παπάς μή γνωρίζοντας τ’ ’όνο
μά του.

«Βασίλη» ! φωνάξαμ’ εμείς, κι’ δ παπάς 
εξακολούθησε ι
- - «Βασιλείου' καί ει τι επλημμέλησεν εκούσιόν ή 

ΰάκούσιον άμάρτημα εν- λόγω ή κατά διάνοιαν, 

1>ώί άγαϋδς και φιλάνάρωποςΘεδς συγχώρησον' 
»σύ γάρέΐ δ μόνος έξουσίαν εγων άφιένάι &μαρ- 

»τίας και σοΙ τήν δόξάν άναπέμπομεν, συν τφ 
»&νάρχω σου Πατρι και τφ παναγίφ,άγαφφ και
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νζωοποιφ πνεύμα,τι νϋν και άει και εις τους αιώ- 

»νας τών αιώνων. Αμήν.» ■ ...

«‘Η χάρις τοΰ Παναγίου Πνεύματος διά τής 
»εμής ελαχιστότητος. εχοι σε λελυμενον και συγ- 

νκεχωρημένόν».

"Υστερα δ παπάς σηκώθηκε καί πήγε στόν τυ- 
ρολόγο,δπου είταν τδ άρτοφόρι μέ τήν ά γ ι α κ.ο ι» 
νων ία, έβγαλε,το καλημμαύχι του,πήρε το αρτο-- 
φόρι -καί τή λαβίδα στά χέρια, έβαλε μπροστά -τό 
παιδί μέτό φανάρι και γύρισε στον άρρωστο.Εκεί δ 
πάπας ξέστρεψε κι' άνο.ιξε τ’ άρτοφόρι καί πήρε άπό 
μέσα ολίγες ψύχες άρτο, κα'ι σ’ ένα ,νεϋμά του τό 
παιδί μέ τό φανάρι καί έβγαλε άπό τό κόρφο τ,§υ ένα 
μικρό γυαλί μέ κόκκινο κρασί, καί έσταξε μέ με
γάλη προσοχή δυο'— τρείς σταλαμματιές μέσαατή 
λαβίδα. Ό παπάς, τρέμοντας' εκείνη τή στιγμή μή 
χύση τήν άγια κ ο ι ν ω -ν ί α καταγής, διεύθυνε 
τό δ·ξί του χέρι πρός τ’, ανοιγμένο στόμα τοΰ αγ- 
γελοκρουσμένου Τσιέλεγκα,. λέγοντας ώς από μέ
ρος τοΰ αρρώστου ποΰ μεταλάβαινε

«ϊοΰ δείπνου σου τοϋ μυστικόν σήμερον, ΪΊέ 
»Θεοϋ, κοινωνόν με παράλαβε, οΰ μή γάρ τοΐς 
»ΰχ&ροϊς σου τδ μυστήριον ειπω, οΰ φίλημα 
»σοι δώσω καΰάπερ δ Ιούδας, άλλ ’ ώς δ λη- 

»στής δμολογώ σοι : Mr ή σ $ ητ ί μ ο υ, Κύ- 

»ρ ιε, όταν ελϋ· η ς εν τή βασ ιλ είμ σ ο υ»,
'Ύστερα άπό τή μεταλαβιά δ παπάς ετοιμά

στηκε νά φύγη, άλλ’ ρ Τσ,ιέλεγκας τοΰ είπε :
— Παπά ! Παπά ! Δέν έχεις νά π|ίς. πουθενά ! 

"Ως τά τώρα διάταζες έσύ, τώρα διατάζω εγώ, 
κι’ όταν θά τά κλέίσω...πάλι έρχεται ή αράδα σου 
νά διατάξης.

Ό παπάς έμεινε’ καί φαίνονταν πώς ήθελε να 
μοΰ είπή κάτι τι., - _

Τόν έζύγώσά καί τοΰ είπα :
Θέλ’ς τίποτε ;

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

, νά πατούν άπάνω μου τά άγαπημένα μου τά πρό- 
βατα καί τα γίδια. ’Αλλά «χωρίς άλλο οί πιστι- 

Ύ κοί θάρχωνται στδ μνήμά μου, θά μέ θυμούνται, θά 
“'1 . μο,ΰ άνάφτουν κανέ% κηρί,καί θά'λεν': «Θεός σχω- 

ρέση τόν Τσιέλεγκα....» Άλλ’ εκεί μες τδ χωριό 
ποιδς θά μέ θυμάται εμένα ;

Κυτταχτήκαμε ώς σημείο, δτί έπρεπε νά γένη 
τδ θέλημα τοΰ Τσιέλεγκα. Ό παπάς είπε :

— .’Άς γίνη κι’ έτσι ! ...... ..
. Έγώί θέλησα, νά ρτείλω τόν (Τσίλια στδ χωριό 

νά έτοιμάση'^ιτάρ'. νά, πάρη λίγα πάνί γιά σάβδανο, 
κηριά, κρασί νκΐ’. ότι άλλο,· άλλ’ δ ..παπάς δέν μ’ 
άφησε.. " ,, ('
_ ’ Άφησε, μοΰ είπε, νά - τά κλείση πρώτα κι’ 
ύστερα γένονται δλ’ αυτά. Είνε αμαρτία νά τρέ- 
χωμε ’μεϊς πλειδ μπροστά άπό τδ θάνατο, πλεΓο 

·, μπροστά από ’τή’. βουλή ,ταΰ Θεοΰ !
• Δέν είχε 'βασιλέψει άκόμη δ ήλιος, οτάν δ Τσιέ

λεγκας κουνήθηκε ζωηρά. Τρίξαμε, κοντά του μα- 
ζύ .με τόν παπά'. ’Έβγαλε·,.από τον κόρφο του ένα 
μικρό, πουγγί,- το έλυσε καί τδ άδειασε στήν δεξιά 
του παλάμη. Μάς έδώκε, δλωνυν άπό .ένα καί τ’ 
αλλα τά έδωκε τοΰ. παπά, λέγοντας :

— Νά, πάρ.’τα, καί νά δώκης άπό, ένα σ’όλους 
τους πιστικούς, ποΰ.λείπουν αυτήν τήν 'ώρα άπ’ 
εδώ, νά κρατήσης καί ή ίερωσύνη σου τρία γιά νά 
μέ μνημονεύης κι’ δ τι περισσέψη νά τά δώκης στδ 
Μαναστήρι γιά νά- περνΟΰν ο| φτωχοί νά τρών 
κάνα κομμάτι ψωμί γιά συχώριο.'μου. Νά παρ’ς 
καί τά γιδοπρόβατά μου καί νά τά δώκης κι’ αυτά 
δλα στδ Μαναστήρι, καί νά κρατήσετε ένα σφαχτό 
μονάχα, γιά νά φάτε αύριο, δταν μέ θάψετε. Σχω- 
ράτέ με κι’ δ Θεός νά σάς σχωρέση I

'Ύστερα άκκούμπησε, θέλησε νά λ.αλήση τήν 
φλογέρα του, αλλα δέ μπόρεσε νκαί τήν„ άφησε, 
καταγής, Προσπάθησε νά πή. έ’να τραγούδι,, άλλ’. 
ούτε κι’ αυτό μπόρεσε. Σώπασε καί τεντώθηκε.Τόν 
έπιασε τόπε ένας δυνατός σπασμός,τά μάτια του ά- 
ναποδογύρισαν,. κάναμε δλοι τον' σταυρό μας, κι’ δ 
παπάς, μουρμουρίζοντας μιά ευχή, τοΰ'έκλεώε τά’ 
μάτια....

Άπέθανε δ Τσιέλεγκας μάς !
- Στείλαμε άμέσως. τον Τσίλια στδ χωριό γιά’ 

τά χρειαζούμενα τής κηδείας, κι’;οί πιστικοί έβρε
ξαν -καί βάρεσαν τά κοπάδια, δλόγυρα στήν ράχη ■ 
τής στρούγκας, κι’ δλη νύχτα βούλωναν τά κυπρο
κούδουνα γιά νά μή λαλοΰν.

Τδ πρωί δλα τά κοπάδια είπαν . βουβά:, Κύπρος 
καί κουδούνι δέν άκούονταν καθόλου. ’Ηρθαν τά 
χρέι,αζούμενα άπό τδ χωριό, -καί κατά τδ. γιωμα- 
,τάκι ξεκινήσαμε τδ λείψανο γιά τδ έρη|λοκκλήσι, 
δπου δύο πιστικοί είχαν πάει προτύτερα κι’ άνοι
ξαν ένα μ.νήμα στήν ρίζα ενός γεροπεύάου. Τε-, 
λειόνοντας δ παπάς τήν άκολουθία, σηκώσαμε τδ 
λείψανο καί κλαίοντας τ’ άποθέσαμε στήν υστερνή 
του κατοικία, * Ενός πιστικός έσπασε τήν χηρεμένη 
κλύτσα τοΰ πεθαμένου Τσιέλεγκά μας, τήν έδεσε 
σταυρωτά,, καί τήν έστήσε άτδ κεφάλι του ‘ τάφου, 
ένας άλλος μάς μοίρασε τδ: σιτάρι κάί τδ ψωμί 
καί τόν σχωρέσαμε, χΓ άφοΰ'έγειναν δλα γυρίσαμε 
στήν στρούγκα,, δπουϊφάγαμε τα .σφαχτό τοΰ Τσιέ
λεγκά μας καί:τελείωσαν δλα. ■ : .

Θεός σχωρέσ’τον ! Θεός σχωρέσ’τον, !
X ΧΙ>ΗΣταΒΑ?ΙΛ)Η^,

Γ. Βρούτου. Τδ πνεύμα τού Κοπέρνίκου

— Τί’νά κάνω (μοΰ είπε) εδώ ; Αυτός θά π,ε- 
θάνη καί δεν-έχομε καμμιά- καταντιά ,έδώ γιά νά 
τόν θάψωμε... Νά πάω στο - χωριό νά ετοιμάσω τό 
σιτάρι κι’ άμα πεθάνη, φέρτε τον πέρα νά τόν θά
ψωμε. . - ,

Ό Τσιέλεγκας κατάλαβε πώς, μιλούσαμε γι’ αυ
τόν καί μάς φώναξε προσταχτικά :

— Τί··λέτε·'αότοΰ·; ' ·’...·■
— Τίποτε ! (τοΰ άπολογηθήκαμε κι’ οι δυδ μ’, 

ένα στόμα).' .·
—. Έλά-τε έδώί Μάς· είπε προσταχτικά.

. Πήγαμε κοντά του. .ί;
— Όλα κι’ δλα (μάς είπε) αλλά δέν θέλω νά 

μέ θάψετε στο χωριό ! Μώρχεται άγκοΰσα νά αί- 
στάνωμαι, ότι θά είμαι μέσα έκείχωμένος.,ίΠει- 
ράζει νά μέ θάψετε σέ καμμιά ράχη ψηλά, στή 
ρίζα κανενός πεύκου, κανενός ελάτου ;

— Δέν πειράζει, ευλογημένε, (τοΰ άποκρίθηκε 
δ παπάς) άλλά καλύτερα στήν έκκλησιά του χω
ριού- έκ'εί θά γένωνται τά ψυχοσάββατα τρισάγια, 
θά σόΰ άνάβη κανένας κανένα κηρί, καί θά σέ 
σχωροΰν ό κόσμος ...

— Κι’ άν εγώ, παπά μ’, δέν είμαι αμαρτωλός 
τ'ί άνάγκη έχω άπ’ αυτά ; Καλά είνε κι’ - αυτά, 
άλλά γιά εκείνους που έχουν άνάγκη !...Όχι,παπά 
μ’, όχι ! Θέλω νά μέ διαβάσετε σ’, εκείνο δά πέρα 
τό έρήμοκκλήσί καί νά μέ θάψετε σ’ έκέίνη τήν 
ράχη. Στες ερημιές' έζησα, καί στές ερημιές θέλω 
νά θαφτώ. Ποιος ξέρει ; Μπορεί νά νοιώθουν καί 
ν’ ακουν κι’ οί πεθαμένοι. ’Ίσως θ’ άκούω κάτω 
από τδ μνήμά μου τούς’ κόπρους καί τά κουδούνια 
τών γιδιών καί τών προβατιών, καί τούς σάλαγους 
καί τής φλογέρες τών πιστικών. ’Ίσως θά νοιώθω
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ΤΟ ΠΑΡΑΜΎΘΙ MOT

νον αθόρυβα δακρύζει. . .

Έπάνω είς τά χείλη της 

τοϋ υ,υστικοϋ της πόνου τή\

ωβη, τρισκότει

νη ή Σπη7.ι<ζ.

Τριγύρω της 

οί βράχοι παρα

στέκονται ώς 

γίγαντες. Έ- 

σφηνωμένη έ - 
κείνη μέσα είς 

τά νύχια των, 
δέν , αναπνέει, 

δέν σκορπίζει 

γογγυσμούς’μο- 

έβλάστησαν άπο 

συγκρατουμένην 

δύναμιν ολίγες παπαρούνες κόκκινες, πού κάμουν 

το έρρυτιδωμένον στόμα της νά φαίνεται άπο 

μάκρυά ωσάν αίματωμένον.
Δειλός κάθε διαβάτης διαβαίνει άπ’ εμπρός 

της. Μόλις τολμά νά ρίψη ένα βλέμμα είς τον 

σκοτεινόν της θόλον και εξαφανίζεται.

Κάποιος, ποϋ έτόλμησε νά σταματηση ολίγοι, 

δευτερόλεπτα περισσότερον άπο τούς άλλους και 
νά βυθίση το ερευνητικόν του βλέμμα μέ περισ

σοτέρων προσοχήν είς το μυστήριόν της ηκουσε 

νά σταλάζουν ρυθμικά άπό τόν θόλον καί τούς 

τοίχους της μερικαΐ σταγόνες, ώς στεναγμοί 
ύπόκωφοι, ποΰ τούς απέδιδε μέ θλϊψιν είς την 

σκοτεινήν σιγήν ό προδότης αντίλαλος ώς ψαλ

μωδίαν έπικηδειον.

Καί όταν έπέτεινεν ό διαβάτης περισσότερον 

την προσοχήν του, είδε νά λαμπυρίζη είς τό βά

θος της Σπηλιάς ένα χρυσό φειδάκι, ποϋ έξηφα- 

,νίζετο μελαγχολικά μέσα είς πά σπλάχνα της... 
’Ητο ή κοίτη έντός της οποίας έμαζεύοντο της 

Σπηλιάς τά δάκρυα καί έκηδεύοντο. . .’Έφευγαν 

όλονέν, έξηφανίζοντο.,
Ή ζωη των ήτο τόση μ.όνον. Έγεννώντο διά 

ν’ άποθάνουν' καί είς τό όλιγόστιγμον αυτό 

διάστημα έπρόφθαναν ν’ άφείσουν ένα μ,όνον 
στεναγμόν—τόν ήχον, ποϋ άπέδιδενή βραχώδης 

επιφάνεια τοϋ εδάφους εις τήν πτώσίν των...

Έτσι καί τής καρδιάς μας ή ζωή σύντομος, 
βραχυτάτη. Τά χείλη της στολίζονται μέ ολίγα 

ψευτολούλουδα χαράς· μέσα της βασιλεύει ή 

κρυφή οδύνη. Τριγύρω της οί βράχοι — ό εγωι
σμός. Ποιος ποτέ θά τήν νοιώση ·

Τά δάκρυά της απομένουν άγνωστα είς τούς 

πολλούς. Κάποιος θά τύχη ίσως νά βυθίση στορ- 

γικώτερον, ειλικρινέστερου τό βλέμμα του είς 
τάς μ,υστηριώδεις της πτυχάς. Αυτός θ ’ άκούση 

μόνον τήν ηχώ τοϋ πόνου. Ρυθμικά θ’ άκούση 
νά σταλάζουν μέσα της τά δάκρυα—ο ίδρώς τής 

άγωνίας τής ζωής· τά διαυγή μαργαριτάρια τών 

ματιών, ποϋ άφυπνίσθησαν άπό όνειρον γοητευτι

κόν ...απογοητευμένα....
Ή χαρωπή νεότης της έπτερύγισε μέ τόσην 

ταχύτητα, όσην έχρειάσθη ή στάγών διά νά 

κυλισθή άπο τοϋ τοίχου τής σπηλιάς έως το' 
έδαφος.

Κατόπιν ;
Έτελείωσεν ό βίος της.
Ή μαγγανεία τών ονείρων διελύθη 1 Άφυ- 

πνίσθη πικρομειδιώσα, άπογοητευμένη. Ό κα

τόπιν βίος της δέν ήμπορεί νά ,ήνε ή μία νε

κροφάνεια σαρκαστική. . .
ΣΙΒΥΛΛΑ

φ

ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ .

9 Αρχαίε ναέ, τον λογισμόν και τον ρυ&μού καμάρι, 
στ* αστέγαστα στά βά&η σου βουβάΰη ή προσευχή' 
μέσ’ στους καιρούς άπόμεινες ωραίου νεκρού κουφάρι 
πού άπ9 τά πανώρια μέλη τον επέταξε ή ψυχή.

9Αρχαϊε ναέ^ πανέμορφο τής τέχνης περηφάνι, 
τό μάρμαρο ώμορφότερο στην οψι σου γέρνα· 
κάΦε σου κιονόκρανο είν* αφϋαρτο στεφάνι 
σέ πετλ'αμμένου μέτωπο ποϋ σκέψι δεν πέρνα.

Τήν άψυχη τήν ώμορφιά και τή σαβανωμένη 
τή βλέπει ό νους ανάμεσα σέ ■πό'&ων συννεφιά.
Θέλω σπαρτάρισμα ζωής, μόν* ή ζωή μέ δένει, 
μόνον εκείνη είν’ ώμορφη και δίχως, ώμορφιά.

* Αρχαίε ναέ} κακότεχνος ο νέος ναός ανοίγει 
τή διάπλατη τή -&ύρα του καί πλή&η αυγκινεί* 
κάποια ψυχή στά βάά·η του μέ τήν ψυχή μας σμίγει 
κ' ή ασχήμια του είν9 ώμορφη γιάτ9 είνε ζωντανή..

ΙίΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ
Τί παράδοξον πράγμα νά ζητοϋμεν βοήθειαν 

κατά τοϋ θανάτου· μάλλον κατά της ζωής έπρε
πε νά ζητοϋμεν τοιαύτην.

Έν ύεϋμα άρκεϊ νά άυντρίψμ είς τήν άγαπώ- 
Οαν καρδίαν τήν έμπιάτοόύνην.

Τό τ ά κ τ είνε δώρον τής φύΰεως' ό έγωϊ- 
Βμός μαρτυρεί πτωχείαν τής καρδίας.

- Ν. Γνζηζ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ *)
XI.

’Αγαπημένη μον,

Σκαλίζοντας σήμερα ένα συρτάρι τοΰ γραφείου 
μου βρήκα κάτι χαρτιά στη μέσα-μεσα μεριά δε
μένα σέ πακέτο. Μή χαμογελάσης. Δέν θά σοΰ πώ 
πώς ήτανε ερωτικά γράμματα’ μά καί μή σοΰ φανή 
παράξενο άν τά πήρα μέ κάποια ■ συγκίνησι άσυ · 
νείθιστη σέ μένα τώρα πειά.

Τί είχανε να μου θυμήσουνε τά κιτρινισμένα 
αύτά : χαρτάκι'α ; Καί ;πώς νά υπάρχουν ακόμη 
έπειτα από τόσα χρόνια ; Έγώ θυμοδμαι καλά. 
’Από τή στιγμή ποϋ άπεφάσισα νά διακόψω κάθε 
σχέσιν μέ τά περασμένα, είχα εξαφανίσει δλα όσα 
ήτο δυνατόν νά μοΰ ξαναμιλήσουν δι’ αύτά.

"Ενας καινούργιος άνθρωπος, ένας ποϋ δεν είχε 
κανένα δεσμό μέ τόν παληό. συνέχιζε τήν πορεία 

' του ανάμεσα άπό τή ζωή, ώς αδιάφορος διαβάτης 
της τώρα πειά. ’Αλήθεια, πώς μου ξεφυγανε αύτά 
τα χαρτάκια ; Καί τί θά μούλεγαν ολα εκείνα 
ποΰ εξαφανίσθηκαν αγύριστα ; Ποιο κομμάτι τής 
ψυχής μου κρύβανε στής κιτρινισμένες των πτυχές; 
Κάποιο φίλο λησμονημένο; κάποια ανώφελη αγάπη; 
κάποιο άπομεινάρι αγαπημένου νεκροϋ ; Είχαν συμ
βεί τόσα πολλά από τήν ημέρα εκείνη, πού κου
ρασμένη τελείως, άπλωσα τό χέρι μου έπάνω άπό 
ένα κόσμο όμορφότατον μα ψεύτικον καί τόν έξη- 
φάνησα. -

Κίνημα περιόδυνο, νικημένου μά καί νικητή, 
πούχει τή θέλησι καί γκρεμίζει εντελώς τό κουρ
σεμένο κάστρο τής ευτυχίας του' άντί νά πασχίσει 
νά τό ξαναθεμελιώσει άπό τήν άρχή.

Τά πήρα καί τά στριφογύρισα στά χέρια μου.
Τακύτταξα απ’ολες τις μεριές,προσπαθώντας νά 

μαντεύσω — νά θυμηθώ κάτι τι, έρευνώσα στής 
άναμνήσεις μου.

’Αδύνατον,Τίποτε δέν εΰρισκα, τίποτε δέν μού'- 
φερναν στό νου. ■

'Νά τ’ άνοίξω ; Μά -καί γιατί; ποιος ό λόγος 
νά προξενήσω στήν ψυχή μου μιά λύπη ξαναδοκι
μασμένη ;

’Αρκετά δέν είχε πονέσει ; Γιατί νά ταράξω τή 
γαλήνη της;

Γιατί ν’ ανοίξω τήν πόρτα μου στον άγνωστο 
περαστικό που ήρχετο νά μοΰ μιλήσει γιά· περα
σμένες όμορφες στιγμές ;

Καί.τό δεματάκι τό παληό, τό κιτρινισμένο, ποΰ 
σώθηκε ποιος ξέρει πώς από τήν.καταστροφή,τό είδα 
σιγά-σιγά καί λυπημένα νά καίεται στήν ήσυχη 
φωτιά τοΰ μαγκαλιού μου, πέρνοντας μαζί του τό 
μυστικό τής χαρας ή τοΰ πόνου,ποΰ έφύλαττε τόσα 
χρόνια.

Καί τά χαρτακια μετεβλήθησαν είς στάκτη, κΓ 
έγώ νοιώθω τώρα μια μεγάλη-μεγάλη ανακούφισι, 
σάν' νά'ξ'έφυγα άπό ·τά δυνατά "χέρια Κάποιου, που 
μέ πάλευε, θέλοντας νά μ’ άναγκάση νά. σκύψω 
πάνω από έναν ανοιχτό τάφο γιά νά δω τό μισο- 
λυωμένο κορμί, κάποιου .νεκροϋ γνωρίμου !

*) Τέλος. Σέ φιλώ
LALO DE CASTRO

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 1908
ΕΝ ΛΙΕΓΗ1

(Ειδικού άνταποκριτον μας) ■

Μετά τήν ώραίαν εκθεόιν τήν .διοργανωθεΐόαν 
κατά τό έτος 1907 όχεδίων καί έργων τής 

χαρακτικής, Δναπαριότώντων τοίπεϊα καί πανο- . 
ραματικάς άπόψεις τής Λιέγης τών χρόνων τών 
Princes-Evfiques, κατά τό 1908 διωργανώθη έκθε- 
ο'ι.ς όυλλογής πλουόίας Οκιαγραφιών (esquisses) 
καί Οχεδιογραφημάτων (oroquis) τών έκ Λιέγης 
ζωγράφων καί άρχαίας χαρακτικής Αΐδύο αΰται 
έκθέάεις ήνοιξαν1 είς τό θαυμάόιον ξενοδοχεϊον 
τοϋ Ansombourg, οικοδομήματος έξόχου Άντι- 
βαόιλείας, ένθα τό κοινόν ήδυνήθη νά τάς έπι- 
ρκεφθμ δωρεάν καθ’ δλον τό θέρος. ·'

Κατά Μάϊον καί ’Ιούνιον έν τφ Μεγάρς) τής 
Καλλιτεχνίας δχωργανώθη ή έκθέόις τής διακο- 
άμητικής ύπό τών παλαιών μαθητών τής. ’Ακα
δημίας τής Καλλιτεχνίας, ταύτοχρόνως δέ καί 
έτέρα έκθεόις ζωγραφικής καί γλυπτικής ύπό 
τής Εταιρείας «L’Oeuvre des Artistes». Περί αμ- 
φοτέρων ή «Πινακοθήκη» ώμίληϋεν έν τφ τεύχει 
τοϋ Σεπτεμβρίου.

’Ήδη ή αϋτή εταιρεία διωργάνωόεν έκθεόιν 
έγχρώμων έκτύωων έν- τμ μεγάλμ αίθούο'μ τής 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης. -

Διά τό άρξάμενον νέον έτος άγγέλλονται αΐ 
έκθέάεις :

ι) Τών έργων τοϋ έκ Λιέγης γλύπτου I. De- 
Icour, 2) διεθνής έκθεάις ζωγραφικής καί γλυ
πτικής όργανουμένη ύπό τής εταιρείας πρός 
ένθάρρυνόιν τών Καλών Τεχνών, j) τών έργων 
τοϋ μεγάλου γλύπτου Meunier. 4) Ό Όμιλος 
τών καλών Τεχνών άνοίγει τάς λ,αϊκάς έκθέάεις 
του άπό τοϋ Ν]6ρίου μέχρι Μαρτίου, έν αΐς έκ- 
θέτουόιν έπί ΐ5θήμερον οί διάφοροι καλλιτέχναι.

Ή .’Εταιρεία τών ά.ρχαίων μαθητών τής ’Ακα
δημίας τής Λιέγης έκήρυξε διαγωνισμόν μεταξύ 
τών μελών της άρχιτεκτόνων, ζωγράφων καί 
γλυπτών ώς θέμα ώρίοθη ή διακόάμηάις τής 
«Πρα.Οίνης πλατείας» τής πόλεως Λιέγης.

Ή κίνηάις αϋτη τείνει έν Λιέγμ πρός μίαν 
άναγέννηόιν τής τέχνης, ήτις ήκμαζε κατά τόν 
XVI αίώνα,- ώς γνωότόν, θαυμαόίως, πρό τής 
καταΰτροφής τής πόλεως ϋπό Καρόλου τοϋ Τρο
μερού, καθ’ ήν έφυγαδεύθηθαν οί Van Eych καί 
άλλοι καλλιτέχναι.

Άν ή Λιέγη κατώρθωόε τόόα, όποια καί.όπόόα 
δύναται νά κατορθώόμ ή Έλλην· Καλλιτεχνική 
Εταιρεία ; Ή πόλις τής ’Αθήνας είνε άλλως τε 
πολλαχως εύνοϊκωτέρα διά τήν άνθηΰιν τής 
Καλλιτεχνίας ή ή πρωτεύουόα τής Βαλλονίας.

J. Ρ.

ΣΤΡΟΦΑΙ
Διά τήν δεσποινίδά Καλυψώ * * *

Τοϋ πόνου ή άγρια ά’ύελλα ένοιωθα νά μέ πνίγη, 
Και μρύκαιγε τά χείλη μου πικρός δ στεναγμός, . 
Κά-δε μου πό&ο νέκρωναν τής δυστυχίας τά ρίγη, 
Ημουν Φλιμμμένος^ άχαρος., ανέλπιδος^ χλωμός.

Μά δταν Σέ είδα σκίρτησα στ* αστραποβόλημά Σού, 
Τριανταφυλλένιες άν&ισαν στά στή&η μου χαρές, 
Καί ή ψυχή μου ντύθηκε στο φως τής έμιμορφιάς Σου. 
Συ τών Ονείρων μου άνοιξες τής πύλες τής κλειστές,

Μ. ΕΠΙΦΑΝΗΣ
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ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
ίΐόΰα νρώιιατα βλέπομεν.

Τό γερμανικόν π«ριοδ»»όε ^Woche»,, πραγματευόμε- 
νόν^είς μικρόν μελέτην περί τών χρωμάτοτν μας πλη
ροφορεί οτι <5 φυσιολογικός οφθαλμός δεν δύναται να 
διμκρίνρ πλίίονα τών 160 χρωμάτων,μολονότι ό “Εροχε- 
λος επίστευεν- S-ti είς τά Ρωμαϊκά μωσαϊκό υπήρχαν 
περί τάς 30 χιλιάδας συνδυασμών χρωμάτων. Είνε 
περίεργος ή Μϋθηοις τήν όποιαν τά χρώματα δίδουν 
είς τούς τυφλόύς τούς άναβ^έψαντας μετά πολύν. χρό
νων. Ουτω τό ερυθρόν τούς κάμνει ώσεί να ακούουν 
τυμπανισμόν, τό πράσινον αρμονίαν( τό κυανοϋν πλα
γίαυλον και -οϋτω καθεξής.. .

, Άπό τήν . μελέτην αυτήν μανθάνομεν πράγματα έντε- 
λώζ παράδοξα, δηλαδή δτι ό “Ομηρος και οί άνθρωποι 
γήςέποχήςτου.δέν έγνώριζον τό .. κυανοϋν χρώμα 
και δτι οί Αρχαίοι "Έλληνες ζωγράφοι δεν μετεχειρί- 
ζοττο δια τούς πίνακας των, είμή τέσσαρα μόνον χρώ
ματα ; τό ερυθρόν, τό κίτρινον, τό λευκόν και τό μέ- 
λαν ! I Κρίμα ποΰ δεν γνωρίζομεν τό δνομα τοϋ σο
φού αρθρογράφαο.
• ,.γ ,*.
— "Αϊνε - Μπελίνη

— Θ’μπόθάύης νέος ! εΐχεν εΐπει είς τόν Μπελίνη 
ό καυστικός καί πνευματώδης ποιητής “Αϊνε.
- — Καί δίάτί p ήρώτησε ' μέ βεβιασμένου μειδίαμα ό 
μουσικός* ',

— Διότι έχετε μεγαλοφυίαν I
"Ο Μπελίνη. -ήθέλησε νά έκλάβη τό πράγμα ώς 

αστειότητα, άλλά δεν τό κατώρθωσε, διότι ήτο κατ’εξο
χήν ευαίσθητος' λα< τρ ελάχιοτοντόν έτάρασσε. Συγχρό
νως «Ιχό και έλαφράν τάσιν προς τάς προλήψεις.

— Αυτός ό “Αϊνε έχει προφητικόν πνεύμα, έλεγε 
μετά τινα μύρον είς ενα φίλον του' παρατηρήσατε τούς 
οφθαλμούς του...

Μετά τόν πρόωρον θάνατον τού άτυχούς μουσουρ
γού, ή φράσις αΰτη ενοποίησε βαθεΐαν αΐσθησιν προς 
τόν ποιητήν τοϋ Intermezzo.

— Δεν έκαμα καλά ! είπε. Τί φοβερά αύτή ή μανία 
μουν’άστειεύωμαι και διάτα σοβάρώτερα πράγματα !

Και ό -Ερρίκος “Αϊνε έζήτησε δημοσία συγγνώμην 
είς συγκινητικός γραμμές, έν αίς έχαρακτήριοε τόν μου
σικόν και τον άνθρωπον - με τάς κολακευτικωτέρας 
φράσεις. Είπον διά τήν μουσικήν τού Μπελίνη, δη 
έδιδε την άϊοθησιν «δακρύου εντός μειδιάματος». Δέν 
υπάρχει ακριβέστερος χαρακτηρισμός, διότι είνε παρ’ 
αύτφ τό αίσθημα και τό θέλγητρου, ή μελαγχολία και 
ή χάρις ατενώς ουνηνωμέναι.

¥
—Πρωτότυπον Μονόεϊον.

Ή έν Παρισίοις "Εταιρεία ' των. οτολών διοργανόνει 
μίαν έκθεσιν διαφόρων ένδυμασιών παρελθουσών έπο- 
χων, ήτις θά γίνη άπό 3 Μαρτίου μέχρι τής 2 ’Απρι
λίου είς εν περίπτερον τών ανακτόρων τοΰ Κερο μεικοΰ.

Σκοπόν ή έκθεσις αΰτη έχει νά. προετοιμάση τήν 
ϊδρυσιν «Μουσείου στολών παρελθουσών εποχών». Θά 
περιλάβη παν σχετιζόμένον μέ τάς πολιτικός καί στρα
τιωτικός στόλάς τού ανδρικού και γυναικείου φύλου, 
ήτοι ενδυμασίας, κομώσεις, άοπρόρρουχα, χειρόκτια, 
θώρακας καί ριπίδια, ξίφη και τρίχαπτα, τά δπλα τών 
ανδρείων και τών φιλαρέσκων ,έν γένει πάν δ,τι χρησι
μεύει είς τάς μάχας τής δόξης και τοΰ έρωτος

¥

?4?

■—■ Ό Τάιν καί ή Βενετία. 1
Ό Ταίν, ό μέγας Γάλλος ιστορικός, κριτικός και φι

λόσοφος, ΰπήρξεν είςέκτώνθερματέρων θαυμαστών 
τής Βενετίας. '

• “Οταν διά πρώτην φοράν έπεσκέφθη τήν νύμφην τοϋ 
Άδρία και εΰρέθη μέσα εις μίαν γόνδολαν περιπλανώ^ 
μένην άνα τάς διώρυγάς της και άνέπνευσετόν αέρα 
εκείνον τον ελαφρότατου, τόν όποιον μόνον'είς, τήν Βε
νετίαν αναπνέει κανείς, ήσθάνθή τόν εαυτόν του ευτυ
χέστατου-και είπε διά πρώτην φοράν δτι ή ζωή εινε 
«καλή και ωραία».

Τήν Βενετίαν άπεκάλεσε «μαργαρίτην τής, Ιταλίας». 
Αντίθετον γνώμην έχει ή Σάρρα Βερνάρ.
Έρωτηθεϊαα ή μεγάλη τραγωδός πρό τινος έν Μι- 

λανω περί τών ένιυπώσεών της διά τήν ’Ιταλίαν είπε 
δτι τήν λατρεύει δσον και τήν Γαλλίαν, Τήν Βενετίαν 
μόνον δέν ευρίσκει αξίαν τών επαίνων, όΰς. πλέκουοιν 
δι’ αυτήν. '

—“Ολοι—είπε—αγαπούν τήν Βενετίαν, έγώ δμως 
δέν ευρίσκω τίποτε τό αξιαγάπητων είς τήν πάλιν αυ
τήν. Αί διώρυγές της έχουν νερά ρυπαρά, τά παλάτια 
της έχουν κάτι τό μελαγχολικόν και είναι δλα ακαλαί
σθητα* αί γόνδολαί της είναι καί αύταί πένθιμοι σάν 
οχήματα θανάτου.

“Ολα κάμνουν τόν άνθρωπον νά συλλογίζεται τό τέ
λος, τόν θάνατον, τήν καταστροφήν. ’Εμένα- μ’ αρέσει 
ν’ ακούω θόρυβόν καί φωνάς νά βλέπω ζωήν. "Η 
Βενετία είνε πόλις κατάλληλος διά νά ζοΰν εις αυτήν 
νευρασθενικοί καί ασθενείς, δχι άνθρωποι γεμάτοι ζωήν 
καί σφρίγος. Τό μόνον καλόν πού έχει ή Βενετία είναι 
δτι δέν υπάρχουν είς αυτήν αυτοκίνητα. Δέν ήμπορεΐτε 
να φανταοθήτε πόσον άποοτρέφομαι τάς διαβολικός ανίας 
μηχανάς.»

*'■
— Καλλιτεχνικά άνέκδα-τα.

"Ο "Ενετός ζωγράφος Ζεντίλ Βελλίνι έκλήθη εις τήν 
Κωνσταντινούπολιν ύπό τοϋ Πορθητοϋ διά νά ζωγραφίση 
διαφόρους πίνακας μεταξύ τών οποίων και τόν ;Άποκε« 
φαλισμόν τοϋ Βαπτιότοΰ. Μωάμεθ ό Β’, έπαινέοας τήν 
τέχνην τοΰ ζωγράφου παρετήρησεν έν τούτοις εν ελάτ
τωμα είς τήν είκόνα ; “Οτι δέν έζωγράφιοε καλώς τήν 
μορφήν τοϋ άποκεφαλίσθέντος, διότι ή άοώματος κεφαλή 
παρουσιάζει πάντοτε τό δέρμα τραβηγμένοι. Διά ν’ από
δειξη τούς λόγους του ό Πορθητής άπεκεφάλισεν εμπρός 
είς τόν ζωγράφον ένα άνδρα καί έπέδειξε τήν αίμάσσου- 
οαν κεφαλήν. : . ' ' - ’

"Ο Βελλίνι. το'σφ κατετρόμαξεν, ώστε έζήτηοεν αμέ
σως νά εγκατάλειψη τοιοΐτον κύριον. "Ο Μωάμεθ τόν 
έκαμε βέην καί ό ίδιος τφ έπέρασε χρυσήν άλυσον περί 
τόν λαιμόν, σύμβολου τής ύπακοής του προς αυτόν. 
Άλλ’ ό Βελλίνι μίαν νύκτα έπέβη ένετίκοΰ πλοίου καί 
έγκαταλείπων κέρδη καί πίνακας αναχώρησε κρυφίως.

¥
Οΐ αρχαίοι ’Αθηναίοι μεθυσθέντες έκ τής υπέρμετρου 

λατρείας των πρός τόν Δημήτριον τόν Φαληρέα άνήγειραν 
είς αύτόν τόσους άνδριάντας, ΰσας καί τό έτος έχει ημέ
ρας. Συνελθόντες όμως έκ τοϋ πάράφρονος τούτου έν- 
θουσιασμοϋ ουνέτριψαν τούς 365 αυτούς ανδριάντας έν 
μιή νυκτί καί μόνη.

Λ ΠΕΘΑΝΕΝ έν Παρισίοις ό διασηίΛοτερος Γάλλος 
Υν ιήθοποιός, ό έξοδος κωμωδδς Κοκλέν δ Πρεσβύτε· 
ρος. 'II απώλεια δια τδ θέατρον εινε από τας ρ.εγα- 
λειτέρας, ιδιαιτέρως δέ οδυνηρά διά τούς. Γάλλους, άπδ 
τοϋ θεάτρου τών όποιων τδ δνορια Κοκλέν έκλείπει, 
διότι καί δ νεώτερος. Κοκλέν δστις διήρχετο τάς 
ημέρας του έντδς φρενοκομείου άπέθανε μετά μίαν 
εβδομάδα έκ τής θλίψεως διά τδν θάνατον τοϋ άδελ- 
φοΰ του.

★

Ό άποθανών ήτο υίδς αρτοποιού, δστις έστήριζε 
μεγάλας έλπίδας έπι τοΰ υΐοΰ του διά τδ μέλλον τοΰ 
αρτοποιείου. Βλέπων αύτδν δραστήριον και έργατικδν 
έλεγεν:

— Είνε πρώτης τάξεως εργατικός ! . . . Θά πάη 
μπροστά; ’ '
. Άλλ’ ό Κοκλέν έπ’ ρύδενΐ λόγω; εστεργε νά συνέ
χιση τδ πατρικόν του επάγγελμα.'

• Άπελπισθείς νά πείση τδν πατέρα του άφήκεν έ'να 
βράδυ, ποΰ έμενε μόνος είς τδν φοΰρνον, μίαν ολόκλη
ρον φουρνιά ψωμιών νά καή, Τδ γεγονός εκαμεν έξω 
φρε,νών τδν γέρω Κοκλέν καί τδν ηνάγκασε νά απελ- 
πισθή άπδ τδν πρωτότοκον υιόν του.

Όταν δ Κοκλέν άφήκε ’ τδ άρτοποιεΐδν διά τήν 
σκηνήν, δ πατήρ του παρήγορηθη :
. — Ευτυχώς· μοΰ μένει δ μικρός 1 Αύτδς θά τδν 
διαδεχθή !

Όταν δμως και δ νεώτερος Κοκλέν άνήλθεν είς 
τήν σκηνήν, δγέρων αρτοποιός δέν έπρόφθασε ν’ άπελ- 
πισθή. Ή δόξα τοΰ υΐοΰ του τδν παρηγόρησε πολύ 
γρήγορα δια τδ ναυαγιον τοΰ μέλλοντος τοΰ . αρτο
ποιείου.

Ό Κοκλέν άνήλθεν είς τήν σκηνήν τδ πρώτον έν 
Βουλώνη, τή μητρική, του. πόλει. ’Έπαιξε τρεις δια
φόρους ρόλους τήν αυτήν εσπέραν καί προύκάλεσε 
μέγα ενδιαφέρον·

Οί γονείς του, οί'τινες παρευρέθησαν είς τήν παρά- 
στασιν, έκλαιον καί ήσπάζοντο τδν υιόν των.

★

. Ό Κοκλέν άπεχώρησε τής «Γαλλικής Κωμιρδίας» 
κατόπιν εριδος πρδς την διεύθυνσιν. καί δέν ήθέλησε 
νά-έίτιστρέψη πλέον, παρ’ δλας τάς προσφοράς, αΐτι- 
νες τοΰ εγειναν.

Έπι τέλους έβαρύνθη τάς ένοχλήσεις. Καί είς τδν 
τελευταΐυν απεσταλμένου είπε :

— Δέν θα ξαναγϋρίσω ποτέ είς τήν Γαλλικήν. Κω
μωδίαν. ’Εκείνο: ποΰ ελπίζουν τέτοιο πράγμα, δέν μή, 
ξέρουν καλά 1

Ό Κοκλέν επίσης δέν ήθέλησε ποτέ νά δεχθή τδ 
παράσημου τής Λεγεώνος τής Τιμής.

—Γιοιτί ; ’έλεγε. Δέν τδ θέλω. Εκείνο ποΰ μέ συγ
κινεί- είνε ή έπιτυχία. Τί θέλετε νά τδ κάμω αύτδ τδ 
νεκρόν σημεϊον δόξης.

. ★

Εις τδ Λονδΐνον ήτο ό προσφιλέστερος τών ξένων 
ήθοποιών. Είς τούς ρόλους τών κωμωδιών τοΰ Μολιέ- 

;.ρου εΐχεν έν τή ’Αγγλική πρωτευούση μεγάλους 
θριάμβους. "Ελεγε δέ περί τοΰ Άγγλικοΰ κοινοΰ :

— Είμεθα -παλαιοί φίλοι μεταξύ μας. Δίδομεν ραν- 
τεβοΰ κάθε χρόνον καί'συναντώμεθα. τακτικά.

★

Ό Κοκλέν άπδ. έτών -διετέλει είς τακτικήν αλλη
λογραφίαν μέ τδν Κάϊζερ.

Ό Κοκλέν εΐχεν έπισκεφθή πρδ δεκαετηρίδων τάς 
Αθήνας, παράστήσας τότε εις τδ θέατρον τοΰ Nfroy- 

κουρα, ολίγον πριν ή τοΰτο κρημνίσθή. Άλλ’ δ Κο
κλέν έφυγε δυσηρεστημένος, λέγων δτι ούδέποτε 
συνήντησε παγερώτερον κοινόν.

Τήν έντύπωσιν ταύτην άπεζημίωσε μετ’ ολίγον ή 
Κωνίπολις, διότι δ Σουλτάνος τώ ειπεν δτι θά τώ 
δίδη 100 λίρας έκάστην φοράν καθ’ ήν θά τδν εκαμνε 
νά γέλα καί 100 λίρας καθ’ ήν θά δακρύζη.Έγέλασε 
δεκάκις δ Σουλτάνος κα'ι δεκάκις εκλαυσεν.

Την ύπέροχον τέχνην τοϋ Κοκλέν αί Άθήναι έθαύ- 
μασαν καί πρδ πέντε έτών, δτε έδωκε είς τδ Βασι
λικόν θέατρον τδν «Ταρτούφον», μίαν άπδ τάς μεγά
λας δόξας του, τδν' «’Αρχοντοχωριάτην», τδν «Γαμ
βρόν τοΰ κ. Ποαριέ»,τάς'«Κερατσίτσας» καί δύο πρά
ξεις τοΰ «Συρανό».

Ό Κοκλέν έδημιούργησε πλεΐστα έκ τών νεωτέρων 
αριστουργημάτων. Εις τδν «Συρανό» κα'ι τδν «Άετι- 
δέά» τοΰ Ροστάν οφείλει τήν τελέϋταίαν του αίγλην, 
έσχάτως ,δέ άνέμενε νά διδάξη τδ νέον έργον τοΰ Ρο
στάν,τδν «Chanteclair» ;τοΰ δποίου ή τέταρτη καί τε
λευταία πράξις .τφ είχε παραδοθή τοεΐς ημέρας πρδ 
τοΰ θανάτου ύπό τοϋ ίδιου Ροστάν, έπί τούτω μετα- 
βά.ντος είς Παρισίους.

Ό Κοκλέν τή διαταγή τών ιατρών του μετέβη είς 
τδ «’Άσυλον τών ήθοποιών», τδ όποιον αύτδς εΐχεν ι
δρύσει, διά νά άναπαυθή. έπί τρεις εβδομάδας, καί νά 
μελετήση τήν τελευταίαν ταύτην πράξιν. ’

Μέ τδ χειρόγραφον .άνα χεΐρας άπέθανεν έξ εμβολής· 
Έπί τρία-τέσσαρα έττγ απεστήθιζε στίχον πρδς στί
χον τδ έργον καί εις τας παραμονάς τής παραστάσεως 
—ίσως τοΰ. τελευταίου του θριάμβου—άπεβίωσεν.

★ · ■
Είνε μεγάλη ή κατάπληξις τών Γαλλικών διημε

ρίδων έκ τοΰ θανάτου τοΰ Κοκλέν. Ή «Πρωία» ανήγ
γειλε τδν θάνατον ύπδ τούς έξής τίτλους : «Ό Κο
κλέν δ πρεσβύτέρος άπέθανε. Δέν θά παραστήση τδν 
«Σαντεκλέρ». Άφ’ έτέρου ζητεί- αμέσως τάς γνώμας 
τών συναδέλφων του. Όλοι πλέκουν στεφάνους έκ 
θαυμαστικών έπιθέτων. Μόνον ή Σωσάννα Δεπρέ 
άπαντά τδ έξής λακωνικώτατον :

«Ό θάνατος τοΰ κυρίου Κοκλέν μέ άφίνει εντελώς 
άδίάφορον» ·

Ή Σάρρα Βερνάρ έρωτηθεΐσα κατά τήν έκ Μιλάνου 
διέλευσίν τής περί τοΰ Κοκλέν άπήντησε.

— Ό θάνατός του’μέ έθλιψε πολύ, διότι ήτο πράγ
ματι τέλειος άνθρωπος. _Δέν είχε κανέν έλάττωμα. 
Μόνον άπδ προτερήματα ήτο γεμάτος.

★

-Ό Ροστάν, δ συγγραφεύς τοΰ «Συρανό» καί τοΰ 
«Σαντεκλέρ», ’έσπευσε να μεταβή πλησίον τοΰ νεκροΰ 
μετά τής συζύγου του. Τδν ήσπάθη κλαίων και άνε
χώρησε βαθύτατα συγκεκινημένος. ,

Κάποιος τδν ήρώτησε περί τοΰ «Σαντεκλέρ», τοΰ 
όποιου ή παράστασις έματακόθη ώς έκ τοΰ θανάνου 
τοΰ πρωταγωνιστόΰ.

—’Ώ ! ’Αφήσατε τδν «Σαντεκλέρ». Ούτε νά σκε- 
φθώ περί αύτοΰ δύναμαι μετά τδν θάνατον τοΰ Κοκλέν!

★

Τήν κηδείαν τοΰ Κοκλέν παρηκολούθησαν 3,000 
άνθρωποί· Έν τή εκκλησία Πόντ ώ Ντάμ ώμίλησεν 
έκτδς άλλων καί ό Ροστάν.

★

Ό Κοκλέν άφίνει περιουσίαν διόήΐ ύπήρξεν οικονό
μος, καί υιόν δραματικόν ήθοποιόν.
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Π I Ν Α Κ 0 Θ Η Κ Η

Ο 1908 δέν διαφέρει 
κατά τήν φιλολογικήν 
καί, καλλιτεχνικήν θύ
του μορφήν τοϋ προ- 
κατόχον του. Ράθυμος 
ή κίνηόις, έλλείψει έ- 
λατηρίων. Έφ’ ο <3 ον 
αί κοινωνικά! τάξεις 
παρ’ ήμϊν θεωρούν 
περιττήν τήν άγάπην 

πρός το Πνεύμα, φροντίζοντες μόνον περί τής 
ύλης και τής ψευδεπιδείξεως, κίνηΟις πνευμα
τική άξια τοϋ ελληνικού ονόματος δέν δύναται 
νά.ύπάοξη.

Τοϋ. λήξαντος έτους τά φιλολογικώτερα γεγο
νότα είνε ή έκδοάις τοϋ Ερμηνευτικού Λεξικού 
τοϋ κ· Γρ. Βερναρδάκη καί ή ύπό τοϋ Κράτους 
υιοθεσία τοϋ Μεγάλου' 'Ιστορικού Λεξικοϋ της 

. Έλλ. γλώσσης.
'Η λογοτεχνία παρουσιάζει σφριγηλοτέραν δρα- 

όιν. Έν τφ πεζώ λόγφ αί λόγιαι δεσποινίδες 
προιτηγωνίστησαν. Τά «Reves anciens» τήςΨύχα, 
τά. «Διηγήματα» τής Χρύση καί τά «'Οράματα» 
τής Σιβύλλης ένίσχυόαν τό ελληνικόν διήγημα. 
Τά «Προπύλαια» τοΰ κ. Βλαχογιάννη συνεσω- 
ματώθησαν, καί ώς ώραία άναλαμπή τοϋ δύον- 
τος έτους έ σελάγισαν αί «Είς ’Άλτιν» έντυπώ- 
σεις τοϋ κ. Παγανέλη.

Ποιητικαί . συλλογαΐ έξεδόθησαν τά «Πεπρω
μένα» τοΰ κ.Μαλακάάη,τά «'Ωραία» τοϋ κ.Περ- 
γιάλίτη,τά «Τραγούδια τοϋ νησιού» τού κ. Στρα- 
τήγη, καί δύο μικραί νεοεμφανιζομένων ποιη
τών όυλλογαί,τά «Μικρά Τραγούδια» τοϋ κ. Μαυ- 
ρούδή καί αί«Στάλυγες ρόδων» τοϋ Άγραύλόυ. 

■ ’Αλλά και ή μαλλιαρή φιλολογία — έξάνθημα 
Αηδές τής νεοελληνικής φιλολογίας —έμαγεί- 
ρευσε μερικά τομίδιά, σηπόμενα έν τμ σκο- 
τία,τών υπογείων.Είναι ό «Ταμπουρας καί κό
πανος» τοϋ κ. Πάλλη, ή «Χαμοζωή», τοϋ κ. 
Βαρλέντη, «Σάν παραμύθια» τοΰ κ. Γεωργιάδου 
ή «Μεγάλη άυρα.»τοϋ κ. Σκίπη καί «Στόν 'ίσκιο 
τής συκιάς» τοϋ κ. Βλαστού.

'Η πρώτη ύφηγήτρια κ.Παναγιωτάτου έτάραξε 
τούς άρρενας έπιότημονικούς κύκλους, έδόθη 
δ’' άρκετή ώθηάις είς τήν πνευματικήν έργα- 
σίαν χάρις εις τούς διαγωνισμούς, ών έίλλοι μέν, 
ώς ό Σούτσειος, ό Σεβαάτοπούλειος, ό Κοργια- 
λένειος, ό Σουλίνειος διεξήχθησαν,· άλλοι ώς ό, 
Χατζηλαζάρειος, ό Γλυμενοπούλείος καί ό τοΰ 
κ. Βουτυρά προεκηρύχθησαν, καί άλλοι ώς ό 
Κοάκορόζειος έκληροδοτήθηόαν. Εις, ό Παντε- 
λίδειος, έξέπνευσεν.
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Έωρτάσθησαν καί δύο φιλολογικοί^Επετηρί
δες. Ή τοϋ κ. Μιότριώτου καί ή τοϋ κ. Παπα- 
διαμάντη.

'Η Αρχαιολογία έξηκολούθησεν Ακάματος και 
κατά τό δϋσαν έτος τάς Αναάκαφάς της. Έν 
Σπάρτμ, Κεφαλληνία, Δήλω, Αιτωλία, Παγαόαϊς, 
Φιγαλεία, Κρήτμ ή σκαπάνη άνέσκαψεν, άγα- 
γοϋσα είς φώς πλεϊστα άξια λόγου εύρήματα. 
Καί υποστηρίξεις αρχαίων μνημείων ούχ Λττον 
έγένοντο, έν οΐς ή τοΰ Έρεχθείου, τοϋ Μυότρα, 
Σουνίου κ.λ.π. Έγκαινιάόθη έν Άθήναις Αύ- 
ότριακή Άρχ. Σχολή, ίδρύθη δέ καί ’Ιταλική. 
Γεγονότα αξιοσημείωτα είνε ή δωρεά τής κο- 
μήσσης Ριαγκούρ είς τό Νομισματικόν μουΟεΐον, 
ή έκδοσις δύο συγγραμμάτων, τοΰ κ. .Τάούντα 
περί τών «Προϊστορικών Άκροπόλεων τοΰ Δι- 
μηνίου καί Σέσκλου», καί ή τοϋ κ.Θωμοπούλου 
μονογραφία περί τής «Κάθ’."Ομηρον ’Ιθάκης» 
καί ό θάνατος τών Αρχαιολόγων Dyer, Cutch 
Κιργώφ καί τοϋ ήμετέρου Φιλιού.

Τό γλωσσικόν ζήτημα άπηάχόληάε τόν μέχρι 
ψυχώόεως προασπιστήν τής καθαρευούόης κ. 
Μιότριώτην, τόν έπιφυλακτικόν κ. Χατζιδάκιν 
καί τόν μαλλιαρόν. Κρουμβάχερ.Δέν έμεινεν άηέ- 
τοχος τής Βαβυλωνιακής όύζητήόεως καί ή 
Βουλή,ήτιςκαί πάλιν εξερράγη είς γέλωτας όα- 
τυριζομένων άπό τοΰ βήματος τών .μαλλιαρών.

Άλλαι εκδόσεις : Θρησκευτικαί μελέται τοΰ 
επισκόπου Σύρου, τό «Κλίμα τής Ελλάδος» τοϋ 
κ. Αίγινήτου, τά «Δάση τής Κεφαλληνίας» τοϋ 
κ.Σαμίού,οί«'Υγιεΐς ’Οφθαλμοί» τοϋ κ. Χαραμή, 
ή «’Ασιάς λύρα» τοϋ κ. Ψάχου, αί «'Ελληνικοί. 
Πρόοδοι», ή, «Καλλιρόη» τοϋ κ. Καραόία ή «’Α
γωγή τοϋ. πολίτου» τοϋ κ. Βολονάκη καί ώς 
ούραγός, σειρά 'Ημερολογίων, έθνικών καί μή.

'Η δημοσιογραφία είδε άνοιγόμενον τό έως 
τώρα κλειστόν δι’ αύτήν ’Οθωμανικόν κόάτος 
συνησπίάθη δέ είς «Συνδικατον τοϋ Έλλην. 
Τύπου». Διεκόπη ή έκδοόις τοϋ «Ταχυδρόμου» 
ούδεμία δέ νέα ήμερηάία έφήμεοίς προσετέθη. 
Περιοδικά έξέλιπον τέσσαρα: ή «’Εθνική Ψυχή», 
η «Κυριακή», ή «Ήγηόόώ», ό «Νέος Ρυθμός».

Νέα περιοδικά έξεδόθησαν. ή «Βιοπάλη», ή 
«Έπιθεώρηόις τών Κοινωνικών καί. Νομικών 
’Επιστημών», τό «Έμπόριον», αί «Σφήκες», ό 
«Παν», τό παράρτημα τών «’Αθηνών», ή «Πα
νελλήνιος Έπιθεώρησις», ό «Ριζοσπάστης» έν 
Άθήναις. Έν ταϊς έπαρχίαις ή «Εθνική ’Ανθο
λογία» καί ό «Μέντωρ», έν δέ τώ έξωτερικω τό 
«Νέον Πνεύμα», ό «Κόσμος»,. ό «Χριστιανικός 
Κόσμος», ή «Κλειώ», τό «/.εράπειον», αί «Θερ- 
μοπϋλαι», τά «Γεωργικά Χρονικά», ό «’Εκκλη
σιαστικές Φάρος», τό «Πάνταινον»..

Ό θάνατος άφήρπαόε τρεις έογάτας. διακεκρι
μένους τής γραφίδας: τόν Δ. Βικέλαν, τόν I. 
Τσακαόιάνον, τόν Κ. Ξένον.

Έκ τών ξένων τών μάλλον διάσημων, άπέθα- 
νον εξ (!) ’Ακαδημαϊκοί τής Γαλλίας: ό Gebhart, 
ό Ha levy, ό Boissier, ό Coppee,. ό Mathieu, ό Sar- 
dou, οί Έλληνιό- αί Βλαϋδές, Σεϋμούρ, Headlam 
ό φιλόσοφος Ζέλλερ, ή μυθιστοριογράφος Ζύπ, 
οί δημοσιογράφοι Άρδουέν καί Άρέν, ό ποιη
τής Δε-Άμίτση, ό Μπαρίλλι, καί ό Δανός ποιη
τής Δράχμαν.

★

Τό Ώδεϊον ’Αθηνών καί τό Ώδεϊον τής κ. 
Λόττνερ διά τών συναυλιών των συνετέλεσαν 
είς τήν ένίσχυσιν τοϋ μουσικού αισθήματος, τό 
όποιον έχει άνάγκην κατευθύνσεως είς βαθυτέ-, 
ραν κάπως άντίληψιν. Ή έν τώ Ώδείφ ’Αθηνών 
πρόσληφις τού,κ. Μάρσικ διά τήν ορχήστραν καί 
τής κ. Φωκά διά τήν μονωδίαν παρέσχον νέαν 
ζωήν, ένώ τό τμήμα τής εκκλησιαστικής μου
σικής έδωσε τήν πρώτην συναυλίαν, καθ’ ήν 
έψάλησαν καί δημώδη άσματα. Τό Ώδεϊον Λότ- 
νερ ήσχολήθη κυρίως είς ’Ορατόρια.·· Τό «Μα
γεμένο Τριαντάφυλλο» καί τό «Άσμα τής Μα- 
ριάμ» έξετελέσθησαν μέ πολλήν έπιμέλειαν. 'Ο 
«Παρνασσός» ένεκαινίασε καί αύτός μουσικός 
συναυλίας, καθ’ εβδομάδα, έπί τό λαϊκώτερον. 
'Η εκλεκτή μουσική πμρήλασε διά τών έξ ’Α
θηνών διελθόντων κ. Καραβία βάθυφώνου καί 
τής πριγκηπίσσης Σόργκα.Έν Φλωρεντία έθοιάμ- 
όευσεν ή «Ρέα» τόϋ κ. Σαμάρα, . εϊχομεν δέ καί 
δύο έπιτυχεϊς έναρμονήσεις ότηριζομένας είς τά 
μοτίόα τών δημωδών Ασμάτων μας" είς τήν έν 
ΓΙειραιεϊ μουσικήν σχολήν τής δεσπ. Βέλα έξε- 
τελέόθη έν- μέρος τοϋ μεγάλου συμφωνικού ποι
ήματος τοϋ κ. Λαμπελέτ τδ «Λαγιαρνί», δπερ 
διασώζει δλον τόν ζωηρόν χρωματισμόν τής Ελ
ληνικής ψυχής,ύπό δέ τής «’Αθηναϊκής Μανδο- 
λινάτας» έξετελέσθη ό «Κρητικός χορός» κατά 
σύνθεσιν τού κ. Λάόδα. Έν Κερκύρα, έξετελέ- 
σθησαν μέρη τινά .τής «Άνδρονίκης» ' πρωτο
τύπου έργου τόϋ κ. Γκρέκ.

'Ο μουσικός κόσμος έπένθηόε τόν θάνατον 
τοϋ μεγάλου βιολιότοϋ Σαραζάτε, τοϋ Ρώσσου 
μουσουργού Κορσακώφ καί τοϋ μετριοφρονε- 
ότάτου συνθέτου τής «Γκράν βία» Χουέκα.

*
Τό θέατρον κατά τό 1908 ήρχισεν ύπό κακούς 

οίωνούς. ’Έκλεισε τό Βασιλικόν έπ’ έλπίδι μελ- 
λούσης άναστάάεως...'Η θερινή περίοδος ήρχισε 
μέ μίαν τάσιν πολιτογραφήσεως τών Γαλλικών 
ανήθικων κωμωδιών, άλλ’ ή έγκαιρος παρέμβα
σις τού τύπου καί τής Αστυνομίας άνέστειλε τάς 
έκτροπους ταύτας τάσεις’ έκυριάρχηΰεν ή Έπι- 
θεώρηδις μέ τά Ν. Παναθήναια καί τόν Κινημα
τογράφον, ών αί παραστάσεις έφθαόαν τήν ήμί- 
όειαν εκατοντάδα. Ή Πρωθυπουργίνα, ό Μητόέ- 
λος καί τά Παραπήγματα, καίτοι εύφυεϊς διακω
μωδήσεις, μόλις παρενετίθεντο ώς διαλείμματα 
τής έπιθεωρησεομανίας. Έκ τών δραματικών έρ
γων πολύς έγένετο λόγος—δχι πολύ εύμενής— 
διά τήν. «Πενταγιώτισσαν», τήν «Φωτεινήν Σάν- 
τρη», τούς «Ληστής τόϋ Δήλεάι»,τά «Τρία φιλιά» 
τό «Κόκκινο πουκάμισο», ένφ άλλα ■ έργα ώς τό 
«Χελιδόνι» οί «Πετροχάρηδες», ή Χειραφετημέ
νη», ό «Μαρμαρωμένος Βαόιλμάς» έκοιμήθησαν 
τό ίδιο βράδυ. Έν δέ τό «Κάτω οί άνδρες» έμα- 
ξιλαρώθη, ένώ τής τύχης άύτής εδικαιούντο 
ίσως άλλα έργα έξ έπαγγέλματος δραματικών 
συγγραφέων. Δέν πρέπει έν τούτοις νά παρέλθμ 

Απαρατήρητος μία έπιτυχία τοΰ κ. Σαγιώρ, δχι 
κωμικοΰ μόνον ήθοποιοϋ, ώς Μπριάαντώ.

Ή θερινή περίοδος έληξε μέ τόν θρίαμβον 
τής «Μαμζέλ Νιτούς» ήτις προεσήμανε τήν 
κατά τό άρξάμενον έτος κυριαρχίαν τής όπε- 
ρέττας. Εϊχομεν διά πρώτην φοράν έν Έλλάδι 
καί μίαν φαντασμαγορικήν παντομίμαν, τήν 
«Κουκλονεράϊδαν».

'Ιδρύθη Σύλλογος τών Δραματικών συγγραφέ
ων, έκ τής ρίζης τοΰ όποιου πάραυτα άνεβλά-’ 
στήσε μία.παραφυάς, καί άπέθανεν ό.ήθοποιός 
Γ. Τδϊντος.

'Η «Ήλέκτρα» παρεστάθη έν τώ άρχαίω κει- 
μένω είς τό θεατρίδιον τοΰ ’Αρσάκειου, ένεκαι- 
νιάόθη έν Μασσαλία ύπαίθριον θέατρον τό «Ά- 
θήναιον» πρός διδασκαλίαν Αρχαίων δραμάτων, 
έπνευσε δέ ή πνοή τής τραγωδίας έν Άθήναις, 
χάρις είς τήν έπίόκεψιν τής Σάρρας Βερνάρ , τοϋ 
Μουνέ Σουλϋ, τοϋ Λιγκουορό καί ιού έκπαρι- 
όινισθέντος Έλληνος κ. Μάδρα.

. ¥

Καλλιτεχνικώς τό 1908 έν Έλλάδι διήλθεν ά
φησαν ψυχράς όπωςδήποτε εντυπώσεις. Ή Έλ. 
Καλλιτεχνική Εταιρεία διωργάνωσε καί έφέτος 
τήν έτηόίαν έν τώ Ζαππείφ έκθεσίν .της, έγέ
νετο δέ καί ή έτησία τοϋ κ. Μπρκατάιάμπη έκ- 
θεσις τών έργων του. 'Η Έθν.ική Πινακοθήκη, 
ένεκα τοϋ καθαρισμού τών είκόνων της έμεινε 
κλειστή. Γεγονότα καλλιτεχνικά δύνανται νά 
θεωρηθώόιν ό διαγωνισμός διά τόν Ανδριάντα 
τοϋ Παλαιολόγου, ή ϊδρυσις τον «Ξυλοθραύ
στου», ή ϊδρυσις έν Καΐρω Έλλ; καλλιτεχνικού 
συλλόγου καί ή έπάνοδος είς Ελλάδα τών ζω
γράφων κ. κ. Ροϊλοΰ καί Όθωναίου. 'Η τέχνη 
Απώλεσε κατά τό 1908 έπιφανεϊς, διεθνούς φή
μης, καλλιτέχνας: τους άνδριαντοποιοϋς Λαμπώ 
καί Σχίλλιγκ, τόν ζωγράφον Λαντέλ καί τόν γε
λοιογράφον Μπάχ.

Έν. Εύρώπμ άπειρία έκθέόεων. Είς τό Salon 
τών Παρισίων μετέσχον, ώς πάντοτε, καί Έλ
ληνες, ίδιας δέ μνείας είνε Αξία ή έν Ρώμμ έκ- 
θεσις τής Εκκλησιαστικής τέχνης.

¥

Συνέδρια έγένοντο πολλά. Άπό τοϋ Γυναι
κείου τής Ρώμης μέχρι τοϋ συνεδρίου τών Έ- 
σπεραντιάτών, άπό τοϋ Εκπαιδευτικού έν Λον- 
δίνφ μέχρι τοϋ Δημοσιογραφικού έν Βερολίνω 
άπό τοϋ κατά τών άνηθίκων έργων μέχρι τοϋ 
κατά τής νοθείας τών τροφίμων-—Αρκετά συνα
φή θέματα — άπό τοϋ 'Ιστορικού μέχρι τοϋ 
τών Ανατολιστών έν Κοπεγχάγμ, άπό τοϋ Προ
ϊστορικού τών Παρισίων μέχρι τοϋ τής ’Ηθικής 
Αγωγής έσημειώθη μία προσπάθεια παγκόσμιός 
τής πνευματικής άνυψώσεως. Ή Ελλάς μετέ- 
σχε είς πολλά, τούτων, καί είς αύτό άκόμη τό 
περί προστασίας τής πνεύματικής'ίδιοκτησίας...

Αί διαλέξεις κατά τό λήξαν έτος ηάαν ούκ 
όλίγαι, άλλ’ άναδιοργάνωτοι. .

. Ή Αρχαιολογική Εταιρεία, Ακολουθούσα τό 
παράδειγμα τών ξένων Άρχ. Σχολών ένεκαινίασε 
τάς Ανακοινώσεις τών μελών αύτής. Ό «Παρ
νασσός» παρεχώρησε τήν αίθουσάν του είς Αρ
κετούς ομιλητάς καί ή καινοτομία τής γαλλο- 
φώνου συναδέλφου «Monde .Hellenique» ήνοιξε 
τόν δρόμον είς τήν διαλεξομανίαν, τήν οποίαν 
κληροδοτεί έπ’ αίσίοις οίωνοϊς τό 1908 πρός τό 
διάδοχον 1909·

ΔΑΦΝΙΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

« ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ

Α. Μάρθικ

"Ηνοιξί τβς πνλα( της εν Βερολίνφ η Άιεθνης εκθε- 
οιί χειροτεχνημάτων, ητις ίιοργανονται εχάατοτε υπό 
τοϋ eLyceum Club».

Ή εκθεοις αΰτη είνε υπό την προεδρείαν της Πριγκη- 
πΐοοης Σοφίας, ή ότι ία όιεδεχδη είς την θέσιν ταύτην 
την αΰτοηράτειραν Φρειδερίκου. Επειδή η πριγκήπιοσα 
Σοφία δεν θά δννηθη νά μεταβη είς Βερολϊνον, θά άντι- 
προάωπεύση αΰτην ή κ. Σοφία ΣΙήμαν,

Είς τήν διεθνή ταύτην εκθεοιν θά άποοταλώοι χει
ροτεχνήματα παντός είδους εζ δίων των μερών τοϋ κό
σμου. Έκ τής Ελλάδος μετεσχον ; τό Έργαοτήριον των 
Άπορων με διάφορα είδη, μεταξύ των οποίων και είς 
θαυμάαιος τάπης αντιγραφή σχεδιάσματος τοϋ Όρχο- 
μενοΰ, ή Βασιλική Σχολή χειροτεχνημάτων, ή Σχολή 
δαντελλ&ν Άγυιάς και πολλά άλλα Ελληνικά καταστή
ματα.

*
’Εν Βρυξύλλαις ίδρύθή μία Εταιρεία Βέλγων είκο- 

νογράφων και οχεδιαγράφων, ανάλογος πρός τήν των 
Ύδατογράφων, σκοπούσα τήν ύπεράσπισιν των συμφε
ρόντων το,ν συνεταίρων της, και τήν διαμόρφωσιν μιας 
τέχνης επί μάλλον καί μάλλον εύδοκίμον. Θά διοργανοΐ 
επίσης ετήσιας εθνικά; έκ&έοεις τής εικονογραφίας έν 
Βελγίφ καί έν τφ έξωτερικφ. Ή τοϋ 1910 θά είνε διε
θνής και θ’ άποτελέση παράρτημα τής έκθέσεως των 
Βρυξελλών.Ή εταιρεία αϋτη θά φροντίοη επίσης διά τήν 
ΐδρυσιν συνδικάτου, εικονογραφημένου περιοδικού, κλπ.

*
Τό Κογκρέοσον τών Ήν. Πολιτειών κατά τήν πα

ρούσαν σύνοδον θά ψηφίση 5,000,000 δολλάρια πρός 
άνέγερσιν μνημείου είς τόν Αβραάμ Λίγκολν. Πλησίον 
τοϋ Καπιτωλίου θά κατασκευαστή πάρκον έκτάοεώς τρι
άκοντα στρεμμάτων, είς τό μέσον δε αυτού θά τοποθε- 
τηθή ό άνδριάς. τού Λίνκολν, διά τόν όποιον θά δαπα- 
νηθώσιν 1,000,000 δολλάρια. Ή υπογραφή τοΰ νομο
σχεδίου θά συμπέση με τήν έκατοστήν επέτειον τών γε
νεθλίων τοΰ Λίγκολν, τήν 12ην Φεβρουάριου,

*
Έν τφ φιλολογικφ συλλόγφ «Παρνασσφ» ήρςαντο 

αί φιλολογικοί προεσπερίδες. Ώμίλησαν οί κ. κ. ’Άνιν- 
νος περί Βορείου σέλαος έμφανισθέντος έν τή πατρίδι του 
προ 40τίας και προκαλέσαντος πανικόν, ό κ. Νιρβάνας 
περί συγγραφέων λογοκλδπων, ό κ. Τσοκόπουλος περί 
τής γένέσεως τών τραγουδιών τοΰ δρόμου. Και αί τρεις 
δμιλίαι ήσαν εύθυμογραφικαί, έκλεισε δέ τής όμάδος 
τήν παρέλασιν δ κ. Πολέμης δι’ ενός ύμνου πρός τάς 
γυναίκας και τριών λυρικών ποιημάτων.

Τήν δευτέραν τετράδα άπετέλεσαν οί κ. κ. Καμπού- 
ρογλος δμιλήοας περί τών παλαιών μητροπόλεων των 
Αθηνών άπό τοΰ Ε'. αϊώνος δτε δ Παρθενών έχρησί- 
μευσεν ώς τοιόΰτος μέχρι τοϋ νϋν στρατιωτικού αρτο
ποιείου, <5 κ. ‘Σπανδωνής δίελέχθη περί τής ιστορικής 
έξελίξεως τόϋ χορού, δ κ.Στρατήγης απήγγειλε ποιήματα 
έκ τής νέας συλλογής του και δ κ. Δημητρακόπουλος 
άνέπτυξε πρωτότυπον θεωρίαν περί τών Νεοελληνικών 
διαλέκτων, ας αποδίδει είς κλιματολογικάς άφορμάς.

■it
Ό νέος διευθυντής τής ορχήστρας τοΰ Ωδείου Αθη

νών κ. Άρμάνδος Μάροικ, διπλωματούχος τοΰ Γαλλι
κού ’Ινστιτούτου, δοτις άντεκατέατησε τόν άναχωρήσαντα 
κ.Ρέττιχ, είνε άνεγνωρισμένης ικανότητας. Είς τήν πρώ-
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την έφετεινήν άυνάμ^^ν τού ’Ωδείου, ύπό τήν ,διεύθυν- 
σίν του ή ορχήστρα εξετόλεσετήν. είς do έλαοσον συμ
φωνίαν τού Βετάβεν τελείως, ώς και τήν Άρλεζιίν τού. 
Μπιζό, ητις μετά' πολλής' λεπτότητας άπεδόθη, ήτο δε 
καταφανής ή.διαγορά· τής έκτελέοεως, διότι δέν ' είνε 
πρώτη φορά καθ’ ήν ή: ορχήστρα έκτελεΐ αυτήν.

' λ " ■ '■ ♦
Τόν προσεχή ’Ιούλιοί τό Πανεπιστήμιόν τής Λειψίας 

θά έωρτ,άση. τήν πεντήκόνταετήρίδα τού . Αντιπρόσω
πος τού Έλλ. Πανεπιστημίου ώρίσθή δ κ. Γ. Στρέΐτή

if ■"
Κατά τόν μήνα Φεβρουάριον θά έόρτασθρΰν τρεις εκα

τονταετηρίδες γεννήσεων, ή τοΰ Μόνδεληον (3 Φεβρ.), 
τόϋ Δάρβιν (12 Φεβρ.), τοΰ Λίγκολν 1 (ΙΖΦεβρί) και τήν 
1 Μαρτίου τού' Σοπέν.Έωρτάσθη ήδη ή έκατονταετηρΐς 
τοΰ Έδγάρ Πόε, γεννηθέντος τή T9’Ιανουάριου '1809. 
Ωσαύτως θά έορτασθή προσεχώς και ή έκατονταετηρϊς 
τούΧάϋδν. ' ' ,

/ - 1 ; ' ■1 ■ 1 -
’ Παρά τάς Βρύξέλλας όπισθεν τόϋ δάσους -τής C'imbve 

άνεγείρεται τό μέγα σύμπλεγμά τού Bodin ί «Les ’Bour
geois de Calais». Τόϋ έργου -τούτου,— τού’δπύίόΰ,τά' 

θαυμάσιον πρωτότυπον έστήθη έν Καλαί, ύπάρχουσι 
τρία αντίγραφα άνήκοντα είς ίδιώτας, *0 γλύπτης έπε- 
φύλαξε δι* εαυτόν τό δικαίωμα και τετάρτου αντιγρά
φου, πρόωρισμένου διά τήν πόλιν τών Παρισίών,

'Απέθανεν έν Βερολίνφ ό ποιητής 'Ερνέστος Βίλ- 
δενμπρούχ. Τφ 1897 τή εντολή τού αύτοκράτορος Γου- 
λιέλμου εγραφιε θεατρικόν έργον έπί τή εκατονταετηρίδι 
τού Γουλιέλμου Α', οπερ καί παρεστάθη Ό Βιλδεμ- 
προύχ έγραψε ποιήματα ' δράματα καί μυθιστορήαατα, 
'Εγεννήθη έν Βηρυττφ τφ 1845 εκ μητρός 'Εβραίας. 
Τό τελευταΐον του δράμα ή .« Θυγάτήρ ,τ.ού Βρνμ^εατάϊν)·) 
επρόκειτο να παίξη ή -Εάρρά ^ερνάρ.

■ ¥
Εις τό Λονδΐνον^ ρυνεργεται. τόν προσεχή 'Ιούνιον 

Παμβρεττανικόν ουνεδριον ου τίνος βά μετάσχουν οι 
Διευ'&υνταί τών σπουδαιότερων ’Αγγλικών εφημερίδων, 
τώγ εκδιδομενων ανά τά τεσσαρα άκρα τής Βρεττανι- 
κής Αυτοκρατορίας. ‘ ·

Θά συγκεντρωθούν δηλαδή επί τό άύτό δημοσιογρά
φοι άπό ~ήν Αυστραλίαν καί τήν Ν.- ■ Αφρικήν·, άπό τήν 
Ν. Ζηλανδίαν καί άπό τάς 'Ινδίας καί από τον Κανα- 
δάν^ βιά ν.ά γνωρισθούν καί πρρσωπικώς μεταξύ των, 
οι σπουδαιότατοι ούτοι ουντελεσταί . τού μεγαλείου τής 
Αυτοκρατορίας. ·

Εις χΐλίους κατ' ελάχιοτον ορον υπολογίζονται οι συγ- 
κεντρωθησομενοι εν Λονδίνφ σύνεδροί δημοσιογράφοι 
τού 'Ηνωμένου Βασιλείου.' 'Μόνον εις τόν Καναδάν εκ- 
δίδονται 1249 εφημερίδες, εξ ών 417 ημερήσιοι, καί 
αλλάι τόσαι περίπου εις τήν Αύστραλίαν. >

.. ♦
’Ο κ. Τεωργαντής επεράτωσε νεον γλυπτικόν έργον, 

τόν.«"Αστεγον)'). Είνε τό. άγαλμα πλήρες αλήθειας καί 
κινήσεως^ θά εκτεθή δε εις τήν προσεχή εκθεσιν τού 
Ζαππείου.... 'Επίσης εφιλοτεχνησε τήν. Ηδυπάθειαν» 
γυ^αύκμ .επίτ Εδράνου: άν.απαυομένην. ? ,__

'Η'οίκογενεια τού αειμνήστου γλύπτου Βρρύτου άπε- 
φάσισε νά διατηρήση τ.ό ^ερ,γαστήρίον^.^ τφ όπσίφ είνε 
εκτεθειμενα^ τά. πλειστα $ργσ· θμ^γτος καλλιτέχνου.

'Επί. τού τάφον του θά άνεγρρθή μν'ημ&ΐρν, φε^ον 
τήν προτομήν του9 ής ή -φιλρτέχν.ησις άνετεθη υπό τής 
οίκογενείας εις τόν προσφιλή ραθήτήν τού Βρούτου κ, 
Γεωργαντήν. : . ΛΑ ,· ■ ·'· -

:Λ·
"Εκθεσις Γραμματοσήμων καί συνεδριον Γραμμα

τοσυλλεκτών γεννήσεται εις Μάντσεστέρ τή 18 Φεβρου
άριου,

. ★. Λ ... . . . '

'Η πρώτη ελληνική όπέρεττα έγράφη συνεργαοίφ τών 
-κ.' κ. Δημητρακοπούλόυ καί Γρανίτσα, μέ μελόποιόν 
τόν κ. Θ, Σακελλαρίδην. Είνε ναυτικής ύποθέσεως καί 
έτιτλοφθρήθη «Σία καί άράξαμε)). Θά παιχθη κατά τήν 
θερινήν περίοδον,

* *
'Ο φιλελληνικώτατος διευθυντής τής έφημερίδος 

«.Βελγική 'Ανεξαρτησίαν άπεθανε.

'Αγρίαν λογοκρισίαν ύπεστη ό άτυχης Μολιερος έν 
'Ιαπωνία. Κανέν απολύτως εργον του. δέγ επετράπη νά 
παιχθή,διότι κατά τήν άντίληφιν των'Ταπώνων δ Μολιέ- 
ρος είνε επικίνδυνος άναρχικός, προσβάλλων. καί συγ
κλονίζω? τάς βάσεις τής.νεωτέρας Ιαπωνικής κοινωνίας. 
Πρό παντός δέν ήδύναντο οι ηθικοί κίτρινοι νά τού συγ
χωρήσουν τήν προσπάθειαν νά γελοιοποιήση καί έξασθε- 
νήση τήν πατρικήν εξουσίαν, Είς τάς κωμφδίας τού 

• Μόλιέρου δέν υπάρχει ούτε μία σκηνή εϊς τήν οποίαν δ 

πατήρ νά μή περιπαίζεται παρά τών υιών του.
Μία άλλη κακία τών κλασικών τούτων έργων είνε 

ή σχέσις τών δύο φύλων. Είς τήν 'Ιαπωνίαν ή σύζυγος 
οφείλει άπόλυτον ύπακοήν εις τόν άνδρα^ μή τολμώσα 
ουδέ κάν νά τφ άντείπη. Τουναντίον δ Μολιερος επιτρέ
πει εις τάς συζύγους όχι μόνον αυτόάλλά καί νά άπα- 
τούν ακόμη -τούς συμβίους των.. 'Επίσης άκατάληπτος 
είνε ή ελευθερία μετά τής οποίας οί ύπηρέται τών 
καμφδιών τού Μολιέρού περιπαίζουν τούς κυρίους των.

★
Εις πολλά μουσεία καί ιδιωτικός συλλογάς υπάρχουν 

πολλοί πίνακες φευδώς αποδιδόμενοι είς μεγάλους καλ- 
λιτέχνας ή αντικείμενα, ών αμφισβητείται η γνησιότης. 

■ζΕν Νέα 'Υόρκη ίδρύθη μουσεΐον επίτηδες δι.ά τά ■‘ψευδή 
τά πλαστογραφημένα καλλιτεχνικά εργα^ διά νά διδά- 
σκωνται έν αντφ μελετώντες τάς παραποιήσεις οί διευ- 
θυνταί τών μουσείων καί οί φιλότεχνοι συλλογείς, ίια 
.προφυλάσσωνται άπό τας νοθείας, Τό Μουσεΐον θ' άγο- 
ράση τήν τιάραν τού Σαταφερνους^ τήν οποίαν τό Λού- 
βρον τφν Παρισίών δέν θέλει πλέον

Είς τήν έπί τής'Πέμπτης Λεωφόρου έν Νέα'Υόρκη 
πινακοθήκην Oehme’s Gallery 'Αριθ. 320 Fifth 
Avenue, εκτίθενται ϊά έργα τής 'Ελληνίδος ζωγρά'φου 
κυρίας William J. Stillman^ χήρας τού γνωστού 'δη
μοσιογράφου , Θυγατρός τού άλλοτε έν Λονδίνφ μεγάλε- 
μπόρου Σπάρταλη.. 'Η κυρίά St ilhn an ρτε ήτο ακόμη 
δεσποινίς διεκρίθη έπί τή μεγάλη αυτής' έτιτυγμα είς- τήν 
ζωγραφικήν^ τά δέ έργα της εΐλκυσαν πρό έτών τήν 
προσοχήν είς έκθέσεις έν. Λονδίνφ* καί κατετάχθησαν 
μεταξύ τών αρίστων ίδια αι ύδατογραΐρίαι της, διά τάς 
δποίας καί τό έν Νέα 'Υόρκη έγκριτον .περιοδικόν 
Century εγραψεν ότι αί εικόνες της ήσαν «πλούσιοι καί 
πισται είς έναρμόνιον χρωματισμόν θαυμασίας ζωγρα- 

.φικής τέχνης». Αί^ ύδατογρ'αφίάι τής κυρίας StUlrnan 
παριστώσι κήπους καί έξοχικά άρχαϊα μέγαρα "Αγγλων 
ευπατριδών ώς και τοπεΐα 'Ιταλικά,μεταξύ τών δποίων 
ιδιαιτέρας προσοχής είνε είκων παριστώσα άγροκήπιον 
έν Τοσκάνη πλησίον τού χωρίου Fontalerla, τό οποίον 

'■ ενθυμίζει τόν ΒοκάκιονΊ ώς άλλη είκών πάριστώσα σκη
νήν παρά τά ύδατα τού Vaucluse μάς ενθυμίζει τήν 
Λάουραν τού Πετράρχου. 'Η τελευταία αυτή ηκών εινε 
έξαισίας τέχνης* ύπάρχουοι δέ καί άλλαι έξ ίσου ωραΐαι 
καί καλλιτεχνικώτάται. 'Η δεσποινίς Σπάρταλη είχε 
σπουδάσει ύπό τόν μέγαν 'Άγγλον ζωγράφον Maddox 
Brown9 διεκρίθη δέ πολλάκις εις τάς αίθουσας τού 
ετέρου 'Ακαδημαϊκού καί διαπρεπούς "Αγγλου ζωγρά
φου Sir Edward Burne-Jones, καί ήτο φίλη τού 
Dante Rosseti καί πολλών άλλων "Αγγλων ποιητών 
καί λογίων, ~ ·'■.■.-■·

Μεταξύ τών διακριθεισών Έλληνίδων ζωγράφων 
αναφέρουν αί Αμερικανικοί έφημερίδες. έκτος τής κ. 
Stillman τήν δεσποινίδα Γενναδίου, άδελφήν τού έν 
Λονδίνφ άλλοτε πρέσβεως τής 'Ελλάδος* τήν κυρίαν 
Θάλειαν Καραβία τό γένος Φλωρά* τήν κ. Γιαλλινά τό 
γένος Τοπάλη* τήν δεσποινίδα Λασκαρίδου, τήν κυρίαν 
Παπαδοπούλου, τό γένος Μελά, καί τινας άλλας τών 
οποίων τά έργα πολλάκις έβραβεύθηααν είς διαφόρους 
έκθέσεις. 'Εν τή ύδατογραφίφ όμως ή κ, Στίλμαν εινε 
έφάμιλλος ..τής δεσποινίδος Γενναδίου, ητις έβραβεύθη 
διά χρυσού μεταλλίου έν τή 'Εκθέσει τών Παρισίών.

'Εν Βοστώνη ό' Αμερικανός φιλέλλην καθηγητής 
κ. I. Mahaffy εκαμέ σειράν διαλέξεων περί τής 'Ελ
ληνικής μεγαλόφυίας.

'Ο πολυεκατομμυριούχος Αμερικανός Ροκφέλερ προσ- 
έφερεν εις τό Πανεπιστήμιόν τού Σικάγου πέντε έκα* 
τομμύρια δολ, διά νέας ύποδειχθείσας αύτφ άνάγκας.'

W ■



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή δεσποινίς Σοφία ^Δασκαρίδου έξέθηκεν εις την έν 
Μρνάχφ Καλλιτεχνικήν έκθεσιν (Kunstverein) τοπεΐά, 
δια τά όποια οίτεχνοκρΐται τον Μονάχον έξεφράοθησαν 
εύμενώς.*Η Έφημερίς «Τελευταίοι Ειδήσεις» τον Μο
νάχον έκθέτουσα τάς κρίσεις αυτής περί των έργων 
τής Δίδος Δαοκαρίδου, γράφει μεταξύ άλλων τά εξής : 

. «Τάτοπεΐα τής Έλλ.ηνίδος ζωγράφον Δος Σοφίας 
Λασκαρίδου, δννανται νά καταλεχθώσι μεταξύ τών μάλ
λον διακρινομενων έργων τής έβδομάδος ταύτης. Εινε 
ιδίως άξια προσοχής δι9 ήν προξενοϋσιν έντύπωσιν δρο- 
σερότηιος και διαύγειας, οί χρωματισμοί εινε φαιδροί 
και λεπτοί, τό δέ σύνολον αυτών εμφαίνει βάθεΐαν πα- 
ρατήρησιν καί ίδιάζονσαν άντίληφιν τής φύσεωςν.

Είνε δυσκολώτατον, ώς -γνωστόν νά έκθέση τις εις 
τήν έκθεσιν αυτήν. *Ενεκα δέ τής πληθώρας τών έρ
γων—άνελθόντων εφέτος εις 4 000—τά έργα έκάστου 
καλλιτέχνου άλλάσσουν καθ' εβδομάδα. Έξαιρετικώς τά 
έργα τής Δος Λασκαρίδου έκρατήθησαν έπί δύο εβδο
μάδας, έξετέθηοαν δέ ένδεκα έργα της, επτά * Ελληνικά 
τοπεΐα καί τέσσαρα Γερμανικά έκ τοϋ χωρίου Dachau 
ληφθέντα\ τό Ποτάμι, Φαιά αρμονία, τελευταΐαι ήμέ- 
ραι θέρου; καί Μελαγχολική ημέρα,

★

*0 κ. Θ. Σπάθης βιολιστής διπλωματούχος τον 9Q- 
δείου τών Παρισίων έπανελθών θά δώση τρεις συναυ
λίας, είς τό Βασιλικόν,είς τό 'Ωδεϊον καί είς τόν 
Παρνασσόν, Είνε ή πρώτη φορά καθ' ήν εμφανίζεται 
ό κ. Σπάθης εις τάς 'Αθήνας,

; .
Εις τό Λαβαντόν τής Γαλλίας άπέθανεν εις ηλικίαν 

85 έτών ό μουσικοδιδάσκαλος Έρνέστος Ρεγιέ, συνθέ
της τοϋ «Σιγκούρ» τού «Σαλαμπό» καί τής «Βαλκυρίας».

. *
‘Η Έλεονώρα Δοϋζε ήρχισε νέαν καλλιτεχνικήν πε

ριοδείαν. Μετέβη ήδη εις Αυστρίαν,
¥

Εις τέσσαρας διαλέξεις ό κ. Σπ, Δάμπρος ώμίλησεν 
εις τόν «Παρνασσόν» περί τον «Δεσποτάτου τής Πελο- 
ποννήσου» Ή ομιλία τον ήτο περίληφις μακροχρονίου 
έρεύνης περί τής σπονδαιοτάτης άλλά καί μάλλον αγνώ
στου ‘Ελληνικής ηγεμονίας τής ίδρυθείοης ύπό τών 
Παλαιολόγων έν Πελοποννήσφ, Κατόπιν μελετών είς 
τάς βιβλιρθήκας τής *Ανατολής καί τής Δύσεως, ό κ. 
Δάμπρος συνέλεξεν άφθονον καί πολύτιμον υλικόν πρός 
διαφώτισιν τής ιστορίας τον είρημένου Δεσποτάτου, περί 
οΰ όγκωδέστατον ετοιμάζει σύγγραμμα,

★
Έωρτάσθη έν Λονδίνφ ή ένενηκονταετηρίς τοϋ με

γάλου νΑγγλου ζωγράφον Φρίθ, όστις είνε τό γηραιό- 
τερον μέλος τής Βασιλικής ’Ακαδημίας τοϋ Λονδίνου. 
Παρ' δλον τό γήράς του, ό Φρίθ εξακολουθεί διαρκώς 
έργαζόμενος, τελειώνει δέ κατ' αύτάς ζωγραφικόν πίνα
κα ώραίας νεάνιδος,

¥
Τραγικόν τέλος εσχεν ό γνωστότατος Γάλλος ποιητής 

καί λογογράφος Κατούλ Μαντές, διαμελισθείς άπό τούς 
τροχούς σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας. *0 ποιητής έπέ- 
βαινε αυτής μεταβαίνων εις °Αγιον Γερμανόν ένθα 
κατώκει, δτε έξύπνησεν αιφνηδίως καί νομίσας οτι ε- 
φθασε είς τό,ν σταθμόν έπήδησε προτού σταματήση τό 
τρσΐνον. &ί τροχοί διήλθον τοϋ σώματός τον. Ό εγκέ
φαλός τον έσκορπίσθη έπί τών ένδυμάτων του.

Αί διαδόσεις ότι διετέλει έν μέθη ή ότι ηύτοκτόνησεν 
ελέγχονται ανακριβείς.

Ό Μαντές έγεννήθη εις Βορδώ τφ 1841.
“Αβρός καί άρμονικώτατος, ενίοτε συμβολιστής, άλλ9 

ώς έπί τό πλεϊστον λάτρης τοϋ κλασικισμού, έγραφε 
πλεΐστα θαυμάσια ποιήματα καί διηγήματα, “Ως μνθι- 

στοριογράφος ειλκυε, άλλά καί δραματικά έργα έγραφε 
μετ' επιτυχίας. Πολυγράφος, τορνευτής τών φράσεων 
είχε τήν χάριν τής γοητείας. “Η ζωή τον ώς Ιδιώτου 
καί συγγραφέως ύπήρξεν ευδαίμων, υπό πάσας τάς έπό- 
φεις. ΤΗτο μέλος τής Γαλλικής 'Ακαδηιιίας καί θεα
τρικός κριτικός τής «Έφημερίδος». ‘Η σύζυγός του 
ποιήτρια έπίσης, εσχάτως έδημοσίευσε νέον τόμον ποιη
μάτων, μέ πρόλογον τον συζύγου της.

Νεώτατος ίδρυσε τό περιοδικόν «Revue Fantaisiste» , 
ήτις υπήρξε τό φιλολογικόν λίκνον τών ένδοξοτέρων 
Γάλλων συγγραφέων, ‘Υπήρξεν ιδρυτής τής δμάδος τών 
Pamassiens, ήν ίστοριογράφησεν. *0 «Θρύλλος τοϋ 
Συγχρόνου Παρνασσού» είνε άπό τά άπολαυοτικώτερα 
εργά του. Τόν ,α*. τόμον τών ποιημάτων του έδημοσίευ- 
σεν εις ηλικίαν 21 ετους> έπηνέθη δέ ύπό τοϋ ανστηρο- 
τέρου κριτικού Sainle-Beuve. Τά περισσότερα έργα του 
εινε σκανδαλώδη, πλειστάκις δέ κατεδικάοθη εις φυλά- 
κισιν καί πρόστιμον έπί προσβολή τής δημοσίας αιδοϋς. 
“Ητο ωραίος τήν μορφήν, άλλ9 ή καλλονή του ήτο μάλ
λον γυναικώδης. Ένυμφεύθη εις πρώτον γάμον μέ τήν 
κόρην τοϋ Θεοφίλου Γωτιέ, τήν διεζεύχθη καί ένυμ
φεύθη μέ μίαν ώραιοτάτην εύθυμον χήραν άπό τής 
όποιας καί πάλιν έχωρίσθη, συνηντάτο όμως φιλικώς 
μαζή της είς τάς αίθουσας καί τά κοσμικά κέντρα.,

Άπό τίνος ήσχολεΐτο εις τήν συγγραφήν ενός ιστορι
κού δράματος οΰ ή ύπόθεσις περιεστρέφετο εις τήν δια
μονήν τού Μεγ. Ναπολέοντος εις Έλβαν,

¥
“0 καλλιτεχνικός ‘Όμιλος τής Tournai διοργανοΐ 

έπί τή εικοσιπενταετηρίδι του έκθεσιν τών έργων τών 
καλλιτεχνών τοϋ ΙΘ' αϊώνος, τών καταγόμενων έκ τής 
πόλεως ταύτης.

★

Ό κ, Θ, Θωμόπουλος νέον ειργάσθη γλυπτικόν ερ- 
γον, τόν «Κουρασμένον τής ζωής»Εινε γνωστή ή πλή
ρης έμπνεύοεως δύναμις τοϋ κ, Θωμοπούλου, όστις και 
έν τφ έργφ αύτφ άπετύπωσε τήν καλλιτεχνικήν φυχήν του.

★
‘Η ύπό τοϋ κ, Μποκατσιάμπη διωργανωθεϊσα έκθε- 

σις έν τφ έργαστηρίφ του προοείλκυσε πλήθος εκλεκτών 
επισκεπτών, Έξετιμήθησαν Ιδιαζόντως δ δρόμος τοϋ 
Mon τεροε,η δύσις έίς τήν Παλαιοκαστρίτσαν,—τό ώ- 
ραιότερον τών έφετεινών του-—μία ανατολή Σελήνης έκ 
τής Μπενίτσας, τό Κεφαλάρι, τό Ρωμαϊκόν τοπεϊον 
Villa Vorgesa, δύο θαλασσογραφίαι τοϋ Κερκυραϊκοϋ 
λιμένος, ή προσωπογραφία τοϋ κ. Σταίκου (τό γένος 
Καμπά) καί μία φυσικωτάτη σπουδή γέροντος,

ΕΙς τήν έφετεινήν έ'κθεσιν έξέθηκε 30 έργα, έκ τών 
οποίων έπωλήθησαν 8, άγορασθέντα ύπό τών κ,κ. Ζ. 
Μάτσα, Θ.Βελλιάνίτου,Άποστολίδου καί Γιαννουκάκη,

ΕΙς τόν διαγωνισμόν τής ‘Ελλ. Καλλιτεχνικής ‘Ε
ταιρείας πρός σύνθεσιν έγχρώμου διαφημηστικοϋ πίνακος 
τής προσεχούς καλλ. έκθέσεως ύπεβλήθησαν 8 σχέδια, 
άτινα δέν άνταπεκρίνοντο εις τούς όρους τής προκηρύ- 
ξεως. 9Εν τούτοις τό βραβεΐον διενεμήθη μεταξύ τών 
ζωγράφων κ,κ, Ραφομανίκή καί Ρούμπου, Θά έκτελέ- 
σθή τό σχεδίασμα τοϋ πρώτου.

★
Διά τήν προσεχή Καλλιτεχνικήν Έκθεσιν έν τφ Ζα- 

πείφ τής Έλλ. καλλιτεχνικής “Εταιρείας έξελέγησαν 
μέλη τής κριτικής 9Επιτροπής οί κ.κ. Ροϊλός, Μαθιό- 
πουλος, Λεμπέσης διά τά ζωγραφικά έργα, Σώχος διά 
τα γλυπτικά κάί Μούσης διά τά άρχιτεκτονικά. 9Ανα- 
πληρωτικά δέ μέλη οί κ.κ. Χατζής καί Άριστεύς.

¥
Κατά τόν Φεβρουάριον θά διοργανωθή έν Διέγη ή 

έκθεσις τών έργων τοϋ ζωγράφου Ριχάρδου Heintz.

Π I Ν Ά Κ Ο Θ Η Κ Η

‘Ο έκ Βρυξελλών ζωγράφος Ιωσήφ Francois ετοι
μάζει εκθεσιν τών έργων του έν τφ Καλλιτεχνικφ Κύ- 
κλφ τών Βρυξελλών,

¥
“Η 40η 91Εκθεσις τών * Υδατογράφων, ήτις διωρ- 

γανώθή έν τφ Νεωτέρφ Μουσείφ τών Βρυξελλών 
έστέφθη ύπό μεγάλης επιτυχίας. Έν μέσφ τών έξοχων 
έργων τών Άγγλων Bartlett, East Bobinson, του 
‘Ολλανδού Breitner, τοϋ Baseler καί τοϋ. Iacob Smits 
διεκρίνοντο τά έργα τοϋ Evariste Carpentier «Μήτηρ 
καί κόρη», «Άποψις τοϋ μεγάρου Curtius», τοϋ Ang. 
Donnay μίαάποψις τής κοιλάδος Ourthe καί τοϋ Alex· 
Marcette θαλασσογραφίαι πλήρεις ζωής,

*
Τήν Ιην Μαρτίου 1909 θ9 άνεγερθή είς τήν Βαρσο

βίαν, έπ’ εύκαιρίφ τής ουμπληρώσεως εκατόν έτών άπό 
τοϋ θανάτου τοϋ Σωπέν, μνημεϊον είς τόν μέγαν συν
θέτην, Ό Σωπέν έγεννήθη, ώς γνωστόν, είς τήν Ζη- 
λαζοβάβολαν, πόλιν κειμένην πλησίον τής πρωτευούσης 
τής Πολωνίας.

Έπί τή ευκαιρία ταύτρ θά συναχθοϋν εις τήν Βαρ
σοβίαν οί μεγαλείτεροι μουσικοί τής έποχής μας.

“Υπό τών διευθυντών τών έν 9Αθήναις έκδιδομένων 
εβδομαδιαίων έφημερίδων καί περιοδικών «Εικονογρα
φημένης», «“Ελλ. Έπιθεωρήσεως», «Πινακοθήκης» , 
«Παναθηναίων», «Αλήθειας», «Ελλάδος», «Πανελ
ληνίου Κράτους», «Ρωμηοϋ», «Κράτους», «Εθνικού > 
Βήματος» καί «Πύρρου» ,ίδρύθη«9 Εταιρεία Περιοδικού 
τύπου Αθηνών», σκοπούσα τήν συναδελφικήν άλληλεγ-' 
γύην καί τήν πρόοδον τοϋ περιοδικού τύπου. *Η διευθύ- 
νουσα έπιτροπή άπηρτίσθή έκ των κ.κ.Δ. Καλογεροπού- 
λου, Κ, Μιχαηλίδου και Θ. Τζαβέλλα.

★
Διά τής «Σφακτηρίας» ήτις ειχεν άποπλεύση εις Κα- 

τάνην χάριν τών σεισμοπλήκτων έκομίσθηααε^πολύτιμα 
σκεύη άνευρεθέντα έν Μτσσήνή ύπό σω^δν ερειπίων, έν 
οίς τρεις εικόνες καί δύο σταυροί, ών ό εις έχει μεγά- 
λην αρχαιολογικήν αξίαν, :

¥
Έν τφ Πμ^ασσφ, άρχονται προσεχώς αί έπιστημο- 

νικαί διαλέξεις τών μελών αύτου. Θά ομιλήσουν εκτός 
άλλωνγ'ό ·κ; Άραβαντινός’ περί τής ποιήσεως έν τή 
Ιατρική καί τής Ιατρικής έν. τή ποιήσει», δ πρόξενος τής 
Αμερικής Mi Χόρτων “Ελληνιστί, ό κ.9Ηλιόπουλος περί 
τοϋ άνθρώμου ώς υπευθύνου τών πράξεών του, ό ::κ.' 
I. Καραβίας^περί επιφανών. Ελλήνων καλλιτεχνών έν·.'- 
τή ξένη,ό κ^Μάτεσις περί οικονομικών κρίσεων,ό κ·, Πε- 
ταλάς περί τών πρώτων κατοίκων τής “Ελλάδος, ό ,κ,. 
Σάμιος περί τών ,δαύών ύπό αίσθηματικήν έποφιν, δ 
κ. Φραγκιάς περί κάλλους καί άληθείας καί άλλοι.

★.
“0 κ. Ν. Παπαλεξανδρής, άρξάμενος .τών διαλέξεων 

τοϋ «Εθνικού Μουσικού Συλλόγου», ώμίλησεν μέ πολ- 
λήν ευγλωττίαν περί «τών δημοτικών ■ ημών άομάτων, 
τής ποιήσεως αυτών καί περί βορού Ελληνικού», Κατέ- 
δειξε τήν δύναμιν τής Έλλ. ποιήσεως, εξήρε τήν έμ- 
πνευσιν τών ασμάτων καί τήν χάριν τών ‘Ελλ. χορών, 
Κατεφέρθη κατά τών δήθεν δημοτικιστών—μαλλιαρών, 
καί ύπέδειξε τήν άνάγκην τής διασώσεως τών γνησίων 
μελών τής μουσικής καί περισυλλογής αύτών<

. . ■■ ■' ★ ν.:
Ηύτοκτόνησεν έν Παρισίοιςό Αλβέρτος Μερά(Herat) 

έκ τών καλών ποιητών τής Γαλλίας. 'Έζησεν άθορύβως 
μίαν ζωήν φαιδρόν, άλλ9 ήτις κατέληξεν είς μελαγχο
λίαν.

Είχε καταντήση έξις δι9 αυτόν νά άστειεύηται, νά 
φαίνεται εύθυμος, καίτοι έν σάρκωμα είς τόν λαιμόν

ήτο αφορμή νά τόν στενοχώρή. Κατόπιν έγχειρίσεως 
άπηλλάγη τοϋ σαρκώματος, άλλ' μαζή μέ αυτό έλλειφε 
ή ευθυμία τοϋ ποιήτοϋ καί κατέστη δ μελαγχο,λικώτερος 
τών ανθρώπων,

Όταν έξέδωκε τάς' «Χίμαιρας» δ Βίκτωρ Ούγκώ, 
έγραφε διά :τόύς'· στίχόυζ ‘ τοϋ Μέρά, οτι «έχουν το 
βάθυ θέλγητρον τών πραγμάτων άπό τών οποίων προ
κύπτουν τά άνθή καί τών' φυχών μπό τάς δποίάς προ
κύπτουν αί ϊδέαι». Ό Th· de Banville άπεφάνθη εις 
μίαν κριτικήν του δημοσιευθεΐσαν είς τήν «Έπίθεώρη- 
σιν τού ΙΘ'. αίφνος» ότι δ Μερά εύρισκε τήν «οριστι
κήν λέξΐν -· .τήν διανοίγοϋσαν κόσμον ιδεών καί ονείρων», 
Άλλ9 εζη, καίτοι ιοαοϋτον εύμοιρών ποιητικής φλεβός, 
έν μονώσει: '■ νέοι διηνοίγοντο ποιητικοί όρίζοντες' 
οί Παρνασσιδεϊς άπεκήρυττον τούς παλαιοτέρονς, έν οίς 
καί ό Μερά καί ό ποιητής παρεγνωρίσθη, Έκ τών ποιη
μάτων τού Μερά, αί «Χίμαιραι», τό «Εΐδωλον», άί 
«Μαρμάρινοι πόλεις» στεφθεΐσαι ύπό τής ΓαλλικήςΆκα- 
δημίας καί τά «Παρισινά ποιήματα» εινε τα ωραιότερα.

9Εν Παρισίοις θά ίδρυθή άνδριάς εις τόν Γ. Μπου- 
ντέ, φιλόλογον τοϋ ΙΣΓ αίώνος καί Ιδρυτήν τής 
Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων.

ί - · ’ ¥,' '
Είς Παρισίους ; καί Δυων έωρτάσθή ή έκατονταετη- 

ρίς τού Γκουϊνιώλ, τοϋ ήρωος /τών θεατρικών ανδρει
κέλων,

*
' Πρόεδρ ος τής «Διεθνούς έκθέσεως» τής Λιέγης

τήν όποιαν διοργανοι ή πρός ένθάρρυνσιν τής Καλλιτε
χνικής “Εταιρείας, έξελέγή 6 κ. Paul van Hoegaer- 
den-^-Bracomer, “Η έκθεσις αύτη θ' όννοίξγγ την 9ην 
Μαιου ν. ε, εις τάς αίθ&&σ&ς τοϋ μεγάρου τών Καλών 
Τεχνών. ' ★.

“Η έν Λιέγη “Εταιρεία «Τό έργον τών καλλιτεχνών» 
άγγέλλει ότι λαμβάνει τήν πρωτοβουλίαν διά τήν άνέ- 
γερσιν μνημείου είς μνήμην τοϋ γλύπτου Ίωάννου Del· 
cour.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έν τη ’Αγγλική άρχ. σχολή ώμίλήσαν δ κ· Χάσ- 
λουκ περ'ι τών επιγραφών τοϋ Arvou κά'ι τής οικογέ
νειας Κατελούζων, δ κ. Δώκινς περί τών άνασκα- 
φών τοΰ Ίεροΰ τής Όρθιας ’Αρτέμιδος έν Σπάρτη, 
δ κ. Γούεϊς περ'ι τών έν Ζερελή τής Θεσσαλίας ανα- 
σκαφών και δ κ. .Γουντγώρδ περί τής. έν Σπάρτη 
πολιτείας τοΰ Λυκούργου.

Είς τήν Γερμανικήν ’Αρχαιολογικήν Σχολήν ώμί- 
λησαν δ κ. Μιχ. Δέφνερ περ'ι τών αρχαιοτήτων τών 
Μεθάνων, δ δέ κ. Μίλλερ περ'ι τοΰ.ΐεροΰ τής Λημναίας 
Άρτέμιδος έν Κομποθέκρμ τής Τριφυλίας, δ κ· Πριγξ- 
χάϊμ περί Καλυδώνος, δ κ. Δαιρπφελδ περ'ι τών έν 
Λευκάδι—’Ιθάκη άνασκαφών. .

Έν τή ’Αμερικανική Σχολή ώμίλησαν οι κ. κ. 
Β. Χ· Χίλ περ'ι τών εργασιών τής Σχολής κατά το 
1908, Γ. Β. Έλδερκιν περί τής πηγής τοΰ Γλαύκου 
έν Κορίνθφ, καί Β. Κ, Πρέντιζ περί μιας πόλεως καί 
βασιλικής έπαύλεως έν τή εγγύς χριστιανική Συρίμ.

★'
'Η ’Ιταλική αρχαιολογική αποστολή άνεκάλυψεν 

έν Κρήτη είς τάς άνασκαφάς τής Φαιστοΰ πηλίνην 
πινακίδα, έν σχήματι δίσκου κυκλικοΰ διαμέτρου 46 
έκατοστών, ήτις άποδεικνύει δτί προ 4 ή 5,900 έτών 
ύπήρχεν έν Κρήτη μία ιδέα καί άρχή τυπογραφίας. 
Άμφότεραι αί έπιφάνειαι τοΰ δίσκου καλύπτονται ύπδ 
γραμμάτων του είκονογραφικοΰ (ιερογλυφικού) είδους,
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250 το δλον. Είνε δέ ταΰτα μορφαί ανθρώπων, πτη
νών, ιχθύων, δένδρων,φυτών, σκεύών κα'ι άλλων άντι- 
κειμένων. Το παράδοξον τοϋ επιγραφικού τούτου μνη
μείου είνε δτι τά γράμματα δέν ’έχουν χαραχθή ■ δια 
στύλου, δπως είς πάσας τάς άλλας Κρητικας πινα
κίδας, άλλ’είνε έκαστον ιδιαιτέρως τυπωμένον δι’ίδιου 
τύπου έπί τοϋ πήλινου δίσκου· Οΰτω ήρχισε και επί 
Γουτεμβεργίου ή σημερινή τυπογραφία. Δηλαδή έπα- 
νελήφθη ο,η ήδη πρδ 40 καί πλέον αιώνων έγίνετο 
έν Κρήτη.

Ό διάσημος αρχαιολόγος Sayce άνεκάλυψεν πλη
σίον τοϋ Κομποσχιέ τοΰ Σουδάν τήν τοποθεσίαν τής 
αρχαίας Μερόης, ήν αναφέρει δ Στράβων καί ήν μά- 
την άνεζήτησε τω 1821 δ Καγιάρ. Άνεκαλύφθη μέ- 
γας κτιστός περίβολος, τά ερείπια τοΰ ναοϋ του ’Άμ- 
μωνος ώς καί μικρόν είδώλιον τοΰ Ραμσή·

*
'Έν άρχαΐον ελληνικόν πλοΐδν πλήρες αγαλμάτων 

κιονοκοάνων καί άλλων αντικειμένων τής λαμπροτέ- 
ρας περιόδου τής Ελληνικής τέχνης άνεκαλύφθη είς 
τάς θαλάσσας τής Μεσογείου κατά πολύ παράδοξον 
περίπτωσιν χάρις είς σπογγαλιευτικδνΈλληνικδν πλοιά 
ριον πλησίον τοΰ Σφάξ τής Τριπολίτιδος. Μόλις οί δύ- 
ται κατήλθον είς τδν βυθδν, διέκρινον μέγα πλοΐδν καί 
λείψανα γιγάντων νεκρών. Άνηγγέλθη τδ γεγονδς είς 
τδν διευθυντήν τοΰ Τυνησιακού μουσείου αρχαιολόγον 
κ. Μέρλιν, δστις έπελήφθη τών άνασκαφών. Οί Γάλ
λοι δύται είδον δτι οί ώς γίγαντες έκληφθέντες ήσαν 
αγάλματα μαρμάρινα, τά όποια είχον καλυφθή άπδ 
φύκη. Οί έξερευνηταί ανεΰρον έξήκοντα κίονας καί 
κιονόκρανα Κορινθιακού καί Δωρικού ρυθμοΰ, στυλο- 
βάτας καί μαρμαρίνας προμετώπας κτιρίων, άρίστης 
τέχνης, διαφόρων ειδών.

Τδ σπουδαιό,τερον άντικείμενον τής άνακαλύψεως 
αναγράφεται ώς έν όρειχάλκινον άγαλμα τοΰ ’Έρωτος 
σ,χεδδν. πέντε ποδών ύψους, πιστεύεται δέ δτι είνε 
έργον τοΰ Πραξιτέλους, τοΰ μεγίστου ·τών Ελλήνων 
γλυπτών,ή τουλάχιστον θαυμάσιον αποτύπωμα αύτοΰ. 
Ό ιστορικές Καλλιόστρατος περιγράφει τδ άγαλμα 
τοΰ ’Έρωτος ύπδ τοΰ Πραξιτέλους ακριβώς σύμφωνα 
πρδς τήν τελευταίαν άνακάλυψιν.

'Έν έτερον εύρημα μεγάλου ενδιαφέροντος είνε είς 
Ερμής, ή μάλλον ά άγλυφος κεφαλή έπί τοΰ λίθου, 
ώς έσυνήθιζαν είς τάς προμετώπας τών οικιών καί 
κτιρίων. Ή κεφαλή άναπαριστμ τδν Διόνυσον ή Βάκ- 
.χόν, τδν θεόν τοΰ οίνου. Ή κόμη καϊ τδ γένειον είνε 
θαυμασίως αποτυπωμένον.’Ιδιαίτερον χαρακτηριστικήν 
εινέ δτι είς τδ κάτω μέρος τής προμετώπης φέρει τδ δ
νομα τοΰ γλύπτου διά τών χαρακτήρων «Βοΐθος Χαλ
κηδών έγλυψεν». Είς διαφόρους αρχαίους συγγραφείς 
άναφέρεται τδ βτοΰ Βοίθου ονομα καί ιδιαιτέρως είς 
τδν Πλίνιον.

Έκ τών άλλων εύρηαάτων διεκρίνοντο όρειχάλκινα 
πλαίσια κεκοσμημένα δια κεφαλών γυναικών, εστεμμέ
νων διά κισσοΰ. ’Επίσης έν άγαλμάτιον φέρον τδ δνομα 
«’Έρως Άνδρογύ^ης, Ερμαφρόδιτος».

Έν γένει πάντα θεωρούνται ώς διατηρούμενα 
έν αρίστη καταστάσει, καί μόνον δταν καθα^ισθώσιν 
εκ τής θαλασσοαμμοκονίας τής έπικαθησάσης. απδ δισ- 
χιλίων έτών, θά έξακριβωθοΰν αί λεπτομέρειαι. 'Υπο
τίθεται δτι τριήρης θά μετέφερε . τδ φορτίον πιθα
νώς είς Ιταλίαν έξ'-Ελλάδος πρδς άνοικοδόμησιν ναού, 
καί ή τρικυμία κατεπόντισε τδ πλοΐδν.

*
Ό Μωαμεθανές Άχμέτ Σουρουμά έξ Άϊδινίου 

μετέφερεν έκεϊθεν είς Πειραιά άγαλμα άρχαιότατον 
καί ώραιοτάτης τέχνης, παριστών γυναίκα ύψους 30 

έκατοστών τοΰ μέτρου δια να τδ πωλήση εις την 
.’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν.

*
Έν τή Αυστριακή Άρχ. σχολή, κατά τάς δια

λέξεις τής δποίας άπεφασίσθη νά παρίστανται μόνον 
αρχαιολόγοι, ό κ. Σβορώνος ώμίλησε περί τριών ανα
γλύφων. Περί τοΰ πρδ 25 ετών εν Έπιδαύρω εύρε- 
θεντος αναγλύφου τοΰ ’Ασκληπιού καί τής Ήπιόνης, 
περί έτερου τοΰ ’Ασκληπιού καί τής τροφού Τρυγό- 
νας και περί-ένδς μυστηριώδους αναγλύφου τοΰ πρώ
του π. X. αίώνος, εύρεθέντος έν Κυνουρία. Αί ερμη
νεία! τοΰ κ. Σβορώνου παρήγαγον πολλήν αΐσθησιν, 
επηκολούθησε δέ έπ’ αύτών ζωηρά συζήτησις. Κα
τόπιν ό γραμματεΰς τής Αυστριακής σχολής κ. φδν 
Πρεμερστάΐν παρουσίασε έπιγραφήν «ύποθήκης» όνο- 
μάζουσαν δύο άγνωστα μέχρι τοΰδε γένη., τών Γλαυ- 
κιδών καί τών Έπικλειδών.

★

Έπανελήφθησαν καί εφέτος αί διαλέξεις τής 'Αρ
χαιολογικής Εταιρείας- Ό κ. Σωτηριάδης ώμίλησε 
περί τών έλλειψοειδών κτισμάτων τοΰ ©έρμου.

★

Έν Παλαιοκάστρω τής Καρδίτσης, είς άνασκα- 
πτόμενον αγρόν άνευρέθη προτομή άγαλματίου. έκ 
χαλκού, καλής τέχνης, παριστώσα παρθένον. Επί
σης εύρέθησαν δύο βραχιόλια χρυσά βαρύτιμα καί 
περιδεραιον, ώς καί τεμάχιον προσωπίδος άργύράς μετ’ 
έντυπων παραστάσεων επιχρύσων.

“Ε ξ ο δ ο ς μαλλιαρών

[Γελοιογραφία Θ. Άννίνον:.,
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