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Ή Μεσσήνη πρό τής καταστροφής ■ 
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115
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Κλ. ’Λόπριώτου . 
Νίτόα Μουστάκα. 
’Ιουλία Συμμελίδου . 
Ελένη Στνλιανίδου . 
Ίώ. Δημητρακόπονλος 
Ρόζα "Ερλιχ . 
©εόδ. Ράλλης 
Λ. Βαρνάβας . 
Ν. Κομπέλκωφ . 
Φερωδύ . . .
Γαβρ. Ρομπίν 
Ραχήλ Μερκάτη . 
Άνδρ. Κορδέλλας 
Μαρία Ίγγλέόη . 
Μαγδαληνή Ντολλαϊ . 
God. Ludlow.
Blanche Toutain . . -
Τιμοθ. Αναστασίου .
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55
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174 
174 
188 
195 
214 
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242

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
♦♦♦♦♦ Μ Η Ν IAIΟ Ν
ΦΦΦΚΑΛΛΙΤεΧΝίΚΟΝ 
<Η·4 περιοΑικοΝ

********* ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
J. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φ*

ΕΤΟΣ Θ'.
****** ΤΕΥΧΟΣ 97.

ΜΑΡΤΙΟΣ I 909

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
******ΕΛΛΑΔΟΣ 12 ΔΡ· 
*** ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ Ι2ΦΡ. 
**** ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ I ΔΡ.

Τά άπρόοπτα τού Συβαρυτιάμού ύπδ Πολ. Δη- 
μητρακοπούλου.

Είς την Βηθλεέμ ύπδ Άλκυόνος.
Μία έκατονταετηρίς. δηδ Lion Flee.
Ό Νόθος, ποίημα G. d'Annunzio, (Μβτάφρασκ Κ. 

Καιροφύλα).
Άπό τόν (?ίον τών καλλιτεχνών. Μοντισβίλη.— 

Σαραζάιβ. ( Μιιάφρααις Νιόβης).
Τό ξημέρωμα, υπό Τιμ. Μωραϊτίνη, 
καλλιτέχναι φρενοβλαβείς, υπό Β.
Γνώμαι.
Μειδιάματα;
Χωρισμός, πιζοχ ποίημα ΰπδ Δίκ.
'Έδγαρ Πόε.
Άνά τά καλλιτεχνικά έργαάτήρια. Γ. Ροίλός 

νπό Δία,
Μελλοντισμός, νπό Δάφνιδος.
Γράμματα καί Τέχναι.
Έν τφ έξωφύλλφ : Αρχαιολογικοί (Ιδήσιιζ.— Neat 

ιχδόοιις.—■ Τηλίφιονον χλπ.

ΕΙΚΟΝΕ2

θλϊφις, δπδ Μ. Frohlich,
Φαιά άρμονία, ό«ό Σοφίας Λαόκαρίδου. 
Μελαγχολική ημέρα, ύπό Σοφίας Δασκαρίδου.
Ή A. Β. Τ. πριγκήπιόσα Σοφία.
Βηθλεέμ. Ό tones της ΓιντήθΒβ>,\

» Τδ ίοιοιτριχον τον ναοί.
Ή Μεθάήνη πρδ tfjs χαταατροφή;.
Φθινόπωρου. όπδ Μ. Frohlich.
Χειμών, δπδ A. Simone.
Γουλιέλμος Τάφτ. 
Νικόλαος κοντόπονλος. 
ϊπ. Θεοδωρόπουλος.

·:· Α θ Η Ν A I ❖

‘Οδός Χαριλάου Τριπονπΐ) 22α
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ-. Κ· ΣΓΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Διά τοΰ παρόντος φύλλου εισέρχεται εις τό 

έννατον Ετος ή «.Πινακοθήκη»· ’Em τή εϋ- 

καίρια τούτη θερμώς παρακαλοΰμεν τους κ. κ. 

σννδρομητάς δπως πέμψωσιν an ευθείας 

πρός τήν Διεύθννσιν τήν συνδρομήν τον εν- 
νότου Ετους, ινα ίξακολου&ήση ή άποστολή 

τον φύλλον καί συγχρόνως λάβωσι τά προκη· 

ρυσδόμενα κατώτερα) δώρα.

Δώρα εις τοίτς προπληρώνοντας
Ό άποστέλλων εντός τοΰ ρηνός Μαρ

τίου τήν συνδρομήν τοϋ άρζαμένον ήδη έν· 
νότου έτους άπ’ ευθείας πρός ήμάς, λαμ

βάνει δωρεάν εν λαχεϊον τοϋ Εθνικόν 
Στόλου, δίδον Ελπίδας κέρδους

100,000 δραχρών.
Επίσης δ προπληρώνων λαμβάνει δωρεάν 

τά «Χρυόάνθερα», πλουσίως εικονογραφη

μένου τόμον πεζών ποιήσεων τοϋ κ. Δ. 1. Κα- 

λογεροπονλον.

θά λάβη πρός τούτοις δ άποστέλλων εγκαί

ρως τήν συνδρομήν τον ώς δώρον μεγάλην 

χρωματιστήν φωτοτυπίαν Εργου τοϋ δια- 

σήμον "Ελληνος ζωγράφον Δομηνίκον θεοτο- 

κοπούλου.

Ή προπληρωμή τής συνδρομής, είνε δρος

απαράβατος.
Παρακαλοννται οΐ καθυοτεροΰντες την 

συνδρομήν τον λήξαντο." Η έτους,ν ’άπο- 
στείλωσι ταύτην άπ’ εύθείας πρός ήρας 
ϊνα έξακολονθήϋη Λ άποΟτολλ τοΰ

Οί κ.κ. συγγράφεις, οί έπιθομούντες όπως τά 

έργα αυτών κρίνωνται εΐδικώς, 3έον νά άπο- 

στέλλωσι δύο αντίτυπα.

ΙΙαρακαλοΰνται οί έν ταΐς έπαρχίάις καί τώ. έξωτερικώ κ.κ· συνδρομηται τής 

^Πινακοθήκης* δπως μετά τήν, λήψιν τον παρόντος τεύχους άποστείλωσιν ά π 

ευθείας προς τήν έν Άθήναις διεύθννσιν τήν συνδρομήν τοΰ αρζαμενου ηδη 

έννάτον έτους.
Άπευθύνομεν τήν παράκλησιν ταύτην πρός πόντος, ινα μή άναγκασθώμεν μετά 

λύπης νά διακόφωμεν τήν Αποστολήν τοϋ φύλλου, μετά τήν ληφθεΐσαν απόφασιν δπως 

τηρηθή ό δρος τής προπληρωμής, άνευ ο ύ δε μιας εφεζής εξαιρεσεως.

ΤΗΔΕΦΟΝΟΝ
Συνδρομητή. "Η «Πινακοθήκη» έδημοσίευσε χαΐ 

άλλα εννέα έργα τοΰ αειμνήστου Βρούτο» προηγουμέ
νως, έχ·ός τών έν τώ προηγουμένω τεύχει δημοσίευ- 
θέντων πέντε έργων του. Τά έργα ταΰτα είνε δ «Έ
ρως Οραύων τδ τόξον του», δ Άνδριάς τοΰ Σολω- 
μοδ, ή «Πίστςς», ή «Φαληροποΰλα», ή βθύελλα», 
ή «Γαλήνη», δ Πάρις, δ ’Αχίλλεύς χαί οί Νιοβΐδαι.

Έρωτ&ντ*. Ό άποθανών Κοχλέν δ Νεώτερος 
(cade) ώνομχζετο Έρνέστος χαί έγεννήθη έν Βουλώνι 
τώ 1848. ’Ιωάννης λέγεται δ υίδς τοΰ πρεσβυτέρου 
Κοχλέν.

Τ. Σ. ’Ενταύθα —Έχομεν χα! έδώ παραποιήσεις 
ζωγραφικών πινάκων. Έπωλήθηβαν σχεδιάσματα δή
θεν τοΰ Γύζη, αντί 400-500 δρ. ένώ δ Γύζης κατ’ 
αρχήν ουδέποτε υπέγραφε τά σκίτσα του, πλην τών 
ολίγων εκείνων, άτινα εδώρει εις τούς φίλους του.

Συνδρομητή Π.— ’Αδύνατον.Ή συνδρομή πρέ
πει νά άποσταλή άπ’ ευθείας προς ήμας. Μέχρις ού 
άποσταλή αΰτη, δέν δυνάαεθα νά σας άποστείλωμεν 
ούτε εν φύλλον.

♦ ♦ ♦

Ζ^Σϊ-Α-ΟΣ3ΙΣ2

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

(Άπόόπαόμα πρακτικών Συνεδρίας 

τής 1 Μαρτίου if»os>)

Κατ’ άπόφαόιν της 'Ολομέλειας της Εταιρείας 
«Περιοδικού Τύπου ’Αθηνών».

α') Καταργεϊται όλοσχερώς ή άποότολή δω
ρεάν τών έδδομαδιαίων φύλλων καί περιοδικών 
τών ύπό τών άποτελούντων τίΐν'Εταιρείαν ταύ
την διευθυνομένων’

§') Ούδείς Αναγνωρίζεται ώς συνδρομητής 
καί λαμβάνει σειράν φύλλων, άν μή προκατέ- 
βαλε τήν έτηόίαν αύτού Συνδρομήν. ’Επιτρέ
πεται μόνον ή άποότολή φύλλου ή τεύχους ώς 
δείγμα είς πάντα αίτούντα, και

γ') Ύποχρεούνται άπαντες οΐ διευθυνταί οί 
άποτελοϋντες τήν 'Εταιρείαν νΆναγράφωΟτ στε- 
ρεοτύπως είς δλα τά ύπ’ αύτών διευθυνόμενα 
φύλλα τά όνόματα τών συνδρομητών τών δύ<3- 
τροπούντων είς τήν πληρωμήν της συνδρομής 
των είς οίονδήποτε έκ τών έν λόγφ έβδομαδιαίων 
έφημερίδων καί περιοδικών.

(‘Εκ τοΰ Γραφείου)

ΛΑΧΕΙΟΝ TOY EONIKOY ΣΤΟΛΟΥ III Til ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΛΟΣ
ΕΤΟΣ Ί9Ο9

I ΔΡΑΧΜΗ

"Βκαάτον γραμμάτιον

ΊΟχύον διά μίαν
έκ. τών 4 κληρώσεων

4 ΔΡΑΧΜΑΙ 

Έκαστον γραμμάτιον 

Ίσχύον διά τάς 
τέσσαρας κληρώσεις

4 Κέρδη μεγάλα έξ 100,000 400,000 Δραχμών
4 » βξ 25,000 100,000 »
4 Λ έκ 10,000 40,000

12 έκ 5,000 60,000 »
20 » έκ 1,000 20,000 »

1644 «ξ 100 164,000 »
1312 έκ 50 115,000 »
4000 έν δλφ Κέρδη αξίας Δραχμών 900,000

Ή πρώτη κλήοωσις γενήσεται τη 26 ’Απριλίου (9 Μαίου) 1909, ή δεύτερα τη 28 ’Ιου
νίου (11 Ιουλίου) 1909, ή τρίτη τη 25 ’Οκτωβρίου (7 Νοεμβρίου) 1909 και ή τέταρτη 
τή 31 Δεκεμβρίου 1907 ( 1 Ίανουαρίου 1910).

Γραμμάτια πωλοΦνται: Είς τά δημόσια ταμεία καί λοιπάς δημοσίας άρχάς, είς 
τάς Τραπέζας, είς τούς σταθμάρχας καί στασιάρχης τών σιδηροδρόμων, τούς διαχειρι
στής τών μονοπωλείων καί τά πρακτορεία τών έφημερίδων πρός δραχμής τέσόαρας έκα

στον, ίόχύον διά τάς τέσσαρας κληρώσεις καί πρός Δραχμήν μίαν έκαστον γραμμά
τιον, ίσχύον διά μίαν έκ τών άνω κληρώσεων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό :
ΓραφβΙον τοΰ Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, ΎπουργβΥον Οικονομικών, βις Αθήνας.

Ό Διευθύνω* Τμηματάρχης Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

MUON HUAS Nil ΣΟΤΖΙΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έκομίαόησαν νέοι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΝΔΥΛΟ
ΦΟΡΟΙ Ικ διαφόρου Εργοστασίων (FONTAIN PEN).

01 κονδυλοφόροι οδτοι άπαξ πληρούμινοι Ιπαρκοΰοι 
διά γραφήν 2000 λίξιων.

ΔΕΛΤΑΡΙΑ Ελληνικά έκδόοεώς Πάλλη καί Κοτζιά 
Εξαίρετου ποιότητας πιολοννται τά μαΰρα 5 λεπ. Εκαστον.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ 
θ- ΒΑΡΟΥΝΗ καί Κ· ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ 

'Οδός Θεμιστοκλέους 4β.

Έκτελοϋνται μετά πάσης ακρίβειας άναλύ- 
σεις χημικά! καί μικροσκοπικαί, ύδάτων, ορυ
κτών, ουρών, αίματος, γάλακτος κλπ.

Έξεδόθησαν
ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

τον ογδόου έτους τής «Πινακοθήκης».

Πωλοΰνται είς τά γραφέϊά μας άντι δρ. 
δυο Εκαστον. 01 Ιπιθνμοϋντες ίκ των κ. κ. 

συνδρομητών νά προμηθευθ&σι τοιαντα, πα- 

ρακαλουνται δπως έγκαίρως μάς είδοποιή- 
σωσι, πριν ή έξαντληθώσι.

^μ)^1^ΛθΓ^οησγ^οτ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σελ. 208. Δρ. 3. 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Διηγήματα ει

κονογραφημένα. Σελ. 184. Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήματα μετά χρω

ματιστών εικόνων. Σελ. 184. Δρ. 3.
ΣΛΤΥΡΑΙ. Διηγήματα καί σκέψεις. Σελ. 64 

Δρ. 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. Πεζά ποιήματα μετ’ εικό

νων. Σελ. 64. Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγήματα. Σελ. 128. Δρ. 2. 
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. 'Εντυπώσεις και 

σκέψεις. Σελ. 84. Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64. Δρ. 1.

Πωλοΰνται είς τά γραψεΐά μας.

‘‘ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΧΩ»
Μηνιαίου περιοδικόν τ&ν ίφηρμοσμένων Επι

στημών καί τής βιομηχανίας.

Διευθυντής Δ". Ν. Παπανικολάου.

Γραφεία 'Οδός Λίκα 8.—Άβήναι.

Συνδρομή Έσωτερ. δρ. 5. Έζωτερ. φρ. 6



MHNIAION ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
Διευθύντρια: Δίς ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τό περιοδικόν τοΰτο εινε μοναδικόν είς τδ είδος 
του. Τά δημοσιεύματα του εξυπηρετούν δλας τάς 
κοινωνικός τάξεις.

Έτηοία συνδρομή δρ. 12, Elf τδ Ιξωττριχδν ei{ 
χρυσόν. 'II συνδρομή λογίζεται άπδ τής ίκδόσειος Ιχά- 
στου τεΰχου;, sirs δί προπληρωτία.

ΓΡΑΦΕΙΑ : ’Οδός Μενάνδρου άριΟ. 85
Ε ι ς Ά & ήν ας

ΤΟ "ΕΜΠΟΡΙΟΝ,, 
MHNIAION ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

έκδιδόμενον έν ’Αθήναις 
ΧΠΟ Κ. ΠΑΝΛΠΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Διευ&υντ,τής Έμπορ.ΣχολήςΠειραιως.ουγγραφέως κλπ.
Έτος Α'.-Γραφεία : Όδός Σωτείρας 18 έν Πειραιεΐ 

Δημοσιεύει : Μελετάς ίμπορικάς, οικονομολογικός, loyi- 
οτικάς,παιδαγωγικάς,γεωγραφικάς,ιστορικάς, τραπέζι· 
τικάς,χρηματιστικάς,βιομηχανικός, διαγωνισμού, κλπ. 
Συνδρομή : Έτηοία δρ. 5·-—Έξώτερ. φρ. 5

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο το# Α' μέ^ζρτ τοϋ Η' έτους 

εύρίσκοντατ εις το γραφεΐόν μας, τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Διά το εξωτερικόν, ή τιμή εις χρυσόν.

“ΚΛΕΙΩ,.
MKAJimaOPON ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ

ΕΙΗΟΝΟΓΡΛΦΗΜΕΝΟΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκου καταθέσεις 
εις Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. 
καί λίρας στερλίνας άποδοτέας είς ώρισμένην προθε
σμίαν η διαρκώς· Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί 
τόκοι αυτών πληρόνονται εις τό αυτό νόμισμα, είς ό 
έγένετο ή κατάθεσις είς χρυσόν ή δι’ επιταγής δ- 
ψεως [chtguej έπί τοΰ έξωτερικοΰ κατ’ έπιλογήν 
του Ομολογιούχου.

Τό κεφαλαιον καί οί τόκοι τών δμολογιών πληρό
νονται εν τώ Κεντρικώ Καταστηματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου εν τοΐς ΰποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης.

Συνεργάται οί γνωστότεροι λόγιοι της Σμύρνης 
καί δλης της ’Ανατολής. 

Συνδρομή διά τδ ’Εξωτερικόν ετήσια φρ. 15. 

έξάμηνος φρ. 8.
ΔίεύΟυνόις : Τυπογραφεΐον ή «Μέλτόόα» 

κάτωθεν Τραπέζης ’Αθηνών — Σμύρνης

“NEON ΠΝΕΥΜΑ,, 
‘ Εβδομαδιαίον πολιτικόν, φιλολογικόν και 

καλλιτεχνικόν περιοδικόν 

έκδιδόμενον έν ΚωνΟταντινουηόλει
Δ,ευΟυνταί . 1 ολικός

Ν. ΙΙαπαδημητριον

Συνδρομή : ’Εξωτερικού φρ. 25 
■Έκαστον τεύχος 40 ?,επτά. 

Γραφεία : Γαλατάς, Λατίφ Χάν 7 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ TOT ΣΥΒΑΡΙΤΙΣΜΟΥ

I λαοί διανύουσι περίπου 
τά αύτα στάδια όπως καί 
b άτομον’ αρχίζουν άπό 
τήν φυτικήν ζωήν, καί 
ανέρχονται μίαν κλίμακα 
έξελίξεως, τής οποίας αί 
διαδο^ικαί διαβαθμίσ: ις 
εινε αρκούντως συγκε
κριμένοι καί άναπόφευ- 

διά τής ζωής τών αι
σθήσεων, εισέρχονται είς τήν ζωήν τών αισθημά
των και ανέρχονται 5ίς τήν πνευματικήν ζωήν.

Τοιουτοτρόπως δέν θά ήτο καβόλου τολμηρόν 
έάν διεμορφοδτο ή κλιμαξ. αυτή είς τρεις κυρίας 
ζώνας, άποτελούσας τρία συγκεκριμένα βασίλεια’ 
είς τό πρώτον τούτου θά εύρίσκετο έγκαθιδρυμένος 
ό ανθρώπινος στόμαχος, αΰτοκράτωρ πανίσχυρος 
δορυφορούμενος από όλα τά λοιπά αισθητήρια, τυ- 
φλώς υπηρετούντο εις τάς εμπνεύσεις του. Τής 
δευτέρας ζώνης τήν κυριαρχίαν καί τοδ βασιλείου 
αυτής τόν θρόνον θά κατεΤχεν ή καρδία, κραταιά 
καί αίίτη εις τήν εξουσίαν της, τείνουσα ν’ αφαί
ρεση κτήσεις άπό τοϋ στομάχου τό κράτος καί τεί
νουσα ταυτοχρόνως να διυλίση αύτάς, νά τάς μίτα- 
βάλη εις χειμάρρους φαντασιώσεων καί νά ϋφαρ- 
πάση δι’ αυτών κτήσεις έκ τής τρίτης καί τελευ
ταίας ζώνης, εντός τής οποίας κυριαρχεί ό αύτο- 
κρατωρ εγκέφαλος, φέρων—όχι πάντοτε ασφαλώς 
— έπί τοϋ θρόνου του τήν πανίσχυρου λογικήν.

Αυτή θά ήτο ακριβώς ή τριπλή έκδήλωσις τής 
ανθρώπινης ζωής, μετρουμένη διά τής κλίμακος 
τής καλώς εννοούμενης ηθικής ΰποστ ά
σε ως τοδ ανθρώπου.

Πρέπει όμως νά όμολογηθή ότι τά τρία ταΰτα 
βασίλεια έν τφ βίφ τής άνθρωπότητος ύπέστησαν 
πολλούς κλονισμούς καί πολλάς γεωλογικάς μετα- 
βολάς, αί δποίαι ούχί σπανίως μετετόπισαν τά σύ
νορά των καί τάς δικαιοδοσίας τών διαφόρων διοι
κητικών αρχών διά τοϋτο παρουσιάζει ή Ιστορία 
έν τφ βίφ τών μεγάλων άνδρών εκπληκτικά άλη · 
θώς φαινόμενα, τά όποια καταντούν άκατανόητα 
πολλάκις. Βλέπομεν τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον, τόν 
κατ’ έξοχήνέσκληραγωγημένον πολεμιστήν, μετα
βαλλόμενου είς Σαρδανάπαλον’ βλέπομεν δέ έξ 
άλλου τόν Σαρδαυάπαλου, τοϋ οποίου τόν παρά
δοξον βίον θά περιγράφω κατωτέρω, μεταβαλλό- 
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μενον κατά τάς τελευταίας στιγμάς τής θηλυπρε- 
πεστάτης ζωής του είς ’Αλέξανδρον. Τούς αίτούς 
περίπου ψυχοπνευματικούς κλονισμούς θά παρατη- 
ρήσωμεν είς πλείστους φιλοσόφους, ποιητάς καί 
ήρωας.
_?Δέν εινε τοδ παρόντος νά έξηγηθή πώς συμβαί

νει ώστε ό έγκέφαλος να παραδίδη τό σκήπτρόν του 
είς τόν στόμαχον, καί νά συγχέωνται αί λειτουρ·. 
γίαι τών δυο τούτων βασιλείων κατά τοιοϋτον τρό
πον, ώστε να υπάρξουν άνθρωποι σκεπτόμενοι δια 
τοΰ στομάχου καί χωνεύοντες δια τοΰ εγκεφάλου, 
χωρίς νά διαταραχθή παντάπασιν ή ισορροπία τής 
φυσιολογικής ζωής των. Έξ εναντίας μάλιστα, οί 
τοιοΰτοι άνθρωποι υπήρξαν μακροχρόνιοι. Άλλ’ 
έάν ώς άτομα Ιζησαν πολύ, ώς σύνολον άτόμων, 
ήτοι ώς λαοί, κατεστράφησαν ταχύτατα καί ευχε
ρέστατα έκ μέρους τών όλιγώτερον τρυφηλών, οί 
όποιοι κατέβαλον αυτούς άπλούστατα διά λόγους 
αντιζηλίας ή πλεονεξίας, καί κατέκτησαν τά αγα
θά των. Μετ’ οΰ πολύ όμως παρεδόθησαν καί αυ
τοί είς τήν θρησκείαν τοΰ στομάχου, τής οποίας 
κατέκτησαν τό εΰαγγέλιον, καί έτάφησαν εντός τοδ 
ίδιου στομάχου των’ διότι, ώς άποδεικνύεται έξ έ- 
κάστης σελίδος τής ιστορίας, άσφαλεστέρα αναισθη
σία εινε ή προερχομένη έκ τής ύπερβαλλούσης 
άσκήσεως τών αισθητηρίων, καί ό ασφαλέστερος 
τάφος δι’ ένα λαόν εινε ό ίδιος ό στόμαχός του. 
Θά ελεγέ τις χωρίς μεγάλην υπερβολήν, ότι ό τοι- 
οδτος λαός αύ το κ ατ α π ί ν ε τ α ι.

Τό συμπέρασμα τοΰτο θα τό ίδωμεν ακολουθούν 
ώς ηθικήν άμοιδήν τά σύντομα καί παράδοξα γε
γονότα, τά όποια άπέσπασα έκ τής ιστορίας άτό
μων καί λαών.

Μεταξύ τών λαών, οί όποίοι υπερβαλλόντως 
έτρύφησαν έν τφ βίφ των, πρέπει ίστορικώς του
λάχιστον νά καταλαβωσι τήν πρώτην θέσιν οί παρ’ 
Όμήρφ Φαίακες, άπό τών όποιων έπισήμως έλ- 
κουσι τό γένος σήμερον οί Κ'ερκυραίοι. Τό γεγονός 
βτι ή βασιλόπαις Ναυσικα παρεσκεΰαζεν ίδιοχείρως 
τήν μπουγάδα της, τίθεται ύπό μεγάλην αμφισβή
τησή έν τη περιγραφή τής τρυφηλότητος τοΰ λαοδ, 
έπί τοΰ οποίου έβασίλευεν δ πατήρ της. ’Ακριβώς 
δέ δια τοϋτο καί από σεβασμόν πρός τήν αγαστήν 
οίκοκυρωσύνην τής ομηρικής βασιλόπαιδος, δεν 
τολμώ νά έπιμείνω έπι τών μυθωδών συμποσίων, 
τά οποία έδίδοντο έν τή οίκίφ τοΰ πατρός της, 
μολονότι τά συμπόσια έκείνα θ’ άνεδείκνυον έπί 

μάλλον τήν οίκοκυρωσύνην τής βασιλόπαιδος, Οπο- 
χρεουμένης καθ’ έκάστην νά μπογαδιάζη σεβαστό- 
τερον αριθμόν τραπ,εζομανδύλων.

Άς άποφύγωμεν λοιπόν δι’ ενός ύπερποντίου 
άλματος τόν πειρασμόν, καί ας μ-ταβώμεν έκ τής 
Κέρκυρας είς τήν ’Ιταλικήν χερσόνησον καί είς 
τήν ατυχή Σικελίαν.

Τό σήμερον καταστραφέν Ρήγιον,—τό οποίον 
όφ-ίλει τήν καταγωγήν του εις τούς ήμετέρους 
Χαλκιδείς, κατά τόν Αίλιανόν, και τόν θάνατόν 
του εις τήν Αίτναν,—ή συγπαταστραφείσα Μεσ
σήνη, ελληνική καί αυτή αποικία, ή Τυρρηνία, 
αποτελούσα σήμερον επαρχίαν τής Τοσκάνης, ό 
Τάρας έν τή κάτω ’Ιταλία, ό Άκράγας τής Σι
κελίας καί τέλος ή Σύβαρις, περιέπεσαν εις τοι- 
αύτην τρυφήν,ώστε εάν ό καλώς εννοούμενος αν
θρωπισμός περιλαμβάνη καί κάποιον δρον άν 
όχι άπολΰτου πνευματικής ζωής, άλλά τουλάχι
στον είδους τίνος ζωής, μεσολαβούσης μεταξύ τοΰ 
ανθρώπου καί του κτήνους, οί κάτοικοι τών πόλεων 
τούτων εύρίσκοντο εκτός καί αυτού τοδ ανθρωπι
σμού άκόμη.

Ό Άκράγας ήτο πλήρης μεγάρων εντός , τών 
όποιων οί κάτοικοι έτρύφων δι’ ημέρας καί νυκτός. 
Ό Ιΐλατων έπισκεφθείς τήν πόλιν των καί ζητη- 
θείσης τής γνώμης του, άπήντησεν είς αυτούς ότι 
«ό&οδομοΰν, ώς έάν έπρόκειτο νά μή άποθάνουν 
ποκ, καί τρώγουν ώς έάν ήθελον ν’ αύτοκτονή- 
σονν !» Ό δέ Τίμαιος λέγει περί αυτών ότι έτρω- 
γον είς χρυσά πινάκια, έπινον οίνον δι’ άργυρών 
δοχείων από τής αναεολής τής ήμέρας, έμέτρων 
δέ τάς ώρας τής ήμέρας διά τοϋ βαθμού τής μέ
θης των. Κατ’ αναλογίαν μόνον τήν ανατολήν 
τού ήλιου έβλεπον τήν εσπέραν καί τό σκότος δεν 
τό άντελαμδάνοντο πλέον !

"Οτε δέ ό βασιλεύς αυτών παρεκάλεσε τόν Πλά
τωνα να δώση νόμους όπως ΰπαχθώσιν είς τήν 
πειθώ τών νόμων αυτού, « Πλάτων, περίφημος 
δια τα λογοπαίγνιά του, άπήντησεν: «Υμείς ού 
τήν πειθώ, αλλά τόν πίθον νομοθέτην θέλετε».

Έξ ίσου πρός τούς Άκραγαντίνους, Ταραντί- 
νους καί Τυρρηνούς τρυφηλοί άναφέρονται οί Ίά- 
πυγες εν Ιταλία, καί αυτοί κατοικοΰντες τήν ση
μερινήν δυστυχή Καλαβρίαν, ή οποία ήτο αποικία 
τών Κρητών. Αυτοί έξύριζον τά πρόσωπά των καί 
τά έτριβον διά ψιμμυθίων, έφόρο.υν δέ χιτ'νας άν- 
θοποικίλτους καί μ.ακρούς, εις τρόπον ώστε ό εισερ
χόμενος είςτήν πόλιν των δεν ήδύνατο νά διακρίνη 
τούς άνδρας άπό τάς γυναίκας, είμή μόνον άπό 
τήν φωνήν. Τόσον δέ έμίσησαν τήν έργασίαν, ώστε 
κατήργησαν καί αύτάς τάς θρησκευτικάς των έορ- 
τάς, τά δέ αγάλματα τών θιών μετέφερον είς τούς 
οίκους των, διά νά μή κοπιάζουν μεταβαίνοντες είς 
τούς ναούς. Λέγεται δέ μάλιστα οτι τόσον ώργί- 
σθησαν οί θεοί διά τοΰτο, ώστε τούς κατεκεραύ- 
νωσαν’ καί θά πρόκειται άπλούστατα περί συγχρό
νου τίνος ήφαιστειογενοΰς έκρήξεως καί μετεωρο- 
γικών φαινομένων, διά τών οποίων άπηλλάγη τέ - 
λος καί ή επιφάνεια τής γής άπό τό άχθος των.

Άλλά πάντας τούς κατοικοΰντας τήν ’Ιταλικήν 
χερσόνησον λαούς ύπερέβησαν οί περίφημοι κάτοι
κοι τής Συβαρεως, τών όποιων ή τρυφηλότης πα- 
ρέμεινεν ώς άφθιτος δόξα διά μέσου τών αιώνων 
ύπό τόν όρον Συβαριτισμός. ΟΙ Συδαρίται 

πλουτίσαντες άπο τό έμπόριον, άΐεφάσισαν ν’ άπο- 
βάλουν πρώτον άπό τήν πόλιν των πάσαν έργασίαν 
ή οποία ήδύνατο νά έξερεθίζη τά νεύρα' καί τοι · 
ουτοτρόπως μετέφερον εις μεγάλην άπόστασιν εκ
τός τής πόλεως τά σιδηρουργεία καί ολα τά θορυ- 
βοποιά εργοστάσια, ούδέποτε δέ περιεπατουν πρός 
τό μέρος εκείνο. Έν τούτοις είχε παραμείνη άκόμη 
έν πτηνόν, παλαιός εύγενής σύντροφος τοϋ ανθρώ
που, ΰπενθυμίζον εις αύτόν τήν έγερσιν άπό τής 
κλίνης καί τήν έργασίαν τής ήμέρας : δ πετεινός. 
Οί Συδαρίται εδρον τό εωθινόν εγερτήριον τοΰ 
άγαθοΰ πτηνού τόσον ενοχλητικόν διά τόν απολαυ
στικόν τής πρωίας ύπνον, ώστε άπέσφαξαν όλους 
τούς πετεινούς, καί άπηγόρευσαν διά νόμου τήν 
διατροφήν αυτών έν τη πόλει. Μετά τούτο άπέ- 
κλεισαν τούς σκύλλους καί τάς γαλας. "Οτε δέ 
έκάλυπτον τόν ούρανόν νέφη, άπειλοΰντα βροντάς 
ή κεραυνούς, έλάμβανον τήν πρόνοιαν νά φράσσουν 
καλώς τά ωτα διά βάμβακος, πρός περίφρούρησιν 
τών άκουστικών τυμπάνων των. "Οτε μετέβαινον 
είς τάς έξοχάς έπί οχημάτων, δρόμον μιας ήμέρ<ς 
τόν διήνυον είς τέσσαρας ήμέρας. Τά δεϊπνά των 
ήσαν παροιμιώδη είς ολόκληρον τόν τότε κόσμον. 
Ή τράπεζα ήτο διαρκώς έστρωμένη καί έκάστη 
ώρα τής ήμέρας εΐχε καί τό άνάλογον φαγητδν. 
Προφανώς λοιπόν τό μόνον κουραζόμενον έκ τοδ 
σώματός των ήσαν αί σιαγόνες των, αί όποίαι εύ
ρίσκοντο είς τήν ανάγκην νά έργάζωνται διαρκώς. 
Ή πολυφαγία' των αΰτη ειχεν ώς φυσικήν συνέ
πειαν εξαιρετικός πρός τούς μαγείρους τιμάς. Ό 
μάγειρος είς τήν Σύβαριν ήτο κάτι ένθεον καί ιε
ρόν’ όσάκις διήρχετο μάγειρος μετ’ όψωνίων τήν 
άγοράν, οί καθήμενοι Συδαρίται ήγείροντο καί τόν 
έχαιρέτων. Όσάκις δέ άπεθνησκε μάγειρος, τοδ 
όποιου ή ίκανότης ήτο άνεγνωρισμένη, ήκολούθει 
τήν κηδείαν του ολόκληρος ή πόλις μετά βαθυτά- 
του πένθους, όπως πράττομεν καί ήμείς σήμερον 
διά τούς μαγείρους... τή. πολιτικής. Είς τούς Συ- 
βαρίτας δφείλονται πολλαί τών μαγειρικών εφευ
ρέσεων, μεταξύ τών όποίων συγκαταλέγεται καί ή 
σάλτσα τοΰ ιχθύος, ή παρασκευαζομένη διά τών 
ίδιων έντοσθίων του. Οί αρχαίοι συγγραφείς διη
γούνται αναρίθμητα ιστορικά τών παραδόξων εκεί
νων άνθρώπων. Ό Τίμαιος λέγει βτι· Συβαρίτης 
άκούων έτερον διηγούμενον οτι ειδεν είς τούς α
γρούς ανθρώπους σκάπτοντας, είπεν ότι έκ του ά- 
κουσματος τής περιγραφής τής κοπιώδους ταυτης 
εργασίας έπόνεσαν τά πλευρά του ! ' Ετερος Συ
βαρίτης, παρατηρών δουλον νά κόπτη δένδρον διά 
πελέκεως τόσον έκουράσθη, ώστε έπνίγη είς τόν 
ιδρώτα ! Άλλ’ ό παραδοξότερος τόπος μεταξύ ό
λων τ ν Συβαριτών ήτο δ καλούμενος Σμινδυρί- 
δης υιός καθά λέγεται τοΰ Ίπποκράτους' ό άνθρω
πος αύτός ήτο πλουσιώτατος, δ δέ πλούτος τοϋ 
ένέπνευσε τας παραδοξοτέρας φαντασμαγορίας καί 
ψυχώσεις. Ή κλίνη του ήτο έλεφανιίνη, όπως τών 
βασιλέων τής Περσίας, τά δέ στρώματα ήσαν γε
μισμένα άπό μέταξαν, τήν όποιαν έξαινον κάθε δυο 
ήμέρας. Οί τροχοί τής άμάξης του ήσαν περιτυ- 
λιγμένοι διά μαλθακών υφασμάτων, όσάκις δέ με- 
τέβαινεν έφ’ άμάξης άπό τής έν τη πόλει οικίας 
του μέχρι τής έξοχικής,πληθύς ύπηρετών προηγείτο, 
καθαρίζουσα τήν όδόν καί από τούς ελάχιστους χά- 
λικας. Διηγούνται διά τόν Συβαρίτην τούτον ότι τό
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έαρ έκοιμάτο διαρκώς ίπι στρωμνής ροδοφύλλων’ 
μίαν δέ πρωίαν διηγείτο οτι έκαμε πολύ άσχημον 
ύπνον καί ήγέρθη μέ τδ σώμα κατάκοπον, διότι έν 
ροδόφυλλον έτυχε νά εινε διπλωμένου εις δύο!

Τδ τέλος τής πόλεως αυτής ύπήρξε τόσον περί
εργον, όσον καί ό βίος της. Οί γείτονες τών Συ6α· 
ριτών Κροτωνιαται, έπιθυμοδντες τά πλούτη. των 

«κήρυξαν πόλεμον κατ’ αυτών και έπολιόρκησαν 
διά στρατοδ τήν Σύδαριν Οί κάτοικοι βλέποντες 
τόν κίνδυνον, άπεφάσισαν νά άντιτάξουν άντίστα 

σιν" ήτοίμασαν τούς ώραίους ίππους των, τρυφη- 
λούς καί εκείνους δπως οί αΰθένται των, και μή 
γνωρίζοντας άλλο μέχρι τής ήμέρας εκείνης είμή 
νά χορεύουν ύπό τόν ήχον τών αυλών. Τοιουτοτρό
πως παρετάχΟησαν οί Συδαρίται εις μάχην έφιπποι 
αμυνόμενοι ύπέρ εστιών καί μαγειριών. Οι Κροτω- 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚβΕΣΙΖ ΜΟΝΑΧΟΎ

Σοφίας ΛάΟκαρίδου. Φαεά αρμονία.

Ή πρύειη είκών εξειελέοίη tie 
το Γερμανικόν χεορίον Αάχαον 
(Dachau}, η δ» ίινιέρα tic Μο
νάχον,

Σοφίας ΛαΟκαρίδον. Μελαγχολικά έιμέρα.

νιαται ουδόλως έπτοήύησαν έκ τής παρατάξεως 

εκείνης τοΰ έχθροΰ, μάλιστα δέ τόσον αστεία τούς 
«φάνη, ώστε αντί νά δπλισθοΰν δι* οπλών έλαδον 
άνά χειρας τούς αυλούς και ήρχισαν να παίζουν 
γνωστούς συδαριτικούς ήχους. Είς τούς ήχους αυ
τούς, οί μουσοτραφείς ίπποι έκπαιδευθέντες κατά 
τάς έμπνεύσ-ις τής Τερψιχόρης καί ούχί τοΰ "Αρε- 
ως, νομίζοντ-ς οτι έπρόκειτό περί τής συνήθους 
διασκεδάσεώς των, ήρχισαν νά χορεύουν πιρασύ- 
ροντε; τούς άναδάτας των, τούς όποιους μετέφερον 
καί παρέδωκαν είς χιΓρας τών πολεμίων.

Καί τοιουτοτρόπως ή περίφημος πόλις τής Συ- 
δάρεως έκτίσδη άπό τά δίποδα καί εύρε τό τέλος 
της άπό τά τετράποδα!

(".Επεται οννίχεια)

ΠΟΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ή A. Β. Υ. πριγκήπισα^ ·ΣΟ Φ1Α 

ή προστδκί τ&ν Έίληνικύ? δαο&ν.
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S2XS ΤΗΝ

ΡΟ τοΰ μικρόν σπηλαίου,δταν 
έγονυπέτηάα και έκθάψας τόν 
ίερώτερον Ασπασμόν, δν διε- 
φύλαττον τά στήθη μου διά 
τό προσκύνημα της άθανα- 
Οίας, προόεκόλληόα ’.οΰτον 
έπί τοΰ άφώνου βράχου παρά 
τό ήρεμονφώςτών κανδυλών, 
έληόμόνηόα παν δ,τι ft Αν
θρώπινη Αδυναμία συγκρατεΐ 
ώς κοσμικήν άνάμνησιν καί 

έξιδανικευθείς tv τμ ποιητικοί, αίγλμ, ήτις έκεΐ, 
είς τήν κατήφειαν τής κρύπτης, προσεκάλεσε 
τούς αίώνος ϊνα χαιρέτίσωσι μίαν άφάνταότον 
δόξαν τής μοναδικής έν τμ Ίότορίμ παρθενικής 
άγιότητος, ήλεκτρίσθην άπό τήν μαγνητικήν 
έπίδμασιν τοΰ έμψυχουμένου έκείνου (εροΰ άν
τρου, καί προσεδόκων μυστηριώδη ν’ Ακούσω 
έπιφωνήματα, διθυράμβους καί ύμνους, μελω
δίας καί λιγυρά κελαδήματα μιας θεόπεσίας 
εορτής, μιας φωτοβόλου πανηγΰρεως, αίνους 
καί Αρμονίας, παιάνας καί νικητήρια, πρός έν 
κάλλος, πρός έν ύπέργειον άγλάίόμα, πρός μίαν 
χρυόάν μορφήν, ΑντιπροσωπεύουΟαν τό μεγα 
λεΐόν τοΰ Ούρανοΰ’ άνέμενον Ακτίνας καί θαμ- 
όώδεις λάμψεις, άδαμάντινον στερέωμα.έν τώ 
ήρεμοΰντι έκείνφ μικροκόσμφ, ένθα ό αιώνιος 
άστήρ τοΰ παρελθόντος νά έκυριάρχει ώς ήλιος’ 
ήλπιζον πάγχρυΟιν ν’ άποθαυμάσω σκηνήν,έκεΐ, 
ένθα Λ άσώματος άγγελοφοροΰσα έθεοποίησε διά 
της άληθείας τόν άνθρωπον καί έξηνθρώπισε 
τόν Θεόν, ϊνα έγκάινιάσμ τήν άτελεύτητον ζωήν. 

Έκεΐ, ένθα έπήνευσε πνεΰμα άγιον καί έπε- 
σκίασε δύναμις Ύψίότου τό άγνότερον προϊόν 
μιάς όσιότητος, μίαν έξιδανικευομένην της ’Εκ
κλησίας νύμφην, πρός ήν ό θεός διά της αιθέ
ριας ποιήσεως μετεβίβασε τούς παλμούς τής ό ή
λου του καρδίας, καί είς λευκός κρίνος έναπ- 
έθεσε τούτους έπί τοΰ τιμίου κόλπου, ϊνα γονι- 
μοποιηθώσιν έν τφ προόώπφ τοΰ κεχαριτωμένου 
καί 'Αγίου Βρέφους.

Έκεΐ, ένθα άπήχησε τό χαΐρε τοΰ‘Αρχαγγέ

ΒΗΘΛΕΕΜ

λου, ώς πανύμνητος εύλογία τοΰ σύμπαντος διά 
τόν ϊερόν καρπόν τής παρθενικής κοιλίας.

Έκεΐ. ένθα ϋπετάγη ή φύσις, ϊνα έπί τοΰ ά- 
χυρίνου θρόνου άναγνωρίσμ αϋτη τό Ινδαλμα, 
είς δ άνήκεν ή δύναμίς της. ’Επαγωγά καί θελ- 
κτήρια έτη ώς παναρμόνιον μυόταγώγημα ένό- 
μιζον ότι έκεΐ θ’ Απετέλουν παραδείσιον τελε
τήν έν μ'σω άύλων ταξιαρχών, καί τό πάν ft- 
φθεγκτονθ’ άπετέλει θέαμα. Βασιλικής παστάδος 
Ακτινοβολία θά έπλαισίου τό ύπόγειον βήμα,' 
δι’ ού κατεπλουτίσθη ή κτίσις’ περικαλλές καί 
θεολάξευτον άγαλμα έκεΐ έφανταζόμην,σύμΰολον 
νυμφώνος ούρανίου, άμωμον έγκαλλώπισμα, τά 
άγια τών Αγίων φνλάττον, ένθα άρχήν έλαβε τό 
μέγα τής οικονομίας μυστήριον, περικαλύψαν 
σαρκίφ τήν θεότητα, δτε ώθαί, άγγέλων μου- 
σουργούμεναι έσήμαινόν τά ΰπέρ τής οικου
μένης συντελούμενα,

Έκεΐ, ένθα φυλαί: καί γλώσσαι καί ήλικίαι 
προσεκόμιόαν είς αιώνας τήν σμύρναν καί τόν 
χρυσόν καί τόν λίβανον, έξ όνόματος τής γης.

Πλήν, πάντα ταΰτα τών οίότρηλασιών τά βαυ- 
καλήματα παρέσυρεν είς τό χάος μία πνοή θεϊ
κής γαλήνης. Ούδέν νά κορέσμ ητο προωρισμέ- 
νον έκεΐ τό δμμα τής κοσμικής ματαιοδοξίας, 
άλλά τά πάντα έν τή εύγλώττφ σιγμ έφιλοτέ- 
χνουν τήν φιλοσοφίαν καί τό γλυκύ ιδανικόν. 
Ή φάτν,η ένεφανίζετο πάντοτε, άνευ πορφυρών 
καί στεμμάτων’ τά σκήπτρα ήσαν μακράν καί 
οί μαργαρΐται τών έγκοσμίων όλβων.

Τά πάντα έξηγνίζοντο, ϊνα καταστώσιν έπι- 
δεκτικά τής φαντασμαγορίας, ήτις άπό τά βάθη 
έκεΐνα ένεφάνιΈ τόν ούρανόν ήνεωγότα καί 
θριαμβεύουσαν έν τρις ϋψίάτοις τήν δόξαν.

Ή Βηθλεέμ έφαίνετο κοιτίςκοάμοκράτωρ,συγ
κοινωνούσα μέ τό σύμπαν διά σπινθήρων, έξερ- 
χομένων άπό τά έγκατα τοΰ θείου αύτής χρυ
σωρυχείου καί έδέόποζεν ώς πατρίς τοΰ αιω
νίου φωτός, γιϊ θαυματογόνος καί μυρόεσσα.

Έκλινα γόνυ, καί τά χείλη μου προάκολλη- 
θέντα έπί του άγίου βωμού έζήτουν νά είσ· 
πνεύσωσι ζωήν.

Δέν εΐχον δάκρυα'τοιοΰτοι άδάμαντες είσί πτω
χοί διά νά κατατεθώόι πρό τής φάτνης’ άλλως 
τε ό προσκυνητής γιγαντοποιοΰται έκεΐ, αίσ- 

θανόμενος άρρητον άγαλλίαάιν πρό 
τής πηγής τής άθανασίας.

Ό βαθύς πόνος της πασχούσης 
•ψυχής είχε καταπαύάει' τά στήθη 
δέν έπιέζοντο' ήσαν άτρωτα, άκμαϊα, 
σφριγηλά.Ή ειμαρμένη είχε δυσκλεώς 
άυναποκομίσμ τά δηλητηριώδη βέλη 
καί έτράπη πρός τήν δύσιν συντε
τριμμένη, μή εύρίσκουόα ι θύματα νά 
ύποτάξμ’ ήσαν γονυκλινή ταΰτα πρό 
τής είκόνος τοΰ έόπαργανωμένου Σω· 
τήρος, Δέν έπένθει πλέον ή τοΰ Ίε- 
ρεμίου άναζώσα μορφή, διότι έπανη- 
γύριζεν ή προφητική χορεία καί ή 
άπήχησις τών παλαιών μαντευμάτων 
καί χρησμών προσετίθετο ήδύ μουσο- 
δόνημα είς τά νικητήρια άής ύπερ- 
μάχου Παρθένου καί Μητρός.

Μία Ανατολή Ανέσπερος, θελκτική
είχε περιβάλμ τόν αιθέρα, άποτελοΰν- Τό 
τα τότε όελασφόρον όρίζοντα, Λδέως 
άναπεπταμένον έπί πάσαν τήν γην.

Άνθηφορίαι νοεραί dσωμάτων νυμφών, μαρ
τυρικής δόξης άθάνατα σεμνώματα, πλαισιοΰσιν 
ώς φωτοστέφανος αίωρούμενος ύπέρ τόν λιβανω
τόν τόν ?όλον τοΰ να«ΰ τής Βηθλεέμ καί ή 
μουσική τοΰ Ούρανοΰ άριστοτεχνία έν χορδαϊς 
καί όργόνοις επισφραγίζει τό έκπαγλον θέαμα.

Οί πάντες Αδελφωμένοι άποτελοΰσι τόν στέ- 
\,φανον τής ειρήνης έν άνθρώποις, καί παλμοί 

ένθέων αισθημάτων έξαγιάζουόι τούς ίκέτας, 
οϊτινες δέν όμιλοΰσι, διότι βασιλεύει ή μάγος, 
ή γόησσα τοΰ μυστηρίου σιγή.

• Νομίζει τις, ότι έκεΐ που κεκρυμμένη ή Θεό- 
της όμίλεΐ μέ τάς ψυχάς, ϊνα ένσταλάξη μίαν 
έλπίδα καί μίαν δϋναμιν’ έκεΐ που ή Αυλός με- 
γαλειότης τοΰ Ναζωραίου έπαγρυπνοΰσα έπιθέ-

* ΚΛ-ΛΑΙΤΕ3ΣϊτΐΚΑ.Ι ΦΥείΟΓΝΛΜΙΑΙ *

στηρίου είς τό όποιον ή αδελφή τοΰ Γεωργίου Γ καί 
ή μεθυστικωτάτη δοΰκισσα τον Αεβσνοαίρ ήρχοντο καί 
έχρησίμευον ώς πρότυπα, δταν όλέθριον σφάλμα κατέ
στρεψε πάντα ταύτα καί ένέβαλεν είς τήν ευτυχή καί 
θριαμβευτικήν αυτήν ζωήν, τήν θλιβερώτερον ρωμαν- 
τικήν περιπέτειαν ή όποια δύναται νά συμβή είς μίαν 
γυναίκα.

SXE βίον λαμπρόν δοφ καί κα
τάφορτου άπό ατυχήματα ή πο
λυθέλγητρος ’Αγγελικά Κάουφ- 
φμαν, τής όποιας ή 'Ελβετία 
καί ή Αυστρία έώρταοαν τήν ί- 
κατονταετηρίδα ,Ή οελίς ή όδυ- 
νηροτέρα άναμίγνυται Ιν τφ βίφ 
αύτής μέ τους θριάμβους της ώς 
γυναικός καί ώς καλλιτέχνιδος 
τοΰ χρωοτήρος.

Καλλονήν, φωνήν μάγον, τό χάρισμα τής ζωγραφι
κής·, είχε τά πάντα ύπέρ αύτής. Έθαυμάζετο πρό τοΰ 
όκρίβανίός της, και δταν πρό τον κλειδοκυμβάλου έ· 
τραγουδούσα! -ήαμ,ά τι ένετικον ή τυρολικόν τινα ήχον 
έπιυφημεΐτο ένθουσκοδώς. Ό Ραϋνόλδος ίκαμε τήν 
προσωπογραφίαν της- οί περιωνυμότεροι χαλκογράφοι 
διεξεδίκουν τό δικαίωμα νά αντιγράψουν τά έργα της' 
αύτή αΰτη ή Τύχη διήρχττο μειδιώσα διά τον εργα

εσωτερικόν τοϋ ναού τής Βηθλεέμ μετά τής κλίμακας 
τήί πρός τό υπόγειον οπήλαιον καί τήν φάτνην,

τει, νομίζει τις, καί τόν χεϊρα έπί τοΰ άσπα- 
ζομένου τήν φάτνην του, καί ώς πνοή μακαρίας 
ευφροσύνης διαχύνεται δΓ ένός πανάγνον στε
ναγμού, ψιθυρίζουσα ώς ύπερτάτην ευχαριστίαν 
βΕϋλόγει ή ψυχή μου τόν Κύριον».

Ήσαΐας καί Δαυίδ είσίν έκεΐ οί ευτυχείς «πι- 
σκέπται, ήδύμολποι τής αίθερίας έξόρσεως μον- 
σοπόλοι. Ή όμαρτία έχει ίκμηδενισθι'ι’ τά πο
νηρά πνεύματα ήφανίσθησαν. Οί ένοχοι στοχα
σμοί καί τά άνόσια πάθη έξητμίσθησαν’ τό σκιε
ρόν άντρον τοΰ μεγάλου χρησμοδότου μεταβάλ
λει, Αποκαθαίρει, Ανακαινίζει, εύαγγελιζόμενον 
τοΰ μέλλοντος τήν αίσιωτέραν Ανατολήν.

«ΛΚΥΛΝ

Τό Ιδεώδες δν, όποιον ήτο αΰτη είς τά δμματα τών 
συγχρόνων της, ύπέκνψεν είς τήν άποτροπαιοτέραν άπά- 
την. Τπήρχεν είς τό Αονδϊνον, δπον τήν εΐχεν όδτγ/ή- 
σει η λαίδη Βενβόρθ, χαρίεις Ιππότης τόν όποιον εΐχον 
ώς πρότυπον οί κομψευόμενοι και ό όποιος εφερεν 
ύπερηφάνως τόν τίτλον τοΰ κόμητος δε Χόρν. Ήτο 
περικαλλής, πνευματώδης, καί ή Αγγελικά τής όποιας 
ή είκοσιεπταετής ηλικία Ιδίψα ίρωτα, έδέχθη δταν διά 
πρώτην φοράν τόν τΐδε τό μυθολογικόν τρανμα.'Ο γοη
τευτικός ξένος, ό ακαταμάχητος Σουηδός άνταπεκρίθη 
είς αίοθήματα, τά όποια έν τή όφελείφ τής καρδίας της, 
ή καλλιτίχνις δέν προοεπάθει και ν’ άποκρνψγι' καί &λ-
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Το άγαλμα τοΰ Ποοιεδώνος, τό μόνον δ.ιερ έμεινει- αθικτον.

λως re, ή πυκνή της ξανθή κόμη ή οποία προέχεεν at- 
άτρίον jtevoio» ®Λ* λινκών της ώμων, οί ο ρθο-λ- 
μοί της οί έχοντες χρώμα τής κυανής χαμαί δάφνης, τό 
κάλλος αυτής τό εύτονον καί τρυφερόν τήν καθισιών 
εκτάκτως Επιθυμητήν, Ένυμγεύθήσαν.

Άλλά τήν επαύριον τον γάμου των, ή ατυχής κό- 
μηοοα 3ί Σόρν έπληροφορήθη δτι‘0 λατρευόμενος Ανηρ, 
3 λαμπρός Φρειδερίκος δεν ήτο ή ποταπός τυχοδιώκτης, 
ύπηρέτης μετημφιεομένος είς μεγιστάνα. Μικρού δεϊν 
ν' άποθάνη άπό τήν λύπην της και άπό τήν αισχύνην 
της, καθόσον ίξεδίωξε τόν μυοαρόν «ερωτικόν απα
τεώνα» χωρίς νά δυνηθή νά Εκδίωξη καί τήν άνάμνη- 
αίν του. Μόνη ή τέχνη τήν έκαμε νά τόν λησμονήση.

Έβρ δυνεν άλλως τε πάλιν νά τό κατορθώση' ίχρειά- 
οθη πρός τούτο δέκα τρία δλα έτη. Tote μόνον ίζήιηοε 
καί έλαβεν όριοτικόν διαζυγίου, και διά νά Αποφυγή τήν 
ερημιάν καί τήν ψευδή της θέσιν, έστερξε νά νυμφευθή 
γέροντα φίλον τοϋ καιρός της, τόν ‘Αντώνιον Ζούκκην, 
καλλιτέχνην μετρΐως πεπροικιομενον, άλλά φίλον άφω- 
σιωμένον καί δ όποιος προσεφέρετο προ πολλοϋ νά την 
παρηγόρηση, καί ώς έλέχθη φιλοπαιγμόνως νά πάλιν- 
ορθώαη, αύτός δ ζωγράφος τών ερειπίων, τά έρεί’ΐα 
τής καρδίας της. 'Ο συμπατριώτης τοΰ Γκουάρδι καί 
τοΰ Τιέπολο, τήν ώδήγησεν είς ‘Ιταλίαν, είς Βενετίαν 
καί έπειτα είς Ρώμην δπου τό έργαστήριόν της υπήρξε 
μετ’ ού πολύ Sv τών πλβιότερον φημιζόμενων έκ τών 
εργαστηρίων τής ΑΙωνίας πόλεως; Τ' Ατυχήματα τής 
Άγγέλικας, δσφ καί τά'έργα αύτής, τήν είχον καταστή
σει διάσημου, οί πάντες ήθελαν νά τήν γνωρίσουν καί 
νά γνωρίσουν Ιπίσης τόν γενναιόθυμον Ζούκκην. Ό 
Γκαΐιε δ όποιος μετέβαϊνεν ινα λησμονήση είς τήν χώ
ραν τοϋ ήλιου τήν όνάμνησίτ τής Λιλής Σαίνεμαν, ή 
άλλης τινός άπό τάς νεαρός Μούσας, αί όποιοι τόν ένέ- 
πνεον,δέν μαρέλιπε νά τήν ίπισκέπτεται.’Απέβη αδτη ό 

ξεναγός του ά»ά μέσον τών βάμπέλων» καί τών ρωμαϊ
κών μουσείων, καί αΰεός άφ’ έτερον τήν παρέοτηοεν 
ως τήν μούσαν τής γερμανικής ζωγραφικής.

αΕΙνε αυτή, γράφει ό Γκάΐτε εν τφ ήμερολογίφ του, 
άπιοτεύιως μετριόφρων ευαίσθητος δε πρός παν ώραϊυν 
καί αισθηματικόν^,

Ή ο Ακόμη ώραιοεάτη, ίδάκρυε δε διον ό ποιητής 
τής Βεϊμάρης άναγινώοκων τήν Ιφιγένειαν του 
τή ύπεμίμνηοκε τήν Ιδίαν αυτής δυστυχίαν καί ό ευφλό
γιστος φίλος της Φρειδερίκος Βριόν τήν ήγάιησεν ιοως 
ολίγον. Άλλ' αύτό άφορφ τον καλοκάγαθαν Ζούκκην,

Ή Αγγελικά δεν είχεν Εξαντλήσει τάς θλίψεις t>;c 
ζωής της' ι) Τύχη δέν τή προοεμειδίφ ή διά νά τήν 
καιαβάλη καί αύθις. Τφ 2795, είδε θνήσκοντα τον 
χρηστόν Βενιτόν καί μετ’ ού πολύ, άπώλεσεν δλην τήν 
περιουσίαν τής. Καίτοι κτριήλθεν είς ηι»ία»(—άφοΰ ό 
στρατηγός Λεοπινάς, όταν ό γαλλικός στρατός κατέλαβε 
τήν Ρώμην, έδέηοε νά τήν άπαλλαξη τής ύποχρεώοιως 
νά παράσχη κατάλυμα εις οτρατιώτας,— ύπέμεινε καρ- 
τερικωτατα τήν ένδειαν αύτήν.'Οταν άπέθανεν, ή ‘Ακα
δημία τον Αγίου Λουκά ήθέληοε ν' άναλάβη τήν κη
δείαν της, καί καθώς διά τόν Ραφαήλ, διέταξε νά φέ· 
ρωνται όπισθεν τοΰ φερέτρον της οί δύο τελευταίοι της 
πίνακες, τά δύο τελευταία προϊόντα τον χρωστήρός της.

Είνε αυτή τιμή τής δποίας δέν ήτο ίσως εντελώς αξία 
και τήν δποίαν ώφειλεν είς τά χαρίεντα χαρίσματα της. 
Τά έργα της [δέν όμιλώ περί τής ηρωικής της ζωγρα 
φικής) είνε έμπεποτισμένα μέ χάριν Αγνήν καί ή χάρις 
αυτή πράγματι τήν προστατεύει άπό τάς ΰπεράγαν αν* 
οτηρας κρίσεις. "Αν δ αύοτηρός χρωστήρ τής Ιστορίας 
ήτο ύπεράγαν βαρύς διά τήν μικρόν της χεΐρα, Ιόν άφ' 
έτερον εέρρυθμοποίεικ ώς έλέχθη Επίσης ικαί αυτήν 
άκόμη τήν παιδιάν τής Τυφλομυίας» κατώρθωσε τού- 
λάχιστον νά προσωπογραφήσω μέ χρωστήρα Απαλόν τάς 

γυναίκας Wai τα παιδία, ΕαΙ είς τοΰτο, έοχέ πράγματι 
ενίοτε Αληθή ευρήματα, είς τήν χαριτωμένην εκείνην 
προσωπογραφίαν τής βαρώνης δέ Κρύδνβρ καί τής άν- 
γατρός της, τήν τόσφ Απλήν και τόσφ αληθινήν. Ό 
χρωματισμός live ασθενής, τό εργσν δέν εϊνε Ιαχυρώς 
σχεδιασμένου, άϋ’ ή γοητεία του είνε άρρητος. Προ 
τοΰ συμπλέγματος αύτοΰ τοΰ φαεινού καί χαρίεντος,

1 GABRIELE D’ANNUNZIO *

) ΝΟΘΟΣ
ι

Ήτο Ενας νόθος. Στό τραχύ του βλέμμα 
έκαιγαν φλόγες μίσους Αγριεμένου, 
όμοιες μ’ άκτΐδες ματωμένης δύσης 
μές τό βάθος νερού κιτρινισμένου.

’Ωχρός, λιγνός. Είς τό κεφάλι λίγες 
κόκκινες τρίχες είχε άρμοσπαρμένες 
καί τού κορμιού Α χονδρές γραμμές φαινόταν 
σάν μέ πελέκι νάτανε κομμένες.

Μά ποιος τόν άγριον Ερωτα γνωρίζει, 
ποιος τόν ’Ωκεανό τά δάκρυα ξέρει 
πού τή φτωχή καρδιά του βασανίζει,

όταν στη βάρκα τούφερνε τ’ άγέρι 
στοΰ φεγγαριού τή μέθη κύμα πόθον 
ένφ οί άλλοι γύρω έρροχαλίζαν;

Ιί
Κανείς. ’Εκείνη έδιάόαινε γελώντας, 
ήλιόλουάτη ότ’ όλόξανθο Ακρογιάλι, · 
στον “Ερωτα τά στήθη της πετώντας, 
μέ τά μαλλιά άπλωτά ότό μαϊστράλι.

ΠΙΝΑΚΟΦΗΚΗ

Αλησμόνησε τάς θεωρίας καί τήν διδασκαλίαν τοΰ Ρα
φαήλ Μέγγς διά ν’ άφίση νά δμιλήση ή τρυφερότης τής 
ψυχής της’ δέν Ανήκε πλέον είς τήν έποχήν της,άλλ’.είς 
δλας τάς ίποχάς, καί διά τό βλέμμα αύτό τό είλικρινώς 
άπέυθυνθέν πρός τήν φύσιν, τής Αξίζει δχι όλίγη δόξα.

LEON FLEE·

Τρελλή ώπό νεχότη, τά γλαυκά της μά-tta, 
—πούνε καβρέπτης τ' ούρανοΰ —γεμίζουν 

φαντάσματα καί άτό γαλάζιο χϋμα 
ύμνοι μεθυστικοί γύρω βουίζουν.

Στενάζοντας του κάκου και βογγώντας 
έκάθητο ΟτΛ βάρκα μαζωμένος ' . 
ό νόθος, τό κεφάλι του κρατώντας.

—Εμπρός τά δίκτυα! καπετάνιος κράζει. 
Καί μιά κλωτσιά τοϋ δίνει, ΐε^υχώντας · 
άπό μακρυά άντηχοΰσε τό τραγούδι.

ΙΠ

Κι’ ίλεγε τό τραγούδι: — Μες τά βάθη 
τών πράσινων νερών ή Μοίρες ζοΰνε... 
σ’ Ενα άπητάκι μέσα άπό κοράλλι 
ιί νηές Λ Ερωτευμένες κατοικούνε.

Κι’ έλεγε τό τραγούδι: — Μές τά βάθη 
τών γαλανών νεφών είνε κτισμένη, 
μυριάχρωμη σπηλμά μέσα σέ πέτρα, 
γιά κάθε κορασιά Ερωτευμένη.

Ό νόθος όυλλογίζετο : βΕίμαι σκύλος ! 
‘Γιά μένα δέν ϋπάρχει φιλί η χάδι, 
«είμαι σκυλί. . κανείς δέν μοΰ είνε φίλος !

—’Εμπρός! Τραόατε τφ σχοινιά ώς πέρα! 
—Γιά μιά σταλιά φωμί ζώ μές τόν "Αδη... 

μ’ αν ίσως τό σχοινί κοπ^ μιά μέρα ;
IV

Έσκάλωνε ό φωνηας πάνω στό βράχο, 
χλωμός καί μ’ Ενα μάτι Αγριεμένο, 
μέσα σέ ήλιο φλογερό. Στό χέρι 
Εσφιγγε Ενα μαχαίρι αίματωμένο.

Τών γλάρων τόν χαιρέτησε τ’ Ασκέρι 
πού άπό τούς βράχους μέ βοή πετάει... 
Σέ μιά μικρή φαρόόαρκα φωνάζει 
ό νόθος καί στό βάλτο εύθύς πηδάει.

Άπ’ τήν Ανθρώπινη δουλειά Αντηχούσε 
τό κόκκινο Ακρογιάλι λυπημένο, 
τραγούδι γυναικών Αντιλαλούσε.

Κι’ Εκεί πάνω ένα πτώμα ξαπλωμένο 
στό σμαραγδένιο κύμα Εμπρός στον ήλιο 
Εδειχνε Εκεί τό στήθος ξεσχισμένο.

ΚΟΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΑ
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ΑΠΟ TON BION ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Εγκαταλείπει έν τούτοις συνθέσεις τινας, μερικάς 
προσαρμσγάς, ώς at «Zigeunerweise»; τών όποιων 
αί τεχνικά! δυσκολίαι άποτελοΰσι τίτλους τιμής 
διά τούς δυναμένους νά τάς έκτελέσωσι τετραχορ- 
διστάς. -

Μετά τοΰ Σαραζάτε απόλλυται είς έκ τών μάλ
λον έκπληξάντων αριστοτεχνών τοΰ τετραχόρδου. 
Λέγεται δτι_ εγκαταλείπει περιουσίαν περί τά 3 
έκατ. φρ. Διά τής διαθήκης του έκληροδότησεν είς

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
τό Ώδεΐον τών Παρισίών καί εις τό Ωδείου τής 
Μαδρίτης άνά 100 χιλ. φρ. καί άνά" έν βιο
λιού του. Οι τόκοι τών 100 χιλ φρ. θάχρησιμεύ- 
σωσι πρός ί’δρυσιν βραβείου Σαραζάτε. Τάς καλλι- 
τεχνικάς συλλογάς του ό διδάσκαλος, έγκεκλεισμέ- 
νας έν τφ έν Παρισίοις διαμερίσματι αυτού, καί τά 
έπιπλα του έκληροδότησεν είς τήν γενέθλιάν του 
πόλιν.

ΛΓετάφρασίί ΝΙΟΒΗΣ

ΜΟΝΤΙΣΕΛΛΗ

ΖΟΓΡΑΦΟΣΜοντί- 
σέλλη, ούτινος 
περί τά 120 περί
που μικρά έργα 
εκτίθενται ήδη έν 
Παρισίοις, χατή- 
γετο έκ .Μασσα
λίας, έπώλει δέ 
τά θαυμάσια έργα 
του αντί όλίγων 
φράγκων είς τούς 

μικροεπιχειρηματίας-Άλλά περί τό 1885 τυχαίως 
έβεβαιώθησαν οί διάφοροι αγοραστοί ότι κατεΐχον αρι
στουργήματα. Οί έμποροι ήρχισαν τόν ανταγωνι
σμόν καί τήν άναζήτησιν τών οΰτω πωληθέντων 
έργων τοϋ μεγάλου καλλιτέχνου. Και, όπως πολλά 
τδν έργων τοδ Έλβετοΰ Courbet οφείλονται εις τόν 
Patat, χαί τοδ Corot είς τόν TrouiJJebert—δ δυστυ
χής Corot τοιουτοτρόπως παρήγαγε περισσότερα 
έργα . . . νεκρός ή ζών —, οϋτω ήρχισαν νά «κά- 
μνουν» καί πίνακας τοΰ Μοντισέλλη. ’Επειδή δέ 
μερικά τών σχεδιαγραφημάτων του ΰπεμίμνησκον 
τόν Diaz — δστις ύπήρξε νεανικός φίλος τοΰ Μασ- 
σαλιώτου καλλιτέχνου καί τόν επηρέασε κατα τας 
άρχάς τοΰ σταδίου του — οΐ κερδοσκόποι έπρομη- 
θεύθησαν έργα του Μοντισέλλη, τά «μετεποίησαν» 
καί τά έπώλησαν ώς έργα τοϋ Diaz.

Μετ' ολίγον, εύρέθησαν είς τήν ανάγκην νά παρα- 
ποιήσωσι καί σχεδιαγραφήματα τοϋ Diaz xa’t να τά 
βαπτίσωσι διά τοδ όνόματος τοΰ Μοντισέλλη.

Ό Μοντισέλλη ήτο πτωχός, άλλά μέγας καλ
λιτέχνης’ ήτο μετριοφρονέστατος, πνευματώδης καί 
αγαθός. Κάποτε είχε περατώσει μικρόν ώραϊον πί
νακα. Άλλ’ ενώ δ πίναξ ήτο είσέτι υγρός, ή υπη
ρέτρια τοΰ καλλιτέχνου είσ-λθοΰσα έκάθισεν εξ 
απροσεξίας άπ’ αυτού. Τοιουτοτρόπως δέ μετέβαλ- 
λεν άκουσίως της τό άναπαριστώμενον βασιλικόν 
κυνήγιον είς νεκράν φύσιν καί τό σεληνοφώτιστον 
δάσος είς άραιοφυτευμένον τοπεΐον, δεχδμενον τό 
άμυδρόν τής αυγής φως.Έντρομος ή δυστυχής υπη
ρέτρια, θεωρούσα έαυτήν ένοχον βεδηλώσεως τής 
Τέχνης, ήρχισε νά δικαιολογήται.’Αλλ’ ό Μοντι
σέλλη μέ τήν συγκατάδασιν εκείνην τοΰ ιππότου 
καθησύχασε τήν. ακούσιον συνεργάτιδά του ώς εξής:

— «Δέν βλάπτει,τήςειπεν. Τουναντίον μάλιστα!»

❖ * <♦

ΣΑΡΑΖΑΤΕ

Ό έν Μπιαρρίτς άποθανών μέγας τετραχορδι- 
στής Παΰλος Σαραζέτε, ήτο εις τών διασημοτέρων 
μυστών τής μουσικής.Έπίήμισυναίώνα ό Σαραζάτε 
έγοήτευσε τήν Ευρώπην καί τήνΆμερικήν.Δεκαπέν- 
ταετής ίρχισε τάς περιοδείας του, τάς οποίας διέ- 
κοψεν δ θάνατος καί δέν άπέμεινε πόλις, έχουσα 
μίαν αίθουσαν συναυλιών,ήτις νά μή τόν «χειροκρό
τησε.Γεννηθείς έν Ισπανία έν Παμπελούν,τφ 1844, 
είσήλθεν ένδεκαετής εις τό Ώδεϊον τών Παρισίών 
και τοιαύτη ήτο ή πρώιμος γονψ.ότης του, ώστε 
μετά 18 μήνας τοδ άπενεμήθη τό πρώτον βραβείου 
τοΰ βιολιού. Συνδεθείς διά φιλίας μετά τών δια- 
σημοτέρων συνθετών τής έποχής του, ήγωνίσθη νά 
διαδώση τά έργα των καί νά τα κάμη να έκτιμη- 
θοϋν.Οϋτως έπί παραδείγματι, ό Έδουάρδος Λάλο, 
δστις τ<3 αφιέρωσε τήν «‘Ισπανικήν Συμφωνίαν» 
του, είς αυτόν οφείλει μέγα μέρος τής φήμης του.

Ό Σαραζάτε εϊχε γίνη δ προσφιλής μαθητής 
τοΰ γάλλου τούτου μουσικοσυνθέτου, σχεδόν αγνώ
στου κατά τήν εποχήν, καθ’ ήν έγραφε τήν συμ
φωνίαν του. Τό έργον τοΰτο έπαιξε πρό τριακον
ταετίας περίπου μετ’άπαραμίλλου επιτυχίας έν 
Βρυξέλλαις. Καί έκτοτε τό δνομα τοΰ δημιουργού 
τοΰ «Roi ά’ϊε», δπερ βραδύτερου ευρεν έν Βελγίω 
τόσω θερμάς συμπάθειας, έξήλθε τής άφανείας. Ό 
Σαραζάτε περιέθαλε τήν σύνθεσιν ταύτην μέ μίαν 
ατμόσφαιραν ήδυπαθείας, ή οποία έκαμε τό ακροα
τήριου νά λιπόψυχη. Ή συμφωνία αΰτη γεγραμ- 
μένη δι’ αύτόν προσηρμόζετο είς τάς πολλαπλας 
μορφάς τής κομψής καί έπαγωγοϋ τέχνης του,παλ- 
λομένης δλης άπό τάς δημώδεις έπφδάς, αί δποίαι 
ειχον λικνίση τήν παιδικήν του ηλικίαν καί εξιδα- 
νικεύοντο άρμονικώτατα διά τής αριστοτεχνικής ψυ
χής τοΰ καλλιτέχνου, τόν όποιον οί περιπαθείς καί 
γόητες ήχοι,ώς άκτινοθόλος στέφανος, παρηκολου- 
θησαν μέχρι τοΰ θανάτου.

Κατά τήν έποχήν έκείνην δ Σαραζάτε ένεφανί- 
σθη, όπως τόν έζωγράφισεν ό Ούίστλερ, ξηρός καί 
μελαγχολικός, μέ τό πρόσωπον σκιαζδμενον από 
μίαν πυκνήν κόμην, ύπό τήν όποιαν έλαμπεν ή 
φλόξ τών οφθαλμών. Τά έτη έλεόκαναν τήν κό
μην του, άπίσχναναν τήν εΰλυγιστον σιλουέταν του 
χωρίς νά έλαττώσωσι τήν θέρμην καί τήν ευστρο
φίαν τοΰ τόξου του, χωρίς νά χαλαρώσωσι τον οι- 
στρόν του.Ό Σαραζάτε άπέθαν-ν, ούτως είπεϊν, μέ 
τό βιολίον άνά χεΐρας, δίχως νά γνωρίση τήν θλΐ- 
ψιν τής παρακμής.

Μολονότι έχαερε παγκοσμίου δόξης, έν τούτοις 
ήτο άπομεμονωμένος. Περιώρισε τό ιδανικόν του είς 
τό νά θέλγη, νά μαγεύη τόν κόσμον' δέν έδίδαξεν.

Τ ο

ΤΡΙΣΚΟΜΕΘΑ είς τάς τε
λευταίας ήμέρας τοΰ χει- 
μ νος καί είς τάς παρα
μάνάς τής εορτής τοϋ φω
τός, τοΰ χρυσού έαρος’ ό 
παγωμένος άνεμος πνέει 

φορτωμένος μέ τα πρώτα μΰρα, τά όποια έρχονται 
άπό τούς άναγεννωμένους κήπους’ τόν πόνον, ποΰ 
προξενεί τό ψύχος, μετριάζει ή γλυκεία προσδοκία' 
τό πένθος, τό όποιον ρίπτουν κάτω τα διερχόμενα 
νέφη, δέν εΤνε τόσον βαρύ καί τόσον καταθληπτι- 
κόν. Κάποια ακτίς χρυσού φωτό: χαρακώνει τόν 
μελανόν ορίζοντα. Αί πρωίαι δέν εινε ακόμη τε
λείως γαλαναί, άλλά σώζονται άπό τά ρόδινα πέ
ταλα τά όποια άρπάζουν άπό τούς κήπους οί ανε
μοστρόβιλοι. Είς τήν θερμάστραν παλαίουν αί τε- 
λευταϊαι φλόγες καί αφήνουν τον τελευταίου τους 
τριγμόν τά ξύλα. Τό παραμύθι τελειώνει, τό βι- 
βλίον κλείει καί άνοίγει τό παράθυρο·/ είς τό φώς.

Περνούμεν άπό τόν θάνατον είς τήν ζωήν, άπό 
τήν νύκτα είς τήν ήμέραν.

‘Ακόμη εινε χειμώ», αλλά χ-ιμών τοϋ όποιου 
ή δύναμις εξευτελίζεται είς τήν έμφάνισιν τής 
πρώτης ευεργετικής άκτϊνος. Πνέει άκόμη άνεμος, 
αλλ’ άνεμος μυρωμένος. Καί ύπαρχου·/ άκόμη 
τεμάχια πάγων, αλλ' ευωδιάζουν όλα ώς νά εινε 
θρύμματα ανθοδόχης κρυστάλλινης.

Ξημερώνει.
Ή νύκτα ή ατελείωτη, ή νύκτα ή χειμερινή 

δέν έ^ει τήν έκτασιν αίώνος, ή ήμέρα εξ άλλου 
δέν εινε τέταρτον ώρας. Καί τήν αυγήν, τήν ώραν 
ποϋ έγεννήθη ή Καλωσύνη, θορυβούν είς τους 
κλάδους τά μουδιασμένα πτερά τών επανερχόμενων 
τραγουδιστών.

Ή παλινόστησις γίνεται αθορύβως και μέ προ
φυλάξεις, διότι άκόμη ό όχθρός αγρυπνεί, διότι 
άκόμη τά μελανά σημεΐά του, τά πελώρια πλατυά 
σύννεφα, κυματίζουν είς τα υψη. Άλλά γίνεται ή 
παλινόστησις’ τό τραγούδι γυρίζει εις τό δένδρου 
καί τό πράσινον σύρεται έπάνω είς τόν φλοιόν καί 
ζητεί νά κάλυψη τήν κίτρινη καί άρρωίτημένηυ όψιν.

Δέν ύπάρχει αγών φοδερώτερος άπό αύτόν ποΰ 
συναπτεται τώρα είς τήν φύσιν μεταξύ γιγάντων

καί νάνων, μεταξύ τοΰ βορρά καί τοΰ άσματος, 
τοΰ παγετού και τής σταγόνος τής δρόσου,* μεταξύ 
τής καταιγίδος καί τοΰ φύλλου, τό όποιον έχει τό
σον ταρταρινισμόν, ώστε νά ζητή νά σταματήση 
τόν χείμαρρόν. '

Παλαίουν τά απαλότερα πράγματα πρός τά τρα- 
χύτ-ρα καί δυνα'τώτερα. Ό σπουργίτης θέλει νά 
έπιβληθή μέ τό άδύνατου κελάδημά του είς τόν 
φρενιασμένον άνεμον και νά άντιτάξη μίαν αγγελι
κήν στροφήν είς τό διαβολικόν σφύριγμα, είς τό ό
ποιον ανατριχιάζει ή φύσις.Καί καταπλήσσει τό θάρ- 
ρος τοΰ άνθους τής αμυγδαλής, τό όποιον φυτρώνει 
είς τήν κορυφήν τοΰ δένδρου καί προκαλεϊ τόν θάνα
τον. Καί καταπλήσσει άκόμη περισσότερον ή τόλμη 
τοϋ μικρού φύλλου, που φυτρώνει είς τόν έλόγυ- 
μνον κλάδον, ένφ γύρφ του ξεκλειδώνονται μέ ά· 
παισίους τριγμούς οί σκελετοί τών δένδρων,

Μπουμπουκάκια τοσούτσικα καί φυλλάκια άδύ- 
νατα και πούπουλα πουλιών, σταλίτσες ζωής, προ
χωρούν κατά τοΰ μεγάλου εχθρού μέ πεποίθησιν 
οτι θά νικήσουν. Καί θά νικήσουν οί μικροί μα-' 
χηταί. Οι πάγοι έπί τέλους θά ύποκύψουν καί θά 
καταρρεΰσουν. Καί δχι μόνον αυτό, άλλά καί θά 
συρθούν αιχμάλωτοι είς τούς αγρούς καί θά ποτί
σουν τόν άγρόν, οί χείμαρροι θα ταπεινωθούν, θά 
γίνουν ρύακες καί θά περνούν μέ σεβασμόν ενώ
πιον τοΰ θάμνου. Θά πληρώση λοιπόν και πολεμι
κήν άποζημίωσιν ό εχθρός, θά καταβάλη εκατομ
μύρια αργυρών σταγόνων είς τήν ,άνοιξιν καί θά 
δώση τούς χυμούς καί οσα χρειάζονται διά τήν κα
λοπέρασή τού νικητοΰ. Μέ συγχωρεΐτε.,,.Μοΰ φαί
νεται οτι έβιάσθηκα πάρα πολύ. Άπό τό παρά
θυρου μου είσήλθεν αυτήν τήν στιγμήν μία κρύα 
πνοή, που μέ έκαμε νά μετανοήσω δι’ δσα έγραψα 
πάρα πάνω. Τό φύσημα σάν νά μοΰ έσφύριξεν οτι 
περιέπεσα είς άνακριβ-ίας καί ότι οφείλω νά ζη
τήσω συγγνώμην. Πιθανόν νά έσφαλα. Άλλά 
πάλιν τά τερετίσματα τών πουλιών ; ό μυρωμένος 
άνεμος ; τά συντρίμματα τοϋ πάγου, ποΰ ευωδιά
ζουν ώς κρυστάλλινα θρύμματα ανθοδοχείου ; Τί
ποτε, τίποτε’ έχω δίκαιον. Ό χειμών θνήσκει, ή 
καλή άνοιξις έρχεται. Άς σφυρίζη δ,τι θέλει είς 
τό παράθυρόν μου ό άνεμος. Δέν άκουώ τίποτε.

ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΤΤΙΝΗΣ
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΕΙΣ

ΤΡΕΛΛΑ—καίήμεγα- 
λοφυια—είνε Sr άπό τά χα· 
ρακτηριοτικά τής άνθρωπί- 
νης ψυχής, είνε επομένώς 
λογικόν καί πολύ πιθανόν 
to ύπσρχη κάποια σχέσις 
μεταξύ τής μ<ά« καί τής 
άλλης.

*0 μνθρώπινος Ιγκέφα- 
λος όμοιάζει μέ μηχανισμόν 
τον δποίου γνωρίζσμεν τους

γενικούς- νόμους τούς ρυθμίζοντας τήν κίνησίν του, 
άγναοΐμεν δμως τάς μικροτέρας λεπτομέρειας.

'■ Πολλοί'μεγάλοι'. επιστήμονες επιχείρησαν νά σπουδά
σουν λεπτομερώς τδν Ανθρώπινον εγκέφαλον καί έγρα
ψαν'έργα περισπούδαστα, τά δποϊα δμως δέν δύνανται 
νά θεωρηθούν παρά ώς άπαρχαί εργασίας πολυπλόκου 
χαί~·δυβχβρονς. '■

Έάνίέρφτήόη κανείς τους δαυθυνιάς τών Φρενοκο- 
μείων αν μεταξύ τών παραφρόνων τούς όποιους νοση
λεύουν ύπάρχουν καί καλλιτέχναι Αξίας, θά λαβή αρνη
τικήν άπάντησιν.

. Δυνατοί τις νά συναντήση ζωγράφους ή λογογράφους 
είς ,τ£ Φρενοκομεία, κανείς δμως άπδ αυτούς δεν φαίνε
ταινή έχη αξίαν.
■ -‘Εάνεύρεθήεΐςείςτούςδιακοσίουςή τους τριακο- 
οίους, πρέπει νά θεωρηθβ ώς εςαίρεσις τοΰ γινιχον 
κανόνος.

‘Εκείνο τδ όποιον είνε πολύ περίεργον καί δξιον ϊοως 
ιδιαιτέρας σπουδής καί μελέτης, είνε η ύφισταμένη ό- 
μοιότης μεταξύ τών σχεδιασμάτων τών τρελλών καλλιτε
χνών καί ιών δοκιμίων έκείνων, οί όποιοι εινε πρωτό
πειροι άκόμη,

ΑΙ ζωγραφίαι π. χ. τών παραφρόνων σχεδιαστών ή

ζωγράφων' δμοιάζουν ώς έπί τδ πλεϊοτον μ ’ έκείνας ποϋ 
κάμνουν τά μικρά παιδιά' είνε χονδροειδείς, ακαλαί
σθητοι καί—τδ κυριώτερον— στερούνται εμπνεύοεως.

Ό ‘Ιταλδς καθηγητής Φερράρι έχει συλλέξει Αρκετά 
εντοκουμέντα», αρκετά δηλαδή δοκίμια παραφρόνων 
καλλιτεχνών.

Είς βλάξ έχει ζωγραφήσει τέσσαρας ίππους, έκαστος 
τών οποίων άποτελεΐται άπδ επτά γραμμής.. ι

Έάν δέν ήτο γραμμένου άπδ κάτω δη >5 ζωγραφιά 
αύτη παριοιή ίππους, θά εδυσκόλεύετο κανείς νά τούς 
άναγνωρίση.Ό φιλοτεχνήσας αυτήν καλλιτέχνης έχει ' 
θέσει την ύπογραφήν του κατά τδ...κινεζικόν σύστημα, 
όπως δηλαδη θά έφαίνετο μέσα είς ενα καθρέπτην. Τήν 
Ιδίαν συνήθειαν είχε καί ό Δεανάρδος δά Βίντσι.

Ένας άλλος, πάσχων άπδ ιμύστικήν μελαγχολίαν», 
εχει ζωγραφίσει δύο Ανθρώπους έντελώς όμοιους μ’ 
έχείνους ποΰ σχεδιάζουν οΐ μικροί μαθηται τών δημο
τικών σχολείων έπάνω είς τά τετράδια και τά βιβλία 
των.

’Υπάρχουν έν τούτοις καί. παράφρονες καλλιτεχναι, αί 
όποιοι έχουν κάποιαν μιγαλειιέραν όπωσδήποτε αξίαν.

Είς έξ ανιών έχει ζωγραφίσει ενα πίνακα παριστώντα 
ενα παιδάκι, τδ όποιον παίζει μ’ ενα σκύλλον. ’Η έκ- 
φρασις τοΰ προσώπου τοΰ παιδιού είνε φυσικωτάτη, ε
πίσης καί ή έκφραοις τής φυσιογνωμίας τοΰ ζώου εχει 
άπεικονισθή πολύ καλά.

"Ισως νά είνε οντος δ καλλίτερος άπδ 5λου{ τούς πί
νακας ποΰ έχουν ζωγραφηθή άπδ παράφρονας.

“Αλλος παράφρων έχει σχεδιάσει μέ τήν πένναν κάτι 
που όμοιάζει μέ στρατιωτικήν παρέλασιν, διότι φαίνον
ται πολλοί άνθρωποι Απλωμένοι. Φυοιογνωμΐαι δέν φαί
νονται διόλου, παρά μόνον κάτι μαύρα πράγματα. Μερι
κοί φαίνονται ώς νά κρατοΰν τρόπαια.

’Υπάρχουν γλύπται τρελλοί, οϊτινες έπειδή δέν ευ
ρίσκουν πρόχειρον μάρμαρον σχεδιάζουν με ψυχαν ψω
μιού.Κάποιος έχει σχεδίαση κατ’ αύτδν τδν τρόπον μίαν 
σκηνήν ληστείας, δλίγον χονδροειδή, άλλ' υποφερτήν 
όπωσδήποτε.

Β.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΟΕ2Ι2 ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

A. Simone. Χειμών

* ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ *

X Ω F I S ΚΧ Ο S

ΓΝΩΜΑΙ
Ή καλλιτεχνία πολύ απέχει σήμερον άπδ τής κατα- 

πτώοεως. ΟΙ μεγάλοι καλλιτεχναι είνε σπάνιοι — άλλ’ 
άνέκαθεν ήσαν σπάνιοι — ή αίοθητική δμως τών 
πολλών είνε κατά πολύ Ανεπτυγμένη. Άπόδειξις ή με
γάλη ζήτησις τών καταλόγων, τών προγραμμάτων καί 
άλλων συναφών τής προόδου τής καλλιτεχνίας.

*
Ή μεμψιμοιρία είναι είδος ηθικής όκνηρίας, μία 

κατάχρηοις συγκινήσεων, έξασθενόΰσα τδν οργανισμόν 
όπως σναβαίνει διά πάσαν κατάχρηοιν. Ή δράοις ένι- 
οχύει τήν ηθικήν δΰναμιν, Καϊ γενικώς έχει παρατη- 
ρηθή, δτι οί πνευματικώς δχνηροί λαοί είνε οί μόνοι 
παραπονούμενοι διά τήν Ατυχίαν των.

"Οσον περισσότερός Ασχολίας έχει τις, τόσον βραδύ
τερου πρέπει να τάς έκτελή. Είνε ό μόνος τρόπος να 
έπιτυγχάνη τελείως.

, Α» . Ajfc, ,

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
— Δεν μοΰ λέτε^, έδιαβάσατε τήν εΚόλασι» τοΰ 

Δάντη ;
__  "Οχι, δέν τήν διάβασα, άΑλά παντρεύθηκα δυο 

φορές έως τώρα.
♦

__Δεσποινίς Φρόσω, ποια άπδ τής δύο, ού ή δεσποι
νίς Αδελφή σου, είνε μεγαλείτερη ;

— Μεγαλείτερη είμαι έγώ, άλλά μόνον δύο μήνες !
*

Ταξείδι τοΰ γάμου. Είς τδ κουπέ.
Ή σύζυγος,—~Α, τί ώραίο ποΰ εινε τδ ταξεΐδι τοΰ 

γάμου. Τέτοιαν άπόλαυσιν πρώτην φοράν αισθάνομαι 
στή ζωή μου.

Ό σύζυγος. — Και φαντάσου τί ώραιότερο θά είνε 
μιά μέρα με τά αερόστατα,

—^Α δχι. Άυιά δέν θά περνούν άπδ κανένα τοϊννελ.

ι
Μετά μίαν ημέραν.

ΕΡΝΟΥΝ al ώραι καί ή 
^}Όλνΐφ. Ή Άνάγ 

μνηοις Υψώνεται ίντάς 
τοΰ στή'&ονί μον ώοάν κε- 

νοιάφιον. Τό φως της 
Δύσβως πορφνρώνει τήν 

καρόίαν μον, τής όποιας 

τό αϊμα όναβαίνει εως τά
βλέφαρα και γίνεται όάκρν.

Ώ ννξ Μαρτυρίου Αφώτιστος!

II
Μετά τρεις ήμέρας.

Καϊ σκέπτομαι: ΤΙ δύναμις εινε αότή τοΰ S- 
ρωτος, δταν ό αγών τής ζωής τόν Ιπισκιάζη' 

δταν al δκαν&αι τής βιοπάλης Αποκρύπτουν τά 

ρόδα τής Αγάπης. ’JMa σκέπτομαι συγχρόνως 
δτι ό χωρισμός, δν Ιπιβάλλει ή σιδηρά Ανάγκη, 

κα&ιστρ τόν ίρωτα βαϋύτερον.Καϊ οντω, Αερως 
Αναόεικνύεται καϊ πάλιν ό μέγας 'Ισχυρός, ό 
'Αήττητος !

III
Μετά πέντε ήμέρας.

Ή αύρα 'θωπεύει τήν Ακτήν τοΰ Παλαιού 

Φαλήρου. Ή Αγάπη εθώπευσε καϊ αυτή πρό 

όλίγου τά μέτωπα των 'Αγαπημένων. Ό φλοί

σβος τών κυμάτων Ινηρμονίζετο μέ τόν ψίθυ

ρον τών χειλέων. Ή Καρά ενηγκαλίζετο τήν 
Γαλήνην.

IV
Μετά οκτώ ήμέρας.

"Ηλθεν ή Νύξ. Αύτή ή ίΑία θάλασσα ή 4· 

ποια ίλίκνιζε τά όνειρα τών 'Εκλεκτών, ήπλώθη 
μεταξύτων Αδυσώπητος.’’Εφυγες! Ή ψυχή μου 

βλέπει διαρκώς πρός τήν Ανατολήν. Διψφ νά 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

χαιρίΐήσβ τόν Ήλιον, δστις κοιμάται τώρα είζ 
τάς αγκόλας τον Χάους.

Βλέπε κοί ού, ‘Αγαπημένη, προς τήν ‘Ανα

τολήν. Ή πρώτη άκτϊς ϋά φιλήβη ήνωμένα τά 

χείλη μας!

* ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΙΟΒΙΛΑΙΑ *

ΕΔ Γ ΑΡ ΓΤΟΕ

ρΟ τίνος οί ’Αμερικα
νοί έώρτασαν τήν εκα
τονταετηρίδα άπό τής 
γεννήσεως τοΰ Πόε, τοΰ 
μεγαλειτέρου ποιητοΰ 
καί καλλιτέχνου, ον ή 
πατρίς των παρήγαγεν 
εις τό διάστημα τριών 
αιώνων.Διότι, όπως γρά

φει είς ’Ιταλός κριτικός, ή τέχνη καί ή επιστήμη, 
ή ώραώτης καί ή σοφία, τό ονειρον καί τό ιδεώδες 
ανήκουν τις τήν κατηγορίαν τής κοινωνικής καί 
ιστορικής -παραγωγής.

Υπάρχουν Ευρωπαίοι καί ’Αμερικανοί άκόμ.η 
οί όποιοι δέν παραδέχονται τον Άμερικανισμόν 
τοΰ Πόε, δστις δεν κατώρθωσε νά ζήση ζωήν υπο
φερτήν εις τήν πατρίδα του. Άν ή Ευρώπη δέν 
τόν άπεκάλυπτε, θά ήτο θαμμένος είς τήν λήθην.

Είς τον Πόε υπάρχουν δύο προσωπικότητες, 
μία συνθετική καί μία αναλυτική. Καίτοι διάφοροι 
ή μία εντελώς τής άλλης, συγχέονται έν τούτοις 
καί συνυπάρχουν' έάν ήσαν χωρισταί, θά παρήγε 
κάτι τι μεγαλοφυές. Ό συνεργασία τών δύο προ
σωπικοτήτων έδωκε τό ιδιόρρυθμον καί εντελώς 
πρωτότυπον τών έργων του.

Πρωτότυπα πράγματα καί ιδιόρρυθμα δύναται 
κανείς νά γράψη καί χωρίς νά είνε συγγραφεύς με
γάλης δυνάμεως καί έμπνεύσεως, όπως και είς 
ζωγράφος δύναται νά ζωγραφίση ιδιορρύθμους πί
νακας,χωρίς να έχη μεγάλην δύναμιν πρωτοτυπίας.

Κάθε νευροπάθεια, κάθε έλαττωματικότης ψυ
χική, δύναται νά μετατραπή είς καλλιτεχνικήν 
ιδιορρυθμίαν.

Ό Πόε 6μως δέν έπασχεν άπό καμμίαν νευρα
σθένειαν, άπό καμμίαν. ψυχικήν ελαττωματικότητα.

Ή καλλιτεχνική του ιδιοφυία ήτο ΰγιεστάτη. 
Ό “Εδγαρ Πόε ήτο ποιητής' ή φαντασία του 

τφ παρουσίαζαν όλονέν νέας απόψεις τής πραγμα- 
τικότητος και ή ιδιοφυία του, ή διαυγής καί ειλι
κρινής, τόν έβοήθει είς τό νά τάς διατυπώνη κατά 
τοιοδτον τρόπον, ώστε νά παραμείνουν αθάνατοι.

Ό Πόε ένφ ήδύνατο νά γίνη εκατομμυριούχος 
έκ τών έργων του, δέν έγινεν.Έν μικρόν βραβ-ίον 
δι’ έν συντομότατου διήγημά του έπιγραφόμενον 

,«.ό Χρυσούς Σκαραβαίος» είς τήν αρχήν τοΰ στα-

14

ΤΙΙοτιυε! Δύει <5 "Ηλιος, άλλά δύει διά νά άνα· 
τείλη.

‘Αγάπα! Ή’Αγάπη είνεστοιχεϊον τής Ζωής. 

Εινε ή πνοή της. . . .

ΔΑΦΝΙί

δίου του ΰπή'ρξεν ή μόνη ένθάρρυνσις. Άν-κάλυψεν 
ό Πόε νέας τότε φιλολογικός βιομηχανίας, άλλά 
τάς έξεμεταλλεύθησαν οί έκδόται του καί οί μιμη- 
ταί του. Άπό τόν «Χρυσοϋν Σκαραβαίον» παρή- 
χθησαν δλα τά ογκώδη μυθιστορήματα, τά οποία 
αφηγούνται περιπετειώδεις ιστορίας συμβάσας είς 
άγνόστους μυστηριώδεις χώρας, οπού υπάρχουν 
κεκρυμμένοι θησαυροί. Μερικά άλλα διηγήματα τοΰ 
Πόε, όπως «Τό έγκλημα τής οδού Μόργκ» καί ό 
«Μαύρος Γάττος» ύπήρξαν πηγαί, άπό τάς όποιας 
έξήλθεν ό χείμαρρος τών μυθιστορημάτων που αφη
γούνται δραματικός ιστορίας και αναμιγνύουν α
στυνομικούς, εγκλήματα, δικαιοσύνην, άρχάς καί 
εξουσίας. Τέλος αί περίφημοι «Περιπέτεια! του 
Ι'όρδωνος Πριμ» έχρησίμευσαν ώς απαρχή τού 
περιπετειώδους «είδους»—άρτ ίκλ, δπως επικρά
τησε νά λέγεται—τής μυθιστοριογραφίας, τό οποίον 
τόσον έξεμεταλλεύθησαν και από το όποιον τόσα 
εκατομμύρια απέκτησαν οί έμποροι τής διεθνούς 
αγορας.

Ό Πόε έζησεν υπέροχος, άλλά καί πάμπτωχος 
είς τά ιδεώδη βασίλεια τής ποιήσεως. Ποιος όμως 
μας βέβαιοί οτι θά ύπήρχεν ’Ιούλιος Βέρν, άν δέν 
ύπήρχεν Έδγαρ Πόε ;

Τώρα,δτε ή άγνώμων πατρίς του άνένηψεν υπέρ 
εκείνου, δστις είργάσθη τόσον διά τήν δόξαν τής 
φιλολογίας της, ό ομογενής κ. Δ Μ. Καλβοκορέ- 
σης .εις τό «Mercure de France· άφηγεϊται, έν μα- 
κρα μελέτη πόσον παράδοξος καί αλγεινή ΰπήρξεν 
ή υστερογενής τύχη ένός τών μεγαλειτέρων πνευ
μάτων τοΰ αίώνός του.

Ή συμφορά παρηκολοΰθησεν έπιμδνως τόν Πόε 
καί πέραν του τάφου, καί ώς άνθρωπον καί -ώς 
συγγραφέα. Αί άπό εξηκονταετίας γραφεϊσαι κρι
τικά! ούτε αμερόληπτοι υπήρξαν, ούτε πεφωτισμέ
να!. Ή αλήθεια έπί μακρόν έμεινε κεκρυμμένη,τά 
έργα του ήσαν λησμονημένα καί παρεγνωρισμένα, 
καίτοι ή μεγαλοφυία τού Πόε έν τή εξελίξει τής 
φιλολογικής τέχνης καί τής άνθρωπίνης σκέψεως 
κατά τόν 1Θ' αιώνα άποτελεί φαινόμενον.

Ό ΓΙόε άφήκεν εν βιογραφικόν σημειωματάριου, 
οπερ εινε πλήρες πλανών και φαντασιώσεων' εις 
πάντα δέ ζητοΰντα πληροφορίας, έδιδεν ανακριβείς 
τοιαύτας. ’Αλλά καί οί βιογράφοι του δέν κατόρ
θωσαν νά διευκρινήσουν τά σπουδαιότερα καν ση - 

μεία τής ζωής τοο, καί διά τοΰτο αντιφατικοί υ
πάρχουν ειδήσεις ώς πρός τήν καταγωγήν του, τόν 
γάμον καί τόν θάνατόν του ίτι.

Ύπηρέτησεν εις τόν στρατόν εν Βοστώνη υπό τό 
όνομα Πέρρυ. Τί συνέβη είς αυτόν άπό τοΰ 1831 
έως τό 1833 είνε τελείως άγνωστον, μεθ’ ολας 
τάς επιμελείς έρευνας τών Ii'grat'jWoodbcrry,Sted
man καί Harrieon. Ή κυριωτέρα αίτια τής άτε- 
λούς γνώσεως τοΰ βίου του Πόε οφείλεται είς τήν 
κακοβουλίαν τοϋ πρώτου βιογράφου του Grinvoid, 
δστις παρεμόρφωσε πολλά τών έργων του καί αντι- 
παρήλθεν έν σιγή άλλα, έπωφελήθησαν δ’ δλοι 
οΐ προσωπικοί εχθροί τοΰ Πόε καί οί στενοκέφαλοι 
νά διαδώσουν τάς συκοφαντίας ταύτας.

Ό Πόε «δημοσίευσε τά διηγήματα, τάς κριτικός 
καί τά ποιήματά του είς διάφορα περιοδικά Τά 
διασωθέντα αντίγραφα,τά όποια έκράτει, αποτελούν 
15 τόμους, έκ 280 σελίδων. Ό Πόε έκαμνε καί

ΑΝΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

Γνώρισμα τοΰ πολιτισμού ασφαλές— ή τέχνη—χαρα- 
κτηρίζει όλόκληρον μίαν κοινωνίαν. ‘Αλλαχού ή πληθύς 
των καλλιτεχνικών έργαοτηρίων, ή συγκέντρωσις έν όν
τως μιας ζωής ώραίας, μυστικοπαθούς, δημιουργεί i'v 
θελκτικόν περιβάλλον. Τά Εργαστήρια προσελκύουν 
εκεϊ τήν αληθινήν αριστοκρατίαν — τού πνεύματος—τό 
άνθος τής κοινωνικής ζωής, άπό τού ηγεμόνας μέχρι 
τον άστοΰ.

■ Έν ‘Αθήναις, ούτε Εν μικρογραφία δεν ύπαρχοι ή 
ζο>ή αυτή. 01 καλλιτέχναι μας ζούν εν άποκλειομφ άπό 
δλον τόν άλλον κόσμον, Έν τή μετριοφροσύνη των— 
τή αναγκαστική πολλάκις—διέρχονται μίαν Ερημικήν 
ζωήν είς τά Εργαστήριά των. Και ίσως ή ηρεμία αντη 
νά είνε. ευνοϊκή διά τήν τέχνην, άλλά προδίδει άσύγγνω- 
στον άδιαφορίαν τής τόσον κατά τά αίλα νεωτεριζούσης 
κοινωνίας μας. Μία Επίσκεφις αυθόρμητος είς ‘Αθη
ναϊκόν καλλιτεχνικόν Εργαστήριον άποτελεί φαινόμενον.

Και δμως οί καλλιτέχναι μας εργάζονται Εν εγκαρ- 
τερήσει, άλλά καί εν φιλοτίμφ ζήλφ. Υπάρχουν όρκο

ι. ΡΟΪΛΟΣ

'η

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟ ΓΛΟΣ» 
ένεκα τής έξ ’Αθηνών 
μακρας απουσίας του, 
δέν έχει άκόμη έγκατα- 
σταθή είς τό εργαστήριον, 
τό οποίον σκέπτεται νά 
ίδρύση τόν Σεπτέμβριον. 
Μία αίθουσα καί έν δω- 
μάτιον αποτελούν τό 

καλλιτεχνικόν του κρυσφήγετον, έίς τήν οδόν ’Α
σκληπιού.

Τόν κ. Ροϊλόν έχαρακτήριζον πολλοί πρό έτών 
δτε ήτό καθηγητής τού Πολυτεχνείου καί έτρεφε
πώγωνα—ίσως καί τοΰτο νά συνετέλη—ώς σοβα- 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μεταφράσεις γαλλικών άρθρων, ψευδωνύμως.
Ό Πόε άπέφευγε νά κάμνη λόγον περί τών έρ

γων του, άπ’ εναντίας άπέκρυπτεν δτι αυτός τά 
είχε γράψη, ώς αποδεικνύεται έκ τινων επιστολών 
του. Έπί ήμισυν αιώνα έγένοντο έρευναι ί’να δια- 
λυσωσι τήν σκοτίαν.Α: έρευναι αΰται ήρχισαν μετά 
θάνατον. Ό θάνατός του έδωκεν αφορμήν νά δημο- 
σίευθοΰν δριμύταται νεκρολογία!, ένεκα τών συκο
φαντιών. Ό βιογράφος του Griswold άφηγεϊται δτι 
έκάλεσε τόν Πόε είς γεύμα, ί’να γνωρίση τόν συγ
γραφέα τού «Χειρογράφου τού εύρεθέντος εντός 
φιάλης». Ό Πόε είς τήν πρόσκλησιν τούάπήντησεν : 
« Ή εΰγενής σας πρόσκλησις είς δεϊπνον μ’ έπλή- 
γωσε βαθύτατα. ’Αδυνατώ νά έλθω διά λόγους συν 
αλλοις και ατιμωτικούς : τής θέας τού ατόμου 
μου». Κατόπιν τής τοιαύτης επιστολής πρός τόν 
είρημένον βιογράφον, εξηγείται Start έγραψε κατά 
τού Πόε ό σάραξ αύτός τής κριτικής.- ■ ■

(Έπεται τό τέλος) 

ταί καλλιτεχνικοί φωλεοί, εις τάς όποιας ό όφθαλμας 
δύναται εύαρέοτως νά Λναπαυθή. Νά έπικαλεοθή τις 
τήν προσοχήν τής κοινωνίας μας,ήτις δεν αισθάνεται τήν 
άνάγκην νά προστρέχη είς τά καλλιτεχνήματα, θά ήτο 
μάταιον. Τό καλλιτεχνικόν αίσθημα δεν επιβάλλεται. 
'Υπάρχει αύτόματον. 'Απλώς μόνον διά νά καλλιεργηθη 
προαπαιτούνται συνθήκαί τινες, αί όποΐαι μόλις ήρχισαν 
άναφαινόμεναι, προάγγελοι μιας αυγής άναγεννήσεως.

Άλλ" άφοϋ Ελάχιστοι είνε οί Επισκεπτόμενοι τά άσυλα 
τής τέχνης, έσκέφθημεν δει έπρεπε νά συμβή τό αντί
στροφον. Μία επέσκεψις έπεβάλλετο είς αύτό με ευρύ- 
τερον κάπως σκοπόν, ονχί διά νά αποκόμιση τις ατομι
κήν ένιύπωσιν, άλλά διά νά αποτύπωση διά τής περι
γραφής των τήν μορφήν τής παρ' ήμϊν καλλιτεχνικής 
έν γένει κινήσεως. Πώς εργάζονται οί καλλιτέχναι μας, 
είς τί άσχολούνται, τί έργα παράγουν, Ιδού τό γενικόν 
διάγραμμα τής σειράς τ&ν στιγμιοτύπων, τά δποϊα θά 
παρελάσουν άπό τού παρόντος τεύχους διά τ&ν οτηλ&ί· 
τής «Πινακοθήκης».

ρόν, ιδιότροπου καί αυστηρόν. Ποια ήδη εκπλη
κτική μεταβολή I Σήμερον εμφανίζεται άνθηρός, 
προσηνέστατος, μέ μίαν νέαν ζωήν, αισιόδοξος. 
Ή ξενητειά δέν τοΰ ήλλαξε μόνον τόν χαρακτήρα, 
αλλά και τήν δψιν, ένίσχυσι δέ τήν καλλιτεχνι
κήν δύναμιν,ήτις τόν διέκρινεν άλλως τε πάντοτε.

Ό κ. Ροϊλός άνεδιίχθη ταχύτατα μεταξύ τών 
.ομοτέχνων του. Τήν καθηγεσίαν τού Πολυτεχνείου 
άνέλαβεν ώσει ένδεδειγμένος δί’ αυτήν. Άλλ’ ένα 
πρωί ό Ροϊλός έξαφνα έχάθη Έπήρε τάς όλίγας 
αποσκευάς του καί έξεπατρίσθη είς Αγγλίαν. Τί
ποτε δέν ήμποροΰσε νά τόν συγκρατήση' ούτε ή 
διδασκαλία τού Πολυτεχνείου. Καί έμεινεν,εργαζό
μενος πολύ καλά, ιδίως είς προσωπογραφίας έπί 
δύο καί ήμισυ έτη είς Λονδϊνον, ισόχρονον δέ διά
στημα είς ΛίβερπΟυλ. Άλλ’ ή ’Αγγλική ομίχλη 
δέν ήτο άνεκτή είς τούς οφθαλμούς του, τούς συν- 
ειθισμένους είς τό άκτινοβόλον, τό γλαυκόν στε-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗρέωμα τής 'Αττικής-. Καί «ξαφνα πάλιν-μας 
ήλθ«, [λϊ. την πρόθ«σιν να μ«ίνη πλέον όριστικώς 

μαζή μας.

Ή καλλιτεχνική «ργασία τοΰ κ. Ροϊλοΰ δέν 
«ΐνί ίσως πολλή,«ίν« όμως έκλίκτή. Προσωπογρά- 
φος κράτιστος, ήσχολήθη οΰχ ήττον είς στρατιω
τικά θέματα, μόνος αυτός έκ τών ’Ελλήνων καλ
λιτεχνών. Τά «Δελέρια» καί τά «Φάρσαλα» εινε 

τά χαρακτηριστικότερα τών στρατιωτικών τον 
έργων. Τδ πρώτον ήγόρασίν δ Διάδοχος, τδ άλλο 
τδ καμαρώνει δ... ίδιος. Καταλαμβάνει όλόκληρον 
τοΐχοντοΰ εργαστηρίου και μένει έκεϊ . κήρυξ με
γαλόφωνος τοΰ μεγάλου παρ’ ήμΐν καλλιτεχνικοί 
ενδιαφέροντος ! Ή Στρατιωτική Λέσχη ή ή Σχολή 
τών Εϋιλπίδων ήμποροΰσαν νά τά αγοράσουν, έστω 
καί με τήν αυτήν γενναιοδωρίαν ένδς πρφην υπουρ
γοί τών Στρατιωτικών, οστίς προέτεινεν είς τδν 
καλλιτέχνην 12,000 δρ Καί, τότε μέν ό καλλι
τέχνης ήρνήθη. Σήμερον, έγινε πρακτικώτερος ή 
πατριωτικώτερος, όπως θέλετε. Υποθέτω οτι δέν 
θά διατύπωση περισσότερα; αξιώσεις.

Ό κ. Ροϊλδς άποκλειστικώς δέν άσχολειται 
ήδη είς στρατιωτικά θέματα, άλλ’ οΰτε καί τά 
έγκατέλειψεν. Είς τδν πόλεμον του 1907,δστις τοΰ 
εΐχεν «λκύση τήν προσοχήν, αφιέρωσε τδ τελευ
ταίου έργον του, άπδ τδ οποίον—όταν έπεσκέφθην 

τδ έργαστήριόν του—έλειπον αί τελευταΐαι. πινε
λιές. Είνε ή είκών του δ επίλογος τής ίλαροτρα- 
γφδίας τής τελευταίας Ελληνοτουρκικής συρρά- 
ξεως. Φέρει τδν τίτλον «1907», άναπαριστα δέ 
τήν έγκατάλειψιν μιας πόλεως, τήν μετά τδν πα
νικόν έπακολουθήσασαν φυγήν τών κατοίκων τής 
Θεσσαλίας. Ήθέλησεν δ πονών καλλιτέχνης νά δώση 
μίαν εικόνα θλιόεράν, άλλ’ ένέχουσαν πολύτιμα 

διδάγματα.

Είς μίαν σειράν, ήτις ούτε αρχήν ούτε τέλος 
έχει, είς τδ σκιδφως, διαδαίνει ή λιτανεία τών έκ- 
πατριζομένων.Γυναίκες, παιδιά, πολΐται, στρατιώ- 
ται μέ μίαν Ολΐψιν καί απογοήτευσιν φεύγουν. Ό 
κ. Ροϊλδς δέν ήθέλησέ νά φανη σκληρός, νά μα; 
δώση εικόνα τρόμου πρό τής φανταστικής έπελά- 
σεως τοί εχθροί. Άπ’ εναντίας, ήρεμον τδ πένθος 
απλώνεται έπάνω είς τήν οθόνην.’Αντί συγχύσεως 
καί φρίκης προετίμησε τήν γαλήνην, ήτις, δταν απο
δίδεται μέ τέχνην, είνε εξίσου χαρακτηριστική. Ή 

ποίησις συνδυάζεται μέ τήν πραγματικότητα εις τδ 
έργον τοί κ. Ροϊλοί. Ύπό έποψιν χρωματισμοί 
δ πίναξ είνε άμεμπτος. Οδτε· πολύ σκοτεινός, 
άλλ’ ούτε έχει αποτόμους άντιθέσεις φωτός. Τδ 
αμαυρόν τών νυκτερινών σκιών χρώμα, είς τδ βά
θος μετριάζεται άπδ αορίστους φωταύγειας, αί 
δποίαι επιτρέπουν νά διακρίνη τις εΰκρινώς τδν 
συμπαγή έκεϊνον δγκον τών ανθρώπων. Ό χρω
ματισμός δν έδωκεν δ καλλιτέχνης είνε δ μόνος 
άρμόζων είς τδ θέμα. Ώς συνθεσις, τδ «1907» 

έχει τδ χάρισμα-τής · άρμονικής τοποθετήσεως. 
Είς ένα ανώμαλον δρόμον·—ή Θεσσαλία δεν έχει 
ώς έπί τδ πλεϊστον δμαλούς δρόμους—κατέρχον
ται φυγάδες καί γυναικόπαιδα, άναμίξ με κάρρα’ 
καί άποσκευάς.-'Επί τοί εδάφους, πλησίον είς τδν 
δρόμον πεταγμένα έν οπλον, μία σάλπιγξ. Μία 
μητέρα κουρασμένη άπδ τήν οδοιπορίαν, έκάθισεν 

είς μίαν πέτραν και κλίνει τήν κεφαλήν «πάνω 

είς τήν άριστεράν χεϊρα, ένφ μέ τήν άλλην κρα
τεί τδ βρέφος της έπί τοί στήθους. Όσοι παρέ
στησαν είς τδ θέαμα τής εποχής «κείνης,θά αίσθαν- 
θοίν νά ζωντανεύη ή άνάμνησις καί θά ομολογή
σουν δ'τι δ καλλιτέχνης απέδωκε μέ πολύ αίσθημα 
τάς ύπερτάτας «κείνας συγκινητικά; στιγμάς.

• ’Εκτός τοί πίνακος τούτου, δεύτερον έργον τοί 
κ. Ροϊλοί,άπδ τής είς Αθήνας επανόδου του, είνε 
ή «Σαλαμινία». Μία χωρική, μέ τά έορτινά 
βλάχικα, υδρεύεται. ’Ισως.παρατηρήση τις δτί, 
δταν πηγαίνουν αί χωριατοποίλαι είς .τήν βρύσιν, 
δένφοροίν τάς καλάς των ενδυμασίας Άλλ’ δ 
καλλιτέχνης έπωφελήθη ένδς εθίμου, ίνα παρου
σίαση τήν χωριατοποίλάν μέ . τδ τόσον γραφικόν 
έορτάσιμον ένδυμα. Υπάρχει τδ έθιμον ότι ή άρ- 

ραβώνισμένη ανασύρει’ έκ τοί φρέατος ύδωρ, ίνα 
τδ κομίση είς τούς συγγενείς τοί. μνηστ.ήρος, οτε 
οΰτοι δίδουν είς αυτήν δώρα. Ό πίναξ οδτος,τοποθε
τημένος παραπλεΰρως τοί άλλου πενθίμου πίνακος 
άποτελέϊ ζωηράν άντίθεσιν καί ώς θέμα καί ώς 
χρώμα. Ή λευκοκύανος διαύγεια τής άτμοσφαί- 

ρας, τοί υπαίθρου τδ άφθονον φώς, δίδουν μίαν εύ- 
χάριστον έντύπωσιν, συγχρόνως δέ δίδουν πιστήν 
εικόνα τής Έλλ. φύσεως, τής αγροτικής ζωής.

Είς τδ βάθος διαγράφεται ή Σαλαμίς, μέ τάς 
οικίας καί τήν εκκλησίαν. . Ή χωριατοποίλα, ή 
οποία διασώζει είς τήν μορφήν δλην τήν παρθενι- 
κήν σεμνότητα μιας χωρικής νεάνιδος, άπδ τδν 

κουβά-? χύνει είς τήν λάγηνον ύδωρ, ή φυσικότης 
δέ τής ροής είνε τεχνικωτάτη.Άν είς τδ προηγού- 
μενον έργον, τδ φανταστικόν, φαίνεται ή συνθετική 
δύναμις τοί ζωγράφου, είς τδ δεύτερον, τδ ρεαλι
στικόν, διακρίνεται ή ακρίβεια τοΰ σχεδίου. -

Ό κ. Ροϊλδς ύπήρξεν εργατικότατος κατά τους 
έπτά άπδ τής άφίξεώς του μήνας. ’Εκτός τών δύο 
τούτων έργων,τά όποϊα εινε γενικοί ενδιαφέροντος, 
έγραψε καί δύο προσωπογραφίας, τοί κ. Μπενάκη 
καί τής κ. Πώπ.

Τά νέα έργα, τά όποϊα στολίζουν σήμερον τδ 
έργαστήριόν τοί κ. Ροϊλοί, θά μεταφερθοϋν είς 
τήν Έκθεσιν τοί Ζαππείου καί τοιουτοτρόπως οι 
φιλότεχνοι δύνανται νά τά εκτιμήσουν, χωρίς νά 
ύποστοίν τδν κόπον νά άνέλθουν τδν ανήφορον τής 
οδοί ή τάς κλίμακας τής υψηλής οικοδομής, διά 
νά συναντήσουν τδν συμπαθή καλλιτέχνην. Γνωρίζει 
άλλως τε ούτος κάλλιστα τάς συνθήκας του 
καλλιτεχνικοί μας βίου καί έσπευσε νά άπαλλάξη 
του κόπου τούτου τούς φίλους τής τέχνης, οΐ όποιοι 
τήν άγαποίν, έφ’ όσον τήν βλέπουν μόνον κατά 
τήν εποχήν τών εκθέσεων.

Ό κ. Ροϊλδς ΐξελέγη μέλος τής επιτροπής τής 
έκθέσεως τοΰ Ζαππείου. Άς δείξη ολην του τήν 
αυστηρότητα κατά τήν αποδοχήν τών έργων ίνα 
ή νεοελληνική τέχνη παρουσιασθη ευπρόσωπος, 
εινε δ’ ευτυχώς διατεθειμένος πρδς τοίτο, άνα- 
γνωρίζων ότι προτιμώτερον είν» νά έχωμεν όλίγα 

έργα καί καλά, ή πολλά καί άνάξια λόγου.

μελλοντισμοί

Ν ζωηρότατα όυντεταγτιένον 
έντυπον μοχ εστάλη μέ τόν 
τίτλον Fulurisme. Ή προκή
ρυξες τοϋ «Μελλοντισμού» 
έξακοντίζει μύδρους κατά 
τοΰ όπισθοδρομικοΰ παρελ
θόντος, ευαγγελίζεται νέαν 
ζωήν ,είνε όλη πΰρ καί Ιλιγ
γος. Είνε ή έπαναότατικω-

τέρα προκήρυξες ,ήτις έξεδόθη ποιε είς τήν παγ
κόσμιον φιλολογίαν.

Νέοι τινές,τών όποίωνήγεϊταιό κ. Μαρινέττη, 
ό ρέκτης καί καίνοτόμος διευθυντής τής διε
θνούς ποιητικής ανθολογίας,τής «Poesia», ίδρυ
σαν έν Μιλάνφ νέαν φιλολογικήν σχολήν- Τής 
σχολής ταύτης αί Αρχαί έκτίθενται είς έν πρό
γραμμα Αναρχικόν, Δι’ αΰτοϋ καταρρίπτονται 
είδωλα και βωμοί, θρηόκεϊαι φιλολογικοί, κει
μήλια·. ΤΛ έρείπια διασκορπίζονται, τ’ Αρι
στουργήματα Ανηλεώς ξεσχίζονται καί μόνον 
Ιδεώδες τοϋ κ- Μαρινέττη είνε τό αύτοκίνητον. 
Θέλει τήν πρόοδον τής φιλολογίας άνάλογον 
τής ταχύτητας ένδς αυτοκινήτου...

Ίδσΰ τί θέλουν οί Μελλοντιόταί :

«Θέλομεν νά ψάλωμεν τόν έρωτα τοΰ κινδύνου, 
τήν έξιν τής ένεργητικότητος και τοϋ παρα- 
τόλμου.

Τά ούσιώδη στοιχεία τής ποιήσεώς μας θά 
εινε τό θάρρος, ή τόλμη, ή έξέγεράις,

Την 4ην Μαρτίου, Ιν μίοφ χιονο&ντλϊητ, 
ίγκαττοτάΰη tif rjv Λευκόν οίκον «ώκ 
Ή». Πολιιηώ» ό vioc ΪΙρύτδροι κ, Τάφτ. 
Ό ”ρ&τος ποϊίιη; τή{ 'Αμερικανικής Συμ- 
ποίιτείαί tlvs μαίομειδής, αγα&ύτατοι, μ'τ 
Χτυκδν ηαρτλ&δν, άξιος διάδοχος τον Ρονξ- 
βτΙτ.Καϊ ίκιΐνος μτν δημοκρατικώτιιτα &>τ- 
δόδη ίΐί την δημοαιογραφίαν καί elf τά 
ίηικίνδυνα κυνήγια, ένφ ό Τάφτ ows- 
χίορ την αολητίαν αυτόν, φρον&ν δτι τδ 
ΐβεώάβς τοΰ Αφοπλωμον τ&ν νδν&ν τίντ 
ανίφικτον. Πρόγραμμά του sTvt ή ανξηαις 
τοΰ Αμερικανικού ©χόλον.

Ή φιλολογία έως τώρα, όυνετέλεόεν είς τήν 
ακινησίαν τής όκέψεως,είς τήν έκσταόιν καί τόν 
ύπνον. Ημείς έπιδιώκομεν κίνηόιν επιθετικήν, 
πυρετώδη Αγρυπνίαν, βήμα γυμναστικόν, Επι
κίνδυνον άλμα, ραπίσματα καί γρόνθους.

Ό κόσμος έπλουτίσθη μέ μίαν νέαν καλλονήν. 
Τήν καλλονήν τής ταχύτητας. Έν αύτοκίνητον 
μέ τούς παχεΐς σωλήνας καί τήν παταγώδη 
Αναπνοήν είνε ώραιότερον τής Νίκης τής Σα
μοθράκης...

θέλομεν τόν άνθρωπον νά κράτη πτέρυγας 
Ανεμομύλου, ούτινος ή ίδεώδης ρίζα νά δια- 
περά τήν Γήν.

Ό ποιητής πρέπει νά καταναλίσκμ έαυτόν 
μετά θέρμης καί άσωιείας διά νά Αναπτύξμ τόν 
ενθουσιασμόν. Δέν ύφίάταται κάλλος ή μόνον 
έν τμ πάλη.

Τί ωφελεί νά φλέπωμεν πρός τά όπίΟω ; Ό 
Χρόνος καί ή Έκταδις άπέθαναν. Ζώμεν είς τό 
Απόλυτον.

Θέλομεν νά ύμνήόωμεν τόν πόλεμον —- τήν 
μόνην υγιεινήν τοΰ κόσμου — τήν στρατοκρα
τίαν, τόν πατριωτισμόν, τόν αναρχισμόν, τάς 
ωραίας ιδέας αί όποΐαι φονεύουν, τήν περι- 
φρόνησιν πρός τήν γυναίκα.

Θέλομεν νά καταδαφίσωμεν τά μουσεία, τάς 
βιόλιοθήκας, νά πολεμήσωμεν τήν ήθικήν φι
λοσοφίαν, τόν φεμινισμόν. Θέλομεν νά ύμνήσω- 
μεν τά μεγάλα πλήθη τά κινούμενα διά τής 
έργαόίας, τής ήδονής ή τής έπαναστάσεως,τή-ν 
νυκτερινήν ζωήν, τά Οπλοποιεία·, τά ναυπηγεία, 
τά χαλκεία, τήν Ατμάμαξαν, τό άεροπλάνον».16
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

’Ιδού, τό πρόγραμμα τοΰ Μελλοντισμού γε- 
ματο καπνόν καί τέφραν.

Καί φαντάζομαι περιδεής ένα ποιητήν ύ- 
μνοΰντα Αντί της χάριτος μι&ς κόρης, τό πη
δάλιου τοΰ Αεροπλάνου, καί άντί τής μητρικής 
στοργής μίαν γέφυραν. ’Αντί νά νμνέι τά πέ
ταλα τών ρόδων, νά ωρύεται φύλλων τά πέταλα 
τών.. .άλογων καινά τέρπεται, όχι πλέον άπό 
τήν γλυκύτατα, τήν όποιαν άπ<’πνέει έν εύμορ
φον γυναικεΐον πρόσωπον, άλλ’ είς τήν άποπνι- 
κτικήν βενζίναν τού αύτοκινήτου. Φαντάζομαι 
είς τήν θέσιν τοΰ Έρμου τοϋ Πραξιτέλους 
μίαν καπνοδόχον καί άντί ένός πίνακος τοΰ Ρέμ- 
δραντ δν τηλεβόλον. Είνε Αμείλικτος ό κ. Μα- 
ρινέττη διά τά Αριστουργήματα τής τέχνης. Ό 
θαυμασμός πρός τήν Αρχαιότητα είνε άχρηστος, 
μάς έξαντλεϊ, - φωνάζει ό Αδυσώπητος καί αδιάλ
λακτος Μιλανέζος, ό όποιος ονειρεύεται πελέ- 
κεις καί σκαπάνας διά νά υπονομεύσει τά θε
μέλια τών μεγάλων παραδόσεων, χωρίς νά γνω- 
ρίζμ δτι διά νά κατεδαφισθοϋν έκεΐνα, δέν θά 
μείνμ καιρός δι’ οίκδομήν νέων. Καί ονειρεύε
ται μίαν τεραστίαν πυράν, ποΰ θά σχηματίσουν 
καιόμενα τά σημερινά βιόλία διά νά λάβμ τήν 
εύχαρίστηάιν, ό>ς άλλος Νέρων, νά θερμάνμ τάς 
χεΐράς του ! . .

«ΤΑ μουσεία = νεκροταφεία.’Ιδανικότατες είς 
ένα πένθιμον διαγνωνισμόν σωμάτων Αγνώστων 
μεταξύ των. Δημόσια υπνωτήρια, δπουκοιμών- 
ται παραπλεύρως μισητά ή άγνωστα πρόσωπα. 
Μία Αμοιβαία άγριότης ζωγράφων καί γλυπτών, 
Αλληλοσπαραγμός γραμμών καί χρωμάτων 
έντός ,τοΰ αΰτοΰ μουσείου. "Ας τά έπιάκέ- 
πτωνται άπαξ τοϋ έτους, όπως κάμνουν και 
διά τούς νεκρούς των/Ημπορεΐ αύτό νά τό δε- 
χθώμεν. "Ας καταθέτουν άπαξ τοΰ έτους είς 
τούς πόδας τής Γιοκόνδας άνθη. “Εστω. Άλλά 
νά μεταφέρωμεν κάθε ήμέραν είς τά μουσεία 
τάς.θλίβεις μας, τό εύθραυστον θάρρος μας καί 
τάς φροντίδας μας, δέν τό παραδεχόμεθα. Θέ
λετε νά δηλητηριασθητε ; Θέλετε νά σαπίσετε; 
Άλλως τε, τί Λμπςρεί τις νά εύρμ είς ένα πα
λαιόν πίνακα είμή τήν κοπιώδη προσπάθειαν 
τοϋ καλλιτέχνου βιάζοντας εαυτόν νά ΰπερπη- 
δήσμ τά Αντπέρδλητα οδοφράγματα, τά έμποδί-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Έν Παρισίοις ξξήκονια άτομα, περί τό μεσονύκτιον 

ει; ιό Σουρεν, άπεπειράθηοαν να καταβιβάοωσι την 
προτομήν τον Ζοίά. Έπήλθε σύρραξι; μεταξύ αϊτών 
καί τών αστυφυλάκων, άλλά τό πρόσωπον κατερρυπώθη.

*
Eli Παρισιού; έν τή ’Εκθέσει τών Οΰμοριστών, έξέ- 

θηκεν άρκετά έργα 0 κ. Δ Γαλανής,τά όποια έκρίθησαν 
εΰμενέστατα.Ή έφημερί; τής Κολωνίας επαινεί τά έργα 
τοΰ κ. Γαλάνη, Άτινα κρίνει ώς έχοντα διαύγειαν συλ- 
λήφεως, τελειότητα σχεδίου καί λεπτότητα έκτελέσεως.

*
Άπεβίωοεν έν ’Αθήναις ό Βασίλειο; Κάνδης, είς τών 

ευμαθέστερων γεωγράφων, βαθύς γνώστη; τών Ανα
τολικήν γλωσσών καί τής Μεσαιωνικής αρχαιολογίας. 
Πέρυσι» εν διαγωνιομφ έβραβεΰθη ιστορία τής Θεσσαλίας. 
Ήτο σύμβουλος καί ταμίας τής Γερμανικής'Εταιρείας. 
’Εσχάτως,καίτοι άπουσίαζεν εκ τής γενετείρας άπό έτών,

ύ

ζοντα τόν πόθον του όπως έξωτερικεύόμ εντε
λώς και σαφώς τό δνειρόν του ; Τό νά θαυμά- 
ζωμεν ένα πίνακα είνε τό ίδιον ώς νά ένταφιά- 
ζομεν τήν ευαισθησίαν μας είς μίαν σαρκοφά
γον, άντί νά τήν έκτοξεύομεν πρός τά έμπρός 
διά τών ορμητικών ριπών τής δημιουργίας, της 
πράξεως. Θέλετε λοιπόν διά τοΰ τρόπου τούτου 
νά έξευτελίσητε τάς καλλιτέρας δυνάμεις περιο- 
ρίζοντες αύτάς είς ένα άχρηστον θαυμασμόν 
πρός τό παρελθόν, έξ ού έξέρχεσθε έξηντλημέ- 
νος, πλέον .μικροί, ποδοπατημένοι ;»

Καί γράφονται αύτά ποΰ ; Είς τήν ’Ιταλίαν.είς 
τό Απαράμιλλου αύτό μουσεϊον τής ’Αναγεννή
σεως ! . . Χ

Είνε λυπηρόν,διότι αί ΰπερόολαί αΰται προέρ
χονται άπό ένα όντως έξυπνον άνθρωπον καί 
μάλιστα ποιητήν. Ό κ. Μαρινέττη, δστις μέ 
τιμ$ με μίαν ειλικρινή φιλίαν, προύξένηάεν είς 
τήν ψυχήν μου μίαν θλιφιν μέ τό Απρόοπτον 
αύτό καί άνερμάτιότον μανιφέδτον του. Ζητεί 
τήν γνώμην μου. Άλλά πώς νά τολμήσω τάς 
ΰπερφιάλους αύτάς θεωρίας νά άντικρούσω,άφοΰ 
άφ’ ένός ζητεί γνώμας καί άφ’ έτέρου γράφει : 
«Αί Αντιρρήσεις σας ; Αρκεί. Τάς ήξεύρομεν. 
Τί μας ένδιαφέρουν ; Δέν θέλομεν νά τάς άκού- 
σωμεν. Θά είνε λέξεις Ανανδρίας Ημείς ορθοί 
έπί της κορυφής τοϋ κόσμου, άπευθύνομεν 
Απειλήν πρός τά άστρα !»

’Εντούτοις, μίαν απορίαν, άντί πάΟης άλλης 
άπαντήσεως, θά ήθελα ν’ Απευθύνω πρός τούς 
Μελλοντιάτάς. Πολύ καλά ! Νά καταρρίψωμεν 
Αγάλματα καί πίνακας καί νά καύσωμεν Όμη
ρον καί Σαίξπηρ καί. Εύαγγέλιον. Καί έπειτα : 
Ποιος μάς έγγυάται ότι αύτά θ’ Αναπληρωθούν ; 
Οί Μελλοντιόταί θά μάς δώσουν μεγαλείτερη Αρι
στουργήματα έκείνων. τά όποια παρήγαγον οί 
αιώνες ; "Η μήπως αί μεγαλοφυίαι φυτρώνουν 
σάν τά μανιτάρια ;

Άλλά φοβούμαι νά κάμω τήν δειλήν ταύτην 
παρατήρηόιν πρός ένα ΰωφέρ τοϋ φιλολογικού 
αύτοκινήτου, δστις έχει διαρκώς τεταμένους 
τούς γρόνθους πρός τά δυστυχισμένα άστρα καί 
προσπαθεί νά τά ξεκαρφώσει άπό τό στερέωμα.

ΔΑΦΝΙΣ

έξελέγει βουλευτής Λήμνου, ΛλΑά δεν άπεδέχθη τό 
αξίωμα. Συνίγραφεν Ιστορίαν τής Τροίας, «ν* ητοί- 
μαζεν ήδη τήν Γεωγραφίαν του Αίμον, έργον πολυτι
μότατο».

★

Άπέθανεν ό Γάλλος Ακαδημαϊκός Κοντά δέ Μπω- 
ρεγκάρ. Συνέγραφε ετό Μυθιστόρημα ένό; βαοιλόφρο- 
νος-α, τόν ο Κάρολον Αλβέρτον» καί τόν «"Ανθρωπον 
τού παλαιόν καιρού».

*
Έν ’Αθήναις παρεπιδημεί άπό τίνος Γερμανό; ζω

γράφο; έκ τών δοκιμωτάτων, ό κ. Frohlich. Ήλθε» 
είς τήν 'Ελλάδα ϊνα έμ,τνενσθ.ή έξ αυτής νέα έργα, ά- 
πέρχειαι δέ τόν προσεχήμήνα,'Ο Μ. Frohlich έγεννήθη 
έν Βερολίνφ τφ 1878. Έοπούδαοεν άπό τοΰ έτου; IS96 
μέχρι τον 1901 εις τήν έν Δρέσδη ‘Ακαδημίαν έ'χων 
καθηγητήν τόν κ. Bantger Κατόπιν ουνειργάοθη μέ 

τόν επιφανή ζωγράφον βαρώνον von Frohlich. Έπί διε
τίαν ηεριήλθε τήν ‘Ιταλίαν, ήδη δε ύπό τήν οκών αν- 
τόχρημα τή; Άκροπόλεως, έπηξε τό έργαοιήριόν τον, 
αποτυπωνει μέ τήν Ισχυρόν δνναμιν τών χρωμάτων τήν 
θαυμαοίαν 'Ελληνικήν φύσιν.

Ο κ. Frohlich είνε νεοτεχνίτης,7’ά έργα του έχουν 
πολλήν αΐσθησιν χρωματισμού. Εινε ρεαλιστής, χω
ρίς καμμίαν έπιτήδευσιν. Δίδει ευθύ; τήν ένιύπωσιν 
τοΰ είκονιζομίνου, συμβολίζω» είς ολίγος γραμμας ό- 
λόκληρον κόσμον Ιδεών. Είργάσθη είς πολλά περιοδικά, 
εχει δέ σπάνιάν ειδικότητα είς τά διακοομηιικά ζωγρα
φικά έργα. Συμβολιστής, εχει αντίληψην τής .τέχνης, 
είς τήν όποίαν δεν έννοεϊ νά θυσιάση τήν Ιδέαν, ήν 
έκφράζει διά γραμμών ατλών, άλλά δυνατών. Ή ;Πι- 
νακοθήκη» παρουσιάζει τρία τής ειδικής ταύιης έργα- 
οίας του δείγματα, άτινα είχε τήν καλωσύνην να τή πα
ραχώρηση ό συμπαθή; καλλιτέχνη;, Ή ε&λΐφις» καί 
τό εΦθινόπωρον» έχουν δλην τήν παραστατικήν δύναμιν 
τή; αλήθειας, καί είνε γραφική ή βινιέτα τής 10ης σε
λίδας, τοΰ ίδιου καλλιτέχνου.

¥

Άπό τίνος ή χαλκογραφία και ή λιθογραφία τοι- 
αύτην έλαβον εν Βελγίφ έπίδοσιν, ώστε αλλεπάλληλοι 
διοργανοΰνται εκθέσεις χαρακτική; είς τά κν§<ώττρα 
τής καλλιτεχνίας κέντρα καί ίδίφ έν Λιέγη.

Ή τελευταία έκθεσις ήνοιξε τόν παρελθόντα μήνα 
Ιδιαιτέρα; προσοχής αξία εινε τά εκτιθέμενα έργα ιών 

Jean Duvivier (1687—1761), Berlholel-Flemalle 
{1814—1675), C. καϊ M. Hostin, G Demeuse, lie- 
marteau τοΰ νεωτέρον, J. Delcour, Jehothe, τή; 
Ιταλικής Σχολής ωραιότατοι λιθογραφίαι τοϋ Η, Go
din, L. Coders, G. De Lairesee.

Μία ένδιαφερωτάτη σειρά σχεδιασμάταιν διά μολυ- 
βδίδος καί δι’ αίματίτον λίθου τοΰ Leonard Defrance, 
Ιπίοης σχεδιάσματα καλλιτέχνου, οθτινος αγνοείται τό 
όνομα, όίίά μαθηιεΰσαντος, ώ; έκ τών έργων του 
εικάζεται, εν Ίταλίφ, ίπισπώοι τόν θαυμασμόν τοΰ έ- 
πιοκεπτον, τρεις μεγάλοι καί ώραΐαι λιθογραφίαι τοΰ 
Gittes Demarleau, τέσοαρα Ιχνογραφήματα τή; Σχο
λής τή; Λιέγης, έργα τοΰ A, De Wille, τοΰ άνακαινι- 
οτοΰτών eau-forte έν Λιέγη, έργα τοϋ Longaeuil, de 
Launay, Ν. Dupris, R. Gaillard (Γαλλ. σχολής \ τον 
De Lairesse, τοΰ Fassin καί άλλων.

*
Είς τό τεΰχος τοΰ Φεβρουάριου τοΰ Γαλλικού περι

οδικού Beffroi ό κ. Ph Lebergue δημοσιεύει μετά- 
φρασιν δύο ποιημάτων τοΰ κ. Στεφ. Μαρτζώκη «Ά- 

καί «Είς τήν »ύκτατ>.

*
Είς τόν διακεκριμένον κριτικόν τής νεοελληνικής φι

λολογίας κ. Φιλίαν Λεμτέγκ άπενεμήθη ό αργυρούς 
οταυρο; τοΰ Σωτήρος διά τόν φιλελληνισμόν αΰτοΰ. Είς 
τον συμπαθή φίλον άτοσιέλλομεν έγκάρδια συγχαρητή
ρια διά τήν τιμήν,ήτις τφ άπενεμήθη καί ή; ήτο τόσον 
άξιος.

¥
Ή ‘Εταιρεία τών πολιτικών Μηχανικών τή; Πετρου- 

πόλεως διοργανοΐ έκθεσιν διεθνή τοϋ εξωραϊομοΰ τών 
πόλεων, ήτις θά διαρκέοη άπό τής 9η; Μάίου μέχρι 
τής 14ης Σεπτεμβρίου 1909.

*
Άπέθανεν έν Αθήναις <5 άρχαΐο« καθηγητής Νικό

λαος Κοντόπουλσς, λόγιος έγκυκλοπαιδική; μορφώ- 
σεως, θίξα; δλους τού; κλάδου; τή; φιλολογίας. Συν- 
εγραφε διδακτικά βιβλία, τά οποία πλειστάκις έβραβεΰ- 
θηοαν, λεξικά, μεθόδου; Γαλλικής καί ’Αγγλικής,μετα
φράσει; έμμετρου; αρχαίων δραματικών συγγραφέων, 
ποιήσεις,ών τινας εΰρίσκει τι; είς τά; έκδιδομένα; άνθο-

Νικόλαος Κοντόπονλός
%

λόγιας, περιοδικά, εφημερίδας. Άπό νεαρά; ήλι- 
κίας μετεβη είς τά κέντρα τοΰ πολιτιομοΰ, ένθα έξεπε- 
δεϋθη πρώιον είς Παρισιού; καί κατόπιν εί; Λονδϊνον. 
Έπανελθών είς Γαλλίαν διωρίσθη καθηγητή; τών'Ελ- 
ληνικών είς τό έν Κομπιέννη δημόσιον γυμνάσιο». Είτα 
μττέβη είς Σμύρνην καί τέλος είς τήν έλευθέραν ‘Ελ
λάδα, οπού διήνυοε τό έπίλοιπον τοΰ βίου' του.

Καίπερ άγων τό 85ον έτος τής ηλικία; του μόλις πρό 
έξαετίος άπεσύρθη τή; δημοσίου δπηρεσίας. 'Ακάματος 
μέχρι τή; τελευταία; του ήμερα; δέν άφηαε τήν γρα
φίδα διατηρώ» τήν μνήμην άπέρανιον. Ό Νικόλαος 
Κοντόπονλος είχε τιμηθή καί δ«ά παρασήμου. Άφίνει 
υΙόν άντάξιον,τόν ζωγράφον κ. Βύρωνα Κοντόπουλον.'

*■
Τό Βελγικόν μουσεϊον Carnavaiet καί ή εθνική 

Βελγική Βιβλιοθήκη έλα'βον έκ κληροδοτήματος τοΰ 
όνομαστοΰ συλλογέως Henri DuVal, τό μεν πρώτον, τό 
πρωτότυπον εξ δπτή; γής ίκμαγεϊον τον Ιφίππου άν- 
δριάντο; τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ’,δστις είχε οτηθή έν τή Πλα
τεία τής Βανδώμης, καί ό όποιος είχε καταστροφή κατά 
τήν έπανάοταοιν.Τό έκμαγτϊον είνε έργον τοϋ Girarden. 
Ή δε Βιβλιοθήκη επλουτίοθη διά μιας μοναδική; 
eslampe, θαυμάσιου δοκιμίου τοΰ Αγίου Φραγκίοκου 
τής Assise, τοϋ Callot.

μ
Εί; Hodgenville τή; Πολιτείας Kentucky, γενέθλιον 

πόλιν τοΰ Προέδρου τών Ήν. Πολιτειών Αίγκολν, έτέθη 
ύπό τοΰ Ρώσβελτ, ό θεμέλιο; λίθος τοΰ μνημείου Λίγκολν. 
Ό λίθος έτέθη πληοιέοτατα τής ξύλινη; καλύβη;, είς 
τήν όποίαν πρό εκατόν ετών έγεννήθη ό Λίγκολν. Τό 
μνημείο» θα είνε άπλονν, άλλά κλασσικού ρυθμού, θά 
κατασκευασθή δε έκ γρανίτου.

*
Ό διαπρεπής γερμανό; ιμπρεσσιονιστής Felix Bor

chardt διωργάνωοεν έν Παρισίοις έκθεσιν ένδιαφερω- 
τάτην ζωγραφική; καί γλυπτική; καλλιτεχνών Γερμα
νών. Έκ τών έκτιθεμένων θαυμάζονται αί δυνατοί θα- 
λασσογραφίαι τον Winnen, εκφραστικοί προσωπογρα-
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φΐαί τοΰ Spiro, ενγενεΐ; άρχαΐκαί συνθέσεις τοΰ Ktos- 
KOWlky, πρωτόιυποι και τεχνικοί πίνακες τών κ, κ. 
Matlhes, Levy, Tewes, Burger κλπ. Ό κ. F. Bor
chardt εκθέτει κάτι θαυμάσια Βαυαρικά τοπεΐα, λεπτά 
ίράματα τής Νίκαιας καί μίαν σπουδήν γυναικό;, θελ- 
κτικωτάιης.

*
Δια Β. Διατάγματος έχορηγήθη είς το Έθν Πάνε- 

πισιήμιον ποοόν 10 χιλ. δραχμών εκ τών τόκων τον 
κληροδοτήαατο; Β. Δωρίδον προ: έκδοσιν τή: 'Ιστο
ρία: τοΰ Δεσποτάτου τή: Πελοπόννησου τοΰ κ. Σ. 
Λάμπρου.

*

Εντός τοΰ προσεχούς μηνά: θά έορτασθή έν τφ Πα- 
νεπιοτημίφ ή ΔΟετηρίς τον οοφον καθηγητον τών "Ελ
ληνικήν γραμμάτων κ. Κ. Κόντου. Μεταξύ άλλων θά 
έκδοθή πανηγυρικό; τόμο: έπιοτημονικών διατριβών,θά 
ουοταθή δέ καί Κόντειον διαγώνισμα. Προ: μεγαλο
πρεπέστερου εορτασμόν πανταχόθιν συρρέουν ουνειοφο- 
ραί τών μαθητών καί θαυμαστών τον σεβαστού διδά
σκαλον.

·■ *
Ύπό 25 Βυζαντινοφίλων ίδρύθη «Βυζαντινή Εται

ρεία» σκοπόν εχουαα ν' άναοτηλώορ τό γόητρον τοϋ 
ουκοφαντηθέντος Βυζαντινόν Κρότου:. Είς τον: συνελ- 
θόντα; ώμίλησεν ό καθηγητή; 'κ. Ζησίου. Σκοπό: τή: 
'Εταιρεία: είνε να έκδώση περιοδικόν, δπερ βαθμηδόν 
9ά περιλάβη δλην τήν έξερευνητικήν έπί τοΰ Βυζαντίου 
έργαοίαν τών Ελλήνων μελετητών, θα επιδίωξη τήν 
συστηματικήν μελέτην ιών μνημείων τή: Βυζαντινή: 
τέχνης, 9α έργασθή δπω; ή διδασκαλία τή: Βυζαντινή: 
ιστορία: γίνεται εί; τά σχολεία έπιμελέοτερον και ϋά 
διοργάνωση διαλέξει:, ινα έκλαϊκευθοΰν αί Βυζαντινοί 
σπουδαΐ έν Έλλάδι.

Ψ
Τήν 7 Μαρτίου άνοίγει ή Καλλιτεχνική Έκθεσις τοΰ 

Ζαππείου. ‘Εάν κρίνωμεν έκ τών μέχρι τοΐδε άποστα. 
λέντων έργων, ή έκθεσις 9ά περιλάβη δλίγα τοιαντα.θα 
ουμμετάοχουν οί κ.κ. Ροϊλός, Γιαλλινάς, Όθωναϊο; 
έκθετων πλεϊστα έργα του εν Ιδίψ διαμερίσματι, Ράλ- 
λη;, Βικάτο;, Κογιεβίνας έκ Κέρκυρα:, Κ. Γκέσκο: 
καί Μ, Οικονόμου έκ Παρισίων, Ε. θωμόπουλος, ή 
δεσποινίς. Εύγ,Σταύρακα έκ Τεργέστη:, ο παρεπιδημών 
χ. Φρέλιχ, θ. θωμόπουλος,Άλεκτορίδη;, ή κ. Άμοι- 
ραδάκη, δ κ. καί ή κ. Ν. Γιωργαντή, αί δεοπ. Τσίλ- 
λερ, Βάλβη, Χαλκιοπούλον, ό κ. Κουλουρή: και άλλοι.

*
Ή «Γαλλική Κωμφδία» έώρταοε τήν 107ην επέτειον 

τή: γεννήσεω: τοΰ Βίκτωρο: Ούγκώ, δι" έκτακτου πα- 
ραοτάοεώ; τοϋ «Έρνάνη» ,δνύπεδύθη ό Μουνέ-Σουλΰ. 
Τήν παράοτασιν έπηκολούθησεν ή στέψις τή: προτομής του

*
Είς τόν καλλιτέχνην Andre de Chastenet άνετέθη ή 

κατασκευή τοΰ άνδριάντος τοΰ Φραγκίσκον Coppee, 
τό δε αρχιτεκτονικόν τοΰ μνημείου μέρο; εί: τόν κ. 
Η. Guillaume, αδελφόν τοΰ πνευματώδους χουμο- 
ριοτοΰ, Guillaume, τοΰ έκ9έτονιο: ήδη έν τί) αιθούση 
τών Ύδατογράφων.

*
Άπέθανεν είς Παρισιού: έν ήλικία 90 έτών ό ζω

γράφο: Ρανμόνδο: Baize, τετιμημένος διά τοϋ Γαλλι
κόν παρασήμου.

ν
Εί; τό Ώδεϊον ουνεχίζων τά: διαλέξει: τοΰ «Monde 

HellMque» ώμίλησεν ό συνεργάτη: ήμών κ. Σπ.θεο- 
δωρόπουλο; (Άγι; θέρο:} περί τή: Έλλ. ψυχής είς τά 
δημοτικά τραγούδια. Ό δμιλητή: ένθερμο; συλλέκτη;
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λαογραφικής ύλης καί μελετητή; τή; δημώδους ποιή- 
σεως ύμνησε τήν ποίησιν τών δημωδών Ασμάτων, άνέ- 
λυσεν άπό ψυχολογική; άπόψεως τινά έξ αυτών, άτινα 
καί απήγγειλε πολύ εύμορφα ή κ. Θεώνη Παπα.

★

Τό έν Γαλλίφ ανώτατου Συμβούλιον τών Καλών 
Τεχνών άπένειμε μεταξύ τών καλλιτεχνίδων καί φιλο- 
λογουοών κυριών τά έξης βραβεία ; 4000 φρ. άπω;
κάμουν καλλιτεχνικά ταξείδια εί; τήν Δα Η. Desportes 
διά τό τρίπτυχόν τη; : «“Οταν δέν εινε πλέον εί; τήν 
θάλασσαν» έκτεθέν είς τήν έφετεινήν έκθεσιν τή; Na
tionale καί εί; τήν κ. Deslailleur-Seorin διά ιόν πί
νακα τη; : «Προσωπογραφία τοΰ Φιλίππου Lt Boy, 
κατά τόν Van Dych». θά έπιοκεφθώοι δέ άμφότεραι 
τήν πατρίδα τών γηραιών 'Ολλανδών διδασκάλων.

Ό έλλανοδίκη; τοΰ βραβείου SuUy Prudhornme ά- 
πένειμεν έπαινον εί; τά; κ. Cere καί Chebroux καί 
εί; τήν δα Jean de Villers διά τά; ποιήσει; των.

Ή Γαλλική ‘Ακαδημία έστεψε δύο ποιητρία; : τά; 
κ.Ίωάνναν Perdriel-Vaissiere καί Ευγενίαν Houchart 
καί ήμειψε δύο μυθιστοριογράφου;, τά: δα; Borins καί 
Μαρίαν Dimmer, συγγραφέα τοΰ Maitre losias, μίαν 
διηγηματογράφον, τήν δα Ματθίλδην Zeis, διά τήν 
άφήγησιν ταξειδίου «Γαλλίς έν Μαρόκφ» καί μίαν Ιστο
ριογράφον, τήν κόμησσαν de Beinach-Foussetnogue.

*
Έν Παρισίοις διωργανώθη ή 28η έκθεσις τών Πα

ρισινών κυριών ζωγράφων καί γλυπτριών. Τό α' βρα
βείου άπενεμήθη εί; τήν δεσπ. Landre-

★

Νέον έργον προετοιμάζει ό κ.Χρηστομάνο;, τού; «Δώ
δεκα μπάτσους» φάρσαν συγχρόνου εποχής τρίπρακτον. 
Είνε κάπως περίεργο; ή αδυναμία τοΰ ουγγραφέω; μέ 
τήν αριθμητικήν. Τά τρία φιλιά πέρυσιν, οί δώδεκα μπά- 
τσοι εφέτος, τοΰ χρόνον θά εχωμεν ϊοως του; τριάκον
τα... τυράννου;.

*
Ό “Ινγκραμ Μπανγοΰτερ (Bywater),. ό διάσημο; 

Όξφορδιανό; 'Ελλληνιστής, άπεσύρθη άπό τήν Άριστο- 
τέλειον Εταιρείαν, ήτι; είνε (δικόν τον δημιούργημα. 
“Ολοι οί σοφοί τή; ’Αγγλία; άπέτειναν έγκωμιαστικά 
ψηφίσματα πρό; τόν άποχωρήοαντα σοφόν, δστις εινε έν
θερμο; Ελληνολάτρης, ώ; καί ή οίκογένειά του, ήτι; 
διοργανοΐ κατ’ ετο; εις τό Πανεπιστήμιου τή; ‘Οξφόρ
δη; διαλέξεις περί Βυζαντινή; καί νεωτέρα; φιλολογίας, 
ών μετέχουν έγκριτοι λόγιοι.

*

Έν Παριοίοις θ’ άνεγερθή μνημείου εις άνάμνηοιν 
τών Γάλλων αξιωματικών καί στρατιωτών, τών συντε. 

λεσάντων εί; τήν ΐδρυσιν τοΰ μεγάλου άποικιακοΰ τής 
Γαλλία; κράτους. Τή; πρός άνέγερσιν Επιτροπή; μέλη 
είνε τρεΐ; υπουργοί καί 0 πρώην πρόεδρο; τή; Δημοκρα
τία; κ. Λουμπέ.

*
Μεγάλη έπιτροπή έσχηματίσθη έν Γαλλία διά τήν ά- 

νέγερσιν μνημείου εί;. τόν μέγαν Προβηγκιανόν ποιη
τήν Μιοτράλ.

Εί; τόν κατάλογον τών εισφορών διακρίνεται πρώτον 
τό άνομα τή; A. Υ. τή; πριγκηπίσσης Μαρίας τή; Ελ
λάδος, ήτις είοέφερε 500 φρ. ύπέρ τή; Ιδέας. Καλόν θα 
ήτο τό εΰγενέ: παράδειγμα νά εΰρισκε μιμητά; καί έν 
τϋ Χίάρφ, τήν όποίαν έψαλεν ό Μιοτράλ καί τήν όποιαν 
έθεώρησε δευτέραν πατρίδα του.

• *
Ό Δ’ Άνούντζιο έτελείωοε τήν νέαν τραγοιδίαν του 

τήν «Φαίδραν»,ήτις διαφέρει καί άπό τόν «Ιππόλυτον» 
τοΰ Εϋριπίδου καί άπό τήν α Φαίδραν» τοΰ Ρακίνα. 
Λέγεται έν τούτοι; δτι μία σκηνή, καθ’ ί/ν ή Φαίδρα 
αποκαλύπτει τόν άνόσιον ερωτά τη;, άντεγράφη άπό τήν 

• β' πραξιν τή; ■ Ωραίας Ελένης- τοΰ “Οφφεμπαχ.
*

Λίαν προσεχώς αναβιβάζεται εις Βερολϊνον ή -Χρυ- 
σέλδα»,τό ν'ον .έργου τοΰ Χάσυπτμαν, δπερ ένεπνεύσθη 
άπό τό γνωστόν διήγημα τοΰ Βοκκαχίου.

¥

Έν τφ Έθνικφ Πανεπιστημίφ άνεγνώοθη ύπό τον 
κ. Γ. Χατζιδάκι ή κρίσις τών νποβληθέντων έργων 
εί; τό περί νεοελληνική;διαλέκτου διαγώνισμα τής Γλωσ
σικής Εταιρείας, Πραγματεϊαι πολλαί καί οοβαραί ΰπε- 
βλήθηοαν,άποδεικνύονσαι δτι υπάρχει συνηγμένον άφθο- 
νον υλικόν, δπερ δέον νά ουγκεντρωθή καί συστήματα- 
ποιηθή.

Ιδιαιτέρας προσοχή; ή 'Επιτροπή ίκρινεν οκτώ 
πραγματείας. Διά τοΰ α' 500 δρ. βραβείου διχοτομη- 
θέντος έβραβενθηοαν ή περί τή; διαλέκτου τών Κονι
στρών, Αύλωναρίου καί Σκύρου μελέτη τοΰ σχολάρχον 
κ. Β. Φάβη καί ή τοΰ καθηγητοϋ κ. Α. Τζαρτζά- 
νου περί τής διαλέκτου τών Τουρναβιτών. Τό β1 βρα
βείου έκ 200 δρ. κατενεμήθη εί; τάς έξή; 6 πραγμα
τεία; :

Τ. Κανδηλώρου, ‘Εθνική ζωή. Κ. Γούναρη οχολάρ- 
χου, περί τή; έπιδράσεως τή; γλώσσης τή; Εκκλησία; 
επί τήν σύγχρονον γλώσσαν Φ.Κουκουλέ, Οίνουντιακά. 
X. Τουργούντη. περί τοΰ Ιδιώματος Άνακοΐ: τή; Καπ 
παδοκίας. I. Μπαϊρακτάρη, περί τής Ήπειροθεσσαλι- 
κής διαλέκτου. Μαναοίδου Ιερέω;, περί τή; διαλέκτου 
τής Αίνου.

★

Άπέθανεν έν Παριοίοις έκ καρδιακού νοαήμαιος ό 
Caran d'Ache, ό βασιλεύς τή; Παρισινή; γελοιογρα
φία;, ούτινο; τό δνομα ίλαμψε πλησίον τοΰ Forain καί 
τον Sem.'O Caran d'Ache ήτο θαυμάσιος άνθρωπος. 
Σφικτα τυλιγμένος είς μίαν άμεμπτον ρεδιγκόταν με 
τό υψηλόν παράστημά του έούχναζεν εις τάς αίθουσας 
καί εΐ; τά βουλεβάρτα δπως καί εις τα καλλιτεχνικά ερ
γαστήρια.

Χαριτωμένου ιινε τό ανέκδοτον τοΰ γάμου του.
Ή δεσποινίς Deligne περιεπάτει πρωίαν τινα είς to 

Δάσος μετά τής μητρός τη;, δτε πρό αυτή: διήλθεν 
ένας κομψός κηρίο;· ήτο ό καλλιτέχνης.

Ή δί; Deligne γοητευθεϊοα έκ τοΰ παραστήματος 
τοΰ περιπαζητον, έστράφη προς τήν μητέρα της καί τή 
ειπεν ;

— Μοΰ λέτε κάθε μέρα γιά γάμο. Έ, λοιπόν, πα
ρουσιάσατε μου ένα τέτοιον άνδρα οαν ανιόν τόν κύριον 
καί θά νποκύψω πρό τής εκλογής οας.

— Αλλά, παιδάκι μου, δεν τόν γνωρίζω, άπήντηοε 
ζωηρώς ή κ. Deligne.

‘Ολίγα; ημέρας βραδύτερον φίλος τις τών δύο οίκο- 
γενειών παρουσίαζε τόν σχεδιαστήν είς τήν νεάνιδα. 
Καί μετά ένα μήνα έγίνοντο οί γόμοι των.

Ό Caran d’ Ache ήτο καταγωγή; Ρωσσική;. Ό 
πατήρ του έδίδαακεν έν Μόσχα. Έκεΐ έγτννήθη δ Έδ- 
μόνδο; Πουαρέ, δστις έμελλε βραδύτερου νά διαπρέψη 
τόσον ύπό τό ψευδώνυμον τοΰ Caran d’Ache. Ένηλι- 
κιωθείς ήλθεν είς Παρισιού; καί κατετάχθη ιί; τόν 
στρατόν. Περατωθείοη; τής ύπηρεοίας του, εξυσε τό 
μολυβάκι τον, τό όποιον ήτο καί τό ψευδώνυμόν του— 
ή λέξι; κραιγιον ρωσοιστί προφέρεεαι caran d’aihe— 
καί ήρξατο τοΰ καλλιτεχνικού σταδίου του.

Χωρίς διδάσκαλον, χωρίς σπουδάς, όδηγούμενος μό
νον ύπό τής καλαισθησίας καί τή; έμνεύοεώς του, έδο- 
κίμαοεν διάφορα είδη, δτερ κατεδείκνυε μίαν έμπειρο- 
τεχνίαν. Τήν φήμην του ωφειλεν εί; τόν πρό; τόν Να- 
πολέοντα θαυμασμόν τον, δστις είχε παρασημοφορήση 
τόν πάππον του έπί τον πεδίου τής μάχης. Οντως, έγέ- 
νετο τό άριστούργημά του «Ή εποποιία», έπειτα έθαν- 
μάοθηοαν αί έγχρωμοι είκονογραφίαι τοΰ Sf8.1’(borougl» 
χάρι; είς νά; όποιος ηύξήθη έπί μάλλον ή καλή περί 
αύτοΰ γνώμη καί δι ‘ή; οννεκόμισε τήν χαράν τών παιδίων 
καί τόνθαυμασμόν τών καλλιτεχνών, αί δέ ούμοριστικαί 
είκονογραφίαι του δημοσιευθεΐσαι εί; τήνΠαρισινήνΖωήν, 
εί; τήν Καρικατούρ,είς τό Κρονΐκ Παριζιέν,ε(ς τό Τοΰ— 
Παρί, εί; τό Φιγαρώ καί εί; τό Ζουρνάλ, εθηκαν τήν 
σφραγίδα είς τήν φήμην του ώς μεγάλου γελοιογράφου.

“Οταν έπενόηοε τά παράδοξα εκείνα ξύλινα ζώα, δταν 
st; τό ialon τών Ούμοριοτών, πρό τριετίας, παρέταξεν 
τά άγγλικά στρατιωτικά του τάγματα, ό θρίαμβός του 
υπήρξε τόσον ζωηρό; καί τό δνομα τοΰ καλλιτέχνου έ- 
πευφημήθη τόσον, ώσιε οί διαπρεπέστεροι συνάδελφοί 
τον έχοντες έπί κεφαλή; τόν διδάσκαλον Delaille, με- 
τέβηοαν αύθορμήτω; είς τόν Υπουργόν τής δημοσία; 
έκπαιδεύοεως καί τφ είπον ;

— Έρχόμεθα να σά; ζητήοωμεν να παρασημοφορή- 
οητε τόν διδάσκαλον δλων μα; ; ιόν Caran d'Ache.

Ό υπουργός τό ΰπεοχέθη καί ιπιστεύθη τόοον δτι ή 
έρυθρά ταινία ασφαλώς θά έτίμα τόν καλλιτέχνην,ώστε 
καί έπισήμως άνηγγέλθη τοΰτο διά τών έφημερίδων. 
Άλλ’ ό καλλιτέχνης έν τούτοι; άπέθανε χωρι; ή κομ- 
βιοδόχη τον νά κοσμηθή ύπό τής ταινία; τοΰ τά;·ματ<ν, 
τό όποιον ιδρυσεν έκεϊνος, δν τοσοΰτον έθαύμαζεν.

♦

Ό κ, Λεμπιγκ είς το τελευταϊον τενχο; τοΰ «Me
rcure de trance», κ^ένων τά «'Οράματα» τής συν- 
εργάτιδο; ήμών Σιβύλλης, γράφει δτι ταΐτα χαρακτη- 
ρίζονσι «άβραί εμπνεύσεις ότέ μέν ουγκινοΰοαι, ότβ δέ 
έπιτετηδευμέναι, ένίοτε λυρικοί καί πάντοτε κομψαί, 
αί'τ»ντ« φαίνονται δτι δ«ν απευθύνονται πρός τήν Φύοιν, 
ή διά νά άρυσθώσιν έκ ταύτη; νέα; εύγενεϊς ή περιπα
θείς ίναλλαγάς. Τό έπαγωγόν τοΰτο είδος πολύ ύπεν- 
θυμίζει τό ύφος τοΰ κ. Καλογεροπούλου διευθυντοϋ τή; 
«Πινακοθήκη;», Τό «Ρόδο ποΰ ξεφύλλισε»,τό «Ποτάμι 
τή; άνάπη;», ή «Μαγεμένη λύρα» ενέχουν κάτι άπό τόν 
ευφάνταστον Κατούλ Μανδέ;. Είνε πλήρη λεπτού φω
τός καί μουσικής».

φ
Ύπό τών κυριών Σ. Ψύχα, Άλ. Βασιλείου, Ν.-Ροί- 

δου, Ν. Πασπάτη, Άγ. Σχλήμαν, τής δεοποινίδο; Σ. 
Εΰκλείδου καί τών κ. κ. Ε. Ρωμανού, I. Ψαρούδα, I. 
Βασιλοπούλου, Κ. Δασίου καί Κ. Μελά συνέστη Σύλλο
γο; Ερασιτεχνών. Ό σύλλογο; οίτος τεθείς ύπό τήν 
προστασίαν τοΰ πρίγκηπος Χριστοφόρου σκοπόν έχει τήν 
άπό κοινού ΐξάοκησιν τών μελών εί; τήν μουσικήν καί 
τήν απαγγελίαν είς βαθμόν έπιτρέποντα τήν έκτέλεοιν 
ένώπιον μουσικών καί καλλιτεχνικών συναθροίσεων. Ό 
σύλλογο; θά διαιρήται είς δυο τμήματα' τό μουσικόν καί 
τό δραματικόν.
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ΠΟΙΚΙλ,Η 2ΕΔΙΣ
Al βίρωνεϊατ τβΟ Mniu

1Εγράφησαν πολλά διά την είρωνείαν καί την δηκτι- 
κότητα, την όποίαν άνεμίγνυεν tit τους λόγους του ό 
'Ερρίκος Μπέκ. Μία Παρισινή εφημερΐς άφηγεΐται 
τό άκόλουθον ανέκδοτόν του. Ό Μπέκ δέν ουνεπάθει 
διόλου τούς ρεπόρτερ. Ε’χε τουναντίον την χειρίστην 
Ιδίαν περί αότών καί ουνείθιζε να λέγη δτι οί ρεπόρτερ 
συγκρινόμενοι προς τούς πραγματικούς δημοσιογράφους 
tlvt δ,τι τά δημώδη άσματα παραβαλλόμενα πρδς τά 
επικά ποιήματα.

Μίαν ήμίραν μετέβη είς τήν οΐχίαν τον Μπέκ είς 
νεαρώτατσς ρεπόρτερ, ό όποιος άνήλθε τήν κλίμακα 
άσθμαίνων καί μόλις είσήλθεν εί; τό γραφεϊόν του, τόν 
ήρώτησε ποιαν Ιδέαν είχε διά τόν Άλφόναον Δοιδέ.

— Είνε πολύ δύσκολον—άπήντησεν ό Μπέκ—νά 
σάς πώ τήν Ιδέαν μου έτσι ‘ς τό πόδι. Πρόκειται βλέ
πετε δι’ ένα ποιητήν καί...

— Πώς—διέκοψεν ό ρεπόρτερ—4 Δωδέ έκαμε στί
χους ;

A 1 δέν τό ήξεύρατε ; — Ικαμεν δ Μπέκ.—Τότε 
παιδί μου θά έχανε; καλλίτερα, άνάντί νά μοΰ ζητήσης 
τήν γνώμην μου, μοΰ έζητονοες τήν βιβλιοθήκην μου.

*
—Μαλλιαρά.

’Ιδού πώς μεταφράζουν οί όπαδοί τοΰ Ψυχάρη τό 
δέκατου Εύαγγέλιον τής Μεγάλης ‘Εβδομάδα;.

τΤότενες, άφοΰρθι ό Ίωσήφης απτήν Άριμάθαια, 
σκεφτικός ο’ δλσ τον, ποΰ δεχότανε κ’ έφτοΰνος ποϋ 
βασίλευε δ Θεός, χωρίς φόβο ’μπήκε ’οιοΰ Πιλάτον 
καί γύρεψε τό σώμα τ' ’Ι(η)σοϋ' ό Πιλάτος θάμασε 
ποΰ είχε πε&άνει τώρα πλειά- έκραζε λοιπό τόν Εεντυ- 
ρίο καί τόν ξαναρώτηοε ϋν πίθανε άπό καιρό πολύ' 
όντας τ&μαθε άπ’ τόν Κεντυρίο χάρησε τό σώμα οτόν 
Ίωσήφη- άφοΰ ψώνισε οιντόνι κι'ι τότ ξεκάρφωσε, τόν 
τύΐιϊε στο αιντόνι και τόν έβαλε μέσα 'σε τάφο ποϋ ή
ταν; πετροτέχνιτο; καί κύλισε 'μπρος ’στη πόρτα τοϋ 
μνημάτου τή πέτρα. Ή Μάριο ή Μαγδαληνή καίή Μάρω 
τοΰ Ίωσήφη θοιράγανε ποΰ τόν είχανε βαλμένοι.

Καί κάτωθεν, τό Δόξα Πατρί μεταφράζουν :
ιιΝ&ναι δοξασμένος ό πατέρας κι’ δ γυιός καί τό δία 

πνέμα καί οτά τώρα καί πάντοτε καί 'στους αιώνες 
τών αίώνωνε. Μακάρι

¥
—Τά ν,έρΰιι τ&ν ·«ίνγγραφίων

Είς ποιας χώρας τής Ευρώπη; οί λόγιοι κερδίζουν 
θησαυρούς δλοκλήρους εκ τών φιλολογικών προϊόντων 
καί είς ποία; κερδίζουν τά περισσότερα.... χρέη ;

ΕΙ; τήν ’Αγγλίαν, εις τήν Ρωοοίαν, είς τά Σκανδι
ναβικά Κράτη καί tl; τήν Γαλλίαν ή πέννα είνε σκα
πάνη άδαμαντωρύχου: δημιουργεί περιουσία; κολοσ
σιαία;· ΕΙς τήν Γερμανίαν, είς τήν Αύστρουγγαρίαν, 
εις τήν Ιταλίαν, είς τήν 'Ισπανίαν καί είς τήν Πορτο
γαλίαν τά κέρδη τών συγγραφέων ούτε μεγάλα είνε, 
ούτε μικρά.Είς τά Βαλκανικά Κράτη ο! λόγιοι δοξάζουν 
τον ’Ύψιατον,δταν δξν πεινούν καί δταν είιρίσκωνται δα- 
νειαταί, οί ότοιοι δεν τού; έκοψαν ακόμη τήνπίοτωσιν.

Γενικώς όμως, πλήν Ελάχιστων έξαιρέοιων, τών ό- 
ποιων βάσις είνε περισσότερον ή τύχη παρά έκτακτος

Ιδιοφυία, 4 διά τήν ζωήν άγων τών λογίων εινε τρα
χύς. Μεταξύ χιλίων,οί δέκα φθάνουν εις τήν δόξαν και 
τόν πλούτον, οί δε άλλοι 990 καταντούν είς τούς δρό
μους.

Διά τοΰτο ο! πρακτικώτεροι πλαισιοΰν τά; φιλολογι
κός των ασχολίας μέ κάποιο άλλο επάγγελμα, τό δηοΐ ·ν 
άλλοτε είνε κύριον και άλλοτε πάρεργου. Αυτό έγεινεν- 
είς τό παρελθόν, γίνεται τώρα καί τίποτε δέν δεικνύει 
δτι δεν ΰΰ Εξακολούθηση και είς τό μέλλον.

Οΰτω, ό ποιητής Σάνς έκαμνε στίχους, δταν δεν >1χε 
νά έτοιμάσγι καμμίαν μεντζεσόλαν, διόιι ήτα ύποδημα- 
τοποιός, ή μάλλον ήτο καί ποιητής' ό Ελβετός μυθι- 
στοριογράφος Ζάν διηύθυνεν έν ξενοδοχείου, ό άριστος- 
Ρουμάνας δραματικός ονγγραφενς Καρατζιάλε εϊχεν 
έστιατόριον, ό Ιστορικός καί κριτικός Νικόλαος Γκερπά 
Ντομπροτζάνου ήτο επίσης διευθυντής σιδηροδρομικού 
τίνος εστιατορίου, δ Νορβηγός δραματικός Μπένζον είνε 
φαρμακοποιός,ό Έτσεγαράη, ό διάσημος 'Ισπανός δρα
ματικός ουγγραφεύς, έγένετο εσχάτως διευθυντής Ιδιω
τικού καπνεργοστασίου. Καί άλλοι πολλοί έχουν διάφορα 
έντελώς κοινά επαγγέλματα, εινε δέ άμέτρητοι οί λόγιοι 
έπιστήμονες, οίον Ιατροί, δικηγόροι, καθηγηταί κλπ,

Είς το Βερολίνου ή κρίσις τοϋ φιλολογικού Επαγγέλ
ματος είνε μεγίστη, ίσως λόγμ τής πληθώρας καί τών 
φιλολογουντιον καί τών προϊόντων των.

Ή γερμανική εφημερΐς αΖέϊτ Μπέλντ» γράφουσα 
περί τής καταστάσεως ιαύτης, τήν όποιαν κρίνει άξιο- 
θρήνητον, άφηγεΐται το κατωτέρω χαριέστατον άνέκδο- 
τον ; Δύο Βερολινέζοι λόγιοι συνηντήθηοαν μετά καιρόν 
πολύν, δφόιου είχαν ίδη άλλήλους δια τελένιαίαν φοράν.

—Τί κάμνετε σείς ί ήρώτηαεν ό είς' γράφετε ακόμη. 
—"Οχι. "Επαυσα νά γράφω· ήνοιξα Εργοστάσιου. 
-—Ωραία σκέψις Τό Ιδιο»· προσπαθώ να κάμω καί. 

Εγώ. Ka‘ τί παράγετε ;
—Ζάχαριν. "Εχω διαβήτην I

♦

—ΛΑ τοίί Βάγνϊρ.
Ό-τως όλοι οί μεγάλοι καλλιτέχναι καί ό Ριχάρδος 

Βάγνερ ύπέοτη τάς μεγαλειτερας άαογοητεύοεις κατά τά 
πρώτα έτη τής μουοουργικής του δημιουργίας

Ό Βάγνερ υπήρξε κορίοιας. Ό μεγαλοφυής μου
σουργός τοΰ μουσικού δράματος ύαέοτη τήν 13 Μαρ
τίου 1S61, δταν τό παραπέτασμα ύψώθη είς τήν πρώ- 
την πράξιν τού εΤμγχόϋζερν, θύελλαν συριγμών καί 
άποδοκιμασιών. Αυτήν τήν ύποδοχήν έκαμαν είς τήν 
μουσικήν τον μέλλοντος και είς τόν προφήτην της. Ό' 
Βάγνερ ύβρισε βοαδνιερον ιού{ Παριοινοΐ>« δια τήν 
άνοησίαν των.

Άλλ' ό αυτός «Ταγχόΰζερ» δέν είχε καλλιτέραν ύπο- 
δοχήν δεκαέξ έτη πρότερον εις τήν Δρέσδην κατα τδ 
1845.

Ο διάσημος επίσης ήθοποιός καί διευθυντής τοδ όμω. 
νύμου εν Παρισίοις θεάτρου Άντουάν,ένεφανίοθη κατά 
πρώτον ώ; απλούς κομπάρσος είς τό θέατρον άποτελών 
μέρος τού χορού τών Θηβαίων τών περικυκλούντων τον 
Μουνε Σουλλν είς τόν τΟΐδίποδα». Ό Άντανάν άπό 
κομπάρσος άνεδείχθη διδάσκαλος τή-, τέχνης, είνε δέ δ 
ένδεδειγμενος διάδοχος τοΰ Κλαρετή είς τήν διεύθυνσιν 
τής ^Γαλλικής Κωμφδίαςι.

ΑΡΧΑΙΟΔΟΓΙΚΔΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Έν τγί Γαλλική άρχ. σχολή ώμίλησαν δ x. I. 

Σβορώνος π«ρί τών πρδς χήνας μαχομένων παίδων 
ό κ. Όλλώ πβρί τών τριών ναών τοΰ ’Απόλλωνος έν 
Δήλω, καί δ κ. Άνδρείδης περί τής οικονομικής 
διοικήσεως έπί Τουρκοκρατίας.

★

Έν τή Αμερικανική σχολή ώμίλησεν δ κ. Pren- 
dice περί τής μαγικής δυναμεως Ιερών ονομάτων καί 
ό διευθυντής τής σχολής κ. Hill επραγματεύθη περί 
τών κατά τδ παρελθδν έτος άνασκαφών τής σχολής 
εν Κορίνβφ, καθ' ας ανεκαλύφθησαν μικρός ναός, 
στοά μετά 15 κιόνων κορινθιακού ρυθμού, μία μεγάλη 
κλίμα?, δ περίβολος τοΰ τεμένους τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλ
λωνος, ίερδν μετά στοών τοΰ α αιώνος μ· X , τδ 
διάζωμα τοΰ Ρωμαϊκού θεάτρου, τδ εξωτερικόν τεί
χος αύτοΰ καί υδραγωγοί τής Πειρήνης κρήνης.

*
Έν τή Γερμανική ’Αρχαιολογική Σχολή ώμίλη

σεν δ κ- Πριγξγάϊμ περί Καλυδώνος και δ κ. Γ. 
ΔαίρπΦελδ περί τών έν Λευκάδι - 'Ιθάκη άνασκαφών·

*
Έν Βρβντησίφ άνεκαλύφθη ό ναός τής Νεμέσεως, 

έν ώ ή Άγριππίνη χατέθηκε τδ σώμα τοΰ υίοΰ της 
Γερμανικού, τοΰ νικήσαντος τους Γερμανούς καί ειτα 
δηλητηριασθέντος, κατά τήν έκ τής ’Ασίας επιστρο

φήν της.
Άπεκαλΰφΰησαν μαρμάριναι στηλαι, αγάλματα 

καί μία ενδιαφέρουσα επιγραφή. Αί άνασχαφαί έξα- 
κολουθοδν.

¥
Είς τήν τελευταίαν νομισματικήν εχίεσιν τοΰ Λον

δίνου επωλήθησαν πολλά σπάνια νομίσματα αντί α
πίστευτων τιμών. Κυρίως έθαυμάσθησαν αρχαία ελ
ληνικά καί ιταλικά νομίσματα άνήκοντα «ΐς τήν συλ
λογήν τοΰ γνωστού νομισμσ.τολόγου τής Νέας Ύόρκης 
Sherman Benson. όΕν έλληνικόν δίδραχμον μέ τήν 
προτομήν τής Παλλάδος ’Αθήνας έπωλήβη αντί 2.000 
φράγκων, διάφορα 8έ αρχαία ελληνικά τετράδραχμα 
επωλήθησαν άπό 5,000 έως 10,000 φράγκα έκαστον. 
'Ολόκληρος ή συλλογή τοΰ Benson έπωλήθη αντί 
500,000 φράγκων.

, * ,
Ύπό τής ’Αγγλικής αρχ- σχολής θα ενεργηθοΰν 

άνασχαφαί είς τήν Λυχαμησσόν τής Βοιωτίας.

*
Έν Καρδίτση είς τι χτήμα εΰρέθη αγαλμάτιον, 

χαλχοΰν, τό δποΓον παριστα γυναίκα άρίστης τέχνης 
καθώς καί δύο βραχιόλια.

' *
Σπουδαιότατα! ανασχαφαί ενεργουνται εν Ρώμη. 

ΤρεΓς αρχαιολόγοι ανέσκαψαν τδν Ίανίκολον λόφον, 
ένθα έτάφη ό Γάϊος Γράχχος, πρός άνεύρεσιν τοΰ 
ναοΰ τών Σύρων θεών. Τά αποκαλυφθέντα αρχιτε
κτονικά διαγράμματα καί καλλιτεχνήματα εινε παρά
δοξα καί ανέλπιστα. Εύρέθη τό ιερόν τοΰ ναοΰ, δστις 
ομοιάζει μέ τάς βασιλικός τών πρώτων Χριστιανικών 
εκκλησιών. ’Εντός τοϋ ναοΰ εΰρέθη ήκρωτηριασμένον 
άγαλμα τής θεότητος, έχον τύπον ελληνορωμαϊκού 
Διός, παρ’ αΰτώ δέ οστεοφυλάκιου περικλεΐον κρανίον. 
Εύρέθη καί σπήλαιο*, προωρισμένον διά μυήσεις καί 
βαπτίσεις. Έν αΰτώ εύρέθη άγαλμα μαρμίοινον τοΰ 
Διονύσου κρατοΰντος τόν κάνθαρον καί τον θύρσον, 
επίσης άγαλμα αιγυπτιακής τέχνης έκ μαύρου βαλ·. 
σατου, παριστώντος νεαρόν θεόν με σμαλτωμένους 
οφθαλμούς. Ύπό τδ αγαλμα ύπήρχον τρεις τάφοι ιε
ρέων τοΰ ναοΰ.

Τδ περιεργότερον εύρημα εινε είδώλιον επί τριγω
νικού βωμού, ορειχάλκινον με τας άμορφου; χεΐρας 
στεβρώς έχομένας τοΰ σώματος.Ή κεφαλή εινε ασκε
πής καί φέρει δράκοντα. Ή άνεύρεσίς τοϋ ειδωλίου 
εινε σπουδαιότατη, διότι εις ούδεν εκ τών μέχρι τοΰδε 
γνωστών εύρημάτων ύπαρχε·, ανάλογος παράστασις.

*
Έν Καρδίτση εύρέθησαν, άνευρεθέντα ύπδ ίερέως, 

άρχαιολογικά αντικείμενα,έν οίς κηροπήγιου άργυροΰν 
φέρον έγγλόφους παραστάσεις θαυμασίας τέχνης, ζεύ
γος ενωτίων φερόντων κρεμασμένους χρυσοΰς ύποπτέ- 
ρους έρωτας,τεμά/ιον δοχείου φέρον έκτύπους παραστά
σεις Ευριπιδίων ’Eptv υων, νεαρών δηκ. γυναικών, αί 
όποιοι λυσίκομο: τρέχουν κρατοΰσαι δάδας και άφεις 
επίχρυσους, καί τό πώμα τοΰ ίδιου δοχείου, φέρον ε
πίχρυσα μηνοειδή άνθέμία-

' ¥
Τδ β’. αρχαιολογικόν συνέδριον θά συνέλθη είς 

Κάϊρον ύπό την προεδρείαν τοΰ Χεδίβου τήν ΙΟην 
’Απριλίου· Αΐ συνεδριάσεις θά διαρκέσουν 6 ήμέρας 
μέ θέματα έχ της προκλασικής Αρχαιολογίας, τής 
Κλασικής, τής Παπυρολογίας χαί τής ’Εκκλησιαστι
κής αρχαιολογίας, τής Βυζαντινής, τής Νομισματι
κής καί Γεωγραφίας, θα γίνη πρδς τούτοι; εκδρομή 
τών συνέδρων είς τήν Άνω Αίγυπτον.

Ή 'Ελλάς θά άντιπρσσωπευθή ύπό τών κ.κ. Κα£- 
βαϊία, Τσούντα, Στάη, Πολίτου, Λάμπρου, Αίγινή- 
του καί Σβορώνου.

Αί άνασκαφαί τών Παγασών έπανήρχισαν. Πλήθος 
αρχαιολογικών αντικειμένων ανευρίσκονται, μεταξύ 
τών δποίων πλάκες τεθραυσμέναι, αγγεία κλπ.

Είς τό τέρμα τής όδοΰ Πατησίων, είς τήν θίσιν 
Άλυσσίδα εύρέθη αρχαίος τάφος. Ρωμαϊκής εποχής. 
’Εντός αύτοΰ εύρέθη σκελετός χαί 2 πήλινα αγγεία.

Έν τή ’Αρχαιολογική Έταιρείφ έγένετο δευτέρα 
διάλεξίς. ύπό του έφορου κ. Α. ’Αδαμάντιου, όμιλή- 
σαντος περί τών εργασιών τοΰ Μυστρί καί περί τών 
ναών καί παλατίων τών Δεσποτών.

*
Ή Βασ. ’Ακαδημία τοϋ Μονάχου έψήφισεν όπως 

έκ τοϋ κληροδοτήματος Θιρειανοΰ δοθώσι 800 μάρκα 
εις τόν κ. Kaeret διά την «'Ιστορίαν τών Μακεδονι
κών χρόνων» 800 μ. είς τον*. Πολίτην διά τάς με
λέτα; του περί τής γλώσσης καί τοΰ βίου τών Νεω- 
τέρων Ελλήνων χαί 300 μ. ti; τόν Λ. Ν. Βέην πρός 
έξακολούθησιν τών παλαιογραφικών ερευνών του έν 
Μετεώροις.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ίπαρτεατικάνΊίμερολύγιον, Σ.θεοδωροποΟ- 
λθΜ· Έν Άθήναις. Σελ. t<2. Δέκατον έτος συμ- 
πληροΰτα: άπό τής εκδόσεως τοΰ Σπαρτιατικού ήμε.· 
ρολογιού. Ή μακρο&ότη; αΰτη έπαρχιακοΰ ήμερο- 
λογίου είναι αξιοσημείωτος, ώς έπίσης ή καινοτομία 
νά δημοσιεύη δημοσιεύματα άποχλειστικώς άφορώντα 
τήν Λαχεδαίμονα. ’Αντί τή; συνήθους, άνευ άξια; 
πολλάκις, ημερολογιακή; φιλολογική; ύλης έπροτί- 
μησε τό Σπαρτιατικόν να συγχεντρώση πολύτιμον 
λαογραφικήν, ιστορικήν, στατιστικήν, αρχαιολογικήν 
ύλην άφορώσαν τήν τε άρχαίαν καί την μεσαιωνικήν 
ζωήν τής Λακεδαίμονος. Καί τδ κατώρθωσε χάρις εί; 
τήν έπίλεκτον συνεργασίαν είοικών λογίων. ώς οί χ. 
κ. Λάμπρος, Ζησίου, Δε·Βιάζης, Millet, κλπ.

*·
Ελληνική £Ιι6λιογοαφία. Κατάλογος τών έν 

Έλλάδι ή ύπό Ελλήνων άλλαχοΰ έκδοθέντων βι· 
€λίων άπό τοϋ· έτους 4901, επιμελείς; Ν. ΠολΊτου.



Έίν. Πανεπιστημίου. Σελ. 147). Πολΰτϊμίί υπό πα- 
σαν έπόψιν ϊκδοσις; περιλαμβάνουσα-κατά τάξιν. με
θοδικήν ;τάς εκιγραφζς τών Έλλ. βίβλίων παντός εί-' 
δόυς καί τών σπόυδ&ο.τερων δημοσιευμάτων εν ’ περεο- 
δίκοΐς και ήμερολόγίοις.άπσ τοΰ 1907. Θα έκδίδεται 
έτησίώς, εινε 8’.απαραίτητον όπως οί συγγραφείς 
καθιστώσιν ένήμερον τδν κ. ΙΙολίτην (όδδς Μητροπό- 
λεως 3ο) της ΐκδόσεως τών.βιβλίων'των,’ ίνα δ κατά
λογός άποβή πλήρης διότι άτυχώς ό εκδότης ήδη 
έχει πλείστας ουσιώδεις παραλείψεις.

»'
•Η καταστροφή τής ΜεΛΟήνης καί τοϋ Ρ<ι· 

γιον, ποίημα Άνδρέον Μαοτζώκη, άπαγγελθέν 
έντή λαϊκή σχολή Ζακύνθου.

•
Έξεδόθησαν εις οευτέραν εκδόσιν τάβΤραγούδτα» 

τοΰ Χάϊνε κατά τήν ώραίαν καί επιτυχή μετάφρασήν 
τοΰ χ· Άγγ. Βλάχου. Είς τά χαριτωμένα γνωστά στι
χουργήματα τοϋ αθανάτου ποιητοϋ, προσετέθησαν 
καί αλλα; αμετάφραστα έως τώρα ποιήματα, καί ή 
γλώσσα έπί μάλλον προσηρμόσθη εις τδ ιδιόρρυθμον 
ύφος τόΰ Χάϊνε·

■ *
Έξεδόθη τδ 8ον δελτίον τήςϊΧριϋτιανικής 

Αρχαιολογικής ΉταιρβΙαςβ. ’Ενδιαφέρουσας 
ιδία αί ανέκδοτοι έπιγραφαι Άγγ. Κομνηνοΰ, 
Παλαιολόγου, Κατελούζου, Μανουήλ καί Ελένης τών 
γονέων τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Αξιόλογοι 
επιστημονικοί διατριβαί περιλαμβάνονται επίσης τών 
κ. κ. Σ. ΙΙαπαγεωργίου περί Κέρκυρας, του κ. Γιαν- 
νοπούλου περί 'Αλμυρού, τού κ Αστεριού περί Άβ- 
δήρων κλπ.

*
Τδ έν Παρισίοις έκδοτικδν κατάστημα Bloud et 

Οΐβ,τδ όποιον διακρίνεται διά τήν έκλεκτικόττρα .τών. 
εκδόσεων, άπέστειλεν ήμΐν μίαν σειράν τών άρτι ύπ’ 
αΰτοΰ έκδοθέντων βιβλίων. Ή σειρά αΰτη· περιλαμ
βάνει τοΰ Ddroulede «ΓαΙλικας οελίδα;», αϊτινες άριθ- 
μοΰν ήδη πέμπτην έκδοσιν καί αί όποιοι εινε πλήρεις 
πατριωτισμού, μίαν μελέτην τοΰ I. Barazi περί 
Leibnit μετά πολυαρίθμων ανεκδότων αποσπασμάτων 
έργων του, τάς «Σταυροφορίας» ιστορικήν μελέτην 
τού A. Fortin, φιλοσοφικήν πραγματείαν ηερί t&v 
Ή9ικων Ιδεών ίου Λαμαρτΐνου ύπδ I. de Cognets, τάς 
θαυμασίας θρησκευτικός σκέψεις τού Nicole,τήν ίοτο- 
ρίαν το® καϋολικιομοϋ έν ΆγγΙίφ ύπδ θ. Planque 
και Σκέψεις (1819-1826) τοΰ F. de la Mennais.

Τά συγγράμματα ταΰτα, αναγόμενα είς ίστο^ικάς, 
θρησκευτιχας καί"ηθικοφιλοσοφικάς έρευνας, εχουσι 
πολύ ενδιαφέρον δια πάντα φιλαναγνώστην.

Προσεχώς δ αύτδς εκδοτικός οϊκος εκδίδει τούς 
«Χριστιανικούς ποιητάς του 1ST', αίώνος» ήτοι τήν 
έκλεκτοτέραν αυτών πτητικήν εργασίαν.

★
Ύπδ τδν τίτλον «θίόόαλικά Μνημεία—Λί Ζω- 

γραφίαι τών Πάγασών » έδημοσίευσεν δ "Εφορος 
τών’Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας κ. Άρβανιτόπουλος κομ
ψότατου τομίδιον μετά 45 εικόνων καί σχεδίων. Έν 
αυτφ πραγματεύεται περί τών περίφημων ζωγραφιών 
έπί μαρμάρινων επιτύμβιων στηλών, τάς όποιας ανε- 
κάλυψεν έν ταΓς άρχαίαις Παγασαΐς παρά τδν Βόλον. 
Δι’ ενδελεχούς έρεύνης τών πηγών περί τής Ζωγρα
φικής καταλήγει ό κ. Άρβανιτόπουλος είς τδ συμπέ
ρασμα ότι αί Ζωγοαφίαι τών Παγασών εινε ή άρίστη 
πηγή, άνωτέρα καί τών αγγείων καί τών τοιχογρα
φιών τής Πομπηίας, πρδς κοίσιν περί τών αρχαίων 
Ζφγράφων, τών όποιων οΰδέν έργον, ώς γνωστόν, 
ουδέ αντίγραφου διεσώθη· Πρδς τούτοις διεξέρχεται καί 
δλην τήν Ιστορίαν . τής Ελληνικής Ζωγραφικής δ κ. 
Άρβάνιτόπονλος άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
σήμερον; περί αύτής πολλάς νέας γνώμας εισάγει καί 

άποδεικνύέι. Τέλος παρέχει τήν ίότορίαν τών ίίαγας
* If ’> f * ’ 1 L ** 1 fl I -ν Γ ,

βα»ν> £ς ·«ςαγ«ται «χ τω* βρίίπιων και των ανασΜα- 
φών, καί τδν τρόπον καθ’ βν εύρεθησαν έκεΐ αί μαρ- 
μάρινιι στήλαι.,

• Συνιστώμεντήν άπόκτησιν τόΰ βιβλίου τούτου τιμώ-, 
μένου 2 δρ. έν τώ βιβλιοπωλείφ Κ. Έλευθερδυδάκη.

Gomez Carillo La Git^ce eiariteWe. ·Περιγ:αφή τής 
νεωτέρχς Ελλάδος, ή-πς δμως δέν εινε άπηλλαγμένη 
ανακριβείων, καί παραλείψεων- Ό- συγγραφεύς εχει 
παρατηρητικότητα, άλλ’είς πολλάς περιγραφας έστη- 
ρίχθη επί εισηγήσεων καί πληροφοριών, όίς δέν ήδυ- 
νήθη νά εξακρίβωση-

Ό εν Πάτραις πολυμαθής δικηγόρος κ, Γ. Παν»· 
γόπουλος έξέδωκε νομικήν .πραγματείαν, έν ή μετ’ 
ακρίβειας πραγματεύεται τδ ζήτημα άν ό γάμος εινε 
άκυρος δι’ ελλειψιν επισκοπικής άδειας- Ό συγγρα
φείς άποφαίνεται άποφατικώς.

»
• ΛενΚωμα αναμνηστικόν τής Έλΐηνικής εις Κων) 

πολιν εκδρομής, έπιμελείμ Δ.Γιαννοπούλου. Σελ.112. 
Πλήρης περιγραφή τών κατά τήν εκδρομήν γενομέ- 
νων, μετά πλείστων εικονογραφιών, τοποθεσιών τής 
Κων)πόλεως και τών προσωπογραφιών τών κυριωτέρων 
έκδρομέων. Δι’ δσους παρηκολούθησαν τήν εκδρομήν, 
τδ Λεύκωμα εινε ή ώραιοτέρα άνάμνησις.

*
Άνθεμίς, εγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον τοΰ 1909- 

έκδοθέν ύπδ τών έν Μακροχωρίω τής Κων)πόλεως κ.κ. 
Αχ. Καρούσου, Β. Άθανασιάδου και I. Βορδόκα- Σελ- 
195. Έτος Α'. Περιέχει ποικιλωτάτην ύλην καί α
ξιανάγνωστου.

ΙΙΕΡΙΟΔΙΚΑ

Meg Lilerano. Μηνιαίου φιλολογικόν περιοδικόν, 
μετ’ εικόνων, έκδιδόμενον έν σχήμ.ατι μικρού βιβλίου 
έξ 80 σελίδων είς Βενεζουέλαν. Συνεργάζονται κατά 
τδ πλεΐστον ’Ισπανοί και ’Αμερικανοί συγγραφείς.

*
Πολύμντα. Δεκαπενθήμερος καλλιτεχνική εκδο- 

σις, ύπδ Άχιλλ. Νέπ καί Ίω. Σειράγα. Έπανή^- 
χισεν ή εκδοσις τής «Πολύμνιας11 ύπδ αισίους, την 
φοράν ταύτην, οιωνούς. Περιεχόμενα τοΰ α . τεύχους: 
Σκέψεις,υπό Σπ.Παγανέλη.—Ποίημα υπό Μεφιστοφε- 
λοΰς.—Θ. Οικονόμου.— Τερψιχόρη, ύπδ ’Αχ. Κων- 
σταντινίδου.·—Ό βιολιστής, ύπδ Δ. I. Καλογεροπού- 
λου. — Τδ πρώτον σφάλμα, ύπδ Κ. Λαδοπούλου.— 
Τδ παράσημου, διήγημα τοϋ Τσέχωφ κ.λ.π. Τδ τεύ
χος εχει καί εικόνας Άτθίδων.

*
Ήχώ δημοσίας άόφαλβεας. Μηχαΐον αστυνο

μικόν περιοδικόν. Διευθυντής Γ. Λβφάκης- Συνδρομή 
5 δρ. έν ’Αθήναις.

«Κόόμοςν. Έν Σμύρνη ήρξατο έκδιδόμενον ύπδ 
τών κ. κ. Νικολαιδου καί Παντελίδου δεκαπενθήμερον 
εικονογραφημένου περιοδικόν, ό «Κόσμος». Ή έκτύ- 
πωσίς του εινε καλιτεχνικωτάτη καί πολυτελής, μέ 
ώραιοτάτας εικόνας. Εις τούς φιλοκάλους έκδότας ή 
«Πινακοθήκη» εύχεται πάσαν έύδοκίμησιν·

Συνδρομή έν τώ έξωτερικψ 25 φρ. Γραφεία : Τρί
στρατου Άγ. Φωτεινής.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:
«Αίτναιρςς».Εβδομαδιαίου οικονομικόν περιοδικόν. 

Διευθυντής Άνδρ. Μοσχονας. Έν ’Αθήναις.

φ ψ %

Έν Άβήναις, έκ τοϋ Τυπογραφείου τών Καταντημάτων Άνέάτη Κωνότανττνίδου.


