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ΤΕΥΧΟΣ ΙΣΤ'·

τη μεγάλη αιλουβη τοϋ 
προσωπογραφίζι των αείμνηστων

Διοάχτορ·. Γ. — Ολαι 
Έί·. Πανεπιστημίου μας 
καθηγητών εινε έργα τών καλλιτεχνών μας. Τάς κλειστά; 
εχβυσι φιλοτεχνήση έν παλαιοτέρα μέν εποχή ό μακαρίτη; 
Σπ. ΓΙροσαλέντηι, είτα οί κ. κ. Κοντόπουλος περ: τάς 18 
προσωπογραφίας, έν οίς τοϋ Κωνστ. Παπαρρηγοπούλαυ, Άνα- 
γνωοτάκη, Δαμαλα κλπ. καί ό Ίωάν. Δούκας. ’Επ’ εσχά
των τήν προσωπογραφίαν τοϋ Ψαρρα έξετέλεσεν ό κ. ΌΟω- 
ναϊβς, την δέ τοΰ Οικονόμου ό κ. Φωκάς.

Σχεδιαστή Φ. — Εις τά εξώφυλλα τά χρωματιστά, ή 
Scena Illustrate εχει τήν υπεροχήν αναμφισβήτητο?.

Μ. Γμ. Νεμέαν. — ΙΙαρακαίρως ήλβεν ό «Προμηβεΰς». 
Μας ήρεσαν πολύ αί ΐόίαι σας. Δεύτερο? Προμηθέα Δεσμώ
την θεωρείτε τόν Χριστόν, νέον "Ηφαιστον τόν Πιλάτον,Ό- 
κεανίδας τάς Μυροφόρους. Τί ώραιότερον αληθώς άπό τόν 
σύνδεσμον τοϋ αρχαίου 'Ελληνισμού και τοϋ Χριστιανι
σμού.
, Φίλφ Ζ.— Ή είκών τοΰ κ. Οικονόμου παριστα τήν μο

νήν τών Ταξιαρχών ναι όχι τοϋ Μεγ. Σπηλαίου. ’Οφείλεται 
zat αυτή ή παραδρομή είς απουσίαν τοϋ βιιυβυντοϋ.

Φ. Κ. Ενταύθα.—Βεβαίως' ή έκκεντρικότης εΐνε πρω
τοτυπία άλλ’ ή πρωτοτυπία δέν εινε καί έκκεντρικότης. 
Χρειάζεται πλήρης έλευβιρία. Λ χ. Ό Χριστός προσευχό
μενος άπό τοϋ ΠαρΟενώνος έν εσπέρα πανσέληνου, ή Άίηνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ε. κ- λεωπιου. Σπετσών πένθιμος καλλιτεχνική 

άνάμνησις.
Δίκ. Άπό τήν πήραν τής πείρας.
ετ. ζωγραφιδου. Καβοόάρβαρος.
δ. ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ. Άπό τήν γήν καί τόν ου

ρανόν ( Ό Ιια6άτης.~-ΊΙ σιδήνιμ.
δ. aesminh. Ή γυνή κατά τόν MObius.
αιμυλιαε ΚΟΥΡΤΕΛΗ· Χιονισμένος γάμος Ή ψυ

χή μου {ΙΙοιήπιΐί').
ΒΕΝΖΛΜΙΝ CONSTANT.
Γ. BARBIER. Τό πρότυπον (Δρϊμβ, κατά μετάφραοι? 

Γ, βοντζαΜΑον).
επ-ΔΕ βιαζη.Ή ζωγραφική έν Έλλάδι (ΣβνΖχεια). 
κ· ΓΟΥΝΑΡΗ. Ή λίμνη τής λήθης.
Β. ΜΕΝΤΕΕΛΙΔΟΥ. Ή Καρδιά.
μ. ειγουρου. Έκείνη ποΰ έφυγε. . .
αλκαιου. Στροοαί.
αδιόρθωτου. Ύπό τήν προσωπίδα (Σαπφιχον <Μ- 

πιμ«).
δαφνιδοε. Σημειώσεις ένός μηνάς.
καλλιτεχνική κίΝΗΕίΕ ('Αρχαιολογία. — Ζωγρα

φική.— Γλυπτική.—'Εκθέσεις.— Φωτογραφία).

EIKONES :

JOSEPH MANCINI.
.1. SCHERRER ΘλΤψίς.
ΒΕΝΖΛΜΙΝ CONSTANT.
λαβλρον τών έν ΠαρισίοιςΈλλήνων σπουδαστών, 
επ. θωμοπουλου. Στρίγγλες.
ΖΩΗ ΒΛΑΣΤΟΥ.
φρ. APIETEQE. Απόλλων—Χριστός. 
μαρίας: εκουφου. Κύπελλον.
φρ. apieteqe. Τά άποκαλυπτήρια τών προσωπί

δων (ΓιΛοιβγραγία).
ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ.— ΠΡΩΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.—ΤΙΤΛΟΙ ( Μιιρ 

Σκούφου.— Φ. Άρισζίως. — Λ. Γύ-Ιβορι.— θωμ. 
θωμοπού.Ιου.—Σ. Ξινοπούδου χ-Ι.τ.).

ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

φρ. ΛΡΙΕΤΕΩΣ. Τό Πάσχα έν Έλλάδι (4ισέ.ΙιΛ>ε 
φωτοτυπία).

χαιρετώοα τήν Μαριάμ έπι τοΰ προπύλου τοΰ ΙΙαρβενώνος,ή 
"Δπτερος Νίκη έπι τοΰ Γολγοία κρατοΰσα τόν άκάνβινον 
στέφανον, ή Πυθία ραντίζουσα τής ΓεΟσημανή τάς μυρσίνας 
μέ τό ναμα τής Κασταλίας, ό Ίουλιανός ικέτης πρό τών ε
ρειπίων τής Ακαδημίας τοΰ Πλάτωνος, ή ΓεΟσημανή ώς 
μαντεϊόν τοΰ Φοίβου, ένθα ή Μαγδαληνή τελεί" σπονδάς, ό 
Χριστός πάσχων, τό όνειρον τής 'Ολυμπίας, δτε έν μέσω 
τή; πανηγύρεως κατατίθενται κλάδοι κοτίνου πρό τοΰ σταυ
ρού, χριστιανική πανηγύρι; έν ΈλευσΓνι άκμαζοΰση, Προ- 
μηΟεύς, Μωϋσής, Σωκράτης, Δαυίδ περιστοι^οΰντες τον Χρι
στόν έν τή Άκροπόλει, ένω εί; τό βάθος να έπιφαίνεται ό 
Καύκασος, ό Όλυμπος, ή Σιών κτλ. Παν αχαλίνωτου έμ- 
πνευσεως εργον βεβαίως γέμει αλληγοριών καί συμβολισμοΰ, 
πλήρες δέ μυστικισμοΰ και απροσίτου ιδεολογία;, περιέχει 
εξαίσιους τύπους σκηνάς και εξάρσεις, ένω άφ’ έτέρου ή 
βαθύτατη και ισχυρά περιπάΟεια αναγνωρίζει έν αυτώ πηγήν 
αισθηματολογία; φλογέρας. 'Π δημοσιευόμενη έν τώ παρόντι 
φυλλω είκών τοΰ Φοίβου—Χριστοΰ τοϋ κ. Άριστέω; έθαυ· 
μάσβη έν τή · Εταιρεία τών Φίλων Λαοϋ», οπότε δι' α
κτινών φωτεινών άπετυποΰτο και τό άρμόνιον μελαγχολι- 
κου; αναδίδον τόνου; Οντως ονειρώδη; τελετή συνετιλεΐτο 
τότε, μία καλλιτεχνική φαντασμαγορία άπό έκείνας, άς, 
καίτοι δέν επιζητεί" τό νεώτιρον πνεύμα, ουχ ήττον άποβαυ- 
μάζει ώ; προϊόντα τή; αθανάτου σχολής τοΰ ιδανικού, τοΰ 
έλληνικοΰ φωτός.

Παρατηρητή. 'Ενταύθα. — Αί εικόνες τών Άτθίδων 
έδημοσιεύβησαν τό πρώτον έν τή "Πινακοθήκη· πρό μηνών. 
'Επίσης και ή ·Χειροτονία» πρό ένός κα1. ήμίσεως έτους. 
Υπάρχουν τόσα καί τόσα έργα, τόσαι ΆτΟϊδις ! Και ημείς 
δέν ηςεύρομεν διατί ή μανία αΰτη τής άναδημοσιεύσεως.

ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΕΝΘΙΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ

I

υ; συλλόγους,

ΑΔΟΤΕ, πρό πεντηκονταε
τίας, δτε είχομεν δλιγώ- 
τερα σχολεία καί δλιγωτέ- 
ρας παιδαγωγικά; μ.εθόοους, 
ολιγωτέρας [ΐιβλιοθήκας, ό- 
λιγωτερα τυπογραφεία και 
ολιγώτερα βιβλιοπωλεία, ο- 
λιγωτέρας έφημερίδα:, όλι- 
γώτερα περιοδικά, όλιγω- 

ολ ιγώ τε ρα εκπαιδευτηρίων 
προγράμματα καί ολιγωτέρου: όασκά.Ιους, αν
θρωπίνους μηχανάς άκαταπα.στω; έργαζομένας, 
χάριν πάντοτε τού Ελληνισμού, καί σωρηδόν 
έξαγούσας συντακτικά, γραμματικά; καί παν
τοειδείς διδακτικά: φυ.Ι.Ιάδας. ένί λόγω δτε ή 
ταπεινή τών πατέρων ήμών παιδεία δέν είχεν 
ειςέτι περιβληθή λαμπρά? θεατρικήν στολήν, ή 
ήμετέρα κοινωνία έζη μάλλον ή σήμερον πνευ
ματικό»;. Καί αυτοί έτι οί άνδρε: τού άγώνος, 
στρατιωτικοί ή πολιτικοί, οί ούχί έν πανεπιστή
μιο'.;, άλλ ' έν στρατοπέδοιο, σκληραγωγία·.; καί 
κακουχίας: έκπαιοευθέντες, άποχωροΰντες τοΰ 
πεδίου τής μάχης ή τής πολιτικής σκηνής, έθεώ- 
ρουν τό έργον αυτών ήμιτελές, εί μή προςήνεγ- 
κον πνευματικήν τινα συμβολήν τή άναγεννω- 
μένη Έλλάδι. Ούτως ό X. ΙΙερραιβός, καί μετ’ 
αύτόν ό X. Βυζάντιος, ό Φραντζής, ό Φωτά- 
κος, ό Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο Σπηλιάδης, ό 
Νικόδημος, ό τοΰ Λήμου ποιητής Σ. Τρικούπης, 
ό I. Φιλήμων—, έκ τώ? μεγάλων αθλητών τής 
διαπρεπούση: τότε δημοσιογραφικής παλαίστρας 
— ,καί άλλοι,ώ; ό Κριτοβουλίδης, ό Σωνιέρος,ό 
Σουρμελής, ό Φωτεινός έν Λειψίφ, πάντε; έξι— 
στόρουν διά διαφόρων συγγραφώ■· 'Ιστοριών, Α
πομνημονευμάτων. Λοκιμίων τα /.ατά. την με
γάλη? ήμών πολιτικήν εποποιίαν, έκαστος έν ω 
ήδύνατο μέτρω. ΓΙλεΐστα δέ δημοσιεύματα, εις 
την ιστορίαν τής εθνικής ήμών παλιγγενεσία; 
αναγόμενα, ώς τά 'TJpalxa, τά Σπετσιωτικά, 

ή Συνοπτική ιστορία των νήσων Σπετσών, "Ύ
δρας και Ψαρών, και άλλα τοιαΰτα, άπό τοϋ 
1841 — 1861 δημοσιευόμενα, είσίν ενδεικτικά 
τοΰ έπικρατοΰντος τότε εθνικού φρονήματος,καί, 
έν παραβολή πρός τά σήμερον, άριδήλω; μαρτυ- 
ροΰσιν όπόσον τοΰτο κατέπεσεν.

Άλλοτε, κατά τούς χρόνους εκείνους, δτε 
δέν είχομεν μαρμάρινα πολυτεχνεία καί Καλών 
Τεχνών συλλόγου;, καί εταιρείας, καί μουσεία, 
καί διδασκαλίσσαο, καί παιδαγωγούς έκ τών δώ
δεκα φυλών τοΰ Ισραήλ, ανεύρισκε τις ένίοτε 
παρά ταϊς έκπαιδευομέναι; κόραις καλλιτεχνικόν 
τι αίσθημα, ούχί έφήμερον, έκ τοΰ συρμού γεν- 
νηθέν καί συν αύτφ σβεννύμενον, ούχί ήθικον 
μέρος τή: προικό: πρός σαγήνευσιν συζύγου,άλλ’ 
αληθές, ές εκείνων άτινα δεσπόζουσι παντός τοΰ 
βίου. Μεταςύ τών αρίστων μαθητριών τού τότε 
ένταΰθα έκ Βονωνία: ζωγράφου Ραφαήλ. Τσέκ- 
κολη, καλλιτέχνου εγκρίτου άλλ’ ιδιοτρόπου 
πω; τήν ενδυμασίαν,—καθό φέροντος τήν περι- 
βολήν τοΰ άθανάτου αύτοΰ ομωνύμου καί πάν
των τών ζωγράφων τής ’Αναγεννήσεως—, ήτο 
ή τρίτη καί τελευταία κόρη τοΰ άτρομήτου 
εκείνου έκ Σπετσών εύπατρίδου, οςτι; μετά τήν 
Έπανάστασιν δ'.ήλθε τόν 'Ατλαντικόν έπί άκα- 
τίου. Ή νεανις, άκατάσχετον έχουσα πρός τήν 
ζωγραφικήν έρωτα, έζήτησε ν ’ απέλθη είς 'Ιτα
λίαν, ό δέ πατήρ, καί περ ών άνήρ αρχαϊκός, 
προθύμως έστερςε νά πληρώση τον οιακαή τή; 
θυγατρός αύτού πόθον. Άφικνεϊτο δέ ή νεανις 
είς Σιβιταβέκκιαν, καθ ’ ήν ήμέραν άπεβιβάζετο 
έκεϊ ό στρατός τής δημοκρατική; Γαλλία;, δπω; 
πολεμήση τήν έν 'Ρώμη άνακηρυχθεϊσαν τότε 
( 1849) δημοκρατίαν καί προ;θέση ούτω μίαν έτι 
τερατώδη άντίφασίν ει: τάς ουκ ολίγα; τή; πο
λιτικής άσχημοσύνας. Ή γενναία δμως τοΰ ναυ
τικού εκείνου κόρη ούδόλως έπτοήθη εύρεθεϊσα 
αίφνης έν μέσω πόλεω; άναστά.του,άλλ.ώ; ή 
Διοτίμη τοΰ ΙΙλάτωνος, άνδρικήν περιβληθεϊσα 
ένδυμασίαν, μετέβη εις Ρώμην καί είτα έκεϊθεν 
είς Φλωρεντίαν μετά μεγάλη; επιτυχίας εί; τό 
εργον αύτής άποδυομένη. Δυςτυχώ; ό γάμος, ον 
μετά τοΰ διδασκάλου αύτής συνεϊψεν, απέβη ά
τυχή:, έςαεί καταστρέύα: ύπαρξιν άληθώ; καλ
λιτεχνικήν. Ού μόνον ύπέστη αύτη πικρία; ώς
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

σύζυγος, άλλα καί πληγήν ανίατον είς δ,τι ή 
μήτηρ έχει προςφιλέστατον, τά τέκνα, άπολέ- 
σασα θυγατέρα καί υιόν, τήν καλήν τής μητρός 
τέχνην άσπασθέντα.

Έπι τής παραλίου άκρα: τών ηρωικών Σπε
τσών ώςεί έπι βράχου ύψοΰται μονήρης οίκίσκος, 
ένθεν μέν τήν άξενον θάλασσαν βλέπων, ένθεν 
οέ δ,τι μάλλον υπάρχει πένθιμου καί θλιβερόν, 
τό κοιμητηρίου. Έν τώ έρημητηρίω έκείνω ειχεν 
αποχωρήσει άπό πολλοϋ. ώ; έν μονή, γυνή νέα 
έτι τήν ηλικίαν, ζώσα πλέον έν έαυτή. Έν τή 
αναγνώσει καί ιδία τής Θείας Λωμωάίας, έζήτει 
τήν λήθην τοϋ πόνου,δν απαύστως Ο'.έτρεφε,περι
ποιούμενη καθ’ έκάστην τά άνθη, άπερ πέριξ 
ούο τάφων προςφιλών μετά στοργής έφύτευσεν. 
ΤΗτο ή καλλιτέχνις, ή άγωνιωδώ: έοωτώσα ή 
μάλλον άπελπιστικώς έπαναλαμβάνουσα μετά 
τοΰ ποιητοϋ τών Μνημάτων Φωσκόλου : 
Σ'τήν σκιάν τών κυπαρίσσων καί μέσα 'ςτά μνημεία, 
Ποϋ δέν διαμένουν άμοιρα παρηγοριάς δακρύων, 
Τάχα ειν* λιγώτερος βαρύς ό ύπνος τοΰ θανάτου ;

Καί δικαίως έμερίμνα- οί δύο εκείνοι τάφοι 
ένέκλειον οι' αυτήν παν δ,τι ήγάπησεν έν τώ 
κόσμω, τήν τέχνην καί τά τέκνα, άτινα ήλπιζε 
ν ’ άναδείξη καλλιτέχνας ώς αυτήν έκεϊ ένετα- 
φιάσθησαν οί όνειροι, αί ελπίδες, πάσα αυτής ή 
ύπαρξις’ έκεϊ τέλος, τή 20 Μαρτίου 1900, καί 
ή μήτηρ τών τέκνων Ίωάννου καί Σοφίας.

Ήτο δέ αυτή ή Ελένη Άλταμούρα, τό γέ
νος Μπούκουρη.

Ε Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ

* ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ★

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΣ

Ο Θεός εινε ό ευφυέστερος συγγραφεύς. Άφοΰ 
έγραψε Tor πεζόν Λόγον — tor Άδάμ, — συνέ
θεσε καί την ποιήσω—τήν Εναν. *11 μα.Ι.Ιον, 
άφοϋ έγραψε την επικήν ποίησιν, ήσχο.Ιήθη καί 
εις τήν τραγωδίαν, ήν έζέδωκεν εις σχήμα γυ
ναικείας καρσΐας.

Β.Ιέπων ενίοτε κα.Ι.Ιιτέχνιδας αϊτινες μαζή 
με τό τά.Ιαντον τής τέχνης έχουν καί περισσά 
τα δώρα τοϋ κά.1.1ους, εσκέφθην τί τέ.Ιεια θά 
έζωγράφιζαν αν ήτο δυνατόν νά έχουν ώς μ ο
δέ .1 ο τόν. . .εαυτόν των.

★
Λεν ήζεύρω διατί οσάκις β.Ιέπω καμμίαν 

πενθεράν, μου έρχεται πάντοτε εις τόν νοϋν 
μία. . . αίτησις διαζυγίου.

★
Καί ό “Ερως έχει τήν γραμματικήν του. 'Ο

ξύνει τό πνεύμα, περισπά τήν καρδίακ, 
συναιρεί τάς θε.Ιήσεις, ε κ θ .1 ί 6 ε ι τάς ανα
μνήσεις, συμπΛέκει τους βραχίονας καί ε
νίοτε προσυπογράφει τό γαμή.ΐιον συμ- 
βόΛαιον.

ΔΙΚ

* ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΝ TQN ΛΕΞΕΩΝ ★

ΚΑΒΟΒΑΡΒΑΡΟΣ

Α'.

ΡΕΜΟΣ Ζ.αί 
απλούς δια
γράφεται έν 
τή κυανή οι- 
αυγεία μετα
ξύ ουρανού καί 
Σαλαμινία: 

θαλάσσης ό 
κάβος έκεϊνος, 
ον ο λαός κα- 
λεϊ ακόμη καί 
σήμερον Κα
βοβάρβαρον.

ΊΙ εύηχος
στόμα αί γενεαί 

πιγενομένας άπό τής Ναυ- 
■ι;,ή ά

ν τοϋ
:ον 

παφλασμόν τού Σαλαμινίου κύματος 
τοϋ Καβοβαρβάρου καί τοϋ 

αύτοϋ στενάζοντος άέρος τής Σαλαμΐνος. 
άλλοτε είχε πνεύση καί ώθήση τάς 

πί τοϋ Κάβου, — δλη ή συμφωνία αύτη.

λέςίς, ήν άπό στόματος είς 
παρέίωκαν είς τάς έ 

ή θορυβώδης καί γοργή άντήχησ 
ποια δονεΐται άπό τήν λαϊκήν ονομασίαν 
Κάβου διά μέσου τών αιώνων μαζί μέ τόν 
γόν 
θραυομένου έπ 
ράνω c’-··" 
" ν. -οστι: r 
ρης 
μοϋ φαίνεται ώς μία παρατεταμένη διά μέσου 
τών χρόνων καί τών γενεών άντήχησις τής συν
τριβής έπι τοΰ Κάβου τών βαρβάρων, τής βαρ- 
βαρεκής ισχύος, συντριβής δαιμονιώδους, ήν τό 
κύμα καί ό άήρ αντηχεί έπιμόνως καί ήν ή ήχώ 
τής λαϊκής ονομασίας, άπό γενεάς είς γενεάν, 
άντιβοά άφελώς είς τήν λέξιν : Καβοβάρβαρος.

Καί ενφ ή αιωνίως άλλοιουμένη υγρά θάλασσα 
τής Σαλαμΐνος,ή έγκλείουσα έντός της τήν ήχώ 
τών (Συρράξεων, τών καταβυθίσεων,τών βοών τού 
θριάμβου καί τών βαρβάρων κραυγών τής πανω
λεθρίας, άπλοϋται απαθής, ζωηρώς πηδώσα καί 
σπεύδουσα νά γελάση θορυβωδώς μέ τόν φλοί
σβον της εις τον Καβοβάρβαρον, ούτος τουναντίον 
άκίνητος, ήρεμος καί σταθερός ζή είς τά όνειρα 
τών ωραίων ένδοξων αναμνήσεων, τών διαυγών, 
ώς ή κυανόλευκος ατμόσφαιρα, έντός τής όποιας 
άπλοϋται, ώς άψυχον σώμα ήρωος βωβού έντός 
τής κυανολεύκου σημαίας κοιμωμένου. Άπλοϋ
ται έντός τής θαλάσσης ό βραχίων ούτος τής 
Σαλαμΐνος,εις τον γρόνθον τοϋ όποιου συνετρίβη 
βάρβαρον ναυτικόν, άπλοϋται ήρεμος, άπέναντι 
τής είς τό Αττικόν βάθος χανομένης Έλευσΐνος 
καί έγκλείει ό αθάνατος ούτος Σαλαμίνιος βρα- 

γορ- 
τοϋ 

ύπε-

άς τριή-

χΐων είς τήν αγκάλην του τά σιδηρόφρακτα θω- 
ρηκτά φρούρια τής Νεωτέρας 'Ελλάδος, τάσιω- 
πηλά καί ακίνητα πλέοντα είς τήν θάλασσαν τής 
Σαλαμΐνος,τά έν τή μυστική των σιωπή,μεταξύ 
Έλευσϊνος'καί Καβοβαρβάρου. συνομιλοϋντα μέ 
τήν μυστικήν Έλευσίνιον αύραν, ήτις μαζί μέ 
τήν πνοήν, ήτις ώθησε τούς ΙΙέρσας και τούς 
συνέτριψεν έπι τοϋ Κάβου, έναγκαλίζεται καί 
κυματίζουν τήν φαίδραν κυανόλευκο·-, ήτις από 
τών θωρηκτών χαιρετίζει τό πέριξ ένδοξον περι
βάλλον τοϋ Καβοβαρβάρου.

Β’.

Καβοβάρβαρος !
Τί λ έξις θορυβωδώς γοργή καί εύηχος ! Πό

σον μέ τόν ηχηρόν τόνον τής ονομασίας του εκ
φράζεται όχι μόνον ή συντριβή τών βαρβάρων 
έπ’ αύτοϋ, κατά τήν έν Σαλαμΐ.ι ναυμαχίαν, 
άλλα συγχρόνως πόσον παρατείνεται ή αντήχη
σες τών συντριβών διά μέσου τών αιώνων καί τών 
γενεών άπό στόματος εις στόμα παραοιοουσών 
είς τούς έπιγενομένους τήν ζωηρώς καί θορυβω
δώς σημαίνουσαν τό πράγμα ονομασίαν του Κα
βοβαρβάρου !

Ό Σαλαμίνιος ούτος βραχίων, τοϋ όποιου ή 
άκοα πυγμή καλείται Καβοβάρβαρος συνέτριψε 
μέν άλλοτε άπειλητικώς έπ' αύτοϋ τοϋ ΙΙέρσας, 
σήμερον όμως έκτεί-εται συμπαθής καί γαλανό
λευκος, εκτείνει τήν άκραν χεΐρα διά νά σφίγξη 
τήν χεΐρα τής Νεωτέρας Ελλάδος καί ν απο- 
τελέση δεσμόν αδαμάντινο·-, δεσμόν ιστορίας καί 
γλώσσης άλυτον, μεταξύ τής αρχαίας,τής Ενε- 
τικής καί τής νεωτέρας ελληνικής ιστορίας.

ΙΙόσαι λέξεις έκφράζουν μέ τόν τόνον καί τόν 
ήχον αυτών όχι μόνον τήν ψυχολογίαν τοϋ αν
θρώπου, οστις πρώτος τήν έπρόφερε,τήν δύναμιν 
τών αισθημάτων του, τάς διαθέσει: του, άλλά 
καί ολόκληρον ιστορικήν έξέλιξίν, ολόκληρον κοι
νωνιολογικήν παράδοσιν διά μέσου τών γενεών. 
Ό οφ.ίοιοθίζων παφ.ΐασμός» τοϋ Σαλαμινίου 
κύματος τό όποιο-, «φι.1εϊ» τον περί ού ό λόγος 
Κάβον, μέ μόνην τήν μουσικήν τών λέξεων ση
μαίνει το πράγμα, καθώς καί ή «βοή» τοϋ «ον- 
ρίζοντος» ύπεράνω τοϋ Κάβου Σαλαμινίου άνε
μου μέ τον ήχον τών λ έξεών της δηλοϊ ότι κάτι 
θυελλώδες καί θορυβώδες ήθέλησε νά έκφ.άση ό 
πρώτος Έλλην, δτε ρεμβάζω- πρό τοϋ κύματος, 
ήκουσε τόν συριγμόν τοϋ πνέοντος άνέμου καί 
διά τών ψυχολογικών ν Νόμων τής Μιμήσεως» 
έξέφρασε πράγμα διά τής «βοής τοϋ σφυρίζσντος» 
ανέμου, τοϋ (όθοϋντος πρό τών ποδών του τό 
«παφλάζον» κύμα.

Όλαι αί λέξεις τυγχάνουσαι άμεσοι έκφράσεις 
καί συνέχειαι τών ψυχολογικών φαινομένων έκ- 
φράζ ουσι διά τοϋ ήχου αυτών, τοϋ τόνου, τών 
ολίγων ή πολλών συλλαβών, τής γλυκύτητος, 

σφοδρότητος, άπαλότητος ή τραχύτητος αύτών 
τάς άντιστοίχους ψυχικάς καταστάσεις, άς έκ- 
φοάζει. Έάν δέ ή πρώτη έκφρασις τοϋ άρχεγό- 
νου ανθρώπου ήτο ή χειρονομία καί ή μονοσύλ
λαβος κραυγή, βεβαίως καί ή σφοδρότης ή ή γλυ- 
κύτης τών χειρονομικών έκφράσεων καί τών 
ένάρθοων φωνών ήτο άμεσος συνέχεια τών ψυχο
λογικών καταστάσεων, τάς οποίας έξεδήλουν. 
Διά τούτο έκ τοϋ τόνου καί τοϋ ήχου μιάς 
γλώσσης συμπεραίνετε τήν ατομικήν καί τήν 
εθνικήν ψυχήν τοϋ όμιλοϋντος. Διά τούτο ή Ελ
ληνική γλώσσα θά ώμιλεΐτο ύπό τών Θεών,κατά 
τόν Κικέρωνα, διότι έξεφράζει ψυχικήν αρμονίαν 
μοναδικήν.

’Εκτός όμως τοϋ χρώματος, τοϋ ήχου καί τοϋ 
τόνου τών λέξεων, δι ’ ών καί μόνον αύται πολ- 
λάκις έκφράζουν τό πράγμα, ύπάρχουν καί λέ
ξεις έγκλείουσαι ολόκληρον ιστορικήν έξέλιςιν. 
Ό "Ελλην π. χ., ό εύγενής καί πολιτισμένο:, 
βλέπων τάς άγριότητας τών απολίτιστων Α
σιανών, ό.κούων τήν τραχεϊαν γλώσσαν των, εν- 
στίκτως προσέφυγεν εις τούς θορυβωοεστέρους 
ήχου: διά νά. τούς όνομάση. Τό «Βαρ» τοϋ 
έφάνη ώραΐον, τό έπανέλαβε καί αμέσως τούς 
ώνόμασε: «Βαρβάρους». Μετά, ιήν νίκην τής 
Σαλαμΐνος ή Άκρα έφ’ής συνετρίβη τό βαρβα- 
ρικόν ναυτικόν, έδεικνύετο άπό γενεάς είς γε
νεάν ώς «Άκρα βαρβάρων» . Μετά, τήν δουλείαν 
καί τήν κατάκτησιν τών Ενετών, το κοινωνιο
λογικόν περιβάλλον ήλλαξε καί ή αλλαγή αύτη 
έπέδρασεν έπι τής γλώσσης καί τών λέςεων, 
καί έκτοτε ό ήρεμος βραχίων τής Σαλαμΐνος έκα- 
λεΐτο καί παρεδίδετο άπό στόματος είς στόμα, 
ώς « Καβοβάρβαρος» . Άπέμεινε δέ ή λέξις,διότι 
εινε μεγαλοπρεπής, διότι δι’ αύτοϋ μόνου τοϋ 
ήχου αύτής υπενθυμίζει τήν συντριβήν τών βαρ- 
βάοων, άναλυομένη δέ παρουσιάζει ολόκληρον 
ιστορικήν έξέλ.ξιν.

Διά τούτο ό Καβοβάρβαρος εινε λέξις ^υ- 
χο.Ιογική συγχρόνως καί ιστορική, εινε έν ψυ- 

τόσον πολύτιμον, όσον καί 
τριήρους ή κιονόκρανο·- αρ- 

καθ ’ έκά- 
σκέψεις τόσον προσφιλείς και 

'· συγχώρηση ό αναγνώ- 
τής «Πινακοθήκης» έάν τού έξέφρασα με- 

έξ αυτών.
τοϋ ΙΙαρθενώνος έλεγεν «ότι

χολογικόν έρείπιον 
τμήμα τι αρχαίας 
χαίου ναού. Πρό αύτοϋ οιερχομενος 
στην βυθίζομαι είς 
έπιμόνους, ώστε θά μέ 
στη: . , _
ρικάς έξ αύτών. Έάν ό Lamartine πρό των 
έρειπίων τού Παρθενώνος έλεγεν «δτι ούτος εινε 
τό ώραιότεοον ποίημα, γραμμένον μέ μάρμαρα», 
διά τάς λέξεις τής 'Ελληνική: γλώσσης δύναταί 
τις νά εΐπη ότι εινε τά ωραιότερα μάρμαρα τοΰ 
ώραιοτέρου πνευματικού καί ψυχικού Ναού,οστις 
έοημιουργήθη ποτέ.

X. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ

ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

Ο ΔΙΑΒΑΤΗΣ

λεωφόρος τον Ι
δανικόν εινε έ
ρημος.

Μόνον είς μίαν 
άκραν αυτής υψοϋ- 
ται πενιχρός οικι
ακός' πλησίον αυ
τόν, συκή ψωραλέα.

Κάτω, μακράν, 
είς τήν πάλιν τής

ΙΊραγ ματ ικότητος, θόρυβος, κίνησις, 
πυρετός."Ενας διαβάτης, ό Περιπλανώ μ ε
ν ο ς,διασκελίζων τους λόφους και τάς ερήμους, 
έφθασεν είς τόν άπομεμακρυσμένον εκείνον οικι
ακόν.

Τόν Εξέλαβεν ώς μοναστήρι.
Είδεν είς τήν Εξώθυραν. τήν ήμικατεστραμμέ- 

νην, εν ξανθόμαλλον κοριτσάκι άρρωστη μένον.
— Πώς, σέ λέγουν, παιδάκι μου;
— Ά λ ή θεία ν.
— Καί διατί κάθεσαι εδώ, τόσον μακράν άπό 

τήν Πόλιν;
— Αιότι μας Εξώρισαν, κ ' Εμέ καί τήν μη

τέρα μου.
— Ποιος ;
— Ό Βασιλεύς τής πάλευες αυτής, τό Ψευ

δός. Τά παιδιά τον:τό Συμφέρον, ή Συ
κοφαντία. ή ’Αδικία, ή ’Απάτη, ή 
Κολακεία, όλοι, συνώμοσαν Εναντίον μας.

— Καί ή μητέρα σου ;
— Εινε χήρα τοϋ Καλό ΰ.
— Καί Ονομάζεται ;
— Σννείδησις.
Ό Περιπλανώμενος οπισθοχώρησε διά νά μή 

ίδΐ] καν τήν Πόλιν. Έθώπευσε τό έρημο παιδί 
καί έφυγε.

Πριν άπομακρυνθή, ή παιδίσκη δειλά-δειλά 
τόν έρωτά:

— Καί τον λόγον σου ποιος είσαι;
— Τό Καθήκον.

"Εκτατέ ιγγανίσθη καί οί-δείς τόν είδε πλέον.

Η ΣΕΛΗΝΗ

Α. Μ. τών Ουρανίων 
άνακτόρων έδιδε χο
ρόν μίαν νύκτα,'Εκά- 
λεσε τήν Σελήνην ό
πως διακόφη τάς πρός 
τήν Γήν θωπείας της 
και παραστή και αυτή 
είς τήν χοροεσπερίδα.

’Αμβροσία έρρευσεν άφθονος καί οί Εγκέφα
λοι Εζαλίσθησαν.

Μόνη ή Σελήνη δέν έπινε. ’Ενθυμείτο τήν 
Γήν καί δέν έβλεπε τήν ώραν πότε νά τελειώση 
ή εσπερίς.

Άλλ’ ή διασκέδασις ήρεσεν είς τήν Α. Μ. τόν 
"Υψιστον καί άπεφάσισε νά έπαναλάβη τήν ε
σπερίδα.

Άλλ’ ή Σελήνη έάν μετέβαινε. θά Επνίγετο 
άπό τά παράπονα τός Γης' διότι όταν αυτή ά- 
πονσίαζε, σκότος βαθύ τήν περιεκάλυπτε' τό 
"Εγκλημα επολλαπλασιάζετο καί ή άνθρωπίνη 
Ψυχή εμελαγχόλει.

Άλλ’ό Θεός δέν ήτο δυνατόν νά ήττηθή υπό 
τής παρακοής τής Σελήνης. Προσεκάλεσε λοιπόν 
τόν Ένδυμίωνα.

'Π Σελήνη μόλις τό έμαθε, καίτοι απρόσ
κλητος. έσπευσε νά παραστή. Τήν Γήν, τήν Ελη- 
σμόνησεν !

‘Εκτατέ, Επειδή Επαναλαμβάνονται συχνότατα 
αί εσπερίδες τοϋ Ουρανού, τήν χάνει ή Γη. 
Εμφανίζεται δέ Επί τοϋ στερεώματος μόνον κατά 
μήνα — ή ερωτομανής ! — καί τότε, μόνον και 
μόνον διά νά ξεκουράζεται άπό τάς ερωτικός 
φλυαρίας της. . .

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΥΝΗ ΚΑΤΑ

TON MOBIUS

άπαισιοδοξότατος τών νεω- 
τέρων σοφών, ό Γερμανό; 
Schopenhauer, ό άποκα- 
λέσα; τήν γυναίκα : ετυρο 
τέχνημα τής φύσεως λ.—ηζ- 
•ιήήη είς αυτήν καί αυτήν 
τήν άνθ ρωπίνην ιδιότητα 
είπών : Τό χαρακτηριστι
κόν τής γυναικός όεν εινε 
τό ύραν ά.Ι.Ιά τό πάσχει ν 

κυρίως, δ' άνθρωπος εινε ό ϊινήρ.
'Επίσης περιφρονητικώτατα άπεφάνθη περί 

τής γυναικός ό γνωστότατο; Ρώσσος συγγραφεύς 
Λέων Τό.Ιστοη : «Τίποτε νά μή σάς έκπλήττη 
τό έκ γυναικός,—θά τήν ιδητε νά έ'ρπη προ ένος 
χαμερπούς καί γελοίου καί νά άποφεύγη ένα, 
δστις Οά τήν καΟίστα ύπερήφανον. Εινε μωρία 
νά Οεωρήται ή γυνή δν αξιον έκτιμήσεως, δυνά- 
μενον νά έχη συνείδησήν τών πράξεων του.»

’Εκτός όμως τών κατά τών γυναικών απο
φθεγματικών γνωμών, πλεϊστοι αφιέρωσαν ολό
κληρα έπιστημονικά συγγράμματα, έν οίς προ- 
σπαΟοϋσι νά άποδείξωσιν, δτι φυσιολογικό»; ή 
γυνή εινε δν υποδεέστερον τού άνδρός. Τοιούτον 
επιστημονικόν σύγγραμμα, τό όποιον, ώ: φαίνε
ται έκ τών περί αύτοΰ πολυαρίθμων κρίσεων, 
προύξένησε μεγίστην έντύπωσιν εινε καί το Εσχά
τως έν Γερμανία έκδοθέν : Περί τής φυσιοίογι 
κής ασθενούς διανοίας τής γυναικός ^Ueber den 
physiologischen Schwachsinn der Frauen) 
τοϋ έν Λειψία ιατρού J.Ρ.MObius,τυχόν έν βρα
χεί χοονικφ διαστήματι πολλαπλής έκδόσεως.

'Ο συγγραφεύς άποφαίνεται έν αύτώ, ότι φύ
σει αί γυναίκες εινε ασθενούς διανοίας. Ό Fer
raro καί ό Lombroso κατέδειξαν τήν πνευμα
τικήν εντέλειαν τής γυναικός.Σωματικώς ή γυνή 
είνέ τι διάμεσον μεταξύ παιδιού καί άνδρός. Έν 
τούτοι;, καίτοι ή κεφαλή τοϋ παιδός εινε σχε- 
τικώ; μεγαλειτέρα τής τοϋ άνδρός, ή κεφαλή 
τής γυναικός δέν εινε μόνον σχετικώο,άλλ ’ απο
λύτως μικρότερα. Ό εγκέφαλος μικρά; κεφα
λής εινε φυσικώς μικρός. ’Επίσης ό Rundiger 

άπέδειςεν, ότι σπουδαιότατα πρός πνευματικήν 
δράσιν μέρη τοΰ έγκεφάλου τή; γυναικός εινε 
ασθενέστερα τών τού έγκεφάλου τοΰ άνδρός καί 
ότι ή διαφορά αϋτη ΰφίσταται ήδη κατά τήν 
γέννησιν. "Οτι ή πνευματική δύναμι; τής άντι- 
στάσεω; τής γυναικός πρός έξωτερικά ερεθίσματα 
εινε άσθενεστέρα τής τοΰ άνδρός. Ό άνήρ υπερ
βάλλει τήν γυναίκα καί ώ; πρό; αυτήν τήν δε
ξιότητα.προερχομένην έκ τοΰ έγκεφαλικοΰ φλοιού. 
Τό ένστικτον καθιστά τήν γυναίκα όμοίαν πρός 
τά ζώα, σταθερόν, εύθυμου καί ελκυστικήν. Τό 
ένστικτον όμως τοΰτο παραβλάπτεται υπό άω
ρου κρίσεω: ή μάλλον υπό παντελούς έλλείψεω; 
τοιαύτης. Πάσα πρόοδο; απορρέει έκ τοΰ άνδρός. 
Ή γυνή κρέμαται έξ αυτού ώ: μολυβδίς.’Εμπο
δίζει τόν εύγενή, άτε άδυνατοϋσα νά διακρίνη 
τό αγαθόν τοϋ κακού. Εί; ένίσχυσιν τής φυσι
κή; πνευματικής μονομερότητο: τής γυναικός 
συντείνει καί ό λόγω κοινωνική; θέσεω; στενός 
όρίζων τής άντιλήψεω; αυτής. Ή γυνή εινε καί 
ηθικώς μονομερής καί έλλιπήο. Δικαιοσύνη εινε 
κενή δΓ αυτήν έννοια. ’Ανίκανος πρός αύτοκρά- 
τειαν,παρασύρεται ύπό σφοδρότητος παθών. Έάν 
σωματικώς καί πνευματικό»; δέν ήτο ή γυνή α- 
θενής, θά ήτο λίαν επικίνδυνος. Υβρίζει, Ά- 
διουργει, εινε σκληρά, φίλερις, φλύαρος. Τό 
φλυαρεΐν εινε ή ύψίστη ηδονή καί ή κυρία αυτής 
ΐδιότης. Ουδέποτε κατόρθωσε τι, ουδέ έφεϋρέ τι 
ουδέ νεωτερισμούς καν ενδυμασιών. Δέν διεκρίθη 
ούτε έν ταΐς έπιστήμαις, ούτε έν ταϊς τέχναις. 
Δέν δύναται νά εινε θετικόφρων κτλ.

Τοιαύτη κατά τόν ιατρόν M6bius ούσα ή 
γυνή, τοιαύτη δέον καί νά μείνη, διότι τοιαύτην 
έπλασεν αυτόν ή φύσις. Ή γυνή μόνον προο
ρισμόν έχει νά γεννά τέκνα, νά περιθάλπη αυτά 
καί νά άγρυπνή έπ αυτών. Η φύσις ώρισε βρα- 
χυτάτην τήν σωματικήν καί πνευματικήν τή; 
γυναικός ακμήν έπί μόνω τω σκοπφ, όπως κατ 
αυτήν περιπλέξη εί; τά δίκτυά της τόν άνδρα. 
Ευθύς μετά τοΰτο αρχεται ή σωματική καί πνευ
ματική αυτής παρακμή. Γίνεται άσχημος, άμ- 
βλύνους. 'Ηλικιωμένα', γυναίκες άνέκαθεν—ούχί 
δέ καί δλω; άναιτίω;—εινε τό άντικείμενον τού 
χλευασμού,αυτού τοΰ μίσους. Αί γραΐαι δεν εινε 
βεβαίως χείρονες τών νέων, άλλ έλλείπουσιν 
άπ' έκείνων πλέον τή; νεότητος τά άποτηλά 
θέλγητρα,τά συγκαλύπτοντα τήν μοχθηρίαν,τήν 
άμβλύνοιαν, τήν κωμικότητα.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ταϋτα έν περιλήψει περιέχει τό βιβλίο·/ τού 
ιατρού MObius, δστις ούτω περί γυναικών γρί
φων, φαίνεται ήττον τοΰ Diderot επιρρεπής είς 
ποιητικός εκφράσεις· διότι ούτε τήν γραφίδα 
έβύθισε βεβαίως εις τά χρώματα τοΰ ουρανίου 
τόξου, άλλ ' ούτε είτα άπεξήρανε τά γραφέντα 
οιά κόνεως τών πτερύγων χρυσαλίδος. Τά ύπό 
τοΰ ίατροΰ MObius γραφέντα, άποτελούσιν αλη
θώς δεινόν κατά τοΰ ετέρου φύλου Φιλιππικόν. 
Ειδικά ιατρικά περιοδικά εν Γερμανία καί αλλα
χού έκδιδόμενα εδημοσίιυσαν έν τούτοι; κρίσεις 
ευνοϊκά; επ' αυτού, έπιδοκιμάσαντα κυρίως τήν 
ιδέαν τοϋ συγγραφέω : δη είς τάς γυναίκας ή 
υγεία εινε ποΛυτιμωτέρα τής π/Όιμαθείας, τής 
μορφώσεως. Αλλά τί; άρνεϊται τούτο ; Τί; άρ- 
νεΐται. ότι τό πολυτιμώτατον αγαθόν τού αν
θρώπου έν γίνει εινε ή υγεία ; Τίς δέ συνετός, 
είτε άνήρ είτε γυνή, καταπονεί εαυτόν τόσον 
πολύ σωματικό; τε καί πνευματικό; έπί βλάβη 
τής υγείας του ·, 'Εάν δέ μεταξύ τών εκα
τομμυρίων άνδρών ύπάρχουσι καί τινες εΰαριθ- 
μόταταΐ γυναίκες επιδιδόμενα'. μετά ζήλου εΐ: 
έργα αλλότρια τών γυναικών θεωρούμενα, δέν 
ωθούνται πρός τούτο ύπό έστω εξαιρετικής άλλ ’ 
ουχ ήττον άκατασχέτου ενδομύχου δυνάμεως, 
ύπ' εκείνης, τήν όποιαν ημείς οί ανορες θεω
ρούμε·; ώς αποκλειστικόν καί κοινόν ημών κτήμα ; 
Μήτοι το εξαιρετικόν τούτο παρά ταϊς γυναιξί 
φαινόμενο·/ καθίστατο σύνηθες καί γενικόν είποτε 
ήλλοιούντο κοινωνικοί τινες οροί, είποτε μετε- 
βάλλετο ή ανατροφή ή διά σινικών νύν τει
χών χωρίζουσα άπ ’ άλλήλων τά φύλα καί το- 
σοϋτον μόνον τό έτερον τούτων ευνοούσα ; Ό 
Χριστιανισμό: διέρρηξε τά δεσμά τή: ύποτελεία; 
τών γυναικών, πανταχού δ’ ένθα είσέδυ κοί 
εξηπλώθη, ανύψωσε τάς γυναίκα: καί κατέστησε 
ταύτας ισοτίμους τοϊς άνδράσιν. Αί πύλαι πολ
λών Πανεπιστημίων εινε αναπεπταμένα', εΐ; αύ- 
τάς. έξ ών τινες ώ; έπιστήμονες ήδυνήθησαν καί 
νά οιακριθώσιν, ώς πολλαί διεκρίθησαν ήδη έν 
ταϊς τέχναΐί. Νεώτεραί τινες νομοθεσία: κατήρ- 
γησαν ήδη τάς μεταξύ τών δύο φύλων άστικάς 
οιαφορας, τά ύπέρ τών γυναικών ιδιαίτερα προ
νόμια τού Ρωμαϊκού δικαίου, δυσχεραίνοντα τάς 
μετ’αυτών συναλλαγάς. Εν πασι τοϊς πεπολι- 
τισμένοι; κρά.τεσι δεινός άπό πολλού διεξάγεται 
αγών ύπέρ τής απονομής πολιτικών δικαιωμάτων 
και εις τά; γυναίκα:, ό δέ Κοινωνισμό: συν τοΐ; 
άλλοι: καινοί: αυτού οόγμασι περιέλαβεν έν τώ 
προγραμματί του καί τήν αρχήν τή; εις τάς γυ
ναίκα: απονομής τών πολιτικών δικαιωμάτων. 
Εν τφ περίφημο περί της γυναικός συγγράμ- 

ματι τού Αύγούστου Μπέμπε.Ι, ήγέταυ τή: έν 
τω παγγερμανικφ Κοινοβουλίφ μερίδσς τών Κοι- 
νωνιστών, δι αδρών έπιχειρημάτων άποδεικνύε- 
ται, οτι ουοεμία εκ φύσεως πνευματική μεταξύ 
ανδοός καί γυναικός διαφορά δικαιολογεί τήν

ύποδεεστέραν ταύτης θέσιν διότι ό εγκέφαλος 
τής γυναικός, ώς λέγει ούτος έπί τή βάσει επι
στημονικών έπίσης ερευνών, δέν διαφέρει φυσιο
λογικός τοΰ έγκεφάλου τοΰ άνδρός, δστις κατά 
πρώτον έχρήσατο τή: μυϊκή:, τής υλικής, τής 
κτηνώσους, ούτως ειπεϊν, υπεροχής, όπως ύπο- 
τάςη έαυτώ τήν γυναίκα. Έν πνεύματι δ’ ύπο- 
ταγή: έπί μακριάς ήδη αιώνα: άνατρεφομένη καί 
άποκεκλείσμένη ούσα τή: εύρεία; σφαίρας τής 
ανδρικής ένεργεία: δέν ήδυνήθη νά άναπτύξη. ώ: 
ό άνήρ,τά; έξ ολοκλήρου όμοιας πρός αύτόν ικα
νότητάς της καί ήρξατο καί ή ιδία πιστεύουσα, 
ότι εινε δν φύσει ύποδεέστερον τού άνδρός, εί: 
δν προσήκει τυφλή έκ μέρους της ύπακοή. Ή διά 
τοϋ περιορισμού τής γυναικός άφ’ένός καί ή διά 
τή: κληρονομική; αύτοτελειοποιήσεω; τού άνδρό;

έτέρου δαμιουργηθεϊσα διαφορά καί ύπερογή 
·' δέον νά έκλειψη ώ:

υσα τήν ευδαιμονίαν τοϋ 
: άντικειμένη πρός αύτήν 

ρός

λογικώς

σμου; 
δστις
T9C.

αφ 
αυτού

7 s 
ώ; άντικειμένη πρός 
σαν έξ ίσου δαψιλή 
γυναικεία φύσις —λέγει που καί ό Ξει-ο^ώ»· — 
oi'dfr γη'μωκ τής τον άνδρός ούσα τυγχάνει, 
γνόιμης δέ καί Ισχύος δεϊται.

Τά: ιδέα: ταύτα: αδυνατώ νά άποοοίύω έο ’ 
οσον βλέπω γυναίκα:, παρ ολου: τού: περιορι- 

τοΰ φύλου των. ευδοκιμούσα: έν κύκλω, 
είθισται νά νομίζηται δλω; ξένο: πρός αύ- 
Εάν έλύομεν τά: πέδας τών γυναικών καί 

αφίνομεν ταύτας έλευθέρα; καί έκ παραλλήλου 
προς ημάς τούς ανορα; νά σταδιοδοομώσι καί 
ακωλύτω; νά άναπτύσσωσι τάς δυνάμεις των, 
τις οιδεν έάν δέν είχομεν έν αύταϊς πολυτίμους 
βοηθού: καί συνεργάτιδα; έν τή καλλιέργεια τών 
επιστημών καί τών τεχνών, έν τή προαγωγή 
τοΰ εμπορίου καί τή; βιομηχανία:, έν τώ αγών, 
τού πολιτισμού καί τής προόδου. Άλλ’ ύποτε- 
θείσθω, οτι αυτή ή φύσις περιόρισε σφοδρά τον 
κύκλον τής δρά.σεω; τών γυναικών καί έπεσώρευ- 
σεν έπ αυτών πάντα συλλήβδην τά ελαττώ
ματα, τά όποια εις αυτά: άποδίδουσι, δέν όφεί- 
λομεν ημείς οί άνθρωποι νά έπανορθώσωμεν τήν 
αδικίαν ταύτην,νά συμ.πληρώσωμεν τήν φύσιν ; 
Τί πταίουσιν οί παρά τής φύσεω: άδικηθέντε; 
ιόστε νά πάσχωσιν. ή διατί νά ύπερφρονώσιν οί 
παρ ’ αυτής εύνοηθέ/τες ; ’(> Λέων Τό.Ιστοη ■>.- 
κριβώς διότι άναγ/ωρίζει τήν ύποδεεστέραν φύσιν 
τής γυναικός, νομίζει, δτι δέν πρέπει αύτη νά 
ύπολειπεται καί νά παραγκωνίζεται κοινωνικό: 
αλλά νά έχη ίσα πρός τόν άνδρα δικαιώματα; 
Διότι «έάν—ώ; λέγει—κρατήσετε τήν γυναίκα 
εις κτηνώδη ύπό ζυγόν κατάστασιν έκλείπει πάς 
λόγο: προόδου αυτής. ’Αναπτύξατε μάλλον αυ
τήν— αναφωνεί—αναπτύξατε έν αυτή τήν συνεί- 
οησιν τή: αξία: καί τών δικαιωμάτων της. Όλα 
τα ανθρώπινα πλάσματα δέον νά εινε ίσα έκτος 
έαν αναστραφώσιν οί οροί τού χριστιανισμού».

αε'.κος, ως μη προα- 
άνθρωπίνου γένους, 
τήν φύσιν, δειχθεΐ- 

άμφότερα τά γένη. 7/ 
ου καί ό

ΤΙ συγγραφή τού Mdbius τυχοϋσα έπαινετών, 
έτυχεν ούχ ήττον καί έπικριτών, τοιούτων δέ 
φυσικότατα καί έκ τοΰ άοικηθέντο; παρ’ αυτού 
μάλλον ή παρά, τή; φύσεω; φύλου. II βαρωνίς 
Frieda Vun Bilhw έδημοσίευσεν έκτενή έπίκρι- 
σΐν, πλήρη αδρών έπ;χειραμάτων, έξ ή; άπο- 
σπώμεν ιόδε τά έξής : ( ')

«Σκληρά φαίνεται ήμϊν συχνά βεβαίως ή φύσις' 
ή ιδία όμως φύσις έπλασε-/ ημάς ούτως, ιόστε 
νά άπεχθανόμεθα τήν αδικίαν καί τήν σκληρό
τητα. Καίτοι ή φύσις θέλει ό ασθενή: νά στραγ- 
γαλίζηται παρά τού ισχυρού, ήμεϊς οί άνθρωποι 
δέν το θέλιμεν καί κατά τοϋ φυσικού δικαίου 
τοϋ ισχυρού άντιτάσσομεν άλλο δίκαιον, τό αν
θρώπινον, όπερ φαίνεται ήμϊν ανώτερο·/. Άλλ' 
ένταύθα αρχεται ή ύπό τή; φύσεω; απόκλισι;, 
τήν όποιαν έκαστος πολιτισμό; άποκομίζει μεθ' 
εαυτού ώ; θανατηφόρο·/ σπέρμα. Ιίάσα όμως 
πρόοδο; εινε νόμο; φυσικό:, ούτω: ώστε ή δήθεν 
έκ τή; φύσεω; άπομάκρυνσι; συντελεϊται ό>; τι 
αναγκαίο·/, διά τής ιδία; φύσεω; καί έν αυτή.

«Ό έν τφ άνθρώπω έγκείμενος πρός τήν δι
καιοσύνην έρω;. μετά τινας τυχόν ταλα,τεύσει:, 
αναγκάζει τέλος αυτόν νά άντιτάξη πρός τάς 
σκαιότητας τής φύσεω; ιδίαν, λεπτοτέραν καί 
εύγενεστέραν,βούλησιν. Ό άνθρωπο; καί έπί κιν- 
δύνφ ενίοτε έαυτοϋ έπεται τώ ίδίω τής δίκαιο

ί 1) Έν. «ΰ έν llspo/.ίνω έζδώομένου περιοδικού "Die 
Zukunft» (τεΰχος 5 Όκτ. 1901 | τον διασήμ,ου Μαξιμι- 
.Ιιατοΰ "Apicr.

ΑΠΟ ΤΑ "ΧΡΓΣΑΝΘΕΜΑ,,

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ
— Και έχομεν άντί βαρείας πϊακός, 

ένα διαφανέστατα-/, αιΟέριον, λε· 
πτεπίλεπτον σεντόνι απο τα αυ 
ρόνια ανόη τοΰ χειμώνος —

Δ. I. Καλογεράπουλοί

Έ.Ια ποϋ χιονίζει τώρα 
Κράτησί fie απο το χίρι. 
Να διαβουμε ταίρι—ταίρι, 
Τή νυχτιά τήν άσπροφόρα.

Σιγανά το άσπρο χιόνι 
Στρώμα μαΑαχο θά στρώσρ, 
Κι' άπο 'πάνω μας θ' άπΛώση 
"ΑσπιΛι·, άγνο σεντόνι-

Εις τοϋ γάμου το μυστήριο 
Κάτι ό ουρανός θά -falrri 
Με τά άνθια ποϋ θά στέ.Ινρ 
Στό .Ιευκό μας κοιμητήριο.

Κράτα με γιά ν' ανεβούμε’ 
Τέτοιον πάγο μήν τρομάζρς 
"Ε.Ια τώρα, μή όει.Κάζης, 
Καί γ.Ιυχά θά κοιμηθούμε. 

σύνη; αίσθήματι. Έάν δντω; ή φύσις εινε τόσον 
άδικο; καί σκληρά πρό; τά; γυναίκας,δέον άντί 
πάσης θυσία; νά διορθώσωμεν αυτήν. Ω: οέν 
δυνάμεθα πλέον νά πλουτώμεν έκμεταλλευόμε- 
νοι δούλου:, ούτω δέν δυνάμεθα ώσαύτω; νά 
παρεμποδίζωμεν τήν πρός τόν πολιτισμόν έφεσιν 
τού γυναικείου φύλου,άπωθούντε; τούτο εί; τήν 
κατωτάτην τής κτηνωδία; βαθμίδα. Εάν δ' ο'ύτω 
καί μόνον καθίστατο έφικτόν νά μηζ.ύνωμεν 
τή / ύπαρξιν τής φυλής ημών, τό ηθικόν συναί
σθημα εύγενοϋς ανθρώπου θά έξεγείρετο καί θά 
ανέκραζε : ΙΙοτέ ύπό τοιούτον όρον 1 Ζήν άντί 
πάση; θυσίας έπιθυμεϊ τό κτήνος. Εί; τήν ευγέ
νειαν όμω; τού ανθρώπου προσήκει νά παραιτεϊ- 
ται έκουσίω; τόν βίον ύπό τοιούτου; έπονειδί- 
στου; ορούς.

« Άλλ ' ευτυχώ; πόρρω έτι απέχομε·/ τοιαύ
τη; σκληρά; έκλογή;. Ό φόβο; τού MOblUS περί 
συντε/εία; τή; ήμετέρα; φυλή: διά τού πολλα
πλασιασμού τών .ΙογΙωκ γυκαιχώκ εινε γέννημα 
τού σπουδαστηρίου του καί 
ώ; καί η Μόρα,ή νεαρή τοΰ 
καλέσασα τήν οργήν του.»

Τοιαϋτα καί άλλα έτι πολλά αντιτάσσει ή 
Βαρωνί; von Billow κατά τή; συγγραφής τοΰ 
Mobius ύπεραπολογουμένη τού φύλου της, αν
τλούσα τινά τών έπιχειρημάτων τη; έξ αυτής 
τής επικρινόμενης συγγραφής,περιεχούσης όντως 
ούκ ολίγα; άντιφάσει;.

Δ. ΔΕΧΜΙΝΗΧ

τη: φαντασίας του
7ώε>· ήρωί;, ή προ-

Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ

—Ιΐοϋ τρέχεις, άσυ.ΙίΙόγιστη ψυχή. 
Μέσα ς τών .Ιόγγων τ ' άγρια σκοτάδια ;
"ίΐ ! φύγ ’ άπ' τών στοιχειών τι/ ταραχή 
Ποϋ 'ματωμέν ’ άφίνουνε σημάδια.

Κάθε ζερό απ' τό βουνό κ.ΐαδ'ι
ΟΛάγρια τή φορεσιά σου σχίζει

Καί τοϋ Βορριά ή ορμητική πνοή 
Τής άσπρες σου φτεροϋγες σοϋ σκορπίζει.

—Μ' έπ.Ιάνεσαν όνείρατα τρε.Ι.ίά, 
Κι ’ ένα χαμένο ιδανικό γυρεύω’ 
Μέσα 'ς ττ>ν τόση εδώ τή σκοτεινιά 
Σκορπίζω πόθους καί π.έηγ'ες μαζεύω.

—Εινε μακρυά τό άστρο ποϋ ζήτας 
Χωρίς φτερά ποτέ δέν θά τό φτάσιις’ 
Τ<) άφθαστο, ώ μήν τό κυνηγάς.
Κάθου. άυχϊι .Ιευκή. νά ζαποστάσΐ)ς.

—Μέ, χςυρίς πόθους καί χωρίς φτερά. 
Όταν πειά τίποτα δέν θ' άπομένι/, 
II άβυσσος, 'κεί κάτω 'ςτά βουνά, 

Μέ πόθο καί .Ιαχτάρα μέ προσμένει
ΔΙΜΥΛΙ* ΚΟΎΡΤΕΛΗ

- 77 —- 76 -



J. SCHERRER

‘PIERRE BARBIER*

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΝ
ΔΡΑΜΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΝ — ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ Γ. ΒΟΝΤΖ ΑΛΙ Δ Οϊ

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

BENZAMIN —CONSTANT

άλ'Α 
άληθι- 
χν κό

σμον τής Τέχνης.
Ό Κωνσιάν έγεν- 

νήθη έν Παρισίοις τή 
10 (ν) ’Ιουνίου 1845'. 
Τω 1867 είσήλθεν κα
τόπιν διαγωνισμού εις 
τ ή ν Καλλιτεχνικήν 
Σχολήν τών ΙΙαρισίων. 
ένθα έμαθήτευσε ύπό 
τόν Cabanel, έκαμε δέ 
τήν έμφάνισίν του είς 
τό Salon τω 1869 δια 
του έργου του « Ό Ά- 
μλετ καί δ βασιλεύς». 
Ιΐλείστας εικόνας έκ- 
τοτε έφιλοτέχνησεν, έκ 
τών όποιων πολλαί εΰ- 
ρηνται είς τό Μουσεΐον 
τοϋ Λουξεμβούργου καί 
άλλαι είς επαρχιακά 
μουσεία. Τώ 1872 ά- 
πήλθε μετά τοϋ Γάλ
λου πρεσβευτοΰ Tissot 
είς Μαρόκον, ένθα ένε- 
πνεύσθη τάς πρώτας 
Άνατολικάς εικόνας 
του,δ: ’ ών διεν.ρίθη είς 
τόχρώμα. Γνωστότερα: 
εικόνες είνε αί έξης : 
ΙΙολυ αργά (1870).—

Κωνστάν, μίαν 
νήν δόξαν είς

Α.ΕΙΝΗ καλλιτεχνική διάνοια, 
ό μετά τοϋ Bonnat και τοϋ Bou- 
guereau αποτελών τήν τριαδα 
τών κορυφαίων τής συγχρόνου 
ζωγραφικής τέχνης έν Γαλλία, 
ό διάσημος προσωπογράφος Βε
νιαμίν Κωνστάν. άπέθανεν έν 
Παρισίοις τή 14)27 Μαιου.ΊΙ 
τέχνη, όχ: μόνον ή Γαλλική, 
’ '’ ή παγκόσμιος, θρηνεί τόν

O BENZAMIN CONSTANT είς τό έργαστήριον του.

Σαμψών καί Δαλιδά (1872). —Γυναίκες τοΰ Μα
ρόκου (1873).— Μαροκινοί αιχμάλωτο: ( Μετάλ
λων).—Μαύροι κρεοπώλαι είς Ταγγέρην (1873). 
—Προσωπογραφία τοϋ Έμμ. Άραγώ, πατρός τοϋ 
Βεν. Κωνστάν (1876).— Ή δίψα (1878). — Τό 
Χαρέμι (1878).—Οϊ τελευταίοι έπαναστάται (1880 
Μουσεΐον Λουξεμβούργου). — Ηρωδιάς (1881).— 
Τό πασατέμπο ένός Χαλίφου έν Σεβίλλη. — Ιου
δίθ.—Ιουστινιανός 1886). — Θεοδώρα (1887).— 
ΊΙ ημέρα τή ς κήοειας. — Προσωπογραφία τοϋ υίοΰ 
του Άνδρέου (μετάλλων τιμής) 1896,αγορασθεΐσα 
ύπό τοϋ Κράτους.— ΤΙ εύνοουμένη τοΰ ’Εμίρη.— 
Μωχαμέτ ό Β’ . τήν 29 Μαίου 1453. — Ή έκδίκη- 
σις τοϋ Σερίφη. IΙροσωπογραφίαι τών υιών του. 

—Προσωπογραφία τής 
βασιλίσσης Βικτωρίας 
(έξοχου έργον 1889). 
— Πάπας Λέων IΓ'.

II νέα τεχνοτροπία 
του Βεν. Κωνστάν έξε- 
δηλώθη είς τάς διακο
σμήσεις. Ό Βετόβεν (ή 
σονατα του σεληνόφω
τος) καί ο Όρφεύς, τό 
φάτνωμα έν τω Δημαρ
χείο» τών ΙΙαρισίων, 
συγκαλούντων τόν κό
σμον, οί Δύο ΙΊρομη- 
Οεΐς(Δεσμώτης καί Λυ- 
τρωτής)κοσμοΰντας τήν 
Νέαν Σορβόννην,μέ τάς 
άλληγορικάς μορφάς 
τών Γραμμάτων καί Έ- 
πιστημών^βπηββυχ de- 
coratifs 1888), αί δια- 
κοσμητικαί συνθέσεις 
είς τήν Opera comique, 
είς τό Καπιτώλων τής 
Τολώσσης είνε άρτιοι. 

Θ Κωνστάν ήτο μέ
λος τής Ακαδημίας 
τών Καλών Τεχνών άπό 
τοϋ I 893,υπήρξε δέ καί 
συγγραφεύς, γράψας τε- 
χνοκριτικά περί συγχ
ρόνων ζωγράφων άρθρα.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΥΖΕ. ϊ'ύπ.-ης. ΙΟΥΛΙΑ κόνν,σσζ.
Ό ϊνύξ ΖΟΥΚΗ- ΛΟΥΙΖΑ σύζυγος τοϋ Πουζέ.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ

Ή Πκιινή έν Φλωρεντία.

(ΓΙαρεστάθη έν τώ 'ΩδεΙω τών Παρισίων τώ ι886)

[Τό καλλιτεχνικόν εργαστηρών τοϋ Πουζέ έν Φλω
ρεντία. Έν τω βάΟει Ούρα υαλόφρακτος, έκατέρω- 
Οεν δ’ αύτής έν παράθυρου ανοιγόμενρν πρός τόν 
κήπον. Αριστερά μικρόν διαμέρισμα κλειόμενου 
διά παραπετάσματος, όύτινος σνρομένου, φαίνεται 
ύπόβαθρον, όπερ εξαφανίζεται έν τω παρασκηνίω 
καί χρησιμεύει δι' άγαλμα έκ πηλού μή βλεπόμε- 
νον ύπό τοΰ κοινού. ΙΙρός τά δεξιά θύοα τής κατοι
κίας του Πουζέ, ανακλίντρου καί παρ' αύτω τρα
πέζιου. Έδώ καί εκεί διάφορα προπλάσματα πή
λινα. Αιρόμενης τής αυλαίας,τό παραπέτασμα είνε 
ανοικτόν].

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

ΠΟΓΖΕ καί εί-α ΛΟΥΙΖΑ

/ '() Πουζε εισέρχεται έκ τοΰ βάθους, ρίπτει 
έπί τι,νος καθίσματος τον πϊ.Ιόν του χαί τον 
μανδύαν του, ΐσταται προ τοΰ άγά.ίματός του 
καί μένει ακίνητος έν έκστάσει).

πουζε. Ήθελον νά είσαι απο μάρμαρον, 'Α
φροδίτη μου ! Καί τήν ζωήν μου θά έοιδον διά 
τό μάρμαρον, διότι Θέλω νά ζήσης. ΤΩ σύ, ήτις 
πληροίς τά στήθη μου έξ αγνώστων παλμών, 
νέων τέρψεων, φάσμα αξιολάτρευτου, σύ ήτι: 
οέν ούνασαι νά ενσάρκωσης εις τό αιώνιον μάρ
μαρον τά κάλλη σου, τά όποια μολαταύτα μετ' 
αγάπης οίκειοποιεΐται ή άργιλλος,σέ έπλασα λοι
πόν Θνητήν καί οέν θά ζήσης παρά μίαν μόνον 
ήμέραν καί θά διαλυθής παρ ’ εμού βραδέως, ολό
κληρος ή κόνις σου θά ένωθή μέ τήν κό-.ιν τής 
γης ; (Λαμβάνων την γλυφίδα του χαί άνερ- 
χόμενος τάς βαθμίδας τοϋ στυ.1ο6άτου). Άλλά 
τουλάχιστον άπόθανον τελεία και άνταξία τών 
δακρύων μου !...(Σταματώ)). Διά τί νά μή δύ
ναμαι, ώ; ό Θεός πλάττει τά άνθη, νά περι

βάλω τήν καλλονήν σου μέ τήν φυσικήν εντέ
λειαν τής κατασκευής σου καί τών γραμμών σου 
τήν χάριν ; ( Κατερχόμενος) ’Ω ζών αριστούρ
γημα, ώ πρότυπον πολυφίλητου, πόσον ό γλύ
πτης σου ζηλεύει τον ΘΆν, όστις σέ έπλασε 1 
(Σιγη.Ιώς ώς έν όνείρω} 'Ιουλία !... Ιουλία !...
Α'ρούεται ή πρός τά δεζιά θύρα. Ο Πουζε κ,Ιείει 

τό παραπέτασμα καί προχωρήσας ανοίγει/·
λουιζα ( είσερχομένη). Είσαι εόώ ;
πουζε. ”0λην την Φλωρεντίαν διέτρεξα, δυ

στυχώς οέν εύρήκα ούτε λεπτόν.
λουιζα. Καί νά μ.ή λαμβάνωμεν ούτε μίαν λέ- 

ξιν από τήν Γαλλίαν ! Τί νά σκέπτεται άρά γε 
ό κ. Φουκέ, ό αντιβασιλέας αύτός, ό όποιος σοΰ 
είχεν ειπεϊ. μίαν ήμέραν «Πήγαινε, Πουζέ, είς 
τήν ’Ιταλίαν καί φέρε μου τρία πλοία γεμάτα 
άπό μάρμαρα ;» Σ' έξώρισε διά νά στολίση τό 
μέγαρόν του καί τώρα σέ λησμονεί. ΙΙοία λοι
πόν έλπίς, ΙΙέτρε μ-.υ, δύναται πλέον νά μάς 
κρατήση έδώ ; Άνευ εργασίας, άνευ φίλων, τί 
θ’ άπογίνωμεν ; Πρέπει νά ζήσωμεν !

πουζε (έν ανυπομονησία ) .“Ε πολύ καλά ! Θά 
ζητήσω τέλος πάντων καμμίαν άλλην έργασίαν.

λουιζα. Μέ παραγνωρίζεις, ΙΙέτρε, καί μ ’ α
δικείς. Εις έμέ όμιλεϊς ούτω ; Είς έμέ, ή όποια 
ζω c’.a το εργον σου, εις ε[ΛΞ την Λουιζαν, η 
όποια σέ αγαπά καί σ’ εννοεί ; Είς έμέ, ή όποία 
έπιθυμώ καί εύχομαι νά γείνης μέγας μεταξύ 
τών μεγαλειτέρων ; Είς έμέ, ή όποία διά νά 
ΐδω τήν δόξαν σου άνατέλλουσαν θ' άντήλλασ- 
σον τόν άρτον μου με τό μάρμαρον καί ή όποία 
ευχαρίστως θά έκοπτον τήν κόμην μου καί θά 
έβάδιζον γυμνόπους διά νά βλέπω καθ ' έκάστην 
ημέραν τήν δάφνην στέφουσαν τό μέτωπόν σου; 
Μήπως εινε ή πρώτη φορά ; Καί άλλοτε — ένθυ- 
μεϊσαι ; — έφιλοξενήσσμεν τήν δυστυχίαν. Άλλ ’ 
ειπέ μοι, τίνος τά φιλήματα έκράτησαν τότε 
υψηλά τήν κεφαλήν σου ; Τά ίδικά μου, αχάρι
στε. 'Εγώ τότε είχον εγκαταλείπει τόν εαυτόν 
μου καί ουδέ καν περί έμαυτής έσκεπτόμην 
άλλά τώρα σκέπτομαι τό τέκνου μας!...

πουζε [ζωηρώς). Ώ ναί, συγγνώμην 1 Είνε 
αληθές. (Μετ’ έμφάσεως) Θά υπάγω νά ζητήσω 
μίαν θέσιν οίανόήποτε.

* · ΠΧΝΛΚΟ3Ι-ΙΚΗ * ·
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

λουιζλ- Τί λέγεις, ΙΙέτρε ; ’Ονειρεύεσαι ; 
Πρέπει πρώτον νά σκεφθής σιά τό άγαλμά. σου. 
Πρέπει νά τό άποτελειώσης. 'Ακούεις;

πουζε. Χαί, αλλά πριν έπιδοθή τις εις τήν 
τέχνην του πρέπει νά διαθρέψη τού; οικείου; του.

λουιζλ· Άς στερηθώμεν τού άρτου, άλλ ’ ούχί 
καί ένός αθανάτου έργου, ενός αριστουργήματος.
Αρκεί ότι τό όνομά σου θά οοξασθή.

ΠΟΥΖΕ. Καί άν τό έργον καταστραφή ; 
λουιζλ- *θΖ'·’ 2ιατί ν* καταστραφή ;
πουζε· Εάν ομιλούσα ούτω παραλογίζεσαι ; 
λουιζλ Όχι. Δέν παραλογίζομαι.
πουζε {δεικνύων τό υπόβαθρο»·). Γνωρίζει: 

λοιπόν τό εργον μ.υ ;
λουιζλ- "Όχι, αλλά γνωρίζω σέ.
πουζε. Καλά, έστω.
λουιζλ- “Αλλοτε είς τοιαύτα; στιγμές μ’ 

ένηγκαλίζεσο.
πουζε- “Αλλοτε είπε; ;
λουιζλ- ’Αλλά ποία φροντίς λοιπόν τυραννεΐ 

τόσον τον νούν σου,ώστε νά. μ-ταβάλη ούτω καί 
αυτής τή; φωνής σου τόν ήχον ; Δέν αναγνω
ρίζω πλέον τόν παλαιόν μου Πέτρον.

πουζε (έχαχηού/ιεχος·). Τί λέγει; ;
λουιζλ Εκείνος όέν έγνώριζε νά σιωπά πρός 

έμε καί ούδέν μοί άπέκρυπτε. Τά πάντα μοί 
άπεκάλυπτεν. Εΐργάζετο ύπό τούς οφθαλμούς 
μου. Συνεκινεϊτο εις τούς επαίνους μου καί τάς 
προτροπάς μου, ένφ ό άλλος, άλλοίμονον. απο
κρύπτει άπό τούς οφθαλμού; ριου τά έργα του. 
(Τω δεικνύει τό χεκαλυμμένον άγαλμα).

πουζε. Είμαι υποχρεωμένος να το κρατώ μυ- 
στικόν,

λουιζλ- Εις τήν εποχήν εκείνην, καθ'ήν κάλ- 
λιον ήγαπώμην, ή κλειδωμένη αύτη θύρα ούτε 
καν θά έκλείετο. (ζ/ει*>·ύ« τήν θύραν τοϋ δω-

πουζε. Άφ' ού ούτω θέλει ή κόμησσαI
λουιζλ- Ή 'Αφροδίτη σου! 'Αλλ' είπε είς 

αυτήν, ότι μία λέξις ίδική σου εινε πολύ ισχυρό
τερα άπό τήν κλειδωνιάν, ή οποία σέ εξασφαλί
ζει άπό έμέ. 'Αλλά πρός τί ή τόση φροντίς 
όπως άποκρύψη; τήν εικόνα της ; ’Ολόκληρος ή 
Φλωρεντία μετ ’ ολίγον καιρόν δέν θά έλθη νά 
θαυμάση τό έργον ;

πουζε. “Οχι. Ή γυνή αυτή,ώς γνωρίζεις,εινε 
περιωπής καί το άγαλμά της εινε προω- 

ρισμένον νά κλεισθή διά παντός είς μυστικόν 
καλλυντήριον.

λουιζλ. Καί τόσην λοιπόν επιρροήν έξασκεϊ 
έπι σου η κυρία αύτη ώστε τολμφς καί πρό; έμέ 
άκόμη τήν ίδιαν νά δύσπιστης ;

πουζε (βαΐνων όπως άποχαλύ^ τό άγαλμα). 
Ιδού, παρατήρησον, άν θέλη;.

λουιζλ (έμποδίζουσα αυτήν μετά ζωηρότητος). 
Οχι !...Δεν θέλω. Δε αγαπώ... Ή περιέργειά 

μου προήλθεν άπό μόνην τήν πολλήν σου αυστη

ρότητα. Δέν μέ μέλει διά τό μυστικόν σου. 
Ευχαριστούμαι τώρα διότι έπανεύρον τήν καρ- 
οίαν σου. (Λαμβάνουσα τάς χεόρας του). . . 
Τώρα είμαι πλούσια 1

πουζε (παρατηρών τάς χεϊρας τής Λουιζης 
καί χινάν τήν κέτραλήν). Άλλοίμονον !

λουιζλ [παρατηρούσα θλιβερώς τάς χεϊρας 
της). Χαί. Έχάλασαν πολύ τα χέρια μου. . . 
Δεν εινε αλήθεια ; Τά χέρια αύτά τά τόσον άλ
λοτε προσφιλή 1 Αλλά συγχώρησέ τα, ΙΙέτρε 
μου. Καί τί δέν κάμνουν έδώ ! δλα Ι.,.δλα !...

πουζε. Αυτό ακριβώς εινε καί ή μόνη μου σκέ- 
ψΐ;. Αλλά πρό; τί νά έργαζώμ-θα τότε εί: ένα 
τόπον τόσον σκληρόν καί άγονον ; "Εν επάγ
γελμα οίονδήποτε θά. ήξιζε κάλλιον άπό τήν τέ
χνην μου, τήν ανωφελή καί άχάριστον,Ά ! Διά 
μίαν γενναίαν καρδίαν εινε φρικώδες μαρτύριον 
νά βλέπη ότι δέν εινε ικανή νά καθιστφ εύ- 
τυχ£Ϊ;·

λουιζλ. Καί τί θέλω τί νά. ζητήσω καλλίτε- 
ρον απο τήν ειλικρινή σου άγάπην ; Ευτυχεί; 
είπες ; Αλλά μήπως δέν είμεθα ευτυχεί; ;

πουζε. Καί ή νεότη: σου. . .
λουιζλ. Δέν μοί ανήκει ; Δύναμαι νά γηράσω 

άφόόως. Θά έχω τόν χειμώνα έπι τού μετώπου 
καί είς τήν καρδίαν τήν άνοιξιν.

πουζε. Οχι ! Σέ θυσιάζω. Καί είμαι δειλός 
καί αναίσθητο; άφ ’ ού σέ άφίνω νά μαραίνεσαι 
μέ τά; εργασίας καί τά; φροντίδα; τού οίκου μας.

λουιζλ. Διατί ; Καί ποία άλλη εργασία ήδύ- 
νατο νά μοί περιποίηση μεγαλητέραν τιμήν ;

πουζε . “Ω ! αυτή ή κατάπτωσι; εινε ύβρι; 
κατά των προγόνων μου, εινε προσβολή κατά 
τών ΙΙουζέ.

λουιζλ. Καί μήπως δέν είσαι ό περιφημότερος 
όλων ; Εγώ όμως θέλω νά φανώ άνταξία τού 
άπλού καί μόνον έργάτου. Αλλά πρός Θεού, 
διατί νά έπιμένωμεν είς αύτάς τά; οχληράς 
συνομιλίας διά τόσον ελαφρά; αιτία;, αί όποϊαι 
ταχέω; θά παρέλθουν ;

πουζε. “Εχεις δίκαιον.. .'Αλλά ποιος εινε ; 
άκούω βήματα.

λουιζλ [παρατηρούσα πρός τά έξω). Ό τα
χυδρόμος. . .( Τρέχει πρός τό βάθος} Επιστολή 
άπό τήν Γαλλίαν !

πουζε. “Α ! τέλος πάντων αναπνέω... Έσώ- 
θημεν ! {Πρός τήν Λουίζαν χατερχομένην τής 
σκηνής). Δό; μοι γρήγορα τήν επιστολήν αυτήν, 

λουιζλ- Τήν ήνοιξα.
πουζε (άναγινώσχων'. Ώ !
λουιζλ· Τί συμβαίνει ;
πουζε. Δυστυχή Φουκέ.
λουιζλ Τί συμβαίνει ; Όμίλησον.
πουζε. Συνελήφθη !
λουιζλ- Θεέ μου, έχάθημεν !
πουζε ΤΙ δυστυχία υπερβαίνει τάς προβλέ

ψεις μζο...(Πλήττων τό μέτωπον) Άλλ’ όχι !

Σπεύδει πρός τήν τράπεζαν χαί ετοιμάζεται νά 
γράιγγ).

λουιζλ. Τί θά κόμης ;
πουζε. Θά γράψω είς τήν Προβιγκίαν. Έκεϊ 

κάτω θυσιάζονται δι ’ εκείνους τούς όποιους α
γαπούν. Έκεϊ τουλάχιστον ΰπό τόν γαλανόν τή; 
πατριδο; μου ουρανόν τό άνθος τή; φιλία; ουδέ
ποτε μαραίνεται. 'Αρκεί νά μάθουν οί φίλοι μου 
τήν στενοχώριαν μου καί θά ΐδής νά μά; έλθουν 
τά χοήματα ώ; 3=οχή.

λουιζλ (πλησιάσασα αυτόν χαί πλήττονσα 
ίλαρρώς τόν ώμον του). “Εχω τά κοσμήματα 
μου· α: τά πωλήσωμεν. ΙΙέτρε.

πουζε. “Α ! όχι !...Σού τό απαγορεύω.
λουιζλ- Α; πωλήσωμεν εκείνα τά. οποία οεν 

μεταχειρίζομαι.
πουζε. Φύλαξέ τα διά τά τέκνα μας. Χά πω- 

λήσω τά προσφιλή σου κοσμήματα ! Καί μόνον 
νά προφέρω τήν λέξιν ταύτην μοί φαίνεται ότι 
εξευτελίζομαι, ταπεινοΰμαι. Δέν σέ κατέστησα 
πλουσίαν. 'Αλλά τουλάχιστον έσο ωραία ! Μή 
τό έπαναλάβης πλέον. Καί άν ποτέ στερηθώμεν 
τού άρτου,ήσύχασον,αί χεϊρε; μου έξαοκοϋν. Όσω 
διά τό άγαλμα αυτό. . . καλά. .. θά περιμείνω.

λουιζλ (ιδιαιτέρως). Θά ΐδής τί θά κάμω. 
(Καλύπτεται διά μιχροϋ έπανορωρίου).

πουζε. Θά έξέλθης ;
λουιζλ. Ναι,δέν ή’ ίογήσω./Τόν αποχαιρετά 

διά χινήσεως τής χειρός χαί 'εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΟΥΖΕ (μόνο;).

Εινε λοιπόν αληθές ; Παρήλθε καί εινε πολύ 
μακράν ή έποχή έκείνη καθ ’ ήν ή σμίλη μου είχε 
τήν Λουΐζαν ώ; πρότυπον; (Ή Λουίζα ραίνε
ται διερχομέεη έν τω βάθει τόν κήπον). Ώ τ.ό- 
σον σέ μισώ, απεχθής δυστυχία, σέ ή οποία 
επιβάλλεις άπαισίω; τήν έργασίαν καί μαραίνει; 
τήν ώοαιότητα. Ήτο τόσον ωραία ή Λου'ίζα μου, 
όταν ήτο μόλις είκοσαέτι: ! Τέσσαρε: χειμώνες 
παρήλθον καί ή δυστυχή: έμαράνθη. ( Στενάζων/ 
Χαί. έμαράνθη. (Στρεφόμενος πρός τό ανάβα
θρο ν) Έ.φ έκεϊ ! Έν τφ έργαστηρίφ μου, ύπό τά 
λαμπρότερα θέλγατρα, ή άλαζονική νεότη; αφυ
πνίζει τήν έξαψιν τή; άπλήστου ψυχής μου. Ώ 
πόσον ή έμπνευσες εξαντλείται καί φθείρεται έν 
τω μέσω τών βιωτικών περισπασμών καί στερή
σεων ! Τό ιερόν πύρ κατασβύνουσιν οί λυγμοί 
καί τά δάκρυα.Ά; άκτινοβολήση λοιπόν ή καλ
λονή της, α; έκλαμψη τό πνεύμα. Ώ γύναι προ
σφιλής. εί; την θέαν σου άνεύρον τό πεπρωμένου 
μου. Ή δόξα μέ έθιξεν εί; τό μέτωπον, ή πί- 
στι; μου έγεννήθη και έκτοτε τό ώραϊον κυριαρ
χεί τής ψυχή: μου.

(Έπ«τ«ι σννέχιια)

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ*'

Περί τών έργων τούτων τού Παναγιώτου Δο- 
ξαρα, ώραίαν κρίσίν έγραψε ό κ. Γερ. Ε. Μαυ- 
ρογιάννης, άνήρ λόγιο; άμα δέ καί καλλιτέ
χνης (■·). Όρθώς παρατζρεϊ ούτος ότι «αί ει
κόνες έγένοντο κατά τούς κανόνα; τή; προο
πτική;. καθ’ ού; τά έν τοιαΰταις ουρανία·.; είτε 
καμάρα·.: ίστορούμε-.α πρόσωπα καί πράγματα 
δικγράφο.ται οία φαίνονται έκ τών κάτω θεω
ρούμενα. Ό τρόπο; ούτος εινε έκτάκτω; δυ
σχερής, διότι τών πάντων έν συστολή (rac- 
courci) παρισταμένων, τό τε σχέδιον και αι 
άναλογίαι άνατρέπονται καθ ’ ολοκληρίαν, απαι
τείται δέ μεγίστη ίκανότη; καί άκρα ευχέρεια, 
"να μή διολισθήση ό ζωγράφος εί: τό τερατώδες 
καί δύσμορφον». Έκ τών έν τώ όρόφω τού'Αγ. 
Σπυρίδωνος ζωγραφιών ή έν τφ μέσω εινε ή 
μεγαλειτέρα, καί καλλιτεχνικώτερον τών λοι
πών έπινενοημίνη,ως ορθώ; παρατηρεί ο κ. Μαυ- 
ρογιάννης. Η έντό; ωοειδούς πλαισίου περικλειο- 
μένη αυτή ζωγραφία διαιρείται εί: τρία σημεία. 
Είς τά άνω αυτής παρίσταται ή ’Αγία 'Γριά; έν 
μέσω αρρήτου δόξης· πνεύματα πτερωτά καί γυ
μνά περιΐπτανται κύκλω έντό; φωτεινών νεφελών. 
Μακρόν γεΐσον όοιμαϊκού ρυθμού, κατέχον άπαν 
τό εύρος τής ζωγραφία: καί φερόμενον έπι δύο σπει- 
ροειδών κιόνων, διαστέλλει τό μέρος τούτο απο 
τού κατωτέρου καί μέσου. Έν τώ σημειω τούτω 
καί ευθύ; ύπό τό γεΐσον, έπι παρατεινομένης 
νεφέλης πτερωτοί άγγελοι ένδεδυμένοι ούτοι, χά- 
ριν εύπρεπείας «πεοιδινούνται και συμπλέκονται 
κατά ποικίλα καί συνεστραμμένα σχήματα ψάλ- 
λοντε: τρίς έν χορφ τό λειτουργικόν Καί τω 
πνεύματί σου, ώς δήλον γίνεται έκ τής βαστα
ζόμενη; ύπ’ αυτών ταινίας ένθα υπάρχει έγγε- 
γραμμένη τρίς ή φράσις αύτη. 'Υποκάτω τού
των, άνδηρον έχον τό θωράκιον έκ τορνευτών 
μαρμάρινων κιγκλίδων, χρησιμεύει ώ; βάσι; τοϋ 
μέσου τούτου τής σκηνής μέρους. Έν τώ μέσω 
διανοίγεται μικρά στοά διά τής όποιας υποφώ
σκει ό κυανού; ουρανό;, έπι τού έμβαδού τού 
όποιου διαγράφεται ή μορφή τοϋ είς άνάγνωσίν 
τού Ευαγγελίου παρασκευαζομένου διακόνου. Δε
ξιά καί αριστερά τοΰ διακόνου όμιλοι άνδρών καί 
γυναικών προβαίνουσι μέχρι τού στήθους άνω 
τού θωρακίου, καί τίνες αυτών άναρριχώνται ή 
προσερείδονται έπι τού; κίονας, μία δέ γυνή βα
στάζει, μετά μητρικής φιλαρεσκείας, τό έπι τού 
κιγκλιδώματος καθεζόμενον αυτής βρέφος, τού 
όποιου οί —>ανοΐ πόδε; ταλαντεύονται έν τφ

") Συνέχεια. ,
(I) Ή cr Έπτανήσω nyoJn Των Δοίαριίύων, ίν τή 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τό Λίβαρον τών έν ΙΙαρισϊο&ς Ελλήνων 
σπουδαστών

κενφ. Τελευταΐον, εις τό κατώτατον μέρος τής 
γραφής καί πλησιέστατα τοΰ θεατού, παρίσταται 
είς μεΐζον τοΰ φυσικού μέγεθος ό Άγιος φέρων 
τήν αρχιερατικήν στολήν του, στηρίζων δέ τήν 
δεξιάν έπί τής ίερας τραπέζης, στρέφει τό σώμα 
καί διευθύνει έν έκστάσει τό βλέμμα πρός τά 
ΰψη. Πρό αύτοΰ, τά νώτα στρόφων πρός τόν 
θεατήν, ΐσταται γονυπετής νεωκόρος βαστάζων 
ύπό μάλης χάρτην, έτερος δέ τις προκύπτων 
άπο τίνος γωνία: τοΰ πίνακος, γυμνός καί ρα
κένδυτος, επικαλείται τήν τοΰ Άγίου βοήθειαν. 
"Αν διετηροϋντο αί εικόνες αύται τού Παναγιώ- 
του Δοξαρά τήν σήμερον ή έκκλησία τοΰ Άγίου 
τής Κέρκυρας Προστάτου θά έθαυμάζετο καί ώς 
μουσεΐον περιέχον έργα σχολάρχου τής νεοελλη
νικής τέχνης.

Μετά τοΰ φίλου Μαυρογιάννου ( *) καί ήμεΐς 
συμφωνούμεν δτι αί σήμερον ύπάρχουσαι έν τή 
ουρανίφ τοΰ ναού,έτήρησαν ίσως χατά τό μα J.ίου 
η ήττοτ, ακριβέ;
εις ημάς 
έτήρησαν 

ό διάγραμμα, άλλά καθίσταται 
αδύνατον ν ’ άπςφανθώμεν κατά πόσον 

καί τόν χρωματισμόν αύτών αναλ
λοίωτου. Οίαΐ φαίνονται σήμερον αί έν λόγω 
γραφαί, ούτε ώς διάγραμμα εΐνε άμεμπτοι,ούτε 
0 χρωματισμός των ευφραίνει τό παράπαν τήν 
ορασιν. Το διάγραμμα είνε έν γένει άχαρε καί 
άκσμψον (bavoque), αί πτυχαϊ ατυχείς καί τά 
άκρα άμελώ; σχεδιασμένα' ή δέ βαρεία αρχιτε
κτονική καί ιδίως οί συσπειρούμ-νοι εκείνοι κίο-

(I) Έν6. «ν,

νες πιέζουσι καί καταστρέφουσι τό δλον. Ή αρ
μονία τών τόνων ήφανίσθη, εΐποτε ύπήρχεν, ό 
δέ χρωματισμός, ψευδής ών, καθίσταται χυδαίος 
καί μονότονος.'() Παναγιώτης Δοξαρά; ήτο θαυ
μαστή: τοΰ Παύλου Βερονέζ. Είς τό περί’/ι'^ίυ- 
ρέσεως χαι συυθέσεως κεφάλαιον ό Δοξαρά; γρά
φει δτι διδάσκαλο: τέλειος τή: ζωγραφία: ύπήρ- 
ζεν ο Βερονέζ. · '/oiorror βέ6α:α εστάθη ό έπι· 
στημουιχώτατος Παϋ.ίος Κα.ίηάρης, ό Λεγόμενον 
Μερουέζος όπου ίγινευ εις αύτόν ΰποτε Ε/ς ή 
ίμεύρεσις. μά.Ι.Ιου μαθήτιτα χαί τήν έρμίρευ 
"ευ χαί τήν έδιδασχά.Ιευςευ χαί ιήν έπρόφθασεν 
εις ταϊς μεγα.Ιειτέραις της άνάγχαις. ‘Ω έεέρ 
ye αις θανμασιαίς χαί εξαίσια ιυ, προερ-γόμεναιη 
από έχεΐυου του ύπερφυοιχόν νοΰν. όπου δια
περνώντας ούχί μόυον είς τά πράγματα ml· 
χόσμου τούτου. ά.ί.ίά ϋψώθη χαί έως εις ταίς 
σφαίραις. είς το ra σχημοτίζρ. χαί νά εύρίσχη 
μορφαίς οϋτω θνίαις, όπου ό άυθρώπιυος νους 
χαίρεται όταν θεωρή υά μετέχη είς έχεϊια τά 
παραδείγματα τοϋ παραδείσου.» "Ενεκα τοΰ 
θαυμασμού διά τόν Βερονέζ, ό Δοξαρά: φαντα- 
ζόμενος τήν εικόνα τήν μεγαλειτέραν τής ουρα
νίας τοΰ Άγίου,ής έποιζ,σάμεθα τήν περιγραφήν, 
κατά νοΰν είχε τό Λεϊπυον μυστικόν τό γνω
στόν υπο το ονομα. τό παρά τώ Λευΐ δείπνου 
καί ιοίως διά τόν έν Κανφ γάμου, έργα λαμπρά 
τοΰ ίταλοΰ τούτου καλλιτέχνου. Τοΰ Βερονέζ 
όμως τό όνομα συνδέεται κάπως μέ τήν ιστο
ρίαν τής ήμετέρας τέχνη: διότι ό τελευταίος τών 
μαθητών αύτοΰ ύπήρξεν ό έκ Μήλου 'Αντώνιος 
Βασιλάκης. Καί όταν τοΰ Βερονέζ ή φήμη ύπε- 
ρέδη τά ιταλικά όρια καί έφθασεν εις ‘Ισπα
νίαν,ο Κυριάκός θεοτοκόπουλος τόν έμιμήθη (·).

Ό Παναγιώτη: Δοξαράς ανήκει είς τήν Βε
νετικήν σχολήν θά δ'.έτριψε βεβαίως έπί πολλά 
ετη ει: τήν πρωτεύουσαν τών 'Ενετών.Τό όνομα 
τού σιοασκάλου του δέν αναφέρει. Τόν έοίδαξεν 
όμως ούτος καλώ: τό σχέδιον, διότι ό ίδιος Δο- 
ξαράς γράφει: «...Συμμετρίας: παοομοίως εί: τό 
«σχέδιον (καθώς μέ έρμείυευεν ό διδάσχα.ίός 
«μου, δταν «σπούδαζα είς τήν νεότητά μου) είνε 
«αυταίς διά νά είπώ, σχηματίζοντας μίαν μορ- 
«φήν (έλεγεν αύτός) νά κόμη την κεφαλήν...» 
Ο Δοςαράς είχεν αρκετά: γνώσεις έκ τή; ιστο

ρίας τής τέχνης. Έπίσης κατεγίνετο έκ εις τό 
θεωρητικόν μέρος τής τέχνης. Δέν ήτο βεβαίω: 
άνήρ πολυμαθές καί μεγίστης παιδείας. Άλλ’ 
οπόσον ανεπαρκή ήσαν όσα έδιδάχθη καταδείκνυ- 
ται εκ τε τών πολύ ών έν τοϊς χειρόγραφοι: αύ
τοΰ ανορθογραφιών καί σολοικισμών, καί έκ τή; 
ιδία; αύτοΰ ομολογίας, ήν εύρίσκομεν έν τφ άθη- 
ναΐκφ κώδηκι τής μεταφράσεω; τοΰ Βίντση,ένθα 
εν τέλει άναγινώσκεται : «Είς ταΰτα δλα ζητώ 
«συμπαθής άπό τούς σοφούς καί διδασκάλους,

(1) Πρόλ. Caliari ι Paolo Veronese sua vita e sue 
opere. Roma 1888 σελ. 190, 197.

υ προλογου 
υ ιστορικού κ. 

Τό χειρό- 
« Κοινή διδασκαλία εις ταίς 

ζωγραφιά, 
έφεύρεσιν 

τοΰ έλαχί-

«επειδή έλαβα τήν τόσην τόλ-'; 
«μην νά έπιχειρισθώ ένα έργον 
«τοσούτον οι’ έμέ ούσκολον, 
»δήλα δή νά μεταγλωττίσω 
«τήν παρούσαν βίβλον τής ζω- 
«γραφίας άπό τό Ιταλικόν είς 
«απλήν ήμετέραν διάλεκτον, 
«χωρίς νά σπουδάζω εις ' Ε.ί- 
ηΛηνιχά σπουδαστήρια καί διά 
«τούτο υποπτεύομαι οτι ούχί 
«μόνον νά έχω άπειρα σφά.λ- 
βματα είς τήν ορθογραφίαν, 
«άλλά ομοίως καί εις τάς λέ- 
»ξε-.;, διά τό οποίον οέ 
«συγχωρήσεως άπό όσου; 
«ξεύρουν τήν έπιστήμην 
γραμμάτων». (*)

Τοΰ Δοξαρά σώζονται 
συγγράμματα, άτινα δέν έόη- 
μοσίευσε, Τό έν είνε πρωτό
τυπον συνταγμάτιον Περί '/.<<>- 
γραφίας γααγΐν τώ 1726 καί 
τό πρώτον έκδοθέν μετά λαμπρ 
υπο τοΰ γνωστού οιακεκρίμέν 
Σπ. Λάμπρου τώ 1871 έν Άθήναις 
γραφον έχει τίτλον 
«τρεις περιστάσεις οπού περιέχει ή 
«δηλονότι σχέδιον. χρωματισμόν καί 
«έν συντομία λεχθέντων παρ’ εμού 
«στου Παναγιώτου Δοξαρά ίππέω; Πελοπουνη- 
«σίου Ζωγράφου εί: ζήτησιν τών φιλομαθών». 
"Επεται Νουθεσία είς τους νέους όταν προάγου- 
ται είς τό σχέδιον. Άυαφέρων τούς καλλίτερους 
διδασκάλους καλλιτέχναι λήνει οιά τής έξη; 
ωραίας συμβουλής «...πλήν καλλίτερου άπό κάθε 
«άλλο εινε νά δουλεύεσαι άπό τό Φυσικόν καί 
«αληθινόν, τό οποίον τυχαίνει νά τό έχη; άε- 
«νοως κατ’ έμπροσθεν είς τά όμματα, ώσάν 
«ύπόοειγμα πρωτότυπον καί βέβαιον διδάσκα- 
«λον, στ οχαζόμένος ότι ούχί ολα τά σχέδια είνε 
«καλά, άλλά μόνον εκείνα οπού είνε 
«μένα, καί καλά συνθεμένα άπό τήν 
«τά οποία εινε αναγκαίου μέ <μμα φω· 
«οιαπεράση: έκεΐνο τό μεγα'/ήτερον καί τέλειον 
«φυσικόν οπού δύνασαι. διά νά έργάζεσαι μέ 
«περισσοτεραν διδασκαλίαν τό εργον σου.» Είς 
τό τέλος δέ είνε 'Ερμηνεία είς διάι/r.pa βερνί- 
χια. μετά 24 συνταγών καί Ερμηνεία εις τό 
έπιχείριμα τοϋ χρυσιόματος.

Τό δέ έτερον έργον 
μετάφρασες περί τής 
μεγάλου καλλιτέχνου καί 
γιου Λεονάρδου da Vinci, 
σαν καί τινες άλλοι παρ ’

ο
φύσ»ν. ί'.ά 

ινόν,νά

Ττοΰ Δοξαρά 
τέχνη; τής Γ

είνε μία 
ις τοΰ 

καί λο- 
........ελήφθη-

ζωγραφία 
έπιστήμονος 
έν ή συμπερ 
άλλων

άν σελ.

•.τριγγλεςθίίΜΟΠΟΥΛΟΥ1.11

καλύ ραγματεΐα: μεταφρά-
σεως ταύτη; ύπάρχουσι ούο κώσηκε: ών εις μέν 
κατατεθειμένος έν τή Μαρκιαντ βιβλιοθήκη της 
Ένετία;. ό δέ καταριθμείται έν τοΐς χειρογρά- 
φοι: τής Εθνική; έν Άθήναις Βιβλιοθήκη;. Ό 
Δοξαρά: επιγράφει ούτω τήν μετάφρασιν : «Ί'έ- 
«χνη ζωγραφιάς Λεονάρδου τοΰ Βίντση νεωστί 
«φανερωθίϊσα μετά τόν βίον τοΰ ιδίου ποιητοΰ 
«συγγραφεϊσα παρά τού Μιχαήλ τοΰ Φρέσνε. 
«Προσέτι δέ καί έτερα τρία βιβλία διά τήν ζω.- 
«γροφίαν πάνυ ώραΐα Δέοντος Βαπτιστοΰ τού 
»Αλβέρτου μετά τόν βίον αυτού. Έν δε τώ 
«τέλ-ι τής παρούσης βίβλου τυγχάνει καί τι; 
«μικρά διήγησι: περί τή; ζωγραφία; τοΰ τοίχου 
«τοΰ Άνδρέου ΙΙότζο έκ τοΰ 'Ιησού εταιρίας, 
»άρχιτέκτονος καί εικνονογράφου, αμα σύν τώ 
«καταλόγω τών νέων καί παλαιών ζωγράφων, 
«συλλεχθέντων έκ διαφόρων βιβλίων, μεταφρα- 
«σθέ-.τω, έκτής 'Ιταλική; φωνής είς άπλή, ήμετέ- 
«ραν διάλεκτον παρά τοΰ έλαχίστου Παναγιώτου 
«Δοξαρά, ίππέως Πελοποννησίου ζωγράφου, καί 
«παρ’ αύτοΰ γονυπετώς αφιερωθέντων τώ Κυριω 
»καί θεφ καί Σωτήρι ’Ιησού Χριστό). Έν έτει 
«σωτηριώδει αψη'.« "Επεται ή άφιερωτική τού 
Δοξαρά τή; όπο’ας αρχή είνε : «Τώ πανύπερυ- 
«μνήτω, ύπερενδόξω και ύπεραχράντφ μονογενεΐ 
» Γίώ καί Λόγω τού Τψίστου ΙΙατρός καί Θεού 
«Κυρίω Κυρίων. Βασιλεϊ Βασιλέων, Θεώ Θεών. 
«Δημιουργφ καί Δεσπότη άπάσης τής κτίσεως, 
«Σωτήρι δέ ήμών 'Ιησού Χριστώ, Παναγιώτης 
«ό Δοξαρά; δουλικήν απονέμει προσκύνησιν.» 
Ή άφιέρωσις αύτη είνε κάπως έκτενής, μέ ύφος 
άρχαίζον. Ό Δοξαρά; έπικαλούμενος τής έξ ού- 
ρανού βοήθεια: υπογράφεται «τής ύμετέρας θείας 
«παντοκρατορικής βασιλείας δούλος εύλαβής καί
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

★ΘΡΥΛΟ!*

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ

Ει> αι μιά .Ιίμνιι γα.Ιανή
Ποϋ τά νερά ΐη<: ό'εν κινούνται
Hal· δίχως π.Ιάνα όνειρα

τις όχδες της κοιμούνται 
ό Πόθος και ή Χαρμονή

Mur' τις πυκνές της κα.ίαμιει;
Φαϋνοι, μονότονα αυρίςουν 
και Χαίάόει: γύρω της 
μα.Ι.Ιιά έ,ανθά οτο.Εζοι-ν 
με ά ιφισμένες κνκ.Ιαμιέι:

’Λ π τά νερά τη<· οί .loir οι 
παίρνουνε όύναμι καί ΙΙά.Ι.Ιοια 
μία’ ςτΐι νερά της κάτασπροι 
οί κύκνοι γ.Ιυχοι'ίά.Ι.Ιουν 
καί .Ιο&ί'ονται καμαρωτοί

Ι-Ιρηνου κραυγή δέν αντηχεί 
οΰτε χα.ΐιων φροντίδων πόνοι 
εκεί ποτέ δέν φθάνουνε. . .
μόνη ή Γα.Ιήνη μόνη 
είναι τής Λίμνης ή ψυχή

κ. Σ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
«προσκυνητή: πιστός Παναγιώτη: Δοξαρας ό έζ 
«Πελοποννήσου». (·)

Η αφιέρωσις αυτή εινε τεκμήριο·/ τή: χρι
στιανική: εύσεβείας τοΰ Πελοποννησίου καλλι
τέχνου, ώ; όοθώς παρατηρεί ό Μουστοξύση: 
καθότι θεωρώ·/ ό καλλιτέχνης τήν ζωγραφία·/ 
επίσημον υπουργόν τή: θρησκείας, επικαλείται 
τήν ΰπερτάτην βοήθειαν τοΰ θεμελιώσαντος αυ
τήν εί: τόν κόσμον. ’Αλλά νομίζομεν ό'τι ό ευ
φυής Πελοποννήσιος όιελογίζετο καί αλλ: τι. 
Έγνώριζεν ότι έλάμβανε τό θάρρος νά είσαγάγη 
νέο·/ είοο: αγιογραφίας εις τήν όρθόοοξον εκκλη
σίαν, ό'τι οιεμαρτύρετο κατά τής βυζαντιακής 
τεχνοτροπίας, έφοβεϊτο μήπως τό βιβλίον του 
σημοσιευόμενον σκανσαλίση τού: φανατικούς, σιό 
ήθελε ν ’ άποοείξη ότι εινε πιστότατο·/ τή: όρθο- 
ςία: τέκνο·/ καί ότι ή θρησκεία τοΰ Χριστού στη
ρίζεται έπι τής αλήθειας καί συνεπώς καί ή Χρι
στιανική τέχνη έχει ανάγκην αληθινών βάσεων 
καί νά στηρίζηται καί ή αγιογραφία είς τήν με- 
λέτην τής φύσεως καί ότι ό άγιογράφος οεον νά 
εινε κάτοχο: τής τέχνη; πρακτικώς, άμα όέ καί 
θεωρητικώ:.

[Ακολουθεί·] ΣΠ ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

(1) 11ρ?Δ. Σ. Λάμπρου ένβ. άν σελ. κ®'—λβ'.

Η ΚΑΡΔΙΑ

Ό Ουρανέ: καί ό "Αδη: 
άδιάκοπα παλεύουν,
’c τόν κόσμο βασιλεύουν 
καί οί δυό μέ τήν σειρά.

Πότε προστάζει ή ήμερα 
πότε τά μαύρα θάμπη, 
πότε τό οάκρυο λάμπει 
καί άλλοτε ή χαρά

Καί έφώναϊαν οί δυό του:, 
» : τή πάλη όποιο: νικήση 
»αϋτέο στερνό: θά ίήοη 
»τοΰ κόσμου βασιληάό.

Καί όλόπυκνα σκοτάδια 
άπ τά σκοτεινά βαοίκειο, 
καί τού ουρανού κειμήλια 
έλάμψανε μέ μια:

Κ’ένώθηκαν ': τήν πάλη 
λουλούδια παραδείσου 
καί σκότη τής αβύσσου 
καί πειό τρομαχτικά.

Καί έπλάστηκε άπό έκεΤνα 
τού κόσμου το μαρτύριο, 
τό πειό τρανό μυστήριο 
—ή ανθρώπινη καρδιά.

Β ΜΕΝΤΣΕΛΙΔΗΣ

ΦΡ. ΑΡΙΣΤΕΩΣ 'Απόλλων Χριστός

* ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ £Ε ΚΡΥΦΟΝ 11X0 *

ΕΚΕΙΝΗ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ. . .

'Ακόμη ή χνέγγιχτη θωριά πιστά καθρεφτισμένη 
μέσα στα τρίσβαθα τοΰ .οΰ καί τής ψυχής μου μένει' 
σαν μια γαληνη ανέσπερη στής Δύσης τα μαγ-άδια, 
άσπιλη, λευκοφτέρουγη μές τής ψυχής τα βράδ/Οί

Τήν ώρα ποΰ λιποψυχεί τό φώς μές τά λουλούδια 
ζαί εις τή λίμνη αντηχούν τοϋ κύκνου τά τραγούδια, 
τήν ώρα ποϋ τοϋ Δειλινού τά φέγγη άργοσταλάζουν 
ζαί μές τό φώς -αβέβαιο μύριες ζωές σπαράζουν. . . 
την ώρα αυτή, σαν φάντασμα, στη γή γυρίζει αγάλι 
εκείνη όπου εφυγε γιά |*ακρυνό ακρογιάλι, 
εκείνη οπού εφνγε σαν ήχος ποΰ διαβαίνει, 
σάν χρώμα όπου χάνεται, και σάν ζωή ποΰ σβένει

Τη νειώθει ή νυχτοτάξειδη ψυχή μου -.τή γαλήνη, 
Οταν τό φώς σκοτίζεται, όταν ό ήχος σβύνη· 
και κάθε ώρα μυστική στη γή γυρίζει πάλι 
καί απ' εμπρός μο·> άπιαστη ξεφεύγει, άγάλι-γάλι, 
καί μαγεμμένο μέ τραβά, κάπου μακρυά μέ σέρνει, 
σε κάποιο κόσμον άγνωστο μέ φέρνει, 
ποΰ εινε ποτάμια άπό φώς καί μυρωμένο αγέρι, 
καί πέρνει λάμψι άφ’τής ψυχές τό κάθε ουράνιο αστέρι.

ΈκεΓ μακρυά στα ουράνια, στ' ασύλληπτα παλάτια 
μέ μαγνητίζει, μέ τραβά μέ τής ψυχής τά μάτια. 
Άφ· τό σκοτάδι τό βαθύ, τό αιώνιο, τό κρύο 
με περιχύνει μ’ ενα φώς ολόλαμπρο καί θείο. 
Νοιώθω βαθυά μές την ψυχή τό μυστικό ούρανό της, 
στοϋ ίσκιου τό άργοσάλεμμα μαντεύω τό κρυφό της· 
μ’ αόρατο φτερούγημα ψηλά τήν συντροφεύω, 
και με ποτίζει μ ενα φώς, καί μια ψυχή λατρεύω. 

Λατρεύει ό νους μου μια σκιά,καί μια ψυχή λατρεύει, 
όπου σέ ώρες μυστικές κάπου μέ συντροφεύει. . . 
Όνειροφάνταχτη σκιά μές τή: ψυχής τά βάθη 
στ' αθώρητο της πέταμμ/ κάτι μεγάλο πλάθει. .

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

ΣΤΡΟΦΑΙ
Θέ νά περνώ άπ' τό δρόμο ποΰ περάιίαμε, 
Μιά χειμωνιάτικη βραδυά, ζευγάρι· 
Θυμάΰαι; στή χλωμή ώμορφάδα Οοιι 
Σκορποϋιίε άλλη χλωμάδα τό φεγγάρι.

Κ· μ λεύκαις ή ψηλές Οκορπούσανε 
Τριγύρω ματ κλαδιά ξεγυμνωμένα 
Σάν τής ψυχής μου τά φευγάτα όνειρα. 
Σάν τής καρδιά·: τά πάθη τά δόυδμένα...

Σ' τ<> δρόμο ποϋ χειοοπιαιίτά πηγαίναμε 
Τί μοΰ λεγες. τί <5οΰ είπα, έχω ξεχάόμ·
Ανάλαφρος έόάδιζα μέσ’τ'όνειρο 
Όπου τήν ώρα έκείνή είχαμε πλάάιι.

Κ' ήταν ή φύόι αά νά μάς έζήλευε- 
Όλα τριγύρω μας βουόά, κλεισμένα· 
Και τά πουλιά ότι· διάθα μας Οωπαίνανε 
Καί γέρναν τά κλαριά όυλλογιΰμένα. . .

*
Θέ νά περνώ άπ’ τό δρόμο ποϋ περάΟαμε, 
Μιά χειμωνιάτικη βραδυά, ζευγάρι· 
Στή φλόγα τής ματιάς ΰ«υ έοουότανε 
Ή λάμψι ποϋ Οκορποϋάε τό φεγγάρι.

Καί τά λουλούδια γέρνανε ν' άκούΟουνε 
Τά λόγια ποϋ είχαμε εέπωμένα 
Λόγια όποΰ τίποτα σχεδόν δέ λέγανε 
Λόγια ποΰ πάθη έκλειούιίανε θαμμένα.. .

Γιατί τότε ατά Οτήθεια μου άναβλάότηΟε 
ΚόΟμος γεμάτος εΰτιχιά κ'έλπίδα;
"Ω, ιίάν τήν νύχτα ποϋ μαζή έδιαόαίναμε 
Άλλη φορά στή ζήση μου'δέν είδα. . .

Θέ νά περνώ άπ' τό δρόμο ποϋ περάάαμε, 
Μιά χειμωνιάτικη βραδνά, ζευγάρι· 
Τήν έρημιά θέ ν' άγροικώ τριγύρω μου 
Καί πίκρας κϋμα θά μέ Ουνεπάρμ !. . .

ΑΛΚΑΙΟΣ
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

ΑΣΚΑΡΑΔΕΣ, 
μασζαράδες !» 

Καί ή φωνή 
αυτή είς ποικί 
λας τΟνιζομένη 
παρατονίας, δαι
μονιώδης, παρα- 
παίουσα,τρελλή, 
αναστατώνει τήν 
αίθουσαν, πλημ- 
μυρισμένην από 
πολΰν καί ποι- 
κιλον κόσμον.

Ντόμινα εδώ κόκκινα, ντόμινα μαύρα εκεί. Πιε
ρότοι παρέκει, Καπουτσίνοι δίπλα, ανθοπώλιδ-ς, 
άράπηδες, δ,τι θέλετε. "Ολοι γελοίοι, όλοι ξεφρε- 
νιασμένοι Μάτην αναζητώ ώς σωσίβιον τον ζ.Τσι- 
ριγώτην. "Οταν, μέ πλησιάζει κάποιος φίλος μου.

— Δέν σοΰ φαίνεται, μου λέγει, σαν συνεδριασις 
τής Βουλής ;

’Αλλά συγχρόνως μέ πλησιάζει καί έν ζεύγος 
μετημφιεσμένων.

— Έλα λοιπόν, άφου σας λέγω ότι σάς λα
τρεύω, λέγει μέ ανδρικήν φωνήν τό ένα ντόμινο.

— Μα νά τό πιστέψω ; απαντά τό άλλο, προφα
νώς. . . γυναικείου.

— Καλέ πώς δχι, σάς δίδω τον λόγον τής τι
μής μου.

— Μά, αφού εΐσθε παντρεμμένας, πώς θά μέ. .. 
πάρετε.

— Ου 1 υπάρχου·.· τόσοι λόγοι διαζυγίου. . .
—'Ώστε δέν εΐσθε ευχαριστημένος άπό τήν σύ

ζυγόν σας ;
— Καθόλου. Εινε μία ήλιθία, μία άπένταρος, 

μία φιλάσθενος, μία γλωσσοΰ, μία τζαναμπέτισσα 
καί έπί τέλους δχι καλής διαγωγής. .. Άλλ' ό 
σύζυγός σας, παρακαλώ ;

— Οΰ ! αΰτσς εινε ποϋ εινε. Μόνο μέ τήν δική 
σου γυναίκα ήμποροΰσε νά ταιριάση. Γρινιάρης, 
χαρτοπαίκτης, άπιστος, μέθυσος, σπάταλος, γε
λοίος. ένας παληάνθρωπος μέ μια λες: . . .

—Έ, μά τότε πρέπει νά ελευθερωθούμε άπό 
αυτή τή δουλεία.

— B=6ata, βέόχια καί νά ενωθούμε εμείς. . . 
—”Αχ ! πώς ήθελα νά σοΰ έδινα ένα φιλί . . .

— Ευχαρίστως, αγάπη μου.
Καί άποσύρονται είς έν πλαγινό δωμάτων.
Τούς παρακολουθώ
Αί προσωπίδες πίπτουν . . .
Φρίκη !
Ά··τί γελαστώ· προσώπων καί ακκισμών και 

φιλημάτων, βλέπω τρίχας ανορθωμένος, ώσ;ί ά 
γριογάτων έν έμπολέμω καταστάσει, καί ακούω εν 
α καί έν ω πλήρη φόβου καί τρόμου, είς επίμιτρον 
δέ, ατακτον ΰποχώρησίν πρό τής όποιας θα ώχρία 
τό 1.897.

Τ» ! Αί προσωπίδες, ώς να ήσαν συνενοημέναι, 
ειχον έργασθή μέ πολλήν κακεντρεχειαν.

Καί έτράπησαν είς φυγήν αμφότεροι, κάτωχροι, 
καττ,σχυμένοι,ένώ ήκουσα εκείνον μέν νά φωναζη :

— Ή Μαρία! Τρομάρα μου!
'Εκείνην οέ:
— Ό Μήτσος ! Φουρτούνα μου !
"Εκαστος έλαδεν ίδιαν οδόν,άλλα κατέληξαν εις 

τό αυτό σπήτι,διότι τά δύο τρυφερά έρωτολογουντα 
ντόμινα, ήσαν. . . συζυγοι !

Ο ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ

Τό μέγα κοιμητήριον■—"Υπνος νπυ λάβαν.— 
Ή νεωτέρα Πομπηία. — ‘Η οάλπιγξ τής 
Άναοτάύεως.— "Ε>· μεταλλείου.— Τά όρια και 
ί/ άδεια της παραχωρήοεακ- — Ή Βασιλική 
καί το Βασιλικόν διάταγμα.— ΊΙ Αρχαιολο
γική Εταιρεία. — Τά δύο ακρωτήρια.— Οί 
αγώνες των λογικών καί τών άλόγων.—Αία- 
στίγια, ιδρώτες. χαλινοί. — Ή «Φίλιππος 
κοινωνία».— ’IIΒυζαντινή καί ή τετράφωνος. 
—Ράβε ζάλωνε. δουλειά νά μή σοΰ λείπε/.— 
Ό θρίαμβος τής μύτης.

1Μ7ΌΣ

ΕΤ.-ι θλίφεως ό 
πεπο. 1ι τισμ έ ν ο ς 
κόσμος καί έκ- 
πεπληγμένος 
παρακολουθεί ά
πό ήμερων τήν 
φρικαλέαν κα
ταστροφήν τής 
Μαρτινίκαν. Αί 
οϋν είσέτι καί 

τούς πλέον αναίσθητους. τό μύγα δε κοιμη- 
τήριον.τό όποιον φέρει τό όνομα "Αγιος Πέτρος, 
δέχεται ακόμη τής συμφοράς τά πλήγματα. Τά 
πυρακτωμένα σύννεφα τής .λάβας έπλημμύρη- 
σαν τήν ανθηρά ν νήσον καί οί αμέριμνοι κά
τοικοι άπηνθρακώθησαν άστραπιαίως. II Πομ
πηία έσχε νέαν έκδοσιν καί δυστυχώς, όπως 
όλαι αί νέαι έκδόσεις,έπηυζημένην. Ενθυμούμαι 
ποιαν οδυνηρόν έντύπωσιν εσχον όταν διέσχιζα 
μίαν θερινήν μεσημβρίαν τάς ερήμους οδούς τής 
Πομπηίας καί διεσκέλιζα τά ηρειπωμένα τοι
χώματα, υπέρ τά όποια διεσώθησαν τά αναιδή 
σύμβολα. Καί φαντάζομαι την νέαν νεκρόν,τήν 
Μαρτινίκαν, μέ Γολ ζέοντα έτι φαιού πέπλον 
ύπό τόν όποιον εύρε τόν οίκτρότερον θάνατον, 
καί φαντάζομαι τούς κόρακας, με πλατύτατα 
πτερά άνωθεν τών πτωμάτων, νά φεύγουν καί 
αυτοί άκόμη άποτεθαρρημένοι, διότι ή τεθνηκυϊα 
.λεία των έχει υπέρ τό δέον καβουρδισθή. Καί 
εινε τόσον ή δυστυχία άπότομος καί απέραντος, 
ώστε μακρόθεν ή θλϊίις καταθέτει τά εντάφια 
είς τόν κοινόν τάφον, τον όποιον τά θανάσιμα 
καί .λάγνα φιλήματα τοϋ ηφαιστείου Πε.λέ ή- 
νοιζαν παρά τό κύμα

Ί πάρχουν συμφοραί διά τάς όποιας τό da- 
κρυ περιττεύει. Υπάρχουν καταστροφαί. τάς ό
ποιας ό άνθρωπος εινε ανίκανος νά θρηνήση. 
Καί ό σωρός τών χιλιάδων πτωμάτων αναμένει 
μάτην μίαν σάλπιγγα’Αναστάσεως ,όπως μάτη ν 

περιμένει καί Ιερεμίαν, άντάζιον τών συντριμ
μάτων.

*
• ·

— Μήπως έχεις καί σύ κανέν μεταλλεϊον ;
Εινε ή έρώτησις. τήν όποιαν μοϋ άπηύθυναν 

έως τώρα είκοσι τουλάχιστον φίλοι—όλοι ΰπο- 
κρινόμενοι τόν έξυπνοι-----καί εινε ή ερώτησες
τήν όποιαν είκοσάκις καί έγώ έσχον τόν πείρα- 
σμόν ν ’ απευθύνω πρός φίλους καί. . φιλάς. 

<■< Π ατμόσφαιρα έν Έλλάοι έχει άπομεταλ- 
λ ειωθή—μοϋ γράφει έ νας φίλος μου δημοσιο
γράφος— Εν μεταλλεϊον όλη ή 'Ελλάς κατήν- 
τησεν άνεκμετάλλευτον. Καί άφοϋ και ή έμή τα- 
πεινότης εύρέθη είς τοιούτον περιβάλλον, θά 
όμο.λογήσρ μετά συντριβής. . . θυλακίων ότι έχει 
καί αυτή εν μεταλλεϊον.

Τά όρια τοϋμεταλλείουεινεμεγάλα. Αρχίζουν 
άπό έν δάσος, διέρχονται διά δύο φανών,υπερ
πηδούν ένα χάνδακα, άναρριχώνται είς .λο
φίσκοι- καί καταλήγουν είς δύο ακρωτήρια. Τήν 
άδειαν τής έκμεταλλεύσεως ίζήτησα δι ’ επιστο
λής άποπνεούσης μϋρα Τό μεταλλευτικόν συνέ
δρων συνήλθε καί μετά πολύωρον σύσκεώιν άπε- 
φάσισε τήν παραχώρησιν τοϋ μεταλλείου. Συνε- 
τάχθη τό Βασιλικόν διάταγμά—Βασιλική έλέ- 
γετο ή τοποθεσία — ύπό τοϋ συμβολαιογράφου, 
συνετάχθησαν τά χαρτιά—είς τόν άσσον παντα 
κερδίζω—και ήρχισεν ή έκμετάλλευσις μηχ α
ν ι κ ώ ς. Η έκκαμίνενσις τών κογχών συνεβά- 
διζεν άρμονικώς με τόν μεταλλικόν ήχον τοΰ 
χρηματοκιβωτίου. Τό μετα.Ι.λεϊον έζερευνηθ'εν 
κατα.ί.λή.Ιοις άπεδείχθη άνυπο.λογίστου άρχαιο- 
.λογικής άζίας.άνεφάνησαν καί ή σκουριές, — 
τά αποτελέσματα τής έκμετα.λ.λεύσεως. — διά τάς 
όποιας θά έπέμβη ή Αρχαιολογική Εταιρεία.

Περιττόν νά σοΰ είπώ, κατόπιν όλοιν αύι-ών, 
ότι τό δάσος περί ού όιμίλουν, όροθετών τό με- 
ταλλεϊον μου, εινε ή κόμη της, οί φανοί τά μά
τια της, ό χάνδαζ τό στόμα, ι> λοφίσκος το στή
θος καί τά ακρωτήρια οί. . . πόδες της. Κατόπιν 
όλων αυτών, ευχαρίστως δηλώ ότι παραχωρώι 
τό μεταλλεϊον μου είς οίονδήποτε έπίμετριωτάτε/ 
αποζημιώσει. "

• ·

'Ί’πό τά σύννεφα τής σκόνης, καθηλωμένος 
είς τά ζύλα τής εζέδρας. παρηκολούθησα κ 'έγώ 
το τρέζιμον τών ίππων Είς τόν μέγαν κυκλο
τερή στίβον διέτρεχον ταχύτατοι, ωραίοι, ιίλκι- 
μοι ίπποι, συναγωνιζόμενοι διά τό έπαθλον τής 
νίκης. 'Έβλεπα τον άγώνα των πτωχών ζώων, 
τιι όποϊα έπνει-στίων καί έφρισσον, ώσεί άφη- 
νιασμένα, διά νίι ποζάρη κατόπιν ώς νικητής ό 
τάδε κομώός άζιωματικός ή διά νά ένθυλακώσρ 
χρήματα ό δείνα ιδιώτης. "Οσω καί αν ήθελεν ό 
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παρακαθήμενός μου τά έζυι^ώση τό άγώησμα 
καί τά μοΰ ΰποδείζη τόν εϋγενη σκοπόν τον 
δρόμου εκείνου, έγιό ήσθανόμην ενα οίκτον διά 
τά αλόγα, τά όποια έμαστιγοϋντο ανηλεώς, 
περιερρέοντο ύπό ίδρώτος, άνεπήδων ά.Ιγοϊ-ντα. 
επνίγοντο είς τόν κονιορτόν καί εκυπτον τόν 
αυχένα και έζαφνίζοντο 'ί.τό τίι εμπόδια καί 
άνετι,τάσσοντο άπό τάς παρα/.ελεύσεις τών διά
των καί άποτόμως Επειτα άνεκόπτετο ή φορά 
των, ένω ό χαλινός συγκραττούμενος ε γάραττε 
γίαθέα ίχνη είς τά χείλη των Λεν ήζεύροι άν 
συμβιβάζεται τό εργον της «Φιλίππου κοινω
νίας·1 με τό τοΰ «Συλλόγου της /Ίροστασίας των 
ζώων . Ητ.εύρω όμως πολύ καλά ότι πλεϊστοι 
κύριοι άνήκοντευ είς τΐ> δεύτερον σωματείου ίι τή
κουν καί είς τό πρώτον, καί μάλιστα ένεργώς. 
Συμβιβάζουν τόσον ώραΐα τίι συναισθήματα των 
ώστε άλα καλό καί 'μεΐς καλλίτερα. η μάλλον 
χειρότερα, διότι εχομεν τό ατύχημα νά κατα- 
λαμό'ανωμεθα άπό τοιούτου είδους σκίζεις, ϊνώ 
τόσος άλλος κόσμος ευχαριστείται καί γειρο- 
κροτεύ ■ . .

• ·

Σταυροφορίαν ήγειραν μερικοί ζηλωταί των 
πατρίων διά την εν ταίς Έκκλησία.ις τετράγω
νον μουσικήν. Ό άγιον έχει αρκετά στοιχεία 
σκιαμαχίας ΊΙρχίσαμεν τάς βυζαντινός άσκο
πους καί ατελεύτητους συζητήσεις περί βυζαν

ΔΑΦΝΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Δύο σπουδαιότατων καί πολυτελών άοχαιολογικώ' 
έργων τήν έκδοσιν άγγελλε: ό έν Παρισίοις έκδο

της Φονταμοαν. Τό πρώτον εινε «Τα ζωγραφημένα 
αγγεία τοΰ Μουσείου τών Αθηνών» ύπό ΜαξίμΟυ 
Κολλινιών καί Κούβ. Τό άλλο εινε «Αί άνασκα&αΐ 
τών Δελφών», πολυτελές καί ογκώδες έργον ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοϋ κ. Ώμόλλ, διευθυντοΰ της Γαλλικής 
—Ζ’^ής ’Αθηνών έκδιδόμενον, μέλλον δέ ν’ άποτελέση 
αληθές φιλολογικόν μνημεΐον. Τό περί Δελφών ,έογον 
Οά περιλάβη τά έξη; μέρη: Ιστορία της πόλεω; τών 
Δελφών—Τοπογραφία καί άρχι τεκτονική — Έπιγοα- 
φαί τών Δελφών—Γλυπτά καί χάλκινα καλλιτεχνή
ματα έκ Δελφών. Τό εργον τών κ κ. Κολλινιών καί 
Κουβ Οά είνε πλούσιο»; εΐκονογραοημένον. ’Αλλά πο- 
λυτελέστατον ιδίως ύπό έποψιν εικόνων καί αναπα
ραστάσεων, δι ’ όλων τών νεωτέρων μεθόδων, Οά εινε 
τό περί Δελφών βιβλίον, άληθέ; αρχαιολογικόν λεύ
κωμα, τοϋ οποίου ιδέαν τινά ελαβον όσοι έθαύμασαν 
τό τμήμα τών άνασκαφών τών Δελφών κατά την 
παγκόσμιον Ένθεσιν τοΰ 1900, τό όργανωΟέν ύπό της 
έν Άθήναις Γαλλ·κή; Σχολής. Άμφότερα τά έργα 
ταΰτα διά τό εύκολώτερον τής άποκτήσεως, θά έκδο- 
Οοϋν κατά φυλλάδια.

— Ή Γαλλική αρχαιολογική σχολή έλαβε τήν α
θεΐαν να ενεργήσγ. νέας άνασκαφας έν Δήλω. 'Γπό 

τινής μουσικής καί ό Θεός νά βά,λη τό χέρι του 
ή μάλλον μυαλό είς μερικούς θερμοκέφαλους. 
Μόλις ηρχίσαμεν νά άγαπώμεν τήν Εκκλη
σίαν καί νίι σνγκινοΰμεθα χάρις είς τήν αρ
μονίαν τών φωνών, μόλις είχομεν άναπνεύση 
από τήν άπαισίαν ρινοφωνίαν τών ζαλτώίν 
οί όποιοι μάς έύ.έσχιζαν τά ι.πα καί μάς άπε- 
δίωκον, ιδού εμφανίζεται ή απαραίτητος στε 
νοκεφαλιά καί ζητεί νίι έπαναφέρη τ'ην τυραν
νίαν τών ώτων "Ας ησυχάσουν οί έπαναστά- 
ται. Ή θρησκεία δεν διατρέχει κανένα κίνδυ
νον. ΙΙρόκειται μόνον εκείνα τίι όποια βάλλον
ται, νίι ι'-άλλωνται με τέχνην, μέ κατάνυζιν, 
με άρμοτίαν, διά νίι μένη κάτι τι είς τήν ι'·υ- 
χήν. Αί ρω-ες άς ρέι-οιτ έν τή αποστρατεία 
των. διότι άλλως θά κινδυνεύσωμεν νίι ίδωμεν 
τάς έκκλησίας κενός. Π μουσική δεν εχει καμ 
μίαν σχέσιν με τίι δόγματα 7/ μουσική εΐνε 
τέχνη καί τα τροπάρια φιλοσοφία . 'Αφήσατε 
τήν φιλοσοφίαν νίι εμφανίζεται κάθε Κυριακήν 
ενπροσώπως καί όχι, όπως χάρις είς τήν μα- 
καρίαν ανοχήν τη; 'Αστυνομίας εμφανίζονται 
έπίσης κάθε Κυριακήν απ' έζω άπό τάς 'Εκκλη
σίας οί ζητιάνοι με τάς ιίγριοφωνάς των Καί 
μου φαίνεται ότι ύπό εποζιν τέχνης δεν διαφέ
ρουν πολύ οί εντός της έκκλησίας βυζαντινοί 
ί'άλται άπό τούς εζω

τα; οδηγία; τοΰ εταίρου κ. Δουμπά; η ξαντό αύται, 
Ή αύτη σχολή Οά προβή εί; άνασκαφας εις την 
ΆνΟήλην, παρά τά; Θερμοπύλας, ένθα τό ιερόν τή; 
Δημητρος Πυλαία; Τα; ανασκαφα; αύτάς, αίτινες 
σχετίζονται, ένεκα τών έξαμηνιαίων συνελεύσεων τών 
Άμφικτυόνων, μέ τάς έν Δήλω, Οά ένεργήσωσιν οί 
κ.κ Ζαρδέ και Λωράν. Άλλά καί έν "Αργεί ή αυτή 
σχο/.η ^πο τα’ οδηγίας τοϋ 'Ολλανδού έταίρου κ. 
Βολγφάρ ήοςατο άνασκαφών, έπι τοΰ λόφου Άσπίδος. 
όστις κοινώς καλείται Προφήτης Ήλία; ’Εκεί πέ 
ποιθεν ό κ Βολγράφ ότι Οά άνεύρη τά βασίλεια τών 
πρώτων τοΰ "Αργους βασιλέων, φρονεί 8έ τοΰτο ένεκα 
τών πολλών κεράμων καί άλλων πήλινων συ.τρίμ- 
αάτων.

— Κατά τά; άνασκαφας τά; ένεργουμένας είς τήν 
αρχαία·/ Αγοράν τής ’Ρώμης ανεκαλύφθη ό άνδριάς 
τή; Φαουστίνη, τή; συζύγου τοΰ αύτοκράτορος 'Αν
τωνίου ΙΊιου. Ό ανδριας ούτος ΐστατο έμπροσθεν αρ
χαίου ναού φέροντος τα ονόματα τοϋ Άντωνίνου και 
τής Φαουστίνη; καί όστις ύφίσταται άκόμη. Ό ανα
καλυφθεί; άνδριά; εινε τεθραυσμένος εί; τέσσαρα μέρη.

—Ή συγκολλησι; τοϋ Έρμού τών Άντικυθήςων 
γενήσεται όριστικώ; ύπό τοΰ κ. Άνδρε, άντί 20,000 
φ?. Ζ° έργασίαι άρχοντα: τόν Σεπτέμβριον, 0ά 
διαρκέσουν δέ δύο μήνας.

— Αί πρό έτους σχεδόν διακοπείσα: άνασκαφαΐ τοΰ 
Θέρμου έπανελήφΟησαν. "Ολ,ω; άγονος οέν άπέβη ή 

έπί μήνα σχεδόν έξακολουθήσασα έργασία. "Επρεπε 
νά πιστοποιηθή ά<ευ άμφιβολίας μέχρι ποϋ έξετείνετο 
τό ύπό τόν ναόν τοΰ Θεοιαίου Απόλλωνος στρώμα τής 
τέφρας καί τών οστών, τα όποία προέρχονται απο τον 
ποο τή; κτίσεως τοΰ ναοϋ ύπάρχοντα εκεί βωμόν Η 
έντό; τοΰ ναού κατά τήν νοτιοδυτικήν πλευράν σκαφή 
έπέχυσε πληρέστερο·/ φώς ε’ις τό ζήτημα καί μόνον ή 
εύοεσις καί άλλων πίθων κενών, παρομοίων πρό; τους 
πλεϊστους ύπό τόν βωμόν εύρεθέντας άλλοτε τοιού
του;,δέν ήδυνήθη νά μας διαφώτιση ώς προς την χρη- 
σιν αυτών.

Απλή δοκιμή άνασκαφών εί; άπόστασιν μιά; ώρας 
άπό τό τέμενος παρά τήν Μώκισταν, έφερεν είς φώς 
τεμάχιο·/ επιγραφής, έν ή άναφέρεται τό όνομα τοΰ 
Στράτωνο, στρατηγού τών Αίτωλών, γνωστού και εξ 
άλλων έπιγραφών τοΰ Θέρμου."Οτι είς τήν Μώκισταν 
παρά την οδόν τήν άγουσαν ε’ι; Άγρίνιον, ύπήοχε 
σημαντικόν ίερον καί πιθανόν τής Άρτέ/ιδος, ώ; εμ- 
φαίνεται έξ έπιγραφή; έκτισυ,ένης εί; τόν ναόν τοΰ 
Άγιου Νικολάου «αΡΊΈΜΙΔΟΣ ΛΓΕΜΟΝΗΣ··,εινε 
άναμφίβιλον, άφοΰ αύτό; ό ναό; έπί βυζαντινή; ώς 
φαίνεται έποχή; έκ τοΰ ύ'ίκοΰ αρχαίου κτιρίου άνη- 
γέρθη και μέ έπιγραφάς μάλιστα πολλά; αρχαίας.

— Είς τό βόρειον μέρος τής Ιθάκης παρα τά; Ν.Α 
τού όρους Ρουσανοΰ κλιτό; καί παρα τόν αρχαιότα
το·/ λιμένα «ΓΙόλι;» τοΰ Σταυρού εί; αποστασιν 250 
περίπου μέτρων άπό τή; παραλιακής ακτής, άνασκά- 
πτων πρός καλλιέργειαν τόν άγρόν του δ Σ. Κουβα- 
ράς άνεΰρε τό δάπεδον αρχαιότατου ελληνικού Θεά
τρου μετά τής θυμέλης καί τών άμφιθεατρικών έδω- 
λίων. κάτωθεν δέ τοΰ είρημένου Οεάτοου έτερος έργά- 
τη; άνορύσσων φρέαρ άνεΰρε» εί; βάθος 6 περίπου 
μέτρων άρχαιότατα κτίρια άνευ άμμοκονία; έκ πολυ
γωνικών άξέστων λίθων, άποτελούντων ενιαχού τμή
ματα τεί/ου;. Έντό; τοϋ θεάτρου ανευρέθη νόμισμα 
σπαυιωτάτου τύπου,άναγόμενον εί; Κορινθιακήν έπο- 
χήν καί εΐκο-ίζον, έπί μέν τοΰ ένό; μέρους τόν πτε- . ......... .. έπί μέν τοΰ ένός μέοους 
ρωτον ΙΙηγασσον, έπί δέ τοΰ έτέρου μορφήν 
ιρανή πωγωνοφόρου φέροντος περικεφαλαίαν, 
εργάται τυχαίως άνασκάπτοντες παρά 'ή 6Ι' 
λείον τοΰ Όμήοου» αν-ΰρον κιονόκρανου Μυκηναϊκή; 
εποχής, ώς άπεφάνθησαν δύο διακεκριμένοι ’Άγγλοι 
αρχαιολόγοι.

Πλησίον τοΰ τόπου εν ω ανευρέθη το ανωτέρω 
κιονόκρανον απεκαλύφθησαν δύο παμμέγιστοι τάφοι 
έπί βράχου λελαξευμένοι μετά ώραιοτάτο/ Οόλου, 
καταπληκτικώ; όμοιάζοντο; μέ τοΰ; έν Κεφαλληνία 
άνε ρεθέντας. Ούδεμία ίμφιβολία, ότι οί τάφοι ούτοι 
άνήκουσι μετά τοΰ Μυκηναίου είς τήν αληθή πα- 

ήτις έπί τέλους ήρχισε νά 
προϊστορικού μεγαλείου της 

τό μεσαίον μέρος -.ή; νήσου εις 
κτίριον παμμεγίστων διαστάσεων 

τειχών συνιστάμενον.
; άρξαμένας έσ·χάτω; έν Άγ. 'Γριάδι 
..ι, , Φαιστόν ανασκαφα; ανεκαλύφθη 

ε. Χάλβχερ ολόκληρον άνάκτορον Μυκηναϊ- 
~- ’*........ Ί·'—Λ- -ί--- ■·------ ·... -05

κοσ- 
πρός

πρωτο-
_______ Έτεροι 
τήν θέσιν «Σχο-

Ανεκαλύφθη μέρος

τρίδα τοΰ Οδυσσέως, 
παρέχη τεκμήρια τοΰ
Εκτός τούτων ει; 

γεωργός ανεκαλυψε 
εκ Κυκλώπειων

— Κατά τά; 
παρά τήν άρχαίαν 
ύπό τοΰ κ. v-',e 
κής εποχής. Ανεκαλύφθη μέρος τοΰ υπογείου 
ανακτόρου, μία εξωτερική αυλή καί τοίχος 
μούμενος δια τοιχογραφιών. Άνεκαλύφβησαν 
τούτοις τριακόσιαι σφραγίδες Μυκηναϊκής έποχής,φέ- 
ρουσαι τά γράμματα τοΰ κρητικοΰ προελληνικοΰ άλ- 
φαβήτου,πλάξ ένυπόγραφος καί τινα πήλινα ειδώλια.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ενεκρίβη ύπό τοΰ κ. Μαρασλή τό σχέδιον του 
γάρου τών Καλών Τεχνών, όπερ δαπάναις 

0 ανεγερΟή έν Άθήναις. "Ηδη, πρόκειται νά 
σΟή ό χώρος, έφ’ ού θ' άνεγερθη.

Vin-

— Έπ ’ ευκαιρία τή; στέψεως τοΰ βασιλέως τή; 
'Ισπανία; Ά/φόνσου 1Γ'. διωργανώθη εν Μαδρίτη 
καλλιτεχνική εκθεσις παλαιών εικόνων μεγίστης άξια;.

— Άπέθανεν έν ΙΙαρισίοι; τ'ο τριακοστόν έκτον 
έτος τής ήλικία; αύτοΰ άγων ό ζωγράφος F. Η. 
Kacmmerer.

—’Απέθανεν έν Ρώμη ό διάσημος ζωγράφος 
cenzo Cabianca

— Ό Μ. Διΰξ τής Βαϊμάρης μετεκαλέσατο τούς 
διαπρεπείς καλλιτεχνα; Hans (Jlde καί van de Veldes 
καί διώρισεν τόν μεν πρώτον διευθυντήν τή; εν τή 
όμωνύμω πρωτευούση του μεγαλωνύμου καλλιτεχνι
κής Σχολή;, εις δέ τόν έτερον ανέθεσε τήν άναδιορ- 
γάνωσιν τή; βιοτεχνίας.

— Άπέθανεν έν "Ααχεν τό 67ον έτος τή; ήλικία; 
αυτού άγιον ό διάσημος ζωγράφο; l-'ranz Reiff, μα
θητή; τοϋ Ε. Correus καί Piluty, άσχολούμεεος περί 
ιστορικά θέματα καί τήν προσωπογραφίαν. Ό Reiff, 
όστι; ήτο καθηγητή; τή; έν Άαχεν ά.ωτέρας καλλι
τεχνικής Σχολή; άπό τή; έν έτει 1870 ίδρύσεώς της, 
εκέκτητο πλουσίαν συλλογήν πρωτοτύπων καί αντι
γράφων, δι' ά ΐδρυσεν ίδιον Μουσεΐον έν τώ κήπιρ τή; 
οικία; του. Την συλλογήν ταύτην έσκέπτετο να κλη- 
ροδοτήση πρός τήν Σχολήν, έν ή έδίδασκεν, δπως 
Ζρησιμεύση ώ; πυρην ίοίο- αύτη; Μουσείου.

— Άπέθανεν έν Δυσσελδόοφη τό 59ον ετο; τής η
λικίας αύτοΰ άγων άλλος διάσημο; ζωγράφος ό Κά
ρολο; von der ΗβΙΙβη,τοπιογράφο; Γεννηθείς τω 1859 
έν Βρέμη είσήλθεν τώ 1879 εις τήν έν Δυσσελδόρφη 
Βασιλικήν Ακαδημίαν τών καλών Τεχνών, έν τή τά
ξει τή; τοπιογραφίας τοΰ διάσημου καθηγητοΰ Os
wald Achenbach. Πρό; σπουδήν εύρυτέραν άπήλθεν 
βραδύτερον παρά τώ έν Καρλσρούη καθηγητή Hans 
Gude, είτα ο’ είς Παοισίους, όπόθεν επανελθών εγκα-

Γ7

επανελθών εγκα- 
Ήσχολείτο ούτος 
είς απεικονίσει;

Gude, είτα δ’ είς 
τεσταΟη διαρκώς 
κατα προτίμησιν 
ιταλικών τοπίων, είτα δ 
δασών και όρέων, < 
ώς έκ τής ποιητικωτάτη; αντιλήψειω 
τής χαριέσση; έκτελέσεως.

—-Πρόεδρο; τοΰ Δ. Συμβουλίου τής έν Μονάχω 
Secession έξελέχΟη ό περιφανής ζωγράφο; καθηγητή; 
τή; Ακαδημία; τών καλών τεχνών τοΰ Μονάχου κ. 
Fritz ν. Uhde.

—Ε'ι; τόν διαγωνισμόν τοΰ «Διεθνούς Πρατηρίου» 
ενεκρίθη τό ύπό τοΰ κ Πόλλι ύποβληθέν σχέδιον 
διαφημίσεως.

— Απιφασίσθη ύπό τοΰ νέου διευθυντοΰ τοΰ Πολυ
τεχνείου όπως οί μαθηταί τή; Καλλιτεχνική; σχολής 
φέρωσιν άπό τοϋ προσεχούς Σεπτεμβρίου Ιδίαν στολήν.

—Λέγεται ότι τόν Ρουζάν, διευθυντήν τών Καλών 
τεχνών έν Παρισίοις, θά διαδεχθή ό Ιούλιος Κλαρετή.

— Ή A. Β. Τ. ό Διάδοχος καί ή Λ. Β. Υ. ή 
πριγκήπισσα Σοφία έπεσκέφθησαν τό έργαστήριον τοΰ 
κ. Ίακωβίδου.

— Οί έν Παρισίοις εγκατεστημένοι Αμερικανοί 
ζωγράφοι ίδρυσαν δύο έταιρείας καλλιτεχνικά;. Ή μία 
έκλήθη The Society of American Painters in Paris, 
ή δέ άλλη The American Art Association of Paris. 
Κύοιος σκοπό; τών σωματείων εινε αί καλλιτεχνικά! 
εκθέσεις.

εν Δυσσελδόοφη.
κατ’ άρχά; μέν . ............  ...,

5’ άποκλειστικώς γερμανικών 
άτινα ετύγχανον πολλοΰ επαίνου 
οτάτν - άντιλώώο.,- τής φύσεω; καί

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Α πέΟανεν έν Παρισίοις ό διάσημος Γάλλος γλύπτη;
Ίοί'λιοε Δαλοϋ. Γεννηθεί; τώ 1838 εσχε δι

δασκάλου; τους Cmpeaiix καί Duvel, μετέσχε τοϋ έν 
έτει 1870 πολέμου καί μετά την καταστολήν τής 
έπαναστάσεως τής Kommune ήναγκάσΟη νά άπέλΟη 
είς Λονδίνον. ΈκεΐΟεν άπέστειλεν είς τό Salon τών
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Παρισίων το' πρώτον κύριον αύτοϋ εργον : Τήν άπάν- 
τησιν τοϋ Mira beaux πρός τόν Δούκα Dreux-Breze, 
αναγλυφον, δπερ κατέστησε·? αυτόν διάσημον. Τό ερ
γον τούτο πάραυτα ήγόρασε τό Κράτος διά τά άνά- 
κτορα τών Βουρβώνων, έν οίς συνεδρίαζε·? ή Βουλή 
τών αντιπροσώπων. Τώ 1879 τυχών δύπέρτής ελευ
θερίας ούτος μχχητης άμνηστείας έπέστρεψεν,εΐς τήν 
γενετειραν. Έκ τών έργων τοϋ Δχλοΰ τινα εινε ρεα
λιστικής έμπνεύσεως, τινά δέ άλληγορικής. Πεφημι- 
σμένα αύτοϋ έργα εινε ό έν τώ κήπω τοΰ Λουξεμ
βούργου άνδριάς τοΰ Delacroix ώς καί τό μνημείου 
τής Δημοκρατίας τό περιχοσμοΰν τήν έν Παρισίοις 
ομώνυμον πλατεΓαν. Τώ 1890 προσχωρήσας και ού
τος τή Secession συνετέλεσεν είς τήν ϊδρυσιν τοϋ Sa
lon τοϋ πεδίου τοΰ Άρεως

— Ό Δανός γλύπτης V. Bissen, καθηγητής άπό 
τοϋ 1890 τής έν Κοπεγχάγη Ακαδημίας τών’Ωραίων 
τεχνών, διωρίσθη διευθυντής αύτής,

— Καί έν Βουδαπέστη φαίνεται ότι συμβαίνει,δ,τι 
νομίζομεν ήμεΓς οί Έλληνες ώς παρ’ ήμϊν μόνον έν 
Έλλάδι δυνάμενον νά συμβή. Προ τίνος ποοεκηρύχθη 
εν Βουδαπέστη διαγωνισμός πρός κατασκευήν μαυσω
λείου τοΰ μεγάλου τής Ούγγαριας πατοιώτου Λουδο
βίκου Κοσσούθ. Τό πρώτον βρχβεΐον ώς καί τήν έφαρ- 
μογήν τοΰ σχεδίου έλαβον ό άρχιτέκτων Κάλμανν 
Γκέρστερ καί ό γλύπτης Άλάϊος Στόβλ. Τό τοιοΰτον 
όμως προεκαλεσε τας σφοδράς διαμαρτυρίας ού μόνον 
τών λοιπών καλλιτεχνών, τών μετασχόντων τοΰ δια
γωνισμού,άλλα καί τοΰ Συλλόγου τών Ούγγρων Καλ
λιτεχνών ίσχυριζομένων απάντων, ότι κατά τήν απο
νομήν τοϋ βραβείου δέν επρυτάνευσαν καλλιτεχνικά! 
κρίσεις, άλλά προσωπικά! συμπάθειαι καί ότι ή ένέρ- 
γεια τής κριτικής έπιτροπής ύπήρξεν έν πολλοΓς άδι
κος Άλλα τό Δημοτικόν Συμδούλιον τής Βουδα
πέστης, είς ο ύπεβλήθησαν αί διαμαρτυρίαι αύται 
καί έφεσιβλήθη ή άπόφασις τής κριτικής έπιτροπής, 
άπέρριψε μέν έκείνας, έπεκύρωσε δέ ταύτην. Κατά 
τεχνοκρίτην Ούγγρον, τό βραβευθέν εργον δέν διακρί- 
νεται οΰτε έπι πρωτοτυπία, οΰτε έπι καλαισθησία.

— Ο περίφημος άνδριάς τοΰ Beet Hoven τοΰ διάση
μου γλύπτου Max Klinger εκτεθειμένος ήδη έν τή αι
θούση τής Wiener Secession καί ούτινος 4 θαυμασίας 
απόψεις δημοσιεύει έν τώ τεύχει τής 15 Mat υ έ. ε. 
τό γερμανικόν περιοδικόν Kunst fflr Alle, ποόκειται 
νά πωληθή αντί 300 χιλ. μάρκων, ήτοι 700 περίπου 
χιλ. δραχμών. Έν Βιέννη καί Λειψία καταβάλλονται 
προσπάθεια ι προς εξεικονόμησιν τοΰ ποσοϋ τούτου έξ 
εισφορών, όπως άγορασθή ό άνδριάς διά τό ΜουσεΓον 
τής γενετείρας τοΰ Beethoven πόλεως. Συλλογεύς τις 
καλλιτεχνικών έργων έν Λειψία ένεγράφη πρώτος εις 
τόν σχετικόν κατάλογον διά ποσόν 10 χιλ. μάρκων.

— Έτελέσθησαυ τά αποκαλυπτήρια τοΰ άνδοιάν- 
τος τοΰ πρίγκηπος Άμεδαίου τής Σαβοΐας τήν 7ην 
Μαίου εν Τουρίνω, παρουσία τοϋ βασιλικού ζεύγους 
"ήΰ ’Ιταλίας. Ό πρίγχηψ ’Αμεδχϊος θειος τοΰ βασι- 
λέως Βίκτωρος 'Εμμανουήλ, έπέδειξεν απαράμιλλου 
ανδρείαν κατά τήν άτυχή μάχην τής Κωνστάνζας, είς 
τήν όποιαν τα ΐταλικα στρχτεΰμανα ήττήθησαν ύπό 
τών Αύστριαχών. Ό πρίγχηψ Άμεδαιος ύπήρξεν επί 
τινα χρόνον κα!( βασιλεύς της Ισπανίας, παρητήθη 
δε τ·.ΰ θρόνου μή δυνάμενος νά ύποστή τήν κατ' αύ
τοϋ άντίδρασιν τών οχλαγωγώ·..

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ηνοιξεν έν Βιέννη ή 29 έτησία καλλιτεχνική εκθε- 
σ·ς έν ταις αίθούσαις τοΰ Συλλόγου τών Καλλι

τεχνών (KuustleiHaus). Παρά τής Αύστριακής Κυ- 
βερνήσεως ηγοράσθησαν 8 έργα Γερμανών καί αλλο
δαπών καλλιτεχνών.

—Ύπό τοΰ έν Δρέσδη νεωστί ίδρυθέντος καλλιτε
χνικού Συλλόγου Elbier διωργανώθη εκθεσις, ής έγέ- 
νοντο ηδη τα εγκαίνια.

— Ό έν Βάσσελ τής Ελβετίας καλλιτεχνικός 
Σύλλογος συνε’λιξε μέγα μέρος τών έργων τοΰ τελευ- 
τησαντος ζωγράφου Hans Saud euler και διωογάνω- 
σεν ειδικήν αύτών έκθεσιν, έφάμιλλον στρός τήν έν 
ετει 1897 έν τή αύτή αιθούση τής Kunslhalle διορ- 
γανωθείσης έκθέσεως τών έργων τοΰ BScklin. Ή εκ- 
θεσίς αύτη τών έργων τοΰ Saudreuter διήρκεσεν άπό 
τής 15 Μαρτίου—15 Μαίου έ. έ. Άπό τοΰ 1874 — 
77 ειργασθη ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν καί έπίδρασιν 
τοΰ Berklin έν Φλωρεντία καί έγένετο άνΐυ αμφιβο
λίας—τοΰτο βέβαιοί" καί ό Floeike—ό μάλλον ύπό 
τής φύσεως πεπροικισμένος, ό μάλλον τώ διδασχάλω 
συγγενής έν τή διξιφ χρήσει τοΰ χρώματος.

—Δύο καλλιτεχνικά! εκθέσεις προεκηρύχθησαν έν 
Άθήναις. Η μία εις τό έν Ν. Φαλήρω νεόδμητου ξε 
νοδοχεΐον Άκταϊον τή 11 Αύγούστόυ', εις ήν όλίγι- 
στοι μέχρι τοϋδε «δήλωσαν καλλιτέχναι ότι θά μετά- 
σχωσι, καί ή τοΰ «Παρνασσού», ήτις θά άνοιξη τήν 
πρώτην Κυριακήν τοΰ προσεχούς ’Οκτωβρίου.' Τής 
έκθέσεως ταύτης επιτροπή εινε ό Πρόεδρος τοΰ «Παρ
νασσού» καί οί κ.κ Λύτρας καί Ίακωέίδης,Ό πρίγ- 
κηψ Νικόλαος ανέλαβεν ύπό τήν προστασίαν του την 
δευτέραν ταύτην έκθεσιν, ής θά μετάσχωσι καί ξένοι 
καλλιτέχναι.

, Η Βασιλική 'Ακαδημία τοΰ Καναδά ένεκαινίασ® 
"ήν ·ττισ*αν »*®«σιν έν Montreal. Ή επιτυχία 
τής έκθέσεως ταύτης λίαν έξαίρετος. Διεκρίθη ιδίως 
ό ζωγράφος W. Hope.

— Ύπό τοΰ «Crrcle Artislique» τών Βρυξελλών 
διωργανώθη πρός τιμήν τοΰ γλύπτου Devigne εκθεσις 
πεντήκοντα έργων του καί σπουδών.
, Εν τώ Μουσειω τών Βρυξελλών διωργανώθη ή 
έτησία διεθνής έκθεσις τής Βελγικής Εταιρείας τών 
ύδατογράφων.

— Ή έν Βρυξέλλαις εταιρεία «Pour I’Arts ένεκα·.- 
νίασε τήν δωδεκάτην Έκθεσιν της, ήτις κρίνεται λίαν 
ενδιαφέρουσα

— Ή έν Λονδίνω Εκθεσις «New English Art Club» 
δέν, έστέψθη ύπό μεγάλης έπιτυχίας, καίτοι πολλοί 
είσίν ο! εχθέται.

Ηνοιςεν εκθεσις εν Έδιμβούργω, διοργανωθεΐσα 
ύπο τοΰ Club des Aris *t Metiers. Κατά τόπλεέστον 
οί εκθεται εισίν ερασιτέχναι, κεκτημένοι όμως ισχυ
ρόν ταλαντον.

—Δύο μικρά! άλλ’ αρκετής σημασίας εκθέσεις ή- 
νοιξανέν^Λονδίνω. ΊΙ μία είς τήν Gallery Continen
tal κα'ι ή άλλη είς τήν Gallery Grave.
_ —’Επίσης ήνοιξεν έν Λονδίνω ή Εκθεσις τής Βασ. 
Εταιρείας τών Ζωγράφων χα! Χαρακτών.

— Έν Βίρμιγχαμ. έγένετο εκθεσις τών έργων τών 
μαθητών τής αύτόθι Καλλιτεχνικής σχολής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Απέθανεν έν Βιέννη ό φωτογράφος τής Αύλής’Ιωσήφ
Loewy, διευθυντής τοΰ μεγάλου έκδοτικοΰ κατα

στήματος.
— Τήν 28 Αύγούστου άνοίγει διεθνής φωτογρα

φική εκθεσις είς Άμστελόδαμον. Ή έχθεσις θά λήξη 
την 8 Σεπτεμβρίου. ’Οδηγίας διά τούς έν Έλλάδ'ι 
επιθυμοΰντας νά μετάσχωσι δίδει τό Υπουργείου τών 
’Εσωτερικών.

ΕΞΕΑΟΟΗΣΑΝ
Λίμυλίας Κούρτελη. «Χρυσάνθεμα». Έχδοσις 

«Πινακοθήκης».
"Επειτα άπό τά «Χρυσάνθεμα», τά ποιητικά πε

ζογραφήματα τοΰ Διευθυντοΰ τής «Πινακοθήκης», 
νέα ήνθησαν « Χρυσάνθεμα » ποιητικά καΟαρως 

αύτά τήν μορφήν, συνδεόμενα ίπωςδήποτε προς τα 
πρώτα, άφοϋ χορηγός και προλογίζω·/ εινε ό τών 
πρώτων «Χρυσανθέμων» πεζογράφος.

Τά «Χρυσάνθεμα» τής δεσποινίϊος Αίμυλίας 
Κούρτελη, ήτις άπό τών στηλών αυτών τό πρώτον 
ένεφανϊσθη μέ τόσας πολλάς διά μιας ελπίδας, δεν 
εινε συνήθεις στίχοι. "Εχουν άρκετήν άξίαν, χωρίς 
νά λάδωμεν ποσώς ύπ’ δψει τά έλαφρυντικά, ότι 
έγράφησαν εις τήν σημερινήν έποχήν,τήν κατ’ εξο
χήν άμουσου, ότι άνήκουν είς κόρην νεαρωτάτην 
καί ότι εινε πρώτα ποιήματα. Αύτα δλα δέν εμπο
δίζουν όπως τά ζηλεύσουν πολλοί ποιηταί μας, 

καί νεωτερισταί καί παλαίμαχοι. ε.
Συμπλήρωμα τοϋ'Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού. 

Φυλλ. Α—Β’. Θά έκδοθή είς 30 φυλλάδια. Έκαστον 
λεπ. 80. Έκδόται Μπέκ—Μπάρτ.

Σπυρ. Παγανέλη. Είς τήν μνήμην τής Αδελ
φής μου Σοφίας. Ποιητικώτατον μνημόσυνον τοΰ 
εύαισθητοτέρου τών λογογράφων μας. ύπέρ τής πεφγ 
λημένης αδελφής του. Αίσθημα αγνόν στοργής άλλα 
κα! φιλοσοφικών αληθειών ύψος έπίραστον, διαπνέει 
τάς ολίγας σελίδας — άνθη τοΰ πνευματικού κόσμου 
πολύτιμα. #

’Ιωάννας Λιβαθηνου. Πικρά Χαμόγελα. Ποιή
σεις. ’Εν ΙΙάτραις.

Αυγή. Μηνιαίου παιδικόν περιοδικόν. 'Εκδότης 
Γ. Παρίσης. Έν Άθήναις.

Ανθών. Δεκαπενθήμερον περιοδικόν.Έν ΙΙάτραις. 
Κ. Κυριάχη. 'Οδηγός τής νήάου Κέρκυρας.
ΊΙ Αναγκαστική κυκλοφορία ύπό Κ.’Αρσενιά- 

δου, δικηγόρου.
Ίουλιέττας Άδάμ. Τό μυθιΟτόρημα τών παι

δικών καί νεανικών μου χρόνων. Ilapiotoi.
’Λλεί. Άναγνωστοποϋλου. Κοινωνικά διηγή

ματα. Άθήναι.
Κονράδου. Ψυχολογία κατά μετάφρασιν Δ. Ζαγ- 

γογιάννη. Βιβλιοπωλείου «Εστίας». Τεύχη Λ , Β,.
Χίρτσβεργ. Ίότορία τής ’Ελλάδος κατά μετά- 

ορασιν Π. Καρολίδου. Τόμ. Β’.Τεΰχος Α . (Βι
βλιοθήκη ΜαρασλήΙ.

’Αδελφοί Ιάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης 
ύπό Ίακ. Ν. Τομττάίη (Βιβλιοθήκη Μαρασλή).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κ. Κωνσταντοπούλου. Ίότορία τής Βυζαντια- 

κής τέχνης μέχρι τών χφόνων τοϋ ’Ιουστινια
νού. Παράρτημα «Αρμονίας».

Τό τελευταίο· φύλλον τοΰ Γερμανικού περιοδικού 
Die Kunst fur alle περιέχει μονογραφίαν περί τοΰ 
Γερμανού ζωγράφου Wilhelm Trubuer μετά 20 εικό
νων έργων του, έν οις κα! έν'Ελλ. ύποθέσεως, ή μάχη 
τών Λαπίθων κα! Κενταύρων. ’Επίσης είς τό αυτό 
περιοδικόν δημοσιεύεται μελέτη περί τοΰ Γερμανού 
γελοιογράφου W. Busch με ούμοριστικάς τινάς απει
κονίσεις.

La Revue du Bien, 34 rue Gay Lussac, 

Paris.—No de Mai 1902 : La Sonnetc, par Marc Le
grand.—Un poetc italianisant: Pierre de Bouchaud, 
Kar Rene Ponthidre.—Le peintre Ch. Agard, par L.

Alugou.— Les tourneurs de pots, par P. de Queilon. 
— Pour le Beau, par M. Griveau. — Le Mousse, par 
E. Lediain —La question du Lail.—L'Abri de la Fil- 
lette par E. Gehin. —Le DCi aux Meres, par Vtes-e de 
Lvsle. — La Tuberculosc, par le Dr E. Legrand.— 
Illustrations inedites de ■- Langier, var Driestcn,Char
les Agard, Ruty.

Th. Du ret.—Ed. Ma net el son oeuvre 
(25 φρ. χρ.|.

G. Laclialas. Etudes cs t h6 I iq u e s Ila- 
ρίσιοι.

Lecoy de la Marche. — La pc inlure 
religieuso μετά 71 εικονογραφιών.

E. Molinier. Musce national du Louvre (50 φρ χρ.).
L Roger. — Miles. Developpemenl de l'arl a tra

vel·» les metiers (Museograplne) Tome I.
L. Oust. The national Portrait Gal

lery. Λονδϊνον.
Art. Venturi The Madonna.
8. K. Hartmann. A History of Ame

rican Art- Δύο τόμοι. Βοστώνη.
W. Lowrie. L'Art chretien et ΓΑ ί

ο Ιιέο log ie. Λονδίνου. Φρ. 15.
S i r W. Iiayliss. Cinq grandes peintres de l’Erc 

deVictoria. ΛονδΓυον.Ό συγγραφεΰς ειυε πρόεδρος τής 
Βασ. Εταιρείας τών Άγγλων καλλιτεχνών’ οί ζω
γράφοι περί ών τό βιβλίον πραγματεύεται, εισίν οί 
Leighton, Millais, Burne-Jones,G.Watts και H.Hunt.

M. Cust. Les ouvriers sur ivoire au 
moyen Age. ΛονόΓνον. Φρ. 4,50.

S n. Fort. L’art de folic. Βοστώνη. _
Catalogue illustre de Salon de 1902. Sociite des Ar

tistes Frantais. Έτος 24ov. ΙΙαρίσιοι. Φρ. 3,50.
Catalogue illustr6 de la Societi Nationale des 

Ueaux-Arts.
Le nu au Salon par Victor Nadal. ΙΙαρίσιοι Έξοχοι 

φωτοτυπία:.

ΛΑΒΑΡΟΝ. —’Π δημοσιευομένη ιίκών παριστα τό 
Λάβαρον τών έν ΓΙαρισίοις Ελλήνων σπουδαστών, 
δπερ εκόσμησε κατά τήν εορτήν τής ΚΕ’. Μαρτίου 
τό παρατεθέν συμπόσιον. Εινε έπ! μετάξης ύφασμέ- 

ομεν οέ τήν εικόνα είς τήν εΰγενή μέριμναν 
κ. Λαζ. Σώχου.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. — Διά τό esquisse τού 
έργου τούτου είργάσθη έπ! τριετίαν ό κ. Άριστεύς. 
Παρά τής «Πινακοθήκης» ήγοράσθη άντ! δρ. 200_τό 
δικαίωμα τής δημοσιεύσεις. Ή άξια τής είκόνος εινε 
1 δΟΟδρ.'Ο βοηθών τήν κόρην εις τόν πυροβολισμόν 
εινε άρραβωνιαστικός, ό κρότος δε τοΰ όπλου έπεσπή 
όλων τήν προσοχήν, πλήν τοΰ γέροντος, αφελέστατου 
τύπου Ρωμηοΰ, μακαρίως τραγουδοΰντος και τών μι
κρών παιδιών, τσουγκριζόντων τά κόκκινα αυγα.

ΜΑΝΤΣΙΝΙ.— Ό κ. Μαντσίυι εινε τελειόφοιτος τοΰ 
Ωδείου τής Νεαπόλεως,ύπήοξε δε μαθητής τοΰ έξοχου 
διδασκάλου τοΰ κλειδοκύμβαλού Cezo._ Εις τήν αρ
μονίαν κα! άντίστιξιν έτελειοποιήθη εν Ρώμη. Ε
γραψε τρία μελοδράματα, έκ τών όποιων τα δύο εκρι- 
θήσαν ευνοϊκότατα. Έν Τουρίνω κα! Ρώμη εινε γνω
στός έκ τών συναυλιών του ώς ιδιόρρυθμος εκτελεστής. 
Έχει ζωήν κα! πύρ. Σύντιϋ χρόνω θα, γείνη είς τών 
κρατίστων κλειδοκυμβαλιστών.’ Ήδη εινε καθηγητής 
έν τή Μουσική σχολή τής κ. Λόττνερ.

— ΘΟ —



'Η «Πινακοθήκη ' δνέλαβε τήν αντιπρο
σωπείαν εν Έλλάδι τής vScena illuslmta».

Αγγέλλεται παν βιβλίου, οίιινος Αντί
τυπο ν ήθελε οταλή πράς τήν διευθυναιν τής 
« Πινακοθήκης».

ΕΞΕΔΟΘΗ
ΦΡΙΞΟΥ ΑΡΙΣΤΕΩΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ-,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΙΣ ΜΕΓΑ ΣΧΗΜΑ 

Διανέμεται διορίαν προς τους προπληρώνον
τας συνδρομητής τής « Πινακοθήκης».

Διά τους μή τοιούτους δρ. 3.
ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ

ΑΙΜΥΛΙΑΣ ΚΟΥΡΤΘΛΗ 

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, 
ΛΥΡ1ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΚΑΟΙΙΕ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Αραχ. 2. — Αιά τους σννθρομητάς τής 
«Πινακοθήκης» δρ. 1.

Αντίτυπα πιολοϋνται είς τά γραφεία μας.
Δ, I, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΎ

-ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ·.· Σε.Ι. 208. "Εκδοσις Β'.
Αρ. 3. 

‘ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ- 
ματα εικονογραφημένα. Σε.Ι. 6ά. Αρ. 2 

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ- • Πεζά, ποιήματα μετά 
πο.Ι.Ιών χρωματιστών εικόνων. ΣεΛ.18ά. Αρ. 3.

Πωλοϋνται είς τά γραφεία μας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναξ Ν.
Γιίζη· Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. 
Δρ. 2.

01 ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ, 
κατά μετάφρασιν Άγιδος Θέρου- Τι- 
μάται δρ. ι. Έπί ’Ολλανδικού χάρ
του δρ. 2·

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Λά- 
σκαρη καί Π. Δημητρακοπούλου. Τι- 
μάται δραχμής.

Παραδίνονται μαθήματα Γερμανικής εις 
αρχαρίους και μή.Τιμαί συγκαταβατικοί. Όδος 
Ααιδά.Ιου άριθ. 3. (Συνοικία Πλάκας).

Ε\ ΑβΗΑΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΛ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,
Περιέχει μελίτας καλλιτεχνικός καί φιλολογι

κός, ώς καί σειράν έννενήκοντα έργων Ελλήνων 
καλλιτεχνών είς έγχρωμους φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών 
Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ώραιότερον λεύκωμα 

τής Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.
Πωλείται είς τά γραφεία τής α Πινακοθήκης ,> 

άντί δρ. J. Χαρτέδετον δρ. 4·

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΪΔΟΕ
Δημοσιογράφο.·. — ’Αντιπρόσωπος διά τήν 

Αλεξάνδρειαν τής « Πινακοθήκης» , τής,έν Λε- 
μησσώ «’Αλήθειας». τών έν ’Λλεςανορεία : Le 
«Phare d'Alexandrie», «Π Corriere Etiy- 
Viano», «'Ομονοίας», «Κόσμου». «LolUS> 
■/.al « Baxidt ■>.

Γραφεία: Ιίαρά τω Βιβλιοπωλείο, κ. Εύ- 
θυμίου ΈλευΟεοοπούλου. ’Οδό; ‘Ατταρινίΐυ, 
έναντι τών Σχολείων τή: Ελληνικής Κοινότητες 
έν Άλεξανδρεία.

Δ. ΚΑΒΡΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— Όδος Σταδίου $6. —
’Αριστοτεχνική έκτέλεσις φωτογραφιών παν

τός μεγέθους. Στάσεις καί φωτοσκιάσεις καλλι
τεχνικά! ■ Τό φωτογραφειον τοϋ κ. Κάδρα ικα
νοποιεί όλα τάγούστα καί ϋλας ιάς ιδιοτροπίας.

ΧΡΩΪΰΤΟΜΔΕΪδΝ™~
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ και ΛΥΜΠΟΥΣΗ

Έν Άθήναις.Όδές "Αγίου Μάρκου J4

"Ολα τά εΐδιι ζωγραφικής έν άφθονίρ. Χρώ
ματα, λινέλαια, βερνίκια, χρωστήρες, μιιχαναί 
πυρογραφίας, καβαλέτα, σχέδια πηλοπλαστι
κής, παλέτες. άνδρείκελα, χάρτης ζωγραφικής, 
είδη κορνιζοποιίας.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΗΤΟΠΟΥΔΟΣ
’Οδός Έρμου 5ρ (εντός τοΰ προαυλίου). 

Όλα τά τεθραυσμένα άντικείμενα είς τοϋ κ. 
Σακητοπούλου.

Ριπίδια, πίπες, πλαίσια κλπ.

ΖΔΧΑ ΡΟΠΑΑ ΣΤΕΙΟΝ
AT ΛΑΤΦ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΖΑΒΟΡΙΤΟΤ 
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Τό έλκυστικόίτερον κέντρον αναψυ
χής. Ή γενική συνάντησες τών περιπα
τητών. ’Απειρία είδών ζαχαροπλαστικής. 
Ή ίδιοτροπωτέρα άπαίτησις πληροϋται 
έν τώ ζαχαροπλαστείο) Αϊ-Λάϊφ.

ΑΛΕΣΤΗ Κ&ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ,. 4902



ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ, Ί9Ο2

ΦΡΙΞΟΥ ΑΡΙΣΤΕΩΣ
(♦ΠΤΟΤΥΠΙΑ Β. Π ΑΠ Α Γ> ΑΝΝΟΠΟ ΥΛΟΥ )

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ


