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ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ 
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Μιλτιάδου Βρατσάνου. Τ4 κατά τόν θη<5έα. 
Ίοτοριχή καί πολιτική μυθογραφία. Τόμος Α'. Σελ. 
272 Έν Άθήναις.

Πολύτιμον έργον, παιδαγωγιχώτατον. Ή αρχαία 
Έλληνικη μυθολογία καί ιστορία είναι σχεδόν άγνω
στος είς τους νεωτέρς,υς "Ελληνας. Διδάσκεται τόσον 
ατελώς εις τα σχολεία—γνωρίζομεν δε δλοι εκ πείρας 
πόσον φορτικά είναι τά σχολαστικά μαθήματα—έξ 
ετέρου δε πάσχομεν άπό τόσην οκνηρίαν—ούδείς ποτέ 
περατώσας τδ γυμνάσιον ήνοιξε βιβλίου νά μάθη μό
νος δ,τι ύπο τον ζυγόν τοϋ διδασκάλου ητο ούσκολον 
νά μάθη—ώστε βιβλία ικανά ν*αναπληρώσουν την 
ατελή διδασκαλίαν, αξίζουν περισσότερον άπό μίαν 
είς τά σχολεία φοίτησιν. Άλλά τά βιβλία τά σκο- 
ποϋντα την γνώσιν τοϋ αρχαίου β-.ου, πρέπει να είναι 
γεγραμμένα είς ανθηρόν ύφος καί απλήν γλώσσαν, 
άνευ κουραστικών περιττολογιών, με τέχνην, είς τρό
πον ώστε ευχαρίστως ν’ αναγινώσκονται. Τοιούτων βι
βλίων ξχομεν παντελή σχεδόν έλλειψιν. θά ησαν 
άξιοι αληθούς εθνικής ευγνωμοσύνης όσοι τών φιλο
λόγων ησχολοϋντο όπως μάς χαρίζουν βιβλία, δια 
μικρούς άλλά καί διά μεγάλους, έκ τών όποιων ν’ 
αναπηδμ έν δ δαγμα, νά εξακοντίζεται μία λάμψις. 
Ό κ. Βρατσανος άπέδειξε διά τής συγγραφής του 
ταύτης, ότι γνωρίζει πώς να εργασθή υπέρ τοιοΰτου 
σκοπού καί κατόρθωσε ώστε τό έργον του νά αποτελή 
έν τερπνότατου και διδακτικόν άνάγνωσμα, καθ’ήν 
εποχήν έχουν κατακλύση τήν Ελλάδα τόσα οίκτρά 
μυθιστορήματα καί τόσαι κερδοσκοπικά! καί καπηλι- 
καί επιχειρήσεις δεκάλεπτων εκδόσεων.

Κ
’{ωάννου Πολέμη. Κειμήλια. Έν Άθήναις 

Σελ. 134.

Δέν ήξεύρω καί έγώ διατί ήρχιζα νά διαβάζω τόν 
νεον ποιητικόν τόμον τοΰ κ. Πολέμη απο τό τέλος. 
Εις τον επίλογον ή Άπατη—αληθινή μαγισσα—οδη
γεί τόν ποιητήν καί τοΰ δείχνει δλα τά θέλγητρα 
τής φύσεως και έπειτα τόν εγκαταλείπει, τότε δέ τυ
φλός πλέον, πίπτει είς κρημνούς καί άκάνθας έ'ως 
δτου συνάντηση τον τάφον. Καί επί τοΰ τάφου του 
πλησιάζει ή ’Απάτη καί λέγει:

... Αυτός ποί έχάθη 
έπεσε σέ μοίρα βάθη 

γιατί κύτταξε ψηλά.

Δέν μαντεύω έως ποΰ φθάνει ό συμβολισμός τοϋ 
ποιητοΰ τών Κειμηλίων,αλλά διά τόν εαυτόν του δέν 
φοβείται τοιουτον πάθημα, διότι είναι ποιητής «θετι
κός», ®ν επιτρέπεται τό οξύμωρου αύτό σχήμα, εί
ναι ποιητης δστις ουδέποτε έζήλευσε τόν "Ικαρον, 
οστις δέν επηρεάσθη από ταρταρινισμοος ψευδών αι
σθημάτων, ούτε απο τας πατριωτικας παρεσύρθη 
ρητορείας, ούτε έθυσίασε τήν κομψότητα καί απαλό
τητα τοΰ στίχου είς νεοσολωμικάς καί ψυχαρικάς 
αιρέσεις. Είναι δ κ. Πολέμης ό ποιητής τής ’Αγά
πης—αιωνίως τής ’Αγάπης—ζών εις τό φανταστικόν 
παλάτι τής μυριοφώνου καί μυριομόρφου Νύμφης,ή 
όποια πάντοτε σαγηνεύει καί νεάζει, χωρίς νά εχη 

καιρόν νά προσεχή είς τούς έδώ κ’έκει σκοντάπτόν- 
τας καρηκομόωντας τής νέας τέχνης άλήτας. Kat 
όσιρκαί άν ειρωνεύονται τό δημοφ λές Τοΰ ποιητοΰ οί 
διάφοροι Δελεϊλάμαι τής «ρίμας» ούδείς θά άρνηθη ότι 
έν τή δημοτικότητι τοΰ κ. Πολέμη ενυπάρχει ή άξια 
καί ή εμπνευσις άντιθέτως πρός εκείνους, τών όποιων 
ή αξία έγκειται είς τήν κενότητα και. ή εμπνευσις 
είς τήν μίμησιν.

Κ.

Ύπό τήν Οκιάν της Άκροπόλεως. Bals ύπό 
Νίκον Μαυρογένονς.

Πέτρου Βρυζάιιη. Πολεμικαί εϊκόνεο. Έν Άθή· 
ναις 1904.

Μέ πολλήν ακρίβειαν και χάριν γεγραμμέναι ένιυπώσεις 
τον πολέμου τον 1807, οιε ΰπηρέτησεν ιός έφεδρος άξιω- 
ματικός ό συγγραφείς.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ
ν ν ν ν ν y ν ν ν ν

ΔίπυένΟν —Κατακόμβατ. Ιστορική καί φιλολογική 
εργασία Λ. Γρ. Καμπούρογλου. Έρευναι, άνοκοινώσεις, 
σκέψεις.

■ Ηπειρωτικά παραμύθια» 'Υπό X. Χρηστοβαοίλη 
Κ. Ράδου. Δανία καί Δανοί. Μετά πολλών εικό

νων. "Εκδοσις καλλιτεχνική. Δρ. 3. Έν Άθήναις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
νννννννννννν νννννννν

L. Bourdeau. Hisloire de Γ habiUenienl cl de 

parure.

P. L. Gamier. Les Fins del' art conlem- 
porain.

G. Geffrey. La, via avtistique. Tome VIII. 
Δια τοϋ τόμον τούτον άποπερατοϋται τό δλον εργον.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Βιβλιοθήκη Κοραή.

Εν τή ’Σχολική ‘Εκθέσει- ’Αθηνών έξετέθη ή εΐκών 
αϋτη παριστώσα το εν Χίφ κατάστημα, ένθα φυλάσσεται 
εύλαβώς ή Βιβλιοθήκη -τον Κοραή.

"Ηρα Γιαννοπούλον ■

θυγάτηρ τοΰ έπί τριακονταετίαν Προξένου τής 'Ελλά- 
Sos έν Κωνσταντινουπόλει. Tas άνωιάτας σπουδάς διήνυ- 
σεν έν Βιέννη, τνχοΰοα διπλώματος έν τφ αυτόθι Ώδείφ. 
Έδωκεν έοχάτως συναυλίαν έν Άθήναις.

Μικροοκοπικόί ίρασιτέχναι.

Παιδία τής άνωτέρας ’Αθηναϊκής έάξεως, έδωσαν είς 
τόν’Παρνασσόνοπαρουσίφ τής Βασιλικής οικογένειας υπέρ 
τοΰ Φθισιατρείου παράοταοιν, καθ' ήν έπαιξαν τήν 
‘Σταχτοπούταν· και τήν ’’Εορτήν τής γιαγιάςίι. Είναι 
αυτά αί μικραι δεσποινίδες Καλλίνοκη, Παπαδοπούλου, 
Ροιδου, Χαριλάου, Ραζή, Νεγρεπόντε και οί μικροί Με
λά;, Μιλφλάρ, Ζΐφος, Μανούοης, Ίακωβίδης, Καλλιγάς. 
Ή δημοσιευόμενη εΐκών έλήφθη έκ φωτογραφίας γενο· 
μένης τήν νύκτα διά μαγνησίου.

Φλοριίλλ Ρώϋτερ.
θαυμάσιον μουσικόν φαινόμενον αποτελεί ό ένδεκαετής 

δαιμόνιος τετραχορδιστής Φλοριζέλ, δστις κατέπληξε και 
τάς 'Αθήνας με τάς δύο συναυλίας ας εδωσεν έν τή 
’Μουσική Έταιρεΐφι.



ΕΤΟΣ Δ

CH. VIGOR Η A I Ω Ρ A





ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

• ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ *

ΠΟΙΗΤΑΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ

ΕΤΑΕΥ των 'Ελλήνων 
λογίων τών πραγμα- 
τευθίντων π»ρί ξένων 
συγχρόνων γραμματο 
λογιών, εγώ τουλάχι
στον, αγνοώ εάν ήσχο- 
λήθη τις ποτέ περί τής 
πλήρους ζωής καί σθέ
νους Ό'-λανδικής φιλο-

|ί λόγιας, ή δέν ενθυμούμαι νά άνέγνωσά τι περί αΰ·
!ί τής ιίζ νι των τοσούτων έν ’ΑΟήναις έκδιδομέ
'■ νων φιλολογικών φύλλων καί ημερολογίων' πλήν
!| οφείλω _νά ομολογήσω οτι δέν πρέπει καί τόσον νά

έν.τ.ιλ,σεταί τις δια τήν τ.ιρί Όλ/.ανδικής γραμμα-
I τολογίας αγνοιαν ημών, αφού μόλις πρδ ολίγων
I «τών εγένετο αυτή γνωστή εν τή λοιπή Ευρώπη,
ΐ ιδίως δέ έν Γαλλία, παρ' ής οι "Ελληνες, ώς έκ

τής μετ' αυτής συχνότερα; πνευματικής επικοινω
νίας, θα ήδύναντο να λάβωσι γνώσιν λίαν πρώτο· 
τύπου, ά'μα δε σφριγώσης γραμματολογίας, κινούν- 
τ«ς τδ δίκαιον ύπίρ αότής διαφερον των συμπολι
τών των.

Σαφήνεια, άπλότης, κλασική δλως περί τήν 
συνθεσιν καί τδ ύφος ορθοέπεια, ιδού at έπικρατοΰ- 
σαι τήν σήμερον ιδιότητες, τής περί ής πραγμα
τεύομαι φιλολογίας, ιδιότητες, αί'τινες άποτελουσιν 
άλλως τε τήν απόλυτον διαφοράν μεταξύ ταύτης 
καί των λοιπών τού Βορρά. «Θά Ιλεγέ τις οτι at 
λατινικά! παραδόσεις διετηρήθησαν έν αυτή άθικτοι 
ανα μέσον των αιώνων, ή οτι τδ πνεύμα τών γη
ραιών βαταυών bi’nianisles, άναβιοΐ έν τώ βά'Ιει 
τής ψυχής τών απογόνων των», γράφει διαπρεπής 
τεχνοκρίτης καί γλαφυρός γάλλος συγγραφεύς,*) δν 
θέλω παρακολουθήσει έν τή περί τής ’Ολλανδικής 
φιλολογίας ταύτγ, επιθεωρήσει καί οστις τάς περί 
ξένων συγχρόνων γραμματολογιών, έν περισπουδά 
σιφ συγ-γραφή, παραδοθείσας πολυτίμους πληροφο
ρίας καί αυθεντικός κρίσεις του, δεν άρόεται ή έξ 
ιδίων καί εμβριθών περί ταύταις μελετών, καί έν . 
αυτή τή οηγή έκαστης, λαβών μάλιστα τδ ευτύ
χημα νά γνωρίση προσωπιν.ώς καί νά συνανασιρα·' 
φή τούς ίπιφανεστέρους έ-κ τών έπιζώντων συγγρα
φείς, ούς είκονίζει ήμΐ? μετ’ εντέχνου χρωστήρος 
δια τών λαμπρών χρωμάτων τή; πλούσιας πυξίδος 
του.

Είναι αληθές οτι έν ούδεμ α άλλη τής Ευρώπης 
χώρα ή γαλλική επιρροή παρίμεινεν τοσοΰτον ίσ 
χυρά όσον έν Όλλ,νδία. Καθώς καί προ έκαταν-

’) Teodor de Wyzewa. Ecrivains Etrangers.
46

ταετίας, μόνον τούς γάλλους συγγραφείς άναγινώ- 
σκουσι, ρ.τλετώσι καί συζητούσε καί σήμερον έν αυ
τή. Τάς τών γάλλων διαλέξεις ακροωνται μάλλον 
ευχαρίστως' κομιτάτα δε τοϋ Γαλλικού Συνδέσμου 
καί εν αΰταϊς έτι ταις μικροτέραις πόλεσιν έσχημα- 
τίσθησαν, αόκνως εργαζόμενα προς διατήρησιν καί 
διάδοσιν τής γαλλικής γλώσσης. Άλλ’ ειν’ επίσης 
αληθές, άμα δέ καί περίεργον, οτι ή φιλολογία τής 
χώρας εκείνης παρέμεινεν δλως ξένη τής τοιαύτης 
επιρροής, μηδόλως απομιμούμενη, ώς θά ήδΰνατό 
τις ίσως να πιστεύση, τήν γαλλικήν φιλολογίαν, 
άλλα διατηρούσα άναλλοίωτον τήν φυσιογνωμίαν 
της καί τ’: γνήσιον του χαρακτήρος της. ΙΙαρά 
τήν ξένην ταύτην έπιρ οήν, ή ολλανδική φιλολογία 
τυγχάνει απ’ εναντίας λίαν πρωτότυπος, ή κάλ
λιο» είπεΐν. λίαν ιπεχώριος, τδ τοιουτον δέ Θά ήμ- 
πόδισεν αναμφΆόλως αυτήν να έκχυθή έκτος τής 
πατρίδος της. Εις τάς πατροπαραδότους αυτής αρε- 
τάς. σαφήνειας καί όρθοεπείας, αύτη συνενοϊ βρα
δύτητα, ηρεμίαν, σοβαρότητα αί’τινες είσί μέν τδ 
γνώρισμα του γένους της, πλήν διά τάς οποίας ού- 
δείς θά διενο-ιτο άλλως τε νά μεμφθή αυτήν, λέγει 
ό αυτός συμπαθής συγγραφεύς.

Άλλ’ ή άγνωστος εις ήμά; φιλολογία αύτη, 
ήτις πλήν τής σατύρας, έχει νά επίδειξη εις 
πάντα τά είδη λίαν περιβλέπτοους αντιπροσώ
πους, απευθύνεται άπ’ εναντίας εις άναγνώστας 
τοσούτω μάλλον πιστούς, οσιρ οΰτοι τυγχάνουσιν 
όλιγώτερον πολυάριθμοι. Οΰδεις ’Ολλανδός «απαί
δευτος υπάρχει, οστις νά μή είναι ενήμερος περί 
τής φιλολογικής κινήσεως του τόπου του, καί νά 
μή γνωρίζη να σέ πληροφόρηση έν λεπτομερεία, 
περί τοΰ έργου καί τής αξίας του διϊνος ή δεινός 
συγγραφεως. Λΐ άπαρχαί τών ’Ολλανδών συγγρα
φέων, οσφ μικρόν καί αν κεκτηνται αύται πραγ
ματικήν αξίαν, πωλοδνται άμ.έσως εις πλείστας εκ
δόσεις. Έν ταϊς φλαμμανδικαϊς ωσαύτως έπαρ,ίαις 
τού Βελγίου, οι ’Ολλανδοί συγγραφείς τυγχάνουσι 
γνωστοί και αγαπητοί, εκ'τής αγάπης δέ ταύτης 
ούτοι ενθαρρυνόμενοι, καί έκ τοϋ ένθουσιώδους εν
διαφέροντος, μεθ' ου οί συμ.παλίταί των υποδέχον
ται καί άναγινώσκουσι τά προϊόντα τής διανοίας 
των, επιδίδονται μετά ζέσεως εις παραγωγήν νέων 
καί τελειότερων έργων, πλουτίζοντας καί λαμ.πρύ- 
νοντες φιλολογίαν, βραδέως μ.έν καί ήρέμως, πλήν 
ασφαλώς ακολουθούσαν τήν πορείαν της, ήτις πα
ρουσιάζω ήμϊν καί τδ ιδιαίτερον τούτο γνώρισμα, 
οτι είναι προ παντός φιλολογία ποιητών, διότι ή 
ποϊησις έν αύτη κατέχει τήν πρώτην και ώραιοτέ- 
ραν θέσιν. Έκ πάντων τών συγχρόνων Όλζ ανθών 
συγγραφέων, οί γνωστότεροι, οί μάλλον Οαυμαζό- 
μενοι είναι δμολογουμ.ένως οί πονηταί, και ούτοι 
είναι πράγματι οί μάλλον αξιοσημείωτοι, άλλ’ ε
πίσης οί δυσκολώτερον δυστυχώς γινόμενοι γνωσ
τοί έκτος τής χώρας αυτών. Ούτε ό Κ. Gorier, 
ούτε ό Κ. Klos«, ούτε δ Κ. Fritz van Eeden, δύ- 
νανται νά έλπίσωσιν όπως ί'δωσιν εκτιμώμενα τα 

ποιήματα αυτών αλλαχού. Άλλ’ δ ποιητής, οστις 
κατέχει τά πρωτεία έν τώ εϋανθει τής χώρας εκεί
νης Παρνασσφ, οστις προσέθηκε τον λαμπρότερο·? 
άδάμαντα εις τδ ήδη φωτεινόν διάδημα τής Όλλαν- 
δΐδος μούσης, είναι μία γυνή, ή περιεργοτέρα 
μορφή τής ’Ολλανδικής φιλολογίας. Αύτη ώνομά 
ζετο μέχρι τής παρελθούσης άνοίξεως, *)—δανεί
ζομαι και παλιν τον γλαφυρόν καλαμον του Κ. 
AVyzewa—'Ελένη Swarlh, ΰπδ τδ όνομα δέ τούτο 
«δημοσίευσε τάς πρώτας αΰτής συλλογάς. Σήμ.ερον 
φ·'ρ·ι έτερον ονομ.α, συζεοχθίϊσα τον Κ. 1>|ΐίιώ(ίι, 
άριστον κριτικόν τέχνης, γνωστόν προ πάντων δια 
τάς μελέτα; αύτοΰ περί γάλλων ζωγράφων καί 
χαρακτών. Πλήν προ πολλοΰ αύτη ήσθάνθη καί 
διερμην υσεν έν το?ς στίχοι; αΰτής τήν τραγικήν 
του έρωτος ίσχύν. Άπαν τδ έργον της *’) δεν είναι 
αληθώς εΐπεϊν, ή ασμα έρωτος, πλήν ασμα μεγα
λοπρεπές, διαλάμ.πον έκ πάθους, μετ’ ασύγκριτου 
πλούτου αρμονιών καί αποχρώσεων. Έξ έμφυτου, 
καί άνευ ίχνους προσπάθειας, ή Κα Lapidoth ήχθη 
εις άνωτάτην βαθμίδα ποιητικής εμπειροτεχνίας. 
Τά σονέττα αυτής εχουσι καθαρότητα γραμμών, 
ευγένειαν μορφής, εύροιαν καί γ'αφυρότητα, τας 
όποιας θά «φθονούν καί οί μάλλον άπταιστοι 
τών ΓΙαρνασσιδών μας. Τπό δε τήν μορφήν ταύτην 
τήν δλως κλασικήν, αισθάνεται τις πάλλουσαν 
καρδίαν γυναικός. φρίσσουσαν έκ πάθους. ’Αλλά 
θά έλεγε τις, οτι τδ πάθος, μόλις εισέδυσεν έν τή 
καρδία της, π«ριβάλ.λεται έν αυτή πολυτελή διά- 
κοσμ.ον ποιητικών «ίκόνων, τά δέ πλεΐστα σονέττα 
τής Κας Lapi.iolh δέν είναι ουτω ή ή συνεχής ανά· 
πτυξις ενός συμβόλου, έκφράζοντος ώρισμένην τάξιν 
αισθημάτων καί ιδεών

Φοβούμαι, ότι έμμετρος μ«τάφρασις τών στίχων 
τής Όλλανδίδος ποιητρίας,Θά έπεσκότιζε τήν λαμ
πρότητά των, οθεν μεταφράζω εις τδ πεζόν, και 
οσφ δυνατόν πιστότερου, δύο έκ τών σονέττων της.

Α'

"Ριμβάζω ΐν rail όχχάλαιο εηο χλυχίί'ας οσν ονμηα· 
delti;, eSmoio; xai άσν»ίΜητοί, ώς ^ιαιίίον κοιμύμινον 
iv κόλπφ τ>}« μηερύς εον, ί,ηαμονοεοα διι τδ οεομα 
σου Ι&ήλανε εύ θηίητήριοί’ τον ψίύδευ» δπιρ ^ίει εν 
ταΓ« φνίεψϊ μεν.

Ή &φεληι καί ενσεβηί πίοεα μου γοννπεεεΐ ενώιειόν 
σοο' δ Tqws μου σε ακολουθεί, άδνναιος και ετρ^ος ώς 
άρνίον' — ή θεληοίς μου τήκεται υχδ την θέρμην τοΰ 
βλέμματός αον—δ δε κάλ.νξ τών χειλειυν αο<ι πραΰνει την 
όδΰνην μου.

’Επειδή θίΐατ να. περικοεμήαιο διά σιεφάι-βιν έκ χρί. 
νων—τον αργυροϋν βωμόν, δν οοΰ άνή^ειρα έν τιβ ναΐοκφ 
τής καρδίας μοί', — καί Αναβιβάσω έν αύτφ, itvxov και 
μυροβόλον, τον καπνόν τής λατρείας μου· θέλω νά περιρ. 
ράνω αυτόν διά τοΰ άγιάαματος τοΰ ανα&ρώοκοντος έκ 
τών στίχων μου, καί άνεγείρουσα περιφλεγή τήν καρδίαν 
μου Ιν ταϊς προς τόν ουρανόε τεταμμέναις χεροί μου, 
θέλω νά οέ άποκαλέσο> ’Εμμανουήλ, Κύριον καί Σωτήρα 
μου. <

') Ό αναγνώστης δφείλιι νά οημειώση οτι ΰ Κ 
Wyievia εγραφι τ<$ 1896.

**) Premieres poesies, Fleurs du Rive, Printanieres, 
Feuilles mortes

Ίΐνΰυμοΰ τους λόγουτ, μου κατά τήν ΐεράν ταύτην 
στιγμήν.—

βΔιά σέ είναι ή αΐσθησις τοΰ ίαρος, δι’ εμέ προ πολ* 
λον δέν ύετάργονσι πλέον άνθη εαρινά!—77 τρικυμία 
δέν αρμόζει εις τήν διαυγή πρωίαν.—βιατί θέλεις νά έ· 
νωθβ,ς μετ’ εμού, ήτις ύπέοτην τοαοΰτον σκληρής καται
γίδας ;

‘Ήδη, ένη! σύ, ευδαίμων έν τή ζωή, άνεμΐγνυες 
τήν δρσοερότητα τών ρόδων μετά τοΰ μέλανος τής κόμης 
οου, — ή οδύνη ανέμιξε νήματα αργυρά είς τους 
ξανθούς πλοκάμους μου — Διατί με εμβάλλεις εις πειρα
σμόν ; Ή χαρά αυτή δέν είναι δι' έμέ ■

Πλήν τό φίλημα τον στόματός οον, έν φ ουνηνοΰντο 
ή θωπεία τής φωνής σου καί ή ήδεϊα μου ιική τρυφερόν 
ορκου άπέπνιξε τόν ενθουσιασμόν μου — παράφορος δέ> 
έκφριον, έρρίφθην είς τάς αγκόλας σου, καί έγενόμην 
μνηστή σαν.

Φώς τοΰ βίου μου, /.υκανγεκ παρήγορον, — σέ ικετεύω, 
μή λησμονής τό αίσθημα οπερ μοι ενέπνενσε τους στί
χους τούτους, καί άφες μοι τόν έρωτά σου, καί αν α
κόμη πάσα χαρά διά παντός μ’ έγκατέλειφεν I

Άλλα συμβαίνει βεβαίωο περί τών ’Ολλανδών 
ποιητών, ο,τι περί πάντων τών ποιητών' ή μαγεία 
αυτή τών στίχων των είναι αμετάφραστος. Δεν δύ- 
ναταί τις νά φαντασθή πόσον χρώμα, πόσην μ«λω- 
δίαν έχοοσιν «ν τώ πρωτοτύπω, τά δύο ταντα σο- 
νεττα της Κας Lapidolh, διότι ή καλλονή των δέν 
απορρέει τόσον έκ τής συγκινήσεως τήν όποιαν έκ- 
φράζουσιν, ούτε «κ τών εικόνων, θΰ:έ έκ τοΰ βυ- 
θμοϋ, είμ.ή έν. τής θαυμ.ασίας αρμονίας πάντων τού
των,έκ τής έντ«λ'.υς συμφωνίας τών εικόνων μετά 
τών ίδιών καί τής μορφής μετά τού υποκειμένου.

Άφινω τον αναγνώστην προ τών δύο τούτων α
βρών καί εύοσμων άνθέων, όπως ούτος δυνηθή άνέ- 
τως νά όσφρανθΤί άπαν τδ άρωμα αυτών, ποοτιθέμε- 
νος μετ’ ολίγων νά εξακολουθήσω τήν άνα τόν πο- 
λυανθή καί μυρόβλητον κήπον τής χώρας εκείνης 
εκδρομήν μου καί παράσχω τοΐς αναγνώσταις μου 
ιδίαν τινά περί τής γραμματολογίας αυτής, ήτις 
βεβαίως θέλει εξακολουθήσει δΓ άξιοσημειώτων έρ
γων πλουτιζομ.ένη, ΰπδ τήν φιλόμουσον και πεφω
τισμένη'/ προστασίαν λίαν εΰπαιδεύτου καί χαριτο- 
βρύτου Άνάσσης, τής όποιας ό σεπτός Θρόνος, λαμ
πρυνόμενος ΰπδ τής διττής αίγλης τής ευφυΐας καί 
τής καλλονής της, βασίζεται στερρώς ύπδ τής ά- 
φωσιωμίνης καρδίας λαού, απολαύοντος τής ίμφρο- 
νος εκείνης διοικήσεως, δι’ ής τά (θνη προαγοναι 
καί εΰημερούσιν.

/^Επειαι συνέχεια).
ΑΝΔΡΕ»! ΜΑΡΤΖήΚΗΣ
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* ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΖΑΚϊΝΟΙΟΙ ΠΟΙΗΤΑΓ *

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ

Π01ΗΣΙ2 πάντοτε έ- 
καλλιεργήθη έπιτυ- 
χώς έν Έπτανήσω 
χα'ι μάλιστα έν Ζα· 
χύνθω. Τά έργα τοϋ 
Σολωμοΰ χαι τοϋ 
Κάλβου είναι τό λαμ
πρότερου κόσμημα 
τοϋ ελληνικού Παρ
νασσού.

Ό Ζαχύνθιος γεν- 
ναται ποιητης ώς επι

το πλείστον. Ή φοβική καλλονή,ή ήμερότης τοΰ κλίμα
τος κάί ό τρόπος τής ζωής καθιστώσι τήν ψυχήν ευεπί
φορου πρός τήν εμπνευσιν. Αί παραδόσεις «ν γένει 
ενισχύουν τους νέους εις την λατρείαν τών Μουσών. 
Ό καλός αυτός τόπος ούτε στρατηγούς μεγάλους πα· 
^ηγαγε, ούτε δεινούς πολιτικούς, άναδειχθέντας δια τής 
αξίας των καί όχι ύπό τών περιστάσεων. Ύπό τόν 
άνέφίλον ουρανόν, τόν αιωνίως μειδιώντα, απέναντι 
άπό τήν γλαυκήν θάλασσαν, απαλύνεται ή ψυχή καί 
ναρκοΰται ό οργανισμός. Οϊ κάτοικοι τής Ζακύνθου 
δέν είναι μεγάλοι έπιχειρηματίαι, δέν είναι έπιρρεπείς 
πρός τάς επιμόχθους εργασίας, είναι δμως πάντοτε 
εΰγενεϊς καί φιλήσυχοι, ευφυείς καί εύπαίδευτοι.

“Οταν λοιπόν, εις τάς εΰνοϊκάς αΰτάς συνβήκας 
τής φύσεως καί τής κοινωνίας, τύχη νά εχη κανείς 
καί έμφυτον τό ποιητικόν χάρισμα, οέν είναι παράδο
ξον αν γίνη ποιητής. 

τείδης Καψοκέφαλος. Ή ^ύσις τόν έκαμε ποιν^ήν, ό 
τόπος του τοΰ εχάριβε την εμπνευσιν, εκείνος δμως 
δεν κατώ^θωσε να γίνη μέγας.

Ή ποιησίς του δεν έκπηγάζει, όπως εις τους με
γαλοφυείς ποιητας, από τόν νοΰν, από τήν σκέψιν, 
άλλα γενναται ταπεινή άπό τήν καρδίαν καί τάς 
αισθήσεις, διότι τό πνεϋμα του δέν έδέχθη τήν πνοήν 
μι« υγιούς άνατάσεως τήν όποιαν ελα&ν ή ποίησις 
κατά τους νεωτέρους χρόνους. "Εμεινε κλεισμένος μέσα 
εις τά σινικά τείχη τών παραδόσεων καί δέν άνοιξε 
τήν ψυχήν του προς τό νέον φώς.

Εις τα στιχουργήματα του, έκτος ολίγων, ελλείπει 
ή πρωτοτυπία και ή δύναμις, καί μόνον μία αίσθημα- 
τικότης καί μία λεπτολόγος έκφρασις ενυπάρχει, ευ
χάριστος όπως δήποτε ε’ις τόν αγευστον τών αριστουρ
γημάτων τής διανοίας, τών μεγάλων τέκνων του πνεύ
ματος. Ό Καψοκέφαλος δέν αντιλαμβάνεται τήν ποίη- 
σιν, αλλά αισθάνεται αυτήν. Ή φαντασία του ύποκι- 
νείται άπό τό αίσθημα πάντοτε. Ή έργασία του, ά- 
τυχώς άμοιρε? έκλεκτικότητος, όταν δέ έλλείπει αΰτη 
ό καλλιτέχνης δέν είναι -μέγας, διότι καθώς λέγει κά
που (1) δ μέγας φιλόσοφος Νίτσε : «τοΰ αγαθού καλ
λιτέχνου ή φαντασία γεννά καλά συνάμα καί κακά 
καί μέτρια. Μόνον ή κρίσις ή γυμνασμένη εκλέγει καί 
συγκεντρώνει τά καλά μόνον.» Διά τοΰτο τά μεγα- 
λήτερα πνεύματα δεν άφίνουν ποτέ τά έργα των α
τελή, όπως εύγήκαν άπό τήν πρώτην εμπνευσιν, 
αλλα πάντοτε τα διορθώνουν καί τά τροποποιοΰν,προ- 
σπαθοΰντες να καταστήσουν, όσον ένεστι, τελειότερου 
τον στίχον, τήν μορφήν, τό ένδυμα δηλονότι τό όποιον 
θα περιβάλη την ιδέαν όπου συνέλαβεν έν στιγμή έμ· 
πνεύσεως ή φαντασία. Ό νους συλλαμβάνει καί ή 
τέχνη πλάττει, μορφώνει, δημιουργεί άπό μίαν ιδέαν 
ενα τεκειον αριστούργημα.Παράδειγμα τρανόν τοιοϋτον 
είς τούς ΐδικούς μας ποι^τάς ε’ναι δ Σολωμός, δ δποίος 
εφρόντιζε πολύ δια τα έργα του καί πάντοτε κατεγί- 
νέτο εις διορθώσεις, εις μεταλλαγάς καί προσθαφαιρέ-

(1) Nietzsche. Pages ohoisies. Paris tSOO.Εις εκ τών Ζακυνθίων ποιητών είναι καί ό ’Αρισ
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σεις. Έφαίνετο ό αληθινός τεχνίτης όπου δεν ίμενεν 
ευχαριστημένος άπό τήν μορφήν τήν όποιαν έδιδεν ό 
στίχος εις τής ιδέας τήν εντέλειαν.

Ό Σολωμός, ώς γνωστόν, πάντοτε έπεδίωξε νά 
ύποτάξη τά πτερυγίσματα τής φαντασίας είς τής τέ
χνης τό β>.Ούτερον νόημα. 'Ο Καψοκέφαλος μολονότι 
απο μικρός «μελέτησε τόν Σολωμόν, καί τόν «θαύ
μασε καί έν πολλοίς προσεπάθησε να τόν μιμηθή, 
έν τούτοι; δ*ν ήδυνήθη να έγκολπωθή τήν εντέλειαν 
τή; μορφής τών στίχων. "Ισως νά μην ήθέλησε, ίσως 
να μηνήμπορή ό καθείς να μιμήται τα καλά και τα 
εκλεκτά.

Καί φυσικά, αν θέλωμεν νά φανώμεν δίκαιοι, δέν μας 
επιτρέπεται νά αρνηθώμεν ότι ό Καψοκέφαλος παρή- 
γαγεν έργα ώεαία καί άξια λόγου τά. οποία, δυστυ
χώς, ή έμειναν άγνωστα ή έλησαονήθησαν. Ένώ έ
γραψε τοσας χιλιάδας στίχων, τα καλά του, τά εκ
λεκτά του περιορίζονται είς πολύ ολίγα. Ή αληθινή 
τέχνη τάρα δέν θέλει αΰτοσχεδιάσματα καί άπλάς 
όμοιοκαταληξίας. Ό Καψοκέφαλος, δυστυχώς, είναι 
ποιητής πολύ εύκολος. Αί σκέψεις του γεννώνται εις 
τόν νουν του έμμετροι. Εις τοΰτο δέ πρέπει νά άπο- 
οώσωμεν την μεγάλην του παραγωγικότητα. Ο αρι
θμός κατέστρεψε την ουσίαν, τά περισσότερα τών 
ποιημάτων του πάσχουν αναιμίαν, διότι την κάθε 
σκέψιντουτήν μεταποιεί είς ομοιοκαταληξίας, καθώς 
ή στομαχική χώνευσις κατεργάζεται τάς τροφας καί 
τας μετατρέπει εις ουσίας τοΰ σώματος. Δια τοΰτο 
μερικοί στίχοι του είναι μεστοί στόμφου, μακροσκε
λείς καί πεφυση.αένοι.

Βεβαίως είναι αρκετά δύσκολον νά κάμη κανείς εν
τελώς ωραίους στίβους, ύποθέτω ο’ε ότι ό γάλλος τε
χνοκρίτης Taino ενχε δίκαιον νά ισχυρίζεται ότι είναι 
ευκολώτερον νά νικηση τις μίαν μάχην παρά νά κάμη 
εξ στίχους απολύτως ωραίους.

Έν.τούτοις όμως δ Καψοκέφαλος εγραψε στίχους 
πολύ ωραίους, όπως είναι οί κατωτέρω, απόσπασμα 
από ποίημά του έπιγραφόμενον «"Αγιον Πάσχα».

Στον κόσμο ό ήλιο; τό φως τον χαμόν 
άπλώνει όλόφλογο καί ταπεινό 
καί κάνει άνάσιασι τό κλωνί ιοΐ> άμμον 
με το άπατηιο φηλό βουνό.

Γλυκεία κι ανήκουστη μια μελωδία 
απ’ τόν παράδεισον εδώ αντηχεί, 
δίνει τά τέοσιρα τής γής στοιχεία 
αγάπη ατέλειωτη καί θεϊκή.

Τή γή στολίζουνε μαργαριτάρια, 
νέα φυτρώνουν χόρτα κι’ άνθοί, 
μιλούν, αισθάνονται καί τά λιθάρια 
τό φως είς τ° άψυχα δίνει ζωή.

Δροσάτη ή θάλασσα γαλανομάτα 
λάμπει κυττάζοντας τόν ουρανό 
καί μες τά στήθη της κλεΐ τά δροσατα 
τό γλνκογέλιο του τό φωτεινό.

Τό πρώτο ανδρόγυνο συχωρεμένο 
άπό τό άμάρτημα, γλυκογελα 
καί λάμπει αθώρητο λευκοντνμένο 
στον ύλοφώτιοτο Γολγοθά.

Με τήν εΰρυθμίαν καί τήν όμαλότητα τοΰ ποιήματος 
τούτου, ό Καψοκέφαλος μας παρέχει τήν συναίσθησιν

!>?

μιας αληθούς ποιήσεως, ώραίας, ή όποια ουδέποτε 
παρακμάζει.

Ή ποίησίς του ϊχει δύο ισχυρά στηρίγματα, τήν 
θρησκείαν καί τήν αγάπην, είς τάς συμφοράς τής ζω
ής. Ό Καψοκέφαλος έδοκίμασε λύπας καί δυστυχή
ματα, ύπέφερε καί έπόνεσεν, άλλα διεφύλαξεν δλον τό 
άγνόν άρωμα της Μούσης του, τήν παρθενίαν τής 
ποιήσεως. Αποτελεί άντίθεσιν πρός άλλον ποιητήν, 
συμπολίτην καί φίλον του, τόν Στέφανον Μαρτζώκην. 
Καί οί δύο υπήρξαν ναυαγοί εις το ταξείδιον τής ζωής. 
Ό Μαρτζώκης ύπέφερε καί κατέστησε συμμέτοχου, 
τής λύπης του τήν μούσαν του. Ό Καψοκέφαλος έ- 
φάνη ίιχυρότερος. Είς τους στίχους του δέν διαφαί
νεται πόσον ύπέφερε. Εκρυψε τούς πόνους του είς 
τα. ^ιίχια τίχ, ν-αρδί-χς του κΆ δέν ΐθμήνησε δημοσία.. 
Ή απελπισία, ή παραγνωρίζουσα τόν Θεόν καί απο· 
χτηνοϋσα τον άνθρωπον, δέν είσήλθε ποτέ είς τήν 
μεγάλην χριστιανικήν του καρδίαν. Ό Καψοκέφαλος 
ύπέφερε καί εκλαυσε, έπόνεσεν άλλα δεν άπηλπίσθη. 
Ώ; άνθρωπος υπήρξε δυστυχής, άλλά τήν δυστυχίαν 
του απέκρυψεν άπό, τά βλέμματα τοΰ κόσμου, δέν ή
θέλησε, καθώς λέγει ό Stecchelli

portar i suoi segreli a processions.
Ούδείς διχασμός υπάρχει μεταξύ ποιητοΰ και αν

θρώπου. Ό έαυτός του λανθάνει είς όλα του τά ποιήμα
τα και διαφαίνεται εις τα ολίγα καλά του έργα.

Είναι λυπηρόν δτι ένώ ηδύνατο νά δια.κριθή, ή με
τριοφροσύνη του δέν του τό επετρεψεν. Το τοιοΰτο 
συχνακις συνέβη είς τους Έπτανησίους ποιητάςι Εις 
τήν πρωτεύουσαν καί τών αηδεστέρων στιχουργών 
το όνομα διατυμπανίζεται ύπό τοϋ ήμεοησίου καί πε
ριοδικού τύπου καί έξαποστέλλεται είς τήν αθανα
σίαν. Έγένετο τόσος θόρυβος έν 'Αθήναις διά τάς ποιη- 
τικορητορικας απαγγελίας τοΰ μακαρίτου Αχίλλειος 
Παράσχου, ένώ τά αριστοτεχνικά έργα τοΰ κερκυ- 
ραίου Μαρκορά είναι σχεδόν αγνωστα. Δεν θελομεν 
νά χαρακτηρίσωμεν τόν «Αλφρέδον» του Παράσχου καί 
τ·α όμοια του ώς ύπερρωμαντικήν σύρραξήν ανα
μνήσεων τοΰ Βύρωνος, λέγομεν μόνον ότι τα τοιαΰτα 
είναι πομφόλυγες απέναντι τοΰ έπικοΰ εκείνου «’Ονεί
ρου» τοΰ Μαρκορα.

Ας έπανέλθωμεν όμως είς τόν Καψοκέφαλον, ό ό
ποιος εζησεν άγνωστος,χωρίς νά γίνη ό παραμικρός θό
ρυβος πέριξ τοΰ ονόματος του. "Εζησεν, όπως λέγει ό 
Ιταλός ποιητης δτι πρέπει νά ζή κανείς :

genza infamia e senza lode.
Ό Καψοκέφαλος τώρα είναι γέρων, άλλα γέρων 

θαλερός. Μέσα εις τό ψεύδος τής κοινωνίας αυτός 
κατώρθωσε νά ζή είς κόσμον ιδανικόν, τόν όποίον «σ
χημάτισε πέριξ του, «ις μίαν αυταπάτην, ή όποια 
τόν θέλγει ακόμη.

Κατά τούς τρόπους είναι αριστοκράτης. "Εντιμος 
καί πτωχός, αυστηρότατος κατά τά ήθη καί ακατά
βλητος κατά τας ιδέας καί τας πεποιθήσεις.

Ή ποιητική του παραγωγή είναι μεγάλη. Χιλιάδες 
είναι οί στίχοι του, ώς έπι τό πολύ ανέκδοτοι. Ειρ- 
γάσθη καθ’ δλην του την ζωήν, άλλά ή εργασία του 
κείται άγνωστος καί ανεκτίμητος είς τά βάθη του 
γραφείου του.

Ό Καψοκέφαλος, μέ υψηλά τό μέτωπον καί ευ
χαριστημένων ψυχήν, ούναται να έπαναλάβη τους 
στίχους τοΰ γάλλου ποιητοΰ :

L’ arl m’ a pris tout entier, j’ ai vecit solitaire 
au travail sans repos. . .

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

* ΕΠΙΣΤΜΜΙΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ *

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ πανταχό- 
Οεν ανακαλύψεις ίλιγγιώδους 
θαυμασμού και μεταφέροι- 
σιν ημάς αύται είς κότμσν 
τοΰ μέλλοντος ονειρώδη, 
είς κόσμον ζώντα ύπό επισ
τημονικόν και τεχνικόν πε
ριβάλλον άλως αγνώριϊτον,

ολως δυσδιάκριτων πρός τόν παρελθόντα ανθρώπινον 
βίον. Διότι, όταν κατα τάς επαγγελίας τών ίερεων 
τής επιστήμης άνορυχθώσι τά μεταλλεία τοΰ ραδίου 
έπί τής γης καί τά έκκαμινευτικά του εργαστήρια 
ίδρυθώσιν, δταν τό τηλέφωνον θα παρουσιαζη ίν 
ριπή σκέψεως πρό τών οφθαλμών σικην χινουμένου 
φάσματες ολόκληρον το σώμα χαί τήν λαλιάν τοϋ 
ανταποκριτοΰ από τάς εσχατιάς τής γης, δταν ο έρως 
χαί τό μίσος, ώς νοσήματα θεωρούμενα, θά καταπνί- 
γωνται διά τών αχτίνων τοΰ ραδίου, δταν ή κεφαλή 
τοΰ ήλιΟίου Οά έκπέμπη σοφίαν δυνάμει τών αχτίνων 
τοΰ ραδίου, όταν ό άνθρωπος Οά έγχαταλίπη τάς ύγρας 
τής θαλάσσης τρίβους καί θά διαγραφή πετών τά; τρο
χιάς τοΰ αίθέρος μέ ίλιγγιώδη ταχύτητα, όταν φΟ σις 
δέν Οά καταβιβρώσχη τό άνΟρώπ-νον στήθος, ουδέ 
άλλη νόσος βροτολοιγός, τότε ό άνθρωπος δέν θα ανα
γνώριζα) τό παρελθόν του, ουδέ τοϋ παρελθόντος ό άν
θρωπος τό τότε παρόν.

. Άλλά άπό τής εποχής, καθ’ ήν άνέλαμψεν ύπό 
τόν ’Αττικόν ήλιον ό ανέφικτος τής ανθρωπότητες 
πολπισμός, άπό τής εποχής καθ’ ήν έπεφάνη είς τήν 
ανθρωπότητα τό σέλας τοΰ κομήτου τής αρχαίας τέ 
χνης διαγραφών υπερβολής καμπύλην, ΐνα μή άνα- 
τείλη πάλιν καί προσψαύση ή φωτεινή του κόμη τόν 
πλανήτην μας, άπό τότε πλειστάχις άπεπειράόησχν 
νέα φώτα ν’ άναλάμψωσιν άμιλλώμενα πρός τόν δύ· 
σαντα κομήτην, άλλά ταλαντευθέντα καί λιπόψυχη- 
σαντα άπεσβέσθησαν ή παρέμειναν ώς ώχρα ανταύ
γεια μιμήσεως. Ή δέ παρούσα τής ανθρωπότητος ζωη 
μεθ’ όλην την φαινομένην πρός την τέχνην πρόοδόν 
της προσατενίζει πρός τά έργα εκείνου τοΰ απέριττου 
καί λιτοΰ πολιτισμού μετά μείζονος θαυμασμού ή 
πρός τάς σημερινός ανακαλύψεις, μετ’ αΰξούσης λα
τρείας ή πρός τά σημερινά τοϋ ηλεκτρισμού θαύματα, 
μετά καιούσης νοσταλγίας πρός τό σεμνόν καί απέ
ριττου πνεύμα τοΰ αιωνίου Ελληνικού πολιτισμού.

’Ιδού οί δύο Λαμπτήρες τής όλης ζωής τής άνθρω- 
πότητος. Ό σεμνός τής αρχαίας 'Ελλάδος πολιτισμός 
αφελής καί άγαλματώδης. ώς τά έργα τών γλυπτών της, 
καί ό πολυτελής και καλλωπιστικός τοΰ μέλλοντος.

Άλλ’ δσο·< καί άν ή τέχνη διά τής ευστροφίας καί 
τής θηρευτικής δεξιότητας τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος 
μεταβάλη τα μέσα τής οπτικής συγκοινωνίας, τής 
ακουστικής α.νταποκρίσεως, όσον και άν δυνηθή νά 
μέτρα ^ιά ταχύτητας ίλιγγιώδους τό άπειρον διά
στημα, ή χειρ τοϋ ανθρώπου θά θαυμάζηται μάλλον, 
δταν μέ τά προκατακλυσμιαία της καί αιώνια μέσα 
τής απλής γλυφίδος δίδη ζωήν είς τό Πεντελικόν μάρ- 

μαρον, όταν ή χειρ τοΰ ανθρώπου μέ τό· άπλουν χρω
στήρα της δίδη ζωήν εις τό φανταστικόν κάλλος έπί 
τού απλού πίνακας καί όιαν ή πτωχή γραφίς διψα
λέα καί πυρέσσαυσα ροφα τό μέλαν ύγςον του εργα
στηρίου των εργατών τοΰ πνεύματος. "Οσον καί άν τά 
μέσα τού κοινωνικού βίου καταστήσωσιν τόν άνθρω
πον νευρόσπαστον ύπηρετούμενον υπό ηλεκτρικών μη
χανών είς μίαν απλήν -ής χειρός του κίνησιν, ή ψυχή 
νοσταλγούσα καί άποκάμνουσα ώς δεσμώτης Οά άνα- 
ζητή διψϊλέα, με αγώνα τάντάλειον, νά στρέψη τά 
μαρτυρικά δμματά της πρός τό κάλλος τής φύσεως 
πρός τον άπλουν τής φύσεως βίον. πρός την ζωήν τοϋ 
αγρότου, πρός τήν κατά Ζήνωνα ζωήν, άποστρεϊ,ομένη 
μετά κεκορεσμένης αηδίας τόν πλούτον καί τήν πο
λυτέλειαν τών μέσων τής τεχνητής ζωής.

Ό άνθρωπος θά ποθή αιωνίως νά προσατενίζη τόν 
ωχρόν δ;όμον τής σελήνής καί προς τους ύποτρέμ-ον 
τας πρό τής αχανούς τού αύρανού σχοτιας αστέρας η 
πρός τα ηλιακά φώτα τών ήλεχτρικών η ραδιακών 
λαμπτήρων. Ό άνθρωπος θα προτιμά αιωνίως να 
άκούη τήν φωνήν τής αηοόνος, τήν φωνήν την έξερ- 
χομένην έκ τοϋ λάρυγγος τής άοιδοΰ η τήν άνατύ- 
πωσιν τής φωνής της επι τού κυλίνδρου τοΰ φωνο
γράφου. Ό άνθρωπος ό λάτρης τής άφήζ, t άνθρω
πος ό εμπλεως παθών καί αδυναμιών Οά ποθή, Οά 
πασχγι ενόσω δέν δύνατχι να περιπτυχθή εις τάς αγ
κόλας του τό λατρευτόν του πλάσμα, νά κόλληση 
τά χείλη του είς τά τρέμοντα χείλη, ενόσω δέν δύ· 
ναται να αίσθανΟή το ρίγος τή; αφής, τήν θέρμην τοϋ 
άμ.οιβαίου πυρετού, όσον και άν τής τέχνης τά θαύ
ματα καί αί γοητείαι φερωσι πρό τών ομματων του 
τήν είκόνα ή τό ίνδαλμα, την φωνήν καί τάς κινή
σεις τής λατρευτής του ύπάρξεως, άπό τής οποίας τον 
χωρίζουν τής γής αί ήττημέναι αποστάσεις.

ΙΩ. Κ. ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ

ΕΙΚΟΝΕ2
1

Πουλάκι σιοΰ άψτέρουγο 
Απ' τϊι φωλιά πετάει 
Λουέ.οί’δι π^ϋ άτό-ν άνεμο 
Τά φύλλα του οκορπάει.

Κάποιας καρύιας είναι χαρά 
Κάποιας ψυχής παιγνίδι 
Κάποιας άγάππς Οάόανο 
Πού εγεινε ξεΟκλιδι.

2

Τό λάλυμα τ’άπόοπερο 
Τοϋ ρόδου ιϊ άχνάδα 
Κατά τό δειλινό.
Σί· θαλπερό φθινόπωρο 
Ιΐοΰ Λ βραδυνό γλυκάδα 
Χύνεται- διό κενό,

Είναι κάποιο παράπονο 
Τίίς άνοιξις κρυμένο 
Στοϋ χρόνου τά φτερά 
ΙΙοΰ άπ' τό κι/μα τοϋ καιρού 
Τώχει ξεμακρυΟμένο 
Κάποια κρυ^ή χαρά.

ΒΑΣ- ΚΟΡ1Ζ1Σ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΧΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΑΗ

Ο ΓΛΥΠΤΗΣ
'Ωσάν τό Σαβαώΰ τοΰ Μαή’σή 

ίζύμωαέ χι ’ αυτός πηλό όπό χώμα 

και μέ σπουδή καί τέχνη περισσή 

άρχίνησε νά πλά&η άνύρώπου σώμα.

Δουλεύοντας τόν άψυχο πηλό 

ίίννοιω&ε τή ζωή όπ’τά δάχτί'ΐά του 

re getf μέσα ότΰ' πλάσμα τό άπαλό 

και νά νικ£ τη νέκρα τον ϋανάτου.

Και μέ λαχτάρα, μέ χαρά κρυφή 

είδε μπροστά τον νά προβάλη άκέρηα 

ζωνιανέμένη ή άνϋρώπινη μορφή 

μέ τόν κορμό, τά πόδια και τά χέρία

Κ' τσήκιοσε με κίνημα γοργό 

στόν ουρανό τα μάτια τον εμπνευσμένα 

κ’ {φώναξε : Μέ βλέπεις; δημιουργώ 

κ είμαι ύεός καί πλάστης σάν Ιοένα.

Μά όταν και πάλι {γύρισε ι·ά δή 

τ' άναίσύητο, βουβό πλάσμα της σμίλης, 

είπε χύνοντας δάκρυα ο&ν παιδί: 

“Ω Τέχνη, δούλη επλάστηκες της όλης.

ια. Π0ΑΕΜΗ2

ΔΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

Ή τέχνη επιδρά άνευ τινός περιορισμού έπι 

τον λαόν, οίόί μένει άμέτοχος εις την πνευ
ματικήν και ή&ικήν του μόρφωοιν. 'Η λατρεία 

λοιπόν τής τέχνης λαμβάνει τό σπουδαιότατων 

μέρος εις τήν άνάπτνξιν τον λαόν.

Άόόλφος Μάρξ

Ό καλλιτέχνης ποτό δέν πρέπει νά είνε ευ
χαριστημένος άπό τόν ίαυτόν τον- Ούτω μόνον 

δύναται νά τελειοποίησή.
Ζαν “Αόιγκ

Έδοκίμασα πολλά πράγματα είς τόν βίον 

μου' τήν δόξαν, τόν έρωτα. Κανέν δέν αξίζει 
περισσότερον άπό τήν άπόλαυσιν τής εργασίας.

Meisgonier

Ή άπεικόνισις τον άνύρώπου Ιν τη αίωνία 
σιγή Τ*?5 ζωγραφικής, μάς όμιλεΐ πολύ υψηλό

τερου καί έντονώτερον ή δ ζων φιλόσοφος 
ή&ικολόγος, οΐιτνες είναι όμοιοι με ή μάς- "Η 

άκινησία τον ζωγραφικόν ξργου κινεί τό πνεύμα 

ημών είς σκέψεις.

Ή μίμησις έν τή τέχνη είναι μέσον ή μάλ

λον ευκαιρία, άφορμή. Έν τή τέχνη τά έν τή 
φύσει άντικείμενα δέν παρεισάγονται διά νά πα- 
ρασταύώσιν απλώς,άλλώ διά νά :έκφράσωσι μίαν 
Ιδέαν, νά είκονίσωσι μίαν εμπνευσιν τοδ καλ

λιτέχνου.

“Οσον περισσότερον ή άλή&εια είναι μεγάλη, 
τόσον περισσότερον τό ψεύδος προδίδεται· Ό· 

σον περισσότερον ή ζωγραφική είναι άπατηλή, 

τόσον δλιγώτερον μάς άπατά.

Δέν είνε καλλιτέχναι {κείνοι οί όποιοι δέν άνα- 
καλύπτουν τίποτε έν τή φύσει καί όέν βλέπουν 

άλλο τι ή {κείνο μόνον όπερ άπεστύγβιοαν.

Ή ειλικρίνεια είναι Απαραίτητος όρος ΰπάρ- 

ξεως τής τέχνης.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΕΧΝΗ ΕΝ
μάντης ένεκα τής ίκανότητος του, διδ καί ό Άλής 
Πασιας έζήτει αυτόν διά νά έκτελέση εργασίας, 
άλλ’έκ φόβου, χατέφυγεν είς Ζάκυνθον, ώς κατέ- 
φυγον πολλοί έξ ’Ηπείρου.

Κατέφυγον συν τφ χρόνω αΐ οικογένειαν Μπάφα, 
Μπαχώμη, Μπόρου, Καραμπίνη, Γιούρου, Ραφ- 
τάνη, Δαμίρη, καί άλλαι,αίτινζς διά τής έρ ασίας 
έπλούτησαν κα' έρριξαν ταίς ντον-ίαμάδες.' Ήσαν 
καί πολλοί χαΛοταίτς. οί'τινχς είργαζοντο τά αα- 
πότα. Καί το μέρος τής νδ·» όδοϋ Φωσχό.Ιου ένθα 
ήσαν τα μαγαζεΤα τών εργατών Καλαρρυτών εΐσέ- 
τι φέρει τδ όνομα ’ς τα ΚαΛα^ντιχα.

Ό Γεώργιος Μπάφας έν Ζακυνθφ απέκτησε δι
καίως φήμην καλλιτέχνου μεγάλου, έγένετο δημο- 
τικώτατος καί δημοφιλέστατος υπό τδ όνομα τοΰ 
πατρόςτου Διαμαντή. Άπό τοΰ θανάτου του πα- 
ρήλθον πεντήκοντα έτη - απίθανε τη 5 Ίανουαρίου 
τοΰ 1854 άγαμος—και ακόμη ζή τδ όνομα ·είς τά 
στόματα τών Ζτκυνθίων οίτινες θαυμάζουσι τα έργα 
του. Τδ όνομα Λιαμ&ττη θά ζήση πάντοτε.

.Ό εισερχόμενος είς τόν ναόν τοϋ αγίου Διονυ
σίου και ρίπτων βλέμμα έπί τοΰ εικονοστασίου προσ- 
ελχύεται αμέσως από μεγάλην άργυραν εικόνα πρός 
τά αριστερά. Ή λαμπρά αύτη είχών «’ναι έργςν τοΰ 
Γεωργίου Μπάρα Διαμαντή καί παριστα τδν άγιον 
έν τώ μέσφ, πέριξ δε είς δώδεκα ορθογώνια διαμε
ρίσματα τάς κυριωτέρας πράξεις τοΰ βίου καί τής 
πολιτείας τοϋ πολιούχου τής νήσου μας.

Αί εκφράσεις τών προσώπων, αΐ στάσεις, αΐ πτυ- 
χαί τών ενδυμάτων, ή έν γένει επεξεργασία .τών 
γραμμών, τών γωνιών ίδία,αποδεικνύουσι τεχνίτην 
οΰχί κοινόν. Προχωρών πρός τά δεξιά, εΰρί- 
σκεται ό εισερχόμενος εις τό μέρος ένθα κίϊται τδ 
άγιον λείψανον καί βλέπει τήν άργυράν λάρνακα, 
επίσης έργου πολύτιμον τοϋ ίδιου καλλιτέχνου., Ή 
παράστασιςαΰτηεΐνεέπίσης τεχνική. Ό άγιος και τά 
λοιπά πρόσωπα είναι επιτυχή. Ή μέν εικών είργά- 
σθη τώ 1820, ή δέ λάρναξ τφ 1829. Ή αυτή έκ- 
χλησία έχει Ευαγγελίου καί τήν ακολουθίαν τοΰ ά
γιου λαμπρά ειργασμένα παρά τοΰ ίδιου τεχνίτου. 
Ευαγγέλια, ’Απόστολοι, θυμιατήρια, δίσκοι, (λε
γόμενοι ενταύθα βατσί^ια) κανδΰλια, -κηροπήγια, 
καί αλλα έργα τοΰ καλλιτέχνου τούτου σώζονται 
είς τινας εκκλησίας Ζακύνθου ώ; καί είς οικίας. 
Έξόχως είργασμένος είναι δ ’Απόστολος Παύλος 
εις ένα Απόστολον.

Καί τ':ν χρυσόν είργάζετο λαμπρά. Τοϋ Καλα.·- 
ρύτου τούτου, εν ένί λόγφ, δλα τε έργα μαρ- 
τυροΰσιν ότι ητο καλλιτέχνης αληθής καί έχειρί- 

Η ΧΡΥΣΟΧΟΤΚΗ

ΖΑΚΥΝΘΩι

Ν Έπτανήσιμ ή '/.pwvtfiiKti έ- 
θεωρεϊτο τίχκη βϋγττιχη, ώς 
άνήκουσα ’ίς τήν καλλιτεχνίαν. 

Περίεργον είναι οτι ενώ ή τέ
χνη τοΰ έπεξ:-γάζεσθαι καί πα- 
ριστάνειν έπί τών μετάλλων 
καλλιτεχνικών αντικείμενα διά

τοϋ ceselto τόσον ανεπτύχθη εις τήν ’Ιταλίαν μ·τα 
τήν άναγέννησιντής τέχνης διά τών καλλιτεχνών 
Cellini. Baidinucci.CaradosfO, Bozzanigo καί άλλων 
’Ιταλών έν Έπτανήσφ.ή τέχνη αΰτη δέν είχε κά
με’. καμμίαν πρόοδον, άλλ’ έμεινε ταπεινή Μόνον 
έξειργάζοντο λαμπρά είδη χρυσοχοΐας χάριν στολι
σμοί,έργα τής μόδα; καί ειχον μίαν ιδιοφυίαν είς τδ 
νά έργάζωνται τάς λεπτάς άλύσεις τάς λεγομένας 
κοινώς γορδόηα. Ό τεχνίτης οστις είργάζετο αΰτά 
εκαλείτο γορδοχίστας. Έν Έπτανήσψ όμως ύπάρ- 
χουσιν έργα έξοχα μεταλλογλυφίας, έργα τορνευτά 
αργύρου καί χρυσ δ μεγάλης άξια:.

Ή ωραία ταυτη τέχνη ανεπτύχθη έν Έπτα- 
νήσω ένθα χατα τήν έπανάστασιν τοϋ 1821 ζατέ- 
φυγον έχ Καλαρρυτών τής Ηπείρου είς Κέρκυραν 
μέν ό Νικόλαος Παππαγεωργί υ μετά τών υιών 
του Αποστόλη καί Γεωργίου, δ Βασίλειος ΙΊαπ- 
παμόσχος χαί δ Κωνσταντίνος Κοττημάνης, εις Ζά- 
ν.υνδοχ δέ ό Αθανάσιος Τσιμούρης, 'ο Χριστόδουλος 
Βαρσάμης ή Γχέρζος, δ Κων.ταντϊνος Στάθης, δ 
’Ιωάννης Μπλουτζος-οττες ήτο άρχιχρυσοχόος τοΰ 
Βελή Πασσά-ό Παπαστέφανος ό Τουνουναχος *αί 
ό δημοφιλέστερος πάντων δ Γεώργιος Μπάσας. 

Τά έργα τών Καλαρρυτών τούτων είναι πολλοΰ 
λόγου άξια. Πολλά μάλιστα έργα των τορευτιχής, 
είναι αληθή καλλιτεχνήματα εφάμιλλα πρός τά τών 
διασημοτέρων ΐταλών καλλιτεχνών.

Ένφ ουδέ ή Κέρκυρα,ή πρωτεύουσα τοΰ Ίονίου, 
δέν είχε καλλιτέχνας χρυσοχοΐας, δυναμένους νά 
λάβωσι κατάλληλον θέσιν μεταξύ τών διαπρεπών 
τοΰ είδους τούτου καλλιτεχνών, γενναται έν Κα- 
λαρρόταις δ Γεώργιος Μπάρας. Ό πατήρ του χρυ- 
σοχόος,καλλιτέχνης επίσης,καλούμενος Διαμαντής, 
ήλθεν έν Ζαζ.ύνθφ προ τής έπαναστάσεως. Ή μή- 
τηρ του εκαλείτο Αικατερίνη Τάλα επίσης έξ 
’Ηπείρου. Έν τή πατρίδι του ήτο γνωστός δ Δια- 
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ζετο άριστά τήν γλυφίδα, τσ τοτζΐΛο έλεγον οί 
Έπτανήσιοι, ή ώς έλεγον οί συμπολιται τουιέγχώ- 
ριζλ πο2ν χα.Ια το xa.ty* ■

Όσάκις έπρόκειτο νά έργασθή δυσκόλους παρα
στάσεις, είχεν βοηθόν τον διαπρεπή ζωγράφον Καν- 
τούνην.

Εις τάς έκκλησίας ένθα όπάρχουσιν έργα, συμ
βαίνει δυστυχώς άτοπόν τι. Καθαρίζονται διά τής 
προστριβής διαβρωτιχών κόνεων και οοτω καταστρέ- 
φονται αί γωνίαι αί’τινες δίδουσι τήν έντεχνον αξίαν 
είς τάς γραμμάς.

Ευχής εργον θά ήτο άν ή άρμοδία άρχή έφρόν- 
τιζε δπως τά κυριωτερα έργα τών Καλαρρ,τών οί’τι- 
νες έφερον τήν άνα -έννησιν τής χρυσοχοΐας έν τη 
νεωτίρα Έλλάδι σωθώσιν είς τι μουσεΐον πριν ή ή 
αμέλεια καί ή αμάθεια τά χαταστρέψη.

Έν Ζακύνθφ ύπήρξεν έπί ’Ενετοκρατίας συντεχνία 
τών άρχυροχρυσοχόων ίδρυθεϊσα περί τά μέσα τοΰ 
δέκατου έβδομου αίώνος,είς ή» ύπήγοντο καί οί ώ- 
ρολογοποωί- Έκ τής Ιστορίας τής συντεχνίας ταύ- 
της, τήν όποιαν έδημοσίευσεν ό κ. Λ. X. Ζώης έν 
τή άξιολόγφ αΰτου πραγματεία «Αί έν Ζακύνθω 
Συντεχνίαι» φαίνεται ότι αύται ολίγον έφρόντιζον ώ; 
πρός τδ καλλιτεχνικόν μέρος καί κατεγίνοντο είς 
πρακτικά πράγματα.

'Ονόματα Ζακυνθίων άργυ οχρυοοχόων δέν έ
μειναν είς τδ στόμα τοΰ λαοΰ διά τήν καλλιτεχ
νικήν αυτών αξίαν. Άναφέ.ονται μόνον τα ονό
ματα τοΰ Δικοπούλου καί δύο Καβελλάρη Μπελα- 
μόρε (Παναγιώτου καί Διονυσίου) διά τά γορ&ί· 
ηα ώς καί τά ονόματα τοΰ Διονυσίου Βερτζαγια 
καί του Χαραλάμ.πους Γιατρα διά τάς έπί αργύ
ρου εργασίας.Άναφέρονται και άλλα ονόμ.ατα,αλλα 
περισσότερόν αξίαν έχουσι τά έργα τών πέντε ανα· 
φεραμένων, τουλάχιστον άπό έκεϊνα τά έργα άτινα 
ήμεις είδομεν.

Διά έργα καλλιτεχνικά δικαίως αναφέρεται και 
τδ ονομα τοΰ Γεωργίου Μαρίνου.

£Π. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

5ΤΑΛΑΚΤ1ΤΑΙ
Π3.ΰ<ι -ίιμβρα εΙ\αι μία ζωή> πόΜα ά%ύ-

πνεεΚς μίαμικρά γέννηΦς, πα<5α δροΰερά πρωία 
μία μεκράνεότης καί σεδσα δίκης μετά τον νυ
κτερινόν ϋστνου είς μικρός Θάνατος.

2f>xey)2>ovsQ

Ή μονδικη είναι Λ ύήιηλοτάτιι άστοκάλυήις 
τοϋ πνεύματος, ύψηλοτέμα καί αύτύς της φι?.ο- 
άοφίας. Λουδοβίκος Νώλ

Δύο μάγιΰυαι κραποΰόι τάς κλείδας σιρό τών 
Προπυλαίων της Τέχνης : Λ ’Αγάπη καί Α Πί· 
άτις. Λ/άρί

Είς τών διασημοτέρων γερμανών ζωγράφων καί 
έν ταΰτφ κριτικών, ό Max Lielmmann γράφει : Τί 
σημαίνει ή θαμβωτικωτατη τών χρωμάτων επενέρ- 
γεια άν ελλείπει τδ εσωτερικόν αίσθημα:» Οί νεω- 
τερισταιείς τοΰτο σφάλλουσί.’Επιδιώκουν τήν έντύ- 
πωσιν, έντύπωσίν χρώματος καί άμελοΰν τδ αίσθη
μα, τήν ιδέαν, τδ κάλλος τής ψυχής. Ζωγράφος 
δόκιμος παρ’ήμιν μοΰ έλεγε κάποτε.· «Δέν σημαί
νει τίποτε άν 3έν έννοεζ ό θεατής έν εργον τέχνης, 
άρκεϊ εκείνος ποΰ τδ εργάζεται νά τδ έννοη».

Αντοΰ του είδους τήν κριτικήν ουδέποτε τήν εν
νόησα καί εύχομαι ουδέποτε να τήν εννοήσω.

Εις τους νεοτεριστάς υπάρχει όχι ιδέα, άλλα 
σκιά ιδέας, όχι αίσθημα, αλλα παραίσθησις, οχι 
ίδεώδει, άλλα νοσηρά φαντασιοπληξία. Δεν θά ισ- 
χυρισθώ οτι όλοι ttvat ίκφυλυε. Άλλ’ ομιλώ περί 
τών παρεκτροπών τής τέχνης καί είς ταύτας περι
λαμβάνονται οί μή συμμορφούμενοι πρός τούς κα
νόνας αυτής* τοιοΰτοι δ’ εΰρίσκονται χατα τδ πλεΐ- 
στον είς τούς νεοτεχνίτας.

Κατά τήν τελευταίαν παγκόσμιον έκθεσιν τών 
Ιίαρισίων. ένα πρωί μετέβαινα είς τον τεράστιον 
έκεϊνον περίβολον τής Προόδου, οτε έξω αΰτου, 
είς μίαν γωνίαν, μάλλον απόκεντρου, ύψοϋτο έν 
περιπτέρφ ή επιγραφή : «Exposition Rodin». Ήτο 
έκθτσις ειδική τοΰ ιδιότροπου Rodin, τοΰ γλύπτου 
περί τδ άνομα τοΰ όποιου έγίνετο ισχυρά διαφήμησις.

Μία κιτρινόλευχος έντύπωσις έν τώ έσωτερικώ, 
έθιγεν εύθυς τους οφθαλμούς. 'Απαλόν τό χρώμα 
τώ* παραπετασμάτων καί τώντο'χων. Ήρχισα νά 
περισκοπώ τά προπλάσματα μΛ μίαν περιέργειαν 
ανθρώπου πρώτην φοράν έμβαίνοντος είς ίερδν νέας 
θρησκευτικής αέρίαεως.

Έπανειλημμένως καί έπί ώραν έστεχόμην και 
έσκεπτόμην τί έλεγεν ό ειδωλολάτρης εκείνος τής 
τέχνης. Έθαύμαζα εν ισχυρόν τάλαντου, άλλ’ 
έθαύμ.αζα και όγκους ακατεργάστους. Ας μή λά
βουν τδν κόπον νά φρυάξουν έξ οργής οί νεοφώτι
στοι οπαδοί του — αν υπάρχουν καί παρ’ ήμϊν. Ό 
Rodin είναι μεγάλος καλλιτέχνης’ άλλά θά μοδ 
επιτρέψουν νά αμφιβάλλω πολύ περί τών θεωριών του 
περί τής αισθητικής του, περί τών ιδεών του καί 
ν'άπορρίψω τήν τοιουτου είδους ανταρσίαν κατα 
του καθεστώτος. Έξηλθον τοδ περιπτέρου του μέ 
μίαν αμφιβολίαν είς τδν έγκέφαλον, μέ έν &άρος 
είς την ψυχήν. Όταν διεσκέλισα τήν θύραν, έζή- 
τηοα νά άναπνεύσω βαθιιά, μά πολύ βαθειά- Και 
αύτδ λέγεται τέχνη !

Καί παρ’ήμιν Ιχομεν κρούσματα νέας τέχνης. 
Ό Παρθένης υπερθεματίζει είς τάς νεωτεριστικός

*> Τέλος.') Τέλος.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΚΥΠΡΟΣ
Σιο φ'λο Γεώργιο Μαηχι&η

ΗΡΑ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μονάχου, μας παρουσίασε σκίτσα, τά 
όποια άνεμίμνησκον τόν Slflck. Άλλ’ 
ό τελευταίος, καλώς ποιών, άνέκρουσε 
πρύμναν, κατιδών οτι ήτο άδικον νά 
θυσιάζητήν ίχανότητά του εις νεωτερι
σμούς, οί όποιοι δέν συμβιβάζονται, 
ούτε μέ τό χλϊμα μας, ούτε μέ τάς 
παραδόσεις του τόπον, ούτε μέ τά ήθη. 
, Οσαχις έπεδοθη σοδαρώς είς τήν 
αληθινήν τέχνην επέτυχε- οσάκις έλο- 
ξοδρόμησε, ήστόχησε. Είς τά πρώτα 
του· έργα, έθετε το έτος 2001. Τει
ρεσίας, προεμάντευε ή μάλλον ονειρο
πολεί που θά έφθανεν ή τέχνη μετά 
ένα αιώνα καί τήν προελάμβανε.Άλλ’ 
ητο τότε πολύ νέος, μόλις έπήνθιζον 
οι ιουλοι και επεσαν μαζή μέ τά πρωϊ- 
να< ρόδα χαί αί τάσεις του έκειναι. 
ααί άνεδείχθη άριίτος τεχνίτης ό Ά- 
ριστεύς τής «Παρθενίας», του '«Πά
σχα έν ΈλλάδίΒ,του «’Ιούδα», τοϋ 
«Γυμνού» ένώ δέν έθαυμάσθη καθόλου 
ό Άριστεύς τοΰ «Άρεως», τοΰ «Κε
ραυνού», τών «Νεφών του Σεπτεμ
βρίου», τοΰ «θανάτου».

Τα καινά δαιμόνια πρέπει νά έκ- 
διωχθοΰν. Οί καλλίκάντζαρο- 
■ ής τέχνης νά κρυφθούν είς τάς κα
πνοδόχους, δι’ ας είναι προορισμένοι. 
Ένόσφ υπάρχει κόσμος, δέν φοβούν
ται νά χάσουν τό κράτος των ό Ερ
μής τοΰ Πραξιτέλους, ή Αφροδίτη τής 
Μήλου, οί ζωγράφοι τής Άναγεννή-

θεωρίας, ό Χατζόπουλος καί ό Φωκάς κολυμβουν 
εις το χρώμα, ό Θωμόπουλος είς τήν γλυπτικήν 
μιμείται τ;ν Rodin, καί ό Άριστεύς όταν ήλθεν έχ

σεως.Οί αιώνες έκυψαν πρό αυτών, ένώ 
οί σημερινοί νεωτερισται δέν θά ζήσουν. 
πλήν εκείνων οί όποιοι δέν υπήρξαν 

. υπερβολικοί, αλλα έμειναν πιστοί είς
τας θεμελιώδεις άρχάς τής τέχνης, νεωτερίσαντεσ 
οπού επετρεπετο ό νεωτερισμός.

ΔΙΚ.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ *

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΑΙμουπες γέρνοντας Στάδυό 
μου χέρια τό τόΣο λατρεμμέ- 
νο ξανθό Σου κεφαλάκι μέ 
τά πλονόια και μεταξένια 
μαλλιά του.

Kai μούπες : .Πές μου το, 
νά τ’ άκούΣω τό τραγούδι 
τήςάγάπης,μέ τήν άρμονίαν 
τοΰ Στίχου. μέ τήν λάμψιν

τής Ιδέας, μέ τήν θε'ίκιά τοΰ ήχου τουγλυκάδα.
Πές το καί ξαναπές το, ν' άντηχήΣμή ρίμα του 
Στά βάθη τής ψυχής μου κι ’ όλόχρυΣο θρόνο νά 
ΣτήΣη Στοΰ Στήθους μου τόν πόθο τόν έρωτικό. 
Πές το καί ξαναπές το, τ’ άγέρι Στά φτερά του 
νά τό πάρμ κ’ ή μαγική του μελωδία ν’ άντη- 
χήΣμ μέ της αύρας τό φύΣημα καί νά ξυπνήΣμ 
Στών έρώτεμένων τήν καρδιά τόν πόθο. Πές το 
καί ξαναπές το τό αιώνιο τραγούδι τής ’Αγά
πης.·

Κ’ έκλινα τό κεφάλι μου άπάνου Στό δικό 
Σου, τά χείλη μου κόλληΣα Στό γλυκό Στομα
τάκι καϊτό έψαλλα, ναί, τδψαλλα τό αιώνιο τρα
γούδι τής ’Αγάπης- Κι’ άντήχηόε Στά φυλλο
κάρδια Σου μέΣα πρώτο τό τραγούδι τής χαράς 
γεμάτο πόθους μαγεμένους, έλπίδες πλάνης κι’ 
όνείρατα χρυΣα- Τό άΣμα τής χαράς μέ πλήθος 
λουλούδια ΣτολιΣμένό, κι’ ήχους γίυκάδας καί 
πάθους θεϊκού. Κι’ άγροίκηΣες πρώτα τό άΣμα 
τής Χαράς. Κι ’ άρχίνηΣα ύΣτερο τό μοιρολόι του 
πόνον.

Κι" άντήχηΣε πειό βαθειά Στά φυλλοκάρδια 
Σου μέΣα τό μοιρολόι τοΰ πόνου, γιομάτο δά
κρυα πικρά,Στήθους αϊώνιος Σπαραγμός κι’άνέ- 
Σπλαγχνη ψυχής λαχτάρα- Τό μοιρολόι τοΰ πό
νου μέ τήν νευρικιά του μελωδία, τήν μεΣο- 
ΣβυΣμέιη του ρίμα, τό τελειωτικό ξεψύχιΣμα 
τής χαράς-

Κ’ ένωμένα τά δυό—τό άΣμα τής Χαράς καί 
τό μοιρολόι τοΰ Πόνου—Σούψαλλαν τό τραγούδι 
τής ’Αγάπης.

Κι’ό Στερνός τοΰ τραγουδιού μας ήχος έΣδυΣε 
Στό Στόμα Σου μέΣα, μέ τό θλιβερό τοΰ Ήλιου 
βαΣίλεμμα.

ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΝΑΡΙΝΟΥ

Στής Κύπρου τή όλόχαρη

Και μυρωμένη Αγκάλη,

Τής 'Αφροδίτης άστραφταν

Τ' Αθάνατα th κάλλη.

Και μέο' στή μέθη που σκορπά

Τό μαγεμένο Αμπέλι, 

Σφυρίζοντας περνούσανε 

’Αθώρητα τά βέλη.

Και στό γοργό φτερονγισμα 
Μέσα στην Κύπρια νιότη, 

Γροικούσες σκλάβα νά βογγ$ 

Μονάχη τή θεότη.

Δίνω φτερά στό λογισμό,

Δίνω φτερά'στή σκέφι
Άφ' τό χρυσό σου τό νησί

Κάτι ή φυχή'νά χλέφη.

Μ' ακόμη έχει σφυρίζουνε,
Μέσ' στής ννχτάς τά σκότη,

Τά βέλη που πληγώσανε
Τήν πλέον 'Ολύμπια νιότη.

Και οτήν Ασάλευτη ήσυχιά

Λές και γροικιέται Αντάμα 
Μ’ ίνός θεριού τό μουγκρητό 

Μιανης θεάς τό κλάμμα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖαΚΗΣ



ΑΝΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Γιλοιογραφία Σ. Σταματίοο

# ΤΙ ΒΛΕΠΩ
ΤΙ ΑΚΟΥΩ

: , ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΕΞΕΙΣ fivi? 
ύπάρχουσιν 
Αναπόσπα

στοι Απάτην 
Γοητείαν. 

“Οσως καί 

αν παρίλθη 
χρόνο?, δσην 

και δν ύπο-
στοϋν φθοράν άπύ τήν χρήσιν, παρααένουν 
θελκτικοί, Ινθουσιαοτικαί, χαριτωμένοι- ΑΙ λέ

ξεις <5 «ΚανάρηςΆ, ή «Παρ
θένα,> δ «'Ιησούς»,ή «Νύμ 

φη» δέν χάνουν ποτέ την ποίη- 

σίν των.
Είς τάς λέξεις αύτάς, Ανή

κα καί ήλέξις «Πρωτομαγιά.» 
ΜΙ μόνην τήν λέξιν, έχει τις 

καί μίαν Ανάμνησιν ’Έρωτος 

καί Χαράς' νομίζομεν άτι δλα 
τά άνθη μέ τά πολύχρωμα πέ

ταλά των καί τά μεθυστικά δ

ράματά των σωρεύονται ώς διά 
μαγείας είς βουνά ένάπιόν μας, 
δλαι αί πεταλοΰδαι αί όποΐαι 

ΐπτανται ύπεράνω τών πυκνών 

φύλλων ή φωλεύουν εις το 
μέλι καί την γνριν διευθύνον

ται περί τήν κεφαλήν μας και τονίζουν μέ τόν 
άπαλον θροΰντον Έπιθαλάμιοντης Παρθενίας,
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τά έπινίκεια τοΰ Έρωτος. Τελούνται σήμερον οί 

γόμοι τών δύο αυτών ψυχών. Στέφεται μέ τά 
έκατομμύρια Ανθέων ή δούλη τοΰ πνεύματος 

Παρθενία τδν δοΰλον τής ύλης "Έρωτα. «Νά 

μάς ζήσουν» ψάλλουν έν χορφ μυριάδες πτερύ
γων. «Νά τους χαιρόμεθα» ψιθυρίζουν ήδύ- 

τατα κλάδοι καί φύλλα. Καί είς τούς μυστικούς 

αυτούς γόμους ή Φύσις. δ μέγας αύιύς Ίερεύς 

ψυχών καί πνευμάτων, Ανταλλάσσει τάστέφανα, τά 
όποια ΙνχορδάΙςκάί δργάνοις φιλοτεχνονσι οί αιώ

νιοι “Ανθρωποι.

- *

ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ

Εξυπνηςα σήμερον καταχαρούμενος.
Έκοιμήθην ήσυχα-ήσυχα καί είδα ενα γλυ- 

κύτατον πλάσμα, τδ όποιον έδέσμευοε τήν φαν

τασίαν μου είς τά αίθεριώτερα νήματα.

Τά μάτια της, μία ενωσις 

μαύρου και καστανού,μ' ^πυρ
πόλησαν. "Ακούμβησε Ιπάνω 

μου τά χείλη της καί μου είπες 
«*Αρον τδνκράββατόν σου 

καί ... γράψε.» 

Καί.. . γράφω-

£
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ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ μία κυρία με κα- 
τάφορτον καί πανύψηλον πίλον 

νεωτάτου συρμού.
Όείς.—Νακ’Γνα καπέλλο 

&ρ ν ου β<ύ.
’Ο άλλος.—Αύτό,φίλε μου

δέν είναι Αρ νουβώ' είναι αρ.. βουνό.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΦΛΟΡΙΖΕΛ ΦΟΝ ΡΛ'Ϊ'ΤΕΡ

Ό άΐ'^ρώποί όχι πΖε’ον 
κόνις και τέφρα, άλλα .. . 
σάπιοι·. — "Οπόν τά νεκρο
ταφεία γόονται ααπωνο- 
ποιιΐα.

έπιχειρήματά τινα, έν

λλοτε, άπό τής σττ\ 
λης αυτής άκριβώς 
συνηγόρουν μετάβέρ. 
μ·ης, άναλόγου πρός 
τά θέμα, ύπέρ τής 
καύσεωςτών νεκρ ύν> 
ώς προτιμωτέρας τής 
Οκωληκοποιύσεως.

Είχα προΰκομίΟμ 
γνώόει περί τοΰ μα-

ταίον άγώνός μου, άφοΰ ζώ έν Έλλάδι καί

έν Έλλάδι κατά τά έννενήκοντα τοΐςέκατόν θά 
άποχαιρετήσφ τήν ζωήν, έν Έλλάδι δέ θ’ άρ- 
γήσμ πολύ νά είάαχθμ; το εθιμον τής καύσεως, 
δπως άργά διοχετεύεται ό πολιτισμός, πλήν 
της μόδας τών κυριών, ή όποια άφικνεϊται μέ 
πρώτην εύκαιρίαν. ’Αλλά μία νέα- τουλάχιστον 
δι’ έμέ- έπιότημονικίν άποκάλυψις μέ Ανακου
φίζει· είναι δέ αύτη ή εύχάριδτος είδηόις οτι ό 
άνθρωπος, μετά θάνατον δύναται νά μή γίνμ 
βρώμα τών όκωλήκων, άλλά νά γίνμ δλως τό 
ένάντίον : καθαρώτατος ... όάπων. Ή σαπωνο- 
ποίηόις τοΰ Ανθρωπίνου δώματος μετά θάνα
τον, ιδού ό πραγματικός θρίαμβος τοϋ ... πτώ
ματος. Ή έπιβτήμη μέ όλην τήν άμείλικτον 
σοδαρότητά της μάς διαβεβαιοϊ . περί τούτου. 
Διαπρεπής όρυκτολόγος δίδει καί τήν δικαιολο
γίαν τοΰ περιέργου τούτου φαινομένου. Ή φύ
σις διενεργεί αύτομάτως, ούτως είπεϊν, μίαν 
τεχνητήν ταρίχευόιν, διαφυλάττουσα τόν νεκρόν 
Απρόσβλητον άπό τής σήψεως έπί αιώνας. Αρ
κεί νά ένιαψιασθμ ό νεκρός έντός ύγράς γής, 
άπαιτείταιδέδυνάμα νά θάπτεται ένκοινφ τάφφ 
μετ' άλλων νεκρών, είς τρόπον, ώστε ύπεράνω 
αύτοϋ νά τίθενται άλλοι νεκροί οϊτινες Οηπό- 
μενοι παράγουάιν άμμωνιοΰχά ύγρά, άτινα τή 
ένεργείμ τών έκ τής βροχής καταπιπτόντων
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ύδάτων φέρονται πρός τόν νεκρόν τόν ύποκάτω 
καί ένούμενα μετά τής πιμελΰς παράγονόιν τό 
«Ιάπωνα.

Υπάρχουν δύο πτώματα, εν ώραιοτάττις κό
ρης έν Κολομόίςι και 8ν άνδρός έν Πενόυλβα- 
νίφ. ΙΓναι μεταβεβλημένα είς (Ιάπωνα—καί δη 
ΑρΜτης ποτότητος—δι’ ού δύναταν καί ft πλέον 
Αβροδίαιτος κυρία κάλλιότα νά πλυθή Ή κόρη, 
θανοΰόατώ i83j, φαίνεται ώόεί κοιμωμένη. Οί 
βραχίονές της είναι ροδόχροοι, τό πρόόωποΥ 
ώμοιάζει κηρόν, Λ κόμη κυματώδης. Νομίζετε 
ότι τώρα θά άνοίξμ τούς οφθαλμούς· Είχε ταφμ 
μετ’ άλλων νεκρών, θύμα χολέρας, 20 πόδας 
ύπό την γήν.

'Η όαπώνοποίηάις έχει καί τούτο τό καλόν 
ύπό ύγϊεινήν έποψιν. θά λείπουν πλέον αί έν 
τοΐς νεκροταφείοις Αναθυμιάζεις, αί γεννώι’αι 
παντοΐα μικρόβια, ιά λείπουν τά νεκροφάγα 
έντομα, θά λείψχι Λ Αηδία έκείνη, ήτις βασα
νίζει τούς ζώντας, δτι μετά τόν θάνατόν των ή 
γη δέν θά μτχθή. πυρί, άλλά τό άώμάτων θά μι· 
χθι? μέ όκώληκας καί θά χρηόιμεύχι ώς ό περί
πατος τών άπαιόίων έντόμων.

ΙΙοία παριιγορία διά τούς έν τμ ζωμ ύπολει- 
πομένους. δταν δύνανται νά έχουν δντός κομ
ψής ύαλίνης θήκης τόν προσφιλή των νεκρόν 
Οαπωνοποικμένον.

Εύχομαι μέ δλην μου τήν ψυχήν είς τούς άνα- 
γνώάταςμου νά έχουν αύτήν τήν τύχην ft μάλ
λον, έπειδή ft τύχη πρέπει νά εύρίόκμ Ανοι
κτάς τάςθύρας διάνά εισέρχεται, νάφροντίσουν 
περί τοΰ έαυτοΰ των καί μετάθάνάτον, άφίνον- 
τες παραγγελίαν νά θάπτωνται κατά τοιούτον 
τρόπον, ώστε νά γίνωνται σάπωνες

Φ'.
Βιβλία και μαόηται.— Τί 

πρεπει νά γίν[1·

Τό Εκπαιδευτικόν όυνέδριον έσυμείωσεν δν 
φωτεινόν όπως δήποτε Αημεϊον έν τμ γε
νική άτονίμ έν ή άσφυκτιμ τό "Εθνος Συνήλ

θαν έκ περάτων Ελληνικής γής κσθηγηταί και 
διδάσκαλοι καί συνεζήτησαν είς δύο τρεις συ
νεδριάσεις πολυσέλιδα ύπομνήματα μετά ταχύ- 
τητος μή όυμβιβαζομένης μέ τήν έμδρίθειαν, 
ήτις προϋποτίθεται είς συζητήσεις έξ ών προσ- 
δοκάται νά έπέλθμ_ «ριζική· βελτίωόις, διότι 
περί τοισύτης πρόκειται Δέν έχομεν χώρον διά 
νά ένδιατρίψωμεν είς λεπτομερείας, Αλλά ένμέ- 
τρον συντελεότικόν είς τήν προαγωγήν τής παι
δείας καί τήν όκοπίμωτέραν διαπατδαγώγηόιν 
είναι Λ σύνταξις καλών καί εύπροάώπων διδα
κτικών βιβλίων. Όλα σχεδόν τά διδακτικά βι
βλία σήμερον είναι έντελώς Ακατάλληλα, Αντί- 
παιδαγωγικά. Ακαλαίσθητα, φλύαρα, μΛ άπηλ- 
λαγμένα σφαλμάτων, μεστά σχολαστικισμού· Έ- 
χομεν ά'Άγκην άπό συγγράφεις καινοτόμους. 
μεθοδικούς, εύγλώττους, συγγραφείς ποιητής, 
πατριώτης γνωρίζοντας τί γράφουν καί διά ποί· 
ους γράφουν. Πρέπει νά έννοηθμ δτι άλλο είνε 
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διδάσκαλος καί Αλλο συγγραφεύς- Ήμπορεϊ τις 
νά είναι άριστος διδάσκαλος καί κάκιστος συγ
γραφεύς, καί τό Αντίθετον. Διά νά κατορθωθώ δέ 
τοΰτο οί συγγραφείς διδακτικών βιβλίων πρέπει 
νά άτρατολογηθοϋν άπό τούς δοκιμωτέρους λο
γογράφους καί ποιητάς, είς οϋς δι’ Αμοιβής 
γενναίας ν' άνατεθμ ύπό τοΰ Υπουργείου τής 
Παιδείας ft συγγραφή τών βιβλίων αύτών. Οί 
διαγωνισμοί έβελτίωόαν κάπως τήν κατάότασιν 
άλλά δέν ύπηρξαν ικανοί ώστε νά Αρθούν οί 
ΑνΥΥραφεΐς είς ύψπλοτέρας σφαίρας. Έάν κα- 
τορθοΰτο Α εισαγωγή τοιούτων βιβλίων είς τά 
σχολεία, θά ήτο Ανυπολόγιστον τό εύτύχημα.

*Βν παράπονου κυρίας.— 
Ία γυναικεία παράσημα.

Αλλ’ είς τό ’Εκπαιδευτικόν συνέδριου διε- 
κρίθηόαν διά τόν θόρυβον, μέχρις-άντεγ- 

κλήόεως, καί αί κυρίαι, είς τρόπον ώστε νά 
ένθυμηθμ κανείς τάς Άγρινιαζούόας ft μάλλον 
γκρινιαζούσας κυρίας τοΰ 1898. Καί ήκού- 
σθπ μία κυρία ύπερβάσα rftv μέσην ήλικίαν 
φωνάζουύα πλήρης παραπόνου «Διατί οί άν- 
δρες κρατούν δι’ έαυτούς μόνον τά παράσημα ; 
Διατί νά μη κοσμούνται δι’ αύτών καί τών γν 
ναικών τά στήθη ι >

Μάτην άνέμενε Απάντησήν ή ύπέρ πασαν 
ίσως άλλην δικαιονμένη παρασήμου σοφή κυ
ρία. Νεκρική σιγή ύπεΰέχθη τό παράπογόν της 
καί Α πρότασις άπερρίφθη δι’.. . ΑναΑτάσεως-

Οίμοι καί ίατατταϊ! Ιΐόόον γλήγορα μαραίνον
ται τά ρόδα, πόσον γλήγορα Απορρίπτονται αί 
ώραΐαι προτάσεις. Άλλ’ άφοΰ κανείς δέν Απήν- 
τηόεν είς τήν έρωτηματικήν ρητορείαν τής σε
βαστής φίλης μου, Ας Απαντήσω έγώ ό Ανήκων 
είς τό Ανδρικόν γένος, τό ευτυχώς μ ή π’αραση- 
μοφορημένον.

Καί Απαντώ:
Κυρίαμου,
'Ομολογώ ότι συναισθάνομαι βαθύτατα τήν 

πικρίαν ήτις σοβεί είς τά γενναία καί πατριω
τικά στήθη όας. Καί έρχομαι νά σάς παρηγο
ρήσω. Είσθε εύτυχεΐς καί δέν τό έννοείτε. Τί 
σημαίνει, παρακαλώ, ηαράόημον; Διάκριάιν- 
Άλλά λησμονείτε ότι τό φέρουν τόσοι Αδιά
κριτοι, δτι η πολιτική ώργίαάε τόσον πολύ 
μέ αύτά τά λ ιλιά··ώστε νά καταντήσουν καί 
αύτά μέσον συναλλαγής, λησμονείτε δτι πρέπει 
νά γίνεται εύφημος μνεία δχι τών φερόντων, 
άλλά τών μ ίι φερόντων τό βάρος αύτό ; Δέν σάς 
φθάνουν έπί τέλους τόσα καί τόσα κοσμήματα, 
χρυσά καί Αδαμάντινα, μέ τά οποία λαμποκο- 
πείτε είς τούς χορούς; Έ χειραφέτηόις πρός 
ήν πλησίάτιον φεΰ ! βαίνει τό γυναικεΐον φΰλον 
φιλοδοξεί καί τά παράσημα νά Ουμηεριλάβχι είς 
τά έφήμερα 'τρόπαιά της· Αλλ’ ή ΈλληνικΛ 
ψυχή ft έγκλείουόα τήν Αρετήν, είς τά γυναι
κεία παράσημα διαβλέπει ένα νέον πειρασμόν, 
μίαν νέαν ήτταν, ένα νέον έξευτελιόμόν. Έγώ, 
δστις παρ’όλίγον μίαν φοράν νά «τιμηθώ· — 
άλλοίμονον I— μέ τόν άργυροΰν σταυρόν καί νά

είμαι σήμερον Ιππότης- μέ έννοείτε καί 
όστις έκτοτε ευχαριστώ τόν κ. Δπληγιάννπν 
διότικατώρθωόε νά ρίψμτήν ΚυβέρνηΟιν καιν’ 
Απαλλαγώ μιας τοιάύτης τιμής, έγώ λοιπόν 
'ίσως νά όας όυνεχαιρόμην έάν ήθέλατε προτείνη 
νά ίδρυθςί λ. χ. ειδικόν γυναικεΐον παράόημον 
τής άρετής καί ν’ άπονέμεται μετ'αυστηρόν 
έλεγχον είς τάς όντως έναρέτους γυναίκας. 
Άλλά τί τά θέλετε οόω σάς βλέπω, κυρίες μου, 
τόόφ μία σκέψις μέ κάμνει νά εξανίσταμαι κατά 
πάσης παρασημοφορίας σας. Λησμονείτε δτι φέ
ρετε δύο πολύτ ιμα, ζηλευτά παράσημα τά όποια 
όα< άπένειμεν όχι ό κ- ©εοτόκης ή ό κ. Δηλη- 
Υίάννης, άλλ’ αύτός ύ "Υψιότος· φέρετε δύο παρά
σημα τά όποια σάς κοόμοϋν όπου υπάγετε καί
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* Βασίλειος Βερεστσαγίν.
Σημαντικήν απώλειαν ΰ”έστη ή Ρωσσιχή 

τε/νη. Ο διασημότερος τών Γώσσων ζωγράφων Βε
ρεστσαγίν, όστις, ώς ανηγγε’λαμεν «ν τω προηγουμενω 
φύλλω, εί^ε μ.εταβή είς τόν πόλεμον, έφονεύθη ευρι
σκόμενος επί τοϋ άνατιναχθέντος εν Πόρτ “Αρθουρ 
Οωρηχτοΰ «Πετροπαυλόσκη».

Ό Βασίλειος Βερεστσαγίν έγεννήθη τή 13]2θ Οκ
τωβρίου 1842 εν Τσερεποβέζ, τοΰ κυβερνείου Νοβο- 
γαρόδ. Φοιτήσας εις τήν ναυτικήν «χολήν, εγένετο 
αξιωματικός του ναυτικού’ άλλ’ άποχωρήσας βραδύ
τερων τής ναυτικής υπηρεσίας έπεοόθη καθ’ όλοκλη- 
ρίαν είς τήν ζωγραφικήν ήν καί έσπούδασεν έν τή

όπου όταθήτε, τά όποια είναι ή πρώτη τροφή 
καί Λ πρώτη Αγάπη τών άνθρώπων, όθεν Ανα- 
βλύζει τό Αγνόν καί παρθενικόν γάλα τής 
Ζωής; Είναι τόσον υπερήφανα, ώστε βεβαιω* 
Μίτε δέν θ' ανεχθούν ποτέ νά βαότάσουν τά 
άλλα παράσημα, μέ τά όποια φιλοδοξείτε νά τά 
φορτώσετε. Άρκεόθεΐτε ούν είς τό θειον καί Αν- 
εκτίμητον αύτό δώρον. τού οποίου ήμεϊςοί άν- 
δρες εϊμεθα άπόκ?.ηροι·

Μέ συγχωρεΐται διά τήν αυτόκλητον παρέμβα
σιν, κυρία, καί παρακαλώ μεσολαβήσατε καί είς 
τάς άλλας ομοφύλους όας όπως συγχωρήσουν 
ένα άδιάκριτον, δηλαδή μή ,παρασημοφορεμέ- 
νον, οϊος είναι ό δλως ύμέτερος
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’Ακαδημία Πετρουπόλεως. Τό 186 ) έπεχείρησε περιο
δείαν χαριν μελετών έν Γερμανία, Γαλλία καί Ισπα
νία, έγκατέστη δέ κατόπιν έν Παρισίοις όπου εμαθή- 
τευσε παρά τώΖε^όμ. ’Εκείέξήρθη τό ενδιαφέρον αΰτοϋ 
οια την Ανατολήν. Ή τέχνη τοΰ Βερεστσαγίν άνε- 
πτύ^Οη αυθύπαρκτος χατα την διετή αυτού διαμονήν 
έν τώ Καυκάσιρ (1864—66), ένθα έσπούδασεν ιδιαι
τέρως τάς τοποθεσίας, τους βράχους καί τά ατμοσφαι
ρικά φαινόμενα, εις την διαζωγραφησιν τών όποιων 
εΐδιχώς διεχρίθη. Κατα τήν εις την Κεντρώα* 
’Ασίαν στρατείαν τής Ρωσίας διεχρίθη και ώς πολεμι
στής καί ώς ζωγράφος μαχών. Μετά την συνομολό
γησα τής ειρήνης μετέβη αιΛις εις Παρισίους όπως 
σπουδάση είδικώς τήν άπεικόνισιν ιστορικών σκηνών. 
Βραδύτερον περιώδευσεν εν Σιβηρία καί αλλαχού, τα- 
ξειοεύσας μάλιστα έν Ίνδίαις μετά τοϋ νυν βασιλέως 
Έοουάρδου, τότε πρίγκηπος τής Οΰαλλίας.

Τό 1884 μετέβη πάλιν εις ’Ινδίας, έπεσκέφθη δέ 
κατόπιν τήν Συρίαν καί την Παλαιστίνην, Ινθα συνέ- 
λεξεν εντυπώσεις δΓ αγιογραφίας παί απεικονίσεις τοΰ 
βίου τοΰ ’Ιησού. "Εν τών σπουδαιότερων έργων του, 
όπερ έζωγράφησε μετά τινα ετη είναι ή «Εκστρα
τεία Ναπολέοντος τοϋ Α'» είς 11 εικόνας. “Εγραψεν 
ωσαύτως καί εικόνας τοϋ ίσπάνοαμ.ερικανικοΰ πολέμου.

Ό Βερεστσαγ'ιν έχειρίζετο μετ’ ίσης ίκανότητος 
τόν τε χρωστήρα, τό ξίφος καί την γραφίδα «Αί έν- 
τυπώσειςτου τής είς Ινδίας περιοδείας», αΐ «’Ανα
μνήσεις του»,-τά «Νεανικα έτη του», αί «Αΰτοβιογρα- 
φίαι του» καί άλλα ’έργα μετεφράαθησαν κ«ί ε’ις ξένας 
γλώσσας. Ό Βερεστσαγίν είχε φυσιογνωμίαν λίαν 
ενδιαφέρουσα». Α ναστηρ.ατος μέτριου, είχε τό 
βλέμμα ζωηρόν. Διεχρίνετο ΐδίφ διά τήν ευγένειαν τών 
τρόπων του καί δια τό συμπαθές ήθος.

Ό Βερεστσαγίν είχε φθάσει είς τόν λιμένα Αρ
θούρου όλίγας ημέρας πρό τής καταστροφής. Ε?χε ζη
τήσει καί ελαβε παρά τοϋ ναυάρχου Μακάρωφ τήν 
άδειαν νά διαμείνη επί τής ναυαρχίδας όπως λάβη 
σγεδιογραφήματα ναυμαχίας. Ό Βερεστσαγίν ητο κυ
ρίως πολεμικός ζωγράφος. Όλαι σχεδόν αί εικόνες 
του θέμα έχουν τάς φρικαλεότητας τοϋ πολέμου. Ρε
αλιστής καθ’δλην τήν σημασίαν τήςλέξεως. Έργα- 
στήριον δι’ αυτόν ήσαν τά πεδία τών μαχών. Διά 
τοΰτο είς τάς πλειστας εκστρατείας, εις άς μετέσχε, 
ιδίως εις Τουρκεστάν καί Κίναν εγρα^ε διά τοϋ χρω
στήρας τήν αλήθειαν. Είχε καινοτομηση σΐς τήν τέ
χνην του, δημιουργήσας ίδικόν του ύφος. "Οταν ό Τσά
ρος διά πρώτην φοράν είδε εικόνα του, άνέκραξε :

:— Αυτός ό άνθρωπος είναι- επαναστάτης.
Ό Βερεστσαγίν ήτο ενάντιος παντός πολέμου καί
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διά τούτο κατά προτίμησιν απεικόνιζε «χήνας πολε
μικά; έμποωύσας φρίκην και φνοατ^τ^ι. "Οτε εξε- 
θεσεν εργάτου εις Γερμανίαν, άπηγορεύθη ύπό τής 
Κυβερνήσεως είς τούς Γερμανούς στρατιώτας να επι- 
σκέπτωνται τήν εκθεσίν του. Μία τών εικόνων του 

• Βερεστσαγίν ή «ΙΙυραμίς τών κρανίων» έγράφη ύπό 
αυτού πρ’ο 25 ετών εις τά βόρεια τής Κίνας, οτε 
πληβιάσας είς μίαν πάλιν είδε όστά και κρανία κατα 
σωρούς τήδε χακεΰσε διεσκορπιτμένα.

ί£
* Ευχετικόν άνάγ!.νφ.ιν_

’Ακριβώς όπισθεν τού ιερού τοΰ έν ΠειραιεΓ 
ναού τοΰ άγ. Βασιλείου εις ολίγων εκατοστών βάθος 
ύπό την επιφάνειαν καί επ αύτοΰ τοΰ βράχου ανευ- 
ρέθη π'ρό τίνος πλάξ μαρμάρινη ύψους 0,51, πλάτους 
0,31, πάχους 0,07 ωέρουσα έπ'ι τής πρόσθιας δψεως 
έν άβαθει έγγεγλυμμενφ τετραγώνω μετά ύποδηλώ- 
σεως παρασπάδων ένθεν καί ένθεν, ανάγλυφου παρά· 
στάσιν τών ευχετικών. Προς τά δεξιά τής αναγλύφου 
παραστάσεως είκονίζεται ή Άγαθη Θεός ή ό Άγα- 
θοδαίμων, όρθια, φέρουσα κάλυμμα έν είδει μικρού 
κανίστρου έπί τής κεφαλής μετά επικαλύμματος έν 
είδει πέπλου καταπίπτοντος όπισθεν μέχοις άκρων 
τών μηρών, κρατούσα τή γυμνή δεξιά φιάλην, τή δ’ 
αριστερά το τής Άμαλθείας κέραί· Προ ταύτης άνήο 
γενειώ» έν ευχετική στάσει, όπισθεν δέ τούτου γυνή 
έν όμοια στάσει. “Οπισθεν τούτων άμφοτέρων άπό 
τής γωνίας άνω τής αριστερός μέ^ρι τών ώμων τής 
γυναικος πούς ανθρώπινος γυμνός αναγεγλυμμένος, έν 
είδει αφιερώματος, αρχόμενος άπό τοΰ γόνατος.

Υπέρ τήν παράστασιν ή επιγραφή :
Αγαθή Θεω Πυθο- 
νικος αΰξάμενος 
άνέθηκεν

Ή Αγαθή θεός, ή αγαθός δαίμων καί Άγαβοδαί- 
μων ελατρεύετο ώς θεός' είναι ή αγαθή τύχη, ής 
άγαλμα άνέκειτο π£ος τώ Πρυτανείω έν Άθήναις. 
Ή λατρεία αυτής ητο ν.αΐ έν ϊωρακτώβαις καί εν 
Βοιωτίφ διαδεδομένη,

έί
* Ο τάφος τον 'Ιδομενέας.

Πρός β. τής Κνωσσοΰ άπεκαλύφθησαν λείψανα 
μεγάλου τάφου, μετά κυκλώπειου θόλου. ’Εξήκοντα 
έργάται έπί δεκαπενθήμερον είργάσθησαν διά νά τόν 
αποκαλύψουν. Εύρέθησαν αγγεία, αλάβαστρα, περιδέ
ραιου, κύπελλο». Υποτίθεται δτι είναι ό τάφος του 
Ίδομενέως.

ΐί* Διαά,ίξΐις.

’Εν τή Γαλλική Άρχ. Σχολή ώμίλησαν ό κ. 
Graindov περί των ανασκαφώ» τής Κέας, και δ κ. 
Ώμόλλ περί τής ακανθωτής στήλης τών Δελφών καί 
τών Καρυατιδών χορευτριών.

Κ
* Ό θρόνος' τον Απόλλωνος.

Αΐ προ καιρού άρξάμεναι άρχαιολογιχαί άνα- 
σκαφαί εν Λακεδαίμονι και παρά το Σκλαβοχώριον, 
μίαν ώραν απέχον τής Σπάρτης, έξακολουθοΰσιν. 
Εις τό μέρος αύτό, ένθα υποτίθεται, δτι ησαν αί 
αρχαϊαι Αμυκλαι αναζητεΐται ό θρόνος τοΰ Άπό?.- 
λωνος καί αλλα λείψανα, τα όποια έά» εύρεθώσν», 
κατεδαφιζομενου τοΰ ναΐσκου τής 'Αγίας Κυριακής, 
αί Άμύχλαι θά καταστούν προσκύνημα τοΰ κόσμου 
τών φιλάρχαιων. Τό ακριβές σχήμα τοΰ θρόνου δέν 
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είναι δυνατόν νά προσδιορισθή, μόνον μία κατά προ- 
σεγγίσιν περιγραφή υπάρχει τοΰ Παυσανίου. Κάτωθεν 
τού θρόνου εαειτο δ τάφος τής "Υακίνθου. Έπί τού 
θρόνου τούτου ύψοΰτο άγαλμα τοΰ ΆπόλΛω,ίς ύψους 
τριάκοντα πήχεων, εργον Βαθυκλέους, δπερ στερού
μενου προσώπου, χειιών καί ποδών ώμοίαζε μαλ.λσν 
πρός χαλχοΰν κίονα. Τόν θρόνον εβάσταζον . αντί 
ποοών δύο Χάριτες και δύο Ώραι. Άρισιερα ίσταντο 
“Εχιδνα καί Τυφώ», δεξιά Τρίτωνες. Αί γλυφαί ησαν 
πλουσιώταται. Είκονίζοντο θεοί, μάχαι, μυθολογικά 
επεισόδια,τά πλεΐστα άναφερόμενα είς τόν Ήρακλέα·

Ϊ5
* Αί εικόνες τών Δικαοτηρίτον.

Διά νόμου εν Γαλλία ψηφισθέντος αί εικόνες 
τών δικαστηρίων άφηρέθησαν καί διετάχθη ή μετα- 
κόμισίς των είς διάφορα μουσεία. Αί εικόνες αύτσ.ι 
είναι έργα επιφανών καλλιτεχνών. Μία έξ αύτών δ 
«Χριστός τοΰ Κοινοβουλίου» έπί 288 ετη ητο άνηρ- 
τημένη είς τήν Βουλήν καί είτα έκόσμει τό δικαστή- 
ρςοΊ. Κ.υ-εσκευά'.θη τώ 147& διαταγή Λουδοβίκου 
τοΰ ΙΑ . καί παριστα τον Ίησοΰν Εσταυρωμένου, 
αριστερά τήν Παναγίαν, τήν “Ανναν, τόν Ίωάννην 
τον Βαπτιστήν καί τόν Λουδοβίκον, δεξιά δέ τόν 
ΕυαγγελιστήνΊωαννην, τον Άγ. Διονύσιον κρατούντα 
τήν κεφαλήν έντός τών χειρών του καί μέ ένα κΰνα 
εις τους πόδας, τον Καρολομάγνον κρατούντα ξίφος 
καί τήν ύδρόγειον, εις το βάθος δέ φαίνεται όπισθεν 
τοϋ ’Ιησού ή 'Ιερουσαλήμ καί όπισθεν τού Λουδο
βίκου τό Λοΰβρον όπως ητο τώ 1480, “Αλλη είχών 
αξίας είναι ή τοΰ Ιίακουργιδικείου: ό «Χριστός» τοΰ 
Bonnot, είς τά πολιτικά δικαστήρια ό «Χριστός» τοΰ 
Henner κλπ.

* Θάνατος Λέμπαχ.

Έν Μονάχφ άπέθανεν ό Λέμπαχ, ό διασημό- 
τερος τών Γερμανών ζωγράφων. Γεννηθείς τό 1836, 
ϋπήοξεν, δπως καί δ Γύζης, μαθητής τοΰ Π λότη. 
Τήν εποχήν εκείνην ό Λέμπαχ έταξείδευσεν είς τήν 
Ιταλίαν, έκ τού πρώτου δ’ εκείνου συγχρωτισμού μετά 
τών ί-αλικών μουσείων έχομεν ολίγα έργα καί αντί
γραφα πινάκων, κοσμοΰντα τήν πινακοθήκην Sax έν 
Μονάχω. Ό Λέμπαχ έκαμε καί άλλα αντίγραφα αρι
στουργημάτων εξ ’Ισπανίας, κοσμοΰντα τήν αύτήν 
πινακοθήκην. ’Αλλά τήν μεγάλην, τήν παγκόσμιον 
φήμην του, απέκτησε» επιδσθεις άπο τοΰ εις
τήν προσωπογραφίαν. Αί προσωπογραφία! τοΰ Δαΐ"- 
λιγγερ, τοΰ Βίσμαρκ, τ ΰ Μόλτκε, τοΰ Γουλιέλμου 
Α'., τοΰ Φρειδερίκου Γ', τοΰ Μπύλωβ, τοΰ Βάγνερ, 
ποΰ Λΐστ, ποΰ Μπαΐκλι», τοΰ Δέοντος ΙΓ, τόσαι αλ- 
λαι θεωρούνται αριστουργήματα ψυχολογικής παρα-τη- 
ρήσεως επί τών φυσιογνωμιών, έχφράσεως, λεπτόςη- 
τος, τεχνοτροπίας αερώδους, χρωματισμού εκλεκτού 
καί σπανίου.

Τό έργαστήοιον τοΰ Λέμπαχ, εί· τήν έν Μονάχω 
οικίαν του—επαυλιν έντός τής πόλεως—αποτελεί εν 
τών μουσείων τής πόλεως, θαύμα καλαισθησίας, 
πλούτου, ποικιλίας κομψοτεχνημάτων. Ό Λίμπσχ 
συ-εδέετο στενότατα μέ τόν Γύζην, του όποιου καί 
τήν νεωτέραν χόρην «ζωγράφισε» εις τόν περίφημον 
πίνακα: «’Ιφιγένεια Γύζη καί Μαργώ Λέμπαχ». 
“Εγραψε δέ καί τόν πρόλογον τοΰ περί τοΰ μεγάλου 
Έλληνος ζωγράφου έργου τοΰ Μοντανδών. Έν Άθή- 
ναις υπάρχει προσωπογραφία του ωραία τής λαίδηςΛώ.

•Λ
'Λνακάλυφις κατακομβών.
Έν Ρώμη ανεκαλύφθησαν νέαι κατακόμβαι, 

χείμεναι χατα τήν λεω®όρον Osliensis, παρά τώ νε
κροταφείο) Goutodiila, μεθ’ού και συνεκοινώνουν, 
ανεκαλύφθησαν δέ τυχαίως προ μηνάς περίπου.

Παρά τάς κα.τακόμβας ταύτας άνευρέθη βασιλική, 
περιχλείουσα αληθή αριστουργήματα, πέριξ δέ τής 
ύπογείου ταύτης βασιλικής άνευρέθησα» τάφοι άγιων 
καί μαρτύρων τοΰ ΣΤ αίώνος, σαρκοφάγοι, κίονες, 
κιονόκρανα καί τεμάχια αγαλμάτων. Αί έν τή άνα- 
καΛυφθείση ύπογείω βασιλική τοιχογραφία:, δι’ών τυγ
χάνει έξωρα'ίσμένον τό εσωτερικόν αύτής, εισί καλ- 
λιτεχνικώταται και διατηρούνται εν αρίστη κατα- 
στάσει.

Μία τών τοιχογραφιών τούτων παριστα την Αει
πάρθενο» Μαρίαν ε» τώ μέσω τεσσάρων άγίω», είναι 
δέ αληθές καλλιτέχνημα. Τά χαρακτηριστικά τού 
προσώπου είσι τελειότατα, αί πτυχαί τής περιβολής 
άρισται καί δ έν γένει χρωματισμός ζωηρότατος, φέ
ρει δ’ είχών αΰτη καί χρονολογίαν. Άπαντες οι έν 
αύτοις τάφοι είσί κεκλεισμένοι και ανέπαφοι, παρ’ 
έκαστω 8’αυτών ευοηνται, πλην τής συνήθους λυ
χνίας, καί διάφορα αναθήματα, διατηρούνται δέ καί 
αύτοί οί ήλοι, έφ’ ών άνηρτώντο οί προσφερόμενοι 
στέφανοι.

Υποτίθεται δτι αί κατακόμβαι αύται έκλείσθησα» 
κατα τον ΣΤ αιώνα καί οΰτω διεφυγον τας κατα- 
στροφας τών επιδρομέων.

Ανευρέθησαν κατα γης καί σκελετοί ανθρώπινοι. 
Υποτίθεται ότι οί σκελετοί ουτοι είναι χριστιανών, 

ο'ίτινες ε’ισήλθον είς τάς κατακόμβας ταύτας ϊνα προσ- 
ευχηθώσι παρα τούς τάφους τών οικείων αύτών, μη 
δυνηθέντες δε νά έξέλθωσιν ένεκα τής έπελθούσης που 
καθιζήσεως. εμειναν έντός τών κατακομβών καί 
απεθανον. Έφ’ όλων τών τάφο,ν ύπαρχονσιν επιγρα- 
φαί μετά χρονολογιών, έξ ών φαίνεται δτι αί κατακόμ- 
βαι αυται είναι έργα τοΰ Ε' και ΣΤ’ αιώνος.

&
* Πανάρχαιον νίκροταφίϊο».

Ε·ς τόν όρμον Άγριας Βόλου έργάται ο.να- 
σκάπτοντες άνεϋρον νεκροταφείο» Μυκηναϊκής 
έποχής αριθμούν 40 έγγλύφους τάφους. Έντός τών 
τάφων εύρέθησαν όστα κρανία καί σπόνδυλοι σριστα 
διατηρούμενοι. ’Επίσης έντός ενός τάφου ευρον χαλ- 
κοΰν αγαλμάτιον σ.ρίστης τέχνης παριστανον πίθηκον, 
υδρίας, λυχνίας καί άλλα εντάφια κοσμήματα καί 
χαλκού» νόμισμα φέρον τό όνομα «Κάσσανδρος».

* Θάνατος γλύκτου.
Άπέθανεν είς Παρισίους ό γλύπτης Felia: 

Sfulee. Ό Σουλές έγεννήθη εις Εαιιτέ τώ 1857. 
Υπήρξε μαθητής τσΰ Pousin έν Τολούση καί τών 
Jouffroy καί Falyutere έν Παρισίοις. “Ελαβε τό β' 
prix de Home τώ 1887. Τά κυριώτερα έργα του 
είναι: θελκτικά πτηνά, ό Νικητής, "Εμπορος σκλά
βων, ή αρπαγή τής ’Ιφιγένειας, ήτις ανήκει εις τό 
μουσεϊον τοΰ Λουξεμβούργου, ή Βακ^ίς καί ή αίξ, ή 
Μπιλλιαρδίστοια, τό “Ονειρον, ό ανδριας τοΰ στρατηγού 
Lamarque !Ο Σουλές πολλάκις ελαβε μετάλλια, έν 
δέ τιμής τφ 1884' ητο τετιμημένος μέ τό παράση
μο» τής λεγεώνος τής Τιμής.
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* ‘Επιγραφή Ηπειρωτική.

Έν Φοινίκη τής ’Ηπείρου άνευρέθη έπιτα- 
φιος επιγραφή, άναγράφουσα « Ανθιμος χαιρε» εν κε- 
ράμω, τοΰ Ε' αίώνος.

* Αναακαφαι.
Ήρξαντο άνασκαφαΐ ύπό τής ’Αγγλικής σχο

λής έν Δήλω καί ΔελφοΓς, ύπό τής Γερμανικής έν 
Σπάρτη καί Λευκάδι, ύπό τής Αμερικανικής έν ΓΙα- 
λαια. Κορίνθω,· ύπο τής Ά ρχαιολογικής 'Εταιρίας έν 
Φιγαλ'α, καί ύπό τοΰ Φουρτβαΐγχλερ έν Αίγίνη.

£
* Εύρήμαια έν Κνωσσφ.

Ανευρέθησαν εντός τών ανασκαπτομένων τά
φων τής Κνωσσοΰ περιδέραιο» έκ τετραγώνων ψήφων 
μέ παραστάσεις διπλών ναυτίλων, δύο χαλκα ξίφη 
μεγάλα έξ ών τό εν μέ χρυσούς ήλους, τό 8’ έτερον 
μέ λαβήν έπενδεδυμένην διά χρυσοΰ πετάλου, έπί τοΰ 
όποιου ύπάρχουσι παραστάσεις- λεόντων καί αιγάγρων. 
Αί ανασκαφαιτών τάφων εξακολουθούν.

έδ
* Kali. “Εκϋ-τβίς ιν Πάτραις.

Έ» τή αιθούση τής Φιλαρμονικής έν ΙΙάτραις 
διωργανώθη Έκθεσις τών έργων τοΰ αυτόθι καλλιτέ
χνου καί συνεργάτου μας κ. Έπ. ©ωμοπούλου, διαρ- 
κέσασα έπί δεκαπενθήμερο». Έν δλω εξέθεσε 61 
έργα, παλαιά καί νέα. Έκ τών παλαιοτέρων εξέθεσε 
τήν «Όδαλίσκην», τό «Διαβαίνει τό στοιχειό», τήν 
«’Ανυπότακτο»», τάς «Στρίγγλας» τάς « Ώδάς» τήν 
«Εΰτυχισμένην ηλικίαν», την «Ρωμαίαν χωρικήν», 
τά «Μαραμένα χρυσάνθεμα», τά «Παιδικά αισθήματα», 
προσωπογραφίας, γυμνά, κεφαλάς κλπ. Έχ δέ τών 
νεωτέρων τήν «Αρχήν βιοπάλης» εργον τό όποιον 
ύπερήρεσς», τα «Πρωτογέννητο», τό «Προμήνυμα 
καταιγίδος» καί αλλα, έργα παντα επιμ.όνου μελέ
της. Ή «κθεσις έστέφθη ύπο πλήρους επιτυχίας. Μέ
χρι τοΰδε ήγοράσθησαν 13 «ργα. ήτοι ή «Ρωμαία 
χωρική», ή «’Ανυπότακτος», τά «Παιδικά αισθή
ματα», «Μεσσηνιαχο» τοπειον», «εσωτερικό» Πα- 
τρών», «άγριελαία», «έαρινόν τοπεΐον», «φρούριον 
Πατρών», «Ψηλά αλώνια» ή «Λιλίκα» καί τρία 
τοπεϊα.

β
* “Εκ^οοις γννατκ^ίον ονρμοΖ ■

Έν Όστάνδη του Βελγίου ανοίγει τή 16 
’Ιουλίου Διεθ'/ής Έκθεσις τής τέχνης τοΰ γυναικείου 
συρμού, ύπό τήν προστασίαν τής Λ, Β. Ύψ. τής 
πριγκηπίσσης Κλημεντίνης, έν τή αιθούση Kursaal. 
Ή έκθεσις θά διαρκέση μέχρι τής 20 Σεπτεμβρίου έ. 
έ. ©ά γίνωνται δεκτά καί έργα ζωγραφικής, γλυπτι
κής, χαρακτικής καί σχεδίου, φιλοτεχνηθέντα ύπό 
κυριών.

ίί'
* Ιν Κα>ν)πό).ιι·

Έν Κωνσταντινουπόλει ύπο τών αυτόθι «Ελ
ληνικού Φιλολογικού Συλλόγου» προεκηρύ^θη εκθεσις 
καλλιτεχνική, ήτις θά διοργανωθή ε’ις τας αίθουσας 
τού ε’ιρημένου συλλόγου, θά μετάσχωσι δέ απαντες οί 
έν Κων)πόλεε Έλληνες ζωγράφοι καί έκ τών έν 
Έλλάδι οί βουλόμενοι. Έργα γίνονται από τοΰδε 
δεκτά.

* "Εκϋ-ιοις τήί δεσποινίδος BreslftU.
Έν τή Galerie Georges Petit τών Παρισίων 

ή ζωγράφος δεσποινίς Breslau εξέθεσε πλείστους πί
νακας της πολύ έκτιμηθέντας. Ή. Breslau είναι Έλ· 
βετίς τό γένος, άλλ ’άπό μικράς ηλικίας έγκατεστη- 
μένη είς Παρισίους. Άσχολεΐται ιδίως εις προσωπο
γραφίας.

* Προοωκογραφίαι
Ό κ. Ίακωβίδης ειργάσΟη τάς προσωπογρα

φίας Ν. Μαυροκορδάτου, Παν. Ράλλη καί Α. Συγ- 
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γρσϋ, δ χ. Μαθ'.όπίυλσς τών κυριών Χατζηαθανασίου 
καί Σπ. Ρώμα καί ό κ. Όθωναΐός παραγγελία τοϋ 
Πανεπιστημίου τών καθηγητών Ν. Διομήδους. καί 
Βι'απου «ον ιεπισκόπου.

S» ■
* Διαγωνισμός άρχιτικιόνων.

Έν τή σχολή τών 'Ωραίων Τεχνών τών Παρι- 
σίων ό κ. Άλ. Νικολούδης μεταξύ 475 διαγωνισθέν- 
των προς άπόκτησιν διπλώματος ϊτυχε τοΰ πρώτου 
μεταλλίου τής αρχιτεκτονικής.

YsmsmHiooimr
Κωνσταντίνου Μεταίά Βοσπσρίτου. 'Υπό τϊιν 

βΚτΔν τών Φοννίνων. Μετίι ηρολόγυτ. X. Άννίνσν. 
Εκδοτικόν Κατάστημα υίών 'Ανίατη Κωνσιαντινίδου. 
Έν Ά&ήναα· Στα. 232. Δρ. 3.

Τδ διήγημα εν Έλλάδι δεν είναι δσον άλλοι κλά
δοι τής φιλολογίας, ώς λ. χ. ή λυρική ποίησις καί 
τόδραμά, ανεπτυγμένων. ’Εν τούτοις τδ είδος τούτο 
ευδόκιμε? καί θά ηΰοοκίμει καλλιεργούμενου, διότι 
παρετηρήθη οτι ένφ εις τήν ποίησιν καί τά θεατρικά 
έργα πλγιμυροΰν αί αποτυχίας καί αί μετριότητες, 
είς τδ διηγημα αύται είναι πολύ περιωρισμέναι, καί- 
τοι τδ διήγημα είναι άπδ τά τεχνικώτερα είδη τής 
δημιουργικΐμ λογογραφίας. Δι* αυτό καί αφιεοοΰμεν 
έν τή στήλη ταύτη παρα τδ σύνηθες περισσοτέρας 
γραμμάς- Ό κ. Μεταξας Βοσπορίτης, βν πολλοί ένό- 
μιζον ώς αποβχόντ-χ τής φιλολογίας καί ασχολούμενο» 
μόνον είς τάς γεωπονικάς του εργασίας, ένεφανίσθη 
αίφνιδίως διά νέου ογκώδους τόμου. Ή πάροδος τόσων 
ετών, ή έμφίλοχωρήσασα μεταξύ τής έκΒόσεως τών 
πρωτοτύπων «Σκηνών τής Ερήμου» καί ήδη τών 
«Ύπδ τήν σκιάν τών Φοινίκων» είναι μία έπί πλέον 
αφορμή όπως μετά μεγαλειτέρου ενδιαφέροντος άνα- 
γνωσΟή ή νέα αύτη συμβολή εΐς τήν διηγηματογρα· 
φίαν μας, ήν διηυκόλυνεν ή εγνωσμένη φιλοκαλία καί 
ελευΰεριότης τών υιών Κωνσταντινίδου.

Δέκα είναι τά νέα διηγήματα τοϋ κ. Μεταξα Βο· 
σπορίτου. Άλλ’ειναι όλα διηγήματα ; Έπεκράτησε 
παρά πολλοΐς μία κακή έκτίμησις μεταξύ δύο υπο
διαιρέσεων φιλολογικών : Μεταξύ καθαρού διηγήμα
τος και ήθογραφίας. Εις τον αρτιφανή τοίχον δύο 
είναι μάλλον ηθογραφίαι (Τό έκατομμύριον—δ καλδς 
δικηγόρος), έν (Πρώτη Οέσις) ταξειδιωτιχή έντύπωσις, 
εν ουμοριστικδν (ό ιατρός Παπαδόπουλος), μία κοι
νωνική μελέτη (Νίκος Παδούρης) και έν (ή ευχή τοϋ 
Σατανά) είδος άπολόγου. "Ωστε έκ τών δέκα διηγη
μάτων ουτετά ήμισυ δεν είναι καθ’ έαυτα διηγήματα 
αυστηρώς κρινόμενα.

Ώς πρδς τήν πρωτοτυπίαν, ή ύπόθεσις τών πλεί- 
στων είναι συνήθης. Μία αυτοβιογραφία ένδς απο
γοητευμένου (Νίκος Παδούρης), μία συνώνυμία ονό
ματος ( Ιατρός Παπαδόπουλος) ε’ς τύπος φυλαργΰρου 
(Τό εκατομμύριου), μία καταστροφή ελπίδων (Ύπδ 
τήν σκιάν τών φοινίκων.— Η έπάνοδος του μονογε
νούς), μία κακοήθεια ένδς απατεώνος (Καλδς δικη
γόρος), μία απιστία γυναίκας ώραίας,προδιδούσης τον 
μέθυσον καί. φιλήδονου σύζυγόν της (Δζεμηλα). "Οσοι 
γνωρίζουν δπι δ κ, Μεταξας εχει ταξειδεύση πολύ καί . 
μάλιστα εΐς μέρη εις S. δεν ^άνει ή επιδεικτική τα- 
ξειδιωτική τάσις τής Έλλ. αριστοκρατίας, θ’άνέμε- 
νον «νθαρρυνόμενοι έκ τών «Σκηνών τής Ερήμου», 
ότι θα διηνοιγεν άγνωστους ορίζοντας βίου όχι Ευρω
παϊκού. Καί αυτός δέ ό τίτλος «Ύπδ την σκιάν τών 
Φοινίκων» τδ ύπέσχετο. Άλλ* ό κ. Μεταξας δέν ήθέ- 
λησε νά μάς ξεκούραση από τά συνειθισμένα θέματα,
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λησμονών καί αυτόν τδν τίτλον τοΰ τόμου του, λη· 
φθέντα, κατά τδ Γαλλικόν σύστημα, έκ τοϋ πρώτου 
διηγήματος τής συλλογής, ής όλα έν γένει τά διηγή
ματα δέν έχουν καμμίαν α.πολύτώς σχίσω πρδς τον 
τίτλον.

Τδ κύριον προτέρημα τοϋ κ. Μεταξά Βοσπορίτου 
ώς διηγηματογράφου είναι ή άπλότης, από τήν οποίαν 
έν τούτοις δέν λείπει τδ ενδιαφέρον. Δέν θηρεύει τήν 
επιτηδευσιν, ούτε εκβιάζει τήν λύσιν. "Εχει φυσικήν 
τήν άφήγησιν και άπέίίττον. Απλούς, δέν άσμενίζε- 
ται εις λεπτομερείς περιγραφάς, περιττας εΐς τό διή
γημα, αλλα προσέχει είς τά γεγονότα, φιλοτεχνεί 
διαλόγους γοργούς, δημιουργεί επεισόδια έξελίξεως 
και δχι αποπλανησεως. Τοϋ αρέσουν τα απρόοπτα 
καί σπανίως εκ τής προϊούσης αναγνώσεως τοΰ διη
γήματος νά μαντεύση τις τδ τέλος αυτού. Βαίνει εΐς 
λεωφόρον. Λέγει ό,τι είναι ανάγκη νά είπη. Δέν κου
ράζει τδν αναγνώστην. Λείπει όμως άπδ τών διηγη
μάτων ή ψυχολογία" έχουν παρατήρησιν δχι βάθους, 
αλλ’ έκτάσεως. Γνωρίζει δμως ό συγγραφεύς πώς ν’ 
αφηγείται. Ώς πρδς τήν γλώσσαν—διότι έκεΐ κατην- 
τήσαμεν, να μή δυνάμεθα νά γράψωμεν δι* εν βιβλίου 
χωρίς νά αφιερώσωμεν ιδίας γραμμάς καί περί τοϋ 
γλωσσικού ενδύματος—ό κ. Μ. Β. μεταχειρίζεται 
αψογον καθαρεύουσαν. Καίτοι εΐς τδ διήγημα, ώς 
πλησιάζον περισσότερον τών άλλων ειδών τής φιλολο
γίας εις τον προφορικόν λόγον—αφού διηγείται τις,— 
επιτρέπεται καί από αυτούς τούς αυστηρότερου καθα
ρολόγους καποια συγκατάβασι; είς τήν γλώσσαν, άφοϋ 
έπί τέλους είναι γεγονός ότι δέν δμιλονμεν δπως γρά
ψομε», εντούτοις είς τά διηγήματα τοϋ Μ. Β. καίτοι 
ετηρήβη γλώσσα καθαρεύουσα καί είς αυτούς τους 
διαλόγους, παρατηρείται δτι άναγινώσκονται ευχαρί
στως, α,προσκόπτως, χωρίς να προσκρουσρ τις εις την 
όμάλότητα τοϋ ύφους. Πού καί ποΰ ύπαρχον» μεοι- 
καΐ δοτικαί καί τινες ύπερκαθαρεύοντες τύποι, οί 
οποίοι ήμποροϋσαν νά λείψουν, παροιδόξως δέ δύο η 
τρεις χυδαΐαι φράσεις ύπεισέδυσαν, δπως άνά μέσο» 
τών άνθέων προβάλλει ένίονε αύθαδώς καί μία άκάνΟη· 
Έσημείωσα χάριν περιέργειας τάς λέξεις «τδ γένειο» 
ήτο όςυΧατάληκτον», «δός δ’ εΐπεϊν», «άβα
κες μέ παροψίδας», «κάλλιστος ειρμός”, «ζωντόνε- 
κρος» «λυσικρήδεμνος»,<<ταφοδραπέτης», «ψυχοδότιδί 
ατμόσφαιραν», «τηλεβιβαστικδν σύρμα» «εϋπάρυφος 
υιός».Κάπου,όμιλών περί ερωμένης,γράφει-. Νυχθημε
ρόν τήν ώ σ φ ρ α ι ν ό μ η ν», μία δέ φρασις χυδαία 
«τάς υποθέσεις του δέν τάς χάπτω» ήμπο- 
ροΰσε επίσης νά λειψή επειτα μάλιστα από τδ «τη- 
λεβιβαστικδν σΰρμα», τδ “δός δ' εΐπεΐν»Καΐ άφοϋ δ κ. 
Μ. Β. δέν ακολουθεί τήν διγλωσσίαν, θά είπή ότι 
είναι άπλσ-ϊ απροσεξίαι χαί δΓ αυτό ακριβώς τας άνέ· 
φερα.

Πρέπει άλλως τε νά λάβωμεν ύπ’οψει ότι δ κ. Μ. 
Β. δέν είναι έξ επαγγέλματος λογογράφος, αλλά 
γεωπόνος,παρέργώς ασχολούμενος εΐς την διηγηματο- 
γραφίαν θα ηύχόμεθα έν τούτοις ΐνα καί άλλοι παρ 
ήμΐν διηγηματογράφοι οί δποίοι δέν είναι γεωπόνοι 
νά ήρίθμουν μερικάς επιτυχίας τοΰ κ. Μ. Β. Είς έν 
διήγημά του γράφει «Πόσαι σελίδες έξ έκαστου βι
βλίου τδ όποιον ανεγνώσαμεν εντυποϋνται εις τήν 
μνήμην μας; Όλίγισται. Τάς άδιαφόρους τοΰ βιβλίου 
σελίδας άντιπαρερχόμεθα διά μηχανικήςαναγνώσεως». 
Είς τά διηγήματα του άρκεταί σελίδες εντυποϋνται ; 
αί τοϋ «Συνταγματάρχου Κρουμέσκου», τοϋ «Νίκου 
Παδούρη» έν ώ είναι εγκατεσπαρμένα ωραιότατα 
αποφθέγματα, τής «Δζεμήλας», τής «’Επανόδου τοΰ 
μονογενούς» τής αβιάστως συγκινητικής, ήτις ήδύνατ» 
νά χρησιμεύση ώς ΰπόθεσις δράματος.

Κ.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Περιέργψ.— Αυτή ή νέα συνομοταξία τ®ν νεοοολω· 

μικών δεν είναι ί) μάι νέα έ’κόοσις . . . νεοσολομοι·ι«ηί. 
Βλέπετε ότι ή ανοησία των μαλλιαρών δέν είπε ακόμη 
την τελΐυιαίαν λεξιν της. Τί τχομεν ίκόμη ν’ άχούσσίμε’’, 
ΐνα; Κύριος . . . Παλκμας ήξιύριι !

Καλλιτέχνη. - Elf δλα βεβαίως τά ιπαγγέλματα υ
πάρχουν άντιζηλίαι, άλλ’ υπάρχουν βαθμοί, αναλόγνς τον 
ε'δους τοϋ βκαγγε'λμαιας, όπως άπε'δε<ί«ν <ί έν Μτλανω 
κα&ηγηιηί τής φιλοσοφίας Φτρριάρι- 'Υπάρχουν επαγ
γέλματα ατινα καθιστούν ίναισ&ητοτίρα>· τήν φιλοτιμίαν 
τών άσκονντων αΰτά, ύπάρχονν πάλιν ίπαγγίλμαια ων ό 
όρίζων είναι ευρύτερος, ή αςία ιϊναι μάλλ.ον Ιαωτερική 
καί συνεπώς δλιγωιερα ή ζηλοτυπία. Ουτω, αραιότερα 
είναι ή ζηλοτυπία μεταξύ αρχιτεκτόνων, μηχανικών, δι
κηγόρων, αξιωματικών. Περισσότερον ζηλότυποι είναι 
οί δημοσιογράφοι, οί συγγραφείς. Είς τό ζενίδ δε φίλανει 
ή ζηλοτυπία μεταξύ καλλιτεχνών, ζωγράφων, ηθοποιών 
και ιατρών.

Φι λίοτορι. — Ό Καμόνδο καί ί Σεραμύ οϊτινες έχουν 
ϋαυμεσίας πινακοϋήκας ίν Παριοίοίς, τάς κατίοτηααν 
προσιτός είς ίπιοκίπνας.

Φίλοι.— Διά νά ύννοήσητε τήν αξίαν τής μεταφράοεως 
τού «Αΐαντοςι, άπό κάποιον σοφόν ■ · Σιαμαίου, αρκεί 
νά μάθετε Sr, τούς «Άργεϊονς», ήτοι τους Έλληνας, 
μεταφράζει ... 'Αργίτες, δηλαδή κατοίκους τον “Αργους.

ΕΙ· ΤΡΛΑΕΖΛ Τ«ϊ ΕΛΛΑίΟΣ 

“Εντοκοι καταβέόεις.
Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις 

εΐς τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν άποδοτέα 
εις ώρισμένην προθεσμίαν η διαρκή. Αί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αυτών πληρόνονται εις τό 
αυτό νόμισμα, εις ο εγενετο ή καταθεσις.

Το κεφαλαίο» καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται εν τώ Κεντρίζω Καταστηματι καί τή αιτή
σει τοϋ καταθέτου έν τοίς Ύποκαταστήμαβι τής 
Τραπέζης, έν Κέρκυρα δέ Κεφαλληνία καί Ζακύνθω 
διά τών υποκαταστημάτων τής ’ίονικής Τραπέζης.

1)2

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟΎ Γ' ΕΤΟΥΣ

ενρίακουται είς τδ γραφείου μας, τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι δρ- 15- οι άηλόδετοι δρ. 12, τών 

ταχυδρομικών πληρονωμενων ύφ’ ήμών.
Αιά τό Ιξωτερικόν, ή τιμή είς χρυσόν.
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Θανμάσιον έργυν τοϋ Vigor

Είς χρωρατιότην φωτοτυπίαν.
Δίδεται διορεάν είς τούς προπληρώνοντας 

συνδρομητάς τής κΠινακοθήκης».

ή μεγάλη φεμιτοτυπία τοΰ Δ’ ί.τους πωλείται διά 

τούς μή συνδρομητάς τής «Πινακοθήκης» αντί 
είς τά γραφεία μας και εις τά βι

βλιοπωλεία ‘Αθηνών.

ον εκ τών παλαιών καί νέων συνδρομητών 
εγγράφοντες εναίτι ν ί ο ν συνδρομητήν, λαμβά

νουν ώς δώρου Άμα τή καταβολή τής συν

δρομής τά

'•ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ..
τόμον πλουσίως εικονογραφημένοι’, περιέχοντα 
πεζά ποιήματα τοΰ κ. Δ. Καλογεροπού-λον, πρδς 

τούτοις δε και δώδεκα εικονογραφημένα δελ

τάρια καλλιτεχνικότατα.

Διά π&όαν «ληρωρίιν άφορώοαν τήν 

«Πινακοθήκην» δέον άπαραιτήτως νά προσά)η· 
ται ι’ιπόδειζις έντυπος, φερονσα τήν ύπογροφήν 

τοΰ 4ιεν9υντοΰ, τήν οφραγΜα κα! αυξονια d- 

ριθμόν.

Οι καΟυότεροϋντερ τήν συνδρομήν των 
πορακαλοΰνται δπως εμβάοωσιν Ανυπερθέτως 
αύτήν, διότι εφεξής είς ούδένα μή προπληρώ- 

νοντατήνσυνδρομήν του θά οτέλλεται τρύλλον.
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ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΈξβδόθηΛαν χρυσόδετα καλύμματα της 
«Πινακοθήκης» διά τό τρίτον έτος, ώς 

είχοι εκδοθή καί κατά τά προηγούμενα ίτη. Οί 

θίλοντες νά εχαισι τοιαϋτα, διά τδ ομοιόμορφον, 
παρακαλοννται νά ειδοηοιήσαισι ή μας Ιγκοίρως 
αποοτίλλοντες και τδ τίμημα- Τιμώνται 1,50 

δρ Ata τδ ίξιοτερικδν 2 φρ·

Ζητεί Ίυνδρομητύς μας "ν’ άγοράόη τό α' φΰλ- 
λον τής Πινακοθήκης (Μαρτίου ΐφοΗ, ώντΐ δμ. 
δύο. ΆπβυΟνντέον είς τά γραφεία μας.

Ούδερία αΐ'τησις περί αποστολής τής «Πι

νακοθήκης» ή οίασδήποτε έκδόσεως αυτής, βι
βλίου ή είκόνος, λαμβάνειαι ύπ ’ δψει, αν μή 

συνοδεύηται νπδ τοΰ αντιτίμου.

Ζιιτεϊτβ τά Κάρτ ποίίτάλ τά φέροντα 

τδν τίτλον «Περιοδικόν Πινακοθήκη». Τά 

Κάρτ ποότάλ τής «Πινακοθήκης» Απαραί
τητα διά συλλογήν, είναι 20 ειδών, κοσμούνται 
δε μέ έργα διάσημων ’Ελλήνων και ξένων καλ
λιτεχνών. Πωλοννται 10 λεπτά έκαστον. Οί 
αγοράζοντας παρά τοΰ γραφείου μας αυτά, τά 

πληρώνουν μόνον 1 δρ. τά 20.
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

• είς μεταλλικόν............................................................. Δρ.
Γαμβιον > η τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης . , »

J » κερματικά τ η δίδραχμα καί μονόδραχμα »
j Αντίτιμου μεταλλικοί τί: τό έξωτερικόν . "

Έέωτερ. A)oucl > Προϊόν έκδοθέντος ‘Εθνικού δανείου τις χρυ·
Ε °·’’· Ελληνικόν Σιδηροδρ. 4 ° / 0 τοϋ 1902 - » 

Δάνειον προς την Έλλην. Κυβέρν. έπ’άναγκ. κυκλ. τραπ. γραμμ. ο 
Δάνειον προς την Ελληνικ. Κυβέρνησιν διδράχμ. καί μονοδράχμ. »

„ ί Είς χρυσόν δρ. 23,767,036.80
Όμολογ. Εσν. οανείων >

b » τραπ. γραμ. s 29,134,575.— »

Προεξοφλήσεις......................................................................................... a
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων ......... »
Δάνεια χαί αΐ'οικτ. λογ. έπί ένεχύρφ χρηματογράφων ... »
Δάνεια έπ’ένεχύρφ εμπορευμάτων ........ »
Δάνειον πρός τήν Σταφιδ. Τράπ. έπ'έγγυήσει τοϋ Κράτους
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί υποθήκη . ... . »
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα ... »
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας ........ »
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας καί γραμματίων

Προνομοιοϋχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας .... ο
Μετοχαί είς εγχωρίους ‘Εταιρείας ........ »
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης ........ ε
Τοκομερίδια έν γίνει ........... »
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα εξ αναγκαστικών έκποιήσεων »
‘Απαιτήσεις επισφαλείς..................................................  »
‘Εξοδα έγκταταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκ. τραπεζ. γραμμ.) » 
Διάφοροι λογαριασμοί
Λογαριασμοί τρίτων εν τφ έξωτερικφ....... »
Υπηρεσία ‘Εθνικήν δανείων είς χρυσόν ...... »
Λοραρ εξαγορ. συμμετ. Κυβερν. είς κέρδη εκ τραπεζ. γραμματ. ο 
‘Εξαγορά προνομίου Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας - »
Προμήθεια τροπής λαχειοφόρου δανείου εις τραπεζικά γραμμάτια ε 
Διάφορα...................................  ....... »

Τό 6λον δραχμαί

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν Κεφάλαιον ....... 
Άποθεματικά κεφάλαια . . . . . . .

Τρβπείικβ γρα;ψά·πα έν κυκλοφορώ

I διά λ]σμόν τής Κυβερνήσεως θραχ. 68,778,575.42
11 ■ ■ » Τραπέζης ° 54,772,073.18

Κερματ. γραμμάτια δίδραχμα χαί μονόδραχμα .11 Λ 1. L.A.. Λ 2 ΑΑ Α Λ. Α ! Α. .αα^ΑαΛ..αΑα.Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλικον .
Καταθέσεις άνευ τόκου
Χπιτιιγαί πληρωτέοι.

Μερίσματα πληρωτέα 
Καταθέσεις Δημοσίου διά χορηγ. δαν. κατά τόν ΒΦΜ' Κόμου . 
Διεθν. Οίκ. Έπ. λ]σμός κατ. έκ ί Είς χρυσόν · 163,813 62
δημοσίων υπεγγύων προσόδων ι · τρ.γραμ. " 2,608,551.96

TH! ΕΛΑΑίΟί
31 Μαρτίου

1904

2,059,240. 14
187,250.—

3,508.711. —
16,125,865.03

2,789.421.43
68,778,575.42
12,750,000- —

52,901,611 80
19,359,800.97
2.948.999.55

12.387,371.40 
930,083.70 

5.737 360.47 
50,372,486.87 
42,088 239 09 
11,180,225.—

4,334.380.14
4.302 077 25
1,500,000.—

99,134.12
8 336,854 35
2,818,404.20
1,654,600.85

78,936 68

1,863,680. —
1.440,000.— 

600,000.— 
425,948.49

331,559,271.65

20,000.000.—
13,500,000.-

123,550 648.60
12.750,000__
1,081,352 01

15.045.389 42
1,058 003.82

516.404.86
283 749 94

29 Φεβρουάριου 

1904

1.484.152.44
197.700.—

3,517,497.—
16,023,660.44

4,001.366.95
68 778,575.42
12,750,000.—

ί
Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς χρυσόν . ... .

ε · » « (τραπεζικά γραμμάτια)
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν. ......

■ » επί τόκφ είς τραπεζικά γραμμάτια
Εντ. καταθ. Δημ. είς χρυσ. διά τήν κατασκ. Σ. Π-Δεμερλή·Συν

• , · · · τρ.γραμ. ■ ■
Καταθέσεις Δημοσίου είς τραπεζ. γραμμ. κατά τόν νόμον ,ΒΨΕ
Καταθέσεις ίπι τόκφ. ....... 
Λαχειοφόρου δάνειον Τραπέζης . . . ■ .
Υπηρεσία λαχειοφόρου δανείου Τραπέζης . .

Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ........ 
Συμμετοχή Τραπ. Ίονικής καί ’Αθηνών είς Δάν. Σταφ. Τραπ. 
Διάφοροι λογαριασμοί ........ 
Διάφορα ......... ;

η
»

Τό δλον δραχρ-αΐ

2,772.365 58
49.236.85

265.256 25
2 719.481 26

24,465.99
2.789,421.43
2,567.095 65
5,474,449.55

67,309,158 96
47,047,770.—
4,196.300.—
3,431,425,89
2,555,627.84
3,281 945,09
2,289.722.66

331.559,271.65

52,905,661.80

19,291.001.34 
2.905,438 80 

12.144.5*0.05 
1,364,828. - 
5,666,191.49

50.550.789.92
41,912,501.01
10,430,117.40

4,282.597.01
4.260,314.75
1,500 000.—

442.332 12 -
8,299,735 27
2,792.833.90
1,614,666 90 

888,008.12
2,129 624.91

1.863.680. -
1,440,000. - 

600,000.- 
337,3'8. ία

~334,>05.223.52

20,000,000.- 
13 500,000 -

125.284,583 15 
12.750,000. — 

920,024.34 
15,259,156.65 
1,010,048.26 

558,224.86 
283,749.94

4,301,979.79 
7,087.15 

438.830,85 
131,087.53

5,319,481.20
4.001,366.95
2,947,808.54 
5 474 276.55 

66,948.710.67 
47,017.770.-
1,449,216.—
3,511.368.23

2,505,970.19
1,154,442.61

334.805.22J.52

Έν ‘Αϋήιαις τ-7; 8 ’Λπριίίου 1904 Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΒΗΒ
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