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Δ Ί. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟ/ΛΟΥ. Νεαρά. 

ΑΛΗΦΕΙΜ·
Η.— Ή έλληνιχή Χιών. 

μ σίγουρου. ’Λρχή χαΐ τέλος.
Μ- ΣΙΓΟΥΡΟΥ. ΔΙΟνύβΙΟς Γρυαίρης.
ςπ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗ Καλλιτεχνικά βημειώμα- 

τα. (Βυζαντιακα! είκόνες).

Γ. ΚΑΜΒΑΝΓΛΛΗ- St* λιμιάνι. — Τρελλά 

τραγούδια.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ.
Δίκ. Ή «ηραία.
ΑΝΔΡ· ΜΑΡΤΖΩΚΗ. Ποιηταί καί κριτικοί. 

(Τέλος).

Α. ΠΕΡΔ1ΚΙΔΟΥ. Γ. Βρούτο?.
Γ. ΒΟΝΤΖΑΛΙΔΟϊ- Ή βαρκούλα. 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Πινακοθήκης,,.
αδου. Ή τελευταία 4«άτη.
ςατανα. ΤΟ χέντρον βαρύτητας. (Σά- 

τυρα).
Δίκ. Αί σκέψεις μου. 
καλλιτεχνικά Ανέκδοτα.
ch. roLEY. Ή “Πανδώρα,,. (Μετάψρασίς 

Γ. Βοντίαλίδον).
ΑΛ. ΔΟΥΖΙΝΑ Λουδοβίκος Σχινέλης. 

timeson. Ή νέα τέχνη.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ- Τί βλέά». Τί Αχού». (Ύμέ· 

ναιος.— Ek τά 1879- — θ πανσές. 

δαφνιδος. Σημειώσεις ένύς μηνάς. (Λεύ
κωμα Παναγίου Τάψου.— Ή γλυπτό, 
μηχανή.— ’Ανέκδοτον Λέμπαχ). ' ' 

καλλιτεχνικά χρονικά. (Τδ Salon τών
Παριαίων.— Είδήσεις). 

φιλολογική ςτηλη. (ΒιδλιογραφίαΤέχνης) 
ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ. ‘ ’

ΕΙΚΟΝΕΣ
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Γ. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ. ΤΑ «ρώτα βήματα.
Φ. αριςτεως. Ναύς κοιμητηρίου.
ΝΑΥΑΓΙΟΝ.
F. Charpentier. Ή οΙκογένεια. 
J KUNZE. Τυρολικύν τοπεΐον.
J. G. HEBERT. Μαρία ή Μαγδαληνή.
f. stuck. F. ν. Lenbach 
ΙΑΠΩΝΙΔΕΣ χαλλοναί· 

Γ. ΒΡΟΥΤΟΥ. Θύελλα.

κεντρον βαρυτητος. (Γελοι&γραψίτιι). >
ΝΌΣ Φανερωμένης.
οικία γεννήβιως Σωλομού.....................................
ΟΙΚΙΑ έν $ έγρίφη ί. *Βλλ. Ύμνος.

ΑΝΑΠΟΛΗΣΙΣ.
ΑΡΠΙΣΤΡΙΑ.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΕΤΖΑΝΗ.
ΑΓΑΛΜΑ έχβέβεας Άγ. Λουδοβίκου.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΡ· 12.

«,. . Γ . ·:· ΑΘΗΝΑΙ ·:·
Ιο παρόν τιυχος σρ.. . .

ΓΡΑΦΕΙΑ

Oibc Γ Σίπτιμβρίου S5.



Έκδίδβτατ την Ιη>· έκαστον μηνάς

Τδ μόνον. έν Ανατολή περιοδικόν τδ άσχο- 

λούμενον εις τας Καλάς τέχνας. .

Γραφεία : Έν Άθήναις, <5<3Δς Έ - Σεπτεμ

βρίου &Q. 85. (Παρά την πλατείαν Κυριάκον).

Χννδράμη ίτι,σία προπληρωτέα δραχ. 12. 

Είς τδ εξωτερικόν φρ. χρ. 12-

Τδ £τος άρχεται άπό 1ης Μαρτίου!

Ένφϋλλον οτέλλεται εις πάντα .αίτοΰντα 

δωρεάν.

Ονδεμία σννδρουή ισχύει άνευ άποδείξεώς 

φερούσης τήν υπογραφήν τοΰ Διευθυντοΰ καί 

τήν σφραγίδα τοΰ περιοδικού.

Tl(lh ίκάστον φύλλου δροχ. 1.2".

«... .#·*·.·'»'»—ΑΜ,,.μΑ.. . .τ— » . ......... ***.......      ■· ■

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Τ© .“.ΚΡΥ^>0 ΣΧΟΛΕΙΟ., πίναξ Ν. 

''—Γύζη. Φωτοτυπία εις μίγα σχήμα. Δρ. 2-

Έπ'ι χονδρού χάρτου δρ. 3·

“ΔΥΟ ΐίΟΝΟΓ, δράμα Φρ. Κοππέ, 

κατά μετάφρασιν "Αγιδος Θέρου. Τιμάται 

δρ. 1. Έπί- 'Ολλανδικού χάρτου δρ. 2·

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΩΝ,, Μί'α Ν·

Λάσκαρη και Π. ΔημητρακοπούλουΔρ. 1.

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Λυρικοί ποιήσεις 

Αιμυλίας Κούρτέλη· · Δρ. 2.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, «-

> αξ Φρίξου Άριστέως- Φωτοτυπία είς μί

γα σχήμα. Δρ. 1.’ '

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, L.

Perrault. Φωτοτυπία είς μίγα σχήμα. 

Δρ.1·

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ;,

τον Α', Β'και Ε' έτους πωλοΰνται είς τδ γρα- 

φεΐον μας άντι δρ. 1,50. Διά τάς επαρχίας 2 

δρ. Διάτδ έξωτερίκον 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ

βανομένων των ταχυδρομικών. ’

ΚΟΪΡΕίΟΝ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
Ό3δί ΌφθαλμοϊατρεΙον 2

CARTES POSTALES

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ

ΕΚΔΟΣΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, ·

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΪΛΟΪ 

“ΔΙΗΓΉΜΑΤΑ . Σελ. 208. Δρ. S. 

“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΖΩΗΣ;. Διηγήμα

τα εικονογραφημένα. Σελ. 64. Δρ. 2.

‘ ‘ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Πεζά ποιήματα 

μετά χρωματιστών εικόνων. Σελ.184. Δρ. 3. 

“ΣΑΤΥΡΑΙ,, Διηγήματα καί Σκέψεις 

Σελ. 64- Δρ. 2.

“ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ,. Πεζά ποιήματα 

μετ’ εικόνων. Σελ. 64. Δρ. 1.

Διά τους σννάρομηζάς τής «Πινακοθήκης» 

εις τδ ήμισν τής τιμής.

Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας

‘Η «Πινακοθήκη" χάριν τών συνδρομητών 
της έξέδωκε καλλιτεχνικώτατα εικονογραφημένα 
δελτάρια, εχοντα πολύ τδ ένδιαφέρον. Έξετυ· 
πώθησαν ίίΟ εϊδη Τά πλεΐστα είναι έργα 
ζωγράφων καί γλυπτών. Πωλοΰνται είς τά βι
βλιοπωλεία τών Αθηνών άντι 10 λεπτών έκα
στον'. Διά τοΰ; σύνδρομητάς μας ολως έξαΐ* 

ρετίκώς δίδομεν ολόκληρον τήν σειράν μόνον 
άντι δρ. 1,50. Οι έν ταϊς έπαρχίαις καί- έν τώ 
έξωτερικφ δέον ν’ άπευθύνωνται άπ εΰιίείος 

προς τήν διεύθυνσιν έσωκλείοντες 1 φρ. χρ · 
Τά ταχυδρομικά είς βάρος τής «Πινακοθήκης». 

Si®
Έ ξ ε δ ό 0 η

“ΑΜΗ
Θανμάάιον έργον τοϋ Vigor

Είς ^ρωματιότΗν φωτοτυπίαν.

ζΐίόετοι δωρεάν είς τους προπληρώνοντας 

συνδρομητάς τής «Πινακοθήκης». ,

Ζητ»ΐ συνδρομητής μας ν’ άγοράΰη τό α' φύλ- 
λον της Ιΐινακοθήκης (Μαρτίου ΐροι), άντι δρ. 
δύο. Άπευθυντίον είς τά γραφεία μας.

Γ. ΙΑΚΩΒ1ΔΟΥ *

* ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ



ΝΕΚΡΑ
1

TAN έγεννήθη, την γην 

ανεμόχλευε τό σπαρτός 

τής βλαοτήσεως. Αί 

σεμνοί Ανεμώναι έστε- 
φον μέ τά αιματώδη 

πέταλά ταΐν τάς κλιτύ- 

ας τών βουνών και δ 
ούρανός—το Ιντενκτή- 

ριον τών Αποδήμων ψυχών — δέν ήσθάνετο ούδέ 

τον ελαφροτέρου νέφους συνοφρύωμα.
Τήν κόρην, μόλις ίγεννήθη, έχειραγώγησεν 

ή Χαρά. Ειχεν έμπιστευθή είς αυτήν τα χείλη 

της ή κόρη, κ’ εκείνη ευγνώμων, τήν εσκεπε 
μέ τάς πτέρυγάς της, μέ τάς όποιας, άλλοι μο
νοί· ! τόσον εύκολα πεώ · . ■

66

*0 βίος τής παρθένου είναι ποίημα τό όποιον 

γράφεται μέ άφατη μελάνην. Αίδεϊται τήν λευ

κότητα τοΰ χάρτου —τής καρδίας, ή γραφ'ις — 
ή αιχμή τοΰ έρωτος'. Διά νά Αναγνωΰθή τό 

ποίημα πρέπει <5 χάρτης νά Αναλυθή εις τό δά

κρυ, νά ξεσχισθή.

Αδελφή τών Ανθέων, εκράτει εις τους οφ

θαλμούς της δεομίαν τήν Ακτίνα τών Αστέρων. 
Ο άφρός θά υπερηφανεύετο Ιάν τφ Απέδιδον 

τήν δημιουργίαν τοΰ στήθους της. Και έζη, ώς 

άφρός είς τήν λύσσαν τοΰ καθημερινού βίου, 
παρθένος, άμόλυντος. Σκοπός τοΰ βίου δι' αύ· 

τήν ήτο τό μειδίαμα και διά νά ΰπηρετή τό μει · 

δίαμα αύτό επλάσθη ή γή δλη-
Παρθένος, ίσον νήπιου-

II

Τά άνθη τρέμουν ήδη ν’ Αναγνωρίσουν τήν 

χαριτωμένην Αδελφήν των. Η ώχρόιης τοΰ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

κόσμος — έίμή πέπλον και άνθη : τά σύμβο

λα της παρθενίας.

III

Βαρύς ό κώδων τής εκκλησίας θρηνεί τόν 

θάνατον τοΰ Σωτήρος. Τήν νύκτα Απεκοθηλώθη 
ό Μέγας Επαναστάτης καί οί χριστιανοί συνω- 
θοΰνται εύλ,αβώς προ τοΰ Ανθοβλήτου 'Επιτα

φίου, ριπιόμενοι είς τά γόνατα.
Άλλος κώδων εις τό κοιμητήριον θρηνεί τής 

παρθενίας τήν νέκρωοιν. Όλίγφ έμπροσθεν τοΰ 
επιταφίου Απέθεσαν τόν νεκρόν διά νά ψαλούν 

τοΰ ίερέως αί εύχαί- Καί αυτός δ . ιεύς, ό 

στωΐκός Ιεροφάντης,δεν είναι κύριος τής φωνής 

του· πνίγεται είς τό δάκρυ. Και ένοΰνται τών 
δί>ο κωδώνων οί βαρείς δλολυγμοί, ίνφ αί Ανε ■ 

μώναι στέφουν χαριέντως τάς κλιτύας τών βου
νών και οί σπίνοι,φλύαροι,διακόπτουν τήν μο

νοτονίαν τής φύοεως·

Ώς στόμα οργισμένου Σατανά χαίνει ό τά
φος Τό χώμα, είς τό βάθος είναι ερνθρονν.

Οί νεκροθάπται κοσμούν μέ τό φέρετρου τά 
χείλη τοΰ μνήματος. Καί τρίζει πάλιν τό άψυ

χον σανίδωμα και πάλιν διαμαρτύρεται. Τό 

Αδρανές σώμα τής παρθένου συνεκλονίσθη μετά 

τοΰ εικονίσματος τής ΙΙαναγίας. Ή άκρα τοΰ 
πέπλου ίξέφυγεν δλίγον τού φερέτρου καί εν 

Από τοΰ νεκρικού στεφάνου άνθος, πΐπτον, προ - 
ηγήθη είς τά βάθη τοϋ τάφου. Τά ρόδα μυρώ
νουν τήν Ατμόσφαιραν γύρω- Ή Αηδών πα

ρενθέτει τό Ασμα της είς τόν θρήνον τών κω
δώνων. Ό Αφρός σιωπά είς τήν δύοιν τής 

Ακτΐνος.
’Οξύ μοιρολόγημα αίφνης σχίζει τήν έρημον 

σιγήν. Ή κόρη θάπτεται.
Τρίζει, βογκά τό φέρετρου καί τό χώμα σπεύ · 

δει νά έναγκαλισθή τήν λείαν του. Τήν σκεπά
ζουν έντελώς οί βόλοι τοΰ χώματος, ραινόμι- 

νοι μέ δάκρυα πικρά. Σχίζεται 0 χάρτης, Ιφ 

ον ήτο γεγραμμένον τό ποίημα τής ύπάρξεως 
τής κόρης καί έκπηδά άναζώσα μία μυστική λέ 

ξις: ’Αθανασία. Και Απαντά είς τό σπαρακτι
κόν κύλισμα τοΰ χώματος καί είς τήν στονα 
χήν τον κώδωνος, τής Αηδόνος τό έρωτικόν 

κελάδημα, δπως μετ’ δλίγον θ' Απάντηση είς 

τόν θρήνον τοΰ ’Επιταφίου τό χαρμόσυνου τής 

Άναστάσεως φίλημα.

4- I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

προσώπου της προκαλεΐ τήν θλίψιν. Έσβέσθη 

ή φλόξ τών οφθαλμών της, τό μειδίαμα Απώ- 

λ.εσε τήν κυριαρχίαν του και μόνον δ Αφρός 

πέζη τοΰ στήθουτης, τής είρωνείος είκών ζώοα. 

Και δμως δέν ήτο ούτε δεκαεπταέτις !
Ήτο βαρεία ή νόοος-Ό πόνος έθόλωοε τους 

οφθαλμούς της, εστέγνωσε τά χείλη της. Ήτο 
αοθένειο ήτις θύματα Ικλέγει τάς καρδίας. Καί 

δέν έχει πλέον τό Ανθυλλίου κορμόν διά νά στη- 
ριχθή και ή κόρη μόλις έφώλευσεν ή νόσος, 

έδώρησε τήν πνοήν της είς τό ‘Απειρον.

‘Ητο Αναπνοή ύπνου, ό τελευταίος ρόγχος 
τοΰ θανάτου της. Τήν ευγλωττίαν τών αβρών 

χειλέων της Αντεκατέστηαε τό Αγωνιώδες βλέμμα 

της. δι ’ ου βυνεπωνώνησεν γή καί στερέωμα, 
έρεβος και Αθανασία- Καί έφερεν Ακόμη εις τά 

κάτωχρα χείλη τό σ’άγμα τής Αγίας Μειαλή- 

ψεως, οτε ή πρώτη ηλιακή άκτίς διά τοΰ παρα

θύρου είσδύοασα εφώτισε Απεψυγμένον τό με
τώπου, κλειστούς τους οφθαλμούς, ένα, έξω, 

αί Ανεμώναι έστεφαν μέ τά αιματώδη πέταλά 

των τάς κλιτύας τών βουνών. Γαλανός ό ούρα-- 

νός, φλύαροι οί σπίνοι, καί μόνον τό κΰμα,λυ- 

πόψυχον, έθρήιει τό δημιούργημά του.
'Αναζητούν πανταχοΰ τήν προσιάτιδα τής κό

ρης. τήν Χαράν. Άλλοίμονον ! Ούτε καν ή άπή- 

χησις τών πτερύγων της δέν ήκούσθη, ούτε ή 
οκιά της δέν Ιφάνη, ή Αστατος!

Τήν τοποθετούν εις to φέρετρου. Νομίζει τις 
δτι ό αφρός είργάσθη και πάλιν, Αλλά τώρα 

διά νά Αποτελέση τό νεκρικόν περικάλυμμά της. 
Πάλλευκον, μέ άνθη έατεμμένον γημήλια, τρί
ζει, διαμαρτύρεται. Kai ΰπεγείρουν καί Αποθέ

τουν σιγανά δστεώδεις γηραιοί χειρες, έκ ρί

γους αυνταρασσόμεναι, τό νεκρωθέν άνθος είς 

τάς λεύκάς σανίδας ■ Τό στενοχωρούν: Και ένοΰν- 

ται μετ’ όλίγον έπ’αύτοΰ δροσερά ια και καυ

στικά δάκρυα.
Τό εικόνισμα τής Παναγίας Αργυρούν, Απα- 

στράπτον. ένώνει τάς χειρας τής κόρης ώς έν 

προσευχή εύχαριοτηρίφ. Ό νυμφικός πέπλος 

κρύπτει σχεδόν Από τήν βέβηλου περιέργειαν τοΰ 
χονδροπλασμένου κόσμου τήν αίθερίαν μορφήν 
τοΰ Αποδημήσαντος άγγέλου-Τα άνθη συμπιεζό- 

μενα, ουνωϋούμενα μετά στοργής ζητούν ν’άπο- 

κρύψουν δλον τό σώμα τής παρθένου. Και δέν 

βλέπει τις έπιπλέονια ίπί τού φερέτρου,τής ναυα
γοσωστικής αύιήςφαλαινίΑος,—είναι πέλαγος ό
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Ffil.IX ClURrENTIEH Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Haul - relief}.

ΑΛΗΘΕΙΑ!
Διά τοϋ θορύβου πολλοί άνεδείχθησαν, άλλ’ 

ούδείς εύρε τήν Αθανασίαν.
Σουλά

Ή μετριοφροσύνη είναι διά το τάλαντον ύ,τι 
αί σκιαί δ,ά μίαν εικόνα. Χρησιμεύει διά τής 
άντιθέσεως ν’ άναδεικνύμ έπί μάλλον τήν Αξίαν 
του.

Λαβρυγίρ

Τό ’Ελληνικόν έθνος είναι τό έαρ της Ανθρω
πότητας. Έν τ& δλφ βίφ του έκπροσωπεΐ τήν 
Ιδέαν τοϋ Καλού.

“Eyelot

Ή γλώάάα ή όμιλουμένη ένός έθνους, είναι 
αυτή αϋτηή ζωή τοΰ έθνους· άλλ' ή γραφομένη 
είναι ή Αθανασία αύτού.

Φρειδερίκο; Μααοων

Ή μουσική είναι ό μεγαλείτερος ζωγράφος 
τών ψυχικών καταστάσεων. Αλλά και ό μάλλον 
Ανίκανος διά τόν υλικόν κόσμον.

' Αϋγ. “Αμβρο

Όσον ταπεινή και άν είναι ή καταγωγή ημών 
δέν πρέπει νά έρυθριώμεν έπ' αϋτμ ή κοινω
νική Οέσις δέν δίδει Αρετάς.

Λιοάζ.

Ελλάς καί Καλόν είναι συνώνυμα έν τμ Ιστό- 
ρίςι τής Τέχνης καί Ιδίως έν τμ Γλυπτική.

Κ

Άλλο τό έννοεΐν τόν κανόνα καί άλλο τό 
μανθάνειν τήν έφαρμογήν αυτού. Τό πρώτον 
Αποκτάται διά μιας διά τοΰ πνεύματος, τό δεύ
τερον κατά μικρόν διά τής πείρας.

Σοπιγχάουερ.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ *

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΙΩΝ

ήν μελιχρά» πνοήν

είμ.ί το 'Ελληνικόν 
-1> ·
’Ιδού ή ά^,ήθεια,

ήτις ώς ουράνιο» του π»ευ· 
μ.ατιζ.οϋ μεγαλείου σύμβο
λο·/ κυριαρχεί άνωθεν τοϋ 
Παναγίου τάφου, άφ ’ήί στι
γμής ό συγ/,λονίσας καί κυ
ρίευσα; τήν οικουμένην ΰπδ 

τον Όρους τών Έλαιώ'ΐ τήν 
ελεγειακήν ταύτην (φιλοτέχνησε διαθήκην" αν’ ής 
ώρας δ ένθουσιασθείς Χρίστος έκήρυξ-ν είς τον 
κόσμον από τήν αγίαν πόλιν οτι τδ έλληνιζ.δν 
πνεύμα δύναται νά τδν δοξάσε,.

«Έλήλυθεν ή ώρα, έν ΐνθέφ ευφροσύνη έφώ- 
νησεν, ί'να θριαμβεύσω" αί λάμψεις τον άσβεστου 
εκείνου φωτός άθρόαι μέ περιβάλ/,ουσ." άς έξαπο 
στείλω μυριάδας τούτων ακτίνας άνά τήν οικουμέ
νην' ή χρυσή τής ανατολής αυγή άπδ τά βάθη 
του κυανολεύκου όρίζοντος μέ συγκινεΤ,διότι παρη- 
γορεϊ τήν πονοΰσαν μου ψυχήν, ήτις ήγάπησε τήν 
γην τής ειρήνης. Ποθώ τδ λευκόν τής αποστολής 
μου δνειρον να πανηγυρίση τήν ζωήν του έν μέσιρ 
τής παγκοσμίου αρμονίας. Οί προφήται μου προ- 
παρεσκεύασαν τούς αιώνας διά τήν εορτήν τοϋ 
αιωνίου κάλλους. Έξησφάλισα οδτω διά τοϋ εκλε
κτού εκείνου λαού τάς βαθυτέρας τοϋ Ευαγγελίου 
μου συγκινήσεις.»

'Οπότε δέ άντελήφθη ότι ήγγικεν ή ώρα ί’να τδ 
γλυκύ .ανακοίνωσή απόρρητον «αφαιρεθήσεται, εί
πε», αφ’ υμών ή βασιλεία τοϋ Θεοϋ και δοθήσεται 
τώ έθνει, οπερ ποιεί τούς καρπούς αύτοδ» έπιση- 
μοποιών οΰτω τήν πνευματικήν καταγωγήν τοϋ 
λόγου καί τάς συμπα&είας προς τήν φυλήν μεθ' ής 
ήδελφώθη.

Και άμα οί οφθαλμοί (κείνοι οι μάγοι έκλείσθη- 
σαν έπί τοϋ παγετώδους σταυροϋ" άμα ή τελευταία 
πρδς τδ στερέωμα εναγώνιος έπίκλησις προσεκάλει 
τδν ουρανόν δπως παραλαβή τδ πνεύμα τδ αθανατον 
οπερ είς εκείνον ά-ζήκεν" άμα κατέπαυσαν αΐ συγ
κινήσεις τής εμψυχωθείσης γής καί οί άναστηθέν- 
τ·ς νεκροί έπανήλθον εΐς τούς τάφους των πάραυτα 
ό Ελληνισμός έπελήφθη τοϋ έργου του ώ» έντολο- 
δόχος τδν πολυφίλητο? διαδεχθείς ηγέτην.

Καί ό λόγος σαρξ γινόμενος περιέκλεισεν εις 
τούς ημιθέους του τή» έλληνίδα φωνή» ήτις άνέ- 
λαδε νά γνωρίση εις τόν κόσμο» τή» αθανασία».

Ιδού ή αρχική πηγή, ή ιερά Κασταλία ής τά 
ταματα τδν διψώντα άρδεύουσι χριστιανικό» πολι- 
νισμόν.

Αιώνες παρήλθον εκτοτε" ή ελληνική αποστολή, 
ήν ί’δρυσεν δ ήλιος τοϋ Γολγοθά έχώρει επί τά πρό
σω έξημεροϋσα τούς αγρίους, έξανθρωπίζουσα 
τούς βαρβάρους, έξιομενίζουσα τούς άπολιτίστους.

Πανταχοϋ.ό σταυρός τής 'Ελλάδος ώς φωτεινό» 
(δέσποζε μετέωρον τής γής τής επαγγελίας,ώς κθ· 
σμοκρατορίας άχα»οΰς τιμαλφές σύμβολο», ώ; 
απέραντου βασιλείας πολυτίμητο» καί πανάχραν
τον στέμμα.

Καί ό πολιτισμός, μακράν άπδ τοϋ νά παραφρο
νήσω μ-θύω» υπό τοΰ κόρου, άγνος τότε καί αδιά
φθορος, εύγενής καί ήπιος μετελάμβανε τής παρε
χόμενης αμβροσίας, κύπτω» προ τής άλη-θείας καί 
τής υπεροχής.

. . . Ώ Φαεινή τών Παναθηναίων μου αίγλη, δά- 
νεισό» μοι λάμψεις τής αθανατου Ήοΰς,δός μοι ακ
τίνα: άς διαχέει τό ουράνιον τοΰ μεγαλείου σου σέ
λας, ί'να μεταμορφωθώ εΐς γίγαντα καί φλογώδες 
απευθύνω άγόρευμα πρδς τήν γόησσαν του κλέους 
σου εικόνα.

Πανήγυρις τών θ-σπεσιωτέρων ιδανικών διά τών 
άνισταμί ων προαποστολών τοΰ Ναζωραίου σου 
χρυσής δάφνης φύλλα πανταχοδ διασκόρπισε, καί 
σύ κλεινόν αστυ βαία Φοινίκων έπί τώ» λευκών 
σου κατάθεσε βωμών, άφοΰ παρά τήν χρυσελεφάν
τινη» τής Σοφίας σου θυμέλην πάναγνο» τής νίκης 
κατατίθεται τδ σύμβολο», έ'αγνισθέν έν τώ αίματι 
τοΰ Γολγοθά.

Εορτή τών ελληνικών δακρύων αποκαλύπτει 
τώ» έθνικών άγιων τά άδυτα,ένθα οι αιώνες διεφύ- 
λαξαν τής παγκοσμίου τιμής τά σήματα άτινα έπί 
τοϋ ιερού τούτου συνεδέθησαν βήματος.

Και συναισθάνομαι, οτι είς τής έμπνεύσεως άφιέ- 
μενος τάς πτέρυγας, πρδς τδν Όλυμπον άνυψοΰμαι 
καί κατέρχομαι εΐς τδν Άδην, ί’να έμψυχος τοΰ ι
δανικού χρησμολόγος, έκ τοϋ σύνεγγυς προσκυ
νήσω τήν νεφελώδη τοΰ θείου πυρδς κορυφήν καί 
είς τα έγκατα έξ άλλου χωρήσω τών κευθμώ· 
νων τών άφυπνιζομένων ν-ρτέρων, όπως κατανοήσω 
τήν αξίαν τής άναμνήσεως ήν έγκατέλειψεν ή με
γάλη συγκίνησις ήτις συνετάραξέ ποτέ τδν. κόσμον 
όλο» καί συνήρπασε τούτο» δια τοΰ πόνου, ίστις συ- 
ν.εκλόνισε τούς ναούς καί τούς τάφους.

.. .’ΕπίτοϋΠαρθενώνος, είς τήν απρόσιτον κατέ- 
φυγον τής Κεκρωπίας κορυφήν,ένθα ή απαραβίαστος 
έλευθερία τήν γαλήνην συγκρατεΤπαρά τάς βαθμίδας 
ταΰτας τοΰ ούρανοϋ, ένθα εκπνέει πάσα θλίψις διότι 
αδυνατεί νά ζήση πρό του θρόνου ένδς θεοϋ.

’Ενταύθα μόνον δ άντί-αλος καταφθάνει τής α
γωνίας ί'να λάβη γνώσιν ή ύπερτάτη αρχή τών 
μαρτυρούντων επιγείων.

’Ενταύθα όίτόθεν ή Γή λογοδοτούσα εΐς τδ σύμ- 
παν δεικνύουσα τδν Παρθενώνα επιλέγει. «’Ιδού ο
λόκληρος τής ζωής μου ή ιστορία. Καταμετρήσου 
τούς κίονας, ώ» έκαστος αντιπροσωπεύει καί μίαν

χιλιετηρίδα" καί τούτων έ'καίτος μέν τών ύπερη- 
φάνως ίσταμένω» συγκρατεΐ μίαν παγκόσμιον δό
ξαν, έκαστος δε τών συντετριμμένων καί μίαν παγ
κόσμιον συμφοράν. ’Ιδού ή επίσημος μορφή τοϋ 
αιωνόβιου μου ήν ή ελληνική ιδέα εμφανίζει πρό 
σου, πολύκοσμον σύμπα», ώς μαρμάρινο» ήλιον έν 
τ$ μέσω τοϋ οποίου δ υιός τοΰ Θεοϋ σου βασιλεύει; 
Ιδού τής πίστεως καί τής αλήθειας ή αδιάφθορος 
πατρίς. ’Ιδού ή Ελλάς καί ό Χριστές" τδ τεράσ
τιον σύμβολο» τής ζωής καί τής αθανασίας της.» 

.. . ’Ιδού έκε7 παρά τήν άκτήν τοϋ Σαρωνικοΰ 
πενθηφορούσα ή ιερά ναΰς.

"Αγγελες μεμακρυσμένης ατυχίας εκεί καταχ- 
θεΐσα απέλπιδα κομ.ίζει κηρύγματα δυσπονου πόνου, 
καί ΰπέρ τά γαλανά τοΰ Αιγαίου κύματα ποντοπό- 
ρος καταφθάσασα μέλαν ή Πάραλος άνεπέτασεν 
ιστίου καί έν τή πόλει μ-τ’ ολίγον καί έκ ταύτης 
ανά πάν το ελληνικόν τδ θλιβερόν διεσπάρη άγ
γελμα οτι ή αγνωμοσύνη τοϋ αναθέματος συντρί- 
ψασα τήν στήλη», τούς εθνικούς προμαχώνας,είσή- 
λασεν όπως καταλάβη και τδ πάγκαλον άρπάση 
αγλάισμα τής ελληνικής τιμής, τδ ατίμητο» τής 
θριαμβευσάσης άληθείας διάδημ.α, οπερ εις τ απρό
σιτα τοΰ θρησκευτικού εκεί ασύλου βάθη ώς εθνικό» 
έκρυψε παλλάδιο» ή άγωνιζομένη πατρίς.

νΑγγελμ.α πρωτάνουστον οτι ή βία τοϋ κόσμ.ου 
όλου, έν τη άκολάστω παραποιούσα πολιτική, α
χαλίνωτος καί λαΰρος, τδν πανάγιον (πολιόρκησε 
Γολγοθά», όπως άρπαση από τής κορυφής του τδν 
«κάνθινςν στέφανο», οστις ανήκει εΐς τά μαρτύριά 
σου, ώ Ελλάς δεσμευμ-ένη.

. . . Εντεύθεν ας ακουσθή δπου ακέραιον διέ- 
μ»ι·>ε τής ευγνωμοσύνης ν.αι τιμής τδ συναίσθημα 
όπου ύπάρχει ανόθευτος δ νους καί «κίβδηλος τοϋ 
καθήκοντος ή ιδέα, οπού αναλλοίωτα παραμένουσι 
τ’ αρχικά τής αρετής γνωρίσματα" δπου ή πολιτική 
άστοργια δέν έτόλμ.ησε νά αίχμσλωτίση καί ταπει- 
νώση χαρακτήρας καί ήθη, ά; άκουσθή τδ παρά
πονο» τής άλγοόσης ελληνικής καρδίας, άλλά καί 
τδ εθνικόν ήμών κήρυγμα, οτι όπως ασάλευτος πα 
ραμένη ό Παρθένων αύτός,ούτω και τών Πανελλή- 
νων τά στήθη είσίν έτοιμα δπως έξ όνόυατος τού
του θωρακίσωσιν ακλόνητα τήν δευτίραν (κείνην 
Άκρόπολίν του. διακηρύττοντα οτι δέν πωλείται ή 
εθνική συνείδησις, διότι καί δ κόσμος δλος έάν πω- 
ληθή ώα αγοράση τδν Παρθενώνα, αλλ ’ ό "Ελλην 
πάντοτε θά παραμένη δ αυτός είς τδ νά περιφρόνηση 
έκεζνον, θεωρώ» υπέρ τήν οίκΟυμ.ένην πάσα» πολυ- 
τιμότερον τδ όνομα τής δόξης του, ήτις θά διαφύ
λαξη (σαεΐ Έλληνικώτατον καί τοΰτον καί τδν 

Γολγοθαν.
’Εντεύθεν όπόθεν (πήγασε τδ φώς καί ή αλήθεια, 

ή ελευθερία καί τδ κάλλος, ή αρετή καί τδ κλέος, 
προσκαλούνται διά τα δρκια οί πιστοί τών έθνικών 
δυνάμεων, οί έργάται τής δράσεως οί’ΐινες έν μόνον 
άνεγνώρισαν σύμβολο» τής ’Εθνικής αλήθειας καί 
ισχύος «ή ’Ελλάς διά τής Έλλάδ ο ς»,οπως 
τήν πατρίδα, τδ φαεινόν κέντρο» τώ» λάμψεων, 
και τήν πίστιν. τον ήλιον του ουρανίου φωτός, 
τούς δύο στύλους τοΰ ελληνικού σύμπαντος, συνε- 
νώσωσι έν τή χρυσαυγεία τοϋ εθνικού κλέους διά

τοϋ ακάνθινου στέμματος καί οί γνήσιοι έντιμοι σταυ
ροφόροι λησμονήσωσιν, οτι άλλοτε έκαστος Έλλη» 
ήτο καί μία μ γαλή Ελλάς, ενώ τήν σήμερον μία 
μικρά Ελλάς κινδυνεύει »ά μή·» ήναι οϊίτε είς "Ελ
λη», καί έπικηρύττοντες τήν επικατάρατο» ταύτην 
ρήτραν τής ειμαρμένης φωνήσωσι» ώς έν στόμα και 
μία καρδία ·.

«Τδ κΰμα ίδού,έκεϊ κάτω πρδς τήν ένδοξον διευ
θύνεται ακτήν, κομΐζον προ σοδ έν μυστικόν 
μακρινής χριστιανικής σου 'Ελλάδος, καί άφοΰ πα- 
ραδώση τούτο έκ τής "Αττικής σου τήν αύραν εκ
πνέει, ί'να τδ διαδεχθη (τέρα πνοή πανελληνίου 
χαιρετισμού.

Κατάστειλον τδ μίλα» ιστίο» τοΰ κινδύνου, άνα- 
πέτασε λευκόν εις τδν Παρθενώνα, και έπί τών 
εξαρτημάτων σου στεφάνους άνάρτήσον ’Αττικής 
δάφνης, καί μ.ετα τών κυανόλευκων τής πατρίδος 
σημάτων, κρίνα σκόρπισε τής εύαγγγελιζομένης 
σημερινής πανηγύρεως καί ταχύπλοος, ώς ίίρά θε
ωρός σπεύσασα κόμισε τάς περγαμηνάς έφ’ ών άνα- 
γράφουοί οτι τήν ώραν ταύτην ορκίζονται οί πα- 
νέλληνες έπί τών εθνικών μας τούτων παλλαδίων 
καί τοΰ έπιβωμίου καπνοΰ οστις τα περιβάλλει νά 
σώσωμεν τήν θρησκευτικήν των τιμήν.

Παρθένων καί Γολγοθάς — Ελλάς καί Χριστός 
έστω τδ σύνθημα τδ αθάνατον,»

. . . θεέ μεγάλε ί Σύ γνωρίζεις τάς συγκινήσεις 
τοΰ εύγενοΰς σου λαού" μή τδν εγκαταλείπεις άφοΰ 
πάντοτε ή δεξιά σου τδν επροστάτευσε.

"Ας διαχυθή ή γαλήνη έπί τής θαλάσσης ή·ζ ή 
ιερά θά διαπλεύση ναΰς, τήν ελπίδα κομίζουσα τοΰ 
πανελληνίου άστεος" μία πνοή σου, ώς ούρα»ία 
πόντιας, άς ώθήση πτερόπλουν τήν πολύτιμον κι
βωτόν, καί ή ευχή σου άς ενίσχυση τούς σταυρο
φόρους σου.

Σπεΰσον, ιερά θεωρία, εθνική Πάραλος" σε προ
πέμπει ή κε'. .Μαρτίου, γόησσα τοΰ εΰαγγελισμ.οΰ 
ε’ικών. Ευλογημένη ή αποστολή σου. Είπε εις τούς 
άκοιμήτους φρουρούς τοΰ Γολγοθά, άγγεΛον εις 
τούς προσφιλείς αδελφούς, τούς πολυτίμους άγωνι· 
στάς, τούς άπαταβλήτους έκείν-υς ήρωας, τούς πε- 
φιλημένους προμάχους τής εθνικής πίστεως, τούς 
άγίονς πατέρας τών 'Ιεροσολύμων οί’τινες τήν βοή
θεια» ημών (ζήτησαν, οτι τν,δε άναμένομεν έτοιμοι 
παρά τδν Παρθενώνα,τοΐς ’κείνων ρήμασι πειθόμενοι.

H.

* ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ETON KA®E ΗΧΟ *

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
Κάποιαν αΰψή έμάράθηκε 
στόν κάμπο fva λονλονδι 
καί ατήν φνχη μου Hv&ioe 

τέ> σιρωτο μου τραγούδι.

Τον φθινοπώρου μιά νυχτιά 
στο Ιάγγα 4 Αγέρας ίνα δέντρο θα φαγά/# 

και τότε αιην ψυχή μου τδ στερνά 

τραγούδι θ’ άντηχήα^.
Μ. ΣΙΓΟΥΡΟΣ
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* ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΖΑΚΥΝΘΙΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ *

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ

ΖΑΚ'ΓΝΘΟΣ παρά τό πλευ
ρό» του Φαιοκόλου, τοΰ Σο- 

J λωμσϋ και του Κάλβου εχει 
να επίδειξη καί άλλους ποιη- 
τας, ναι μέν κατα πολύ κατω
τέρους τούτων, οχ; όμως καί 
άξιους τής λήθης ή όποια 
τους «κάλυψε». Τους άτυχεΓς 
αυτούς λογίους ήδιχησε πολύ 
ή εποχή κατά τήν όποιαν 

των δέν ήξευραν ποΰ νά ζητήσουνςζηταν. Τά έργα -,............

φιλοξενίαν, διότι τα περιοδικά καί αί εφημερίδες έσπά- 
νιζον τότε, ολίγοι δέ έφιλοδόςουν νά ύποστώσι τά 
έξοδα έκδόσεως 'ριβλίον. “Απαντες έκυκλοφόρουν αντί
γραφα διάφορα καί είτιν δτε καί του ίδιου ποιητοΰ 
τα χειρόγραφα. Επομένως τοΰ συγγραφέως το όνομα 
έμενε» -ρωττόν μόνον είς τους κύκλους τών λογιών 
καί τών ^ίλων. Tq ίδιον θά συνέβαινε καί διά τόν 
Σολωμόν αν δεν εύρίσχετο ό Σπυρίδων Τρικούπης να 
τοΰ αφαιρέοη τόν ύμνον, νά εκτύπωση αυτόν εις το 
τυπογραφεΐον τής Κυβερνήσεως έν Μεσολογγίω καί 
νά τόν επαινέση είς την Γενικήν εφημερίδα τής ’Ελ
λάδος τω 1325, έκδιδομένην τότε εν Ναυπλίφ., 
'Εθαυμάσθη τότε τό ύψος του ύμνου καί όλη ή Ευ
ρώπη τών γραμμάτων ωμίλησε κολακευτικώτατα διά 
τόν ποιητήν του. “Αλλως ό ύμνος θά ερενε» ανέκδο
τος, καί τίς ο’δε άν Οαδιεσώζετο, ό δέ Σολωμός δέν 
θά άπέκτα τόσην φήμην.

"Ο,τι δέν συνέβη, ευτυχώς, διά τον Σολωμόν, συ- 
νέβη, δυστυχώς, δι’άλλους ποιητάς κατωτέρους του. 
"Ανδρες σπάνιάς μαθήσεως, διαρκώς μελετώντες καί 
προιχισθέντες ύπό τής φύσεως μέ τά δώρα τής ευ
φυΐας, τής έ^ιπνεύσεως καί τής φαντασίας, δέν διεχρί- 
θησαν όσον επρεπε έΐς τήν σταδιοδρομίαν τής ζωής 
των. 

ΓΙεριωρίζοντο, εις μίαν πολύ μεμετρημένην φιλολο
γικήν παραγωγήν τήν όποιαν μπέχρυπτον άπό τους 
άλλους, καθώς ό φιλάργυρος τόν θησαυρόν του. Πολ
λοί ολίγοι έξέδιδον βιβλία, τά όποια καί έκδοΟέντα δέν 
«κυκλοφορούν, άλλά εμενον κεκλεισμένα είς γωνίαν 
•ttvo. τής βιβλιοθήκης των και μόνον όλίγιστος αριθμός 
αντιτύπων διενέμετο είς τους στενότερους φίλους τοΰ 
συγγραφέως, μέ τήν ιδιόγραφον άφιέρωσίν του.

Διά τοΰτο δ ’Αντώνιος Μάτεσης, ό Έλισαβέτιος 
Μαρτινεγκος, δ Γεώργιος Λαγουιδάρας, δ ιατροφιλόσο
φος Δημητριος Πελεκάσης, δ Διονύσιος Γρυπάρης 
και τινες άλλοι, διά να αναφερωμεν μόνον τους ποιη
τές, δεν ήξιώθησαν τάς υστεροφημίας τήν όποιαν 
απολαύουν άλλοι ποιηταί κατώτεροι τούτων άσυγ- 
χρίτως.

Ταΰτα λέγοντες δέν θέλομε», ουδέ δυνάμεθα, νά 
πολιτογραφήσωμεν μεγάλους πολίτας είς τόν κόσμον 
των Ιδεών, τους άναΦερομένους αγνώστους ποιητές. 
Επιθυμοΰμεν μόνον να ρίψωμεν ολίγον φώς είς τήν 

ζωήν ανθρώπων οί όποιοι άφανώς είργάσθησαν, χωρίς 
να, προχαλέσουν τόν παραμικρόν θόρυβον πέριξ τοΰ 
ονόματόςτων, οΐ όποιοι άν δέν εΐχον μέγαν τόν νοΰν 
ε,ιχον εΰγενή τήν καρδίαν καί άν δέν έχληροδότησαν 
εις τους επερχομένρυς έργα έξυψοΰντα τό πνεΰμα,

άφισαν όμως όλίγας σελίας, μερικά ποιήματα, ώραία, 
ικανά νά μυρώσουν τήν μνήμην των.

Είς τούτων είναι ό Διονύσιος Γρυπάρης, γεννηθείς 
έν Ζακύνθω τό έτος 4303. Πρωίμως έδειξε κλίσιν είς 
τά γράμματα καί τήν ποίησιν. Απέκτησε γνώσεις 
πολλάς χαί έξέμαθε διαφόρους γλώσσας. "Εγραψε 
πολλά ποιήματα έκ τών όποιων όλίγιστα έξεδόθησαν, 
τάδε λοιπά έμειναν ανέκδοτα.

Ό Γρυπάρης, ακολουθών τόν ήμέτερον Χριστόπου- 
λόν ήθέλησε νά μιμηθή τόν ’Αναχρέοντα. “Εγραψε 
διάφορα ερωτικά τά όποια διακρίνει μία θελκτική 
άπλυτης. ΛΕν έκ τών χαριεστέρων ποιηματίων του εί
ναι ή μεταψύ/ωσις τής ερωμένης του εις χρυσαλίδα, 
ή όποια τόν επισκέπτεται είς την εξοχήν, διά τοΰ 
ανοικτού παραθύρου, μέσα εις τήν νυχτερινήν γαλή
νην. Τήν βλέπει t ποιητης ίπταμένην πέριξ τής λυ
χνίας του καί τήν έρωτα.

Άΰώα πεταλούδα, ποδ στέκεις δμπρός μου 
μήν είσαι ή άγάτη μου, ψυχή μηυ καί φως μου ; 
Μή δέληοες τέτοια νά λάβης μορφή 
νά Ιδης το τί χάνο), αγάπη κρυφή·, 
Πώς ήλ&ες μεσάνυχτα εδώ ατά χωριά, 
ποϋ τρίγιις ατά δάση,στην άγριαν ίρμιά 
Σέ βλέπω «αί στέκεσαι θ' Ιμι σαοετομένη, 
έου ϋάσαι βέβαια ψυχή αγαπημένη.
Λιγόνεσαι, μένεις «αί δείχνεις πό>ς λες 
παράπονα, πάδη «αί πίκρες πολλές. 
Πλήν πότε σέ βλέπω, καλά μέ χυττής 
νά ίδής άν αέ γνώρισα καί πάλι πειξι» . . . 
Μή φευγγ/ς, <οϊμέί·α, ψυχή μου γλυκεία 
ποτέ δεν σέ φτάνω με δίχως φτερά. 
Μη φεΰγης, γυρίζω κι’ αγάπη όρχινώ 
χαί τ’άγριό σου λόγια, ψυχή, ληόμονώ. 
Σαν ρόδα γυρίζεις, ΐμπρός στή φωτιά,

' Μην καις τά φτερά σου γίάτ’’ είναι άμαρτιά. 
Ώϊμένα ! έκάης στο λύχνον, (μπρός μου, 
’{λιμένα, φονιάς σου εοτά&η το φως μου I

Μέ πολλήν ωραιότητα καί μέ μίαν λεπτήν αλλη
γορίαν τελειώνει.

Ό Γρυπάρης, θερμόαι μος καί ευέξαπτος, όπως 
όλοι οί συμπολίται του, ητο έκ φύιεωε επιρρεπής είς 
τόν έρωτα. Πολλάκις ήγάπησε καί διαφοροτρόπως 
ύμνησε τόν μικρόν πτερωτόν θεόν. Είς έν ποιη,μάτιόν 
του λέγει δτι δ άνθρωπος ποτέ δεν πρέπει νά απο- 
βάλλη τής καρδίας του τόν έρωτα, αλλά, καί νυμ
φευόμενος, ποέπει να έςακολουθή νά αγαπξϊ, ώς αυτός 
εκάμνε, διότι ή καρδ α ουδέποτε δεσμεύεται.

Ή μούσα τοΰ Γρυπάρη δέν ήτο μονότονος, δέν 
ύμνησε μόνον τον έρωτ>. Έγραψε εκτενή έμμετρον 
αύτοβιογραφίαν του είς τήν όποιαν διαλάμπει, ζηλευ
τόν χάρισμα. ή ειλικρίνεια καί ή μετριοφροσύνη τοΰ 
ποιητοΰ.

Έποίησεν επίσης ωραίας επιθανάτιους ’ί^δάς,μεταξύ 
τών όποιων διακρίνονται αί γραφείσαι δια τον θάνα
τον τοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ, τοΰ Νικολάου Σίγουρου 
χαίτης Μαρίας Παπαγεωργοπούλου, τής ώραίας κό
ρης, ή όποια, δηλητηριασθείσα,· ήξιώθη του άθανατόυ 
έκείνου στιχουργήματος ή «Φαρμακωμένη», μέ τό’ 
όποιον ήγίασε τήν αδίκως περιυβρισθεΐσαν μνήμην της 
ό εθνικός π ιητής.

EU τά. ανέκδοτα εργάτου συγκαταλέγονται διά
φορα έμμετρα διηγήματα, υποθέσεων ερωτικών καί 
σατυρικών, χαθώς επίσης καί μία τετράπρακτος κω
μωδία, ζακυ»θινής ύποθέσεως, διά τής όποιας σατυρί- 
ζει τους νεοπλούτους.

Συνήθως δ Γρυπάρης επιτυγχάνει εις τήν .λυρικήν 
ποίησιν, οπού κυριαρχεί τό αίσθημα, καθώς καί οί 
περισσότεροι ζα·υνθιοι ποιηταί. Εις- την κατωτέρω 
σύντομον λυρικήν παράκλησιν του πρός τήν ερωμένην 
του, δεικνύει ένα πλούτον αισθήματος.

"Οπου ίδής δύο κυπαρίσσια 
είς τόν κήπο καί δυο ιτιές, 
εκεί μέσα είμαι &αμμένι.ς 
χ' έλα, ω πο&ητή, νά κλαϊς. 
Ρίξε πάτου τά μαλλιά σου, 
είς τό μνήμα μου μπροστά, . 
νά χυλοϊν τά δάκρυα σου, 
άπ’ τήν πλάκα στήν καρδιά. 
Τότε ιγώ ό δυστυχισμένος, 
είδε πάρω άνασαομό,

■ βλέποντας ναμαι κλαύμένος 
είς τόν ύπνο το στερνό. 
Είδε μετανοιώσω τότε 
αν καμμιά φορά ποτέ, 
άπό ζήλεια τής άγάπη; 
ύποψιάοτηκα γιά σέ. 
βαι σύ πρόοταξε νά γένι/ 
ένας Ιερός ναός, 
δ παπάς νά λειτουργήορ.

Ό Γρυπάρης, όπως συνήθως οί ποιηταί οί στερού
μενοι τών πτερύγων τής μεγαλοφυιας, δέν είναι πρω
τότυπος. Είναι όμως γλυκύς καί ευχάριστος, είναι 
τερπνός είς τήν απλότητά rou. Ό συμβολισμός καί ή 
φιλοσοφία δέν οργιάζουν είς τούς στίχους του οΐ όποιοι ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ
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ρέουν ταπεινοί, άπαλά-άπαλά, ώς νά θωπεύουν τήν 
ψυ^ην τοΰ αναγνώστου.

Οσην γλυκύτητα και καλωσΰνην ψυχής εδειξε» εις 
τά λυρικά του ποιημάτια, τόσην πίκραν ειρωνίαν έφα· 
νέρωσε» εις τά σατιρικά το».

Μέσα εις τόν στενόν κοινωνικόν κύΧΛΟ» οπού ανε- 
στρέφετο δ ποιητής, ®υσ·.κόν ήτο νά γεννήση συμ
πάθειας κα'ι αντιπάθειας. Έσατύρισεν,· ϋβρια&ν καί 
έξηυτέλισε πλήθος πρισώπων τής εποχής του. Κατε- 
τόξευσεν εναντίον τών εχθρών του σατιρικά βέλη, τα 
όποια ένεβάπτιζεν είς τό δηλητήριον τοΰ πόνου του.

Ύπό τών συμπολιτών του έθεωρείτο ώς ό κατ’ 
εξοχήν σατιρικός τής εποχής του.

Εί/εν όμως άλλον αντίπαλον εις τήν σάτιραν, τόν 
δικηγόρον Ταβουλάρην, ό όποιος ήρέσπετο καί είς τον 
παλληκαρισμό». Οί δύο ούτοι εΐχον τό κόμμα των» 
καθείς είχε τούς θαυμαστάς του.

Οί φίλοι καί θαυμασταί τον Ταβουλάρη συνήρχοντο 
είς τήν λέσχην δ «Φώσχολος» όπου κατηγορούν χαί 
ΰβριζον τόν Γρυπάρην. Έλάμβανον έπί τών ώμων 
των τόν Ταβουλάρην δαφνοστεφή καί τόν περιέφέρον 
άνά τήν αίθουσαν φωνάζοντες «ζητώ δ ποιητής Τα- 
βουλάρης, κάτω δ Γρυπάρης®, ένώ οί παριστάμενοι 
ερριπτον άνθη έπί του κομπορρημονούντος ποιητοΰ.

Τό άνομα τοΰ Γρυπάρη ή φήμη δέν τό ξφερεν εξω 
τής πατρίδος του, ή δε λήθη τό άπέσβεσεν χμι άπό 
τής μνήμης των συμπολιτών του ευθύς μετά *έόν θά
νατόν του.

Σήμερον εν Ζακυνθω, ύποθέτω, ότι πολύ ύλίγοι 
είναι οί γνωρίζοντες το όνομα του. Τοιαύτη, συνήθως, 
είναι ή τύχη χάσης μετριότητες.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Μία Παναγία Κωνστατ- 

rlrov τον Πα^αιοίίόγον.

Α ένετικά χρονικά δι
ηγούνται οτι μετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως, ή Ένε- 
τι·ή ΙΙολιτεία · άπέσ- 
τειλεν ώς πρεσβευτήν 
παρά τφ Σουλτάνφ 
τόν Ίωάννην Έμον, 
άνδρα ικανόν καί ευ-

γενή τους τρόπους, όστις προηίλν.νσε τήν εύνοιαν 
τού Τούρκου ήγεμόνος ο όποιος πολλά τώ προσέ- 
φερε δώρα, έν οις και μίαν Παναγίαν, ήν εύρεν 
εις τά λάφυρα τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ό 
έν=τός πρίσδυς «θεώρησε δικαίως τό δώρον τοΰτο 
ώς τό πολυτιμότερο» πάντων.

Μεταδάς ακολούθως εις Ουδινε προσέφερε τήν 
ίεράν ταύτην εικόνα είς τήν εκεί εκκλησίαν τοΰ άγ. 
Γερβασίου, άνήκουσαν άπό του 1479 εις τους μονα
χούς Servili- Έν τή εκκλησία ταύτη, τή διαταγή 
τοΰ Έμου κατασκεύασαν ίδιαν Καπέλα», ήν έ- 
τελειοποίησεν ακολούθως ο υιός του Λεονάρδος-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Π1ΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή Παναγία έχει βττί των γονάτων τον Χριστόν, 
οστις δια τής αριστερός προσπαθεί νά λάβγι ρόδο·», 
τδ όποιον κρατεί ή Παναγία διά τής δεξιάς τής. 
"Ανωθεν είναι δύο άγγελοι στέφοντας τήν Παναγίαν 
διά ηγεμονικού στεφάνου.

Πολλά θαύματα διηγοΰνται τής Παναγίας τάύ- 
τής, ΐν οίς ςτι έσωσε πολλάνΛς τήν Οΰδινε άπδ 
επιδημίας Πανώλους.

77έρ<πέτεΐαι. άύο Βυ- 
ζαντιακώκ εικόνων.

Έκ τών πολλών βυζαντ^ακών κημειλίων τών 
σφζομένων έν Βενετία, ύπάρχουν καί τινες περιλά
λητοι Παναγίαι τάς οποίας, έκ Κωνσταντινουπό
λεως, έκ Πελοποννήσου καί έκ Κρήτης, ευσεβείς 
'Ενετοί έφερον είς τήν Πατρίδα των καί σιβζονται 
έτι εις εκκλησίας καί εις μοναστήρια.

Μικρόν σημείωμα δημοσιεύομε-ι μόνον περί δύο έκ 
Πελαποννήσου εικόνων τής Θεοτόκου, έπί τή βάσει 
σπανιωτατου βιβλίου έκδοθέντος έν Βενετία τφ 
1671 ύπό τδν τον τίτλον Notizie storielie «telle 
apparizionie detle immagini piu celeri di Maria 
Vergine Sanlissima nella cilld e Doniinio di Venezia 
Iratta da docamenti κτλ.

Έν τή Ένετική εκκλησία τοΰ άγιον Ρόν.ου και 
τής άγιας Μαργαρίτας ένθα ητο άλλοτε καί ήκ- 
μαζε γυναικεία μονή, διέμενε μονάζουσα ή Κασ
σάνδρα αδελφή τοΰ τελευταίου ένετοΰ προβλεπτου 
Ναυπλίου Φραγκίσκου Βαρβάρου, καί χάριν τής 
οποίας ή εκκλησία αΰτη απέκτησε τώ 1540 εικόνα 
τής Θεοτόκου, ήτις είχε λάβει τδ όνομα Santa Ma
ria Ortocasta.

Κατά παράδοσιν εύγενή, έθεωρεϊτο ή Παναγία 
εργον τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά και έν τή μητρο- 
πόλει τής Σπάρτης, αφιερωμένη τή Θεοτόκω ήτο.

Τώ 1460 γενομένης τής άλώσεως τής Σπάρτης 
ΰπδ τών Τούρκων, ή είκών αίίτη τής Θεοτόκου 
άπωλέσθη.

Ό λαός έταράχθή, ·διότι ή είκών ήτο θαυμα
τουργός, αλλά μετ’ ού πολΰ εύρέθη παρά τίνος 
ποιμενίδος, ήτις έβοσκε τά πρόβατα πλησίον τής 
πηγής ονομαζόμενης Εάχομα. Οι χριστιανοί κοινφ 
έράνφ φκοδόμησαν ναόν είς τήν ΙΙαναγι’αν έν τή 
ιδία θέσε!. Κατ’ έτος έγινετο πάνδημος πανήγυρις 
καθ’ ολον τδν μήνα Αύγουστον. Ή 15 Αύγουστου 
ήτο ήμερα έκτακτου εορτασμού. Άπδ στόματος είς 
στόμα διέδίδοντο τά νέα τής είκόνος ταύτης θαύ
ματα. Νέα δεινά τής Πελοπόννησου ύ-.ήρξαν 
αφορμή νά παραλαβή τήν εικόνα δ Πρωτοκάστωρ 
στρατηγός του Κομνηνοΰ, νά φέρη αυτήν <ίς 
Ναύπλιον καί νά τήν καταθέση είς τήν έκκλησίαν 
τών Άγ. θεοδώρων. Έπειτα έφίρθη είς τήν έκκλη
σίαν τών Άγ. Αποστόλων. Καί έν Ναυπλίω ή 
είκών αΰτη έτυχε μεγάλης εΰλαβείας καί πλήθος 
χριστιανών έδραμεν πρός προσκυνισμδν τής αρχαίας 
θαυματου,.γοΰ είκόνος, αλλά τφ 1540 οί Τούρκοι 
κατέλαβον τδ Ναύπλιον καί ό προβλέπτης Φραγ
κίσκος Βάρβαρος έλαβε λόγφ εύσεβείας τήν εικόνα 
τής Θεοτόκου, καί μεταβάς είς Β.νετίαν, έδωκεν, 
ώς εΓπομεν, εις τήν μοναχήν αδελφήν τού.'Εν Βε-
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νετίά αμέσως έγένετο ή βυζαντιακή δότη είκών πε
ριλάλητος. Οί ευσεβείς προσέφερον τδν οβολόν των 
καί ούτω έν τή μονή κατεσζ.ευάσθη ΐδ'ατέρα Κ α- 
π έ λ α διά τήν Θεοτόκον, ένθα κατετέθη ή είκών 
έπισήμως τή 11 Ιουλίου τοΰ έτους 1597 ύπδ τοΰ 
Πατριάρχου Βενετίας Λαυρέντιου Πριούλη καί τεσ
σάρων, έπισκόπων παρόντων χιλιάδων χριστιανών. 
Ή μονή ύπέστη δύο πυρκαϊάς, τφ 1743 και τώ 
1747, δΓο άνακαινίσθη έπειτα καλλιτεχνικωτέρα 
και κατεσκευάσθη ιδιαίτερον ά λ τ ά ρ ι διά τήν βυ- 
ζαντιακήν εικόνα. Είς τδ νέον τοΰτο αλτάρι 
μετά επισήμου λιτανείας τή 11 Ιουλίου τοϋ έτους 
1751 ύπδ τοΰ Πατριάρχου τής Βενετίας Λοδοβίκου 
Φώσκαρη παρακολουθουμενου ΰπδ τής βενετικής 
αριστοκρατίας καί τοϋ λαού κατετέθη ή σεβαστή 
αΰτη βυζαντιακή είκών.

Τα μοναστήρια τής Santa Maria della Carli και 
Santa Maria della Misericordia κατε'χουσι δύο Βυ- 
ζαντιακας Παναγίας θαυματουργάς.

Ή μέν τούτων κατά τήν ευσεβή παράδοσιν τήν 
αποδίδουσιν είς τδν χρωστήρα τοϋ Εύαγγελιστοϋ 
Λουκά, καί ή άλλη ιστορείται δτι έγράφη είς ’Ιε
ρουσαλήμ τφ 421 καί ύπέστη έπειτα τάς δεινός 
•καταδρομάς τών εικονοκλαστών. Περίσωθέΐσα έπε- 
σκευασθη ύπδ τοΰ διάσημου ζωγράφου Λαζάρου του 
άκμάσαντος έπι Θεοφίλου. Μετά νε'ας περιπέτειας 
τήν εικόνα έφορον είς τήν Κορώνην ένθα διέμεινεν 
έπί τινα χρόνον’ ακολούθως, ευσεβής Ενετός τήν 
έφερεν είς τήν Πατρίδα του καί έδωρήσατο εις τδ 
έν λόγφ μοναστήριον.

Ή Παναγία τήη Λρ/πης

Ή πανώλης άπδ τοΰ ’Ιουλίου τοϋ έτους 1630 
έως του’Οκτωβρίου 1631 ένΈνετία έθανάτωσε 682, 
175 ανθρώπους ! Ή φοβερωτάτη αΰτη καταστροφή 
είχε άναστατώση πάντας. Τέλος ή χώρα έσώθη. Ή 
ένετική Πολιτεία ένεκα τοΰ συμβάντος τούτου φκο- 
δόμησε ναδν αφιερωμένου είς τήν Παναγίαν ΰπδ τδ 
όνομα Santa Maria della Salute—Παναγία της 
Υγείας. Είς τήν έκκλησίαν ταύτην διαφυλάττον- 
ται εικόνες τοΰ Tiziano, τοΰ Tintoretto καί άλλων 
πολλών καλλιτεχνών, έν αις ή είκών τής Πανα
γίας καί άλλων αγίων δεόμενων υπέρ τής απελευ- 
θερώσεως τής Πανώλους, ίργον τοΰ ζωγράφου Βερ- 
ναρδίνου PruiKnii. Ή είκών αΰτη εΐχίν έκτεθή έν 
τή Πλατεία τοΰ Αγίου Μάρκου κατά τήν ημέραν, 
καθ’ ήν ή Ένετία ήλευθΐρώθη άπδ τής θανατη
φόρου τρομεράς νόσου. Είς άνάμνησιν τής επιδη
μίας ταύτης κατα τήν επέτειον τής απελευθερω- 
σεω; μετέβαινεν είς τήν έκκλησίαν ταύτην δ Δόγης, 
ή Γερουσία καί οι άλλοι πατρίκιοι, ίνα μετά τοΰ 
λαοΰ εΰχαριστήσωσι δώ του Ta Deuwi τδν Θεόν.

Τφ 1669 έγένετο ή άλωσις τής Κρήτης. Τότε 
μετέφερον είς Βενετίαν πολλά κρητικά κειμήλια έν 
οίς καί εικόνα τής Παναγίας, ήτις έκειτο είς τδν 
Μητροπολικδν ναδν τής Κρήτης καί ώνομάζετο ή 
Παναγία τοΰ Ά γ ί ο υ Τ ί τ ο υ. Ή Κρητική 
αΰτη Παναγία έτέθη έν μεγαλόπρεπε? ά λ τ ά ρ ι φ 
τής έν λόγφ ένετικής εκκλησίας τής Παναγίας 
τής Υγείας καί κοινώς ονομάζεται Πανα

γία τής Κρήτης ή ώς ό ένετικδς λαός τήν 
λέγει, Santa Marin di Candia και εορτάζεται τή 21 
Νοεμβρίου, εορτή τών Είσοδίων τής Θεοτόκου.

Έν τή εκκλησία ταύτη σφζεται καί έτέρα βυ- 
ζαντιακή είκών τή; Παναγίας, ήτις έκειτο είς τήν 
'Αγίαν Σοφίαν. Κατά άρχαιον ένετικδν έγγραφον, 
λέγουσιν οί ένετοι χρονογράφ'.ι, ε’ς Θεοδόσιος έδω
ρήσατο τήν εικόνα ταύτην είς τδν Αΰτοκράτορα Μα
νουήλ Κομνηνόν,δστις διέταξε νά κατατεθή είς τήν 
αγίαν Σοφίαν, και δ Ενετός τήν έφερεν ακολού
θως είς τήν Ένετίαν.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
7ηί Σπ· Δε ■ Βιάζη

Τ' άδπρα πανιά τών καραβιών 
μές τό λιμάνι άραδιαάμένα, 
ώοάν πτερά κάποιων πουλιών, 
άπ'τό ταξείδι άποδταμένα

Ρίχνουνε μέάα <?τά νερά 
ποϋ τό δκοτάδι τά ύολόνει 
κάποιον ϊδκιο φοβερό 
ποΰ τήν ι|ιυχή μου Οαβανόνει

S

ΤΡΕΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ι

Μές τά χορτάρια τά χλωρά 
έλα ξαπλώΰου πάλι, 
θ’άκοΰάης τ’ άχαρα νερά 
νά βάλλουν κάποια κάλλη.

"Ελα ν’ άκούοης μέ τρελλή χαρά 
δ,τι τά τραγούδια μου δέν λένι, 
θά <5οϋ τό πούνε τά μικρά πουλιά 
ο,τι τά χείλιο μου δέν λένε.

Π

Είχε ή Αγράμπελη άνεβή 
άτά ΟφαλιΟτά παράθυρά <5ου 
έκεϊ ποΰ πρώτα έπρόδαλαν 
τά όλάδγουρα ξανθά μαλλιά Οου

Καί τά μικρά πράάινα φύλλα της 
άργά ό έ'ιλιος έφτλοΰάε 
κατά τήν ώρα τήν άπόκοάμη 
άκόμη τήν γλυκοθωροϋδε.

ΓΙΑΝΝΗΣ,ΚΑΜΒΑΝΕΑΛΗΣ

ΔΙΑ ΤΟΪΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

"Οσον καί &ν διεξαχ&ή καίω; τό τεχνικόν 

μέρος τή; ίχτελέσεως εις έλ ζωγραφικόν εργον, 
καλή ζωγραφική είνε Ικείνη μόνον ήτις βασίζε

ται έπί καλής συλλήγεως.

Επιτυχής είκών γογγύλης είναι έπίσης καλή 

όσον καί ίπιτνχής είκών Παναγίας

Ή ζωγραφική δέν έγκειται είς τήν Ιπινόη- 

σιν ιδεών, άλλ* είς τήν Ιπινόησιν τής μορφής 
τής άπαιτονμίιης πρός ίζωτερίκευσιυ τών έν τή 

διανοίφ εικόνων.

Ή ζωγραφική δεν είναι ποσώς πρόβλημα 

τεχνικής μόνον δεξιότητος, ήτις είναι δυνατόν 

ντι διδαχθή, άίλά κα&αρα τής φαντασίας ίνίρ - 

γεια.
Liebermann

Ό καλλιτέχνης προικίζεται άπό τήν φνσιν 
με τάλαντον, άλλ’ ίνα γείνη ζωγράφος &παιτεϊ~ 

ται παίδευσις-
Μέντσιλ

Ή Τέχνη τελειώνει έκεϊ, οπον αρχίζει ή 

μίμησις.
Σιζοΰρ.

Τέχνη είναι ή έπιτηδειότης αναγόμενη είς 

ϋεωρίαν.
Ζονμπίρ.

Άνεν Ιδανικού, δέν δπάρχει καλλιτέχνης) 

δέν δύναται κά υπάρζη σχέδιον, ούτε χρώμα, 
Πρέπει νά ίχη ό καλλιτέχνης ?ν ιδανικόν.

Delacroix

*0 Σαδώβ, καδηγητής τής Ακαδημίας, 

ελεγεν είς τους μα&ητάς τον, δταν τόν ήρώτων 

πώς πρέπει νά ζωγραφίζουν « Θέσατε τό χρώμα 
τό όποιον πρέπει, είς ιό μέρος δπον πρέπει.»

Ή φαντασία τοΰ Ραφαήλ ήτο γραμμική- τοΰ 

Τιτιανοΰ ήτο ζωγραφική- τον Βείασκέ χωρητική.

Ισχυρός καλλιτέχνης εΐιαι δ Υπομονητικός 

καλλιτέχνης.

Ό μέγας Λέμπαχ ήτο νίός κτίστου και αΰιός 

δ; εις τήν άρχήν τοΰ βίου του ήτο κτίστης.

YWVWVV ν V Τ
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J. Β. Georges Ηέόβι-Ι. Μαρία ή καγδαληνή

Η ΣΗΜΑΙΑ
ι

ΑΝ θερισμένα στάχυα, εί
ναι ξαπλωμένοι χάμω άτή 
γή οί νεκροί.

Η παγωνιά δλα τά νε
κρώνει. Καί λουλούδια καί 
ποτάμια κάί πουλιά.

Σκοτεινιά Μέά’ τά χαν- 
δάκια, μιά μαυροφόρα λα 

γοπερπατεύ γυρεύει τόν γιηό της
Μαύρο ξεφτιόμένο άάλι σκεπάζει τούς κοκκα- 

λιάρικους ώμους της.
Τρέμουν τ<ά γόνατά της.
Τό παιδί της μέ πόνο γυρεύει, φιλί στό μέ

τωπό του ν’ άφήόμ.

Νά το.'
Μέθα ότή σκόνη τοϋ δρόμου πλαγιασμένο. 
Αλλά μέ ένα σύντροφο.
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Ή «ϊημαώ τής πατρίδος,τρυπημένη άπό 
έχθρικά βόλια, τό παιδί της Αγκαλιάζει — 
όάβανο γλυκό τού νικημένου.

Τής μπαρουτοκαμένης Οημαίας ξέφτι- 
Ομένο είναι τό μετάξι.

Μά’ Οτής διπλές της έχει φωλμάόει ή 
Δόξα.

Καί τήν άγκαλιάζει ό νεκρός γιά Χάρου 
κρεύβάττ.

"Ησυχα τό παιδί τιις κοιμάται, στή γω
νιά μιας πέτρας άκουμ6ώ'>τας.

Χαμογελάει.
'Υπερήφανο, δπως καί άτή ζωή.

2τά μάτια ή μάνα τό φιλεϊ. πού καί νε
κρά, άγρυπνα κυττοΰΰαν τόν Ούρανό.

Τό φ-ιλεΐ Οτά μάτια,τάάμορφα μάτια, τά 
γλυκά, που πειά ή δόλια ποτέ δέν 0ά ξα· 
ναϊδμ.

Τό φιλεΐ καί φεύγει, πέρνοντας άτή τύ
χη ένα μονοπάτι.

Δραόκελα τών πεύαμμένων τά κορμιά.
Μά μ’ά παράξενη φλόγα νοιώθει ότά 

στήθη.
Χαρά Αλλόκοτη διώχνει τή λύπη.
Κάτι σφιγκτοκρατεΐ . . .

II

Νύχτα.
Φθάνει είς τό ότρατόπεδον.
Δίπλα <5τό. δπλα νχιτμοϋνται οί άτρατιώται-
Την σιωπή τής νύχτας σχίζει ένός λαδωμένου 

τό βογγητό.
— .Νά,—λέγει είς τόν άρχηγό, καί τοΰ δεί

χνει μιά σημαία—άπό τό σώμα τοϋ παιδιού μου 
τήν φέρνω, ποϋ ξεψύχησε φιλώντας τόν Σταυρό».

Κολλά τά χείλη της τά άσπρα είς τό δοξασμένο 
έκεΐνο κουρέλι

Τό αϊμα σταματά.
Τά πόδια της τρικλίζουν.
Δίχωςπαράπονο άτά χείλπ,σωριάζεται Λ μάνα.
Καί φεύγει άπό τά χείλη ήπνοή, άλλάτό μά

τι της δέν ξεκολλά άπό τή σημαία — σάβανο 
τοΰ παιδιού της, άάδανο δικό της.

(Μίμηοις\. Α1Κ-

") Συνέχεια χ«» τέλος.

F. Stuck.
Ό Franz von Lenbach.

* ΣΎΓΧΡΟΝΟ^ OAAAKdIKH ΦΜΟΛ<?Γ/Α *

ΠΟΙΗΓΑΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ*'
Ή σύγχρονος ολλανδική φιλολογία, έν η ώς ε- 

λέχθη, ή ποίησις κατέχει τήν πρώτην και ώραιο- 
τέραν θέσιν, sivat τόσον εμπεπλησμένη ποιήσεως, 
ή δέ επιμέλεια περί τήν εξωτερικήν μορφήν τοσοΰ· 
τον δεσπόζει έν αΰτή, ώστε οί στίχοι, καθώς καί 
τά μυθιστορήματα, θ’ απέδαλον μέγα μέρος τοΰ 
θελγήτρου των μεταφραζόμενα είς άλλην γλώσσαν, 
άυσν.όλως έκ μεταφράσεως θά ήδυνάμεθα, λε'γει έ 
Κ. Wy?ewa, νά έκτιμήίωμευ κατα τήν πραγματι
κήν αυτών αξίαν τά μυθιστορήματα τοΰ Κ. Coap».- 
ras, όστις μετά τής Κας LapidotU θεωρείται ό μάλ
λον άξισημει'ωτος έκ τών όλλανδών συγγραφέων. 
Ούτε τα απαισιόδοξα αύτοΰ μυθιστορήμιιταΈλ έ ν η 
Vive και Ειμαρμένη, ούτε τό ποιητικόν αυ
τού μυθιστόρημα Έ κ σ τ α σ ι ς, ούτε ή Μ ® γ α- 
λειότης, είδος φαντασίας, κατά τό ημισυ πο
λιτικής, κατά τό ήμισυ χωρικής, οΰδέν τέλος τών 
έργων του θά ήδύνατο νά έννοηθή «νευ τής έν
τεχνου εκείνης συνθήκης του υφους, τήν οποίαν ό 
συγγραφείς «πετύπωσεν έν αύτοΤς. Ταϋτα είσίν

έργα ολως ’Ολλανδικά, μετ’ αναπτύξεων,'αιτινες 
θά έφαίνοντο ήμϊ» ύ-εράγαν βραδέίαι, καί μετά, 
λεπτολόγου αναλύσεως, ήτις πιθανότατα ,θα μας 
έπροξένει ανίαν Άλλ’ ό Κ. Couporns δέν είναι ώς 
ίκ τούτου όλιγώτερον άγχίνους, ψοχολόγος και 
ποιητής προσωπική; ολιο; έμπνεύσεως, κιν'ών πρό 
πάντων τό ενδιαφέρον διά τής ακαταπονήτού αΰτοΰ 
προσπάθειας είς τό άνακαινίζειν καί έξαίρειν τόν 

τρόπον του. ,Πλησίον αυτού, ό Κ. ΜτισβΙΙιιε Ernatits, ό Κ. 
Van Eeden, ποιητής, μυθιστοριογράφας καί ιατρός 
ό Φλαμανδός Κ. Cyi’iel Btiys’e, αντιπροσωήεύουσιν 
έν 'Ολλανδία τήν φιλολογίαν φαντασίας’ ίνα δέ 
συμπληρώσωμεν τόν κατάλογον τούτον, ε”δει ν’ανα- 
φέρωμεν έτι δύο δραματικούς συγγραφείς τόν Κ. 
Nnuhoys, συγγραφέα τοΰ Έρυθροδ ’Ιχθύος 
και τήν Kay de Visscnkerke,συγγραφέα τοϋ«Λωτοΰ» 
καθότι οί 'Ολλανδοί κατέχουσιν επίσης έν εθνικόν 
θέατρου. Ένθυμοδμ®·, λέγει ό αυτός Κ. Wykewa Ute 
ειδον διδασκόμενο*, έν ’Αμσ.-ερλοδάμιρ, ψυχολογι
κόν τι δράμα τό όποιον έξισοΰτο κατά τήν ζοφε- 
ρότητα πρδς τάς σκοτεινότερος φαντασίας τοΰ ’Ε

λευθέρου θεάτρου.
Παρ-λειψαμεν ν’ άναφέρωμεν οτι τα δύο σονέτα 

τής Κας Lapidolb, άπερ κατεχωρήΟησαν έν τ?( 
«Πινακοθήκη» έδημοσιεύθησαν τό πρώτον μετά
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σεφας τοιούτωθ, έ·» τφ Gids, cit=p ά·>κμφισ6ητήτως 
ύπήρξι τό σημπντιζώτερον οργάνου τής έν ’Ολ
λανδία πνιυματιζή; κινήσιως. Το πιρίσπούδαστο* 
τοΰτο φ·/,ολογικόν φύλλο» έ’σχί τήν τιμήν νά συγ- 
κβταλέξη άλλοτε μεταξύ τών συνεργατών αΰτοΰ 
τον MuUaleli *al τον φίλον τον Boikun-H net, συγ
γραφέα τήςΧώραςτοΰ 'Ραμβράν δ. ποιητήν 
καί κριτικόν, ?ν τών μάλλον ελευθέρων πνευμάτων 
καί ένα τών τελειότερων συγγραφέων τής όλης 
γραμματολογία;. Έν τφ έγζρίτφ τούτφ περιοϊιζφ 
έόημοσίευσαν έργα των ό Κ. Couperi’’, ο Κ. G. C. 
Byvonck, συγγραφέω; λίαν παραδόξου βιβλίου, εί
δος ταξειδίου έξερευνήσίω; άνά μέσον τής φιλολο
γίας καί τών γαλλικών ζυθοποιείων, β'.δ'· ίο», οπερ 
■αυτοί οί συμπατριώταί του δέν έξέλαδον ή ώ; διασ- 
κεδαστικήν φαντασίαν. Ό Κ. Van Hall ασχολη
θείς ιδίως, δι’ αξιόλογων τεχνοκριτικών άρθρων 
περί τής έν Γαλλία συγχρόνου πνευματικής κινή- 
«:ως καί ό Κ. λ. G. Hamel, ό σοφό; καθηγητής 
του έν Γρονίγκη Πανεπιστημίου, ό ακαταπόνητος 
τοΰ Γαλλικοί» Συνδέσμου διαδότης, ίσως δέ μεταξύ 
πάντων τών ξένων κριτικών δ μάλλον γινώσκων 
κατα βάθος τήν γαλλικήν γλώσσαν καί φιλολο
γίαν. ’Αλλ’ ο Κ. Byvanck—έπαν-ρχόμεθα είς αυ
τόν του όποιου τάς περί συγχρόνου γαλλικής φι
λολογία; πληροφορίας συνεπλήρωσαν ζαί έδιδρθω- 
σαν οί δύο τελευταίοι,—φαίνεται γινώσκων κάλλι- 
στα όλο·» τδ παρελθόν τής γαλλικής γραμματολο
γίας· φαίνεται άλλως τι γινώσκων τά πάντα, ή δέ 
ποικιλία τών θεμάτων, άπερ πραγματεύεται, είναι 
αληθώς έκτακτος. Έν διασιήματι δύο μηνών έδη- 
μ.ασάυσε-ι άλληλοδιαδόχως έν τφ Gids μακράς περί 
τού Villon μελέτα;, περί τοΰ γερμανοΰ ποιητοΰ 
Chi'i&tian Wagner, περί τοΰ ζητήματος τής 
Lombok, περί τοΰ άγιοι» Θωμά ταδ Ά κ υ- 
ϊνάτουκαίτής φιλοσοφίας τής ιστο
ρίας, περί τών συμβολικών δραμάτων τοΰ Κ, 
Claudel, περί τοδ Leconlo de Lisle καί τοΰ Walter 
Paler, χωρίς ν’ άναφέρωμεν μηνιαία» έπιθεώρησιν 
τής ξένης πολιτικής. Πλήν μ.εθ’ δλα ταΰτα κατα
νοεί τις αμέσως δτι είναι προ πάννων fanfaisiste, 
ότι ή επιθυμία να παταπλήξν; τούς συμπατριώτας 
του ένοΟται παρ’ αΰτω μετά τής επιθυμίας του νά 
τους διδαξκ,, και δτι οσαν πολυάριθμα καί αν ώσι 
τά αντικείμενα τής περιιργείας του, ούδέν έξ αυ
τών εξαντλεί κατά βάθος. Γεγραμμένα δι’ ύφους 
πολύπλοκου καί συχνακις σκοτεινοδ, τά αρθρα του 
αφθονοΰσιν ευφυών παραδοξολογιών καί λεπτολό
γων βλέψεων, πλήν πάντα έπιφέρουσι τήν αυτήν 
έντυπωσιν ή» έπέφερε τδ βιβλίου αΰτου περί τής 
γαλλικής φιλολογίας.

Έν τφ Gids ωσαύτως έδημοσιεύθησαν τά κυριώ- 
τερα έργα τοΰ Κ. Ροβέρτου Fruin, τοϋ μεγάλου 
όλλανδοΰ ιστορικού. Γεννηθείς τφ 1823 έν Ροτ- 
τ-ρδαμη καθηγητής από πολλών ετών τοΰ περιφή- 
μου τής Leyde Πανεπιστημίου, ό Κ. Frnin δέν ένη- 
σχολήθη, καθ’ ολον τδ μακράν αΰτοΰ στάδιον, ή 
περί τής ιστορίας τής πατρίδας του" άλλ’ είς τήν 
μελέτην τής ιστορίας ταύτης άφιερώθη μετά θαυ
μαστού' ζήλου, δραστηριότος καί ίύσυνειδησίας. Οί 
συμπατριώταί του, οίτινες του σέβονται προσέτι ώ; 
τδν πρύτανιν τών σοφών άνδρών καί τών συγγρα

φέων των, δεν διστάζουσι νά έξομοιώσωσιν αυτόν 
πρός τούς πρώτους τής Ευρώπης ιστορικούς καί 
πράγματι δ Κ. Fruin είναι δ άντάξιος εφάμιλλος 
τών Freeman καί τών Sybel, τών ακαταπονήτων 
τΟύτων εξερευνητών τών έναβρυνομενων προ παντός 
οτι είναι ακριβείς καί ότι μας δειν-νύουσι τά ίστο 
ρικά γεγονότα, οία υπήρξαν. Ίσως ό Κ. Fruin υ
περβαίνει μάλιστα αυτούς διά τδ «μπ-δον τής παι
δείας του, ώ; επίσης διά τδ αυστηρόν καί άχαρι 
τοΰ ύφους τον. Γεγονότα, πάντοτε γεγονότα, καί 
μόνον γεγονότα' οΰδέν άλλο υπάρχει έν-τοΐς άξιο- 
μνημονεότοις αΰτου συγγράμμασι περί τών Προ- 
καταρχών του περί ανεξαρτησίας πο
λέμου, περί Μότλείί καί τής ιστορία; 
τών Κάτω χωρών, περί μιας πόλεως 
τής Ό λ λ α ν δ ί α ς κ ατ ά τ ο ν Μεσαίωνα, 
ϋν θά ήδύ-ιατδ τις υά φαντασθή ιστορίαν σοφότε
ρα·/, μάλλον άμερόληπτον, ουδέ μάλλον καί εντε
λώς άπηλλαγμένην παντός καλλωπισμού φαντασίας.

Λ. ΝΙΛΡ1ΖΠΚΗΣ

* ΣΎΓΧΡΟΝΟΙ ΚΚΛΛΠΕΧΝΛΙ *

Γ. ΒΡΟΥΤΟΣ

ΠΩΣ ο Λύτρας εί
νε δ πρύτανις τής 

ζωγραφικής έν 
Έλλάδι,οΰτω καί 
ό Γεώογιος Βρού
τος εινε δ πρυ- 
τανις τής Γλυ
πτικής.

Ό Βρούτος έ- 
σπούδασε» εν τή 
έν Ρώμη ’Ακα 
δήμιοι τοΰ Αγίου 

-η καί τδν. Ταντο- 
λίνη, μαθητας τοΰ αθανατου Κονόβα. Ο Βρούτος 
ύπήρξεν υπότροφος τής 'Ελληνικής Κνβερνήσεως, τή 
συστάσει αυτού τού Βασιλέως. Αί έν Ρώμη σπουδαί 
του υπήρξαν μία σειρά θριάμβων τιμώντων τό ελλη
νικόν όνομα έν-ή ξένη. Είς τέσσαρας διαγωνισμούς 
τής άνωτάτης τάξεως τής ’Ακαδημίας έβραβιύθ-η τε
τράκις διά τοΰ ανώτατου βραβείου, οί δε καθηγηταί 
έζήτησαν να συγχαρώσι τόν "Ελληνα εκείνον δστις 
ήοχετο πρώτος εις παντας τους διαγωνισμούς.

Έπανελθων είς Ελλάδα πλήρης ενθουσιασμού, ήρ- 
ξατο έογαζόμενος και παλαιών πρός πλείστας δυσγε- 
ρείας αλλά μή υποχωρώ» ούτε πρό τών στερήσεων 
ούτε πρό τών απογοητεύσεων. Τέλος ένίκησε. Πρώ
τον εργον του έν Έλλάδι εΐναι δ υπέροχος ύπό πά
σαν εποψιν σ.νδριας τοΰ Κοραή,δστις στολίζει τον προ 
τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου χώρον.

Κατά τό 188S διωρίσθη καθηγητής τής πλαστικής 
έν τώ Μετσοβείφ Πολυτεχνεία», άντικαταστήσας τόν 
αείμνηστον Δρόσην. Ό διορισμός του οφείλεται εις 
περίεργον γεγονός δπερ αξίζει τον κόπον τής αναγρα
φής. Πρυτανεύοντος τοΰ μακαρίτου Κυριάκού προε- 
κηρόχθη διαγωνισμός πρός κατασκευήν άνδριάντος τοΰ 

Γλάβστωνος. Πολλοί ελαβον μέρος εΐς τον διαγωνισμόν 
εκείνον, ι» οΐί ό Φιλιτιπότης. ό Φωτούλης, ό Βιτάλης 
της Σύρου, ό Βρούτος καί άλλοι γλόπται της εποχής 
έκείνης. Ή επιτροπή μεροληπτησασα εκρινε βραοεύ- 
σιμον τό πρόπλασμα τοΰ Βιτάλη, δπερ ήν άχχλαίσ- 
θητσν. Οί άπορριφθέντες έξεμάνησαν κατα του αδική
ματος, ή δέ έπιτοοπή ύπε/ρεώθη να έκθέση πάντα 
τά ύποβλήθέντα ε’ις αυτήν ίργα είς τήν κοινήν κρί- 
σι-ι, έτοποθετηαε δέ κατα__σειραν πρώτον τό πρό
πλασμα τοΰ Βρούτου καί είτα τών άλλων, χωρίς πο
σώς ν’ άναφερη ποιον τό βραβευθέν, οϋτω δέ δι* απά
της νά έπιτύχη υπέρ αυτής τήν κοινήν γνώμην, διότι 
κατα τό σύνηθες τό πρώτον ευρισκόμενον ύποτίθετσ.ι 
δτι είναι *α· τό βραβευθέν. Οί έπισκέπται λοιπό» έ
κριναν δτι τό πρώτον ευρισκόμενον εις τή» σειρά» εί
ναι τό καλλίτερου, καί έδικαίωσαν, άπατηθέντες,τήν 
επιτροπήν. Νέος πάταγος ηγέρθη, οτε ελέησε» δ αεί
μνηστος. Τριποώπης, πρωθυπουργός ών, να μεταβή 
αυτοπροσώπως όπως αντιληφθή περί τοΰ δικαίου. Εκ
πληκτος και πλήρης αγανακτήσεως ηρώτησε τόν πρύ- 
τανίν τίνος είναι τό πρώτον είς τπν σειοαν εύοισχό-

* , ο \ —»'·»«’ - 1 «Γ ,μενον έργο», λαδω» οε την απαντησιν οτι είναι το 
πρόπλασμα τοΰ Βρούτου, εζέφρασί την απορίαν του 
πώς έτέθη τότε πρώτον, αφού δέν ivm τό βραβευΟέν.

Τό εσπέρας τής ίδιας ήμέρο.ς ό Βρούτος έλάμβανε 
τόν διορισμόν του ώς καθηγητής τής Πλαστικής έν 
τώ Πολυτεχνείω .’

_____ _ „ ν w V V V ν V V V V ·/ V V V V 
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* <αΚ<ΚΑΧ ΕΜΠΜΕτίΕΙΣ *

Η ΒΑΡΚΟΥΛΑ
Άσιό τή.· Ακρη τοΰ β’οννοΰ 

τ' άχνά φεγγάρι βγαίνει 
και Mynet. . κι’ ®ϊνα» ή Οάλαόόα 

ΰάν ΔιλημοΟτρωμένη.
Τ' Δγίρι ί,ΒκουρΔζε-ταχ 

'<5 τοΰ δάΰους τ»τν άγκάλη.
Μόνο τό κΰμα άκούγεται 

Ιΐοΰ ηαίζιΛ θ’ τ Ακρογιάλι 
κ’ έμείς—έγώ κ’ έκείνη— 

γυρμένοι ’Οτίιν βαρ-κοΰλά μας, 
μές τά βαθειά γαλΛνιι, 
χίλια λογάρια λέμε, 

γλνκά, όάν τήν άγάηη μας 
κι’ άη' τή χαρά μΔς κλαϊμε

Τώρα τ’ άγέμι τής αύγής 
Αρχίζει νά χαίδεύμ 

τή θάλαΰόα τήν ήΟυχη 
κι’ ή Πούλια βασιλεύει.

Λίγο ιίέ λίγο χάνεται 
τής νύχτας-Λ μαυοίλα.

Μοσχοβολούν τά λούλουδα, 
χύνουν δροόιά τά φύλλα 
νχ· έμεϊς- έγώ κ' έν.είνη—■ 

μονάχοι μές τή βάρκα μας, 
μές τή γλυκεία γαλήνη, 
χίλια λογάκια λέμε 

κΐ' άπ’τιϊς τρελλής άγάπης μας 
τύν εύιυχία, κλαϊμε.

Ούτως, ό αείμνηστοί εκείνος άνήρ έγνώριζε νά 
βραβεύη τήν αξίαν.

Απειρα είναι τά έργα τοΰ Βρούτου.
’Αληθής -χαλκέντερος. Κλασικιστής φανατικός, 

απεχθάνεται τούς νεωτεριστάς έν τή τέχνη.
— Δεν έχουν τήν άντίληψιν τοΰ καλού, μοί έλ.εγε 

μίαν ημέραν, έκεΓνοι οίτινες επιδιώκουν μ ί S ε ς έν 
τή τέχνη. Λυπούμαι νά βλέπω ανθρώπους δυναμένους 
ν’ άνέλθουν καί δμως προχωροΰντες τυφλώς πρός τόν 
κατήφορον! Αυτό δέν λέγεται τέχνη, άλλ’ ακαλαισ- 
θησΐα.Πολλαί πόλεις τής Ελλάδος έστησαν ά»ί;ιά»ταί 
όφειλομένους είς τήν σμίλη» του Βρούτου. Τα Νεκρο
ταφείων τών ’Αθηνών στολίζεται μέ δύο αριστουργή
ματα τοΰ Βρούτου: τήν Πίστιν καί τήν Ιστορίαν

Αΐ συνθέσεις του είναι πολλαί, άπειράριδμοι. Τό 
’Αμερικανικόν Μουσείον τής Βοστώνης ήγόρασε πολ
λά εργάτου, έν οις τό περία-ημον Δωδεκόθεον τόν 
Άχιλλέα καί τον Πάριν και άλλα διάφορα

Νϋν άπεπεράτωσε μίΐ,ν θαυμαβιαν σύνδεοιν την 
Θύελλαν, ής δημοσιεύομε» την εικόνα.

’Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τοΰ Βρούτου. Τά εχει 
καλά μέ όλους καί ούδένα κακολόγε?. Προστατεύει 
τούς νέους ναλλιτέ/νας παντοίοτρόπως. 01 μαθηταί 
του τόν λατρεύουν. ΑΛΕΖ. ΠεΡΔίΚΐίΗΣ

... ·Ζ V ν V V V ν ν V V V V V V ν

"Ενα’δέν βλέπεις άύννε^ο 
νά κρύβμ, νά ύκεπάζμ

τόν ούρανό. ποΰ πέλαγο 
γαλάζιο λές και ’μοιάζει.

Απ’ τή ραχούλα τού βουνού 
ή χαραυγή Ανεβαίνει 

γεμάτιι λάμ-^ι καί δροόιά 
καί μ’ άνθη ότολιδμένιι 
κι’ έμεϊς—έγώ κ' έκεϊνη— 
τόν ουρανό κυττάζομε, 

τό φως του. όπου μάς χύνε? 
και χίλια λόγια λέμε 

κι ’ άπ τήν Αγάπη τήν πολλή 
κι’ άπ’ τή χαρά μας κλαϊμε.

ΤΙ Νύχτα . . . έπήρε τάδτρα της, 
Θαμπά, μιδοδβυόμένα 

καί φεύγει.. .Βγαίνουν τά πουλιά, 
’πού ήτανε κρυμμένα.

Βγαίνει κ|’ ύ ήλιος μέ δτολή 
ολόχρυση καί λάμπει 

καί ξεπροβάλλουν τά βουνά 
ή ρεμματιές. οί κάμποι 
κΓ έμεϊς—έγώ κ’ έκείνη— 

θαρρούμε πώς τή λάμ-^τι της 
άκόμη Λ Νύχτα χύνει.. · 
Μά έκεϊ ποΰ τόσα λέμε 

ό "Ηλιος φτάνει 'στά ήιηλά 
καϊ τότε πειά. .. δέν κλαϊμε.

Σμύρνη 
εεηΡΓίοί βοντζαλιδηχ
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ΙΑΠΩΝΙΔΕ2 ΚΑΛΛΟΝΑΙ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ·,

Τ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

κοποε τοϋ Δ·αγωνίΣματος 
της «Πινακοθήκης· ποός 
ΣύνθεΣιν διηγήματος δέν 
ήτο νύ- ηαρουΣιάΣιι έξοχα 
έργα, άφοΰ εχ/αι γνωβτόν 

δτι κατ’ Αρχήν οί δόκιμοι Συγγραφείς δέν Στέρ-
γουν νά ύποόάλλουν είς διαγωνισμούς έργα 
των. Ό Σκοπός ήτο νά ένιΣχύΣμ τούς νεαρούς 
έθελοντάς τής φιλολογίας, έπί tty έ/ηίφι νά 
άνεύριι προϊόντα άξια νά ϊδουν τίΐς δημοΣίό- 
τητος τό φως καί.νά έκτιμιιθοϋν.

Τό διήγημα Αποτελεί κλάδον τ?,ς φιλολογίας 
Αξιόν πολλής προσοχής, καί ϊδίςι παρ’ ήμϊν Εϊνε 
έν τφ φιλολογτκφ ΙΙαραδεϊβφ τό διήγημα Ανθος, 
όπως είναι καί ή ποίηΣις. Άλλ’ ή καλλιέργεια 
τοΰ λεπτού αυτού άνθους Απαιτεί μελέτην καί 
έμφυτον ικανότητα, όπαιτεϊ άντίληφιν καί φιλο
καλίαν. Εύτυχώς φαίνεται δτι ή καλλ’έργεια 
•ηύδοκίμηβεν έν 'Αττικμ, ήτις είχε τό προνό- 
μιον άλλοτε νά παράγι,ι το μέλι τής χάριτος.

Είς τόν διαγωνισμόν ύπεόλήθηΣαν εύτυχώς 
μόνον πέντε διηγήματα. Λέγομεν ευτυχώς 
διότι ή πληθώρα τών έργων είς τούς διαγωνι
σμούς Σημαίνει την μετριότητα.

8ο

Είναι δέ τά έξης ;
ι) ·|Ι τελευταία άπίτη, μέ τό ψευδώνυμον 

"Αδης.
al ·η ΕγενοίΛ», όταλέν ύπό τού ’Λλιάγαΐ;) 
ό) οί δύο σύνοικοι, Συνοδευόμενν ύπο φρά- 

Σεώς τίνος τυΰ διηγήματος.
4) ΊΙ προσευχή τοϋ μοναχού, Σννοδευόμενον 

ύπό τοϋ ρητού "Κοινή γάρ ή τύχη καί τό. μέλλον 
άόρατον».

ό) Χωρίς ίλπίδα, μέ τό ψευδώνυμον ’Αμαρυλ
λίς

Έκ τών πέντε διαγωνιΛύέντων, ή Αμαρυλ
λίς - τί θαυμάσιος γραφικός χαρακτύρ ' — δέν 
έδειξε ούτε τήν έλαχίΣτην τέχνην. Δέν ιϊξεύρει 
νά διηγήται ΚαταναλίΣκεται είς πλατυασμούς 
καί περιγραφής άΣχέτονς πρός τό θέμα, τό δέ 
τέλος, βεόιαΣμένον καί άπίθανον. Πρόκειται 
προφανώς περί δεΣποινίδος, Λ όποια ούτε Αγά- 
πήδε, ούτε όγαπα, άλλά θά... άγαπήσμ Έάν τό 
πάθμ αύτό, τότε δς γράψμ,έΣτω καί .. διήγημα

Ή «Κοινή τύχη τά 4-άρατον μίλλον· έχει 
όντως κοινόν τϊιν τύχην μετά τών τριών άλ
λων διηγημάτων, άλλά καί τό μέλλον όρατόν 
καί σύντομον διότι τό διήγημά του - μάλλον 
χρονογράφημα—καιτοι μόλις έκ τεσσάρων Αραι
ών χειρογράφων Απαρτίζεται, φανερώνει ότι έάν 
ΑΣχοληθμ είδικώτερον καί έάν μελετήσμ τόν 
κόάμον καί . έάν δέν Απογοητενθη. — πόσα ϊάν 
δι ’ αύτό τό μέλλον - θά γράψη καλά, πολύ καλ
λίτερα Από τούς συντρόφους του έν τώ διάγω- 
νιΣμώ. Διότι εύμοιρεϊ αισθήματος καί δέν Στε

ρείται ύφους, δύο Λολυτίμων προσόντων δι’δνα 
διηγηματογράφον.
Ή Βγενοδλά, είναι πολύ εύμορφα γραμμένη, 

φαίνεται δέ δόκιμος χειριστής τής δημοτικής 
γλώΣΣης Α Συγγραφεύς; Άλλ' έχει έν έλάττώμα 
άντιθέμενον πρός τόν όρον τοΰ διαγωνίσματος. 
Είναιτό διήγημα έμπνευάμένον, Σχεδόν Αντιγε- 
γραμμένου έκ τοΰ γνωάτοΰ δημοτικού άσματος. 
' Ό γράψας τούς ·*ύο συνοίκους. διεκρίθη διά 
τήν φυσικότητα τής διηγήΣεω,Σ. ή όποία έχει έν 
Αρχή κάποιον ένδιαφέρον ’Αλλά τό τέλος δέν 
δικαιολογείται καθόλου. Μία αϋτοκτονία χωρίς 
λόγον. ’ΈάπαΣε έν μπονκαλάκι μέ δάκρυα, ή 
έρωμένη του έξακολουθεϊ νά τόν Αγαπά καί αύ· 
τός... ξεκοιλιάζεται. Καμμία ψυχολογική 
έρευνα, κανέν Απρόοπτον γεγονός, ώστε νά δι
καιολογηθώ μία τόσον Σοβαρά πράξις ! Είς τό 
διήγημα αύτό ύπάρχει έν τούτοις μία καλή διά 
τούς Απογοητευμένους έν τφ έρωτι φράΣις.Ή έ- 
ξής: · ·Η μέλιΣΣα τότε κάμνει τό ώραιότερον μέλι, 
δταν Απορροφά τούς χυμούς Από διάφορα λου
λούδια» .

Τελευταίου είς τήν κρίΣιν. Αλλά πρώτον έν τμ 
διαβαθμίσει τής σχετική; Αξίας έρχεται ή · . . 
Τελευταία άπάτη. 'Ερασιτέχνης ό γράφων, έχει 
τό προσόν τής Αφηγηματικότατος. Τό διήγημα 
φαίνεται ειλημμένου έκ τής πραγματ,κής ζωής, 
διακρίνει δέ τις έν αύτιρ ψυχολογικά χαρίσματα.

Άξιοΰται έπαίνου, μηδενός Αρθέντος είς τό 
ύψος ένθα Ανέμενε τόν νικητήν, μέ τόν θαλόν 
τ^ς δάφνης, ή Άπτερος θεά τοΰ Παιωνίου.

'Er Άθήναις. xg ί5 Μαίον 1904. ■
Η ΔΙΕΥΟΥΝΣΙΪ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΑΤΗ
( ΕπαινίΰΙν έ>· τφ διαγαΛΊΟ/ιφ)· 

ΑΤΑΚΕΙΤΑΙ δ γέρων ί* 
τοιμοθάνατος' περί αΰτο* 
ή οικογένεια τον παρα" 
χολουθείμέ αγωνίαν τάί 
τελευταία? του στιγμάς. 

[Ηρα τδ πλευράν του 
έτοιμόδακρυς ή σύζυγός

του χρατ*ί$Κι θλίβει απαλά την οστεώδη χείρα τοΰ 
θνήσκοντος, ζητούσα απο τά ήμιεσβεσμένα «άτια του 
ν’ άναχαλύψή τάς τελευταίας του θελήσεις.

Τό ψΰχος τοΰ Φϊνάτου δέν έχει φθάσει μέχρι τής 
μνήμης καί ό γέρων αναπολεί.

’Από όληντήν. δράσιν ,του είς τήν κοινωνίαν, εις 
τήν πολιτείαν,είς τήν «ήςσ-τήμην, τίποτε δέν ενθυμεί
ται' δ έγωϊσμός του 4λς?ίλήρος περιορίζεται είς τους 
ερωτικούς του θριάμβους λ

’Αναπολεί μιαν μετά όποιας έκαμε τόσας τρέλ- 
λας, άπατων τόν-σύζυγόν της, τόν φίλον του. Οί λό
γοι τοΰ προ μ-κροΰ άναχωρήσαντος ίερέωςεΐςδ» είχε» 
εξομολογηθώ, τονθλίβουσι χαί γιαγιά στιγμή υψώνει 
τούς οφθαλμούς είς μετάνοιαν δια τα άμαρτήμα-α του'
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άλλά τοΰ χαθηδύνει τά στήθη δ εγωισμός, ή άνάμνη- 
σις .ένός.θριάμβου, τον όποιον έσχε απέναντι τόσων 
άλλων άνιζήλων, οίτινες άπεπεφάθησαν νά παρασύ· 
ρωσ.ιν εκείνην, την όποιαν αυτός συνέτριψεν.

’Ενθυμείται τάς συναντήσεις των εις εκείνο τό πτω
τικό σπητάχι τής Πλάκας τδ όποιον είχε μεταβληθή 
εις άντρου τών ερώτων των. Ευχαρίστως χύνεται επί 
τής ώχρας μοργής του έπί τή αναμνήσει τής σειράς 
τών ερωτικών επεισοδίων τοΰ δωματίου εκείνου καί 
είς τήν άνάμνησιν ένός τοιούτου αί κοϊλαι παρειαί 
του αύλαχόνονται άπό γέλωτα, ένίρ τά βλέμματα του 
κατά σύμπτωσιν περιβάλλουβιν την σύζυγόν του, ήτις 
έκλαμβάνουσα ταΰτα ώς ενα έκ τών τελευταίων απο
χαιρετισμών τοΰ πιστού συζυγικού βίου των, εκσπάται 
είς ολοφυρμούς καί θερμώς τήν χεΐρα του Sia
τών χειλέων της-

Ό θάνατος μελανώνει τάς σκρας τών δακτύλων 
τον, οί περί αύτδν συνέχουσι τήν πνοήν, εκείνος εξα
κολουθεί τάς αναμνήσεις.

Προ αύτοΰ παρέρχεται μία σειρά γυναικών ώς έν 
όνείρω Είναι εκεΐναι,αί όποΐαι τόν ειγον παρασύρει, 
θέλει ν’ άποστρέψη τδ πρόσωπο·», αλλ’ έπέοχεται 
άλλη σειρά' ειν’εκεΐναι τάς όποιας αυτός παρέσυρε !

«Ό θεός θά με συγχώρηση; — έσκέπτετο — Τις 
οώε τί ν’ άπέγεινεν ή κόρη εκείνη τήν όποιαν έγκα- 
τέλειψα είς Μασσαλίαν. Τήν έφερα άπδ τδ Παρίσι 
ώς διδασκάλίσσαν τής κόρης μου. Ήτο ωραία, τήν 
ειλχυσα, τήν χατέστ^εύα. ’Εμείναμεν εις Μασσαλίαν 
δώδεκα ημέρας, δέν ήθελησε νά μέ άκολουθήση μετά
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τήν καταστροφήν. Δέν ήθελε, καθώς «λίγε, ν’ άπατα 
τήν κυρίαν τής όποιας θά έτρωγε το ψωμί, καί έπέ- 
μεινε νά έπιστρέψνι είς το Παρίσι’ τής έγραψα, δέν 
μοΰ άπήντησεν' ειχεν κάτι ιδέας άλλοχότους, ίσως 
μέ εΐχεν περιφρονήσει1. Καί αποτεινόμενος προς τό 
φάσμα της ώς προς εκείνην—«συγχώρησε με, Μα- 
ρίχά, είτε ζής είτε . . . Αχ ί ίσως ό θανατος ό οποίος 
μέ καταλαμβάνει νά εχη καταλάβει καί εκείνην 
πρό πολλοΰ».

Καί έπί τή άναμνήσει, ή λύπη καταβιβάζει περισ
σότερον τας γραμμας τού παρελθόντος κάλλους τοΰ 
προσώπου τοΰ ετοιμοθάνατου καί στεναγμός διαφεύ
γει τά σκελετώδη στήθη τοΰ γέροντος.

Παντες διακρίνουσι την λύπην επί του προσώπου 
καί τόν στεναγμόν, ή δέ σύζυγος γονυπετής πλησίον 
τής κλίνης του πλησιάζει τό πρόσωπόν της καί τον 
έρωτμ τρυφερώς.

— ’Αλέξανδρε τί εχεις ; πες μου, τι θέλεις; γιατί 
λυπείσαι;
1 Εκείνος εξακολουθεί τάς αναμνήσεις.

Ή μνήμη του τρέχει καί πάλιν είς Μασσαλίαν, καί 
ενθυμείται τό' ξενοδοχείον έΐς τό όποιον κατέλυσαν μέ 
τήν ώραίαν εκείνην Παρισινήν, τους τρόπους τους 
όποιους μετεχειρίσθη-διά νά την καταστρεψη, ακόμη 
καί τούς λόγους τής εύγενοδς εκείνης νέας.

«Είναι αδύνατον νά έλθω μαζύ σου, τοϋ έλεγε, 
θα υπάγω είς τήν μεγαλούπόλιν νά κρύψω τό πάθημά 
μου — και αχουμβώσα τήν ώραίαν κεφαλήν της είς 
τά στήθη του —δέν θά σέ καταρώμαι, έπέπρωτο νά 
σέ απαντήσω, θα σ’ενθυμούμαι ώς δνειρον τό όποιον 
μέ έκαμε νά πέσω άπό τήν κλίνην. . . Ύγίαινε . . »

Ή λύπη τοΰ προσώπου του γέροντος επιτείνεται, 
ή σύζυγός του δάκνει τό μανδύλιόν της διά νά κρα- 
τήση τούς λυγμούς, ό γέρων εξακολουθεί τάς ανα
μνήσεις,

’Ενθυμείται τήν επιστολήν τήν όποιαν έγραψε τήν 
έπομένην είς τήν σύζυγόν του δικαιολογών την παρα
μονήν του είς Μασσαλίαν δι’άσθένειαν.

Ή σύζυγός του την στιγμήν εκείνην έκσπώσα είς 
λυγμούς τοΰ φωνάζει.

— ®ά έλθω καί εγώ μαζύ σου γλήγορα, μή λυ
πάσαι !

Τό ψύχος τοϋ θανάτου προχωρεί, ή καρδία άογό- 
τερον πάλλει άλλά δ εγκέφαλος τοΰ ετοιμοθάνατου 
λειτουργεί ώς έν έξάψει καί τόν κάμει νά ενθυμείται 
ακόμη καί τήν άπαντησιν - τής ήδη ενώπιον του 
όλοφυρομένης συζύγου του ήτις άπαντώσα τοΰ έγραφεν.

«Μήν αναχώρησης έάν δέν γείνης εντελώς καλά».
Είς την ανάμνησιν ταύτην τό πρόσωπόν του δια

γραφεί ειρωνικόν μειδίαμα καί ή,.χείρ του τείνεται 
αύτομάτως προς τήν σύζυγόν του. — Ή γραία θριαμ- 
βευτικώς και. πάλιν τόν διαβεβαιώνει, όλολύζουσα, 
ότι θα τόν ακολουθήση ταχέως είς τόν τάφον !

’Αλλ' εκείνος εχει ίδικόντου περιβάλλον: εξακο
λουθεί.να ένθυμήταί- άλλην παράγραφον τής επιστο
λής τηςάπλοίκης συζύγου του. «Μή ταξειδεύσης’ Οά 
είσαι από .τ.-ήνασθένειαν εξηντλημένος».

Είς τήν ανάμνησιν. τής τελευταίας-λέξεως κατα
λαμβάνεται άη,ό-βπάσμόν γέλωτος καί'.'. ; εκπνέει.

Ή σίζυγος έχλάμβάνουσα ώς χαράν τόν γέλωτα, 
ρίπτεται επί του νεκρού' καί τόν θλίβει .εΐς τήν αγκά
λην της.

Οί οικείοι προσπαθούν νά τήν άποσύρωσι.
Ή χήρα διακεκρμμένως φωνάζεί..
— «Άφήτεμε, δέν ίοατε τήν χαράν του; μέ θέ

λει μαζύτου,». -
Ή δυστυχής ρεχεν καί πάλιν άπατηθή 'άπό'ϊ'τόν 

σύζυγόν της, αλλα'δίά . .. τελευταίαν φοοάν.
ΑΔΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΟΣ

Π ρ ύ σ ω π α

"Ενας χονδρός; οάν μπά}.1α. 
Ένας λιγνός οαν ατάκα.

Ό λιγνός.— .Αυτή τή χαραμπόλα δέν θά τήν 
καταφέρης άπό κάτω. Είναι μακρυά ή μπίλλίες. ”Αν 
στηριχθής επάνω,θά πάρης σβάρνα τό μπιλλιάρδο ... 
Τί να σοΰ κάνω σαν πήγες καί έγινες βατσέλο ολό
κληρο !

Ό χονδρός — Άμ’ τι ήθελες νά είμαι φουρνόξυ
λο σαν καί σένα, >—ποΰ δεν μπορεί κανείς να ξεχω
ρίσει ποιος είσαι σύ καί πο^ά είναι ή στέκα ;

Ο λιγνός.— Γ^ά κάθε ενδεχόμενον στηρίξου καλά..
Ό χονδρός.— Κάνε τήν δουλειά σου.Τό σώμα τό 

δικό μου ’μπορεί νά έΰρη τό κέντρο τής βαρύτητος ... 
Κύτταξε μ>ά καραμπόλα τώρα πρώτης τάξεως ...

Ό λιγνός.— Κύτταξε μή είναι καραμπόλα πρώ
της αταξίας ... ,

Ό χσνδρός.— Κύτταξε μή φυσήξη κανένα αεράκι 
καί σε παη στα σύννεφα...

Ό λιγνός.— Κύιταξε μή πμς στον φούντο...
“Εξαφνα οί φυοικοί νόμοι negi άντοχής καί βάρους ε- 

ξανίοτανται μβιά πατάγου τό μπΜιάρίο βρυχάται καί 
πίπτει ηρωϊκιότατα. και <ί τολμηρός επιβάτης άναποόο- 
γνρίζιι τάς περί βαρύτητος θεωρίας.

Ό λιγνός. — Χα,! χα, ! χα,! - Ktt-λά'το ειπες· 
έπεσες ίσα - ίσα μέσα ακριβώς στο . .. κέντρου 
τής βαρύτητ.ος.

ΣΑΤΑΝΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ

Ζωή. Γελοιογραφία τοϋ Παραδείσου
■ * ·

? Ή άγάπη ζωογονεί- ό νρως φονεύει.

Φ

• Πρόοδος δένΛά είπϋ νά φοσύτίζης 
ήνώτεοος τών Αλλων. Πολΰ^ουδα^τερσν εινε 
πώς νά είσαι άνώτερος έαυτου.

* '■
Νομικός όριαμάξ·.1
Ή καοδία τής.'γνναίκός είνε κτνητόν, το ο» 

ποιον έχει πεώβίίοτέρςν άξίαν όταν είναι · · ■ 
Μχηρον. ί ■'

f Ό θεός είναι ό πρώτος. δδτις έξέδωΜ μο.η-

t γικίιν συλλογήν'Ό τίτλος: «Ενα»·

t '

' Πολλά βιβλία ■ύγκηάζουν μέ τύφους. Όπως οί 
' τ-Αφοΐ, τά ^βλίά αυτά δέν ανοίγονται.

-' θ'*·

Ό Ραφαήλ ήγάπησε τόν μεγαλοπρεπή και απο- λΧσν’^ν ?α'ι συνήθως περιστοιχουμ ;
νος ύπό θαυμαστών. Κάποτε συναντήσας αυτό κα 
όδόν έν μέσω τοιαύτης συνοδείας, ό μισάνθρωπος Μι 

σαν στρατάρχης ;
Καί ό Ραφαήλ ακούσας, αντείπε . ~ ,— ΙΙοίοό?είν· αύτός ποΰ περπατει παντα μονος,

μαχαιροβγάλτου. *

Έρωτάται άφηοημένοί ερασιτέχνης,
— Έζωγρά»ισ*« ζ':1’ > . .. ..... .
-Όχι . · τώρα ζωγραφίζω ενα φίλο μου,

★

Ό πολύγραφος ποιητής Σ. έξέδωκεν 
συλλογήν ποιημάτων καί χα προσφέρει είς μιαν δε. 
σποινΐδα. < „ ■ ■

— Είναι τά τελευταία μου ποιήματα ...
Jn τελευταία; ’Α, ευχαριστώ πολύ...

8?
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ΖΑΚΥΝΘΟΣ *

Η οικία Ιν η Ιγεννίβη δ Σολωμός.

τά όποια προσέδιοόν είς τδ εργαστήριόν' του δψιν 
παντοπωλείου έν διαρκεΐ μετακομίσει. .

Γνωρίζων τήν νοσηματιχήν σχεδόν έξι* ■ τής μη
τρός ταυ καί φοβούμενος μήπως ποτέ, προσκυνούσα 
έπί τίνος τών έν άταξίφ ευρισκομένων πραγμάτων 
εκείνων, καταπέση, τήν παρεκάλεσε νά μή εισέρχεται 
είς τδ εργαστήριόν , του, δταν εκείνος· απούσιαζε». 
Ήτο προφύλαξις άπαλλάττουσα αυτόν πάσης άλλης 
λεπτοτέρας προβλεππκότητος.

Ή σύστασις αΰτη τώ ήρκει' διότι συνέβαΐνεν, έπί 
παραδείγματι, οσάκις εγένετο λόγος είς τον κ. Μιρόλ 
περί τών έργων του Ίωαννου νά μελαγχολή αΰτη, 
ν’ απελπίζεται καί ν’ άναφωνή μετά θλίώεως :

— Άλλά τί λοιπόν επραςα διά νά τιμωρούμαι τοιου
τοτρόπως ; Τί δυστυχής που είμαι νά μή βλέπω τά 
αγάλματα τοϋ υίοϋ μου, καί μόνη έγώ νά μή δύνα
μαι να θαυμάσω δ,τι όλος δ κόσμος θαυμάζει 1 .

Καί τότε τδ προσωπον αύτής έσχυθρώπαζεν χαί ή 
δυστυχής γραία έβυθιζετο έν βαθείφ οδυνηρή σιωπή.

— 0ΰ-ω ό Μιρόλ άπέφευγε νά τή ομιλή περί τών 
εργασιών του ώς καί περί αύτών ακόμη τών σχεδίων 
του. Όλοι δέ οί οικείοι του, γνωρίζοντες τοΰτο, ησαν 
πολύ επιφυλακτικοί,1,άλλ’ ό καλλιτέχνης ύπέφερε* έκ 
τοΰ φριχώδους τούτου καταναγκασμού, συχνάκις δέ, 
αισθανόμενος την αναγκην ανέσεως και ανακουφισεως, 
ήρχετο πρός συνάντήσίν μου.

Άπό αννών μηνών, σιωπηλός, σύννους, απερροφη- 
μένος ύπό τής μιας 'καί τής αύτής εμπνεύσεως, συγ
κεχυμένος, μοί άνέφερε περί μιας «Πανδώρας» τής ό
ποιας, ώς μοί ελεγεν. εΐχεν ευρει την στάσιν, άλλ’ 
άνεζήτει άχόμη τήν εχφρασιν. ΕΤχεν αλλάξει αρκετά 
πρότυπα καί άρκετα επίσης προπλάσματα ειχεν αρ
χίσει καί τά χατέστρεψεν, έπειτα δέ ειργάσΟη διά τής 
φαντασίας, άλλά χωρίς νά δυνηθή *'αποδώση τήν 
περίπλοχον ταύτην φυσιογνωμίαν.

Εσπέραν τινά μου ήλθε φαιδρός, εύθυμος, ευτυχής 
έν χαροποιοί δέ έκφράσει ήρξατο άναφωνών άπό αύ
τής έτι τής κλίμακας.

—· Εύρηκα ! Εύρηκα 1 τέλος πάντων μοϋ^ηλβεν δ

οίστρος τής φαντασίας. Ό,τι έζήτουν άπό οκτώ ήδη 
μηνών τδ εύρον . αμέσως· και. αΐφνηδίως. Δέν ήξεύρω 
πώς . . . Άλλ’ εΐγαί δ,τι ήθελα'καί τδ έτελείωσα . . . 
Δέν τδ έγγίζω πλέον ... Ώ τώρα είμαι ευχαριστη
μένος, τόσον ευχαριστημένος ώστε δεν ημπόρεσα να 
μή αναφέρω περί τής οΠανδώ^ας» καί είς αυτήν την 
μητέρα μου! . . Πνίγομαι απο τήν χαραν μου, ελα 
νά ύπάγωμεν ν’ αναπνεύσωμεν ολίγον.

Τόν εβλεπον πράγματι τεταραγμένον, ώς ευτυχή 
εραστήν, όστις έλαβε* απροοπτως συνέντευξιν, την 
όποιαν είς μάτην έως τότε ανέμενε*.

"Ελαβον τόν πΐλόν μου και τόν ήχολοώ&ησα διασ- 
χελιζοντα την κλίμακα·

’Επί τής λεωφόδου, λαβών με άπδ τοΰ βραχίονας 
μέ παρέσνρέν ώς παράφρων, μή παύω* νά μοί περί- 
γ αφη τάς προσδοκίας του, τας απογοητεύσεις 
του, τάς βασά-ους του καί τάς ελπίδας του μέ τάς 
σκληράς διαψεύσεις των μέχρι τής ώς έκ θαύματος 
έπελθούσης ημέρας, καθ’ην ή ιδέα άπεσπάσθη τοΰ 
σκότους καί υπό τήν λάμψιν άκτΓνος απροόπτου ήλιου 
είδεν δ,τι ώφειλε ν’ άποδώση : τδ βλέμμα, τδ μειδίαμα 
ίλην τής φυσιογνωμίας τήν εκφρασιν, την όποιαν 
πράγματι άπέδωχεν έν τή μέθη τής συλλήψεώς του 
μέ ολίγα πλήγματα τοΰ άντίχειρος έπί τοΰ πηλοΰ. . .

— Είναι τδ άριστούργηυΛ μου, έ^ώναζε- Ναί, τδ 
αισθάνομαι. Τήν φορά* αυτήν εχω το αριστούργημά
μου.Καί ώμίλει μετ’ ενθουσιασμού ώς ύπο τήν επή
ρειαν αληθούς μέθης, απορρίπτω* αυτοστιγμεί απδ 
τοΰ έγκεφάλου του, ό,τι έπί' οκτώ όλους μήνας υπήρξε 
δι’ αύτδν άφόρμή σιωπής καί μελέτης- Και όλα 
ταΰτα εξέθετε μετ’ εύφραδείας ανεξάντλητου και χω
ρίς οΰδ’ έπί στιγμήν ν’ ανακόψγ, τδ βήμα, ένώ έγώ 
μόλις κατώρθουν νά τον ακούω, διότι ηναγχαζόμη* 
να παρακολουθώ πνευστιώ* τούς γιγαντιαίους βημα
τισμούς του.

Αίφνης, έν τφ μέσφ τοΰ παράφορου εκείνου βημα
τισμού του, εστη άποτόμως φωνών:

— Μά τί τάζθελεις. . . μέ δτα καί <!vjroii εΐπώ,δέν

* ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ *

Η “ΠΑΝΔΩΡΑ,,

•JOY έν συναναστροφή έπλέ- 
ςαμεν τδ έγκώμιον τοΰ γλύ
πτου Ίωάννου Μιρόλ :

— Ναι, μάς είπε* δ φίλος 
αύτου Σάτρό, δ Μφδλ εχει 
πράγματι- καλήν και εύγενή 
την καρδίαν.. "Ολα αυτά ’ποΰ 
μοϋ διηγήθητε δια τήν νεότητά 
του και τους ηρωικούς του 
χρόνους,όπως έξέλβη τής δυσ
τυχίας και απόχτηση έν S· 

τον αξιοθαύμαστου χαρακτήρα

Έκατο’-νΛ’ίτα.·ρ-εν εις τήν αυτήν συνοικίαν, πολλάκις 
δέ μετά τδ δείπνον ήρχετο εις τήν οικίαν μου διά να 
συνομιλήσ·^ μετ’ έμοΰ, κατόπιν δέ τον σ.υνώδευον εις 
τήν οικίαν του, καί πολύ συχνά άνέβαινον εις τδ ερ
γαστήριό ν του, δπου έξηκολουθοΰμεν νά συνδιαλέγω- 
μέθα καί νά συζητοΰμεν περί καλλιτεχνίας μέχρι 
βαθείας νυκτός.

ναμα, ΛπβδβΙΧνύουν . _ Λ , Μ
του. Άλλ’ έγώ γνωρίζω έν έπεισόδιον τής νεανικής 
του ηλικίας, άπλουν χαί αφελές, που καταδεικνύει 
χαλλίτερον δλην τήν ψυχικήν αγαθότητα , την όποιαν 
ό καλλιτέχνης διετήρησε και ακολούθως κατά τούς 
χρόνους τών επιτυχιών *αΐ τής δόξης ίου. Αχούσατε :

Έγνωρίσθημεν χαί σύνεδέθημεν άπδ άρθρα ,τινά 
κριτικά, εις τα όποια έξέθετον γνώμας συμφωνούσας 
προς τας ιδικας του. '
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Τδ εργαστήριόν τού, ευρισκόμενόν έπϊ τοϋ πέμπτου 
πατώματος, συνεκοινώνει μέ τδ διαμέρισμα, όπου πα- 
τώκει μετά τής μητρός τού.

Ή μήτηρ του ητο τυφλή, προχωρημένης ηλικίας, 
άλλά παράξενος καί μικρολόγος, τόσον δέ ευχαριστείτο 
νά μέν/j κατ’οικρν, ώστε μόλις έξήρχετο, εστενοχω- 
ρείτο, εβτω καί άν εστηρίζετο είς τον βραχίονα τοϋ 
υίοΰ της. Ή μόνη της εύχαρίστήσις ήτο νά άναστρε- 
j-εται ε’ις διαμέρισμα, τοϋ όποιου απο πολλών ήδη 
ετών έγνώριζεν δλας τάς διαιρέσεις καί τάς μάλλον 
απόκεντρους γωνίας μέχρι, τής θέσεως τών ελάχιστων 
αντικειμένων,

Ώς πολλοί τών τυφλών, ήγάπα νά ψηλαφή έκ 
περιερχείας και νά συστρέφη μεταξύ τών δακτύλων 
της τα αντικείμενα όπως δια τής αφής καί τής ακρι
βούς έρεύνης, μόρφωση τήν άντίληψίν της καί την 
ιδέαν της περί τών αντικειμένων, τά όποια δέν έβλεπε.

Ό Μιρόλ, καθ' έκάστην σχεδόν, είτε εκ ψιλοτεχ- 
,νίκης ιδιοτροπίας είτε και έξ ανάγκης χάριν τής ερ
γασίας του προσεκόμιζε μυρία περίεργα αντικείμενα,
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ήμπορεϊς να έννοήσης, οέν ήμπορεϊς νά σχημσ.τίσης 
μήτε την ελα^ϊστην ιδέαν περί τής «ΙΙανδώρας» μου. 
Πρέπει νά την ίδής . . Ελα, ika, νά τήν ίδής-

Καί μετά βίας ίλιγγιώδους μέ παρέσυρεν εις τδν 
οικόν του.

’Ασθμαίνω» καί βήχω» χατώρθωσα επί τέλους ν’ 
αναρρι^ηθώ μετ’ αΰτου είς τδ πέμπτο» πάτωμα, 
άλλ’ αίφνης τδν είδαν ιπτάμενον έπί τοϋ μεσοβάθρον 
καί τείνοντχ τδ ούς προς τήν θύραν τοΰ εργαστη
ρίου του.

— Μου φαίνεται δτι ακούω τήν μητέρα μου, είπε 
συνοφρυούμενος έκ δυσαρέσκειας καί ανησυχία; έν 
ταυτώ. Τί νά ζητή πάλιν αραγε εδώ; Έγώ τόσαις 
φοραϊ; τής είπα νά μην έμβαίνη είς τδ έργαττήριόν 
μου όταν λείπρ.. . ’Εάν τουλάχιστον . . .

Δέν συνεπλήρωσε την φράσιν.
Έξαγχγων εν βία τήν κλεϊοα απο τοΰ θυλακίου 

του ήνοιξε τήν θύραν τοΰ εργαστηρίου καί ε’ισήλΟε.
Παραυτα ηκούσΟη ισχυρός κρότος πράγματος ανα- 

τραπέντος βιαΐως, ακολούθως δε μία αγωνιώδης σπα
ρακτική κραυγή και έπειτα οΰδέν πλέον.

Δι’ ένδς άλματος άνήλθον τάς τελευταίας βαθμίδας 
τής κλίμακας και είσέδυσα έν τώ έργοστασίω μετ’ έν
τρομου πε’ίεργείας.

Ό Μ'.ρόλ,φρικωδώς ώ^ρός, χαταβεβλημ.ένος,έστηρί- 
ζετο έπί τοΰ τοίχου, οΰοε λέξιν εόρίσκων ίνα προφέρη 
έν τή θλίβε fa, εκείνη συνοχή τής καρδίας του.

Τί συνέβτινε»;
Ή μήτηο του, ώχρα ώς καί αυτός, ΐστατο έν τώ 

μέσω τοΰ δωματίου τρέμουσχ σύσσωμος καί συνενουσα 
τάς χεΐοας έν βτάβει είς άκρο» ίκετεντική.

Μεταξύ αύτών προ τοΰ άνατραπέντος ξύλινου ύπο- 
βάθρου έκειτο ογκώδης καί άμορφος μάζα πηλοΰ ήμι- 
τειυλιγμένη έντός πανιών υγρών.

Αυτοστιγμεί άντελήφθην τής σιωπηρας εκείνης 
σκηνής, ασήμαντου ίσως διά πάντα άλλον αΰτόπτην, 
άλλα τραγικής δι’ έμέ. δστις έγνώριζον τά απόκρυφα 
έίιατήρια.

Ή δυστυχής τυφλή, ακοόσασα τδν υιόν της έπιϊ- 
τρέφοντα άνελπίστως συναισθανόμενη δε δτι ει^ε πα· 
ραβή τήν άπαγόρευσίν του καί καταληφβεΐσα επ’ αΰ- 
τοφώρω είχε χάσει τήν ίδιαν συναίσθησιν, καί ώς έκ 
τούτου ούδεμίαν έπρόφθασε νά λάβη προφύλαξιν

Καί έν τή βίαια αυτής ορμή όπως ^ύγη, όπως 
έξέλθη του εργαστηρίου, πριν καταληφθη ύπδ του 
εισερχομένου υιόΰ της προσέκρουσεν έπί τίνος ύποβά· 
Ορου, όπερ καί άνετράπη.

Ή σιωπή έκείνη ήτο σπαρακτική.
Ή ταλαίπωρος γραία, τρέμουσα έκ τής αγωνίας, 

μέ τάς χεϊρας συνδεδεμένας, μέ ήλλοιωμένον τδ πρό- 
σωπον, δπερ καθίστατο πελιδνότερον έν τώ σκόφωοι 
τοΰ εργαστηρίου έκινει τδν έλεον τοΰ Οεωμένου.

ΤΗτον αξιολύπητος.
Αλλ’ επί τέλους, διά φωνής τεθραυσμένης ύπδ τοΰ 

τρόμου, πνιγηρά; φωνής, η όποια είσέδυεν είς τα 
μύχια τής καρδίας.

— Παιδί μου,. . . άνέκραξεν ., Ιωάννη μου. . . 
δυστυχή μου Ιωάννη. .. είπε μου γρήγορα... εΐπέ 
μου τουλάχιστον ότι δέν σοΰ κατέστρεψα τήν Παν
δώραν σου. ..

Καί ό ’Ιωάννης προ τής αγωνιώδους .αμηχανίας 
καί ανέκφραστου; έκείνης απελπισίας, ήτις άπετυποΰτο 
επί τοΰ τεθλιμμένου προσώπου του «ννεκρατήθη, 
απεσπάσθη όπως δήποτε τοΰ καταλαβόντος αυτόν 
ey άλτου καί μετ ’ έκτακτου προσπάθειας επιβληθείς 
εις εαυτόν άνέκραξε μετά φωνής ήρεμου καί τρυφεράς, 
ήτις καί εμέ αυτόν άπείρως άνεκούφισε καί ηυχαρίσ· 
γησεν:

&

— Όχ^ι. . . . μητέρα μου. . . άχι · . Δόξα σοι ό 
Θεός. Δεν είναι ή «Πανδρώρα». Έ’ναι ένα σχέδιο 
προτομής. Ήμπορεΐς’ μητέρα, νά καυχηθής ότι μέ 
εκαμες να αισθανθώ ενα ώραΐδν φόβον.

Αί παρειαί τής γραίας έπορφυρώθησαν έκ χαράς, 
οι βραχίονες τη: κατέπεσαν εν άφάτφ καταπραΰνσει 
καί πληρης χαράς είπε :

— Ώ πόσον είμαι ευτυχής, ’Ιωάννη μου, πόσον 
είμαι ευτυχής, άφιΰ ή ζημία δέν είναι ανεπανόρθω
τος—οΰ υπόσχομαι, παιδί μου, ότι ποτέ ημέ*ν δέν θά 
είσέλθιο μόνη είς τδ εργαστήριό» σου. ’βξεύρω ότι 
δέν τδ κάμω παρα απδ τήν αγάπη όπου σοΰ εχω. 
Έλα τώρα. . . Έναγκαλίσου με δια νά μοΰ άποόεί- 
ξης πραγματικώς ότι μέ συγχωρεϊς.

Καί δ λαμπρός νέος, ό εύγενής καλλιτέχνης, προ- 
χωρήσας ένηγκαλίσθη καί κατηβπάσθη τήν γραίαν 
μητέρα του, έπί τής μορφής τής όποιας ξτεφαίνετο 
όλη ή έκ τής συγγνώμης τοΰ φιλοστόργου υΐοΰ της 
Χ“Ρά· , ~ , ,

Άλλ επειτα πλησιασας με ό ’Ιωάννης μοι εψιθύ- 
ρισε δεικνύων τά έν τή ΰθόνη κατακείμενα θρύμματα.

— Πάρε τα σέ παρακαλώ καί ρ ξε τα σέ χαμμ·ά 
γων’ά. ’Εγώ δέν εχω τδ θάρρος. Μοΰ φαίνεται ότι ή 
καρδιά μου θά διαρ^αγή . . . Άλλα πρόσεξε. Μήν 
είπής τίποτε είς την δυστυχή μου μητέρα, ©ά λυ- 
πηθή πολύ. . . πάρα πολύ καί δέν θέλω.

Λέγων δέ ταΰτα ό καλλιτέχνης εφερε τήν χειρα 
είς τους οφθαλμούς ίνα άπομάξη τά δάκρυα, άτινα 
άνήρχοντο άπδ τά βάθη τής συντριβείσης καρδίας τ’ν.

Τότε ήνόησα καλώς, τά πάντα ήν-όησα.
Ό καλλιτέχνης δέν είχεν είπεϊ τήν αλήθειαν,
Τό καταστραφέν έκεϊνο άγαλμα έξ απροσεξίας τή; 

τυφλής μητρό, του ητο. . . ή «Πανδώρα» του.
Charles Foley

Μετέφρασε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΧΤΖΑΑΙΑΗΣ

* ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ *

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΣΠΙΝΕΛΗΣ

χή, ό ’Ιταλός τήν καταγωγήν πατήρ του (δστις έπι 
τριακονταετίαν δλην έδίδαξε τόσον επιτυχώς τήν 
μουσικήν είς Σΰρον, ένθα έγκατεστάθή φεύγων τήν 
καταδίωξιν διά νεανικήν τρέλλαν ισχυρού τίνος έν Πε- 
τρουπόλει, όπου έφημίζετο καί έχειροκροτεΐτο ώς 
ποώτης δυνάμεως πλαγιαυλιστής), λίαν ενωρίς τδν 
απέσυρε τοΰ σχολείου και δι’ ατρύτων μόχθων τοΰ 
προσεπόρισεν αφθονα τα μέσα τής εγκυκλοπαιδικής 
καί μουσικής μορφώσεως.

Ό στενός δριζων τής γενετείρας Σύρου τον επιεζε 
και εφυγεν είς Κωνσταντινούπολιν. Τδν εΐλκυεν εκεί” 
ό πόθος ότι θά εύρη ελληνικόν μουσικόν θησαυρόν, 
τδν έκάλει έκεϊ ή προστασία πολλών συγγενών καί ή 
φημιζόμενη μεγάλη άνάπτυξις. Ταχύτατα δμως είδε 
διαψξυδόμενα παντα !

’Επέστρεψαν είς Σΰρον, ήν ευρε μάλλον στενόχω
ρο» άπ' σ,τι τηνάφήχεν.

Έφυγε καί πάλιν έκεΐθεν καί ένεκχτεστάθη είς τήν 
πόλιν, ήν άπδ παιδίον ήγάπησε καί ώνειροπόλησε μέ 
τον μάλλον διακαή έρωτα παντός καλλιτέχνου . . .

«Δέν γνωρίζω ποΰ μοΰ μέλλεται νά πλανηθώ α
κόμη καί τί εχω νά τραβήξω, αλλά καί άν όλα μοΰ 
έλθουν ανάποδα, είς τάς Αθήνας, έκεϊ τδν βίον, ω! 
έκεϊ ποθώ νά τερματίσω ! »μοί έλεγε πάντοτε.

Καί εις τάς ’Αθήνας έτελεύτησε πραγματικώς. . .
Πόσον προώρως όμως, πόσον ανελπίστως!
Φύσις καλλιτεχνική, ήλγει καί κατηναλίσκετο ψυ- 

χικως, όχι διότι ύπεχρεοΰτο νά μοχθή, αλλά διότι 
ύπεχρεοΰτο va έργάζηται ξηρώς, τυπικώς καί αγόνως 
καθ’ ον χρόνον αί αληθώς αξιαι δι' ένα καλλιτέχνην 
θέσεις παρείχοντο μέ άφθονα τά μέσα είς τδν τελευ- 
ταϊον ξένον μουσικόν.

«ΤΩ1 εάν έβλεπα ότι αυτοί που φέρουν είναι καλ
λίτεροι μου, η τουλάχιστον αυτοί ποΰ τους ύποστη- 
ρίζαυν τδ έβλεπαν έκ τών έργων των, δέν θά μ’εμελλε 
διόλου καί πρώτος θά τους έσφιγγα τό χέρι, αλλά 
πνίγομαι διότι κλείονται αί θύραι τής αληθινής μουτ 
σικής δράσεως καί εις έμέ καί είς τόσους καί τόσους 
έπίσης ικανούς, άπδ τους τελευταίους τυχοδιώκτας 
ξένους, μόνον καί μόνο» διότι θέλουν καί καλά ξέ
νους ... Μ’ έβλαψε, ίσχυρίσθησαν μεγαλόσχημοι τινες 
είς κάποιον φίλον μου, όστις τούς ώμίλησε δι’ έμέ, μ’ 
έβλαψε τδ ότι άνεμίχθην είς τδ ελληνικόν κωμειδύλ- 
λιον καί διηύθυνα μουσικά; υπαιθρίων ελληνικών θιά
σων. ’Αλλά, τί ήθέλατε νά κάμω; Μ’ έπήρατε, μ’ 
εδοκιμάσατε, όταν ταπεινώς σάς παρεκάλεσα καί εί
δατε ότι δέν αξίζω ; διότι καί οί μουσικοί, όπως όλοι 
οι άνθρωποι, δέν ζοΰν μ-.νον με . τής νότε ς. , ί 
Άλλως τε το κωμειδύλλιον, κατ’έ^έ ητο ή ήώς 
μιας λαμπρας ημέρας δ'α την μουσικήν πρόοδον τοΰ 
Έθνους μας καί άπόδειξις ότι κατόρθωσε μέ τόσον 
γλίσχρα μέσα, δ,τι ούτε φαντάζεται κάν όλος αΰτδς 
δ σωρός τών τόσον άδρώς άμοιβομένων παρ’αξίαν 
φράγκων σας I . . . νά μεταβάλλη έπί τώ μελωδικώτε- 

καί άρμονικώτερον τδ μουσικόν αΐσθήμά έν Έλ- 
, νά επιβάλη σιγήν είς τά απαίσια έκεϊνα ζεφω·

νητα άτινα «τάρασσον τήν ωραιότητα τής νυκτδς καί 
νά ύποθάλψη τήν αγάπην πρός τήν αληθή μουσικήν. 
Καί είς τδ τελευταϊον καπηλεϊον σήμερον τής μάλ
λον απομεμακρυσμενης συνοικίας τραγφδοΰν ανθρώ
πινα πλέον τα ωραιότατα τραγουδάκια ποΰ έρρίξαμέ 
δλοιμας είς τα κωμειδύλλια I»

Καί τδ παράπονον τής εύγενοΰς ψυχής του έξηκο- 
λούθει έπί ώρας γοητευτικός νά με φωτίζη . ..

Τά πρώτα έργα του,ησαν τά δημοτικώ ατα άσματα, 
«Ή πικρογελασμένη», τδ ασμα τής «Λίμνης» τοΰ 
Λαμαρτίνου, καί τδ «Στό χορό προχθές τήν είδα. .» 
—τά διεδέχθη δέ μία Ραψωδία μέ θέμα τά δη
μώδη άσματα: «Άιντε νά πάμε, Βλάχα!»

ΗΝτελ.ευταίανέβ- 
«ομάδα τόΰ. Ά- 
*πριλίου άπέθανε 
μετά μακροχρόνι
ον νόσον ί ό Λου
δοβίκος 3πινέλης.

Ό Σπινέλη; η-' _ 
το ό ισχυρότερος, 

■δ μάλλον έμπνευ- 
συ,ένος, ό θαρρα- 
λεώτερβς πρόμά-..

χος και προπομπός τής μουσικής έν Έλλάδι. Χωρίς 
να θέλω νά μειώσω την αξίαν οΰδενδς τών ψς έκτα
κτων μουσουργών φημιζόμενων μουσικών μας—ώς καί 
ό ίδιος πολλάκις μοί έπανίλάβε, «δός τους τά μέσα, 
υποστήριξε τους και ύστερα κρινέ τους»,—μετά τδν 
Μάντζαρον, ό Σπινέλης είναι ό ειλικρινέστερος καί 
πλειότερον μοχθήσας, ό σαφεστέραν έν συνειδήσει 
ιδέαν σχών περί μουσικής έν γένει καί τής έν 'Ελ-. 
λάδι ιοίμ αναπτύξει»; της.

Ήτο φύσις γνησίως μουσική ό Σπινέλλης. 
Δι’ο καί ή εΰγενεστάτη έκείνη καλλιτεχνική ψυ·

καί «Κάτι» στδγ^αλό!» Ε’χε περατώσει τότε 
τα; μελέτα; καί έρευνα; του είς τήν δημώδη έλλη ι- 
κήνμου-ικήν, ήν είχε γνωρίσει καλώς καί ής τήν 
αξίαν και θέσιν εν τή μουσική εξελίξει τής πατρίδος 
είχε διαγνώσει καλώς.

Τήν Ρ α ψ ιφδ ί α ν τ ο υ έκείνη» είχεν άποστείλει 
εις τή» τελευταίων 'Ολυμπιακήν “Εκθεσιν, ής ή έπι- 
τροπή άπέστειλε τότε, ώς γνωστόν, δλα τά μουσικά 
έργα είς Παρισίους δπως κριθώσι παρ’έπιτροπής έκ 
τών μάλλον πεφημισμένων γάλλων μουσικών, μεταξύ 
τών όποιων ό Σέν—Σαίν και ό Μασενέ. Καί ή Ρ α- 
ψωδία τοΰ Σπινέλη έβραβεύθη μόνη, έξ όλων τών 
άποιταλέντων έργων, όμοφώνως.

Έκτοτε δέν παύει μουσουργών δ εμπνευσμένος 
καλλιτέχνης, η τής έκλογής του έργα, η τών έπιφα- 
νεστέρων ποιητών μας εις τε τδ δράμα καί τήν κω
μωδίαν, καί δέν καταπονείται λαμβάνω» μέρος είς δλα 
το σοβαρα μουσικά αγωνίσματα, δκφνοστεφόμενος 
πάντοτε.

Μεθ’ Ιπϋσης όμως ειλικρίνειας, μεθ* όπόσης ψυχι
κής θυσίας είργάζετο πρός τούτο I .. Έτόνισε τά χο
ρικά τής11 Μήδειας»,κατόπιν μελέτης τών"Ελλήνων τρα
γικών. Όταν δέ ταΰτα, βραβευθέντα, έξετελουντο έν 
πανηγυρική παραστάσει, ό πρύτανις τών ελληνικών 
γραμμάτων κ. Μιστριώτης δέν άπηξίωσε νά τδν προ- 
σαγορεύση έν καταμέστω θεάτρφ, προσφέρων αΰτώ 
άνθίνην λύραν, ώς τδν αριστον καί ενθουν μελοποιδν 
τής πατρίδος.

Τοιοΰτον τδν έλάτρευσε καί τδ πολύ κοινόν, όταν, 
θωρακιζόμενος μέ τδ άξίυωμα ; «καί ό μουσικός δεν 
δύναται να ζήση υόνον μέ νότες», ενεφανίζετο ε’ις 
τδ κωμειδύλλιον. Τδ βιολί τοΰ Μυλωνά, ή 
Νύφη τής Κούλουρης,όΓενικδς2''ρ«μ- 
μ α τ ε ύ ς *αί τόσα άλλα αφήκαν εποχήν, ή δέ παρά- 
τασις τής ζωής των, τόσον σπανόν καλλιτεχνικόν 
φαινόμενο» έν Έλλάδι, οφείλεται έξ ίσον είς το κα
τάλληλον πρός τήν καλαισθησίαν τοΰ κοινού τής έξε- 
λίξεως τού μύθου καί είς τήν επιτυχίαν τής μουσουρ- 
γήσεως τών’άσμάτων. ..

"Ολως δμως αΰτδς ό οπωσδήποτε θρίαμβος, δέν 
έπλήρου τούς πόθους τοΰ Σπινέλη. Ή ψυχή του έπό- 
θει και ηξιζεν εύρύτερον ορίζοντα, πρός δν καί εστελ- 
λε τούς στόνους της . . .

Πανταχοΰ τής Αγγλίας άντηχοΰσι τά μουσικά 
■!(γα του, χαθ’ όσον είς τών μεγίστων εκδοτικών μου
σικής οίκων τοΰ Λονδίνου ειχεν αναλάβιι τήν δήμο- 
σίευσιν τής μουσικής του ύπδ τον ρητόν όρον είς οΰ- 
δένα άλλον να παρέχη τδ δικαίωμα τ.οΰτο ό γλυκύς 
συνθέτης.

Καί απομένει ή ύπερτάτη πάλη τοϋ καλλιτέχνου: 
Ή μετά τοΰ συναδέλφου του κ. Λαυράγχα προσπά
θεια του διά τήν ιδρυσιν Έλλη ικοϋ Μελοδράματος. 
Διά νά επιτύχωσι αί παραστάσεις έκεϊναι, δ Σπινέ- 
λη;,—ί φτύσε αίμα καί έκέρδησε χολήν . . . 
Καί δμως είς ουδέν έλόγισε τοΰτο, ουδόλως απεθαρ- 
ρύνθη. Διότι ή σύστασις καί παγίωφις Ελληνικού 
Μελοδράματος ητο δ τελικός σκοπός όλων τών αγώ
νων, όλων τών πόθων, όλων τών ονείρων, όλων τών 
έλπίδων τής μελωδικής καί έναρμονίου εκείνης ψυ
χής. Καί μοί εγραφεν :

«Έκεϊ·ο ποΰ μέ κάνει νά πονώ κατάκαρδα, είναι ή 
αδιαφορία, ή ψυχρότης, ή άστοργος έγκατάλειψις τής 
επίσημον Ελλάδος, διότι ολίγον έάν ήθελε νά κινηθή 
αυτή, άφοϋ μάλιστα, τόσον παρεκλήθη, τδ πράγμα 
έτελείωνε . . . Τί διάβολο λοιπόν ! Τά μαρμαρα είς ά 
μόνον γλαύκες ήχουσι, διαιωνίζουσι λαμπροτέραν 
δόξαν ;»

Είχε» δμως πεποίθησιν δτι ^ραδύτερον θά κατόρ- 
θου την πραγματοποίησή τής εθνικής ταύτης ’ιδέας.

«Ί



ΠΙΝΑΚΟβΗΚΗ

Και πρός τούτο είργάζετο άχαταγωνίστως χαί μέ 
πλήρες σχέδιον, ουτινος ή αρχή ητο ή μελοποίησις 
τριών η τεσσάρων καθαρώς έλληνιχών έργων, ώς πρώ
τον δ’ειχεν έκλέξει τδν« Άγαπητιχδν τής Βοσκοπού- 
λας» τού Κορόμηλα, είς Sv άπδ έτους χατεγίνετο, χαι 
ουτινος τδ παρελθόν θέρος ηύτόχησα ν’ακούσω ί- 
σματά τι«α· Ήδη τί θά γείνω'ΐν άρα αί μελίρρυτοι 
έκεΐναι εμπνεύσεις;

Τόση εργασία, τοιοΰτος άγων, τοσαΰται άπαγοη- 
τεύσεις δέν ητο δυνατόν ή νά χαταπονήσωσι την ψυ
χήν τοΰ καλλιτέχνου.

Πλήν δέν ήλγει, δέν έπίνει ό καλλιτέχνης μόνον. 
Έπασχεν, ϋπειοερε χαί ό άνθρωπος.—«Άχ ! πότε θά 
ελθη εκείνος δ ’Απρίλης !—μοΰ έγραφε τόν παρελ 
θό»τα Φεβρουάριον. Οί 'ιατροί μοϋ λέγουν δτι τότε μό
νον θα ήσυχαση όλο αυτδ τδ καχο ποΰ τόσον με βα
σανίζει. .'. Τό πιστεύω χαί έτσι είμαι ήσυγώτερος, 
διότι δέν βλέπω πλέον διαψευδομένας τάς έλπίδας μου 
καθ’έκάστην άπδ τα γελοία φάρμακά των. Τί δύνα 
ται να φέρη τδν θάνατον μία ώρα άρχήτερα πρός χάριν 
τουλάχιστον τής τόσον βασανιζόμενης πρασωπο- 
ποιήσιως τής άφοσιώσεως; . . .»—Μέχρις δτου μυρο- 
βόλον τινά ήμέραν τοΰ ’Απριλίου έξηφανίσθη τε
λείως, ταφείς ύπό τδ ηδονικόν καί περιπαθές ώς 
ή μουσική του άρωμα τών έαριών άνθέων δι’ ών τόν 
ερραναν θερμώς χ/αίονιες οί άγαπήσαντες αυτόν.

ΑΑΕ£, Π. ΔΟΥΖΙΝΑΐ

* ΓΝβΜΑΙ *

$ΤΙ ΒΛΕΠΩ 
ΤΙ ΑΚΟΥΩ $

ΥΜΕΝΑΙΟΣ

ΝΕΑ ΤΕΧΝΗ

Ε Ν θα ηδυνάμην νά ο
ρίσω ακριβώς τά ψυχικά 
ελαττώματα τής φυλής 
ημών έν τή παρούση 
περιόδω. Υπολαμβάνω 
απλώς εχων ύπ’ ςίψει 
τήν αναμφισβήτητου κό· 
πωσιν, ήτις από τίνος 
καιροΰ κατέχει τά άλ
λοτε σφοδρώς συγκινη- 

Εθνη, δτι δέν είναι δυνατόνθέντα χαί συγκινήσαντα
νά στερούμεθα τοιούτων. Καί γιγνώσκω καλλιστα, 
δτι ούδείς τών ήμετέρων «πδ τών χυριωτέρων προμά
χων μέχρι τοϋ τελευταίου δημοσιογραφικού νεοττίου, 
διστάζει καί πολύ, όπως ρίψη κατά πρόσωπον τοϋ 
Ελληνισμού τής σήμερον ένα βαρύτατον όρον: ’Εκ
φυλισμός. Μετ’ άλγους πκρατηρών τήν απελπι
στικήν ταύτην πρός αύτοεξουθένωσίν τάσιν, ήθέλησα 
ν’ αποδώσω αυτήν εις τήν παράδοξον απληστίαν μεθ’ 
ής κατα τούς τελευταίους τούτους χρόνους αρπάζονται 
παρ’ ήμίν ώρισμέναι τινές καιναί καί έκπληχτικαι 
λέξεις, φράσεις καί ίδέαι καί τήν άρρητον ήδυπά- 
θειαν καί' τήν άτεγκτου επιμονήν, μεθ’ ών τελείται 
ή χοήσις καί εφαρμογή αυτών έν παντί καιρψ χαί 
παση ώρα. Οϋτω βλέπομεν «ναπεταννύμενον Οριαμ· 
βευτικώς παρ’ ήμϊν ώς μοναδικόν λάβαρον προόδου 
έν τή ποιήσει τήν σημαίαν, έ®’ ής Γάλλοι τινές

εχέντησαν διά κιτρινομελαίνης μίτάξης τήν άκχτα- 
νόητο.ν λέξιν : Παρακμή, θαυμιαζομένην απολύτως 
έν τή χώρμ τοϋ Ικτίνου, τήν αγωνιώδη απόπειραν 
εισαγωγής πρωτοφανών καΑλ.ιτεχνικών γραμυλόν καί 
μορφών, αίτινες μεθ’ όλον τόν έλκυττικώτατον χα
ρακτηρισμόν τής Νέας Τέχνης, ύφ’δν ανεφάνη- 
σαν, προεκάλεσαν βροντώδεις ΐαχας σαρκασμού, αη
δίας καί άγανακτήσεως παρ’ αύτοΓς τούτοις τούςλαοΐς, 
«ν ο'ς το πρώτον άνέθαλον τα τοιαΰτα εξανθήματα 
αισθητικής καχεξίας και οιτινες έν -ούτοις δεν υπήρ
ξαν οί κληρονόμοι τοΰ κλασικισμού, αναγορευομένας 
έν τή πατριδι τοΰ Πλάτωνος εις απρόσβλητα δόγματα 
τάς τοσοΰτον αλλαχού συζητουμένας παράβολους, 
όσον ίσχυράς, θεωρίας τοΰ φιλοσοφικού Εγκέλαδου, 
ουτινος τήν τεράστιον ΰπαρξιν κατεπλάκωσεν αντί 
Αιτνης εν φρενοκομείου καί ύπό τδν κατακύανον ’Ατ
τικόν ουρανόν πανηγυριζόμενα ώς ανέσπερου πνευμα
τικόν φώς χαι ώς ύπερτάτη ψυχική αμβροσία τά 
ομιχλώδη καί εφιαλτικά δημιουργήματα διανοιών κο
λοσσιαίων, τραφεισών δια τών σκιών τής “Αρκτου 
καί μεθ’ δλον τδ μέγεθος των καί ίσως ένεκα τοΰ 
μεγέθους των ανεξιχνίαστων εν τή μυστηοιώδει έξι- 
χνιαστικότητι αυτών.

Τοιαϋται παράδοξοι λέξεις, τ-διαϋττ.ι Ορασεΐαι αίσ- 
θητιχαί εκφάνσεις, τοιαϋται σύνταραχτικαΐ ίδέαι χυ- 
ριαρχοΰσιν άπό τίνος απολύτως έν τώ πνευματική» 
ημών στερεώματι, κχθιστάμεναι αποκλειστικά σύμ
βολα καί πρότυπα διανοητικής καί ψυχικής παθήσεως 
καί ενεργείας. Ουχΐ άνομοίως καί τα μειράκια άμα 
ευρίσκουν στιλπνόν τι αντικείμενο?, άγουσιν αμέσως 
είς τδ στόμα των όσον δήποτε ρυπαρόν και αν ή καί 
όσον δήποτε άγευστον καί έπικίνδυνον.

Γίνονα TIMESON

μου αύτίά. Μά 

διάλογον, δπως
ΤΟΝ ήκουσα. Μέ τά ίδια 

τά κάρδαμα, τόν ήκουσα τόν 

θά τόν γράφω.
Τά πρόσωπα δύο. Καί φυσικά ήσαν δύο 

άφοΰ είναι - .. διάλογος.

Εκείνος.
Καί ή αίωνία ’Εκείνη.
'Εκείνος : εύπιστος. δπως δλοι οί άγαπώντες. 

Έκείιη: φιλάρεσκος, με Ira πόθον, πώς νά 

φαίνεται μικρά, πεταχτή, μπουμπουκάκι.
’Εκείνη ίβαστονσε ενα χαρτάκι, τοΰ όποιον 

ή λευκότης είχε πρό πολλοΰ άμψισβητηθι] υπό 

τής παρελεύβεως τών ετώκ.
Εισέρχεται αΐφνηδίως έκεΐνος είς τό δωμά

των, Ισόγειον δωμάτι
ο?, και τήν βλέπει μέ 

τό χαρτί εκείνο.
"Οσον εύπιστος καί 

άν ήτο, ίκεντήθη ή 

κοιμωμένη χορδή τής 
περιεργείας. Τι νά ήιο 

άρα γε τό χαρτί έκεΐνο ;
Διστάζει νά τήν έ- 

ρεοτήση άποτόμως.
— Ήθελα rd ήξε

ρα ... τής λέγει.
— Ά, ξέρω, ξέρω 

...Τί χαρτί είναι αυτό;
άπήντηοεν έκείνη με μίαν ετοιμότητα, ή όποία 

είς τοιαύτας περιστάσεις είναι τό άλεξικέραννον 

τοΰ ψεύδους.
Ή περιέργειά του ήρχωεν νά μεταβάλλεται 

είς ζηλοτυπίαν.
— Νά σοΰ είπώ, φίλε μου. είναι συνταγή 

γλυκοΰ. "ΙΙΘελα νά σέ περιποιηθώ, και έζήτησα 

άπό μίαν φιλενάδαν μου νά μοΰ γράψη πώς 

κάνουν τήν φράουλα γλυκό - γΐά νά σοΰ φτιάσω- ■

’Εκείνος λιγώνεται άπό εύχαρίστησιν.
— "Αν σ’ ένδιαφέρει πώς τό κάμνουν, μπο

ρείς νά τό διαβάσης, είπε μέ ειρωνείαν καί μέ 

ένα προκαταβολικόν νέφος είςτό πρόσωπον, προ- 
άγγελον δυσαρέσκειας άν ίδέχετο νά τό δίαβάση.

’Εκείνος,διάνά μήτήν προοβάλη,&πεποιήθη. 

"Οταν εφυγεν άπό τήν Ιπίσκεψιν, ήκουσα 

έκείνην νά μονολογή.

ΕΛΑΣΤΗ χαριτωμένη. 
"Era Άνθος, to ό

ποιον κανείς όέι· ώσ- 

φράνθη Λκόμη, κα
νείς δφϋαλμός <5έι· τό 

ίβεβήλωσε, καμμία 

χειρ δέν τδ ίμάρανε.

Ανάμεσα είς φύλλα, μόνους συντρόφους εχει 
την αύραν καί τάς Ακτίνας. Καί με αύτάς ά

νοιγε·. περισσότερον τά 

πέταλα του νά δεχθή 

την ζωήν. μέδλην της 
την αγνότητα, μέ δλον 

της τό θάλπος. Κά

ποιος ξανθομάλλης έ
φηβος, ποΰ ή ζα>/; του 
δλη είναι άρωμα καί 

χρώμα, περιπατούμε 
στον κήπο. Εξαφνα 
τό βλέμμα του, δλο 
γλύκα καί περιπάθεια, 
πίπτει Ιπάνω εις τό 

τριανταφυλλένιο άνθος.
Άλλοίμονον! Τρισαλοίμονον! 

Πόοον σύντομη είναι ή χαρά...
Τό άνθος, τό άβρότατον καί αιθέρων, έμα- 

ράνθη.
Τό άνθος, ήτο ή Παρθενία. Ό έφηβος, δ 

Μάιος.

Γελαστή, χαριτωμένη, ίμαράνθη. Δηλαδή 
έστεφαν ώθ η. Μέ άλλους λόγους, έχόρευσε 

τόν χορόν, τόν όποιον χορεύει τις, δίχως νά 

χορεύη και τόν όποιον έφενρεν ό Αείμνηστος 

Ήσαιας.. .
■ Καί δμως — τί ειρωνεία! — πολύ αμφιβάλλω 

&ν ό Ήσαίας ήτο ύπανδρευμένος. . .

&
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η ινακοφηΚη

Την ήκουσα μέ τά ί$ιμ μου αδι>ά.
— Τί πήγα νά πάθφ! Άν έπέμενε να διά

βαση τό χαρτί, άά έβλεπε την Ιπιστολήν τοΰ 

παλαιοί· μου (ραμένου· Και άέν με μέλει τόοφ 
για αΰτό, δσφ γιατί ή σιχαμένη αυτί) Ιπιστολή 
φέρει καί Ημερομηνίαν. 1 Motov 1879 Και 

αυτδς πιστεύει οτι είμαι 17 ίτών.'Έ, άφεύκτως, 

αν την έβλεπε, ή φράουλες θά έγίνοντο.. .. 
ξεϊδι!

Μετά την ληξιαρχικήν αυτήν πράξιν, τίποτε 
άλλο δεν άκουσα. διότι έκλεισε τό μαράθνρον, 

παρά τό όποιον έσιεκόμην έπί τόσην α>ραν.

Ο ΠΑΝΣΕΣ

ΜΙΑ πεταλούδα, δλίγας Ημέρας μετά την 
Δημιουργίαν, είχε ξεψυχησι/ άπδ αγάπην.

Και έπεοεν είς την γην' καί χώματα παρα- 
συρθέντα ύπδ ρΰακος, την έθαψαν.

Ένα ανοιξιάτικο πρωί έφύτραίσε διά πρώτην 
φοράν εις τδν κόσμον έν νέον άνθος- Ειχεν δλην 

την αβρότητα, τής Αγάπης. ΤΗτο δλον βελου

δένιο. Άλλ όλες ή πεταλούδες και δλα τά 
άνθη έξεπλάγησαν δταν είδαν εις τά πέταλα 

τοΰ άνθους αΰτοΰ άποτυπωμένην τήν πεταλού
δαν, πον είχε ξεψυχήση. Τά χρώματα,τδ σχήμα, 

Απαράλλακτα. Αί πτέρυγες τής πεταλούδας εΐ 

χαν ζωντανεύση και είχαν άνοιχθή και είχαν 
έπικαθηση επάνα> είς τά βελουδένια φύλλα τον 
νέου άνθους.

Το μειεμψυχωθέν αδτδ άνθος το έκάλεσαν, 

εις μνήμην τής ψυχής, πανσέν.

-ΜΑΡΛΝΤΟΣ

* ΕΛΛΗΜΔΕΣ ΤΟΪ ΕΐβΤΕΡΙΚΟϊ *

ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΕΤΖΑΝΗ

ΤΧΑΡΙΣΤύΣ φιλοξίνοΰμίν τήν εικόνα 
διαποεποΰς ?6σπίίνη< τοΰ εςω Ελ
ληνισμόν, συζύγου τοϋ γνωστοί» εΐς 
το Πανελλήνιον όυυθυντσϋ τής 
«Αρμονίας» κ. Μιλτιάδου Ζεϊζάνη. 
Ή δρασις εν γίνει τής 'Ρ.λληνίδος 
εν τε τοίς κύκλοις τοϋ Ελευθέρου 
Εασιλείου και τοίς τοΰ ’Εξωτερικού, 
μή δυναμένη ετι νά άποτελίση 
συμπαγές σύνολον, λόγω τής μή έ
παρχους συνυπαρξεως προσόντων τε

καί [αέσων, παρέχει ενίοτε έν τή γλισχρότητι αυτής 
μοριραί τινας συμπαθείς, ώς εκ τής πρωτοβουλίας 
πρδς ενέργειαν κοινωνικήν, και αίτινες σελαγίζουσιν 
ώς αστέρες εις τό στερέωμα τής παο’ήμΐν γυναι
κείας άναπτύξεως.

Ή μορφή τής κ. Ουρανίας Σεϊζάνη δπως και
9°

δύο άλλων κυριών, τής κ. Ήοΰς Στιβακτοπούλου 
ν.αί Δεσποίνης Σεφεριάδου, άνήκεϊ είς τήν χορείαν 
τών ευαρίθμων Έλληνίδων, ών ό βίος έν τή στα
διοδρομία τής κοιν. δοασεως Οελει παραμείνη εις τδ 
ιστορικόν στάδιον τής γυναικείας άναγεννήσεως. Ή 
κ. Ουρανία Σεϊζάνη εχει πατρίδα τήν καλλίμορφον 
τής Ιωνίας Σμύρνην, τήν πόλιν εκείνην τοΰ Έξω 
Ελληνισμού, μεθ’ ής άρρητοι δεσμοί συμπάθειας 
συνδέουσιν ήμας τούς ελευθέρους. Άπδ τής πρώτης 
αυτής έντή κοινωνίμ άποκαταστάσεως ή εύγενης δέσ
ποινα πρώτιστον αυτή προέθετο καθήκον, τόν συνασ
πισμόν τής γυναικείας δράσεως. Σύλλογοι γυναικείοι, 
ιδρύματα απόρων γυναικών σσντελοΰντα εΐς τήν δια- 
δ'σιν τής γυναικείας χειροτεχνίας έν ταίς λαικαις τά- 
ξεσι τής πρωτευούβης. Σύνδεσμοι εποπτειών τών δια
φόρων Σχολείων καί Νοσοκομείων, Ιδρυσις τμήμα 
τος πρδς καταρτισμών γυναικών νοσοκόμων εν τώ 
Νοσοκοαείω είναι αποτελέσματα τής εναργούς πρω
τοβουλίας τής X- Σεϊζάνη. "Ο,τι νΰν αποτελεί την 
έμφυτον ταίς γυναιξεν αγαθότητα, την ευφάνταστον 
πρωτοβουλίαν καί τήν άκάματον ορασιν καί επιμέ
λειαν καθίσταται γεγονός πλέον, χάρις είς τήν 
αυθόρμητον συμβουλήν τής διακεκριμένης Σμυρναίας 
δεσποίνης. Ούχ’ ηττον και ή καλλιέργεια τών γραμ
μάτων τυγχάνει προσφιλής ένασχόλησις αυτής, .άν-» 
δεικνυόμενης έφίμίλλου καί άόκνου συνεργάτιδος τοϋ 
λογίου συζύγου της.

Ό κ. Ουρανία Σεϊζάνη φέρει τδ παράσημου τοΰ 
Παναγίου Τάφου, δι’ ού ήμείψατο αυτήν ή Εκκλη
σία διά τάς άοκνους καί τελεσφόρους προσπάθειας της. 
Ή αμοιβή αύτη τής Εκκλησίας, ε’ις τόπον έν ω ή 
πολιτεία Σεν βραβεύει την ελληνοπρεπή αγωγήν, είναι 
τδ μόνον επαθλον, δπερ στέφει τδν ατέρμονα ζήλον 
τής Σμυρναίας δεσποίνης, αποτελούν έν συνδυασμό» 
μετά τής αμαράντου ευγνωμοσύνης τής Σμυρναίκής 
όμογενείας ένθαρρυνσιν και προτροπήν διά τώ 
μέλλον.

'Υπέρ τον Παναγίου τά
φου. — Πανελλήνιον εθνι
κόν λεύκωμα.

ιλοκλλον, ογκώδες 
έκ 4^ο σελίδων έξε- 
δόθητό υπέρ τοϋ Πα
νάγιοι/ Τάφου «ΙΙα- 
νελλήνιον Εθνικόν 
λεύκωμα», έν τφ ό· 
ποίφ άυνεκεντρώθη- 
άαν πλεΐόται δόαι 
γνώμαι διαπρεπών 
άνδρών, άπό τοϋ Οι
κουμενικού Πατριάρ- 

χου μεχρις εΐρηνοδικών. Όλοι, άλλοι μετά παρ
ρησίας, άλλοι δι’ έλιγμών παριδτάνουαι τόν οί- 
κονομικώς οίκτράν κατάΰταόιν τού Ιΐανάέπτου 
τάφου καί προτείνονται ποικίλαι γνώμαι διά τήν 
ύπότοϋ’Ελλ. “Εθνους διάόωόιν αύτοϋ. Ευτυχώς 
τό ζήτημα έξετάζεται οϋχί άπό χριστιανικής 
άπόφεως, άλλά άπό ’Εθνικής Είναι Sv προπύρ
γιου τής Έλλ. ένότητος ό Ιερός έκεΐνος χώρος' 
διά τούτο σύντονος καί άγρυπνος έπιδάλλεται 
έργαά/α. Δυστυχώς οί έρανοι δέν υπήρξαν άν* 
τάξιοι τοϋ σκοπού. Έφθαάαν μόλις είς 200,000 
δρ. άλλα μόνον ό τόκος τών χρεών άνέρχεται έ- 
τησίως είς τό ήμιόυ έκατομμύριον ! Είθε τό 2-εύ· 
κωμα νά καθοδηγήόμ τούς αρμοδίους και νάγί· 
νμ άφορμή άνορθώόεως τής ώς έκ τών κακώς 

κειμένων έλαττωματικής διοικήσεως. Ιδίως είς 
έλεγχος έπί τής οικονομικής ριαχειρίάεως, εν 
έθνικόν δάνειον ή εικονική άγορά ύπό τής Έλλ. 
ΚυβερνήΟεως τού Παναγίου Τάφου θά έξησφά- 
λιζετήν σωτηρίαν αύτοΰ·

Υπάρχουν έν τώ λευκώματι άρκεταί γνώμαι, 
άς Λ Κυβέρνησις δέν πρέπει νά παρίομ,έννοοΰσα 
ότι μέ άπλας γνώμας καί μέ πενιχρούς έρά- 
νους ό Πανάγιος τάφος δέν σώζεται.

Τό λεύκωμα δπερ έξεδόθη άδρφ δαπάνμ τού 
μεγατίμου ευεργέτου κ. Γρ. Μαρασλή, καί δπερ 
ΟυνετελέσΟη τμ άκαμάτφ ένεργεία τοϋ φίλου 
συνεργάτου μας κ. Χρ.Ήλιοπούλου, άυνεργαζο- 
μένου καί τοΰ κ. Μανιάκη, έκτος τής Ικανής 
διαφωτίάεως του ζητήματος, δσχε ευχάριστα 
καί ύλικά άποτελέάματα συλλεχθειάών 2ο,οοο 
καί πλέον δραχμών έκ συνδρομών, αΐτινες καί 
θά παραδοθώάιν είς τήν άρμοδίαν έπιτροπήν 
τών έράνων. ’Επειδή δέ ό άριθμός τών Συνδρο
μητών ύπερέόη τόν άριθμόν τών άντιτύπων, ή 
έπιτροπή θά προδμ προσεχώς είς β' πληρεότέ- 
ραν έκδοάιν.

Ψ
Η γλυπτομηχανή. — 

’ Επανάαταοις ι!ί τήν γλυ 
πτικήν.

ΑΙ μηχανικαί έφευρέόεις τείνουν νά έλαττώ- 
άουν τάς έργαάίας τών καλλιτεχνών. Ή έγ

χρωμος φωτογραφία, ης ή τελειοποίηό.ς ήγ· 
γέλθη πρότινος, δέν μειοΐ μέν τήν άξίαν τών 
μεγάλων καλλιτεχνών, άλλ' έπηρεάζει αρκετά 
τούς κοινούς καλλιτέχνας. Τό αύτό θά Συμβτί 
και είς τήν γλυπτικήν μέ τήν γλυπτογραφικήν 
μηχανήν, ήτις ήρξατο λειτουργούσα έν Αγγλία 
κάι Αμερική, και ής τήν έφεύμεάιν έγκαίρως 
άνήγγειλεν Λ «Πινακοθήκη». Ή Ιδέα άνήκει είς 
τόν Ιταλόν γλύπτην —έξ οίκείων τά βέλη! — 
Μπονιτέμπιδάτιςήθέλιιύε ν’ ά^τικαταάτήσμ τήν
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

διά χετρός πλαστικήν καί γλυπτικήν ή καί Αντι
γραφήν Αγαλματίων, ftta μηχανής- Τό όχέδιαν 
έπέτυχε, μετέβη εις ’Αγγλίαν καί έπώληάε τό 
προνόμιον τής ίφευρέόεως είς τούς Άγγλους Κ. 
Δόϋλι καί Γ· Τζόνς, οίτινες καί ϊδρυδαν δύο 
έργοϋτάαια, Sv tv Μπάταρόκ τοΰ Λονδίνου καί 
έτερον tv ’Αμερική.

Τό μηχάνημα είναι άπλοΰ.ν, είδος Αριότοτε 
χνικοΰ τόρνου ή τροχιστηρίου. Κινείται 
ϋδραυλικώς μέ βύναμι* ένός ίππου. έντός δε 
2 - 3 ώρών έχετε μέχρις όόφύος έκ μαρμάρου τό 
άγαλμά σας Είς έργάτιις όδιιγεϊ τό μέλλον νά 
γλυπτογραφηθζί πρόάωπον ένώπιον ένός δεί
κτου έν εϊδει μολυδδΐδος ίιπερμεγέθονς- Άφαΰ 
στερεώάμ καλώς τήν κεφαλήν καί άποκατα- 
ότήόμ τήν σχετικήν Ακινησίαν, τίθεται ούτος 
πρό τοΰ γλυπτογραφουμένου έπί στερεωτάτου 
καθίσματος. Είς μικρόν άπόάτασιν εΰρίάκεται 
τοποθετημένου τεμάχιον μαρμάρου άνευ ώρι- 
σμένου σχήματος καί πρό τοΰ μαρμάρου τού
του ΰπάρχει δείκτης ούχί δμως ώς ό προηγού
μενος μαλακός, άλλ’ έκ χάλυδδος καθαρού. Πέ
ριξ καί κάτω τών Αψύχων καί έμψυχων τούτων 
Αντικειμένων εύρίδκεται ή μηχανή, ήτις δι- 
πλοΰν έχει σκοπόν: Πρώτον νά περιότρέφμ τόν 
πρό τοΰ μαρμάρου δείκτην ταχύτατα καί δεύ
τερον νά ύψώνμ καί καταβιόάζιι τόν γλυπτό- 
γραφούμενον καί τό μάρμαρον κατά βούληόΐν. 
’Εννοείται ότι ό πρό τοΰ μαρμάρου μοχλός εί
ναι φοβερός, διαόιδρώσκων τό μάρμαρο; ώς 
δκώληξ, έχει δέ τοιαΰτιιν ταχύτητα, ώστε έάν 
δέν έχύνετο ΰδωρ διαρκάς άνωθεν, θά έτήκετο 
έκ τής άναπτυάόομένης θερμότητος

Ό μηχανισμός τίθεται είς ένέργειαν. Ό τεχνί
της διευθύνει διά λεπτοτάτων κινήσεων τόν 
δείκτη?, δστ,ς Ακολουθεί τάς γραμμάς τοΰ προ
σώπου. είτα δέ τάς λοιπός γραμμάς τής κεφα
λής, τοΰ αύχένος καί τοΰ στήθους- Παραπλεύ- 
ρως ό έτερος μαρμαροφάγος δείκτης Ακολουθεί 
μαθηματικός τάς αύτάς γραμμάς.

Καί κατ’ Αρχάς Εμφανίζεται έπί τοΰ μαρμά
ρου Λ μάλλον προέχουάα γραμμή : ή ρ(ς κατό
πιν τό λοιπόν πρόσωπον και τελευταΐον τό τρι
χωτόν τής κεφαλής.

Δι’ όλην αύτήν την έργασίαν, ή άμοιδίι είναι 
κατά έν έκατοότόν όλιγωτέρα τής παρεχομένιις 
διά παρόμοιας έργαόίας είς καλ’.,τέχνας.

’Αλλά δέν είναι μόνον τούτο τό πλεονέκτημα 
τοΰ μηχανήματος. Έτερος μοχλός μαρμαροφά- 
γος κεΐται είς μικρόν Απόδταδιν άπό τοΰ δευ
τέρου καί δύναται συγχρόνως νά λαξεύνι,ι μάρ
μαρον διά δεύτερον Αγαλμα. Πλήν δέ τούτου 
δύναταί τις νά δώσμ είς τόν τεχνίτην τό Αγαλ- 
μάτιον οπουδήποτε Ανδρος μεγάλου καί νά δχμ 
μετά μίαν δδδομάδα δσα έπιθυμεϊ Αντίτυπα.

Ή μηχανή στοιχίζει 5οο λίρας στερλίνας μό
νον καί εις τό μέλλον θά δύναται νά προμηθευ- 
θώδιν αύτήν καί τά λοιπά Κράτη τής Ευρώπης,

’Ο κόσμος έδέχθη λίαν εύχαρίστως τήν καινο
τομίαν καί τά κέρδη είναι μεγάλα τών είρημέ- 
νων έργ-«σηιρίων.

♦

Προσωπογραφία η όποια 
biv fyirs. — Μία απόνιηοι; 
τον Λέμπαχ.

Ενας πραγματικός θρίαμβος καλλιτεχνικής 
δόξης οφείλεται είς τόν μέγαν Βαυαρόν ζω

γράφον Λέμπαχ,δστις εγνώριζε νά τηρήύψηλάτό 
καλλιτεχνικόν γόητρον καί Απέναντι Ακόμη βα
σιλέων

Μία άπό τάς προσωπογραφίας, τάς όποίας ό 
μέγας ζωγράφος ήρχισε άλλά δέν έτελείωάε ποτέ 
είναι καί ή τής βαδιλίβδης τής 'Ολλανδίας, ή 
όποία, δυσαρεότηθεΐσα. διότι ό ζωγράφος τήν 
άυνεδούλευσε νάλλάξη ένδυμασίαν, Αποπήρε 
τόν ζωγράφον καί άποτόμως τοΰ είπε :

— Μά έγώ θέλω νά μέ ζωγραφίσετε έτσι.
Τότε καί ό Λέμπαχ. άφήνων τόν χρωστήρά 

του. χωρίς νά ταραχθή. άπήντησεν :
— Ή Ύμ. Μεγαλειότης ήμπορεΐ νά κυβερνά 

τούς ύπηκόους της. άλλ’έγώ είμαι Γερμανός!
Καί ό Λέμπαχ δέν έτελείωδε τήν εικόνα. 
Αύτό θά είπή Καλλιτεχνικόν Μεγαλεϊον.

ΗΑλλί TGtX Ν1ΒΑ
ΧΡΟΒΙΒΑ^ΤΛ®^^

TO SALON ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
{Τον Ιν Παρισίοις άνιαποκριτοΐ μα;)

' Και εφέτος ή αυτή πληθύς έργων είς το Salon, έν- 
δεικνύουσα ότι ή καλλ. παραγωγή έν Παρισίοις είναι 
πάντοτε ακμαία. Ή Εταιρεία τών Γάλλων Καλλιτε
χνών ή ύπο τοΰ γηοαιοΰ ζωγράφου Tony Robert-Fleury 
προεδρευομένη συνεισέφερε 1863 έργα ζωγραφικής καί 
765 γλυπτικής.

Είς τούς στρατιωτικούς πίνακας πρωτεύει δ Chartier 
μέ τήν προ τοϋ μεγάλου Ναπολέοντος παρέλασιν έπε- 
λαύνοντος ιππικού έν Montmirail

Έκ τής αύιής μά'/τ;ζ ένεπνεύσθη καί άλλος καλλι
τέχνης, δ GyeMry μετά δραματικής αληθώς δυνάμεως 
είκονίσας τήν παραμονήν τής μάχης-

“Αξιος μεγάλης προσοχής είναι ό τίναξ τοϋ Sergent 
τού στρατάρχου Νέό επικεφαλής τώνκαραβινοφόρων 
κατά τήν 18 ’Ιουνίου 1815 έν Βατερλώ.

Ό CAuperon μέ τδν Murat, ό Breville μέ τήν έφο
δον κατά τοϋ βασιλικού οίκον ε’ις Fontenoy, ό C/i. Hof. 
fbaner μ’ ενα τμήμα μάχης, συμπληρώνουν τούς κα
λούς πολεμικούς π νακας.

Εις τούς βουκολικούς πίνακας συναγωνίζονται ό Di
dier μέ την «’Ιταλικήν άνάμνησιν», δ Prevol-Va- 
leri, μέ την επιστροφήν τοΰ ποιμνίου, ένα άμαυρδν 
άλλ’ ισχυρόν πίνακα, ή κυρία Όλιβιέ μέ τδ «ποί- 
μνιον εν ώρμ φθινοπώρου», ό Charpin με την 
«κάθοδον τοΰ ποιμνίου», δ Langee με τας «δύο φιλάς» 
ών ή μία είναι ή προβατίνα τής ποιμενίδος, ό Dcbat- 
Ponsan μέ τδ «τέλος τοΰ φθινοπώρου», δ Calves μέ 
τήν «έσχάτην ακτίνα» ,'oBrcton μέ τον «Δύοντα ήλιον» 
ό Cuinard με την «Βοσκην» και δ Gyery μέ τδ 
«Ποιμνίου». Άλλ’ ό τελευταίος έπρωτοτύπησε, πα- 
ρουσιάσας εις άλλον πίνακα εν κοπάδι άπδ. . . γάλλους.

Είς τάς προσωπογραφίας υπερέχει ό Bonnat μέ τάς 
προσωπογραφίας τοϋ ’Αμερικανού Field καίτοόΛοιι- 

jon ’ισοβίου γραμματέως τής ’Ακαδημίας τών καλών 
τεχνών, διακρίνονται δέ δ Vullet-Bisson μέ τήν προσω
πογραφίαν τής δεσποινίδος A. G. δ De Coninek (τής 
κ. Ρ. &), δ Humbert (τής κ., S ), δ J. Styka (τοΰ 
Φλαμμαριύν), δ Όμπλέ (τοΰ Βέη τής Τύνιδος), δ 
Sargent (τοΰ Λόρδου Viblesditlh} δ Bernard (τής 
πριγκηπίσσης Ματθίλδης τής εσχάτως θανούσης,)δ 
Courtoa (τής κ. C.} δ Bolditti (δύο προσωπογραφίας 
κυριών.)

Διά τήν πλαστικότητα καί τήν ποίησιν διακρίνονται 
τδ «Θέρος» τοΰ Boye, το «ονείρου τής ψυχής» τοΰ 
Seignac, τδ «Λυκόφως» καί ή «Ηδονή τοΰ ζην» τοΰ 
Zier, ή Άνοιξις τής κ. Maillard,·^ «Δρυάς» τοϋ Bolt· 
geitreau, ό «Τέττιξ» τοϋ Bisson, ή «Σιωπή» τοΰ 
Collin, τδΰ Laureans ύπδ τήν γηραιάν ’Ιτέαν, τοΰ 
Benner αΐ «Σκέψεις», τοΰ Thivet αί «Νηρηιδες», τοΰ 
Enjolras ή «Σπουδή τοΰ γυμνού», ή «Φωλεά τοΰ 
Scalbert. Θά κατετάσσομεν έδώ καί τήν «Τραγουδί
στριαν τών δασών.» τοΰ Levgir, άν δέν ητο κατα την 
δσφυν α’ισθητικώς ελαττωματική.

Διά τήν δύναμιν τοΰ χρωστήρος διακρίνονται ή 
«’Ορδή Ουνων έφορμώσα κατά ποιμνίου» τοΰ Caporas, 
καί δ πίναξ «Jacqueries τοΰ Louvet, αναγόμενος εις 
τήν στάσιν τών χωρικών γής Πικαοδίας κατά τών 
εΰγενών τώ 1838.

Άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι τοϋ Knight ό πίναξ 
«είς τας αμπέλους», οί «γέροι» τοΰ Gyidy, ή Άνά- 
παυσις τοΰ μοδέλουντοΰ (ϊαιίΖίαο,ήβ ’Ομολογία τοΰ μυσ
τικού» του Alizard, ή «διά τήν ’Ισλανδίαν άναχώρη- 
σις» τής κ. Demonl-Breton, ό «Πρώτος φόνος» τοΰ 
Zioiller, τοΰ Pearce μία παιδίσκη τών αγρών, τοΰ 
Leydel ή «Γρηές στδ πεζούλι», τοΰ /■ Ρ. Laureans 
ή «Καθέλκυσις τής λέμβου», έν τρίπτυχον τοΰ Mar
tin, είκονίζον τήν εργασίαν κατά τήν αυγήν, τήν με
σημβρίαν καί τήν εσπέραν. Άλλ’ ’ιδού δ Buffet έμπνεό 
μένος απο την αρχαίαν Ελληνικήν φιλοσοφίαν, Ει- 
κονίζει τδν Πλάτωνα περιστοιχιζόμενον ΰπδ τών μαθη
τών του έ> τώ κήπω τής Ακαδημίας του. “Εχει πλεο- 
νεκτηματατα ή είκών αυτη-καίτοι μεγάλης έπιβολής 
περισσότερα πάντοτε τών μειονεκτημάτων.

Ό L. Perrault έκθέτει δύο καλά έργα. Τήν «Παρ
θένον» και την « Άναπαυσιν.»Ή Άνάπαυσις είκονίζει 
την Παναγίαν μέ άστερόεσσαν άλω, κρατούσαν κοιμώ- 
μενον βρέφος τδν Ίησοΰν. Είς τούς άναγνώστας τής 
«Πινακοθήκης» είναι γνωστή ή «Μικρά Έπαιτις» τοΰ 
Perrault. ’Η «Άνάπαυσις» είναι έν αντίγραφου τής 
«Έπαίτιδος». ’Ιδίως τδ κοιμώμενον νήπιον είναι απα
ράλλακτου, μέ έλαφροτάτας τινάς παραλλαγάς είς την 
κόμην.Ώςξργοντέχνης ή «Άνάπαυσις» είναι άνωτέρα 
τής «Μικράς Έπαίτιδος».

Είναι περιττόν να ΐοωμεν κάτωθεν τής «Καρλόττας» 
το όνομα τοΰ ζωγράφου. “Εχομεν ίδή καί αλλα όμοια 
πρόσωπα τοϋ αύτοΰ ζωγράφου, δμοίας καλλονάς, όμοίαν 
άρρενωπότητα. Ε’ναι δ Lefebvre.

Ό Β temans («Μελανειμονούσα») ό Baes («Κύ
κνειον άσμα») δ Simon («Λειτουργεία») δ Agache 
(«Πένθος») δ Bertaux («Λιτανεία,» μέγιστον εργον 
προωρισμένον διά τδ μουσείο» τής Νάντης), δ Binet 
(«Δύσις» καί «Λυκόφως»), δ Dodhin («Θύελλα»), δ 
Meslel («Ανατολή Σελήνης»), δ Demoulin (’Ολλαν
δικά τοπεία) σταματώσι τδν θεατήν, ώς καίτάέργα 
τοΰ Carrifre. Είς τά έργα τά υψιπετούς φαντασίας, τα 
εχοντα αξιώσεις έπιβολής είς μίαν άντίληψΐ" ύπερτέραν, 
ανήκει τοΰ Pinta δ πίναξ «Angelique et Rogers ώς 
καί τά συμβολικά έργα τοΰ Friant.

• Έν τή εκθέσει εκτίθενται καί έργα του άποθανόν- 
τος Αμερικανού ζωγράφου Ουίστλερ.

Ό daxence έχθέτει τδν“Αγγελον» ,τδ «Ιίρδς τό ιδεώ
δες» καί τδ «Νυκτερινόν ασμα.Ό Brouillel, b γνωσ

τός καί έν Έλλάδι ώς προαωπογράφος τής Βχσιλίσσης 
μας έκθέτει τήν «Απλήν ζωήν» καί μίαν προσωπο
γραφίαν. Άλλα καί bChabas eivai γνώριμός μας. Αΰ
τδς εκθέτει μ.ίαν γωνίαν εστιατορίου. Ή είκών δεν είναι 
έπιτυχής, ή γενειάς μάλιστα τοΰγέροντος άπορον πώς 
δέν έγένετο παρανάλωμα τών κηρίων !

Χαριεστατοι πίνακες είναι τοϋ Lemeunier ο Κα
πνοδοχοκαθαριστής όστις προκαλεί τδ μειδίαμα χαρι
τωμένης Παρισινής δμοιαζούσης πολύ μέ μίαν ώραίαν 
ΆτθΓδα ήν έξεβλάχισεν εσχάτως δ κ. Ίακωβίδης, καί 
δ «Πωλητής τοΰ'Ερωτος» έκ . . . γύψου' δ ΙΙιερρότος 
καλλιτέχνης» τοΰ Beltet, ή «Συμπεθέρες» τής κ. 
Ellen, τοΰ Worms—τοΰ ειδικού Ίσπανογοάφου — δ 
Πότης, τδ «Σκάκι» τοϋ Brispot κ. λ. π. 'Υπάρχει 
καί είς πίναξ τοΰ Chocame - Moreau είκονίζων φραγ- 
κοπαπαδοπουλα παίζοντα τήν τυφλομυΐγα, ώς καί ε'ς 
άλλος τοΰ Entraygues. Άλλ’ οί πίνακες ούτοι στε
ρούνται πρωτοτυπίας, έξαντληθέντος τοΰ θέματος καί 
ύπδ άλλων πολλών ζωγράφων. Τήν αύτήν ελλειψιν 
πρωτοτυπ'ας έχ«ι και δ τοΰ Richlerm'>o.\ τοΰ«Παπαγά- 
λου», ή «Μητρική στοργή» τον Vol’an, «Τδ παι
γνίδι τών χαρίτων» τοΰ Fouberl, τοΰ Haguette xai 
τής κ. Collin, οίτινες συνηντήθησαν πολύ είς το θέμα, 
είς αποχαιρετισμός άναχωροΰντος πλοίου καί άλλοι δέ 
οΰκ ολίγοι εκθέτουν κοινοτυπίας.

“Εχομεν, καί εφέτος,καί "Ελληνας ζωγράφους είς τ® 
Salon. Ό κ. Ίζαϊλώφ εκθέτει μίαν Μασαλλιωτική'* 
άνάμνησιν.

Ό κ. Θ. Ράλλης συμμετέχει τής Έκθέσεως διά 
δύο έργων του. Τοΰ «Λυκόφωτος» καί τής «Αφρο
δίτης». Ή πρώτη είκών ανάγεται είς τδ είδος τών 
εκκλησιαστικών θεμάτων είς S. μετά μοναχικού άφιε- 
ρώθη ζήλον δ καλλιτέχνης, και εις τδ όποιον aytSbv 
άπιμονώϋη. Δύο χωρικά! κατάκοποι έκ τής ήμερησίας 
έργασίας αναπαύονται, διαβαίνουσαι εκ τ ινος μονής, είς 
τό προαύλιου, είς δέ μοναχός · τι τδν ήθελεν ό ευλο
γημένος! · δέν τάς βλέπει,άλλά τάς παραμονεύει πο
νηρότατα. "Οσον ή στάσις τών δύο γυναικών είναι 
άξια παντός επαίνου, τόσον ή τοϋ ν.αλογήρου είναι 
ατυχής καί πρόστυχος.

Υπάρξει καί μία γελοιογραφία τοΰ γνωστοτάτου 
γελοιογράφου Guillaume υπό τδν τίτλον «Σοφή μου
σική». Ύπενθυμ-ζει πολύ, μα παρα πολύ, μ αν πα· 
λαιοτέοαν αυτής γελοιογραφίαν τοϋ Leander «είς τδ 
θεωρείδν», ήν και έδημοσίευσεν άλλοτε ή «Πινακο
θήκη». Άξιος ιδίας μνείας εινε ό γελοιογράφος Όσάρ 
δια τήν κομψότητα της γραμμής.

Είς τήν γλυπτικήν δ Rodin εκθέτει τδν «Σκεπτό- 
μενον», δ Fern. Patto τούς «Μάρτυρας», δ Laurent 
τήν «Ήρώ καί Λέανδρον»,ό BoisseauFov «Άδιάκρι- 
τονΈρωτα» όντως αδιάκριτου καί χυδαίου τούς τρό
πους, δ Σνίγ τήν «Άφροδίτην», ή κ. Casin το ά
γαλμα τοΰ ζωγράφου Casin, ό Fontaine τδ «Πρώτον 
ρΓγος», δ Massot τήν «Ποίησιν κα'ι Μουσικήν», ό 
Gorder τήν «Γαλλικήν δημοκρατίαν», ήν ένεπνεύσθη 
άναμφιβόλως έκ τής ίδικής μας Αθήνας.

Παριηιδηιιοΐ

* Ή Νίκη τή; 'Eadeogco;.
Εις τον θόλον τοϋ κεντρικού μεγάρου τής 

Έκθέσεως τοΰ Άγ. Λουδοβίκου έστήθη μέγα άγαλμα 
τής Νίκης. Έγένετο διαγωνισμός καί έβραβεύθη τδ 
εργον μιας δεσποινίδος, τής Λόγχαζν. Ή βραβευ&εΐσα 
καλλιτέχνις παρέστησε τήν Νίκην, ούχι γυναίκα ώς 
μέχρι τοΰδε, αλλ επροτοτύπησεν αναζητήσασα τήν 
Νίκην είς τδ ανδρικόν φΰλον. Παριστα έφηβον κρα« 
τοΰντα δάρνην. Τδ ξλον άγαλμα έπεχρυσώύη.
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* 'Αποκαλυπτήρια άνδριάντο;

Άπιχαλύφθη έν Καίρω άνδριάς τοΰ Αιγυπτιο
λόγου Μαριετ πασα.

3
* *Εν  ιργον τοΰ κ. Άριοτίως.

* Καλλιτεχνικά δώρα.
Ό πρόεδρος τής γαλλικής δημοκρατίας κ. 

Λουμπε ελαβε μεγαλοπρεπή κα'ι μεγάλης καλλιτεχ
νικής αξίας δώρα κατα τό εν ’Ιταλία ταξείδιον. Με
ταξύ άλλων υπάρχει άγγεΐον ΰπερμέγεθες έξ ορειχάλ

Ή <iliivue dll bieny> τών Παριβίων έδημο- 
σίευσε είς τό νεώτατον φύλλον της τόν «Τάφον», σχε
δίου τοΰ ήμετέρου ζωγράφου x Φρ. Άριστέως, εκ 
τής σειράς τών εικόνων, τών φιλοτεχνηθεισών δια τα 
«Χρυσάνθεμα» τοϋ Διευθυντοϋ τής “ Ιΐιναχοθήκης».

S
* Άνδοιαί el; τδν Σαίξτιηρ.

Είς τό δουκιχόν πάρκον τής Βεϊμάρης άπεκα- 
λύφθη ύπό τοΰ Μεγάλου Δουχος ό άνδριάς τοΰ Σαίξ- 
πηρ. Ό άνδριάς είναι έργον τοΰ χαθηγητοΰ Λέσ- 
σιγχ χαι παριστςϊ τόν Σαίξπηρ χαθήμενον έπί θρανίου 
έχ γρανίτου μέ τήν κεφαλήν του πρός τα κάτω. Έπι 
τής μιας μέν χειρός κρατεί κυλινδρικόν χάρτην, επί τής 
άλλης δέ τριαντάφυλλον μέ τό οποίον παίζει. Είς την 
βάσιν τοΰ αγάλματος ύπάρχει έν κρανίον, έν έγχειρί 
οιον και διάφορα αθύρματα.

'Ρ άνδριάς ανηγέρθη διά δημοσίων συνεισφορών.
Κ

* Ό βθάνατο; τοΰ κλέφιγ».

Γνήσιας Έλλ. έμπνεύσεως έγιλοτέχνησεν έρ
γον ό ζωγράφος Β. Κοντόπουλος, έν ελαιογραφία, τον 
«Θάνατον του κλέφτη».

* “Εκ9εοι: 'Ay. Λουδοβίκου.

Πλήοης είναι ή συμμετοχή τών Γάλλων 
καλλιτεχνών είς τήν ’Αμερικανικήν “Εκθεσιν τοΰ’Αγί- 
ου Λουδοβίκου.Τά έργα τά δποία άπέστειλαν οΐ Γάλ
λοι καλλιτέχναι ε'ναι αξίας δέκα εκατομμύριο»» 
φράγκων και χατέλαβον δεκαοχτώ ολόκληρα βαγόνια. 
Διά' τών έργων τούτων αντιπροσωπεύονται σχεδόν δλαι 
αί έν Γαλλίμ σχολαί τής γλυπτικής καί ζωγραφικής 
Ό Rodin αντιπροσωπεύεται έν τή Εκθέσει ταΰτη μέ 
τόν « Άναλογιζόμενόν» του, δπερ είναι έργον τό όποιον 
διά πρώ·ην φοράν εκτίθεται είς τήν κοινήν θέαν. ’Ε
πίσης από τους ζωγράφους οί Ριιυίε de C/iuvitsmes, 
Deluille, Carolus Duran, Bonnat, αντιπροσωπεύον
ται έν τή Εκθέσει ταύτη.

Κ
* Ή Εθνική Πινακοθήκη.

Έόωρήθησαν είς τήν έν τώ ΙΙολυτε^νε'ω Έθν. 
Πινακοθήκην ύπό τής κ. Ροδοκανάκη εκ Ρωτσιας 
δεκαεξ πίνακες, οίτινες παρελήφθησαν. Αϊ εικόνες 
αύται αποτελούν μέρος τής πλούσιας καί πολυτίμ.ου 
πινακοθήκης τής φιλοτέχνου κυρίας. Μεταξύ τών στα- 
λεισών εικόνων υπάρχουν έξ, μεγάλης αξίας.

♦ Jvo ηροτομαί.

Ό χ. β. Δημητρίου ^φιλοτέχνησε δύο προτο- 
μάς τοΰ αειμνήστου προξένου Ίωαννίνων Λογοθέτου 
καί τοΰ άλλοτε δημάρχου Θηβών Ε. Δημητρίου. 

κου ίχον πόδας αργυρούς, μία τράπεζα παριστώσα 
σκηνάς τής Πομπηίας καί ανάγλυφα άλληγορικών 
παραστάσεων. Ή επαρχία Νεαπόλεως εδωρησεν εις 
τον πρόεδρον κ. Λουμπε κρατήρα αργυρσϋν κεχοσ- 
μημένον διά κοραλίων, έπί τοΰ όποιου είκονίζεται 
πάλη Σειρήνων και έπί τής άλλης πλευράς, ίππος ώς 
έμβλημα τής Νεαπόλεως.

22
* Άνδρι'α είς civ ΐρικούπην.

Ύπό πολλών θαυμαστών τοΰ αειμνήστου πο- 
λιτευτοΰ Χαριλάου Ί'ρικούπη απεφασίσθη ή ανέγερ- 
σις τοΰ άνδριάντος αύτοΰ, στηθησομένου έν τή πλα 
τείγ. ‘Ομόνοιας, ένθα άλλοτε κατώκει. Ύπέρτήςανε- 
γερσεως τοΰ ανδριάντος μ.εγάλα ποσά θα προσφερωσιν 
ίδια οί έν Άγγλίφ ομογενείς.

* Λώρον Κάϊζιρ.
ΌΚάϊζερ έδωρήσατο πρός την αΰνοκράτειραν 

αγαλμα αυτής είς φυσικόν μέγεθος, έπεξεργασθέν τή 
παραγγελίμ του ύπό τοΰ διάσημου Γερμανού γλύπτου 
Βέγας. Ή αυτοκράτειρα παριστάνεται μέ ένδυμα· 
βίαν περιπάτου, όλην από δαντέλλας, κρατούσα 
διά τής δεξιάς χλάδον ροδής μετά κάλυκας. Ό λαι
μός γυμνός, φερει περιδέοαιον έκ μαργαριτών.

* ΑΙ άναακαφαι τήί Ί&άκηί.
Εξακολουθούν έν ’Ιθάκη αΐ άνασκαφαΐ ύπό 

τοΰ κ. Vollijra//. Είς τήν θέσι- ΓΙηλικατχ όπου ειχον 
άναχαλυφθή θεμέλια αρχαίων οικοδομημάτων εύρέθη- 
σαν ήδη κτίρια Ρωμαϊκά μετά προϊστορικών αγγείων, 
εκ Μυκηναϊκού πιθανώς συνοικισμού προερχόμενα. 
Είς δέ τήν θέσιν «Πόλις» εύρέθησαν παρά τας κλι- 
τύας τοΰ ορούς τής Έξωγής αί βάσεις αρχαίου τεί
χους, έξ ών δύναταί τις να εΐκάση ότι ή αρχαία πό
λις εόρίσκετο εις την ιδίαν διεύθυνσιν.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ *Γ.  ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ. — “Αγαλμα τήί 
εΐαόδου τοΰ Μεγάρου τών ’Ελευθερίων Τεχνών

Ε’ις τάζ ’Αθήνας ήλθεν δ κ. Κιάρα εις άναζήτησιν 
ποοτύπου γυναικείας καλλονής.

★ Άρχαΐαι πλδχίς.

* Θάνατος καλ/.ιιέχνου.
Άπέθανε είς Παρισίους έν ηλικία 53 ετών δ 

Δανιήλ Βιέρζ είς έκ τών ικανότερων συγχρόνων καλ
λιτεχνών τής Γαλλίας Ή είδικότης τοΰ Βιέρζ ητο 
εις τάς εικονογραφίας. “Οταν πρό τινων ετών είχε πα- 
ξαλύσει ή δεξιά χειρ του καί δέν ήδύνατο νά έργασθή 
ηρχισε νά χρησιμοποιή τήν άριστεράν διά τής όποιας 
επέτυχε καλλίτερα καλλιτεχνήματα, άφ’ ό,τι είχεν 
επιτύχει διά τής δεξιάς χειρος. ’Επίσης δ Βιέρζ μεγά- 
λως είχεν επιτύχει καί εις την ζωγραφικήν, καί εις 
τήν γλυπτικήν, καί είς την χαρακτικήν.

S
* Μεξικανοί ζωγράφος εν Άθήναις.

Διέμεινεν είς ’Αθήνας έπί τινα χρόνον ο Μεξι
κανός ζωγράφος ’Αμεδαϊος Κιάρα γνωστός καθ’ όλην 
τήν Αμερικήν διά τάς μεγάλας του επιτυχίας.

Ό X Κιάρα διακρίνεται ιδίως είς τήν προσωπογρα
φίαν καί έχει ειδικότητα τήν απεικόνισιν τών ωραίων 
γυναικών, εως τώρα δε έζωγράφισε τάς πλουσιωτέρας 
καί ώραίωτέρας γυναίκας τής ’Αμερικής καί αί εικό
νες των κ. κ. Γκούλδ καί Μάκαρτ καί Βρχνοεμ^ιλε 
φέρουν τήν ύπογραφήν τοΰ καλλιτέχνου αύτου, δ ό
ποιος ε’ναι διά τήν 'Αμερικήν ό,τι δ Λέ^υ.παχ διά τήν 
Γερμανίαν. Ό κ. Κιάρα ταξειδεΰει είς την ’Ανατολήν 
ζητών ώραία πρωτότυπα δια τήν πινακοθήκην του. 
Εις τήν Μάχρην τής Μ. ’Ασίας (ζωγράφισε μίαν Έλ- 
ληνίδα έκ τής λαϊκής τάξεως, είς δε τήν Ρόδον άλ
λην Έλληνίδα, σύζυγον ένός τών προυχόντων.

* θάνατοί χαράκτου.
Άπεθανεν έν Παρισίοις δ ίκανώτατος χαράκ

της Ερρίκος Λεφόρτ. ’Ολίγον πρό του θανάτου του 
έχάραξεν έν μεταλλίω τήν εικόνα τοΰ Προέδρου τής 
Γαλλ. δημοκρατίας τόσον έπιτυχώς, ώστε ό Πρόεδρος 
διέταξε καί άνηρτήθη είς τό Μουσεϊ-,ν τοϋ Λούβρου, 
όπου θα υ,ένη διαρκώς.

* Ευρήματα.
Έργκται σκαπτόνες έξωθι τοΰ Βελεστίνου 

πρός κατασκευή» δδοΰ ανεϋρον αρχαίους τάφους. Εν
τός τούτων άνευρέθησαν διάφορα αρχαία πήλινα άγ· 
γεια καί τινα άλλα αντικείμενα.

* Αρχαία λάρναξ-
Έν Σμύρνη κατά τήν μεγάλην έδόν τήν άγου

σαν εις τά Λουτρά τής Άρτέμιδος, έργάται άνεΰρον 
είς βάθος 1,1)2 μέτρου λάρνακα μήκους 2 μέτρων πε
ρίπου εκ μονολίθου λαξευτού μετά επικαλύμματος, σχή
ματος κατά τό μέσον πυραμοειδοΰς. Ή λάρναξ έπί 
τής προσόψεως φέρει λαξευτόν τετράγωνον, κατά τάς 
τέσσαρας δέ ακρας και παρ’πλεύρως τοΰ τετραγώνου 
εκατέρωθεν στρογγύλας αποτυπώσεις. Εντός τής λάρ- 
νακος ανευρέθησαν δύο κρανία ώς καί ύστά ανθρωπί
νων σκελετών, άτινα όμως έπί |αόνη τρ έπιψαύαει 
άποσυνετέθησαν είς κόνιν. ’Επίσης εν-ός ανευρέθησαν 
και δύο μικραί λήκυθοι έκ κεραμίου.

Κ
* Προτομή Ζολα.

Άπεχαλύφθη είς τό νεκροταφεΐον τής Μον- 
τμά^της τών Παρισίων έν οικογενειακά, κύκλω προ
τομή τοΰ Αιμ. Ζολα, στηθεΐσα επι τοΰ τάφου του. 
Τήν προτομήν κατεσκεύασεν δ γλύπτης Σολάρι, παι
δικός φίλος του Ζολα.

Κ

* ΠροβεοπογραφΙαι.

Εις τόν κ. Άλεκτορίδην ανετέθη νά γ^ά'Ι’η 
τήν προσωπογραφίαν τοΰ αειμνήστου Καραμητσα, 
ΐνα άναρτηθή Ιν τή κλινική τοΰ Δημ. Νοσοκομείου.

— Ό έν Λονδίνω κ. Ροίλός έπεράτωσε προσωπο
γραφίαν τοΰ αυτόθι πρεσβευτοΰ κ. Μεταξα, ήν προ- 
τίθεται νά έχθέσι) «ν τή Βασιλική Άκαδημίςι τοΰ 
Λννδίνου.

Ζ
* Άνακάλνφτί ναών.

Είς τάί άνασχαφάς *.ής  Χαράμπας (παρά τό 
Άβουκίρ) άνεκαλύφθησαν δύο ναοί τής ’Αρσινόης 
καί τής Ζεφυρίτιδος ’Αφροδίτης.

Κ
* 'Ο κ. Σνρρακος.

Άφίκετο έν Λονδίνου, ένθα συμπληροΐ τάς 
σπουδάς τ:υ, δ έχ Σφιόρνης αριστούχος απόφοιτος του 
Πολυτεχνείου μας κ. Χρ. Συρρακος ζωγράφος, δστις 
άφοΰ παραθερίση έν Σμύρνη θά έπιστρεψη «ίς Λον- 
δΐνον.

2
* Αρχαιότατη Οφρα,γΙ;·

Ό Έμίν έφένδης εκόμισεν εις Βηρυ όν τήν 
σφραγίδα τοΰ υίοΰ τοΰ Σολομ-ώντος ήν άνεκάλν^ιεν είς 
Τέλ-έλ-Μούλτισαν τής Συρίας. Ή σφραγίς είναι έξ 
ΐάσπιδος, μεγάλης διάστασεως. Φέρει επιγραφήν, είναι 
δ’ έπ’ αυτής κεχαραγμένοί λέων, εχων ανοικτόν τό 
στόμα, μιτά πολλής δέ τέχνης ειργασμένος.

Ό έν Γυθείψ επιμελητής τών αρχαιοτήτων άνευρε 
δύο αρχαίας πλάκας φερούσας τας έξης έπιγραφάς.

1) Ήριδανός Καλλιόπη τή (δια (γυ*  
ν α t x ί),

2) ( Ά 0 η) ν ο γ έ ν ο υ ς 
(Τοΰ Κ]χ λ ο ΰ.

* Kaii. “Ex&saii Ej.icdeu·:,
Τή 18 Μαίου ήνοιξεν ή Καλλιτεχνική έκθεσις 

τής Κ)πόλεως. Ή έκθεσις θά είναι ανοιχτή έπί ένα 
μήνα, περιέχει δέ έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, αρχι
τεκτονικής καί σχέδια.

01 έχθέβαντες ανέρχονται είς 32, τά δέ έκτε- 
θέντα έργα είς 225. ’Εκ τών έκθετων 45 είναι δμο- 
γενεΐς εκθέτο τες 98 έργα, 8 ’Οθωμανοί έκθέτοντες 
66 έργα, είς Αρμένιος έκθέσας 4, 8 διάφοροι έκθέται 
έκθέτοντες 57 έργα.

Έκ τών Ελλήνων, τα περισσότερα έργα έκθέτει 
ή δεσπ. Θάλεια Φλώρα, 31 έν όλω. ’Εκθέτουν ό κα
θηγητής τής ζωγραφικής έν τώ Ζαπείω παρθεναγω
γείο, κ. 1. Βαχαλόπουλος, ό κ. Γραμμανίδης έν ο’ς χαί 
προσωπογραφίαν του αειμνήστου Η. Βασιάδου. ’Εκ
θέτουν αί δεσποινίδες Αϊβαζιδου, Άνάστη, Δουρετζα, 
Μαγγίδου καί Μαδέλη, οί κ. κ. Ήλιάδης, Κοτσαμά- 
νογλους, Μαλέας, Άρτεμιάδης χαί αρχιτεκτονικά σχέ
δια οί αδελφοί Καμπανάκη. Έκ τών ’Οθωμανών 
καλλιτεχνών πρωτεύουν δ ’Αχμέτ Άλη πασαας υπα
σπιστής τοΰ Σουλτάνου μέ τήν πεδιάδα τοΰ προα- 
στείου Έρεγκίοϊ, δ Χαλίλ !:έης λοχαγός, δ Μουστα- 
φας Χιλμή βέης χαί άλλοι. 0



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ζίωρεά άρχαιοτήτων.

Ό έν Καίρω πρόεδρος τής Έλλ. Λοινότητος 
χ. Ρόστοβιτς βέης, καταρτίσας σπουοαιοτάτην άς- 
χαιολογιχήν συλλογήν, αξίας 700,000 φρ χρ. κατό
πιν πολλών κόπων καί μελέτης, έδωρήσατο αυτήν είς 
τδ έν ’ΑΟήναΐς μουσείου. θά τοποβετη&ή ή συλλογή 
εΐς ιδιαιτέραν αίθουσαν, ήτίς 0ά φέρη :·.αί τό όνομά του.

2?
★ ”£'ί» εργΟν rov Θεοτοκοπούλου.

Τό μουσείου τής Βοστώνης ήγοραίε άπό τόν 
Τραπέζ'την τής Μαδρίτης Μουιγουίρο αντί 85,000 
φρ. χρ. τον εςοχον πίνακα τοΰ Έλληνος ζωγράφου 
Θεοτοκοπούλου τόν περίφημου β Ελ Γρέκο». Η βί
κων παριστάνει ώραίαν τύπον νέου . Δομινικανού μο
νάχου.

ΕΞΕΔΟΘίίΣΑΝ ν ν ν ν ν V V ν y ·,·
Ευγενίας Ζωγράφου. Ή Γκοίφαινα 'Ελληνικόν 

Ιοιορικόν μυέλιστόρημη, ί.ν tip ΰποίφ συνδυάζεται πλού
τος φαντασίας μετά Ιστορικών έιεισνδίων πολοϋ ϊνδια- 
φίροντος.

’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν. Συμπλήρωμα. Τεύχος 
29. Περιέχει διπλοΐν πίνακα τής Κέρκυρας. Γράμμα Μ.

Μιλτ. Βρατσάνου. ·Τά κατά τόν θη<3έα». 7ο- 
μος Β'.

Η Σουηδία. — Τό 53ον βιβλίον του Συλλό
γου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, έχδοΟέν άρτι 
είναι αφιιρωμένον είς τήν Σουηδίαν καί έγράφη 
υπο τοΰ χ. Βιχέλα. Περιέχει δέ εντυπώσεις τοϋ γρά- 
ψαντος έξ έπισκέψεώς του είς τήν Σκανδιναυϊκήν χώ
ραν, συνοδευομένας ύπό πολλών εικόνων. Κατόπιν θά 
εκδοθώσι τό Ψόρευιια ύπό Γ. Δροσίνη, Ίστορίο τής 
Μετά • ηο ύπό Γ. Κυριάκου καί ό Αύτοκράτωρ 'Η
ράκλειος ύπό Π Καρολίδου. Τό βιβλίον πωλείται 
λεπτά 40 είς τά βιβλιοπωλεία.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ 
yvvyyyvyyv

I. βαρΟελεμύ. Άθϊχναι καί ’Αθηναίοι. ’Γάτο· 
ρική, φιλολογική, κηνωνική, πολιτική, στραηωτική, >·ο· 
μικη, καλλιτεχνική άναοκοπή τής ’Αρχαίας 'Ελλάδος. Με- 
ταφρασις IT. Βασιλειάδου. Έν Λειψίφ.

Γ. Δοννέ. Ήτορία τοϋ Ρω<Μίηαπωννκοΰ πολέ
μου. Μετάφρασις Φ. Πρίντεζη. Έν Ά&ήναις.

Γ. Άσπρέα. Ί τειΜαρακονταετηρίς τοΰ ΒαΟι- 
λέως Γεωργίου Α’. 'Ιστορική μονογραφία (1863— 
1903), μετ' ανεκδότων εικόνων.

Απόλλων. Μηνιαΐον Μουσικόν περιοδικόν, εκδιδύ- 
μενον άπο 1 ’Ιουνίου εν ’νδήναις, υπό ιού εν Ά&ήναις 
ομωνύμου Μουσικού συλλόγου. Συνδρομή έτησία.δρ. 10. 
Διεύ&υνοις, όδος Φειδίου 3. ΑΙσ&ητήν ελλειψιν εΙδικοί 
μουσικού περιοδικού προώριοται νά πλήρωσή ή ίκδοσις 
τοΰ “‘Απόλλωνος’ περί τής επιτυχίας τοϋ όποιου εγγυά- 
ιαι η ίκανότης τών διευθυνόντων τόν σύλλογον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣVVVV VVVVVVYYVYVVYVVv
Ε. Pontremoli et Β. Haussoullier. Bi- 

dymes. Πραγματεύεται περί των άνασκαφ&ν τοϋ 1895 
καί 1896 μετά εΙκόνων καί 20 σχεδιογραφημάτων Φρ 75.

Η. de Winiwarter. Armand Rossenfosse des- 
sinateur et graveur Liegeois. Conference faite ά 
Llige. Exfrail de eWallonia».
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Ναός Φανερωμένης.

Εκ τών tv Ζακύι-9'μ ναών, ό er τή πλατείς Δοξαρα 
κείμενος ναός τής Φανερωμένης είναι ό διασημότερο; 
λόγφ τέχνης, Χρονολογείται από τοϋ 1300, 5ιε ευρέΟη 
ιν τή παραλία μικρά είχωγ τής Παναγίας καί ΐδρύ&η 
αμέσως ό ναός ούτος' άλλ’ έπυιδή έκ τών σεισμών κα
τέστη ετοιμόρροπος, τφ 1633 άνοικοδομηδη οιερεώιατα 
και ούν τφ χρόνφ έκαομηΟη δΓ αριστουργημάτων ξυλο
γλυπτικής καί αγιογραφίας. Δείγμα τής έν 'Ελλάδι προό
δου τής ξυλογραφίας είναι τό θαυμάσιου τής έχκλησίας 
ταύιης εικονοοιάσιον,όπερ έδημοοίιυσεν έν προηγουμένφ 
φύλλφ ή a Πινακοθήκη». Ή άμπελος μετά too Χοιστοΰ, 
ίχι,ντος έκαιέρωθεν τούς ’Αποστόλους, τό άέεωμα,αί ζώ· 
ναι, τά κιονόκρανα, τά πλαίσια, πάντα είοΐ μετ' άκυας 
λεπτότηιος γεγλνμμένα. Μεταξύ τών κοσμημάτων δια- 
χρίνονται εξόνως ή Γέννηοίς, J Ευαγγελισμός, ή ς υγή 
τής ΙΙανογίας μειά τοΰ Ιωσήφ. Είναι όμως δγνωσιοι· 
ήμΐν &ν ό καλλιτέχνης τοΰ είκονοσιαοίου είναι Κρής ή 
Ζαχύνθιος.

Ίφ 1758 ό Νικόλαος Κιμοΰτος μηχανικός άριοιο; 
σπουδάσας Ιν Ένειία καί Ρώμη, εδωκε τό εσωτερικόν 
σχέδιον τής διαχοσμήοεως τοϋ ναού.

Εν τφ ναφ τής Φανερο*μένης άνάκεινται τά έξοχα 
εργιτ τον Ντκο/αον Δσξαρά. τά ιύοαια Βνζαντιακα έργα 
τοϋ Έμ. Τζάνε καί τοϋ Ίερ Πλακωτού. Τάς ζωγρα
φιάς τοϋ Δοζαρά ό χρονος καί ή άφρονιησία όοημέραι 
άτνχώς φ&είρι.υσιν. Ευχής εργον ϋά ήτο νά μή επιτροπή 
νά θέση χρωστήρα επ’ αυτών βέβηλος χειρ, άλλ’ εϊδήμων 
καλλιτέχνης νά διάσωση αότάς, αίτινες είτε τά μόνα σω· 
ζόμενα έργα τον Δοξαρά.

Σπ. Δε-Β
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ΠΑΛΑΙΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
Ε<3ι;σιν έ/,τα/.-ω; έν5’αφ:ρου;αν μεταδίδομε·? εϊ; 

ιού; /.αΛλιτεχνιζού; κύκλους και είς τούς παρ' 
ήμιν φιλοτέχνους. Θανμασια πρωτότυπα έργα έξο
χων παλαιών ζωγράφων, άνήκοντα εις πινακοθή
κην διακεκριμένης πολυτάλαντου οικογένειας προ- 
τιΟεμένης νά έγκαταταοΟή εις τό εξωτερικόν, πω- 
λοΰνται εΐς τιμάς εΰνοϊκάς.

Τά αριστουργήματα ταΰτα σχολής Ένετικής αί 
Φλαμανδιν.ής τά πλειστα, άτινα ευχής έργον 
θά ητα να απέκτα ή 'Εθνική Πινακοθήκη, είναι 
τά έξής:

Ζ7ροσωχο]·ρα^ία Ρωμαίας δουκίσσης, έργον τού 
Subaletmans. (Τιμή 22,000 φρ. χρυσά.)

Σύ^πΔεγιια νεανίϊων, έργου τοϋ Juccarelli. (18, 
000 φρ. χρ.)

Zsbc και Ύ/ρα έργου τοϋ Tintoretto (30,000 
ΨΡ· ΧΡ-)

Λ'.έεοΛ’άτρα έργου τοΰ Barbieri (40,000 φρ. χο ) 
Ζ?ροσω.τ<ηγ>α^ία γυναικος έργον τοϋ Btaas (20, 

ΟΟΟφρ.χ?)^
Ktfia.lai Currache (10,000 φρ.)
Odorzoiarpsior έργου τοΰ '7ίλ-<ε(5 000 φρ. χρ.) 
Ή πώλησις τών εΐρημενωυ εικόνων άνετέθη εΐς 

τήν «Πινακοθήκην», είς τά γραφεία τής όποιας 
δέον ν ’ απευθΰνωνται οι θέλοντ-ς νά ιδωσιν όπως 
αγοράσωσιν αύτάς. Τό γραφείου μας δίδει πάσαν 
προς τούτο σχετικήν πληροφορίαν (Ώραι: 11-12 
π. μ. καί 3-5 μ. μ.)
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Ονδεμίά αίτησίί άερί άποστολης τξζ 
νακο&ήκης» ί) οίασδήποτε Ικδόσεεος αντηί, βι· 

‘βλίον Γ) είκόνος, λαρβάνεται 'ίπ' δψει, &ν μη 

οννοδεύηται δπδ τοΰ άντιτίμου.

‘Αγγέλλονται βιβλία, ών άφτίτ'νπον -ij&e· 

λεν άπόσιάλή τη Διευίλύνοει.

ΕΟΚΙΚΗ I1WZA ΤΙΙί ΕΜΟΣ
"Εντοκο» καταθέ<1ε»ς»

Ή Ίϊβνιχή Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις- 
είς τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν αποδοτέα 
;φις ώρισμένην . ^προθεσμίαν ή διαρκή. Αί , είς χρυσόν 
καταθέσεις καί όΐ τόκοι' αυτών πληρόνοντα! είς το 
αυτό νόμισμα, είς,5 έγενετο ή καταθεσις.

ν, " . «λ ".’ ’"ί' « ·' s., ' Τό κεφάλαιον κχί ,οϊ τόκοι τών δμολογιών πληρψ-Η "ΑΙΩΡΑ,, ‘-^;τους.μ^ ομητας .τη^ .?χεντρικφ Καταστήματι καί τή αίτή-
«Π'.νο'κο^'ήκηςη άώλεΐταί αντί' ^5υ.κατάθέτομ έν· τςϊς Ύποκαταστήμασι τής
‘Εξαίξέτίκω? .είς ίιονς σνγ'βρομητάς μας, οίτινες Τρμπεξης,' έν, Κερκύρμ δε Κεφαλλήνίμ καί .Ζακύνθω 
εκτός τον άντιτνΛον, δπερ δικαιωματικώς λ'Λμ- δ 
βάνονν, ·&έλο,ν.φ τ·>χον. καί άλλο άντίτνπον, ίνα, 
τό δοιρήσονν, παρέχεται ή «Αιώρα» αντί *»Ο. 
λεπτών. ■ , ·Λι

Παλ,αέα φύΐλ'α,της «ΤΙίϋόκοβήκης» ά , β 

καί γ’. ,ξτονς πω^οηνται (.πρός 1 δρ.) μόνον εΐς ; 

τό~ γραφεΐον 'της μΙΙι.νακ(τβή3ί'ης»· Δια τους- ονν- 
δρομητας προς λέίπτό.·βΟ,εκάόχον.

ί _ — t γ·'ί
• 0V έκ τών παλύιών: κόι^-νέων οννδρομητών 

εγγράφοντες ενα ετι'νέ ον συνδρομητήν, λμμβα- 

νόνν- ώς ’δωρον αμα τη καταβολή τής- συν

δρομής τά ί .. \ ·■

‘ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ» 
τόμου πλουσίως είκονρ,γρσφημένον, περιέχοντμ 

πεζά ποιήματα τοΰ κ. Δ. Καλογεροπονλου, -πρδς 
τούτοις δέ κοι Ζώ^9Κ<ί εικονογραφημένα 

τάρια καλλιτεχνικώτατα- ·

' Διά πδΟαν πλ»»^ωϊί.ην άφορωσαύ-τήυ 

■όΠινακο'&ήκην» δέον άπαραιτήτως νά προσάγη- 
ται άπόδειξις έντυπος, ιρέρουσα τήν ύπογρσφήν 

τοΰ Διεν^υντοΰ, τήν σφραγίδά καί αύξούτα άί 

ρι&μόν.

,Τό κεφάλαιον κχί ,ρϊ τόκοι τών δμολργιών πληρφ-

'you.κατάθέτομ έν· τςϊς. Ύποκαταστήμασι,τής
κ α * ** χ ,·* r γ* ’ * * ···· ·
. διά τών υποκαταστημάτων τής ’Γονικής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γνωσιοποιέΐ οτι 

κατετέθη παρ’ αυτή τό άπαιτούμενον ποσόν δια τήν 
πληρωμήν τοϋ έκ φράγκων χρυσών 89,875,000 ’Εθνι
κού Δανείου (1890') 5 ο )ο (Σιδηροδρόμου Πειραιώς Λα- 
ρίσης) ύπ’ άρ. 28 τοκομεριδίου πληρωτέου πρός φρ. 
χρ. 5,50 άπό τής 2)15 προσεχούς ’Ιουνίου.

’Εν Άθήναις τή 12 Μαίου 120i
(‘Εκ τού Γραφείου )

Υπομιμνήσκει εΐς τούς έγγραφέντας εις τό Νέου 
Λαχειοφόρον αυτής Δάνειον, οτι ή πρώτη αυτοΰ 
κλήρωσις γενήσεται -τήν Ιην προσεχούς 'Ιουνίου 
καί δέον νά σπιύσωσιν οι ολίγοι ύπολειπόμενοι να 
«ναλάόωσι τούς προσωρινούς αυτών τίτλους, προ- 
σάγοντες τήν άπόόειξιν έγγραφης, καί οί έγγρα- 
φέντίς κατά δόσεις, καταβάλλοντας τήν β’ δόσιν, 
οπως μή άποκλεισθώσι τής κληρώσεως ταύτης.

’Εν Ά&ήναις 24 Μαίου’ 1904.
■ , (Έκ τοϋ Γραφείου) '

διά κατ. 6 μηνών. ι y - ,* Γ · ’
~ ί 1)2

• '2
: ;?.3)2

3 '
. · .'·4 .·> .■

Αί όμολονίαι 
•κατ’ι·'·· , Λ:1·

■ ΤοΗ^'ΠΙΝΑΚΟΘ^ΚΗίο. '

■ ; TOY A Β ΚΑΙ Γ ΕΤΟΥΣ
■“έυρίσκονταΓεις. - τό γραφείου μας. τιμώμενοι οι 
'^ύρόδέτοι δρ: 15. οί άπλόδέϊρι δρ. 12, τών 
ταχυδρομικών πληρονώμένών ύφ\ ήμών·', .

• Διά τό εξωτερικόν, ή τιμή είς χριρόν. ·. ■

:!·'ΈΛ Λ Η IS! ΙΣΜΟΣ,,. υ, ν

15 ΜΗΜίΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΙΙΙΘΕΩΡΗΣΙΧ 
' "Οργανόν τής ομωνύμου 'Εταιρίας' 

‘Εν τφ ’Έλληνισμφ. έκ πέντε τυπογραφικών φύλλων 
συγκειμέγφ, μελετώνται είδικώς άπαντα τά εθνικά κιί 
εκκλησιαστικά 'ζητήματα τα άπασχολοΰντα τό ήμέτερον 
“Εθνος.

Γραφεία όδός Σοφοκλέους 12 
Συνδρομή Ιτηοία φρ. 8
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ο

καταθέσεων ίκδίδονται
έκλθγήν;νό'ϋ:κάτάθέτόυ όνομαστίκάι ή ανώνυμοί.

ΑΝΤΔΠΟΚΡΙΤΑΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Φύλλα rnc «Πι>·ακο0ήκηε» πω.Ιοΰυται ευ 

Άθήυαις εις τά βιβ.Ιιοπω.Ιεΐα τής «Εστίας», 
Σα.ΐιδέρου. ΈΔευΰερουδάκη, Μπέκ. Έυ Βειραιβ 
εις τό βιβΔιοπωΔεΐον Γ. Ά.Ιεζάκη. Έν Τήνω εις 
τά γραφεία τής «Προόδου». Έν Σμύρνή είς τό 
πρακτορείου εφημερίδων /Μαδάμας χάνι 19) 
Έν Ν· 'Τόρκη είς τό βιβίιοπίύ.ΐεϊον τής « Ά- 
τ.Ιαντίδος » Έν Βουκονρεστ'ιφ είς τα γραφεία 

τής «“Ιριόος».
Άνταποκ^ηταί. Έν Ζακύνθω Λ. Ζώης 

διευθυντής«Μουσών»,εν Πάτραις Ε. θωμόπου- 
.1ος καΛΙιτέχνης, έν Πύργφ Τρύγων Έανε.Ι.Ιό- 

που.ίος. έν Όδησσω Α- Μά.Ιτος (Ruo Puschkin 
66), έν θεσσα.Ιονΐκρ Άθαν. Βόγας. έν 
Καίρω Π Τσιριγώτης,εν ΆΔεζατόρεία Τ'. Τσι· 

τσέ.Ιης βιβΛωπώ-Ιης-

•Ανταλλάσσει εικονογραφημένα δελτάρια ό κ.Α. 
Diacojiannis (Maison Zographiiki) έν Καίρω.



ΣΥΙίΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΙΑΣΙΣ ΤΗΣ Εβί ΤΡΛΠΕΖΙΙΣ ΤΙΙΣ «ΛΑΛΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1©ΟΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
30 'Απριλίου

1904
31 Μαρτίου

1904

ίείς μεταλλικόν . . . . . , , ■ , .
’.» τραπεζικά γραμμάτια 'Ιονεχής Τράπόζηι . ' , 

S κιρματιχά I » δίδραχμα χαι μονόδραχμα. 
ί Αντίτιμου μεταλλικού είς τό εξωτερικόν 

Έίωτερ. λ)σμοΙ Γ ίίροϊδν εκδοθίντας ‘Εθνικοί δανείου elf χρυ~ 
I σδν Ελληνικοί Σιδηροδρ. 4*1, τοΰ 1902 

Δάνειον προς την Έλλην. Κυβίρν. επ'άναγκ. κυκλ. τραπ. γραμμ. 
Δάνειον προς την Ελληνικ. Κυβίρνησιν διδράχμ. χαί μονοδράχμ.

, ΙΜ1 , , ϊ ΕΙς χρυσδν δρ. 23,767,036.80
Ομβλογ. Έθν. δανείων [ * β

e I » τραπ. γραμ. t 29,134,575.—

Προεξοφλήσεις. . .................................. , . .
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων , ... . .
Δάνεια καί άνοικτ. λογ. επί ενεχύρφ χρηματογράφου 
Δάνεια έπ'ένίχύρφ εμπορευμάτων^ . . . . . .
Δάνειον πρός την Σταφιδ. Τράπ. έπ ’ έγγυήσει τοΒ Κρότου} 
Δάνεια χαί ανοιχτοί λογαριασμοί επί υποθήκη . .
Δάνειαείς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα . 
Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας . . . , ' .
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίας χα 

Προνομιούχου Τραπέζης 'Ηπειροθεσσαλίας 
Μετσχα'ι είς εγχωρίους 'Εταιρείας . .
Συμμετοχή tit Τράπεζαν Κρήτης .... 
Τοκομερίδια εν γίνει . .......
Καταστήματα Τραπδζης καί κτήματα Ιξ αναγκαστικών εκποιήσιφν 
‘Απαιτήσικ επισφαίείς .......... 
Έξοδα έγκταταστάσεακ /Ιδιος δαπάνη κατασκ. τραπιζ. γραμμ.} 
Διάφοροι λογαριασμοί^
Λογαριασμοί τρίτων εν τφ Ιξωττρικφ. . ,
Υπηρεσία Έθνιχ&ν δανιϊοεν tit χρυσόν ...... 
Λνγαρ. Ιξαγορ. ουμμετ. Κυβιρν. είς κέρδη εκ τραπιζ. γραμματ. 
‘Εξαγορά προνομίου Προνομιούχου Τραπέζης ‘Ηπειροθεσσαλίας . 
Προμηίλιια τροπής λαχειοφόρου δανείου είς τραπεζικά γραμμάτια 
Διάφορα . ... . ........

γραμμανίω

»

»
»
»
»

Τό 6λ«ν δραχμαί

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

2,629,256.79

• 68.778,575.42 
12,750,000.—

52,905,661.80

19,334,793.82 
2,886,559.45 

12.164,336.89 
503,261.15 

• 5,269,657.04 
50.422,427.43 
42,019,653.81 
11,614,631.15

8,382.267.17
2,835 974,23
1,661,698.40

78,936.63

52,901,611.80

19,359,800,97
2,948,999.55

12,387,371-30·
930,803.70

5.737,366.47 
50,372,488.87 
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
1,651,608.85

1,863,680.—
1.440,000— 

600,000.— 
425,948.49

331.559,27176?

Μετοχικόν Κεφάλαιον . . . . .
‘Απσθεματικά κεφάλαια ........

Τραπεζικά γραμμάτια ίν κυκλο^βρίςι

I διά λ]σμδν τής Κνβερνήσιιος Δραχ. 68,778,575.42
II · . α Τραπίζης . 52,369,694.31

Κερματ. γραμμάτια δίδραχμα χαί μονόδραχμα .... 
Καταθέσεις άνευ τόκου ιίς μιτάλικδν ...... 
Καταθέσεις άνευ τόκου ........ 
Επιταγαι πληρωτέοι. . . . . . . . .

Μερίσματα πληρωτέα > . . . ,
Καταθέσεις Δημοσίου διά χορηγ, ίαν, κατά τδν ,ΒΦΜ’ Νόμον . 
Διεθν. Ο/κ. Έπ. λ]αμδς χατ. Ιχ 1 Elt χρυσόν · 1,369,509.57 
δημοσίων υπεγγύων προσόδων Γ ■ τρ.γραμ. ■ 4,573,205.01

Υπηρεσία ‘Εθνικών δανείων είς χρυσόν .....
* · » · (τραπεζικά γραμμάτια}

Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν. . . . .
• * έπί τόκφ είς τραπεζικά γραμμάτια

Καταθέσεις Δημοσίου tit τραπεζ. γρρμμ. κατά τδν νόμον ,ΒΨΕ 
Καταθέσεις έπί τόκφ. . . ,.....................................
Λαχειοφόρου δάνειον Τραπέζης . ,.....................................
Υπηρεσία λαχειοφόρου δανείου Τραπέζης....................................

Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ........ 
Έντ, καταθ. Δημ. tit χρυσ. διά την κατασκ. Σ. Π·άιμπρλή·Συν

• · ■ · τρ.γραμ. · · · . .
Διάφοροι λογαριασμοί ....... 
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ εξωτεριεφ...................................
Συμμιτοχη Τραπ. Ίονικής και Άθηνφν tit Δ&ν. Σταφ. Τραπ. 
Διάφορα . . . . . . . . . . ■ .

20,000,000.-
13.500,000.—

20,000,000.—
13,500,000.—

Τό δλον έραχμαί

5,942,714.58 
86,326.90 

232,768.55
160.763.81 
119,481.26

5.474,449.55 
67,428.793.09 
47,047.770.— 

1,097.458— 
3,448,061.08 
2,629,256,79 
1,716,997.69

844.587.81 
6,279.920.62 
2,428,106.45 
2,106,371.26

333,825,612.03

Έ» Άθήναις τη 7 Μ ο ίου 1904 Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου 
π. a. κουτςααεβηζ

- ————— —— ——wv—μ———    
■Ν ΑΘΙΙΝΑΙΣ ΒΚ ΤΟΥ ΤΪΙΙΟΓΡΑΜΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΑΝΒΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ,,


