π I nakoohkh
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
διευθυντής:

Δ. I. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΣ

*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΠ. ΔΕ - ΒΙΑίΗ.

Κ

'II διαθήκη.

Καλλιτεχνιχά

0

ΤΟΡΒΑΛΔΣΕΝ. Αΰτογλυφία.

Σ. Μ·— Γχΰ δέ Μωπασσάν.

Γκτ δε · μοπαςςαν.
Σίγουρου).

ΤΕΥΧΟΣ Μβ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1904

ΕΤΟΣ Δ .

(Μετάψρασκ Μ.

σημειώματα.

(Ή

ΖΕΡΙΧΑΟΥ. 'Πρακλής καί "Ιίβη.

Μπιςςεν Άνδριάς Φρειδερίκου
ορλικ. θυρεός ηαλδεμάρΐί'.

ναυμαχία- τής Ναυττάκτου έν τή Ένετική καλλι

ανακτορον Φρεδερικσμπόργ.

τεχνία.— Μοροίίνηε ό Πελοποννήσιοε).

Μαρςταϊδ.

Ν

ραδου. ΊΙ τέχνη έν Δανία.

Ζ’.

Ό Χριστιανός Δ'. έν ναυμαχία.

ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ Κοηενάγης.

Κ.— Νικηφόρος Λύτρας.

X. ΧΑΝΣΕΝ. ΑευκαΙ νύκτες.

ΔΙΑ TOYS ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ.

Ν. ΛΥΤΡΑ. *<» γαλατάς.

ΧΤΝ. Τό διϊπνον τής παρηγοριάς.

Ν ΛΥΤΡΑ· *<» Γερω-ναύτης.

ΛΥΤΡΑ. ΊΙ λουομένη.

ΔΙΚ. Αί σκέψεις μου.

Ν

αμαραντοϊ. Τί βλέπω. Τί άχούω. (Παλαιόν Φάλη

ΑΠΟΨΙΣ Τήνου.
ΝΑΟΣ Εύαγγελιστρίας έν Τήνιρ.

ρού.— AtotTi βρέχει.— Μία σκέψιε).

δαφνϊδος. Σημειώσεις ένός μηνός. (Άνέκοοτα Λύ

εκερςμπεργ. ό Τορβάλδσεν.

ΠλρΟΨΙΣ

τρα.—Διήγημα καί άλήΘεια).

Δανικής Αγγειοπλαστικής.

ς ςταματιου. Τό δείπνοντής παρηγοριάς. (Εννέα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ-

γελοιογραφίαι).

ΕΙΚΟΝΕΣ
S.- J. Solomon Σαμψών καί Δαλιδά.

(Φωτοτυπία}.

ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ

ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΣΙΣ.

εκθεςις Άγ. Λουδοβίκου.Τό μέγαρο-ν τού Ηλεκ
τρισμού.

ΜΠΑΧ. Εμπρός !
ΣΑΑΜΠΥΕ. Σωσάννη.

Γ. ουωτς.

ΤΟΡΒΑΛΔΣΕΝ.· Ίάσων.

Εκθεσις

ΣΟΥΛΤΣ. Άδάμ καί Εϋα.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΡ-

Τό ΐΐΰχος όρ.

*Αγ. Λουδοβίκου.Τό άνάκτορον τών Κα

λών τεχνών.

12.

1,20

ΓΡΑΦΕΙΑ

·:·

ΑΘΗΝΑ I ·:·

'O0oc Γ Stnttfi6flov 85.
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ΕΞΕΔΟΘΙΙΣΑΝ
ννν νγν γννν
Δανία καί Δανοί. Ύπδ Κωνστ. Ν. Γάδοι».—
Ή Ιστορία τήί Δανίας είναι λίαν ενδιαφέρουσα διά τά
διδάγματα ατινα παρέχει καί ίδίρ δι’ ήμίίί τΟυ! Έλληνας
τον! άγνοονντας την πατρίδα τοΰ Βασίλειο! μας. Πλήθη
τής χωράς και τών κατοίκων της- και ιών περιπετειών
τη! εικόνα παρέχει μετά ζηλευτή; σαφήνεια! καί γλαφυρότητο: δ κ. Γάδος διά τοΰ καλλιτεχνικότατου βιβλίου
τον, οντινο! τήν άπόκτηοιν θερμότατα ουιιστώμτν είς
τον! άναγνώο τάς μας,

Αί Άναμνή<3β1ζ. — 'Ημερολογίου τον 1904 ΰπδ Κορ.
Πρεβεζιώτου καί Ε. Τάβανιώτου "Ετος ΣΤ . ‘Εν
Ενν)πόΙεε. Σελ. 256 Τιμαται άδετον ί1/, φρ. χρ.
Χρυσόδετου 3 φρ.
Τδ Ψάρε^μα — Έξεδό&ή τδ 54οι· βιβλίου τον Συλ
λόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. Έγράφη υπό
τοΰ κ. I. Δροσίνη και είναι πρακτικό; όδηγδς τών φί
λων τοΰ φαρεύματος άφ'ένόΐ, άλλά κ’αί'άνάγνωσμα ευχά
ριστου καί διδακτικόν διά τδν πολύν κόσμον, διότι δίδει
γενικήν ιδέαν περί των θαυμοοίων φαινομένων τοΰ θα
λασσίου κόσμου. ’ Περιέχει δε και πολλοί εικόνας, Ιδίω;
εργαλείων φαρική; καί παραδόξων θαλασσίων ζώων.
Γεωγραφικόν δελτίον — Έκτυπούμενον κατά τρ μηνίαν, ΰπδ Κ. Ν. Ρόδου. Συνδρομή ετήσια
5.

•Νέος Ήληνομνιίμων·.—Ύπό τον ακαμάτου καθηγητοΰ κ. Σπυρ. Λάμπρου εξεδό&η τδ Α’. τείχος τοΰ
Α'. τόμου τον ’Νέου Έλληνομιήμόνος··, τριμηνιαίου
περιοδικού σκοποϋντος την δημοσϊευοίν άνεκδίεου δλη;
άναφερομένη; είς τήν Έλλ. 'Ιστορίαν, φιλολογίαν καί
παλαιγραφίαν ήν συνήγαγε μετά τριακονταετή έν Vai's
βιβλιοθηκαις τή; 'Ανατολή; καί Ευρώπης ερευνάν. Πρός
τούτοι; ό άΝ. Έλληνομνήμων- θά περιλάβη καί ανέκ
δοτα μελετήματα τον πολυμαδόϊ!; κα&ηγητοϋ.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ
V-/VVVYVVVV
‘Ελένης Λά^αρη. Ποιήματα.
Κορνηλίαο Πρεβεζιώτου. Πάπυροι. Έν Κων/πόλει. Ποιήσει! στεφθεΤοαι έν τφ διαγωνινμφ τοΰ Πανιω
νίου συλλόγου Σμύρνη!.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΙΣ ΤΕΧΝΗΣ
υ ν ν ν υ ν ν ν ν ν γ ν ν ν ν ν υ υ ν ν*

Η. tournier.

Train de la typographic.

H. Chardin. Les Traveaux publics.

A- Balltl. Les mines du Timyad. NouoeUes
dtcouvertes·.

J. Ruskin. La Btbie d’ Amiens. Traduction
M. Proust.
N. Ltgrand. La Galerie historique el
artistique de la Facttlle de Medecine. Paris.

L. Riotor. Les Aris et les Lellres. Μέρος B'
Cataloque UluslrS du Salon 1904.
des Artistes Fransais. Paris.

Societe

Κατα τας άνασχαφάς άς έν Δήλω ένεργει μετά
12 εταίρων 6 κ. Όλλώ άνεχαλύφθησαν δύο αγαλματα Σειληνών, έργα τής 3ης π. χ. έχατονταετηρίδος, κισσοστεφή, έπί δέ τοΰ αριστερού όίμου τών
Σειληνών υπάρχει ασκός τοΰ δποίου τό στόμ'ιον κρατοΰσι δια τής άριστερας χειρός. Βορειανατολικώς τής
νήσου και κατά τήν μεσημβρινήν πλευράν τής αρ
χαίας πόλεως άπεχαλύφθησαν διάφορα οικοδομήματα.
'Ωσαύτως έπανελήφθη ή άνασκαφη εις την στοάν
τοΰ Φιλίππου, ένθα άπεχαλύφθησαν καλώς σωζόμενα
οικήματα αποτελουντχ την αυτόθι μιχραν αγοραν,
ώς καί εν σύμπλεγμα τοΰ ΓΙανός και τής ’Αφροδίτης.
Έπί τοΰ αριστερού ώμου τής ’Αφροδίτης επικαθηται
ό "Ερως άπωΟών τόν Πάνα ούτινος κρατεί τό ετε ον
τών κεράτων.
— ’Εν Πάτραις άνευρέθη άρχαΐον άγαλμα τελειό
τατης τέχνης. Παρίστμ έφηβον περιβε&λημένον περί
τήν άριστεραν πλευράν χλαμύδα ύποβασταζομένης
ύπό τής άριστερας χειρός. Τό άγαλμα είναι καθ’ όλα
γυμνό· ύψους I 1)2 μέτοου. Έλλείπουσιν ή κεφαλή,
ή δεξιά χειρ καί δ ποΰς.
— Έν Γυθείω άνευρέθη μαομαρίνη ενεπίγραφος
πλάς έντετοιχισμένη άνωθεν τ^ς θύρας ένός μύλου.
Τά γράμματα τής επιγραφής είναι τά περισσότερα
έφθαρμένα, σώζονται δέ μόνον τά έξης:
. Π ι Ρ *
- .
Ε A Τ .
ΑΝ....
. —Οί αδελφοί Περικλή; καί Λεωνίδας Ζαρίφαι έδωρτ,σαντο εις τό Νομ. Μουσείον σπουδαιοτατην συλ
λογήν χρυσών, αργυρών καί χάλκινων νομισμάτων
πασών τών εποχών τοΰ Έλλ.ηνισμοΰ. Ή συλλογή
αΰτη ήγοράσθη ύπό τών αδελφών Ζάριφών άπό τόν
Σουδή πασσάν έν Κων)πόλει.
— ’Επίσης δ έξ 'Αλεξάνδρειάς κ. Γ. Καλούμενος
έδωρήσατο εις τό αυτό μουσείον συλλογήν έκ 237 νο
μισμάτων καί 20 έλληνοαιγυπτιακάς αρχαιότητας.
— Είς Παλαίκαστρον τής Κρήτης άπεκαλύφθη μέγα
μέρος τής πόλεως καί ανευρέθησαν καί τ-ινες τάφοι.
Έξήχθη έκ τών οικημάτων πλούσια σειρά πήλι
νων γραπτών αγγείων Μυκηναϊκού καί Καμαραϊκού
ρυθμού διαφόρων καί ποικίλων σρηματων. Τινα τού
των εχόυσι πρωτότυπον τό τε σχήμα καί τήν διάκοσμησιν. Επίσης λίθινα σκεύη καί αγγεία εύρεθησαν.
’Εξαιρετικής σημασίας εινε δύο μικρά άγαλμάτια
έλεφάντινα Αίγυπτιαζούσης τέχνης θαυμ.ασίας. δέ φυ·
σικότητος. Δεκάς σφραγίδων καί έγγεγλυμένων λ ίθων μέ γράμματα πρωτοκρητικά ιδεογραφικά καί
παραστάσεις εύρέθησαν. Πρός τούτοις τμήμα έκ
στεατίτου φέρον παράστασιν άνάγλυφον άγριου συός.
Άλλά τό μάλλον άπροσδόχητον εΰρηιαα τών έφετεινών άνασκαφών έν Παλαικάστρω εινε ελληνική
έπιγραφή, έξ ής άπεδείχθη ότι ένταΰθα εκειτο τό πεοίφημον Δικταΐον 'Ιερόν, τό όποιον μάτην'έως τώρα
εζήτουν οί αρχαιολόγοι. Ή έπιγραφή είνε έμμετρος
καί περιέχει ύμνον εις τόν Δία τόν Δικταΐον,- εκειτο
δέ εν τώ ναώ ινα χρησιμεύση ώς τό έπίσημον κείμε
νον τοΰ ύμνου τοΰ ψαλλόμενου κατά τήν έορτήν. Έκ
τοΰ ναού τούτου προέρχονται καί αί πήλιναι πλάκες
τής ζωφόρου αί εύρεθεΐσατ πρό' ετών είς τό αυτό ακρι
βώς μέρος είκονίζουσαι πολεμικά άρμχτχ
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SOLOMON

J.

SOLOMON

ΓΚΥ ΔΕ ΜΩΠΑΣΣΑΝ
Ό Γκυ οΐ Μωπασσάν έγεννήθη εις τήν Νορμανδίαν. Ή γραφική αΰτη επαρχία, ε’ις-την ό
ποιαν έζησε τα καλλίτερα ετη τής" ζωής του,
διεαόρφωσε τ'ϋ πνεύμα rev χαί ισγι.σεν παλν
έπί τής ιδιοφυίας του.
Μόλις έτελείωσε τάς σπουδάς του ύπηρέτησεν έπί τινα καιρόν ώς υπάλληλος του Υ
πουργείου. Κατόπιν κατεληφθη ύπό τής μα
νίας τών σωματικών ασκήσεων χαί τών ναυ
τικών εχδρομών-.Έτα-,είδευσεν εις όλα τα μέ
ρη τοΰ κόσμου όπου πωλείται ή ηδονή, καί
έχειθεν άπεκόμισεν ίσχυρας εντυπώσεις, τάς
όποιας κατόπιν διετύπωσεν εις τά έργα του.
"Ολη ή φιλολογική του ζωη περιορίζεται είς
αίαν δεκαετίαν άδιακόπου και γονίμου πνευμα
τικής εργασίας. Ή ζωή του ηρχισε μέ την
αίφνιδίαν κατάκτησιν τής φημης καί έτελειωσε μέ μίαν απότομον καταστροφήν, μιαν όξείαν έχδήλωσιν ανιάτου παραφροσύνης. Ή ζωή
του δπήρξε βραχεία και πληρης πάσης άπολαύσεως πνευματικής και σωματικής. Ή ιδιω
τική ζωή του αγνοείται παντελώς, δεν γνοιρίζομεν έάν περιπτώσεις ή συμβάντα τινά έπέδρασαν ’ιδιαιτέρως έπί τής ’ιδιοφυίας του. Εις
τοΰτο σννέτεινε καί ή ιδιοτροπία τήν όποιαν
’ είχε να άποκρύπτη άπό τα βλέμματα τών
άλλων τά άφορώντα αυτόν. Είχε ανεγείρει εν
-τείχος μεταξύ αύτοΰ καί τών ανθρώπων. Τού
το αποδίδεται πρό παντός εις την αποστροφήν
■ τήν όποιαν έτρεφε πρός πάντας, ώς έκ τοΰ
νοσηρού οργανισμού του.
"Ολαι σχεδόν αί υποδέσεις τών διηγημά
των του είναι άληθεΓς, όλοι οί-ήρωίς του υ
πήρξαν. Καί εις τά κοινό-ερα πραγματα ανα
καλύπτει μίαν νέαν μορφήν άγνωστον, ασυνή
θη. Ευχαριστείται να περιγραφή ένα κόσμον
. ταπεινόν, χωρίς εύγενή αισθήματα, χωρίς 'ιδα
νικά. Είς τόν Μωπασσάν έπέδρασεν πολύ ό
Φλωμπέρ.
Τά «ργα. του διαπνέονται άπό τό πνεύμα
μιας καταργήσεως πάσης κοινωνικής συνθή
κης καί κοσμικής υποκρισίας. Αρέσκεται να
ζωγραφίζΤ) την κτηνωδίάν εκείνην ό όποια υ
πάρχει πάντοτε εντός μας καί δέν ελλείπει
ουδέ άπό τά ,πνευματικώτερα δντα. Δέν λη
σμονεί" ποτέ ότι ό άνθρωπος είναι έκ φίσεως
ένα ζώον κακόβουλου, θηριώδες έν ταυτώ καί
άσελγές, προικισμένοι* μέ τό ένστικτον τής
καταστροφής. Είναι ένας παρατηρητής άπό-

14*

τομος,άνευ ιδανικού, ένας ειρωνικός καί σκλη
ρός ηθικολόγος. Δέν τόν εμπνέει ποτέ ή χαλιοσύνη, ούτε ή ευσπλαχνία, νομίζει ότι ή
ανάγκη είναι δ νόμος τής άνθρωπίνης ένεργείας, μόνη ή ανάγκη, μία εσωτερική καί άδη
λος άνάγκη έκπηνάζουσα από' τά ένστικτα
τής φύσεώς μας, από τη παρακμήν τής κληρονομικότητος, άπό τόν. εκφυλισμόν καί τήν
εξασθένιση*τοϋ είδους, από την σκοτεινήνχαί
άγνωστον άρχν,ή όποια βαρύνει έπί τής άνΟρωπότητος. ’Αποκαλύπτει με μίαν κακεντρε
χή σκληρότητα όλην τήν κωμικότητα τής
ανθρώπινης άθλιότητος χαί φωτίζει όλας τάς
πτυχάς τών αδυναμιών μας, ώς δεά νά ταπεί
νωση τόν άνθρωπον πρό τής ματαιότητος πά
σης προσπάθειας του. Είναι θαυμάσιος είς τό
νά δεικνύη τήν «άλλην ςίψιν» τών πραγ
μάτων, νά περιγραφή εκείνους όποΰ ζοΰν γα
λήνιοι μέσα είς τήν ατιμίαν, εκείνους δπού
διαβα ίνουν ανύποπτοι τήν θύραν τής ζωής,
έκείνους όποΰ καταστρέφονται άπό μίαν ιδέαν
μόνον, όποΰ έν πε^ιστατιχόν τούς αμαυρώνει
όλην των τήν ζωήν. ’Εν γένει τά έργα τοΰ
παραδόξου τούτου συ^γραφέως μοΰ προξενούν
μίαν βαθεΐαν καί ύπέροχον έντύπωσιν, μίαν
έντύπωσιν ή όποια μοΰ θλίβει τήν-ψυχήν καί
μοΰ στενεύει τήν καρδϊαν. Μέσα εις την έποχήν αυτήν τής παγκοσμίου απελπισίας, τής
ηθικής καταπτώσεως, τής ψυχικής έξαντλήσεως, τής οργανικής ύπερκοπώσεως, κανείς
συγγραφεύς δέν κατώρθωσε, νομίζω, περισσό
τερον τοΰ Μωπασσάν, να δείξη τό μάταιον
καί νά δώση τήν έντύπωόιν τή'ς απολύτου μη·'
δαμινότητος.
Ή ψυχή του είναι πεσσιμισ-ική μέχρις
απελπισίας. Κάπου λ·γει«Δέν γνωρίζομεν
τίποτε, δέν βλέπομεν τίποτε, δέν δννάμεθα τί
ποτε, δέν έφευοισκομεν τίποτε, δέν φανταζόμεθα τίποτε' είμιθα σκλαβωμένοι, φυλακισμέ
νοι έντόςμας. Καί υπάρχουν οί Οαυμάζοντες
τήν άνθρωπίνην μεγαλόφυίαν !... Ή σκέψις
τού ανθρώπου ει αι ακίνητος, τα όριά της ώρισμένα, στενά, ανυπέρβλητα μόλις τά πλησιάσωμεν' γυρίζει καί στρέφεται ώσάν άλογο είς
τό ιπποδρόμων, ώσάν μυΐγα κλωσμένη έντός
φιάλης ή όποια πτερυγίζει έως τά πλάγια
όπου προσκρούει πάντοτε.· Έδώ, ο Μωπασ
σάν, φθάνει μέχρι τής ύπερβολής. Είναι αλη
θές ότι τό άνθρωπινον πνεύμα αισθάνεται τήν
ανεπάρκειαν'. του ε’ις μερικά ζητήματα . τής
φύσεως, δέν είναι όμως, καθώς τό χαρακτη
ρίζει, μοϊγα κλεισμένη έντός φιάλης, ούτε ά
λογον όποΰ στρέφεται εις το ίπποδρόμιον, πάν
τοτε ε’ς τον αυτόν κύκλον. Άπό τοιαύτας
99
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’ιδέας βρίθουν τά έργα του. Δι’ αυτόν ή επι
στήμη δέν είναι πα^α ασταθή πειράματα χρησιμεόοντα μόνον δια να μας δείξουν πόσον άγνοουμεν ολα εκείνα τα δποΓα μας ενδιαφέρουν
καί πρέπει να γνωρίζωμεν. Ή τέχνη δέν είναι
παρά μία μίμησις ματαία καί. μία ανωφελής
αντιγραφή. Ή κοινωνία άαί οί νόμοι δέν κά·
μνουν άλλο παρά νά διαιωνίζουν καί νά κα
θιερώνουν τά μισητά έθιμα καί τάς έγκλημα·
τικας προλήψεις. Ή θρησκεία είναι μία ύποκρισία, μία απάτη.
Καθώς διαφαίνεται έκ τών έργων του απο
στρέφεται τους ανθρώπους, οί όποιοι ακολου
θούν τόν πολιτισμόν. Οί άνθρωποι τοϋ κόσμου
είναι δι’ αυτόν άντα μισητά. Τους υπαλλήλους,
τους φοιτητάς, τους επιστήμονας τους θεωρεί
ένα κόσμον γελοΐον καί άσνημον. Άγαπμ καί
προτιμά τους ταπεινούς, τους άπλους, τους α
γράμματους, εκείνους ποϋ όμοιάζουν περισσό
τερον με τό κτήνος καί όλιγώτερον μέ το ύπέροχον Sv, ποϋ έχουν ρωμαλέα καί ύγια τά σώ·.
ματα καί ακαλλιέργητου τόν νοΰν,ποϋ γυμνά
ζουν τα νεύρα των καί απολαύουν τα αγοθα
τής γής, ποϋ ακολουθούν μόνον τάς όρμάς τοΰ
ένστικτου.
“Ερως διά τον Μωπασσάν θά είπή σαρκική
επιθυαία καί απόλαυσις τών αισθήσεων. Τί
ποτε υψηλότερου, τίποτε ΐδανικώτερον. Άλλα
και ή ιδέα του θανάτου ύπάρχει πανταγοΰ είς
το εργον του, ώσαν μία απροσδόκητος συνάντησις, ώσαν μια αναπόφευκτος καταστροφή,
καί ή ιδέα αύτη δηλητηριάζει κάθε χαράν,
κάθε ευχαρίστησιν, κάθε απόλαυσιν τοΰ αν
θρώπου.
Τά μυθιστορήματα του δέν διακρίνονται διά
τήν πλοκήν. Είναι μάλλον διηγήματα έκτεταμενα η σειρά πολλών διηγήσεων αίτινες εκτυ
λίσσονται με ταχύτητα, ώσαν εικόνες είς τό
καλειδοσκόπιου.
Ε’ις τά σύντομα διηγήματα, είς τάς ταχείας
σκηνάς, δ Μωπασσάν είναι ύπέρτερος. Είναι
ένας δημιουργός μικρών αναγλύφων, ωραίων
προτομών, θαυμαστής άομονίας καί εςόχου τε·
λειότητος.
Μ. X-
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έγνώριζα αυτό τό μεγάπαιδί ποϋ ώνομάζετο ΡεΜπουρνεβάλ. ΤΗταν ένα
πρόσχαρο παιδί, άν καί ο
λίγο μελαγχολικό, έφαίνετο
σαν μεγάλος φιλόσοφος, ήτο
είρων και δύσπιστος καί εί
χε την ιδιαιτέραν ικανότη
τα νά έξαρθρώνη μέ μίαν
πικράν λέξιν τας κοσμικάς ύποκρισίας. Συχνά
μοϋ ελεγε ; «Δέν υπάρχουν απολύτως τίμιοι
άνθρωποι, ή τουλάχιστον είναιι τίμιοι σχετικώς
μέ μόνον τούς βατράχους».
I»’ . _ -·. · - . . ·
Είχε δύο αδελφούς όνομαζομε’νους Δεκουρσέλ,
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ποϋ δέν τούς έβλεπε ποτέ καί ποϋ τούς έθαρροϋσα ετεροθαλείς ώς εκ τής διαφοράς τοΰ ονό
ματος των. Έγνώριζα οτι είς αυτήν τήν οικο
γένειαν είχε συμβή μία παράδοξος ιστορία.
Μοϋ άρεσαν οί τρόποι τοϋ Ρενέ καί ύστερα
άπο λίγο συνεδέθημεν διά φιλίας, Ένα βράδυ
έδειπνούσαμεν οί δύο είς τό σπίτι του.ΈξαφνΙΟ.
μου ήλθε ή ίεέα νά τον έρωτήσω άν έγεννήθη
άπο τον πρώτον ή άπό τόν δεύτερον γάμον τής
μητρός του. Καί τόν έρώτησα. Εκείνος έκιτρίνισε λίγο, ύστερα έκοκκίνησε καί μοϋ είπε μ’
ένα πικρό χαμόγελο: «Θά σοϋ πώ κάποια.πε
ρίεργα πράγματα περί τής καταγωγής μου- ξέ
ρω πώς είσαι νοήμων άνθρωπος καί δέν φοβού
μαι νά πάθη τίποτε ή φιλία μας άπ’αύτή τήν
έξομολόγησί μου. Ή μητέρα μου Δεκουρσέλ
ητο μία μικρή καί δειλή γυναικούλα, ποϋ τήν
έπήρεν δ άνδρας της μόνο για τή περιουσία της.
Όλη ή ζωή της έπέρασε σάν ένα μαρτύριον.
Ήτο μία δειλή ψυχή, μία ψυχή ευγενική καί
φοβισμένη ποϋ τήν έκακομεταχειρίσθη μέ βα
ναυσότητα εκείνος ποϋ έπρεπε νά είναι πατέρας
μου, ένας κακότροπος ευπατρίδης ποϋ ένα χρό
νο ΰστερ’ άπό τό γάμο τους έζοϋσε μέ μίαν
υπηρέτρια του κ’ είχε γιά ερωμένες τές γυναί
κες καί τές θυγατέρες τών άγρομισθωτών του.
Μ ’ δλα αυτά έκαμε δύο παιδιά μέ τή γυναίκα
του. Εγώ έγεννήθηκα ύστερα. Ή καϊμένη ή
μητέρα μου δέν έλεγε τίποτε, έζοΰσε μέσα σ’
αύτο τό σπίτι τό θορυβώδες όπως εκείνα τά
ποντικάκια ποϋ τρυπώνουν άπό κάτω άπό τά
έπιπλα. Λανθάνουσα, έξαφανιζομένη, έκύτταζε
τούς ανθρώπους μέ μάτια ανήσυχα καί φωτεινά,
μέ μάτια αεικίνητα μικροϋ δντος τρομασμένου.
Ητο ωραία, κατάξανθη σάν νά είχαν ξεθωριά
σει τάμαλλιάτης άπό τούς άκατάπαυστους φό
βο υς της. Ένας άπό τούς φίλους τοϋ Δεκουρσέλ, ποϋ ήρχοντο συχνά στόν πύργο, ήτο ένας
άπόστρατος άξιωματικός τοϋ ιππικοϋ χήρος,
επίφοβος άνθρωπος, ερωτικός καί βίαιος, ικανός
νά πάρη τάς δραστηριωτέρας αποφάσεις, δ
Μπο υρνεβάλ τοϋ δποίου φέρω τ’ ονομα. Ήτο
ένας άουνατος άνδρούλακας μέ μεγάλα μαϋρα
μουστάκια. Αυτός δ άνθρωπος δέν έσκέπτετο
σάν τούς άλλους. Ή προμάμμη του ήτο’ φιληνάδα τοΰ Ζάν Ζάκ Ρουσσώ καί εψιθυρίζετο ότι
κάτι είχε κληρονομήσει άπό τάς σχέσεις έκείνας
τής προμάμμης του. Διεπνέετο άπό τάς ’ιδέας
τής «Κοινωνική; συνθήκης», τής «Νέας Έλοιζας» καί όλων εκείνων τών φιλοσοφικών βιβλίων
ποϋ παρεσκεύασαν πρό τόσου καιρού τήν μέλλουσαν άνατροπην τών αρχαϊκών ήθών καί εθί
μων μας, τών προκατακλυσμιαίων νόμων μας,
τής βλακώδους ήθικής μας. Ήγαπήθησαν άμοιβαίως μέ τήν μητέρα μου καί ή σχέσις αυτή
έμεινε τόσον απόκρυφη, ποϋ κάνεις δέν τήν ύπωπτεύθη. Τά δυό άδέλφια μου έφέροντο σκληρώς

ποός αυτήν όπως καί δ πατέρας των. ’Εγώ
ήμουν δ μόνος ποϋ τήν άγάπησα σάν παιδί
της καί ποϋ μ’ αγάπησε αληθινά.Ύστερ’ άπο
λίγα χρόνια έπεθανε.Έγώ ήμουν τότε δεκοχτώ
ετών. Ή μητέρα μου, χάρις είς τήν άφοσίωσιν
καί τήν ειλικρίνειαν ενός γέροντος συμβολαιο
γράφου, είχε διατηρήσει τό δικαίωμα νά κάμη
διαθήκην. Ό νόμιμος σύζυγός της είχε λάβει
δικαστικήν άπόφασιν,ή οποία διέτασ» τον χω
ρισμόν τών περιουσιών προς οφελος τή: μητρος
μου. Εϊδοποιήθημεν ύπ ’ αύτοϋ τοΰ συμβολαιο
γράφου καί προσεκλήθημεν νά παρευρεθώμεν είς
τήν άνάγνωσιν τής διαθήκης. Ήτο μία αλλό
κοτος σκηνή, καταπληκτική καί μεγαλοπρεπής,
τήν δποίαν «πέφερεν ή μετά θά-,ατον έςέγερσις
τής νεκρά; αυτής, μία κραυγή ελευθερίας, μία
άπάντησις άπο ι/.έσα άπο τον τάφον τής οειλή;
αυτής μάρτυρος ποΰ είχε συντριβή, ένόσφ έζη.
άπό τά ήθη μας καί ή δποία μέσα άπο το
κλεισμένου φέρετρόν της έστελλε πρός τήν άνεξαρτησίαν μίαν άπεγνωσμένην έκκλησιν, ’Εκείνος
ποϋ ένομίζετο πατέρας μου, ένα; άνθρωπος αι
ματώδης σάν χασάπη: καί τά άδέλφια μου,
δύο δυνατά παιδιά, έπερίμεναν ένυπόμονα. Ο
Μπουρνεβάλ. προσκληθείς καί αυτός, έκάθητο
σφιγμένος μέσα είς την ρεδεγκότα του κατακίτρινος κ’ «δάγκανε τό μουστάκι του σάν νά έγνώριζε τί έπρόκειτο νά γίνη ! Ό γέρων συμβο
λαιογράφος έκλείδωσε τήν θύραν, έσχισε τόν φάκελλον, σφραγισμένου μέ μαύρο βουλοκέρι, και
άρχισε μέ μεταλλικήν φωνήν τήν άνάγνωσιν ...
Ή καϊμένη ή μητέρα μου έζητοϋσε συγγνώ
μην άπό τόν Θεόν καί άπό έμε διά τήν πράξιν
τήν δποίαν έκαμε. « Ύπίφερα καθ’ όλην μου
τήν ζωήν, έλεγεν ή διαθήκη, ΰπανδρεύθην διά
τήν προίκα αου, ύστερα περιεφρονήθην, παρεγνωρίβθην, κατεπιέσθην, ήπατήθην οιαρκώς άπο
τόν σύζυγόν μου. Τον συγχωρώ άλλά δέν του
οφείλω τίποτε, Τά δυο μεγαλήτερα παιδιά ν.Ου
(’ _ ’ ηγάπησαν,έγώ
οέν
’ -------·' έχοψα
*......... δι
··’’ αυτά ο,-τι έπρεπε νά κάμω, δέν τούς οφείλω πλέον τίποτε
διότι οί δεσμοί τοϋ αίματος οέν ύφίστανται χω
ρίς διαρκή ΐεράν καθημερινήν αγάπην· άστορ
γαν παιδί είναι έ'νοχσς. Πάντοτε έτρεμα άπέναντι τών άπανθρώπων συνηθειών των και τών
άτιμων των προλήψί<εων, άπέναντι όμως τοϋ θεοϋ δέν ιφοβοϋμαι τίποτε. ’Αφίνω 0λην μου την
.ι. τόν 2.
...... .£:.·> καί
περιουσίαν εΐς
εραστήν μου Μ-.
Μπουρνεβάλ
είς τόν υιόν μας Ρενέ. Καί ενώπιον τοϋ ύπερτάτου δικαστοϋ οηλώ οτι θά κατηρώμην και
τόν θεόν καί τήν ζωήν έάν δέν συνήντων την
βαθεΐαν άφοσίωσιν τοϋ έραστοϋ μου, άν οέν ένόουν μέσα είς τήν αγκάλην του ότι δ δημιουρ
γός έπλασε τά όντα διά ν’ άγαπώνται. Οί δύο
άλλοι υιοί μου έχουν πατέρα τον Δεκουρσέλ.
Παρακαλώ τόν Κύριον τών ανθρώπων καί τών
τυχών αυτών νά θέση ύπεράνω τών κοινωνικών

προλήψεων τόν πατέρα καί τόν υιόν, νά τούς
κάμη ν’ άγαπώνται μέχρι θανάτου καί ν α
γαπούν κ’ εμέ την πτωχήν εΐς τον τάφον μου.
Αυτή είναι ή τελευταία θέλησίς μου».
Ό Δεκουρσέλ έσηκώθη τότε κ’ «φώναζε:
Αυτή είναι διαθήκη μιάς τρελλής.Τότε δ Μπουρ
νεβάλ έκαμε έ'ν βήμα καί έοήλωσε μέ κοπτεράν
φωνήν οτι τό έγγραφον περιέχει πάσαν άλήθειαν
καίδύναται νά τό απόδειξη δι’ επιστολών τής
νεκρά: τάς δποία; έχει. Τότε δ Δεκουρσελ έπροχώρησε πρό; αυτόν καί τοϋ είπε ; «Είσαι έ
να; παλιάνθρωπος». ’Εγώ ύπέθεσαότι έπρόκειτο
νά έλθουν είς χεΐρας. Έστάθησαν έκεϊ, ύψηλοί
καί οί δύο, δ ένας παχύς, δ άλλος αδύνατος,
φριμάσσοντ»:. Ό πατήρ μου άπήντησεν άτάραχος: Θά συναντηθώμεν είς άλλο μέρος. Θά
σάς έρράπιζα πρό πολλοϋ,&ν δέν έφειοόμην τή;
ησυχία: τής δυστυχούς εκείνης γυναικός τήν
δποίαν έτυραννήσατε τόσον πολύ. “Επειτα έστράφη προ; έμέ. «Είσαι υιός μου,μοϋ είπε, θέ
λεις νά μέ άκολουθήση;»; Τοϋ έσφιξα τό χέρι
χωρίς ν’απαντήσω καί έξήλθομεν μαζύ.Ύστερ ’
άπό δύο ημέρας δ Μπουρνεβάλ έφόνευσεν είς
μονομαχίαν τΟν Δεκουρσέλ. Οί άδελφοί μου φο
βούμενοι τό σκάνδαλον έσιώπησαν καί εγώ χαριζόμενος πρό: αυτού; τούς έοώρησα τό ήμισυ
τής περιουσία; ποϋ μοϋ άφησεν ή μητέρα μου.
Έλαβα τό όνοαα τοϋ φυσικού πατρός μου, δ
όποιο; άπέθανε προ πέντε έτών καί παρήτησα
έκεϊνο ποϋ μοϋ έδιοεν ό νόμος».
QUY DE MAUPASSANT
(Μετέφρασε Μ. ΣΙΓΟΥΡΟΣ)
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Ή ΐανμαχία. τής Ναύπακτού
er τγ ‘Ενίτικγ καΛ.Ετιχνία.

ΜΕΓΑΛΗ αύτη ναυ
μαχία,ή γενομένη τώ
1571 έν ’Ελληνική
θαλάσση, ένέπνευσε
καί καλλιτεχνικά α
ριστουργήματα.
"Αμα ίγνώσθη έν
Ένετία δ θρίαμβο; τών χριστιανών πάντες
έκ χ®ρά; φρενήρεις έφώ»αζίν : Νίκη, Νίκη. Δοξολογίαι, λιτανεΐαι έγίνοντο εί; το ένετικον
κράτος, μάλιστα ή Γερουσία έθέσπισεν ινα ή
ημέρα τής μεγάλης νίκη;, ή έβοόμη ’Οκτωβρίου,
ΙΟΙ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

έορτασθή κατ’ έτος επισήμως. Κατά τήν ή[Λί
ραν ταύτην ήτο καί ή εορτή τή; άγια; Ίουσ·ίνης, ώστε έν τή έκκλησή τή; άγιας ταύτης
έπρόκειτο κατ'έτος νά έορτάζηται το pifx γιγονός. Και δ Πάπας Πιο; δ πέμπτος είς άνάμνησϊν τής νίκης ταύτης καθιέρωσε τήν έορτήν
τής Παναγίας τής Νίκηο. ύπο τον τίτλον :
Παναγίας τοΰ Ροοαρίου (Rosario).
Ή ένετική πολιτεία συνέλαβεν τήν Ιδίαν νά
άπαθανατίτη τήν χριστιανικήν ταύτην Νίκην
οιά τής καλλιτεχνίας. Διέταξε νά γί·.η μία
Καπέλα αφιερωμένη εις
την Παναγίαν τοΰ
'Ροοαρίου παρά τη εκκλησία τοΰ Άγιου Ίωάννου καί Άγιου Παύλου. Διά τήν καπέλα* ταύ
την είργάσθησαν οί γλύπται Βιτώριας καί Cam
pagna καί οί ζωγράφοι ’Ιάκωβος Πάλμας,
Φραγκίσκο; Βασσάνος καί δ. Τιντορέττος. Μά
λιστα ή ζωγραφία ή παριστώσα τήν ναυμαχίαν
τή; Ναυπάκτου ευρισκόμενη έν τή Καπέλφ
ταύτη θιωρεΐται άπο τά καλά έργα τοΰ Τιντορέττου. Σημειωτέον δτι έν τή έκκλησίφ ταύτη
υπάρχει ζωγραφία τοΰ ’Ιωσήφ Εηζο παριστάνουσα μεταγενεστέραν ένετικην ναυμαχίαν κατά
τών Τούρκων τώ 1656. Μάλιστα δ Δόγης
προς άνάμνησιν τής νίκης ταύτης, κατά τήν
επέτειον τής νίκης, ήτις ήτο καί ή επέτειος τή;
εκκλησίας εορτή, μετέβαινεν είς τήν έκκλησίαν
ταύτην έπισήμω;.
Είς τήν έκκλησίαν τής άγιας Ίουστίνης δ
Πάρος Vecchia έζωγράφισεν εικόνα παριστώσαν
τήν 'Αγίαν Ίουστίναν ένώπιον τής οποίας
"στατο δ Δόγης ευχαριστών τήν ’Αγίαν διά τήν
μεγάλη» χριστιανικήν νίκην τής Ναύπακτού.
. Προσέτι ή πρόοψις τοΰ Ναυοτά&μου (Arse
nate) έκοσμήθη δι’ αναγλύφων τφ 1578, St’
άγάλματο; τής Άγιας Ίουστίνης, έργου τοΰ
γλύπτου Campagna, προς άνάμνησιν δτι έκ
τοΰ Ναυστάθμου έκείνου έξεκίνησεν δ θριαμβεύσας στόλος κατά τήν ημέραν τή; μνήμης τή;
άγιας ταύτης.
Ή ένετικη πολιτεία έκοψε? εί; άνόμνησιν
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τής νίκη; καί νομίσματα έχοντα τήν εικόνα τή;
άγιας Ίουστίνη: μετά τών επιγραφών ; Memor
ero lui Justina Virgo.

Τήν ναυμαχίαν ταύτη/ περισσότερον τήν
άπηθανάτισεν δ ζωγράφος Παύλος Veronese οιά
μεγάλη; είκόνος διά την έκκλησίαν τού άγιου
Πέτρου μάρτυρος εί; Μουράνον. Είκόνισε τήν
φοβερά? ναυμαχίαν, άνωθεν τήν σημαίαν μέ
τον άγ. Μάρκον, έφ’ ής άκτινοβολοΰσιν ακτί
νες δόξης παρεχόμεναι έξ ουρανού, ένθα φαίνε
ται ή Παναγία προ τή; δποίας δέονται τέσσκρες άγιοι υπέρ τής Βενετία;. Έν τω μέσω
οιακρίνεται ή βαοίλιααα τον Άόριατικον. Ό
άγιο; Πέτρος καί δ άγιος Ρόκος οεικνύουσι την
Πα αγίαν, ένφ δέεται μετά τής 'Αγίας Ίουστίνη; καί τού Εΰαγγελιστοΰ Μάρκου. Πρός τ’
άριστερά είναι δύο χοροί άγγέλων, οίτινες. ψάλλουσι καί κρούουσιν όργανα· είναι έξοχον σύμ
πλεγμα μέ πολλά πρόσωπα έν οίς καί δ άγιος
Δομίνικο:, δστις σκορπιϊί ρόδα.
Ή είκών αΰτη σώζεται εί; τήν ’Ακαδημίαν
τών ώραίων τεχνών έν Ένετία. Έκτος τής Βενε
τίας καί εί; άλλα κράτη ένοιαφερόμε?α, ή καλ
λιτεχνία άπηθανάτισε τήν ναυμαχίαν ταύτην.
Ή ανέγερσις μνημείων εις άνάμνησιν μεγά
λων συμβάντων ή πρός δόξαν μεγάλων άνβρών
έχει συνάμα καί μίαν πρακτικήν αποστολήν.
Διοάσκουσιν είς τόν λαόν την ιστορίαν πρακτικώς καί οιεγείρουσι γενναία αισθήματα, παροτρύνονσι δε τό καλόν παράδειγμα.
Ευχή; εργον θά ητο άνά πάσαν τήν ‘Ελ
λάδα γεμάτην ώ; είναι μεγάλων αναμνήσεων
νά άεγερθώσιν πολλά αναθηματικά μνημεία,
δπερ διττώς ώφελει· θά άναδεικνύωνται καλλιτέχναι καί θά διδάσκηται δ λαός.

χειρός τοΰ Ιωσήφ Δόξα μητροπολίτου Σεβασ
τείας καί έξάρχου πάση: Αρμενίας, δστις έλαβε
τήν μονήν ταύτην jure patronatO άπό τήν
Ένετικήν Πολιτείαν; «έδώ γράφομε? τήν σεν«τέντιαν(Ι) ποΰ έκαμε δ Υψηλότατο; και
«έξοχώτατο; αυθεντης Καβαλιέρε; προκουρα«τόρο; καί Καπετάν Γενεράλε; κύριο; Φραντζέ«σκος Μοροζίνης δταν ήλθαμε? άπό την Κρή·
«την, οτι θά φτιάσουνε καί νά ξανακαινουργή«οουνε τό μοναστήρι καί «μετόχιατου.» ’Ακο
λούθως δ ιεράρχη; αντέγραψε δύο διατάγματα
τοΰ Μοροζίνη. τό μέ? υπ ’ ημερομηνίαν 13 ’Ια
νουάριου 1669 τό δέ 27 Ίανουαρίου 1669,
άφορώντα τήν έν λόγφ μονήν.
Τό δεύτερον έχει ιστορικήν σημασίαν, ιδίως
δέ διότι ενώ έν Ζακύνθφ έφάνη φιλότεχνος,
έπειτα άπό 18 έτη, ένεκα στρατηγικών λόγων,
κατέστρεψε τόν Παρθενώνα !
Ό έξοχο; οΰτο; στρατηγός διετάττε έν Ζακύνθφ ών, "να οι μοναχοί τοΰ Άγιου Γεωρ
γίου τών Κρημνών έχουσι τήν κατοχήν τής μο
νή; Άναφωνητρίας συμφώνω; τών οιαταχθέντων, τή υποχρεώσει δμως να άνακαινίοωοι, »ά

Έπί πλέον είδομεν σημείωσιν έν τφ άρχείφ
τής έν Ζακύνθφ δυτικής επισκοπής, έξ ής φαί
νεται δτι δ Μοροζίνης διέταξε τάς έκκλησιαστικάς άρχάς Ζακύνθου, δπω; φροντίσωσι περί'της
διατηρήσεω; καί συντηρήσεως τών εκκλησιασ
τικών μνημείων τής τέχνη: καί δή τήί βυζαν-

τιακής.
·< ’ ■
’Αναχωρώ? έκ Ζακύνθου δ Μοροζίνη;, άφήκε
τάς καλλίτερα; εντυπώσεις. .
ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

ψ '
■

ν e/V

άνοικοδομήσωοι καί διακοομήοωοι είς τόν ίδιον
Αρχιτεκτονικόν /Μίμόν,
κα<&’ δν ήιο τό μοναοτήριον καί αί
άλλαι έκκληοίαι
καί τό

Μηχανικόν δέ
είχε συμβουλευθή τόν Σανδολίνην, δστις είχε
κάμει και τήν έκθεσιν.
Διά τας δαπάνα; δέ διέταξε? όπως γίνη κιβώτίον μετά δύο κλείθρων διαφόρου μηχανισμού.
Τών δύο τούτων κλείθρων την μεν νά κατέχη
δ ηγούμενος τής Άναφωνητρίας, την δέ δ ηγού
μενος τοΰ άγ. Γεωργίου τών Κρημνών. Εν τώ
κιβωτίφ τούτφ θά έφυλάττοντο πάσαι αί εισ
πράξεις πρός έκτέλεσιν τής άπαιτουμένη; ερ
γασία;. Κατά πρώτον διέταττε να γίνωνται
αί επείγουσαι, δήλα δή αί έπισκευαί τών
εκκλησιών τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ έν Κατασταρίω, σής Παναγίας έν Άλικανφ, τής
άγιας ΙΙερπετούας (2) καί τοΰ Άγ. Παντελεήμονος. Παρεπονεϊτο δ Μοροζίνης δτι έγκαταλελημμέναι έκκλησίαι ητο τι άναςιοπρεπές
άμα δέ καί ασεβές.
Είς έν τών κελλίων τής μονής Άναφωνη
τρίας σώζεται είσέτι έπί τετραγωνικού λίθου ή
κάτωθεν αναθηματική έπιγραφή δηλούσα την
δόξαν τοΰ Μοροζίνη, ήτις τφ 1670 θά ένετειχίσθη είς κατάλληλον θέσιν πρός τιμήν του.
ύλικόν να είναι καλής ποιότητος.
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Εΐς τόν Κώδικα τής μονής Άναφωνητρίας
άναγινώσκονται τά έξης γεγρομμένα διά τής
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Η ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΔΑΝΙΑ.

ΤΕΧΝΗ έν ,Δανίμ
ήρχισε πράγματι νά
ζωντανεύν; μόνον α®’
ής ό νέος Τορβάλ
δσεν εοημιούργησεν
έχ τοΰ μαρμάρου τον
Ίάσωνα, τό πρώτον
αύτοΰ αριστούργημα
Ή δανική τέχνη παν
ό,τι περιέχει μέγα
ανήκει εις τόν 1©'
αιώνα. Οί θρίαμβοι
του νέου Δανού έν Ρώμη ϋπήεξαν τό σύνθημα. Τό
τέως ύπνώττον καλλιτεχνικόν αίσθημα έξηγέρθη καί
ή δαν κή κοινωνία περιέβα?.ε τήν καλλιτεχνίαν διά
της στοργής εκείνης, ανιυ τής όποιας δεν δύναται νά

Ζεριχάου.

Ηρακλής

"Ηδη.

Μπίσσεν.

Έπινίκειον μνημεΐον τής

έν Φρειόερικεία μάχης.

αναπτυχθή. Ή καοκινοβατούσα άλλοτε Βασιλική 'Α
καδημία τών Καλών Τεχνών διδάσκει σήμερον έν τώ
μιγαρω τοΰ Σαρλοτεμπόργ διακοσίους μαθητάς έπί
οκτώ ετη, εχει ενδιαίτημα καί ατελιέ οιά καθηγητάς
καί μαθητάς, έχει ατελείωτους σύλλογός. βιβλιοθή
κην εικοσσκισχιλιων τόμων, τέσσαρας χιλιάδας σχε
δίων, δέκα χιλιάδας Φωτογραφίας παντός είδους καλ
λιτεχνημάτων. Ύπάρχουσιν έν τούτοις και άλλα καλ
λιτεχνικά εκπαιδευτήρια, ών τά έξοχώτερα, τό πρός
μόρφωσιν καλλιτεχνίδων ίδρυμα τοϋ καθηγητοΰ Κλάϊν
και τής συζύγου του καί αί έλεύθεραι σχολαί τοϋ
Κ^ογερ καί Ζχρτμαν, αΐτινες παρασύρουσαι τέλος καί
τήν Ακαδημίαν είς νέας δδούς προέλαβον τόν κίνδυ
νον τής αποδημίας τών νέων καλλιτεχνών πρός ξένας
σχολάς.

Μπίοσεν.

Άνδριάς Φρειδερίκου Ζ".

Οί οπωσδήποτε όνομαστοί, ολίγον τοΰ Τορβάλδσεν
’'?°ι'ΊΥγΙθ®'ιτί5 καλλιτέχναι, υπήρξαν ό γλύπτης Βιεδεβελτ, πνιγείς διά νά μή άποθάνη έξ ασιτίας καί ό
ζωγράφος Ζενς Ζούελ, τοΰ όποιου τά έργα διεγείρουν
νυν πολύ πλειότερον τό ενδιαφέρον ή οί πίνακες τοϋ

Άβιλδγάαοδ, δστις έθεωρεϊτο τότε ό μεγαλείτερος ζω
γράφος τής Δανίας, καί δστις δέν ηΤο η σοφος τών
βιβλίων, ό όποιος άμελήσας να έμβαθύνη εις την σπου
δήν τής φύσεως άφήκεν έργο < δπερ δέν ητο δυνατόν
νά μ.ή γηράση ταχέως. Χωρ'ς νά θέλωμεν ιδιοφυίας
αηδεμίαν έπιδεχομένας σύγκρισιν, τούς Άβιλγάαρδ
καί Βιεδεβέλτ, κατ’ άντίθεσιν τού Τορβάλδσεν, ένέ·
πνεύσε ή Γαλλία τοΰ Λουδοβίκου Ις·' κα' τής Αύ.... ...
τοκρατορίας. Τόν
Τορβάλδσε ένέπνεεν απ’ ευθείας ή
αθάνατος έλληνική τέχνη..- ’Ακάματος δημιουργ'ς,
κατέλιπεν
κόσμον ολόκληρον αριστουργημάτων, με
1
στών χάριτος καί αρμονίας. Ή έπιβολή του υπήρξε
τοιαύτη, ώστε έν Δανία καί αυτοί οί μάλλον αντιδράσαντες κατά τής σχολής του δέν ήδυνήθησαν να εξελΟουν έντελώς τών οδών τάς οποίας έχάραςε. Παραλλήλως μέ τόν γίγαντα αυτόν τή: γλυπτικής, ό Εκερσμπεργ δυνατόν νά θεωρηθή ό αληθής θεμελιωτής
τής ζωγραφικής τέχνης έν Δανία. Δεν είχε τας πτεουγας αΐτινες Οψουν τόν Τορβάλδσεν πρός τό ιδεώδες,
ήτο όμως θαυμάσιος, έξοχος διδάσκαλος, εξαίρετος άλ
λως πρασωπογράφος, θελκτικός θαλασσογράφος καί
έμόρφωσεν ολόκληρον γενεάν καλλιτεχνών μεθ’ υπερ
βολικής άφοσιώσεως πρός τόν νατουραλισμόν. Οί μαθηταί του εδε ξαν άκίμη περισσοτέραν ζωήν, ελευθε
ρίαν, χάριν. “Ηδη δέ παρέσυρεν αυτούς ό εύγλωττος
Γκρούνδτβιγ καί οί νέοι ποιηταί. Ό Λοννδβυε εχει
αύτός ούτος τήν ψυχήν ένός ποιητοΰ καί ένός πατριώ
του. «Ή πτωχή μου πατρίς είναι ό ωραιότερος τό
πος τοΰ κόσμου» ελεγε, καί διά να μη μείνη εις τους
λόγους υ.όνον, έφονεύετο δι’αΰτήν είς τόν πόλεμον τοΰ
Σλέσβιχ. Ουτος ητο προωρισμένος να προαγαγη το
δανικόν Όπίον καί τό προήγαγε. Ή εξεικόνισις του
λαϊκού βίου, ’ιδίως τοϋ χωρικού, προέρχεται έκ τή:
αυτής πηγής, τής αγάπης τής πατρίδος, καί έσ^εν
έν Δανίμ κορυφαίους τόν Σόμνε, τόν Έξνερ καί άλ
λους. ’Εν τώ μεταξύ έμφανίζεται δ ιστορικός τής τέ
χνης, ό Χόγεν, έν είδος Δανοΰ Ράσκιν, σοφός, εΰγλωτος, διχτατορικός, κηρύσσων τό εΰαγγέλιον τής
εθνικής τέχνης, βέλων αύτήν νά παοιστα τούς πα
λαιούς θεούς τοΰ Βορρά, θρύλλους σκανδιναυικόύς, τήν
ιστορίαν τοϋ έθνους, καί νά έδράζεται έπί .τής φυσιο
γνωμίας χαί τών χαρακτηρ·στικών τοϋ λαοΰ καί τής
χώρας. Ή 'Ελληνική έν τούτοις έπίδρασις έξηκολού
όησεν ισχυρά. Ό γλύπτης Φρέουνδ, όστις εχει τας
αύτάς ιδέας μέ τόν Χόγεν, εις τήν ΓΙτώσιν μεθ’ όλα
ταΰτα τών θεών, όνομαστόν αναγλυφόν του, φαίνεται
μιουργικότητα, άν ήτο κατά τήν έκτέλεσιν ό,τι καί
δέσμιος τών αρχαίων. ’Επίσης δ ζωγράφος Κωνσταν κατά τήν σύλληψιν, θα ήτο
των ΐΑ«γ<στων ζωγρα·
τίνος Χάνσεν, παρά τούς αγώνας του ν’ ακολουθήση φων τής ιστορίας. Ή κριτική εχαρακτήρισεν αυτόν
τό κύρυγμα τοϋ Χόγεν, καταλήγει είς τάς σεμνάς ώς αετόν μη γινώσκοντα να μεταχειρίζεται καλώς τάς
καί ωραίας τοιχογραφίας του παριστώσας έλληνικους πτέρυγάς του. “Αλλα μεγάλα όνοματα ζωγράφων, ό
μύθους έν τοίς προπυλαίοις τοΰ Πανεπιστήμιου τής
Μπλόχ, ό ποιητης τοΰ Προμηθεως ελενθερουμένου
Κοπεναγης.
ύπό- τοΰ Ήρακλέους, ό Μπαχ,τοϋ όποιου δημοσιεύΜπίσσεν έν τούτοις καί Ζεριχάου είναι οί καλλιτέ- ομεν έν έργον: τό «’Εμπρός», δ Κρόγερ, τό καύχημα
χναι οί πλειότερον πάντων τών συγχιόνων των κλη- τής Δανίας τών ήμερών μας. Δεν εινε ποιητης, ούτε
ρονομήσαντες έκ τής μεγαλοφυίας καί τής φήμης τοϋ μνθογιαφος ούτε συ ήγορος φλεγμαινοντος πάθους'
Τοοβάλδσεν. Ή φήμη τοΰ Ζεριχαου εδημιουργηθη εν εινε άπλώς ζωγράφος, άλλ αληθης, εκ γενετής ζω
Ρώμη. Εινε ποιητικός, λεπτός, συμπαθής. Ό Μπίσ γράφος. “Εχει τό βλέμμα εΰστοχον καί τήν χειρα
σεν, μαθητής, συνεργάτης έπί υαχρόν τοΰ Τορβάλ έλαφράν καί δύναμιν κκταβάλλουσαν οίανδήποτε δυ
δσεν, έθεωοεΐτο ό πιστότατος τών οπαδών του. Όταν σκολίαν τής τ ης. Μεταξύ οίωνδήποτε αριστουρ
όμως εδωκεν είς τό τρόπαιον τής Φρειδερικείας ρεα γημάτων καί άν αναρτηθώσιν οί μεγάλοι του πίνακες
λιστικήν μορφήν νικηφόρου στρατιώτου, άνεκηρύχθη εχουσι πάντοτε τήν θέσιν των.
ό αρχηγός τής έθνικής σχολής. “Εκτοτε παν μνημειον
Α ί έτήσιαι καλλιτεχνικά! έκθέσεις έν Κοπενάγη
καί πας άνοοιάς άπρεπε να έξέλθη τών χειρών του καί
εξακολουθούν διαδεχόμενοι άλλήλας τακτικώς άπό τοΰ
οΰχί αδίκως άπετείνοντο πρός αυτόν, τοΰ όποιου ή
1807. Ή πρώτη έκείνη έκθεσις συνεκρατειτο έκ τεσ
μακρά σειρά προτομών όλων τών δανικών έξοχοτήτων σαράκοντα μόνον έργων, ών έπτα αρχιτεκτονικά σχέ
μαρτυρεί περί τής δημιουργικής άμα καί προσωπο δια, και εξ κεντήματα έκ μετάξης καί τριχών κεφα
γραφικής αύτοΰ δεινότητος. Αλλα καί δ ζωγράφος λής. Αί σημερινοί περιλαμβάνουν τό ολιγώτερον
Μάρστρανδ ανήκει είς τήν πρώτην γραμμήν. ’Απα επτακόσια ίργα καί αί τής αντιπολιτεύσεως διακόσια.
ράμιλλος διά τήν ρωμαλέαν αύτοΰ έμπνευσιν καί δηΚ. Ν. ΡΛΔΟΧ
ιού

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

«ΑΒΑΤΟΣ
■τοϋ Νικη
φόρου Λύ
τρα εινε τδ
δδυνηρότε ·
ρον, μετά,
τον θάνατον
τοΰ Γύζη,
πλήγμα δ
περ ύφίσταται ύπό τοϋ θανάτου ή άναγεννωμέν·ι 'Ελληνική Καλλιτεχνία Μετά τόν Γύζην.
τόν αίωρήθέντα είς τά δυΟανάόατα ϋψη τής Τέ
χνης, θνήσκει και ό Λύτρας, ό γηραιός διδάσκα
λος, ό δημιουργήσας διά τής σοφής διδαχής του
τήν λεγεώνα τών νεωτέρων Ελλήνων ζωγράφων.
Διά τήν Ελλάδα, έν μ ή καλλιτεχνία άάφυκτιμ καί μ!«9ρς ένεκα τοΰ στενού περιβάλλοντος
κινείται, είναι Απορφανισμός ό θάνατος ένός
τόσον Ακαταπόνητου διδασκάλου, μύστου της
τέχνης έν ταΐς έσχάταις λεπτομερείαις.δυναμένου διά της μεθόδου καί μεταδοτικότατος νά

15*

ΛΥΤΡΑΣ

διαπλάτμ καί νά ποδηγετμ τούς νεωτέρους έν
τμ τέχνμ έργάτας. Και διά τήν τέχνην', ήν πι·
άτώς καί είλικρινώς υπηρέτησε, άλλά κυρίως
διάτήν Καλλιτεχνικήν σχολάν τοΰ Πολυτεχνείου
ό θάνατός του δημιουργεί δν κενόν τδ όποιον
τυπικως μέν θά πλΐίρωθμ πράγματι δμως δόταί
δυσαναπλήρωτου. Ή σχολή , έντός ένός έτους
έάτερήΟη τοϋ Βολωνάκη, τοϋ Ροϊλόϋ, τον Λύ
τρα. Τίνες οί άντικαταάτάται; Είναι λυπηρόν
νά τδ συλλογίζεται κανείς.
Ό Νικηφόρος Λύτρας έγεννήθη τώ i83j είς
Πύργον τής Τήνου, της κατ’ έξοχήν νήσου τ. ν
καλλ.τεχν ’ν Έκ παιδικής ήλικίας έδειξεν ύπίζηλον τάόιν είς τήν ζωγραφικήν. Έλθών ιίς
’Αθήνας έμαθήτευσεν έν τω Πολυτεχνείφ ύπδ
τδν ©είρόιον, μεθ’οϋ καί συνειογάσθη είς τάς
αγιογραφίας τής ένταΰΟα Ρωσσικής έκκληόίας.
Ό Βασιλεύς Όθων έκημήόας είτά τό τάλαν
του τοϋ Λύτρα, άπέστειλευ αυτόν ύπότροφον
είς Μονάχον έν τμ Ακαδημίμ κατετάχθη είς
τήν σχολήν τοΰ Schwiudl, έγκαταλείψας δμως
ϋήν ρομαντικήν αύτοϋ σχολήν, είσήχθη ιϊς
τήν σχολήν τοΰ Πιλότη, έχων συμμαθητής τδν
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f Ν. Λύτρα.

Γαλατάς.

Μάκαρτ, τόν Λέμπαχ. τόν Μάξ, τόν Δεφοέγκερ
και άλλους ένδοξους μετέπειτα ναλλιτέχναςΈν τί σχολμ ήάχολειτο είς δέματα τής Έλλ
Ιστορίας κυρίως. ΙΙερατώσας τάς σπουδάς του
έν Μονάχφ, ένθα καί έξέθηκε έργα έπαινεθέντα,
τινά δέ καί πωληθέντα, έπέότρεψεν είς 'Αθή
νας Τώ 18θ6 διωρίσθη καθηγητής της ζωγραφι
κής έν τώ Ιίολυτεχνείφ. Μετά τινα χρόνον ή
αίωνία πολιτική τόν Απέλυσε· οίμαθηταίτον
δμως πάντες τότε άπεχώρησαν καί έδιδάόκοντο
ιδιαιτέρως ύπό τοϋ άπολυθέντος Λύτρα, δάτις
κα» άνεδιωρίσθη. Έπί 3? έτη έδίδαξεν έν τφ
Ιίολυτεχνείφ ό Λύτρας μέχρι τής τελευτής του.
Όλοι σχεδόν οί νεώτεροι Έλληνες ζωγράφοι
ύπήρξαν μαθηταί του. Ίακο-δίδης. Ροϊλός, Βώκος, Λεμπέσης, Χατζής, Μαθιόπουλος, Γερανιώτης, Κοντόπουλος, Οικονόμου, Γεωργαντάς,
Άριστεύς, Δημητρίον, Λαμπάκης, είναι όλοι μα
θηταί του καί αύτός δέ ό Γύζης έλαβε παρά
τοΰ Λίτρα μαθήματα έν τμ άρχμ τού σταδίου
του. Άνευ τοϋ Λύτρα ζωγραφική όχολη δέν θά
ύπήρχε καί μάλιστα κατά τίιν έποχην έκεϊνην,
καθ’ ήν όλα ήσαν έν πρωτογενεΐ καταστήσει έν
Έλλάδι
Ό Λύτρας ύπήρξεν ό κατ’ έξοχήν ζωγράφος
τής Ελληνικής ψυχής, τής αγνής, τής όπλής,
τής άψιμμυθιώτου. Ή Ελλάς μετουδιοϋτο βαθμη
δόν είς τά πλήρη ζωής καί άρμονίας καί άλη·
θείας έργα του Ό Λύτρας ήτο θετικός καί
ευσυνείδητος καλλιτέχνης.“Ηξευρε τί ήθελε, τί
έπρεπε νά θέλμ καί—τό σπουδαιότερου -ηξευρε
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πώς νά τό έξωτερικεύόμ διά τής γραμμής καί
τοϋ χρώματος Άν ό Γύζης ήτο δυνατός είς τό
χρώμα, ό Λύτρας ήτο είς τό σχέδιον. Η άπλότης, τό ολιγαρκές τόν άνέδειξαν σεμνόν ιερο
φάντην τής τέχνης καί Αληθή διδάσκαλον. Αί
νεώτεραι φανταάιοπληξίαι. τά ψευδή χρώματα
καί τά φανταχτερά, τά ζαχαοοειδή καί πεπασμένα, αί βεβιασμένοι καί Ατελείς έκτελέ’δεις,
αί πεφυσιωμένοι θεωρίαι, αί Ανισόρροποι έμ·
πνεύάεις. δέν τον έθιξαν. Παρέμεινεν ό Λθογράφος τής Ελληνικής ζωής τήν όποιαν μετά θέρ
μης ήγάπησε καί μετά λατρείας άπέδωκεν έπί
τής οθόνης. ’Εάν ίμενεν, όπως ό Γύζης καί ό
Ίακωβίδης, είς τήν Γερμανίαν άντί νά έπιότρέψιι είς Ελλάδα, βεβαίως ό Λύτρας θα έδοκίμαζεν ύφηλοτέρας πτήσεις καί θά ήτο καί ύλικώς
Ανεξάρτητος Αλλά καί δέν θά ήτο ίσως ό Λύτρας τής έθνικής ψυχής, όποιος, ζήσας. έν Έλ
λάδι, άνεδείχθη. Ήκολούθει τούς κανόνας της
Γερμανικής τέχνης, άλλ’ή ’Ελληνική χάρις καί
τό φώς τη ’Ελληνικόν, ή μορφή καί ή παράδοόις ή Ελληνική, έκυριάρχουν.
Ό Λύτρας άνεμίχθη εύδοκίμως είς δλα σχε
δόν τά ε'ίδιι τής ζωγραφικής. Είς τό ιστορικόν
καί έχομεν τόν «’Απαγχονισμόν τοϋ Πατριάρχου-, τόν «Κανάρην πυρπολοΰντα», τήν -’Αντι
γόνην καί τόν Πολυνείκην-, τήν -Πηνελόπην»
καί «Τήν 'Ελένην ’Ανανειπονύμφου φονεύον
ταν Άραβα·. Είς τήν ρωπογραφίαν καί .ηθογρα
φίαν καί τάς Απεικονίσεις ίδίμ νησιωτικών
έθίμων καί έγχωρίων σκηνών, είς άς διεκρίθη
καί είς άς πλειότερον είργάόθη. φιλοτεχνήσας
τά -Κάλαντα», -τόν Κακόν έγγονον» (ΙΙινακοθήκη Θών), τήν -Κλεμμένην-, «Μετά τήν Πει
ρατείαν» τήν -Άρραβωνιασμένην- (έβραβεύθη
έν 11 αοιάίοις, Πινακοθήκη Π Ράλλη). τον «Γαλατάν», τόν Σαρδέλαν μέ τόν χαρακτηριστικόν
τίιλον «Έννμά καί ή μυρωδάτη δέκα-, τόν
«Ναύτην, τό -Λιβάνιάμα-, τό -Αυγό τοΰ Πά
σχα».τό -Φίλημα-,τήν «Λουομένην», τόν «'Αγια
σμόν τοΰ πλοίου-, τόν «Μάγκαν». «Μοιρολόγι(ήμιτελές), έν τώ ·Μαγειρείφ·, τό «Έτσι
θέλω I», τά -Άνθη τοϋ Έπ.ταφίου-,·Γιά τή μά
να- ίήμιτελές). -Ίο πανηγύρι τής ΙΙεντέληςί ημιτελές I καί τινα σχεδιογραφήματα. Είς τήν
προσωπογραφίαν, είκονίσας τόν «Όθωνα» καί
τήν -Αμαλίαν- (άνάκεινται έν τφ Άρσακείφ)
τήν Φραβασίλη,καθι γιιτάς τινάς τοΰ Πανεπι
στημίου,τούς διοικητής τής ΈΟν.Τραπέζης, τήν
μητέρα του, τόν Καντατζόγλου. τόν Ριζάρην.
και πολλής ήλλας κατά παραγγελίαν. Απαραι
τήτους διά νά άνντηρμ τήν οίκογένειάν του.
Ό Λύτρας ήτο αύστηρότατος και έπίμονος
είς τής κρίσεις του.· σπανίως έπήνει τά νεό
τερα έργα· είχε πάντοτε μίαν πονηρήν Αμφι
βολίαν καί μίαν χαρίεσσάν είοαινείαν είς τάχείλμ Δηκτικώτατος καί ευφυής είς τάς όμιλίας
του. ’Εκείνο τό ύποσκάζον έξ άγκυλώσεως βάδι
σμά του μέ τήν Απότομον καί ρυθμικήν κοοΰάαν τής ράβδου, έκείνοι οί ύπό τάς διόπτρας
βαθουλοί καί στεγνοί οφθαλμοί του, καί αυτό
Ακόμη Λ ρεμπούπλικά του, ολα έν όυνόλω Απε-

τέλουν έν έρωτιιματικόν πλήρες σαρκασμού.
Καί έν τούτοις παρ’ όλων έξετιμάτο καί ήγαπάτο. Πρό τοΰ Λύτρα όλαι αί μικροφιλοτιμίαι
τών ζωγράφων μας ύπεχώρουν καί όλοι τόν
άνεγνώριζον ώς ένα τών κορυφαίων τής Έλλ.
τέχνης.
’Αξιοπρεπής, μηδέποτε ζητήάας ύλικίιν βοή
θε>αν παρ’ ούδενός, άπ' έναντίας άπορρίψας
τοιαύτην, άπέφευγε τόν θόρυβον καί τήν πολυ
κοσμίαν οί μόνοι του σύντροφοι ήόαν τέσσαρες
πέντε καλλ τέχναι καίτινες όυμπατριώται του.
Δέν Λρέσκετο είς τάς δημοσιογραφικός διαφημήόεις. ούτε τάς έλάμβανε πολύ ύπ’ δψει Είχε
μεγάλην ΑναπαραΑτατικήν δύναμιν μνήμης.
ΊΙδύνατο μετ’ εύχερείας νά άπεικονίόμ διά μό
νης τής άναμνήσεως πρόσωπα θανόντα πρό
τεσσαρακονταετίας Άλίά καί γελοιογραφικά
σκίτσα έν ώρμ ευθυμίας έσχεδίαζε μετ’ Απαραμίλλου χάοιτος. όπου καί άν εύρίάκετο, είς ενα
τοίχον έργαότηρίου πολλάκις ή είς τά τραπέζια
τού καφενείου.
Καίτοι προβεβηκώς τήν ήλικίαν, διετήρει άκμαίοτάτην τήν διαύγειαν τοΰ πνεύματος καί
τίιν ζωγραφικήν δύναμιν. Είργάζετο χωρίς κό·
πωδιν, καίτοι ή άπογοήτενσις, όπως τόσους καί
τόσους άλλους, τόν περιτριγύριζε.

φ Ν. Λύτρα.

Ό Λύτρας άπέθανε γαλήνιος τη
Ιουνίου
μετά τρίμηνον Ασθένειαν, ήτις δέν ήτο άσχετος
πρός τήν τέχνην του. σχοΰσα τήν Αφορμήν έ.·
τής βαθμιαίας εισόδου έν τώ όργανισμφ του
τών δηλητηρίων, άτιναπεριέχουόι τάχρώματα.
Άφίνει πολιμελιϊ οικογένειαν έν πτωχειμ έντίμω
Καί έπρεπε νά πωληθοΰν κατά τήν
άσθένειάν του τέσσαρα έργα του, άντί τεσσάρων
χιλιάδων, ϊνα έξοικονομηθοϋν τά .έξοδα τής
νοσηλείας. Τρεις υιούς του έποδηγέτηάεν ό
ίδιος είς τήν τέχνην διά νά όννεχίσουν τό
έργον του- Τοίς άφιίνει βαρεΐαν κληρονομιάν,
νά φανοΰν Αντάξιοι ένός τόσον μεγάλου πα·
τρός.
;
Ό Λύτρας έφερε ποό έτών τόν Αργϋροϋν
σταυρόν τοΰ Σωτήρος. ένφ τόσον Αφειδώς σκορ
πίζονται τά . Ανώτερα παράσημα Κατά παρατήρηΑιν μάλιστα συναδέλφου, τού είχε δοθμ ό
άργυρόύς σταυρός, -διότι δέν ύπήρχε .. , χάλ
κινος !
Κλείομεν τής πενθίμους αύτάς γραμμάς μέ
τίιν ύπόμνηάιν, δτι ή "Εθνική Πινακοθήκη
πρέπει έγκαίρως νά κοσμηθξί μέ έργα τοΰ Λύ
τρα Ικανά ν'Αποδώσουν τήν φυσιογνωμίαν τοΰ
έκλιπόντος καλλιτέχνου .
κ.

Ό Γέρω · Ναύτης.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΗΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Είναι δυστύχημα δι' 'ένα καλλιτέχνην να μή

όύναται νά
άνάμνησιν

εργάζεται πρωτοιύπως,

τών

άλλα

κατ '

Η χήρα ήρχισε νά
παρηγορείτάΐ.
01 φίλοι. "Ας -τπου
jas γ2« να ΟομηΟουσβ
τ&ν μαχαρτη. Το αγαποΰ-αε χ* ex€tvc< το
χαταχίίϋμένο το κοκ
κινίλα , . .

Ιδεών άλλον καλλιτέχνου

‘Ο Δέμπαχ έθεωρεΐτο ώς ίδιοτροπώτατος άν
θρωπος. "Ενας φίλος τον μίαν φοράν τον έστει
λε μίαν

Αμερικανίδα κυρίαν μέ την κόρην της

δπως τάς ζωγραφίση.
προσωπογραφιών

Ως προς την τιμήν τών

των, αί

Αμερικανίδες ήσαν

πρόθυμοι νά πληρώσουν δσα δσα.

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟΝ
ΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ

Όταν δμως δ Δέμπαχ είδε τάς κυρίας αί δ·

ποϊαι Ιπήγαν

νά ποζάρουν είς το

άτελιέ τον,

Ια μεσάνυχτά είχαν
περάση.
Οί φίλοι. ”Ας χορέ
ψουμε. Τον άγαποΰσεν
δ μακαρίτης τόσον πολύ
τον χορόν .. . Ήταν
πρώτος καί καλλίτερος.

ήρνήθη διαρρήδην νά τάς ζωγραφήση' ή μεγα-

λειτέρα δέ προσφορά έκ μέρους τών

'Αμερικα

νίδων άπέτυχε νά συγκίνηση ιόν καλλιτέχνην.
"Οιαν μετά τινας ήιιέρας συνήντησε

λον τον, τόν προμηθευτήν τών δυο πελατίδων ,ό

Έκερσμπερψ. ·

Ό Τορβάλδσεν.

Λέμποχ είπε:
— Τί ένοούσατε ποΰ μοΰ στείλατε τάς γυναί

κας εκείνος; Αυιές είχαν προβατήσια κεφάλια!

ΔΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

Μ' δλες ιίς λίρες ποΰ προσέφεραν, δέν έδέχθηκα οΰτε ένα φαρδίνι-

'[] ζωγραφική πρέπει να είναι μία

ΓΟ τοϋ γαίνον-

τόν φί

]

Πτος τάφου ό Ζα
χαρίας, συναοε/,φος
τοϋ θανόντος, τον α
ποχαιρετά έπ’ ονό·
μάτι τοϋ σωματείου
τών Οινσπιολών. Η
χήοα τίλλει τας τρί
χας τής κεφϊλήςτης.

περιπα

Ό Μάρκος, ό μάγει
ρος τοΰ οινοπωλείου, πα
ρασκευάζει τό έπικήδειον
οεΐπνον, διά να στυλω
θούν οί λυπημένοι.

θής σιωπή.

Παρατηρείτε

πολύ, μάθετε

νά

Moreau

ΑΛΗΘΕΙ ΑΙ

εκφράζετε

Είτε έκ σιδήρου, είτε έκ χάλυδος ή άδάμαντος είναι ό άνθρωπος, είς τήν σύάτασίν του υ
πάρχει καί ύλίγον άχυρον.
Σάνδη

κάθε πράγμα διά μιας άπλής γραμμής.

Ckuisseriau
Κατόπιν μιας άποτυχίας, ό Βετόβεν έγραγεν

όργίλως". «Οί μεταγενέστεροι θά μ' έκδικηθώσι,

διότι είς τήν τέχνην μου, τά αισθάνομαι, ό θε

Ή σκέψις δέν Αναγνωρίζει οϋδέν φρούριον άπόρθητον. ούδέν ίερόν, ούδέ άδιάδειστον έντμ
γμ, ή έν τώ ούρανω. Μόνη αύτή δημιουργεί τά
πάντα·
Γτορκν

ός είναι πλησιέστερον είς Ιμέ ή εις τους άλλους
Η φωνή αΰτη τής συνειδήσεως

ανθρώπους».

τοΰ Βετόβεν,
προερχομέΐ1»;.
καλύψεων.

ή

έκ

τής

είναι ή

άνησύχον

Ικλεκτοτέρα

του

ψυχής

τών

Είναι τόσον φωτεινή, οσον

απο
και

ή

Ό πεζός λόγος μας κάμνει νά έννοώμεν έν
πράγμα- ή ποίησις, νά τδ αίδθανώμεθα.

ΣΤ-Ν-

Τό χρήμα έχε το ώς ύπηρέτην σου ποτέ μή
το κάμφς κύριόν δον.
Τρώγουν.
Ή χήρα Καϋμένε άντρα μου, ποΰ
ε’σαι;
Ο1 φίλοι. Τί λαμ
πρός άνθρωπος! Θε
ός συ^ωρεσ’τον. Να
μ.η είναι δώ τώρα!
“Αχ ! Χάρε άτιμε :

έν ίου’ή ή φράσις τον Βετόβεν παν δ,τι ήδύ-

Ιερών

καί μυστηριωδών πηγών τής εμπιεύοεως.

ΰοιιηαΐ
‘Οιαν είς καλλιτέχνης άποδίδει εκείνο

τό δ

ποιον γνωρίζει, εκείνο τό όποιον αισθάνεται, ό

ταν έκδηλοΐ μετ’ειλικρίνειας τήν συγκίνησιντου,
δύναται διά τών τεχνικών μέσων νά φθάση είς

Τό ψητόν διεμελίσΟη.
Έρχεται ή όμελέττα.
'Π χήρα. "Αχ! πόσον
τήν αγαπούσε τήν όμελέετα ό μακαρίτης...

τήν παραγωγήν ωραίων έργων.

Baiigiiereau
Διά τόν αληθή καλλιτέχνην, ή φνσις είναι μία
Ανεξάντλητος πηγή χαράς.

1J2

Ό φίλ 0C. Γιατί
κλαΐς, καυμένη ;
Ί1 χήρσ. Άχ ! τόν
καυμένον τόν ανδρα
ιαου. Συλλογίζομαι άν
ητο καί αυτός εδώ
πόσο 9ά διασκέδαζε...

’Επέστρεψαν έκ τοϋ
νεκροταφείου. Ή χήρα
κρεμάται εις τους δύο
φίλους τοΰ μακαρίτου.

ίοχνροτάτη τών συμφωνιών του. Συγκεντρώνει

ναιο τις νά γράψη βαθύτερου περί τών

Ή ευθυμία εγεινε πολύ θορυβώδης
καί ή περίπολος ει
σέρχεται διά νά χαθησυχάση τά οίνο
. . . πνεύματα.
Εϊς τών φίλωυ
Με τό μπαρντον...
Ξεσκάμε λιγάκι γ’ά
παρηγοριά τής χή
ρας.

Παροψίς τοΰ έν Κοπενάγη Β. έργοβτασίον
άγγε ι οπλ αβτ ικής.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ
Ή έχθρα δυγχωρεΐ' τδ μίσος κακουργεί.
•Π ζωή ύμοιάζει τά έκλογικά προγράμματα
τώ-v πολιτευομένων. 'Επαγγελίαι άφθονοι- έργα
τιποτένια.

Ή χειραφέτηδις τής γυναικδς εινε μία άριθμητική πραξις Προσθέτει είςτήν γυναίκα
τόλμην, άφαιρ ε ι αίδώ, πολλαπλασιάζει
τδν έρωτα καί διαιρεί τήν οικογένειαν.

ΟΙ συγγραφείς είς τήν Ελλάδα όμοιάζουν τούς
•φαράδες. “Οπως αυτοί,, έχουν καί οί πρώτοι
τους μαργαρίτας των, τά καλαμάρια
των καί τής πίνες των.
ΔΙΚ.

Τό ’Ανάκτορον τοϋ ΊΙλίχτριβμοϋ.

Ο Ν Ε I Ρ 0 Π Ο Λ Η ΣΙ Σ

& ΤΙ ΒΛΕΠΩ

Απαράλλακτα
ήδύνειαι

ΤΙ ΑΚΟΎΩ &

ται καί πότε καταπίπτει.

βατις, ώς

ΠΑΛΑΙΟΝ ΦΑΛΗΡΟΝ

δστις πότε

άνθρωπος

όπως ό

'Ανέκδοτα Λνιρα. — Πι
λότη καί Γύζη; — Τα αιθ1!
τή; Ακαδημίας. — Ή κο'
λών}α.

και πότε συνοφρυοΰται, πότε Ανυψοΐ-

ή χαρίεσσα ναν

Καί

Νηρηΐς Ικ

μυθολογική

τον άφροΰ

πρός στιγμήν άνακύψασα, υψοΐ τούς δφθαλμτύς
πρός τήν γαλανήν πατρίδα των: τό στερέωμα,

Ινφ

έγώ

{.σφηνωμένος

είς τόν

βράχον τής

είναι τά Ανέκ
δοτα τοΰ Λύτρα, χαρα
κτηριστικά καί ώς
καλλιτέχνου καί ώς Αν
θρώπου.

πραγμοτικότητος τήν παρομοιάζω πρός τήν \4θιν'

άλός

λήθειαν, ήτις τόσον πολύ ταλαντεύεται έδώ κά

{τριγύριζα ένα ώ-

τω καί ή όποια άΐωνίως νοσταλγεί τήν αίθερίαν

ΑΡΑ

ραών δειλινόν τον

“Ιουλίου.

Ή Κα

τών Ατμών

κοιτίδα,

ολλα

τόν κυανονν τής κυανής

θαλάσσης έραστήν, τόν ουρανόν.

ίβυθίζετο

στέλλα

Τούς δημοσ.ογράφους
τούς Απέφευγε. "Οταν
έδλεπεν είς τό καφενεΐον νά ένσκήπτμ κανείς έξ αύτών, διέκοπτε
κΑΟεόμιλίαν, ψιθυρίζων: .Τό καμάκι Ι

είς τό πένθος τής
σκιάς της. Τό Νέ·

Δ1ΑΤΙ ΒΡΕΧΕΙ

ον Φάληρον ήκκί-

ζετο ώς ντιστεγκε
δεοπο^ίς είς τον ήλεκτρικον τας
Ή Τζιτζ'ψΐές, ώς παλαιό

προϊστορικές πάράγκες της,

Ανταύγειας'

Αθηναία.

βωβή-

μέ

τής

Καί

άπό

Ο ΘΕΟΣ δεν

είναι Αμφιβολία

διότι έπλασε τόν κόσμον.
τον

δίδεται Αφορμή να

ότι

μετενόηοε

Και κάθε φορά πού
σκέπτεται, κλαίει.

τό

Καί. .. βρέχει.

τον Ατιορρώγος βράχον τον Παλαιόν Φαλήρου,
θρόνου δν

άκτίς

t

Ιλάζευσε τό κΰμα και Ιχρύσωσεν ή

παρακολουθώ τό< ταλαντεύσεις μιας κομ

..

ΜΙΑ ΣΚΕΨΙΣ

ψής λέμβον, μέ Αναπεπταμένον λευκόν ιστών,

ή δποία φέρει

είς τάς

Αγκάλας της έν άλαβά-

οτρινον σώμα μιΑς δραπέτιδος τών ’Αθηναϊκών
μεγάρων.

Πότε ύψονται καί πότε κατέρχεται,
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I

Ό Γύζιις, δστις ήτο έπτά έτη νεότερος, ήτο
φίλτατος του Λύτρα, έκφραζομένου μετ'ένθουσιαόμοΰ πάντοτε διά τά έργα του. Συνεδέετο
μαζή του Αδελφικώς άπό μικράς ήλικίας·
Όταν ό Λύτρας έότάλη ύπότροφος είς Μο
νάχον τμ ένεργείμ τοϋ Αειμνήστου Νάζου, έπέμενε νά όυναποσταλμ μετ'αυτού καί ό Γύζης.
"Παραιτούμαι τής ύποτροφίας μου, εΐπεν είς
τόν Νάζον, Αφού δέν στέλλουν μαζή μου καί
τόν Γύζιιν. ’Εκείνος έχει περισσότερο τάλαντο
Απο έμένα !·

•Μ
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Άλλά δέν είναι μόνον αύτό τό δείγμα τής έλλείφεως έγωϊόμοΰ καί ζηλοτυπίας. Ό Λύτρας
πρό 4$ έτών είχε διαγνώόι,ι τόν -ζωγράφον τοΰ
μαρμάρου καί τοΰ Αλαβάστρου·. ώς ώνόμαόε
τόν Γύζην ΰ Ρίττερ. Όταν ό Γύζης, πέντε έτη
μετά τόν Λύτραν, μετέόη καί οϋτος είς Μονά
χον, ό Λύτρας ήτο τελειόφοιτος τής σχολής τοΰ
Πιλότη. Τον ύπεότήριζε. είς τά πρώτα δύσκολα
βήματα, οτε δ’έπρόκειτο ό Λύτρας ν' Αναχω
ρήσει έκ Μονάχου, ό Γύζης τόν παρεκάλεσε νά
τόν συστιίόμ εις τόν Πιλότΐ), διά νά τόν δεχθμ
είς τήν σχολήν του, δώσας συγχρόνως δοκίμιά
του διά νά τοΰ τά δείξη.
Ό Πιλότη ίδών τά έργα τοϋ Γύζη είπε πρός
τόν Λύτραν :
— Δυστυχώς ό συμπατριώτης σου δέν Αξίζει
τίποτε καί νά τοΰ τό είπής γιά νά μή χάνμ
τούς κόπους του.
— ’Αδύνατον νά τού τό είπώ αύτό, Απήντηδεν ύ Λύτρας όχι μόνον θά τόν Απελπίσω, Αλλά
έχει τόσην μανίαν νά έργασθμ πλησίον σας,
ώστε άν δέ γίνη αύτό, θά πάθμ. Άλλως τε, μοΰ
φαίνεται ότι Οά γίνμ καλός ζωγράφος.
— Δέν τό πιάτεύω, Απήντηάεν ό Πιλότη.
Έν τούτοις έδέχθη τόν Γύζην, ο δέ Λύτρας
όταν έπανζλθεν είς ’Αθήνας, έλάμβανε μετά έξ
μήνας έπιάτολήν τοΰ Πιλότη, δστις τοΰ έγραφε:
• Ό συμπατριώτης σου Γύζης μέ διέφευόεν οίκτρώς. Σοΰ είχα είπμ ότι δέν ύπάρχει έλπϊς
άπό αύτόν τώρα, δτε τόν έγνώριόα καλλίτερα,
όοΰ λέγω δτι θά γίνη μεγάλος ζωγράφος, θά έχω
δέ τίιν δόξαίι δτι ύπήρξα διδάσκαλός του».

Μετά τήν έξωάιν τοΰ Όθωνος ή ύποτροφία
τοΰ Λύτρα έκόπη. Ό καλλιτέχνης διήλθε τότε
ήμέρας βοεμικωτάτας. Ευτυχώς εύρέθη ομο
γενής τις, δστις τή όυστάσει τοΰ καθηγητοΰ του,
τώ παρέσχε τά μέσα νά έξακολουθήόι^τάς σπου
δής του. Μόλις οί όυμμαθήταί του τό έμαθον,
τόν ύπεδέχθησαν πανηγυρικότατα, έορτάζοντες
ι ιό

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
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τό εύφρόόυνον γεγονός. Μέ άνθη έότόλχόαν τήν
κλίμακα τής ’Ακαδημίας, έπί τών τοίχων δέ
τών έργαότηρίων έγραψαν μέ μεγάλα ψηφία τόν
άρχθμον 2,οοο. Ήτο τό ποόόν τής νέας ύποτροφίας τοΰ Λύτρα.

γνωστών νά σκεφθοΰν ποια είναι όρθοτέρα λύάις. Ή τής φαντασίας τοϋ Γάλλου διηγηματογράφον ΐι ή τής τοΰ άόελφοκτόνον τής Κατάνης ;

Κάποια πλουόιωτάτη κυρία τών ’Αθηνών, είς
τά τέκνα τής όποιας έδίδαόκεν δ Λχ’ιτρας ζω
γραφικήν, προόεφέρΟη έξ έκτιμήόεως πρός αυ
τόν νά τοΰ κτίόμ μίαν οίκίαν. ύπό τόν όρον—
διάνάμή προόκρούάμ είς τήν ϋπερηφάνειάν
του-νά πληρώνμ τό ένοίκιον ποΰ έπλήρωνε
είς ξένον οίκημα καί ί» οίκΐα νά μένμ ιδιοκτη
σία του. Ό Λύτρας, καίτοι οίκονομικώς στε
νοχωρημένος, δέν έδέχΟη. ΓΙόΟοι άοα γε Οά εί
χαν τόν ήρωΐΟμόν αυτόν ;

ΗΑλλΊΤΘίΧΝΙΗΑ

Ίο πρώτον ίργον τοΰ Γύζη ητο ή Πλατυτέρα
τοΰ ναοΰ τοΰ Άμαλιείου ’Ορφανοτροφείου ’Αθη
νών καί δύρ προΟωπογραφίαι, έκτελεΟθοϊΟαι
έντολμ της τότε διευθύντριας κ. Μουρούζη.
Κάποτε ένψ έξετέλει είς τά Ανάκτορα προσω
πογραφίαν τινά. υπασπιστής τις τοΰ Βασιλέως
φράττων τήν ρίνα, έστενοχωρεΐτο διά τήν όόμήν τών χρωμάτων. Ό Λύτρας άπαΰέστατα. τόν
παρηγόρησε:
- Ξεύρετε, κύριε, δέν εύρέΟιι δυστυχώς άχυ
μη τρόπος νά ζωγραφίζουμε μέ κωλόνια !..

Διήγημα καί αλήθεια. —Ό
Μοπαβοαν μετά θάνατον.
άθε έργον τέχνης, λογογραφικής ή εικαστι
κής, δδον περισσότερον πλησιάζει είς τήν
άλήθειαν, τόσον μεγαλειτέραν άξίαν έχει. Είς
τάς πρώτας σελίδας τοϋ τεύχους τούτου δήμοσιεύομεν έν διήγημα τοΰ Μωπασσάν, δότις διεκρίνετο διά τήν φυσικότητα τής άφηγήσεως, ήτις ουδέποτε άπεμακρύνετο τοΰ δυνατοΰ τής
πραγματικότητος. Κατά περίεργον σύμπτωδιν,
άνέγνωάα πρό τινων ήμερων είς μίαν εφημερίδα
περί ένδς δραματικού οικογενειακού γεγονότος
συμβάντος έν Κατάνμ καί τό όποιον πολύ ο
μοιάζει μέ τήν κυρίαν ύπόθεσιν τού διηγήμα
τος, τό όποιον συνέπεσε πρό τίνος νά έκλέξμ
πρός μετάφρασιν φίλος συνεργάτης μας.
Μία Ίταλίς, ή ’Ισαβέλλα Καντοΰλο, ζώντος τοΰ
συζύγου της συνέζησε παρανόμως μέ τόν γαμ
βρόν της, μεδ’ ού άπέκτηόε έν τέχνον, έχουσα
ήδη έκ τοΰ προηγουμένου γάμου άλλα τέκνα.
Άποθνήσκουσα ή μήτηράφήκε διαθήκην, ήτις
Λνοίχθη παρουδίμ τών νομίμων τέκνων της,
καί δ ι’ ής ό τής παράνομου συμδιώσεως υιός κα
θίστατο γενικός κληρονόμος. Ή διαφορά είναι
δτι άντί ό έραστής νά φονεύμ τόν σύζυγον, δ
πως είς τό διήγημα τοϋ Μωπασσάν. είςτό πραγ
ματικόν δράμα, ό εΐς έκ τών έκ τής κληρονο
μιάς άποκλειόθέντων νομίμων υιών έφόνευόε
τόν κληρονόμον νόΟον υίόν μέ 6ο κτυπήματα
μαχαίρας. Τώρα μένει είς τήν κρ<όιν τών άνα-
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δεκατριετής υιός τοϋ Γάλλου ζωγράφου Styka ©αδδαίος. Εξέθεσε δύο πίνακας είς τό έφ;τει»όν Salon
τών Παρισίων, οϊτπες έθαυμάσθησα- διά τήν φυσικό
τητα. Είναι ό νεώτερος τών εκθετών τοΰ Salon.
Έν τών έργων του είναι ή προσωπογραφία τοΰ πατρός του. Έν ήλικ!α τριών έτών ήρχισε νά ζωγραφίζη
καί συγχρόνως ν’άσχολεΐται εΐς την γλυπτικήν, χω
ρίς νά λάβη τήν παραμικρών οδηγίαν. Ή τέχ-ητου
ύπενθυμ/ζει τήν -έχνην τοΰ Henner.

ΔΑΦΝΙΣ

%
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Σπονδασταί ζωγράφοι··
Ό ένΝεαπόλει σπουδάζω» άπό διετίας κ. Κ.
Τράκας.μαθητήςτοΰ Λύτρα,ελαβεν έντών τριών πρώ
των βραβείων είς τόν διαγωνισμόν τοΰ ’Ινστιτούτου τών
Καλών Τεχνών.
Είς τήν Έκθεσιν τή; Καλλ. ’Ακαδημίας τοΰ Μο
νάχου ό κ. Βιχάτος εξέθεσε πέντε Ιργα, άτινα γενόμενα πάντα δεκτά, έτιμήθησαν διά ανώτατου βρα
βείου, δπερ δέ καί σπουδαιότερου, έπωλήθησαν μετα
ξύ άπειρων άλλων έργων διάσημων Γερμανών ζωγρά
φων. "Εν τών έργων τούτων ήγόρασεν ή Ακαδημία
όπως άναρτηθή ‘εΐς τήν Πινακοθήκην τήν προωρισμίνην διά τήν σπουδήν τών μαθητών. Αί 1 ερμανικαί έφημερίδες τοϋ Μονάχου άποκαλοΰν τον Βικατον
«διάδοχον τοΰ μεγάλου Γύζη».
_,
Επίσης ό έν Μονάχω σπουδάζω» κ. Σπ.^ Λίνος
διά τρία έκθέματά του εν τή έτησίμ έκθέσει τής Α
καδημίας ετυχε γραπτού επαίνου. Ο καθηγητης του
καί διευθυντής τής ’Ακαδημίας κ. Λαΐφτζ άπεφκνθη
δτι ό Εένος εχει εϋρύτατον μέλλον ώς ζωγράφος.

Λαλλ, ίκΰεοι; ·Παρνάσοΰο

Ή προσεχής καλλιτεχνική έχθεσις τοΰ
«Παρνασοΰ» δεν Οα γίνη τό φθινόπωρον, ώς άλλοτε,
αλλα τον Μαιτιον τοΰ 1905. Έθεωρήθη σύντομον
τό διάστημα ένός έτους προς παρασκευήν έργων άξιων
λόγου δι’ εχθεσιν.
(·Λ>
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"Α'χίιοίί έ^γω» Γαλάνη.
Τό γαλλικόν περιοδικόν «La Plume» εν τή
γενική χρίσει του περί τών έκτεθέντων έργων έν τώ
Salon τών Παρισίων εύφημον ποιείται μνείαν καί
τοΰ χ. Δ. Γαλάνη, οστις έξέθηκε μιαν προσωπογρα
φίαν. ’Εξαιρεί τόν χρωματισμόν, τήν άνειμένην στά
σιν καί τήν φυσικότητα τής είκόνος. “Ηδη τώ παρα
σκευάζεται καλλιτεχνική εκθεσις πάντων τών γελοιο
γραφιών καί σχεδιασμάτων του, άτινα περί τα εκατόν
θά έκτεθώσιν είς αίθουσαν πρός τούτο παρασκεύαζαμένην κατά τον προσεχή ’Οκτώβριον.
€.:'9
* Ή πινακοθήκη ιθς πριγκηπίσοης Μαιθίλδηί.
“Ηρχισεν έν Παρισίοις ή πώλησις τών ωραίων
καλλιτεχνικών συλλογών τής άποθανούσης εσχά
τως πριγκηπίσοης Μκτθίλδης. Την πρώτην ήμεραν
έπωλήθη μία συλλογή περιέχουσα άρχαιοτάτας εικό
νας άντί 750 χιλ. φράγκων. Ή μεγαλειτέρα τιμή
έδόθη διά μίαν εικόνα ήτις παριστμ τήν προσωπογρα
φίαν ένός εΰγενοϋς. Ή είκών αύτη θεωρείται ως αρι
στούργημα τής Γαλλικής Σχολής τοΰ δέκατου ογδόου
αίώνος καί είναι εργον του Φραγγονάρ. Έπωλήθη
άντί 150 χιλ. φραγ. είς τόν κόμητα Καμανδον. Δύο
εικόνες τοϋ Τιέπολο, παριστώσαι σκηνάς τών διωρύ
γων τής Βενετίας έπωλήθησαν άντί 70 χιλ. φρ. Μία
πλατεία τοΰ Άγιου Μάρκου τοΰ Γκουάρτη έπωλήθη
άντί 45 χιλ. Δύο απόψεις τής Βενετίας άντί 32 χιλ.
ή Βερσαβας τοΰ Βορδώνη 25 χιλ. καί μία προσωπο
γραφία τοΰ Μπρονζίνη άντί 31,000 φρ. Μεταξύ τών
έργων τής Γαλλικής Σχολής ύπήρχε καί μίαν είκών
τοΰ Γκρέ, ήτις έπωλήθη άντί 35,000 φρ.
%
’Επιτύμβια πλάξ.
Έν Σπάρτη άνεκαλύφθη έν τοίς άνασκαπτομένοις θεμελίοις οικίας αρχαία ενεπίγραφος μαρ
μάρινη πλάξ.
Ή έπιγραφή είναι έξεσμένη έπί μαρμάρινης πλακός έπιτυμβίας καλυπτούσης τήν θυγατέρα τοϋ Πρω
τογόνους Πάνθηριν, όπισθεν μέν άκατεργάστου, εμ·
ποοσΟεν δέ έγλυμμένης δίκην ανθεμίου.
?>»
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Καλλιτεχνική συλλογή
Ό έν Λονδίνω ομογενής χ. A. Κ. Ίωνίδης
έδωρήσατο έξ Αγγλία; πολύτιμον συλλογήν έργων
ζωγράφων τής Φλαμανδικής σχολής καί νεωτέρων
τοΰ ]©'. αίώνος. Ή συλλογή κατετέθη είς τό έν Σά·
ους Κένσιγχτον μουσεΐον.

*

Γ. Φ. Οΰώτς

*
ΆπέΟχνεν έν ήλικίμ 84 ετών ό όνομαστός
“Αγγλος άλλ’ Ελληνικότατος τήν ψυχήν ζωγράφος
Γ. Φ. Ούώτς. Οί “Αγγλοι τόν'ώνόμαζον «Ό Μι
χαήλ Άγγελός μας». Ήτο μανιώδης δια την Ελ
λάδα. «Άπό τής παιδικής μου ήλικίας, ελεγε, ή λέξις Ελλάς με συγκινει όσον τίποτε άλλο. Καθ’όλην
μου τήν ζωήν ήγωνίσθην ύπέρ τής πραγματοποιησεως τών αρχαίων Ελληνικών ιδεωδών». Εν εκ τ<ών
θαυμχσιωτέρων έργων του είναι ό «Θάνατος τοΰ πολεμιστοΰ». “Εφηβος πολεμιστής θνήσκει πληγωμένος.
Άνεστραμένη ή κεφαλή γέρνει έπί τοΰ κράνους. Εις
τό βάθος φαίνεται ή Δόξα έν πέπλω, χύπτουσα καί
φιλοΰσα τόν πολεμιστήν. Τά Έλλ. θέματα είναι αί
χύριαι υποθέσεις τών έργων του. Ό «Όρφευς φερων
τήν Εΰρυοίκην έξΆδου», ό «Εύδυμίων και ή Αρτεμις», ό «Θάνατος», ό «“Ερως καί ήΖωή», ή «’Ελ
πίς» χαθημένη επί σφαίρας καί ακροωμενη τους τε
λευταίους ήμισθέστους ήχους τής άρπα; της, η « Α
ριάδνη.» ή «Ψυχή» ήτις εϋρίσκεται είς την ΈΟν.
βιβλιοθήκην Αθηνών δωρηθεΐσα ύπό τοΰ Ίωνιδου προ
εικοσαετίας, αξίας ηδη 150,000 φρ.
Ποός τούτοις «ζωγράφισε πλείστους διάσημους άνδρας,
τόν Τεννυσον, τόν Γλάδστωνα,τήν Δίλκε, τον Σώλσβαρυ. τόν Γκυζώ, τόν ©ιέρσον, τόν Στούαρτ Μίλλ,
τόν Λέϋτιον καί άλλους.
♦

Siyka I* νεώτερο;.
Νέος άστήρ ανατέλλει είς τήν ζωγραφικήν, ό

Καλλιτεχνικόν βραβεΐον.
Ή χήρα τοΰ ζωγράφου Άλφόνσου δέ Νεβίλ
παρ.οωκεν είς'τήν Γαλλικήν ’Ακαδημίαν 30,000 φρ.
ΐνα έκ τών τόκων δίδεται βραβεΐον είς καλλιτέχνας
επ’όνόμανι τοϋ συζύγου της. Έκτος τοϋ βραβείου
τούτου προΰπάρχουσιν, ώς γνωστόν, καί αλλα ετήσια
βραβεία διά νεαρούς καλλιτίχνας, τοΰ Δεσώμ (2,500
φο.) τοΰ Δοΰ (3,700), του Τρεμόν (2,000) κλπ.
Η
* Αρχιτεκτονικά σχέδια.
Ή ’Ακαδημία τών καλών τεχνών τού Βερο
λίνου μελετήσασα'δ σχεδιαγράμματα «ώ άνεγερθησοαένου ναοΰ έν Πάτραις τοϋ Άγιου Άνορέου ,εκρινεν άξιον τοΰ πρώτου βραβείου τό σχέδιον τοΰ Γάλλου
άοχιτέκτονος κ.-Αίμυλίου Ρεμπέρ φ-:ρον ψευδώνυμον
«Χρυσή καρόία». Τό δεύτερον βραβείόν άπένειμε εις
τό σχίδον τοΰ άοχιτέκτονος τής Βιέννης κ. Καρόλου
Ντίκ ύπό ψευδώνυμ.ον «Άγιος Άνδρεας».
Τό τρίτον βραβεΐον άπενεμήθη είς το σχέδιον τοΰ
άρχιτέκτονος Ρώμης Πανικόνη ύπό τό ψευδώνυμον
«'Ελλάς τεχνών μήτηρ».
__
,
,
Τό πρώτον βραβεΐον είναι 10 χιλ. φρ. το β . εκ
4,000 καί τό γ!. έκ 2,000 χιλ. φρ. _
Τό βραβευθέν είναι σχέδιον ρυθμοΰ Βυζαντιχορωμαϊκ ΰ' δ ναός είναι εύρύ τετράγωνον σχεδόν οίκοδόμ.ημα, μεθ’ ένός μόνον τρούλλου εις τό κεντρον, μέ
τριου ύψους. Ή δαπάνη προϋπολογίσθηεις 2,200,000
δρ. Τά Ελληνικά σχέδια έθεωρήβησαν ανάξια προσοχ_ής.

Άνδριάί Σιγγρον.
Πρωτοβουλίμ τοΰ «Συλλόγου τών Έμπορουπαλζ.ήλων», προσενεγκόντος 3.000 δρ-, Οα,ίδρυθή ανδριάς είς τόν Συγγρόν. Ή έπιτροπή τών εράνων θ
άποτελεσθή άπό τούς κ. κ. Α. Ζαιμην, Ί. Βαλαωρίτην, Πεσμαζόγλου, Μπότασην καί Σ. Λάμπρον.

*
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
τεθη εις την εν Άγίω Λουδοβίκο» παγκόσμιον εκόέσιν, ελαβε δε ώς αμοιβήν ή καλλιτέχνης 50,000
??· ΧΡ· ^Αλλ οί Κινέζοι οιεμαρτυρήθησαν Οεωροΰντες τήν εκθεσιν τής είκόνος της ώς ασέβειαν.
*

Μνημιΐον Βατερλά.

Εγενοντο εν Βατερλό, τά αποκαλυπτήρια με
γαλοπρεπούς μνημείου άνεγερθέντος εις άνάμνησιν τών
κατα τήν μεγάλην μάχην πεσόντων Γάλλων. Ό συρεύσας κόσμος άνήρχετο είς 40 χιλιάδας.
S
* Μίιι είκών τοΰ Βερετσάγι ν.
Απο τό ΙΙορτ-’Αρθουρ ή χήρα τοΰ έπι τοΰ
ιΊΙετροπαυλόφσκη» πνινέντος διασήμου ζωγράφου
Βερετσάγιν έλαβε τήν ειοησιν, ότι μεταξύ τών ναυα
γίων, τά οποία έξέβρασεν ή θάλασσα, είναι καί είς
μεγάλος πίναξ τοϋ συζύγου της. Παριστάνει πολεμικον συμβούλιον ύπό τόν Μαχάρωφ καί είναι τό τελευ
ταίου
..ίον εςγον
εργον του. Τό παοάδοόον
παράδοξον είναι ότι λή ttXCiW.
είκών, ίΤΜ
άν
χαι
•·~·
εμεινεν^ εντός τοϋ υδατος έπί πολλάς ημέρας,
V
*7“ μείνει εντελώς άθικτος I
* Έκθεαςς

*

Άγ. Λουδοβίκου *

’Ανάκτορου Καλάν Τεχνών.

Είκοσι ξένα ίθνη αντιπροσωπεύονται εις τό
τμήμα τό Καλλιτεχνικόν τής έκθέσεως τοΰ Άγ.
Λουδοβίκου μεταξύ τών όποιων καί ή 'Ελλάς. Αί αι
τήσεις πρό τής ένάρξεως τής έκθέσεως ησαν απει
ράριθμοι εξ όλων των μερών τοΰ κόσμου διά τό καλ
λιτεχνικόν τμήμα, διό άπερρίφθησαν αιτήσεις πολλών
χωρών.
■ Ή εγχατάστασις τών διαφόρων πινακοθηκών εχει
γίνει μετά τής_ μεγαλειτέρας προσοχής και επιμέ
λειας. Διότι esv εφρόντισαν νά τοποθετήσουν τάς
εικόνα: κατα τοιοϋτον τρόπον ώστε ν’ αντανακλάται
απλώς όσον τό δυνατόν καλλίτερα έπ’ αύτών τό φως
αλλα προσεπαθησαν διάσημοι Αμερικανοί καλλιτέχναι νά ύιηΛετήσουν έκαστον φάτνωμα καί έκαστον
σύμπλεγμα πινακοθήκης, ούτως', ώστε νά παρουσιάζη
εν αρμονικόν δλον.
Τό ανάκτορον τών Καλών Τεχνών ούτινος δημοσιεύομεν τήν κυρίαν πρόσοψιν, θεωρείται ώς εν έκ
τών θαυμασιωτέρων θεαμάτων τής Έκθέσεως τοϋ
Άγιου Λουδοβίκου.
X

*

"Εκθεσις καλλιτεχνίδων.

Σκέψις γίνεται μεταξύ τών παρ’ ήμίν κυριών
τών ασχολούμενων είς τάς Καλάς Τέχνας όπως διορ
θώσουν τό φθινόπωρου ε'ιΟ'κήν καλλ.'εκθεσιν έργων
αποκλειστικώς κυριών.
*
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Αντοκρατορική είκών.

Ή μις Καίιη Κάρλ έζωγράφισεν έκ τοΰ φυ
σικού τήν Αύτοκράτειραν τής Κίνας. Ή είκών έξε-

H8

*0 άίτοί τον Διος.

Ο εν Γυθείω επιμελητής τών ’Αρχαιοτήτων,
άνευρε αετόν εκ μαρμάρου λευκού έντετειχισμένου
επι τοΰ παραθύρου μύλου τινός, ώραίας τέχνης, άκέφαλον δυστυχώς.
Ο αετός ούτος ίσως άπετέλει μέρος τοΰ αγάλμα
τος τοΰ Διός του όποιου ήτο τό ιερόν πτηνόν καί
τοΰ όποιου ύπήρξιν έν Γυθείω ναός ασκεπής, .έντός
λελαξευμενου βράχου κείμενος όπισθεν τοϋ μέρους
ένθα ανευρεθη ό αετός.
>
.-.\
* Αί άνασκαφαί τοΰ "Αργους.
Ό έν Άσπίδι τοΰ ’Αργους άνασκάπτων κ.
Φελγεροφ ανεΰρε διάφορα κειμήλια, έν ο’ς καί πέντε
μαρμαρινα αγάλματα, έ.τός αρχαίου χτίσματος, δπερ
όλονεν ανασκάπτεται, φαίνεται δέ άνήκον ε’ις ναόν όμοιον τοΰ έν Θέρμφ εΰρεθέντος.
3
* Ό κ Ίακωβίδης.
Διωρίσθη καθηγητής έν τώ Πολυτεχνεία» αντί
τοϋ μακαρίτον Λύτρα ό κ. Ίακωέίδης.
2

*

θάνατος ζωγράφου.
Άπεβίωσεν αίφνηδίως έν Κάσελ έξ άνευρίσματος ό Κάρολος Βραϊτμπαχ, 71 ετών, είς τών διαπρε
πέστερων συγχρόνων ζωγράφων. Ούτος κατά' τά
πρώτα ετη τής ζωής του ητο έργάτης, μόλις δέ
30 ετών ήρξατο νά ζωγραφίζη. "Εκτοτε όλαι αί γερμανικαί εκθέσεις ε’χον έξοχα έργα του.

Μνημείου flora.

Έγένετο έπισήμως έν ΙΙαρισίοις, έν τώ νο
σοκομείο» ΗύίβΙ Dieii, τά αποκαλυπτήρια τοϋ μνη
μείου τοΰ ιατρού Πανά, έργου τοΰ διασήμου γλύπτου
κ. Α. Μπουσί. Ό σοφός καθηγητής παρίσταται καθημενος είς την αίθουσαν τών επισκέψεων. ΙΙλανίως
αυτου ισταται έν παιδίον τυφλόν, ό δέ καθηγητής
τείνει πρός αύτό τήν χείρα όπως τό έξετάση.
*

★

*

Πολυτεχνείου.

Κατά τάς έφετεινας έξετάσεις τής Καλ. σχο
λής ηλθον πρώτοι έν τή ζωγραφική Γ. Μουστάκης
(Ζ'. τάξις) Γ. Μπουζιάνης (ΣΤ'.) Ν. Δάβης (Ε'.)
Δ. Δήμας (Δ’.). Έν τή Γλυπτική Μ. Θεοχάρης (Ζ'.
τάξις) ί. Βούλγαρης (ΣΤ.) Ε. Βρετός καί I. Σκού
φου (Ε'.) Ε. Μοδινός (Δ1.). Έν τή χαρακτική Δ.
Κούνας (Ζ'. τάξις) Ν. Δαμιανός (ΣΤ .).
’Εφέτος απειφοίτησαν 11 μαθηταί έκ τής ζωγραφι
κής σχολής. Έν δλω οί μαθηταί τής σχολής ανέρ
χονται είς 145, ών 23 δεσποινίδες.
................................................. . ................... - ... .

Al ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Φρεδερικσμπόργ.

Μουσείου καλλιτεχνικόν έν Κοπενάγη. Άποτελεΐται
άπό 65 αίθούσας. πλήρεις Ιστορικών κειμηλίων καί κα.Ιλιτεχνημάτων. Είναι τό ώραιότερον κτίριον τής βόρειας
Ευρώπης. θεμελιωθέν υπό Φρειδερίκου Γ. έκάη τφ
ί&59 καί άνοικοδε.μήθη περικαλλέσιερον. Ύψοϋται έπί
νηοΐδος έν μέσω λίμνης.
Τορβάλδαεν.

Ό μεγαΐ.είτέρος γλύπτης τής Δανίας. Υιός Ίσλανδοΰ
γλύπτου πρυμνών. Έν Κοπενάγη ύπάρχει ειδικόν μου
σείου έργων του, ών περιφανέστερα είναι οί ανδριάντες
Μαξιμιλιανοΰ Α'. τής Βαυαρίας, τοΰΠονιατόφοκη, ΙΙίου
τοϋ Ζ'. τον Χριστού, τών δώδεκα Αποστόλων, τον Ζέ
οντος θνήσκονεος έπι τον βασιλινοΰ θυρεού τής Γαλλίας,
τό άνάγλυφον τής είσοδον τοΰ Άλεξάιδρου είς Βαβυλώνα,
καί αί συνθέσεις : Ψυχή, ό Γανυμήδης, ό "Αδωνις, ό
'Ερμής, ό ’/όσων άπάγων τό δέρας, καί ό ίδιος καλλιτέ
χνης μέ τόν χιτώνα τής έργαοίας του. Τά δύο τελευταία
έργα του δημοοιεύομεν έν εη5 παρόντι τεύχει.
Τήνος.

’Επ ’ ευκαιρία τής έν Τήνφ τελούμενης τή 15 Αυγούστου πανηγύρεως, δημοοιεύομεν τήν αποψιν τής νήσου
και τό ιερόν αυτής καί θαυματουργόν ναόν, σημαιοστό
λιστου κατά τήν ημέράν τής εορτής.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Περιέργω — Σχεδιογράφημα τοϋ Άτβαζόφσκη υπάρ
χει είς έν. . . παραθυρόφυλλου τον έν Κερκύρφ ξενοδο
χείου τοΰ Saint Georges. "Οτε παρεπιδημεί έκεϊ, είδεν
από τό παράθυρου μίαν άποψιν καί ευθύς τήν στιγμήν
έκ ίνην τήν απεικόνισε. ‘Εννοείτε ποιαν αξίαν έχει τό πα
ράθυρου έκεΐνο !
Άρ/ιτέκτονι. Ή 'Ιαπωνία έχει τήν άρχαιοτέραν οι
κοδομήν τοϋ κόσμου. Είναι αυτή μέγα κτίριον τό όποιον
έχρησίμευεν άλλοτε ώς αποθήκη ενός στρατιωτικού συν
τάγματος-, είς αυτό δέ φυλάττονται άπό καιρού καλλιτε
χνικά/ τινες συλλογαί τοϋ Μικάδου Ήπανάρχαιος αυτή
οικοδομή χρονολογείται άπό 1100 ίτ&ν.
Φιλοτεχνώ, To Salon - τάν Παριοίων ίδρύθη ιφ
1673. Ή πρώτη έκθεσις έγινεν είς το Pahls Royal, αί
κατόπιν μέχρι τοΰ 1848 είς τό Λούβρου, ή τοϋ 18ί9 είς
Tuileries Μέχρι τοΰ 1703 ήνοιγαν αί εκθέσεις τήν 25
Αύγουστου, έορτήν του Άγ. Λουδοβίκου. "Επειτα ήλλαξαν δλυυς σχεδόν τούς μήνας. "Ηδη καθιερώθη τό Salon
διά τήν 1 Μαίου, διαρκεϊ δε 2 μήνας. Ή Societe des
Artiste' Francis ίδρύθη τφ 1882, ή δε Societe Natio
nale des Reaux Aits τη> 18'10.
Π. Ρ. Σγτ,— 'Ο Mislral είναι δημοτικότατος, καϊτοι
αποφεύγει τήν τύρβην. Κατοικεί είς Μάγιαν, ρωματικώτατον χωρίου, ζών αφελέστατα ζωήν αγροτικήν.
Γλύπτη,— Καί ή συχνή άνέγερσις μνημείων καταντά
νόσος, άπό τήν όποιαν προσεβλήθηοαν κυρίως οί Γάλλοι.
Έντός 5 μηνάν έν Γαλλία άνεγέρθησαν ·ί7 άνδριόινιες
καί έοιήθησαν 124 προτομαί. Είς έν χωρίου μάλιστα
τών Ρειμς άνηγίρθη προτομή είς ενα ... λοΐσιρον,
έράνω τών συναδέλφων του. "Ητο ό αείμνηστος, ιδρυτής
καί πρόεδρος τοΰ έν Ρε'ίμς συλλόγου των λούστρων I
Άρχαιοοίφη__ Έν Φλωρεντίφ υπάρχει εν σχέδιον
ζωγραφικόν, λίαν ενδιαφέρον διά τίμ- ιστορίαν τών ’Αθη
νών. Είναι τής πρώτης εποχής τής ’Αναγεννήσεως, είκονίζει δε κάποιον Φλωρεντινόν δοΐκα τών Αθηνών. Εΰ-

ρίσκεται είς τό άρχεΐον τής Φιλαρμονικής, οδός Gibellina.
Ό τεχνοκρίτης MuntZ όμιλεϊπερί αύτοΰ είς τό περί Το
σκάνης έργου του,τό κρίνει δε ώς καλλιτεχνικόν περίεργον.
Έρ’ωτώντι.— ΟΙ επίσκοποι τής όρθοδόξου ίκκλησίας
μόλις πρό τίνος ήρ χισαν φωτογραφούμενου διότι έθεώρουν τούτο κενοδοξίαν, καίεοι ή παράδοσις λέγει ό'τι καί
ό Χοιστός έζωγραφήθη σφσγγισθείς έπί τίνος ρινομάκιρου. Έτειδή δε τούς επισκόπους έμιμοΰντο καί οί κα
τώτεροι,δέν έβλεπέ τις εικόνα ίεοέως' άλλ’άφ ής ό Αάνδερερ εύρε τήν εικόνα τοΰ έθνομάρτυρος Πατριάρχου
Γρηγορίου, ό κλήρος μέ αυτά τά Ιερά άμφια φωτογραφεΐται, έσχάτως δέ καί πάντες οί συνοδικοί τήη μεγάλης
τοϋ Χριστού εκκλησίας έφωτογραγή/ησαν άγιάζοντες τό
άγιον μύρον.
Καλλιτέχνη.— Μιμηθήτε τόν Detaille. 7\j5 1879
έλαβε οδεος παραγγελίαν παρά τής Κυβερνήσεως νά είκονίση έν μεγάλοι πίνακι, τήν έτιθεώρησιν τοΰ στρατού κατά
τήν 14 'Ιουλίου, οτε έγένετο ή διανομή τών νέων σημαι
ών Ό πίναξ έπερατώθη κα! έ-ετέθη είς τό Salon τοΰ
1834, έγένετο δέ τό άντικ’.ίμευον σφοδρός κριτικής. '<1
καλλιτέχνην, ώμολόγησε τήν πλάνην τον ή Ιστορική άλήγ
θεία δέν ήτο σύμφωνος μι τήν καλλιτεχνικήν αξίαν. Και
άνευδισταγμοΰ ό Detaille κατεξέσχιοε τόνπίνακά του, δΓ
δν είχεν έργασθή έπί δύο έτη.
Φίλω. - Ή ηλικία δεν έχει έπιρροήν έπί τής τέχνης.
Ό Heiliier έζωγράφιζι πριν ή ακόμη μάθη νά γράφη.
Ό Ζερόμ 15 Ιτών άντέγραψε μίαν εΐκ >να τοΰ Δεσάν. Ό
Ραφαήλος 19 έτών δέν είχε ιδέαν ζωγραφ κής· ή οικο
γένεια του αίφνης εδυστύχησι και δία να ζή άπεφ/άσιοε
νά γίνη ζωγράφος. Κίι δ Τισιανός άργά ήρχισε νά ζω
γραφίζη· Ό γλύπτης Όπβέ ένδεκαέτης έπεδόθη είς τήν
τέχνην.
Συνδρομητή. - Ό Λέμπαχ ήτο έπί εν έτος άσθενής.
Προσβολαί παραλυτικοί είχαν καταστήση άχρηστον τήν
χεϊρα του. Τί!το ό κατ’ έξοχήυ ζωγράφος τοΰ Βίσμαρκ,
δν είχεν είκονίσει είς πλείοιος στάσεις. Είχεν έκιελέση
καί τάς προσωπογραφίας τοΰ Γλάδστωνος και Άνδράσυ.
Έφρόντιζε περισσότερον διά τήν εσωτερικήν φνχην παρα
διά τήν εξωτερικήν ομοιότητα. Είς τάς προσωπογραφίας
δχι τόσον γυναικών και παίδων, δσον άνδρών ητο απα
ράμιλλος. Βαθύς παρατηρητής. Ή γραμμή δι" αυτόν ήτο
άποτέλεσμα μακρας καί επιμόχθου μελέτης. Σχέδιον καί
χρωματισμός άμιλλώνται είς τά έργα του. Έλάτρευε τούς
Ενετούς καί ’Ισπανούς ζοιγράφους. Είχε καί μίαν ιδιο
τροπίαν ·. Τάς χέϊραί τών προσωπογραφουμένων άφινεν
άτελειώτους επίτηδες· Για έπί πλέον άναδεικνύεται τό
πρόσωπον.
Ίδιοτρόπφ. — Καταλληλοτέραν άπάντησιν δεν εύρίοκομεν άπό μίαν ’Ιαπωνικήν παροιμίαν, ή όποια λέγει :
«"Εφαγες αλάτι ; θά πιής νερό·.

κήπος: αρνιωτοτ
'Οδός Ακαδημίας
Θαυμασιώτατα ποικίλα γυμνάσματα ζώων.
“Εξοχος χορός όρχηστρίδων. Τό κατ ’

Εξοχήν Καιροί·

εφέτος τών

ΚΗΠΟΣ

ΑΡΝΙΩΤΟΤ

'/Ι^ηνών.

Θεάματα πρωτοφανή διά τά; Άτΐήνας.

‘Η εκλεκτότερα αυγκεντρώοις κά^ε βράδυ.
Ό κ.

Άρναύτης μάς

ίφερε

την

Ευρώπην

είς τάς Αθήνας.

Τά θαύματα τής Ιπιτηδειότητος Επιδεικνύει δ

ΚΗΠΟΣ ΑΡΝΙΩΤΟΥ—W

Δέν ξέρω τί ρεκλάμα νά ζα>γραφήαω δίά τά ωραία σιγάρίττα
Ζάννον καί Ρώς.

•Άς καπνίσω ενα τσιγάρο διά νά
έμπνενσθώ. Άς ιραβήξα) όμως καί
όνο sro-i’A.M'f.

* Χ2 I Διάβολε ! 'Αντί τον πινέλων τδ
τσ.γάρο.
Το ίκαμα Ζαννο - Ρωοο ■ ικον πόλε
μον. Φρίξε I . ..

ΐ,

Α

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Β'

TOY A'·

ευρίσκονται είς

'ί
!

ΚΑΙ Γ' ΕΤΟΥΣ

τδ γραφείου μας.

χρυσόδετοι δρ.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ

"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,
>

τιμώμενοι οί

15. οΐ άπλόδετοι δρ. 12,

τών

ταχυδρομικών πληρονωμένων ϋφ’ ημών.
Δια τδ Εξωτερικόν, ή τιμή εις χρυσόν.

τοϋ Α', Β’ και Γ' έτους πωλοΰνται εις τδ γρα-

φεΐον μας άντι δρ. 1,50. Δια.
δρ. Διά τδ Εξωτερικόν 2

τας Επαρχίας 2

φρ. χρ. συμπεριλαμ

βανόμενα»· τών ταχυδρομικά»·.
Ληζάσης της α' Εξαμηνίας τον

την συνδρομήν των όπως άποστείλωσιν αυτήν.

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις
είς τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν άποδοτέα
εις ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκή- Αί εις χρυσόν
καταθέσεις καί οί τόκοι αυτών πληρόνονται είς τδ
αύτδ νόμισμα, εις 8 έγένετο ή κατάθεσις.
Τδ κεφαλαίου και οί τόκοι τών δμολογιών πληρώ
νονται έν τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου έν τοΐς Ύποκαταστήμασι τής
Τραπέζης, έν Κέρκυρά δέ Κεφαλληνία καί Ζαν.ύνθω
3ιά τών υποκαταστημάτων τής Ίονικής Τραπέζης.
Τόκοι καταθέσεων

το?ς 0)0 κατ’ έτ.
Ε>
δ
Χ>

0)0
0)0
0)0
0)0

»
»
"
»

»
J)
D

πάσαν πληρωμήν δφορώσαν την

Διά

«Πινακοθήκην» δέον άπαραιτήτως νά προσάγηται άπόδειξις έντυπος, φερουσα τήν ί'ηόγροφήν

τοΰ Διευθυντοϋ, τήν σφραγίδα και

6

ι>
9

1
2
4
5

μηνών
ϊτους
ίτών
«τών
CWV

Αί έμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ έκλογην τοϋ καταθέτου ονομαστικοί η ανώνυμοι.

αϋξοντα δ·

ρυθμόν.

“ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ,,

MHNIAtA

κατ.

έτους,

παρακαλοννται οί καθ. Εξαμηνίαν πληρώνοντες

"Εντοκοι καταθέσεις.

1 1)2
2
2 1)2
3
4

Δ

ΕΘΝΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ

"Οργανον τής ομωνύμου 'Εταιρίας

Έν τφ · Ελληνι ιμφ · εκ πέντε ινπογραφικ&ν φύλλων
ανγκειμένφ, μελετ&νται ειδικως απαντα τά έϋνικά καί
εκκλησιαστικά ζητήματα τά απασχολούντο τδ ήμέτερον
Έθτος.
Γραφεία ό<5δ»· Σοφοκλέον; 12
Συνδρομή ετήσια φρ. 8

ί

