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ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ. — ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΤΛ-

Ρώσ-

βλίου τοΰ Συλλόγου ιή ’Εκκλησία μας», τοΰ δποίυυ καί
Αποτελεί, τρόπον τινά, τδ Αναγκαίου συμπλήρωμα. Τιμάται λεπτά ίΟ είς τδ Κατάστημα τοϋ Συλλόγου καί είς τά
βιβλιοπωλεία. Κατόπιν θά ικδοθώσιν: Τά Μεταλλεία
ύπό Ί. Δοανίδου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΪΗΣ ΤΕΧΝΕΣ
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Λ· Ν. Σκιά- Ό άληθήο χαρακτήρ τοΰ λεγομένου
γλωσσικού ίητήματοσ. Έν 'Λθήναιο. Elf την άχτλπιοτικήν πλημμύραν τής μελάνης ήτις έχύθη δια τό

περιλάλητον αυτά «Γλωσσικόν ζήτημα-, υπήρξαν ευτυ
χώ; και εξαιρεθείς οώφρονο; συζητήοεω;, έν δέ των
ολίγων βιβλίων Άτινα ύψοΐσι τδ ζήτημα είς ζηλευτήν
περιωπήν καί πειοτικώτατα αναιροΐοι rat σφαλερά;
και Ανεμοφορήτου; τών χυδαϊστών θεωρίας ή μάλλον
παρακρούσεις είναι καί ή έπιστημονικωτάτη μελέτη τοΰ
κ. Σκιά. Δεινός ‘Ελληνιστής, ήιο έκ τών Αρμοδιωτέρων
ινα αντίκρουση τους μαλλιαρούς, καί τό κατόρθωσε τοσοΰτον έπιιυχώς. ώστε καί αυτοί οίτοι οί μαλλιαροί νά
θεωρούν -επικίνδυνον· τήν μελέτην τιυ. Παρακολουθεί
μετ’ έπιμελεία; τάς απόπειρας τής γλωοσοποιήοεω; και
έκχυδαίσεως τοΰ αιρετικού Τυχάρη καί τάς σαθρά; καί
Ανίστορήιου; γνώμας τον Αλλυγλώσοον Κρουμβάχερ,
είοπηδήσαντο; καί αυτού μέ τήν περικεφαλ’ά τοΰ
χυδαϊσμού εις τάς άοαιοτάτα; τάξεις τών ψυχαρολόγων,
καί τας συντρίβει.Ό κ· Σκιάς γράφει μετά τόσης σαφή
νειας, έγκρατείας, Απαθείας καί χάριιος, ώστε καί οί μή
ειδήμονες τον θέματος δύνανται νά αναγνώοωοι τήν με
λέτην του εΰαρέστως, καί έξ al-τή; νά φωτισθώσιν ίχανώ{· Ούτε ύβρει; θά ουναντήσωσι, τάς τόσοι συνήθεις
είς τόν Ψυχάρην, ούτε ύπερβολάς Ανοήτους,οΰτί αμάθειαν
ξενήλατον. Είναι Ακαδημαϊκή καί σεμνή μελέτη, ήν δι
καίως διά τοΰ έπισήιιου κύρους του περιέβαλε τδ Έθν.
Πανεπιστήμιου, υιοθέτησαν καί έκδώοαν αυτήν, έν τή
«.’Επιστημονική ’Επετηρίδα τον.
Π- Σ. Συνοδινοϋ Δάψναι καί Κρίνοι. Εθνικών
ποιήσεων συλλογή IΔ'. Ό κ. Παν. Συνοδινό; ταράσσει
τους φιλολογικούς κύκλους καί πάλιν πάι-οπλοε με τήν
δεκάτην τετάρτην ποιητικήν συλλογήν. Είς τούς Απειρα
ρίθμους νε„οοοΰς τής Νέας Τέχνης, τή; συμβολική;
τής μαλλιαρή!-., οί διθύραμβοι χαΐ στόνοι οί μεγαληρήμονες και βροντώδεις στίχοι τοΰ Συνοδινοΰ φαίνονται ώς
πυκνά σύννεφα εν ώρα θερινή; ηρεμίας καί νάρκης. 'Ο
κ. Συνοδυνδς στερρώς έχόμενος τών αρχαϊκών παραδό
σεων, είναι είς τών ολίγων άλλα και πλέον αδιαλλάκτων
αντιπρόσωπων τή; πρό τεσσαρακονταετίας ποιητικής
παραγωγής, ήτις έχει ακόμη θαυμαστά;, Αλλ’ ήτις λυοσωδώ; έπολεμήθη άπδ τοΰ; νεωτίρους, τοΰ; ύψώσαντα;
τήν σημαίαν τή; κομψότητα; τοΰ στίχου, τής έλαφρότητος καί τής νεωτεριστική; τεχνοτροπίας. 'Ο κ. Σννοδινδς δ,τι έχει νά είπή, τό λέγει δρθά κοφτά, τδ
αισθάνεται. Καί διά τούτο ώς κοινωνιολόγο; ποιητής καί
ώ; πατριωτικός ψάλτη; είναι σήμερον Ακαταγώνιστος,
δσφ^ ώ; λυρικό; υπολείπεται, φερόμενο; μάλλον πρδς τόν
πεζόν λόγον. Η -Γυνή» λ. χ. είναι έν καυτήρων, τοϋ
οποίου τήν δύναμιν δέν' μειαϊ ό στίχος. Είναι έν δίδαγμα
φορμακερόν, μέ ρόδα εστεμμένου. Άντιθέτως, άλλοι
στίχοι λυρικοί, είναι σιΐχοι κατάλληλοι διά λευκώματα,
άναμιμνήσκοντες έηοχά; παλαιός καί οβεσθείοας. Δέν θ'
ορνηθή τις Ιν τούτοι; δτι είς τήν έποχήν αυτήν τοΰ έκφυλιαμοΰ φωναί ένδς κήρυκος τή; απλοϊκή; Αληθεία;,
ένα; θρήνος εκφραστικός θανάντων μεγαλείων μία προ
σπάθεια διαοώοεα»; τής ’Ελληνικής έμπνεύσεω; είναι
άφύπνιοις, ή όποια δέν πρέπει νά παρέλθη Απαρατήρητο;.
'Ιστορία τή< Έκκλησίαο. Είναι τό 57ον.βιβλίου τοΰ
Συλλόγου πρό; διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. Ή συνο
πτική αυτή έξιστόρησις τών τής Εκκλησία; είναι έργου
τοΰ κ. Δ. Σ. Μπαλάνου τοΰ γραψαντος χαί τό άλλο βι
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G Geffrey Les.Hutiet d' Europe.
Προσεχώς. Les Masses de Hollande.

Versailles.

«’Αρχαιολογική Έφημερίζ»—Α'. χαί Β'· εεΰχο; Σεπτέμβριος. Περιέχουν τά; εξής πραγματεία; :
1) Στεφ. Ξανθουδϊδου περί Αρχαϊκών τάφων άναοκαφέντων νπ" αυτοϋ Ιν Άρισή καί Μουλιανοί; τής Κρά
τη; ήμιοελ. 1—55·
21 Παρατηρήσει; είς έπιγραφός τοΰ ίεροΰ τοΰ ύπερτελεάτου ‘Απόλλωνος ύπό Μάρκου Νίβουρ Τόδ ήμιοελ.
56 60.
. .
3) Περί τών κατά τήν 'Ιερόν όδδν γενομένων περυσιν
Ανασκαφών καί ευρημάτων έκ τάφων ύπό Δ. Φίλιου,
ήμιοελ. 61—88.
4} Εύβοϊκά ήτοι 'Βρετριακαι έπιγραφαί, παρατηρήσει;
καί συμπληρώσει; αυτών ύπό Άδόλφου Βίλεμ. ήμιοελ.
8'1 -110.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
‘Ο Βασιλεύς της Σερβίας.
Έπί τβ στέψει τοϋ Βααιλέω; Πέτρου, δημοσιεύομεν
εικόνα, εν ή παρίοταται έν ιφ ιδιαιτέρα) γραφείφ τον,
φέρων μεγάλην στολήν, καθ’ ήν στιγμήν τόν ζωγραφίζει
ή Ρωσσί; ζωγράφο; πρ-γκήπιοσα Αιβώφ, ή γνωστή είς
τδυ καλλιτεχνικόν κόσμον ΰπδ ιό δ,ομα Βίλμα Παρταγκη.
Δαμιανός.

Ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων, ό ένεκα τοΰ ζητήματος
τοΰ Παναγίου τάφου ιεράρχης τής ήμερα;.
Τοίχϊύφ.

Ό άρτι Αποθανών γνωστό; Ρώσους διηγηματογραφος,
ού έδημοσίευσεν ή «Πινακοθήκη- δύο έκ τών ώραω«6·
ρων διηγημάτων των.
Ώδεϊον Λόττνερ.

Έπί τή ένάρξει τών μαθημάτων δημοσιεύομεν τήν ει
κόνα έν συμπλέγματι τοϋ προσωπικού τών έν αύτφ διδαοκόντων καθηγητών καί καθηγητριών. Μετά τό Ώδεϊον,
ή Σχολή τή; κ. Λόττνερ είναι τδ μόνον άξιου λόγου Μου
σικόν έν Έλλάδι Ιδρυμα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φιλώ. Σάς φαίνεται παράδοξον, Ό Βαλδίκ Ρονοοίύ
ήτο νδατογράφος. ήρέσκετο δέ πολύ ι·ά συναναστρέφεται
καλλιτέχνας. Οί ίδικοί μας πρωθυπουργοί σρέσκυνιαι είς
τούς κομματάρχα; καί βουλευτίσκους.
Καλλιτέ^νψ Ό Μπαϊκλιν τήν «Νήσον τεον νεκρών»
ένεπνεύσθη άπο τό Ποντικονήσι,τήν κυπαριοοόφυιον νη
σίδα τής Κέρκυρας.
Ερασιτέχνη. Βασιλεύ; τής al'fie.ha θεωρείται σήμε
ρον έν Γαλλία <5 ζωγράφο; Jules Cherel. Είναι προβεβηκώς τήν ήλικίαν. Οί διακοι'μητικοϊ του πίνακες καί οί τών
διαφημίσεων είναι όνομαοτοϊ. Ή «Vie heureuse< δημο
σιεύει σκιαγραφίαν του εΐς τδ ψύλλον τοϋ Σεπτεμβρίου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ*)
τΗτο κάτωθεν ενός ϋίνϋρζυ εν κάθισμα καί
έκαθίσαμεν πλάι— πλάι'. Ή σελήνη μάς έλουε
$λϊ τό απαλόν φως της.
Αί σχιαί τών φύλλων
επιπτον επάνω μας" ώς καί ένας άκόμη παλαιός
ξύλινος στύλος εμπρός μας έφαίνετο έντρυφών
καί αυτός είς την φωτοπλημμύραν. Στιγμαί
ευτυχίας, γαλήνης. Έκύτταζα τά ώοαΐα χέ
ρια της, άφού μού ητο σχεδόν άπηγορευμένον νά
βλέπω τά ωραία της μάτια.
Έπί τέλους μού ώμίλησε πρώτη.
Τό άνέμενα. .
— Πολύ σιωπηλός είσθε άπόώε. Δέν λέτε
τίποτε;
— Διά νά γελάσετε ίσως. Σαν τί Θέλετε νά
σάς είπώ ; . .
— Καμμοά ιστορία ...
— Λί ίστορίαι. κυρία μου, δημιουργούνται
εδώ μόναι των. Θέλετε νά πλάσω αυτήν την
στιγμήν; Σάς βεβαιώ, δτι δέν έχω καμμίαν
διάθεσιν. Άλλ’ άντ'ι νά σάς είπώ έγώ κανένα
παραμ.ύθι δέν μού λέγετε σείς, παρακαλώ, διατί
είσθε τόσον δυσαρεστημένη απόψε εναντίον μου;
— Δεν έχω τίποτε μαζή σας.
— Τό λέγετε, άλλ’ ούτε τό φρονείτε, ούτε
τό αίσθάνεσθε. "Εχετε, καί μάλιστα κατιτί
σοβαρόν. Τόσην ώραν βασανίζω τον νουν μου καί
μού είναι άδύνατον νά ευρώ εις τί έπταισα . . .
— Ά, έπταίσατε καί πολύ. Άλλ’άφήσατέ
τα αύτά.... Θά μέ ύποχρεώσετε.
— Μά σείς, μόνον πού δεν μέ χτυπάτε . . .
— Τίποτε, τίποτε δεν εχω. Άλλη φορά νά
σμιλείτ- παρακαλώ περί γενικών πραγμάτων.
— Μά καί άλλοτε ώμιλήσαμεν περί αυτο
κτονίας, περί μοναστηρίων, περί σελήνής, περί
’Ιαπωνίας, περί σαρδελλών, μέ έβεβαιώσατε
μάλιστα δτι <είναι ωραιότερες ψητές στη σκάρα
και χωρίς λεμόνι...
Έκάγχασε. Τό μειδίαμα εκείνο τό όποιον
άλλοτε [χέ ήχμαλώτιζε, δέν τό έβλεπα πλέον.
— Ησαν, έξηκολούθησα, γενικαί αύταί
όμιλίαι καί όμως σάς κατεδίκαζαν είς άδιάκοπον χασμ-ούρημα .. .
■) 7Woc.
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— Προτιμότερες ή’, ομιλίες αυτές. ’Αρκεί
εμέ νά μη μέ αναμιγνύετε .. . μά εις τίποτε.
— Μά, κυρία μου, έπί τέλους, τί είπα, τί
έκαμα...
— Καί είπατε, καί έκάματε. Μάθετε όμως
οτι δεν είμαι άπό έκείνα τά κορίτσια πού ξεύρετε...
_
— Α—ατάσθε. Σάς εκτιμώ τόσον πολύ. . .
— Δέν θέλω νά μέ εκτιμάτε μόνον.
— ’Αλλά; Νά σάς σέβομαι;
— Μάλιστα, Θέλω σεβασμόν.
— Άλλ’ ή ηλικία σας ...
— Άφησατέ τε αύτά, σάς επαναλαμβάνω.
Θά μέ κάμετε νά φύγω άπο κοντά σας . . .
— ’Αλλά σείς μέ κατηγορείτε ώς άνάγωγον.
— Αλλάξατε ομιλίαν έπί τέλους.
— Θά ήλλαζα εάν δέν ώμιλούσατε μέ τό
σον θυμόν. Σείς ή ιδία μέ αναγκάζετε νά επι
μένω. Δέν εννοείτε δτι έπί τέλους πιθανόν νά
ύπάρχη μεταξύ μας καμμία ραδιουργία, καμμία
παρεξήγησες, καμμία απροσεξία. Νά σάς δώσω
εξηγήσεις, νά σάς εξομολογηθώ, νά σάς ζητήσω
συγγνώμην άν έσφαλα. Είσθε τόσον άγαθή . . .
— Ά ! Όχι άγαθή. Δέν είμαι, ούτε θέλω
νά μέ λέγετε άγαθήν . . .
— Κακήν;
Έσιώπησε. "Ηθελα νά· πείσω τον εαυτόν
μου, δτι ητο πράγματι κακή· αδύνατον.
— Αδικείτε καί τόν έαυτόν σας καί έμέ.
Θέλω ν’ άπολογηθώ, άδιάφορον άν μέ πιστεύσητε η όχι. Αλλά πρέπει νά ήξεύρω διατί
κατηγορούμαι ...
— Κάμνετε τόν κουτόν’ σάς επαναλαμβάνω
δτι έμενα αύτά δέν μ’ αρέσουν. Νά είσθε προς
έμέ δπως καί είς τόν άλλον κόσμον.
— Πολύ βλέπω φοβείσθε μήπως παρασυρθήτε . . . Άλλ’ δλαι αί όμιλίαι μας εως τώρα
ησαν τόσον τυπικαί, συναντώ μαζύ σας μίαν
τόσον ασφυκτικήν εθιμοτυπίαν, μίαν λεπτότητα
εμπιστοσύνης ... Ή μελαγχολία σας άλλως τε
δέν μοΰ έδιδε ποτέ καιρόν νά αισθηματολογήσω
μαζή σας. Πάντοτε σάς ώμιλούσα άθωότατα.
— Άθωότατα 1» Καί έτόνισε είρωνΓκώς κάθε
συλλαβήν τής λέξεως. «Άλλου. .. άλλου...
Νά εύρητε άλλην.
Καί τό έλεγε άπαθέστατα ώς νά ητο δυνα-

τόν νά ύπαρξη άλλη είς τον κόσμον νά τήν
αγαπήσω, ωσάν αύτήν__
Καί ένώ έλέγομεν αύτά, ήσθάνθην ^.ίαν πι
κρίαν αληθινήν. "Εβλεπα τό άδικον, την συκο
φαντίαν, έβλεπα μέ πόσην επιμονήν εκείνη ή
«αφελής» δι’ήνειχα άγρυπνήση ολοκλήρους νύ
κτας συλλογιζόμενος τό μειδίαμά της, μέ πό
σην κακεντρέχειαν κατέρριπτε τον άνδρικήν α
ξιοπρέπειαν μου, πόσον έπέθει νά μέ παριστά
κάπηλον αισθημάτων, έμέ ό οποίος ήμην έτοιμος
νά θυσιασθώ χάριν αυτής, νά γίνω δργανον τυ
φλόν οίασδήποτε θελήσεώς της, ό όποιος έσυρόμην δέσμιος δπισθέν της, χωρίς νά τής είπώ
λέξιν πειρακτικήν, άν καί τόν χονδρόν εκείνον
δέν τόν έλησμονούσα.
Έσιωπήσαμεν έν τούτοις. Τό πείσμα τό γυναικεΐον εινε ώσάν την φωτιά. Μη τό φυσησης·
θά άνάψη περισσότερον καί Θά σέ πυρπόληση.
7Ητο πολύ σκεπτική. Μέ άνέμενεήπιώτερον,
ικέτην. Δέν ήξευρεν δτι καί ό φλογεροτερος ερα
στής, πληττόμενος έν τή άξιοπρεπεία του καί
αδικούμενος, ΰψούται υπεράνω καί αυτού τού έ
ρωτος. Δέν ήξευρε δτι ό ύπέρ τής τιμής άγωνιζόμενις αμύνεται καί φθάνει μέχρι τού αισθή
ματος τής αύτοσυντηρήσεως, έστω καί δταν τό
έγώ του κινδυνεύει νά καταπατηθή άπό τό προσ
φιλέστερου πρόσωπον, νά λακτισθή άπό τό κομψ.'τερον πόδι διά τό όποιον ητο έτοιμος διθυ
ράμβους νά τονίσγτ καί δλα αύτά, διότι τό Θέλει
ένας μοχθηρός ή μία ζηλότυπος—ό αιώνιος τρί
τος, καί μάλιστα δταν ό τρίτος αύτός εινε αρσε
νικός και. .. χονδρός.
Έσηκώθη νά περιπατήση. Τήν ήκολούθησα.
Καί έσκεπτόμην. Τό έκαμνε άπό έρωτοτροπίαν, άπό φιλαρέσκειαν, άπό σεμνοτυφίαν; Μέ
έρραδιούργησαν αί φίλαι της έκ ζηλοτυπίας;
Μέ παρέστησαν δτι θέλω άπλώς νά παίξω μαζή
της καί αύτή ήμύνετο τής άξιοπρεπείας της;
ΉΘελεν ίσως νά κεντήση περισσότερον τό αί
σθημά μου καί νά μέ τυφλώση ές έρωτος;
Αγαπούσε άλλον καί αί όμιλίαι μας δέν συνεβιβάζςντο μέ τήν άληθινήν άγάπην της;
Είς καμμίαν έρώτησιν δέν εύρισκα άπάντησιν.
Δι’ έν μόνον ήμουν βέβαιος. Ότι ύπέφερα.
Καί έξηκολούθει ή σιγανή πορεία μας, έξηκολούθει ή Θλιβερά σιωπή, έξηκολούθει τό μυ
στήριον τής δυσαρέσκειας της. Αύτή, πάνοπλος
άπό οργήν· έγώ, άοπλος είς τά βέλη της.
— Μή λησμονείτε, τής λέγω, δτι κάτι μού
οφείλετε. Είπέτε μου τούλάχιστον πότε καί πού
έλέχθη ό φοβερός αύτός λόγος, άν δέν έχετε
τήν ειλικρίνειαν νά μού είπήτε καί τί έλέχθη . . .
Είπετέ μου το καί σάς υπόσχομαι ή συγγνώμη
τήν οποίαν μέ δλην μου τήν καρδιά Θά σάς
ζητήσω νά είναι ή τελευταία λέξις, τήν όποιαν
ένώπιύν σας Θά προφέρω .., Θά έχω αύτόν τόν
ηρωισμόν. Άπό τήν ταπείνωσιν την οποίαν

υφίσταμαι, προτιμότερα μία πληγή. Άπό τό
σκότος τής άμφιβολίας είς τό όποιον μ ’ έρρίψατε
Θά έχω τήν δύναμιν νά συνέλθω καί νά ρίψω
τήν τελευταίαν μου ματιάν επάνω είς τό μει
δίαμά σας καί νά έπαιτήσω τήν μαχροθυμίαν
σας . .. Δέν είμαι δπως μέ νομίζετε. Όχι! Δέν
άξίζω τού μίσους ·ας. Άν έγνωρίζατε τόν χαρα
κτήρα μου, καλλίτερον συνήγορον άπό σας δεν θά
ήθελα... Δέν είμαι κακός. Καί έάν Θελήσετε
ακόμη νά μέ κάμετε κακόν, δέν θά τό κατορ
θώσετε. ’Εάν ποτέ βαυκαλιζόμ.ενος άπό όνειρα
έζήτησα νά μετριάσω μίαν λύπην ήτις άπό μακρού βαρύνει τήν ψυχήν μου μέ τό άγνόν αί
σθημα τής φιλίας σας, προς χάριν σας σήμερον
τό πνίγω, αλλά νά ήξεύρω τούλάχιστον δτι θά
λείψη ή οργή σας άύτή . . .
Πρώτην φοράν τήν είδα νά συγκινηθή κάπως.
Ή παλλομένη φωνή μου, ή όποία έπνίγετο είς
έρωτα καί είς παράπονου, τήν έμάλαξε. Έκολακεύθη άπό τόν ταπεινόν τρόπον, δστις ώφείλετο είς τήν άληθινήν άγάπην μου. Τού θυμού
ο άποπνικτικος καπνός ήραιούτο πρό τής πνοής
τής αλήθειας καί διελύετο.
Έγύρισε διά πρώτην φοράν έκεϊνο τό βράδυ
καί μέ έκύτταξε .. . Δέν είχα τήν δύναμιν νά
την άντικρύσω. "Ημην τόσον καταβεβλημένος
ηθικώς! Ή ύπεράσπισίς μου έπηns τζ λοίσθια,
περισσότερον,
Τίποτε --------------- -τίποτε
!------ άληθέστερον δέν
είχα νά προσθέσω. Δέν κατώρθωσα νά Θυμώσω
καί έγώ, νά άπειλήσω. Ήθέλησα νά συντρίψω
άδεσπόστους φήμας, συγχωρών τήν γυναίκα ήτις
μού έπλήγωνε άδίκως τήν φιλοτιμίαν, αν καί
V
ήμην ικανός νά ποδοπατήσω °Χ
ζ ένα, δέκα ποδογύοους διά νά απαλλάξω την ζωήν μου ενός
εφιάλτου ...
Συνεκινήθη καί μέ ύφος
ώς φωλ Ττ
τεινη Ιρις κατόπιν μαύρης τρικυμίας, — μού
λέγει:
— Έστω . . . Έπέρασε . . . Άς μη όμιλώμεν
πλέον περί αύτού. Ό,τι καί άν έγεινε, τό λη
σμονώ εντελώς !. .
— Σείς πιθανόν νά λησμονείτε εύκολα, άλλά
πώς νά λησμονήσω έγώ τόσα σκληρά καί άδικα
λόγια ;
Άλλ’ αίφνης ήκούσθησαν εις την κλίμακα
ζωηροί διάλογοι. Ήρχοντο είς τόν κήπον και
οί άλλοι, διά νά άπολαύσουν τήν σελήνην.
Ή στιγμή ήτο κρίσιμος. ΙΙροησθανόμην δτι
δέν θά έβλεπόμεθα πλέον ή έάν έβλεπόμεθα θά
είμεθα καί οί δύο τόσον ψυχροί, ώστε δέν Θά
έτόλμα κανείς μας ν’άνοιξη τοιαύτην ομιλίαν.
Έφαίνετο οτι σχεδόν είχε άποφασίση νά μού
τά είπή δλα.
— Μήπως φοβείσθε δτι έάν μού είπήτε δ,τι
σάς ζητώ θά καταπέση τό μεγαλοπρεπές αυτό
οικοδόμημα τό όποιον άνήγ-ειρεν ή συκοφαντία;
Δώσατε μου τό δικαίωμα νά σάς σέβομαι.. .
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ομιλήσατε είλικρινώς. Μη φοβεΐσθε μήπως νικηθήτε καί λάβω θέσιν κυριάρχου καί ύποταχθήτε. Όχι ! σάς το υπόσχομαι . . .
— Λαμπρός δίκη·] όρος είσθε.
— Λύτην την στιγμήν δέν είμαι τίποτε.
Είμαι εις προσβεβλημένος χωρίς νά ήμπορώ νά
κάμω τίποτε, διότι είσθε γυνή καί μάλιστα
γυνή ή όποια κατόρθωσε νά με κάμνη άλλοτε
νά ονειροπολήσω. . . Δύο στιγμαί μάς χωρί
ζουν .. . Λοιπόν, εμπρός . . .
Ή αύτή σιγή. ’Αλλ’ ήρχετο ή Φαιναρέτη.
— Ή Φαιναρέτη! έσπευσα νά ψιθυρίσω μέ
κάποιαν ανυπομονησίαν.
Το ήφαίστειον έξερράγη. Μόλις ήκουσε τό
όνομα τής αδελφής της, έφρύαξε. ’Ενώ ήρεμος
ένετρύφα, έν μέσω σεληνόφωτι, είς τό μαρτύριον
τής ψυχής μου, ώρθώθη αίφνης καί μοΰ είπε με
θυμόν:
— Δέν εχω καμμίαν σχέσιν μέ την άδελφήν
μου. Αυτή κάμνει ο,τι θέλει καί έγώ δ,τι θέλω.
Αυτή κρίνει αλλέως τά πράγματα, έγώ αλλέως.
Μά, οπωσδήποτε, είναι άδελφή σας, καί
μάλιστα μεγαλειτέρα ...
— Σάς είπα. Περί όρέξεως ούδείς λόγος. "Αν
σοΰ άρέση αυτή ....
— Μά δέν είδα δά πρώτη φοράν γυναίκα.
Τάς εχω χόρταση ...
Έταράχθη. Μ’ έβλεπε ήδη διαφορετικόν.
— Ώστε θέλεις νά χόρτασης καί έμέ ...
Πές τα καθαρά ...
•—Έχω είσέλθη— τ’ομολογώ —είς πολ
λούς γυναικείους λαβυρίνθους, άλλά έπειτα άπό
τάς τρικυμίας άς εδοκίμασα, άφήσατέ με νά
άγκυροβολήσω όριστικώς πλέον είς τόν λιμένα
τής καρδίας σας ...
— Έγώ δέJ ιγω καρδιά.
— Σάς τήν αντικαθιστώ. Θά μοΰ δώσετε τήν
ίδικήν σας καί θά σάς δώσω τήν ίδικήν μου.
— ’Αφήσατε τάς ειρωνείας.
Καί έστρεψε όπίσω διά νά μή συναντηθώμεν
μέ τούς άλλους.
— Είσθε τόσον θυμωμένη, ώστε δέν ήμπορειτε
νά άντιληφθήτε . ..
— Καιρός νά σάς ομιλήσω, κύριε, καθαρά.
Ένόιαφέρεσθε διά τήν άδελφήν μου, τό ξεύρω.
Αυτή σοΰ άρέση. Τά έχω δλακαταλάβη. ’Ιδίως
άπό τήν ημέραν ποΰ έπαιζεν έκείνη τήν σερε
νάτα ...
— Καί τό σκυλάκι σας έγαύγιζε . ..
— Σιγά — σιγά θά ’πής πώς τό έκαμα καί
επίτηδες. Δέν μέ γελ<?ς, όχι. . . Έβασανίσθης
διά νά μάθης τήν άφορμήν. Άλλ’ έπροδόθης . ..
Σύ μένος την είπες τήν άφορμήν. ΓΙαΰσε λοιπόν
νά φλύαρης .. . ’Αρχίζω νά σέ μισώ, παΰσε . . .
Ή Φαιναρέτη ! Τό άγγελικόν αύτό πλάσμα,
ποΰ δέν ήξευρε τίποτε άπολύτως άπό δλα αυτά.
Έλπισα πρός στιγμήν δτι δλα τά νάζια της
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τά έκαμνε διά νά συνενωθώμεν. περισσότερον.
Άλλά τώρα άπεκαλύπτετο · διπλοΰν μίσος·
πρός έμέ καί πρός τήν άδελφήν της, αδικαιολό
γητα καί τά δύο- φοβερά, έπικίνδυνα.
Τί νά τήςείπώ; Είχε τόσην πεποίθησιν,
ώστε θά έκοπίαζα ματαίως· άλλως τε οί άλλοι
έπλησίαζαν ...
Έχωρίσθημεν αύτή έβάδισε δεξιά, έγώ έκρύφθηκα πίσω άπό ένα δένδρο — δένδρο . καί
έγώ χωρίς φύλλα, χωρίς άγά-ην. .
.
Ή Φαιναρέτη μέ δλην της την αγαθότητα
έτρεξε ν’άγκαλιάση τήν Λίζαν.
— Γιά δες τούς ρωμαντικούς ! Και κρατούσα
τ^ν Λίζαν άπό τόν βραχίονα τήν σύρει πρός εμέ.
Ή σελήνη πολύ σάς ενθουσιάζει. . . Τόσον
πολύ, ώστε έλησμονήσατε . . . δτι υπάρχουμε
καί μεΐς.
Νεκρική σιγή έσφράγιζε καί τών δύο μας τά
χείλη.
— Ό παππού; μου, ξέρετε, τί έλεγεν ; έξηκολούθησε μ’ ενα χαμόγελο.Ότι τήν νύκτα συγκινεΐται κανείς εύκολώτερα καί περισσο'τερο ...
— Αύτό θά ήτο άληθές άν ήσο καί σύ είς
τήν συντροφιά τους ... είπε μιά έξαδελφοΰλα
της. Άλλ’ έγώ ενα ξέρω' δτι τήν νύκτα ωραιό
τερα κανείς ... κοιμάται.
Ή Λίζα απώθησε βιαίως τήν άδελφήν της
καί έτρεξεν είς τήν αύλήν.
— Μπά, ανταρσίες βλέπω... Μή τήν συνερίζεσθε... Ή επαρχία τήν έκανε αγριοκά
τσικο ...
— Ποιά ; τήν Λίζα; Έσπευσε νά προσθέση ή
μακροσκοπική κόρη τής θείας της ... Αύτή είναι ...
Καί έκαμε μίαν έκφραστικήν χειρονομίαν.'

Άπό τό βράδυ εκείνο δέν ζαναείδα τήν Λίζα.
Καί διά νά τό κατορθώσω αύτό, έκαμα ταξεΐδι.
Όταν έγύρισα, είχε φύγη πάλιν διά τήν επαρ
χίαν μαζή μέ τήν θείαν της.
Τήν είχα ξεχάση. Τόσφ πολύ μέ είχεν άπογοητεύση ή διαγωγή της, ώστε καί αύτήν τήν
Φαιναρέτην μού εκαμνε κόπον νά τήν βλέπω.
"Ηθελα κάθε δεσμός άναμνήσεως μαζή της νά
κοπή. Μετά δύο μήνας, ή Φαιναρέτη ήρραβωνίζετο. "Εσπευσα ενα δειλινό νά τήν συγχαρώ,
καί τήν είδα μόλις μειδιώσαν. Φαντάζεσθε τήν
έκπληξίν μου δταν ήκουσα παρ ’ αυτής, δτι κάτι
είχε νά μοΰ είπή «ιδιαιτέρως». Μοΰ ώρισε
ώραν συνεντεύξεως τήν έπομένην πρωί. Μετέβην
είς τό σπήτι μέ καρδιόχτυπο. Χίλια πράγματα
έβαζε ό νους μου. Καί ήκουσα αυτά τά λόγια:
— Ή Λίζα είναι άρρωστη είς τήν επαρχία
βαρειά. Ή θεία μοΰ γράφει δτι είς τά παραληρήματά της άναφέρει διαρκώς τδνομά σας. Δέν
ήξεύρω τί τρέχει μαζή σας, ούτε θέλω νά τό
μάθω.. . Άλλά οι ιατροί φοβούνται πολύ, καί
μία μένει ελπίς σωτηρίας. Πρέπει νά σάς ίδή.
Αύτό άν δέν τήν κάμη έντελώς καλά, τούλάχιστον θά βελτιώση τήν κατάστασίν της ... Είναι

πολύ αύτό ποΰ σάς ζητώ ... Άλλά σκεφθήτί,
πόσον θά είναι σωτήριον.
Τό ύπεσχέθην. Φαντάζεσαι τί μαρτύριον θά
ήτο δι’ έμέ μία τοιαύτη έπίσκεψις! .. Άλλά
τό άπεφάσισα.Τά μάτια τής Φαιναρέτης μοΰ έζήτησαν αύτήν τήν χάριν μέ τόσην γλυκύτητα . . .
Είχα έτοιμάση τάς άποσκευάς μου, δταν
λαμβάνω ενα κομψό γραμματάκι.
Ήτο τής Φαιναρέτης. Μοΰ έγραφεν δτι ό
κίνδυνος άπεσοβήθη. Καί ούτω άπεσοβήθη καί
ή ίδική μου τρικυμία. ΙΙέρασε πολύς καιρός.
Σχεδόν έτος. Ήμουν εύχαριστημένος μέ τό άπλούστατον αύτό τέλος τοΰ ειδυλλίου, δταν έξα
φνα μανθάνω δτι ή Λίζα . . . ένυμφεύθη. Μέ ποιον
ούτε έρώτησα. Άλλά μόλις τό έμαθα, μέ έπιασεν ένας νευρικός παροξυσμός. Άπό τήν
στιγμή εκείνη εννόησα δτι τήν αγαπούσα. Τότε
ήρχισεν ή άγάπη ή άκοίμητος. Αύτή ωθείτο
μακράν μου καί έγώ έπλησίαζα πρός αύτήν.
Καί τώρα ποΰ τήν έχανα όριστικώς καί διά
παντός, ποΰ Κύριος οίδε άν θά τήν ξαναέβλεπα,
τήν άγαποΰσα, τήν άγαποΰσα πολύ, πολύ. ..
Ώ καλλίτερα ν’ άπέθνησκε άπό τήν άρρώστηα
της. . .
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— Δέν ήξεύρω — τόν διέκοψα διά νά ελατ
τώσω την τραγικότητα του — άν της κάμνουν πλέον εντύπωσιν οί χονδροί, δέν αμφιβάλ
λω δμως δτι θά τρώγη έφιξής τής σαοδέλλες
ψητές χωρίς λεμ.όνι, άφού άρέσουν ε·’ς αύτήν, καί
άφού δ,τι θέλει ή γυναίκα, θέλει καί ό Θεός.
Πολύ περισσότερον ένας ... σύζυγος. Τί λες καί
σύ; Τό τέλος δμως δέν τό βλέπω.. .

— Δέν έτέλειωσα. Αύτή ητο ή ψυχική μου
κατάστασις δταν δέν είναι μισή ώρα, ποϋ ένώ
ήρχόμ.ην εδώ, τήν βλέπω. Ναί, τήν Λίζαν.
Σάν δνειοο μοΰ φάνηκε. Τήν είδα ν’ άκουμβά
μέ κάποιαν κούρασιν εις τόν βραχίονα ένός...
φίλου μου. Καί αύτός ό φίλος μου παλαιός
συμμαθητής μου — είχα νά τόν ίδώ δύο τρία
χρόνια — μέ φωνάζει διά νά μοΰ συστήση τήν
κυρίαν του. Ψελλίσματα τυπικότατα- μειδίαμα
άχρουν άλλά τό χέρι της μοΰ έσφιξε τόσον πολύ
τό ίδικόν μου, τό ήσθάνθην τόσφ θερμόν, ώστε
ή λανθάνουσα πυρκαιά είς τά στήθη μου άνέζησε. Τήν έχαιρέτησα μετά τοΰ σεβασμού τοΰ
άπαιτουμένου προς μίαν σύζυγον ένός παλαιού
φίλου μου.
— Καί τώρα τήν αγαπάς ακόμη ;
— "Οταν άπεμακρένθην καί είδα ν’ άκουμ.β^
μέ περισσοτέραν νωχέλειαν εις τόν βραχίονα τοΰ
φίλου μου, μ’ επιασε μιά απογοήτευσες φρικα
λέα. "Αλλος άν ήτο είς τήν θέσιν ρ.ου θά
έκαλλιοργει νέας σχέσεις καί ίσως μετ’ επιτυ
χίας. Άλλ’έγώ δεν είμαι ικανός- άλλως τε,
τί νά σου είπώ, αρχίζω νά "ονειροπολώ τήν
Φαιναρέτην ... ΤΩ έάν ή Λίζα είχε τής Φαιναρέτης τήν ψυχή 1 Θά έχαλοϋσα τόν κόσμον,
άλλά θά έγίνετο ίδική μου. Καί έάν δέν τό
κατόρθωνα, θά αύτοκτονοΰσα. Έν τούτοις αι
σθάνομαι κάποιαν εύγνωμοσύνην πρός τήν Λί
ζαν. Μοΰ έδωκε άφορμήν νά γράψω ένα διήγημα.

— Τό διήγημά σου δέν θά. έχη πρωτοτυπίαν.
Συμβαίνουν τόσφ συχνά δλα αύτά καί άλλα
χειρότερα ακόμη. Άλλά γράψε το- θά έχη ένα
προτέρημα- τήν αλήθειαν. Άν θέλεις μάλιστα
νά γίνω κάί άνάδοχος. Ώνόμασέ το, δπως καί
είναι: «Αίωνία κωμωδία».
Δ- Ι· Κ ΑΛΟΓΕΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΟ ΘΗΚΗ

Ο ΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ
Όταν τά κέρινα τους δάκρυα χύνανε
Ή κάιασπρες, χλωμόφεγγες λαμπάδες,
Kt' έτρεμαν ή σκιές γύρω τρ γύρω σου
Κι’ έκλαίγαν τής χαμένες αου ώμορφάδες.

“Οταν μιά τρικυμία άπδ θρήνους φούσκωνε
Στο σπήτι σου ποΰ ό θάνατος τδ βρήκε,
Τής σάλας ξάφνου ή Ούρα άγαλια έσιέναξε
Και κάποιος μέσμ μπήκε, κάποιος μπήκε.
Κι’ άντίκρυ άπ'τδν καθρέφτη ή Μοίρα ίσιάθηκε
Τδν άκριβό, Βενέτικο καθρέφτη
Κι ’ έκεϊ ποϋ ή ώμορφιά σου εφεγγοβόλαγεν
Ή ξωτικιά ή θωριά της τώρα πέφτει.

ΚΤ άπλώνει τδ ραβδί της μεγαλόπρεπα
Καί στής ννχιιάς τήν άγρια τή φοβέρα
Ακούστηκε ένας βόγγος κι' ενα τρίξιμο,
Κι' έρράγισε δ καθρέφτης αέρα—πέρα 1 . .
Και τδ πρωί δταν σέ έβγαλαν αμίλητη
Με τά λευκά καί τά έινθια στολισμένη,
Κι’ έμπρδς άπδ ,γή οάλα σέ έπεράοανε
Κι’ άπδ τή θύρα εμπρός τήν άνοιγμένη.

Επάνω στδν καθρέφτη τδν κρυστάλλινο,
Κι’ένφ τδ κλάμμα όλόγυρα ξεσκάει.
Στερνή φορά ή μορφή σου ωραία βασίλεψεν
Καί πάει με ενα ποράπανο— καί πάει . . .
ΘΡΑΣ· ΖΩ'ΓΟΠΟΥΛΟΣ

ννννννννννν
* 2ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΓΑ ·

ΣΤΟ ΠΙΑΝΟ ΜΟΥ
Ώ πιστή και μοναχή παρηγοριά μου
Που κλείς μέσα αου ολόκληρο οίρανό 1
Σέ άιοΐγω και σε παίζω, και ή καρδιά μου
'Ελαφρώνεται καί παύω νά πονώ.
Τής Πανδώρας τδ κουτί, ποδιάν κλεισμένα
Μέσα των δλα τά καλά, δέν οέ νίκη.
Μόνον έρωτος φ·λιά πρωιοδοομένα
Μπορεί νάναι άπδ σένα πιο γλυκά . . .
Ή φωνή σου >] γλυκειά, σάν ξεχειλίζει
Ή καρδιά μας άπδ πόνον ή χαρά
Σέ ανέκφραστη ουγκίνησι χαρίζει
Μιάς ουράνιας γλώσσας κύματα ήχηρά.
Ή άνάμνηοι τον 'Έρωτος, οί πόνοι
Καταφεύγουνε σέ σένα, και ή Χαρά.
Καί ή Λύπη, σάν τδ μάτι της στεγνώνει
Λίγα δάκρυα σοΰ γυρεύει δροσερά ...

(Τοΰ “Αγγλου Leigh ΙΙαηΐχ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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ΜΥΡΩΜΕΝΟΣ

Η ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ
ΝΤΑ ΡΙΜΙΝΙ*’
ΕΝ ΤΗι ΦΙΛΟΛΟΓίΑι ΚΑΙ ΤΗι ΤΕΧΝΗι
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Τό νά άναγράψη κανείς δλας τάς εικόνας
αίτινες έλαβον ώς θέμα τόν έρωτα καί τόν θά
νατον τών δύο τούτων εραστών δέν είναι διόλου
εύκολον. Αδύνατον είναι δπως κατατάξη κα
νείς μέσα είς ασθενές σημείωμα δλας τάς εικό
νας, αίτινες είσίν έγκατεσταμέναι είς τον κό
σμον δλον. Ούχ ’ ήττον έλπίζομεν οτι θά πλησιάσωμεν κάπως είς τήν αλήθειαν, ποριζόμενοι
τάς πληροφορίας μας άπό σχετικάς καλλιτεχνι
κός μελετάς έπί τοΰ θέματος τούτου.
Έν σύμπλεγμα μαρμάρινου τοΰ Παύλου καί
τής Φραγκίσκας εύρίσκεται παρά τφ Bellenghi
είς Ραβένναν, έν άλλο τοϋ Άγγλου A Munro
ήγοράσθη παρά τοϋ λόρδου Γλάδστωνος άπό τήν
Εκθεσιν τών Παρισίων.
Έν άλλο άκομη
ύπαρχοι παρά τώ κιμητι Pourtalfe έν ΙΙαρισίοις, κατασκευασθέν άπό τόν Felia De Fauveau.
Τά συμπλέγματα διαδέχονται τά ανάγλυφα,
έν οις ό καλλιτέχνης δύναται εύχερέστερον καί
έπιτυχέστερον νά έκτυλίξη τό θέμα. Καί τοιαϋτα είναι τών εξής :
Τοΰ Αντωνίου Flex (Έκθεσις Παρισίων
1831) τοϋ Γαετάνου Molelli (Έκθεσις τοΰ
Λονδίνου τοΰ 1852) καί τού Λέοντες Buzzi
(Έκθεσις Φλωρεντίας 1861).
Μετά τά έργα ταΰτα τής γλυπτικής παραθέτομεν αλφαβητικόν πίνακα των ζωγράφων
εκείνων οίτινες «σχον ώς θέμα τον έρωτα τούτον,
παρατρέχοντες εννοείται τούς άπειρους είκονογράφους τών εκδόσεων τοϋ Δάντε, μηδ’ κύτοΰ
τοΰ Γουσταύου Δορε εξαιρούμενου:
Κάρολος Arienli (svmov παρά τφ Ταγμα
τάρχη Γουίδφ Kovalc έν Zembei'ck τής Αύστρίας).
’Ιωσήφ Bezzuoli (Έκθεσις τής Φλωρεντίας
τού 1816).
Φοαγκισκος Boccaccivi (Έκθεσις Μιλάνου
τού 1858).
Άρνόλδος Μπαίκλιν.
!
Αλέξανδρος Καμπανέλ (Σύγχρονος Πινακο
θήκη τών Παρισίων).
’Ιούλιος Καολίνη (Έκθεσις Βενετίας τοϋ
1857).
Αλέξανδρος Καοπιάνη (Έκθεσις Τουοίνου τοΰ
1838).
') Τέλος.

Felice CaianeO (Έκθεσις Μιλάνουτοΰ 1826).
Cosimo Condulineri (1839).
Paul Delaroche.
Deseondrcs de Dlisseldolf ("Εκθεσις Βρυ
ξελλών τού 1851).
’Ερρίκος Decaisite (Έκθεσις Λούβρου 1841).
De Zadertze έκ Πετρουπόλεως (Έκθεσες
Βενετίας 1852).
Καϊσαρ Δούζι (Έκθεσις Μιλάνου 1831),
Άχιλλέως Φαρίνα (Έκθεσις Φλωοεντίας
1845).
Φραγκίσκος Φουρνιέ (Έκθεσις Φλωρεντίας
1828).
Ρομουάλδος Francki (Έκθεσις Φλωοεντίας
1844).
’Ιωσήφ Fr/tscheri. Ό Frascheri έζωγράφιοε τόν Παύλον καί τήν Φραγκίσκαν τρίς, εκ
θέτων είς τάς έν Μιλάνφ εκθέσεις τοϋ 1826
καί έν Φλωρεντία τού 1861. Μία τών εικόνων
τούτων ήγοράσθη παρά τοΰ Μαρκησίου Ala
Ponzoni, ή δεύτερα διατηρείται έν τή Πινα
κοθήκη τής Σαβόνας, ή τρίτη, ιδιοκτησία τής
Κοινότητες τής Γενεύης, άποτελεΐ μέρος τής
Πινακοθήκης Brignoie Sale De Ferrari καί
εύρίσκεται έν τφ Λευκφ Μεγάρφ.
Φραγκίσκος' Giuliano ("Εκθεσις Τ-υρίνου τού
1856).
Giam Giacomo Henner (Σύγχρονος Πινα
κοθήκη Παρισίων).
’Ιωάννης Ingres. Τού ζωγράφου τούτου σώ
ζονται μερικά σχεδιαγράματα δημοσιευθέντα
άπό τόν Uriarle καί δύο εικόνες: ή μία έν τή
συγχρόνφ Πινακοθήκη τών Παρισίων καί ή άλλη
παρά τφ κόμητι Turpin De Crissi.
Γάσπαρος Zandi. Ή είκών του ανήκε κατά
τό 1788 είς τόν μαρκήσιον di Crequi καί ώς
εξής περιγράφεται είς τ ά ς Ά ν α μ ν ή σ ε ι ς τ ώ ν
Ωραίων Τεχνών (Ρώμη 1788 τόμ. ΔΛ.
σελ. 197.): «Κάθηνται έπί εύρέος εδράνου ή
ατυχής γυνή καί ό άνδοάδελφός της. Παρ’αύτόν είναι τράπεζα μικρά έπί τής οποίας εύρί
σκεται βιβλίον. Έν άλλο βιβλίον είναι άνοικτόν
έπί τών γονάτων των : εκείνο τό όποιον άνεγίνωσκον. Άλλ’είς τό σημείον εκείνο ή άνάγνωσις διεκόπη καί ή Φραγκίσκα άπωθεί άσθενώς
τάς τρυφερότητας τοϋ άφρονος άνδραδέλφου. Ή
είκών αΰτη είναι θαυμασία περί τήν οικονομίαν
καί σύνθεσιν, διατηρεί δέ μεγάλην ομοιότητα
περί τάς ενδυμασίας τής εποχής. At φυσιογνωμίαι είναι εύγενείς καί έκφραστικαί, έν γένει
δέ χαρακτηρίζει τήν εικόνα αρμονία περί τόν
χρωματισμόν, δστις είναι λεπτός καί επιβάλλων». Ή είκών τοϋ Zandi είναι άπό τάς
πρώτας, άπό έκείνας ήδη αίτινες έδωκαν τήν
πρώτην ώθησιν είς' τό θέμα τοϋτο, τό όποιον
τοσούτον έξεμ.ετταλεύθησαν βραδύτερον οί αντι
πρόσωποι τού ρωμαντισμού.

Π IΝ ΑΚ ό 0 A Κ Μ
ρείται έν άπό τά ωραιότερα έργα τού μεγάλου
τούτου ζωγράφου.
Αί έπί τοΰ θέματος τούτου τρεις εικόνες τοϋ
συγχρόνου Γάλλου
είκονογράφου Γουσταύου
• Δορέ αποπνέουν μίαν γαλήνην ύπερκόσμιον,
ιδίως έκείνη εν ή ή Φραγκίσκα κρατούμενη άπό
τόν λαιμόν τοΰ Παύλου ΰψούται ύπεράνω τής
κορυφής τοΰ υψηλότερου όρους, διευθυνομένη πρός
τό αχανές τοϋ ουρανού. Έχει τόσην γαλήνην
καί τόσην αρμονίαν ή είκών αύτη !
Ή παραστατικωτέρα καί ζωγραφικωτέρα
πασών άναμφιβόλως ήτο ή τοϋ G. Ingres είκών
ή σωζομένη έν τή συγχρένω Πινακοθήκη τών
Παρισίων. ΙΙαριστά τήν Φραγκίσκαν άποθέτουσαν κατά γής τό προαγωγόν βιβλίον, ένφ ό
Παύλος γεμάτος πϋρ καί έρωτα την έναγκαλ·.ζεται καί τήν φιλεί, όπως λέγει ό Δάντε :
La bocca

mi bacio lullo tremanle.

Καί όλην αύτήν τήν ευτυχίαν ί’ρχεται νά
ταράξη ό σύζυγος. Ό ζωγράφος έν τή οψει τής
συνθετικής συλλήψεώς του δέν ήθέλησε νά τα
ράξη τήν γαλήνην τού συνόλου είς τήν αρμο
νίαν τοϋ έρωτος διά τής όργισμέύης μορφής τοΰ
άτιμασθεντος συζύγου καί δέν παρουσιάζει αυ
τόν είς τήν εικόνα, άλλά μόνον ό εις τών ποδών
τουκαί ή χείρ του σύρουσα σπάθην φαίνεται διά
μέσου τοΰ άνασυρομένου παραπετάσματος. Δέν
γνωρίζω κατά πόσον άπατώμαι ώς πρός τήν

aΡωσβοϊακωνινός «άλεμος

Κάοολος Λιβεράτη (Έκθεσις Φλωρεντίας
.1833).
.
'Ερρίκος Μόντη (Έκθεσις Λούβρου 1842).
Νικόλαός Μόντη (Είκών γενομένη κατ’ εντο
λήν τοΰ Faufuet έκ Λιβόρνου).
’Ιωσήφ Ptiavero (Έκθεσις Μιλάνου 1852).
. Γαετάνος ΡιάΙοΙΪ (Έκθ, Φλωρεντίας. 1820).
Φραγκίσκε ς Ποδέστη (Είκών έν τή έπαύλει
τοϋ κομήτες Sola είς Bolverelo Tremezzo).
. Γαετάνος ΓΙοεβιάντη (Είκών παρά τω ζω,γράφφ Ίερωνύμφ Cairati έν Μονάχφ).
' ,Δάντε Γαβριήλ Ροσσέττη.
. Άττίλίος Runcaldier (Είκών έν τφ Άνα• γνωστηρίω τής Βιβλιοθήκης τής Ραβέννης).
Ν.' Sanesi (Άναπαρασταθεΐσα ύπό τοϋ Μ.
Dini έν Φλωρεντία).
1^6

Ύποχώρησια Ρώσσων

Ary Scheffer. (Σύγχρονος Πινακοθήκη τών
Παρισίων. Έξετέθη είς τό Λούβρον τό 1835.
Τδ πρωτότυπον έπωλήθη είς τήν εποχήν έκείνην άντί 43 χιλιάδων φράγκων χρυσών είς τον
Δούκα τοϋ Όρλεαν.
Γεώργιος Walls (εύρίσκεται παρά τφ ίδίφ
ζωγράφω).

Διά μερικάς έκ τούτων θά γράψωμεν όλίγας
λέξεις.
Ή δυνατωτέρα ίσως είς έμπνευσιν είναι ή
ύπό τοϋ μεγάλου Μπαίκλιν γενομένη. Ό Παύ
λος την σύρει άπό τόν αριστερόν βραχίονα, ένω
έκείνη λιπόθυμος κλαίει. Έχει τόσην δύναμιν
περί τήν εκφρασιν καί τόσην εντέλειαν περί τάς
γραμμάς καί τήν έκτέλεσιν, ώστε δικαίως θεω

καλλιτεχνικήν μου κρίσιν; άλλά νομίζω ότι ή
είκών αύτη είναι θαυμασία.
Τής αύτής δυνάμεως καί έμπνεύσεως δύναται νά θεωρηθή καί ή έτέρα είκών τοΰ A- Cabanel: Ό θ ά ν α τ ο ς τ ο ϋ Π α ύλ ο υ κ α ί τ ή ς
Φραγκ ίσκας? σωζομένη έν τώ Μουσείω τοϋ
Λουξεμβούργου. ΤΙ Φραγκίσκα νεκρά έξηπλωμένη έπί εδράνου, ένω ό Παύλος έκπνίων μέ την
τελευταίαν πνοήν είς τό στόμα την έναγκαλίζεται καί έκπνέει πλησίον της.
Άναμφιβόλως τδ θεσπέσιον μέρος τής Δαντείου εποποιίας, ό έρως τοΰ Παύλου καί τής
Φραγκίσκας, θά ένέπνευσε καί πλείστους άλ
λους ζωγράφους, ών τδ όνομα δέν συμπεριελήφθη
ενταύθα, διότι άτυχώς αί πηγαί μας δέν ήσαν
εντελείς, είς τρόπον ώστε νά δυνάμεθα νά καυχηθώμεν ότι ούδενα ζωγράφον παρελείψαμεν.
• Ούχ’ ήττον ημείς προσεπαθήσαμεν νά καταστήσωμεν τήν μονογραφίαν ταύτην όσον οιον τι
τελειοτέραν, πάντα δέ άναγνώστην γνωρίζοντα
παράλειψίν τινα παρακάλοϋμεν όπως λάβη τήν
καλωσύνην νά άνακοινώση ήμϊν τήν έ’λλειψιν
ταύτην.
ΚΟΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΪΑΑΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.*

ΕΙΝΕ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ
- NIK. ΑΛΕΚΤΟΡΙΑΗΣ

Ν ή Διεθνής Έκθεσις ’Αθη
νών "η περυσιν εν τώ Ζαππείω Μεγάρω γινόμενη έπέτυχεν η απετυχε δεν θέλω να ε
ξετάσω, οφείλω όμως να ομο
λογήσω ότι με όλας τάς αμαρ
τίας αυτής, άπεκάλυψεν ήμΐν,
εις βαθμόν εξεγειροντα την εθνικην φιλαυτίαν, τήν τελειότη
τα καί την ικανότητα του Έλληνος είς πάντας σχεδόν τους
κλάδους τής βιομηχανίας.
Είς τήν Έκθεσιν αύτήν όφείλομεν καί τήν γνωρι
μίαν νεαρού μεν ε’ισέτι, άλλ’εΰέλπιδος καλλιτέχνου,
δρμωμένου έκ τής ύποδοόλου 'Ελλάδος και έγκατασταθέντος δριβτικώς είς τήν κοιτίδα τής τέχνης.
Πριν η γνωρίσω προσωπικώς τόν κ. Νικ. Άλεκτορίδην, εξετίμησα αυτόν έκ δύο πινάκων τον οΰς ε?χεν
έκθέσει περοσιν εν τώ Ζαππείω, παριστανόντων τόν
«Θάνατον τοΰ Άθεου» καί τήν «Διπλήν προσευχήν».
Οί έν λόγω πίνακες έφείλκυσαν μεγάλως τήν προσο
χήν μου,τόσον οια τό ασυνήθες τοΰ θέματος,όσον διά
τήν έκτέλεσιν αυτών.
'II προξενηθεΐσα μοι έντύπωσις υπήρξε βαθεΐα καί
δεδικαιολογημενη. Ειχον συνηθίσει άπό τίνος χρόνου,
είς τα έργα ’Ελλήνων ζωγ άφων, νά μή βλέπω εκείνο
τό όποιον ήθελον νά βλέπω, λ. χ. ποίησιν, ίδανικότητα καί αλήθειαν συγχρόνως- Έργα ήμερόβια, τής
στιγμής, ανευ ούδεμιας ψυχολογίας, άνευ σοβαρας
σπουδής, συντεθειμένα <ί la diable, μή διδάσκοντα, μή
ήθικοποιοΰντα, αλλά τέοποντα μόνον στιγι?.ιθίως, έργα
τοιαΰτα έξετίθεντο ώς επί τό πλεΐστον μη ίχοντα αλΛον σκοπον η τον εμπορικόν. 'Γοΰτο μ’άπεγοήτευε.
Ό δεινός Charles Blanc λέγει ότι έκεΐνοδπερ άρέσκει καί τέρπει δέν σημαίνει ότι είναι καλόν Πόσα
πράγματα είναι ευάρεστα είς τους οφθαλμούς μας χω
ρίς εν τούτοις να ηναι ώ^αΐα. Αί απολαύσεις τής τραπέζης λ. χ. δύνανται να όνομασθώσιν ώραΐαι ; Πολ
λοί λαοί εΰρίσκουσι τόν καφέν καί τό τέϊον ευχάρι
στα. Δύναταϊτις διά τούτο νά εΐπη ότι ταΰτα είναι
ώραΐαι ούσίαι;
Ή π^ώτη έντύπωσις άπατη- "Εν αντικείμενου δύ·
ναται να σας αρέση έκ ποώ-ιης οψεως, άλλ’δταν τό
έξετάσητε ευρίσκετε αυτό ούχί πλέον ώραΐον. Τό
ωραΐον εύρίσκεται εν τή ΐδανικότητι. Έν τή τέχνη
ιδίως, τό ώραΐον δέν γεννάται ή μόνον κατόπιν σπου
δής μεγάλης καί ενσυνειδήτου έργασίας. Τό νά ρι'πτης
πινελιές έπί τοΰ ττίνακος, έν βϊφ, δέν σημαίνει ότι κατώρθωσες νά πράξγ,ς τι καλόν. Τό καλόν εΰρηται έν
τή αρμονία τοΰ θέματος μετά τής έκτελέσεως. Πόσοι
αρα γε προσέχουν εις τούτο ; Δυστυχώς οΐ τοιοΰτοι
μετροΰνται επί τών δακτύλων.
Φρονώ δτι δ X. Άλεκτορίδης βαδίζει ορθήν όδόν.
Είναι προσεκτικός πολύ, καταντά κλασικιστής, όπερ
βεβαίως δέν είναι έλάττωμα. ’Αφού έκλέξη τό θέμα
του καί τό μελετήση καλώς, προσέχει μεγάλως ώστε

η εκτέλεσες να συμβαδίζη άρμονικώς προς τό θέμα.
Εις δωμάτιον επιθανάτου αποφεύγει τά ζωηρά χρώ
ματα. Εκεί όπου τό πένθος ένσκήπτει δέν χωρεΐ ή
ζωηρότης. Είναι ψυχολόγος. Εύχομαι νά έξακολουθήση ούτω εργαζόμενος. Δέν θά μετανοήση, άς'εί
ναι βέβαιος.
Η εν τώ ζωγραφείω του έπίσκεψις πείθει πάντα
γνώστην τής τέχνης ότι ό κ Άλεκτορίδης είναι ζω
γράφος ίκανώτατος. Ότι δέν υπόσχεται, άλλ’ είναι
ήδη. Τό τάλαντόν του είναι φανερόν. Γνωρίζει τί ζη
τεί, δέν βαδίζει ψηλαφών. Έκτελεΐ ασφαλώς τήν συλλη^θεΐσαν ιδέαν.
Εχει αρκετά έργα καί πολλά σκίτσα άξια πολλής
προσοχής. Δέν 6α ομιλήσω ενταύθα περί τών προσω
πογραφιών του, διότι με'/όσα καν τινες λέγουν, έγώ
εξακολουθώ φρονών δτι ό καλός ζωγράφος δέν δόναται μό»ον νά κριθή έκ τών προσωπογραφιών. Ή λυ
δία λίθος έκαστου καλλιτέχνου είναι τά έργα τής έμπνεύσεως, όπου απαιτείται, πλήν τής καλής έκτελέσεως, ή καλή εκλογή τοΰ θέματος, ή προσήκουσα
ψυχολογία έν τή συνθέσει καί τώ χρωματισμώ. Ή
δύναμις τής διδασκαλίας ήν εμπερικλείει έν έαυτή ή
ζωγραφική, λέγει ό Blanc, χωρίς αϋτη νά ε’ναι ιε
ραπόστολος, ούτε διδάσκαλος τής ηθικής, μεταρσιοΐ
ήμας είς ύψηλας σφαίρας, διότι μας συγκινεΐ καί διότι
εγείρει έν ήμΐν έμπνεύσεις εΰγενεΐς καί ήθικάς.
Ό «"Αθεος» καί ή «Προσευχή» τοΰ κ. Άλεκτόρίδου θαυμασίως επιτελοΰν τό καθήκον τούτο. ΙΙερΐ τών
δύο τούτων έργων θα «πεθυμούν νά ομιλήσω έχτενώς
αλλα δυστυχώς δεν επιτρέπει τοϋτο ό χώρος, ό εΰ·
μενώς παραχωρήσεις μοι ύτό τής ^ίλης διευθύνσεως
τής «Πινακοθήκης». Άρκοΰμαι να είπω δτι ολίγα
σύγχρονα Ελλήνων έργα μοί «προξένησαν τόσηνβαθείαν εντύπωσιν, όσην οί δύο ουτοι πίνακες."Ελθωμ’εν
ηδη είς έργα άτινα εϋρίσκονται έπί τοΰ ύκρίβαντος
εχτελούμενα ύπο τοΰ καλλιτέχνου τούτου. Τό « Εω
θινόν ασμα» είναι έργον ποιητικωτάτης συλκήψεως,
εχον χαρακτήρα μάλλον διακοσμητικόν (panneau
dicoralif). Πέντε ίέρειαι έν τοπείω φανταστικώ, ΐστάμεναι πέριξ δένδρου ίεροΰ, αναπέμπουν είς τον οΰραιόν την δέησίντων, ένώ γλυκύτατου φώς σκορπίζε
ται έπί τών κορυφών τών όρέων και τών δένδρων, άτινα μακρόθε- αναφαίνονται άμυδρώς μέ θαυμασίαν καί
ιδεώδη άποψι>. Τό «Φίλημα» (τρίπτυχον) είναι εμπνευσις. ής ώραιοτέραν καί συγκινητικωτέραν δύσκο
λων νά φαντασθή τις. Έν τή πρώτη είκόνι, μία μήτηρ άσπάζεται περιπαθώς τό βρέφος της. Έν τή δεύ
τερη, δύο έρασταί άσπάζονται άλλήλους καί ή τρίτη
είκών ή παριστάνουσα τό τρίτον φίλημα είναι ΰπερόχως τραγική, διότι παρουσιάζει νεαράν γυναίκα άσπαζ μένην τό ψυχρόν μάρμαρο» ένός τάφου. Τό εργον
τούτο εκτιθέμενου έν καιρώ, άφεύκτως θά προκαλέση
τήν εκτίμησιν τών ειδικών, είμαι δέ πεπεισμένος ότι
τοϋτο θά χρησιμεύση ώς στυλοοάτης διά τήν φήμην
τοΰ καλλιτέχνου.
Τί- δέ νά εΐπω καί περί του «Κατασκόπου» καί
περί τόσων άλλων έργων του' είναι δλόκληρος πινα
κοθήκη σκίτσων, ής ή περιγραφή καί ή άνάλυσις
εσεται λίαν μικρά" εύχομαι μόνον όπως ό καλλιτέ
χνης εκτελέση αυτα μίαν ήμέραν,δπως πλουτίση τήν
μη ε’ισέτι πλουσίαν ελληνικήν πινακοθήκην.
ΑΑΕΞ. ΠΕΡΑΙΚΙΔΗΣ

Είνε ή ψυχή μου πεταλούδα
Καί δλο να καή γυρεύει

Πάντα ’στη φλόγα τριγυρίζει

Πάντα ή φλόγα τη μαγεύει.

Είνε ή ψυχή μου πεταλούδα
Και κά&ε πό&ος της κρυφός
Και κά&ε μυστικό όνειρό της

Είνε τριανταφυλλένιο φώς.
Είνε ή ψυχή μου πεταλούδα,

Μά ίλά καή 'ατά όνειρά της

Γιατ

εϊν’ ή φλόγα πεώ μεγάλη

"Απ' τά φτερά της.

★

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Τή βαρεία ταφόπετρα

Κάποιος μοΰ κυλάει

Κι' ένας ποΰ έκοιμίγ&ηκε
Μέσα μου ξυπνάει.
Όνειρα ποΰ πέρασαν
Και λησμοτ η&ήκαν

Τραγουδάκια ποΰοβυσαν

Κι’ έγυρα Ικεϊ ψέλνοντας

Άνϋη ποΰ γαύλήκαν.

Τό παληό τροπάρι.

Όλα άναστη&ήκανε

Φώς καϋάριο επέρασε

Βγήκαν άπ' τά βύ&η

Άπό τό φεγγίτη

Απ’ τόν άσπρο τάφο τους
Ποΰχω μέσ’ στά στήΰη

Μαρμαρένιο σπίτι.

Καί με ξαναπήρανε

Κι’ όλα γύρω Ιλάμφανε,

Στά φτερά με βία

Μά ή καμπάνες μόνο

Και με ξαναφέρανε

Σ’ ένα κάποιο πεν&ιμο

'Στην παληά έκκλησία

Εχτυποΰσαν τόνο.
ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΤΤΙΝΗΖ

'Όπου ελειτούργησα

Μιάν αΰγή τοΰ

’Απρίλη

Και σκυμμένος έγραφα.
Στο χλωμό καντύλι,

Τό παληό στασίδι μου
βρήκα ’στο Αγκωνάρι

t4S

Ζ

Κι’ έλουσε ιό πανάγιο

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΒΙΤΣ ΤΣΕΧΩΦ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

Ε δλην τήν ταπεινότητα
τοΰ εξωτερικού του, θαρ
ρείς ότι στέκεται ύπερηφανον τδ σπίτι δπου έγεννήθη ό Φώσχολος
πλησίον εις τας ύψηλας
γειτονιχάς οίχίας.
Τδ πενιχρόν χαί μο·
νόροφον σπίτι, με τους
χαμηλούς τοίχους,με τα
δύο παςάθυρα, ΰπήρξεν ή ταπεινή χοιτίς τοΰ ενδόξου
τέκνου τής Ζακύνθου, τοΰ μεγαλοφυούς δώρου τής
'Ελλάδος πρδς τήν Ιταλίαν.
Εΐς τδ μικρόν αύτδ οίκημα προ ένδς αίώνος καί
πλέον, κατά τδν ’Ιανουάριον τοΰ 1778 είδε τδ φώς
τής ζωής ό Ούγος Φώσχολος χαί έντδς τοΰ πενιχρού
περιβάλλοντος τοΰ ταπεινού τούτου οικήματος διεπλάσθη δ χαρακτήρ τοΰ παιδός. Έδώ διέρρευσαν τά
ετη τής νεαρας ηλικίας του, τής τόσον ταραχώδους,
ή οποία, νομίζεις, δτι προεμήνυε μέ τάς παιδικάς α·
ταξ:ας τήν μέλλουσαν έπανάστασιν τής μεγάλης ψυ
χής του Φωσκόλου. Έδώ χατέγινεν είς τάς πρώτας
βπονδας καί εδώ εγοαψε τους πρώτους στίχους.
Ι$ο

Πάσας φοράς κατόπιν εΐς τδ διάστημα ‘τής ζωής
του δ ατυχής ποιητής δτε κατώκει εΐς τα πενιχρά οι
κήματα τοΰ Λονδίνου πάσχων άπδ τας ποταπάς κα
ταδιώξεις των εχθρών του, θά ένεθυμήθη τήν ταπει
νήν του οικίαν, χαί Οά έπίθησε την γαλήνην, ήν άπήλαυεν εκεί-, μχζυ μέ τάς άγρόπνους περιποιήσεις, ας
έπεδαψίλευεν τδ μητρικόν φίλτρον !
Δέν γνωρίζομεν πολλά πράγματα περί τής ιστο
ρίας τοΰ οικήματος τούτου. Τοΰ χρόνου ή ροή συμπαρέσυρεν κάθε τί τδ όποιον θά ήδύνατο νά μάς παράσ/η σχετικάς πληροφορίας καί τώ> έτών ή απόστασις αν ούοέν διέσωσεν, έσεβάσθη όμως τδ πενιχρόν λίκνον τοΰ ενδόξου ποιητοΰ.
Γνωρίζομεν μόνον, καθώς άλλως τε φαίνεται χαί έκ
τής πτωχικής οικίας, δτι ή οικογένεια του Φωσχίλου
δέν ητο διόλου εύπορος.
Μέ στερήσεις λοιπόν εζησε τά πρώτα του ετη δ
Ούγος μέ^ρις ότου άνεχώρησεν άπδ την γενέθλιον γήν
διά νά μη έπιστρέψη πλέον ούτε ζών, ουδέ νεκ'ός,
διότι καί τά οστά του έπρόλαβεν νά τά παοαλάβη έκ
του άγγλιχοΰ χώματος ή Ιταλία. Δεχαεξαετής ητο,
δτε μετά τδν θάνατον τοΰ πατρίς του, μετέβη μετά
τής οικογένειας του εΐς Βενετίαν.
Παρήλθον χρόνοι πολλοί εκτοτε. Ό ο’ιχίσχος είχε
καταντήσει ελεεινός και ετοιμόρροπος. Τις οίδε πόσοι
θα χατώχησαν εχεΐ! Πόσοι αμαθείς α θρωποι, πίσαι
πτωχαΐ υπάρξεις έζησαν εΐς τήν ένδοξον έκεί .ην φω
λιάν. Πόσαι ανόητοι δμιλΐαι, πόσαι ύβρεις, πόσαι
βλασφημίαι θά αντήχησαν έκεΐ δπου ήκούοντο τοΰ
/

Οΰγου αί θορυβώδεις κραυγαί χαί τής καλής του μητρδς αί ήρεμοι συμβουλαι ή αί γλυχεδαι έπιτιμήσεις.
Ό έργάτης δ διααένων έκεΐ ήγνόει ότι κάτω άπδ
την ιδίαν στέγην είδε τδφώς μία μεγάλη διάνοια, δό
ξα τής πατρίδος του.
Κατόπιν τδ ισόγειον ένοικιάσθη οίνοπωλείδν.
"Υστερον ακόμη, τδ έτοιμόρροπον οίκημα,ώσάν ϋ·
παρξις χαί αυτό, ήσθίνετο τδ βάρος τών έτών χαί δέν
εχρησίμευε πλέον είς τίποτε' εχειτο έχει έγκαταλελειμμένον χαί άγνωστον.
Έξετέθη είς πλειστηριασμςν καί ήγοράσθη ΰπδ
ένδς χερδοσκόπου.
Τότε ή τυχϊ| του άπεφασίσθη. "Αν τά έτη τδ έσεβάσθησαν το ένδοξον οίκημα, ή ανθρώπινη περι
φρόνησες συνοδευομένη μέ παχυλήν αμάθειαν καί πτω
χείαν ιδανικών, ούδ’ ελογάριαζεν ένα καλυβόσπιτο
με καταρρεύουσαν στέγην, χακοχτισμένον, τδ όποιον
δέν έχρΐ|σίμευε εΐς άλλο παρα νά άσχημ-'ζη τδν δρόμον.
Καί θά «τελείτο τδ έργον τής καταστροφής τδ ό
ποιον θα χατεδίχαζε την φιλόμουσον Ζάκυνθον εΐς τά
σκώμματα καί τας ειρωνείας παντός πολιτισμένου τό
που, παντός ανθρώπου ανεπτυγμένου γνωρίζοντος νά
εκτιμά ™ πνεύμα καί νά γονυπετή πρό τής ενδόξου
κοιτίδος, όσον ταπεινή χαί αν είναι ένδς μεγάλου ποι-

ητοΰ. Ό μικρός οΐχίσκο; Οά κατεδαφίζετο άν ό χό
χλος τών Ζακυνθίων λογιών*) δέν ήγειρε φωνήν έν
τονου διαμαρτυρήσεως.
Καί το σπίτι του Φωσχόλου εσώθη από τήν κατα
στροφήν. Τδ οίκημα έχείνο ΰπδ τήν θύραν τοΰ όποιου
ή Δόξα παρήλθεν μίαν ήμέραν ένχποθέτουσχ έπί τοΰ
μετώπου τοΰ Φωσχόλου τδ ύπερκόσμιον φίλημά της
χαί προμηνΰουσα, είς τά βρεφικά Ορηνωδήματα, θείας
μολπας άληθοΰς ποιήσεως, τδ οίκημα έχείνο δέν έ
πρεπε νά καταστραφή χαί δέν κατεστράφη.
"Ολα ησαν έτοιμα, αί προπαρασχευαι τής χατεδαφίσεως είχαν αρχίσει. Οί λίθοι έλαξεύοντο. "Αμμος
καί άσβεστος καί πάντα τά χρειώδη έσωρεύθησαν πρδ

■) ‘Επρωιοοιάτησαν τότε 11885) τπιτνχόντις τή» διάσώοι» τής οΙκίας <> μακαρίτης Ιοιοριογρόφος Χιώτης, ό
μτοαιωνοδίφης κ. Ατβιάζης χοί ό ποιητής χ. Άνδρίας
Μαρτζώκης, οί όποΓοι δι’ δρθρων ιΐς τόν ϊγχώριον χλι
Ιταλικό» τόπον ύπε'δειξακ ε/ς ιόν δήμαρχο» καί τό δημο
τικό» συμβούλιο» ποιον ήτο τό κα&ήκον των.
Ό κ Ατβιάζης τώρα ιίναι ό ΐφορος τής Φωσκολιανής
βιβλιοθήκης, πολύ ίργαοθιις πρός κλονισμόν θύτης.
Μ. S.
I ύΐ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΜΑΡΙΝΟΣ

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ

ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ

τοΰ ταπεινού οιχίσκον. Άλλα το εργον τήί καταστρο
φής ανέσταλη. Τδ δημοτικόν συμβούλων αποφασίζει
τήν αγοράν...
_
,
,
Καί τώοατδ σπίτι τοϋ Φωσχόλου είναι Φωσχολιανή
βιβλωθήκή. Μέσα εις τάς9ήχας αί όποϊαι καλύπτουν
χαί τους τέσσαρας τοίχους τών δωματίων φυλάσσεται
παν δ,τι εγράφη δια τον Φώσχολον, αί περισσότεραι
τών διαφόρων εκδόσεων τών έργων του, και εν ιδιό
γραφόν ποίημα του.
*
Βαθμηδόν ή βιβλιοθήκη έπλουτίσθη, δια βιβλίοιν
παντός είδους και άλλων μικρών δωρημάτων.
,
Ό οΐκίσκοί είναι ακόμη ταπεινός καί σεμνοπρεπής.
Έχει τήν απλότητα βωμού καί μοΰ εμπνεει την κατάνυξιν εκκλησίας. Τό πρώτον δωμάτων κοσμείται με
διαφόρους ελαιογραφίας. Δύο εΐκονίζουν τόν Φώσκολον
μία άλλη δέπαλαια καί μαυρισμένη, τήν αγαθήν μορ
φήν τοΰ άναδόχου του. Οί τοίχοι εδώ δέν έχουν βιβλιοθήκας. Είς τό δεύτερον δωμάτων εύρίσκεται . φιλοστόργως αποταμιευμένου παν βιβλίον, πασα εφημερίς ή περιοδικόν ή φυλλάδιον τό όποιον αποβλέπει
τόν Φώσκολον, τό εργον του ή τό'> βίον του. Ο τρί
τος καί τελευταίος θάλαμος είναι στενός καί σκοτεινός,
μέ δύο σειράς βιβλιοθηκών, ομοιάζει μέ διάδρομον καί
έχρηβίμευεν εις τήν οικογένειαν τοΰ Φωσκολου ως
μαγειρείου. ΈχεΓ εις τήν γωνίαν πλησίον τοΰ στενού
παραθύρου βλέποντος προς τήν αυλήν, φαίνεται λιθό
κτιστος ή οικογενειακή εστία, μία μικρότατη παλα'ική γωνιά. ’Εκεί· παρεσκευάζετο τό λιτόν γεϋμα τής
πτωχής οικογένειας.
_
...
,
Είς τό ισόγειον υπάρχει έν φρέαρ έκ τοΰ όποιου θα
άνεσυρε τό ύδωρ κατά τάς ημέρας τής στερήσεως ή
αγαθή μήτηρ τοΰ Φωσκόλου. Ή αΰλη είναι στενή
καί πλακόστρωτος.
Ό λευκός οίκΐσκος, δ σιωπηλός, μέ τα χΛειστα του
παράθυρα αποπνέει διά τάς εΰγενεϊς ψυχάς καίρια τα
καλλιεργημένα πνεύματα ένα παρωχημένον καί απροσ
διόριστον άρωμα, τήν άνάμνησιν τοΰ μεγάλου ποιητοΰ.

C O- THE
"Εν άπληστο τραγούδι
Θά γάλλουνε τά χείλη,

^υςτϊχα
Και

Μ" Ιθέρμαναν γλυκά.

π' έμμορφα

φεγγοβολάτε τόσο.

μέσ’στήν άγρια τρικυμία οτό ναύτη φως σκορπάτε,

Λησμονημένα απ τούς θεούς κι’άπ’τούς θνητούς

Άλλα

τον αιθέρας κρίνα

Νά ίέρατε

ή πονετική

άχ ! πόσο,

καρδιά μου σας λυπάται I

Μοΰ μύρωσαν to σώμα,

Αλλο τό μάτι χρώαα

Ναί,

σάς λυπάται, αστέρια μου

γιατί δέν αγαπάτε.

Αγκάλιασε θερμά.
Γιατί δέν έγνωρίσατε τδν έρωτα καθόλου·

Άλλους Αιθους ίπήρα

Σέρνουν ή ’Ωρες τούς λευκούς χορούς σας καί γυρνάτε

Για τήν καρδιά που πάλλει.

Στήν έκτασιν αδιάκοπα τοϋ ουρανίου θόλου.

Αλλη πνοή μεγάλη

Έπήρα στην καρδιά.

Πόσο ταέεϊδι απέραντο μέ λάμψι άχνοσόυομένη
έν ω γλυκά τής αγκαλιάς τδ δίχτυ

Δέν κάνατε

Μίαν άλλη Αγάπη επήρα

Της Λατρευτής μου

μέ κρατεί

σ άγάπη φλογισμένη

Άφ" τή γ.ρυσή της βρύσι.
Χωρίς νά οκέπτωμαι ούτε σάς, ούτε τδ μεσονύχτι!

Που ή άγάπη έχει γεννήσει
Κι' άγάπη αύτή γεννά.

ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΦΑΝΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΗΣ

❖ ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ·:·

Ή δφθαλμαπάτη είνε θυγάτηρ της ποιήάεως.
Είνε Λ χρυσή κλείς τοϋ Έρωτος, λίθος Ακρογω
νιαίος τής γυναικείας ευτυχίας-

ΣΙΓΟΥΡΟΣ

Δέν δύναμαι νά καλέόω τόν πλούτον προσφυ
έστερου ή άποσκευάς τής άρετής Ό Ρωμαϊκός
όρος είναι καλλίτερος «impedimenta», (έμπόδια).
Διότι δπως είναι αί άποάκεναί διάτόν στρατόν,
ούτω είναι ό πλούτος διά τήν Αρετήν, Δέν δΰ·
ναταιό στρατός νά κάμμ άνευ Αποσκευών, ούδέ
δύναται νά έγκαταλείήμ αΰτάς, έμποδίζουάιν
έν τούτοις τήν πορείαν.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ
Όσψ σκέπτεται τις βαθύτερου. τόσφ ευρίσκει
τόν κόσμον μηδαμινότερον.

Βάκιον

♦
ΊΙ τέχνη δέν έχει τήν Αλήθειαν ώς Αντικείμε·
νον ή Αλήθεια δέον ν’ άναζητήται είς τάς έπιάτήμας-

Ό κόσμος είναι θέατρον, είς τό όποιον διδά
σκονται καθ’ έκάΟτιιν τραγωδίαι καί κωμωδία».
Μύτην διαφοράν δτι οί ύποκριταί είναι περισ
σότεροι άπό τούς θεατάς.

“Εβλεπε πως είχε άπομακρυνθή είς ένα περί
πατόν του Απδ τδν Παράδεισον και έβάδιζεν είς

ΑίΑΤί ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΕΥΡΑΝ ;

ΑΛΗΘΕΙΑ!

ρχιζω &πδ τήν Κο

σμογονίαν.

Κόμηοοα Τραμάρ.

Άνατόλ Φράνς

Και

σκέπτομαι

δ.ατί ο θεός δια νά

άγνωστα μέρη

Αίφνης εύρέθη εμπρδς είς έ'ι·

Αποτρόπαιου βάραθρο*, τδ όποιον Ιχάνετο είς
τά βάθη τής γης καί

τδ όποιον περιεκνκλοΰτο

Από δφεις και έρπετά.

Άπδ τδν τρόμον του {ξύ

πνησε καί δταν άνοιξε τά μάτια του είδε τήν ..

Εναν. Τδ βάραθρον είχεν έμψνχωθή. Οί δφεις
άνέζησαν

εις τούς όφθαλμοϋς τής Ενας καί τά

ερπετά είς τά χείλη της.

πλάση τήν γυταΐκα
&

κατέφνγεν είς μίαν

πλευράν τον Arδρδς

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

και δέν τήν έπλαοε

VVVVVVYVVVVWVYVVW

από τήνκαρδιά τον

ή άπδ εν άλλο οίον
δήποτε /επτότερον καί εύγενέοτερον δργανον τον
Ανθρωπίνου

δργανωμοΰ.

ενρον 8τι Ιξέλ.ξεν ό

Μόνην

δικαιολογίαν

Υψιατος τήν πλευράν, διότι

Η ΠΡΩΤΗ επιστήμη, ή όποια άνεφάνη ιίς τδν

κόσμον είνε ή ιατρική καί δή ή χειρουργική. Πρώ

τος καί ύπατος χειρουργός ό &εός,

δστις, χω

ρίς τάς προόδους τής σημερινής Επιστήμης, μέ

εΐχε πολλάς πλευράς ό Άδάμ, ίνφ καρδιά εϊχε

μεγάλην ίπαηδειότητα

μίαν μόνον! Άφον δέ και όλόκληρος εινε άνε ■

μίαν ολόκληρον πλευράν άπδ τδ σώμα τοϋ 'Αδάμ.

καί ευχέρειαν άπέκοφε

παρκής, φαντασθήτε αν τήν εμοίράζετο μέ τήν

μέλλονσαν συμβίαν του.

Οί φίλοι είναι μία πολυτέλεια, καί τοιαϋτας
πολυτελείας δέν Λμπορεΐ νά έχμ έκεΐνος δστις
δαπαν$ όλα του τά κεφάλαια διά μίαν Αποστο
λήν πού έχει ε'.ς αυτόν τόν κόσμον- 'Υπάρχουν
Οτιγμαί καθ' άς ή Ανθρώπινη Ιστορίαμοϋ φαί
νεται ολόκληρος ένα μεγάλο ναυάγιον. καί κα
θένας κυττάζει αύτός μόνος νά σωθμ. Ό μό
νος, είναι ό ισχυρότερος όλων.

♦
Έάν ό ήλιος έφώτιζε διαρκώς, ό κόσμος δέν
θά είχε κανέν θέλγητρου. Έάν δλος ό κόσμος ήτο
καλός, πρόοδος δέν θά ύπήρχε.

“Bfiv.

Ή τιμή είναι ιστός Αράχνης πολλάκις ξεσχί
ζεται χωρίς νά τό καταλάδμ κανείς.
4ΐκ.

ι5?

αστέρια

"Άλλοι τον αίθέρος ήλιοι

/

ΣΤΗΘΟΣ Η ΝΩΤΑ ;

£

VVYW WWVVYV

TO 0ΝΕ1Ρ0Ν ΤΟΥ ΑΔΑΜ
VVVWVVY'VVVV ν V V Υ

ΜΙΑ α^έφις μέ βασανίζει.

*Η πλευρά ή άπο·

σπασθεΐσα άνήκεν είς τδ στήθος τοΰ Άδάμ, ή
ΤΙ δνειρον άρά ) ε νά έβλεπε ό Άδάμ την στιγ

εις τά νώτα; Άλλοτε Ινόμιζα δτι ήιο ή πλευρά

μήν κα&> ήυ, ένφ ίκοιμάτο,έπλευροτομεΐτο άπδ

ή πλησιεστέρα

τδν Δημιουργόν τον ; Ίδοϋ τί μοΰ είπεν ό ίδιος

δμως {γνώρισα καλλίτερα τήν γυναίκα, έπείσθην

Άδάμ,ποϋ τόν είδα μία βραδυά στό όνειρό μου.

άδισιάκτως δτι Ιδημιονργήθη Από τήν πλευράν

πρός

τήν

καρδίαν του.

"Οταν

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ιών νώτων,

τήν συνορενονσαν πρός τά κάτω

δπίοϋια ακρα.
±

Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
V V Υ·Ϋ V V Υ W V ΫΥ V Υ Υ

ΔΙΑ ιά άποοπαοβή ολόκληρος πλευρά από ter

'Αδάμ καί ι·ά μή διαμαρτυρη&ή, νά μή πονίαη,

τά μη Ιξνπνί,οη καν, τ?ά ειπή δτι τήν πρώτην
ήμε\>αν της δημιουργίας

ό Θεός εφρόντιοε νά

δημίουργήοη τό χλωροφόρμιο»'.

t

I
ι

-

ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

■

>
VVVVVVVVVVVVVVVVVV
(
ΚΡΙΝΟΣ καί ΑΚΑΝΘΑ. ’Από «>« κρίνον εγεννήίφ;

"

Σαηήρ,

μία

ακανδα

Ιοτεφάνωοε τα

μαρτύριά τον. Μλ τά άνθη τής πορτοκαλιάς τά
Απο^α

Ιφόρεααν

οί γονείς μας γεντώμε^α·

μλ

φά^/ιακα πικρά καί οννταγάς &νήοκομεν.Ι1οοαι

ΙλπΆες είς τήν γίννηοιν μας· πόοαι Απογοητεύ
σεις εις τόν θάνατόν μας!

Η ΜΕΓΑΑ ΕΓΓΕΡΑ ΤΙΜΩΡΙΑ
V Υ V Υ V V W V V VV V V W V V

1 πο δλον τόν κόσμον ό θάνατος θεωρείται
τί ι παίοιον, Σν είδος τιμωρίας. Καί

όμως, αν

ό € ώς ήϋελε πράγματι νά μάς τιμωρήοη ίπρε-

πε . ista τόν ϋάνατον νά μάς Ιπανέφερε εις τήν
ζώί ν. Μεγαλειτίρα τιμωρία γίνεται άπό αότήν ;
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

τρικής τέχνης, έόπούδαόεν θεωρητικός και πρα
κτικός καί έχει ήδη θερμοτάτας ένθαρρύνόεις
τόν Αριότέων τής ηθοποιίας. Έδαπάνηόε ικα
νήν περιουσίαν δΓ έν δνειρον του και ήδη ήλ»
Οεν είς τάς ‘Αθήνας πλήρης έφοδίων μελέτης,
μέ μίαν γρανιτώδη αύτ.ι>πεποίθ·σιν, ποθών τήν
έκπλήρωΟτν τού ιδανικού του. Καί τό εύγενες
αυτό ιδανικόν του είνε ή όύμπηξις Έθνιχόΰ
θεάτρου, μία Αναγέννησις θεάτρου ’Ελληνικόν.
Δέν θά προόέλθι? είς θίασον, ούτε θά όυγχρωτισθμ μέ τούς πλήρεις Αμαρτημάτων ήθοπ'οιούς
της ρουτίνας."Εχων έν σχέδιον, ύπέρ τός πεζό
τητας είς Ας καταναλίσκονται σήμερον. βιοπαλαιόταϊ Αξιολύπητοι, οί Ανυποστήρικτοι ηθοποι
οί μας, έχων ένα σκοπόν προδιαγεγραμμένον,Οά
προσφέρχι έαυτόν έξ όλοκλήρου είς τήν άνοβίωόιν τοϋ έλληνικοΰ θεάτρου. Εύπαίδευτος. μέ
μίαν άντίλη^ιν εΰρεΐαν, έμπνεόμενος διαρκώς
άπό τό Αρχαίο ν δράμα, τό όποιον αποτελεί δι’
αυτόν μίαν μανίαν, είνε ό ένδεδιιγμένος ίνα
έργασθμ, προτού Απογοητευθι). είς τήν λύσιν
τοΰ θεατρικού ζητήματος, τοϋ πολυκυμάντου.
*Η λύάις δέ αύτη είνε ν’Αποσκορακισθούν αί
χονδροειδείς φάρσαι τής -Νύφης τής Κούλουρης·, τών -Μυλωνάδων·, τής «Παραμάνας, τά
δράματα τών «Δύο λοχιών·, τών Πειρατών , ή
αί πατριωτικοί ρητορεΐαι τής «Άλώσεως τής
Τριπολιτόας», νά ελαττωθούν αί αίώνιαι μετα
φράσεις τής «Νέας Σκηνής» καί νά πνεύόμ μία
νέα ζείδωρος πνοή έλληνικού πνεύματος, ή ο
ποία ν’ άποκαθάρμ τό σανίδωμα τής έλλ. σκη
νής άπό τάς. βωμολοχίας, άπό τά χοροπηδήμα
τα, άπό τάς Μνείας καί άλλογλώσσους Εμπνεύ
σεις. Ό κ. Μάρδας θ’ άγωνιάθμ. Όλοι έχομεν
τήν ύποχρέωόιν νά ύποστηρίξωμεν τόν νέον
Έλληνα καλλιτέχνην.θά έμφανιόθμ λίαν προίίτχ^.ς είς μίαν έσπερίδα, καθ' ήν θ’ άπαγγείλμ
μέρος τής · Όρεβτεϊας·, κατά μετάφραόιν τοΰ
Λεκτντ Δελίλ, Γνα μονόλογον έκ τίνος τρα
γωδίας τού κ Βερναρδάκη καί τόν -Βράχον καί
τό κύμα» τοΰ Βαλαωρίτου

*■
Παλαια καί via.

ναμφιβόλως ό γυραιότερος τών λογίων είναι

ΆχιΙλτνς Λίάρδαι

ιε τά θέατρον τοϋ Διονύσου
συχνά θά συναντήσετε έναν
νέον, άπαγγέλλοντα. Είνε
ό κ. Άχιλλεύς Μάρδας. Νεό
τατος άφήκε τίιν πατρίδα
του Στενήμαχον καί μέ δλιιν
την θέρμην τής νεανικής
του ήλικίας έρρίφθη είς τόν
ευρωπαϊκόν πολιτιάγιόν. Περιήλθε πλείάτας πό
λεις της Εύρώπης έπί, έτη, έμελέτηόε τούς όργανιόμούς τών θεάτρων, παρηκολούθηάε δλιιν τήν
πρόοδον, έμαθήτευάε παρά τοϊς ήγεμόσ ι τής θεα154

ό κ· ΕΙρηναΐος ‘Δόώπιος, ό λιπόσαρκος καί
Α
βραχύσωμος, μέ τάς παλλεύκους παραγναθίδας
καί τόν ύψηλόν πίλον, άλλ’ έτι άναμφίρηάτον
δτι είναι'καί ό χαριέάτερος τών λογίων. 'ϋ κ.
Άάϋίπιος είναι ή πολιοτέρα κορυφή τής έλαφράς φιλολογίας, άλλά δέν είναι μόνον τά πρε
σβεία τά όποια τού δίδουν ξεχωριστήν θέάιν είς
τά νεοελληνικά γράμματα- είναι καί ή πολυμάθεια, ό σπινθηρισμός τοΰ πνεύματος, τό όποιον
θέλγει ούχί δν ένός βεβιασμένου καί τετριμένου λογοπαιγνίου, άλλά διά μιάς ότωμύλου άφηγήάεως. Καί Αφού έπί είκοσιπενταετίαν διά τοΰ
« Αττικού ’Ημερολογίου» ύπήρξεν ό προσφιλέ
στερος μεθυγράφος, ό σκορπίάας άνά τό Πανελ
λήνιον Ακτίνας φωτεινής χάριτος, ήδη, περί τάς

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΑΡΔΑΣ

f

·.

δυσμάς τού βίου του. Ακαταπόνητος καί έν τφ
λυγρφ γήρατι, στολίζει τήν Έλλ Βιβλιοθήκην
δΓ ένος όγκωδεότάτου βιβλίου; άπό^ίτυπογραφικά φύλλα- Είναι ό α'. τόμος των έργων του,
ύπό τόν τίτλον «Παλαιάκαί νέα», Αν καί ιό
πρώτον δνομα τού τίτλου ποριττεύει, Αφού ό
θαλερός τό πνεΰμα συγγραφεύς,γνωρίζει μέ ένα
θαυμάσιον τρόπον καί τά παλαιότερα πράγματα.
γά τά παρουάιάζη ώς νέα. Συνεκέντρωόε μελέτας του ένδιαφερούσάς: Άρχεται μέ έν ταξείδτον είς ’Ιταλίαν, είς τό όποιον συναντά τις
πλήθοο Ιστορικών Ανεκδότων, σημειώσεων, έντυπώσεων. Έπεται ιστορικόν Αημείοΐμα περί
Άγκώνοί. Τόν Απασχολούν κατόπιν-αί Μεσαιωνικαί θεοκριόίαι, οί Γουέλφοι.,καί οΙ,.Γ.ιβελϊνοι.
θίγει τό Βυζάντιον, έξώτορών τάς οίκτρότητας
Ίωάννου τού ΙΙαλαιόλόγου, φθάνει είς μεταγε22 ♦

νεστέρρυί χρόνους βιογράφων τόν Πετράρχην
καί Βοκκάκιον,τούς προδρόμους αύτούςτ . ν Ελ
ληνικών γραμμάτων έν Ιταλία,καί τελειώνει μέ
ένα ούμοριστικόν Απόλογον περί τών δώρων τής
Μοίρας
Είςτάς μελέτας αύτάς διακρίνεται μία πρός
Ακριβολογίαν τάσις. Έπραγματεύθη Αλλαχού θέ
ματα, ftttva κατά προτίμησιν έκλέγει ό γράφων
καί είς ά ευρίσκει τρυφήν τό φιλοσκάνδαλον και
φιλοσκώμμον πνεΰμα του άλλ’ έν τφ α’. τόμφ
κυριαρχεί ή ιστορική έρευνα. Τά μελετήματα
δέ αύτά θά ήσαν Ακόμη κεκλειόμένα είς τούς
σύρτας τοϋ γηραιού λόγιου. Αν μή άξιέπαίνως
δέν τά Ανέσυρεν έκ τής κρύπτης των καί δέν
τά. παρέδ.ϊδεν είς._τά. πιεστήρια ή γενναιοδωρία
τού Μαικήνα τών νεοελληνικών γραμμάτων κ.
Μάρασλή.
ιί>ί>

τ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
·■■ Ό "A9eos.
■Άθεος» τον κΓ'Αλεκτορίδου εΐνείργό* λίαν

©χαρακτηριστικόν- Ό καλλιτέχνης £χε· Από·
τυπώσει όλην τήν Αγωνίαν καί την' πάλην ένός
Ανθρώπου, ό ύπόΐρςτή^ τελεύταίαν Ατιγρ-ήν τοϋ
. βίου του αίσθάνέται δτιδλο»’ του τόν βίρν δυΐλθβ
• με μίαν πλάνην,με μίαν ψευδή ίδέαν.
· ' Έγγίζει τό τέλος ' της ζωής τον, · εύρΜκεται
διά τελευταίαν στιγμήν εϊς- τόν κόσμον τής.*αί·
σθήάεως, δτε όνοϋςτου γίνεται παρατηρητικά)·
τερος, ταράσσεται Από άγνωστόν τινα δύναμιν.
Λ καρδία του έχει Αόριστόν τι αίσθημα καί τά
χείλη του ψιθυρίζουν μερικούς άνάρθρους φθόγ
γους. Έκ τών χαρακτηριστικών τοϋ προσώπου
του, έκ τοϋ βλέμματός του, τό όποιον προσηλοΰται είς δν $ημεΐον Ιδανικόν, Από τήν ωχρό
τητα. ήόποία’έχει Αντικαταστήσει τό χρώμα
των χειλέων του, φαίνεται ότι άδημονεΐ, δτι αι
σθάνεται Ασφυξίαν Από ποικίλα αισθήματα καί
ότι προσπαθεί νά άναλάόμ δυνάμεις διά νά-είπμ
κάτι μυστικόν,. τό όποιον όμως πάλιν Αποκρύ
πτει είς τά ' βάθη' τής ψνίζής·του,' 'διότι ‘ AW.o
αίσθημα τόν αναγκάζει νά μετανομ.
f
’Εντός τής ψύχήςτου συνάπτεται μία σφόδοά
πάλη Από αισθήματα τά όποια άλληλοδυγκρούονται,μέχρις δτου έπί τέλους γίνειαι.ή έκλογά
καί ό άθεος καλεϊ τον ίστάμενον παρά τό πλευ-

: ρόν τού ιερέα είς τόν όποιον Ανακοινώνει τήν
τελευταίαν του όκέψιν ι «Υπάρχει Θεός··.
'■ Αύτήν τήν στιγμήν έχει όυλλάδει ό καλλιτέ
χνης και δι' ώραίων χρωμάτων έχει άποτυπώδμ-άώτίίν είς τόν πίνακά του. Ό ζωγράφος δί·
' δει είς αύτόν έν γενικόν χρώμα μελαγχολικόν.
Διά λαμπράς φωτοσκιάδεως Καί δι’ ώραΐων γραμ
μών έχει έξωτερικεύσει δλην τήν πάλην,τήν ό
ποιαν αισθάνεται ό άθεος. Ό,χρωάτήρ του είςήάΟαν γραμμήν τοϋ προσώπου έχει Αποδώσει τήν
έσωτερικήν συγκίνηάιν καί τόν κάματον τόν ό
ποιον αισθάνεται ό άνθρωπος έκ τίίς Αγωνίας.

ΗΑλλ1Τ<ΧΝΐΒΑ
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* Haga την αρχαίαν Αφροδισίαν.— Αίύπδτοΰκ.
Γχυδέν ένεργούμεναι ανασχαφαί έν τή αρχαία ’Αφρο
δισία εφερον είς φως πλειστχ αρχαιολογικά αντικεί
μενα. Τά μέχρι τοΰδε άναχαλυφθεντα είνε :
Σύμπλεγμα τριών ελληνικών διαζωμάτων παριστών'τών-γιγαντομαχίαν. . ■ ' ·,
Τέσσαρά'ϊφατνώυατα,όλίγον βεβλαμμένα.
,
Διάφορα τεμάχια εΰ^έντα; εντδξ βυζαντινού άνακτόρου, ,όπερ.:ύποτίθεταϊώ«τρ;ίαοχαϊον γυμνάσιον τής
ΡωμαϊκήςΙέποχής, έκτάσεως ίχατδν μέτρων μήκους
χαί πεντήχονςα πλάτους, μετ’ αιθουσών κεχοσμημέ-

νων δια μωσαϊκών. Εκτός τούτου ανεχαλύφθη καί ήI
πύλη τής Σμύρνης μετά τριών μυθολογικών διαζωμ.άτων, Βυζαντινής εποχής, πολύ κατωτέρων των προη
γουμένων.
Άπη'λάγη ή πύλη τής Ήραχλείας καί άνεκαλύφθησαν 42 έ ερα διαζώματα.
Έν δετοί; προπυλαίοις τοΰ ναού, ανεκαλύφθήσαν:
■ Σειρά διαζωμάτων Ρωμαϊκής, έηοχής, άναπαριστώντων σκηνας Θήρας, κάπρους, έλάφους, καί δαφορα πρόσωπα εντός φυλλωμάτων.
Σύμπλεγμα αναπαριστών τον θρίαμβον του Βάκχου.
Έν τώ ναφ τής ’Αφροδίτης, άνεκαλύφθησαν τά
λείψανα χριστιανικής εκκλησίας καί πολυάριθμα φα
τνώματα σαρκοφάγων.
’Αλλαχού δεκάς σαρκοφάγων διεσκορπισμένων καθ’
ολας τάς διευθύνσεις, μετ’ αναγλύφων κιί επιγραφών.
Τέλος αί ανασχαφαί τοΰ μεγαλειτέρου μ-ηυ,είου
τής ’Αφροδισίας, πλησιάζουσιν εις τδ τέρμα αυτών,
εκπλήττεται δέ τις ώς έκ τής πληθύος τών επ’ αΰ·
του έργων αρχιτεχτονιχής έν γένει καλώς διατηρού
μενων οία :
Γιγάντια ύποστηρίγματα, Λέοντες, Μέδουσας ζυγίζουσαι χιλιάδας κοί’ογράμμων,πελώρια καί πλουσιώτατα φατνώματα, έργα γλυπτικής Ρωμαϊκής εποχής
κτλ.
*

• Αί ά’ασκαφαι ιής ΑήΙου.— Ό διευθυντής τής
Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής κ. Όλλώ ύπδ τήν
έπίβλεψιν τοϋ όποιου ένεργουνται από δύο μηνών πε
ρίπου άί ανασχαφαί τής Δήλου, ύπέβχλεν είς τδ Υ
πουργείου τής Παιδείας μακράν ϊχθεσιν περί τών μέ
χρι τοΰδε γενομένων εργασιών καί τών άνακαλυφθέντων εύ^ημάτων.
Κατα τήν έκθεσιν ταύτην, περί τήν μεγάλην αρ
χαίου εμπορικήν αποθήκην καί πλησίον τής θαλάσ
σης απεχαλύφθη μέγχ άρχαΐον οικοδόμημα διατηρού
μενου άπιστα, με ύπαιθρον αύλήν. Πλήν του μέιους
τούτου εξακολουθούν αί ανασχαφαί καί είς τήν από
του θεάτρου μέχρι του ,λιμένος οδόν, άπεκαλΰφθησαν
δε πλεϊσται ιδιωτικά! οίκίαι, ή μία τών όποιων εινε
πολυτελέστατη.
Εΐς τήν ύπαιθρον αΰλην τοΰ παρά τήν μεγάλην άπεθήκην άνακαλυφθέντος οικοδομήματος άνευρέθη ψη
φιδωτόν έξοχου λεπτότητος καί τέχνης, έφ’ ου εΐχονίζεται ό. Διόνυσος κισσοστεφής όχούμενος έπί τίγρε
ως, ύπδ τόν αριστερόν πόδα τής όποιας σώζεται κάν
θαρος πίπΤων,
Έν τώ αυτώ οίχοδομήματ: σώζονται καί αξιόλογοι
τοιχογραφίαι διατηρούμενοι κατά τδ μάλλον καί ήττον καλώς.
Έκ παραλλήλου προς τάς ανωτέρω άνασκαφάς ήρ·
χισαν τοιαϋται καί είς τήν χατά τδ 1888 άνακαλυ©θεϊσαν νοτιοανατολϊχώς τοΰ θεάτρου άρχαίαν οικίαν,
απεχαλύφθη δε πλησίον αυτής αρχαϊδν εργαστήριον
γλυπτικής, εντός τοΰ όποιου σώζοντά.ι και ήμιτελή
τινα έργα.
, ,··4,
.-έ?.·,.
ΑΙ νοτιοδυτιχώς τοΰ ίεροΰ ανασχαφαί έξηκολούθησαν, απεκαλύφθησαν δέ διάφορα αρχαία κειαήλια. .

* &

Λ Ευρήματα,— Έν Μόντε - ξέλλε - Πιρέ, παρα
τήν ΐίόλαν, άνεκαλύφθη όρειχάλήινος ύδρία πομπηίανοδ ρυθμοΰ ύψους 80 έκατοση·?μέτρωνζ;>φέρουσα εγγλυφον παράστασιν θυσίας ε^^ν Βάκχον.

Μπϊμμιρ

Μύλλιρ

“Ηρα Γιαννυπούλου..
Λίνα Λύττννρ Αίίλιος
!

Μκούχης.^ίάρα Κούρτζβιλυ

. - λ ,
·,
"
* Ανασχαφαί — Ό διευθυντής τή; Αυστριακής
Αρχαιολογικής Σχολής ανεχώρησεν έξ; Άγιασουλάκ
χατευθυνόμενος είς τήν άρχαίαν Έφεσον, όπως συνε-·

Κίτσος
-

χίση έχει τάς ένεργουμένας από τινων έτών άνασχαφάς.
* ‘Ανακάλυψις μυσιικοϋ.— Γνωστός καλλιτέχνης
τής Νέας Ύόρκης, δ Μάξ Φρείδεραγ, βεβαιώνει δτι
άνεχάλυψε τδ άπολεσθέν μυστικόν τοΰ Μιχαήλ ’Αγ
γέλου προς διατήρησιν τοΰ αοχικοΰ χρωματισμού εις
τάς τοιχογραφίας. Πρδς έπιοεβχίωσιν τής άνακαλύψ.’ώς του προέβη είς πειράματα εις τη- εκκλησίαν
τής Παναγίας τή; Νέας Ύόρκης, ζωγραφίσας θαυμά
σιας τινάς τοιχογραφίας οιτινε. μέλλουν να διατηρή
σουν διαρκώς τδ ίδιον χρώμα, χωρίς νά ξεθωριάσουν
καθόλου.
★

* ΜνημτΖον τής ταχυδρομικής ίνώσταις.— Τδ συνελθδν έν Έλβετίφ συμβούλιου πρδς ανέγερσιν μνη
μείου έπί τή διεθνεΓ ταχυδρομική ενώσει, ένέκρινε τό
σχέδιον τοϋ κ. Ρενέ - Ντε · Σχνμαρσέ.
★
* Fantin Latour.— Άπέθανεν έν τή Παρισινή
έξοχή Buri ό όνομαστός ζωγράφος Fantin - Latour.
Έγεννήθη έν Γρενόβλη τή 14 Ιανουάριου 4836.Υιός
ύδατογράφου, έλαβε παρά τοϋ πατρός του τά πρώτα
μαθήματα. Τά κυριώτερα έργα του εινε ή Πρόποσις,
ή ’Αφύπνισις, ή Εαρινή νύξ, τιμητικός πίναξ εις τδν
Δελαχρουα, έν ατελιε εις Μπατινιόλ. αξιωθέν μεταλ
λίου τώ 1870, 0 Τανχάουζερ, Πέριξ του κλειδοκύμ
βαλού, ’Αθανασία, δ πειρασμός τοϋ Άγ. ’Αντωνίου
κτλ. Τό μουσεΐδν του Βερολίνου κέκτηται μίαν ώραίαν
προσωπογραφίαν τοϋ Fantin-Latour, έπίσης τδ τής
Φλωρεντίας. Έργα του έχουν τδ μουσεϊον τής Δρέσ
δης, ή Galerie Doria τών Πχρισίων κλπ.
*
* ‘Ανασχαφαί ev Κτρκϋρα.— Ή ’Αρχαιολογική
Εταιρεία άπεφάσισε την ενεργειαν ανασχαφών εν
Κερκύρφ καί την ίδρυσιν αύτόθι Μουσείου. Αί άνασχαφχί θά γίνουν ύπδ τήν έπίβλεψιν τοϋ χ. Ιίαββαδίου
θ’ αρχίσουν δέ διά τής έξερευνήσεως τών πέριξ τοΰ
μνημείου τοΰ Μενεχράτους χώρου, βραδύτερου δέ θα
έπεκταθώσιν αυται καί εΐς άλλα μέρη τής νήσου.
★
* Άνδριας Τόλμα.—: ,Τή 2δ Σεπτεμβρίου έγένοντο
είς Ποά τής βορείου Γαλλίας^άποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος τοΰ άνεγερθέντος είς τιμήν τοϋ διασήμου
ηθοποιού Τάλμα, τοΰ ,πρδ οχταετίας Οανόντος καίγενηθέντος τώ 1767· Ό άνδριάς εινε έργου τοΰ γλύ
πτου Φαζέλ.
*
.
* Νομίσματα.— Έξωθεν τοΰ μοναστηριού Άγιου
Μάμαντος εν τή κωμοπόλει Μόρφου τής Κύπρου εύ·
ρέθη υδρία πλήρης αργυρών νομισμάτων Μεσαιωνικής
εποχής, έχόντων βάρος δώδεκα οκάδων.
*

.·* "Εν καλλιτΐχνημα. - Τδ Μουσείον τής Νεαπόλεως άπέκτησεν ένα πολύτιμον πίνακα τοΰ Λ de Barbari, είχονίζοντα τον περίφημον μαθηματικόν Pacioto.
*

» ΝομιοματικαΙ δαιρταί.— Είς τδ Νομισματικόν
Μουσεϊον ’Αθηνών ή κ. Βιργινία Νικολοπούλου έοώρήσε 30 άργυ^α, 45 χαλκά καί 1 μολύβδινον νομίσ»·μα-τα καί δύο αρχαίους ελληνικούς δακτυλιόλιθους μεγαλής σχετικώς αξίας.‘,’Εχ τών νομισμάτων τούτων
25 είναι έλληνικά άρχφΐα, 4 4 ρωμαϊκά χαΐ τά άλλα
νεωτέρων χρόνων. Τδ;μολύβδινον εινε χυτόν, έκτύπώμα άργυροϋ τετραδράχμου τών ©ασίων. ’Επίσης
.. .
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
και ε'ς έξ Άνδρονικίου τής Κάπαδοκίας' έδώρησεν 20
αρχαία ελληνικά νομίσματα, περισυλλεγέντα έν Κων-

πρός -εκθεσιν έργα δέον νά άποβταλώσι μέχρι τής 10
Μαρτίου προσεχούς ϊτους.

σταντινουπόλει.

*

* Ό λέων τή; ΧαιβωνιΙα;. — Έπερατώθη ήδη ή
άναστήλωσις τοΰ Λέοντος τής Χαιρωνείσς γενομένη
μέ έπιμέλειαν καί τελειότητα τιμώσαν τήν τέχνην
τοΰ κ. Π. Καλοόδη, τοΰ μοναδικοΰ δία τον κόσμον
ίσως τεχνίτου τοϋ αναλαβόντος ν αποκαταστηση εις
ακέραιον τό περικαλλές μνημείον.
*
* Ό ΚάϊζίΟ καί η ύρχαία Ίΰάκη.— Ό
κράτωρ τής Γερμανίας έχάλεσεν εις Πόισδαμ τον διατρίβοντα ήδη είς Γερμανίαν χ. Δαίρπφελδ καί συνεγευματισε μετ’ αύτοΰ. Έπι δίωρον ό κ. Ααίρπφελδ άνέπτυξβν εις τον ^ιετ' άκρου ενδιαφέροντος άκροώμενον
Αύτοκράτορα τας άρχαίολογιχάς του μελετάς περί'
Λευκάδος καί τά άποτελέσαατα τών υπό τοΰ έν ΆΟήναις -Γερμανικού ’Ινστιτούτού, ένεργηθεισών άναβκα*
φών, έκ τών όποιων έσχηυάτιοε την πεποίθησιν ότι ή
Λεύκάς είναι ή άμ/ώτ. ’Ιθάκη.
Ό Κάϊζερ είπεν είς τδν κ. Δαίοπφελδ ότι μόλις έπαναληφθοϋν αί άναβκαφαί είς τήν Λευκάδα θ' άποστείλη δύο αξιωματικούς τοϋ επιτελείου όπως χαρά
ξουν τοπογραφικόν χάρτην τής νήσου ταύτης καί τών
πέριξ νησίδων, καθ' όσον δ ύπό τοΰ γεωλόγου κ.
Μπάρτρ χαραχθείς θεωρείται ώς μή ακριβής.
Ό χ. Δαίρπφελδ θά έπαναλάβη τάς άνασκαφας τήν
προσεχή άνοιξιν δαπανώντων άρχαιοφίλων Γερμανών.
♦

* Nais Άώρα;.— Κατά τάς διακοπείσας ήδη έν
“Αργεί ανασκαφας, ηλθεν είς φως 4 ναός τής ’Οξυ
δερκούς ’Αθήνας καί ετερος ναός τοΰ όποιου μόνον τα
θεμέλια σώζονται. Ιίλήν τούτων εύρεθη καί ώρ'/ΐον
ψηφιδωτόν έχτάσεως είκοσι μέτρων, θα,μασίως δια
τηρούμενων, καλής τέχνης.
*
* θάνατος διαοήμον γλ.νπιου.— Ό Γάλλος γλύ
πτης Βιρθόλδ, ό κατασκευάσας τό περίφηυον άγαλμα
τής Ελευθερίας φωτιζούσης τδν χ σμον, τό είς τήν
είσοδον τού λιμένος τής Ν.Ύόρκης, άπέθανεν ένήλιχίμ 70 έτών.
★
* KM. In&toit.— Τήν 22αν ’Απριλίου τοΰ προ
σεχούς έτους θέλει διοργανωτή έν Βενετίμ Καλλιτε
χνική εκθεσις εις ήν προσεκλήθη όπως λάβη μέρος
καί ή 'Ελλάς. Κατα τόν κανονισμόν τής έκθέσεως τά

Τό ίτος αρχεται άπδ 1ης Μαρτίου.

την Ιην Ικάοτου μηνάς-

* ΆϊδαχαφαΙ Κνωααοΐ.— Ό κ. Έβ<ν; έν Κνωσ
σώ α εκάλυψεν ύπογείως τοϋ μεγάρου τοΰ Μίνωος μι
κρόν θυσιαστήριον εξ’ ού αποδεικνύετοι ότι ό σταυιδς
ητο εν χρησίι κατα την λατρε-αν εις τινα υ,ερη 2.000
ετη ποο Χριστού.
*·

Τό μόνο* Ιν

‘Ανατολή περιοδικόν

τδ άοχο

λούμεγον είς τάς Καλάς τέχνας.
Γραφεία

—υνδμομΗ

Έν Άθήται-, δδδς Γ . Σεπτεμ-

έτησία

προπληρωτέα

δραχ- 12.

* ΧρωματιοταΙ γαηογραφΆιι — Μίαν Οαυαα ίαν
ανακάλυψω ανεχοίνωσε πρό ημερών εις τό Βερολίν.ν
δ δόκτω Κένιγκ, γνωστός Γερμανός χ·ημιχός, ήτις
θ’ άκο .σθή ανα<νφιβόλως μετά μεγάλου ενδιαφέροντος
από τους ερασιτέχνας καί επαγγελματιας φωτογράφους.
Ό δόκτωρ Κένιγκ άνεκάλυψεν άπλουστάτην μέθο
δον, δια τής όποιας δύναται ό φωτογ αφος να δ-οη
οίανδήποτε σκιάν χρώματος θέλει εις τό αντικείμενου
τό. όποιον φωτογραφεί. Τόσον δέ εύκολος είνε ή μέθο
δος, ώστε καί ό αρχάριος ακ',υή έρασιτέχνης φωτο
γράφος δύναται νά δωση ό,·ιδήποτε χρώμα Οέλγ, εις
τάς φωτογ.αφίας του. Τό δε - ενδιαφερότερον ακόμη
ε’νε, ότι ή '/ρωματιστική φω-ογραφία δέν είνε παρά
κατ’ έλάχιστον κλάσμα δαπανηρότερα τής συνήθους.
Τάς τεχνεκας λεπτομέρειας τής έφευρέσεώς τού θά
τάς ανακοίνωση λίαν προσεχώς ό εφευρέτης ενώπιον
έπιτροπής επιστημόνων.
.....

στέλλεται

εις

πάντα αιιοΰντα

Ονδιμία συνδρομή ισχύει

άνευ

άποδείξεως

φερούσης τήν Υπογραφήν τον Διευθννιοϋ και

τήν σφραγίδα τοΰ περιοδικού.

Είς τδ Ιξωτερικδν φρ, χρ. 12.

Τιμΐΐ έκαστου φύλλου δραχ. 120-

Ούοεμία αΤτησις περί αποστολής τής «Ϊ1ι·

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ

νακοθήκης» ή οίασδήποτε έκδόοεχος αύτής, βι

ή. είκόνος, λαμβάνεται ύπ’ δφει, άν μή

βλίου

συνοδεύηται ύπδ τον άντιτίμου.

ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
τον Α', Β’ καί Γ' έτους πα)λοΰνται είς τδ γρα

φείου μας άντι δρΑγγέλλονται βιβλία, ών

άντίτυπον ήθε-

«Πινακοθήκης».

πωλείται αντί δρα^μύς·

Έξαιρετικώς είς τούς συνδρομητάς μας, οίτινες
y.

έκτος τοϋ αντίτυπου, δπερ δικαιωματικάς

)

βάνουν, θέλουν τυχδν και

1

τδ δωρήσουν, παρέχεται ή «ΑΙώρα» αντί

ί;

λεπτών.

άλλο άντίτνπον,

βάνουν

νέον

ως δώρον

λαμ-

ίνα

SO

συνδρομητών

κ τών παλαιών καί νέων

Οί

έγγράφονιες ενα ετι

συνδρομητήν, λαμ

άμα τή

καταβολή

τής

συνδρομής τά

τόμον πλουοίιυς
j

πεζά ποιήματα τοϋ κ. Α. Καλογεροπούλου,πρδς

!

τούιοις δέ καί

εικονογραφημένα

δελ

τάρια καλλιϊτχτίκώτατα. ■
O<i<n

νχον ίκ τών κ. κ· συνδρομητών δεν

λααβάν&υν τακτικώς τδ φύλλου ή καίλυοιερεϊται

τεύχος τι

Ικ ταχυδρομικής άβλεφιας,

If WIKII ΤΡΑΠΕΖΑ THS ΕΑΑΑΑΟΧ
Ειδοποιεί τούς κατόχους τών προσωρινών τίτλων
τοΰ δανείου αύτής τών 20,500,000 τού; καθυστεροΰντας είίέτι τήν καταβολήν τής Γ' δόσεως ότι διετάχθησαν τα Υποκαταστήματα αύτής να δεχωνται την
καταβολήν τής 1 ' δόσεως καί παρ εκείνων, οίτινες
δέν ένεγοόφησαν άρχικώς εις ας πόλεις διαμένουσιν
ήδη.
'
Έν ΆΟήναις τή 8 Σ)βρίου 1005.
( Έκ τοΰ Γραφείου)

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΊδρυθΙν έν Άθήναις κατά τύ έτος ,870

εικονογραφημένου, πιριέχοντα

εϊκυΟι

τάς επαρχίας 2

ΠΑΑΛΗ&ΚΟΤΖΙΑ

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,,

ί

1,50. Διά

δρ. Διά τό Εξωτερικόν 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ
βανομένων τών -ταχυδρομικών.

λεν αποστολή τή Διευθύνσει.

H “ΑΙΩΡΑ,, δια τούς μή συνδρομητάς τής

♦ Λή>; Γφιβος όρχαινιητων.- Κατά τόν ένεργηθέντα διαγωνισμόν διά τήν κενήν θέσίν έφορου τών
αρχαιοτήτων, έπέτυχεν ό κ, Κεραμόπουλος.
*

φύλλον

δωρεάν.'

βρίουάρ- 85-(Παρά τήν Πλατείαν Κυριάκον).

♦ Ή δωρτα Ροδοχανάχη — Ή συλλογή αΰτη ή
άρτι δωςηθείσα είς τήν Ελλάδα περιλαμβάνει έργα
ζωγραφικής μεγάλων Εΰρωπαϋον ζωγράφο .ν. μεταξύ
ιών όποιων υπάρχει εις πίναξ του Αύρερ καί δύο ή
τρεις τών μεγάλων ’Ιταλών τής ’Αναγεννήσεως. Έπ σης μεταξύ τών έργων τής ζωγραφικής υπάρχουν
οεκαπέν'ε εως είκοσιν εικόνες Ρώσσων ζωγράφων,
μεταξύ τών όποιων μία θαυμ.ασία προσωπογραφία τοϋ
Ραδονιν καί μία θαλασσογραφία τοΰ Τσάκωφ. Τα
έργα' τής ζωγραφικής υπερβαίνουν τά πενήντα.
. Υπάρχουν όμως και έργα γλυπτικής καί μεταξύ
αυτών έν πρόπλασμα τοΰ μεγάλου Ρώσσου γλύπτου
Καρζτβκιν,το όποιον εγεινεν επίτηδες δια τον δωρητήν.
Υπάρχει έτίσ-ης συλλογή μεταλλίων, ή όποια πε;ιέχει πολυτιμότατα μετάλλια, άλλ’ εινε ακόμη ά
γνωστον άν περιελήφθη αΰτη είς δωρεάν.

"Εν

παρακα-

λοΰνται νά είδοποιήσουν τδ γραφείου μας, δπως
έπανορθωθή ή κα&υστερηοις.

Έν αύτώ πωλοΰνται λιανιχώς καί χονδρικώς έκτος
τών διαφόρων ειδών γραφικής ΰλης καί χάρτου καί
τά έν τώ ΐοίω άτμοκινήτω έργοστασίω κατασχευαζόμενα είδη, ήτοι'
Φάχελλοι καί βιβλία εμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας με χατατομάς έπιχρυσωμένας. Πένθ-μος επιστο
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Γλυπταί έπί μετάλλου
καί ξ',λου Σφραγίδες και εκ καουτσούκ και πλάκες
διά θύρας'έπί σμαλτωμένων έλασμάτων.
Έπτόκι-ιπτήρια κατασκευάζονται στιγμιαίως καί
διά χαλκογραφίας. 20-·Λδός ·ί·ρμθΰ-2Ο-

I

?

Είς ονδ£να έχει άνατεθή έν

‘Αθήναις ει·

δική άνάπροσωπεία πρδς έγγραφήν συνδρομη
τών οί θέλοντες συνεπώς νά ίγγράφωνιαι συνδρομηταί δέον ν' άπευθύναονται. άπ’ ε. ύ θ ε ίας

>

εις τδ

γραφείου μας,

ιτυνδρομής

;

εινε

πάτα

δε καταβολή .τής

έγκυρος μόνον άν προσάγηται.

τώ πληρώνοντι άπόδειξις έντυπος, φέρουσα τήν -

υπογραφήν τοΰ Διευθυντοϋ,

τήν σφραγίδα τί»ϋ·

πε^ιδδικοϋ καί αύξοντα έντυπον αριθμόν.

ΤΣΑΡΙΤΣΑ· Τό πλωτόν νοσοκομείου τών Ρώσσωύ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπομιμνήσκει τοίς έξ απλών καί -χρεωλυτικών δα
νείων όφειλέταις αύτής παρά τώ Ιίεντρικώ Καταστήμάτι καί τοίς Ύποχαταστήμασιν αύτής, ότι ή 1 ’Ο
κτωβρίου εινε ή,διά τών οικείων συμβολαίων ώοισμένη
ήμερα .προς πληρωμήν χρεωλυτικών δόσεων τών ε’ιρημένων δανείων/Η έμπρόθεσμος πληρωμή άπαλλάσει τούς ρφειλέτας τών συνεπειών τήι ύπερημερίας.
. Έν Ά.θήναις τή 22 Σ)βρίου 1904.
’ . (’Εκ τοΰΆίκαστικονπμηματος.τής Έθν. Τραπίζης).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Ν.

ΤΟ 1 ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,,

Γνζη.

Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 2·

Έπι χονδρήν χάρτου ίρ. 5.
“ΔΥΟ

&<>■

ΠΟΝΟΙΜ/'«

κατά μετάγρασιν Άγιδος θέρου.
δρ. 1.
TO

'Em 'Ολλανδικόν χάρτου

Κοππέ,

Τιμάται
<5ρ. 2·

Ν.

‘ ΜΑΥΣΏΛΕΙΟΝ,,

Έντοκοι καταθέσεις.
Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται έντό,χους καταθέσεις
βες τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν άποδοτέα
είς ώρισμένην προθεσμίαν η διαρκή. Λί εις χρυσόν
καταθέσεις .καί οί,τόκοι αυτών πληρώνονται είς τό
αυτό νόμισμα; είς δ έγένετο ή κατάθεσις. ·
Τό κεφίλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών, πληρώ
νονται έν τώ Κεντρικά Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου εν τοις Τποκαταστήμασι τής
Τραπέζης, εν Κερχύρμ δέ Κεφαλληνία καί Ζαχ.ύνβω
διά τών υποκαταστημάτων τής Ίονιχής Τραπέζης.

Λάαχαρη καί 11. Δημηιρακοποΰλου.Δρ. 1 ■

ηί·

TO ‘ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.,

ταξ

Τόκοι καταθέσεων

τοΓ; 0)0 κατ’ ετ. δια κατ. 6 μηνών
ί
»
1 έτους
» 0)0. , »
» 0)0 ■ »
»
» 2 ετών
»
0)0 '
»
»
»
4 έτών
»
» 5 έτών
»
0)0
»

1

ΦρίςονΆριστεοκ- Φωτοτυπία εις μί1

γα όχημα. Δρ. J.
ΕΠΑΙΤΙΣ.,

Η “ΜΙΚΡΑ

Perrault.

είς

Φωτοτυπία

L-

πίναί

μέγα σχήμα.

Δρ. 1.
“Η

ΑΙΏΡΑ-> Πίναξ

Vigor.

Φωτοτυπία

εις μέγα όχημα. Δρ. 1-

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έχδίδοντσι
κατ’εκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικά! η α.ωνιμει.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
TOY A'· Β' ΚΑΙ Γ ΕΤΟΥΣ

Δ, I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΪΛΟΪ
“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ . Σελ. 208.

Δρ.

3.

‘ ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ της ΖΩΗΣ,. Διη

γήματα εικονογραφημένα. Σε).. 64. Δρ. 2“ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ,,

Πεζά

εδρίθκοδ>ται εις

τό γροφεϊον μας.

χρυσόδετοι δρ.

15. οί άπλόδετοι δρ. 12,

τιμώμενοι οι

ταχυδρομικών πληρονωμίνων ύφ' ήμών.

τών
·

Διά τό ίξωτερικόν, ή τιμή εις χρυσόν.

ποιήματα
“ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.,

μετά χρωματιστών εικόνων- Σελ. 184. Δρ. 3.
“ΣΑΤΥΡΑΙ,,

Διηγήματα

καί

Σκέψεις

ΕΘΝΙΚΗ

ΕΠΙΘΒΩΡΗΖΙΖ

“Οργανον τής όμωνΰμυυ Εταιρίας

Σελ. 64. Δρ. 2.
‘'ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ,,

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΙΙεξα ποιήματα

μετ’ εικόνων. Σελ. 64. Δρ. J.

Διά τους συνδρομητής Γης «Πινακοθήκης»
είς τό ή μι συ τής τιμής.

Έν ιφ .’Εΐληνιαμφ· Ικ πέντε τυπογραφικών φίΜων
συγκειμένφ, μελετώνται είδικώς Άπαντα τα εθνικά καί
έχχέηοίαοππά ζητήματα τα απαοχοίοννια τδ ήμίτερον
'Έθνος.
Γραφεία όδδ; Σοφοκί.έους 12
Συνδρομή ίτηοΐα φρ. 8

Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΦώΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟ HAW0N,,
Φ- ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ

Φύλλα τής

«ΙΓιναχοθήχης» πω.Ιοΰνται εν

Άθήναις είς τά βιβλιοπωλεία

’Απέναντι Χρησοσπηλαιωτίσης—‘Οδός. Αίόλου

τής «.‘Εστίας»,

Σαλιβέρου, Έλευθερουδάχη, Μπέχ. Έν Πειραιεΐ

είς τό βιβλιοπωλείο? Γ. Άλεζάκη. Έν Τήνω είς

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΚΝΩΝ,,
ΙΙεριέχει

μςλέτας καλλιτεχνικός καί

φιλολογι

κός, ώς καί σειράν άννενΑκοντα έργων Ελλήνων
καλλιτεχνών είς έγχρώμονς φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών
Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ώραιότερον λεύκωμα
τής Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.
Πωλείται είς τά γραφεΤα τής «Πινακοθήκης»
άντί δρ. 3. Διά τούς συνδρομητές μας δρ. 2-Χαρ•'δδετον δρ. 4.
Ζητείται παΐς νά ύπηρετή είς ΓραψεΤον καί νά
φοιτά είς τήν σχολήν τού κΠαρνασσοϋ». Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

τά γραφεία τής «Προόδου».
πραχζορεϊον εφημερίδων

Έν Σμύρνη

είς τό

(Μαδάμας Χάνι 19/

Έν Ν. Ύόρχη είς τό βιβλιοπωλεΐον τής « Άτλανζίδος.» Έν Βουχουρεστίω είς τά γραφεία

τής «Ίριδος».
Άνταποκριταί.

Έν Ζαχύνθω Λ- Ζώης

διευθυντής « Μουσών», έν Πάτραις Ε. θωμόπουλος καλλιτέχνης, εν Πύργω Τρύφων Κανελλό-

πουλος, εν Όδησσώ Λ. Μά.Ιτος /Rue PuscLkin
66),
εν Θεσσαλονίκη
Άθαν.
Βόγας, εν

Καίρω Π. Τσιριγώτης,εν ’Αλεξάνδρειά Τ. Τσι·
τσέλης βιβλιοπώλης,έν Τριχχάλοις Αλέξανδρος
Δουξίνας.

