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Πλούτον άληθή άποτελούσιν αί παρά τώ Έλλ. λαφ, 
πιστφ θεματοφϋλακι τών πατρίων, ϋιασωζόμιναι παρα
δόσεις αί άπό στόματος st; στόμα κύκλοφοροΐσαί, και 
δι’ ών ϊκδηλοϋται γνήσιο; <5 εθνικός χαρακτήρ Άλλ’ ή 
περισυλλογή τόσου ύλικοΰ,διεσπαρμένου καί άνεμοφορήτου 
άπήτει συνεχή ύπομονητικήν εργασίαν, άμα δέ καί κρι
τικόν πνεΰμα, διά την πίστην άπόδοσιν Ευτυχώς δ 
άναλαβών τό δυσχερές τούτο εργον κ Πολίτη;, υ είδι- 
κώς άπό έιώνάοχόλήθείς εΐξ τήν μελέτην τοΰ βίαν κα: 
τής γλώσσης του Ελληνικού λ.αοΰ απέδειξε παραδειγ
ματικήν Επιμέλειαν. Μετά τάς “Παροιμίαςι άς άργότε- 
ρον θά συνέχιση, Εξέδωκεν ήδη είς δύο όγκωδεστάτους 
τόμους τά; ίΠαραδόσέιςα αΐτινες ύ,τερβαίνουοι τάς χι- 
λίας Εν όλψ. Καί Εν μεν τφ a . τόμφ διαγράφονται αΰ· 
ται ό>ς απαντώοι παρά τ«ί λαδί, Εν δέ τ35 β'. περιίχ.ον- 
ται σημειώσεις διασαφητικαί, σημειουμένων και τών 
πηγών, δθεν ήντλήθησαν αθται παρά τοΰ φιλοπόην συλ
λέκτου. *

Αί παραδόσεις είτε καθ' ύλην εύοτόχως ταξινομημέ
νοι. Παλαιαΐς ίοτορίαις.— Ή Πύλη και ή Αγία Σόφιά. 
—Χώραις και τόποι. — Βασιλιάδες καί Ρηγάδες καί Βα
σιλόπουλα.— "Ελληνες, άιδρειωμίιοι γίγαντες.-—’Αρχαία 
κτίρια και μάρμαρα. —'Αρχαίοι θεοί καί ήρωες.—Ό 
Χριστός καί τά πάθη του.-- "Αγιοι — Έκκληοίαις.— Ου
ρανός, τ’ άστρα καί γή.— ΟΙ καιροί.—Μαρμαρώματα. 
— Φυτά. —Ζώα.— Δράκοντες καί δφεις. — Δράκοι.—θη
σαυροί καί άράπηδες.—Στοιχειά κα! στοιχειωμένοι τό
ποι — Στοιχειά τής θάλασσας. — Χαμοδράκ’ά.—Καλλι· 
κάντζαροι. — Άνασκελάδες. — Νεράιδες. — Λάμιες- — 
Στρίγγλαις.— Μάγοι και μάγισσες.—Διάβολος — Φαντά
σματα.— Ασθένειες. — Μρίραις.— Νεκροί, καί φυχαΐς.— 
Βρυκόλακες.— θάνατος.'—Κάτω κόσμος. Χάρος—Αίτια.

Καί μόνη ή άναγραφή τών περιεχομένων καταδεικνύει 
τήν πολύτιμον Εργασίαν τοΰ κ, Πολίτου, ήτις συγχρόνως 
δίδει αφορμήν είς μελέτην ευρυζέραν περί τοΰ θησαυρού 
τών παραδόσεων τοΰ Έλλ. λαού.

Είάαγωγαί είς τάςτραγψδίας τοϋ Σοφοκλέους. 
Μετά προλόγου περί τής γλώσσης καί τών χαρακτήρων 
τών ’Ελλήνων ύπό Γεωργίου Μιοτοιώτου.. Έν’Αθή- 
ναις, 1904 Σελ. 'ι34.

Έν τφ. προλόγφ ό συγγραφέας δημοσιεύει τούς λόγους 
ους Εξεφώνησεν έν τφ'Πάνεπιστημίφ, καθ’ ήό εποχήν 
ουνετάρασσεν αυτό τό ζήτημα τής « Ορεστείας , εκθέτει 
τήν έπακολουθήσασαν άσιοχον καταδίωξίν του ' καί τάς 
κρίσεις τοΰ τύπου.

"Επεται τό καθαρώς φιλολογικόν μέρος ήτοι εισαγωγικοί 
μελέται καί άναλύοεις είς τάς τραγωδίας τοΰ Σοφοκλέ- 
ους εν γίνει και είδικώς είς τήν ‘Αντιγόνην, τόν ΑΙαντα, 
τήν Ήλέκτραν, τόν, Οίδίποδα, τόν Φιλοκτήτην, τάς 
Τραχινίας καί τόν Οΐδίποδα επί Κολωνφ.

Ν- Σκλια. ΚαρηκοίΛόωντεε. Κωμωδία βραβευθεΐσα 
εις τόν Λασοάνειον διαγωνισμόν διά χιλιοδράχμυυ βρα
βείου. ’Εκδότης I. Παπούλιας. Έν ’Αθήναις. Σελ. 120. 
Ή κωμωδία αύτη είνε αμείλικτος σάτυρα τοΰ ψυχάρη 
καί τής συντροφιάς του, εχουσα μάλλον φιλολογικήν ή 
σκηνικήν όξίαν. Συνιστώμεν τήν άνάγνωσίν της, ίδίφ εις 
τούς μαλλιαρούς, χάριν τών οποίων καί Εγράφη.

Ιίατρίωτική Βιβλιοθήκη. Είς εργον έξόχως μορ
φωτικόν προέβη ό προοδευτικός Εκδότης κ. Ιεωρ. Φέ
ξης. Είς σειράν ενώνων φυλλαδίων εξέδωκεν αύτοτελεΐς 

έπί Εθνικών δεμάτων μελετάς, oj επίτηδες προς τούτο 
ουνέγραφαν γνωστοί λόγιοι. Αί ήρωϊκώτεραι μορφαί και 
τά ενδοξότερα γεγονότα τής πατρίδας :μ$ι; παρελαύνουν 
είς τάς-μετά καΧλΙεπείας και -/λαφυρο'ιήτος γεγραμμίνας 
σελ,ίδαςίής εΠάτ'ριώτικίς'βίβ^ίρθήκήξ:· ήξ ίδημ^σιεύ- 
θήσάν 19 τεύχη, ’Εν'αίτ&ς πεύιέχονΛε βιογραφικμΐ' με
λάτοι περί ’ΛιΑρούτσου, Κωνόταντίίών ΪΓαΙ αιαλόγον, 
Σκενδέρμπεη, Κολοκοτρώνη, Παπαφλέσσα, Κατσαντώνη 
κ.λ.π. καί Εκτίθενται τά τής πολιιρκίας τής Άκροπό- 
λεως, ναυμαχίαςεοϋ Ναυαρίνου, Εξοδον τοΰ Μεσολογγίου, 
όλοκαυτώσεως τοΰ Άρκαδίου κλπ. Έγράφηοαν ύπό 
τών κ κ. X. Άννίνου, 1. Κονδυλάκή, Π. Δημητρακο- 
πούλου, Δ. Καλ',γεροπούλου, Τ. ΜωροΧτίνη, X. Χρη- 
στοβασίλη είαί.αλλών.

Ή προΟέγγ.ϋις τίϊς Άγγλικανικίίς καί Ελλη
νικές έκκλησίας, ύπό Δ Π. Καλλιμάχου. Έν Άθή- 
ναις. Μελέ’η αξία πολλής προσοχής.

’Βθνικΐι Κατήχηάις, ύπό Ν. Βάγια. ’Εκδότης L 
Κόλλάρος

Βιβλίου χρησιμώτατον διά τούς έλληνόπαιδας, είς ους 
ούντομώτατα διδάσκει ποια είνε ή παιρίς των.

'Ελληνική χρηστομάθεια. Μετά συμπληρώσεων.
Ύπό Κυρ. Κοσμά. Βιβλιοπωλείου α’Εοιίαςο 'Εν’Αθή- 
ναις.

Ψυχιατρική καί Νευρολογική Έπιΰεώρησχς. 
Διευθυντής Σ. Βλαβιανός ιατρός Σεπτέμβριος 1904. 
Δημοσιεύουν λίαν άξιανάγνωστα άρθρα οί κ κ. Ι’αβα- 
λας, Σωτηριάδης, ίίλαβιανός, Χαραμής, κ Σερεμέτη. 
Διά τοΰ τεύχους τούιου εισέρχεται ή Ψυχματρ-κή Έπι- 
θεώρησις είς τό Γ". Ετος

Τά Μεταλλεία ύπό I. Δοανίδου. Βιβλιοθήκη ·Συλ- 
λόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων-. Προσεχώς 
• ‘Εκλογή έκ τών ’Ηθικών τοΰ Πλουτάρχου- ύπό κ. 
Γ. Μπονκονβάλα

Φωκίωνοε Πανά.Τά λυρικά άπαντα Μετά γλωσ- 
σολογικής μελέτης. Έκδοοις Μαρασλή. Σελ. 480. Δια 
μίας εμφανίζεται ποιητική εργασία, ήν δέν άνέμενε τις. 
Ό ποιητής : Ενθουσιώδης, λάτρης τών πατρίων, ύμνητής 
θρήνων, άνομιμνήσκων άλλας έποχάς Πολλοί στίχοι τον 
Εχουν ποβ.Ιήν δύναμιν καί κάλλος ποιητικόν.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙV V V V V V V V V V
‘Ελληνικόν Λεξικόν, ύπό Γρηγ. Βερναρδάκη. 

“Εκδοσ-ς Μαρασλή. θ’ άποτελεσθή Εξ 100 τυπογραφι
κών φύλλων, θα περιέχη ιδίως έρμηνείαν τών δύσκο
λων λέξεων μετά τών σχετικών παραδειγμάτων ύκ χω
ρίων ξένπν συγγραφέων. Ή εκιύ.τωσις θά περατω&ή 
εντός διετίας.

Ή Σύγχοονος Ελλάς, εικονογραφημένη. Ύπό Κω· 
στή Οίκονομόυ. Έν Άθήναις.

'II έν Άνατολχι έκπαιδευτική δράοις, τοΰ Ί1- 
ροκλέους Βαάιάδον Προ; συγγραφήν τοιαύτης μελέ
της δ “Σύλλογο; ιών Ωφελίμων βιβλίων- προκηρύσσει 
διαγώνισμα, ον επάθλου 500 δρ. Προθεσμία μέχρις 1 
’Οκτωβρίου 1905.

ΣακεΟπεϊρου Αριστουργήματα. Ρωμαίος καί 
Ιουλία, “Αμλετ, Όθέλλος. Βασιλεύς. Αήρ, Μάκβεθ. 
Κατ’ Εμμετρον Ικ τοΰ ’Αγγλικού μεταφράσιν ’Αγγέλου 
Βλάχου, μετά προλόγου καί Ερμηνευτικών σημειώσεων. 
Έκοοθήσονται άπό τοΰ Νοεμβρίου Εν τή ι Βιβλιοθήκη 
Μαρασλήν, κατά μηνιαία τεύχη.

ΏΡΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2 — 3 μ. μ.9 — 10 π. μ.



ΠΙΝΑΚ ΟΘΗΚΗ

A'· ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Γ1ΟΙΗΣΙΣ

1 Ή όρχαιοιίρα 'Ιαπωνική ηοίηοις.

ΤΝΤΟΜΟΣ. ιδού τίνι
φράζεται, περί τής άρχής τής 
'Ιαπωνικής ποιήσεως ό συγγρα
φείς τής «Μεγάλης ’Ιαπωνικής 
’Εγκυκλοπαίδειας». Τά χρονικά 
τής ’Ιαπωνίας, έπιγραφομενα 
ΝΙΠΠΟΝ-ΚΙ λέγουσιν ; Ή θεά 

Ί· ζα-ναμι-νο Μικότο ανέκραζε πρώτη.

τοόπω έκ- 

«ρχής τής 
ό συγγρα-

* ι » · .
— Τί χαρά νά συναντήσω ενα νέον τοσον εύ

μορφον I
Τό άρρεν πνεύμα δυσηρεστήθη καί είπεν:
— Έγώ είμαι τό αρσενικό, καί είς έμέ στέκει νά 

’μιλώ πρώτο. 1 Ιώς γίνεται, απεναντίας, μία γυνή 
νά τολμά νά ’μιλή πρώτη ; Αυτό δέν εννοείται.

Τότε άπεφάσισαν νά περιστραφώσι γύρωθεν 
όρειχαλκίνης στήλης- ακολούθως τά δύο πνεύ
ματα συνηντήθησαν έκ νέου- τήν φοράν ταύτην 
ώμίλησε πρώτον τό άρρεν πνεύμα ΙΖΑ-ΝΑΓΚΙ- 
ΝΟ-ΜΙΚΟΤΟ:

—> Τί χαρά νά συναντήσω μία νέα τόσον εύ
μορφη f

Τοιαύτιη ύπήρξεν ή άρχή τής ιαπωνικής ποιή- 
σεως ('*).

ύ?. Αρχαία 'Ιαπωνική ννκίφδία (*).

Ό Καμι-Γιατσί-Χόης, θέλων νά λάβη ώς

1) Χ^ύκ <le Rosny Antliologie Japonai e. Paris, Mai 
sonneuve, 1871.

2) Αποτελεί v-tpoi τοϋ θρύλου toS Γιααογκαμικάν Ka- 
μικότο, έν Αιηγήματι τών Αρχαίων γεγονότων.

lt>0 

γυναίκα του τήν Νουνακάβα Χιμέ τού Κοσι-νο- 
κούμι, εξεκίνησεν είς περιοδείαν, φθάς δέ είς τον 
οίκον τής Νουνακάβα Χιμέ, ήρχισεν άδων οΰτω:

« Ό σεπτός Κάμι, πού άπό ταίς πολλαις χι
λιάδες τά κοντάρια έλαβε τό όνομα Γιατσι-Χόκο, 
άφοΰ ματαίως εζήτησε είς όλο τό κράτος τών 
πολλών νησιών μία νέα για σύζυγο, ακούσε τέ
λος πάντων πώς μακρυά - μακρυά άπό τή δια
μονή του, είς τή χώρα τού Κόσι, υπήρχε μία 
γνωστική γυναΐχα- ακούσε τέλος πάντων δτι εκεί 
υπήρχε μία εύμορφη γυναίκα. Λοιπόν, ιά νά 
ένωθή μέ αυτήν, ιδού τον έδώ- για νά ένωθή μέ 
αυτήν, ιδού τής όμιλεΐ. Άλλ’έν τούτοις έγώ 
δέν έλυσα ακόμη τόν ζωστήρα τού σπαθιού μου, 
δέν έξεκοέμβωσα τον μανδύαν μου στέκω εδώ 
όρθιος, κόρη, διά νά σπρώξω τό τριζάμενρ φύλλο 
τής θύρσος σου" στέκω εδώ όρθιος, διά νά το σύρω" 
καί έν τούτοις, ένφ άκο’μη επάνω είς τό σκοτεινό 
βουνό ό μπούφος ό παραπονιάρης στενάζει, ό φι
λέρημος φασιανός τώρα πλέον κλώζει, ό ήμερος 
πετεινός τώρα πλέον τραγουδεϊ. Ώϊμέ! ώϊμέ! 
αυτά τά πτηνά τώρα πλέον τραγουδούν. Ώ, 
βασανίσατε μου, στραγγαλίσατε μου εκείνα τά 
πτηνά !»

Τότε ή Νουνακάβα Χιμέ, χωρίς ν’άνοιξη τήν 
» · » · ν e. Τ „ \ θύραν τής οικίας, έσωθεν εΐπεν άδουσα :

«Σεπτέ Κάμε, πού άπό ταΐς πολλαΐς χελιά- 
δες τά κοντάρια έλαβες τό όνομα Γιατσΐ Χόκο, 
έγώ είμαι μία κόρη άδύνατη ώς χορταριού κλω
στή’ είς τρόπον, πού εδώ μέσ’ ’στο στήθός μου

«

αισθάνομαι τώρα ένα θόρυβον όμοιον μέ έκεΐνον 
πού κάμνει πλήθος πτηνών, όταν κακκαρίζουν 
κάτω είς τόν γυαλό ή ’ς τήν άμμουδιά. "Ώ, 
ναί, τώρα δέν αισθάνομαι παρά ένα θόρυβον 
όμοιον μέ έκεΐνον πού κάμνει ένα πλήθος πτη
νών. θά έλθη στιγμή πού ή καρδία θά γαλη- 
νίζη πάλι. Πριν εκείνης τής στιγμής, φεύ μην 
άποθάνης! "Ομοιον μέ μηνυτήν, πού ταχύς πετά 
καί τρέχει τόν άέρα, &ς πορευθή, ταξειδεύοντας 
τόν κόσμον, είς τούς μεταγενεστέρους αυτό μου 
τής άγάπης τό τραγούδι».

Καί έπειτα ύπέλαβεν ίζδουσα.
« Έάν ό ήλιος είχε κρυφθή πίσω άπό τά γα- 

λανίχρωμα βουνά, καί ή νύκτα ήτον σκοτεινή 
καθώς τά βατόμουρα, έγώ θά έβγαινα βέβαια 
νά σέ συναπαντήσω, καί σύ, χαμογελώντας καί 
αστράπτοντας, 'σάν τον ήλιο πού προβαίνει, 
έδώ θά ερχόσουν. Μέ τά λευκά σου χέρια σάν 
ξάρτια τού άϊλάντου θά έσφιγγες είς τό δικό 
σου τό στήθος μου, πού εινε άπαλό καί λευκό 
'σάν τόν άφρό ή τό χιόνι- καί ένφ συ απαλά θά 
τά χαϊδεύης καί ξαναχαιδεύης, εμείς θά μένωμε 
σφικτά, σφικτά δεμένοι. Καί έπειτα μέ τό ένα 
χέρι έπάνω είς τ’ άλλο κάμνοντες καί οι δύο 
προσκεφάλι, αναπαυτικά τά μέλη έχοντες εξα
πλωμένα, θά κοιμηθώμεν ήσυχοι. ’Αλλά, φεύ, 
άς μή σού φθάση ότι μού είπες πώς μ αγαπάς! 
Καί άς γίνη ή παραβολή τού σεπτού Κάμι- 
Γιάτσι-Χόκο αύτόμουτής άγάπης τό τραγούδι.

3. Χα-οντά ή δημοτικά ιαπωνικά τραγούδια (’).

— Φθάνει νά ζήσωμε μαζύ, καί δεν θά μού 
εινε καθόλου βαρύ νά κατοικήσω μία πτωχή κα- 
λύβη είς τό βάθος μιας κοιλάδες, νά κόπτω τό 
χόρτον, νά γνέθω μέ τή £όκα, νά πλύνω τά πα- 
νικά είς τό ρυάκι τού μικρού λαγκαδιού καί νά 
ράβω.

— "Αν και δέν είμπορώ νά ίδώ τό πρόσωπό 
του, ανάμεσα είς τά σανίδια τού καφασιού τού 
πλοίου, πού φθάνει, τά τρία φύλλα τής βαλα
νιδιάς τού στέμματος τοΰ εντυπωμένου είς τόν 
μανδύαν του, θά σύρουν χωρίς αμφιβολίαν τήν 
προσοχήν μου. Καί όμως, έάν, κράζοντας τον, 
άπατηθώ, τί θ’άπογίνω; Καί ή μία καί ήάλλη 
ύπόθεσις μέ τρομάζει. Άουμέ, πόσον εινε τό 
στήθος μου ταραγμένου!

— Έξυπνώ τυχαίως, ένόσφ οί κόρακες, είς 
τήν λάμψιν τής σελήνης, τήν νύκτα κρώζουν- 
κατάρηώμε τά Πνεύματα, προφέροντας λόγους 
μωρούς, τούς οποίους μοΰ ύπαγορεύει ή άδημο- 
μονία νά τόν άνταμώσω. Εινε τάχα αυτό, τό 
αποτέλεσμα τής νευροπάθειάς μου ; ’Α, μόνον μέ 
τό κρασί είμπορεΐ κανείς νά ύποφέρη τό βάρος 
τής άθλιας αυτής ζωής!

1) ‘Εκαστον άομα είνε μιας μόνη} οτροφής.

4· Σινικο-'απωνικά δημοτικά τραγούδια. 

“Αν9ο; ή κόρη.

Άφού άπέρασεν ή νύκτα, τό άνθος τής ^ο- 
δακινηάς έβράχη άπό τήν βροχήν. Είς τό βα- 
σίλευμα τοϋ ήλιου ή εύμορφη κόρη σηκώνεται 
καί βγαίνει άπό τό δωμάτιόν της. Συνάζει ένα 
άνθος καί στέκει εμπρός είς τόν ιδιόν της κα- 
θρέπτη διάνα φιλονεικήοη λαμπρότητα μέ αυτό. 
Έρωτ$ ένα παλληκάοι: ΙΙοΐος θριαμβεύει κατά 
τήν ωραιότητα μεταξύ τού άνθους καί τής κό
ρης ; Άπαντά τό παλληκάρι: ’Ασύγκριτη εινε 
ή ώραιέτης τοΰ άνθους. ΤΙ κόρη, άκούοντας 
αυτά τά λόγια, πεισμΐινει- τρίβει το άνθος άνά- 
μεσα είς τά χέρια της καί τό ρίπτει είς τά πο
δάρια τοΰ νέου. Έγώ δέν πιστεύω (λέγει αυτή) 
δτι τό νεκρό άνθος είμπορεΐ ν’άξίζη κανένα 
πρόσωπο ζωντανό. Όμως, κύριε, εάν σείς άκόμη 
εκτιμάτε τήν ωραιότητα τοΰ άνθους, σάς προσ
καλώ νά τό πάρετε αυτή τή νύκτα μαζί σας.

Ή πρόοκλησις. (1)

Τό πρώτο άνθος τής δαμασκηνιάς τοΰ νησιού 
τής Κιουσιού αυτή τή νύκτα, κύριε, θ’άνοιξη 
διά σάς- ’σάν θέλετε νά γνωρίσετε όλα τά 
προτερήματα αυτού τού άνθους, ελάτε, τρα
γουδώντας είς τό φεγγάρι, τήν ώρα τής τρίτης 
όλονυκτιάς.

5.

Στροφαι Απαγγελλόμενοι υπό τών δυο ουζύγων διά τήν 
οικιακήν εορτήν τών υφασμάτων τών ίκτεδειμενων 
τήν έβδόμην ημέραν τής έβδομης σελήνης /21·

Άφ’δτου άρχισαν νά πνέουν οί δροσεροί άγ
γελοι τοΰ φθινοπώρου, δέν άπέρασεν ήμερα χω
ρίς νά έλθω νά σέ περιμείνω, αγάπη μου, εδώ 
είς τήν άμμουδιά αυτού τού αμεταβλήτου Πο
ταμού τού αιωνίου ουρανού.

*Ό, βαρκάρη, πού στέκεσαι έδώ είς τήν αμ
μουδιά αυτού τού άμεταβλήτου Ποταμού τοΰ 
αιωνίου ουρανού, δταν ή άγάπη μου άπεράση 
πάνω άπ’αύτή τήν όχθη, κρύψε τό κουπί, σέ 
παρακαλώ.

’Αφού είς σέ μόνη, είς σέ μ.όνη άγάπη μου, 
ενα ολόκληρο χρόνο έχοντας είς τόν στοχασμό 
μου, αύτή τή μοναχή βραδεία άξιώθηκα νά σέ

Ζ| Τό βραχύ τούτο αομα, δημοιικύταιον ίν Ταπωιίιρ, 
αποδίδεται εις μίαν &αίραν τή: Ναγκασάκι. — Εν Ία- 
πιονίρ, καϋω: εν Κίνα, ποίΐαΐ ίταϊραι εινε ποιηιριαι.

(Du Gub ern a t ΐ s. Sloria della poesiu lirica).

2) Οί μν^ικοί Υπαινιγμοί άναφέρονται εΐ: τον Γαλα
ξίαν, εννοινμενον Υπό τών ‘Ιαπώνων ώς ποταμόν τοΰ ον· 
ρανον. «Πρό: δνομας τοΰ γαλαξίον, γράψει δαοφό; κα· 
9ηγητή: S e ν e l- i Π i βλέπονσιν εν ’ Υφανυυργεΐον μετά 
τον Υφαντόν ανιοΰ Άοτερυς πρό: τήν δυτικήν δχύην 
τού Ποταμού και ffc τήν &εσιν τή: Λίρα:, Λρόί άνατο· 
λά:,βλέπουοιν ΙτερονΎφαντονργεϊον μετά τού Υφάντριας 
αυτού, άοτίρο: είς τήν Ανατολικήν δχΰην*.

6ι 
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άγκαλιάσω, άς πέση πυκνή, πυκνή ή καταχνιά 
καί άς ξαπλωθή είς δλο τδ Ποτάμι τ’ουρανού, 
τόσο, ποΰ νά μή φέξη πιά.

Κάια τήν ίποχήν τοΰ «διοκράτορος Οντα 
(888-897), προκεχωρημένης οΰσης ^η 
ννκτδς τής ίβδόμης ήμερας, άφον ματαίως ό 

Μικάδος Μμενεν όπως οί νεαροί αξιωματικοί 
ανν^ιαωσιν επί τον δοΰίντο; παρ αυτόν θέ
ματος, δ ποιητής Τόμο-Νόρι τραχέως εδηξεν 

αντοαχεδιάζων ονια) 0
' Ένφ πορεύεται ψηλαφητά, ψηλαφητά διά νά 

εύρη χαμηλή τινα διάβασιν, είς τδν ΙΙοταμον 
τοΰ ουρανού, ουδέ είξεύρει νά ριφθήεΐς αυτόν κο- 
λυμβών εινε εισέτι μακράν τής ποθουμένης όχ
θης, καί ήδη έξημερώνει.

(Προσφέρει μετά τού φύλλου μ.ικράν τολύπην 
υ.ετάξης). Καθώς μακρυά ξετυλίζεται ή κλωστή, 
πού έλαβα άπδ σέ διά νά κάμω προσφοράν ε:ς 
τούς ουρανίους Ύφάντας, άμποτε νά ήνε ομοίως 
μακρυά ή κλωστή τής ζωής εκείνης, τήν όποιαν 
θά άπεράσωμεν άγαπώμενοι πάντοτε.

(Ό άποχωρισμός) Κα*. τώρα εχε’γειά ! ’Ενώ 
ακόμη δέν έπάτησα τδ μοιραΐον ρεύμα, τά εν
δύματα μού είνε βουτημένα είς τά δάκρυά σου 
και τά ’δικά μου.

Συντε&εν τήν ήμερον.
Άπό οήμερα, &οηνώντας οτοχαομό μου μόνον ενα 
θε νά εχο>, καί μία οκέψι 4ά ϊξουοιάζγ) μοναχή; 
Πότε, αχ, πότε 4ά γνρίογι, 4έ v&l9j} πόΧτ για μίνα 

Ή ήμέοα ή χ9εοινή.
\°Επεται τό τέλος). ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΤ2ΛΚΗΣ

ΑΠΟΒΙΒΑΣ1Σ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ Λ1ΑΟ - ΤΟΥΝ

Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΡΩΣΣΙΚΗ ζωγραφι
κή δέν έχει ιστο
ρίαν δπως ή τών 
δυτικοευρωπαϊκών 
πεπολιτιμένων λα
ών. Ή άγιογρα- 
φία, ήτις παρά 
τοΐς λοιποΐς έθνε- 
σιν έγεινεν ή μη- 
τηρ τής εγκοσμίου 
ζωγραφικής, αύτο- 

τελεστέρα και αληθέστερα καθιστάμενη ο- 
σημέραι, χωρίς διά τούτο νά παύση νά υπη
ρέτη τήν θρησκείαν, έν Ρωσσία έμεινε δεσμευ
μένη διά δογματικής δυσκαμψίας άποκλειούσης 
πάσαν άνάπτυξίν.

Μόλις έπί τών ημερών ημών ό Βίκτωρ Βαα- 

νέζοφφ εις τάς τοιχογραφίας του τοΰ Αγίου 
Βλαδίμηρου έν Κιέβφ κατώρθωσε νά μεταδώση 
νέαν ζωήν είς τήν ’Εκκλησιαστικήν ζωγραφι
κήν διά δεξιού και ευφυούς συνδυασμού τών 
άπαιτήσεων τής λειτουργικής τεχνοτροπίας καί 
τών πραγματογραφικών άναγκών τής νεωτέρας 
τέχνης. ’Αλλ’ αί άπόπειραι άς ήδη πρδ αυτού

Είς τόν διάδρομον του ΔικαστηρίουNicolaus Kassatkin.

έπεχείρησαν ό Ίβάνωφ μέ τδν ιστορικόν κατα- 
στάντα «Ίωάννην τδν Βαπτιστήν» καί ό νυν 
ετι δρών Πολγένοφ μέ τόν «Χριστόν καί τήν 
Μοιχαλίδα» ή τόν «Χριστόν παρά τήν θάλασ
σαν» έν φ πίνακι άναπαριστά πιστώς τήν το
πιογραφίαν τής θαλάσσης τής Γαλιλαίας, αί 
προσπάθειαι δπως τήν θρηκευτικήν ζωγραφικήν 
έπιρρώσωσι δι’ ιστορικών καί εθνογραφικών 
σπουδών καί ευσυνείδητου άπβδόσεως τής πραγ
ματικότητες, ωφέλησαν τήν ιστορικήν ζωγραφι 
κήν μάλλον παρά τήν αγιογραφίαν.

Καίτοε άπό αιώνων ήδη έν Ρωσσία αί έκ- 
λησίαι διακοσμούνται δι’ εικόνων καί εικονί
σματα ζωγραφούνται διά τούς οίκους, ή ρωσσική 
ζωγραφική ύφίσταται μόνον άπδ ενός καί ήμίσεως 
αιώνες. Κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας 
δμως έβάδισε γοργφ τφ βήματι προς τά πρόσω, 
ένθεν μέν διά τής έμφανίσεως πολλών άξίων 
λόγου ταλάντων φερόντων τόν έθνικόν τόπον, 
ένθεν δέ έκ τού γεγονότος δτι ή δλη ζωγραφική 
τάσις τών δυτικών λαών κατά τό δεύτερον ή- 
μκτυ τής παρελθοίσης εκατονταετηρίδες, δη
λαδή ή νίκη τής πραγματικής σχολής έν Γαλ- 
λίη τό πρώτον καί έπειτα παρά τοΐς άλλοις 
λαοΐς, προήγαγε καί ανέπτυξε τήν εθνικήν ταύ
την ίδιιτεχνίαν.

Καί έν αύτή τή Αυτοκρατορία τών Τσάρων 
ήδη πρό πολλού εκθέσεις έξήγειραν καί διέδω
σαν τό ενδιαφέρον πρός τήν εθνικήν άνάπτυξίν 
τής τέχνης, κατά μικρόν ;δέ ήρχισαν αί ρωσσι- 
καί εικόνες ν’ άποδημιώσι καί έκτός τών ρωσ- 

σικών ορίων. Κατ’ άρχάς έξετέθη είς εύρωπαϊ- 
κάς πρωτεύουσας ό «κύκλος» τού Βερεοτοάγκιν, 
τού όποιου αί αίματοβαφεΐς σκηναί είχεν ως 
σύνθημα: «πόλεμος κατά τού πολέμου». Έ
πειτα ηλθεν ό περίφημος πίναξ τού Ρεπίν, ό 
άπεικονίσας Κοζάκους, πολύ πολεμικούς ώς πρός 
τδ περιεχόμενο», άλλά καί πολύ τεχνικούς κατά 
τήν επεξεργασίαν.

Τέλος τφ 1898 συλλ ογή εκλεκτών έργων 
ζωγράφων έν Μονάχφ καί Βερολίνφ έκτεθεΐσα 
ένεποίησε μεγάλην έντύπωσιν, τά πλεΐστα δέ 
τών έργων τούτων έστάλησαν καί είς τήν Παγ
κόσμιον εκθεσιν τών Παρισίων, δπου δμως συμ- 
φυρθέντα μετά τών άλλων ρωσσικών εκθεμάτων 
δέν έξετιμήθησαν δσον ήξιζον.

Έν τούτοις, παρά τήν μή δικαίαν έκτίμησιν, 
ή έκθεσις αύτη υπήρξε διδακτική διά τήν άντι- 
παραβολήν. Ό έκ τών ρωσσικών αιθουσών κατ’ 
ευθείαν είς τάς πορτογαλλικάς μεταβαίνων κα- 
τελαμβάνετο άμέσως ΰπδ τής έπιθυμ.ίας νά 
έπανέλθη είς τάς πρώτας. Ενώπιον τής άψυχου 
ακαδημαϊκής ρουτίνας καί τής παντελούς έλ- 
λείψεως προσωπικότηος τής πορτογαλλικής τέ
χνης, πόσον ρωμαλέα, άρχέγονος καί αυτοφυής 
έφαινετο ή ρωσσική ζωγραφική. "Αν όμως είς· 
την ρωσσικην αίθουσαν είσηρχόμεθα μετά ' τήν 
’Ολλανδικήν ή καί'τήν Δανικήν έτι, πόσον ά
τεχνος, πόσον έστερημένη τής ειδικής καλλιτε
χνικής πνοής μάς έφαινετο ή ρωσσική τέχνη! 
Χάριν δικαιοσύνης όφείλομεν νά όμολογήσωμεν 
δτι ή έλλειψις ανιη διά τών προσόντων {κείνων 
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δύνχται κατά μικρόν νά ύπερνικηθή κχί πα- 
ράσχη είς την παγκόσμιον τέχνην έργα τεχνι
κός ύπέρίχχ και άμα έθνικώς ίδισφυ?..

Έκ τών δύο ωραίων έργων άτινα δημοσιεύο
με?, γνησίας ρωσσικής έμπνεύσεως άμφιτέρων, 
τά μέν εν «οί νεόνυμφοι» τοΰ Κωνοτ. Μακόβ- 

οκη, εινε οίονει εϊκονογράφησίς τις τής Λι- 
τάμτως τοϋ Σκότους τοΰ Τελστόη, τό δ’ έτε
ρον, τοΰ Κασάτκιν, «είς τον διάδρομον τοΰ 
Δικαστηρίου», απεικονίζει ούχ'ι άνευ πρωτοτυ
πίας τόν σπαρακτικόν αποχωρισμόν δύο δυστυ
χών υπάρξεων, τοΰ καταδικασΟεντος είς εξορίαν 
καί τής έγκαταλείπομένης έρημου γυναικός.

Ή ρωσσική τέχνη εργάζεται άόκνως, όπως 
πιστώς καί έντένως καί έντέχνως με ίλην την 
πρωτοτυπίαν τής έμπνεύσεως καί την τελειό
τητα τής τεχνικής έκτελέσεως έκφρασή διά 
τής όιραίας τέχνης τών χρωμάτων τό ίδιάζον 
καί εθνικόν τής ρωσσικής χώρας καί τής ρωσσι- 
κής ψυχής.

/Κατά τό Γερμανικόν/ . . . Κ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Στήν αγαπητή μου Anjioletla Frontini- 

Je ne suis point la ros ·, mais j’ai vecu avec elle. 
Saadi 

^PHNOYSAN τά ζεροκ.Ιαδα 

Κ' εχύθη δ χά,γος στον ή.ίιον zi/r άχτϊτα. 
Ή αγάπη στη σιγή τή σκέιίι ίδύθιζτ 
Και μια φωτ'τ, ίγύρευε άπό εκείνα,

Ποϋ όΛότρεμη πλημμύριζε 
Τά στήθη τά βουβά, τά παγωμένα. 
Μιαν αρμονία άτέ.ίειωτη μιΛούσανε 
Στά χεί.Ιη ποΰ άπομείνανε κλεισμένα.

Φτερούγισαν οί πόθοι μου
Κ’ εμπρός σ' έο'ε ό.ίότρεμη ή ψυχή μου, 
"Ενα τραγούδι έσκόρπισε κρινό.ίευκυ, 
Ποϋ τή ζωή του έπήρε απ' τήν πνοή μου

rii εσύ, ποΰ μ' α.ΙΛο φωι γ.έυχομι.ίοϋν 
Τ' άγνά υου μάτια ποΰ ζωή μοΰ δΐνοντ, 
Σ’ αΰτά τά στήθη άμίΛητα χυ-Ιοΰν 
Όσες Λαχτάρες ποΰ γιά σένα κΛείνουν.

’Ώ εσύ, ποΰ ή άρμονια τ’ ονρανοΰ 
Το φως της μέσ στά χείΛη σου σκορπίζει 
Και τ' όνειρό τό φτερωτό Τοΰ >οΰ 
Ή οψι σου μ' άχτϊδες τό φωτίζει.

Έσύ, οπού μ ’ ό.Ιόθερμη καρδιά 
Μ' άγκάΛιασες μ’ άγάπη καί με πόνο, 
Μιά θεϊκή κ' απόκρυφη Λα.Ιιά 
Έο'ε μπορεί νά τραγουδήσει μόνο.

ΕΛΕΝΗ Σ- ΛΑΜΑΡΗ

|ί»4

ΑΛΗΘΕΙ ΑΙ
Διορθώνατε τόν Ανδρα καί κατ' Ανάγκην Α 

γυνή θά διορθωθή
Αουιζα Μισεί.

Ούτε νά άγαπμς. οΐιτε νά μιόρς' Ιδού τό ή- 
μισυ τής σοφίας. Ούτε νά λέγςις τίποτε, .ούτε 
νά πιότεύρς τίποτε Ιδού τό έτερον Λμισυ.

Σοπεγχάουερ

Ό πόλεμος Οά φονεύάμ τόν πόλεμον, διά . τής 
Αμοιβαίας έκτιμήάεως τών πολεμίων, ήν προ· 
καλεϊ.

Βερετοαγ':!·

•H μεγαλοφιία είνε μακρά υπομονή
Νινιών

Τό κακόν είναι <· μόνος λόγος της ύπάρξεως 
τοΰ καλού. Τι θά ήτο τό θάρρος άνευ τοϋ κιν 
δύνου καί ό οίκτος άνευ τής οδύνης-,

Άνατόλ Φράν;

Ή πιότή σύζυγος εξαγνίζει τήν άπιότίαν τοϋ 
συζύγου.

‘Αγ. Γραφή

Ή καρδία είνε λύρα μέ έπτά χορδάς· έξ διά 
τήν λύπην και μία μόνον διά τήν χαράν.

Λσρουμέ.

Ή τελεία καλλονή δέν ϋπάρχει έν τμ πραγ- 
ματικότητι, Είναι δημιούργημα τών ζωγράφων 
καί τών γλυπτών, οίτινες, άνατρέχοντες είς 
πολλά πρότυπα, λαμβάνουσιν δ,τι .τέλειον εύ- 
ρίσκουόιν έν αύτοΐς καί ύυνθέτουόιν έν σύνο- 
λον τέλειον καθ’ όλους τούς νόμους τής τέχνης 
καί τής αισθητικής. Κατά τούς νόμους .τούς 
διέποντας τάς πλασεικάς τέχνας, τό πρόσωπον 
πρέπει νά ί.χχι τό ένιατον τοΰ ύφους τοϋ όλου 
Αναστήματος τοϋ Ανθρώπου. ’Ανάγκη δμως εύ- 
θύς έξ Αρχής νά λεχθμ δτι έν τήί πραγματικό· 
τητι σπανίως άπαντρ άκριβϋς τοϋ νόμου τού
του έφαρμογή καί ότι όλήγοι τών θνητών πα· 
ρουσιάζουάι τοιαύτην Ακρίβειαν αισθητικής. 
Έκ τούτου δμως δέν έπεται δτι δέν είναι ω
ραίοι. Έάν δέν έχωάι τήν Ακριβή Αναλογίαν, 
παρονόιάζουσιν έν τοότοις σΰνλον Αρμονικόν 
καί εύάρεότον τήν θέαν.

Κόμηοσα 4έ Τραμάρ

Ή άνιίλιιφις τής τέχνης δέον νά συνδέεται 
μετά τής κοινωνικής άλληλεγγύως, τής Αμοι
βαίας έπικοινωνίας τών συνειδήσεων.

Γκυγιώ

Ή τέχνη είνε λαβύρινθος. Δέν έχει ούτε Αρ
χήν, ούτε τέλος. ι

Γ

1

ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Χαμόγελο ξαπλώθηκε μια μέρα σιήν καρδιά μου,
Τή χαΐδεψε, τή γλύκανε μ ’ ολόθερμη πνοή,
μά ήταν n/.av.j‘
κι' όταν ή νύχια πλάκωσε, μαζν μέ τή χαρά μου 
μέ μιά; τό χάνω.
7ο χάνω ■ . . Που φτεροΰγιασε
Νυχτιά μου μην ιό είδε; ί ■ . 
άοτέρια; . . . άσπρολουλουδα ; . . - 
κίμ' Απαλό; . . . άχτίδε;;. ■ ■ 
μή τό ίί'δαΐϊ-, ί’ άναζηκδ, μά δμωί δέν ιο βρίοκω 
γή κι’ ούρανδ οχαλϊζω με εή σκέψι' 
παντού, πανιού πετώ.
μά έφυγε. . . ναί! έφυγε, τοΰ κάκου τό ζητώ.

Σκορπΐοθη μακρυά πολύ, στή λουλουδένια πλάοι’ 
στο άπειρτ τό διάφανο, μέσα ο’ ατέλειωτη βραδειά, 
έχει νά ήονχ&οτμ 
καί τώρα στήν καρδιά
ποΰ τόπο; γιά χαμόγελα σισσίδι καί γωνία —
και στην πικρή τη σκοτεινιά
ένα; πλανιέται θλιβερά διαβάτη;, ένα; μόνο;
οά φάντασμα, — 0 πόνο; I

2

ΕΛΑ Μ' ΕΜΕΝΑ

α'.

Φύγε απ' τόν κόσμο τό σκληρό τήν πλάνα εΰμορφιά του 
σβύσε άφ’ τή σκέψη, &φ' τήν ψυχή.
μέσα στή σκοτεινιά τιυ
στήν τόση,
όπου τό γέλοιο καί ιό κλάμμα αντηχεί, 
φυλάξου ! θειχη πάντοτε ή μοίρα σου γραμμένα 
κάτι νά σέ ματώση —
Έλα μ' έμένα.

β·.

Φύγε απ’ τον κόρφο του μακρυά και στή θερμή μου 
ποΰ λαχταρά. γιά σένα [αγκάλη
καί πάλλει,
κάποιο καινούργιο όνειρο θά βρη; εκεί γλυκό 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΓΑΠΑΝΟΤ

καί κάποιον πόθο μυστικό.
Τή; άνοιξι; τά λοΰλουδα καί τοΰ Μαγιού τή; εύωδιε; 
στά βάθη τη; έσκόρπισα νά σ’ άπαλοχαΐδιύουν, 
καί στά μαλλιά σου τά φιλιά νά νοιώθη; σκορπισμένα 
τοϋ έρωτά μου τοΰ άγνοΰ, ποΰ μόνο σέ γυρεύουν— 
"Ελα μ' εμένα ■

γ' ·

Χρ ίνια πολλά ίγύρευα μεο’ στ' ουρανοί τήν ευμορφιά 
νά βρω τό είδωλό οου,
καί μεο’ στών πλάναν λογισμών τή μέθη τή γλυκεία 
τό πρόσωπό οου.
"Οταν τή νύχια έγερνα τό φλογερό κεφάλι,
— ποϋ έχει νειότη κι' άπό μέσα γερατειά,·— 
νά ξαποατάαιι, κι άφινα τήν κουρασμένη μου ματιά 
στό σκότος νά γυρνάη, 
σάν κάτι νά ζητάη,
έοένα πάντα έβλεπα μέσα σισν νον τή ζάλη, 
κσ< άνοιγα ολόθερμα τά χέρια νά σί τιιάσω, 
χαιρΐ; νά ξέρω, ή δύστυχη, πώς τότε θά οί χάτατ !
Καί έφευγε; . . . κ' Ιοιέναξα - τοϋ κάκου ! ωχ. αλήθεια 
ποϋ τωνειρό μου πνίγηκε στά παγερά σου στήθεΐα.
Αό; μου το πάλι, δός μου το λίγε; στιγμε; να ζήσω 
νά πώ πώς ώνειρευθηκα κι εγώ, και νά σ άφητω. 
Μά έλα καί σά φάντασμα, μά έλα καί οάν ζάλη, 
και &ί σέ ίδοϊν για όνειρο τά μάτια μου κλεισμένα, 
πόοε; φόρε; καί σ' όνειρο τό σιήθός μας δέν πάλλει 1 — 
"Ελα μ’ ΐμιναί

β'.

Έλα I έτούιη μου ή ψυχή απάνω σου ν' άφήοη 
τή θέρμη της, τήν κάθε εύμορφιά της, 
τά χάδια, τά φιλιά της, 
ποΰ ατέλειωτα θα δανεισθη σ' ολόκληρη τή φύσι. 
"Ελα νά ίδβ; μιά σκέψι όπου δάκρυ στάζει 
καί μιά καρδιά νά tifjs now Οπαριορ? γιά σένα. 
"Ελα νά ΐδή; ψυχή ποΰ άνατριχιάζει, 
κι’ άπό τή μυστικήν Ανατριχίλα 
μέσα στον κήπο ποΰ περνώ κι' έχω μπροστά μου έοένα 
ταράζονται τών λουλουδιών τά φύλλα 
καί ένα ενα πέφτουν μαραμένα. . , 
Ατυτήσου κθν τά λούλουδα, Sv δεν λνπασ’ έμενα (. >
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ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΛΝΟΣ

keths ένός νεχροΰ μιγα,ΙεΙον. ίσια· 
tat, era χνριαρχοντ er άπόψιι έκπΰ- 
γΛφ al αθάνατοι σΐή.ίαι τον ναόν 
τής 2!oj‘lac, μία μιχροσκοπίκή νπαρ- 

&C με ζας χεϊρας έστανρωμετας σε
μνός ύΛΟψήτης μιας νπιρτάτης xrev 
μαζικής ζωής. Ό ή.ΐιος χρι σιζει τάς 
έκωτικάς αύτα,ς στήθας θεών και Άν 
θρύπων, και μια μεγαλουργός πνοή 
xAaratai er τή κορυφή έχει τη τον 

πνεύματος. Ή πνοή αυτή, Αχραντός άπο τάς 
μακραίωνος βέβηλους έπιδρομάς, εμπνέει ιδεώδη 
καί δημιουργεί, όνειρα. Άναρριχαται έως εκιι. 
τολμηρός φοιβόληπτος, ίνας μεγαλόΐδιάτης τον 
Τραγικόν δαιμονίον,καί αναμένει, αναμένει να 
δοθή τό σύτθημα τής εθνικής. Αναγεννήσεως,

166

όπερ εμπνέουν οΐ Λίσχύλειοι κεραυνωθείς στίχοι 
έμψυχοΰμενοι άπό τόν νίον ήθοπλάστην, τόν 
Άχιλλέα Μάρθαν.

. Φ <
ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

*Λμ«ηρος νειός έπέθανε 
κι’ άμοιρη νειά. θλιμμένη 
δίπλα δτόν έρμο τάφο του 
μέρα καί νύκτα μένει.

ΌλόρΟη έκεΐ κι’ άκίνητη
' μέ'Λά Oc μαύρη όκέπη· 
όποιος τή βλέπει Απόβραδο 
γελιέται ποΰ τή βλέπει

καί λέει: Στον τάφο ποΰ άκαιρα 
τόν άμοιρο έχει κλεΐόει, 
ποιός Σπλαχνικός έφύτεψε 
θλιμμένο κυπαρίΣι;

IQ. ΠΟΑΕΜΗΧ

ΛΑ ΤΟΪΡ
Βιογραφικαί σημιιώαεις,— ‘H φήμη του, — Τό ιργον 

του. — Τέϊΰς απεικόνιζε τάί γυναίκας.—Αιΐιοέογία τί]ς 
τοιαντης άπεικόνίοεως — ’Ερωτικό» έ^ειοόδιο» τί)ς 
ζωής του.— Ή ίν τή Ιδία πατρίδι απυϋέωοίς ιον.— 
Τό πατρικόν τετράχορδον.— Ο θάναιός του.

ΕΡΙ τά τέλη τοΰ πα
ρελθόντος μηνός έωρ- 
τάσθη είς Σέν-Κεντέν 
τής Γαλλία; ή δ.αχο- 
σιοστή επέτειος τοΰ 
Λά Τούρ.

Ό Λά Τούρ, εις 
τώ» επιφανέστατων 
Γάλλων ζωγράφων 

τοΰ ΠΓ . αίώνος, έ- 
νεννηΟη είς Σέν-Κεν

τέν τή; Γαλλίας τον Σεπτέμβριον τοΰ 1704. Δεχαοχτα- 
έτης, χαί άφοΰ αποπεράτωσε τάς είς τήν λατινικήν καί 
έλληνςκήν σπουδάί του,εγκατέλειψε τήν γενέτειραν,φέ- 
ρων· τήν Ολίψι» έν τή χαρόί?, διότι άπεχωρζετο τοΰ 
πατρός του, καί, μετά διαμονήν ετών τινων είς Ρίμς, 
Καμπρέ και Λονδίνο», κατέχήξιν έίς Παρισιού; όπου 
χαί έμεινε μέχρι βαθέος γήρατος. Έν Παρισιο'.ς «γνώ
ρισε καί απεικόνισε» ολά τα οπωσδήποτε όνομαστα

Ρ ΩΣΣΙ A

Οαγοδρομινόν ίλκυθρον

π^όσωΛα τοΰ }Η'. αίώνος, άπ'ο τοΰ Λουδοβ'κου ΙΔ'. 
μέχρι τοΰ αληθούς κυριάρχου τοΰ αίώνος εκείνου Βολ- 
ταίρου.

*

Δια τήν φήμην του ολίγον «κόπιασε» ό Λα Τούρ. 
Η δόξα τον ήκολούΟει πανταχοΰ. Γοητεία τι; περιέ

βαλλε τήν ΰπαρξίν του. Δι’ δ όπόθεν καί £ν διήλθε 
κατέστη δνομαστός. Ιδίως έν Ιίαρισίοις όπου ένεφα- 
νίσΟη, ερχόμενος έκ Λονδίνου, ώς· άγγλος ζωγράφος 
ταξειδεόων άπό ιδιοτροπίαν, εΰθΰς αμέσως έκ τών πρώ
των ημερών κατέστη περιώνυμος.

·*

Το εργον τοΰ Δά Τόΰρ υπήρξε μάλλον προσωπο
γραφικόν. Αί πλεΐσται τών προσωπογραφιών του σώ
ζονται είς τό Σέ-Κε/τέν, τήν ίδιαν αύτοΰ πατρίδα 
καίτινες είς Λούβρ. Ό Λά Τούρ «σπούδασε» είς τό 
έργαστήριον τοΰ Πλουτάρχου. Περιέγραψε τή» ιστο
ρίαν τής αυλής τών Βερσαλιών, ώς ό Βάν Ντύχ τήν 
ιστορία·/τής ’Αγγλικής αυλής’ δια τοΰ Βολταίρου καί 
Διδερώ απεικονίζει τό φιλοσοφικόν μέρος τοΰ ΙΗ'. 
αίώνος, διά τοϋ Ζιν-Ζακ και Μπούφον απεικονίζεται 
εις ήμϊς τό μέλλον τοΰ κόσμου, διά τοΰ Λουδοβίκου 
ΙΕ'., τής Κχς ντε Πομπαντούρ, τής Δ^ος »τέ Κα* 
μαργχ,ό χαί τής Κ« Φαβάο απεικονίζει τήν εύφυι'αν 
καί ελαφρότητα, τήν ελευθεριότητα και χλευαστικό- 
τητα τοΰ 111'. αίώνος. Δέν ελλείπει τό Οέατρον, ή 
αυλή, ή έγκυχλοπαιδία έκ τών εικόνων του. "Jva γρά· 
ψητις τήν ίττορίαν τοΰ ΙΗ . αίώνος, δέον νά μελε- 
τήση τάς εικόνας του Μαυρικίου-Κεντέν Λά Τούρ, 
τοΰ μαθητου τοϋ ΙΙλουτάρχου καί αντιζήλου τοΰ Βάν 
Ν ΰκ.

*

Πρώτος ό Μιν’άρ εν Γαλλία «ζωγράφισε τά; γυναί
κας οχι όπως είναι,αλλ’όπως ήΟελον. νά.ηναΛ- Τούτο 
δ’ητο ό θρίαμβος του ψεύδου; εν τή τέχνγ,’ ό Λά 
Τούρ ή aro μετ’όλίγόν ωραιότερο» θρίαμβον. Έζω- 
γραφισε τας γυναίκας ώς ησαν, καί ώς έπεΟύμουν νά
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ήναι. Ό Μιν’άρ δέν είναι η ψευδής καλός ζωγράφος, 
μ.β τους χρωστήράςτου. Ό Λά Τούρ, μέ τάς μολυ- 
βδογραφίδας του’ειναι σοβαρός ζωγράφος φθάνων εις τόν 
σκοπόν: τό χρώμα καί τόν χαρακτήρα.

«Έν τή μάλλον άρχεγόνω φύσει, ελεγεν ό Λά Τούρ 
αίτιολογών τήν τοιαύτην άπεικόνισιν τών γυναικών, 
ενυπάρχει τέχνη. Λεν ύπάρχει δάσος, ίρος, ποταμος 
μή εχων τόνον τινα τής μύστη: ιώδους ποιήσεως" δεν 
αναφέρω τ’ άνθη, άτινα είναι καθαρώς καλλιτεχνικά 
έργα. Αυτοί οι καρποί είναι αριστουργήματα σχήμα
τος καί χρώματος. Δύναται τις νά φαντασθή τελειό- 
τερόν τι μιας σταφυλής ή ενός ροδάκινου ; Επομένως 
δέν είναι εκπληκτικόν 5τε α! γυναίκες, αίτινες είναι 
ή φιλαρεσκεια τής πλάσεως, άποτελοΰσι κράμά τι τής 
φύσέως καί τής τέχνης, είς 8 όμως ή τέχνη τήν πα
ρασύρει εις την φύσιν. Ό τόσον θαυμασίως απεικό
νισα; ζώα όλλανδός ζωγράφος Πώλ Πότερ άνεγνώρι- 
ζεν δτι αί αγελάδες ίιτοζάριίαν ολίγον πρό αύτοΰ. 
Τις; Ό μέχρι τοϋ ύψηλοΰ και μέχρι τοΰ μηδαμινού 
αφελής Πώλ Πότερ I Αί γυναίκες δεν ποζάρουν μό
νον πρό τοϋ ζωγράφου καί τοΰ κόσμου, αλλα κα'ι πρό 
τοϋ ίδιου έαυτοΰ των. Ουτω, μέ ασχημον στόμα καί 
άχρόους οφθαλμούς, κατορθοΰσι, διά τής ^άοιτος τοϋ 
μειδιάματος καί τοϋ θελγήτρου τοϋ βλέμματος, νά 
διορθώσι τήν φύσιν»..

* '

Ό Λά Τούρ δέν είχε τάς έκκεντρικότητας τών 
καλλιτεχνών, ούτε ήρέσχετο είς τόν βοημικόν αυτών 
βίον. Ήτο ζωγράφος λεπτής ανατροφής. Ένεδύετο 
κομψώς, ανεστρέφετο τόν ύψηλόν κόσμον, καί ηγάπα 
τάς καλάς δμιλίας. Όλίγας ήμέρας μετά τήν είς Καμ- 
πρέ αφιξίν του, όπου ειχον συναθροισθή κατα την επο
χήν εκείνην όλοι οί διπλωμάται τής Ευρώπης, εγέ- 
---- ------ ν.ι-------_ ·θ «ρΐϊβυς τής ’Αγγλίας τόσον 
κατεβέλχβη άπό τάς προσωπογραφίας του καί τόσον 
έμαγεύβη άπό τήν ετοιμότητα του πνεύματός του, 
ώστε τόν παρεκάλεσε νάμεταβώσιν ε'ις Λονδϊνον, ένθα 
ή. οικογένεια του θά τόν έΟεώρει ώς ίδιον μέλος της. 
Ή πρότασις τοϋ έγένετο τόσον άπροόπτως καί διά 
τόσον φιλιού τρόπου, ώστε εύρέβη έν αμηχανία δια 
τήν άπαντησιν. 'Ερωτικόν τι έπεισόδιον έπί τέλους 
τόν εκαμε νά λάβη δλως αίφνιδίως μίαν άπόφασιν.

Είς τινα έν Καμπρέ διπλωματικόν κύκλον συνήν- 
τησε νεαράν κυρίαν, μάλλον ’Ισπανίδα παρά Γαλλίδα 
ή Φλαμανδήν, μανιωδώς άγαπώσαν τά περιπετειώδη 
ερωτικά έπεισόδια. Ήτο ύπερμέτρως κομψή καίύπερ- 
μέτρως φιλάρεσκος, ήγάπα τόν κόσμον, αλλ’ώς αί 
πλείσται γυναίκες άμφοτέρων τών ήμισφαιριων, δεν 
ήγάπησε βοβαρώς ή «αυτήν καί μόνην. ’Ητο σύζυ
γος έπαρχιώτου τίνος άρχοντίσχου, oert; έτρελαίνετο 
δι’αύτήν καί δστις είχε πεισθή ότι καί έκείνη τόν 

Λά Τούρ ηχούσε Οελκτικώς μειδιάσασα, μετ’”ολί- 
2.... . α Λit a* ··<»·.»·*>»«* λ!» Μ·ί|

ευθυμία έν τώ ερωτι είναι κακός οιωνός, έν τούτοις ό 

έπέτρεψε νά τήν ζωγραφίση. Τήν απεικόνισε δέ τόσον 
κομψώς, ώστε ή σκληρότης της έκάμφθη. Ό τόσον 
ταχύς είς τήν έργασίαν του καλλιτέχνης εκείνος, ώστε 
ε’ις τρείς συνεντεύξεις ν’άποπέρατη μίαν εικόνα, 
έχρειάσθη τρεις όλοκλήροος έβδόμάδας διά νά έπεξερ-

εκκεντρικότητας τών

, , Ένεδύετο 
κομψώς, ανεστρέφετο τόν ύψηλόν κόσμον, καί ηγάπα 
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πρέ αφιξίν του, όπου ειχον συναθροισθή κατα τήν έπο- 
χήν έκείνην όλοι οί διπλωμάται τής Ευρώπης, εγέ- 
νετο περιζήτητος. Ό πρέσβυς τής ’Αγγλίας τόσον 
κατεθέλχθη άπο τάς προσωπογραφίας του καί τόσον 
έμαγεύβη άπο τήν ετοιμότητα του πνεύματός του, 
ώστε τόν παρεκάλεσε νάμεταβώσιν ε'ις Λονδϊνον, ενβα 
ή. οικογένεια του βά τόν έΟεώρει ώς ίδιον μέλος της. 
Ή πρότασις τοϋ έγένετο τόσον άπροόπτως καί διά 
τόσον φιλιού τρόπου, ώστε εύρέβη έν αμηχανία δια 
τήν άπαντησιν. 'Ερωτικόν τι έπεισόδιον έπί τέλους 
τόν εκαμε νά λάβη δλως αίφνιδίως μίαν άπόφασιν.

Είς τινα έν Καμπρέ διπλωματικόν κύκλον συνήν- 
τησε νεαράν κυρίαν, μάλλον ’Ισπανίδα παρά Γαλλίδα 
ή Φλαμανδήν, μανιωδώς άγαπώσαν τά περιπετειώδη 
ερωτικά έπεισόδια. Ήτο ύπερμέτρως κομψή καί ύπερ
μέτρως φιλάρεσκος, ήγάπα τόν κόσμον, αλλ’ώς αί 
πλείσται γυναίκες άμφοτέρων τών ήμισφαιριων, δεν 
ήγάπησε βοβαρώς ή «αυτήν καί μόνην. Ήτο σύζυ
γος έπαρχιώτου τίνος άρχοντίσχου, όσης έτρελαίνετο 
δι’αύτήν καί δστις είχε πεισθή ότι καί έκείνη τόν 
ήγάπα έμμανώς. Τήν πρώτην ερωτικήν «ξομολόγησιν 
τοΰ Λά Τούρ ήκουσε θελκτικώς μειδιάσασα, μετ’ολί
γον δμως του άπήντησε διά καγχασμού. Μολονότι ή 
•Χα....·» 2.. — .** 2.· «·Λ··ι· ij
Λά Τούρ δέν όπισβοχώρησεν. ’Από φιλαρέσχειαν τοΰ 
έπέτρεψε νά τήν ζωγραφίση. Τήν απεικόνισε δέ τόσον 
κομψώς, ώστε ή σκληρότης της έκάμφθη. Ό τόσον 

j*. —....Λ Λ·.,
εΐς τρείς συνεντεύξεις ν’άποπέρατη μίαν εικόνα, 

γασβή τήν εικόνα τής νεαράς έκείνης γυναικός. "Ο σύ
ζυγος δέν ήτο πάντοτε παρών. Καίτοι επαρχιώτης, 
προσεπάβει νά φαίνεται εύγενής. Διετήρει τήν αρετήν
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τής συζύγου του διά τοΰ χρήματος καί τοΰ ίρωτος, 
ώς άλλοι διά τοΰ έρωτος καί τοΰ πνεύματος.

Κατά τήν άποπεράτωσιν τής είκόνος ή αρμονία 
μεταξύ ζωγράφου καί προτύπου ητο πλέον τελεία 
Καί ή συμφωνία είχε κλεισβή.

Τό μεσονύκτιον δ έραστής ώφειλε νά «ύρεβή ύπό το 
παράβυρον τής κομψής κυρίας.

«Άλλα τό παράβυρον τοΰ ΰπνου τής κυρίας σας 
«ivat εΐς τό δεύτερον πάτωμα. Πώς θέλετε να εύρεβώ 
ύπό τό παράβυρον της, ήρώτησεν δ Λα Τούρ την τας 
διαπραγματεύσεις διεξάγουσαν θαλαμηπόλον τής φιλά
ρεσκου κυρίας. - r

— Αυτό είναι δική μας δουλειά, υπήρξε» ή άπάν- 
τησις τής ώραίας Φλαμανδής.

Τήν συμπεφωνημένην ώραν καί ένφ το παν όπνωτ- 
τεν είς Καμπρέ, ό Λά Τούρ εύρίσκετο είς τήν βέσιν 
του. ’Η θαλαμηπόλος τοΰ νεύει νά είσέλθ^ εΐς χάνι- 
στρον λαχανικών κρεμάαενον διά σχοινιού εκ τής δευ- 
τέρας δροφής. Ό Λά Τούρ, ώς πάς έρωτευμένος, δέν 
πολυσκέπτεται. ’Επιβαίνει τοΰ άερίνου άρματός καί 
άφίεται ε'ις τάς λεύκάς περιστεράς τής Αφροδίτης. 
Μετά τινας στιγμές, ’ιδού αυτός πλησιάζων τήν κο
ρυφήν τοΰ Ύμηττοϋ. Ύπο τά δαμασκηνά παραπετά
σματα τοΰ παραθύρου διαγράφεται προσφιλής σκιά. 
Είναι έκείνη. Έρχεται νά ριφβή είς τάς άγκάλας του, 
ύπεγείρει τά παραπετάσματα, ανοίγει τό παράβυρον... 
Τέλος πάντων! Θέλει ν’ άρπάση τήν χείρά της . . . 
Α'. πόσον ώραία είναι ύπό τό φέγγος τής σελήνης, 
έν τή άτημελήτιρ ένδυμασιφ της μέ τήν λυτήν κόμην 
χυνομένην έπί τών ώμων της. Ό Λα Τουρ εγγίζει 
ηδη σχεδόν τό κιγκλίδωμα τοΰ έξώστου. Εΐς ?τι ανα- 
συρμός τής εύρώστου Φλαμανδής καί φθάνει πλέον 
τόν ’ιδανικόν παράδεισον τών περιπετειωδών ταξειδιω- 
τών. . . Μάτην δμως αναμένει τόν άνασυρμόν αυτόν 
Τουναντίον μάλιστα, κατέρχεται, και ήδη εύρίσκεται 
εξ δλους πόδας κάτω τοΰ παραδείσου. Αυτή είναι ή 
ζωή t Μόλις πλησιάζει τις τόν ουρανόν, κρημνίζεται, 
πριν ή είσπνεύση τόαρωμα, δπερ μεθύει του; αγγέ
λου: ...

«Λοιπόν, κύριε Λά Τούρ, τοΰ λέγει ή κυρία έκ
πληκτος, δέν Ιρχεσβε :

— Διάβολε I κραυγάζει δ Λά Τούρ «ί; τήν Φλα
μανδήν, έσύ ’Ιωάννα, δέν ξεύρεις τί κάνεις t

— Σούτ ! λέγει ή κυρία, θά «ξυπνήσετε τόν σύζυ
γόν μου.

— Ή βάλτε μυαλό τής θαλαμηπόλου σας ή κ«· 
τέλθετε μαζύ μου. Δέν βλέπετε ότι κατήντησα άλ
λος Τάνταλος ;

Αίφνης; ανοίγει άλλο παράβυρον. Ό αρχοντίσχος 
κύπτει έξ αΰτοϋ καί κραυγάζει:

«Τις ει I»
Ό Λά Τούρ σύρει τό ξίφος του.
«Τις εΐ 1» επαναλαμβάνει δ σύζυγος.
— ’Επιθυμώ νά μείνω άγνωστος, αν καί’ ή αλή

θεια είναι δτι δέν γνωρίζω τί πρόσωπον νά ύποκριθώ, 
άπαντα δ Λα Τούρ.

— 'Οποιοσδήποτε καί άν εΐσθε, άνταπαντμ δ σύζυ
γος, σάς εύχομαι καλήν νύκτα.

Αυτοστιγμεί τό τε παράβυρον τής κυρίας καί τοΰ 
συζύγου της έκλείσθησαν ώς διά μαγείας.

Ό Λά Τούρ ήννόησεν αμέσως δτι είναι ήρως κω
μωδίας . Τό δυστύχημα μόνον ήτο δτι ή σκηνή εγεμ« 
προσκομμάτων καί οδτω δέν ήδύνατο ούτε να εισέλ- 
βη, ούτε νά έξέλθη,.Όυτε νά κατέλβη, ούτε ν’ άνέλ- 
θη έν αυτή. τ

«Ό άνθρωπος, έσκέφθη φιλοσοφικώτατα, δέν eivat 
ή παίγνκν τοΰ πεπρωμένου.-Ή Φλαμανδή αύτή,ήτις 
κρατεί τδ σχοινίον είναι jxia τών άπειρων εικόνων τής 
Μοίρας. Τόοέ σχοινίον είναι τό νήμα τής ζωής μου 1»

Άφοΰ έπί τινα ετι ώραν έφιλοσόφησιν, άφοΰ έζή- 
τησε νά έκδικηβή διά τοΰ ξίφους του, άφοΰ άνεμίτρησε 
τας αποστάσεις καβ’όλας τας διευθύνσεις, άφοΰ ήπεί- 
λησε τόν σύζυγον δτι 0’ αφύπνιση τήν συνοικίαν δλην 
διά τών φωνών του, καί «πείσθη ότι ούδέν δύναται 
πρδς απελευθέρωσίν του,—«πιστευτόν και δμω; αλη
θές— άπεκοιμήθη, βαυκαλιζόμενος άπό τά έλεγεία 
τών επί τών κεράμων γαλών, αίτινες διίκοπτον τήν 
έρημίαν τής θερινής νυχτός.

Μόλις ή ήμέρα ύπέφωσχεν, δταν δ Λά Τούρ άφυ- 
πνίσθη Τότε δέ μόνον παρετήοησε μετά φρίκης τήν λε
πτεπίλεπτου θέβιντου. 01 γέλωτες τών εις τάς έρ- 
γασίας των μεταβαινόντων χωρικών άνεστάτωσαν τους 
γείτοιας, καί έπηκολούθησε γενικός χλευασμός. Όλοι 
οί άγυιόπαιδες ισταντο νπ'ο τα παράθυρα, όταν ή Φλα
μανδή έναπέβηκε τον εραστήν έπί τοΰ πεζοδρομίου.

«Άπό που εοχεσθε ; Τόν ήρώτησέτις.
— Από τόν ουρανόν t άπήντησε».
— Τόν κλινικόν ουρανόν, έφώνησε κακόγλωσσος τις.» 
Η αναφώνησις αυτή έσωσε τόν Λά Τούρ. Τά 

σκώμματα έστράφησαν κατά τοΰ συζύγου. Ό δυστυ
χής ! Είχε παρασκευάσει τήν χωμφδίαν, άλλ’ αντί, 
ώς ήλπιζε, νά παραστή καί αυτός γελών θεατής, ήναγ- 
κασθη νά έγκαταλείψη μετ’ολίγον τήν πόλιν. Ή κοι
νή γνώμη έχε: πάντοτε δίκαιον.

Τήν αΰτην ήμέραν δ Λά Τάρ άνεχώρησε μετά 
τών συστατικών τοϋ πρέσβεως εί; Λονδϊνον, όπου το- 
σοΰτον έδοξάσθη καί έπλούτισεν.

Μόλις «φθ .σεν, έλαβε τήνέξής σύντομον επιστολήν: 
« Λφ’ης δέν σας βλέπω πλέον, σας αγαπώ. Άφ’ής 

ανεχωρήσατε, σας ζητώ-»
Ήτο ή σύζυγος τοΰ έπαρχιώτου.
Ό ιδιοτροπία τής καρδία; ί . Ένώ τόσον τό πρώ

τον τήν διεσκέδασεν ή κωμωδία τοϋ συζύγου της, εύ 
θυ αμέσως εϊτα ε’χε μετανοήση. Ή νύξ ήτο πολύ 
ώραία και έσκέφβη δτ: θά ή·ο άφατος ηδονή έάν δ 
τόσον σκληρώς τιμωρηθείς διά τόν έρωτά του τήν 
εσφιγγεν εΐς τάς άγκάλας του !

Ε’χεν έπι/έλβη λοιπον τότε εις τό π.ράθυρον, είχε 
κύψει διά νά παρηγορήση τόν άτυχή διά ν’ άνασύρη 
ίσως, τις οίδε ; τό σχοινίον καί έναγκαλισθή τον άε· 
co αύτην.. . άλλ’ δ Λά Τούρ «κοιματο...

Η μικρά «κείνη επιστολή δέν έβημείου τόπον συν- 
εντεύξεως. Πάσα επομένως ερευνά τοϋ Λά Τούρ προς 
ευρισιν τής ποθητής κυρία; άπέβη είς μάτην. Πρωίαν 
τινα έχλήθη παρά τίνος λαίδης νά τήν ζωγραφίση. 
Ή λαίδη έκείνη ητο ή προσφιλής έρωμένη. Δεν εί
ναι γνωστόν έάν άπηθα άτισε τήν εικόνα της. Είναι 
όμως εκτός πάσης αμφιβολίας ότι έπί δλόχληρο ■ τριε
τίαν «ψάλλε την .ωραιότητά της χαθ’ δλον τό μουσι
κόν διάγραμμα του έρωτος,

Ή ώραία έκείνη γυνή, τύπος Ισπανίδας κατά τε 
την μο:φην καί τήν καρδιάν, έμαθε προσωπογραφίαν 
καί έδίδαξε τόν διδάσκαλόν της πολλά καρποφόρα μα
θήματα τή; έρωτικής. τέχνης... Έν τή'σπουδή τής 
Έέχνης, δ ερως είναι δ,τι ή φιλοσοφία ,εν τή σπουδή 
τών γλωσσών : ή αρχή καί ή τελευταία λέξι; τοΰ 
έργου.......

("ίίπίΐαι ίο litoi).
λΑΕΞ 4ΟΪΖΙΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΟ©

Μ. Α. Άρεστ&ρχης βίης

* ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ *

ΤΟ ΜΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ
ΚΙιισμένο μίο' οτο οπίτι το κορίτοι 
ζηΐτύα ίήί γυναΐκαί τδ καμάρι 
π άνιίκρυοι τα μάτια ΐνδς άι&ρώηηυ 
ποΰ &»δρα τ^ς ιυτύχηοτ νά αάριμ 
τοΰ άνδρα πον χαρά φίρντι τύοη 
ποΰ ιί.τοτε ά}.).ο Sir ηΜτ ιης

Κι’ δ κρύφιος πόνος ιιν’ αυτός ποϋ cptavei 
τδ δόλιο τδ κορίιοι νά μαράνβ, 
ο&ν τδλουλοΰδι αύτδ κοΰ πριν ανοίξιι 
τά φύλλα ιου χλωμά οτην γή ό*ά e‘?n·

Μά φτύγονιας τδν κύαμον αΰτδν τρίχτι 
'ψηλά, κι' άπό ’κτΐ πόρα βλίπτι κάιον 

άχόριαγα τδν κόσμον, π’ ώς χ&ις ακόμα 
του ήταν μυστική κ&ίλτ χαρά τον.

Το% κοριτοιοδ τά μάτια tlv' τ' αστέρια 
που άπό 'ψηλά περίτρανα κι’ άκερηα 
τριμοββυσιά γλυκά μας άντικρύζουν' 
Kai στην πιρίσσια λάμψι τους— χαρά μας 
κα&άρια καί πανόμοια καθρεφτίζουν 
κάθε σ’ αυτά πού σιέλνουμε ματιά μας I 

(Μίμησις άπό τδ Περσικό)
Κ· ΜΙΣΛΗΛΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

0 ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΕΝ ΤΗ. 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ*)

*) ϊημ. Π.ν. — Έν έκ τών σπουδαιότερων ζητημά
των τά όποια άπασχολοδ* τοΰί καλλιεέχνας είνε ή δια
τήρησα τοΰ χρώματος έν τή ζωγραφική. "Ολα σχεδόν ζά 
ζωγραφικά Ιρχα, παρερχομένον τοΰ χρόνον, χάνουν τήν 
αρχικήν ζωηρότητα και συνεπώς ή είκών άπόλλυσι τό 
σπουδαιότερου ένος καλλ. έργου προσόν, τήν έντύπωσιν. 
Τό μειονέκτημα τοΰιο παρετηρήδη είς πλεϊστα έργα πα
λαιών καλλιτεχνών τοϋ Μάκαρτ λ. χ. α! ζωγραφίαι δεν

ι

ΛΕ2ΙΣ άσφαλτος (bitu- 
me) είνε εκφρασις έμπε- 
πεςιχλείουσα αριθμόν τι*  
να φυσικών υλών, καυσί
μων, διαφόρων συνθέ
σεων. Εκείνο δέ δπερ 
οί ζωγράφοι μετεχειρί- 
σβησαν και μεταχειρί
ζονται ακόμη δυστυχώς, 
είνε ειδός ασφάλτου προ
ερχόμενου εκ τής Νέ

κρας θαλάσσης τής Ίουοαίας, ένθα εύρίσχετα». έπι- 
πλέων έπί τής επιφάνειας τοϋ ΰδατος.

Πολύ ά,τελώς γνωρίζομε·) -ήν ιστορίαν τής ύλης 
ταύτης. Κατά τους μέν, προέρχεται έξ αποσυνθέσει»; 
φυτικών τινών ουσιών χεχωσμένων έντός του έδά- 
φους, άλλοι φρονούσα ότι εινε είδος αποστάγματος 
σωρείας γαιανθράκων, δπερ έν τώ περιπτώσει ταύτη 
δύναται νά όνομασ^ή πίσσα, τέλος γεωλόγοι τινές άπο- 
δίδωσιν ήφαιστειώδη προίλευσιν.

Άλλα κυρίως ενδιαφέρει ήμας ή έν τή ζωγραφική 
•χφήσις του.

Ή ύλη αΰτη, συνδυαζομένη μετά του ελαίου, πα
ρέχει ίσως τό ωραιότερου καί έλκυστικώτερον χρώμα. 
Ό τόνος αύτοΰ εινε διαφανείας άπαραμίλλου καί 
βερμότατος, στερεότητος δέ ήμιρεύστου, δπερ τδ κα- 
βιστςί πλήρες προτερημάτων καί χαρίτων. Τα έπ*  αύ
τοΰ επιτιθέμενα χρώματα συσωματοΰνται α·ευ ξηρό
τητας, ενούμινα εις τα ακρα. Ή ιοιότης του αΰτη 

έχουν τδ κάλλος τής στιλπνότητος καί τοΰ χρώματος. 
Έπί τοΰ ζητήματος τούτου ίγράφεν εκτενή μελέτην ό 
Γάλλος χημικός φαρμακοποιός άλλά έν ταύτφ καί ζωγρά
φος κ. A. (lei’OOvreUi·, έν δέ μέρος λίαν ένδιαφέρον 
τή; μονογραφίας ταύτης, μετέφρασε χάριν τής βΠινα. 
κυόήκηςο ό συνεργάτης μας ζωγράφος κ. Ν. Άλεκτο- 
ρίδης, ζητήσας πρός τοϋτο τήν άδειαν τοΰ συγγραφέων 
ήτις καί έδόέλη- Όκ. Recouvreur εινε συγγραφείς 
πολλών καλλαεχνικο-επιστημονικών βιβλίων, έν οις ή 
«Γραμματική τοΰ ζωγράφον·, ή «"Υλη τής ύδατογρα- 
φίαςτ, ή -Χημική έξέτασις έπί τής χρήσεως τών χρω
μάτων·, ή «Αρμονία τών χρωμάτων· ήιις καί έξηντλή- 
9η έντός 15 ήμερων.

Σήμερον ή χημεία έχει μεγίοτην σχέοιν μέ τήν ζω
γραφικήν. Ή -Society des Artistes Franjais. έν Πα· 
ρισίοις συντηρεί ίδιον χηαεϊαν διά τά χρώματα, επέβαλλε 
δέ δροις είς τούς χρωματοπώλας. δοον αφορά τήν κατα
σκευήν των χρωμάτων. Εν γένει τό δέμα, δπερ άνακι- 
νοΰμεν καώ' ήν στιγμήν αγγέλλονται προσπάδειαι πρός 
άνεύρεοιν τοΰ μυστικού τοΰ Μιχαήλ 'Αγγέλου, εινε σπου
δαιότατου και οί ήμέτεροι καλλιτέχναι δσοι {έέλουν πλη
ροφορίας καί λεπτομτριίας χημικός καί τεχνικός διά την 
άνάμιζιν καί χρήσήν τών χρωμάτων των, δένονται ν’ 
άπενέέύνωνιαι πρός τήν Πινακοθήκην·, είς ήν θά πα· 
ρέχη τάς πολυτίμους οδηγίας τού ό διαπρεπής Γάλλος 
έπιστήμων και καλλιτέχνης.

εχει ώς αποτέλεσμα τήν επιτυχίαν γενικής αρμονίας 
έν τώ συνόλω μιαςεικ νος, ούχί τυχαίας.

Δυστυχώς εις τάς μεγάλας αυτά; άρετας δέν υπο
λείπονται καί αί κακαί ιδιότητες. Ώς αληΟης έρω- 
τότροπος τείνει να εξαπατά. όπως προααλέση πολύ 
ταχέως τύψεις συνειδιτος.

Τδ θαυμάσιου καί πασίγζιοστ ·ν «Νκυάγιον τής 
ΝΙεδούσης» τδ τόσον ωραίας έμπνεύσεως εργον, εινε 
έν έκ τών λυπηρών παραδειγμάτων τής χρήσεως τής 
έπικινδύνου ταύτης ύλης. Έπανειλημμένως ηναγκά- 
σΟησαν να επαναζωγραφίσιοσιν τα εκτεταμέ»ο καί 
ιύοεα ρήγματα άτινα κατέλειπον τα ίχνη των καθ’ 
δλας τας διευθύνσεις τής είκόνος, ούτως ώστε δεν 
γνωιίζομεν έπί πόσον έτι καιρόν δύναται να διατη- 
ρν,ύή ή ιικών αΰτη, τής οποίας ή ϋπαρςις κα.τήντησε 
πλέον τεχνητή καί επίπλαστος.

Δεν είναι δυστυχώς μόνον τδ εργον τοϋ Gericaull 
δπερ είναι καταδικασμένου ούτως, αλλα σχεδόν άπαν
τα τά έργχ τής αρχής του αίώνος μας,

Ή απώλεια αυτή τοΰ αιώνός μας φαίνεται ότι δεν 
αρκεί ώς παράδ ιγμα, αφού σήν.ερον άκόμ-η απειρά
ριθμοι ζωγράφοι πα έχωσιν εις τήν άσφαλτον την 
πιίσμονκ των εδ>οιαν. Πρό έτών συνήντησα επί 
Νορμανδικής τίνος ακτής καλλιτέχνην αναγνωρισμέ
νη: αξίας όστις εκάμνε μεγχλην χρήσιν αυτιυ. Α- 
πευΰύνας δέ εις αυτόν δειλούς τήν παρα.τηρησιν επί 
τοΰ θέματος τούτου,ελαβον ώ. άπάντησιν τήν ακόλου
θον απίστευτου φρασιν. οΜαλιστα, γνωρίζω ότι το bi- 
linne είναι χρώμα επικίνδυνον, δτι καταστρέφει έπ;- 
σης άπαντα τά χρώματα μεθ’ ών συνδυάζεται, άλλά 
δέν δύναμαι νά άνΟέξω είς τάς μαγευτικά; του ιδιό
τητας».

Ευχή; εργον ίιά ητο έάν άνεφαίνετο εις σύγχρονο; 
Colbert οπώς επα αφερη τους αοχά'Ους «κ<·νους νό
μους οίτινες καΟώριζον την χοήσιν καί πώλησίν τών 
βαφών κχί χρωμάτων. Έν τοίαύτη περιπτώτει βε
βαίως δ άσφαλτος 0« έτίΟέτο έπί κεφαλής τοΰ κατα
λόγου τής εξορίας καί αποκηούξεως. Τδ μόνον δπερ 
ουναμεΟα va καμωμεν είναι νά δηλώσωμεν είς τους 

ζωγράφους οίτινες μεταχειρίζονται τοιαύτας ΰλας, 
δπως άς α^ήσωσιν οι’ ίδιον των λογαριασμών εις τά 
έργα άτινα εχτελοϋσιν ποός ατομικήν των μόνο» εΰ- 
χαρίστησιν Ά; τά κρατήσωσιν δια νά τά άπολαύσω- 
σινανέτως. ήνεΐς ?έν δά τους παρέςωμεν πλέον τδ 
δικαίωμα να μάς προμηΟεύωσιν έργα θολά καί τόσον 
μικρά; διαικείας καί στεςεότητος.

Οί ζωγράφοι οίτινες μεταχειρίζονται καί σήμερον 
τον άσφαλτον εινε ασυγχώρητοι, καθότι όλοι πλέον 
γνωρίζωσιν τούς έξ αΰτου προερχόμενους κινδύνους.

II

Άλλά, δέν εινε & άσφαλτος μόνον χρώμα έτ.'.-κίν- 
δυνον. Άναλΰοντες τάς ενέργειας του 0ά διδαχΟώμεν 
περισσότερα.

Λέγουσιν δτι δ άσφαλτος δέν ξηραίνεται. Ή ϊχ- 
φρασις αύτη καίτοι σκατΐλληλο; είνε αληθής κατά 
βάθος. ΊΙ ΰλη αυ η, όπως καί τδ έλαιον, δεν ξηραί
νεται Ή σκληρότης του δέν οφείλεται εις τήν έξάι- 
μισιν,άλλ’ εις τήν όξείδωβιν. ’Επειδή ό άσφαλτο; 
εοε εί; τδ έπακρον ευαίσθητο; ώς ΐκ τών σξειδικώ» ε
νεργειών τοΰ άέρος καί τοΰ φωτό·', αποκτά 
πολύ ταχέως επί τή; έπιφανε'.ας του μίαν λεπ-.οτά- 
την επιδερμίδα, ήτις πρρφυλάττει όλην τήνέπ-λοιπον 
μάζαν. "Αλλως τε ή εύαισΟησιχ του αΰτη έχρησι- 
μοποιηΰη προ πολλοΰ έν τή φωτογραφική τέχ·γ,. 
Σήμερον ετι σχηματίζει τήν βάσιν τής φωτοτζικο- 
γρ«φί*ς ;

Λοιπόν όταν σχημαςισΟή ή προστατευτική αύτη 
επιοερμίς επι τής έπιφανείας τον χρώματος τούτου, 
ή εσωτερική μάζα διττηοεϊ έπ’άπειρον τή·' έλασιι- 
κήν αύτής ιδιότητα Τά έπ’αύτοΰ επιτιθέμενα ξηρά 
χρώματα στερούμε»?, βάσεως στερεά; όλισΟαίνουσιν 
έκ τή; έλαιώδου; ταύτης επιφάνεια; ύπακούοντα έ- 
λευΟέςως ε'ι; τήν διαστολήν. Ή μάζα αύτη ύπερβο- 
λικώς βεζαρυμένη έκ τών ξηραντικών υλών Isieculifs) 
καί τοΰ έψημμένου- έλαίου καί μ.ή συγχρατουιαενη 
πλέον υπό τοϋ ερείσματος, διαρρήγνυ-αι πολύ εΰκο»

>7‘Φ. Άριστεύί Φύσες
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λως καί άφίνει νά ρεύση μία μαύρη καί λιπαρά ουσία 
ήτις ρυπαίνει τήν επιφάνειαν τής εΐκόνος. .

Ό άσφαλτος δεν είνε επιβλαβής μόνον διά τοΰ τρό
που τούτου, αλλα δυναται να διαπεράση χαίτην μά
ζαν γωρίς νά ύτάρχωσιν ρωνμαί. Δεν αναμιγνύεται 
μεθ’ ελαίου καθ’ δν τρόπον χαί τά έπίλ ιπα χρώ
ματα .Δεν εινε ούτε δλη τις έν καταστάσει κόνεως ήτι, 
νά διατηρήται άπομεμονωμίνη καί έντδς τοϋ ελαίου, 
άλλά μάλλον είνε ό στενδς συνδυασμός τών δύο ελαί
ων μεταξύ των.

Συνεπώς ό άσφαλτος είναι ελαι-.ν κεχρωματισμέ- 
νον πλουσίως, σρα προς τίνα σχεπδν λαμβάνωμεν 
προφυλαχτικά μέτρα άποχρωματίζοντεςτά έλαιά μας, 
άτινα έν τούτοις είναι τόσον ολίγον χρωματισμένα 
σχετικώς προς τον άσφαλτον ;

Βεβαίως διότι γνωρίζομεν πολύ χαλά ότι μεταχει- 
ριζόμενοι τό έλαιόν μας κίτρινον θά έρυπαίνοντο οί 
καθαροί μας τόνοι, προπάντων δταν συ< τώ χρόνω 
έξέλθη τής μάζης ίνα συσωρευθή έπί τής επιφάνειας.

’Αφού έλάβομεν τήν πρόνοιαν ταύτην δπως οί τό
νοι ημών μή ρυπανθώσιν, διατί λοιπόν γινόμεθα τό
σον άλογοι μετατρέποντες αυτό είς μελάνην; Φοβού- 
μέθα διάτα έργα μας τό τόσον ασθενές κίτρινον τοΰ 
ελαίου, καί σκορπίζομε; επ’ αυτών τό σκότος.

”Ας σκεφθώμεν περισσότερον τό τί πράττωμεν. 
’Επωφελούμενοι έκ τών παραδειγμάτων τοΰ παρελ
θόντος, θά δυνηθώμεν Γσως νά αποφύγωυεν υλας τινάς 
τάς όποιας θά μας παρουσίαζεν ήμέραν τινά ή βιο
μηχανία, έχούσας ύπ’ άλλην μορφήν τά αξιοθρήνητα 
αποτελέσματα τοϋ απαίσιου ασφάλτου.

Ή έπίδρασις τοΰ ασφάλτου δέν ε’νε ενέργεια χη
μική, άλλά καθαρώς μηχανική. Γνονρίζομεν ηδη 
πώς συνδυάζεται μετά τοϋ ελαίου. "Οθεν.δέον νά άπο- 
μακούνωμεν εις πάσαν ευκαιρίαν τά είδη τών χρωμά
των εκείνων, άτινα θά είχον τον αυτόν μετά τοΰ α
σφάλτου τρόπον τήξεως.

Δέν πρέπει νά παραδεχθώμεν είμή τά χρώματα 
έχεινα άτινα αναμιγνυόμενα, μετ’ ελαίου δητηροδνται 
είς κόνιν, καθότι μόνον ταΰτα δύνανται νά μένωσιν 
είς τήν θέσιν των. Τό ελαιον θα εξέρχεται καθαρόν 
έκ τής τοιούτου είδους μάζης, διότι το ξηρόν χρώμα 

θά τοΰ χρησιμεύσω ώς διυλιστηρίου. Δέν πρέπει προ
σέτι νά προσθέσωμεν εις τήν μάζαν χρώματα τινά 
ώς τό είδος του xlaqueso ούτε τό jaune indien, 
διότι ή ένέργειά των πάντοτε θά είναι σχεδόν ή ίδια 
κιΛ μηχανική. Τά χρώματα ταΰτα πρέπει να μετα
χειρίζεται τις απλώς είς διαφανείς έπιχρώσεις «ε« 
glacis».

A. RECOUVREUR

ΣΙΛΒΑΙΝ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ

Γαζία Ιατρεμμίιη μου, τά χρυσωμένα σου κέαόίά 
Κάτω ax' τό παραθύρι μου ’ξαπλώνεις με χαμαρι 
Kai tor αγέρα πλημμυρρ to κάθε σου κλωνάρι 
Με τήν άθΰόαχαΐ γλυκε'ά τών λονλουάιων οου μυρωδιά.

Πόσαις φοράϊς, γαζία μου, γιά τά χρυσά τη; τά μαΐλ'α 
Δεν χήρα τά λουλούδια σου, τά μοσχομυρωμένα 
Και ’ς το ξανθά κεφάλι της τ’ άράδιασα ενα- ίνα

Μά έξέχασε τά λόγια της καί τής αγάπης τά φιλ>α.

ΓΕΔΡΓΙΟΣ ΖΕΡΜΠΙΝΗΣ

ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΕΚΕΙΝΟΣ ό ό
ποιος θέλει νά 
κρίυμ ένα 
γο,πρέπειπριί» 
τα νά τό με- 
λετήάμ χωρίς 
■καμμία προ- 
κοτάληψι καί 
μ’ όλη έκείνη 
τή ψυχική γα
λήνη. Α όποια 
είναι Απαραί
τητη γιά τά 
έργα τοΰ πνεύ
ματος. Ή συν- 
είδηάις είναι

Ψύχας έκείνη,ήόποία
όδηγεΐ μίαν 

έργαόία. κ' έκεϊνος, ό όποιος δέν ήμπορεΐ νά 
τήν έχμ.άδικεΐ περισσότερο άπό κάθε άλλο τόν 
έαυτό του.

Χωρίς καμμία προκατάληψη, χωρίς κανένα 
κομματισμό, άλλά μ' δλη τιίν Αγάπη στην τέ
χνη, έπήρα <3τό χέρι μου ένα κομψό βιβλ<ο. Τιίν 
• Άμάνδα» τοϋ Ίδ. Ψύχα Τό διάβασα καί μέ 
μεγάλη μου εύχαρίστηΟι είδα δτι Λ κομψότης 
τοϋ βιβλίου άνταποκρίνεται μέ τήν κομψότητα 
τών ότίχων, κι* άτι ένας Αληθινός άνθρωπος 
ένώνεται μ' έναν Αληθινό ποιητή γιά νά σχη
ματίσουν τήν πλειό τέλεια Αρμονία.

Πρίν γνωρίσω τόν ποιητή, έγνώριζα τόν άν
θρωπο, τόν όποιο μέθα ΰ' αυτό τό βιβλίο άνα- 
γνωρίζω Οί στίχοι του είναι ό καθρέφτης τής 
ψυχής του. Ή αύτή γαλήνη, ή αυτή χάρι. τά 
αύτά αισθήματα· Η Αλήθεια άπό τά χείλη τοΰ 
άνθρώπου βγαίνει μ’ δλη της τή δύναμι καί 
Απλώνεται Ατό έργο τοΰ ποιητοΰ. Καμμία προ- 
Οποίηόι, καμμία έπιτύδευσι. Είναι ποιήματα 
γεμάτα Απλότητα καί γαλήνη. Μέθα ΰ’ αύτά ά· 
ν.οΰς κάτι ποΰ στάζε ι σά δροόιά -καί φλοισβίζει 
σάν κύμα, οσφραίνεσαι κάτι ποΰ δέ μοιάζει τοΰ 
ρόδου, άλλά τοΰ γιασεμιού, βλέπεις μίαν άχτί- 
δα άπό φώς, ή όποια δεν είναι τοϋ ήλιου, άλλά 
του φεγγαριού καί άκοϋς τούς παλμούς τής 
καρδίας καί τά φτερουγίόματα τής ψυχής..

Ό ποιητής δέ- μάς κρύβει τίποτα, κ’ έκεΐνο 
τό όποιο θέλει νά μάς πμ, μάς τό παρουσιάζει 
μέ τά/ιλειό ; γλυκά χρώματα, μέ τήν πλειό σε
μνήν άλήθεια, μέ τήν πλειό μεγάλη κομψότητα. 

ΟΙ ότίχοί του είναι τόσες άλλες εικόνες τής 
κόρης τοΰ Βορρά, τής οποίας τήν εικόνα-έχει 
προτάξει Ατό βιβλίο του, καί τόσο πιάτα μάς 
τήν παρουόιάζεΐί ποΰ νομίζεις.πώς τήν βλέπεις 
Ανάμεσα σέ μύριους καθρέφτες κι* ό καθένας 
άπό αύτοϋς γυρεύει πλειό πιάτα νά μάς δείξη 
τήν ώμορφιάτης. Γεμάτος άπό τήν Αγάπη τ·ις, 
σέ κάθε του στίχο τήν βλέπεις,· τήν θαυμάζεις, 
τήν Αγαπάς.' Ή μερική άγάπη τοΰ άνθρώπου 

άτό έργο του ποιητοΰ γίνεται ή γενικότερη καί 
ή πλέον αρμονική άγάπη.

Αύτή ή Αρμονία τοϋ έξωτερικοΰ κόσμου, αύτή 
ή έξιδανίκευΑι τής πραγματικότητος είναι δώρα 
πολύ σπάνια γιά όποιοδήποτε, είναι στοιχεία 
Αληθινής ζωής.

Ο νοΰς του, ή καρδία του δέν ήμποροϋν 
νά δεθχοΰν παρά δ,τι είναι Αληθινό, αισθημα
τικό καίώραίο. Δέν ζητεί τό τολμηρό- τό φτε- 
ρούγιΟμά του δέν τρέχει στό άγνωστο, άλλ' εί
ναι άταθερό, ξέρει ποΰ θά πετάξμ, ξέρει ποΰ 
θά φθάσμ Ό ποιητής δέν Ακολουθεί κανένα, 
δέ χρεωότα τίποτε σέ κανένα. ’Εάν μελετήόι,ς 
καλά τά ποιήματάτου, βλέπεις παντού τόν άν
θρωπο, παρατηρείς τό χαμόγελο έκεΐνο, τό 
όποιο βγαίνει άπό τά χείλη του καί τδ πέρνεις 
γιά είρωνεία, χωρίς όμως νάχης τή βεβαιότητα.

Άμίνί»

νομίζεις πώς άκοΰς τή σιγαλή φωνή τον, θαρ
ρείς πώς βλέπεις τό βλέμμα τον μέθα άπό τά 
ματογυάλια, Ατό όποιο πλανάται ή παρατηρη- 
τικότης έκείνη. ή όποία ζητά νά βρψ Ατούς 
άλλους δχι ένα έλάττωμα, Αλλ’ ένα προτέρημα, 
ν’άνακαλύψμ μίαν Αρετή κι'δχι μία κακία, 
μίαν άγάπη κι’ δχι ένα μίσος-

Σέ πολύ λίγους βλέπεις αύτή τήν. ένότητα, 
αύτή τήν Αρμονίαν, αύτή τήν τελειότητα στή 
μορφή .καί στή γλώσσα, τήν ισορροπία έκείνη, 
ή όποία έξασφαλίζεί μίαν έκτίμηάι κι' Ανοίγει 
ένα δρόμο ά ' ένα όνομα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣΜΑΡΤΖΟΚΗΧ

ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΠΑΝΑ *73
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&ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ^

Τ' ΑΛΕΛΦΑΚΙΑ

A Β Λ ΕΠΩ tίς 

ιην φιοτι,γρα- 
τρίαν και τά 
τραντάζομαι κι 
νοτμενα. Μία 

νεα πλάσις, με 
δλην τίρ· άγ> <> 
τητα ιΓς ά 

γνυίας μεολην 

την άηροντι-
σίαν -ής ϋεϊκης γαλήνης. Τό εν λλϋόν κα’ό- 

πιν τον άλλ,οτ·. ώς μία αδιάσπαστος αλυοοος 
στοργής και άγάπης, δύο κλάδοι νεΟγεννηιοι 

τον αυτόν κορμού διανοιγόμειοι ήρεμα εις της 
ζωής την άιϋησιν, με ενα Μωον γέλωτα ιό 
μιγαλείτεροτ ~αντό πον >.άα ήζενρει πιρισοό- 

τερον άπό την ζωήν—με Ira αόριστον φό

βον καί δμτρ'βιλ,ίαν τό Άλλο, τό νήπιον- Αί

Τ’ 4δ«λφ4χι«

δύο εναλλαγαΐ'τής ζωής! ' Η Ευϋυμία καί ή 

Σκέψις. Ώ, αυτοί δεν ίχοτν ήλικί'αν, δεν έχουν 

πατρίδα. δεν έχουν τέλος.' Εΐνε αιώνιοι και&'θά~ 

νατοι. Και τά δύο άδελγάν,ια συνηνωμενα εκδη
λώνουν της φύοεως τάς δύό παντοδυνάμους μορ 
φάς, αί δπόϊάι δυναστεύουν τοϋ Κόσμον.

ΑΜΙΡ1ΝΤΟΧ

« <4tx«Sore» Παιμιοχου.'

ι \ οόνηόις ισχυ
ρά έρπνι-ύσεως. 
μία ΰχώ άπομε· 
μαι-ρυαιιένήςοί 
μωγής, εΐς κρα
δασμός παιδνοε 
διακόπτει τήν 
Οιγυλήν μονή, 
τονίαν της )·λλ.

ποιήσεως Ό Άχιλλεύς ΠάρΑΟχοε, ό μόνος Τλ- 
λην, ό ύπέρ τούς Σι,λωμούς καί ΝεοΛωλομικούς 
κά' ύπέρ πάντα άλλον "Ελληνα ποιητήν συγκι- 
νήσος καί ήλεκτοίδας τό Γένος, ό αισθανθείς 
τΐιν ποίηόιν καί έξωτέρίκεύάας αυτήν μέ σφρί
γος τό όποιον δέν έχουν σήμερον δλοι συλλή
βδην όί μαλλιαροί,όσον καί άν τούς δτίφμ κά· 
νείς, ό Παράσχος, νικήσας τον τάφον επανέρ
χεται ζώνεις τούς δύό. πολυσέλιδους τόμους, 
είς ούς εύλαόώς ή χήρα αύτοΰ συνέλεξεν πάν
τα τά μετά τόν θάνατον εύρεθέντα Ανέκδοτα και 
δάα. άλλα δέν ύπίϊρχον tic. τούςπροεκδεδομέ· 
νους τρείς τόριους. Ό; Παράσχος έχει πρό πολ- 
λοΰ.κριθμ άπό τίιν έθνικήν συνείδησιν, ώστε, 
νέά κρίάις Αδη τών υργων τον θά. ήτο τι πα· 
ρέλκον. .'Ο.τι ,ποέπεί νά. εϊπμτιςτώρα εΐνε δτι 
άν καί παρήλθε δεκαετία άπό τον θανάτου, έκ- 
τότε, δ’ άνεφάνη.έσμός σπιθαμιαίων ποιητίάκων, 
ό Παράσχος φαίνεται τώρα ά-κόμη.ύφηλότερος 
άπ’ δ,τι ήτο,καί τι μορφή του,,Λ Αρρενωπή καί 

σπινθηροόόλος, ύφοΰται έπί τοΰ στυλοβάτου 
Τυ.ν Έλλ. καρδιών, είςάς μάτην έρπουν διά νά 
φθάάουν οί· Ακαταλόγιστοι τής Μιράντας φευδου- 
μνηταί Καί τό σεμνότερον διά τίϊς έκδόσεως 
τών ’Ανεκδότων του έτελέσθη μνημόόύνον έπί 
τιί δεκάτμ έπετιιρίδ. τοΰ θανάτου του, μνημό- 
συνον είς τό όποιον πρωτοστατεί Λ σύντροφος, 
τοϋ βίου του.σύντροφος καί μετά θάνατον, άλλ’ 
είς τό όποιον συμμετέχουν διά της Ψυχής έκα- 
τομμύρια ‘Ελλήνων.

Ή 'Ερωτευμένη Φύοις.

•ΓΤ’-λύ σόφή ή Δημιουργία νάπ?;άσμ άόρενα"τόν 
ΙΊ'Ηλιον καί γυναίκα τίινΓΛν’. Ό Ήλιος, ή 
ζωή καί τό φώς έχει ύλην τήν Αμετάβλητον άρ·' 
ρενωπότητα τοΰ Κυριάρχου. ΉΤή;ίχει δλτιν τήν 
ήδυπάθειαν Αλλά καί τήν κόπωσιν τής γυναι- 
κόέ; τίίς-δίφώσης τοϋ ίσχυοοϋ τό κάλλος.

Ό'καλλιτέχνης έφΑντάΟθη δν φίλημά των. Τί 
δύσκο7.οννάύϊ0ραστήσμ τις φίλημα ένός Ήλιου 
καί μιάφ-Γής·! Πρέπει νά ΰφωθμ τις ύπέρ τήν 
Γην τήν γηραιόν κοί νά κατέλθμ Από τά ύφη 
τοΰ Άκτινοδολοΰντος θεοϋ διά νά δύνδυάδμ 
τό δνείρόν μέ τήν πραγματικότητα- Καί ό ήλιος 
ό ξανθοπλόκαμος, τοΰ οποίου οί βόστρυχοι έξυ· 
φαίνονται είς Ακτίνας χανομένας είς τό Άπει
ρον, ό Φόίβός μέ τούς πυρίπνοας Φαέθοντάς. 
διφρηλατεΐ και είς έν πέρασμά του τόν έναγ- 
καλίζεται ή αίωνία έρωμένη του ή Γ.ή,.καί ένοΰν- 
ται τά χείλη των είς δν ρωμαλέον φίλημα, φί
λημα· ζωής καί Αθανασίάς.

Ή Γή δέν ήμπορεΐ νά ζήάμ άνευ τοΰ Ήλίόύ 
καί έπαιτεΐ, λαχταρμ.τό· φίλημά του. Ποία ά'ντί- 

ΜΟΪΧΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οεόις tic τάς δύο μορφάςτων! ’Εκείνος, όλκι
μος ’Απολλώνιος νεανίας· αύτή, κουρασμένη 
γυνή. Καί πώς να’ μή εΐνε κουρασμένη Αφοί/ 
έχει τόσας Αμαρτίας, άφοΰ βαότάζμ τόσους καί' 
τόσους Ανθρώπους ! Καί ένφ μέ προτεταμένους 
βραχίονας ήνιοχεϊ καί μέ’ στιδαρούς πόδας. ώς 
άλλος Φαρνέόιος ταύρος, άπεύδει.είς τόν φωτει
νόν δρόμον του, ή Γη, ϋμιεξηπλωμένη έπί τής 
σφαίρας της, Ακόρεστος, δέν άποόπξΐ τά χείλη 
καί είς-τήν στιγμήν αύτίιν της έν'ώσεως άπετύ- 
πωάεν ό Άριότεΰς.τόν βαθύν συμβολισμόν τού. 
Ποία Ανατομική δύναμις γραμμών, πόίά έλ’ευΰέ- 
ρία ιδέας, πόσον σοφή ή τοποθέτησις τών σω
μάτων.

Εΐνε πίναξ,έξρχος, θά εΐνε ευτυχής δ* έκεΐνός 
ό ομογενής δστις βά άπέύσμ ν’ άνάθέδμ εί< τόν 
καλλιτέχνην νά έργαάθμ είς μέγα μέγεθος τήν 
εικόνα,διά νά ότδλίσμ έν τοιχογραφία τήν είσο
δον τοΰ μεγάρου του.

Νέα ποιήίρια

Είς τούς άναγνώστας της ή «Πινακοθήκη· 
έμφανίζει διά τοϋ άνά χεΐράς φύλλου . νέαν 

ποίήτριαν; τήν δεκαοκταέτιδα δεσποινίδα ■ Ει
ρήνην Μεγαπάνόύ' Ή νέα ■ πσιήτρια εύθύς έξ 
Αρχής προκάλεί τήν προσοχήν, όχι μόνον διά 
τήν έμπνευσιν άλλά’ κάί διάτήν καινοτομίαν " 
καί τήν τόλμην.μεθ’ής χειράφέτεΐτάί· Από τά δε-' 
άμά τοΰ μονοτόνου μέτρου,θί'8ιάζάυσά’αύτό είς 
τήν ιδέαν τοΰ στίχου Ή δέσπάινΐς^Μεγαπάνου 
έξεζέγη ύπό τής1· ■ Εταιρείαςτών'Αρχαίων δρά- ' 
μ Ατών- όπως ύποκριθμ τήν 'Αντιγόνην/ κατά 
τήν δοθήσομίνήν προς·'" τιμήν'· τών άντιπροσώ-
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πων τοΰ Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου 
παράύταεήν,

Τέχνη καί ή&ική.

Ενώ μόλις ήρξατο μίαχβιραφέτηόις της γυναι- 
κός. μετά τόν κοινωνικόν βίον, καί είς τήν 

καλλιτεχνικήν άντίληψιν καί τήν είδομεν εύτόλ- 
μως όυναγωνιζομένιιν πρός τήν Ανδρικήν δε
ξιότητα, αίφνης δν έγγραφον ίξετινάχθη ύπό 
τών καθηγητών τής Καλλ όχολής τοΰ Πολυτε
χνείου και προεκάλεόε πολΰν θόρυβον.

Οί καβηιηταί έζήτηόαν δπως άπαγορευθή νά 
φοιτούν μαθήτριαι είς τήν Καλλ. όχολήν Καί 
έπιτρέπεται μέν — ισχυρίζονται οί κ. κ καθη 
γηταί-ή φοιτηόις μαθητριών εις τό Πανεπι- 
ότήμιον. άλλ’ έκεϊ ένεργεΐ ό νους μόνον και ή 
ύκέψες, ένώ είς τό Πολυτεχνείον επενεργούν καί 
αί αΜθήόεις διά θεαμάτων άόέμνων μέν, άπα- 
ραιτήτων δμως διά τήν Σχολήν. Οί κ. κ. καθη- 
γηταί λέγουν δτι καί έν Εύρώπμ άπεκλείόθη- 
<5αν μαθήτρια» (;)

Ούτως άνεκινήθη πάλιν τό ζήτημα της ΛΟι- 
κης έν άχέάει πρός τήν τέχνην καί έχομεν τιϊν 
πρώτην έπίδημον διαμαρτυρίαν καλλιτεχνών. 
Άλλ Λ διαμαρτυρία των αύτή είνε μία Δρνηάις 
τής τέχνης, Απορεί δέ τις πώς άνθρωποι καλ
λιτεχνικές μορφωμένοι Αγνοούν. οτι ή τέχνη 
είνε άνωτέρα τήςήθικίϊς. δτι. είνε Αδύνατος ή 
όπουδή τής τέχνης άνευ τού γυμνού, δτι έπί 
τέλους αί γυναίκες δέν είνε νευρόόπαότα μόνον 
τού όυομού, άλλά δύνανται νά όυναγωνιόΟοϋν 
πρός τούς άνδρας. ι αί .έν τμ τέχνμ. Καί έάν 
μεν περιωρίζοντο είς απλήν ευχήν δπωςένχω- 
ριότμ αίΟούόμ έργάζονται κατά τάς ώρας τοΰ 
γυμνού μοδέλου αί μαθήτριαι — άν καί γνωρί- 
ζομεν πολύ,καλά δτι αί-.μαθΛτρια.ι αιιτα» εΐνε_. 
ύπερόχου ήθικής. χωριότά άπό τούς μαθητάς, 
θά ήτο ή αϊτηδις των άξία προσοχής τίνος. 
Άλλ’ή άπαίτηάις των δπως «άπαγορευθχί· ή 
φοίτηόιςτων μαθητριών ,είς ,τό Πολυτεχνείον, 
ήτο τερατώδης, άντικαλλιτεχνική, παράλογος· 
Καί δικαίως άπερρίφθη ύπό τοΰ κ·. Πρωθυπουρ
γού μετά πολλών επαίνων. Έφαντάδθησαν σκάν
δαλα καί προεχείρηδαν ,έαυτούς Ιεροκήρυκας, 
ληόμονούντες δτι ή τέχνη είνε ή.ϋπέρ πάσας 
τάς ένασχολήσεις τοΰ άνθρώπον. έλευθεροτέρα, 
άλλ’έν ταυτφ καί σεμνοτέρα- ;Τί καλά πού δέν 
έζήτηόαν οί κ. .κ.,.καθηγητάί όλίγα φύλλα σν· 
κής καί διά τά- Αρχαία Αγάλματα-. . . -

'■.■. Λ.· φ ■■■■■ ■? ■■■■■■■

"Εν μνημόσυνο*.

Ανδρες φτλοπάτριδες καί- τό σπουδαιότερο.ν— 
έπαναότάται τοΰ. ιδθι έλαβον τήν πρωτο

βουλίαν ένός μνημοσύνου ύπέρ τής ψύχής' τών · 
πρώτων Βασιλέων τής Ελλάδος. Έπειτα άπό-47 
έτών Αδικαιολόγητον σιγήν, αί ’Αθήνα» ενθυ
μούνται μίαν ίεράν ύποχρέωδιν πρός τόν “0- 

θωνα. δότις δόα ελαττώματα καί άν θέλουν νά 
τοΰ έπιρρί^ουν οί αϋότιιροί του κριτικοί, ήτο 
δμως άναμφιόβητήτως Έλλην τήν καρδίαν.

Άλλ’ ή εύκαιρία τής τελέσεως τοΰ σεμνού 
μνημοσύνου Ανακαλεί και μίαν άλλην ύποχρέω- 
σιν ήν έχει τό Πανελλήνιον, δχι δπως έξνψώόι.ι 
τό ίργον του—τοϋτο θά τό πράξμ ή Ιστορία — 
άλλ’ ϊνα έξενμενίσμ τήν έξόριστον σκιάν του. 
Έννοοΰμεν τήν ϊδρυόιν άνδριάντος. Είνε και
ρός πλέον ή Εύγνωμοάύνη καί ή Μετάνοια Αδελ
φωμένα,, νά άπομάρμαρώσουν τίιν ενγενή έκεί- 
νην φυσιογνωμίαν, τόν πατριώτην βασιλέα, δστις 
έλάτρευόε τήν 'Ελλάδα ύπέμ τούς Έλληνας καί 
οότις ώς μόνον σάβανον ήθέλησε τήν φούστα- 
νέλλαν, τό ένδυμα έκεΐνο τό όποιον έξεπροδώ- 
πει τούς ύπέρ έλευθερίας Αγώνας τών πατέρων 
μας καί τό όποιον ήρχισε ραγδαίως νά ύποχω- 
ρμ είς τήν φραγκ>κήν ραδιγκόταν καί τό σλαυϊ· 
κόν καλπάκι. '

Πρέπει, πρέπει ταχέως νά έγερθμ άνδριάς εις 
τόν Όθωνα. Τό ζητεί ή έθνική ψυχή, τό θέλει 
ή έθνική συνείδιισις. Μία πρωτοβουλία Αρκεί, 
ε'ίμεθα δέ βέβαιοι δτι δέν Οά λείψμ ό έρανος άπό 
τοΰ Άνωτάτου άρχοντος μέχρι τοΰ έόχάτου 
βκιπαλαιστοΰ.

ΔΑΦΝΙΧ

9 Β Α λλΐ TQ.X Μ1ΒΑ %
ΧΡΟΝΙΒΑ^ϊΛ®^

ΈκΛεσιί βυζανιιακή; τέχνη;.- ’Επί τη συμπληρώσει 
τής 9ης έκατονταετηρίδος από τής ίδρύσεως τής παρα 
τήν Ρώμην έλληνορύθμου μονής τή: Κρυπτοφέρης, 
δ ορνανοΰται μεγάλη έκθεσις Ίταλοβυζαντινής Τέχνης, 
είς τάς αίθουσας τοΰ καλλ- φρουρίου Deila Robere, 
ήτις θ’ άρχίση άπδ τοΰ Μαρτίου τοΰ 1905 και θα 
διαρκέσγ| μέχρι τοΰ ’Ιουνίου τοΰ αύτοΰ έτους. Την 
εκθεσιν ανέλαβεν.ύ.πδ.τήν,προστασίαν,του ό ϋπουργος 
κ.· Orlandi. ,

★

"Ex9eon Λιέγη;. —Είς” τήν.διεύθυνσιν.τ’-ΰ Καλλι-
• τεχνικού τμήματος τής' διοργανουμένής'έν Λιέγη διε
θνούς έκθέσεως έδήλωσαν ήδη ότι θά μετασχωσιν ή 
Γερμανία, τδ Βέλγων, ή.Αυστρία, ή ’ίσπανία, ή 
Γαλλία, ή ’Αγγλία, ή/Ολλανδία, ή- Ιταλία, ή Νορ
βηγία, ή .Ρωσσία, ή Σουηδία, αί Ήνωμέναι Πολι
τείας. Καί έρωτ,ώσιν .αί.Βελγικαί εφημερίδες : Διατί 
τάχα ή ■’Ελλάς, ή Πορτογαλλία καί ή ,Ρομμανίά δέν 
έδηλωσαν άν θά λάβουν μέρής:; .

· ’■ * , ■ i . ,
Νέα έργα. ,-—Ό κ. Ίακωβίδης εξακολουθεί ασχο

λούμενος είς τάς κατά παραγγελίαν προσωπογραφίας, 
μάτην δέ αναμένουν οί φιλότεχνοι να ίοουν,νέον εργον 

' συνθέσεως πρωτοτύπου τοΰ ουνατοΰ χρωσρήρος του. 
•Ήδη «περάτωσε τήν .προσωπογραφίαν τοΰ.μακαρίτου 
:,Δημ· Βουγιούκα., . , ■

.—,.Ό.χ. Μπ?Εατσιάμπης.έπεράτωσεν έν Κερκύρ?, 
ένθα-πάρεθέρίσε, τρία.ώραιότατα τοπεΐα, ήτοι σκιερούς 
χορμούςμέ μίαν περίτεχνον, άλλα καί φυσικήν έπεξερ- 
γασίαν.πΰιητίκωτάτου^φ^λλώμάτόί,μίανϊΑοπαρισσόφυ· 
τον άποψεν-τοδ'-’Άγ-γλικού-νεκροταφείου και μίαν ού· 
σιν ήλιου, άμα δέ και τρεις θαλασσογραφίας, είλγιμ- 
μένας άπο της θαλάσσης, ών υπερέχει μία έν πλήρει 

φωτΐ αποψις τοΰ λιμένος. "Ηδη εργάζεται εις τήν 
απεικονίσω τοΰ χαριτωμένου θυγατρίου τοΰ Γιαλλινα.

*
Ιδιωτικοί ικϋέοει;.—Άφού έματαιώθη ή εκθεσις 

τοΰ «Παρνασοΰ» δια τδ άρξάμενον φθινόπωρου, κιλ- 
λιτέχναι τινες ήρχισαν νά μεριμνώσι περί τής διορ- 
γανώσεως ατομικών εκθέσεων. Οΰτω, ό κ. Άριστευς 
λίαν προσεχώς θά διασκευάση είς εκθεσιν τδ έν όδώ 
Χάρητος άρ. 44 έργαστήριόν του, αργότερα δέ, τή 10 
Δεκεμβρίου, Οά διοογανώση εκθεσιν τών νέων έργων 
του, άτινα τότε Ο’άνέρχωνται είς τριάκοντα, ό κ. 
Μποκατσιαμπης εν τή οικία του, έν όδιρ Νικηφόρου 
αριΟ. 15, πιθανώς δέ τ,α παρασκευάση έκθ.σιν καί ό 
κ. Άλεκτορίδης εν τινι αιθούση τοΰ Ζαππείου.

*
,ΜΙα αϊτησι; — Οί καλλιτέχναι χ. χ. Κο,τόπονλος, 

Κωνσταντινίδης, Φρυδάς καί Εενόπουλος ήτήσαντο 
παρα τοΰ Πολυτεχνείου δπως έπιτραπή είς αυτούς νά 
εργαζωνται μετά τών μαθητών δ ά τήν αντιγραφήν 
τοϋ μοδελου. Έλήφθη δέ απόφασις δπως έπιτραπή 
μονον είς εκείνους οίτινες διετέλεσαν άλλοτε μαθηταί 
εν τή σχολή Συνεπώς άπεκλείσθη δ τελευταίος.

*
diayax-ισμο'ί. — Αί μαθήτριαι τής Καλλ. σχολής 

Έλ. Βοζίκη, Σοφ. Λασκαρίδου, I. Σκούφου, Άγγ. 
Στεφάνου καί Μ. Δρακονταειδή ύπίστησαν διαγωνι
σμόν δπως προαχθώσιν είς τήν βην τάξιν τής Καλλ. 
σχολής. ’Επέτυχον μόνον αί δύο πιώται, αίτινες καί 
έργίζονται ήδη έν τή αύτή αιθούση μετά τών μαθη
τών εις τήν σπουδήν τοΰ γυμνού σώματος.

*
‘Αρχαιολογική χίνηοις. — Μετά τριετεΐς άρχαιολογι- 

κας σπουδας είς Ευρώπην, ώς υπότροφος τής Αρ
χαιολογικής εταιρείας, έπέστρεψεν ό κ. Κωστής Ρω
μαίος.

—"Ηλθεν εις Άθήνας'δπως μελετήση έ,πιτοπίως τδ 
τεχνικόν μέρος τής διοργανώσεως καί λειτουργίας τών 
ανασκαφών δ κ. Δοβρούσκη, διευθυντής τοΰ εν Σοφιμ 
’Εθνικού μουσείου, έντολή τής Βουλγαρικής Κυβερ- 
νηοεως.

★

Φωτογραφικοί νοωτιριομοί — Ή τελευταία άνακοί- 
νωσις τών κ. κ, Όσβά'δ καί Γχρδς εις τήν Γαλλι
κήν .’Εταιρίαν, τών Φυσικών επιστημών, προσείλχυσε 
τήν γενικήν προσοχήν τών έρασιτεχνώ·· τής φωτογρα
φίας. Πρόκειται περί μιας μεθόδου φωτογραφικής έκ- 
τυπώσεως ανευ είδικοΰ χάρτου, τήν όποιαν οί έφευρέ- 
ται άποκαλοΰν κατατυπίαν.

Ή έκτύπωσι; τής φωτογραφικής πλαχδς έχτελεί- 
ται δι’ απλής έπαφής άνευ τής έκ νέου έπεμ'άσεως 
τοΰ φωτός καί έπενεργουσης έπί τοΰ χάρτου, μή ύπο- 
στάντος οΰδεμίαν προπαρασχευήν ούτε ζελατίνης ούτε 
χλωριούχου ύγροΰ. Ή χημική δέ θεωρία τής μεθόδου 
ταύτης εδράζεται έπί τής «καταλυτικής ένεργείας» 
τής επί μάλλον καί μάλλον χρησιμοποιούμενης είς 
τ’θ* χ7!!**'** τώρα. Έν ιδιαιτέρά περιπτώσει πρόκει
ται περί τής καταλυτικής ένεργείας τής έξασκουμένης 
επί τοϋ οξειδωμένου νεροϋ διά τών διαφόρων μετάλ
λων τών μεταχειριζομένων εις τήν φωτογραφίαν^ αρ
γύρου, σιδήρου, πλατίνης, μαγνησίας κλπ. Υπάρ
χει αποσύνθεσις τοΰ οξειδωμένου ΰδατος άνευ άλλοιώ- 
σεως τών εν λόγω |αενάλλων.

Τοιουτοτρόπως εινε αρκετόν πλέον νά βρέξη τις διά 
μιας τοιαυτης διαλύσεως κοινόν χάρτην καί νά τδν . 
θέση εις επαφήν επί τής φωτογραφικής πλακος μέ 
διαρχειαν δέκα λεπτών τής ώρας δια νά έχη τις τήν

αποτύπωσιν τελείαν. Και αύτδ είνε πολύ ικανοποιη
τικόν, μολονότι δύναται τις καί ταχύτερον ακόμη να 
έπιτύχη τήν αποτύπωσιν, ακολουθών τήν νέαν μέθο
δον τών ανωτέρω φυσικών, τήν όποιαν εξέθεσαν είς τήν 
Φυσικήν Εταιρίαν τών Παρισίων.

*
Καλλιτεχνικό 6ρ&ρα—Ό κ. Π. Γιαννόπουλος έδη- 

μοσίευσε σειράν αισθητικών άρθρων,εις τδ «Άστυ» περί 
τοΰε’Ελλ. χρώματος» καί περί τοΰ κ. Π. Μαθιοπού- 
λου, ε. δέ τή «Άκροπόλει» προσεχώς περί νεοελληνι
κής αρχιτεκτονικής. Τα αρθρα ταΰτα είναι γεγραμμένα 
εντόνως καί μέ την γνωστή·· εκκεντρικότητα τοϋ ύφους, 
ήτις διακρίνει τόν ϋπερ «’Ελληνικών ιδεών» αγωνιζό- 
μενον συγγραφέα.

* .
Άναακαφαί Περγάμου. — Προχωρούν αΐ έν Περγάμω 

άνασχαφαί ά: διενεργεί απδ τής 10 Σεπτεμβρίου δ κ. 
Δαιρπφελδ μετά τοΰ είδικοΰ διά τάς έπιγραφάς δόκτο- 
ρος Χοΰγκο Χέπτιν. Αί άνασ αφαί γίνονται έν τώ' 
μεταξύ τής Κάτω ’Αγοράς καί τής κυρίως αρχαίας 
δδοΰ τής Άκροπόλεως. Είς τάς άνασκαφάς εργάζον
ται 140 έργάται. ·

*
Άναακαφαί Μγίνη;. — Έπανελήφθησαν έν Α'ιγίνη 

ύπδ τών Γερμανών κ. κ. Κουρτίου αρχαιολόγου καί 
Φίχτερ αρχιτέκτονος αί άνασκαφαί παρά τδν ναδν 
τής ’Αφροδίτης. Τήν έποπτείαν έχει ό κ. Κέραμό- 
πουλος, Ειχον εύρεθή μέχρι τοΰδε βυζαντινά καί ρω
μαϊκά χτίσματα, ύπδ τά οποία εΰρίσκονται παλαιό- 
τεροι συνοικισμοί.

Άνευρέθη ήδη σπουδαίον άρχαΐον κόσμημα έκ λί
θου πολυτίμου δνυχος λευκοΰ μήκους πέντε έκατοστών. 
Έν αύτφ είκονίζεται ’Αριάδνη καί Διόνυσος έπί κλί
νης δια θχυμασίας γλυφής. Όμοιον χειμήλιον μόνον 
το Βρεττανικον Μουσείον κέκτηται. 'Ωσαύτως εύρέ
θησαν τεσσαρες μυκηναϊκοί τάφοι.

Εν Αιγινη επίσης ύπδ την εποπτείαν τοΰ κ, 'Κε-' 
ραμοπούλου ένηργήθησαν καί ιδιωτικά! άνασκαοαί. είς 
την θέσιν «Μϋλος», ένθα υπάρχουν αρχαίοι τά®οι-, 
συληθέντες τώ 1890. Κατά τάς άνασκαφάς ταότας 
ανεκαλύφθησαν 2 θαλαμοειδείς μυκηϊκοί τάφοι, ’ εν
τός τών όποιων ανευρέθησαν 72 ακέραια μυκηναϊκά 
αγγεία έξοχου τέχνης, 17 τοιαυτα συντετριμμένα, έξ ' 
ών τδ ίν Οαυμάσιον, 6 ειδώλια μυκηναϊκά, 13 σπον- 
δυλίσκοι έξ αίματίτου στεατίτου καί άλλων λίθων, 
δύο μολύβδννα ψέλία λεπτότατης τέχνης, δυσιυχώς 
συντετριμμένα, εις σάκκος ήλεκτρου διάτρήτος, δύο 
περιλαίμια ίκ χανδρών σχήματος σπόρου ύδροπέπο- 
νος καί έν μικρότατον τεμάχιον χαλκού χεκοσμημέ- 
νον δι’άναγλύφου.

Ό χ. Κεραμόπουλος προέβη εις δοκιμαστικός άνα- 
σκαφάς καί είς άλλα μέρη παραπλεΰρώς, άνευρε δέ 
τάφους έχοντας φρεατοειδές' τετράγωνον τδ'στόμιον 
αυτών, οίτινες συληθέντες πρό έτών, κατά τοϋτο μό
νον εινε άξιοι λόγου ηδη, ότι ώς προς τδ σχήμα αυ
τών εξεταζόμενοι ιδιάζουσι μόνον έν Αίγίνη. εινε άγνω
στοι δέ αλλαχόθεν. Ήσχολήθη είς άλλας αρχαιολο
γικός μελετάς, έξ ών πιστοποιείται ή έ < Α’ιγίνη ΰπαρ- 
ξις πασών τών περιόδων τοΰ πολιτισμοΰ,- διότι συνέ- 
λεξεν αγγεία καί όστρακα προϊστορικά, "μυκηναϊκής 
εποχής γεωμετρικά, πρωτοκορίνθια. κορινθιακά,' ρο· 
διακα, μελανόμορφα, έρυθρόμορφα καί πολύχρωμα ρω
μαϊκά μέχρι τών αχρωμάτιστων τών εσχάτων χρόνων.

*
Άναακαφαί elf Λακωνίαν. — Ό διευθυντής τής έν 

Άθήναις ’Αγγλικής Σχολής κ. Τώτ ειδοποιηθείς παρά
»77ι76



ΠΙΜΑΚΟΘΗΚ,Η

τής έν. Λονδίγφ αρχαιολογική; Επιτροπείας ότι εχο-. 
ρηγήθη ανάλογος, πίστωσις διά τήν ενέργειαν αρχαιο
λογικών, άνασχαφών. είς. τήν 0 σιν Άγια Άνάληψι; 
τής Λϊχωνικής, ένθα υποτίθεται, ότι ήτο ή αρχαία 
πόλις Καρυαί, έζήτησε και έλαβε παρά τοϋ Υπουρ
γείου τής Παιδείας τήν αδειαν προς ενέργειαν ανα· 
σκαφών,

. , ir
Κί^ήίΐαεα ·—Α.ί ανααχαφαι αί παρά τοΰ κ. Κουρου- 

νιώτου διενεργούιχβναι είς “Ανω-Καρυά; εφειον βες φώς 
διάφορα ευρήματα μεγάλης αρχαιολογική; αξίας. Εϋ- 
ρέθη, τό . ίπποδρόμιον, Ναός, τοΰ Πανός, Ναός τοΰ ’Α
πόλλωνος, Θυσιαστήριον κλπ. αγάλματα ήκριοτηρια- 
σμένα. Παρά τβ' θυβιασ.τήρρον πληθύς όστέων μικρών 
και μεγάλων άπολ'βομένων εύρίοκεται.

*
'Ανασκαφαί Βοιωτία;—Παρά τό 'Ιερόν τοΰ ’Α^φια- 

οάου ένθ’χ ενεργεί αρχαιολογικά; ανασκαφαί ό Έφο
ρος τών Αρχαιοτήτων κ, Λεονάρδος άνεκαλύφθη Ολό
κληρος αρχαίος- συνοικισμός; μέ. οικίας, όδους κλπ. 
’Εντός τον συνοικισμού.τούτου «ΰρέθησαν αρκβτα· αρ
χαιολογικά αντικείμενα·.

★

‘Αναστηλώσει;--- Ή έν Άθήναις Γερμανική Άρχ.
σχολή σκέπτεται δπως έπ’ ευκαιρία τοΰ Διεθνοΰς ’Αρ
χαιολογικού Συνέδριου άναστηλώση δύο κίονας τοΰ 
έν Όλυμπό? ναοΰ τοΰ Διός, ΐνα οί έπισκέπται λαμ- 
βάνωσι ακριβή ιδέαν τοϋύψους τοΰ ναοΰ καί του τρό
που καΟ’δν ησαν τοποθετημένοι ο! κίονες. Τήν ιδέαν 
αυτήν είχε προ πολλ&ϋ καί ή ’Αρχαιολογική 'Εται
ρεία, αλλ’ειχβν ά.ναβάλη τήν πραγματοποίησιν, ένεκα 
τών έν Φιγαλια έργάσιώ >.

Πρός τούτοι; σκέψις γίνεται επίσης ν’άναστηλιοθή 
καί ό έν Νεμέα περικαλλής αρχαίος ναός, περί: ού 
επικρατεί γνώμη ότι εΐγε δεύτερος Παρθένων.

*
Χρώμαεφεί; τήν γλυπτικήν.—Είς .τοϋ; καλλιτεχνι

κούς κύκλους πολύ συζήτεϊται κατ’ αυτας ή χρήσις, 
τών,.χρωμάτων έπί τών έργων τής γλυπτικής. Τήν 
άφ^ρμηγ εις το-ζήτημα.τοΰτο εδωκε,ν ό Άγγλος γλύ
πτης ,Κοΰβτναι Πόλλοκ, οστις έςέθεσεν είς τό έργα- 
στήροόν τσυ γλυπτά καλλιτεχνήματα χρωματισμένα. 
Ό. "Αγγλος, γλύπτης..προτιμά τα ύδατόχρωμα.καί. έ- 
λαςόχρωμα- Ό,,-χρωματισμός ..όμως., τών .· αγαλμάτων 
καί τών. αναγλύφων δεν πρέπει να, θεωρηθ.ή·τι νέον. 
Έά'» ,κήμη καγεΐί,μξχν ,έπίσκεψιν ε’ις .τί ίίουσεϊον-τής 
’Ακροπόλεως. ,0ά ,διμκρίνη ανεξίτηλους χρωματισμούς 
ι.υς φέροιμμυ ας.,18 περίφημοι κόραι.του Μουσείου.

Είνε.γνωστόν, ότι οί αρχαίοι δχι μόνον τά αγάλ
ματα ..και τά ανάγλυφα αλλά καί τους χίσ ας ακόμη 
έχρωμάτιζον, ’Επί τών τελευταίων μάλιστα μετεχει- 
ρίζοντο χρώμα όμοιάζον προς τό τοΰ ήλέκτρου, όπεο 
πβλύ ευάρε-στ,ον αισύησιν Οά παρείχε» αν συμπεράνη 
κανείς εχ τής γοητείας τήν .όποιαν προσδίδει σήμερον 
είς τούς, κίονας τβΰ.,Παρθενώνος καί τοΰ Θησε'ου τό 
κίτρινον έκεΐνο. χρώμα, τό προερχόμενου έκ τής όξει- 
δώσρως,,ταϋ, μαρμάρου.

* '
Άι·βο/ία·ραό.Μίλήεϊ>.«.—, Αί ανασκαφαί τής Μιλήτου 

εξακολουθούν., μετά μεγάλης δραστ,η'ριότητος . Έιχά- 
τωςάνεκαλύφθη ή -μεγάλη Πύλη πής πόλεως,.. ΰπο- 
στηριζομέν,η ϋπό. 16 γαμπρών στύλων,- φέρουσα εις 
την.είσίίδο», .τοΰ.Σταδίου. Οί στύλοι είνε.χορινΟιαχοΰ 
ρυΟμώϋ-,ι

* ·
Ή δίοπΟινις ‘Ραΰμών — Παρεπιδημοί έν Άθήναις ή 

διακεκριμένη Γαλλίς ζωγράφος δισποινίς Ραίίμών, κόρη 
τοΰ διασήμου-φιλολόγου-.- Ή' δεσποινίς- 'Ραίίμών έξέ-

>?&'

Οεσε πολλάκις Χαί εύ^ήμως είς Ευρωπαϊκά; εκθέσεις 
έργα, ήλθε; δέ έίς· τήν Ελλάδα ΐνα σπουδάση. τά- ’Ελ
ληνικά'χρώματα, καί δή,τήν- διαύγειαν- τής ά-μοσφαί- 
ρας- Ήλθε και άλλοτε είς τήν 'Ελλάδα, ήδη δε ακα
ταπόνητο; περιέογεται τά πέριξ τών Αθηνών τοπεΐα, 
πρός άπεικόνισίν έκ τσΰ φυσικοΰ Άττιχώ' τοιίίω·’.

■ *
Νέο; καλλιτέχνη; — Ήλθεν έκ .Γερμανίας ό νεαρός 

ζωγράφος κ; Κουφός. Κατάγεται εκ-Κύπρου, εσπού- 
δασεν ύπό τόν Λύτραν ε’ις τό Πολυτεχνείου; μετά κολ
λάς δέ. περιπέτειας κατόρθωσε* νά'. είσαχθή είς τήν 
Ακαδημίαν τοΰ Μονάχου, ένθα έμαδήτευσε, ϊγων δι
δάσκαλον τόν Λέφτς. Ήβχολήθη εΐδικώς είς τήν· προ
σωπογραφίαν.

Ιο#*; εν Βέρολίνφ.—-Έπί'τή 73ή έπε- 
τείω τής γεννησεως τοΰ αειμνήστου αυτοκράτορος τής 
Γερμανίας Φρειδερίκου Γ’. εγένετο διπλή έορτη έν 
Βερολίνω. ΆπεχαλύφΟη είς άνο'ριας του έν πάση έπι* 
σημότηγι και έγένοντο άμα τά εγκαίνιά νέου καλλι- 
τεχνίχοΰ'Μόυσείου, φίοοντος τό όνομα αΰτου. Ό αν- 
δριας παριστή τόν Φρειδερίκον έφιππον μέ στολήν 
στρατηγού, ώς Διάδοχον καί πολεμιστήν, εινε δ’έρ· 
γον τοώ ε’σχήτως άανο'ντος γλάπτσα Α. Ρσδ. Μάίζόν. 
Τό νέον δέ Μόυσεΐον οίκοδομηθέν έπί νησίδος παρά 
την όχθην τοϋ Σπρέα, είνε σχήματος τριγωνικού καί 
αποτελείται έξ είκοσι τριών αιθουσών διακοπτόμενων 
ύπό-πέντε. στοών χρησιμευουσών πρός .φωτισμόν τοΰ 
κτιρίου. Ή οικοδομή- άρχίσασα έν ίτ« 1398 όπερα- 
τώθη. εφέτος κατά τό σχέδιον τοϋ ά^χιτέχτονο;. "ίνε 
και τΐνε ρυθμου ιταλικής νεοαναγεννησεως μέ παμμε- 
γέθη. βόλον εί; τό μέσον τής στέγης.

Έν τω Μουσβίω εχουσι κατατεύή διάφορα έργα τέ
χνης, ώ; διάφορα χρωματιστά έργα πλαστικής τής 
έποχής τή; ’Αναγεννήσεως, γερμανικαι καί όλλανδι- 
καί εικόνες, αρχαία νομίσματα, άρχαιότητες:περσ'καί, 
άραβικαί, βυζανηναί, ΐταλικάί κατ θαυμάσια έργα τής 
ίταλογοτβιΧής πλαστικής. Είς - χωριστήν αίθουσαν 
.εχουσιν αναρτηθή εικόνες τών πρώτων βασιλέων τής 
Πρωσσία; καί εις άλλην τά-νομίσματα καί μετάλλια, 
άτινα φέρουσι τήν προτομήν δι-ιφόρωνμελών τή;-οί- 
κογενείας τών Χοεντζόλλερί. Μια αίθουσα εικόνων, 
χαλουμενη.ΒατιΧική, εχει κοσμηθή· διά πεντελικοΰ 
μαρμάρου χαί εινε μ.ία τών ωραιότερων.

Κατά τά εγκαίνια ώμίλησεν ό Κάϊζερ, καλέσας τους 
Καλλιτέχνα; ν« λησμονήσουν τους διχασμούς οί όποιοι 
χωρίζουν τήν γερμανικήν ζωγοαφ κην, να'ωφιληθοϋν 
από τα έργα τών μεγάλων-δ-^ίσπάλων καί νά· .ενω
θούν είς ομόθυμο ι άνάπτυξν τή» τέχνης έπί βάσεως 
έθνιχής. «Οΰδείς δύναιαι, προσέβηκεν, ν’αρνηθή. τά 
δ καιώματα της μεγιλόφοίάσ, άλλ - είνε αδύνατον επί
σης νά παραδε/Οή τι-, δτι οί νεαροί'κνλλιτέχναι οι 
καιοΰνται νά εύρΐτκωνται είς διαζύγιον-μέ πάσαν πα- 
ραδοσιν καί πασαν σχολήν.»

■*,
Mot’asTor έκ λ’ρή.^;. -'Κατε·τέβή έπισήμως έν Ήρα - 

κλείΐρ τής.Κρήτης,ό θεμέλιος λίθος τοΰ αυτόθι άνΐ- 
γε -βησομένου .αοχα-ολογιχού μουσείου, δαπάναις του' 
Γάλλου κ. G- A. Jenati. ■

*. ·
Με-ημεΐον. εί; τον Μέλια·. — .Είς. τιμήν, τοΰ ήρώ'ΐκώς 

πεσόντσς εν Μακεδονιμ ανθυπολοχαγου Παθλου-Μελα 
έγβρθήσεται μνημιΐον κοινώ έράνω- καί. πρωτοΰουλίμ 
τοΰ-’Αθηναϊχοΰ τύπου-·

* .■
θάνατο; ζωγράφου.—Άπβ&ωσχν δ ζωγράφος Βί

κτωρ Λεϋδέι γυωστοί διά-’ταν- πίνακα τής. «Μεγάλης 
Πα^ασΜ-ευήο», μαθητής..του Ζέρομ:

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Άριστάρχης Βίης

Μία των άιαπρεΜοτίρων ιωνικών προσωπικοτήτων, ιι· 
μ&οα τήν πατρίδα Ιν Κωνοταντινουπόλιι, 'ίνθα άπδ tea- 
οαροκυνταττίο; ύ,κρίιηοε τά ουμφίρονια ίή; Μ. Εχ· 
κληοία; και τοϋ Γίνου; ποικίλα παρασγων ευεργετήματα 
καί πολλαχώ; μοχ&ήοα; ΰπ'ερ των έν Τουρκία πολιτικιάν 
ήμων πραγμάτων.

Γτρούοιαστή; ισόβιο;, Μίγα; Λογοθέτη; τ&ν Πατρι
αρχείων, Σύμβουλο; άνώιατο; tfj; Έπικραττία;, πρόε
δρό; τοΰ - ϋλλ Φιλολογικού Συλλόγου- καί άλλων εται
ρειών, κ. λ. κεκιημένο; σΰν τφ τίτλφ τοΰ Βαλλά (iixii- 
nil de division) και τά. ανώτατα παράσημα πάντων 
των κρατών, διακρίνεται διά τήν καλλιιεχνικήν άι άπτυξιν 
καί παιδείαν άλλά «αί τήν διπλωματικήν ικανότητα, μεδ’ 
ή; εί; πολλά; περιαιάσει; έπολιτενβη εί; οοβαρώτατα 
και λεπτοιάτη; φύσεω; ίβνικ'α ήμων ζητήματα. Είναι ό 
εκδότη; καί τοΰ δγκώδου; περί Φωτίου συγγράμματα; Ικ 
1300 σελίδων, ίχτων ήδη έτοίμην καί τήν πολύτιμον 
-Συλλογήν δωδεκαοχιλίων επισήμων εγγράφων τοϋ Πα
τριαρχείου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοϋ J821 
εί; ήν αφιέρωσε τεσσαρακονταετεΐ; μόχ&ου; καί χιλιάδα; 
λιρών προ; άνανάλυφικ και αντιγραφήν των εγγράφων 
εκ τών ναών, οχολ&ν, βιβλιοθηκών κλπ. τή; ΰφηλίου. 
Δυστυχή; δμω; ή συλλογή αυτή μένει άνέκΰοτο;, διότι 
δεν εΰρέθη ετι τι; δστι; ν' άναλάβη τήν εκδοοίν τη;.

Μεταλλίου Πανά

Εί; μνήμην τοΰ άποθανόντο; διάσημου ΐδρυτοϋ τή; 
δφ&αλμολογική; κλινική; του Hidel Dieu'tiov Παριοίων 
Φωείου. Πανα ίκίπη μετάλλων αναμνηστικόν, τοϋ όποιου 
τά; δύο όψειί δημοσιεύομεν. Είνε εργον τοΰ Bottee, εν 
δε μόνον έοτάλη εκευπον εί; τήν Ελλάδα, πρό; τόν Ικα
νόν μαθητήν τοΰ Πανά κ. Σπ. Χαραμήν, τή εύμενεϊ χυ. 
Ρ’ΖΧ'θ τοϋ όποιου δημοσιεύομεν τά; δύο εικόνα;. Έπι τή; 
5ψεω; έν ή απεικονίζεται ή άνάβλεψ:;' τοΰ πάοχοντο; 
αναγράφονται τά έξη; : i'H τέχνη καί ή μελέτη οδηγούν 
τόν άνθρωπον έκ τοΰ σκέτου; εί; ιό φώ;ε.

Μουσικοθεραπεία.

Ή ααρατιθεμίη; τίκών ανήκει είς τήν σειράν τοΰ Ιν 
Παριοίοι; Μνοτιιού.του τή; Φυσιολογική; 'φυχολογία;. 
Ό Ιατρό; B.irillon ίσιαται άνωθεν υστερική; καλλιτέ- 
χνιδος, δ δέ "Αγγλο; φυχολόγο; Guimbe.'U έκτελεΐ έπι 
τοΰ κλειδοκύμβαλού φαίδραν σύνθεαιν, ήιι; άποδίδεται 
πιοεώ; έπί τή; φυσιογνωμίας τή; ιιάσχούση;. ‘Απεδεί- 
χθη δτι ή μουσική είνε τελεσφόρον θεραπευτικόν μέσον, 
άπειρα δε πειράματα απέδειξαν τούτο.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Καλλιτέχνη.—Αυτό; είνε δ κόσμο; ! Ευφυέστατα ό 

έν ΙΙαριοίοι; πρεσβευτή; εή; 'Ιαπωνία; ειπεν εσχάτως : 
«"Οταν εϊχομεν μόνον μεγάλου; καλλιτέχνας, μά; έλεγαν 
βαρβάρους. Τώρα ποΰ οκοτώνωμεν ανθρώπους, μά; λέ
γουν, πολιτισμένους··.

Φιλολόγω.- Μετέφράσθη καί Άραβιστι ή Ίλιά; τοΰ 
‘Ομήρου άπό toe Soliman BoUslain. Ειργάσθη δέκα 
έτη, επάνω κάτω Σοον θά Ιχρειάσθη .καί ό Ώάλλή; .διά 
νά μεταβράση είς τό Ψυχαρικόν έκτρωμα τήν Ίλιάδα, 
ή έπί ιό άπλονσιερον καί νρεκτικώτεβον, τήν . . . άλχάδα.

Έρωτώντι. - Ή καλλ έκθεσι; Άλεξανδρεία; .ήτι; ' 
είχεν άναβληθή δι' εφέτος, όριστικώ; ίματαιώθη.

,.^51 ■·'.* **- ■*-* ·—>1 Γ*·*- '

εεν -άγιόσταλή τή ΔιέυΟύνσει.·

Αγγέλλονται βιβλίο, ών άντίτνειον ήθε-

Εις ονί^ένα «χίί. άυατεΰίΐ εν 'Αθήναις ει

δική ^.ντίίίροοίοπεία πρής Εγγραφήν οννδρομη- 

τών οί ϋίλονεΐξ ούνεπ&ς ι'ά ^γγράέραένττιύ ονυ- 
δρομηταΐ Μου ν’ άηευϋννωνται άπ’ εά&είας 

εις τό γραφείου μας, πάσα δε καταβολή τής 

ϋννόρομής εινε έγκυρος μόνου άν προαάγηται 
τφ γτληρώνοντι άπόόει^ις Ιυινπος, φερουοατήυ 

υπογραφήν τοϋ Αιευϋνντον, τήν σφραγίδα τοΰ 
περιοδικού καί αΰξοντα έντυπον Αριέλμόυ.

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ 'ΠΙΝΑΚόΘΗΚΗΣ»

τοΰ Α', Β’ και Γ' Ιτονς πωλονυται είς τό γρα

φείου μας δυτί δρ. 1,50. Ata τάς ίπαρχίας 2 
δρ. Αιά τό εξαγτερικόν 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ- 

βανομέναόν τών ταχυδρομικοί.

ΒΠΙΠΠ® ΜίΕΜλΤΟ
Σ Γ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

Ιατρού Νευρολόγου καί Φρενολόγου
"ίδρυτσι'έν ΠατησΙοι;, έύ ύέόφ κήπων. Νοση

λεύονται νευρικά καί έγκεφαλικά νοσήματα, πλήν 
τών μολυσματικών καί έπικινδύνων. ’Εφαρμόζονται 
δλαι αί θεραπευτικά! μέθοδοι, ήτοι Ψυχοθεραπεία, 
’Ηλεκτροθεραπεία, Υδροθεραπεία, Άνατρι'ψιθερα- 
πεία, Μουσικοθεραπεία, Υπνωτισμός κ.λ.π.‘Νοσο
κόμοι-ειδικοί.

Ι'ραφεΐον Αιευθύνσεως :

Άθήναι. 'Οδός Ζήνωνος 16.

wnA- BAiAs miom
Ίδρυθέν έν Άθήναις κατά τό ίτός 1870

’Εν αύΐώ πωλοΰνται λιανικώς και χονδρικδ; έκτος 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης καί χάρτου καί 
τά έν τφ ίδίψ ατμοκινήτφ έργοστα-τιω κατασκευαζό- 
μενα είδη, ήτοι'

Φάκελλοι καί βιβλία εμπορικά; Καρτόνια φωτογρα
φίας μέ κατατομάς έπιχρυσωμένας- Πένθιμος επιστο
λικό; χάρτης και φάκελλοι. Γλυπταί έπι μετάλλου 
καί ξύλου Σφραγίδες καί έκ καουτσούκ καί πλάκες 
διά θύρας έπί σμαλτωμένων έλασμάτων.

ΈπισκΡπτΛρια κατασκευάζονται στιγμιαίως καί 
διά χαλκογραφίας..

20—·οδό; Έρμοΰ—20

Ζητβΐτβ τά Κάρτ ηοείτάλ τά φέράυτα 

τόν τίτλον «ΙΙεριοδικόν Πινοκό&ήκτρι. Τα 
Καρτ πο<3τί1λ -τής «ί/ινεέκοθήκήςϋ.-Απαραί- 

τητα,δια συλλογήν, .ξϊυαι 20 είδώυ, κοσμούνται 
δε μλ έργα διασήμων * Ελλήνων και ξένων καλ

λιτεχνών. Πωλοΰνται 10 λεπτό ' ίκΟΦτον, ' Οί 

άγοράζοντες παρά τον γραφεών μας ·ίβιδτΑ;. τά 
πληρώνουι μόνον 1 δρ.' τά S0:
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Δ. 1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ! ΟΥΛΟΥΤΟ ‘‘ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», πίναξΝ.

Γύζηΐ. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 2. 

Έπ'ι χονδρού χόρτου δρ. 3·

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ·, δράμα Φρ. Κοππέ, 

κατά μετάφρασιν “Αγιδος θέρου. Τιμάται 

δρ. 1. Έπ'ι ’Ολλανδικού χόρτου δρ. 2· 

TO ‘ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν.

Λάσκαρη καί Π. Δημητρακοποΰλου. Δρ. 1.

TO * ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.» πί· 

ναξ Φρίξου Άρισιέως. Φωτοτυπία είς μί- 

γα όχημα. Δρ. 1.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, *ίναξ L- 

Perrault. Φωτοτυπία είς μέγα όχημα. 

Δρ. 1.

“Η ΑΙΩΡΑ-> Πίναξ Vigor. Φωτοτυπία 

είς μίγα σχήμα. Δρ. 1.

“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ . 2«Α. 208. Δρ. 3. 

“ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ της ΖΩΗΣ,· Διη 

γήματα εικονογραφημένα. Σελ. 64. Δρ. 2 

“ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ,, Πεζά ποιήματα 

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

“ΣΑΤΥΡΑΙ-, Διηγήματα και Σκέψεις 

Σελ. 64. Δρ. 2.

“ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ,, Πεζά ποιήματα 

' μετ’εικόνων. Σελ. 64. Δρ. 1.

Δια τους συνόμομηζας τής «Πινακοθήκης» 

είς τό ή μι συ τής τιμής.

Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
"Εντοκοι καταθέσεις.

Ή Έθνιχή Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσει; 
εις τραπεζικά γραμμάτια καί εις χρυσδν αποδοτέα 
εις ώρισμένην προθεσμίαν η διαρκή. Αί εις χρυσόν 
καταθέσεις και οΐ τόκοι αυτών πληρόνονται εις τδ 
αύτδ νόμισμα, είς 3 έγένετο ή κατάθεσις.

Τδ κεφίλαιον καί οί τόκοι τών δμολογιών πληρώ
νονται έν τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τη αιτή
σει τοϋ καταθέτου έν τοϊς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης, έν' Κέρκυρά δε Κεφαλληνία καί ΖακύνΟφ 
δια τών υποκαταστημάτων τής Ίονικής Τραπέζης.

Αΐ δμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έχδίδονται 
κατ’ εκλογήν τοϋ καταθέτου ονομαστικοί ή ανώνυμοι.

Τόκοι καταθέσεων

1 1)2 0)0 κατ διά κατ. 6 μηνών
2 Β 0 0 » Β 1 έτους
2 1)2 Β 0 0 Β Β Β 2 ετών
3 Β 0 0 9 Β Β 4 έτών
4 Β 0 0 9 » Β 5 έτών

ΣΠΗΛΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ
Όφθαλμολδγο-, Ιατρός

Όδάς Χωκράτους καί Πειραιώς

’Εφαρμόζονται αι νεώταται θεραπευτικοί μέ

θοδοι.

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

εόρίσκονται είς τό γραφείου μας, τιμώμενοι οί 

χρυσόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12, τών 
ταχυδρομικών πληρανωμένων θφ’ ήμών.

Διό τό Ιξωτερικόν, ή τιμή εις χρυσόν.

Κωνότ. Φ. ΣκόκονΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ του 1905
ΕΤΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΝ—ΤΟΜΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ
Έξεοόθη και πάλιν πλούσιον, καλλιτεχνικότατου, άξιον 

καθ’ όλα τής πανελληνίου φήμης του.
Περιέχει, είς τάς 450 του σελίδας |50 βόριαιποι

καί διατρεδάς εις όλα τά είδη τής λογοτεχνίας, - Ύπέρ 
τάς 100 λομπρας είχόνας,— με 50 συνεργάτας των καλλί
τερων ποιητών και λογογράφων

Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1ΚΟΚΟΤ—δέν υπάρχει δεύτερα γνώ
μη — εινε

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
“ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ,,

ΜΗΝΙΑΙΑ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ
’Όμγανον τής ομωνύμου Εταιρίας

Έν ιφ ·Έλληνιαμφ· be πέντε τυπογραφικών φύλλων 
ουγκειμένφ, μελε,τώνται είδικώς Άπαντα τα εθνικά καί 
έκκληοιαατικά ζητήματα τα απασχολούντο το ήμέτερσν 
“Εθνος.

Γραφεία όδός Σοφοκλέους 12 
Συνδρομή ετήσια φρ. S 

~^ΪΗΪΪΗ1ψΑΪίζΓτΗΣΈΐΑΑΑΟΣ

Ειδοποιεί τούς κατόχους προσωρινών τίτλων τοΰ 
δανείου αυτής 20,500,000, δτι έπικβιμένης τής κα
ταβολής τής Δ' δόσεως καί τής ανταλλαγή; τών προ
σωρινών τίτλων δια τών όριιτικών δύ·ανται ν’ απευ- 
θύνωνται απδ 1η; προσεχούς Νοεμβρίου έ. έ. έ» Ά· 
θήναις μεν εΐ; τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, έν ταίς έπαρ- 
χίαις δέ εις τά ύποκαταστήματα τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, έν Έπτανήσφ δέ είς τά ύποκαταστήματα τής 
ΊονικήςΤραπέζης καί πρδς τούς Ταμίας τοΰ Δημο
σίου, παρ’ οίς ένηργήθησαν έγγραφαί τ:ϋ Δαν. τούτου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
’Οδοντοϊατρός

43-ΟΔΟΣ ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣ - 13 
“ί)ραι ε.ΐισκέ-ψεως: 8 — 12 π. μ. καί 2—6 μ. μ.

$Ν ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TQN ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΑΝΕΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ,,


