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Χπ. is - Βιάζη. Τά δχυρώματα τής Κέρκυρας. 
|'/στορι«ή μιλέτη).

Χτ. Μαρτζώαη. "Υμνοι. (Στη Φνβι).
Καμόενς. Αί Λουσιάδες (Μετάφρασι; X. Χρηστό· 

βασίλη ) Σν>·ίχιια.
Κ. Καιροφύλα. Μία έττγραφή έν Κορώνη
'Αλήβιιαι.
Ίδ.Ψΰχα. Ή άμαρτία. (Ποίησι;)
A. B_Qcouvreur. Ή μακροβιάτης των εικόνων. 

(Μττάφραοι; Ν. Άλτκιορίδον )
•Από τόν βέον των -καλλιτεχνών.
Λ. |. Καλογεροποΰλου. Κάτι τι. (Κωμικό; μονό

λογο;/.
Έ-λ. Αάμαρη. Ό φτωχός (Πνίησις).
Χτ.' Ζωγραφίδου. Τί διδάσκουν καί τί αναπτύσ

σουν τά έργα τής τέχνης.
’Αμαράντου. ΤΙ σκέπτομαι. '
Χημίιώβει? ένό? μηνά?. (Κάλλος και Τέχνη.— Τί 

tire ή γυκή —‘Επίλογο; lx&eata>; υκο Β Κοντοπούλου).
Καλλ.ιτεχνιαη αΐνηβι?. (To Salon των Παριοίων 

υπό Πάρεπιδήμου. — Κάρολο; Κορδιλ, ino Ν. Σττσν- 
δωνή.— Ή συλλογή Ίωνίδον κλπ.)

ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Έτηοία έν ΕΙΙάδι δρ
ΓΡΑΦΕΙΑ : Οδδ; Γ Σεπτεμβρίου 85. — TIMH τεύχους δρ. 2,40.

ΕΙΚΟΝΕΣ'

Forflis Αί Ώκεανίδες.
Λ. Mantegna. Τδ κΰμα.
Prud’ lion ’Απαγωγή τής Ψυχής ύπδ τον Ζεφύρου 
Ζάνννόο?. Παραλιακή δδδς Λομβαρδού.
"Αγιοι τόποι : Ίερδν Κουβούκλιου. 

Ό Πανάγιος Τάφος. 
Ό Γολγοθάς. 
Αϊ δχθαι τού ’ΐορδάνου. 
Ό ναδς τής Παναγίας. 
Έλαια Γείξθημανή. 
Δένδρου Παναγίας. 
Ό τάφος τού Λαζάρου. 
Κάραι τής Βηθλεέμ.

'Λ Teipo? μετά τής οίκογενείας του. 

Μονέ) "Αγία; Λαύρα? : Ή άρχαιοτάτη μονή.
Ή σημερινή, μονή. 
Ή πυρποληθείσα μονή. 

Νέα'Υόραη. Πολυόροφος οΙκία. 
Μνημείου Φιλελληνικής λεγεώνος.
Βινιέτε? — Κοβμήμ,ατα «λ«.

12 — Έν τβ αλλοδαπή φρ. χρ. 12.
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στάτην, ήτοι την διγλωσσίαν. Λαμβάνει την λέξιν 
εκείνην, ήτις τοΰ χρησιμεύει, ήτις διερμηνεύει ζωντα- 
νότερον τδ νόημα.

'Υποθέτω ότι δέν θά διστάση νά έκδώση καί Β’. 
. ....... ; ’ Ρ-!..... τής έξοχης, τήν

Δάφνις
μονή; Δαιρας τή; 

. 'A η ο ο τ ο'λίδ ου προ- 
Ίσιορόΰνται α! πολυκύμαντοι περιπέτειαι

κεο-

ΝΕΑ. I ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τής εξοχής.— Εικόνες καί διη
γήματα, υπό ’Ζο>. Γκίκα. Τόμο; Α'.

Διά μιας αποκαλύπτεται ε'ς νέος έργάτης δοκιμώ- 
τατος τοΰ Έλλ. διηγήματος, δ κ.Γκίκας,μέ τον αρ- 
τιφανή τόμον των διηγημάτων του. "Αγνωστος ΐως 
χθες, επιβάλλεται αμέσως σήμερον εις τούς φιλολογι- 

• κούς χόχλους καί επισύρει την προσοχήν των. Μια 
απόδιιζις ότι τδ διήγημα εινε τδ μάλλον ευδοκίμησαν 
είδος τής νεοελληνικής φιλολογίας, τδ έπιπλεΰσαν 
ιχέσα εις τούς ωκεανούς των γελοίων στ'χων και των 
ατελευτήτων τραγωδιών. Διότι δεν είνε μόνον οι 
τρεις—τέσταρες καλοί διηγηματογράφοι, ούς εκ συνή
θειας αναφέρουν συνήθως οι δημοσιογραφοΰντες κρι
τικοί. Εινε άοκετοί, συναγωνιζόμενοι όλοι των, έχα- 

. ’ ατος βες τδ είδοφ τοΰ διηγήματος, προς ο συμπαθεί. 
Άλλοι εις τδ ηθογραφικόν, άλλοι εις τδ ψυχολογι
κόν, άλλοι εις τδ ούμουριστικδν,.άλλοι εις τδ κοινω
νιολογικόν κ.λ.π."Εχουν πολλοί νά παρουσιάσουν ώραΐα 
έργα, ^ω^ίς εννοείται νά εχη τις την άξίωσιν να συγ- 
κρίνη εν ηθογραφικόν λ.χ. πρδς έν αισθηματικόν.

Ό κ. Γκίκας εινε Κερκυραϊος, διαμένων ήδη εις 
Άλεξάνδιέιαν, ώς «αθηγητης εις κάποιον .εκεΓΛύ- 
κειον. Άλλ’ ή φιλολογική του εργασία δέν έχει 
καμμίαν σχέσιν ούτε μέ τδ επάγγελμά του, οΰτε μέ 
την γην τοΰ Φαραώ. "Ολη ή σειρά των διηγημάτων 
του άφιεροΰται εις τούς χωρικούς τής Κερκύρας. 
Τα ήθη των,τα έθιμά των, οίτρόποι τοΰ σκίπτεσθαι, 
αύτή ή άξεστος όμιλία των, θέματα τά όποια έν Ρωσσία 
έξόχως δ ηρμήνευσεν ό Γκόρκυ, άποτυποΰνται μετά 
διαύγειας εις τα διηγήματα τοΰ κ. Γκίκα. Κ ενώ ci 
περισσότεροι τύποι έξ αυτών ε’νε γνωστοί, ώς οί υπό 
τοκογλύφων δυναστευόμενοι αγρόται, οί βασανιζόμενοι 
κατα την στρατιωτικήν θητείαν, .οί π'-λιτευόμ'νοι 
κ.λ.π. έν τούτιις τούς εΐκονίζει μετά τίνος πρωτοτυ
πίας. Μανθάνει δ αναγνώστης καί μίαν όψιν τοΰ χω
ρικού, ήν ίσως δέν άνέμενε. '

Τά διηγήματα τοΰ κ. Γκίκα, έκ των όποιων έξέ/ει 
ό οΜακελλάρης», έχουν δύναμιν- περιγραφικότητος 
καί έκφρασιν. Στερούνται ίσως τέχνης περί την επεξ
εργασίαν, άλλ’ αμφιβάλλω άν ή έλλειψις αΰτη δύνα- 
ται να ελάττωση την προς τδ όλου εργον έκτίμησιν. 
"Οταν ένας διηγηματογρίφος κατορθώ'-η να είν^ φω
νογράφος τής λαϊκής ψυχής, όταν άναπαριστα μέ 
φυσικότητα, όμαλότητα καί ευφυΐαν δ,τι αντιλαμβά
νεται, χωρίς να ψυμμ Οιώνη την άπέριττον εικόνα, 
ήν έκ τοΰ φυσικοΰ σχεδιαγραφή—πρόκειται πάν
τοτε περί τοΰ ήδογραφ'κου διηγήματος—έχει ασφά
λιση την επιτυχίαν. Τά άλλα εινε λεπτομέοειαι. 
Βεβαίως μερικά διηγήματα τελειώνουν ψυχρώς, ά 
κόμψως, άνευ ενδιαφέροντος, μειοΰντά πως την 
δλην εντύπωσίν. Άλλα τοΰτο δέν σημαίνει ότι 
παύουν τοΰ νά είνε εκτάκτως ώραΐα τά χαρακτηρι
στικότερα μέρη τοΰδιηγήματος, δά τά όποια έγράφη 
τδ δλον διήγημα. "Γ, ' ,

! χάρισμα τής παρατηρήσεως’ έζησεν εις έξοχάς τής 
ωραίας πατρίδος του, άνεστράφη μετά νωοικών. 
παρεστή εις επεισόδια, - απέτύπωσεν δ,τι 
δ,τ: ,’·' ,' · , · · · · - 4
με ευσυνειδησίαν πρδς τδ συγγραφ-κόν εργον. Καί 
εινε τοσοΰτον ακριβή όσα γράφε’, ώστε δυσκόλως θα 
άπεφαίνετό τ·ς άν δημιουργή ό γράφων^ ή άν άντι- 
γράφη. , ' , ‘ , , , -

Ό κ. Γκίκας όπήρςεν ευτυχής καί εις την εκλο
γήν τής γλώστης. Καίτοι τά θέματά του είνε μγρο- - 
τ;κα, δεν εξώκειλεν εις τας έξωφρενικάς αιρέσεις τών

τόμον δ κ. ' Γκίκας, καί αυτόν 
όποιαν τόσφ καλά έμελέτησεν.

υπο
Έν

Κτιτορικόν, ήτοι Ιστορία τής Ίερας 
έν Καλαβρύτοις ύπό Δ α μ. ‘ -
ηγοι μέτου *r---- iCr—— ‘
τής Ιστορική; μονής εξ Αντιγραφής ιών έν αύτή 
δικών και εγγράφων. Έν Άθήναις Δρ. 3.

Ζωντανοί καί πεθαμένοι, όραμα. . . γλο>σσικον, 
Δ, Τ α γκο π ου λο υ, διενθυττοΰ τού «Νουμά». 
‘Αΰήναι;.

Γεωγραφικόν διλτίον τετράκις τοΰ έτους έκδιδόμενον 
ύπό τήν διεΰύλννοιν Κ ω ν σ τ.. Ν. Ρόδου, καθη- 
γητοΰ έν τή ναυτική οχολή τών δοκίμων. Τεύχη β'. 
καί γ'. Τό Γεωγραφικόν δελτών έκπληρόΐ .οπούδαιό- 
τσ.τον προορΌμον καί μάλ στα παρ ήμΰν, ένθα αί 
γεωγραφικοί γνώσεις εινε ελάχιστοι, αί σπονδαί δε οκά· 
νιυι. Πραγματεύεται κερί τής επιστήμης και τής ιστο
ρίας τΰ; Γεωγραφίας, περί γεωγρ. εταιρειών καί συνε
δρίων, περί περιηγήσεων, περιέχει στατιστικός καί 
άναπαριστή δλην τήν σχετικήν κίνησιν. Έχιυπουται 
λίαν φιλοκάλως κα'ή κοσμείται υπό-εικόνα»·.

'Ημερολόγιου ιών εϋνικων φιλανθρωπικών καταστη
μάτων έν Κώνσιαντινουπόλει. Έιος πρώτον — 1905. 
'Εργασία κοπιώδης, ευσυνείδητος, έθνικοΰ ενδιαφέ
ροντος συνεκεντροιθη είς τάς κομφοτάτας σελίδας τοΰ 
'Ημερολογίου, οπερ τά εύαγή έν Κίπο'λει Ιδρύματα 
έξέδωκαν. Πληροτρορίαι οτατιοτικαί αυθεντικοί καί 
ολως μέχρι τοΰδε άγνωστοι περί τών υπό την δικαι
οδοσίαν τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείομ ιερών μη- 
τροπόλεων, περί τών έλλ Ιδρυμάτων κ.λ π. Αναγρά
φονται, ποικίλλουοι δέ τό βιβλίον φιλολογική και 
καλλιτεχνική ύλη, παλαιών καί νεωτέρων λ.ογίων, 
έκ τε τής έλευθεέρας καί δούλη; ‘Ελλάδος, ώ; χαί 
εικόνες σγ,ετικαί προς τα άρθρα. Ή έπτμέλεια τής 
ύλης έχει εινατεθή είη ιόν γνωστόν ποιητήν κ. Ίω- 
αννίδην Ι'υσ.τορΙτην, δοτις παρουσίασε βιβλίον υπό 
πΐίοαν έπαφιν υολύτιμον, και δοτις τήν εργασίαν έλπί- 
ζομεν δτι θά συνέχιση μετά τοΰ αύτον ζήλου, Τιμάται 
φρ. 7.

Αί αναμνήσεις. Ήμερολόγιον Κ. Πρεβεζιώτον 
καί Ε· Ταβανίώτου. Έν Κμιύλει Ζελ $50, 
Έτος έβδομον Συνειργάοθηοαν οί κ κ Βλάχος, 
Μαρτζώκης, Φλογαίτης, ΜιΟτριώτης, Καλογερόπου- 
λος, Ξενόπουλος,-Δά'μαρή κ.λ.π.

Βιβλ.ιοθήκη Μορασλή. Σακεόπείρου ‘Αρι
στουργήματα κατ ’ έμμετρον παράγραοιν Αγγέ
λου Βλάχου. Ρωμαίος καί ’Ιουλία. — Άμλετ.— Ό· 
θίλλος.—Βσσιλεί-ς Αήρ. —δΐάκβεθ. Τύποι; Ζακελλα- 
ρίου. Έκαστον δρ. 3. Εργασία δυσχερέστατη, αλλά 
καί λίαν ενσυνείδητος, άφειλομένη μετά πολυετή μελέ
την είς τδν όεξιόν κάλαμον τοΰ διαπρεπούς λογίου.

Πειράματα φυσικής. Ύπδ Β. Αίγιιήιου. 65·^ βιλών 
Εχει ό συγγραφεύς περισσόν το

άνεστράφη μετά χωρικών,
, , - , ! :: ", ι είδΐν, δχι _ .
: ήδύ ατο νά ίδη, μέ στοργήν πρδς τήν αλήθειαν, στον τεύχος 1,50 φρ χρ.

__ *__»...■ ............... ι ...

row Συλλόγου τών ωφελίμων βιβλίων:
L ’ A r t et I e s A f I i s t « s. Νέον περιοδικόν καλλι

τεχνικόν μηνιαίον ηρξατο έκδιδόμενον υπό τήν διεύ- 
θυνοιν τοΰ Armand Dayot έν Παριοίοις. Έκα-

Apollo. -Ιστορία.γενική τών πλαστικών 'τεχνών ύ/ιό 
S. R e i na c 1>.

Δ Π g . Rod· η. Μελέτη περί τοΰ έπιφανοί; γλύπτου, 
υπό L Μ a 11 I a r d.

Const. M e Π n i e Γ. Μελέτη περί τοΰ ΰριι ϋανόντος 
ζωγράφου, υπό C. L< mounter

: δημοκόπων, .αλλά μετεχειρίσθη γλώσσαν προσφυε- Wh is i 1 er. Μελέτη ίπό,ΤΙι. D n r«r.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΤΑ ΟΧΥΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
k ΠΕΡΙΛΑΛΗΤΟΣ όχύρω- 

σις τής Κερκύρας συν- 
εδέθη μετά τοΰ επι
φανούς ονόματος τοΰ 
μεγάλου άρχιτέκτονος 
καί μηχανικού Μι
χαήλ Sanmichieli 
τού εφάμιλλου τοΰ 

Bramanteaa'TouSangallo.O ‘αμμικέλαςέγεν- 
νήθη τφ 1484 ένΒερώνη, ένθα άπέθανετφ 1559. 

’Οχύρωσε την Βενετίαν καί τήν Βερώνην, 
Άνήγειρε πολλά μεγαλοπρεπή μέγαρα είς Βε
νετίαν, είς Πατάβιον, είς Βερώνην, είς Λενιά- 
νον καί αλλαχού. Είς τό έν Βερώνγι μέγαρον 
τού Bevilacqua έχομε/ λαμπρόν δεϊγμα τοϋ αρ
χιτεκτονικού του £υθμοΰ, δστις έκτοτε έκλήθη 
style sanmicheliano ’Εφεύρε τά λεγόμενα 
τετράγωνα προσχώματα. Ή Βενετική κυβέρνη
σες άπέστειλεν αυτόν διά νά οχύρωσή τήν Πε
λοπόννησον. Ώχύρωσε τδ παλαιόν φρούριον Κερ 
κύρας. ’Εστάλη έπειτα είς Κύπρον καί είς τήν 

. Κρήτην έπί τώ αύτφ σκοπφ. Έδραμεν έπειτα 
είς τδ Ναύπλιον καί διά τής τέχνης αυτού καί 
διά τής ανδρείας τού Αυγουστίνου Κλουσόνη- 
ή πόλις δέν κατεστράφη ύπδ τού έχθρού. Μετά 
τδν πόλεμον έπανέκαμψεν είς τήν Κέρκυραν μετά 
τού Θωμά Μοτσινίγου, όπως εξακολούθηση τήν 
όχύρωσιν τής Κερκύρας. "Επειτα εστάλη 
Σεβένικον καί ώχύρωσε τδ έκεΐ φρούριον 
Άγ. Νικολάου. Φθάσαντα εις Βενετίαν, ή Κυ
βέρνησες τδν έξετίμησεν διά τά οχυρώματα, 
άτενα έκαμεν είς τήν Ανατολήν.

Ό ανεψιός του ’Ιωάννης Ιερώνυμος Σαμμι- 
κέλης, ητο έπίσης άρχιτέκτων καί μηχανικός. 
Ούτος έ φερε σπουδαίας μεταρρυθμίσεις, τή συμ
βουλή τού διαπρεπούς θείου του, είς τδ παλαιόν 
φρούριον Κερκύρας. Σύν τοΐς άλλοις φκοδομησε 
ασφαλές καταφύγιον τών πολιτών έν καιρώ εφό
δου τών εχθρών ( ). Ούτος εύρίσκετο είς τήν 
Κέρκυραν τφ 1548, δτε διετάχθη νά μεταβή 
εις Κύπρον καί είς Κρήτην καί νά ■ έπιστρέψη 
έπειτα εις τήν Κέρκυραν πρός έξακολοίθησιν τών 
Οχυρωμάτων. Τάς έν Κύπρφ εργασίας έξηκολού- 
θησεν ό έλλην μηχανικός Λεωνίδας Άττάρ. (?) ·■

(1) Πρβλ. Vasari: Vile degli Arlefici — Temenza : 
Dede Vite dei p*ii celebri Aichitelli e Scullori Vene- 
ziaoi del Secolo XVI- G. A. Selva ; Elogio di Michele 
Sanmicheli Ron,a 1814.- A. Beiiuldi: Michele San- 
micheii al Servizio della republic* Veneti. Docu
ment i Irani dal R. Archiviodi Venezia. Venezia 1874.

|4) Cicogna i Dele isevizioni Veneziane Volume V.
C8

«ίς 
τού

Ό κερκυραΐος ’Ιωάννης Χρόνης άρχιτέκτων 
καί μηχανικός γράφει δτι :
■»

«Ή ήμετέρα Βα 

οιλ'κή Πύλη καί ή τοϋ Νέου φρουρίου, κατά 
» τδν λιμένα, κεχωσμένη έν μέρει, παριστάνου- 
> σιν «ίς τδ δλον καί είς τάς λεπτομέρειας αύ- 
» τών τδν |υθμόν τού Σαμμικέλη, καί νομίζο- 
» μεν, δτι δέν άπατώμεθα θεωρούντες άμφοτέ- 
» ρας τκύτας άρχιτεκτονηθείσας κατά τα σχέ- 
»δια τοϋ Μιχαήλ ' αμμικέλη η τοΰ άνεψιοΰ 
» αύτοΰ ’Ιερωνύμου Σαμμικέλη, οΐτινες πολλάκις 
» μετεκλήθησαν κατά διαταγήν τής Πολιτείας 
» έξ Ένετίας είς Κέρκυραν δι’ όχύρωσιν» (* 3 *).

σελ. 542 — 543 Υπάρχει χώδιξ ρερων τίτλον : Discor-0 
>nt ι-ιιο all isola di Cii»o, <ii Fiancesco Altai'. Ούτος 
ήκμασε άπό τον τέλους τοϋ δεκάτου πέμπτου αίώνος μέχρι 
τής αρχής τοϋ δεκάτου έκτου.

(3) Ί. Χρόνη. Έγχιιρίδιον ’Αστικής Αρχιτεκτονικής. 
Κέρκυρα 1862 σελ. 51.

4) Εί« τήν Hffiv <φ* ήι άνηγίρβη ή Βαβιλιχή Πνΐ.η. ύ· 
πήρχίν ό Νχος τής Άγιας μάρτυρος Νίχης. Μέχρι τής ήμέ
ρας τής καταίαμίβςω; νηήρχεν έν τή ΒαβιΙικβ Πύλη 
έίχων.

2) ρ, Mohnenti: ϊ proweliiori Veneziani a Gan· 
dia (Έν Revista Marittiua έεαεμβρίον 1897 ail 457.

θ| Coreependence inedite officialle et coufidentielle 
de Napoleon Bonaparte. Paris 1819 τόμος Δ'βίλ..4.4, 77.

4) Πρβλ. Μουειοξύδον: Deile Core Coreivesi σε). 
9. — 19. — Nix. Βουλγάρεως : ΆληΟηε Μ»σι< «epl ιοϋ
ί-ι Κερχΰρα θαυματουργού λειψάνου τοϋ άγ. Σπυρίδωνος ίξιλ-
ληνιοθείσα μετά σημειώσεων και προσθηκών ύπό Ν. Τ.
Βουλγάρεω; καί Ν. Β. Μάνεση σε). 20—21 —Λ. 2. Βρό
χινη : Ό περί ενετοκρατίας τειχισμός τοΰ Κερχυραΐχοΰ α- 
στιως. σελ. 6 — 8.

9) Σάθα: Μνημεία Ελληνικής ιστορία; τομ. VI, σελ. 
219.

3) Σάθα : Μνημ. Έλλ. Ίστορ. τόμ. V. σελ. 226.
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Ή Βασιλίκι) Πύλη άνηγέρθη δμως κατά τούς 
κανόνας καί τά σχέδια τοΰ Μ. Σαμμεκέλη ύπδ 
τοΰ Φραγκίσκου Φερδινάνδου Βιτέλλη ένετοΰ μη
χανικού καί αρχιτέκτονες, διότι ώς είδομεν ό 
Σαμμικέλης είχε άποθάνη τφ 1559* καί ή Βα-' 
σιλική Πύλη έκτίσθη με?ίπειτα.

Ή Βασιλική Πύλη δυστυχώς τφ 1893 κατε- 
δαφίσθη, διά νά ένωθή ή παλαιά μετά τής νέας 
πόλεως, ήτες όλονέν αυξάνει. Μνημειον τέχνης, 
άνήκον είς την επίνοιαν μεγάλου καλλιτέχνου 
καί άναμιμνήσκον ήμέρας δεινών καί δόξης,· νο- 
μ.ίζομεν, δτι πρέπει νά εινε σεβαστόν, παρά τών 
αρχών ιδίςκ αιτινες δέον νά δώσωσι τδ καλόν 
παράδειγμα. ’Αφοΰ αί άρχαί δεν σέβονται τά 
ιστορικά μνημεία, εχομεν τήν άπαίτησιν νά εινε 
σεβαστά άπό τούς αμαθείς καί φωναζωμεν δταν 
οί ιδιώτάι καταστρέφωσε ή έκποιοΰσιν αντικεί
μενα τών αρχαίων ή μεσαιωνικών χρόνων.

Άμα διεδόθη ή νέα Βανδαλική άπόφασις οί 
έν Κέρκυρα έταράχθησαν. Ό γνωστές κερκυραΐος 
ιστοριοδίφης κ. Λ. Σ. Βροκίνης έδημοσίευσεν ώ- 
ραίαν μελέτην συνηγορούσαν εύγλώττως ύπέρ τής 
μή καταδαφίσεως. Ό δί επίσης φίλος κ.- Α.Β. 
Βερίζιος δικηγόρος έν Κερκύρα καί τών γραμ
μάτων θεράπων έγραψε κατάλληλον ποίημα ύπέρ 
τής διατηρήσεως τής Βασιλικής Πύλης, ήτες :

Π'ρίφανη, λτβίνιικη, ηα γέρος πολιμάρχης

ΤρΌκόοια χρόνια ΰλόκ/.ηρα δίν ϊκλιιβαν Ακόμα 
Όνου ζα>ή τής ίδωχι ή τέχτι; π.ν Βιίέΐη 
Elt’oro βνϋμδηι.ϊ· ίλαμψι αιδνον ιοί» Σκμμικίλη.

Κνΐ μίαα δνιήχηααν τ&ν Σραιηγών ιηφβόύ)ια 
Διαταγιιί, προστάγματα καί οχίδια πολίμιιυ.

Ή ινλογια Παναγιάς που μιΐ'χι τό βωμό της 
Έύίρμανι x‘ίφλόγιζι τ'δνδριβιμίνα οίήόια, 
Ώς ν'ονιηχονστ Αρμονικά πανιού τό διομά της 
Τ' όνομα Ν ίχ η ς (ί) . ..
Κά&ι της κίτρα ίβτήσανε άδιλφωμίια χίρια 
Κ'κάόε μία ά.τ’ αύιάς live βαμμένη μ’ αίμα 
Αδελφικό, λο8 χύ&ηχι για να ύπαραοπΐαο 
θρησχτία κ''Eihικότητα, Πολιτισμό, Πατρίδα.

*

Ό επιφανής ενετός Σεβαστιανός Βενιέρος τή 
11 ’Ιανουάριου τού 1551 έγραφε τή Κυβερνή
σει του δτι ή Κέρκυρα εΐνε ή πύλη τον ‘Αδρια- 

τικον κόλπον, ή Ζάκυνθος ο διάπλους δλα>ν τών 
πλοίων τής Άτατολής, ή Κύπρος διαφύλβξ-ς 
τών πλοίων και τον δασμόν τον δλατος τής 
στερεός. (?)

Ή Κέρκυρα εθεωρήθη πάντοτε ή κλε'ις τον 
’Λδριατικον κόλπον, διό ήτο επίζηλος ή κα
τοχή της.Ό Μέγας Ναπολέων έθεώρει τάς νήσους 
Ίονίου Πέλαγους ώς έχούσας μεγάλην αξίαν, 
κατά τούς υπολογισμούς του, διό, τή 3 ’ Ιου
λίου 1797, έγραφεν δτι ήθελε τήν Κέρκυραν 
διά νά διατηρήση τδ εμπόριον τον Άδριατικον 

καί τή 16 Λύγούστου 1797 δτε ή Κέρκυρα, 
ή Κεφαλληνία και ή Ζάκνν&ος ήσαν διά τον 
Γάλλονς είχον περισσότερον ενδιαφέρον πόσης 
τής ‘Ιταλίας (s).

Είς πάσας τάς νήσους ή Ένετία έκαμνε οχυ
ρώματα, άλλ’δλην τήν προσοχήν προσήλωσεν 
είς τήν Κέρκυραν, τήν όποιαν κατέστητεν άπόρ- 
θητον, καί έπί τφ σκοπφ τούτφ έδαπανήθησαν 
χιλιάδες χιλιάδων χρυσών τσεκινίων.

*

Ή μεσαιωνική πόλις τής Κερκύρας δεν ήτο 
ή σημερινή πόλις, άλλ’ εκειτο έν τφ παλαιφ 
φρουρίφ. Τό παλαιόν φρούριον εΐνε δικόρυφος ά- 
κρόπολις ήτοι εινε βράχος έξέχων τής θαλάσσης 
είς δύο κατατετμημένα τεμάχια, μέ δύο δήλα 
δή κορνφάς διό καί ή νήσος έκαλεΐτο τότε ή 

Κορυφή καί οί Κορνφοι καί έπειτα Κορφοί, οί 
δέ ξένοι Ευρωπαίοι τήν έκάλουν Cuerpho, Cu- 
riphus, Corfout, Corphoy, Curio, Corfu καί 
τέλος τδ μέχρι σήμερον Corfu καί συνεπώς ό 
κάτοικος Κορφιάτης, Corfiense, Corfiano, 
Corfuoto,Corfioto. ’Επί τής μιάςτών κορυφών 

τούτων τών πρός τήν θάλασσαν κατά τούς χρό

νους τών Άνδηγαυικής κυριαρχίας ήτο τό νέον 
φρούριον (castrum novum) έπι δέ τής έτέρας, 
έφ’ ήςήτο ό μέγας φανός ήτο τό παλαιόν φρού
ριον (castrum νβίύ'·). "Οτε δμως,; ώς κατω
τέρω θά ίδωμεν, άνηγέρθη πρδς δυσμάς τής νύν 
πόλεως έτερον φρούριον παρά τή Σπηληφ, τούτο 
ώνομάσθη νεον καί τό —ρούπάρχΟν ωνομάσθη 
παλαιόν. Τά έπίθετα νεον καί παλαιόν, πρδς 
διαστολήν τών δύο φρουρίων, λέγονται καί τήν 
σήμερον.

Ό περί ού ό λόγος Βράχος Κορυφή πρδς 
άνατολάς άπολήγει είς άκραν, καλΟυμένην τήν 
σήμερον Καβοσίδερο. Έκ δέ τοϋ άντιθέτου μέ
ρους χωρίζεται άπό τής στερεάς—- τής νύν πό
λεως— διά τάφρου, τής κοινώς λεγομένης Κο>- 

τραφόσα Ό βράχος γύρωθεν περιβρέχεται ύπδ 
τής θαλάσσης καί ένοΰται μετά τής νΰν πόλεως 
διά γεφύρας καί έκεΐ κειται τό λεγόμενον Μα> - 
δράκιον.

Ή νύν πόλις έθεωρεΐτο τότε προάστειον κα
λούμενου ‘Εξοπόλιον Κορνφονς ή Κορ-υφώ'' καί 
‘Εξώπολις, καί κοινώς Ξωπόλι. Συνεπώς ώς 
προάστειον εκαλείτο Suhurhinm borgo. Διη- 
ρήτο δέ είς τμήματα καλούμενα περιοχαί, προ- 
σλαβόντα τήν ονομασίαν έκ τής πλησίον εκκλη
σίας. (’)

■ ★

Ότετφ 1386 οί Ενετοί κατέλαβον, τή αιτήσει 
τών Κερκυραίων, τήν Κέρκυραν χύτη δέν ήτο 
ισχυρά καί άπόρθητος ώς έπειτα έγένετο. Οί 
Κερκυραϊοι δμως έφοβούντο διότι τά λεγόμενα 
οχυρώματα δέν ήρκουν διά τήν άσφάλειαν τών 
πολιτών, έφοβούντο τάς εφόδους συνήθεις κατά 
τούς πονηρούς εκείνους χρόνους καί παρεκάλουν 
τήν Κυβέρνησιν νά λάβη πρόνοιαν καί έπί τώ 
σκοπφ τούτφ άπέστελλον συχνάκις πρέσβεις είς 
τήν Βενετίαν.

Τφ 1480 οί ’Ενετοί ήρχισαν την Οχύρωσιν 
τού φρουρίου καί έπί τφ σκοπφ τούτφ κατεδάφι
σαν οικίας. (2 4 * * * * 9) Τφ 1492 έγίνετο ύπενθύμισις 
δτι καίτοι άπό πολλών έτών είχεν άρχίση ή δ- 
χύρωσις τής πόλεως, ούχ ήττον ούδέν έγένετο 
πρδς άποσόβησιν τού έπικειμένου κινδύνου. (3) 

δυστυχώς οί φόβοι τών Κερκυραίων έπραγμα- 
τοποιήθησαν τφ 1537 έπί Σουλείμάν τού Β'. 
ένεκα τής τρομε^οτάτης πολιορκίας τής έπε- 
νεγκούσης είς την νήσον άπειρα δεινά καί ών

.4 i.i . x .J/..
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* ΥΜΝΟΙ *■

ΣΤΗ ΦΥΣΙ
ΣΤΟΥΣ βριάμβους σου, ώ φύσι, 

Στές άμετρες νίκες ποΰ ψάλλει 

Κάβε ζωή στα χτίσι,

Πληβαίνει ή ζωή μου και πάλλει

Μεσ' στή δημιουργία.

Στες άπειρες σφαίρες πλανήτης, 

Μαζί μέ τά στοιχεία

Κ’ εγώ χίλιων κόσμων πολίτης

Άφ' τοΰ δέντρου τό φύλλο 

Κ' έγώ σου ψυβίρισα κάτι,

Καί τή ζωή νά στείλω

Στη στάλα πλανήβη στα πλάτη.

'ΐ βάδισα σκουλήκι,

Κ' έπέρασαν χρόνοι και χρόνοι. 

Τήν κάβε σου τή νίκη

Νά ψάλλω συ μ’ άκονσες μόνη.

Χίλιες ζωές αίσβάνβη 

Περνώντας κ' έγώ τά πλασμένα 

Κ' έκρύφτηκε μεσ’ στ' άνβη 

Τό μΰρο νά στείλω σ εσένα.

Μεσ’ στή βροντή μιά μέρα

Μ* έγνώρισαν κόσμοι σον χίλιοι 

Και σπίβα στόν αιβέρα 

Χ·λιάδες μ' Αγκάλιασαν ήλιοι.

PROUD’ HON

τό αποτέλεσμα ήσαν καί αί πολλαί χιλιάδες 
αιχμαλώτων, έν οΓς καί η κόρη Καλή Καοτά- 
νου, ήτις έγένετο έπειτα περιλάλητος Σουλ
τάνα. (*)

*

Μετά την πολιορκίαν ή νήσος έπαρουσίαζεν 
αξιοδάκρυτου βίαν. Ήτο σχεδόν ήρ-ημωμένη 
χώρα (2), Οί Κερκυραΐοι περίφοβοι μήπως έπα- 
ναληφθή τό κακόν, έκ δευτέρου άπέστειλαν πρέ
σβεις έπί πρέσβεων, δπως ή Κυβέρνησις προνοήση 
υπέρ τής σωτηρίας τών πολιτών έν προσέχει τυ- * 3

■*) Πρ6λ. Μουστοξΰδη: 'Ιστορικών χαί Φιλολογικών 
Άναλέχτων..σελ. 83—97—Σ. Στρατηγόν : Ή πολιορκία 
τής Κέρκυρας νπο των ΌΟωμανων 1537 (Έν οίκογε- 

Μΐο^έσμ^,περιοδεκφ Κέρκυρα: τον 1875, ·ρ ,
3— 5.) Φ. Άλβάνα : Ή ίν ετβι 1537 πολιορκία τής 
Κέρκυρας καί τα περί τήν Καρτανίδα Καλήν. Κέρκνρχ 
1S77— Κ· X. Μ. Κυριακή : Όδηγδς τής Κέρκυρας. 
Κέρκυρα 1902 σελ. 156- 165.

2)4. Μάρμορα : Della HiHoria di Corfu Βενετία 
1672 σελ. 311.
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’Λπαγωγήτ^ς Ψυχή< ύπά τον Ζεφύρου ’ 

χόντι κινδύνφ διά όχυρώσεως καί δή τειχισμοϋ 
τής εν τφ παλαιφ φρουρίφ άκρας τοΰ Αγίου 
Σιδήρου (San Sidero, San Sidro, άγ. Ισίδω
ρος). Τφ 1546 ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά 
δώση έντολην-ώς τόν έπί τών φρουρίων προ
βλεπτήν, δπως, τή συμβουλή τών μηχανικών, 
ίκανοποιηθώσιν οί Κερκυραΐοι. Τφ δε 1559 διε— 
τάττετο ό Βάίλος γενικός προβλεπτής Κέρ
κυρας νά κλείση διά τειχών τήν θέσιν Αγίου 
Σιδήρου, συμοώνως τοΐς σχεδίοις, άτινα έλάμ- 
βανεν. (<)

’Επίσης καί έκθέσεις τών ένετικών άρχών ά- 
πεφήναντο περί τής ανάγκης όχυρώσεως τής 
Κέρκυρας. (5)

|"£πετα< οννίχιια)
ΧΠ- ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

1) Σάβα : Μνημεία Έλλ. Ιστορίας τόμ. V. σελ. 279, 
297, 307. ·

2) Lamandiy : S-wets d’ital de Venise Peter- 
shourg 1884 σελ. 198, 611, 665 κλ.

Έδώ νά σέ γνωρίσω

Σ' έαέ δίνεις κάτι μεγάλο

Στα στήβη νά σέ κλείσω.

Σ' έσέν' έναν ύμνο νά ψάλλω.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΛΡΤΖΟΚΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ Παραλιακή ύδός Αομ.€άρ5αυ
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ΑΧΜΑ ΠΡΛΤΟΝ *

29. «’Αρκετά μακρόν χρόνον ή επίμονος ύπομονή 
ον των έπάλαισε κατά τής μανίας τών κυμάτων καί 
ο'τής σχληρότητος τών ουρανών, κατά τών ανέμων 
“ και τών τρικυμιώ- Επιθυμώ δπως ή ειρήνη καί 

ή φιλοξενία τούς ύποδεχθώσιν έπί τής αφρικανικής 
παραλίας, ίνα έπισχευάσωσιν αυτόθι τά πλοΐά των 
καί πλήρεις νέας δυνάμεως, έπαναλάβωσι τήν οδόν 

οΐ θεοί ηρξαντο τής 

ονται-, Ό Βάκχος, καταφοβηθείς ύπό τών λόγων τοΰ

ο

a
u καί πλήρεις νέας δυνάμεως, έπαν 
ν τής ένδοξου θαλασσοπορίας των».

30. Ταΰτα είπόντος τούτου, t‘ 
συζητήσεως. Αΐ γνώμαι υποστηρίζονται καί άντιχρου- 
ονται-, Ό Βάκχος, καταφοβηθείς ύπό τών λόγων τοΰ 
Διός. εγείρεται μετά θυμοϋ κατά τών υιών τοΰ Λού
σου, διότι, ών τής Ασίας θριαμβευτής, μετ’άπεχθείας 
ηδη βλέπει έν τώ προσώπω αύτών αντιπάλους.

3Ι. Ο Βάκχος είχε μάθει παρά τών Μοιρών, ότι έκ 
τοΰ βάθους τής Εσπερίας Οχ ήρχετό ποτέ διά τής 
Μεγάλης θαλάσσης πολεμικός τις λαός νά ύποτάξη 
απασας τας ύπό ’Ινδικού Ωκεανοί περιβρεχομένας 
ακτής, ότι νέοι αθλοι θά έπεσκίαζον αρχαίας δόξας 
καί την έαυτοΰ μεθ* όλων τών άλλων. Δέν διαβλέπει 
η μετά θλίψεω; τήν απώλειαν δόξης, ής τήν μνήμην 
εορτάζει ακόμη ή Νύσα (I)

3.2 Ή δόξα αΰτη άλλοτε ήπειλήθη ύπό τοΰ ’Αλέ
ξανδρου, άλλ’ αί νίκαι τοϋ Μακεδόνος δέν ήδυνήθησαν 
ν’ αφαιρέσωσιν απο τοΰ Βάκχου τό άνομα τοΰ νιχη- 
τοΰ τών ’Ινδιών, τό περίφημου τοΰτο άνομα, δι’ ού 
εχαιρίσθη οντος παρ’όλων τών κατοίκων τοΰ Παρ
νασσόν. Ζωηρότεραι ανησυχίαιτόν πιέζουσι τήν στιγ
μήν ταύτην : φοβείται μή τό ύπ.ώττον ύδωρ τοΰ Λη- 
θαιόν παρασύρη δια παντός τάς δάφνας του, έάν ή 
γή τής ανατολής έγγιχθή ύπό τών πολεμιστών τής 
Λυσιτανίας.

33 Ή ’Αφροδίτη λαμβάνει θαρραλέως τήν ύπερά- 
σπισιν των. Ή ’Αφροδίτη πρό πολλου καιροΰ τούς 
ευνοεί- καί τούς οδηγεί. Ίδοΰσα τήν ανδρείαν των έκ- 
δηλωθεΐσαν έπί τή; όχθης τής Τιγγιτάνης, άγάλλεται 
επανευρίσκουσα εις αυτούς τάς ήρωϊχάς αρετά; τών 
τόσον προσφιλών αύτής Ρωμαίων, καί μέχρι τής 
μόνον κατά τι μεταβληθείσης γλώσσης (*) τών 
αρχαίων τούτων κυρίων τοΰ κόσαου.

ί4. Μυστικόν καί ίσχυρώτερον ακόμη αίτιον τήν 
παρακ νεί εις τήν αίσιαν εχβασιν τής έπιχειρίσεώς 
των Τή είχε προρηθή, ότι ή θεά τής ώραιότητος θά 
έβασιλευεν έφ’ όλων τών μερών, έφ’ ών θά έξετε’νετο 
το κράτος των. Οΰτω ό θεός, όστι; φοβείται περί 
τή δόξης του, καί ή θεά, ήτις επιδίωκε νέας τιμάς, 
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συνεκρουοντο t'j τή ζωηρξί χαί διαιοοΰσι τούς αθανά
τους ταύτη πάλη.

35. Όταν δ μανιώίης Νότος χαί ό άχάβ«χτος Βορ
ράς επιπιπτωσιν επί γη.αιου δάσους, το δρος στέκει, 
τα δέντρα θραύονται, τα φύλλα ΐπ+ανται σκορπιζό- 
μενα «ίς τούς αιθέρας, ύπόχωφος κρότος διαχέεται χαί 
μυκαται : όλαι αί χορυφαί τοΰ δάσους φαίνονται συν- 
ταρασσόμεναι. Ούτως δ σειόμενος Όλυμπο; άντήχιι 
εχ τής διενέςεως τών θεών.

6. Έξ όλων τών φίλων τής θεάς, ό "Άρης ητο δ 
ενθερμότερος. Ή δίκη τών ήξώων έθεωρήθη ώς ίδια 
αύτοΰ δ·χη ίσως δε ακόμη καί αρχαία άνάμνησις άφυ- 
πνίσθη έν “ιή καρδία του. ’Εγείρεται. Σκύθρωπός καί 
οργίλος ρίπτει προ; τα όπισθεν τήν έπί τοϋ στήθους 
παλλουσαν μεγιστην ασπίδα, καί ύψών μετ’ άγερω- 
χίας το* 1 * * 3 4 5 προσκόπιον τής αδαμαντίνης περικεφαλαίας 
του, προχωοεΐ πάνοπλος προς τον θρονον τοΰ Διός. 
Δια φοβερού βραχίονος ύπεγείοει τήν λόγχην του. 
Αΰτη δέ πίπτουσα πλήττει τας βαθμίδας τοΰ θρό- .. - . . ’1? —-ί —Λ_ __'  · ' /  “· **

Συνεχεία έχ τοΰ προηγουμένου τεύ/ονς.

11 Αρχαία πόλις τής ’Ινδίας, έπί τον ποταμοί Κοφή- 

σου. παρα την συμβολήν αυτου εν τώ Ίνδώ, ονομαζόμενη 
σέμερον Νάγγαρ. Ή πόλις αΰτη υπήρξε χατα τήν Μυθολο
γίαν ή ευνοούμενη διαμονή τοΰ Βάκχου, τοϋ άλλως Διον · 
σου όνομαζομένου, εις τό δεύτε·ον συνθετικόν μέρος τοΰ 
όποιου όρείλει τό όνομά της.

2| Κατά τόν Κερίάντην καί τόν Λοπέζ δέ Βέγγαν,'Ισπα
νούς αμφοτέρους. ή πορτογαλλιχή γλώσσα τυγχάνει πλησιε- 
βτέρα πάσης άλλης πρός τήν λατινικήν.

ι i;Sxr(juiue lu<n etedunt, in coi^/oi-a iumn.a vocal.. 
Aelhiopum populos nigrum tiax·*»·.· colorem.

(Μεταμορφώσεις Όβιδΐόυ II στιχ. 225).
(2) Javenes ipiae causa subegil. 

ignotas ? tenlare vias ? quo lenditts inquit. 
Qui g> u ? unde domo ?

(Βιργιλίου Αινιάς VllI στ. 112—1.44,)
3) Κατά τό» Καμ4ενς ό Μωάμεθ νατατάγετα·- ίχ μηιρό; 

Ί.νθαία:. τής 'Άγαρ, χοί πανρο; ειδωλώατρου, θέιον-ανα 
χαραχιηρήση τί,·. θρησκεία» του ώ; υίγμα ΈβραΙχώ». πα
ραδόσεων ναι τίί άρ/α!ας λατρείας ’ώ-, Άρά'ω».

4) Κοιλύα (37η 28' μήκ. άν. καί 8η ίΐ' πλάτ. μεσημ.) 
πρώτε ουσα τοΰ αρχαίου ομωνύμου βασιλείου.

5) ϊοφάλα. χειμίνη έπί τοΰ ομωνύμου ποταμού, 900 χι- 
λιάμετρα νοτιοδυτικώς τής Μοζαμδιχής. (33. 6' μήχ. αν. 
χαί 20. ΙΓ πλ. μεσημ.)

Δια φοβερού βραχίονος ύπεγείοει τήν . λόγχην 

νου. Έσείσθη έκ τούτου δ ουρανός, τοΰ δέ Απόλ
λωνος φοβηθέντος, ώχρίασαν έπί μίαν στιγμήν αί ά- 
κτίνές του.

37. —«Πάτερ τών θεών, άνέκραξεν δ Άρης, σύ, ού- 
ο τίνος ή θέλησις είναι νόμος τοϋ σύμπαντος, σύ, δν 
» τοσάκις ειδεν δ Όλυμπο; να χειροκροτή τήν άν- 
» δρείαν τών Λυσιτανών έν τή άκαταπονήτω αύτών 
»καρτερίφ, έαν σύ αύτόςέφύσησας είς τήν ψυχήν των 
» τόν πρός την δόξαν τοΰτον έρωτα, τόν παρασύροντα 
9 αυτους πρός έτερον ήμισφαίριον, σπεΰσε να θέσης 
9 τέρμα είς ανωφελείς συζητήσεις.

— · ” ω - · ».·< ·· π Τ ·-■*· · ·|» *.·
» δρείαν τών Λυσιτανών έν τή άκαταπονήτω αύτών

τόν πρός την δόξαν τοΰτον έρωτα, τόν παρασύροντα
Λ____ I.....  .....f.1__________

τέρμα είς ανωφελείς συζητήσεις.
38. «Ή γνώμη τοΰ Βάκχου εΐναι ύποπτος, ·διότι 

9 ανήσυχο; ζηλοτυπία παραπλανά τό λογικόν του. 
» ’Εγείρεται καί καταφέρεται κατά τών απογόνων ήρω- 
» ος, ύπάρξαντος άλλοτε συστρατιώτου του καί φίλου 
» του t Επιχαλείτα κατ’ αυτών την οργήν σου, αύτός 
» δστις <5φε>λεν ενταύθα να τρύς υπεράσπιση. Άλλ’ 
ί άφώμεν αυτόν νά παραδοθή εΐς τήν παροδικήν μα- 
» νίαν του. Ή επιθυμία ματαίως θά προσέβαλλε τά 
ο τέκνα τοΰ Λούσου: Ό θρίαμβός των εΐναι έξησφα- 
» λισμένος, διότι εχουσιν ύπέρ έαυτών τόν Δία και 
9 τάς Μοίρας.

39. «Ισχυρέ θεέ, ή σοφία σου ώμιλησε : είθε »ά 
“ έχπληοωθώσιν οί χρησμοί σού. Ή αστάθεια είναι 
ν χτήμα τής αδυναμίας. Διάταξε, δπως ό Ερμής, 
- ταχύτερο; βέλους καί ελαφρότερος ανέμου χατέλθη 
» έπί τοΰ πολεμικοί στόλου καί δδηγήση αύτόν παρα 
β φιλοξένω λαώ, ουτινος αί ειλικρινείς πληροφορίαι θά 
» δυνηθώσιν επί τέλους να τόν δδηγήσωσι πρός τάς 
9 χώρας τής ’Ανατολής»;

40. Ούτως ώμίλησεν δ Θεός τοΰ πολέμου. Ό Ζευς, 
είς ϊνδειξιν συναινέσεως, έκλινε την μεγαλοπρεπή κε
φαλήν, δ δέ Όλυμπος εύωδίάσεν έξ αμβροσίας. Αυ
τοστιγμεί πάντες οί θεοί έκυψαν τό μέτωπον ενώ
πιον τοΰ κυρίου τοΰ κεραυνού,'καί πατώντες καί πά
λιν τόν καθαρόν κρύσταλλον τών ουρανών, έπανήλθον 
είς τάς χώρας καί τούς κόσμους, «νθα ένασκοΰσι τήν 
δύναμιν το>ν·

41. Έν τούτοι; οί πολεμοχαρείς Άργοναϋται ήκο- 
λούθουν είρηνιχώς την πορείαν των μεταξύ τής Μα

δαγασκάρης καί τής αίθιοπικής ακτής. Ό νότος εφευ- 
γεν δπισθέν των και ή ανατολή έλαμπε δεξιά των. Ό 
θεός τής ήμέρας έφλεγε τότε τούς Αστεροειδείς ΐχθΰς, 
οίτινες επλεον είς τούς αιθέρας κρεμάμενοι άπό τής 
αξιομνημόνευτου εποχής, καθ’ην ή ’Αφροδίτη καί δ 
υίός της είς τήν θέαν τοΰ γίγαντος Τυφέως εκρύ- 
πτοντο έκ τρόμου ύπό τά δδατϊ. pj

42. Οί άνεμοι δέν είχον ή πνοάς καθαρά; χαί λε
πτά; Ήδύνατο νά είπη τις, ότι μετεϊχον τοΰ μυστι
κού τών ουρανών, χαί οτι έσέβοντο τους φίλους αυ
τών. Ό αήρ ήτο ήρεμος, τό κύμα ήσυχον, ο ουρα
νός ανέφελος. ’Ήδη οΐ ήρωες ειχον διέλθει την θάλ- 
λουσαν άχραν τήν άλλοτε ύνομάζομένην ακοώτηριον 
τοΰ Πράσου, (^) δτε νέαι νήσοι παοουσιάσθησαν προ 
τών οφθαλμών των.

43. Τα πέριξ παιζοντα κύματα έφαίνοντο, ότι δέν 
ΰγραινον ή ερήμους άκτας. Ό Γχάμας, δ' αρχηγός 
τώ\ πολεμιστών, διηνεκώς ών απησχόλημίνος .ύπο 
τοΰ «ΰγενοϋς σκοπού, πρός δν ή τύχη χαϊ ή α δρεία 
έκάλουν αύτόν, ήτοιμάζετο ν’ αφήση δπισθίν του γήν, 
ήν ένόμιζεν ακατοίκητου, άλλ’ απρόοπτον θέαμα μετέ- 
βχλεν άμέσως τήν άπόφασίν του.

44. Έκ τής μάλλον γειτνιαζούσης πρός τήν ακτήν νή
σου ήρχοντο έλαφραί λέμβοι, έστολισμέναι δια πλατέος 
ίστ'ου. Έπί τή εμφανίσει των γενική κίνησις διαχέε- 
ται έπί τ·,ύ στόλου. Όλα τά φλέματα, δλαι αί σκέ
ψεις διευθύνονται έπι τοΰ ίδιου αντικειμένου ·.—«Ποιος 
» εΐναι αρά γε δ νέος οΰτος λαός; » διηοώτουν μεταξύ 
« τωνοΐ Πορτογάλλοι. « Ποια τά ήθη του, ή θρη- 
9 σκεία του καί οί νόμοι του ;9

45. Τά ταχέα άκάτια έφαίνοντο άπλούμενα έπί 
τών κυμάτων- Τό στενόν καί εύχίνητον σχήμα των 
ηΰνόει τήν δρμήν των. Φύλλα φοίνικος έπιιηδίωςσυ 
νερραμμένα έσχημάτιζον τά ιστία των. Ήδη διέκρινον 
εύκρινώς τούς νησιώτας. Τό μελαψόν των πρόσωπον 
έμαρτύρει τήν παλαιάν άφροσύνην τοΰ υΐοΰ του ’Α
πόλλωνος, τοΰ πυρπολήσαντος έν τή πορείμ του τάς 
χώρας,-ας ειχενύποσχεθή-νά φωτίση. Ή Ήριδπνός 
τό ενθυμείται χαι ή Φαέθονσα στενάζει εΐσετι εκ 
τεύτου.

46 ’Οθόνη έκ λευχοΰ βάμβαχος πεποικιλμένη δια 
διαφόρων χρωμάτων άνεδιπλουτο πέριξ τοΰ σώματός 
των, η αιωρονμένη εκ τυΰ βραχίονός των, επανεπι- 
πτεν ώς κυμαινόμενος τελαμών. Άπό τής ζώνης μέ
χρι τής κεφαλής ησαν γυμνοί. Κίδαρις έκάληπτε τό 
μέτωπόν των, ήσαν ώπλισμένοι δι’ εγχειριδίων καί 
σπαθών καί έκινοΰντο ύπό τούς ήχους τής μαυριτανι- 
κής σάλπιγγος.

47. Οί κινούμενοι τελαμόνες των, αί ανυπονησιάν 
έμ^αίνουσαι χειρονομίαι των. ειδοποιούν τους πολευ.ι- 
στας να τούς πεοιμείνωσι, Άλ*’ ηδη οί Πορτςγαλ- 
λοι εστρεφον την πρώραν των προς τάς νήσους. Ό 
ναύτης επεδείκνυε τήν αυτήν χαράν, ώς έάν ήγγιζε 
τό τέρμα τών κόπων του. Μετ’ ολίγον τά ιστία συ- 
νεστάλησαν, ή μεγάλη κεραία προσχλινει. ή αγκυΓα

4). Κατά τόν πόλεμον τών γιγάντων κατά τών θεών, ή 
Αφροδίτη εφυγε μετά τοΰ υίοΰ της, φθάσαντε; δε εις τάς 
όχθας τοΰ Εΰρράτου χαί χαταδιωχόμενω ύπό τοΰ Τυφέως 
έρρίφθησαν έντό; τών κυμάτων καί έγένοντο δεκτοί ύπό δύο 
ιχθύων, οίτινες τούς μιτέφερον είς τήν άλλην όχθην. Ή Α
φροδίτη ευγνωμονούσα δια την εκδουλέυσιν ταύτην. ετοπο- 
θέτησε- 'αμρστέρους τους ιχθύς τόυτους εν τω ονρανώ. οίτινες 
σχηματίζουσι τόν τελευταιαν αστερισμόν του ζωδιακού.

Τό άχρωτήριον τοΰτο ονομάζεται σήμερον ακρωτήριου 
Δελγκάδον (Deipado! καί εύρίσχεται έν τή 10η μοίρα νο
τίου πλάτους, ει’ς τόάκρον τής Ζανζιβάρης, πρός τήν Μοζαμ
βίκην. Οί αρχαίοι Έλληνες τό ώνόμαζον ΙΙράάυν, είναι δέ 
τοΰτο τό Πράσινον ’Ακρωτήριου τής Ζανζιβάρης.

niNAKOOHkH

πλήττει τήν θάλασσαν μετά μεγάλου πατάγου καί 
κύματα άνεπήδτ^σαν πρός τους ουρανούς. (1)

48. Μόλις ειχον σταθή τά πλοία καί οί νησιώται 
άνήλθ-.ν έπ’ αύτών διά τών σχοινιών- Όλαι των αί 
κινήσε’ς ένέφαινον τήν εμπιστοσύνην καί τήν χαράν. 
Ό Γχάμας τούς υποδέχεται μετ’ αγαθότητος. Τρά- 
πεζαι εστηθησαν, διαφανή κύπελλα έπλήσθηταν κα
θαρού καί άφριζοντος οίνου, ή εύχαρίστησις διεγρά- 
φετο έπί τών υπό τών φλογών τοΰ Φαέθωνος με- 
λαγχρων προσώπων των.

49. — « Πόθεν ίρχεσθε ; Ποιοι εΐσθε ; » Ήρώτων 
οίκείως τούς IΙορτογάλλους οί ένθαρρυνθέντες θυν- 
δαιτιμόνες των. « Ποια εινε ή πατρις ύμών ; Ποιος 
ο δ σκοπός τής ναυσιοπλοΐας ταύτης ; Ποΐαι 0ά- 
< λασσαι έφερον ύμας έπί τών ήμετέρων ακτών ;»(2) 
Ώμίλουν τήν γλώσσαν τών ’Αράβων, τήν γνωστοτά- 
την άλλοτε παρά τοίς λαοις τής 'Εσπερίας. Φρόνι
μος έπιφύλαξις συνοδεύει τήν απόχρισιν τών πολεμι
στών : — «ΕΓμεθα Πορτογάλλοι, λαός τής Δύσεως Ζη
ν τοΰμεν άνατολιχάς ^ζώρας.

50 «Διετρέξαμεν από βορρά πρόν νότον τήν άχα- 
» νή ταύτην θάλασσαν, τήν περιλούουσαν τάς άκτά; 
9τή: ’Αφρικής, Niot ουρανοί ελαμψαν ύπερ τας κε-

»
»
ο
»
»

, τήν περιλούουσαν τάς άκτά; 
.... .ι Α-...ι._.. Λ—ι. -Σ. ....

φαλάς ημών, νέαι χώραι επληξαν τά ήμέτερα βλέ · 
ματα. Τά κύματα καί ή απειρία αυτών δεν δόναν- 
ναι νά έμποδίσωσιν ήμας. Προσφιλής μονάρχης, δ 
βασιλεύς τοΰ Τάγου, διέταξε·, ήμείς δέ θα κατηρ- 
χόμεθα μέχρι τώ» αβύσσων τοΰ Άχέρωνος, ίνα τον 
εύχαριστήσωμεν.»
51. βΚατά διαταγήν του χωρουμεν πρός τήν γήν 
τοΰ Ίνδοΰ. Χάξιν αύτοΰ διασχΐζομεν θαλάσσας. 
γνωστάς μόνον εις τά κοίτη τοΰ Ώκεανοΰ. Είπατε 
ήμΓν ήδη, καλοί νησιώται, είπατε ήμΐν μετ’ ειλι
κρίνειας, τίνες εισθε, ποια είναι ή νήσος αυτή, έξ 
ής έξέρχεβθε καί ποιοι δρόμοι άγουσι πρός τάς ά- 
κτάς, άς έπιζητοΰμεν ;ο
52. Εΐς τών νησιωτών άπεκοίθη : — «Ή /.ώρα 
αΰτη δέν εΐναι ποσώς ήμετέρα. Ό κατοίκων αύτήν 
λαός είναι τοιοΰτος άκομη, οΐος ΐξήλθε τής φύσεώς 
του : Ζή ονευ καλλιέργειας καί άνευ νόμων Όσον 
δέδι’ήμάς, τούςύπό τής σοφίας φωτιζόμενους, ακο- 
λουθοΰμεν τον ιερόν νόμον, τόν ωδαχθέντα ύπό τοΰ 
ένδοξον απογόνου του ’Αβραάμ, (ϋ) ύπό τοδ κατα- 
κτητοΰ έκεινρυ προφήτου, δστις έγεννηθη έν τή 
έρήμμ» εχ μητρός Ίουδαίας χαί πκιρός ε’ιδωλ'λά- 
τρου, καί επικρατεί σήμερον εν τώ κόσμψ.
53 «Ή νήσος, ήν βλέπετε, ή Μο^αβική δέν ιΐνε 
ποσώ; αξιοσηυειωτος δια τήν εκτασιν αύτής, αλλ’ 
έξασφαλίζει εΐς τά τέχ α τοΰ Μωάμεθ -.ήν θαλασ- 
σοπορίαν έπί τών κυμάτων τής Κιλόας, (*) τής · 
Μομπάζης καιτή; Σοφάλας(®| Τό εμπορικόν συμ
φέρον κρατεί ημάς εν τώ μίσω τών -ιθαγενών, οί-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

» τινες εν τή αγρίςι αυτών άνεξα^τηαί^, εχουαιν iyy 
» καταλείψει ήμΐν λιμένας, ών την χρήσιν ήγνόουν, 
» καί γαίας, ας δέν έκαλλιίργουν.

54. «θά εΟρητε μεταξύ ημών πλοηγούς, γνωρί- 
» ρίζοντας να όοηγήσωειν ΰμαο προς τήν γην τοΰ Ύδά- 
» απιδος,(4) πρός τά ώραΐα εκείνα μέρη, άτινα από 
» τόσον μακράν ϊρχεσβε νά έπιίκεφβήτε. Ό χυβ«ρ· 
° νητης τής Μοζαμβίκης είναι b φίλος τής ανδρείας 
ο καί δ προστάτης τών πολεμιστών, καί όταν ύμας 
ο ίδη—μη άμφιβάλητε ποσώς — θά προσφέρη ύμιν 
» πάσαν βοήθειαν γενναιόφρονος φιλοξε ίας »

55. Μετά τήν συνομιλίαν ταύτην, άκόλουθηθεϊσαν 
ύπό αμοιβαίων διαβεβαιώσεων ειλικρινούς φιλίας, δ 
Μαΰρο; καί οί σύντροφοί του χατήλθον εις τάς ) έμ- 
6ους των. Ή ήμερα «κλίνε προς τήν δύσιν της, δ δέ 
Φοίβος, καταβεβλημένος ύπό τοΰ καμάτου τής πορείας 
του, κατήρχετο ν’άναπαυθή εις τους κόλπους τής 
Αμφιτρίτης, αφίνων τήν φροντίδα του φωτισμού τοΰ 
σύμπαντος είς τήν αδελφήν του.

5β. Δυσπερίγραπτος έντϋπωσις ευτυχίας έναπέ- 
μεινεν έν τή χαρίίμ τών Πορτογάλλων. Ό ύπνος τήν 
νύκτα εκείνην ο··δόλως ήγγισε τά βλέφαρά των. "Οτέ 
μεν εβλεπον τήν δδδν τών ’Ινδιών καθισταμένην δμαλήν 
ενώπιον των, δτέ δε έπανηγαγον τήν σκέψιν των έπί 
τών παραδόξων ηθών και τοΰ πνεύματος έθνους, όπερ, 
διασκορπισθέν μετά τών πεπλανημένων δοξασιών του 
είς άπαντα τα μέρη τοΰ κόσμου,έμελλε νά χρησιμεύση

1| Ποταμός τών ’Ινδιών, Δζελέμ σήμερον ονομαζόμενος, 
παρά τον όποΓον δ Αλέξανδρος ένίκησε τδν Πόρον.

ώς δδηγδς έν 'Ανατολή είς τους θαλασσοπόρος τοΰ 
Τάγκου.

57. "Η Φοίβη ελαμπεν εντός τών αιθέρων, καί διά 
τών φαεινών αχτίνων της έπηργυρου' τήν επιφάνειαν 
τών χυμά'ων. Ό ουρανός «στολισμένος δι’ άστέοων, 
παρίστα εικόνα πεδίου σπαρμένου δι’ άνθέων.Οί άνε
μοι εχοιμώντο έν ταις βαθειαις φυλακαΐς, οί δε φρουροί 
έξηκολούθουν ν’ άγρυπνώσι προσεκτικοί μετά τής 
συνήθους φρονήσεώς των.

5#·. Άλλ’άμ'ώςή Ήώς ήρξατο διασκορπίζουσα είς 
τους ούρανούς τον χρυσόν καί τά ρόδα τήςκόμήςτης, 
μόλις ανήγγειλε τήν άφύπνισιν τοΰ θεού:τής ημέρας, 
άπας δ στόλος έκαλύφθη ύπό πλουσίων χρωμάτων, 
ελαφρών σημαιών, προς πανηγυρισμόν τής έλεύσεως 
του αρχηγόν τών Μουσουλμάνων.

59. Είχε έγκαταλείψει τήν ακτήν καί διέσχιζε τα
χέως τά κύματα, φέρον είς τδν στόλον ύδωρ καθαρόν 
καί νωπά τρόφιμα. Έθεώρει τους Λουσιανούχ, ώς τινα 
τών πολεμικών εκείνων λαών, οίτινες έκ τών οχ
θών τής Κασπιας θαλάσσης «ιχον αναχωρήσει άλλοτε 
προς ίατάκτησιν τής ’Ασίας καί οδς άί Μόΐραι κατέ
στησαν κυρίους τοΰ κράτους τοΰ Κωνσταντίνου.

("Επεται συνίγεια) .
Μίιά^ασυ χ. χΡΗΙΓΟΒΑΧίΛΗ

’Ελαία άρχαιοτάτη τής Γεσθημανή

ΜΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΝ ΚΟΡΩΝΗ

' ΑΤΑ τον χρόνον καθ’ δν ενεκα 
“Β τής υπηρεσίας μου έμεινα έν 

— Κορώνη έξηρεύνησα, όπως συ
νήθως κάμνω παντού οπού μέ 
στροβιλίζει. ή « Έφημερίς τής 
Κυβερνήσεως», π«ν τό δυνά- 
μενον νά έχη κάποιαν ιστορι

κήν αξίαν. Άτυχώς, καίτοι ήλπιζον δτι ή Κο- 
ρήνη, ή ζήσασα έπί τόσους χρόνους υπό τήν 
'Ι$νετίαν, θά μού προσέψερε υλικόν ικανοποιητι
κήν, έν τούτοις παρά τήν προσδοκίαν μου ούδέν 
άξιον λόγου εύρον έν αύτή.

Μία μόνον επιγραφή έκίνησε τήν περιέργειαν 
μου, σωζομένη έν τφ Έλληνικφ σχολείφ. Εινε 
έπί λευκοΰ μαρμάρου, έχεε δ’ άτυχώς φθάρη είς 
διάφορα μέρη. ’Αγνοώ άν εινε Δημοσιευμένη, 
διότι ενταύθα ευρισκόμενος δέν δύναμαι νά ερευ
νήσω περί τούτου, οί κάτοικοι δμως τής Κοοώ- 
νης, άν δύναταί τις νά δώσνι είς αύτους πίστιν, 
μ’ έβεβαίωσαν δτι είνε ανέκδοτος. Είς πολλά 
μέρη είνε δυσανάγνωστος, διότι ό λαξεύσας αύ- 
τήν τεχνίτης δεν είχε φαίνεται φιλολογικάς γνώ
σεις, εινε δέ άνορθόγραφος καί αί λέζεις συλ
λήβδην γεγραμμέναϊ.

Δημοσιεύω δθεν αυτήν όπως σώζεται, θέτων 
έν παρενθέσει τάς έλλειπούσας λέξεις άς συνε· 
πλήρωσα έγώ. Επίσης δεν δύναμαι νά εννοήσω 
διά ποιαν αιτίαν είς μερικάς λέξεις γράμματά 
τινα έχουν τεθή ύψηλότερον τών άλλων. Έν 
τούτοις, χωρίς νά μακρηγορώ δημοσιεύω αυτήν 
ώς σώζεται, έπαφίων είς άλλον είδικώτερον τά 
έπί ταύτης σχόλια.

Α ΛΗΘΕΙ A I

θα προέδιδον την αληθή πατρίδα μου αν ποτέ συγκα
τάνευαν νά προααγορευθω πολίτης χώρας φιλίως διακε·- 
μίνης προς τους Τούρκους, έστω κιΐ τής λλευθερωτάτης.

-πίαμάντιΟ; Κϋ^ατ,ς

Ό αιών μα; λατρεύει κατά τρόπον γελοϊον τήν πρω
τοτυπίαν. ‘Εκ τούτου οί φευδ'ιμεγάλ.οι δνδρες; οί πραγμα
τικές στερούμενοι ταλάντου.

τ^ναιύί Φςύνς

D Ο. Μ
Civile imperium ac M(aximum) 

ecetrum
Jacobo Giorgio Uenetus Sena (tus) 

Dedi Coroni
s re m

Inde speramus nos suos fidele vide ipsu 
tem 

ob suain viriutem ac earila
ne di

Adriace Coro splndi cintum ac dig. ornatum 
ini ras 

Pariuum signum ffumili obscy
Leonardi Forliuliani Fabri

A DOM CXCI

Αύτή είνε ή επιγραφή, ώς σώζεται. Μόνον ή 
επάνω δεξιά γωνία έχει καταστραφή, ώς βλέπει 
ό άναγνώστης έκ τής έλλείψεως τών δύο -λέξεων, 
άς έν παρενθέσει ημείς συνεπληρώσωμεν Καί 
τώρα ώς πρός τό ζήτημα τής κάτωθι τής έπι- 
γραφής χρονολογίας δέν είμαι μεν έγώ ό αρμό
διος, έν τούτοις πάς τις δύναταε ν’ άντιληφθή 
δτι ό τεχνίτης μη ών γνώστης τών διά λατινι
κών χαρακτήρων αριθμών έσφαλεν είς την χά- 
ραξιν. Επομένως δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν την 
εποχήν τής έπεγραφής ταύτης.

Καί ταύτα μέν ημείς, τών διαλειμμάτων τής 
δικαστικής εργασίας μας έπωφελούμενοι, περί 
τής έπιγραφής ταύτης έχομεν νάείπομεν. "Αλλοι 
θέ άρμοδιώτεροε άς άναλάβωσι τήν μελέτην ταύ
της καί τόν καθορισμόν τής αληθούς χρονολο
γίας της.

Μονιμβαοΐα 1905·
ΚΟΙΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΑΑΧ

Πάντες παραπονοίνται δια τήν γνώμην των, -οϋδεΐς δΐ 
παραπονεϊται διά τήν κρίσιν τον,

Οί έξοχοι δημοσιογράφοι είνε οί πρτγματιμοι ήγτμόνες 
τής κοινής γνώμης·

Κ1'·(ιι ίή

Ή επιστήμη καί ή άμά&εια είν&άδελφαί. Ή αμάθεια 
είνε πρεσβυτέρα δδελφή και διά τΟίτο ή επιστήμη τής 
δφείλει σεβασμόν.



Η ΑΜΑΡΤΙΑ

ί* ΑίίΟΙΕΣ Αγνώριστες χαρές 
καί κάποιες λΰπες μαύρες 

'< και κάποιες Αν&ομύριστες 

καί παραδείσιες αύρες

ξχουνε τδ βασίλειό τους 

μές την καρδιά μου χτίσει

δπου μοΰ πήρες σέ τρέλλό 
και θερινό μεθύσι.

Μέσα σ’τ Απρίλη τά φιλιά 

καί σ'τή δική σου λαύρα 

σ’τά δλόφωτα ιά μάτια σου 
ποΰ Απδ λαχτάρα εΐν’ μαύρα 

βρήκε ή Αγάπη τδν κα'ΐμδ 

κι ή Αμαρτία τδν πόθο 
κι' εϊνε χαρά και θάνατος 

μές τήν καρδιά δ,τι νοιώθει

Κάποιες Αγνώριστες χαρές 

και κάποιες λύπες τώρα 
μοΰ συνεπήραν τήν καρδιά 
στη μυστική τή χώρα 

ποΰ λυπημένες ή χαρές 
κι’ ή λύπες τρελλομένες 

μέσα σέ νύχτες σκοτεινές 
πηδούν χειροπιασμένες

Καί τραγουδώ τή σκοτεινή 

και φλογερή Αμαρτία
. σ’τά φλογισμένα σου φιλιά 

και σ’τήν ϊρελλή είώυμία 
ώ Εΰα, μάνα Αγέννητη 

τοΰ κόσμου και Ερωτευμένη 
ώ Αμαρτία και ώ Ζωή 

νεκρή και Αναστημένη

Μέσα ο’τ’ Απρίλη τά φιλιά . γ ' 
καί σ’ιά δικά σου χείλια

. . και σ τής καρδιάς μου τά βοθέια 
τά σκοτεινά και Ανήλια ■ 
ήρθε ή Αγάπη ή φλογερή 

κι ή σκοτεινή αμαρτία 
νά τραγουδήσουν τδ χαμό 

και. τήν τρελλή ευθυμία.

ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ ΨΥΧΑΖ

■

* ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ *s luiroion: th sroaf ‘
I Αιγυπτιακοί 
γρανίται καί τά 
Ελληνικά αρι
στουργήματα 

τής γλυπτικής 
κατέχουσιν εις 

τά χρονικά τής 
τέχνης,τόσφ με- 
γάλην καί πε
ρίβλεπτον θέσιν,

ώστε δικαίως θεωρούμεν άνεπανόρθωτον τήν απώ
λειαν τής άρχαίας ζωγραφικής.

Καθά άναφέρουσιν οί συγραφεις, ή τέχνη αύ
τη ητο λίαν ανεπτυγμένη κατά τους άρχαίους’ 
χρόνους. Ύπήρχον πολυάριθμοι καί έξοχοι καλ- 
λιτέχναι, ειχον. δέ τοιαϋτα υλικά μέσα, ώστε 
έργα τινά, δυστυχώς πολύ σπάνια, ήδυνήθησαν 
νά διελθωσιν τούς αιώνας μετά τής αρχικής 
των ζωηρότητος.

Τά ολίγα μεν άλλά θαυμάσια δείγματα 
μ.εταφερθ ντα τελευταίως έξ Αίγυπτου, μάς 
παρουσιάζουν τδ άνώτατον δριον τής στερεότη-

* ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ *

τος,δπερ δύναται τις νά έπιτύχη έν τή τέχνη τής 
ζωγραφικής ύπδ εποψιν διαρκείας χρωματισμού.

Έάν δέ δέν διετηρήθησαν περισσότερα'μ χρι 
σήμερον, αίτιον τούτου έιναι ή έ λειψις τής 
στεριάς επιφάνειας τοϋ ερείσματος (’). Κατέ- 
χομεν σήμερον εικόνας, α'ίτινες άριθμοΰσιν ίσως 
δύο χιλιάδας έτών ζωήν.

Πόσα έκ των, νεωτέρων έργων δέν θά διαρ- 
κέσωσςν ούτε δύο χιλιάδας ήμέρας — τί λέγω; 
δεά τούς περισσοτέρους τών ζωγράφων μας πρέ · 
πει νά όμιλώμεν δι’ ώρας.

’Ιδού εκείνο δπερ μάς ένδιαφέρει καί πρέπει 
νά γνωρίζωμεν : Ή φύσις τών χρωμάτων καί οί 
οροί ύπδ τούς όποιους δύνανται ταΰτα νά είναι 
στερεά.

θά ήτο περιττόν νά έπαναλάβω δσα παρ’ ει
δικών έλέχθησαν έπί τών κανόνων, οΐτινες χρη- 
σιμεύουσιν ώς οδηγοί εις τήν μεθερμήνευσιν τών 
σχημάτων.

Δέν αποτείνομαι είς τδν.ίχνογράφον, άλλ’ είς 
τδν συμπληρωτήν τού ζωγράφου. Έξυπακούω 
δέ άκόμη καί τδ μέρος έκεϊνο τής Φυσικής δπερ 
πραγματεύεται τήν άρμωίαν τών Αντθέσεων.

Ή αρχιτεκτονική δέν συνίσταται μόνον είς 
τήν διαχάραξιν γιγαντιαίων σχημάτων καί άνα-

(1) Έρεισμα. = Support. Οίαδήποτι επιφάνεια προετοιμα
ζόμενη καταλλήλως προς ζωγράφησιν, ώς ή όβόνη (μουσα
μάς) πίνακες έκ ζυλου, χαρτονίου, κτλ. 

λογιών συμπεριλαμβάνει έπίσης τήν μελέτην 
,καί σπουδήν τών ύλών, αΐτιν-ς άπαρτίζουσε 
,τά θεμέλια. .

Τδ έδαφος έπί τού όποιου κτίζουσιν έξετά- 
ζεται μετά προσοχής. Ή πέτρα, τδ ξύλον, ό 
σίδηρος, έκτος τής καλής εκλογής, λαμβάνουσι 
καίτδ κατάλληλον σχήμα δπερ παρέχει είςαύτά 
τδ άνώτατονδριον τής αντοχής καί στερεότατος.

Όμοια μέριμνα τής τοϋ αρχιτέκτονες οφείλει 
νά είναι καί ή τού ζωγράφου.

Δέν πρόκειται βεβαίως νά μετατραπη είς 
χημικόν ό ζωγράφος. Έχω δμως στερεάν πε
ποίθηση» δτι ό ζωγράφος πρέπει νά είναι σοφός. 
Ή φιλοσοφία, ή Ιστορία, τά μαθηματικά, ή 

.ανατομία τών ζώων καί ή τών φυτών ακόμη, 
πρέπει νά σχηματίζουν τά έφόδιά του, πράγμα 

• δπερ πολλοί τών καλλιτεχνών κατενόησαν. 
Διατί λοιπόν είναι τόσον ολίγοι εκείνοι οΐτινες 

■ κοπιάζουσι διά τήν σπουδήν καί μελέτην τών 
ύλικών των; Δύναται τις νά ζωγραφίζη πολύ 

; ώραία πράγματα χωρίς νά γνωρίζη ιστορίαν καί 
ί φιλοσοφίαν, άλλά τδ νά ζωγραφίζη τις άγνοών 
τήν φύσιν τών χρωμάτων του, είναι ώς νά κτίζη 
έπί νεφών.

Εινε σπουδαϊον τδ ζήτημα τών Ιρειαμα· 

τα»·. Ελαίων χρωμάτων καί βερνικίων.
(Μιτάφραιπι Ν. ‘Αλικτορίδου)

A. RECOUVREUR
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χιέγας Γάλλος θαλασσογρά
φος Κλαύδιος Βερνέ (Veinet 
1714 κ- 1789) διεκρίνετο διά 
τήν Α?.ήθειαν τώνϊργων του, 
διάτόν χρωματισμόν καί δτά 
την θαυμαόίαν άναηαράότα· 
όιν τοϋ ύγροΰ στοιχείον. 
Όταν έόκέφθη νά γρΑι][ή τήν 
μετέπειτα περίφημου «Τρι
κυμίαν» του, διά νά ίδή άν 
έκεϊνο όποιον τδ έδτιμιούρ· 

γησε κατά νουν άνταπεκρίνετο εΐς τήν άλήΟειον, 
έζήτηόε καί έδέθη είς τό ύψηλότερον κατάρτι 
ένός πλοίου καί έταξείδενόεν οΰτω άπό Ιταλίας 
είς Γαλλίαν, διά νά ΐδ-ξί καί σπουδάση την μανι
ώδη θάλασσαν.

Ό διάσημος ’Ιταλός ποιητής Ρεγάλδη Εγραψε 
ποίημα δπερ Αφιέρωάεν είς τόν Βερνέ έμπνευάθείς 
άπό τήν «Τρικυμίαν· του. «Ή φαντασία, λέγει 
ό ποιητής, μεγάλη σάν τό πέλαγος είς τήν 
φρικτή Αρμονία τών τρικυμιών του,ζήτοϋάε τήν 
δϋναμιν ποϋ δημιουργεί,ζητοΰάε άπό τόν Ύψι- 
στον χρωματισμούς ίσχνρούς διά νά άναπαρα- 
στήθη τήν πάλαν τών στοιχείων. Είς τόν ύπέρ- 
τατον κίνδυνον της τρικυμίας Ακούσε μόνον τής 
τέχνης τήν φωνήν. Είδε, έζωγράφισε καί τό έρ
γον του ποΰ ζωντανεύουν τά χρώματα, βά ζη, 
όσον κινείται ή θάλασσα·.

★

Ήτο πολύ μετριόφρων ό Βερνέ. Κάποτε ό Βολ- 
ταΐρος τοΰ είπε:

— •Κύριε Βερνέ, έξησφαλίσατε τήν Αθανασίαν. 
"Εχετε τά σταθερότερα χρώματα 1

■— ,Τά χρώματά μου δέν έπιδέχονται καμμίαν 
Ούγκριδιν μέ τήν μελάνην σας άπήντηάεν ό διά
σημος καλλιτέχνης.

*

Ό περιφανής Γάλλος ζωγράφος Σαρτράν, έ- 
χάτως είχε μεταβψ είς Ν. Ύόρκην, έκεί δέ πα- 
ραμένων έλαβε παρά πλουόιωτάτου ’Αμερικα
νού παραγγελίαν νάκάμμ τήν προσωπογραφίαν 
τής γυναικός του, ή όποία ήτο χαριεάτάτη καί 
εύμορφη. Συνεφώνηάαν νά λάβμ άμοιβήν εό,οοο 
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φρ- χρ· "Οταν έτελείωσε τό έργον, προάεκάλεσε 
τόν σύζυγον.

ΈοταμάτηΟε. τό περιειργάσθη μέ προσοχήν 
καί έπί τέλους άνεφώνησε ι .

— "Εξοχον I , Θαυμάσιου!.. Εΐνε άξιου νά κα? 
ταλάβι,ι θέσιν είς'τά καλλίτερα μουσεία τής Εύ· 
ρώπης. . Μά .· αύτή δέν εινε ή γυναίκα μου I

— "A 1.. Μήπως τά μά|ΐα εΐνε πολύ μικρά·,.·. 
τό στόμα πολύ μεγάλο

— "Οχι 1 Όχι). Όλα εΐνεθαυμάσια, έξοχα... 
Μά αύτή σάς λέγω δτι δέν εινε ή γυναίκα μου.

Ήρχϊόε τότε νά Εποπτεύεται ό Χαρτράν, δτι 
αύτός ήτο ό πρόλογος καί ότι κατόπιν ήθελε νά 
κάμμ έκπτωδιν είς τό ποσόν τών 15 χιλιάδων 
φρέγκων. Έπήρε λοιπόν τό μαχαιράκι, τό όποιον 
χρησιμεύει διά τά χρώματα καί ίξέσχιάε τήν ει
κόνα λέγων: .

— ’Ιδού κύριε, ό μόνος τρόπος μέ τόν όποιον 
έγώ λύω τήν μεταξύ μας διαφοράν·.

Κάτι παρόμοιον εΐχεν γραφή καί διά τόν Μεϊσ- 
σονιέ.

*

Ό ζωγράφος τοπείωνκαΐ ζφων Κόλλερ, δστις 
έν Έλβετίρ άπέκτηάε μεγίστην φήμην, άπέθανε 
πρό τίνος. Ήτο εΐς τών καλλιτέρων φίλων τοϋ 
Μπαΐκλιν καί διηγεϊτο τό έπόμενον Ανέκδοτον. 
"Εμελλε νά τελειώσμ μίαν τοποθεσίαν τήν έξή- 
ταζεν ώς ζωγράφος δυσηρέστημένος άπό τό έρ
γον του δστις έν τούτοις.δέν εύρίάκει Ελάττωμα, 
δτε εισέρχεται είς τό έργαάτήριον ό Μπαΐκλιν 
«Φθάνεις εις κατάλληλοί ώραν.τοΰ λέγει ό Κόλ- 
λερ. Ιδού καί δώσε μου μίαν συμβουλήν. Τό 
ζώδιόν μου δέν μοΰ Αρέσει. Δέν γνωρίζω τί 
έλλείπει, άλλ’ έλλείπει κάτι.» *0 Μπαΐκλιν πα
ρατηρεί τήν εικόνα καί τοϋ λέγει. «Δέν παρα
τηρείς δτι έλλείπει μία άπό τάς ωραίας άγελά- 
δας έκεΐ; · Άλλά δέν ειχον ύπ’ δζμν μου νάσχε
διάσω Αγελάδα.· άπήντηάεν ό Κόλλερ. «Πρέπει 
νά σχεδιάσητε· άπήντηάεν ό Μπαΐκλιν και 
λαμβάνων τόν χρωστήρα έσχεδίασε τάς γενικάς 
γραμμάς άνελάδος. ’Επί τών γραμμών δέ τοΰ 
Μπαΐκλιν Ακολούθως ό Κόλλερ έζωγρΑφησε μίαν 
τών ώραιοτέρων παραστάσεων του, έξ έκείνων 
αϊτινες τοΰ έξησφάλισαν τήν Αθανασίαν.

*

Ό μέγας "Αγγλος Λθοποιός Ίρδιγκ εΐνε λίαν 
φιλότεχνος, θαυμαστής τών μεγάλων ζωγράφων 

ήαΐ κάτοχος ώραιοτάτης καί πολυτίμοτάτης Πι
νακοθήκης.

Μεταξύ τών έργων, τά όποια περισσότερον 
θαυμάζει ό μέγας Άγγλος καλλιτέχνης, εΐνε αί 
τοπογραφίαν τοΰ Βίάτλερ καί δταν άπέκτηάε 
δύο Απ’αύτάς, τό Ανήγγειλε μέ τόσην χαράν 
είς τούς φίλους του, ώάτέ καί αύτοί, μολονότι 
τόν γνωρίζουν καλά, έξεπλάγηόαν.

Ό "Ιρδιγκ έκάλεάεν εΐς γεύμα είς τήν οίκίαν 
του πλείστους συναδέλφους καί φιλολόγους, δη
μοσιογράφους και καλλιτέχνας. μεταξύ δέ αύ- 
τών καί τόν Βίάτλερ.

Μόλις οί προσκεκλημένοι έκάθηάαν,ό Βίάτλερ 
ήοχιάε δεικνύών σημεία Ανησυχίας. Δύο εικό
νες κρεμασμένοι είς τόν τοίχον προεκΑλουν τήν 
προσοχήν καί τήν Ανησυχίαν του. Ήσαν δύο 
λεπτότατοι εικόνες,έλαφροτάτης Αρμονίας, Αλλά 
τών οποίων ή σύνθεόις παρουσίαζε κάτι τό πα
ράδοξον καί τό Εκκεντρικόν. Ό ζωγράφος δέν 
άπέάτρεφεν Απ’ αύτάς τό βλέμμα του, έπανει- 
λημμένως δέ κατά τήν διάρκειαν τοΰ γεύματος 
έάηκώθη καί άφήνων τό τραπέζι διηυθύνθη

ΚΑΤΙ ΤΙ
* ΚΟΜΙΚΟΖ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ *

ΘΕΛ.Α νά σάς είπώ κάτι 
τι. Κάτι,, τό- όποιον δέν 
λέγεται εύκολα, και δμως 
εινε .ανάγκη νά σάς τδ 
είπώ. Αυτό τό χβτι μοΰ 
βασανίζει τδν νοΰν, με 
κάμνει νευρικόν, παράξε- 
νον. θέλω κάτι νά κάμνω, 

κάτι νά λέγω, χωρίς κανένα λόγον, χωρίς καμ
μίαν ανάγκην. Αισθάνομαι κάτι νά μέ πιέζη, 
νά μέ απογοητεύει καί συγχρόνως νά μέ εν
θαρρύνει, Καί δλα αυτά τά κάμνει αυτό τό 
χάιι ιι. Αυτό τδ κάιι μέ κάμνει νά μή μ’ ευ
χαριστεί τίποτε, νά μή μ’ένθουσιάζη τίποτε, μά 
απολύτως τίποτε. ’Εννοώ τήν περιέργειάν σας, 
άλλ’ άνάγκη νά εννοήσετε καί σείς δτι εχω δί
καιον καί ότι μό«ν . . . ήσυχίαν δέν εχω.

Χθές τδ βράδυ έβγήκα άπο τδ σπήτι μου εις 
μίαν κατάστασιν εντελώς ανισόρροπου. Έπερι- 
πατοΰσα καί ένόμιζα δτι τά σπήτια ήρχοντο ώς 
έν συνομωσίρινά χορεύσουν βοστδν γύρφ μου. Καί 
δμως ήξεύρετε πολύ καλά, καί άν δέν ήξεύρετε 
μάθετε το,κρασί δέν πίνω, οΰτε οινόπνευμα, οΰτε 
μπίρρα οΰτε τίποτε, παρά μόνον νερό, καί μά
λιστα νερό τοΰ Μαρουσιοΰ. Κάτι τι — αιωνίως 
αυτό τδ διαβολεμένου κάτι — μέ έστριφογύριζε 
είς ενα χορόν πυρρίχιου, ό όποιος έξεσπασέν έπί 
τέλους εις ίν τραγικώτατον αποτέλεσμα.Έπεσα

ΠΙΝΑΚα^ΗΚΗ

Λρόξ τόν τοϊχόν δία νέί τάς' ήύίταξμ πλήσιέ- 
άτερα. ■ ' <<

Τέλος άφοΰ τάς έξήταάε λεπτομερέάτερον, 
έάτράφη καί Ανέκραξε.

— Ίρδιγκ I "ίρδιγκ! τί έκαμες ; δυστυχισμένε 
μου, τί έκαμες ·,
. — Τί έκαμα; εϊπεν ό Ίρδιγκ Ανήσυχος, καί 
έτρεξεν είς τόϋ τοίχον πλησίον τοΰ Βίάτλερ. :

— Δέν βλέπεις τί έκαμες; ήρώτά ό ζωγράφος. 
Δέν ένόηάες άκόμη;

Ό "Ιρδιγκ παρετήρησε τάς εικόνας καί άνε- 
άήκωάε τούς ώμους.

— Δέν Ιννοώ τίποτε, είπε;
— Δέν βλέπεις δτι έκρέμαάες Ανάποδα τάς ει

κόνας μου ; Ποιος ήξεύρει μάλιστα πόσον και
ρόν τάς έχεις έτάι καί μέ κάμνεις ρεζίλι.

Ό Ίρδιγκ έκύτταξε τάς εικόνας μέ πολλήν 
προσοχήν καί Εμεινε σκεπτικός.

"Επειτα Από όλίγον άπήντηάεν ήρεμώτατα. 
—'"Εχεις δίκάιον Πιθανόν νά εΐνε Ανάποδα. 

Άλλά τέλος πάντων άφοΰ έκαμες τόσην ώραν 
νά τό άνακαλύφςις καί σύ ό ίδιος...

χωρίς νά τδ θέλω επάνω είς μίαν λεπτοκαμω
μένων κυρίαν, πολύ ωραία ντυμένων, η όποια, 
πολύ λογικά, έξέλαβε τήν παραζάλην μου αυ
τήν ώς έπίθεσιν αυθάδη καί μέ μίαν κραυγήν 
τρόμου, ή όποία διέσχιζε τήν οδόν καθ’ δλον 
τδ μήκος της, μέ εκαμε νά συνέλθω καί νά ζη
τήσω, περισσότερον τρομαγμένος άπό αυτήν, 
συγγνώμην. Δέν έφάνη πρόθυμος νά τήν δεχθή 
έγώ δμως επειδή ήρχισαν νά συγκεντρώνωνται 
θεαταί έσπευσα νά τραπώ είς φυ-^ήν, διότι ούτε 
δάφνας έζήλευσα ποτέ ήθοποιοΰ. ο’.τε τά κρατη- 
τήρια τής ’Αστυνομίας. Ευτυχώς φαίνεται δτι 
έπεκράτησε μεταξύ τοΰ πλήθους ή ιδέα δτι 
ήμουν τρελλός, ή κυρία γιά τά μάτια—μοΰ 
φαίνεται δτε είχεν ώραία μάτια—τό είχε παρα- 
δεχθή καί οΰτω πρώτην φοράν μοΰ έδόθη αφορμή 
νά εκτιμήσω τήν άξίαν τής τρέλλας. Έπερί- 
μενα μάρτυρας μονομαχίας, όιότι θά έφθανε 
βέβαια είς τά αυτιά τού συζύγου—άργά πολύ 
έμαθα δτι πάσχει άπό βαρυκοίαν—καί ήμουν 
έτοιμος πλέον νά πλύνω τό πεδίον τής τιμής 
μέ τό αΐμά μου, τό όποιον έκ τής ταραχής μό
λις ήμποροΰσα νά συγκρατήσω. Ευτυχώς έως 
τώρα οί μάρτυρες δέν ένεφανίσθησαν καί (χυι- 
τάζιι id ώζολόγιόν του) έπέρασαν αί 24 ώραι. 
ΤΑ δχι, χρειάζονται άκόμη 5 λεπτά καί χρειά
ζεται μεγάλη λεπτότης είς αυτά τά ζητήματα. 
Άς τδ βάλω 5 λεπτά έμπρός. . , Άλλ’ δχι· 
αυτό αντιβαίνει είς τούς δρους τής μονομαχίας. 
Άλλά—τίάφηρημένοςΙ— τό ώρολόγι μου πη-
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'Ο Τσάρος Νικόλαος Β'. μετά τής οίκογενείας του.

γαινει άπό χθες πέντε Λεπτά πίσω. Ώστε χω- ■ 
ρίς νά σημάνη τό ώρολόγιον τής Μητροπόλεως ■ 
έσώθην, άλλ’ αυτήν τήν φοράν χωρίς νά είμ-αι ' 
τρελλός. . . ·

(λάι-είται δεξιά κοί άριοτερά, ώζ rh- Ιρεννΰ 
κάτι.) Περίεργον I Τίνά μου συμβαίνει. . .’Ερω
τευμένος δέν είμαι. Σάς τό βεβάιώ. μέ ολην τήν 
δύναμιν τοϋ . . λογικού μου. Άλλως τε έάν 
ήμουν ερωτευμένος, δέν.θά ήμουν έδω. «Ε’ς τό 
φρενοκομεΐον»,:θά μοϋ ειπήτε Ούτε. Θά ήμουν 
άπλούστατα εΐς τό πλεύρόν τής ερωμένης μου. 
Μη λησμονείτε δτι αυτό τό πλευρόν ύπήρξεν ή 
αιτία νά δημιουργηθή ή γυναίκα,, τό αριστούρ
γημα αυτό τής.συνεργασίας Θεού και -ιαβόλου. 
Φλύαρος δέν είμαι, άφοϋ. μόλις ποό πέντε λε
πτών ήρχισα νά ομιλώ, ήξεύρετε δέ ποίαν ση
μασίαν έχουν πέντε λεπτά δι’έμέ. . . Αστείος δέν 
είμαι* τό άντελήφθητε καί δύνανταε νά τό βε
βαιώσουν τά . . χείλη σας. Άλλά κάτι μοϋ συμ
βαίνει. Θέλω. .-. καί έγώδέν είξεύρω τί. θέλω... 
Θέλω νά παύσω. Καί μοϋ φαίνεται δτι αυτό 
είνε τό κάτι τό όποιον άπό τόσην ώραν μέ βα
σανίζει. Άν ή ‘Ελλάς προώρισται νά ζήση καί 
θά ζήση,έγώ προώρισται νά παύσω και.. . παύω.

Δ. I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΑΟΣ

ο φτπχος
’Αφήστε tor για λίγο τον δλιμμένο 
Στο κρύο του τδ στρώμα να κοιμάται, 
Μεσ’&π’τδ ρηΰχο τδ μανροπλβγμένο 
Τήν σπλαχνική άτνχιά μήν πλειά κυττάτε.

Έκϋ Si φ&άνει ή χρυσωμένη αχτίδα 
Ποΰ ολόχαρη τα μάτια σας στολίζει 
'Αλλη φωτιά τον στήί/ουί του κ'ίλπίδα 
Λαχταριστά τδν ύπνο τον φωτίζει.

Τον δύσινχου ή φωνή σε οά; κι’ άν φ&άοη 
Meo' οιήν άβυσσο κυλάει νεκρωμένη, 
Κάτι γυρεύει έκίϊ νά ξεοκεπάση 
Μιά σκοτεινή κηλίδα μανρισμένη

"Οπου δ ύνητος γιά στέμμα τον φοράει 
Χωρίί έδ μέτεοπδ τον νά μαυρίση 
Τά σπλάχνα τήν καρδιά μόνο φωτάει 
Και μεσ’ στην πλάσι έχει σημάδι αφήσει

Μαύρη κηλίδα, στίγμα ντροπιασμένο 
Τά χρώματά σου δ ήλιοε δέ χρυσώνει, ' 
Τδ χέρι τοΰ φτωχόΰ βαδειά ριγμένο, 
Τά πά&η σου σ’ έμάζ δά φανερώνρ,

ΕΛΕΝΗ ΑΑΜΑΡΗ

* ΑΧΧΟ TSCX7 ΛΧΖβΚΤΧΚΟαχσ *

ΤΙ ΑΙΑΑΣΚΟΥΝ Kill ΤΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ T.J ΕΡΓΑ ΤΙΙΣΤΕΧΝΙΙΙ.

no το Παρίσι, τον τόπον 
όπου <ά τέχναι έχουσι πραγ
ματικόν αποτέλεσμα έπι τής 
διαμορφώσεως τοϋ λαού, ό
που αί τέχναι είναι ή κοινή 
και ΰφ’ όλων έννοουμένη 
καί αισθητή γλώσσα καί ο
πού διδάσκουν συγχρόνως 
και τα πλήθη καί τούς ε
κλεκτούς, μας έρχεται μία

κρίσις καί μία μελέτη ύπό τόν τίτλον: «Τί διδάσκει 
έν έργον τέχνης» γραμμένη άπό τόν Paul Gaul
tier. Η μελέτη αυτή πλήρης ωραίων σκέψεων καί 
φράσεων θ’άπετέλει ίσως έν έργον τέχνης έάν έπλή- 
pou έλιγωτίρας κομψάς καί ευγλώττους σελίδας. 
Αί ώραϊαι καί βαθεία'ι του ΐδέαι είνε ούχ ήττον 
λίαν ένδιαφέρουσαι τόσον εΐς τούς πολλούς όσον 
και είς τούς ολίγους οίτινες αγωνίζονται παρ’ ήμΐν 
νά διαδώσωσι τό καλλιτεχνικόν αίσθημα, μ’δλον 
8ττ ή θέρμη τής έμπνεύσεως αύτών, ή θέρμη τοϋ 
αισθήματος τοϋ καλοϋ, άδυνατεΐ νά .διάλυση τόν 
πάγον τής καλλιτεχνικής μας.άδιάψορίας. Οί έν- 
θουσιώδεις παρ’ήμΓν καλλιτέχνάι δέν ήξεύρω διατί 
μ’ ένθυμίζουντούς ενθουσιώδεις έξερευνητάς τών 
πόλων οί...όποϊ6ι με τόσην επιμονήν όδευουσι πρός 

τάς αγνώστους χώρας έμπνεόμενοι άπό τά ωραιό
τερα ιδανικά,, και οί όποιοι όμως συναντώσι τήν ψυ- 
χροτέραν πραγματικότητα, αποκλεισμένοι καί συν
τριβόμενοι μέσα είς άπεράντους έκτάσείς πάγων.., 
Ίσως τό φαινόμενον τοΰτο νά εινε καί έν μέρει 
οικονομικόν, κυρίως όμως είνε αποτέλεσμα ούχί.τε
λείας μόρφώσεως έκ μέρους εκείνων οίτινες ήγοΰν- 
νται τής κοινωνικής έν Έί.λάδι ζωής.Ίσως οί κοι
νωνικοί ουτοι αρχηγοί, οί έχοντες δηλ. ίσχύν καί 
άσκοΰντες έπιρροήν έπί τής κοινωνικής μας άνα- 
πτύξεως ν’ άγνοοϋσι τί διδάσκει έν έργον τέχνης 
έπί τοΰ λαοΰ, όσον καί έπί τών.,εκλεκτών. Διά 
τοΰτο. νομίζω οτι εγκαίρως μας ήλθεν ή ωραία αι
σθητική μελέτη, τής οποίας θά έκλαικεύσωμεν τάς 
κυριωτέρας ιδέας, έφ’όσον τοΰτο είνε δυνατόν.

*

Παν έργον τέχνης λέγει πολλά είς τό πνεΰμα 
τόσον δια τών πραγμάτων τά όποια παριστάνει 
οσον καί διά τής συγκινήσεως ήν πρΟκαλεϊ ή παρά- 
στάσις αυτών. "Εχει προ παντός έν θέμα τό όποιον 
μέ τάς λεπτομερείας τής παράστάσεώς του άπο- 
τελεί μίαν άληθή σελίδα, τής ένδομυχου ιστορίας 
τών λαών. Δύναται δηλαδή δ ιστορικός όσον καί ό 
μή τοιοΰτος, παρακολουθώ? τά καλλιτεχνικά έργα 
τοΰ κόσμου, άπό τών επιγραφών καί τών Αίγυ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πτιβκών, 'Ελληνικών καί Ρωμαϊκών έργων μέχρι 
τών τής ’Αναγεννήσεως και τώνΝεωτερων χρόνων 
ν «ναγνώση το πνεΰμα τών διαφόρων «πόχών, τα 
ενδόμυχα αυτών αισθήματα, τά ήθη των, τήν κοι
νωνικήν καί πνευματικήν αυτών κατάσιασιν, άλη- 
θέστερα, πραγματικώτερα καί ωραιότερα άπό όλα 
τά σωθέντα φιλοσοφικά και ιστορικά- έργα. Διδά
σκουν οθεν τά καλλιτεχνικά έργα τήν ιστορίαν τών 
λαών, τήν κοινωνιολογικήν αυτών και πνευματικήν 
κατάστασιν και έξίλιξιν. Τοΰτο απαιτεί μεν κά
ποιαν παρατηρητικότητα, εινε Ομως άφ’ ετέρου 
τόσον εύγλωττα τα καλλιτεχνικά έργα τών δια
φόρων εποχών, ώστε νά: μη χρειάζωνται πολλοί 
γνώσεις διά νά διακρίνη τις το περιωρισμένον πνεύμα 
τών Αιγυπτίων άπό τά έργα των, τό ώραΐον καί; 
άπλοϋν καλλιτεχνικόν αίσθημα τών 'Ελλήνων άπό 
τα σωθέντα έργα τής τέχνες των, τον πολεμικόν 
χαρακτήρα τών Ρωμαίων καί τήν επ’ άΰτοΰ έπί- 
δρασιν τών 'Ελλήνων άπό τά έργα των, τήν θρη- 
σκοληψίαν καί τήν χριστιανικήν έπίδρασιν; κατά 
τήν ’Αναγέννησιν καί τον Μεσαίωνα.· τό νεώτερον 
πνεύμα έπί τών έργων τών νεωτέρων χρόνων.· Άλ» 
ειχομεν λοιπόν μίαν μεγάλην Εθνικήν Πινακο
θήκην μέ άντίγραφα τών σπουδαιότερων έργων τής 
ζωγραφικής, γλυπτικής καί αρχιτεκτονικής είς 
εικόνας θά ήδύνατο δ λαός, παρακολουθών·. μέσα 
εις τας αίθουσας τήν καλλιτεχνικήν ταύτην σειράν 
ν’άνακαλύψη μόνος του τό τί εκφράζει καί τί λέ
γει έκαστον έργον περί τής εποχής καθ’ ήν έγεινε. 
Ή άνακάλυψις αυτή εινε ή άρχή τής βλαστήσεως 
του καλλιτεχνικού αισθήματος μέσα είς τήν ψυχήν 
τοΰ λαού. Συνεπώς άρχή. έξημερόσεως.

Τά έργα τής τέχνης, έξερχόμενα αυτομάτως 
άπό τά ενδόμυχα τής ψυχής τών καλλιτεχνών, εδ- 
ρισκομένων ύπό τό κράτος έμπνεΰσεως προερχόμε
νης άπό τό περιβάλλον τής εποχής, δέν σμιλοΰσι 
είς ήμας μόνον περί τής άληθεστέρ ες κιί-πραγμα- 
τικωτέρας καταστάσεως τής εποχής. Όμιλοδσιν 
ήμϊν κυρίως διά τής μορφής καί τοΰ υφους των 
περί τής ψυχής τοΰ καλλιτέχνου, τής τόσον εΰαι- 
σθήτου καί διαφόρου. Πάσχομεν π. χ. μέ τόν Βετ- 
χόβεν, μαγευόμεθα . με τόν Γκουνώ, σκεπτώμεθα 
βαθέως μέ τόν Ρέμπραντ, ένθουσιαζόμεθα μέ τόν 
Βαγνερ ουχι μέ συνήθη τινα ενθουσιασμόν-καί μέ 
συνήθη τινα συγκίνησιν, άλλ’ ώρισμένως μέ τάς 
ιδιαιτέρας ύψηλάς συγκινήσεις δφ’ ών. κα είχοντο οί 
καλλιτέχναι όταν έδημιούργοον τά καλλιτεχνικά 
των έργα. Έμβαθυνοντες καί θαυμάζοντεή έν 
καλλιτεχνικόν αριστούργημα ζώμεν τήν ζωήν εκεί
νου δστις τό ένεπνεόσθη καί το έξετέλεσε, συμμερι- 
ζόμεθα τά αισθήματα καί τάς συγκινήσεις αΰτοδ 
αίσθανόμεθα πρός στιγμήν τήν προσωπικότητά μες 
νά μεγεθύνεται μέχρι τής τοΰ καλλιτέχνου, ύπό 
τό κράτος δέ τοΰ ένθουσιασμοΰ τον δποϊο· εμπνέει 
τό εργον, αίσθανόμεθα τό έγώ μας μέγα, δονου- 
μενον καί ζών άρμονικώς πρός τήν μεγάλην καί 
έναρμόνιον ψυχήν ενός Ραφαήλ, ένός Πραξιτέλους 
όνος Μόζαρτ. Επειδή δέ οί καλλιτέχναι εινε συ
νήθως δπέροχοι,.ή τουλάχιστον έχουσιν ΰπέροχον 
δψηλήν καί καλλιτεχνικωτεραν άντίληψιν τών 
πραγμάτων: είς τά έργα των, εννοεί τις ευκόλως 
όποία-v έπίδρασιν έχει έπί τοΰ λαοΰ ή είς’ τήν
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ψυχήν, αύτόδ έγχυσις;τήί-χύγενοΰς ψυχής τοΰ καλ
λιτέχνου. ΌποΐΟςπόλεμος, οποία καταδίωςις γί
νεται μέσα είς^τήν. λαϊκήν ψυχήν τών αγρίων καί 
άνημέρων ένστικτων άτινα:εινε ή κληρονομιά ίλών 
μας,καί πόσον .ή έξημέρ.ωσις, ή όποια επιτυγχάνεται 
είς τά άγρια θηρία,, πόσον άρχεται νά εγκαθίσταται 
είς τήν λαϊκήν ψυχήν. Έχομεν επομένως δεύτερον 
στοιχεϊον. έξημερώσεω'ς.

Διά τών λοιπών έργων τής τέχνης συμμετέχο- 
μεν τών συγκινήσεων τής ψυχής τών καλλιτεχνών, 
γνωρίζομεν τήν πνευματικήν κατάστασιν τών δια
φόρων εποχών τους πόθους, τά όνειρα, τήν καλλι
τεχνικήν άντίληψιν τών λαών κατά τούς διαφόρους 
χρόνους, ζώμεν μέσα εις τάς διαφόρους έποχάς, είς 
διάφορα κοινωνικά περι&άλλοντα τών Ιστορικών περιό 
δων-, μέσα είς τήν άτομικήν ζωήν τών καλλιτεχνών 
δλων τών αιώνων καί αίσθάνόμεθα τήν ψυχήν μας 
μέσα είς έν εύχάριστον λουτρόν. Καθώς δέ τα λου
τρά κατευνάζουν τάνεΰρα,, οδτω πως καί τα καλ
λιτεχνικά λουτρά κατευνάζουν τά άγρια ένστικτα, 
λεπτύνουν τήν ψυχήν καί 'άναπτύσσουσιν είς αυτήν 
τό καλλιτεχνικόν αίσθημα.

Άλλ ' έκτος τοΰ ατομικού χαρακτήρος ενός έρ
γου, τοδ.μεταδίδοντός. τήν άτομικήν ψυχήν τοΰ 
καλλιτέχνου καί·τόν·χαρακτήρα τής εποχής έχομεν 
καί τήν κυρίαν καί ουσιώδη έπίδρασιν τοΰ έργου 
έπί τής ψυχής ήμών. Έχομεν τήν έπίδρασιν τών 
παριστανωμένων ώραίων ιδεών καί αισθημάτων, 
τών διερμηνευόμενων ενθουσιωδών καί ύψηλών αι
σθημάτων διά τών χρωμάτων, τών γραμμών, τών 
ήχων καί τών σχημάτων, έχομεν τήν έπίδρασιν τών 
δψηλών συγκινήσεων τών καλλιτεχνικών έργων 
έφ? ήμών, ή οποία είνε κατά τοσοΰτον μάλλον ά- 
ποτελεσμασική, καθ’ οσον δρα επί τής ψυχής μας 
εΰρισκομένης ύπό τό κράτος ίσχυρας συγκενήσεως. 
Είναι δέ γνωστόν οτι ό σίδηρος πρέπει νά κτυπαται 
ένσσφ είνε θερμός. Καί σιδηρά έάμ, είνε άκόμη ή 
λαϊ-ή ψυχή, θερμαίνεται τόσον άπό τήν συγκίνη- 
σιν τών καλλιτεχνικών έργων, ώστε ίίνε έπιδεκιΐ- 
κή πάσης βελτιώσεως, έςημερώσεως καί άνυψώ- 
σεως. ’Αλλά ποιος παρ.’ ήμϊν νά λάβη ύπ’δψιν 
του αυτά καί νά ίδρύση λαϊκήν μεγάλην καί πλή
ρη καί συστηματικήν Πινακοθήκην;

Ποϊ.ς νά δώσγι ευκαιρίαν είς τόν λαόν νά ιδη 
τήν φυσιν καί τήν ζωήν υπό- τάς ώραιοτέρας αύτοΰ 
μορφάς καί νά εξευγενίσει αυτόν μέ τήν- ισχυρόν 
έπίδρασιν τών · καλλιτεχνικών έργων ; Άφήνομεν 
τόν λαόν νά κυλιέται είς τά -καφενεία καί οινοπω
λεία καί δέν δίδομεν εις αυτόν, κήπους μέ έργα 
γλυπτικής, πολλάς. λαϊκάς πινακοθήκας·’διά. νά 
πέρνα τάς ώρας τής σχολής του έξημεροδμενος 
καί ,ανυψούμενος.'

Αυτά διδάσκουν τά.καλλιτεχνικά έργα. Παρ’ ή
μϊν όμως φαίνεται δτι πρέπει νά διδαχθούν προ 
παντός οί ήγούμενοι καί διευθδνοντες τήν κοινωνι
κήν κίνησιν

X- ZOfP**IAH-X.

Τ I Σ Κ Ε Π Τ Ο Μ A I

Ούδεν καινόν ύπό ιόν ήλιον, λέγουν οί φι
λόσοφοι. Και όμως υπάρχει κενόν ύπό τόν fy- 

λιον, και πολύ μάλιστα!

*

Ό Μίλτα>ν είπεν οτι ή γυνή εινε κομψόν 

παρόραμα της φύσεως· ζΐέ»· έχει δίκαιον ό 
ποιητής τοΰ «Άπολεοβέντος Παραδείσου» Η 

γυνή μέ ιούς διαφόρους συρμούς είνε όχι το 
κομψόν παρόραμα, άλλά τό κομψόν π αν ό

ρο μ α ιής φύσεως . ..

♦

Ποτέ δεν πρέπει νά κρΐνωμεν αύστηρώς ιούς 

κλεπιας, τούς ψεύστας και έν γίνει ιούς πα- 

ληανβρώπσυς. ’Απ' ίνανιίας, φρονώ διι ήμεΐς 

οί άλλοι, οί τίμιοι καιί καλοί, τοΐ; όφείλομεν 

και κάποιαν ευγνωμοσύνην. 'Εάν δέν ύπήρχον 

αυτοί, πώς ι?ά διεκρινόμεδα ήμεΐ; οι ενάρετοι ;

Η GI G& C© ic 0HoC Η Η Ο C·

ΚΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Ν άστό τά σιολλί ζηείιματα, 
τά όποϊα μένουν πάντοτε ζη
τήματα διά τήν τέχνην, είνε 
καϊ ή έπ’ αύτής έπίδραόις 
τής ώοαιότητος. Κατά πόόόν 
ό καλλιτέχνης πρέπει νά ά· 
ψοΟιοΰται είς τδ κάλλος; Πρέ

πει ν' άποβλέπη ζωγραψίζων ή γλύψων, είς τδ 
ώραΐον τό πραγματικόν ή εις τό Ιδανικόν ; Τά 
μη ώραΐα άλλ’ έν τούτοις άξια ν’ άπεικονιάθώΟι 
δι'οίό·έδήποτε άλλον λόγον δέν πρέπει νά γί- 
νωντάι άντικείμενον τής τέχνης ,

Ό -Παρισινός λογογράφος Νοζιέρ έπραγμα- 
τεύθΐϊ άπό γένικωτάτής άπόψεως τό ζήτημα 
είς τόν «Χρόνον» έπ’ εύκαιρίμ τοΟ Salon, προ- 
καλέάας άμα τάς γνώμας τών έπιφανεστέρων 
Γάλλων, καλλιτεχνών.

ORodin, τού όποιου τά. έργα καί ιδίως ό άν- 
δριάς τού Βαλζάκ έχει διαιρέάμ φανάτικώς 
τάς Ϋνώμαφ τών Παρισινών, φρονεί ότι τό ώ·

Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι δ Ύψιστος κα

πνίζει' καί σχηματίζονται τά , . - νέφη. Πετάει 

τό τσιγάρο του καί ■ .. πίπτει δ κεραυνός.

*
"OtOv βέλωμεν να παραοτήσωμεν τό ζεν'ιβ 

της άκμής λέγομεν : «Ζη και βασιλεύει». Όταν 

ό ήλιος ίξαφανίζεται δύων, λέγομεν πάλιν « Βασι

λεύει». Αιωνίως περίεργοι αυτοί οί άνβρωποι!

κ-
IJa>i να μη ίχουν οί κοινοί βνητοί κηλΐδας 

είς τόν βίον των. άφοΰ εχει κηλΐδας καί αύτός 

ό βασιλεύς ιοϋ φαιιός, ό ^λιος. Αλλά ποιος 

ή'εύρει ιί άμάριημα βά εχη κάμη παί ή έξο- 
χύτης του διά νά ?χη κηλΐδας. Δίχως άλλο βά 
ξχη κλέψη καί αύτός, ίσως φώ(, άπό τόν θεόν 1

*
Άπό ιό Λεξικόν μου-
'Ηλικία'. Άριβμητικόν πρόβλημα &νευ 

λύσεως .. . διά τάς κυρίας.

Αβ«Ρ«ΝΤΟΣ

ραϊον όυνίόταται εις τήν δνωόιν τής δυνά- 
μεως μετά του πνεύματος—προόόντα τά όποια 
έχει καί όμως τά όποια δέν άναδετκνύουν τά 
έργα του ώραΐα· δυνατά έργα, πνευματώδη, μά· 
λιδτα· εύμορψα δχι, διότι οι όγκοι ποτέ δέν είνε 
εύμορφοι.

Κατό τόν Μπονα ώραιότης είνε ή διαύγεια καί 
κατά τόν Ντενϊις ή άπλότης-

Ό Bouquereau ύποότηρίζει δτι ό καλλιτέχνης 
δέν πρέπει νάΰυγχέμ τήν χάριν μέ τήν καλλονήν 
δυνατόν είς καλλιτέχνης, όπως ό Κρέζ, νά ζω
γραφίζω μέ χάριν καί δμως νά μή προόεγγίζμ 
τό ώραΐον. Ό ζωγράφος Σιμόν άποφαΐνεται ότι 
ό ζωγράφος προ παντός πρέπει νά είνε ζωγρά
φος καί οφείλει νά άναζητμ τήν καλλονήν είς 
την ύλην. Ή ύλη είνε τό ούάιώδες. Έαν ή ύλη 
εινε καλή, άνθηρά, άσχημος μορφή δέν ύπάρχει, 
ούτε χρώμα δνσάρεότον, ούτε πρόσωπον άνέ- 
κφμαστον.

’Αλλ’ ό καλλιτέχνης είνε ύποχρεωμένος νά ζοι- 
γραφίζχι πάντοτε κάλλονάς; Ό Κανταρά φωνά
ζει : «Αί γυναίκες είς τόν κόσμον δέν είνε πάν
τοτε ώράΐαι.· Καί έχει δίκαιον- καί δμως, £ν 
έργον είκονίζον μίαν άσχημον γυναίκα, ήμπο- 
ρει νά είνε έργον ώραΐον καλλιτεχνικός- Ό

J.
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Duran ύποδεικνύμ δτι ένας προόωπογράφος, 
πρέπει νά είνε ευαίσθητος ιδίως εΐς τήν ώραι- 
ότητα τού ένδύματος.

Ή καλλονή τέλος είνε αίσθημα έόωτερικόν, 
ίι άπλή έξωτερική έκδήλωόις, ποικϊλλουσα κατά 
σχολάς καί ιδιοσυγκρασίας ; 'Υποθέτω δτι τό ζή
τημα δέν είνε εύκολον νάλυθχΐ.

ΤΙ ΕΙΝΕ Η ΓΤΝΗ

Ό Ρουδινστάϊν, ό διάσημος μουσικοσυνθέτης, 
είς τάς Ακολούθους όλίγας παραγράφους δίδει 
τήν τελειοτέραν ψυχολογίαν τής γυναικός.

‘Η γυνή δέν είνε ούτε έχιδνα, ούτε γάτα, 
ούτε άγελάς, άλλά κατέχει τάς Ιδιότητας καί 
των τριών Γλυστρμ και δηλητηριάζει ώς ή έχι- 
δνα, είνε Απαλή καί άφροντις καί περιποιητική 
ώς ή γάτα καί ύπομονητική καί χρήσιμος ώς ή 
άγελάς. Μεθ’ δλα ταΰτα δμως παραμένει τό δρα- 
ματτκώτερον στοιχείου τής πλάσεως, ή ύψηλο· 
τέρα ποίησις τής ζωής·

Είς τάς κυανοφθάλμους γυναίκας ή φυσική 
ζωή διευθύνεται ύπό τών πνευματικών ένότί- 
κτων — έχουσιν αίσθημα·.· "Απεναντίας είς τάς 

μελανοφθάλμους ή πνευματική ζωή διευθύνεται 
ύπό τών φυσικών ένστικτων-έχΟυσι διαθέσεις. 
Έκ τούτου είνε δυσκολώτερον νάπάντήόμ τις 
μαυρομμάταν παρά γαλανομμάταν.

Ό έπιθυμών σύζυγον καλήν όφείλει νά νυμ- 
φευθμ νέαν δεκαέξ έως δεκαεπτά έτών. Μετά 
τό εικοστόν έτος ή γυναίκα άποκτξί ίδικάς της 
θελήσεις, δύο δέ θελήσεις είς ένα σπίτι σημαίνει 
άλληλοφάγωμα. .

Ή σχέάις τού άνδρός πρός τήν γυναίκα είνε 
ή ιδία δπως τής γυναι,κός πρόε τό άνθος· τό 
θαυμάζει, τό οσφραίνεται.τό θέτει είς τό άτήθός 
της καί δταν μαρανθμ δρέπει άλλο.

Τό ψιμμύθιον, ή πούδρα, τό βάψιμο τών βλε
φαρίδων καί τών χειλέων, τά βραχιόλια, τά πε
ριδέραια, τά ένώτια τών γυναικών μαρτυρούν 
δτι ή ’Ανατολή ΰπηρξε τό λίκνον τής άνθρω· 
πότητος

Ή ύπαρξις τοιούτων φαντασιοπληξιών δήμε*, 
ρον είς τήν Εύρώπην άποδεικνύει τήν άπεριό 
ριάτον ματαιοδοξίαν τής γυνακός.

Όταν βλέπωμεν τάς Εύρωπαίας νά έχωόι τρύ
πας είς τά αύτιά των καί νά φορώσι ένώτια, 
δύνάμέθα νά έρωτήσωμεν έάν ό πολιτισμός
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χωρίζω τάς γυναϊκάςμας άπό ιάςίγυναϊκάς τών 
Ανθρωποφάγων άλλων χωρών μόνον διότ» φέ· 
ρουΣι τούς χαλκάδες είς τ’ αΰττά των καί όχι 
είς τήν μύτην των.

"Οδόν Αφορί τήν μουΣικήν δημιουργίαν, αί 
γυναίκες Οτερουνται^δυνάμεως, Σκέ^εως-καϊ εύ· 
ρέος αίΰθήματος,§αδύτητος καί άυγκεντρώδεως J 
Διατί Συμβαίνει αύτό, εινε διαρκές αίνιγμα 
Διατί Λ μου.Σική, τό ώραιότερον καί λεπτότερον 
έκ τών δημιουργημάτων τοΰ ανθρώπου. τδ πλητ· 
τον τάς λεπτότέρας χορδάς της κάρδίας καί τοϋ 
αίΣθήματος νά είνε ΑπρόΣιτον είς τήν γυναίκα, 
τήν μολαταύτα ΑποτβλούΣαν κράμα έξ όλων, 
αύτών τών ίδτοτήτων;

·.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

Φ1)ί£ κύριι KaloysQ&iovls,
Έπεθίιμουν νά γρά-φω. Σχεττκά τινά διά τήν 

έν τφ ■ΠαρναδΟφ» έκθεΣιν. Άλλά τί νά γράψω ; 
Κρίοεις; ΈγράφηΣαν τδόα πολλά ήδη ! Εν Αν- 
ττθέΣει δέ πρός τήν ψετεινήν,ένδειαν τής έκ- 
θέδεωςκατά.τε τό ποάόν καί τό ποιόν, οί κριτι
κοί ήδαν πλιότεροι ή άλλοτε. Φρονείτε νά έχμ 
καμμίαν ΣχέΣιν τό τοιοϋτον ώς τό φλέγον.,κρ η- 
τ ι κ ό ν ζήτήμα;Φρονώ περί τής έκΟέάεως δτι δέν 
εΐνε ίιπέρβολή νά .είπω’μεν τό κάβε «πέρυδι καί 
καλήτερα,· πολλοί τών. διακριν.ομένων καλλιτε
χνών μας δέν έλαδον μέρος, πάνιες δέ οί έκβέ- 
όαντες Ανεξαιρέτως δείκνυνται κατώτεροι η 
άλλοτε. Πολλά τών έργων έχουόι βεβαίως τό 
καλλιτεχνικόν αίΣθημα δπερ πείθει δτι βά ήδύ- 
ναντο οί καλλιτέχναι καί νά έπιτελέόουν Σπου
δαιότερα, έάν ϋπήρχε έλατιίριον πρός άμιλλαν, 
τά παρόντα δμως δέν δύναταί τις νά τά θαυ· 
μάάμ τόΣον τετριμένα.τόΣον μονότονα,είνε ώότε 
οϋδεμίανέγτύπώάιν ζωηράν δύναται ν’άποκομί- 
δη τ,ς.Οϋδέν Συνθετικόν έργον έξετέθηέφέτοςκυ- 
ριαρχεΐ τό αιώνιον «πείζαζάκι·. ή Άκρόπολις ό 
Λυκαβητός,αίότήλαιτοϋ Όλυμ. Διός καί τά πα
ρόμοια έπαναλαμβανόμενα τακτικώς κατ’ έτος· 
Πταίουν οί. καλλιτέχναι δι’ αύτά; Όχι βε
βαίως- ούτοι. είναι οί όλιγώτερον τών άλ
λων ηταιοντες, ούτος είναι μόνον τά θύματα 
τής Αδιαφορίας τοϋ κοινού καί τής κυβερ
νητικής άάτοργίας. Διότι δέν είναι οί καλ- 
λιιέχναι μαςμαγγανοπήγαδα. παράγοντες άδια» 
λείπτως έργα, μή πωλούμενα ώς έπί τό πλεϊ· 
<5τρν, ούτε δύγανται νά όυντηρώνται μέ ό
νειρα,έλπίδας καί καθαρόν Αέρα. Είναι καί αυ
τοί έκ τής κοινής ύλης τφν θνητών μέ ΑξιώΣεις 
νά φροντίζουν καί διά τήν γαότέρα όπωςδήποτε 
καί ειτα νά όκέπτωνται καί διά τήν πραγματο- 
ποίηόιν τοΰ ιδεώδους καλού.Πρέπει νά γνωρίΣη 
ό κόΣμος δτι ή έκτέλεδις καλλιτεχνικών έργων 
έπαξίων τοϋ όνόματος δέν είναι μόνον ζήτημα 
φανταΣίας ή καλλαιόβηόίας- ταΰτα ΑπαιτοϋΣι 
καί χρόνον πολύν καί κόπους καί χρήμα ώς έ- 
χουΣι δέ Σήμερον τά πράγματα οί πλεϊΣτοι έρ· 
γάζονται μέ τήν βεβαιότητα Σχεδόν δτι οί κό
ποι το* δέν θά άμοιφθώ.Σι- έχουΣι τήν αύταπάρ- 
νηΣιν τής τέχνης των μόνον.' 'Αρκεί έν παρά
δειγμα διά νά Σάς πέίΣω. Έξ έκατόγ πεντή- 

κοντά έργων 'έκτεθέντων πέρυΣι, πέντε έ- 
πωλήθηΣαν τά2 ;λο«τά άποθαυμάζουΣι φίλο- 
Στόργως ποιήΣαντες είς τά ΣπουδαΣτήριά 
των. Τί ειρωνεία ! Σήμερον, είς την: κατ'έ- 
ξοχήν χώραν τών λογοκόπων δπου ούδείς 
ρήτωρ ληΣμονεΐ ν’^Ανμφέρη] τήν *τών προ
γόνων δόξαν ήτις Στηρίζεται κατά τό πλειΣτον 
είς τά αθάνατα έργα τής -τέχνης αυτών,;ουδέ
ποτε έβεωρήβη ζήτημα ούΣιώδες οϋτε^παρά^τοϋ 
κοινού,ούτε παρά τοΰ ΔημοΟίου ή ύποΣτήριξις 
τών τεχνών .|ένώ δμολογοϋν δτι καί ξαντήν έτι 
τήν έλέυβερίαν§μας όφείλομεγ}έν .,μέρει είς τήν 
Συμπάθειαν τήν γεννηθήόαν παρά τοίς'πεπολι- 
τιΣμένοις έθνεΣι διά τούς Απογόνους τοΰ μεγα- 
λβυργήΣαντος έκείνου λα^ύ Όμοιάζομεν λοιπόν 
μέ μερικούς χαμένους υιούς οί όποιοι είς πά· 
Σαν περίΣταΣιν θά Σού ΑηαντήΣουν «καί ξέρεις 
ποιός ήταν ό πατέρας μου ;»

Δέν είναι- λοιπόν δυνατόν έπ’ άπειρον οί καλ- 
λιτέχναι νά ξεροκαβουρδίζονται μέ τό ζουμί των 
ή πρέπει αί κυβερνήΣεις νά έρχωνται άρωγαί 
μετά ΣωΣτά των, ή νά κλείΣουν είς τούς όνειρο- 
πόλους τήν πρός τήν καλλιτεχνίαν ΔγουΣαν

ΠόΣα δαπανώνται είς έπουΣιώδη πράγματα 
είς έπιδείξεις. είς παροχάς'ρονΣφετίων καί τά 
τοιαϋτα! είναι τόΣον άκάτόρθωτον διά μίαν κυ- 
βέρνηΣιν νά χορηγμ έΣτω καί μέτριον ποΣόν έπί 
τού παρόντος δι’ Αγοράν τών καλλιτέρων έρ
γων έκ τών έκάΣτοτε έκθέφων καί καταρτιΣμόν 
ίδιας πρός τοΰτο πινακοθήκης ·, Είναι ίτάχα Λ- 
Σκοπον νά τίθενται διαγωνίΣματα έπί θεμάτων 
έθνικών; Μικρά βά ήτο ή ώφέλεια έάν έγενι- 
κεύετο τό μάθημα της ιχνογραφίας δι’ δλων τών 
εγκυκλοπαιδικών Σπουδοίν δπως γίνεται είς 
όλα τά πεπολιττΣμένα κρήτη ούτως ώΣτε καί τό 
κοινόν νά μορφοΰται όπώΣδήπδτε είς,τήν άντί- 
ληψιν τού καλού, καί οί άπειρότεροτ τών καλλι
τεχνών νά έχωΣι ώς έπίκουρον τό διδαΣκαλικόν 
έπάγγελμα ; ΈπίΣης Σπουδαίου ζήτημα διάτούς 
νεοΣΣούς τής τέχνης τούς μόλις άποπερατούν· 
τας τάςΣπουδάς των είναι ή παροχή τών πρώ
των βοηθημάτων πρός έκτέλεΣιν έργων, καί ή 
ίδρυΣις ΣπουδαΣτηρίων καταλλήλως, φωτιζομέ- 
νων-οϋτω πράττουΣι είς τάς καλλιτεχνικής Ακα
δημίας έν Μονάχφ καί Αλλαχού.Έτερον ζήτημα 
ενδιαφέρον είναι ό καταρτιΣμός ιματιοθήκης- 
πλουΣίας είς άμφιέΣεις διαφόρων έποχών καί έ- 
θνοτήτων πρός χρήΣιν τών καλλιτεχνών Έάν 
ταΰτα ίγίνοντο.τις οΐδεποϊα θαύματα ήδύναντα 
νά ΣυντελεΣθίιΣι. ' ■

Καί διατί τάχα τόΣοι φιλοπάτριδες κληροδο- 
τοΰντες μεγάλα ποΣά δι εθνωφελείς καί φιλαν
θρωπικούς Σκοπούς νά μή ενθυμούνται όλίγον 
καί τήν καλλιτεχνίαν; Έάν δμως δέν ύπάρχμ 
έλπίς οΰδεν τών Ανωτέρω νά γίνμ,άς έχουν τήν 
φιλαλθρωπίαν τούλάχιΣτον οί Αρμόδιοι Μά κλεί
Σουν τήν Πολυτεχνικήν μας Σχολήν διά νά μή 
δημιουργίϊ Απολωλότα είς τάς τέχνας πρόβατα

Β· ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ £α>·/ράφοί

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣ1Σ
ΤΟ ΖΑΛΟΝ ΤΔΝ ΠΑΡΙΣΪΩΝ

Τοέ ir ΠαοίΟίΊΐί 
άνιαποκριτον μα;.

Έκ τών δύο εκθέσεων αΐτινες άπαρτίζουσι τδ 
8αΙοη, ή τής Socieli Nationale περιλαμβάνει 2,445 
έργα. Έκ τούτων 1237 εινε έργα ζωγραφικής, 260 
γλυπτικής, τά δέ άλλα ανάγονται είς διαφόρους άλλους 
χλάδους τής καλλιτεχνίας σχέδια, μικρογραφίας, χα
ρακτικήν, αρχιτεκτονικήν, διακοσμητικήν Πλούσιον τδ 
Satan 5γι όμως και πρωτοτυπώτερον ή καλλιτεχνικώτε- 
ρον τών «ροήγηθίντων. Ή Γαλίιχή τέχνη’ήρεμος 
δχι πολύ ύψιπετις, δέν εχει τήν ’Αγγλικήν θετικό- 
τητα, οίίτε τήν Γερμανικήν τεχνοτροπίαν. Και διά 
τοΰτο δεικνύει κάποιαν στασιμότητα. Εινε ή ίδιάζουσα 
εθνική ελαφροτης χαί ή χάρις ή Παρισινή, αΐτινες 
κυριαοχοϋν Έκ τών ζωγραφικών έργων, έλκύει πολύ 
τδ ενδιαφέρον ή εικών τοϋ Lhermitle «έν μέσω τών 
ταπεινών» παριστώσα τδν Χριστόν εύλογοΰντα πτω
χικήν οικογένειαν τρώγουσαν. Ό Ρ. Laurens εκθέτει 
έν έργον μόνον, τήν «Πηγήν», ύδωρ πίπτον άπό 
βράχους, «νφ νύμφαι κάτωθεν δέχονται μέ χαομόνήν 
τούς δροσερούς σταλαγμούς. Τήν αυτήν σχεδόν εμπνευ- 
σιν έχει δ Λύίμ μέ τδν «Καταρράχτην» του. Ό Carolus 
Duran, ό έπιφανής πρόεδρος τής Εταιρείας, έκθέτει 
τρεις προσωπογραφίας χαί εν γυμνόν, τήν « Ήδυπάθει- 
αν».Έκτωνπροσωπογραφιώνεδμορφηείνε ή τοϋέίιιηημ 
δλόσωμος μιας δεσποινίδος, ή τοϋ Carriere ένδς γε
ροντικού ζεύγους, τής δεσπ. Fleury μιας κυρίας Ρ. 
χαριτοιμένη ή τοΰ Friant, μητρδς καί κόρης μέ τδν 
τίτλον «Αί πρώται σπουδαίο, ώς χαί τδ -χτένισμα 
εις τους αγρούς», καί μία ποιητική ύπδ τοϋ Agache 
προσωπογραφία. Τινές καλλιτέχναι ένεπνεύσθησαν έχ 
τής αρχαίας Έλλ. μυθολογίας. Ό Bernard είκονισε 
τδν «Απόλλωνα μέ τάς 24 ώρας» γύρω όρχουμένας, 
οπερ θα χρησιμοποιηθώ ώς διακόσμησις οροφής είς 
τήν αίθουσαν τοΰ Thiatre Frantais, δ Courtois μας 
δίδει εν ανεπιτυχές έργον τον «Δάφνιν καί τήνΧλόην» 
δ Seignac τήν Φοίβην, 6 Auburtin μίαν άρχαίαν 
σκηνην χοροϋ παρθένων, αΰλοΰντος ένδς Κένταυρου, 
δ Marioechi τήν «Μάχην τών Σειρήνων» προωρισμέ- 
νην δια τοιχογραφίαν, a Bonneeontre, ού γνωρίζουν 
οι άναγνώσται έκ τής «Πινακοθήκης» τήν« 'Εσπέραν 
θέρους» έκθέτει τά «φθιύοπώρικά δώρα» έπαινετής 
εκτελέσεως έργον. Ό Ahienter ήθέληβε νά άναπαρα- 
.στήση τήν, »'Επιστροφήν τοΰάσώτου»· άλλ’ήστόχησε 

; άφοΰ μάλιστα άλλος καλλιτέχνης δ Fendel -τδ -αυτό 
θέμα πρδ έτών διεχειρίσθη πολύ παρασΐατικώτερον/1) 
Τής,δεσπ. Ltnoigne-iv ήμίγυμνον,' τοΰ Sain τα «κο- 
ριτσακια τοϋ ■ έργάΤόμ», τοΰ Fitrasyn γνωστού είς 
τους· ΆθηναΙ-ούς, μία αγροτική πρωί«ί τοΰ Levy μία 

(1) Όρα «Πινακοθήκην» Top. B‘. eii. 171.

περίεργος καί αδρά φυσιογνωμία γέοοντος—πιθανώς 
Έβραίου-χασμωμένου, τοΰ Roll ή . «Ρόδινη νεότης» 
καί αί «’Απολαύσεις τής ζωής» έν ώ συμβολίζονται 
ή τέχνη, ή ,κίνησις, ή' έργασία χαί τδ φώς, τοΰ 
Delance ή « Άπολεσθεΐσα ευτυχία», τοΰ Prival τά 
οΦθινοπωρικά φύλλα» πίναξ μέ πολλήν κινησιν χαί 
ποίησιν ρεαλιστικήν, τοϋ Perrault αί «Άρμονίαι», 
τοϋ Debat—Ponsan ή «Πενθούσα άνθρωπότης» έν 
Οαυμάσιον σύμπλεγμα μητρδς κρατούσης είς τά ημί
γυμνα στήθη δύο νεκρά παιδιά τής, τοϋ Dupuy δύο 
κυρίαι, λευκοφόρος καί μαυροφόρος,συνίΐύάσΧντος μίαν 
σπάνιάν αρμονίαν φωτός, τής κ. Demot-Breton ή 
«Καταιγίς», αί μόρφινομανεΐς γυναίκες τοΰ Matig- 
ηοη, τοΰ Roger μία συνάθροισις μητέρων μέ τά παι
διά των, εινε έργα επιτυχή. Εις τους Παρισινούς έκα- 
μεν ’ιδιαιτέραν εντύπωσιν δ πίναξ τοΰ Ζελλέ τής υπο
δοχής τοΰ προέδρου' Loubel είς Νεάπολιν.

Πολύ έκφραστική εινε ή είκων τοΰ Castelucho 
τριών γυναικών αί δποΐαι ξεκαρδίζονται στα γέλοία.

’Εκθέτουν έκ τών γνωστών καλλιτεχνών οί Colin, 
Dedina, Rafaelli, Beraud Οί'στρατιωτικοί, πίνακες 
εινε ολίγοι σχετικώς εφέτος. Έξρχει ή «νύξ τοϋ 
Βατερλώ» τοΰ Chaperon. Έκ τών τδπε.ίων διακρί- 
νονται εν Λυκόφως τοΰ Buxlon-Knighl· τοΰ Durst 
τοπεΐον είς Chanac. τοΰ Firmin-Girard μία φθινο
πωρινή αποψις πύργου δασοσκεποϋς, μία δύσις τοΰ ή
λιου τοϋ Damage, τοΰ Reitrac μία Νορβηγική , άπο- 
ψις όρέων, οί « ’Ασφόδελό!» τοΰ Aubin.

,Έκ 'τών θαλασσογραφιών, τοΰ Dauphin·οί «Βρά
χοι τής Άγ. Μαργαρίτας» εΐνε πολύ εύμορφον εργον.

’Εκτίθενται καί ούκ ολίγοι καλοί Τυνιακοί πίνα
κες, ώς και Ισπανικοί είς ιδιαιτέραν δε αίθουσάν εί- 
δίιίώς έργα τοΰ θανόντος Casih, εΐς τιμήν τής μνήμης 
αύτοΰ.

Άλλ’ έκτίθενϊαι καί αρκετά έργα, τά δποία δέν 
ε’νε ή απηχήσεις άλλων έργων προεκτεθέντων, τά 
όποια επηρέασαν μέχρι καί -λεπτομερειών έτι τούς: έκ- 
θέτας. Ή «.Mater Triumphalism κ. Swyn- 
nei’ton ύπεθυμιζέι την «Πηγην» τοϋ Ingres, εις τήν 
στΑσιν τοϋ σώματος, μέ τήν. διαφοράν οτι αντί πρδς 
τά αριστερά κλίνει πρδς τά δεξιαϊ τοΰ A. Thomas 
ή. «Ληδα» εινε σχεδόν άντίγραφόν τής «Λήδας» τοΰ 
Pfhtsan, τοϋ Perret αί χωρικά! υπενθυμίζουν τδν 
Millet κ. λ. π.

Οι γελοιογραφικο! πίνακες έχουν δλον τδ μέθυ τής 
Γαλατικής ειρωνείας. Ό Quillaume' μάς δίδει έχτδς 
τριών γελοιογραφιών και μίαν χαριτώμένην' εικόνα, 
κριτικών καί μή, περιεργαζομένων έν «αριστούργημα». 
Πέντε πρόσωπα «ίκονίζει καΐ'τά πέντε έχουν ίδί«ν ψυ
χολογίαν. Παριστμ ή γελοιογραφία - αδτη θέάμά, τδ 
όποιον συχνά άπαντμ είς τας Εύρωπάίχάς " Εκθέ
σεις, διότι,είς τάς Έ^Ληνικάς- οί θεάταί εΐνε-ψυ
χρότεροι πάγου, άν υπάρχουν .. . θεαταί.
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Υπάρχει έχτεθε>μέ*η χαί μία γε* 
λοιογραφία τοΰ Βιλλέτ τήν όποιαν 
ούτος έπώλησεάντΐ τριακοσίων φράγ
κων, ένφ δ κάτοχος τώρα διαπραγ
ματεύεται τήν πώλησίν της είς το 
'Δημόσιον άντί 25 χιλ. «ρ. I !

Έλλην είς εκθέτης,δ Χ.θ. Ράλ- 
λης, δύο έργα άποστείλας.

Ή γλυπτική αριθμεί ολίγα χαλά 
έργα. Πολλή* δύναμιν ξχει τον 
Rooques ή ,βΧασμωμένη», του Ιη· 
jalbert αί «Νύμφαι χαί όΣά τυρός», 
Wv Leonard η «Νυκτερίς», ή «Το» 
ξότις» του Desbois, ή «Άθυμία»τοΰ 
Rooeen, ή «Προσπάθεια» τοϋ Noe· 
quel, τον Rodin μία προτομή τοϋ 
Γουλλιέλμου, ή «Σαπφώ» του Μαί- 
herbre χαί δύο έργα τοΰ θανόντος 
Βέλγου Meunier: ό «Μεταλλευτής» 
χαί ή «Φιλοσοφία», προτομή δρει- 
χάλκινη.

Παρεττίδημοί
★

’Αναθηματική ατήΐη.— Δημοσιεύο- 
μεν τδ σχέδιον τής αναθηματικής 
στήλης ήτις θά ίδρυθή εΐς τιμήν τής 
άγωνισθείσης ύπέρ τής Έλλαδος τώ 
1897 Φιλελλη«κής λεγεώνος. Κοινώ 
έράνω σννελέγη ευθύς μετά τδν πό· 
λεμον ίχανδν ποσόν, ήτοιμασθη ή 
στήλη, χατά σχέδιο* του αρχιτέ- 

χτονος χ. Άναστ. Μεταξϊ, άνεμέ- 
νετο δέ ή έχλογή τής θέσεως τής 
καταλλήλου πρός τοποθέτησιν.’Ηδη 
δ υπουργός τών Εσωτερικών ώρισε 
δπως τδ μνημείο* τοποθετηθή είς τδ 
πεδίο* του Άρεως, παρά τδ μνημείο* 
τών Ιερολοχιτών. “Ηρξατο ή τοπο- 
θέτησις, λίαν δέ προσεχώς θά άπο- 
καλυφθή. Τδ μνημέίον έχει ύψος 7 
μέτρων, ή βάσις εινε κυκλική. Είς 
τδ μέσον τής μαρμάρινης στήλης θά 
τοποθετηθή χαλχοϋν άνάγλυφον τοΰ 
πεσόντος διοικητοδ τής λεγεώνος λο
χαγού Βαρατάση, φιλοτεχνηθέν ύπδ 
τοϋ κ. Λαζ. Σώχου·

*
ΚάροΙο; Κορδιί.— Άπεβίωσεν έ* 

Κθεί γήρατι έν Άλγερίφ είς τών 
ςίμων Γάλλων γλυπτών, δ Κά

ρολος Κορδιέ, ού το κράτιστον χαί 
γνωστότερου έργο* εινε ό έν τή με
γάλη πλατείμ του Καίρου χαλκούς
χαι μνημειώδης άνδριάς τοϋ Ίμπραήμ-πασά, τοΰ δια- 
σήμου στρατηγού χαι υίοΰ τοϋ Μωχάμετ-”Αλη, τοϋ 
μεγάλου τής Ελλάδος έχθροΰ.

Επειδή δ Κορδιέ συνεδέθη πως μέ την ’Ελλάδα, 
έζήτησα πληροφορίας περί αύτοΰ παρά τοΰ χαλοΰ φί
λου κ. Λαζάρου Σώχου, δστις ού μόνον εινε άριστός 
γλύπτης, άλλά καί χατορθοί νά συνδυάζη εις τδ βαθύ 
καλλιτεχνικό* αίσθημά του μία*. ζηλευτήν γνώσιν 
παντός ενδιαφέροντος τήν τέχνην του.

Ιδού αί πληροφορίαι αδτάι:
Ό Κάρολος Κορδιέ, νεώτατος τήν ηλικίαν, άλλά 

τυγχάνων ΐσχυροΰ προστάτου, κατώρθωσε νά επιτυχή 
ύποτροφίβ», αύτδ τδ δποίον καλοΰσιν οί Γάλλοι 
bourse'd^voyage. και ν’άποσταλή τώ 1857 είς Ελ
λάδα. Διαμείνας έπ’αρκετόν έν ’Αθήναις χατέγεινεν

ι«~
CS ΔΟΜό^ΰ •‘•C1ONTON

ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΝ

Μνημείο* τϊμ Φιλελληνεχ^ς λεγεδνος

εΐς τήν μελέτην τής αρχαίας γλυπτικής, μή παρα- 
λείπων καί τους νέους ελληνικούς τύπους χαί τας εν
δυμασίας τοΰ τότε χαιροΰ.

Έκ τής μελέτης ταύτης έξεπήγασαν διάφορα προ
πλάσματα, άτινα παρέλαβε μεθ’έαυτοΰ είς Παρισίους.

Ή περιεργοτέρα του καί πρωτοτυπωτέρα εργασία 
ύπήρξεν ίν άνάγλυφον παριστών τάς ωραίας τέχνας, 
ήτοι τήν Ζωγραφικήν, Γλυπτικήν, ’Αρχιτεκτονικήν, 
Μουσική* καί Ποίησιν. Έκαστη τών τεχνών τούτων 
παρίσταται μέ φυσιογνωμίαν νεωτέρας ,Έλληνίδος καί 
τδ περιερ^ότερον,φέρουσα τας ένδύμασιας τής εποχής 
εκείνης, ήτοι φέσι, τσεμπέρι,- μπμ^α·, κοντογούνι ,χλ.

Τάς μελετάς του ταύτας έπιστρέψας έξ .'Ελλάδος 
τδ έτος 1850 έχόμισεν είς Παρισίους, όπου έζήτησε 
νά τάς έκθέση, άλλ’ οί τότε 'Ακαδημαϊκοί δέν τοΰ 

τδ έπέστρεψαν και χυλωθείς κατέφυγευ; εΐς τον κό- 
μητα Κουτέκ, δστις ητο Διευθυντής των ωραίων τε". 
χνών καί φίλος τοΰ Αύτοχράτορος καί δστις τφ έπέ-, 
τρεψε νά κάμη ιδιαιτέραν έκθεσιν τών έργων του·καί 
ήτις είχε τήν τιμήν νά τύχη τής έπισκέψεως τοΰ 
Αύτοκρατορος Ναπολέοντος τοΰ. Γ* . ,

Έκτοτε αοιθμείται ή κατάργησις τής συνήθειας 
τοΰ νά μή διοριζωνται είς τάς εκθέσει; οί έλλανοδί- 
>αι παρά τής ’Ακαδημίας, άλλά παρά τών ιδίων 
εκθετών.

Ό Κορδιέ Χαί άλλως συνδέεται μετά τής Ελλά
δος. Κατά την εδώ διαμονήν του, έγνώρισε νεώτατον 
τότε, ύπέργηρον δέ νΰν και άναξιοπαθοΰντα, τον Λά
ζαρον Φυτάλην, τον φιλοτεχνήσαντα τον ανδριαντα 
τοϋ ΠατριάρχΟυ.

Συυπαθήσα: προς αύτόν, ού μό-ον τώ εδωκε τα 
πρώτα τής τέχνης μαθήματα κατά τήν ενταύθα δια
μονήν του, άλλά καί παραλαβών αύτόν είς Παρισίους 
τδν έκράτησεν έπί διετίαν.

Καί μία τελευταία λεπτομέρεια..
Κατά περίεργ-.ν σύμπτωσιν ό έφιππος ανδριάς τοΰ 

©εοδώρου Κολ κοιρώνη, τδ γνωστόν ώραίον έργο» 
τοΰ κ. Σώχου, έφιλοτεχνήθη έν τω αύτφ έρμογλυ- 
φίφ, περιελθδντι ει; τήν κατοχήν τοΰ κ. Mercier, εν 
ω καί ό τοΰ θανάσιμου εχθροΰ του Ίμπραήμ-Πασα.

Ν. Σπανδωνής
*

' ’Ανδριάντα και μνημεία. — Είς τήν Βέρνην κατά 
τδν Δεκέμβριον τοΰ 1907 θ' άποκαλυφθή τό μνημέίον 
τδ δποίον θα γείνη πρός ανάμνησι* τής ίδρύσεως τής 
διεθνούς ταχυδρομικής ένώσεως, τής συγκροτηθείσης 
ώς γνωστόν τδ 1874.

Γδ μ ημείον εγεινε διά διαγωνισμού είς δν ελαβον 
μέρος 122 γλύπταί· Έξ αύτών τέσσαρα έβραβεύθη- 
σαν διά χρηματικού βοαβείου, έν δέ. άπεφασίσθη νά 
εκτελεσθή, τό ύποβληθέν ύπδ τοΰ γλύπτου Σαίν- 
Μαρσώ. Τδ σχέδιον αύτό ε’νε τολμηρότατο*. Έπί τής 
υδρογείου σφαίρας, ής εφάπτεται έλαφρόν νέφος, τοέ- 
χουν πέντε γυναίκες ελαφρότατα συνδεόμενα! πρός τά. 
πέντε μέρη τοΰ κόσμου καί κρατοΰσαι από μίαν επι
στολήν εις τας χείρας των.

'Ολίγον πεοαιτέρω κάθηται είς τεμάχιο* βράχου 
γυνή τις, ρεμβαζουσα. Ή γυνή αΰτη συμβολίζει την 
πολιν .Βέρνην όπου, συνήλθε τό πρώτο» δ εθνες συνέ
δριο», Ό γλύπτης, τοΰ όποιου τό σχέδιον κατέπληξε 
τούς Έλλανοδίκας .τοΰ διαγωνισμού διά την τόλμην, 
έθεσε καί άνάλογον πλαίσιον είς τό σύμπλεγυα 
του, το δποίον τό κατεστησεν ελαφ'ότερον αλλα και 
ακόμη συνθετικώτερον.

Ί ό μνημείο* θά στοιχ'ση 1-70 χιλ. φρ. , τά οποία 
θά ληφθοΰν έκ τοΰ ταμείου τή; Διεθνούς Ταχυδρομι
κής Ένώσεως. Θά εινε δέ έτοιμον τό* Μάρτιον ·οϋ 
1907 καί θά άποκαλυφθή τδν Δεκέμβριον τοΰ αύτοΰ 
έτους, ευκαιρία νέας συ-ελεύσεως τών μελών τοΰ 
Συνεδρίου τής Διεθνούς Ταχυδρομικής Συμβάσεως.

— Έν Λευκάδι συνέστη επιτροπή πρός συλλογήν 
πανελληνίων εράνων δια τήν άνέγερσιν άνδριάντος εις 
τήν εθνικόν ποιητήν Άρ. Βαλαωρίτην.

Ή βνίΐογή Ίιονίδο» —Είς τό Αγγλικό* καλλι
τεχνικόν περιοδικόν #Λ·'ίδυ 'ς Ρώλμ.9 έδημοσιεύθη άρ- 
Ορον περί τής συλλογής- τών καλλιτεχνικών πινά
κων, τήν όποιαν ό θανών Έλλην Κωνσταντίνος ’Αλε
ξάνδρου Ίωνίδης έδώρητεν είς τό ’Αγγλικόν Μουσείο* 
«Βικτωρίας καί ’Αλβέρτου». Ή συλλογή αΰτη, περί 
τή; όποιας; έγένετό καί άλλο'ε λόγος, εινε κατά τή* 
κρίσιν τοΰ ’Αγγλικού περιοδικού ή - πλουσιωτερα 
ποιχιλωτέρα χαί μάλλον καταληπτή- έξ όλων . όσαι 
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μέχρι σήμερον έδωρήθησαν.είς τό ’Αγγλικόν εθνο.ς ώς 
κληρονομιά, ανεκτίμητου αξίας. Ή συλλογή Ίωνίδου 
περιλαυβάνει σχεδόν χιλίους διακοσίους πίνακας άρ- 
χΐιοτέρων καί νεωτέρων ζωγράφων άπδ τοϋ ,Μποτ:· 
τσέλλι μέχρι τοΰ ’Αλβέρτου Δοΰρερ, άπδ τοΰ'Ρέμ- 

, πραντ μέχρι τοΰ Μπόρν Τζώνς, άπδ τοΰ Ούίστλερ 
μέχρι τοΰ Δεγκάς.

Ή συλλογή αΰτη.δέν ητο απόχτημα άγορασθέν 
άπδ άλλας ππακοθήκας. Εινε κειμήλιο* τό οποίον ή 
οικογένεια τών Ίωνιδών απέκτησε κατά τήν διάρκειαν 
τών σχέσεών ,της μέ τούς μεγαλειτέρους τών νεωτέρων 
καλλιτεχνών. Άπδ τοϋ 1840, μεταξύ τών μεγάλων 
ζωγράφων τών τυχόντων τής ευκαιρίας να ε’σαχθώσιν 
είς τήν οικίαν τών Ίωνιδών καί νά έκτιμηθώσι, ήσαν 
οί Δάντε Γαβριήλ Ροσσέτι, Μπώρ Τζώνς, ,’Αλφόνσος 
Λεγκρός καί ιδίως δ Γεώργιος Φρειδερίκος Βάττς, δ 
μέγας συμβολικός ζωγράφος δστις πολλάκις έχρησιμο- 
ποίησε τό* χρωστήρα του δπως απεικόνιση τας προ
σωπογραφίας δλοχλήρου γενεάς τών Ίωνιδών, άπό 
τοΰ 1840 οπότε έζωγράφισε τάς εικόνας τόΰ Κων
σταντίνου κιί τής Μαρίας Ίωνίδου καθ’ ήν έποχήν 
ό Βάττς ητο μόλις είκοσιτεσσάρων έτών, μέχρι τοΰ 
1893 δπόταν «ζωγράφισε τήν Άγαθονίκην Ελένην 
Ιωνικήν, δισεγγονήν τοΰ δωρητοϋ. .

Δύο εικόνες έκ τής πινακοθήκης ταύτης τό «Βρέ
φος» καί ή «Ήώ;» μένουν ακόμη παρά τή χήρφε 
Ίωνίδου, θά δοθούν δέ εΐς τδ Μουσεΐον «Βικτωρίας 
καί ’Αλβέρτου» μετά τόν θάνατόν της. .

Έν τή δωρηθείση συλλογή ή Ιταλική σχολή ποω- 
τιστως αντιπιοσωπεύεται από δεκαπέντε ελαιογρα
φίας, έκ τών δποίων διακρίνονται έργα τού Φραγκί
σκου Γκουάρδι, Άνδρέου Δέλ Σάρτο, Μαντέκα Βέρο- 
νέζε. Τιντορέττο, Ραφαήλ καί Μιχαήλ ’Αγγέλου.

Ή Έσμεράλδα Βανδινέλλι έργον τοΰ Βοτιτσέλλι 
ει*ε διά δύο λόγους πολιτιμοτάτη, καί διά την καλλι
τεχνικήν της' άξια* καί διότι άνήκεν άλλοτε τις τήν 
διάσημον συλλογήν Πορταλέζ, · όπόθεν περιήλθεν εΐς 
τήν κατοχήν τοΰ Δάντε . Γαβριήλ Ροσσέτι.

Ή παλαιά Γερμανική καί Φλαμμανδική Σχο'.ή αν
τιπροσωπεύονται μέ ?ργα τοΰ Ρέμπραντ, τοΰ Άνδρια- 
νοΰ Βροΰερ. τοΰ δπο όυ ένα πίνακα έπανειλημμένως 
ζητήσαν δέν κατώρθωσε ν’ άποκτήση άντί πάσης θυ
σίας τδ Μουσείον του Βερολίνου.

Έαν εΐς ταΰτα προστεθώσιν έργα τοΰΒάν Όστάδ, 
τοΰ Ρουϊσδαλ, τοΰ Κώννικ, τοΰ Ροΰβενς’καί τοΰ Τε·<· 
νιέ, έννοεί τις αμέσως δτι ή σχολή οΰτη δέ* ήδύ- 
νατο ν’ άντιπροσωπευθή χαλλίτερον.

Έρχονται κατόπιν έργα τών Γάλλων καλλιτεχνών, 
τοΰ Λενναιν, «τού Πουσσέν καί μερικά! τεχνιχώταται 
απεικονίσεις ύπό, τών Ρωσσέτι Δεγγας και Μπώρν 
Τζώνς. Ιδίως όμως πλουσιώτατα αντιπροσωπεύεται ή 
’Αγγλική σχολή μέ τόν Ροσσέτι, Μπόρν Τζώνς', Άλμα 
Ταδέμα χαί άλλους μεγάλους καλλιτέχνας,' έκτος 
τών πολλών Γάλλων τήν καταγωγήν ζωγράφων, ο'ί- 
τινες δμως ώς έκ τών έργων των άνήκουσιν εΐς τήν 
’Αγγλικήν Σχολήν.

Καί δι’ όλην αύτην τήν συλλογήν ήτις κατά τδ 
«Λαίδυ ς' Ρώλμ» εινε τ.δ πολιτιαότερον δώρο* δ δύ- * · · Λ ‘ · 1ναναι να ίΐς εν; έθνος ujyupoc, γενναΐ5®ρων
καί πεφωτισμένος άνθρωπος, δ. Ίωνίδης δέν έζήτησεν 
είμή δύο όρους έν τή διαθήκη του. Πρώτον νά μεί- 
νωσι τ’ αποτελοΰντα τήν συλλογήν ταύτην καλλιτε
χνήματα. εις ιδιαιτέοαν αίθουσαν τοΰ Μουσείου μέ τήν 
π γραφήν «Συλλογή Κωνσταντίνου ’Αλεξάνδρου Ίω
νίδου» καί δεύτερον νά τοποθετηθώσι καθ’ όλους τούς 
κανόνας τής προοπτικής τέχνης.

Άρά γε αυτούς .τούς δύο όρους δέν , ήδύνατο νά έκ- 
πληρώση ,ή πατρίς τοϋ μεγαθύμου Έλληνος ;
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*Βλι4δΛιί. —'Εξαιρετικής τιμής ήξιώθη δ έν Λον- 
δΐνία διιμένων ζωγράφος χ. Ροϊλός. Είσήχθη ίν έργον 
τού είς τήν χαλλ. έάθεσιν τής Βασιλικής ’Ακαδημίας 
τοΰ Λονδίνου, εινε δέ τοΰτο, προσωπογραφία τοΰ 
γνώστου ’Αγγλου γλύπτου Γχάσκον Τζών. Αί ’Αγ
γλικοί έφημέρίδες γραφούν εύφήμως, μία δ’έξ αύτών 
μάλιστα γράφει ότι ό Ροϊλός συναγωνίζεται μέ τον 
Μόρισσον, ένα τών μεγάλων προσωπόγράφων τής ’Αγ
γλίας.

— Εις τήν χαλλ. εχθεσιν τοΰ «Παονασοΰ» έξετέ- 
θησαν έργα ξυλογλυπτικής τών εν Καυσοκαλυβίσις 
Έλ'λήνών μονοχών τοΰ 'Αγίου “Ορούς. Τα έχτεθέντα 
δεικνύουν πολλήν τέχνην, Ιδίως 4 «’Ακάθιστος ΰμνος 
τής Θεοτόκου» Τών" αδελφών ΝιΧοδήμων.

—- Εις τήν Ικθεσϊν τής Λιέγης, είς τδ περίπτερον 
τών καλών τεχνών εκτίθενται εργτ τών διασημοτέρων 
ονομάτων τής Γαλλικής Σχολής. Έν τή ζωγραφική 
τήν π'ρώτίατην' θεβίν κατίχ'ουσι τά έργα τών Κοττέ, 
Μενάρ, Σιμ’ον κ.ί.λ. έν τή γλυπτική τοΰ Λαλοΰ,Σερ- 
παντιέ, Βαρθ'ολομαίόύ, Ρόντεν χ.λ.π. “Αξια θαυμα
σμού εΤνε ΐά ίργα τής αρχαίας τέχνης τά όποια 
έςήλθον τών μουσείων, ινα ίπιδειχθοΰν είς την έκ- 
θεσιν. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται έργα τών 
Βάν Δυκ, Ζέτμαν, Μπερτολέ’ άρ·χα7α παραπετά
σματα ών τά πλεΐστα προέρχονται εκ του εξωτερι
κού, έπιπλα τών εποχών Λουδοβίκου XIV καί Λου
δοβίκου XV. Ίδίώς κινεί- τήν περιέργειαν εν περίπτε
ρον εις τό όποιον εκτίθενται δαντελλαι από τών 
αρχαιότατων εποχών, δτε τό πρώτον κατεσχευασθη- 
σαν τοιαΰτατ, μέχρι τών τελειοτέρων και λεπτότερων 
τής σήμερον. _

— Εις Παρισίους ήνοιξεν ειδική εκθεσις έργων τοΰ 
Ούίστλερ.

— Προετοιμάζεται έκθεσις τών έργων του γλύπτου 
Dahm ύπό τών θαυμαστών του.

—Ή έκθεσϊς τής Βασιλικής Καλλ. ’Ακαδημίας ή 
όποια ήνοιξεπρό ήμερων είς τό Λόνδίνον δεν άφησεν 
ενθουσιασμένους ίούς “Αγγλους κριτικούς. Όλοι συμ
φωνούν ότι ή. έκθεσις άΰτή είνε j/αλλον αποτυχία και 
παρατηρούν μετάλύπης δτι άπό έτους εις έτος ή πρωτο
τυπία έλάττουται και έξασθενεΐ. Έκ τών 900 έργων 
τά οποία έξετέθησάν, τά 800 ήδύνάτονά μείνουν εις 
τήν σκιάν τών εργαστηρίων. Δεν εινε·βεβαίως έργα 
ελεεινά και δέν είσήχθησαν είς τήν έκθεσιν κατά χά
ριν'.· Ή κριτική επιτροπή τής αγγλικής έκθέσεως είδος, καίτοι δέ εινε μάλλον σπουδή χρωμάτων, έν 
δεν δέχεται τίποτε μη ανεκτόν. Δεικνύουν όμως τά .....  '■ ■■··".............- _.->·>■-!? μ..... εε....
800 αυτά έργα απόλυτον έλλειψιν πρωτοτυπίας καί 
στρέφονται περί τά αιώνια θέματα. Δέν παρατηρεί
ται η ζωή καί ή κίνησίς τής σχέψεως ή παρατηοου- 
μένη άλλοτε, σι καλλιτέχναι φαίνονται όπίσω άπό 
τήν οθόνην κουρασμένοι- Τά θέματα ε’νε τά ίδια. Ό 
συμβολισμός εινε βαρύς καί θολός" ή έκτέλεσις περιο
ρίζεται εις τάς προαιώνιους ύποδείξεις.

Ή λεγομ’ένη ακαδημαϊκή ζωγραφική, ή τελεία, ή 
άμεμπτος, ή προσεκτική, καί όμως άψυχος καί ου
δόν λέγουσα, επικρατεί καί θριαμβεύει. Αί νέαι τά
σεις αί παρατηρηθεΐσαι προ όλίγδυ έπνίγησαν ύπό 
τήν έκρηξιν τής παγκοσμίου ειρωνείας καί οί “Αγγλοι 
ζωγράφοι, οί όποιοι τάς ει^αν άποδεχθή μετά χαράς 
έσπευσαν πρώτοι νά τάς αρνηθοΰν. Τώρα ό σετσε- 
σεονισμός δέν εχει πλέον κανένα σχεδόν μύστην εις 
κανέν έργαστηριον, δέν τολμφ όμως νά έμφανισθή 
είς τό φώς τής κριτικής.

Κατόπιν τής τροπής ταύτης εννοείται οτι εινε δύ- 
άίίόλον νά σήμιιώση ή τελευταία έκθεσις τοΰ Λον
δίνουσταθμόν τινα είς τή,ν έξέλιξιν τής τέχνης, "f- 
πάρχουν όμως καί ωραία έργα μεταξύ τών ύπολει- 
Λ'όμένων ίκατόν. Έξ αυτών όμόθύμος ή αγγλική κρι
τική θαυμάζει ένα πίνακα τοΰ Κοΰρστερ «δ κυνηγός
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τοΰ Ιδανικού» δ δποίος παριστα άνθρωπόν τινα εις 
τό χείλος αβύσσου' έάτείνοντα τάς χείρας πρός σκιάν 
γυναικός α’.ωρουμένης ύπέρ την άβυσσον. Γενικώς δ 
πίναξ αυτός θεωρείται δ καλλίτερος όλων καί εινε 
βέβαιον ότι θά βραβευθή.

Έν τψ μεταξύ όμως εφθασαν εις τό Λονδΐνόν οί 
’Αμερικανοί φιλότεχνοι οί δποϊοι περιμένουν ν’ αγο
ράσουν τά έργα όσα θά κρίθοΰν καλλίτερα. Ένας εξ 
αυτών έδήλωσε τό ίδιον εσπέρας τής άφίξεώς του ότι 
εχει σκοπόν νά διάθεση ποσον 5 έκατομμ. φρ. δια 
ν’ άγοράση έργα. Δέν εινε δυνατόν νά περάση φαί 
άπό τήν Ελλάδα δ θαυμάσιος αυτός άνθρωπος';

*
Άρχί'εχεο'Ίκή. — Τόν άρξάμενον μήνα δ Βασιλεύς 

τής Σερβίας θα καταθέση τον θεμέλιον λίθον μεγίστου 
ναοΰ είς τό Βελιγραδιού. Ό ναός ουτος θά στοιχϊση 
3,000,000 φράγκα, θά είνε δέ δ μέγιστος τών έν τή 
γερσονήσ<ρ τοΰ Αίμου ’Ορθοδ-ξων ναών, τιμώμενος 
επ’ όνόματι τοΰ άγιου Σάββα. Διά τάς άπαιτουμένας 
δαπάνας ένεργοϋνται έρανοι άπό πολλοΰ χρόνου ηδη 
είς τήν Σερβίαν καί τήν Ρωσσίαν.

★

Νία ίργα.— Ό κ. Κ. Παρθένης εργάζεται δύο 
νέα έργα. Τό «προσκύνημα τής Δήμητρος» καί τό 
«’Αθάνατο τραγούδι»' καί τά δύο φέρουν ίσχυράν τήν 
σφραγίδα τοΰ σετσεσεονισμοΰ,δν μετ Ιδιαιτέρας αγάπης 
έμελέτησεν έν Βιέννη ό καλλιτέχνης. Τό «’Αθάνατο 
τραγούδι» παριστή τήν Άκρόπολιν μέ κίτοινον ουρα
νόν καί κυανωτάτην ατμόσφαιραν, κάτω δέ έπί βω
μού ύφ’ ου ύψοϋται φυτον αμαράντου δύο αρχαϊκαι 
προσωποποιήσεις ώσει προσκυνηταί τού παλαιού 
μεγαλείου, ύμνοΰσι τήν δόξαν.

— Ό κ. Κοντόπουλος έφιλοτεχνησε προσωπογρα
φίας τών κ. κ. Παρώδη καί Ροδίου καί τό '< Ονειρον 
τοΰ δοκίμου», προωρισμένον διά τήν Νάυτικην σχο
λήν τών Δοκίμων.

— Ό κ. ’Αλεκτορίδης έπεράτωσε παραγγελίμ τοΰ 
’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα τήν προσωπογραφίαν 
τοΰ ευεργέτου τοΰ καταστήματος κ. Σεβαστοπούλου. 
Επίσης είργάσθη προσωπογραφίαν τοΰ κ. Ντίβορτ. 
Άλλ’ ή κυριωτέρα εργασία αυτού είνε μεγάλη κε
φαλή του Σαββαώθ. ’Ανάγεται είς το διακοσμητικόν 
. Τί'........ .!  . _ .. \ ..  .......... 1 ..... J.»
τούτοις αποτελεί καλλιτέχνημα πολλοΰ λόγου άξυν. 
Ώς βάσις τής εργασίας έχ^ησίμέυσαν τά τρία αρχικα 
χρώματα, κίτρινον, έρυθρουν καί κυανοΰν, συνδεθέντα 
ώς εν μωσαϊχώ, δι’αδρού χρωστήρος.

— Ό έν Σμύρνη X. Ε. Ίωαννίδής έφιλοτέχνησε 
κατά παραγγελίαν μέγαν πίνακα, παζίστώντα τήν 
άνάγνωσιν του Φερμανιού ί> Σάμω'χατα την έγκα- 
τάστασιν τοΰ Ήγεμόνος.

*

θάνατο*. — Ό Λουδοβίκος Βοργέζ, νεαρός καλλιτέ
χνης γλύπτης, ηλικίας 22 έτών, δώσας πολλά δείγ
ματα μεγάλης ιδιοφυίας, εύρέθη είς τό Μόνα^ον νε
κρός παρά το πλευρόν τής ερωμένης του Ουγολίνας 
Κατσόλας. Ήγαπώντο πρό πολλοΰ, άλλ’ οί γονείς 
των άντέταξαν άρνησιν καί οί έρασταί απεφασι^αν 
νά αύτοκτονήσωτι'. “Εφθασαν είς τό νεχροταφείον καί 
άλληλοπυροβοληθέντες έπεσαν άμφότεροι νεκροί.

*
Ευρήμαια.— Είς Δεμ'φ-Κάπου τής Θεσσαλονίκης 

τά ύδατα πϊρεσυραν τά λείψανα αρχαίου τίνος τείχους 
καί έφεραν είς φώς σπουδαίας αρχαιότητας, ών δ)α-

ί

ί-

κρίνονται τρείς μαρμάρινοι σαρκοφάγοι, ή μία φέρου- 
Οσ. έξοχους άναγλύφους παραστάσεις τής μάχης τών 
Αμαζόνων. Οί ιδόντες τάς σαρκοφάγους άποφαίνονται. 
ότι ε’νε ελληνικής τέχνης, τών χρόνων τής άκμής 
αύιής.

*

Μουσεία.—Τό μουσείο.ν τών Βερσαλλιών άπέκτησεν 
ενα πίνακα τοΰ Van det· Meulen, παριστώντα έν κυ· 
νήγιον τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ’. καί τής ακολουθίας του 
είς τό δάσος Μεδόν.

— Τό έν Βοστώνη Καλλιτεχνικόν Μουσείον έπλου- 
τίσθη εσχάτως διά δύο μαομαρίνων κεφαλών έξαισίας 
ελληνικής τέχνης. Ή μια έξ αυτών παριστα τόν 
Όμηρον καί εινε ύπερφυσιχου μεγέθους, ή άλλη δέ 
τόν Δία. Ή κεφαλή τοΰ Όμηρου ανήκε πρότερον είς 
“Αγγλον συλλέκτην, ε’χε δέ έκλεχθή ύπ’ αύτοΰ είς τήν 
έν Βούρλιγκτων ίχθεσιν έλληνικών καλλιτεχνημάτων 
πρό διετίας Ε’νε κατειργασμένη μέ θαυμασίαν τέχνην. 
Μολονότι δέ οί οφθαλμοί ε’νε ανοικτοί, ήδννήθη έν 
τούτοις 0 καλλιτέχνης ν’ άποδώση καί τήν τυφλότητα 
τοΰ ποιητοΰ, διά τοΰ τρόπου καθ’ 2ν οί οφθαλμοί προ
βάλλουν από τάς βαθείας κόγχας των. Ή κεφαλή τοΰ 
Διός εύρέθη πλησίον τής Αλικαρνασσού καί ύποτί- 
θεται ώς εργον ’Αθηναίου γλύπτου τών μέσων τοΰ 4ου 
π X. αιώνος.

£

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
260 Δημώδη Ελληνικά άσματα 

ovileyevta xai ααρααημαι·&ίηα 
άπό Γ. Πα χτ ί κου, φιλολόγου 
καί μουσικοί·.

SL ιακόσια εξήντα |σματα δημοτικά, συλλεγέντα καί 
παρασημασθέντα, είναι εργον αληθώς κολοσσιαίο» 

γιγάντειον, εργον ικανόν νά χαροποιήση ολόκληρον 
τό ελληνικόν έθνος, ολόκληρον τόν διεθνή μουσικόν 
κόσμον. Είναι έργον βαρύ, σπουδαίον, μεγίστου 
ενδιαφέροντος, δι’ οπερ πρό πολλοΰ έπρεπε νά μερι- 
μνήση πάσα ελληνική άρχή, είτε ύπουργείον λέγεται 
είτε πατ^ιαρχείον, είτε Μητρόπολις, αρχιεπισκοπή ή 
επισκοπή, είτε προξενείον, καί μετά έλεύθεοον βίον 
εβδομήντα πέντε καί έπέκτινα έτών,καί μετά δαπά- 
νως δ σεκατομμυρίων άσκοπους καί ανωφελείς, έχρειά 
ζετο είς αποτυχών φιλόλογος καί μονομανής μουσι
κός, δ κ. Παχτίκος καί ή γενναιοδωρία ενός μεγάλου 
ομογενούς, τοΰ κ. Μαρασλή, νά αυναντηθώσι καί 
να χαταστήσωσι κτήμα τοΰ ελληνικού Λαού, του 
ελληνικού έθνους, τής παγκοσμίου μουσικής, διακοσί- 
ους εξήντα σκοπούς έλληνικών φσμάτων άπό μιας 
ακρας τής Ελλάδος εις τήν άλλην, άπό τών ακτών 
τοΰ Ίονίου Πέλαγους μέχρι σχεδόν τών Περσικών συ
νόρων καί από τοΰ Αίμου μέχρι τοΰ Ψηλορείτου τής 
Κρήτης καί τής Τροόδου τής Κύπρου.

Αύτη είναι ή γενική τοΰ έργου τοΰ κ. Παχτί»ου 
εικών, άποτελουμένον ίχ τετραχοσίων δέκα σε/ίδων, 
εκτός έβδομήκοντα άΧλων, άς κατέχουσι τά προλεγό- 
μενά του καί· τά_τ^ρ>επί του’ άλλ’έν ταίς λεπτομέ
ρειας τό εργον είναι έλλειπές, δυσανάλογον πρός τάς 
έν αύτώ αντιπροσωπευόμενος έλληνιχας χώρας τοΰ τε 
αλυτρώτου καί το5 ελευθέρου 'Ελληνισμού, Οΰτω

ιχια»,
π.χ. ό μουσικοσυγγραφεύς καταναλίσχει:
43 σελίδας μέ 34 άσματα διά τήν Καππαδο:
21 » » 51 » » ' τόν Πόντον

131 » » 86 >· » Βιθυνίαν
65 » » 35 ■»' ο Θράκην
50 » » 38 » » ϊίάιεδονίαν

32

18

28

σελίδας μέ

ο »

»

22

f0

20

άσματα δι ’Ήπειρον καί τήν Άλ· 
βανιαν !!! 

Έλευθέραν Ελλάδα 
μετά τής Κρήτης Η! 
τας Νήσους τοΰ Αι
γαίου, τήν Κύπρον 
καί τήν Προποντίδα 
όμοΰ I !!

είργάσθη καί

»

Τό δλην 260 μσματα.

Έκ τού μνω’έρω πίνακος καταφαίνεται, ότι δ μου- 
σικοσυγγραφεύς μόνον έν Βιθυνίφ είργάσθη καί 
ίσως εύσυνειδήτως,έν ταίς αλλαις όμως ιπαρχίαις ή έ- 
γενετο θύμα αοαών τής μουσικής καί τοΰ στίχου, 
ή δεν είργάσθη ποσώς. Καταφαίνεται πρός τούτοις 
και ετερον : ότι δια τοιαύτην κολοσσιαίων, τοιαύτην 
γιγάντειον αληθώ έργασίαν έχρειάζοντο πο?*λοΐ Παχ- 
τίκοι,ό δέ κύριοςΓ.Παχτίκος οέν θά ήρκει “σώς ούτε 
διά τήν....Βιθυνίαν I

Αν λάβωμεν ύπ’ δψειτόν άνωτέρα πίνακα, ή Βι
θυνία μέ τά 86 ποιήματά της είναι ό κυριεύων τού έρ
γου πλανήτηφ. ή δέ έλευθέρα Ελλάς μετάτής Κρήτης 
όμοΰ μέ 10 μόνον ποιήματα δέ είναι ή μικρός τις ά- 
στερισκος ανάξιος προσοχής! Ή δέ Ήπειρος, συν τή 
Αλβανία,—αγνοώ διατί αύτή ή εγκληματική ενωσις 
τής Ήπείρομ μετά τής ’Αλβανίας,άνευ οΰδενός αλβα
νικού ασματος 1 — ή Ήπειρος, ή πηγή τής νεωτέ- 
ρας ελληνικής ποιήσεως όλων τών ειδών καί τών απο
χρώσεων, αντιπροσωπεύεται ύπό 22 μόνον μσμάτων 
καί τούτων ειλημμένων έν τή ξένη,καί κατά τό πλεί- 
στον έξ ενός μόνου χωρίου, τής Δοβρας. Δυσαναλο- 
γία τφ ίντι φοβερά I

Ό κ. Παχτίκος, εύτυ^ήσας νά ε’ναι προικισμένος 
με μουσικόν τάλαντον και μέ μουσικήν παιδείαν, ών 
συναμα καί φιλόλογος, όπερ προϋποθέτει γνώσιν τών 
μέτρων καί τής κλασικής μο:φής τοΰ στίχου, ώφειλε 
νά ξχη τήν φιλοδοξίαν νά παρουσιάση κάτι τέλειον 
είς το είδος του ίργον> όπερ έν ταίς λεπτόμερείαις 
νά μή ε’ναι ούτε μουσικώς,ουτε φιλολογικώς έλλειπές. 
Διότι όπως εν τψ εμμέτρω λόγω, οΰτω καί έν τφ μ ο υ- 
σ ι κ ώ, ύπάρχουσι μουσικά! παραλλαγαί, τό δέ χω- 
ρίον Δοβρα π.χ. δέν αντιπροσωπεύει ούτε τό μουσικώ- 
τερον μέρος, όυτε τό ποιητικώτερον τής Ηπείρου. ”Ε- 
πρεπεν, έννοώ, να ύπάοξη μία συγκριτική μουσική 
μελέτη μεταξύ τών διαφόρων επαρχιών τών άναφερο- 
μένων χωρών, ϊνα έξευρεθή καί ή καλειτέρα εκδοσις 
έκάστου ποιήματος καί ή καλειτέρα μουσική αύτοΰ. 
Τοιαύτη συγκριτική μελέτη έλλείπει τελείως έκ τής 
άνά χείρας ποιητικομουσικής συλλογής, καί έλλείπει, 
ού^ί διότι δ κ. Παχτίκος δέν ήτυ ίσως ικανός νά 
πράξη τοΰτο, άλλά διότι ήθέλησε δι’ ενός ανοίγματος 
τών βραχιόνων του να περιλάβη σύμπασαν τήν Ελ
λάδα, καί δ ά νά έξηγηθώ χαλείτερον, ήθέλησε χωρίς 
νά κουνηθή τό παράπαν, χωρίς νά έξοδεύση τίποτε, 
χωρίς νά χοπιάση ποσώς, να παρουσίαση ένα κολοσι- 
αίον, ένα γιγμντειον εργον.

Τής* παρασημαντικής μή^ οδσης κτήματος κοινού, 
ίσως δεν γινημαι πιστευτός η αντιληπτός, ίσως έχλη- 
φθώ ώς φθονφν τόν άνδρα, όστις έκ μιας άπόψεως 
τυγχάνει θερμότατων συγχαρητηρίων καί μεγάλης 
εγκαρδιώσ’εως, άλλά τής γνώσεως του στίχου καί του 
μέτρου ουσηςί κοινοτέρας παρά τε τφ λαω” καί τοί; 
λογίοις, νομίζω ότι δικαιολογούμαι,- παραθέτων ώδε 
μερικούς στίχους,ΐνα καταδείξω τήν αμέλειαν τών συλ- 
λεγέντων ασμάτων, έξ ών ελάχιστα άλλως τυγχάνουσιν 
ανέκδοτα καί αγνωάτα :

Ό πρώτος — πρώτος στίχος : 
, f$dii 4. ασραίον)

Μολαμματόνιο άργαλιιοΜβΙ λίφάντίνιο κιίνι....
Πον γής έλληνικής . λέγεταε μοΛαγματίνεο άντί τοΰ 

κοινοτάτου μαλαμματέν.α ; Ποΰ γης ελληνικής λέ·

» »
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ι γεται “Εχω ενα «μαλαγματενιοάργα-
, : λειό άντί : έχω έναν «μ α λ α μ μ α τ έ ν ι ο ν» αρ

γαλειό»

ι : [Καλέ μ' Άν ειααι ον <5 αιτρας μον, αν είσαι ον ό
I [χαλά; μον.
; Είναι δεκαπεντασύλαβος αυτός δ στίχος ; . .. .

Καί όμως -περιέχει δέκα οκτώ συλλαβής !

Άφαιρέσατε τάς δύο πρωίας «Καλέ μ’« καί εχε· 
ι τε μετά τής φυσικής σενενώοεως ·σϊ> 6* ένα .λαμ

πρόν καί άπταιστον δεκαπεντασύλλαβον στίχον.

' ■ -“Αν ςΐοαισνΰ Άντρας μον, Άν ίΐοαι συ ό χαλάς μου·.
Άφίνω δέ οτι δλα τα φωτογραφικά πιστοποιητικά 

οτι τα ποιήματα παρελήφθησαν από τοΰ στόματος 
I τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ, ό Αντρας γράφεται Λνδρας, ό
• άφέντης,Δφίνδηβ, τό ηπειρωτικόν είμαβταν, εΐμασ-

θαν κλπ. κλπ.
ι Τις ποιητης ούναται να μοί έξηγήση ποιον μέρος
1 λόγου στίχου καί ρυθμού είναι οί εξής στίχοι τοΰ 2ου
: άσματος (σελ. 5.)

I Συνέφιαο συννέφιασ χαί ό ουρανός
καί πάλι de νά βρέξη 

Περνάς καί περνάς δεν μέ χαίρεις;
καί διν καλημερίζηςί

! Κα,ροον (λ/γιά καρσον οτά παραΰνρα σου.
j. Καθοΰτοαν δνό αδερφάδες.

[ . Και δμως, καθαριζόμενοι έκ τών περιτών καί άχρή-
ι στων τριών πρώτων συλλαβών και ένούμενοι ό πρω
ί τος στισχος μετά τοΰ δευτέρου, δ τρίτος μετά του τε-
; ταρτουκαι ό πέμπτος μετά τοΰ έκτου, αποτελοϋσι
’ τρεις απταίστους καί λαμπρούς στίχους, τούς έξής :

!. Σννέφιασεν <■ ουρανό; καί πάλι di νά βρέξη
Περνής καί δέ με χαιρετάς καί δέν καλημερίζεις, 
Καρσον οιά παραθύρια οον καδόνταν δυο αδερφάδες

; . Δεν σφάλλομαι δε ποσώς εανειπω, δτι ούδέν απο-
1 _ Λυτως ασμα εκ τών 260 τούτων είναι άπηλλαγμένον

μετρικών, στιχουργικών,καλλιλογικών καί γλωσσσικών 
ι ελλείψεων. Τοσοϋτον ή φιλολογική έν γίνει εργασία
| ύπήρξεν αμελής καί επιπόλαια!

Ώς σφάλμα δύναταί τις νά καταλογίση καί τήν
1 . έλλειψιν εςηγήσεως πολλών ξένων ώς και ιδιω

ματικών έν τώ έργω άπαντωσών λέξεων, διότι πέ:αν 
τής Συνάσου π. χ. είναι άγνωστοι αί λέξεις ντελάστα 
όρεικείμενος, άγγελοσνιαρπισμένος. κτλ. (4ον καί 
1?ον σελ. 7 καί 16)

Δέν είναι κρίμα, οέν είναι άδικον τοιοΰτος ύψηλός 
σκοπός, τοιοΰτον έξοχον έν τή ύποστάσει του εργον 
ν ασχημίζεται από πλήθος μετρικών, στιχουργικών, 
χαλλιλογικών καί γλωσσικών ελλείψεων καί σφαλμά
των ;

Ισως ειπη τις δτι 6 συλλογεύς δεν εύθύνεται δια

' (1} Αέζις τουρκική - άνιικρύ.

« ί I · · ( · *< ' , έ *στίχους, αλλα την μουσικήν των ασ-
μάτων. Άλλ* ένταΰθχ οεν πρόκειται περί άπλοΰ 
καί άξεστου μουσικού, άλλά περί άνδρός φιλολόγου, 
δστις ώφειλε νά γνωρίζη πολύ καλά, καί πιστεύω να 
γνωρίζγι, δτι ποιήματα δημοσιευόμενα έν τοιαύτη 
μάλιστα π-λυτίμω συ*λογή εδει να ώσιν ένδεδυμενα 
μορφήν τελείως κλασικην,ώς πίοωρισμένα δια τήν αι
ωνιότητα καί οΰχί δι’ έφήμερόντινα τέρψιν, καί πρό 
πάντων διότι οί Μαρασλήδες, οί αφειδώς δκπανώντες 
δια τοιούτου είδους έργα Ήπειρωτκών, ------  ·Ί------
στοι "ήμερον παρ’ήμιν

Έάν κρίνω πε.ί τοΰ όλου έργου,- ώς 
κρίνω πεοί τών έν τή συλλογή ταύτγι υπαρχόντων 
ασμάτων, ών τους σκοπούς άριστα γνωρίζω, άγομαι 
χωρίς νάθέλω, είς τό συμπέρασμα, ότι ήτε μουσική καί 
ή φιλολογική εργασία τοϋ έργου έγένετο ανευ ούδε- 
μιάς ϊκανότητος, άνευ τέχνης καί τό χείριστον,ανευ ευ
συνειδησίας. Ό κ Παχτίκος εν τώ θαρρεί τής ά
γνοιας του, ενόμισε» εαυτόν Ατλαντα, δυνάμενον να 
φέρη επί τών ώμων του δλον τον κολοσσόν τής δη
μοτικής μουσικής και τής δημοτικής ποιησεως, καί 
διεξάγει τό έργον ώς πρωτόπειρος μαθητής καί οΰχί 
ώς διδάσκαλος, ύπό τε μουσικήν καί φιλολογικήν 
έποψιν. Δυστυχώς δέ μέ δλον τόν έκ 410 σελίδων 
ογκον αύτής ή συλλογή αΰτη δέν περιέχει ουδέ τά 
κοινότερα δημοτικά άσματα, οια τυγχάνουσι τό ασμα 
τοΰ ‘Οκύμπου -καί συν Κιββάιβυυ, τοΰ Κλέφτη, του 
Χρυσού Άε-ιοΰ τοΰ Κατσαντώνη. τών Κολοκοτρω- 
ναίων, τοΰ Σονλίον. τής ΙΙίργας. Μεσολογγίου, 
τοϋ Ναυπλίου, τής Τριπολιτσ&ς τοϋ Άνδροότσου 
καί παν άλλο άναφερόμενον είς τήν ήοωϊκήν έποχήν 
τής νεωτέρας Έλλάδ-.ς.

Μη γνωρίζών τήν παρασημαντικήν, .κατέ® γον 
εις φίλον γνώστην αυιής καί έξήτασα περί τών Η
πειρωτικών μσμάτων, καί αντελήφθην δτι ουχί πι- 
στώς απεδόθη τό’ ηπειρωτικόν μέλος Τοιαύτη από
σταση αρά γε ύπάρχει καί είς τ’ άλλα άσματα με
ταξύ τοΰ γνησίου αύτών μέλους και ύπό τοΰ κ. Πα- 
χτίκου παρουσιαζομένου ; Ό δέ σοφός περί τήν πον
τικήν διάλεκτον γυμνασιάρχης κ. Έλευθ Τρ. Καύ
σης, αναγνώσας τινα τών εν τή Συλλογή ταύτη πον
τικών ξισμάτων, μοί ειπεν δτι είναι πλημμελεστατα 
καταχωρισμένα.

είναι έλάχι- 

δύναμαι να

ι· ι

ΤΗΔΕΦΩΝΟΝ
'? '.«■ '■ .:Δ*' Λ:::\’· ■(·■’'■ ''ν'- Λή' -ί<;·’■' γ>·

:":Εί,^ί·τιννί~Γ-·Ε1ςίτήνεκ0εσιν..τής Αιεγτ^έξέ0εοαν1ργαι·1ν·.··
ιέα Σέρβοι~ καλλιτεχναι, έν οΐς ό γλύπτης ΙΆοβ&νο- 
βιτς, ή ». Betta ViViCaho-vtlch x. i‘ π “Ελλην καί- 
λιτεχίης'ν-ό δεις έλαβε /εέρο; “Ειν ίπήρχε σωβατ 
τείον καλλιτεχνικόν ,δεν ψά ήτο συμμετοχή -των

■ ^φικι^-,ι Εεβαίβιςί αλλα· ''ποΰ &φ1νον» 'ΐα'μτκροσνμ· 
φεροντίδμί κίύ αί μικροαντιζρλίαι !

Οεριλμγι>τι-—Βεβαίιος ίιρέπει. Ί^ εκα^ονταεγηρί; τή; Έλ.λ.-
:. · Έπακαοεάαεως νά ίερτασάγμ ;άνίαζέα>ς· τον μεγάλου. 

ίκείνον Ιργυν “Οχι δε άπλώί με σημαία; καί ίμβα-
■ -τύβια - ^νίάλογία;, ’Αγ&νε; διε&νεΐς Λ0λτμιχ9ίν · 

txdtoi; παγκόσμιος ν«· αυτής τής "Ελλ. Κυβ!6ν$’ 
. Οειης διελεργονμενη βιομηχάί-ική καί καλλιτεχνική,

; ■■■ οβνεδριογιπαπείλήνιανψ.ποίΐλα ίύνανιταΐ 'καε πρέπει· γα-' 
γίιοίσι, πρό παντός δε γά άρχίθ}1- ή εργασία ίηά 
‘τηϋάε-^ εργασία τ^εμος, Προπαρασκευαστική, ώστε 
τό i921 νά οημειώογ/ σταθμόν εϋιφοσή ft; τήν Ιστο
ρίαν τή;^ Έλιιάδο;, οτά&μόμ, μετά, 'τή» Ιπάνάστισιν 
■εκιινην, 'είρηχικόν .οτα&μόν προοβον -καί' πολιτιαμονϊ' 
Ή Έίύας τφ 1931 πρέπει »α )εένη τό Ιντενκτήριο»

·· -τ&ν ξενφν.ιι-’Αλλά, ίληομοάήσαμεν' Ιχομιν ·έπί·τοϋ.τά-·
·. πητος γάίχρεότσδιχεία καί τήν σταφίδα . . .
Καλ:'λςτε%·ν'(ί.—.’Ό Κορρέγιιέ άνόμάζειο IMegi i; έκεκρά:·-' 

ζησεν ζμΡ>$ 1 τοΐ χωοίον τοΰ Coieggo τή; Αύμ- 
-βαρδίαί'προσωνυμία. Αί ίΐαναγίαι· του είνε.διησημον · 
'περί.αύνϋιν.είπεν δποιητή;.Εαρδοντσε-οτι·αεριπαταΰγ 

.—-εΙ;την;’·Ιταλιαν·νομίζείΉανεί;δτι·τα;·βλεπειΛμπρό;·'
■ νοή. ·δπιη>:καί ;&ν ύαάγη.υζΌιαν &■: ΕορρέγιαυεΤδε;-Ατά·>
^^^•SSXSgi-^liieS ■ · ί «Μ® ® *· ® «11Μ!

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
*Ο Τσάρος, — Έπίzj) ineteiff της οζέψεαις τοΰΤαά-

, ρονε. δημοσιέύομεν νην ^ίκρνα αύναΰφ-εν ^ φαίνεται αιρι· .· * 
ντοιχοιμχενος ύπό εής οικογένειας τον.

Ό Τσάρο; ένιέφ^η αυζοκράι&ρ τφ ί89ί, έν ηλικία 
36 et&v, 1>υμφέν&η δέ κα"φ τά αΰτο έτος tfjt άναρρη· 
δβεος την πρεγχήτισοαν τής 'Βάσης ‘Αλεξάνδραν

ίίολυόροφος Οίκία —Ή Ά/κρίκη, $ σημαεοφδρος - 
τβς π&δδαυ, ΐχει τό ρεκόρ τ&ν νηιηλ&ν οίκοδομ&ν’λ- 'Μ'·';. 

:·Παρα$έφομεν·,εΤ^ έν Ν, *y.
ορκη Α! πανύψηλοι αόεφί οΐέοδομαι, τριάκοντα πολ· 
λάκις πατβ^αιωνχ λέγονται Sky-»3<rapei=oi$a>'«ji- ... 
■στοαι Πρός τβΐτο είτε πρόσφορο» τοίΛι^αιον ίδαφος'Ληςίύ: 
Λζ ‘Υύρκη;. Jii »ά λάβ)! τΙς έδε^ν τ&ν κολοοσιαίοίν η 
έργ»ν τ&ν έν Άμερ.λρ έκτίλ^υμέ^ων, όρκΰΐ να.σημει· ’ 
to&a 0tj οΐ νΰν Χϋ^ασκέναζόμενικ όπογειαι οιδηρ^ίρ^εΟλη ^. . 
ΐν Π., Ύόρκή στοεχιζφρν ν^έρ-τά ^ύο δισεκατομμύρια,; , ·· ^ 
διά μίαν δέ άτλως βείτίεοβιν τοδ λιμένας 'δαμανΰίνται-,ζζ 

.$Ί0 έκαίομμύρια ’.. ~J ; 'ί'Ψζ·;

“Ενεχα ΙπίΜίΐμ&νης &ηον$1α.ς Ιξ ’Αθηνών τοδ 
Αιευ&υμιοΰ' τής “Ϊ1ινϋχσ^κτ}ς,, τά φύλλα των 

μην&ν Ίουτίονκαί *1ονλΙώ> Μάδονται ηνωμένα, 

Τό πβοο;χέί φνλλον. bido&fi την. Ιην Ακού

σιον.

Καί ό«ως μεθ’ δλα τά ελαττώματα ταΰτα, καί 
μεθ’ δλας τάς έλλείψεις ταύτας, ό κ. ΙΙαχτίκος 
δύναται δικαίως νά καυχάται έστω καί άποτυχών, 
δτι πρώτος αυτός έπεχείρησε τήν κωδικοποίησιν τής 
ελληνικής δημοτικής μουσικής, δτι 260 σκοπούς 
κατέστησε γνωστούς είς τήν μουσικήν έπιστήαην, 
εστώ καί πλημμελώς. καί δτι τό εργον του θά χρη- 
σιμεύση ώς προδρομος μεγάλης έλλννικής μουσική; 
εργασίας, ήτις θα διαιώνιση τό δνομά του έν τή ιστο
ρία τής ελληνικής μουσικής

X. ΧΡΗ ΣΤΟ βε 11 Λ ΗΣ

h

ζ(ογράφοιι», 'Απί0ανεν. εΐς ήλικίαν 4θ έτΰν:,’ -εκ τηί
- -επομένης αφορμής. ' Είργάζετο ·ε1ς . μίαν είεχλ,ησίαν 

μακράν τοδ χβτρίον του.-'Ένα Σάββάτον, 8τε έγίνετύ, 
η πληρωμή, έλαβε το άντίτιμαν “είς κέρματα τά 

: εφορτ(όύη ·καί,.έχαν.ήλ6ενίεΙς·<τό .χα/ρτον ταν κάΰιδρεος
■ τού δρόμον-καί .εκ; τού; 'βάρους τΰν- χρημάτων·. 
. ηα&ένηοεν .ώο εκ.τσντανέκ πνευμονίας και άπέβαννν. 
Μ^ιρ.=—Τά·εΐ!τε>''ό -Αιδερώ, ·δη·διάν ·Α:·καλλιτέχνης'άρ·

χΐζρ v‘ άαοβλίπγι ft; τό χρήμα, χάνει ιό -αΐοάέιμα·. 
τοΰ'άραίαν. Ή άγσπτη τοΰ.κέρδονς -ίπισπεύδει· ιδπ-

■ τάς έαρας: ή άγάπη-τής. τέχνη;- 
•. ; .οταματή.-<τήν·χεΐρα καί κάμνει. νά- Ιηομον&νται . al

εβδσ/ιάδές
• ·

ΔΗΜ I.. ΚΑΛΟΓ€ΡΟΠΟΥΛΟΥ
■ |·

Γνωστυποιέϊ
’ δτι σήυερον ημέραν Τετάρτήν ~ χαί ώρ«ν 10 «· μ· 
.■ενεργηθήσεϊαΐ'έντ^ ιΚατα·Γτήματεα>ίής καί ενώπιον 

‘ τοδ Γενικού Συμβουλίου, ένλδημοσίςρ συνεδριάσει, ή · 
πέμπτη κλήρωσίς τοϋ έκ δρ. 20,&ί)0,000 δανείου της 
ή ώριαμένη διά τήν 1 Ιουνίου ·1$05.

Κατά'τήν κλήοωσιύ τάύτην θελουσιν εξαχθή έκ ·- 
, τής κληρωτίδας δελαέξ-(16) αριθμοί ομολογιών μετά . - 
λαχνού, - - _

Έν ’Αθήναις τή ί ’ίομνίου 1905. ι 
’© ϊτρέιτ

4·:,

Α Τα ν προσεχώς

;7.

Α4ΗΤΗΜΛΤηΐΝ

1·'·'·

■•'.•ϊ'Μώίϊ'
Βββ

ΔΡΑΧΜ ΑΙ

.·>

’■''Λ’*.'
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ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ TNI ΕΛΛΑΑΟΣ
Ή διοίκησις της Εθνικής Τραπέζης τής' 

'Ελλάδος

γνωστοποιεί
δτι c ανώτατος όρων τών έπ’όνόματι έκαστου κατα
θέτου παρά τώ. Ταμιευτήρια» τής Τραπέζης καταθέ
σεων ηύξήθη εΐς δραχμάς δισχιλίας (2000).

Καταθέσεις χαί αποδόσεις ενεργοΰνται χαθ έχα- 
στην μέχρι τής μεσημβρίας.

(Έκ rotf Γραφίίυυ lij; Έ9ν. Τραπέζηί).

ΙΟΝΙΚΙΙ ΤΡΑΙΙΤ7Λ ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ
“Εντοκον καταθέσεις.

Ή Εθνική Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις 
είς τραπεζικά γραμμάτια καί εις χρυσόν αποδοτέα 
είς ώρισμένην προθεσμίαν η διαρκή. Αί εις χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αυτών πληρόνίνται εις το 
αύτό νόμισμα, είς 3 έγένετο ή κατάθεσις.

Τό κεφάλαιον καί ο! τόκοι τών δμολογιών πληρώ
νονται έν τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοϋ καταθέτου εν τοις 'Τποκαταστημασι τής 
Τραπέζης, εν Κέρκυρα δε Κεφαλληνία καί Ζακύνθιρ 
διά τών υποκαταστημάτων τής Ίονικής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

1 1)2 τοις 0)0 κατ’ ετ. δια κατ- 6 μηνφν
2 0)0 » ο t> 1 Ττους
2 1)2 θ 0)0 * it 2 ετών
3 A 0)0 Λ 4 ετών
4 V 0)0 » A Ο 5 ετών

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων εχδίδονται 
κατ’ εκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστικαί η ανώνυμοι

Η «II ΤΡΑΠΕΖ4 ΤΗΣ ίΑΑΑΔΔΟΣ
Γνωστοποιεί δτι

κατετέθη παρ’ αύτή το άπαιτούμενον ποσον δια την 
πληρωμήν τοΰ ΰπ’ άρ. 30 τοκομεριδίου τοΰ εκ φρ. 
89.875.000 ’-Εθνικού δανείου (1890) 5 ο)ο Σιδηρο
δρόμου Πειραιώς Λαρίσσης πληρωτεον πρός φρ. χρ. 
5.50 άπό τής 2)15 προσεχούς Ιουνίου.

Έν Άθήναις τή 15 Μαιου 1905.
(Έκ τοϋ Γραφείου)

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,
Περιέχει- μελέτσς καλλιτεχνικός καί φιλολογι

κός, ώς καί σειράν έννενΑκοντα έργων Ελλήνων 
καλλιτεχνών είς ίγχρώ|εονς φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών 
Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ώραιότερον λεύκωμα 
τής Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
άντί δρ. 1. Διά τούς συνδρομητάς μας δρ. 2.Χαρ- 
’όδετον δρ. 4· 10 λεπτά έκαστον,

ΕΝ ΑΘΙΙΝΑΙΣ EK TOY ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TON K AT ΑΣΤΪίΐΛ ATON .*·'ANBITTJ KONST A NTlNJ ΔΟΪ,.

,,ΙΑΤΡΙΚΟΣ HHIVYTfiP“
ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διευθυ τής: Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ ’Ιατρός 

Γραφεία <5δός Πινδάρου 44.

Απαραίτητον διΊ «Κσαν οικογένειαν καί πάντα 
επιστήμονα.

Ιώί™
Δ. ΚΑΒΡΑ

ΙΟ.— Οδός ΕρμοΟ — ΙΟ.

Έκτέλεσις φωτογραφιών παντός είδους καί με
γέθους έξδχως καλλιτεχνική. Τό κατάστημα με- 
ταφερθεν ήδη παρά τήν πλατείαν τόυ Συντάγμα
τος κατέστη τδ κατ’εξοχήν καλλιτεχνικόν εργα
στηρίου, πινακοθή/.η τών εικόνων τών ωραιότερων 
Άτθίδων κχεί, τών επισημότερων προσώπων.

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ - 

τοΰ Α', Β', Γ' και Δ'. έτους πωλοννται εις τό 

γραφεϊον μας άντί δρ 1,50. Δια τάς επαρχίας 2 
δρ. Διάτδ ίξωτερικόν 2 ιρρ. χρ. συμπεριλαμ

βανομένων τών ταχυδρομικών.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
TOY A Β' Γ' ΚΑΙ Δ- ΕΤΟΥΣ 

εδρίσκονται εις τδ γραφεΐόν μας, τιμώμενοι οί 

χρυσόδετοι δρ. 15. οί άπλόδετοι δρ. 12, τών 
ταχυδρομικών πληρονωμενων νφ’ ήμών.

Διά το ίζωτερικόν, ή τιμή εις χρυσόν.

Ίδρυθέν έν Άθήναις κατά τ<λ Ιτος 1870

Έν αυτώ πωλοΰνται λιανικώς καί χονδρικώς έκτος 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και χάρτου καί 
τα εν τώ ιδίω ατμοκίνητα» εργοστάσιο» κατασκευαζό- 
μενα είδη, ήτοι'

Φάκελλοι καί βιβλία εμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας με κατατομας επιχρυσωμένος. ΠένΟμο'ς επιστο
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Γλυπτά! επί μετάλλου 
«αί ξύλου Σφραγίδες καί έκ καουτσούκ καί πλάκες 
διά θΰρας έπί σμαλτωμένων έλασμάτων.

ΈσηβκεπτΑρτα κατασκευάζονται στιγμιαίως καί 
διά χαλκογραφίας.

20— -οδός Ί-ρμού—20

ΚΑΡΤ ΠΟΧΤΑΛ
Ζητείτε εις τά βιβλιοπωλεία τά Κόρτ ΙΙο 

στάλ τής «Πινακοθήκης» 20 εΙδών, με έργα 

διασήμων Ελλήνων καί ξένων καλλιτεχνών.


