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/ 'Η αίωνία κωμωδία. Ύπδ Τ. Κονόρθου. (Διή

γημα).
Γεώργιος Μηνιάτης. 'Υπό Σπ. Δέ-Βιάζη.

‘Ο Chopin ώς άνθρωπος. (Μετάφρασις έκ τοΰ 

’Ιταλικοί). 'Υπό Έλ. Λάμαρη.
’Ιθάκη καί Δαίρπφελδ. 'Υπό ΑΊ). Λεκατσδ (Συ

νέχεια).
*Η δόξα τον άοιδοίί. Ύπό Τ. Μωραίτίνη.

Σκέψεις. Ύπό Δίκ.

Στόν αδελφό μον. (Ποίησις). Ύπό Στ. Μαρ- 

μ τζώκη.
® Έόκονριάλ. Ύπό Ρ.

Ό άγγελος της τρικυμίας. Ύπό Μαξίμου

Γκόρκυ.
{ Καλλιτεχνικά ζητήματα. Ύπό Κ.

Σημειώνεις ένός μηνάς. (Δοΰξε. Τά δάση). Ύπό 

Δάφνιδος.
ι· Μειδιάματα.

Καλλιτεχνική κίνηόις.

Ό ύμνος τών ματιών όον. Ύπό Κ. Μισαηλίδου. 

Έπιάτολαΐ πρός τήν «Πινακοθήκην».

ΕΙΚΟΝΕΣ

Γαμήλιος Συνοδεία έν ΑΙγύπτφ.

Γ. Χατζηλονκάς.

Μνημέίον βρατιάνου.

Ή κ. Σνλβιάν.
Τό Μχοναρέν τής Λιέγης.

Ή Παπαρο<?ντα.

Ή χειρομαντις.
'Η βιβλιοθήκη καί τό μουσεΐον τής Μαδρίτης. 

1‘rado Μαδρίτης.
’Εόκονριάλ.

Ί1 άγνώριιίτη. Ύπό Γ. Ίακωβίδου.

Ό Λάμπρος μέ τήν θυγατέρα του. Ύπό Γ. Ία

κωβίδου.

Τό Κάϊρον.
Βινιέτες.—Κοσμήματα.
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ΣΥΝΔΡΟΜΗ; Έτησία έν 'Ελλάδι δρ. 12.

ΓΡΑΦΕΙΑ; 'Οδός Τρίτης Σεπτεμβρίου άρ. 85.

— Έν τή αλλοδαπή φρ. χρ. 12.

Τιμή έκαστου τεύχους δρ. 1.20.
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NEAl ΕΚΔΟΣΕΙΣ

MsdatwvtKa καί Νέα 'Ελληνικό.-- Ύπΰ Γ. 
Ν. Χατξιδάχι. Τόμος Λ'. Βιβλιοθήκη Μαρασλή.

’Ακάματος πάντοτε καί πάντοτε σοφό·, ο διαπρε
πής γλωσσοδίφης κ. Γ. Χχτζιδάκις «πλούτισε τήν πε- 
νιχράν Έλλ. φιλολογικήν βιβλιοθήκην μί νέον ογ
κώδη τόμον, εν τω όποίω συνεκέντρωσε τάς κατά 
καιρούς είς ειδικά περιοδικά καί α λα δημοσιεύματα 
δήμοσιευθείσας γλωσσολογικάς μονογραφίας τόυ. Καί ή 
νέα αΰτη εκδοσις, ήτις μέλλει νά συνεχισθή, είνε μία 
πολύτιμος συμβο'ή εις τήν ιστορίαν τής νεωτέρας 
Ελληνικής γλώσσης καί γνώσιν της μεσαιωνικής 
Ελληνικής. Διακρίνει καί τάς μελετάς του ταύ- 
τας εύθυτης κιίσεως, διαύγεια νοήματος, έπιστημ.ο- 
νική άντίληψις βαθύτατη.

Εις τήν έρευναν τοΰ γλωσσικού ζητήματος οπερ 
έπ’ εσχάτων εΐ: αδέξιους χείρας περιελθόν κακοβού- 
λως διεστάφη καί. ε·η·>τελίσ6η, αί μελέται τού 
εμβριθούς γλωσσολόγου ρίπτουν έξόχως διαφωτιστι- 
κάς ακτίνας, αί οποϊαι σκεδάζουσι τάς πλάνας καί τά 
ψεύδη καί έμφανίζουσι πρό του μελετητοΰ τήν πραγ
ματικήν οψιν τοΰ ζητήματος εν πάσαις αύτοΰ ταίς 
λεπτομερείαις. Ό,τι ό γηραιός Κόντος κατόρ°ωσε μέ 
τήν άρχαίαν ’*ττικήν διάλεκτον, ήν έξωνύχισε μέ 
τάς σοφάς παρατήρησε.ς του, τό αυτό πράττει μέ 
τήν νεοελληνικήν, άξιος διάδοχος αύτοΰ, ό κ. Χα- 
τζιδάκις. Γραμματικαί καί φθογγολογικαί καί όρθο- 
γραφικαί παρατήρησε ς είσίν άφθόνως έγκατεσπαρ- 
μ,έναι εις τον τόμον, αφοοώσαι εις τε τόν Μεσαιωνικόν 
βίον καί τήν νεοελληνικήν μορφήν τής Ελληνικής 
γλώσσης Ιιλεϊστοι τύποι εσφαλμένοι τής καθομιλη- 
μίνης έπανορθοΰνται μ.ετ εμπεριστατωμ.ένην μελέτην, 
άλλων δέ τύπων καί λέξεων εξάγει διά μεθοδικής 
έξετάσεως τήν αρχήν. Οΰτω, τό ν·ον βιβλίον τοΰ κ. 
Χατζιδάκι αποβαίνει απαραίτητον βοήθημα εΐς τούς 
θέλοντας νά έχωσι σαφή ιδέαν τών γλωσσικών φαι
νομένων.

ΈΟνολογιόιιοί.— Ύπό Μαν. Χαιρέτου. Έν 
Πύ.τςμιις.

Μία ζείδωρος άκτίς πατρίωτισμ· ΰ, έν αίσθημα 
άναγεννήσεω; και μία αγαπη ειλικρινής ποδς τήν 
Μεγάλην ’Ιδέαν, εμπνέει τάς σελίδας τοΰ βιβλίου 
τούτου. Είνε μελετη περί τοΰ εθ ισμοΰ ικανή νά 
ουγαδεύση τά νέφη τής απαισιοδοξίας, τά όποια ή 
κακοδιοίκήσις καθ’ ημέραν συσσωρεύει υπέρ τάς κε
φάλας πολιτευόμενων καί εκλογέων. Ό κ. Χαιρέτης 
πιστεύει εΐς τό μέλλον του Ελληνικού έθνους, μέλ
λον αντάξιον τοΰ παρελθόντος τοΰ πολυενδόξου, πι
στεύει εΐς τήν 'ύναμιν τής φυλή ,. .εις τήν ζωτικό
τητα τοΰ Ελληνικού πνεύματος. Καί τήν πίστιν του 
αύτήν ζητεί μέ τό βιβλίο- του νά έμπνευση ειτ τόν 
Ελληνισμόν. Κιτκδεικν-ςι τί εστίΕλληνισμός, εξαί- 
οει τάς άρετάς τοΰ έλλληνικοΰ λα-.ΰ, υμνεί τόν ελληνι
κόν πολιτισμόν καί ενθουσια μέ τήν ελληνικήν γλώσ
σαν κ·ί τήν έληλνικήν μουσικήν. Καί αναμένει ό 
ιοιλόπατρις συγγραφ ύς η μ,άλλον ό ποιητής ένα άν
θρωπον, έναΜεσσίαν -οΰ ’Ελληνισμού διά νά ανάψη 
καί πάλιν τήν δαδα τής Αναγεννήσεως.

Έάν ή γλυκεία αύτή ελπίς τρογματοποιηθή εί ε 
πρόβλημα άλ,υτον ότι δμως τό βιβλίο - αυτό πρέπει 
ν’ άνχγνωσθή από τόν λαόν καί από την σπουοά- 
ζουσαν νεότητα, εισαγόμενον δε'-ντως καί ώς άνα- 
γ.ωστικόν βιβλίον, δέν εινε πρόβλημα, άλλ’ ανάγκη, 
ήν έλπίζαμεν οτι θά συγκατανεύσουν ν’ αναγνωρίσουν 
οί ιθύνοντες τά τής πολιτείας.

Le» Incrualiitione decoi'atives des ca- 
trildrales de byon et de Vienne, μετά 1 όθ εικό
νων.

Jacquea Jorilaen» et son oeuvre. ·γπό 
P. Buschmann. ·

Le eimitlere franc et catholingien de 
Bueil. ύπο 1< Coutil.

iZArcheologie dii moyen age et les me
thodes. tno A. Saint-Paul.

Όϊίηγός της Ελλάδος. — Ύπδ Ν. Ίγγλεση. 
Έτος Α' 1ί)05-1'906. Έν ΆΟήναις.

Έργον δυσχερέστατου άλλά μεγίστης χρησιμότη- 
τος κατόρθωσε νά φέρη είς πέρας ό πολύπειρος καί 
ακούραστος εκδότη; κ. Ν. Ίγγλέσης Έξέ’ωκε τόν 
όγκωδέστερον άλλά καί άκριβέστερον οδηγό- τής 
Έλλάοος οιά τόν οποίαν καί κόπους κατέβαλε πολ
λούς και δαπάνας ΰπε.όγκους και μέθοδον εργασίας 
ζηλευτήν. Παρέδωκεν είς τήν δημοσιότητα ολόκλη
ρον Λεξικόν νεοελληνικής δράσεως καί κινήσεως, τοΰ 
όποιου τάς χιλίας τριακοσίας πυκνοτυπωμένας σελί
δας, εν αί: μυραυκια η ασφαλής πληροφορία καί ή 
εύσυνείδητος στατιστική, θά λϊβη άφορμήν πλειστά- 
κις νά αναδίφηση ό έμπορος καί ό βιομήχανος καί 
πας «ν γένει πολίτης εχων αναγκην διαφωτίσεως έν 
τω καθημερινω πολυδαιδάλω κοινωνικφ βίω.

Ό,τι έχουν εν Ευρώπη καί ο,τι ημείς δέν εϊχομεν, 
ένα ’Οδηγόν όχι ονόματι αλλά πράγματι, κατωρ- 
θώθη χάρις είς τόν κ. Ίγγλίσην, οστις διά τοΰτο 
είνε άξιος άληθοΰ; εύγνωμοσύνης. Είνε εργασία δι’ 
ήν απητήθη μηνών εοευνα, ητις εν Έλλάδι δέν είνε 
ευχερή;, οΰτω δέ παρέχεται ήμίν πλήοης, ώς οΐόν τε, 
καί φωτεινή ή είκών τής κινήσεως έν Έλλάδι. Ή 
πολιτική οικονομία, τά δημόσια έργα, τό έμπόριον, ή 
βιομηχανία, ή ναυτι-ία, ή γεωργία, ή κτηνοτροφία, 
ή τοπογραφία καί αρχαιολογία, τά γράμματα καί αί 
τέχναι, ή μεταλλειολογία, τό χρηματιστήριον, ή 
συγκοινωνία κατά τό λή -ον έτος κατοπτρίζονται έν 
πάση λεπτομερείς. Ό «'Οδηγός τής Ελλάδος» δέν 
πρέπει νά λείψη άπό κανέν γραφείον, δημόσιον ή 
ιδιωτικόν, πλούσιον ή πτωχόν. Τιμαται δρ. 15 χ·ο- 
τόδετον κα’. εύρίσκεται παρά τω έκδότη, [δδός Στα
δίου 40).

Νομολογία Ki.-uatvouevn.— Ύπό Γ. 'Γζανε- 
τάκη, δικηγόρου. Έν Άθήναις. Τεύχος Α' Συμβατι
κός τόκος καί τοκογλυφία.

Ύπό τή; οιδάκτορος τής φιλολογίας δεσποινίδος 
’Αναστασίας Χατξηαράπη, αγγέλλεται ή διά τό 
1906 εκδοσις κοινωνικού, καλλιτεχνικού καί φιλο
λογικού Ημερολογίου.

Ύπό τού έν Barrage τής Αίγυπτου φίλου κ. Τ. 
Καζώτη, Αγγέλλεται ή έπανάληψις τής έκδόσεως 
κατά δεκαπενθήμερον τής «Ελπίδος», περιοδικού 
καλλιτεχνικού εκ 32 σελίδων εις τό σ^ήμα τών αγ
γλικών Magazines, θά άσχολήται δέ εις ο,τι-άφορατά 
γράμματα, τάς τέχ ας, τάς έπιστήμχς, τό έμπόριον, 
τήν υ,ουσικήν καί τον συρμόν.

Μιχ. Ρώτη. Έλληνεκον Άναγνωόηατάριο ν 
διά τήν Δ' τάξιν τών Δημ. σχολείων, έγκριθέν δ’ά 
μίαν πενταετίαν Ό,τι διακρίνει τό διδακτικόν τοΰτο
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ίΟΣΟΝ ανήσυχος έφαίνετο τό εσπέ
ρας εκείνο ή Μόρα. "Ενα κΰμα άο- 

: ρίστου μελαγχολίας έπλημμυροΰσε 
τήν καροιαν της, καί μ α θλιβερά σο- 
βαρότης ήτο περιχυμένη είς όλον τό 
πρόσωπόν της. Ήσθάνετο κάποιαν 
πλήξιν παράδοξον καί τά λεπτά χείλη 
της συχνά άφιναν ελαφρούς στεναγ-

μούς ζαί λέξεις άναθεματικάς κατά τής άστοργίας 
τής τύχης, ή οποία ήρχετο τώρα νά *"■■'·'— -- 
χρυσά όνειρα τής ευτυχίας της μέ τήν 
αλήθειαν τής πραγματιν.ότητος....

’Επάνω είς τήν τρυφεράν πο ησιν καί 
τών πρώτων ήμερων του γάμου, άπό 
δέν παρήλθεν ακόμη ό μήν τοΰ μέλιτος, παρουσιάζε
ται έξαφνα ή άρρώστε'.α τοϋ συζύγου της, ώσάν ένα 
σύννεφον ύπουλον καί μαΰρον να ρυτιδώση μέ τόσην 
άπονιάν τήν ήρεμον γαλήνην του ευτυχισμένου 0:- 
ζου των, καί νά σταματήση κάθε ορμήν πρός τόν 
πόθον τής ζωής !

Απ’ έξω, είς τόν δρόμον, άνέβαινεν ένας συγκεχυ
μένος θόρυβος τώ)1 διασταυρουμένων άμαξών, ενφ τό 
σκότος τής νυζτός όλονέν έποκνώνετο ζαί μέσα είς 
τό κατάκομψον καί καλλιτεχνικόν περιβάλλον τοϋ 
δωματίου —ποϋ ήτο μία πένθιμος σιωπή απλωμένη 
τριγύρω— ήκοΰετο μονάχα ό υπόκωφος ρόγχος τοΰ 
ασθενούς καί τό εκκρεμές να γογγύζη μονότονα είς 
τήν ξυλίνην θήκην του.

Έκάθητο πλησίον του, μαζευμένη έπί τής πολυ
θρόνας, μέ το κεφάλι της στηριγμένου οπίσω, ένφ 
τά κατάξανθα μαλλιά της έξεχύνοντο άτακτα επάνω 
είς τα πλούσια στήθη της. Του αντεπεκρίνετο μηχα
νικώς είς τας ερωτήσεις του, απίτεινε δέ καί αυτή 
μερικάς άλλ’ άσυναισθήτως πως, προσπαθούσα ν’ 
άποκρύπτν, ολην τήν έσωτερ ζην της αγωνίαν, ποΰ 
διεκρίνετο εκφραστικότατα είς τήν 
ταβολήν τής φυσιογνωμίας της.

έ'να
, ώσαν 

’στα ύγρα ματιά της, ι 
ς της τήν στιγμήν εκείνην καί νά άνα- 

Όϊον τό αίτιον, ποϋ έκαμε τήν σύζυγόν του 
ιικήν μαζύ του. Καί δεν είμ.ποροϋσε νά 
ώς τα μάτια της τά τόσον άγνά θά έκρυ- 

πτον την ιλαχίστην υποκρισίαν, ότι ένα κρυολόγημα 
όσον καί αν ήτο σοβαρόν, θά μετεμόρφωνε τήν ύ,ατρευ- 
τήν του Μόραν, ή οποία καί τήν ζωήν της ακόμη θά 
παρέδιδεν ολοκαύτωμα διά τήν αγάπην τοϋ Άγγέ- 

160

διαλόσν, τά 
σπαρακτικήν

αίφν'-δίαν με- 
0 “Αγγελος 

βλέμμα έρωτηματικ-.ν, 
νά έζήτει να διαγνώ- 

νά είσχωρήση

τήν παρετήρει μ1 
γεμάτον έκστασιν, 
C-Z, τ: μέσ’ 
είς τας σζέψει· 
κάλυψη 
τόσον 57.ii:· 
φαντασθή τ

Τώ άγασιητώ Δ » κ.
λου. ’Ή μήπως έβλεπε κάμμίαν αδιαφορίαν, ψυχρό
τητά τινα έκ μέρους της; Κάθε άλλο, καί έννοιωθεν 
ενδομύχως τότε, σαν κάποιαν φωνοΰλα νά τοϋ λίγη 
σιγά-σιγα, πόσον ασυμβίβαστος είνε ή κατάστασις αυ
τή προς τόν πεταχτόν, τ·.ν πρόσχαρον πάντα χαρα
κτήρα τής συζύγου του, ήτις άπό τής επομένης του 
γάμου των κάθε ημέραν τόν βλέπτ, έξηπλωμένον, πα- 
ραδερνο τα τις τό ζρεββάτι, καί τό τραπέζι αντίκρυ, 
ποΰ εως χθές έστόλιζαν τά κερένια λουλούδια τοΰ 
γάμου, είνε γεματον τώρα άπό χίλια φάρμακα κι’ 
από τας συνταγάς τών ιατρών.

ΙΙίσΟν έχει άλλοιωθή ή υγεία του!
Νύκτες ολόκληρο: έπέρασαν χωρίς νά κλείση μάτι 

κι’ όλφ βογγα-βογγα μέ έξωγκωμένα τά μάτια άπό 
τόν πυρετόν, μέ τά χέρια παρελυμένα άπό τήν έξασ* 
Οένησ ν. Καί τόν λυπεϊται δυνατά, όσον καί τόν αγα
πά ή Νόρα, μέ τόν άλυτον πάντοτε δεσμόν τής τρυ- 
φερότητος καί λατρείας, άλλά—μήπως τό θέλε: κι’ 
αυτή—δεν δύναται μολοντούτο νά σύγκρατήστ, και 
κάποιαν άγανάκτησιν, στενοχώριαν ποΰ καταφανώς 
έπληττον τήν ανοικτήν, τήν μεγάλην της καρδίαν, 
καί πρό πάντων τό εσπέρας εκείνο, οπού είχον προ- 
σκληθή είς τήν χορευτικήν εσπερίδα ένός στενοϋ φί
λου τοΰ ’Αγγέλου. Έκει έμελλε νά έμφανισθή τό 
πρώτον ήδη ώς ύπανδρευμένη, καί άνελογίζετο, σαν 
νέα ποΰ ήτο, πώς θά έπέτα καί εκείνη μέσα στήν 
τρελλήν θέρμην τοΰ χοροΰ, δελεαστική καί μαγευου- 
σα με τό γλυκύ χαμόγελον είς όλον τό άκτινοβόλον 
πρόσωπόν της, σαγηνεύουσα τούς πάντας μέ τήν 
κρυσταλλίνην φωνήν της, με τά μάτια της—τά κα
ταγάλανα μάτια λαμποντα ϋπό τήν λευκήν φωτοπλή- 
μ.υραν τών ηλεκτρικών λαμπτήρων, μέσα είς τήν γο
ητευτικήν αρμονίαν τών δροσερών χρωμάτων, είς τήν 
μυστικήν φρικίασιν τών γυμγολαίμων έσθήτων, καί 
ΰπό τας θαμβωτικά; μαρμαρυγάς τών άπειρων μαρ
γαριτών καί άδαμάντων.

'Όλα αύτά δ'.ήρχοντο τώρα πρό τών οφθαλμών 
τής Νόρας, άνάπτοντα, πυρπολουντα τά στήθη της, 
και κινοΰντα τόν πόθον και τό ίμερον μιας άλλης 
ζωής ...

Ένόμιζε τόν εαυτόν της τότε σκλάβον, δεσμώτην 
μέσα είς τήν σημερινήν ανίαν τοΰ δωματίου, τό ό
ποιον μχλαταΰτα πόσα όνειρα έστέγασεν άλλοτε ! 
Κάτι εσάλιυεν εντός της, ποϋ τήν έβασάνιζε ορι- 
κτα, τήν έπνιγε καί κάποιο άλλόκοτον έδειχνε τό 
βλέμμα της, ποΰ έτρεχε μακράν, πολύ μακράν, καί 
έχάνετο μέσα είς άλλους — ποιος είξεύρει — ίδι- 
κούς της κόσμους ! . . .

i

ί

ΙΙαρετήρε: μέ λύπην της πόσον ήτο ανίκανος ν’ ά- 
,πομακρυνθή αριό τάς αδυναμίας του φύλου της, να 
δαμάση τάς εξογειρομ.ένας όλονέν ορμάς τής γυναι
κείας φιλαρεσκείας, καί νά καταπνίζη.τοΰ εγωισμού 
της τήν έπανάστασιν μέσα είς τό θάλπος τών είζ.ο- 
σιπέντε χρόνων ! "Ω! αυτό είνε αδύνατον.

Θέλε: μά δεν είμπορει ν’άφοσιωθή μονάχα είς 
τήν ’ διακονίαν τήν συζυγικήν—τήν κατά συνθήκην 
πλέον, τήν γεμάτην άπό τάς καθημερινά; ειρωνείας 
τής ζωής’ ήσθάνετο κόπον μεγάλον νά συμμορφωθή 
μ: την άγάπην του τήν τωρινήν, όσον καί αν ήτο 

,·μ·.α έκπλήρωσις καθήν.οντος έπιβαλλομένου, μία ό- 
ποχρέωσ'.ς ΰπερτιρα επιτακτική τού γάμου. Ιίονε? 
•πάντα, νοσταλγεί ή ψυχή της τοΰ παρθενικοΰ βίου 
της τάς ημέρας τάς παιδικάς, κάποιαν άλλην περίο
δον ζωής, μακρυσμένην πολύ, ποΰ σύρε: ασυνείδητον 
τώρα μ’ ένα γλυκύτατΟν ήσυχον νανούρισμα ίλην τήν 
-ύπαρξίν της. Καί όλα: έκεϊνα: αϊπαρελθοΰσα: στιγ- 
μ.αί, που έφώτ-.σαν άλλοτε μίαν εποχήν άνοιξ'.άτιν.ήν 
πλήρη έρωτος μ.έ τόν “Αγγελον, εποχήν πλημμυρι- 

■ σμένην άπό τά πειό σπάνια χρώματα τής εύμορφιας, 
αδελφωμένα με τά πολύτιμα μΰρα τής αγάπης, ήρ- 
χισαν νά ξαναζούν πάλιν τώρα, καί να προβάλλουν 
σαν φάσματα μ.προστά της, απαράλλακτα όπως τότε, 
καί χιλίους παλμούς ήσθάνετο πρός στιγμήν ή με- 
θυσθεϊσα ψυχή της, μυρίας νέας συγκινήσεις, καί μέ 
jj-ίαν άλλόκοτον ορμήν {κυμάτισε τό αίμα της μέσα 
είς τας φλέβας της ....

Ό Άγγελος γέρνει τό φλογισμένου κεφάλι του 
καί τήν κυττάζει σνά μ.άτια, μέ πρόσωπόν φωτισμένΟν 
•άπό άτελείωτον καλωσόνην καί τής φιλ-ΐ με λαχτά
ραν τά μικρά, τά λεπτοκαμωμένα της χέρια, ποΰ θα 
έλεγες— διάνα μεταχειρισθώ τα: λέξεις τοΰ ποιη- 
■τοΰ— ί .ι έγειναν δια να πλάτ-.ουν χαμόγελα, να

^ΕΛΛΗΝΕΣ kΑΛΛΙΤΕΧΝιΑΙ _

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ

καλλι-
εινε 

γνω- 
Ίτα-

0 δνομα του 
τέχνου τούτου 
περισσότερον 
στον εις τήν 
λίαν, διό βλέπομεν 
τήν σκιαγραφίαν του 

.έν τώ λεξικώ τών Ζώντων Ιταλών καλ?νΐ- 
τεκνών, τό όποιον τψ 1892 έδημοσιευσεν ο 
γνωστός 'Άγγελος De Gubernatis, τγ συνερ 
γκσία τού Ουγου Matini, έ·- Φλωρεντία. Ό 
αοίδιμος ούτος καλλιτέχνης υπήρξε και φίλος 
μα.ς, διό δν,μοσιεύομεν κατά πρώτον άποσπκ- 
σακτα έπιστολών του — έν μεταφράσει, όιοτι 
μκς έγραφεν ίταλιστ: — άφορώντκ τα. τού
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σκορπούν την δροσιάν, νά χαϊδεύουν τό σώς.... 
.· Τά πάντα έπρόοιδον ότι ό άνθρωπος αυτός ήτο κα- 

■τενθουσιασμενος άπό τόν εαυτόν του,, άφοΰ. είχε ένα 
τέτοιον σύντροφον άφοσιωμένον, άγγελον παρν',γορον 
είς. τό πλευράν του. Καί έξαλλος άπό χαράν έρ- 
ρίπτετο έπί τής συζύγου του καί τήν ένηκαλιζετο 
σπασμωδικα, γεμάτος από τρυφερότητα καί στοργήν, 
καί μέ λόγια αποχρωματισμένα πλέον από τήν έξάν- 
τλησιν, απαλότατα σαν χάδι, ποϋ έκυ’/Λΰσαν σιγά- 
σιγά άπό τό στόμα του, τής εξέφραζε τήν αμέτρητου 
ευγνωμοσύνην του με όλους τούς θησαυρούς τής α- 
φοσιώσεως ποΰ είχε κ/,εισμένους εις τό βάθος τής 
καρδιάς του για ’κείνην.

Ή'Νόρα κατέβαλεν έπιμόνως ολην της τήν ήρωι · 
κήν έγκαρτέρησίν, καί έπνιγε τούς σιγαλούς λυγμούς 
τά'δακρυα με ύπερτάτην προσπάθειαν, χωρίς να είμ- 
πορεϊ νά δώση ΐλίγην εύθυμ.ίαν, κάποιαν άναπτέρωσιν 
εις τήν ψυχήν της.· Καί καθώς ήτο ίκεϊ’ ίξηπλωμένος, 
άκίνητοε, καίων άπό τόν πυρετόν, ό ίπ.ος έν.λειεν 
άπάλα-άπαλ.α τα κουρασμένα βλέφαρά του καί ένάρ- 
κων» τα μέζ.η του τα πονεμένα, μ:α πνοή ελπίδος 
ήρχιζε ν’ άνασεύη από τα στήθη του, ώσάν ή ζωή ν’ 
αναγεννάτο γύρω του, ζ.α; μαζί μ: τήν -υφρόσυ.ον 
εκείνην ελπίδα τής άναρρώσεως, ή ωχρά όψίς του 
έχρωματίσθη μ.ονομιας άπό ώραΐον τριανταφυλλί 
χρώμα, ν.αί εις τα σβυσμ.ένα ματια τον έλαμψεν έςα- 
,φνα ένα δάκρυ θερμόν, ως κάποιον αναγάλ/.ιασμ.α 
τής νεκρωμ.ένης καρδιάς του, ένώ ακριβώς τήν στιγ
μήν εκείνην μία έκφρασις πόνου επτόχωνε τήν τα
λανισμένη·? μορφήν τής Νόρας και όλο τό φούσκωμα 
ποΰ έβραζε μέσα της έπί πάσας ώρας, ,έξέσπασεν α
κράτητου είς δάκρυα, τα ίποϊα άφησε να βρέχωσιν 
άφθονα τό προσκέσα/.ον τού ’Αγγέλου καθ’ ίλην τήν 
νύκτα... ΤΑΚΗΣ ΚΟΝΟΡΘΟΣ

«ένδοξον επίσκοπον Μηνιάτην. Τό Δίπλωμα 
»τών Τόκκων κυριάρχων τής Κεφαλληνίας, 
«Ζακύνθου, Άρτης καί μέρους τής ΪΙελοπον- 
«νήσου, χρονολογείται άπό τού 1494, Six 

«ιού οποίου, έπετρέπετο νά έπανακάμψουν οί 
«Μηνιζται έν τγ πα.λζι$ αυτών κατοικία 
«’Αργοστολιού καί νά κατατάσσωνται μεταξύ 
«τών εύγενών τής αυλής τών Τόκκων.»

Έ·> άλλγ έπιστολη μής έγραφεν;
«. .. Τά πρώτα μαθήματα τής ίχνογρα- 

«ι,ίας έδιδάχθην άπό τόν καλόν οικογενειακόν 
«φίλον μας ’Αντώνιον Ρίφιον έν Κεφαλληνία. 
«Έπειτα μετέίην είς Ρώμην ζαί έτυχον τής 
«τιαής νά καταταχθώ μεταξύ τών επτά ή 
«ΰκτώ νέων, τούς οποίους ώς μαθητάς είχεν ό 
«περιφανής Μινάρ3ης. Διά τήν συνθεσιν πολύ 
«ώφελήθην άπό τόν καθηγητήν Σελβάνην. 
«Έσπούδαζα άνατομίκν καί προοπτικήνπολύ. 
«Έταξείδευσα ολην τήν ’Ιταλίαν διά νά με- 
«λετήσω τούς παλαιούς τής τέχνης ίιδασκκ-
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»λους. ’Έπειτα σπουδαίως έπεδόθην νά με- 
«λετησω την φύσιν, ·ητις είνε ό μέγα; διδά- 
«σκαλος. ’Ιδιαιτέρας έπιστημονικά; μελετάς 
«έκαμα ώς προ; τον φωτισμόν χαι τόν χρω* 
ιματισμόν. Αί μελέτα·, αύται μέ διευκόλυνον 
»νχ διακρίνω τούς παλαιού; διδασκάλους και 
»να χρίνω χαί ουτω την κρίσιν μου περί τί; 
«πρωτοτυπίας τών εικονογραφιών καί τ·ί$ς 
«κατατάξεω; αυτών έπεθύμουν νά λάχουν οί 
«Γάλλοι, “Αγγλοι, ’Ιταλοί, Ρώσσοι και Γερ- 
«μανοί. Έπί πολλά έτη ίμην άνταποχριτης 
»ει; τό καλλιτεχνικόν μέρος τί; άγγλικί; 
««Illustrated London news,» όπου ύπάρ- 
»χουν πολλαΐ σχεδιογραφίαι μου. Έγραψα 
»νομοσχέδιον έν είδει έπιστολίς, δημοσιευθέν 
«είς την εφημερίδα «ΝβΖΪΟΠβ» του 1869 
«περί μεταρρυθμίσει·); τί; ’Ακαδημία; τών 
«'Ωραίων Τεχνών. Εΐς τό διεθνές συνέδριον 
«τίς στατιστικίς, τό οποίον έλαβε χώραν έν 
«Φλωρεντία τ$ 1867 ημην μέλος τοΰ φιλο- 
«λογικοϋ καί καλλιτεχνικοί! τμήματος χαί τ^ 
«προτάσει μου καί ένεργείορ μ.ετερρυθμΙβθησαν 
»αί Πινακοθίκαι, τά Μουσεία, καί αί Άκα- 
«δημίαι τών 'Ωραίων Τεχνών, ώς χαταφαί- 
»νεται και άπό τά πρακτικά τοϋ συνεδρίου 
οέκείνου. Έγνώρισα τού; έπισημοτέρου; ζω
ή γράφου;, γλυπτά; καί άρχιτέκτονας καί μά- 
«λιστα ύπίρξα καί φίλο; των. Τακτικήν είχον 
»περί Καλλιτεχνία; άλληλογραφίαν μετά τοϋ 
«ίστορικοΟ τίς ιστορία; τί; Ίταλικί; ζωγρα
φιάς Ροζίνη. ’Από ολου; άνεγνωρίσθην έκτος 
»—λυποϋμαι δτι θά τόείπώ—εκτός τί; Έλ- 
»λάδος...»

Έν άλλη επιστολή μας έγραφεν:
«Sono realista e non verista.» {*)
Περί του Έλληνος τούτου καλλιτέχνου και 

τών έργων αύτοΰ έγραψαν πολλά περιοδικά 
καί εφημερίδες τίς Ιταλίας. ‘Ημείς παραθε- 
τομεν μόνον έν μεταφράσει τίνι τρόπιρ κρίνε- 
ται άπό τόν συντάκτην τοΰ λεξικοΟ τών Ζών- 
των ’Ιταλών ζωγράφων, τό όποιον έν άρχγί 
άνέφερα:

«....... Ό Μηνιάτης έπεζειργάσθη πολλά
βέργα έχοντα θέματα τί; Βίβλου καί τίς 
» ‘Ιστορίας. Διακρίνεται διά τό ύψος τίς ιδέας, 
«διά την έκτέλεσιν καί τόν χρωματισμόν ί 
«εικονογραφία η παριστώσα τήν νίκην τών 
«πατριωτών Σουλιωτών κατά τών Τούρκων.... 
»Άλλη έξέχουσα είκών είνε ό Μάρκο; Βότσα- 
»ρης. ‘Ωραΐον διά την έκφρασιν, διά τάς 
«γραμμά; καί διά την έκτέλεσιν είνε έν έπει- 
«σόδιαν τίς ΐερ£ς Έξετώσεως τίς ‘Ισπανίας. 
«Είς τά έργα ταΰτα προσθέτονται καί άλλαι 
«μ.ελέται, αί παριστώσαι -ηδη 'Ελλήνων καί

(1) Τάς έιιστο)άς ταύτας έλάβομεν τώ 1881 καί 
1882.
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«Τούρκων. Άλλη είκών έχουσα δνομα «τώ 
»πρώτο κΰμα» παριστ^ τόν θεόν δημιουργόν 
»οστι; διαιρεί τά δδατα έκ τοΰ χάους. Έτι δε 
«καί προσωπογραφίας έγραψεν...»

‘Ο Μηνιάτης έλαβε τό μέγα ευτύχημα νά 
λάβγ ώ; σύζυγον την γνωστήν διαπρεπί κερ- 
κυραίαν Μαργαρίταν Άλβάνα, οπερ συνέτεινε 
πολύ είς την τελειοποίησιν τών μελετών του 
καί τόν στενόν σύνδεσμον μετά περισσοτέρων 
λογιών.

Η κόρη τοΰ καλλιτέχνου τούτου δνόματι 
’Ασπασία καταγίνεται έπίση; είς την καλ
λιτεχνίαν. ’Ιδού τιμάς έγραφεν ό πατήρ της:

«.... Ή κόρη μου ’Ασπασία άπό π-,λλου 
»ζωγραφίζει. Άφοΰ έπιμελώς έξεπαιδεύθη καί. 
»έδιδάχθη την μουσικήν, έπεδόθη δλως είς 
»την ζωγραφικήν ύπό την διδασκαλίαν μου 
»κα\ διακρίνεται μεταξύ τών καλλιτεχνών. 
«Πράγματι έχει καλλιτεχνικόν τάλαντον καί. 
»ύπερ τών έργων της έγράφησαν άρθρα...»

Άπέθανεν ό καλλιτέχνη; ούτος κατά τάς 
άρχάς τοϋ Ίανουαρίου τοΰ έτους 1895.

Δεν έχομεν σκοπόν νά γράψωμεν περισσό
τερα διά τόν Μηνιάτην. Ταΰτα άρκοΰσιν δ
πως χρησιμεύσωσιν ώς προσΌήκη είς όσα 
περί αύτοΰ έγραψεν ό φίλτατός μας κ. Ήλίας 
Τσιτσέλης εί; τά Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, 
άτινα πρό τίνος έδημοσιεύθησαν έν ’Αθηναις.

£Π. ΛΙ BU7.H2

Βονκονβίότιον Μνημέίον του Ίβάν Βρατιάνου

Ό ίτι[·(φωνος Γ. Χατξηλονκϋς
Η κ. Σνλβιάν
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Θ CHOPIN ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ *>

*) Τέλος.
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Μεγάλη ήτοή αγάπη you Chopin πρός τήν γν 
ναΓ/.α, τήν τέχνην, επίσης δε μεγάλη ητο χαί 
πρός την πατρίδα.

Οταν ελαβε τδ θλιβερόν άγγελμ» τής ύ οταγής 
τής Πο'ωνίας είς τήν Ρωσ^ίαν έγραφεν έχ Βιίν γς:

• Έπεθύμ-.υν νά επιστρέφω άντί νά εξακολουθήσω 
το ταςείδιόν μου. Ώ ! διατί ν' αναχωρήσω άφοΰ τήν 
πα-ρίδα ήπειλ ι ό κίνδυνος ; βά ύπάγω εΐς ’Ιταλίαν, 
έχω μερικάς συστάσεις άπό τήν αυλήν τής Σ,ξ„νίχς 
διά τήν άντιβασίλισσχν τοΰ Μιλάνου »

Εν τω μετχξύ εξερράγη ή έπα/άστασις έν Γαλλία 
χαί ή Βαρσοβία παρεδίδετο είς τόν ξένον.

. ’θνσπα?;χΥΙΛί>« του Chopin ήτο άπειρος όταν έλαβε 
τήν ΐϊδησιν ταύτην:

«Βλέπω -ήν πατρίδα μου χατεστραμμενην, τούς φί
λους μου δέσμιους Είς σκύλος Mohilef (Paszhiewiez) 
εισέρχεται είς τή · έδραν τών εξο/ωτέρων Μ ναρνών 
τής Ευρώπης

Ή Μόσχα ιίνε κυρίαρχος τοΰ κόσμου ! Θεέ I σύ 
■βλέπεις τόσα εγκλήματα και δέν εκδικείσαι, δέν άπε - 
χθάνεσαι τόσας φρικαλεότητας ; Άλλά, ίσως καί σύ 
είσαι Μοσχοβίτης. ...

, Ό πατήρ μου υποφέρει ίσως τήν πε-να. καί ή μη
τέρα μου δέν έ^ει χρήματα διά ν’ άγοράση όλίγ-,ν 'άρ
τον Αί άδελφαι μου ύπόχειν αι εις τήν βαναυσότητα 
τών Μοσχοβιτών. . .

Ποιος γνωρίζει έάν_ τδ μνήμα τής Αίμυλία; (αδελ
φής τοΰ Chopin) δέν έβεβηλώθη ύπό τω ι ποδών των;>

Διαμιάς ζωηρόν πρδ τών οφθαλμών τή ψυχής του 
έρχεται τδ όραμα τής Costanza:

«Ώ ! ζωή |/ου, ποΰ είσαι; "ίσως εΐς τήν αγκάλην 
τοΰ έχθροΰ· αυτός σέ σφίγγει χαί ίσως σέ βασανίζει, 
ίσως σέ φονεύει....

! καί έγώ έδώ είμαι μόνος I "Ελα, ελα μέ έμέ 
ίια να σπογγίσω τά προσφιλή μου δάκρυα σου αέ τάς 
γλυκείας αναμνήσεις τοϋ παρελθόντος, καί νά'θερα
πεύσω τάς άγωνίας τοΰ παρόντος....

"Εχεις «ύ πλησίον τήν μητέρα σου, έγώ ίσως δέν 
την εχω πλέον ό Μοσχοβίτη: ίσως μοΰ τήν έφό- 
νευσε ! .. . Ά, διατι νά είμαι μακράν όλων σας καί 
άλλο νά μή κάμνω παρά νά άπελπίζωμαι, νά βογγώ 
•και να κλαίω επί του κλειδοκύμβαλου ;

Θεέ, βύθισε τήν γήν διά νά χχταπίη τούς άνθρώ- 
πους καί ρίψ· τήν οργήν σου έπί τής κεφαλής τόν 
Γάλλων, οί όποιοι δέν μάς ΐβοήθησαν.»

Καί μετέπειτα άφίνει έκ τής γραφίδος νά έξέοχων- 
ται οί φλογεοοί οδτοι λογισμοί:

«Τί είμαι έγώ σήμερον πλειότερον ενός πτώματος ; 
J ί; νεκρός δέν γνωρίζει τίποτε ΐιά τόν πατέρα του, διά 
την μητέρα του, διά τάς άδελφάς του. "Εν πτώμα δέν 
ήμπορεΓ νά έχη ερωμένην, καί νά όμιλή τήν γλώσ
σαν τής πατρίδος του μέ όλου τούς ζώντας, οί όπο'οι 
τον περιστοιχίζου >...

Τδ κακόν καί τό καλόν, ή άρετή κα: το έγκλημα 
εινε έν καί τό αύτό’ όλοι οί νεκροί εινε αδελφοί ! Ή 
σκεψις ε’ιν- ή καλλίτερα πρϊξις τοΰ ανθρώπου’ ή γέν-

είσθε
Έ θλίψις τότε περιεσφιγγε 

ισχυρώς, ώστε άνελύετο είς δάκρ
«’Ιδού, αισθάνομαι 

αυτά έπί τοσοΰτον

νησις τό χειρότερον τό όποιον δύναται νά κάμη. "Εχω 
'ιχαιον νά κχταρώμαι τήν γέννησίνμου ! Άί'τί κεο- 
δίζωμεν νά ζώμεν όταν είς μίαν στιγμήν χάνωμ'εν 
παν ο τι μας εινε προσφιλές; Ποιος εινε ό σκοπός τής 

.ί!ί -τί ί Τ1 «λόν δύναμαι νά
πράξω ;_Δεν είμαι ικανός νά ύπερασπισθώ, νά πολε
μήσω’ είμαι άσθενής αδύνατος, σκελεθρωμένος ώς έν 
πτώμ,χ., .

Και η Costanza μουμέ ήγάπα ή όχι;»
Καί επί τών δακτύλων ποοσεπάθει νά μαντεΰση: 
'Ναί, όχι, όχι ναί, ναι μέ αγαπά βεβαίως...' Έξ 

άλλου ας κάμγ ο,τι θέλει.
Έ σκέψις του έπανήρχετο είς τήν μητέρα του, εΐς 

τους συγγενείς του, είς τούς'φίλους του, άπό τούς ό
ποιους δέν είχε πλέον ούδεμίαν είδησιν:

" Ω προσφιλή: μητέρα, λατρευτέ μου πατέρα, που 

την χαροίχν του τόσον 
υα:

τώρα κχλλίτερα, τά δάκρυα 
καιρόν κρυμμένα, μέ έ'πνιγον.

ΙΙρό πολλοΰ έπόθουν νά κλαύσω, άλλλά δέν ήδυνά- 
μην ! Πόσον τώρα αισθάνομαι καλλίτερα)·

Καί περαιτέρω:
, «Ευρον μίαν άνακούφισιν είς τά δάκρυα αυτά, μίαν 
ηρεμίαν σπαρακτικήν, πένθιμον....

Τί παράδοξον αίσθημα ! Μοΐ έφαίνετ > οτι ή καρ- 
δία μου δεν έπαλλε πλέον χαί έπλησίαζεν ή τελευ-' 
ταία στιγμή μου Ά ! διατί νά μήν άποθάνω αληθώς 
διά παντός ; ’Ιδού έγώ μόνος καί έγ<αταλελειμένος’!ο 
„ Την ψυχικήν ταύτην κατάστασιν τήν επιμαρτυρεί 
εν rreiudio εις A minore τό οποίον είνε μία διαρ
κής έξομολόγησις θλιβερά, £ν είδος ήχηράς μονομα 
νιας, πλήρης άπογνώσεως καί αμφιβολίας, εις'τό 
όποιον κυριαρχεί τό παράπονον τής άπομονώσεως. 
, TV έιοχήν εκείνην 0 Chopin έγραψετδ Preludio 

εις Re, την Etude εΐς Do minore έπί τής όποιας, 
τά~αστραπια?α passages τής δεξιάς χειρός, ώς χρυ- 
σοΰν νήμα, διατρέχει τό θλιβερόν πχρ’άπον ν καί ν 
πένθιμος μελωδία. Ή Etude αυτή όν-.μάζεται Re- 
yoiutionnaire. Τδ ίδιον δύναται τις νά είπη διά τήν 
I olonaise εις Fa καί είς La minore.

«Μίαν έξ αύτών τών συνθέσεων, ώς ό ίδιος γράοιι, 
δύνασθ: νά τήν ονομάσετε Στέφανον Bartory, (ήοω>- 
κός,βασιλεύς τής Πολωνίας 1576 1586) επειδή,
χαθ■ ην στιγμήν έγρχφον α'.τήν, ειχον ένώπιόν μου 
το όραμα των ηρώων ένδεουμένων εΐς Dolman, ώς 
ουσάρους μέ τό πτερόν είς τόν σκούφον, μέ τήν καμ
ηλωτήν σπάθην εΐς τό πλευράν ήκουον τόν κρότον 
τών πτερνιστήρων καί εβλεπον τούς μεγαλόσχημους 
Πολωνούς περιβεβλημένους τδ δέρμα τής λεοπαρδά- 
λιως». Γ

At σημειώσεις αύται άρκουσι νά μάς πείσωσ: πεοΐ
Πολωνικής ψυχής τον Chopin.' Έν τή ζωή τόν 

εοασάνιζε σκληρώς τό γαλλικόν αύτοΰ 'ονοαα, τό 
όποιον ιδίως μεταξύ τών ξένων ήτο συχνάκις αφοραή 
οιαφιλονεικήσεων. ' ‘

Άλλ’ έπ’ αύτοΰ τοΰ αντικειμένου τήν καλλιτέςαν 

ι

ί

διαβεβαίωσιν έδωσε αύτός ό ίδιος Chopin διά τών 
έργων του, εις τά όποια υπάρχει ή χαρακτηριστική 
σφραγίς του πολω.ικοΰ λαοΰ.

Ή μουσική τοΰ Chopin είνε κατ’ εξοχήν πολω
νική. Ή μελαγχολία εκείνη, ή όποία δεσπόζει είς 
τά Preludes δεν είνε είμή ό ισχυρός χαρακτηρισμός 
τής Nation—Martyr.

Είςτό 1831 γράφει ούτος εκ Παρισίω» είς τόν 
συνήθη φίλον του:

«Γνωρίζεις όποια αισθήματα τρέφει ή καρδία μου, 
χαί είμαι ευτυχής διότι ήδυνήθην νά τά συνενώσω 
εΐς τόσους ρυθμούς, οί όποιοι άπετέλεσαν τήν μουσι
κήν τής πατρίδος μου.»

Τά ώρχιότερα τών έργων του ενεπνεύσθη ύπό τών 
ώραίων πολωνίδων γυναικών.

Καίτοι ό Chopin δέν «λησμόνησε ποτέ ιήν «ξαν
θήν Costanza· ή όποια κατόπιν τής άναχωρήσεώς 
του ένυμφεΰθη τόν ευπατρίδην Giuseppe Uraboski 
έν τούτοις συνήντησε καί ήγάπη-’εν είς ’Ελβετίαν 
τήν σύντροφον τής παιδικής του ηλικίας, τήν Μαρίαν 
Wndzinska, διάσημον κυμβαλίστριαν, μετά τής 
οποίας έν τή εφηβική ηλικία του έπαιζε a quatre 
mains.

Ή Wodzinska κατέστησε τόν Chopin τόν εύτυ- 
χέστερον τών ανθρώπων, όταν ούτος ζητήσας αύτήν εΐς 
γάμο- έλαβε τήν συγχατάθεσίν της. Τότε ουτος έγραψε 
τό περίφημον Walzer είς Fa minore >αί κατόπιν 
τήν Etude είς Fa minore, τά όποία τεμάχια κατά 
τήν όμολογίαν του άπεικόνιζον τήν γοητείαν τήν 
όποιαν έξήσκει έπ’ αύτοΰ ή Μαρία.

Τό WaLzer είς Do minore είνε μία συνεχής έντύ- 
πωσις τοΰ φλογερού καί αμοιβαίου έρωτος, ό όποιος 
συνέδεσε τούς δυο μνηστήρας, ένω είςτό έξοχον Πέν- 
θιμον ’Εμβατήριου Marcia Funebre, αισθάνεται 
τις ολην τήν αγωνίαν καί τήν απελπισίαν διά τόν 
απρόοπτον χαί φριχτόν θάνατον τής γλυχυτάτης κόρης.

Ό έρως του πρός τήν Μαρίαν είχ-ν ώς αφετηρίαν 
τήν ίσχυράν φιλίαν, τήν οποίαν ήσθάνθη δι’αυτήν 
κατά τήν παιδικήν του ηλικίαν.

Έπ’ αύτοΰ τοΰ ζητήματος ή άδελφή της κυρία 
Koscielska, λέγε τά έξης:

«Οΐ αδελφοί μου η σαν- οΐκότροφοι παρά τφ Νιχο- 
λάω Cliopitl. ό οποίος ήτο καθηγητής είς τδ γυμνά
σουν τής Βαρσοβίας’ ημείς συχνάκις έπορευόμεθα είς 
τήν 'ίκίαν του Ή μήτηρ ήτο συμπαθέστατη κυρία, 
μία γυνή έμπλεως καλωσύνης, γ υχύτητος χαί χάρι- 
τος, δώρα χληρονομηθέντα ύπό τοΰ μονογενούς υίοΰ 
της Φρειδερίκου Chopin. Τό πολωνικόν πνιΰαα εβα 
σίλευε παντοΰ, είς την οΐχ;αν, είς τήν έννοιαν τών λέ
ξεων όλοι ώυίλουν τήν πολωνικήν. Έ>ν δέ ό έκ 
Nancy Νικόλαος Chopin πατήρ τήν ώμίλει μέ 

; προφοράν γαλλικήν, -,.το διότι τήν εσπούδασεν εις την 
Βαρσοβίαν. Ή άδ λφή μου Μαρία έπαιζε συχνά μέ 
τον Φρειδερίκον ένα μικρό τρε λόπαιδο, ζωηρό, τό 
όπυΓον, ενώ ημείς εχορεύομεν, αυτό έχρουε επί τοΰ 
κλειδοκύμβαλού μίαν ατελεύτητων σειράν διαφόρων 
χορών, καί ώμολόγει άπροκαλ πτως τον έρωτά του 
διά τήν δεκαετή Μαρίαν.

Ουδείς εσκέπτετο σοβαρώς, διότι ή μικρά Μαρία 
>.το πολύ πρώιμος είς τήν ηλικίαν καί αρκετά χα- 
ρίεσσα. -

Ή αύτή Μαρία Wodzin-ka ύπήρξε ό μίγας έρως 
τ υ Πολωνού π.ιητοΰ ’Ιουλίου Slowaeki συμμχθητοΰ 
καί επιστήθιου φίλου τοΰ Chopin

Ηνε παράδοξον πώς τά ?ύο αύτά μεγάλα λυρικά 
πνεύματα τής Πολωνίας ώμοίαζον τόσ-.ν κατά τήν 
ψυχήν καί τό σώμα.

Περί τής φυσικής ταύτης όμο.ότητος δ Chopin 
έγραφε έκ ΓΙαρισίων πρός τήν μητέρα του τά εξής:

«Χθές μέ έξέλαβον διά τόν Slowaeki χαί ώργί- 
σθην τόσον, καί όμως είνε αληθές, ουτος μοί όμοιά- 
ζει.ν Εις Παρισίους εσύχναζεν εις αριστοχρατικάς πο- 
λωνικάς οικίας τών Czartorysky Plater χ. λ.

Ό Slowaeki είς μιαν επιστολήν πρός τήν μγ,τέρα 
του ι3 Σεπτεμβρίου 1832) γράφει:

«Χθές εϊχομεν εσπερίδα είς τοΰ χόμητος Plater’ 
. παρευρίσχοντο διάφοροι επισημότητες τής Γαλλίας, 
οΐ πλέον περιώνυμοι καλλιτέχναι, ώς καί ό ήμέτερος 
Chopin, ό εξοχώτερος virtuoso-pianista τών ήμε’ 
ρών μας είς Παρισίους. Μετά τό γεΰμα διατελών έν 
ευθυμίμ ν’ αύτοσχεοιάζη. At αυτοσχέδιοι συν
θέσεις του εινε τόσον ώραΐαι, φαντασιώδεις καί λε- 
πταί, ποΰ δέν γνωρίζω τί νά σοί εϊπω».

Ή φιλία, ή όποια συνεδεσε ισχυρώς τόν Chopin 
μέ τόν Slovaeki εξηγείται ακόμη διά τό κοινόν τών 
Νεών και τής έμπνεύσεως. Ή ενδόμυχος μελαγχο
λία, τό λυρικόν «άθος καί τό πατριωτικό- αίσθημα 
απετέλουν μεταξύ των στερεάν χορδήν, ή όποία δέν 
έθραύσθη. είμή διά τοΰ θανάτου.

Ειχον τήν αύτήν ίδιισυγκρασιαν, καρδίαν εύγενή, 
ορμητικόν χαρακτήρα καί υπερβολικήν ευαισθησίαν, 
προωρίσθησαν δέ άμφότεροι νά μη εινε εύτυχεΓς.

Άμφότεροι έσπούδασαν είς τήν Βαρσοβίαν είςτό 
Γυμνάσιου καί άπεΦοίτησαν μετ’έπχίνων. 'OSto- 
waeki είς τά 1825,'ό Chopin τά 1826.

Ό Chopin έγκατελειπε τήν Βαρσοβίαν είς τά 
1830, δύο μήνας κατόπιν τό αύτό έπραττεν καί ό 
πο,ητής. Ό Chopin έγεννήθη είς τάς 22 Φεβρουά
ριου 1810, ό Slowaeki εις τάς 23 ’Απριλίου 1809, 
άμφότεροι άπέθανον εΐς τά 1849, ό Slowaeki είς τάς 
3 ’Απριλίου, ό Chopin εΐς τάς 17 ’Οκτωβρίου.

Καί οί δύο έτάφησαν είς Παρισιού-.
Τά πλέον πρωτότυπα καί εμπνευσμένα έργα του ό 

Chopin τά έγραψε είς Πολωνίαν, όπως και τάς πλέον 
τερπνάς ώρας τής ζωής_τ;υ τάς ώφειλευ είς τάς τςυ- 
φερας πολωνίδας φίλ&ς του.

Οΐ Παρίσιοι τόν έρριψαν εΐς τάς άγκάλας τής 
Σάνδης, ή όποία ύπήρξεν 0 θάνατός του, όπως καί 
τοΰ δυστυχούς De Musset.

Ό εύαίσθητος Φρειδερίκος, ώς καί ό ρωμαντικός 
Άλφρέδος ήθΐλον ν’ άγχπώνται ούγί διά τήν δόξαν 
τών, άλλά διά τόν έχυτόν των. Ή Σάνξη δέν ήγά- 
πησεν αύτούς είυ.ή διά τήν μεγάλοφυιαν των

Άμφότερα αυτά τά «entants dll siecle« έθραύ- 
σθησαν ύπό τό δεσποτισμόν του ορμητικού χαρα
κτήρος τής Γεωργίας Σάνδης, πής lemme hommo 
Είς τά 1848 ή μούσα τοΰ Chopin έσίγησε διά παντός.

Ή άν ψιά τ:υ τοιουτοτρόπως άφηγεΓται τάς τε
λευταίας στιγμάς τοΰ άτυχοΰ^ μεγάλου μουσου.γοΰ.

«Πλησίον τής χλινής τοΰ θείου μου εκάθητο ή 
πριγχήπισσα Marcellina Czartoryska άναγινώ- 
σκουσχ τάς νεκρώσιμου: εύχάς, τάς όποιας οι τ αρευ:ι· 
σχόμενοι έπανελάμβανον μετά δακρύων.

‘Ο Chopin διετήρησε τήν διαύγειαν τοΰ νοός του 
μέχρι τών τελευταίων στιγμών του. Έξέφρασε τήν 
έπιθυμίαν νά ταφή μέ τό Irak, τό όποιον έφερεν εις 
τάς συναυλίας, ό τόθος του δέ ητο ή καρδία του νά 
μεταφερθή εις τήν Πολωνίαν.

Ή Γεωργία Σάνδη δέν ήλθε' εγραψι μόνον είς τήν 
μητέρα μ-υ ζητο'σα πληροφορίας περί τής υγείας του. 
"Οταν περί τήν ένδεκατην τής νυχτός τής (6 ’Οκτω
βρίου ήλθε πρός έπίσχΐψιν του ό ιατρός Crnvehii, 
δ Chopin του ίπε:

— Ne vous fatiguez pas monsieur, je vous 
debarasserai bientot.

Τήν έπομένην χπίθχνεν έχων επί τών χειλέων τό 
όνομα τής άπομεμχκρυσμέ ·ης μητρός του.

(*Εχ  'ίϊό.ικ'Λι Ε. ΛΑΜΑΡΗ
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Η Παπαροθντα

ΑΙΓΥΠΤΟΣ Ή ^ετροιιάντις

ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΔΑ1ΡΠΦΕΛΔ*)
Διά τούς παραδεχόμενους τήν σημερινήν ’Ιθάκην, 
τήν 'Ομηρικήν κα'ι τήν Κεφαλληνίαν ώς τήν 

'Ομηρικήν Σάμην, ή νησίς αότη άπετέλει τήν πέ
τραν τοΰ σκανδάλου' κατά τδ νότιον μέρος τοΰ 
μεταξύ 'Ιθάκης και Κεφαλλήνιάς πορθμού, ένθα 
έπρεπε νά κήται ή νήσος αθτη, όπως χρησιμεύση 

.ώς τόπος ένέδρας, δέν υπήρχε τοιαύτη’ τινές ήναγ- 
κάσθησαν τούτου ένεκα νά στραφώσι πρδς τήν νη- 
•σίδα Δασκαλειό, τήν άπέναντι τού βορείου μέρους 
τής ’Ιθάκης κειμένην, εί καί ή θέσις αύτής είνε 
ακατάλληλος πρδς ένέδραν, πρδς δέ στερείται αΐτη 
τοΰ διπλού λιμένος' μόνον δέ, όπως χρησιμοποιή
σιμοι τήν νησίδα ταύτην, ώς τοιαύτην οΐσαν, ήναγ- 
κάσθησαν, λέγει δ κ. Dorpfeid, νά τοποθετώσί τι— 
νες τδ δμηρικδν άστυ παρά τδν βορειοδυτικόν -λι
μένα της νήσου, τδν λιμένα Πόλιν;

Έν τή μεταξύ Λευκάδος καί ’Ιθάκης θαλάσση 
.-εδρεν δ κ. Ddrpfeld νήσον τελείως τή δμηρική 
περιγραφή άνταποκρινομένην' ή νησίς αΐτη είνε τδ 
Άρκούδ·. Έν τφ μεταξύ τών νήσων πορθμφ κεί
μενη αΐτη έχει λιμένα διπλοΰν, είνε δέ προσφορω- 

τάτη πρός ένέδραν' έκ τών υψωμάτων τής νησίδος 
βλέπει τις πρός δυσμάς πρδς τήν ανοικτήν θάλασ
σαν και πρός άνατολάς διά μέσου τών μικρών νή
σων μέχρι τής Στερεας, ούδέν δέ πλοίον ·έκ νότου 
ερχόμενον δύναται νά προσέγγιση είς τήν άνατολι- 
κήν,άκτήν τής Λευκάδος (έπί τής άκτής δέ ταύτης 
πρέπει ν’ άναζητήσωμεν τό άστυ τής ’Ιθάκης) χω
ρίς νά καταστή έκεΐθεν δρατόν. Κατά τήν άνατο- 
λικήν πλευράν τής νησίδος κείται νησίδιόν τι, δπερ 
διά μικράς φυσικής ταινίας γής ένούται μετά τής 
κυρίας νησίδος' εκατέρωθεν τής ταινίας ταύτης 
σχηματίζονται καλοί λιμένες (λιμένες ναύλοχον άμ- 
φίδυμοι), οϊτινες καί σήμερον Ιτι χρησιμοποιούνται 
δ μέν, έπικρατοϋντος νοτίου άνεμου, δ δέ, βορείου.

*Η Άθηνδ ι συμβουλεύει τόν Τηλέμαχον, όπως 
άποφύγη τήν ένέδραν τών μνηστήρων, νά πλέη τήν 
νύκτα καί μακράν τών νήσων, ύπισχνουμένη προσέτι 
ευνοϊκόν άνεμον' παραγγέλλει συγχρόνως αύτφ, 
αφού φθάση είς τήν άκτήν τής ’Ιθάκης, ν’ άποπέμ- 
ψη τδ πλοίον καί πάντας τούς έταίρους εΐς τήν 
πόλιν, αυτός δέ νά μεταβή πρός τόν συβώτην Εΰ- 
μαιον (Όδυσσ. 0,33 καί έξ.) Τή συμβουλή ταύτη 
τής Άθηνάς επόμενος δ Τηλέμαχος πλέει πρός τάς
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Φεάς καί τήν “Ηλιδα καί διέρχεται παρά τάς Θοάς 
νήσους.

ή δέ Φιας επέβαλλεν επειχομίνη Δώ« οϊφω, 
ήδέ παρ’ "Ηλιδα δίαν, υΟι α ατεουσιν Έπεί'.ί 
Ένθεν δ’ αυ νήσοισιν επιπροέηχε βοήσιν.

(Όδοβτ. 0,297—299).
Παρεδέχεεο δ κ. Derpfeld κατ' άρχάς δτι δ Τη

λέμαχος αναχωρήσας εκ τής Πελοποννησιακής ακτήν 
κατηυθύνθη πρός τήν Κεφαλληνίαν, ότι δ’ έπλευσες 
έξωθεν ταύτης καί προσωρμίσθη εΐτα εΐς τινα τών 
νοτίων τής Λευκάδος λιμένων" τόν στίχον 

ένθεν δ’ αυ νήσοισιν έπιπροέηκε θοήσιν 
ήρμήνευεν άναφέρων αυτόν είς τάς νήσους Κεφαλ
ληνίαν και’ΙΟάκην καί εΐς τό ί) ο ή σ ι ν άποδίδων υπο
θετικήν σημασίαν" είς τόν διά πλοίου ταξειδεύοντα, 
δταν ιδία τοΰτο έχον ούριον άνεμον διασχίζη τα
χέως τήν θάλασσαν, αί νήσοι καί άκταί ή ξηρά έν 
γένει, φαίνονται κινούμενοι καί ταχέως απομακρυ
νόμενοι τοΰ παρατηρητοΰ. "Ηδη παραδέχεται δ κ. 
Dorpfeld δτι νήσοι Θοαί είναι βράχοι τινές μεταξύ 
τού ακρωτηρίου τής "Ηλιδος καί τής Κεφαλληνίας 
κείμενοι καί οϊτινες έν τφ Άγγλικφ θαλασσογρα— 
φικφ χάρτη σημειοΰνται ύπό τό όνομα Montagno- 
Roeks οί βράχοι οδτοι σήμερον είναι θφαλοι, είνε 

όμως πιθανόν δτι κατά τούς αρχαίους χρόνους, ο
πότε ή επιφάνεια τής θαλάσσης ήτο χαμηλότερα, 
ήσαν ορατοί. Ήσαν δ’ οί βράχοι ούτοι καταλληλό
τατοι λαμβανόμενοι ώς σημεϊον κατευθύνσεως διά 
πλοίον, δπερ έκ Πύλου έρχόμενον κατέλειπε τήν 
Πελοπόννησον παρά τό άκρωτήριον τής Ήλιδος, 
ϊνα πλεύση πρός τήν Κεφαλληνίαν, Ιθάκην καί 
Λευκάδα. Είς τοιούτους βράχους έν τφ μέσφ τής 
θαλάσσης κειμένους δύναται κάλλιστα ν’ άποδοθή 
τό έπίθετον θοαί, δπερ αποδίδεται καί εΐς τά πλοία, 
διότι ούτοι φαίνονται κινούμενοι, επειδή τά κύ
ματα εκατέρωθεν αυτών ταχέως παρέρχονται. Πρός 
τούς βράχους τούτους κατηυθύνθη δ Τηλέμαχος, 
είτα δ’ έπλευσε παρά τήν Σάμην (τήν σημερινήν 
Ιθάκην) καί τήν Άστερίδα (τό ’Αρκούδι) νύκτωρ 
καί προσωρμίσθη είς τινα τών νοτίων λιμένων τής 
Λευκάδος κάτωθεν τοΰ χωρίου Εΰγερως, αποφυγών 
οδτω τούς ένεδρεύοντας μνηστήρας καί διεκπαιρεω- 
θείς σφος. Είς τό νά καταστή δμως τό ταξείδιον 
τοΰτο τοΰ Τηλεμάχου ούτω αίσιον συνετέλεσε βε
βαίως καί ή βοήθεια τής Άθηνδς ή μάλλον, ώς 
φρονεί δ κ. Dorpfeld, ή συνοδεία αύτής. ‘Η ’Α
θήνα ύπισχνεΐται τφ Τηλεμάχω ούριον άνεμον, δν 
θά πέμψη δ έκ τών αθανάτων φυλάττων καί προ- 
στατεύων αυτόν.
νυκτί 8' όμως πλείειν" τέμψει δέ τοι οόρον όπισθεν 
αθανάτων δστις σε φυλάσσει τε ρύεταίτε.

(Όδυσσ. 0,34,35).
Ότε δ Τηλέμαχος άφικόμενος ε’ις Πύλον ήτο 

έτοιμος πρός άπόπλουν καί έθυε τή Άθηνφ, παρου- 
σιάσθη πρό αύτοΰ ξένος άνήρ, δστις είπεν ότι ονο
μάζεται Θεοκλύμενος, είνε μάντις καί φεύγει έξ 
Άργους, επειδή εκεί είχε διαπράξει φόνον, παρα- 
καλεϊ δέ τόν Τηλέμαχον νά παραλαβή αύτόν μεθ’ 
εαυτού" όντως δ’ ούτος έπιβάς τοΰ πλοίου καί είς 
τήν πρύμνην καθεσθείς έκάθισε πλησίον αύτοΰ τόν 
Θεοκλύμενον. Ό κ. Dorpfeld φρονεί δτι ύπό τήν 
μορφήν τοΰ Θεοκλυμένου έκρύπτετο ή Άθηνα, ύπδ 
τήν κραταιάν δ’ αύτής προστασίαν δ Τηλέμαχος 
φθάνει ασφαλώς είς τήν πατρίδα αύτοΰ μή έμπεσών 
εΐς τάς χείρας τών ένεδρευόντων μνηστήρων.

Εΐς τήν ΰπαρξιν τής μεταξύ Λευκάδος καί ’Ιθάκης 
νησίδος τελείως πρός τάς μαρτυρίας τοΰ έπους κατά 
τόν κ. Dorpfeld άνταποκρινομένης αποδίδει μεγί
στη* σημασίαν ό κ. Ddrpreld καί θεωρεί ταύτην ώς 
πολυτιμοτάτην έπιβεβαίωσιν τής θεωρίας αύτοΰ,
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διότι αύτη, λέγει, είνε ή μόνη μικρά νήσος, ήτις 
κεϊται έν ένί τών πορθμών τών μεταξύ δύο τών 
μειξόνων Ίονίων νήσων κειμένων" έκ τοΰ γεγονότος 
δέ τούτου καί μόνον, και άν άκόμη άλλα τεκμήρια 
ελειπον, θά ήδύνατό τις μαθηματικώς ν’ απόδειξη 
δτι τό ’Αρκούδι είνε ή δμηρική Άστρίς, ώς συνεπώς 
ή πρός βορρδν αύτής κείμενη νήσος είνε ή δμηρική 
’Ιθάκη, ή δέ πρόςνότον, έν τή πρός τήν Πύλον 
διευθύνσει, ή δμηρική Σάμη. Τόσον μεγάλην σημα
σίαν καί σπουδαιότητα αποδίδει εις τήν νήσον ταύ
την δ κ. Dorpfeld, ώστε δέν διστάζει να διακήρυξή 
δτι ή δπαρξις αύτής, ή κατασκευή καί ή θέσις συνε- 
τέλεσαν εΐς τό νά κρατύ'.ωσι παρ’ αύτφ τήν πεποί- 
θησιν καί νά μεταβάλωσι ταύτην είς βεβαιότητα δτι 
δ ποιητής τής Όδυσσείας είχεν ακριβή γνώσιν τών 
γεωγραφικών σχέσεων τοΰ Ίονίου πέλαγους.

Άν καί τό μεταξύ τών νήσων Λευκάδος καί ’Ιθά
κης θαλάσσιον διάστημα δ'.ν έχει μεγάλην έκτασιν, 
ό κ. Dorpfeld λέγει, δτι δύναται καί πρέπει νά 

θεωρήται καί όνομάζηται τοΰτο πορθμός" διότι εΐς 
πορθμός δύναται νά έίνε μακρός, δύναται δμως νά 
είνε καί βραχύς" μεταξύ Εύβοιας καί Στερεας είνε 
μακρός πορθμός, άλλά μεταξύ Εύβοιας καί τής νή
σου Άνδρου είνε βραχύς" καί εις Γιβραλτάρ ώσαύ— 
τως είνε βραχύς πορθμός. Οί αρχαίοι "Ελληνες έδή- 
λουν διά τής λέξεως πορθμός παν στενόν θαλάσ
σης μεταξύ νήσων ή χωρών, ίδίφ δέ τό σημεϊον, 
καθ’ δ τις εύκολιότερον καί ταχύτερο* άπό τής μιας 
νήσου (ή χώρας) είς τήν έτέραν ήδύνατο νά διαπε- 
ραιωθή.'Η νησίς ’Αρκούδι κεϊται ακριβώς είς τό ση
μεϊον τής διαπορθμεύσεως άπό τής σημερινής ’Ιθά
κης (τής κατά DSrpfeld Σάμης) είς τήν Λευκάδα 
(τήν κατ’ αύτόν όμηρ. ’Ιθάκην) καί μάλιστα δι’ 
έκείνον, δστις θέλη νά πλεύση πρός τήν άρχαίαν 
πόλιν τής ’Ιθάκης, τήν έπί τής ανατολικής άκτής 
τής Λευκάδος κειμένην.

Άφοΰ λοιπόν κατά τά είρημένα ή Λεύκάς είνε ή 
δμηρική ’Ιθάκη ώς έκ τής γεωγραφικής αύτής θέ- 
σεως καί τής συμφωνίας τών λοιπών έν τφ έπει πε
ριεχομένων ειδήσεων, ύπελείπετο ν’ άποδειχθή καί 
δ τοπικός αύτής σχηματισμός άνταπύκρινόμενος εΐς 
τήν δμηρικήν περιγραφήν καί νά εύρεθώσιν αί το
πικά! αύτής σχέσεις σύμφωνοι πρός τάς μαρτυρίας 
καί ύποδείξεις τοΰ έπους. Ό κ. Dorpfeld φρονεί 
δτι πάντα τά ύπό τοΰ ποιητοΰ έπί τοΰ προκειμένου 
άναφερόμενα δύνανται κάλλιστα νά προσδιορισθώ- 
σιν έπί τής Λευκάδος ·. ή θέσις τής πόλεως, οί λι
μένες, τά δρη καί αί πηγαί, ώς άναφέρονται έν πή 
Όδυσσείφ, ευκολότατα δύνανται νά άνευρεθώσιν 
έπί τής νήσου. Οίτω τό άστυ μετά τοΰ ανακτόρου 
τού Όδυσσέως τοποθετεί δ κ. Dorpfeld παρά τού 
ωραιότερου λιμένα τής νήσου, τόν λιμένα Βλιχό" 
εκεί κεϊται ή μικρά πεδιάς Νυδρί, ένθα δαπάναις 
τοΰ Όλλανδοΰ Gcekoop δ κ. Dorpfeld ένήργησε 
κατά τά έτη 1900-1903 άνασκαφάς, αΐτινες ήνεγκαν 
είς φώς λείψανά τινα μυκηναϊκού πολιτισμού. Υπέρ 
τήν πεδιάδα ταύτην ύψοΰται τό δρος Σκάρος (653 
μέτρα), δπερ δ κ. Dorpfeld θεωρεί ώς τό 'Ομηρι
κόν Νήιον. Τό ύψηλότερον τών όρέων τής νήσου, 
δπερ εΐς τό ύψος τών 1116 μέτρων αίρεται, ταυτί
ζει πρός τό ομηρικόν Νήριτον. Τόν λιμένα τοΰ 
Φόρκωνος, εΐς δν άπεβιβάσθη δ Όδυσσεύς, εύρίσκει 
εις τόν κατά τό νότιον μέρος τής νήσου κείμενον 
καί σχεδόν τελείως κεκλεισμένον λιμένα Σύβώτα. Ό 
λιμήν, είς δν άπεβιβάσθη δ έκ Πύλου είς ’Ιθάκην 
έπανελθών Τηλέμαχος, είνε ό δυτικώτερον τοΰ λιμέ
νος Σύβωτα κείμενος άνοικτός λιμήν Σκΰδι" τόν 
λιμένα τοΰ ομηρικού άστεως άνευρίσκει, ώς προεί- 
ρηται, είς τόν έπί τής ανατολικής ακτής της Λευκά
δος κείμενον λιμένα Βλιχό καί τέλος τόν λιμένα

Η ΔΟΞΑ Τί)ϊ ΑΟΙΔΟΥ
Μ*

ΤΪΧΗ νοΰ άοιδαϋ είνε τύχη κελαδήματος ποΰ 
πέρνα καί σ&ύνε;, τύχη ακτϊνος πού κυλά καί 

σδύνει, τύχηάρώματος πού χύνεται καί σόύνε:. 'θ,"’· 
άφίνε: τό κελάδημα τών πουλιών, ό,τι άφίνε: μία ακτίς 
χρυσού φωτός δ:ερχομένη, ό,τι άφίνει μύρον μεθυστι
κόν όταν εξατμίζεται, αύτό άφίνε: καί ό άοιδός όταν ά- 
ποθνήσκτ,. Την άνάμνησιν μονΟν.Καί όταν έκλειψή, καί 
ό τελευταίος ποΰ ήκουσε τό κελάδημα καί όταν σόγν, 
καί ο τελευταίος ποΰ είδε τήν ακτίνα καί όταν απο- 
Οάνη κα; ό τελευταίος πού είσέπνευσ» τό μύρον, σόύ- 
νει καί ή άνάμνησις. Καί μόνη ή ιστορία όμ:λεϊ αλλα 
χωρίς νά άποδεικνύν,. Τί άπίγεινε τό ορφικόν μέλος ; 
Τό έπήρε ό άνεμος. ΙΙ&δ είνε τό άσμα τών Σειρή
νων ; Κανίίς δέν τό ακούει π'/.έον. Ή ήχώ δεν α
ποστηθίζει δυστυχώς ό,τι μανθάνει. Ο άνεμος εινε 
κακός Οησαυροούλαξ.

’Αποθνήσκει καί ό ποιητής. Άλλα τό τροπαίου 
μένει. ’Αποθνήσκει καί ό ζωγράφος. Καί ό συνθέτης 
αποθνήσκει. Άλλά υπάρχουν άκόμη τά μάρμαρα του 
ΓΙαρΟενώνος καί αί τοιχογραφία: τοΰ Βατικανού.

Τι μένει όμως άπό τόν Ταμάνιο, τόν συγκινήσαντα 
περισσότερον ενός μέτριου ζωγράφου τής Αναγεννή
σεως : Τί μένε: άπό τόν μεγάλον άοιδόν, άπό τόν 
άηδονόστομον ψάλτην, είς τοΰ οποίου τό ασμα ερα- 
γισε τοσάκις ή καρδία και άνήλΟε μέχρι τών χειλέων 
αίμάσσουσα ή ψυχή ; Τί μένε: τώρα άπό τόν γλυκόν 
ερμηνευτήν τοΰ Βερθέρου, άπό τόν απαράμιλλου Ά- 
θηναϊον καλλιτέχνην τόν Αποστόλου, τί μένει άπό 
τήν άκαταγώνιστον γοητείαν τής φωνής του ;

Ή άχαριστοτέρα τέχνη εινε ή τέχνη τοΰ άοιδμΰ. 
Είνε όπως ή τέχνη τής άηδόνος. Άσμα ποΰ χάνεται, 
άκτίς ποΰ πέρνα.

Ό άοιδός εμπιστεύεται τό Οεϊον εργον του εις τόν 
άνεμον και είς τάς ήχούς. Οίκοοομ.εϊ έπί τοΰ αέρος. 
ΙΙληρόΐ τόν αιθέρα μέ αγγελικούς στεναγμούς. Καί 
χάνεται έπειτα μέσα είς αύτόν. Γοητεύει καί περνα- 
Σαγηνεΰει καί πέρνα. Νανουρίζει καί πέρνα. Καί 
πέρνα ....

Άπό τήν φωνήν δέν έμεινε τίποτε, άπό τήν αγγε
λικήν τέχνην δέν διεσώθη τίποτ;. Τα επήρε σλα σ 
άνεμος και τά οιεσκόρπισε καί τά έξηφάνισε. Ό 
αντίλαλος δέν ενθυμείσαι πλέον τάς ωραίας στροφάς 
τάς οποίας έπανελάμδανεν, ή ήχώ τοΰ Θεάτρου οόδε- 
μ·αν διετήρησεν άνάμνησιν έκ του θείου ασμ-ατός του. 
"Ολαι έκεϊναι αί επαναλήψεις ήσαν ψευδείς υποσχέ
σεις, τάς όποιας έδιδεν είς τόν δύσμοιρον ψάλτην.

’Ιδού διατί είνε άπείρως οδυνηρότερα ή απώλεια 
ένός άοιδου. Άπέθανε; Τόν εχάσαμεν διά παντός. 
Τίποτε δέν μας μένε: άπό τήν ΰπαρξιν ταυ.

Αυτός είνεό θάνατος τών άπολύτως ώραίων πραγ
μάτων. Τό ασμα είνέ τ: Οεϊον, δέν είνε άνθρώπινον. 
Άπέθανεν ό άοιδός ; Τό ασμα πρέπει νά έπιστοέψτ 
είς τόν Θεόν.

Τ1ΜΟΣ ΜΩΡΑΙΤΙΝΗΣ
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Ρεΐθρον, είς δν προσωρμίσθη δ τών'Γαφίων βασι
λεύς Μέντης,τοποθετεί κατά τάς έκβολάς τοΰ ρύα- 
κος Δημοσάρι, κατά τήν ΝΑ ύπώρειαν τοΰ Σκάρου 
όρους. Τοΰ Εύμαίου οί σηκοί εκειντο παρά τό ση
μερινόν χωρίον Εΰγυρως υποκάτω τής δυτικής βρα
χώδους κλιτύος τοΰ όρους Άχράδα" ή πλούσια πη
γή τοΰ χωρίου τούτου είνε ή δμηρική Άρέθουσα" ή 
δυτικώς τοΰ χωρίου Νεοχωρίου ύπεράνω τής κοιλά- 
δος Νυδρί κειμένη πηγή είνε ή προμηθεύουσα τό 
■ίδωρδιά τήν πόλιν (ρ, 205), έξ ής ύδραγωγεϊον έκ 
πήλινων σωλήνων ύπό τοΰ κ. Dorpfeld άνακαλυφθέν 
άγει είς τήν πεδιάδα Νυδρί" ή όλίγω βορειότερον 
ταύτης κείμενη πηγή είνε ή δμηρική Μελάνυδρος, 
ήτις παραδόξους καί σήμερον έτι φέρει τό αύτό όνο
μα (καλείται Μαυρονέρι). ‘Η δέ έπαυλις τοΰ Λαέρ- 
του έκειτο πιθανώς παρά τήν καλουμένην βρύσιν 
τοΰ Πασά είς τήν ανατολικήν υπώρειαν του Σκάρου 

-Νηΐου ορούς.
Άλλά τίνι τρόπφ καί πότε έγένετο ή άλλαγήή μάλ

λον ή μεταπήδησις τών ονομάτων από τής μιας νήσου 
είς τήν έτέραν ; Ό κ. Dorpfeld φρονεί δτι τοΰτο 
συνέβη κατά τήν εποχήν τής μεγάλης μεταναστεύσεως 
τών λαών, ήτις είνε γνωστή ώς επιδρομή τών 
Δωριέων" ή επιδρομή αθτη διέκοψε τόν έφ’ όλων 
σχεδόν τών ακτών καί νήσων τής Μεσογείου θαλάσ
σης έξηπλωμένον καί έπικρατοΰντα τότε Μυκηναϊ
κόν πολιτισμόν καί έπήνεγκε μεγάλην σύγχυσιν καί 
άναστάτωσιν έν τή δυτική Έλλάδι. Κατά τούς ιστο
ρικούς χρόνους έπί τής Λευκάδος κατφκουν Δωριείς, 
ένφ επί τών τριών άλλων νήσων Αίολεϊς" ή Λεύκάς 
ήτο ή μόνη έκ τής Στερεας προσιτή νήσος καί είς 
ταύτην ήδύναντο οι Δωριείς άνευ πλοίων νά μετα- 
βώσιν. Οίτω λοιπόν ύπό τών άπό βορρά κατελθόν- 
των Δωρικών φύλων, τά δποϊα τό μέγίστον τής 
Πελοπόννησου έκυρίευσαν καί τούς αρχαίους κατοί
κους έξεδίωξαν, άπηλάθησαν καί οί έπί τής Στερεός 
οίκοΰντες Κεφαλλήνες καί οί έπί τής Λευκάδος 
Ιθακήσιοι έκ τών πατρίδων αυτών" τοΰτο δ’ ύπήρ- 
ξεν ή αιτία τής μεταβολής τών ονομάτων τών νή
σων : διότι οί ’Ιθακήσιοι τότε καταλιπόντες τήν 
πατρίδα αυτών (τήν Λευκάδα) μετέβησαν εΐς τήν 
γείτονα νήσον Σάμην (τήν σημερινήν Ιθάκην) καί 
έκεί ίδρυσαν πόλιν, πιθανώς παρά τόν λιμένα Πόλι, 
τόν έπί τής δυτικής άκτής τής νήσου κείμενον, ήν 
άπό τής παλαιός αυτών πατρίδας (ονόμασαν ’Ιθάκην, 
καί έξ ής βραδύτερου μετεδόθη τό όνομα τοΰτο έπί 
πάσαν τήν νήσον καί έπεκράτησε.ν. Οί κάτοικοι τής 
Σάμης (τής σημερινής δήλα δή ’Ιθάκης) έξωσθέντες 
οΰτω ύπό τών έπελθόντων Ιθακήσιων ήναγκάσθη- 
σαν καί αύτοί νά έγκαταλίπωσι τήν νήσον αύτών 
καί μεταβάντες είς τήν πλησίον κειμένην νήσον Δου- 
λίχιον (τήν σημερινήν Κεφαλληνίαν) ίδρυσαν εκεί 
πόλιν, ήν ώνόμασαν Σάμην, Οί έπί τής Στερεός οί- 
κοϋντε; Κεφαλλήνες διεπαιρεώθησαν καί αύτοί εις 
τό Δουλίχιον καί έσχημάτισαν έκεϊ νέαν χώραν Κε- 
φαλλήνων, έξ ών ή δλη νήσος ώνομάσθη βραδύτε- 
ρον Κεφαλληνία" τό όνομα Δουλίχιον είς τδ έξης 
περιωρίσθη μόνον είς πόλιν έπί τής ΒΑ άκτής τής 
Κεφαλληνίας κειμένην, είνε δέ πιθανόν δτι συγχρό
νως μετηνέχθη τοΰτο καί εις τινα τών Έχινάδων 
νήσων, μεταξύ τών όποιων εύρεν ό Στράβων τινά 
όνομαζομένην Δολίχα, ώς προείρηται. Κατά ταΰτα 
ή ’Ιθάκη τοΰ Όδυσσέως άπώλεσε τό όνομα αύτής, 
περί τό έτος 1000 π.Χ., φαίνεται δ’ δτι κατ’ άρχάς 
ώνωμάσθη Νήριτος, άπό τού ονόματος τοΰ σπου
δαιότερου αύτής όρους Νηρίτου, κατά τήν μαρτυ- 
.ρίαν τοΰ Πλινίου (Hist. Nut IV. 1,5).

το ΐέλθΐ. _
ΑΘ. ΛΕΚΑΤΣΑΣ



ΣΚΕΨΕΙΣ
“Από τό Αιζικόν |ΐον·

’Αριστοκράτης. Σζπουνόφουσκζ.
Δικηγόρος· Άνθρωπος πληρονώμενος Six 

νκ κατασκευάζη Γορδίους δεσμούς.
Δάκρυ. Ύγρον θερζπεΰον ώποτελεσματι· 

κώς τχ νευρζ τών κυριών.
Ψεύδος. *Η προσωπίς τής ’Αλήθειας.

Δίκ.

Μ ΑΔΡ|ΤΗ

Τό Μεγαρον ιής Γι(λιεθήο.ης καί τών Μουσείων

Prado

ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟ
ΑΝΔΡΕΑ

Είνε ή τέχνη, άδελφέ, ποϋ Οέ καρφόνεν 
ΙτοΟ μορτυρίου τό μούρο τό όταυρό, 
Καί τό άκληρό όου βογγητό κι’οί πόνοι 
Σ’ ήχους χρυόούς πετοϋν ϋτόν ούρανό- 

Πίότι ζητούάε ό ένάρετος ποϋ φέρνεις- 
Τό δοξασμένο τ’όνομά του έαύ· 
Γΐίότι κ' έόύ ζητείς, γιά τούτο πέρνετς 
Τού μαρτυρίου τούς πόνους ότή ψυχή.

Μέ τοϋ πόνου ξέχειλο τό ποτήρι, 
‘Η ψυχή όου ξεκίνησε άπό κεϊ, 
Νά ψάλλης μέθα o' gva μοναότίϊρι 
Μία ένάαρκωμένη δϋναμι ήθική. *) 

’Εγώ τούς λίθους πώρριξαν νά θάψουν 
Μία πανουράνια Ιδία ότή όκοτεινιά, 
Έκαμα μαύρες φλόγες γιό νά κάψουν 
Αύττίς τής γής τήν πρόσκαιρη χαρά- 

Λυτούς τούς λίθους έτρεξα κ’ έπηρα 
Πύργος νάμαι κ’ έγώ ότήν άρετή, 

? Αύτοΰς τούς λίθους έρριξα ότή ότεϊρα 
Καί οτη δειλή τριγύρω μας ζωή.

Μ’αύτούς τούς λίθους έάωάα άφ’τό χώμα 
Τόάα χρυόά »ι’ ούράνια Ιδανικά, 
Κι' άνοιξα ότή βροντή κ’ έγώ τό ότψμα 
Γιά νά ένωθώ μέ τ’ άγρια τά Οτοιχειά.

Κ' έκεϊ ψηλά τριγύριόα τά πλάτια 
ΚΓ άκουόα θειο τραγούδι ν’ άντηχμ 
Κ ήρθα ότή γήμ’εν άλλο φώς Οτά μάτια 
Καί μέ καινούρια πίΟτι ότή ψυχή.

Κι ’&νΰϋ βογγάς, κ' έγώ άκληρα ματόνω 
Τό θωμά μου ποΰ ό πόνος τό κρατεί, 
Ό όκλάόος κόόμος άς μάς βλέπμ μόνο 
Σκλάβους ότήν τέχνη καί ότήν άρετή.

ΣΤΕΦΑΝΟΖ MAFTZQKHZ

!) Ο Γούμενος τ>ίψ *Λν&ψ«νήτ?«^.

ΜΑΔΡΙΤΗ Τό Έόκονρεάλ

ΕΣΚΟΥΡΙΑΛ ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ
ΤΟ λησμονημένου πως Έσκουριάλ, χάρις,είς τόν 

Λουμπέ είσήλθε, διά τινα; ημέρας τουλάχιστον, έκ 
νέου εις τήν ενημερότητα.

‘Ο πρόεδρος τής Γαλλικής Δημόκριτός επισκε- 
φθείς πρό τινων ημερών τόν βισιλέα τής ’ίσ’ανίας, 
εσταμάτησε πριν είσέλθη εις Μαδρίτην εις τό άλσος 
το5 Έσκουριάλ (Escurial) ίίπως κατάθεση στέφανον 
έξ άνθέων είς τδν τάφον του.Άλφόνσου IB' καί έπι- 
σκεφθή τδ περίεργον καί τεράστιον Βασιλικόν Μονα- 
στήρων τσΰ 'Αγίου Λαυρέντιου τον Έσκουριάλ. Οί- 
κοδομηθέν έπί τής βασιλείας Φιλίκκου τοΰ Β', πρό 
τριακοσίων καί πλέον δηλνδή ετών, τδ κολοσσιαίου 
-οντοκτίμον άηοτελει τετράπλευρου διακοσίων έ; 
μέτρων τδ μήκος καί εκατόν έξήκοντα τδ πλάτος.

'Η αρχιτεκτονική αύτου είνε άπλή καί έπιβάλ- 
λουσα' ούδαμου κοσμήματα. Έκτι-μενον είς χιλίων 
μέτρων ύψος έπί λόφου τινδς έρειδομένου έπί τής 
Σιέρρας Γουαδαράμα,. δεσπόζει τής κοιλάδος τοΰ πε
ριωνύμου Μανθαναρές, τδν όποιον οΰδεις μεσαιωνικός 
πιιητής ή μυθιστοριογράφο; έλησμόνησε. Τδ κέν
τρου του οικοδομήματος καταλαμβάνει ό ναός, ού ή 
κρυπτή καλύπτει τούς τάφου: τών βισιλέων τής ’Ι
σπανίας, περί αυτόν δέ τδ άνάκτορον, ή μονή καί τά 
εξαρτήματα αυτής. 'Ο υπομονητικός έτισιέπτης δύ- 
ναται νά άριθμήση δεκαέξ αΰλάς, τεσσαράκοντα πα
ρεκκλήσια, 2,673 παράθυρα, 1200 Ουράς, 86 κλίμα
κας καί 89 πίδακας καί κρήνας’ όλόκληοον οέ τδ 
μήκος τών στοών τοΰ Έσκουριάλ ύπελογίσθη είς 160 
-χιλιόμετρα.

ΠΙ τής τών φαιών τής θαλάσοης 
ΰδάτων, δ άνεμος συσσωρεύει τά 
νέφη. Μεταξύ τών νεφών και τής 
θαλάσσης δ “Άγγελος τών τρικυ
μιών πλανίται ύπερήφανος, ό
μοιος μέ μαύρην αστραπήν.

Άλλοτε ψαύει ακροθιγώς τά 
«ύματα δια τών πτερύγων του, 
Άλλοτε όρμα ώς βέλος πρδς τά 

καί ή χαρά του έκσπί έν τή τολ- 
όποίαν τδ πτηνδν άναδίδει.
τή κρα γή ταυτη ;

νέφη. Κραυγάζιι 
μηρμ κραυγή τήν

Τί υπάρχει έν
Ή δίψα τής τρικυμίας 1
Δύναμιν οργής, φλόγα πάθους, πεποίθησιν εις τήν 

τελικήν νίκην, ιδού τί ακούουν τά νέφη εις την κραυ
γήν ταύτην. ■·-·.'$$

Οί γλάροι οιμώζουν πρδ τής τρικυμίας, οιμώζουν, 
έπιψαύουν τήν θάλασσαν, φαίνοντει έτοιμοι νά κρύ 
ψουν είς τά βάθη αυτής τδν τρόμον, τδν όποιον έν- 
σπείρει είς αυτούς ή προιεγγίζουσα τρικυμία.

Οί κόλυμβοι στενάζουν καί αυτοί. Δεν δυνανται 
νά εννοήσουν οί κόλυμβοι ουτοι, την ηδονήν ήτις εΰ- 
ρίσκεται είς τάς μάχας τής ζωής.

Τών κεραυνών ό κρότος τούς φοβίζει.
Ό ανόητος λιπαιόχην, τδ πτηνδν τών βορε'ων 

θαλασσών, περίτρομος κρύπτει τδ παχύ σώμά του 
εντός τών βράχων. .. Μόνον ό υπερήφανος Άγγελο: 
τών τρικυμιών ί'πταται γενναίος, τολμηρός, ελεύθε
ρος έπί τής θαλάσσης τής λευκαζούσης άπδ τούς 
άφρούς

Πάν-οτε σκοτεινότερα: καί πλησιεστεραι αί νεφέ- 
λαι καταβαίνουν έπί τής θαλάσσης. Τά κύματι ύ- 
ψουνται, ψάλλουν, χορεύουν προσκαλοΰντα τδν κε
ραυνόν.

'Ο κεραυνός βομβεΓ. Τά κύματα βρυχώνται, άφρί-
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ζουν ίχ τής οργή;, πολεμούν μέ τόν άνεμον. 
Ο άνεμο; περικαλύπτει τό ποιμνίου τών xuu-ά- 

των έν τραχε? έναγκαλισμφ. ’Οργίλος δι’ένό; χτυ
πήματος τα ρίπτει χατά τών βράχων, συντρίβει χαί 
θρυμματίζει τά σμαράγδιυα όρη.

‘Η μαύρη αστραπή, ό άγγελος τών τρικυμιών, 
ί'πταται ίπάντοτε καί διπλασιάζει τάς χραυγάς του. 
'Ως ταχύ βέλος, διασχίζει τάς νεφέλας, αναρριπίζει 
με την πτέρυγα τών κυμάτων τού; άφρού;.

*Ως δαίμων θρμα ό υπερήφανος, ό μέλας τών 
τρικυμιών δαίμων. Γελά, κλαυθμυρίζει Γελά διά τά 
κύματα, κλαυθμυρίζει άπό χαράν.

Εις την μανίαν τών κεραυνών, δ λεπΐός ούτος 
δαίμων μαντεύει τήν κόπωσιν. Γνωρίζει ότι τά νέφη 
δέν θά καλύπτουν έπί πολύ τόν ήλιον.

Όχι δεν θά τόν καλύπτουν !
Ό άνεμος μυκάται... Ό κεραυνός βόμβα.
Φλώγβς κυαναί πίπτουν άπό τά νέφη εΐς ιής θα

λασσής τάς αβύσσου;. Ή θάλασσα καταπίνει τά βέ
λη τών αστραπών καί σβύνει ταΰτα εντός τώ·< βυθών

Ώς πύρινα ερπετά, αί αντανακλάσεις τών αστρα
πών τούτων συστρέφονται επί τών κυμάτων καί εξα
φανίζονται.

— 'Η τρικυμία ! θά έκσπάση ταχέως ή τρικυμία 1 
Είναι ή φωνή τοΰ τολμηρού 'Αγγέλου τών τρικυ 

μιών. Ισταται ύπερηφάνως έν μέσω αστραπών, ύπι- 
ρανω τής όργίλως μυκωμένης θαλάσσης. Καί χραυ 
,ά',ει ώς προφήτης νίκης.

— Ά I άς μυκάται περισσότερον, άς μυκάται ή 
τρικυμία I

MASIMOS ΓΚΟΡΚΥ1

Ή αγνώριστη.

r ί

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

| έοτ’χ Τέχνη.
Ό ορισμός ο'ιασδη- 

ποτε άφηρημένης έννοιας 
είνε δυσχερής· Είς ολας 
τάς έπιστήμας άπετελεσε 
τήν αφορμήν διχογνω
μιών. Έν τούτοις δυνά- 
μεθα, έπί τό γενιαώ- 

ώς έργον τέχνης παν 
ντύπωσίν κάλλους,

τερον, νά ν.αθορίσωμεν 
έργον προωοισμένον νά παράγη · , ,
ψυχαγωγίας, ή άπλώς άρεσκείας, άνεςαρτήτως πα- 
σης υλικής ώφελσίας. Ή τίχνη έχειβάσιν τόν θαυ
μασμόν καί δλα τά συναισθήματα, όσα συνδέονται 
μετ’ αύτοΰ.

At πτιγοί τής τέχνης.
Δύο κυρίως είσίν αί πηγαί τής τέχνης, α ) Η ε

πιθυμία του άρίσκειν καί άγλαίζειν τόν καθημερινόν 
βίον 7-αι β') ή ανάγκη τής έπιτελίσεως^ταϋ σεβασμίου 
πρός τούς νεκρούς, ιδέα βαθύτατα συνΟεοεμενη πρός 
τόν άνθρωπον. Διά τούτο τά πρώτα τεχνικά καλλω
πίσματα συναντώμεν έπί αντικείμενων κοινής χρή- 
σεως, έπί κοσμημάτων καί έπί τάφων. Ανεκαλύ- 
φθησαν εΐς προϊστορικά ορυκτά χάλικες διάτρητο: 
εις τρόπον, ώστε νά σχηματίζωσΐ περιδεραιον.

’Επίσης άνευρέθησαν προσωπογραφία! κεχαραγμε- 
ναι μέ τήν άκραν πυρίτου λίθο» έπι οστεων, φερου- 
σαι ενίοτε σχεδόν άψογα τά χαρακτηριστικά τών εί- 
κονιζομένων προσώπων ή ζώων, ώς λ. χ. τοϋ πρω
τογενούς ελέφαντας.

Σχεδιαγραφήματα

Γ. ’(ακωβίδον

εις τά ποιήματα τοϋ Σολωμοΰ.

Ό Λάμπρος μέ τήν θυγατέρα του.

Αί υποδιαιρέσεις τής τέχνης.
Ή τέχνη έχει υποδιαιρέσεις. Τάς θεαματικάς 

καί τάς άκρΟαμικάς. Τάς τέχνας, αί όποΐαι απευθύ
νονται είς τήν όρασιν καί είνε αύται 1) αί εικαστι
κοί, ήτο: ή ζωγραφική καί γλυπτική καί ή αρχι
τεκτονική καί εΐς τεχνας άπευθυνομενας εις τό ους 
καί είνε αύται ή μουσική καί ή ποίησις. Αί πρώτα: 
έχουν κύριον χαρακτηριστικόν τήν άπόστασιν, αι δέ 
τον χρόνον.

Τίς «ι άρχαιοτέρα τέχνη.
Ή αρχιτεκτονική, αν καί τινες τήν προτεραιό

τητα δίδουν είς τήν μουσικήν.Κατόπιν έρχεται ή γλυ
πτική καί ταύτην επακολουθεί ευθύς ή ζωγραφική.

Τίς ίι Οχέδις τίχνης καί ψίιΟεως.

Ή τέχνη έχει ώς βάσιν τήν άπομίμησιν τής φυ- 
σεως. Ή φύσις είνε εκείνη, ήτις δίδει είς τόν τεχνί
την τό υλικόν δι’ ού θά έργασθή τό έργον του. Εινε

ούτως είπεϊν αί λέξεις, δι’ ών άπαρτίζεται ή καλλι
τεχνική γλώσσα. 'Αλλά μόνον ή πιστή καί πανομοιό
τυπος, ώς φωτογραφία, άπεικόνισις καί μίμησις τής 
φύσεως αποτελεί τήν τέχνην ; Όχι βεδαίως’ διότι ό 
καλλιτέχνης όφείλ.ε: έν τή επεξεργασία τοϋ έργου νά 
δείξη τήν φαντασίαν του, τό αίσθημα του, τήν αυθυ
παρξίαν καί αυτενέργειαν καί τήν ιδίαν τοΰ καλού αντί 
ληψιν. Ό καλλιτέχνης, δστις άπλώς καί ψυχρώς 
προσπαθεί να σμοιαση τήν φύσιν, πρέπει να εινε βέ
βαιος οτι θά νικηθή άπό τήν φύσιν, διότι ό αγών είνε 
άνισος. Ή τέχνη, λέγει ό Βάκων, εινε ό άνθρωπος 
προστιθέμενος εΐς τήν φύσιν, δηλονότι ό τεχνίτης δέον 
νά πρόσθεση τά ’δια αύτοΰ συναισθήματα καί τήν 
ηθική’· ύπόστασιν είς τήν αντιγραφήν τής φύσεως. 
Ή φύσις, λέγει ό μέγας τοπειογράφος Δυπρέ, δέν 
είνε ή μία πρόφασις, έν πρόσχημα. Ο Βαν Δίκ, ό 
Ρέμβραντ έχουν ίδιον χαρακτήρα είς τά έργα των. 
Δύο καλλιτέχναι ζωγραφίζουν τό αύτό αντικείμενου’ 
δέν εινε έξοχώτερος έκεϊνος δστις τό άντιγράψη πι
στότερου, άλλ’ εκείνος οστις θά δώση ίδιαν σφραγίδα, 
ίδιον ύφος.

’Ή ροπή πρός ήν ήχθη ή τέχνη είνε διττή. 'Ο 
ιδεαλισμός καί δ ρεαλισμός. Ή διάκρισις αύτη πα- 
ρετηρήθη είς τους νεωτέρους χρόυους, προσλαδοϋσα 
μάλιστα όξύν χαρακτήρα. Ό απόλυτος ρεαλισμός 
σχι μόνον δεν εινε αποδεκτός, αλλ’ εινε εντελώς α
δύνατος. Είνε έν τούτοις δύσκολου νά καθορίση τις 
τόν τύπον έκατέρας τών δύο αύτών σχολών.Διότι έαν 
ό ρεαλισμός δέν χρησιμεύει συχνά ή είς τό ν’άποκρύ- 
πτη τήν έλλειψιν καλαισθησίας, φαντασίας καί οξυ
δέρκειας εΐς τήν άποψιν τής φύσεως, ό ιδεαλισμός έξ 
ετέρου δέν είνε άλλο τι ή άδεξ'δτης καί ανεπάρκεια. 
Ρεαλισμού έχομεν δύο είδη’ τόν ρεαλισμόν δστις έκ 
τοΰ άγώνος τοΰ χαμαιζήλου καί του άχάριτος πα
ράγει τό χρηστόν, έθνικόν καί έξηυγενισμένον, δπως 
είς τά έργα , του Βελασκέ, καί τόν ρεαλισμόν δστις 
αναζητεί κυρίως τό αληθές, θυσιάζων εΐς τήν έκφρασή 
τών ψυχικών συναισθημάτων τήν ώραιότητα τών 
γραμμών.

Άρχαέ τής τέχνης.
Εις παν είδος τέχνης δέον ν’ άναζητήσώμεν τρεϊς 

θεμελιώδεις άρχάς, εΐς άς συγκεντροΰται ολη ή κρι
τική τών έργων :

α') Τό τε χ ν ι κ ό ν μέρος, δηλαδή τό θέμα 
καί τήν μέθοδον καθ’ήν εργάζεται ό καλλιτέχνης, 
β') Τήν σ ύ ν θ ε σ ι ν καί τήν έ κ « ρ α σ ι ν καί γ’) 
Τήν έκτέλεσιν, άνευ τής όποιας έν έργον δέν 
δύναται νά είνε καλόν, δσον καί άν ή σύνθεσις καί ή 
έκφρασις είνε καλή.

"Esetac «ονίχαα.
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Τέχνη καί γάμος. — Ό ράπτης της κ. Δοΰζε. — Ή 
ιστορία κάί τά δαφνόφυλλα. — Ό 'Αθίγγανος βιο
λιστής.— Πάει στά στραβά.—Οί Ορη οι τών κορ
μών.— Μία στατιστική ποΰ λείπει. — Ό βράχος 
τοϋ Φιλοπόππου 
θρωπος.

καί ή πριγχήπισσα.— *0 ζωάν-

Ή Δοΰζε
\ΛΛ/·ΛΜΛΜ//Λ'-Ά'

πηγαίνει πάντοτε στά στραβά,Αφού μία Δοΰζε 
συνδέει άναποσπάστως τδν βίον της, βίον γε- 
ματον άπό θριάμβους και αποθεώσεις, · ' ?· ·· 
άσημον ράπτην.

Τουλάχιστον ή τύχη 
Σψ,αΐ ή οποία έ 
Αθιγγάνου βιολιστοΰ > 
τρός τοΰ Λεοπόλδου δέν 
κατέρχεται τις την κοινωνικήν κλίμζκα, 
συναντ<γ την Αφάνειαν καί την <

με ένα

τής πριγκηπίσσης 
έκρεμάσθη είς τδν λαιμόν ένός 

και ή τύχη τ7,ς Ουγα- 
ν την έπεισαν δτι οσω 

, τόσω 
Αδιαφορίαν ;

ΚΟΣΜΟΣ πάει στά 
.στραβά. Ούδεμ ία περί 
τούτου Αμφιβολία καί 
η σκιά τοΰ Σαίξπηρ 
δέν θά έχ·η λόγον νά 
είνε μετανοημένη δι’ 
ο,τι ό δαιμόνιο: τρα
γικός έβοοντοφώνησε. 

μεταξύ τών ύπερόχων, 
....j___ __ ...\ _.... -

. ‘Ο σοφός’ έπιστή- 
άναστρέφεται μέ ένα

και

Τ ώ δάση
\Λ\ΑΛΛΛ\*ΖΛΑ’ν.\ -

Δέν έλειψκν δυστυχώς 
δέν έλειψαν άπό σειράς ετών 
θά λείψουν και κατά τά 
πρησμο'ι τών δασών. Κατή 
μον τών < 
άνοιξις μυροβολήσγ, μέχρις ου αί κορυφαί τών 
βουνών λευκανθοΰν, τό πυρ, τό κακοΰργον 
πΰρ, λυμ.αινεται τάς ωραίας πυκνοφύτους έκτά- 
σεις τής Ελληνικής γής.

Υπολογισμοί χυδαίοι, συμφέροντα έγκλη- 
διότι ή ματικά, τυφλωσις πνευματική καί ψυχική 

πωρωσις οδηγεί τών β.σκών καί τών άνθρα- 
κεων τάς όκνηρας χείρας όπως ·’· 
καϊάν εις μέρη, άτινα οί προπάτορές των έθεώ- 
ρουν ίερά καί Απαραβίαστα κατοικίας θεών 
και ημιθέων καί νυμφών.

Ένθυμοΰντα-^.ί χιλιάδες, αί συρρεύσασαι 

πρό έτών περί τόν φαλακρόν βράχον τοΰ Φιλο- 
πάππουή ποια τρυφερά συγκίνησις διέδραμε 
τήν ψυχήν των όταν είδον νά περιίπταται 
έκεϊ επάνω κάποιον άγαθόν πνεύμα, ένσαρ- 
κωθέν εις μίαν εύζίσθητον πριγκήπισσαν, ήτις 
ώδήγησεν εως έκεϊ χιλιάδας παιδιών, τών 
οποίων αί Αθώαι χεϊρες έρρίζωσαν δενδρύλλια 
καί προητοίμασαν μίαν βλάστησιν. προάγγε- 
λον Αναγεννήσεως ψυχαγωγικής. Άλλ’ έκεϊνο 

•καί τό όποιον προσπαθούν συνήθως οί μικροί, κα- 
καί αύτος, ό μέτρων τά νώτα ταστρέφουν έν άπείρως μείζονι μοίρα οί με

γάλοι.
Δέν ήξεύρω άν ύπάρχν) στατιστική 

άπό τριακονταετίας, άν μή πρότερον, πυρπο- 
ληθέντων έν Έλλάδι δασών- έάν ύπήρχε θά. 
παρετάσσοντο Αριθμοί, οί οποίοι θά προεκά- 
λουν Αληθινήν Ολίψιν καί Γσως-ισως άγανάκτη- 
σιν. Αί χιλιάδες κορμών ο1, όποιοι έπεσαν κατά 
τό διάστημα αυτό, τά όλοπράσινα φύλλα τά 
όποια άπηνθρακώθησαν, όλη έκείνη ή ζωή 

475

Υπάρχει ή ιδέα 
οτι διά νά ύπαρξη συνεννόησις πρέπει νά συμ 
φωνοΰν είς την άνάπτυξιν. 
μων δεν ήμπορεϊ νά <" 
κρεοπώλην, ούτε ένας ποιητής μέ ενα σαγμα
τοποιόν. Έν τούτοις υπάρχουν και 
σεις. ‘Η περίφημος Δοΰζε 
δδς, νυμφεύεται· τίποτε 
τέχνη δεν Αντιστρατεύεται

, ή δαιμόνια 
παράδοξον, 
ι είς τόν 

ήμπορεϊ κκλλιστα νά ζήση καί ή τέ 
τά άνθη τής πορτοκαλέας- Αλλά ή

έξαιρέ- 
τραγω-

γάμον 
χνη ύπό 

κυρία 
Δοΰζε, αυτή ή οποία έφθασε τόσον υψηλά, 
αυτή ή οποία φιλοδοξεί ότι ήγγισε τά νέφη, 
είς τούς γαμήλιους υπολογισμούς της έπεσε 
πολύ χαμηλά.

Αί Ιίαρισιναί εφημερίδες ανήγγειλαν οτι 
νυμφεύεται με ένα . . . ράπτην.

‘Ο ράπ ης δστις έτυχε τής υπέροχου αύ- 
τής τιμής δέν γνωρίζομεν ποια εξαιρετικά 
προσόντα έχει· άν τά προσόντα αυτά Ανάγον
ται είς τό χρηματ.οκιβώτιον, είς τήν μορφήν 
του ή είς τή- κοπτικήν του δεξιότητα. Τό βέ
βαιον είνε οτι ό,τι και άν 'είνε ό άνθρωπος, θά 
■μπαλωθη—άφοΰ άλλως τε είνε ράπτης—: 
θά διεκδίκηση : 
και τά σκέλη και τάς χείρας κοινών αστών, 
μερικά δαφνόφυλλα άπό τό πλούσιον στέμμα 
τής Βασιλίδος τής σκηνής, διότι καί άν ύπο- 
τεθή οτι δέν είνε τόσον εγωιστής ώστε νά 
άντικατατήση μέ τόνομά του τό δοξασ.ν ένον 

• όνομα τής Δοΰζε, τουλάχιστον ή ιστορία θά 
τόν άναφέργ ώς τό έτερον ήμισυ τής μεγάλης 
τραγωδού. Καί αυτό δέν είνε μικρόν. Είνε ά- 

-πλώς άπό τά παράδοξα τοΰ κόσμου, ό όποιος

τα άνθη της πορτοκαλεας- 
Δοΰζε,

εφέτος όπως 
καί όπως δέν 

τά προσεχή έτη, οί 
------ ------- ---------ηντησε και αυτό έθι- 
άγροικων χωρικών. Άφ’ή; ημέρας ή

SjA-

έγκλη-

Ανάψουν πυρ-

τών



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

καί ή ύγείκ καί ή χαρά ή οποία έξ·/ινβ[λώθγ), 
ά-οτελοδν ενα δρ«ψ.α άνευ τέλους είς τάν κό
σμον τ'?5ς βλαστήστως. Six τό οποίον <ίραυ.α 
τίποτε Sev ήμπορεΐ νά εξιλέωση τόν λογικόν 
βασιλέα τής κτίσεως .· τόν ζωάνθρω—ον

Εάν ήτο δυνατόν νά άφιναν φωνήν άπό 
τό χάος τοΟ έξολοθρευμοΰ τά δολοφονχθέντα 
άσπλάγχνως δένδρα, θά ήτο ικανή ή βοή των 
νά ταρταρώση τούς αθλίους εμπρηστές και νά 
έξυπνήσγ τούς Βζρούχειον κοιμωμένους πο- 
λιτευτάς.

Εΐς ενα άπό τά δυνατώτερά του χρονογρα

Γ.ΐς τό φαρμακεϊον
— Μοΰ έδώχατε μορφίνην αντί κινίνη-.
— Τότε μοΰ /ρε^σ'εΐτε ενα φρόγκο περισσότερον.

*
Διάλογος :
— Τώρα καταγίνομαι μέ τήν Ζωολογίαν ...
— "Ωστε θά βλέπετε συχνά, είς τόν καθρέπτην σας ...

*
Είς τό Δικαστήριον.
— Κατηγορεΐσαι οτι έβαλες φωτ^ά εί; τό σπήτι . . .
— "Εχω ένα έλαφρυντικό, κ. πρόεδρε. Ήταν μέσα ή πεθερά μου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
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φήματα ό ατυχής Μητσάκης μάς δίδει μίαν 
άριστοτεχνικήν εικόνα καταστροφής δάσους. 
Ό υπέροχος συγγραφεύς εΐς τάς φωτεινάς. 
εκλάμψεις του έθρήνησε μελαγχολικώτατα 
τόν άδικον θάνατον τοΰ δάσους, θάνατον οστις 
άποσπ$ άπό της γί?ς τυ’σας χυμούς καί νε
κρώνει τόσας ζωάς, αί όποΐαι είνε ζωαι καί. 
διά τούς άνθρώπους. Πόσον προτιμώτερον έν 
τούτοις θά ήτο άν τόν θρήνον αύτόν άφιναν 
οί αρμόδιοι, προλαμβάνοντες τόσας οίκτράς 
καταστροφής.

ΔΑΦΚΙΣ

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Ή κυρίχ ήτις ευρε προχθές τήν υπηρέτριαν της 
όμιλοΰσαν μέ ένα σκαπανέα» καί χθες μέ ένα πυροβο
λητήν, τής λέγει .

— Μαριγώ ή νά φύγης ή νά παύσης νά είσαι υπέρ 
τής Έθνοσυνελεύσεως..

— Πώς κυρία...
— Κάθε μέρα άλλνζεις σύνταγμα. .

»

'Εκατέρωθεν, πολύ χαμηλά παρίσταται ό αυτός έπι- 
στημων μελετών καί εργαζόμενος. Τό έργον είνε πολύ 
πρωτότυπον καί Οφείλεται είς τόν γλύπτην Vincotte.

— Εΐς Dinand του Βελγίου ΰψώθη άνδριάς τοΰ 
ζωγράφου WiertZ,-έργον τοΰ Haene.

— Μετά μεγίστης έπισημότητος έγένοντο έν Βερο- 
λίνω τ’ αποκαλυπτήρια τοΰ μνημείου τοΰ άνεγερθέν- 
τος είς τον Μόλτκε.

—-Διά τον ανδριάντα Συγγροϋ συνελέγησαν μέχρι 
τοΰδε περί τάς 19,000 δρ. έξ ών αί 5,000 προέρχον
ται έξ ιδιωτών, αί δέ λοιπαί έκ τών φιλκνθρωπικών 
καταστημάτων.

— Είς τήν πόλιν Κρεσύ άπεχαλύφθη τό μνημείο* * 
τό ανεγερθεν εις μνήμην τοΰ Ίωάννου τοΰ Λουξεμ
βούργου, βασιλέως τής Βοημ.ίας, δστις έφονεύθη 
αυτόθι τώ 1346 ύπεραμυνόμενος τής Γαλλίας. Μεγά 
λαι έπί τούτω έδόθησα, έορταί.

Τό λεύκωμα τού Κάίζερ. — *0 Κάίζερ διέταξεν 
όπως κατασκευισθή καλλιτεχνικόν λεύκωμα πλου- 
σίως κεχοσμημένον εις τό οποίον λεπτομερώς θά 
περιγράφουν όλα τά χαλλιτεχνιχά άνι κείμενα ιιά 
τήν ύπαρξιν ιών οποίων αμέσως ευθόνεται ό αύτο- 
κριτωρ. Τ’ άντικε μένα ταΰτα θά είνε έργα άχι- 
τεκτονικής, αγαλματοποά’ς, ζωγραφικής. Είς τ< βι· 
βλίον θά περίΛηφθοΰν πλήν τών άλλων κοΐ ολα τά 
δημόσια μνημεία τά όποια κατεσκευάσθησαν, σ»νε- 
πληρώθησαν ή μετεβ-ήθησχν συμ^ωνως πρός τά αύ- 
τοχρατοριχά σχέδια. Τό λεύκωμα αυτό ε ς τό όποιον θά 
εξηγήται ή στάσις τοΰ Κάίζερ πρός τάς τάσεις τής 
νεωτερας τέχνης θα χρησιμεύση επίσης καί ώς ά- 
πΟλ'.γία τρΰ αυτοκράτορος διά τήν πρός τούς ζωγρά
φου; τής παλαιάς σχολής προτίμησίν του.

*

Μνημεία καί ανδριάντες. — Έν Λιέγη έγένοντο τ’ 
αποκαλυπτήρια μεγαλοπρεπούς μνημείουέγερθέντος πρός 
τιυ,ήν του περίφημου ηλεκτρολόγου Ζηνόβιου Gram
me. Παρίσταται ό σοφός έπιστήμων ύψιτενής έπί δ- 
ψηλου στυλαβάτου . δεχόμενος τής Δόςης τούς ΰαλούς.

*

Νέα ’Ακαδημία. — Είς 'Ρώμην ύπάρχουν ώς γνω
στόν αί «Καλλιτεχνικοί Άκαδημίαι» είς ας φοιτοΰν 
οί έκ ξένων χωρών άριστεύοντες καλλιτέχναι, οί λαμ- 

βάνοντες τό περίφημου Prix de Rome. Ήδη θά έχη 
καί ή Γερμανία έν Ρώμη τήν Ακαδημίαν της, ίδρύ- 
σασα καί αυτή βραβείου Ρώμης, διά τούς γερμανούς 
νέους καλλιτέχνας.

'Ο Αΰτοκράτωρ Γουλιέλμος προορίζει δι’ αυτούς τήν 
έπαυλιν Φαλκονιέρι τήν όποιαν τ<φ έοώρησεν δ έν Βε- 
ρολίνω τραπεζίτης Μάνδελσον. Τό μέγαροντοΰ το, αρ
χαία διαμονή τοΰ πρίγκηπος Λαναελότβις κεϊται είς 
Φρασκάτι έπί τής θέσεως μιας τών έπαύλεων τοΰ Κι- 
κέρωνος. Ή έπαυλις 
στάσιν πέντε λεπτών

Φαλκονιέρι εύρίσκεται είς άπό- 
άπό τήν Ρώμην.

την ’Αμερικήν, όπου βασιλεύει 
καταγίνονται καί. μέ συζη- 
Άμερικανός γλύπτης, δ

Επεισόδια.— Είς 
τό πρακτικώτερον πνεύμα 
τήσεις βυζαντινός. ΕΙς 
Μπόργκουμ, κατεσκεύασε δύο αγάλματα παριστώντα 
τό έν τόν άγγελον τοΰ Ευαγγελισμού καί τό άλλο τόν 
άγγελον τής Άναστάσεως. Οί δύο άγγελοι ήσαν προ- 
ωρι-μένοιδιά τόν καθεδρικών ναόν τού 'Λγίου Ίωάννου 
είς Νέαν Ύόρκην.

Αί έκκλησιαστικαί αρχαί δμως ηρνήθησαν τά αγάλ
ματα διότι δ γλύπτης ίδωκεν εις τούς αγγέλους μορ
φήν γυναικείου. Ήρχισε τότε σφοδρά πολεμική διά τό 
ζήτημα τοΰ γένους τών αγγέλων. Ό άμερι ιανός 
γλύπτης έλυσε τό θεολογικόν αύτό πρόβλημα μ’ ενα 
σφυρί μέ τό όποιον συνέτριψε τά δύο αγάλματα του, 
καί όχι τά κεφάλια τών συζητούντων 1

*

Εκθέσεις. — ’Ήνοιξεν εΐς Παρισίους τό Salon d 
automne, δπερ θά είνε ανοικτόν μέχρι τής 15 Νο
εμβρίου (ν).

— Είς Pontlvy τής Γαλλίας ήνοιξεν εκθεσις καλ
λιτεχνικών έργων, ώς καί είς Νανσΰ καί είς Κλα- 
ρεντόν.

—’Αγγέλλονται άπό τοΰδε αί εξής διεθνείς έκ'-έσεις’ 
Είς Μόντε-Κάρλο ή 14η έκθεσις, άπο τοΰ ’Ιανουάριου 
1906 μέχρι τοΰ Μαρτίου (Άπευθυντέον είς τόν κ. 
Japuier rue Pergolese 40, Παρισίους). Είς Βιέν
νην ειδική έκθεσις τών έργων τοΰ Alex . Borssoa, 
είς Τουλών τής Γαλλίας έκθεσις τής 'Εταιρίας τών 
Φιλοτέχνων τόν Μάρτιον 1906.

—"Ηνοιξεν είς Verviees έκθεσις τής «Καλλιτεχνι
κής Εταιρίας» ήτις θά διαρκέση καθ’ ολον τόν μήνα 
Νοέμβριον.

—Έν Μιλάνω τόν προσεχή ’Απρίλιον διοργανοΰται 
διεθνής έκθεσις μετά ιδιαιτέρου καλλιτεχνικού τμή
ματος.

— Είς τό καλλιτεχνικόν τμήμα τής Διεθνούς Έκ- 
θέσεως τής Λιέγης, καθά έπιστέλλει ήμϊν ό έκεΐ αν
ταποκριτής μας, τή 22α ’Οκτωβρίου έγένετο έν έπι- 
σήμω εορτή ή απονομή τών βραβείων είς τούς διαχρι- 
θέντας έν τή έκθέσει καλλιτέχνας.

Γ ερμ αν ί α.’Εξέθεσαν 117 ζωγράφοι (βραβεία 2 
έπίχρυσα, 4 άργυρα).

Βέλγιον. 208 ζωγράφοι (23 έκτός συναγωνι
σμού, 1 χρ. βραβεΐον, 10 έπίχρυσα, 18 άργυρα) Γλύ
πται 61 (1 χρ. βρ., 5 έπίχρ., 4 άργ.). ’Αρχιτέκτονες 
14 (12 έπίχ. βρ., 3 άργ.). Χαράκται 21 (2 έπ. βρ.).

Γαλλία. 259 ζωγράφοι, 97 γλύπται, 20 άρχιτέ-

48 ζωγράφοι (4 έκ-

κτονες, 86 χαράκται. 'Ολόκληρον τό γαλλικόν τμήμα 
έκτός συναγωνισμού, τή αιτήσει του.

’Ιταλία. 12 ζωγράφοι (1 έπ. βρ.). Γλύπται 6 
(Ιάργ. βρ.).

Ή νωμέναι Πολιτεία ι. 
τός συναγωνισμού' 1 βρ. χρ., 3 έπίχ., 2 άργ.). 3 
γλύπται.

’Ολλανδία. 93 ζωγράφοι (1 χρ. βρ. 2 έπ. 1 
άργ.). 5 γλύπται (2 έπ. 1 άργ.). 5 χαράκται (2 έπ. 
1 ά?Η·

Ρ ω σ σ ί α. 15 ζωγράφοι (3 έκτός συν.—2 άργ.). 
5 γλύπται (1 έπ. βρ. 2 άργ).

Βουλγαρία. 29 ζωγράφοι (1 άργ. βρ.). 4 
γλύπται, 1 άρχιτέκτων.

Διεθνές τμήμα. 26 ζωγράφοι (2 άργ.). 6 
γλύπται (1 έπ. άργ.). 3 χαράκται.

Έν δλω έξέθεσαν 1,444 έκθέται, έκ των δποίων 807 
ζωγράφοι, 115 χαράκται, 187 γλύπται καί 35 αρχι
τέκτονες.

— Ύπό τής «Εταιρείας τών Γραμμάτων καί Τε
χνών» άπεφασίσθη ή διοργάνωσις Καλλιτεχνικής Έκ- 
θέσεως κατά τόν προσεχή Δεκέμβριον.

Νέα ?ργα.— Ό κ. Φ. Άριστεύς έξέθηκε νεώτατον 
έργον του πολλής πρωτοτυπίας καί δυνάμεως, τήν 
«Μόδαν». Τήν Μόδαν συμβολίζει είς μίαν ώραίαν κε
φαλήν κατάφορτον άπό στολισμούς ένώ τό σώμα έλισ- 
σόμενον ώς δφίς συσφίγγει αιχμάλωτον τόν άνδρα,—τό 
αιώνιον θΰμα τής γυναικείας μόδας.

— Ή δεσποινίς Λασκαρίδου έπισκεφθεϊσα τήν Αι
τωλίαν καί ’Ακαρνανίαν έπεδόθη είς σπουοάς έκ τοΰ 
βυσικοΰ, άποκομίσασα έκ του ταξειοίου της ωραιότα
τους πίνακας.

— Ό κ. Β. Μποκατσιάμπης έπανελθών προαγγέλ
λει καί διά τό έφετεινόν φθινόπωρου ιδίαν έκθεσιν τών 
έργων του, άτινα έν Κέρκυρα κατά τό θέρος είργάσθη. 
'Η έκθεσις θά γείνη έν τή οίκίφ του (έν όδω Ίππο- 
κράτους 62) λίαν προσεχώς.

*

Νέος ζωγράφος.—Πολύς λόγος γίνεται έν Ρώμη 
δι’ ένα δεκαπενταετή νεανίσκον, φανατικόν καθολικόν, 
δστις έφιλοτέχνησε τήν εικόνα τοΰ Πάπα και τήν 
προσέφερε είς τήν Α. Παναγιότητα. Ό Πάπας δέν ή- 
δύνατο νά πιστεύση δτι ό καλλιτέχνης τής είκόνος, α
ληθινού άριστουργήγατος, ήτο τόσω νεαρός, άλλ’ έπεί- 
σθη όταν έλαβε δείγματα του ταλάντου τοΰ μικροΰ 
καλλιτέχνου, Sv καί ήμειψε διά πολυτίμου δώρου. 'Ο 
σπιθαμιαίος ζωγράφος ονομάζεται “Αγγελος Γκίτσε.

«

θάνατοι.— Άπεβίωσεν έν ήλικίφ έννενήκοντα έ- 
τών ό διάσημος Γάλλος ζωγράφος Φλορέντιος Βιλέμε. 
Μεταξύ τών μεγαλειτέρων έργων του θεωρείται ή έπα- 
νάγραψις τοΰ «'Αγίου Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ», τοΰ 
άριστουργήματος τούτου τοΰ Ραφαήλ, τό όποιον σχε
δόν έντελώς κατεστραμένον τοΰ είχε παραδοθή.

'Ο Βιλέμε άπό εικοσαετίας ειχεν άποσυρθή είς την 
έπαυλίν του, είχε δέ παύση νά έργάζεται.

— Άπέθανεν είς Βιέννην δ έπιφανής ζωγράφος 
Γκάιτζερ είς ήλικίαν 83 έτών. Τά πλεΐστα έργα του 
κοσμούν τά ’Ανάκτορα τοΰ βασιλέως τής ’Αγγλίας.

ί
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Λυν κϊνε φλόγα, δέν εινε λαύρα 
κάθε ματρ δον ύάν μέ κνττΰς, 
ιΛνε δηο αΰτέρια όμορφα. μαϋρα 
Οτο πρόσωπό δον ποΰ τα κρατάς.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Πόθοι γιγαντιοι, πόθοι μεγάλοι 
σπινΟοΟολοϋναι μέθα α’ αύτά, 
δ' ένα μείιΰοι, άέ μιά κοεπάλη 
οπρώχνοί'ν έ>.εΐΌν πού τα κντια.

"Όμορφα μάτια, μάτια μου μαύρα 
τής τρ κι μίας ίι ζωγραφιά, 
κύματα πάθους κι' όνειρα λαύρα 
όταν μί βλέπουν νοιώθω [ΐαθειά,

Κάτι μού δείχνουν, κάτι μού λένε 
μεθ' άπ’ της σπίθες ιζις ζωηρές.
Τώ<» ι γελούνε, ύστερα κλαϊνε 
πόθους κρυμμένους, κρυφές χαρές

"ελμαρφα μάτια, μάτια μου μούρα 
ποϋ φ,.νερώνουν κάποιαν όρμιί. 
γίνεστε φλόγες, γίνεστε λαύρα 
κι δλα μού καίτε τό έρμο κορμί.

Γίνεστε πόθοι, γίνεάτ’ ελπίδες 

όνιιρα πλάνα, κι’ έπιΟνμ.ιά.
γύ> εάτε φλόγες, γίνεστε άχτΐόες 
μεσ’ της καρδιάς μου τήν έρΐΐμίά.

Μίά’ σιο «κοτάδι φεγγΜ'ολά·.-, 
τδ μονοπάτι βίου σκληρού, 
ποτέ μίι σβήστε, πάντα κυττάιε. 
εχθροί γη άντιοι καί τοΰ καιρού.

"Ώμιιρφα μότ ο, μάτια μου μαύρα 
πού ζωγραφίζουν άρμονικά 
•όνειρα, πόθους, φλόγες και λαύρα 
παλμούς, ελπίδες, λόγια γλυκά.

Ίύ ς.,:.··..

κ. μιςαηλ:δ:·ϊξ

ΟΙ EJITANHi'JOI ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ■

Φίλε Κύριε. ΔιχνΟνντά,
Εις το «Νεον "Αστυ" δι* επιστολής του ό εν 

Κερκύρ/. παλαιός χαί δ απρεπής λόγιος κ Μαυρογιάν- 
νης παρεπονεθη έντόνως διά τήν σιγ ν καί λήθην 
ήτις ταρακολουθε'μοιραίως, άλλ’ αδικαιολόγητα»;, τό 
όνομα του λπυρίδωνος Ζαμπελίου. Έάν άνεγίνωσκε 
το έν τώ παρελθόντι τι /π τής «Πινακ»θήκης» άρ- 
Ορον τοϋ κ Σίγουρου περί τών Έπτανησίων ίστοριο- 
γράφα»· θά ενέτεινε το παράπονό/του. ‘Ο κ. Σίγου
ρος γράδων, ειτω και συντόμως, π-ρίτών ίστορικώ· 
τής Επτάνησου πα έλειψε ν’άναφέρη τόν έν Λευ 
χάδι γς/νηθέντα Σπυρίδωνα Ζχμπίλιον, ιόν σχεδόν 
μεγαλο-ρυέστ.ρον όχι μόνον τής Επτάνησου άλλά καί 
τής Έλλαδο; έν γί. et ιστοριογράφο?, χαίτοι iv ταΐς 
συγγραφαΐς αύτοΰ έστερεΐτο συστήματος καί εν γένει 
ή εργασία αυτού δέν ήτο σταθερά. Ού/ ι,ττον εινε 
βέβαιο» ότι αι ιστορ καί του με -ίται καί αύται ακόμη 
αί ύπό τύπον μυθιστορήματος, ιός οί “Κρη ικοί γό
μοι» , «χρησιμέυσαν πολύ εΐς άλλους καί εΐς αύτόν έτι 
τόν Κ. ΙΙσ.πχρρηγόπουλον

Μετ’ άγύπης
Δίκαιος

ΕΚΘΕΣΙΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Αξιότιμε Κύριε Διενίίνντά,

Μ·τ* έκπλι,ςεως είδον άναγραφομίνην έν τή «Πι
νακοθήκη» τήν Μδησιν οτι μεταξύ τών βραβεαόέν- 
των έν τή έφετεινή καλλιτεχνική εκθέσει τής Βενε
τίας είνε καί ό κ Ν. Άνδρουτσος. Τήν έκθεσιν τής 
Βενετίας επανειλημμένως έπισκέφθην καί εμελέτησχ 
επιστϊμένως' Άνδρουτσος δέν ύπάρχει έκθετης, εν 
γένει δέ ούδείς Έλλην καλλιτέχνης έξέθεσεν έν τή 
εκθέσει τούτη. ’ Αλλ’ έκτος τούτου, βραβεία είς τήν 
έκθεσιν τής Βενετίας δέν άπονεμονται μόνον άγοραί 
γίνοντ ι. Το μόνον ά'ηθές είνε δτι ό κ. Άνδρου- 
τσος. μαθητεύσεις έπί πολύ ε? Ίταλίμ καί διά τούτο 
γνωστός εκεί’, προσεκλήθη ώς μέλος τ ύ εν τή πό- 
λει ταότη συγκροτηθέντος καλ» ι-ς/νικού συνεδρίου, 
εις το όποιον καί ώμίλησεν επί προτάσεων τινών. 
Σάς τά γράφω αύτά, διότι φίλος μέν Πλάτων ή μάλ
λον Άνδρουτσος, φιλτάτη όμως ή αλήθεια.

ζΜ'/ύήτε τήν i>.u[ifpaic>avv τής ίδιαζούσης ι·πυ- 
λήη'υώο |(Ο1·,

Ταξετδ»ώτ»ις

murai Eimsis
Αί άνασκαφαΐ τής Περγάμου.— Άπό τό Πέργαμον 

τής Μικρας ’Ασίας όπου ίνεργεί άνασκαφάς άπό και
ρού το Γερμανικόν Ίνστιτοΰτον αγγέλλεται ότι αί άνα-, 
σκαφαί ήρχισαν καί έξακολουθοΰσιν ύπό τήν διεύθυν- 
σιν του κ. Δαϊρπλεφ τή συνεργασίγ. του Dr Η. Ηβρ- 
irldltlg καί τοΰ αρχιτ. μηχανικού κ. Π. Σούρσου.

Είς τάς έπί τοΰ Γυμνασίου τών Νέων ανασκαφάς α- 
πεκαλύ®θησαν διάφορα μεγάλα δωμάτια μετά πλακο- 
στρώσεως, τό βόρειον τείχος τής στοάς αυτόν, έπί τοΰ 
όποιου σώζονται αί βάσεις τών κιόνων καί τινα αρχι
τεκτονικά αντικείμενα. ’Επίσης έζεκαθαρίσθη καί τό 
τοΰ Γυμνασίου μέγα θολωτόν υπόγειον, έντός τοΰ ό
ποιου ανεκαλύφθη κλίμαξ μετά είκοσι βαθμιδών, ά
γουσα πρός τό γυμνασιον τών Νέων.

Καί έπί τοΰ μεγάρου τοΰ Υπάτου τών Ρωμαίων 
Άττάλου, αί ανασκαφαί έξακολοοθσΰσιν, αναχαλυοθέν- 
των καί άλλων δωμ.ατίων, ών έν μετά θαυμάσιου μω
σαϊκού καί έπι τών τοίχον έστρωμ.μένον διά ποικίλο-, 
χρώμων μαρμάρων. Παραπλεύρως τής πέρυσιν άνακα- 
λυφθείσης «νύμφης», ανεκαλόφ&η θέσις μετά βάσεως, 
έπί τής όποιας όπήρχεν, ώς φαίνεται, μέγα τι άγαλμα 
μαρμάρινου, έκ τοΰ οποίου δυστυχώς-σώζονται μόνον 
οί πέντε δάκτυλοι τοΰ ενός ποδός, ών ό μέγας ϊχει 
μέγεθος 5 έκατ.

’Εφέτος ήρχισαν α> ανασκαφαΐ καί έπί τών γηλόφων 
τών κειμένων έπί τής Περγαμηνής πεδιάοος, οίτινες 
ονομάζονται τουρκιστί ό μέν Μάλ-τεπές, ό οέ Γιγμα- 
τεπές. Ό Μάλ- τεπές, ήτο κοίλος έσωθεν, διά μικρας 
οέ οπής είσήρχετο τις έντός αύτοΰ· ήδη διά τών άνα- 
σκαφών ανεκαλύφθη ή είσοδος αύτοΰ εχουσα μήκος άνω 
τών 55 μετρ, σχήματος,, θολωτού καί έκτίσμένη οιά 
μεγάλων πελεκητών λίθων.

Γαλλική σχολή ’Αθηνών. — Διωρίσθησαν μέλη τής 
Γαλλικής αρχαιολογικής σχολής ’Αθηνών διά τό σχο
λικόν έτος ί 905—1906 οί κ. κ. Κοίρμπι, Λερρου καί 
Ροΰσσελ.

Αρχαία έπιγραφή.—Άνευρέθη εΐς Λάρισσαν ΰπό 
έργατών έπιγραφή, ής τό κάτω μέρος είνε τεθραυσμέ- 
νον, τό άνω δέ έχει γράμματά τινα έφθαρμένα. Ή 
έπιγραφή έχει ώς έξης ι Τό κοινόν οώκεί άγασικλεί 
μέντορος μακεδόνε έγ δ ίοΰ εύεργέτη. Ή έπιγραφή 
αυτή rfyg έγκεχαραγμένη είς έγχωριον λίθον ΰπόφαιον 
πλάτους 24 εκατοστών, μήκους 15 καί πάχους 18.

Αί αρχαιότητες τοΰ Μισερά. — Ό νομάρχης Λα- 
κεδαίμονος άνήγγειλεν ότι τά αρχαία μνημεία τοΰ Μι- 
στρδ. ύπέστησαν ανήκουστους βανδαλισμούς υπό τινων 
κατοίκων τοΰ μέρους έκείνου.

Έκ τοΰ οικογενειακού ναοΰ τής βασιλευσάσης οι
κογένειας τών Παλαιολόγων καί τών Κατακουζηνών 
έχουν άκαιρεθή μαρμάρινοι στύλοι, έχουν καταστραφή 
θαυμάσιαι τοιχογραφίαι, χρυσύβουλα μεγίστης αξίας 
έχουν κλαπή καί έν γένει ό ιστορικός ουτος ναός, κιν
δυνεύει νά καταπέση, άφαιρεθέντων πάντων τών στη
ριγμάτων αύτοΰ. Πάντα τά αφαιρεθέντα και ιδία οί 
μαρμάρινοι στΰλοι έχουν χρησιμοποιηθή ύπό τών κα
τοίκων πρός ύποστήριξιν έξωστών τών οικιών των.

Έντός τοΰ μεγάρου τής οικογένειας τών Λασκάρεων 
ειχεν έγκατασταθή πολυμελής οικογένεια χωρικού, ήτις 
κατέστρεψε θαυμασίας τοιχογραφίας, καί εκτισε... δω
μάτια. Είς έπίμετρον ό ιστορικός καί περίβλεπτος τά
φος τών απογόνων Κωνσταντίνου τοΰ ΓΙαλαιολόγοο έ- 
συκήθη άφαιρεθεισών τών μαρμάρινων πλακών, δέκα 
οέ πλήρεις σκελετοί ανήκοντες εϊς την οικογένειαν 
Παλαιολόγων είνε έρριμένοι έκτος τοΰ τάφου ρυπαι- 
νόμενοι ύπό αιγών, προβάτων, βοών καί κυνών 1 1

Διά τήν αναλγησίαν τών άρχών είς τήν αδράνειαν 
τών ύποίων οφείλονται οί φρικώδεις βανδαλισμοί, αί- 
σ&άνετβί τις βδελυγμίαν.

Οί αρμόδιοι έοικαιολογήθησαν αφελέστατα ότι αί 
αύθαίρεσίαι έγένοντο πρό . . . έτών I

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Γ. Χατζηλονκας. Ό λυρικός υψίφωνος, δστις, 
μετά βραχεϊαν διαμονήν έν Άθήναις, απήλθεν είς 
Φλωρεντίαν, προσληφθείς είς τόν έκεΐ μελοδραματικόν 
θίασον.

Μνη^ιεϊον Βρατεάνον» Πέριξ του μνημείου τού
του έγένοντο έσχάτως τά ανθελληνικά συλλαλητήρια.

Α»έγη· Ή κυρία Συλβιάν είνε δημοσιολόγος, 
πρόεδρος του φιλανθρωπικού γυναικείου έν Βρυξέλλαις 
Συλλόγου καί πρόεδρος τοΰ περιπτέρου των Ωραίων 
Τεχνών τών Κυριών έν τή Διεθνεί’Εκθέσει τής Λιέ- 

γηζ·.
Το Μπουαρέν, εινε ϊν άπό τά ωραιότερα μέρα τής 

Λιέγης. _ .
Άμφότερα τά κλισέ παρεχωρήθησαν από τοΰ Γαλ- 

λοελλην. συναδέλφου ό «Ταχυδρόμος τής Ανατολής». ■

Παπαροϋντα· Εις τά χιορια τής Ρουμανίας όοί- 
σταται περιεργότατον εθιμον,λείψανον είδωλολατρικόν. 
Έν καιρω ανομβρίας κόραι άθιγγανίδες περιβάλλονται 
tv είδος ένούματος κατασκευασμένου άπό στάχεις, 
φύλλα αμπέλων καί μικρούς κλάδους δένδρων, τρέχουν 
οέ εις τάς όοούς περιτριγυριζόμεναι από τούς χωρι
κούς, οί όποιοι τάς περιχύνουν μέ νερό. Πιστεύουν δέ 
οτι διά τοΰ τρόπου τούτου ή ανομβρία παρέρχεται.

Μαδμϊτη. Έπ’ευκαιρία τής έπισήμου μεταβάσεως 
τοΰ Προέδρου τής Γαλ. Δημοκρατίας είς Μαδρίτην, 
δημοσιεύομεν, έκτος τοΰ Έσκουριάλ, την κυρίαν είσο
δον τής βιβλιοθήκης καί τών Μουσείων.

Είς τό έπάνω πάτωμα τής βιβλιοθήκης εύρίσκεται 
τό μουσεΐον τών νεωτέρων ζωγράφων. Τό μέγαρον 
κείται ςίς Basso ilel Recoleto. Είς τό μουσεΐον 
ύπάρχουν άρισται εικόνες καί έργα γλυπτικής υπέροχα.

Τό Πράδο είνε δ περίφημος περίπατος τής Μαδρί
της τρισχιλίων μέτρων μήκους, μέ θαυμασίας δενδρο- 
στοιχίας, κρήνας, μέ τό περιώνυμον Μουσεΐον τοΰ 
Πράδο, βπερ Εχει 2000 εικόνας έν αϊς έργα τοΰ Ρα
φαήλ, τοΰ Μουρέλλου, τοΰ Goya,τοΰ Ribera, τοΰ Έλ- 
ληνος Θεοτοκοπούλου, τοΰ Veronese, τοΰ Φρά Άγγέ- 
λικο, τοΰ Τισιανοΰ Εάν Δίκ, Κορέγγιο κ.λ.π.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ-οί κ. κ. Άντα- 

ποκριταί όπως έντδς τοΰ άρξαμένου μη
νάς (ΐπιΌτείλωο'ιν Λφϊν έξωφλημένονς 
τούς λογαρχαο’μοΰς τών συνδρομών της 
«Πινακοθήκης» τοϋ Ε'· έτονς.

Έπίΰης «αμακαλοννται οι καθυστε- 
ροΰντες έτι τήν συνδρομήν των έν ταΐς 
έπαρχίαις και τώ Έξωτερικώ κ. κ. σνν- 
δρομηταί μας δπως έμβάσουν ώς οίόν τε 
τά^ιον ά.π’εΰθε'ας πρός τλν έν Άθήναις 
διει/θυνσιν τήν συνδρομήν των, διότι έ- 
λήφθη τό γενικόν μέτρον νά διακοπή 
άπο τοΰ προσεχοΰς μηνός ή άποστολή 
τοΰ φύλλου πρός πάντας ανεξαιρέ
τως τούς καθυστεροΰντας τήν συνδρο
μήν των.
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βιβλίων υπέρ πάντα τάλλα είνε ή αφθονία χαί άρί- 
στη έκλογή καλλιτεχνικών εικόνων.

Τό προσαρμόζον νΰν έν ‘Ελλάδι Έκκαεδεντικόν 
όνότη^α, όπό Δ. Γεοίργιάδου, χαθηγητοί τών μα
θηματικών. Έπονται πατριωτικαί έθνικαί διαλέξεις 
γενόμεναι έν Πάτραις χα'ι ’Δγρινίω.

ΤύχνΗ και ψρενοπάΟεια.—‘Τπό Πέτρου Άπο- 
στολίδου |Π. Νιρβάνα) ίατροΰ. Είς σύντομον πρόλο
γον ό γλαφυρός καί εμβριθής συγγραφεύς, λογογράφος 
εκλεκτός χαί επιστήμων άμα ικανός, δίδει τόν χαρα
κτηρισμό’ τής ένδιαφερούσης μελέτης του. Είνε μία 
ψυχιατρική μελέτη περί φιλολογικών χ,ί καλλιτε
χνικών τινών εκδηλώσεων, αιτινες κυμαίνονται με
ταξύ ιδιοφυίας και παραφροσύνες. Είς τά φυσιολο
γικά καί αισθητικά ζητήματα ειδικός ό γραφών ά- 
νεζήτησε τό ψυχολογικόν κριτίριον, άνάγων τό 
θέμα είς μεθοδικήν έρευναν πρός ευρεσιν τής αλή
θειας έν τή συγκρούσει μεταξύ επιστημονικής χριτ - 
κής καί φιλολογικής κριτικής.

«Πανδώραν—Σειρά μυθιστορημάτων καί διηγη
μάτων.

Ό εκδοτικός οίκος Μπέκ καί Μπάρτ,
AVAVAV*WAVvVuVVVVVAVvV'AAaZ.W'sViA*o’i/'AVAVi.·','·.'

προβή μέχρι τούδε εΐ: εκδόσεις τιμώσας τά Έλλην. 
γράμαατα ή ξατοέκδίδων κατά τεύχη α’τοτελή υπό 
τόν τίτλον «Πανδώρα· σειράν μυθιστορημάτων ονο- 
μαστών συγγραφέων, "Άγγλων κατά τό πλειστον. 
Έχουν συνειθιση οί πολλοί είς τά δεκάλεπτα φυλλά
δια τά οποία μεταγγ'ζουν κάθε είδος φιλολογικήν σα- 
πρίαν, είτε φλυαρίας παιδαριώδεις, εϊτε περιπετειώδη 
καί μεστά κωμικότητος συνονθυλεύματα.

Ευτυχώς ή έκδοσις τής εΠανδώρας» έρχεται νά 
θέσγι τέρμα είς τήν τοιοότου είδους κεροοσκοπαίν τήν 
λυμαινομένην τούς απλοϊκούς. Τά μυθιστορήματα 
τής «Πανδώρας» έσονται ολα εκλεκτά, διά πρώτην 
δέ φοράν μεταφράζονται παρ’ ήμιν καί δή ΰτσ δοκι- 
μωτατων μεταφραστών, οίοι οΐ κ. κ. ίϊαπαδιαμάντης. 
Αννινο; κ-λ.π. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τό 

μυθιστόρημα του Κόναν Δόϋλ τό «Παράδοξον ξγ- 
κ«ημα» καί εν διήγημα τοΰ Μπρέτ Χάρτ, «Ή καλή 
τύχη τοϋ Ρώριν Κάμπ.«

Εκαστος τόμος δρ. 1.

Τό γίί.ημα.—Νέον μουσικό' έργον, ωραιότατου 
καί περιπαθέστατον βαλισμόν έξέδωκεν ό συνάδελφος 
κ Ν. Μαυρογένγ,ς. Τήν σύνθεσιν κοσμεί ώραι-.τάτη 

οστις έχει φωτοτυπική είκών.
VA^V«V/VAWv*.’-W'/'AVZ//iVvWA’'A,i/V‘/V'.'vWVAV’1

εξεδοθηςαν

ΑΙ “ΣΕΛΙΔΕΣ.,
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έντοκο» καταθέσεις

ΛΓέα οδχρά δόηγ^μ,άτων

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας κα\ είς 

τά βιβλιοπωλεία «Εστίας» καί Έλενθε- 
ρουδάκη.

E0KIKH TPASESA m EMMIE
Η ΚΑΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ

Τή 1 ’Οκτωβρίου έγένετο έν τή Εθνική Τραπέζη 
τής Ελλάδος έν δημοσία συνεδριάσει καί ένώπιον τής 
οικείας έπιτροπής ή έκτη κλήρωσις του Κτηματικού 
αυτής δανείου των 20,500,000 δραχμών. Έκ τής 
κληρωτίδος ίξήχφησαν οί ακόλουθοι 16 αριθμοί κερδί-

Ή Εθνική Τράτεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
είς τραπεζικά γραμμάτια καί εί: χρυσόν ήτοι φρ. 
καί λίρας στερλώας άποδοτέας είς ώρισμένη προθε
σμίαν ή διαρκώς At είς χρυσόν καταθέσεις καί οί 
τόκοι αύτών πλήρόνονΐαι εις τό αύτό νόμισμα, εις ό 
εγένενο ή χατάθεσι: είς χρυσόν ή δι’ επιταγής δψεως 
(cheque) έπί του εξωτερικού κατ’ επιλογήν του ομο
λογιούχου.

Τό κεφάλαιο? καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρό- 
νονται εν τώ Κενσρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει 
τοΰ καταθέτου έν τοΐς 'Υποκαταστήμασι τής Τρα
πέζης.

Τόκοι καταθέσεων

Αί όμολ.ογίαι τών ε τόκων

1 1.2 τοΰ 0)0 κατ’ ίτ. διά 0 αν.νών
ο » 0)0 » η 1 V ετου;
9 1)2 » 0)0 » λ 2 ετωΥ
3 μ 0)0 » 1» 0 4 0
4 Η 0)0 Β 1* 5 n

Αί όμολ.ογίαι τών έ τόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ εκλογήν του καταθέτου ονομαστικά', η ανώνυμοι 
/Vv\V^AVv%^A^A,AVvV/'^/'A^/V*Vv\VV\aA'VYvV'V'/*uV/'AV'VuV'/Vv''VvV'A

ζοντες τά έξής ποσά :

156,434 Δρβχμάς 50,000
28,732 » 3,000
74,029 » 3,000

116,678 3,000
16,297 3,Ό00

172,675 » 3,000

ΠΑΛΔΗ W ΕΟΪΖΙΑ

Οί αριθμοί 94,156 167,237 139,942 37,037 21,119 
62,442 135,041 189,562, 38,780 καί 107,420 άνά 
δρσχμάς 1000 έκαστος.

Τά κερδηθέντα ποσά πληρώνονται τήν 30 Δεκεμ
βρίου έ. L είς τραπεζικά γραμμάτια έπί προσαγωγή 
τών οικείων τίτλων.

‘Ιδρνθέν έν ΆΟτινατς κατά τό έτος 1870

Έν αύτώ πωλοΰνται λιανικώς καί χονδρικώς εκτός 
τών διοφόρων ειδών γραφικής ύλης καί χάρτου καί τά 
έν τώ ίδίω άτμοκινήτφ έργοστασιω κατασκευαζόμενα 
εΐδ , ήτοι'

Φάκελλοι καί θιβλία εμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας μό κατατομά. έπιχρυσωμένας. Πένθιμος επιστο
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Γλυπταί έπί μετάλλου 
καί ξύλου Σφραγίδες καί έκ καουτσούκ καί πλάκες διά 
θύρας έπί σμαλτωμένων εμασμάτων.

Έηιάκεπτήρτα κατασκευάζονται στιγμιαίως καί 
διά χαλκογραφίας.
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