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Πωλοΰνται είς τά γραφεία ^ας.

ΖΑΡΤΟΠΟΔΕΣΟ» ΠΑΛΔΗ ΚΑ! Z0TZJA
Ίδρυθέν έν Άθήναις κατά τδ έτος 1870

Έν αύτφ πωλοΰνται λιανιχώς χαι χονδριχώς εκτός 

τών διαφόρων βιδών γραφικής ΰλης καί χάρτου χαί 

τά εν τφ ιδίφ ατμοχινήτφ εργοστοσίφ κατασχευα- 
ζόμενα είδη, ήτοι :

Φάκελλοι καί βιβλία εμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας μί κατατομές έπιχρυσωμίνας. -Πένθιμος επιστο
λικός χάρτης χαί φάκελλοι. Γλυπταΐ επί μετάλλου 

χαί ξύλου Σφραγίδες καί έχ καουτ^ρύκ χαί πλάκες 
διά θύρας έπί σμαλτωμένων ελασμάτων.

’Επισκεπτήρια κατασκευάζονται στιγμιαίως και 
δια χαλκογραφίας.
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Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΑΡ' ΕΑΑΗΣΙ
ΠΟΒΑΛΑΕΙΝ τήν Ατο
μικότητα μ ο ρ φ ■?>ς 
τίνος τ φ τ ύ τ φ της 
χαΜονίΙς είς δ / υ
πάγεται αΰτη: τοι- 
οΰτόν έστι έν τή φαινο
μενική αύτοΰ άπλότητι 
τό μυστικόν τής πλαστι
κές τέχνης τών 'Ελλή
νων και δ πρώτιστος λό
γος δι ’ δν αυτή ήξιώθη νά 
καταστή υπόδειγμα διά 

την παγκόσμιον τέχνην. ΙΙρίν έτι δ μυθολογού
μενος Δαίδαλος διατορνεύση τάς κνήμας και ό 
έξ Αίγίνης Σμΐλις διαπλάση τό πρόπλασμα τίς 
Ήρας τοΰ "Αργους, δύο θαυμάσιαι τίς τέχνης 
έκδηλώσεις ύφίσταντο ήδη. η τίς Αίγυπτου καί 
ή τών Χαλδαίων. Τό Λοΰβρον έκθέτει ήμΐν ταύ- 
τας έν ύποδείγμασι λίαν ενδεικτικοί; τίς δυνά
μεως αυτών, όπως πεισθώμεν, τόσον διά τών κε
φαλών τών Φαραώ οσον καί διά τών Αγαλμά
των τοΰ Γουδέα, περί τίς τώσεως παρά τοΐς δύο 
τούτοις λαοϊς προς άνεύρεσιν μορφών τυπικών 
μέν άλλ ’ Αναγόμενων συνάμα είς τύπον περιο- 
ριζόμενον είς μίαν μόνην ώρισμένήν φυλήν είς 
ώρισμένον-τόπον.

Παραβαλλόμενος πρός τάς μορφάς τοΰ Νείλου 
η τοΰ Εύφράτου, ό ελληνικός τύπος παρουσιάζε
ται ώς ό κατ’ εξοχήν Ανθρώπινος τύπος. Πασί- 
δηλον τυγχάνει δτι οί "Ελληνες, είτε άντιγρά- 
ψαντες σώματα έλληνικά, είτε έπινοήσαντες 
ιδανικόν τι σχήμα σώματος έφεδρον την γεν·.- 
κωτέραν μορφήν τοΰ ανθρωπίνου είδους. Ό νό
μος δστις έπέτρεψεν αύτοΐς νά φθάσωσιν είς τό 
δψος εκείνο τίς άπαραμίλλου καλλονές, πειρα- 
ματικώς Υποδεικνύεται διά τών Αριστουργημά
των, συνεπώς δ’ δσοι παροοώσιν αύτήν άπα- 
τώνται.

Τό έπανάγειν μορφήν τινα είς τόν Ατομικόν 
τύπον είναι τρόπος αναλυτικός δι’ ού καταδει
κνύονται αί μεταξύ τοΰ ατόμου καί τίς σειράς 
έξ ής τοΰτο έξήλθεν ύφιστάμεναι διαφαραί. Εί
κών τις έπί τοσοΰτον πλησιάζει πρός τό πρότυ
πον, καθόσον έξειδικεύει αύτό καί παρουσιάζει 
τά διακριτικά αύτοΰ χαρακτηριστικά. Τουναν

τίον ό τύπος μορφής τίνος παρουσιάζει την σύν- 
θεσιν αύτής καί έκδηλοϊ τάς σχέσεις τοΰ ατόμου 
πρός τό ιδανικόν τοΰ είδους.

Αί θεωρίαι πασαι καί σύμπασα ί έξέλιξις 
τίς γραφικής συνοψίζονται έν τή ύπερτερία και 
τώ βαθμφ τίς ύπερτερίας τοΰ ένός τών δύο 
τούτων ορισμών. Ό μύθος είς δν δέον τις πάν
τοτε ν’ Ανατρεχη, ώς είς την άρχαιοτέραν δια- 
τύπωσιν ιδέας τινός, μάς παρουσιάζει παρά τοΐς 
Άριανοΐς τόν Προμηθέα διαπλάττοντα τόν άν
θρωπον καθ’ όμοίωσιν, παρά δέ τοΐς Σιμίταις 
τούς Οίλοχήμ έκτείνοντας την σκιάν, των όπως 
διακρίνωσι τό σχήμα τίς ανθρώπινης μορφίς. 
Καί σύμπτωσις ήτις δέ'· στερείται ενδιαφέροντος· 
δ Τιτάν ώς ό άγγελος τοΰ ’Ιεχωβά πλάττει μό
νον μορφήν ταυτόφυλον, τόν άυδρα-γυναΐκα τίς 
γνωστής παραδόσεως, τδ άνδρόγυνον τίς τέχνης.

Ό καλλιτέχνης τής Ελλάδος, πιστός τ·?5 
τοιαύτη συλλήψει, Αφιέρωσε τήν τέχνην; αύτοΰ 
είς τήν διάπλασιν τοΰ άνθρώπου-τύπου, τότε δέ 
μόνον δτε έξεΰρεν τά έκφραστικά μέσα Αρκούν- . 
τως ώστε νά έπεκταθή και είς μερικότητας, πα-. 
ρήγαγε συνθετικήν τινα μορφήν τών γενών καί 
ήγγισεν οΰτω είς τό άκρον άωτου τίς πλαστι
κής τελειότητος. Τοϋτ’ αύτό παρατηρεΐται καί 
παρά τοΐς καλλιτέχναις τής ’Αναγεννήσεως. 
Ευκόλως ληαμονοΰμεν οτι τό φαινόμενου τίς πα
ραγωγής έν τΰ5 τέχνη έκδηλοΰται κατά νόμους 
αναλλοίωτου; ώς τούς τών λοιπών φαινομένων. 
Ή καταφανής Ασυναίσθητος δημιουργικότής 
ένίων ούδόλως διαψεύδει τήν Αλήθειαν ταύτην· 
έν τή ύπερφυεΐ ύποστάσει πνευμάτων τινών ένυ- 
πάρχει τό προγνωστικόν τοΰ πώς δέον νά συν- 
ταυτίση τις τήν έμπνευσιν καί τούς κανόνας ώς 
έξ ένστικτου.

Τ’ Αριστουργήματα έχουσι κοινόν τινα οικο
γενειακόν χαρακτήρα δστις έμποιεΐ έντύπωσιν 
και είς αύτόν έτι τόν Αμύητου τον έπισκεπτό- 
μενον τό πρώτον τά Μουσεία· πράγματι τό άρι- 
στοτέχνημ.α γεννιέται έκ τής εσκεμμένως ή ύπό 
τοΰ ενστίκτου έπιβαλομένης εφαρμογής ή Αλλως 
της έπικτήτου ή όρμεμφύτου:γνώσεως καί έφαρ- 
μογίς νόμων τοσοΰτον Αμεταβλήτων οσον καί 
οί τής φυσικής. "Ο Αιχμάλωτος τοΰ Μιχαήλ 
’Αγγέλου, τό Αριστούργημα τοΰτο τής Αγαλμα-



hl Ν Α ΚΟΘΗΚΗ

τοποιίας, έρχεται είς έπίρρωσιν τούτου έπικυρών 
άνελλιπώς τά παράδειγμα,δπερ μας δίδει ί Νίκη 
τής Σαμοθράκη? η ό Μαχόμενος ’Αθλητή?·

Ή μόρφωσις παρά τοΐς Λατίνοις έπέβαλε με
γίστων άνάπτυξιν τ? εικαστική, άρκετήν ήδη 
τή μουσική, άλλ’ ώς πρδς την γλυπτικήν εις 
ούδέν συνέβαλεν αδτη, εί δ’ άλλως δέν θά έβλέ- 
πομεν έν Παρισίοις άγάλματα άτινα άνηγέρθη- 
σαν έσχάτως. Τδ πνεϋμα ημών προς τήν φιλο
λογίαν κλίνον άπαιτεϊ ιδιαιτέραν ανατροφήν 
όπως συλλαβή τήν πλαστικήν αγνήν, τουτέστι 
τήν καλλονήν άνευ δράματος, τδ σώμα έν 
ήρεμί$.

'Γπάρχουσιν ένθερμοι Βαγνεοιανοί οΐτινες δέν 
έννοοΰσιν τήν μουσικήν κατ’ ο:κον ή τήν σύμ- 
Ϊωνον μελωδίαν, οΐτινες συγκινοϋνται πρδ του 

’ristan και εις τάς παραστάσεις τοΰ Parsi
fal και ούδέν έννοΰσιν έκ τών quatuors του 
Βετχόβεν. Οί «ψίθυροι τοϋ δάσους» 
δέν συγκινουσιν αύτούς άλλως είμή χάρις είς 
τάς παραστάσεις τοΰ Siegfried νικητοϋ τοϋ 
Δράκοντος καί οδηγούμενου .πρδς τήν Brune- 
tilde παρά τής πυρραλίδος. Ό σύγχρονος λατί- 
νος τοιαύτων τινα στάσιν λαμβάνει ένώπιον τών 
άγαλμάτων. Τδ άγαλμα δέον νά άντίστοιχή 
πρδς τήν Ιστορικήν η μυθιστορηματικήν τινα 
παράδοσιν, νά ή άπεικόνισις έπεισοδίου γνωστού 
τίνος συγγράμματος, νά ή τδ σύμβολον θέμα
τος τίνος. Όέν Λούβρφ Φαρνέσιος Άρης, ό τδ 
πέδιλον αύτοϋ δένων ’Ιάσων θά ήδύναντο άριστα 
νά ύποδειχθώσιν δι’ άλλης τινδς επωνυμίας· 
ούδέν τι έμβλημα υποδεικνύει τδν θεόν τοϋ πο
λέμου ώς και τδν άφαρπάσαντα τδ χρυσόμαλλον 
δέρας· ούτοί είσιν απλώς μόνον άνθρωποι αρμό
νικάς έχοντες τάς διαστάσεις τοϋ σώματσς άπα- 
ραλάκτως ώς ό θησεύς καί ό Σάτυρος τής ’Ο
λυμπίας.

Εις τδ Μουσεΐον τοϋ Βατικανού μελετών τις 
είτε τδ τής Νεαπόλεως η τδ τών ’Αθηνών η τδ 
τοϋ Λονδίνου, αδύνατον νά καταστείλγ έντύπω- 
σιν ήν δέν θά τολμήσρ ν ’ άνομολογήσγ πρδς εαυ
τόν. Ό περιωρισμενος άριθμδς τών τύπων,ή έπα- 
νάληψις τών αυτών στάσεων φαινομενικώς μόνον 
ενδεικτικοί είσιν άληθοΰς στειρώσεως περί τήν 
έφεύρεσιν τοσοϋτον μάλλον καθ’ οσον, εάν τις 
λάβη ύπ’ δψιντά εγχειρίδια, τοΐς Έλλησιν απο
δίδεται άκρατος έλευθερία οσον αφορά τά θεϊα. 
Δέν είνε δυνατόν βεβαίως νά έξηγήση τις έν μι£ 
παραγράφφ τδν ιερατικόν χαρακτήρα τής γλυ
πτικής τών Ελλήνων ίνα καταδειχθή οτι ή 
στάσις τών προσώπων είχεν άλλοτε λόγον σα
φώς καθωρισμένον και οτι αί Ταναγρζΐαι κόραι 
πλήν τής χάριτος αύτών ειχον καί άλλην τινα 
σημασίαν.

’Εν άγάλματι τνιι της Αττικής δέον νά δίί- 
δωμεν μνημείου, κινητόν τινά ΙΙαρθενώνα δστις 
συνεληφθη και έφηρμόσθη κατά τούς κανόνας 
τής οίκοδομητικής, και ώς τοιοϋτον παρουσιά

ζει μέρη βαστάζοντα καί μέρη βασταζόμενα 
και τάς έκατδν ύποτιθεμένας σχέσεις μεταξύ 
ισορροπίας, κατατομής, διανομής πλήρων και 
κενών, διαδοχής τών επιφανειών, τής έντάσεως 
καί μειώσεως τών καμπών.

Ή θεωρία τοϋ τύπου κατά γράμμα έφαρμο- 
ζομένη καταλήγει είς τήν άντιγραφήν, ή οποία 
σημαίνει νεκρωσιν τής καλλιτεχνικής δημιουρ- 
γικότητος. Πολλοί όπως άποφυγωσι τδν πιθη- 
κισμδν ύπέπεσαν εις τήν εκκεντρικότατα καί οί 
υπερβολικοί ούτοι απολογούνται διά τήν πα- 
ραβίασιν τών κανόνων, προβάλλοντες τήν άνάγ- 
κην τοΰ ν’ άποφύγωσιν τδν κίνδυνον τής άπο- 
μιμησεως ώς έπιχείρημα. Ταΰτα λεγοντες άπα- 
τώνται και ήμάς άπατώσι. Ούδεμία αισθητική 
ώρισεν δτι δέον ν ’ άντιγράφωμεν τά προγενέ
στερα υποδείγματα, τουναντίον έλέχθη μάλιστα 
οτι δέον νά έφευρίσκωμεν κατά κανόνας. Τδ 
έφευρίσκειν έστί δίδειν νεωτέραν ΰπόστασιν είς 
θέμα κατ’ άνάγκην γνωστόν.

Είσέλθωμεν έν τώ Βατικανώ και άναζήτή- 
σωμεν τρεις φάσεις τοϋ ύπάτου θεοϋ, τήν τοϋ 
έμπορου, τήν τοΰ υποχθονίου καί τήν τοΰ πον
τικού. "Ίδωμεν δέ πώς ό “Ελλην διέκρινε τόν 
Δία τών αδελφών αύτοϋ. Δύο διάφορα χαρακτη
ριστικά τής έκτελέσως διεκρίνοντο έν τή προ
τομή τοϋ Ostricoli· αί διαστάσεις τοΰ μετω
πίου όστοΰ, ή παχύτη? του μεσαίου μέρους αύ- 
τοϋ και ό πλούτος τής κόμη?· Ό γλύπτης πρού- 
τίθετο ν’ άπεικονίσγ τήν ύπερτάτην βοόλησιν, 
ώπλισεν τό μέτωπον τρόπον τινά διά πρώρας· 
ό έκτακτος πλοϋτος της τριχώσεως υπενθυμίζει' 
τδν χυμόν, δστις κυκλοφορεί εντός μεγαλοπρε
πούς δένδρου.

Ό Πλούτων καί έάν έτι έστερεΐτο τοΰ επι 
κεφαλής αύτοϋ μυστικού εμβλήματος θά διεκρί- 
νετο έκ τής σκιάς ήτις έπεκτείνεται έπί τών 
χαρακτηριστικών αύτοϋ. Ουδόλως θά έτόλμων 
νά μεταχειρισθώ τήν έκφρασιν ταύτην έάν τδ 
πρόσωπόν τοϋ θεοΰ δέν ήτο πασίγνωστον, συ- 
χνάκις άναπαριστώμενον είς απομιμήσεις. ΙΙώς 
ό καλλιτέχνης ήδυνήθη νά θέση τοιαύτην τινά 
έπισκίασιν λύπης άπ’ αιώνων προβαλλόμενης 
έπί χαρακτήρων τοσοϋτον καθαρώς έγκεχαραγ- 
μένων · 'Ο Ποσειδών έξ ίσου μεγαλοπρεπής άλλ ’ 
άνήσυχος, έτοιμος δπως έπιβάλη βίαν, χαρακτή- 
ρος ευμετάβλητου, μή τήν ύγράν του κόμην, κα
λώς αντιπροσωπεύει τδν ώκεανδν μέ τάς δια- 
λειπούσοας άπόψεις του. Χωρίς νά.πολλαπλα- 
σιάσωμεν τά τοιαϋτα παραδείγματα γνωρίζομεν 
δτι ό Έλλην έπανήγαγεν είς τδν ατομικόν τύ
πον τούς θεούς. Τίς άρά γε ένώπιον τής κολοσ- 
σαίας Ήρας τής έπαύλεως Ludovisi θά ήπα-., 
τάτο είς τήν θέαν τής θεϊκής έκείνης πραότητος 
τής άορίστως πως λαλούση? πε?ί τοΰ έφημέρου 
τοΰ άνθρώπου και παρά ταΰτα τοσοϋτον γλυ
κείας ·

Ή τοιαύτη έκφρασις αρμόζει μόνον είς τήν 
σύντροφον του Διόί. ............-...................

Καθ’ δν χρόνον παρατηρεί τις είς τήν φαι
νομενικήν μονοτονία , άντιλαμβάνεται συνήθως 
καί τήν άξίαν τών συντριμμάτων τών έλληνι- 
κών άγαλμάτων. Άνευ κεφαλής καί χειρών τά 
νεωτερα άγάλματα άποβάλλουσι τήν σημασίαν 
των καθότι ό καλλιτέχνης άπεβλεψε κυρίως είς
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ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΘΎΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΝ*

• Τέλος.

Άλλά τό τελειότερου παράδειγμά καλλι
τέχνου άφοσιωμένου είς τήν τέχνην του μέχρι 
θανάτου, άνήκει είς τήν εποχήν μας. Ούτος είνε 
ό Τζιοβάννι Σεγκαντίνι, ό ζωγράφος τής Έν- 
γαντίνης, θανων έν πληρει υγιείς, έν ήλικία τεσ
σαράκοντα καί ένδς έτους, έντδς ελεεινής καλύ- 
βη?> έν μέσφ τών χιόνων, έπί τής κορυφής τοϋ 
Σχάφμπεργ, είς ύψος 3000 μέτρων άπδ τής θα
λάσσης, τήν 16/28 Σεπτεμβρίου 1899.

Ό Σεγκαντίνι όντως έφαίνετο προωρισμενος. 
λόγω κληρονομικότητας, είς τραγικόν τέλος. Ή 
γέννησίς του έστοίχισε είς τήν' μητέρα του τήν 
ζωήν. Νεαρωτάτη άπέθανεν εκείνη είς ηλικίαν 
29 έτών. Ό αδελφός του άπεθανε καείς. Ό 
πατήρ του δστις τρις ένυμφεύθη ούδόλως ένδια- 
φέρετο διά τδν μ.ικρδν όρφανόν. Άνεχώρησε μίαν 
ημέραν εΐπών οτι μεταβαίνει είς Μιλάνον πρδς 
άναζήτησιν πράγματος τινδς και δέν έπανήλθεν 
πλέον ποτέ. Μείνας μόνος μέ μίαν άδελφήν, ό 
μικρός Τζιοβάννι διήρχετο τάς ώρας του έπί τι - 
νος παραθύρου βλέπων τά κεραμίδια καί ά- 
κούων τούς κώδωνας. Ή άδελφή του ήσχολη- 
μένη είς έργασίαν έντός έργοστασίου διά τό έ- 
πιούσιον, τον άφννε μόνον. Έδραπέτευσεν άνά 
τάς πεδιάδας τοΰ Μιλάνου, θέλων νά μεταβγί 
είς Γαλλίαν ήτις τφ έφαίνετο ή χώρα τοΰ πα
ραδείσου δπου δύνα cat τις νά εύρη τήν τύχην 
τού. Περισυλλέγεις ύπδ τών χωρικών, έγένετο 
ποιμήν, ώς ό πρώτος ζωγράφος τής ’Ιταλικής 
σχολής, ό Τζιόττο, καί εκεί, φυλάττων τά πρό
βατα, κατελήφθη ύπό τοΰ πάθους τής τέχνης 
καί τής φύσεως δπερ προώριζεν αύτόν είς τήν 
δόξαν. Έγένετο είς έκ τών μεγαλειτέρων ζω
γράφων τής έποχής μας.

Τριάκοντα έτη αργότερου, ό μικρός ορφανός, 
δστις ουδέποτε έγκατελειψε τά βουνά του, είχε 
γίνει διάσημος. Τά έργα του, παριστάνοντασκη- 
νάς τής Άνω Ένγαντίνης, δράματα τοϋ βίου 
τών Άλπεων, έθαυμάζοντο έν ταΐς έκθέσεσι τής 
Βιέννης, τοΰ Λονδίνου, τοϋ Βερολίνου, τών 11α- 
ρισίων. Έγένετο οικογενειάρχη? καί κατφκει ο
λόκληρον τδ έτος έν τή παγωμένη έκείνη χώργ 
—τδ ύψηλό-repov κατφκημένον μέρος τής Ευρώ-
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τδ πρόσωπόν και τδ κίνημα. Καταστήσατε τήν 
Νίκην τοΰ Rude εις ήν θέσιν εδρίσκεται ή τής 
Σαμοθράκης καί ούδέν θά παραμείνη ούτω τδ 
άξιον θαυμασμού. 'Ο περίφημος κορμός τοϋ Bel
vedere δν ο Μιχαήλ “Αγγελός τυφλός σχεδόν 
έζήτει νά ψαύση δέν ευρεν έφάμιλλον τή εποχή. 

[Έπεται τδ τέλος). PELADAN
Μιτάφρασκ; Νοεμής Ζωηρού

' πής,—εντός ωραίου οίκίσκου, έν Μαλόγια. Ά
πειροι ξένοι μετέβαινον πρδς έπίσκεψιν τοΰ άλ- 
λοκότου τούτου καλλιτέχνου, τοΰ τοσοϋτον άγα- 
θοϋ δσον και ώραίου καί μεγαλοπρεπούς. Έγνώ- 
ριζον δτι τά παιδικά του έτη υπήρξαν τραγικά. 
Άλλ’ έκεΐνο δπερ ήγνόει.ό κόσμος ητο δτι κάθε 
του έργον δπως γίνη έπρεπε-ν είς κινδύνους μυ- 
ρίους νά ρίπτη τόν πλάστην του.

Τοιαύτη ήτο, πράγματι, ή συνείδν,σις τοΰ 
Σεγκαντίνι ώστε δέν ηθελεν, δπως πολλοί έκ 
τών συναδέλφων του, νάζωγραφίζη τά έργα του 
είτε διά τής φαντασίας, είτε διά τών άναμνή- 
σεων, εντός τοϋ σπουδαστηρίου του. Ούτε μίαν 
πινελιάν έρριψε ποτέ έπί τοΰ πίνακος χωρίς νά 
εύρίσκηται πρδ τοΰ μοδέλου: τής φύσεως.

Επειδή δέ οί πίνακες του ήσαν μέγιστοι, έ
πρεπε νά παραμενη μήνας ολοκλήρους έν ύπαί- 
θρφ, έν μέσω τών χιόνων καί τών καταιγίδων δ
πως άποπερατώση έν έργον του. Καθ’ ημέραν, 
έν τή καρδίφ αύτή τοΰ χειμώνας καί θερμοκρα
σίαν 20' ύπό τδ μηδέν, ένδεδυμένος καλώς καί 
μέ τά έργαλεΐα του μετεβαινεν έν μέσω τών 
παγετώνων δπου έπανεύρισκε τδ έργον του. Τά 
χρώματα έπάγωναν. Καί δταν ακόμη οί περί
φημοι σκύλοι τοΰ 'Αγίου Βερνάρδου άπεσύροντο 
μή δυνάμενοι ν’ άνθέξωσιν έκ τοϋ ψύχους, ό Σεγ
καντίνι παρέμενεν έργαζόμενος έπί ώρας ολοκλή
ρους, μετά θέρμη?·

Εσπέραν τινά τοΰ Σεπτεμβρίου, ό Σεγκαν
τίνι εύρίσκετο έπί τής κορυφής τοΰ Σχάφμπεργ, 
άνωθεν τής Ποντρεσίνας, ζωγραφίζων μεγάλον 
πίνακα δν έπρόκειτο ν’ άποστείλη είς τήν Παγ
κόσμιον Έκθεσιν τώνΠαρισίων το,ΰ 1900. Ήτο 
τό τρίτον μέρος τής Τριλογίας του ήν ειχον όνο- 
μάσει: Ή ζτοή, ή φύαις, δ θάνατος. ’Επί τής 
ερήμου έκείνης κορυφής δέν ύπήρχεν ύδωρ δπως 
πίη καί έπιεν άνελυμένον πάγον. Τδν κατέλα- 
βεν άγνωστος πόνος. Ό μικρός ποιμήν δστις συ- 
νώδευεν αυτόν κατήλθε είς τήν πεδιάδα δπως 
ζητήσγ βοήθειαν. Άλλ’ δταν άφίχθησαν οί ια
τροί, ήτον άργά. Όξεΐα τυφλίτίς έφόνευε τδν 
μέγαν καλλιτέχνην.

*0 θάνατος τοΰ Σεγκαντίνι όπήρξεν άπώλεια 
μεγάλη διά τήν τέχνην, ης ήτο καί αυτός Όϋμα.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

M Α,ΧΑΟΜΚΜ ΙΝΖΤΟΎ·

[ΤΑ ΓαΛΙνώτ xtpuAixiv <Je sizis tout· δημο- 
σιήιι την ί(ης Μχδοτον οιΛΙδα, τήν οποίαν ό ΤοΛ· 
σζάη fypafa τι^τνταίος. 'ff *4ταΛί»η· daonvitt 8· 
την τί»· άαγγτλιχίπητα χαί τίν Ληχήν πρδς τούς 
<Μ·ίρώ«ονς αγάπη? ro3 μίγάΛον γίροντος της Ρωσ- 
σίας]

κοβκ Λ ώρα νά είπώ τάς 
όριστικάς μον γνώμας 
διά την ζωήν. Δέν έχει 
πλέον λόγον ό δισταγ
μός καί ή όκέψις. Ή 
ΰπαρξίς μον όβύνει κα
θημερινώς καί μπορεί 
νά χαθμ αίφνιδίως αύ- 
ριον. *Αν εινε δυνατόν 
νά ύπηρετήσω κάπως 
τούς άνθρώπους, άν 
είνε δυνατόν νά μοΰ 

συγχωρηθοΰν αί άμαρτίαι μου, Α άκαρπος 
καί ύλισ.'ϊκή ζωή μου, αύτό θά τό κατορ
θώσω διδάόκων είς τούς άνθρώπους. είς τούς 
Αδελφούς μου, 5, τι έγώ ήμπόρεΰα νά έννοήβω 
καλλίτερα άπό αύτούς. Αύτή Λ σκέψις μέ βα
σανίζει έπί πολύν καιρόν.

"Ολοι οί άνθρωποι γνωρίζουν, καθώς έγώ, 
δτι Α ζωή μας δέν είνε έκείνη ποΰ έπρεπε νά 
είνε, καί γινόμεθα οί άνθρωποι δυστυχείς, ό 
ένας έξ αίτίας τοϋ άλλου.

Γνωρίζομεν δτι διά νά εύτυχοϋμεν καί νά 
κάμωμεν καί τούς άλλους εύτυχεΐς, πρέπει 
νά άγαπωμεν τόν πλησίον μας ώς έαυτόν. 
Ότι,Αν μάς είνε άδΰνατον νά κάμωμεν δι’ αύ
τόν δσα θέλομεν νά κάμνουν οί άλλοι δι’ ή· 
μάς, τούλάχιΟτον δέν πρέπει νά τοϋ κάμνω- 
μεν δσα δεν θέλομεν, νά κάμνουν οί άλλοι δι’ 
Αμάς.

Αύτά διδάσκουν αί θρηόκείαι δλων τών λα
ών, αύτό προστάζει Α λογική καί Α συνείδη- 
σις κάθε Ανθρώπου^

Ό θάνατος τοΰ σαρκίνου περιβλήματος ποΰ 
μάς Απειλεί κάθε στιγμήν μάς ύπενθυμίζει 
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τόν έφήμερον χαρακτήρα δλων μας τών πρά
ξεων. Τό μόνον λοιπόν ποΰ Αμποροϋμεν , νά 
κατορθώόωμεν, τό μόνον ποϋ θά μάς δώσμ 
τήν ευτυχίαν καί την γαλήνην, είνε νά ύπα- · 
κούωμεν είς τήν συνείδησίν μας, είτε πιστεύ- 
ομεν είς τήν Αιώνιον ζωήν, δηλαδή ρίς τά δι
δάγματα τού Χριστού, είτε δχι.

Μέ άλλους λόγους, άν δέν Αμποροΰμεν νά 
κάμωμεν είς τόν πλησίον μας έκεϊνο ποΰ θέ
λομεν νά μάς κάμη αύτός, τούλάχιΟτον άς μή 
τού κάμωμεν έκεϊνο, ποΰ δέν θέλομεν νά 
κάμμ αύτός είς Αμάς.

Ένφ γνωρίζουν οί άνθρωποι πρό πολλοΰ 
καιρού αύτήν τήν άλήθειαν, άντί νά τήν έ- 
φαρμόόουν φονεύουν, κλέπτουν, άνομοΰν. Καί 
οϋτω ά;·τί τά ζοΰν είς τήν χαράν, τήν Αόυ- 
χίαν καί τήν Αγάπην,—ύποφέρουν, πάσχουν, 
καί αισθάνονται μόνον τό μίσος ή τόν φόβον 
ό ένας διά' τόν άλλον. Παντού, είς δλον τόν 
κόσμον, οί άνθρωποι προσπαθούν νά κρύβουν 
τήν άμαρτωλήν ζωήν των άπό τόν έαυτόν 
των, νά λησμονοϋνται, νά πνίγουν τά βάσανά 
των, χωρίς νά τό κατορθώνουν. Καί άλονέν 
αύξάνουν οί άνθρωποι ποΰ χάνουν τό λογικόν 
καί αύτοκτονοϋν, διότι εΐνε άνώτερον τών δυ- 
νάμεών των τό νά ύποφέρουν μίαν ζωήν, άν- 
τίθετον πρός τήν άνθρωπίνην φύσιν.

’Αλλά θά παρατηρήσμ κανείς : Πρέπει νά 
εΐνε τέτοια ή ζωή. Εΐνε άνάγκη νά ύπάρχουν 
Αύτοκράτορες, Βασιλείς, Κυβερνήσεις, Κοινο
βούλια, καί νά διοικοΰν έκατομμύρια στρατιω
τών ώπλιόμένων μέ δπλα καί κανόνια, καί έ
τοιμων νά άλληλοόπαραχθοϋν;Είνε Απαραίτη
τον νά ύπάρχουν έργοότάόια παράγοντα βλα
βερά καί άνωφελή Αντικείμενα, έργοστάσια 
δπου έκατομμύρια άνδρών, γυναικών καί παι
διών μεταβάλλονται είςμηχανάς, καί κοπιά
ζουν 40, 12 καί 15 ώρας τήν ήμέραν. Είνε Α
ναπόφευκτος Α αύξάνουόα καθημερινώς έρή- 
μώσις τών χωρίων, καί Λ αύξάνουσα άνθρωπο- 
συρροή τών πόλεων μέ τά καπηλειά των, τά 
νυκτερινά των άσυλα, τά παιδοκομεΐά των και 

τά νοσοκομεία; ’Απαραίτητον νά κλείωνται είς 
τάς φυλακάς έκατομμύρια Ανθρώπων;

Ίσως Α θρησκεία τού Χριστού, Α διδάσκου
σα τήν όμόνοιαν, τήν όυγχώρηόιν τώλ Αδικη
μάτων, τήν Αγάπην τού πλησίον, τήν Αγά
πην πρός τούς έχθρούς, Ισως εΐνε άνάγκη νά 
διδάσκεται είς τούς Ανθρώπους Από ιερείς άνα- 
^βμήτων αιρέσεων. μέ συνεχείς Αγώνας, καί 
Α διδασκαλία αύτή νά γίνεται ύπό μορφήν βλα
κωδών καί άναθίκων μύθων σχετικώς πρός τήν 
δημιουργίαν τοΰ κόσμου καί τού Ανθρώπου, 
τήν τιμωρίαν του, τήν άπολύτρωόίν του διά 
τοΰ Χριστού, καί πρός τόσα άλλα δόγματα καί 
μυστήρια;

Ίσως αύτή Α κατάόταΟις εΐνε φυσική είς τόν 
άνθρωπον, καθώς φυόικαί είς τά μυρμήγκια 
καί είς τάς μελίσσας τά ζοΰν είς τήν τρύπα 
των καί είς τήν κυψέλην τω* μέ συνεχή Αγώ
να καί χωρίς κανένα Αλλο Ιδεώδες Αύτής τής 
γνώμης εΐνε μερικοί.

Άλλ’ αύτό τό Αποκρούει Α Ανθρώπινη ψυχή. 
Αύτή έπανεότάτησε πάντοτε κατά τής ψεύ
τικης ζωής, καί έκάλεόε τούς Ανθρώπους νά 
παραδοθοΰν ύπό τήν διοίκησιν τοΰ λογικού 
καί της συνειδήόεως. Ή έπίκληόις αύτή εΐνε 
σήμερον δσον ποτέ άλλοτε έπέίγουόα. Έπί αι
ώνας πολλούς, έπί έκατομμύρια έτών, έπί αι
ωνιότητα ολόκληρον, δέν ύπήρξαμεν είς τήν 
ζωήν.. Καί έξαφνα ίδοψ ήμεϊς έπί τής γής ζών- 
τες, σκεπτόμενοι, άψαπώντες, άπολαμβάνον- 
τες τήν ζωήν. Ήμποροΰμεν λοιπόν αύτά τά 
70 χρόνια—άν ήμπορεϊ, έννοεΐτατ, ό άνθρω
πος νή φθάόμ έως έκεΐ, διότι πιθανόν νά ζήση 
μερικός Αμέρας, μερικός ώρας μόνον—νά τά 
περάάωμεν εΐς τήν λύπτν» ν.αί «Λς τό μίσος, 
ή είς τήν χαράν καί τήν άγάπην, Αμποροΰμεν 
νά ζήσωμεν αύτά τά 70 χρόνια μέ τήν συνεί- 
δηόιν δτι έπράξαμεν έκεϊνο ποϋ δέν έπρεπε, 
ή μέ τήν συνείδησίν δτι έκάμαμεν όπωσδή- 
πτστε, έστω καί άτελώς, έκεϊνο ποΰ έθεωρή- 
σαμεν ώς καθήκόν μας·

•Μετανοείτε, μετανοείτε, μετανοείτε.. ....> 
έφώναζεν είς τούς άνθρώπους ό ’Ιωάννης ό 
Βαπτιστής. ,

«Άνακαισθήτε» έλεγεν ό Χριστός·
«ΈτοιμασθΛτε» έλεγεν Α φωνή τοϋ ®εοϋ,κα

θώς καί Α φωνή τοΰ λογικού καί της συνέιδή- 
•σεως-

Πρό παντός άς όταματήόωμεν έμπρός είς 
κάθε μας Ασχολίαν, είς κάθε μας άπόλαυόιν, 
καί άς έρωτήσωμεν: «Έπράξαμεν ό,τι έπρεπε, 
ή σπαταλώμεν χωρίς όφελος τήν ζωήν μας, 
αύτήν τήν ζωήν πού μάς έδόθη διά νά διέλ- 
θωμεν μεταξύ δύο αιωνίων μηδέν ;»

Γνωρίζω πολύ καλά δτι μέσα είς τήν άνθρω
πίνην δίνην, καθώς τό άλογον ποΰ γυρίζει ένα 
τροχόν, μάς φαίνεται Αδύνατον νά όταμοτή- 
σωμεν καί νά σκεφθώμεν μίαν στιγμήν. Πολ
λοί σάς λέγουν :

«“Οχι σκέψεις. Πράξεις!» .
Άλλοι φωνάζουν :
«Δέν πρέπει κανείς· νά άσχολήται μέ τόν έ

αυτόν του, μέ τούς πόθους του, όταν τό έργον 
είς τήν ύπηρεόίαν τοϋ όποίου εύριόκόμεθα δ- 
λοι. Απαιτεί νά Ασχολούμεθα διά τήν οίκογέ- 
νειάν μας, διά τήν έπιότήμην, διά τήν κοι
νωνίαν, νά θυόιάζωμεν τά πάντα διά γενικόν 
καλόν».

Άλλοι σάς λέγουν :

«Αύτά δλα τά έόκέφθηόαν καί τά έδοκίμα- 
σαν άλλοι είς τό παρελθόν. Κανείς δέν εύρήκε 
τίποτε καλλίτερον. Άς ζήόωμεν δπως ζούμε. 
Αύτό Αρκεί......

Άλλοι ισχυρίζονται τά έξής :
«Είτε όκεφθης, είτε δχι, εΐνε δνα καί τό αύ

τό Ζής, έπειτα πεθαίνεις.... Τό καλλίτερον 
εΐνε νά ζήσης εύχάριότα. Όταν σκεφθμς θά 
εϋρμς δτι Λ ζωή εΐνε χειροτέρα άπό τόν θά
νατον ποϋ περιμόνομεν- Λοιπόν, μακράν ή 
σκέψις. Άς ζήσωμε, δπως μπορούμε·.. »

Μήν Ακούετε αύτήν τήν φωνήν! Είς δλα 
των τά έπιχειρήματα, Απαντήσατε τούτο μό
νον.

Όπισθεν μου, βλέπω τήν αιωνιότητα κατά 
γήν οποίαν δέν έζοΰσα, έμπρός μου βλέπω 
τήν Ιδίαν Ατελείωτου νύκτα, κατά τήν οποίαν 
αίφνιδίως θά παύσω νά ζώ. Σήμερον ζώ, καί 
άν θέλω ήμπορώ «ά κλείσω τά μάτια μου καί 
νά πέσω έκουσίως είς μίαν άθλίανζωήν, ή νά 
τά Ανοίξω γύρω μου καί νά έκλέξω τήν καλ- 
λιτέραν καί τήν εΐτυχεότέραν ζωήν. Επομέ
νως, δσαι φωναί καί άν άκούωνται, δσον καί 
άν μέ άπασχολμ τό έγκόσμιον έργον πού Αρ
χιζα, δσον καί άν μέ σύργι μαζή της ή γύ
ρω μου ζωή, σταματώ, έρευνώ καί 
άκέπτόμαι.»

’Ιδού τί ήθελα νά ύπενθυμίσω είς τούς Αδελ
φούς μου πριν έπιότρέψω είς τό άπειρον.

TOASTOH

ΑΜΕΡΙΚΗ Πολνόροφος οικία
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Η ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΝΟΣ*

Τό πτώμα τό ώμορφο τοΰ Ναζωραίου έτάφη· 
— δέν εΐνε πολλά χρόνια — στό κοιμητήριον 
ποϋ Αναπαύονται οί πεθαμένοι θεοί. Ό κρα
τικός Αμείλικτος σκύβει καί έξετάζει. ’Αμεί
λικτος άνατόμος τών Ιδεών σκύβει καί έξετά- 
ζει: Ή θρησκεία φάντασμα ώμορφο, ώραϊος 
κόσμος, άλλ’ Ανύπαρκτος. Ό έρως, ένστικτον 
χνδαΐον καί παιδικόν, χημική συγγένεια σω
μάτων, ώς εΐπεν δ Γκαϊτε, ύποκρισία ή βλα
κεία Α άγνότης. Ή γυναίκα, ούτε καλύτερη, 
ούτε χειρότερη άπό τόν Ανδρα—δέν εΐνε δυ
νατόν. Ή φιλία Ανύπαρκτη. Ή πολιτική, με
γάλη διαφθορείς τών χαρακτήρων, θρίαμβος 
τών ύπουλων καί τών χαμερπών καί τών έπι- 
τηδείων. . . . Όλα, δλα άνελύθησαν. Καί ή 
άηδία Ανεβαίνει σάν κύμα άπό βόρβορο στή 
κάθε ψυχή καί σβήνει της λαμπάδες τής χα
ράς καί της είρήνης καί τής άθωότητος.

Καί μέσα σ’ δλα αύτά τά έρείπια τών ψυχών 
—ό όπόρος ποϋ έόπειρεν ό Χριάτιανεσμός έ- 
θέριεψε μέθα μας καί έδλάότηάεν ή άρρώότεια 
τού'αίώνος.

Καί έγεννήθηόαν οί τύποι τών νεωτέρων 
χρόνων, ό Βέρθερος καί ό Φάουάτ καί ό Μαμ- 
φρέδος καί ό Ρενέ. Ό Βέρθερος αΐσθηματολό- 
γος καί μελαγχολικός, αύτοκτονών καί δικαιο
λογούμενος. Ό Φάουστ ό άκόρεότος, ό πάν
τοτε ποθών. Ό Μαμφρέδος έπαναότάτης πε
λώριος Ανυψώνεται γίγας κι’ έρωτςϊ πρός τί έ · 
ότάλη καί γιατί έδτάλη. «Όταν βλέπω γύρω 
μου τόν κόσμον, δπου φαίνομαι μηδέν, λέγει 
ό Μπάϊρον τό μεγαλύτερο θύμα τής Αρρώ- 
στειας τοΰ αίώνος, μοΰ έρχονται σκέψεις ποΰ 
μποροΰόαν θαρρώ σ'δλον τόν κόόμο νά κυ
ριαρχήσουν».

Ό Ρενέ τοΰ κάκου κρύβει τή μελαγχολία του 
στά δάση τής ’Αμερικής.

Άρρωάτημένα τά μεγαλήτερα μέτωπα τοϋ 
αίώνος γέρνουν καί όυλλογοΰνται. Πληγωμέ
νες οί ώμορφήτερες ψυχές φεύγουν άπό τήν 
παλαίστρα.Ό πόνος των γίνεται τραγούδι καί 
ή άνθρωπότης γύρω κουρασμένη κι’ αύτή, 
τούς περικυκλώνει τούς άκούει: ψάλλουν τήν 
όδύνην καί τόν άγιάτρευτο πόνο τοΰ μετώπου.

Κανένα θέλγητρο πλειά. Όλα τά ξέρομε. Ό 
ήλιος τής άληθείας διέλυσεν δλα έκεΐνα τά φά
σματα τά πρωινά,δλη τήν ομίχλη μέ τά ώμορφα 
σχήματα, μέ τίς ήδονικές καμπυλώσεις Ανυ
πάρκτων κορμιών.Όλα τ’ άνελύσαμεν. Ό ζέ
φυρος δέν εινε πλέον έραστής της Χλόης,ή Σε
λήνη δέν ζητμ πλειά έρωτευμένη τόν Ένδυ- 
μίωνα στή γή. Οί πηγές καί τά δάόη μας δέν 
κρύβουνν πλειά Νεράιδες καί Δρυάδες. «Ή ά- 
πάτη εΐνε πρόσκαιρος καί αίωνία εΐνε ή δδύ-

* Τέλος.
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νη». Ξέρουμε νί δίνουνε τά χείλη τών γυναι
κών καί γιατί κοκκινίζουν τά μάγουλα τών 
παρθένων καί ξέρομε δλα τά μυστικά τά ζφώ- 
δη τών παστάδων καί τών νυχτερινών έρώτων.

Ό άνθρωπος σήμερον άναπτύσσεται τερα- 
στίως. Είς ήλικΐαν όλίγων έτών γνωρίζει δσα 
δέν έγνώριζαν οί γέροι τών περασμένων γε
νεών. Νέος άκόμη έχει χλωμγάσει Απάνω σέ 
ογκώδη βιβλία κι’ έχει δηλητηριαστή μέ τούς 
μεγάλους πόθους καί μέ τή δίψα τή μεγάλη 
τών νεωτέρων ψυχών...Πώς μπορεί νά νοιώάμ 
κανείς σήμερα τήν άφελή χαράν τών προ
γόνων ;

ΈκουραΟτήκαμεν άπό τή σοφία τών βι
βλίων, έρχονται καί παρέρχονται οί ποιηταί 
καί μάς άφίνουν τά δάκρυά των καί τίς Αμφι
βολίες των κι’ έκουραότήκαμε πλειά νά δια
βάζομε καί να £ωτοΰμε καί νά ::εριμένομεν 
άπαντήόεις- , ,

Ποιος μπορεί ν’ Αγαπήάμ σήμερα τή μεγά
λην άγάπη τών πατέρων του, τή φαιδράν ά- 
.γάπη τών προγόνων του, άφοΰ μέσα στά βι
βλία καί στις ψυχολογικές Αναλύσεις τών νεω
τέρων συγγραφέων είδε διακεκορευμένα όλα τά 
μυστικά τής Αγάπης ;

"Οταν τά χείλη της πλησιάζουν τά χείλη 
μου ξέρω—μοΰ είπαν - τί σκέπτεται, τί όργια 
πλάσσονται κάτω άπό τό δέρμα της.

Όταν πηγαίνω στήν Έκκληόιά ’ξέρω-μου 
είπαν—τί κρύβεται μέσα στό άγιο Δισκοπό
τηρο, τί σκέπτονται τά μάτια τών ιερέων καί 
γιατί πηγαίνουν οί άνδρες καί γιατί πηγαί- 
νϋυν οί γυναίκες.

Όλα τά ξέρει ό σημερινός άνθρωπος. Τί-. 
ποτέ δέν άφήκαν παρθένο στή ψυχή μας. "Η 
έξουσία, Α ’Επιστήμη, Α δόξα δέν μάς άρκοΰνε 
πλειά- Κάτι άλλο ζητούμε. <Πέραν τοΰ καλού 
καί τοΰ κακού» κάποιο μυστήριο μάς σέρνει.

Κι’ εΐνε Ανήσυχες Λ μεγάλες ψυχές τών νεω
τέρων χρόνων.

Κι’ εΐνε έκφυλες καί διεφθαρμένες. Ρίχνον
ται στό μεθύσι οί Edjar Ροέ καί οΐ Μυσσέ. Καί 
άκολασταίνουν οί Oscar Wilbe καί παραφέρον
ται καί όργιάζουν οί Beaudelaire καί οί Huys- 
mans καί ρίχνονται στά ταξίδια καί στις γυ
ναίκες οί Μπάϊρον καί οί Shelley καί πεθαί- 
νόυν τρελλοί οί Swift καί οί Νίτάε καί οί Guy 
de Maupassant καί κυλιούνται χάμω χαάιάοπό- 
ται οί Thomas de Quincy.

Στή διεφθαρμένη &q.ir τήν γνώάιν ψυχή τοΰ 
νεωτέρου Ανθρώπου ούτε ήρεμία ούτε εύτυχία 
θά χαμογελάσουν πλειά ποτέ.

Γιατί ρίχνονται στά ταξείδια οί άνθρωποι 
σήμερον καί διατρέχουν τόν κόσμον καί θά
λασσες καί πεθαίνουν στάς έρήμους ; Εΐνε Λ 
Ανησυχία τής νεωτέρας ψυχής.

Ή έλλειψις τής ήρεμίας στή πατρική στέ
γη, δπου έζησαν καί άπέθαναν ήσυχοι καί Α
σάλευτοι οί γέροι γονείς. Διεστρεβλώθησαν δλα 
τά αίσθήματα, συνεδυάσθησαν μέ τό αίμα, μέ 
τή διαφθορά, μέ τή ποράφροσύνη γιά νά άπο- 
τελέσουν κάτι τι καινούργιο, κάποιαν άγνω
στη ήδονή, γιά νά χορτάσουν τήν πείνα τής 
νεωτέρας ψυχής. Θυμηθήτε τούς άαδιστάς καί 
τούς μαζοχιστάς καί τούς φετιχιστάς ποΰ Α
νακατεύουν μέ τό αίμα καί μέ τήν είδωλολα- 
τρεία τήν Αγάπη. Εΐνε Α άρρώότεια ή μεγάλη 
τών νεωτέρων χρόνων, εΐνε τό mal du είέοΙβΆ 
μεγάλη έπιδημια στις λεπτές κα> κουρασμένες 
καί Αριστοκρατικές ψυχές.

«Τίποτε δέν είμαστε, λέει ό Ψυχάρης, τί
ποτε δέν είμαστε, μήτε χέρια γερά, μήτε Α
ψηλά κεφάλια, παρά πληγωμένα κουρασμένα 
ποδάρια».

Τίποτε δέν είμαστε παρά πληγωμένα, κου
ρασμένα ποδάρια. Μιά Είμαρμένη σκληρή κι’ 
Αμάλαχτη πλακώνει πλακώνει τά μέτωπά μας 
Μοιάζει Α ψυχή τού άνθρώπου μέ τόν δυστυ
χή Οίδίποδα τών περασμένων καιρών. Θυμά 
στε τή λαχτάρα του καί τήν Αγωνία του νά 
μάθμ—νά μάθμ ποιός εΐνε. τί έγκλημα έκαμε, 
ποία γυναίκα έχει στό κρεθβάτι του. ’Αρχίζει 
νά προμαντεύει, Αρχίζει νά φρίσσμ στήν έπα- 
φή τής άληθείας καί δμως δέν σταματφ. Προ
χωρεί ώχρός κι’ Αμίλητος καί ζητ$ νά τά μά
θμ δλα ..Όλα. Καί τά έμαθε κι’ έτυφλώθη.

"Η ψυχή μας μοιάζει μέ τόν Οίδίποδα. Διά 
μέσου τών αίώνων Α ψυχή μας τίποτε άλλο 
δέν έπαιξε παρά .τή.-τραγφδία τού Σοφοκλέους: 
Τόν Οίδίποδα Τύραννον.

Στήν άρχή εΐνε χαρούμενος καί ήρεμος— 
κυρίαρχος Απάνω στόν κόσμο Τίποτε δέν 
γνωρίζει—εΐνε εύτυχής Έτσι Αταν ό Οίδί- 
πυυς στήν πρώτη πράξι. Καί σιγά, σιγά, άπό 
μερικούς ύπαινιγμοΰς, άπό μερικά λόγια άσύ- . 
νέτα τής γυναίκας Αρχίζει ν’ άμφιβάλλμ νά 
προμαντεύει λίγο, νά έξετάζμ, νά λυπάται. 
Εΐνε Α ψυχή στή β’. πράξι τής Αμφιβολίας, 
τής έρεύνης, τής περιεργείας, τοΰ δισταγμού.

Οί μεγάλοι άνδρες οί Τειοεσίαι—Αποκαλύ
πτουν τήν Αλήθεια. ΜΑ Α ψυχή φρίσσει στή 
Φρικώδη άποκάλυψι καί Αμφιβάλλει άκόμη. 
Και στέλλει έρευνητάς παντού καί έξετάζει 
π?·ειότερο καί έμβαθύνει kci διώχνει τίς Απα
τηλές έλπίδες καί τέλος βρισκόμαστε στή τε
λευταία πράξι-βλέπει τήν Αλήθεια καί τυ
φλώνεται. Ούτε χαρά, ούτε ΑπόλαυΟις πλειά. 
Ξέρουμε τί μας περιμένει. Ύστερα Από τόν 
τάφο τίποτε. Ίσως ύπάρχει θεός, Αλλά τί μάς 
ένδιαφέρει ; ’Αφού πρόκειται νά πεθάνομεν, 
άφοΰοί σκελετοί κοίτονται Απαρηγόρητοι κάτω 
στό χώμα- Ούτε χαρά, ούτε άνάπαυσις πλειά. 
Τό πολύ φώς έτύφλωσε τίς ψυχές μας.

Γέρνομεν άπό τό βάρος τών Απογοητεύσεων 
όλων τών πεθαμένων γενεών, μάς έξόριάαν 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
άπό τά παλάτια τών έλπίδων καί τρέχομε σέ 
ξένους τόπους καί καταριόμαστε τόν ’Απόλ
λωνα καί τοΰ κάκου ψάχνουμε στά σκότη νά 
βρούμε τό χέρι τό Απαλό μιάς ’Αντιγόνης. "Ι
σως ή ’Αντιγόνη εΐνείή Πίστις. Ίσως ή ’Αντι
γόνη εΐνε Α’Αγάπη· Ίσως Α ’Αντιγόνη εΐνε Α 
ΈπτΟτήμη.

‘Αν εΐνε ή Πίστις—Απέθανεν Λ ’Αντιγόνη, 
άν εΐνε ή ’Αγάπη διεφθάρη κι’ έγινε πόρνη 
καί όδηγεϊ τον δύστυχο τυφλό σέ καταγώγια 
καί σέ χαμαιτυπεία Α σέ ψεύτες Ανύπαρκτες 
παρηγοριές .. ·

Άν Α ’Αντιγόνη εΐνεΑ ’Επιστήμη—ή ’Επι
στήμη μόνο, τότε δέν εΐνε παρηγοριά και τό 
χέρι της δέν εΐνε πλειά Απαλό καί δέν έλεεΐ 
—εΐνε σιδερένιο βαρύ χέρι ποΰ στηρίζει Αλλά 
σέρνει άσπλαχνο—άσπλαχνο γιατί εΐνε παν
τοδύναμο—έκεϊ κάτω ποΰ σβήνουν όλες αί 
έλπίδες κι’ δλα τά ιδανικά—άσπλαχνη κόρη 
τού νού μας Λ Έπτστήμη, σέρνει τό δύστυχο 
πατέρα της στήν όδύνη τήν Απέραντη ποΰ 
νοιώθουν δλες οί ψεχές δταν άντιληφθοΰνε 
πώς ύστερα άπό τόν θάνατο δέν ύπάρχει τί
ποτε, Απολύτως τίποτε.

ΚΑΡΜΑ ΝΙΡΒΑΜΗ

’Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΊΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ

Eire ή μικρότερα δηιιοκρατία, δκτάσεως μό

λις 61 τετρ. χιλιομέτρων, με 9530 κατοίκους. 
‘Ανήκει εΐς τήν ‘Ιταλίαν. Ό “Αγιος Μαρίνος 
κατήγετο Ικ Δαλματίας, εγεννήθη τω 247 μ. 
X. “Ητο λίαν εύοεβής, πολύ φιλότεχνος και φι

λάνθρωπος. Ήσπάσθη τδν χριστιανισμόν γενό- 

μενος διάκονος είς Άρίμινον. Ώνημάοθη άγιος 
Ινεκα των δπερ τής διαδόσεως τον χριστιανι

σμού Αγώνων του. Έπ' τον τάφου του υψοΰται 
τό πελώριον άγαλμά τον ποιηθεν ύπό τοϋ *Α- 
δάμ Ταδολίνη, μαθητου τον Κανόβα. Εΐνε Ικ 

λευκοϋ μαρμάρου, ό δί οτυλοβάτης ίκ πρασίνου.
“Ενεκα τής φήμης τοϋ άγιου προσειλκνοντο 

βαθμηδόν κάτοικοι λπί τής κορυφής τοϋ ορούς 
Τιτάνος, Ινθα δμενε κτίσας ναόν, και οϋτω 
άπετελέσθη συνοικισμός. Ή πόλις τοϋ Αγίου 
Μαρίνου εΐνε κτισμένη Ιπϊ τής κορυφής μιας 

διακλαδώσεως των “Αλπεων, δεσπόζει δί αύ- 
τής ή 'Ακρόπολις, Ιφ' ής υπάρχει φρούριον με 

κωδωνοστάσιον, δπερ άλλοτε Ικάλει τήν Εκ
κλησίαν τοϋ λαοΰ·

Άγιος Μαρίνος

*Η «όλις νοΰ Άγιον Μαρίνον
Έν τή πλατεία Piantllo, ίν τώ μεσφ κρή

νης ύψοϋιαι μαρμάρινον Αγαλμα τής Δημοκρα

τίας. κατασ»ευασθδν τφ 1876 δαπάνη τής δου- 
κίσσης Βάγενερ, πλησίον δέ είναι Ικτισμίνον 
τδ Εθνικόν μέγαρον,μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, 

εν φ συνεδριάζει τδ "Υπατον συμβούλων, τδ 

ουμβούλιον ιών XII καί ίν φ εΐνε Ιγκατεστη- 
μένον τδ Κυβερνειον.

Τά χρώματα τής σημαίας τής Δημοκρατίας 
εΐνε δμοια πρδς τήν Ελληνικήν, ήιοι κυανονν 

και λευκόν.

Οί κάτοικοι διακρίνονται διά τά χρηστά ήθη 

των καί τήν δκραν φιλοξενίαν.



ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΣΤΡΑΝ
(Έν άπό τά ωραιότερα κεφάλαια άπό τό 

άρτιέκδοθέν βιβλίον τοΰ νέου Γάλλου ’Ακαδη
μαϊκού Μωρϊς Μπαρρές «Ταξειδιον είς Σπάρ
την»).

ΠΕΙΤΑ άπό καιρόν πολύν, ί- 
παναφέρω την μνήμην μου 
είς τάί· Αγλαά; ώρας τής έ- 
πισκεψεως μου εις τόν Μ ι
ατρόν. *Ωραι τοίαΰται όμοιά- 
ζουσι με πηγάς, al όποιοι 
μί πιριχύνουσιν είς τκρον- 
νούς· Από εύόαιμονίαν και 
καλλονήν. Ό κόσμος δεν θά 

είναι ποτέ δΤ έμε 'έρημος, ίστω και δν λείψσυν ή καλω- 
σύνη καί ή Αγάπη, διότι τηρώ την μνήμην τών ώρών 
αυτών τής αίγλης. Τας Αναπολώ χωρίς νά κουρασθώ. 
At ώραϊαι αύταί στιγμαί τοΰ ταξειδίου μον προστρέχονσι
χορεύουσαι. Μι πρόσωπόν Ακίνητον καί κινήματα πλήρη 
Από πάθος, στολίζουσι τό παρελθόν καί Αποκρύπτουσι
τόν τάφον, είς τό μέλλον.

Ή πατρίς τής "Ελένης θέτει επί τών φεουδαέ.ικών 
πύργων κόσμον Απαοτράπτονια. Βλέπω τής ‘Ελένης 
τήν αίγλη' έπάνω είς ?»· πρόσωπόν τής οίχογενεία; μου. 
Ευλογημένη, λέγω πρός τόν χρυσοβόλον πύργον, ΰπαρ- 
ξις, ή όποια διά τής σιιρδ; τών δντων μέ συνεχίζει 
καί μί τελειοποιεί καί διά τής όποιας άσημος καί Αφα
νής παρίσταμαι είς τήν μεταμόρφοεσίν μον I... .

Μίαν φαίδραν πρωίαν διήλθον τόν μικρόν ποταμί- 
σκον Παρωρίοΰ καί ήρχισα Αναβαίνςον τας κλιτΰς τάς 
έρειποσκείΐεΐς. Ό ήλιος έθέρμανε τά πολύοσμα χόρτα 
καί Ανέβλυζαν έξ αυτών βίαια τά αρώματα· Ταχέως at 
πορτοκαλέαι ήρχισαν νά σπανίζουν καί έφ’ δσον Απι- 
μακρννετο δ παφλασμός τοΰ χειμάρρου, τήν εθδροοον 
χάριν τοΰ τοπίου διιδέχετο η ξηρότης αυτού. "Από τά 
παλάτια, τά θυρεοστόλιστα καί άστεγα, καμμία μορφή 
δίν προέκυπτε δ>ά νά ϊδη τήν συνοδείαν μας.

Εί’ήλθα είς μίαν μικρόν Έκκησίσν μί πράσινον θό- 
λον, γλυκύτατης ήσυχίας· δεν υπάρχει οΰτε τεμάχιον τοΰ 
τοίχου της, δπερ νά μή είναι κεκαλυμμένον μί τοιχο
γραφίας, δμοίας πρός μεταξωτά έξιτήλων χρωμάτων. 
‘Ενθυμούμαι ΐνα Χριστόν έπάνω εις μίαν λευκήν Svov 
εισερχόμενου είς. πάλιν μεσαιωνικήν καί ήδη ό δεΐπνος 
ό μυστικός, ήτο έτοιμος άπό κάτω άπό βυζαντινόν δό
λον. Παραπέρα έπεσκέφθην δύο παρεκκλήσια τόσον 
χαμηλά <5στε ήναγκάσθην νά κόψω διά νά είσέλθω. 
‘Αλλαχού ό άδηγός μος μάς έδειξε τόν τάφον μιάς βυ
ζαντινής αντοκρατείρας, τήί ώραΐα; &εοδώρας.

"Ο Μισερός καταρρέει χωρίς θλΐψιν. Τά μονασ.ήρια 
αί φράγκικαι καί ■ βυζαντινοί έκκλησίαι του διατηρρΰσι 
χαρακτήρα άπείρως νέον. "Εν μέσφ τοΰ πάμφωτου αυ
τού ολέθρου ήτένισα τάς μαύρας κυπαρίοσους. Είς τό 
προαύλιου τοΰ καθεδρικού ναού 'ίν έξ αυτών ήξιζε σμί
λην τοΰ Φειδίαν καί είς τους πόδας του έξέπνεε μεθυ
στικά είς κρίνος.

Ποίαν περίεργον Αποτίναξιν τοΰ Ανθρωπισμού αισθά
νομαι έπάνω είς το φλογερόν αύτό βουνόν ! Με έξιδα- 

νίκεύει. Δέν Ακούω, διά μέσου τών αιώνων, είς τα πα- 
λατια αύτά, άλλην πνοήν Από τήν πνοήν τοΰ Σατω- 
βριάνδου, δστις ίστεγάσθη κάτω Από μίαν άπό τάς στί- 
γας αυτάς. Ανωθεν τής θύρας το0 ναού τής Παντα- 
νάσσης εγείρεται μικρός σηκός, άνωθεν τον όποιου προ 
σκλίνει μία συκή. "Αφίνω νά άναπανθή έπάνω έκεϊ ή 
καρδία μον, τήν όποιαν εξογκώνει περισσότερον άπο τήν 
άνάβασίν αύτήν υπό τόν ήλιον, <5 φλογερός μου μόνον 
πόθος νά έναγκαλισθέδ τά πάντα χαί Απ’ έχει βλέπαιν 
όλόκληρον τήν πεδιάδα, ευτυχώ δτι ζώ καί δτι 0 κό
σμος είναι τόσον ώραϊος.

Γνωρίζομεν και άλλας πόλεις μεσαιωνικός', τάς Βάλ
λεις είς τήν Προβηγκίαν καί τό Σάν-Τζαμινιάνο παρά 
τήν Σιένναν. Ή γραφικότης των τέρπει τάς αισθήσεις 
μας- Αλλ' ό Μιατράς πληροί τήν ψυχήν μου άπό ποίη- 
σιν. Μία πορτοκαλλέα, ή δποία ρίπτει τά άνθη της 
έπάνω είς τάς Ιπάλξεις, προβάλλει αίφνηδίως εις τούς 
όφθαλμούς μου τό μέγαρον τών έκγόνων τής Ελένης, 
δπου οί τραχείς τής Κομπανίας σνμπατρΐώταί μου έχα
σαν τάς δυνάμεις των καίμετέλαβον κάτι έκτου Αρχαίου 
πολιτισμού. Ακόμη πλέον, ιδού καί ό πύργος, τόν όποιον 
έγέννησεν ή μάγεία παρά τό Ανάκτορου τοΰ Μενελάου, 
διά νά στέγαση τούς “Ερωτας τής ‘Ελένης καί τοΰ 
Φάουστ.

Άναρριχώμενος είς τάς κλιτΰς τοϋ Κάστρου Αναγνω
ρίζω τάς σκηνογραφίας τού δευτέρου «Φάονατ». ‘Εδώ, 
πουθενά Αλλού, δίν ήδύνατο ό Φάουστ νά κατακτήση 
τήν Ελένην. Διά μέσου τών έλικοειδών αυτών στενω
πών, ή Τυνδαρίς, φεύγουσα τό έπισφαλίς Ανάκτορου τής 
Αρχαίας Σπάρτης, ήλθε νά καταφυγή πλησίον τοΰ Γότ
θου πολεμιστού.

Τό ιέκνον, το γεννηθίν Από τούς ίρωτάς raw, δ Ευ
φοριών, έπάνω είς τά ερείπια, χορεύει καί οκιρτή. ι’Ο- 
λοένα υψηλότερα ! Πρέπει νάναβώ ! Μακρύτερα ! . . . 
Πρέπει νά βλέπω ! . . . Τώρα Αφήστέ με νά σκιρτώ ! 
ώίά έξορμήσω είς τόν Αέρα είναι ό πόθος μου ! Δεν θέλω 
πλέον νά πατώ τήν γην /» ‘Από ναού είς παρεκκλησίου, 
είς Ανάκτορον, ιίς μοναστήριον, μεταξύ τών χαινουσών 
δεξαμενών καί υπό τούς λίθους τούς καταρρέοντας, πρός 
τό Κάστρο, Ιλκομαι Ανικήτως. 'Εφόσον Αναβαίνω, τά 
ερείπια είναι πλέον έρημα, Αλλά και πλέον θυρεοφόρα 
“Ο,τι δεν μεταβάλλει δψιν, είνοι ή πέριξ Αθλιότης- κάνω 
Αθλιότης φριχτή καί Αρωματισμένη- έπάνω Αθλιότης 
δ.ακέντητος. Μεταξύ τών ιστορικών καί καλλιτεχνικών 
αυτών ερειπίων βλέπω νά τρέχουν μερικοί χοίροι, με τό 
ρόγχος ιίς τήν γην, καί όρνιθας τάς όποιας ά ήλιος 
χρυσίζει είς φασιανούς Σταματώ είς πλατείαν ενρυτέ- 
ραν, δπου ύψηλά τείχη μί πύργους είναι τά ίχνη τοΰ 
παλατιού τών Βυζαντινών Δεσποτών. Επειτα Απο δια
στήματος είς διάστημα, διά τής ρωγμής ή ύπό Αψίδα 
καταρρέουσαν, διέρχομαι τά πυργωτά τείχη, τα όποια 
Αποτελούν τάς διαφόρους γραμμάς τών όχυρωμάτων.

Τό βουνόν αύτό είνε Αρχιτεχτονημίνον ώς νοΰς. Λεί
ψανα Απο δλας τάς έποχάς χαί τών ποικιλωτέρων φύ
λων, προσλαμβάνουν χρώμα ομοιόμορφον· είνε επιστρω

μένα, συνδέονται μί κισσόν εύρωστοι-, μεταξύ τών φύλ
λων τοΰ δποίου βομβοϋν αΐ μέλισσαι.

Έφθαοα τέλος ft? τήν κορυφήν τή; Άκροπόλεως. 
Ανάμεσα είς τά ερείπια και είς τάς αιέρνας καλλιεργεί
ται βρώμη. Τί διαστήματα ! Τί φώς ! ‘Αριστερά μου 
ύψοΰται 'έρημος άκρα κατάφυτος Από πεύκα· οπισθέν 
μου έκτείνονται τοΰ Τανγέτου at κλιτύες, σπαρμένοι 
Από χωρία Αγλαά καί στεφανωμένοι μί παγετώνας. Άπό 
τό μέρος αυτό ήρχετο Ανεμος ψυχρός, διότι δ ΜιστρΑς 
προστατεύει καί Αποκρύπτει βαθεϊαν καί μαύρην φά- 
ραγγα, έντός τής όποιας Αναπηδά χείμαρρος μέγας. 
"Αλλ’ δσον ξντονοι καί Αν είνε α! εντυπώσεις Από τά 
τοπία αυτά, αναγκαίας Αποστρέφω τό πρόσωπόν διά νά 
φαιδρυνθώ καί Αναγαλλιάσω είς τήν θέαν τής Απεράντου 
φωτεινής πεδιάδος. Έπικορύφως κάτωθέν μου τά Αρ- 
γυρόχροα ερείπια Αποστίλβουν πρός την παραλίαν, προσ- 
λαμδάνονσαν μοίυβδοχρόους Αποχρώσεις. ‘Από τών 
χαμπανιακών επάλξεων μου, διά μέσου τών βυζαντινών 
εκκλησιών, βλέπω τόν μαλθακόν κήπον, τόν σχεπά- 
ζονια τά ερείπια τής Σπάρτης. Ό Ευρώτας προχεεται 
πρός τήν θάλασσαν έν μέσφ τών λόφων τών διαγρα- 
φόντων τήν κοιλάδα τον ύπό τήν χρυοόκονιν τού ήλιου, 
δστις σπείρει γύρω κοκκίνους, πρασίνους καί ύπώχρους 
τόνους. Άπό τόν Ταΰγετον είς τό Μενελαιον καί Από 
τών Κυθήρων είς τά ‘Αρκαδικά βουνά, θαυμάζω καί 
εισπνέω τήν πεδιάδα τής Λακεδαίμονος.
, */ίπ3 έκεϊ έπάνω κάθε σκέψις τύρύνεται, ύψοΰται, 
νεάζει τόσον, ώσάν νά πίνη κανείς ευτυχίαν καί Αθανα
σίαν. Δεν γνωρίζω παρά τάς κλιτΰς τοδ Βεζουβίον, αί- 

νά μοΰ έδωκαν τοιαύτην μέθην Καί Ακόμη ό Βε
ζούβιος, δταν ίκαίε μί τήν τέφραν τον τούς όφθαλμοΰς

ΠΑΡΘΕΝΙΑ.

ΝΘΟΣ τοΰ κοινωνικόν 
βίον, βάλλει ήρέμα 

άναπζνσσόμενον είς 

τάς άκζΐνας της στορ
γής και είς της φύ
σεως τήν ζεέδωρον 

πνοήν. Άρρντέδωτον 
τδ μέτωπον, τδ φι- 
λεΐ ελαφρά τής σκέ 

ψεως ή γαλήνη. ΟΙ δφβαλμοί ήχμαλώτισαν τάς 
κνανάς άντανγείας άνεφέλον στερεώματος καί 
φνχαι θά έπό&ησαν τδ μέλι τής χάριτος τών 

χειλέων της. Βεβαίως 3νοιξιν θά Ιγεννή&η και 
δνοιξιν ΰπόσχεται διαρκή ή καρδία της.

θά ήτο εύτυχής ή στιγμή, καϋ·' ήν ή δημι
ουργία ήρί&μησεν ξνα Ιτι άγγελον. Καί δ κό

σμος—μία κοιλδς πλάνης άτερμάιιστος—πο&εΐ 

τοιαντας λεύκάς ύπάρξεις, al δποΐαι χρησιμεύουν 
ώς άνυψωτήρες είς τά Ιδεώδη πλάτη τοΰ αΐ&έ- 

ρος. Μία νπαρξις παρύενική, δδιάφ&ορος, δλη 
άγνότης καί ποίησις, είναι είς άρραβων ζωής 

δπερτέρας τών χαμαιζήλων πα&ών, είναι εϊς 
διάττων, δστις λιποτακτεΐ αίφνης άπδ τδ στε

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
μου, τά χείλη καί τά υποδήματά μου, δίν έξήγειρε τόν 
θαυμασμόν, τόν όποιον μοΰ εξεγείρει τό περικαλλές 
αύτό ήφαίστειον τής Ιστορίας καί τής τέχνης. Έδώ τό 
Βυζάντιον καί 'έπειτα ή Σπάρτη ιοΰ σχολείου μου,ισχυρά 
χαί θλιβερά Αναμιγνύονται καί έξατμ/ζονται ύπό τήν 
ενέργειαν τοΰ εδάφους, τής θαλάσσης καί τοΰ ονρακοδ. 
Ή πεδιάς ύπό τήν μέθην μου, όμοιάζιι πρός λύραν 
ποιητοΰ.

‘Ιδού λοιπόν τής ‘Ελένης ή πατρίς I Άν και ή Ιστο
ρία κατεπάτησεν Αγρίως την περικαλλή τή; Τυνδαρίδος 
εύνήν, τό δριμύ τοΰ ξρωτος άρωμα παραμένει Ακόμη. 
“Ολαι at αίσθήσεις μας συζευγνύονται τόν ΰπνον τής 
Ελένης. Στηρίζει τήν κεφαλήν έπάνω είς τό δρος τών 
Βοσκών καί τό θαλάσσιον κύμα, ιό όποιον έκπνέει παρά 
τούς πόδας της, έρχεται άπό τά βασίλεια τήί Κνϋιρείας 
Αφροδίτης.

‘Αμαθής δπως είμαι δίν είμπορώ νά έννοήσω είς τάς 
ψύχρας αίθουσας τών μουσείων μας τά διδάγματα τοϋ 
Ελληνικού δένδρον.Άλλ’ 3ί μοΰ Ιμφανίσθή τό δίνδρον, 
ώς φλογοβόλος σνστάς είς τό μέσον τών κήπων τής 
Σπάρτης· ποθώ χαί εύρίσκομαι είς αρμονίαν πρός τήν 
Αρχαιότητα.

‘Η ‘Ελένη μίαν Ακόμη φοράν στρέφει πρός ήμδς τό 
πρόσωπόν της καί άναθάλπει είς τάς ψνχάς μας φλόγα, 
τήν όποιαν δεν δύναται θνητός'νά σβύση. Δύο ώραϊαι 
παγερα! Ακτίνες Από τούς δφθαλμούς της μδς Ακολου
θούν, διπλή συμβουλή, ή όποια μάς λέγει, δτι δεν Αξίζει 
ή ζωή αύτή, παρά έάν πρόκειται κανείς νά Αποθάνη ώ- 
ραϊο» θάνατον ή νά κρατήση είς χεϊρα; πολύηχον λύραν.

Μ ΜΠΑΡΡΕΣ

ρέωμα, διασχίζει τδ κενδν καί δρχεται νά φω~ 

τίση τήν γην, νά τήν κΟσμήση.

*

Άλλ? οΐ Άγγελοι Εχουν και τάς &λίφεις των. 

Ή σκιά ένδς πένθους περιβάλλει τήν φωτεινήν 

αυτήν ΰπαρξιν· Ό άστήρ δ μόλις ήδη προστε
θείς είς τδν οδρανδν τήζ παρθενίας περιστοιχί

ζεται άπό νέφη- Καί τά νέφη αύτά είναι ίξατ- 
μισθέντα δάκρυα, έϊνε ή ουνέχεια τοΰ μητρικού 
σαβάνου. Είς τδ βλέμμα τής κόρης ύπάρχει μία 

Απορία· δεν λαμποβολεΐ Απδ χαράν, Απδ Αμερι- 

μνησίαν Αποκρύπτει κάποιον πόνον, Αναζητεί 
κάτι, τδ όποιον μόλις έγνώρισε καί δέν έαρό- 
φέέασε νά τδ Απόλαυση· μίαν θερμότητα Ανά

μεσα είς τούς παγετούς τής Αστόργου κοινωνι

κής πάλης, μίαν παρηγοριάν εις τάς Εναντιότη

τας τής τύχης, δνα λιμένα είς τάς θυέλλας τής 

ψυχής. Καί εϊνε αΰτύ τό κάτι ή. Αγκάλη, ή λυ- 
θείσα ήδη Αδρανής ύπδ τδν σταυρόν τοΰ κοι

μητηρίου. Τα χείλη άάυνατοΰν ν’ Αναμετρήοουν 
τήν απώλειαν, καί ή σιγή—ή δποία λαλεΐ εύ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
γλωττότερον των θρήνων—τά κρατεί άκόμη 

δέσμια.

*

"Εχει Ανοικτόν έμπρός της τό βιβλίον. Τό 

κρατεί μέ τάς χείρας ζηλότυπους' εύρίοκει είς 
τάς σελίδας του ένα Αντικαταστάτην, έχει καί τό

βιβλίον ΑγκΑλας, ύερμάς Ινίοτε ώς της μητρός. 
'Υπάρχουν βιβλία—πύλαι “Αδου ψυχικού' ύ
πάρχουν καί βιβλία—σωσίβια· καί όταν ή θύελλα 

μυκαται καί δ κεραυνός τοΰ θανάτου εκσπρ 
\ Ακράτητος καί κλονίζεται τό σώμα χαί ΰολοΰται 

ή διάνοια και άαφυκτι^ ή ψυχή, Ανατέλλει μία 
ελπίς Από τάς σελίδας έκείνας, Ανα&ρώσκει εΐς 

σπινΰήρ παρηγοριάς καί Αναζητεί ή βαρνύυμος 
ψυχή ’’’ Αναπληρώση ό,τι μοιραίως άπώλεοεν 

είς μίαν σκέψιν.
'Ανοικτόν έμπρός της τό βιβλίον, Αναμένει 

τό βλέμμα της· τά νέφη θά Αντιπαρέλ&ουν. τό 
μέτωπον θά αί&ριάση, τά χείλη &ά δεχ&ούν 
πλατυτέραν πνοήν, τό βλέμμα &Α Αναπαυ&ή εις 

τήν Αλλαγήν τής σκηνογραφίας. Και ή παούε ■ 
νική αΰτη ύπαρξις διά τήν όποιαν ό κόσμος εί

ναι Ακόμη Ανειρον έαρινόν, δρ&υύται ώς ένα 
αίνιγμα τής πλάσεως, ή όποία φιλοξενεί Ανθη 
καί δφεις, Αστέρας χαί τάφον?, βρέφη καί δη

μίους. Αύτή ή όποια ίπλάσθη διά νά σκορπίζη 
γέλωτας ήχηρους Ανάτούς κήπους καί νά είναι 

ό Αχώριστος σύντροφος τών πτηνών, προτιμφ 
είς τάς σελίδας τού βιβλίου νά προσηλοΐ ιδ βλέμ

μα και rd πλανά τήν φαντασίαν ■ είς τά Αδυτα 

του λογισμού.
Και δέν έχει Αδικον δταν τά έμψυχα πα~ 

λαίουν Αγώνα έξαντλήσεως, τά Αψυχα Αποτε
λούν Αληθινόν θρίαμβον τον πνεύματος καί τής 

ψυχής-
Δ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΧ

ΦΑΟΥΣΤ

Τύ πρόσωπό σου σιρίτι
Σ' ΐμένα, Μαργαρίτα, 
Καί 'στη ματιά μου κύια 
Τή συμφορά xotf κλιιΆ.

Πάθιι καί μίση δείχνουν . 
Μιο’ τά φρικιό σκοτάδι 
θά δής σ' αυτά ιόν 'ήδη 
θά δής τον κιραυνό !

Κι* άγκάλιασέ μι πάλι 
Κι’ άπ' τά άγνά σου χιίλα 
Π’ ίχλύμιασαν σάν φύλλα 
Δός μου τ αγνό φιλί.

Γιά νά σέ σώσω ήρθα
Νά λύσω τά δισμα σου, '
Ή τάση συμφορά σου 
Μο% καίη τή ψυχή

- Φύγι μακρυά μου, Ερρίκε 
“Βχιις τά χέρια στό αίμα 
Kai γέρνεις έμπρός στό στέμμα 
Το9 Μεφισσσφελή.

Γιά σέ μέσ’ τή καρδιά μΟΊ 
Μίσος φρικιό βογγάει, 
Γύρα »ΐ ^υχή Γ°υ πάει 
’Σιόν Πλάστη νά πριθη.

ά. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΑΖΙ

"Οπως μαραίνεται τό κρίνο 
δταν σ’ άγκάθια (εφυιρώνη, 
κι’ όπως σιγά-σι/ά κ’ έκιίνο 
ύ7Γ# ιό μαράζι σθΰνει -Ινώ>·£<, 
itoi κι εγώ σάν άλλο κρίνο 
πού μέσ’ σ’ αγκάθια ξεφυτρώνει 
μαραίνομαι καθώς ίκΛνο 
γιαι’ εινε αμέτρητοι μου οί πόνοι !

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

ΔΑΝΙΑ

Ναός Φρειδερίκον- ’Ατμήλατον χοοΟμεϊον

Πραγματογνωσία είς τά δημοτικά, άχολεϊα τής Δανίας

Τό κάπνισμα τών ρεγκών



ΣΚΕΨΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΠΟΙΚΙΛΗ 2ΕΛΙΣ

Ή ζωή είνε τέχνη, είς ήν πολλάκις έρα- 
όιτέχναι μένομεν. ’Αληθής καλλιτέχνης μόνον 
γίνεται έκεΐνος, δότις θυόιάζει τδ αίμα τής 
καρδίας τον.

— Ούδείς άνθρωπος Αληθώς χορταίνει τήν 
ζωήν. Τδ πολύ θεωρεί αύτήν ά ρ κ ε τ Λ ν.

— 'Η νηϋτεία κάμνει άπόότολον, τά καλά 
' γεύματα κάμνονν διπλωμάτας.

— Ή άότάθεια ύπήρχε καί ύπάρχει πάντοτε, 
δέν είνε άνάγκη νά τήν έπίνοήάωμεν.

— Ό θεός δύνατατ νά όυγχωρμ, Λ φύόις ού- 
δέποτε.

— Άχαριότία δέν ύπάρχει δι* έκεινον, δότις 
ληόμονεϊ τήν εύεργεόίαν τήν όποίαν έκαμε.

— ’Απέναντι έκείνων, οίτινες λαμβάνουόι 
τήν εύεργεόίαν ήμών, ούδέποτε δυνάμεθα νά 
είμεθα Αρκούντως εύγνώμονες.

— Ίόως είναι μόνη ΑΑμφιβολία ή δια- 
κρίνουόα τδν άνθρωπον άπδ τά ζφα.

— 'Ο άνήρ έπανακτά τήν τιμήν τον έπί 
τοϋ πεδίον τής μάχης, ή γυνή έπί τοϋ πεδίου 
Αγαπώόης μητρός.

— Έάν οί ναοί όλων τών θρησκευμάτων έγ- 
καταλείφθώόιν ύπό πιστών, θά μείνμ πάντοτε 
τδ Κοιμητήριον, ώς τελευταϊον προσκύνημα 
τοϋ προόκυνητοΰ.

— Προδπάθει νά διατηρμς μέ τδν έξω κό 
όμον τήν έλαότικότητα τοΰ όργανιόμού ήμών 
καί νά τόν ένδυναμώνμς· έσωτερικοί Αγώνες 
τδν Αμβλύνουάι καί τδν βλάπτουόι.

— Έπρεπε νά άγαπώμεν τούς ζώντας μεθ’ ' 
ήμών, ώς νά δεικνύωμεν Αγάπην πρδς τούς 
νεκρούς ήμών.

— Έ μεγαλοφυία είναι ώς ό ήλιος· δανείζει 
τάς άκτΐνας αύτής.

— Μέ τήν πάροδον τού χρόνου τά άκρα τών 
άπομεμονωμένων βράχων όξύνονται, τών χα- 
λικίων λευκαίνονται

— Είνε Ανωφελές νά προσπαθμς νά κάμνμς 
τδν κόσμον νά έννομ τήν γλώσσάν όου. Πρέ
πει πρώτον νά μάθμς νά όμιλμς σύ τήν γλώσ
σαν τοϋ κόσμου.

— Ή πείρα είνε άξιοόέδαότος δέσποινα, τήν 
όποίαν δλοι προσκυνούν χωρίς νά έρωτοϋν έάν 
τδ παρελθόν της ύπήρξεν έπίμεμπτον.

— Ό άνήρ ύπερασπίζεται έαυτόν διά τής 
σπάθης καί τής άσπίδος, ή δέ γυνή διά τών 
άκανθων.

— (Η άνθρωποι προθυμοποιούνται νά κα
λούν τδν Θεόν ώς μάρτυρα τής άληθείας τών 
όόων λέγουν, διότι γνωρίζουν, δτι ό θεός ού
δέποτε θά παρουόιασθμ νά τούς διαψεύόμ.

—Ούδέποτε βαρύνεται κανείς τήν ζωήν,μο · 
λονότι δυνατόν νά βαρυνθμ τδν έαυτόν του·

— "Οσον περισσότερον ζ$ κανείς τόσον πε
ρισσότερον φοβείται μήπως καί ό ούρανδς αύ- 
τδς καταλήξμ νά γίνμ ή τελευταία καί χειρο- 
τέρά του άπογοήτευόις.

— Τδ εύπαθές όας μέρος, δπως Α πτέρνα 
τού Άχιλλέως, εύκολώτερον τδ διακρίνουν οί 
κατώτεροί σας παρά Ο| ίσοι πρδς ύμάς.

— Δέν είναι άληθές, άρά γε, δτι μερικοί γο
νείς θέλουν νά τιμωρήσουν τά τέκνα των διά 
τήν κακήν άγωγήν, τήν όποίαν αύτοί οϋτοι 
τά έδίδαξαν ;
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— Διά νά άποφύγωμεν τά μειονεκτήματα τά 
όποία δυσαρεστοΰν τούς άλλους, φθάνομεν 
πολλάκις είς τδ άκρον Αντίθετον, ώσάν τοΰτο 
νά άπετέλει Αρετήν.

— 'Η χαρά είναι ή ζωή έν μέόφ άκτΐνος 
τού Αλίου..

— Δέν ύπάρχει μεγαλειτέρα χαρά άπό έκεί- 
νην τήν όποίαν αίσθάνεταί τις δταν βλέπμ 
δτι έκάστοτε έπαληθεύει Λ πείρα τής χθές.

— ‘Αν δλα ήσαν έπιτετραμμένα τότε θέλειν 
καί πράττειν θά ήτο έν καί τό αύτό.

— ‘Η νεότης καταδικάζει, τό γήρας όυγ- 
χωρεΐ.

— Ή Αλήθεια πρέπει νά ύπάρχμ, διότι άλ
λως είς ούδενδς τδν νοϋν θά ήρχετο νά τήν 
έφεύρμ.

— 'Ο ήλίος δέν βλέπει τόν κόσμον παρά 
έντδς λουτρού φωτός καί θερμότητος.

— Ή άπλουστέρα Αλήθεια είναι πολυπλο- 
κωτέρα καί αύτής τής γυναικός.

— Λέγουν δτι Λ έκδίκησις είναι γλυκεία, 
Αλλ’ είς τήν μέλισσαν στοιχίζει τήν ζωήν.

— Ή πονηρία είναι σκέψις Ατομική, Λ σο
φία είνε Λ σκέφις όλοκλήρου τής Ανθρωπό- 
τητος.

— Πολλάκις αί κυριαι έν ταΐς συνομιλίαις 
φαίνονται εύθαρόεϊς είς θεωρίας, _Αλλ’ Αποχω
ρούν προτροπάδην άν τις θελήόμ νά «τές 
πΐάσμ άπδ λόγο».

— Ό έγωϊσμδς τών Ανδρών Αδημιούργητε 
νόμους καί έθιμα πολύ αύστηρότερα έκείνων 
τά όποια αύτοί θά Ανείχοντο· άλλά δέν σκέ
πτονται δτι μέ άύτδ Ανυψώνουν τήν γυναίκα 
είς ύφηλότερον έπίπεδον τοϋ ίδικοΰ των.

— Ή συγχώρησις είναι σχεδόν Αδιαφορία" ό 
έρως ούδέποτε συγχωρεΐ-

— Μέγα Ατύχημα προσάπτει δόξαν πολλά
κις καί είς άσήμαντον πρόσωπον.

— ’Q πόλεμος μεταξύ δύο πολιτισμένων έ- 
θνών είναι προδοσία κατά τής Ανθρωπότητας.

— Ή ζηλοτυπία ένός έραότού εΐναι τιμή· 
Λ τού συζύγου, είναι δβρις.

— Άς μή σπεύδωμεν νά καταδικάζωμεν τόν 
αύτοκτονοΰντα’ τίς οΐδε πόσον ύπέφερεν καί 
άν Αδύνατο πλέον νά άντιστμ κατά τού πόνου 
καί τών βασάνων.

— Ή θρησκεία πολλάκις ένέπνευόε τήν τέ
χνην σπανιώτατα δμως οί καλλιτέχναι έγει- 
ναν άγιοι.

— Ή παιδεία Αναπτύσσει τόν κύκλον τών 
συμφερόντων μας· Α Αγωγή Αναπτύσσει τόν 
Αριθμόν τών καθηκόντων ήμών.

— Είς δλον τό έργον τής Δημιουργίας του 
ό Θεός ένα στύλον θεμελιώσεως έθηκε: τόν έ
ρωτά.

= Οί ισχυροί έχουν μόνον καθήκοντα- οί 
Αδύνατοι μόνον δικαιώματα.

— Διά νά είμεθα μεγάλοι Αγηθώς πρέπει νά 
δίδαχθώμεν δπως κρύπτωμεν όπισθεν ήμών 
δλα τά έργα μας.

— Ή εύτυχία είναι δπως Α Αχώ· άπαντμ, 
άλλ’ ούδέποτε μάς πλησιάζει.

ΚΑΡΜΕΝ ΣΪΛΒΑ

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ

Ένας νεωτερισμός, δ όποιος θά έπηρεάσμ 
τήν έπιΟτολογραφίαν. Κυκλοφορούν τώρα κάρτ- 
ποστάλ Αλειμμένα μέ τήν αύτήν ύλην, μέ 
τήν όποίαν κατασκευάζονται οί κύλινδροι καί 
οί δίσκοι τών φωνογράφων. Ώστε έχω π. χ. 
ένα δελτάριον διά τήν Κέρκυραν, τδ θέτω είς 
τό γραμμόφωνον, έκφωνώ ό,τι έπιθυμώ, τό 
άτέλλω, ό Αποδέκτης έφαρμόζει τήν κάρταν 
είς τόν δικόν του φωνόγραφον καί Ακούει εύ· 
κρινώς καί πιστώς τούς ήχους τής φωνής μου.

Καί οϋτω ό φίλος, ό συγγενής, αί φίλαι θά 
έχουν έπί τινας στιγμάς τήν χαράν δτι πλη
σίον των εύρίόκονται τδ Αγαπημένα των πρό
σωπα.

Ο ΣΥΡΜΟΣ

'Η 'Ελληνική έσθής
• 'Η αρχαία ελληνική έσθής τείνει ν’ άναγγεννηθή 

μέ δλην της τήν δόξαν είς τήν ’Αγγλίαν. Αί άπό- 
πειραι κυριών τινων τής άνωτέρας αριστοκρατίας του 
Λονδίνου γενόμεναι πρδ μηνών φαίνεται οτι έπέτυ- 
χον καί αί κυρίαι αί άρχαιζουσαι ή μάλλον έλληνί- 
ζουσαι κατά τήν άμφίεσιν άπδ ημέρας είς ήμέραν 
αυξάνονται. Ή αρχαία ελληνική έσθής μέ μικράν 
μεταβολήν τήν καλουμένην τοϋ «αΰτοχρατορικοϋ τύ
που» επιδεικνύεται σήμερον εις τάς αίθουσας τής 
αγγλικής μητροπόλεως προσδίδουσα ιδιαίτερον θέλ- 
γητρον καί παραστατικότητα είς τάς ωραίας κυρίας. 
'Η έσθής κατασκευάζεται έξ ινδικής μουσελίνης ώ- 
χροχυάνου χεχοσμημένης εις τά κράσπεδα διά χρυ
σών καί αργυρών κεντημάτων.

Δέν είναι 8έ μόνον ή έσθής άλλά καί 8λαι αΐ αλ- 
λαι λεπτομέρειαι τής άμφιέσεως αρχαίου ελληνικού 
ρυθμοϋ. 'Η κόμη διευθετείται καί περιδένεται διά 
μετάξινων κορδβλλών, άνα» σανδάλια όμοια μέ εκείνα 
που έφόρουν αί Άτθίδες τής έποχής τού Περικλεούς 
συμπληρούν τήν περιβολήν τής νεωτέρας Γαλατείας.

ΠΡΑΚΤΙΕΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τό μεταξωτόν ϋψαόμα
Ή ποιόζης τοΐΙ μεταξωτοί! ύφάσματος iir ilvai tS- 

xoioc ιίς ΐητ ίξαχρΜωσίΐ. 'Υπάρχει Ir tovtoic δι' 
αΰτην τρόπος αρκετά άσιρα^ής καί tlrat ό ιχό/κνος : 

Χαύσατι er τιμ&χιοτ τοϋ μεταξωτοί' ar ό χρωμα
τισμέ xal ή επεξεργασία ήναι πα4ή, ή μίταία xalerai 
ταχέως σνστρεφοένη περί έαντην, άμίνει <!έ τέφραν 
ανοικτοί! χρώματος, lr!S αι i χρωματισμός ηναι ate- 
4ής, ή τέφρα έχει χρώμα σκοτεινόν. Πρός τούτοις όέ 
ar τδ δφασμα ήναε μαΛΛοβάμβακον, ή τίφρα elrai βα- 
ριϊα καί χονδρόκοκκος, ένφ ή αμιγής μέταξα μετα- 
όάΛίεται είς κόνιν Λεπτοτάτη»·.

Ή συμβουλή τού ιατρού
'Η έξασθένησις τών οφθαλμών εγκαίρως καταπο

λεμούμενη δύναται νά θεραπευθή τελείως. Ευθύς ώς 
αΐσθανθήτε τά πρώτα, συμπτώματα αδυναμίας τής 
δράσεως δφείλετε νά εκτελήτε τήν έξης άσκησιν έκά- 
στην πρωίαν.

Έκτείνατε τδν βραχίονά σας μέ ύψωμένον τδν 
πρώτον δάκτυλον καί περιφέρατε τον-βραδέως γύρφ 

το3 κέντρου τοϋ προσώπου σας μέχρις ου δ δάκτυλος 
έγγίση τήν ρίνα, κατόπιν δέ φέρατέ τον είς τήν προ- 
τέραν θέσιν του. 'Η κεφαλή πρέπει νά μένη έντελώς 
ακίνητος καί μόνον οί οφθαλμοί νά παρακολουθούν 
τήν διεύθυνσιν τοϋ δακτύλου. Πρέπει άλληλοδιαδό- 
χως νά κινώνται δ δεξιός καί δ αριστερός βράχίων. 
’Επίσης ώφέλιμος άσκησις εΐναι ν ανυψώνετε τούς 
οφθαλμούς πρός την οροφήν καί νά τούς χαμηλώνετε 
επειτα πρδς τδ έδαφος άνευ τής παραμικρές κινήσεως 
τής κεφαλής.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

‘Ο μικρέ Κωστάχτμ: μίσα tic τδ τραμ κάθιταΐ tic 
τά γόνατα τοϋ πατρός του, οτε είσέρχεταε μία κυρία.;

Καί ό πρώιμος ιππότης σήχωνόμενος αμέσως.
— Νά σας προσφέρω τήν θίΰΐν μου; Μγιι

~ ΔΙτ μποριϊ νά συξητθσ»? xarslc μαζη σου. 
~ Μά...
~ Δύο ώρις τώρα μιΑΆ καί δΑο μί διακόπτεις /

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Έν έργον τέχνης. πρέπει νά τό αίόθάνε- 
ταί τις ή νά τό έννοήί;

— Νά τδ αίσδάνεται. Κάθε ανεπτυγμένος ήμπορεΓ 
νά εννοήσει καί νά έρμηνεΰση ΐσώς- -τήν ΰπδ τής τέ
χνης συμβολιζομενην ιδέαν Πόσοι δμως θά νοιώσονν, 
θα αίσδανΟν τούς παλμούς εκείνους τούς άνερμη- 
νεύτους ποϋ παρήγαγον τδ καλλιτέχνημα ; Ούδβις 
σχεδόν ή άκριβέστερον μόνη ή καλλιτεχνική ψυχή" 
καί ακριβώς αύτή εΐναι σπανιωτάτη.

2. Ωραία μΑτεα Α ώραΐά χείλη ;
— Ώρα’α μάτια. Αύτά δμιλοϋν γλυκύτερα κι’ 

άπδ τά χείλη καί φιλοϋν περιπαθέστατα άπδ εκείνα' 
πολλαΐς φοραΓς αντικαθιστούν τήν άκοήν καί τήν άφή' 
γενικώς δέ έκδηλοϋν τελειότερον τδ συναίσθημα απδ 
κάθε άλλο αισθητήριον δργανον μέ τήν ασύλληπτη 
έκείνη φωτοβολία των. Τά ωραία μάτ^α 8έν εΐναι 
πλέον οργανον, άλλ’αύτδς ούτος ό άνθρωπος. Ή 
ειλικρινέστερα εξομολόγησις γίνεται μέ τά ώρα’α δα- 
κρυσμένα μάτ’α. Τδ εγκαρδιώτερον «ευχαριστώ» 
μόνον μέ τά ωραία μάτια λεγεται καί ή χριστιανι- 
κωτέρα συγγνώμη μόνον άπδ εκφραστικά μάηια δί
δεται.

3. Τί είναι ό κόόμος ·,
— Ό κόσμος είναι ή.... ηχώ τοϋ έγώ μας. Τύμ- 

πανον ! Άλλο δέν κάμει ή ν’ άποδίδη εις διαφόρους 
κλίμακας (άπδ τδ do majeur ΐίως τδ do minenr) τής 
νευροκινήτου χειρός μας τά ασυνάρτητα χτυπήματα. 
(Μακροχώριον, Άθ. Π. Γαΐτανοπούλου, δεευ- 
θύντρτα Παρθεναγωγείου).

4. Τίς Α διαρκεότέρα εύτυχία;
Έκείνη ή όποία διαρχει δλιγώτερον (Έγώ). 

5. Ζωγραφική ή γλυπτική;

Τδ χρώμα εινε έκ^ραστικώτερον Τοϋ μαρμάρου.Αί 
αποχρώσεις θίγουν ευαισίητότερον τά ψυχικά συναι
σθήματα τοϋ ανθρώπου,' ένώ ή γλυπτική αγωνίζεται 
μέ μόνον τήν .σκιάν. (Φιλότεχνος).
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ΕΟΡΤΗ ΑΝΘΕΩΝ 
e ά ζ e τ ή γηραιά 
φύσις καί άναγεννών- 
ται οί εύοσμοι χυμοί 
καί θριαμβεύει τής 
(3λαΟτή<3εως Λ γονι- 
μότης.

Πυκναί Αυότοιχίαι 
πετάλων, χρωμάτων 
άπειρία, δάση φυλ
λωμάτων, μία παντί- 
γυρις τοΰ φυτικού 
κόσμου εκτείνεται είς 
τά άκρα τοΰ όρίζον- 
τος· Εορτάζουν οί Α
ριστοκρατικοί κήποι

έορτάζουν -καί αί έσχατιαί τών Αγρών. Καί 
άνάμεΟα είςτό χάρ
μα αύτό τών αισ
θήσεων, τά έμψυχα 
άνθη- τοΰ Ανθρω
πισμού—αί γυναΐ- 

. κες—ύπέρποτε άν · 
θηραί καί χαριτω
μένοι Αναμιγνύουν 
τήνέλαφράν πνοήν 
των μέ τά μεθυ
στικά Αρώματα.Ρό
δον είνε μία κεφα
λή παρθενική, ίον 
Λ σεμνή νύμφη,

αιγόκλημα ή πιστή σύζυγος. Συναντώ ' είς 
τούς κήπους χαριτω
μένος συλφίδας καί είς 
τήν θριαμβευτικήν καί 
άδιάλειπτον παρέλα - 
σίν των μόλις κατορ
θώνω νά σχεδιογραφή
σω δύο μορφάς. Μίαν 
είς τό φώς τής δύσεως 
καί άλλην είςτήν σκιάν 
τού μεσονυκτίου. Αύτά 
τά δύο διαστήματα τής 
παραμονής τής Πρωτο
μαγιάς— Δύσις καί Με
σονύκτιον — είνε τά δ- 
ρόάημα τής Μέθης τών 
αίσθήόεων. Μέθη πνεύ · 
ματος,μέθη Ααρκός,μέ

θη ψυχής. Καί Α μέθη 
είνε δν άρωμα ναρκώ- 
νον Αλλά καί έξαπτον, 
είνε μία Αγάπη, πρός 
δ,τι εύγενές καί στορ
γικόν, είνε μία κυλίν- 
δησις ήδονικοΰ καί ι
δανικού άμα βαυκαλή- 
ματος.

*Η Αγάπη τήν νύκτα 
τής Πρωτομαγιάς έγεννήθη Αναμφιδόλως· καί 
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τό φίλημα, τήύ ίδίαν νύκτα έπτερύγισεν μέσα 
Από τά. φυλλοκάρδια τών άνθέων....

ΠΩΣ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΩΜΕΝ
Ό άνθρωπος είνε ό κύριος τού Εαυτού του, 

άλλά δέν είνε καί ό κύριος τής .ύγείας του. 
Αύτός είνε ή κυριωτέρα Αφορμή τών Ασθενειών 
του. Κάποιος φιλόσοφος είπεν δτι τά μεγαλεί- 
τερα σφάλματα θά άπεφεύγοντο μέ όλίγην 
προσοχήν. "Εν άπό τά Αδιόρθωτα Αλλά χαί 
μάλλον έπικίνδυνα σφάλματα τά όποια ό πο
λιτισμός μάς έφόρτωόεν είνε καί Λ χειραψία· 
‘Ο ίατρός Λαπλάς, δστις είνε καί ό Ιατρός τής 
έν Κ]πόλει Περσικής πρεσβείας ρίπτει κραυ
γήν διαμαρτυρίας διά τούς μικροβιολογικούς 
τής χειραψίας κινδύνους, Ανακηρύσσων ώς εύ* 
γενέστερον,έκφραΟτιχώτεμον καί Ασφαλέστερον 
χαιρετισμόν, τόν τεμενών-

Έν Εύρώπμ κλειστοί Επιστήμονες έκύρηξαν 
τήν χειραψίαν ώς Αγωγόν μικροβίων. Καί ύ
πάρχουν μέν τά γάντια. Αλλά καί μέ αύτά έρ
χονται είς στενοτάτην συνάφειαν αί χεϊρες, 
δταν τά φορούν καί τά Εκβάλλουν. Ό χαιρε
τισμός τών ’Οθωμανών είνε ίσως πολυτελής 
καί θεατρικός, διότι φέρουν τήν δεξιάν είς τήν 
ν.αρδίαν, τά χείλη καί τό μέτωπον. Φιντα- 
σθίίτε είς τόν τόπον μας, δπου δλοι Απάνω — 
κάτω γνωριζόμεθα νά πηγαίνμ’κανείς περί
πατον καί νά συναντά πέντε έξ γνωρίμους 
Οχεδόν συγχρόνως, καί μή προφθάνοντα νά 
Ανεβοκατεβάζει τάς χείρας, ώς σαλτιμπάγκος 
ή ένα ζηλότυπον λ. χ. σύζυγον τοΰ όποίον 
νά χαιρετμ φίλος του τήν γυναίκα μέ τήν'χεΐρα 
είς τήν καρδίαν καί τά χείλη, οίονεί σ.τέλλων 
φιλήματα.

Άλλά τό πράγμα Επιδέχεται κάποιαν διόρ
θωσήν, δηλαδή άπλοποίηδιν. Έν μειδίαμα εί
νε καλαισθητικώτερον καί ποιητικώτερον μιας 
χειραψίας, ή όποία έχει πολλάκις καί τά δυ
σάρεστά της, δταν είνε ίδρωμένο Τι παγωμένο 
τό χέρι, ή δταν έχει Εξανθήματα ή χιονίστρες. 
Αί κυρίαι Απέδειξαν πόσον πλεονεκτούν μέ 
τό μειδίαμά των έν τφ χαιρετιάμφ ήμών τών 
Ανδρών, οί όποιοι άποκρινώμεθα ρυπαίνοντες 
τόν γύρον τών πίλων καί κρυολογούντες, δσοι 
μάλιστα είνε φαλακροί. Άλλά μήπως καί τών 
Αξιωματικών ό χαιρετισμός δέν είνε καί Αξιο
πρεπής καί Εγκάρδιος, καίτοι τό πηλίκιον 
δέν Αποχωρίζεται τού κρανίου ·,

Πολλά ξένα περιοδικά θεωρούν τήν χειρα
ψίαν ώς παραβίασιν τών κανόνων τής ύγιει- 
νής, τής αισθητικής, τής ήθικής.

Είναι Ανήθικος μία χειραψία πάντοτε,κραυ
γάζει έν γυναικεΐον περιοδικόν.

Είνε φοβερόν, οίμώζει μία παρισινή έφημε- 
ρίς, νά συλλογίζεται κανείς τό βράδυ πόόα 
χέρια ύγρά ή κοκκαλιάρικα, παχυά ή τριχω
τά, Ελεεινά, άκάθαρτα, ύποπτα διά τήν ύγείαν 
έψαυσεν Εντός τής ήμέρας».

Άλλά καί είς τήν Αρχαιότητα ύπήρχεν τοι- 
αύτη Αντίληψις.

'Ο φιλόσοφος Χρύσιππος τοόαύτην Αντιπά
θειαν έτρεφε κατά τών χαιρετισμών καί ύπο- 
κλίσεων, ώστε ήρκει νά χαιρετισθμ ούτως διά 
νά πέάμ χαμαί Εν τμ όδφ.

Μία λοιπόν Τής χειρός κίνησίς Απλή, δνα 
είδος τεμενά μέ όλιγωτέρας κινήσεις, θά Αδύ
νατο νά άντικαταστήσμ τήν χειραψίαν καί 
αύτά Ακόμη τά Αποκαλυπτήρια τής κεφαλής. 
Άμα συνενοηθψ καί Αποδεχθμ ή Αριστοκρα
τία μας τόν νέον χαιρετισμόν,θά διαδοθμ τά
χιστα διά τής μιμήσεως είς τήν μεδαίαν τάξιν 
καί δι’ αύτής θά μετοχετευθΆ είς τήν κατωτέ- 
ραν. Αρκεί νά δοθμ τό σωτήριον σύνθημα 
•Κάτω ή χειραψία ! >

ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έν τμ μικρά αίθούσμ του προεδρείου τού 
• Παρνασσού» διωργανώθη ύπό τών δεσποινί
δων Θαλείας Φλωρά καί Σοφίας Λασκαρίδου 
εκθεσις τών έργων των. ’Αφού δέν κατορθώθη 
δυστυχώς διά λόγους προσωπικούς· ή διοργά- 
νωσις τής προκηρυχθείσης καλλιτεχνικής έκ- 
θέσεως τού Ζαππείου, αί δύο ζωγράφοι Αδελ
φωμένοι καί ύπέρτεραι τοΰ Επαγγελματικού 
Ανταγωνισμού Απέδειξαν μίαν εύγενή άμιλλαν 
ήτις Εξυψώνει Ετι μάλλον τήν καλλιτεχνικήν 
των Αξίαν.

Έν τμ αίθούάμ άυνεκέντρωάαν ή μέν δε
σποινίς Λασκαρίδου 53 έργα, ή δέ δεσποινίς 
Φλώρα 40.

Άλλ’ είνε λίαν στενοχωρημένα ώς έκ τής 
έλλείψεως χώρου. Ποθούν Αέρα, διάστημα καί 
πλεΐστα έξ αύτών Αδικούνται τοποθετημένα 
Αστόργως έπί τού δαπέδου.

Τά Εργα των αί κράτιάται τών Έλλη- 
νίδων ζωγράφων έχουν Εκθέσει άναμίξ· έν 
τούτοις διακρίνονται τά Εργα των τά Αδελ
φώνει Λ ίκανότης, άλλά τά δτακρίνεκι ή τε
χνοτροπία. Ποιητικωτέρα Α Λασκαρίδου, θε-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Έν Σπάρτη πλήν τής γνωστής επιγραφής εύρίθησαν 
πέντε άλλοι έπιγραφαί, έξ ώ» τελείως έβεβαιώθη, δτι 
πρόκειται περί τοΰ ναόν τής 'Ορθίας Άρτέμιδος, διότι 
είς. πάσας τάς έπιγραφας φέρεται τδ δνομα της θεάς 
ταύτης. Περιεργότατα δμως είνε τά τελευταία χαλκά καί 
έλεφάντινα ειδώλια, άνερχόμενα είς δέκα περίπου χιλιά
δας καί άποτελοΰντα οτρώμα ολόκληρον έντδς τον τεμέ
νους τοΰ ναόν. Σημειωτέου δτι & μέγας . αύιδς δριθμδς 
τών ειδωλίων εΰρέθη είς μικρόν μέρος τοΰ τεμένους, τοΰ 
λοιπού μη δναοκαφέντος ε'σέτι. Τα είόώλια ταΰτα εινε 
ώί έπί τό πλεϊστον έργα τής 6 και 7 π. X. έκατονταε- 
ρίδος, είνε δέ διαφόρων οχημάτων καί ποικιλωτάτης 
τεχνοτροπίας. Πλήν τούτων εύρέθη και μέρος τοΰ κρη
πιδώματος τον ναοΰ.

Έν Βουδαπέστη, έν τφ Μεγάρφ τών Τεχνών, ε'γένετο 
κατά τδν λήξαντα μήνα έκθεσις γυναικείων καλλονών. 
Μετέσχον 70 νεάνιδες· έκ τούτων 12 δνήκον είς τήν Αρι
στοκρατίαν της Βουδαπέστης, 5 ήσαν χωρικοί καί αί 
λοιποί τής μεσαίας τάξεως. Ή 'Ελλανόδικος έπιτροπή 
άπετέλεϊτο έκ 36 προσώπων. Βασίλισσα τής καλλονής 
Ανεκυρήχθη ή χωρική Έλσα Βέννεδυ, 20 έτών, μελαγ- 
χροινή, με μεγάλα μάτια καί μακράν κόμην. Ήτο ένδε- 
δυμένη μέ τά χωρικά φορέματα, έφαίνετο δέ πολύ στε

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τικωτέρα ή Φλωρά. Άλλ’ ή Αρμονία τών χρω
μάτων Ενώνει καί τών . δύο τούς πίνακας,Α ει
λικρίνεια τής άντιλήψεως, Λ αίσθηάις τοΰ εί- 
κονιζομένου Αντικειμένου. Καί εις τάς λεπτο- 
τάτας γραμμάς καί είς τάς άδροτάτας κυρι
αρχεί ή χάρις καί Λ λεπτότης. Ή δεσποινίς 
Λασκαρίδου γίνεται όλονέν μΰστις τού Ελλη
νικού τοπείου. Παραΰυρθεϊσα κατ’ άρχάς είς 
τήν έκκεντρικήν νεοτεχνίαν, όλονέν άφοσιού- 
ται είς τήν έπίμελεστέραν καί λεπτολόγον 
μελέτην τών μυστηρίων τής φύσεως. 'Η δε
σποινίς Φλωρά, προσωπογράφος καί θαλασσο
γράφος, δέν Αφίνει καμμίαν Αμφιβολίαν δτι 
βαίνει πρός μίαν πρόοδον άλματικήν. Τά Τρι
αντάφυλλα, ή Δύσις, ή .νυκτερινή φαντασία, 
τό χωριό τοΰ Κάμπου, τό κόττερο, τά τοπεΐα 
τής Αιτωλίας, τής δ. Λασκαρίδου Εχουν δλην 
τήν ποίησιν τής Ελληνικής άτμοάφαίρας.

Τής δεάποινίδος Φλωρά, ή προσωπογραφία 
τής πριγκηπίσσης Mescherski ύπερέχει ώς. καί 
τό Πρό τού καθρέπτου, ή σκιαγραφία τής κ.Σ., 
ή Εσπέρα, ή ύπ’ αριθ. 46 κρητιδογραφία, ή 
πρωία έν Βυζαντίφ, τό Ψάρευμα, ή Μητέρα 
καί οί τέσσαρες μεγάλοι Κωνσταντινοπολίτικοι 
πίνακες: αί φορτηγίδες έν Χαϊδάρ Πασά, στό 
λιμάνι, ό Γερωναύτης καί τό Ναυτόπουλο. Είς 
μίαν γωνίαν μίαάνθρακογραφία ά^πόάπά θλιβε
ρόν άνάμνησιν. Είνε σχέδιον προσωπογρα
φίας τής Αλησμόνητου Αλεξάνδρας Παπαδο
πούλου. ί

"Επαινος θερμός προάήκει είς τάς δύό ση
μαιοφόρους τής γυναικείας έν τμ τέχνμ έπι- 
δόσεως, αίτινες καί μόναι αύταί κατά τήν Tta- 
νήγυριν τών Αγώνων ύψωσαν τόν πυρσόν τής 
τέχνης.

ΔΑΦΝΙΣ

νοχωρημένη διά τδν θαυμασμό* δν προεκάλεσε. Έλα- 
βεν ώς βραβεϊον 12.000 μάρκα, χρυσοΰν μετάλλιον, ή 
δέ είκών της θ' δναρτηθή είς τήν αίθουσαν τοΰ Μεγά
ρου τών Τεχνών. Τή έγένοντο τρεις προτάσεις γάμου, 
άλλά τάς δπέρριφε, διότι 1? καρδιά της ειχεν ήδη δοθή 
είς τδ χωρίον της.

*

Δίαν προσεχώς γίνονται τά έγκαινια τοΰ Μουσείου 
τής 'Επίδαυρου, δπερ εσται μοναδικόν διά τδν πλούτον 
τών δρχιτεκτονικών ίδίφ άντικειμένων.

Ώς γνωστόν, ή 'Επίδαυρος δνασκαφεΐσά είς τό» εύρύ- 
τερον χώρον δλων τών μέχρι τοΰδε Έλληνικών δνασκα- 
φών άπεκάλυφε πολλά οικοδομήματα, φέροντα τδν τε- 
λειότερον τύπον τής Έλλ. δρχιτεκτονικής. 'Ο ναδς τοΰ 
Άσκληπιοΰ, τής Άρτέμιδος, δ περίφημος δόλος τοΰ Πο
λυκλείτου, τδ Γυμνάσιον κοί τό θέατρον, το κάταγώγιον, 
ήτοι τδ ξενοδοχεΐον είς τδ όποιον έζενίζοντο οί έπίσημοι 
προσκυνηταί καί άλλα μικρότερα οικοδομήματα εΐνε τόσα 
Αρχιτεκτονικά δριοτουργήματα, ώστε καί δν ϊλειπον δλα 
τά δΑΑα οίκοδομήματα τής Αρχαιότητας θά ήτο δυνα
τόν πλήρης νά δναπαρασταθή ή Αρχαία Αρχιτεκτονική. 
Ό κ. Καββαδίας είς τδ δαπάναις τής 'Αρχαιολογικής 
Εταιρίας άνεγερθέν μέγα Μουσέΐον δσχολεΐται είς τήν 
πλήρη άναστύλεοσιν διά τοΰ δρχαίου ύλικοΰ δρχιτεκτο-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
νικών τμημάτων n&r διαφόρων τής Έπιδαύρον οικοδο
μημάτων, ούτως ώστε νά είνε δυνατή καί εύκολος τίς 
■πάντα ή μελέτη τοΰ τρόπου τής οίκοδομίας, τών διαστά
σεων καί τοΰ ρυθμού των. Λ/βιά τήν εργασίαν ταύτην, 
ήα.ί θα διαρκέση Ακόμη έπί δύο έτη, δ κ. Καββαδίας θά 
προβή είς τήν δημοσίευσιν μεγάλης μελέτης Γιλλιστί 
περί τών Ανασκαφών μετά πολλών Αρχιτεκτονικών σχε
δίων καί άλλων εικόνων.

*
7S μουσεΐον τών Βρυξελλών Απέκτησε νέον πίνακα 

τοΰ Ροΰβενς, τόν (Χριστόν έπισκεπτόμενον τδν Νικόδη
μον ν, Αωρον τοϋ van Parys.

•
Είς τάς Βρνξέλλας θά ίδρυύβ προσεχώς Μουσεΐον 

Αρχιτεκτονικής δλων τών έποχών.

'Εν Άμβέρση ήνοίξεν καλλ. έκθεσις ύπό τής τ’Εται- 
ρίας πρδς ένίσχυσιν τών Καλών Τεχνών».

Ύπό τοϋ γνωστού έρασιτέχνου τής γλυπτικής κ. Κ. 
Κωνσταντινίδου έφιλοτεχνήθη πρόπλασμα Ανδριάντας

τοΰ Πυθαγόρα, δπως χρησιμεύση ώς υπόδειγμα διά τήν 
κατασκευήν μεγάλου μνημείου, δπερ ό πρφην ήγεμών 
τής Σάμου Αλέξανδρος Μαυρογένης έσχεδίαζι νά στή- 
°Ώ έν τή πλατείρ Πυθαγόρα τοΰ Βαθέως Σάμον.

it
"Εν ΠαρισΙοις τή 15 ‘Απριλίου ήνοιξεν είς τδ πεδίον 

τοΰ Άρεως ή ετήσια καλλιτεχνική έκθεσις τής ιΈθνι- 
κής καλλιτεχνικής ίταιριίαςι τών Παρισίων. θά κλείση 
την 30 Ιουνίου. Τήν δέ 1 Μαΐου ήνοιξεν ή έτέρα έτη- 
σία έκθεσις τής εΈταιρείας τών Γάλλων καλλιτεχνών.

»

Απεβίωσεν έν ΠαρισΙοις έκ καρκίνου τοΰ λάρυγγας 
έν ήλικίρ 57 ετών δ γνωστός ζωγράφος Ευγένιο; Car
riere. ‘0 θανών ύπήρξε μαθητής τοϋ Cabanel. Έκ 
τών έργων του, πλεϊστα τών όποιων ήξιύθησαν ευμενέ
στατης κριτικής, είνε τά έξής : Νεαρά μήτηρ (1873) είς 
τό μουσεΐον τής Άβινιών, τδ Ασθενές παιδίον (1886) 
είς τδ μουσεΐον τοΰ Montagrts, ή πρώτη πτήσις (1887) 
είς τό μουσεΐον τοΰ Τουλών, ή Μητρότης (1892) εις τδ 
μουσεΐον τοΰ Λουξεμβούργου, δ θάνατος τοΰ Χρίστου 
κ.λ,π. Έτιμήθη πολλάκις είς έκθέσεις μέ μετάλλια, είρ- 
γάσθη δέ είς τήν διακόσαησιν τοΰ Δημαρχείου τών Πα- 
ριοίων.

*
Είς τήν έκθεσιν τών δεσποινίδων ΦλωρΑ—ΛαΟκα- 

ρίδου έπωλήθησαν τά έξής έργα: Άπό τήν εργασίαν, τδ 
Αίτωλικόν, οί θερισταί τής Λασκαρίδου καί ή κεφα
λή γραίας τής Φλωρί ύπδ τοΰ κ. Ν. Κοντού καί τής 
κ. Άννας Ρούφου. •Τήν'ϊκθεσιν έπεσκέφθη κάί ό πρίγ- 
κηψ Νικόλαος.

*
Εν τή ειδική δΓ έκθέσεις αιθούση τοΰ ι Παρνασσού ν 

δ παρεπιδημώ? νεαρός Άγγλος ζωγράφος κ. Στέφενς 
Simpson έξέθηκε §3 ύδατογραφίας. Τά έργα τοΰ κ. 
Σίμψων είνε τοπογραφίαν τής Κερκύρας, Απόψεις τής 
Ηπείρου, μνημεία τών Αθηνών, Πομπηιαν.Α, θαλασ- 
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σογραφίαι τής Αγγλίας κ.λ.π. Διακρίνονται δλα δία τό 
πολύ φώς, τδ ένιαχοϋ ύπερμέτρως Αφθονοϋν. Ό μεσημ
βρινός ήλιος κυριαρχεί καί τό βαθύ κυάνοϋν. Δέν έχουν 
τά έργα του τήν απαλήν χάριν καί τήν έξιδανικευμένην 
δνθηοιν τής Έλλ. Αντιλήψεως, Αλλά κάτι τι τό βαρύ καί 
ξενικόν- Ό Άγγλος ζωγράφος εινε νεοτεχνίτης, είς 
πολλά δμως έργα του υπάρχει δύναμις καί προιτοτυπία 
τέχνης, κατ' Αντίθεσιν πρδς άλλα, είς α έπικράτεΐ Ασά
φεια καί ποιά τις Αταξία.

*

Έν Λειψίφ έγένοντο τά εγκαίνια τοΰ νέου Δημαρ
χείου, τό όποιον ύπδ έποψιν Αρχιτεκτονικής- είνε έξοχον. 
Τδ σχέδιον’ είνε τοΰ Αρχιτέκτονας Hugo Licht, κατό
πιν διαγωνισμού έγκριθέν. Είνε μία των μεγαλοπρεπέ
στερων οικοδομών τής Γερμανίας.

Σκέψις γίνεται, δπως στηθή προτομή τοϋ Τιμολέοντος 
Φιλήματος Απέναντι τοΰ Ανδριάντος τοΰ Άβέρωφ είς τό 
Στάδιον.

»

Ό Βασιλεύς τής Αγγλίας διερχόμενος έκ Κερκύραε 
ήγόρασε διαφόρους ύδατογραφίας τοϋ κ. ΓιαλλινΑ Αντί 
9.000, εΐκονιζούσας τοπεϊα τής νήσου. Τδ Βασιλικόν 
ζεύγος παρήγγειλεν εις τόν αύτόν καλλιτέχνην καί άλλος 
ύδατογραφίας, ϊνα ύποσταλώσιν είς ‘Αγγλίαν, δσον τά
χιστα.

«
Δέν είνε Ακριβές τό γραφεν, δτι πρόκειται νά στηθούν 

Ανδριάντες τών Όλυμπιονικών είς τό Στάδιον, Αλλ' α
πλώς θ Αναγράφωνται είς στήλην τά όνόματα τών ό- 
λυμπιονικών έκάστης Όλυμπιάδος. Συζητεϊται έν τον- 
τοις μεταξύ τών μελών τής Επιτροπής, δν πρέπει νά 
έπιτραπή είς τούς Όλυμπεονίκα: νά στήσουν τάς προτο- 
μάς των είς τό Στάδιον.

*

Παρέμεινεν έπί δύο μήνας έν Άθήναις δ Αμερικα
νός ζωγράφος κ. Έδ. Γκάϋ, έκ τών διακεκριμένων 
καλλιτεχνών τής Ν. Ύόρκης, έλθών Ινταΰθα διά νά κά- 
μη ιδιαιτέρας μελέτας διά μίαν τοιχογραφίαν τήν οποίαν 
θα ζωγραφίση έπί μεγαλοπρεπούς δημοσίου οικοδομή
ματος έν Νέα Ύόρκη. ‘Η τοιχογραφία θά παριστή τήν 
σκηνήν έκ τοΰ περιφήμου διαλόγου τοϋ Πλάτωνος με
ταξύ Σωκράτους καί Φαιδρού. Ό κ. Γκάυ προσιπά- 
θησε, δσον τό δυνατόν, νά Αναπαραστήση τό μέρος τής 
δροσερός μικρδς λίμνης τοΰ Ίλιοσοϋ καί τής μαγευτι
κής σκιδς τοΰ πλατάνου. Τόν έβοήθησαν είς τό έργον 
του πολλοί Αρχαιολόγοι. Ό ‘Αμερικανός ζωγράφος έ- 
ζωγράφισε κατά τήν διαμονήν του τοπεϊα πέριξ τών ’Α
θηνών καί ίδί'£ περί τόν Ίλισσόν.

*
Έν Λιέγη έγένετο έκθεσις τών έργων τής κ. van 

Marche καί τοΰ κ. Sirlaine, άλλη τής <Καλλ. Ε
ταιρίας* καί άλλη τών έργων τοΰ γλύπτου Dillens.

*

Ή έν Άθήναις Γαλλική σχολή ήρξατο δοκιμαστικών 
Ανασκαφών διά τοϋ κ. Φόλγγραφ ε'ν θήβαις μέχρι τής 
Κρεμαστής Λαρίσσης.

■ «

Τδ δημοτικόν Συμβούλων τών Παρισίων ήρχισε νά 
κατανοή την Ασχήμιαν καί τόν γελοϊον χαρακτήρα τών 
μνημείων τών έγειρομένων είς τάς Αδούς, τάς πλατείας 
καί τους κήπους καί Απεφάσισεν, δπως μή Ανεγείρη 
πλέον Ανδριάντας είς τδ Πάρκον τών Μουσών, εις τά 
Ήλύσια Πεδία καί είς τδ Κούρ-λα-Ρέν.

»

Μία είκώντοΰ μεγάλου άγγλου ζωγράφου Φραγκίσκου 
Χάλκ παριστώσα νέον παίζοντα μανδολΐνον έπληρώθη 
έντδς τοϋ Λονδίνου Αντί 3,650 λιρών, ήτοι 91.550 φρ.

*
Έν Βιέννη Ανεκαλύφθησαν κυλινδρικοί βόθροι Ανά- 

μεστοι ήχητικών Αγγείων, -πλίνθων καί συντριμμάτων, 

καί δύο Αναθηματικοί λίθοι, ούς Αφιέρωσεν δ Λώλιος 
Κλάρη καί ό Μάρκος Ανρήλιος διά τήν Ιδίαν σω· 
ρίαν.

*
Ό Γάλλος Αρχαιολόγος Delattre Ανεκάλυψεν έν 

Καρχηδόνι σαρκοφάγον έκ λευκοΐί μαρμάρον, διακοσμή- 
του έκ ζωγραφιών. Έπί τοΰ καλύμματος τής σαρκο
φάγου είκονίζεται έν Αναγλύφψ Αναπαυόμενη γυνή, κε- 
καλυμμένη διά κρηδέμνον. Ή κόμη εϊνε επίχρυσος, οί 
δφθαλμοί έζωγραφισμένοι καί δ λαιμός κοσμήται Από 
χρυσοΰν περιδέραιον.

«

*0 διεθνής Λογοτεχνικός Σύνδεσμος iSOC'iete des 
Hommes de leitres Europeens) έν τή ύπ' αύτοϋ 
διενεργουμένη έν Λισσαβώνι Εκθέσει θά περιλάβη σει
ράν εικόνων τών δοκιμα>τέρων πεζογράφων, ποιητών 
και καλλιτεχνών. Τοιαΰται προσκλήσεις Απεστάλησαν ήδη 
καί είς Έλληνας λογίους.

it
Έν ΠαρισΙοις τήν 10 Μάίου θά συνίθη ή αυτόθι 

Έπιτροπή τών ‘Ολυμπιακών Αγώνων, ίνα συσκεφθή 
ύπδ ποιον τύπον καί κατά πόσον είνε δυνατόν αί Τεχ- 
ναι καί τά Γράμματα νά μετάσχουν τών πανηγύρεων 
τών νεωτέρων ‘Ολυμπιάδων.

*

Τήν 8 'Απριλίου, ήνοιξεν έν Βερολίνφ ή δεκάτη έκ- 
θεσις τής Ceccesion είς τδ νέον ίδιον κομψόν κτίριον.

*

'Ανοίγει προ-εχώς ή νέα Πινακοθήκη τών νεοτεχνι- 
τών. 35 έργα Αγοραοθέντα καί δωρηθέντα Αποτελούν 
τδν πυρήνα.

*

Έν Βερολίνο» κυκλοφορούν δελτάρια. Αντίγραφα τών 
είς τδν Αγώνα τής Έλλ. Ανεξαρτησίας Αναφερομένων 
τοιχογραφιών τοΰ Ές, αΐτινες κοσμοΰν τήν στοάν τοΰ 
Βασ. κήπου τοϋ Μονάχου. Τήν Αντιγραφήν έκαμεν δ κ. 
Φέρεκϋδης.

*

Άφίκετο έξ ‘Αββυσινίας δ Έλλην ζωγράφος κ. 
Προκοπίου. ‘Υπήρξε ζωγράφος τής αΰλης το® Μενε- 
λίκ, ζωγραφίσας τόν αύτοκράτορα καί τήν αύτοκράτείραν 
είς φυσικόν μέγεθοξ καί Αδρότατα Αμειφθείς. Άλλα καί 
τοπεϊα ούκ όλίγα έξετέλεσε, στολίζοντα τά Ανάκτορα τής 
Άδίς Άμπάμπα. Ό κ. Προκοπίου Απεστάλη ύπό τοΰ 
Μενελίκ μέ τήν έντολήν νά ζωγραφίση έκ τοϋ φυσικού 
τδν βασιλέα τής ‘Αγγλίας.

t
Νέα πτέρυξ προσετέθη είς τό έν Κων)πόλει αύτοκρα- 

τορικδν Μουσεΐον.
Τό νέον παράρτημα, τδ όποιον θά περατανθή εντός 

εξ μηνών, στηρίζεται έπί θόλων, έλήφθησαν δέ πάν
τα τά μέτρα, δπως ή οικοδομή Αποβή στερεωτάτη. Ή 
έκτασις τοΰ εδάφους, ήν κατέχει είνε 4000 μ. Έχει 
δέ μήκος 182 μ. Έν τοΐς ύπολογισμοϊς του δ Έξ.Χαμ- 
δή-βέης συνεπέρανεν. δτι 0 εισερχόμενος είς τδ Μου
σεΐον έπισκέπτης θά διατρέξη ήμισυ περίπου χιλιό- 
μετρον.

Τής οικοδομής ταύτης περατουμένης, τδ αύτοκρατο- 
ρικδν Μουσεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως θά δύναται νά 
καταταχθή μεταξύ τών μεγαλειτέρων ιδρυμάτων τοΰ 
είδους εούτου Ανά τήν ύφήλιον. Κατόπιν θ' Αρχίση ή 
επισκευή τοΰ Τζιντζιρλή Κιόοκ, δπερ θεωρείται ώς τδ 
Αρχαιότερον οικοδόμημα τής Κωνσταντινουπόλεως, διότι 
φκοδομήθη ύπό τοϋ Σουλτάνου Φετίχ, τέσσαβα έτη μετά 
τήν Αλωσιν τοΰ Βυζαντίου.

Πάντα τά Αντικείμενα τής μωαμεθανικής τέχνης θά 
μετενεχθώσιν είς τδ περίπτερον τούτο, ούτως ώστε ή

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ίπίσκεψις τών θαυμάσιων, δτινα περιέχει τό Αύτο- 
κρατορικόν Μουσεΐον, θά είνε εύχερεστέρα καί έπωφε- 
λεστέρα διά τούς 15.000 έπισκέπτας, οίτινες εισέρχον
ται κατ’ έτος είς αύτό.

I»
Ό Διευθυντής τής έν Άθήναις 'Αγγλικής σχολής κ. 

Μπόζαγκετ διωρίσθη καθηγητής τής κλασικής Αρχαιο
λογίας είς τδ Πανεπιστήμιου τής Λίβερπουλ. Ό κ. Μπό
ζαγκετ έπί εξαετίαν διευθυντής τής σχολής Ανύψωσεν 
αύτήν, είς αύτόν. δέ δφείλονται έκτος δλλιον Ανασκαφών 
ή περάτωσις τών έν Μήλφ τής Φυλακοπής καί έν 
Κρήτη τών τού Παλαιοκάστρου, περί ού θά εκδώση 
προσεχώς πολυτελέσταταν σύγγραμμα. Τοΰ κ Μπόζαγ
κετ διάδοχος διωρίσθη δ τέως έταΐρος τήε σχολής κ. 
Ε. Δώκινς, δστις ού μόνον είνε εύρυμαθής Αρχαιολόγος 
Αλλά καί άριστος ελληνιστής, τής τε Αρχαίας καί νεωτέ- 
ρας, μελετήσας ίδίρ τά ιδιώματα Κρήτης καί Καρπά
θου, έτι δέ καί τήν λαογραφίαν τών έλληνικών πλη
θυσμών τής Άνατολ. 0ρήκης.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΐΟΝ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Catalogue of the Sparta Museum, Jty Μ,. N. Tod 

and A. J. F. Wase Oxford. At the Glarendon Press.
Δύο έταΐροτ της ένταϋθα ΆγγλικΛς ΟχολΛς 

oi κ. κ. Τόδ χαί Οΰαϊχς, Ουνέταξαν kat έξέ- 
δωκαν τελβυταϊον είς τΛν περίφημου Βιβλιο
θήκην τον Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης, πο
λυτελή κατάλογον τοϋ μουσείου τής Σπάρτης.

Τό Μουσεΐον τής Σπάρτης, άν δέν είνε άπό 
τά πλέον ώραΐα, εϊνε άπό τά πλέον ένδιαφέ- 
ροντα τοϋ κόσμου. ’Ιδρυτής αύτοϋ εϊνε ό άεί- 
μνηάτος Σταματάκης, είς δέ τούς κ. κ. Φίλιον 
καί Καάτριώτην όφείλεται Λ κατάταξις καί δ 
πλουτισμός αύτοϋ. Ό Δραΐσόελ καί ό Μιλχαΐ- 
φερ, οί δύο Γερμανοί άρχαιολόγοι, έδημοσίευ- 
άαν τά καλλιτεχνικά τοϋ Μουσείου έργα, άλλ’ 
είς τούς δύο έταίρους τής. ’Αγγλικής Σχολής 
δφείλεται Λ έκδοΟτς τοϋ πλήρους, μεθοδικού 
καί έπιάτημονικοϋ αύτοϋ καταλόγου, τοϋ πε- 
ριλαμβάνοντος παν δ,τι ύπάρχει σήμερον είς 
τό μουσεΐον τής Σπάρτης: ’Αρχιτεκτονικά τε
μάχια, έπιγραφαΐ, έργα τέχνης, είδώλια κλπ.

Κάτωθεν έκάστου έργου, εύρίάκεται σημείω- 
σις λεπτομερής τής άξίας και σημασίας του, 
ώς καί περί τών συναφών έργων, τών εύρι- 
σκομένων είς άλλα μουσεία, πρός τά όποια τό 
άντίκείμενον δύναται νά σχετισθΐί, μετά είκό- 
νων έπεξηγηματικών είς τό κείμενον.

*Η Σπάρτη εϊνε άπό τούς πλέον ένδιαφέ- 
ροντας Αρχαιολογικούς τόπους, είς τούς δ· 
ποίους δ περιηγητής καί δ προσκυνητής τής 
Αρχαιότατος δύναται νά φέρμ τό |3ήμα. *0 
Μαυρίκιος Μπαρρές ένεπνεύσθη τελευταΐον 
άπ’αύτήν σελίδας γβμάτας ποίηάιν, λυρισμόν, 
ένθουάιαάμόν.
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Είχομεν προκαλέση έν τώ τεύχει τοΰ Μαρ
τίου τήν γνώμην τών Αναγνωστών [*α; περί τοΟ 
ωραιότερου Έλλ. διηγήματος.

Έλώβομεν τάς έξής Απαντήσει; :

Ή «Φόνισσα» του κ. Α. ΙΙαπαδιαμάντη 
(Δ. Σταυράπουλος, Άθήναι).

Ή «’Αμαρυλλίς» τοϋ κ. Γ. Δροσίνη (Ά- 
Γαϊτανοποΰλου Μακροχώριον Κ)πόλεως).

Ό «Άγγελόγιαννος» τοΰ κ. Δροσίνη (Κ. 
Ε. Μελανδινάς, Πλωμάριον Μιτυλήνη;).

*0 «Κόκκινος βράχος» τοϋ κ. Γρ. Εενο- 
πουλου ('Ιπποδάμεια Παπαδοπούλου, Ά0ή··αι).

Ό «’Εσταυρωμένος έρως» τοϋ κ. Ξενο- 

πούλου {Ν. Κοσμετάτος, ’ Αργοστολιού).
Τό «Δισκοπότηρου» τοϋ κ. Δ. Καλογερο- 

πούλου (’Ελπινίκη Μακρίδου, Σάμο;).
Ό «Πάτερ Άνανίας» τοϋ κ. Καλογερο- 

πουλου (I. Σ. Περίδης, ’Αλεξάνδρεια).
Τά «Χειρόγραφα τοϋ Κωστάκη» της. Άλ. 

ΙΙαπαδοπουλου ('Ελένη Κυριακίδον, Κ)πολις).
Τό «'Αμάρτημα της μητρός μου» τοϋ Γ.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Πολνόροφος οΙκία· Είς τό τεύχος ’Ιουνίου 
παρελθόντος έτους έοημοΰιεύόαμεν πρότυπον 
πολυορόφου όίκίας έν Ν. Ύόρκχι. "Ηδη έπ’ 
εύκαιρίμ τής έκ όειάμών καταστροφής τοΰ'Αγ. 
Φραγκίσκου, δημοσιεύομεν μίαν τών μεγαλει- 
τέρων.οίκοδομών Λπό τάς ούρανομήκεις σκαλω
σιάς, άπό τάς πολλάς αίτινες καταότραφεΐσαι 
θ’ Ανοικοδομηθούν. Είς τήν Ίόβαν τής ’Αμε
ρικής ήδη ήρχισαν νά έγείρουν κρυσταλλιέ- 
νους οίκους. Τεράστιοι, ό σκελετός των είνε 
έκ χαλύβδινων δοκών καί ράβδων, άντί δέ άλ
λης οίκοδομητικής ϋλης χρησιμοποιούνται 
μόνον ύαλοι καί κρύσταλλα- Μία τοιαύτη οι
κοδομή έγείρεται ήδη. θά δχμ ‘-6 πατώματα 
δλα άπό κρύσταλλον ούδαμοΰ τοϋ κτιρίου’θά 
ύπάρχμ ξϋλον, πέτρα ή χώμα. Αί οίκίαι αύ- 
ταί εΐνε Αλεξίπυροι, έχουν δέ τό μέγα πλεο
νέκτημα τής καθαρτότητος.

Δανία. 'Ο ναός τοΰ Φρειδερίκου κείται 
έν Κοπενάγμ- εΐνε τό Αριστούργημα τοΰ Αρ- 
χιτέκτονος . Μέλδαλ. Τά έργα τοϋ Μέλδάλ ά- 
ριθμοϋνται κατά δεκάδας έν Δανίμ καί Σουη- 
δίμ.

* ’Ατμήλατον ,πορθμεΐον έτέθη έν χρήόει έν 
Δανίμ τό πρώτον έν έτει 1872. Εΐναι είδος 

Βιζυηνοϋ (Γ. Καλαϊτζάκης, 'Ηράκλειον Κρήτη;).
Ό «Ζητιάνος» τοϋ κ. Α. Καρκαβίτσα (2. 

Χατζηγι&ννης, Άθήναι).
Τό «"Ονειρο τών Χριστουγέννων» τοϋ κ. 

Αλ. Μωραϊτίδου (Ζ7έτρ· Κλάδης, Άθήναι).
Οί «Δυο ηρωες» τοϋ κ. II. Άξιώτου (Ν. 

Π. Βασιλείου, Πάτραι).
Ό «Παπά-Νάρκισσος» τοϋ κ. Δ. Βικέλα 

(Βασ. Πετρουτσόπουλος, Αιγιον).
’Οκτώ απαντήσεις, φέρουσαι ψευδώνυμα δέν 

έλήφθησαν ύπ’ δψει.
Ό διαγωνισμός Απέδειξε κριτικήν έκ μέρους 

τών Αναγνωστών Αξίαν προσοχή;.
Τό περίεργον έν τούτοις τοϋ διαγωνισμού εΐνε 

οτι κανέν διήγημα δέν έλαβε διπλήν ψήφον, 
Αλλ’ δλα έσχον άνά ενα μόνον θαυμαστήν. Συ
νεπώς δ Αγών Απομένει άνευ.... κοτίνου.

Τά Αποτελέσματα τοΰ διαγωνισμοϋ τών Ει
κονογραφημένων δελταρίων, ?ίς τό.προσεχές 

πλωτών σιδηροδρόμων τά άτμήλατα πορθμεία, 
μεταφέροντα χιλιάδας έπιδατών καί έμπορευ- 
μάτων.

* '«_πΡαΥματ<Ύνωσία, καθ’ ήν δλαι αί σκη- 
ναι τοΰ βίου άναπαριάτώνται μικρογραφικώς 
εΐνε λίαν Ανεπτυγμένη είς τά Δανικά σχολεία.
Εχουν είδώλια καί οί διδάσκαλοι έξηγοΰν δι’ 

αύτών τούτων τών πραγμάτων τάς ιδιότητας 
αύτών.

* Τό_έμπόριον τών Αλιπάστων ιχθύων καί ι
δίως τών ρεγκών εΐνε λίαν διαδεδομένου έν 
Δανίμ; Έ Αλιεία άποφέρει 10.000.000 φρ. κατ’ 
έτος. Ή νήσος Μπορνχόλμ είνε τό κέντρον 
τής Αλιείας καί παρασκευής τών ρεγκών. Γί
νεται δ* αΰτη τόν ’Ιούνιον καί ’Ιούλιον ώς έ
ξης: Ό Ιχθύς έξαγόμενος τών δικτύων ρίπτε- 
πται έπί τραπεζών· τόν βυθίζουν καί τόν κυ
λίουν είς τό άλας έπί δύο ώρας, κατόπιν ξη
ραίνεται τιθέμενος έπί παραλλήλων ραβδίων 
κοί τέλος καπνίζεται. Τό κάπνισμα άποτελεϊ 
δλόκληρον ιστορίαν. ΤΑ συνήθη καπνιστήρια 
παρασκευάζουν 8,000 ρέγκας καθ’ έκάστην. Οί 
20 όρμοι τής Μπορνχόλμ έξάγουν 25,000,000 
ρέγκας.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οί Γυμναστικοί Αγώνες τών Άρχαίων'Ελλή" 

νων.—’Επίκαιρος ε'ινε ή εκδοσις τοϋ 76 βιβλίου 
Συλλόγου Ώφελ. βιβλίων. Έγράφη ύπό τοϋ έφόρο” 
τών ’Αρχαιοτήτων κ. Α.Κεραμοπούλου και συνοψίζει 
ολόκληρον την ιστορίαν τών ’Αγώνων κατά τήν ’Αρ
χαιότητα και τόν τρόπον της έκτελέσεως ένός έκά- 
στου, από τών μυθικών χρόνων μέχρι' τής καταλυσεως 
αυτών. Τό κείμενον καθιστοϋν σαφέστερον αί πολλαί 
εικόνες. Προσεχώς έκδίδεται ό » ‘Εορταστής», έξή- 
γησις τών εορτών τής Όρθοδ. ’Εκκλησίας ύπό Γ. 
Παπαγεωργίου.

*0 Κύκλωπας.—Μεταφρασμένος εΐς τόΨυχαρι- 
κόν εξάμβλωμα άπό τόν περίφημον κ. Άλ. Πάλην, 
έμπορον τής Λίβερπουλ. Άφιεροϋται «στή λεφκά- 
στράγαλη Νύφη τοϋ Μάρμορα» (11) Άπό τήν κωμι
κήν αύτήν μετάφρασιν μανθάνομεν οτι οί αρχαίοι 
έχόρευαν... Καλαματιανόν!

Εύριπίδου Μήδεια καί 'Ιππόλυτος.—Μετά- 
φρασις καί διασκευή μετ’εΐσαγωγής ύπό Γ. Μ π ο υ- 
κουβάλα. ’Εκδότης I. Κολάρος. Σελ. 460. δρ. 2.

Die bilderstttrmer von Cleon Rangabe.—Τρα
γωδία μεταφρασβεΓσα εΐς τό Γερμανικόν ύπό Ροδόλ
φου Presber. Έκδοσις πολυτελής. ’Εν Βερολίνφ.

L. Cloquet.—Lexique des termes architecto- 
niques. 3 fr.

B. Hamel. Causeries sur I’art et les artistes.

Ε. Bayard. Les Ar»s et leur technique. Πώς 
φιλοτεχνεϊται εΐς πίναξ. έν Αγαλμα, μία οικία, μία 
μουσική σύνόεσις, ίν βιβλίον κ λ.π. Φρ. 3 50.

Ε. Gosse.Peintres et graveurs anglais du XVTIt 
siecle. Περιλαμβάνει ολους τούς ζωγράφους και χα- 
ράκτας τοϋ 1Η' α’ιώνος, άπό τοϋ Kneller μέχρι τοϋ 
Beynolds. Φρ. 200.

Ρ. Marcel. La Peinture francaise au debut du 
XVIII sidcle (1690-1721).

Ό έν Πάτρα»; άρχαιος καί διακεκριμένος δικη
γόρος κ. Γεώργ.Παναγόπουλος άγγέλλει τήν εκδοσιν 
σπουδαιότατου συγγράμματος «περί τώνπαρά τοΐς 
άρχαίοις ’Αθηναίοι; Ποινικών Δικαστηρίων», άτινα 
ύπήρξαν τά πρότυπα τών μεταγενεστέρων. Ή με
λέτη αΰτη περί τοϋ Άττικοϋ Ποινικοί δικαίου, 
προϊόν μακράς εργασίας, Οά άποτέλεσθή έκ 10 τοπο- 
γραφ. φύλλων καί όά τιμδται 2 δρ. Ό συγγραφεύς 
είναι γνωστός έξ 20 περίπου προεκδοθέντων συγ
γραμμάτων κοινωνικών καί νομικών. Συνδρομηταί 
έγγράφονται παρ’ ήμΐν, συνιστώμεν δέ έκβύμως εΐ; 
τούς συνδρομητάς ήμών τήν ύποστήριξιν τοϋ έργου.

Μαργαρίτα Στέφα. Ήθη επαρχιακά, ύπό Γρπγο- 
ρίο· Stronoiiov. Σελ. 220.

Παρακαλοννται ot iv ταΐς επαρχίαις καί έν τω έξωτερικω κ. κ. σννδρομηταΐ 

δπως ευαρεστούμενοι άποστείλωσι, μετά τ^ν ληιριν τοϋ παρόντος τεύχους, την συν

δρομήν των &π ευθείας πρής τήν Διεύ&υνσιν τής «Πινακοθήκης».

Τό rior βιβλίον τοϋ κ. Εενοπούλου περιλαμβάνει 
διήγημα επαρχιακόν ηλικίας 13 ετών. Μεταξύ τών 
περιέργων φαινομένων τής κινήσεως τών νεοελληνι
κών γραμμάτων παρατηρεΐται καί τοΰτο: "Οτι ο! 
περισσότεροι τόμοι έκ τών έκδιδομένων δέν μάς δί
δουν νέα έργα, άλλ’ ανατυπώσεις, μέ τάς απαραι
τήτους προσθαφαιρέσεις, έργων, τά όποια πρό δεκα
ετηρίδων ένεφανίσθησαν εις περιοδικά καί ίκτοτε 
έκοιμήβησαν τόν ύπνον τοϋ.... άδικου. Καί έάν έλει- 
πεν ή πατρική στοργή τών συγγραφέων πρός τά έκ
θετά των—πόσα έξ αύτών δέν εΐνε δημιουργήματα 
πρώτης τάξεως 1—καί έάν. δέν ε?/ομεν μερικά; νε
κραναστάσεις, οί νεώτεροι βά ήγνόουν τάς φωτεινο- 
τέρας έσω; σελίδας έξβσων έχει να επίδειξη ή νεο
ελληνική φιλολογία

'Η«Μαργαρίτα Στέφα»εινε ήδη γνωστή.Πολύ άνε- 
γνώσβη, όταν έδημοσιευθη ε’ις τήν «Εστίαν·, και 
εκρίθη τόιε εύμενώς. Μέ μίαν παραστατικήν άλή- 
βειαν, μέ μίαν ίδιάζουσαν ικανότητα εις τήν πιστήν 
αλλά καί αφελή αναπαράστασιν τών εν Ζακυνβω η
θών μας παρουσιάζει χαρακτήρας άξιους μελέτης. 
Άλλοτε ητο τό ώραιότερον εργον τοϋ κ. Ζινοπου- 
λου. Άλλά τό διεδέχθησαν άλλα διηγήματά του 
εντονότερα καί τεχνικώτερα, εΐς τρόπον ώστε ή κυ
ριαρχία του νά μή διαρκέση έπί πολύ

'Υπό τοϋ κ. Κ. Παναγιωτόπούλου αγγέλλεται ή 
εκδοσις τής «Εμπορικής Μορριώσεως» είς δύο τόμους.

‘Υπό τοϋ κ. Σπ. Μηλιαράκη έξεδόθη τεϋχος περί 
τών Αναμορφωτικών τάσεων έν Γερμανίά ώς πρός 
τήν Διδασκαλίαν της Φνσιχήί Ιστορίας- Διανέμεται 
δωρεάν είς τό ΒιβλιόπωλεΓον τής «‘Εστίας».

Φωτογραφική ύπό Έλίνης 0. Ρονσοπούλον. Ά
θήναι

Χρησιμώτατον βιβλίον, γεγραμένον μέ πολλήν ε
πιστημονικήν ακρίβειαν, διά τούς έρασιτέχνας τής 
φωτογραφίας. Τό βιβλίον διακρίνει σαφήνεια καί μέ
θοδος. ’Εν τω κειμένω παρατίθενται πλεΤσται επε
ξηγηματικά! εικόνες ώς καί δείγματα φωτογραφιών.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
ΚαΛΛιτίχπ).—Ήξεύρετε πόσους ζωγράφους έχει ή 

Γερμανίά; Άναριθμήτους. Μόνον είς τό Μόναχον είνε 
5000 ζωγράφοι. Κατήντησε δέ οί περισσότεροι νά μή 
κερδίζουν πλέον τίποτε Ευτυχώς κατά τας πληρο
φορίας τών γερμανικών φύλλων τά προϊόντα τής τέ
χνης των ήρχισαν νά τά ζητούν άπό τήν ’Αμερικήν. 
Ουτω τό έίαγωγικόν έμπόριον τών εικόνων κατέστη 
μέγα καί πολύτιμον καί οί ΒερολιναΓοι ζωγράφοι ήρ- 
χισαν νά ζηλεύουν καί νά άντιδροϋν. Κατά στατι- 
στικάς πληροφορίας έπωλήβησαν εΐ; τήν Αμερικήν 
εικόνες βερολινείων ζωγράφων άξίας 250.000 μάρκων 
απέναντι 600.000 μάρκων, τά όποια εισέπραξαν οί 
ζωγράφοι τοϋ Μονάχου.
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Έρωτΰττι.— Ή ’Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ήτο 
έπί πέντε μήνας κλινήρης, πάσχουσα έκ φθίσεως 
τών ιντέρων. Άπέθανεν είς τό έν Έπταπυργίω Κων· 
σταντινουπόλεως ’Εθνικόν ΝοσοκομεΓον.

Γεννηθείσα έν Χάσχιοι τής Κων πόλεως τή 8 
’Ιανουάριου τοΰ 1867, διήνυσε τάς πρώτας αύτής 
σπουδάς έν τώ έν Πέραν Παρθεναγωγειω τής Πάλ- 
λάδος, έχρημάτιτε δέ διδάσκαλος έν Κωνσταντινου- 
πόλει, Κουκουρεστίω καί ©εσοαλονίκη, ένθα τόν πα
ρελθόντα Σεπτέμβριον έκλήθη νά διοργάνωση τό 
Έλλ. παρθεναγωγείου.

Β ’Αλεξάνδρα ΙΙαπαδοπούλου διεχοίθη ώς ποιήτρια 
κατ’ αρχας κυρίως δμως ώς διηγηματογράφος μέχρι 
τέλους τής ζωής της· τα διηγήματα τής Παπαδο- 
πουλου διακρίνει βαθεία γνώσις τής ανθρώπινης ψυ
χής καί μάλιστα τών ανθρωπίνων αδυναμιών. Μή 
έλθουσα είς γάμον, άφίνει μόνον ενα αδελφόν τόν κ. 
I Πιπαδόπουλον καθηγητήν τοΰ Ζωγραφείου Γυ
μνασίου.

0 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΛΡΑΘΩΝΟΣ
θά διανεμηθή μετά τον προσεχούς τεύχους.

Τά τεύχη τών μηνών ‘Ιουνίου καί 'Ιου
λίου θά έκδοθοΰν ηνωμένα εις εν δι~ 
πλοΰν τεύχος, είς τδ όποιον θά δημοσιευ
τούν, έντδς άλλων και τά έξης :

Άρσέ·δε· Λί μα, ο ποιητής τοΰ Ει
κοστού, ύπδ Κ. Ράδου.

Συγγνώμη. Διήγημα ’Αλεξάνδρας 
Παπαδοπόύλου.

Λησμονηθείς καλλιτέχνης ύπδ 
Σπ. Δε-Βιάξη.

‘Ο καφενές τοΰ Σουράτ. “Υπο 
Λ. Τολστόη. Μετάφρασις Γ. Καμβα- 
νέλλη.

"Α ν ο ιξις ( Φιλοσοφία είς ποίησιν) 
ύπδ Ειρήνης ‘Αθηναίας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
ΤΟ «ΚΡΓΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» πίναξ Ν. Γύζη.. Φω

τοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1. Έπί χον
δρού χάρτου όρ· 2.

«ΔΕΟ ΠΟΝΟΙ» δράμα Φρ. Κοππέ, 'κατά μετά- 
φρασιν” Δγιδος Θέρον. Τιμαται δρ. Ι.'Επ'ι 
’Ολλανδικού χάρτου δρ· 2. ■

ΤΟ «ΜαΤΣΩλΕΙΟΝ» δράμα Ν. Λάσκαρη και Π. 
Δημητρακοπούλου Δρ. 1.

ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» . πίναξ Φρίξου Άρι. 
σιέως. Φωτοτυπία εις μέγα σχήμα. Δρ. 1- 

Η «ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤ1Σ» πίναξ L. Perrault. Φω

τοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.
Η «ΑΙΩΡΑ» Ιίίναξ Vigor. Φωτοτυπία είς μέγα 

σχήμα Δρ. 1.

Ο «ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝίΜΦΗΣ» ΙΙίναξ Ro- 
chegrosse. Φωτοτυπία· Δρ. 1.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
"Εντοκο* καταθέσεις

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
εΐς Τραπεζικά γραμμάτια και εις χρυσόν ήτοι φρ 
Χαί λίρας στερλίνας άποδοτέας εις ώρισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς. Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί 
τόκοι αύτών'πληρόνονται εις τό αυτό νόμισμα, εις δ 
εγένετο ή κατάθεσις εις χρυσόν ή δι* επιταγής δψεως 
(cheque) έπί του εξωτερικού κατ’ επιλογήν τοΰ όμο- 
λογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οΐ τόκοι τών Κμολογιών πληρό
νονται έν τφ Κεντρικώ Καταστήματα καί τή αιτήσει 
τοΰ καταθέτου εν τοΐς ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

ι 7» -τοις 7c <<·

2 . » 70 ’
2 % » 7ο
3 ’ 70 ·
4 · 7ο ■

διά κατ. 0 μηνών
* ν 1 έτοιΚ
» » 2 ίτο>ν
» » 4
» 5 »

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ έκλογήν του καταθέτου όνομαστικαϊ ή άνώνυμαι.

ΕΕΒΔΟΘΗΣΑΝ
ΑΙ “ΣΕΛΙΔΕΣ,,

ΛΓέα βεερά Βι,ν}γ^μ.άτων
Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΡΥΛΟΤ

Πωλοϋνται εΐς τά γραφεία μας καλ εΐς τά 
βιβλιοπωλεία «Έάτίας» καί Έλευθερουδάκη, 
άντί δρ. 2-

ΤΟΜΟΙ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
ΤΟΓ.Α' Β' Γ ΚΑΙ Δ'ΕΤΟΥΣ 

εδρίσκονται είς τδ γραφέϊον μας, τιμώμενοιοί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οΐ άπλόδετοι δρ. 12.

Διά' τδ ίξωτερικόν, ή τιμή sk χρυσόν.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ-

τοΰ Α’ ,Β' ,Ρ ,Δ' και Ε έτους πωλοΰνται είς τδ 

γραφέϊον μας αντί δρ. 1,50. Διά τάς Ιπαρχίας 

2δρ. Διά τδ έξωτερικδν 2 φρ. χρ.

mwmim wormEM 
. Φ Δ. ΚΑΒΡΑ H 
10.— Όδός Έρ^ιοίί—10.

Έκτέλεσις φωτογραφιών παντός είδους και 
μεγέθους έξόχως καλλιτεχνική. Τό κατάστημα 
κείμενον παρά τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος 
κατέστη τόκατ’έξοχήν καλλιτεχνικόνέργαστη- 
ριον, μία πινακοθήκη τών εικόνων τών ωραιότε
ρων ’Ατθίδων καί τών επισημότερων προσώπων.

Τέποις Ωαρασχινα Λιύνη — Όΐδς ΩιριχλΙννς Άριθ. 16.


