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ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ & τήν δρχήν έκάστου μηνδς έν 'Αθήναις
ΓΡΑΦΕΙΑ'- Όδδς Γ’. Σεπτεμβρίου 85 (Πλατεία Κυριάκόν).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ Έτησία Ιν Έλλάδι δρ.

12.—Έν τώ Έξωτερικφ φρ. χρ. 12

Τ ό δ χ ο ς άρχεται άπό 1 Μαρτίου. — Αί άυνδρομαί π ρ ο πληρώνονται, ότέλλονται
δδ άπ’ εύθείας πρός τήν έν Άθήναις Διεύθυνάιν.—Ούδεμία αίτηάις περί άπούτολής τής «Πι
νακοθήκης· ή οίαάδήποτε έκδόσεως αυτής λαμβάνεται ύπ’ δφει άνευ όυναποότολής τοϋ Αντι
τίμου—Αί Αποδείξεις πληρωμής είνε έντυποι καί πρέπει άπαραιτήτως νά-φέρουν τήν ύπογραφήν τοΰ Διευθυντοΰ, τήν δφραγΐδα τοΰ περιοδικού καί αύξ^ντα Αριθμόν.
Φ ύ λ λ α έν Άθήναις πωλοΰνται είς τά βιβλιοπωλεία «Έότίας», Έλευθερουδάκη καί Μπέκ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λιίγηρα ’Αλεξάνδρας Παπαδοπού·

Συγγνώμη,

λου

Ποικίλη άελίς, (Έφίυρεσιις. — Υγιεινή. — Ό

Συρμός. —Γνώμχι. —’Ανέκδοτα —Μειδιάματα).

Είρήνης Αθηναίας

Άνοιξες, ini

Σημειώνεις ένός μηνάς-

βρύλοτ^Τό. Νυχτέρι,’/'αράόις. τί Khytinovl0) νπύ
Κ. Γούναρη.

{Οί τυφλοί ΚνβλΛη'.

Γράμματα καί τέχναι.

Διαγωνισμός Εικονογραφημένων Δελταρίων.

* ΑρδΙ δε Λίμα,

ό ποιητής το% tlxcozoV ini Κ.

y. ·γ· Τ"* Γ*

Γάδου.
Λησμονηθείς καλλιτέχνης, ΰαδ Σπ

Ή Γλυπτική παρ’ *Έλλη4τ (Τίλ<κ) ύπό Pe'adan. Μιτάφρασις Νοεμής Ζωηρού.
Ό Καφενέ-ι χοϋ Σουράτ Διήγημα

Τοίστόη (Ms·

τάψρισκ Γιάννη ΚαμΒανέλλη)Τά ζάρια. Διήγημα
Ό

άγνωστος

SS- ΕΙΚΟΝΕΣ •S'S'

Δέ-Βιάζη

Άπελευθέρωόις τής τέχνης ύπό Φ- Άριετέως.

Άράέ Δε·Λίμα.
Λαϊκή Σχολή Αοπο-άγης-

Σχολή τυφλών. Τυφλή

Ρ. ΠαρίΑη

μουάικός,

«ήήγημα-

Μάθημα Γεωγραφίας.

Μ. Σιγούρου

Μάθημα Φυτικής Ιστορίας.

"Ένδοξος Έλλην ISt' αίώνος,

ύπό Λ Βελέλη.

Καρδιά κομματιασμένη. Σλ&νί'χή παρά5οσι< ύπό

Αί- Γχόρχν

άναγινώσπουσα δι’ Αφής.

Τνφλοΐ γυμναζόμενοι.
Μίτάφρασις

(Μετάφρβσις Κ. Καιροφΰλα).

Τί σκέπτομαι, ύπό Δίκ.

Ή φωτογραφία τών

χρωμάτων,

ύπό Β.

Πα·

παγιαννοπούλου.

Νηπιαγωγί”ον τυφλών.

Άγιος-Φραγκίσκος. Μδτά τήν καταστροφήν.
Κυβέλη Μνράτ.
Μακεδονία·

Θύματα Βουλγάρω ·

Είς τά λουτρά·

Γελοιογραφία Δ.

Ι’αλάνη.

Α· Χρηστομβνος·

ΕΞΕΔΟΘΗ

ϋανμαΰτα

τρίχρωμος

φωτοτυπία

0 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
“Έργον τον διαοήμον
Θ' άποοταλή ώς·

δώρον μόνον

Αμερικανόν ζωγράφον

εΐ; τούς

ΟΓ έγραψε δυο λό
για, πώς ή Άγλαέα
είνε πολύ άρρωστη καί
T<a^x τον περιμένει.

Δώδεκα χρόνια ζοΰν
χωρισμένοι. Δώδεκα
χρόνια κλείσθηκε α ’
αυτό τό σπητι μέσα.
Δώδεκα χρόνια δέν τόν
είδε.
Τά μαλλιά της ασπρόμαυρα, τό μετωπόν της
ρυτιδωμένων. Τά δάκτυλά της πλέκουν γρήγορα
πτερωτά και τά μεγάλα γαλανά μάτια τής,
που τώρα ξεθώρισαν, ώπλισμένα μέ τά γυαλιά,

ακολουθούν τής βελόνες.
Μαύρο, τδ φόρεμά της· μαύρη και ή καρ

και διανέμεται μετά τον παρόντος φύλλου
η

προπληρώσαντας

F.

Bennet,

την έιηαίαν

Λ HVt Έ-Ι

■

συνδρομήν τω*

συνδρομητάς.

Τήν φωτοτυπίαν κατ’ έξαίαεΑιν θά λάβουν έφέτος
καί δάοι μέχρι I ’Ιουλίου πληρώσουν τήν συνδρομήν των

διά της.
Τό παράθυρον, τδ όποιον είνε πολύ πλησίον
της, τής δεικνύει τόν Κέράτιον κόλπον γαλήνιου.
Πάντοτε όταν βλεπη τά μεγάλα σκάφη νά
εξαπλώνονται ήσυχα καί αμέριμνα είς τήν
λείαν έπιφάνειαν τοϋ λιμένος, ψιθυρίζει:
— Ή θάλασσα ή άπιστη, ποϋ σηκώνει θε
ριά κύματα ή σείεται ελαφρά, έχει λιμάνια
άκύμαντα’ μά ή ζωή τοϋ ανθρώπου, άχ, δέν

<χ«· z
; ,
Κτίπησε τόν εσπερινό ή καμπάνα τοϋ πα
τριαρχείου’ ή κ. Πουλχερία πετάχθηκε τρομα

γμένα και ξέχασε νά κάμη όπως πάντα τδ
σταυρό της.
"Εφυγαν δ^δ τρεις βελονιές άπδ τήν κάλτσα
της καί ή ματιά της καρφώθηκε στή θάλασσα
καί κατόπι ξεκαρφώθηκε μέ βία και καρφώ
θηκε στή θύρα του δωματίου.
Δοκίμασε νά ξαναπλέξη, μά τά δάκτυλά της
έτρεμαν καί δέν τδ κατόρθωσε. 'Ο Μαυμκος
ό γάτος της έπαιζε, μέ τδ- κουβάρι της.
Χτύπησε ή θύρα, ή κ. Πουλχερία πετάχθηκε
καί βρέθηκε στδ πόδι.
Έπλησίασε τόν καθρεπτη.
Θεέ μου, τί άσχημη ! Χλωμή, λιγνή, ζωντόνεκρη.
Διώρθωσε λιγάκι τά μαλλιά της' ή γυναίκα
αύτό άέν τό λησμονεί καί στήν πειό κρίσιμη
στιγμή τής ζωής της καί συμμάζεψε τό κου
βάρι της ποϋ ολόκληρο τδ ξετύλιξεν ό Μαυρίκος.
Άκούσθηκαν βήματα.
Ή καρδιά της κτυποϋσε δυνατά’ 5σω τά
βήματα πλησίαζαν, τόσω οί παλμοί πλήθαιναν.
Έμβήκε ένας κύριος μέ μιά μεγάλη κοιλιά
παχύς, ροδοκόκκινος, καλοξυρισμενος καί κρα
τούσε στά χέρια του κυλινδρικόν πίλον.
Ή κ. Πουλχερία, τοϋ έτεινε τδ παγωμένο
χέρι της.
Τά μάτια της άστραψαν.
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Ναι, ό Μάρκος δέν είνε αδύνατος σάν σκε
— Ν«ί.
λετός, μά ’γηρασε καί ’κείνος, άσπρισαν τά
Τό ρολόγι
Μεγάλης Σχολής, έκτύπησε
μαλλ?,ά του καί τά μουστάκια του.
κεντε ώρκις, ό κ. Μάρκος άπεφάσισε νά φύγτ).
Εκείνος, πήρε τό χέρι της καί τό φίλησε.
Ητο ή ώρα.ποΰ έβγαζε την κυρία του — διότι
Δοό μεγάλα δάκρυα κυλισθηκαν στά παχειά τώρα είχε άλλην σύζυγον και άλλα παιδά
^τακόκκινα μάγουλά του.
κια— στον περίπατο.
'Ί^φωνη βραχνή, ή οποία διεκόπτετο άπό
?!—Αί, μέ συγχωρει^, Πουλχερία ;
τήν σύγκίνησιν, (ψιθύρισε :
— Σέ συγχωρώ.
ί,.
— Που1χερίο8,^<»^
“Εφυγε κατευχαριστημένος,. δυίτι φέρθηκε
Έκείνη τόν συνεχώρησεν, οπώς. σύνεχώ'ρησε σάν άνθρωπος μέ πολλή καρδιά,άφοΰ πήγε σ ’αυτό
πρό ολίγου τδν Μαυρίκ^-ποΰ ^ξετύλιξε" τό κου- ' το σπητι, ίέόυ δεν έπρεπε νά ματαπατησγ, διά
βάρι της.
νά. ΐδγ την άρρωστη κο'ρη του.
'
Τί στενοχώρια! δέν έχθυν τίποτε .νά πουν.
Ένφ έφευγε, άνέπνευσε ελεύθερα και είπε:;.
Πόσα ,^^άν^άλλο.ίε, ϊ^'ο&ρ^νοι σ’ αψτ'ό τό
— Μά πταιει '^ Πουλχερία. Τό παιδί αύτό »
παράθυρο,^π^ νοζξήμερώσνιή μαύρη μέρα,^κάτα .,ειχεν άνάγκην καθαρού άέρος, περιπάτου, .καί
τήν όποία^.^'ϊ,^Ιάρκος . έφυγε ·διά τήν Ευρώ έκείνη ,έζησε δώδεκα τώρα χρόνια κλεισμένη
πην, μέ τήν-·.διδασκάλισσαν τής κόρης του.
σαν σπητόγατα. Τέτοια ίταν πάντα. Δένφκγα-, ί
Δώδεκα έτη 'έλειπε’ δώδεκα έτη ή κι,Πουλ ποΰσε τόν περίπατο: Άλλοίμονον, ούτε >ή ο-ή*·'
χερία έζησχ;^>νδ^κρη?σ4ό·;πάραθ^ίάσσιο αύτό
τρική. στοργή δέν. μπόρεσε Ά' ξερριζώσγι'ίΓτά ι S·
σπήτι, δώδεκ^ %τη έκλειε κρυφά, διά νά μήν κακά της φυσικά.
'
την βλέπγ ήμ,κ^-της ή άσθενική. .
Σκούπισε τόν ϊδρω του καί πηδηξε γρήγορά.·
— Καί η κορη ι.μας; έψιθύρισε μέ στενοχώ μέσα στό καίκι, πού τόν έπερίμενε Ιξω άπό τά
ριαν ό παχύς, άνθρωπος.
κάγγελα τοΰ κήπου.
— Ή κόρη μας;
’ ■ —
Γλύστ.ρησε τό καίκι, (χοροπήδησε λιγάκι έν.ζ>
περνούσε τά μεγάλα κύματα πού (σήκωσε τό X.V
Τώρα -δάκρυα-χονδρά σάν βροχή άφθονα, έβρε
βαποράκι τίς γραμμής που πέρασε πρό όλίγου'!
ξαν τό πρόσωπόν τής κ. Πουλχερίας.
καί άρχισε νά καπνίζγ τό τσιγάρο του.'Η συγ •ft'·
— ΊΤκόρη - μας δέν είναι καλά.
Σηκώθηκε κάί τοΰ ενευσέ νά τήν άκολουθήση γνώμη, την οποίαν τοΰ έδωκαν, πολύ τόν έχαΣ ’ίνα δωμ.άτιον εύρύχωρον, μέ τοίχους πα- ροποιησε.
χείς σάν τοίχους φυλακής, μέ δικτυωτά πυκνά
Σε δυό διαφορετικά παράθυρα, ήταν δοο γυήτο έξηπλωμένη ή κόρη του, ή κόρη των.
• ναΐκες καί τόν έβλεπαν μέ ματιαίς διαφορε— Άγλαία;
τικαίς.
“Ανοιξε τά βαρειά βλέφαρά της ή άρρωστη
Ή κόρη του, έβηχε, έβηχε, έβηχε καί γε
με κόπον. Άλλά τά ξαναέκλεισε, διότι τήν λούσε ενώ έβλεπε τόν1 πχτέρχ
πατέρα της ξαπλωμένο,
.έστενοχώρει τό φώς τό άπλετον.
καί τό έξησθενημένο πνεύμα της τίποτε δέν .
Χλωμή σάν αγιοκέρι καί μέ πρόσωπο λυω- συλλογίζουνταν.
μενο έχαμογελασε καί φάνηκαν τά δόντια της
Η κ. Πουλχερία, τόν έβλεπε καί έλεγε,πώς
μαΰρα καί τριμμένα.
ή συγγνώμη, τήν οποίαν δίδει κανείς, εινε πολύ
— Ό πατέρας σου, παιδί μου.
γελοίο πράγμα.
Τό μειδίαμα έφυγε άπό τά χείλη της.
— Πώς τόν συγχώρησα; ήλθε πίσω ή άδιΌ κ.. Μάρκος (πλησίασε καί τήν έγλυκοφι- κοξοδευμένη νεότης μου, ή Άγλαία μου έγεινε
λουσε.
πάλιν υγιής καί ροδοκόκκινη ;
— Μέ γνωρίζεις,· Άγλαία μου;
Ή κ. Πουλχερία, ή οποία συχνά δέν γελά,
— Ναι- ή μητέρα δταν παρακαλοΰσε στήν έγελασε τώρα καί εκείνη, όταν είδε μέσα στό
άρρωστεια της, πάντα άνέφερε τδνομά σου.
καίκι τόσω χαρούμενο τόν κ. Μάρκο, διά τήν
Γέλασε ένα γελοίο περιπαικτικό, έκλεισε τά συγγνώμην, τήν οποίαν έλαβε. Τό γελοίο τής
μάτια της καί γύρισε άπό τό άλλο τό πλευρό. μητρός καί τό γελοίο τής κόρης, άπετέλεσαν
II κ. Πουλχερία, τόν έσυρεν εκτός τοΰ δω μιά παράξενη συμφωνία σπαρακτική μέσα στό
ματίου.
σκοτεινό καί ήρεμο ήρεμο καί μεγάλο Φαναρ— Μάρκο, μή νομίσρς οτι έμαθα τήν κόρην γιωτικο σπήτι. Ό γείτονας ό δεσπότης, ό οποίος
σου νά σε καταράται καί νά σέ μισή. Μά έγεινε (πότιζε μόνος του τά λουλούδια του πετάχθηκε
νευρική. Καί ένω δταν ήμην καλά, σ ’ (ζωγρά τρομαγμένος καί σταυροκοπήθηκε, διότι ποτέ
φιζα μέ τά καλλίτερα χρώματα, άμα μου ήρ- μά ποτέ δέν ακούσε δώδεκα τώρα χρόνια γε
χετο ή κρίσις, φαίνεται οτι έλεγα μερικά πι λοία στό σπήτι τής ζωντόνεκρης.
κρά πράγματα εις τά όποια ή κόρη μας έπρόσεξε περισσότερον άπό τά λόγια τά δικά μου.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Μ ’ εννοείς!
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Άόπάζομαι άφρούς, 1 καί φορτωμένη άπό
μϋρα Ασύλληπτα, τρέχω πρός τήν γην ϊνα
τήν έμβολιάσω με εύγενεστέραν Απόπνοιαν.
Τό κατορθώνω.
Οί Ατμοί τώρα της γή< διαφανέστεροι,ύψοϋνται είς τόν αιθέρα, ώς λιβανωτός Αγιασμένος
θυσίας ύπερτάτης.
Καί πράγματι κάτι έθυάιάσθη·
Έδημιούργήσα δνα κόσμον δλόκληρον καί
πρός τοΰτο έθυΟιάσθη Λ δύναμις όλοκλήρου
τής ζωής μόυ.

τό σκίόφως τοϋ δω
ματίου μου καί έξπλθα είς
τό φώς τών Άγρ^ν.
’Ανακτήθηκα.
Μϋρα καί; άρμονίαι καί
δρόσοι έκαμαν, τό μεγαλείτερον θαϋμα_·
Ποιον νά εύ,χαρΜίτήό'ω ;
Έάν ήδύνάτότις νά μοΰ
ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ
είπμ τίς ό θεός τής Αηδόνος καί του τέττίγος,τοϋ
Λδυπαθοΰς ρόδου καί τοϋ
ΘΡΥΛΟΙ
κρίνου τοϋ συνεσταλμένου, τΛς μελίύΰης τής
ΤΟ
ΝΓΧΤΕΡΙ
βομβούόης καί τοΰ ρύακος τοϋ κελαρύζοντος
Ό γέρος τό κοντύλι του
γλυκύτατα, Βχά μέόου μιάς βαθυπραΟίνού Αγ
κάλης. κυματιζούάης παθητικά-παθητικά, θά
τρεμοκράτάει ’ςτό χέρι . . .
τοΰ προσέφερον ένα κομμάτι τής ψυχής μου- ' ■
—ί.δνα καντήλι ώχρο.φωτά
’Αλλά ποιος ύπάρχει διά τά'ί^ωτΛόεις^ών
■ ' τό σιωπηλό νυχτέρι τ*
Ανθρώπων τών περιπλανωμένων έίς λογισμούς
Καί πίόω ’ςτό εικόνισμα
σκιερούς;
Τίποτε δέν άπαντμ’ δάφ γλυκυτέρα- ή-φύΟις- ----- Υράφέι τί μέρα ήτό'ν
καΐ διαυγέστατος ό οϋρανός, τόσφ καί πειποΰ πήραν τό παιδί των
όματωδεΟτέρα Λ σιγή
γενίτσαρο οί έχθροί I
Θά έλεγε κανείς, οτι διά τάς σιγάς αύτής ο
Θεός θέλει νά δείξμ, δτι ύπάρχουν καί μερικά
Δώδεκα μάτια Αόπαίροντας
δρια, τά όποια δέν έπιτρέπεται έπ’ ούδενί
Ακολουθούν τό χέρι
λόγω ό άνθρωπος νά τά ύπερπηδήσμ.
καί τό καντήλι ώχρό φωτμ
Καί τά δρια αύτά, εινε τά δρια ποϋ χωρίζουν
τό θλιβερό νυχτέριδνα ούρανόν άπό μίαν γην μίαν ήμιμάθειαν
άπό μίαν γνώόιν τελείαν μίαν ζωήν θνητήν ΨΑΡΑΔΕΣ
άπό μίαν ζωήν Αθάνατον - ένα άνθρωπον τέλος
Γηράσανε ’ςτή θάλασσα
άπό ένα Θεόν !. . .
ψαράδες πούχαν χύσει
ιδρώτα ποϋ περσότερο
’Ακούω..........
τό κϋμα ν’ άλμυρίσμ.
ΒυθιΟμένη είς σκέψεις καί δνειρα- τό άσμα
μοΰ φαίνεται τονισμένου είς μίαν σειράν Αγνώ
Γιά τό σκληρό τό πάλαιμα
στων φθογγόσημων, και φανταστικών καινο
έδώ Ότό βίο τοϋτο
τρόπων.
τά δίκτυα, τή βαρκούλα τους,
είχανε μόνο πλούτο.
.
Βλέπω.....
Αί πράσινοι καί αί ροδαλαί καί αί Αλαβά
Καί μόλις Ακόυσαν — Τιμή
στρινοι καί αί ώχραί Αποχρώσεις, μοΰ φαίνσνζητά Λ πατρίδα Λ δόλια! ■ ' ' . '
ναι περιβεβλημέναι ένα πέπλον Αγνώστου καί
μέ τά μολύβια τών δικτυών
Απροσδιορίστου χροιάς καί διαφανείας.
τρέχουν νά κάνουν βόλια.
Αισθάνομαι. . . ·
Ούρανία γαληνιότης καί εύαιόθησία είς τά ΤΟ ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΔΟ
αίσθήματα‘Αρματωλοί ροδόλησαν
νά σώσουν τοΰ παπά τήν κόρη,
’Εννοώ ...
κιώς ποΰ νά βγμ ό αύγερινός
’Τπερκοσμία διαφάνεια καί τάξις είς τά δια
πέτάξανε ’ςτά όρηνοήματα.
Τήν κόρη, τόν πατέρα της,
Άπεσύρθη ή Αχλΰς Λ ταράττουσα τόν όρ*
τής έκκληάΐας τά δώρα τ’ άγια,
γανισμόν τοΰ κρανίου καί τής ψυχής, καί
’ς τό μοναστήρι Ασφάλισαν
ύπεχώρησε καί ύπετάγη είς τήν έπιβλητικό’ς ένός βόυνοΰ τά πλάγια.
τητα τής λάμψεως τής ούρανίας.
Είμαι εύτυχής.
Τ’ άγια φιλούν νά φύγουνε
Μακάριοι οί δυνάμενοι, δάτω κα» πρός στι
μακριά οί σκλάβοι σταυροφόροι,
γμήν, νά διατρυπώσι τόν ούρανόν καί νά όχίκ’ δνα ψηλό κλεφτόπουλο
ζωόί τήν. γήν.?
σκύβει φιλάει τήν κόρη . . . .
Είμαι εύτυχής.
Κ. Σ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
’Ελαφρά καί Αμέριμνος πετώ είς τά νέφη.
φηςα

υ
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ TOT ΕΙΚΟΣΤΟΥ*

0 νίον δραματικόν
ποίημα τοΰ ΆρσέΔε- Λίμα «Τό Ό
ραμα του Γολγοθά»
έκαμε δλον τόν κό
σμον νά όμιλήσγ περί
αύτοΰ. Φαίνεται ό
νέος ούτος ποιητής νά
είναι ό μεγαλείτερος
ποιητής τών ημερών μας μέ όλη* τήν κακίαν τών
λογιών τών Αθηνών νά μή τόν γνωρίζουν ακόμη,
διότι ίσως δέν ώμίλησεν έτι περί αύτοΰ ό Mer
cure de... France...
Ό Άρσε- Δε-Λίμα, ό γράφων τον θαυμασιώτερον γαλλικόν στίχον σήμερον, είνε Πορτογάλλος καί γράφει έν Λισσαβώνι· τυπώνεται
δμως έν ΙΙαρισίοις καί Αναγινώσκεται πανταχοϋ. ... σχεδόν πανταχοΰ. Άπλήστως μάλι
στα, τόσον έν τή πατρίδι του δσον καί είς τό
Παρίσι, είς τό Βερολϊνον, εις τήν Στοκχόλμην
καί δπου ύπάρχουν άνθρωποι διψώντες αναγνώ
σματα ίσχυράς έμπνεύσεως καί Αλιθινής τέχνης.
*0 Άρσέ - Δε - Λίμα είναι ό Αρχηγός τής κο
σμοπολίτικες σχολής σήμερον, ήτις δέν είναι
περίεργον δτι έστησε τή* έδραν αύτής έν Λισσαβώνι, έπί εδάφους χώρας φύσει ούδετέρας καί
ειρηνικής, καί πατρίδος ποιητοΟ ύπερόχου ίδιο64

φυΐας, δστις τό ισχυρόν αύτοΰ τάλαντον Αφιε
ρώνει έξ ολοκλήρου είς γενικούς καί Ανθρωπι
στικούς σκοπούς. Ό Φρειδερίκος θαβερνιόν, τών
«Εύρωπαίων Συγγραφέων»,τόν σκιαγραφείδι’ω
ραίων γραμμών.
«Καλλιτέχνης βαθέως πρωτότυπος και βαθεως ελκυστικός και ενδιαφέρων διατυπώνει
μεγαλοφυώς τά έργα του. θαυμάσιος καί καινοτομικός οικοδόμος, (γνώμη τοΰ Σάλμπεργ),
γινωσκει νά συζευγνυγ τάς ιδέας μέ τήν μορ
φήν καί τούς τύπους, νά περιβάλη διά του κα
ταλλήλου ενδύματος τάς βαθείας αύτοΰ έν
νοιας, γράφων σελίδας Αγάπης πλήρεις λεπτότητος, ύπό τάς οποίας δέ λανθάνει άφθονος φε
μινισμός .... Διότι Αν είναι Αληθές δτι κατέ
στη συγγραφεύς πανευρωπαϊκός διά κοινής βοής
τών φιλολογικών κύκλων, έγινεν Ακόμη περισ
σότερον ό συγγραφεύς τοΰ γυναικείου φύλου, τό
οποίον ευρεν έν τώ ποιητή τής «Άφυπνίσεως»
τόν μέγαν ύπερασπιστήν του. θά ήδύνατό τις
νά προσθέστ) καί τον μέγαν διδάσκαλον.
Τά έργα αύτοΰ, τά ισχυρά καί ρωμαλέα,
είναι πολλά τόν αριθμόν, πολλλά δέ αυτών
πεζά. Ή « Έξομολόγησις», τό κατ’εξοχήν
διεθνές καί παγκόσμιον, είς τόμος φιλολογικών
και κοινωνικών συζητήσεων· « Υπέρ τής Άνθρωπότητος», βιβλίον ζητημάτων διεθνούς δι

καίου, τοΰ οποίου πολλαί σελίδες Αφιεροΰνται
είς τό πρόβλημα τής ειρήνης- Έργον δι ο έγέ
νετο πολύς λόγος έν τή Ακαδημία τής Γαλ
λίας καί είς δλα τά ζωντανά Πανεπιστήμια,
καί δπερ συόιστΑται ύπό τής Διεθνούς έπιτροπείας τής Βέρνης.
Ή « Άνθρωπότης. τοΰ μέλλοντος.» είναι άλλο
σύγγραμμα περί πολέμου καί συγχρόνου Ευ
ρώπης.
Έλθωμεν είς τά ποιητικά. Ή «’Αφύπνι
σες» εινε μεγαλοπρεπέστατου δραματικόν ποίημα.Είναι τδ μάλλον άνκγνωσθεν, αύτό καί ή
συνεκδοθεϊσα μετ ’ αύτοΰ έπιστολή πρός τόν
"Ιψεν, περί συγχρόνου θεάτρου. Ό «θάνατος
τοΰ ’Ακολούθου» είναι ώραΐον καί τρυφερόν
ποίημα· Είς τάς «Ημέρας Νοσταλγίας» κρίνει
μετ ’" επιβολής τόν Βίκτωρα Ούγκώ καί τό έρ
γον του. Περί τοΰ «Βιβλίου τών Σονέτων» του
θά είχε τις νά εϊπγ πολλά. Άλλά τόπος διά
μακράς Αναλύσεις δέν ύπάρχει έδώ, διά τόν
γόνιμον μάλιστα αύτόν ποιητήν, οστις έχει νά
έπιδείξγι Ακόμη τό «Έγκλημα τοΰ Ίησοΰ»,
τάς «’Αναμνήσεις Γυναικός»,. τό «Βάραθρον»
δράμα τρίπρακτου.
Τά σονέτα του δέν είναι βεβαίως βαρέα ώς τά
άλλα έργα του. ’Ελαφροί καί χαριτωμένοι στί
χοι, οΐ πρώτοι Ακόμη στίχοι, παιδός μάλλον ή
νεανίου ώς θά έλεγεν ό Μυσσέ, γαλλικοί καί
αύτοί ώς ολα τά έργα τοΰ εμπνευσμένου κο
σμοπολίτου.
’Ιδού, έν έκ τών εκατόν σονέτων του, οπερ
σάς. παραδίδω ώς έξήλθεν άπό τήν πέννκν τοΰ
ποιητοΰ.
Le poete travailiait a un poeme d’amour
par une iruit berceuse ou le clair de lune
blanchissait le paysage de nuances d’une cour
De reine d’Orient pleurant son infortune.

It s’etait leve .. .'Sa vision Lui parfume
la haute du rdve qu’il decrita lui meme
on exaltation. On sent glisser sa plume
saluaut la nature en lui disant: Je t’aime!
Elie apparait dans ce r6ve d’une nuit d’ete
et lui repond a ses vers riant de cliastete
en 1’animant d’amour et d’idees romanesques.

Il veut s’elcver jusqu’a ses crls gigantesques
Dormir dans son· berceau comme un doux sama[ritain,
Elie lui dit: Repose I et . . . il s’endort sur son
[sein.
’Αλλά νά μή λησμονήσωμεν νά εϊπωμεν δύο
λέξεις δια τό Όρχμα του Γολγοθά, τό νεον
ποίημα, τό οποίον έδωκε τήν Αφορμήν νά χαρά£ωμ.εν τήν ώχραν αυτήν σκιαγραφίαν τοΰ
ποιητοΰ.
Τό «’Όραμα» ύπό τήν έκφρασιν περιπαθούς
δρα.ματ.ικοΰ ποιήματος περιλαμβάνει τήν περι
γραφήν τής ψυχικής καταστάσεως εις τήν όποιαν
εύρίσκεται σήμερον ή Ανθρωπότης.
Τό πρωτότυπον καί περίεργον τοΰτο έργον
έπιδεικνύει είς τρεις διαφόρους εικόνας ολόκλη

ρον τήν άνθρωπίνην ψυχολογίαν, τήν γνώσιν,
τόν έρωτα και τήν οδύνην. Ό άνθρωπος συν
τρίβει ενα κόσμον έν τή καρδία του. Περιλαμ
βάνει τό άπειρον έν τή σκεψει του. 'Γψοϊ είς
ωκεανούς τά πάθη και εξαφανίζεται είς τής γής
την σκιάν. Παραφοραί, πάθη, άλγος, χαρά,
άφ'ετέρου βαθεΐα έρευνα τής παγκοσμίου συνειδήσεως καί πρό παντός ή έκπληκτική ψυχο
λογία τών Βασιλέων - Μάγων, προσερχομενων
είς Βηθλεέμ, καταδεικνύουν δύναμιν δημιουργι
κήν τάσαουσαν τόν συγγραφέα εΐς την κεφαλήν
τής φάλαγγας τής φιλοσοφούσης Ευρώπης. Αί
εντυπώσεις του έκφέρονται θερμαί καί σφριγη
λοί, ή φιλοσοφική έρευνα εισδύει εύτόλμως είς
τό άδυτον τής Ανθρώπινης ψυχής καί ό'ποίητής
Αμείβεται δι ’ Αφθόνου Αμητοΰ θαυμασίων στί
χων καί παρατηρήσεων, οϊτινες είς την έξ έκεινων άρρητον Απόλαυσιν προσθέτουν το θέλγη
τρο» σπάνιάς πρωτοτυπίας.
Τό μεγαλοπρεπές αύτοΰ «"Οραμα» προοι
μιάζει ό ποιητής διά τών εξής Απαράμιλλων
στίχων:
Sur ma t£te l’espace est nuageux d’emoi
Devant mes yeux la mer chante mdlancholique
L’onde vjent a peu pres se briser devant moi
Me caressant les pieds d’une chanson antique.
Derriere moi la terre est fievreuse d’effroi
Et parle de douleur 6xilee et tragique
Je vois l’eboulement de son nerveux tournoi
Sous le tombeau fatal d’un amour romantique.
L’espace ouvre frontteres i sa pensee qui court
Mon cerveau suit peignant des visions altieres
Et mediteau grand air aux ames prisonnieres.
Autour de moi je sens la vie ce fardeau lourd
La nevrose de l’ceuvre et 1’ecrouler d’un monde
Et je vais travaillant sur le rire de l’onde
Περί ών Ας είπουν δσοι γινώσκουν καί εννοούν
ή μάλλον αισθάνονται.
Άλλ’ό Άρσέ δέν είναι μόνον ό άνθρωπος
τών υψηλών εμπνεύσεων. Σπάνιάς δραστηριό
τητας καί πρακτικής εύστοχίας κατωρθωσε νά
πραγματοποίηση τό όνειρον παντός καλλιτέχνου
και παντός φιλολόγου, τήν παγκόσμιον αύτώ,ν
ενωσιν. Ήδη τό κεντρικόν γραφέϊον κατηρτισθη έν Λισσαβώνι, είς ολας δέ τάς μεγάλας πό
λεις τοΰ κόσμου γραφεία ανταποκρισεως. Ή
πρώτη γενική συνέλευσις τής παγκοσμίου ταυτης ένώσεως θέλει συνέλθει ίσως έν ΙΙαρισίοις.
Ό Άρσέ μοΰ έκαμε τήν τιμήν νά ζητήσγ από
έμέ τά καλλίτερα όνόματκ τοΰ λογίου, καί καλ
λιτεχνικού μας κόσμου. Μοΰ έζήτησεν όμως
συγχρόνως πληροφορίας περί Σΐ’ΐ’δέσγιβυ 'Ελλι?νων Συγγραφέων, π*ρί Ελληνικής Κριτικής
Ασχολούμενης καί μέ τάς ξένας φιλολογίας. Ο
σον αφόρα είς τό τελευταΐον τοΰτο δέν θά τοΰ
προδώσω βεβαίως τό μυστικόν μας, οτι είς τόν
τόπον μας, οπού Αγοράζονται έν τούτοις χιλιά
δες ξενογλώσσων βιβλίων, ή μόνη τοιαύτη κρι
τική είναι συνήθως αί όδηγίαι καί αί συστάσεις
τών βιβλιοπωλείων 1
κ. Ν ραδΟΣ
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ΛΗΣΜΟΝΗΘΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΤΕ κατά τό έτος
1799, ύπό τοΰ
Ρωσσοτουρκικοΰ
στόλου, ή Κέρ
κυρα έπολιορκεΐτο, ρωσσική βόμ
βα 'έπζπΐ'/ Ιν τή
στενή όδώ του
κερκυρα'ίκοΰ θεά
τρου και νέας τις
έργάτης ευρισκό
μενός έξωθεν του εργαστηρίου του, άπέσπασεν, ίδίαις χερσί, τό φυτίλιον, πρίν.^ή ή βόμβα
εκπυρσοκροτήσει.Τό θάρρος τοΰ νέου τούτου έσωσεν έκ τοΰ άναποφεύκτου κινδύνου, οχι μόνον τάς
πέριξ οικίας και πληθύν άνθρώπων, άλλά και
γαλλικόν στρατιωτικόν σώμα έκεΐθεν διερχόμενον *) μεταφέρον πολεμοφόδια.
Ό έπί κεφαλής λοχαγός ήρπασε τόν νέον
αμέσως, τόν συνέχαρη, τόν έθεσε πλησίον του
καί έφερεν αυτόν εΐς τό φρούριον καί, παρουσιάζων αύτόν πρός τόν στρατηγόν Chavot, διηγηθη τό συμβάν. Έκτοτε ό στρατηγός έλαβεν
ύπό τήν προστασίαν του τόν πτωχόν νέον καί
κατέταξεν είς τόν στρατόν. Ό νέος ούτος ήτο
χωρικός καταγόμενος έκ τίνος άσημου οικογέ
νειας Άναπλάδων Λευκίμης τής νήσου Κέρκυ
ρας καί καλούμενος Στα/εάτως Βούλγαρης. ΤΙ
Κέρκυρα παρεδόθη καί συνεπώς οί Γάλλοι άνεχώρησαν.
Ό νέος Βούλγαρης παρηκολούθησε καί έκεϊ
νος τόν γαλλικόν στρατόν. Ό στρατηγός ένέγραψεν αύτόν μεταξύ τών μαθητών τής στρα
τιωτικής σχολής, έξ ής έξήλθεν επιστήμων καί
καλλιτέχνης μετά τοΰ βαθμού άνθυπολοχαγου
τών τεχνητών όπλων, καί ύπηρέτησεν είς τόν
γαλλικόν στρατόν, εύδοκιμως φθάσας μέχρι τού
βαθμού τοΰ λοχαγού, διότι έπειτα υπηρέτησε
τήν πατρίδα του.
*
Τω 1827 ό Καποδ ιστριας εκλέγεται Κυβερ
νήτης τής Ελλάδος. Μεταξύ τών άνδρών, οϊ
τινες ήδύναντο νά έργασθώσι ύπέρ τής άναγεννωμενης Ελλάδος, ένόμισεν δτι θά ήτο καί ό
Βούλγαρης. Ούτος μετά χαρκς έδέχθη τήν πρότασιν καί λαβών άδειαν παρά τής γαλλικής
κυβερνησεως, μετεβη εΐς ’Αγκώνα πρός συνάντησιν τοΰ Καποδιστρίου καί άπετέλεσε μέρος
τής μικράς ακολουθίας, ήτις έκεϊθεν άνεχώρησε
’) Ή Κέρκυρα ήτο τότε ύπό τήν κυριαρχίαν τών
δημοχρατουμένων Γάλλων.
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όιά τήν Ελλάδα, τή 26 Δεκεμβρίου τού έτους
1827. Ως μηχανικός ό Βούλγαρης είργάσθη εύσυνειδητως. Ό Καποδίστριας φθάσας είς Ναυ
πλίου και συμβιβάσας τά διεστώτα μετεβη είς
Αίγιναν καταλιπών έν Ναυπλίω τόν Βούλγαρην
μετά διαταγών νά άνακαινίσγ τήν πόλιν ήτις
ητο ερείπια καί πληρης μιασματικών αναθυμιά
σεων ή ατμόσφαιρα της. Τό Ναύπλιον έν τοιαύττ) καταστάσει ήτο άδύνατον νά κατοικηθή.
Ό Βούλγαρης '.έξετέλεσε τήν έντολήν του καί
ό Καποδίστριας ευχαριστημένος τή 22 Μαίου
τού 1828 πρός τοΐς άλλοις τού έγραφε: α . . ..
«Σάς ευχαριστώ διά τό ώραΐον σχέδιον τού
«Ναυπλίου. ’Εγκρίνω δέ κζ.ϊ τά ονόματα τά
«οποία έδώκατε εΐς τάς πλατείας καί εΐς τάς
«όόούς. Σάς επιτρέπω νά όναμ.άσήτε και τάς
«άλλας καί νά λάβητε πάντοτε ονόματα — ώς
«ήδη καί έπράξετε— μέ σκοπόν νά προσοέρω»μεν δείγμα εύγνωμοσύνης είς τούς γενναίους
«εκείνους, οί όποιοι ήγωνίσθησαν ύπέρ τής πα«τρίδος .. . .» 2).
Απέναντι τού Ναυπλίου ύπήρχεν προάστειον
κατοικούμενον έπί Ένετοκρατείας καί έπειτα
παντελώς έρημ.ωθέν. Ό Βούλγαρης, κατ’εντο
λήν τοΰ Κυβερνήτου, ρυμοτομήσας τόν τόπον
εκείνον καταλλήλως καί χαράξας ευθείας οδούς
καί πλατείας ώνόμ.ασε «Πρόνοια». Κατάλλη
λον όνομα έκ τής πρόνοιας, την οποίαν έλαβεν
ό Κυβερνήτης πρός οϊκησιν έν αύτή άνεστίων
οικογενειών καί δή άγωνιστών.
Τόν ’Οκτώβριον 1828 ό Καποδίστριας έγραφε
τώ Βούλγαρή: « Ίδών τήν επιτυχίαν υμών τε
«και τού λοχαγού κ. Γαρνότ· περί τού έργου, τό
«όποϊον άμφότεροι άνελάβατε, δήλά δή τής
«αρχής τής κανονικής άνιδρύσεως τής Τριπολι«τσάς, σας παρακαλώ τό αύτό νά πράξητε διά
«τάς Πάτρας.............Έάν δμως ό κ. Γαρνότ
«θελγι νά μείνγ είς Ναύπλιον περιμένων άλλην
«παραγγελίαν εργασίας,τότε καί μόνος υμείς με«ταβήτε όσον τό δυνατόν τάχιστα είς Πάτρας...«
Ό ίδιο; ό Βούλγαρης είς τάς Souvenirs του
ιστορεί οτι αί νεαι ΙΙάτραι είνε έργον του καί
παραθετει καί τό σχεδιάγραμμα ύπό τήν έπι2) Έν ύστερογράφω 0 Κυβερνήτης έγραφε τω
• Βούλγαρη τά έξης : »Μ’ «σύστησα» ενα νέον ”Ελ»ληνα, τόν κ. Ήσαίαν, ό όποιος μου είπαν δτι έμε• λέτησεν τήν αρχιτεκτονικήν καί ιχνογραφίαν. Σ®1
• παρακαλώ νά τον δοκιμάσετε: *Αν τίν ευρίσκετε
• ίκανόν νά τόν παραλάβητε · είς τήν υπηρεσίαν καί
• δόν απαξιώ νά τα» δώσω,, κατά τή· γενομένην εκ»0εσίν σας, καί μικρόν τινα μισθόν αν μόνον δύναται
»νά τόν κιρδισ." διά τών κόπων τον.· Διότι αόνον οί

εργαζόμενοι έπληρώνοντό παρά τής Κυβερνησεως.

γραφήν «σχέδιον" τής νέας· πόλεως τών 11ατρών». ’Επί του σχεδίου τού Βούλγαρη ήρχισεν ή άνοικοδόμησις τώνΠατρών καί έπί τή βάσει
τού ίδιου σχεδίου έτι τήν σήμερον ,οίκοδομήται
ή .νέα αυΤη δευτερεύουσα τής Ελλάδος πόλις.
' ’Επίσης έσχεδίάσε τήν πολιορκίαν τής Ναυπάκτου καί περί τής οποίας άπέστειλε καί έκ;θεσίν πρός τόν άρχηγόν τής Στερεκς Ελλάδος,
τή 4 ’Απριλίου τοΰ 1829. ’Ωκοδόμησε στρα
τώνας καί οικήματα,έπίσης δέ συνέλεξέ καίδιέσωσε^ολύτιμα διεσκορπισμ.ένα άοχαΐά λείψανα.
Μψτ^ ίτοΰ βαθύ.οΰ ,· τοΰ Τάγμάτάρχου τών
Έπιτε^α^ί^άτετάχθη έπειτα έν-.τώ καταρτισθέντι-^δέίςτικφ σφφατεί..·· '■ :.£< /
Δειναί περιστάσεις υποχρέωσαν αυτόν νά
άποσυρθή τής υπηρεσίας καί νά καταγίνεται
είς τάς προσφιλείς του έργασιας, ώς ίόιωτης!

έξης: Sommaire d’un tableau repr£sentant Themistocle au senat de Corcyrs, lors de son bannissement. The
mistocle au senat de Corcyre *). Foret
de Fontainebleau. Coup d’oeil sur le
palais de Γ Alhambra. Des Andalouses.
Le Grec reconnaissant a 1’ombre de
lord Byron. Aper§u sur la ville de Bri
ghton et de ses courses de chevaux.
Plans de Patras et de Lepante et rap
port sur le dernier siege de Ldpante.
Reflexions sur le costume grec moderne.
Στολίζεται διά δύο εικόνων, δύο πινάκων το
πογραφικών καί ενός πανομοιότυπου επιστολής
τού ζωγράφου David τού διδασκάλου του.
— Examen moral des principeaux ta
bleaux de la galerie du Luxembourg
en 1818 et Coniderations sur l’etat
actuel de la peinture en France.
— Notice surle Comte J.Capodistrias.
Έν τώ έργω τούτιρ π^οσθε.^ει .. καί ,μέρος τής
άλληλογραφίας του μετά τού Κυβερνήτου.
,
_
,
'.... 'Ο Βούλγαρης"
‘άπεθανεν έν Κέρκυρά
, ,
, τώ
1842, έτών 68. Διά διαθήκης του εκληροδότησε τόό ζξίφος του τή οίκογενείρι Βουλγάρεων,
ισημά του τή οικογενειών
*
οίκογενείά
*"
ίήμ·
"‘‘‘·
τά παράσημά
Δήμα,
τήν
στολήν του καί τήν αλληλογραφίαν του τή οίκογενεία Κανδών.Τήν λοιπήν περιουσίαν εις συγ----- ------·■>—- άλλά τά
τ« χρήματα τά όποια
γενεΐς
καί! φίλους,
πέζας’-' ’Παρισιών,
Παρισίών, Ναυπλίου
ε'χεν είς τάς Τραπέζας»-'
καί Νεαπόλεως είς πτωχούς Γάλλος · διά νά
δείξη τήν ευγνωμοσύνην .του πρός τή^Γαλλιαν.
Τελειώνομεν το βιογραφικόν'τοΰτο σημείωμα
μεταφράζόντες ύά’ποσπάσματα επιστολής τού
μεγάλου David, γραφείσης τώ 1821, έν ή είκονίζεται ό καλλιτέχνης μας ...... Ποιος δύ«ναται νά μή σάς'άγαπά, καί νά σάς λησμονή
«αφού σάς έγνώρισε ....... Καίτοι τού άν«θρώπου ό χαρακτήρ είνε ευμετάβλητος, σεις
«δέν έδώκατε τοίοΰτο δείγμα ποτέ . .. .’Εχετε
«τάλαντον (Talent), εισθε μετριόφρων.... συν«δράμετε τού: άνθρώπους.......... » 2).

Ό Βούλγαρης ηύτύχησε νά εινε μαθητής τοΰ
μεγάλου γάλλου ζωγράφου David. Μεταξύ
τών ζωγραφιών τού Βούλγαρη . άνάφερεται
μετ’επαίνου «Ό &ίμιστοκλης πρός τό ΒουΚβυτήριον της Κέρκυρας.» Ό Θεμιστοκλής είχε
λ~ ύπέρ
< ' τής
.- 17.
....................
καιf όταν κατεκηρυχθή
Κέρκυρας,
δικάσθη ώς ένοχος έσχάτης προδοσίας μή
θεωρών εαυτόν ασφαλή έν Άργει, κατέφυγενείς Κέρκυραν, ή όποία άσμένως ύπεδεξιΑτο τον
ευεργέτην αύτής τώ 465 π.Χ.
Ό Βούλγαρης έκ τοΰ γεγονότος τούτου έλαβε
' ζωγραφιάν
ν ■
' του.
—
τήν έμπνευσιν
τεχνουργών τήν
Ό Θεμιστοκλής όρθιος άγορευει ; ενώπιον τών
βουλευτών, κρατών δύο στεφάνούς. Παρά τω
προέδρω ϊσταται νεανίας, δστις μετά προσοχήςπροσπαθεΐ νά γράψτι τόν λόγον τού μεγάλου
πρόσφυγος. Δεξιόθεν, άπό μακράν, φαίνεται, η
θάλασσα καί τό πλοίον του Θεμιστοκλέους.
Παρά τή πύλη τοΰ βουλευτηρίου, δωρικού ρυθ
μού, φρουρεί ένοπλος φύλαξ. Έν ολιρ εινε δε
καπέντε πρόσωπα. ’Επειδή ό χρωστήρ δέν δύ
ναται νά έκφραση καί τάς λέξεις τοΰ ρητορος,
ό Βούλγαρης έγραψε καί τόν λόγον.
Σημειωτέον οτι οί άρχαϊοι συγγραφείς δέν
άναφέρουσιγ .ότι ό Θεμιστοκλής, μετεβη. είς τό
Βουλευτήριον Κερκύρας καί ήγόρευσεν,άλλα μο
νον δτι μετέβη είς Κέρκυράν, και ο γενναίος
άνήο, σκεφθείς οτι έξ αίτιας αύτοΰ οί Κερκυραίοι ενεκα τής φιλοξενίας των ήδύναντο . νά
πρρίιΐλεχθώσιν είς πόλεμον πρός τούς ’Αθη
ναίους και Λακεδαιμονίους, κατέλιπε, μετ ’ ού
πολύ, τήν φιλόξενου νήσον, προσφέύγων είς τήν
Αυλήν του ’Αδμητου βασιλέως τών Μολοσσώή,
’ί^στε τό ιστορημίά καί ή δημηγορία είνε φ/-ν- .
τκσίά· τόΰ Καλλιτέχνου. Τήν εικόνα- ταύτην ’
>Ίά;νεώ Γερουσία. ·
Έδημοσίευσεν ό Βούλγαρης τά εξής έργα:
—- Souvenir de Stamafi Boulgari chef
de bataillon au Corp Royal d’etat Major
en retraite. Paris 1835, περιέχει δέ τά

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

’) Δημοσιεύει τήν δημηγορίαν καί Ελληνιστί.
8) *
Η πολύτιμος αυτή επιστολή τού David πρός
τόν Βούλγαρην πανομοιοτύπως έδημοσιεύθη εΐς τάς

Souvenirs τού Βούλγαρη-

Άνωτέ|>α λαϊκή «ίχολΐι Κοπενάγης
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ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ

II ΓΛΠΙΤΊΚII ΙΙΑΡ' ΕΑΛΗΣΙ
Ή

τάσιςευτή ελληνική αγαλματοποιια,, swat

Ιδού ή.δευτέρα αρχή τής τέχνης
ταύτης έν ή ή έκφρασις κυκλοφορεί ώς τό αίμα
έν τω δντι οπερ.-ζ^. Οΐ σύγχρονοι ήμών συγκεντροΰσι τήν έκφράσιν είτε έπί τής μιΑς άπόψεως είτε έπι των [/.ελών καί τό έργον των
σχεδόν πάντοτε παρουσιάζει ουδέτερα μέρη άτινα νεκροϋνται .κυριολεκτικώς, όταν άποχωρισθώσι του προτύπου.
Πλήν τούτου, ή έκτέλεσις παρά τοΐς άρχαίοις
ήτο έξϊϊσου -έπιμεμελημ.ένη καθ’ ολα τά μέρη
τοΰ έργου. Ό Ερμής τοΰ Πραξιτέλους παρου
σιάζει σύνολόν τι τοΰ οποίου έκαστον μέρος
μετά' τής αύτής τέχνης διεξήχθη έν ταΐς λεπτομερείαις αύτοΰ. Ό Έλλην καλλιτέχνης ήτο
λεπτολόγος. Και δταν έτι τό σχήμα μορφοΰται διά ;μεγάλων τομών, αί έπιφάνειαι είσί
λείαι,.
■
Διά τά' συμπλέγματα τό περιφερικόν σχήμα
συνεπάγεται μεγάλας δυσκολίας· αύται έλύθησαν έν τοΐς παλαισταίς τής Φλωρεντίας οίτινες
παρέχουσι καθ’δλας αύτών τάς απόψεις διαρκή
άπόλαυσιν εΐς τόν θεώμενον α·. γραμμαΐ στρεφουσιν- είς τρόπον ώστε άμφιβάλλει τις πάντοτε
έάν ευρε τό σημείον έξ ού δύναται καλώς νά
συλλάβη τήν έκ τοΰ ολου έντύπωσιν. Ή θεσις
άγάλμχτο'ς τίνος έπιδάλλει πλεϊστα όσα προ
βλήματα σχετικά πρός την έκτέλεσιν γελοίον

περιφερική:

Τυφλή άναγινώσκουαα δια τής άφης.

είναι π. χ. νά εύρίσκγ, τις τήν θέσιν τής ρινός
είς σύγχρονον προτομήν διά τοϋ εργαλείου ω
έχρώντο οί αρχαίοι πρός τοΰτο διά τάς μορφάς
τοΰ αετώματος αΐτινες θά έθεωροΰντο κάτωθεν
και έξ άποστάσεως.
Φανταζόμενοι τδν καλλιτέχνην άπελευθερούμενον τον δόγματος ένόμισάν τινβς.&τι ήκολουθησεν ούτος έπιτυχή εμπνευσιν καί οτι ή στά
σις ώς ή Αναλογία ήσαν καρποί τής ιδιορρυθ
μίας. Ή διπλή αΰτη απάτη εκλείπει διά τής
μελέτης τών μουσείων. Ή μονιμότης τών τύ
πων και τών στάσεων Αποτελεί τδν ιερατικόν
αύτών χαρακτήρα καί ή ταύτότης τών Αποτε
λεσμάτων καταδείκνυσι τήν τήρησιντών κανό
νων μεθόδου πατροπαραδότου.
'Ο κ. Camille Mauclair ό έπιφανέστερος
δλων τών μοχθησάντων όπως έξεύρωσι τρόπον
διαλλαγής μεταξύ τής ύπό τοΰ παρελθόντος
παρεχομένης διδασκαλίας καί τής έμπνεύσεως
τοΰ τής νεωτέρας έποχής καλλιτέχνου παρου
σίασε προηγουμένως τούς κυριωτέρους λόγους
ών ίνεκεν δέον νά έγκαταλίπωμεν τήν μίμησιν
τής άρχαιότητος. Έχει πληρέστατου δίκαιον,
δέν δυνάμεθα νά όμιλώμεν ελληνικά καί νά τά
όμιλώμεν καλώς, άλλ’ή σύνταξις τής πλαστι
κής οΐα διετυπιόθη έν Ίωνίρ: δύναται. νά χρησι
μοποιηθώ διά τήν παραγωγήν νέων συν ταύτζ»
δέ καί κανονικών μορφών. II Ας τις ός τηρεί την
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περιφερικήν τάσιν εις τδ κίνημα ούδένα ν.ιυ.εΐf Λ
fc \
'
ν
14
ται, υπεικει οε μονον εις κανόνα έκπαλαι υπο
της πείρας υποδεικνυόμενο». Ζητοΰντες τι Ανα
καλύπτομε» άλλο. Τοιούτον τι συνέβη μ,έ τούς
α^χήμ*στας, Ανακαλύψαντας μέγαν Αριθμόν
άπλών σωμάτων έν τή επιδιώξει τοΰ κοινού
αναλυτικού στοιχείου. "Οπως άνεόρωμεν τά έκφραστικά σχήματα τοΰ Αρχαίου ελληνικού θεά
τρου, ούδέν άλλο δυνάμ,εθα νά συμβουλευθώμ.εν
η τα μαρμαρα. Ταΰτα έκφαίνουσι καϊ τρίτον
τής πλαστικής νόμον:
Πάσα κίνησις συντελειται κατά τρεις διαφό
ρους χρόνους: πρόλογος — πραξις—έπίλογος,
ως το κΰμα σύγκειτάι έκ τριών μικρότερων κυ
μάτων, Σπανίως ή τέχνη παρέστησε την πράξιν ώς έν τώ Μαχομένω ’Αθλητή τοΰ Λούβρου ή
τοΐς παλαισταίς τής Φλωρεντίας. Συνήθως ό δισκοβόλος παοίσταται έτοιμ.ος όπως βάλγ τόν δί
σκον η ό μαχητής φαίνεται καθήμενος ώς ό Ά
ρης Ludovisi.
Παρκβάλλοντες τήν Άρτέμιδα του Λούβ.ου
πρδς τδν Βελβεδέριον ’Απόλλωνα (τ’άγάλματκ
ταΰτα σχετίζονται πρδς άλληλα ύπό καλαισθη
τικήν έποψιν) βλέπομεν τήν Αδελφήν ως εις βο
ήθειαν τοΰ Αδελφού προσερχομένην· άλλ ’εΐς αύ
τόν βλεπομεν μετά τήν πτήσιν τοΰ βέλους νικησζντα καϊ Απομακρυνόμενο» ήδη μεθ ’ υπερη
φάνειας Αληθώς όλυμ.πιου, Ύποθεσωμεν τόν
Αδελφόν καί τήν Αδελφήν τανύοντας τήν νευράν
τοϋ τόξου αύτών διά τοΰ βέλους- πάραυτκ αί
δύο αύται μορφα'ι έγγύτερον ήμών έρχονται και
επομένως Αποβάλλουσι τόν ϋπερφυζ αύτών χα
ρακτήρα.
Η αισθητική τών Ελλήνων συνίστα τόν
πρόλογον καί τόν επίλογον καί παρέβλεπε τό
κυρίως όραμα. Κατόπιν-μελέτης ή άποκλειστικότης αυτή φαίνεται ορθή. Ή φαντασία ένδιαφερεται μάλλον είς ο,τι Αντιλαμβάνεται ή είς
ό',τι επιδεικνύεται αύτή. Ό Wagner άφήκε
τι τό παιδικόν τω θαυμασίω αύτοΰ δηυ.ιουργήματι τω Siegfried επισυνάπτω» τόν δράκοντα
γελοίο» κατ ’ άνάγκην. Ό ’Απόλλων έάν παρίστατο ώς τοξότης σκοπεύω» καί άφίνων τό βέ
λος θά ήτο πλησιέστερος πρός άνθρωπον, ένφ είς
τό Belvedere ή ιδέα τής πάλης ουδόλως είνε
αισθητή, ό Θεός επληξεν ήδη,'φρίσσει δ’είσέτι
έξ οργή; διά τήν προσβληθείσαν άξιοπρέπειάν
του. Η ελληνική λεξις στάσις ήτις γαλλιστί
θά μετεφράζετο διά: τής άνκλόγου posture
υποδεικνύει τήν άπόφκσιν ήτις προηγείται τής
κινησεως.
Έν τώ,λαμ.ΐ£ρώ άναγλόφφ ·τώ παριστώντι
τόν Έρμ.ήν άπόδίδοντα τήν Εύρυδίκην τώ Όρφεϊ ύπδ τοΰ καλλιτέχνου προύτιμήθη ή στιγμ.ή
καθ ’ ήν ό θεός προέφερεν ή'δη τόν αποτρεπτι
κόν χρησμόν, έν δέ τή ύπερφυεί ταύτγ σκηνή ό
Όρφεύς πλέον σιγά, τό μυστήριον περιβάλλει
τα τρία πρόσωπα δι’ αρμονίας- ορατής σχεδόν
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καί ήτις πιριλούει αύτά διά θεϊκών έκχύσεων.
Πας τις τών συγχρόνων θά προΰτίμα θεατρικωτεραν άναπαράστασιν έν ή ό Όρφεύς θά εξέτείνε τούς βραχίονας, ένθα ό Ερμής θά συνεκράτει αύτόν διά τοϋ κινήματος. Τδ μουσείον
τών ’Αθηνών κέκτητζι έπιτυμβίους στήλας έν
κζλή καταστάσει διατηρηθείσας, αΐτινες άναπαριστώσιν άποκλειστικώς σκηνάς πένθους. Έδώ
οικογένεια θρηνεί πρδ νεανίου κοιμωμένου τόν
ύστατον ύπνον, έκεί γυνή διά θελκτικωτάτου
κινήματος καλύπτεται διά τών κοσμημάτων
της ώς δι’ύστατον καλλωπισμόν μεριμνώσα.
Τ’άνάγλυφα ταΰτα δέν έμποιοΰσιν έντύπωσιν
έκ πρώτης ό’ψεως ώς θά ένεποίει μ.ία πομπώδης
κ’.νησις, άλλ ’ όποίαν συναρπάζουσαν διαρκή με
λαγχολίαν έπεκτείνουσι τχΰτα έπί τοϋ πνεύμα
τος δπερ ένεβάθυνεν άπαξ είς αύτά. Ή συγκράτησις τής συγκινήσεως ήτις θεωρείται κοσμιότης έν τή Ιφιγένεια τοΰ Ρακίνα, ή επιβολή
έκείνη τ-~—*· ήτις αναγκάζει
.......
-■■■'......νά μή
τής ·'·
ψυχής
ταύτην
έξαντλήση
.
όλους αύτής τούς στόνους,' είναι τι
τελειον έν τή φιλολογία καί όρος έν τή γλυπτική
έν ή ουδέποτε πρέπει νά έξαντληθή ή δύναμις
τής έκφράσεως του ήθικοΰ, ούδ ’ ή οργανική έντασις. Μόνος ό Buonarotti διέψευσε τδν νό
μον τοΰτον. Θά ένόμιζέ τις ότι ούτος ήλθεν έν
τώ πεδιω τής τέχνης Ινα δώση τοΐς νόμοις διάψευσιν κατά τδ παράδειγμα τοΰ ΙΊρομηθέως. Τδ
μόνον δτι δέν ήδυνήθη νά προικοδότηση τήν
Ανθρωπότητα διά τοΰ άγνωστου πυρδς δπερ
ύπεκζιεν αύτόν. Τά έργα του, αύτά και μόνα
άπαρτίζουσιν ολόκληρον τέχνην, πρό πάντων δέ
τά μαρμάρινα. Δέον νά τιμαται ούτος έν τή
απομονώσει του. Ώς ό θείος Δάντης, δέν έφθασε
και ούτος πάντοτε είς τήν τελειότητα καί τδ
μεγαλεϊον τής-Καλλονής, όπως καϊ τά μετέ
ωρα ούδέν έτερον μάς διδάσκουσιν είμή μόνον
τήν έμμονή» τοΰ μυστηρίου δπερ μάς περικυκλοϊ.
Ή έκπληξις, ό κτύπος ούτος ον τδ πνεΰμα
δέχεται ένώπιον τοΰ κολοσσαίου ή τοΰ πρωτο
φανούς, ταχέως έξαντλεί τάς αισθηματικής μας
δυνάμεις, Φυλή ήτις έξεδηλώθη διά τοΰ γωνιώ
δους θολού1) ματαίω; θά έπειράτο νά έπιτύχγ
τδ ιδανικόν τής γαλήνης· ή έταστική επιθυμία
μας μας σχετίζει πρδς τόν Προμηθέα. Έν τούτοις έπανερχόμ.εθα (καί θά έπανέλθωμεν πάν
τοτε) πρός τούς αρμονικούς εκείνους ναούς, έν
οϊς έπικρατεϊ ή θεία γαλήνη, έν οίς ούδέν υπεν
θυμίζει τό γήρας, τήν οδύνην, .τόν θάνατον. Διά
τδν σημερινόν άνθρωπον παραδεδομένον είς τά
συνθλώμενα ρεύματα τής έξελίξεως ή εύ'ρρυθμος
καίεύγενής',αύτη τέχνη Αναπέμπει δρόσον ωφέ
λιμον καί άν καί δέν ικανοποιεί) τήν έμπάθειάν
μας τούλάχιστον τήν καθησυχάζει ώς ή τοΰ
Όρφεως λύρα τούς Θράκας.
Ή ελληνική τέχνη Αντέγραψε» άρα γε ζώ'ό L’ ogive.

σας τής 'Αττικής μορφάς. ή .έσχημάτισεν ιδεα
τόν τόπον ·, Έν τή πρώτη ό—οθεσει ή καλλονή
τών έργων θ ’ άπερρεεν έκ τής καλλονής τών τύ
πων καϊ οΐ ’Ολλανδοί τότε θ ’ Αποδειχθώσιν
άληθεύοντες- έν τή δευτέρι»; ή ρεαλιστική Αρχή
χάνει τήν άξίαν της.
Ata τδν "Έλληνα ό ξένος εινε βάρβαρος. Τδν
παριστα κατά πρώτον ύπδ τήν μοςφήν τοΰ Φρυ. γός, ό Πάρις τοΰ Βατικανοΰ,ή Μήδεια τοΰ Λατράνου, τά μιθριακά συμπλέγματα παριστώσι
. τήν Ασιατικήν νωθρότητα.“Επειτα τοΰτο κατα
φαίνεται έν τή Απεικονίσει τοΰ Σκύθου ούτινος
ό ’Ακονιστής τής Τριβουνας δστις Ακονίζει τήν
μάχαιράν του ϊνα έκδάρη τδν Μαρσύαν, φαίνε
ται ώς τδ καλλίτερον ύπόδειγμα. Τέλος έρχεται
ό Κέλτης ώς παριστά αύτόν ό Θνήσκων Γαλά
της τοΰ Κτησιλάου. Τδ μάρμαρο» τοΰτο τό τό
σον παθητικόν, τήν δασεϊαν κόμην, τό στήθος
καί τήν ράχιν χονδροειδείς έσχηματισμενην,
χαρακτηρίζει άληθώς εισβολέα έξ έκείνων ο’ίτινες έμάχοντο πρδς τούς βασιλείς τής Περγάμου
κατά τόν τρίτον π. X. αιώνα.
Μηδόλως προτιθεμένη πλέον νά έκφραση τήν
σωματικήν τελειότητα ή σμίλη τοΰ Έλληνος
καθίσταται γραφική ή παθητική. Τό αριστούρ
γημα τοΰ Κτησιλάου καταδεικνύει οτι ό "Έλ
λην έν τώ Διαδηματιζομένω ώς καϊ τω Δορυφόρω ούδόλως έκπροσωπεϊ τά άτομα.
Ή καλλιέργεια τοϋ σώματος έν Άθήναις δέν
έπεδίωκε τήν -ρώμην, τήν στερεότητα τών μυών
τής κνήμης καί τοΰ βραχίονος, Ανεξαρτήτως τών
τρόπων καϊ τής εύκοσμ.ίας. Δέον νά συνδυάσωμεν τήν διδασκαλίαν τής στάσεως καί τών τρό
πων κατά τήν έποχήν τής βασιλείας έν Γαλ
λία μετά τοΰ σκοποΰ τής γυ*Λνικής άσκησεως
όπως έννόήσώμέν τήν αρχαία» παλαιστραν,
άλλά μέ τήν' σπουδαίαν διαφοράν δτι ή ύπδ
τής έθιματυπίας έπιβεβλημήνη συμπεριφορά έν
αύλή τινι, πάντοτε συνθηματική καϊ ύποβεβλημένη είφ'πόν συρμόν τοΰ ενδύματος, Αναπτύσ
σει χάρίν καθαρώς τοπικήν ή εθνικήν, ένώ τό
πένταθλό» ύπό γυμνών έκτελουμενον τελειο
ποιεί τόν φυσικόν άνθρωπόν, τδν τυπικόν £νθρωπον. Άγνοοΰμεν τήν άρχαίαν μέθοδον· αυτή
άπέβλεπεν άναμ.φιβόλως εϊς Αποτέλεσμα Αρμο
νικόν· ιδού δέ καϊ τρίτος νόμος:
Η εΚΚηνίκη πλαστική είναι ή εκφρασις τοΰ
ανθρωπίνου σώματος ώς διαπλάττει αυτό ή γυ-

Δεν δυνάμεθα νά έκχωρίσωμεν τά δύο ταΰτα ταύτοχρόνως εκδηλούμενα εύάρεστά Αποτελέσματα
άφ’ ένόςϊμέν τής πενταθλιτικής Ασκησεως, άφ’
έτερον δέ τής τέλειότητος έν τή γλυπτική. Είς
τό Eton καϊ τό Oxford ή νεολαία τής ’Αγ
γλίας παραμένει άχαρις κκϊ τραχεία· κατά τήν
άνασύστασιν τών Αγώνων, τής Άλβιώνος τέ
κνο» έκέρδισε τό’ βραβεϊον τώ» ’Αθη»ών, Αλλά
παρά ταΰτα θά ητο μέτρων πρότυπον διά κκλμνική άσκησις συστηματοποιούμενη.

λιτεχνικδν έργον. Τό κατόρθωμα τοΰ στρατιώ
του τοΰ Μαραθώνος ή πάσα άλλη έν,δειξις ορ
γανικής Αντοχής ούδόλως σχετίζεται πρός τήν
ίδανικώς ύποτιθεμένην άνάπτυξϊν τοΰ σώματος.
Προκειμένου περί άναπαραστάσεως τής γυ
ναικείας μορφής ή άρχαιότης δέν νίκα πλέον
τάς πρόσπαθείας τής συγχρόνου τέχνης διά τής
όλυμ.πιου υπεροχής της. *Η Παλλάς τοΰ Βελλετρη ή τοσοΰτον μεγαλοπρεπής έν τή άπλότητι
αύτής Ανάγεται είς ιδανικόν τύπον άρρενος·
τοΰτ’ αύτό συμβαίνει μέ τάς Νικάς, παρά τό
άλάνθαστον τοΰ σχήματος. . Ή Άρτεμις παριστανομένη πάντοτε έν τή έκτελεσει έργων Αν
δρικών ολίγον διαφέρει τοΰ άδελφοΰ αύτής 'Α
πόλλωνος. Δέον νά ζητήσωμεν τήν Άφροδιτην
/ .
«χάρμα τών θεών και τών άνθρωπον» όπως
θαυμάσωμεν τήν θηλυτητα. Καί ώς πρδς αύτήν
έτι άνάγκη νά έγκαλίπωμεν πρόληψιν τινά" ή
περίδοξος ’Αφροδίτη τής Μήλου είναι Νίκη,
καϊ αύτη έγραφεν έπί άσπίδος ή νίκη τής Bre
scia. Έάν λάβωμ.εν ύπ’δψει τά μέλη καϊ τήν
ύπερήφανον έκφράσιν τής κεφαλής, δέν μας
έπιτοέπεται ν’ άναγνωρίσωμεν έν αύτή Αδελ
φήν τής ’Αφροδίτης τοΰ Καπιτολίου καϊ τής
τών Μεδίκων. Αί ώραϊαι μορφαϊ τής Κύπριδος
δέν διεσώθησαν μέχρις ήμών, έξ όσων γνωρίζομεν ούδέν άγαλμα μάς άφίνει τήν έντύπωσιν
εκείνην τοΰ θήλεος ήν έμποιοΰσιν ήμίν Αγαλμάτια τινα έκ γής οπτής πλήρη πάθους καϊ έκ
φράσεως οργανικής.
Γυναίκες Απαράμιλλοι μετά τάς μεγάλας
θεάς είναι μία Νίκη δένουσα τό πέδιλόν της ή
κ/.ϊ τό σύμπλεγμ.α των Μοιρών, Αριστούργημα
έκφράσεως σοβαράς έν ταύτώ δέ και υπερφυσι
κή; θετικότητος. Ώς έξεθήλυνον τδν ’Απόλλωνα
και τδν Διόνυσόν'οί Έλληνες εΐ; το αύτό ύπεικοντες πνεύμα άπηρρένωσαν τάς άλληγορίας
έπιτυγχάνοντες μυτιό Αληθώς άϋλόν τι, τοΰτο
δ ’ αποτελεί τόν τέρτατον νόμον τής πλαστικής:
Ή γυναικεία μορφή ής αι κινήσεις 'έγουοί τι
τό

ανδρικόν δέον νά μετατροπή

αναλόγως· τον

γένους του κινήματοςγή δέ ανδρική μορφή ής αί

κινήσεις είναι

θηλυπρεπείς δέον νά μετατροπή

Ίδου πώς ή Άθη»Α εκ
τοΰ θείου πνεύματος γεννηθείσα εχει τό μετωπον τοσοΰτον προεξέχον ώστε νά έπιβάλή τοΰτο
κκϊ ύπό τό κράνος έτι, καϊ ό Διόνυσος έκφράσιν
τοσοΰτον ήδυπαθή καϊ ύφος όνειροπόλον. “Ετι
δέ καϊ ώς άνήρ ώριμος παριστανόμενς, εύτραφής είναι καϊ ολίγον τι βαρύς ώς έν τώ λαμπρώ άγάλματι τοΰ Βατικανού τω έπικαλουμενω
Σαρδανάπαλος, οστις κατά τήν εύφυά έκφρασινν,Γερμανοΰ τίνος «παρατηρεί μετ’ ένδομύ‘χ’β’ί' ίΐίαϊ βαθήίάς ηδονής τδν κόσμον όν είχε κυ
ριεύσει». Ούτώ λοιπόν τδ αληθές γένος τής άγαλμάτόποιίας τών έλληνων σύγκέιται έξ ενερ
γητικότητας καϊ παθητικότητος, αΐτινες άπαρτίζουσι δυο κλείδας τής πλαστικής.
κατά τόν αυτόν τρόπον.
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Έπιπόλάιά τινα πνεύματα διεμάρτυρηθήσαν πρό τοϋ-’Δαίμονος τοϋ Βατικανού καί έξεμάνησκν ένώπιον τοϋ Ερμαφρόδιτου τοϋ Λούδρου. Έν τούτφ υπάρχει σφάλμα τι τεχνικόν
συνάμα δε καί λάθος ήθικής λίαν δικφέρον τής
θεωρίκς, ήτις έξηοωίζει τήν ’Αμαζόνα καί εκ
θηλύνει τον Διόνυσον. "Οσον άφορά τόν Άντίνοον, ούτος έκπροσωπεΐ. ώρχήν ρωμαϊκήν και
ταπεινήν. Καί δμως πόσοι Έρμεΐς καί ήρωες
συγχεονται έν τοΐς καταλόγοις μετά τοϋ ύπό τοϋ
Άδριανοϋ άπελευθερωθέντος άνδροπόδου.
Έκεΐνο οπερ καθιστά τήν σπουδήν τής ελ
ληνικής τέχνης τοσοϋτον δυσχερή, είναι ή έλλειψις προτύπων καλώς διετετηρημένων· καίτοι
ή συνδεσις τών μετωπών και ίδίως ή ζωοφόρος
τοϋ σηκού τοϋ Παρθενώνας έκφράζουσι τήν ιδι
οφυίαν του Φειδίου, ούδέν όμως γνήσιον τεμάχιον εκ τής. χειρός αύτοϋ προερχόμενου κεκτήμεθα. Των λοιπών καλλιτεχνών θπυμάζομεν
μόνον 'άντι^ραφάς τινάς συχνώκις έπιδιωρθωμένας, έξεσμενας καί παραμ.εμορφωμένας δτι. Ποσάκις, δτι δέ και κατά τήν άρχαιότητα, αί κεφαλαί άπεκόπησαν συνεπεία τών Ανεγέρσεων
τής πολιτικής! 'ίλς ό ’Αλέξανδρος,πολλοί ήθέλησαν νχ παρουσιάσωσιν εαυτούς ύπό τήν μορ
φήν θεοϋ, οί δέ γλύπται ει^ον συλλογήν απο
θεωτικών άγαλμάτων άφ’ ων έλειπε μόνον ή
κεφαλή τοϋ ώνητοϋ. Έπι τής έποχής τών Μα
κεδονίαν πλεΐστοι όσοι κορμοί αρχαίοι μετεδλήβλησαν είς αρτίου μεγέθους μορφής. Δέον νά
σημειωσωμε.ν προσέτι οτι οί "Ελληνες ήρχάϊζον
έκ προθέσεω; δπερ καί εμβάλλει εις άμφιβολίας
περί τής γνησιότητος τών εογων τοϋ αΐγινιτικοϋ ρυθμού.

Τδ πρώτον τυχόν άνάγλυφον εκφράζον κινή
....Γ—.«■
Γμέ
— βοστρύχους
σεις άδίξίχς παριστών;κεφ«Χάς
' συμ.μετρικούς καί ένδυμ.'άσίας μέ πτύχάς κκθετους δπερ πλησιάζει πρός τά έρ/·α τής Αίγίνης
ενδεχόμενον ν’ άνήκγ εΐς’2ρν'μ.. X. αιώνα. Ούδεις τών άρχαυΛάγων δ’ άνϊδεχετο, έκτος 5.ν ή
άγύρτης, νά έκχωρίση άσφαλώς εντός μεγάλου
τίνος τή; Ευρώπης μουσείου τά έλληνικά νώνρωμαίκών έργων, ώς και £εν-'θά’ έτΛμπ νά ύτο^είξη μεταξύ τών τοιχογραφιών τής Πομπη^ας
έκείνας αυτών αιτινες άντέγράφησαν κατά πρό
τυπόν ελληνικόν.
Παρά τάς άφορμάς ταύτας πρός έξαπάτησιν
άς η κριτική θά έλαττώσγ βαθμηδόν £ιά τής
προσοχής, έάν κρίνωμεν ίξ 5σών,%ίτη συνετέλεσε
μετά τόν ’Winckfelmann,' ή' πλαστική τών
έλληνων είναι η μόνη έχουσα &ζίχν μορφωτι
κήν. “Av τις κρίνγ άπολύΐώς,θά παραδεχΟβ ί
σως οτι ή σμίλη, ήτις είργάσθη έν τή καπέλλ-α
τών Μελικών έφάμΛλος .είναι της τοϋ Φ$ιδίου είς τά δμματα · τοϋ έν τ,ώ αριστουργή
ματα άπλώς μόνον την ^ιάτζσιν ίίαβλέπο’τος. Άλλ’ έν τή κκπέλλα των Μεδίκων είς
μόνο; άνθρωπος φαίνεται όσον, θαυμάσιος κ$ν ί
ουτοί και οτύινος ή ιδιοφυία’τοσοϋτον· ιδιόρρυθ
μος είναι ώστε ή ,σΰλληψις ώς· και ί εφαρμογή
προκαλοϋσιν αληθώς την άνθρωπό τητα συμπίε
σαν είς φανταστικόν, άγώνα. Άπό τοϋ άετώμζτος και τής ζωοφόρου τοϋ Παρθενώνας έκφράζεται άρχη απρόσωπος πλέον ώς έκ τής έντάσ*ως έν τί! έκφράσει τής πραγματικότητας, πλα
στικόν τι οργανον, ό πρακτικός και ούκουμενίκός τής καλλονής ορισμός.
Λίτάρφαιης Νοεμής Ζωηρού

Ο ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΟΥ ΣΟΪΡΛΤ

PELADAN

16 τήν Ινδικήν χώραν Σουράτ, ύηήρξεν ένας καφενές,
’ δπου έόύχναζον όλοι οί ξέ
νοι περιηγηταί.
Ημέραν τινά είόήλθεν ένΜ τάς αώτου ένας Θεολόγος Πέρ® Οης, δ όποιος έπειτα άπδ με• γάλας Θεολογικάς όπουδάς
καί σοβαρά όυγγράμματά του
a περί τής ύπάρξεως τοϋ ®εοϋ,
κατήντηδε δχι μόνον νά μην έννοεΐ πλέον
τίποτε, άλλά καινά γίνμ άπιστος’ ϋνεκεν τού
του έξωρίόθη παρά τοΰ βαβιλέως τής Περσίας.
*0 δυστυχής Θεολόγος, είχε μαζύ του έναν ’Α
φρικανόν δοϋλον, δ όποιος τδν ήκολούθει παν
τού.
Όταν είόήλθε άτό καφενεΐον, δ Αφρικανός
έμεινε άπ’ έξω διά νά ζεσταθμ στδν ήλιον,
ένφ ό Θεολόγος ξαπλωμένος είς ένα σοφά πί
νοντας τδ δπιον του, διά μιας φωνάζει άτδν
δοϋλον του:
— Βρέ, ού, κακούργε, τί ότοχάίεόαι, είναι ή
δέν είναι &εός;
— Άλλο παρά ποΰ είναι Θεός ! άπεκρίθη ό
’Αφρικανός,καί έξάγων ένα φυλακτδν άπδ τήν
ζώνην του : Αύτός είνε ό Θεός ποΰ μέ προΟτατεύει έκ γεννήϋεώς μου, καί είναι καμομένο άπ’ τδν κορμόν τούίεροΰ έκείνου δέν

δρου ποΰ τδ λατρεύουν δλοι ότδν τόπον μου.
01 πελάται τοΰ καφενείου έακανδαλίσθησαν
τόόον διά τήν άπρεπή έρώτηόιν' τοΰ Θεολό
γον καί διά τήν άπάντηΟιν τοΰ άφρικανοΰ’
ένας Βραμδνος Θυμωμένος έφώνοξε:
— Εϊάαι τέλεια άνάητος νά πιότεύμς πώς ό
Θεός κρύπτεται μέθα ότήν ζώνηγ ένός Ανθρώ
που ! 'Ενας μόνος θεός ύπάρχει, ό Βρώμας,'ό
μεγαλείτερος τοΰ κόόμου, διότι αύτδς τδν
έπλαθε, καί οί μόνοι ποΰ έλαόρν τήν θείαν
φώτιόιν εϊνε οί. ιερείς, οί Βραμάνρι.
Άλλ’ .ένας Εβραίος τόν διέκόφε λέγων :
— Όχι, ό ναός τοΰ άληθινοΰ θέοΰ δέν είναι
Οτάς ’Ινδίας, ούτε οί Βραμδνοι είναι ίερεϊς
του. Ό μόνος Αληθινός βεδς είναι ό θεός τοΰ
’Αβραάμ, τοΰ Ίόαάκ καί τοΰ ’Ιακώβ, και αύτός
ύπεραόπίζει καί ύπεραγαπμ τά τέκνα τοϋ
ΊόραΛλ. ’Εάν μάς έχει διεβκορπίόμένους ότήν
γήν, είναι μόνον διά νά μας. δοκιμάόμ, άλλά
θά έλθμ Λ ώρα καθ’ ήν ό λαός του θά έηανακάμψμ ότήν ‘Ιερουσαλήμ καν είς αύτόν θά δο
Θμ ή κυριαρχία τοΰ κόόμου·
‘Οδτω όμιλών ό ‘Εβραίος, ήρχιόε νά κλαίμ,
καί ήθελεν έξακολουθήΟει τήν όμιλίαν του,
άλλ’ένας ’Ιταλός τόν ήμπόδιάε λέγων:
— Δέν είναι δλα άληθινά τά λόγια όου,
άλλ’ άν ύποθέόωμεν δτι ό θεός ήμποροΰόε νά
άγαπΛΟμ ένα λαόν του περιόόότερον τοϋ άλ73
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λου, Α καλοκάγάθία του πρός τούς ’Ισμαηλί
τας εΐνε γεγονός πάρα-πολύ παλαιόν, καί εΐνε
Αδη πολλά χρόν.ια όποΰ δέν έπέτρεψε πλέον,
νά προστεθούν νάαι φάλαγγες είς; τήν .Ίσρμη·-;>
λιτ,κήν φυλήν. Ό θεός καλεΐ στήν. Καθολικήν··
έκκλησίαν όλους δσους θέλουν νά μεθέξουν
τής δόξης της, καί Α σωτηρία εύρίσκεται μό
νον είς τούς κόλπους τή.ς Ρωμαϊκής έκκληδίας.
Είς αύτός τάς λέξεις εΐς Ιερεύς διαμαρτυρόμενος, γενόμενός κάτωχρος,τοΰ ΑπΑντηΟεν:
— Πώς Αμπορεΐται σείς νά ίσχυρίζεάθε δτι
Λ σωτηρία εύρίσκεται μόνον στήν Ρωμαϊκήν
έκκλησίαν, ένφ τό Εύαγγέλιον μάς διδάσκει
δτι θά σωθούν δλοι δσοι ύπηρετοΰν. τόν *1ηάοΰν Χριστόν κατά τό πνεύμα τών λόγων του!
Ένας Τούρκος τελώνης, ό όποιος έως τότε,
δμενεν απλούς άκροατής, καπνίζων άταράχως
τό τσιμπούκι του, Αποτεινόμενος πρός τούς
δύο Χριστιανούς λέγει :
— Σείς καυχΑσθε διά τούς νεωτερισμούς '
της Χριστιανικής.Άκκληόίας,... Σείς οί Ιδιοι
τό λέγετε δτι έκε,χνο τό όποιον ύπερβεβαιεΐ
τό τέλος τοΰ Ίουδαϊόγιοΰ είναι Λ παντελές
έλλειψις νέων προσήλυτων. Πολύ καλά, κυττάξετε δμως πώζ,..ό Μωαμεθανισμός έκτείνεται πανταχοϋΐ Είς τήν ’Ασίαν, είς τήν Εύρώπην έως τήν Κίναν I Μόνον οί Μωαμεθανοί
θά σωθούν, καί μαζή των οί όηαδοί τοΰ *0σμάρ, άλλ’ δχι οί άπιστοι Ακόλουθοι τοΰ Άλή.
*0 Πέράης θεολόγος, δστις ήτο όπαδός της
τελευταίας θρησκείας, ήτο έτοιμος νά έναντιωθήί, άλλ’ αίφνης Άκούσθη ένας,μεγάλος θό
ρυβος Otov καφενέ.— Χριστιανοί της Άβνόσινίας, Βραμανοι,’Ινδοί, Ακόλουθοι τοΰ Ίσμα·
ήλ, όλοι έπανεότάτησαν Αναμεταξύ των, ό
καθείς ύπεράσπιζεν τήν θρησκείαν του. Μό
νον ένας Κινέζος έΰιώπα, πίνων τό τσάι του
είς μίαν γωνίαν τοΰ καφενείου.
- Βοήθησόν με, φίλε Κινέζε — τφ είπεν ό
Τούρκος - συχνάκτς διηγούνται οί έμποροί
μας πώς ότήν Κίνα λατρεύονται πολλαί θρησκεϊαι, άλλ’Α προτιμοτέρα όλων είναι Α Μωα
μεθανικά
*0 Κινέζος άφοΰ έσκέφθη όλίγον, δχηγήθη
τά έξης :
— Κύριοι, έμέ μοΰ φαίνεται δτι ό έγωίΟμός
καί Α ύπερηφάνεια τών άνθρώπων είναι τά
αίτια ποΰ έμποδίζουν την συμπάθειαν τών
διαφόρων θρησκευμάτων. Έάν θέλετε νά μέ
άκροαάθητε, θά σας διηγηθώ έν παράδειγμα :
—Ήλθα στό Σουράτ, έπί ένδς πλοίου δπου
έκαμε τό γύρο τοΰ κόσμου. Φθάνοντας στήν
νήσον Σουμάτρα, έκαθήσαμεν κατά γής ΰποκάτω των φοινίκων είς μικρόν άπόσταόιν άπό
τάς κατοικίας τών έντοπίων. 'Ο καθένας μας
ήτο ξένης καταγωγής, Καί ήρχίάαμεν διαφό
ρους όμιλίας, όταν-αίφνης βλέπομεν έναν
τυφλόν νά μάς πλησιάζμ: ένας δνατυχής, τυ
φλωμένος έξ αίτίας ποΰ έκύτταζε πάρα-πολύ
τόν ήλιον, καί τόν κύτταζε τόσον πολύ διά νά
τόν έννοήσμ καί νά γείνμ κάτοχος του φωτός
του. Πολύ έκοπίαόε βοηθούμένός μέ δλα τά
μέσα της έπιάτήμης, ωθούμενος ύπο τής έπιθυμίας νά άρπάξχι μίαν άκτϊνα καί νά τήν
βάλμ έντός φιάλης. Άλλ’ έπειτα άπό Απεί
ρους καί Ανωφελείς κόπους Ασθένησαν τά μά
τια του, καί ό δυστυχής είπε καθ’ έαυτόν :
— Τό φώς τοΰ Αλίου δέν εΐύαι ύγρόν, διά
νά μετατεθμ άπό έν είς άλλο άγγεϊον, ή νά τό
κάνη νά κυμαίνεται τό παραμικρό φύσημα τοΰ
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άέρος· τό φώς τού Αλίου δέν είναι φωτιά διά
νά σδύνμ μέ τό νερό" δέν είναι ψυχή, διότι
τά μάτια τό βλέπουν· >δέν είναι, σώμα διατί
δέν πιάνεται μέ (τά· χέρια ! Άοιπόν’, άφοΰ δέν
εΐνε ούτε.ύγρό, οίτεΆτερεόν, ούτε ψυχή, ούτε
σώμα, δέν εΐνα) τίποτε καί δέν ύπάρχει! "Ετσι
ζαλισμένος, ά,πεφάνθη ό δυστυχής τυφλός.
Φθάσας κάτωθεν τών φοινίκων δπου δλοι καθήμεθα γύρω, ό δοΰλος ποϋ τόν συνώδευέ έκοψε
καρπόν κόκκου, άπό τό περίβλημα τοΰίόποίου
κατεόκεύαόεν μικράν λυ χνίαν έντός τής όποίας
έρριψε τό έλαιον έξαχθέν έκ τοΰ κόκκου. Έντοόούτφ ό τυφλός άνεστέναζε καί παρεπονεΐτο.
— Είναι σκότος, είναι σκότος, λοιπόν ό
ήλιος δέν λάμπει, δέν ύπάρχει 1
- Δέν μέ μέλει, εϊπε γελών ό δούλος, Ιδού
δ ήλιός μου, δεικνύων ύπερηφάνως τήν μικράν του λυχνίαν, ίδού τό φώς μου !
Είσαι τυφλωμένος διά νά μή ξεύριις τί
είναι ήλιος ! έξεφώνησεν ένας χωλός : Είναι
έν άστρο ποΰ κάθε πρωί όηκόνεται άπό τήν
θάλασσαν καί τό βράδυ πέφτει έπάνω στό
βουνό τής νήσου μάς. Όλοι τό βλέπουν, καί
σύ άκόμη ήθελες τό βλέπει άν δέν ήσουν τυ
φλός.
,— Μά τί βουνό τής νήσου μας ; εΐπεν ένας
ψαράς· ό ήλιος πέφτει στή θάλασσα 1 ;
Καί ένας 'Εδραίος χλευάζων αύτούς: .
— Ό ήλιος εΐνε έν άστρον πού πέφτει στή
θάλασσα καί δέν σδύνει.... Φθάνουν πλέον
αύτές ή Ανοησίες. Ό ήλιος είναι ένας θεός
πού περπατεΐ στόν όύρανό έντός άμάξης γύρωθεν ένός χρυσού βουνού.
— Λανθάνεσθε, είπε τότε γελώντας ό Αιγύ
πτιος Ιδιοκτήτης τού πλοίου, έγώ είμαι πα
λαιός ναύτης, καί γνωρίζω τήν Μαύρην θά
λασσα, τά παράλια τής ’Αραβίας, τό Μαγαδασκάρ καί τάς Φιλιππίνας νήσους. Ό ήλιος
δέν φωτίζει μόνον τάς ’Ινδίας,.μά δλον τόν
κόσμον. ’Ιαπωνία, είς τήν ιαπωνικήν γλώσ
σαν, εΐνε Ανατολή τοΰ Αλίου, διότι πράγματικώς Απ’ έκεί Ανατέλλει ό' ήλιος καί έπειτα
δύει μακρυά, πολύ μακρυά άπ’έδώ,καί παρ’έμ-,
πρός Από τάς βρεττανικάς νήσους· αύτό μοΰ
τό έλεγε πάντοτε ό προπάππος μου
Άλλ’ ‘Αμέσως ένας ναύτης Άγγλος τόν ·δίέ-ί
κόψε λέγων:
: . — Είς κανένα μέρος τοΰ κόσμου δέν γνω-ί
ρίζουν ιην τροχιάν τοΰ ήλίου καθιός είς τήν .
Άγνλίαν. Όλοι γνωρίζουμε πώς ‘δ ήλιος δέν. J
πέφτει είς κανένα μέρος, άλλά κάνει πάντοτε
τόν γϋρον τής γής- ’Εμείς οί "Αγγλοι τό γνω '
ρίζομεν πολύ καλά διατί εΰρισκόμεθά παντού' ’
χωρίς ποτέ νά τόν Απαντήσωμεν.
Καί μέ ένα ραβδί έχάραξεν ένα κύκλον ότήν
γην, προσπαθών νά μάς κάμμ νά έννοήσωμύν
τόν στοχασμόν του, άλλά μήν: κατορθώνων τί- ·
ποτέ, καί στρεφόμενος στόν κυβερνήτη τού '
πλοίου:
— Αύτός έσπρύδαζεν, είπε, καί θά έξηγηθμ καλλίτερα άπό έμέ
'θ κυβερνήτης ήτον ένας νέος' ποΰ έμενεν
έως τότε σιωπηλός δλοι προσήλωσαν τό βλέμ
μα1 έπάνω του καί Αρχισε
.
— Πω; λανθάνεσθε, είπε μέ γλυκύτατον
ύφος, ί-ΐνε ή γή πού γυρίζει γύρωθεν τοΰ .
Αλίου καί δέν λάμπει μόνον δι’ ένα βουνό,
διά μίαν μόνην νήσον, διά μίαν μόνην' θά ·
λάσσαν, μά διά τόσους άλλους πλανήια'ς ώς 1
Α γή, καί Αθέλετε τό γνωρίζμ jcai' σείς άν

ύψόνετε τό βλέμμα σας στόν ούρανόν Αντί νά . τών Αγαθών Ανθρώπων ποΰ άγαπώνται Ανα
κυττάξετε γύρω σας, καί Λθέλετε πεισθψ δτι Α μεταξύ των ; Ποιος κώδιξ ύπάρχει Αγνότερος
τών διδασκαλιών ποΰ έντυπώθησαν στμς καρ
πατρίς σας δεν εΐνε προτιμοτέρα
Έτσι?ώμίλησεν ό σο^ός, δστις πολύ έταξεί- διές ; Ποιον θυσιαστήριον έχει τόσην εύωδίαν
δευσέ .■^^πόλύ-πμρε-^ιρησε τόν;,ούρανόν.
. , .άρωμάτφν δσην έχει Λ Αγάπη πρός τόν πλη-,
— Ν&,'.Άξί^λάϊ-θησέν ό Κίν-^ζδς,^ A'kcvo- 'γ'σέον ί^ΙΙοΐος βωμός δύναται νά έξίσωθ^ πρός)
δόξία
σφάλματα τών άνθρώπων είναι μίαν άθώαν καί καθαρόν καρδίαν; ,
< Όσον περισσότερον ύψώνεται ό Ανθρωπος,'
γεννήματα Wu έγωιάμού. 01 άνθρωποι πο
ρεύονται μετά τού θεού ώς πορεύονται καί μέ τόσον περισσότερον καταλαμβάνει^ τί είναι
τόν ήλιόν. Ό καθείς ήθελε νά έχη ξεχωριστά Θεός, καί( .γγωρίζων αύτόν, Ακόμη πΐρισσότε-ϊ
ένα θεόν διά μόνον τόν έαυτόν του, ή τούλά- ρον πλησιάζει είς αύτόν, προσπαθών νά τοΰί
χιάτον δια τήν πατρίδα του. Κάθε λαός θέλει όμοιάζμ είς τήν καλοσύνην καί τήν εύσπλα'
.·.
νά βάλμ έντός της έκκλησίας, δ,τι πολυτιμό- χνίαν του.
■ Όποιος λοιπόν βλέπει τόν Αληθινόν ήλιονί
τερον τόύ κόσμου ! Άλλά καμμία τών έκκλησιών αύτώι· δέν δύναται νά συναγωνιδθμ τοΰ κόσμου, δέν έπρεπε ποτέ νά κατηγορή
μετ’ έκεϊνμς. ποΰ ό θεός ό ίδιος έκτισε, δπως έκεΐνον δστις βλέπει μόνον διό εΐδωλόν του,
στόν κόλπον' αύτής είσέρχωνται δλοι, είς μίαν μίαν άκτϊνα τοΰ ίδίου ήλίου, ούτε νά κατα
καί •τήγήάύτήν πίότιν. Όλοι αύτοί οι Ναοί φρονεί τόν δυστυχή άπιστον τυφλόν, τόν όποιον
είναι κψιΟμένοι καθ'δμοίωσιν τής μεγάλης δέν θά φωτίόμ πλέον κανένα φώς!
τού θεού· έκκλησίας· Κάθε ναός έχει τάς ει
Έτσι ώμίληόεν ό Κινέζος, στόν κάφε^έ του
κόνας τού, τάς βίβλους του,· τά.ίερά σκεύη
Σουράτ.
Όλοι έσιώπήόαν καί ποτέ πλέον είς)
του, τούς ιερείς του. Άλλά ποιος ναός είναι
μιας τόσον.άπεράντου έκτάάεως, ώς δ ωκεα έκεΐνα τό μέρος δέν έγεινε Ρυζήιηόις περί
νός; Ποιος βωμός,‘υψηλότερος τού στερεώ θρησκείας.
L. TOLSTOI
!
ματος ; Φωταψία λαμπροτέρά- τής τού ήλίουΜβτίφρασι Γιάννης Καμβανέλλης
;
τής σελήνης καί τών Αστέρων ; Εικόνες ώς αί
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Ν άπό τά πάγκαλα άνοιξιά- άνεγνώριζεν έν τώ προσώπω του άνδρός φίλην
τικχ όειλινά, ποΰ αί άθηναίκαΐ φυσιογνωμίαν.
ΙΙρό τής άντιπαρόίου τόν έχαιρέτισε προδύσεις παρουσιάζουν τ-/)ν πλαυσιωτέραν ποικιλίαν τών γραμ σηνώς καί ητο έτοιμος ν ’ άναλάβγ τήν άνά τάς
μών zal τών χρωμάτων, μετα- άτέρμονας σφαίρας της ιδέας ρεμβώίη τής φαν
βάλ’λουσαι τό γαλανόν μαςστε- τασίας του πεοιπλάνησιν, δταν ό φίλος του τόν
ρέωμα είς πίνακα γοητευτικόν μεγαλοφαντά- άνεκάλεσε:
— Καί τι γίνεσαι, Γιώργάκη ; έλα νά σοΰ
στου ζωγράφου, ,έμπνεοντα τά γλυκύτερα αι
σθήματα είς τψν φυχγν, την οποίαν πληρούν ■ συστήσω καί τήν κυρίαν μου!..
Έπηκολούθησε θερμή συστασις καί θερμό
άπό ρέμβην μεθυστικήν, εύρέθη είς τούς Στύ
λους ό ποιητής, ίιψών ν ’ άπολαύσγ ιδανισμούς τερος χαιρετισμός.
Άλλ ’ ήόη μέ τδ έταντικόν του εκείνο βλέμμα
καί όνειρα, γεννωμενα κατά τήν ώραν εκείνην
περιεργαζόμενος
τό άρτισύστατον θήλυ ήσθάτου λυκόφωτος άπό την όκστασιν, είς τηνόποίχν
νετο
γοητείαν
όλονέν
αύζουσαν, δέσμευμα άλβυθίζει ψ προσηλωσις πρός την καλλονήν του
λόαοτον, καί τό θάμβος του πρό τής καλλονής
λειποψυχισματος της ημέρας. . .
Τό βλέμμα του, περιφερόμενων μετά θαμβούς τοΰ εμψύχου αύτοΰ ίσοφάριζεν ήδη τό θάμβος
άνά τό πανόραμα, δπερ έζελίσσετο γύρω του, που ειχεν αίσθανθγ πρό ολίγου έν τή προσηλώ
ύπό την άντανάκλασιν τών ΐριδώσεων του λυ- σει πρός τό κάλλος τοΰ ΰπερόχου άψυχου πεκο'φωτος είς τό κυανουν βάθος τοΰ Σαρωνικου, οιβάλλοντος.
'Ο γύρω μαγευτικός κόσμος περιεστέλλέτο,
καθίστατο διερμηνεύς τών θαυμάσιων είς την
ψυχήν, ήτις ένθουσιωόώς έπλαστούργει είς αρ κατά τήν άθάν.ζτον ρήσιν—έν τφ προσωπω τής
μονικούς στίχους της μαγείας τόν ύμνον, δτε ωραίας κα· ήπρός έκεΐνα άφωνος λατρεία ώγκοΰτο
διέκρινε διαστίζον τό οσφ γραφικόν τόσω και και συνεκεντρουτο είς τήν περιστολήν του.
Τό ήσθάνθη καί έκείνη άραγε ; ό ηλεκτρι
έρημον εκείνο περιβάλλον ζεύγος θνητών, ερχό
μενον νά ταπεινωθώ καί αυτό πρό τοΰ άφθαστου σμός, ουτινος ή διαχυσις εδέσμευσέ τόν ποιητήν
προύκάλεσαν όμοίαν διάχυσιν τοΰ ετερωνύμου
φυσικού μεγαλείου.
Μολονότι ίυσανασχετησας, διότι διεκόπτετο στοιχείου τοΟ παρ’ αύτώ συσσωρευμένου ;
Έγινεν άνταλλαγή ηλεκτρικών ρευμάτων
τοιοτοτοόπως ψ ρέμβη του έξηταζε μέ όμμα
ερευνητικόν τό ζεύγος εκείνο και μετ’ όλίγον άλληλεκκένωσις ηλεκτρικών συμπυκνωτών ;
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Διεκόπη ύπδ τής συγκινήσεως, άλλ ’ άμέσως
δ
δεσπόσας
έαυτοΰ καί άποπνίγων έπικειμένην
του άλλου διαμαρτυρίαν, έξηκολούθησεν;
— Δέν σέ άδικώ, διότι γνωρίζω, οτι τήν
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καί άκουσίως; νά έλκη όπισθεν τοΰ
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!άρματος τής καλλονής της κάθε λάτρην τοΰ
-ϊολ__
'........ όπως, πι
ωραίου, λ
άλλά
καίι Μ..
δέν _i
σέ ε.
άνέχομαι,
στεύω, ού'τε σύ έμέ πλέον. ’Αγαπώμεν τόσον
πολύ τήν Λουκίαν, ώστε δέν θά ήδυνάμεθα
πλέον νά διατελώμεν έν έπιγνώσει άνταπαιτηταί. .. Άποστρέφομαι έξ άλλου τάς λύσεις
έκείνας τάς θορυβώδεις τών οικογενειακών δρα
μάτων, αί όποίαι διασύρουν τήν ύπόληψιν πε
ρισσότερον άφ’ όσον τήν είχε κηλιδώσγ ή άτιμια, ένφ ταύτοχρόνως έπιταχύνουν πρός τήν
οδόν τής άπωλείας τήν άμαρτήσασαν, καί
άκόμη, μισώ τάς μονομαχίας.

'Ζ■
Ή πάροδος τοΰ χρόνου κατέδειξεν, οτι την
στιγμήν έκείνην έγράφετο ή πρώτη λέξις μυ
θιστορήματος, τοϋ οποίου κεφάλαια ολόκληρα
έτροφοδότησαν άφθονως ό Έρως, ή Ζωή !

* .*
Απόγευμα καί πάλιν, δμως χειμωνιάτικο,
μέ τδν ουρανόν σκεπασμένου άπό νέφη μολυβοόχροα, την άτ|χοσφαίραν άποπνικτικην, μέσφ
της σιγής, τής διακοπτομένης μόνον άπδ τά πε
ρίτρομα κελαδήματα πτηνών, προαιθανομενων
θύελλαν.
Θύελλα είς την φύσιν, θύελλα είς τάς ψυχάς, είς τό περιβάλλον καί τά περιβαλλόμενα.
Νέος συνεργάτης είς τό μυθιστόρημα, αύτός
άρχικδς αίτιος, έρχόμενος νά έπιβάλγ είς τάς
τελευταίας σελίδας τήν σφραγίδά του, μέ
εν άπότομον πρωταγωνίστημα, μεσφ τών άρχήθεν δρωντων προσώπων τά οποία παραβιάζοντα
αισθήματα φιλίας καί ίέρά πρός τήν παστάδα
καθήκοντα, τονίζουν ύπδ τήν στέγην τής άνομίας διθύραμβον είς τήν δύναμιν τοΰ ξανθομαλ
λού θεοί».
... Είς τδ δωμάτιόν του κλεισμένος ο ποιη
τής μέ τδ στήθος σταίνει ύπό τήν πνιγηροτητα
τοΰ περιβάλλοντος, μάτην προσπαθεί νά συμπληρώση ένκ σονέτο πρός έκεινην.
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Αί άλλοτε δεσμευμέναι «ίς την γραφίδα του
άρμονίαι τών στίχων, δραπέτιόες τδ απόγευμα
αύτό,δέν ήννόουν νά κατέλθουν μέχρι το/» άκρου
τής πέννας του, και τδ ποίημα παρέμεινεν ανά
πηρον επί του χάρτου, ένφ η ιδέα ήγωνία είς
την φαντασίαν τοΰ στιχουργοΰ.
... Ή Ούρα ύπηνοίχθη σιγαλά και παρέσχε
δίοδον είς τδν φίλον τοΰ ποιητοΰ, είς τδν σύ
ζυγόν της, την Νέμεσιν.
ΙΙροαίσθημα αλγεινόν διέσχισεν ώς αστραπή
τόν νοΰν τοΰ ποιητοΰ καί ή έμφάνισις εκείνη
προσέλαβε δι ’ αύτόν την οψιν Έρυννύος τιμωροΰ τών ασεβών έρώτων του.
Παγετώδες τι προοίμιον έσκεφθη, άλλ’ κω
φότεροι άπέκρυπτον γΛΤπ κόπου την πιεζουσαν
αύτούς άγωνίαν.
Έπί τέλους ό σύζυγος καταβάλλων ύστάτην
προσπάθειαν νά κυριάρχηση τίίς κυμαινόμενης
εις πέλαγος άλγους καί άγανακτησεως έπί τη
έπιγνώσει τών άνοσίων έρώτων, ψυχής του,
ήρχισε:
—Περιττόν νά μοΰ άντιτείνγς είς 0,τι θά σου
είπω. "Εχω πλέον πλήρη γνώσιν τών έρωτων
σου μέ την Λουκίαν, τών ενόχων αύτών έρωτων,
μέ τούς οποίους κάτειργάσθητε την αισχύ
νην μου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

«Ώς έκ τούτου, έξηκολούθησε μετά δευτε
ρόλεπτων σιγήν, ένφ ό άλλος έφαίνετο ώσάν
ύπό τήν έπήρειαν χλωροφορμίου, ήλθα νά σοϋ
προτείνω άλλην λύσιν, ήν κατ ’ ανάγκην θ ’ άπού'εχθής,, διά νά μή φθάσωμεν έκε'ί όπου δέν
πρέπει.
,,
«θά άποφασίσουν τά ζάρια. °Όστις τών δύο
μας σχηματίσρ τδ μεγαλείτερον άθροισμα, θά
άποθάνγ, άλλά διά τρόπου άσφαλοΰς καί σι
γηλού.
«Έχω έδώ—καί άνέσυρεν έκ τοΰ θυλακίου τοΰ
έσωκαρδίου του μικρόν φιαλίδιον πλήρες άχρόου
ύγροΰ—ίκανάς σταγόνας δραστικού δηλητηρίου,
αίτινες πινόμεναι επιφέρουν μετά ήμίσειαν ώραν
γλυκύν άλλ’ άναπόφευκτον θάνατον, καθισταμένης άδυνάτου πάσης διασωστικής παρεμ.βάσεως καί μή διασωζομένων μετέπειτα πειστι
κών δηλητηριάσεως έχεγγύων ...

θνμα των Βουλγάρων
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«Ό έπιζήσας θά μεταβή παρά τή Λουχί$,
ώσκνει ούδέν ε’χε συμβή, ούδέ θά τής κζμ.ής
καν λόγον περί τών προηγηθέντων».
Έδώ η φωνή του ύπετρεμε πάλιν· μόλις
ήδυνήθη νά “ρολάβ’ιι τό κύλισμα δακρύων έπιφανέντοιν είς τά άκρα τών βλεφάρων του.
'Ο άλλος δέν ώμίλησεν. ΤΗτο τόσον άπότομον τό κατακρήμνισμα τών βωμών τοΰ ιδανι
κού του, εις τό όποιον είχε συμ—εριληφθή αιθέ
ρια πλέον και έξηγνισμενη καί -ή ύλη, ώστε ύπό
τήν έπίδρασιν δλων αύτών ούτε λέξιν ήδυνήθη
ν’ άρθρωση.
"Ελαβε τόν πίλον του και έξηλθον άφωνοι
κατηυήύνΟησαν πρός τό πλησιέστερον καφενείον.

— Ένα τάβλι !
Μετ’ ολίγον έκομίζετο τό στενόμακρου κυ~
τίον καί ό σύζυγος έρριπτε πρώτος τά ζάρια.
— Έξη, τρία, είπε μέ φωνήν σπηλαιώδη.
— Τέσσαρα, πέντε, έψέλισε μετά μίαν στι
γμήν ό άλλος.
Και προσέθηκεν αμέσως:
— Τόσον τό καλλίτερου· δέν θά έπεθύμουν
νά έπιζήσω με τό φάσμα σου αιώνιον βάρος είς
τήν συνείδησίν μου.
"Επαιξαν μίαν παρτίδα και έπέστρεψκν είς
τό δωμάτιον τοΰ ποιητού, δπου επιον άμφότε
ροι έκ τοΰ περιεχομένου τοΰ φιαλιδίου ....
Ρ. 2 ΠΑΡΙΣΗΣ

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
κοΎΒίο μία συμφωνία
γλυκεία μονότονος,
πνιγομένη ώς έκ της
άποστάσεως.Ήτο ένα
μικρόν όργανέτο, πα
ραπονιάρικο, τό ό
ποιον έπανελάμβανε
πάντοτε τούς ίδίονς
ήχους. Καί έν τώ μέ*
<1φ τών μακρών νυ
κτών Ακούετο κάθε
τόσον τό διαυγές τρα
γούδι ένός μικρού πτηνού, τό όποιον έπανελάμβανε καί αύτό έκείνην τήν μελωδίαν. Μό
λις έκρουάα είς τήν θύραν τής είσόδον, τό όρ
γανέτο έπαυόεν. Ευθύς A θύρα Ανοίχθη και
μία μικρά γραία παρουσιάσθη.
Τά βήματά της, διά νά πλησιάόμ, δέν έκα
μαν τόν παραμικρόν θόρυβον.
Μέ Αρώτησε τί Αθελα. Είχε μίαν φωνήν γλυκεΐαν καί καθαρόν: Ώμιλει άγάλι καί έφαίνετο ώς νά έκοπίαζέ διά νά είπμ όλίγας λέξεις.
Είπα είς αύτήν,δτι ένάς φίλος μου έπεθύμει
νά Αγορά 0η τήν οικίαν/Αμήν δέ έπιφορτισμένος έγώ νά έξετάάω τά έντός.
— Κοπιάστε μέσα, μού είπε τότε καϊ μέ ά
φηόε νά προχωρήσω βαδίζονόα πλησίον μου.
Ήτο Ισχνή, χαμηλή. μέ λεπτοτάτην όσφήν.
Έφόρει άπλούν μαΰρον ένδυμα καί έκάλυπτε
τήν κεφαλήν μέ ένα λευκόν'μανδ'ήλι. Τό μι
κρόν της πρόσωπον, ξηρόν καϊ ’έρρυττδωμένον,
ώμοίαζε μέ ένα μήλον μαραμμένο.
Μέ ώδήγει είς τά διάφορα· δωμάτια καί οί
μικροί πόδες της έφαίνοντο ώς έάν έχάϊδευον
τό δάπεδον, τόσον έλαφρά έπάτει.'Μία Ασυχία άπόλυτος έδέσποζεν έκεΐ. Τά δωμάτια ή
σαν λευκά, πλημμυρισμένα άπό έν λευκόν
φώς, έν άγνόν, ώραϊον φώς, πλήρες ζωής.
Μία άπόλυτος καθαριότης έφαίνετο ώς' νά σοΰ
έκαμνε διάθεάιν νά κατοικήόμς έκεΐ.
Καϊ ή φωνή τού μικρού, τόύ-άοράτου πτη
νού, ώς μία έλαφρά μουσική άντήχει είς δλα
τά δωμάτια, έφθανεν είς δλας τάς γωνίσς, έ
φευγε άπό δλα τά παράθυρα.
Έπί τέλους είδα τόν μικρόν μουσικόν. Εύ*
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ρίάκετο είς τό μικρότερονι δωμάτιον, έν μι
κρόν λευκόν δωμάτιον, όμοιάζον μέ μικράν
φωλεάν.
;
Άπό τό δν μέρ'-ς, εν μικρόν κλειδοκύμβάλον προσκεκολημένόν είς τόν τοίχον καί με
ρικά δοχεία πλήρη, ά'νθέων, άπό τό άλλο μέρος
ήσαν τά μόνα έπιπλα τού μικρού δωματίου. Υ
ψηλά είς τό παράθυρου έκρέματο ό κλωβός
τοΰ πτηνού. Τό μτκρόν καναρίνι έπήδα έηάνω είς τά σύρματα καί έκτύπα τά πτερά του
μέ έλαφρά καϊ ταχέα κινήματα· έφαίνενο σάν
μία μικρά ψυχή ή όποία έζήτει νά πετάξμ.
’Εάν ήθελε το παρατηρήσει κανείς συνεχώς
έφαίνετο σάν μία μικρά, χρυσή σκιά είς τό φώς
τού Λλίου· τόσον ταχέως έπήδα
— Τί ώραϊο καναρίνι; είπα.
Ή μικρά γραία έμειδίαάε μέ υπερηφάνειαν
καί μοϋ άπήντησεν'
— Καϊ ή'συμφωνία είναι ώραία. Είναι ή
προσφιλής μελφδία έκείνου.·.:
Καί διά τής μίκρας ισχνής χειρός της έδειξε
μίαν είκόνα κοεμαμένην έπί τού τοίχου, ά
χρωμου ώς έκ τής παρόδου' τοΰ χρόνου.
Ήτο ένας μικρός γέρων παχύς καί μειδιών.
— Τόν έγνωρίόατέ : μέ ΑρώτηΟε.
— Όχι, καθόλου.
Ή μικρά γραία έφάνη σκανδαλιόθείσα έκ
της άγνοιας μου.
— Ήτο ό μακαρίτης Ονζυγός μου, ό συνθέ
της Γαλάσσι.Γνωρϊζετελ. συ-νέθεΟε τήν «Άδα»
ένα έργον ύπερόχου'έμπνεύσεως.
Άλλοίμονον! Τδ έργον δέή ήτο είς έμέ πε
ρισσότερον γνωστόν άπό τοΰ καλλιτέχνην.
Τήν ήρώτησα ποΰ παρεστάθη Α «Άδα».
— Δέν-πάρεστάθη ούδέποτε, άπήντησεν ή
μικρά γραία, ό συνθέτης έλεγε δτι ποτέ δέν
κατόρθωσε νά εϋρμ άοιΟούς ποΰ νά τόν ικανο
ποιήσουν. Έπαιζε πάντοτε τάς μελφδίας ό
μακαρίτης, πάντοτε έκεΐ, είς τό πιάνο. Ώ
πόσον ώραΐα I
Ή μικρά γραία παρετήρει τήν φωτογραφίαν
τού συζύγου της καί έφαίνετο ώς νά άπέτεινε
πρός αύτήν τούς έπαίνους, έρυθριώσα έξ υπε
ρηφάνειας. Ήτο δι’ αύτήν άκόμη ζωντανός
δπως κατά τάς ώραίας Αμέρας δταν, είς τό μι

κρόν λευκόν δωμάτιον, άπλωνε νά δάκτυλα
έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου, διά νά παίξη, χάριν
αύτής, μόνον χάριν αύτής, τάς συμφωνίας τοΰ
έργου του. Άπό καιρού είς καιρόν διέκοπτε
διά νά τής είπμ.
-r- Κρίμα ποΰ δέν δύναται νά εύρεθοΰν άοιδοί, Αρκούντως ύπομονητικοί, διά νά κάμουν
άρκετάς δοκιμάς. Κρίμα, άλΑθεια, Μαρία ;
— Καί ένα κοινόν ποΰ νά αίσθανθψ όλας
τάς ωραιότητας τοΰ έργου 0ου, προσέθετε έκείνη....
Καί τά δάκτυλα έτρεχον έκ νέου έπί τών
κοκκάλων τού κλειδοκυμβάλου καί οί τόνοι άνήρχοντο εΐς τόν Αέρα, ύψηλά, μέσα είς τό
μικρόν έκεϊνο δωμάτιον, μακράν κάθε ταρα
χής, δπου ένα πτηνόν έψαλλε τό άθώον, τερ
πνόν ασμα του.
— Κατόπιν, έξηκολούθησε Α μικρά γραία,
μέ μίαν λύπην ζωγραφισμένην είς τάς μαρανθείσας γραμμάς τού προσώπου της, ό μακαρί
της ένφ ένα βράδυ έκάθητο καί έπαιζε—ώ,πό
σον ώραΐα έπαιζεν έκεϊνο τό βράδυ—χωρίς
καμμία αιτία άπέθανε άπροόπτως. Χωρίς νά
είναι Ασθενής.
Τό ένθυμοΰμαι σάν νά ητο τώρα Δέν είχα
Ανάψει άκόμη τήν λάμπα. Τό φεγγάρι έφώτιζε
τό μικρόν δωμάτιο πρός τό μέρος τοϋ παρα
θύρου δπου έκαθήμην· τό άλλο μισό μέρος
έμενε βυθισμένο είς την σκιάν. ’Εκείνος έκάΟητο είς τήν σκιάν· δέν τόν έβλεπα- άκουόα
μόνον τήν μελωδίαν... .Αίφνης δεν άκουσα
πλέον τίποτε. Τόν είδα νά κλίνμ τό κεφάλι
πρός τά όπίάφ· Α σελήνη τό έφώτιζε δλόκληρο τό ώοαΐο του κεφάλι μέ τά άσπρα μαλλιά.
Είχε κλειστά τά μάτια του, έφαίνετο σάν νά

έκοιμδτο. Καί δέν έξύπνηδε πλέον. Καϊ τότε
έγώ ποΰ δέν ξέρω νά παίζω πιάνο, παρήγγειλα νά μοΰ κάμουν αύτό τό όργανέττο, τό
όποιον παίζει τήν μελφδίαν τής ΟυνθέΟεώς
του. Και τό καναρίνι έκεΐ ψηλά τήν έμαθε.
Τότε Α μικρά γραία έλαβε τό μικρόν όργανο
καί Αρχισε νά παίζμ. Γλυκείς καί παραπονετι
κοί τόνοι έχΰθησαν είς τό δωμάτιον καί ύψηλά έκεΐ είς τό παράθυρον τό μικρόν πτη
νόν έψαλλε.
Ή μικρά γραία έκουράσθη καί έπαυσε. Ή-·
γείρε τήν κεφαλήν της στηρίζουτα έτι τάς
χεΐρας έπί τού μικρού όργάνου,ένφ τό πτηνόν
μόνον έξηκολούθει νά ψάλλμ, καί άκροωμένή
τήν φωνήν του, έκΟτατική έπανέλαβε.
— Είναι τόσον ώραΐα αύτή Α μελψδίρ.
Ώμίλει πάντοτε πρός έκεϊνον, είς τόν συν
θέτην, τόν άποθανόντα ώς μικρόν πτηνόν, τό
όποιον ψάλλει ύπό τό φέγγος τής σελήνης.
Κοί Α είκών τοΰ συνθέτου τήν παρετήρει άπό
έκεΐ ύψηλά, μειδιώσαν καί εύτυχή.
’Αληθώς ήτο εύχαριστημένος έκεϊνος.
Διά χιλιοστήν φοράν τό μικρόν πνηνόν έπανελάμβανε τήν μελφδΐαν. Ή γραϊα Ακροάτο έν
έκστάσει, ώς νά τήν Ακούε διάπρώτην φοράν.
Ό συνθέτης άπέθανε χωρίς νά κατορθώάμ
νά εϋρμ τό ιδανικόν του: ένα άοιδόν άκούραστον νά έπαναλαμβάνμ, ένα κοινόν άκούραστον νά άκροάται καί νά έπευφημή- Τώρα τό
ιδανικόν του έπραγματοποιεϊτο είς τήν μι
κρόν γραίαν καί είς τό μικρόν πτηνόν.
Άλλά έκεϊνος ητο νεκρός.
Μετάφρασις έκ τοί! ΊεαΛικόΰ Μ. ϊιγούρου

ΕΝΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤ'. ΑΙΩΝΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ Πινακοθήκη
τοΰ Λονδίνου επλουτισθη πρό τινων εβδο
μάδων δια νέας είκόνος τοΰ Velazquez,
ήν οί δωρηται Αγόρα
σαν άντί 45 χιλιάδων
αγγλικών λιρών. Παριστή την Άφροδίτην
καί είναι ίσως τό τολμηρόχατον ’ίργον της
πραγματιστικής σχο
λής, δεικνύον όλόκληρον τήν Αριστερόν
πλευράν και τά νώτα τής θεάς κλινοσκεποΰς ίν όλη
αυτής τί) πλαστικότητι καί μεθ' δλον τοΰ σφρίγους
τής νεότητάς της. Τό ροδόλενκον τής ζώσης σαρκδς
καθίσταται έντονώτερον δια τής Λντανακλάσεως τοΰ
έχικρεμαμένου πορφυροί παραπετάσματος ίν τφ έργαστηρίφ τοΰ καλλιτέχνου. Καϊ αί πτυχαί τοΰ ευ
τραφούς σώματος προβάλλουσι τοσοΰτον θρασέως ίν
μέσφ τών λακκίσκο>ν, ώστε ουδέποτε ΰελος ίχρησιμοποιήθη προσφυέστερου είς προστασίαν είκόνος κατά δα
κτύλων . δδιακρίτων. Τό Αριστερόν ίσχΐον σχηματίζει
μετά τοΰ κάτωθι κοίλου καμπύλην, οίωνεϊ άντιβαϊνον
εις τήν φύσιν, τεθλασμένην καί ϊοτιν δπου γωνιοειδή,
τοΰθ' δπερ δυσκόλως ίςηγεϊται. Τό πρόσωπον τής 'Α
φροδίτης φαίνεται έν φωτοσκιάσει εντός κατόπτρου τό

όποιον κρατεί πρδ αυτής <5 Έρως, πιει; δυσειδής καί
παρά προσδοκίαν προγάστωρ, καταστρέφουν τήν όπωοδήποτε άναντίρρητον καλλονήν τής είκόνος, ίζ ής ελλεί
πει ώσαντως πάσα εκφρασις ενγενείας ή καί πόρρωθεν
άναθρώσκουσα Ιδέα αύτής.
Μετά τδν υλικόν κορεσμόν τής δράσεως ό θεατής στρέ
φεται πέρι£ ζητών άλλα 'ίργα δυνάμενα νά άναπτερώσωσι τήν κυλινδουμένην φαντασίαν του. Καί χωρίς νά
εξέλθωσι τής ισπανικής αίθοΰσης οί μεν άλλοι έπισκέπται εύρίσκονσι σεμνοτέραν ηδονήν έν ταΐς ζωγραφίαις
τοΰ Murillo, τοΰ Goys., τοΰ Herrera, τοΰ ValdesLeal καί ίν άλλαις αύτοΰ τοϋ Velasquez' ό "Ελλην
όμως σταματή ύπερηφάνως πρδ δύο ίργων τοΰ Δομηνίκον θεοτοκοπούλου, τής <Άπελάστως τών ‘Εμπόρων
έκ τοΰ ‘Ιεροΰ· καί τής πρωσοπογραφίας τοϋ Κορνάρου,
τών όποιων τδ πρώτον, διατελεΐ άνηρτημένον άκριβώς
Απέναντι τής νεήλνδος κόρης τών κυμάτων.
Σκαρίφημα ίχον τδ αύτό ώς τό πρώτον θέμα εστάλη
πρό τινων έτών είς τήν ίαρινήν έκθεσιν τοΰ Guildhall
μετ' άλλης όμοΰ προσωπογραφίας τοΰ αύτοΰ, πολύ ώραίας
και ίκφραστικής, παριστωοης την κόρην του, κατά δέ
τό 1ύ02 έγένετο εν Μαδρίτη εκθεσις Αποκλειστική τών
ζωγραφιών τούτον τοΰ καλλιτέχνου. Έπί τή εύκαιρίφ
ταύτη εδημοσιεύθη κατάλογος τοΰ δποίον προηγείται ό
βίος δν δημοσιεύομεν ένταϋθα έν μεταφράσει.1 Διατελέ&ά δημοσιευθή είς το προσεχές φνλλον.
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σας μίχρις έσχάποί σχεδόν άγνωστος έν αύτή τ/) Ίσπανίφ ένθα ςίργάσθη και διέπρεψεν, δ θεοτοκόπουλος είναι
Ακόμη δλιγώτερον γνωστός έν τή πατρίδι του. Ό χ. Βικέλας Ανεκάλυψιν Αφ’ έαυτοΰ έν ίτει 1893 δτι δ διάση
μος οντος ζοιγράφος ήτο Κρής, τοΰτο δέ μνημονεύεται
πρός τιμήν τοΰ έν Άθήναις λογίου έν τή νέφ πεντατόμφ
έκδόσει τοΰ λεξικού τοΰ Bryan, Μα <5ί δοκίμια τής
καλλιτεχνικής έργασίας τοΰ θεοτοκοπούλου παρατίθενται
δυο ώραΖαι εικόνες, ή μέν Αποτυποΰσα τδν ένταφιασμόν
τοΰ Κόμητος τοΰ ‘Οργάζ, ή δέ γενικήν ίίποψιν τής πό
λεως Τολάδου. Ό θεοτοκόπουλος μαθητεύσας έν Βενετίφ ήτο γνωστός υπο τδ δνομα El GrecO, δτι δέ μιτέβη
εις την μακράν δπδ πάσης μετά τοΰ 'Ελληνισμού σνναφείας κειμένην Ισπανίαν, διέσωσεν έκτος τοΰ ονόματος
xal τήν Αγάπην τής γενεττίρας γης, υπέγραφε δέ πάντοτι τα έργα του έλληνιοτί οΰτω : Δομήνικος
θεοτοκόπουλος έ π ο I ε ι παρεμβάλλων ένί
οτε χαί τδ ’Εθνικόν Κρής. Τήν χρονολογίαν τοΰ ’Εν
ταφιασμού τοΰ'Οργάζ έσημείωοε δια ψη
φίων τοΰ Ελλάνικού Αλφαβήτου τά δποία εγραψεν έπί
τοΰ ρινομάκρου πρόβάλλοτος έκ τοΰ θυλακίου παιδός
θεράποντος (page) κατά τδ, Αριστερόν τής τίκόνος.
Ώς Αρχιτεκτονικόν εργον τοΰ Δομηνίκου φημίζεται
τδ Δημαρχείου τοΰ Τολάδου, Αλλά και δ υίός του, οί τδ
πλήρες δνομα είναι Γεώργιος Μανουήλ Θεοτοκόπουλος,
συνετιλεοτν εις τήν οικοδομήν τής αυτόθι μητροπόλεως
κτίσας έν τή θέσει τοΰ έλλείποντος νοτίου πύργου τροΰλλον &ντ’ αύτοϋ. Ό πατήρ συνέγραψεν έργα περί καλλι
τεχνίας τά δποία διατελοΰσί που κεκρυμμένα Ανέκδοτα
μέχρι τοΰδε, δ δέ χειρισμός τοΰ καλάμου εμφαίνει και
άλλην δψιν τής πολυτρόπου διανοίας του, καθ’ ήν ώς
καί κατ’ άλλας Ακόμη δμοιάζει πρδς τδν Μιχαήλ "Αγ
γελον, τδν άνθρωπον τών τεσσάρων
ψυχών, ώς (καλείτο ύπδ τών συγχρόνων τον.
Τά έργα, αύτόΰ είναι διεσκορπισμένα πολλαχοΰ τής
Ευρώπης, μόνον δέ iv ευρίσκεται έν τή Χερσονήσφ τοΰ
Αίμου, δ Γάμος τής θε ο τ ό κ ο ν (δρα λεξι
κόν τοΰ Bryan) έν Βουκουρεστίφ Τινά έξ αυτών Ανήκουσιν είς ΐδιώτας, καί ευχής 'έργον θά ήτο έάν όμογενεΐς τινες έκ τών δλβίων έπειρώντο νά τά άποκτήσωσιν δπως οταλώσιν ιίς τάς έν 'Αθήναις σύλλογός.
Είναι δμως χρήσιμον νά σημειωθή δτι ουχΐ ευαρίθμων

ΚΑΡΔΙΑ

Λ. ΒΕΛΕΛΗΣ

ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ

2ΛΑΎΊΚΗ

παλμά τά χρόνια έζοΰσε, δέν ξέρω ποΰ, ένας
λαός. Άπό τρεις μεριές
τό Απάτητο δάσος έφραζε
τής τέντες του, ένφ άπό
τήν τετάρτη ή Ατέλειωτη
ότέππα άνοίγετο στόβλέμμα του. Ήταν ένας λαός
δυνατός, άλέγρος καί παληκαράς κι’ έζησε εύτυχιάμένος ώς ποΰ πρόβο
λον καί γι’ αύτόν πικρές Αμέρες.
"Αλλοι λαοί έχούμιξαν καί τούς ρίχτηκαν
κατόρθωσαν νά τούς διώξουν άπό τήν ήσυχη
κατοικιά των καί νά τούς σπρώξουν μές τό
πυκνό τό δάσος, ποϋ δλη Λ γη ήταν γεμάτη
άπό έλη καί όπου αίώνιο μισοσκόταδο έδαόί*
λευε.
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ζωγραφιών τοΰ θεοτοκοπούλου ύπάρχουσιν έν ταϊς πινακοθήκαις τής'Ιοπανίας Αντίγραφα πολλαπλά αοιηθέντα
ύπ’ αύτοϋ τοΰ καλλιτέχνου, καί δτι Ανταλλαγή τούτων
ήδύνατο ΐσως νά έπιτευχθή πρδς πολλαπλά έργα τής
Αρχαίας τέχνης, τά δποία ουχΐ σπανίως Ανασκάπτονται
σήμερον έν Έλλάδι. Οί ‘Ισπανοί, δντες 'έθνος ίπποτικόν,
θά δείξωσι τήν ΰριστην διάθεοιν ΐνα Αποδώσωσιν είς
τήν 'Ελλάδα προϊόντα τινά τής έργασίας τέκνου της τδ
όποιον τοσοϋτον έκόσμηοε και έκλεισε τήν χώραν των.
‘Εντολήν τοιαύτην θά ’έφερεν αίσίως είς πέρας διά τής
έγνωσμένης λεπτότητός του δ κ. Βικέλας δστις δέν στε
ρείται φίλων εν τή Αψηλή κοινωνίη τής Μαδρίτης.
Έκ τών ήμετέρων έφηβων όσοι λαμβάνουσιν υποτρο
φίας ένα σπονδάσωσι ζωγραφικήν έν τή Αλλοδαπή 'έπρεπε
νά Αναλάβωσι τήν ύποχρέωσιν νά μεταβώσιν εις τύπους
ένθα σώζονται εικόνες τοΰ Θεοτοκοπούλου καί φέρωσιν
Αντίγραφα. Ή πολυχρόνιος ούτως ιίπεΖν συμβίαεσις μετά
συμπατριώτου δστις έν εποχή ουχί λίαν Αφ’ ήμών Αφεστώση κατείχε πρωτεύουσαν θίσιν μεταξύ τών συγχρό
νων, θά Ανάπτυξη διακαή ζήλον είς έπιδιωξιν τοΰ ύφηλοΰ καί θά διενθύνη τό προσωπικόν τάλαντον τών ήμετέρεον νέων είς δημιουργίαν Ιδιότυπου έθνικοΰ ρυθμοΰ
τδν όποιον ή τέχνη δέν 'έχει σήμερον έν Έλλάδι. 'Γπέρ
πάντας τούς ζωγράφους σιτικές ήσθάνθησαν έν ‘Ισπανίφ
τήν ευεργετικήν του έπίδρασιν, τδν Θεοτοχόπουλον θά
εύνοήσωσι προσήκοντος οί "Ελληνες θεράποντες τής μολυβδίδος καί τών χρισμάτων, καί αυτοί θά σννεχίσωοι
τδ έργον τον διά τών αιώνων.
Έκτος τοΰ ένταΰθα μεταφρασθησομένου βίου, μνεία
γίνεται πολλάχις τοΰ Θεοτοκοπούλου έν τώ περί Velasqez καί τής έποχής του έργφ τοΰ γερμανοΰ Carl
Justi, δστις xal κεφάλαιον Ιδιαίτερον έγραφε περί τοΰ
ήμετέρου. Έν Ίσπανιφ έκτυποΰται δγκώδες σύγγραμμα
πραγματευόμενον έν έκιάσει περί τοΰ Ελληνος καλλιτέ
χνου, τήν δέ δημοσίευσιν αυτού θά παρακολουθήση κατά
πόδας καί Αγγλική μετάφρασις. Δεν Αμφιβάλλω δτι οί
έπιτετραμμένοι τά τής Μαρασλειου Βιβλιοθήκης θά
φροντίοωοι ταχέως περί έξελληνίσεως έργου τόσον πο
λυτίμου διά τήν εθνικήν ιστορίαν.
Έν Λονδίνφ, ‘Απρίλιος 1906.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Γιατί τό δάσος αύτό έμετροΰόε καμπόόων
αίώνων ζωή καί τά κλαριά τών δένδρων ήόαν
τόσο πυκνά καί μπλεγμένα, ώστε νά κρύβουν
τόν ήλω. Καί μέ πολύ κόπο κάπου κδπο^
κατώρ&ωνε νά χωθμ μέόα άπ’ αύτά μία τοϋ
ήλιου άχτΐδα- άλλ’ δταν Λ άχτΐδα αύτή έφθανε
στά σαπισμένα χάμου νερά τότες κϋμα μολυσμένων άτμών έξεχύνετο καί έφαρμάκωνε καί
έσκότωνε τούς δύστυχους κατοίκους δναν-ένα.
Μία βαρειά φωνή Απελπισίας έχύνίτο άπό
τό στόμα τών γυναικών καί τών παιδιών.
Άλλ’ οί άνδρες, συλλογιστήκαν λίγο κι’έπειτα
είπαν :
— Πρέπει νά βρούμε τρόπο νά ξεφύγουμε!
Μέ δύο δρόμους μπορούσαν νά ξεφύγουν :
ό ένας έφερνε στήν παλμάτου κατοικία, άλλά
στό μέρος αύτό είχαν ρΐζώόμ τώρα πλειά οί
έχθροί πού τούς είχαν ξεσπιτίσμ άπό 'κεϊ.

Δέν άηεφάσιοα Ακόμη τί είδους Αορώστεια εΐά έχω !

Έκ το'ΰ vMonde Helleniquv·

ΓεΛοιογραφία Δ. Γαλανή.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό άλλος δρόμος έπήγαινε μπροστά. Έκεϊθε κλαριά έμπλεκαν μεταξύ τους σάν κουλουριαπρόβαιναν τά θεριωμένα δένδρα, μέ τά πρά σμένα φίδια. Κάθε βήμα μπροστά έκόδτιζε
σινα χέρια των μπλεγμένα σφιχτά, καί μέ τές ίδρωτα κι’ αίμα.
Έταξείδευόαν γιά πολύ άκόμη, άλλά τό δά
κακοφτιαγμένες ρίζες των βαόειά καρφωμένες
μές τη δάπια γή- ’Ακίνητα καί Αμίλητα, φαι- σος έγίνετο πάντα πυκνότερο κι’ όλοένα
νόνταν τήν ήμέρα σάν στοιχειωμένα μάρμαρα, Απάτητο. Στό τέλος οί δυστυχισμένοι έκατάένώ τό βράδυ. δτή λάμψι ποΰ έχυναν τά Αναμ λαβαν πώς τούς έλειπε πλειά Λ δύναμις κι’άρμένα πυρά, τά δένδρα αύτά φαινόνταν δΑν νά χιδαν νά μουρμουρίζουν δτι άδικα ύ Δάγκος
πλάκωναν τήν καρδιά τών άνθρώπων αύτών τούς έσυρε ώς έκεϊ στόν πυκνό κι* Αδιάβατο
ποϋ είχαν γεννηθμ κι' ήσαν δυνειθιδμένοι έκεΐνο λαβύρινθο
Μά έκεϊνος έπροχωροΰδε άφοβος καί γεμά
δτήν άπλωδιά της στέππας καί στό φώς τοΰ
ήλίου.
τος έλπίδα..
Ξάφνου νεροποντή έξέδπαδε μέσα στό δά
Μελαγχολία καί τρόμος μάλιστα τούς έπιανε
δταν ό Αγέρας έδερνε τές κορφές των τές ψη  σος : Τά δένδρα έμούγκριζαν δαιμονισμένα.
λές κι’ δλο τό δάσος έμοϋγκριζε θλιβερά Τό σκοτάδι έπύκνωνε άκόμη περισσότερο, σάν
κι’ Απόκρυφα, σάν ν&ψαλε τόν πένθιμο ύμνο νά είχαν μαζευθμ στό μέρος έκεΐνο στή στι
ένός λαού, παϋ μές δ’έκείνα τό βάθος ζητοΰδε γμή αύτή όλες ή νύχτες ποϋ πέρασαν άπό τή
καταφύγιο άπό τόν έχθρό.
στιγμή τής ΔημιουργίαςΟί άνδρες. μαζευμένοι μπροστά δτό Αγρι
Ήταν πραγμϋτικώς παληκαράς λαός αύ
τός και δέν έδείλιαζε νά μπλέξμ σέ πόλεμο ωπό μάνιασμα τών στοιχείων μέ κόπο έπρο
μ’ έκείνους ποΰ τού είχαν κλέψη την πατρίδα χωροΰσαν άνάμεόα άπό τά μουσκεμένα άπό
τον. ’Αλλά δέν μποροΰδον, δέν έπρεπε νά πε- νερό δένδρα, κάτω Από τί τρίξιμο ποΰ έχύθάνουν γιατ’ είχαν μιά ίερά Αποστολή : νά ναν τ’ Αστροπελέκια τά τρομαχτικά. Τά δέν
μήν έγγίσουν ποτέ τάς παραδόσεις ποΰ τούς δρα δλα έβογκοΰσαν κι’έγερναν ,τ^ομασμένα·
έκλη,.ονόμησαν οί πρόγονοί των. Καί μιά Καί μέσα στή γενική τρομάρα έκείνη ‘φίδια
άπ αύτές τές παραδόσεις έλ>γε. δτι μόλις έπηδοϋσαν, κί’ έφώτιζαν μέ τά παγωμένα
πιαδθοΰν σέ πόλεμο Αμέσως θά ξολοθ^ευθοΰν. άσπρα των μάτια γιά μιά στιγμή’τήν είκόνα
Γι’ αύτό περνούσαν μέρα νύκτα σκοτεινοί, έκείνη τής Ανατριχίλας
Κι’ έφάνηκε στόν τρομαόμένο έκεΐνο · λαό
μές Οέ συλλογισμούς καί ύπνο, κάτω άπό τό
δτι δλα τά δένδρα έκεΐνα είχαν μέσα τους μιά
μουρμούριδμα τοΰ δάσους.
•
ιδιαίτερη ζωή. δτι έγερναν τά κομπίάρικα
"Εστεκαν γύρω Οτή φωττά καί ή σκιές ποΰ μπράτσα των έως κάτου γιά νά τούς πνίξουν.
έηΰκνωναν γύρω τούς έφαίνοντο σάν δαιμό Κάτι τί τό μαύρο καί τό κρυερό 'φαινότούν νά
νια βγαλμένα άπό τήν πυκνή πρασινάδα τών πλανιέται καί νά ξεχώνεται άπάνω άπό τά
έλών.
κεφάλια τους
(Έπεται τά τέλος)
Μ. ΓΚΟΡΚΥ
Κι’ έτσι ή καρδιά των πέτρωσε, ό φόβος τούς
έκυρίεψε καί τούς έδεδε τά χέρια.’Έγιναν δειλοί.Έπροτίμησαν νά γυρίσουν πίσω,νά μακρύ
νουν άπό τόν έχθρό, νά λησμονήσουν γτά
πάντα τήν εύτυχία. Ή άνατριχίλα τής σκλα ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ
Δέν πίστευα» την μετεμψύχωσιν.^Ή ζωή εινε
βωμένης ζωής έλιγόστευε σιγά διγά γι’ αύτούς, άπό τόν τρόμο μήπως πεθάνουν δπως φωτιά' ό θάνατος, καπνός. Άπό τήν φωτιά γί
έλεγε ή Αρχαία παράδοάις.
νεται καπνός, άπό τόν καπνόν δέν γίνεται φωτιά.
Τότε ό Δάγκος ξεπρόβαλε καί τούς γλύ
τωσε όλους, μονάχος του.
Ό μέγαλείτερος έχ&ρός τοΰ άνθρωπον εΐνε
Ό Δάγκος ήταν άπό τούς ώμορφήτερους λε
δ
.
. . άι-Αρωπος.
βέντες τής φυλής των ποΰ δέν έγνώριζε τΐ
έχει νά πμ φόβος. Κι’ είπε λοιπόν Οτούς
Ή έηιτυχία Απαιτεί μόχθον. Πολλοί εΐνε οι
συντρόφους του :
άκολου9οΰντες τόν κατήφορον, διότι εύκολος
— Μέ λόγια καί συλλογισμούς τέτοιες δου
λιές δέν μπορούν νά ’πιτύχουν. Γιατί χάνετε εΐνε ή κατάβάσις' δδηγεΐ δμως είς σκότη και
τόν καιρό σας καί τή δύναμί σας μέ χαμένα βάραάρα. ’Ολίγοι εΐνε οί άνερχόμενοι, άο9μαίπαράπονα; ’Εμπρός, άς σηκωθούμε! Άς πάμε
μπροστά, αίώντα μπροδτά δτοΰ δάσους τό βά νοντες, τόν Ανήφορον· άλλ’ 5γει εις τό φως καί
θος καί άς τό περάΟωμε. Όλα έκεί τελειώ τάς κορυφάς.
νουν : άργά καί γρήγορα, θά φθάδωμε δμως.
At σκέψεις τών σοφών καί αι παροιμίαι τον
’Ελάτε, φίλοι μου, άς φύγουμε !
ΟΙ άλλοι τόν κύτταξαν κατάμουτρα καί τόν λαού δμοιάζουν μέ τό βιολί. "Οσφ παλαιώνουν,
έβάφτιόαν άμέσως γιά τό καλλίτερο παληκάρι τόσφ μεγαλειτέραν αξίαν έχουν.
των. Γιατί στά μάτια του μέθα έδιάβαδαν τό
θάρρος καί τόν ένθουδιαδμό.
Δέν μοΰ κάμνουν Εντύπωσιν τά μάτια ποΰ
— Έσύ θε νάσαι ό όδηγός μας ! έφώναξαν
Αντανακλούν, ώς κάτοπτρα, τόν Εξωτερικόν μό
δλοι.
Κι’έκεΐνος άμέσως έπήγε μπροστά άπ’δλους. νον κόσμον. Ώραΐα εΐνε τά μάτια Εκεΐνα ποϋ
*
δείχνουν τό φώς τής Εσωτερικής εΰμορφιας.
Έπροχωροΰσαν άφοβοι γιατ’ είχαν έμπιδτοΟΰνην σ’ αύτόν Δύσκολος, τραχύς ήταν ό δρό
"Οοφ περισσότερον ελπίζει τις εΐς τόν μάμος. Γύρω έβαάίλευε ένα μισοσκόταδο τρομα ταιον αύτοΰ κόσμον, τόςφ ή Απελπισία τόν συν
χτικό, σέ κάθε στιγμή τά έλη έκατάπιναν μέ
τό Αχόρταγο στόμα των κάποια ψυχή Ανδρειω τρίβει.
ΔΙΚ.
μένη. Τά πυκνά δένδρα έφραζαν τό δρόμο, τά
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ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
τών χρω
μάτων έπί τής αύ
τής πλακάς άπ’ εύ·
θείας καί ταυτοχρό·
νως μέχρι τοΰδε δέν
κατωρθώθη, τά δέ Α
ποτελέσματα είς ά
κατέληξαν αί προδπάθειαι τών φυσικών
καί ίδίως τοΰ|Βεκερέλ
καί τοΰ Λίπεμαν είνε
ίλλά πολύ άπέχουδιν
άκόμη είς τό νά φθάδωδιν είς τό ποθούμενον
ύπό πρακτικήν έποψιν. Ό σκοπός μας δ’έπί τοΰ
προκειμένου είναι νά πραγματευθώμεν πώς δι’
έμμέσου τρόπου έπετεύχθη ή φωτογραφία τών
χρωμάτων, ή καλουμένη τών τριών χρωμάτων
καί έν συντόμφ θά περιγράψωμεν πώς αΰτη
έκτελεϊται ύπό τεχνικήν έποψιν.
Ώς γνωστόν ή εύαίσθητος φωτογραφική πλάξ
ήν μεταχειριζόμεθα δέν δέχεται τάς Ακτίνας
τών χρωμάτων της φύσεως μέ τήν αύτήν σχε
τικήν ένταδιν ήν καί ύ όφθαλμός Διά τούτο
δέ παρατηροΰμεν δτι ένφ τά έρυθρά καί βαθέα
κίτρινα καί τάπράδινα φαίνονται ζωηρότατα είς
τόν όφθαλμόνμας, έλάχιδτα ή ούδόλως άποτυποΰνται έπί τής φωτογραφικής πλακός, Απε
ναντίας δέ τά κυανά καί ίώδη χρώματα άτινα
φαίνονται βαθύτερα Αποτυποΰνται ζωηρώς"
οΰτω δέ έχομεν έπί τών θετικών έκτυπώσεων
τά μέν έρυθρά καί πράσινα έντελώς μαύρα, τά
δέ κυανά ή άνοικτά κίτρινα έντελώς λευκά.
Έκτής παρατηρήδεως ταύτης όρμώμενοι ήόχολήθησαν καί κατεδκεύαδαν διά καταλλή
λων χημικών ούσιών ( έοζίνης κτλ. ) όρθοχρωματικάς καί πανχρωματικάς καλουμένας πλά
κας, αϊτινες άποδίδουσιν έντελέστερον τήν
σχετικήν άκτινικήν δύναμιν τών χρωμάτων,άφ’
έτέρου δέ εύρίσκομεν είς τό έμπόριον καί πλά
κας εύαιόθήτας είς τό έρυθρόν χρώμα καί έτέρας εύαισθήτους είς τό κίτρινον καίείς τό πρά
σινον.
"Εχοντεςούτω τάς άπαιτουμένας πλάκας διά
τήν φωτογραφίαν τών χρωμάτων μετά τής μονοχρόου μέν άλλά καί Αληθούς αύτών άκτιντκής έντάδεως, ήσχολήθησαν νά άνεύρωσι καί
τόν κατάλληλον τρόπον τής άποτυπώσεως τών
χρωμάτων. Πρός τοΰτο οί Κρός καί Δουκός δ’
Άρόν διέγραψαν τόν τρόπον τής τών 3 χρω
μάτων φωτογραφίας καί τούτους Ακολουθών ό
Σεβρέλ άπέδειξεν, δτι δλα τά χρώματα τού ήλιακοΰ φάσματος δύνανται νά δυνοψιδθώδιν
είς τρία θεμελιώδη χρώματα, τό κίτρινον, τό
έρυθροϋν καί τό κυανοΰν καί δτι έκ τής ένώδεως τούτων Αποτελούνται αί άπειραι διακυ
μάνσεις τών χρωμάτων τοΰ ήλιακοΰ φάσματος.
Τούτου δοθέντοζ
Ιον Λαμβάνομεν φωτογραφικήν πλάκα εύ·
αισθητόν είς τό κίτρτνον καί έρυθρούν χρώμα
καί φωτογραφοΰμεν άντικείμενόν τι πολύχρουν
Αφού προηγουμένως θέοωμεν πρό τοΰ φωτογρα
φικού φακού παραλληλεπίπεδον ύελον (όπτικώς είργαόμένην) χρώματος βαθέως έρυθροκίτρινον δπως έξουδετερώόωμεν έντελώς τήν Ε
φωτογραφία

τοΰ κυανούχρώματος καί
ούτω έχομεν φωτογραφικήν πλάκα είς ήν άπετυπώθησαν έντελώς τό κίτρινον καί έρυθροϋν
χρώμα ώς καί αί ένώδεις αί προερχομεναι
έκ τών Ανωτέρω χρωμάτων, τυπώνει δέ θετικώς ή πλάξ αΰτη μόνον τό κυανοΰν.
(Τό χρώμα τής παραλληλεπιπέδου πλακός
δυνάμεθα νά τό καιονίδωμεν διά τοΰ φάσμα
τος, δηλ. τό παρεντιθέμενον έρυθροκίτρινον
χρώμα νά ήναι τοιαύτης έντάδεως ώστε νά άπορίπτει δλα τά άλλα χρώματα άναδετκνύον τήν
άναζητουμένην άκτϊνα τοΰ κυανού χρώματος).
2ον Λαμβάνομεν έτέραν φωτογραφικήν πλάκα
όρθοχρωματικήν εύαίσθητον είς τό κίτρινον
καί είς τό πράσινον καί φωτογραφοΰμεν τό αύτό
άντικείμενόν έκτής αύτής έννοεΐται θέάεως καί
κατά τόν αύτόν χρόνον έπιθέτοντες προηγου
μένως πρό τοΰ φακού,έτέραν παραλληλεπίπε
δον,ύελον χρώματος πρασίνου δπως έμποδίδωμεν τήν άποτύπωσιν τοΰ χρώματος καί ούτω
έχομεν πλάκα είς ήν άπετυπώθησαν έντελώς
τό κίτρινον καί κυανοΰν, τυπώνει δέ θετικώς
ή πλάξ αΰτη μόνον τό έρυθροϋν χρώμα.
3ον Λαμβάνομεν κοινήν φωτογ. πλάκα καί
φωτογραφοΰμεν τό αύτό άντικείμενόν έπιθέ
τοντες πρό τοΰ φακού ύελον χρώματος ίώδους
δπως άποκλείσωμεν έντελώς τήν άποτύπωσιν
τού κιτρίνου χρώματος καί οΰτω έχομεν άρνη- ■
τικήν πλάκα έφ’ ής άπετυπώθη τό κυανοΰν
καί έρυθροϋν. Τυπώνει δέ θετικώς ή πλάξ
αύτη μόνον τό κίτρινον χρώμα.
"Εχοντες ήδη τάς τρεις πλάκας είς ών άπετυπώθησαν τά τρία θεμελιώδη χρώματα, άποτυπούμεν ταύτας δι’ οίουδήποτε μέσου φωτομηχανικής έκτυπώδεως φωτοτυπίας,χαλκογρα
φίας καί έκτυπόνομεν τήν άποχωρίδασαν τό
κίτρινον χρώμα πλάκα διά καθαρού κιτρίνου
θεμελιώδους χρώματος, έπί τοΰ ίδίου δέ Αν
τιτύπου έκτυπουμεν την άποχωρίδασαν τό
έρυθρόν πλάκα διά καθαρού θεμελιώδους έρυθρού χρώματος, καί έπί τοΰ τούτου δέ έκτυποΰμεν τήν τό κυανοΰν άποχωρίδαδαν πλάκα
διά τοΰ έπίσης κυανού θεμελιώδους χρώματος,
έπιτυγχάνομεν δέ τοιουτοτρόπως τήν φωτογρα
φίαν τών χρωμάτων δι’ έμμέσου τρόπου.
Είναι Αληθές δτι ή έπιτυχία τής φωτογρα
φίας τών χρωμάτων είνε πολύ δύσκολος· έξαρταται έκ μυρίων δδων μηχανικών δυσχε
ρείων έν τούτοις τά μέχρι τοΰδεέπιτευχθέντα
Αποτελέσματα είναι Αξια θαυμασμού.
νέργειαν τών άκτίνων

Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝ0Π0ΧΛ02

Σ η μ. τής ά ι £ ό θ. Έπ’ ευκαιρία τής διανεμο·
μένης ιίς τους συμδρομητάς μας μετά τοΰ παρόντος
τεύχους θαυμάσιος χρωματοφωτογραφίας. δημοσιεύομεν
αρΰρον γραφίν ύπό τοΰ είσηγητοϋ αύτής ίν Έλλάδι
κ. Β Παπαγιαννοπούλου, έπεξηγόΰν τά τής φωτο
γραφίας καί άποτυπώσει. ς των χρωμάτων. Τής τοι·
αύτής εργασίας, χάρις είς την Ιχτακτον ικανότητα τοΰ
κ. Παπαγιαννοπούλου, πρώτη ή ·Πινακοθήκη* Ιξοχον
παρέχει όεΐγμα τόν •‘'Αγγελον τοΰ ϋαραθΰτος* άγγίλλοντα τήν νίκην καί θνήσκοντα, είκόνα έπίκαιpor ενικά τοΰ Μαραβωτίίου δρόμον.
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ΠΟΙΚΙΛΗ SEAIS
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ

Τό τηλαρμόνιον
Είς.τό έξή« οί μβγόλοι καλλιτέ^κκι δέν θά βϊνβ α
νάγκη νά τρέχουν άτΛ «δλβως »ις πόλιν διά νά ίίδο·-ν κοναέρτα ίνώπιον τοΰ κοινοί. Καθισμένοι έμπρός τκ μίαν μηχανήν θά παίζουν μέ ίλην των τήν
ivsffiv χαΐ θ’ άκοΰωνται ταΰτοχρόνως st< διάφορα βη-

μξ?α τής σφαίρας.
Τδ κατόρθωμα όφιΐλίται είς τδ τηλαρμδνιον, μη
χάνημα τδ όποιον στηρίζεται έπι τοϋ ήλεκτρισμου

καί τδ οποίον άνεκάλυψεν δ ’Αμερικανός μηχανικός
θαδαΐδς ΚάχιλΤό μηχάνημα δέν είνε πολύπλοκον. ’Αποτελείται
άπό σειράν ςυρμάτων, τά όποια μεταδίδουν τού; ή
χους είς τά τηλεφωνικά σύρματα, καί διά καταλλή
λου πλακός, έφευρέσεως τοί ίδιου Κάχ_ιλ, αποδίδουν
θαυμασίως τούς τόνους μέχρι τής ελάχιστης ακρίβειας

εις τήν χρωματίνην καί χρονικήν των ποιότητα.
Έφ’δσον ή τηλεφωνική συγκοινωνία πυκνοΰται είς
τύν κόσμον ολόκληρον, τό μηχάνημα τοϋ Κάχιλ πρό
κειται νά παοάσχη άληθινάς ευεργεσίας.
Σήμερον είς τάς συναυλίας οέν εινε δυνατόν νά παρευρεθοδν πλείστα πρόσωπα κωλυόμενα. Άρρωστοι η
άνθρωποι ήναγκασμένοι νά μένουν εντός τής οικίας
τών διά διαφόρους λόγους, στερούνται τής μουσικής.
Τώρα ό ποδαλγός, ό ασθενικός, ό γέρων, ό υπάλ
ληλος δέν θά έχουν ανάγκην ούτε μίαν στιγμήν ν’
άφήσουν τό κρεβυάτι ή τό γραφείόν των. ©ά ειδοποι
ούνται απλώς, 8τι τήν τάδε ώραν θά παίξη αίφνης ό
Παδερέβσκη. θά εφαρμόζουν μίαν πλάκα ειδικήν είς
τό τηλέφωνόν των καί θά ακούουν τόν καλλιτέχνην
ώς νά έπαιζε μόνον δι’ αυτούς..
Μένει τό ζήτημα τοϋ τί θά πληρώνουν οι ευτυχείς
αυτοί θνητοί Αύτό δέν έκανονίσθη άκόμη
ΥΓΙΕΙΝΗ

Ό κίνδυνος τής σκόνης
Ti βοέρτσισμα rSr σκοτισμένων έτέυμάεωτ εντός
rSr λωμΛ?ίων &σου ίιαιιαεοι ή οίκογένεια άετιτίθετσι ·πρό< τό αίσθημα »ή« χαθαριότηιοί, πΛήτ τό9 χα·
χνί τό όποιον apolerit. »ίς τήι· ύγιίατ γνωστής οίσης
τής βακτηριολογίας τοώ πονιορεοϊ. 4έν είνε άνάγκη νά
IxtaQrj /laxpaf ή φαντασία διά νά κατατοήση τις ότι
τό (ίούρτσισμα τών ένάυμάτων εινε όπεύόβνον όιά τήν
μετάόοσιν ίίοΛΛ&τ ασθενειών. Ό πονιορτός είνε εχθρός
της arfffwxiriK gw-lffa,
tpofap&r roa^fiatuiv xal
πρέπει έν πάομ περιπεώσει xal Μ χατιός μέσου νά
χαταπο4εμήται.

Κατά τνίς δυσπεψίας
Οΐ όυσπεπειχοί πρέπει ν’ αποφεύγουν τήν μπί
ραν καθόσον tie ούόέν &ΛΛο avrrtJtl αίζη παρά είς τό
νά ΐζιριθίζη τήν κατάστασίν των. Τό χαταΛΛηλάτιροτ
xal εύ^μρέστερον θεραπευτικόν πατά της δυσπεψίας
είνε να πίι·η τις π«·τά τό ^αγητόν; του χ^ιορότ νερόν
μέ όιόάυσιν μιας πονταΛιας γλυκερίνης
Τό μίγμα
αύτό ά^ομοιούται εύπό4ως μέ τήν τρο®ήτ xal βιραneiti βαθμηίύν τάς ένο^ητιπάς συνεπεέας τής ασθέ
νειας
Ο ΣΥΡΜΟΣ
'Η τελευταία ανδρική μόδα εΐς τούς λαιμοδέτας
καί τά περιπόδια συνίσταται εΐς τάς αποχρώσεις τών
στιγμάτων τοϋ παγωνιού, εΐς κυανοπράσινα στίγματα
καταλλήλως καί καλαισθήτως φιλοτεχνημένα.
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*Η ανδρική περιβολή διά νά εΐνε τελεία και αρ
μονική πρέπει όπως ο λαιμοδέτης, τό ύποκαμισον
καί οί κάλτσες διατελοϋν εις αρμονίαν χρωματισμού
καί σχεδίου. Οΐ ώχροπράσινοι, ώχροκύανοι, πορφυ
ροί χρωματισμοί συνειθίζονται πολύ σήμερον καί είνε
λίαν ευάρεστοι καί αναπαυτικοί διά τόν οφθαλμόν.
Τό σύνολο* τής αρμονίας τών έσωρρσυχων προσδίδει
κάτι τι τό θελκτικόν, τό χαρωπόν είς τό ν καλαισθήτως ένδυόμενον.
ΓΝΩΜΑΙ

Τόν κόπον σου χάνεις,
Καί μή χολοσκάνμς!
Λιθάρι δέν κάνει
Σ’ τόν βούρκο στεφάνι.
Γ καίτε
*Η έξοχή διττός παρέχει ήμϊν τέρψεις, άφ’
ένός τό θέλγητρον τών θεαμάτων αύτής, τήν
Λδύτητα τών Αρωμάτων της, τήν καθαριότητα
τής Ατμόσφαιρας αύτής, τήν ήδεϊαν ποίηάιν,
καί τό Ανεξάλειπτα θέλγητρα τής φύσεως· άφ’
έτέρου τά Αγροτικά, έργα, τά ήθη τών χωρικών
καί τήν έναλλαγήν τών Αγαθών τής γής.
Π ώ λ Ζ α ν έ.

Η »γί GI <» C < ί &
ΟΙ ΤΓΦΛΟΙ
S καί ύπάρχει ά.ντίρ ρησις δτι δέν έχομεν
φροντίόμ οί "Ελλη
νες Ακόμη παρά έπαρκοΰς Αν δχιτε
λείας μορφώόεωςτών
< Ανοιχτομάτηδων »
Ελλήνων, μορφώσεως έγκυκλοπαϊδικής καί πραγματι
κής, οία ή έν Εύρώπμ έν τούτοτς ή
καϊ έν ’Ελλάδι πρέ-·
πει νά· έπικροτηθμ έκθύμως. Είς όλα τά μέρη
τής Εύρώπης έχουν ίδρυθμ πλεΐσται σχολαϊ τυ
φλών, μόνον δέ ή Ελλάς είς τήν τιμητικήν
αύτήν στατιστικήν έσημειοΰτο δι’ένός μηδε
νικού. Χάρις είς ενα ποιητήν, όχι μόνον, στί
χων ποιητήν, άλλά καί ψυχής, τόν κ. Δροόί-

Ή γυνή ύποφέρει όλιγώτερον ήμών έκ τών
Ιδίων αύτής πόνων ή Αντοχή αύτής είς τάς
φυσικός δδύνας εΐναι μεγαλειτέρα· ύπομένει
καλλίτερον ήμών. Άλλ’ έν τφ πεδίφ τής στορ
γής έκεΐ πρό παντός καταφαίνεται τό μέγα
προνόμιον τής γυναικός.
Μαντεγκάζα.
ΑΝΕΚΑΟΤΑ

'Ο διάσημος Ρωμαίος στρατηγός Ναυσικάς,
έπεσκέφθη ποτέ τόν ποιητήν "Εννιον, οϋτινος
ή ύπηρέτρια εΐπεν εΐς αύτόν δτι ό "Εννιος δέν
ήτο μέάα. *0 Ναυσικάς έννοήσας δτι έκείνη
κατά διαταγήν τού κυρίου της είπε τοΰτο,ένφ
έκεϊνος ήτο μέσα, έφυγε. Μετ’ όλίγας δμως ήμέρας ό "Εννιος μετέβη είς τόν Ναυσικάν καί
τόν έκάλει άπό τήν θύραν·
— Δεν είναι μέσα, έφώναξεν ό Ναυσικ&ς.
— Τί ; μήπως δέν γνωρίζω τήν φωνήν σου ;
εΐπεν ό "Εννιος.
— Είσαι Αδιάκριτος άνθρωπος, έφώναξεν ό
Ναυσικάς τότε. Όταν έγώ δέ έζήτουν, έπίστευσα είς τήν ύπηρέτριάν σου δτι σύ δέν
ήαο μέσα,καϊ σύ δέν πιστεύεις έμέ τόν ίδιον;
ΜΕΙΑΙΑΜΑΤΑ

Είς μίαν έσπερίδα είσερχσμένη μία κυρία,
ώραιοτάτη, πλησιάζει τόν οικοδεσπότην :
— Όλα τέλεια, σάς συγχαίρω.
— Τέλεια έγειναν δλα όταν έμβήκατε, κυ
ρία μου ;
Γλύπτης τις έκράτει είς τάς χεΐράς του τήν
μικρόν καί ώραίαν χεΐρα κυρίας τινός χαριεστάτης. Άφοΰ έκείνη τήν άπέσυρε, κάποιος
είπε πρός . τόν καλλιτέχνην :
— ’Ιδού τό μεγαλείτερον Αριστούργημα,δπερ
έξήλθεν έκ τών χειρών σας.

Νηπίαγωγείον νυφλ&ν.

νην Λ καθ’ έξοχήν φιλάνθρωπος Αλλά καί κοι
νωνιολογική όκέψις έλαδεν ήδη τάς· σάρκας
τής ύπάρξεως. Ή σχολή ίδρύθή καί προσεχώςΟί τυφλοί, οί πλέον Αξιολύπητοι έξ δλων τών
Αναπήρων,θά μορφόϋνται πνευματικώς, θά’έ
χουν μίαν ένασχόλησιν καί— τό .σπουδαιότε
ρου— θά κερδίζουν χρήμα. Είς τδ περί τυφλών
βιβλίον του δ’Ιδρυτής μάς δίδει πλήοη εικό
να τής εύεργετικής παγκοσμίου δράσεως ύπέρ
τών Αποκλήρων τοϋ φωτός ύποδεικνύων πώς
είργάσθησαν Αλλαχού καί πώς πρέπει καϊ Λ-

ΜΝΟc
μεΐς νά έργασθώμεν είς τήν "Ελλάδα, ένθα καθ’
υπολογισμόν, όχι ύπερβολικόν, ύπάρχουν άνω
τών δισχιλίων Αομμάτων Μέγα μέρος τών Αν
θρώπων αύτών τών μαραινομένων έν τμ δυστυχίμ καί άργίμ θά περιόυλλέξμ τό εύεργετικόν ίδρυμα, τό όφειλόμενον είς τήν προστα
σίαν τοϋ Συλλόγου τών ώφελίμων βιβλίων . . ·
καϊ τών ώφελίμων... πράξεων,διότι ταχέως τάς
σελίδας τών βιβλίων διεδέχθησαν οί θεμέλιοι
λίθοι, τοϋ ’Εκπαιδευτικού μουσείου καϊ τού
Οίκου τών Τυφλών.
ΚΓΒΕΛΗ

Ή «Νέα Σκηνή» Καϊμέ τήννέαν διεύθυνόιν
κρατεί Ακόμη είς τάς μητρικός Αγκόλας της
τήν νεαρήν πρωταγωνίστριαν,-τήν Κυβέλην.
Διότι οϋτω είναι γνωσιή ή ήύοποιός·ή< κατ’
έξοχήν χαζεμένη τοϋ Άύηναϊκοϋ κοινού. Καϊ
δτάν ήτο Κυβέλη ’Αδριανοΰ, καΙ τώρα ποϋ εΐνεΚυβέλη Μυράτ. δί.οι τήν Αποκαλοϋν μόνον Ευβέλην. Καί αύτόδίδει έπαρκώς τό μέτρον τής
δημοτικότητός της.
Ά λλά τήν διεκδικεΐ καϊ τό Βασιλικόν θέα
τρου καί ή προσλήψίς της- είς αύτό μετά τήν
παραΤτησιν τής δεσποινίδάς Κοτοπούλη, είνε
γεγονός εύτυχέςύπή πάσαν έποψιν, Ή θέσις
τής Κυβέλης ήτο είς τό έθνικόν αύτό ίδρυμα,
κατόπιν τών ένιτ^ Νέα Σκηνή, άναμφισβητήτων έπιτυχιώντης.
’
Άπό μικροτάτης ήλικίας—καϊ εΐνε-περίεργον δτι τά πρώτα βήματα τής θεατρικής της
δράσεως ομοιάζουν πολύ με τά τής Ευαγγελίας
ΠαραΟκευοπούλου — ήσθάνθη έρωτα διακαή
πρός τό σανίδωμα τοϋ θεάτρου. Καϊ έπεδόθη
μέ τόσον ζήλον, ώστε τάχιστα άνεδείχθη διά.
μόνης τής ίκανότητος πρωταγωνίστρια είς τούς
λεπτοτέρους ρόλους τοϋ ξένου δραματολογίου.
Προσεχώς,έν τφ ΒαΟιλικφ θεάτρφ,θά λάβμ τήν
εύκαιρίαν Και περιόσόΤερο’ν νά τελειοποιηθώ
καί περισσότερον νά έκτιμηθμ.
'
ΜΙΑ ΕΓΟΤΑΣΙΗ
. 'Άντί κατά τήν θλιβερόν έπέτειον τής 29
Μαίου νά γίνουν τό Αποκαλυπτήρια τού Ανδρίάντος τοϋ Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου,
έγένοντο τά Αποκαλυπτήριό τών . . έράνων,
οϊ όποιοι έώρτάσάν καϊ αύτόϊ τήν θλιβερήν
έπέτειόν των. Διότι Από τοϋ Μαρτίου 19θΙ μέ
χρι σήμερον συνελέγήσαν έν δλφ 45,744 δρ:1Ι
Ένφ έπρεπεν έντός έτους μόνον νά σύλ'λεχβήί
όλόκληρον τό ποσόν, ίνα ύψωθμ μαρμάρινος δ
άνδριάς·τόύ Μεγάλου κάϊ τελευταίου Αύτοκράτορος· τής *Ε3ίλ!; φύλής,' έλήσμόνήθησάν καϊ
Έθτιτ^οΠή κάί έρανο» κάϊ ΜεγάληΙδέα καί Λ
πενταετίρ διέρρέύσεν έν άδιάφορίμ, όπως θά
παρέλθμ καϊ άλλη πενταετία πρός δόξαν τής
συγχρόνου Ρωμμοσύνης. ΟίονδήπΟτε άλλο κρά
τος. έστω καϊ τό Βουλγαρικόν,θά είχεν έγείρμ
δχι ένα—δέκα,είκοσι,τριάκοντα Ανδριάντας είς
έκβΐνον. δστις σύγχεντροϊ τά δάκρυα, καί'τούς
παλμούς 459 έτών. Έδώ’έκδίδόμεν έγκυκλίους
είσπρΑττονται δλίγαι δραχμαϊ καϊ άφίνομεν
τόν ένα Ανδριάντα. Ακατασκεύαστου διά "νά' άσχοληθώμεν περί άλλου δ όποιος καϊ αύτός θά
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έχμ ττιν οίκτράν τύχην τον προηγουμένου.
Πρό παντός, τό άγαλμα τοΰ Παλαιολόγου έπβΐγετ. Άς παραμερτόθούν πρό τοΰ Γίγαντος
αύτοϋ δλα τά δλϊα μνημεία, διά τά όποια έ
χουν ΰυλλεχθμ ποόά καί τά όποια άργότερον
δύναντατ νά καταόκευαόθοϋν. Kai άφοϋ δέν
ύπάρχετ έλπίς κανείς έκ τών πολυταλάντων
νά όυγκτνηθξί καί νά άναλάβμ τόν πρωτο
βουλίαν, αύτός δίδων τό ύπόλοιπον ποόόν, άς
Συγκεντρωθούν οί έρανοι—τούλάχτότον οί ήμίόεις—όλων τών άλλων μνημείων χάρτν τοΰ
Παλαιολόγου, διότι έκεϊ θά έχουν πλείονα άξίαν θά έξυπηρετοϋν καί τόν Σκοπόν, δότις εϊ

ΠΙΝΑΚΟΘ Η ΚΗ

νε Α έξαρόις τού πατριωτικού φρονήματος καί
τοΰ. Γένους.
’Αντί νά προόπαθώμεν νά έγείρωμεν Ανδρι
άντας—ζήτημα δέ δν θά έγερθοϋν —είς τόν Δηληγιάννην ft Συγγρόν ft Μελάν, πρέπει π ρ ωτίότως νά έγερθφ είς τόν Παλαιολόγον, δ
πως έπρεπε νά έχμ άναότηλωθμ καί πολύ
πρό τών άνδριάντων τού Βαρβάκη καί τοΰ
Βαλλιάνου καί τοΰ Ζάππα καί τοΰ Άβέρωφ.
Διότι δλοι αύτοί μέ τά χρήματά των δέν θά ήλεκτρίόουν ποτέ, δπως ό έφιππος άνδριάς του
Αύτοκράτορος, δάτις είνε ‘Ιδέα καί Πατρί;.
- ΔΑΦΝΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

καθιέρωσα: φιλολογικός διαλέξεις έν τή αίθούση τοΰ
‘Ωδείου Αότνερ. Κατά τήν πρώτην εσπερίδα, καθ' ήν
έν τούτοις δλίγοι Ατνχΰ; παρευρέθησαν, Ανέγνωσαν οί
κ. κ. Β&κος σκιαγραφίαν τής κ. Λίνα; Δότνερ, 0 κ.
Νιρβάνας έν ποιητικύτατον φιλοσοφικόν παραμΰθι, <5
κ. Ξενόπουλος διά τά ώραΐα, κατ’Αντίθεσιν τ&ν σοφών,
βιβλία, ό κ. Μαλακάσης στίχους αισθηματικούς καί ό
κ. "Αννινος έπανέλαβε τήν ούμοριστικήν περί τοΰ συλ
λόγου τ&ν Εισαγγελέων διάλεξίν του.
•

Πρύτανις
Πολίτης.

τοΰ ‘Εθν. Πανεπιστημίου έξελέγη ό κ. Ν.
»

Ό κ. Φ. Άριστεύς (περάτωσε νέον πίνακα, τό • Πα
ρελθόν*. Συνεδύασεν έν αύτφ τό τοπεΐον καί τήν ϊμπνευσιν. ‘Ακμαία βλάστησις περιβάλλει ήρειπωμέεον
μνημεΐον.

86

τοΰ J. Champed (έκτο; συναναγωνισμοΰ) και τρία
άγάλματα τοΰ Bolllot εμπνευσμένα έκ τής Έλλ. Αρχαιότητος.
*

Έξεδόθη έν ΠαρισΙοις όγκίδη; τόμος περιλαμβάνω?
λεπτοτάτην Ανάλυσιν τοΰ έργου τ&ν έπιφανεστέρων συγ
χρόνων ζωγράφων.
Ό συγγραφεύς Ουιλιαμ Ρίττερ, γνωστός τεχνοκρίτης
Ασχολεϊται έπί τοΰ έργου τον καλλιτεχνικού- τ&ν Μπαί- ~
κλιν, Μάλερ, Μεχόφερ, Γκύζη, Γρηγορέσκου Στράους
καί άλλων μέ λεπτότητα κρίσεως Ιδιαιτέραν καί μέ συγ
κριτικήν παραβολήν λεπτοτάτην.
Περί τοΰ ίδικοΰ μας Γκύζη ό τεχνοκρίτης γράφει μέ
πολύν ένθουοιασμόν καί Αναλύων τό ·3ργον του ύφ'
δλα; τάς επόψεις, προσθέτει έν έπιλόγφ:
τθά ίπρεπεν ήδη νά κάμω λόγον περί τφν τελευ
ταίων δνείρων τοΰ καλλιτέχνου . . . Φεΰ I ΟΙ μεταγε
νέστεροι δίν ένδιαφέρονται ή περί των έκτελεσθέντων 'έρ
γων. Καί ταΰτα ύπεραρχοΰσι διά τήν δόξαν τοΰ καλλι
τέχνου. "Ωστε διατί νά ένδιατρίψω εί; δ,τι έμελλε νά
γίνη ; ‘Ωφελεί δέ δλιγώτερον νά λυπήταί τις δι’δ,τι δέν
Ιγινε παρά τό νά χαίρη διότι ύπήρξε τόσον ύψηλή δι
δασκαλία τον Ιδαν.κοΰ καί τοΰ Φραίου.·
*
Ή Ελλανόδικο; Διεθνή; Καλλιτεχνική έπιτροπή έπί
τΦν άποάταλέντων πανταχόθεν σχεδίων δ«α τόν προκηρυχθέντα διεθνή Αρχιτεκτονικόν διαγωνισμόν τοΰ Με
γάρου τή; Ειρήνης, τό όποιον θά άνεγερθή είς τήν Χά
γην δαπΐναι; τοΰ έν ‘Αμερική έκατομμυριούχου Κάρνεζυ, έδημοσίευσε τήν κρίσιν αύτή;. Κατά ταύτην τό α
βραβείου έξ 25,000 φράγκων άπονέμεταΐ είς τόν Ιν
Λίλλη κ. Κορδονιέ, τό δέ β' έκ 18,750 φράγκων είς τόν
κ. Μάρσελ έκ Παρισίων, τό γ' έχ 14,575 είς τόν.κ.
Φράντζ Βένδ, έκ Σαρλόιεμβουργ, τό δέ δ' έκ 10,400
είς τόν έκ Βιέννης κ. "Οττο Βάγνερ.
Τό πρΰτον βραβευθέν σχέδιον παριστή έξοχου τέχνης
κτίριον ρυθμοΰ πύργου τής βορείου Γαλλίας.
*

Ήλθεν είς ‘Αθήνα; ό γνωστότατος Γάλλο; ζωγρά
φο; Σαπουή, τοΰ όποιου τά έργα τόσον λαμπρ/ΰς έκρίθησαν κατά τάς τελευιαίας έκθέσεις. Ό κ. Σαπουή Α
νήκει είς τήν νεωτέραν σχολήν τοΰ πραγματισμοΰ. Εν
ταύθα άφίχθη τή προτροπή τφν διδασκάλων τουΜπουγκερφ καί Βεσσέ διά νά μελετήση τό ώραίον είς τάς αι
ώνια: πηγάς του, έπιζητέΰν νά συνδυάση τό νεύτερον
χρΰμα πρό; τό σύνηθες τό>ν Αρχαίων. Φημίζεται δέ
ύ; εί; έκ τδλν Αρίστων είκονογράφων.
*

Είς ώραίαν καινοτομίαν Αξίαν προσοχής καί ύποστηρϊξεως προέβη ό μουσικό; σύλλογος ε'Απόλλων*,

Είς τήν Καλσρούην Ανεκαλύφθη ή περίφημος είκ&ν
τοΰ Holbein, ιή Σωοοάνη έν τφ λουτρφ*. 01 τεχνοκρΐται ύποστηρίζουν δτι ή είκιδν αΰτη έχει καταστροφή,
καί δτι πρόκειται περί Αντιγράφου.

*

Νεώτατος Βέλγος γλύπτης, ό Νοκέ, έφονεύθη είς Ανάβαοίν του τινα έπί Αεροστάτου.
Eli τό έφετεινόν Salon τ&ν Παρισίων ή Sociili
Nalionale έξέθεσε 2432 έργα καί ή Societe des
ArtislesFran^ais 3623. Γενικ&ς είπεϊν τα έργα τής
δευτέΑας ϊταιρίας sire Ανώτερα τ&ν τής πρώτης. Αξια
Ιδιαιτέρας μνεία; sirs ex τ&ν έργων τής Societe Na
tionals διά την πρωτοτυπίαν xal έκτέλεσιν τον Catchpole το ‘Εναέριον Φίλημα της Άνοίξεως, τον Courtois <5 Διόνυσο; έξηπλωμένος sit τήν ρίζαν δένδρου, τον
Auburtin ό Όρφεύς. ‘Από τα έργα τής Εταιρίας τον
Artistes Frangais σταματή τό βλέμμα μία θουμασία
προσωπογραφία τοΰ Bonnat (ή τον BlSChaffsheim)'
ή καθρεπτιζομίνη Εΰα τον Chantron χαί ή Κλαίουσα
νύμφη τον Hodebert Από τα γυμνά- από τά έμπνευομένα έκ τής Έλλ. ιστορίας διακρίνεται ή Τανάγρα τοΰ
Beauoerie, οί Κένταυροι τοΰ Gervais, δ Ύμνος πρός
τόν Βάκχον τοΰ Vasarrt κοί δ περί τό πτώμα τοΰ
Αεάνδρου θρήνο; τ&ν Νηρηιδων τοΰ Boisselier. Έχ
τ&ν θεμάτων τοδ κοινωνικού βίου πολύ έπέτυχεν ό
Syau μέ τά τΈκβράσμαιαιτοΰ βίον τ&ν πόλεων,έργον
ύπέρτερον πολύ τφν έκ τή; αυτής ΰποθέσεω; έμπνευσθέντων τοΰ Walhain xal τοΰ David—Nillet.o γέρος
ποΰ δέν
πειά παιδιά τοΰ Buland, ό < Πρωτόβγαλ
τος* τοΰ Fauyeron. Άρχεταΐ είκόνες είκονίζουσι Από
ψεις τής Βενετίας, έν at; καί μία άποψις Έλληνο;,
τον κ. Ίζαϊλώφ (τοΰ RlO Cantarini) Αλλ’ύπερΐχει πα·
σ&ν ή τοΰ Roullet μια Αποψις διώρυγο;. Ποιητικά
ϊργα eTvs ή τΝ'υξ* τοΰ Bisson, ή ιΛαΐλαψ* τοΰ Stai
ger, ή τΚόχχινη χαρά* το5 Rochegrosse. Μία προσω
πογραφία κόρη; τον Patricot live πρωτότυπο; τήν έπεξεργασίαν, χαριέστατον δέ τό σύμπλεγμα των αυτοπρο
σωπογραφιών τοΰ Feyen. Έχ τ&ν Εκκλησιαστικών
θεμάτων, τοΰ Loubel ή εΐκών <"Ιδε 6 άνθρωπος* εχει
αολλήν ζωήν, τοΰ Frat ή τΚολυμβήθρα τοΰ Σιλωίμ*·
δέν λείπει καί έφέτος άπό τόν κύκλον αυτόν καί δ Ιδικό;
μας Ράλλης έκθέτων δύο ϊργα, ύν ύπερέχει τό τΛάφυροντ, μία αίχμ&λωτος δεμένη st; τό στασίδι καταστραφεϊσης εκκλησίας.
Άλλα 'έργα τά όποια εΐλκυσαν τήν προσοχήν εΤνε ή
<’Αναμονή παρά τφ έκδότη* τοΰ Baleslrieri, τό τγέριχο καράβι* τή; κυρίας Demont-BretOlf ό τελευταίος
Ρωσσοϊαπωνικός πόλεμος ένέτνευσεν τόν Couturier
δστις μά; δίδει τήν προσβολήν κατά τοΰ Πόρτ- Αρθούρ
έκθέτει δέ και εΤς Τούρκο;, ό Χαμδή βέης, τόν τάνθρωπον μέ τάς χελώνας*. Άρχετά σχέδια τής Έκθέσεως τής
Λιέγης έκθέτει APaul Renouard.ix τ&ν όποιων πολύ
εύμορφος εινε ή ·ΈπΙ έξώστου συγκέντρωσι;*.
Έκ τ&ν γλυπτικών έργων πρωτεύουν ή Νεότη; με
ταξύ "Ερωτος και Φιλία; τοΰ Blisseuu. i κίνδυνο; τοΰ
Houssin, τό Μυστικόν τοΰ Τορρέντου τοΰ Loiseau
Batllt), τό Μοιραίου τοΰ Rivoire, τό "Εαρ τοΰ βίον

ρεσε. Τφ 1902 έπεσκέφθη . την Ρωσοίαν, παραμείνας
έπί μακρόν πλησίον τοΰ Δέοντος Τολστόη, τόν παρελ
θόντα δέ μήνα Νοέμβριον έπανήλθεν είς Λιέγην.
Ή εργασία τοΰ PokitonOw ενωρίς έξειιμήθη, πάντο
τε δέ ήγοράζοντο, δσάκις έξετίθεντο, 'έργα τον. Τφ 1S8O
μόλις έξέθηκεν είς τό Salon τ&ν Παρισίων, 17 έρασιτέχναι καί έμπειροι καλλιτεχνημάτων παρουσιάσθησαν
ΐνα έξασφαλίσωσιν έργασίας του. Έξετέλεσε πλεϊστας
παραγγελίας, έν at: καί τινας έντολή τοΰ Τσάρου ‘Αλε
ξάνδρου F. δστις ήτο Αγοραστής τ&ν έργων του. ΑΙ πινακοθήκαι τής Πετρουπόλεως, τής Μόσχας, τή; ‘Οδησ
σού κέκεηνται πίνακας του.

»

Τή 7 Μαίου έν τή αίθούση τοΰ ‘Εθν. Πανεπιστη
μίου έωρτάσθη ή τεσσαρακονταετία τής καθηγεσία; τοΰ

Τό μνημεΐον τοΰ Παύλου Μελά έκτελεΐται δλοέν ύπό
τοΰ κ. Σώχου. Ή έπιτροπή τοΰ Ζαππεωυ ένέκρινεν, δ
πως τοΰτο στηθή έν τή πλατείρ τοΰ Ζαππείου. Τό μνη
μεΐον θ' Αποκαλνφθή πιθαν&ς τήν 13 'Οκτωβρίου, έπέτειον τοΰ θανάτου του.
*

‘Απεφασίσθη ή ΐδρυσις Μακεδονικοί ήρωου μέ'τας
προτομάς τ&ν πεσόντων έν Μακεδονίρ Έλλήλων δπλαρχηγ&ν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ή ’Αρχαιολογική Εταιρία προα«χώ? άρχιται της
ίπιδιορθώαιως τών δνο πτιρύγων τοΰ μουσείου Σπάρ
της xal τής βτιριώσιως τοΰ ίν Μιστρ^ Βυζαντινοί
μουσςίου.

Είς Βίγλαν τής Άμοργοΰ «ύρίθη πλάξ
έΐνί 'χαραγμένον ψήφισμα.· έξ.ί 36 στίχων.

ΐφ'

ής

Ό βΐς Άχςστι τών Φβκοτίδων θηβών ένεργών
ανασχαφάς Αύστριαχός χ. Φόλγχραφ θά ένεργήσμ
τοιαύτας τδν προσεχή μήνα ε’ις’Ασπίδα τοΰ ‘Αργους'.

Α. Χρηστομ&νος

έπιφανοΰς καθηγητοΰ τή; Χημείας κ. ‘Αν. Χρηστομάνου. Έν μέσφ πολυπληθούς καί εκλεκτής δμηγύρεως
προσεφωνήθη δ γηραιός καθηγητής, έστέφθη δέ διά
δάφνης ή προτομή του και τφ προσεφέρθη Λγαλμάτιον
παριστών τήν Επιστήμην στέφουσαν τόν ΧρηστομΑνον.
‘Εκ τ&ν συλλεγέντων εράνων θά προκηρυχθ&σι διαγω
νίσματα χημείας. Ό κ. ΧρηστομΑνο; (δημοσίευσε μέ
χρι τοΰδε 73 πραγματείας, είνε δ Ιδρυτής τοΰ μεγά
ρου τή; Χημείας, πλειστάκις δέ Αντεπροσώπευσε τήν
Ελλάδα είς έπιστημονικά συνέδρια.

*
Έν Λιέγη ήνοιξεν Ικθεσις, διαρκέσασα δώδεκα ήμέρας, τ&ν έργων τοΰ έκεϊ διαμένοντος Ρώσσου ζωγράφου
lean Pokitonow. Τά εκτεθειμένα 'έργα Ανέρχονται είς
81, είνε δέ τοπεϊα Ρεοσσίας, Βελγίου, ‘Ιταλίας Φ; έπί τό
πλεϊστον, προσωπογραφίαι καί σπουδαί. Ό Pokltonoic
άγων ήδη τό 55 έτος, νεώτατος έπεδόθη είς τήν τέχ
νην. Τφ 1878 έγκατέλειψε τήν Ρωσσίαν δία νά μεταβή
εί; Παρισιού;. Τφ 1893 περιήλθε τήν ‘Ιταλίαν και μετά
ίν έτος έγκατεστάθη είς Αιέγην, ήτις έξαιρετικ&ς'τοΰ ή-

Ή Χριστιανική ’Αρχαιολογική Εταιρεία ύπίβαλεν είς τδ ύπουργεϊον τής Παιδείας αίτησιν, ζητοΰσα
όπως πϊσαι αί αρχαιότητες, αί συνδεόμενοι Οπωσδή
ποτε με ' τήν ‘Ιστορίαν τοΰ Χριστιανισμού καί εύριτκόμεναι ήδη εις Μουσεία μεταξύ αρχαιοτήτων τών
ειδωλολατρικών χρόνων, παραχωρηβώπν είς αύτήν
Γνα τοποθετηβώσιν είς τδ ίδικόν της Μουσεΐον καί
όπως τά διάφορα αρχαία χριστιανικά αντικείμενα,
τά ευρισκόμενα εις τας Μονάς τοΰ Κράτους καί μή
έχοντα άλλην αξίαν ή τήν τής αρχαιολογικής παραχωρηβώσι καί ταΰτα ύπό τών Μονών διά τδ Μουσεΐόν της.
Οί ςκτελοΰντες είς τδν Όξύρυγγον τής Αίγυπτου
άνασκαφας Άγγλοι ’Αρχαιολόγοι Γρένφελ κοΐ Χώντ
άνεΰρον δλόκληρον θησαυρόν ‘Ελληνικών Παπύρων,
οιτινες είχον ριφθη εις’Οξύρρυγχον τδν Γ'.π.Χ.αίώνα.
Τά χειρόγραφα ταΰτα περιλαμβάνουν ανέκδοτα
έργα τοΰ Πινδάρου καί τοΰ Ευρυπίδου, ήτοι παιάνας,
ώδάς, ικεσίας καί ευχαριστίας πρδς τούς Θεούς καί
τήν «‘Γψιπύλην», τραγφδίαν τοΰ Ευρυπίδου άπολεσβεΐσαν.
’Επίσης άνεκαλύφθησαν χειρόγραφα τών έργων τοΰ
«Φαιδρού», τοΰ Συμποσίου τοΰ Πλάτωνος, τοΰ λόγου
τοΰ Δημοσβένους κατά Βοιωτοΰ, τοΰ Πανηγυρικού
τοΰ Ίσοκράτους, τοΰ Λόγου τοΰ Λυσίου κατά ‘Ιπποθέρσου(;)καί τήν αρχήν τοΰ λόγου κατά Θεομνήστου.
Σπουδαΐον χειρόγραφον περιλαμβάνει νέαν καί
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ανέκδοτον Ιστορίαν τής 'Ελλάδος, δπερ όμως δεν
εξετυλίχθη ιΐσίτι. Εί; δμως τών μικρότερων παπύ
ρων έκτυλιχθείς περιέχει τήν ιστορίαν τής Κορίνθου
τού "Αργους χαΐ τής Σπάρτης, όμιλε? περί toif Κφρ.Ι.νθίοι» στρατηγού Τιμολάρυ καί αναφέρει δύο ανέκ

νικού χειρογράφου τοΰ Κατιλίνα, τοΰ Σαλουστίου
χαί άλλων.
Οι άνευρόντες τούς παπύρους τούτους "Αγγλοι έδήλιοσαν 8«ι θά έκδώσουν προσεχώς αυτούς.

δοτα τοΰ Πελοποννησιαχοΰ πολέμου. Τα χειρόγραφα
ταΰτα εινάΐ απόσπασμα σπουδαιότατου . χαί άπολεσθεντυς έργου τών "Ελλήνων Ιστορικών ’Εφόρου καί

Μεγάλη' σημασία αποδίδεται είς τά τελευταία εύρήματα τών άνασχαφών τήςΣπάρτης καί ιδίως ε’ις
τάς άνακαλύφθείσας «πηλίνας προσωπίδας», αίτινες
έχουν σπουδαιότητα διά τήν Ιστορίαν τής Τέχνης,·
ανάγονται δέ είς τήν 6ην π. X. εκατονταετηρίδα.

Θεοπόμπου.
’Ετερος πάπυρος περιέχει σχόλια τοΰ Β'. βιβλίου
τοΰ θουχιδίδου άποςελοΰντα άπάντησιν είς τάς.χρί
σεις Διονυσίου τοΰ Άλιχαρνασέως. "Ομοίως ύπάρχουν
πάπυροι αναγράφοντας έξαμέτρους: ,δμνους πρδς τδν

Έρμήν,· ποιήματα τής Σαπφοΰς, ίνα διθύραμβον τοΰ
Βακχυλίδου,ι-χάί τό χειρόγραφον.τώ* μελιάμβων τοΰ
Κερκίδα έξ 70 στίχων, έκ τών όποιων εσώζοντο μέχρι
τοΰδε μόνον οί 14 στίχοι.·
Μεγίστης έπίσης σημασίας εύρημα είνε χαίεν Εΰαγ-

γέλιον, άναφερόμενον εΐς την βπίσκεψιν τοΰ Χρίστου
μετά τών μαθητών εΐς .τδν Ναόν καί εΐς την συζή-

τησιν πρδς τούς Φαρισσαίους.

Τά άνεορεβέντα αποσπάσματα του Ευαγγελίου τού
του. εΐνε ύψίστης αρχαιολογικής σημασίας, καθότι
περιλαμβάνουν πλείστας φράσεις μή περιεχομένας ε’ις
τήν Καινήν Διαθήκην καί όποϊαι θά προκα’λέσουν εύ-

ρυτάτην συζήτησιν.
Τέλος άνευρέθησαν καί πλεΐστα φύλλα έκ Λατι

. Παριστάνουν, δλα μορφάς εκ του φυσικού ειλημ
μένος, τδ όποιον άποδεικνύει, 8τι οΐ Έλληνες, γλύπται τής εποχής εκείνης ετργάζοντο κατά τρόπον εν
τελώς πραγματιστικόν. Αί όρθοκέραμοι αύταί εχό-

σμόυν την στέγην οίκοδομήματός τίνος,πιθανόν, ναοΰ.
’Εκ τών ευρημάτων τούτων βεβαιοΰται 8τι ή Σπάρτη
ήτο χώρα έν ή κατ’ εξοχήν άνεπτύχθη ή ΤέχνηΕ’νε άλλως τε γνωστόν δτι τδ αρχαιότερου καί τελεώτερον έργ.αστήριον. ύπήρχε ;εν Σπάρτη.
Έτι σπουδαιότεροι εύρήμμτα υποτίθεται. δτι θα
εύρεθουν είς θέσιν ' «Άμύκλαι», δπου εΐνε κέντρον
άαχαιολογικόν. ΈκεΤ γνωστόν εινε, δτι εύρίσκετο δ
περίφημος θρόνος του Άμυχλαίου ’Απόλλωνος.
Νΰν έπί τοΰ αρχαίου οικοδομήματος υπάρχει δ
ναός τής ’Αγίας Κυριακής, δστις πρέπει νά κατεδαφισθή Sta νά έλθουν είς φώς τά σπουδαΤμ εύρήματα.
‘Η Βαυαρική Κυβέρνησις ήτις ενεργεί τας άνασκαφάς

εινε πρόθυμος νά καταβάλη πάσαν δαπάνην.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έπιχαίρως, μ® την περί μεταβολής τοΰ Κανονι
σμού τής Βουλής συζήτησιν, εξέδωχεν τδ περί τοΰ
έν Έλλάδι χρατοΰντος Κοινοβουλευτικού δικαίου
περισπούδαστου έργον τιυ δ διακεκριμένος ύφηγητής
τοΰ Πανεπιστημίου καί τέως βουλευτής κ. Ήλίας
Ζέγγελης. ’Ογκώδης δ Α'. τόμος πραγματεύεται
πλεΐστα ζητήματα άφορώντα «ήν Βουλήν καθ’ έαυτήν έξεταζομένην. ήτοι τδ τής συγχροτήσεως αύτής,
τδ τοΰ ελέγχου, τής νομοθετήσεως κ.λ.π. Διά τούς
"Ελληνας, τούς πολιτιχομανεΓς, ή μελέτη του χ.
Ζέγγελη εινε έξόχως διαφωτιστιχή. Μέ σαφήνειαν
χαί ακρίβειαν, άρυόμενος πολύτιμα εφόδια και έκ
τής έν Έλλάδι κοινοβουλευτικής δράσεως, καί έκ
τής Ιδίας πείρας, και έκ τής επιστημονικής έρεύνης,
θέτει ύπδ συζήτησιν 8λα τά ζητήματα τά σχετιζό
μένα μέ τ': σώμα τής Βουλής καί δίδει λύσιν έπαρχώς δικαισλογημένην καί συνάδουσαν -πρός τήν επι
στήμην τοΰ δίκαιου.

Τδ θέρος ήλθε καί εΐς κώδων κινδύνου πένθιμος ήχεϊ εΐς τάς ψοχάς μας. Ήλθεν ή εποχή ένδς απαί
σιου εθίμου τών χωρικών, τοΰ να καίουν τά δάση.
Ώς άντίδοτον έρχεται εν βιβλίον. τδ όποιον μέ εν

θουσιασμόν κσί επιστημονικόν φώς συνέγραψε δ άριστος τών νεαρών δασολόγων μας κ. Πέτρος Κοντός,
θέμα αύτοΰ τά Δάση καί

ό πολιτισμό?

Ιδία ό-

ΕΙΧάδι.
Εινε μίαθαυμασία αισθητική μελέτη,δίδουσα 8λ·ην
τήν ιδεώδη σχεδόν εικόνα τήν θελκτικήν τοΰ δάσους.
Άλλά καί ύπό πρακτικήν έποψιν ή μελέτη τοΰ κ.
Κοντού εΐνε άζία πολλής προσοχής, διότι πραγμα
τεύεται τά περί τών Έλλ.δασών καί άπδ οικονομικής
άπόψεως καί απδ τής προστατευτικής, μή παραλείπων καί Ιστορικήν ανασχόπησιν των δασών. Τδ βιβλίον τοΰ *. Κοντού τδ όποιον χαρακτηρίζει μεγάλη
πρωτοτυπία δύναται νά άναγνωσθή καί είς εύρύτερον
κύκλον αναγνωστών, άφοΰ πρόκειται καί περί τής
σκοπιμοτέρας ό’’-o τοΰ ανθρώπου χρησιμοποιήσεις τοΰ
άνεκτίμήτου αύτοΰ δώρου, τδ όποιον καλεΰαι δάσος.
Έ^κικώπ Φιίανθμωαιχϋν
έτος Β'. 1906. Καί εφέ
τος έξεοόθτ, ογκώδες καί φιλόκαλον τό Ήμερολό
γιον, όπερ εκδίδει ή ’Επιτροπή τών Φιλανθρωπικών
καταστημάτων Κ.πόλεως. Ό τόμος περιέχει πολ.υςίμους πληροφορίας περί τών έν Τουρκίιφ Έλλ. μητροπόλεων, στατιστικούς πίνακας,κανονισμούς εκκλη

Ήμερολόγιον

εώτ

χαταοτημάτων tr

Εΐς τόν προκηρυχθέντα διαγωνισμόν τών
Εικονογραφημένων δελταρίων άπεδτάληϋαν έν
δλφ 136 δελτάρια. Έκ τούτων τώ περισσότερα
(16) άπέστειλε τί Ώχρόλευπον Κρίνον (Άθήναι). Ή δεσποινίς Ε. ΔημητοΙάδου 12, ό Ταξέτδίώτης'Σ* 9, αί δεσποινίδες Άβηνά Γαϊτανοσιούλου (Κ]πολις) καί Εύρνδίκη Ίωαννίδον
(Σάμος) 8,. αί δεσποινίδες Φρόσω Εύθνμτάδον,
Νίνα Χαραμή. Κατίνα Νιχολάου, Λίτσα Λέκα
άνώ 6, οί κ. κ. Νικ. Σεκ., H. Φτλόπουλος, Δ.
Κανίλλόποόλος,
Ά'ργυριάδης (Άθηναι). άνά
άνά 4> τά. δέ λοιπά'άπεστάληόαν άνά έν ή δύο
ύπο διαφόρων.

Ή έπιτροπή άποτελουμέν.η έκ.τοδ διενθυντού τής «Πινακοθήκης» καί τών κ. κ. Σπ,
Πασχάλη καθηγητοϋ τών τεχνικών μάθημά-,
των και Β. Παπαγιαννακοπούλου, άπεφάνθη
δτι έκ τών σταλέντων δελταρίων άποχύτω; κρινόμενον ούδέν εΐνε άξιον νά βραδευθμ, ούχ
ήττον όχετικώς πρός τά άποσταλέντα βραβεύ
εται Λ ΆνάπανΟις, ήν άπέστειλε τό
'ώχράλευχοχ Κρίποχ. 'Ο βραβευθεϊς παρακαλείται
νά άνακοινώσςι ήμϊν το πρηγματικον όνομά
του διά νά λάδμ το έπαθλον.
Τό βραδευθέν δελτάριον θά δημοσιευθμ είς
τό προσεχές ψύλλον.·

σιαστικούς,άρθρο» περί τή: Μ.σχολής τοΰ Γένους, είς
δέ τδ φιλολογικόν μέρος συνειργάσθησαν οί κ.κ. Πα·
παδιαμάντης, Μωραϊτίδης, Άποστολίδης, Βλάχογιάννης, Ίωαννίδης, Δε - Βιάζης, Χρηστοβασιλης,
Ζωηρός, Λαμπάκης, Κωνσταντινιδης, Παπαντωνίου,
Καρολίδης, Παγανέλης, Κωνσταντόπουλος, Ζησίου,
Άννινος χ.λ π:
Ωραιότατοι εικόνες κοσμούν τόν τόμον, άφορώσαι
τήν ένΚ'πόλει παντοειδή κίνησιν. Ή ύποστήριζις
τοΰ έργου επιβάλλεται και δια τδν πλούτον τής ύλης
χαί διά τδν έθνιχδν σκοπόν. Χαρτόδετον δρ 7.
Εορταστής- ( 77 βιβλίον του Συλλόγου πρδς
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων) ύπό Γ. Παπαγεωργίου.
Περιέχει σύντομον ιστορίαν χαί εξήγησιν έκάστης τών
επισημότερων εορτών τής ορθοδόξου Εκκλησίας.Προ ·
σεχώς >Ή Φυματίωσις» κατά μετάφρασιν Μ. θάλη
χαι · Ή τομή τοΰ Σονίζ» ύπό Γ. Μπουχουβάλα.

Greece- Painted by J. Fulleylove. Described by

Dev. J- Clynionl. Μία άπδ τάς ώραιοτέρας μελέτα;
έ» Αγγλική γλώσση περ'ι Ελλάδος.Τό βιβλίον, πολυ
τελούς εχδόσεως, κοσμούν 75 έγχρωμοι εικόνες μνη
μείων, απόψεων κ λ.π Φρ. 25-

Άπδ τδ Βερολΐνον δ χ. Δ. Καραχάλιος, δ γνω
στότερο; μέ τδ ψευδώνυμον Λάμπρος Άστέρης, μάς
άπέστειλε έν ποιητικόν δώρον, μέ τδν συμβολικόν τί

τλον «Άπό τούς Γύρους τών ρν&/ιό>ν». Τδ ξεφύλλισμα
τοΰ βιβλίου, ή μάλλον ό στρόβιλος τών ρυθμών πεί
θει τδν αναγνώστην, οτι δέν θά παράσυρθή εις ρη
τορικούς χειμάρρους ή είς άκατανόητο, παραληρήματα.
Ό ποιητής έχει φαντασίαν,—πρδ παντός φαντασίαν
— μία έλαφρα μελαγχολία περιβάλλει τούς στίχους
του, μία προσπάθεια διαφαίνεται δπως άρθή, όσον τό
δυνατόν, ύψηλότε:α, άλλά δέν έξανεμίζιται.Τά ποιηματά του ei-.ε ύμνοι, μάλλον προσφωνήσεις πρδς τήν
φαντασίαν, τδν ρυθμόν, τδν έρωτα, τήν γήν κ λ.π
Δέν απευθύνονται εΐς τήν χαρίίαν έχουν κέντρον
περί δ στρέφονται: τδν νοΰν. Μία άρμονία διευθύνει
τους στίχους, καίτοι ούτοι είσίν ελεύθεροι, ελευθερία
δέ είς τούς στίχους σημαίνει πολλάκις απειθαρχίαν
πρός την μουσικήν τοΰ λόγου.
'Ο ποιητής εΐνε λάτρης της δημοτικής ποιήστως,
παρ’ ής δανείζεται συ/νά δρόσον, καί ’ιδία λάτρης τοΰ

Άχριτιχοΰ χύχλου. Έχ τή; σειράς τών «Αργυρών
μιλ.ηνατων» τδ «χαλασμένο σπήτι» κάμνιι τδν ανα
γνώστην νά λησμονή τδν χρυσόν τής σιωπής, ευχα
ρίστως δέ άναγινώσχονται αί ήσσονος επιβολής' «Με
τρημένες στιγμέ:». Είς τήν γλωσσικήν περιβολήν
παρατηροΰνναι κάπου—χαπου ακαλαίσθητοι λέξεις
χαί έλάχισται εύτυχώς πεζαί εκφράσεις, αιτινες άπο
ρον ε’ναι πώς διέφυγον τήν καλαισθησίαν τού ποιητού. ώς λ.χ. αΐ λέξεις: χαταφύγισν, λόγχίτης, φουσκαλίδια, βουλχάνε. καταποτήρας, ήδονικόστρωτα με
θύσια. ΐκροτόπι, φωτάρ/η. κάγκελα, συμμάχους,
βράσιμο, αχτίνα σκοτεινή, ακατάβλητη, σκεβρώση,
άβρετο χ.λ.π.

'Ο κ. Ιλ Παπαχατζής έξέδωκεν είς όγχώδη έκ 450

σελίδων Λόγους Jiaif{eis,Mciirat χαΐ“Αβδβα εκπαιδευ
τικά, εθνικά, ιστορικά, φιλολογικά κ.λ.π. Ό τόμος
αποτελεΓμίαν ε-γασίαν, ή όποία τιμά τδν φιλόπονδν
καί τολυμαθή αγορητήν χαί συγγραφέα.
Ό υιός τού αειμνήστου Άνδρέον Λαοκαράτου ΐξέδωκεν είς &' εκδοσιν τά Διάφορα Στιχουργήματα

τοΰ πατρ-ς του, δστις ύπήρξεν δ ΐδιορρυθμότερος
σατυρικός ποιητής τής νεωτέρας Ελλάδος. Τό ποιη
τικόν εργον τούΛασκαράτου, όστις αποτελεί ίδιάζουσαν χαί ένδιαφέρουσαν μορφήν έν τ-?( ιστορία τής
Έλλ. φιλολογίας,διά τδ έλενθερόστομον,τδ χεφαλληνιακδν γλωσοικδν ένδυμα χαι τήν ει^ωνα ευφυΐαν, εινε
ήδη γνωστόν. Η β' εκδοσις δίδει αφορμήν, δπως χαί
πάλιν άπολαύσωσιν οί άναγνώσται τδ ώραιότερον άπδ
τά χαριτωμένα χαί εύθυμα έργα του Λασκαράτου.
Δεέ,τίον τοΰ Συλλόγου τών 'Ελλήνων ηθοποιών,
θά έχδίδεται κατά τριμηνίαν.

A. Beaunier. L'Arl de
Μετά 69 εικόνων Φρ 10.

reqarder les tablejMix.

H. Detouche. Peinlres de la femme inlegrale.
Περιλαμβάνει περί τών ζωγράφων Fel. Rops καί Η. '
Willette.
J- de Barthold
graveur.

Daniel Vierge, dessinateot et

ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ
Σχιδιαστΐ}.—’Εδώ Ολοι 61 καλλιτέχναι παραπονούνται ειά μοδέλα. Ούτε πολλά, οοτβ καλά είνε. Είς τδ
Μόναχον κάθε πρωί συνάζονται έξωθεν τής ’Ακαδη
μίας 300 άτομα, ζητοΰντα νά ποζάρουν ώς μοδέλα
πάσης ηλικίας χαί όμφοτέρων τώ* φύλων, διά τήν
Άχοδημίαν ή δι’ εργαστήρια. Ή χμοιβή έχει κανονισθή 45 λεπτά τήν ώραν διά χε»αλάς, 50 μί εν
δυμασίαν χαί 75 διά γυμνόν.
Φιλαναγνώστη.— Οί Δανοί διαβάζουν, πολύ μάλι»
στα. Τδ βιβλίον έν Δανίμ ε’ις δλσς τάς χοίνωνικάς
τάξεις εΐνε δ αναπόσπαστος σύντροφος, χαθώς χαί τδ
περιοδικόν χαί ή έφημερίς. Άφθονούν αί βιβλιοθήχαι
αί δημόσιαι χαί λαίχαί, ώς χαί αί ίδιωτιχαί. Είς
Κοπενάγην υπάρχουν 7 μεγάλαι βιβλιοθήχαι, είς τάς
έπαρ/ιαχάς πόλεις 30 αναγνωστήρια, είς δέ τά χω
ρία ΙΐιΟΟ λαΐχαί βιβλιοθήχαι, χορηγούντων τών δή
μων χαί τού Κράτους. Έδώ ποΰ αφίνουν τούς Γ’ωμηούς νά διαβάσουν αί πολιτιχαί συζητήσεις χαί τά
ταβερνεΓα. . .

Ίωάννου Πίτσουλα δημοδιδασκάλου έν Γουμέντζη
τής Μακεδονίας. Τδ θύμα τοΰτο τών Βουλγάρων εύ
ρέθη φέρον είς τό σώμα 26 λογχισμούς !

HAMSIS THS EGKIKBS ΤΡΑΜ THS EA'AAAOS
Γ-νωύτοποιεΐ δττ
Αύριον ημέραν Πέμπτην καί ώραν 9 1)2 π. μ. ε·
νεργηθήσεται έν τα> Καταστήματι αύτής χαί ενώπιον
τού Γενικού Συμβουλίου, έν δημοσίςι συνεδριάσει, ή
έννάτη κλήρωσις τοΰ έχ δραχ_. 20,500,000 - δανείου
αύτής, ή ώρισμένη διά τήν Ιην ’Ιουνίου 19 6.
Κατά τή·> κλήρωσιν ταύτην Θςλουσιν έξαχΟγ) έχ
τής κληρωτίδος αριθμοί δμολογιών μετά λαχνού.
Έν Άβή 'αις τή 31 Μαίου 1906.
Ό Διοικητής Σ· Στρέϊτ

Η ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΙ! ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑ ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
*Άγτος Φραγκίσκος· Είνε γνωσταί αί τραγιχαί
λεπτομέρειαι τής έχ σεισμών χαί πυρκαΐ'ί; κατα
στροφής τής ώραίας Αμερικανικής μεγαλουπόλεως,
τοΰ μεγαλειτερου έμποριχοΰ λιμένος του Είρηνιχοΰ,
τοϋ Αγίου Φραγχίσχου. Έ είχών παριστρί το πάρχον τής Χρυσής ΙΙυλης. Έχ τών 200,000 κατοίκων
τής πόλεως, οίτινες έμειναν άστεγοι, οί πλεϊστοι χατέφυγαν είς τδ πάρχον αύτό, οπού σχηναί χαί εφόδια
ειχον διανεμηθή ύπδ των αρχών Ή είκών παριστμ
πώς «ξενύχτισαν οί κάτοικοι τοΰ Άγ. Φραγκίσκου.
Μακεδονία. Εξακολουθεί δ ιερός άγών, ον διε
ξάγουν τα Έλληνομακεδονίχά σώματα πρδς ύπερά-

σπίσίν τών ύπό τών Βουλγαρικών συμμοριών κατασφαζομενων Ελλήνων, άλλά χαί δέν έπαυσαν αί
ΰουλγαριχαί θηριωόίαι. Αί δΰο εικόνες άς παραθέτομέν, λαβόντες έχ τοϋ Κεντρικού Μακεδονικού Συλ
λόγου, παριστώσι (ιύματα τών Βουλγάρων. Έ α .
είχών παρουσιάζει έν όλη τή φρικτότητι τάς άπηνθραχωμένας σάρκας τριών μεγαλομαρτύρων τοΰ Μα
κεδονικού Ελληνισμού. *Η ύπό τδν άρχιχομιτατζήν
Ίβάνωφ, διδάσκαλον εϊς τι χωρίον τών Σερρών,συμ
μορία έχ3ΰ δολοφόνωνΒουλγάρων είσελθοΰσα νύκτωρ
είς τό χωρίον Έγρηδαρέ επέδραμε χατά τής οικίας
τού προχρίτουΒασιλειου Κομπςχη,έν ή εύρίσΧοντο’ τήν
στιγμήν έχείνην ό γέρων Β. Κομπόχης, μετά τής
συζύγου του, τής νύμφης του χαί τής έγγονής του.
Άντέστησαν οί'Ελληνες αντιπυροβοΛούντες είς τρόπον
ώστε δέν χατώρθωσαν νά είσέλθωσιν οί συμμορΐται είς
τήν οικίαν,ήν διά τούτο «πυρπόλησαν. Είς γείτων ο Γ.
’Αποστόλου σπεύσας, έφονεύθη άμέσως. Την επιού
σαν άνευρέθησαν οί χαέντες, άλλά τά σώματά ίων
ήσαν πλέον άμορφοι δγκοι’τής εγγονής εύρέθη μόνον
ή τέφρα. Ό αριΟ. ί έν τή είχόνι ,παριστά τό πτώμα
τοϋ Κομπόκη,δ άριθ. 2 τό τής συζύγου του, ό άρ. 3
τδ τής νύμφης του και δ άρ. 4 τού έπιχαλεσθεντος
βοήθειαν γείτονος. 'Εκατέρωθεν τής τραγικής σχηχής Γστανται δυο ιερείς, ων μόνον τά άμφια διακρί ·
νονται.
Είς τήν β’. εικόνα εί ε έξηπλωμένος έπί τού φέ
ρετρου περιστοιχούμενος ύπδ Μακεδόνων ό νεκρός τού
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Ασφάλιστρο έλά/ιστα,

καταβαλλόμενα χαί μη-

ιιαίως.
Εύχολίαι κατά τήν πληρωμήν τών ασφαλίστρων.
Δάνεια καί έξαγορά συμβολαίων.
Γραοιία τής Εταιρίας Πλατεία Συντάγματος t

όδδς Μουσών.
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ΣΠΗΛΙΟΥ XAP4MH
Όδδς Πειραιώς άρ. 20.

ΕΡΓΑ ΓΡΗΓΟΡΐΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
I) Διηγήματα, σειρά πρώτη (Περιέχει δεκαεπτά
διηγήματα, μετά προλόγου καί τής είκόνο; τού συγγραφεως.
t) Διηγήματα, σ^ιρά δεύτερα (Περιέχει τδ εκτε
νές διήγημα ""ΕρωςΕσταυρωμένος»,τόν «Τρελόν μέ

τούς Κόκκινους Κρίνους» καί άλλαέπτά διηγήματα).
3; Μαργαρίτα Στεψα, μυθιστόρημα.
Τρεις ωραίοι τόμοι, έκ 200 σελίδων έκαστος, έπί
καλού χάρτου,με καλλιτεχνικά χρωματιστά έξώφυλα,
άπο τά κομψότερα βιβλία ποΰ εξεδόθησαν εΐς τήν
Ελλάδα.
Τιμώνται έκαστον δρ. ή φρ. 3.
Και τά τρία μαζί, τιμώνται δρ. ή φρ. 8 ΠαραγγεΛίαι συνοδευόμεναι ύπδ τού αντιτίμου, διά
τ*χυδρομικής έπιταγής, εινε δικταί είς τδ Γρα-

φεϊον ϊής « Ιΐινακοθήκης».

ΤνΛοΐζ Παρασχιυα Λιάτη — Όδδς ΠιριχΑίαος *Αριθ. ίβ.

