
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ
ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡ. 1
ΚΑΙ 20 ΛΕΠΤΑ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΔΗΜ I ΚΑΔΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΟΣ Λ’· ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1902 ΤΕΥΧΟΣ ΙΚ'·

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Έτηοία δρ. j2-

ΕΝ ΤΩι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;
Έτηαία φρ. χρ. ΐ2- Έξάμηνοι κατ ’ αναλογίαν.

ΑΤΘΙΔΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1Β' ΤΕΥΧΟΥΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΝ

κ. Άτθϊδες.
αχ. ΝΕΗ. Σοννέτα άπό τάς -Άτθϊδας.»
κ. Τό πρώτον έτος.
δ. δεςμινη. Βυέαντιακά.
ΣΤΕΦ ΜΑΡΤΖΩΚΗ. Χριστός (Ζ?οίτ)σ«).
a. ζηνωνο. Τό τραγούδι τού Απελπισμένου.
Δ· γρ· κ Α Μ π ο υρο r λ ο Υ · Οϊ Ίησουϊται έν Άθήναις. 
λ- ΒΕΝΕΤΑ. Στεφάνια (Πο/ησις).
αιμυλιας ΚΟΥΡΤΕΛΗ-Άπό μακρυά (//οίησις)

θ- or γςιγγερ. Ή Ελληνική αισθητική.
ΝΟυμα- Ή γυναίκα.
Β. ουγκω- Παιδικά έπιτάφια (Λ/ετάφρασις J Γι· 

γάντι).
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΛΑΝΤΣΑΣ.
φιλοτέχνου. Καλλιτεχνικά χρονικά. (To χα.Ι.Ιι- 

τεγπχον 1001 — ΊΙ Μουσιχή).
καλλιτεχνική κινηςις (’Αγγλία. — Ρουμανία.— 

Γαλλία.— Ελλάς).
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τους βωμούς τον 
κάλλους, είς τά θυ
σιαστήρια τά μυ- 
ρόλονστα τοΰ έρω
τος, νέας υψώνει 
μορφής, νέα προσ

θέτει ιδεώδη, νέας προκαλεϊ λατρείας.
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σελίδας της, τό σφρι.γώδες ’Αθηναϊκόν κάλλος, 
τό άτίθασσον, τό γλυκύ έ.ν τούτοις, τό μελιχρόν, 
νέους αίρει θριάμβους.
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Χορδή και πλήκτρον: θά ήρμοζαν διά νά το- 
νισθή ό αίνος της. Ό ξανθός ήλιος τής ’.Ιτυ- 
ζί}ς έχρύσωσε τό μεθυστικόν καί Αφρώδες, τό 
’Ανατολικόν κάλλος της, τό όποιον έξυψώνονν 
τοΰ πνεύματος αί χαριτωμένοι μαρμαρυγία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

To "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, έργον 
Ν. Γνζη ■ Φωτοτυπία εις μέγα σχήμα δρ. 
2. Έπί πολυτελούς χάρτου (carton) δρ.3.

Οί “ ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ „ δράμα Φρ. 
Κοππέ, (Σελ. 24) Δρ· ί. Έπι ’Ολλανδι
κού χάρτου δρ. 2. Μετάφρασις Α Θέρου.

ΕΞΕΔΟ0ΞΣΔΝ
Δ. I. ΚΑΛΟ

ΓΕΡΟ
ΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ

Χρωστήρ και δθόνη : θά ηδύναντο νά άνα- 
παραστήσουν τ'ην βαθύτητα τοΰ βλέμματος, την 
πλημμύραν της κόμης, τοΰ χείλους τήν μαγείαν.

'// μελαγχολία τών σκεπτικών οφθαλμών της 
χύνεται γύρω είς τό ονειρώδες πρόσωπον της, 
τό όποιον ή Άνοιξις μέ τά ενχρωμότεριι ρόδα 
στολίζει. * Υπάρχουν όρίζοντες πνευματικοί, οί ό
ποιοι τέρμα δέν έχουν.Υπάρχουν οφθαλμοί, οί 
όποιοι λάμπουν είς τόν ψυχικόν κόσμον ιός ήλιοι.

*
* ·

Σμίλη και γλυφίς : θά ήσαν ίκανα'ι νά σμι- 
λεύσουν την ιδεώδη προτομήν, ή όποια ώς κά- 
λυξ ίάισμου διανοίγεται εν τώ έαρι τής ζωής. Οί 
οφθαλμοί ζητούν, υψωμένοι πρός τάνω, τήν 
ιδεώδη πατρίδα των, έγκλείοντες όλην τήν υπερ
κόσμιου Ανταύγειαν δνειροπολήσεως καί στοργής 
ϋπερτάτης. Καί τά όνειρα, μή δειλιώντα πρό 
τού φοιτάς, πετοΰν περ'ι τ'ην προτομήν της τήν 
φαιτεινήν, τήν ποιητικωτάτην.

Λ
• · '

Χαιρετισμόν ψάλλει, ή ψνχή καί άπό τά βάθη 
της αρμονία μυστική άναθρώσκει. Είς τάς μορ
φής τής σταδιοδρομίας τον πρώτου έτους, ή ό
ποια κλείει μέ τάς σημερινός εικόνας, καθιεροΰν 
αί ευγενεϊς ψυχαί ύμνους έκτιμήσεως καί θαι - 
μασμοΰ, ένώ, ώς λιτανεΐαι πεθαμένων αναμνή
σεων, διαβαίνουν οί ΙΙόθο·.. καί οί ’Ίμεροι. . .

κ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΑΝΤΙ ΔΡ. 3

“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,, 
Διηγήματα εικονογραφημένα Δ. I. Κα- 
λ,ογεροπούλου.Τιμώνται 2 δρ. Διά τούς 
συνδρομητής τής«Πινακοθάκης»δρ. ι .φο.

* ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΙΙ *



• -ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

ΔΠΟ ΤΑΣ ΑΤΘΙΔΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΑΝΝΑ
Β€ΛΛΗ

"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

Φυτογραφία Κάίϊρα

Και άν μέ τοΰ πένθους ντύνεσαι τδ μαύρο μεγαλείο — 
Ξαότράφτει πειόφεγγόβολη ή ήλιόπλαότηέμμορφιά (5ου! 
Καί νά ! μέ τά κροσσάτα <5ου χρυσόξανθα μαλλιά σου 
Σοϋ πλέκουν στέμμα οί έρωτες κϊίνα στεφάνι θείο !

Και ολοι σέ λέν : βασίλισσα ! Οέ λένε : μιά καί μόνιι 
Καί θέλουν στά μετάξινα φτερά νά σέ σηκώνουν I
Μά άλλοι στ’άγγελοόκιάσματα καί κειούς ποΰ σ'άντα- 

[μώνουν 1
Τούς συνεπαίρνουν άερικά κι’ ανεμικά καί πόνοι !

Γιαύτδ-μή βγάλης τδ βαρύ τοΰπένθους σου μανδύα! 
Καί στή γλαρήνάότροφεγγιά τών μάγων τών ματιών σου 
Ρίξε τούς νυχτοδλέφάρους πέπλους τοϋ Γαλαξία

Καί μές τόνειροπλάνεμμα Οά λέν σάν βγαίνμς τώρα : 
Ποιδς είδε τέτοιο ΟάμμαΟμα ! ποιδς είδε τέτοιο θάμμα 
Νάχμ τόν ήλιο πρόσωπο ϊι νύχτα Λ μαυροφόρα !

ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΤΘΙΔΑΣ 
ΚΥΡΙΑ €Λ€ΝΗ ΠΑΝ 
ΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ Φ Φ Φ

φ

Μή κάποιες μοίρες βάσκανες ποΰ έπήρανε στά ξένα 
Καί τη μαρμαρωμένη μας Θεά της ώμορφιας— 
Λύτές μή σ' είδαν καί άγαλμα σέ θάρρευαν καί σένα 
Καί πέρ’ άπ’ τδν ’Ατλαντικό σέπήρανε γιάμιδς ;

Ώς είσαι μαρμαρόχυτη καί ώς είσαι άφροπλαόμένη 
Θυμίζεις κάποι' άθάνατα μαρμαρωμένα νειάτα !
Πώς είσ’ έσύ ή Γαλάτεια θαρρούν ζωντανεμμένιι 
Καί όλάσπρη ώς τά γλυκόψυχα τά κρίνα τά δροσάτα !

Μιά ’πδ της Καρυάτιδες τής πολυαγαπημένες 
Ξύπνησε λέγουν καί άφησε τμς άλλες άδελφές της ! 
"Αραγε σύ ’όαι καί ξεχνμς έν.εΐνες στοιχειωμένες ;

Μά δσφ σέ βλέπω δέν μπορώ νά καταλάΰω τί είσαι: 
Κάμμιά κυρά τοΰ Όλύμπου μας μέ μάρμαρο χυμένη 
’Ή μαρμαρένια έμμορφιά τάχα ζωντανεμμένιι .

ΑΧΤΛΛΕΓΣ ΝΕΗΣ



'ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΟΣ

ν. γτζηχ Τό τάμμα

f Ν. ΓΪΖΗΣ. Εαρινή συμφωνία.

«.Πινακοθήκη» συμ
πληροί, με τό άνά χεΐ- 
ρας φύλλον, τό πρώ
τον έτος άπό τής έκ- 
δόσεώς της/Ο τόμος 
δστις άπετελέφθη, εί
ναι άρκετά πιστόν κά ■ 
τοπτρον τών προσπα
θειών ημών, δπως 

καταρτισθή έν Έλλάδι περιοδικόν ούχί δνόματι 
μόνον, άλλά πράγματι εν τώ συνόλω αυτού 
καλλ. ιτ εχν ι κ ό ν. Καίτοι τά τεχνικά μέσα δεν 
άιηθονοΰν παρ’ ήμΐν, καίτοι ή κοινωνία ημών 
δέν εμπνέεται ύπό γενναίων φιλολογικών καί 
καλλιτεχνικών τάσεων, έι· τοΰτοιυ. ή «Πινακο- 
κοθήκη» μεθ’ ολας τάς έν τή άρχή παντός έρ
γου συνήθεις δνσχερείας κατώρθωσε νικηφόρως 
νά διαννση τόν πρώτον δόλιχον τού σταδίου της. 
Έτήρησεν, δσιο ήτο εκ τών περιστάσεων καί τον 
περιβάλλοντος δυνατόν, πολύ υφηλά τό γόητρον 
ένός περιοδικού, άνταξίου πρός τάς σημερινός 
προόδους καί τούς καλλιτεχνικούς νεωτερισμούς,

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ
I "ϊσαοζζ'.,ζ'. μεγάλοι οότν. 
άναμορφωται τή; τζζλ.'.τ/.ιζ 
ζαί τής εκκλησίας, ci τήν 
νομοθεσίαν άνακαινίσαντες 
ο·.ά νόμων έ.Ι.Ιηυιστι συντε
ταγμένων, οί άνακτήσαντες 
πλείστας άπολεσθείσας ε
παρχία; ζαί άποκαταστή- 
σαντες τά παλαιά τοΰ ζρά- 
του; όρια, προκαλοΰσιν ά- 
ναμφιβόλως τήν συμπάθειαν 
ζαί έπιβάλλουσι τον σεβα

σμόν. Άλλ. ’ έκτος τής ενδόξου τών Ίσαύρων 
γενεάς, πλεϊστοι έτι άλλοι προγενέστεροι ζαί 
μεταγενέστερα; ηγεμόνες, έν οι; ζαί οί τής μα- 
κράς Μακεδονικής δυναστείας, έπί μακοόν ήγω- 
νίσαντο έρρωμένω; καί περιφανείς νίκα; κατά 
βαρβάρων ήραντο, ό’περ βεβαίως δέν προδίδει έκ- 

καί έζεπλήρωσι άκεραίας τάς όποχρειόσεις αυτής-
Και ήδη. μετά περισσοτέρων ή πριν ελπίδων· 

μετά πεποιθήσεοις εις τό μέλλον προβαίνομεν- 
Καί μετά τών θερμών ευχαριστιών πρός πάντας 
δσοι καθ ’ οιονδήποτε τρόπον άπεστήριζαν τήν 
«Πινακοθήκην», αίοθανόμεθα έν ήμΐν θάρρος 
τικ.ατάβί.ητον δπαις σννεχίσιυιιεν τό ί'ργι»· ημών. 
Πρός τοΰτο θά ίπικαλεσθώμεν τήν άρωγι/ν πάν
των τών συνδρομητών καί ιίναγναιστών τής « Πι· 
νακ.οθήκης», ώς εύγνσιμόνως θ’ άποδεχθώμεν 
έπίσης πάσαν νέαν ένίσχυσι.ν νέων φίλων, διότι 
τοιοντοι άγιυνες παρ’ ήμΐν υπέρ τοϋ Καλού, 
καθ’ ήν έποχ'ην δέν έχειραφετήθη ή κοινοινία 
μας άπό πολλούς τυράννους ψευδοπολιτισμοϋ,άπιι 
πολλάς προλήψεις καί περισσότερός άδιαφορίας, 
e’ve άγώνες άπαιτοϋντες ενθουσιασμόν. Μόνον 
διά μιας έκθύμου υποστηρίςεοις δύναται νά θε- 
μελιοιθή καλλιτεχνικόν έργον, δπερ σπουδαίως 
νά συμβάλΐ) εις τήν καλλιτεχνικήν καί φιλολογι
κήν άνάπτυξιν τοΰ "Εθνους.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

θήλυνσιν άλλά σθένος ψυχής καί σώματος δυσ- 
κατάβλητον. Αί τέχναι, ιδία δ’ή αρχιτεκτονική 
καί ή ζωγραφική (*), ήκμαζον, ίεράρχαι δέ πάν
σεπτοι έλάμπρυναν τόν Οικουμενικόν ώ; ούδένα 
άλλον ποτέ εκκλησιαστικόν θρόνον. Τά πνευμα
τικά προϊόντα τή; Βυζαντιαζής περιόδου, περί 
ή; όμιλοΰμεν, δέν εινε παντελώς έστερημένα 
αξίας, ιδίως δ’ ή εκκλησιαστική ποίησις, καίτοι 
βεβαίως δέν δύνανται ·ιά παραβληθώσι πρός τά 
τής κλασικής αρχαιότητες όντα υποδείγματα 
ανέφικτου είς τούς αιώνας τελειότητάς.

"Ενεκα τών λόγων τούτων έδει νά εΐμεθα οί 
περιέσχατο'., οΐτινες θά έρρίπτομεν τόν λίθον 
τοΰ αναθέματος κατά τών Βυζαντινών ημών 
προγόνων. Ύπό τήν έπιοοασιν όμως κατισχυ- 
σάσης έν τή Δύσει δυσμενούς κρίσεως περί τοΰ

CI Όρα ωσαύτως περί -.ον 3ιασήμου ζωγράφου Έμ,μα- 
τοι-ή.Ι /ίανιτε.Ιησου, τοΰ έιττζα) θυμένου Πανη.ΐίου ώ; ζαί 
περί τοϋ μαθητου αυτόν και εφευρέτου τής φωτοτυπικής τέ
χνης 'Ιεροθέου τον θοσοα.1ο.ιν.εο>ς καί περιοδικόν Διοτικηγ 
Λ, IV. 327.

— 271



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ανατολικού ρωμαϊκού κράτους, κατίσχυσε καί παρ ’ 
ήμϊν άδικος περί αύτού γνώμη, αισχύνην αύτό- 
χρημα ήμϊν περιάπτουσα. Ή Βυζαντιακή περίο
δος νομίζεται ώς περίοδος έκλύσεως καί κατα- 
πτώσεως, γενικής τών πάντων σήψεως, βλω; ά- 
ναξία τής λοιπής ήμών εθνικής ιστορίας. Διά τής 
λέξεω; Βυζαντινισμός χαρακτηρίζεται έτι καί 
σήμερον, δ,τι ευτελές καί γελοϊον (*).  Πρός 
μόρφωσιν τοιαύτης γνώμη; συνετέλεσε κυρίως 
τό άσπονδον μίσος τής καθολικής εκκλησίας 
συνεπώς δέ καί τών ύπό θρησκευτικού φανα
τισμού πρός τούς σχισματικούς ( ;) Βυζαντινούς 
έμπεφορημένων καθολικών συγγραφέων. Κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους, καθ ’ οΰ: ειμή δλως έξέ- 
λιπεν, ήμβλύνθη δμως ό Ορησκεκτικό; φανατισ
μός ό διαιρών άμειλίκτως τούς λαούς καί τήν 
περί άλλήλων κρισιν αυτών έπισκοτίζων, καταρ- 
ρέουσιν αί προκαταλήψεις και μορφούται γνώμη 
δίκαια διά τής επιστημονικής έρεύνης, τής απα
θούς καί αντικειμενικής, τής είς τήν ευρεσιντής 
αλήθειας άποσκοπούσης. Έν τώ ΙΙανεπιστημίω 
τού Μονάχου, κέντρου καθολικού ού μήν άλλά 
καί επιστημονικού, ίδρύθη πρό δεκαετηρίδος ήδη 
έδρα τής Βυζαντινολογίας, ήν λαμπρύνει έκτοτε 
ό Κάρο.ίος Κρούμβαχερ. Υπό τού διασήμου 
τούτου Βυζαντινολόγου έκδίδεται ήδη άπό πολ- 
λού έν τή αύτη πόλε·, τό Βυζαντιακόν Αε.Ιτΐον, 
περιέχον σπουοαιοτάτην έκάστοτε ύλην άποκλει- 
στικώς άφορώσαν είς τήν λεπτομερή έρευναν 
παντός άναγομένου είς τήν Βυζαντιακήν εποχήν, 
τήν τοσούτον πρότερον καταφρονουμένην. Δια
πρεπείς επιστήμονες δέν ύπολαμβανουσι πλέον 
ανάξιον εαυτών νά άσχολώνται περί τήν σπου
δήν τής εποχής ταύτης. Έν τούτοι; οί καί ύπό 
έποψιν πληθύος διακρινομενοι εΐνε οί Γερμανοί καί 
οί Ρΰσσοι. Καί ώς πρός εκείνους μέν ούδέν άπο
ρον τής Γερμανίας οΰσης κατ' εξοχήν επιστημο
νικής χώρας. Ώς πρός τούτους δ’ δμως άπορώ- 
τατον καί παραδοξότατον καί σφόδρα εκπληκτι
κόν γνωστού δντος, δτι έν Ρωσσία ώς καί άλλα 
μέν πολλά ούτω καί αί έπιστήμαι διατελούσιν 
έτι ούσαι έν έμβρυώδει δλως καταστάσει. ’Αρα, 
είς τί οφείλεται ό εξαιρετικός ούτος ζήλος τών 
Ρώσσων πρός τάς Βυζαντιακάς σπουδάς; Οί 
Ρώσσοι, άνάγοντες τόν σημερινόν αύτών πολιτι
σμόν είς τό Βυζάντιον, ένδιατρίβουσιν ιδιαιτέρως 
περί τήν Βυζαντινολογίαν ού μόνον έκ γενικού 
καί απολύτου επιστημονικού ενδιαφέροντος, ώς 
πάντων τών άλλων έθνών οί επιστήμονες, άλλά 
καί έκ καθήκοντος, τρόπον τινά, καί ύποχρεώ- 
σεω; ιδιαιτέρας πρός τήν κοιτίδα τού έαυτών πο
λιτισμού· τήν τοιαύτην δ άντίληψιν ή Ρωσσική 
Κυβέρνησες, έκ πολιτικού βεβαίως αύτη ύπολο- 
γίσμού, πολυειδώς ένισχύει δι ’ δλων τών άφθό-

(·) Πρώ ή αρζη-α: ή έν Μο.άχω χαι Πετρν.πόλι: ευδο
κιμώ; έκτοτε χωρούσα εκδοσις των δύο ειδικών Βυζαντιακών 
περιοδικών, κατενοήΟη ήδη παρ' ήμϊν ή ανάγκη περιοδικού 
τή; ΙΙνζαττιακής καί ίίεοβΏηκεκήί Φ:>ο).ογί«ς, δπερ καί 
όντως ήρξατο έκδιδόμενον έν γερμανική—αγγίική—γαλλική 
— ιταλική καί νεοελληνική γλώσση ύπό τόν τίτλον : Archiv 
fur Mitlel - und Neug'riechische Philologie von Dr. 
Michael Define r (Alhen, 1880). Δυστυχώ; όμω; 
μετ’ ού πολύ ή έκδοσι; αύτού άνεκόπη, ελλείψει, ώ; μη ω- 
φειλεν, έπαρκοϋ; ύποστηρίξεω;.

(■) "Ορα τη» εισαγωγήν τοΰ G. F. Herzberg: fieschi- 
chle der Byzantiner und des Osmanischen Reiches 
(Berlin 1883). 

νων υλικών καί ηθικών μέσων, άτινα δύναται νά 
διάθεση Κυβέρνησις Αυτοκρατορίας, οΐα ή Ρωσ
σική. ’Από τινων έτών έκδίδοντσι έν ΙΙετρου- 
πόλει τά Βυζαντινά Χρονικά, περιοδικόν συν- 
τασσόμενον έν ρωσσική καί έλληνική γλώσση, 
έκτος δέ τούτου πάμπολλα άλλα έργα οημοσι- 
εύονται καθ ’ έκάστην ιδιαιτέρως έν Ρωσσία άνα- 
φερομενα είς τούς κλάδους τής Βυζαντινολογίας, 
ούτως ώστε ή γνώσις τή: ρωσσική; γλώσσης γί
νεται όσημέραι άναγκαιοτέρα τώ βουλομένω νά 
σπουδάση τινά τών κλάδων τούτων,(*)

Βλέπων τάς προόδους, ας έπιτελεϊ νύν ή Βυ
ζαντινολογία έν ξέναις χώραις, καταλαμβάνομαι 
ύπό συμμιγούς αισθήματος χαράς καί λύπης :

Άφ' ένός μεν χαίρω, διότι αποδίδεται ή προ
σήκουσα σημασία είς περίοδον τής εθνικής ήμών 
ιστορίας έπί χιλιετηρίδα περίπου διαρκέσασαν, 
δτι διευκρινίζονται τά κατ' αύτήν μετ’ επιστη
μονικής μέν αύστηοότητος άλλ ’ άνευ πλέον προ- 
καταλήψεω; είτε έκ θρησκευτικού φανατισμού εί
τε έκ φυλετικής άντιζηλίας προερχομένης,δτι ού
τω κατανέμονται ακριβοδίκαιο; οΐτε έπαινοι καί 
οί ψόγοι καί δτι ώ; έκ τούτου ή ιστορική αύτη 
περίοδος δέν στένει πλέον άποκλειστικώς υπό τό 
βάρος τής γενικής καταφρονήσεως καί κατα
κραυγής .

Άφ' ετέρου όμως σφόδρα επίσης Λυπούμαι 
μή βλέπων έν τή διεθνεϊ ταύτη επιστημονική ά- 
μίλλη ηγουμένου; ήμά; τούς Έλληνας έχοντας 
όντως ιδιαιτέραν πρός τούτο εθνικήν ύποχρέωσιν 
καί δυναμένους ένεκα τής γλώσσης ήμών εύχε- 
ρώ; νά δ'.ακριθώμεν έν τή καλλιέργεια τού ύπό 
έπιστημονικήν έποψιν, παρ’ δλα τά μέχρι τούδε 
συντελεσθέντα, παρθένου έτι έν πολλοί: έδάφοις 
τής Βυζαντινολογίας. Ταΰτα δέ λέγων δέν λησ
μονώ άλλ’ ένθυμούμαι τουναντίον καί έχω ύπ' 
δψει μου τά έργα τών Ελλήνων Βυζαντινολό- 
γων, δι’ ών ούτοι έν τοί; πρώτοι; έπέχυσαν φώς 
είς πλεϊστα οσα σκοτεινά σημεία τής περιοοου 
ταύτης τής πατρώας ήμών ιστορίας, παρασχόν- 
τες τή καθόλου έπιστήμη ού μήν άλλά καί τώ 
ίδίφ αύτών έθ»ει τιμαλφείς ύπηρεσίας, 'Αλλά 
πόσοι είνε ούτοι; Πόσοι έκ τής αποκλειστική; 
αύτών έπιδόσεω; είς Βυζαντινολογικάς σπουδάς 
δύνανται έπαξίω; νά άποκληθώσι Βυζαντινο.ΐό- 
γοι ; Άλλά καί οί ολίγοι ούτοι άντί πόσων άρα 
μαρτυρικών ένίοτε θυσιών έκτήσαντο τό έπί τή; 
επωνυμίας ταύτη; δικαίωμα;

Αί παρ’ ήμϊν Κυβερνήσεις, ένεκα τή; γνω-
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δέν εμερήμνησαν δυσ- 
προς διάδοσιν τών 

ήμϊν σπουδών. Εύχομαι
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στής αύτών αβελτηρία;, δέν 
στυχώς μέχρι τούδε ποσώς 
Βυζαντινολογικών παρ ί 
δπως άνοιχθόσιν έπί τέλους οί οφθαλμοί αύτών 
καί κατίδωσι τήν εθνικήν αυτόχρημα πρός τούτο 
ανάγκην. Τότε, τό πρώτον αύτών μέλημα έ- 
σεται, ν’ άποστείλωσιν υποτρόφου; ιδίως εις 
Ρωσσίαν καί εις Γερμανίαν, δπως άποκλειστικώς 
έπιδοθώσιν είς Βυζαντινολογικάς σπουδάς καί ά- 
ποκτήσωσι τήν δέουσαν ειδικήν έπιστημονικήν 
μόρφωσιν. Έκ τών ύποτρόφων δέ τούτων τόν 
μάλλον εύδοκιμήσοντα, τόν άριστον, νά διορίσω- 
σι καθηγητήν έν τώ ήμετέρω ΙΙανεπιστημίω, ί- 
δρυομένης έν αύτφ έδρας όμοιας εκείνης, ήν ό κ. 
Κρούμβαχερ κατέχει έν τφ Πανεπιστημίφ τού 
Μονάχου. Ούτω θά δημιουργηθή καί παρ’ ήμϊν 
επιστημονικόν κέντρον Βυζαντινολογίας, δπερ 
είθε σύν τώ χρόνφ νά άποβή ού μόνον έπ' ά- 
γαθώ τής καθόλου έπιστήμη; άλλά καί τών ι
διαιτέρων ήμών έθνικών βλέψεων, τών τοσούτον 
στενώ; συνδεδεμένων πρό; τήν σημαντικήν έκεί- 
νην περίοδον τή; εθνική; ήμών ιστορίας.

Άλλά καί ύπό άλλην έτι έποψιν, ύπό 
έποψιν τής Τέχνης, ίοίως δέ τής γραφική;, 
νει έτι ή περίοδο; αύτη άνεκμετάλλευτος. 
οικουμενικοί σύνοδοι καί τά διάφορα άλλα 
κλησιαστικά γεγονότα, ώ; λ. χ. ή καθαίρεσΐ: 
καί ή άναστήλωσις τών ιερών εικόνων, αί 
βόητοι ιπποδρομία:, αί διάφοροι άλλαι 
καί άνακτορικαί τελεταί, τά τραγικότατα - 
Βυζαντιακή; αύλής έπεισόδια, πλεϊστ’ άλλα 
στορικά γεγονότα, ιδού άφθονο; καί έξόχω; 
θνική πηγή καλλιτεχνική; έμπνεύσεω;. 
λογώ, δτι άπό τινο; διά τής έκάστοτε όργανώ- 
σεως Καλλιτεχνικών Εκθέσεων καί διά τής έν 
Άθήναις ίδρύσεω; ειδικού καλλιτεχνικού Συλ
λόγου, τής Εταιρείας τώκ Φιλοτέχνων, τό 
ύπέρ τών εικαστικών τεχνών ένδιαφέρον ήρξατο 
δπω; δήποτε άναζωπυρούμενον. Στοιχεΐον μορ- 
φώσεω; τών νέων καί νεανίδων τής έπιλέκτου 
παρ’ ήμϊν τάξεω; θεωρείται καί ή έπίδοσι; αύ
τών εις τε τήν ζωγραφικήν καί γλυπτικήν. Τήν 
παρ’ ήμϊν καλλιτεχνικήν ταύτην έπίδοσιν πα- 
ρηκολούθησα μετ' άδιαλείπτου χαράς, ήτις δ- 
μω; μειούται έκ τής παντελούς σχεδόν έν τή 
έμπνεύσει έλλείψεω; πρωτοτυπίας, έθνικού ιδεώ
δους καί χαρακτήρες. Εκτός τού Γύζη, ούτι- 
νος τά πλεϊστα έργα ένεπνεύσθησαν έκ τού χω
ρικού βίου τών συγχρόνων, τού Ρά.Ιλη έμπνεο- 
μένου άποκλειστικώς έκ τής ορθοδόξου Ελλη
νικής έκκλησίας, τού Ροϊ.Ιοϋ ε'μπνεομένου έκ 
τού Ελληνικού στρατώνες καί τής οσμή; τής 
πυρίτιδες τών μαχών τού τελευταίου άτυχούς 
ήμών πρός τήν Τουρκίαν πολέμου, τού Χύτρα, 
τού Αεμπέση, τού Οικονόμου ίσως καί τινων έτι 
άλλων, ών έργα τινα ένεπνεύσθησαν έκ τού 
βίου τού νεωτέρου Έλληνες, πάντες οί λοιποί 

Έλληνες ζωγράφοι, μηδ' αύτού τού Ίακωβί
δου εξαιρούμενου ούδέν έχουσιν έν τή έμπνεύσει 
τό ίδιάζον Ελληνικόν. Οί έπιτυχεϊ; αύτών ένί
οτε πίνακες φαίνονται μάλλον αντίγραφα έργων 
αλλοδαπών, ένίοτε δέ τών είς τάς έκτροπου; 
νεωτεριστικά; σχολά; άνηκόντων, ώ; λ. χ. 
έργα τινα τού Άριστέως, ή δζουσιν άναθυμιά- 
σεω» κοιτώνων Παρισινών εταιρών,ή φέρουσιτά; 
κηλίδας τού κοινωνικού βορβόρου τών Παρισινών 
λεωφόρων. Τοιαΰτα δμω; έργα παραπλανώσι, 
οιαφθειρουσιν έν τή γενέσει τό παρ’ ήμϊν αί
σθημα τού καλού. Κενοδόξους, άπεκάλεσεν ό 
Νΐτσε, τού; καλλιτέχνας έκείνους, οϊτινε; έπι- 
πολαίω; έκτιμώσιν, δτι άληθώ; καλόν υπάρχει 
είς τόν ίδιον κήπον, είς τόν ίδιον άμπελώνα, ών 
ή προσοχή στρέφεται πρός κάτι πλέον ΰπερή- 
φανον τών μικρών φυτών, τά όποια μέ άληθή 
τελειότητα άρτιφυά, σπάνια καί ωραία θάλλου- 
σιν είς τό έδαφος των. Καίτοι ή τέχνη δέν 
έχει βεβαιω; πατρίδα, ό δέ καλλιτέχνης εΐνε 
κατ’αρχήν έλεύθερος είς τάς εμπνεύσεις αύτού, 
έν τούτοις, ώ; έκτης καταγωγής του, τού περι
βάλλοντος, τού κλίματος, τών καλλιτεχνικών 
παραδόσεων ύπόκειται εί; περιοριστικά; έν τή 
έμπνεύσει αύτού έπιδράσεις, είς τάς έπιδράσει; 
τού όρίζοντος τή; πατρίδος άποτελούντος τήν 
αρχήν τών καλλιτεχνικών έμπνεύσεων, τήν αφε
τηρίαν τής κατόπιν μεταρσιώσεως αυτού—κα- 
τεχομένου τυχόν ύπό τού οαιμονίου τής τέχνης 
— είς ύψηλότερον καί εύούτερον έτι ορίζοντα. 
Ό μέγας Γίζης πριν ή γράψη τήν Jo&ir, τήν 
'Εαρινήν συμφωνίαν,τόν ΙΘ' αιώνα καί άλλους 
έτι πίνακας ύψηλοτέρας, καθολικωτέρας έμπνεύ- 
σεως,έγραψε τάς’ΕΊΊηνικάς άπόκρεω, τούς αρ
ραβώνας τών παίδων, τό παραμύθι τής μάμ- 
μης. τό άποκαΊυφθεν μυστικόν, τόν μικρόν σο
φόν, τόν ζωγράφον εν 'ΕΊΊάδι, το κρυφό σχο 
Ίειό, τό τάμμα καί τόσους έτι άλλους πίνακας 
εμπνευσμένους έκ τού όρίζοντος τής πατρίδος' 
οί πίνακες δ’ ούτοι άπετέλουν τήν έδραίαν βά- 
σιν τής περαιτέρω έξελίξεως αύτού. Νομίζω, 
δτι πρώτιστη καί κυρία—είμή καί άποκλειστίκή 
—πηγή έμπνεύσεω; πα.τός Έλληνος καλλιτέ
χνου δέον νά εΐνε : 7/ άπαράμι.Ι Ιος 'Ε.ΙΊηνική 
φύσις ώς καί ή εναμίΊΊως πρός ταύτην άπορά- 
μι.ΙΊος Έ.Ι.Ε,νική ιστορία, πτός ήν σιιγκαΐα- 
).έγω τά έκάστοτε ήθη καί έθιμα, τάς παραδό
σεις κ.τ.λ. Ή προϊστορική ήτοι ή μυθολογική 
ώ; καί ή ιστορική περίοδος τής πολιάς Ελλη
νικής άρχαιότητος έξέφυγεν δλο>; ήδη τής άπο- 
κλειστικής ήμών δικαιοδοσίας, διότι ταύτην 
έσπούδασαν καί πολυειδώ; άλλως—δθεν καί καλ
λιτεχνικό;— έξεμεταλλεύθησαν πά'ίπιτ, οί νεό
τεροι πεπολιτισμένοι λαοί άνάγοντες είς ταύτην 
τήν άρχήν τού πολιτισμού των. 'Υπολείπεται 
άρα ήμϊν τοϊς νεωτέροι; Έλλησι μόνον ή Ελ
ληνική φύσις ώ; καί ή μεσαιωνική ή Βυζαντιακή272 -
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ζαί ή νεωτέρα έτι περίοδος τή: έθ-ικής ημών 
ιστορία:,πηγή ούχ ’ ήττον σπουδαιοτάτη ζαί έθνι- 
ζωτάτη, τήν οποίαν είθε νά σπείσωσι νά 
ταλλευθώσι πρό: δόξαν ζαί τιμήν τή: ’Ελλη
νική; Τέχνη: οί νεώτεροι ήμών Άπελλαϊ ζαι 
ΙΙραξιτέλει; !

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ. ΔΕ2ΜΙΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ

Τό τιμημίνο not· at μα 
Στό πρόσωπό μου άνίβη 
Και γροίκησα τη χλεύη 
Ιια σένα τον ύλνητοΰ.

Έτριίβηξα γιά σι να
Τοΰ μαρτυρίου τό όρόμο 
Και γροίκησα στον ώμο 
Τό βάρος τοΰ σταυρού.

"Ολα μεμιάς αλλάζουν 
Στην Άπειρη οίκονμύνη 
"Ομοιο ϋωρώ νά μένι/ 
Μονάχα τό Χριστό.

Την πλειό μεγάλη χλ.-ΰη 
’/γροίκησα γιά σένα,
Στα πόδια τον κ ' ίμίνα 
’Αφήστε νά σνρΌώ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

β- ΘΠΜΟρΟΎΛΟΣ. Μαυσωλεϊον υποδούλων

“ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ..

Jrunoiric Ειμαρμένη ΐανΟάκη

Στή χαμένη μου έλπίδα

πημένε
νου ζαί τής χαράς μου πού

Δέν είχα 
ζαί πιό 
σένα.

Ε ξαναβρίσκω πάλι, άγα
πημένε σύντροφε τοϋ πό
νου ζαί τή: χαράς μου, ποϋ 
είχα τόσο καιρό νά σέ ΐδώ. 

ποτέ καλλίτερο 
πιστό φίλο άπό 

Σέ σένα έλεγα δλα 
μ.ου τά μυστικά, μαζί σου μοιραζόμουνα πάντα 
καί τή χαρά ζαί τή Ολϊψι μου.

'Ακούσε.
Αγάπησα κάτι πιό πολύ άπό σένα,αγάπησα μιά 

κόρη. Καί ή δική της άγάπη μ.’ έκανε νά σέ ξε- 
χάσω γιά τόσο καιρό. Συγχώρεσέμε ζαί έλα πάλι 
μαζί μαυ, ν’ άκούσης τώρα τόν πόνο μου ζαί 
νά μοιραστής τές λύπες μου καί νά φυλάςης,πι
στέ μου φίλε, τά μ.υστιζά μου καί ίσως ίσως νά 
δεχτής καί κανένα μου δάκρυ, χυμένο άπό τά 
μάτια μου,μαζί μέ τό άπελπίσμένο τραγούδι, πού 
Οά σοΰ τραγουδήσω.

Θυμάσαι;
Είμαστε μαζί,ως τήν τελευταία φορά,ποϋ σέ 

παρακάλεσα νά τής πής πόσο τήν αγαπώ, ώς τήν 
ήμέρα ποϋ σέ σένα έχυσα όλο τό φαρμάζι τοϋ 
πόνου, ποϋ μού γεννούσε ή άπονιά της. Είμαστε

μαζί, ώς τήν ήμέρα ποϋ ζάτω άπό τό βάρος τής 
αδιαφορίας της ξεψύχησε ή φιλία ζαί ή άγάπη 
μας. Καί δταν έσύ, άγαπημένε μου φίλε, θέλη
σες νά. τή: πής,δσα σοϋ είχα έμπιστευΟή, άρνή- 
θηζε νά σ’ άκούση. Μή παραξενεύεσαι πώς τό 
ξέρω. Μού τώπεν ή ίδια, φοβούμαι μήπως ξέχα- 
σες,δσατότε σοϋ είπα ζαί θέλω νά στά ξαναπώ.

Θυμάσαι;
"Οταν έσύ,ζ.αταφρονεμένος άπό τήν άρνησίν της 

νά σ’ άζούση, άγαπητέ μου φίλε, ξαναγύρισε; 
σέ μένα, σταλμένο: άπ ’ αυτήν ;

Πρώτα ήθελα νά σέ κάνω κομμάτια, πού μ’ά- 
πέλπισες πιό πολύ, ζαί ύστερα σέ φίλησα, καί 
σέ φιλούσα πάντα ζαί σέ φιλώ άζόμα σάν άγιο 
λείψανο, μόνο γιατί σ’ άγγισαν τά χέρια της.

Θυμάσαι;
Πόσες φορεςμέ είδες νά ζλάψω ζαί νάγίνωμαι 

τρελλό; άπό αγάπην γι’ αυτήν ζαί νά ζητώ δλο 
τόν κόσμο ζαί σένα άζόμα, γι ’αυτήν ζαί νά ζώ 
μ.όνο, γι αυτήν ζαί μόνο γι ’ αυτήν νά σοϋ μιλώ ;

"Οσο καιρό σ’άφηκα είχα τήν ιδέα πώς μ’αγα
πούσε καί στήν άγάπη της τά ξέχασα όλα καί 
σένα άζόμ.α, αδικημένε μου φίλε. Μά τώρα ποϋ 
σάν φαρμακερή μαχαιριά μού πέρασε τά στήθη 
ή βεβαιότης πώς δέν μ’ άγαπά, πώς δέν Οά μ’ 
άγαπήση ίσως ποτέ,σέ θέλω πάλι γιά σύντροφο 
τοϋ πόνου μου καί θέλω μέ τά μυστικά μου νά 
γράφω άπάνω σου τό τραγούδι τού απελπισμένου.

Θυμάσαι τί σούλεγα ;
II ώ: άπό τήν ήμέρα, ποϋ μ ’έ’κπληξί μου ένοιωσα 

πώς όλοι οί χτύποι τής καρδιάς μου τραγουδού
σαν τό'νομά της, πώ; άπό τήν ήμέρα ποϋ χωρίς 
νά τό καταλάβω βρέθηκα σκλάβο: της αιώνιο:, 
δέν είχα πιά άλλο σκοπό τής ζωής μου. "Ενοιωθα 
μιά ανάγκη — ποϋ δσο καί αν προσπαθούσα δέν 
μπορούσα νά τήν νικήσω—νά βρίσζωμαι αιώνια 
κοντά της, νά τήν ζυττάζω άκατάπαυστα στά μά
τια, ν’άντλώ ζωήν άπό τόν πόνον ποϋ μούδινεν ή 
σκληρή της ματιά, γιατί δταν μέ κύτταζε γλυκά, 
ένοιωθα τή ζωή μου νά σβύνη στών ματιών της 
τό λίγωμα.

Θυμάσαι τί σούλεγα ;
ΙΙώς άπό τότε ποϋ τήν άγάπησα. έβγαλα άπό 

τήν καρδιά, μου τόν Θεό καί έβαλα Θεό μου αύτήν 
στό στήθος μου καί τότε ένοιωσα δλη τή θεϊκή 
δύναμι καί έγινα άλλοιώτικοο, εντελώς ξένος 
άπό δ,τι ήμουν πρώτα, τέτοιος ποϋ δέν καταλά
βαινα καί έγώ ό ίδιος πιά τόν εαυτό μου, ζαί ή
θελα νά βρίσκομαι δλη τήν ώρα γονατιστός μπρο
στά. της καί νά ζυττάζω τά. όνειρεμ-ένα της μάτια 
καί δλοι οί πόθοι μου καί δλοί οί πόνοι μου γι’ 
αύτήν,ξεσποϋσαν σέ δάκρυα. Τό θυμάται έκείνη. 
Έκλαια πάντα σάν σούλεγα μυστικά το 
γοϋδι τού άπελπισμένου.

Θυμάσαι τί σούλεγα ;
Πώς δέν άγαπώ τίποτε σάν αύτήν στον κόσμο, 

πώ; μόνον μέ τήν ε.ίπΐόα νά μ ’ άγαπήση ζώ. 

ό τρα-

πώςθά πεθάνω τήν ήμέρα ποϋ θά. χάσώ καί αύτήν. 
Μού φαίνεται πώ; έφτασε ό καιρός. ’Από ώρα 
σέ ώρα τήν αγαπώ πιό πολύ καί ή άγάπη μου 
γίνεται πιό απαιτιτική καί έχει άνάγκην ίση: α
γάπης γιά νά μή μέ τρυπήση μέ τή φωτιά τοϋ 
πόθου της.... Μά πές μου, πές μου έσύ, ποϋ 
μέ ςέρεις τόσον καιρό, τί νά κάνω γιά νά μ ’ ά- 
γαπήση ;

Θυμάσαι μιά συμβουλή ποϋ μούδωκες άλλοτε, 
άγαπημένε μου φίλε ; Έγώ τήν θυμάμαι άκόμα. 
— Νά τήν ξεχάσω έγώ. Τότε θά μ’ άγαπήση 
ίσως αύτή.— Τό ξέρω καί έχεις δίκηο δταν μού 
τό λές. Μά δέν συλλογίστηκες ; Μπορώ πρώτα 
έγώ νά τήν ξεχάσω ; Καί άν τήν ξεχάσω, θά 
θέλω τήν άγάπη της τότε ; Καί έγώ τήν θέλω. 
Στό είπα τόσες φορές.

Σούλεγα,πώ; καί πεθαμμένος άκόμη Οά ζητώ 
τήν άγάπη της, πώ; καί πεθαμμένος άκόμα θά 
νοιώθω τήν άρνησί της καί σέ κάθε της άρνησι 
Οά πεθαίνω κάθε φορά περισσότερο άκόμα.

Θυμάσαι ποϋ στάλεγα καί σύ μέ παρηγορού
σες καί μούλεγες νά σοϋ πώ τό τραγούδι τής 
ί/πίδοι; καί ν ’ άφήσω πιά τό τραγούδι τού 
άπελπισμένου ;

Έπροσπάθησα νά σ’ εύχαριστήσω,γιατί ήσουν 
πάντα καλό; γιά μένα. Μά τί νά κάνω ; Νά 
τήν βλέπω ; Δέν τήν ξεχνώ. Νά μή τήν βλέπω ; 
’Ακόμη χειρότερα’ δ,τι καί άν κάνω δέν Οά 
μπορέσω νά ξεφύγω’ τό γραφτό μου είνε νά τήν

ΑΤΘΙΔΕΣ

VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV

JriCTi’nvz.· Πετρούλα Σωτηροπούλου
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αγαπώ,οσο πού νά πεθάνω μέ τό τραγούδι τοϋ 
απελπισμένου στο στόμα.

Θυμάσαι ποΰ σ’ τάλεγα ;
"Ολα τελείωσαν. Καί ό κόσμος όλος ποΰ θέλησα 

νά ξεχάσω, μέ καταράσθηκε, δση αγάπη είχα 
πρώτα γι' αύτόν, νά τήν νοιώσω μαζεμένην γιά 
καποιαν ποΰ νά μή μ ’ άγαπφ. Καί μέ καταρά- 
στηκε σέ κακή ώρα καί ή κατάρα τοΰ κόσμου έ- 
πιασε καί έφύτρωσε καί έκαμε ρίζας καί έφούν- 
τωσε καί μέ περίπνιξε ή άπαισία κατάρα μές τά 
κλαοια της τόσο σφικτά, ποΰ δέν μπορώ νά ξε- 
φύγω- χάθηκε πιά όλος ό κόσμος γιά μένα. Και 
ή αγάπη μου δλη καί ή ζωή μου όλη τώρα εινε 
δική της καί είμαι καταδικασμένος τώρα πιά γιά 
"ή χαμένη μου έ.έπίόα νά τραγουδώ δσο ζώ 
τό τραγούδι τοΰ απελπισμένου.

Θυμάσαι ποΰ στώλεγα πώς θά πιάση ή κα
τάρα τοΰ κόσμου καί δέν μέ πίστευες ;

Θυμάσαι ;
Όλη τήν άστασία ποΰ ειχεν ό κόσμος ποΰ ξέ- 

χασα,τήν χάρισε σ' αύτήν καί αύτή τήν έκλεισε 
σ' απόρθητο φρούριο μέσα—στά μάτια της—καί 
μέ μιά της ματιά μοΰ χαρίζει τόν ούρανό καί 
μέ τήν άλλη μοΰ χαρίζει τόν "Αδη, καί εινε 
τώρα γιά μένα ή μιά της ματιά τρυφερή σαν 
προσευχή- παιδιού ή σαν θεϊκό χαμόγελο καί ή 
άλλη κακή, άγρια σάν χρόνος δίσεχτος. “Ω !

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Μεσ'άπό τά πανουράνια
Κύ.Ιισε χ.έωρό τ ’ αστέρι, 
Κι' άπλωσε .ίευχά στεφάνια 
Κάποιο άφροπ.ΐασρένο χέρι.

Λαμπερή γ.έυκειιι άχτίόα
Σκόρπισε ρε ριαο τά σκότη
Καί ρέσ' στό μυστήριο ε'ιύιι 
Τή .Ιενκοντυρέι η νειότη.

Άπ.Ιωσε πνοή αιθέρια
Μέσα ρ ε.Ιονσε σέ μύρο
Κι ένοιωσα ρπροστά ρ.' αστέρια
JVo ροΰ pair' ή κόρη γύρω. . .

'τίπ' τ' ό./όΕ.ανθα μα.Μιά τι,ι; 
"Ε-Ιαρπε χρυσή κορώνα, 
Σύρθηκα όει.ΐά σιρά την. 
Μέ ταπεινωρένο γόνα.

Μέσ άπό τίι πανουράι ια
Κύ.Ιισε χ.Ιωρό τ ' αστέρι 
Κι ΐιπΛωσε .Ιευκά στεφάνια 
Κάποιο άφροπ.Ιασρέκο χέρι.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΕΝΕΤΑΣ

Λυπήσου με σύ, αφού δέν μέ λυπάται εκείνη 
καί αφού αύτή έγινε γιά μένα μοίρα αδυσώπητη, 
σώσέ με σύ καί ακούε χωρίς νά κουράζεσαι τό 
τραγούδι μου —τό τραγούδι τοΰ άπελπισμένου 
ακουέ το, οσο ποΰ νά τό μάθης καλά καί φύ- 
λαξέ το βαθειά στήν -καρδιά σου—όχι στό μυαλό 
σου — και οπού πηγαίνει καί όπου κάθεται, γιά 
νά θυμάται τό κακό ποΰ έκανε, τραγούδα της 
βραχνά, τραγούδα της πάντα τό τραγούδι μου, 
τό τραγούδι τοΰ απελπισμένου.

Θυμάσαι ; Λυτά σούλεγα τότε.
Και τώρα άκου τά τελευταία μου λόγια, καί 

άν θέλη νά σ' άκούση, πές της τα.
Τόσο μπήκε πιά ή αγάπη τη; στήν καρδιά 

μου, ποΰ μόνο μέ τήν ύστερή μου πνοή μπορεί 
νά τήν ξεχάσω. Μά οσο νάρθη ή στιγμή εκείνη 
νά τής λές άκατάπαυστα δπου στέκεται καί όπου 
πηγαίνει, αύτό, ποΰ τόσο καιρό έγώ τής τρα
γουδούσα, τό αγαπημένο, τό λατρευτό μου τρα
γούδι τοΰ απελπισμένου.

Νά! Σοΰ θύμησα δσα σοΰ λεγα άλλοτε.
Καί τώρα άκου καί κάτι, ποΰ Οά σ’ άφήσω 

σάν διαθήκη καί φύλαξε καί αύτό βαθειά στήν 
καρδιά σου’ ποτέ νά μή τό ξεχάσης, γιατί Οά 
εινε αύτά μου τά λόγια τά μόνα ποΰ 0 ’ άφήσω 
στόν κόσμο ποΰ άρνήθηκα γιά νά μέ συγχωρέση. 
δταν πεθάνω.

ία καί ακόμα ύπο- 
πώς άξια κέρδισα 
Καί άν ποτέ ή

Μέ τον πόνο, ποΰ ΰπέφερ 
φέρω γι’ αύτήν, μού φαίνεται 
κάποια θέσι στόν Παράδεισο, 
αμαρτία καί τό κακό, ποΰ μοΰκανε, τήν στεί- 
λουνε στήν Κόλασι, Οά παρακαλέσω γονατιστός 
τόν Θεό νά μάς άλλάξη τήν Οέσι, άν δέν θέ
λει νά ένώση καί τούς δυό μας έκεϊ.

Καί άν άπό κεϊ ποΰ Οά βρίσκομαι, ίδώ πώ; 
τό τραγούδι σου τήν τρομάζει, θαρθώ μ.έσα σ'ένα 
σου δνειρο, άγαπημένε μου φίλε,καί θά σέ παρα
καλέσω νά τήν άφήσης ήσυχη καί χωρίς πλάνα 
όνειρα νά τής ανησυχούν τόν ήρεμό της ύπνο.

Καί τώρα σ’ άφίνω- ίσως ξανασυναντηθοΰμε, 
ίσως όχι. Μά άν τύχη καί δέν σέ ίδώ άλλη φορά 
στή ζωή μου, μιά χάρι — τήν τελευταία, ποΰ 
σοΰ ζητώ—μή μού τήν άρνηθής.

"Οταν μέ ίδής στο κρεββάτι τή: άγωνίας καί 
δής τό ένα μου χέρι νά σκαλώση στόν ούρανό, 
ένώ τό άλλο θ ’ αποχαιρετάν) τή γή καί σέ σένα, 
άγαπημένε μου φίλε,θά δίνη τό στερνό του χάδι, 
τρέξε τότε καί μέσα στή στερνή μου πνοή 0' 
άκούσης νά πετό τόνομά της, τονισμένο στήν 
ύστερη ματωμένη νότα τοΰ τραγουδιού τοΰ α
πελπισμένου.

Α. ΖΗΝΩΝ

J -J Benjamin Leino ώς ΤιιριαΙας.
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σκου Blaideau.
Ζωηρότατος καί 
εύθυμότατο; δι- 

ήλθε τάς κεντρικωτέρας οδούς τής πόλεως,συνο- 
δευόμενος άπό τόν εύφυέστατον ίδικόν μα; Διά
κον τόν τότε νεαρόν Δαμασκηνόν, καί άπό τούς 
’Αθηναίου; άρχοντας καί λογίου; Δημήτρίον Βε- 
νιζέλον καί Νικόλαον Μιχαήλ. Άλεξινάν 

Έγκατεστάθη λοιπόν ό ΙΙάτερ-Φραγκϊσκος έν 
Άθήναις ώ; διδάσκαλο; ξένων γλωσσών καί των 
μαθηματικών, ιδίως 'Αστρονομίας, κατώρθωσε 
δέ μετ' ολίγον νά γίνη άγαπητότατος καί παρ' 
αύτοϊ; τοϊ; 'Οθωμανοί;.

Καί αύτός δέ ό ΙΙασάς τοΰ Εύρίπου, ό φοβε
ρός Μουσταφά Μπέης, τόν ποοσεκάλεσεν 

---- η είς τήν Χαλκίδα δπου έγένετο δεκτός μετ' 
εκτάκτου εύπροσηγορίας, λαβών τήν ΰπό- 
σχεσϊν του δτι θά κόμη είς τάς 'Αθήνας 
«νά τόν έχουν απάνω στό κεφάλι τους».

I Ό ΙΙάτερ Φραγκίσκος έπανελθών έγκα
τεστάθη είς ώραίαν καί κεντρικήν οικίαν, 
έ·/ων πλαγίω; καί μικρόν εκκλησίαν 'Ελ
ληνικήν, ίσω; τήν τήν’Αγίαν Δύναμιν τοΰ 
Μετοχιού τής Πεντέλης είς ήν διέμενεν ό 

■ Διάκο; έχων σχολήν μέ 25 μαθητάς.
ΊΙ παρά τοΰ Φραγκίσκου όμως ύπό το- 

Η σον αισίου; οιωνούς παγεΐσα φωλεό,ταχέως 
κατεστράφη, είτε ύπό τών φιφθέντων κατ' 
αύτή; λίθων, ώ; ισχυρίζεται εί; περιηγη
τής, είτε απλώς έγκαταλειφθεϊσα δι' έλ- 
λειύιν έν τώ τόπω πνευματική: τροφής.

"Οντως δέ οί διάδοχοι τοΰ Φραγκίσκου 
καί ίοίω; οί πατέρες 'Ριχάρδος καί Θεσστέ- 
ρος φαίνεται δτι τό παρεξήλωσαν- ύπέστη- 
σαν λοιπόν καταδιώξει; καί άπέδρασαν διά 
νυκτός εί; Εύβοιαν, δπου υπήρχε κοινότη; 
καθολικών καί ιδίως τά πληρώματα τών 
γαλερών τοΰ Βέη, άποτελούμενα άπό αι
χμαλώτου; Φράγκου;. Είς τήν έν Άθήναις 
καταδίωξ’.ν συνετέλεσεν ιδίως καί ή παρά 
τοϊ; Τούρκοι; έγερθεϊσα ύπόνοια, δτι ήσαν 
πολιτικοί κατάσκοποι.

Περί τοΰ ’Ιησουίτου 'Ριχάρδου, περιη
γητή: τι; διηγείται τά εξής. «Διερχόμενο; 
διά Θηβώνσυνήντησα τόν πασα.ν Κετερτζή-

χ

όγλοΰ Καραμάν Βεγλέρβεην, έπιστρέφοντα
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Maria Bangman ώς Εύρυδίχη. Katri Rautio ώς ’Αντιγόνη
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εις Κρήτην. 0 πασάς ήσπάσθη τον Ριχάρδον 
καί ήρχισε νά συζητή μετ' αύτού περί θρησκευ
τικών ζητημάτων. Κατά τήν συζήτησιν όμως 
έτόλμησεν ό 'Ριχάρδος νά τώ είπη οτι «μόνη ή 
Χριστιανική πίστις ήτο αληθή: ».Τό πλήθος τών 
περί τόν I Ιασάν αξιωματικών έξηγέρθη κατά 
τής θρασείας ταύτης έκφράσεως' τότε ό ΙΙασάς, 
όστις όμως ήτο μεγαλόψυχος, στραφείς πρός αυ
τούς είπε.

«Δέν βλέπετε ότι ό ξένος δέν γνωρίζει καλά 
τήν γλώσσαν; “Ας ύπάγωμεν τώρα νά κυριεύσω- 
μεν τήν Κρήτην καί όταν έπανέλθωμεν τόν προ- 
σκαλούμεν νά έξηγηθή».

Καί έτσι ό ΙΊατερ-'Ριχάρδο; τήν έγλύτωσε.

Δ. ΓΡ ΚΑΜΠΟΓΡΟΓΛΟΥΧ

ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ
Οταν μοΰ τιρωτοάνοιίεο τήν τρυφερή καρδιά σου, 

Μοϋφάνηκε πώς έβλεπα χαρέμι τουρκικό'
Κι’ δταν σέ είδα νά μέ θέα κι’ έμέ χανούμισσα σου 
Μοΰ φάνηκε τό κίνημα πολύ Σουλτανικά.

Τό νέο θαύμασα Χαμίτ, τό νέο τό Σουλτάνο, 
Ποϋ ίνα τέτοιο έστησε χαρέμι 'ε τήν καρδιά,
Κι είπα: σέ τέτοιον έρωτα ’ψηλό έγώ δέν φτάνω 
Καί σέ θαυμάζω πάντοτε, άλλ' άπό μακρυά.

ΑΙΜΥΛΙΑ ΚΟΓΡΤΕΑΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Γερμανό: αρχαιολό
γος Η-όεωρος Ούΐσιγ- 

έλθών πρό οιε- 
εΐς τήν Ελλάδα 
μελετήση είδι- 
τήν αισθητικήν

τών αρχαίων Ελλή
νων 
δια:

κον καί διδακτικόν διά πάντα; 
ωραίου. Εις

έξέδωζεν είς ι
ερόν βιβλίον τάς 

μελετάς του. Εις τόν πρόλογον δνμοσιείει τάς 
εντυπώσεις του έκ τής συγχρόνου 'Ελλάδος. Ή 
« Εφημερίς τής Φραγζφούρτης» κρίνει έγζωμι- 
αστιζώς το βιβλίον, τό όποιον θεωρεί ώς προϊόν 
βαθείας καί ώρίμ,ου μελέτης καί ώς διαφωτιστι- 

..... ί.ί--------’.. _Ζ. τ,^ς ϊρασ-άς Τ6μ 

τόν πρόλογον ο συγγραφεύς εκφρά
ζεται μετά πολλής συμπάθειας διά τήν σημε
ρινήν Ελλάοα, καταλήγει δέ λέγων, ότι «πρέ
πει νά κατέλθη τις είς τήν πατρίδα τού ωραίου 
διά νά τό άντιληφθή είς τήν ολικήν του έκοήλω- 
σιν, διά ν ’ άνεύρη είς τά χαρακτηριστικά τών 
ζώντων τόν τύπον τού αρχαίου μυσταγωγού τού 
καλού καί νά μεταφερθή είς τήν νοητήν εποχήν 
τή; υπεροχής τού πνεύματος».

Μεταφέρομεν σκέψεις τινά; καί παρατηρήσεις 
τού συγγραφέως περί τής αισθητικής τών αρχαίων 

Ελλήνων :
«Πανταχού, λέγει, αναφαίνεται ή αγάπη 

τών Ελλήνων πρό: το ήρεμον κάλλος. Ή τρα
γί, δία ένησμενίσθη είς τάς βιαιοπαθεΐς συγκινή
σεις, άλλ' είμαι βέβαιος έξ όσων συνήγαγον, οτι 
οί ύποκριταί έπί τού θεάτρου ήσαν πολύ περισ
σότερον ψυχροί ή όσον άντιλαμβανόμεθα άναγι- 
νώσκοντες σήμερον τά έργα τών μεγάλων δρα- 

ματί" ών.
Αί απεικονίσεις τών επιτύμβιων πλακών, τινές 

τών όποιων έγγίζουσι πρός τήν ΰπερτάτην κο
ρυφήν τού ώραίου, καίτοί παρουσιάζουσι τήν με- 
γίοτην ψυχικήν οδύνην, είνε ήρεμοι καί τά στό
ματα τών προσώπων κλειστά εις τήν οδύνην καί 
αί χειρονομία: αύτών περιεσταλμέναι. Σιωπηλή 
καί αξιοπρεπής οδύνη χαρακτηρίζει πάντα τά 
πρόσωπα. Ή ηρεμία είνε τό μέγα καί κεφαλαι
ώδες χαρακτηριστικόν τή: αρχαίας αισθητικής.

Καταφανή: είνε ή αγάπη τών Ελλήνων εις 
τάς καθέτου; γραμμάς, οί όποϊαΐ λεπτύνουσι καί 
κομψεύουσι τόν κορμόν, δίδουν δέ τήν έντύπω- 
σιν τής εύσταθείας καί τής στερεοτητοο.

Ή κυρίως είπεϊν εύθεϊα γραμμή ούδαμού υ
πάρχει. Πανταχού κρατούν μεγαλείτεραι ή μι

TO ΑΡΧΑΙΟΝ ΔΡΑΜΑ

Lilli Hogqah) ώς ’Ισμήνη. Axel Alilbger ώς Κρέων.

κρότερα: καμπύλα:. Αί στήλαι είνε στενώτερα: 
επάνω καί παχύτερα: κάτω, ή μεταςύ οέ γραμμή 
άνεπαισθήτως καμπύλη. Ούδαμού δύναταί τις ν' 
άνεύρη τήν αύστηρώς εύθεΐαν γραμμήν. Τούτο 
αποδίδω είς δύο λόγους. Άφ’ ένός διότι ή εύ- 
θεΐα είς δεδομένον τ: περιβάλλον φαίνεται οι’ α
πάτης οφθαλμών άποκλίνουσα ή προσκλίνουσα, 
άφ" έτέρου δέ διότι δέν δύναται νά προσαρμοσθή 
μέ τήν έντύπωσιν ταύτης ή ιδέα τής εύσταθείας 
καί τής χάριτος.

II άρχαία ενδυμασία, λέγει αλλαχού, εινε 
τελεία διά νά παρουσιάση καί έξάρη όλα; τάς 
καλλονά; τού σώματος, άνοικονομητος όμως διά 
τού; έστερημένου; σωματικής καλλονής, τών ό
ποιων ούδεμίαν ουσαναλογίαν ή ουσμορφιαν ουνα- 
ται νά περικαλύψη».

ΊΙ μελέτη τού Γερμανού συγγραφέως είνε 
μακρά καί ενδιατρίβει είς πολλάς λεπτομέρειας 
διαφωτιστικάς, οίδουσα ούτω πλήρη τήν ιδέαν 
τή; υπό τών αρχαίων Ελλήνων άντιλήψεως και 
έκδηλώσεως τού ώραίου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ

Ο ΝΟΤΜΑΣ
Γι.ίοιογραφία Δ. Ι'αλάνη

—’Εκεί ποϋ ό <3ΰ- 
ζυγος προσκόπτει, ό 
έραότής έπιτυγχά- 
νει. Και τοϋτο διότι 
ό έραάτής υπακούει 
εις όλας τάς ιδιο- 
τυοπίας μιάς γυναι- 
κός κ’έπειδή ό έοα- 
<3τής δέν είνε ποτέ 
Αγενής Απέναντι της 
έρωμένης του, Οά 
μεταχείριαθΐί.,γιά νά 
τής άρέΰη, τρόπους 
τούς οποίους Απο
στρέφεται ό σύζυ
γος !. .

Καί μέ τήν αλή
θειαν αύτήν τοϋ Βαλ- 
ζάκ, τήν άγρίαν ά- 
λήθειαν , άρχισεν ό 
κ. "Ιερεμίας, μέ τήν 
συνήθη παραδοξολο
γίαν του,νά θίγμ ένα 
ζήτημα, έπι τοΰ ό
ποιου ώργίαόαν δλ' 
οί αιώνες, χωρίς νά 
κατορθώσουν νά τό 
λύσουν, ούτε νά τό 
μετακινήσουν καν 
άπό’ τήν θέσιν του.

— Γ ίνου έραότής 
τής συζύγου σου,γιά 
νά τής άρέόι,ις. Μ’ 
έννοεϊς; Γίνου έρα- 
στής της . .Προσπά
θησε νά μή βλέπμ 
σέ σένα τόν άνθρω
πον, τόν όποιον ύ·

ποχρεωτικώς ανέχεται, άλλά τόν άνθρω
πον τόν όποιον θέλει. Κάνε δλα τά γούστα 
της, θαύμαζε δλας τάς ιδιοτροπίας της καί 
Οά τήν έχι.ις πάντοτε δικήν σου. Δύσκολον 
πράγμα, θά μοΰ πής. Δύσκολον, τ’ ομολογώ 
κ' έγώ, άλλ' Απαραίτητον ! Κάποτε Ακόυσα— 
μήν έρωτμς ούτε τόπον, ούτε χρόνον—μιά γυ
ναίκα νά λέγμ, μέ δλην τήν Αγγελικήν Αφέ
λειαν, στον σύζυγόν της :

— «Είνετώρα κάμποσος καιρός ποΰ σ Αγαπώ 
τρελλά, ποΰ σ' Αγαπώ σαν έ ρ ω μ έ ν ο ν μου.

— «Σαν έρωμένον σου ; έρώτηόεν έκπληκτος 
ό δυστυχής

— «Σάν έρωμένον μου, ναί, σάν έρωμένον 
μου ! Δέν μέ πιστεύεις »

— Καί ή γυναίκα αύτή δέν έζ’εύδειο, έλεγε 
τήν Αλήθειαν — τοϋ Απεκάλυπτε, μέ τά λόγια 
της τά φωτεινά, τήν γυναίκα, τήν αίωνίαν γυ
ναίκα,τήν οποίαν ύ δυστυχής δέν εΐ/ε κατορ
θώσει νά ίδή καί να γνωρίσμ έως τήν στιγμήν 
έκείνην Θά σοΰ διηγη"ώ καί κάτι άλλο, μίαν 
χαριτωμένην σκηνήν, γιά νά σ' Ανοίξω τά μά
τια σου περισσότερον ; Είχα έναν φίλον —Θεός 
σχωρέσ’ τον ! —ό όποιος είχε τήν κακήν συνή
θειαν νά σπαρτάρι,ι άπό τά γέλοια, όταν τό ώ- 
ραϊον άλλ' ύστερικώτατον ήμιόύ του τοΰ έλεγε 

πώς είνε άπιστος, πώς περιμένει νά πεθάνμ 
αύτή γιά νά πάρμ άλλην. Τά γέλοια του τήν 
έδασάνιζαν καί τά παράπονά της καθίσταντο 
'μέρα μέ τήν ήμέρα βιαιότερα 'Επί τέλους ό 
ηλίθιος έννοιωσε, άν καί Αργά, τί έπρεπε νά 
κάνιι γιά νάπαλλαγμ άπό τή γκρίνια της.

—«Σοΰ ορκίζομαι, τής λέει σοδαρώτατα ένα 
πρωί, πώς δέν Οά πάρω άλλην '.. .

—«Τ’ ορκίζεσαι ; Σύ ;
—«Ναί '. Ί" όρκίζομαι < τήν ζωήν όου '. Πέ- 

θανε σύ καί δέν παίρνω άλλην. Σοϋ τ' ορκίζο
μαι κι’ άλλην μιά φαρά,χίλιες φορές, άν Οέλης, 
σοΰ τ’ ορκίζομαι 1. .»

— Ή γυναΐκά του τόν ένηγκαλίσθη τρυφερώ- 
τατα. Ό κολακευθείς, ό θριαμδεύσας έγωϊσμός 
της, δέν τήν άφησε νά διακρίνι,ι τόν θηριώδη 
σαρκασμόν ποϋ έκρυπταν οί λόγοι του. Αύτή 
'νε ή γυναίκα Ευτυχισμένοι όσοι τήν παίρνουν 
γιά τέτοιαν ποΰ είνε. Καί αν τήν έπαιρναν 
δλοι έτσι, καί άν δέν ζητούσαν οί περισσότεροι 
— τί λέω οί περισσότεροι ;—δλοι σχεδόν,έκτος 
έλαχίστων καί σπανιωτάτων εξαιρέσεων, άπό 
τήν γυναίκα περισσότερα άπό έκεϊνα ποΰ ήμ- 
πορεΐ νά δώόη, άν δέν ζητούσαν Απ' αύτήν 
νάρνηθμ τήν φύσιν της,τά νεϋρά της,τήν κου- 
φότητά της,νά γίνι,ι άνδρας, μ' άλλους λόγους, 
κι' αύτή, ό κόσμος θά ήτο ευτυχέστερος, αί 
άπιότίαι όπανιώτεραι καί τά διαζύγια, κατά 
φυσικόν λόγον, όλιγώτερα 1...

Καί ό κ. 'Ιερεμίας έκλεισε τούς λόγους του 
μέ τόν έξής άφοριόμόν :

—Πάρε τήν γυναίκα, ώς γυναίκα, καί μή ζη- 
τής περισσότερα Απ' αύτήν Είσαι νυμφευμέ
νος; Προσπάθησε νά γίνης έραστής τής συζύ
γου σου ! Δέν τό κατορθώνεις ; Τότε, φιλαράκο 
μου,άφησέ την νά βρμ άλλον έραότήν καί φρόν
τισε καί σύ νά βρμς άλλην ποϋ νά τήν έμ- 
πνέμς περισσότερον,ποΰ νά βλέπη σέ σένα τόν 
έραστήν της, τόν άπαραίτητον γιά κάθε γυ
ναίκα !...

Ο ΝΟΤΜΑΣ

ΠΑΙΔ'ΚΑ ΕΠΙΤΑΦΙΑ
(Κατά τόν Β. Οΰγχώ).

I
Τήν τύχη σου, μικρό μου, πώς ζηλεύω ϊ 
Σέ ποθητό ποΰ σ' άραξε Λιμάνι.
Πές μου λοιπόν, ταχιά γιά νά κερδίσι,ις
Τοΰ τάφου τήν γαλήνη τί έχεις κάνει ;

II
Πέτα μέ χαρά, γλυκό Αγγελούδι,
Τ’ ούρανοϋ, ό τάφος σου, είνε Ούρα.
Ώ 1 δέν Οά δοκιμάσμς τί φάρμάκια
Πικρά τόν άνθρωπο ποτίζ' ή μοίρα.

III

Μονάκριδο παιδί ή μάνα κλαίει,
Καί 'ς τό κλαδί τ’ Αηδόνι τραγουδάει.

Κείνη θαμμένο τό θαρρεί' τ' Αηδόνι
Ξέρει 'ς τόν Ουρανό πώς φτερουγάει

Δ. ΓΙΓΑΝΤΕΣ

^ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΛΑΝΤΣΑΣ
ΕΊΆ νόσον ήμίπληγίας 
οιαρζέσασαν έπι δύο έ
τη, άπέθανε τή 10 ’Ια
νουάριου έν Άθήναις ό 
γηραιός ζωγράφος Βικέν
τιος Λάντσας.

’() Λάντσας έγεννήθη 
έν Βενετία τώ 1822. '() 
πατήρ του ήτο διευθυν
τής τού Λογιστηρίου.

Νεότατος έσπούδασεν είς τήν αυτόθι 'Ακαδημίαν 
τών Καλών Τεχνών, βραβευθείς διά τάς επιμε
λείς σπουοάς του. Άπο—ερατώσας αύτάς, διωοί- 
σθη βοηθός τού καθηγητού τής Προοπτικής. 
Άλλ ’ έπέρχεται έν τφ μεταξύ ή έξέγερσις τής 
’Ιταλικής έπαναστάσεως τού 1848. Ό Αυστρια

κός στρατός προήλαυνε καί οί ’Ιταλοί συνηθροί- 
ζοντο είς Βενετίαν. Ό Λάντσας, νεώτατος,ση
μαιοφόρος συνομωτικού σώματος, περιήρχετ ο τήν 
πόλιν κραυγάζων υπέρ τής άπελευθερώσεως τής 
πατρίοος του άπό τής Αυστρίας. Ή στάσις ύ- 
πήρξεν άτυχης καί ό Λάντσας έξόριστος, άπο- 
βιβάζεται είς Πάτρας. Μετά διετίαν ήλθεν είς 
Αθήνας. Ή βασίλισσα Αμαλία τόν ύπεστήριξε, 

άναθέσασα είς αυτόν τήν μέχρι σήμερον σωζο- 
μένην διακόσμησιν τής έξοχικής της έπαύλεως.

Δύο έργα τού Λάντσα προσέδοσαν αύτφ τήν 
φήμην καλού ζωγράφου. Τό «Στρατόπεδο·; τών 
Θηβών» δπερ έγραψε κατ' εντολήν τής Α. Μ. 
τοϋ Βασιλε'ως καί αί τοιχογραφίαι τού Ρωσσικοΰ 
ναού τού Άγ. Νικοδήμου, δι' ας καί έτιμήθη 
ύπό μέν τοΰ Αύτοκράτορος τής Ρωσσίας Αλε
ξάνδρου διά ρωσσικοΰ χρυσού μεταλλίου, άπονε- 
μομένου είς καλλιτέχνας, ύπό δέ τοϋ Μ. Δου- 
κός Κωνσταντίνου, πατρός τή; ήμετέρας Βασι- 
λίσσης, διά πολυτίμου δακτυλίου.

Τφ 1863 διωρίσθη καθηγητής έν τφ ΙΙολυ- 
τεχνείω τής Προοπτικής,Σκηνογραφίας καί σχε
δίων άρχιτεκτονικής διδάξας έπι 38 συνεχή έτη 
καί άριθμήσας χιλιάδας μαθητών ζωγράφους, 
γλύπτας, μηχανικούς,άρχιτέκτονας, κοσμηματο- 
γράφους. Δύναται νά θεωρηθή ό πατήρ τής νέ
ας έλλην. άρχιτεκτονικής· δτε έπ' έσχάτων 
απεχώρησεν ένεκα γήρατος καί νόσου. 'Επίσης 
έδίδαξε την ζωγραφικήν είς τάς Στρατιωτικά; 
σχολάς Ευελπιδων καί Τπαξιωματικών,έλαβε δέ 
μαθήματα παρ ’ αυτού καί ή σεπτή ήμών βασί
λισσα.

Πολλά έργα τού Λάντσα κοσμούν έκλεκτάς 
Αθηναϊκας αιθούσας,οί δέ ξένοι μετά ιδιαιτέρου 

ενδιαφέροντος έξετίμων ζαί ήγόραζον έργά. τοΰ.

Κυρίως ό Λάντσας διεκοίθη είς τήν άπεικόνι-

σιν άρχαίων ερειπίων. Αί υδατογραφίας του τών 
μνημείων, είνε άπαράμιλλοι διά τό χρώμα, διά 
τήν άκρίβειαν, διά τήν άρχαιοπρεπή χάριτα. Ό 
Παρθένων—ιδίως ούτος—τό Έρεχθεΐον,τά Προ
πύλαια, ό ναό: τής Άπτέρου Νίκης, τό θέατρον 
τού Ήρώδου, άπεικονίσθησαν διά τού χρωστή. 
ρος του φυσικώτατα,αρμονικότατα. Έλέχθη περί 
αυτού δτι διά τόν Παρθενώνα υπήρξε·; ό Φειδίας 
τής ζωγραφικής' έπρωτοτύπησεν άντιγράψας. ΊΙ 
προοπτική ήτο πειθήνιος είς αυτόν- αί γραμμαί 
είχον τήν άναλογίαν των,αί άποχρώσεις τήν δύ- 
ναμίν των.Ό Λάντσας δέν διεκρίθη έπι έμπνεύ- 
σει άτιθόσσω, ούτε διά τήν σύλληψιν θεμάτων 
καί σκηνών. Περιωρίσθη είς τάς υδατογραφίας 
τών άρχαίων μνημείων, διατηρήσας δλον τό άρ- 
χιτεκτονιζόν κάλλος των,έν λεπτολογώ άκριβεία.

Ώς άνθρωπος ήτο άγαθώτατος, γλυκύς, ευ
προσήγορος,εύθυμος. Μή ών κάτοχος έντελώς τής 
γλώσσης μας, έτερπε μέ τήν αδυναμίαν του αύ
τήν καί τήν έξεμεταλλεύετο διά νά χαριτολογή.

Καθολικός τό θρήσκευμα, άφίνει τέσσαρα τέ
κνα,έξ <5ν δύο ζωγράφους,τόν Λοίζον,καθηγητήν 
έν τφ ΙΙολυτεχνείω καί τόν Στέφανον.

Εφερε τό Ελληνικόν αργυρού·; παράσημον τοΰ 
Σωτήρος διά τήν έν τφ ΓΙολυτεχνείφ εύδόκιμον 
καί μακράν ύπηοεσίαν, καί τρία 'Ιταλικά μετάλ
λια τιμητικά, διά τούς υπέρ έλευθερίας τής πα
τρίδες του άγώνας, έν τής Βενετίας, έν τού 
Βίκτωρος ’Εμμανουήλ καί έν τοΰ Ούμβέρτου.

ΊΙ προσωπογραφία του,ήν δημοσιεύομε·;, έγέ- 
νετο έκ τής μοναδικής φωτογραφίας ήτις διασώ
ζεται έν τή οικογένεια του.
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ΗΑλλΙ TQ.X MIHA
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ JDO1

ΕΤΟΥΝ εί; τά; νεκρολογία; 
συνήθως οί τυπογράφοι δύο με
λανά; ταινίας' οί τής παρελ- 
Οούσης τριακονταετίας μάλι— 
στα έθετον καί σταυρόν. Δέν 
γνωρίζω άν διά τό αείμνηστον 
1901 αρμόζει ή πενθηφορία 
αύτη, διότι είναι παράτολμο·/ 
βεβαίως ν’ άποφανθή τις, άμα 

ν ή πρόοδος ή έπιτελεσθεϊσα 
ίρας του εινε τοιαύτη,ώστε νά. 

ύμνον χαρμόσυνον, ό όποιος νά πνίςη

*· I

τή έκπνοή 
κατά τάς 365 ήμ: 
τονίση τις ύμνον χαρμόσυνον, ό όποιος νά πνίξη 
πάσαν στοναχήν διά τόν θάνατον έστω καί ένός 
επιφανούς καλλιτέχνου.

Άλλ ’ άν διά τόν δλον πεπολϊτισμένον κό
σμον ή αμφιβολία αύτη ύφίσταται, διά τήν Ελ
λάδα τό 1901 ύπήρξεν άναμφιβόλω; έ'τος στα- 
σιμότητος,άν μή όπισθοορομήσεως. Ό καλλιτε
χνικός μικρόκοσμός μας έμεινε μέ τάς αύτάς αντι
ζηλίας, μέ τά αύτά μικροαισθήματα, μέ τούς 
αυτούς εγωισμούς. Τό εύγενές δνειρον τής συσ- 
σωματώσεως καί όμονοίας τών καλλιτεχνών καί 
συγκεντρώσει»; είς ένα σύνδεσμον, πολλούς καλ
λιτεχνικούς σκοπούς καί ύπό υλικήν καί ύπό ή- 
θικήν έποψιν έχοντα νά έκτελέση, έμεινε καί πά
λιν δνειρον θερινήςνυκτός. Οί αυτοί χωρισμοί, αί 
αύται μεμ.ψιμοιρίαι, αί αύται απογοητεύσεις καί 
δυσαρέσκειας ή αύτή άπομόνωσις. Καί ή κοινω
νία ήν οί καλλλιτε’χναι συνενοί μενοι ήδύναντο νά. 
αφυπνίσουν καί νά τήν καθοδηγήσουν είς τήν 
συνείδησιν τού καλού, έμεινε ψυχρά, απαθής είς 
τάς έκάστοτε καλλιτεχνικά; έμφανίσεις.

πρόσωπον είς τόν Μαρασλή·/, προσφερθέντα νά 
άνεγείρη μεγαλοπρεπές μέγαρο·/ τών Καλών Τε
χνών, καθ’ ήν έποχήν οί οίκοπεδοφάγοι θριαμ
βεύουν ! Καί έματαιώθη ούτω είς εύγενέστατο; 
σκοπός, χάρις εί; τόν Άβδηρητισμόν τών αρμο
δίων, τών πάντη.. .αναρμοδίων διά καλλιτεχνικά 
ζητήματα.

Ό θάνατος έθέρισε σύκ ολίγα; κορυφές καλ
λιτεχνικά; κατά τό λήξαν έτος.

ΊΊ Ιταλία έχασε τόν Morelli καί τόν Ussi. 
Ή Γερμανία τούς ζωγράφους Seiffert, Fried- 
laender, Goltz, F. de Faur, Preller καί τόν 
γλύπτην Tushans-ή Ρωσσία τόν Lehmann καί 
τόν Shuraubeg’ ή Ισπανία τόν AlvareZTOΒέλ
γιο·/ τούς γλυπτά: de Vigne, Samain καί τόν 
ζωγράφον Hecht’ ή Αυστρία τόν αύλικύν άνδρι- 
αντοποιόν Baresco καί τόν γλύπτην Bomslaw 
ή Ελβετία τόν Sandreuter· ή Αγγλία τόν 
Greenawy· ή Αμερική τόν Tojetti· υπέρ πάν
τα δέ τά άλλα έθνη ή Γαλλία συνεισέφερεν τό 
μεγαλείτερον πένθος, άπολέσασα τούς ζωγράφου; 
Cazin, Chifflart, Lafond, Santai, Legrand, 
Lautrec καί τόν γλύπτην Massoule.

Άλλά καί ή ’Ελλάς έπλήρωσε τόν φόρον τη; 
εί; τόν ΙΙλούτώνα, Έχασε·/ ένα επιφανή γλύ
πτην, τόν Γ. Βιτάλην.

κόν μάλλον χαρακτήρα. Κλείει δέ τό έτος μ.έ 
τήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν τού Παρνασσού, ήτις 
ούτε προσέθεσέ τι είς τάς μέχρι τούδε καλλι- 
τεχνικάς εκθέσεις, ούτε άφήρεσε. Τό μόνον εύ- 
χάοιστον είνε, δτι έπωλήθησαν έργα τινα καί 
ένισχύθησαν ούτω μερικά πτωχά βαλάντια.

Είς τήν Καλλ. κίνησιν δέον νά κατατάξωμεν 
καί τάς καλλιτεχνικά; εκδόσεις. Τέσσαρες δέ 
είνε αύται. ΊΊ περί Γύζη καλλιτεχνική μελέτη 
τού κ. Δ. Κακλαμάνου,ή εκδοσις τή; «Πινακο
θήκης» ήτι; σκοπόν προέθετο δλως καλλιτεχνι
κόν, ή είκονογοαφηθεϊσα ύπό τού κ. Ίακωβίδου 
εκδοσις τών ποιημάτων τού Σολωμού, καί τά 
«Χρυσάνθεμα» τού διευθυντού τή; «Πινακοθή
κη:», διά τά όποια συνειργάσθησαν γνωστότα
τοι καλλιτέχναι.

II ΜΟΥΣΙΚΙΙ

*
* *

★ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ «

Τό 1901 ήλθε διά. τήν τέχνην πενθηφορούν. 
Ό θάνατος τού Γύζη, ολίγα: ημέρας πριν άνα- 
τείλη τό 1901, ύπήρξεν είς κραδασμό; διά τό 
οικοδόμημα τό άρτιπαγέ: τής έλλ. τέχνης. Τά 
έργα του άτυχώς μένουν είς τήν ξένην γήν, καί 
θά μένουν διότι έπί προϋπολογισμού 112 εκατομ
μυρίων, 30,000 δρ. διά νά άγορασθούν δύο-τρία 
έργα τού Γύζη, έθεωρήθησαν σπατάλη ! Τούλάχι- 
στον εύρέθησαν φίλοι καί θαυμαστοί τελέσαντε; έπί 
τή έπετείω τού θανάτου του σεμνόν μνημόσυνον.

ΊΙ Πινακοθήκη,καίτοι ύπό τήν διεύθυνσιν επι
φανούς καλλιτέχνου,δέν ήνοιξε τάς θύρας της καί 
ή κόνις είνε ή μόνη έπισκέπτις. ΊΙ Πολιτεία έδεί- 
χθη αδρανής διά τό νεογέννητο·/ αύτό βρέφος, 
δπως ύπήρξεν εγκληματικό»; άστοργος καί ό 

Δήμος ’Αθηναίων, δστις ήρνήθη ένα χώρον εύ-

Ειχομεν καί ένα πο^υόασαησμέπ)»· διαγωνι
σμόν διά τόν ανδριάντα τού Βασσάνη. Κάνέν 
έργον δέν έγένετο δεκτόν, άνεβλήθη ό διαγωνι
σμός καί δέν προεκηρύχθη πλέον. Sic transit ! 
Ειχομεν καί δύο άλλου; διαγωνισμούς, χάρις είς 
τήν Ζάκυνθον. Τόν τής έπιτροπής πρός άνέγερσιν 
άνδριάντος είς τόν Λομβαρδόν, έν ώ έβραβεύθη ό 
I'. Δημητριάδης καί τόν τή; έπιτροπής τού αν
δριάντας Σολωμού,ήτι; ανέθεσε τήν έργασίαν εί; 
τόν κ. Βρούτον.

Τό 1901 είδεν άποκαλυπτόμενον έν Ναυπλίω 
τόν ανδριάντα Κολοκοτρώνη,άλλ ’ άφήκεν ακόμη 
κεκαλυμμένον τόν ανδριάντα τού Διάκου, τού 
μαρτυρήσαντο: έν τή τέχνη πλειότερον ίσως ή 
έπί τού οβελού.

ΊΊ άφιξις δι ’ ολίγου: μήνα; έν Αθήναις δύο 
έλληνίδων καλλιτεχνίδων, τής δεσπ. Φλώρα καί 
τής δεσποινίδο: Άσπριώτου άνεπτέρωσε τάς έλ- 
πίδας περί νικηφόρου συναγωνισμού έν τή καλ
λιτεχνία τών κυριών προ; τό έτερον ήμισύ των.

Ό Γ’οίλο; έτελείωσε τον μεγαλείτερον έλλ. 
πίνακα, τήν έν Φαρσάλοι; μάχην. ΊΙ άποπερά- 
τωσις αύτού δύναται βεβαίως νά Οεωρηθή καλλι
τεχνικόν γεγονός.

Ειχομεν καί δύο ιδιωτικά; έκθέσει: : τών έρ
γων τής δεσπ. Φλώρα καί τών τού γλύπτου 
Θ. Θωμοπούλου.

’Εν Σμύρνη διωργανώθη ύπό τού «Πανι
ωνίου Συλλόγου» καλλ. έκθεσις, έχουσα τοπι-

ΑΡΕΤΗΡΗΘΗ δτι είς τά; 
αραιά; συγκεντρώσεις, εί; 
ά; καλείται ή Αθηναϊ
κή κοινωνία, ή πρό; τάς 
νεωτεριστικά; προόδου: 
φιλοτιμώ: βαίνουσα, ξε
χωριστήν έντύπωσι·. κά- 
μνουν αί άπογευματιναί 
καί αί έσπεριναί συναυλία·.

τή;«Μουσική:’Εταιρείας». Είνε τό έργον αύτή: 
τόσον έξημερωτικόν, εύγενές, καί όμως ή πλημ
μύρα κόσμου, ήν Οά προσεδόκα τι;, ύφίσταται 
τοιαύτας υφέσεις,ώστε απορεί τι, άν ή --·'-’· 
έφ' ή σεμνυνόμεθα, είνε πραγματική, 
τή εθνική ψυχή,ή φαινομενική πρόοδος, 
φασιν, ώ: Οά έλεγεν ό Λουκιανό:.

Η μελομανία άλλων πρωτευουσών ήδύνατο, 
άνευ διαταράξεως τών βαλαντίων,νά χρησιμεύση 
ώ; εν παράδειγμα μιμήσεως, ανάμεσα εί; τόσα 

αξίαν καί έπί έθνίκή βλάβη 
έξ αδικαιολογήτου αμβλυωπία; μιμούμεΟα πιθη- 
κοειδώς. ΊΊ μουσική είνε τό μέγα έξιλαστήοιον 
τής ζωής. Εί; αύτήν μόνον ήμπορεϊ τις μετά 
τά: απογοητεύσεις τή; ήμερα; καί τού: μόχθου: 
ν’ άνευρη έν άπολεσΟέν ιδανικόν, μίαν ήρεμον 
παρηγοριάν, μίαν λήθην τών ήλιθιοτήτων,' αί 
όποϊαι μάς πνίγουν. ΊΙ μουσική, ή καλώ; έκτε- 
λουμένη, είνε μία ψυχική άναγέννησι;,έν βάπτι- 
σμα ύπερτέρας τίνος άντιλήψεως, εν λουτοόν 
καθαρμού ψυχικού.

Διά τούτο ή «Μουσική ’Εταιρεία» μέ τάς 
συναυλίας τη; προσφέρει αληθείς υπηρεσίας είς 
τον Αθηναϊκόν κόσμον, αφού άνέλαβε μέ τόσον 

του καί

πρόοδος, 
συμφυή; 
ες πρό-

ζήλον τό μέγα έργον τής ψυχαγωγίας 
τή? μορφώσεως του διά τή; αρμονίας, διά τού 
μέλους. Ό Βάγνερ, Λίστ, ό Βετόβεν, ό Μό-

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ζαρτ, ό Σοπέν, ό Σούλιβαν,ό Μπάχ, ό Γκουνώ, 
ό Μένδελσον,ό Ι’ουβινστάϊν,ό Γλούκ,ήρχισαν νά 
γίνωνται προσιτοί καί γνωστοί παρ’ ήμΐν, οίτι- 
νε: μέχρι τούδε έβαυκαλιζόμεθα μέ μ,όνας τάς 
συνθέσει; τού Δονιζέτη,τού Βελλίνι,τού Ροσίνη, 
τού Μασκάνη, τού Βέρδη. Θά ήτο δέ πλέον 
αισθητή ή ωφέλεια, άν ήλαττούτο ή τιμή τή: 
εισόοου τών απογευματινών συναυλιών.

Άλλά καί ή έπιστημονικωτέρα. μουσική μόρ- 
φωσις δέν Οά λείψη, χάρις εί; δύο νεαρούς φιλο
λόγου: μουσικούς. Είνε οί κ.κ. Γ. Άξιώτης, ό 
άρτι έξ Εύρώπης έπανελθών, καί Γ. Λαμπελέτ. 
Άπεφάσισαν τήν ϊδρυσιν έν Άθήναις κλασικού 
κουαρτέτου, τό όποιον θά έκτελή δύσκολα τε
μάχια μετά προηγουμένην θεωρητικήν είσήγησιν.

Έν στενοτέρω όρίζοντι, δμοιον σκοπόν έχουν 
καί αί μουσικοφιλολογικαί διαλέξεις τή; κ. Α
θήνα; Σερεμέτη, ήτι; ήρξατο αύτών έν τή αι
θούση τού Ωδείου, ώμιλήσασα εύγλώττως περί 
τού Λίστ, ού σονάτα: έξετέλεσεν έπι τού κλει- 
δοκυμβάλου λίαν έπιτυχώς. Τό άκροατήριον της 
παρηκολούθησε τόν βίον καί τήν έξέλιξιν τή; με- 
γαλοφυίας τού Λίστ μέ αδιάπτωτον ένδιαφέρον. 
ΊΊ κ. Σερεμέτη Οά όμιλήση καί περί Σοπέν, 
Μπιζέ, Ραμό> καί Παγανίνη.

Πόσον ήθελα νά. έβλεπα πυκνοτέοα; τά; τά
ξει; τών άκροωμένων, ιδίως κυρίας, αί όποια·, 
σύρουν τόσον εύκολα τού: δακτύλου; έπί τών 
πλήκτρων, άλλά τούς συνΟέτας μόνον κατ’ ό
νομα, δλω; έπιπολαίω:, γνωρίζουν.

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ
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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΓΑΛΛΙΑ
Αί παρσινα! εφημερίδες γράφουν, δτι κατά τάς γε- 

νομένας ανασκαφας είς έν σεμινάριον τοΰ Ποατιέρ, οί 
έργάται άνεκάλυψαν μεγαλοπρεπές άγαλμα έκ λευκού 
μαρμάρου, πέντε ποδών ύψους καί καλώς διατηρού- 
μενον. Τό άγαλμα, έξοχου τέχνης, ανήκει είς τήν 
Άθηνάν.

— Άπέθανεν ό ζωγράφο; Ρ. Couturier έν ηλικία 
73 έτών. Διεκρίδη είς την απεικόνισιν τών ζώων. 
Έζωγράφησε καί τινας πίνακας ιστορικούς καί προ
σωπογραφίας. Τό καλλίτερου του εργον είναι τό Συνέ
δριου τών ποντικών (1861), έν μικρόν αριστούργημα. 
“Εγραψε κρίσεις περί τοΰ Corot καί τοΰ Μιλλέ καί έν 
φιλοσοφικόν μυθιστόρημα

— ’Απέθανεν έν Παρισίοις ό ζωγράφος D. Rozier. 
Ήσχολήθη εις τήν νεκράν φύσιν. Πολλάκις έξέβεσεν 
έργα ε’ις τό Salon καί πολλάκις έλαβε μετάλλια.

— Έν Λονδίνω ήνοιξεν εκθεσις τών ε'Ισπανών ζω
γράφων». Εις τά έργα τά έκτεβέντα περιλαμβάνονται 
καί εικόνες τοΰ Έλληνος περίφημου ζωγράφου Δομί
νικου Θεοτοκοπούλου, μετά τών έργων τοΰ Μουρίλ- 
λου, Βελασκέ, κλπ.Θαυμάζεται έν τή έκθέσει ή «προ
σωπογραφία τής θυγατρός του», ήτις άπετέλει άλλοτε 
μέρος τής συλλογής τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου."Αλλαι 
εικόνες του Θεοτοκοπούλου ευμενέστατα κριθεΐσαι, 
είνε ή προσωπογραφία τής “Αννας Μπέδοζα, ή τοΰ 
τοΰ «Χρίστου έκδιώκοντος έκ τοΰ ναοΰ τους εμπόρους».

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Εις τό «ΆΟηναιον» τοΰ Βουκουρεστίου έξετέθησαν 

πλεΐστοι πίνακες τοΰ Ρωμούνου ζωγράφου Γρηγορέ- 
σκου.Έξ αυτώνεπωληθησαν αρκετοί,αξίας 40 χιλ. φρ.

ΕΛΛΑΣ
Άφίκετο πρό τίνος ένταΰθα ό νεαρός ζω- 

Χύντομοι γράφος κ. Σ. Κοριαλένιος ίνα έκτελέση τήν 
ειδήσεις προσωπογραφίαν τοΰ “Ανακτος έκ τοΰ φυ

σικού. 'Ο κ. Κοριαλένιος, έγεννήθη έν 
Μασσαλίφ καί έσπούδασε έν τή αυτόθι Καλλιτεχνική 
σχολή. Διαπρέψας εστάλη συνεπείφ διαγωνισμού ώς 
ύπότροφος είς τήν έν Παρισίοις ’Ακαδημίαν τών Κα
λών τεχνών. Διεκρίδη καί έν αυτή Ό κ. Κοριαλένιος 
θά προσωπογραφήση καί τά άλλα μέλη τής Βασ. 
οικογένειας

— Ό κ. Εβανς, ό εν Κνωσσω διενιργών τάς άνα- 
σκαφάς, ώμίλησε έν τή 'Αγγλική σχολή περί τών 
αποτελεσμάτων τών μέχρι τοΰδε άνασκαφών αυτόθι. 
Έπίσης ό παρεπιδημών Γάλλος αρχαιολόγος κ.Λεσσα 
θά όμιλήση έν τώ Μουσείο* τής Άκροπόλεως περί τής 
άρχαϊζούσης γλυπτικής.

— Έν τώ βυθώ τής διώρυγος 'Αλεξάνδρου έν Λευ- 
κάδι άνευρεθησαν 20 ένεπίγραφοι στήλαι, φέρουσαι 
ονόματα νεκρών καί τέσσαρα κιονόκρανα.

— Ό παρεπιδημών Γάλλος ζωγράφος κ. Φουαγιέ 
έπηξενέκ τοΰ προχείρου ατελιέ έπί τής Άκροπόλεως 
ζωγραφίζει δέ τόν Ρενάν προσευχόμενου έν ώοφ δύ · 
σεως προ τών Προπυλαίων τοΰ Παρθενώνος είς μεγά- 
λον πίνακα 5 μέτρων, όστις δά αναρτηθή εις τήν 
Σορβόννην τών Παρισίων. Ό κ. Φουαγιέ δά παρα- 
μείνγι έπί ένα μήνα.

— Τήν 24 ’Ιανουάριου ήρξατο διαγωνισμός τών 

μαθητών τής καλλιτεχνικής σχολής τοΰ Πολυτεχνείου 
τής β', γ’, δ', καί ε', τάξεως. Δύο έξ έκάστης τά- 
ξεο>ς, όσοι έλθουν ποώτοι καί δεύτεροι, δα έχουν επι
χορήγηση» 20—30 δραχ. μην,αίως έκ τοΰ κληροδο
τήματος Άβέρωφ. Ό διαγωνισμός 0ά διαρκέση 15 
ημέρας, κριταί δέ ώρίσθησαν οί κ κ. Λύτρας, &ολα· 
νάκης, Ροίλός καί Μποκατσιάμπης.

— Ό Ζωγράφος κ. Ιω. Οικονόμου ήνοιξεν ίδιαν 
έκθεσιν τών έργων του εν τώ εργαστηριω του εν τή 
στοά Σιμοπούλου. Ή εκδεσις περιλαμβάνει 37 έργα 
του, περί ών δα γράψωμεν εις τό πρόσεχες τεΰχος.
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Έν Ν.Ύόρκη ή ή- 
μετέρα συνεργάτες 0t- 
δακτιοο τής φιλοσο
φίας δεσποινίς Φραγ- 
κίοκα Μίλλερ έποιή- 
σατο διάλεξιν περί τής 
Ελλάδος, ήν έπεσκέ- 
φθη και ύπέρ ής τά 
αγνότερα τρέφει αι
σθήματα .Τό πρόγραμ
μα τής διαλέξεως εφερε 
τόν Πήγασον, δημο- 
σιεύομεν δ’ αύτό πα-

ΑΝΝΑ ΒΕΛΛΗ — Ή δεσποινίς "Αννα Βέλλη, 
ύστερότοκος καί προσφιλέστατη κόρη τοΰ αειμνήστου 
Δ. Βέλλη, οιευβυντοΰ τοΰ "Ταχυδρόμου» Κωνσταντι
νουπόλεως, ή ώραιοτάτη ξανθή τών 'Αθηνών, είνε 
καλλιτεχνική φύσις σπανία.Διακρίνεται εις τήν ωδι
κήν είνε τετιμημένη διά τοΰ ανώτατου παρασήμου 
τοΰ Σεφακάτ.

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. — Ή κυρία Ελένη 
Δ. Γιαννοπούλου είνε σύζυγος τοΰ έν Saint-Louis τής 
’Αμερικής "Ελληνος προξένου. Λόγια καί πατριωτι- 
κωτάτη διακρινομένη έπί Έλλ.καλλονή έν Άαεοική.

ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ ΞΑΝΘΑΚΗ. —Διά της ■ Άλκηστ'ι- 
δος» εποιησατο το πρώτον την εμφανισίν της εν τή 
«Ν. Σκηνή» ή έρασιτέχνις δεσποινίς Ειμαρμένη Ξαν 
θάκη, έπιδείξασα μεγίστη» φυσικότητα έν τή απαγγε
λία καί χάριν, προσόντα άτινα φανερώνουν ηθοποιόν 
πολλοΰ μέλλοντος.

Τό εΰπλαστον τοΰ αναστήματος της συνδυαζόμενον 
μέ τό κάλλος τής μορφής άναδείκνυσιν αυτήν τήν συμ- 
παθεστέραν ίσως φυσιογνωμίαν εν τώ νεοελληνικό* 0ε- 
άτρω. Περί τής Δος Ξανθάκη δυναταί τις να είπα, ότι 
είναι ή έγκυκλοπαιδικώτερον κατηρτισμένη τών συνα
δέλφων της. Περάνασα τάς σπουδάς αυτής έν τώ Ζαπ- 
πείω τής Κωνσταντινουπόλεως μετέβη ε’ις Σμύρνην, 
ένθα άριστεύσασα έλαβε πτυχίου τοΰ έκεϊ έφαμίλλου 
τώ ’Αρσάκειο* Όμηρείου Παρθεναγωγείου. Φέρει δί
πλωμα τής Γαλλικής και ’Αγγλικής γλώσσης.

Σ·
ΦΙΛΑΝΔΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ— Έν Έλσιγγφρς τής Φι

λανδίας παρεστάδη ή ’Αντιγόνη τοΰ Σοφοκλέου; έν 
Φιλανδική μεταφράσει. Ή παράστασις έπέιυχεν έξο- 
χως. Ό διάκοσμος καί αί ενδυμασίαι ίστορικώς ακρι
βέστατα! Οί ηθοποιοί. πρώτης τάξ-ιως καλλιτέχναι τοΰ 
Φιλανδικού θέατρου, έδείχθησαν αντάξιοι τοΰ έργου. 
Τών κυριωτερων προσώπων,παεατιδεμεθα τάς εικόνας

ΜΝΗΜΕΙ0Ν ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ. — Ό αείμνη
στος πολιτευιής Άχ. Γεροκωστόπουλος διά τής δια
θήκης του, ώς γνωστόν, άφήκε 10,000 δρχ. όπως 
ίδρυθή δΓ αυτών μνημεΐον, έν ώ «ά είκονιζεται ή 
Ελλάς προσ ιατεύουσα τά ύπόδουλα τέκ··α της. Έκ 
τής οιατάξεως ταύτης έμπνευσθείς, ότε ητο έν Ιτα
λία ετι, ό κ. Θ. Θωμόπουλος έψιλοτέχνησε έν γυ- 
ψίνω προπλάσματι σχέδιον μνημείου, καίτοι τό ορι
ζόμενου ποσόν δέν είναι ικανοποιητικόν. Τό μνημεΐον 
έγενετο κατα τό ύπόδειγμα τοΰ μνημείου τοΰ Φιλο- 
παππου. Υπόδουλοι έξ όλοι» τών μερών εικονίζονται, 
όπισθεν δέ φαίνονται έρείπια καί ή έπιγραφή. Έπί 
τή εύκαιρία ταύτη θά έπιτραπή νά έεωτήσωμεν 
διατί δέν έκτελιΐται ή διάταξις τοΰ φιλοπάτριδος πο- 
λιτευτοΰ καί διατί δέν προκηρύσσεται διαγωνισμός ;

Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ.—Ή δεσποινίς ΙΙετροΰλα 
Σωτηροπούλου ή γλυκεία ανεψιά τοΰ κ Κατσίμπαλη 
φέρει τήν έγ^ωριον ενδυμασίαν τών γυναικών τής 
Τύνιδος, ένθα απότινος καιρού διαμένει

'Όλα τά ανδρικά εΐδιι.

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ:
Διονυσίου Ρώμα. Ίβτορικόν όρχεΐον. Έκοίοον- 

τος'Δ Γρ. Καμπούρογλου.Τόμος Λ'. Σελ. 820 Σπου- 
δαιοτάτου έργου, ύπό ιστορικήν έποψιν, έπελάβετο ό 
κ Δ Γρ. Καμπούοογλου Τήν έκδοσιν εΐςτ.εΐς τόμους 
όλων τών έγγραφων καί τής αλληλογραφίας,εκθεσεων 
καί σημειωμάτων, αφορώντων σπουδαιοτατην περίο
δον τής νεοελληνικής ιστορίας, άπό τοΰ 1819 μέχρι 
τοΰ 1827. Διά τόν θέλοντα νά γράψη ιστορίαν τής 
'Ελληνικής έπαναστάσεως,τό αρχείου τού Διού.Ρώμα 
δύναται διά τήν αξιοπιστίαν καί τό πλήθος τών ειδή
σεων νά Οεωρηθή ώς πολύτιμος συμβολή, διότι ούτος 
ύπήρξεν πρόσωπον, τά μάλιστα ένεργήσαν καί παρα- 
κολουθήσαν παντοιοτρόπως τά τοΰ 'Ιερού ήμών αγώ- 
νος. Τών επιστολών κλπ. προτάσσεται διαφωτιστική 
εΐσήγησις τοΰ κ. Καμπούρογλου, ώς καί είκών τοΰ 
Διον. Ρώμα.

Γεωρ Καλλισπέρη ΙΙρωτίΟτως Διιμοτικύ Έκ- 
παίδευΰτς. Εισηγητική εκθεσις. Περιέχει πολλάς 
αλήθειας, αξίας μελέτης.

I. Βρεσοϋ. Ήμερολόγτον Έγκυκέ,οπατδικόν. 
Έτος Β’ 1902. Έν Κων)πόλει. Βιβλίον χρησιμώ- 
τατον. Εΐνε τό μόνον ημερολόγιου έν τή ’Ανατολή 
τό όποιον αποταμιεύει πασαν χρήσιμον καί ποικίλην 
ύλην εις τας σελίδας του. Κατά τό σύστημα τού 
Almanach Uachette, ό έφε^εινός τόμος περιέχει πλεί- 
στας όσας ακριβείς πληροφορίας χρησίμους εις τόν 
καθημερινόν βίον, κοσμ.ογραφικα αρθρίδια, μετεω
ρολογικά, έπιστημονικά, καλλιτεχνικά, γλωσσ#ολο- 
γικά, ιστορικά, ώς καί περί τής έν Ευρώπη καθο
λικής κινήσεως.

Κ. Άγγελοπούλου. 'Αμίιίτόδτιμος. Τραγωδία.
Έτσεγαράη. Ό Μύγας Γάλεώτος. Μετάφρασις 

Δ Βικέλα. “Εκδοσις β’. Βιβλιοπωλείου «Εστίας».
Γ. ΔροσΙνη Παραμύθια Έκδοσις β'. Βιβλιοπω- 

λετον «'Εστίας »
"Αννης Σερουιου Οικογενειακόν Ήμερολό- 

γιον ’Ετος Δ' Είνε γνωστή ή έκτακτος φιλοπονία 
καί ή εκλεκτή μόρφωσις τής έκδόσεως. Κατώρθωσε 
νά έξασφαλίση τήν εκδοσιν ένός ήμερολογίου πολύ κα
λού. Έάν δέ ή έκτύπωσις έσται επιμελεστέρα έν τώ 
μελλοντι καί όλιγώτερα τα ποιήματα τών ποιητριών, 
τό «Οικογενειακόν ήμερολόγιον» θά έχη βεβαίως πολύ 
περισσοτερας αξιώσεις επί τής έκτιμήσεως καί τών 
πολλών καί τών ολίγων.

Αί 'Αναμνήσεις. Ήμερολόγιον Κορν. Πρεβε- 
ίιώτου καί Έμμ. Ταόσνιώτου Έν Κ)πόλει. Συγ- 
κεντροΐ την εγχώριον, ώς επί τό πλεϊστον,φιλολογικήν 
κίνησιν. Ύπό την έποψιν ταύτην αί «Αναμνήσεις» 
είνε εν κάτοπτρου τοπικής έργασίας, έν ή εύρίσκει 
τις αςιαναγνώστους σελίδας.

Μιχ. Θεοδωροπούλου. Σπαρτιατικόν ήμερολό
γιον. Σελ. 96. Έτος Γον.

'Οδηγός Πειραιώς ύπό Γ. Βώκου. Έν Πειραιεΐ. 
Χρησιμώτατον βιβλίον διά τήν γείτονα πόλιν έξέδω- 
κεν ό φίλος συνάδελφος διευθυντής τού «Περιοδικού 
μας» κ. Βώκος. Εκτός τοΰ φιλολογικού μέρους, περι
λαμβάνει καί πολλάς διευθύνσεις.

Ήρ. Παπαμανώλη. Ήμερολόγιον «Σφαίρας». 
Έτος Β'. Έν ΙΙειραιεΐ. Είνε έν άπό τά ώραιότερα 
εφέτος ημερολόγια. "Ολοι οί λόγιοι αντιπροσωπεύον
ται δι’εκλεκτών δημοσιευμάτων. Εινε έν θερμοκήπιον 
ύπό τό όποιον έστεγάσθασαν πολλά κάλλιστα έργα.
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ραπλεύρως κατά τήν σταλεΐσαν ήμϊν ύπό τής λόγιας 
συνεργατιδος φωτογραφίαν.

— Έκ τών «’Εντυπώσεων τής ζωής» τοΰ κ. Καλο
γεροπούλου ή «Φρύνη» μετεφράσθη είς τήν Ρουμανι
κήν ύπό τοΰ διευθυντοΰ τής «“Ιριδος» κ. Σαρδέλλη, 
έτερον δέ διήγημα τοΰ ίδιου ήοΣυμβουλή τοΰ ιατρού» 
δημοσιεύεται προσεχώς εις Γαλλικήν μετάφρασιν.
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Γλύπτη Σ. Το τε/.ειότερον μαρμάρινο» εϊκονοστσσ·ον 
ΰτ.ο ει.οψιν τέχνη; Οχ απόκτηση προσεχώς ό έν Τήνω Ναός 
της Εΰαγγιλιστρίας. Τ'» σχέβΐ'.ν είνε τού ζ. Λύτρα, ή δέ 
έ*'έ)εσι; Οα ανατεΟη < ι; τον κ. Φι>ιππότην.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Έν σε). 220 τη; Πινοχοόήκν.ς στήζη "»'. σχ. 23 γράφε 

νά σέ χάνο». Καί στιχ. 43 άντϊ βροντά, γράφε Κρανά.

(>ί ίίνανεοΟντες *αί .’τροπ./)φώ»·ο>τες μέ
χρι I Άπρι./Ιου s. έ τήν συνδρομήν τοϋ β' . 
έτους συνδρομηταί τής « Πινακοθήκης» ώς καί 
οί τό πρώτον έγγραφόμενοι θά εχωσι 
πο.ί.ίάς έκπτι'οσεις καί χρονόμια. Περί Γούτων 
έν τώ προσέχει γύ.ί.ΐω.

Κατε<ίκενά<ΐθη<ίαν κα.ίύμματα χρυσό 
δετά Λ.« τόν α . τόμον της « Πινακοθήκης» . 
Πω.Ιοϋνται είς τό γραφεΐον μας αντί 1 βίΟ δρχ. 
έκαστον, Λιά τάς επαρχίας δρχ 2 καί Λα 
τό εξωτερικόν 2 φρ χρ Τα ταχυδρομικά τέ.Ιη 
είς βάρος μας.

ΈνωΟέντος τοϋ μέχρι τοϋδε έχδιδομένου 
περιοδικού «Μουσείου» μετά της «.Πινακοθήκης» 
οί συνδρομηταί αιτοϋ οί άνανεώνοντες και προ- 
π.ίηρώνοντες ήμϊν την έτησίαν συνδρομήν των, 

θ' διπο.ίαμθάνωσιν τοιν αυτών προνομίων μετά 
τών συνδρομητών της «Πινακοθήκης», ήν θά 
.ίαμβάνωσιν εφεξής, αντί τοΰ «Μουσείου».

Είς τονς προπληρώνοντας τόν συν
δρομήν τοΰ β' .έτους πα.Ιαιούς και νέους συνδρο ■ 
μητας τής "Πινακοθήκης» θα διανεμηθγ κατά 
μήνα Άπρί.ίιον νέα ρεγάλα φωτοτυπία 
ώς άωρον, κατά τό καθιερωθεί’ κατά τό παρε.Ι- 
θόν έτος έθος.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΗΤΟΠΟΥΔΟΣ

Όδος Έρμου $9 (*ντΐί τι’ν wpeavZACv).

Όλα τά τεθραυσμένα αντικείμενα etc τοϋ κ. 
Σβκητοττούλου.

Ριπίδια, πίπες, πλαίάια κλπ.

ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΔΕΙΟΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ και ΛΥΜΠΟΥΣΗ

Έν Άθήνάις.Όδάς Αγίου Μάρκου ;.ι

Όλα τά είδη ζωγραφικής έν άφθονία. Χρώ
ματα, λινέλαια, βερνίκια, χρωδτηρες, μηχαναΐ 
πυρογραφίας, καβαλέτα, άχέδια πηλοπλαδτι- 
κϊϊς, παλέτες. άνδρείκελα, χάρτης ζωγραφικής, 
είδη κορνιζοποιίας.

Πωλείται είς συμφέρουσαν τιμήν χΛειδοχΰμ- 
βα.ίον demi queue έν άρίστρ καταστάσει. Π.ίη- 
ροφορίας δίδει τό γραφεϊον τής« Πινακοθήκης».

ΒΙΒΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

‘II πλουσιότερα διαρκής έζθεσις επιστημονικών ζοά φιλολογικών 

συγγραμμάτων εί; δλα; τάς γλώσσα;

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΉ2Σ3 AVN.A.TOy\-TTS ΒΙΒ^ΥΙΟΤΤΓΛΎΥΕΙΟΤΓ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΥ ΑΟΠΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TflN KATAiTIIMATftY ΑΥΕΣΤΙΙ ΚΠΥΣΤΑΥΤΙΥΙΔΟΥ <902


