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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

.οτε ειχον τήν εύκαιρίαν νά ύπο- 
πόσα ή εθνική ήμών ιστορία δύ- 

αράσχη λαμπρά θέματα είς 
τήν ιστορικήν μεγαλογραφίαν(·). II ιστορική ζω
γραφιά δέν ήτο άγνωστος είς αυτούς τούς ήμε- 
τέρους προγόνους. Αρκεί νά ύπομνήσω δύο καί 
μόνα μεγάλα έργα, τήν έν Μαραθώ·?·. μάχην τήν 
ύπό τοϋ Πολυγνώτου γραφεϊσαν έν τή Ποικίλη 
στοά τών ’Αθηνών καί τήν μάχην τοϋ ’Αλεξάν
δρου, πιθανώς τήν έν Ίσσώ, ής άντίγραφον είνε 
τό έν Πομπηία εύρεθέν μέγα ψηφιδωτόν, εικόνα 
ής άλλοι άλλον λέγουσι τόν ζωγράφον, τόν Άπελ- 
λήν ή τήν ’Ελένην. Θά ήτο δέ περιττόν νάνα- 
γράψω νεωτέρας μεγάλα: ιστορικός ζωγραφιάς, 
έργα καλλιτεχνικότατα μεγάλης έπιβολής, οίαι 
αί εικόνες τοϋ ’Ραφαήλ αί κοσμούσα·, τάς Stanze 
τοϋ Βατικανού ή αί τοϋ Kaulbach άνωθεν τής 
μεγάλης κλίμακος τοϋ έν Βερολίνω μουσείου.

“ — " · Λ ο , Κ _ 5 _ -
,ιου.

Αληθώς δσον καί άν μεταβάλλεται σύν τώ 
ρί τήν ζωγραφικήν καλλα’.σΟησία δέν 

,έλιπεν ή αγάπη
ΧΡόνο ή π ,, . ......
έξέλιπεν ή αγάπη πρός τήν ιστορικήν μεγαλο- 
γραφίαν καθ ’ δν τρόπον τό νεώτερον δράμα δέν 
κατέπνιξε τήν ιστορικήν τραγωδίαν.

Τρανόν δέ δείγμα τοϋ αξιώματος οπερ έτι δια
τηρεί ή ιστορική μεγαλογραφία είνε τό γεγονός, 
δτι έκ τών μεγάλων σκηνών τής αρχαίας ελλη
νικής καί ρωμαϊκής ιστορίας ορίζονται τά θέματα

( 1 j Σπυρ. II. ,ίάαπρον.’Ιστορικά μ.ε).«τή|*ατ« σ.·46 κ. έ. 

τοϋ έν IΙαρισίοις ρωμαϊκού λεγομένου άθλου (Prix 
de Rome), έν ώ ή ευδοκίμησε; παρέχει είς τούς 
διακρινομένου; τών Γάλλων γλυπτών καί ζωγρά
φων τό δικαίωμα υποτροφίας έν τή μεγάλη σχο
λή τής  ̂νεωτέρας τέχνης, τή Ρώμη.

Ή δέ νεαζουσα ήμών τέχνη όλιγώτερον έπε- 
λήφθη τής ιστορικής μεγαλογραφίας. Έν μέν 
άρχαιοτέοοις χρόνοις ό Βρυζάκης έγραψε τόν Κα- 
ψάλην, έπειτα δέ ό Βολωνάκης σκηνάς έκ τής 
ναυτικής ιστορίας τή: αρχαιότητες καί τοϋ έθνι- 
κοϋ άγώνος· έπ ’ έσχάτων δέ μάλιστα ό ’Ροϊλός 
έλαβε θέματα έκ τοϋ τελευταίου ήμών πολέμου.

Νωρίς μηδαμώς νά κακίσωμεν τούς έκ τών 
ήμετέρων ζωγράφων επιδιδόμενου; εύδοκίμως έν 
μέσω μυρίων δυςχερειών καί πολλαπλών απογοη
τεύσεων είς τήν προςωπογραφίαν ή τήν ρωπογρα
φίαν, τήν εκκλησιαστικήν γραφικήν ή τήν έφ ’ 
ύγροϊς ζωγραφιάν, θεωροϋμεν καθήκον έν ήμέ- 
ραις καθ ’ άς άρχεται έπιφαινομένη ποιά τις καλ
λιτεχνική παρ ’ ήμϊν κίνησις καί αύξεται κατά 
μικρόν τό ύπέρ τής γραφικής ένοιαφέρον, νά ύπ- 
ενθυμίσωμεν καί τήν ιστορικήν μεγαλογραφίαν.

Καί ταύτα διότι ποοςφορώτατα πράγματι παρ- 
έχουσι θέματα είς τήν ιστορικήν γραφικήν άπα- 
σαι αί περίοδοι τοϋ εθνικού ήμών βίου, ή τε αρ
χαία ιστορία, ή τών βυζαντιακών καί φραγκικών 
χρόνων καί ή τοϋ μεγάλου εθνικού άγώνος. Καί 
ή μέν αρχαία ιστορία εΐλκυσε τήν προςοχήν καί 
έδόξασε τήν γραφίδα πολλών ονομαστώ·? αλλογε
νών ζωγράφων. ’Αλλά μή οί βυζαντιακοί χρόνοι 
είνε όλιγώτερον γραφικοί καί ένδιαφέροντες ύπό 
έποψιν ιστορικών σκηνών, ενδυμασιών, σκευών, 
γραφικού καθ’όλου διακόσμου; Ό Γουσταύος 

Dore, ό Alma Tadema έν-πνεύσθησαν έξ αυ
τών άξια λόγου έργα. ΙΙερίδέ τού μεγάλου ήμών 
άγώνος όντος τοϋ λόγου,άρκεϊ νά ύπομνήσω τάς 
Σφαγάς τής Χίου τοϋ Όρατίου Vernet, τόν πί
νακα τής ναυμαχίας τού Ναβαρρίνου, τό ώραϊον 
τούτο έργο·? τοϋ Langlois τό κοσμούν τήν Εθνι
κήν πινακοθήκην τών Βερσαλλιών. Εις πάντων 
δέ τήν μνήμην θά έλθη βεβαίως μάλιστα ή σειρά 
τών θαυμάσιων εικόνων τοϋ ιερού αγώνες, άς 
'φιλοτέχνησε μετά μεγάλη·? μελέτην καί επιτό
πιου έπίσκεψιν τής Ελλάδος καί μετά πολλής 
έμπνεύσεως ό Πέτρος von Hess. Αί τοιχογρα
φία·. αύταί αί κοσμούσα·, τάς Aikaden τού Μο
νάχου, έπαναληφθεϊσαι δέ καί έν τοϊς άνακτό- 
ροις τών ’Αθηνών είνε γνωστότατα·, έκ τών φο
ρεμένων χαλκογραφικών αυτών άποτύπων. Ούχ 
ήττον δέ γνωστοί είνε καί οί δύο ωραίοι μεγάλ οι 
πίνακες τοϋ αύτού ζωγράφου οί κοσμοϋντες τήν 
έν Μονάχω Νέαν Πινακοθήκην καί παριστο νοντες 
τήν είσοδον τοϋ βασιλέω: Όθωνος είς Ναύπλιο·? 
καί τήν ει.οδον αύτού είς ’Αθήνας.

Νομίζω δέ,δτι επέστη ό χρόνος νά τραπή καί 
παρ ’ ήμϊν ή γραφική είς τήν παράστασιν μεγά
λων ιστορικών εικόνων κατά τό ύπόοειγμα τών 
ζωγράφων τής 'Εσπερίας καί τοϋ Βορρά καί τών 
ολίγων παρ ’ ήμϊν μέχρι τούδε πειραθέντων ιστο
ρικών θεμάτων.

Είνε δ’αί σκηναί της άρχαίας, μεσαιωνική: καί 
νεωτέρας ήμών ιστορίας αί κατάλληλοι νά γεί- 
νωσιν άντικείμενον μεγαλεπηβόλου γραφίδος πολ- 
λαί καί ποικίλα’.. Βιβλίο·? δλον μόλις θά ήρκει 
πρός έκθεσιν αύτών. Απλή άνάγνωσις τών αρ
χαίων συγγραφέων γινομένη ύπό ψυχών φιλοτέ
χνων ήρκει νά μεταπλάση είς γραφικωτάτας ει
κόνας χωρία τών άρχαίων,θαυμάσια άληθώο.ΊΙοη 
πρό ετών έπειράθην νάναλύσω ύπό τοιαύτην έπο- 
ψιν έν χωρίον τού Ηροδότου, έν ω έκτίθεται ή 
συγκομιδή τών λαφύρων μετά τήν μάχην τών 
ΙΙλαταιών. "Ας έπιτραπή νά έπαναλάβω ένταϋ- 
θα όσα έγραψα τότε.

« Ή λεία ύπήρξε πολλή μετά τήν μάχην τήν 
έν Πλαταιαϊ:.’() ΙΙέρσης δέν ήδύνατο νάποβάλη 
ούδ ’ έν τή ώρα τών πολέμων καί τών μαχών τάς 
απολαύσεις καί τήν τρυφήν τής ’Ασίας εκείνης 
τής πλούσιας καί φιλήδονου, πρός ήν μόνη έλλη- 
νική πόλις μία, ή Σύβαρις, διαμφισβητεϊτό προ
νόμιο·? τοϋ νά καταστή παροιμιώδης έπί τρυφή. 
Έκ τού στρατοπέδου αύτών δέν έλειπεν ούτε ό 

χρυσός, ουδέ ό άργυρος δςτις έκόσμει τά μέγαρα 
τής πατρίου γής, ούδ’αί κάμηλοι καί αί άρμά- 
μαξαι καί οί μάγειροι καί αί παλλακίδες αί πολ- 
λαί. Τήν λείαν ταύτην ό Παυσανίας διά τού κή- 
ρυκος παρήγγειλε νά μή έγγίση κανείς καί διέ
ταξε τούς είλωτας νά συγκομίσωσι τά λάφυρα. 
Αφελέστατα, άλλ ’ ώ; έν είκόνι περιγράφει ό 
Ηρόδοτος τήν συγκομιδήν τών λαφύρων’«Παυ- 

οανι'οιςδέ κήρυγμα ττοιηοάιιενοζ ιιηοένα απτέ

σδαι τής λείης, ουγκομίζειν έκέλευεε τούς 
είλωτας τά χρήματα. Οι οέ άνά τό στρατό
πεδο·/ σκιδνάιιενοι εΰρισκον σκηνάς κατε- 
σκευασιιένας χρυσψ και άργύρω, κλίνας τε 
έπιχρύσους και έπαργύρους, κρητήράς τε 
χρυσέσυς καί φιάλας το και άλλα έκοτωιιατα. 
Σάκκους τε έπ άιιαίέων εύρισκον έν τοϊσι 
λέβητες έφαίνοντο ένεόντες χρύσεοί τε και 
άργύ,οεοι· άπό τε των κειιιένων νεκρών έσκύ- 
ζχυον ψελια τε και στρεπτούς και τους ακι- 
νάκας έόντας χρυσέους, έπε'ι έσθήτός γε ποι
κίλης λόγος έγίνετο ούδέ είς». Ή είκών είνε 
γραφικωτάτη. Φαντάσθητε τήν ύστεραίαν τής 
μάχης τό π-οίον έκεϊνο τό μυριόνεκρον, ένθα τήν 
προτεραίαν μέγας έγίνετο αγών καί συνεκρούοντο 
τά δέρατα καί αί ασπίδες καί έφευγε·? ή ίππος 
καί αντηχεί ή αλαλαγή καί αί ο·μωγαί όλλύν- 
των τ’ ολλυμένων τε. Έκεϊ νύν ακούονται τής 
νίκης μόνον οί αλαλαγμοί έν μέσω πολυθρήνητου 
σωρείας οικείων καί φί?ων νεκρών καί μυριάδων 
βαρβάρων οΐτινες κεϊνται πεσάντες ούχ ήττον γεν- 
ναίως ύπέρ αγώνα αδίκου. Άλλ αίφνης ήχεΐ τού 
ιερού κήρυκο: ή διάτορος φωνή, καί ούδείς τολμά 
νά έπιληφθή τών λαφύρων, άτονα δέν είνε ώρι- 
σμένα διά μόνους τούς ανθρώπους, άλλ άνήκουσι 
καί είς τούς θεούς καί τής θεαίνα-, Τό φιλόχρυ- 
σον γένος τών ειλώτων λαμβάνει τήν διαταγήν 
ιά συναγάγη καί φέρη έπί τό αύτό τήν λείαν. 
Οί εΓ/.ωτες σκορπίζονται ταχείς άνά τό στρατό
πεδο·?, ό εις έδώ, ό άλλος έκεϊ’ οί μέν είςέρχον- 
ται έκθαμβοι είς τάς σκηνάς τάς πλούσιας, οί δέ 
θαυμάζουσι τάς κλίνας καί τούς κρατήρας κα
τά ποτήρια. Άλλ ’ όποια ή έκπληξις τών άλλων 
περαιτέρω’ έκεϊνοι οί σάκκοι έπί τών αμαξών 
περιέχουσι λέβητας, άλλ οί λέβητες έκεϊνοι είνε 
χρυσοί καί άργυροι, καί οί είλωτες διανοίγουσι 
μεγάλους τούς οφθαλμούς, διότι κρατούσι παρά 
τόν Ασωπόν ποταμόν ιδίαις χερτΐ σκεύη άπεί- 
ρως πολυτιμότερα τών άκαλλών έκείνων, έντός 
τών οποίων παρεσκεόαζον παρά τόν Ευρώτα·? τόν 
μέλανα ζωμόν τού λιτού αύτών δεσπότου.Άλλοι 
έτράπησαν είς συναγωγήν λείας προχειροτέρας’ 
ότέ μέν πίπτοντες έπί τά γόνατα, ότέ δέ πρη
νείς σκυλεύουσι τά πτώματα τών πεσόντων. Καί 
αί έσθήτες είνε ποικίλα·, καί πολυτελείς προς 
τήν πενιχρά·? αύτών έξωμίδα. Άλλα τίς θέλετε 
νά προςέξη είς τάς έσθήτας; Έως τις γυμνώση ένα 
νεκρόν καί λάβη μίαν έσθήτα, ό άλλος συνήγαγε 
ψέλια πολλά έκ τών χειρών καί πολλούς στρε
πτούς έκ τών λαιμών καί πολλούς άκινάκας αι
μοσταγείς. Άν είνε πολλά τούτων μεστά αιμά
των καί λύθρου, τί σημαίνει ; Είνε χρυσός, καί 
δέν ύπάρχει δι' αύτούς κηλίς δυναμένη νάμαυ- 
ρώση τήν λάμψίν τού χρυσού. Άλλος σύρει κα- 
μήλους πεφορτωμένας’ ή κάμηλος προςκρούει έπί 
πτωμάτων καί ίσως που ακούεται στεναγμός ούπω 
έκπνεύσαντο: τραυματίου,
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«Όλην ταύτην τήν πο'.κίλην καί πλήρη κινή
σεων καί αντιθέσεων εικόνα έξάγομεν έκτων ολί
γων λέξεων τοΰ Ηροδότου, ας παρεθήκαμ,εν ανω
τέρω. "Ολα περιέχονται έν τοΐ: ολίγοις εκείνο'.: 
στίχοι:, &ρκεΐ νάναγνωσθώσι καί κατανοηθώσι 
καλώ:. Τοιαύτας δέ εικόνα:, περιλαμβανεμένα; 
έν όλίγαι: λέξεσιν ά: αρκεί μόνον νάναπτύςη 
ή φαντασία, περιέχει πολλά: τό εργον τοΰ Προ
δότου,καί διά τούτο δικαίως έλεγεν ό μέγας Γερ
μανός ιστορικό: Niebuhr-«ό διατριβών περί τήν 
φιλολογίαν θά ζήση καί Οά χαοή μέ τόν Ηρό
δοτον πρέπει νάναγινώσκηται καί πάντοτε έκ 
νέου νάναγινώϊβκηται». Τήν εικόνα ο’ έκείνην 
ανέπτυξα διά μακρών ού μόνον ϊνα δείξω έν μι- 
κρώ δείγματί τόν γραφικόν τρόπον του 'Ηροδό
του, άλλά καί ϊνα δηλώσω τήν διαφοράν τή: αρ
χαίας άπό τής νέας ιστοριογραφίας έν ταΐ: εί- 
κόσιν. ΊΙ τέχνη ημών τών νεωτέρων ένασμενί- 
ζει εί: εικόνας γραφικά:. Καλλιτεχνοΰμεν μετά 
χρωμάτων καί τό εργον ημών στηρίζεται εις τήν 
κατάλληλον έναλλαγήν τοΰ φωτός καί τής σκιάς. 
Λέγομεν δέ ταΰτα, εννοείται, περί τής ιστοριο
γραφίας ώς καλής τέχνης, ούχί δέ περί τής ιστο
ρικής άναδιφήσεως. Άλλά παρά τοΐ; αρχαίοι; ή 
ιστορική τέχνη είχεν άλλους κανόνας- αί εικό
νες αύτής είνε διαγράμματα, έχουσι πλαστικόν 
τό κάλλος. Ό δέ νεώτερος ιστοριογράφος δέν 
πρέπει νά Οεωρήται φαντασμαγορών, όταν περι- 
γραφάς τών άρχαίων πηγών μετατρέπη είς εικό
νας οϊας απαιτεί ό νεότερος κόσμος, όταν τό 
πλαστικόν εργον μεταπλάσση είς ζωγραφιάν- 
μόνον δ' εινε ανάγκη πάσαι αί γραμμαί τής ζω
γραφιάς ταύτης νά περιέχωνται έν τή άρχαία 
είκόνι. Καί δι’άλλον δέ τινα λόγον άνέπτυξα 
τήν περιγραφήν ταύτην,ϊνα φανή όποια άξιόλογα 
θέματα ιστορικών ζωγραφιών περιέχει ή άρχαία 
ιστοριογραφία, μελετωμένη ώς δει. "Οταν ή ελ
ληνική ζωγραφική άνδρωθεισα έπιληφθή μεγά
λων ιστορικών θεμάτων, οέν Οάμελήση βεβαίως 
νά έπιχειρήση τήν έξεικόνισιν τών Ειλώτων ΟΚίδ- 
ναιιένων άνά τό στρατόπεδο-/ καί συγκορι- 
ζόντων τά χρήματα».(1 )

Όμοιας σκηνάς πολλά: ήδύνατο νά γρά.ύη 
νεότερος ζωγράφος, εχων άνά χεϊρας τό κείμε
νον τοΰ 'Ηροδότου. II ’Αρτεμίσια, βυθίζουσα 
έν τώ στενώ τής Σαλαμΐνος τήν τριήρη τοΰ Δα- 
μασιθύμου, έν ω έγγύς έπί τής γής κάθηται έφ ’ 
υψηλού θρόνου έπί τοΰ άργυρόποδο: θρόνου ό 
Ξέοξης, εχων περί αυτόν τού: γραμματείς ση- 
μειοΰντας τούς άνδραγαθοΰντα:- οί τριακόσιοι 
τοΰ Λεωνίδου κτενιζόμενοι έν Θερμοπύλαις είνε 
δύο μόνον έκ τών θαυμάσιων εικόνων ας παρέ- 
χουσιν έκ τών μεγάλων ημερών τών περσικών 
πολέμων αί άθάνατοι σελίδε: τοΰ Άλικαρνασεω:.

Άλλ ’ ειπερ τις καί άλλος τών άρχαίων συγ

(1) Σ.τυρ.' II. .1<ή«.τ['»>ι·, Ίβτοςχζά σ. 15

γραφέων παρέχει θέματα ιστορικών μεγαλογρα 
φιών διά τό γραφικότατου τών περιγραφών αύ
τοΰ, ό Πλούταρχος. Οί βίοι αύτοΰ είνε αυτό
χρημα ιστορική πινακοθήκη. Ας άναγνώσωσιν οί 
ήμέτεροι ζωγράφοι έπί παραδείγματι τήν περι
γραφήν τοΰ θανάτου τοΰ Δνμοσθένους έν τώ ναώ 
τής Καλαυρείας, τήν κηδείαν τοΰ Φοιλοποίμε- 
νος, τήν προ τής κλίνης τοΰ μελλοθανάτου Άλε- 
ςάνορου παρέλασιν τών στρατιωτών αύτοΰ, τήν 
εικόνα τής έν Ρώμη πομπεύσεως τοΰ τελευταίου 
βασιλέως τώε Μακεδόνων ΙΙερσέως, τήν διά τοΰ 
ποταμού Κύδνου πρός τόν Αντώνιον έλευσιν τής 
Κλεοπάτρας ώς Αφροδίτης, τόν θάνατον τής 
τελευταίας Έλληνίδος βασιλίσσης τής Λίγύπτου, 
καί είμαι βέβαιος, ότι θά ε’μπνευσθώσιν.

Έχουσι δέ σήμερον οί ζωγράφοι οί έπιλαμβα- 
νίμενοι θεμάτων τής άρχαίας ιστορίας μεγάλα 
αρχαιολογικά βοηθήματα ού μόνον είς τήν ένδυ- 
μασίαν καί τά σκεύη τών άρχαίων άναφερόμενα. 
άλλά καί διευκολύνοντα τήν έίκονογραφικήν 
παράστασιν τών έπισήμων τής αρχαιότητες προς- 
ώπων έξ ού μάλιστα χρόνου τήν άπαρχαιωθεΐ- 
σαν ήδη Ελληνικήν εικονογραφίαν τού Βισκόντη 
ήρχισεν άντικαθιστάνουσα ζ Griechische Iko- 
nographie τοΰ Bernoulli, ής έδημοσιεύθη κατ' 
αύτάς τό πρώτον μέρος.

Δυ.χερεστέρα βεβαίως θά είνε ή έπιβολή αυ
τών, έπιχειρούντων τήν παράστασιν σκηνών έκ 
τής βυζαντιακής ιστορίας, ής καί αί αρχαιότητες 
καί ή εικονογραφία έχουσι μελετηθή πολύ δλι- 
γώτερον ή αί κατά τούς αρχαίου: χρόνους. Άλλ ' 
υπάρχει περί ταΰτα από τίνος αρκετή κίνησις 
καί δύνανται νά δοθώσιν ίκαναί όοηγίαι ώς πρό: 
τήν εικονογραφίαν τών αυτοκοατόρων καί τών 
πατριαρχών, καθ' α θέλω εκθέσει έν άλλω άρθρω 
ένταΰθα.

Ατελεύτητος δ ' εινε ή σειρά πινάκων ο’.τίνες 
ήδύναντο νά έχωσιν αντικείμενο·? σκηνάς έκ τής 
βυζαντιακής ιστορίας, τών χρόνων τής φραγκο
κρατίας καί τής τουρκοκρατίας καί τών μεγά
λων ήμερων τού ιερού αγώνος.

Υποδεικνύω απλώς τί ήδύνατο νά γείνη,καί 
παύομαι τοΰ λόγου αντιγράφων ένταΰθα ολίγους 
στίχους τοΰ Κεδρηνοΰ περί τοΰ πέρατος τών πρός 
τούς Βουλγάρους άγώνων Βασιλείου τού Βουλγα- 
κτόνου- 'Επιστήσας ουν άρχοντα της πόλεως 
( Άχρίδος) Εύστάθισν πατρίκιον τόνΔαψνομή- 
λην καί φρουράν ά^ιόλογον αύτώ δούς, έί- 
ήλθεν εις τήν παρεμβολήν, και άχθεΐσαν ώς 
αύτόν έδέξατο τήν γυναίκα Ιωάννου τοΰ καί 
Βλαβισθλάόου, συν τριοΐν υίοΤς και Ουγατρά- 
σιν εξ, έπαγοιιένην καί νοθογενή υιόν τοϋ 
Σαμουήλ καί δύο Θυγατέρας'Ραδομηροϋ τοΰ 
υίοϋ τοΰ Σαμουήλ καί πέντε υιούς, ων είς 
πεπήρωτο τούς οφθαλμούς παρά τοΰ Ίωάν- 
νου λώοηθείς. Μύτην βεβαίως θάναζητήση τις 
έν τούτοι: τοΐς στίχοι: τήν γραφικήν δύναμιν

αύτοΰ άπεικο- 
άρρενωπήν μορ- 

περιέσωσεν είς 
τής Βενετίας,

εσει ήδη ύπό 
τελευταίος τών άντιπάλων 

£Ζ-;'- Ζ«λαρωθή πάσα τών

τοΰ Ήρ-δότου η τοΰ Πλουτάρχου. Άλλ ’ ούχ 
ήττον ες αυτών δύναται νά ληφθή είκών Οαυαα- 
σία.Φαντάζομαι μέλλοντα Έλληνα ζωγράφο·/δ 
όλης τής δυναμεως τού χρωστήρας αύτοΰ άπ;:κ. 
νίζοντα τόν Βασίλειον, ού τήν ’ 
φήν καί τήν βασιλικήν στολήν 
ημάς περιώνυμον χειρόγραφον 
μετά τριακονταετείς αγώνας' γηθόσυνον 
έκνικήσει τών Βουλγάρων. Έχει πέι— - 
χειρός δολοφόνου ό ~ ’
τσάρο; ’Ιωάννης, 
βαρβάρων πολεμίων 
ή άντίστασις, καί ό 
νικηφόρο; βασιλεύς 
Θιατρεχει θριαμβευ- 
τικώς τάς ύπ ' αυ
τών έπί μακρόν κα- 
τεχομένας έλληνι- 
κάς χώρας. Η ’Α
χείς καί τά έν αυτή 
βασίλεια τοΰ πε- 
σόντος βασιλέως ε'- 
χουσι παραδοθή εί; 
τόν νικητήν, εύρόν- 
τα εν αυτοί; πλούτη 
χρυσού καί στέυ.- 
ματα έκ μαργάρων 
καί χρυσοϋφεΐς έ- 
σθήτας , πολυτεύ ή 
λάφυρα τής ύπό τόν 
αύτοκράτορα στρα
τιάς. Καί ιδού έν 
τώ στρατοπέδω αύ
τού τώ πρό τής Ά- 
χρίοος έρχεται εί: 
ύπάντησιν αύτοΰ 
μετά τών ήττζμέ- 
νων συγγενών καί 
τής ακολουθίας με- 
λανείμων ή τσαρίνα, 
ή χήρα τοΰ ύστα
του τών ήττημένων 
Βουλγάρων ήγεμό- 

νο:, καί πίπτει είς
Piu7-Yaf5*TW’-· -κραδιδομένη. 

_κυλιτσης καί ό αύτόν άντιγράψας Κεδρηνός 
οεν ειχον τήν γραφίδα τοΰ ’Προδότου ή τοΰ 
Πλουτάρχου δπως έπιχρώσωσι προςηκόντως τήν 
-ριφανή σκηνήν τής μεγάλη; εθνική; νίκης. Άς 
συμπλήρωσή τά λείποντα χρώματα ό πατριωτι- 
κσς χρωστήρ ευφαντάστουΈλληνος καλλιτέχνου.

ΣΠΓΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

ή τήν όξείδωσιν,άναλόγω,

Πο&ηλβτιςθ. Δ1ΙΜΗΤΡ1ΟΥ ( Πζοτομί,)

Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΓ ΓΛΪΠΤΟΓ
ΥΠΟ ΚΙ. ΚΡΟΥΖΕ

(Συνεχεία έκ τοϋ α' τεύχους).

Κατ αύτόν τόν τρόπον διά τής έπί τοΰ λίθου 
οηλαοή κατ' εύθεΐαν έκτελέσεως τοϋ ποωτοτύ- 
που ο μαθητής θ άρχίση εύθύς νά κατανοή πλεΐ- 
στα οσα οίον τά διάφορα είδη τοΰ μαρμάρου, τήν 
Tp2Z'J”’iTa ή τό κρυτταλλοειοές,τήν διαφάνειαν 

τών όποιων πρέπει νά 
έφαρμόση ιδιαίτερον 
τρόπον έργασίας-καί 
θά κατανόηση πρός 
τούτο·; πόσονσπου- 
οαιως έπέορασεν έπί 
του ρυθμ.ου τών 
μεγάλων καλλιτε
χνικών περιόδων ή 
χρήσις τούτου ή ε
κείνου τοΰ υλικού. 
Ούτω π.χ. έν κρυ- 
σταλλοειδέ; μάρμα
ρον ώς τό ΙΙάρειον 
δέν επιτρέπει ούδε- 
μιαν λεπτομερή έκ- 
τελεσιν κατά τό 
πνεύμα τής φυσιο- 
κρατική; (ρεαλιστι
κή:) σχολής- Οά ά- 
φινε πολλά μέρη με
γάλης λεπτότητο;

/ χ· 
•ό φυ- 

Διά 
τήν 
τοΰ 

ς πρός τήν

νά φαίνωνται 
σώματος ώς π 
μίαν ρίνα εις τ' 
σικόν μέγεθος, 
νά έννοήση τι; 
σπουσαιότητα 
ρυθμού ώι 
ύλην, άς φαντασθή 
εν Αιγυπτιακόν ά
γαλμα έκ Βασανί- 
του λίθου μεταφε- 
ρόμενον είς Ίταλι-

κον μάρμαρον. Είνε φανερότατου ότι ή έντύ- 
πωσ·.ς θά εινε έντ-λώς διάφορος, αί μορφαι Οά 
έφαίνοντο νεκραί καί κεναί- ή άς φαντασθή 
τήν _ Αφροδίτην τή; Μήλου, τόν Έρμήν
Πραξιτέλους έκ Βασανίσου λίθου ! Άλλά δέν 

είς τοιαύτας με- 
ε_Λ-,

είνε ανάγκη νά προσφυγή τις ι 
γάλας διαφοράς. “Ας πάραθέση τις άπλώς 

Άφροδίτην τής Μήλου έν Ίταλικφ μαρμάρω 
πλησίον του Παρειού- δέν θά είνε ποσώς τδ αύτδ 
καλλιτέχνημα. Έπίσης άντιθέτω; τήν προτομήν 
τοΰ Menzel υπο του Βέγα μεταφεοομένην είς 
διαφανές πάρειον μαρμαρον. Όσον περισσότερα 

Ζ.Ρήσ’·ί γ'-νεται τοΰ Ιταλικού λεπτοτάτου μαρ-
— 32 — 33
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'll x. Ίονλιδττα Άδαμ tyaJJer eni 
roV Παρθινΰντοτ; n/r Μαργαρίταν. 
Ανποίμιβα διότι δίν τίγε ί.τ' όψει rut 
τον Μαργαρίτην δια να ιβάΛΛιρ τον 
άταβα.ίΜμΐνον την ■■ 'EJ.laioc.

·&
Metafi· γραίαν ερωτο^ήπτον και ενδι: χορίου :
— Κνρία, τα ίαάΗαττ ; "Αρχισαν ανασχαφάς.
-ΙΜ-, ,
— ΕΙΐ τα .Ιηζιορχιχα βΜία . ■ ■
Ή χνρία . . . ,ΙιποΙΙνμόϊ χαι >ι αυ.Ιαία ηΐ.τεει ιιντιι 

τηι; . . , χυρίαν.

Αιά.Ιογος κατόπιν .ΙωττοΛοπίαρ.
— Φί.ΐε μου, ο,τι καί αν χά/iriC δεν εινε δννατδν r 

αποφυγήν rove Αω.ποδύταν . . .
Αίφνης παρεμβαίνει ο ιιιχρτί χάρη Ivor. σοβαροί mCn 

τητοΰ.
— Μπαμπα, εις τον ΙΙαραδεισον πο~ >ιταν ό Άδείμ 

ησαν .Ιωποδϋται ;

ι Ι'.αμικι. Είς τύ Οζωρίϊον i Illustration)
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μάρου τόσω μεγαλειτέρα γίνεται ή έπιφάνεια τής 
εξεργασίας έν λεπτομερείαις. Ε; αύτών τών ολί
γων παραδειγμάτων ευθύ; βλέπει τ·.; πόσον άσ
κοπος είνε ή έντελνς άποπεράτωσις τού προπλά
σματος, άφοϋ έκαστον υλικόν απαιτεί δλω; δια
φόρους ορού; εργασίας. Καί είς ταύτα τά μέταλλα 
ακόμη θά έπεθύμουυ νά έγίνετο έν «τ-λείωμα» 
έπί τοϋ ίδιου αύτού μετάλλου ώ; είδος έμπαιστι- 
κής τέχνης,ώς κάμνουσιν οί ’Ιάπωνες οϊτινεο χύ- 
νουσι τό μέταλλον σχεδόν άμορφου.

Είς συμπλήρωσιν τής σπουδής ταύτης είς τούς 
γλύπτας θά ήσαν συντελεστικώτατα ταξείοια 
ύπό τήν οδηγίαν τοϋ καθηγητοϋ,δπως ό μαθητή; 
γνωρίση έκ τοϋ πλησίον καί κατά χώραν τας 
ιδιότητας τών διαφόρων υλικών, έξ ών προήλθον 
τά διάφορα έργα. Δέν δύναμαι νά έννοήσω πώς 
δέν εξευρίσκονται διάφορα μέσα πρός τελείαν 
άνάπτυξιν τοϋ καλλιτέχνου έν ω διά τούς αρ
χαιολόγοι ς, ζφολόγους, ζωγράφους κλπ. ύπάρ- 
χουσι πλούσια1, ύποτροφίαι. Είνε πραγματικώ; 
θλιβερά ή έντύπωσις δι' ένα καλλιτέχνην όταν 
συναντά έν Ιταλία, Έλλάδι καί Αιγύπτω πλή
θος λογιών καί έπιστημόνων παρ-πχημούντων 
έκεϊ δαπάνα·.; τοϋ Κράτους,ούδένα δέ γλύπτην. 
Τοιαύτην τινά αποδημίαν θά εϋρισκον πολύ τε- 
λεσφοροτέραν παρά τά; μονοετείς καί διετείς 
υποτροφίας τάς διδομένας είς μή ιδιαιτέρως ανε
πτυγμένους καλλιτέχνα; διά τήν 'Ρώμην, δπου 
ΰφίστανται σύγχυσιν καί καταπόνησιν μάλλον έκ 
τών παντοίων έκεϊ καλλιτεχνικών μνημείων. II 
έκ τοϋ φυσικού κατ' ευθείαν εργασία πρέπει ολί
γον κατ’ ολίγον νά ύποχωρήση είς τήν άνά- 
πτυξιν τής μνήμης τών σχημάτων, ώστε ό καλ
λιτέχνης μόνον τάς σπουδάς δι’ έν καλλιτέ
χνημα νά κάμνη άπό τήν φύσιν. Τό ίδιον δ’ 
δμως καλλιτέχνημα άνευ άπ’ ευθείας χρήσεως 
τοϋ προπλάσματος, διότι τούτο δέν δύναται νά 
έκφράζη τήν αρχικήν ιδέαν. Επίσης πρέπει με
γάλη προσοχή νά δοθή κατά τό στάδιον τής 
σπουδής είς τήν ατομικότητα τοϋ μαθητοϋ,ώστε 
νά προσάγηται πρός αύτόν τό μάλλον πρόσφορου 
υλικόν καί τό μάλλον ίδιάζον αύτώ μέτρον διά 

τήν έργασίαυ του.
Τά θέματα πρέπει νά έκλέγωνται διά τόν μα

θητήν έκ τοϋ 'ιδιαίτατα συγγενούς αύτού κύκλου 
παραστάσεων. Όχι λοιπόν ομοιόμορφος άνάπτυ- 
ξις,άλλ’οσον τό δυνατόν διαφορότροπος.

Διά νά έπιτύχη τι; τόν προμνημονευθέντα 
σκοπόν βεβαίως στρατωνισμό; όπως σήμερον συμ
βαίνει είς τά; ήμ-τίρα; καλλιτεχνικά; σχο
λά; είναι δλω; ακατάλληλος. ’Αρκεί τό γεγο
νός δτι πολλοί μαθηταί εργάζονται είς τήν αύ- 
τήν αίθουσαν ϊνα παραχθή ποιος τι; πνευματι
κός ομοιομορφισμό;· έγ<·> τό μέλλον ύπόοειγμα 
μιά; γλυπτικής σχολή; τό φαντάζομαι ώς είδος 
αποικία; πλησίον ένό; μεγάλου καλλιτεχνικού 
κέντρου,ώ; τό Β-ρολϊνον, ή Δρέσδη ή τό Μονά

χον. Οί διάφοροι γλυπτικοί οίκίσκοι θά συνεσω- 
ρεύοντο πέριζ ένό; κέντρου, οπερ θά άπετέλουν 
έν χαλκοχυτήριον, μαρμαρογλυφείου καί ξυλο- 
γλυφεϊον.χαλκ.ουργεΐον,είτα δέ κάμινοι διά. κερα
μικά είδη,γραφεία αρχιτεκτόνων,χρυσοχοεία κλπ.

Θά ήτο μέγα κέρδ-ς είς τά; πόλεις, έάν αί 
ιδιαι πρός έπίδοτιν τή; βιομηχανίας των προσείλ- 
κυον τοιαύτα. ιδρύματα διά τής παροχή; καταλ
λήλου χώρου- ύπό πρακτικήν έποψιν ό νεωτερι
σμό; ούτο; θά συνετέλει σπουδαίω; εις τήν προα

γωγήν τής Βιοτεχνίας.
Ίσως ή εφαρμογή τών ιδεών τούτων φανή έκ 

πρώτης οψεως δαπανηρά, αλλά δέν πιστεύω ότι 
ούτως εχ-ι,έπ-ιδή άπασαι αί σπουοαί θά γίνωνται 
εί; γνήσιον υλικόν,υπάρχει δέ πλείστη πιθανότης 
εύκολου έκποιήσεω; καί μάλιστα ένεκα τή; έλ- 
λείψεω; πληρωμής ήμερομισθίου, σχετικώ; ευθυ- 

νοτάτης.
Ύπό έποψιν δέ αισθητική; άναπτύξεως ή άνί- 

δρυσι; τοιούτων έργων έν δημοσίοις κήποι; καί 
πλατεία; είναι άνωτέρα πάση; συστάσεως. Πρός 
έπίρρωσιν δέ τή; πραγματοποιήσεως τών ιδεών 
τούτων λίαν έπικαίρω; έρχεται ή πλήρωσις ένος 
διακαούς πόθου απάντων τών γλυπτών, ότι δη
λαδή ήρχισεν ή έκ νέου έκμετάλλευσις τών αρ
χαίων λατομείων έπί τών ελληνικών νήσων καί 
τού ΙΙ-ντελικοϋ, παρά τά; ’Αθήνας. Τά θαυ
μάσια έκεΐνα μάρμαρα πρόκεινται πάλιν ει; τήν 
διαθεσίν μτς,μέθ’ όποιου δέ ενθουσιασμού οί νέοι 
γλύπτα,ι θά έργασθώσι έπί τού πολυτίμου τού
του υλικού δέν είναι ανάγκη νά υποδείξω. Το 
αποτρόπαιου φάσμα οπερ συπτάραττε πρό παντός 
έκαστον καλλιτέχνην καί μαθητήν, ό νεκρό; γύ
ψος, δστι; τόσων πολλών κατέτρωγε τόν έ·.θου- 
σιασμόν, θά. έξηφανίζετο τέλος διά παντός.

αναςταςις

Μία χαριιάσυνοο Ισχή είστόν όρίεοντα κυριαρχεί.
Τά δεσιιά τοϋ τάφου λύονται Τό πνεύμα ανακτά 

τήν ελευθερίαν. ΊΙ ήθική ιιετσραιοϋται Ό υάρτυσ 
ά'.Ιατοται.

Μετά τούε διωγμούς καί τά μαρτύρια, μετά τήν 
χζεύην καί τό δέος ή νίκη — ό θρίαιιοοε—ή Άνά-

σ-ασις.
*

Ό κώδων τήε Άναστ-άσεως σημαίνει Ό άγ- 
(ελοε τής’Αναγεννήσεως κρούει τό σήιια/τοο. τής 
χαρδς. Τά άνθη τής ευτυχίας ανοίγουν τού; κά
λυκας εις τήν δρόσο·/ τήν ούράνιον. Τήν γην—τόν 
Γολγοθά·/—διαδέχεται ό ούρανός - δ Παράδεισος.

Χαΐρε Νσΐωραϊε !
κ.

είχα ·_>θά.ση υ.ε- 
Τ7 JA7.ZC0V σ’.ίη 
:οοο€|Λ·.ζύν τα- 
οείδιον. έκ Του-

Φϋ ω-

γνωριμίαν. έπλανώμην έξωθεν 
rie des Fleurs, θαυμά.ζων 
πανϊλον» τη: καί άτενίζων 
μον σιδηράν πύλην τού Βαπτιστ 
νίω; κλειστήν. Αίφνης διήλθεν 
μ α γυνή. 1 Ιτο ύψηλόσωμο: 
τό άγέρωχον βάδισμα Ρωμαία 
καί τήν χάριν συγχρ ' 
ςένον καί

των κα/.ζι- 
τεχντματων η- 
Χ’ωρΐ; μίαν καν 
ή; Sainte Ma- 

ο περίφημου «καμ- 
•ήν περίφη- 

τήν αίω- 
ροσθέν μου

άλλα.
εΐοε

κάποτε τ 
ηρίου, 

ε'μπρ 
κατακτητική. 

; γυναιζός, 
ιΖ ρόνου Φλωρεντινή;. Μέ 

άγνωστον, καί μέ παρετήρησε μέ 
περισσοτέραν προσοχήν άπό τού; άλλου;. Έφο

ρε·. μέλαιναν άστράπτουσαν έσθήτα.
Τήν ήζολούθησα χωρί; νά θέλω,χωρί; νά εν

νοώ πού πηγαίνω, χωρί; καμμίαν άξίωσιν έρω- 
Λλλ’αύτή έπροχώρει ρίπτουσα επάνω 

τά όποια οιεζρίνετο χα.ρά διότι 
ήν έκεί- 
οϊδεν— 

■όθο; 
ηύξανε. 

: τάσσει.

τοτροπια
μου βλέμματα εί;
εί; τό carnet τη; ένεγράφετο τήν στιγμήν 
νην εί; άκόμη θαυμαστή;,έν άκόμη—τί; 
θύυ.α. Τά βλέιαυ-ατά. τη: υ. ’ ένεθάοουνον. 
jAZ’j.va ίαΰ.ήΓω ir.i τε/.ςυ; α: κάποιον, 
Τό άγνωστον ελκύει, τί κάλλος καθυπ: 
Καί... προχωροϋμεν, στρέφοντε; δεξιά, χωρι; νά 
γνωρίζω που κατέληγεν ό άγνωστο; δρόμος.

Μετά, τινα ώραν εΰρέθιμεν εί; τά κράσπεδα 
τοϋ "Λρνου, μέ 
Διπλή γραμμή φώτων ο 
ποταμόν. Διήλθεν έκεϊ 
καί έγιό. Καί άπό τή; 
άνάβασι; εί; -·'
μου. Είχομεν
Εγω ειχον π, 

λούθουν τής π

ο

ου

ο

ωσ· 
ίθιμ,εν εI

α ακίνητα κίτρινα νερά. · 
περιέθεε αμφοτέρωθεν 
ίνη τήν γέφυραν, διήύ 

_ ή στιγμή; έζείνη: ήρξ 
λόφον, οιά μέσου πεφυτευμένου < 
πολύ άπομαζουνθή άπό τήν πόί 

προσηλ ωθή εις τήν σκιάν της καί ή 
έσθήτος τά: μεγαλοπρετ 
είς τό σκότος έφαίνοντο ω:

ενθίμουΑ-^,υντης πε...^.. 
κυμά.νσεις, αί όποια·, 
-τέρυγες.

Βέλος ένεπάνη ει: 
θώ; θαυμασία. Είχε 
Ι'.λλ. άγάλματο; Εί

τό στήθος μου. Ητο άλη- 
ζατατομήν ώσεί άρχαίου 

; του; οφθαλμούς τη; ένο- 

στάλγησα τής πατρίδο; μου τόν ουρανόν καί είς 
τά χείλη τη; διέκρινα. τό όϊγο; τή; ηδονής. "ΙΙμην 
αιχμάλωτο; τού κάλλου; της καί μόλις πνέων 
έύιθύρισα. ένώ τήν είχα πλησιάση άρκετά.

' —Σέ λατρεύω !

Καί εκείνη, ώσεί νά μή έδιδε καμμίαν σημα
σίαν εί; τήν δειλήν έζμυστήρευσίν μου, συγζα- 
τένευσε μόνον νά μου ειπή : « Άζολοϋθει» Καί 
ήκολούθουν σιωπηλό; έν μέσω δένδρων πυκνο- 
φύλ/.ων. "Αρωμα χ/ωρίδο; άνεδίδετο πανταχό- 
θεν. Κήποι δεξιά, κήποι άριστερά.

Δέν είχα πλέον θέλησιν. ’Ίσχυε τόσον πολύ 
έπ έμ.οϋ, ώστε περιεπάτουν μηχανικώς.

ΊΙ έζδρομή μα; έσχενήδη ένα σταθμόν. ΙΙλα- 
τεϊα εύρυτάτη ήπλούτο ένώπιόν μα;.

Τότε μ’ έπλησίασε, μέ ήτένισε καί μού είπε: 
— Ίδέ !
Ειχον έκνευρισθή. Τό θεσπέσιον κάλλος τη; 

τώρα μού άπεκαλύπτετο εντελώς. Τά ήρεμα χα
ρακτηριστικά τού προσώπου τηςάνέλυον τή«Λαρ- 
δίαν μου εί; αισθήματα ύπερτά.τη; ηδονή; καί 
λατρεία;.

Καί έστρεψα καί είδα έκτεινομένην κάτωθέν 
μου τήν Φλωρεντίαν ολόκληρον, έν άμυδρά φω
ταψία, ένώ μακράν έχάνετο μία καμπύλη βου
νών καί μ.όλι; διεκρίνετο ό πράσινο; τάπη; τών 
άγρών. Είδα τήν πόλιν τών Μεδίκων, τήν περι- 
κλείουσαν τά ιόραιότερα έργα τέχνη; ει; τά πα
λαιό. τη; Ανάκτορα. Άνεπόλησα τό ένδοςον 
παρελθόν καί συνησθάνθην ότι ϋπάρχουσιν δντω; 
στιγμαί καθ' ά; γονυπετεϊ ή ψυχή, τό πνεύμα. 
Καί μετά βία; άπέσπασα τού; οφθαλμού; άπό τήν 
πανοραματικήν έκείνην φαντασμαγορίαν διά νά 
ϊδω τήν ύπέρκαλλον Σειρήνα, ή όπο·'α μ' έχει- 
ραγώγησε μέ έν άδιόρατον μειδίαμα χά.ριτο: εί; 
τό ϋψο; εκείνο καί τήν είδα φιλοστόργω; νά κύ- 
πτη ει; τού; ώμου; μου καί νά μέ θωπεύη διά. 
τού βλέμματο;.

Μ 'έσυρε τότε πρό; ένμέγα μνημεΐον. Έστρεψα 
κ’ εθαύμασα.

ΊΙτο ό Δαυίδ τού Μιχαήλ ’Αγγέλου. Καί 
κάτω, εκατέρωθεν,ή Ημέρα καί ή Νύς.

— Άλλ' είπέ μου, έτόλμησα νά ψελλίσω, ώ 
θεσπεσία γυνή, ποια είσαι σύ. £2 δό; μου τήν 
άγκάλην σου νά μεθύσω, ν' αναπα.υθ<·>.»

Τήν είδα νά. βαδίζη σιωπηλή, μέ μίαν αύστη- 
ράν γραμμήν εί; τά χείλη. Οί οφθαλμοί τη;

-37 -— 36



■ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ'

|
■ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ·

ΦΡ. ΑΡΙΣΤΕΥΕ —·Ο Χριίτύς. (j,A

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΕ. '<· Κολοχοτρώνης fir. Nt/tr'ar e.-r?
Α.χχόΑ.,,; χ^·α.Κ(<: :·,<Η)Ι> ΈΜην'.,ν ( /«»/)

ΑΓΓΛΙΑ

- 3θ -

33 -



11 I Ν Α Κ Ο <-) 11 Κ 11
II I N A K O(-) II K II

έν-υον μεγαλοπρεπείς κάτω. Δέν έτόλμησα -.ά. 
τήν ατενίσω πλέον. Καί 'j.r.'.'i.v.'/.'.-j τό
■iiOi: τών 'δένδρων. ήφανίσθη, ζαί ί'μινα υ.ύνος 
έκεΐ επάνω. ξένο: ζαί άγνωστο:. :νώ ;ίς -ί: 
αζοο; '>.·.·ι —ιζ'.ζΖ·.ίζ·~·. ώ: ασθενή: απήχησι: μα- 
κρυνού ονείρου, μία πένθιμο; συναυλία λέξεων, 

άρμονία αιολική; λύρα: :
—Είμαι ή Τέχνη.

Δ. I. Κ ΑΛΟΓΕΡΟΠΟΓΛΟΣ

X I Ο Β I Δ ζ\ I
ΥΓΚΡΙΝΌΥΣΑ ~'J '-?"Ί·

'•'•‘‘•'άύ.ων καλλιτεχνών έπί τής 
άναγεν-.ήσεω: τής τέχ η; έν 'Ιταλία 

καί μιτ' επιστασίας παρακολουθούσα τήν δια
δοχήν τής μίρφήί αυτή: καθ' ήν κατ’ ολίγον 
τα "Ελληνικά γράμματα καί ή πάτριο; -zi/yr, 
ίτ.'ι τών προλήψεων τού δόγματος καί τής κα
κοτεχνίας άνεσπαργάνωσε τόν μεσαιωνικόν κό- 
συ.ον, έσχημάτισα. r.zr.z'.^fy) αία έδογμάτισα, 
ούτως ν.τ.ζ'.Ί, τά: περί τής καθ’ όλου τέχνης 
ιδέας καί δοξασίας μου, καθ’ ας ή μεγάλη καί 
θεία ακτινοβολία τής -υψηλής -Ayy/’. r,\yj 
ακριβώς έν τοΐς κέντρο·.; έν οίς οί μετά τήν ά - 
λωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως πρός τήν Δύσιν 
προσφυγόντες Έλληνες σοφοί έστησαν τήν έδραν 
τής έαυτών διδασκαλίας καί μάλιστα. ένθα εκ 
τών σωζομένων τής καά.λιτεχνίας μ.νημ.είων τής 
πατρίδες πολλοί κατά μικρόν συ-εκεντρώΟησαν, 
έρμ.ην=υταί γενόμενοι τών γνησίων καί υψηλών 
ιδεών περί τής βωτική: αρμονία: καί πολιτείας 
τής ένδοξου Ελλάδος.

Έν τή ένδόςω πόλει τών Μ-οίκων ανευρον 
τήν ιστορίαν σύμ.πασαν τής αρχή; καί τού τέ
λους τού μεγάλου έργου τής 'Αναγεννήσεως τών 
τε γραμμάτων καί τής τέχνης. Έ· τοΐς Μου
σείο·.; τής Φλωρεντίας φυλάσσονται ήμΐν ε’ργα 
θαυμάσια τής αρχαίας ένδοξου εποχή; οι* ών 
δ'.επλάσθησαν οί μεγάλο·. τής άναγεννήσεως 
πρωταθληταΐ έν τή τέχνη οί Messag'lO Cima- 
bue—Μιχαήλ Άγγελοι Dellarobia ζ.τ 7..

Μεταξύ τών πλαστικών έργων τής πατρίδο; 
μ.ας περί ά συνενκέντρωσα. κυρίως τάς έν τοΐς 
μουσείο·.; τής ’Ιταλίας μελέτα; μου έπί δέκα 
καί πέντε ημέρα; άδιαλείπτω;, η μεγαλοπρεπή; 
αίθουσα τής Νιόβης έν τοΐς αρχαίοι; μ-γάροις 
τών Δουκών ΰπήρξεν ή μύχιος τής ψυχής μου 
άνάτασις πρός τάς υψηλάς τών ίοεών χώρας 
πρός τας όποιας μεταρσιούσιν ήμα; τά έργα τών 
προγόνων.

Τά μεγάλα καί καταπληκτικά έργα τού μα- 
θητοϋ τού Άριστοτέλους εΐχον έξεγείρη (ως 
άλλοτε οί Μηδικοί πόλεμοι) επί τών διαδόχων 
αύτού, τό έθν.ζον φρόνημα τών "Ελλήνων καλ
λιτέχνου, οΐ'τιν-ς τάς παραδόσεις τής υψηλής 

τεχ,νης άναζητούντε; έπί των έργων τών προγε
νεστέρων αυτοί; μεγάλων τεχνοτρόπων καί εν 
’Αθήνα·.; έργαζόμ-νοι εΐχον κα.τορθώση τήν πε- 
πτωκυίαν εκείνην μεγάλην πόλιν νά περιβάλωσι 
καί πάλιν διά νέα; αίγλης. Μετά τόν Φειδίαν 
καί τούς ακολούθους τής σχολή; αύτού, οί Θεοί 
φεύγουσι τήν τέχνην κατ’ ολίγον,οί δέ μεταγε
νέστεροι αύτών παριστώσι τά πάθη καί τά; δια
θέσεις τού ανθρώπου προσπαΟοΰντε; νά έξυψώσιν 
αύτόν πρός τούς θεούς τών μεγάλων καλλιτε
χνών, άποβάντε; μ.υσταγωγοί τού πάθους καί τής 
χάριτος, οΐον ό I Ιραξιτέλη:, ό Λεωχάρης,ό Σκό- 

πας κλπ.
Ί.2:ών τού · 
ίρωτος τής 
’Απόλλωνος 

οονα ήθη κο: τήν 
τής τέχνης. Άλ7. ’ 

ίς βαθμόν τοιούτον 
:ί τζ: αύτζ.ο πλά

την 
έλους

Ό κύκλο; λοιπόν τών έο·.·ων τών 
των περιωριζετο εις τόν υμ.νον του 
’Αφροδίτη:,· τού Διονύσου καί τού 
κυρίως, άπείζονίζων τά σύγχ: 
χαλάρωσιν τών υψηλών ιδεών 
ή κατεργασία τελειοποιείται είς βαθμόν 
ώστε ουναται τις νά θέση έπί τής αυτής π 

ύψος τής Φειδιακή; σχολής καί 
τής κατεργασίας τού ΙΙραξ- 

στε ύψος καί ούναμι; έκεΐ, χά 
εντεύθεν, θεοί υ.εγάλοι καί άν-νδεεις 
εοι καί έρωτες ενταύθα σχετίζονται 

;/ϊ τόν fiiov τών άνΟρώπων. Οόχ ηττον 
6) ν.έσω τής εύκολου ταΰτη; εύεξίας αίσΟά- 

ή ψυχή τού καλλιτέχνου τήν άνάγκην 
τέρας τροφής καί ΐεοωτέρων συγκινήσεων, 

ού αισΟήχ.ατος καί άνυψώσεω; τή; 
ής συνει 
τού Σκσ 
τών εργι 
τήν 
•ού

• ο;

ν Άθήναι; παριστά. 
ύτή; τοιαύτην τινα 

ΙΙραςιτέλειον κατερ- 
Φειδιακού ύψους,παριστώσα τά; 

αποχρώσεις τής παΟαινου.ένης ψυχής
ηρώων ούτού καί ήυ.ιΟέων. Άνήρ 

ού γλύπτου ήτο 
συσπουδάσας τήν 

τήν τελειότητα 
,ιτέχνουτής 

παραστάσεων αυτού 
τή; ψυχής, άς άγω- 
' -όν ήρωϊ-

Ήτο 
εχνην.άτων, ών 

εχνοτροπία; αύτού 
Πίνδω Διόνυσον, 
τήν Άφροδίτην, 
έν τώ ναώ τού

— *· - » »

ε δύναταί 
στιγγος τό 
τελειότητα 
Σκόπα κλπ. <ό 
καί πάθος 
έκεΐ, ήαίΟ 
άιζέσω: 
έν . 
νεται 
ύγιειν 
έξάλχ.ατο; ■ 
διανοία: καί

H Σχολή 
έν πλείστοις 
ζωήν ένούσα 
γασίαν μετά 
λεπτότατα; 
εν τώ 3ίω τών 
Πάριο; υιός Άριστάνδρου 
σύγχρονο; τού ΙΙραξιτίλου; 
τεχνοτροπίαν τού Μύρωνο; καί 
τή; κα-. εργασίας τού μεγάλου καλ· 
Χάριτος, ,ϊάσιν Οέμενο; τών 
τήν κίνησιν καί τό πάθος 
νίζεται νά παραστήση φυλάττων καί 
κόν χαρακτήρα τής σχολής τού Φειδίου. 
άφθονο; είς παραγωγήν καλλ 
αφήκεν ήμίν μάρτυρα; τής 
πολλά καί καλά έργα. Τόν έν 
τήν Χιμαιροκτόνον Βάκχιν, 
ήτις έφυλάσσετο έπί μαζοόν 
Βρούτου έν Ρώμη. Έν τώ αύτώ δε ναώ εΰρί- 
σκετο καί ό ΚαΟήμενο; αύτού Άρης. Τον μου- 
σαγέτην Απόλλωνα, "Αρτεμιν τήν Εύκλειαν, 
τόν 'Ασκληπιόν καί τήν Υγείαν έν Γορτυνι, 
τήν πρόμαχονΆΟηνάν έν Θήβα·.:,τήν Κανηφόρον 
έν ΆΟήναις καί πλεΐστα. άλλα αναφερόμενα εις 
τόν κύκλον τών θαλασσίων θεών. Μεταξύ τού

■ »

ί’

των συγκαταριΟμούσι τινέ; καί τά αγάλματα 
τή; Νιόβη; καί τών τέκνων αύτής- άλλοι δέ 
άποδίδουσι ταύτα είς τόν Πραξιτέλην ή τήν 
σχολήν αύτού. ΙΙρός τόν ήρωϊκέν χαρακτήρα, 
τής παραστάσεω: ζρίνοντε; τά; μεγά.7 α; συγκι
νήσεις καί παθήσεις τής ψυχή; τών ε'^γων τού
των καί πρός τήν τεχνοτροπίαν τού Σκόπα. καί 
τής σχολής αυτού ταύτα παραβάλύ οντις, ζλί- 
νομεν [ί-βαίως νά άσπασΟώμεν τήν γνιώυ.ην τών 
υπέρ τού Σκόπα γνωμοοοτούντων. Βεβαίως ό
μως δεν ανήκουσιν εις τήν ΙΙραςιτέλειον Σχο
λήν, ήτις μετά πολλή; προσοχή: α.πέφ-υγε πάν
τοτε τά; τραγικά; καί ισχυρά; ποθήσει; τή; 
ψυχής έπί τών έργων αύτής, εύλαβο,ύμενο; ό 
καλλιτέχνης τήν ιδίαν αύτού τεχνοτροπίαν, ή: 
3άσις ήτο ή ήρεμο; καί γλυκεία χάρις, ή έναρ- 
μόνιος τή; ψυχή: εύεξία.

Τό σύμπλεγμα τούτο τή; Νιόβη; καί τών 
τέκνων αύτής, ήτο επί ΙΙλινίου κατατεθειμέ
νου εϊ; τόν ναόν τού Συσ-.ανού Άπόλ7 ωνο:, 
ίδρυΟέντος υπό τού Έπαρχου τής Συρία: Συ- 
σίου έπί Μάρκου ’Αντωνίου, ήτο δέ παράστασις 
τού έξής μύθου. Ή Νιόβη Ουγάτηο τη; Ταν- 
τάλης καί σύζυγο; τού Άμ.φίονος βασιλέω; τών 
Θηοών φ'λη οέ τή; Αητού; άποκτήσασα. δώδεκα, 
τέκνα,ών έξ υιού: καί εξ θυγατέρας φημιζομένζ; 
έπί κάλλει καί αρετή πάση, έν-καυχήθη ποτέ 
άφρόνω; προ τή; Λητούς ότι ήτο αύτής καλλι- 
τεκνοτέρα καί άπήτησε δικαίως εις αυτήν ν άπο- 
δίδωνται αί εις τήν Λητιο γινόμενα·, τιμαί. ΤΙ 
Λητώ ζηλοτυπήσασα και άγανακτήσασα. κατ’ 
αύτής σφοδρά,παρεκάλεσε τά δύο αύτής τέκνα, 
τόν ’Απόλλωνα καί τήν Άρτεμιν, νά. φονεύ- 
σωσι τά τέκνα τής Νιόβη:. Οί αδελφοί ούτοι 
θεοί, πιστοί εις τάς διαταγά.ς τή; σεβαστή; αύ
τών μητρός, καταστρέφουσι σύμπασαν τήν οικο
γένειαν ταύτην κατά τινα θρησκευτικήν πανή- 
γυριν τιλουμένην έπί τού Ιν.θαιρώνος, έκτοςεύ- 
σαντε; κατ’ αύτών ουρανόθεν,πλήν τής Νιόβη:, 
ήτις μάρτυ; γενομένη τή: πανωλεθρίας τών αγα
πητών αύτής τέκνων και μέά.λουσα. νά. ΰποκύψη 
εις τήν τραγικήν δοκιμασίαν, απολιθοΰται ύπό 
τών Ο-ών λαβόντων οίκτον προς τόν σπαραγμόν 
τών μητρικών αύτής σπλάγχνων.

Τήν ύπόθεσιν ταύτην λαοιον ό καλλιτέχνης 
αποκαλύπτει ήμ.ΐν ώ; εν δράμ.ατι τά; περί εύσε- 
βείας,εύγεν-ίας καί καρτερία; τών μ.εγά.άων χα

ρακτήρων δοςα.σία; αύτού καί τών συγχοόνων 
α.υτφ.

ΊΙ Νιόβη μετά τών τέκ-ων αύτής καί τού 
ζα’.οαγωγδυ σχηυατ'.ζευσ·. λαμπρόν α-τω·λ·ζ 
γαλοπρεπέ; ναού, βεβαίως 'Απόλλωνος ή Άρ- 
τέμιδο; ρυθμού σοβαρού Δωρικού. Ή τή; μη- 
τρος θέσι; καί ή τών τέ< ων στάσις καί δι·άθ:-
σι; απο του ζέ.τρου πρό: τά. άκρα μετά τού
καταζ-ιμέ ου καί ήδη νεκρού εφήβου εΐ: τό
των γωνιών τού τριγώνου μ.αρτυρούσιν οτι τά

αγά.λμα.τα. ταύτα έκόσμουν αέτωμα, ναού. Ή 
ο; δραματική οικονομία ήτι; έκπληκτικώ; συ
νέχει καί συγκεντροϊ τήν έκ τών 1 ·» προσώπων 
ποικίλην κίνησιν, Οέσιν, στάσιν καί έζφρα.σιν 
-αποτελεί τήν θαυμαστήν ενότητα,τό μέγα τού 
το πρόβλημα τού έςόχου καλλιτέχνου. Έν δέ 
τώ ζέντρω, όπ·ρ κατέχει ή μεγάλη γυνή ή βα
σίλισσα τών θηβών, κεΐται ή λύσι; τή; όλη; 
ύποθέσεως. Ενταύθα ή ψυχική συγκίνησι; κο- 
ρυφούται ή δέ ορ-μύτη; καί τό πάθος υ.ετ’απα
ράμιλλου τέχνη: καί φιλοσοφικής καί ψυχολο
γικής επιστήμη; συγζρατεΐ τήν αρμονίαν μεταξύ 
τών παθήσ-ων τού σώματος καί τής κυριάρχου 
ψυχή;· οθεν ή φαντασία άθροίζουσα σάς ποικί
λα; παραστάσεις τού πάθους δια παιδαγωγεί κατά, 
μικρόν καί επαναπαύει έπί τού μεγάλου ση
μείου τής λύσεω:, ένθα θεοί πρός ήμίθεον προσ- 
πολεμούντε; άδυνυτούσι νά διαταράξωσι τήν 
θείαν αρμονίαν τή; ισχυρά; γυκαιζός, ήτι; κα
ταπνίγει τό άλγο: καί καρτερεί ώ; ημίθεος, προ- 
ζαλούσα τήν συμμετοχήν τών μεγάλων Ο-ών.

ΤΙ οΐκογενειαζή όμ·.ιοτης είναι τόσον προ
φανής, ιόστε επιθυμεί τι; νά μή ήτο τόσον ισχυ
ρά. ΊΙ οέ ψυχική πάθησ·.; χαρακτηρίζεται ύπό 
τή; ανενδότου καρτερίας καί τού σεβασμού πρός 
τήν πλήττουσαν δύναμ.ιν. Τό αέτωμα διά τήν 
Οέσιν, ήν κατέχει ή Νιόβη εί-αι κανονίζω; διη- 
ρημένον ει; δύο μέρη, ών έκαστον χρησιμεύει 
ώ; κλίμαξ άγουσα προ; τό μέγα ιερόν, πρός 
αύτό τό ζέντρον, ϋποβαΐνον ώ: μουσικό: τόνο: 
αύςων, ούτινο; ό στόνο; είναι ό σκοπό; τή: ένό- 
τητος.—Τό προ; τά δεξιά τής μητρό; σύμπλεγ
μα είναι οραματικώτερον έμφαΐνον άκριβώ; πό- 
θεν ήρχισα,ν νά ζατατοξεύωνται τά θανατηφόρα 
βέλη τών τέκνων τής Λητού: καί οπού ερχ-ται 
ό θάνατο; νά ζαταρρίπττ, τού: ήρωΐκώς άνθι- 
σταμ.ϊύου; εφήβου:. ΙΙρός τήν γωνίαν, υιός ή- 
:ωϊκώ: τά νώτα στρέφων ατενίζει μετά, φόβου 
καί έζ.πλήςεω; τόν ούρα όν έφ' όσον ζαταρρί- 
πτονται τά 3έ7η ύπό-χειοοιν άοοάτων σπ ύδων 
πού; ύπ·:άσπ·.σ.ν τών αώ/.φών ζα·. ττ.ς ζρ*>σφ·.- 
Αθύ; jztjtc'.;. ω; y.acTufsue·.·/ ή τών ψ.ατίων ζ.ύ· 
•Α'ζνσ·; κα·. ή τών ζιίών ζ'λητ.ς ζ^Ι ώάστ^σ’.ς. 
Το αίοΟ/,αχ τού ·ζετ’ Σζπ/.ή;Σω:. ή ή-
εωϊζή κχρτ<ρία ζ.α*. ή υποταγή ι·.; τήν gox'.ux- 
σίαν είναι γ-νικιν χαρακτηριστικόν πα-.τ<·>ν τών 
προσώπων, διότι ζαταλαμβά ονται έ.· μέσω θρη
σκευτική; πα ηνύρεω; καί εύθύμ.ου εορτή:. Κάν
τε; άλγούσιν, αλλά, μετ' -ύλαβείας. Δέχονται 
μέν τά: πληγά:, άλλ' άγνοούσιν έτι τήν αιτίαν 
τού Ο'έθρον. Τήν στιγμήν λοιπόν ταύτζ,ν τού 
θάμβου; καί τή; καταπλήξεως έλαβεν ώ: αφε
τηρίαν ό μέγα; καλλιτέχνης οπω; παραστήση το 
τραγικ.ον τούτο και μέγα φυχικον όραμα, του 
όποιου ή ψ,χολογική οικονομία εί.αι άπαρά- 
•Λίλλο:.I
(Έιε-αι -ν ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΕΧΑΓΙΑ- 40 -
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ΜΕΡΟΣ A'. —Η ΒΎΖΑΝΤΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ A’.— ΧΑΡΑΚΤΗΡ KAI ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

/. Ό Βυζαντιαχος .-το-Ίιτισμός. ζΐρχαί θεμε.Ιιωδεις 
της Βυζαντιακής τέχνης.

II. Άκμη ri/c Βνζαντ. τέχνης τπιΊονστιτιανο'Β (Άγια 
Σοφία— ΡαΒίννη).

III. '11 Βνζαντιακη τέχνη μετά τον 'Ιουστινιανόν. (“Ε- 
ρις είχονοκ.Ιαιιτων, — Αναγέννησις επί τϊίς Μα
κεδονικής δυναστείας}.

1

SPOMAIKII περίοδος τής τέχνης, 

ήτις διεδέχθη τήν Ελληνικήν, άφ ’ ού 
ήκμασεν έπί τοϋ Αύγουστου και τών 

διαδόχων αύτοΰ, τελευτά σχεδόν μετά τών 
Άντωνίνων . Τό Ρωμαϊκόν κράτος άρχεται 
καταρρέον. Ό αδυσώπητος νόμος τής ακμής και 
παρακμής κυριαρχεί, καί τήν κατάστασιν τοΰ 
Κράτους παρακολουθούν δλαι τοΰ πολιτισμού 
αΐ εκδηλώσεις. Ή ελληνορωμαϊκή τέχνη άρχεται 
καί αΰτη παρακμάζ'.υσα.

Εύτυχώς διά τόν κόσμον, άλλα καί διά τήν 
τέχνην ιδιαιτέρως, κατά τήν ρωμαϊκήν περίοδον 
άνεφάνη ο Χριστιανισμός, όστις δέν έσωσε μόνον 
τήν ανθρωπότητα, αλλά καί τήν τέχνην.

Έπήλθον αί επιδρομαι τών βαρβάρων κατά 
τοΰ Ρωμαϊκού κράτους, αί καταστροφαί, ακρι
βώς δτε άν-φαίνετο νέου πνεύμα, νέαι ήρχιζον 
νά έπικρατούν ίδέαι καί ό πολιτισμός έβαινε πρός 
άναγέννησιν.

Ή τέχνη ΰπέστη ακατονόμαστους διωγμούς 
ύπό τήν μάστιγα τών επιδρομέων. Εύτυχώς ό 
Ρωμαϊκός πολιτισμός άφήκε τόσω βαθέα καί άνε- 
ςίτηλα ίχνη, ώστε ή Ευρώπη κατά τού; μετα
γενέστερους χρονου; εσχεν ω; πρότυπόν τήν επο
χήν ταύτην καί ή τέχνη οέν απεμακρύνθη τής Ελ
ληνικής καί Ρωμαϊκής. Ό τύπος τών μ.νημείων 
τής τέχνης διετηρήθη καθ’όλου; τούς μετέπειτα 
χρόνους.

Ακριβώς μετά τήν κατάλυσιν τού δυτικού 
Ρωμαϊκού κράτους άρχεται ό Μεσαίων.

Ή Μεσαιωνική ιστορία τής τέχνης διαιρείται 
1 ) είς τήν Βυζαντιακήν τέχνην- 2) τήν Μουσουλ
μανικήν καί ’Ασιατικήν- 3) τήν νεο-ρωμαΐκήν

4) τήν Γοτθικήν καί λήγει είς τήν περίοδον τής 
’Αναγεννήσεως, περί τάς άρχάς τού ΙΔ αιώνος.

’Εν μέσω τής πτώσεως ήτις έκδηλούται είς τά 
έργα τής τέχνης κατά τό τέλος τής ^ωμαϊκής αύ- 
τοκρατορίος, εΐδομεν ήδη δτι κίνησίς τις άναγεν- 
νήσεως προητοιμάζετο διά τών νέων ιδεών αΐτι- 
νες διεδίδοντο τότε είς τόν κόσμον άπεπειράτο 
νά έμφανισθή νέα τις τέχνη, οχι είς τήν Δυτι
κήν Ευρώπην ήτις είχεν άναστατωθή έκ τών 
επιδρομών τών Γερμανών,τών Ούνων,τών Αρά
βων, έπειτα δέ,μετά τήν σύντομον περίοδον τής 
δόξης Καρόλου τού Μεγάλου,ύπό τών Σαρακη- 
νών, τών Ούγγρων, τών Νορμανδών άλλ. ’ έν τή 
Ανατολή, ένθα τό έδαφος ήτο προσφορότερου 
καλλιεργημένου ήδη ύπό τής χριστιανικής τέ
χνης, έκεΐ ή νέα τέχνη προήγετο είς άνάπτυξιυ 
καί τελείωσιν.

Τό κράτος τής Ανατολής, τό όποιον ήδυνήθη 
νά διατηρηθή πλέον τών χιλίων ετών,κατόρθωσε 
μέ μεγάλους κινδύνους καί πολλά; δυσχερείας 
ιά άπολαύση περισσοτέρας ησυχίας καί άνέσεως 
καί συνεπώς νά διατηρήση τάς παραδόσεις τού 
άρχαίου πολιτισμού.

Έπεκράτησεν άτυχώ; παρ ' ήμϊν καί έπικρα ■ 
τεΐ άκόμη καί σήμερον έν Εύρώπη ή πρόληψις 
περί τής Βυζαντιακής περιόδου, ώ; συνωνύμου τή 
παρακμή. Πολλοί διαολέπουσι έν αύτή ένα μα
ρασμόν καί έχουν ένα περιφρονητικόν λόγον περί 
αύτής. Καί όμως τό Βυζαυτιακόυ κράτος, τό 
όποιον θά έλεγέ τις δτι εύθύς άπό τής ίδρύσεώς 
του έφέρετο πρός τήν κατωφέρειαν, διετηρήθη έν 
μέσω πολλών δοκιμασιών πλέον τής χιλιετηρί- 
δος, δηλονότι διπλάσιαν χρόνον τής Ρωμαϊκής 
δημοκρατίας. Χωρίς νά παρίδωμεν τά ελαττώ
ματα καί τάς κακίας καί τά έγκλήματα τών 
Βυζαντιακών εποχών, εί; τόν Βυζαντινισμόν ό- 
φείλομεν τόν Ελληνισμόν. Διετηρήθη ή γλώσσα, 
ή θρησκεία, ή τέχνη, άν λάβη τις δέ ύπ’δψ-ι 
' - .. , "1 » Λ < . I- - - - ■ —γ " 1ου-

ών διαδόχων του μέ τήν τής μο- 
,ς, ό παραλληλισμός δέν θά 

κατά τοϋ Βυζαντίου. Όπως δή- 
ής Κωυ)πόλ·ως συμπίπτουσα μέ 

Χριστιανισμού, σημειοΐ επι- 
τήν πολιτικήν καί 

ί έν τή ιστορία τής

νά άπολαύση περισσοτέρας ησυχίας καί άνέσεως

*.ς οε υ 
έν τω συ-ιόζω τήν άοίστην διο&ήσιν τού 
στ’.ν',ανού 7.α·. 
ναρχίας τής Δύσεω 
είναι πάντοτε 
ποτέ ή κτίσις τ- 
τον θρίαμβον τού . 
φανή σταθμόν ου μόνον εις 
τήν ηθικήν ιστορίαν,άλλά κα' 
τέχνης.

Τήν αρχήν τής χριστιανικής τέχνης εύρίσκο- 
μεν είς τάς Κατακόμβας, γιγαντιαϊα έργα πί-

στεω; καί υπομονή:, αυτόχρημα χριστιανική;. 
Είχον έκτασιν 900 χιλιομέτρων καί πεοιελάμ- 
βανον 6,000,000 νεκρών.

Αί ζωγραφικά1. απεικονίσεις τών Κατακομ
βών ένθυμίζουσι τάς τοιχογραφίας τής ΙΙου.πηΐας 
καί τάς τών θερμών τού Τίτου έν Ρώμη.

Οί πρώτοι χριστιανοί ζωγράφοι έμπνεόμενοι 
έκ τής θρησκείας περιωρίζοντο εί; τήν δι’άν- 
θέων,πτηνών καί αλληγορ'.κών σκηνών καί συμβό
λων άπεικόνισιν χριστιανικών ιδεών. Καθότι δέν 
ήσαν ελεύθεροι νά έκδηλώσωσι διά τή; τέχνη; 
τά; θρησκευτικά; πεποιθήσεις των, οεσμευόμενοι 
ύπό τών Εθνικών, ήτοι τών μή πιστευόντων 
είς Χριστόν. Διά τούτο συνεμίγνυον είδωλολα- 
τρικά σύμβολα μέ χριστιανικά; παραστάσεις. 
Οΰτω λ. χ. ό 'Ερμή:, ό άρχαΐο; θεό;, είκονί- 
ζετο είς πλ-ίστα; τοιχογραφίας ώς ψυχοπομπός.

Κυρίως όμως τήν περιοέσμευσιν τής καλλιτε
χνικής ελευθερίας ύπέστησαν οί γλύπται, διότι 
είργάζοντο έν τώ φαν-ρώ, ύπό τάς όψεις τών 
Εθνικών.

στήλη:, δέν μετεχειρίσθησαν τήν στήλην, ώς 
έπί τό πολύ,είμή ώ; κόσμημα τής άψϊδος. Άλλ’ 
οτε νέα τι; τέχνη ελληνική άνεπτύχθη ύπό νέαν 
μορφήν, τό πνεύμα τών Έ/.λήνων εςηγέρθη 
κατά τοϋ είδους τούτου τή; Ρωμαϊκής έπινοία; 
τής όλως άλόγου, ήτις μετέτρεπε στοιχείου 
ουνάυ.εως καί στηρίγματος, οίον ή στήλη, είς 
άπλούν κόσμημα τής άψϊδος.

Έπενόησαν νά πλησιάσωσι τά δύο άκρα τής 
αφιοος επ’, των άκρων ουο στηλών γειτονευου- 
σών,δίδοντε; οΰτω εί; τήν αψίδα τόν χαρακτήρα 
τής κλασική; 'Ελληνικής άρχ.τεκτονικής.

Τούτο ήρκει διά νά άναφανή νέα δλω; τέχνη. 
Δεν περιωρίσθη δμω; μέχρι; έδώ ή αρχιτεκτο

νική. Οί Ρωμαίοι είχον τόν θόλον τόν έπί κυ-

οΰτω χριστιανικά;ΊΙρχισαν παρεισάγοντες 
εικόνας. Μετά έρωτιδέων καί πτηνών εύοίσκο- 
μεν παραστάσεις τής Παλαιάς Διαθήκης.

~................. ''----- χριστιανικόν σαρκοφάγον
Ρώμη; εύρίσκεται μεταξύ άλλων ό Έρως 
ή Ψυχή, ό Προμηθεύς άπελευθερούμενος 

τού Ίίρακλέους, δ Θάνατο; πλησιάζων δαυ- 
παρά τό νεκρόν σώμα ν:ανίου,έ·φ ό 'Ερμή; 

ήν ψυχήν αύτού είς τόν *Αδην.  Καί 
αύτας υποθέσεις βλέπει 

Άδάμ. καί τήν Εύαν, τόν Ήλίαν άνερ- 
’; ' - ' έν τή άκτή,

★ ΠΙΝΛΚΟ0ΙΙΚΗ ι*

'ρου, τον Δανιήλ, έν τώ

Εις έ'να θαυμάσιου χρ1
τής 
καί 
ύπό 
λόν 
όδηγε 
παρά τά: μυθολογικά 
τις τόν 
χόμενον είς τού; ουρανούς,τόν Ίωνάν έ 

τού Λαζάρου 
τήν προσκύνησιν τών Μά- 

ποιμένα (άνδριά: έκ μαρμάρου 
το μουσείου τοϋ Λουτερανού),

ή άκ
τήν Άνάστασιν ■............
λάκκφ τών λεόντων, 
γων, τόν καλόν 
ευρισκόμενος είς 
τήν Δεομένην κ.λ

Ένεκυμονεΐτο ήδη ή βυζαντιακή τέχνη, ήτις 
είναι δικαιότερου νά όνομασθή, κατά τόν Bayet, 
«Ελληνική τέχνη τοϋ Μεοαίωνσς» ή νεοελ
ληνική τέχνη.

Ή Β. τέχνη άνεφάνη κατ
κρα 'Ασία, προέρχεται δέ έφ’δσον άναπτύσσε- 

Ρωμαϊκήν 
f O’. 7.

ου- 
■Α
εί;

Τό εσωτερικών τής "Αγίας Σοφίας.

’ άρχά; έν τή Μι-

ται καί έχει τήν αφετηρίαν άπό τήν 
τέχνην, τήν ’Ελληνικήν καί τήν Περσικήν, 
ανεπτύχθη έπί. τής ίσχυράς τών Σασσανιδώυ 
ναστείας,άντιζήλου τών Αύτοκρατόρων τής 
νατολής. Διότι είς τήν τέχνην, όπως καί 
την φύσιν,αι επαναστάσεις είναι σπάνια-, καί πας 
νεωτερισμός συνδέεται μέ έν σημεϊον όπωςδήποτε 
τοϋ παρελθόντος.

Ό,τι χαρακτηρίζει κυρίως τήν βυζαντιακήν 
τ^/.νην είναι ό συνδυασμός τής στήλη: μετά τής 
αψίδος, ώς στοιχείων κατ’ έξοχήν άναγκαίων 
6ΐα τήν οικοδομήν. Οί Ρωμαίοι έκτιμώντες τήν 
ΧΡ'ύτ'-Η-ότητα τής άψϊδος καί τό κάλλος τής

λινδρικού στεγάσματος έρειδόμενον. Τό Πάνθεον 
τού Άγρίππα είναι διά τό μεγαλείου, τήν κομ
ψότητα, καί την θαυμασίαν άρχιτεκτονικήν καί 
τήν δεξιότητα έν τή εφαρμογή τού σχεδίου, 
πρότυπον άνυπέρβλητον τοΰ είδους τούτου.

Οί Βυζαντινοί, έμπνεόμενοι ήδη έκ παραδόσεων, 
αίτ·.νες άνάγονται ίσως είς τήν άρχαίαν τέχνην 
τών Συρίων, καί οίτινες παραδόσεις ουδέποτε 
έγκατελείφθησαν έν Ανατολή,καί δίδοντες νΰν 
είς αυτά: άπροσδοκήτω; σημασίαν καί νέαν 
όλως φυσιογνωμίαν, έθεσαν τόν θόλον έπί οοθο- 
στατών έν τή οριστική αύτού μορφή, όπερ τοΐ; 
έπέτρεψε νά καλύψωσι μέ βάσιν ήμισφαιρικήν, 
επιφάνειαν πολύγωνον καί κυρίως, οπερ δυσχε
ρέστατου, έπιφάνειαν τετράγωνον. Δηλαδή έπί 
τών τοίχων τετραγώνου οικοδομής έσττριζον
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τήν ήμισφαιρ'.κήν βάσιν είς τέσσαρα στηρίγ
ματα, εις έζ.άστην δέ όψιν έθετον έν τόξου /.ν. 
ούτω άπετελούντο τέσσαρε: πτέρυγες μετά τών 
θόλων,ώς έμφαίνεται έν τή παρατιθέμενη είκόν. 
τοϋ εσωτερικού τής Άγιας Σοφίας,

'Εκ τού τύπου τοϋ θόλου τούτου έπί τών 
ορθοστατών προήλθε κατά μέγα. μέρος ή αρχι
τεκτονική τοϋ Μεσαίωνας καί αυτή έτι ή νεω- 
τέρα αρχιτεκτονική.

Έπί τών νέων αύτών συνδυασμών οί Βυζαν
τινοί προσέθηκαν νέους τύπους ζ,’.ονοζ.ράνω-,πρός 
ποικιλοτέραν διακόσμησιν. Προς τούτοις έδη- 
μιούργησαν τον 'Ελληνικόν σταυρόν είς τέσσαρα 
ισόπλευρα μέρν, όν παρεδέχθησαν αί πλεϊ- 
σται εκκλησία’., καί ένεωτέρισαν είς τήν χρήσιν 
τών Μωσαϊκών. Οί Ρωμαίο·, τα μωσαϊκά ν.'/ΖΊ 
έν μεγάλη χρήσε·., άλλα μόνον έπί τών ύαπέ- 
σων. Οί Βυζαντινοί έπεξέτειναν τήν χρήσιν αύ
τών. Ήρ/'.σαν νά τοποθετούν αυτά καί καθε- 
τως, έπί τών τοίχων προς διακόσμησιν, βαθμη
δόν δέ αντικατέστησαν τά ανάγλυφα. Ούτω ή 
Βυζαντιακή εκκλησία διαφέρει ύπό τεχνικήν 
έποψιν τής βασιλικής τών Λατίνων. Διότι νϋν 
ό θόλος χρησιμεύει "να καλύπτη πανταχού τά 
διάφορα μέρη τοϋ μνημείου.

II
ΊΙ Βυζαντιακή τέχνη διαιρείται είς τρεις πε

ριόδους. Ή πρώτη περίοδος άρχεται άπό τοϋ 
Κωνσταντίνου καί φθάνει μέχρι τοϋ Ιουστινια
νού’ ήτοι περιλαμβάνει τόν Δ' καί Ε' αιώνα.

Δευτέρα περίοδος, ή έπί τοϋ 'Ιουστινιανού, 
καί τρίτη ή μετά τόνΙουστινιανόν. Τό απόγειον 
σημεΐον τής σόξης της έφθασεν έπί Ιουστινια
νού, οστις χρησιμεύει ώς ό χαρακτηριστικός στα
θμός έν τή ιστορία τής Βυζ. τέχνης. Τό επι
φανέστερου δείγμα τής περιόδου τής Βυζ. τέ
χνης, ό τύπος ό τελειότερος ον δυνάμεθα νά 
έχωμεν,εινε ή Άγια Σοφία τής Κωνσταντινου
πόλεως. Καί σήμερον άκόμη, άν καί μετετράπη 
είς τζαμί, δυνάμεθα νά τήν θαυμάσωμεν ώς τό 
άριστον μνημείου τής Βυζαντιακής τέχνη:.

("Επεται συνέχεια)

ΑΙ ΕΝ ΕΠΙΔΑΥΡΩ. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ
ΠΕΡΙ τών έν Έπιοαύρω ανασκαφώ·/, αΐτινες 

άπό εικοσαετίας οιενεργούμενα', εφερον είς 
φως τούς γνωστούς αρχαιολογικούς θησαυρούς, 

τούς καταστήσαντας τό έκεϊ περίφημον ιερόν 
τοϋ Ασκληπιού πρώτιστον αρχαιολογικόν κέν
τρου, θέλομε·/ δι'ειδικού άνταποκριτοϋ τηρή ένη- 
μέρους έκάστοτε τούς ήμετέοους άναγνώστας. 
Καί κατά τό έτος τούτο, αί προ τινων ήμερων 
έπαναληφθεΐσοι άνασκαφαί, πολλά υπόσχονται 
νά φέρωσι εις φώς. Άπό δεκαπενθημέρου ύπό 
τήν έπίβλεψιν τού έκεϊ εφόρου κ. Ήλιοπού- 
λου,επιμελώς καί έν δραστηριότητι διευθύνοντος 
ένεργούνται ανασκαφαί είς τούς πρόποδας τού 
όρους Κυνορτίου, έπί λόφου κοινώς όνου.αζο- 
μένου Χαρανί, ένθα εκειτο ό ναός τού ’Απόλ
λωνος Μαλεάτου—διότι ώς γνωστόν έν τώ Ίερώ 
ού μόνον ό Άσκληπ-ός, αλλά καί πολλοί άλλοι 
θεοί έλατρεύοντο. Έκεϊ δοκιμαστικαί τινες έρ- 
γασίαι τώ 1896 άπεκάλυψαν ρωμαϊκόν οίκοδό- 
ι/.ηαα, δεξαμενήν καί άλλα τινά διαυ.εοίσυ.ατα. 
ΕυρίΟησαν ο εκτός τινων έπιγραφών καί άγά).- 
ματα μικρά τοϋ Απόλλωνος, Ασκληπιού, Άρ- 
τέμιδος καί Υγείας.

Το οικοδόμημα τούτο έχρησίμευεν ώς σκηνή, 
ιός εκαλούντο έκ παλαιοτέρων αναμνήσεων τά 
οικοδομήματα τών ιερέων καί τών λοιπών θε
ραπόντων , ναοφυλάκων , νακόρων , πυροφό
ρων κτλ.

Τούτο μετά τής δεξαμενής είχευ οίκοδομήση 
ό Άντωνΐνος,—περίφημος τής 'Ρωμαϊκής συγ
κλήτου άνήο, πολλαχώς εύργετήσας τό ιερόν τού 
Ασκληπιού δι' οικοδομημάτων ιδία — καί τά 
λοιπά περί τόν ναόν κτίσματα ώς ό Παυσανίας 
ρητώς αναφέρει (II. 27) «Όρη δέ έστιν υπέρ 
το άλσος τό τε Τίτθιον καί έτερον ονομαζόμενου 
Κυνόρτ ον, Μαλεάτου δέ Απόλλωνος 'Ιερόν έν 
αύτω. Τούτο μέν δή τών αρχαίων. Τά δε άλλα, 
δσα περί τό Ιερόν τοϋ Μαλεάτου, καί έλυτρον 
κρήνης,είς ο τό ύδωρ συλλέγεται σφίσιτό έκ Θεού 
Αντωνΐνος καί ταύτα Έπιδαυρίοις έποίησεν».

Τό μέρος τούτο, ύπερκείμενον τής πηγής τής 
Άγ. Άννης— τό όνομα, ένεκα, τού εκεί πλη
σίον ομωνύμου ναού, κατεστραμμένου ήδη, κτι- 
σθέντος διά τεμαχίων, ληφθέντων έκ τού ναού 
τού Απόλλωνος—ής τό ύδωρ είναι διαυγέστα- 
τον (ΐδε άνάλυσιν Δαμβέργη έν «ΓΙρακτ. Άρχ. 
Έταιρ.» 1892) ήδη είναι λείψανο·/ οικδομήμα- 
τος υδραυλικής, σωζόμενον έν έρειπίοις· ή πηγή 
ήτις δ'.ερρυθμίσθη ύπό τού εφόρου πρός χρησιμο- 
ποίησιν απέχει τού Ιερού περί τά 20' τής ώρας, 
έν θέσει περίοπτοι καί λίαν προσφέρω διά ναόν.

Ήδη, άνεκαλύφθη ό ναός τού’Απόλλωνος καί 
εγένοντο πλεΐσται προδοκιμαστικαί σκαφαί έν τω 
πέοιξ χώρω.

Δυστυχώς ή καταστροφή είναι φρικώδης’ έκ του 
ναού σώζεται μέγα μέρος τοϋ δαπέδου έκ πώρου 
λίθου, τό δέ λοιπόν κατεστράφη, καθ’ οσον κεί
μενον έπί τής άκρας τού λόφου πα.ρεσύρθη ύπό 
τών όμβριων ύδάτων καί τών λίθων καί χωμά
των, καίτοι πρός ύποστήριξιν τού εδάφους ειχον 
κατασκευασθή τείχη μετ' ισχυρών αντηρίδων.

Παραλλήλως του ναού άνεκαλύφθη ή πλευρά 
ετέρου οικοδομήματος.

Τά εύρήματα μέχρι τούδε περιορίζονται εις 
ούο μικρούς αγαλμάτων κορμούς, καί τινα τευ.ά- 
χια τούτων, θραύσματα τινα ένεπίγραφα καί 
τινες βάσεις αναθημάτων. Έπί στρογγύλης δέ 
μιας τούτων ίστατο άγαλμα πρός τήν «άγραίαν 
Άρτεμιν», έτερον ποός τόν «Προοτατήριον 
Απόλλωνα» καί έτερον εις τόν «ΙΙοσειδώνα» 

κ.τ.λ.
Αί άνασκαφαί θά έξακολουθήσωσι καθ' όλου 

τό έτος 1901 .
Τό άρτι κτισθέν δεύτερον μουσείου μετ' οΰ 

πολύ θά τακτοποιηθώ· πρός τούτο μετεκομί- 
σθη εκεί μέχρι τουδε έκατοντάς καί πλέον επι
γραφών εκ τού χώρου τών αρχαιοτήτων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΝ ΖΩΗΝ

ΓΙ A Λ 11
—" Ι-λα, καλή μου γατίτσα, 'ςτήν ζεστήν 

μου αγκαλεα ήδη οτε είμαι μόνος, κατάμονος, 
σ”’ Ζα'· Ζ.^Η-'θλό μου ερημητήριο·/. Μετά
πάλην άχαριν έν τή τύρβη τού 'κόσμου ένθα δι- 
ηγζ.ώνισα καί διηγκωνίσθην δι' δλης τής ήμέοαο, 
ήοη έρχομαι νά εμπιστευθώ τον εαυτόν μου εί: 
εμέ αυτόν, νά χαλαρώσω τόν χαλινόν τής θ = λή 
σεως οστις συ-εκράτει τά νεύρα μου τεταμένα 
*ν τή αγωνία και τω καμάτω. Έλα, καλή μου 
γατιτσα, νά Οωπεύσω τό λευκόν καί απαλόν 
'?'Ζω|ζά· σου,εδώ, παρά λό χαμηλόν μου παρά- 
)υρον, να Οερμανθώμεν άπό τάς τελευταίας α
κτίνας δύοντος ήλιου φθινοπωρινού. Μέ ζ.αθηδύ- 
V:·. το μελίχρυσου φώς οπερ διά μέσου τών φυλ
λωμάτων φθάνει μέχρις έμού. Έπί τών ωχρών 
μου παρειών άνέδυσαν πρός στιγμήν τά ρόδινα 
χρώματα τής χαρά: καί τής νεότητος καί ήδη 
εν<ρ είμαι άνακεκλιμένος παρά, τό μικρόν μου 
"ιράθυρον, έλθέ νά άνταλλάξωμεν μακράς θω- 
π=ιας μετά του φιλοπαίγμονος φωτός τού άνά 
“άσαν στιγμήν έναλασσομένου είς μυοίας άπο- 

■χρωσεις έπι τής πυςΐδος τοϋ μεγάλου ζωγράφου, 
'*’· μοι όμολογήσης διά τού λικνιστικού σου οόγ- 
Χ®υ “ήν ευχαρίστησίν σου, τάς συμπάθειας σου 
“ην μέχρι τέλους πίστιν σου, καί νά σού απο

δώσω διά παρατεταμένων θωπευμάτων τήν η
δονήν ήτις μέ κάμνει νά. λησμονώ πρός στιγμήν 
τάς πικρίας τού βίου.

ΤΩ αίωνία κωμωδία τοϋ κόσμου,κωμωοία. τής 
οποίας οί θεαταί είνε συγχρόνως καί ύποκριταί. 
< ·ΰδέπότε λοιπόν ούδ’ έπί στιγμήν θά δυνηθώμεν 
ν ' άποθέσωυ.εν τό προσωπεΐον; Ί’ιυ.μύθιον αιδοϋ:, 
ψιμμύθιον καλοκαγαθίας, ψιμμύθιον φιλανθρω
πίας, ένώ όπισθεν τής άποζούσης έπιδερμίδος 
μας βασιλεύει τό Έγώ ! Τό ’Εγώ τού όποιου ή 
κορυφή έγγίζει τού: άστέρας μέχρι τής στιγμής 
καθ' ήν ώς πομφόλυζ διαρρηγνυόμενου άφίνει ό- 
λίγην σποδόν μόνον. Σ’ενθυμούμαι, Σαΐξπηρ,με 
τά. σοφάσου λόγια. Αλήθεια ! Νά ζή κανείς ή 
νά μή ζή; Έκ τής άτελευτήτου αυτής πάλης τις 
δύναται νά έςέλθη νικητής ; Τό άπειρον, ή αυ
τή φθορά άναμένει. Νέοι κόσμοι διαδέχονται 
τούς γηράσαντας, πλήν ουδέποτε πλέον οί αυ
τοί. Τι ή σήμερον, τί ή α.ύριον ; Ό ήλιος τό 
θάλπος του, οπερ ώς άσωτος υιός σπαταλά, τό 
σφρίγος οπερ μοί δανείζη τήν στιγμήν ταύτην διά 
τού θείου του φωτός, όταν μετά αιώνας ετεροι 
οφθαλμοί δακρύβρεκτοι θά τόν έκλιπαρώσι,θά δύ
ναται ν’άσωτεύη αυτό ούτω,ένώ αί παρειαί του 
ιοχραί καί τό βλέμμα του άτονον ματαίως 0'α
γωνίζονται ν’ άναδώσωσι έσχάοην αναλαμπήν; 
"Εν μόνον φώς παραμένει αναλλοίωτου. Τό φώς 
δπεο έπλήρωσε τήν ψυχήν τού ανθρώπου κατα- 
στήσαν αυτήν αθάνατον, το φώς οπερ εςεχύθή 
άπό τού Σταυρού άπλετου. Ναι, αυτή ή άνευ 
τέλους φιλοσοφία,ή συνοψιζομένη είς μίαν μόνην 
λέξιν:« Αγαπάτε». Αλλά τις έμαθε νά συγχω- 
ρή ; Συγχωρεΐ ό' άλαζών δορυκτήτωρ εις τόν πα
ρά τούς πόδας του πτήσσοντα δορυάλωτον ν’ ά- 
ναπ-.έη τόν άέρα, δν έμύρωσαν μέ δάφνας καί 
ρόδα άλλα/άζοντα πλήθη ; Συγχωρεΐ ό κεκορε
σμένος τών πάντων, ο άπωθών τήν εαυτού πα- 
ροψίδα, ϊνα έμβάψη έν αυτή τόν ξηρόν του άρ
τον ό τά πάντα στερούμενος : Επιτρέπει ό το
κογλύφος νά ίδη είς τάς φλέβας τού δανειστού 
του κυκλοφορούν ολίγον αίμα ; Είνε επιεικής ό 
ευνοηθείς μέ τό χάρισμα τού πνεύματος εις τά 
ολισθήματα τοϋ άνοήτου ; Αλλά μήπως συγ
χωρεΐ αυτή ή φύσις ; Ό αμείλικτος ούτος καί 
άκαμπτος δικαστής, ό ουδέποτε άθωώσας κατη
γορούμενον, ό τιμωρών συχνά μέ θάνατον τόν 
παραβάτην τών αναλλοίωτων νόμων ;

Σύ τουλάχιστον, μικρά μου γατίτσα, γνωρί
ζεις νά συγχωρής ; Είσαι τόσον υποχρεωτική ά- 
νυψούσα τά νώτα σου πρός τήν χεΐρα. μου, ήτις 
τά θωπεύει’ τό βλέμμα σου τό καμμυόμενον 
καί ή παρειά σου ή έπ ’ έμέ προστριβομένη εκ- 
φράζουσι τόσην αγαθότητα ...»

Άλλ’ αίφνης, οί οφθαλμοί της ύπερμέτρως 
δ'.εστάλησαν, ώς δι ’ ηλεκτρισμού σύσσωμος ε- 
κλονίσθη, καί το τρίχωμά της άπό τού μύστα- 
κος μέχρι τής δασείας ουράς της έλαβε μορφήν

45
— 44 —
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z'.zzu. Ti είχε συυ.οή; Δ1.’ ένό: τ'.νάνυ.α- 
τις ώς κεραυνός επ-π-σε /.-j-' αθώου, υ.'.ζζύλου 
;ζνός, οστ·.ς ώΟςύαενςς ύπό τή: π-ί·.η: ε’-χεν έ- 
;έλθί·. όε'.λά ίε·λά περ'.συλλε’γι.ιν τά \ζ~·/ζ'>Α'>ι. 
ψυχία, τά χ.αταπεσόντα έζ τοϋ λιτού μου ποο- 
γεύματος. Καί ή γαλήνη έν άχαρες άνεταράχΟη, 
καί τό προαιώνιου μΐσο; άνεΟορεν έν δλη αύτού 
τή αγριοτητι. (Ιυόόλως εζ.οπίασε νά το άπο- 
πνίςτ,· έσω; καί ό φόβο- τού άτυχούς συνεταυ.ε 
τό έργου τη: καί τό μοιραίου τέλος έπήλθεν. 
ΊΙόη,ΐστατ».·. π;ό αύτού αγέρωχος,επί τών οπι
σθίων ποοί;ν καΟημένη, μέ τό βλέμμα ατενές 
I-' αυτού καί απειλούσα ώ: ύψιβρεμέτη: Ζεύς.

Άλλοίμονον ! Καί ενόμ.ισα ίτι έν τή μονώσει 
αου εύρον πρός στιγμήν τήν ειρήνην...

ΒΥΡΩΝ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ζα/λιτέχνης.

ΑΠΟ ΤΑΣ “ΑΤΘΙΔΑΣ,.

Κα Άςγελιζή I. Σ.

,ήήίλ- '"χΡ''>Γο·τ./ι;/'."ΐ·’(·''τ''Ί κα'ι :α γο<Ιησ.τηρμΖ;·α
Γαί'.ίάκγα ΓΧλίΓ',ς <5ών<.».· ,'.σοΐί rd ;·/<,.;/ <-|·ι'ήοι·>· 

μια Γ/ρόϊΛα άχναγ.ΐι,ιμη τκ μάτια μου ΰντικρίΤονν 
"Οχου μου παίρνει τ'η ιιι.ΐιά ιιί κά.Ι.Ιη ονειαεμιιε'να.

2«r κι'ματ' από rl(r καρόια χαι ή με.Ιωϋετ, χνμινα 
Kai' ω<; μενεξέδων . Γωώέσ χι·.?ο~ι· και ζν,ηαΐίΓονν 
An« <rr<7>>· ονείρων τά νερά οι κϋκνοι καθρεφτίζουν 
Ία κά.Ι.Ιη rd ,γιονάτα Γων αιτίι Γαγνο.τ.ίασιιίνα.

Ily1 ,'ioeaa κα! ποια ιιάγιααα τονι; χΰκ.ίουιζτίον ζεφνραν, 
ITlC ιυ-ρεητΐμ; Λειπάρθενεε κα) τ'εη Φυγές των μύρων 
Και ·,1α τα πνεμματα χα.ΐεϊ τά μουσικοθρεμμένα ;

Μΐ -mil' ι'νχή να συμπονά. ί.Ιη τριγύρω ή φιιτιρ 
Και ποια με.Ιιιγγο.Ιη ήιιμορμιυ νάντιγεγγίζεί ,] δίπις·,. 
"Ετσι ε.Ιεγα-μα ίγίρισα και α ντίκρνσα... 'Εσένα '.

II
Δεσποινίδι Στ. Ζ.

®i'l/ '' ' ''^ ■'>·/<,Ιί7,; ΓΟ~ '.Ιπο'.Ι.ίωνου μιά μέρα
■ , Χαλασμένα χ"' "γριά rd ·ρρώάα rot! «ji.iroirrr 

'i Tn-?·'»’«>?« rd); 'Αττική καί αντί/ ιιε.Ισγχο.Ιοεσε 
ΙΙοΐ’ ι'.?ω γε.Ιάιι ι, oiiparpc και ό η.Ιιοτ :Λώ πήρα.

.Ι/ι-σα σε ,.ιιι |·.?ο;·Λ·>·ι/-η και σκντιινίν ιιγε'ρα 
“Εγννε δάκρυα t7,c νοτιάς το πνέμμα και θρηνοϋσε 
Και χιόνι .ίε,νκοιράνταχτον ή.ΐοϋθε ά νδοβο.Ιοϋσε 
Και νεκρωμένη*· ή έμοιαζε περιστέρια.

Ξάφνου—δεν ήταν ίίνειροτ ά π.Ιάσις ανασαίνει !
Τα οΐ-ράνι ’ ανοίγουν κι ' άθεος ί χρυσομά.Ι.Ιηο, βγαίνει 
Κι' i.Ia ό.Ιογά-iava γε.Ιοϋν με χάρι περισσή.

Φτερώνει κα'ι ημιδόχαρη ιινρα α τρε.Ι,Ιή παρθένα 
Α’αΐ ιΐιαβΐ) οράματα σκορπΐί .Ιαγταρισμένα— 
.V« αυτά ξείγειι; ~ώς έγειναν ·,. ..Είχες προΒά.Ιιι 'Eire!

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΛΙ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Κατά τόν λήξαντα μήνα έξελέγησαν νέα μέλη τα
κτικά οί κ.κ, Κ. Βρυζάκης, Γ. Δυοβουνιώτης, Άν. 
Βάρβογλης, Δ. Βερέττάς, Κ Σαχίνης.

—Κατά τόν μήνα Μάρτιον ένεγράφησαν νέαι μαθή
τρια: έν τή Καλλιτεχική σχολή τών Κυριών αί δε
σποινίδες Ίάνθη Γκιών, Μαρία Γ. Ίωαννίδου καί Μα
ρία Κοντού.

— Ό έν Όδησσώ μεγάτιμο; ομογενής κ. Γρ. Μαρα- 
σλή; έπεμψε πρό; τόν Διευθυντήν τή; u Πινακοθήκης» 
κ. Δ Καλογερόπουλο·; τήν έςής έπιττολήν

■ \ξι·ύτ·.με Κύριε.
.Vipi'nc γήι ιταο. ήμο.Ιογ'Λ ίιΓίι· τε κα'ι γ7, Διοιχιιϊίχμ 

Στια.ον.Ιιι·'τΐΐρΈταιριιαι: των Φι,ίοτεγκων ε.τ'ι τη τιμή, 
m: ’ιι^ΐΜσατε με α.-τοστεί.ΐαντει; μοι >r Τινζίτνπον τΐμ: 
Έ.·ζετήρίι!οι· τηρ Έτιιιρείαι:.

Το Τργατ το~-ο ·μο.1ογ~ι άτι . κε~ο!ηαέ μοι '/.‘γίαΓιιι- 
τιιχαρίοζιισιν. Λιο'τι <άη er κάτοπτρο) καταφαίνεται ί!ν 
αοτΐρ ιι cr ΈΑ.ίάΑι κα. !.1,τι\ 'νίκη χίνηαιι: κα'ι η ι·ν 
ρ!ρα \·ιϊ xporoi μιγά.Ιη αΐ.·τ~ιρ ,-τρέοΑοι:μΐ-οιιόνιστοτ -ροοι- 
μιαΤομενη γλ μεΑ.Ιον.

Ji'r άιιφι/ιά. 1.1,,ι ,''·ι και ό Τργο>- τοΐτο εέμενοΐη Φ'ι 
τ:'.}γι ΐ’ποΑο γηι; -α.ριι. πάντων καί α ‘ΠινακοΟήχη-, ικ: 
παραχα.Ι.ω να με θεωι ήσητε τακτικόν αννόρομητήν, εί; 
Ιιίον Φ'ι εΐ'ιίοχιμηιτ,ι />>· --ι,'ιι; οι·ι!Κ.1α>ι; αμφι^ά,Ι.Ιω,— επί 
nite '.ημε.ΐίάτ. αννταττεται.

-ογχαίρων Λε κα! ipiir ·:.τι τη επιμι.Ι.είιι, ιι>· κατα- 
Κα.ίετε .-τρορ την επιτυχίαν τοϋ .Ιενκωματο,; και ευχό
μενοι; τα yic.lriirza τΐ) Έταιριίιι όιατι.Ιω μετ' εΤόχοι: 
-r(.'n; ί·μΐ!ι; τιμηι;.

Έ» Όοησσω τή 29η Φ,ίκκι',ΰ.ρ.'νι 1901.
Ύιιέτεροο ταπεινδς ocvz.cc 

Γρ. Μλραςλιις

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

ΣΙΙΟΥΔΗ ίΣελ. Λ .).— “Εογον τοϋ έν Μονάχο 
άπό τοΰ παρελθόντος έτους εΰοοζίμω; συμπληροϋντο; 
τάς σπουοάς του Σπ- Βικάτου Ό κ. Βικατο; έπεοει- 
ςατο καί κατά τά; έν τώ ένταΰθα ΙΙολυτεχνείω σπου- 
οά; του έκτακτον έπιμέλειαν. "Εν τών τελευταίων του 
έργων, οπερ καί Οά οημοτιεύσιομεν έν τή «Πινακο
θήκη» είναι έλαιογραφία παριστώτα τήν έν Μονάχω 
σχολήν τοΰ άε·μνήττου Γύζη

ΟΔΑΛΙΣΚΗ. —Τό εργον έγένετο εν Νεαπόλει. 
Το πρότυπον ητο Ίταλίς ΙΙνλλα περί αύτοΰ έγράρη- 
σαν έπαινετικώτατα.

ΑΤΘΙΔΕΣ. — ΆρχόμεΟα άπό τοΰ παρόντος βύλ- 
λου τή; δημοσιεύσεως σειρά; εικόνων ΆτΟίδο,ν άνη- 
κουσών είς την αρίστην κοινωνικήν τάξιν, όσα: ένέπνευ- 
σαν την Μοΰσαν ένος ποιητοΰ, δοκίμου καί ευφαντά
στου.ΊΙ πρώτη εΐκών ανήκε: εί; διαπρεπή Έλληνίδα. 
τήν κόμησσαν Σειράγα σύζυγον τοϋ έν Βοστώνη πρε- 
σίευτοϋ τή;Ίσπανίας, κόρην δέ τοϋ έν Ν.Ύό;κη"Ελ- 
ληνο; αρχιμανδρίτου σεβ Φιαμπόλη.

Η κ. Σειράγα,παρεπιδημεί- άπό τίνος ένταΰθα.είνε 
δέ λίαν εύπαίδευτος, άσχολουμένη είν τήν φιλολογίαν. 
Ή είκι’ον έφιλοτεχνήΟη ύπό τοΰ κ, Κάβοα.

ΊΙ έτέρα εΐκών είνε ή τή; χαριεστάτης δεσποι-.ίδος 
Στέλλας Ζωχιοΰ, Ουγατρός τοΰ διαπρεπούς ίατροϋ Ή 
είζών έλήφΟη έξ ώραίας ελαιογραφίας, ήν έψιλοτέχνη- 
σεν ή καλλιτέχνις δεσποινίς κ. Πεοσαλέντη.

ΑΝΔΡΙΑΣ ΔΙΑΚΟΥ.—Έπί -ή είδήσει τή; 
προσεχούς άναστηλιόσεωί τοΰ περιλαλήλου καί πολυ- 
πα.Οοΰς ανδριάντας τοϋ Διάκου, οημ.οσ:εύομεν εύμενεΐ 
παραχωρήσει τοϋ κ. Ί. Άρσένη, χαλκογραφίαν πανο
μοιότυπου, χαραχΟείσαν έν Γερμανίφ.

j
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Έν τή εκθέτει Keller καί 
ΚαλλιτεχνικαΙ εκΟεσει; Reiner έν Βερολίνο; έξέΟε- 

έν Ι’ερολίνω σαν οϊ νέοι lmpesionisles.
ΈΟεωρήΟη ισχυρόν τό τά

λαντου τού Καρόλου Ανγράνδ,όστιςακολουθών τώ Seurat 
καί τώ Cai riere άρέσκεται νά ζωγραφίζη τάς αυτές 
νεφελώδεις κεφαλές χωρίς να’έχη τή ; λεπτότητα κα> τήν 
χάριν έκατέρου. Άλλα τά πρωτοτυπώτατα τάλαντα 
έθεωρήθησαν οί Signac καί ό Rysselberghe/O Signac 
είνε πνεύμα αρκούντως ανεξάρτητον μη ακολουθών τήν 
λεπτεπίλεπτον τεχνοτροπίαν τών νέων I mpressionistes. 
Καλλίστη οέ εΐκών του είναι ή επίγραφου.ένη «Εορ
τή έν λιμένι» Τουναντίον, μεθ ΰλον τό ισχυρόν αύ- 
τοΰ τάλαντου άπέτυ’χεν ό Ilysselberghe πειραθείς νά 
άποοώση διά τή; τοιαύτη; λεπτεπιλέπτου τε νοτροπία; 
μεγίστην διαύγειαν είς τόν ζόφον τής νυκτσς Διεκρί- 
θησαν έπίσης καί οί ζωγεάφοι Luce, Olio Feld, Gidze 
καί ό γλύπτης Μάς Levi.

’Επίσης έν Βερολίνο; έγένετο ή έκτη εκθεσις τής Ε
ταιρείας «Ελεύθερα τέχνη» Δικαίως εθεωρηθη απο- 
τυχοϋσα μη συμμετασχοντος ει; αύτην τοϋ Μαρτίνου 
Βράνδεμβουργ. ανήκοντος ει; την ταςιν τών ολίγων 
Βερολιναίων τεχνιτών,ών τά έργα παρέχουσί ί τό ο·α- 
φέρον Καλά Οεωροΰντα: δύο τοπεϊα τοΰ Μάξ Sclili- 
chting εχοντα όλίγην τ:νά ζωγοαφικήν.

Έτεραι έκθέσεις αΐτινες έλα-βον /,ώραν κατ’ αϋτάς 
έν Βεοολ ίνιο είνε ή ύπό τοΰ Συλλόγου τών Καλλιτε- 
χ·'ίοων κυρίων διοργννοιθείσα καί ή τού Bruno y Paul 
Cassirer ήτις διεγείρει τό μεγαλείτερον ενδιαφέρον.

Έν Μονάχω τήν 4 Φεβρουάριου μετά 
Λ. ίέϊφερτ μακράν καί πολυώδυνου ασθένειαν άπέθα- 

νεν ό δ:ακεκ;·.μένο; ζοιγοαφος Άλφρέδου 
Σειφερτ απο πολλ.οΰ ήδη έκεΐ- γνοιστό; καί άγαπητός 
είς το πολύ κοινόν. Γεννηθεί; έν llorosvitz τή; Βοημίας 
τώ 1850 έκ πατρός δικαστικού,έσπούοασε τώ 1864 έν 
Βρέγη παρά τφ Μιχαήλ Έχτερ καί τώ Baal; Ιδια
ζόντως εξετιμήθησαν τοΰ ζωγράφου τούτου αί ύπ’ αυ
τού απεικονισθεΓσαι πολλαΐ γυναικεία: ζεοαλαί. αϊτι- 
νες επεζητοΰντο μεγάλως ύπό τοϋ έυ.πορίου και εϋρι- 
σκον προθύμους αγοραστα; παντα/μΰ τοΰ κόσμου

Τό εν Βερολίνω αυτοκρατορικό·; 
Εικόνες Ιίλν-άϋκ Μουσεϊον ήγόρασεν έσχάτως τά; 

προσωπογραφίας τοϋ ΒανΔύκ παρι- 
στώσας. κατά τήν παράδοσιν, μέλος τής οικογένειας 
Βάλβη ή Spino’a, κατά δέ νεωτέραν ύπόθεσιν τόν Γε- 
νουηνσιον ΒαρθολομαΓον 'Ιουστινιανόν καί τήν σύζυ
γόν του Αί εικόνες ήγοράσθησαν αντί 519 000 μάρκ.

— Τα άποκαλυπτήοια τοΰ άνδριάντος τοΰ Βισυ.αρκ 
θα γίνωσιν έν Βερολίνω κατα νεωτατην άπόφασιν τήν 
10 Μαιου. επέτειον τή; συνάψεως τή; ειρήνη; τή; 
Φραγκφούρτης.

ΑΓΓΛΙΑ

Πολύ ένδιαφέοουσα ήτο ή εκθεσις 
Λεαγωνισμΰς τών μαθητών τή; Βασιλικής Άκαδη- 
ζωγραφικής μίας είς Burlington House. Ό Πρόε

δρος Poynter έν τώ λόγω ον έςεφώ- 
νησε κατά τήν απονομήν τών βραβείων έςήρε τά έκτα
κτα αποτελέσματα τοΰ σχεδίου, τοΰ πλησιάζοντο; 
πρός τόν κλασικόν τύπον.Τό βραβεΓον έκ χιλίων φράγ
κων έλαβεν εφέτος μία κυεία, ή κ Φλωρεντία Chi- 
plin, ή; τό τάλαντου είνε άςιοσημείωτο',τό [όραβευθέν 
ο εργον της παριστμ τήν «Λιτανείαν τών εποχών».

ΓΑΛΛ!Α
Έκ Παρισίων ήγγέλθη ό θάνατος 

Ηάνατος τού ζωγράφου Φραγκίσκου Σιφφλάρ. 
καλ.λιτέχνυυ Ό Σιφφλαρ ύπήρξε περίεργος φυσιο

γνωμία τή; Γαλλική; τέχνης. Τώ 1851 
άπεστάλη είς Ρώμην λαβινν τό Grand Prix de Rome, 
διαγωνισθεί; εις τό θέμα: "Ό Περικλή; παοα την έπι- 
Οανάτιον κλίνην τού τελευταίου τέκνου του». Επα- 
νελθών εί; Γαλλίαν είργάσθη εις αλλ’ηγορικα; καί 
ιστορικά; εικόνας, α/.λα χωρίς να γίνεται λόγο; περί 
αύτοΰ Πρό εικοσαετίας ό Σιφφλάρ, έγκαταλείφα; τήν 
καθ' αύτό ζωγραφικήν,έπεδόθη είς τήν χαλκογραφίαν, 
εί; τήν όποιαν άνεδείχθη καλλιτέχνη; πλήρης πρωτο
τυπίας κα! δυνάμεως, άλλα καί ταχύτητο; παροιμιώ- 
δους Έν τούτο·; ή φήμη του ήτο πάντοτε περιωρι- 
συ.ένη. Απέθανεν είς ηλικίαν "6 ετών.

ΑΜΕΡΙΚΗ
Πρό τίνος καιρού διωργα- 

Κζλλιτε-χνικη εκθεσις νώθη έν Νέα Ύόρκη ή 66η 
X. Τόρκης έτησία καλλιτεχνική εκθεσις.

Τά έργα τών νέων ζωγίάοων 
καίπερ ικανόν καταλαβοντα χώρον,δέν δύναται νά Οεω- 
ρηθώσιν ΰτι παρέχωσι την εντύπωσίν τοΰ νέου ή τοΰ 
έξοχου εν τή τέχνη Έκ τών καλλίστων έργων είναι 
ή ύπό τοΰ εν Βοστώνη διαμένοντο; γηραιού ζωγράφου 
Fred. Vinton έκτεθεΓσα έξοχο; προσωπογραφία τοΰ πο
λιτικού ανδρός liaison Rhoades Τό σχεδίασμα, τό 
χρώμα καί ή έκφρασι; τοϋ προσώπου,ή ήρέμα προκύ- 
πτουσα έκ σκοτεινού ράθους, μεγ ·λω; επαινούνται. 
Ά/.λά τα πρωτεία φέρει μέγας πίναξ τού ακαδημαϊκού 
Όρατίου Βάλκερ ύπό τόν τίτλον « Αροτρου ύπό τά; 
πρώτος ήλιακά; άκτίνσί».Ί1 άπεικόνισις τών πυκνών 
νεφών άτίνα έν μέρει διασχίζει ό ανατέλλω·; ήλιος καί 
τού σκλ.ηροΰ έοάφου; τού παρθένου δάσους όπερ άροτρ'.α 
■/άλλος Καναδό; δ:' αρότρου πρωτογόνου, ή προσπάθεια 
ήν καταβάλλουσ: ό άνθρωπο; και τό ζεύγος τών βοών 
πρός άροτρίασιν τοϋ εδάφους, έχει τι τό θαυμαστόν. 
Κάλλιστα θεωρούνται καί τά έργα τών Thomas Mo
rans, Redfield's, Schofield κτλ.

Πενί/ρότατον καί άσθενεστατον, ώς συμβαίνει συ
νήθως, υπήρξε τό τμήμα τή; γλυπτικής Τό κάλλιστον 
τών γλυπτικών εσγων είνε προτομή τοΰ γλύπτου Ward 
Niehau- καί τα αγάλακτα τοΰ French ώς τό εν πα- 
ριστα τήν Αρχιτεκτονικήν, τό οέ έτερον τήν Γραφικήν 
καί Γλυπτικήν.

Έν Ν. Ύόρκη έπωλήθη 
■ΕλληνεκαΙ αρχαιότητες έν πλειστηρια'σμώ; συλ- 

έν X Ύόρκη λογή Ελληνικών αρχαιο
τήτων,μεταξύ τών όποιων 

πολλά έργα έξαιτία; κριλλονή; προερχόμενα έξ άρχαιο- 
καπήλων, οϊτινε; τά εΐχον πωλήσε: έν Ν. Ύόρκη πρό 
τίνος χοάνου. Ή συλλογή αΰτη συμπεριλαμβάνουσα 
καί πολλά; Ταναγραία; πλαγγόνας, ανήκε είς τόν κ. 
De Morgan, ή δέ πώλησι; έγένετο έν τα?; αίθούσαι; 
τή; American Ari. Έκ τών καλλιτεχνημάτων τής 
άρχαία; Ελληνικής τέχνης, έκεΓνα τά όποΓα εΐλκυσαν 
πεςισσότερσν τήν προσοχήν, είνε άγαλμάτιον παρι- 
στών τήν Λήδαν, όπερ άνευρέθη έν Μικρασία, σΰμ- 
πλεγμα εξ οπτής γή; παριστών την Νιόβην καί τάς 
θυγατέρα; της, έτερον σύμπλεγμα παριστών Θήραν κά
πρου, ή Νιόβη τοΰ Βάκχου, μία 'Αφροδίτη έξαισίας 
καλλονής, προδήλως εργον τής Τετάρτης πρό Χριστοΰ 
έκατονταετηρίδος, καί έ-ερον ιδεαΓον σύμπλεγμα, όπερ 
κατά τά φαινόμενα παρ-.στά σκηνην έχ τή; «Ίίλέη- 
τρα;» τού Σοφοκλέους.
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Έν τή μοναδική ταύτη συλλογή ύπάρχουσι πολ
λοί αμφορείς ζαί ύδρίχι, μεταξύ τών όποιων ο-.αζρϊνε- 
ται ωραιότατο·/ αγγεί ν προερχόμενο·/ εζ τίνος χωοίου 
τής Αττικής καί άλλα έργα τής άρχαϊζής λεγομενη; 
εποχής τής 'Ελληνικής τέχνης.

ΑΥΣΤΡΙΑ
Έν Βιέννη-ijuStfccs?ion ο5·.«>ργάνωσε 

Καλλιτεχνική νέα·/ έκΟεσιν. ήτις Οά διαρζέση άπό 
εκΟεαις τοΰ Μάρτιον μέχρι τού Μαίόυ καί Οά 

περιλάβη κατά πρώτον ’έργα μόνον 
αυστριακών καλλιτεχνών.

ΒΕΛΓΙΟ Ν
Έγένετο εν ταί; αίΟούσαις τού Μου- 

Καλλιτεχνική σείου Βρυξελλών ή τρίτη έτησία εκ 
εκΟεσις Οεσι; τοϋ καλλιτεχνικού κέντρου «l.e 

Liibeui ». Έκ τών έκτεΟέντων έργων 
ολίγα είνε τά μάλλον αξιοσημείωτα. ’Επαινούνται τά 
εξής : Ή Μητρδπο/.tc κατά τήν έσπερον τοϋ Van- 
deisiraeti-n. "Εν τοπείον τοϋ Warlemann, τό «Χω- 
ρίονο εργον τοϋ Collin καί άλλα τινα. Έκ τών γλυ 
πτικών διεχρίΟη ή «“Εμπνευσι;» τοϋ Harbays.

ΚΡΗΤΗ
Αΐ έπαναληφΟείσαι πρό μηνός περίπου άνασκαφαΐ έν 

Κνωσσώ ύπό τοΰ ΚαΟηγητοϋ τής Αγγλικής Σχολής κ 
ΤΙβανς Οά έξακολουΟήσωσι μέχρι προσεχούς 'Ιουλίου.

Οί έν αϋταΓς εργαζόμενοι έργάται ανέρχονται είς 165. 
Αρκεταί πινακίδες εύρέΟησαν μέχρι τοΰοε, μεταξύ 

τών όποιων και μία μεγάλη, έχουσα μέγεθος παλάν.ης 
ανθρώπινης χειρός μ'ε 13 σειράς γραμμάτων.

ΑνεκαλύφΟησαν καί τεμάχια Ορηγκοΰ, άτ-.να συναρ- 
μολογηΟέντα άπετέλεσαν περί τό μέτρον τοιούτου, φέ- 
οοντος ρόδακας καί σπ-.νοειδή κοσμήματα ανάγλυφα, 
εκ λίθου βαΟέω; κυαντΰ χρώματος.

ΕύρέΟησαν ζαΐ τεμάχια λίθου έρυΟροϋ (τιτανόλιθου) 
είργασμένα είς σχήμα τετραπλεύρου πυραμίδος' έπί 
τών δύο μεγάλων πλευρών ύπάρχει άνάγλυφον άνά εν 
σώμα όκτάποδος τούτων οί πλόκαμο', εκτυλισσόμενοι 
καταλαμβάνουσ-.ν όλη·/ τήν επιφάνειαν τής πυραμίδας 
ζαί αυτής τής βάσεω;’ ύπό τήν κορυφήν τής πυραμί
δας ύπάρςεως τρήμα ίσον μέ δίδραχμο'. Ό κ Έβαν; 
νομίζει ότι ήτο τόν σταθμόν.

—Α! δεσποινίδες King και Thalow μέλη τής ’Αμερι
κανικής 'Αρχαιολογικής Σχολής άφίχΟησαν άπό τινων 
ήμερων έν Ήρακλείω καί ηρξατο ήδη τής μελέτης 
τών έν Καβουσίω άνακαλυφΟέντων διαφόρων άρχαιυ- 

ένος έτους ύπό τής δεσποινίδα;
Σχολής.

ΕΛΛΑΣ
Διά τδν προσεχή 'Οκτώβριον ώρί- 

Καλλιτεχνιζή σθη ή πέμπτή Καλλιτεχνική εκΟεσις 
εζθεσις τή; «Έταιρείσς τών Φιλοτέχνων» 

τής φθινοπωρινής περιόδου 1901. Διά 
τήν έκΟεσιν ταύτην έστάλησαν ήδη τινα έργα Ελλή
νων καλλιτεχνών. Ό κ. Ν Βώκο; έστειλε·/ έκ Μονάχου 
μέγα·/ πίνακα παριστώντα ίχΟΰς,ό κ. Σώχος τέσσα'ρα 
γλυπτικά έργα,επίσης αϊ δεσπ Φλω?ά, Λασκαρίοου,καί 
οί κ.κ. I σιριγώτης, Βικατος,Γερανιώτης, Μποκατσιάμ 
πης, Κοντόπουλος, Δούκας,Άριστεύς, ΌΟωναίος,Σζαρ- 
βέλης καί άλλοι έτοιμάζόυν έργα διά τήν έκΟεσιν ταύ
την. Ό γλύπτης κ. (-). Θωμο’πουλο; άπέστειλε επί
σης γλυπτικά 'έργα έκ Νεαπόλεως, ό δέ έν Πάτραις κ. 
Έπ. Θωμόπουλος έδήλωσεν ότι Οά έκΟέση σειράν έξ 
είκοσι έργων του.

Μεγάλη·/ ώΟησιν έδωκεν εις τήν 
ΊΙ φωτογραφία, φωτογραφικήν παρ'ήμΐν κίνησιν ή 

Φωτογραφική σχολή, ήτις ίορύΟη 
ώ; παράρτημα τής -Ποδηλατικής Εταιρείας».Έν τή 

λογικών εύρημάτων πρό 
Boyd μέλους τής ιδίας ί

σχολή οιδάσκουσιν οί έςής : Κ. Βελλίνης φωτογραφι
κήν μηχανικήν καί χειρισμόν, Σ. Κοζκόλης φωτογρα
φικήν χημείαν ζαί έφχρμ.ογάς έν τώ χημείιρ, Κ. Κόν 
σόλας φωτοσκιάσεις φ ωτογραφικάς, Ζ. Ζαχαριάδη; 
φωτογραφικήν οπτικήν, X. Δελλαπόοτας στιγμιαία·/ 
φωτογραφίαν μετ’ ασκήσεων. ΊΙ σχολή κατ’ έτος Οά 
προκηρύσση διαγωνισμούς φωτογραφικούς καί Οά διορ- 
γανοί φωτογραφικήν έκΟεσιν.

Έν Τεγέα εξακολουθούν αϊ άνασκα- 
•Λνασκαφαί -φαί έν ναώ τής Άλέας 'Αθήνας, αί 

ένεργούμεναι ύπό τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Μεταξύ τών άνευρεΟέντων καταλέγεται κε
φαλή καί κορμός μαρμάρινος

—Έν Κέα, είς τήν Οέσιν 'Αγία Μαρίνα άνευρέΟη- 
σαν ύπό χωρικής αρχαιότητες, αΐτινες κατεσχέΟησαν.

— Άπό Τής 9 Μαρτίου έπανελήφΟησαν ύπό τής 
'Αμερικανικής σχολής αϊ άνασκαφαΐ έν τή Παλαιό- 
ΚοοίνΟω

—Ή Γαλλική αρχαιολογική σ; 
άνασκαφάς τη; έν Δελφοί;, ι’.

— Έπανελήφθησκν έν Θέρμω 
άνασκαφαί

— Ή έν Μονάχοι επιτροπή 
τήσασα παρά τοΰ Υπουργείου 
δειαν νά ένεργήση άνασκαφάς ε' 
τής Αθήνας ηρξατο ήδη αύτών

—Είς τήν Θέσιν Παληοκατούνα τή: 
άνευρέΟησαν διάφορα αρχαία Έλλ- κτίρια.

—Ό διευθυντής τής Γερμανικής αρχαιολογική; 
σχολή; κ Δόρπφελδ έποιήσατο άνακοίνωσιν περί τών 
ύπ’ αύτού διενεργουμένων ερευνών καί ανασκαφώ·/ εν 
Λευκάδι πρός άνακάλυψιν τοΰ ανακτόρου τοΰ’Οδυσσέως.

r-χολή έπανέλαβε τάς 
είς τήν Οέσιν Μαρμαρρά- 

αΐ άρχαιολογικαί

•ής Γλυπτοθήκης ζη- 
:ής Παιδείας τήν ά- 

τόν έν Αίγίνη ναόν

Λευκαδος

Έν τώ έν Άμαρουσίω κτήυ.ατι τής -/υ- 
•Λρχοΰ,'α ρέας Συγγροϋ,άνασζαπτομένου χώρου τι- 

εϋρήματα νό; χάριν καλλιέργειας άνεκαλύφΟησαν 
ίχνη άρχαίου οΐκοδο-αήαατο; καί δύο τά

φο: καλής εποχής, εντός δ’ αύτών ολίγα κτερίσματα 
καί οστά

Τό σπουδαιότερο·/ τών εύρημάτων είνε είς αμφοοεύς 
μαρμάρινο; ύπέρ τό ήμ-.συ μέτρον ύψους και αναλογώ; 
τά; λοιπά; διαστάσεις. Ό άμφορεύ; ούτος, είνε κατα 
τό πλεΓστον άκέραιο;, τά έλλείποντα δέ τεμάχια ανευ- 
ρέΟησαν επίσης, ώστε να είνε δυνατή ή προσαρμογή 
των. Ό άμφορεύ; δέν είνε κοίλο; έσωτερ.κώ;, έπ αυ
τού δέ ύπάρχε·. ζαλλίστη τεχνική παράστασι; είκονί- 
ζουσα. άνδρα χαιρετώντα γυναίκα.

'Επιτροπή έκ διακεκριμένων αν- 
•Λνδριάς είς τόν ορών άπεφάσισεν, όπω; άνεγείρη 

ιίαλαιολύγυν ανδριάντα εις τόν Κωνσταντίνον 
Ιίαλαιολόγον,ένεργούσα πρό; τούτο 

έοάνου; καθ’ ίλον τόν 'Ελληνισμό·/. Ό ανδρια; 0α 
κατασκευαστή διά διαγωνισμού, Οά κριΟώσι δέ τα 
προπλάσματα ύπό τή; 'Ακαδημίας τή; Ρώμης η τώ·/ 
ΐίαρισίων. Ή δαπάνη πρό; κατασκευήν τού άνδριάντο; 
ύπολογίζεται εί; 120—200 χιλ. δραχμών.

Ύπέρ τή: ιδέας έκΟύμω; Οά προσφέρωμεν τά; ασθε
νεί; ημών δυνάμεις. Άνίδρυσΐ; άνδριάντο; είς τόν ΙΙα- 
λαιολόγον, τόν τελευταίο·/ Έλληνα αυτοκράτορα, εινε 
πράξις ύώίστου εθνικού καθήκοντος καί πρέπει σύσσω
μο·/ τό “Εθνος, μέχρι τού άπωτάτου χωρίου,νά είσφέρη 
τόν οβολόν του.

Κατά προ'τασιν τοΰ συλλ.ογου τών 
Διαγωνισμός καθηγητών τού Σχολείου τών Καλών 
ζωγραφικής Τεχνών, ύποβληΟείσαν είς τό έπ: τών 

Εσωτερικών Ύπουργεΐον, τό Θωμαί- 
δειον Ρραβείον καί τό' α’. Χρυσοβέργειον, άμφότερα 
χρηματικά,άπονεμηΟήσονται έξ ήμισειας εις τού; απο 
τοϋ τμ.ήματο; τής Γραφικής αποφοιτησαντα; Κ. Άρ- 

τέμην καί Ν. ΌΟωναίον, τυχόντα; άμφοτέρους τού αύ- 
τοϋ αριθμού καί βαθμού άριστα, τό δέ β'. Χρυσοοέρ- 
γειον είς τόν β’. κατά σειρά - ίκανότητο; άπόφοιτον τού 
αύτοΰ τμήματος Κ. Μποβόπουλον.

ΙΙινακοΟήκη
Άδερωφ

ΙΙαρελήφΟη ύπό τής ΔιευΟύνσεω; τοΰ 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή είς αυτό 
κληροοοτηΟείσο ύπό τού αοιδίμου Γεωρ
γίου Άβέρωφ πινακοθήκη άποτελου- 

μένη έξ "G πινάκων, ών τινέ; είσιν έξοχου άξια; πρω
τότυπα. ΊΙ πινακοθήκη αΰτη κατά ρητόν όρον τή; 
διαθήκη: τού κληροδότου ζατατεΰήσεται εί; ίδιαν αί
θουσαν τοΰ καταστήματος τού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
φέρουσα τόν τίτλον «Πινακοθήκη Άβέρωφ».

Ύπό τού επί τών Εσωτερικών 
Κριτική’Επιτροπή Υπουργείου κατηρτίσΟη έπιτροπή 

έκ τών παρ’ ήμίν καλλιτεχνών 
κ κ. Ν. Λύτρα, καί Γ. Ίακωβίδου καί τοϋ έρασιτέ- 
χνου X. Βούρου εί; ήν άνετέΟη ή λεπτομερή; τών άπο- 
τελούντων τήν πινακοθήκην 'Λβέρωο έργων ερευνά 
καί εξέτασι; πρό; εξακρίβωσιν τών γρα-1/άντων, ή άντι- 
γρα-1/άντων αυτήν.

Ό κ. Έπ. Θι-ιμόπουλο; έπε- 
ϊϋντομοι ειδήσεις ράτωσεν ισχυρά; έμπνεύσεως έρ

γο·/, μέγιστο·/ πίνακα τάς « Ω- 
δάς». Λί -’Ωδαί» δΓ ά; κατηναλώΟη ένό; έτους εργα
σία, Οα έκτεΟιώσιν έν τή Καλλιτεχνική έκΟέσει τών 
Φιλοτέχνων, είς προσεχές δέ φύλλο·/ Οά δημοσιεύω- 
μεν ολοσέλιδο'/ φωτοτυπίαν αύτών.

— Ό ερασιτέχνης γλύπτη; κ. Κωνστ. Θ. Κων- 
σταντινίδης, άποπερατώσας έπί μαρμάρου τήν «’Α
κτήν» ή; εικόνα έδημοσιεύσαμεν έν τή « Επετηρίδι τών 
Φιλοτέχνων» ηρξατο έπεξεργαζόμενο; ήδη τήν « Εύ'αν», 
νεώτατον γλυπτικόν εργον του. ΤΙ Εύα είνε έξηπλωμένη 
επι βράχου καί ακούει έν εκστασει την φωνήν τοϋ ό'φεω;.

— Ο ζωγράφος κ. Κοντόπουλος άσχολεί'αι εί; τήν 
αποπεράτωσιν τριών έργων του, τή; ■ Παναγίτυα;», 
τής «Κομμ,ώσεως άρχαϊα; Έλληνίδο;» καί τοϋ -Λύ- 
λητοΰ καί όρχηστρίδο;». Συγχρόνως δέ ηρξατο δύο 
σπουδών, τού «Γαβριά» καί τής «Κεφαλής μοναχού».

— Περί τά τέλη τοϋ σχολικού έτους τής Καλλιτε
χνικής σχολή; τών Κυριών, περί τά τέλη Μαίου, Οά 
έκτεΟώσι τά έπιτυχέστερα έργα τών μαθητριών έν ει
δική έκΟέσει.

—Ήρίαντο έκτυπούμενα τά καλλιτεχνικά δελτά
ρια τοϋ Κράτους. "Εν έξ αύτών άνέλαβε νά σχεδιάση 
ό κ. Άριστεύ;, έν συμβολική παραστάσει άοιεεου'ζένη 
εί; τόν Γύζην.

—Είς τό «’Εμπρός» ό έν Βιέννη δημοσιογράφος κ. 
Καραχάλιο: (Άστέρης) έδημοσίευσεν άρθρο·/ περί τοΰ 
ζωγράφου Σεγκαντίνι.

— Έπανελήφθησαν αί έκ τοΰ βυθού τών ’Αντι
κυθήρων ανελκύσεις ύπό Συμαίων δυτών

—Ό κ. Ι'ρ. Μαρασλής, ό μέγα; ευεργέτης τών 
γραμμάτων, λέγεται ότι σκέπτεται νά κάμη δωρεάν 
είς τό Έθνος πρός άνέγερσιν μεγάρου τώνΩραίων Τε
χνών ΊΙ εί'δησι; δέν έξηκριβώΟη ετι.

— Έν τή Αρχαιολογική εταιρεία έγένοντο, πρω
τοβουλία τοϋ Γυναικείου Συλλόγου ή« ΈργάνηΆΟηνά» 
διαλέξεις τής κ. Καλ. Κεχαγιά καί τοΰ κ. Άλ. Φι- 
λαδελφέω; περί τή; Καλλιτεχνία; έν τώ Κοινωνικώ 
βίω. Κύριος σκοπό; τών διαλέξεων είνε ή άπλοποίησι; 
καί έπί τό φιλο'καλον καί έΟνικώτερον διαρρύΟμισι; 
τού γυναικείου ένούματος.

— Έγένοντο τά αποκαλυπτήρια τής έν Πανεπι- 
στημίω στηΟείση; αναθηματική; στήλης τών έν τώ 
πολέμιο τοΰ 1897 πεσόντων φοιτητών.

— ΓΪερατ'χθεϊσα μετεφέρύη εί; ’Επίδαυρον ή εν
ταύθα κατασκευασΟείσα αναθηματική στήλη πρό; άνά-

Βαυαρό;

εί; μνη- 
ό δέ κ.

•ανησιν τής έν Ί’πιδαΰρω Λ' ’Εθνική; συνελεύσεως.ΊΙ 
κατασκευή έστοίχισε 18,90') δρ

— Επετράπη ύπο τού Υπουργείου τών Έσωτεςι- 
κών όπω; οοιτιώσ-.ν α.αμίξ μ-τά τ<7>ν μαθητών έν τή 
καλλιτεχνική σχολή τού Πολυτεχνείου και νεάνιδε; 
ΊΙ έγκρισις αύτη έρχεται ολίγον αργά, διότι μετά τήν 
Οαυμασίαν λειτουργίαν τή; Καλλ σχολή; τών Κυοιών 
εν τή « Εταιρεία τώ·/ Φιλοτέχνων" αμ.φιβαλλομεν άν 
Οά είνε περισσότερα- τών 3—ϊ αί κυρία-, αΐτινες Οά 
προτιμήσουν τό Πολυτεχνείο.· καί ώ; έκ τή; άπομεμα- 
κρυσμένης όπωςδήποτε Οέσεο-ς καί ώς έκ τής μήπω 
συντελεσΟείση: έτι χειραφετήσεω; τοΰ γυναικείου φύλου.

— Άφίκετο χάριν ανασκαφώ·/ ό διαπςεπή; "· ‘ ·' 
αρχαιολόγος κ. Ί'ουοτπίγκερ.

— Εν τώ Παρνσσσώ έγένετο προεσπερί; 
μν,ν τοϋ Γύζη. 'Ο κ. Κακλαμάνο; ώμίλησε·/, 
ΙΙολέμης άπήγγειλε ποίημα.

— Παρά τό Βελεστίνον άνεκαλύφΟησαν άρχαίοι τά
φοι, επί ένο; τώ/ν όποιων ύπάρχε'. έπιγοαφή.

—Διά τήν συγκόλλησιν τών άγαλμάτων τών ’Αντι
κυθήρων Οά ::ληθή νέος έκ Βιέννη; τεχνίτης, -ού έλ- 
Οοντο; κ. Καρατενούτο μή παρέχοντος αρκετά έχέγγυα 
ασφαλούς έργασίας, καθότι αΰ:η διαφέρει τών συνήθως 
γενομενων όμοιων εν 'Ιταλία έεγασιών.

— Είς τά χωρίο·/ Νταμπελγ; τών Φεοών ί 
φΟη άνάγλυφον γυναικός, εί; δέ τά έρείπια 
γασών επιγραφή έπί ογκολίθου έξαέδρου.

— Έν τή Αγγλική άρχαιολογ-.-ή σχολή 
be tn ώμίλησε περί Αττικών έπιγραφών, ό δέ οιευΟυν-

ό κ. Bil -

ή; κ. liusinquel περί τών άνατκαφών τή; Μήλου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Άρτι έξεδόΟησαν :
ITaich Archilecls ami Sculptors of the EiglHeen 

Century ύπό I,. Dilke Λονδίνο·/
J a ]> a n is c h e r H u in o r ύπό C. Nallo καί G. 

Wagener. Λειψία.
Architectural Remains of Richmond, Twicken

ham, Kew, Petersham and Murlake. Λονδίνο·/.
Farbige Flachmnslcr fur moderne Kunslgewerbe, 

ύπό R. Reauclair.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΙΙοία έκ τών τεχνών Θεωρείται άνωτέοα ; 

5. ΤΙώς δύναται καταλληλότερο·/ νά ιιετα- 

ψραοΟή ή λέΐιε afliclie:
Ά.ΓΊ ΑΖΝΤΕΪΣύ EIS

Εί; τήν α' . έρώτησινπώ: ούναντα·. νά μ.=τα- 
φρασθώσ·. καταλληλότερο·/ αί λέςε-.ς pendant 
καί fond, έλάβορ.εν αρκετά; άπαντήσ-'.ς, ών τάς 
έπιτυχεστέρα: όημοσ’.εύομ.ϊν.

Pendant-—«Πάρισον» ί'Λ.ΐο.ΐογος).
Ύπέο τής λεςεως «πάρισον» συνηγορεί καί ό 

περί καλλιτεχνικά είόικώς οιατρίβων κ. Άλ. 
Φιλαδελφεύς,υφηγητής τής ’Αρχαιολογίας έν τω
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Η “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,, 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΕΥΧΗ

ΙΙανεπιστημίω,ού έξητήσαμ-ν τήν γνώμην. «Διά 
τήν ιχετάφρασιν τής λέςεω; pendant — απαντά, 
ήυ.ϊν—ύπαρχε’· ή αρχαία λέξ·.; «πάρισον» ήτι; 
ακριβέστατα έκφραζε·, και τήν αναλογίαν καί 
τήν έννοιαν τοϋ πλησίον» .

ΙΙρός πληρεστέραν λύσ-.ν τού ζητήματος άπε- 
τάνθημεν πρός τούς διαπρεπείς λογίου; κ. κ. 
Άγγελον Βλάχου, Ειρηναίον Άσώπιον καί Θ. 
Φλογαίτην, άσχοληθέντας εί; γλωσσικά ζητή
ματα, καί οΐτινες εύηρεστήθησαν προθύμω; νά 
παράσχωσιν ήμϊν τήν γνώμην των.

Διά τήν λέξιν Pendant :
Ό κ. Βλάχος ά.πήντησεν ήυ.ϊν : Τό pendant 

μεταφράζω οιά τον «πάρισον», θά τό έλεγα οέ 
είς τήν δημώδη γλώσσαν τέρι (ή ταίρι, ώς κα
κώς γράφεται.)

Ό κ. Άσώπιος. Δύσκολου νά εύρεθή ή κα
τάλληλο: λέξις. Κυρίως είνε τό ταίρι- ή λέει; 
ττάρίσον έν τούτοι; μού φαίνεται πολύ καλή.

Ό κ. Φλογαίτης. ΊΙ λέςις pendant έν 
τή καλλιτεχνική αυτής έννοια αδύνατον νά έρ- 
μηνευθή οιά μιας λέςεω;·

■'’οιι<Ι=«Άποπτον» (Έχώ) —«Βάθος»· 
(Φι.ίο.ϊαγος). ■—■ « Δαπεδόν » |· — Γο
ένδον / Κα.1.1ι τέχνης J·

Ό κ. Φιλαόελφεύ; έστειλεν ήμϊν τήν εξής 
επιστολήν :

Περί τής λέςεω; fond, ούοεμία είσέτι καθιε- 
ρώθη λέςις- ύπάρχουσιν όμως πολλαί, οίον ύπο
πτον, έδαφος, ενεργόν, άς πλειστάκις μετε- 
χειρίσθην, έναλάσσων αύτάς κατά τάς περιστά
σεις. Έν τή ζωγραφική δηλ. ή λέςις «ύποπτον» 
είνε λίαν κατάλληλος, επίσης καί ή λέςις «έδα
φος». Τουναντίον τό «έςεργον» αρμόζει καί κυ- 
ριολεκτεϊται έν τή νομισματική. Πάντοτε δέ 
προκειμένου περί τοϋ πέρις τής άναγλύπτου μορ
φής τών νομισμάτων χώρου, μεταχειριζόμεθα τήν 
λέξιν ταύτην.

Άλ. Φιλαίελφεύς

Διά τήν λέξιν fond, ό κ. Βλάχος άπαντά. 
«Τό fond λέγουσι συνήθως οί ζωγράφοι μας,βά
θος»- ήούναντο όμως, νομίζω, νά τό καλεσωσι 
προσφερώτερον «έδαφος» ή πεδίον. ’Εγώ τό 
μεταφράζω συνήθως έδαφος.

Ό κ. Άσόίπίος. Έδαφος. ’Ιδίως έπί οικο
σήμων, παρ’ οίς παραστατικωτέρα είνε ή λέςις 
αΰτη ούτω δέον νά μεταφράζηται.

Ό κ. Φλογαίτης. Ή λέςις fond έν τή 
έννοια, ήν υπονοείτε, είνε αληθώς δυσμετάφρα- 
στος- άλλά καί παρ’ ήμϊν δύναται νά. χρησιμο
ποίησή έν τή έννοια ταύτη ή λέςις «έδαφος» ή 
«δαπέδου» έξ ής ή μεταφορά.

Συνεπώς αί λέξεις πάρισον καί «έδαφος» 
έχουν υπέρ εαυτών τήν πλειονοψηφίαν.

Τάς επί τών δύο άλλων έρωτημάτων απαντή
σεις,θά δημοσιεύσωμ-ν είς τό προσεχές φύλλον.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ‘‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Λ. 11κ. Λάρισσαν. Θερμά; ευχαριστία;.—X-A· Κ)- 
πολιν. Συνδρομκί έλήφθησ αν.— Άρϊωνι. 'Ενταύθα. "Ε
χετε άδικον. *11 τέχνη δέν εχει πατρίδα.

Δηιιοκρίτω. — Περιττόν. Άλλως τε οί κρατήσαντε; τό 
α' . φύλλον θεωρούνται συνδρομή:»,.

Λ. X. Ενταύθα. — Ανάγκη νέων πληροφοριών.
Τ. Σπ.Τό φρονείτε ·, Τί κρίμα δτι έχομε, αντιθέτου; ιδέας.
Φίλοι. —Καί ή φιλολογία έδηλώσαμεν ήδη δτι δέν Ον παρα- 

μιληΟή ’Αναγνωρίζομε·/ ότι ή ποικιλία δέν πρέπει νά λείπη.
Φίλοτέχνω.— Δικαίως έξεπλάγητε. "II δημοσίευσες τοϋ 

δήθεν άνακοίνωΟέντο; ήτο έ'μπνευσι; περισπούδαστος !... Ί'οι- 
αϋτα διαβήματα έν τούτοι; μα; ενθαρρύνουν.

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΙΙρός «όντας όσοι συνεχάρησαν τήν 

Διεύθυνσιν έπί τή επιτυχία τής έκδόσεως 
καί πρός τόν τύπον όστις τοο'ούτον εΰ- 
μενώς έκρινε τήν Πινακοθήκην»,έκφοά- 
ζομεν ειλικρινείς ευχαριστίας·

Έπειδίι τόν προσεχή μήνα θά διανε- 
μηθή ή μεγάλη Φωτοτυπία, τό δώρον 
εις τούς προπληρώνοντας ο'υνδρομη- 
τάς, παοάκαλοϋνται οί θέλοντες νά λά- 
(ιωο'ι αυτήν όπως μετά τήν παραλαβήν 
τοϋ παρόντος ψύλλου πληρώσωοι τήν 
συνδρομήν των. διά ν' άποκτιιο'ωσι ουτω 
τό δικαίωμα νά λάβωσι τήν φωτοτυπίαν-

"Εκαστον τεύχος τής «Πινακοθήκης» 
τιμαται μιας δραχμής καί είκοσι λεπτών.

Οί ρίι επιΟυροΰντες νά έγγραφώσι 
συνδμομηταί, δέον άπαραιτήτως νά έπι- 
στρέύωσι τό άνά χεΐοας τεύχος.

ΙΙαοακαλοϋνται οί κρατούντες είσέτι 
άγγελίαςτής «Πινακοθήκης» νά ι'πιστρε- 
ύωσιν αύτάς, ϊνα άποσταλή τό φύλλον 
είς τούς έγγραφέντας.

Διά παν άφορών τήν διαχειοισιν τού 
περιοδικού άπευθυντέον άποκλειστι/.ώς 
πρός τόν διευθυντήν καί ιδιοκτήτην κ. 
Δ. Καλογερόπουλον, γενικόν γραμματέα 
τής Εταιρείας τών Φιλοτέχνων. Ή Εται
ρεία ούδόλως αναμιγνύεται είς τά τής 
διαχειρίσεως.

'Αγγέλλονται βιβλία καί περιοδικά 
όσων ήθελεν άποσταλή τή Διευθύνσει 
άντίτυπον.

Καλλιτέχνη. —Ό Μορέλλη; είνε σύγχρονο; δόξα τή; Ιτα
λική; τέχνη;. ΛνέκΟΟΤΟν εντελώς έ’ργον του θά εύτυχήση 
να δημοσίευση ή «Πινακοθήκη» εΰμενώ; παραχώρησα<τσ; 
αυτή το δικαίωμα τούτο φίλου, δστι; ήγόρασεν αυτό έσχάτω; 
έν 'Ιταλία. Ότα, άπέθανεν ό Puvis de Chavannes, μόνος 
'· Μορέλλη; έκρ.θη ικανά; να συμπλήρωσή τού; ήμιτελεϊ; πί
νακα; του, τότεδ’έρρέθη περί αύτού ότι έίνε εί; αετό;, άνερ- 
χόμε-.ο; τόσω υψηλά, ώστε να δύναται μέ τα; π-έρυγά; του νά 
καλύψζ, όλα τα έργα. Άτυχώ; ό Μορέλλη; κατάκειται ασθε
νή:. πασχών έκ καρδιακού νοσήματος. Άγει ηλικίαν 7G έτών.

Ζωγράφοι. — "Λν θέλετε νά προμηθευθήτε άπ’ ευθεία; έκ 
Ιίαγισίων χριί,ματα καί έν γένει υλικά ζωγραφική;, σας συνι- 
στωμεν τό κατάστηυα Lefranc. είς Παρισιού; Hue de Va
lois, 18. Άλλο, έπίση; καλόν έν Παρισίοι; κατάστημα είνε 
τοϋ Boiirpcois aine Hue Croix - des - Petits Champs 18.

Φιλολογοϋυτι καλλιτέχνη. — Περί Van - Dick εχει 
γράψη έν ίδίω [Ιιβλίω ό J. Guiffrey, παραθέτω·, 3θ'φωτοτυ- 
πία; και 100 τσιγκογραφία; τών έργων του. (Περί Τασιανοϋ 
εγραψεν ό Lafenestl'e. Τιμή 30 φρ. χρ.)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ό κ. Μανουήλ Μαλαγρίδας έκ Βουένο; Άϋρε;, διά τοϋ 

• Άστεω; . προκυρήσσει διαγωνισμόν μεταξύ τών καλλιτεχνών 
πρός σύνθεσιν καλλιτεχνική; διαφημήσεω;, διά νά χρησιμεύση 
ω; ρικλαμα τών ύπ' αυτού κατασκευαζομένων σιγαρέττων 
Παρή. Βραβεία όριζε·. 15, έν δλω άξια; 22.000 φρ. Τό α*. 
βραδέων είνε 10.000 φρ. χρ.

Λίαν ποοσεχώς έκδίδεται τό θαυμά- 
σιον δώροντής «Πινακοθήκης»πρός τους 
συνδρομητής της, μεγίστη έγχρωμος 

. ΦΩΤ Ο t Υ ΠΙΑ 
ήτις θά διανεμηθή μόνον πρός τούς μέ
χρι τέλους ’Απριλίου 

προπληρώνοντας 
έτησίαν συνδρομήν. Διά πάντας τούς άλ
λους, ή τιμή τής φωτοτυπίας ώρίσθη είς 
δραχμάς

ΟΚΤΩ

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,, 
Α 90-1

Έκτακτον τεύχος περιέχιν Κθ φωτοτυ
πίας καί 33 τσιγκογραφίας τών έργων τή; 
Καλλιτεχνική; Έκθέσεω; τών Φιλοτέχνων, μετ’ 
άρθρων καλλιτεχνικών, συνεργασία τών κ. κ. 
Κλ. Ραγκαδή, Τ· Άμπελα, Καλλιόπης 
Κεχαγιά, Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Άλ. Φι- 
λαδελφέως, Δ- Ι· Καλογεροπούλου, Σ. 
Μαρτζώκη, Γ. Πόίπ,Ζ. ΙΊαπαντωνίου,Τ. 
Μωραϊτίνη, Α. Καρκαβίτσα, Γ· Στρατήγη- 

’Ολίγα αντίτυπα ύβολειφθίντα -ωλούνται 
ει; τά γραφεία τή; «Πινακοθήκη;» αντί cp. 4 
έκαστον. Έν τώ έςωτερικώ ή τιμή εί; χρυσόν, 
προπληρωτέα.

Εν Άθάναΐς·—Εί; τά βιβλιοπωλεία «Ε
στία;», Βίλμπεργ, Μπέκ, Σαλιβέρου 
καί χαρτοπωλείου Ν. Βλαχούτση 
(όδό; Στασίου).

Έν Πειραιεΐ-—Εί; τό βιβλιοπωλείου Γεωργ. 
Άλεξάκη, όοό; Άθηνά;.

Έν Ν. Ύόρκη·—Βιβλιοπωλείου α Άτλαντί- 
δο;» 2—4 Stone St.

Έν Πάτραις.— Έν τφ πρακτορείω τών εφη
μερίδων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ; Θ. ΙΣΣΑΡΙΣio mioim και μτριμτον m ssmoiw TQN ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Έϋτιατόριον τον αύτού ξενοδοχείου. 
Μέγιστοι «ιθουσαι Λλεκτροφώτιστοι.

Moudixh τρις τής έόδομάδος, έξ άρι
στών μουσικών άπαρτιζομένη-

Τό κέντρον ξένων περιηγητών.

Δίδονται οικογενειακά γεύματα.
Simper μετά, τό τέλος τών θεατρικών 

παραστάσεων.

ΖΑΠΡ0ΠΛΑ1ΤΕΙ0Ν
Α Ι’ ΛΑΤΦ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ" ΖΑΒΟΡΙΤΟΥ

OAOS ΕΡΜΟΥ—ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
Τό έλκυότικώτερον κέντρον άνα-

‘Η γενική Ουνάντησις τών περιπα

τητών.
'Απειρία είδών ζαχαροπλαστικής- Ή 

ίδιοτροπωτέρα άπαίτησις πληρούται έν 
τώ ζαχαροπγαστείω Αϊ·Λάϊφ.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ_ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ 

ΕΠΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑΙ 
ΕΓΙΙΣΤΟΛΑΙ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΚΩ 3 =)ο ΕΙΣ ΙΙΡΩΤΗΝ ΖΗΤΗΣΙΝ,

3 ι >2Οο ΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 6 ΜΗΝΩΝ. ο)ο ΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ I ΕΤΟΥΣ

5 op ΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ■> ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΕΙΝΑ 

Διά τάς είς χρυσόν καταθέσεις ύ ιιύτός πληρώνεται τόκος·

Τ Α ΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
διά τόν εργατικόν κόσμον

ΘΗΣ ΑΥΡΟΦ Υ A ΑΚΙΟΝ
πρός άσψαλη φύλαξιν κοσμημάτων, χρεογράφων, πολυτίμων αντικειμένων. 

Γενικές Διευθυντής: I. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

Ή Τράπεζα ΆθηνΛν ώς έμφαίνεται έκ της άρτι έκδοθείσης «Έπετηοίδος» 
είνε κατάστημα μέ έξοχα έχέγγυα άσφαλείας καί προόδου-

ευαγγελινοτ και λυμπουςη
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ- 34-Όδός‘Αγίου Μάρκου — 34

ΟΠΙΣΘΕΝ ΧΡΥΣΟΣΠηΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ

Τό μόνον =<.ν.- 
ζόν κατάστημα 
τό όποιον ίγζ·. 
πλουτισΟτ, μέ ό- 
ι.7. τα ειοη της 
ζωγραφικής ήτοι 
χρώματα ελαιο
γραφίας ζαί υδα
τογραφίας, βερ
νίκια, πινέλα, 
μουσαμάδες, τε
λάρα, παλέτας, 
όζρίδαντας, κα
σετίνας, άνδρεί- 
ζελλα, σχέδια 
χρωμολ-.Οογρα- 
φημενα δι 'άντι- 
πα?·<ν > ·/>?-

του ζωγραφικής 
ζτλ. Pastel.

Μηχαναί διά 
πυρογραφίαν καί 
όλα τά εξαρτή
ματα αύτών , 
σχέδια και διά
φορα ξύλινα έ
πιπλα διά πυ
ρογραφίαν. όλα 
τά είδη τής ljar- 
botine ώς καί 
διάφορα πήλινα 
δοχεία διά bar- 
botine.

wzx* I VNΟλα τα ειοη 
διά Photomi-· 
niature.ΧΡΩΜΑΤΑ, ΛΙΝΕΛΑΙΑ. ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΠΙΝΕΛΑ ΔΙ’ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΙ11ΙΙΑΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΗ Κ Ο Ρ Ν 1 Ζ Ο Π Ο I I Α Σ
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