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ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑ,
| ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ |

ΠΙΝΑ Κ Ο ΘΗΚΗ

ΕΤΛ τοϋ φίλου μου 
έπί μίαν έδδομάδα πε - 
ριηρχόμεθα τήν 11ε- 
λ οπόν νήσον.

Αυτός είχε·/ άρτι 
άφιχθή έκ Γερμανίας, 
εγώ οέ είχα . .τό ευ
χάριστου καθήκον νά 
γ-ίνω ό Μέντωρ τών 
φιλάρχαιων αισθημ.ά- 

των του. Έπεσκέφθημεν τήν ΓΙαλαιάν Κόρινθον, 
παραλαβόντες άπό τό θαυμάσιου σπήλαιον τής 
’Αφροδίτης άνθη άναθαλόντα έπί τών σταλακτι- 
τών. Άνέβημεν είς τήν Ίεράν μονήν τής Λαύρας 
καί έλειτουργήθημεν είς τόν παλαιόν καί έτοιμόρ- 
ροπον ναόν, όθ·ν έκηρύχθη τό Εΰαγγέλι-.ν τής 
’Ελευθερίας. Περιεπλανήθημεν είς τά Υψηλά 
Αλώνια τοΰ Αίγιου, έχοντες απαράμιλλου υγρόν 
τάπητα ύπό τούς πόδας μας καί ήτο αδύνατον 
πλέον νά περιστείλω τόν πόθον τοΰ συνοδοιπό
ρου μου όπως οσω τό δυνατόν ένωρίτερον προσκύ
νηση τήν Άλτιν.

Ό σιοηρόδρομος, ωσάν νά είσήκουσε μυστικής 
τίνος ευχής τοΰ φίλου μου, ταχύς είσέδυσεν είς 
τήν Άχαΐαν καί κατόπιν είς τούς κάμπους τής 
Ηλείας.

Καί αύτός μέν ες ολοκλήρου άφοσιωμένος είς 
τάς αρχαιολογικά; μελετάς του άνεγίνωσκε καί 
ονειροπολεί, ένω εγώ πρώτη·/ φοράν οιερχόμενος 
τά μέρη τής πατρίδο; μου είχα καταληφθή άπό 
είδος τι φαντασμαγορικής ήδύτητος, άπό μίαν 
συγκίνησιν τήν οποίαν αυτομάτως αισθάνεται ή 
καρδία είς τήν γνωριμ-’αν προσφιλούς άντικειμέ- 
νου. Ιίοτέ δεν είχα άντικρύση τά μέρη έκεΐνα, 
καί έν τούτοι; μοΰ ή σαν τόσον γνώριμα ! Ή 
φαντασία μου οΰτω περικαλλή τά έπλαττεν. ή 
καρδία μου τόσον άνθηρά τά προησθάνετο ...

“Ηθελα νά πατήσω ευθύς τό χώμα τό πατρι
κόν, καί έννόησα μίαν αιφνίδια·/ καί παράδοξον 
βώμην νά μέ ζωογονή. Άλλ’ ή άδυσώπητο; άρ- 
χαιοφιλία τοΰ ξένου δέν μέ άφήκε νά παραμείνω 
είς Πύργον, είμαι δέ βέβαιος ότι ένδομύχω; 
θά ήγανάκτει κατά τών ανθρώπων, διότι οέν 
εΰρέθη έπί τέλους είς έξ αυτών μεγαλοφυής, νά 
εφευρη το π’ οάλιον τοΰ αεροστάτου διά νά μή 
θέλη δώδεκα ώρας δπως φθάση πρό τοΰ Έρμου. 

Δέν είναι εύκολου νά περιγραφή όπόσας γοη
τείας έδοκίμασαν οί οφθαλμοί καί όποια επιφω
νήματα άφήκαν τά χείλη μας μόλις έφθάσαμεν 
εις ’Ολυμπίαν. Έλησμονήσαμεν καί τήν άπαγω- 
γήν τών άποσκευών μ.α; ύπό δύο διαπληκτιζόμε
νων ςενοδόχων καί τήν ευπρέπειαν εντός τοΰ βαγο
νιού ένόο’Αγγλου,εννοούντο; νά άλυσσοδένη διαρ
κώς τά θρανία μέ τούς άτελευτήτους πόδας του.

Ο φίλος μου έρρίφθη λάβρος άνά μέσον τών 
λίθων καί τών έρειπίων. Έγώ, έκ τοΰ αδιάκο
που ταςειοίου κουρασμένος, δέν είχα τήν δύναμιν 
νά τόν παρακολουθήσω κατά πόδας. ΓΙεριώρ σα 
τον θαυμασμόν μου είς τό IΙραξιτέλειον άρ στουρ- 
γημα, άφήσας τό σώυ.α νά άναπαυθή έπί ενός 
καθίσυ.ατος.

Ή τέχνη είναι ΰπερτέρα πάσης εθιμοτυπίας. 
Ιδίως οι* εμέ, ένθερμον τής τέχνης θιασώτην, 
τό αξίωμα τούτο είνε άπαοάβατον. Καί δι ’ αυτό, 
μετά πολλή·/ ώραν, όταν — κορ-σθείς έκ τοΰ με
γαλείου όπερ ήτένιζον—έστρεψα εΐδον μίαν υψη
λήν, ξανθήν, αίματόχρουν κυρίαν. Αί τρεις αύταί 
ιδιότητες τού προσώπου της μέ άπαλάσσουν τού 
κόπου νά σας διαβεβαιώσω ότι τό ώοαΐον φύλου 
τής Άλβιώνο; είχεν έν τώ μουσείω τής ’Ολυμ
πίας τήν στιγμήν εκείνην έλκυστικωτάτην αντι
πρόσωπον.

Ευτυχώς οέν είναι μόνον οί σιδηρόδρομοι οί 
οποίοι συντομεύουν τάς αποστάσεις καί τάς. . . 
γνωριμίας. "Ας περιληφθοΰν καί τά μουσεία. “Αν 
ήτο Έλληνίς ή κυρία εκείνη βεβαίως ή έμφυτος 
δύναμαι είπεΐν αύστηρότης τών γραμμών τοΰ 
προσώπου καί ή κακώς εννοούμενη σοβαρότης θά 
απέκλειε πάσαν σζέψιν συνομιλίας. Άλλ’ ήτο 
Άγγλίς καί ήτο φυσικώτατον νά μοΰ όμιλήση 
ύπό την πρόφασιν μιας πληροφορίας. Άλλ’ ή 
άθώα πληροφορία μ=τ ’ ολίγον έλαβεν εΰρυτέοας 
διαστάσεις μεταβληθεΐσα εις τήν τολμηρόν κάπως 
αΐτησιν νά μή τήν έγκαταλείψω είς τήν περι- 
πλάνησίν της. Δέν ε’πομεν ολίγα. Λυτή ζωηρά, 
έγώ μελαγχολικός. Ό Τάμεσις καί ό Ίλισσός 
έχαιρέτιζον άλλήλους διά μέσου τοΰ Σηκουάνα. 
Ό είς παφλάζων καί έκπροσωπών οΰτω τήν 
ισχύν, ο άλλος κλαίων μέ τάς ολίγας του στα
γόνας τόν άφανισμόν τής άρχαίας εύκλειας· ό 
τρίτος μάς έχρησίμευσε διά τήν ... γλώσσαν. Ή 
άρχαιότης έχρησίμευσε τήν στιγμήν έκείνην ώς 
είς άδαμάντινος κρίκος ό όποιος ήνωνε δύο άτομα 
τά όποια έχώριζον τό άγνωστον, τόσα όρη καί 

τόσαι θάλασσαι, τά όποια όμως περιέκλειον μίαν 
καί μόνην παγκόσμιον λατρείαν, τοΰ Καλού.

Κατήλθομεν πρός τό ιερόν. Διέβημεν τήν αί- 
ματοβαφή σανιδόπηκτον γέφυραν καί έκεΐ ακρι
βώς, ά·.ωθεν τού Κλαδέου, μοί λέγει·.

— Είσθε ευτυχής διότι είσθε “Ελλην.
— Διότι είυ.αι είς τό πλευοόν μιας Έλληνίδος 

τήν καρδίαν,προσέθηκα, καίτοι έγνώριζα ότι δέν 
ήτο δυνατόν νά δεχ,θή σιωπηλή τήν φιλοφρό- 
νησίν μου. Καί είπε·

— Ειξεύρετε ότι μέ κολακεύετε πολύ, δτι από 
τής στιγμής αυτής δικαιούμαι νά ΰπερηφανεύω- 
ι».αι ;

Δίελογίσθην τού; μακαρίους Ι’ωμηούς άκολα- 
σταίνοντας έπί τών άρχαίων καί «θαύμασα τήν 
φιλάρχαιο·/ άφέλειάν της.

— Αυτό πού είπατε, έξηκολούθησα, μοΰ δίδει 
έν δικαίωμα.

—Νά μέ άποκαλέσετε αδελφήν ! Τίποτε άλλο.
Καί τό είπε μέ τοιοΰτον τόνον, ώστε ήννόησα 

ότι κάτι τι Οά άνέγνωσε είς τό βάθος τών οφθαλ
μών μ.ου.

Καί «προχωρούμε·/. Αυτή έζήτει πληροφορίας 
άπό έμέ καί έγώ, ώ; γνήσιος "Ελλην, έζήτουν 
έπίσης πληροφορίας άπό τόν. . .«’Οδηγόν».

Είχομεν άπομακρυνθή μέχρι τής Στοάς τής 
Ήχοΰς. Έκάθησεν είς ένα. άρχαϊον λίθον.

Νηρηίς τις, έκ τοΰ εγγύς ’Αλφειού, έάν άνε- 
δύετο, βεβαίως άλλοίαν έντύπωσιν δέν θά μοΰ 
έκαμνε. Τίτο τόσον εύμορφη, ώστε έγινα ολίγον 
πεζότερος καί τήν ήρώτησα περί τών κατ’ αυ
τήν. Πλήρης άρνησις νά μοΰ άπαντήση.

— Πού διέμενε, τήν ήρώτησα.
—Τώρα βλέπετε ότι διαμένω έδώ, μοΰ λέγει, 

καί θά διαμείνω νοερώ; έν οσω ζώ.
— Δέν είνε δύσκολου νά διαμείνετε πραγμα- 

τικώς. Ή πατρίς μου έχει τόσον θερμά; τά; 
αγκόλας, ήλιον τόσον ζωογόνον, φύσιν τόσον 
θαυμασίαν !

Ωσάν νά τήν κατέλαβε άόριστο; μελαγχολία, 
έστήριξε τάς χεΐρας εις έν βιβλίου καί μού είπε 
μέ παλλομένην φωνήν.

— Δέν θά γίιη αυτό ! Είς αύτόν τόν διαυγή 
ορίζοντα τί θέλει μία ’Αγγλική ομίχλη. . .

—Καί έάν ΰποθέσωμεν ότι αρμόζει μόνον τήν 
ομίχλην νά έκλεξετε άπό τήν πατρίδα, σας διά νά 
συμβολίσητε ίσως κανένα ψυχικόν πόνον, πάλιν 
καί αύτή θά είναι εΰπρόσδεκτος Θά μάς ΰπο- 
βοηθή είς τά όνειρα τοΰ εθνικού μέλλοντος . . .

Ήγέρθη καί χωρίς νά μοΰ νεύση, Οπως πλει- 
στάκις είχε κάμη έως τώρα,άπεμακρύνθη. Έσε- 
βάσθην τήν άπομόνωσίν της, τήν ανάγκην αυτήν 
τής ψυχής, καί έλαβα άντίθετον διεύθυνσιν, δτε 
χωμένον είς λίθους, περιστοιχιζόμενον από άγρια, 
χόρτα,μόλις διακρίνω, μέ τόν πίλον κατεβασμέ- 
νον εις τάς οφρΰς, μέ δίοπτρα ώπλισμένον, τον 
φίλον μου.

— “Ε,τοΰ φωνάζω μειδιών,νεώτερε Σχλήμαν, 
έχρειάζετο άνιχνευτικό σκυλί διά νά σ’ άνεύρω.

— Υποθέτω, μοΰ λέγει σκυμμένος πάντοτε, 
ότι αυτό τό ψηφίου θά ήτο Ν. "Αν λάβωμεν 
μάλιστα ΰπ’ όψει ότι ή επιγραφή . . .

Αύτός είχε ίδικόν του τροπάρι. Ή στιγμή 
δέν ήτο οι’ έμέ ψυχολογικώς κατάλληλος δ·.’αρ
χαιολογικά; εξερευνήσεις.

— Πεινώ καί εινε ώρα διά τό φαγητον, τοΰ 
λέγω εις άπάντησιν.

Μέ παρεκάλεσε έν αγανακτήσει νά τόν άφήσω 
ήσυχον.

Άνήλθον μόνος εις τό ςενόδοχεϊον καί άνοί- 
ςας τον « Οδηγόν» μου οιέτρεχα άφηρημένο; τά; 
σελίδας του. Είχε παρέλθη ήμίσεια ώρα δτε λαμ
βάνω μικρόν επιστολήν έπί κυανολεύκου χάρτου.

’Ιδού τί ανέγνωσα. έκπληκτος.
Κύριε,

νά σάς ζάμω μίαν έζμυστήρευιιν. Ελάτε πρό; 
τό εσπέρας είς τό δωμάτιό? μου. Θΐ έχω βέβαια άπό τοΰδε 
την συνγνωμην σα:.

Ή ίένη 
Ή . ΈλληνΙο τήν καροίαν»

Έμεινα έννεός. ’Ακριβώς δέ τήν στιγμήν εκεί
νην, εισέρχεται κατασκονισμένος ό φίλος μου. 
Όρμώ καί τά κατακαλύπτω δι ’ ασπασμών,κρα
τών είς χεΐραί μου τήν πολύτιμον έπιστολήν ■

— Ά, θά άνεκάλυψες καμμίαν συμπλήρωσιν 
επιγραφής ; μοΰ λέγει άτενίζων με μετά προσδο
κίας. Έγώ, φίλε μου,τίποτε δέν ε'καμα. ’Εκείνο 
τό Ν. . .

Ύπέστην καί αυτήν τήν ψυχρολουσίαν τοΰ εν
θουσιασμού μου. Τον συνέλαβα άπό τόν βραχίονα 
καί συνεπλήρωσα τήν πεζότητα δι ’ ενός καλού 
γεύματος, διά το οποίον έπεβαρύνθη οιμοι ! 
αρκετά ό λογαριασμός μου, διότι άπό τόν εν
θουσιασμόν μου έπλήρωσα καί τό γεύμα τοΰ 
εύλογημένου εκείνου, τό/ νοΰν τοϋ όποιου έβα- 
σάνιζε τό φοβερόν εκείνο Ν. άλλ ’ όχι καί τόν 
στόμαχον, όστις είχε·/ έντόνω; διαμαρτυρηθή διά 
τήν περιφρόνησιν τοΰ κυρίου του.

Μόλις ήναψαν τά φώτα, έσπευσα είς τήν φί

λην μου.
Έκάθητο ει; μίαν αναπαυτικήν πολυθρόναν.
“Εν κηρίον έδιδεν αμφίβολον λάμψιν, έν ή 

έφαίνετο ωχρά κάπως, έλάμβανε δέ διαστάσεις 
όχι Πυθίας, άλλά Νηρηΐδος.

Μέ ύπεδέχθη με έν βεβιασμένου μειδίαμα, ώς 
τελεία δέ Άγγλίς, άνευ περιστροφών, πριν προ- 
φθάσω νά καθίσω, μοΰ λέγει ;

— ΊΙ καρδία είναι έν βρέφος πολύ άτακτου. 
Δέν επιδέχεται κανέν σωφρονιστικόν μέσον.

— Είνε, κυρία μου, έσπευσα νά διακόψω γε
νικόν τό κακόν! Άν έρωτήσετε καί έμέ...

— Ά, σείς δέν θά εύρέθητε ποτέ εί; τήν θέ- 
σιν, είς τήν όποιαν ή ίδική μου καρδία εΰρέθη 
προ ολίγου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Έπείσθην δτι έπρόκειτο περί ερωτικού πλέον 
επεισοδίου καί μοϋ ήλθεν είς τον νούν ή πραγ- 
ματιζωτέρα λύσις τού επεισοδίου, ήτις θά επι
τυγχάνετε ασφαλώς είς μίαν εκκλησίαν.

’Ανέυενα μίαν άκόμη φράσιν της, δτε κεραυ
νός μέ αποσπά τής ρέμβης μου.

— 'Εκλεψα, κύριε, μού λέγει μετά ταχύτητες 
άπιστεύτου. Δέν πταίω εγώ, πταίει ή Ελ
ληνική καρδΐα μου. 'Οταν άπεχωοίσθην υμών, 
εί δο υ ένα μικρόν λίθον αρχαίου. ΊΙ ώρα ήτο πε
ρασμένη καί με έβοήθησε νά τόν άποσπάσω. Ήτο 
αδύνατον νά φύγω, χωρίς νά έχω μαζύ μου έν 
αντικείμενου λατρείας, νά μού ύπενθυμίζη τά 
ιερά αύτά χώματα. Τό πετραδάκι πού έπήρα, 
έν άπό τά άπειρα πού έχετε σείς, δι’ «μέ θά 
εινε ο υπέρ πάντας τούς άδάμαντας τού θησαυ
ροφυλακίου τού πατρός μου λάμπων. Δέν θέλω, 
δέν Οά μέ αδικήσετε πιστεύω, νά μέ έζλ.ά- 
βητε ώς συμπατριώτισσαν τού Έλγίνου. Είμαι, 
Κύριε, συμπολΐτις μόνον τού Βύρωνος. Τό εί
πατε- είμαι Έλληνίς τήν καρδίαν ! ΤΩ έξεστο- 
μίσατε μίαν αλήθειαν ! Καί τώρα, ξεύρετε τήν 
τύχην αύτού τοϋ μικρού λίθου ; Θά τόν φέρω 
μαζή μου πάντοτε, μία δέ Οά είνε ή ύστατη μου 
εντολή. Νά ένταφιασθή μαζή μου !

Έσιώπησε. Καί πριν ή προλάβω νά τής 
απαντήσω, μέ μεγαλειτέραν άκόμη ευγλωττίαν 
προσθέτει.

— Αμαρτία έξωμολογημένη δέν είνε αμαρτία. 
Θά μού ειπήτε, άν τό έκαμνον ολοι αυτό ; Ώ κύ
ριε, μή μού καταρρίψητε τά ιδανικά διά τοιούτων 
ερωτήσεων. — Καί τώρα, ιδού τό σώμα τού εγ
κλήματος. . .

— Τής λατρείας, έψιθύρισα.
Καί εξάγει τού θυλακίου της έν ώχρόλευκον 

τεμάχιον μαρμάρου καί άφού πρώτον τό ήσπά- 
σθσ, μού τό δίδει, ένώ οί οφθαλμοί της έξετό- 
ξευσαν θριαμβευτικήν λάμψιν.

Τό παρετήρησα καί δέν ήδυνήθην νά. κατα- 
στεϊλω έν μειδίαμα. Τό τεμάχιον εκείνο δέν είχε 
καμμίαν άρχαιολογιζήν άξίαν. Έσκέφθην νά τής 
τό ειπω. Άλλα διατί νά καταρρεύση τόσον άδό- 
ίως, ραγδαίω: έν άκτινοβόλον οικοδόμημα ένθου - 
σιασμού χωρίς νά αντικατασταθή ή πλάνη άπό 
μίαν άλλην,τουλάχιστον επίσης ώραίαν,πραγμα - 
τικότητα :Έπειτα έσκέφθην δτι δέν ήτο κίνδυνος 
νά έξέλθη τής Ελλάδος, καί νά συλ.λ.ηφΟή ώς 
άρχαιοκάπηλος — μάταιος εντελώς φόβος — 
περιπίπτουσα είς τάς χεΐρας βαναύσου τίνος επι
στάτου ή τελωνοφύλακες. Άφού λοιπόν δέν θά. 
υφίστατο κανέν πρόστιμου — τίποτε δι'αυτήν 
— και δέν θά άφήρουν άπ’αυτής τό ύπεξαιρε- 
θέν—τό παν δι’ αυτήν—ήτο ποοτιαότερον νά 
άφηνα νά έχη τό τεμάχιον τού μαρμάρου εκείνου 
καί ούτω έσώζετο ό έρως της, καί είχε όπωςδή- 
ποτε μίαν άνάμνησιν, άφοϋ οί νόμοι είνε άκαμ
πτοι καί εις τούς ωραιότερους άκόμη πόθους τών 

αληθώς άρχαιοφίλων. ΊΙ σκέψις αυτή μού έφάνη 
λογική. Τήν διαβεβαίωσα δτι δέν έ'πραξε τίποτε 
άπάδον πρός τήν ήθικήν,καί τήν άπεχαιρέτησα.

Τήν έπομένην, λίαν πρωί, άνεχώρησε. Μετά 
δύο δέ ώρας ό φίλος μου μέ τόν απαραίτητον 
« Οδηγόν» ύπό μάλης μέ ύπεχρέωσε νά ανα- 
βωμεν είς τήν Δρούβαν. Ή θέα έκεϊ επάνω ήτο 
τόσω έξοχος, ώστε παρ' ολίγον νά λησμονήσω 
και αυτό τό πο.1 iTi/ior μάομαρον τής Άγγλί- 
δος μου.

Δ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΓΛΟε

Η fIA0S0IIA ΚΑΙ ΑΙ ΓΪΝΑΙΗΖ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΟΓΙΑΣ ΛΜΕΡΙΚΑΝΊΔΟΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ.,

Ή φιλελληνίς καί φιλόσοφος Miss Erank. 
Miller, ενθουσιώδης ποιήτοια ψάλλουσο κατ’ 
εξοχήν τό πνεύμα, τήν σοφίαν καί τό κάλ
λος τοϋ αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού καί 
ένεκα τούτου « Αθήνα τής ’Αμερικής» ύπό 
τών εφημερίδων τής Ν. 'ϊόρκης κ/.ηθεϊσα 
παρεκλήόη ύπό τοϋ κ. Δ. Ζωγραψίδου νά 

γράψη κάτι διά τήν «Πινακοθήκην». Ή εύ- 
γενής τοϋ Νέου κόσμου φιλόσοφος μας άπέ- 
στειλε εύφυεστάτην γυναικείου άντίληψιν τοϋ 
κόσμου, ήν ασμένως δημοσιεύσμεν.

Ή δεσποινίς Φραγκισκα Miller διακοίνε- 
ται έν τώ φιλολογικό κοσμώ έπί τολμηρό- 
τητι καί ειλικρίνεια ιδεών. Πέρυσιν έπεσκέ- 
φθη τάς Αθήνας τάς εντυπώσεις δέ διετύ- 
πωσεν εύγλώττως έν Άμερικανικώ περιοδικό, 
δημοσιεύσασα εσχάτως Λατινιστί περί 
Αθηνών καί Ελλάδος -ώραίαν μελέτην.

'Ιδού ή επιστολή έν μεταφράσει.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΙΙ, Μάρτιοι; 1001 
Κνοιε.

Μοί έζητήσατε ολίγος γραμμάς διά -.ήν έλ- 
ληνικήν «Πινακοθήκην». Λίαν ευχαρίστως σάς 
πέμπω τάς φιλοσοφικά; ταύτας σκέψεις, διότι 
περί άλλου θέματος, καί ιδία περί Ελλάδος, 
γράφω αρκετά έκτός αυτής, έν Ευρώπη καί ιδίως 
ενταύθα, ώστε είνε άνάγκη νά μή εκδηλώσω τόν 
πρός πά.ν δ,τι ελληνικόν ενθουσιασμόν μου εις 
αυτήν τήν γενέτειραν του.

Μάς λέγουσιν ημάς τάς γυναίκας δτι γινό- 
μεθα. άθεοι σπουδάζουσαι τάς έπιστήμας. Είνε 
αληθές δτι ό νεότερος θεός τής έπιστήμ.ης είνε τό 
αναπόδραστου τών νόμων τής φύσεως καί δτι ή 
γυνή δταν διαγνώση δτι ή πέριξ ύλη καί ζωή 
καί δύναμις είνε μία μόνη ύλη καί μία δύναμις, 
ένεκα τής αδυναμίας της σπεύδει νά πιστεύη δτι 
δέν είνε ανάγκη νά ύπάρχη καί προσωπική αι
τία δλων τούτων.

’Λφροίίτη έν /.ουτρώ

Άλλ’ έχω τήν ιδέαν δτι μόνον ή καλλιτε
χνία καί οΰχί ή φιλοσοφία σχετίζεται πολύ μέ 
τήν γυναίκα. Διότι έάν ή δύναμ.ις είνε μία, ή 
γυνή τήν μίαν ταύτην δύναμιν τήν βλέπει ύπε- 
ρόχως έν μόνω τώ έρωτι, έν τώ όποίω έλκεται 
ώς υλικόν μόριον τής παγκοσμίου έλξεωςδι’έ'να 
σκοπόν ώρισμένον. Ό έρως οι' ύμάς τάς γυναί
κας είνε δ,τι τά ίδ'.κά Σας φιλοσοφικά συστή
ματα. Λέγεται δτι τό πάν εινε δόνησις, ή θερ- 
μότης, ή ζωή; τό φώς, ό ηλεκτρισμός, ή σκέψις 
τό αίσθημα. Έχει καλώς. ’Εγώ τάς δονήσεις 
ταύτας τάς αισθάνομαι κυρίως ε'κ τή; Ευρώπης 
οσάκις ή έν 'Ελβετία διαμένουσα μήτηρ μου μέ 
σκέπτεται ή μοί γράφει. Αλλά καί πάλιν τάς 
δονήσεις αύτάς αϊτινες έκδηλούσι τήν ζωήν τού 
Σύμπαντος, ημείς αί γυναίκες τάς αίσθανόμ-θα 
καί τάς άντανακλώμεν δταν μετέχομεν ενός 
ζεύγους έρωτευμένου. Έχομεν μάλιστα ιδίαν 
υπερευαισθησίαν νά δεχόμεθα τάς εκ τών οφθαλ
μών έκπεμπομένας αοράτους δονήσεις τού άγα- 
πώντος καί σιωπώντος έοαστού ήμών.

Ώστε βλέπετε, αγαπητέ μου Κύριε, πόσον 
φυσικώτατον είνε τό γυναικείον φιλοσοφικόν σύ
στημα. Ό έρως είνε δύναμις τού γένους, είνε 
δόνησις, είνε ό παιοικόί θεός τών αρχαίων Σας 
προγόνων. 'Ημείς αί γυναίκες εχομεν έντολήν 
άπό τήν Φύσιν νά εΐμεθα ευλαβείς ίέρειαι τού 
θεού τούτου, διά τήν διαιώνισιν τού ασβέστου 
πυρές τή: ζωής Σκορπίζομεν τάς βαθυτέρας καί 
άληΟεστέρας συγκινήσεις τής γηίνης ταύτης ζωής 
διότι προσφέρομεν, ημείς αί 'Αμερικανίδες του
λάχιστον, τήν ηθικήν, την φυσικήν ηθικήν, ύπό 
τήν μορφήν τού αιωνίου οικογενειακού έρωτος.

Έρρωσθε καί έράσθε δσον δύνασθε.

Miss Irion

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

ΕΝ ΤΗι ΤΕΧΝΗιΟ

. . . Έρως αθάνατο; είχε σύνδεση τούς καλ- 
λ.ιτέχνας τοϋ βίου, καί τού θείου ή εύμένεια 
είχεν ούρανοποιήση τήν γήν. ήν έκεϊνοι άπεκά— 
λ.ουν πατρίδα.

Αρμονία καί φώς ήσαν οί πόλοι τή; αιθέριας 
ζωή:, στρεφόμενης περί τόν άξονα τής γενικής 
κανονικότητας■ οιαιδήποτε δέ καί άν ήσαν αί 
συμβολικαί θεωρίαι, αί άλληγορίαι τής μετα
φυσική: καί αί παραβολικαί τού μυστικισμού 
δοξασία'., πάντα τά σημεία, άτινα καθορίζουσ·. 
τής ανθρώπινης προόδου τό τέρμα, ήσαν έν γενική 
αρχή καταληπτά καί ορατά είς τήν εσχατιάν τής 
άτέρμονος μεγαλοφυίας.

Τά μαντεία, έμψυχούντα τήν εύγενή θρησκο- 
μανϊαν, ειχον διαμορφώση εις σύστημα τάς πρώ- 
τας τού πνευματισμού άρχάς, καί οί γλυκείς 
οιωνοί προηγούντο πάσης ατομικής καί κοινωνικής 
έν-ργείας. Ό χρησμός ήτο δογματικός καί τού 
ηθικού καί ψυχικού οργασμού τά φαινόμενα διά 
τών προαισθήσεων καί προλήψεων, τών μαγγα
νίων και δεισιδαιμονιών, κατέστησαν προσιτήν 
πως τήν Συβιλλικήν τών απορρήτων βίβλον καί 
εις τάς τελευταία: πνευματικός αδυναμίας.

Ό νόμος καθυπεβλήθη ό>ς άνάγκη, ίνα συν
δράμω τόν άνθρωπον έν τή ηθική αυτού ζωή.

Ούδέν τό άσύμμετρον καί άμορφου έν τή ήοέ- 
μ.ω έκ·ίνη εικόνι- αν δέ τό παρόν άμβλυωπή, 
αΐχμαλωτισθέν ύπό τού νεωτέρου βίου, καί παρα- 
χαράττη τόν καθωρισμ,ένον τύπον έν τή κατα
νοήσει, τούτο είς τό παθητικόν προστίθεται τών 
τελευταίων αιώνων, τήν φυσικότητα άπωλεσάν- 
των καί τό γυμνόν.

Δέν άναφέρω τάς σαθρός ιδέας διά τόν ιδιω
τικόν καί δημόσιον τής άρχαιότητος βίον, ούδ' 
αποφασίζω ν άν οεπεξέλθω κατ ’ άφορήτων παρα- 
λογισμών, οίτινες έπί δεκαετηρίδας συνεκρά- 
τουν τό ένδιαφέρον εκείνων, οίτινες παρηκολού- 
θουν τά έν παραδόξω άνευλαβεία διαπραττόμενα 
προς τον αρχαΐον κόσμον αδικήματα.

Κόσμον άγνωστον ή παρεφθαρμένον, δυσνόη
του ή μυστηριώδη.

Κόσμου, έν τή άυτιλ.ήψει τής νεωτέρας ιστο
ρίας έςασφαλίσαυτα μόνον τάς συγκινήσεις τής 
Τ^- ,, , _ , , . ,

Τής γής, ήτις εάν ηρωτάτό ποτέ από τό σύμ- 
παντί έπραξε καθ ' δλην τήν ζωήν τη; : « Ιδού! » 
θά έλεγε, καί θά έοείκ·.υε τόν Παρθενώνα.

. . . Δέν άνατρέχω έν εΰσεβεΐ κατανύξε·. καί 
περιπαθεία εις τά βάθη τών Έλευσινίων μυστη
ρίων διά νά πεισθώ, δτι ή σημερινή έκκλη-

(*) ’Απόσπασμα :/. μΐλέττ,ς αναγνωσθ::ση; εν τω συ/.· 
λόγω · 11 αρν ασσω ·.
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σιαστική λατρεία τούς κεκρυμ-μένους εκείνου; 0-- 
σμούς διέσωσεν, ούδέ παρίσταμαι διά τής φαντα
σίας είς τάς σεανά; θυσίας καί ίεράς τελετάς,διά 
νά κατανοήσω εν τή μέθη τοΰ λιβανωτού πρό 
τών δάφνινων στεφάνων καί τού ιερουργοΰντος 
ΐεροφάντου, δτι κρίκος χρυσού; ενώνει τ ’ άφε- 
στώτα θρησκευτικά πολιτεύματα.

Σταματώ προ τής αρχαίας γυναικωνίτιδος διότι 
δέν τολμώ νά ύπερβώ τήν ουδόν τοϋ απαραβία
στου τούτου τή; ίερότητο; βήματος, ένθα όιε-
φυλάχθη ή ύπερ- 
τάτη τού οικογε
νειακού βωμού ι
δέα , ήτις είναι 
καί Οά διαμείνη 
οι ημάς,και τούς 
υ.ετέπειτα ίσως 
χρόνους, δνειρον 
γλυκύ καί οπτα
σία τερπνή, άλλ’ 
ασύλληπτος.

Άναπετάσατε 
έπ * ολίγον έτι 
τήν αυλαίαν τήν 
πολύπτυχον.

Ιδού’ τών κι
θαρωδών ή ήουμε- 
λής προβαίνει χο
ρεία τό αναστάσι
μου κηρύττουσα.

Αΰληταί άκο- 
λουθούσΓ καί έν 
μέσω τού έορτά- 
ζοντος πλήθους 
τών άνθηφόρων 
συμμιγνύονται τά 
λιγυρά τών αύλη- 
τών μέλη μετά 
τοΰ ορυμαγδού , 
καί τά χρυσοφόρα 
άρματα παρά τούς 
έφιππους εύπατρί- 
δας συνοδεύουσι 
τούς εστεμμένους 
πυροφορους.

Υπερήφανα θύματα διά στεφάνων κεκοσμη- 
μένα καί ταινιών, οδηγούνται υπό τής έρατει- 
νής νεότητος είς τήν καπνίζουσαν θυμέλην, καί 
οί σεπτοί αρχιερείς ένθέως ευφραινόμενοι, άναμέ- 
νουσι μετά τών εύπλά.στων δαδούχων τών ανα
θημάτων τήν μυριάδα.

Οι εύγενεις λαμπαδούχοι τούς σεμνούς διαδέ
χονται θαλλοφόρους, καί αί καλλίμορφοι Άτθί- 
οες τόν ποικιλόμορφου περικυκλούσι νυμφώνα έν 
τή παρθενική κομίζοντ ’ αγκάλη τόν πανάχραν
τον πέπλον.

Ό υμέναιος διαλάμπει δια τής χάριτος καί ή 

• ΧοΛ’ρε νύμφη ανύμφευτε·θ. ΡΑΛΛΠΪ

μουσοτραφής άγνύτης, παρ * αυτόν βαίνουσα, πρός 
τήν έστολισμένην διευθύνεται Κεκρώπΐαν.

Έπί τού ιερού βράχου εορτάζει ό Όλυμπος 
σόμπας· τά ευώδη θυμιάματα πληρούσι τήν 
αγίαν Σοφίαν τοΰ Περικλεούς, καί ή μεγάλη 
τής αειπάρθενου εορτή ανακρούει τά νικητήρια 
πρό τοΰ χρυσελεφάντινου σώματός της.

Ό θρίαμβος συντελεΐται...
Άλλ ’ ήδη, τή; ειμαρμένης τό νέφο; εξα

λείφει τό γλυκύ όραμα, καί τών ΓΙαναθηναίων 

ήχους ε
τών 
τών 

παρα

η πομπή τρίπετ: ι 
προ; τήν εσχατιάν 
καί σβύνει εις τήν 
δύσιν

ΙΙαραφερομαι 
πρός στιγμήν εν 
τή πανηγυρική ι
αχή καί εύφροσύ- 
νω; τή; "·■-'■ - 
νωτίζομα· 
κροτάλων 
Διονυσίων’ 
κολουθώ τάς άν- 
θοστεφεΐς παρελά 
σεις, άλλά μόλις 
συγκρατοϋμαι άπό 
τοΰ νά κλίνω γόνυ 
πρό τής γυμνής 
παρθενίας, ήν ο 
αφελής νόμος έγ- 
κατέσπειρεν άνά 
τάς πλανωμένα; 
Μαινάδας, καί μέ 
τήν βοήν τής εορ
τής δέν απέρχομαι 
έν μέσω κραιπα- 
λούντων γυναίων 
καί αηδών κώμων, 
ούδ ’ αγωνιώ πρό 
τής διασυρόμενης 
τύχης τών ραψω
δών, άφού μέσυγ 
κρατεί ή εμπιστο
σύνη, ήν ό οια 
σκεδάζων λαός πε - 
καί κισσόν, καί 

ιδέα μιας υψηλής, μιας ύπερτέρας 
-----  ' -λ. ..... - , σ£ 

άντως όμως διαλα.μπούσης έν τή 
δέν

ριστέφει μέ |όδα, μυρσίνην 
μ' ενισχύει ή ϊί" 
τιμής, ίσως ακατανόητου είς τήν σημερινήν 
μνοτυφίαν, 
απαλή καί 
άν-χόμεθα, 
έννοήσωμ.εν, δπερ 
πνεύματι

. . . Διά τήν ευζωίαν δέ τά ρείθρα τού Ίλισ- 
σού τού ’Αλφειού καί τού Ευρώτα εΐσίν εύγλωτ- 
τότερα τής ποιητικής τών νεωτέρων μουσολή- 
πτων λύρας, όπως συναρπάζωσι τήν φαντασίαν

_μ------- I'.... f . ν-------- ·

ευπλάστω έκείνη γυμνότητι, ήν 
σιότι άδυνατοϋσ.εν τό μεγαλεΐον νά 

τήν έκλέϊσεν εν τώ άρχαίω

π τείΡίΓΩΤΒΧ. Τραγουδάκι CKimorea-fia)
Κ* Π ΝΑΚΟΘΗΚΗ *
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aoas-goag’/ yx -.zz ir.oz^ ir.ox Go'/.GifiSAj irosdr.A 
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r.oxajxs gtIzx r.ox 'zxryz zx zaz rocoaoy-.-i Asy 
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'•rox pxz z'zxazzs^zz azas-gogozaz Azpro^r.g 

•i0XA5(/.zdz-Z rox’z-G r.ox -.xs ioxzd'zA r.ox -.zz 
‘i'zr/z GOXAzdzr’» i'zx izx'zxpz-,xazy_x ozas-Zogcy 
izx iaroxjAZQ-Gs yzz αοηι/ζατ'ζαζ Arox i-.x
'j.r.-t\ ‘Arox Gopotoyc r.ox z-.o
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— Τήν τρυφεράν ταύτηυ κόρην περιπτόσσεται έν 
άπ-ριγράπτω στοργή διά τή; δεξιά; Ί.ν·Ϋ''· ’< 
Νιόβη, θέλουσα τρόπον τινά υ’άνοίς·η τά. μη
τρικά αυτή; σπλάγχνα. δπω; κρύψ-η έν αυτοί; 
καί πάλιν τό τελέυταΐον λείψανον τών περί 
αυτήν θνζ,σκόντων τέκνων αυτή:, ένώ διά τού 
αριστερού βραχίονο; τή; αυτή; χειρο; ύψ:ϊ έκ τών 
όπισθεν τά: πλούσια; πτυχά; τής βασιλική; αυ
τή: περιβολής. δπω; ύπερασπισθή c' αυτού τό 
τρυφερόν σώμα τοϋ θυπατρίου τη; άπό τά πρός 
αυτό κατευθυνόμ-να βέλη. ΙΙεοσκζίνει μετά πά 
θους, αλλά μεγάλω; καί διά τών δύο 7.J-/' ·,·ζ- 
νάτων περισφίγγει τό τέκνου της. '£> ποιον 
δράμα τελείται. έν τή περιπτύςει ταύτ-η ! Αδύ
νατον δια. τοϋ καλάμ.ου νά παρασταθζ. Είναι ό 
ιερό; καί μέγα: θρήνο: τή; μαρτυρούση; μητρό; . 
Είναι ό μύχιο: στόνο; τή; μεγάλη; ψυχής. Τό 
πλαστικόν καί ώραϊον σώμα τής Νιόβη; ύπό 
τάς μεγαλοπρεπείς καί ποδήρεις πτυχά; τοϋ χι- 
τώνο. καί τής περιβολής συναπο τελεί κίνησιν 
ψυχική: παθήσεω: τόσον ίσχυραν καί ποικίλη·/, 
ώστε νομίζει τι: ότι άκου:·. μύχιον στόνον καρ- 
δία; τής θείας γυναικός.τή: μεγάλη; βασιλίσση; 
τή; ύπερηφάνου ήγ-μονίδο;. Άπό τών άκρων πο 
δών μέχρι τής κεφαλής τό βλέμμα διατρέχει 
κατά συνέχειαν κανονικήν τοϋ αυτού πάθους τήν 
κατά μικρόν αυςουσαν έντασιν. ή δέ καρσΐα αι
σθάνεται ήδη προκειμένη·/ τήν λύσιν. τό μέγα 
τούτο μ,υστήριον τή: έκφάνσεω; τή; ψυχής. 
1 Ιοϊον μεγαλείου άληθοϋ; εύγενείας καί αγωγής ! 
ΙΙοΐου ύψος μεγάλη; δοκιμαζομένη: καρδίας ! ΊΙ 
σέ κεφαλή τή; Νιόβη;;... Ενταύθα τελείται ή 
όλη δραματική θέσι; καί λέσι: ταυτοχρσνω:. 
Έν αυτή κ·ΐται τό ιερόν τή; εΰσεβού; καοδία;. 
ή σέ μορφή είναι ειζών ζωηρά καί ακριβής τού 
υψηλού καί μεγάλου χαρακτήρες έν άλγει μυ- 
χιαιτάτω. Επί αύχένο; -ηγεμονικού έπικαθημένη 
ή κεοαζ.ή μετ'έπιβαλλούση; ισχύος καί εύγε
νείας στρέφεται πρός τά θνήσκοντα αυτή: τέκνα 
ατενίζουσα πρό: τά άνω. Τά ήμ· ανοιγμένα 
αυτή; χείλη,έφ'ών σταμ.ατα σ νους καί ή φαν
τασία τού θνητού, είναι ή διαδοχή τών πυ
κνών συγκινήσεων, ά; μετ' αςιοπρεπείας ποοσ 
παθεΐ νά κρύψ-η, η σέ έπ' αύτώζ μυστηριω 
δώ; τελουμένη κίνησις είναι αδύνατον νά παρα
σταθή διά τή; γραφίδες καί τή; κατά συνθήκην 
γλώσσης’ ή μουσική μόνη δύναται νά αισθητό- 
ποιήσ-η αυτήν, είναι ή κριτική στιγμή καΟ’ήν 
οΰρανόΟεν σπεύσουσι νά βοηθήσωσιν οί θεοί πρό; 
τήν λύσιν τού προβζήματο:' κυμαίνεται τό πάθος 
μεταςύ αντοχή: θεία: καί στοργή; ένδομύχου 
μητρό:, ή; σπαράσσονται τά σπζ.άγχ-α, πρόκει
ται ή Θεία. οικονομία, ή άπολίθωσι; τή; Νιόβη; ! 
Ατενίζει έν τούτοι: μ·θ' ηρωικής καρτερία; ζζ- 
■/ζμ.ί·ιη έλευθέρω; καί γενναίω; τήν υπό τών θεών 
πεμπομένην αυτή μεγάλη·/ δοκιμασίαν. πάσχει ή 
μήτηρ, έπιβάλλεται σέ διά τή: καρτερία; ή ήγε- 

μονίς. Κρύπτει καί συγκρατεί τήν κραυγήν τοϋ 
ύπερχειλίζοντο: πικρού άλγους, χωνεύει τήν πά- 
θησιν μετ’ αντιστάσεω: ήρωΐκή; καί ένώ τό 
σώμα κλίνει πρό της στοργή: τοϋ τέκνου η με
γάλη αυτή: ψυχή παλαίει κατά τοϋ συναισθήμα
τος τή; παρά τών θεών έπιγ-νομένη; αυτή άδι
κου έκδικήσεως. Φέρει τό συναϊσΟαμα τή; νίκης 
ήττημένη καί ατενζουσα μέχρι; έσχατη: στιγ
μή; πρό; τήν εικόνα τή; τραγική: καταστροφή: 
τοϋ οίκου αυτή:. "Οταν δέ Οά. αίσθανθή τήν θνη
τήν φύσιν υποχωρούσαν πρό; τό άλγος έτοιμη·/ 
έχει τήν χεΐρα νά καλύψζ, τό ποόσωπον αυτή; 
διά τή: πλούσια; περιβολής σι’ ή; ΰπερασπίζετο 
τό τέκνο·/ της. ϊνα μετ' αυτού συναποθάνζ, ωραία 
καί μεγάλη τόν θάνατον τών δοκιμαζομένωνμαρ- 
τύρων τή; άνθρωπό τητο;!—Μέχρι τού σ/μείου 
τούτου άγει ημάς ο μέγα: καλλιτέχνη:, μετ' 
άπαραμίλλου τέχνη; ζ7.·:·ιΊ.·.'·.γλο·> πρό ι,^μί τήν 
ψυχολογικήν πάθησιν. τή: γυναικεία; καρδία; έν 
ϋψηζ.ώ καί ευγενεί χαρακτήρι τή; Έλζ.ηνίδος. 
Τά μετά ταύτα σπεύδει νά συμπλήρωσή ή 
ποίησι; καί ή μ.υΟοζ ογία καΟ’ά; άποζ.ιΟοϋται υπό 
τών 0:ών ή Νιόβη έν τώ ακροτά.τω αυτή; άλ- 
γει. οπω; μή σαλευΟή ή θεία μεταςύ τού σώ- 
ματο; καί τή; ψυχή; αρμονία τό άζ.άνύαστον 
τούτο γνώρισμα ΰψη'ζ <ον χαρακτήρων.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΕΧΑΓΙΑ

■>. .«I

L. STECCHETII
Άγ.·, -.ι,ί νέλν τών α-.εζϊοτων μεταφρνσεών μου)

I.
Έχιίνΐ) μω.Ιιγ^ : Hot/ <ϊέ>· <r' f ir'a
\<ΐ(ΐο>·μετον, .τοζζ γοπιπσιιε'νυ, 
γιαει το fi.lfitua rm· r vf axoruriiero 
xa) vfxrMiirru r~a: χα/ιόιίϊι: a c.l-t'Ja ; ·

ι»— Eii; rn Earth) non— i.lrya xtipa.Ji 
ί’έν pafjw -or! ή I'lfUjitCo.lia· 
iia c)'<o ora γει.ΐη ιιον z fo> rifmvti'a 
<if(i' r>i ατιγαιι —ον ην<*> <ιιΐ'ρι6ιι.ΕΙη. > 
Έ/.fi'ril > :* — lliari xaauia 
>iz ro .Vprir-o <Vr r \ ric. aru fyi/irxeia ; 
το ρ.ΙΐΊίμα ti[c έ-ΙπίΛοι; m~ rir' a/lr/irro ·,·

---- Ί'νγή iioe— r'lC i-arrtiaa — .lnraria 
xa) -ι'ατι ;ιοι· έγω m Vf-rriJ mv ve<nr>i. 
για zpt.ira 'iii.l/i -/.i' i jv για «πίτη ί ■>

II.
"Orar tirra .τζηάοον»· rd yrwa
xi ' i· 'Λπρί.Ιηι: 'hi rrpo'iairii ι'.lavlliniirroc 
or'ii riia χαοΑιά σου ,"/</ ή Εωίι fta ,τά.Ι.Ιιι.... 
μα ήν» ftr rnjiai rorrr. rrrttaiirvoi;.
Ha Εαττ.Ιωθΐί o' ■'.?>/ r>'/ rr.lrim ό “Epo>c 
καί arot! riirpov ιιον αχΊμη τα .Ιου.ΙοΜια' 
για atra ι'ιγ riir χαρΛιά μου I'/iiAa Αϊβγονν 
xa'h'-ις oar &Haa βγαιΊαν rd τραγούδια.
Τ~μ; χαρΛΐίι. rd εραγο"ι)ια εγι-ιι; παρμ/ra, 
μα rd ,>ου.1οΰι)ια- ιόϊμι <!έ»· z’d .«af/i'-i/c.

— Iloiiii; ά.το riiipo Ίοό.ίοινία ,-.άριι ;— 
Σ'έρωτες ντους χαΐ pii.iia t>a τ(ε'Ερς 
νά άώσι/ς rd χορμ! σου με χαμαρι 
χαι .τ.ίειά ΛένΟενά θυμηΟΐίς ιμτ'να ...

Ζάκυνθος ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ

Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α'.—Η ΒΪΖΑΝΤ1ΛΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΚΕΦΑΛΛΙΟΧ Ι> . — ΑΚΜΙΙ THE ΒΎΖ. ΤΕΧΝΗΣ
ΕΙΠ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΎ 

(’.Ιρ'α Σοφία — Ρα^ΡΓνη}

:ζ του πς.οηγαυμινου τευχους.Ι

Ό Μέγα; Κωνσταντ 
χώρου τού Μεγάλου Ί 
Τπερτάτην τού Θεού Σ 

ναΐκα. τ·.να ανίαν). Ό ναο 
εί; τινα έπανάσταοιν τώ 
Θεοδοσίου τοϋ /V . τω 
στάσιν τού Νίκα επυρ: 
άνοικωιομήΟη 
νιανού 
ν ανό;,

£?ϊ'-ί 
Ά

ίνος είχεν έγείρζ, έπί 
τποδρομίου ναόν, εις 

φίαν (καί ούχί είς 
ό; ούτο; καταστραφ-ι; 

404, άνεκτίσθη έπί 
415 μ. X. Κατά τήν 
οζ.ήΟη καί πάλιν ι 532) 

Ίουστι-

ZZ'J
τήν
•'υ -

; : ν ι-
____ «»* ·

αυτό
τ.ζ'/.

ΊΙ ·Λγία Σοφία ώ; ίχει νΰν.

Τ.ΖΖ·.7.Ί'ΐ'ΐί'.-.ΖΖΖ·Ι
\ Άγια 

βή, κατά τό με - 
υ τε

Άζ./.ά τό

C5 :
Ό Ίουσ 

υπήρξε πε 
φυσιογνωμία.

ό φύσεως ούδέν εί
χε πλεονέκτημα πρό; 
μεγαλουργίαν καί ό
μως έπί τή; 
κρατορίας του 
λά καί μεγάλα συν- 
ετελέσθησαν γεγονό
τα. Έκτο: τών πο 
λεμικών έργων fzai έν 
τή τέχνη πρωτηγώ- 
νΐστησεν. Ήγειρε 
μ.νημεΐα πολλά καί 
λαμπρά, πρό; διακόσ- 
σμησιν τών πόλεων, 
καί μεγαλοπρεπέστερου είνε άναμ.φιβόλω 
Σοφία,ήν ο-ειροπόλησε νά ϋπ 
γαλεϊον όλα. τά γνωστά μέχρι τής έποχή: 
μένη καί αυτόν άκόμη τόν ναόν τού Σολομώντος.

Τό σχέδιον καί τήν έκτέλεσιν τού σχεδίου ό 
’Ιουστινιανός άνέθηκεν =ΐς δύο περιφονεΐς αρχι
τέκτονας, Ανθέμιον τόν Τραλλιανόν, ούτινο; όλη 
ή οικογένεια ήτο έπιφανής καί τον 'Ισίδωρον 
τόν Μιλήσιον, άμφοτερου; έκ Μικρά: Ασίας 
καταγομένου;' καί ούτο·. κατήρτισαν ναόν όντως 
θαυμάσιου ύπό άρχιτεκτονικήν έποψιν.

Ό ναός έκτίσθη εί; τήν αύτήν θέσιν έ·θζ καί 
ο παλαιό:, άλλ ' έν εύρυτέρω χώρω, οι' ον με
γάλα·. άπητήθησαν άποζημιώσεις ύπό τών ιδιο

κτητών.
Δέκα χιλιάδες έργάται εί; λόχου; ές εκατόν 

άνδρών έκαστος, είργάσθησαν εί; τήν οικοδομήν. 
Διά νά. προφθάσουν δέ, δέν έδίσ 
καί έκ τών αρχαίων μνημεί<··ν άκ'μ.η υλικόν. Ο

ει: τ ην υ-.ζ.υνυν..·, < .
ασαν νά άάβωσι

υς σιοικητά; των 
τής ’Εφέσου σκτόι 
ές Λΐγύπτου στή- 

λίΟου κλπ. Ή 
τών ύλικίον, παντοίων χρωμάτων, 

ήρμοσμένων, έ'ήρε τό 
συνεδυάσΟη έπιτυχώ:

Ιουστινιανό; έπεδείςατο μέγα ενδιαφέρον έγραψε 
ύπό τό πνεύμα τούτο είς τ 
έπαρχιών. Καί τώ έπεμψαν έκ 
στήλα: χρώματος πρασίνου, 
λα; έκ γρανίτου καί πορφυρίτου 
διαφορά, αύττ, 
άλλά λίαν καλαισθήτω; 
σύνολον τής τέχνη: καί 
μέ τόν πλούτον τή; διακοσμήσεως.

Είκοσι έτη έχρειάσθησαν διά νά. άνοικοδομηΟζ, 
ό θαυμάσιος ούτο; ναός, έδαπανήθησαν δέ, μετά 
τή; έσωτερικής καλλωπίσεως 324,000,000 δρ.

Τά ένκαίνια. τού ναού εγένοντο τώ 537, έν 

μεγάλη πομπή.
Ιδού έν γενικώ σχεδίω

οο λη'λα.
'Εάν έ'αιρέσωμεν τήν ανατολικήν αψίδα, τό 

τέμενος περιελήφθη έν τετραγώνω έδάφει μέτρων 
ίό μ. καί 70 εκατοστά.

δηλ. έπίμηκε; τετράγωνον άπολήγον 
εί: αψίδα, ώςδλαι αί 
προηγουμένως κτι 
σθεΐσαι έκκλησίαι, άλ
λά σταυροειδές οίκο- 
σόμημα. κατά τήν ε
σωτερικήν διάταξιν, 
έκτοτε δέ αί πλεΐσται 

όποιον ήτο τό οικο-/.

έκκζ.η 
οίκοδο 

ζ . χ. ή 
ή έν 

ζοϋντι,ή έν Κι 
τής Ρωσσίας.

Εννοιαν τινα τοϋ να 
οϋ τής Άγ. Σοφία; 
έν ΆΟήναις παρέχει 
Άγ. Νικοδήμου.

Σοοίας,τού νεωτερου, 
ζ, άρχιτεκτονικζ,. Οί 

βεβαίω; :κ 
ήν διαφοράν

χ οιστιανικαι 
σίαι ούτως 
υ.ούνται, ω;
έν Θεσσαλονίκη,

ή Ρωϊσική Έ-.κζ.ησία τοϋ 
Δ·ά τού ναού τή; Άγ.

νέο; παρζ,χΟη τύπος έν · 
άρχιτέκτονες ένεπνεύσΟησαν 
χ_α.ία; τέχνης, 
εινε νεωτέρα 
αρμονία» <»; 
που/.ος 
Άγια; 
f'rtpl.7.

οϋ ναού 
ρέ,χθη τύπο; εν τή αρχιτεκτονική.

έν-πνεόσθησαν βεβαίω; έκ τή; αρ- 
, υ.έ τήν διαφοράν τοϋ Ούλου, οστις 

οσθζ,κη. «Φώς, έλαφρότης καί 
• ι καί ύ ιστορικό; ΙΙαπαρρηγό- 

οχα. χαρακτηριστικά τή; 
είνε τό ύπατον καλλιτέ- 

Ελληνισμού.
;ό αϊθρ ' '

εύτερ 
μετά ■

ζ ,γ 
τά υπε

οφία:, ήτις 
τού Χριστιανικού 

τεμένους ήτο 
νάρΟζ,'.Ό ζ 

’έννέα Ουρών

£·./· 
ν

ν (atrium)1) 
νάρΟης συνεκοι- 

οϋ εσωτερικού του

I Αυλή κυζλουμέ-.η έσωτεριζως υπο στοώ,.

και
■ζώνει ο
ναού.

Άμα είσήρχετό τις έν
του πάοαυτα. τό σΰνολον»
τζ, μεγαλόπρεπε: αρμονία
καί τών έν ένότητι έζόχω θολών. Εν τI ·

:ω ναω είχεν ενώπιον 
:οϋ οικοδομήματος, έν 
τών ευθειών γραμμών 

" τώ κέντρω
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Μαρία χακορράφου

Ί'ωτογρ. βέριγχιρ;

•Αθανασία Φιλα&ελφέως
-Viva Κρασσά

ΰψοϋτο ό δόλος, διαμέτρου 35 μέτρων, στηρι- 
ζόαενος επί τεσσάρων τόξων τής αύτής διαμέ
τρου. Τά δύο τόξα έστηρίζοντο έπί δύο ήμιθόλων, 
τά δ’έ'τεοα δύο έκλείοντο ύπο τών τειχών, 
άτινα ύπεστήριζον στυλοβάται.

Τό πλέον αξιοθαύμαστου τοΰ ναού ύπό τεχνι
κήν έποψιν ήτο αναμφιβόλως ο δόλος, δν διά 
πολλών υ,έσων ήθέλησαν ν' άσφαλίσωσιν οί αρ
χιτέκτονες. Μεδ’ολας όμως τάς προφυλάξεις καί 
τά έπιστηρίγματα ό δόλος τής Αγίας Σοφίας 
άντέσχε μέν κατά τό έτος 553 εις σεισμ.όν διαρ- 
κέσαντα κατά διαλείμματα τεσσαράκοντα ολας 
ήμέρας, άλλα κατά τό 557 νέος σεισμός, οστις 
άνέτρεψε μέρος τής πόλεως, τον έκλόνισε τόσον, 
ώστε κατεθρυμματίσθη ευθύς μετ' ολίγον, τώ 
558. Οί πρώτοι αρχιτέκτονες τού ναού είχον 
ήδη άποθάνη. Άλλ'ό ανεψιός τού Ισιδώρου τού 
Μιλησίου,’Ισίδωρος ό νεότερος, έτόλμησε ν’ανα- 
λάβη τήν έποικοδόμησιν τού δόλου, εις ύψος μά
λιστα ακόμη μεγαλείτερον. Άλλ' αντί νά μετά 
χειρισδή τήν σφαιρικήν μορφήν τού δόλου, ανύ
ψωσε τόν δόλον έπί τυμπανοειδούς φράγματος 
διαπερωμένου διά είκοσι τεσσάρων θυρίδων καί 
τφ έδωσε τύπον ελλειπτικόν, τούδ’ οπερ έξοίρεί 
τήν μεγαλοπρεπή έντύπωσιν, ήτι: πλήττει τόν 
έν μέσω τοϋ τεμένους ίστάμενον επισκέπτην.

Ή εσωτερική διακόσμησις τού ναού ήτο τι 
έςοχον. Πολυτέλεια πρωτοφανής καί ανήκουστος. 
Ό χρυσός καί οί πολύτιμοι λίθοι άνεμιγνύοντο 
μέ τά ωραιότερα μάρματα. Μόνος ό άμβων 
έστοίχισεν ολας τάς ετήσιας προσόδους τής Αί
γυπτου, ήτις ήτο μία άπό τάς πλουσιωτέρας 
επαρχίας τής Αυτοκρατορίας. Τά μωσαϊκά ήφδό 
νουν. Παντού ήσαν σκορπισμένα. Χρυσός καί άδά- 
μαντες καί μαργαρίτα'.. "Εξ χιλιάδες κανδήλαι 
επίχρυσοι, αΐτινες άνήπτοντο κατά τάς έορτάς, 
έφώτιζον τόν έξ αργύρου διάκοσμον τού θυσια
στηρίου καί ήκτινοβόλει ύπό τό φως των τό 
ιερόν ό βωμός ό έκ χρυσού δλος αμιγούς καί πο
λυτίμων παντοίων λίθων σαπφείρων καί ρουβι- 
νίων άστοάπτων ύπό τόν δόλον,τόν ύπό τεσσά
ρων στηλών έξ άργύρου καί χρυσού βασταζόμ.ε- 
νον καί έφαίνετο ώς νά άντενακλάτο ή λάμψις 
εις τούς οφθαλμούς τών μεγάλων έκ μωσαϊκού 
εικόνων τού Χριστού, τής Παναγίας, τών άγγέ- 
λων, τών ’Αποστόλων, τών προφητών, τών 
ακοίμητων αύτών φρουρών καί συντρόφων τοΰ 
ιερού τεμένους.

Ή πολυτέλεια αύτη, ή μεγαλοπρέπεια, έξη- 
φανίσθησαν άργότερα. Αλλά μεδ' ολας τών είκο- 
νομάχων τάς επιδέσεις κατά τών εικόνων, μέ 
ολας τάς καταστροφάς άς έπήνεγκον οί Τούρκοι, 
οιτινες έκάλυψαν μέ άσβεστου τάς ανθρωπίνους 
μορφάς άς ό άγαθός Μουσουλμάνος δέν ήδύνατο 
ν' άνεχθή ύπαρχούσας είς ναόν ΐδικόν του πλέον, 
το σύνολον τού θεάματος παραμένει ακόμη ασύγ
κριτων καί τό βλέμμα άναζητεΐ εις τον μυχόν

τού Ιερού, ύπό τό άσβέστώδες κονίαμα, οπερ 
αποκρύπτει τάς γραμμάς—αΐτινες συγκεχυμέναι, 
σώζονται όμως άκόμη—κολοσσιαίας είκόνος, το 
ομοίωμα, τής Άγιας Σοφίας, τό όποιον θαρρεί 
τις ότι άκόμη πλανάται έκεΐ, ύπό τόν πέπλον 
τόν ημιδιαφανή, αν καί άλλης, ξένης, λατρείας 
τελούνται τελεταί.

Ή έξωτερική δψις τού ναού έτι μάλλον ήλ- 
λοιώδη,οχι τόσον ένεκα τών έγερδέντων τεσσά 
ρωι μιναρέδων είς τάς τέσσαρας γωνίας, όσον 
ύπό τών παρασίτων οικοδομημάτων ατινα ωκοδο- 
μήθησαν πέρις τού ναού είς τρόπον άποπνικτι- 
κόν διότι οί 'Οθωμανοί άνήγειραν τάφους, σχο
λάς, εργαστήρια καί καπηλεία ακόμη, άσχημί- 
ζοντα τόν ναόν τόν άπεγύμνωσαν, ούτως είπεΐν, 
τού εξωτερικού μεγαλείου, ο>ς συνέβη καί είς 
τόσα άλλα μνημεία τής χριστιανική: τέχνης 
άτινα κατέλαβον οί Τούρκοι άπό τής Άλώσεω:. 
Έν τούτοις ό ναός τής Αγίας Σοφίας έξακο 
λουθεί νά εινε ό Πορβιΐ'ωΓ τη<: IJrfytrriwp: rt 
χι'Ί1·'· "ό σεμνότερου δημιούργημα οπερ αύτη 
παρήγαγε κατά τούς Μέσους χρόνους.

Χωρίς νά -ίσδύσωμεν είς τήν Ανατολήν, εύ- 
ρίσκομεν μνημεία τής Βυζαντικής τέχνης, λίαν 
ενδιαφέροντα καί άρκετής άξια:, έν Ραβέννη. Ό 
αύτοκράτωρ Όνώριος μετέφερε τήν πρωτεύουσαν 
αυτόθι τώ 402. Έκυριεύθη ή πόλις ύπό τών Γότ
θων βασιλέων, οιτινες καί ίδια ό Θεοδωρΐχος, 
«καλλώπισαν αυτήν. Ή Ραβέννη κυρίως, άφ’ 
ότου ό 'Ιουστινιανός τήν ανέκτησεν άπό τούς 
βαρβάρους (552) κατέστη τό κέντρου τής καλ
λιτεχνικής τότε κινήσεως, καταστάσα άμα δια
μονή συνήθης τού Αύτοκράτορος. Άπό τοΰ 5ου δέ 
μέχρι τού 8ου αίώνος ή τέχνη ήκμασε ύπό δύο 
διακεκριμμένας μορφάς,άλλα πάντοτε έν αζ'.οση- 
υ.ειώτω αρμονία. Η Ραβέννη κατόρθωσε νά συν- 
δυάσση τό Λατινικόν ύφος τής τέχνης μετά τού 
Βυζαντινού· άλλ' έπεκράτησεν ό δεύτερος τύ
πος. Οί κίονες δέν ομοιάζουν μέ τούς τών αρ
χαίων ναών τής Ρώμης. Τά έκ πλίνθων κωοω · 
νωστάσια άτινα ακολουθούσε τήν βασιλικήν τών 
Λατίνων, έν Ραβέννη είνε έν γένει κυκλικά, 
ένώ έν Ρώμη είνε τετράγωνα καί αλλεπάλληλα. 
Ό ναός τού Αγίου Άγάθωνος μάς έπαναφέρει 
είς τόν 5;ν αιώνα, όπως καί ό «Άγιος Φραγ
κίσκος»· άλλ’ άργότερα (752) έχασε τήν δόξαν 
της καί τήν ίσχύν της καί σήμερον ή Ραβέννη είνε 
είδος Πομπηίας τού ΣΤ', αίώνος."Οπως ή Πομ
πηία, τό Τολέδον, ή Αβινιόν. ή Σιέννη, παρα
μένει καί ή Ραβέννη ώς μία άνάμνησις μιας με
γάλης εποχής, πολιτισμού παρωχημένου.

(Έϊτεται συνέχεια)

★ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ *
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Η IN AKO Θ Η Κ Η

ΑΝΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΔΑΙΟΛΟΓΟΝ
>Ϋι φιλοπατρία τών Ελλήνων καλλιτεχνών 6’ άνε· 
Φ* σκίρτησεν έπί τώ μέλλοντι νά προκηρυχθή δια- 
γωνισμώ διά τήν άνέγερσιν χάλκινου άνδριάντος 
ck τό τελευταίου τών Ελλήνων Αύτοκρατάρων.

Ό άνδριάς ουτος ανήκει έ£ όλοκλήρου είς τήν

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

καλλιτεχνίαν, διότι ό Παλαιολόγος είνε ό ποιητι
κότερος καί Ιερότερος τών ήρώων τής πατρίδος, 
είνε ό πάσχων ήρως, ό έκτελών εντολήν τής μοι
ραίας έ£ελ(£εως τών κοινωνιών, ό πίπτων έπί τών 
έπάλ£εων τής Κων)πόλεως καί παριστών τήν τε- 
λευταίαν λάμψιν μιας σόεννυμένης έλευθερίας δι’ήν 
ήγωνίσθη άπεγνωσμένως καί άνωφελώς καί έν ει
ρήνη καί έν πολεμώ, τρέχων μόνος όπως συγκρα- 
τήσηδιά τών ίδιων αύτού χειρών δρθιον έν τϊϊπτον 
καί λιποθυμούν, έ£ηντλημένον κράτος.

'() γνωρίμων τήν έίέλιίιν τών κοινωνιών, τήν 

έϊέλιίιν τών λαών καί τών Εθνικοτήτων βλέπει έν 
τώ τελευ’αίω Παλαιολόγω ένα έκ τών όλιγίστων 
έκείνων ήρώων τών όποιων τό μέτωπον ή παγκό
σμιος ποίησις στέφει μέ τόν άκάνθινον στέφανον 
τοϋ μαρτυρίου αποθεώνει αυτόν έν τή αϊγλη τής 
εύγενεστέρας δδ£ης καί διεγείρει κεντώσα διά τών 
άκανθων αύτού πάσαν εΰγενή φιλοτιμίαν τής Άν- 
θρωπότητος, πάσαν δικαίαν καί Ιερόν όργήν τοϋ 
'Εθνους Εκείνου διά τήν έλευθερίαν τοΰ όποιου 
έπεσε μαχόμενος έπί τών τειχών τής μεγάλης πρώ
τε υούσης.

Έγκλε ίων ό τελευταίος Αύτοκράτωρ τό Γένος 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

δλον, έγκλείων τήν οργήν τοϋ εύγενοϋς μεγαλείου 
δπερ μέλλει άναιοώς έντός ολίγου νά ποδοπα- 
τηθή. ατυχής έντολοδόχος τής μεγάλης έ£ελ!£εως 
τών Εθνών, τρέχει έπί τών τειχών έφιππος διά νά 
ένισχύση τήν λιπίθυμον άντίστασιν τοϋ έέηντλη- 
μένου στρατού καί ν’ άναχαιτήση πάση δυνάμει τό 
μοιραϊον εργον τοϋ βαναύσως Ισχυρότερου έχθρού.

Δέν ήτο ήρως δυνάμεως, δέν ήτο ήρως ένεργη- 
τικής δράσεως καί έ£εγέρσεως,καθώς ήσαν οίήρωες 
τοΰ 2ΐ, οϊτινες ώθούντο ύπό τών έκ τών σπλάγ
χνων τής φυλής έίεγερθεισών δυνάμεων τοΰ έ- 
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θ.ους. άλλ’ ήτο ήρως μαρτυρίου, ήτο ήρως παθη
τικής άμύνης ήτο ή έκ τών σπλάγχνων τοϋ θνή- 
σκοντοε κράτους έέερχομένη ψυχή, °ia n3pa· 
στήση έν τή αγωνία τοϋ τελευταίου άγώνος τήν 
άπό τών έπάλ£εων τής Κων)πόλεως έναγώνιον έκ- 
πνοήν τής έλευθερίας.

Ή τελευταία λάμψις τής σόεσθεϊσης έλευθερίας 
ήτις έέέπνευεε όμοϋ μέ τήν ζωήν τού υστάτου 
αύτοκράτορος, θά συμόολίέηται έν τώ άνδριάντι 
τοΰ Παλαιολϊγου.δστις θά στηθή πανύψηλος έν τή 
πρωτευούση τής έ> ευθερωθείσης γενεάς τοϋ κρά
τους του, ώς εϊδωλον πατριωτικής λατρείας, ώς 
πσράοτασις τοΰ σκοπού τής ύπάρέεώς μας. ώς φό
ρος ύψηλός θαυμασμού πρός τόν άπάτριδα ηρωι
σμόν καί Εθνικής ευγνωμοσύνης πρός Εκείνον.τόν 
όποιον ή θρησκεία τού Γένους ιατρεύει ώς πανά
γιον Μεσσίαν είς τάς ύψηλάς αύτής καί πανελλη
νίους συγκινήσεις.

’Ιδού θέμα διά τήν καλλιτεχνίαν τής πατρίδος 
μας. Ιδού έμπνευσις ύψηλή διά τήν παράστασιν 
τοΰ τελευτοίου Αύτοκράτορος πίπτοντος μαρτυ- 
ίικώς καί διά τοϋ αίματός του συνδέοντας τήν 
Ιόλιν μέ τούς αιώνας καί μέ τήν Ελλάδα άρρή- 

κτως, Ιδού περίστασις ν’ αποθανατίσουν έν ΆΟή
ναις οί "Ελληνες καλλιτέχναι τόν αθάνατον τούτον 
δεσμόν.

"Ας άφοσιωθώσιν όλοι οί "Ελληνες καλλιτέχναι 
διά τήν πραγμάτωοιν τοϋ ώραίου τούτου Εθνικού 
ονείρου καί άς σπεύσουν όλοι οί λοιποί "Ελληνες 
νά προσφέρουν τήν χαλκίνην πεντάραν των διά 
τήν χάλκευσιν ταύτην τοϋ Εθνικού άνδριάντος, ό 
οποίος είθε νά στηθή έν τώ κέντρω τής πλατείας 
τοϋ Συντάγματος διά νά δεικνύη είς τούς πολυποί
κιλους περιπατητάς έν ασύγκριτου ιδεώδες,άνώτε- 
ρον τών περιπατητικών συζητήσεων καί τών χα- 
μαιύήλων σκέψεων.

Σ. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

--------- ,®>> -------

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΤΗ. ΞΕΝΗ.

Sj «Έταιρείατών γραφικών τεχνών» 
‘μί (Gesellschaft fur vervielfalligenilr Kunst) τής 
Βιέννης δΓ έγγραφου της, ώρισε τόν Διευθυντήν 
τής«Πινακοθήκης» ώς ανταποκριτήν καί συνεργάτην 
έν Έλλάδι τοϋ ύπ’ αύτής έκδιδομένου καλλιτεχνι
κού παραρτήματος τής έπιθεωρήσεως Die Graplii- 
schen Kunste (Al γραφικοί τέχναι). όστις καί άνέ- 
λαόε νά γράγη έν αύτώ περί τής παρ’ ήμϊν καλ
λιτεχνικής κινήσεως. ίδια όσον άφορά τάς χαλκο
γραφίας, λιθογραφίας, Ευλογραφίας. κλπ. τήν ιστο
ρίαν τής άναπτύ£εώς των καί έν γένει θέλει ανα
φέρει καλλιτεχνικός Εκδόσεις Έλλ. βιολιών. Πρός 
πλήρη Επιτυχίαν τού σκοπού, παρακαλεΐ ή Διεύ- 
θυνσις τής «Πινακοθήκης» πάντας τούς κ. κ. 
έκδότας καί συγγραφείς καλλιτεχνικών έκδόσεων 
καί συγγραμμάτων όπως πέμψωσιν αυτή άνά δύο 
αντίτυπα, ϊνα γίνη ό προσήκων λόγος περί αύτών 
έν τώ έκδοθησομένω Γερμανιστί είόικώ έρχω.Επί
σης πάντας τούς δυναμένους νά παράσχωσιν ιστο
ρικός ή στατιστικός πληροφορίας περί τών είρημέ- 
νων ειδών τέχνης παρακαλοϋμεν νά γράψωσιν ήμϊν, 
θέλομεν οέ διαδιόάση τάς χορηγουμένας ήμϊν ειδή
σεις τη διευθύνσει τής Βιενναίας Εταιρείας, ήτις 
παρακαλεΐ καί αύτη δι’ήμών τούς "Ελληνας καλλι- 
τέ^νας ϊνα ένισχύσωσι τό Εργον αύτής, πέμποντες 
οι ημών άντίτυπα τών έργων των.
Ί I άποστολή δέον νά γίνη έντός τοϋ μηνάς Μαίου.

ΑΠΟ ΤΑΣ “ΑΤΘΙΔΑΣ,.

I.
Δνίδι Νί·.α Κρασσα

™>P.Vo'or ’'ά.ί.ίοι; ιίφθαστον ! Έ.Ι.Ιηνική θεότης
//ου ιίνθοθο.Ιΐί στα μάρμα^ α ι'ι αμάραντη εμμορφιά σου 

ΞαναπροΒά.Ι.Ιεις σ-ή φτωχή .τα-ρι'άα τή γ.ΐυχιιά σου 
i’ar όνειρ' ό.Ιοζιδντανο rijc ίσχουστΐ/c σου rrioTijc. 

.frvxij Ti5r άχσ./ιιάτωι- μας ι'·»γ·ή χαί π.Ιαστιχότης 
Στο γ·/ρι «Ιο'ρυ σου Λτρε.τε xal χι άτος στά μα.Ι.Ιιά σου 
Γιατ' έχεις καί τους κεραυνούς μ!c τή γ-Ιυχειαματιά οου 
Και να ναι οχ.Ιάΐίος σου ζήτα κάθε ί/ρωας χαΐ ιππότης. 

Τής Ί/ρας ή κορμοστασιά χαθΐός φανής προθά.ΙΛει 
Καί ά γα.Ιήνη τούρανοϋ τοϋ εβδόμου ή [ΐεγά.Ιη 
Και ι] ι'ιιιιο'ΐριά τησ. 'AS>)vac, ι'χι τΐ/c Α'ρροΛίτηζ.

Για τη /ιο/ιριά σου τή βια καί για τή Λύναμί της 
ArF.ov car XfTra ό.Ισ.Ιευχα χαΐ ϋ.Ιάσττρα ιτιριστιρια 
Ί'οΐτ, στίχους μου ~οΰ Λςπο τάω για σίυα ταίρια-ταίρια.

II
Δνΐδι Ε. Κριεζή

ίήι·« ήν Λ.’σσι σι- ή ΊΙγησσι'ι ή ό.Ιόγ.Ιυκίΐα .ταρθίυα
‘ 1’1 ΙΙοϋτοϋχ.Ιιομοϋμαρμάρου της τό/ιάραντατγει<: χά.Ι.Ιη·, 
Το χρυστ.Ιειραυττηο σου με'τω.το arir χιίθιυα 
θυμίζει ί'υα ουειρο μαρμαρωμΛο υτά.Ιι.

Καί ιΛΓ-ω μις τά μάτια σου rwr ritS-r την χα.Ιοσι νη 
Και στο σ/ρνό σου φόρεμα τής νιχης τον άγέρα .
Τϋ\ν φτίρουγιΐΛΤ στά .Ιυγητο κοομι τη χαρι νχεινη 
Και στα άει.Ιά τά χεί.Ιη σου μια ι.Ιίμπια φο'ιερα. .

-ί ,'.’.ί/.τω, χάρη, χαί Τεχναι τή μαύρη μου τή μοΐρα 
Μπροστά εις τήν ιιστερινη γα.!ήνη ττοϋ άναιΜνεις· 
Αεν χ.Ιαίει εμπρός σου, όε μογγΐί ή άραχνή μου ,1ύ<·α.

Την αρμονία τίον fhivr καί “ώ>· σ<ραιρίον συ γΰνεις 
Κιιί τίιίν μαρμάριον το .Ιευκο τον ύπνο εσύ ιιπ.ίωνεις 
Στοϋκόσμου τής όιαβατιχες τις .Ιύπες που ανταμώνεις.

III
Δνίδι Ν. Κρασσα

ΙηίιοϊΙ Ραφαή.Ιου ή ΙΙαναγιά μ'ην είσ' εσύ παρθένα ; 
ί\·)ΙΙοιας εκχΛησιάς είσαι θεά ; ποιας έκχ.Ιησιΐίς εικόνα 
Κε'τσι ποιάς οΐφαντάαθηκε ζωγράφος, Καμένα ! 
Έαέ, τήν <ΐρε«ι '.·ΙΛ/>·<~, τήν ιίρεια ’Αμαζόνα ;

Σά ρήγησσα ΙΙυζαντινη μ! χά.ί.Ιη αγιασμένα 
Κι' ί>ποϋ Ί'ορεΐ μαρτυρικό στεφάνι για κορώνα 
“Ετσι μου φαίνεσ' εάωνά, περήφανη παρθένα 
Μαύτά οου τάγα.Ιμάτινα νειάτα τά θεία καί μόνα.

Καί ! σά θιά μου φαίνεσαι μέσα στον κόσμο μόνη 
Καί όισι'ιν εικόνα ξακουστή, θαμιιατουργή, τρανή. 
ΙΙοΤναι χάι-τις μερόνυχτα για >·ά τήν προσκννή !

Καί ίίν ή τέχνη ή μάγισσα ζεχνΐί να φανερωντ, 
Τά χά.Ι.Ιη τής πατρίδας της τα θεΊ'α και γα.Ιατά — 
ΊΙ ιιθάνατή μας ή φυ.Τη δεν παύει, δζν (εχνίί!

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΗΕ

ΕΚΤΥΠΟΥΤΑΙ

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΧΧΟΛΕΙΟ,,
ΕΙΣ ΜΕΓΑ ΣΧΗΜΑ

ζ1ώ(>οι· .τρόη τούς π^ο-.Ιη^Μνοντικ:

συνόιιοιιητάι: (ΐα<
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

II 1 Ν Α ΚΟΘΗΚΗ

ΊΙ διοργχ'/ωθεϊσα έν Βεοολίνω 
Καλλ.ιτεχνικαΙ έζθεσι; τή; ■ Εταιρείας τών ί'ερμχ- 

έ-ζθέσεις νών ύοατογρχφων» ουδέ·/ τό εξαιρε
τικόν παρουσίασε Ία κάλλ'.στα έργα 

έξίθεσαν οι Λουδοβίκος Δ'ιλλ καί Χάνς "Ερμανν
— Έν τή έκθέσει «Bruno καί Paul Cassirer» έν 

Βερολίνιρ έξετέθησαν μεγάλη συλλογή έλαιογραφιών 
καί ύδατογρ αψιών τών ζωγράφων Παύλου Μπχουμ καί 
σχεδιάσματα τοϋ Θ. Καίνε. Ό πρώτος είναι im
pressionist, άλλ’ούχ’ ήττον έχει αυτενέργειαν, απο
φεύγει δ’εντελώς την γαλλικήν τεχνοτροπίαν.Θαυμάζε
ται ό γερμανικό; χαρακτήρ τών έργων του, όστι; περι
πίπτει ε’ι; λεπτολογίαν εί; τα καθ' έ/.αστα. άλλα τοϋ- 
τε δέν εμποδίζει άπό τού νά είνε άληθή; καλλιτέχνης. 
’Γάκάλλιστα τών έργων είναι δύο τοπεΐα έν ώραχειμώ- 
νος.’Εξέθεσε καί ο Χάινε,ού τό ισχυρόν σατυρικόν τά
λαντο·/, τό π/.ήρες humour, είναι πασίγνωστο·/, τό κα
θιστώ·/ αυτόν τόν πρώτον γελοιογράφον έν Γερμανία,

Η&νατος 
τεχνοκρίτου

η

Έν Μονα/ω άπέθανεν έκ καρδιακού 
νοσήματος ό διάσημο; τεχνοκρίτη; Bav- 
ersdorfer. ΊΙ επί τών συγχρόνων γερ
μανιών καλλιτεχνών επίδρασι; αύτού 

ς, καίτοι δέν ήρέσκετο εί; θεωρητικά; 
μελετά;, άλλά μάλλον είχεν έπιδείξη εξαιρετικήν ιδιο
φυίαν περί τήν άκριβή έκτίμησίν καλλιτεχνικών καί 
ίδια γλυπτικών έργων. ΙΙλεϊστα αισθητικά ζητήματα 
άνεζίνησε καί έλυσε· άλλ' ούδέν σοβαρόν εργον κατέ- 
λιπε τοΐ; μεταγενεστέροίς, ύπολαμβάνων τήν μελέτην 
απλώς ώ; άπόλαυσιν καί ώ; αληθής επικούρειο; άπέ- 
φυγε σοβαρώς νά άσχοληθή είς εργασίαν συστηματικήν.

— Έν ΙΙότσδαμ έγένοντο τά αποκαλυπτήρια τού άν- 
δριάντο; τοϋ Αύτοκράτορο; Γουλιέλμου τοϋ Λ'. παρου
σία τής αύτοχρατορική; οικογένειας καί λαμπρά; όμη- 
γύρεως.

ΑΓΓΛΙΑ
Ζωηρόν ενδιαφέρον παρηγανεν εν Άγ- 

‘Λνεΰρεσις γλία ή άνεύρεσις ένό; έξοχου έργου τή; 
είκύνος Αγγλική; τέχνη;, τή; περιφήμου «Δου- 

κίσσης τοϋ Δεβονσήρ, τή; Οαυμασίας εί- 
κόνο; ήτι; έζλάπη μυστηοιωδώις πρό είκοσι πέντε ετών 
έκ τίνος ιδιωτική; πινακοθήκη; τοϋ Λονδίνου καί εύ- 
ρέθη εί; χεΐρα; ενός κλέπτου έσχάτως έν 'Αμερική. Ή 
άξια τή; είκόνος είνε 25,000 λιρών.

Ώοαιοτάτη μικρά καλλιτεχνική 
Κ χλλιτεχνικαί εκθεσις ήνοιξεν έν Λονδίνω έν τή 

έκθίσεις Galerie d’Art Ollandais. Πλεΐστοι 
διακεκριμένοι νεώτεροι 'Ολλανδοί 

ζωγράφοι άντεπροσωπεύθησαν. Ίδίω; έθαυμάσθη μία 
συλλογή έργων τοϋ Poggenbeek

— ΊΙ έαρίνή έκθεσι; τή; Goupil Callery άριθμει 
άριστα έργα 'Ολλανδών καί "Αγγλων ζωγράφων. Καί 
αύτή ήνοιξε τόν λήξαντα μήνα. Διεκρίνονται τά έργα 
τοϋ James Maris καί τοϋ William Maris.

— Καί έν ’Εδιμβούργο εί; τήν ύπό τής Βασιλική; 
Ακαδημίας τή; Σκωττία; διοργανουμένην έκθεσιν έξε 

τέθησαν έργα άξια πολλοϋ λόγου.
— Έν Βιρμιγχάμη έγένετο ή έτησία έκθεσι; τών 

έογων τών μαθητών τή; αύτόθι Πολυτεχνική; σχολής, 
ει; τάς αίθούσα; τής «Καλλιτεχνική; εταιρεία;».

—Δύο εκθέσει; διωργανώθησαν έν τή « Εθνική Πι
νακοθήκη τής Ιρλανδία;» έν Δουβλίνο. Έν τή πρώτη 
εκτίθεται συλλογή 100 έργων τοϋ F. Burton, ήτις μέγα 

έλκύει τό ένδιαφέοον. Ό Burton ήσχολήθη έπ’ αρκε
τόν εί; τήν προσωπογραφίαν, άλλά κατήγαγε θρίαμ
βον ώ; ύδατογράφος,Τό έξοχώτερον εργον του είνε μία 
κρητιδογραφία τοϋ ΈΌ.ιοτ εν τή Εθνική Πινακοθήκη 
τών πςιοσοπογραοιών Έν τή δεύτερα έκθέσει θαυμά
ζονται αί ύδατογοσφίαι τοϋ Turner, ίδια τό «Δουκιχόν 
Παλάτια·/ τή; Βενετία;», άξια; 1 ,000 λιρών. Τό τά
λαντο·/ τοϋ Turner έγκειται εί; τόν έν πλήρει φωτ’ι 
χρωματισμόν. "Αλλα έργα του έπίσης άριστα, εινε ό 
Ά γ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς, καί ή Μ α ύ ρ η κ ο ρ υ φ ή,άπει- 
ζόνισις ορεινού τοπεΐου τή; Ελβετία;.

ΓΑΛΛΙΑ
Άπέθανεν είς τά περίχωρα τή;

Ηίνατος Nice ό Γάλλο; ζωγράφο; Κάρολο;
•καλλιτέχνου Gazin έν ήλικία 60 ετών. Ό Gazin

έγεννήθη έν τή πολίχνα, Sarner τώ 
1841. Έμαθήτευσεν είς τήν «έλευθέραν αρχιτεκτονι
κήν σχολήν- τήν ίόρυθεΐσαν ύπό τοϋ Trdlat. Διηύθυνε 
κατόπιν τήν Καλλιτεχνικήν σχολήν καί τό μουσείο·/ 
τού Tours καί ιίτα οιωρίσθη κχθηγηγή; εί; τό μουσείο·/ 
τού South Kensington έν ’Αγγλία.

Τώ 1875 έπανήλθεν εί; Γαλλίαν καί άφοσιώθη εί; 
τήν παραγωγήν έργων.Τα γνωστότερα έργα του εινε : 
I.e (.hantier έκτεθέν έ/Άγγλία, ή Φυγή είς Αίγυπτον, 
ή αποδημία. ό Τωβίας. «Άγαρ καί Ισμαήλ», όπερ 
έβραβεύθη, εύρίσκεται δέ σήμερον είς τό Μουσεΐον τοϋ 
Λουξεμβούργου. Ό Gazin έκτό; τή; ιστορική; εικονο
γραφία;, ήσχολήθη αργότερα εί; τήν τοπειογραφίαν, 
έν ή περισσότερον ηύδοκϊμησε. Ό Gazin ητο αντιπρόε
δρο; τή; «’Εθνικής Καλλιτεχνική; Εταιρεία;».

Άπέθανε έν Παρισίοις, έν ηλικία 78 
Λ. Μενάρ έτών ό Γάλλος λογογράφο; καί τεχνοκρί

τη; Λ. Μενάρ. Είχε σπουδάση την ζω
γραφικήν καί δ,τι έγραφε·/ εις στίχους, τό άπετύπωνε 
συχνά έν τοπείω. 'Από τοϋ 1857 μέχρι τοϋ 1866 έξ- 
έθηκε είς τό Salon δώδεκα έργα. "Εκτοτε ουδέποτε έξ- 
έθηκε. Έδημοσίευσε ιστορικά: καί κριτικά; μελέτα; 
περί τέχνης. Ό Λουδ. Μενάρ ητο άδελφ'ο; τού ζωγρά
φου Rene Menard, ον διεδέχθη ώς καθηγητής έν τή 
Σχολή τών Διακοσμητικών Τεχνών Έζη ώς άσκητής 
εις τό 6ον πάτωμα τή; παλαιά; οικία; του. Άπηξίωσε 
τιμά;,τίτλου; καί δόξαν.Τό παν,έκτος τή; σπουδή;, ητο 
δ:'αυτόν χίμαιρα.Όπως ό άρχαϊοςΈλλην, οστις έποίει 
ανδριάντας έν έρήμιο νήσω, ούτω καί ό Μενάρ έγραφε 
δι’ εαυτόν καί μόνον Καί έν τούτοι; είχε άναγνώστα; 
καί θαυμαστά;—Θαυμασίαν προσωπογραφίαν τοϋ Με
νάρ ε/ει γρά'άη ό άνεώιός του ζωγράφο; Μενάρ ήτις 
ύπάρχει έν τώ Μουσείω τοϋ Λουξεμβούργου Παριστά 
τόν είδολωλάτρην μυστιχίστήν έν τή βιβ/.ιοθήκη του 
μέ καπνοσύριγγα άνα χεΐρας,Ίεβυθισμένον έν έχστάσει 
καί σχέάει. Πολλά εινε τά έργα άτινα xotvst ό Με
νάρ. Έκ τούτων άναγρχφομεν μόνον τά αναφερόμενχ 
εί; τήν τέχνην. «Ίστορίχο; π·.ναξ τών καλών τεχνών 
άπό τής άναγεννήσεω; μέχρι τέλους τοϋ ΙΑ' αίώνος» 
Περί τή; «'Αρχαία; καί Νέα: Γλυπτική;». «Μουσείο·/ 
ζωγραφική: καί γλυπτικής» εργον δεκάτομο·/ ε«δοθέν 
τή συνεργασία τοϋ Ι’ενέ Μενχρ Ό Μενάρ έγραψε 
χαΐ ιστορίαν τή; 'Ελλάδος.

ΙΤΑΛΙΑ
Τηλεγραφήματα έκ Ρώμη; άνήγ- 

Χέα ΙΙυμπηίκ γειλχν δτι κατά τάς ένεργουμένα; άρ- 
χαιολογικάς άνασκαφάς πλησίον τή; 

Καζέρτας άνεκαλύφθη ένταφιασμένη πόλις τή; πρώτη; 
περιόδου τή; ρωμαϊκή; Δημοκρατία;, καταπληκτικώ; 

όμοιάζουσα μέ τήν Πομπηίαν. Π πόλι;, ήτις φαίνεται 
ότι ΰπήρξεν ή ευνοούμενη εςο/ικη διαμονή τών πλου
σίων Ρωμαίων, διατηρείται εί; θαυμασίαν κατάστασιν. 

Έρευναι γενόμεναι έπί ένό; δημοσίου προφανώ; οί- 
κοδομήματο; τής άνακαλυφθείση; πόλεω;, απέδειξαν, 
ότι ή πόλις αυτή ητο πλουσιωτάτη. Τό οικοδόμημα 
αυτό είνε καλλιτεχνικώτατα καί μεγαλοπρεπέστατα 
σχεδιασμένο·/ καί κεκοσμημένον. Είνε τεσσαράκοντα 
πεςιπου μέτοων μήκους, κεκοσμημένον δέ με πολυα
ρίθμους ζωγραφϊα; καί ελληνικά άγάλματα. Οϊ αρ
χαιολόγοι πιστεύουν, ότι ή άνακάλυψι; αύτη είνε άλη 
θές αρχαιολογικόν μεταλλείο·/ άνεκτιμήτου αξίας.

Θλιβερωτάτη ήτο ή έντύπωσις 
Λί τοιχογραφίας ότι ή σεισμική δόνησις ή κλονί- 
τοϋ Ραφαήλ.ου σασα μέγα μέοο; τής 'Ιταλία; καί 

ίδιαιτέρω; την Ρώμην έβλαψε 
σπουδαίοι; τά; περιφήμου; τοιχογραφία; τοϋ Ραφαή- 
λου τά; κοσμούσα; τάς περιφήμου; Στοάς (Loggie) 
τοϋ Βατικανού.

Όσοι έπεσκέφθησα'/ τήν Ρώμην δεν λησμονούν το 
αθάνατον προσκύνημα τών Στοών τούτων, α· όποϊαι 
στεγάζουν αριστουργήματα τής τέχνης. Ό Ραφαήλος, 
εί; τήν άκυ.ήν τής μεγαλοφυιας του, προσκληθείς ύπό 
τοϋ Πάπα Ιουλίου τοϋ Β' διεκόσμησε τάς στοάς ταύ
τα; διά τοιχογραφιών, άπαραμίλ,λου έμπνεύσεως καί 
έκτελέσεως αποτελουσών άληθές μουσείου καί θαύμα- 
ζομενων επί αιώνας <·>; μια τών ύ'1/ίστων εκΟ'ηλώσεων 
τής ζωγραφική; τέχνης.

Ή ΐλαίη, τήν οποίαν ύπέστησαν αί τοιχογραφία·, 
αύται καί ήτι; προμηνύει δυστυχώ; οποία θά είνε ή 
τελική αύτών τύχη, αποτελεί άληθή καταστροφήν.

— Έν Ρώμη άπέθανεν ό έκ Φοα.γκφούρτης διακε
κριμένος ζωγράφος Karl Freiherr von Pidoll, φίλο; 
και μαθητής τοϋ έξοχου ζωγράφου Hans von Maiees.

ΑΥΣΤΡΙΑ
Έκ τών έργων των έκτεθέντων έν 

Κχλ.λ.ιτεχνικαι τή Κα/.λ.εκθέσει τής Sencession έν 
εκθέσεις Βιέννη περισσότεροο; λόγος γίνεται 

δια τήν «Ιατρικήν» τοϋ Κλίμπτ, 
έπ'.φανοϋ; Αύστριακοϋ ζωγράφου, οϋτινος ή «Φιλοσο
φία» ετυχε μεγάλου βραβείου έν Παρισίοις Ή «’Ια
τρική» εσχε πολλοΰ: έπικριτάς· έν τούτοις τό εργον 
είνε άριστον, καί τοΐ ανήκει είς τήν νέαν σχο/.ήν ήτις 
δέν διακρίν-ται έπί σαφήνεια

— Έν Βιέννη ήνοιξε καί άλλη έκθεσις, ή τής «Καλ
λιτεχνικής σχολή;». Έν ταύτη έξετέθη μία συλλογή 
έργων τοϋ Μπαϊκλιν, περιέχουσα εικόνας τοϋ μεγάλου 
ζωγράφου, όχι από τάς καλλιτέρας του Καί είς αύτήν 
τήν έκθεσιν ούδείς τών έν Βιέννη Ελλήνων ζωγρά
φων έξέθεσε τι.

- Έν Πραγα απέθανεν ό ανδριαντοποιός Otto Men
zel καί ό Νέστωρ τή; 'όοημικής σχολή; γλύπτη; 
Emanuel Max Ritter von Nachsfein. δ·.' ον μόλι; πρό 
ολίγων μηνών ειχον τελεσθή τελεταί έπί τή ενενηκο
στή έπετείω από τή; γεννησεώ; του.

B E ΑΓ Ι ΟΝ
Άπέθανεν έν Βρυξέλλαι; ό Βέλγος Γ/.ύ- 

ΗΛνατος πτη: Παϋ/ο; de Vigne γεννηθείς έν Γάνδη 
γλύπτου τώ 18’ι3, εί: τών πρωτεργατών τή; άνα

γεννήσεω; τή; Γ/υπτιχής έν Βελγίω. Ό 
de. Vigne έλαβε τό «ΒραβεΓον τή: Ι’ώμη;» έν ήλικία 
20 έτών. Περιηγήθη τήν ’Ιταλίαν ήτι; εσχε έπ’αύτοϋ 
ευτυχή έπίδρασιν έχθέσα; ε’ι; τά; έκθεσει; τών Βρυξελ
λών, δύο εογα του εμπνευσμένα εκ τής έν Ρώμη δια
μονή; του, τήν «Bomenica καί τήν Poverella». Διε- 
κρίθη διά τήν κομψότητα καί τήν αβρότητα τών γραμ
μών, οιά τό λεπτόν αίσθημα έν τή έχφρασει. Εν τών 
ώραιοτέρων έργων του εινε ή «'Αθανασία- έχτελεσθέν

τώ 1887 διά τόν τάφον του φίλου του ζωγράφου l.ie- 
vin de Vinne. Κοσμεί ήδη έπί μαρμάρου τό μουσείο·/ 
τών Βρυξελλών ώ; χαί προτομή έξ ορειχάλκου άπει- 
κονίζουσα τήν Ί'υ^ήν Άλλα έργα του είνε ή «Κεφα
λή Χριστού» ή«Έ/πί; > καί τό «Πνεύμα άφιπτάαενον» 
αέτωμα τού Μουσείου τών Βρυξελλών όρειχαλκίνον 
έπίση:. Εί: τόν Παύλον de Vigne όφείλονται πολλοί 
ανδριάντε;. ΊΙτο μέλος Άκαδημιών π/εισταχίς δε επα- 
ρασημοφορήθη, κρίνεται δέ γενικώ; ώς ό μέγιστος τών 
Βέλγων γλυπτών.

Ζωγράφο; μεγάλη; άξια; ό Fa- 
Ti έργα razijn έξέθεσε έν Άμβέρση, έν τή 

τυΰ Farazijn αιθούση Verlat τεσσαράκοντα έργα 
του νεώτατα, θαλασσογραφίας τά 

περισσότερα Καίτοι άκολουθεϊ τού; παλαιού; ζωγρά
φου;. έν τούτοι; τά έργα του έχουν πολλήν ποίησιν 
καί άνθηρότητα.

— Έν τή αύτή πόλει, είς τά; αίθούσα; τοϋ Καλ
λιτεχνικού κέντρου Kunst verhand ήνοιξεν έκθεσι; τών 
'έργων τού l.nrock θανόντος κατά τόν παρελθόντα Φε- 
βεουάοιον.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Ή έν Βουδαπέστη τελευταία εκ- 

Κα/.'λιτεχν;·*η θ£σις ήτο πλούσια ει; έργα. Διεκρίθη 
έκθεσις εν εργον τοϋ Ferenczy, ό 'Ιωσήφ 

π ω λ. ο ύ μ ε ν ο ; ύπό τών α δ ε λ · 
φ ώ ν τ ο υ πί /αξ πλήρη; δυνάμεω; και πρωτοτυπίας 
έπίσν.ς δέ έκρίθησαν έξοχοι δύο προσωπογραφίαι, ή τοϋ 
Πάπα Λέοντο; XIII καί ή τοϋ Καρδιναλίου Ραμπόλα, 
έργα τοϋ Φιλίππου Laszlo, νεαρού καλλιτέχνου όστις 
διά τών είρημέ'/ων έργων έπιφανή καταλαμβάνει ήδη 
θέσιν έν τη καλλιτεχνία,

— Εκ τών έν τή λ.ηξάση χειμερινή έκθέσει τή; 
Βουδαπέστη; έκθεσάντων έργα καλλιτεχνών έλαβον χρυ
σού·/ μετάλλιο·/ οί Theodor Zemplinyi, ό Aladar 
Kriescb.o Mich Fleischer,ό Ferdinand Katona και ό 
SUphan Βέιί μετά χρηματικών βραβείων

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Προετοιμάζεται ύπό τών έν Αύστραλία καλλιτεχνών 

έκθεσι; τή; Αυστραλιανή; τέχνη; έν Άγγλίμ 'Π Καλ
λιτεχνική Εταιρεία τή; μεσημβρινή; Αύστραλία; είνε 
έκείνη ήτι; συνέλαβε τό σχέδιο·/ τή; διοργανώσεως 
'Ομοσπονδιακή; Έκθέσεω; τή; Αυστραλιανή; τέχνη; 
έν Λονδίνω τή 14 Μαιου.

ΚΑΝΑΔΑΣ
"Εκθεσι; τοπείων καί σκαριφημάτων (eroquis) τοϋ 

νεαρού Καναδού ζωγράφου καί ’Ακαδημαϊκού Edmund 
Morris ήνοιξεν είς Torento τοϋ Καναδά.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Τήν 10 Μαιου ανοίγει έν τώ Casino 

Καλ.λ. εκθεσις San Stefans είς Banileh τής Αλε
ξάνδρειάς ή «Φωτογραφική ’Έκθεσις» 

ήτι: πεειλαμβάνει καί τμήμα ζωγραφική:. Ή εκθεσις 
αύτή καί άλλοτε διωργανώθη.

— Παρά τήν Αλεξάνδρειαν, είς τήν θέσιν Kom-el- 
Chogofa άνεκαλύφθη νέα αίθουσα,άρκετά ενδιαφέρουσα, 
έν ή ησαν ένταφιασμένοι άνθρωποι καί ζώα, λείψανα 
ίσως τής έν έτει 276 μ. X. σφαγής τής διχταχθείσης 
ύπό τοϋ Καοακάλα.

ΕΛΛΑΣ
Ηεωρειται Βέβαιον ότι διοργανωμέ- 

Ί> κ. Χώχ.υς νου προσεχώς τοϋ καλλιτεχνικού τμή
ματος τή; Σχο'/ή; τών Βιομηχάνων 

τεχνών θά χληθή έκ Παρίσίων όπως χναλάβη καθηγε
σίαν τή; γλυπτική; ό κ Λ. Σώχος. Ούτω τό γλυπτι
κόν τμήμα θά έχη δύο καθηγητά;, τόν κ Βρούτον κα; 
τόν κ. Σώχον.

70 - 71
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Νέον είδος ζωγραφική; ήρχισε νά
- •••'pt; πινέλα και -/εώ'αατα

τε; τήν άμπελόν των εΰρον ώραίον άρχαϊον άνάγλυφον 
ένό; μέτρου ύψους, όπερ παριστα ά··δρα, γυναίκα καί 
παιδίον, διατηρείται δέ άριστα

— Έν τή Κυπριακή έκΟέσει τών ’Αθηνών έςετέΟη 
προτομή τοΰ 'Επισκόπου Κύπρου Κυπριανού, άπαγχο- 
νισΰέντο; τώ I 82 I, εργον τοΰ γλύπτου κ Γ.Μπονάνου.

—Τή ;; ’Απριλίου έγένβντο έν Ναύπλιο) παριστα- 
μένη; τής Β οικογένειας, τά αποκαλυπτήρια τοϋ άν- 
δρίάντο; τοϋ Κολοκοτρώνη, στηΟέντος κάτωθεν τοΰ Πα- 
λαμηδίου, έν τή είσόδω τή; πόλεω; παρά τόν σιδηρο
δρομικόν σταθμόν. Ή τελετή τών αποκαλυπτηρίων ην 
πάνδηαο; καί μεγαλοπρεπής.

—Ύπό τοϋ Υπουργείου τή; Παιδείας προεκηρύ- 
χθη διά τήν " Ιουνίου διαγωνισμό; διά δύο θέσει; εφό 
ρων αρχαιοτήτων

— Έν Νίω Φαλήρω άνευρέΟησαν ύπό εργατών 
λεοντιδεύς μαρμάρινος, κίων επιτύμβιο; καί ενεπίγρα
φος, καί επιτύμβιο·/ λουτροφόρον μετ’ αναγλύφου.

—Είς τήν Γαλλικήν 'Ακαδημίαν τών χειρογράφων 
έδωρήύη αντίτυπο·/ ωραίου Μωσαϊκού παριστάνοντο- 
τόν Βιργίλιον έν μέσω δύο Μουσών.

— Ή Λ. Β Ύ. ό βασιλόπαις Νικόλαο; έπεσκέ- 
φ(ΐη τό εργαστήριο·/ τοΰ χ. Ίαχωβίδου, ευρισκόμενον εν 
τώ Πολυτεχνείο).

— Είς τό Snleil dll Dimanclie ό κ. Γαλανή; δημο
σιεύει τρεις εύφυεστατας ούμοριστικα; εικόνα; περί 
τή: χρησιμότητα; τή; άσπίδο; εν τή αρχαιότητι. Ό 
κ. Γαλανή; καΐτοι δημοσιεύει έν Γαλλικώ περιοδικώ 
■υπογράφεται ελληνιστί, άντιΟέτω; πρό; τινα, -δικού; μα; 
οί όποιοι έν Έλίάδι ζώντες, ύπογράφο/ται...Γαλλιστί.

— Έν Νικα:α (ιά γίνη προσεχώς διεθνή; φωτογρα
φική εκΟεσις. Έκ τών ήμετερων ερασιτεχνών φωτο
γράφων Οά μετάσχη ό κ Κ. Κόνσολα;.

— Διεθνές αρχαιολογικόν συνέδοιον Οά συνέλΟη είς 
'Αθήνα;.Ό Γεν. έφορο; κ. Καββαόίας συντάσσει ήδη 
τό πρόγραμμα

— 'Ο κ. Κοντόπουλος εργάζεται ιαεγάλην προσω
πογραφίαν τοΰ λυκειάρχου κ Β. Βουλγάρεω;.·

— Ό έν Άλείανορεία γλύπτης κ. Γ. Βιτάλη; 
απεπερατωσε τόν ανδριάντα τοΰ Γ Άβέεωφ, ονκατε- 
σκεύασε τή εντολή τή; αύτοΌι Έλλ. κοινοτητος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σύντομοι 
ειδήσεις

κόνε; διά . . γραφομηχανής. 'Γοιαύτη
' ίσση; Βιλελμίνη; έξετέΟη ε’ι; 

κ Χρ. Σακελ.λαροπούλου. έν όδώ 
·.; δίδει τό έπί τή; όδοΰ ΙΙενιελη;

εϊσάγηται. χωρί; λχι χρώματα
ή άνθρακα ή μολυβδίδα ή κρητίδα. Ει
κόνες διά .

προσωπογραφία τή; βασιλϊ· 
τό κατάστημ* —“ - ’’
Ν': *η; I Ιλη 
11 γςαφείον.

— Γενοιιένσυ διαγωνισμού έν Τήνω διά τό νέον τέμ
πλου τοΰ ιερού ναοϋ τή; Ευαγγελίστριας, ένεκρίΟη τό 
τοΰ κ. Γ. Καπαριά, άρίστου γλύπτου, ιδίως διά τάς 
τοιούτου είδους εργασίας

— Παρεπιδημεί έν ΆΟήναις ό Δανός ζωγράφο; κ. 
Halver Bagge. Ζωγραφίζει έπ! ύφασμάτων. Εν εργον 
του έχει έκτεΟή ε’ι; τό βιβλιοπωλείο·/ Βίλμπεργ.

— Ό κ. Γερανιώτης απεπερατωσε δώδεκα προσω
πογραφίας, αΐτινες τώ εΐχον άνατεΟή έκ παραγγελιών.

— Τά ιιαθήυατα τής Καλλιτεχνική; σχολής τών 
κυριών Οα δ’.ακοπώσι τήν 1 ’Ιουνίου.

— Ό κ. Βρούτος απεπερατωσε προτομήν τοΰ αει
μνήστου Συγγροΰ

— Τό σχέδιον τών διπλωμάτων τών βραβείων τών 
ετησίων σχολικών αγώνων, άτινα άπενεμήΟησαν εί; 
εί; τους νικήτας, έφιλοτέχνησεν ό κ. Γερανιώτης. Πα- 
ριστά έν άπόπτω τό ΣταΟιον καί έν αύτώ μεγάλη·/ 
πτερυγοφόρον Νίκην την μέν δεξιάν χείρα επιΟέτουσαν 
έπί τής κεφαλής νεαρού γυμνοΰ άΟλητοϋ ,διά δέ τής αρι
στερά; καταβιβάζουσαν έπ’ αύτού στέφανον έκ κοτίνου.

— Ό κ Άριστεϋς έξέδωκεν έν φωτοτυπία φαν
ταστικήν άναπαράστασιν τή; απελευθερώσει»; τής 'Ελ
λάδος άνωθεν τοϋ άετώματος τοϋ Πανεπιστημίου.

— Ύπεόλήθησαυ είς τόν ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών 
Ναυτικών προκηρυχΟέντα διαγωνισμό/ διά τόν αν
δριάντα τοΰ Βασσάνη τά γύψινα προπλάσαασα. 'Επι
τροπή άποτελεσΟείσα έκ τών καλλιτεχνών κ.κ Βρού
του, Ίαχωβίδου, Βολωνάκη Ι’οϊλοΰ καί τών κ κ Ζα
φειριού καί Γάδου, Οά έκλέξή τό κρείττον, μεΟ' ο Οά 
παραγγελΟή ό άνδριάς εί; Ευρώπην.

— Έν τή 'Αγγλική αρχαιολογική σχολή τών Α
θηνών ο κ Μάρσαλλ έποιήσατο ενδιαφέρουσα·/ ανακοί- 
νωσιν περί αγγείων έκ Μυκηνών, Βαφιοΰ καί Κνωσσοΰ, 
καί ό κ Κλών Στέφανο; σύμβολά; εις τήν μελέτην 
τή; προϊστορική; καί παναρχαία; ’Ελλάδος.

—Αϊ ύπό ΤΟΰ ΔιευΟυντοΰ τή; Γλυπτοθήκης τοΰ 
Μονάχου κ Ί'ουρτβέγκλερ ένεργούμεναι έν Αίγίνη χνα- 
σκαφαί εξακολουθούν. Έλπίζεται ν’ ανακαλυφθούν τε
μάχια έκτων αγαλμάτων τών αετωμάτων τοϋ ναού τή; 
’Αθήνας, τα όποια εύρισκονται εν τή γλυπτοθήκη τοΰ 
Μονάχου, καί τα όποια είχεν άγοράση τώ 1811 ό βα
σιλεύ; τή; Βαυαρία; Λουδοβίκο;.

— ΆφΙκετο ό γνωστό; αρχαιολόγο; κ Βίκτωρ Μπε- 
ράρ, μέλος τοΰ «Γαλλικού ’Ινστιτούτου» όστις τάξει- 
δεύει χάριν άρχαιολογικώ; μελετών. Ίΐλθεν έξ 'Ιτα
λίας, μετέβη δέ ε·; Λευκάδα καί ’Ιθάκην. Ό κ Μπε 
ράρ έξέφρασε τήν ιδέαν ότι ό Όδυσσεύ; άπεβιβάσΟη 
εί; Παλαιοκαστρίτσαν τή; Κερκύρας. Ό κ Μπεράρ 
είνε άριστος γνώστη; τής Ελληνικής.

— Ό κ. ΊακωόΙδης σχεδιάζει τό σχέδιον τή; δια
κοσμήσει·); τή; αυλαία; τοΰ -Βασιλικού ΈΟνιοΰ θεά
τρου». Κατ’ άρχά; έσχεδίασε τό παλαιόν Οέατοον τή; 
’Επίδαυρου, άλλά κατά νεωτέραν άπόφασίν τή; Α Μ. 
τοΰ Βασιλέως, ή Οά παριστα τήν ’Ακρόπολιν
έν ιϋρα δύσεω; εί; τό βκΟο; τή; είκόνο;, ένώ τό έμπρο
σθεν μέρο; Οά καλύπτη μία άποψι; έκ μέοου; τοϋ 
’Ανακτορικού κήπου. Ό κ Ίακωβίδη; ελαβε τό σχέ
διον έκ τή; μεσημβρινή; πλευρά; τών ’Ανακτόρων.

—"Ηρίσυτο άνασκαφαΐ έν τώ άρχαίω Οεάτρω τή; 
Μεγαλουπόλεω;.

— Έν τώ χωρ-'/) Κορωπί δύο χωρικοί άνασκάπτον-
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ΈξεδόΟησαν άρτι.
Fifty Masterpieces. cf Antony Van Dyck.'Ενδιαφέ

ρουσα μελέτη περί τών έργων τοΰ Van-Dyck άτινα εξε- 
τέΟησχν πρ'ο διετίας ένΆμβέρση έπ’ ευκαιρία τή; τρια- 
κοσαετηρίδο; τή; γεννήσει·); τοΰ επιφανούς ζωγράφου

La point ure francaise an XVI el au XVIII siecle 
ύπό Olivier Merson.

Μελέτα·, έν περιοδικοί;.
I.e Cuir decore ά Γ Exposition iinivcisellc ύπό 
Belleville (Ari et Decoration, Avril).

L’ Ait dans tout 'Έν τώ αύτώ περιοδικώ) 
Dessins de gens de lettres (llevun universelie) 
Studio Περιέχει τό άρτι κομισΟέν φύλλον τή; 15 

'Απριλίου μελέτα; περί τοΰ J Sman. περί τινων νεω- 
τέρων Ιταλών ζωγράφων καί περί τοΰ Ίσπανοΰ ζω
γράφου Prndilla.

Catalogue illiislrd du Salon de 1901. Onziemenn 
nee. Paris. «Εικονογραφημένο; κατάλογο;» τοΰ έφε- 
τεινοΰ Salon, ύπό τή; -Socieid nalionale des Baux 
Acts » Κατά τόν κατάλογον έξετέΟησαν εφέτος εί; τό 
Salon 932 έργα ζωγραφική;, 486 σχέδια, ύδατογρα- 
φίαι, κρητιδογραφία! και μικρογραφίαι, <29 έργα χαρα 
κτικής καί 141 έργα γλυπτικής, ήτοι έν όλώ 1,688. 
ΙΙρό; τούτοι; 630 αντικείμενα τέχνη; καί ί·3 αρχιτε
κτονικά σχέδια. Εικόνας τών καλλίτερων έργων, Οά 
δηαασιεύσωμεν είς τό προσεχές φύλλον.

Έπίσκεψις είς τό Μουσειον τοϋ Λονδίνου (”Λστυ).

Ε

1

Ο “ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ·,

Γνωστή ε’νε ή τελευταία του κ. X. ΙΙλ’.ο- 
πούλου ο'.άλεξ·.:. περί ής τοσαύτα έ-·ράφησαν, ή 
μετά ουνόμεω: έ·,-κα·.ν·.άσασα νέον σύστημα έκ- 
κλ·ησ·.αστ·.κή: λογοτεχνία; καί ρητορική; ςιά τής 
μελέτη; «πρό τού Εσταυρωμένου» ήτ·.; έοχάτω; 
έγένετο έπισήμω: ίεκτή καί ύπό τή; Γαλλική; 
Άκαόα μίας.

"Ολω; πρωτοτυπώ: άλλά καί σΟεναρώ; έςυ- 
μνεϊται άπόλυτόν τι ίόγμα. Δηλ. τό παν ο έλ- 
ληνικό; νοϋ; άπό τή; μυθολογική; άρχαιότητο; 
μέ/ρι τού άπωτάτου μέλλοντο;.

Τήν συμβολικήν ταύτην αίγλη·/ επιθυμεί ό 
καινοτέμο; συνεργάτη; ημών νά έξωτερικεύτη’ 
σιά τούτο προκηρύσσει οιά τή; «I Ι’.νκκοΟήκη;» 
οιαγωνισμόν οιά μίαν κεφαλήν εσταυρωμένου, 
ήτι; Οά τεΟή ώ; προμετωπί; τή; μ-λέτη;, ήν 
προσέχω; Οά έκσώση. Ε·.; τόν (3ραβευ0ησόμενον 
οοΟήσεται γιιος ύπ ' αύτού αμοιβή
τό οέ σχεοιογράφημα 0α σταλή ·ΐ; τήν Γαλλ. 
Άκαόημίαν, άφού οημοσιευΟή έν τή «ΙΙινακο- 
Οήκη».

Λι έπιστολαί ενσφράγιστοι πρό; τό ήμέτερον 
γραφείου καί μετά, καταλλήλου ρητού γίνονται 
οεκταί μέχρι τέλου; Ιουλίου έ. έ. καί κριΟή- 
σονται ύπό επιτροπή; καλλιτεχνών, συμφώνω; 
πρό; τού; όρου; οϊτίνε; κατα τόν ά·.·ωνοΟέτην 
έχουσιν ώ; έξή; : «ΙΙρόσωπον ολω; έςιοανικευ- 
μένον, μορφή γαληνιαία; περιπαΟεία;, γλυκύ- 
τητο;, άφελεία; καί θεία; φιλοσοφική; ρέμβη;. 
Έντελώ; ελευθέρου τύπου, συνουάζοντο; τό ελ
ληνικόν πνεύμα όιά τού άρχαίου του κάλλου; 
καί τού νεωτέρου. Βλέμμα πρό; τόν ούρανόν έν 
λυρικώ πάΟει άτενίζον, ή οέ κεφαλή ολίγον πρό; 
τά άνω κλίνουσα.

Καί γενικώς,νά. οιαπνέεται ύπό ποιητική; ελευ
θερίας, συμβολικού τινο; μυστικισμού, πρωτοτυ
πία; έκφράσεω; καί ύφους, καί πού πάντων ύπό 
τύπον ελληνικόν.»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΙΙοια τών τεχνών είναι άνωτέρα ;
Ό κ. Ε. Άσώπιο; έν συνεντ-ύςει ειπεν ήμϊν 

μεταξύ άλλων καί τά έξή; :
— Όλαι αί τέχναι, κυρίως εϊπεΐν, είναι ισαι. 

Αλλ* εί; εμέ, ίσω; διότι όιέτριψα έπί πολύ έν 

Ιταλία, ή μουσική φαίνεται κυριαρχούσα,εί; ήν 
είρήσΟω έν παρόοω, αί γυναίκες έφάνησαν, μέχρι 
τούοε τουλάχιστον, κατώτερα·, τών άνορών. Άλλ' 
αν άναγνώσωμεν τόν "Εγελον, καί σά; τό συν- 
στό> πολύ, Οά ίοωμεν ότι κατ' αυτόν τελειότερα 
τέχνη είνε έκείνη, ήτις μεταχειρίζεται όλιγώ- 
τερα μέσα όιά νά έκόηλωΟή καί συνεπώς νά 
κατανοηΟή. Ώς τοιαύτην κρίνει ό Έγελο; τήν 
ποίησιν, κατέχουσαν τήν πρώτη·/ Οέσιν, έπειτα 
τήν μουσικήν, κατόπιν τήν ζωγραφικήν καί τε- 
λευταίαν τήν αρχιτεκτονικήν. Άνωτέρα είνε 
κατά, τόν Έγελον ή ποίησις, όιότι απευθύνεται 
πρό; τόν εγκέφαλον, τήν κρίσιν, ένώ ή μουσική 
άπευΟυνομένη πρό; τήν καρόίαν, εύχερέστερον 
ποοκαλεΐ τό αίσθημα. Καί ένα; 'Ιταλό; ιερω
μένο;, ό Βικέντιο; Τζομπέρτη, έχει γράψει περί 
τού θέματος τούτου, άλλ ’ αί θεωρία·, τού ’Εγέ- 
λου είνε άναμφισβητήτω; πολύ ανώτερα1..

Αί γνώμαι μ.εταξύ των φιλοσοφησάντω/ διχά
ζονται όσον άφορα τήν όιαβάΟμισιν τό>ν τεχνών 
ύπό έποψιν άξια;. Ό Έγελο; Οεωρεΐ τήν ποίη- 
σιν, καί μάλιστα τήν όραματικήν. Άλλά τό γε
γονός είνε ότι όσω αρχαιότερα εινε μία τέχνη, 
τόσω καί ή άξια είνε κατώτερα. 'Αν ά’ληΟώ; ή 
τέχνη είνε τό άνθος τή; κοινωνική; άναπτύξεως. 
άναμφισβητήτω; πρέπει νά λάβωμεν τήν άντί- 
Οετον οιεύΟυ/σιν τή; χρονολογική; σειρά;. Ουτω 
ή ζωγραφική ήτι; είνε νεωτέρα τή; γλυπτική; 
είνε καί άνωτέρα αύτής.

Φ/.?οΓϊ_γ>·ο;.

Έπί τού β'. ερωτήματος έλάβομεν τήν έξή; 
άπάντησιν :

«"Αν ή τέχνη είνε σεκτική προόδου», ή μάλ
λον μέχρι ποιου σημείου προόδου όύναται νά 
φΟάση η τέχνη, είνε ζήτημα π-ριμάχητον. Ού- 
όεμία αμφιβολία ότι ή πρόοδο; μέχρι; ένό; ση
μείου συμβαδίζει μετά τή; τέχνης. Άλλ ' ύπό 
τινα τύπον είνε ή πρόοδο; αύτη δυνατή ; Τό ζή
τημα, υποθέτω, καθίσταται άπλούν αν καΟορίση 
τι; τήν διαφοράν μεταξύ τέχνη; καί έπιστήμης. 
Ό κορυφαίο; ζωγράφος Λεονάρδο; Δε Βίντσι 
καθόρισε τά; σχέσεις τέχνης καί έπιστήμ.ης σα- 
φώ;,είπών·« ΊΙ επιστήμη,γενικώς εϊπεΐν,έχει ώ; 
αρχήν νά διακρίνη τό αδύνατον άπό τό δυνατόν. 
ΊΙ φαντασία, έλευΟέρα αύτή καθ’ έαυτήν,συνί- 
σταται εις όνειρα ιδεώδη. Ή έπιστήμ.η συγκρατεΐ 
τά αχαλίνωτα όνειρα εις έν περιβάλλον υπαρ
κτόν, δεικνύουσα τά όρια μέχρι τών οποίων ούνα- 
ται νά φΟάνη ή αλήθεια. Ή έπιστήμη τότε 
σταματά τήν τέχνην καί τή λέγει: «"Εως έδώ. 
ΙΙέραν δέν υπάρχει ! »

Δέν έ'πεται έκ τούτου βεβαίως ότι ή έπιστήμη 
απαρτίζει τά στοιχεία τής τέχνης, ούτε ότι ό 
καλλιτέχνη; πρέπει νά φοβήται τήν έπιστήμ.ην. 
Εί; τήν τέχνην οί κανόνες δέν εμποδίζουν τήν
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έμπνευσιν, όπως ή ήθ'.κή οέν έυ.ποοίζει τήν ελευ
θερίαν. Συνεπώς ή τέχνη είνε επιδεκτική προό
δου ρ-έχρι τοΰ σηυ.είιυ, τό όποιον καθωρίζουν οί 
νόμοι τής φύσεως καί τής επιστήμη:.

Κτηαίραγοζ
Ή άνθρωπότης. λέγει ό Pascal, ομοιάζει μέ 

ένα άνθρωπον τόν ίδιον πάντοτε, όστις [λανθάνει 
διαρκώς. Θά έτόλμων νά προσθέσω, έν τινι ανα
λογία,δτι ή τέχνη όμοιάζιι μέ ένα καλλιτέχνην, 
τόν ίδιον πάντοτε, δστις διαρκώς εργάζεται.

ΚαΧΙιτόχνης
Ή τέχνη, ώς υποκειμενική, ακολουθεί μίαν 

έρασ[λίαν απλότητα. Ό καλλιτέχνης πρέπει να 
είνε απέριττος. Ή τέχνη συνεπώς υπολείπεται 
τών ραγδαίων μεταλλαγών τοϋ πολιτισμού.

•.IrraToc

Διά τήν λέξιν «.af/iche» προετάθησο.ν ήμΐν 
αί έζής λέξεις. Τοιχοκόλλητις.—Προκήρυΐις. 
—Πρόγραμμα.

Ό κ. Άσοίπίος έδίστασε νά δογματίση 
μετάφρασιν τής λέξεως ταύτης.

—Ίο affiche πώς μεταφράζεται Χμ ! Τό 
afficher σημαίνει κολλώ, καί μεταφορικώς, εκ
θέτω. Συνεπώς μάλλον «γνωστοποίησε;» (καί 
ουδέποτε «ειδοποίησα», ώς κακώς έπεκράτησεν 
ή συνήθεια παρά πολλοΐς νά λέγηται) δΰναται νά 
μεταφρασθή.

Ό κ. Βλάχος. «Τό affiche δΰναται νά 
μεταφοασΟή τοιχοχό.Ι.Ιημα. Οί παλαιοί υπό τοι- 
αύτην έννοιαν έλεγον ενίοτε ίχβίματιι· άλλ' ή 
λέςις αΰτη έχει σήμερον άλλην χρήσιν.»

Ό Κ. Φλογαΐτης « Έν αυτή ταΰτη τή έν
νοια, ήν έχει ή λέξις affiche έν τή καλλιτε
χνία, έχρήσατο ό Μέγας Βασίλειος τή λέζει 
διάγραμμα· «διαγράμματα χατ.' άρχην ι/.τ.ίω- 
μίνα». Άλλά καί ή λέξις πρόγραμμα δΰναται 
νά χρησιμεΰση».

Όκ. ΦιλαδελΦεύς. «Περί τής affiche δεν 
γνωρίζω τι. Ίσως υπάρχει εις τά αρχαία κεί
μενα καί αυτής τής λέξεως ή αντίστοιχος 'Ελ
ληνική. Μέχρι εΰρίσεως τοιαΰτης, άς κάμωμεν 
χρήσιν τών γενικών λέςεων τοιχοχό.Ι.Ιιισιι; και

"Ωστε, ή λέξις τοιχοχό.Ι.Ιιμης θεωρείται προ- 

κριτέα.

Διά τήν λέξιν Pendant, ό καλλιτέχνη: κ. 
Κοντόπουλος έπιστέλλει ήμΐν τήν λέξιν «'Αντι

στοιχώ'» .

* *
ΊΙ προθεσμία πρός υποβολήν σχεδίων διά τόν 

α' . διαγωνισμόν, τής σφραγίδες τής « Εταιρείας 
Φιλοτέχιωνυ,παρατείνεται μέχρι τής20 Μαίου.

ΑΤΘΙΔΕΣ.—Πέντε χαριτωμένα άνθη τοΰ αθηναϊ
κού κήπου τής καλλονής. II δεσποινίς Ν'.να 
Κρασσά, κόρη ύστερότοκος τοΰ διαπρεπούς νομοδι
δασκάλου Κρασσά. νέηλυ; έν τή κοινωνική ζωή, ουνα- 
ται νά ΟεωρηΟή άπό τάς ίκλεκτοτέρας καλλονής. Λϊ 
δημοσιευόμενα! εικόνες της έγένοντο κατ εμπνευσιν 
δύο εϋελπίοων καλλιτεχνών μας. II πρώτη στάσις είνε 
καθ' ύπόδεάιν τοΰ κ. Άριστέως, ή δευτέρα, τού κ. 
Φρυδά, ή προσομο'.άζουσα πρός Βυζαντινήν αγιογραφίαν.

Η δεσποινίς Κριεέή ΰπασπίστρια τής Λ. Μ. τής 
Βασιλίσσης, κόρη τού Αειμνήστου πλοίαρχου καί Υ
πουργού Έπ. Κριεζή. Διακρίνεται διά τήν άκραν λε
πτότητα καί εΰγένε,αν, τρόπων κα! μορφής.

Ί1 κ. Μ. Σακορράφου ΐατροϋ καί ύφηγητοϋ, τό 
γένος Ρουσέν, περί ής πλειστάκις έγένετο πο ητικός 
λόγος έν τή δημοσιογραφία είς χρονογραφήματα καί 
πεοιγραφας.

Τί κ. Ζλατάνου, ή πασίγνωστος τοϋ καλού έργά- 
τις, πατριωτικωτάτη καί λόγια κυρία. Ενίοτε ζωγρα
φίζει, έργα της δέ έσ/άτως εϊχον έκτεΟή είς την Καλ
λιτεχνικήν Εκθεσιν τών Φιλοτέχνων.

Ή δεσποινίς ’Αθανασία Φιλαδελφέως, αδελφή τοΰ 
πανταχοϋ παρόντος Άλ Φιλαδελφέως^ μία τών ίκα- 
νωτέεων μαθητριών τής Καλλιτεχνικής σχολής τών 
Φιλοτέχνων. Έάν έμμείνη έν τή σπουδή τής τέχνης, 
άφεΰκτως Οά έχωμεν άρίστην καλλιτέχν-δα.

Αί φωτογοαφίαΐ έγένοντο ύπό τοΰ κ. Κάβρα, άρτι 
έγκατασταίιέντος ένταΰθα, έλΟόντος δέ έκ Ρωμυλίας. 
Είνε φωτογράφος τής Ηγεμονικής έν Σόφια αυλής, φέ
ρει δέ τό παράσημου τοϋ Λγ. Αλέξανδρου. Έ6ρα- 
βεύθη είς εκθέσεις, ετυχε δέ επαίνου έν τή παγκόσμιοι 
εκθέσει τοΰ Σικάγου τώ 1893.

ΑΝΑΓΛΥΦΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.—Έπί_ τ?ϊς 
αποκαλυπτήριοι; έν Ναυπλίω τοϋ άνδριαντος τοϋ Κο- 
λοκοτοώνη. δημοσιεύομε·/ τα δύο κάτωθεν τοϋ ανΟρίάν- 
τος ανάγλυφα, άτινα έφιλοτέχνησεν ή σμίλη τοΰ κ· 
Σώχου. Τά ανάγλυφα ταΰτα πρώτην φοράν, δημοσιεύ
ονται έν Έλλάδι, έλήφΟησαν δ’ έπί τή βάσει φωτο
γραφιών, άς άπέστειλεν έκ ΓΙαρισίων ό κ Σώχος καί 
αϊτινες έδόΟησαν ήμΐν εΰγενώς ύπό τοΰ κ Στρέίτ, διοι- 
κητοΰ τής ΈΟν. Τραπεζης. Είς τό α’. ανάγλυφου, ό 
Κολοκοτρώνης στήσας ένέδραν εί; τόν Δράμαλην ετοι
μάζεται πρός έπίβεσιν, είς δέ τό β . ό Κολοκοτρώνης 
εξυψώνει τό πτοηθέν φρόνημα κατοίκων χωρίου τίνος 
τής Πελοπόννησου. Ό κ. Σώχος όπως κατασκευάση 
τά ανάγλυφα ταΰτα, κατήλΟε πρό τετραετία; είς 'Ελ
λάδα καί εμείνεν έν ΙΙελοποννήσω ϊνα σπουδάση μορ- 
φάς καί ενδύματα. Τά ανάγλυφα έν Παρισίοις έκρί- 
Οησαν ύπό Γάλλων καλλιτεχνών ώς εχοντα μεγάλην 
αξίαν, μεγαλειτέραν καί αύτοΰ τοϋ άνδριάντος.

Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ—Α ί δύο δημοσιευόμε
να; εικόνες τοΰ Κολοκοτρώνη έφιππου καί τοΰ Κολο- 
κοτρώνη νεκρού, έλήφθησαν έξ αοίστων λιθογραφιών, 
αίτινες εϋρηνται προσηρτημέναι εν τόμω περί Κολο
κοτρώνη έκδοθέντι τώ 184>-Το βιβλίου ελάβομεν παρά 
τής «Εταιρείας τών Φίλων τοϋ Λαοΰ» τή ευγενεΐ 
φοοντίδι τοϋ κ. Φαραντάτου. Αί λιθογραφίαι φέρουσι 
τό δνομα Φουσκίοης.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

’Αγγέλου Βλάχου. ΑΧΑΛΕΚΊ’Α ( Έν τή 
βιβλιοθήκη Μαρασλη) —Τόμο: Α'. 1901. Είνε 
ευτύχημα οτι συγκεντρουνται εν τομ.ω του {.'.α
πρεπέστατου λογίου κ. Βλάχου τά διηγήματα 
καί αί μελέτα;, αίτινες καίτοι εγράφησαν εν 
άλγη εποχή, διατηρούν όμως ζωηρόν τό πϋρ της 
ευφυΐας καί τόν ήθογραφικίν χαρακτήρα.

X. Χοηστοβασίλη. ΓΙΑ ΤΙ1Ν ΙΙΛΊΊΊΔΛ. 
— Δράμα έμμετρον, βραβευθέν έν τώ ποιητικώ 
διαγωνισμό τής Εταιρείας ό « 'Ελληνισμός» 
“Εργον πατριωτικωτάτη; έμπνεύσεως, εύμοιροΰν 
άμα καί δραματικής τέχνη:.

Γ· Φιλαρέτου. ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙ ΕΘΝΌ- 
Σ ΓΝΈΛΕ ΓΣΕΩΣ. — Σθεναρά καί πολυίομων 
μελέτη περί συγκλήσεως Έθνοσυνελεΰσεως.

Σπ. Ματσοΰκα. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑ
ΓΟΥΔΙΑ. — Σελίσες πλήρεις οίστρου καί πα
τριωτικού πυρός. ΙΙοίησις ούίεμίαν εχουσα σχέ- 
σιν μέ τήν μαλλιαρήν παραδοξολογίαν. Ρωμαλέα 
καί άγνή έμπνεύσις.

Γ. Ζοάκιι. HEVE D’UN MARIN.—Βαλλι
σμός διά κλειδοκΰμβαλον.

ΧΕΛ ΣΚ1ΙΝ11. — Καταστατικόν μετ’ ομι
λίας τοϋ κ. ΚωνΟτ. Χοηο'τοηάνου·

Λ1 Δ Γο ΔΙΑΘΙΙΚλΓ, ύπό Πολ. Δημη- 

τραχοπουλου. Πρόλογος Ά; ;'. Β.Ιάχου. Ει
κόνες Φρ. Άριατέως. Τόμος πλήρης κρίσεων 
καί αποφθεγμάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος, 
μετά πρωτοτυπίας γεγραμμένων. Αί εικόνες τού 
κ. Άριστέως έπίσης πολύ πρωτότυποι.

Κυρία τοϋ συριιοϋ.—Δικαίως οι άνΟρωπω. τοΰ κόσμου 
εινε ίίς σνγκίνησιν καί ιδία ό ομόφυλό; σας πληθυσμός. Ή ζω
γραφική εϊς τάς αμφιέσεις, ήτις άλλοτε ήκμασεν έν 'Αγγλία, 
ηρχισε νά επανέρχεται. "Οχι μόνον οί «σάβίνοι πΐίοι άλλά 
και τα περικάρμια καί αί έσΟήτες καί τά άλεςίλια έτι πρέ
πει εφεξής να ποικίλλωνται άπό τήν ζωγραφικήν. "Εν άνθος, 
εν σκαρίφημα, προερχόμενα άπό καλλιτεχνικήν χεϊρα. μέ 
καπό.αν καλαισθησίαν καί εμπνευσιν είνε σήμερον έπί τής 
εσόήτος ο,τι ήτο άλλοτε πολύτιμον τρίχαπτον ή άλλο ποίκιλ
μα, εκ τών πολυωνί'μων άτινα έθάρυνον τάς γυναικείας αμ
φιέσεις και τους. . .λ]σμονς τών συζύγων. Αί ζωγραφίαι, έν 
«μικριυ. μία ανθοδέσμη ρόδων ή χρυσανθέμων άποτυπούμε- 
ναι, δια χρωμάτων εί.- οιονδήποτε μέρος τής γυναικείας άμ- 
φιεσεως, άποτελοϋσι τήν τελευταίαν μόδαν.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

_ Συνδρομητή. — Άτυχώς. έν τή διανομή τοϋ φύλλου έν 
Αθήναι; έγένοντο λάθη τινά ένεκα έσφαλμένων διευθύν

σεων. Στείλατε είς τό γραφεϊόν μα; καί ζητήσατε τό έλλεΐ- 
πον τεύχος, όπερ ευχαρίστως θά δοίη ύμΐν.

ΜΕΤΑ ΤΟΤ ΗΙ’ΟΣΕ.ΧΟΙ'Σ ΦΓΑΑΟΓ
τοΰ ρ,ιινδς ’Ιουνίου

Οά δλανειιηΟΐϊV *
μόνον εις όο'ους (λέχοχ τέλους ΛΙα'ΐου 
Oct έ^ουν πληούίΰιι ετηΟίαν συνδρομήν, 
ή μεγάλη

ΦΩΤΟΤΥΠ I Α

ΊΐίΧΛ ΚΟΘΙΙΚΙΙ,,
Υπενθυμίζεται είς τους συνδρομη

τής ημών, ιδία δέ είς τοΰς έν ταϊς έπαο- 
χίαις καί τώ έξωτερχκώ, δτχ ή Uuvopoun 
είνε προπληρωτέα καί δτι διά να λά- 
βωσι τήν <(></,τοτυπίαν δέον άμα τϊί Χή 
έ;ει τοϋ παρόντος φύλλου vet .πέμί ωσι 
τήν έτησίαν συνδρομήν των δι’ έπ'.τα- 
γών ταχυδρομικών, ή τραπεζών, έν έπι 
στολαϊς έπί συστήσει πρός τόν διευθυν
τήν κ. Δ- Καλογερόπουλον.

Έξαντληθέντος τοϋ & ■ τεύχους τής 
ί ΙΙινακοθήκης « θέλει ποοσε^’ώς ήνα- 
τυπωθή. Συνεπώς 'παρακαλούνται ν’ 
άναμείνωσιν έπ' ολίγον έτι οΐ ζητήσαν- 
τες τό 6’ ■ τεύχος, ώς καί οΐ άρτι έγγοα- 
φέντες συνδρομηταί.

Λιά τά μέλη τής « Εταιρείας τών Φι- 
λετέχνων» δι ’ ά έχει έλαττωθη ή έτησία 
συνδρομή είς 1ϋ δραχμής, ή έξάμηνος 
συνδοοιιή εινε δρ. εί.u ι D

Ανταποκριτής τής «Πινακοθήκης» 
έντεταλμένος τήν έγγοαφήν συνδρομη
τών καί τήν είσ.πραξιν έν 'Αλεξανδρεία 
εινε ό αυτόθι καθηγητής καί δημοσιογρά
φος κ Άλ. ΙΙαπαοόπουλος (Presso i 
giorna'i—bourse Egyplienne).

Έν Καίρω δέ τήν Πινακοθήκην αντι
προσωπεύει ό κ. Ν· Στεόανάκης, συν
τάκτης τής αυτόθι έκδιδομένης έφημερί- 
δος «Χρόνος».

Και πάλιν εύχαριστούμεν ίίσους έπε- 
δειξαν ειλικρινές ενδιαφέρον πρός ύπο- 
στήοιξιν τής «Πινακοθήκης», ίδία δ’ έκ- 
Φράζομεν ευγνωμοσύνην τώ διαπρεπεϊ έν 
Καίοω καί άγαπητώ καλλιτέχνη κ. Περ. 
Ταιριγώτη, όστις μετά προθυμίας,αξίας 
τής καλλιτεχνικής του μορφώσεως, συνε- 
τέλεσεν είς τήν έν Αίγύπτω εύρεϊαν διά- 
δοσιν της «Πινακοθήκης».

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

λ-'κ· ' .·η·>·.'\·»··.
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ΓΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ 

ΕΠΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΩΝ

ΔΕΧΕΤΑI Κ ΑΤΑΘΕΔΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΚΩ 3 ο)ο ΕΙΣ ΠΡΩΤΗΝ ΖΗΤΗΣΙΝ, 

.·! ι )25)ο ΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 6 ΜΗΝΩΝ, i c)= ΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΤΟΥΣ 

5 5)ο ΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ·? ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΕΙΝΑ

Διά τάς εις χρυσόν καταθέσεις ό αύτός πληρώνεται τόκος.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ
'ιά τόν εργατικόν κόσμον

ΘΗΣ Α ΥΡΟΦ ΥΛΑΚΙΟΝ
r ·ός ασφαλή φιίλαξιν κοσμημάτων, χρεωγράφων, πολυτίμων αντικειμένων.

Γενικός Διευθυντής: I. ΠΕΣΜΑΖΟΓΑΟΥ

Ή Τράπεζα Αθηνών ώς έμφαίνεται έκ της άρτι έκδοθείσης « Έπετηρίδος» 
είνε κατάστημα μέ ΐίίοχα έχέγγυα άσφαλείάς καί προόδου.
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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ- 34—'Οδός‘Αγίου Μάρκον—
ΟΠΙΣΘΕΝ ΧΡΥΣΟΣΟμΛΑΙΩΤΙΣΣΗΙΣ

Τό μόνον
v.rr>
τό όποιον έχει 
πλουτισΟή μέ ό
λα τά είδη τή: 
ζωγραφικής ήτοι 
χρώματα ελαιο
γραφίας καί υδα
τογραφίας, βερ
νίκια, πινέλα, 
μουσαμάδες, τε
λάρα. πα'λέταο, 
οκρίβανταο, κα
σετίνας, άνδρεί- 
κελλα, σχέδια 
χρωμολ'.Οογρα- 
φήμένα δι 'αντι
γραφήν , χάρ-

LEFRANL et G"
PARIS

του ζωγραφικής 
κτ'λ. Pastel.

Μηχαναί διά 
πυρογραφίαν καί 
όλα τά εξαρτή
ματα αύτών , 
σχέδια καί δίά- 

" ΐι .· *φορά ξύλινα έ
πιπλα σιά πυ
ρογραφίαν. όλα 
τά είδη τής bar- 
botine ώς καί 
διάφορα πήλινα 
δοχεία διά bar- 
botine.

< )/.α τα εωη 
διά Photomi- 
niatnre.ΧΡΩΜΑΤΑ, ΛΙΝΕΛΑΙΑ. ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΙΙΙΝΕΛΑ ΔΙ’ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΗ ΚΟΡΝΙΖΟΙΊΟΙΙΑΣ
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ RIPOLIN
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