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ΕΒΑΙΟΣ 01Ό fTIj, 

τά όποϊα πα- 
ρήλθον άιγ’ δ- 
του ή «Πινα
κοθήκη» ίνε- 
φανίοθη είς τας 
δημοοιογραφι- 
κάς τάζεις, δεν 
είνε άρκετά δια 

νάκαιαστρωθή άπολογισμός. Ενυπάρχουν ευτυ
χώς άρκετά ζώπυρα, ώστε ν άι·αζητί|σωμε>· 
εις απώτερου μέλλον τοιαύτην ύποχρέωσιν, πρός 
όσους είχον τΐ;>· καλοσύνην νά υποστηρίξουν, 
εξ επιεικούς ίσως έκτιμήσεως, τό έργον ημών. 
Έάν η «Πινακοθήκη» έσημείωσε'πρόοδον τινά 
είς τίιν παρ’ ήμϊν περιοδικόν τύπον, εάν ύπε- 
στήριξε την μεχρις εσχάτων καταη ρονημένην 
ελληνικήν καλλιτεχνίαν, εάν έθεσιν όδοη ράγματα 
είς τ'ην απειρόκαλου έφοδον αυτοκλήτων λ.ο- 
γίων. εάν ίνεθάρρννε τ'ην νεότητα τήν έχουσαν 
κάποιον σφρίγος, έάν εν τώ γλωσσικώ ζητήματι 
τώ ίσοδυναμοΰύτι πρός εθνικόν ήμύνθη πολεμή- 
σασα αιρέσεις κωμικός, δύνανται εξ ίδιας άν- 
τιλήφεως νά κρίνωσιν οϊ ήμέτεροι άναγνώσται- 

' Εχομεν ήδη παρελθόν, ώστε νά μή κατα- 
ναλώσωμεν μελάνην δι’ επαγγελίας. Έλπίζομεν 
οτι και οί συνδρομηταί ημών θά ένισχνσωσι, διά 
τής προθύμου καί αυθορμήτου έκτίσεως τής 
συνδρομής των, τό πολύμοχθον έργον μας. Ιιότι 
άτυχώς υπάρχουν καί τινες αρνητικοί συνδρο
μηταί, καθισιώντες δυσχμρεστέραν τ'ην εργασίαν 
ημών διά τής δυστροπίας των ή τής σιγής.

ΊΙ «Πινακοθήκη» κατά τό προσεχές έτος θά 
έπιδιιόξι/ ανστηρότερον τούς φιλολ.ογικούς καί 
καλλιτεχνικούς σκοπούς, υπέρ ιόν άγωνίζεται, 
πνκί’ονσα τούς συνεργάτας της και συζητούσα 
ζητήματατινα άτερμάτιστα, ενδιαφέροντα έξύχως 
τήν Ελληνικήν καλλιτεχνικήν και φιλ.ολογικήν 
ζωήν. Ίιανύει ή παρ ήμϊν λογογραφία και τέ ■ 
χνη στάδια ζυμάτσεως, κατά τά όποια άγρυπνος 
απαιτείται προσοχή καί διαφώτισις τών μή δο- 
λιχοδρο μουντών είς το στάδιον τών γραμμάτων.

• * ΠΙΝΛΚΟΘΗΚΙΙ ' '

(ΙΙράξι: τ.(ιύ.τ·η.ίν, τρίτη)

ΔΟΓΗΣ

* Ο μι), ησε, ’ < >θέλλε.
ΟΘΕΛΛΟΣ

Ό πατήρ αυτής 
u' ήγάπα' μέ. εκάλ.ει. είς τόν οϊκόν τον 
συχνά, καί τήν άφήγησιν τοΰ βίου μου, 
έτος προς έτος, να άκου// ήθελε : 
τάς μάχας άλας, τάς πολιορκίας μου, 
καί πάσαν τής ζωής μου περιπέτειαν. 
Και διηγούμην ολα είς αυτόν, άπό 
τών παιδικών μου χρόνων,μέχρι τής στιγμής 
καθ ήν /ιέ παρεκάλιι νά διηγηθώ. 
Καί τον ώμίλουν περί συμφορών δεινών,. . 
φρικιών κινδύνων κατά γήν και θάλασσαν. 
’Έλεγα, πώς τον άπειλοϋνια κίνδυνον 
μόλις διέφνγα κατά τήν έφοδον 
πώς μέ συνέλαβ’ ό άγέρωχος εχθρός 
αιχμάλωτον, καί δοΰλον μέ έπώλησε ■ 
Τήν λύτρωσή’ μου διηγούμην έπειτα, 
κα! τών πλανήσειόν μου τά θαυμάσια. 
Καί ή διήγησίς μου περιέγραφε 
μεγάλα σπήλαια, έρημους αυχμηρός, 
ουρανομήκη όρη, βράχους καί κρημνούς,, 
ιίΐ'θραιποφάγους, καί ανθρώπων τέρατα, 
υπό τούς ώμους έχοντα τ'ην κεφαλήν. 
Ή Ιυσδαι/ιόνα είχε κλίσιν πάντοτε 
ν’ άκου η' πλήν τά έργα τά οικιακά 
μακράν πολλάκις τήν έκάλουν. "Εσπευδεν, 
ευθύς ώς έτε).είονε τό έργον ιης, 
νά έπιστρέη'η' καί με ώτα άπληστα 
κατέπινε τούς λόγους μον τό είδ' αύτό, 
ηύρα τήν ευκαιρίαν, καί κατώρθωσα 
νά μου ίκφράση τήν εγκάρδιον ευχήν, 
νά τής εκθέσω τάς περιπέτειας μου 
όλας, εξ ιόν μικρά μόνον τεμάχια 
είχεν Ακούσει, και ποτέ κατά σειράν. 
Συνήνεσα’ καί δάκρυα πολλάκις τί/ς 
Απέσπασα, οσάκις τά παθήματα 
τής νεαρός μου ηλικίας έλεγα. 
Καί όταν ετελείιοσα, άντήμειφε 
τούς πόνους μου /ιέ κόσμον ι'ίλον στεναγμών. 
Μ’ ώρκίσθη, ότι ήσαν όλα θαυμαστά, 
ώ, θαυμαστά πολύ, καί συγκινητικά 
πολύ, πολύ, εκτάκτως συγκινητικά.
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Κ Μ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Καλλίτερα νά μη τά ειχεν, ελεγε, 
άκούσεΓ πλήν τοιοντον Άνδρα ή&ελε 
νά είχε πλάθει δι’ εκείνην <5 ί)εός. 
Με ηυχαρίστησε, και με ίκέτευσεν, 
αν ήΰελε τήν αγαπήσει φίλος μου, 
νά τον διδάξω, πώς τήν ιστορίαν μου 
νά λίγη, ΐτα παρ ’ αυτής άγαπηϋή. 
’Εννόησα τήν νύξιν, και ώμίλησα. 
Μ' ήγάπησε, διότι Ικινδύνευσα" 
διότι μ’ ίλυπί/Λη. τήν ήγάπησα . 
Αυτή είν’ ή μαγεία, όσην ήσκησα.
— Ίδου αυτή ! άς σάς τό εΐπη μόνη της.

* 'ΓΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ Η 7.ΟΗ *

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗ
ΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

πλνιοχ δνειρον. ευχή πολ- 
λάκις ανε'φικ.τος, καθίσταται 
ή έκδοσις έλληνικοϋ βιβλί
ου. ΙΓ/.είστων λογογράφων 
καί ποιητών τδ έργον ολό
κληρον συνετελέσθη, άλλά 
τήν μορφήν αύτών περιβάλ
λει ημίφως άσαφές ή και 
σκιά πλήρης’ στίχοι, ονόμα
τα, ή αναμνήσεις συγκεχυ

μένα! καί αόριστοι ούδέν πλέον.Τις όμως ή κυρία έμ- 
πνευσις, ή προσδώσασα τήν ώρισμένην τεχνοτροπίαν 
τίς ή φιλοσοφία, ή έκ τοϋ συνόλου τών αντιλήψεων 
τής κυριαρχούσης ζωής πηγάσασα καί άποτυπωθ-ΐ 
σα έν τώ έργω,παραμένουσιν άγνωστοι’ δέον δέ νά 
εινέ τις περίεργος καί υπομονητικός, όπως, ανα
διφώ·/ πολλών ετών περιοδικά καί εφημερίδας, ά- 
νεύρη έδώ μέν ποίημα, εκεί δέ διήγημα καί περαι
τέρω άλλης φύσεως λογογράφημα’ ούτω τά διά
φορα έργα θΰδ·μ·'αν παρουσιάζουσιν είς τδ πνεύμα 
αρμονίαν καί ενότητα, έκ πρώτης όψεως φαινόμενα 
οτι είναι προωρισμένα νά σβεσθώσι. δια τής παρό
δου του χρόνου, μετά τών άρθρογραφημάτων καί 
τής λοιπής ύλη;, ήν 'δημιούργησαν ή ανάγκη καί 
ή στιγμή.

Άλλά καί τών, έκδοθέντων βίβλ ων ή μοίρα δέν 
φαίνεται εύτυχ-στέρα. Τδ αύτδ ημίφως περιβάλλει 
αυτά, διαφεύγοντα άπλώς τήν παντελή σκοτίαν. 
Οί τίτλοι προσέπεσαν είς τούς πρδ τών προθηκών 
ίσταμίνους περιέργους, έφυλλομετρήθησαν ή ίσως 
καί άνεγνώοθησαν παρά τινων, άλλά τοΰ δημιουρ
γοί ή φυσιογνωμία δέν ανέλαμψε ζωηρά, ώς επί 
τδ πολύ διαμείνασα έν τή άποστάσει καί τή άστα- 
θεία. Άρθρα τινά πρόχειρα έστεψαν αύτούς δΓ έ- 
τομων στέφανων, έκ τών αυτών μαραμένων καί 
ωχρών ανθέων* οΰδιίς 'ίσως είσέδυσεν είς τδ βάθος 
τοΰ διαπνέοντος τδ έργον πνεύματος, άνευρε τήν 
διήκουσαν γενικήν ιδέαν, διεχώρισε καί ασφαλώς 
διέγραψε τούς ιδιάζοντας χαρακτήρας’ μεμονωμέ
να! έργασίαι καί άπδ στενής ή μιας καί ώρισμένης 

άπόψ ως, αλλά σπάνια: επίσης, πρόκεινται άπλώς 
ήμΐν’ αλλα καί αύται ήκολούθησαν τήν τύχην τών 
κρινομένων, παραδοθεΐσαι είς τήν λήθην εντός μι- 
κροΰ. Ούτω δέ παριστάμεθα πρδ τοΰ περιέργου 
φαινομένου,τής συνεχούς παραγωγής λογοτεχνικών 
έργων, χωρίς νά γνωρίζωμεν μετά τίνος ακρίβειας 
τήν αξίαν, ούδέ νά δυνάμ.Οα νά σχηματίσωμεν 
ασφαλώς πως τήν νεοελληνικήν πινακοθήκην.

I

Πρόκειται παράδειγμα εκπληκτικόν, ποιητής 
ποικίλας δοκιμάσας τάς τύχας, ό Σολωμός. Άν 
κατά τδ πλεΐστον τοΰ βίου του ζή ώς ερημίτης, πε- 
ριστοιχούμενος ύπδ στενού κύκλου θαυμαστών καί 
φίλων καί αποθνήσκει άπελπις, μή δυνηθείς νά πα
ρουσιάσω πλήρες έργον, ένειροποληθέν διάφορον ή 
ώς παριστώσ: τά έναπομείναντα συντρίμ.ματα. κα
τόπιν ολόκληροι ποιητικά! σχολά! άναγνωρίζουσι 
αυτόν ήγεμόνα και πρότυπον μ·μήσεως, μελετώσι 
καί ύπομνηματίζουσι τούς στίχους καί προσπαθοΰσι 
νά ρίψωσι φώς είς τήν ποιητικήν αύτοΰ μορφήν, 
τήν τόσον παράδοξον καί δυσδιάκριτο·/. Πρό τίνος 
δημοτελώς έωρτάσθη έν τή πατρίδι του ή τοσάκις 
αναβληθεΐσα έκατονταετηρίς από τής γεννήσεως, 
αλλ ' αμφίβολος ή επιβολή έν τή εθνική συνειδήσει. 

1‘πδ πλείστων αμφισβητείται ό ποιητής και ή άξια 
τών στίχων. Άπασα ή αντίθετος σχολή, ή έχουσα 
δόγμα τδ καΟαρεύον ιδίωμα έν τή ποιήσει, είς 
άλλους ποιητάς ανευρίσκει τδ υπόδειγμα, παρο- 
ρώσα, ύποτιμώσα ή χλευάζουσα τον παρ' άλλων 
εξυμνούμενου ύπέρ πάντας Ζακύνθιον άοιδόν.

Έν πάση περιπτώσει, περί οϋδενδς ίσως έγρά- 
φησαν πλειότερα. 1 Ιεριίπταται ούχ ήττον αόριστον 
καί άμόρφωτον τδ ποιητικόν όνειρο·/, ώς ΰπέβαλεν 
εύθύς έξ αρχής είς τήν ψυχήν ημών ή άνάγνωσις 
τών συντετριμμένων στίχων. Βλέπομε·/ άπλώς τά 
έναλλασσόμενα χρώματα, τά διαδεχόμενα συναι
σθήματα, τάς απόψεις τής ζωής, τάς φιλοτεχνου- 
μένας εκφράσεις. Είσαγόμεθα συνήθως, κατά τήν 
ώραίαν μεταφοράν τοΰ De Amicis, ·) είς αύτδ τδ ερ
γαστήριο·/ τοΰ τεχνίτου,παρακολουθοΰμεν μετά δια- 
φέροντοςτάς άποτυγχανούσας άποπ-ίρας, τάς ένα- 
γωνίους προσπάθειας, και συμμεριζόμεθα τήν χα
ράν του δια τήν εύρεσιν τοΰ σπανίου στίχου ή τήν 
ευτυχή διατύπωσιν τοΰ πλουσίου συναισθήματος. 
Όποιον όμως τδ ιδανικόν, τις ή βασανίσασα τδν 
ποιητήν κυρίαρχος ιδέα, ή δώσασα τήν γένεσιν είς 
τά ατελεύτητα αύτοσχεδιάσματα, δέν δυνάμεθα νά 
κατανοήσωμ;·/’ μάς έλλείπουσι πλεΐστα στοιχεία 
καί πρδς πρόχειρον έξήγησιν σταματώμεν είς τή/ 
εξωτερικήν καί απατηλήν επιφάνειαν.

Άλλά τά συντρίμματα άποτελούσι τήν χαράν 
τοΰ καλλιτέχνου ή καί στενού κύκλου ανθρώπων. 
Τούτο εινε φυσικόν” τδ πλήθος επιζητεί καί θέλ
γεται είς τδ μέτριο·/ άλλ’ εΰάρεστον σύνολο·/ καί 
πλήττον αποστρέφει τούς οφθαλμούς άπδ τών ατε
λών ιχνογραφημάτων, ών δέν εινε είς θέσιν νά κα
τανόηση τήν λεπτότητα καί τήν αρμονίαν τών γραμ
μών, τδ τολμηρόν καί πρωτότυπον τοΰ σχεδίου, τήν 
βαθύτητα καί τδ προφητικόν τοΰ άπεικονιζομένου

11 De Amicis. Viclor Hug··. 

βλέμματος.Δια τούτο, ώς έλέχθη πολλάκις. ή γενι- 
κωτέρα φήμη του Σολωμοΰ στηρίζεται είς τα μι
κρά έρω’ϊκά τραγούδια, τάς καθ’ έξι·/ έπαναλαμ- 
βανομένας πρώτος στροφάς τοΰ Υμνου πρός τήν 
Ελευθερίαν. ’Εκεί μέν τδ άπλοΰν τών διατυπώ
σεων καί -δ δημώδες τών εννοιών, έδώ δέ ό ύπέρ 
ανεξαρτησίας αγών, α! άπορρεύσασα· έθνικαί ελπί
δες, τά συνδεθέντα όνειρα καί οί προκύψαντες πό
θοι έοημιούργησαν δημοτικότητα εϊς τδν ποιητήν.

Αναμένομε·/ έτι τδ βιβλίον, οπερ θά δωγράψη 
διά χρωμάτων άνεξιτήλων καί σταθερών γραμμών 
τήν φυσιογνωμίαν του. Βιβλίον αρχιτεκτονικόν, 
άνεγεΐρον τδ άπδ τόσου χρόνου αναμενόμενον οικο
δόμημα καί μή σωρεΰον ύλην άτακτο·/ να! ποικί
λη·/, χρήσιμον καί άχρηστον. Διότι τοιαΰται ύπήρ- 
ξαν έν γένει αί μέχρι τοϋδ· φιλοτεχ·ηθεϊσαι περί 
τού ποιητού έργασίαι.

II

"Ετερον χαρακτηριστικόν παράδειγμα πρόκειται 
ήμΐν, τούτο δέ σύγχρονον. 'Ιδίως κατά τήν τελευ
ταία·/ δεκαπενταετίαν παρατηρεΐται κύκλος. αρκούν
τως εύρύς. νέων συγγραφέων, προσπαθούν των νά 
έγκαινίσωσι νέαν περίοδον έν τή λυρική ποιήσει καί 
τώ διηγήματι. Το δημώδες ιδίωμα, περιφρονούμε- 
νον άλλοτε, κηρύσσεται ώς τδ μόνον καλλιτεχνι
κόν περίβλημα, χάρις είς τήν παραστατικότητα καί 
τδ ζωντανόν αύτοΰ. Υπογραμμός χρησιμεύει ό Σο
λωμός. Τά άρχαϊα είδωλα ρίπτονται χαμαί δια- 
δοχικώς ώς άπλά είδωλα καί σκιαί, ούδέν έκφρά- 
ζοντα έκ τής έμψυχούσης τά γύρω ζωής. Έκ τών 
ξένων έργων προσπαθοΰσι νά μιμηθώσι τήν μέθοδον 
τής εργασίας, ούχί δέ τήν έξωτερικήν επιφάνειαν. 
Τούτο κατ'αύτούς έπραττον οί προγενέστεροι, θαμ- 
βωθέντες έκ τής λάμψεως τών έσπερίων καλλι- 
,εχνημάτων, άντιγράψαντες κατά κόρον λέξεις, έκ- 
φράσεις, ιδέας καί προσαρμόσαντες ταύτας είς ψυ- 
χάς έντελώς διαφόρους, ώστε ο! ήρωες αύτών, φέ- 
ροντες άλλόκοτα και ποικιλόσχημα προσωπεία, να 
άσφυκτιώσ ν ύπδ ταΰτα, άναπνέοντες τήν δημιουρ- 
γηθεϊσαν έν τώ συνόλω ψευδή ατμόσφαιραν. Νύν 
ή όξύτης τοΰ άγώνος κατέπεσε, τινών έξ αυτών τδ 
λογοτεχνικόν έργον έν τοίς πλείστοις συνετελέσθη, 
ήρξατο δέ ό αμοιβαίος έλεγχος και ή άδικος έπί 
κρισις. ’Επομένως γεννάται τδ ερώτημα περί τής 
αξίας τών έργων τούτων. Έχομεν δεδομένο·/ ότι αί 
συμπάθεια·, τού πολλοΰ κόσμου δέν περιβάλλουσι. 
ταύτα. ΤΊ γλώσσα παρίσταται τεχνητή, χυδαία, 
ιδιωματική, πλήρης αγνώστων λέξεων, αί δέ έν
νοια: αλλόκοτοι, σκοτεινά! ή καί ακατάληπτοι. Μετά 
πόθου στρέφεται ούτος πρός τούς παλαιοτέρους, 
θρηνώ·/ τήν σημερινήν κατάπτωσιν. Έν μέσω τής 
άντιπαθ-ίας ταύτης τά τεχνουργήματα διαδέχονται 
άλληλα καί υπάρχει δεκάς λυρικών ποιητών καί 
διηγηματογράφων ήτις πρωτεύ ■ έν τώ στενώ κύ
κλω, έν ω δρα. Ούδε'ις όμως φαίνεται, μεθ' όλου 
τοΰ χρόνου τήν πάροδον, κερδίζω·/ έδαφος έν τή 
κοινή συνειδήσει’ άγνωστον άν πρέπει νά αποδοθή 
τοΰτο είς τδ κοινόν ή εις τούς καλλιτέχνας, ών τδ 
έργον δέν ύπερέβη ίσως τάς άπλας άποπείρας. Ού- 
δείς προσεπάθησε νά διαλύσγ, τήν ε’πικεχυμένην 
άχλύν, όλονέν πυκνουμένην. Αί σποραδικαί κρί
σεις, πλήρεις αορίστων καί πολυσημάντων έκφρά- 

σεων, δέν διαπνέονται άπδ άναλυτικώτερον καί έν- 
δομυχώτερον πνεύμα.

Βεβαίως τδ έργον άπαν δίν συνετελέσθη, εινε δέ 
άλλως σύγχρονον. Ή πάροδος τοΰ χρόνου δέν έδο- 
κίμασε τδ σταθερόν τών -γραμμών ή τήν ζωηρότητα 
τών χρωμάτων. Άλλ’ ήδυνάμ θα νά σημειώνωμεν 
τάςπαρατηιουμένας τάσεις εϊς έκαστον συγγραφέα, 
είς έκαστον τεχνούργημα’ νά καταγράσωμεν τάς 
αμοιβαίας διαφοράς καί ομοιότητας, νά ζηιώμ ν 
νά άνεύρωμ ν τήν έπίδρασιν τών ξένων έργων επι 
τήν διαμόρφω-ιν τής ατομικής ψυχής. Έκ τών 
γραφόνων πάντες βεβαίως δέν εινε άπορριπτέοι, 
μάλιστα δέ δύο ή τρεις διηγηματογράφοι’ ή τάσις 
πρδς άπόδ-.σιν τής πραγματι/ότητος, ή άντιληψις 
τοΰ συνέχοντος τήν φύσιν συνδέσμου πρδς τήν έμψυ
χον ζωήν παρατηρούνται είς τά καλλισττ τών διη- 
γημά’ων’ άνθρωποι κινούνται, μή προσομοιάζοντ ς 
έκ πρώτης όψεως πρδς μορφάς ξένας, άς άνακα- 
λοΰμεν διά τής μνήμης’ έχουσιν ίσως τά συναισθή
ματα άτελώς διαγεγραμμένα καί άμυδρά προκύπτει 
ή προσωπικότης αύτών, πρδ παντός δέ δέν προκα- 
λοΰσι τδ ενδιαφέρον τοΰ άναγνώστου’ αλλα κάποτε 
έχουσιν ιδίαν ψυχήν καί άτομικότητα ώρισμένην’ ή 
άλήθ-ια τής πραγματικότητος ούχί σπανίως διαχύ- 
νει λάμψεις ζωηρά:, ή δέ ελληνική φύσις άνευρί 
σκει ένιαχοΰ τδ εκφραστικόν καί αθάνατον αυτής 
άποτύπωμα. Άν δέ τδ ύφος πάντοτε σχεδόν εινε 
άμόρφωτον, αποβαίνει πολλάκις είκονικώτερον καί 
παραστατικώτερον τοϋ έπικρατοΰντος έν τοίς προ- 
γενεστέροις έργοις ψυχρού καί ομοιομόρφου.

Ill
Ήδυνάμεθα, είδικεύοντες, νά πολλαπλασιάσωμεν 

τά παραδείγματα, άλλά ταΰτα άρκοϋσιν. ‘Έργα 
γενωμένης λογοτεχνίας έχουσιν ανάγκην 'ύπομνη- 
ματισμοΰ άπαύστου, όπως εύρωσιν ήχω είς κοινόν 
μή παρεσκευασμένον οϊκοθεν καί είς ό ή συνεχής 
περί πολιτικών μέρ μνα παρέσχε τύπον μονομερή 
καί άκαμπτον. Ή μεγάλη β,βαίως κριτική Οά έλ- 
λείπκ, ή παραγομένη έκ. τής γενικωτέρας άπόψεως 
τών μεγάλων γραμμών κα: τών εύρυτέρων άντιλή- 
ψεων, διότι τοιαΰτα έργα δέν Οά ϋπόκεινται αυτή. 
Άλλά δύναται νά ύπάρχκ, κριτική,παρακολουθούσα 
καί άναλύουσα λεπτομερώς τήν περιωρισμένην έστω 
άντίληψιν. τήν αύθόρμητον έντύπωσιν, τήν άφελή 
ιδέαν, τδν άδέξιον χαρακτήρα. Έφαρμοζομένη είς 
έργα κατά τά πλεΐστα ψευδή, συνήθως έσται ψ υ- 
δής ή ύπερβολική.παραπλανωμένη έκ τής όμοιότη- 
τος ή διαφοράς τών ξένων έργων, πρδς ά γ'νεται 
ή σύγκρισις. Άλλ’ ή εσφαλμένη άντιληψις διορ
θώνεται δΓ άλλης, καί μικρόν κατά μικρόν απο
κτώνται σταθερά σημ-εΐα, κεκτημέναι άλήθ-iat, άφ' 
ών Οά δύναται τις νά χωρήση περαιτέρω. Συσσω- 
ρευσμένης τοιαύτης ύλης, έστω συγκεχυμένης καί 
άτακτου, έκάστη φιλολογική μορφή έν τέλει θέλει 
πρόκυψη έκ τοΰ άμαυροΰ βάθους, ένω άπασαι εύρί- 
σκονται χαμένα·, ή άορίστως διαγεγραμμένα·.. Ό 
αληθινός ποιητής Οά άνεύρη τδν άληθινδν διηγη- 
ματογράφον καί Οά λειψή ή τής σήμερον παράδοξος 
χορεία τόσω·· συγγραφή·»'/, καλών και κακών, συμ- 
φυρομένων καί ών ούδ-μία εινε δυνατή διάκρισις καί 
πρδς ούς αί αύται τιμαί άπονέμονται, οι αυτοί ψό
γο·., ή αύτή λατρεία. μιλτιαδης αοηναιος
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* ΦΥΧΙΟΓΝΟΜΙΛΙ ΛΟΓ1ΟΝ *

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

QT1ZEI, αλλά καί κατ α
ναλίσκει ή ποιητική Sa;. 
Φωτίζει τον; άλλον;, 
άλλα καταναλίσκει τόν 
ποιητήν. Ό Στέφανο; 
Μαρτζώκη; είναι ό .τε<- 
στικοιτερο; μάρτν; τή; 
αλήθεια; αντής. Οί οτίχοι 
τον, ο! πλήρεις Άννάμε 
ως, σθένους, γνώσεως, 
οί μεστοί έρωτος πρδς 
τον ουρανόν καί μΐοονς 
πρός τήν γην χϋνονν ενα 
μυστικόν φως, ωσάν νά 

_ . Όλύμπον τή; φιλοσοφίας.
Έν Ικτενεΐ περί αϊτόν μελέτυ, ήν άλλαχοϋ έδημοσί- 

ευσενό γραφών καί ιάς γραμμά; ταΰτα;, ίχαρακτήριπε 
τον .Μαρτζώκην με μίαν λέξιν. ’ Λ ν τ άρτ η ν τόν άπε- 
κάλεσε καί υποθέτω ότι έκτοτε δεν ήλλαξεν ό ποιητής, 
ιοοτε να διαψευοθή ό χαρακτηρισμός. Ή ποίησις τον 
θυελλώδης, επιβλητική, διασπά άλΰοσει; προλήψεων, 
παρασύρει κοινωνικά προχώματα, συντρίβει έοκωριασμένα 
αλεξικέραυνα. δίδει σάρκα καί αίμα καί οστά είς τά; ιδέα; 
τάς παράτολμους, άλλά καί μελετημένα;, θέλει τήν ποιη
θώ τον όχι μαμμόί/ρεπτον καί χλιδωσαν καί λιπόθυμου- 
άλλ’ ’Αθήναν μέ κράνος καί ασπίδα. Είνε νευρώδης 
ποιητής, εχει ίδιον σύστημα, έμπνεόμενο; από τό αιώνιον, 
το κλασικόν Κάλλος, άντιί/έτω; πρό; τινα; πεη υαιωμέ- 
νους ξενυλάτρα; ποιητάς, βεβιασμένους λιθοξόου; τοϋ στί
χου, ή τνμπανιοτά; όμοιοτελεύτων συλλαβών.

Όκ. δίαρτζιόκη; τρεις μέχρι τοϋδε έξέδωκε σύλλογός. 
/><; > Ballade-» εν Ζακύνθω, τα «Σοννέτα» έν ΙΙαρισίοις 
καί τά "ΙΙοιήματτί" εν τή βιβλιοθήκη Μαραολή. Ί~Ι προ
τομή τυίποιητοΰ ήν δημοσιεϋομεν είναι εργον τοϋ κ. Κ. 
Δημητριάδου.

Κ-

* ΛΠΟ ΤΑΣ ΦΟΤΟΕΚΙΛΕΕΙΣ *

ΤΑ ΓΑΛΑΝΑ ΜΑΤΙΑ

καθιιμεθλ είς τό βάθος 
ίνδς ζυθοπωλείου καί ό 
’Αλκιβιάδης έλ’γε, Ινώ ή 
μύτη του—έχει <5 εύλο 
γημένος μίαν μύτην άτε- 
λεύιηυον—Ιχάνετο είς τά 
δίπλα καί τριπλά σύν-

— Τήν συνήντησα Λ/ά πριότην φοράν ί·πό 
καλούς οιωνούς. 'II τέχνη μέ ιίιδήγησεν είς την 
αίθουσαν εκείνην, όπου »>ά Ιπλανώντο μετ’ ολί
γον οί αρμονικοί τόνοι τής κιθάρας. ΊΙ δίψα 
τ>)ς τ'Ζ|,,/ί τήν έσυρε καί αύτήν έκεί.

Φιλομειδέ/ς,ήλθε καί έσφηνώθη ή τρελλ'η εκείνη 
σφήκα μεταξύ τών κυριών Τά μάτια της—τά 
γαλανά τη; μάτια—μοΰ έλεγαν τόσα πολλά, ώστε 
μολονότι τά στόματά μα; τά ιχιόριζεν ή κοινω
νική πρόληψις, ένοιωθα έν τούτοις τές ψυχές 
μας Αγκαλιασμένες.

Άντηλλάξαμεν ολίγα; φράσεις. Πόσον άγρια, 
πόσον Απότομος μοΰ Ιφάνη,αύτή, ή όποια έλε
γες ότι είχε πλασθή άπό μύρον γιασεμιού και 
άπό Ακτίνα σ'λήνης. Καί έγάι ό δυστυχής τής 
ώμίλουν μέ τόσην ειλικρίνειαν, μέ τόσην περι- 
πάθειαν, ώστε τής έδιδα νά έννοήση ότι δέν 
επρόκειτο περί ενός εκ τών δέκα έκεί μέσα κυ 
ρίων, άλλ’ ότι υπήρχε μέσα μου κάτι τι τό 
όποιον μας έπλησίαζε περισσότερον τών άλλων, 
τό όποιον μάς συνέδεε,κάτι τι τό όποιον δέν βλέ
πομε. άλλ αίσθανόμεθα,τό όποιον δέν έχει τίπο
τε τό καταπλήσσον καί όμως μάς υποδουλώνει.

Μέ μίαν απότομον κίνησιν, ή οποία δέν έδι- 
κ.αιολογεΐτο καθόλου, ένφ άκόμη τής ώμίλουν, 
άκριβώς καθ' ήν στιγμήν ήθελα,ζηλότυπος τών 
βλεμμάτων τη;, νά κάθηται πλησίον μου,έφυγε. 
Ήθέλησα νά τήν ευχαριστήσω διά τήν τόσην 

καλοσύνην της, άλλά δέν είχα τόν ήρωΐσμόν' 
έβλεπα πάντοτε τό μύρον τού γιασεμιού, τήν 
ακτίνα τής σελήνης. Καί όμως έπιπτε μία ελπίς, 
όπέθνησκεν έν ώραϊον όνειρον.

ΊΙσθάνθην μόνον όλην τήν πικρίαν καί τόν 
τρόμον τόν όποιον αισθάνεται ό βλέπων κλονι 
ζόμενον τό έδαφος.

«”.1ί ίδούμε» έλεγα, «έάν θά κηδεύοω κοί 
άλλους πόθους μου, έάν θά ένταφιάσω καί άλ
λους στεναγμούς έντός τοΰ στήθους μου...·.

Έπαιζεν. Οί μαγικοί τόνοι έσκορπίσθησαν' ή

ΑΠΟΚΡΕΩ 1903

•Ο καηηοΰς καί ή γ.’.*γΐ»

Αρμονία μ’ έσυρε δέσμιον. Καί υπό τό διπλονν 
κράτος τής Τέχνης καί τής ’Αγάπης, εξηντλη 
μένος, φέρων πλήρη τήν συνείδησιν τής πρώτης 
θεώτητος καί πλήρη τήν άπογοήτευσιν τής όει- 
τέρας, άφέθην είς τήν μουσικήν κυλίνδησιν. εν 
ή έβαυκαλίζετο ό νους καί μετεωρίζετο ή ψυχή.

Άφηρέθην. Έφαντάοθην τόσα; σκηνάς αι 
όποιοι καί τώρα άκόμη μού φέρουν ρίγος χα
ράς. Πόσην ι'όρα'· διήρκεσεν ή έκστασις έκείνη, 
δέν ήξεύρω. "Οταν όμως άφυπτίσθην έκ τών 
χειροκροτημάτων, ίννόησα ότι έπανήλθον είς τον 
κόσμον. 'Αμέσως έστρεψα νά τήν ίδώ, μέ μά
τια μόλις διανοιγύμενα είς τό φώς τής πραγμα
τικότητας, μέ χείλη κλειστά, ώς έν προσευχή.Μ’ 
έκύτταξε καί αυτή, όπως θά έκύτταζεν έσυ\ς κάθε 
άλλον καί μέ έν άπό τά συνειθισμένα μειδιάματα, 
τά όποια ποτέ δέν λείπουν άπό τά στόματα τών 
κυριών, έμειδίασε ώς έάν είχε λεχθή τίποτε 
άσιεΐον. Τής έρριξα μιά ματιά και ιίφήκα νά 
συρθώ εις τόν στρόβιλον νιόν ομιλιών... "Εως 
τιάρα τίποτε δέν μέ έθιγε'τιάρα ήρχι,σα νά αισθά
νομαι μίαν δύναμιν νά /ιέ εκμηδενίζη.

" Πρχιζα νά άγαπώ !

Παίζει ό καλιτέχνης.
Κάθε παλμός τής κιθάρας καί ένας στεναγμός 

τού στήθους μου, κάθε λυγμός αρμονίας καί 
μία σκέιγις μου. "Ολοι γύρω μου είχαν δι ’ έμέ 
ιίφανισθή καί 1:ζη μόνον ό ερως μου, βαθύς, 
(ίναλλοίωτος, γίγας ! Καί έφαντάσθην άντί τής 
λύρας τί/ν καρδίαν μου καί τούς δακτύλους έκεί- 
νης πλήττοντας τάς χορδάς, ενδυναμούντας τούς 
παλμούς.

Καί χωρίς νά τό εννοούσε ιιέ έπληττε, μέ 
έκαμνε νά άφίνω λυγμούς οί όποιοι έπνίγοντο 
εις τό κενόν τον στήθους μου, όπως οί παλμοί 
τών χορδών Αντηχούσαν είς τά κενά στήθη τής 
κιθάρας...

’II μία αρμονία διεδέχετο τήν άλλην. 'Αγνόν 
αίσθημα μέ άιδήγει /ιίγ,ρι; Ούρανών,ενώ τό κλυ- 
δωνιζόμενον πνεύμα μου επλαττε κόσμους φαν
ταστικούς.

Κάτι τι μέ παρέσυρε μέ έφλόγιζε. Ετρεμαν 
τά γόνατά μου. Τό λογικόν μου έκλονίζετο. 
μάμαι τώρα τί υπέφερα, καί άκό/ιη δακρύζω.

Πέρασε καιρός. "Ενα βράδυ, βράδυ μελαγχο
λικό, έπίρασα κάτω άπό τά παράθυρά της. Τό- 
σις φορές έπέρασα καί ουδέποτε τήν είδα. Τώρα 
όμως ήτο μέσα άπό τά τζάμια, τά θαμπά άπό 
τήν ήσυχη, τήν εύγενικι'ι της πνοή. ' Α, άφεύκτως 
μέ έπερίμενε.

Τήν κυττάζω. μέ κυττάζει. (-)έλω νά τής ομι
λήσω' μά καί αί’τή τήν ίδια επιθυμίαν έχει' δια
βάζω αύτόν τόν πόθον της μέσα στά λιγωμένα 
μάτια της.

"Εξαφνα, χωρίς >ά τό περιμένω, Ανοίγει τό 
παράθυρον. ’Ανοίγει <5 ουρανός πού κρύβειτόν 
άγγελό μου, καί μοΰ ρίχνει ένα κατάλευκο χαρτί. 
Τά χείλη της σφιγκτά κλεισμένα. Ούτε μία 
άκτίς μειδιάματος. Τήν ευτυχία τήν έβλεπα μέ 
δρθάνοικτα πλέον μάτια, τήν έπιανα κλεισμένη 
μές τό χαρτί, καί όμως δέν τό επίστευα. Αέν 
έπίστευα τήν θυσία ποΰ έκα/ινε γιά μένα αύτή 
ή σοβαρά, ή αμίλητη, νά μοΰ γράψη γράμμα, 
χοιρίς έγά> νά τής ζητήσω ποτέ τέτοιο πράγμα..

— 252 — — 253 —



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

’Λπεμακρύνϋην διά νά μη προκαλέσω την ?τε- 
ριέργειαν τών διαβατών και την άπεχαιρέτησα 
με εν βλέμμα πλήρες στοργής κα'ι ευγνωμοσύνης.

Πηγαίνω κάτω άπο τό φώς τον φαναριού, 
ξετυλίγω το κατάλενκο, σαν τή παρθενική η'νχή 
της, χαρτί και. διαβάζω. «.V ή ζητείτε, 
κύριε, τ ή ν ε ν τ ν χ ί α ν ε ί ς τ ά π a p ά- 
θ ν ρ α. Κατοικεί πειά ψηλά. ΊΙ 
π α τ ρ ί ς της εϊν ε περισσότερον 
γαλανή άπό τ ά μ ά τ ι α μ ο ν»

'Εδώ έτελείωσεν ή διήγησις τοΰ Άλκιβιάδον. 
Οντε αυτός είπε τίποτε—δεν είχε το θάρρος — 
ούτε έγώ—δέν είχα τήν άδιακρισίαν.

Επειτα άπό όλίγην ώραν διέκοψε τήν σιγήν 
μας ή φωνή τον φίλον μου.

— ΙΙαιδί, φέρε μας δνο μπίρες άκό/ια. .
Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ό"'®'-'®’

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΒΟΎΤΣΙΝΑ

εγαλην άηώλειαν ύστέ- 
στη ο μουσικής κόσμος 
τών Αθηνών έν τώ 
στροσώχιφ τιίς νεαρας 
καλλιτέχνιδος Σμαρ’άγ- 
δας Βουτσινα. Μέ τάς 
τελευταίας ήμέρας τοΰ 
ιςο2 άνηρπάγη αίφνιδίως 
μέσα άηό τάς άγκάλας 
τής λατρευούάης αυτήν 
οίκογενείας της, τήν' ό
ποιαν ό ^ρικτός θάνα
τός της έβύΟιάεν είς αι

ώνιον πένβος.
Βαθύτατα ήάθάνθη τήν απώλειαν της Σμα- 

οάγδας Βουτσινα τό Ώδεΐον, τοΰ ποίου νπήρ 
ξε γέννημα καί θρέμμα ή Αληθής καλλιτέχνις, 
καί τό όποιον έχασε διά τοΰ προώρου αυτής 
θανάτου ένα τών κυρ ιωτέρων αύτοϋ παρα- 
γάντων.

Άπό τού πρώτου έτους τής άναδιοργανώσεως 
τού Ωδείου ύπό τήν διεύθυνάιν τοΰ" Κου Νά- 
ζου, ένεγράφη ή νεαρωτάτη Σμαράγδα Πέτρο, 
πούλου είς τήν τάξιν τού κλειδοκυμόάλου τής 
Δος φόν Λόττνερ,καθηγητρίας τότε τοΰ Ωδείου, 
ύπό τήν πεφωτιάμένην διδασκαλίαν τής οποίας 
Ανέπτυξε θαυμασίως τό δπάνιον τάλαντόν της.

Διότι ή Σμαράγδα Βουτσινα ητο άπό τάς όλί- 
γας φύσεις αί οποϊαι έχουν ώς φυσικόν δι,.ρον 
τήν μουσικήν. Ώγ μαθήτρια άπό τής πρώτης 
ένώπιον τοΰ κοινού έκτελέσεώς της, τού con
cert εις re έλασσον τοϋ Μόζαρτ, διεκρίθη διά 
τίιν λεπτότητα τού μουσικού της αισθήματος 
τήν άκεραίαν άπόδοάιν τής μουσικής έννοιας, 
καί τάς ωραίας γραμμάς τής μουσικής της φρά- 
άεως. Τά πλεονεκτιιματά της αύτά βαθμηδόν 
άναπτυσσόμενα κατέστησαν βραδύτερου χαρα
κτηριστικά ιδιαίτερα τής έκτελέσεώς της. "όχι 
ή θορυβώδης έπίδειξις μηχανικής υπεροχής, 
οντε άκροδατισμοί έκπλήσσοντες, τό όποιον 
δυστυχώς τείνει νά καταθτμ τό ιδανικόν τής 
νεωτέρας πιανιάτικής τέχνης, άλλ- ή καΟαοά

Σμαράγδα Βουτσινδ.

καί άγνιι μουσική άπόδοάις ωραίων έννοιών 
και άπαλών φράσεων Διά τούτο διεκρίθη πάν 
τότε ή Σμαράγδα Βουτδινά είς τήν έκτέλεδιν τών 
έργων τοΰ Beetli-iven, τοΰ Chop η, καί τού Schu
mann. θά μείνμ Αλησμόνητος δι' όσους τήν 
ήκουδαν, ή ύπό τής ορχήστρας συνοδευομένη 
έκτέλεδίς της τού 6 . Concerl τού Σωπέν έν τμ 
αιθούση τής Μουσικής 'Εταιρίας.

Τό λεπτότατον μουσικόν αίσθημά της είχεν 
ήδη κατορθώσει νά μεταδώάη είς τάς έν τώ 
’Ωδείηι μαθήτριας της, θά έδρεπε δέ έντός ολί
γου άναμφιδόλως άφθονοιτά'τους καί ωραίους 
τούς καρπούς τής έπιμελούς καί καλλιτεχνι
κότατης διδασκαλίας της, αν ό σκληρός καί 
άπρόοπτος θάνατος της δέν τήν άφήοπαζε 
τόσον προώρως.

ΑΎΡΑ ΔΡΑΚΟΠΟΎΛΟΥ

* ΓΝΟΜ.ΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ *

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

υ ζ ιι τ ιι l κ ι ν γίνον
ται περί τής παρ’ ή
μϊν καλλιτεχνικής κι 
νήσεως καί έπι τών 
καλλιτεχνικών έκθέ- 
σεων και τής έλληνι- 
κής τέχνης γνώμαι. 
διάφοροι προβάλλον
ται είς τάς όποιας προ
σέρχεται καί ή γνώμη

τού Υπογεγραμμένου.
Τέχνη Ελληνική σήμερον δέν ύπάοχει εις τίιν 

χώραν τοΰ Άπελλού κα: τού ΙΙαρασσίου.

Σήμερον υπάρχουν ζωγράφοι όιτιζόμενοι έκ 
τής Εύρωπαίκης Τέχνης, "μιμούμενοι τούς ξέ
νους, άλλά μή φθάνοντες αύτούς είς τίιν τελει
ότητα. Ή τέχνη ίόταται ύψηλά παρά τόν θεόν 
δάτις ύπάρχει ό Υπέρτατος Καλλιτέχνης, άυμ- 
πάρεδρον δχων τήν Τέχνην.Οί άνθρωποι άγωνί- 
ζονται νά προσεγγίσουν τήν Τέχνην, άποπείρώ- 
μενοι τήν ά'νάβαόιν είς τά δκόανάβατα τής Τέ
χνης ϋι'-η.Έν τμ προσπάθεια ταύτη βαίνουσιν έ
καστος σύμφωνα μέ τό κλίμα,μέτά ήθη καί έθιμα 
τής πατρίδας του καί τής έποχής του.'Εντεύθεν 
έχομεν Τέχνην Γερμανικήν, Γαλλικήν, Ιταλι
κήν. Ό Καλλιτέχνης όμως έκεΐνος δάτις φεύγων 
έκ τού περιβάλλοντος τής πατρίδας του, Απομι
μείται τούς ξένους έν άλλω διαφέρω περιβάλ- 
λοντι έργαζομένους, δέν δημιουργεί ώζ ό ξένος 
τής ΓΙατρίδος, Τέχνην Ελληνικήν, άλλ' άπομί- 
μηιίιν τής ξένης, καΟαρώς Ατελή καί διεστραμ- 
μένην Τέχνην.

Καλλιτεχνία δέν είναι τό κατά συνθήκην λε
γόμενον μ ο ν τ ε λ ά ο ι σ μ α, ούτε τό καλώς 
άχεδιαάμένον καί καλώς χρωματισμένον έργον 
άλλ’ ή τέχνη τού καταρτίζειν έργον όφειλόμε- 
νον είς μακράν καί έπιάταμένην τής Φύάεως ή 
τοΰ Λαού μελέτην, τών ποικιλιών έκείνης καί 
τών ηθών τούτου. Τοιοΰτον ήτο τό έργον τοΰ 
Γύζη, έκεΐ καί ό Ράλλιις βαίνει.

'Απομιμούμενος ό Έλλην ζωγράφος τούς ξέ
νους χάνει καί τήν Έλλ.ιδιοφυίαν, ίίπως ή Κο
ρώνη ή ζητήάαάα νά μάθη τό βάδισμα τής πέρ
δικας έχαάε καί τό ίδικόν της. Ό ζωγράφος 
δέν πρέπει νά είναι πάντοτε άντιγραφεύς τής 
Φύάεως, άλλ' ιεροφάντης τής Τέχνης, έμπνεό 
μένος άπό τήν <ϊ>ύάιν,ητις κάμνει είς τούς καλ- 
λιτέχνας παραχωρήσεις άναλλγως τοΰ όριζαν· 
τος είς όν β έπει ή ψυχή τού Καλλιτέχνου, δά 
τις δέον νά βαδίζη πρός τό τέλειον καλλιτεχνι- 
κώς καί φυάικώς. χωρίς νά ύπόκειται είς τά 
άτενά όρια τής Φύάεως’ άλλά οδηγούμενος άπό 
τίιν ιΐ’υχίιν και τιίν φαντασίαν ίίτις έξιδανικεύει 
τήν Φύσιν.

Καί όπως ό ποιητής δέν έχει κανόνας καί ο- 
οια, άλλ' έχει πρόχειρον τήν ποιητικήν 
άδ ε ιαν, ουτω καί ό καλλιτέχνης έχει τήν έ- 
λευθερίαν άνεξαρτήτου δράσεως, ίίτις έν τούτοις 
δέον νά διευθύνεται άπό τίιν ι^υχήν του, άνα- 
λόγως βα,νούάης πρός τίιν τελειοτέραν καλλιέρ 
γειαν τής καλλιτεχνικής ιδιοφυίας.

Τίιν μέχρι τού θείου προσέγγισην τής Τέχνης 
έπεδίωξαν οί Αρχαίοι άνιδρύδαντες τοΰ θείου 
Αθάνατα μνημεία ώς άυνόυάάαντες τό θειον 
καί. τήν Τέχνην μέχρι σημείου ώστε δύο Ηεό- 
τητες νά ύπάρχουν, ή Τέχνη καί ό θεός καί 
δύο θρηάκεϊαι, ή θρησκεία τοΰ άθανάτου Κάλ
λους καί ή θρησκεία τοΰ Οανόντος θεού! . . .

Άλλ’ ό νεώτερος Έλλην καλλιτέχνης, άφοΰ 
δέν λαμβάνει τήν εύθείαν τήν άγουσαν πρός τά 
ύψη τής Τέχνης, άλλά λοξεύει και έκεΐθεν πει- 
ραται άνάβαάιν. είναι έπομενον νά πέάι.ι, ξένα 
έχων πτερά ή ίίν φθάάμ μέχρι τού θρόνου τής Τέ
χνης δί' Αθεμίτων καλλιτεχνικών μέσων, κινδυ
νεύει ν’άκούάμ άπό τήν Τέχνην, ώργιάμένην διά 
τήν διαστροφήν, τήν αύάτηράν κραυγήν.

— Έκάς βέβηλε !

Καί νά αίάθανθζι πέλμα ισχυρόν δπερ Οά τόν 
κάμμ νά κυλισθη κακώς ϋχων εις τά στρώματα 
ίίπου έκυλίάθηάαν οί διαστρεβλωταί τής Τέχνης 
κατ’ άλάνθαάτον ιστορικήν κρίάιν καί όπου πλα
νιόνται οί μπογιατζήδες.

Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ζωγράι/'υ; καί Γλύπτης

* ΣΉΓΜΙΟΤΥΠΟΝ *

Ο ΑΛΗΤΗΣ

ξεπνευςεν είς τούς δρόμους 
τής Γαστούνης, είς περιεργό- 
τατος τύπος αλήτου, οστις α- 
φησεν όντως κενόν δυσαναπλή
ρωτου είς τήν προνομιοϋχον 
τάξιν τών κοινωνικών παρασί
των.’Επώνυμον δεν είχε Ή άν 
είχε, πολύ ταχέως έξηφανίσφη, 
ύπό τό όνομα δέ Γερασημάκης 
κατέστη έπί μακρά ετη τό φό
βητρου καίτό παίγνίον όλωυ 
τών παιδιών κωμών καί πόλεων. 

Διά την γέννησιν τοΰ 
μακν ο μικρόν χωρίου τής 'IT-..:-.
κουοέϊκα. δι’ αυτό : -·~·—'··
τα. αείποτε λιΟοβολοϋντα 
ράδαιυε τήυ τεραστίαυ 
ρίαυ του καί έκραύγαζε. 
Κακουρέϊκα καί Οά σας δείξω έγώ. 
φρουών ότι -·Λ-··

ί Άση- 
Ήραΐάς Κα- 

μακαρίτης απειλών 
' ν μαγγδπαιϊα έκ- 

στεεβλήν ίβακτη- 
πεεάστε από τα

, καταραμ,ενα ...» 
........... s_t ττιθανώς, εις τό ρεϋμα πλάνητος βίου ώς 
ό ίδικός του, όλοι Οά ήναγκάζοντο νά διέλΟουν ποτέ 
καί άπό τό ευκλεές χωριον του, καίτοι ούο' έκεΐ Οά 
έοίοετο αύτώ ευκαιρία πρός έκδίκησιν, διότι ό ακατα
πόνητος αλήτης οΰοέποτεδ’.έμενεν είς τα ολιγάνθρωπα 
και πάυ.πτωχα Κάκουρέικα.

Ό μακαρίτης ήτο παραξενοτατη εγκόσμια μορψη. 
ΦΟονήσας κυνικοΰ Διογένους τήν δόξαν, ελυσε τό πρό
βλημα τοϋ κατ’ άνθρωπον ζην, σύρων διαρκώς ήμε
ρα; καί νυκτός, χειμώνος καί θέρους, γιγαντια κουρέ
λια, τα όποια κυλινδρικώς περιεστραμμενα καί οια 

·. έπί τών γη- 
του καί έβάδιζεν ήρεμα 
τί δέν περιείχε ό βδε- 

ύποκ'.τ ρινών μάλλινων 
ύδατος, εκεΐ καί τό πα-

καταραμένα . . .»

/,ια, τα οποία κυλινορικω; περιεστραμμ 
πολυκόμβων λωρίων συνοεοεμένα, άνήρτα 
οαιών καί κυρτωμένων ώμων 
από χωρίου εις χωρίον. Καί 
λυοος εκείνος ορμαθός τών 
όγκων! Έκεΐ καί ή φιάλη τοϋ 
γοϋρι τής ρακής, εκεί καί τοϋ οίνου η πλόσκα, εκεΐ 
ό μικρός τέτζερης καί ή μικρά πυρωστ^ά, έκεΐ καί τό 
άσκάκι μέ τό τυρί καί τό λαδικό κα! ή βελόνη καί 
τά σουβλιά καί τό τεράστιον σακκοΰλι με προαιώνια 
ξεροκόμαατα.

Άλλα τό βάρος τοϋτο, τό μή ελαττον βεβαίως 
τών 50 οκάδων, ητο σχετικώς μηδέν απέναντι τών 
ποωτοτυπωτατων αύτοϋ υποδημάτων. Ουδεις ηδυνηΟη 
ποτέ νά έςακριβώση άν, οτε πρό εικοσαετίας τουλά
χιστον κατεσκευάσθησαν, ησαν τσαρούχια ή κοινά 
υποδήματα. "Εκτοτε όμως μετά πολλής φιλαρεσκείας 
καί πλειοτέρας ύπομονής ήγωνίσΟη ό Άσημάκης νά 
τοΐς έξασφαλίση τό αΐωνόβιον, προσαρτών άνωθεν μέν 
αύτών πολυσχιδείς πρός συγκράτησιν ιμάντας, κάτω
θεν δέ ακανόνίστως ο,τι δέρμα τυχόν εϋρισκεν εκ 
ζώου Οανόντος ή υποδήματος άπερριμμένου. Κατώρ- 
Οωσε δ’ οΰτω νά τά καταστήση γιγάντια καί ολο
στρόγγυλα. πάχους μέν δέκα τουλάχιστον εκατοστών, 
αντοχής δε θαυμαστής δια πυκνού πεταλώματος, πρω
τότυπον διηνεκώς τελών αγώνα αρσεως βαρών.

Καί όμως ητο ακαταπόνητος καί αεικίνητος ό μο
νόφθαλμος καί ολιγαρκής αλήτης, ό προτιμών τών 
πεντάλεπτων έν ξηρόν τεμάχιον άρτου, τό πολύ δέ 
καί έν σταφυλάκι, ό πλύνων μόνος είς τούς ποτα- 

, , V r X ι 1 , ,.μους και τα ρυακια τα ρούχα του, ο κοιμωμενος οιαρ- 
κώς εν ύπαίΟρω, ό υ,αγειρεύων ενίοτε προχείρως λά
χανα τής ιδίας συλλογής,ό μή εχων βαλάντιον εις τόν 
κόλπον καί κακίαν εις την ψυχήν.

Τ· ΚΑΝΔΗΛΟΡΟΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΕΣ

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 1902

yntomos Ισται ό απολογισμός τοΰ 
άρτι έκπσεύσανιος έτοος. Ούδέν 
έκτακτον γεγονός δύναται νάτδ έ- 
ξάρζ;. Ό χρωστήσ έσχεν ικανά; 
δπως δή-οτι απώλειας. ΊΙ Γαλ
λία άπώλεσε τούς ζωγράφους Des- 
boulins, Kacmnierer, Merwart, Tis- 
soljtenj Constant, P. Liot καί J. C

Vivert, ή Γερμανία, τδν Reiff, τδν Bollen, τδν 
Lugo, ή ’Ιταλία τδν Cabianca, ή Κροατία τδν 
Masitcli, ή 'Ολλανδία τδν Μπέσϊαμ, ή 'Ελλάς 
τδν Βώκον.

Έν τή γλυπ-ική ένεκροϋτο ί, χειρ τών Gan
der, Dalou καί Capliir, άλλ' έξ ετέρου άπεκαλύ- 
πτοντο ανδριάντες, έργα τέχνης άτινα έπιζώσι τής 
σαρκός. Οί ΙΙαρισίοι 'χαιρέτισαν τούς ανδριάντας 
τοϋ Ούγκώ, τοϋ Βαλζάκ, τοϋ Βεδελαίρ, τοϋ 
Vicairo. Έν 'Ιταλία άπεκαλύψΟησαν οί ανδριάντες 
τοϋ Άλταμούρα, τοϋ Ροσσίνη καί τοϋ Άμεδαίοο 
τής Σαβοΐας, έν Γερμανία τής Αύτοκρατείρας Φρει
δερίκου καί ή Ελλάς δέ δέν ύστέρησεν είς τήν άπο- 
μαρμσρωσιν τών μεγάλων της ανδρών, δλην όμως 
τήν κίνησιν συνεκέντρωσεν ή άνΟοστεφής Ζάκυν
θος ήτις ηύτήχησε δύο ανδριάντας να χαιρετίστ,, 
τοϋ Σολωμοΰ καί τοϋ Λομβαρδού.

Τήν μεγαλειτέραν ατυχίαν ήν ύπέστη ανδριάς— 
πιρισσοτέραν καί απδ τήν τοΰ ανδριάντας τοϋ Διά
κου καί τοϋ ΙΙατριάρχου Γρηγορίου οί’τινες δέν =ι- 
δον ακόμη τδ φώς—είναι ό τοϋ άνδριάντος τοΰ Γόρ- 
δωνος, δστις άδόξως κατεποντίσΟη κατά τδ τρικυ
μιώδες ταξειδιον του.

’Ανδριάντες, πριν ή άνατείλη τδ 1903 ένεκα- 
μονήΟη-αν καί έγκυμονοϋνται.Οί Παρίσιοι Οά τιμή
σουν τδν συγγραφέα τοϋ «Δ'ον Κιχώτου», ή Μα
δρίτη θά προσφέρη τά σέβη της είς τδν Βολταϊρον, 
ή Γενεύη Οά σμιλεύση τδνΚαλβϊνον, καί ή Ελλάς 
πλούσια πάντοτε είς προτάσεις καί σχέδια άλλά 
πτωχή είς ανδριάντας.θ ’ ανεγείρη, έάν αί περιστά
σεις, οί έρανοι καί α’ι έπιτροπαί τδ έπιτρέψωσι, αν
δριάντας καί προτομάς εϊς τδν βασιλέα Όθωνα, 
είς τδν Σολωμόν, είς τον Άβέρωφ, είς τούς ύπδ 
τδν Μαιζώνα άγωνισθέντας, είς τδν Κολοκωτρώνην 
(έκδοσις δεύτερα), είς τδν ΙΙολυζωίδην και Τερ- 
τσέτην, είς τδν Διάκον (καί αυτή έκδοσις δεύτερα, 
περισσότερον, έλπίζομεν, τυχηρά τής πρώτης). 
ΙΙρδς τούτοις πρόκειται νά ίδρυθή έν Δομοκω ή 
προτομή τοϋ Φράττη, καί έν Άγ. Λαύρα Ήρωον. 
Άλλ’ ολα αύτά εινε αμφίβολον αν θά τά Οωπεύση 

ό ήλιος τοϋ 1903, δστις δέν Οά θωπεύση ίσως ούτε 
τδν ανδριάντα τοΰ δύσμοιρου Ιίαλαιολόγου...

Ή αρχαιολογία έστερήθη τριών ικανών αρχαιο
λόγων, τών Γάλλων Hulliot καί Βερτράν, καί τοΰ 
γερμανου Kraus.

Ή καλλιτεχνική κίνησις κυρίως οφείλεται είς 
τάς εκθέσεις. Έν Λονδίνω 5 εκθέσεις, έξ ών ή τοΰ 
«Καλλιτεχνικοί*  Κέντρου» συνεκέντρωσεν έργα 
άξια πολλοΰ ένδιαφέροντος. ή έν Έδιμβούργω έκ- 
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Οεσις, ή έν Μάνζεσιερ τών υδατογραφιών ύπήρξαν 
άξιαι λόγου.

Έν Βρυξέλλαις έγένετο έκΟ-σις υδατογραφιών, 
έν ΓΙαρισίοις τδ Salon, έν Δρέσδη, έν Μονάχω ή 
τοΰ Κρυστάλλινου ΙΙαλατίόυ, ή έν Βιέννη (29η) 
ή έν Μαδρίτη, ή έν Μόντρεαλ τοϋ Καναδά, ή τοΰ 
Τουρίνου τής διακοσμητικής, ή τής Κ πόλεως (12 η) 
ή τοΰ Κάιρου καί ή έν Σμύρνη τοΰ Ιΐανιωνίοι*.  Έν 
Άθήναις εί'χομεν τρεις εκθέσεις : τοΰ Άκταίου. 
τοΰ Ιίαρνασσοΰ καί τοϋ Δημαρχείου. Ίδιωτικας δ’ 
εκθέσεις δύο, τοϋ κ. Οικονόμου καί τής δεσποινίδος 
Άσπριώτου. ΕΓχομεν επίσης καί τήν έν Χαλκίδι 
έκθεσιν τής γυναικείας βιοτεχνίας.

Ή αρχαιολογική κίνησις ανέγραψεν είς τδ ένερ- 
γητικόν της τά αγάλματα τώ*  Τράλ/.εων, τας 
άνασκαφας τοϋ Ηραίου τής Σάμου, τάς έρευνας 
τοϋ κ. Δόρπφελδ έν Λευκάδι διά τδ ανάκτορον 
τοϋ Όδυσσέως. τά ευρήματα τών τάφων τής Ίερας 
οδοΰ, τόν πολύν θσρυβον διά τδ. ..τίποτε τών οστών 
τών έν Χαιρωνεία αγωνιστών, τήν περαίωσιν τών 
έπισκευών τοϋ ΙΙαρθενώνος. τάς ανασκαφάς τής 
Δήλου καί τής Κνωσσοϋ καί παραδίδει είς τδ 1903 
πρδς συμπλήρωσιν τήν άναστήλω-ιν τοΰ Έρεχθ ίου 
καί τοϋ Λέοντες τής Χαιρωνείας. Κατά τδ 1902 
απεφασισθησαν πρδς τούτοις αί ανασκαφαί πρδς 
ανεύρεσιν τής αρχαίας αγοράς τών Αθηνών. Έγε- 
νοντο τά εγκαίνια του έν Θήρα μουσείου καί έπε- 
ρατώθη ή οικοδομή τοΰ νέου έν Έπιδαύρφ μουσείου.

Κατά τδ λήξαν έτος εί’χομεν μίαν καί μόνην δω 
ρέαν διά τήν Έθν. Ιΐινακοθήκην ύπδ του κ. Μαυ- 
ρογιάννη, ετέρας δωρε; ς πολυ-ιμοτάτας διά τδ 
νομισματικόν μουσεΐον τών κ. κ. Καραπάνου καί 
Γλυμενεπούλευ, τδ σύγγραμμα τοΰ κ. Σβορώνου 
περί Έλ-υσινιακοΰ’ κύκλου καί τδτοϋ κ Δόρπφελδ 
περί Τροίας καί Ιλίου, έκ τής έν τή ξένη δέ κν- 
νήσεως σημειοϋμεν τήν περί Γύζη μελέτην τοΰ 
Μοντανδών καί τδν θάνατον τοϋ ιστοριογράφου τής 
τέχνης Muntz.

Είς τήν 'Αθηναϊκήν καλλιτεχνικήν κίνησιν προ- 
σετέθησαν αί παροδικά': φυσιογνωμία: τών επισκε
πτών καλλιτεχνών κ. κ. Ί’ερεκύδου, Σώχου, Άν- 
δρούτσου καί Βικάτου.

Η 'Αθηναϊκή αρχιτεκτονική δύο μεγάλας οικο
δομάς έχει νά επίδειξη, τήν τοϋ 'Αρσάκειου καί 
τήν Στοάν Ι’ιζάρη καί καθ' ολον τδ λήξαν έτος ένα 
διαγωνισμόν δια τδ υπευργεϊον τών Οικονομικών, 
κατα τδν όποιον ούδ-ίς ήδυνήθη νά δρέψη τον κλά- 
δον τής νίκης.

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΙ

ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
Σκοπός τοΰ ζήνέπΙ τήςγής ό στόμαχος κι' ή τσέπη 
καί μήν άκοΰτε τά μωρά τών φιλοσόφων έπη.

ΚΓ όποιος etc τδν Δημόνικον πιστεύει μέ άφίλειαν. 
καί γιά νά μάθη μοναχά μακράν δδόν πορεύεται 
χωρίς ή τσέπη του μικρόν νά λάόη καν ωφέλειαν, 
εΓνε τρελλδς γιά δέσιμο κι' άς πάη νά κουρεύεται !

ΜΑΝΗΣ

Jee.Toiri; Φώφη V Ιιλάχου

Η ΓΙΑΓΙΑ

Εΐ'ΐτ τά έγγόνια ότίιν πρώτο- 
χρονιά τής έβαλαν δόντια τής 
γιαγιάς καί λάμπουν τώρα όλόα- 
άπρα μέόα άπ· τά ζαρωμένα, ξε
φλουδισμένα άχρωμα χείλη.

Μά τά όδυόμένα μάτια τής για
γιάς δέν καλοβλέπουν τά έργόχει- 
ρά της τά πέντε έγγόνια της ποΰ 
τής τάφηκε μωρά, τόόα δά. ή μα- 
καοίτιόόα ή μονάκριδή της κόρη

ποΰ τήν έθαψε είκοόιπέντε χρονών και τήν ί · 
κλάψαν δλα τά Θεραπειά- Τήν έκλαψαν και τη 
ίέναόαν οι Συγγενείς και φίλοι. Την έκκα^ε και 
ή μανοϋλα της καί τά δάκρυα έόβυόαν τα ματια 

της.
Μά όχι μόνον τά δάκρυα, υχι. _ .
’Εκείνη κατάλαβε πώς έπρεπε τα παιοια να 

μεγαλώνουν·έννοιωάε τό παράπονο της υστερ
νής ματιάς τής κόρης της, τό έννοιωάε και πήρε 
το βελονάκι της ότήν άρχή μέ ινα ζευγάρι 
γυαλιά,ΰάτερα μέ δύο, δούλευε έκεινη την μπι
μπίλα τήν πολυανθισμένην. πού οί ξινοί, που 
έρνουνταν νά περάάουν τό καλοκαίρι ότα <->ερα- 
πειά τήν δβλεπαν κ’ Ελεγαν πώς κι' αΰτη η έρ_· 
γαάία εινε Οτάλιιθια ένα Απ' τά θαύματα του 

Β<Γιατ^°<1τό Βόάπορο περηΜότεοο έργάζουνται 

αυτό τό ξακουότό Εργόχειρο, που πολλαις έργα- 
τοιαις δόξαόε.μά καί ποϋ δέν καλλιτέρευάε την 
τύνη τους.

Όπως <Γ δλα τά χαμόάπητα και ότης γαγιας 
τό άπήτι βλέπει κανείς μετάλλια τιμητικά άπο 
έκθέάεις. ,

Καί λίγο,λίγο τά άνθη τής μπιμπίλας έκαμαν 
τά άλλα άνθη : τά έγγονάκια, καρπούς ωραίους

Ό μεγαλείτερος άφοϋ έμαθε τά γράμματα <ΐτό 
δημοτικό άχολεϊον άοχιόε νά καλλιεργητή λίγα 
χωράφια τους καί μέ τής φοάγουλαις ποϋέότελ- 
νε ήτα ξένα, τής άνο'κτόχρωμαις Τοι-ρκ.καις 
Φοάγουλαις τής άτρογγυλαϊς, άρχιόε νά διατηρίι 
τό απήτι καί ήτον καιρός, γιατί ή γιαγιά δεν 
καλόδλεπε καί δέν τάλεγε μά τής έκαμνεν πα· 
οατήρηάι μ πελάτιάες γιά τίιν έργαιήα της. Και 
τάλλα έγγόνια έπερναν όειρά και το μικρό που 
τάφιόε ή μανονλα του βυζανιάρικο Εγεινε κ 
έκεϊνο έξη έπτά χρόνων άγόρι.

"Εμαθε καί νά δίαόάζιι αργά άογά τα μεγάλα 
γράμματα· . . ,
Ίί.,ις τήν άγαποϋάε τή γιαγιά !! πως την α

γαπούσαν όλοι. Πώς τήν καμάρωναν όάν έλεγε 
παραμύθια καί πώς χαίρουνταν άάν την έβλε
παν νά τρώγιι φουντούκια μέ τά δόντια τα 
ιίλόαόποα.

Μά τό μικρό είχε ι να άχέδιο και δεν έλεγε Or 
κανένα τίποτε. Φύλαγε να έλ.θη η ώρα η κα?.η·

Όταν ή γιαγιά τιίν έπαιρνε άπ το χεράκι και 
άνέόαινεν τό όριιμο τοϋ Ζαρίφη γιά νά πάνε 
ιίτήν κρύα βρύόι καί τόν άφινε νά παίζι,ι. μέ 
τά χαλίκια καί’χάνουνταν καί γύριζε μέ μάτια 
πειο κόκκινα και χείλη πειό ξέθωρα, ηξευρε 
πώς πήγαινε ότο μνήμα τής κόρης της νά 
κλάι^,ι-

Καί τά μάτια τής γιαγιάς όέ κάθε τέτοια έπί- 
άκεύι έάδυναν πειό πολύ. Όταν γύριζεν άπ 
τήν κρύα βούόι, δέν μποροϋόε να ίδιι τους πρά
σινους λόφους ή καϋμένη ή γιαγιά Ούτε όταν 
πήγαινεν ότήν άγια Παρασκευή μπορουόε να 
ίδη τίι Βόόποοο καί τό βουνό τόϋ Ε'.ληνα που 
παραφυλάγει έκεϊ ότδ άνοιγμα τής Μαύρης θά- 
λαόόας, νά καταπιή τά θεριά πού προυάζ.λοι ν 
άπ'τόβορηα. Τίποτα ή γιαγιά δέν μπορεί νά 
ίδή. . .

Καί όταν ό δεύτερος εγγονος με τη γαλανοα- 
όπρη βαρκούλα άφοϋ φέρνει άρχόντιόόαις ότης
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μαγεμέναις άκρογιαλιαΐς και βλέπει τό<5α καμώ
ματα και νοιώθει άπρεπα λόγια, εύτυχώς όέ 
ξένη γλωάάα. γιατί καί δλα αύτά είναι ξένα — 
δταν φέρνη βράδυ, βράδυ περήφανος τή γιαγιά 
και τό άδελφάκι του νά άναπνεΰάουν τό μυρω
μένο άγέρι, ό. γιαγιά δέν βλέπει τό εύμορφο 
ηλιοκαμένο πρόσωπο τοϋ έγγονοΰ.

Καί τό μικρό πικραίνεται καί τής τά ζωγρα
φίζει όλα, μα έχει καί τό σχέδιό του

Ό μεγάλος άδελφός, ό Μανώλης, άοραδωνιά- 
άθηκε μέ τήν ειιχή τής γιαγιας·τής Άποκρηαϊς, 
Οά ελΟιι ή νύφη νά ξεκουράάη άπ’ τό νοικοκυ
ριό τή γιαγιά

Μιλούνε τ' άδέλφια καί γιά τό δώρο της νύ
φης, μιλούνε και γιά τό δώρο τής γιαγιάς, μι
λούνε καί γιά τό δώρο τοΰ μικρού· κοντεύει ή 
πρωτοχρονιά-

Ό μικρός πετιέται, μέ μάτια ύλόλαμπρα
— Γιά τη γιαγιά, έγώ Οά άας μιλήάω. Έγώ 

δώρο δέν θέλω. ΙΙέράυ τής πήρατε δώρο τής 
γιαγιάς δόντια. Φέτο.. . πέάτε Οτο μεγάλο το 
γιατρό καί ρωτήά-ε, δέν μπορούνε τάχα αυτοί 
ποϋ κάνουνε δόντια νά κάμουνε καί μάτια νά 
βλέπει ή γιαγιά μου ·, “Αχ ! όλοένα άβύνουνται 
τά μάτια της. Σέ λίγο σάς τό λέγω και τόν ήλιο 
δέν Οά τόν βλέπη. Εμένα όχι φέτο, ποτέ μή μοΰ 
κάνεται δώρο αν τό μάτια είναι άκριδά- ποτέ. 
Καί αν οί γιατροί δέν μπορούν νά τά κάμουν, 
ό Θεός μπορεί- νά τήν πάτε δτϊι Βαγγελίστρα· 
νά τήν πάτε νά βλέπη ή γιαγιά, διά νά ίδή 
έμένα πως έχω τά χρυσά μαλλια καί τά μάτια 
τής μητέρας μας, νά' παρηγορηΟξί.

Τ’ άδέλφια οέν είπαν τίποτε 'Εμπρός τοι ς 
φτερούγιάε ίι μανούλα μέ τά χρυσά μαλλιά καί 
τά γαλανά μάτια.

Άνοιξε σιγά σιγά ή Ούρα· έτριξε τό πάτωμα 
άπ' τό βαρύ βήμα της γιαγιάς, και σάν νά είχε 
μάτια, ίσια ίτρεξε στο Γεωργάκι της, τόν άγκά- 
λιαδε, τόν φίλησε καί είπε.

— Μάτια μου ...,μά-τια μου.. .
Πολλά χείλη τό λένε χαϊδευτικά.μ άτια μ ο υ, 

μά στής γιαγιάς τά χείλη έχουν άλλη σημασία. 
Ναί, μ ά τ ι α τη ς..'Εκανε τό σταυρό της, ευχα
ρίστησε τίιν Θεό καί χαρούμενη, νέα, μεταμορ
φωμένη είπε δυνατά.

— Θεέ μου σ’ εύχαριάτώ.
"Ολοι έκλαιαν. "Αχ, άπό τέτοια δροσερά γλυκά 

δάκρυα, δροσίζουνταν τά μάτια.
Οί κόποι τής γιαγιάς καρποφόρησαν. Τή χαρά 

αύτή, χαρά άλλου κόσμου, τής τήν έστελνε ή 
πεθαμένη κόρη άπ’ τον ουρανό.

Και τό Γεωργάκι χαρούμενο άρχιδε νά φωνάζι.ι.
— Οϋουουουου το βαπόρι· γιά τή Τήνο, για 

τή Βαγγελίστρα, οΰουουου ου γιά τή Τήνο.
Καί όλοι γελούσαν, όλοι γελούσαν γέλοια 

άληΟινά.
ΑΛΕ5ΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΤ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ *)

Μετά τοσαύτην καλλιτεχνικήν δράσιν έν Έ- 
πτανήσω, καιρό; ήτο πλέον νά έννοήσωσιν οί Έ- 
πτανήσιοι οτι ή καλλιτεχνία έπρεπε νά είνε 
έν έκ τών κυριωτέρων μαθημάτων διά τήν κα
λήν ανατροφήν καί μόρφωσιν τών τέκνων, μά-

’) Συνέχεια χα< τίίος 

θημα επωφελέστατου εΐ; τε τον άνδρα καί εΐ; τήν 
γυναίκα.

Διό, τής Επτάνησου αί Κυβερνήσει; έφρόν- 
τιζον περί τής καλλιτεχνίας. Τή όγδοη Νοεμ
βρίου τοϋ έτου; 1805 έγένοντο έν Κερκύρα τά 
εγκαίνια τή; πρώτη; δημοσία; ελληνική; r‘/~- 
λής, έν ή έδίδασκον περιφανείς άνδοες. Μεταξύ 
τών καθηγητών ησαν δύο, οί’τινες έδίδασκον 
την καλλιτεχνίαν,δ ΙΙαϋλο; ΙΙροσαλέντη; κα
θηγητής τών ώραίων τεχνών, έπι μηνιαίω μι- 
σθώ ταλλήρων τεσσαράκοντα καί ό Γεράσιμο; 
ΙΙιτζαμάνος, καθηγητής τή; πολιτική: αρχιτε
κτονικής, έπι τώ αύτώ μισθώ. Περί τού Κερ- 
κυραίου ΙΙροσαλέντη έγράψαμεν ήδη έν τή 77ΐ- 
νακο&ήκη * 1).

1) Έτ-,ι A' βΛ. 150 - 152.

Παροράματα : Σ»).., 50, στή) 2, στίχ. 18.. άντί !
δεξιά γράφε αριστερά. Σε). 82. στήλ. 1, στίχ. 27, ά»τί : 
bavopui: γράφ. baroque. Σελ. 142 βτήλ. 2. στίχ. 3. 
άντί ιινήκει γράφε οέν άνν,χει.Σιλ 143. στήλ. 1. στιχ.23. 
ά,τί : nafavae γραο. naturae. Σελ 173. στήλ. 1 στίχ. 
1, άντ! : φιλοσοφίας γράφ. φώο/ιοι'ια;. Σελ. 173, στν'λ. 
1, στίχ. 55, αντί ; άποροί, γρ«φ. εύπορος. Σελ. 185, 
στήλ 2. στ!>. 9 άντΐ ; άλλη γφαφ. &Ua) Σε). 187.στήλ.
1. στίχ. 6 — 7. α/τί : τής αυτής δε γνώμης είνε καί δκ. 
Μιινρογιάννης, γράφ τής αύτής δέ γνώμης δεν εινε ό κ. 
Μαυρογιιίννης, άλλ’ αμφιβάλλει αν εινε τοΰ Κουτούζη. 
Σε). 207, στήλ. 2 στίχ. 10, άντί : Τύχην, γράφ. Τέχνην 
Σελ. 208, στή). 2, στίχ. 56 άντί Κουτούζη γρτ Καν
τούνη Σε». 209, στήλ. 1, στίχ. 50. άντί : έφιλοτέχνησεν 
όμως καί δύο γράφ. έφιλοτέχνησεν τίμιος <5 Καντούνης 
καί δύο.

Ό I Ιιτζαμάνο; έγεννήθη έν Κεφαλληνία περί 
τά τέλη τοϋ ΙΙΓ . αΐώνος, έζεπαιδεύθη δ’ έν 
Κερκύρα, ’Ιταλία καί Γαλλία Ήτο έξοχο; ζω
γράφο; καί άνήρ πολυμαθής. ’() Κοραή; ήθε
λε·/ αύτον νά διδάσκη εΐ; Χίον τά; ωραίας τέ
χνας. Έν Κερκύρα ό ΙΙιτζαμάνος διέπρεπεν, 
άλλά ουστυχώ; οί μεγάλοι ά·.δρε; έχουσιν ώ; 
επί το πλεΐστον, έχθρούς, διότι δ μικρό; πάν
τοτε προσπαθεί νά ποοσβά/η τον άνώτεεον αύ 
τού. Ούτω; δ Κεφαλλην εγκαταλείπει την πρω
τεύουσαν τοϋ Ιονίου καί μεταβαίνει εΐ; Κων
σταντινούπολή, ένθα έςετιμήθη. Κατά τά; πο
νηρά; ήμέρα; τής έπαναστάσεω:, δ καλλιτέχνη; 
έφυγε·/ άπο το Τουρκικόν έδαφος καί μετέβη εΐ; 
ΙΙετρούπολιν, ένθα οιωρίσθη καθηγητή; τών ώ
ραίων τεχνών, αλλ ή ύγεία του οέν τώ επίτρεπε 
νά μείνη εΐ; τά ψυχρά κλίματα καί μετέβη εί; 
τήν ’Ιταλίαν. Ό δυστυχή; ήτο φθισικό; καί 
ήναγκάοθη νά άφήση καί τήν πατρίδα τή; 
καλλιτεχνίας, ϊνα εύρη άνακούφισιν είς τό Ίό- 
νιον κλίμα, "Αμα έφθασεν εις Κέρκυραν, ή νό
σο; έδεινώθη καί άπέθανεν εί; τήν άκμήν τή; 
ήλικίας, τεσσαράκοντα περίπου έτών.

* *
♦

II ‘Επτάνησος ΙΙολιτεία καταργεΐται. Οί 
Γάλλοι αύτοκρατορικοί είνε κυρίαρχοι τής 'Ε
πτάνησου καί τώ 1808 έν Κερκύρα ίδρύθη ή 

Ίονική ‘Εταιρεία, ή όνομαζομένη καί ’Ακαδη
μία. Τό νέον τούτο ίδρυμα ήτο κέντρον προό
δου, διηρέθη δέ εί; τρία τμήματα, τό τών φυ
σικομαθηματικών, τό τών ηθικών καί πολιτι
κών έπιστημών, τό τή; γραμματολογία; κα! 

καλλιτεχνίας.
’Ότε ή Επτάνησο; ήτο ύπο την ’Αγγλικήν 

προστασίαν ύπήρχον δημόσιοι οιοάσκαλοι τών 
ώραίων τεχνών, Εί: τά δευτερ-ύοντα τή: Ε
πτάνησου σχολεία, μετο·.ου.ασθέντα λύκεια, ή 
σκιαγραφία, ντισένιο tdisegno), οπω; έλέ- 
γετο κοινώς άπό τόν λαόν. Έν Κερκύρα έδιδά- 
σκετο καί εί; το γυμνάσιου.

Έν τώ γυμνασίω ομω-, έκτο; τή; ιχνογρα
φία; ό νόμο: διέταττεν δ τι τά «προ; διακόσμη- 
» συ/ μαθήματα παρά τώ γυμνασίω είνε ·. μου- 
» σική, άρχιτεκτονική, χορο; και οπλασκία.» 
Καί αυτοί οί φοιτητκί τοΰ Ίονίου Πανεπιστη
μίου έδιΐάσκοντο τά; ωραία; τέχνας. Το αρθρον 
3 I τοϋ νόμου τοϋ άφορώντο; τό πανεπιστήμιο ν λέ
γει : «τό παρόν μάθημά τή; ιχνογραφία: λογί- 
» ζεται ώ; συν.πλήρωματική σπουδή τής φιλο- 
ααοφικής καί φιλ.ολογικής <iy'jy.rti,xWx δέν είνε 
ύποχρ εωτικόν.»

'() Έπτανήσιο; νομοθέτη; έπεθύμει νά εινε 
οπω; δήποτε άνθρωποι τών γραμμάτων καί οί 
άγρομέτραι καί οϊ μηχανικοί. Έν τή Ίονίω Βου
λή, τω 1837. άπεφασίοθη ϊνα ή φοίτησι; έν τώ 
ΙΙανεπιστηνίω τοϋ άχροριέτρου οιαρκεΐ έπι τρία 
έτη,άφοϋ είχε τελειώση το δευτερεϋον σχολεϊον ή 
το λύκειον.Εΐ; τό Πανεπιστήμιον έμα.θανε ιχνο
γραφίαν γεωμετρίαν άγελβρον, τριγωνομετρίαν, 
τοπογραφίαν, θεωρητικώ; καί πρακτικώ;. Τοϋ 
δέ μηχανικού έπίση; ήτο τριετη; ή φοίτησι;, 
άλλά, μετά την έν τώ Πανεπιστημίω φοίτησιν 
έν τή φιλοσοφική σχολή καί άφού έλάμβανε τόν 

βαθμόν τοΰ δοκίμου η BaCCellieratO <·>: 
θειζον νά λέγουσι τότε. Εγγράμματο; ούτω ών 
έδιδασκετο τά μαθηματικά θεωρητικώ; καί πρα
κτικώ;, την τοπογραφίαν, την ιχνογραφίαν, τήν 
αρχιτεκτονικήν, την ύδραυλικην, την οίκοδομη- 
κήν. ΊΙ ϊχνογραοία ήτο ύποχρεωτική καί εΐ; 
τά οημοτικά σχολεία. "Ωστε ό μαθητη; ήδύ- 
νατο νά διδαχθή έπιμέλώ:, άν ήθελε, τά; ώ- 
ραία; τέχνας άπο τού δημοτικού σχολείου μέχρι 
τού 11ανεπιστημίου.

Μέ τάς λέξεις πκιαγραφία καί ίχνογραγία, ό 
νομοθέτη; έσκόπει νά μάθη ό μαθητή; νά σχε- 
οιάση έντελώ; τοπεία, άνθη, άνθρο'ιπους, άμα 
δέ τά μάθη καί τά στοιχεία τή; άρχιτεκτονι- 
κή;. Καθ’ εβδομάδά ό μαθητή: έδιδασκετο τρεϊ: 

ώρα- ακιαγραγίαν, τρεΐ άρχιτεκτονικί/ν καί τρεις 
καλλιγραφίαν.

Οί διδάσκαλοι 'ζί ησχ·ι κοινοί. Έν Κεοκύρα 
•τών ώραίων τεχ-.ών τά; έδρα; κατεϊχον : 'Ο 
ζωγράφο; Διονύσιο: Βέγια:, κεφαλλήν, καί ό άρ- 
χιτέκτων ’Ιωάννη; Χρόνη; κερκυραΐο:. Άμφό-

τεροι μαθηταί τού άριστοτέχ ου ΙΙαύλου Προ- 
σαλέντου, έτελειοποιήθησάν έν Ιταλία. Έν 
τή χώρα ταύτη άμφότεροι έτιμήθησαν έκλε- 
χθέντε; μέλη τή; έν Ρώυη ’Α •.αδημίκ; τών 
ώραίων τεχνών τοϋ Αγίου Λουκά. Έπανα- 
κάμψαντε; είς Κέρκυραν άμρότεροι έξήσκησαν 
τήν τέχνην των εύοοκίμω;. ΊΙ Ίόνιο; Κυβέρ- 
νησι; έκτιμήσκσα αύτού; δκύρισε τον μέν Χρό- 
νην καθηγητήν τή; αρχιτεκτονικής τοΰ ώραϊ- 
σμοΰ καί τής γειοδαιαίας, τον δέ Βέγιαν καθη
γητήν τής σκιαγραφίας. Ό Χρόνη; ήτο έπίσης 
διευθυντή; τών δημοσίων έργων. Ό Κίρκυοαίο; 
οΰ:ο: καλλιτέχνης καί έπιστήμων ει ε έπίση; 
άςιο; πολλού επαίνου, άτε καταγινόμενο; καί 
εΐ; συγγραφά: τή; τέχνη: του, γεγραμμέ-.α; εΐ; 
την Ελληνικήν γλώσσαν. Τω 18ΙΪ0 έξέδοτο έν 
Κερκύρα “Εκίλεαιν ίπιοτημονικήν τοΰ συστήμα
τος των λιϋυστρωμάτων, άτινα έξετελούντο έν 
ταϊς όδοΐ; τών πόλεων εΐ; τήν Ευρώπην.Τό καλ- 
λίτερον αύτού πόνημα είνε τό «’Εγχειρίδιον Ά-
στυκής ’Αρχιτεκτονικής» μετά εννέα πιιάκω ·, 
έζδοθέν έπίση; έν Κερκύρα τώ 1862. Εκτός 
του τεχνικού μέρους περιέχει ιστορικά, νύξεις 
περί τή; αρχιτεκτονική; καί συμβουλά; πρό , τούς 
μαθητ-υομένους. Έν ’Ιταλία έπίσης έδημο- 
σίευσεν ίταλιστί πραγματείαν περί τών άρ- 
χζίων μνημείω .

Ό Βέγια; διαμένοιν έν ’Ιταλία κατεγίνετο 
εΐ; άντιγραφά: άριστουργην.ατων τή; ’Ιταλική; 
τέχνης και έπώλει αύτάς. ΊΊτο καλό; άντιγρα- 
φευ:. Έπιτυχώ; κατέγινεν εΐ; την άγ.ογραφίαν. 
Επαινούνται ου.ω; αί προσωπογραφίαι του. Ό 
Βέγια; ήρέσκετο εις άπεικόνισιν έθνικών επεισο
δίων. Έξεταζόν.ενος ώ; ζαλ,λιτέχ .η;, έδειξε μέν 
/·«« » · 1 ,- . .y * · . «και επί’ζελειαν, ε/ειοι^ετο κα/.ζ τον 
χρωστήρα, άλλά δυστυχώς έστερεϊτο τή; ιδιο
φυία; έκείνη;, ήτι; άναοεικνύει του; μεγάλ.ου; 
καλλιτέχνα;. ’() Χρόνη; έπίση; εΐργασθη ώ; 
άρχιτέκτων, άλλά τά έργα αύτού στεροϋντζι 
κομψότητο;. Έγνώρισα άμφοτέρου; τού; πο
λυτίμου: τούτου: καλ,λιτε'χνα; κζτά τά τελευ- 
ταϊζ τή; ζωή; των έτη· ό εί; μάλιστα, ό Βέ
για; έδίδαξέ μοι τήν ζωγραφικήν, ό δέ Χρόνη; 
τά στοιχεία τής άρχιτεκτονική;.

Καί οί δύο άπέθανον γέροντες έν Κερκύρα, 
ό μέν Χρόνη; τώ 1880, ό δέ Βέγια; -ώ 188ι.

Εΐ; τό Λύκειον Κεφαλληνία τώ 1858 διω- 
ρίσθη ο Ιωάννη; Βάλσαμ.ο;, ικανό; καλλιτέ
χνη;, 'ίστις είχε φιλοπονήσει πραγματείαν τι
τλοφορούμενη > : «Αί τρεις Ελληνικοί τής Άρ
η τεκτονικής τάξεις καί ή ΰεωρία τών σκιών 
» καί τής άπόγεως. Τό αύτό έτος οιωρίσθη έν 
Ζακύνθω καί δ ζωγράφο; Διονύσιο; Καλυβοκάς 
σπουοάσζς εί; τήν ’Ιταλίαν κζί γ ωστος διά 
τά έργα αύτοϋ.

Τό 18)4 γίνεται ή έθνική τής Επτάνησου 
άποκατάστασις καί, μετά έν έτος, διά τοϋ νό.
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μου PH' ζατηργήΟη, δυστυχώ;, τό Ίόνιον Ιΐζ- 
νεπιστήμιον, συγχρόνως ci καί αί σόραϊαι τέ- 
χναι έπαυσαν '.ά διδάσζωνται εί; τά δημοσία 
σχολεία ζαί γυμνάσια.

Έν Έπτανήσω πριν ή γίνη ή Ένωσΐ', έ- ε
νετό τόν ’Ιανουάριον τοϋ 1802 γενική ίκϋεοις 
τών προϊόντων τών Ίοιίων νήσων, καθ’ήνκζί 
βοαβεΐα άπενεμ.ήΟησαν είς τά διακριΟέντα έκΟέ- 
ν.ζτα, ζπερ μετά ταϋτα άπ-στάλησαν εί: την 
έν Λονδίνω παγκόσμιον έκθεσιν, -ήτις τώ ίδίω 
έτει έγένετο. Τά μετάλλια τά δοΟέντζ είς τούς 
βραβεύΟέντας, εφερον άο ’ ένός μ έν ζ.ύζ.'/ω τό 
ρητόν : «Τέχνη τύχην εατρεξε και τύχη τέχνην» 
έν δέ τώ μέσω «’/όνιος ίκύεαις», έπί του όπι
σθεν μέρος τήν είρη-.οφόρον ΆΟηνάν, κύκλω δέ 
τά έμβλήματα τών επτά νήσων ζαί κάτωθεν 
κλάδο·/ έλαια; ζαί άμπέλου εί: την χρονολο
γίαν ζωξβ' . Έν τή εκθέσει ταύτη εξέθεσαν 
καλλιτεχνικά έργα ό Σ. Δούσμζνης. 'ί Κ. Μζ- 
κέδος, Κ. Ν. Βασιλάζης, ό λοχ. Hamilton 
Simpson, ό άντισυντ. Darling, ό Μηνιάτης, 
ό ΙΙροσαλέντης, ό Ρώσσης ζαί ό Βάταλγελ. Ό 
Βέγιας δέν ήΟέλησε νά έζ.Οέση τήν ζωγρζφίζν 
αύτοϋ τήν παριστώσαν τήν Δέσπω μετά Σου
λιωτών, Οέτουσαν πυρ είς βυτίον πυρίτισο'.

Έν Κερκύρκ είχεν ίδρυθή τώ 1815 σχολή 
των ώραίων τεχνών ύπο την διεύΟυνσιν τεύ 
ΙΙαύλου 1 Ιροσζλέντου, ήτις τώ 1819 ήρίΟμει 
όγδοήζ.οντζ μαΟητάς, διδασζομένου; τήν ιχνο
γραφίαν καί την γλυπτικήν. Σημειωτέο·/ ότι 
προ τοϋ νά γίνη ή αΰτη δημόσιος, ύφί-
στατο έν τή οικία τοϋ ΙΙροσαλέντου, οστις την 
ΐδρυσεν ζζί ό βουλόμενο: μετέβαινε πρός έκμ.ζ- 
Οησιν τών ωραίων τεχνών. Ή σχολή αϋτη έχει 
βαρυσήμαντο·/ ιστορικήν αξίαν,'ιό τι είνεή πρώτη 
ή ίδρυΟείσα εί: τήν Νεωτέεαν Έλλασα. Ό άω
ρο: θάνατος τοϋ ΙΙροσαλέντου συνεπέφερε ζαί 
τήν κατάλυσιν. Ναι μέν τό Ίόνιον κοινοβο- 
λίον έύήφισε νόμου:,κζί ύπήρχον τά μέσα, άλλ’ 
ό άνθρωπο; έκεΐνος οστις είχε τόν ζήλον οπω; 
ή καλλιτεχνία γίνη κοινή άνά τήν Έλλασα, 
είχεν άποΟάνει.

♦ *

'ο Καντούνης άφήζ.ε μν.Οητας, άλλά σέ·/ άνε- 
δεϊχΟησζν άνταξιοιτοϋ διδασκάλου των. Έν Ζα- 
κύνΟω έκτό; τοϋ ρηΟέντος Διονυσίου Καλυβοκά, 
•ίργάζοντο ό ’Αντώνιος Γίφιο; ζαί ό Διονύσιος 
Τσόζος, άλ/ ά οιά νά εϊπωμεν την αλήθειαν, 
τών ούο τούτων σέν εϊδομεν έργα έξοχα. Ό Ρί-

’Αρχαία Έλληνίς
• '•Π·,· ·,, β...»,,.,. ·>.·.,· ·!!·"··>· ·11·>ΐ· ·■· · ·!,· .· · '· ' · ι · ·■·>■· ·■ · Ι·..·4>·. , · ..··· ·,·.,· ·. ·,!· ,· · . 1 « . · «I

φιο: είργάσθη τό «Μαρτύριο·/ τοϋ άγιου Στεφά
νου», διά τήν έκκλησία·/ τοϋ άγιου Στεφάνου 
έν ΖαζύνΟω, τήν κείμενη·/ είς τήν οδόν Άνε- 
ςαρτησια;, αλλ εινε αντιγραφή ανεπιτυχής. 
Έχει δέ κζί είς άλλας εκκλησίας τή: Ζακύνθου 
έργα. Επίσης είγάσθη καί ό Τσόκος εί: έζζλησίζ: 
άλλ’θύσεις, μετά τόν Κουτούζη ζαί Κζντούνη, 
έσχε δημοτικότητα. Ό Κεφαλλήν Γεώργιος Μη- 
νιατη; ήτο καλός ζωγράφο:, άλλ’ έγκατέλειύ- 
τήν Ελλάδα, γινόμενο; σύζυγο: επιφανούς Κερ- 
κυραίας λόγια:, τή; περιλάλητου Μαργαρίτα; 
Άλβάνα.

Έν Λευκάδι ό έρως διά τά; καλλιτεχνικά; 
εικόνα: σέν έμειοϋτο όπως δήποτε. Έκτο; τοϋ 
Βεντούρα κζί τοϋ Νικολάου Δοξαρά, είργά- 
σΟησαν καί ό Κερζυραΐος Καλοσγοϋρος, ό ζα- 
κύνθιος Καλυβοζζς, έπίση; δέ ό Βάταλγελ, ό- 
στις έζ Κερκύρας μεταβάς εί; Λευκάδα άπέ- 
θανε πρό τριάκοντα περίπου έτών. Έν Κέρκυρα 
έρριζο6όλησεν ή καλλιτεχνία.

Τών Κερκυραίων ό ζήλος είνε άξιο; επαίνου, 

διότι τώ 1881, ’ίδρυσαν έν τή πάτριοι αυτών, 
καλλιτεχνικήν σχολήν, ένθα διδάσκεται κοσμη- 
ματογραφίζ, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, πλα
στική καί ανατομία. Έκτό; τούτου, έν Κερ
κύρα έγεννήθησαν νέοι καλλιτέχναι, οϊτινες δια- 
πρέπουσικαί τιμώσι τήν Ελληνικήν τέχνην.

Έν Έπτανήσω ύπάρχουσι μνημεία τέχνη; 
άρίστη·, ζτινα. δύναντζι νά στολίσωσιν έν Μου
σείο·/τής χριστιανική; Ελληνική; τέχνης. Είνε, 
νομίζομε·/, καιρός ή κυοέρνησι: νά φροντίση περί 
τή; ίδρύσέω; τοιούτου μουσείου ζαί νά διορίση 
επιτροπήν ειδικήν, ϊνζ, περιοδεύουσα άπό πό
λεως είς πόλιν, περισυλλέξη τά μνημεία διά τό 
νέον μουσείο·/, όπερ 0ά είνε πολύτιμον ζζί Οά τί
μηση τήν ελληνικήν τέχνην τών παρελθόντων 
πονηρών χρόνων. Ελπίζομε·/ νά γίνη τοϋτο 
γλήγορα, διότι φοβούμεΟα μήπως, όταν μετά 
παρέλευσιν πολλών έτών εύρεΟή ζυβέρνησις έ- 
χουσα τοιοϋτον φιλότεχνον πατριωτικόν αίσθημα, 

Οά εινε πο2ϋ αργά.
ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ
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* ΜΙΑ EllltTUAH *

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΕΝ ΤΗ' ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ' ΜΑΣ

Κνριε Διευθυντή,
Φυϊ ήτο μ.·ωρζϊοζ νά 
ξ=σπάση ή τρικυ
μία τοϋ γ/ω;σι- 
7/.ϋ ζη-ήμχτος καί 
είς τάς ήρ--μους -ζαί 
σεμνά; στήλας τής 
<·1Ιι·<αζοθήζτ;ς»,ίΐ- 
ιΟί ύποχριωμένες, 
ύπ'.Ο-τω, ·ιά uso- 
σ:ήτ· ζαί τήν ίδιζήν 

μου ir.i'ha.v. έπιθεσ:·/ ήν έχουν ύ-',στή κατά δια
φόρους έιτοχά;, ζαί άλλοι συ/άδ λφοί ιας,ούς ή··ώ- 
χ/.ησα μέ διάφορα ψιυδώνυμα.

Άνίγνωσα μέ πολ'/.ήν προσοχήν τήν σ:χιισ:ι- 
ζήν τοϋ Δημοκρίτου σας. Κα! σαν Ρωμ.ητς έχω 
μερικάς ζ' εγώ παρατηρήσεις, τάς οποίας άν νο
μίζετε οτι δύναντα: νά διαφωτίσουν κάπως τδ ζή
τημα. δύνασθΐ νά αποθανατίσητε ... τ.πογραφικώς.

Εϊς τήν ψηφοφορίαν τοϋ Δημοκρίτου ήτες ευτυ
χώς δέν εινε καθολική,—διότι τότε Οά ώμοιαζε 
κατά τά αποτελέσματα τήν άλλην, τήν προκοκέ- 
νην «καθολικήν ψηφοφορ'αν» τής πολιτικής — πα- 
ρεισέφρυααν μ.ριζοί λόγιοι, μή ά-ήκοντες εϊς τήν 
δημιουργικήν ή τουλάχιστον τήν Γρεγουσακ φιλο
λογίαν, χι και ή τρέχουσα φιλολογία τρέπ-ι ενίοτε 
εις φυγήν σοφούς ζα! «σόφους. ΙΙεριελήφΟησαν 
αγαθοί άλλως δημοσιογράφοι, δηλαδή χρονογρά
φοι ή άρθρογράφοι ή συλλέζται ιστορικών ανεκδό
των, ή ήμερο.Ιόγιοι λόγιοι, δηλαδή οί εμφανιζό
μενο: κάθε πρωτοχρονιάν άπο τά ανεξερεύνητα 
βάθη τής πολίχνης των ή άλλοι μή έπαγγελμα- 
τίαι συγγραφείς,άλλά τδν Κερδώον ζαίΛόγιον Έρ
μη·/ . . δολοφονοϋντες. Καί δια να μή φανώ ζαί 
εγώ εξ επαγγέλματος μεμψ’μοιρος ζα! κριτικοί; 
(ορα καί κριτικούς ημερησίων φύλλων ζαί«ζο:νωνι- 
ζών διαφόρων »)καί τδ σπουδαιότερο·/ — διά νά μή 
φανώ φλύαρος — έάν ήδη δέν τδ έπαΟα — σάς ε
ξηγούμαι.

Μ’ ενδιαφέρει να μάθω — ζαί ιιωζ ενδιαφέρει 
ζαί άλλους — ποιοι έζ τών συστηματικών λο- 
γ ων, έζ τών δημιουργικών συγγραφέων, υπερισ
χύουν. Οι τής καθαρευούσης ο! τής δημώδους ;

'Επιτρέπετε καί είς έμέ τδν άπλοϋν, άλλ ’ άζά · 
ματον φιλαναγνώστην μίαν στατιστικήν ; Διότι ήμ· 
φισόητήθησαν ονόματα τινα έκ του καταλόγου του 
Δημοκρίτου ώς μή βαρύνοντα έν τή πλάστιγγ: 
τής φιλολογίας ή ώς έπιτυχιΐς μέν, άλλα παρέρ- 
γως φιλολογοΰντα. "Εστω- ά; γίνη ζα! αυτή ή 
χάρις τών επικριτών, διά νά μή φωνάζουν οτι δή
θεν ΐνοθ-ύθη (!) το φρόνημα τών . . . υποψηφίων, 
άν καί είς τήν πρωτότυπον ψηφοφορίαν του Δημο
κρίτου τά ίδια πρόσωπα ήταν και εκλογείς και 
εκλέξιμοι.

Θέλετε τούς γνωστοτέρους λογίους, τούς μή έζ- 
τρεπομένους τής φιλολογικής ζωής ;

Έκ τών 71 ζαθαρευόντων. ξεκαθαρίζω μέ με
γάλη·/ αυστηρότητα μόνον 30. (Άσώπιος. Άξιώ- 
της, "Λννινος, Βλάχος, Β.ρναρδίκης, Βιζέλας. 
Δαμόέργης. Δημητρα-.οπου/.ος. Δαρχ/,-ιξης, Δρο- 
σίνης Ί. Καμπούρογλος, Δ. Καμποόρογλους. 
Καλογ-ρόπτυλος, Κονδυλάζης. Λάσ/.αρης. Μω- 
ραϊιίδζ,ς. Μωοαϊτίνης, ΙΙαγανελης, Πρυδελέγγιος. 
ΙΙαποδιαμά'.της, ΙΙυλέμης, ΙΙώπ. Ραγζαβής. Συ- 
ν'.διν-ς, Στρατήγης. Σ/.όζος, Στανδωνήο. Σπη- 
λιωτΐπυυλος, Τανάγρας, Φιλαδ-λφεύς ) Βλέπετε 
ο:ι δέν απυμαζιϋ' ομαι τοϋ καταλόγου σ ς. Άφαι- 
ρέσατε έξ αύτοΰ ά< Οέλιτε. Μωραϊτίδην ζαί 11α- 
παδιαμάν η -, ούς κατατάξατε εις τούς άμτιρρέπον- 
τας — έξαζ.υλουθώ νά μιταχειρ’ζομαι τούς τίτλους 
τοϋ Δημοκρίτου —καί έ/θμ.ν 2S.

Έκ τών 13 όμφιτρειτόντω/, υπολογίζω 8 (Βώ- 
κος. Έπισκυπόπουλος. Ίωαννιδης. Μερτζώζ.ης, 
Ξενόπουλος. Ροι'δης, Σ-,υρής,Ταγζόπυυλος) Προσ
θέτω τδν Καζλαμάνον και 2 ο! Σ-ιάθιο: διηγημα- 
τογράφοι, τδ ολον 11.

Έζ τών 21 δημοτικιστών I 4 (Βασιλικός, Βλα- 
χογιάννης, Γρυπάρητ, Έπαχτίτης. Καρζαόίτσας, 
Μαρ/.ορας, Μαλακάτης. Νιρβάνας. ΙΙαλαμας, 
ΙΙαπαντων’ου, Ι1ορ»ύρας, Χρηστοόασίλητ, Χατζό- 
πουλος. Έυχά,.ης.)

Θα μοϋ επιτρέψετε έζ. τών γυναικείων καλάμων 
να μή αποχωρισθώ δέκα τοιούτων. (’Αλεξάνδρα 
IΙαπαδοποόλου. Ευγενία Ζωγράφου. "Αννα Σερου- 
ίου, Λίμυλία Κουρτελη, Μαρίζα Ιΐίπιζα, Σωτηρία 
’Λλιμπέρτη, Αικατερίνη Ζάρκου, Καλλιρρόη I Ιατ
ρέ·/. Καλλιόπη Κεχαγιά Σεβαστή Καλλισπέρη). 
Έξ αύτώ ν μία μόνον, ή I Ιαπαδοποόλου, εινε αμ- 
φιρρέπουσα. Όλαι αί άλλαι καθαρεύουσα:. Προσ
θέτω ζαί τάς κυρίας είς ττύς άρρενας λογίους, 
ζαί έχω τήν έξή, στατιστικήν.

37 οπαδοί καθαρευούσης.
11 άμφίρροποι.
14 δημυτιζισταί.
Ό έστί μεθερμηνευόμενο·/, ζαί έάν οί άμφιρρέ- 

ποντες θεωρηθούν δημοτιζισταί—άν θέλετε ζα! αύτδ 
περίπου ήμπορώ νά τδ παραδεχθώ — έχομε·/ 26 
μέ 37. Δηλαδή, ξάστερα να τά είποϋμεν, πλειο 
ψηφοΰν κατά ένδεκα οί ζαθαρεύοντες, έαν λάβω- 
μεν πάντοτε ύπ’ οψει τούς δρώιντας ρ.ζ·ιθν λογίους.

Ώστε καθ’ οίονδήποτε τρόπον ζαί άν ύπολογί- 
σωμεν τούς γράφοντας, ή αριθμητική υπεροχή τών 
οπαδών τής χαθαρευούσηι. εινε αναμφισβήτητος.

7 Ιανουάριου
Σάς οφϊγγω τό χέρι 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο Β’.
Σημ ΙΙιν. — Ό χ. Άγγελ.ος Δ'ρ/ιρριώτρς δι' έ.τιντο- 

/./}»- τΛυ όια/ιαρτΰρζται, γράιρωι·. " Ά’γώ »5ΐ »■ είμαι μαλ
λιαρός.» Έτιίοης χαί τινες 'άλλοι ίχ τώι· όιριοτιχιστώι· 
μάς άνεχοίνιαπαν :ιροιροριχως δτι θεωροί ν vfioii· των να 
ύνομάζώνται μαλλιαροί ή Ί'υχαριοταί.

!

II
Μία άνατολή.— Αί ελπίδες ώς είδος . . . νεο- 

ονλλεχ.ζοι· — Κωμωδία ανεν ιέλονς. — Ί'δ 
δραματολόγιον τής Ζωής. — Αί Άπύ- 
κρεω καί τά πτηνά.— Πύργοι καί άφροί. 
Γραμμαί καί φρύγανα. —”Ικαροι καί χίμαι- 
ραι.— «Παν τά καταϋνμιον».— Ήβφρα- 
γίς tv 'Ελλάδι.— Ή πεντηκονταετηρίς τοΰ 
κ. Βλ.άχου.— 'Αφρώδης οίνος καί ΓΙαλαμή- 
δι.— Σύνδεσμος Ε/.λ.ήνατν λογογράφων καί 
ποιητών. — Οί ελιγμοί καί ό σκοπός. — 
Μία ευχή. ιμχοϊ^ΐ’ΐυε

1

ΛΙΡΕΤΩΝ τήν άνα- 
τοκήν τοΰ νέου έ- 
τουε,α1σθάνο|ΐαι νά 
άναγενώ'.τοι -α! ΐδι- 
αι έλττίδεσ, αϊ όποϊ- 
αι μέ περιετριγύρι- 
ίαν κσί κατά τό 
παρελδόν έτος καί 
κατά τό προπορελ- 
δδν καί κατά τά 
πρό αύτών έτη, ά- 
ναορομικώσ μέχρι 
τοϋ σημείου, κατά 
τό όποιον ή νεότηο

δέν ε’χεν ακόμη άρχίση νά ϋποχυιρή είσ τήν σο
βαρότητα τοϋ κοινωνικού βίου. Αί αύταΙ έλπίδες 
κατακρημνιίόμενοι δλαι, ή μία κατόπιν τήο άλλης 
ώς νεοσύλλεκτοι βηματίίοντες είς Κα στοίχον, είς 
τόν Καιάδαν τής πραγιιατικοτητος. Καί ή κωμω
δία αυτή δέν θά λείψη βεβαίως ποτέ άπό τό δρα- 
ματολόγιον τής ίωής, καί Οά ήλεκτριίόμεθα πάν
τοτε άπό τό πτερύγισμα τών μυθολογικών πτη
νών, τά όποϊα είς τό άνέκδοτον Λείικόν τής Ζωής 
μεταμφιέζονται ΰπό τό όνομα ’Ελπίδες . Όλοι 
μας πλάττομεν σχέδια, φανταζόμεθα πύργους Ισπα
νικής αρχιτεκτονικής,ίναγκβλιόόμεθα άφρούς όνεί- 
ρων. Καί τά σχέδια αποσυντίθενται είς γρσμμάς, 
οί πύργοι καταπίπτουσι ν είς θρύμματα καί οί άφροί 
έκσπώσιν είς φρύγανα.

Ο,τι δεν έγίναμεν κατά τό λήίαν έτος, ότι δέν 
άπεκτήσαμεν, δ,τι μάτην έπεδιώίαμεν,δ,τι ώνειρεύ- 
θημεν, νομίόομεν δ,τι Οά τό έπιτύνωμεν κατά τό 
•ζέον έτος. Καί βαυκαλιζόμεθα ήλιδίως καί, "Ικα
ροι άδιόρθωτοι, πετώμεν είς τά ύψη τά συννεφώδη 
τών χιμαιρών. Δι’ αύτό δέν έχω τό θάρρος νά 
εύχηθώ είς τούς παρακολουθοϋντας τάς στήλας 
αύτάο απαν τό καταθύμιον», δπως λέγουν άκόμη 
οί διδάσκαλοι τής παλαιαο σχολής, διότι θά ΰποτεθή 
δτι θέλω νά τούς έμπαίέω, άφοϋ είναι τόσω πολ- 
λαί αί έλπίδες καί τόσωόλίγαι αί πραγματικότητες.

Η σφραγίς ! ’Ιδού είς καλλιτεχνικός κλάδος πα- 
ρημελημένος παρ' ήμΐν. Αλλαχού ή σφραγίς είναι 
έργον πτυχιούχων καλλιτεχνών. Είς τό μικρόν έμ
βλημα καταφαίνεται πολλάκις τό μέγα τάάαντον 
ένός καλλιτέχνου, ή εύφυΐα, τό πνεύμα τής τέχνης, 
τή: γραμιιής ή άκρίβεια. Παρ’ ήμΐν θεωρείται τι 
άνάίιον λόγου. Όταν πρό διετίας προεκηρύχθη

διά τής «Πινακοθήκης» διαγωνισμός δι' εν σχέδιον 
σφραγΐδος, κατεδείχθη ή έρημία πνεύυατος, ή 
άδείιότης. Εύτυχώς έχομεν ήδη νά πσρουσιάσω- 
μεν μίαν έίαίρεσιν. Ek απλούς φιλότεχνος, δικη
γόρος τό έπάγγελμα, έρασιτεχνικώς ήσχολήθη δπως 
σχεδίαση σφραγίδας, καί ύπήρίε λίαν ευτυχής Είναι 
ό συνεργάτης μας ό ύπό τό ψευοώνυμον Α γις 
Θέρος κρυπτόμενος. Πανομοιότυπα πινών σφρα
γίδων αύτού παραθέτομε·/, ώς πρότυπα νεωτερι
στικής άλλά καί εύσυνειδήτου διακοσμητικής τέχνης.

■

Ό κατά τήν πεντηκονταετηρίδα τού κ. Βλάχου 
δικαίως έκδηλωθείς ενθουσιασμός θά ήτο ευχής έρ
γον νά μή έσβυνε μέ τας τελευταίας λέξεις τών 
προπόσεων, ούτε μέ τούς ατμούς τών ποτηρίων 
τού καμπανίτου, ούτε μέ τήν σπιρτοθήκην τοΰ έν 
ΓΙαλαμηδίω καταδίκου, τού άπό τα άνήλια έκεΐνα 
ϋψη συμμετασχόντος τής έορτής. Θά ήτο δ ώραιό- 
τερος εορτασμός, δν έφαντάσθη λόγιος, έάν έχρη- 
σίμευεν ή πεντηκονταετηρίς του ώς άφορμή ίδρύ- 
σεως έργου, δπερ νά μείνη καί νά ζήση έπί πολ- 
λάς πεντηκοταετηρίδας. Καί έπικαιρότερον, άναγ- 
καιότερον, εύγενέστερον έργον καί συ/δεόμενον 
πρός τήν έορτήν δέν γνωρίζω άλλο άπό τήν 
συστασιν έπί τή εύκαιρία ταύτη «Συνδέσμου» τών 
‘Ελλήνων λογογράφων καί ποιητών, τών διηθη
μένων σήμερον, τών άπογοητευμένων καί σχεδόν 
άποσυντεθειμένων, οί όποιοι, άδιάφορον διά ποίων 
ελιγμών, ζητούν έν τούτοις δλοι των τήν τέχνην, 
τήν δόξαν, τό καλόν, τό ώραϊον-Ek ό τελικός σκο
πός. Χάριν αύτού τοΰ σκοπού έπιβάλλεται μία ένω- 
σις. Νά γνωρισθώμεν καλλίτερα μεταξύ μας, νά 
συσκεφθώμεν πώς ήμποροϋμεν νά θερμάνωμεν τήν 
κοινωνίαν καί ή κοινωνία νά μάς θερμάνη, νά συ- 
ζητήσωμεν, νά οιερχόμεθα έπί τέλους τάς ώρας 
τής σχολής έν άγάπη ουμποσιάζοντες καί εύθυμο- 
λογούντες. Ρίπτω μόνον τήν ιδέαν, ήτις δύναται 
να περιλάίη εύρύτερον σχέδιον, τήν ϊδρυσιν τα
μείου άλληκοβοηθείας δια τούς απομάχους έργά- 
τας τής γραψίοοε, τούς άσθενεΐς. ΙΙολλα έχει να 
έπιτελέση τοιοϋτος σύνδεσμος. 'Αρκεί καλή θέλη- 
σις καί δλα γίνονται.

Τό εύχομαι καί τό έλπίζω. ΔΑΦΝΙΣ
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ΠίΝΑΚΟθΚΥΜ

SONNETO
ΞΕΡΑ tii φύ.Ι.Ια πέφτου» ώ" έ>α 
Κι’ ή φύσι .Ιυπημέτη τ' άγχα.ΐιάζει 
Λίς καί θρηνούνε ό.Ια μαραμμένα 
Στ' αγέρι τό ψυχρό ποϋ τά υ π αράζει ■

’Απ' τα χ.Ιαύιά ποϋ pirovr γυμνωμένα 
Τό φως προβαίνει καί σιγά χΑωμιάζει 
Και μόνο ή όΰσι σαν όει.Ιή παρθένα.
Ti,r ουρανό όΑοκόκχινη κυττόζει.

Κι' ό πόθος ποϋ σιγά σιγά ιεχρώνει 
Και τά ζερά χ.ίαόιά ποϋ ακοϋς νά τρίζουν 
Στής νύχτας τήν όΑόπυκνη μαυρί.Ια,

Λες καί στη όόΑια τή ψυχή θυμίζουν 
Την αυγή ποϋ το φώς της θέ ν' ιίπ.ϊώνγ 
Μεσ' στής καρόιαςτά μαραμμένα φύΑ.Ια

ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΑΡΗ

τό θη- 
ακεφα-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Εζ Κυπαρίσσι? άνευρέβη ύπό αγρότου άνασκά- 
πτοντος" εντός αρχαίου σπηλαίου πίθος καί_ χαλ- 

κοΰν αγαλμάτων «ρέστης τέχνης. 'Εντός τοϋ_ πί
θου ύπήρχον δακρυρρόαι τινίς, τέφρα καί οστά αν- 

δρός.
' — Άπεφασίσθη υπό τής ’Αρχαιολογικής Εται

ρείας ή άνέγερσις δύο αρχαιολογικών μουσείων Χρι
στιανικού καί ’Επιγραφικού, αντί τών μέχρι σήμε
ρον ύφισταμένων, ώς παραρτημάτων τού Κεντρικού 
•λουσεϊου. Θά δαπανηθώσι πρός τούτο 500,000 δρ.

__ Τόν "άρτιον επαναλαμβάνονται αί' άνασκαφαί 
τής Σάμου ύπό τήν έποπτείαν τού κ. Καββαδία καί 
αί τής Κνωσσοϋ, ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ κ_. Τσούντα.

— Αί διακοπεϊσαι ενικά τού χειμώνος ανασκαφαι, 
αί ένεργούμεναι έν Έφέσω ύπό Αυστριακών αρχαιο
λόγων, θά έπαναληφθοΰν περί τάς αρχας Μαρτίου. 
Κατά τήν νέαν ταύτην περίοδον αί έρευνα·. θά «τρα- 
φώσι περί τήν άνακαλυφθείσαν ήδη αγοράν καί εν τή 
όποια εύρέθη τέλειον καί ώραιότατον Μωσαίκόν χρο
νολογούμενου άπό τού τετάρτου μ. X αίώνος. ,11 
θέσις καί ή διάταξή τοϋ Μωσαϊκού παρέχει τήν ελ
πίδα ότι καί άλλα τοιαϋτα θά ύπάρχουν εις τό μέρος 
εκείνο. ’Επίσης έκ μιας άνακαλυφθείσης λιθοστρώ
του όδού παρέχεται ή ελπίς ότι θά εύρεθή ολόκλη
ρον τό σχέδιον τής πόλεως, ώς έκ τοΰ βάθους εις τό 
όποιον άνεκαλύφθη ή οδός αϋτη.

— ’Εν Άλμυρώ, παρά τά ερείπια τών Άμφανών, 
άνεκαλύφθη μεγάλης σημασίας ένεπίγροφος _ πλάξ, 
δεικνύουσα ότι έκεΐ πού πλησίον κείται δ ναός τοΰ 
Στοδίου Έρμου. _ ,

— Κατά τόν λήξαντα μήνα, έν συνεδρί? τής εν 
ΆΟήναις Γερμανικής ’Αρχαιολογικής σχολής ώμίλη- 
σαν οί κ.κ. Δαίρπφελδ περί τοΰ άρχαιοτέρου Παρ
θενώνας καί ό κ. Γ. Σωτηριάδης περί τών τύμβων 
τής Χαιρωνεΐας.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΑΞΕΙΔΙ
Ο ΝΗΟΣ καί ή κύρη στη βάρκαν, Αργά 

τά κύματα σχίζουν
στής νύχτας τό σκότος ό > ηος τραγουδά, 

τής κόρης τά μάτια το κύμα φωτίζουν

'Ολόγυρα απλώνεται τό κύμα {έολό 

κ' ή βάρκα πετάει
καί κάποιο Αστεράκι είς ιόν ούρανο 

φωτίζει γιά λίγο καί φεύγει καί πάει.

Λ/ακρνά, εκεί κάτω, στο δάσος γροικιέται 

τον γκιώνη ή φωνή, 

ϋαρρέΐς πώς ταζειδι κακό προμηνιεται. 
τ’ αστέρι εκρύφΰηκε κι ό γκιώνης λαέ.εά...

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

Μποζε-
Κ?νϊ> 
Ώρεόΰ

» ’ *· ’ '— Άνασκαπτομενου οικοπεύου τίνος παρα 
τείον άνευρέθη εις' αρκετόν βάθος μαρμάρινου 
λον άγαλμα, παριστών τήν Σφίγγα,

— Έν τή ’Αγγλική ’Αρχ. Σ^ολή ό κ_. 
γκίτ ώμίλησε περί τών έν τή ανατολική 
ανασκαφών και ό κ- Σβορώνος περί τοϋ ες 
νομισματικού θησαυρού.

— Ό κ. Γλυμενόπουλος έδωρήσατο εις τον λ πά
τον αρμοστήν τής Κρήτης είκοσι χάρτας κτ'^ιτε- 
χνικώς είογασμένους επί μεμβράνης δια γραφιοος 
ν'ετοΰ ευπατρίδου, έν έτει <646, υπερέχοντας κατα 
τήν ακρίβειαν τών άλλων γεωγραφικών πινάκων.

— Αϊ τελευταϊαι άρχαιολογικαί ανακαλύψεις αί 
γενόμεναι εις τάς αρχαίας Θήβας τής Αίγυπτου εξη- 
γειράν μένα τό ένδιαφέρον τοϋ αρχαιολογικού κοσμου. 
Ό έν Θήβαις "Αγγλος έφορος τών αρχαιοτήτων^ Χα- 
ουωρδ Κάρταο έγκατέστησεν ήδη ηλεκτρικόν φως ειρ 
πολλούς τάφους τών Βασιλέων. Τα μεγαλοπρεπή 
ταΰτα μαυσωλεία ύπό τάς αντανακλάσεις τών ηλε
κτρικών λαμπτήρων παρέχουν θαυμάσιον θέαμα εις 
τούς έπισκέ'πτας τών ώ^ρών λειψάνων τών μουμιών 
τών καταφεγγομένων ύπό τών ηλεκτρικών. Κατα το 
παρελθόν έτος άνεκαλύφθησαν 4,000 χρυσά νομίσματα 
τής περιόδου τών Πτολεμαίων, ώς καί τινες μούμια·..

__  Έν Φλωρεντία έγένετο ένδιαφέρουσα ανακαλυ- 
ψις. Υπάρχει' εις τό παρεκκλησίου τού Στρότζι, 
ευρισκόμενον έν τή εκκλησία τής Σάντα—Μαρία 
Νοβέλλα παλαιέ τις αγιογραφία τοϋ ζωγράφου Ορ- 
κάνα παοιστώσα τόν Παράδεισον. Ειδικός συγγρα- 
φεύς, ό κ. Τσαπέλλι, βεβαϊοί ότι μία έκ τών μορφών 
τής αγιογραφίας ταύτης παριστα τήν αυθεντικήν ει
κόνα τοϋ Δάντου.

— Ό κ. Έβανς, δ ένεργήσας τάς έν Κνωσσώ ανα- 
σκαφάς, ήρχισε σειράν διαλέξεων είς τό Βασιλικόν 
Ίνστιτοΰτον τού Λονδίνου. Εις τά αναγνώσματα του 
θ’ άναπτύξη τ’ αποτελέσματα τών τριετών αν'/σκα- 

φων του. Εις τό πρώτον ανάγνωσμά του έξέθηκεν, 
οτι ανεκαλυψε τεκμήρια διαψεύδοντα ότι οί Φοίνικες 
ησαν οι πρώτοι εφευρέται τών γραμμάτων. Τά γρά·*- 
ματα τού αλφαβήτου άνεκαλύφθησαν χίλια έτη ' π'οό 
των χρόνων των Φρενικών. Κατά τούς’ άρ/αιοτάτούς 
χρόνους^ ή τέχνη ήκμαζεν είς τήν Κρήτην καί έπί 
πλέον αϊ γυναίκες έσφιγγον τήν μέσην των όπως καί 
σημεοον. Έκ Κρήτης δέ ό κορσές διεδόθη άο·'ότεοα 
εις τήν Ευρώπην.

Μετά δραστηριότητας ταξιθετοΰνται έν τώ νέω 
μουσειω τών Δελφών αί αρχαιότητες. Τά εγκαίνιά 
του μουσείου θα τελεσθώσι ύπό τής Γαλλικής' ’rto/. 
σχολής έπισήμως τόν Μάρτιον, έπί τώ σκοπώ ' οέ 
-ουτω διοργανοΰται κάθοδος έκ ΙΙαρισίών πλείστων 
αρχαιολόγων, ακαδημαϊκών, καί τού Γάλλου ύπου:- 
γου της Παιδείας.

— Ενω μεταφέροντο αρχαία τινα ελληνικά άγ- 
,'ιΐα μετά παραστασεοιν εκ τοΰ 'ισογείου τού έν Νεα- 
πολει Εθνικού Μουσείου είς τό δεύτερον πάτωαα, υ.ε- 
τεοληθησαν εις τεμάχια. Τό πράγμα έτηρήθη ύ.υ- 
στικον· όταν δ’ έγνώσθη. ό διευθυντής τοϋ Μουσείου 
Εκτωρ Πάϊς είπεν ότι τά θραυσθέντα ήσαν τοία 

λγγεια μίκράς άξιας, ευκόλως άντικαθιστώμενα, άλλ’ 
ο ανταποκριτή; τοΰ «Εσπερινού Ταχυδρόμου·, τοΰ 
Μιλάνου εμαθεν ότι ταΰτα ήσαν μεγάλής τέχνης καί 
ιστορικής σηαασιας, άνήρ-χοντο δέ είς είκοσι πεοίπου 
αρχαιότατα αγγεία, ών τινά σπανιότατα Τό ύπουρ- 
γ:·.ον τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως έδήλωσεν ότι 
πρόκειται περί 5 αγγείων παρερριμμένων. άτινα ή
σαν πρό πολλου τεθραυσμένα, δ'υνάμενα, άλλως τε 
και να συγκολληθώσι πάλιν.’Π μεταφορά έγίνετο διά 
τοοπου άρχεγόνου' ήτοι έτέθησαν τά' αγγεία έπί μέ
να ων καλάθων καϊ έσύροντο έκ τοϋ άνω πατώματος 
οια σχοινιών άλλά θραυσθέντος ένός σ, οινίου έπήλθε 
το δυστύχημα.

τγ,ν έτησιαν συνεορίασιν έν ταίς αΐθού- 
σαι, τού Πανεπιστημίου Πρινσετων τών καθηγητών 
.ων εν ταις Ην. Πολιτείαις πανεπιστημίων άνε- 
γνωσθησαν διάφοροι μελέται τών ύποίων τό θέμα ήτο 
αποκλειστικώς σχεδόν Ελληνικόν. Αί άναφερόμεναι 
εις την αρχαιολογίαν ήσαν αί έςής : «Τό Προπερί- 
κλειον ΙΙρόπυλοντής ’Ακροπόλεως» ύπό τού κ Ούέλ- 
λερ. « Ελληνική Ούρα έν "Αργεί» ύπό τοΰ κ. Τιλτον, 
“ Μ’υσΑΪω τής Βοστώνης» ύπό τού
κ. 1 ζαεετ, Ελληνικά! καί 1‘ωμαϊκαί αρχαιότητες έν 
Καλιφορνία ύπό τοϋ κ. Έμερσον, «Οί Ιίέρσαι» τοΰ 
Αισχύλού καί έν Ίλίω έπιγραφαί«ύπό τοΰκ. Ι’ότζεες, 
«Μελετη τής Γλυπτικής τέχνης έν Έλλάδι» ύπό τοΰ 
Ρ " Ελληνικοί λαμπτήρες» ύπό τού κ.
Ιιούλικ, «Αί έλληνικαί άποικίαι ώς παράγουσαι έν 
*■;> εμπ-.ρίω» ύπό τοΰ κ. Χόπιγκ καί «Έπίσκεψις 
εις Ελληνικά εδάφιο ύπό τοΰ κ. Γοΰβοιν. ‘Άπαντες 
οι αναφερομενοι είναι έκ τών σπουδαιοτέρων κα
θηγητών τών μεγαλειτέρων πανεπιστημίων τών Η
νωμένων ΙΙολιτειών. γίνεται δ’έκ τούτου δήλον ότι 
νημε:ί·/ έι^ταίς Ήνωμέναΐς Πολιτείαις αί πλείσται 
των σπουδών εχουσιν Ελληνικά θέματα.

~ Επερατοΰθη ή οικοδομή τοΰ νέου μουσείου έν 
Επιοαύρι.^ προστεθεισών εσχάτως δύο' πτερύγων. 
Ιο ο/.ον τη; οικοδομή; έχει μήκος 72 μέτρα, έστοί- 
χισε οε περίπου 20 000 ορ.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Οκ. Άριστεύ; έπεράτωσε δύο νέα έργα, τήν «Πα
ραλίαν» καί «Ένα κομμάτι Υμηττού».

, θ Γερμανός ζωγράφος Έρμαν Κνακφούς «πε
ράτωσε κολοσσιαίαν εικόνα παριστώσαν τήν είσοδον 
τοΰ Λυτοκρατορικού ζεύγους τής Γερμανίας είς 'Ιερο
σόλυμα- Έν τή είκόνι είκονίζονται 200 πρόσωπα. Ό

καλλιτέχνη; εί^ε παρακολούθηση εί; τό ταςείδιον τόν 
αυτοκοατορα, εις όν καί έδόθη ή είκών.

— Έν Μονάχω διωργανώθη έκθεσι; έργων τού 
*χτα _το "αΡελθόν έτος Οανόντος Emil Lugo, ένός τών 
ιδρυτών τής Secession έν Μονάχω.

— Επωλήθη έν Ν. Ύόρκη άναγκαστικώς συλ- 
κογη πεοιφημων έργων τοϋ Μάρκαν;, έν όλω 93 εί 
Χ?ίΕ!·, ανΤ! θ3.000 δολλαρίων. Έπωλήθησαν ή 
- Άλμα Ταδέμα, άντί
I .<1(1(1 οοζλαριων καί τό «Σ’ άγαπώ» τοΰ ίδιου άντί 
4,000 οοΛλαρίων.
- Κατά π-όσκλησιν τής A Β Υ. τού πρίγκηπος 

Λικον.αου αφικετο ό Γάλλο; ζωγράφο; κ. Μποουγιέ, 
όπως ζωγραφίση έκ τοϋ φυσικού ‘τήν Α. Μ. τήν Βα
σίλισσαν. Ό καλλιτέχνης ήρξατο τή; έργασίας του 
εινε οε ο ζωγράφισα; πέρυσι τήν Ρενάν έπί -ής’Ακοο- 
πολεως. ‘

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Ε ν Μαδρίτη θ’ άνεγεςθή άνδριάς εί; τόν θανόντα 
πρωθυπουργόν Σαγάστα.
. ,θ έν ’Αλεξάνδρειά έγκατεστηυέ-

νο; γλυπτή; κ. Αλεξ. Βιτάλης μετέφερε τό έργαστή- 
ριόν του εις Σϋρον. ' ' '
_ — Εν Καλοζοβάρ τή; Ούγγαρίας άπεκαλύφθ-η τό 
αγα/.μα τοΰ περιφήμου βασιλέως τής Ουγγαρίας 
Ματθια τού Α . εργον τού γλύπτου J. Ε. druzv, έκ 
τών μάλλον διακεκριμένων γλυπτών τής Οότ'άίτς, 
οστις είργάσθη καί^ τό ,-ανημείον τή; Μαρίας Θηρεσίας. 
, χ. Μπονάνο; έπεράτωσε προτομήν τοΰ κ.
Λντ. Ματσα.
- ~ Άπέθανεν έξ ίμφλουέντζας ό διάσημος Γερμανός 

γλυπτή; Ιωσήφ φόν Κόπφ. Έγεννήθη έκ πτωχών 
χωρικών, τώ( 1827. έν Βυρτεμβέργη. Δεν έσχε διδα
σκάλους, ούο’ έσπούδασεν εις ’Ακαδημίας Την καλ
λιτεχνικήν αυτου παίδευσιν άπέκτησε μελετών μετ’ 
έρωτος τόν Όβερμπέκ καί τόν Καρνάλίον. Ύπεστη- 
ρίχθη πολύ άπό τόν αύτοκράτορα ' Γουλλιέλαον τον 
Μεγαν,παππον τού νϋν αύτοκράτορος. Ό Κόπφ έμεινε 
μέχρ^ τέλους τού βίου του ξένος εις τήν νέαν' τέχνην 
και οιετηοησε τόν καθαρόν ιδανισμόν τών έλ/.ήνων 
κλασικών.
• “,Είζ Τ?εΤΧ,4· Ϊ'*έ6λιον τού Ρενάν, θά έγερβη 
ανδρια; τού μεγάλου φιλοσόφου. Ό Ι’ενάν Οά κάθηται 
σύννους έπί λίθινου θρανίου ένςώ.ύπό τούς πόδας του 
θά φύωνται άκανθαΓ όπισθεν'του. ή ’Αθήνα πάνο
πλος Οά τόν άτενίζη κρατούσα δάφνην.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Διαφγανώθησαν έν Λονδίνω ή έκθεσις τοΰ σωμα
τείου Quild of Handicraft έπί τήν Nooilbury 

Gallery, ποικίλη, περιλαβοΰσα έπιπλα κοσυήυατα, 
εικόνα; βιβλίων κλπ.

77, Ε Εν Ι1ϊ?!®ίο<> «Λέσχη τών θαλαμηγών τής 
I αΑΛίας» ( Yaclii — Club) διωργάνο,σε ετησίαν εχΟεσκν, 
σκοπούσαν τήν ένθάρρυνσίν αποκλειστικώς τών θαλασ- 
ισγράφων.Ή πρώτη έκθεσις έγκαινιάσθη διά τό έτος 
τούτο εν ταίς αίθούσαι; τοϋ UAlel dn Poily τήν 25 
Ιανουάριου καί θά διαρκέση 15 ημέρας

Εν Βουδαπέστη διωργανώθη έκθεσις τών έρ 
γων τού Ladislaus vOn Paul. Ούγγρου καλλιτέχνου 
θανόντο; εν Παρισίοις τώ 1879. Ή έπί τοΰ καλλιτε
χνικού του έργου επιορασις τοΰ συγχρόνου του Mun- 
kaczy είναι προφανής.

— Είς Μάντζεστερ ήνοιξεν έν τή Art Gallery ή 
20η ζωγραφική εκθεσις. προκαλέσασα πολύ τό ένδια
φέρον.

— Έν Λονδίνω, είς τήν Leicester Calleiy έξετέθη-— 264 -
— 265 —
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σαν κρητιδογραφία·. καί ύδατογραφίαι τοΰ 1·'. Mayor 
καί γλυπτικά έργα τοϋ A. Toft.

■— Η εν ΙΙαρισίοις ένωσις τών Γαλλίδων ζωγράφων 
καί γλυπτριών προετοιμάζει καλλιτεχνικήν ' εκΟε- 
σιν.^εις ήν Οά γείνωσι δεκτά μόνον κυριών εογα. 
Έ εκθεσις αύτη Οά έγκαινιασθή τήν 31 ’Ιανουάριου. 
Γα, μέλη τής ελλανοδίκου έπιτροπής Οά οιοιισθώσι διά 
κλήρου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η έν Ίταλίμ μουσική 'Εταιρία Ciicolo Bellini εξέ
λεξε επίτιμον μέλος τήν παρ' ήμϊν κυμβαλί 

στριαν δεσποινίδα "Ελένην Λάμαρή, είς ήν καί' άπέ- 
νειμεν άργυροΰν μετάλλων. Περί'τής αύτής δεσποι- 
νίοος,, ώς συνΟέτιδος, εγραψεν ό ’Ιταλός II. Φςοντί- 
νης εις τήν «Σικελίαν» 'τής Κατάνης κρίσεις «Ούχί, 
γράφει, εξεζητημένοι άρμονιχοι συνδυασμοί, ούχί ρυθ· 
μικαΐ παραδοξολογίας δι’ ών είναι κατεσπάρμένα 
τα έργα τών νεωτέρων μουσικοδιδασκάλων. άλλ’ ο
λόκληρος έκχυσις ήδυτάτων καί γλυκυτάτων μελω
διών. Ή λεμβωδία της είς la minore έν τή άπλό- 
τητί της είναι μία σελίς έξαιρέτου μουσικής, ήτις 
επαναφέρει ήμας εις τους ωραίους χρόνους τής υ.ε- 
λωδίας ».

— Έξόχως επιτυχής ύπήρξεν ή έν τή αιθούση τής 
Μουσικής σχολής τής δεσποινίδας φόν Λόττνερ συναυ
λία. To Irio τοΰ Μένδελσον έξετελέσΟη ύπό τής κ. 
Λοττνερ. τοΰ βιολονσελίστα Μπέμμερ καί τοϋ βιολι- 
στοϋ Κένιχ τελείως.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τόν προσεχή Μάίον θά διοργανωθή έν Πετρουπόλει 
διεθνής φωτογραφική εκθεσις.

V-υ

ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΟΥ Β ■ ΕΤΟΥΣ
111'01 ΠΑΝΤΑΣτούς Αποτίσαντας την συν- 

Λρομήν των συνδρομητάς μας, Εκψράζομεν άπεί 
ρους ευχαριστίας. Άναγκαζόμεθα Ιν τούτοις νά 
Αποτανθώμεν πρός τινας άλλους συνδρομητάς 
μας δύστροπούς ή άδιαφόρους. Εννοούν νά λαμ
βάνουν το ψύλλον—δσάκις μάλιστα δεν τά λαμ
βάνουν ίντόνως διαμαρτύρονται —και δμως την 
συνδρομήν των, καίτοι ζητουμενην,δέν τήν άπο· 
τίουν, άναβάλλοντες ή προφασιζόυενοι άναξίας 
λόγου προφάσεις. Ημείς ούδένα Ιξαναγκάζο 
μεν νά εινε συνδρομητής. Το νά θέλη νά λαμ 
βάνη τις εν περιοδικόν είνε ζήτημα άναπτύξεως, 
Αγάπης πρός το άναγινώσκειν. Καί τά αίσθή- 
ματα αυτά δεν Επιβάλλονται.

Οσοι δεν θέλουν ένεκα λόγου οίουδήποτε νά 
μή λαμβάνουν τήν «Πινακοθήκην» θά τούς πα- 
ρακαλέσωμεν νά εκδηλώσουν Εγκαίρως τήν 
το, αυτήν Επιθυμίαν των. Αέν έχοιν ή νά Επι- 
στρέφουν μόλις λάβουν τά πρόσεχες ψύλλον δ
περ είνε τό πρώτον τοΰ Γ . Ετους, χωρίς νά επι
βαρυνθούν οΰτε μέ Ενός λεπτού γραμρατόση 
μον. Καί οΰτω καί ήμάς θ' Απαλλάξουν περιτ
τών εξόδων, καί αυτοί δέν θά ενοχλούνται διά 
τής^ Επανειλημμένης ζητήσεως τής συνδρομής.

"Οσοι δμως Αναγνωρίζουν δτι Αξίζει τόν κό
πον νά ύποατηριχθή εν περιοδικόν, οποίον άνε- 

δείχθη ή «Πινακοθήκη», θά έχουν ελπίζομε,· 
τήν καλοσύνην νά Εκδηλώσουν τήν ύποστέριξίν 
των εναργέστερου, π ρο π λ. η ρ ώ ,· ο ντ ες τήν 
συνδρομήν των άπ’ ευθείας πρός τήν 
Αιεΰθυνσιν.

Οί Εν Αθήναις συυδρομηται ο! είς τό γρα
φείου μας προπληρόυοντες,(οί Εν ταϊς Επαρχίαις 
καί τφ Εξωτερικώ δι' ε π ι τ α γ ή ς ταχυδρόμε 
κής ή τραπεζιτικής, ή δι’ Επιστολών επί σ υ- 
σ τ ά σ ε ι)θα εχωσιν ώς δ ιό ρ ο ν νέα,· έγχρωμου

ΦΩΤΟΤΥΠΙA Ν
ήτις θά Εκδοθή τήν 1 Μ α ρ τ ί ου, καί ήτις θά 
δίδεται ά μ ίσως είς τόν προπληρώνοντα τήν 
συνδρομήν του, είς δέ τούς εκτός τών Άθη 
νώ>· θά στέλλεται πάραυτα ταχυδρομ/κώς, τ ώ ν 
τελώ ν π λη ρ ω ν ο μ έ ν ω ν ν ψ ’ ή μ ώ >·.

Ι.γομεν πεποίθησιν δτι θά εισακουσθή παρ' 
όλων ή παράκλησίς μας, διότι πρέπει νά άνα- 
λογιοθώσιν οί συνδρομηταί μας δτι Εάν δλοι κα 
θυστέρουν τάς συνδρομάς των ή Εάν τάς επλή- 
ριοναν εις το τέλος τοΰ έτους, δπως άξιούν τι- 
νές,δενθά ήτο δυνατόν νά Εκδίδεται. ή« Πινακοθή
κη». Περιοδικόν τό όποιον έχει δαπάνας Ετησίως 
δ εκ α κ ι σ χ ι λ ία ς δραχμάς δέν δύναται νά συν 
τηρηθήμέ υποσχέσεις καί άναβολάς, Αδικαιολο 
γόμους άλλως τε, άφοΰ ή «Πινακοθήκη» άπέ- 
δειξεν ήδη δτι θέλει νά ζήση καί θά 
C '/ σ η .

- Φ’ Ν· t Ενταύθα.— Διά τόν Βικάτον ευμενέστατα 
εγραψεν εσχάτως ό Γερμανικό; τύπος. Έξέθεσεν είς 
ΓηηΑε·-ευταΐ’·' ΜονάΖο“> ήτις πεειειχε

• °. 'Ζέ'Η· Ι^ίταξυ οε -ών πωληΟέντων 30 έ'ςγων 
παρελαμ6_ανετο_ και μία εικών τοϋ Βικάτου ά-ίοτικής 
Ελληνικής ζωής.

_ Πειραιά,— Τό καλόν δέν έγκειται είς τό
ποζυ. Η «Πινακοθήκη» άλλως τε είναι τό πυκνότε
ρων εκτυπούυενον περιοδικόν έξ όλων τών άλλων "Ελ
ληνικών. * Εαν εδημοσιεύομεν και ήμεϊς τάς αικοάς 
εικόνας ολοσέλιδους, τίτλους καί κοσμήματα κατά 
μήκος τών σελίδων καί στοιχεία τών 12 καί 14 στιγ
μών, ή αύτή ύλη τοϋ φύλλου μας Οά κατελάα'ίανεν 
εκαστοτε 32 σελίδας καί πλέον. Ώστε μή κςίνε'τε έκ 
του αριθμού τών σελίδων, άλλ’ έκ τής πυκνότητας καί 
προ πάντων εκ τής ποιότητας τής ύλης/Αλλωςτε ύλην 
ο,ναμίνην να καταχωςηΟή έν τώ κυρίω ιούλλω. ήαεΓς 
οημοσίευομεν εν τώ έξωφύλλω.

Γλύπτη. () ’Αμε^κανός 'γλύπτης Στέκερ ό άπο- 
Οανων εσχάτως είς μίαν πόλιν τής Πε/συλβανίας είχε 
την πολυτιμωτέραν συλλογήν άπό πεταλούδες : 25(1, 
000 ειδών.

Τώ κυρίω Φίλστ Η ’ι?1Χή αχ. καζλιτεχν<κή κί
νησες αφοοα ολόκληρον τόν μήνα ΊΙ ένημερότης ένδια- 
φερει κυρίως τα ήμερήσια και έβοομαδιαΓα φύλλα.

Κ. γ ’Ενταύθα. ’Ανεπιτυχή.
Ζωγράφω 2. —Είς μίαν καλλιτεχνικήν έκθεσιν δι- 

οργανωΟείσαν πρό τίνος εις Ν. "Τόρκην έπωλήΟησαν 
-3 εικόνες αξίας 1,731, 365 χρ. φρ. Πώς;

ΕΣΕΔΟΘΙΙΣΑΝ

I Π, Ιωαννίδου Βοσπορίτου. Σήμαντρα. Έν 
Άβηναις. Σελ. 78. Δρ. 2. Διά τούς συνδρομητάς 
τής «Πινακοθήκης» δρ. 1.

Οσοι δέν γνωρίζουν έξ δψεως τόν ποιητήν τών 
«Σήμαντρων» δύνανταε πανομοιοτύπως νά τόν φαντα- 
σθώσιν έχ μόνης τής άναγνώσεως τών ποιημάτων 
του. Μελαγχολικός, μάλλον σκυθρωπός, Φαίνεται ώς 
να αναζητή κάτι τό όποιον δέν δύναται να συλλά6η. 
Εκ τής συλλογής του έδημοσιεύσαμεν πρό μηνών τι- 

νά ανέκδοτα τότε ποιήματα, “σως τα καλλίτε
ρα, αρκούντως χαρακτηριστικά, δπως παράσχουν 
ιδέαν και_ τοΰ νέου έργου του καί του όλου ποιητι
κού του ύφους. , Εκ τής, νεωτέρας συλλογής του — 
διότι εχει ηδη , έκδοση τάς «Πικροδάφνας» καί τό 
«Ιαξιμο τής μάνας» — τό τμήμα τό έπιγραφόμενον 
«Ζωή - Πόνος» είνε τό εύαρεστότερον. Τά ποιήματα 
Ερημος περιστερεώνας. Προσευχή 
καλοσύνης, Μαρασμός, Κακός Γσκιος, 
Οογασμός, και αλλα τινα είνε άπό τά ωραιότερα 

ποιήματα. Διά τινας λέξεις μόνον άκαλαισθήτους, 
αΐτινες παρεισέφρησαν εις τά μετά προσοχής καί 
υπομονής καλλιτεχνηθέντα «Σήμαντρα» ώς λ. χ. 
αλαλόφωνος, σαλαγοΰν ή ψυχές, ώ φ ε- 
λ α ε ι,,χ α ρ α μ έ ρ ι, πλεούμενα κλπ. δέν δυνά- 
μεθα να συγχαρώμεν τό·/ χ. Ίωαννίδην, τόν κατά 
ταλλα αξιον τοΰ όλοιχατος του ποιητοΰ.

Ήρ. Παπαμανώλη. Ή «Σφαίρα». Φιλολογικόν 
και καλλιτεχνικόν λεύκωμα. Έτος Γ . 1903. Σελ. 266. 
Φιλολογικόν μάλιστα’ καλλιτεχνικόν θά ήτο έάν... 
πολλά έανήδύναντο νά γραφώσι. Ό έκδοτης έδείχθη 
φιλότιμος καί προσεπάθησε νά περισυλλέξη πολλά 
πνευματικά τέκνα, άλλα λησμονημένα, καί άλλα

ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Ε. Κ. ΑΧΩΠΙΟΥ. Ή τών γραμμάτων αίγλη- 
ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗ. 'Π Βυζαντινή τέχνη 

εν Ζακννθφ. 
['Ιστορική μελέτη].

ΠΟΑ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Πά ντ’ Εσπάνι. 
[Κωμωδία βραβευθεϊσα είς τόν 

διαγωνισμόν τοΰ«Παρνασσού»] 

ΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ. Τά καλλιτεχνικά αισθήματα. 
1. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ. Παληά τραγούδια.

Ό διαλαλητής [Διήγημα].

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ. «‘Ο μυθιστοριο 
γράφος Willy».

[Η. Gauthier - Villars] 

Μετ' εΙκόνων

πρώτην φοράν βλέποντα τό φώς. Αληθής κυψέλη, 
και ύπό έποώιν άκόμη πυκνότητος ύλης. Εννοείται 
άπό τήν κυψέλην δέν λείπουν καί τινες κηφήνες τής 
φιλολογίας, ους δικαίως ό έκδοτης θεωρεί αναγκαίου 
κακόν ! Διακρίνονται τά δημοσιεύματα τών κ.κ. Ά- 
σωπίου, Κλ. Ραγκαβή, Μιστριώτου, Ροιδου, Φλο- 
γαιτου. Δ Γρ. Καμπούρογλου, Μαρτζώκη, Νιρβάνα, 
Καζάζη, Καλογεροπούλου, Καλοστύπη, Δροσίνη, 
Χρηστοβασίλη, Παπαντωνίου, Λάσκαρη, Μωραϊτίνη, 
Πώπ, Ταγχοπούλου κ.λ.π. Τιμαται δρ. 2,50. Διά 
τούς συνδρομητάς τής «Πινακοθή
κης» δρ. 2.

Γ. Γαρδίκα. "Η ηθική κατά τήν ‘Ομηρικήν 
έποχήν.

ΜΙ. Θεοδωροπούλου. Σπαρτιατικόν ήμερο- 
Περιέ- 

Κα- 
Γ.

Δ. 
κκ.

κης» δρ. 2.
Γ. Γαρδίί 

έποχήν.

λόγιον. Έτος Δ". 1903. Σπάρτη. Σελ. 88. 
χει διηγήματα τών κ.κ. Ζ. Παπαντωνίου, 
λογεροπούλου, Κ. Σκόκου, ποιήματα τών 
Μαρκορά, Γ. Καμβανέλλη κ.λ.π.

ΆρκαδτκΛ ίοτετηρίς. Άνηγγειλαμεν έν 
προηγουμένω τεύχει τήν 'Αρκαδικήν έπετηρίδα, 
μον έκ 13 τυπογραφικών φύλλων, όφειλόμενον εις 
τήν άξιέπαΐνον φιλοπονίαν τοΰ δημοσιογράφου κ. Τά
χη Κανδηλώρου. Ή 'ιδέα τής κατ’ έτος έκδόσεως ε’ις 
τεύχη έργου περιλαμδάνοντος όλα τά φωτεινά σημε?α 
τής ποικίλης δράσεως ένός νομοΰ ύφ’ όλας τάς επό
ψεις, είναι αρίστη, θά ηΰχετά τιε δέ δπως τόν κ. 
Κανδηλώρον μιμηθώσιν καί,,άλλοι δι’άλλους νομούς,διά 
την ιδίαν έκαστος πατρίδα, θά έξετυλίσσετο ούτω 
πλήοης ή επαρχιακή φυσιογνωμία, έξ ής πολλά θά 
προέκυπτον οφέλη, θά έγνωρίζομεν άκριβέστερον τήν 
πατρίδα μας, καί ό μέλλων δημοσιολόγος καί ιστο
ριογράφος θά εύρισκε πολύτιμον ύλικόν έξηκρι6ωμέ- 
^ιένον. Ειδικά! περί τής 'Αρκαδίας μελέται, γραφεισαι 
από διακεκριμέ-ους άνδρας οίοι οί κκ. Μιστριώτης 
Λάμπρος, Καρολ.ίδης, Βάσης, θεοδωρίδης, X. Πα- 
λαμάς, Ν. Δημητραχόπουλος, Διομ. Κυριάκός, Ρ«- 
πουλης, Γ. Στρατήγης κ.λ.π. έπιρριπτουσι πλήρες 
φώς επί πλείστων τοπικών ζητημάτων χαί έρευνών. 
Ό κ. Κανδηλώρος ευτυχώς θά συνέχιση τό πολύ-

τ<? 
τό-

Δ. Ι· ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ. ’H διγλωσσία.
Τό πρωτότυπον. [Διήγημα], 

Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗ. Ή πρώτη νεοελληνική 
κωμωδία.

ΣΠ. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ. Εικόνες Βυζαντίνεον
Αύτοκρατόρων.
[Μετ’ εΙκόνων].

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ. Αί ήμέραι τού κ.Άσόφου.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΤΖΩΚΗ. Παναρμόνια.

[Νέα σειρά ποιημάτων].

ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ. Οί Απόκληροι τής τύχης. 
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ. 'Η νέα τέχνη.
ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ. Ή ζηλιάρες Αδερφές.

[’Ηπειρωτικόν παραμύθι].
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μοχθον έργο» του, τό όποιον «ρέπει νά ύποστηριχθή 
παρ’ όλων των συμπολιτών του.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ

Χρ. Α. Ήλιοπούλου.Πρό τοΰ 'Εσταυρωμένου. 
Μελέτη γενομένη δεχτή έν τή Γαλλική 'Ακαδημία. 
“Εχδοσις πολυτελής. Δρ. 1. Συνδρομητα! έγγρά- 
φονται παρ' ήμΐν.

Λεύκωμα έπί τή πεντ7|Χθνταετηρίδι τοϋ ’Αγγέ
λου Βλάχου.

I. Σδορώνου. ΤΔ νομίσματα τών Πτολεμαίων.
Έν τή βιβλιοθήκη Μαρασλή.
I. Σδορώνου. Τό Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν μουσεϊον 

’Αθηνών. Περιγοαφή λεπτομερής. Τεύχος α'. : Αί 
έξ 'Αντικυθήρων αρχαιότητες.

Χωρογραφία τοϋ νομού Άχαίας ύπό Χρ. Κο- 
ρύλλου ιατρού. Έκδοσις β'Ομίλου εκδρομών» Δρ. 3.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ THE ΤΕΧΝΗΣ

J. de Fra n dreys y. Femmes et Dres
ses. Πρόλογο; Ιουλίου Κλαρειη. Πραγματεύεται πιρι 
τής ’Αφροδίτης τή; Μήλου, τών Τριών χαρίτω» τοΰ Ραφαήλ, 
τών Μουσών τοϋ Puvis de Chavannes καί περί τής Γιοχόν- 
8ας. 12 <ρρ. χρ.

J. de Flandreys y. La Venus de Arles 
e t 1 e M u s έ e A r I a t e n.

J. de Flandreysy. La gravure des 
graveursDaupbinois Paris 20 φρ.

A. Poll a rd, Les Vieux Livres d’ ima
ge. Λονδϊνον.

Fr. Millar. Peinlures de la collection Wallace.
A. D o r β o n.W i I 1 i a m Hogarth. 130 φρ.
Luca et Andreadella Robbiaet leu rs 

success eu rs. Λονδϊνον.
L. Ronald. Gower Sir Joshua Rey

nolds.
Elsa d’ Ester re Keeling. Sir Josbua 

Reynolds.
Vieux Mailres anglais. Εικόνες τοϋ Τ. 

Cole. Λονδϊνον.
G. S. Davies. Frans Hals.
Μ. Μβηρέβ. Peintures du monde.
A. Lys Baldry. Decoration mu rale 

mode r ne. Λονδϊνον.
L. Arnavon. Unecollectionde faien

ces proven?ales. Paris.
K. Bordet et L. Ponnelle. Conversazioni 

romane. Fra Angelico. — La Sculpture grecque au 
Vatican. — Luca Signorelli- — L" Architecture de 
Saint Pidrre.— Giotto a Assise.— Raphael.

P. Calmettes. Le Travail de nosou- 
triers m ode r nes d* a r t e t d’ t n d ust r i e.

J. Frappa. Les Expressions de la 
pbysionomie h am a i ue. 12 φρ.

G. Macon. Les Arts dans la maison de Condd,
Μ έ ranges Per rot. — Recueil de mdmoires 

concernant Γ archdologie classique e. c. t. Μετ’ 
εικόνων.

G. Denoinville Sensations d’art. 
A.Enke.Neue Lichtbild Studien.
Fr Ami net. Art et Photo. Le peysage. 

Παρίσιοι.
Et; τό Studio τοϋ μηνό; Ίανουαρίου δημοσιεύονται 

χρίσει; περί τή; Διεδ.οϋς ίιαχοσμητιχής ϊχβίσεω; τοϋ Του- 
ρίνου, χαι περί τοΰ καλλιτέχνου Alf.Legros.

( Ό^νέος αρχαιολόγος κ. Άρβανιτόκουλλος έδημοβίευσιν 
εις τάς ■ Αθήνα;· τέσσαρα Ιρθρα περί τοΰ χαλχοϋ εφήβου 
τών ’Αντικυθήρων.

Εις την Revue du bien δημοσιεύονται χαρακτηρισμοί 
περί τοϋ ειδικού ζωγράφου μοναχών Al. Cole καϊ τοΰ τοπιι- 
ογράφου Ρ. Liot, δκνόντο; πρό δύο μηνών.

Η υποδοχιι THE ΠΡΟτοχρονιαε.— Γνησίως Ελλη
νική εινε ή εμπνευσις τοϋ χ. Δημητριου. Τήν Πρω
τοχρονιάν φέρ-.υσαν τόν πέπλον τοΰ μυστηρίου και 
τοΰ αγνώστου, δδηγεϊ ή Καλή Τύχη κρατού
σα τόν πυρσόν τής αλήθειας χαι ή Κακή Τύχη 
άπλώνουσα τήν χεϊρα έπί τών χειρών τής Πρωτο
χρονιάς ήτις κρατεί τά δώρα. Πρός υποδοχήν εξέρ
χονται πανοικεί, άλλοι μ» μίαν δρμην καϊ ενα πίθον 
μήπως άλλάξη ό χρόνος, καί τά παιδιά μέ χαράν δέν 
λείπει καί ό απαραίτητος άπό τάς ύποδοχάς σκύλος, 
ένώ ε’ς γέρων έπί τή εμφανίσει καί άλλου έτους, 
τρέπεται απογοητευμένος είς φυγήν. Τό χαριτωμέ
νου καί Έλληνικώτατον σκαρίφημα έσχεδιασεν ε
πίτηδες διά τήν «Πινακοθήκην» δ κ. Δημητριου.

7ΥΧΙΔΤΗΠ ΚΑΙ ΝΪ7Ρ0Δ0ΓΙΚΒ SSISSQPHSIS
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διευθυντής Σιμ. Βλαίιανος 
Γραφεία : 'Οδό; Ζήνωνος 16 ίν Άθήναις 

Σντόρομή ίνηοία ίρ. 6·

“Ο NO ΥΜΑΣ,,
ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 

δΐς τής έβδομάδος έχδιδομένη 
Διευθυντής Δ. Π. Ταγκόπουλος 

Γραφεία: έν Άθήναις, όδό; Οικονόμου 4-

ΠΠΓΕΗΠ1Σ0Ν ΖΔΧΔΡΟΠΔΑΣΤΪΙΟΪΗΚΟΔΩΡΟΪ ΚΑΙ ΑΗΑΧΑΧΟΙΙΟΓΛΟΓ
’Οδός Σταδίου 36—έναντι οικίας Καραπάνου

Καθ' εχάστην Τσονρεχια, Κίφιλ,Μπριός, Γχα- 
τό ρους, Πίντζες,Πτί-φονρ,Φοντάν,Φρουΐ-γλαοέ, 

κτλ. εις μεγάλην συλλογήν.

Δ,Τ ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΪΛΟΪ

“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ» Σε.Ι. 208. "Εκδοσις Β1. 
dp. 3.

“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ -di^-
ματα είχονογραφημίνα. Σε.Ι. 6b. dp. 2 

“ΧΡΓΣΑΝΘΕΜΑ” Πεζά ποιήματα μετά 
πο.Ι.Ιών χρωματιστών εικόνων. Σε.Ι. 18b. dp. 3.

Πωλοϋνταχ είς τά γραφεία μας
εξεδοθηςαν

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΪΛΟΪ

ΣΑΤΥΡΑΙ
"ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ**

Δραχ. 2. Διά τούς συνδρομητάς τής ΙΊινα- 
χοθήχης 1,20.

ΕΝ ΛΟΗΝΛΙΕ ΕΚ ΤΟΎ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TQN ΚΛΤΑΕΤΗΜΑΤΟΝ ’’ΑΝΕΕΤΗ ΚΟΝΕΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ,


