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ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΛΙΣ

διευθυντής -Δ. I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
•Ετήσια. . . δρ. 12. — ΈξΛ|*ν,νο?. . . δρ. 6 

•Εν το> Έξωτβρεχφ εί? χρυσόν.

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Πινακωτών 22α.
ΕΤΟΣ I’ ιιτοπτοϊ <803. ΤΕΥΧΟΣ Λ'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
αλκϊολοε. Ή αρχαία τέχνη. 
ΠΛΡΐίΐιίΔΗΜΟΥ. Τό Salon r<S»· Παριστών.
Δ. 1. Κ ΑΛΟΓΊ ΓΟΠΟΥΛΟΥ. Ό Δανδής. f Κοινωνικόν ατιγ- 

μιότυπον).
Μί. δε-βιαζη- Η Βνίαντιακή τέχνη έν Ζακύνθιμ. 

(Συνέχεια).
ΛΧ1Λ- ΝΕΗ. Άπό τάς Άτθίδας (Σονέπο,'/. 
τ. Μΐ·ΡΑ ι τικίι. Ό ήλιος καί ή γλυπτική. 
ΣΚΕΨΕΙΣ.
Γ. ΚΑΜΒ.ΑΝΕΛΛ1Ι. ΚίΠΟΙΟ Τρα (θύθΐα.
Μ. πετριδοϋ. Ιέ μιά παρθένα.
δικ. Ή "Εκθεσις ’Αθηνών. / Το χαλλιεε/ΗΧΐ,,' τμήμα). 
δλφνιδος. Σημειώσεις ένός μηνάς. (Ροϊλός καί Ίακω- 

βίδης. — Ίω. Καμποΰρογλος).
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ κινηςις. (Ζωγραφική.— Γλυπτική.— 

Αρχιτεκτονική — Διαγωνισμοί.— Εύρήιιατα.— 
Συνέδρια).

Ε ΙΚΟΝΕΣ :

FERNANl, ΚΗΝΟΓΊΊ · Ή Έριμϊτις ( Φωτοτυπία).
ARNOLD ιϋιικι ΐΝ. Μάχη έπί τής γεφύρας (Φωτο

τυπία).
οι ΙΙΟΙΗΤΛΙ τής Γαλλίας. ( Έπικεγαλίς).
1·’. zonaro. Ή έορτή τοΰ Σωτήρος έν Βενετία.
p.j. van JJ1R OUDEBAA. Ή έκ τού Γολγοθά έπά- 

νοδος.
ν. αλεκγοριδου. Ή προσευχή.
F. joris. ΙΙαιδική άπόλαυσις.
F. van ι.εεμγγεττν. Χωρικόν Ιπποδρέμιον.
οι βασιλείς είς τήν Ταραντέλλαν έν τή Διεθνιΐ 

Εκθέσει.
ΕΛΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ. 
θεοδ. ραλλη. Ή παπαδοπούλα. 
f. I'Roost- Τοποθεσία έν 'Ολλανδία.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΗΣ - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

άπό /ί/ς Σεπτεμβρίου

ΜΕΤΑ ΚΟΜΙΖΟΝΤΑI

ειςτηνόόδν Σεπτεμβρίου άρ. 91, παρά 
τήν πλατείαν Κυριάκου.

ΕΞΕΛΟΘΙΙΣΑΝ

Ευγενίας Ζωγράφου. Διιμιΐύιενματα Σειρά Β'. 
Τόμος J . ΣΥλ. ‘·><ί. Περιέχει διαγόρα χρονογραφήματα 
δημοαιευίίέντα κατά καιρούς είς έγημερίδας καί περιο
δικά, διακρινιίμενα επί γλαι/.υρότητι.

Ίωάν. ΙΙαπαδοπούλου. Κρίνοι. Λυρική συλλογή. 
Σελ 10. Έι· ΛΟήναις. Χίος ποιητής εμφανίζεται, ιί κ. 
Παπαδοπούλας. Καί εμφανίζεται, μέ περισσά τά ποιητικά 
δώρα. Ό στίχος κομη’ός καί άβίαστος. Αί εμπνεύσεις 
τον δ/.αι είνε ερωτικά!. Είνε πηγή ό Έρως άπό τόν <·- 
ποιαν όλοι οί ποιηταί ήνιλησαν Καί δι' αύτό καί τά ποιή
ματα αΰιά ευαρεστούν, άλλά δέν έκπλ-ήσοονν διά τής πρω
τοτυπίας.

Εύουπίδου Μήδεια. Έμμετρος μετάφριιοις Λ’ο. 
Χατζηχρήστου ’Εν ’.Ιί/ήναις.

Χαρ. Άνδρεάδου. Ή γλώόύα μας. Σελ- 36'0. 
Έν ΑΟήναις. Προϊόν μελέτης πολυετούς. Είνε έπιμε- 
λεστάτη αληθώς εργασία. "Οσον αγορά τάς περί γλιόσ- 
σης άρχάς, ή «Πινακοθήκη- έχει κηρυχΟή υπέρ τής 
καϋερενοΰοης, έν προοεχεΐ δε: περί διγλωσσίας μελέτη 
έπιη υλασσόμείΐα νά μνησϋώμεν καί του έργου τούτου.

/"i*s — Isiis. Τά "Απαντα τοΰ Σολωμυΰ και ή 
Ζάκυνθος ’Επιμέλεια τού φίλον Ιατροί· κ. Υ4)·)'. 
Λίωρέττη έςεδόθη έν Χακύνιΐιρ πανηγυρικόν λεύκωμα 
έπί τη εκατονταετ ηρίδι τον Σολωμοϊ·. Τό βιβλίου διαι
ρείται είς δύο μέρη. Τό πρώτον άφιερουται εις τόν 
Έθν. ποιητήν καί τό εργον τον, τό δέ δεύτερον είς 
τήν Ζάκυνθον, τήν ιστορίαν της καί τήν κοινωνικήν 
της κίνηση· Τό έργον τιμή τόν εκδότην. Είναι εικο
νογραφημένοι·, περιέχω· 171) περίπου εικόνας.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ

Κ. Παπαμιχαλοπούλου. ΙΙερηίγηόις είς τόνΠόν
τον. Μετά ~ύ εικόνων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΙΣ

Η. Μ a r ucc Ιι i. Elements d'a re Ιι do I ogi e 
c li r e t i e n n e.. Tome III

F. M a ί. <· r o 11 e. Le s Med a ill e u rs F r a n- 
ca is du X V silicle an milieu du X V I 11. 2 τόμοι.

Μ. V ,i c h ο ιι. Ρ ο ιι r <1 e v enir u n artist e. Ma- 
ximes, Ci.ns. ils el exemples d' apres les maitre Iran- 
cuisconlempi'rains. Μευ 50 «ίζό.ων νπό τνϋ A. II Ilin

S. Rein a ch. Hecueil de Tiles anti
ques id ea les uu i d e a I i« in e e s. Μετά 320 εί- 
χό.ων Φρ. 20.

L. Gust. Le I i v r e d ' e s q u is s e s d e si r n- 
t h <> n y van Dyck.

G. Ρ ι 11 R i v e r s. A ιι t i q u i I e s d u Beni n, 
ΛονδΛον ■

A. Gru ft w e d e I. L' art I. o u d d i q ti e aux 
I n d e s.

R. Smith. Architecture G I a s s i q u e e t 
<■ h r e t i e η n e -

Gh. II o b r o y d. M i c h e I - A n ge B u on a r o t- 
t i. Λο\δί»ον.

H e n li a m. LeVieuxSainl Paul.
To "Studio· δημοσιεύει χρίβιν περί τού Γάίίον ζω- 

γράϊου Besnard.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟΝ
ΓΕΓΟΝΟΣ, ίΐιήγη/,ια μαςιμού γκορκυ

Η ΠΛΕΙΟ ΕΥΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ήπειροι 
τικι'ιν παραμύθι νπδ χρ. χρηςτοβαςιλη.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΧΝΗ

ΕΜΠΝΕΥΕΙΧ ό; 
έπί τό πλεϊστον,τής 
φαντασίας συμπλη- 
ροΰσα τά δημιουρ
γήματα,πάντοτε δέν 
διακρίνεται ζαί έπί 
τελεία αΰτενεργεία, 
μόνη αυτή πλάι- 
τουσα ζαί δ·. χμορ- 
φοΰσα.

Ό αντικειμενι
κός κόσμος έν τή ισχυρά αύτοΰ έπιδράσιι, καθοδη
γώ·/ τήν λειτουργίαν τοΰ εικονικός άντιλαμδάνεσθχι 
καί μεταδίδειν, πολλαχοΰ θεωρείται ό ζύρ·.ο; παρά
γων μιας ιδέας, ζαί διά τούτο ούδαμοΰ ανευρίσκει 
τιο αντίθετον τον κόσμον τής πραγματικότητος.

Καί τήν αλήθειαν ταύτης, ήτις διά τήν τέχνην 
καθιερώθη ώς δόγμα καί όρος, καταφανή άποθαυ- 
μαζειτις, έξωτερικευομένην έν τή άρχαα καλλι
τεχνία.

Φύσις αρμονική ένέπνεε τό πνεύμα διά νά δ·- 
βπόζη επ': τής ύλης,ώς ύπαρςις ύπερτερας δυνάμεως, 
ίδιον έζπληρούσης προορισμόν, καθολικής έμψυχώ- 
σεως.

Ούτως ή αρχαία τέχνη δεν περιωρίζετο είς τήν 
τέρψιν, έςασζοΰσα τ'ο αίσθημα ή τήν φαντασίαν 
έξωραίζουσα, ζαί μεγεθύνουσα τήν ιδεολογίαν, καί 
έν γένει τον κόσμον εύρύνουσα τής Ο.ωρίας, ί’να εξ
ασφάλιση έν αυτή τήν εΰγενεστέραν τής πράξεως 
»?·χή·'·

Όπως ή ποίησις, κατά τον Αριστοτέλη, μμεϊται 
τήν φύσιν, ούτω και ή τέχνη έν τή καθολική της 
έννοια.

Αλλά το φυσικόν περιβάλλον έν τό άρχαίω βίω 
συνεδέετο τοσοΰτον μετά τής ατομικής δράαεως, ώστε 
συνεταυτίζετο. άποζαθισταμένης δια τής αρμονικής 
ένώσεως τής λειτουργίας μ ας ουσίας αδιαιρέτου‘καί 
ούτως έν τή έξιδανιζεύσ ι τής ύλης,έζη δ αυτός πνευ
ματικός οργανισμός, ό ένισχύων καί ό τροφοδοτώ·/ 
τό άτομον μετά τοΰ αντικειμενικού κόσμου.

Έάν όμως ή ποίησις μιμούμενη τήν φύσιν, κατ
όρθωσε νά διαγράψη κανόνας, δ: ’ ών προσεπάθησε 
ν’άντιληφθή πλήρη τήν ΰπαρξιν μιας αρμονικής 
ένώσεως των ποικίλων στοιχείων, άτινα ωθούμενα 
ύπό τοΰ μυστηρίου, συνέτεινον είς τήν παραγωγήν 
ενός συνόλου τελείου, μή όπαγομένου είς τής τύ- 
‘Ζ’Ϊ5 τήν αόριστον ένέργειαν, άλλ" είς τήν συμμε
τρικήν καθορισμένης αρχής έργασίαν, καί ούτω μι
μούμενη έμελέτα συγχρόνως και έζάλλυνε τήν πρό
τυπον παράστασιν, ή τέχνη άφ’ετέρου ακολουθούσα 
τά φωτεινά ύποδείγματα ταύτης, άνελάμβανε μ-ί- 
ζονας ύποχρεώσ.ις.

Και διά τούτο έπεβλήθη είς τήν φόσιν, ώς ηθική 
αρχή, διά τοΰ ιδανικού.

Η τέχνη, κατ’ ακολουθ αν. προϊόν τής ανθρώ
πινης διανοίας, έγκολποϋται τήν φόσιν διά τής έμ- 
πνεόσ-ως. καθιεροϊ μετ ’ αυτής ηθικήν συνεργασίαν, 
πρός παραγωγήν μιας καλλονής, μιας μορφής ένή 
νά συγκεντροϋντα: πάντα τού πνεύματος και τής 
ύλης τα έξέχοιτα γνωρίσματα. Αΰτόδηλος άρα ή 
διατών ιδίων δυνάμεων έπιζράτησις τής αρχαίας τέ
χνης, ώς συμβολικής παραστάσιως τού βου.

Μια ιδέα βασιλεύει επί παντός έργου. οπερ παρ- 
ήχθη έκ του μεγάλου εκείνου ζαί θαυματουργού 
κέντρου. Εν αθάνατον φώς εμφανίζεται δια τού κάλ
λους, ζαί μία απόλυτος αλήθεια κυριαρχεί έν τή 
υλική του έξωτερικεύσει.

Πρό του Διός, ένθα ή δαιμόνια τοΰ Φειδίου χ ίρ, 
ή αδιάφθορος τής Τέχνης ψυχή, συναποκομίσασα 
φλόγας άπό τό αιθέριο·/πΰρ τοΰ ελληνικού ί';νι- 
κοΰ,ένέκρυψεν είςτά κρυσταλλώδη στήθη τή; άπο- 
θ;ωθείσης ιδέας’ πρό τοΰ σεπτού κυριάρχου, μόνον 
τό τυφλόν πνεύμα δεν άποθαυμάζει τ ς φωτεινός 
ακτίνας, άς εκπέμπει ή θεία του μορ ή. τό θειον 
σώμα τού ’Ολυμπίου. Καί ούτως ή θεότης, άποζα- 
λυπτομένη έν αρμονία διά τής τέχνης, άδελφοδται 
μετά του πνευματικού κόσμου, ί’να έμψυχώση τήν 
φόσιν, διά τής ιδέας, ήτις εισχωρούσα πανταχού, 
ένθα μεγαλουργεί τό μυστήριον, συνενοΰται μετ’αυ
τού ί’να ζαταστή-η επιδεκτικόν τον κόσμον δλον 
τής άντιλήψεως τής μεγάλης αρχής, ήτις είναι ή 
αρμονία.

Τις δ ’ούτω θ ’ άρνηθή τούς παλμούς είς τό ακίνη
τον σώμα μιας Νύμφης, ενός γυμνού μεγαλείου, 
οπότε ώς προσκυνητής, καταθετών πρό αύτής τόν 
εζ ρόδων ζαί κισσού στέφανον,προσκολλα τά χείλη 
του έπί τής λευκής ταύτης μαρμαρίνης σαρκός;

Τις ευδαίμων θεατής πρό τής ’Αφροδίτης τής 
Μήλου, δεν ομολογεί, οτι θείος τόν καταλαμβάνη 
σεβασμός ζαί ένθεος εύλάβεια πρό τής ήκρωτηρια- 
σμένης αθανασίας.και δέν νομίζη δτι αισθάνεται τήν 
μυρόεσσαν αναπνοήν καί τήν μαγνητικήν δύναμιν 
τής έλξεως προς τήν σφριγώσαν πλαστουργίαν,τήν 
θεσπεσίαν εύμέλειαν ήν έγέννησε τό κάλλος ;

Τις δεν πιστεύει, όταν, ακίνητος πρό ένός συν
τρίμματος αγάλματος.φιλοσ-.φή έπί τού άφωνου λεί
ψανου, οτι τούτο δέν απώλεσε τήν ζωήν, ώς έάν 
ήτο τεμάχιο·/ πραγματικής σαρκός—ήτις άνευ ζωής 
είναι βρωμερά έλεεινότης, καί ής ή σήψις τή άφαι- 
ρε: καί μίαν ημέραν μέλλοντος—δτι τούτο, καίτοι 
αποκοπέν τοΰ όλου σώματος,διατηρή άκμαίαν τήν 
δύναμιν, ή τις τω έξασφαλίζει ένα έτι βι’ον άδιάφθορον;

Ύπερτέρα ούτω τής θετικής ζωής ή τέχνη αΰτη 
έργάζεται άνευ ορίων καί ούδέν άναγνωρζουσα τέρμα 
έν τω σταδίω τών θαυμάτων της’διότι ή μεν θνητή 
πλαστικότης, οσω καί αν έξυψώθη ί’να προσλάβη 
μίαν ύπερτέραν γοητείαν αίθερίου έαρος, υποκύπτει 
όμως, έξαφανίζεται άποθνήσκουσα, ζαί πολλάζις 

λησμονημένη συνθάπτει καί μίαν δόξαν, ένώ τής 
τέχνης τά προϊόντα, καί συντριβόμενα, καί έπ’· αιώ
νας είς τά βάθη μένοντα τής γής. δεν σήπονται, 
άλλ’άποζαλυπτόμενα υπό νέων γενεω/το’ς χορη- 
γοΰσι τήν ιδέαν ένός παρελθό<τος, άλλά καί τήν 
δύναμιν αύτοΰ, ήν. ώς δυσαπόκτητο·/πρ.νομίαν μό
νον ή αρχαία ελληνική τέχνη διετήρησε.

Ας φαντασθ; τ ς έν προφητική τινι έςάοιει μετά 
χιλιετηρίδας καίτά συντρίμματατό άμορφα τών σημ - 
ρ’ινών τής τέχνης μνημείων' θα ματαιοπονήση με
λετών διότι ούτε ιδέαν θ’ άνεύρη, ούτε δύναμιν. 
ούτε ζωήν’ καί τούτο διότι ή έλλειψις ήθ.ζής ζαί 
πνευματικής ένότητος δέν συ·δ·:ε·. τό παρόν έν κοινό 
β·ω ορισμένου τύπου, ζαί σαφών γνωρισμάτων.

Εάν δε διετήρησαν έν στοιχείο·/ τού παρελθόντος, 
τούτο διεοώθη ούχί ώς δύναμις άλλ’ ώ; άνάμνησις. 
ούχί ώς ζωή.άλλ’ ώς θάνατος κοιμώμενος και συν
τετριμμένος. μή έχων έλπίδα να άδελφωθή ποτέ 
μετά μελλούσης ζωής, άνιστάμινος.

Τά άφθαρτα δ’ούτω καί αιωνόβια έργα τής αρ- 
χαιότηιος, έχουσι προορισμόν ουόεποτε σταθμευοντα 
:'·/’άντληση ισχύ·/ έκ τοΰ παρόντος, άλλ ώς αύθ 
ύπαρκτος ούσία ανεξάντλητου γονιμύτητος. όπως 
αυτόφωτος ή ιδέα ήτις τά παρήγαγε.ζώσιν, εις τον 
αιώνα ώ; πρότυπα καί -κανόνες.

Τοΰτ’αύτό δύναταίτις, έπεκτείνων τήν δρασιν 
τής τέχνης ταύτης, νά πισιεόση περί οίασδήποτε 
παραγωγής,ήτις επήγασε- οπό -.ήν αρχαιότητα.

ΙΙιριέλθετε τούς περίλαμπρους ναούς τής οικου
μένης,καί έν τή όγκώδειτων μεγαλοπρεπεια,τω ποι- 
κίλοστολίστω έζείνω καλλιτεχνικό πλούτφ, τή 
άμυθήτω τών θησαυρών συσωρεύσει, είναι αδύνατον 
να φαντασθήτε τούτους περικλείοντας μίαν θεότητα 
σεμνήν, γυμνήν, ιδανικήν.

Ό έσωτερικός τύπος είναι άντάξιος του εξωτε
ρικού περιβάλλοντος, καί ούτως έν αύτώ θ' ά- 
ποθαυμάση τις μορφάς τοΰ θειου περί κοσμούμενου 
δι’ άδαμάντων, χρυσού ζαί αργύρου, ζαί ζυριαρ- 
χούντος έν ολβω καί περισσή χλιδή, άπαστράπτον- 
τος δ' εις ποιζιλοχρώμους άνταυγ-ίας κοσμημάτων 
ζαί περίβολόν.

Σταματήσατε έξ άλλου πρό των περιφανέστερων 
τής Δύσεως μεγαλουργημάτων, άτινα ή νεωτέρα 
παρήγαγε τέχνη, ί’να φιλοξενήση τόν σταυρόν, άνα- 
λύσατε έν πάση λεπτομέρεια τήν μυθικήν έκείνην 
μακαριότητα, ήν άνέλαβοννά έπιδείςωσιν, αφήσατε 
έλ-υθέραν τήν φαντασίαν είς τόν φωτεινόν έκείνον 
έξωραϊσμόν, νά αναγνώριση μίαν έντελή εικόνα λε
πτής άριστοτεχνίας, καί αφού ζορεσθήτε πρό τής 
έζπλήξεως, άς έπανελθητε έπί των πτερύγων μιας 
ιδέας, έπί τοΰ παρθένου έδάφους τής επαγγελίας, 
ζαί στήτε πρό τού ΙΙαρθενόνος.

Το πρώτον συγκριτικόν βλέμμα θ'απόσπαση 
μίαν μεγάλη·/ ιδέαν, ζαί χωρίς νά έπιβληθή, άφ ’ 
έαυτής μία εύγενής αυτόματος έπενέργεια ένός θείου 
συναισθήματος θα σάς έμπνευση, καί αφού αποκα- 
λυφθήτε θα κλίνετε γόνυ.

► Πρό αύτοΰ, μία ζατάπληξις διά τήν θεσπεσίαν 
απλότητα, τήν υπέροχο·/ δύναμιν ένός αφελούς, ένός 
γυμνού, ένός φυσικού μεγαλείου, 0π·ρ νομ ζει τ ς 
ότι μόνον του παρήχθη,δημιουργηθέν αύιομάτως ζαί 
ήρέμα ϋπό μ·ας φόσεως, ήτις,ένώ αλλαχού δτέσπει- 

ρ-ν άτάκτους ζαλλονάς καί θαύματα, ενταύθα ζατ- 
ενόησε τήν ανάγκην ν ' άσχοληθή ζανονιζώτερον ζαί 
άρμονιζώτερον ί’να προσδεχθή τό πνεύμα, μεθ' ου 
προσεκλήθη νά δοξασθή.

Καί δέν άναμένει τ ς εντός τοΰ 11αρθ··'ώ,ος ν’α- 
ποθαυμάση άδαμάντινον σόμπαν και θησαυρούς, 
άλλα έν γυμνόν Ο.ϊκόν κάλλος, έν γυμνόν ιδανικόν 
τοΰ θείου' καί όπως θά θεώρηση τις δυσαρμονίαν 
καλλιτεχνικήν τρόπόν τινα. ένα γυμνόν έσιαυρωμέ- 
νον εις τόν περ φανέστερον ναόν τής οικουμένης, 
ή ένα άπλοΰν σταυρόν έν μέσω τών εκκλησιαστικών 
εκείνων έζθέσεων, ούτως ένταΰθα ουδεν το ασύμ.με- 
τρονέν τή εξαίσια ταότη αρμονία έά / χαιρετήση διά 
τής άναβιούσης ψυχής τόν αφελή Ναζωραίον έπί 
τού έλεφαντίνου θρόνου τοΰ ιερού άδυτου,είς τά άγια 
τών άγιων, έμπ/εόμενον και ενθουσιόντα.

Πρό τοΰ Παρθενώνος συναισθάνεται τις,οτι έν αύτφ 
ζατοική ούχί ή κοσμική ιδέα άποθεουμένη, άλλα 
τό θειον ιδανικόν όπερ άπό τοΰ ουρανού ζατελθόν 
ώς χρυσή παρθενία διηυθύνθη έζεί προσ/.ληθεν υπό 
τοΰ αρχαίου πνεύματος, γνωρίζον οτι ή τέχνη καί 
αύτή ή έμψυχουμένη φύσις. έζεΤ έμελλον νά τό 
ύποδεχθώσιν έξ ονόματος τής γής.

Καί μόνον έζεί.

Άλλ’ ή άρχαία τέχνη έτεινεν υψηλότερο·/
Γενέτειρα τών τελειότερων εικόνων, έμψυχοΰσα 

τήν ύλην ί’στατο ΰπεράνω τοΰ κοινού τύπου, εγζολ- 
πουμένη αυτό τούτο τό πνεύμα, ύπό τήν δύναμιν τού 
οποίου έμεγαλούργει.

Δέν ήτο δέ τεχνική ή μεγαλόνοια του γλύπτου, 
όταν άντελαμβάνετο ουτος τοΰ χαραζτήρος και τής 
άξίζς ταύτης τοΰ έργου,έφ’ω έζλήθη,επομένως τούς 
κανόνας τής αισθητικής δεν εθεώρει ώς αφηρημε- 
νας άρχάς ή ξηρούς τύπους, άλλά ζατενόει τάς δυ
νάμεις τής έμπνεύσεως άναπιυσσομένας ώς μία ιδέα, 
ώ; μία παρθένος καί καθαρά ψυχή, δεσπόζουσα έν 
αυτό, ώς παντοδύναμον δαιμόνιον.

Πλήρης ώριμότης διεδέχετο τήν ώς φαεινήν α
στραπήν δημιουργικήν ορμήν τής έμπνεύσεως. ζαι 
μία στιγμή ήδύνατο να συλλάβη ένα ζόσμον,καί νά 
έξωτερικεύση τούτον παράγουσα έν φώς.

Αισθητική ζαί φαντασία ύπό διαυγούς ένισχυό- 
μεναι διανοίας ύπερεϊχον τού κοινού μέτρου, ζαί ού
τως ώς πν.υματική γέννησις ένεφανζετο δύναμις 
δημιουργός, ζαταζτώσα τήν φύσιν ζαι ύποτάσσουσα 
ταύτην. Ούτω δε ό φυσικός βιος τής αρχαιότητες 
αντιπροσωπεύεται ύπό τής τέχνης, έξωραϊζούσης 
αυτόν, όταν έπρόκειτο να παραγάγη άρχέτυπον.

Άλλ’ ό βίος οδτος, οστις ήτον αύτή ή έμψυχος 
φύσις, αύτή ή έξωτερίκευσις τοΰ παρθένου καί φω
τεινού πνεύματος, μεταδίδοντος πανταχού πνεύμα 
ελευθερίας,ήτον άδύνατον νά μήν άποθανατισθή διά 
τής τέχνης, μ.θ' ής συνέζη καί συνειργάζετο.

Καί τό στάδιο·/ έπομένως δεν ήτο περιωρισμενης 
καλλιέργειας’ ή φύσις πρό πολλοΰ τό είχε παρ-- 
σκευάση, καί οπότε ή δύναμις μιας ανθήρας νεότα
τος ώδήγησε ταύτην έζεί, ί'να προπονηθή διά τόν 
αγώνα τοΰ θριάμβου, ζατενόησε τήν άποστολην της, 
ζαί ήρξατο αναζητούσα τούς θεούς, ίνα τούς ύπη- 
ρετήση έν τή γή, έν ή τούς προσεκάλει.

ΑΛΚΥΡΝ
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Ν. ΛΛΕΚΙΌΡΙΔΟΪ ΊΙ προσευχή.

TO "SALON., ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

(Άνταποκριτοϋ μας εν ΠαριαΙοκ)

I «ήρωίζοί χρόνοι» ΖΎ): So- 
ciete Nationaledes Beaux 
-Arts ζαθά εύφυώ: 
τηρεί δ 
Studio 
ήλΟον.
νη: κυρ

ζ.λ.π. Καί δέν άρνεϊται τις οτι τά Οέυ.ατα ταϋτα 
όσον και άν κατήντησαν κοινά εί; χειρας, έμ
πειρου τεχνίτου σύνζνται νά αποκτήσουν μίαν 
νέαν ζωήν, άλλά λείπει ή πρωτοτυπία. "Οσον 
αφορά το σχέοιον, οί πλεϊστοι τών νέων καλλι
τεχνών νικηφόρως συναγωνίζονται εϊ: τό άζζν- 
Οώόε; αύτό στάοιον τή; γραφικής.

παρα- 
τοϋ

λήνα '.'■·/ 
στασιρότητο;. 
έντύπωσις εί ε 
πρόοδος δέν 

χνην.
ελάχιστοι

εις την Γαλ,λικήν 
λιτέχναι, άλλ’ 
κοινονκαϊ σύνηΟεςζίρόυ.ενοι. Ί'πό

άρθρογράφο:
Η. Frantz, -χ:- 

ϋρ.ζ γαλή
ς όποια γα- 
:> πολύ τής 

11 γενική 
οτι υ.εγάλ.η 

πζρατηρειται 
ΈπλήΟυναν οί 

είνε οί 
δ-

σεως, άρ.οιροϋν οί πλεϊστοι τοιαύτης. 
ζτινα καί άλλοι, χέχρι φορτικότητος 
τινά, έχειρίσΟησαν. Ό Χριστό: νεκρός 
βυζαίνοντα, έπιστροφαί έζ 
γυυ,νά υ.έ τοϋ; στερεοτύπου: 
λησις, άνάπαυσις, νεότης,

καλ- 
ϋπέρ τό 

οψιν έυ.πνεύ- 
Θέσ.ζτα 
χάλιστα 

παιδιά 
αιώνια 
,ρο-ό- 

, νύυ.φτ,»

ο: νεκρός, 
άγρών, τά 
τίτλου; «ον 
Αφροδίτη

11 Suciete Naliunale άντεπροσωπεύθη διά 
1356 πινάκων έλαιογραφικών, 585 σχεδίων, ύδα- 
τογρζφ’ών ζ.λ.π. 173 έργων χαρακτική:, 265 
έργων γλυπτικών, 268 αντικειμένων καλλιτε
χνικών καί 111) σχεδίων αρχιτεκτονικών. Έζ 
τών ανωτέρω έργων πολλά άξιοϋνται όλ.ως εύφή- 
·7.ου ρ.ν-ία; ,’Γοϋ WeertS ή ΙΙζνήγυρι: τού Lcndil 
άνακαλοΰσα τόν ΙΕ αιώνα, τοϋ Roederstein 
αί ούο οίλαι : μάμμ,η καί έγγόνη άναγινώσκου- 
σαι, του Desvallieres δ Όρφεύς. τοϋ L. Fre- 
ddric ό "Αγιο: Φραγκίσκο:, τοϋ Wolff ό Βάκ
χο: τής Ιταλία:, τοϋ Sain συό πίνακες ή μαν- 
δολινίστρια καί τά Ρόδα, τοϋ Billote έν λυκό
φως, τοϋ Guignard τό ΙΙοίμνιον, τοϋ Duran 
ό γέρων λιθογράφος, τοϋ Courtois ή Άρτεμις, 
τοϋ Vidal ή Άνάπαυσις, τοϋ Beanard ή προ
σωπογραφία τής κ. Β,,τοΰ Simon τό Άσυλο ν
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τών γερόντων, τοϋ Menard ό -.ζός τής Αί- 
γίνης, τοϋ Chevalier ή έξ Ισλανδία; επάνοδος 
είνε έργα έφ’ ών σταματά ό οφθαλμό; τοϋ επι
σκέπτου.Τοϋ Eonnenconlre ζίΤρεϊςΧάριτες στε
ρούνται πρωτοτυπίας, ώς εργον όμω: τέχνη; είνε 
Χρίστον.Τόν Χριστόν νήπιον πολλοί ζωγράφοι εί- 
κόνισαν επιτυχή; όμως ή έμπνευσες καί πρωτότυ
πο; ή τοΰ Deschamps νά είκονίση εί; εν μυστη
ριώδες σκότος τόν Χρίστον κοιμώμενον μόνον, ά- 
νευ ούδενό; διακόσμου οΰδ' άλλη; μορφής. Τού 
Morand αί Χορεύτρια·, δέν έχουν καμίαν αξίαν, 
απαίσια δέ, ή λουσμένη τού Guerin, ή νεάνις 
τού Morren. Ή Φρύνη τού Frappa έχει ελατ
τώματα. Δέν θεζται ή Φρύνη ύπό τών δικα
στών έφ άποστάσεω:, άφοϋ πρόκειται περί δί
κη;, άλλ' εγγύτατα ώσάν νά έπρόζ.ειτο περί 
πραγματογνωμοσύνης. ΤΙ μία μορφή τού δ·κζ- 
στού είνε ρωμαϊκή, ή δέ Φρύνη αποκαλύπτει 
μόνον το στήθος. Άλλ’ αί ιστορικά! ζύτζι παρα
βιάσει; Οά έμηδενίζοντο, αν ό καλλιτέχνη; δέν 
περιόριζε τήν έμπνευσιν είς τήν άπεικόνισιν κε
φαλών μόνον. Ό 'ϊ'μέναιος τού Bonneconlre 
(plafond τού Δημαρχείου τοΰ Neuilly Sill' 
Seine) εινε ώραιοτάτη άπεικόνισι;. Χζριέστζτζι 
αί γραϊζι τού Courtens. ΊΙ πολυσυ θετοτέρα 
είνε ή κηδεία τού Προέδρου Καρ·.ώ έργον τού J. 
Eerlrand.To'j Agaclie ή Δικαιοσύνη είνε έρ
γον πολύ πρωτότυπον Κρατούσα ξΐφος ένα-κζ 
λίζεται τήν γηινην σφαίραν. Μελανειμονεί ζαί 
προσβλέπει ατενώς. Έκ τιον γλυπτικών έργων 
τό μνημειον της Μάχη; τοΰ Formigny(1450) 
έργον τοΰ La Due, ζαί ή προτομή τού Halsey 
ύπο τού Simeon, ύπερέχουν.

Δέν δύναμαι ν ' άποχωρισθώ τών έργων τή; 
Societe Nationale χωρί; νά έ.θυμηθώ οτι είμαι 
Έλλην. Καί ανακαλύπτω ένα "Ελληνα καλλι
τέχνην, τόν νεαρώτερον, μ.ικρσσκοπικότερον καί 
ίδιορρυΟμότερον, τόν Μίμην Γαλανήν τόν έζπα- 
ρισινισθέντα πλέον, όστις ζάμνει τήν εμφάνισή· 
του εί; το Salon μέ μίαν προσωπογραφίαν κό
ρης, ζαθημένης, μελανειμονούσης, έν κίτρινοι ά
πό πτω.

Άλλά καί άλλοι Έλληνες έκθέτουσιν. ’<) 
Σ. Κοργιζλένιο; εκθέτει αλιευτικά πλοία, ή δε
σποινίς Άσπριώτου τήν γνωστήν καί έν Άθή- 
ναις προσωπογραφίαν τοΰ κ. (-). Δηληγιάννη.

Ο κ. Θ. Ράλλης έκφεύγει τών έκκλησιζστι- 
κών θεμάτων. ’Εκθέτει δύο γυμνά, τήν «Χί
μαιραν» καί τήν «Ανάπαυση·».

Ο κ. Μπρούντζος έν ΙΙαρισίοι; διζμένων 
έκθέτει προσωπογραφίαν τοΰ ίερέως Α. Είνε 
πολύ καλή, δίδουσα πλείσταςοσζ; όχι έλπισα;, 
άλλά βεβαιότητα; περί εύρέω; καλλιτεχνικού 
μέλλοντος. Ό κ. Άλταμούρα; τέλος έκθέτει 
εικόνα, ύπό τόν τίτλον «Chagrin '»

Έν τή γλυπτική ή Ελλά: αντιπροσωπεύε
ται ύπο μόνου τού κ. Σώχου, όστις έκθέτει προ

τομήν τοΰ έν Κων)πόλει ίζτρου Ζζμπακοϋ 
πασά.

II Societe des Artistes Fran§ais εκπροσω
πείται είς τό έφετεινόν Salon διά 2581 έργων, έξ 
ώνΐ 780 ζωγραφική; καί 795 γλυπτικής.Γενικώς 
είπεϊν τά έργα τή; 'Εταιρείας ταύτης έμ- 
ποιοϋσιν άγζθοτέραν έντύπωσιν τών τή; Societe 
Nationale- — Ιδού τά καλλίτερα έργα : Του 
J.P. Laureansή Jeanned’Arc εί; τρεις άπει- 
κονίσεις, τού J. Lefevre, ή Μαρία Μζγοαληνή 
προ τών ποσών του ’Εσταυρωμένου, τοΰ Sei- 
gn.ic το μυστικόν τού έρωτος, ή έλαιοστοιχία 
τού Dameron ή έκ τών αγρών επάνοδο; τού S. 
Cole, τού ΜοΙΪΠ «Μόνο: εί; τον κόσμον», τού 
ArtigUC ή ευτυχή; ηλικία, τοΰ Cabanes ή 
προσευχή εί: Biskra, τοΰ Penot τό Φθινόπω
ρου, του Wagrez ή Βενετία του ,ΙΕ'. αίώνος, 
τοΰ Dvorak ή άνθοφόρο: κυρία, τού Noir ο παπ
πού:, ό αιχμάλωτος αλέκτωρ τού Tessier, του 
S. Pinto Λ Ιλ*777£0Ζ, TO'j Thomas ή Μουσική, 
ό Χορός κζί ή Ποίησις, τού C. Moreau ό ά- 
πηγορευμένο; καρπός, τού Β. SesVarreilX ή 
αίχμαλωσίατή- σηυ.αία ,τοΰ Mai'OIliez οί άλιεϊς, 
τό Μπαλέτο τού V. Wady, του BlSSoU τά 
ΙΙρωϊ ά άνθη, ή Βακχική εορτή τού Vagnier. 
τό Κύμα τοΰ Bouguereau, τοΰ Decelle η 11η- 
νελόπη, τού Lhevilliard ή τελευταία πρόποσι; 
τών φρζγκοπαπάδων, τού Malignon ή Manon, 
τού Henand ή μετζληφι; τής έτοιμ-οθανάτου, 
τού Collin ή Άνάπαυσις. Έκ τών γλυπτικών 
διακρίνεται ή Επάνοδος τού Maroton. ή Με
γάλη άδελφή τού ΡβΓΠΟί,ή'Ανοιξι; τού Moreau.

Τήν προσοχήν μου ελκύει ή σεπτή μορφή τή; 
Α. Μ. τή; Βασιλίσση; μας. Είχεν εγκαίρως 
άναγγείλη ή «I Ιινζκοθήκη» τήν έν ’ΑΟήναις 
άφιξιν τοΰ Γάλλου ζωγράφου A. Brouillet κατά 
πρόσκληση τή; A. Β. Γ. τού πρίγκηπος Νικο
λάου, νομίζω, όπως ζωγραφήση έκ τού φυσικού 
τήν Βασίλισσαν μα:. Ειργάσθη καί ήδη εξέθεσε 
είς τό Salon τό έργον του. Ώ; έργον Τέχνης 
οεν ύπολείπεται κρίσεως άλλ' ώ; όμοιότης άφί- 
σταται άπό τήν γλυκείαν συμπάθειαν, την ή- 
ρεμον,τής Βασιλίσση; μας. Είκονίζ-ται έξωμος, 
φέρουσα έπζνοφώριον έκ τριχάπτου- δεξιά άνθη, 
είς το βάθος δέ φαίνεται ή Άκρόπολι; κζί αρι
στερά κίονες. Φαίνεται μάλλον μελαγχολική 
κζί αύστηρά τήν οψιν. Ό 'ίδιο; καλλιτέχνη; 
έκθέτει καί άλλην προσωπογραφίαν, τού ’Ιου
λίου Φερρύ.

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΣ

* ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ *

Ο ΔΑΝΔΗΣ

ον ήρωά μου 
ή Ζωολογία 
κατατάσσει 
ά πρ οκαλύ- 

πτως εί; τού; 
βασιλείς τή; 

κτίσεως, έκτο; 
άνπζρζδ εχθώ- 
μεν οτι ό στοι
χειοθέτη; τή;

Δημιουργία; —ό Θεό; — διέπραξε·/ έξ άπροσεξία; 
πζοόεαυ.ζ. Έν τούτοι;, είνε <5πωσ<5ίμιοτε αν- 
θοωπο;, μέ δύο—μόνον — ποδα;, μέ δύο αυ
τιά, μέ δύο μάτια καί μίαν γλώσσαν, ή μάλ
λον δύο, διότι γνωρίζει έ;.τό; τή: 'Ελληνική; 
κζί την παγκόσμιον γλώσσαν των νευμάτων. 
ΤΙ κεφαλή του Οά ήδύνζτο νά χρησιμεύστ, ώς 
άλατζποΟήκη, ένω έφοόντιζ- κατά τήν νεανικήν 
του ηλιαίαν ό διδάσκαλο; ·,ά τω έπεςήγει 
μάλλον πρακτικώ: το περί τοΰ ξύ/.ου τή; 
γνωσεω; κεφαλαίου τή; Ιερά; ιστορία-. Εν 
τούτο·.;, παίζει φοβερόν ρόλον παντού; εί; τά 
σαλόνια, είς τού Ζαχαράτου τού; κύκλους, εί; 
τά; συναυλία;, οσάκις ιδίως συχνάζουν οί Βα
σιλείς, εί; τά θέατρα, είς τά πίκ - νίκ γνωστών 
οίκονενειών, είς τά ζαχαροπλαστεία, εί: τήν 
δενδροστοιχίαν, ώς έπίοοςο; κλ,ηρονομος με
γάλη: ένό; άκλήρου θείου του περιουσία:,εί; βά
ρος τή; οποία; έκδίδονται σωρηδόν αί συναλλαγ
ματικά·. καί Οεμελιοϋνται τά δάνεια. "Ολα·, αί 
κο'.νωνικ ’̂. ταςει; ζπο του λουστοου
Γιαννάκη, τού Κασοόνη καί τοΰ άτυχούς οικο
δεσπότου του έχουν ΰπαχΟή εί; τον βαρύν ζυ
γόν τών έπί πιστιύσει παροχών έπ ' έλπίδι μελ.- 
λούση; άποδημία; εί; τόν άλλον κόσμον τοΰ 
πολυσεβάστου θείου, όστις έν τούτοι:, εί; τό 
πείσμα όλη; αύτής τή; πολυπληθούς χορείας, 
αποδημεί πάντοτε είς. . . Ευρώπην πρό; άπο- 
κατάστασιν τή;. . . ύγεία; του. Αύτή δ’ ακρι
βώς ή πλησμ.ονή τή; ύγεία; τοΰ θείου έπέφε- 
ρεν έπ ’ έσχατων τήν άναστολ.ήν τών δανείων 
τού άνεψιοϋ. Έν τούτοι:, έξακολουΟεΐ νά είνε τέ
λειο: τύπο; δανδή.

ΙΙροσέξατέ τον όταν διαβαίνη- έάν έχετε μά
λιστα όρεξιν νά γελάσητε, παρζκολουθήσατέ 
τον . Άπό τού λεπτεπιλέπτου ρύγχου; τών λου- 
στρινιών του μέχρι τοϋ πλαστού πένθους του 
πίλου του, θά παραστή πρό ημών εί; τέλειος 
τύπο; εύγενοϋς κωμικού. Κόμη χωριζομένη οι- 
πλωματικώτατα όπισθεν μέχρι τοϋ αύχένο; οι 
ευθείας γραμμής, μάτια μικρά,κουτοπόνηρα, ό-

ταν δέν είνε. . . νυσταγμένα — όπερ συνηθέ- 
στατον. Ρίς πρό τή; όποια; καί αύτος ό Απο
στόλη; θά ώυ,ολόνει πανδήμω; πλήρη ανικανό
τητα διά νά παρακολουθήση τό μήκος τη;. Φέρε·, 
κατά δεκαπενθημερίαν μονύελ.ον, τόν όποιον θέ
τει εί; τό δεξί μάτι, όταν λησμονήση καί δέν 
τόν θέση εί; τό άριστερόν. Οίμυστακέ; του πολ- 
λάκι; διελθόντε; διά πυρό; καί σιδήρου τού. . . 
κουρέω; του, είνε δύο άγκιστρα άπό τών όποιων 
έχει τήν πεποίθν,σιν ότι θά συλληφθή ή περι
πόθητο; νύμφη. Τόπον κεφαλή: έπέχει μία όγ-

;ς κολοκύνθη, θέσιν δέ βάθρου δύο άειζί- 
τηλενοαφικοί στύλοι, παρ' οί; άντί συρ- 

ριπτώσει ζπο- 
τηρίων — τεταμένα; άρτηρία;. Αριστερά 

αιωνίως καί ρυθμικό»; άνα- 
δέ θυλάκιον. κενότερου κζί 
του. Ή π-οιβολή του είνε•

... ..(..,.— λέτης, ό λαιμοδέτη; έχει το 
έντροπή;—σκεφθήτε ότι ουδέποτε 

τοϊ: μετρητοί;, —τά δέ γάντια του, 
ίέποτε εννοούν ν’ άποχω- 

■·/ ου' ·■*"'

κιίιδη: 
νητοι τηλεγραφικοί στύλοι, παρ 
υάτων θά συναντησητε — έν πε 
καλυπτήριων — τεταμένα; άρτηρία:. 
φέρει ένα σπόγγον : 
παλλόμενον, δεξιά 
αύτής τή; κεφαλή; 
υ.έλαινα εκ. προμ.ελ 
χρώμα τή; εντροπή: — σκεφθή 
άγοράζει 
/ ριόματ ος άνοικτού, ούδ 
ρισθοΰν τών χειρών του· νομίζει 
ζύτά έξήλθε τή; μητρική; κοιλία; 
τότε νωπά θάλλουν εί; τήν κομβιοδόχην του, 
πεοί τή; άνελλιποϋ; ο ’ αύτών προσαρτήσεω; 
Εύνανται άσφαλώ; νά σα; πληροφορήσουν τά 
ί.αβειν τοϋ βιβλί

Τό οιρολόγιόν 
έγκεφαλικά; 
σμένον έχει εν - 
πρόχειρον πάντοτε

,7

ακολουθούν τά; 
διαρκώ; χαλα- 

; είς αύτο μίαν 
οιά νά άργοπορή 
ΊΙ ράβδο; του είνε 

ελειώση 
ύπο-

Η
:ά θάλλουν εί; 

άνελλιποϋ; ο 
«ά 

ου τοϋ άνθοπώλου.
του πιστώ;

του προόδου; είνε 
■ούτοι; χάρις 
πρόφασιν 

εί; τά rendez - VOUS του. 
έβενο; κατά τό. . . χρώμα. Διά νά 
ή περιγραφή αισθάνομαι τό καθήκον να 
υ.νήσω ότι φέρει καί άδαμάντινον δακτυλίδιΟν, 
όπερ κατά κυριότητα μέν άνήκει είς μίαν πα- 
λ.αιάν φίλην του, τό νέμεται δέ ήοη αύτο; κα- 
θά τό νέμεται, μέχρι συντέλειας τών ψευδο
λογιών του.

Ό πατήρ του ύπήρξεν αγωνιστής, θραύσας 
καί ούτος, άνευ άντιστάσεως, έ'να φανόν τής πρω- 
τευούσης κατά τήν Μεταπολίτευσιν, ή δέ μήτηρ 
του, άγαθή γυναικούλα, είνε άδελφή ένό; έν 
Ρουμανία μεγαλεμπόρου σαγμάτων βλέπετε, 
ότι αί οίκογενιακαί παραδόσεις εύρον τελείαν 
ένσάρκωσιν εί; τόν ά-.εφιον τοϋ θείου του.

'Εν τούτοι;, προαλείφεται διά διπλωμάτης, 
διότι άλλως ούτε τό πένθος τού πίλου, ούτε ό 
μονύελο:, ούτε ή οπίσθια τής κόμη; αύλαξ θά 
είχον λογον. Αί φιλοδοξία: του φθάνουν 
μέχρι τοϋ χαρτοφυλακείου τοϋ υπουργείου τή; 
Παιδεία;, διά νά έκδικηθή ίσως 
του· αί ίδέαι 
μοσύνη;. τά δέ αίσθήματά του δέν έχουν 
άρχήν, ούτε τέλος. Ώ; πρό; τά δάνεια μιμείται 
τήν πατρίδα του, ό δέ προϋπολογισμός του εινε

ενίοτε

τόν διδάσκαλόν
του μετέχουν ακράτου κοινοκτη-

- ■ Μ ν V------ ; ούτε
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
[Κιΰλιτ/χνιχον τμήμα],· 

FRANS J0FI5 ΙΙχί'λ./ή άπύλαυσις

φωτοτυπία τοϋ Έλλ. προϋπολογισμού.—Τε
λευταία λεπτομέρεια: Σκέπτεται να μάθη καί 
ποδήλατο/ διά νά μή εί/ε έκπρόθεσμο; εί; τά; 
μετά τών σεσποινίσων συνεντεύξεις του. . .

Προσποιείται πάντοτε οτι είνε βιαστικός — 
άν καί περιπατεΐ πολύάργά,ώ; έκκρειχέ; ώρο- 
λογίου— καί οτι αιωνίως έχει εργασία:. Αί δέ 
έργαοίαι του είνε αί έξη; : Θά έγερθή τή; 
κλίνη; την 10 1)? π. μ. Θά ύπάγη εί; τοϋ 
Ζαχαράτου, όπου θά παίξη μπιλλιάρδο ή θ' 
άναγνώση δήθεν ξένα; έφημερίδας, ένώ έάν ητο 
ευσυνείδητος θά έξομολογεΐτο ότι πέραν τών αν
τωνυμιών τη; Γζλλ. γραμματική; ή σπουδή του 
δέν έφθασε· ούχ ήττον ψελλίζει ευκαιρίας τυ- 
χούση; τού; τετριμένου; χαιρετισμού; γαλλιστί, 
επίσης σέ γαλλιστί έχει τυπώσει καί τά επι
σκεπτήριά σου. Αφού κοιμηθή μετά τό φαγη
τό», έπί δύο τουλάχιστον ώρα; έχει δοσοληψία; 
μέ τόν καθρέπτην του. "Επειτα εξέρχεται καί 
κράζει τον άμαξάν του τόν οποίον έχει διά 
κάθε ενδεχόμενον μέ τόν μήνα, οστι; ομω; μην 
παρατείνεται κατά κανόνα είς τριμηνίαν καί 
αύτη συμποσοϋται εί: έξάμηνον οπερ στρογγυλεύε
ται είς έτο;. Κάμνει τόν γϋρον τή; Άκροπόλε- 
ω; χάριν μιας πολυτάλαντου δεσποινίδος, τόν 
γϋρον τοϋ κήπου διά νά ϊδη άλλην, περνά άπό 

- 1 ΙΟ -

δύο-τρει; συνοικία; περί τά Ανάκτορα, άνε- 
βοκατεβαίνει δεκάκις τήν Δεντροστοιχίαν, τό 
οημοπρατήριον αυτό τών βλεμμάτων πρό; άγ
ραν προικό; και καταλήγει τέλος εί: τό Royal 
ένθα διά τή; μαγική; λέξεω; «Γράψε τα», — 
ήτι;, παρόντος κόσμου, άπαγγέλλεται οι’ ά- 
διοράτίυ σχεδόν νεύματος πρός τό γκαρσόνι — 
κατορθώνει νά καταβροχθίζη αύτό; καί δύο - 
τρεϊ; φίλοι του τά ωραιότερα γλυκίσματα, χω
ρίς — τόν άθλιον ! — έν νίκελ νά πτερυγίση τοϋ 
θυλακίου του.

Εν τούτοι:, κυρίαι υ.ου,δέν είνε ανάξιο; ύπο- 
/.ήψεως. Ό άνθρωπο; καταντά νά είνε πανεπι
στήμιο·/. Ένεγράφη εί; τήν νομικήν, τώ αρέσει 
ή φιλολογία, καί σκέπτεται νά έξασκήση τό έ- 
πάγγελμα τοϋ ιατρού — έάν δέν γίνη διπλωμά
της. Σήμερον, φαντασθήτε, θά ήτο διδάκτωρ, 
εαν τώ έπέτρεπον νάμελετήση αί πρό; τήν ύψη- 
λην αριστοκρατίαν κοινωνικά! του σχέσεις· θά 
ητο ευφυέστατο:, έάν ώ; μαθητή; τοϋ δημοτι- 
κευ σχολείου δέν έκαμνε κατάχρησιν είς τήν με
λέτην τή;. . . 'Ιερά; ιστορίας· θά ήτο τύπο; 
Α'.ώνΐ'.ος, έάν ή γενναιόδωρο; φύσις δέν τόν 

επροίκιζε μέ μεγαλοπρεπή ρίνα· θά ήτο τέλος 
πλούσιος, έάν ώδηγεΐτο εγκαίρως καμμίανπρωίκν 
υπο τοϋ άπαρηγορήτου ανεψιού εί; τήν ύστάτην

FRANZ VAN LEEHFUTTEH Χωρικόν Ίκκο8ρό|*κ»ν

! Λιι9νης ' ΕκΟιοις ΆΟην&ν).

κατοικίαν ό ευλογημένο; έκεϊνο: θείος. Άλλά βλέ
πετε, αύτό τό Ιάν, π έλεεινόν, τρία γράμματα 
εί/ε καί ου.ω; τόσω τεραστίου Ογκου. 'Αληθές 
Σινικόν τείχος. Ό ήρω; μου είνε ό υιό; τοϋ lav 
καί ό πρόγονος τοϋ ϋά. Έν τούτοι;, προφυλα- 
χθήτε, κυρία· μου, άπ ’ αύτού. Είνε το επικιν- 
δυνωδέστερον παράσιτο/' μ.όλι; οσφρανθή γυναι
κείο·/ μύρον ή άκούοη τόν θροϋν γυναικεία; έσθήτο; 
ώ; θυαοειδή; πάραυτα άνίσταται ΐππος, και ω; 
κύων έτοιμάζεται διά προσκόλλησιν. Εω, ότου γι- 
νη ακόλουθο; τοϋ ύπουργείου τών Εςωτερικών, 
άρκεϊται νά είνε άκόλουθο; τών. . . κυριών.

"Οταν μάλιστα τό πρόσωπο/ ή τό βαλάν
τιο/ τή; δεσποινίδος άγει Μαίου;, μεταχειρίζε
ται τακτικήν, ήτις θ’ άπήλπιζε καί αύτόν τόν 
αείμνηστον 'Ιώβ. Τήν άφελή τάσιν τών δεσ- 
ποινίδων όπως τόν έχουν ώ; έν άντικείμενον ευχά
ριστο·/ διά νά περνά ή ώρα των,αύτό; εκλαμβά
νει ώ; οειναα ά'χέριστονθαυυ.ασ /.οϋ οιά το πνεύμα 
του και τότε η ανοησία Λεγει οια των χει/ =ων 
του τον τελευταίο·/ αύτής λόγον. Εαν οε -.ον 
ίδήτε κατόπιν τοιαύτη; τίνος προσκολλήσεω-, 
άλλοίμ.ονόν σας ! — Θ' άρχίση τήν άτελευτη- 
τον καί σιελώδη έξιστόρησιν τών άθλων του' 
έάν μάλιστα εί.ε Άπόκρεω, το πράγμα λαμβάνει 
άπελπιστικάς διαστάσεις. Σάς σταματά, περνά 
τόν βραχίονα, του είς τόν ίδικόν σας,δστις τίθεται 
εύθύςείς άποστρατείαν άφαιρουμένου τοϋ οικαιώ- 
ματος νά χαιρετάτε καί. . . κάμετε υπομονήν.

• · πινακοβηκη · · 

Θά σά; είπή ότι προχθές ήτο εί; τοϋ κυρίου 11ι- 
πέρη, χθέ; εί; τοϋ κ. Άλάτη, άπόψε είς τέσ- 
σαρα σπήτια, αΰριον εί; τρία, μεθαύριο/εί; δέκα, 
είς τής madame Αουί,εί; τοϋ κυρίου Γάδε, εί; τοϋ 
κυρίου Δείνα, εί; τοϋ Α., εί; τού Β. Ολα τά 
όνόμ.ατα τών καλλίτερων οικογενειών θά παρά
ταξη είς πυκνήν φάλαγγα. Καί εί; μέ·/ τοϋ πρώ
του είπε εκείνην τήν εύφυίαν εί; την λεπτοφυε- 
στάτη/ δεσποινίδα Δ. και ήτι; εύφυία. γνήσιον 
τέκ-.ο·/ /.ωποδυσία-, έκαμε τον γύρον εί; σέκα 
άκόμη σπήτια. Εί; τό σαλόνι τή; άλλη; όπου 
λαλεΐται κατά κανόνα ή Γαλλική καί κατ' έ- 
ξαίρεσιν ή ’Ελληνική, ή Ρ. τοϋ είπε κάτι σκαν
δαλώδη δι ’ ένα άνθυποκτηνίατρον, ή Έ. τον 
έκύτταξε γλυκύτατα, ή Λ. τού έδωσε rendez
vous,·.^ τήν Σ. έπεσε·/ ένώ έχόρ-υε μποστόν — 
Καί έμπιστευτικώ; σά; λέγει: Μη τό είπή; είς 
κανένα. — Μπά, Θεό; φυλάξοι, τω άπα/τάτε. 
— "Εφίλε μου,μαθετο.έφίλησα τήν X. Καί άνα- 
πηδα τό όνου.α τή; ώραιοτέρα; τών ’Αθηνών. 
"Ολα αύτά είναι, εννοείται, μεγαλοπρεπή κεφα
λαία μυθολογίας.

Τώρα δέν μένει άλλο ή νά είπώ τ ’ όνομά 
του. ’Ονομάζεται... Βιτζέντζος Αναμπουμ- 
πούλας. Άλλά θά τελειώσο» μέ μίαν έρώτησιν:

— Δεν νοαίζετε οτι ή κοινωνία μα; έχει 
/ ■ y, x *πολλούς το'.ούτου; Βιτζέντζου; ;

ΔΗΜ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟί

111



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ίΙΙΝΑΚΟβιΜΚΜ

Η ΒΤΖΑΝΤΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΕΝ ΖΑΚΤΝΘΩ.')

Σημειωτέου ότι είς όλα; τά; έκζλησία; Ζα
κύνθου ύψοΰτο έν τώ μέσω άνάγλυφο; δικέφαλο; 
άετό; έπί μαρμάρινη; πλαζός. Ό αετό; ούτο; 
είς πλείστα; είσέτι εκκλησίας σώζεται. Δυστυ
χώ; όταν έζ τή; πολυχρόνια; φθείρεται ή όταν 
άνανεόνουσι τά; πλάκα; τοΰ δαπέδου άφαιρεϊται. 
Λέγομεν δυστυχώς διότι ό δικέφαλο; ούτο; 
άετό; είναι βυζαντιαζή άνάμνησις. Φαίνεται ότι 
ό διζέφαλ.ος ούτο; άετό; αντιστοιχεί πρό; τόν 
όμφαλόν παρά Βυζαντινοί; ζαί υποδεικνύει την 
αρχαία·/ θέσιν του αύτοζράτορος, την όποιαν ζα- 
τέλαβε άζολούθω; ό έπίσζοπο; έςω τοΰ ιερού 
Βήματος ιερουργών.

Έλθωμεν τώρα εί; τήν αγιογραφίαν της βυ- 
ζαντιαζης τεχνοτροπία;.

Ονόματα παλαιών Ζαζυνθίων άγιογράφων 
δέν έσώθησαν,ούδέν γνωρίζομε'·/ τι άσφαλέ; μέ- 
χρι τού δεζάτου έβδομου αίώνος περί τή; Ζα- 
ζυνθία; αγιογραφίας. Συνεχείς σεισμοί είναι ζαί 
το αίτιον τής καταστροφή; τών έν ταϊ; έζζ.λη- 
σίαις τοιχογραφιών έφ' ύγροϊς. "Οταν έ’νεζα 
τών σεισμών οί τοίχοι ρηγνύονται, είς τήν έπι- 
διώρθωσιν ζαταστρέφεται pipoi τών τοιχογρα
φιών ζαί έπειτα χάρις εί; τήν άμαθείαν τών επι
τρόπων οι ’ άσβεστου ώ; έπί τό πλεΐστον λευ- 
ζαίνονται οΐ τοίχοι.

Εν Ζαζύνθω ζατά καιρόν ήοχοντο έζ τή; 
λοιπή; 'Ελλάδος καλλιτέχναι. Οΰτω ζατά τά; 
*ΡΖ*ί ~Wj δέκατου εβδόμου αίώνος διέμενον έν 
Ζαζύνθω οί Ναυπλιεΐ; αδελφοί Δημήτριο; ζαί 
Γεώργιο; Μόσχο;, οϊτινε; τό 1606 εικονογρά
φησαν έφ' ύγροϊς τού: τοίχου; τοΰ αγίου Ίωάν
νου τή; οικογένειας τών Λογοθετών. Τής τοι
χογραφίας ταύτης μέρο; σώζεται μετά τής έπι- 
γραφής τή; δηλούσης τό έτος τή; τοιχογραφία; 
ζαί τά ονόματα τών Ναυπλιέων άγιογράφων. 
Αί τοιχογραφία! τού Νάρθηζοςτή; ίδια; εκκλη
σίας οέν είναι τών άδελφών Μόσχου. Οί δύο 
ούτο·. άγιογράφοι απέκτησαν ζαί μαθητάς.

II αγιογραφία όμως οέν έκαμνε μεγαλας 
προόδου;, μάλιστα ήτο έπ' αρκετόν χρόνον 
ταπεινή.

Γενομένη; τή; ά.λώσεω τής Κρήτης, τώ 
1669, κατέφυγον καί εί; την Ζάκυνθον πολλοί 
Κρήτες, έν οί; καί καλλιτέχναι, αιτινες σπου- 
δαϊως έπεοοασαν έπί τής βυζαντιαζή; τεχνοτρο
πίας, άμα δέ μετέδωσαν τέχνας τινάς.

Προσέτι ή φιλολογική τή; Ζακύνθου δόξα συν
δέεται μετά τή; Κρήτη;. Οί πρόγονοι τών ποιη
τών Φωσκολου καί Σολωμοΰ ήζμασαν έπί αίώ-

7 Σνιάχεια. 

νας εις την Κρήτην. Μετά την ά/ωσιν τής 
μεγαλομάρτυρο; νήσου μεταβαίνει εί; τήν 
Κέρκυραν ή οικογένεια Φωσκόλου και ό έζΚρή
τη; Πέτρο; Φώσζολο; έχω·/ σύζυγο- τήν Ά.ναν 
Ψαλίδα έζ Σπιναλόγγη; άποκτα υιόν τόν Νι
κόλαον τώ 1/25, όστις λαβών σύζυ· ον τήν 
Ισαβέλλαν Μάνου έζ Ναυπλίου άπ'.κεα υιόν 

τον Άνδρέαν τώ 1754. όστι; μεταβαίνω·/ εί; 
Ζάκυνθον καί λαβών σύζυγον τήν Άδαυ.ατίναν 
Σπάθή φέρει εί; τόν κόσμον, τώ 1778, τόν μέ- 
γαν ποίησην. 11 οικογένεια Σολωμοΰ εγκα
ταλείπει τήν Κρήτην ;·αί μεταβαίνει είς τήν 
Πελοπόννησον, διαπρέπει ζαί εί; Σολωυ.ός, ύ 
Ιωάννη; ’Αρσένιο; Σολωμό;, λ αμβάνει τόν τί 
τλον τοΰ εΰγενοϋς Μονεμβασία; καί τοΰ κόμη 
τος διά τά, ύπέρ τή; πατρίΐο; θυσίας. Μετά 
την ζλωσιν τή; 11ελοποννήσου ύπό τών Τούρ
κων έρχεται ή οικογένεια αΰτη εί; τήν Ζάκυν
θον ζαί τώ 1798 γεννάται ό περιλάλητο; ποιη
τή; του ” I μ»·ου εές τ»ρ· ελευθερίαν.

Έγκαταλείποντε; οί Κρήτες τήν πατρίδα 
των έφερον μεθ ' εαυτών πολλά κειμήλια, έν οί; 
και αντίγραφα του Έρωτοκρίτου τοΰ περιφή- 
μου άμα δέ καί δημοφιλέστατου ποιήματοςτοΰ 
Κορνάρου. Ό ' Ερωτόκριτος γενόμενο; γνωστός 
έν Ζαζύνθω, ώ; ήτο επόμενον, ήρεσεν, έπολλ.α- 
πλασιασθη καί έν άντιγράφοις, ακολούθως δέ 
μετεοόθη και έν Βενετία οπού έδημοσιεύθη τό 
πρώτον τω 1713 ύπό τοΰ τυπογράφου ’Αντω
νίου Βάρτολι. Ό ζ. A. Ν. Γιάνναρη; 
έν τή έπί ύφηγεσία άξιολόγω αύτοΰ διατριβή 
περί Ερωτοκρίτου καί τοΰ ποιητοΰ, τή έκδο- 
θείση έν Άθήναΐ; τώ 1889, λέγει ότι άνεΰρεν 
εν τώ βρ-ττανιχώ μουσείω σπουδαιότατου χε - 
ρογραφον τού ποιήματος τούτου καί είναι άντί- 
γραμμα γενόμενο·/ έν ταΐ; Ίονίοι; νήσοι;, μάλι
στα δέ έν Ζαζύνθω ώ; φαίνεται δ’έκ τή; γλ.ώσ- 
ση;, ό άντιγραφεύ; ήτο μέν αμαθή; άλλά 
καλλιγράφο; μάλιστα δέκαί εύφαντασίωτο; ζω
γράφος, διό καί έγζατέγραψεν είς τό κείμενον 
122 ήμισελίνου; εικόνας. Τοΰ καλλιτέχνου τού
του άγνοείται τό όνομα.

Οι Κρήτες έφερον μεθ' εαυτών ζαί έν ιερόν 
λείφανον και πολυτίμου; εικόνα;. Τό λείψανο·/ 
είναι του αγιασμένου ’Ιωσήφ, διατηρούμενου 
μέχρι σήμερον έν τώ ναώ του ’Αγίου Ίωάννου 
τοΰ Μαντινειοΰ παρά τώ χωρϊω Γαητανίω(Ι).

11) ’Εντός τοΰ γυναικωνίτου φυλάττεται εΐσέτι ?/ 
κιόιότιον υε-ά λαμπρών είχον: γραφημάτων, εις ό 
έκειτο τό ιερόν λείψανο·/ έν Κρήτη καί έντός τοϋ 
όποιου μετεφέρΟη εί; Ζάκυνθον καί οιέμεινεν έπ’ άρ- 
κετω* χρόνιο. Γο κιόώτιον τοϋτο άχρηστον εκεί, ευ- 
/.ήί 6?γ°ν δά ητο άν έδωρεϊτο άπό τούς ίόιοκτήτας 
είς τήν αρχαιολογικήν χριστιανικήν εταιρίαν. Ή εκ
κλησία αυτή περιείχε - είς τους τοίχους άνηρτημένας 
εικόνας έπί σανίδος ’έργα καλλιτεχνικά τής Κρήτης. 

"Επειτα λόγω προικός μετέβη εί; τήν οικογέ
νειαν Μαντινειοΰ, ήτις ώ; σήμερον τον κατεχει. 
’Ο άγιο; ούτο; ήτο τής οικογένεια; Σαμακος, 
έγεννήθη εί; τό χωρίου Κέραμον τή; Κρήτη;. 
Υπήρξε μαθητή; τοΰ πνευματικού πατρο; οια- 
μένοντο; εί; τήν μονήν τού Ίωάννου Θεολόγου 
-οΰ Δερματά-ου παρά τή θαλάσση Χα.δάκου. 
Ήτο ιερομόναχος τή; ίδια; μονή; καί έφημιζετο 
διά τά; πολλά; έλεημοσύνας. Άπέθα··ε τή 22 
’Ιανουάριου τού έτου; 1511 ύπερεβδομηκοντου- 
τη;, καί ζατά την ημέραν ταύτην τελείται η 
εορτή του. "Εφερον δέ τό λείψανου έν Ζάκυνθο» 
τή 29 Λύγούστου τού 1669 ότε ζαί έορ-αζεται 
ή κάθοδος αύτοΰ ζαί μένει έκτεθιμένο; 10—15 
ήυ.έρα; ζατά την διαθεσιν τού ’Αρχιεπίσκοπου.

Έζ τών εικόνων δύο έγενοντο περιλάλητα·, 
καί'έπ ’ όνό-κατι αύτών ώκωοομήθησαν και ναοί. 
ΊΙ μέν κατ’ επίσημον έγγραφον διασωζόμενον 
εί; τό ένταΰθκ άρχειοφυλακεϊον ώνομαζετο. 
«Κυρία ύπεραγία Θεοτόκο; ή 'Ελεούσα ή Επι- 
σκοπιανή φερμένη άπό τήν Κρήτην άπο τον 
άφέντη Μενεγή Μοσκόπουλον.... »

Ή μεγάλη αΰτη ώραία είκων ήτο εν Κοήτη 
έν μεγαλοπρεπεΐ ναώ την μετέφεραν αυτήν εν 
Ζαζύνθω μετά πολλών ίερώ» οκευιον, και 'κα
τέθεσαν αυτά ποοσκαίοω: έν τώ να<ό τών Αγίων 

•k * L · ΛΤεσσαράκοντα είς τού; Κήπου; τώ επονομα,ο- 
μένω του Καλέκα. "Επειτα ό Μιχαήλ Ι’ουσιά- 
νο; έοώρησεν οίκημα νεόδμητου και χώρο - όπως 
χρησιμεύση εί; άυέγερσιυ τού ναού. Ουτω: ό 
ναό; έζτίσθη τή συνδρομή τών χριστιανών και 
έτι σώζεται καί ονομάζεται ΙΙισκοπιανή.

Έτέρα είκών είνε : «τού άγιου μεγαλ.ομαρ- 
τυρο; Γεωργίου, οπού εί; την Κρήτην έπωνομα- 
ζετο Καμαριώτη;»· καί τήν μετέφερεν ο /.yr.t 

Ιωάννη; I Ιαπαδόπουλο; μεθ ’ όλων τών ιερών 
σκευών. II είκιον αΰτη έτέθη εί; τόν ναόν του 
αγίου Δημητρίου τού ΙΙουπλίου Κόλα και παρα 
ίεροσύλων έζλαπη ή αργυρά ένδυσι; τή; εικό
νας. Συγχρόνως τή κλοπή ταύτη ένέσκηψεν εν 
Ζαζύνθω ή πανοιλης. Ό τρομερό; ούτο; λοι
μό; έθεωρήθη ώ, τιμωρία τή; ίεροσύλου κλοπή; 
καί πρός εξιλασμόν δΓ έράνου έπηργύρωσαν εκ 
νέου τήν εικόνα καί ιόκοδώυ.ησαν ναόν προ; τι
μήν τοΰ άγιου, παραχωρησάση: τή; οικογένεια; 
Κου.ούτου τό οικόπεδο·/ καί οΰτω; ό ναο; κα
λείται "Αγιος Γεώργιος τον Κομοντου-

Καί άλλα ιερά σκεύη τή; έν Κρήτη εκκλ.η- 
σία; τοϋ άγιου Μη ά τή; συντεχνία: τών βου- 
τοποιών, άφιερώθησαν ύπό τών Κρητών εί; την 
έκκλησίαν τών αγίων Τεσσαράκοντα. Εικόνες 
καί ιερά σκεύη έπίση; άφιερώθησαν εί; τά; ου- 
τικά: έκκλησίαί.

’Επίσης καί άλλας έκ Κρήτης εικόνας κατέχει. Ή 
εκκλησία αΰτη ήτο μικρόν μουσείου τής αγιογραφίας 
τής έκ Κρήτης τεχνοτροπίας καί τήν σήμερον όμως 
περιέχει αρκετά μνημεία τής μεγαλονήσου.

Κοήτε; έπίση; ώκοδόμησαν εκκλησία;. ΙΙρο; 
τό τέλος τή; πόλεως είναι ναο; τού Άγιου Αν
τωνίου ςτο ΙΙοτάμι όστι; ώκοδομηθη τω 1 68 I 
ύπό τού κρητό; Νικολάου Σαλιβαρά. Ό εύσε- 
βή; ούτο; Κρής μετήνεγκεν εί; Ζάκυνθον τον 
κρήτα λόγιου ιερομόναχον ’Αθανάσιον Βαρου- 
χαν, ον διώρισεν εφημέριον ισόβιον του ναού 
αύτοΰ. Έν Ζακύ-θω ό Βαρούχα; μετήρχετο καί 
τόν διδάσκαλον τή; 'Ελληνική;. "Ετι δε κατε- 
γίνετο εί; συγγραφής, α; έςέδιδεν έν Βενετία 
ό φίλο; αύτοΰ 'Αθανάσιο; Τζαγκαρόπουλο; Ζα- 
κύνθιος, έφημέριο; τοϋ Αγίου Λαζάρου. I ά 
έογζ του έςεδίδοντο ύπο το ονομα Άθανασιοί' 
ίερομονάγου τοΰ Κρητός. Απεβιωσε τή 28 
’Ιουνίου τού έτου; 1708.

Η μηχανικώς συντηρουμένη αγιογραφία 
μαςήρχιζε νά ύοίσταται έν μέρ,ι τήν έπίδρασιν 
τή; έν 'Ιταλία ’Αναγεννήσεως τή; τέχνη; και 
τούτο ένεκα τή; συνεχούς έπικοινωνία; τή; 
θαλασσοκρατείρα; Βενετία; μετά τού Κράτους, 
ένθα συνετελέσ'θη ή πρώτη μεταρρύθμισι; τή; 
1 !υζαντιακή; άγιογραφία;.

Οί Κρήτες έρχόμενοι έν Ζακύνθω έφερον ου, 
μένον τά; ρηθείσα; εικόνας, άλλά και άλλα; 
πολλά;, αι'τινε; μετεφέρθησαν ύπο των φυγά- 
δων ώ; άγκυρα σωτηρίας εί; τά δείνα των, εζ 
τών οποίων άλλα; μεν διετήρουν εί; τά; οικία; 
των, άλλα; δέ άφιέρωσαν εί; εκκλησία:. "Ομως 
καί π;ο τή; έλεύσεωςτών Κρητών έν Ζαζ.ύνθω, 
ή 'Ιταλική έπίδρασι; ζατεφαίνετο είς του; εν 
Ζακύνθω άγιογράφου;.

Εί; τούτων ήτο ό αγιογράφο; Βίκτωρ, όστι; 
ήζμασε κατά τήν άλωσιν τή; Κρήτη;. Τού 
καλού τούτου άγιογράφου εί; τήν Φανερωμένη 
σώζεται ώραία είκών παριστώσα τήν άποτομήν 
τή: κεφαλή; τού τίμιου Προορομου και Βαπτι- 
στοΰ Ίωάννου φέρουσα τήν χρονολογίαν 1660 
καί έν τή εκκλησία τού ΙΙαντοκράτορος σώ
ζονται έπιση; τρεις ώραϊαι εικόνες παριστώσαι 
τήν Μεταυ.όρφωσιν τού Χρίστου <ό; Βασιλεως 
τών Βασιλέων καί Μεγάλου Άρχιερέω;, ών ή 
πρώτη φέρει χρονολογίαν 1670. Ό άγιογρά- 
φο; ούτος ενίοτε συυηθειζε νά καινοτομή πα— 
ειστών τά ιερά πρόσωπα τού Χριστού, Πανα
γία; ή αγίων κατά τήν Βυζαντιαζή·/ τεχνοτρο
πίαν τή; άναγεννησεω; τή; τέχνης. Και τούτο 
διότι έφρόνει ότι τά ιερά πρόσωπα πρέπει νά είνε 
σεανάώ; τά θέλει ή ορθόδοξος εκκλησία, τά δέ 
άλλα, άτινα δέν είνε θεία, ήδύναντο νά παρα
κολουθήσουν τήν πρόοδον τή; τέχνης. ’Αγνοούμε·/ 
τό έπώνυμον τού ίερέως τουτου Β'.ζτωρος. Σύγ
χρονος τώ Βίκτωρ·., ήτο καί ό ίερεύ; Σπυρίδων, 
ν.χ7.ΐ:ς άγιογραφο;.

("Επεται συνέχεια)
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Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Ο 1 Λ Ν σχέοιν δύναται νά έχη ό 
καέοων μετά riur όιραίων τεχνών ί 
Έρωτήοατε τον; πλατωμένου; κατα 
τά; μεσημβρινά; ι'όρα; όνά τά; αθη
ναϊκά; οδοί·; καί αυτοί θα σας α
παντήσουν. Αϊτοί θά σά; εϊ.τσυν, 
ότι ή ζέστη είνε η ΐιποκαλύπτουσα 
ι!; τόν γλύπτην χά γυμνά αλάβα
στρα καί τά λευκά μάρμαρα καί τον 

γύψου διά ιό πρόπλασμα καί τό ικμαγεΐον.
Οί περιπλανόιμενοι κατά τά; μεσημβρινά; όίρας εί; τά; 

αδιεξόδου; το·ν Άθηιαϊκώ.ν συνοικιών τ'/ογγ έμβαθύνειεί; 
ίίλον αϊτό τά μυστήριον τώιν σχέσεων τής τέχνης μετά τώιν 
θερινών καυμάτων καί τή; έπιδράσεως τώιν τελευταίων έ.τί 
τή; πρώτης. Αλλά καί άν δεν θέλετε νίι καταφύγετε είς 
τά; έξωθεν πληροφορίας, περιέλθετε μόνοι κατά τήν <ίί- 
ραν εκείνην τά; άποκέντρους ίδια συνοικίας καί θά επι
κοινωνήσετε μετά τοϋ ιινοτηρίου. 'Αρκεί νίι έχετε ολίγον 
αδιάκριτοι' τό βλέμμα. Καί άν έχετε τον οφθαλμόν ολίγον 
αδιάκριτοι· θά πειοθήτε περί τή; αλήθειας καί θίι ομολο
γήσετε τότε άηεριφράοιως, ότι ή γλυπτική σπονδάζεται εν 
Έλλιίδι μόνον κατά τά θέρος.

Εΐοέλθετε κατά τά; μεσημβρινά; όιρα; εί; τά άδυτα 
τών αθηναϊκτον συνοικιών, παραμερίσατε τά παραπέτασμα 
τό υφασμένον άπό τόν κονιΟρτόν τών οδών, βαδίσατε ύπό 
την σκιάν τών έξωστών καί τών γείσων τών στεγών διά 
νά είοθε πλησίον εί; τά οκιαζόμενα παριίθνρα, τά οποία 
μένουν ανοικτά, καί χφρίς να θέλετε θά ίδήτε τήν ζέστην 
άσχολουμένην εί; τήν γλ.υπ-.ικήν.Οά Ιδήτε τόν Ιούλιον μί 
τήν σμίλην λαξεύοντα έδώ μεν τήν άναδυομένην Άφρο- 
δίτην, έκεΐ δί τού; Σατύρου; καί τόν Σειληνόν.

"Εκαστον δωμάτων ομοιάζει με καλλιτεχνικόν εργαστή
ριο* κκί μί γελοιογραφικόν σαλόνι-

ΤΟΥ πύργον τα παιάθυρα φ.ίε'γει τά κρονστα.Ι.Ιε'νια 
Τον ΊΙ.Ιιον θαρρείς τό πρόσωπο και ό>ς εί/ Σε.Ιηνη 

μόνη] 
//('σ' άπό εά βελούδινα κρόσσια τα συννειρενια 
ΙΙροΐάί.Ι.Ιιι μια ά γνοπο ωωπ·η σά γ.Ινκοσουροπωνει I

Α'εγε.Ιοκόίάι ,ί,ς τής Αυγής κάποια τγανταφυ-Ιλενια 
Και ιί γνοφασμινιι φορεσιά ιττοΤ πύργο» το μπαλκόνι 
Καί *ό ΙΙασί.Ιεμμα σι η στοά περνάει τη μσριιαρένια 
Ά.Ια·φρ"ίσχιωτυ ιός Ί'-Χ'ΐ καί μια πορφύρα απλώνει !

ΙΙοιά 'ται το" ΙΙνργου ή Α'νιιφη αίτί/ πόδ γ.Ιεκοτγα· 
γονδΐίνε]

Καί τούς άνιίλαλσ.ς .';ι·~»■·»>'■»· ζαί την αχολογΐίνε
I'll δάση χά γ.Ιωρόμτ (■<-α τά μνχσικοθγιμμένα,

lloui ' ναι ή Αορελάη αύτή μις τόντρα toir Σειρήνων
7’ό ιιοννιχοπληιιμνρισεα ιών ρόδων και τώιν κριιων ;
Irra γροικώ καί αίτά θωρίΐι εάν άγναντενω... Ή ο έ ν α!

ΑΧΙΑΑΕΎΙ ΝΕΗΣ

’Από 'τά Ισόγεια παράθυρα τών χαμηλών οίκίοκων, τά 
ανοικτά εΐς τήν μεσημβρινήν σκιάν τήν λείχονσαν μόλις 
ιό λιθόστρωτοι·, βλέπετε ένΐοτε τούς νεωτέρους 'Απόλλω
να; καί τά; νεαιτιρα; Άρτίμιδα;.

ΊΙ ό.νοία κατά την ionnv εκείνην εναιηχεχαι
εις ιην Hryti/.nr^jav ΐης ννχααιν, πιέζει χονς nnuyaomoui 
' Ιθηναίυι·; καί τά; παχυσάρκον; Άτθίδα; τών ά.τοκίτ- 
τρων συνοικιών >·' ά.τοκαλίπτονν γΐ'/ινόν τό κάλλο; ει; το 
ηώ; rijc ήμερα;.

Καί ένώ διέρχεσθε ί-.ιό τήν σκιάν τού προνομιούχου τοί
χον, τό βλέμμα σα;, χωρΐ; νά τό θέλετε, εισδύει άπό τα 
ανοικτά παράθυρα μέχρι τοϋ βάθιιυ; τού δοτματίου καί 
σά; αποκαλύπτει τόν ζεσταινόμενσν κόσμον τή; συνοικία; 
ημίγυμνου; ώμον;, γνμνοΐ ; βραχίονα;, όλογύμνου; πόδα;. 
Καί καθιο; περνάτε πνενστιώντε; εί; τόν πνιγηρόν καύ
σωνα, βλέπετε α'ίγνη; άπό ΐν παράθυρον δύο χονδροειδεΐ; 
κνήμα; κρεμασμένα; έξω άπό μίαν κλίνην ί) δύο γυμνοί; 
πόδα; άνεβασμένοι·; εί; τό παράθυρον καί άεριζομένου;.

Καί έντβ προοπαίεϊτε νά έξηγήαετε τό φαινόμενου αν- 
θρόιπου βλέποντο; με τά πόδια καί βαδίζοντας η σεηρι- 
ζομένια· μί τήν κεφαλήν, αίφνης εις άλλο παράθυρου συ
ναντάτε δύο βραχίονας με τήν λευκότητα καπνοδόχον νά 
καταπίπτουν άτονοι προς ιά έξω και μ/αι· κεφαλήν έπ 
αυτών κοιμωμένη; '.ίτθϊδος- Και ενιο θαυμάζετε τους δυο 
μελανούς βραχίονα; τής κοιμισμένης καπνοδόχου ϊςαιφνα 
διακρίνετε τήν αύστηράν φαιι ήν τή; μήτρα; >■« έπιπλήττ}, 
τήν ήρέμα υπνοίιτονοαν εί; τό παρ-ιθυρον μικρόν, διότι... 
θίι τήν μαυρίοη ο ήλιο;.

ΙΙροχωρεΓτε όκόμη. Τό μεοη/ιβρινόν πανόραμα έξακο- 
λουθεΐ νίι παρέχΐι νέας τέριγεις δια νέων πριοτοιύποιν 
σκηνογραη ιών.

Έκεΐ άπό μίαν άνοικτήν είσοδον μια; λιθοστρωμένη; 
αυλή; διακρίνετε ιί; τό βάθος καί έπί ενός καθίσματος 
ιόν ανδριάντα τοϋ ΙΙαρβάκη. Είνε ό οικοδεσπότη; τή; οΐ- 
κίας, οστι; κατήλθε μέ τά ννκτικά τον διά νά φέρ/ι μόνο·
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μερικός έπιδιορθόηεις είς τήν αιλήν. Ε!; μι κράν'τιπόοια- 
σιν α.7ο ιοί· πανοράματος αϊτού έπί ενός εξώστου ϊσταται 
όρθιος ό Απόλλων τής ‘Ακαδημίας καί θεάτ.ιι τ« πέριξ. 
Εινε ί διάκος τή; ενορίας, όστις μέ ,τεριβολήν νπνοι· καί 
με λυτήν τήν κόμην έξήλθε διά ν’άναπνεύο>ι Πρός στιγ
μήν κινδυνεύετέ^νά κιοτεύσετε, ότι τίι διάφορα αγάλματα 
τών 'Αθηνών έδραπέτευοαν άπό ιός θέσεις ιων καί ότι 
ουνηθροίοθηοαν όλα είς έν μέρες τής πόλεως διά ν1 «70- 
τελέσουν Γόιοι· συνοικισμόν. άλ.Ιά τούτο δέν εξηγείται καί 
διά τοΐτο τιί έγκαταλεέπειε <>’<»- άτίθανον. ’Εξακολουθείτε 
όμως νά βλέπετε ένώπιόν σας Πάνθεον αθανασίας ΐ'καοιον 
δρόμον, καί Κεραμεικόν έκαστον δωμέιτιον. ’Ανδριάντες, 
βάθρα, συμπλέγματα τίγαλμάτων, ανάγλυφα άνε.τίγραη« 
καί πλάκες ενεπίγραφοι έτι.τέδιον στηθών χιομούν ί. κύ
στην γωνίαν.

Ύη·ηλ.ά είς μίαν σκιαζομένην ταράισαν περιφέρετε όλό- 
κ/.ηρος οικογένεια μέ τά νυκτιχά Γης Αληθής αρχαιο
λογικός θησαυρός, ιόν ό.τοί ιν όμως δέν άπεκτιλυφεν ή 
οκαπανη τής ' Αρχαιολογικής 'Εταιρίας, άλλ' ί/ ζέστη '() 
μπαμπάς με έν ποδήρες νυκτικόν .ταΐζει τι> βωβόν χοόσαν- 
.ύοι- ιοι: ανδριάντας τ ιύ Κοριιή, πλησίον έπί μιας ψαθωτής 
πολυθρόνας αναπαύεται ό Λέων τής \αιρ:·>ιείας, ή πεν- 
όερ'ΐ, έγγί-ς δέ τού υιού, άνεγειρομένου ώς αναθηματική 
οντμη, νπω/ αίνειαι ιό ι/μίγνμνον στήθος τής τιραχνοειδοές 
κόρης ώς άνεπίγααφος άρ/.αία πλάι;

Εάν η Ελλάς δ,ν άνήγειρεν ακόμη άιδριάνιας τί, όλα 
τά ένδοξα τέκνα της, α.Ιλ' η ζέστη ιινεγείρει τοιούτους είς 
τάς άποκένιριυς συνοικίας είς τους έιδοξως πίπτοντας 
υπέρ πίστεοις, πατρίδας, καύσωνας και ασφυξίας.

ΤΙΤΛΟΙ ΜΩΡΑ I ΤΙΝΗΣ

Σ Κ ΕΨΕΙ Σ

Οποιοι; ΐψτύσθη έίπαί. ηιιπορεί μά^εύύεται 
πάττοττ.

ΑΙπουρζέ

Mi το άί.ίωμη ότι ό ^ροπμώτεροτ; πρέπει ru 
ύποχωρή. χαθιερώθη άνίχαθττ ή ύπερο γή τη<; 
ρωρίαι;.

Έζενμπόγ

Ιό πραγματικό)· είναι ώριομένο)-. τό όυ)ατό>· 
είναι άπειρον.

Λαμαριΐνος

ΊΙ γυνή πρέπει ν' αγαπά ται; κα.Ιαι; τέχναρ, 
α.Ι.Ιά μόνον πρό<· ίόίαν αύτής τέργιν χαί ούχί 
itu νά γείν>! αυτήκα.Ι.Ιιτέχνα:. Ή συγγράφουνε 
γυνή, έκκοΊαπτομένη με) έκ της Ιδιοφυίας όιε· 
γείρει τον οίκτον, στερούμενη δε ταύτης εινε γε- 
./οία καί αποτρόπαιος.

Βιελίτοκη

Ό άνθρωπος είνε αγαθός μόνον όταν ονει
ρεύεται .

Ρενάν

■ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΛΙΝΟΥ *

ΚΑΠΟΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Με ι ’ ορχα^ο τον τοηγονόά 
την .-ΐ/.ειό τρανή ηονάτα 
ό .wo τρανός τραγονΛιητης 
γη κα.τωα χωρία ητρότα

Και ιόν uxaivF ία ΛχνΛρά 
ή ί”*/.1*· τό^λαγγάΛια, 
ικειό ο.τοr τον όψίσανΕ 
κα ιαια τοί· vol· ηημάδια

Καί τό Ονμαται κι* ΐηχεται 
νό ιραγονόή τό [ίρι'ιΛι·, 
κιιι ιό οκε.ιάζιι ί ν αοΛιλυ 
/.ενκά/ρυηο μαγναοι.

Καί >ν·ί> στό μόιι xnvfluai 
ιός να γρ ιικά η ψνχη 
κά.τοια η εγγαροο τό/.τοτ η 
βραΛνα καλοκαιρνή.

Ί ααγονδιοτη .ίογ κρνβεοα·. 
άνάμεηα ατούς κλώνονς 
.70(7 όίν γνωρίζεις βάηανα 
καί τρικνμιαις καί .7ο»·οι·<.

\\αηκιο <\:ιό εό χώματα 
τό ταπεινό κεηαϊ.ι 
ε/.α καί τραγυνόηηε 
κι εον για καΐωαν ίί/./.η.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΛΛΗΙ

Ϋ % "ί’
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ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ

Μέσα 'ς τον πόνου τήν ιλόσκοτη οπηλίμι 
φ·ϋ>ς ήλιοοιάλαγτο καί λπίμψι σ' έγω 
καί πέρνω άπ'τής ά/μιδίς σου θερμά φιλιά 
Καί με τι/ ζέστη τους *ς τόν κόσμο τρέγω.

Καί δέ φοβούμαι τό βορρι/ά τής δνστυ/.ιάς 
μήτε τό χιόνι τό καν/ιοΰ ιό κρύο, 
άλλ’άτωθϋινιας ιό φαρμάκι κάθε οχιάς 
γοργοδιαβαίνω ιό θαμπό μου βίο.

Καί ζώ, παρθένα, μέ έλπίδα λαμπερή 
που βγαίνει άπ'ιί/ν φεγγοβολή ματιά σου 
πώς θ'ίρθη ημέρα ουράνια — ημέρα ιερή 
νά πέσω 'ς τή ροδόλευχη αγκαλιά σου.

Σμύρνη. «ιχ. ΠΕΤΡΙΔΗΙ

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ

διεθνής. "Κζ-Ο-σ·.; τώ< Α
θηνών =:■/= άνζμοιτβςτητο·/ 
ότι ϊ’ν£ 5φ·«τ« έ·.?·.ί?έ- 
pousa. Ίσως ό τίτλος της, 
ώς At-Ο/θΰς, νά φχίνεται 
(ίχρύς, άν άνχλογίϊΊΫ, τις 
άλλχς είς άλλϊ μιρη Δ:ε- 
Ον=~ς έ·/.0=5£ΐς. Λλλϊ δ·.ά 
τήν ιτόλιν μις ύχήρξΐ μία 

•Λ1νητήρ:ος ούναμ-.ς άξια λόγου.
’ζ\χο τήν ΈτΛισιν μάς ένό’ϊφ?:;·. ζ.υρίως το 

Καλλ'.τί’/ν'.ζ.ον τμήμ*. τό όποιον είνε ζάτως ήοι- 
•ζ.ημένον άπό τού; δ.οργχνωτάς δ ότ·. τό εγζατεοτη- 
σχν είς τήν γαλχρίσν. ενώ όλη ή ζ.ί'ησ·.; συγζ.εν- 
τροΰτ»·. είς τάς ζ.άτω οίΐούτας ζαί τό άτ ξένωααν 
τής ζ,οινής προσοχής όρίσαντε; ·δ·.ον τίμημα. Άμ- 
φιόάλλω άν τό εν τρίτον τών =π·.σζεπ:ών τής Εζ.- 
Οέσεως ε’δε ή ζαί γνωριζη ζάν ότ·.^ αί είζασπ- 
ζαί τέχναι άντιπροσωτεύοντα'. είς τήν “ΕζΟ-σ-.ν.

Έν τω ζαλλιτεχνιζω τμήματ; έζ.τίθ·νται 175 
έργα ζωγραφ·.'.ής ζ.αλλ’.τ χνώζ ες επαγγέλματος, 
G8 ερασιτεχνών, 29 άγιογραςίαι ζαί 48 έργα 
γλυπτιζής.

Έλληνες ζαλλιτέχνα: = ζ/ιέτουτιν όλίγίι, όχ·. δε 
οί ζράτιστοε Είτε διότι ένεζα τών έν 'Αθήνα ς 
συχνών Έζθίσεων δεν είχον νέα έργα, ιϊτε διότι 
δέν’έζ,ριναν συμφέρον νά άντ-.παραόληΟοΰν τά έργα 
των πρός τά τών ξένων, δέν άπέστειλαν οι πζ=ΐ- 
στο·. τών έν Άθήνα-.ς. Οί συμμεταοχόντες είναι 
οί ζ. ζ. Ράλλης, Ρσίλσς, Βολωνάζης, Λεμ- 
πέσης, Τσιρ.γώτης, Φλώρα. Λεμπέσης Άλ-.ζτο- 
ριδης, Θ.' Δημητρίου, ΜαΉ-.πουλος. Βασμα- 
τζίδης, Μποζατσιάμπης, Λόγγης, ΙΙαρΟένης, 
Άνδροΰ-.σος, Λασζαρϊδου Ίωαννίδης. Βΐ'ά- 
τος, Δνίς Κοντοπούλου, ’Εμμανουήλ. Ι’ωμανίδης, 
Εύσιρατιάδης, γλύπτα·. δέ οί ζ. ζ. Βρουν ς, Ιίαρ- 
λ-.άρος. Δημητρίου, Θεοχάρης. Γαόαλας, Κων- 
σταντ-.νίδης, Κοτζαμανης, Ρίγος, άρχιτεζτονιζά 
σχέδια ό ζ. Λ. Καμπανάζης ζαί ζαζ.λιγραφ-.ζα 
ό ζ. Δαμιανός.

Είς τήν Κεντρ-.ζήν άνω αίθουσαν ε'νε σ άφρός 
τής Καλλιτεχνίας. ΈλέχΟη ον. έζεϊ έτεΟησαν οί 
μεγαλείτερο·. λόγω μεγέθους τίναζες οί’τινες 
δέν έχωροΰσαν είς τό στενόν ύπερωον.

Δύναμαι όμως να βεβαιώσω όιι εινε οί ωραιό
τεροι τίναζες όλης τής Εζθέσεως.

Δύο μεγάλα έργα είνε αντιμέτωπα είς τήν αί
θουσαν τούτην. ΊΙ «εζ τοϋ Γολγοθά επάνοδος» 
τοϋ Βέλγου Ρ. .1. Van Dei· Ouderaa ζαί τά «Έλη» 
(Tanainola) τοΰ Ίσπανοΰ Ranricli. Είνε τά 
έξοχώτ.-ρα έργα. Τό πρώτον, οπιρ ζαί δημοσιεύο
με·». είνε έργον αληθούς διδασζάλου τής Τέχνης. 
Ό Ouderaa εινε ζαθηγητής τής ’Ανώτατης ΙΙολυ- 
τεχνιζής σχολής τής Άμβέρσης. τιμηθείς πλε·.- 
σταζις δια χρυσών βραβείων εις Διεθνείς Εζθεσεις.

Ή μήτηρ τοϋ θ-εανΟρώτου οδηγουμινη άπό τόν 
Ίωάννην έπιστσ'φει μετά τήν Άποζαθήλωσ ν ζρα- 
τοΰσα είς χε'ρας τόν άζάνθ νον στέφανον, αί Μυρο- 
φόροι άζ.ολουθοϋν, ή μία έζ τών οποίων φ = ρε·. ·ν 
ζανίστρω τα λείψανα’ τελευταία οέ Μαρία ή 
Μσγδαληνή θρη.οΰτα. ένώ έν τώ άπόπ ω αϋγάζει 
ή ‘,'ή τ0'7 μαρτυρίου μέ τούς σταυρούς. Τό 'Υπέρ
τατο·/ πένθος ζυ.-ιαρχεί. Μεταπηδά τό βαρύ αίσθημα 
τής θλίψεως άπό τάς σεπτός έ/.είνας μορφάς είς 
τήν ψυχήν τοΰ Ο ατού άμείωτον. Καί δέν είνε τό
σον ή άρμονία τοΰ χρωματισμού, όσον ή βωβή 
θλίψις, ή γαληνιαΐα, τήν όποιαν θαυμασ ως άπεδω- 
ζεν ό χρωσ.ήρ τοΰ ζαλλιτέχ ου.

Έάν ή έζ τοΰ Γολγοθά επάνοδος δέν είνε ή 
άρ στη τών εικόνων τής Έ·.θ-:σεως, ώρισμένως 
είνε τοιαύτη ή τά Έλη είζονίζουσα τοΰ Ranrich. 
"Ολον τό νεζρόν μ-γαλιίον έρήμου ζαί θανάσιμου 
τοπείου άναπαρ-.στάται, ζάτωθεν όρέων, μέ τήν 
Οαυμασίαν σ/. άν, μέ τά βρύα τά πλησίον ύδάτων 
άζ.νήτων, μέ τόν ζορμόν δένδρου, τό όποιον 
φαίνεται ώσαν νά Ορηνή ζαί έν άνίσχυρτν φώς 
ήλιου τό όποιον έρρίφθς ΐζεϊ ζάπου πλαγίως διά 
μέσου τών αίωρουμένω» συννέφων δια να οείξζ, τήν 
υπέροχο·/ τέχνην τού ζωγράφου, ή όποια δεν έχει 
τίποτε τό ψτυδές, άλλα πλημμυρεϊτα·. άπό ζάτι 
τι ώρισμένον ζαί θετικόν, άπό ζάτι τι τό 
όποιον υπάρχει είς τήν ζωήν ζαί οχι μόνον είς 
τήν φαντασίαν.

Ό «είς Οά/ατον κατάδικος» τοΰ Βέλγου Scip- 
pers, μία κεφαλή ταύρου άναμένουσα τόν θανατον, 
συμπληροι τήν τριάδα τών πρώιων έργων. Είς τήν 
λαιμητόμον τοΰ σφαγείου ή κεφαλή προέχουσα 
τής όλης εΐζό/ος. κινεί τήν συμπάθειαν μέ τό έν 
τρομώδει άγω/ία μάτι έκεΐνο τό οποίον δέν άνα- 
μένει ζαμμίαν βοήθειαν ζαί τό όποιον έρχεται νά 
ζλε ση ή νύξ τοΰ θανάτου με τό άνοιζτόν στόμα, 
είς τό όποιον ή άγω/ία δίδε: φριζίασιν. Καί ο καλ
λιτέχνης είς τό σ/οτεινον παραβάλλον έφώτισε τήν 
ζωήν τήν παραδιδομένην είς τήν νέζ, ω-:··. Ό 
Schippers έζθέτε: ζα· μ αν κεφαλήν μαϊμούς έζφρα- 
στιζω:;την καί μαν άζώπεζα συλλαμβάνουσαν 
πτηνόν.

«Οί δύο αδελφοί» εινε εργον άρτιον. 'Ανήκει είς 
τόν Βέλγον Portielje. Δύο αδελφοί συμπλέκονται 
ιίί Ys χαρτοπαίγνιο·/ζαί ταράσσουν τήν οίκογε 
ν.ιαζήν ηρεμίαν. Ό είς πληγωμένος εις τό μέ
τωπο·/ όρμά ζατά τοΰ άλλου, άναχαιτιζόμενος 
άπό τάς άδελφάς, έ·ώ άλλη κρατεί τόν έτερον 
αδελφόν άρπαζοντα τό κάθισμα. Ό γέρων πατήρ 
ό ανάπηρος ζητΤ νά παρεντεθή ζαί αυτός άλλ’ 
άδυνατ-ΐ, ενώ τό μικρότερο·/ παιδί συσπειρουται 
είς τά γόνατά του έν τώ σζότει. Τοΰ αυιοΰ καλλι
τέχνου έκτίθεται παραπλεύρως καί άλλο έργον, 
έπιγραφόμενον «Στήν αύλή» Μία μητέρα φωτιζό
μενη άπό τό φώς ένός πτωχικού δωματίου δίδει 
είς τό βρέφος της τό άναπαυόμενον είς τήν κού

νιαν ζάτι τι. Ή έζφρασις τής μητρός έμφαίνουσα 
εύχαρίστησιν διαψ-ύδει τήν γνώμη·/ οτι δίδει ιατρι
κόν. Άλλ ' ή ώρα άντιτίθεται, διότι πρόκειται περί 
αγρυπνίας. Έχ-:: ή είκών αύτή μέρη πολύ ζαλά.

Ό Fausto Zonal ο, εινε έξοχος καλλιτέχνης. 
Ιταλός τήν καταγωγήν’ είνε ο ζωγράφος του
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θ· ΡΑΛΑΗ ΊΙ Λαπβδοπ„5>,β

το μυστήριον τή; ;ύσεω;.Δέν ζητεί τήν έντύ- 
?ωσιν ει; το χρώμα' απ' εναντίας, το καθυπο- 
τάοσε: εις τήν αλήθειαν καί ό χρωσιήρ δέν υ
ποκλέπτει τήν έντύπωσιν τοϋ ’ θ.ατοΰ, άλλ' 
αφοσιουται είς τήν φύσιν, και δέν άπομαζρύν.- 
τα: τών αληθών τόνων αύτή; ζαί τής άπλότη- 
το;. J\a: ή « Οϊο; Iουρζικοϋ κοιμητηρίου» 
δεν είναι ευκαταφρόνητος. ώ; ζαί τό «Τζά
μι·'. ΙΕρι τοϋ Ζοναρου επιφυλασσόμεθα εκτε
νέστερου νά γράψωμεν.

Πίνας άρισιος είναι τοϋ Βερμόν, α «περί ύ- 
παρςεω; αγών». Ή τεχνοτροπία ολίγον άτί- 
θ2"*'-;· Πινελιές ώσεί άτάζ.τως ίρριμέναι δί
δουν έν σύνολο·/ καλλιτεχνικόν. Εί; έν Ορανίον, 
«'•Τ/βίον ’•δ'ΐ.οοδρομ ζοϋ στάθμου, μεσήλιξ πα
τήρ μέ τήν κόρην του και μίαν πτωχικήν κα- 
σελαν αναμένει. Είναι βιοπαλαισταί έντιμοι 
ζαι ή θλιψις τοΰ αγών ο; ίν διεξάγουν έν τζ 
κοινωνία έχει βαρύνει. άμφοτέρα; τά; κεφα- 
/.σ;. Και ή τοϋ πα-ρό; κλίνει άπηυδησμένη, 
βυθισμένη εί; σκέψεις ζαί ένώ ή τή; κόρης ή- 
τις άγει ήλικίαν όλιγομέριμνον, άφίεται εί; ύπ
νον. Δίπλα ό καλλιτέχνης έθεσε μίαν κυρίαν 
ευπαρουσίαστου, διά νά φέρη τήν άντίΟεσιν τή; 

προς τήν ζωήν, ή όποϊα δέν π-ρισπαται 
«πό αγώνας κα· άπαθώς θεαται. ΊΙ κεφαλή του 
πατρο; έχει ίσχυράν εκφρασιν.

Ο lierona. έκθέτει μίαν έν Βραΐλα «φόρτω- 
οιν αραβοσίτου» Είναι τή; νεωτεριστικής σχο
λής Εζεϊνο το κίτρινο·/ χρώμα, τ’οτόσωάφθο- 

Σουλτάνου.ΊΙ εορτή τοϋ Σωτήρος ϊν 
Βενετία δ-ακρίνεται διά τήν πιστότητα 
τοϋ χρωματισμού ζαί τήν ε'ζφρασιν. Εί- 

\ϊ. ~-7.''Ύί'1 είργασμένη ένώ
μια άλλη είκών του τό «Κονσέρτο» είνε 
ωρισμενω; από τά χειρότερα έργα τά 
οποέα θα έχη κάμη ίς τήν ζωήν -.ου, ή 
μάλλον τό μόνον άσχημον. Ί'ά άλλα 
έργα του ελκύουν πολλήν προσοχήν, Ε< 
τών δυο πινάκων Αλιέων, s εί; παριστά 
έν κυανφήμίφωτ: άλιεις έπ: ξύλινης έξ'· 
έδρας άλιεύοντας εί; μίαν όχθην τοϋ 
Σκουτάρι έν Κω/)πόλει ζαί ο έτερο; ά- 
λι·ι; έν μεσω τής θαλάσσης έν τώ Βοσ- 
πάρω ανασύροντας τά δίκτυα ζατά τήν 
ώραν της ανατολή; τοϋ ήλιου. Τό δ·ί- 
τερον. ϋπερτερον τθϋ πρώτου. Ή άτμό- 
’Ψ’Ψ’ έχει ολην τήν ομιχλώδη ποίησιν 
τή; αυγής ζαι ή θάλασσα ολην τήν μα
γείαν του Βοσπόρου.Ί ό πρωινόν φώ; συγ- 
χ ίΕ: τάς λεπτομέρειας' ζαί τούτο φαί
νεται είς τού; άλιεϊς, εί; τα νώτα των. 
Έζ τών δύο άλλων τοποθεσιών.τοϋ «II.- 
ραθαλασσίου βράχου» μέ τες κυλισθεί- 
σας επί τή; θαλάσσης πέτρας, ζαί τ?; 
αποβαΟρα; τοϋ Σαλατζάζ έπί τή; Άσιί- 
τιζη; όχθη; τή; Κων)πόλ ως. τό δεύτε
ρον είναι ώραιότερον ζαι ώ; τοποθεσία ζαί 
ως εκνλεσις. Έν άπόπτω διαγράφεται 
αμυδρώς ή Σταμπούλ. Ο Zonaro κατέχει

- νον. ώστε νά αμφιβάλλει τι; αν πρόζειται περί 
αραβοσίτου, πνίγει κάθε έντύπωσιν. ΙΙολΰ α-
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νώτερον τοϋ έργου τούτου ώ; ζαί ένός άλλου: τών 
• Καλάντων» καί ΰπορφετότερον, άν ζαί τή; αύτή; 
σχολή;, εΐ/αι τ': « Κίτρινου δάτο;1·, τ: ότοϊον ζαι 
πο'ησιν έχ.ι ζαί προοπτι/.ήν αξίαν λόγου.

Αυτοί οί σεσ.ονστ ζατή/τησαν αφόρητοι. Είναι 
οί μ,α.Ι.Ι'Μρόί -ή; ζωγραφικής. Εργάζονται μυ- 
στιζιστί'ώτατα. Συμβολίζω; Ρίχνουν χρώματα. 
Στρώματα χρωμάτων. 'Εδώ κ έ/.:ϊ. Και δίνουν 
μίαν εικόνα. ήτι; δεν είναι έ-.γον τέχνης, άλλά 
ρεκλάμα χρωματοπωλείου. Έάν τό σαφές είναι 
σοφόν, δια τοΰ; σεσ.ονιστ -.ό ό,Π σοϋ *ar«6p 
είναι τό « ζαί τό ω τή; τέχνη; Ίσω; : τριαζο- 
στός αιών ανυψώση εις όρη δαφνών τα; προτομα; 
των. Σήμερον ήμει; τουλάχιστον, οι Λευιται 
τή; τ··χνης. τοΰ; θάπτω/.εν ύτό τα ειρωνικά με·.· 
δ άματα Καί είναι πλ ίονα τοϋ ένό; εν τή έζ.Οέσει 
τα κρούσματα τοΰ σεσ ονισμοΰ. τό μόλυσμα τοϋ 
όποιου δυστυχώ; έφθασε μ=χρι τή; Αζροπο- 

τής γής τη; κλασική; τέχνη;.
Δύο Ισπανοί, : Ρόζ-υ-γ/.ουέλ ζαι : Ζλ-υ- 

ρΟυαγκ είναι σισιοησΐ. <) δεύτερο; περισσότε
ρον τοϋ πρώτου, όστι; τούλάχιστονΐκθέτει έν έργον 
ϊπερ έννοεϊ τι; καί συνεπώς έζτιμα εν τοπεϊον παρι- 
στών παραθχϋ ά-σι'.ν δάσος. προτού οποίου ωχρίά 
τό ΰπ ’ άρ.θ. 8 τοπ.ϊον τοϋ ίδιου. Ό 7Χι.-ι ρουαγκ 
μέ τόν Νάνον του δεν μάς έπιτρέπε: να μνησθώ- 
μεν εύφήμω; τοϋ όνόματό; του. Ε'.Οετ.ι ομω; 
εν τοπεϊον. όπερ τόν έξ λεώνε·. II «Μητρική 
φρο'ΐί;» τοϋ ίδιου, εϊζονίζουσα παιδιού το οποίον 
ζάμνε:... ζάτι έχε: ζάλον χρωμαισμόν ζαί...τί
ποτε άλλο. Και επειδή μά; άπασχολ-;· ό σεσεονι- 
σμόσ. έχομεν ζα· οί Ίΰλληνε; ένα αντιπρόσωπον 
αύτή;, τον ζ ΙΙαρΊένην. Ο IIαρΟένη; είναι 
πολύ ζαλό; ζωγράφο;. Ιϋχει τάλαντου αναμφι
σβήτητου. Άλλ’ ο ζ. ΙΙαρΟένη; διαμένει έν Βιέννη 
ζαί ένεόολιάσΟη γλήγορα ί; τά άδυτα τή; νέα; 
σχολή;. Είδα παλαιότερα έργα του. λογικότερα 
τών σημερινών, άτινα είλιζρινώ; μ; έγοήτευσαν. 
Α’/.λ' εί; .ήν ΈζΟεσιν αύτήν. οπω; ζαί ε'; τήν 

τελευταία·' τοϋ « I Ιαρνασσοΰ» ήσΟανΟην μίαν /.ΰπην. 
Τα τ^πεϊχ του μέ τα έζτυφλωτιζα χρώματα, δεν 
λέγουν τίποτε, δέν σχηματίζουν έν 0-:μχ, αλλα ν·- 
ζρά. αινιγματώδη, δ.δουν τήν ιδέαν οτι ύπάρ- 
χε·. ζαί διά τήν τέχνην παρακμή. Έ/.τό; τών 
άτοπων τοπείων, ζαί μια; κεφαλή; μέ κεραμίδ α 
μ.αλλ'α ζαί τή; χορεύτριας Σαχαρέ ήτι; φαίνεται 
αντιγραφή όμοιου έργου του Λέμπαχ. ΈζΟέτ-.·.. 
ζαι ένα μακροσκελή πίνακα, τό Sursuni Gonla. 
Δηλαδή : "Ανω σχώμεν τα; ζαρδίας. Είς ένα 
ρράχον έγγύ; θαλάσσης μία γυναίκα υψώνει τήν 
αριστεράν χεϊρα ένώ μέ τήν δεξιάν υποστηρίζει 
τό σώμα, λυσίκομος. ώ; να βλέπει μιαν οπτα
σίαν. Καί τήν έπτασ αν αυτήν προσπαθεί νά μά; 
τήν δώση ό καλλιτέχνης. Εί; βαθμίδας, α; 
πλήττουν πράσινα κύματα ίσταται εκατέρωθεν 
βωμών γυνή κρατούσα χρυσήν ζυγαριάν καί άνω
θεν αύτή; έν δένδρου, άγνωστον όχι μόνον εί; 
τήν βοτανικήν άλλά κσί εί; τήν συμβολικήν. Είνε 
ή Δικαιοσύνη βέβαια ήν ή Άνθρωπότης βλέπει, 
χωρίς νά δΰναται νά τήν π/.ησιάση. Διά περισσό
τερες πληροφορίας άπευθυντέον είς τόν /. καλλιτέ
χνην, όστι; μάλιστα ώσανεί νά προεϊδε τά; αμφι

βολίας ά; θα έγεννων τά ιργα του έσπευσε νά 
φθίση είς ’Αθήνας. 'Εκθέτει ό ίδιο; έν portrait 
ό/ όσωμον τοϋ πρεσάευιοϋ ζ. Μάνου, αλλα περισ
σότερον αρέσει έν άπλούστερον έργον του : προ
σωπογραφία τοϋ ζ. Καραχάλίου, ώ; ζαι μία γυ- 
μνογραφία

ΙΙολΰ εύμορφη ή τοποθεσία =ί; Δονδρέχ τή; 
'Ολλανδία; τού i ’roost, έργον Βελγικής σχολής. 
Είζονίζει ό πίνας ούτο; μίαν γωνίαν παλαιάς 
’Ολλανδική; πόλεω;, ένα πύργον Γοτθικής έκ
ζλησία; ΊΙ σκιά τών αμαυρών κτιρίων κινείται 
μελαγχολινή έπάνω εί; τά ήσυχα νερά τής διώρυ- 
γος, εί; τα όποια διολισθαίνει τό φώς αίθριου 
ούρανοϋ. Ό καλλιτέχνης μέ πινε/.'ές άμορφους 
έζωγραφησε- αλλ’ αΰται έξ αποστάσεως λαμβά- 
νουσιν μορφήν καλλιτεχνήματος. Ή άνιανάζλασις 
κάτι τ: ώραϊον. Τήν αύτήν τοποθεσίαν είζονίζει 
πίνα; του ζωγράφου Λ. SuiUra έκτεθείς εί; τό 
έφετεινόν Salon τών ΙΙαρισίων. ’Εκθέτει a Proost 
και ετερον έργον, το γεύμα εν τώ έσωτερικώ 
οικίας, ήσσονος άξια; ή μάλλον άνευ άξίας, ώ; 
έστερημένον έντελώ; προοπτική;.

< > «Οιδίπου; έξόριστο; μέ τήν Αντιγόνην». 
Ιδού τό θέμα εΐζόνο; εξόχω; καλλιτεχνικής, ήτις 
φέρει τό όνομα τοϋ καλλιτέχνου τής « Έκ τοϋ 
Γολγοθά Επανόδου», του Oinleraa. Ο τυφλός 
βασιλεύ;, γυμνόπους. κοιμάται εί; έν έ'δρανον πρό 
ένό; ξηρού πολυκλάδου ζορμοϋ δένδρου, μέ τήν 
λύραν, παρ’ αύτώ τήν αρχαϊκήν καί πολυκόσμη- 
το·'. ής μίαν χορδήν ψαύει ή χειρ του’ ή βακτηρία 
ζ.ϊτα: απωτέρω ζατα γής. II 'Αντιγόνη λυσί
κομος υποβαστάζει έπί τών γονάτων τόν πολύ
παθη πατέρα τη; Τήν άριστεράν χεϊρα της χρη
σιμοποιεί ώ; προσκ-φάλαιον εί; τήν λευ/.ότριχο 
κεφαλήν του,ένώ μέ τήν άλλην φιλοστόργω; κρα
τεί τήν χεϊρα του. Ή φύσις όργωσα, εί; τήν 
ακμήν της. πλαισιώνει τήν θλιό-ράν σκηνήν. 
Ο καλλιτέχνης ύπήρξ:< ευτυχής τήν ε"μ 
πνευσιν. έναμίλλω; πρός τήν έζτέλεσιν. Τίποτε 
τό σκιερόν’ φώς γλυκύ, άφθονον. Ώς σΰνθεσις 
■υπέροχος. Ή κόμη ζαί γενειά; τοϋ πολιοΰ γέρον- 
το; άρμοζε τα: πρό; τήν φύσιν ή οποία λευκή πα- 
νηγυρίζ-:: γύρω. Τό βλέμμα τή; Αντιγόνη; τό 
παραπονετικόν δίδ.ι τόν τόνον τή; θλίψ-ως, μαζή 
μέ τόν άφωνον θρήνον τή; λύρα;. Ό.τι θά ήδύνατο 
να παρατηρήσω, τι; μόνον είναι ότι τό πρόσωπον 
τη; 'Αντιγόνη; δέν έχει τήν Ελληνικήν κατατο- 
μ.ήν. ΊΙ κεφαλή τοϋ Οίδίποδο; κοιμωμένου απο
τελεί μιαν έπιτυχιαν μοναδικήν.

"Αλλος Βέλγος—οί Βέλγοι έζθέτουν τά ώραιό- 
τερα ε'ργα εί; τήν έζθεσιν ταύτην—ό F. van l.ecm- 
pullen μάς σταμαιά μέ τό Χωρικόν ιπποδρόμιο·'. 
Ζητούν οι χωρικοί ιππείς έν ήμερα εορτής να άρ- 
πάσουν διά τοϋ μαστιγίου τόν έπί μ άς δοζοΰ κρί
κον, ον ο πρώτος ίππεύ; Οριαμβευτικώς διά τοΰ 
μαστιγίου κρατεί. Τό έργον προδίδει πολλήν 
τέχνην εί; τήν άπειζόνισιν ίππων ζαί ιππέων. 
Ό ϊδ.ος εκθέτει καί τήν «πρωίαν τής Κυρια
κής» ένός Βελγικού χωρίου μέ τά; κοκκινωπά; 
στέγα;, είς τόν δρόμον τοϋ όποιου τόν χλοάζοντα 
περιπατούν χωρικοί.'

(Ά'ττεται ώ rZ?o,-) ΔΙΚ
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χώρηδίς του. διότι ι 
τήϊίη τής θέάεως τοϋ καΟηγητοΰ 
τεχνείου. ϋν τόσφ έπαξίως κατεΐχεν. 
ραίτηάις δ ' αϋτη προόεπικύρωσε 
ότι ι'ι Αναχώρηάις δέν ητο "γ;- 
άπεδιίΟη αϋτη εις λόγους ϋγιε'ίας. 
όμως άν μή νόσος φιιχ 
ώδήγιισε τον ζωγράφι

χτι νά προάηλιτίζωνται 
έκ τοϋ έξωτι-οικοϋ οί ξε- 
νητεμμένοι "Ελληνες καλ- 
λιτέχναι, φεύγουν και οί 
έκ της ήμεδασχης. "Ενα 
πρωί έγνώάθη εΐς τούς μι
κρούς καλλιτεχνικούς κύ
κλους μας οτι ό ζωγράφος 
Γ. Ραϊλός έφυγεν έξ ’Αθη
νών αΐφνηδίως, μεταβαί- 
νων είς 'Ιταλίαν. Καί 
έφυγε διά νά μίι έπιάτρέύι,ι 
πλέον. Έξέπληξέν ή’άνα- 

δέν άνεμένετο. Καί παρη- 
Ί τοϋ Πολυ- 

ή πα- 
ί τ<» άγγελμα 

προσωρινή. Καί 
. _ . .. τις οΐδεν

;ική - ή άπογοήτευδις - δέν 
., .ι0ν τ,ις Μάχης τών Δελε- 

ρίων και τών Φαοάάλων τόδω πολύ μακράν...
Ή άναχώρηδτς τοϋ Ροϊλοϋ άνακίνηδε τό ζή

τημα της άντικαταδτάδεώς του έν τη Οέδει τοϋ 
καΟηγητοΰ τής καλλ. δχολής τοϋ Πολυτεχνείου.

ΟΙ διάφοροι ενδιαφερόμενοι Απέχοντες μίλλια 
άπό τήν κορυφήν τής τέχνης ίθεόαν είς ένέρ- 
γειαν _ διάφορα μέ θα - ή πολιτική Βλέπετε 
παντού χώνει τήν έραόμίαν μύτην της ώς πο- 
λύμητις ποϋ είνε - καί Αάτόχως ολως έπροτάβη- 
όαν Αγαθοί άλλως άνθρωποι άλλ’ ακατάλληλοι 
διά Οέδιν, άπαιτιιΰοον όχι κοινά καλλιτεχνικά 
προιίόντα. άφοϋ πρόκειται νά χειραγωγηθούν 
τόάοι νεαροί τεχνΐται, καλλιτέχναι τής αϋμιον. 
Ευτυχώς τής προϊάταμένης Αρχής τοϋ Πολυτε
χνείου τά ήνία κρατεί Ανήρ κετ' εξοχήν φιλό
τεχνος, ιί κ. Μαυρομιχάλης. ϋάτις Αντέταξε 
άώφρονα άρνησιν όπως μή ΘεωριιΟμ ή Καλλιτε
χνική αχολή πολιτικόν ή προσωπικόν τιμάοιον 
καί ή Οέάις Αναμένει Ακόμη τόν έκλεκτόν της. 
Αλλά δέν Βλέπομεν διατί παρειλκύσόιι έπί το- 

ιίοϋτον τό ζιίτημα, άφοϋ ό εκλεκτός αυτός ζή 
έν μέσω ήμων και είνε ένδεδειγμένος. Ό κί 
Ίακωβίόης, ό δεινός τοϋ σχεδίου χειριστής ώς 
διευθυντής τής φωτοζωούσης Πινακοθήκης δέν 
παοέχει τάς ϋπηρεσίάς, άς, διδάσκων, Αδύνατο 
πολυτίμως νά προσφέρη Διατηοών καί τήν Οέ- 
άιν τοϋ ΔιειιΟυντοΰ τής Πινακοθήκης, Οέσιν 
παθητικήν. Αδύνατο έπί έπιμισίΐίω νά παρα- 
κληΟμ άναλαμύάνων καί τήν διεύθυνάιν τής 
Καλλιτεχνικής σχολής, νά διδάσκιι ώς καθηγη
τής, κενωθείσης ήδη δέσεως.

Τοιαύτιι π^ιίτασις γενομένιι έκ μέρους του κ. 
Ύποί'ργοϋ τών Εσωτερικών πρός τον κ. Ίακω- 
βίδην, προΟύμως θά έγένετο παρ’ αύτοϋ Αποδε
κτή, διότι εΐμεθα βέβαιοι οτι ό κ. Ίακωβίόης 
δέν είναι μόνον έπιφανής καλλιτέχνης, άλλά και 
φιλόπατρις καί φιλότιμος άνήρ

I. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΣ 
ΪΓ ’ς τό άγαπημένον τον νησί, είς τό όποιον 
_ άπό έτών παρεθέριζε, έντός τής θαλάσσης 
ϋν τοσάκις ύμνησε, άπό συγκοπήν τής καρδίας 
ήτις καθ' ήλον του τόν Βίον τόν ι'ιγε καί' τόν 

έφερεν άπό αισθήματος, είς αίσθιιμα, άφηκε τόν 
τελευταϊον στεναγμόν ό Ιωάννης Καμπούρογλος.

Ήτο ό δημοφιλέστερος δημοσιογράφος, ό τρυ
φερότερος ποιητής, ό θαυμασιώτερος μεταφρα
στής.

Τολμηρός, πρωτότυπος, χαριτωμένος, ένθο·· 
σιώδης <ί Ιωάννης Καμπούρογλος, άυνεδέθη άρ- 
ρήκτως μέ. τά νεοελληνικά γράμματα. Έπί 33 
έτη μέ τήν γραφίδα, τήν ερωμένην του, έκαλ 
λιέργηόε και αύτής τόν Αγρόν της φιλολογίας 
καί ηύτύχησε νά δημιουργική,ι άνθη καλλί
μορφα καί μακρόβια Φύσει ευπαθής και τολ
μηρός δέν άφηκε τίποτε είς τό όποιον να μή 
άνέμίχΟιι. Ή δημοσιογραφία, τό θέατρον, οί 
σύλλογοι, ή πολιτική, ή ποίηΰις τον εύρον 
έργάτην σθεναρόν, άκαταπόνιιτον. Τό πνεύμα 
τοϋ Καμπούρογλου πανταχοϋ διαχύνετο Άττι- 
κώτατον. Άπεφθεγματικός, επιγραμματικός, 
Αμείλικτος, έχαρακτήριζε πρόσωπα καί πράγ
ματα άπαραριλλως. Εσχάτως ή λαμπάς τής 
διανοίας τον ύφίότατο αυξομειώσεις· πι ριέργοι ς. 
Απογοητευμένος έξ όλων, έπεζιιτ'ησε Binv 
ίίρεμον, σχεδόν μοναχικόν. ΊΙ ποίηοις είχε
γινι,ι πλέον δι’ αύτόν ι^ύχωσις. Καί έζη διά τά 
παιδιά του, τα φυσικά και τά πνευματικά. 
ΙΙαοά τήν -Κοιμωμένην·· και τό Λεοντάρι·, τάς 
ωραίας τοποθεσίας τοϋ Π ρον άς λυρικώτατα 
έψαλλε, διηγεν ημέρας λνσιμερίμνονς. Τίποτε 
έγκοσμιον δέν τον ι ϊλκυε Ενθυμούμαι ποσά- 
κις μαζύ, Απομακρυνόμενοι είς τήν παραλίαν, 
δέν διίιλθομεν στιγμής· έξόχως ποιιιτικάς. 
Πόσα, ώ πόσα δέν μοϋ έλεγε, καί τίδέν μοϋ άνε- 
γίνωάκεν ! Άπό τό Ουλάκιον του, το όποιον 
ήτο γεμάτον άπό αύτοΟχεδίους, μέ μολύβι και 
άτάκτως γεγραμμένους στίχους, πόσα δέν 
ήλιει ε τεμάχια καί κλαίων έκ σι γκινήσεως μοϋ 
τά Απάγγελλε, ΐότάμενος άνά παν Βήμα. Ένό- 
μιζα οτι ιί φυχή του άνήρχετο όλη εΐς τά χείλη, 
συνεκεντροϋτο είς τούς στίχους εκείνοι,ς, οϊ- 
τινες έάν δέν εΐχον τίποτε Από τήν ζτυχράν 
νεωτέραν τέχνην, εΐχον όμως κάτι τι άνεκτί- 
μητον : τό αίσθιιμα. Θά εύρεθοϋν μερικοί μαλ
λιαροί - οί γελοίοι αυτοί ούς ό Καμπούρογλος 
Ανηλε ώς έμαάτίγωσεν - οί όποιοι θ' άρνηθοΰν 
τήν πραγματικήν Αξίαν τοϋ Καμπούρογλου, 
Αξίαν ήτις έπί μακράν σειράν έτών θά έπιζήσι,ι 
τοϋ φθαρτού σκηνώματος. Άλλ' άς μή λησμο- 
νώμεν οτι εΐς τόν τραγέλαφον τής νεοελληνι
κής φιλολογικής κινήσεως ό Καμπούρογλος 
είργάσθιι εύσυνειδήτως και διί είς εποχήν καθ' 
ϋν είς τά δάκτυλα έμετροϋντο οί άριότεΐς τών 
γραμμάτων- είργάσθιι μέ ίνθοι/άιαΟμόν και μέ 
έπιτυχίαν ζηλόφθονον. Και τώρα ι’ίτε ένεκρόι- 
θησαν αί νευρικαΐ χεΐρες αί όποΐαι έπλήρωάαν 
χιλιάδας χειρογράφων θά ώμολογήάουν όλοι ότι 
κάτι τι προσφιλές έ.λενφε άπό τόν νεοελληνικόν 
Παρνασσόν, ό όποιος έρημοϋται άπο τούς 
έπιλέκτους, καί πληρούται άπο συρφετόν λο- 
γικευομένων.

ΔΑΦΝΙ!

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Είς τήν «Μιχραν Έφηαε,ιίοχ» τοϋ Μονάχου ύπό 
τόν τίτλον «Καλλιτεχνία» άναγινώσκοαεν τά ίξής: 

Κατα την εποχήν αυτήν τής πληθώρας εκθέσεων, 
δτε ετοιμάζονται όλοι διάτας προσεχείς ρεγάλας έκ- 

θέσεις, είναι λίαν ενδιαφέρον νά έπισκέπτηταί τι; τά 
έργαστήτια τών ζωγράφων -ής νέας γενεάς. Επε- 
σκέφΟην διάφορα έξ αυτών.

Τό κοιτικόν πνεύμα εςαιρώ' διότι όπου ευρίσκει τι; 
ίσχυράν Οέλησιν, ήν-ιμένην υ.έ αετοιοφροσυνην, δεν 
δύναται πατά νά εκφρασΟή ενθαρρυντικώς. Ι’.ι; τό ακρον 
τής όοοϋ Ιίονράδου είς αίαν εντελώς άκατοίκητον οι
κίαν ζώσι ή μάλλον κοπιάζουσιν ούο. Ό Στέλιος 
Δεσύλλας τέκνον τής γής ήτι- ητο ή κοιτι; τής τέ 
χνης. "Ελλην, καί ό φίλο; του 'Ερρίκος Kittculierg. 
γνήσιος Αμερικανός, τέκνον τή; χώρας τοΰ μέλλον
τος. Άμφοτεοοι εμψυχομένοι ύπό τοϋ αύτοϋ ζήλου 
καί τή; αύτή; σοοαροτητος ;·αί προσέτι τής αυτή; ε- 
νεογείας ατινα δέον νά οδηγήσουν εις τον σκοπόν. Ο 
Riltenilierg μοϋ άπεκάλυψε μεγάλην συλλογήν εικό
νων. ΙΙερατώνει ήδη μίαν σύνύεσιν : έν σύμπλεγμα 
αρχαίου ισπανικού χαραζτήρος. Διανοίγεται εις τον 
Rilteinberg μέγα μέλλον καί αύτη ή είκών εσται οϋ
τω; εΐπεΓν τό ίστίον, δι' ού τό όνομά του θά φθάση 
είς τήν φθάση εί; τήν δημοτικότητα '. Ό Hitteinlierg 
άπεκαλύφθή εί; τήν συνθεσιν αύτήν ώς διδάσκαλος ει; 
τήν κατανομήν τοΰ οωτός καί τής σκιάς. Πόσον φυ
σικά και άφελώ; έμψυχοΰνται έν αύτή τό παν, κα’- 
όμω; πόσον ιϋραια και λεπτή είναι μελετημένη έκα
στη γραμμή. Ιύίδον επίσης εν αναγινώσκον κορασιον 
έντός δωματίου. "Εχει θαυμασίαν άτυ-οσφαιραν. Μία 
κεφαλή παιδός. ήμποροϋσε νά έκλειφθή ιί,; έογον 
τοϋ F. Half, ώ Fitluberg θά έκθεση ζαΐ θ’ άρέση 
διότι οϊ πίνακες του είνε έζ τι~>ν έργων άτινα λαλοΰσι 
καταλεπτώς είς πάντα;.

Ή Στέλιο;-ΐεσυλλας, οστι; αντάλλαξε τόν χρωστήοα 
διά τοϋ όπλ:υ, οπότε παρονσιάσθη εΐς αυτόν ευκαι
ρία νά δανείση τόν βραχίονα του εί; τήν πατρίδα του. 
δέν είνε όλιγώτερον ενεργητικός, ουδέ όλιγώτερον κα
λαίσθητος είς τοΰ; χρωματισμούς του. Είδον έργα είς 
τό εργαστήριόν του, τα όποια άποδεικνύουσι λίαν ανε- 
πτυγμένην αί'σθησιν χρωμάτων. Πάντοτε δημιουργεί 
νέα δύσκολα προβλήματα καί δέν τα έγκαταλείπει. 
πριν ή τά έπιλύση Τό τί. είνε οι' αύτόν δευτερεϋον 
τό πώς, είνε οι' χίιτίν το παν. 'Επέτυχε/ εις πολλά 
αντικείμενα το κάλλος καί παντού διακρίνει τιςισχυραν 
χεϊρα. Εί; τόν Δεσύλλαν ή μεγαλοφροσύνη έξικνεΐται 
μέχρι αδυναμίας Αΰτη τόν εμποδίζει να τολμήση 
οια μεγαλειτέρα; εικόνας να τά; έκθεση καί οϋτω 
νά φθάση είς τόν μεγάλον δρόμον τής τέχνης. Πάν
τοτε ζητεί” νέα αντικείμενα ποό·; μελέτην υ.ε μίαν 
επιμονήν ήτις είνε αξιοθαύμαστος καί ήτι; μέλλει ν: 
τώ φέρη δντω; χρυσοϋ; τοΰ; καρπούς τών κόπων 
του. Έπί τοϋ παρόντος μόλις τολμά να περιμενη να 
ποιλήση ευκόλως τας εικόνας του. Τό κοινον αγαπά 
υ.όνον τήν εξωτερικήν ωραιότητα μια; είκόνΟς’ δια 
τήν ζπβυδαιότητα καί βαθϊαν μελέτην δεν φροντίζει.

Τό κακόν αύτό θα μείνη πάντοτε καί τεχνΐται ώςό 
Δεσύλλας ποέπει να περιμένουν να γνωρισθοΰν μό- 
>ις άργότεοα.»

Ό Δεσύλλας, περί ού τόσον εΰγενώς γράφει ή Γερ
μανική εφημερίς είνε Κερκυραΐος, απόφοιτος τή; εκεί 
καλλιτεχνικής σχολή. Μετέβη είς Βενετίαν καϊ έκεΐ- 
Οεν είς Μοναχού" Διαγωνισθει; είσήλθεν είς τήν Ακα
δημίαν, δέν ύπάρχει δε αμφιβολία ότι θα τίμηση το 
Έλλ. όνομα.

— Ό έν Καΐρω κ. Ί'σιριγώτη; έπεράτωσε νέον 
εργον,τας «Πυραμίδα;».

— Ό Γιαλλινά; έπί πεντάμηνον έργασθείς έν Ρώμη 
κατήρτισε λεύκωμα έξ ύδατογραφιών διαφόρων μνη
μείων καί τοπείων τή; Χιωνίας ΙΙόλεω;.

— Επωλήθη έν Λονδίνωμία είκών νεανιδο; τοΰ διά
σημου άγγλου ζωγράφου Ι’αινσβορούγ αντί 250,000 
φράγκων. Ή είκών αΰ-η εχει τήν ΐστοοίαν της. ΙΙρό 

ολίγων έτών άγγλος παντοπώλη; άποθανών άφηκε 
μεταξύ άλλων και μίαν εικόνα, ήτις άγνωστον πώς 
είχε περ έλθει εί; χεϊρα; του. Έσχάτω; ιατρός έπι- 
σκειθείς τήν είκογένειαν τοϋ υίοϋ του είδε και την 
εικόνα ταύτην, εί; τήν όποιαν οΰδεί; μέχρι τοϋοε είχε 
δώσει προσο-χήν. Έξεπλκγη διά τήν καλλονήν της χω- 
ρι: άκόμη να μαντεύση τόν ζωγράφον καί έζήτησε νά 
τήν άγοράση. Έκ τή; προτάσεω; ταύτης ό κληρο
νόμο; ώσφρανθη, ότι ή είκών είχε μεγάλην αξίαν καί 
άπεοάσισε νά τήν μετακόμιση εί; Λονδΐνον ένθα την 
έδειξεν εί; πραγματογνώμονα. Ό τελευταίο; οΰτο; 
δέν ήδυνήθη νά καταστείλη εις την θεάν της επιφώνημα 
ΐκπλήξεως καϊ έδήλωσεν είλικρινώ; ότι ό ιδιόκτητη; 
αύτή; ητο κάτοχος αληθοϋ; Οησαυροϋ.

— Τί νά ζητήσοι δΓ αύτήν ; ήρώτησεν ό 'Άγγλος. 
Εκατόν λίρα; : εκατόν πενήντα ;

— Δέν είμποοώ να σάς είπώ τίποτε, ειπεν ό πραγ- 
υ.ατογ/ώμων. Έκθέσατέ την είς πώλησιν καί θα δο
κιμάσετε εκπληξι·/ άπροσδόκητον.

Ή είκών έξετέθη είς πλειοδοσίαν καί κατεκυρώθη 
άντΐ φράγκων 250,000 είς τόν κ. Βείσ-μορ.

— Ό Λόρδος Ι’όξεβςρυ δ’.' επιστολή; του_ πρό; 
-όν Δήμαρχο·/ τοϋ Λονδίνου, παρέστησε/ τήν άνκγ- 
κην τή; συστάσεως άνω’έρας σχολή; τών τεχνών κατα 
τό ποότυπον τή; τοϋ Σαρλόττενβουρχ τοϋ Βερολίνου, 
ϊνα υ.ή οϊ μαθηταί αναγκάζονται νά επισκέπτονται ξένα 
μέση πρός άπέκτησιν άνιοτέροιν γνώσεων. Ο Λορδος 
πληοοιοορεΐ προσέτι, ότι διά τό σχέδιο·/ τοϋτο πολλοί 
Άγγλοι πολΐται, προσφέρουν χρηματικά ποσα,_ πρό
θυμοι ν' αγοράσουν οικόπεδο/ 200,000 λιροιν εφ’ου 
προσωοινώς θά ο’ικοδομηθή κτίριον 300,000 λιρών. 
Ό Λό'ρδίς ζητεί ϊνα ή πόλις παράσχει πρός συντή- 
ρησ'.ν τής σχολή; ταύτης έτήσιον έπίδομα 2θ.000 λι
ρών. Έσχημ’ατίσθη επιτροπή παρά τοϋ ίδιου λόρ
δου Ρο'ζεβεου.

— Ό κ. Ίακωβίδης έπεράτωσε παιδογραφϊαν τής 
τοιετοϋ; κόρης Σταμπολοπούλου. Εις εν βάθος ύφα- 
σμάτων μέ έν πολύπτυχον φορεμα-.άκι τό -τκιδίον 
μορφάζει ελαφρώς.

— Άπέθανεν είς Λονοϊ/ον ό ζωγράφος Οΰ'ϊστλερ. 
Έγενήθη είς Λοουελ τώ/ν 'Ηνωμένων Πολιτειω' 
τώ 183'ι. Έσπούδασεν εί; Παρισιού;. Τα πρώτα 
του έργα έξέθεσεν εί; τήν Ακαδημίαν τοΰ Μονάχου. 
Έκ τών έργων του τά περιφημότερα είναι η προσω- 
πογραφία τής μητρό; του καϊ ή προσωπογραφία τοΰ 
Θωμά Καρλάϋλ. Άλλ’ έκεϊνο όπερ τόν ’έκαμε·/ έν
δοξον είναι τό ύφος τών « Ίμπρεσιονίστ» τό όποιον 
ένεκολπώθη μετά τόσης θέρμη;. Τά «Νύκτιά του» 
καί αί «Διακοσμήσεις του» ένεποίηοαν βαθύτατη·/ 
εντύπωσιν.

— Ό κ. Άριστεΰς έπεράτωσε τά; ελαιογραφίας 
τών Βασιλέων, προορισμένα; διά τό Άκταΐον, τοϋ 
Διαδόχου δέ καί τής πριγκηπίσσης Σοφίας Οια το 
μέγαρο·/ τών Έμποροϋπαλλήλων. Έπίση; ετελείωσε 
τοΰ; «Έρωτας», πρωτότυπον φανταστικόν έργο·/. 
Είς μίαν εξοχικήν οικίαν μία νέα ερωτευμένη προ
σφέρει άνθη εί; τόν φίλον της. Κάτωθεν μία 
γραΐα έντρομο; προσβλέπει ένα δανδή·/ μέ σκελετώδη 
μορφήν. Είναι ό Θάνατος, κρατών άνθη λεμο/έα;. 
Ή τελευταία άκτϊς πίπτει μέσω κυπαρίσσων. Έρως 
ζωής καί ερως θανάτου. Ό κ. Άριστεύ; εργάζεται 
ήδη είς τήν «ΆθιγγανίΟα με τους μύλους».

— Κατά τήν τελευταία·/ τριμηνίαν τα διάφορα 
εθνικά Μουσεία τή; Γαλλία; έπλουτίσθησαν επαρκώ;.

Τό Μουσείο/ τοΰ Λούβρου έκοσμήθη μέ μίαν μικράν 
εικόνα έξαισία; τέχνης τήν όποιαν αποδίδουν εις τον 
Τιερυ Μπούτ. καί μέ δύο μεγάλα έργα τοΰ ζωγρά
φου Σαλομόν Ρόυϊσδάελ τοϋ όποιου ή τέχνη δέν άντε- 
προσωπεύετο μέχρι σήμερον είς το Λοϋβρον.
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Δυστυχώ; όμως το :·> εξ χυτών ύπό εποψιν τέχνης 
δέν θά ηξ’.ζεν ίσως τήν χύτην τιμήν νά έκτεθή παρα- 
πλεύρω; τής αιθούσης τής 'Ολλανδικής καί Φλαμαν 
δικής σχολής ε,θα είναι εκτεθειμένα τά θαυμάσια 
ε:γα του Ροϋβεν;. Άλλα τού δευτέρου τό τοπεϊον 
έχει διερμηνευθή μετά Οαυμασία; όντως εύρύτητος, 
ε»α τοπ-ίον, όπερ διασχίζει μικτόν ρυάκιον μεγαλο
πρεπούς εντυπώσει·,ς ώ>; π:ο; τόν χρωματισμόν ζαί 
το φώς.

Επίση; και ή "ιστορική πινακοθήκη τών Βερσαλ
λιών επ/.ουτίσθη μέ μίαν προσωπογραφίαν τού Άλ- 
•ζπίστου Μανουέλ ή-ι; φέοει τήν ύπεγοαφήν Άντόνιο 
Γκιέρα 1698.

ΓΛ^,ΤΙΚΗ

Ο Βούλγαρος μητροπολίτη; Βιδινίου Κύοιλλο; προ- 
σέφερε δέκα χιλιάδας φράγκα πρός άνέγερσιν 

αυτόθι μεγαλοπρεπούς αναμνηστικού μνημείου ύπέρ 
τού πρώτου βουλγάρου έξάρχου Άνθιμον. ι-·ά άνε- 
γερθή παρα τή άρχαίςι εκκλησία τού Άγιου ΙΊαντε- 
λεήμονος ήτις κατεδαφιζομένη θά άνοιζοδομηθή 
προσεχώς έζ βάθρων.

— Ό άμερικανός γλύπτης 1‘ούκστουλ έσχεδίασε γ·.- 
γάντιον μνημείου τής Ειρήνης, τό όποιον θ άνεγερθή 
ota δημοσίου εράνου, έπί τών οχθών τ-ΰ Οϋδσων. κά
τωθεν τής Νέας ΊΓόρκη;. Οί μέχρι τούδε συλλεγέ,τι; 
έρανοι ύπερεβησαν τά 12 έκατομμύρια φ;άγκω,. Τό 
μνημείου θά σύγκηται εκ μιας στήλης και ένός αγάλ
ματος. ΊΙ στήλη, ιωνικού ρυθμού, Οά ’έχη ύψος 183 
περίπου μέτρων καί Οχ στηρίζηται έπί τεραστίου βά
θρου εζ δύο ορόφων, το οποίον θα έχη καί αύτό ϋψο; 
μετά τής εξέδρας 92 περίπου μέτρων. Έπι τού βάθρου 
θά τοποθετηθώσι αγάλματα μικρότερου μεγέθους τά 
όποια Οά παριστάνωσι τάς τέχνας, τάς έπιστήμας, 
τά γράμματα καί τούς διακριθέντας εις τους κλάδους 
τούτους α-.δρας Εις τόν διώροφον βάθρο, είς όροφο; θά 
χρησιμεύη ώς βιβλιοθήκη καί ό άλλο: θά μεταβληθή 
εί; αίθουσαν συναυλιών. Θά κατασκευασθώσιν έπίση; 
κάτωθεν αύτού λουτρά, έστιατόοισ κλπ.

— Εις τό δόσος Άτκο παρά τήν Νέαν Τερσέη» 
ηύτοκτόνησεν είς ηλικίαν 62 ετών ό διακεκριμένος 
Αμερικανός γλύπτης Λ. Τ. Μαινιγχερ. Έσπούδα- 
σεν εν Ιίαρισίοις, ένθα εμεινεν έπί πολλά έτη
II Αμερική κοσμείται μέ πλείστα έ:γα του, ών 

θαυμασια τα κοσμοΰντα τό Δημαρχείο·» τής Φιλα- 
οεκφειας. Πρό δεκαετίας απηρνήθη τήν τέχνην του. 
μοναζων έν καλύβη τού δάσους “Ατκο. Πρό ήμ.ερών 
ανεκαλύφθη ύπό υλοτόμων νεκρός εις τό δάσος μέ 
ένα σκύλο·» δίπλα του κλαίοντα. Έπί τού τοίχου τή; 
καλύβη; του εύρέθη τοιχογραφία παριστώσα νεαρά·» 
γυναίκα.

— Εν Γανοη έγένοντο τ' αποκαλυπτήρια τοϋ 
μνημείου τοΰ ποιητοΰ Γ. Ρόντεμπαχ.

— Έν B.mage τής Αίγύπτου θ’ άνεγερθή αναθη
ματική στήλη είς τόν Σαλβαγον.

•—-Είς Marons τής Γαλλίας έγένοντο τ' αποκαλυ
πτήρια τού άνδριάντο; τοΰ 11 αστέ:.

— Εις Παρισίο·.·;, εν τή πλατεία τής Μαγδαλη.ής 
άπεκαλύφθη ό Χνδριάς τοϋ Ιουλίου Σίμωνα;

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Μεγαλοπρεπούς μνημείου τοΰ Βίσμαρκ έγένοντο τά 
άποκαλυπτήοια έν Βαυαρίςι ύπεράνω κολοσσι

αίων βράχων τών ορέων Χάρο, έπί τή; κορυφής τοΰ 11έ- 
τερσκωφ. Τό μνηαεΐον τούτο είνε πύργος ύψους τεσ
σαράκοντα μέτρων, άποτελούμενος έκ τριών μερών. 
Τ° **τω μέρος εχει ύψος έξ μέτρων, περιλαμβάνει 
δε ευρείαν αίθουσαν ήτις έχει ενώπιον αύτής τήν 
πεοιαδα. Τό μεσαίου τμήμα ύπερκείμενον κατά πέ

ντε μέτρα εχε·. ευρύν εξώστην, από τού όποιου εκ
τυλίσσεται ή γοαφιζωτάτη θέα -<·>ι δασών τοϋ 11α- 
λατινατον, τής ζοιλάδος τοϋ Ρήνου, τώ>» ν.ητ:σπο- 
λιτικώι» ναών τοϋ Βόρυ,ς και τού Στρασβούργου καί 
τών γιγαντιαίων ερειπίων τοϋ μεσαιωνικού πύργου 
τή; Έιλ.δίμβέργης. Ύπεράνω τού εξώστου τούτου 
ύψούται ό κυρίως πύργος εχο,ν ύψος ειζοσιτριών 
μέτρων. Έπί τής προσάψει.,: τού ζατωτάτου τμήμα
τος, επί τή: δυτική; πλευράς, άνωθεν τής πύλη: τής 
εισόδου προβάλλει μίγα άνάγλυφον. έχον διάμετρο» 
1,2ο μέτρων καί παριστάνον τό» σιδηροΰν άρχιγραμ- 
ματεα, πανόμοιο·» πρός τό πρωτό’υπον καί έπιβ/.ητι- 
κώτατον.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά τάς εξετάσεις τής Καλλιτεχ ιζής σχολής 
τοΰ Πολυτεχνείου έλαβαν τόν α’. ά-.ιθμάν, ά;·.- 

στεύσαντε; οί έξής :
Ζωγραφική; Τή; 7η; τάξει·,; πρώτο; ό Νικόλαος 

Λύτρας. Τής 6 ης Άσποογέραζας,ό μόνος εκ τής τζ- 
ξεώ; τον προαχϋείς. Τής 5η; Πελεζάσης, Κλάδος.

Ιή; ίη; ή δεσποινίς Στεφάνου, Διβ/ρης, Βαρδέα;, 
ζαί Δάση; Τή: 3η; Ζωγραφάκη;. Τή; 2α; Λουζίοη; 
και Παπαφωτίου. Τή; ίη; ΙΙεοικλή; Λύτρα;, 'Αγα
πητό; καί Δόριτζας.

Γλυπτική;. Τή; 7ης τάξει·,; Κουλουρής. Τή; 
6ης Θεοχάρης. Τής 5η: Βούλγαρη; καί Μαυρου- 
δή; ίσόβαθμοι. Τής 4ης αί δεσποινίδες Σκούφου, Στε
φάνου, !σόβκθυ.ο·.. Τής 3η: Μοοινός. Τής 2α; Μαστορό
πουλο; και τής Ιης Άλεξανδρόπουλος.

— Ί ον Αύγουστο» διενεργείται διαγωνισμός εν τώ 
Πολυτεχνείο, ποό; αποστολήν είς Ευρώπην δύο απο
φοίτων αυτού, ών ό εϊ; Οά σπουοάση ζωγραφικήν και 
ό ετερος γλυπτικήν <>· διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να 
ύπερβαινωσι τό 30όν έτος, νά είνε δέ άγαμο·., θα 
λαμβάνωσι δρ. 400 κατά μήνα, ή ύποτροφία δέ θά 
διαρκέση τέσσαρα ετη.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Εν Χχιρωνεια ανενρέθη τό αρχαϊον λατομείου εξ 
ού έλαξεύθη τό άγαλμα τοϋ Δέοντος. Έκ τοΰ 

λατομείου τούτου Οά χ ρησίμοποιηθώσι τά τεμάχια 
π:ό; συμπλήει.,σιν τοΰ αγάλματος, ήτι; θά πεςατωθή 
τόν Δεκέμβριον. Τό βάραθρον έτοϊμάζεται. Ήρξατο 
ή ανεγεοσις μουσείου έ» Χαι:ωνεία.

— Είς Άρβανιτοκεοασιάν τής Τριπολεως ανευρέθη 
άγαλαα ααομάοινον Κυδέλης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΓΙΊ ήν 24 —30 Σεπτεμβρίου (ν. έ.) έν Β-ίμχρη συ- 
1 νέρχεται τό 25ον Διεθνές συνέδριου τή; «Φιλο- 

λογικήςκαι Καλλιτεχνική; Εταιρίας,» ύπό τήν ύψη- 
λήν προστασίαν τοϋ Μ. Δουκό; τής Σαςωνικής Βειμά- 
ρης Διαρζεί. Προ.;. ·. "ή; Εταιρίας είνε όλα·, αί 
φιλελογικαΐ καί ζχλ/.ιτεχ »ιζαί ζορνφαί τή; Εύρώπης.

Τό πρόγραμμα τών εργασιών περιλαμβάνει 1) Περί 
τή; προστασίας τών ιστορικών καί κριτικών έργων 2). 
Περί -ών καλλιτεχνημάτων έν τή μηχανική 3) Περί 
τών άρχιτεκτονικών έργων 4). Περί τή; τέχνη; έφηρ- 
μοσμένη; έν τή βιομηχανίςι. 5.) Περί τών φοτογρα- 
φικών έργων 6 ) ΙΙερί τώ» οργάνων τής μηχανικής 
μουσικής 7.) Περί τή; εκχωρησεω; τών καλλιτεχνι
κών έργων καί τοϋ εκδοτικού συμβολαίου εν τή καλ
λιτεχνία 8). Άναθεώρησις τής συμβασεω; τή; Βιέννη; 
9).Πληρωμή τή; δημοσίας ιδιοκτησίας 10) ΙΙερί τής 
διεθνούς προστασία; είς τά; διαφόρου; χώρα; καί ίοίω; 
εις τα; 11»ωμένα; Πολιτείας, εν Ολλανδία, έν ϊ’ωσ- 
σίζ, έν Σουηδία καί έν Ρουμανία.

ΑΡΧ ΑΙΟΛΟΓΙΚ ΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

— ΠροεκηρύχΟηδιαγω·.ισμό; ύπό τής Άρχαιολογ'- 
κή; Εταιρεία; διά τήν I Σεπτεμβρίου, πρός αποστο
λήν είς Γερμανίαν δύο διδακτόρων τή; φιλολογία; ϊνα 
δαπάνα·.; τή; Εταιρείας σπουδάσουν είδιζώς τήν αρ
χαιολογίαν.

— ΙΙερί τά τέλη τοΰ μηνός Αύγούστου περατουται 
ή δαπάναι; τή; Άοχαιολογικής Εταιρεία; ένεργου- 
μένη έπισκευή τοϋ Έρεχθείου, προσεχώ;δέ και ή στε- 
οέωσι; τοΰ Ανατολικού αετώματος τοΰ Ιίαρθενωνος.

— Ίύπανελήφθησαν αί έν ·Ι·ιγαλίχ έργασίαι προ; 
στεοέωσιν τού ναού τοΰ Έπικουρίου Άπολλο,νο;.

ΑΝΑΣΚΑΦΑ1

-Τό κληροδότημα Ζιφλάρ ανερχόμενον 
τόκων είς 115 χιλ. φρ. έδόθη ύπό τή; 1 
Κυβερνήσει.,; είς τήν Γαλ. Αρχαιολογικήν 
τών Αθηνών. "Επίσης ό δ-.ΰξ δε Λουαπά,

‘ά·. ί)0 χ_·.λ(χο<·»7 gix τχς
έδήλωσεν ότι αναλαμβάνει 
:ώ·» ανασκαφώ », αϊτινε: θά 

ί <)' απαιτήσουν ύπε
η

I

των 
κης 
λτ,ν 
ε'./ε ήν/,
σχζφά; τή; Δήλου, 
κληρον τήν δχπά»ην τΓ 
χέσουν άρχετά ετη καί 
500 χιλιάδας φράγκων.

— Είς τήν "Αγίαν Τριάδα τοΰ "Ηρακλείου ανεκα- 
λύφθη λίθινη λάρναξ έζωγρχφισμένηεξωτεριχώςμε παρα
στάσεις θρησκευτικής πομπή; Μυκηναιων γυναικών.

— ΙΙολύτιμον αρχαιολογικήν άνακάλυψιν εσχε» 
ό Γώσσο; καθηγητή; τή; αρχαιολογία; κ. Έ6αρνήτσκη 
έν ταϊς διε»εργουμέναις άνασκαφαϊς τών λοφίσκων τού 
διαμερίσματος Νοβομοσκοβσκη τοΰ κυβερνείου Μόσχας. 
Άνεκάλυψεν αρχαιότατο·» τάφον έν ώ_ εύρέθησαν : 
"Αρμα αρχαίο·»^ χάλκινο» άγγεϊον μετά έγκεχαραγμέ- 
νων εικόνων καί επιγραφών, ύπέρ τα είκοσι χρυσά κοσ
μήματα έξών δύο αμίμητου τέχνης έπεξειργασμένα δι" 
έγκαύστου Χαι μαργαριτών, εν χάσμημα χρυσοϋν εν 
είδει άστέρος, έν χρυσοΰν δακτυλιδιού μετά λίθου λε- 
λαξευμένου, εν άρχαϊον αργυρού» δοχείο» λαμπρας τέ
χνης καί έν κάτοπτρο·» χάλκινου έ·» καλή διατηρήσει. 

’ —Εις τόΝιζάριον πλησίον τής Πόλας^,τοϋ πολεμι- 
κοΰ λιμένος τής Αυστρίας ένθα χατα το έτος 177 π. 
X. έγενετο ή μεγάλη μάχη μεταξύ τοΰ Έπούλου βα
σιλεύ,; τών Ίστριων καί των Ρωμαίων, ένηργήθησαν 
άνασκαΦαί πολύ ένδιαφέρουσαι ύπό την διεύθυνσίν του 
καθηγητοΰ Ποϋσκη. Εύρέθησαν τάφοι έφΆ·>·» ύπήρχον 
ώραιότατα ανάγλυφα,λυχνίσκοι μηκυναϊκή; τέχνη;,καί 
μία παράστασε; έφιππου νέου. Επίσης εύρέθησαν οια- 
κόσμητα αγγεία καί άλλα αντικείμενα εξ ορειχάλκου.

Α α; έν Κνωσσώ τή; Κρήτη; άνασκαφαί εφεραν ει; 
φώς ολόκληρον τό βορειοανατολικόν μέρος μιας πολί
χνης. Ανευρέθη μία οικία είς σχετικώς καλήν κατά
στασή καί ό’ζοιάζουσα πρός μικρόν ανακτορον. Αντί- 
θέτω; ποό: τή» άογιτεκτονικήν τοΰ ανακτόρου του Μι

πληκτικήν 
είναι κατε- 
•ύγκειται έξ 

τις περί 
ταύτη εξ 
βαθμιδών 

<· - .. ,· · . , , ■ · χνης. Ανευρέθη μία οικία εις σχετικως καλήν 
στάσιν καί όαοιαζουσα προς ;— ............ ,
θέτω; πρός την αρχιτεκτονικήν -.Ζ 
νωος,ή άρχιτεχτονή τής οικίας ταύτης εχε·. εκ 
συμμετρίαν γραμμών τοίχοι τινες αυτής 
σκευασμένοι έχ λίθων, ένώ τό ύπόλοιπον σ 
έγχρώμων δγχων γύψου. Δύναται να κρινη 
τής πολυτελείας ήτις εύρίσχετο εν τή οίχιχ 
ένός χωμάτινου αγγείου εύρεθέντος επί τών _
τής κυρίας κλίμακος καί κεκοσμημένου έξωτερικώς δι 
αραβουργημάτων αξιοπαρατήρητου τέχ νης. Πρόκειται 
περί ανακτόρου ή τουλάχιστον εξοχική;^έπαυλεως χα- 
τοικουμένης παρά τινο; τών μελών τής οικογένεια; 
τοΰ βα'σιλέως Μίνωος. Είς έν τών κεντρικών δωματίων 
τών άνακτόοων εύοέθησαν δύο θησαυροί σχεπόμενοι 
ι.' _τ- - --·-. —'----- -τ s—1»

tvoc τών αελών τής ο'.χογε/ε·.2ζ 
;. Είς έν τών κεντρικών δωματίων 

ί σχεπόμενοι 
διά πλακών όμοιων πρός τά; τοΰ δαπέδου τού δωμα
τίου. Τήν ϋπαρξιν αύτών ούδέν σηυειον έπρόδιδεν, ω-

δηγήθη όμως ό κ. "Εβαν; εί; τήν άναχχλυψίν των άπ° 
τήν διαφοράν τοΰ ήχου, ον άπέδιδον αί καλύπτουσαΐ 
αύτού; πλάκες, έν σχέσει πρό; τάς λοιπά;.

Οϊ θησαυροί, τετράγωνά ορύγματα οντες, έχουσι 
βάθος 1,20 μ. πλάτος καί 1,50 μ. Είναι δέ κατεσκευα- 
σμέζοι κατά τόν πυθμένα καί τά τοιχώματα έκ λίθων 
πελεκητών καλώ; ειργασμένων καί προσηρμοσμένων. 
Εί: τήν έσωτερικήν έπιφάνεια» αύτών είχον προσαρ
μόσει σανίδας πιθανώς ϊνα προφυλχσω»ται τα εν αυ
τοί; αντικείμενα έκ τής ύγρασίας. Οί θησαυροί είχον 
δυστυχώ; συληθή, άλλ' έ» τούτοι; τά έναπομείναντα 
ήσαν αρκετά ώστε νά ένθουσιασωσι καί τόν άπαιτητι- 
κώτερον αρχαιολόγον.

— Αί έν Παλαιοκάστρω Σιτεία; ένεργούμεναι άνασκα- 
φαι ύπό τή; έ» Άθήναι; αγγλικής αρχαιολογικής σχο
λής διεκόπησαν ϊνα συνεχισθώσι τό έπόμενον έτος. Τα 
έξαχθέντα αγγεία είνε Καμαραϊκά σπανιώτατα καί 
μοναδικά. Άνεκαλύφθησαν προσέτι καί οίκίαι μυκη
ναϊκή; εποχή; άνήκουσαι εί; ιδιώτας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Έν τή «Έφημερίδι τών "Ελληνικών Σπουδών» τής 
Αγγλική; Αρχαιολογικής Σχολής περιέχετα·. πεντα- 
σέλιδο; πραγματεία τοΰ καθηγητοΰ τή; 'Αρχαιολογία; 
έν το. Πανεπιστήμιο τοϋ Λονδίνου κ. F. Cailnei·, ανα- 
φερομένη εις τόν Έφηβον τώ, Ά τικυθηρων.

Ό κ. Cuilnei· ένδιατρίβει έν τή έκθέσει μόνον τών 
θεο,ριών τοϋ κ. Άρβα ,ιτοπούλου. Ώ; πρό; την τεχνι
κήν'αξίαν έν τή ιστορία τής Τέχνης κρίνει ότι τό έρ
γον προήλθε·» έκ μιμήσεω; αρχετύπων τοϋ Σκόπα 
•ζάλιστα, έπειτα δέ τοΰ Πραξιτέλους, αλλ δτι_ οεν 
είνε προϊόν τή; λαμπρά; εποχής τή; τέχνης αλλα 
τώ » έλληνιστικών χρόνων. Θεωρεί δέ εν τελεί ότι πα- 
ριστα ά θ λ η τ ή ν καί καταλήγει λέγω·» ότι »έπιμελε- 
στέρα σπουδή τοΰ χαλκού τούτου έργου καί σύγκρισις 
πρός άλλα,θά άγάγη πιθανώς είς στενότερου ορισμόν 
τών χρόνων καί τή; σχολής εί; ήν ανήκει’ αλλα τοι- 
αύτην έργασίαν είνε ίσως φρονιμώτερον να μη επιχει- 
ρή τις πρός τόν παρόν».

Έρωτ&ντι. Έφ' όσον τό γλωσσικό» ζήτημα δια
χειρίζονται λόγιοι νέοι, οί όποιο·, νοιώθουν άπό γλωσ
σολογίαν,όσον καί ήμεϊ; άπό σαπούνια καί ζωολογίαν, 
μή έλπίζετε ν' άκούσητε μια» ορθήν γνώμην.

ιίαλκιώ φίζ,ιρ. Έν τώ Α'. Νεκροταφείο, τώ , 
Άθη·»ώ» ύπάοχει έν ώραϊον άνάγλυφον τοΰ Δράση, 
έπί τοΰ μνημείου τοΰ Παπαδάκη όπισθεν τού τάφου 
τοΰ Τρικούπη Παριστή τάς Μοίρα;, ή έμπνευσες δέ 
οφείλεται εις αρχαίου άνάγλυφον. ~ ,

Sn. Μ. Σάς εύχαριστούμεν διότι μάς ανηγγείλατε 
τό σοβαρόν γεγονός, ότι μετά δωδεκάμηνον αγωνίαν 
συνετελέσθη'καί δεύτερον Ιαρ. 2) τεΰχος ή μάλλον 
β". πραξικόπημα ένός λαθρόβιου περιοδικού τό οποίον 
φέρει, τιρος ειροινείχ·/ “υ'/,Τι^ το ovoy.7. 
«Ζωή» ..' Ύπεθεσαμεν ότι ό διευθυντής «υ κ. Μελα
χρινός είναι ό γνωστός λεξιπροαγωγός άλλά πρόκειται 
φαίνεται περί άλλου, μαλλιαροπροαγωγοϋ αύτού, 
κατ' ούδέν διαφέροντος τοΰ ομωνύμου του. Καί όσον 
μέν αφορά 'Ασώπιον, Γαγκαβήν, Λύτραν, ών 
δέν είναι "ικανοί οί αγυιόπαιδες τής «Ζωής» τοΰ; 
■■ζχντα; τών ύποδημάτων νά λύσωσι, , ε·.»αι αστείου 
οίοσδήποτε λόγο; νά γίνη, ώ; πρό; τάς κωμικας δέ 
άρχάε των (sic) περί γλώσσης, ό Θεός να ελεηση 
τού: σκαραβαίους αύτούς τής φιλολογίας, και μαλιστα 
τώρα μέ τά κυνικά καύματα.
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
31 Μζΐ-,υ

1<Μ3
30 Απριλίου 

1!)0:!

i εις μεταλλικόν .........
ΤαμεΊυν ► » τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής 'Τραπέζης . ,

* » κερματικά » » δίδραχμα καί μονόδραχμα.

Jo. 1,577,200-70 1,680,29 4.16
η 3,209.370.— 3 135,855.—
)> 4,290,0’0.— 4,355,109.—

ί Άντιτιμον μεταλλικού είς το εξωτερικόν
Έ^Λίτζξ). λ)σιιθΙ ► Προϊόν έκδοθειπος Εθνικού δανείου εις γρυ-

» 21,051,330.07 21.804,994.57

1 αόν 'Ελληνικόν Σιδηυηδρ. ·/·/* του 1902 » 9,574.299.43 10,165,820.27
Δάνειον πρός την Έλλην. Κυβέρν. έπ’ άναγκ. κνκλ. τραπ. γραμμ. » 1.9 778,575 47 69,778,575.47
Ιάνεί'»· πρός «ή? Έλληνικ. Κυβέρνηοιν διδράγ_μ. καί μονοδράχμ. 

. . ) Είς χρυσόν δο. 23,787,033.80Όιιβλογ. Εον. αανείωυ >
) » τραπ.γραμ. » 30,524,784. —

13,500,000 - 13,500,000.—

° 53,815,521.05 53,846,420 05

1 Ιροεξοφλήσεις. ... . . ....... D 20,803,148.55 20.892,065.90
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων ......... » 2 070 753.15 2,670 118 32
Δάνεια καί άνοικτ. λογ. έπί ϋνεχύοω χρηματογράφων » 9 890,105.93 10.075.225.62
Δάνεια έπ* ένεχύρφ εμπορευμάτων ........ 0 304,3)7.35 346.023 85
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί δπο^ήκμ............................
Δάνεια εις δήιιους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα .

» 49,7 1 >,468.27 49,968 640,48
» 12,358.113 87 44.164,975.17

Χορηγήσεις είς γεωργυκτηματίας ........ 
Καθυοτερήοίις χοοηγήοειον είς γεωργοκτηματίας καί γραμμα’ίων

0 13,122,342.05 12,806,615 80

ΙΙρονομοιούχυυ Τραπέζης 7Ιπειροθεοοαλίας . . . .
Μετόχια είς έγχαιρίους Έταιοείας................................................

μ 4 200.632.8 4 4.137,22a. 1 .·»
4.060 202.25 4 060,202.25

Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης ........ 
Τοκομερίδια εν γίνει ........... »

1.500,000- 1,500.000.—

Καταστήματα Τραπέζης καί κτήιιατα έξ αναγκαστικών εκποιήσεων 1) 8,089,050.02 8,013,565.41
Απαιτήσεις επισφαλείς.................................... .......
Έξοδα ΐγκταταοτάοεως /ιδίως δαπάνη καταοκ. τοαπεζ γοαμμ./

», 2,699,800.50 2,387,454,60
» 1,739.101.28 1,737,389.98

Διάφοροι λογαριασμοί
Λογαριασμοί τρίτων έν τιό έξαπερικφ......
Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς χρυσόν ......

))
370 172 23 9,126.33

» 2,007,0 ίθ.— 2,007,040.-
Δογαρ. έξαγορ. ουμμετ. Κυβέρν. είς κέρδη έκ τραπεζ. γραμματ. 
‘Εξαγορά προνομίου Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεοσαλίας

» 1,600.000.— 1.600.000.—
700 000.— 700,000.—

Προμήθεια τροπής λαχειοφόρον δανείου είς τραπεζικά γραμμάτια » 540,131.17 449,617.94
Διάφορα ............. » 343.899.422.18 345,776,355.35

Τύ 6λον οραχμαί
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν Κεφάλαιον ........
Άποθεματικά κεφάλαια ........

Τραπεζικά γραμμάτια Ιν κυκλοφορία
/ διάλ]ομόν τής Κυβερνήοεως Δραχ. (13,778,575.47

II · . » Τραπέζης »’ 54,072,117,48

Je· 20,000.000.— 20,000,000.-
13,500,000.- 13,500,000 —

» 123,850,692.93 125,928,491.
Κερμας. γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα .... 0 13,500,000.- 13,500,000.—
Καιαίλΐοειί άνευ τόκου εις μεταλεΐα ...... ■» 297,442 11 320,600.04
Καταθέσεις άνευ τόκον ... 20.414.328.60 20,599,978.82
Επιταγαί πληρωτέοι..... . 1,004,826.51 1,033,458,71

.Μερίσματα πληρωτέα ........
Καταθέσεις Δημοσίου διά χορ.γ. δαν. κατά τόν 13ΦΛΓ Νόμον . 
Διε&ν. Οΐκ. Έπ. λ]θμός κατ. έκ ί Είς χρυσόν . 185,374,12
δημοσίων υπεγγύων προσόδων . τρ.γραμ. ~ 13,138,873,57

!

■Λ 353.029.16 412.369,16
* 283 749.94 283,749.94

■ 10,384,847.69 6,132,727.34

Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων εις χρυσόν ■ . . . 61,029 55 9,977,55
» · » » 1 τραπεζικά γραμμάτια) ■ 192 903 30 208,442,95

Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν. .....
• · επί τόκω είς τραπεζικά γραμμάτια

Η 975,613.28 1,244,535.17
» 334,553.90 2.634 553.90

Εντ. καταθ. Δημ. είς χρυο. διά τήν καταοκ. Σ. ΙΙ-Δεμερλή-Σνν » 9,574.299.43 10,165.820.27
• . ■ » τρ.γραμ. ... . . 7,459,710.25 7 457,934.06

Καταθέσεις Δημοσίου είς τραπεζ. γραμμ. κατά ιόν νόμον ΒΨΕ U 5,351,090.20 5,351,090.20
Καταθέσεις έπί τόκφ. . . . . Β 61,777,994.71 60,320.361.23
Δαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης ....... 
Υπηρεσία λαχειοφόρον δανείου Τραπέζης . ... .

» 48,085.950 — 48,085.950.—
η 867,658.- 1,116 194.-

Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ....... 
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ έξωτερικώ

• 3 282,960.62 3,241,884,46
■ 25,787,75

Διάφοροι λογαριαομοί 1 564 660.30
Διάφορα ............ ■ 2,320,954.25 2.663,526.25

Τό όλον ίραχμαί 343,899,422.18 345,776.355,35
Έν Ά&ηναις ττ, 6 Ιουνίου 1903 Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου

Π. Α. ΚΟΎΤΣΑΛΕΞΗΣ
(Έν παραρτήμαει ό ισολογισμοί; τήςΛηυ. εξαμηνίας IUOH).

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΎ ΤΎΙΙΟΓΡΛΦΕΙΟΪ ΤΟΝ ΚΑΤΑΕΤΗΜATUN “ΑΝΕΧΤΗ ΚΟΝΕΤΑΝΤΙΝΙΔΟΎ. ,


