
^7

Μ ΗΝΙΑ ΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

€ΤΟΣ Γ .

Τ€ΥΧΟΣ ΛΑ'
Σ€ΠΤ€Μ3ΡΙΟΣ

1903

Α Θ Η Ν Λ I
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Δ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΤΟΥΛΟΣ

* ΓΡΑΦΕΙΑ·. ΟΔΟΙ ΠΙΝΑΚΟΤΟΝ 22* ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ. |·20 *



ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔίΔΟΜΕΝΟΝ
διευθυντής δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

—' — > ------ —

ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Ετήσια δρ. 12.— Ί· ίάμη/οο δρ. ό.— Έν τώ Έέωτερικώ de χρυσόν 

γραφεία : 'Οδός Πινακωτών 22α.

ΕΤΟΣ Γ'. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -1903- ΤΕΥΧΟΣ ΛΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μ. Γχόρχυ. Γεγονός. ( Jiijepuu. Λ/ετάφρασις .V. Σίγουρου).— «ιΰϊστλερ .'Ορισμοί τέχνης.— 

X. Χρηστοδασίλη Ή πλειό ϋιμορφη τοΰ κόσμου. (Ηπειρωτικόν παραμύθι). - Sit. Δέ 
ΙΙιχζη. ΊΙ Βνίαντιακή τέχνη'έν Ζακύνθφΐ. ιΣυνένεια). — Αμαλία? Κοπέσχη Οί 
ιιάλλιαροΙ. Δίχ. ΊΙ Έκθεσις τών Αθηνών. {Ίο καλλιτεχνικόν τμήμα).— Δάφνι
νος. Σημειώσεις ενός μηνός. ΓΑιΰϊδε;. — ΊΙ άγγειοπλ ιοτιχήΐ. -Καλλιτεχνική χίνη- 
σις. (Ζωγραφική. Γλυπτική, ‘Εκθέσεις, Αρχαιολογικά! ειδήσεις).

ΕΙΚΟΝΕΣ
Γ. Βρούτου. Νιοδϊοαι Ε. Ceccnrclli Χριστός άνθρωπος. — A. Parer a. Παρη

γοριά. — Ε. Geec a r e 1 1 i. Xo στος Θεός. — P. van derOuderua- Ό Ot- 
οίπους και ή Αντιγόνη έν έίορία. — .1. Gasci a ro. Τοπεϊον Νεάπόλεως-— 
L. G a b ιι ζ ζ · "Αποφις τοΰ λιμένος Κωνσταντινουπόλεως. - Β Δημητρίου Φιλο
κτήτης. — "Λποψις τής Έκθέσεως τοϋ ΖαππεΙου - Σοφ Λασχαρίδου Έλαιών. — 
Ortiz Ταύρος. - P G li es tret. Κακοκαιρία tv Ολλανδία— I·’. Ζ on ar ο. 
Ή άποόάθοα τοΰ Σαλατόάκ — Ρ a I in ez a n a. Κεφαλή δρομάδο-, — II. Λεμπέοη. 
Κεφαλή Καπουκίνου. — II. Μι-.οχατσιάμπη Σπουδή κεφαλής — R ο s ί n a Μ ΰ I I e r. 
— Fedor Ζι· Γ t i c 11 ΐ e_w - ι. Ρίγου. Χατίή - Μουσταφδς. — Τ i l g u e ι. Ή A. 
Μ. ό Αύτοκοάτωρ τής Αυστρίας. (Προτομή) Β. ι·*λλη ΜεγσρΙτισσα στήν Έκ- 
κλησιά. — F. J ο ι i s Συρανό δέ Μπερίεράκ, - L. R <> e s s ι n g Ιί. Ή μάιιμη. — Ε. 
F a ι’ι * ν ιι. ΟΙ δραπέται τοΰ σχολείου. — Κυρία Αιδαδα.—Κ. Ιωαννίδου. Γραία. 
— X. Χταματίου. 01 ίένοι μας άνά τήν έκθεσίν τού Ζαππείου. {Γελοιογραφία). — 
χ. Άλιχτορίδης — Κοσμήματα, πρωτογράμματα κλπ.

ι:ξι: ιοθιιςαν

■,1χιλ. Ζί e κε r ά Λυρισμοί. Εί; όγκδιδη τόμον 
έξέδωκε τά; ποιήσεις του, ό κ Βενετά; οστι; ένεφανίοίλη 
πρό διετία; ιί; τήν -Πινακοθήκην» με στίχου; οί’ητε» 
ήσαν άξια ικανή; έκτιμήοεως. Έκτοτε είργάσθη αρκετά, 
δέ. κατώρθωσε δαω; νά ντερπηδήσ>ι ένα σκόπελον ιό 
νά μή δημοσιεύσω δλα του τά ποιήματα μία εκλογή έξ 
ανιών ήδύνατο νά rip ΰποβή επωφελέστερα

Lt Tradition Anciene et les Partisans d‘ Erasine 
par Th. Pap'diirneiracopulos·

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ί'ΙΙΣ ΤΕΧΝΙΙΣ
Camille S i t t e. L‘ Art de batir les 

Villes
Ρ. Μ ι> 1 in e n I. i x*i G. Ludwic. Vittore 

Carpaccio e t la c <· n I r e r i e de Saint e 
u r s u I e a V e n i s e.

Le livre ill us Ire a n g I a i s d ’ a u ,j o u I· d‘ 
li u i.

Portraits ecoss a i s μετά 120 εικόνων Έδιμ- 
βοΰργον.

Λ. Fontaine. — Es*ai sur !e principe et les lo.s 
de la critique de Γ ail

.1. Uedou —J. J. A. Le Veau. sa vie et son oeuvre.
R. le L a s t e y r ι e. —Eludes stir la sculptuie

γ. βρουτου.— Νίοβϊδαε

Ε CECCAItELl.t.— Χριστός άνθρωπος Λ. ΡΛΠΕΙΙΑ - ΙΙαρηγορία Ε. CECCABEI H·— Χριστό; θεός

Irancai.-e du Moyen Age.
A. Heron de Vlllelos-e. -L· Argenterie el les 

Bijoux d’ or du Iresor de Doscoreale.
Εϊ; τήν iiConstrucotin Underlie» έδημοοιεύθη μελέτη 

τοί κ. Plana I υπό ιόν τίτλον L‘ eslhetiqne du Tiolley. 
'Επίσης έν τώ αΰτφ ιεύχει έδημοοιεύθη καί μία θαυ- 
μαο.α προμετωπίς, Ελληνική; έμπνεύσεω;, κατά σχε
δίαν τοϋ κ. Ι'έλβερτ.

— Εί; τό Studio tor μηνά; Αύγουστου δημοσιεύονται 
μελεται περί τον Ισπανοί· ζωγράφου Zuluaga καί περί 
κϋΓ προσωπογραφιών rov Walls

— // γερμανική έφημερί; «Leiin zeil ΙΙΙΙμ" αναγράφει 
περί τοΰ Εφήβου τών 'Αντικυθήρων, τά επόμενα :

·> Τό ωραιότατου τών ευρημάτων τών 'Αντικυθήρων, 
ί>· μύγα νέου ΐινδρίι; άγαλμα όρειχάλκινον, ΰπερ, ακέ
ραιον διατηρηθεί·, έν θαυμαοιιι καλλονή έν τιβ ’Αθη
ναϊκά) Μουσείεμ (στήθη, παρά τινων μεν άπεδόθη εί; 
τόν Λύσιππον, παρ'άλλων δέ: εί; ιόν Σκόπαν. Άλλ' 
<ός ό καθηγητής LOsclike τή; Βόννης έν τή έτηοίφ συ- 
νελεύσει ιοί· Συλλόγου τών άργαιοφίλων έν llheinlaude 
έξέθηκε. παρίσιησι πιθανώς τόν ΙΙάριν τον Ενφράνο- 
ρος. Έν τών περιφημοτέρων έργων τον τεχνίτου ήτο, 
καθά ό ΙΙλίνιο; αναφέρει, ό Φρύγω; νεανίας, δοτι; 
εκρινε ιόν περί καλλονής αγώνα τών ϋεαινόιν. ΊΙ τετα
μένη χειρ τον ΙΙάριδος κρατεί τό γέρας τον διαγωνιομοϋ, 
τό μήλον, δπερ καί νπίι τήε. μικρά; εφημερίδα; Leine- 
zeitung άποχριόντιος άπεδείχϋη. Ακριβής έν γένει ση
μασία καί προέλενοι; τον έν μεγαλοπρεπεϊ συμμετρία 
λαμπρόν άγάλμπιοε. δέν δύναται ι·ά κιπ'λοριοίλή— οπερ 
δμω; δέν βλάπτει πολύ ! 'Αρκεί ότι υπάρχει I»

Ό έν ΙΙόνν/ι καθηγητής LCsclike ϋεωρεϊται μεταξύ 
των συγχρόνων ξένων άρ/αιολύγων έκ τών δεινότατων

ρ. VAN DER G'JDERAA
•Ο Βίίίπους χαΐ ή Αντιγόνη έν έξορίφV ·. V» Λ Λ. Λ . Λ. .. A A t Α «. Α .
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[Καλλιτεχνικόν τμήμα]

LIMA GABUZZI "Αποψις τοΰ λιμένος Κωνσταντινουπόλεως

* ΞΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ *

ΓΕΓΟΝΟΣ

oons ήρέ- 
έργασίας του άναγι- 
Γκόρκυ νά ποιήτιιι 

Το μικρόν

Ό Μάξιμος I κόρκυ, τον όπο/oi' μεταφράζοιιεν σήμερον, 
χάριν τής Πινακοθήκης, έν μικρόν, ,π.ΐήν χαρα
κτηριστικόν διήγημα, είναι μίιι άπό ιός ΰκγρα- 
στικωτέρας ηυοιογνιομίας τής σι-γχρόναν ρωσοικής 
φιλολογίας. Έγεννήθη εις ~ό Υισνί- Υαβγορόδ κατά 
ιο έτος JStit/. (!ί γονείς τον, πτοιχοί και “ίσημοι 
άνθρωποι τον λαόν, άποθανόντες έιφησαν, εις ηλι
κίαν τριών ετών, ορφανόν τόν ί'κόρκν, τον όποιου 
ή ;<■») ύπήρξεν αρκετά πολέδακρνς καί περιπετειώ
δης. Άπό τής τρυφερότερος ηλικίας έγνώριοε τήν 
δυστυχίαν. Μόνος εις τήν γην, χωρίς γονείς, εόρί- 
οκετο εις τάς χεϊρας τον πάππου του, ίινθρόιπον 
σκληρόν. Αί. πριοται τον σπουδαί διεκόπηοαν, σχε
δόν πριν αρχίσουν ακόμη, ένεκιι ασθένειας. 'Εκτοτε 
ήγωνίοθη τόν σκληρόν τής ό.πάρξεοις αγώνα. Έξη- 
οκησε πλήθος ταπεινών επαγγελμάτων καί περιώ- 
δενοε τής 1‘ωοοίας τάς αχανείς εκτάσεις. Μόλις 
ενεαίτης ήνο εις τήν υπηρεσίαν ενός υποδηματο
ποιοί), υπό τοϋ όποιου ιίπεπέμφθη ώς ανίκανος καί 
νωθρός περί τήν εργασίαν. Κατόπιν υπηρέτησε ώς 
βοηθός ενός μαγείρου, επί τών ατμόπλοιων τοϋ 
ΙΙόλγα. Εις τό μαγειρείου εκείνο τον άτμοπλοίου 
ϊκαμε τάς πρώτας του γνωριμίας ο Γκόρκν με επι
φανείς συγγραφείς. 'Ο άοχιμάγειρος, 
σκέτο νά περνά τάς ώρας τής 
ναΐσκων, ίπέτρεηιε εις τόν 
χρήσιν τής μικρός βιβλιοθ ήκης του. 
μαγειρείου τον άτμοπλοίου υπήρξε δΤ αϊ τόν τό Πα
νεπιστήμιου τών σπονδών του. ’Εκεί ετελειοποίη- 
οεν ίύ-ιως δήποτε τάς οτοιχειιόδεις γνώσεις τον καί 
εκεί ϊ/οθάνθη εντός τον τόν σπινθήρα τής τέχνης, 
ικεϊ ήγάπηοε τήν φιλολογίαν εις τήν όποιαν τοσοϋ- 
τον τώρα διαπρέπει.

Έγνώριοε τούς αποκλήρους τής κοινωνίας καί 
έζησε, διά μίαν εποχήν, τήν ζωήν των μέσα εις τήν 
αθλιότητα, τήν οποίαν άντπαρέστηοευ ύστερον εις 
τά έργα του μέ τόσον ζωηρά χρώματα και με ολην 
τήν φυσικήν αλήθειαν.

Εις τήν εποχήν ταύτην τής άθλιότητος καί τής 
άπογοητεύοεως άπεπειράθη νά αυτοκτονήο//.

Προικισμένος παρά τής ρ ύσεως με πνεύμα παρα
τηρητικόν ανέπτυξε τήν Ιδιοφυίαν τον, κατά τήν 
άλήτιδα ζωήν τον, ή όποια υπήρξε δΤ αυτόν μία 
συνεχής μελέτη.

Εις τά έργα του διαφαίνεται μία ισχυρά πρωτο
τυπία, ένας ρεαλισμός έξικνυνμενος εστιν ότε μέχρι 
τοϋ φρικώδους. Είναι τεχνίτης μοναδικός εις τήν 
περιγραφήν τής ζωής τών πτωχών, τής ζωής τών 
άοήμων. Εις τά έργα του επικρατεί μία ειρωνική 
φιλοσοφία. Ό ψυχολογικός φακός μέ τόν όποιον 
βλέπει τούς ήοωάς του φαίνεται ιός νά είναι εμπο
τισμένος μέ τήν υπεροχήν τοΰ πεπρωμένου, μίαν 
υπεροχήν υπό τήν όποιαν άναλάμπει κάθε ασχήμια 

τής φύσεαις καί κάθε στείρωοις τών .ποταπών ψυ
χών. "Ο.ίιιι σ-χεδόν αί σκηναί τών έργων τοϋ 
Ι κόρκυ διεκτραγωδούνται εις ένα στρόβιλον τον μοι
ραίου, ό όποιος συμπαραούρει τα αδύνατα πλά
σματα. ΊΙ περιγραφικέ/ του δι-ναμις είναι βαθεΐα, 
απλή καί ισχυρά. Εις τά έργα του δεν έχει νά κάμη 
τίποτε ούτε ή έμπνευσις, ούτε ή φαντασία- στηρί
ζονται ανεξαιρέτως επί τιιΰ βάθρου τής πραγματικό
τητας καί εκτυλίσσονται εις μίαν όιραίαν αλήθειαν.

Ποόσφοριιν γλώσσαν προς μεταφρασιν τοΰ λαϊκού 
τούτου διηγήματος, ένομίυαμεν μόνον τήν δημο
τικήν.

Μ. I.

το δρομ.ο τοϋ χωριού, χ·.χ- 
y.icx άπό τές καλύβες, 
Γ.=ς·ιάι·. ι/.'.χ παράδοξη λι
τανεία συντροφεμμένη άπό 
άγριες φωνές.

Ένα πλήθος χ·Λ:ώ~<·>ο ακολουθεί όπίσω,
άογά, exo ί·ιχ ·ι.ϊ.··χ'λΛ 7.μ·ι.χ, καί έαπρόε πη- 
γαίνει ϊίχ παληάλογο, λιγνό υ.χ·. κουτσό, μέ 
τό κεφάλι γυρμένο ώ: τή γη.

Όταν σηκών») το ~ροστινο του πόδι, φαί
νεται σάν νά Οέλη νά σύρη το κεφάλι του στό 
χώυ.κ τοϋ δρόιιου, μέ τόσο παράξενο τρόπο 
τό φέρνει προς τά ψηλά’ καί όταν γαμή
λιο η τά πισίνα του, λιγίζει τό κορμί του, 
λές καί κάθε στιγμή Θά πέση κάτου.

ΙΙίσω τό κάρρο καί στό πλάγι του είναι δε
μένη μιά γυναίκα, μιά μικρή γυναικούλα, κο - 
πέλ’λα άκύμη. Είναι ολη γυμνή, οέν φορεΐ 
κανένα ρούχο.

ΊΙ αλυσίδες τή: σφίγγουν τά χέρια καί 
εκείνη ακολουθεί μέ δυσκολία, αργά. Τό κε
φάλι της είναι γυρμένο προς τά όπίσω καί 
ή ξανθή τη: πλεξίδα ζνεμίξε: ελεύθερη στον
άγ:'?α· . ,.

Ια μάτια τη:, μεγάλα ματια, είναι
γουρλωμένα, καί κύπτανε μακρυά, σάν απο
βλακωμένα, χωρίς καμμίαν έκφρασι... Στό
βλέμ,μκ της δέν ύπάρχει τίποτε το ανθρώπινό.

'Όλο της τό κορμί είναι σκεπασμένο από
γαλανοκόκκινα σημάδια, καί ζερβιά, στό έπά'.ω

124 -
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Ο· Δ11ΜΗΤΓ1ΟΥ Φιλοκτήτης

κζί είνκε τόσο κόκκινα πού δέν μπορείς 
εύκολα νά τά ςεχωρίσης άπό τά φρύδιζ 
του τά ξζνθζ.

I ά ζσπρζ μ.ζνίκιζ τοΰ πουκάμισου του 
τά εχει άνζσυρμένζ ψηλά, έτσι, που φαί
νονται τά χέρια του χΊ.χ.λιζχ, δύο χοντοά 
καί νευρωμένζ χέρια.

Κάπου-ζζπου άνοιγε: τό στόμα του, 
καί φαίνονται δυύ σειρές ζσπρζ κοφτ-οά 
δόντια, γιά νά φω άξη .·
— θμ^,ίΰ:... στρίγγλζ ! ’Οοοοοοομπρό; ! 
Να, μωρή, τί σου πρέπει ! ’Αλήθεια ά- 
δ?έφι ;. ·

Και πίσω απο το κάρρο, που είναι οε— 
υ.ε’νη ή γυναίκα, κυματίζει τό πλήθος, 
καί φώναζε·, ούρλιαζε·., σφυρίζει, γελά, 
βλαστημά, όπως θέλει ό καθένας.

Απο στίγμα, σέ στίγμα, γίνονται πλειό 
μανιακοί.

1ά πα'.οιά τρέχουν ομπρός στά, γυναί
κα και τής φωνάζουν σκυλολογα καί τότε: 
ολοι γελούν όυ ατά, πού σκεπάζεται κάθε 
άλλη βουή και άκουετζι μοναχά τό κζ- 
μιτσί, πού σουρίζει σέ κάθε χτύπηυ,ζ

II γυναίκες έχουν τά ποόσωπα ερεθι
σμένα καί τά μάτια αστραφτερά,άπό τήν

μέρος τών βυζιών 
κρουλές πληγές,

'Επάνω στήν
γόνα είναι συρυ.ένη
"Ολο της 
άπό ..

II δυστυχισμένη έχει 
άχαμ-.ά καί μέ δυσκολία 
το καρρο, στη σκόνη τοϋ δρόυ.ου

Δέν ήμπορεί ιά κρατηΟή στ 
που κ·.' αυτά, όπως τό κορμί - 
μάτα άπο πληνές, καί γέονει π· 
ποτέ στα ζεοοια.

Κάθε τόσο κάνει ένα απότομο ζίνηυ.ζ 
φαίνεται σάν νά Οέλη ιά σώοι ' ~ ' ' 
γή κζί ν ’ άφήση νά τ·' 
κάρρο, δεμένην άπό τ

IIάνω στό κάρρο 
υηλος, χοντροδεμένος, 
Ί'ορεΐ ένα μαύρο 

τά μαλλιά του,

τα,:,
που άργορρέει 

κοιλιά,
ν.ιάι

φαίνονται
Γ

ι κάποιες μζ- 
το αίμζ.
μηρί, έως τόστο

, Γ- Tr*Wr· μζ-ωμένη.
ο κορμί είναι σκονισμένο, κζί υ.έσα 

πληγές.
όσια μικρά κζί 

οπίσω άπό

..........>..........η σκόνη παρουσιάζονται α,
τά π
ά σέρνει.

ποοιζ τη:, 
είναι γε- 

στά δεξιά,

ιασΟή χάμω στή 
ην σέρνη οπίσω του τό 
ά χέρια.
στέκεται ένας χωριάτης 

μέ άσπρο πουκάμισο, 
πζληοκζπελο ζαί ολόγυρα πε-

•.α

ριχυνοντζι 
μένα.

λ . τ°. ZAC! δυνατά τά λουριά,
καί μέ τό άλλο σφίγγει τό καμιτσί, ζαί χτυπά 
με δύναμι ποτέ τά πλευρά τοΰ άλογου καί 
τότε τή μικρή γυναίκα.

— τά μάτια του, πού λες κζί κολυμπούνε 
στο αίμα, άστράφτει ένας άγριος θρίαμβος,

ξανθά καί λιγδω·

ευχαριστησι.
Οί χωριάτες φωνάζουν σ’ έκεί-.ον πού 

είναι έπζ-.ωστό καρρο σάν γιά ιά τοΰ δώ
σουν καρδιά, κ» εκείνος, γυρίζωντζς όπίσω, 
γερνει καί τους γελά με διαπλατο στόμα. Καί 
χτυπά, χτυπά αλύπητα στό κορμί τής υ.ικρής 
γυναικούλας.

Ιο καμιτσί είναι μακρύ καί φτενό καί κου- 
δυνατά πότε στέ; π

Τότε έκεΐνο:
0 καμιτσί και 

κζί κλαίει, απλώνει 
πέφτει στό χώμα...

λουριάζετα 
πότε στά μηριά 
οπισω μ.έ 
ναίζζ φωνάζει 
της ψηλά καί 
όλοι κοντά της κζί τό άλογο σταματά 
στιγμή. "Γστερζ άρχίζει πάλι κζί ή 
ζούλα τό άκολουΟει, μέ ολο της τό ζ: 
τωμένο, όπως πρώτα.

Ιο πζλ.ηάλογο πηγαίνει άγζλι 
τό κεφάλι του το 
νά πή :

«Κυττάχτε, π 
είναι 
μέρος σέ μια

Κι ’ ό ούρανός 
λζνος κζί λάυ.π 

y ‘ , σ/.οτεΐ'/ΐαςε» σε 
σκορπίζει τές άχτϊδε 
κόσμο.

ευνζυ.ι
ά’<. *

πηγαίνει άγζλι καί σαλεύει 
ο οζσύμαλλο, σάν '.(Ζ

,, _ όσο άσχημο πού 
κάνεις ι,ωο ! Μέ άναγκαζουν 

άτιμϊα !...»
: τού μεσημεριού είναι όλογά- 
ει... ούτε ένα συνεφζκι δέν τόν 

ζάνένζ μ.έρος, καί ό ήλιο: 
του πύρινες... σέ ολο τόν

είναι \α 
ά λάβω

Οτι έγραψα, δεν είναι άλληγοριζή 
σις προφήτου άγιώστου είς τόν τόπον:

"Λποψις -.ή: ΈζΟέσεω; τοΰ Ζαππείου

διωχΟέντος μακράν-οχι, ε’.λικρινώς οχι ! - 
Είναι ένα αληθινόν γεγονός. Μέ τοιούτον τρό
πον τιμωρούν οί άνθρωπο: τάς απίστους γυ
ναίκας των. Είναι μία είζών ζωή-, μία εΐκών 
έθίυ.ων... Κζί έγώ είδα τά ανωτέρω ζζτά τον 
υ.ήνα 'Ιούλιον τού έτους 1891 είς τόν τόπον 
τής Ρωσσίζς Kandytoulia διοιζούμενον άπο 
τόν Chersson.

Gokky
iVcra^eaoii ΜΑΡΙΝΟΥ Σ'ΓΟΥΡΟΥ

Η ΠΛΕΙΟ ΩΜΟΡΦΗ

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΗΣ
7ο έργον τοΰ μεγάλοι: καλλιτέχνου δίν δεικνύει τό>· 

ίδρωτα τοϋ προοόι.του του, καί τους κόπους ιοί1 . . Είνε 
ιελειωμένον μόλις τό άρχίο,η

Ύπιιρχουν ιρεΐί κατηγορίαι καλλιτεχναιν. ’Εκείνος όη- 
τι; Ιργάζεται, εκείνος οατις κοπιάζει καί έκεΐνός ΰητι; 
σπεύδει μέν, άλλα πάντοτε τελευταίος μένει.

"Εν αριστούργημα τέχνης πρέπει νά εμφανίζεται όπως 
ιό άνθος είς τόν ζωγράφον—τέλειον εις τόν κάλυκα του 
όπως καί εις τό ανοιγμιί του χωρίς κανένα λόγον να εκ- 
γράα/ι τήν παρουσίαν τον, χωρίς καμμίαν αποστολήν νά 
έκπληρώαιι. Μία χαρά διά τόν καλλιτέχνην, ένα ονειρο
πόλημα διά τόν γιλάνΟρω.τιν, ?ι· αίνιγμα διά τόν βοτανι
κόν καί εν αισθηματικόν έπειοόδαιν διά τον ποιητήν.

Ο υ ΐ ο τ λ ε ρ

τά τρία ν' άφήστ. τό Βασίλειο του. καί σκέ
πτονταν νά τούς τό μοιράση σέ τρία μοιράο^α. 
Είχε κι' ένα περιδόλ·. κ·.'αύτό τό περιβόλι είχε 
μία χρυσομη/.ιά, πώκανε χρυσόμηλα κι’ ένα πη
γάδι τρίσβαθο’ καί μέσα σ’αυτό το πηγάο: βρί
σκονταν μία Λάμια, πιϋβγαινε κάθε πρωύ έκοβε 
άπό τή χρυσομηλιά ένα χρυσόμηλο καί ξανάμπαινε 
πάλε στό πηγάδι.

Μία μέρα παρουσιάζεται ό πρώτος γυιος του 
Βασιλιά καί τοΰ λέει:

— ΙΙατέρα μου Βασιλιά,ήρθα νά παρακαλέσω... 
Καί ντρέπονταν νά πή, παρακάτω.
— Τί θέλεις, παιδί μου ! (Τόν ρώτησε ό Βασι

λιάς). ΙΙέ μου το καί Οά γένη.
— Θέλω... πατέρα μου, νά... μέ... παντρέψης !
— Άκοΰς εκεί, λέει, παιδί μου ! Νά σέ παν-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τρίψω ! . . . Τι γυναίκα : Άσκημη ;
ή ώμορφη ;

'--’μορφή πατέρα μου ! καί τήν ζ/.ζιζ 
ώμορφη του κόσμου.

ΛπολογήΟηζί αυτό;.
— Γιά νά πάρ·;. παιδί μου. τήν π’·, ιό ώμορφη 

γυναίκα τού κόσμου. ανάγκη νά σκοτώση; τή 
Λάμια, πού είναι στό πηγάδι τού περιβολιού μα; 
καί βγαίνε·. κάθε πρωί καί κόβε: άπό τή χρυσομηλιά 
μα; ένα χρυσόμηλο.

Το Βασιλόπουλο χαίρει τό δοξάρι του καί τί; 
σαι'τε; του. καί καταβαίνε: στό περιβόλι νύχτα- 
πρωί καί παραμονεύει. Τό γλυκοχάραγμα βγήκε 
ή Λάμια άπό τό πηγάδι. πήγε στή χρυσομηλιά. 
έκοψε τό χρυσόμηλο καί γύρισε γιά τό πηγάδι τη;. 
Έκείνε: τή στιγμή τό Βασιλόπουλο, τή; τραβάει 
μιά σαΐτα, τήν πετυχαίνει, άλλα δέν τή; κάνει 
τίποτε, κι' ή Λάμια, σά νά μήν τώνοιωσε καθό
λου. μπήκε στό πηγάδι τη;.

I ο Βασιλόπουλο πήγε στό Βασιλιά, τόν ρώ
τησε ό Βασιλιά; τί έκανε ζΓ αυτό; τού είπε ο,τι 
εγεινε.

Τότε ό Βασιλιά; του είπε :
— Φαίνεται. παιδί μου. πώ; δέν έχει; τήν τύχη 

να παρκ; τήν πλειό ώμορφη τού Κόσμου !
I Βράσε κάμποσο; καιρό; καί νά σου παρουσιάζε

ται τό δεύτερο Βασιλόπουλο σ;ό Βασιλιά καί τού 
λέει κι’ αύτό :

— Πατέρα μου Βασιλιά, ήρθα νά σέ παραζα
λίσω νά με . . . παντρέψκ,;.

— Άκου; έζεϊ. λέει παιδί μου ! Νά σέ παν
τρέψω! Τί γτναϊκα θέλει; ; Άσκημη ; ή ώμορφη ;

— —μύρφη, πατέρα μου, καί τήν πλειό ώμορφη 
τού Κόσμου.

ΆπολογήΟηκε τό Βασιλόπουλο.
— Γιά νά πάρη;. παιδί μου. τήν πλειό ώμορφη 

τού Κόσμου, τού άπολογήΟηζε ο Βασιλιά;.) 
ανάγκη νά σκοτώση; τήν Λάμια, πού είναι στό 
πηγάδι τού περιβολιού μα;, καί βγαίνει κάθε πρωί 
και^ κόβει άπσ τή χρυσομηλιά μα; ένα χρυσόμηλο.

Ιϋτρε;: ζΓ αυτό τό Βασιλόζουλο. σαν καί τό 
πρώτο, νά σκοτώση τή Λάμια, άλλ’ έπαΟε τά 
ίδια. Δέν τήν κόλλησε ή σαι’τα καθόλου καί 
μζήζε στό πηγάδι, άφού έκοψε τό χρυσόμηλο.

Παρουσιάστηκε στό Βασιλιά, τόν ρώτησε ζ Βα
σιλέα; τί έκανε. ζΓ αύτό; τού είπε ζ,τι έ·-ε:νε.

Τότε ζ Βασιλιά; τού είπε σαν καί τ’άλλουνού :
— Φαίνεται, παιδί μου. πώ; δέν έχει; τύχη νά 

πάρη; τήν πλειό ώμορφη τού Κόσμου.
Δεν περασε πολύ; καιρό; καί νά σου ,.αί τό 

τρίτο τό Βασιλόπουλο παρουσιάζεται στό Βασιλιά 
καί τού λέει καί αύτό :

— Πατέρα μου Βασιλιά, ήρθα νά σέ παρακα- 
λέσω νά μέ ζαντρέψη;.

— Άκού; ίν.ϊ! (λέει ό Βασιλιά;), παιδί μου ; Νά 
σέ παντρέψω! Τί γυναίκα θέλει;; Άσχημη 
ή ώμορφη ;

77. **' τ*ίν 7 :''s ώμορφη τού Κόσμου!
I οτε ο Βασιλιά; τού είπε κι’ αύτουνοΰ τά ίδια :
— Για να πάρη; παιδί μου τήν πλειό ώμορφη 

τού Κόσμου, ανάγκη νά σκοτώση; τή Λάμια, 
πού είναι στό πηγάδι τού περιβολιού μα; καί βγαί

νει κάθε πρωί καί μά; κόβει τά χρυσόμηλα άπό τη 
χρυσομηλιά μα;.

Ί ό τρίτο τό Βαϊίλόπουλο είταν πλειό ξύπνηγο 
άπό τ’ άλλα καί πλειό δυνατό. Άκούοντα; τα 
λόγια τού πατέρα του. δεν χάνε·, καιρό, παίρνε: 
τό κοντάρι του. τ’άζονίζ’·. καί πάει στό περι
βόλι σύνταχα. πριν βγή ή Λάμια άπό τό πηγάδι 
νά κόψη τό χρυσόμηλο. Δεν περίμενε πολλή ώρα 
καί νά σου ή Λάμια βγήκε έξω άπό τό πηγάδι 
καί τράόησε ίσια για τή χρυσομηλιά. Τό Βασιλό
πουλο ρίχνεται στή στιγμή άπάνω τη; καί τή; 
μζήχνει μία μέ τό κοντάρι στα στήΟια, αλλά δέν 
τήν άφησε στόν τόπο, κ.Γ ούτε μπόρεσε νά τή; 
δώσκ, κ.Γ άλλη κονταριά, γιατί ή Λάμια μπόρεσε 
μ’ όλο τό αίμα,πού τή; χύνονταν άπό τήν πληγή, 
νά ριχτή στό πηγάδι!

Τότε τό Βασιλόπουλο φώναξε τού; δούλου; του 
να φέρουν τριχιέ;. πέτα;; τό κοντάρι καταγη; κ.Γ 
εβγαλε το σπαθί του. ΙΙρΟαν οί δούλοι μέ τέ; 
"?·χΓ;, δένεται μέ τή μια καί ζρατώντα; τό 
σπαθί του στό χέρι μπαίνει μέσα στό πηγάδι. 
Πήγε σαράντα όργυιέ; τού βάΟου; καί σώνονται 
οί ριχ ;. Φέρουν καί άλλε; πριχιε; καί πάει άλ
λ.; σαράντα όργυιέ;. Σώνονται πάλε οι τριχιέ; 
και φέρουν κι άλλες. Πάει άλλε; σαράντα όρ- 
γυιε; καί πάλα: σώνονται οί τριχιέ; ! Καί γιά νά 
μή τά πολυλογούμε έσμιξαν εξ φορές τέ; τριχιέ; 
καί πήγε κάτω εφτά φορέ; σαράντα όργυιέ;.

"Οταν έφτασε στόν πάτω του πηγαδιού τό Βασι
λόπουλο ηΰρ· τή Λάμια ψόφια και τήν πλειό ώμορφη 
τού Κόσμου δεμένη χεροπόδαρα.

Δέν χάνε: καιρό, δένει πρώτα τή Λάμια, κου
νάει τήν τριχιά, ζΓ οι δούλοι τή μαζεύουν.’’Εσυραν 
έξω τό κουφάρι τή; Λάμια; καί ξαναρρίχνουν τήν 
τριχιά κάτω στό πηγάδι. Δένει στήν τριχιά τήν 
πλειό «όμορφη τού Κόσμου κα ταράζει τήν τριχιά νά 
τήν τραδήσουν άπάνω. Μαζεύεται - μαζεύεται ή 
τριχιά καί βγαίνε: ή πλειό «όμορφη τού Κόσμου έξω 
άπό τό πηγάδι. Έκ ίνη τή στιγμή έφτασαν καί τό πρώ
το κα: τό δεύτερο τό Βασιλόπουλο, καί άμα είδαν 
τήν «ομορφιά τή; πλειό ώμορφη; τού Κόσμου.συνε- 
νοήΟηκ.αν αναμεταξύ του; νά σκοτώσουν τον άδερφό 
του;, κι’ υστέρα νά ρίξουν λαχνό ποιο; Οά πάρη 
τήν πλειό ώμορφη τού Κόσμου.

Ρίχνουν πάλε οί δούλοι τήν τριχιά στό πηγάδι 
για να σύρουν τό άξιο 1 ίασιλόπουλο. Τότε πήγαν 
καί τα δύο τ'άδέρφια νά χιάσουν ζΓ αυτά τήν τριχιά 
γιά ν’ ανασύρουν τάχα τόν άδερφό του; έξ<» καί τή 
στιγμή πού ζύγονε νά φτάση στα χείλια τού πηγα
διού, βγάζε: ζ ένα; του; τό μαχαίρι κρυφά καί κό
βει τήν τριχιά κΓ έπεσε μέσα ζ άδερφό; του;, άλλα 
γιά τήν τύχη του καί γιά τήν τύχη του; μέ τή δΰ- 
ναμ: πού έπεσε μέσα στό νερό άπό τόσο ψήλο; 
τού πηγαδιού, πάη-πάη-καί βγαίνει σ’ άλλον 
κόσμο χωρί; νά χτυπήση πουθενά.

Τ’ αδέρφια,άμα κόπηκε ή τριχιά, έκαναν τάχα 
ότι λυπιοΰνταν, άρχισαν νά ζλαΐν καί μέ τά δά
κρυα στα μάτια παρουσιάστηκαν στόν πατέρα του; 
τόν Βασηλ-.ά καί τού είπαν τό σκοτωμό τή; Λά
μια;, τό ξεσκλάβωμα τή; πλειό ώμορφη; τού Κόσ
μου, τό κόψιμο τή; τριχιά; καί τό σκοτωμό τού 
αδερφού του;.

Άκούοντα; ζ Βασιλιά; το σκοτωμό τού ζαλύ- 
τερου παιδιού του, άρχισε νά κλαίη απαρηγόρητα.

Πρόσταξε καί μπήκαν οι δούλοι του στό πηγάδι 
νά βρούν τό κουφάρι τού παιδιού του. άλλα δέ 
βρέθηκε πουθενά.Τί νάζαν: ; Είδε κι' άπόειδε, έμα- 
σε τ’; νού του ζΓ αποφάσισε νά δώζη τήν πλειό 
ώμορφη τού κόσμου σ' ένα άπό τά δύο του τά παι
διά. 'Αλλά ποιο; άπό τού; δυό Οά τήν έπαιρνε ; 
Τότε τ' αδέρφια είπαν στόν πατέρα του;:

— Πατέρα μα; Βασιλιά, νά ρίξωμε λαχνό κ.Γ ό· 
ποιουνού πέση νά τήν πάρκ.

— Καλά, (είπε ό Βασιλιά;) ά; γείνη ζΓ έτσι. 
Έρριξαν λαχνό. ■/.·.' έπεσε ζ λαχνό; στό δεύτε

ρο. άλλ’ όταν τώμαΟε ή πλειό «όμορφη τού Κοσμου 
ότι τή λάχν.σαν ποιο; άπό τού; δυό νά τήν πάρη, 
άρνήΟηκε ζΓ είπε στό Βασιλιά:

— Αφέντη Βασιλιά! Ορίζει; τή ζωή μου, ώς 
Βασιλιά;, άλλ' σχ·. καί τήν καρδιά μου. ’Εγώ δέν 
παντρεύομαι με λαχνό. U; πλειό «όμορφη τού Κόσ
μου πού είμαι.μπορώ να πάρω άντρα μόνο τόν πλειό 
άξιο τού Κόσμου, άφού εκείνο; πού μ: γλύτιοσε 
χάθηκε. ,

— Καί ποιο είναι τό διαλάλημά σου ; Τή ρώ
τησε ζ Βασιλιά;.

— Το διαλάλημά μου είναι, άπολογήΟηκε 
αυτή, νά χτίση; ένα μοναστήρι καί να με 
βάλη; μέσα γουμένισσα μέ σαράντα καλόγριε;, 
όλε; κορίτσια, ζΓ ένα γέροντα παπά να λει- 
τουργάη, νά φκιάση; ολόγυρα τού μαναστηριού ένα 
πολύ πλατύ καί πολύ βαθύ χαντάκι, καί νά δια- 
λαλήσης :« Όποιο; είναι άξιο; νά καβαληζέέψη τ’ 
άλογο, καί νά πηδήξη καβάλα τό χαντάκι, έζεϊνο; 
Οα μέ πάρη γυναίκα του».

Έκανε ό Βασιλιά;,όζω; τού’είπε ή πλειό «όμ-ορφη 
τού Κόσμου, το μοναστήρι, τήν έβαλε μέσα Γου
μένισσα μέ σαράντα καλόγριε; καί μ’ ένα γέροντα 
όγδοηντάρη παπά νά τέ; λειτουργάη. έσκαψε ένα 
πολύ βαθύ καί πολύ πλατύ χαντάκι, καί διαλάλη- 
σε σ' όλον τόν κόσμο :

« Όποιο; είναι άξιο; να καβαληκέψη τ αόρατό 
τ' άλογο καί νά πηδήση ζαβάλλα τό χαντάκι, ε
κείνο; Οά πάρη γυναίκα του τήν πλειό ώμορφη τού 
Κόσμου».

Ακούσε ζ κόσμο; τό διαλάλημα τού Βασιλιά, 
κ.Γ έτρεξαν όλα τά παλληκάρια μέ τ' άλογο του 
ζ καθένα; νά πηδήση τό βαΟύπλατο χαντάκι, άλλά 
δεν μπόρεσε κανένα; νά τό πηδήση. κ.Γ όλοι έπε
φταν μέσα καί σκοτόνονταν, κΓ άλλο: δείλιαζαν 
καί γύριζαν πίσω ντροπιασμένοι. . .

’Ενώ γένονταν όλα αυτά, τό πανάξιο Βασιλό
πουλο. πού βρίσκονταν στόν Κάτω - Κόσμο περπα
τούσε, περπατούσε, περπατούσε νά βρή μεριά ν' 
άναιβή στόν Άπάνιο Κόσμο, άλλα δέ μπορούσε 
νά βρή.

Μιά μέρα βρίσκονταν σ' ένα κουρφοβούνι, είταν 
άποσταμένο; κΓ έγειρε νά κοιμηΟή στή ρίζα ενο; 
βράχου. Στή μέση αΰτουνού τού βράχου^ είταν μιά 
άητοφωλιά. Πριν κλείσ-η τά μάτια του είδε ένα φο
βερό φείδι. πού σήκωσε τό κεφάλι του νά τό βάλη 
μέσα στή φωλιά νά φάη τ’ άητοπούλια.

Άμα φανήστηκε στήν πορειά τή; φωλιά; τό κε
φάλι τού φειδιού ρέκαξαν άπό τόν κίντυνο τά που
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λιά. Τό Βασιλόπουλο δε χάνε: καιρό, αρπάζει τό 
σπαθί του, πετιέται καί κάνει κομμάτια τό φείδι. 
Ύστερα άπό λίγο κοιμήθηκε στόν ήλιο, γιατί δέν 
είταν καθόλου ίσκιο;.

Δεν πέρασε πολύ ώρα καί νά σου έρχεται ζ ’Λη
τό; μέ τήν Άητίνα. οί γοναιοι τών πουλιών. . .

Βλέποντα; τό φείδι σκοτωμένο καί τό Γ.ασιλό- 
πουλο νά κοιμάται, κατάλαβαν ότι αύτό; τό σκότω
σε καί γλύτωσαν τα πουλιά του;. Π Άητίνα μπή
κε στή φωλιά να θρέψη τα πουλιά μέ τό κυνήγι 
που είχαν φέρει καί οι δυό, καί ζ Αητό; πήγε στό 
κεφάλι τού Βασιλόπουλου, κι άνοιξε τα φτερά του 
κΓ έπιασε τόν ήλιο καί τού έκανε ίσκιο.

Το Βασιλόπουλο κθ·.μ.ώνταν γλυκά, γ'λυκά πολ
λές ώρ·;. κΓ όταν ξύπνησε, είδε τόν Αητό μ α
νοιγμένα τά φτερά καί τόν εύχαρίστησε, πού τού έ
πιανε τόν καφτερό τόν ήλιο

Τού λέει ζ Αητό; :
— Σύ σκότωσε; τό φείδι καί γ'λύτωσαν τά που

λιά μου :
— Έγώ ! Είπε τό Βασι/.όπουλο .
— Τότε,(τού λέει ζ Αητό; :) Ηρόσταξε τί κα

λό θέλει; άπό μένα :
Τό Βασιλόπουλο τοΰ είπε ποιο; είταν, καί πώ; 

βρέθηκε σ’ εκείνον τόν Κόσμο, καί πώ; τόσον καιρό 
περπατούσε νά βρή πορειά ν’ αναιδή στόν Άπάν«ο 
Κόσμο, πού είναι το Βασίλειο τού πατρο; του κα: 
δέ μπορούσε.

Τότε ό Αητό; τού είπε :
— Άναιδα άπάνω μου καί έγώ σ' άναιβάζω.
Ανέβηκε το Βασιλόπουλο κι ο Λητό; σηκώ

θηκε άμέσω; στα σύννεφα. Πάει, πάει, πάει, και 
τόν βγάζε: στόν Άπάνω - Κόσμο, καί τού έδωκε 
ένα φτερό, λέγοντά; του:

— Απ’ έδω μπαίνει; στόν Άπάνω - Κόσμο. 
Πάρε αυτό τό φτερό κΓ άμα βρής ποτάμι, ή 
χαντάκι πλατύ καί βαθύ πέρασε τό φτερό στα χεί
λια σου κΓ άμέσω; Οα σου παρουσιαστή ένα φτε
ρωτό άλογο νά σέ περάση.

Ό 'Λητό; γύρισε πίσ<» κάτω καί τό Βασιλό
πουλο πήρε τό δρόμο γ·Γ άπάνω. Πάει, πάει, πάει 
καί βρίσκει τό Μαναστήρι πού γουμένευε ή "λείο 
ώμορφη τού Κόσμου. Φέρει γύρα νά βρή πορειά να 
μπημέσα, άλλά ποΰ πορειά ! Δέν χάνει καιρό τότ3 
βγάζε·, το φτερό, ποΰ τού είχε σιόσει ο Λητό; το 
περνάει άπό τά χείλια του καί νά σου ! τού παρου
σιάζεται ένα φτερωτό άλογο καί φούρρρρ μ·.σ και 
πέρα άπό τό βαΟύπλατο χαντάκι!

II πλειό ώμορφη τού Κόσμου άμα είδε τόν ανε- 
πάντεχο καβαλλάρη, άνοιξε τή Ούρα τοΰ Μαναστη- 
ρ·.οΰ, ?ζζ·σζ τχ ·υζ·./.ί τη; καί τόν δέχτηκε ώ; αρ- 
οαβιονιαστικό τη;, κ·. αμεσω; ο παπά; του; σ-ιφα- 
νωσε καί γένηζαν αντρόγυνο.

ΤώμαΟε ζ Βασιλιά; κΓ όλο; ο ζοσμος κι έτρι
ξαν νά ίδοΰν τό πανάξιο παλληζάρι.ποΰ πήδησε τό 
βαΟύπλατο χαντάκι. t

"Αμα τόν είδε, τόν γνώρισε άμέσω; πώ; -ταν
ζ χαμένο; ζ γυιό; του καί τόν αγκάλιασε κ.α·. τόν
φίλησε καί τοΰ έδωκε όλο του τό βασίλειο, έξώρισε
τ' άπιστα άδέρφια κΓ έζησαν χρόνια καί καιρού;
αυτοί καλά κ.Γ εμείς καλύτερα.

χ. χρ-Ιί ΓΟΒΔΙΙΛΗΣ
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ΠΙΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΕΝ ΖΑΚΪΝΘΩι *)

'() καλλιτέχνη; ο;ζω; ίστι; πολύ έπέδρζσεν 
έν τε, τέχνη τη άγιογρζφιζή είνκι ό Κρή; 
Εμμανουήλ Ίζανε τοϋ Μπουνιζλή. Ό έπί 
πολύν χρόνον οιαμείνζ; έν Ζαζύνθω Ί'ζανες 
έγεννήθη έν Ρ»θύμνω της Κρήτη; κζί ήτο ίε- 
ρεύ;. Παιοιόθεν είχεν οείξη ζλίσιν εί; τήν 
ζωγραφικήν, την μουσικήν καί τήν ποΐησιν. 
Είχε φωνήν έμμελεστάτην · έθεωρεΐτο ώ; αρι- 
στο; ψάλτης. ’Αναχώρησα; έκ τής Κρήτη; 
προ τής άλώσεως, έχρημάτισε εφημέριο; τοϋ 
έν Βενετία όρθοίόξου ναού τοϋ μεγζλομάρτυ · 
ρο; Γεωργίου τώ 1059. Έν Ζακύνθω δ Ίζα
νε; είργάσθη πολύ. Εί; πολλά; έκκλησία; ύπάρ
χουν εικόνες του. Έν τή εκκλησίη τή; Φανε
ρωμένη; ύπάρχει είκών τή; Παναγία; φερούσης 
το ονομα ή Άμόλυντος μέ χρονολογίαν 1041. 
Ό Χρίστο; βρέφος είναι έστραμμένο; πρό; 
τά αριστερά παρατηρών άνωθεν, κρατεί οέ 
οιά τών χειρών τήν οεζιάν χεΐρά τή; ΙΙανα- 
γίας. Εις τά ούο άκρα είναι ούο άγγελοι φέ- 
ροντε; είς τάς χεϊρζ; τά σύμβολα τών παθών. 
Εί; τό έν μέρος είναι καί ή εξής επιγραφή; 
«Ό το χαΐρε πριν τή ΙΙσ.νζγνω μηνύσας, τά 
σύμβολα νυν τοϋ πάθους προόεικνύε·, Χριστό; 
οέ θνητήν σάρκα ένοεουμένο; πότμον οεοοιζώ; 
οειλιά ταϋτα βλέπων». Τή; ωραίας ταύτης 
είκόνος ύπάρχουσιν έν Ζακύνθω πολλά αντί
γραφα εί; πολλά; έκκλησία; τή; τε πόλεως 
κζί έξοχή;, ειργασμένα άπό όιαφόρου; άγιογρά- 
φους, όπερ μαρτυρεί ότι ή είκών είχε μεγάλην 
δημοτικότητα. Ή είκών αυτή έχει μεγίστην 
ομοιότητα πρό; εικόνα Βυζαντιακή; τεχνοτρο
πία; σωζομένην έν Ι’ώμη έν τώ ναώ τοϋ 
Άγιου Άλφόνσου, ήτις φημίζεται ώ; θαυμα
τουργός. Τής έν Ρώμη ταύτης είζόνο; κατά 
μυριάδα; αντίτυπα έν χρωματογραφία κυκλο- 
φοροϋσι μετά τή; έπιγραφή; S. Maria de 
Perpetuo Snccursu, vetus imago rniracalis 
clara venarala Romae in eccl. S. Alphonsi. 
Ευχή; έργον Οά ήτο άν τι; έρευνήση έν Ρώμη 
διά νά μάΟωμεν ή Βυζαντιακή αϋτη είκών 
ή διασωζομένη έν τώ ρωμαϊζω ναώ τίνο; είναι 
έργον ή, άν είναι άνώνυμο;, άπό ποια; εποχή; 
εύρίσκεται έν Ρώμη. Ίσως ή έν Ζακύνθω εΐ- 
κων νά είναι το πρωτότυπον καί τότε Οά έχει 
μεγίστην άξίαν.

ΊΙ είκών αϋτη παρά τώ δυτικώ ζόσμω το- 
σούτου σεβασμού απολαμβάνει ώστε ίδρύθη καί 
Ιερά άδελφότη; ό.ομαζομένη arc! jonfralernita 

ω; τριήμερον παράκληοιν συνέθεσαν μέ τόν τί
τλον : Tribute alia Madre del Perpetou

’) Συνέχεια.

Soccorso. Εκατόν ήμερων indulgenZe (ήτοι 
ζφεσις αμαρτιών ) δι ’ έζάστην τών παρακλήσεων 
τούτων άς δ ευσεβή; χριστιανό; ........ '------
Εί; τούτο προέβη ό Πάπα; διά νά έπ 
την προ; την ίεράν ·

Έν τώ ναώ τοΰ 
γιου έτεχνούργησεν 
ιστορεί ό ’Ιωάννη; 
ιστορική πραγμα 
δόξων αποικίας 
γαγεν έν Ζακύνθω κζί 
γ^φίζε'ν 
δο; άμφο*

άναγινωσκει.
ροέβη ό Πάπα; διά νά έπαυξήση 

ταυτην εικόνα εΰλάβειαν. 
ί έν Βενετία

δ Τζάνε; 
Βελούδο;

τεία περί τ^ς 
έν Βενετία.

ην συνήθειαν τοϋ ζω- 
έπί σανί-
αριστζνον 

ήν 
ό ζ 

•ύ;

άγιου Γεωρ- 
ωραΐα έργα ώ; 

έν τή ζςιολόγω 
‘Ελλήνων δρΟο- 
'< > Ί'ζάνε; είσή-

ον επιτάφιον τοϋ Χριστού 
ρωθεν δμοιόμορφον κζί π.........

τον Χρίστον νεκρόν, τήν Παναγίαν πρό; 
ζεφαλην οαζρύουσζν ζαί προ; τούς πόδζ; 
άπο Άριμαθεία; Ιωσήφ άσπαζόαενον 
άγιου; τού Χριστού πόδζ;.

Όσον άφορζ τά ποιητικά 
οϊοονται εί; τον οιαποεπ 
ποιητικά έργζ τοϋ άδελφού του. ’() 
ΙΙζπαδόπουλος Βρετό; έν τώ πρώτω 
Νεοελληνιν.ής Φιλολογίας λέγει ότι ώνον.ά 
δ άγιογρζφο; Μαρίνος πριν ή χειροτονηθώ. 
πλάνην ταύτην έδίχθησαν 
Κζτρζμής κζί άλλοι.

ργα αύτού άπο- 
ή καλλιτέχνην καί 

Άνδρέα; 
μέρε./-η;

,ί .0 
,. ..------ ..... Τήν

κζί ό Σάθα; κζί ό 
. . 'Ο ζγιογράφο; Εμμα

νουήλ είχεν δύο άδελφού; τόν Μαρίνον 7.κ·. τόν 
Κωνσταντίνον, δ οποίος ήτο έπίση; ζωγράφο;. 
'<) Μαρίνος ε,το χο'ε,ζ εύπαίόευτο; κζί ποιητή; 
ζαί έγραφε τά έξή; ζτινζ ζζζώ; άποείοονται τώ 
καλλιτέχνη άόελφω ’Εμμανουήλ.

• ·

— Αιηγησι; διά στίχων τον δεινόν πολέμου τοΰ έν τή 
νήσω Κρίμη. ΙΙενετία 1681.

— Κατάνυζι; ωφέλιμος διά κάύε Χριστιανόν είς τήν 
όποιαν περιέχονται διάλογοι ψυχή; καί Νεκρόν καί διη
γήσεις τινές περί τή; συντέλειας τον αίώνος, περί Κρί- 
σεω; καί Παράδεισον καί περί Κολιισεως. Καί έτεροι 
στίχοι περί θανάτου - Ποίημα. Βενετιρ 1816.

Έδημοσιεύθη μετά θάνατον παρα Ν. Γλυκή.

'Ο άγιογράφο; ’Εμμανουήλ έδημοσίευσε μό
νον τά εξής :

— Ακολουθία τοϋ μεγαλομάρτυρας Γοβδελα Πέροου 
τοΰ πολνάθλου. Βενετία 1661.

— Ακολουθία τον όσιον Ιωσήφ τοΰ ΰμνογράγου. 
Βενετίφ 76*6*5.

— ‘Ακολουθία τή; άγια; μεγαλομάρτυρα; Φιοιεινή; 
τή; Σαμαρίτιδυ;, ή ύμίλησεν ό Χριστό; έν τφ Φρέατι. 
Βενετίη 1671.

— ’Ακολουθία τή; άγια; θεοπτΰπτου καί βασιλίδο; 
θεοδώρα;. Βενειία 1671 - ΆνετνπώΟη εν Κερκνμι.

— Εί; τόν Ευαγγελισμόν τή; Ύπεραγίας Θεοτόκον, 
στίχοι. Βενετίη 1684.

ΚΙ; τήν προοφοινηιικήν τών στίχων τούτων πρό; Γε
ράσιμον Βλάχον ύπογριίφονται ·Τ;άινε; ό είκονογράφο; 
1’ηθνμιος έκ Κρήτης, ’Εμμανουήλ ό Μπονναιλή;, <ΐ 
γηραιό; πρεσβύτη;·.

Άπ-θανε περί τό Ι6δ8.
("Επεται τό τέλος).

ΙΠ ΑΕ ΒιΑΖΗΧ

ΟΙ ΜΑΛΛΙΑΡΟΙ

Σν.υ>.ανθρώπου τδν οποίον φιλο- 
g» ςενεϊ ή πόλις μας, έπίζαιρον νο- 

μίζω ϊημοσπϋσω μιζραν εν-

μα.Ζ.έιαρώ»· καί τή; μα././ιαρω- 
οήκης, — ζ·/·. βέβαια τών πολεμούντων τήν καθα
ρεύουσαν.

Εί; τδ ανθρώπινον σώμα ή έληαί; (Naevi pilosi) 
•’ναι συνήθως μικραί, σπανιώτερον οέ καί μεγάλαι.

Ό διάσημος Δάρίιν, Βιρχ.ωφ καί ό πατήρ μου 
’Αρχίατρος Όρνστάϊν υποθέτουν ότι είς τήν θέσιν 
άκριβώς αυτήν συμβαίνει συρροή τις αίματος προκα- 
λοΰσα ολόγωσιν τής έπιδερμίδος. η προηγούμενη 
χρήσις ισχυρών φαρμάκων ή καί έκδορίων.

Χάριν συντομίας δέν αναφέρω συνήθη μουστάκια 
καί γένεια. ΙΙολλά αναφέρει περί τούτων ό Δοκτορ 
Elbe. Striker. Erieilel καί άλλοι ιατροί.

Είς τήν Δρέσδην ύπήρχεν ή Kosinn Mi ller ήτις 
άπέθανεν είς τδ Νοσοκομείον τής πόλεως ταύτης.

ΊΙ δεσποινίς Bosinn είς ήλικίαν 20 ήδη έτών 
είχεν μουστάκια καί γένεια.

Έπί τής αύτοκρατειρας Μαρίας θηρεσίας, γυνή 
τις μέ μεγάλα μουστάκια ύπηρέτησεν ώς ανήρ εις 
τδ πεζικον. Ένεκεν δέ τής γενναιότητός της έγειν· 
καί άςιωματικός. Άμα άνεκάλυύαν τδ γένος της, 
τήν ύπ.χρέωσαν νά λάόη τήν σύνταξίν της. καί νά 
φορέση γυναικεία ένδύματα.

Ό Άγγλος ιατρός C.hownc αναφέρει ότι είς τδ 
Νοσοκομείου Cbai ing - Gross το5 Λονδίνου παρου- 
σιάσθη είς αυτόν κόρη μέ μουστάκι μικρόν καί μα- 
κρυά γένεια καί τοΰ έζήτησε πιστοποιητικδν τοΰ γέ
νους της. Ίίτο όμως περιττόν, διότι ή ένδιαφέ- 
ρουσα κατάστασις της έπιστοποίει πολύ περισσότερόν.

ΊΙ K ao Fai ini έκ Bangkok Siam 16 ετών έχε·. 
επίσης γενάκια καί μικρό μουστάκι καί τρίχες εις 
τδ μέτωπον.

■() καθηγητής τής Ί'υσιολογίας Lindner οιηγήται 
ότι τώ 1876 ή άστυνομία έφ-ρεν είς τδ άνατομείον 
ένα καλοενδεδυμένον κύριον μέ μουστάκι καί μεγά
λα γένεια, όστις έν τούτοις ήτο γυναίκα ώς 50 έτών. 
Τδ σώμα της ήτο εύμορφον, κανονικόν καί κατά- 
λευκον, ή μορφή της όμως ήτο έντ-λώς ανδρική.

Καί ταΰτα περί τών τριχωτών γυναικών, αί 
όποίαι ώς βλέπομεν δέν είναι σπάνια:.

τριχωτοί άνδρες όμως, οί Σκυλάνθρωποι, εί
ναι τι όλως διόλου άφύσικον.

Ό Andrian .leftichjew ρώσσος έκ Kaslmnia 5.) 
έτών ήτο μαλλιαρός καθ’ όλον τδ σώμα. Επεσκέ- 
φθη τήν Ευρώπην μετά τοΰ υίοΰ του Fedor τφ ί 873 
όστις επίσης, ώς ό πατήρ του,ήτο τριχωτός άπδ τής 
τρ’.ετοΰς αύτοΰ ηλικίας.

Έκτος τοΰ τριχώματος, ενδιαφέρον είναι οτι ό 
Andrian δέν απέκτησε έμπροσθινά δόντια παρά μό
νον τέσσαρα όπισθεν. ΊΙ άνω σιαγών του ήτο πολύ 
στενή. Ό Andrian ήτο υιός στρατιώτου, ένυμφεύθη 
χωρικήν καί απέκτησε δύο παιδία.

Γπάρχε·. ινδική οικογένεια τής όποιας τδ τρίχω- 
4 μα έξακολουθ-ϊ άπδ τριών ήδη γενεών. Τδ όνομα

τής οικογένειας ταύτης είναι Shv0 - Maong, ό δέ

Bosinn ihiller

i'.'i'iirfir, εις τδ Lao παρα τον ποταμον Mar
taban. Μικρός ών δασύθρις έχαρίσθη ώς καρα
γκιόζης είς τδν βασιλέα τής βιρμανίας Ava. Έχε·, 
ύψος 5 Ι ]2 ποσών, κατάγεται έκ Βιρμανίας καί εί
ναι έτών 52. Ίδ σώμα του ολόκληρον καλύπτεται 
ύπδ τριχών ξανθών λείων ώς μέταξα. παραδόξως 
δέ έχει μαύρα μάτια. Ποτέ δέν τοΰ έπεσαν αί τρί
χες' καί έδώ έπιστημονικώς παρατηρείται ότι ή ο
δοντοφυΐα τοΰ μαλλιαρού είναι έλλειπής Έχει τα 
εμπρόσθια, τοϋ λείπουν δέ τά όπισθεν, αί δέ κεναί 
θέσεις είναι σκληραί ώς κόκκαλον. Τα ολίγα δόν
τια πού έχει είναι μικρά άλλ’ άρκετά ισχυρά, δέν 
τά ήλλαξε δέ ποτέ καί απέκτησε τά πρώτα είς τδ 
20 έτος τής ήλικίας του. Είς τδ εικοστόν δεύτερον 
έτος ο Βασιλεύς τοΰ έχάρισεν ώς γυναίκα μίαν εϋ 
μορφήν Βιρμάναν μέ τήν όποιαν άπέκτησεν 'ι θυγα
τέράς. ΊΙ πρώτη απαράλλακτος μέ τήν μητέρα 
της άπέθανεν τριετής, ήτο καθ’ όλα υγιής καί άρ
τιος. Λί τρεις όμως άλλα·, (έξ ών αί δύο απέθανον 
πρωιμως) ήσαν μαλλιαραί. OSchv6-Maong βέ
βαιο: ότι ούδείς τών προγόνων του ήτο μαλλιαρός.

ΊΙ τελευταία έπιζήσασα μαλλιαρή κόρη τοΰ Ma- 
lon ϋπανδρεύθη τδν Henry Yule. Είναι όλιγώτερον 
δασεία του πατρός της, λεπτή, δειλή είς το άκρον 
καί έχε: γλυκυτάτην φωνήν καί τρόπους, ώστε αμα 
παρέλθί, ή πρώτη τρομακτική έντύπωσ·.;. τήν ευρί
σκει τις χαρίεσσαν. "Εχει μόνον τήν κεφαλήν μαλ
λιαρήν. τδ δέ σώμα της είναι σκεπασμένον μέ μι
κρό λεπτό ξανθό χνούδι. Καί τά τρία της πα:δ:α 
τής όμο: ζουν. Τοΰ μικρότερου Ουγατριου τα αυτια 
έσκεπάζοντο άπδ νηπιακής ήλικίας άπδ ξανθός μα- 
κράς τρίχας είχεν δέ μικρά γενεια καί μουστάκια 
τά όποια πολλοί νέοι 17 έτών Οά τά έζήλευον.

ΊΙ μαλλιαρή οικογένεια Ambras.

132- — 133 —
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fed or J e fl i ch jew 
Υιός uv Andrian

'll μαλλιαρή χορεύτρια 'Ιουλία Ιΐαστσάνα έκ Με
ξικού.

'Ιδού ή περιγραφή τής ωραίας αύτής μαϊμούς.
Το μέτωπο·/ είναι πλουσιως σκεπασμένο·/ μέ μαό- 

ραις γυαλιστερές τρίχες τάς όποιας ή Miss Julia τα
κτοποιεί ώς αί Ευρωπαία-.. Αί τρίχες τών φρυδιών 
της είναι χονδραί καί μεγάλα·., ή μύτη φαρδιά καί 
χονδροκαμωμένη.Τά χείλη πρισμένα καί φαρδυά, το 
σαγόνι μικρό, τ' αύτ-.ά πολύ μεγάλα. At τρίχες εις 
το σαγόνι και τά μάγουλα μαζρυαίς καί το μου
στάκι αραιό. Ή κόμη δασεία, αί τρίχες χονδραί.'Ε
πίσης ολον το σώμα είναι τριχωτόν, είναι ί 11·» 
πόδες υψηλή, έχ-ι φαρδ-ίς ώμου'ς. ώρα-ον στήθος, 
μίκρας και τρυφερας χεΐρας. Οι όδόντες της είναι 
φυσικοί. Το όλον ζάμνει τήν έκτόπωσιν ενός Γορίλ- 
λα. II δεσποινίς ’Ιουλία άπέκτησεν έτών υιόν 
οστις απεΟανεν και τού όποιου ό θάνατος έσυρε καί 
αυτήν εις τον τάφον. Άμφότερο·. έταριχεύΟησαν 
καί εύρίσκοντα·. εις τδ Μουσεϊον τής Μόσχας.

11 Barbara Urslcr έγεννήΟη εις τδ Augsburg. Ο 
καθηγητής Seger διηγήτα: περί αύτής ότι όλον 
της τδ σώμα ήτο μαλλιαρόν μέ ξα/Οάς μεταξ-να; 
κατσαρας τρίχας, τα δε γένεια της έφΟανον έως τήν 
μέση·/ της καί άπδ μέσα άπδ τ' αύτ-.ά της έκρέ- 
μοντο δύο μεγάλα κατσαρά.

ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΠΕΣΚΗ
Γέι·ο; 'Αρχιάτρου 'Ορνοιάϊι·
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Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΜΙΙΜΛ

Τδ "μάθημα τής Κατηχήσεως» είναι άπδ τα 
πολύ μελετημένα έργα τής έκ.Οέσεως. II μάμμη. ή 
ώχρα καί πολύπειρος μάμμη. εξηγεί εύλαδώς τήν 
Κατήχησ:·/ ένεδς τής πτωχικής ζαλύδηςεΐς τα έγ- 
γόν-.α της, τα οποία προσεκτικά τήν ακούουν. Μόλις 
ή μάμμη άφησε τδ ,όιδλίον άνοι/.τδν επί τών γονά
των. ενώ κρατεί ύψωμένας τάς χεϊρας αί όποια-, 
φαίνονται ώς νά μετέχουν καί αύταί τής ερμηνείας 
τού μαθήματος. Είναι πολύ ψυχολογημένη ή Οέσ-.ς 
τής γ-.αγιας. άλλά καί ή έκ τού μαθήματος εντύ
πωσε; άποτυπούτα·. με πολλή·/ πίστ-.ν καί άφέλ-ιαν 
εις τά πα-.οία. Είναι έργο·/ τού 'Ολλανδού llirchij.

Απδ τά έργα τής πρώτης γραμμής είναι ή «Τε
λευταία κραυγή τού πολέμου Villard - J-iycusc» τού 
Βέλγου Scliael’vls ήν κάποια κριτική ’τιτλοφόρησε ώς 
ναυμαχίαν τού Τραφαλγάρ ! ! Επάνω εις άγρια κύμα
τα παλαίει έτοιμος νά δυΟ-.σΟή συντετριμμένος ό·< Εκ
δικητής».Ο: έπ'αΰτού συσπε-ρούντα: περί τδν’τεΟραυ- 
σμένον ιστόν.Τήν σύγχυσ-.ν μιας απέλπ-.δος ναυμαχί
ας. ενός πλοίου καταποντιζομένου. μιας τελευταίας 
κραυγής κατά τού θανάτου.άπέφυγεν ο καλλιτέχνης. 
Εις τήν σύρραξιν προσεπάΟησε νά δώση τδν χαρακτή
ρα μ-.άς τέχνης αύστηράςκαί λεπτολόγου. Μέ μόνον 
τδν χρωματισμόν δίδει τδ πένθιμο·/ ύφος εις τήν τρα
γικήν σκηνήν. Καταβάλλεται ή ύστάτη, άλλά καί 
ματαία προσπάθεια τής ζωής. ΤεΟραυσμένο·. οι δύο Μεγαρίτισσα στήν έκχί.ησιλθ ΡΛΛΛΗTII.GNHII ·|| Λ. Μ. ύ Αύτονράτωρ τή; Αυστρίας

I. ΡΙΓΟΥ Χατζή - Μουσταφα λ

) Τέζοί

HUNS JOIUS Χυρανό -51 Hseptjepix L. Λ. ROESSINGH Ή μ*μμη
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ίστοί, ό εί; τό ημίφως. ό άλλο: μέ τό πα-,ίον 
άνεμιζόμενον ζαί σεσυρμένον πρό; τ’: ζατάστρωμα. 
ΙΙαρ'αύτόνμέ τ': ξιφο; τεταμένο-, πληγωμένος ; μα
χητή: φωνεϊ υπέρ πατρίσο;. Πλησίον του άτάρα- 
χος. μέ όλον τ'; μεγαλείο-, τή; ήττήθιίσης δόξη; ; 
ζυίερνήτη; προσβλέπει τήν ζαταστροφήν. I1αρά τού; 
π;;α; των γύρω.πτώματα νεζ.ρών ζα: πληγωμένων. 
Δύο πτώματα είναι ένηγ/.αλ·.σμένα. Σιγά έν μέσω 
τή; ζαταστροφή; τ'; πυροδόλον. Καί βυθίζεται :λο- 
ν.ν ή ζορβίτα. II πρώρα δέν φαίνεται ζα: ύπε- 
ρ:χ:: ή πρύμνη μέ τού: τελευταίου: μαχητάς πέριξ 
τού ιστού. Συντρίμματα επιπλέουν τή; θαλάσση; ένώ 
; ζαπνό; άποζρύπτε: τα άλλα πολιμ'.ζα ζαι μόνον 
0: ιστοί διαζρίνονται, ύψούμενοι -,ιζηταί. Συγζι-,εί 
τ; όραμα αύτο ζα! τήν συγζίνησ:·, μεταδίδει ; χρω
στά,ρ άνάμιζτον μέ μίαν υπερηφάνειαν. Το θέμα 
τού πίναζος είναι ιστοριζόν. άναγόμενον εί; τον μ: 
ταξύ Γάλλων ζα: “Αγγλων πόλεμον.

Ιόν δένδρο» τή; ζυρία; Kernkainp μέ τού; μαύρου; 
ζαι πολλούς ζλώνους του. ϋψούτα: ποιητιζώτατα 
υπέρ το ζοζζινωπόν έδαφος, τό άπωτέρω ζιτρινίζον, 
ένώ έν τώ απόπτω διαγράφεται ή σιλουέττα άλλων 
δένδρων. Μία ποίησις φθινοπώρου άπλοΰτα: έφ’ 
όλου του πίναζος έν άξιοθαυμάστω ηρεμία. Ή ζ. 
Ki-rnknmp. Βελγίς. είνα: έμπρεσιονίστ, μ'ε δύναμιν 
άλλά ζα! απλότητα.

Το «Παλαιόν ιχθυοπωλείο·,» τού Farasjn έχει 
■ζανήνζωήν. I Ιαρατηρ-ϊ τις έν τούτο:; μίαν ομοιο- 
τητα μορφών εί; τά: άγοραστρίας. ομοιότητα ζα! 
αύτής έτ: τή; ηλιαίας ζα! τή; στάσεως τή; ώσ.': έν 
προσευχή! Ό ιχθυοπώλη; μέ τού; ίύτόρνου; βρα
χίονα; προσβλέπει μάλλον έρωτιζώ; τήν απέναντι 
ζαθημένην νεάνιδα προ τη; οποία; είναι ϊζαν'ο: να 
λησμονήση σχεδόν ζα! αύτό τ': έμπόρευμά του. 
ΙΙροτέρημα τή; εϊζόνος είναι ή άρίστη οίζονομία 
εις τήν άπειζόνισιν τών προσώπων, ύπεράνω τών 
οποίων έγείροντα: οίζοδομαι, εί; τρόπον ώστε νά μη 
ζαθίστατα: μονότονο; έν τώ συνόλω ή είζών. Τού 
ίσιου έργον άλλ' άτυχε; είναι τό τιτλοφορούμενο» 
Sur Γ Eslacade. Ό αύτο; ζαλλιτέχνης έζθέτει τού; 
«Δραπέτας τού σχολείου» ή όπω; χαραζτηριστιζώ- 
τερον θά έλέγομεν ο: Έλληνες : τό ζανόνι Εννέα 
πα:ό:α «προτίμησαν άπό τό μάθημα τού σχολείου 
να τσαλαόουτήσουν εί; τήν παραλίαν. Ά.εσήζω- 
σαν τα πανταλόνια των. ζαί εί; ένα ζύζ.λον άπο- 
λαμόάνουν τήν θάλασσαν. Μία παιδίσζη εί; τήν 
άμμον μέ τά; χείρας όπισθεν έπ: τή; ζεφαλή; συν- 
δ’δεμένας παρακολουθεί μέ ενδιαφέρον τον όμιλοντών 
συντρόφων της,έντρυφοΰντες εί; τα θολούμεναυδατα.

ΌΕ. Φαραζίν είνα: καθηγητής εί; τό Πολυτε
χνείο-, τή; Άμδερσης,τετιμημένος μέ χρυσά βραδεία 
ζα: μετάλλια. Συνάδελφος του L-enipullen, όστις 
εχε: ανώτερα μετάλλια.τών έζ.θέσεων τού Μονάχου, 
Βερολίνου, Βιέννης ζλπ.

«Εί; απηγορ-υμίνον έδαφος» τιτλοφορεί τό έρ
γον του ό Βέλγο; Boks. Τέσσαρε; ζυρίαι είσήλασαν 
ανευ άδεια; ε·.; μίαν βιόλιοθήζην, ήν ζα! άνεστάτω- 
σαν ώσάν ζαλα! νοιζοζυρα: ζα! διασζεδάζουν με:δ:ώ- 
σαι με τα βιδλία ζαί τά: είζόνας ζαί μόνον ό σζύ- 
/.ο; σ/.επτιζός μένει, άφού δέν δύναταί νά έντρυφήση 
ζα' αυτό; εί; τά βιδλία. 'Ο χρωματισμό: τού πί
ναζο; είναι ήρεμο:, άριστα ήρμοσμένο;.

Μ: τόσην προσοχήν, ώ; έαν πρόζειτα: νά συν
τέλεση τήν σπουδαιότερα·/ εργασίαν — έχε: αύτά; 
τά; αδυναμία; ή πρεσδυτιζή ήλιζία—ή πονετική 
μάμμη ράπτει τό ζουμπ! τού έπανοφοριού τού ζωη
ρού έγγονοΰ τη; ό οποίο; μόλις τό έφερε άπό 
τό σχολείο» ξυλωμένο. ΙΙοισς ξέρει τό διαβο
λόπαιδο τί παιγνίδια θά έζαμε . . . Καί ή μάμμη 
θίλουσα νά προλάδη τα; έπιπλής:·; τή; μητρός 
ζρυφά - ζρυφά θέτει εί; έπιστράτευσιν τά; γεροντι- 
ζά; δυνάμει; τη: ζα! μέ μοναδιζήν προσοχήν ζον- 
τα εί: τό παράΟυρον ράδει τό ζουμπ:, ένώ ο 
έγγονο; μετέχει ζα: αΰτό; ώσ.': μετανοώ-, τή; εϋ- 
λαδοΰ; προσηλώσεω; τή; μάμμη;. ’Ο !.. Hocssingh 
— Βέλγο; ζα: αύτο; — μέ τό έργον του αυτό έδω
σε·/ έν πρότυπον φωτοσζιάσεω;. Διδάσζαλο; δέν 
Οά έδιδε ζαλλίτερον μάθημα. Τό πρόσωπο» τή; 
γιαγιά;, τα νώτα τού έγγονού συγζεντρούσιν ο/.ον 
τό έςωτεριζόν φώ; πτυχούμενον μετ' έζτάζτου 
επιτυχία; έπ! τών ένδυμάτων. ΊΙ μορφή τή; μάμμη; 
έχε: όλην τήν ηρεμίαν ζα! τήν γλυζύτητα τή; 
5'οργής.

11 «ζαζοζαιρία έν 'Ολλανδία» είναι έργον τού 
Βέλγου Cheslret πολύ εύμορφον.Ί α σύννεφα πα
ρεντίθενται εί; τήν Δύσιν. ή οποία χρωμάτιζε: τά 
ζύματα. Λ: γυναιζες, ών ή σ/.·.ά πίπτε: έζ τή; 
παραλία; χαριέστατα. παραζολουΟοϋν μέ αγοινίαν 
τό άλ:ευτ:ζόν πλοϊον. <) :δ:ος ζαλλ'.τέχνη; έζθέ- 
τε: ζα: άλλο ώραιο-, έργον, μίαν δενδροστοιχίαν 
ζορμών. άναμεσα τών όποιων διαφαί-,οντα: α: έρυ- 
Ορα: στέγαι. ύπό ουρανόν τεφρόν.

<) «μύλο:» τής Κράμπ ό λ-υζάζων υπό τά 
λευζα σύννεφα συμπληρο: τήν σε:ράν τών ζάλών 
ελαιογραφιών,::: τά: όποια: δύναντα: νά προστεθούν 
ό ζυφό; λεδητοποιός τού Linnig, ό Καταλανό; ζη- 
πουρός τού Ισπανού 11. Marti, διά τόν παράδοξον δέ 
χρωματισμόν τό «έν τώ μαγειρείο» τού Bondrg.

ΈζΟέτουν ζαί Τουρζο: ζωγράφοι. Είναι έρασιτέ- 
χνα: μάλλον. Εξ όλων τών ’()0ωμαν:ζών έργων, 
μόνον τό έσωτεριζό-, Ί ζαμίου τού Σεφζέτ βέη δύ
νατα: να έχη αξιώσει; οντω; ζαλλιτεχνιζά;. Είναι 
auloii'·' δΓ έσωτ-ριζά Τζαμιών, διά τά οποία ζα! 
έχε: είδιζήν άδειαν αΰτό; μόνο: νά έργάζεται δ:’ 
Λ ΰτοζρατοριζού Ίραδέ. Έζεΐνα τά άνΟοδοχεϊα. 
ό άπότριπτο: παλαιό; τάπη; είναι είργασμένα μέ 
πολλήν άντίληύιν, τά δέ φώτα τής είζόνο; άρμο- 
ν.ζ.ώτατα. Και μία Λνατολίτισσα μέ τήν ζλωστήν 
μεταξύ στόματος ζα! ποσών τού Ε. Λ<ΙίΙ άξιζε: 
τόν -ζόπον.

Εις τά; άτάζτους αύτας έντυπώσε:; ά; άρζετά 
έδυσχιρανεν ή έλλ·:ψις ζαταλόγου έπιζρατε: 
πνεύμα έπ:::ζεία:. Άλλά δέν δύναταί τις νά συγ- 
ζρατήση τόν γέλωτα δ:’άπαισιά τινα έργα, τά 
όποια ούτε εις τάς πλέον άποζέντρους γωνίας τής 
έζΟέσεω; δέν έπρεπε ν'άναρτηΟοΰν. Τό ζαπηλεϊον 
του Albraclit, ή χωριζή του Routin’, ό όνος του 
Vildembergh ζα! άλλα. ούζ. ολίγα φυγουράρουν !

Οι περισσότερο: Ελληνε; ζαλλιτέχνα: έζΟετουν 
γνωστά ήδη ζα: έξ άλλων έζθέσεων έργα, διά 

όγράφησαν ο,τι έπρεπε νά γραφώσι.
Τό όνομα του Γύζη εις μίαν έζΟεσ'.ν είναι ζάτ: τ:. 

Άτυχώ; έργα σοβαρά, άγνωστα, του Γύζη έν Έλ- 
λάδι δέν υπάρχουν’ είναι ξενητευμένα. Μόνον 
δύο σζίτσα, εί: ένα όζρίίαντα είναι τοποθετημένα. 
Είναι άπό τά; πρώτα; σπουδά;τού Γύζη. τά; εύρε- 
Οείσας μ·τ'άλλων έν τώ έδώ παλαιώ έργαστηρίωτου. 
Φαίνεται ζαΐ άπό αύτά τά σχέδια του : μετέπειτα 
ζαλλ'.τέχνη;. Εί; τό έν ό Έρως χρησιμεύει ώ; 
μοδέλο ζωγραφ.ζή;. Κρατεί τά τόξα του ζα! 
έχει έστραμέ-,α τα νώτα εί; τήν Ζωγραφ-.ζήν. 
Εί; τό άλλο.αμαυρότερο-, ζα: ατελέστερο» τού πρώ
του. : Ιωσήφ έξηγε: τά ϊ»ε:ρα. Τά; συγζεχυμένα: 
αύτά; ζα: άδράς γραμμάς. τόσο» ώστε ή μία χειρ 
φαί»ετα: έχουσα τρ·ϊ; μό»ο» δαζτύλους. δέ» απέδω
σε» άργότερα εί; τέλειο» έργο» ζα: οΰτω τό σχέδιο» 
έμει»ε σχέδιο» μόνο».

Έζ τών λοιπών 'Ελλήνων, ή ζεφαλή τού γέ- 
ροντος τού Μποζατσιάμπη είνα: πλέον ή γνωστή. 
'Ο ΙΙρομηΟεύ; ζα! ό Χριστό; τού ζ. Βασματζίδου, 
εμπνέει αγαθήν έντύπωσιν, ά/.λ’ ό ζαλλιτέ- 
χνη; δυστυχώ; μά; άποζαρδιώνει μέ μίαν Επέ
τειον- Οά ηύχετό τι; νά μή είχε» άποΟάνει ό μνή- 
στήρ διά να μή έχωμεν τό έργο». 11 δεσποινι; 
Λασ/.αρίδου μέ τά γνωστά τοπεϊα τή: Κηφησίά; 
ζα: τού Πόρου, ο Λεμπέση; μέ τόν Καπουτσίνον 
ζαί τήν άζτήν τή; Σαλαμϊνος, ή δεσποινι; Κοντο- 
ποίλου μέ μίαν απροόπτω; ζάλήν ζεφαλήν. : Ι’οι- 
λός μέ τού; πολ-μιζούς του πίναζα;, ό Δημητρίου 
μέ τάς προσωπογραφία: του τας λίαν επιτυχείς, 
5 Βιζάτος μέ τό «Σζάζι» έν σζίτσο μέ χονδρές 
γραμμές όπως συνηθίζει νά ζωγραφίζν, πάντοτε, 
ό Άνδρουτσος με τά; υδατογραφία; του τάς συ
νήθεις, άλλά ζαί μέ μίαν ώραίαν άμυγδαλιά 
μα; ωθούν γλήγορα διά να σταματήσωμ-ν εις τα 
ολίγα νέα Έλλ. ~χ οποία διά πρώτην φο
ράν έζτίΟεντα: έν Αθήνα::. 'Ο Λόγγη είναι 
Έλλη» γνησιώτατο; έζ Σερρών, άλλ’ ή μαζρά 
έν Ρουμανία διαμονή του έζαμε μεριζού; νά πι- 
στεύσουν ότι είναι Ρουμάνο;" ζάΟ: άλλο. Τ’.σπού- 
δασεν έν Γερμανία, πρώτην δέ φοράν έζΟέτει 
έν ’Αθήνα·.;. Ολα του τά έργα είναι άξια 
ιδιαιτέρας μνείας. ΊΙ «*Ανο:ξις» είνα: έ» όλό- 
ζληρον ποίημα ή μάλλον μυθολογιζή σελίς. 
Ποίησις εις τό σύνολο», εις τού: τόνους, εις τήν 
έζφρασιν. Μία νύμφη, ή "Ανοιξ·.;, μέ στέφανον εί; 
τήν ζόμην, μέ πέπλον πολύπτυχον ον ύποβασταζει 
διά τής αριστερά; χειρ:;, βαίνε: πλησίον γηραιού 
ζορμού, ένώ δεξιά ρυάζιον μέσω υψηλών ζορμών 
ρέει. Είναι τό ζαλλίτερον έργον τού ζ. Αόγγη. 
Μία προσωπογραφία ζυρία: ζαθημένη; έχε: ζαλα 
μέρη εις τό μέσον ζα! πρό; τα ζάτω. Τό «Παληό 
τραγούδι» ζαΐ ή «Μελαγχολία» έχουν τέχνην, με- 
τριωτέραν τό «Ειδύλλιο»» τήν δέ «Αησμονημένην 
ζώχην» μόνον διά τόν εγχώριον τύπον δύναταί 
τι; νά προσέξη. Εί; τάς λεπτομέρεια; ύστεροί 
πολύ, άφού υπάρχουν μέσα έζεί ζαί πράσινα μά
τια ! Άλλά ζατόπιν αυτών έπέρχεται μία ίζανο- 
ποίησις. ΊΙ «Ιφιγένεια έν Ταύροι;» έχει όλη» 
τήν σζιερότητα ήν έπιίάλλει τό θέμα. Μόνη, ζά- 
θετα: τήν νύζτα, ένώ όπισθεν της διά μέσου ζορμού 
μόλις δ·.αφαίν·τα·. ή φίλη τού Ένδυμίωνο:. Ό 
ζαλλ'.τέχνη; δέν απεμαζρύνθη τή; αλήθειας. Τό 
«Χαμίνι», μέ τήν Γαλλιζήν τεχνοτροπίαν του, 

έχει ολην τήν έ/.ευθερίαν ένο: έμπειρου χρωστή- 
ρος. Ο χαραζτήρ άποδίδετα: σχεδόν τελείως. 
'Οφείλει τι; νά όμολογήση ότι ή έμφάνισι; τού 
ζ. Αόγγη ήτο μία ευχάριστο: πάντω; αποζαλυ- 
ψις ένό; έπιζήλου Ελλ. ταλάντου αγνώστου μέχρι 
τούδε παρ’ήμίν.

Τά έργα τού ζ. Ι’άλλη. ομοιάζουν τόσω πολύ τό 
έν μέ τό άλλο ζα! ζατα τό είδος τή; έργασία; ζα! 
ζατά τό θέμα, ώστε όταν γράψη τις δΓ έν έργον 
τού ζ. Ι’άλλη έχει γράψη δΓ όλα σχεδόν τά έργα 
zZj. «Στήν έζζλησ:α»ή " 1 Ιαπαδοπούλα». «στό πα
ραθύρι». ή Άνατολίτις είναι από τήν σειράν τών 
έργων τού ζ. Ι’άλλη, τα όποϊα διαζρίνονται δια 
τήν ζαθαρότητα τού χρώματος" έξ αύτών άνώ- 
τ-ρον είναι τό έπιγραφόμενον «Στό παραθύρι».

Τής δεσποινίδος Φλώρα ή «Ί’ουρζιζή συνοιζία» 
ζα! ή «σζεπτομε-,η γραία» ζα! άλλα 2-3 δέν 
προσθέτουν άπολύτω; τίποτε εί; τήν φήμην τη;.

'<) ζ. Τσιριγώτης ό συμπαθής τού Καίρου 
ζαλλ’.τέχνη;. ένεΟυμήθη τά: Αθήνα;, πρόθυμο: 
πάντοτε νά είσφέρη τήν ζαλλιτεχν.ζήν του εισφο
ράν εί; τήν παρ' ήμίν ζαλλιτεχνιζήν ζίνησιν. Δύο 
έζ τών έζτειθεμένων έργων του τόν Ιίαλαιοπώ- 
λην ζαί τό Μυστιζον έδημοσίευσεν ήδη ή «ΙΙινα- 
ζοθήζ.η». Εί: τήν πρώτην σ Αιγύπτιο: μέ τά διά
φορα μιζρά έμπορεύματά του ζάθεται χαμαί σζια- 
ζόμενο; άπό πελώριον πράσινον άλεξήλιον. Η έζ- 
φρασις τού γέροντο; προδίδει πολλήν παρατηρητιζό- 
τητα τού ζαλλιτέχνου, σστι; γνωρίζη νά προσδίδη 
ζαί εις τα πεζότερα τών θεμάτων τό ζάλλο: ζαι 
τήν αρμονίαν. ΊΙ «Όδαλίσζη» του έχει όλην 
τήν διαδολιζήν νωχέλειαν τών γυναιζών τού 
χαρ-μίου.

Ό ζ. Ι’ωμανίδη: έζθέτει έν ζαλόν τοπείον.
Ό ζ. Ίωαννίδης έζ Σμύρνη; ήρχισε νά γίνεται 

είδιζότης εί; τάς ζεφαλάς γραιών" είναι ή δευτέρα 
ζεφαλή γραίας ήν βλέπομε-, του ζ. Ίωαννίδου 
ζαι ή όποϊα αποτελεί μίαν επιτυχίαν όχι άπό τά; 
συνήθεις. Διά τά; προσωπογραφία; του όμως τού 
ζ. Ραγζαδή ζα! τών τέζνων τού Γύζη δέν δυνά- 
μ.θα νά εΐπωμεν τό αυτό.

Ό ζ. X. Άλεζτορίδης, ό έν Κων)πόλ:ι ζαλλι- 
τέχνης, ό διευθύνω» τό ζαλλιτεχν.ζόν τμήμα τή; 
Έζθεσεως. ό πλήρη: ένθουσιασμού ζα': αγάπη; 
πρό; τήν τέχνην του. έζθέτει δύο πίναζα:. Τήν 
«Προσευχήν» ζαί τόν «'Άθεο»». Τό πρώτον έδη- 
μοσιεύσαμεν ήδη. ΊΙ νεότη; ζαί τό γήρα; προσεύ
χονται" ζαί δέν πζριωρίσθη ν' άναπαραστήση τήν 
άντίθεσιν εί; μόνα τά πρόσωπα, άλλά ζαί εί; τήν 
στάσιν αύτού τού σώματος. Έψυχολόγησεν άρζετά 
εις τό γιροντιζόν ύφος" ώς πρός τήν νέαν φαίνε
ται άποδλέψας μάλλον εί; τόν ζαθϋλιζισμόν, διότι 
παρά τοί; ΐρθοδόξοις ή άνάτασι; τών χειρών δεν 
συνηθίζεται, άλλα μάλλον ή έπ! τού στήθου; δια
σταύρωσή. Εϊ; τήν έζφρασιν τών προσώπων έδεί- 
χθη εύτυχή; ό ζαλλιτεχνη;. ΊΙ «Ιίροσ.υχή» είναι 
άναμφιδόλω; ϋπερτέρας άξια; τής άλλης είζόνο: του 
του «Άθέου» τή; όποια: τό άριστον μέρος είναι 
ή ζεφαλή τού ιερέως. ’< > ζ. Άλεζτορίδης υπήρξε 
μαθητή: τού ζ. Jonaro.

Εί; τό τμήμα τών υδατογραφιών ζαι τών ζρη- 
τιδογραφιών ζυριαρχεϊ μέ τας μιζρά; αλλά θαυμα-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
®ΗΚΗ

ΕΙΚ'.ΑΠ EABASYN Οί ζραπίτχ' του σχο/.ΐέου

Frans .ίο- 
όλαυσι;» 

τοϋ Δί6=τ 
Δέ Μπτφζε ν* ·χ»=cr/a. ·Λ.ω;

τμήμα ό Βέλγο, 
ris. ΊΙ« I Ιαιδιζ.ή άπ 
τα αγαλμάτια 
ζαί τοΰ Συρανδ 
ράζ είναι έργα
δέ τα δύο πρώτα.

Εί: τήν ι· I Ιαιδ'.ζήν απόλαυ- 
τ;μ.άγιον ζαί ίδι- 

λαμδάνόμτνον απο- 
έπού’.ν 

εί’ίομιν 
συ-ζεν-

Αλλά και ή αγιογραφία κάπως αντιπροσωπεύε
ται είς τήν πολυτεχνικήν έκΟεσιν τοϋ Ζαππείου. 
Ίέσσαρες εικόνες τών τεσσάρων Ιούαγγελιστών 
τού άειμνήστου άγιογράφου τής Ζακύνθου Καντούνη. 
περί ού δια μακρών έπραγματεύΟη έν τή «ΙΙινακο- 
Οήζν,» δ κ. Δέ Βιάζης, είναι δείγματα πολύτιμα 
τής τέχνης, ή όποια τώ ζαιρω έζείνω αντεπρο- 
σωπεύ-το ζαΟ' ύλην τήν Ελλάδα ύπδ τοϋ Καν
τούνη. ΙΙαράτας παλαιας αύτάς άγιογραφίας έζ- 
τίΟενται ζαί τινες τών έν τώ Αγίω ”Ορε·. Ίω- 
σαφαίων μοναχών, άξια·, ικανής προσοχής.

Ί'εύγων τις έκ τοϋ Καλλιτεχνιζοΰ τμήματος, 
είς τδν τοίχον τή; ζλίμακο; σταματά πρό τοϋ ονό
ματος τοϋ Belucei. Είναι παλαια είκών. ευτυχώς 
πρωτότυπος, τοΰ «Χρόνου άποκαλύπτοντος τήν 
Αλήθειαν». Τήν άλήΟειαν, τήν όποιαν πολύ 

ολίγοι καλλιτέχναι γνωρίζουν....
ΔΙΚ

Κνρϊα ΛΙΒΑΔΛ

σιν” κάθε 
αιτέρως 
τελεί τι τέ/.ε·.ον ύπ 
κινήσεως. Σπανίω; 
γλυπτικόν έργον να 
τροϊ τόσην ζωήν και τόσην 
έκφρασιν. Ό κ. Ι’ϊγος έζ. 
Σμύρνης έκθέτει τέσσαρα έκ. 
πη/.οϋ προπλάσματα χαρακ
τηριστικότατα γνωστών τύ
πων. ύπερέχοντο: τοϋ Κου- 

ρούνη. του δημοδιδασκάλου εί; το «Ζητείται υπη
ρέτης». Ουτω άφεύζτω; θα τδν έφαντάσΟη ό συγ
γραφεύς. Και ό Χατζή Μουσταφά; είναι πολύ 
καλά είργασμένος. Ό κ. ΙΙαρλιάρο; 
ναΐκα δίδούσαν τροφήν είς κύκνον δέν 
ται εί; τάς προσδοκία; ένδς αύστηροΰ 
κριτοϋ. Τπέροχον έργον ή κεφαλή δορμάδος.
Ισπανού γλύπτου Palmczana. Εις 

πτομερεία; τή; προτεταμένης ταύτη; 
φαίνεται μία δύνάμις καί φυσιζότης 
Καί δ ταύρος τοϋ Ortiz, είναι ά' 
τοϋ γλυπτικού τμήματος 
τόσον έπιτυχώς ν' —

Δύο κεφαλαι Χρι 
πασχοντος και ένό; X 
τής Αθανασίας δίδοι 
μείοτον. Είναι έργα τ 
τεχνική σχολή τής 
τιμ.ηΟέντος είς 
τον πάσγοντα

;ν Θεόν 
ταυρωμένος 

άντλησι 
πάτου Δίδασκά).

αλλα 
οδύνην 

τής α/νφ. 
έν άφΟατον

ογραφίας. δέκα τδν αριθμόν, ό Joseph 
> διά τήν πρωτοτυπίαν του διαζ.ρινόμ.ε- 

έχνης. ό επανειλημμένως τιμηθείς 
άργυρών μεταλλίων έν ΙΙαρισί- 
Βιεννη, ϊ’ώμη, I Ιετρουπόλει, 

λεπτότης τή; εργασία;, ή φυ- 
τοϋ χρώματος, και εις αυτα; 

μυστήριον τη; τέχνης 
διακρίνεται τδ τοπεϊον, 
δημοσιευόμενο·/. '() Cas- 

άπδ τού; συλλογείς εί- 
απδ τον Casciaro έως 

ο έστΐ μεθερμηνευόμενο·/ 
αρκετά μεγάλη. Λ: τήν 

Έκθετε·, τήν 
μεθ’ ολον τ 
διά τήν μεγ 

ίναι τέλειοι

σία; κρητίδα 
Gjsciaio. ό 
νος Ίταλδςζαλλ· 
διά χρυσών ζαί 
ot;. Βρυξέλλα:;, 
Βαρκελώνη ζλπ. 11 
σικάτη;, ή άπαλότης 
τάς αντιθέσει;, ιδού 
του. Έζ. τών έργων του 
τδ έν τώ παρόντι φύλλω 
eiaio είναι περιζήτητο; 
ζ.όνων. Ή άπάστασι; 
τδν ίδικόν μας Mathio - : 
ΜαΟιόπουλον - είναι 
ύπερπηδήσωμεν όμως. Έκθέτει τήν προσωπογρα
φίαν τοϋ ζ. Λύτρα ήτις μεθ’ άλαν τδν αιματώδη 

δ’.ακρίνεται διά τήν μεγάλην όμο'.ό- 
οί οφθαλμοί είναι τέλειο·. όφθαλμο: 
τών δύο μεγάλων - τδ μέγεθος - πι- 

ριατοποϋλα μέ τά ύπερ- 
πείθει δτι δ καλλιτέχνης 
ή δέ ζόρη τών Κρίνων- 
γνωμία - είναι από τα 
ου.

:η3ήσο)μεν 
τοϋ κ. Λύ 

χρωματισμόν, ·. 
τητα- 
Λύτρα, 
νάκων.

•οίως 
Έκ 

ή μέν Ιίαρισινή χ<», 
φουσκωμένα μάγουλα μάς 
έσπούδασ:·/ :ίς ΙΙαρισίου;, 
γνωστή Αθηναϊκή φυσιο· 
καλά οπω; δήποτι έργα

Υπ ρχουν καί καλλιτεχνήματα δια τή; γραφ 
οος. Εί; αυτά διακρίνεται ή έν Κων)πόλ:ι δεσπο 
·/·; Λίνα Γζαίοϋτσι. 11 λεπτότη; τή; 
είναι αξιοθαύμαστο;.

Ώ; σχεδιαστή; προσωπογράφο; ανα· 
ζρατ’ρδ; ό Γερμ.ανδ; binael Grntz. Δώ 
οια διά μολυδδίδο; έξοχων άνδρών 
έζφράσεω;. ' Εχει μοναδικήν ευχέρειαν 
άζρίδειάν γραμμών. Έζ τών σχεδίων 
νότα’, τδ είζονϊζον τδν ζ. Κλ. Ι'αγζ.αίήν 
παρ’ ολίγον νά λησμονήσωμεν έν εί; 
ρον θέσιν ώραιδν σχεδιαγραφημά του 
•/αίας Έλληνίδος. ήτις δέν είναι 
ζ. Χάζου.

Z'/JlTal 
;:ζ.α σχέ- 
■■'/· "λήρη 
άλλά ζαί 

του διαζ.ρί- 
Άλλά 

μίαν παράμ:- 
Mnrelli. άρ- 
άλλη τι; ή ή

/τιπροσωπεύεται δι' όλίγων 
·, τις τα γνωστά έργα τών ζ 
κτήτην τοΰ κ. Δημητρίου. 
α. Κυρίαρχε·· είς τδ γλυπτ·

ota τ 
δ Έ 
ή έξ 
όπερ 
δέν δρα 
ορατήν 
μόνη ■ 
ήδη 
Χριστός.

Μεταξύ τών δύο Χρι 
ρία τοϋ Ισπανού Parera. 
παριστα θεριστήν 
κεκοπιακότα, 
μίας εργασίας 
κάτωθεν αύτής 
έναγζ.αλίζεται, 
τδν ανακούφισε, 
ριτωμίνη αφέλεια 
εργάτην.

ΊΙ κεφαλή τ 
έντύπωσιν εις τ: 
τών Αθηνών Γ 
όμω; έκφρασιν 
χνης είναι ράπτ

ου 
όλα; τας λε- 

ζεφαλή; δια- 
απαραμιλλο;. 

τά κοσμήματα 
;πανδ; ήδύνατο 

ταύρον.
Χρίστου ανθρώπου 

ή γαλήνη 
άξιοση-

Μόνον Ί 
απεικόνιση 
στοϋ, ένδς 

ιστού θεού εν τι 
άντίθεσιν 

οϋ έν τή ΙΙολυ- 
E/.io Caccarelli.

Διά 
τδν ορείχαλκον. 

Είς τήν πρώτη·/ 
11 αγωνία, δ πόνος, 
τήν έγζ.ατάλειύιν τοϋ 
τήν δευτέραν, ή σαρξ

υν μίαν 
:αΰ ζάΟηγητ· 
Φλωρυ/τία;

λα; τάς Ιταλικά; έκθέσ;ι. 
Χρ'.ττΟ'ζ ΐξ-λις;

μάρμαρο·/. 
θ·/ήσζ.:·..

’•ZV'iovV ίλην 
/.ου. Είς 
πντϋμα.

αλλ’ ή ζ: 
ανθρώπινη; Ιτ.

Ίδεώδε■•j ·
ρασεως 
Ί’περέχε·. ωτος

01V
Τδ

•ηριζόμενον 
σπογγίζονται τδ 
δ;ά τής

ζητούσα 
μέ τήν 
έναγζαλίζεται τό

ύψοϋται ή ΙΙαρηγο- 
σύμπλ:γμα γύύ:νον.

■ τδ δρέπανο·/, 
ν ιδρώτα της τ·- 

χ::ρό;, ένω 
νϊαρα ζόρη του τον 
τον ξ’κουράση, νά 

στοργήν της. ΊI χα- 
ν ζουρασμέν'. ν

ή 
νά

Αόυσσινού ίσως δέν Οά ε'μποιήση 
διότι είναι έργον ένό; ράπτου 

.ου. του Limber - Millet. Εχει 
υράν. άδιάφορον αν ό έρασιτέ- 
η παπουτσής.

7’ύ ώ·ε/ροι· τοΰ πο/ητοΰ. — Μνύο/ίοχιχαί ηίρεφαι 
ί>πύ ιά σ»εοτ/;ρ/β.—Είκόνις μ'ΐ οονίιια.— 
r I! Ιξοχωχέρα βιβλιοχριοία — Ή άγγειοηλα- 
ηιική. — Ή ΚολοκνΟυϋ καί αί Σϊβραί — 
αίοΰααι, Νιαβϊδαι., Χορενιριαι, Ταναγραίοι, 
2ethvoi —Άλεπανδες, ράουτ, μενονετα.— 
Δύζα οοι. ο θεάς !

Α ν γ ο υ ο ι <ι;

λ καί άρώματα Σκορπίζονται . . .
"Εν ϋνειρον ένός ποιιιτοϋ διά τό 

όποϊογ πολλά ϋπέάτιι καί ϋκουάε, ίν 
βιβλίον διά τό όποιον πολύ περκΜό- 
τερα έγράφιιόαν ένώ έκυοφορείτο άφ' 
δϋα Οά γραφούν άμα έκδοΟμ, αί περί- 
φιιμοι ναι άόρατοι έωςτοϋραώς μυθο
λογικά! νύμφαι Άτθϊδεςτοΰ Ιδιορρύθ
μου είς ολα και εις γλώδΰαν καί είς 
περιβολάν ποιιιτοϋ Ν'έιι, τού πανυή'ή- 
λου καϊ οϋρανοΰάμονος, έπι τέλους

βλέπουν τό φώς ϋ μάλλον εκτοξεύουν είς τούς 
θεατός τό φώς τού κάλλους και της παρθενίας Αί 
«’Λ τ θΐδες» είνε Οονέττα μέ είκόνας ϊι μάλλον 
εικόνες μέ Οονέττα "Εν λεύκωμα ποιιιτικώτατον. 
Διότι καϊ αί ε’.κόνες είνε ποιητικαϊ καϊ τά ποηΐ- 
ματα είνε είκονικώτατα.Θέλιο νά εϊπώ όχι ήευδη 
άλλά ζαιγοαφικά Δείγματα καϊ τών εικόνων καϊ 
τών πονημάτων παρέθεάε άρκετά ϊως τώρα ιϊ «Πι-

• · ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ·

νακοθήκιι- ώ<5τε ν'άποθαίνη περιττός πάς λόγος. 
Λντϊ δέ πάάης άλλης βιβλιοκρισίας παραθέτο- 

μεν «>ς τήν Ουμπαθεάτέραν ΣύάταΣιν τοϋ βιβλί
ου μίαν 'Λτθϊδα έν δροάερότατον άνθος τού 
Αθηναϊκού θερμοκηπίου,— βιβλιοκρισία ϋν βέ 

6α ια δέν Οά ώνειρεύθη κανείς Συγγραφεύς,ούτε 
αύτός ό κ. Νέιις. Τό λεύκωμα τού κ. Νέη είνε 
ίν μνημεΐον χάρτινον, άλλά πολύτιμον τού 
κάλλους μιας Αθηναϊκής έποχης. Καϊ έπειδϊι 
τό κάλλος φεύγει, ό ποιητής ιϊθέλιιΣεν είς τάς 
μεταγενεΣτέρας γενεάς ν’ άφήΰιι Γ·ν Ιστορικόν 
κειμήλιον, εν δείγμα δτι οί άνθρωποι οϊ είς τό 
μεταίχμιον εύρεθέντες τοϋ ΙΘ καϊ τού Κ' αίώ
νος είχον όάύεις καλλονής, είχον Άφροδίτας, 
άνταξίας’τής άρχαίας θεάς.

Ηνεωτέρα Έλλ. τέχνη άρχίζει νά λαμ6άνι.ι 
ούσιαΣτικωτέραν καϊ πρακτικωτέραν καϊ 

κλαΣικοιτέραν μορφήν Ή αγγειοπλαστική, κλά
δος όστις διεδραμάτιθε σπουδαιότατον πρϊιΣω- 
πον έν τη άρχαία Έλλ. τέχνμ, ήρχιδε νά έφελ- 
κύμ τήν προσοχήν καϊ έν Έλλάδι. Χάρις είς 
μίαν Άτθϊδα, τήν κυρίαν ΙΙιερράκου, λειτουργεί 
άπό τίνος εϊς Κολοκυνθοϋν έργοΣτάσιον Αγγειο
πλαστικής δπεο παράγει καλλιτεχνήματα πλα
στικής εχοντα τόν αρχαϊκόν τύπον, λεπτότατα 
εϊργαΣμένα Δείγματα δύναταί τις νά θαυμάΣμ 
εϊς τήν "ΕκθεΣιν τού Ζαππείου. Θά ϊδιι τις έκεΐ 
παμμέγιΣτον άγγεΐον ομοιον μέ τά κατεάκευα- 
ζόμενα είς τό παρά τούς ΙΙαριΣίους έργοΣτάσιον 
Σεβρών, φέρον έζωγραφιδμένας τάς >2 Μούσας. 
"Ετερον άγγεΐον παριΣτά τά τέκνα τής Νιόβης
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Β. IQANSMOY ΙΙβτμίκ γραία

φονευόμενα, Αλλο Έλ/.ιινίδα χορεύονταν. 'Ανά
γλυφα, κύπελλα, άγαλμάτια, λήκυθοι, λωπάδες, 
πινάκια, πιατέ/α·, κουμπαράδες μέ παραστά
σεις άρχαϊκάς, μέ Ταναγραίας, μέ Νίκος, Βάκ- 
2ζθνς, Σειλιινούς, Άρτέμιδας, προσωπεία, έρ. 
μογλύφονς, κεφαλάς. Έλλιινίόας γυμναζομένας 
κλπ "Ενας θησαυρός ολόκληρος, ό όποιος Οά 
άντικαταστήσι.ι τά βαναυσουργήματα τών ΠιΟα- 
ράδικων. 'Εννοείται δτι ή παραγωγή Οά ισοφα
ρίζει μέ τήν κατανάλωάιν, βιότι υύδέν άλλο κα
τάστημα ΰμοιον ούτε έν Έλλάδι, Εοντε έν Ιτα
λία υπάρχει Η πρώτιι Ολη λαμϋάνεται έκ τΰς 
Μεσσηνίας, οί δέ έργάται οδηγούνται άπό καλ 
λιτέχνας. Δ·'·ξα σοι ό Θεός έπί τέλους, ποϋ αί 
κυρία», μας έπειτα άπό τής 'Αλεπούδες και τά 
Ι’άευτ καί τά Μενοι έτα έάκέφΟιισαν ολίγον και 
διά τίιν τέχνην καί παρέχουν εις τόν τόπον μας 
μίανεϋγενεστάτιιν καί ποακτικωτάτην ευεργε
σίαν ύπό επο('ΐν φιλοκαλίας και έΟνιάμοΰ. Ό 
’ Ελληνάπέδειξεν ότι είναι έπιτιοΐειοτατος τεχνί
της Άλλά τού λείπουν οί διδάσκαλοι, τά ύπο- 
δείγματα, τά ύλικά μέσα Παράσχετε αύτά καί 
οά άποκτήσετε Βιομηχανίαν ϋπερτέραν τής Εΰ· 
ρωπαϊκϋς.

&4ΦΝΙΙ

Ν ΑΛΕΚ'ΟΡΙΔΗΙ

άιεν^υκτύ; ιοί Α'<ι/.ζ<ιε/ΐ'ΐχοΰ Γ/ιημαιος r/jj .Ιιεάνοϊί 
ΈχΟίαιως ιών ΆΟηνΰιν

ζωγραφική

ΧπέΟανεν έν ’Αθήνα·.; ό ερασιτέχνη; ζωγράφος 
τοπείων Κωνστ. Γιαννακόπουλο;. αρχίατρος 

τοϋ Βασ. Ναυτικού.
— ΉγγέλΟη έκ Κωνσταντινουπόλεως ότι εις τά 

Μύλασσα ανευρέΟη έντό; τοΰ ναοΰ αρχαία είκών 
χ.ονολογουμένη από τοΰ 1083. Ή είκών αΰτη είναι 
εζωγραφημένη έπ! μουσαμά μήκους 1 11'2 μέτρου 
καί πλάτους!, παριστάνει δ'ε διάφορα μέρη τοΰ Πα
ναγίου Τάφου. 'Ll είκών αΰτη ώς εξάγεται εκ τίνος 
επιγραφή., είναι ό'ώρον Χατζηνικόλα τινός, τέχνης 
καλή; καί τά έπ’ αύτή; πρόσωπα φαίνονται ώ; 
π:οεξέχοντα.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Μεγαλοπρεπές μνημείο·/ έγκζινιάσύη τήν 7 Αύ- 
γούστου, έν τώ χωρίω Βερισχόφεν τή; Βαυα

ρίας, γενεΟλιω πάτριοι τοΰ περιωνύμου ά66ά Κνέιπ, 
πρός τιμήν τής μνήμη; αύτοΰ, ώς ίδρυτοΰ τή; ύδρο- 
Οεραπευτικής.

— Συνέστη επιτροπή όπως επιμεληθή τήν ανέ- 
γερσιν μνημείου έν τό ΊΙρώω τοΰ Μεσολογγίου ύπέρ 
τών πεσόντων χατα την Έπανάστασιν.

— Εί; τήν γενέΟλ·ον πόλιν τοϋ Ρενάν Τρεγχιέ έγέ- 
νοντο τ' αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος τοΰ μεγάλου 
οιλοσόοου.

^ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1~1 ν Λονδίνο» είς τ'ο Μουσείο» Br tisli έγένετο έχΟε- 
Α σι; τών σχεδίων παλαιών καλλιτεχνών, όσα ήγο- 

οάσΟησαν ύπό τοΰ 'Λγγλ. "Εθνους κατά τά τελευ
ταία επτά έτη.

— Εί; τήν 'Αμβέρσαν, τήν άξιοσημειωτέραν πόλιν 
τοΰ Βελγίου διά τήν τέχνην, έγένετο εκθεσις τών 
έργων τή; κ. Je Rudder, τοΰ συζύγου τη; γλύπτου 
Ιί udder χαί τοΰ οικογενειακού φίλου των γλύπτου 
W'llfen. ’Π επιτυχία τή; έκΟέσεω; ταύτη; άνομολο- 
γείται ώ; μοναδική.

— Ό Βέλγο; ζωγράφος Ε. 1·'ι·ι ιιzyn. ό γνωστό; έκ 
τών έκτεΟεισών εικόνων του έν τή ήμετέο^ι εκθέσει 
τού Ζχππείου, εξέΟεσεν έπίση; έν 'Αμβέρσα, πεντή- 
κοντα πίνακα; του, κατα τό πλείστον τοπεϊα χαί 
θαλασσογραφία;. ΙΙερί τοΰ Φαραζύν εκφράζεται δ έν 
Άμβέρση ανταποκριτή; τοΰ Studio έπαινετ-χώτατα. 
Ό Φαραζύν είναι, γράφει, ευσυνείδητος καλλιτέχνη;, 
υπέροχος εί; τό ν' άποδίδζ, τήν μελαγχολίαν ήν έχουν 
αί ομιχλώδεις πρωίαι. αί σεληνόφωτοι νύκτες, οί 
ποιητικοί ποταμοί. Είναι εγκρατής εις τους φωτι
σμού;, δύναται δέ νά καταταχΟή μεταξύ τοϋ Clous 
καί τοΰ Baeilioen.

— Ύπό -όν τίτλο» -Einigeii· οιωργανώΟη έν 
Άμβέρση ύπό νεαρών καλλιτεχνών έκΟισις, περί ή; 
αί γνώμαι έδιχάσΟησαν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τό Βρεττανικόν Μουσείο» έπλουτίσΟη εσχάτως διά 

νέου συντρίμματος τοΰ ΠαρΟενώνΟ; κατά τόν έξή; 
τρόπον : Πρό έτου; ό έπιμελητή; τοϋ μουσείου τού
του έλαβε» αντίγραφου ελληνικού κειμένου, τοΰ 
όποιου αγγλικανός τι; ίερεύς είχε λάβει αποτύπωμα 
εκ τιν:·ς μαρμάρινου τεμαχίου, άποτελοΰντος μέρος 
λαξευτού σπηλαίου έν τώ κηπω τής "Εσεξ. Ό έπι- 
μελητης αμέσως ενόησεν οτι επρόχειτο περί επιγρα
φής δημοϊιευΟέίσης τώ 1771 έν τινι άογαιολογική 
συλλογή, ή; όμως τό έλλείπον μέρος δέν κατωρΟώΟη 
νά εύρεΟή έκτοτε ΊΙ επιγραφή αϋη είναι αθηναϊκή, 
μνημονεύοντα.ι δέ έν αύτή τά ονόματα τών κατά τό 
457 π. X συμπολεμησάντω/ Αθηναίων έν Τανάγρα 
χατά τοϋ στρατού τής Εύβοια; κα! τής Λαχεδαίμο- 
νος. ΊΙ έπιγραφή έμεινε» οΰτω ατελής, μέχρι; ού 
τή παρακλήσει τοΰ είρημένου έπιμελγ,τςύ ό αγγλικα
νός ίερεύς άνέσκαψε τά πέριξ τοΰ σπηλαίου τούτου 
καί έκ τών ανασκαφώ» τούτων ήχΟη εις φώς καί τό 
έλλείπον τμήμα τή; έπιγραφή;, όπερ είναι ανάγλυ
φο·/ εξαίσιας τέχνης, παριστά δέ ιππέα. Αί γλυ
φά; του ώς έκ τής πολυετούς έν ύγρώ έοάφει διαμονή; 
είναι έφΟαρμέναί, ευκόλως όμως αναγνωρίζονται ότι 
αποτελοϋσι μέρος τή; μετώπης τοϋ ΠαρΟενώνο;. ’Επί 
τών ύπό τού Έλγίνου παοαγγελβέντων «Ζ*5 ιων όμως 
δέν ύπάρχει τοιοΰτόν τι, τοΰΟ* όπερ παρέχει τήν 
ύπόνοιαν ότι έκομίσΟη ολόκληρον τό τεμάχιον εί; 
'Αγγλίαν πρό τής έποχής τού λόρδου συλητοΰ . Πι
στεύεται ότι τό εύρημα τούτο διετελεσεν ύπο την 
κατοχήν τοΰ αρχαιολόγου Στούαρτ, καύ’ όν καιρόν 
ούτος συνέτασσε τά απομνημονεύματά του. Μετά τόν 
θάνατον τούτου τά τεμάχια άπό χειρ'ος εις χείρα πε
ριήλιο» είς τήν κατοχήν κάποιου Θωμά Astle, σημαι-
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νβντΟς χαί τούτου αρχαιολόγου τής εποχής του, όστις 
καί ύπήρξεν είς τών ιδιοκτητών τοΰ κτήματος ένθα 
έγένετο ήδη ή άναχάλυψί; του. Βεβαίως αυτός δέν 
έτοποθέτησεν είς τούς τοίχους τοϋ λαξευτού περί οΰ 
είοηται σπηλαίου τό δελτίου τοΰto τής έν Τανάγρα 
μάχης καί απόσπασμα τών ΙΙαναθηναίων.

— Ό ύπουργός τής Παιδείας διέταξε? όπως έπι- 
σκευασθή ό βυζαντινό: ναός τοΰ Άγιου Δημητρίου 
τής διαλελυμένη; μονής Αύγοΰ έν Ναυπλίω. ’Επίσης 
Οά έπιδιορθωθή ό έν Άρτη βυζαντινός ναός τού
Αγίου Βασιλείου. Τό ψηφιδωτόν τοΰ ναού τούτου 

είναι μεγάλης σπουδαιότητος.
— ’Ιδιωτική πρωτοβουλία Οά ίδρυθή έν Ίασίω ε

θνογραφικόν μουσείο·», έν ω Οά συλλεγώσιν άπαντα 
τα προϊστορικά καί ιστορικά λείψανα τών λαών όσοι 
άπό τών προϊστορικών χρόνων καί εντεύθεν εζησαν 
έν Μολδαβία- Οί νομοί ’Ιάσιου. Δοροχοίου, Βα- 
σλούι καί Σουτσάβας είναι πλήρει.- λειψάνων τών 
εποχών χαλκού σιδήρου καί νεολιθικής περιόδου.

— Τό Μουσείου τών τεχνών εν Νέα "Ι’όρκη ηγό- 
ρασεν αντί 500,000 φρ. ά:μα πολεμικόν έκ σιδήρου 
νεωτί άνακαλυφθέν εν Ρώμη καί χρονολογούμενου, 
ώς λέγεται, άπό 2600 ετών. Διατηρείται είς πολύ 
καλήν κατάστασιν. Τό Αρχαιολογικόν Μουσείο» 
τού Βερολίνου εζητησε ν’αγοράση τό κειμήλιου τούτο, 
άλλ’ οί Αμερικανοί τό απέκτησαν ΰπερΟεματίσαντες.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Αί άνασκαφαί είς τάς υπώρειας τοϋ Σκάρου τής 
Λευκάδας εξακολουθούν- εύρέΟησαν δέ μέχρι τοΰδε 
ευρήματα σπουδαιότατα έν <-χέσει μέ τό περί Ομη
ρικής ’Ιθάκης ζήτημα. Αί άνασκαφαί γίνονται εις δύο 
σημεία εις ύψωμα ικανόν άπό τών υπωρειών, καί είς 
τό δμαλόν τής πεδιάδας. Είς τό πρώτον σημείου άπε- 
καλύφθησαν δύο τάφοι ρωμαϊκής εποχής έυτός τών 
όποιων εύρέΟησαν αγγεία πήλινα μόνωτα, λυχνίαι και 
χάλκινα νομίσματα φέροντα την προτομήν αύτοκράτο- 
ρος. Εις δέ την όμαλ.ην πεδιάδα απεκαλύφθη μέγας 
ρομβοειδής τοίχος έκ λίθων ογκωδών προϊστορικής έ- 
ποχής, ύπό τάς τέσσαρας τοϋ όποιου πλευράς εύρέθη 
καί άνά είς τάφος Έκαστος τούτων είναι τετράγωνος 
μήκους μέτρου, κενός χώματος, πλήρης οστών σεση- 
πότων άτακτα»; έρριμένων. Εντός αυτών εύρέΟησαν 
δύο χάλκίναι μαχαιραι όμοιώταται πρός τάς άποκα- 
λυφει’σας εντός μυκηναϊκών τάφων, διατηρούμενοι κα
κώς, τεθραυσμέναι λυχνίαι καί χαυλιόδοντες. ’Εγγύς 
τού ρομβοειδούς τείχους εύρέΟησαν άνθρακες καί πή
λινα αγγεία λεπτά, κεχρωσμένα, μυκηναϊκής εποχής 
χρησιμεύοντα φαίνεται, είς χοάς. Έκ τών αγγείων 
τούτων τό έν δύναται κάλλιστα νά συναρμολογηΟή. 
’Επίσης εύρέΟησαν δύο χάλκίναι μάχαιραι, πήλινα 
αγγεία κεχρυσωμένα ρωμαϊκής εποχής, δύο ακέ
φαλα μικκύλα αγάλματα πήλινα. Ποιων λίθινος μι
κρός. Λυχνία λεπτώς εξειργασμένη, φέρουσα ύπό 
τήν βάσιν τό ί.·ομα τού εργαστηρίου, έξ ού προ
ήλθε. Δύο ωτα αγγείων πήλινων χονδρών. Υαλώ
δης ζύμη κυανή. Πήλινοι πέδες ίππου. Χαυλιό
δοντες, συντρίμματα δύο επιτύμβιων στηλών έπί τής 
μιας, τών όποιων άναγινώσκεται τό όνομα Εύτυχίς. 
Μικρά χειρ μαρμάρινη. Σπόνδυλος έκ λίθου άρράβδω- 
τος ρωμαϊκής εποχής.

— Ληξάσης τής θητείας του, ό παρά τή Ι’αλλ. 
αΡΖ σΖ°λή Βέλγος αρχαιολόγος κ. Δεμουλέν τήν ύπό 
έποπτείαν τού όποιου ένηργήθησαν αί είς Οέσιν «Κιό- 
ν'·κ» τής Τήνου άνασκαφαί, διετάχθη πρό τής είς 
Βέλγιον αναχωρήσεώς του νά έπιχειρήση περιοδείαν 
εις τά παράλια τής Μ. ’Ασίας.

— Ήρχισαν αί ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας 
διενεργούμεναι άνασκαφαί εί; τούς πρόποδας τού 

vVuxsiou ορούς.
— Ό έν Λεβαδεία δικηγόρος κ. Λαπουσιάδης άπό 

ικανού χρόνου ενεργών ανασκαφας πρός ανακαλυψιν 
τού Μαντείου τοΰ Ί'ρυφωνειου εζητησε παρά τοΰ 
ύπουργείου όπως τώ έπιτραπή »ά καταδαφίση τό 
Ένετικόν τείχος τό έπί τού ναού τή; Έρκύνης. Αί 
μέχρι τοΰδε γενόμεναι ανασκαφαί ύπήρξαν ευτυχείς.

— Έν 'Αργεί εύρέθη τ: βος προμυκηναίκής επο
χής λελαξευμένος εντός τού εκεί βράχου περιέχων 6 
μικρά χρυσά κοσμήματα, δύο καθαριστήρες ώτων, 
τμήματα μεγάλου χαλκού ξίφους, δακτύλιος, αντί 
λίθου φέρω, ώραίαν χρυσήν μυίαν, 24 όδόντες τμήμα 
κρανίου καί αρκετοί κομβοι κομβολογίου, ών είς φέρει 
ώραίαν άνθος, έτερο; δε λέοντα σπαρασοντα βουν.

— Κατ’ ανακοίνωσιν τού κ. Δαίρπφελδ αί έν Λευ 
καδι ανασκαφαί διεκόπησαν ένεκα επιχωματώσει.»;, 
ήτις παρουσιάζει πολλά; δυσκολίας. ’Αργότερα πιθκ- 
νώ-ατα νά συνεχισθοΰν αί άνασκαφαί.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

— Άνασκαπτομένου γηπέδου τινο: έν Cioyai’on 
της 'Αγγλίας εύρέθη θησαυρό; έκ 3700 ρωμαϊκών 
νομισμάτων αναγόμενων εις τό 350 π. X.

— Εν χειροτεχνικόν κέντημα, τό όποιον κατα 
τους πραγματογνώμονα; είναι τό παλαιότατον τοΰ 
κόσμου έργόχειςον, χρονολογούμενου άπό τριάκοντα 
καί τεσσάρων αιώνων, είναι εκτεθειμένο·» είς μίαν 
προθήκην τής Αΰτοκρατορικής Σχολής τών Τεχνών 
εν Λονδίνο», γενόμενον αντικείμενου άπλήστου περιερ- 
γε·ας. Τό κέντημα τούτο έχρησίμευσεν εις τόν εντα
φιασμόν τού βασιλέως Άμεναχέπ τής Αιγύπτου 
(1400 π. Χ-). άνεκαλύφθη δέ έντός τύμβου έκ τών 
τελευταίως προελθόντων είς τό φώς έν τώ νεκροτα
φείου τών Θηβών. Έχει ώοαΐον σχέδιον, αλλα δυ
στυχώς ει»αι ολίγο, έφθαρμένο», μαρτυρεί δέ τέχνην 
αρκετα προηγμένην. Πλήν τούτου, τό αρχαιότε- 
οον τών μέχρι τοΰδε γνωστών ποικιλτικόν εργόχειρου 
ανήκει εις τόν αιγυπτιολόγον Νιβμ,περή, όστις τ'ο 
έδάνεισεν είς τήν Κα/.λιτεχνικήν Σχολήν τοΰ Λον
δίνου μετά 50 άλλων έργων τής βελόνης, προερχό
μενων έκ Κύπρου, Ρόδου, Κρήτη:, Άδοιανουπόλεως 
καί Θεσσαλονίκης, καί τα όποια παντα ανάγονται εις 
την απωτατην αρχαιότητα.

— Είς Μήλον εύρέθη αρχαίου ανάγλυφου συγκείμε
νον εκ δύο έτέριον, άτινα καθ' έαυτα αποτελούσιν 
ιδίαν παράστασιν. Έκ τών δύο τούτων αναγλύφων 
τό μέν πρώτον παριστά πρεσβύτην εύσαρκου φαλα
κρόν και γενειοφόρου, όστις τήν μέν αριστεραν χείρα 
στηρίζει έπί τών ισχίων του. τήν δέ δεξιάν έχει τε- 
ταμένην άνω ώς υποβαστάζω·, τι. Τό έτερον ανάγλυ
φου παριστά γυναίκα προβεβηκυίας ηλικίας, ή; ή 
κόμη είναι καλώς ηύθετημένη, ή δέ δεξιά της εύρΐ- 
σκεται τεταμένη πρός τά άνω. ΊΙ κεφαλή όμως τής 
γυναικός είναι κατεστραμμένη έντελώς. Τό άνευρε- 
θέν ανάγλυφου έχει μεν έλλείψα; τινάς, άλλ’ ή φυ
σική παράστασις τών σωμάτων είναι έξοχος.

— Εις τό βορειοδυτικού μέρος τής Λεβαδείας κατα 
την θεσιν Ταμπαχανα κατά τινα θεμελίωσιν οικοδο
μής ανευρεθησαν σπόνδυλοι έκ στύλων μεγάλων 
ραβδωτών καί έκ στηλών. Εικάζεται ότι έπί τούτων 
εστηρίζετο ναός. Πρός τούτοι; εύρέθη καί ενεπίγραφος 
πλάξ φέρουσα τήν επιγραφήν 'Ιερόν Άρτέμιδι 
II ο δ ι α δά η ν».

— Έν Ώρωπώ παρά τήν Οέσιν όπου εκειτο τό 
μαντείου τοΰ Άμφιαράου άνεκαλύφθη τό περίφημου 
έν τή άρχαιότητι μυστικόν ύδωρ δι' ού έλούοντο οί 
χρησμοδοτούντες, ώς καί τεμάχια αγαλμάτων, έν 
στήθος γυναικείου αγάλματος καί πλήθος επιγραφών.

Φιλοτεχνώ. Πολύτιμος συλλογή εξ εικόνων αρ
χαίων καί νεωτέοων ξένων καλλιτεχνών ανηκουσα 
είς τόν έν Βιέννη ΙΙερ. Άργυρόπουλον έξετέθη 
πρός πώλησιν εί; Αθήνας. Άλλ' άγορασταί τόσα» 
βαρυτίμων εικόνων, ώς είκός, δέν εύρέΟησαν έδώ καί 
διά τούτο ή πώλησις αυτών 0ά γίνη εί; Βιέννην.

Καλλιτέχνη. ’Ενταύθα. To cioquis δύναται να 
υ,εταφρααθή προσχεδίασμα. _ . „ . ,

Λεσπ. Μ Κωνστ. Καί ή ι-,ικη μα; επιθυμία είναι 
ή δηυ-οσίευσι; χεωματιστών εικόνων, άλλα δυστυχώ; 
ελλείπουν τά τεχνικά μέσα.

Γ Κ. Ενταύθα. Διά τόν Ούίστλερ, ού τόν θάνατον 
άνηγγείλαμεν, διηγούνται διάφορα ανέκδοτα καί ιδίως 
τήν άπάντησιν ήν εδωκε κάποτε εις ενθουσιώδη κυ 
είαν ήτι; διηνοίγετο εί; έπσίνους διά τά έργα του και 
ελεγεν ότι ό κόσμο- δέν έγνώοισεν εί μή μόνο ι δύο με
γάλους ζωγράφους : Ί ον Ούίστλερ και τον Βελασκε

— Άλλά διατί προσθέτετε καί τον Βελασκί ; 
άπήντησεν ό διδάσκαλο; μέ ενα τόνον ειρωνικόν.

Ό Ούίστλερ είχε μεγάλην αδυναμίαν _ διά τοΰ; 
λευκού: πίλους, διετήςει οέ όλα όσα τόν εί/ον ϋπη 
ρετήσει καί εΐχεν έξ αύτών τοιουτοτρόπως μίαν πλου- 
σιωτάτην συλλογήν.

Κον λ- Μ. Τά εύρήματα τή^,Κνωσσού είναι ση- 
μαντικώτερα τών εύεηματων των Μυκηνών και της 
Τροίας. Δι' αύτών άπεκαλύφθη ήμίν ή ιστορική αλή
θεια ή άγνωστος πρό τριών άκομηέτών, ότι εν Κρήτη 
ήκμαζεν ό πολιτισμό: καί αί τέχναι πριν η αύται 
εισαχΟώσιν είς τήν Ελλάδα Ό πολύς Άγγλο; αρ
χαιολόγο; κ. Αρθούρο; "Εβανς εί; φυλλάδιόν του 
εσχάτως έκδοθέν καί έπιγραφόμενον «Τα Ανάκτορα 
τής Κνωσσού» δίδει πλήρη καί τελείαν εικόνα τών 
πολυτίμων θησαυρών τών εύρεθέντων έν Κνωσσώ 
κατά τήν διάρκειαν τών άνασκαφών τοΰ 1902. Η 
Κνωσσός κατά τήν παναρχαίαν εποχήν φαίνεται οτι 
εύρίσκετο εις τό ζενίθ τή; δόξη; τη;. Δέν ησαν μό
νον εκεί τά ανάκτορα τοΰ Μίνωο;, αλλ' ητο καί η 
έδρα τών Τεχνών καί τώ» 'Επιστημών, αιτινες το- 
σοΰτον είχον προαχθή ώστε νά κινώσι καί σήμερον 
τό» θαυμασμόν και'τήν εκπληξιν. Ή πλαστική καί 
ή διακοσμητική τή; έποχή; έκεί.η; κίνοΰσι τον φθό
νον τών συγχρόνων καλλιτεχνών. Εις τα οιασω- 
θέντα αγγεία, τά όποια ό κ. Έβαν; έξέθαψεν έκ τών 
έρειπίων τή; Κνωσσού, απεικονίζονται παραστάσεις 
καί άλληγορίαι τόσον επιτυχείς καί τόσον αριστοτε
χνικά!. ώστε ό σύγχρονος καλλιτέχνης, παρ'ολην 
τήν έξέλιςιν καί τήν τελειοποίησιν τής τέχνη; αιώ
νων ολοκλήρων, δέν δύναται ή ν' άποκαλυφθή μετά 
σεβασμού.

Τ.Π. Ό περίφημο; Αμερικανό; ζωγράφο; Τόρρυ 
έζωγράφισεν έκ τοϋ φυσικού εί; τέσσαρας συνεδριά
σεις έν Αΐξ-λε-Μπαίν τόν βασιλέα μα;

Ή είκών είνε ολίγο» μεγαλειτέρα τοϋ φυσικού με
γέθους, θά έκτεθή δέ εί; Λονδίνου Είνε πρώτη φορά 
καθ' ήν ό βασιλεύς έπόζαρε πρό καλλιτέχνου Αντί
γραφου τής είκόνος θά σταλή εί; τήν διεθνή εκθεσιν 
τού Άγ. Λουδοβίκου.

Παραχαλοϋνταο οί κα^υοτερούν- 
τες ειι τί/ι· συνδρομήν των κ. κ. συνδρο- 
μηταΐ τής <■ ΙΙινακο&ήκι/ς <·, δπως εμβά- 
σωσι αυτήν, ΐνα μή διακοπή ή αποστολή 
τοΰ φύλλου.

ATHENES - EXPOSITION
ΑΘΗΝΑΙ - ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπωηιιον δργανον ιης Λιιδνονς Ι'.κί/έηεως 
τιΰΐ’ '.4ί/»/ΐ <ΰ»>. ίκόιδόρειυι· ’Ελληνιηιϊ καί Γαλ
λίαν y.aO εβδομάδα.

ΛιευΟυνταϊ
Ά/.. Περδικίδης /■■/· Ε. Ilromiaire

Σινδρομή. Δι' ές μήνα: φρ. 15.
Γραφεία- Έ»τό: τή. Έα.Οέσεω .

Η “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ·.
πωλείται πατά φυλλάδια και τί μουςέν Κωνβταν- 
τενουπύλει είς το έκδοτικόν κατάάτοιια «. 11α- 
λα).£, Μουμχανέ Νομικού Χάν 2θ. ΈπίΟης πω- 
λοΰνται παρ' αύτώ καί ύ,παΰαι αί έκδόδεις της 
“ II ιν ακοΟήκης,. ·

Έν Σμύρνη δέ. ι ίς τό Πμακτορεϊον τών κ. κ. 
Ιίρκχνυύ i:Ui Μκυρογιάννη,Μαδάμας Χάνι άο.ΐφ

ΣΑΠΩΝΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΙ
Σάπων αγγλική; κατασκευή;, έξοχου ιαματική; 

δυνάμεως διά τά δερματικά νοσήματα έν γένει.
Συν'.στάται ύπ'ο τών καλλίτερων δερματολόγων 

ιατρών ώ; άριστο; είς τό είδος του.
Σάπων πίσση; τής έλάτη;, γνωστός τοί; "άσιν ώς 

ό καλλίτερο; απολυμαντικός σάπων καί ώς ό ωφεζι- 
μώτερος διά τήν καλήν διατήρησιν τοϋ δέρματος και 
τών τριχών.

Σάπων ειδικός διά τήν πλύσιν τών οερματικων νο
σημάτων τών ζώων καί ιδίως διά τήν πλύσιν τών κυ- 
νών πρό; πρόληψιν τών δερματικών παθήσεων.

ΙΙάλλης καί Κοτζιϊς

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ

‘•ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ-
ΟΣΟΙ εκ τών έν Άϋήναις κ. κ. συν

δρομητών μετοικήσουν, παρακαλοΰνται δ
πως έγκαιριος ειδοποιήσουν δι’ ένδς δελ
ταρίου τήν Διεύδυνσιν τής ‘‘ΙΙινακοδή- 
κης„ ίνα μή επέλΟι/ αταξία αέρι τήν δια
νομήν τοΰ φύλλου.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΗΣ ‘'ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

άπδ τής 15ης Σεπτεμβρίου

ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ 
ε'ιςτήνόδδν Γ’^ Σεπτεμβρίου άρ. Χΰ,παρίι 
τήν πλατείαν Κυριάκού.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΟΔΙΟΥ

'Οδό; Βουλή;
Διαρκής εκίλεοις καλλιτεχνημάτων
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ί «ίί /ιεταλλιχάν........................................................
Ταμείου > » τραπεζικό γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης . ,

I ο κερματικά » Β δίδραχμα και μονόδραχμα. 
) Αντίτιμου μεταλλικοί· τό εξωτερικόν

ΚΕωτερ. λ)σιιο! » ΙΙροϊόν εκδοθε'ντος Εθνικόν δανείου fit χρυ- 
I σόν Ελληνικοί· Σιδηροδρ. 4u/t ιοί· 19(>2 

δάνειοι· πρόζ τιμ· Έλλην. Κυβέρν. ίπ’άναγκ. κυκλ. τρα.τ. γραμμ. 
Δάνειον πρό; τι}ι· Έλληνικ. Κνβέρνησιν διδράχμ. καί μονοδράχμ.

„ i Εις τρυοόν δρ. 23.787,036.8(1
Όιιολογ. Έδν. έανείων » " "1 ) » τραπ.γραμ. » 30,098,200.—

Δβ
ά
»
»

ο
ι>
»

Προεξοφλήσεις............ 
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων ........
Δάνεια καί ίινοικτ. λογ. επί ένεχΰρρτ χρηματογράφων
Δάνεια επ’ένεχνριρ εμπορευμάτων..........................................
Δάνεια καί Ανοικτοί λογαριασμοί επί υποθήκη ....
Δάνεια εις δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πριίοωπα . 
Χορ>})·>}οεΐί f'! γεωργοκτηματίας.........................................
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτημιιτίας καί γραμμοΊΟΐ 

Προνομοιούχου Τραπέζης Ίίπειροθεοοαλίιις .
Μέτοχοί είς εγχωρίους ’Εταιρείας.........................................
Συμμετοχή εις Τράπεζαν Κρήτης.........................................
Τοκομερίδια έν γένει . .........
Καταστήματα Τρααιέζης καί κτήματα έζ Αναγκαστικών ίκποιήσεω 
Απαιτήσεις επισφαλείς..........................................................
Έξοδα έγκταταστάσεως ίΙδίως δαπάνη κιιιαοκ. τραπεί. γραμμ. 
Διάφοροι λογαριασμοί
Λογαριασμοί τρίτων εν τιβ εξωτερική!....................................
Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς χρυσόν.............................
Λιιγαρ εξαγυρ. ουμμετ. Κιιβερν. είς κέρδη εκ τραπεί. γραμματ 
‘Εξαγορά προνομίου Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσοαλίας 
ΙΙρομήθεια τροπής λαχειοφ όρου δανείου εις τραπεζικά γραμμάτια 
Διάφορα ...............................................................................

ο 
» 
» 
Λ 
»
4»
»

»
»

»
» 
» 
»

η 
» 
»

» 
»

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν Κεφάλαιον ........ Δρ. 
Άπαθεματικά κεφάλαια ........ *

Τραπεζικά γραρμάτια έν κυκλοφορία
I διά λ]ομόν τήε. Κυβερνήσεως Δραχ. (18,778,575.42 . »

II ■ · » Τραπείης » 57,126,282,75 »
Κ έρμος. γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα ....·· 
Καταθέσεις ιινευ τόκου είς μεταλεΐα ...... Κ 
Καταθέσεις 7τνευ τόκου ........" 
Έπιταγαί πληρωτέοι. ........·
Μερίσματα πληρωτέα ........ ύ
Καταθέσεις Δημοσίου διά χορ·γ. δαν. κατά τόν 8ΦΜ' δόμον .
Διεθν. Οίκ. Έπ. λ]ομός κατ. εκ ) Είς χρυσόν · 82,644,32 »
δημοσίων υπεγγύων προσόδων » ■ τρ.γραμ. ·■ 4,116,937,97 »

Υπηρεσία Εθνικών δανείων είς χρυσόν ...... 
» · » » /τραπεζικά γραμμάτια) . . ·

Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν. .......
• · επί τύκιρ είς τραπεζικά γραμμάτια . . »

Έντ. καταθ. Δημ. είς χρυσ. διά τήν καταοκ. Σ. Π-Δεμερλή-Συν »
. . . » τρ.γραμ. » - . . « .

Καταθέσεις Δημοσίου εις τραπεί, γραμμ. κατά τόν νόμον ΙΙΊ'Ε' ■ 
Καταθέσεις έπί τόκοι. ........· 
Ααχειοφόρον δάνειον Τραπέζης ....... ■
Υπηρεσία λαχειοφόρου δανείου Τραπέζης .....· 
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ........ -
Λογαριασμοί τρίτων έν τιβ εξωτερική) .... . ·
Διάφοροι λογαριασμοί '
Διάφορα

Τά Ολον ζραχμαί

31 Ιουλίου
1903

30 Ιουνίου
1903

1.483.203.45 1,432,159.72
3,470.750 — 3 336,180.—
5,230,584.— 5.118,880.—

ι ‘.0,925,7 81.99 21,013,910.83

8,57 1.725.53 9,187,534 60
08.778.575 42 68,778,575.42
13,500,000 - 13.500,000.

53,805,230.80 53,865.236.80

21.232, ’.81.09 20,849.457.69
2.775,284.30 2.608 667.55
9 571,571.13 10 101 27.’.22

21 1,939.95 350 030.35
50.571,887.34 50 071.800.38
42.455 375,00 43.215,903.26
13,280,708.05 13,314,008.65

4,279,307.74 4.164.213.49
4,000.202.25 4.060.202.25
1,500,000.— 1,500,000.—
1 ,019.071.87 1,105,439.37
8,083,797.57 8.085.913.08
2,402.187.17 2,542.988,30
1,083,227.84 1.681.011.19
1 409 350 36
2,267,334 13

1,219 999.65

1 ,935,300.— 1.935.360.-
1.520,000 — 1,520,000.-

650,000.— 650.000.—
153,081.20 79 >,980.85

340,899.831.11 346.125,031.65

20,000.000.— 20,000,000.-
13,500.000.— 13 500.000 -

125,904,858.- 121,611,540.58
13,500,000.— 13,500,000.—

473,606 30 429,221.81
23,026.748.89 '.0,041,307.60

1,089,043.21 767,208,81
893.534.16 2.017,599.16
283,749 94 283,749.91

4,199,582.29 9,111,157.49

43,248 20 157.997.20
1 ,278.922 50 2,253,547.20

606,934.7-1 933,901.09
3,500.000.— 55.329.80
8,571.725.53 9,187.534 60
6,705.652.66 7.125 269.91
5.406,499 30 5,4(6.490.30

63,444,472.50 63,081 .1 17.03
47,621,970 — 47,621.970.—

1,856,678 — 2,073,750.-
3 .384,712.69 3,372.037.62

440,963.98

1,607,892.36 144,328.53
346,899.231.41 346.125.031.65

Έν Άδηναιζ τη 7 Αυγευστου 1903 Ό 'ΓκοδιευΟυντη; τοϋ Λογιστηρίου
Δ. Α· ΚΑΡΑΤΖΑΧ


