
ΜΗΝ1ΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 1ΙΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

€ΤΟΣ Γ

Τ€ΥΧΟΣ ΛΒ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ»

1903

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΌΛ„, r'.

Λ Θ Η Ν Λ 1
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

IFniFMRPlOY '<·"»/. / ΙΙαρΙι r/; »· KviHUfto·
ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΓΥΧΟΣ ΔΡ |?0 *



ί. Afe. Λ!J®.

ΜΗΝΙΜΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔ'ΔΟΜΕΝΟΝ
διευθυντής δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΈτησΙϊ δρ. 12.— Έϊάιιη,ος δρ. ο.— Έν τώ Έίωτερικώ etc χρυσόν

ΓΡΑΦΕΙΑ Όδύς Γη; Α'επτεμέίο’.ου άριθ S3· ,//Α<»ύ ε»/»· .τλατεϊω· Κυριακαν].

ΕΤΟΣ Γ’. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1933. ΤΕΥΧΟΣ ΛΒ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δ. I. καΧογεροποΰλου. Ιο Tlpu'vT ,πσν. · Αιήγη/ια). - At Atjiccc ΙΙαρίσίοιο.— Χτεφ. 

Ζωγραφίσου. Τό ριινσζ iv τί. Tt/vr, < ί ί'. t I «· li άρχσντίπσυζο καί ή ιιυζχίνΟΰ. 
\ Μειάγραοις Αμαλίας Κηπιηκη Όρνοίτώ·). Σκίζεις. Κ. Σύγχρονοι κσζΛίτεχνσι.. 
Fausto Ζοιι.ίιο - Χπ. Δε - Ιΐιάζη. ΊΙ ΒυΰσνΤιΜή τέχνη έν ΖσκύνΟω. / ΤεΛΟί/.- Λί- 
μυλίας. (-Vjii5tsai ; Ένό? 'Αγρινιώτου. ΊΙ ε'χΐή τών piczi’o,. Ιρίσουγον/ρ— ΚαΖ- 
ζιτεχνικά 7. ,έι.όστν - Ίχιλέως Χέη. Iίο··ΙΙι<·ν··ιι. Μαρίνου Σίγουρου. Τραρϋδια
50 κρυφό, Υ/-7· II-’ί’7 φι, · Γιάννη Καμβανέλλη. Τρσγσυσΐ7 τοϋ δειΖΓ,σΰ. Ι'οοο- 
δάφνεε.— Δάφνιδο?. Χζ^ιει,,σειε ένό- ιιηνάε. / Α’κοιι.τιδκιδα - Τό ΰρχαΐον δράμα. - Οϊ. 
ελ/.ανι,δικαιι Κσλζ ιτεχνική κί ,ησ'ε (Ζωγραφική / zivrri*,;. — Έκάέσεις.— Χαρα- 
κι,κή )_  ΆρχαιβλογικίΙ ειδήσεις. (Άναοχαγαί.- Ευρήματα. Μαυόεΐα) — Uli/.iofza·
φϊα τής Τέχνήε.

ΕΙΚΟΝΕΣ
ΙΙ ί( ιι Γ ί <· Ιι.'Έ/η.—J. W e y n s. Γόησφα-Ί'ριιζ- ιι. .Μποαατσϊάμπη.Ρόφβ. Ε ·Ι I'aia- 

s ν ιι Ilazsiiv ϊχόυεπ εϊσ ,.— Γ. Ζιιιιιιιο Ιππικό, Έτρσγσύζ.. —’Λπ6 τ*ς Ί- 
τΟΙδας. ΚυσΙαι Ζαζοκώστ?. .Μετνεά. Χτάίκου. Χτεφ. Ζωγραφίδη?.— II. ,ΙαΟιο- 
ηοϋλου. Ά',υοο ά'ι'ροϋ.— G Ιι <Ί'Ι> <· I lie ν Νεκρά φύσιε.— Fauslo ZoiiarO.— 
I. a in be it Μ i I I e t. ΝσδΙρα.— κ ιίαρΟένη. Αάιιπρσε ’Αστέρας. — Ρ. .I. ν a η il e ι· 
Ο ιι «I era a. — X. Άνδρούτσου. "Avsitic. — Gli Boland. Έπ' σύτοφώρ·,).— 
II e c I h υ v e n

ΠΡΟΣΕΧΩΣ
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“ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ.,
• Ουδεμία aiTijoi? περί αποστολής n/ς «//<- 
νακοθήκης» ή όίασδήποτε εκδόσειος αυτής, βι
βλίου ή ίϊκότος, λαμβάνειαι ί·π ' οιμει, άν μη 
ουνοδεύηται νττδ τοΰ αντιτίμου.

Παλαια φύλλα τής « Πινακοθήκης» α 'και 
β' έτους πωλοΰνται \ πρδς I δρ.) μόνον είς τδ 
γρω/είον τής «Πινακοθήκης». ΙιΛ τους συνδρο · 
μητε.ς λεπά 8ΐ> έκαστον.

Π "ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, διά τους μή συν- 
δρομητάς τής «Πινακοθήκης» πωλείται αντί 
*2 δρακών. ’Εξάιρετικώς είς τους συν 
δρομηιάς μας, οΐτινες έκτος τοΰ αντιτύπου, ο- 
περ δικαιωματικώς λαμβάνουν, θέλουν τυχόν 
και άλλο αντίτνπον,ί'να τδ δοιρήσουν, παρέχεται 
ή «Μικρά Έπαίτις» αντί .*>50 λεπτών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
/ Καλλιτεχνικόν τμήμα]

■Έλη 
Bauricb

Jules W'eyns Έρμη; Jules Weills Γόησσα

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ- 

τοΰ Λ’ κάτ 11' έτους παλουνται είς τδ γρα
φείου μας αντί δρ. Ι,.'ιΟ. Ιιά τάς επαρχίας 2 
δρ. Ιιάτδ εξωτερικόν 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ
βανομένων τών ταχυδρομικών.

Τ Α ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΗΣ --ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

ΜΕΤΕΚΟΜΙΣΘΙΙΣΛ Ν
είς την όδίιν Γιί Σεπτεμβρίου άρ. Χ.'ι,παρά 
τήν πλατείαν Κυριάκου.

Η “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ .
πωλείται κατά φυλλάδια καί τ.ίμους έν Κωνσταν- 
τινουπύλε; είς το έκόοτικον κατάιίτιιμα Η. ιια- 
λαλβ, Μουμχανέ Νομικού Χάν 20. Έπίιίιις πω- 
λοϋνται παρ' αύτω και ιΐπαάαι αί έκόόΰεκ; τίϊς 
’Πινακοθήκης...

Έν Χμύρνη δέ είς τό Πρακτορείου τ.·>ν κ. κ. 
Βραχνοί) καί «αυρογιάννη,Μαόάμας Χάνι άρ 19·



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Β. .Μπ;κ8Τ7ΐά[ΐπη Ρύίχ

* ΑΠΟ ΤΑΕ ΦΟΐΟΕΚΙΑίΕΙΕ *

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ

ν <5 ίπ ο τ ε εί
χαν συναντηθή. 
Ή φήμη. ύ 
Ασύρματος αυ
τός τηλέγραφος, 
είχε κωδωνίση 
τά ονόματα των ■
Αλλά μεταξύ 

των νψοΰυτο 
όρη. έξετείνοντο 

θάλασσαι. Αυτός είς την πρωτεύουσαν' αυτή 
εις τό νησί.

Πόσες δμως φορές δ καλλιτέχνης δραματίζετο 
τήν ποιήτριαν, πόσες φορές η ποιήτρια έφαντά- 
ζετο τόν καλλιτέχνην' και παρηκολούθει άπό 
μακράν ό είς τόν άλλον, χωρίς νά έχουν καί
μεγάλην έπιθυμίαν νά γνωρισθοΰν. Τό άγνω
στον κρύβει περισσότερα θέλγητρα. ’Έπειτα 
ήσθάνοντο ότι ή άπόστασις περιετύλισσε ϊοως 
εκ Θείας Προνοίας τάς έλπίδας των μέ τά σά
βανα τής πραγματικότητας. Και έπεριπατοΰ- 
σαν ίπί τρία έτη σχεδόν μαζή είς τήν λεωφόρον 
τον Πνεύματος. . .

Εκείνη τόν έφαντάζετο, ώς ποιήτρια πού 
ητο, μεγαλοπρεπή ιεροφάντην, υψηλόν, με 
μακράν πώγωνα, μέ πολλά μαλλιά, με ευρεΐς 
ιομους, μέ αυτοπεποίθηση·, θαυματοιργοΰντα 
διά τοϋ χρωστήρας.

Αυτός, Ιξ εναντίας, την έφαντάζετο ταπει
νήν, ισχνήν, μ'ε μίαν δειλίαν είς τά χείλη, με 
μίαν δνειρώδη καί Αμφίβολον έκφρασιν είς 
τούς οφθαλμούς. . .

Μία κυρία κομψή, εύσωμος, μέ ένα τρίχα- 
πτον πολυτελές είς τόν λαιμόν, μέ δύο Αδαμάν

τινα ενώτια φωτυβολοΰντα, οκιαζομένη άπό 
ένα πίλον καλλιτεχνικώτατον, εισέρχεται θριαμ- 
βεντικώς είς τό έργαστήριον τοΰ καλλιτέχνου. 
Άντικρύζει πινέλα, πλαίσια, σχέδια και έπί 
ενός οκρίβαντος μίαν προσωπογραφίαν ώχρας 
κόρης, άπό τήν όποιαν μόνον ολίγες έλειπαν 
πινελιές ■

Βλέπει ένα άγνωστον κύριον ισχνόν, μέ ολί
γος τρίχας Αντί μυστακος μέ μίαν μπλούζαν 
φέροισαν άπειρα στίγματα χρωμάτων.

— ΕΙοθε ό καλλιτέχνης τοΰ έργου αυτού;
— Μάλιστα! Τολμά νά πρόσθεση εκείνος 

δειλώς, ένεός πρό τής χαριτωμένης έφοδον ■
— Είδα, κύριε, εν έργαστήριον καί ήθέλησα 

νά ξεκουράσω τό βλέμμα μου.
— Μέ κολακεύει αυτό, συνεπλήρωσεν έκεϊνος 

και ήθελησε έκ τοϋ προχείρου νά τακτοποιηθή 
κάπως. Έγνρισε ολίγον δεξιώτερα, προς τό 
φώς, τήν προσωπογραφίαν, Απέκρυψε γυρί- 
σας Ανάποδα δύο τρία σκίτσα, Απεκάλυψε δύο 
άλλα σκεπασμένα μέ διαφανή υφάσματα. Καί 
ή κυρία έλαβε στάσιν αύστηράς κάπως κριτικής, 
ενώ αυτός παρεμέρισε δειλώς, προσβλέπων 
καί αυτός τά έργα του. Και τώρα ήρχισε νά 
χάνεται ή αύτοπεποίθησις πρό τής έπισκεπτρίας 
έκείνης' ένόμισεν ότι έμειοΰντο ή αξία τών έρ
γων του.

Άλλ ένώ» έκείνη έπρύσεχε τά έργα, αυτός 
στρέψας προς τήν κυρίαν άνέγνωσε περί τόν 
λαιμόν της εις μίαν χρυσήν καρφίδα τήν λέ 
ξιν αΣτέφανο».

Μπά .' τό προσφιλές του όνομα. . . Μέ αυτό 
τό όνομα έχει τιτλοφόρηση τόν τόμον τών 
ποιημάτων ή άγνωστος έκείνη φιίλη του, μέ τήν 
όποιαν έχει έροηενθή. “Ω, Αναμφιβόλως θά
είναι καί ή έπισκέπτρια ποιηιική ψυχή διά νά 
φέρη τέτοιο όνομα. . .

Έοιώπα ή έπισκέπτρια καί μόνον έψιθύρισε.
— Βλέπω οτι σάς Αρέσουν τά ιίιχρά πρό

σωπα . Ι\αί έγι'ο είς τά ποιήματά μου έμπνέο- 
μαι μόνον άπό ίόχρά πρόσωπα.

’ΙΙσαν αρκετά τά λόγια αύτά διά νά ανάψουν 
πυρκαϊάν είς τά στήθη τοΰ πτωχού καλλιτέχνου

— Μήπως, έψιθύρισεν, είσθε ή ποιήτρια 
τών «Στεφάνων» ;

— Ακριβώς ' συιεπλήρωσε ταχύτατα ή κυ
ρία μέ αφέλειαν ή όποια κοθόλου δέν Ανταπε- 
κρίνετο εί τήν έκπληξιν τοΰ καλλιτέχνου.

— "Ωστε μέ γνωρίζετε ;
- Πολύ.
— Καί σείς;
Άλλά δέν τπρόφθασε νά είπή τόνομά του. II 

υπογραφή τοΰ καλλιτέχνου μέ κόκκινου χρώμα 
εί, εν διπλανόν τελιιωμένον έργον τήν έκαμε νά 
σκιρτήση. . ·

“Εμειναν άφωνοι' πρώτην φοράν συνηντώντο 
είς τόν δρόμον τής πραγματικής ζωής.

Έκείνη έβλεπε τόν μεγαλοπρεπή ιεροφάν
την όι· είχε πολλάκις δνειροπολήση, ταπεινό
τατου εργάτην, αυτός τήν άναιμον νύμφην 
εύσαρκου και ζωηρόφθαλμον κυρίαν. . .

'II στενοχώρια του διά τήν αφύπνιση· τήν 
Απότομον τοΰ τριετοϋς ονείρου του, δέν owe- 
βιβάζετο μέ τήν φαιδρύτητα τοΰ προσώπου της. 
Καί έξηκολούθει ό καλλιτέχνης νά βλέπη τήν 
εικόνα, είς ήν συυι κέντρωσε τήν τριετή ευλαβή 
προσήλωση· του εις εν πλήρες ποιήσεως Ιδανικόν.

"Εν μειδίαμά της έν τούτοις — έγελονσεν 
τόσον εύμορφα ! — έσκορπίσί < είς τά χείλη της 
— ήσαν τόσον κόκκινα! — καί έσκόρπισαν συγ
χρόνως μερικά νέφη άπό τό μέτωπον τοΰ καλ
λιτέχνου. Τό μειδίαμα έκεΐνο τό Αφελές άντετί- 
θετο τόσον πολύ προς τόν κοσμικόν πλούτον 
τών αμφιέσεων καί τών Αδαμάντιον !

Τοΰ ώμίλησεν οικειότητα, ώς νά έγνωρίζοντο 
χρόνια — καί μήπως δέν έγνωρίζοντο; — 
περί τέχνης, περί ποιήσ ως, περί τοΰ κόσμου 
ον ονειροπολούν, Αλλ’ όστις δέν άπεκαλύπτετο, 
όσα» καί άν προσεπάθουν διά νά πλάσουν. 
εκείνος μέ τό χρώηιια έκείνη μέ τόν στίχον, μίαν 
ζωήν Αξίαν τοΰ πνεύματός των.

Άλλ’ ήτο καιρός πλέον νά άποχωρισθοΰν. 
'II κυρία έζήτησε νά μάθη ποιον ήτο τό συμ
παθές έκεΐνο πρόσωπον είς τό όποιον ό καλλι
τέχνης μετήγγιοε τήν μυστικήν ύπαρξίν του, το 
όποιον περιέβαλλε μέ τόσην στοργήν, μέ όλου 
τό άρωμα τής εμπνευσμένης του ψυχής.

— Κυρία, τό πτωχόν αύτο άντιτνπον δέν 
έχει πλέον λόγον υπάρξεως' μοΰ είναι περιτ
τόν, Αφού έχω τό πρωτότυπον. Άλλά μοΰ στοι
χίζει τόσων χρόνων ζωήν, τήν όποιαν Αμφιι- 
βάλλω άν θά ζήσω πλέον. Είναι ή είκών αύτ!/ 
μία άνάμνησις, έν ονείρου Αθανασίας χυμένο 
έπάνω είς^τό πανί. . .

— Μπά; Προσέθηκε μέ κάποιαν συγκίνη 
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σιν, τήν όποιαν δέν κατόρθωσε νά απόκρυψη.
Καί όμως είς τους οφθαλμούς τής κυρίας 

διεσιόζετο τό ονειρον τοΰ καλλιτέχνου. ΙΙσαν 
ομοιότατοι I ΊΙ ψυχή τοΰ έργου ήτο ψυχή 
τοΰ πρωτοτύπου. Μόνον ή περιβολή, αί κοινω
νικοί Απαιτήσεις είχον άλλάξη τό πρωτότυπον, 
τό κατέστησαν σχεδόν ι’ιγνώριστον.

Έφυγε καί έν κενόν παγερόν περιέβαλλε 
τόν καλλιτέχνην. Έκείνη Ανεμίχθη είς τήν 
ζωηρόν κίνησιν τής όδυΰ. αλλά δέν άπεχωρί- 
ζετο άπό τό έργαστήριον έρρίζωσεν εκεί. II 
σκέψις της Αφήκε. ικεΐ μέρος τής ζωής της.

'Πιο έν τή ταπεινότητί του περισσότερον 
άξιος τής συμπάθειας της.

Καί τιάρα ξένοι πάλιν καί μακράν. Ό άγιον 
τοΰ βίου κυλίει, κύματα, πυργώνει άφρούς. 
συγκλονίζει τούς ταξειδιοΊτας, καλύπτει τους 
ναυαγούς. Πώς ν' άντωτή ή τέχνη;

“Εκλεισε τό έργαστήριον του. Αέν είχεν όρε 
ξιν νά είσέλθη πλέον έκεϊ μέσα. Τοΰ έφαίιετο 
ιός έν νεκροταφεϊον. “Εκαμνε μάκρους περι
πάτους καί προσεπάθει εις τό πανόραμα τής 
φύσεως νά πνίξη τήν μελαγχολίαν του εκ τής 
παροδικής διελεύσεώς της.

Παρήλθον ήμέραι καί ό καλλιτέχνης καθί
στατο νευρικώτερος. Τό πρωτότυπον δέν τό 
έβλεπε πλέον. Ήρχισε νά μισή τό αντίτυπον 
τοΰ έφαίνετο πλαστογραφία. Καί ίμεινεν εκεί 
σκονισμένοι·, άθικτον. Καί ένώ ολίγον χρώιμα 
ΰπελείπετο διά νά τελειιόση. πέρνει τό πινέλο 
τον, τό φορτώνει μέ μαύρο χρώιμα καί έγέμιοε 
τήν εικόνα.

Παρηγορήθη ίίμως μέ τήν σκέψιν:
■·ΊI εικιίιν Ανέζησε είς εκείνην. Μοΰ φθάνει...»
Τά τεμάχια τής εγχριόμου οθόνης παρέλαβε 

μέ πολλήν ψυχραιμίαν, τήν άλλην ημέραν, ό 
πλανόδιος ρακοσυλλέκτης.

Άκριβιός τήν ιδίαν ή/ιέραν, είς τό ήρεμου 
νησί, ή ποιήτρια έσαβάνωνε τά όνειρά της είς τα 
δεσμό τοΰ άρραβώ»·ος μέ κάποιον έμπορο- 
πλοίαρχον.

Ό καλλιτέχνης δέν τό έμαθε.
Άς τόν ευσπλαγχνισθή ό Θεός νά μί] τό 

μάθη ποτέ. . .
δ ι κΑΛΟΓΕΡοηστΛΟί
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Κνρ·'αι Μίτχξχ καί '/.aE'tttoat»
•ν'ϊλίνχ Ilx5o€ivt

'// ίφμ Ζίιεζϋ<>ϋα« έί 'Αθηνών έξοχος όο,ό ι,·

Κ. Ζυυ.ΊΓ Ίκηικον Έτρογούλ

ΑΙ ΑΤΘΙΔΕΣ
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

Το καλλιτεχνικόν περιοδικόν -I.es Beaux Art'· δη- 
μοοιιύει εΐη τρία η ίλλα ηειράν ΰρθριδίων περί 
τής νεοελληνικής καλλονής αιι' εικόνων Άιθιδων 
ίις έδημοοίευοεν ήδη ή εΙΙινακυθήκη,· οννοδεύει δ' αν- 
tai δι’ειιμίτρου μεεαφράοεως οονέιιων ιινών roe 
ήμιτέρου συνεργάτου κ. .\εη·

ΊΙ ίντύπωσις ήν ίνεποίηοαν αί εικόνες τών Άιθιδων 
μας είνε: σημαντική. Μ δεσποινίδες Κραοοά καί Βέλη, 
ή κυρία Βάρβογλη ήγειραν τον ενθουσιασμόν,μ'ε τό κάλ
λος των, τής διευθύνοιως τοΰ ΙΙαρισινοΰ περιοδικού 
ό.τερ εξαιρεί τήν γλυκεϊαν συμπάθειαν, ερ * μ αληθώς 
διακρίνονιαι. ■ 'Αληθείς τύποι, γράφει, αρχαίου Ελλ. 
κάλλους, άλλά καλε,υναί ξώοιιι, πλήρεις νεότητας καί 
άνθμρόιηιος, μή ΐ foi-oiri ri.torr r>’> μυθολογικόν, <’<>■«- 
μιμνήοκουοαι τάς θεότητας roe 'Ομήρου, τοϋ Σοφο- 
κλέους, roe Αισχύλου, τοϋ Ει ρι.τίδυυ. Άποδεικνΰουν 
ί'ΐι ό ώγαιος 'Ελληνικός τύπος, ό το'οοι δικάίως καί 
ααγκοομίαις πει/ ημιομειως, δεν εξηφανίοθη, άλλ' Ζ'/Ζ- 
οιαιαι επί τών ημερών μας ίν πλ.ήρει τμ χάριιι, ιμ 
εΰγενεία, τμ άγνότητι αύτοΰ »

Καί εξακολουθεί τάς κρίσεις ό άοθογράφι.ς άναζη- 
τών γλύπτας διά τάς 'Αθηναϊκός καλλονάς καί έ.ιικα
λούμενος τήν πνοήν τών οίοτρηλάτων. τήν ψυχήν τών 
αρχαίων θεών τήν κερί τον “Ολυμπον περιϊ.τταμένην· 
τήν εμπνενοιν τήν δημιουργούσαν αριστουργήματα.

Κυρία «»ύρχν£χ Λ. Χτχίζου
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* ΛΙΣΗ'ΓΠΚΛ ΖΗΤΗΜΑΤΑ *

ΤΟ ΓΥΜΝΟΝ ΕΝ ΤΗι ΤΕΧΝΗ.

ΜΕΓΛΧ φιλόσοφος 
Buchner *) λέγε- οτι 
με ϊλην τήν πρόοδον 
τού πολιτισμού,ή πρό- 
ληψ-.ς ζαί ή αμάθεια 
πλημμυρίζε■ ά/.όμητό ν 
κόσμον μέ μεγάλα κύ
ματα. Λυπούμαι διότι 
τούτο έφαρμόζετα: κα

εί: τήν ύπερβολικήν σεμνοτυφίαν,είμή τ: άλλο, πολ
λών παρ'ήμΐν μή ανεχόμενων τό γυμνόν έν τή τέχ
νη. τουλάχιστον «διά τά κορίτσια των». Δεν τού: 
κατηγορώ δ-.ά τάς προλήψεις των τόσον πολύ, όσον 
διά τήν έλλειψιν τής ειλικρίνειας καί τής καλής 
Οελήσεως όπως αζούσωσ: τήν φωνήν τής λογικής, 
τής φυσ-.ζότητος ζαί του πολιτισμού.

11 αρ' ολίγον να τολμήσουν νά ε-.'πουν οτι το γυ
μνόν έν τή τέχνη προσβάλλει τήν δημοσίαν ηθι
κήν και νά έ'χωμεν εις τάς ζαλλ-.τεχνικάς έζθέσ·:ς 
οΰχ: τεχνοζρίτας. αλλ' ίατροό-.ζαστάς. Μικρά ό
μως μελέτη τού ζητήματος θα ρίψη ολίγον φως 
εις τήν Ολιδεράν ΰπόΟεσιν τής σεμνοτυφίας και θα 
φυγαόεύση τας νυχτερίδας των προλήψεων, αί'τινες 
μένουν εις τό σκοτεινόν καί ήρε-πωμένον άρχαϊον 
οικοδόμημα τού μεσαιωνισμού καί τής υπνηλίας 
τής ανθρώπινης ψυχής.

Θά αφήσωμεν να όμιλήση περί τού γυμνού έν τή 
τέχνη ή ήθ-κή, ή λογική. ή φυσ-κότης καί ο πο-

1)1.’ homme seion la Science 

λ-.τ-.σμός, Οα αφήσωμεν δέ κατόπιν τήν καλλ-τε 
χνίαν νά εϊπη γυμνήν... τήν αλήθειαν. II ήθ-κή 
πρώτον δέν είναι πολύ σχετική μέ το θέμα. ΊΙ ή
Ο-.ζή ό>ς ζαί ή συν:ίδησ:ς είνα-. διάφορος ζατα τούς 
διαφόρους χρόνους, άναλόγως τής ζαταστάσεως τού 
πολιτισμού τής εποχής. Δεν δύναται όΟεν νά λη- 
φΟΓ, ώς αναλλοίωτος βάσ-.ς. < ·-. Ινδοί καί ο: αρ
χαίο-. Ελληνες εβλεπον τό γυμνόν δ-.ά βλεμμάτων 
αγνών. Ο; Τούρκο: καλύπτουν τελείως τήν γυ
ναίκα. άφήνοντες μόνον τού: όφΟαλμ.ούς ο-.α να 
βλέπουν καί ούχί να ρλέπωντα:. Οποία όμως δια
φορά : Οι Τούρκο: άποτελού - τήν όπισθοπορ-ίαν 
τού πολ-.τ-.σμ.ου. ό δέ ’Ινδικός καί ό Ελληνικός πο
λιτισμός έδημ-.ούργησαν τα θαυμασιώτερα έργα τής 
τέχνης καί τών γραμμάτων.

< )ί Τούρκο-, όμως είνε.λογικώς,ειλικρινείς. Κρύ
πτουν όλα εντελώς τά μέρη τού γυναικείου σώμα- 
τος. Δ-.ατ: όμως νά μή Οεωρώμεν ήμεϊς τό πρόσω- 
πον. τό στήθος, τάς χεϊρας τής γυνα-.ζό: επίσης 
σχετ-.ζομένας μέ τήν δημοσίαν αιδώ, όσον καί τα 
έπίλο-.πα μέλη τού γυναικείου σώματος, άτ-.να απο
θεώνω ή ζωγραφική καί ή γλυπτική : Διά τόν αύ- 
τόν /.όγον δ:' ον ένω όμ-.λούμεν έλευΟέρως περ
όλων τών λειτουργιών τού ανθρωπίνου σώματος, 
περί τού δείπνου. περιπάτου, λουτρών και λοιπά, 
έντρεπόμεθα δέ ώς κακούργο-., όταν όμιλούμεν δη
λαδή δέν όμ-.λούμεν — περί τής ύψίστης λειτουρ
γίας τού οργανισμού. ::’ ής ή άνΟρωπότης τελειο
ποιείται καί διαιωνιζετα: : Καί ενώ όλη ή φύσ-.ς. 
τά φυτά καί τά ζώα χαλούν κυριολ.εκτ-κώς τόν 
κόσμον εις τας έποχάς τών έρώτων αύτών, δ-.ά χρισ
μάτων. αρωμάτων, καί ασμάτων.μόνος ό άνθρωπος 
έντρέπετα: διά τήν ύψηλοτέραν καί ώρα-.οτέραν λει
τουργίαν τής ζωής του. Λζρ-.ίώς δ-.ότι μόνος ό άν
θρωπος είνε ζεζαλυμμένος άπό εντροπήν ένώ όλη 
ή φύσ-.ς θάλλε- γυμνή καί ωραία ύπό τόν ήλ-.Ον.

Δ:ατ: : Δ:α δύο λόγους. Δ-.ά λόγους ραρβαρότη- 
τος καί δ-.ά λόγους ύποζρισίας. Εύτυχώς όμως δέν 
ητο πάντοτε ή γνώμη αυτή, γνώμη τών άνθρώπων 
καθ<’·»ς εύτυχόίς ο: Ταρτούφο: δέν ήσαν πάντοτε διδά
σκαλο: τής ήθ-.ζής. Ό πολύ γνωστός εις τόν κό
σμον ψυχολόγος καί κοινωνιολόγος Μ. Xordau ιδού 
τ’: φρονεί σχετ-κώς προς τό θέμα :

" I Ιολιτ-.σμο: πλούσιο·.. πολύ ανεπτυγμένο: ήθ:κώς 
καί πνευμ.ατιζ.ώς, ά π ε ί ρ ω ς ά ν ώ τ ε ρ ο : ζατα 
τ ή ν ί δ α ν -. κ ό τ η τ α τ ο ύ ν ε ω τ έ ρ ο υ ή μ ώ ν 
π ο λ ·. τ : σ μ ο ύ. ώς ό Ινδικός π.χ. καί ό Ελ
ληνικός, δέν περ-.έβαλλον δ:' ούδεμιας προλήψεως 
τάς έρωτιζάς σχέσεις, δέν έΟε<·>ρουν ούδέν όργανον 
αισχρότερου τών άλλων, δέν έφοβοΰντο δ-.όλου τήν 
γυμνότητα, αλλ' άπ’ εναντίας έΟεοιρουν αυτήν δ-.ά 
,όλεμμάτιον αγνών κα: άνευ διεφθαρμένης όπ-.σΟο- 
όουλίας. (1: Ελληνες καί οί ’Ινδοί μετ' εύγνωμο- 
σύνης έτ-.μων τα όργανα, δ-.ά τής αμέσου συνδρομής 
τών οποίων έπ:τελ·:'τα: ή πραξ-.ς τής γεννήσεως 
πάσης έν τώ σύμ.παντ! ζωής, καί άνήρτων τάς εικό
νας τών οργάνων τούτων εις τούς ν α ο ύ ς. εις τάς 
οικίας ζαί τούς αγρούς των, ώς σύμβολα γον.μό- 
τητος, δημ-.ουργούντες ίδ:α-.τέρας θεότητας ανα
παραγωγή:. προ: τά: όποια: άνέπεμπον ίδ-.α-.τέοα; 
λατρωας. (1)

(1) Εις τό Παναθηναϊκόν Στάδιον τών Όλυμπια-

Π1ΝΑΧΟΘΗΚΪ4

II αληθής γνώσ-ς τών πραγμάτων οίνε ανεζτ:- 
μήτως πολύτιμος δ-.ά τήν νεότητα. δ:ύτ: α: ύποόολαί 
τών φυσικών ορμών δέν Οά δ-.αστραφώσ-.ν,άλλά τού- 
ναντίον. ύπαρχούσης τής αληθούς γνώσ-ως τών 
πραγμάτίον. παρεχόμενης ύπό τής αληθούς άνα- 
τροφής, εις τήν οποίαν ή καλλιτεχνία παίζε: σπου- 
δα-.έτατον ρόλον Οά έζδηλωδώσ-ν φυσ-.καί. αγνα: ζα: 
ήΟ-.ζώτατα:. 'Ενώ δ-.α τής άγνοιας,δ'.ά τής ταρτου- 
φ:ζής ήΟ-.κής τρομοκρατίας, ή νεότης /.αμόάνε- τάς 
γνώσεις ταύτας κρυφίως, έκ τών μάλλον μεμολυ- 
σμένων πηγών καί συνεπώς, ώς λέγε- ζαί ό ρηΟείς 
κοινωνιολόγος, έν μέσω δ-.εγέρσεοιν δηλητηρ-.αζου- 
σών τό πνεύμα ζα: καταστρεφουσών τό νευρικόν 
σύστημα.

Ι’.ίνε αληθές οτ: τας προλήψε-.ς τού έρωτος, όστ:ς 
θεωρείται έγκλημα σχεδόν, κα: τας σεμνότυφους 
ιδέας όφείλομεν ζατα πλεϊστον εί: τόν παρεςηγη- 
Οέντα χρ-στ:αν:σμόν, όστ-.ς έδημιούργησ- τούς υστε
ρικούς έγζρατεϊς, τούς ασζητάς,ακριβώς διότι παρε- 
ξη·;ήθη ύπό τών ήλ-.δίων. Εύτυχώς ή επιστήμη 
διαρκώς φώτιζε: τα πλήθη καί δ-.ώζε-. δ-.ά τού φωτός 
τη: τάς μελανά: προλήψεις.

Λ’/.λ’ ύπέρ πάσαν απόδεις-.ν ύ.όγων ζαί έπ-.χε:- 
ρημάτων έρχεται ή δύναμ-.ς τών πραγμάτων, ή έςέ- 
λις:ς, ό σιδηρούς νόμος τής προόδου ήτ:ς ευρεν έν 
τώ γυμνώ έν τή τέχνη στβδιον τών ώραιοτέρων 
ζαλλ:τ=χν:κών έργων. Χωρί* δέ νά ρίψωμεν έν 
ρλέμμα εις τας ζαλλιτεχν-.ζάς όζΟέσεις τής Ευρώ
πης. άς εί’δομεν ήμεϊς ο: Έλληνες τά έργα τών 
αρχαίων Ελλήνων καλλιτεχνών. Ολο: ο: θεοί καί 
ο: ήρωες. τά θαύματα ταύτα τής καλλονής, τής 
υγείας καί τής δυνάμεως τού άνΟρωπίνου σώματος, 
τό όποιον είν- τό αριστούργημα τής δημιουργίας, 
έμφανίζονται έν τή οέχνη γυμνοί, έν άποΟεώσει 
κάλλους.έν γαλήνη κα: χαρά : Μόνον τά γυναικεία 
σώματα παρίστων οι Ελληνες κεζαλυμμένα. ο-.ότ-. 

ζών άγώνιον εΐνε ανάγλυφα, εί; τά; στήλα; τοϋ 
Έρμου, τά όργανα τών δύο φύλων έν φυσική ένωσε-., 
ώυδεί; ούτε αρχαίο; ούτε νεώτερο; Έλλην έσκέφΟη 
νά....... ^·' τοιαύτη; ά ν α ι ο ε ί α ;. 

Π. Μαθιοπούλο-υ -Άνθος άγρί»·ΰ

έφρόνουν ότι τό γυνα'.ζειον σώμα, ώς οΰχ: ισχυρόν 
δέν ήτο ώραϊον καί συνεπώς δέν ήούνατο νά ύπο- 
όά/.η ζαί εμ.πνεύση ιδέας δυνάμεως ζα' κάλλους. 
Ί ό καλλιτεχνικόν αίσθημα τής ανδρωπότητος 
έζ.τοτε μετεβλήΟη. σήμερον δε ή τέχνη εύρίσζε: εις 
τήν άναπαράοτασ-.ν τού αδρού γυναικείου σώματος 
τάς μάλλον χαρ-τωμένας έζδηλώσε-.ς τού ώραίου 
έν τή φύσει καί τή ζωή.

Ε-.νε Ολιόέρόν να ρίλέπη τις τόν άνθρωπον να 
έντρέπετα-. διά τήν γυμνότητα του. Κυρίως πρέπει 
νά έντρέπετα·. δ-.ά τήν γυμνότητα τής ψυχής του. 
ήτ-.ς εινε γυμνή ζα- έρημος ιδεών φυσ:κότητος ζαί 
έλευδερίας. Ολα τά πλάσματα τής φύσεως χαίρον
ται τήν ϋπαρξίν των γυμνά καί χαρ-.τωμένα ύπό τόν 
ήλιον. Τα φυτά καί άνθη, τά πτηνά καί όλα τά 
ζώα χαριτωμένα θάλλουν καί ζώσιν έν άμέσω 
έπαφή προς τήν φύσ-.ν καί τόν αέρα καί μόνο: ό 
άνθρωπος καλύπτει τήν άθλια·.· του — ώς τήν κα- 
τήντησε—γυμνότητα δι’ ύφασμάτων. καί φρίττει 
έάν -δη τήν γυμνότητά του εις τήν τέχνην. II 
Γραφή, τό περίεργον αύτό ϊνε-.ρον τής ανΟρωπότη- 
τος. έθεσε τούς πρωτοπλάστους γυμνούς εις τόν 
Παράδεισον, μόνον δέ όταν έγζληματ-.σαν. τού: 
ένέδυσε.

Έάν ή τέχνη είνε φυσ-.ζότης ζαί έλευθερία, έαν 
ε-νε μ-ίμησ-.ς τών έργων τής φύσεως καί τελοιοποί- 
ησ-.ς τής άναπαραστάσεως αύτών διά τών καλλ-.τεχνι- 
ζώναισθημάτων τού άνθρώπου. όφείλομεν ναναγνωρί- 
σωμεν εις τήν άναπαράστασ-.ν τού γυμνού αριστουρ
γήματος τής δημιουργίας τήν καθαρωτέραν πηγήν 
τών ώραιοτέρων καλλιτεχνικών έργων καί τήν ήθ·- 
κωτέραν ύποόολήν εις τούς νέους ζαί τας νεάνιδας.
II αλήθεια καί ή φυσικότης είνε ή μόνη ήθ-.,.ή ή 

δέ άγνοια ζα: ή κρύφια διεστραμμένη γνώσις είνε 
ή άνηθ-.κότης.

Τό γυμνόν έν τή τέχνη δέν έγεινε μόνον άφορμή 
θαυμάσιων καλλιτεχνικών έργων: I Ιροσέφερε κα: 
ζο-.νων-.ζάς ύπηρεσίας έξαγνίσασα καί ςεκαθαρίσασα 
τήν ίσχύουσαν άμφίβολον ηθικήν. Λυτή είνε ή 
γυμνή αλήθεια.

Σ. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ
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FAUSTO ZONARO

Διεθνής "ΈζΟεσις τών 
’ ΑΟη νών κατέστη-■ καί 
παρ’ ήμϊν γνωστόν έ
να τών διαπρεπεστέ- 
ρων καλλιτεχνών, τον 
έν Κωνσταντινουπσλει 
ζ. Fausto Zonaro.

Ό Zonaro έγεννήΟη 
έζ μικράς οϊκογεν-ίας

•ίς τδ χωριον Μάζ: τής ΙΙαδούης τώ 1854. ΊΙ 
νεανική του ήλιζία ανήκει είς τήν βιοζάλην. Έ
γινε σοβατζής διά νά ζορίζ=τα·. τά προς τδ ζήν. 
Έάν έγινε καλλιτέχνης,τδ οφείλει είς τήν ισχυρόν 
του Οέλησιν. Ήτο ζολδ μικρός, άλλ’ ό έρως προς 
τδ καλδν τδν ωθεί μαζράν. Διήνυε είκοσι χιλιομέ
τρων δρόμον άπδ τοϋ χωρίου του ίνα μεταβαίνει εις 
τδ Κυριαζδν σχολεϊον, αψηοών τάς έναντιότητας 
τών πατρικών μεταβολών. Και αυτό, έπί δύο ολό
κληρα έτη. Έν τώ είρημένω σχολείω Γ/.αδε τδ 
πρώτον βραβεΐον — έν τώ μεταξύ ΰπηρέτησεν ώς 
στρατιώτης τήν πατρίδα του έπ: τριετίαν — κά
ποιος δέ τδν άνέλαβεν ύπδ τήν προστασίαν του ζαί 
τδν έστειλεν είς τήν Ακαδημίαν τών Καλών Τεχ
νών τής Βερώνης, έν ή έσχε καθηγητήν τδν Nani. 
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Τώ 188 I τυχών καί άλλης προστασίας, μετέβη είς 
Ι’ώμην έχων πλέον αύτοπεποιΟησιν ζαι μέ έν ήοαί- 
στειον ιδεών, τδ όποιον ήρξατο άναδίδον φλόγας, έν 
μέσω τών έρειπίων ζαί τών μουσείων. Ί ο περιβάλ
λον ήτο πρόσφορον, γόνιμον τδ έδαφος προς καλ
λιέργειαν τοϋ ταλάντου του. Τώ 1883 ύποστας 
έξετάσ-ις είς τήν ’Ακαδημίαν τών Καλών Τεχνών 
έ/«αβε δίπλωμα ζαΟηγητοϋ τοΰ σχεδίου. 'Γώ 1883·· 
1884 έξέΟεσε τα πρώτα έργα του είς τήν ΈζΟεσιν 
τής Ρώμης. Μζτέδη είς Νεάπολιν καί εΐτα είς Βε
νετίαν. ένθα ένυμφεύΟη, διαμείνας μέχρι τοΰ έτους 
1888. ΆπήλΟ; κατόπιν είς ΙΙαρισίους. ένθα άφήκεν 
ίχνη αισθητά τής τέχνης του. Τώ 188!) έπεσκέφΟη 
τήν Κωνσταντινούπολιν. ένθα ζαί έγκατεστάΟη άπδ 
τδ 1891. Τώ 1894 ό Zonaio διοιργάνωσεν ιδίαν έζ- 
Οεσιν, έζΟέσας πλήρη συλλογήν τών έργων του έν 
ΙΙαδούη. Τώ 189'» έπανελΟών είς I» ωνσταντινούπο- 
λιν προσεφερεν είς τδν Σουλτάνο-' έν έργον του, εί- 
κονϊζον έπεισόδιον τοϋ Ελληνοτουρκικού πολέμου, 
τοσοϋτον δέ εΰηρεστήΟη ό Σουλτάνος έζ τής προσ
φοράς. όίστ- είς άμοιβήν έδώρησ-ν είς τδν Zoi aio 
λαμπρόν άνάκτορον έγγύτατα τοϋ Βοσπόρου. Τώ 
1896 ό Σουλτάνος συνεχίζων τήν εύνοιαν, τώ άπέ- 
νειμε τδν τίτλον τοΰ ιδιαιτέρου ζωγράφου του. < > 
καλλιτέχνης ήδη έφΟασε είς τδν σκοπόν τής ύπάρ- 
ξεώς του. Άλλά πόσο: κόπο: άπητήΟησαν, πόσαι 
περιπέτειαι παρ-νετέΟησαν, πόσα έμπόδια ένικησι! 
Ό Zonaro διωργάνωσε τήν Λύτοζρατοριζήν πινα
κοθήκην τών ’Οθωμανικών Ανακτόρων, ·ίς ήν προ- 
σέΟηκε ζα: ίδιζά του έργα, ών υπερέχει τδ παρι-
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ίτών τήν έπίσζεψιν τοΰ Αΰτοκράτορος τή: Γερμα
νίας Γουλιέλμου είς Κωνσταντινούπολι».

Ή κατοικία του έχε: μ-ταβλ.ηΟή είς Μουσείο». 
Τέσσαρε: μεγάλα: αίθουσα: περιλαμβάνουσ: 250 έρ
γα κα/.λιτεχνικά, τάς έπεσζέφόησαν δέ πλεϊστοι έπι- 
φανεΐς ξένο: ζαί πρίγκηπες, εν ο:ς καί ό νυν Βασι
λεύς τής Ιταλίας Βίκτωρ Εμμανουήλ, διάδοχο: 
ών. Αί καλλιτεχνιζαί του συλλογαί είναι τό έν- 
τευζτήριον τών έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεων.

Ό Zonaro είναι τετιμημένος μέ πολλά παράση
μα. Τώ 1899 ελαδεν τον "Ιταλικόν Ταξιάρχην, 
τω 1893 τό Μετζηδιέ ζαί ειτα τό ανώτερο» παρά
σημο·/ Όσμανιέ.

Ό Zonaro είναι καλλιτέχνης τήν ψυχήν. Τίποτε 
δέν επιζητεί. Μύστης του χρώματος, πλήρης φω
τός. Τον χαρακτηρίζει ελευθερία έζτελέσεως. γνώ- 
σ:ς του σχεδίου. Ό Zonaro εύρε μόνος τδν δρόμον 
του, δρόμον όστις τιμά ζαί αυτόν ζα: τήν τέχνην.

Είς βιογράφος του ■') γράφει :
«Δύναταί τις άνευ ΰπερδολής να εί’πη οτι ό Zo

naro έξηυγενίσδη διά τής εργασίας.»
Ό Zonaro δέν είναι δούλος τής τέχνης’άπ’ εναν

τίας, αυτός ύπεδόύλωσε τήν τέχνην. Ή ύδατογρα- 
γραφία, ή ελαιογραφία, ή μολυδδογραφία, ή άνθρα- 
ζογραφία έζτελοΰται ύπ’ αΰτοΰ μετά τής αύτής 
άζριδείας ζαί επιτυχίας. Καίτοι δέ εργάζεται πολύ, 
τά έργα του εινε έζλεζτά.

Έζ τών πολλών έργων του διαζρίνονται αί 
εξής συνθέσεις :

«"Ανθος δάοους» όπερ είς πολλάς έζΰέσεις 
έΟαυμάσΟη,

ΊΙ ίργάτις τών μαργοριταριών.
11 έορτή τοΰ Σωτήρος.
Έπι τής γεφύρας τής Γκοΰλία Ιν Βενετία.
ΊΙ Niva.

Τριαντάφυλλα και αγκάθια.
Αί τρεις αγροτικοί χάριτες.
Τό παιγνίδι τοΰ Αιοβύλ.ον. - 
ϊ’ό χρνοοΰν κεράς.
’Απρίλιος.
Μητρική οτοργή.

Άλλ' έκτος τούτων, είζόνισεν ο Zonaro πολλά 
έργα ανατολικής συνΟέσεως, ατ-να μαρτυροϋσι τήν 
μεταβολήν τοϋ καλλιτέχνου ζαί τήν ενέργειαν τοΰ 
περιβάλλοντος.

Έζ τούτων εξέχουν τά έξής :

II εΐοοδος τοΰ Βοοπόρου.
Επι τής γέφυρας τοΰ Ι'αλατα.
Εγιονπ.

Τό Βυζάντιον

■1) llluslri eonlenipornci. Galleria liioi/ra/ica in- 
ternasionale. llonia Prof. comm. Faitsio Zonaro 
1901.

ΙΙερί του . έργου τούτου πολλά εγραψεν ή 
«Irilnniii" εΐ- τό φύλλον τή; 11 'Ιανουάριου 1899.

Ντολμπα ΛΙπακτοε
Εσωτερικόν τζαμιού
’Em τοΰ Βοοπόρου
II ’Αγία Σοφία

Καα'ιμ παοσάς
‘Οδός Σταμπούλ.
Τά πλέον δέ άρέσζοντα εϊς τον Σουλτάνο» είνε :
ΊΙ επίϋεοις
Οί άτακτοι πυροοβέαται

Τό ιππικόν σύνταγμα Όρτογουλ διερχόμενον 
τήν γέφυραν Ι'αλατα ζαί μεταδαίνον είς τά Άνάζ- 
τορα. Τδ έργον τούτο δημοσιεύομε» έν τώ παρόντι 
τεύχει.Ί "ον πίναζα τούτον εδώρησεν ό Σουλτάνος είς 
τδν έπισζεφΟέντα αυτόν πρόεδρον τότε τής Γαλλι
κής βουλής II. Δεσανέλ. ό καλλιτέχνης δ’ έπε- 
φορτίσΟη να φιλοτέχνησα, νέον πίνακα τοΰ αΰτοΰ 
θέματος, όστις ήδη κοσμεί τά Ανάκτορα.

Ως χ·ά):ω~οΐ. ; Zonaro είνε αγαθότατος ζα'. 
προσηνής. Διαμένει πάντοτε έν ]<)πίλει. Ή προ
σωπογραφία του. ήν δημοσιεύομε». παριστα αυτόν 
φεροντα τήν "Οθωμανικήν στολήν, ύπό τήν όποιαν 
κρύπτεται ό γνήσιος ’Ιταλός ζωγράφος.

κ

Lambert Millet Χάδίρα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΕΝ ΖΑΚΪΝΘΩι *)

Εί; έζ. τών μαθητών τού Τζάνε ήν ό ςχ- 
κύνΟιο; "Ιωάννη; Βλαστός, όστις ακολούθως 
έγένετο καί βοηθό; εί; τά; έργζσίζ; τού διδα
σκάλου αύτού.Τού Βλαστού ζί εικόνες πολύ ές- 
ετιμ.ώντο κζί έν Βενετία, έ.Οζ μ-τέβη μετά 
τού διδασκάλου του κζί μετήρχετο την τέχνην 
του. Ό Βλαστό: επωνομάσΟη Μποννιαλέτος, 
τόσον έμιν.ζτο άπό τόν διδάσκαλον αύτού.

Έτερος Κ’;ή; διεπρεψεν έν Ζακύνθω, ό Μι
χαήλ. Αγαπητός. Ούτο; ήτο δεινό; ίεροκήρυς, 
λόγιος κζί καλλιτέχνης, είχε δέ τήν μανίαν νά 
περισυλλέγω χειρόγραφα ζαί σπάνιά βιβλία. 
Μετήρχετο έν Ζακύνθω τόν διδάσκαλον τή: έλ
ληνική-, άμα οέ τής άγιο γραφικής. "Ερχόμενος 
εί; τήν Ζάκυνθον ό ίερεύ; ούτο; έφερε μ.εΟ' εαυ
τού κζί πολλά: εικόνας, είχε δέ κατά νουν νά 
οίκοδομήση εκκλησίαν ύπο το όνομα Γοργοϋπη- 
κόος. Υπήρξε» εφημέριος τών άγιων Τεσσαρά
κοντα. ’Απίθανε τώ 1705.

"Απέκτησε ψήμ.ην καλού ζγιογρζφου κζί ό 
ίερεύ; ΙΙζίσιο; Κατηφόρης. Αί εικόνες του 
ησζν περιζήτητοι κζί εί: την Πελοπόννησο/. 
Οί Έοτανρωμένοι του είχαν μεγάλην φήμην. 
Τ1Ιτο κζί έξοχο; χρυσωτή;, άμα δέ κζί Ψάλ
τη:. ΤΙ φωνή του ήτο γλυκεία κζί μζΟητζί 
του ήσζν τότε όλοι τής έποχή; εκείνης οί 
ψάλται. Κατ’άρχά: πζρηζολούΟει πιστώ; τήν 
Βυζαντιανήν αγιογραφίαν. "Επίσης έψαλλε τήν 
Βυζαντιακή» μουσικήν. Άλλά περί τά τέλη 
τοΰ βίου του προύτίμ.ζ την ιταλικήν. Επί
σης είς τό τέλος τού βίου του έγένετο σφόορα 
θιασώτη; τή; ιταλική: ζωγράφιζε κζί δή τή; 
Βενετικής σχολή.-. Ό ζγιογράφος ούτο; πριν ή 
λαβή ά ά χειρζ; τόν χρωστήρα άνεγίνωσκε 
προσευχήν, κζί ένομίζετο ότι ήτο άνάςιος 
τής θείας τον πίγ-νης, επίσης οσάκις είργα- 
ζετο τόν Χριστόν ή τήν ΙΙζνζγίζν, ένήστευεν. 
"Ελεγον οτι τό ζωγραφεϊον ήτο όμοιον πρό; 
εκκλησίαν κζί άπήτει ϊνα ό εισερχόμενος είναι 
ασκεπής κζί νά ποιή τό σημείο» τοΰ Σταυρού. 
Αλλοίμονο», άν εί; τήν οικία» του έβλζ- 
σφήμουν!

Ζακύνθω 
, ρύπον τών 

πίδρασις τή;

ή άγιογρζφίζ οιε- 
Κρητών. Άλλά 

ολίγον ή έπίδρζσις τή; Ένετική; σχολή; 
άνιογίάεουε. Κατά τον δέζζτον 

πολλοί ζγιογραφοι 
~~ ι ςέ οί 
: Άρβανι- 

Γεώργιος Βιδά-

Έν τούτοι; έν
οίδετο κατά τόν -
κατ
έκυρίευε τού 
ογοοον αιώνα άνεφάνησαν 
κατά τόν μάλλον ή ήττον καλοί. Εί ε 
έξη; : Απόστολο; Κριζίζ:, Νικόλαο; 
τάκη;, "Αλέξανδρος Γρυπάρης,

Άπόστολο: Κριζίζ.-, *' 
"Αλέξανδρο; Γρυπάρης

’) Τί.Ιοι. 

λες, Θεόδωρος Πζ.πζντώνη;, ΙΙέτρος Βόσος, 
Στυλιανός ίερεύς Σταυράκης, Ευστάθιο; Άρβζ- 
νιτάκης, "Ιωάννη; Σζρζτσίνη; αναγνώστης, 
Δημήτριος Σταυράκης, Μιχαήλ Δαμασκηνός, 
Νικόλαος Καλέργης, ’Ιωάννης Κοράης, Ά - 
σρέα; Κοράης, Ζωσιμάς ιερομόναχος, Νικόλαος 
ιερομόναχος,Ηεόδωρος Πουλάκη:, Φιλόθεος ιερο
μόναχο; κζί άλλοι.

Κατά τόν αυτόν ζίώνζ είργάσΟησζν είς τήν 
Ζάκυνθον οί Κεφζλλ.ήνες ζγιογράφοι Ευστάθιος 
Καροϋσος, Στελιανό: Δενάρη κζί Άνδρέζ; Κζ- 
ραντηνό: ζαί ό ’Ιθακήσιο; ’Ιωάννης Σζούτζρης 
άναγνώστη; f*).

Έν τή πραγματεία ήμών περί τή; έν Έλ-. 
λάδι Ζωγραφικής, ήν πέρυσι έόημοσιεύσαμεν έν 
τή Πινακοθήκη, ίστορήοαμεν τά: ένεργείζ; τού 
καλλιτέχνου "Ιερώνυμου Πλακωτού όπως δωση 
νέαν ζωήν εί: τήν βυζαντιακήν αγιογραφίαν, ζτε 
τολμηρότερο: τών Κρητών κζί όστις ϊδρυσεν μίαν 
σχολήν ήτις εύρε οπαδούς τολμηρού; κατά τον 
πζεελΟόντζ ζίώνζ.

Κατά τά; άρχζ; τού δέκατου εννώτου αίώνο; 
είρνάζετο έν ΖζκύνΟω ό I Ιελοποννήσιος Γεώργιο; 
Ίωάννου Άρβανιτόπουλο; ζαί ό Κωνσταντίνος 
Χίος. Συγχρόνως δέ δρζστηρίω; ε’ιργάζετο ό Διο
νύσιο; Γεωργόπουλο; όστις προσεπάΟει νά μι- 
μηΟή τήν ’Ιταλικήν ζωγραφιάν. Έχαιρο» φή
μην καί ο Προκόπιο;, ό Βαφικέ καί ιδίως ό 
Καστρινός ώ; καλ.οί ζγιογράφοι.

Εκείνο: όστι; άφήκε παρά τώ λαω φήμην 
μεγάλην ήτο ό Νίκα:, όστι; άπέΟζνε έτών εξή
κοντα έπτά τώ 1867. Ούτο; έκζλεϊτο Πανα
γιώτη; ΓΙλαίσας Νίκα.-, ύπήρξε μαθητής τού 
Προκοπή, έμελέτησε τά έργα τού Πλζκωτοϋ, 
τούΔοξζρζ, τού Κουτούζη, τού Καντούνη. Είρ- 
γάσΟη πολύ (2). Δυστήχημζ είνε ότι, ό Νίκα; 
έστερείτο γνώσεων επιστημονικών καί δη άνα- 
τομίζς.

Αί μικρογραφία: του όμω; είνε μικρά α
ριστουργήματα ενίοτε. Άγιογράφο; ύπήρξε 
ζαί ό ανεψιό: τού Νίκα, Νικόλαο; ΙΙλαί- 
σα:, όστι: νεώτατο; άπέΟζνε προ είκοσιπενταε- 
τίας. Καλ.οί μαΟηταί τού Νίκα ύπήρξαν ό 
Πορφύριο; Κονίδη; ζαί ό ’Ιωάννη; Ταμπάκης. 
ΙΙερί τού Ταμπάκη εΐπομεν ήδη δύο γραμμά; 
είς τό περί τής Ζωγραφικής εν Έλλάδι. — 
Ό Ταμπάκης κατόρθωσε νά άποζτήση περισ- 
σοτέρζ.ς γνώσεις τού διδασκάλου του, έμελέ
τησε περισσότερον, έλαβε ώς διδάσκαλον τόν 
Κεφαλλήνζ Γεώργιον Μηνιάτην, οϋχ ήττον 
ομω: τό διάγραμμα τών αγιογραφιών του ήτο

1) Κατά έγγραφα άπερ εΐδομεν. Εικόνας με ύπο- 
γ;αοχς των δεν eloousv.

2ί ΙΊρδλ. Σ. δε Βιάζη. Παναγιώτης Πλαίσας Νι
κάς έν τή Παλλιγενεσία. "Αθηνών άρ. 10.073 τοΰ 
έτους 1896.
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έν γίνει άχζρι καί άζομψον, ~.ν. κ'/.ζκ λανθα
σμένα ζζί άτεχνα, ζί πτυχαί ατυχείς· ήγνόει 
την άνατευ-ίαν καί την προοπτικήν. Μετά 
τού θανάτου τού Ταμπάκη, έπαυσε ζαί ή 
σχελη ζύτη έν Ζακύνθω. Οί μαθηταί τού 
Ταμπάκη πεοσπαΟοϋν ·. ά έργζσθώσι όιά τού λι
νελαίου ζζί ούχί ο'ά τού κοεκού τεύ ώού. Ό- 
μολογουμένως ο Ταμπάκη; εέν άφησε μαθητήν 
τέλειον, οιότι εέν ήθελε νζ ίιεάςη τήν τέχνην 
του είλικρινώς. Οί μαΟηταί εμενον επί πολύ 
παρά τώ έργαστηείω, έσχεέίαζον, άλλα εέν 
τούς έόείκνυε τά μυστήρια τή; τέχνη: και ού
τως άπεφαίτουν ζζί οί εύφυίστερει εϊργάζοντο μό
νοι των, γινόμενοι αΰτοέίέακτοι. Άλλοίμονον 
όταν οί καλλιτέχ·. ζι οί επιστήμονες ζζί έν γί
νει :ί άνθρωποι τών γραμμάτων είνε έγωϊ- 
στζί. 11 [ίυζαντιζζή αγιογραφία ή τόσον άκ- 
μζσασα έν τή νήσω ταύεη, τώρα είνε εί; πα
ρακμήν, μάλιστα εύοείς έργάζεται τώρα μετά 
τού ζήλου του Νίκα κα' ίή τού Ταμπάκη, οστι; 
ήτο ό τελευταίο: θιασώτη:, προσπαΟών κατά 
τά; άσΟε-.εϊ; αύτοΰ ευιάμεις νά ύύώεη την 
βυζαντιακήν τεχνοτροπίαν.

ΙΠ ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΘΥΜΑΣΑΙ ;

Θυ/τάοαι; εχεο>·« Λιλό 
7'ί/ς νύχτας τό φεγγάρι,
Κι’ εοιελνε φως ίλαμπό, θαμπό 
Σαν νεκρικό λυχνάρι.

Κι’ εμείς εγείρομε χλωμοί 
Στό στήθος ιό κεφάλι, 
Και 'πίσω ’πήραμε Αργοί 
Τό δρόμο μας και πάλι.

Κι' ίκεϊ ’ς τήν άκρη τοΰ βουνον 
Έσφίξαμε τά χέρια
Κι’ ό όρκος μας ιός τ’ οι'ρανοΰ 
Ανέβηκε τ’ αστέρια-

Στην ίδια πάλι τήν μεριά
Αέντρα, βουνά καί φύλλα
Τά συνεπέρνει μυστικοί, 
θανάτου ανατριχίλα !

Σκυφτώ, ένα μνήμα προσκυνώ
Καί νεκρικό λυχνάρι,
Μ’ αντιφεγγίζει μοναχό
Τής νύχτας τό φεγγάρι.

ΔΙΜΥΛΙΑ Ρ. J. van tier Ouderaa

Κ. Παρθένε. Λάμπρος .‘Λστέρης Ν. Άνδρούτσου Άνοιξε? Ch. Boland 'Επ’ αύτοφώρφ
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H ‘ ΤΡΙΣΕΤΓΕΜΗ· -

ε r a λ h σημασία έδόθη 
δι’ ένα τοιοΰτον βι
βλίο·?—δέν λέγω δρά
μα. διότι δέν είνα·.— 
καί επάνω είς τήν δρά
σε·? τών δημοτικών εκ
λογών. έγεινεν αρ
κετός λίγος. Άλλ' ό

λόγος δέν οφείλεται εις τήν αξίαν τού έργου, όσον 
είς τήν πρόληψιν. ήτις επικρατεί περί το όνομα
τοΰ συγγραφέως του.

Ό κ. ΙΙαλαμας απέκτησε φήμην πολύ δυσανά
λογον προς τήν πραγματικήν του αξίαν, καί όπως 
είς τήν εποχήν τής 'Αναγεννήσεως πολλοί εύπιστοι 
ήγόραζον παρ’ ελαιοχρωματιστών τινων εκμεταλ
λευόμενων τά ονόματα τών μεγίλων τής εποχής 
εκείνης ζωγράφων, διαφόρους μουντζούρας, ώς 
έργα Ραφαήλ, Βαν-Δύκκλ. ούτω καί μερικοί 
μεταξύ ήμών σήμερον, κατά χωλόν τρόπον συγκρί- 
σεως, επειδή έν έργον είναι τοΰ ΙΙαλαμά έπιβάλ- 
λουσιν εις εαυτούς νά πιστεύωσιν ότι είναι άρι- 
στούργημα, καί άν μεν είναι πλούσιοι αποτίουσι 
τά έξοδα τής έκτυπώσεως. άν δέ άναγνώσται άπλοϊ 
το φέρουσιν ύπο μάλης άν δέ έπαγγέλλωνται τον κρι
τικόν τοΰ κύκλου τοΰ αμοιβαίου θαυμασμού το ανα- 
όιόάζουσιν είς τούς εβδόμους ουρανούς

"Ας το ομολογήσω όμως οτι καί ό ύποφαινόμενος 
είμαι έξ εκείνων οίτινες συνήθεισαν νά θεωρούν τον 
ΙΙαλαμά? μέγαν πο ητήν, από τα μικρά μου. τα 
χρυσά μου έτη. μολονότι ουδέποτε μού ήρεσε ποίη
μά του. Το διατί, είναι ή συνήθεια.

Μεγάλη περιέργεια μ’ έχει καταλάβει όταν παρ' 
αύτου τοΰ ίδιου ΙΙαλαμά, ον έθεώρουν εργάτην μό
νον τής μαλακής ποιήσεως, ήκουσα οτι ετοιμάζει 
εθνικόν δράμα ύπο τον τίτλον «Τ ρ ι σ ε ύ γ ε ν η » 
Το όνομα έσχε μεγάλη·? έπίδρασιν έπ' έμοΰ, καί 
αμέσως έπείσθην οτι ό κ. ΙΙαλαμας μάς ετοιμάζει 
δραματικήν έζπληξιν μέ το σπάνιον αυτό όνομα 
τής Τ ρ ι σ ε ύ γ ε ν η ς, τό όποιον ακούει κάνεις 
είς τά παρα.υύθια, καί έπερίμενα μέ κάποια έν- 
Οουσιώδη χαραν τήν έμφάν.σιν τοΰ έργου.

Καίτοι τυγχάνω έκ τής τάξεως έκείνης. ήτις 
λαμβάνει τα έργα τοΰ κ. ΙΙαλαμά μέ τήν ιδιόχει
ρον ύπογραφήν του, έν τούτοις ήτο τοιαυτη ή ανυπο
μονησία μου, ώστε, έσπευσα νά σκάσω τας 3 δραχ- 
μάς καί τό. . . ήγόρασα.

ΤΙνοιξα τό βιβλίο·? βιαίως. έκοψα τάς πρώτας 
του σελίδας, καί ήρχισα άναγινώσκων π ε ρ ι- 

π α τ η τ ι κ ώ ς. Διαβάζω μίαν σελίδα, δύο, πέντε 
δέκα, έν τυπογραφικόν φύλλο·?, άλλ' ούιαμού ή 
έκπληξις καί ό θαυμασμός, τά όποια περιέμ’.νον 
νά αισθανθώ, τουναντίον μάλιστα μέ κατελάμβανεν 
έν άλλο είδος έκπλήξεως, άλλοκότου, δυσθύμου. 
σαν όταν βλέπη κανείς νά Οραύετα· ένας πελώριος 
καθρέφτης ένώπιόν του. ή νά Ορυμματίζηται ένα 
άγαλμα άρίστης τέχνης.

Έξηκολούθησα ’ ήθ-λον ν' άποίδω μέχρι ποιου 
σημείου Οά φθάσζ, τό ανούσιο·? τοΰ έργου, ή τουλά
χιστον νά φανερωΟή καμμία λάμψις. δυναμένη ν' 
άνατρέψη όλον τό σαθρόν οικοδόμημα τής πρώτης 
καί τής δευτέρας πράξεως. Εκείνο δε οπερ πολύ 
ένίσχυε τήν ελπίδα μου ταύτην ήτο ότι ό κ. 
Χρηστομάνος, ό τής Νέας Σκηνής ιδρυτής, έμελλε 
νά παρασεήση τό έργον.

— Τί διάβολο! έλεγα μέσα μου. κι'αυτός ό 
άνθρωπος, όστις πρέπει νά θεωρήτα: αυθεντία, 
τουλάχιστον ώς πρός τα δραματα, ν’απατάται 
τόσον.

Καί ί'να μή μακρηγορήσω, αποτελείωσα, αλλά 
καί μέ αποτελείωσε ή «Τρ ·. σε ύ γ ε ν η».

Άς άρχίσωμεν μίαν μικρήν άνάλυσιν :
Ώς δράμα ή «Τρισ-ύγενη» δέν έχει ούτε λύσιν, 

ούτε δέσιν, και όχι μόνον ώς δράμα είναι ατυχής, 
άλλά καί ώς άπλούν διήγημα. "Ολοι οί χαρακτή
ρες είνα: ψευδείς. Κανείς έξ αυτών δέν είναι εις 
τήν Οέσίν του. Ί'ευδής ό χαρακτήρ τής Τρισεύ- 
γενης. τής ήρωίδος τοΰ δράματος, ώς χαρακτήρ 
Έλληνοπούλας. κόρης άναπν-ούσης τόν μυροβόλον 
άέρα τής Ρούμελης μέ τόν ΙΙαρνασσόν άπό τή 
μιά μεριά, μέ τόν Τυμφρηστόν άπό τήν άλλη καί 
μέ τόν Πίνδον παραπάνω. Είναι χαρακτήρ απαν
τώ·? είς τά σαλόνια τοΰ Βορρά, όπου ή τε κόρη καί 
ή ύπανδρος τυγχάνουσι χειραφετημένα·..καί ό χαρα
κτήρ καί τής μέν καί τής δέ διαπλάσσεται αναλο
γώ; τών άτυχων ή ευτυχών περιστάσεων, ένώ παρ' 
ήμϊν, καί δή έν τή έπαρχία, ή κόρη είναι έντροπα- 
λόν τι, ής ο χαρακτήρ μέλλει νά διαπλασθή μετά 
τόν γάμον. Δυνατόν μια κόρη. καθ' ύπέρβασιν τών 
έπικρατούτων ηθών καί εθίμων να έρασΟή νέου τί
νος καί ν’ αφεθή μάλιστα ν’ απαχθή παρ’ αυτού, 
έναντίον τής θελήσει»; τών γονέων της. άλλά τήν 
πρωτοβουλίαν τήν έχει πάντοτε ό νέος καί οΰδέπ.τε 
ή νέα. Ό νέος πηγαίνει κρυφά εις τήν αυλήν 
της. ή είς τόν κήπον της. ή είς τό χωράφι της. ή 
είς τήν βρύσιν πρός συνάντησιν τής λατρευτής του. 
ουδέποτε δέ ή νέα καί δή πρός υιόν πατρικού 
έχθροΰ. Τούτο είναι κανών άνευ εξαιρέσει»; δια 
τήν έπαρχιακήν Ελλάδα, καί άς προσπαΟή όσον 
θέλει ό κ. ΙΙαλαμας νά μάς παρουσίαζα, τήν’Ελλ δα 
ώς Γερμανίαν. Σουηδίαν καί Νορβηγίαν.

Ί’ευδής καί ό χαρακτήρ τού Πέτρου Φλώρη, 
άκατανόητος. Ούδαμοϋ έν αΰτώ ό 'Ελληνικός χα
ρακτήρ. ’Αγαπά παραφόρι. ς. άλλα καί μέ ύπαινιγ- 
μούς έκδικήσεως τήν θυγατέρα τοΰ πατρικού του 

έχθροΰ Δεντρογαλή, έπί τέλους άψε σβύσε τήν 
στεφανώνεται. τήν έγζαταλείπει καί απέρχεται μέ 
τό καράβι του είς τό εξωτερικόν, αφίνων έπιτη- 
ρητήν της. είδος ευνούχου, τόν ναυπηγόν του κα 
ραβίου του Τράταν, ό όποιος, διότι έχόρευσε μέ 
τόν Κάραλην, έχθρόν τού άνδρός της, τήν κατήγ
γειλε είς αυτόν, αυτός έρχεται τρεχάτος, τήν 
συλλαμβάνει ψευδομένην, την εγκαταλείπει κι’ 
έκείνη δηλητηριάζεται !

Ί'ευδής καί ό χαρακτήρ τού Τράτα. Είνα: ού- 
τος είδος ψευδοϊάγου. Ραδιουργεί χωρίς συμφέρον 
καί χωρίς πάθος . . . έτσι στό βρόντο ! καί είς το 
τέλος, μετά τόν θάνατον τής Τρισεύγενης, μετα
μέλεια*. !. . .

Ί'ευδής καί ό χαρακτήρ τού Κώστα τοΰ Μπουρ- 
νόβα τού αγροφύλακος’ ούτος καίτοι Μπουρνόβας 
ονομαζόμενος, άντ’ι να κατάγεται άπό τόν Μπουρ- 
νόβαν τής Σμύρνης, κατάγεται άπό τό . . . Σούλι ! 
Χαρακτήρ κάθε άλλο ή Σουλιώτικος. "Ενας 
άγρ'.άνΟρωπος, ένας φονιάς τής γυναικός του. ένας 
πού δέν ξέρει τί λέγει, εί α: ό ψευδοσουλιώτης 
Μπουρνόβας. Ό κ. Χρηστοβασίλης μαίνεται διά 
τήν ύπο τοΰ κ. ΙΙαλαμά νοθείαν αυτήν τού σουλιω- 
τικοΰ χαρακτήρος. και έκαμε μάλιστα παρατηρή
σεις είς τόν συγγραφέα, καθ' ά ό ίδιος άνεκοίνωσεν 
είς πολλούς. < )'ι Σουλιώται κατα τόν συγγραφέα 
«τών Αγώνων τοΰ Σουλίου» καί τών 
«Σου λ ι ω τών κ α ί Λ ι ά π η δ ω ν » κ. 
Χρηστοβασίλην, είς ά έργα τόσον ένεργώς κατα
φαίνεται ό σουλιώτικος χαρακτήρ, ήσαν νουνεχείς 
κα! σώφρονες πολεμισταί, αγαπώντες μέν τά όπλα 
των. άτινα έΟεώρουν ψυχήν των. άλλ’ ήγάπων 
παραφόρως καί τάς γυναϊκάς των. αϊτινες παρη- 
κολούθουν αυτούς εις τούς κατά τών Τούρκων άδια- 
λείπτους πολέμους των.

Ο Νίκαρος ό βιολιτζής, ό μόνος όστις γνωρί
ζει τί λέγε: καί τί αισθάνεται, άξιος καλλίτερου τής 
«Τρ ισε ύγενη ς» έργου, δέν έχει κανέν κοινόν 
πρός ένα Έλληνα έπαρχιώτην βιολιτζή·?. Νομίζει 
κάνεις οτι έχει ένώπιόν του όχι ένα άξεστο·? βιο- 
λιτζήν. άλλ' ένα απόφοιτον τού 'Ωδείου τών 11α- 
ρισίων, ή τοΰ Μονάχου, ένα ποιητήν, ένα φιλόσο
φον ... Ό χαρακτήρ τοΰ Νικάρου είνα: μία πα
ρατονία είς όλον τό δράμα τής «Τ ρ ι σ ε ύ γ = ν η ς» 
καί θα έκαμνε καλήτερα ο κ. ΙΙαλαμας, έάν μάς 
παρουσίαζε ένα λυρικόν ή επικόν ποίημα μέ τά συ
ναισθήματα τού Νικάρου. άντί ενός άνουσίου δρά
ματος, οιον είναι ή «Τ ρ ι σ ε ύ γ ε ν ή» του.

ΙΙαραλείπω τά λοιπά πρόσωπα, ώς ανάξια 
αναλύσεως.

Καί ύπο σκηνικήν έποψιν τό έργον είνα: επίσης 
άτυχές. Αί τρ-ϊς πράξεις Α .. Β .. καί Δ . εκτυ
λίσσονται στή βρύση τού χωριού, ή δέ Γ . σ’ ένα 
αραξοβόλι. Διάλογο: ξηροί, γεμάτοι φλυαρία, 
άτελεύτητοι. Κομίζει κάνεις ότι ακούει κούκλες 
να ομιλούν καί ούχί πρόσωπα ελληνικά, γέμοντα 
σφρίγος καί ζωήν. Μονοτονία και τό μέγα έύ.εος 
άπό τήν άρχή έως τό τέλος. ΊΙ κεντρική ιδέα, 
ότι συνοικέσιο·? μεταξύ έ/θρικών οικογενειών, κατα 
τήν επικρατούσαν πρόληψιν τού ελληνικού λαού, 
«δέν προκόβει», ούδαμοΰ του δράματος φαίνε
ται. Καί όμως ό συγγραφείς τήν ιδέαν αύτήν 

έδει να καλλιεργήση. νά έξυψώση. Αμφιβάλλω 
άν ό κ. ΙΙαλαμας είχε·? ώς κεντρικήν ιδέαν τοι- 
ούτον τι.Ο κ. ΙΙαλαμας άπό τήν Ελλάδα γνωρίζει 
μόνο·? τήν από Μεσολογγίου είς Αθήνας άγουσαν, 
καί τό μέν Μεσολόγγι τό ελησμόνησε ώς άπελθών 
έκεϊθεν εις μικρά·? ήλικίαν. αί δέ 'Αθήνα·, είνα: κά
θε άλλο ή Ελλάς, ύπό έποψιν εθνικής ζωής.

Άν ο κ. ΙΙαλαμας έποτίζ-το είς τά νάματα τού 
Ελληνικού βίου, ώς άλλοι σύγχρονο· συνάδελφοί 

του. Καρκαβίτσας. Μωραϊτίδης, ΙΙαπαδιαμάντης, 
Χρηστοβασίλης κλ. ί'να άναφέρωμεν τούς σπουδαιο- 
τέρους, δέν Οά έγραφε ποτέ τά έξης:

ΝίΚΛΡΟε: (Σε>.'·ς 16 Στ·χ. 15)

, . . ."J0; μον να Λ2<ΰ, κο-νέζκα μου, δίψασα.

Ό διάλογος διαμείβεται είς τήν βρύσιν. κ·.’ έζεϊ 
ποΰ τρέχει τό νερό και γεμίζουν οί στάμνες, έρχεται 
κι’ ό Νίκαρος καί ζητεί νερό νά πςή. Άν ό κ. 11α- 
λαμάς γνώριζε άπό κόσμο, δέν θά έβαζε τόν Νίκα- 
ρον νά ζητά, νά τού δώσουν νερό νά πιή. Στή βρύση 
ό καθένας βαίνει τό στόμα του στήν κάνουλα καί πί
νει.Στή βρύση κι’ό Βασιλιάς ακόμα αύτούπηρετεϊτα·.' 
()χ ήλλαζεν ολωσδιόλου τό πράγμα, άν ή σκηνή 
συνέίαινεν εις πηγάδι. Έκεϊ βεβαίως, διότι τό νερό·? 
άντλειτα: καί δέν τρέχει, έκαστος ζητεί από τας 
τυχόν ύδρευομένας νά τού δώσουν νά πιή Φαίνεται 
οτι ό κ. I Ιαλαμάς δέν έχει πιεϊποτέ νερό από βρύση !

I Ιλέον ή άπαξ ή Τρισεύγενη καλέ” τόν εραστήν 
της καί μετέπειτα συζυγόν της ΙΙέτρον Φλώρην μέ 
τά δύο του ονόματα: «Πέτρο Φλώρη (Σελ'ις 83 
στιχ. 24.—Σελ. 87 στίχ. 10),

Δέν μάς λέγει ό κ. ΙΙαλαμας τόν έκάλεσέ ποτέ 
ή σύζυγός του : « Κωστή-Ι Ιαλαμάν». Νομίζομεν ότι 
όχι μόνον είς τήν Ελλάδα,άλλά και εις αυτήν τήν 
Ευρώπην αί μνησταί και αί σύζυγοι καλοΰσι τούς 
μνηστήρας καί τούς συζύγους των δια τού βαπτιστι- 
κού των ονόματος καί ούχί διά τοΰ επωνύμου.

Τοιαΰτα σφάλματα, έλέγχοντα συγγραφέα αγνο- 
ού'ντα τήν κοινωνίαν, καί ζώντα έν ψευδοκόσμω 
ίδικώ του, σφάλματα προσβάλλοντα άμέσως τήν 
άντίληψιν καί τού άκρω δακτύλω γευσαμένου τής 
κοινωνικής πείρας καί τής ψυχολογίας είναι πολλά, 
άλλά χάριν συντομ-ίας τά παρατρέχομεν, καί τε- 
λειόνομεν. χωρίς νά δυνηθώμεν νά έννοήσωμεν 
κανένα έκ τών χαρακτήρων, διότι μόνον έπί άλη- 
θών χαρακτήρων δύναταί νά ψυχολογήσν, τις, χωρίς 
νά καταλάβωμεν διατί ή Τρισεύγενη καί ό Πέτρος 
Φλώρης ήγαπήθησαν καί συνεζεύχθησαν, διατί ή 
μέν έχόρευσε μέ τόν Κάραλην, έχθρόν τοΰ συζύ
γου της,καί έδανείσθη παρ' αυτού χρήματα, διά τό 
όποιον έψεύσθη, ό δέ τήν έγκατελειψεν, καί τέλος 
διατί αυτή νά δηλητηριασθή ! Δέν θά ήτο λογικώ- 
τερον γυνή άγαπήσασα τόν υιόν τοΰ πατρικού της 
έχθροΰ, νά μή χορεύσν, μέ τόν έχθρόν του τόν Κά
ραλην τόσον άσκόπως: Καί άν σκοπίμως έχόρευσε. 
χάριν κρυφίου τίνος αισθήματος, διατί νά δηλητη- 
ριασθή έπί έγκαταλείψει αύτής άπό τού σύζύγου της ; 
Δέν ήδύνατο νά εύρη άλλην αγάπην;

"Ολα παράξενα είς αυτό τό δραματικόν έργον. 
Οΰδέν είς τήν θέσιν του, ουδέ·? τό φυσικόν, ούδέν τό 
άληθές. Ψευδολογία χαρακτήρων καί σκηνών άπ’ 
ά?·/.ής μέ’ΖΡ’· τέλους.
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ΓΎ I ΝΆ Κ Ο ® Η Κ Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό δέ κ. Χρηστομάνος όχι διότι α θίασός του δέν 
ήτο ίκανος νά πβίξη τό πρόσωπον μιας Τρισ-ύγε- 
νης. ένβς Πέτρου Φλώρη, ένός Μπουρνόβα ζτλ. ιός 
έγράφη έν τη « ΆζροπόλϊΚ',δέν τό έπαιξε?, άλλά 
διότι τό έργον δέν ήτο ικανόν νά τιμηΟή ύπό τοϋ 
θιάσου τής Νέας Σκηνής.

Ό κ. Χρηστομάνος έδείχΟη υπέρτερος τής επο
χής μας : διά τής άρνήστως του νά δίχΟή τό έργον 
τοϋ ζ. ΙΙαλαμα εις τούς -κόλπους τής Νέας Σκηνή: 
του έπάταξϊ τήν π ρ ό λ η ψ ι ν.

ΕΝΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΙΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ό άποΟανών ΙΙάπας καθ' έζάστην έπολιορζεϊτο 
από ζωγράφους ζαί φωτογράφους, οΐ όποιοι έζήτουν 
νά λάβουν τήν προσωπογραφίαν του.

Τελευταίου ενώπιον του Πάπα παρουσιάσθη Ι
ταλός ζωγράφος, ό όποιος έζήτησε παρά τοϋ Πάπα 
τήν άδειαν να ν.άμη τήν είζόνα του. II άδεια εδό- 
Οη, ώς ήτο επόμενον, ζαί ή προσωπογραφία έπ-ρα- 
τώΟη. Άλλ’ήτο πολύ άτυχης. Ο ΙΙάπας δέν εί
χε ζαμμίαν ομοιότητα.

Ό ζωγράφος όμως δεν ήρζέσΟη έως εδώ. ΙΙαρε- 
ζάλεσε τον Πάπαν νά θέση ζαί τήν υπογραφήν του 
ύπό τήν είζόνα ζαί κανέν ρητόν τοϋ Εύαγγελίου.

Κατ' άρχάς ό ΙΙάπας ίδιον τήν έζτρωματιζήν έ- 
ζ’ίνην είζόνα ήρνήΟη νά τήν ύπογράψη, άλλ' έπει- 
δή έπέμενεν ό ζωγράφος, έσζέφΟη ολίγον -ζαί έγρα
ψε τον άζόλουΟον στίχον έζ τοϋ ζατά Ματθαίον 
Ευαγγελίου.τον άναφερόμενον εις τον έπί τής Τι- 
βεριάδος θαλάσσης περίπατον τοϋ Ίησοΰ ζαί τούς 
λόγους, οΰς άπηύΟυνε προς τούς μαΟητάς του :

«Ίνα τί άπορεϊτε ; Έγώ είμί».
Καί υπέγραψε: Λέων ΙΓο<;

II σύζυγος τοΰ εσχάτως άποΟανόντος περιωνύ
μου Άμεριζανοϋ ζωγράφου Ούίστλερ.χήρα τοϋ άρ- 
χιτέζτονος Κότουϊν,ήτο γυνή έζτάζτου καλλονής. 
ΈνυμφεύΟησαν ζατά περίεργον τρόπον.

Ημέραν τινά έδείπνει ό Ούίστλ-ρ, μετά τής 
κυρίας Κοτουΐν καί άλλων τινων προσώπων. Ό καλ
λιτέχνης καί ή νεαρά χήρα έφαίνοντο τρέφοντες 
πολλήν συμπάθειαν προς άλλήλους. Τό παρετήρη- 
σεν ό συνδαιτυμών Λαμπουσέρ ζαί έσζέφΟη νά τούς 
ενώση διά τοΰ Υμεναίου.

— Τζέμς,εΐπε αποταθεί; προς τον Οΰίστλερ,επι
θυμείτε νά νυμφευΟήτε τήν κυρίαν Κότουϊν ;

Βεβαίως, άπήντησεν ό καλλιτέχνης.
Καί σείς, κυρία Κότουϊν, θέλετενά ΰπανδρευ- 

Οήτε τον κ. Ούίστλερ ;
— Βεβαίως, άπήντησεν έκείνη.
— Πότε ; ήρώτησεν ό Λαμπουσέρ.
— ’Εντός ολίγου, άπήντησεν ό Ούίστλερ.
Τήν έπομένην έτελέσΟη ό γάμος. Μετά τήν τε

λετήν μετέβησαν εις το εργοστάσιο? του Ούίστλερ,ο
πού παρετέΟη γεύμα. Έ/.άθησαν έπί κιβωτίων ελ
λείψει καδεκλών. Άλλ' ουδέποτε γάμος υπήρξε 
τόσον ευτυχής ζαί τόσον άμοιβαία ή άφοσίωσις των 
δύο συζύγων.

ΡΟΔΟΔΑΦΝΕΣ
Τής άκραις τοΰ ποταμού 
δαφνοΰλες άνθισμένατς, 
ανάρμα εσείς στολίζετε, 
με; τά νερά τά γαλανά 
πιοτά καθρεφτισμένοι;, 
δαφνοΰλες, σας ζηλεύουνε 
τ’ ίικλόνητα δενδρά

BEETHOVEN

ΑΧ — άνοιξε τό χείλ.η σου τά πικροκολημμένα 
Χάλκιν’ εσύ βρουκόλακά καί κλειδοοτο/ιιασμένε'. 
Ποιοι Χάρο; μαρμαρόκαρδο; σαν τΐ'ιχει η ιλη/ιένα 
Και ποια νεράιδα τή μι.ΐιά σαΰ πήρε — αγαπημένε ;

~'ιι. ερωτικόν άνάβλεμμα τή; άρρωστη; Σελήνη; 
Αιές — καρτερούν τΐι κύματα με σε νάποκριθοΰνε !
Και τών δρυμών ή άνάμμαλλε; Νύμφες — τό θρήνο

[ εκείνη; — 
"Ω ηρώα — τή; νεκρώσιμης ακολουθίας ζητοϋνεϊ

Στιι στοιχειωιιένα κόκιαλα μέσα βαθιά τοΰ πιάνου 
Προσμένει ή πονεμένη Ίίγμ'ο τή θεία σου βοήθεια !
Καί δέ βαστούνε τον; πικροί·; λυγμού; ιο>ν, παραπόνου 
Τοΰ βιολοντσέλου πειά τά αβρά καί παθιασμένα στήθια I 

Δαφνοΰλες, ποιαί; αγνώριστοι;
παρηγοριές σκορπάτε >
ώ πράσινα πικρόφυλλα 
ποια έ’μπνευοι κρατάτε, 
ποιά αιθέρια γαλανά ;
Δαφνοΰλες .... οά; ζηλεύουνε
τ’ ακλόνητα δενδρά.

Νίύπν)ι;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΛΛΗΣ

’Ανατριχιάζουν ή χορδές όταν ο! θυμηθούνε
Καί ή βαρνστέναχτε; Ψυχές γέρνουν στο μνήμ’ αϊτό σον ! 
Σέ μεγαλήνονν οΐ "Αγγελοι, καί ο! Δαίμονες οέ υμνούνε I 
Και μύρια Πνεύματα κινούν γιά νανροιν τό χαμό σον !

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΗΣ

* ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ ΣΕ ΚΡΥΦΟΝ ΗΧΟ *

ΠΡΩΤΟ ΦΙΛΙ

Χαμίνι] με; to φως τ* απόκοσμο 
όνειρευόιαν μια μικρή φνχή, 

πεεαλυνδα αο.τρη ε.ιειαε
οιυΐ· ίρ^τυς τη χαραυγή.

Μια αχτίδα τοΰ 'Ήλιου τής Άγά.ιης 
- πρώτο τοΰ Έρωτος φιλί — 
πάρω οτά άσπρα αγνά φτερά τη; 
φίΛησε τ'η μικρή ψυχή.

Λευκέ/ ψυχή ποΰ ονειρευότανε 
τοϋ οΰρανοϋ τήν ηδονή, 
τ'αγνά φτερά τη; έφαρμάκιοσε 
τό πρώτο τοΰ ερωτο; φιλί.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

• * ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ · ·

* ΤΡΑΓι.Ϊ4Ι.Λ ΤΟΥ ΔΕΙΛΙΝΟΥ ·

‘ΧΚΟΥΠΙΔΙΛΔΑ,,

ΑΤίνέον ΛΟέληαε νά πμοσθέοι.ι 
κίς τήν φιλολογίαν μας <ί κ. 
Διιμητρακόπουλος καί έξέ- 
δωκε ϊι μάλλον τοϋ έξέδωκαν 
τιϊν “Σκοπιδιαδα,, Δι' οάους 
δίιν ϊ.νουν διαϋάΟι,ι τήν Λαΰκα- 
μΰτον, τό έιυγον τούτο δϋνα- 
ναται νά όνομαάθμ νέον καί 
νά κάμμ δεκαπλασίαν έντύ- 
πωόιν εκείνης, ίίν έμποιεΐ εις 
τούς μεμυημένους εις τίιν

φιλολογίαν μας Δκ’.ττ ιός μορφή, τό ίργον φαί
νεται μίμηόις ’Αλλά έκεϊνο όπερ ίτψώνει — αν 
είνε δυνατόν νά ύι[;ω(ιοΰν τά Σκουπίδια — τίιν 
“Σκουπιδιάδα,, είνε ή έννοια, τό πνεύμα, ϋ 
όκοπός τοΰ [ΙιΟλίου. Ό ΰυγγραφεύς άπεδείχΟη 
εύφυέοτατος, ότιχονργικώτατος, Οατυριΰτής 
καυστικός. ’Υπάρχουν ότϊχοι τούς όποιους Οά 
έζήλευεν ό Σουρής καί στίχοι τούς όποιους δέν 
θ' άπέκρουεν ό Λαόκαρατος.

Ή “Σκουπιδιάρα,, είνε μίασάτυρα τής κοινω
νίας μας, ίίν αισθάνεται τις μέχρι Πάθους. Καί 
δι’ αύτό Οά ηύχόμην ν’ άνεγινώσκετο καί άπό 
αυτούς άκόμη τούς σεμνότυφους, διότι ύπ<> τίιν 
φαινομενικόν Ελευθεριότητα τού στίχου λανθά
νει καυτήριον ΐάσι···>ς.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΔΡΑΜΑ

Γγ αθ’ ίίν Εποχήν ημείς εδώ εΙρωνευόμεΟα τάς 
V προσπάθειας τοΰ Μιότριώτου πρός άναδίω- 

σιν τοΰ Αρχαίου οράματος-καί ή ειρωνεία δέν 
είνε άσχετος πρός τό γεγονός ότι ό άχιόν τήν 
πρωτοβουλίαν δέν είνε Άδωνις-έν τώ Νέιρ κό- 
σμι.ι τό άρχαϊον δράμα Ελκύει, σαγηνεύει, Είί. 
Μόλις Εμαθον εις Ν ϊόρκην τήν άφιξιν τοΰ 
κ. Ταβουλάρη, ευθύς εις σύλλογος κυριών έτέθη 
εις κίνησιν διά νά παρασταΟίί ή -Άλκηστις». 
'Αλλά οί 'Αμερικανοί - φιλελληνικώτεροι τών 
Ελλήνων - δέν έπερίμεναν βέδαια τόν Έλληνα 
ηθοποιόν διά νά θαυμάσουν άρχαϊα δράματα. 
Φοιτηταί καί καθηγηταί τών 'Αμερικανικών 
πανεπιότημίοιν συχνά παρέστησαν λίαν έπιτυ- 
χώς Έλλ τραγωδίας. Εσχάτως δέ άκόμη Εν Φι· 
λαδελφίμ έδιδάχθη Εν άρχαία Έλληνικμ ή «Ίφ,- 
γένεια Εν Ταύροις· τοΰ Εύριπίδου υπό φοιτη
τών, πρωτοδουλίμ τοΰ Χάρισσον. 'Επίσης έλ· 
λ η ν ι σ τ ί - ας τάκούσουν οί ίδικοί μας μ α λ- 
λιαροί - οί φοιτηταί τοΰ Πανεπιστημίου Χαρ-
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ΓΤΙΝΑ-ΚΟΘΜΚΜ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

(>άοο παρέΰτικίαν τόν -Οίδίποδα Τύραννον-, oi 
φοιτηται τοϋ Πανεπιστημίου τής ΓΙενσυλβανίας 
-οϋς ·■ Άναρνεϊς·· τοϋ Άριΰτοφάνους. τόσον οέ 
ίήρεήαν, ώστε έπανελήφΟη ή παοάάταιΐις.

ΟΙ ΙΐΛΛΑΝΟΔΙΚΑΙ

ΠΈκΟεσις τών Αθηνών είνε ίγγνς είς τό 
τέρμα Τοΰτο δέ (ιά άημειωΟμ όιά τιίς απο

νομής τ.Ίν '.(οαόείοιν. 'Αλλά παρουσιάζεται ϊν 
ζήτημα, οπερ πολ'.άς ϋά προκαλέση αμφισβη
τήσεις. Ή Ελλανόδικος έπιτροπή, ίίτις θ' άπο- 
νείμη τίι βραβεία καί μετάλλιά είς τοϋςέκΟέτας 
τοϋ Καλλιτεχνικόν τμήματος, άπό ποίονς Οά 
Αποτελάται ;Ό Κανονισμός της’Εκϋέσεως ορίζει 
ότι αί 'Ελλανόδικοι έπιτροπαί Οά ώόί διεθνείς. 
Άλλά καλλιτέχναι ξένης έΟνιΚ'ίϊητος δεν υπάρ
χουν έν ΆΟήναις. Θά μετακαλέσόυν ; 'Αδύνατον 
καί έάν δέ ϋποδληΟμ είς τοιαύτην δαπάνην ιί 
πτωχή εκΟι-άις, ούδείς οά έλΟι,ι. 01 έν ΆΟήναις 
καλλιτέχναι ; Είνε τόσω γνωστοί διά τάς συμ
πάθειας και άντιπαΟείας των. ώστε πρέπει νά 
ληφΟμ τό μέτοον ν · αποκλεισθούν οί "Ελληνες 
ζωγράφοι καί γλύπται άπό της βραδεύσεως, 
ϊνα μή πνιγώμεν άπό τά παράπονα καί τάς 
διαμαρτυρίας. Δέν γνωρίζομεν πώς Οά λνΟι) τιϊ 
ζήτημα, άλλά πάντως ή λύσις Οά είνε αρκετά 
διασκεδαστικιϊ . . .

ΔΑΦΝΙ!

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Οδιαπρεπής καλλιτέχνης κ. Ρ. .ί. van der Oude
raa, άπέστειλεν πρός τόν Διευθυντήν τής «Πι

νακοθήκης» τήν έπομένην επιστολήν:
Cher Monsieur

l,a riception de voire honoree du 20 de co moi 
ainsi qu’iin nuinero de voire Ires interressanf jour, 
mil iliustre « Pinacotheque» in'a etc Ires agreable-

J’ai lu avec beaucoup d’interet I ’ article - Iraduit 
par mon filo-quo vous avez bien lonlu eonsacrer a 
mon exposition. Ges lignes tres flatteures pour moi 
in'out fait grand plaisir, ansi, je me lais un devoir 
de vous on exprimer, ''her Monsieur, ma bien sin
cere reconnaissance.

■le vous envoiepar le mime courrier ma photo
graphic: j’espere qu'elle vous parviendra on bon e- 
lat et vous rendra les services que vous vous proposes.

Recevez, cher Moncieur, ines remercimenls pour 
ce que vous avez fait pour moi et ce que vous fcrez 
encore el vous prie d'agreer I'assurance de ma haute 
consideration.

P. van tier Ouderaa

Anvers le 3 Septcmbre 1903

— ΔιωρίσΟη καθηγητή; ‘-ή; ζωγραφικής έν τή α'. 
τάξει, αντί τοΰ κ. Ι'οιλοΰ, ό κ. Άλ. Καλούδης.Όκ. 
Καλούδη: έσπούδάσεν έί; Παρισ-ους, έξετέΟησαν δε 
έργα του εϊς τό Sahin. 'ΑσχόλίΓτσι'εϊς τήν νεκρά» 
ούσιν καί τήν προσωπογραφίαν. Είναι φειδωλός εις 
έργα.’Εχει ιδιαιτέραν ψύχωσιν νάπαραστήση άπό σκη
νής τόν Οίοίποδα τοΰ Σοφοκλέους.

— Ό Βιενναΐος. ζωγράφος Λίππαί έπεράτωσε προ
σωπογραφίαν τόϋ νέου Πάπα. ήτις Οα προσφερΟή ύπο 
τοΰ IΙοντ:·οηκος εις τόν Τσάρον.

— Έν τή ΚαλλΊ-εχνική ΔιεΟνεή 'Εκθέσει τοΰ Ζαπ
πείου έπωλήΟησαν τρία έργα. Η άπο-J»:; τοΰ λιμένος 
Κ)πόλεως τή·: δεσπ-.ινίδρ; ϊ’καοοΰτζι, άγορασΟεΐσα 
ύπό τοΰ ένταΰΟ·/. πρεσ'βευτοΰ τής Τουρκίας, έν σχεδιο- 
γράφημα τοΰ κ. <-·. Ράλλη άγορασΟέν ύπό τού κ. 
Μαοινου, καί 'έν έσωτεε'.κ'ον Τουρκικής οικίας, εργον 
'Οθωμανού καλλιτέχνου, ύπό τοΰ κ X. Τσανακλή.

— Ό κ. (“I. Δημητρίου, άσχολεΓςα: είς νίοΟ ες- 
γον, τό «ΚαΟήκο· τής μητρός.» Ό αυτός καλλιτέχνης 
εξέθεσε·» άρτι έν τή Δ-.εΟνεϊ εκθέσει τών Αθηνών μίαν 
ποοτομήν τοΰ κ. 11ε-οιζ.ίο-,υ, έκ οέ τών εν τή αύτή. 
'Εκθέσει ε;γω» του τό ηIΙεντάρφανο» εδώρησε» εις 
τήν ύπέρ τών Μακεδόνων συλλεγουσαν εράνους επι
τροπήν.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Ιταλός τις όνόματι Μποιτέμπι εκ Νεαπσλεω; 
εφεύρε ι έν μηχάνηυ.α δι’ού δύναταί τις νά πολλα

πλασιίση ακριβώς ζαί σχετικώς πολύ ταχέως, · παν 
είδο: γλυπτικής εργασίας. Τό μηχάνηυα τοΰτο ό·»ο· 
μασΟέν «Γλυπτογράφος» ού-αται νά δώση τρία άν'ί- 
τυπα ένός άγάλματος έν μια ήμερα, ο δει δύο προτο
μής έιός άτόμ.ου εϊς μίαν ημέραν αρκεί τό πρότυπον 
νά δυνηΟή νά δια-ηρήση τήν αυτήν στάσιν έπί -ινα 
χοό'Όν, αρκετά μακρόν, ζαί ή όμ.οιότης είναι απο
λύτως τελεία. Ό γλυπτογοάφος προώρισται ν’ ανα
στάτωση τήν γλυπτικήν τέχνην.

— Θά ίδρυόή έν Ιίαρισίοι- άνδριάς είς τόν ΙΙαγιε- 
ρό'·. 'Επιτροπή κατηρτίσΟη ύπό τήν προεδρεία·» τοϋ 
Κλαρετή. Τό ’έργο·» Οά έκτελέση ό γλύπτης fiens unm

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Γ|Ί ον Δεκέμβριον Οά οιωργανωΟή έν Πετρουπόλε· 
1 διεθνής έκΟεσις χρυσοχοΐας. ΈκλήΟη νά μετάσχη 

καί ή Έλλας
— ΊΙ καλλ. εκΟεσι; τοΰ «Ηαρνασοΰ» 0’άνοιξη 

τήν 26 'Οκτωβρίου, Οά διαρκέση δέ ένα μήνα.
— ΔιωργανώΟη έν Γάνδη εκΟεσι; φωτογραφική ύπό 

τήν προστασίαν τοΰ Βασιλέως τοΰ Βέλγιο».
— Δύο καλλιτεχνικά! εκθέσεις ήνοιξαν έν Δρέσδη. 

Εις τήν μίαν έξ αύτών εκθέτουν οί καλλιτέχναι 
Kuehl, Midler καί Slerl έργα νεότατα. Είς τήν 
Galery Arnold έγένετο εκΟεσι; 40 προσωπογραφιών 
κυρίων.

— Αί πωλήσεις είς τό τελευταίο·» Salon τών ΓΙα 
ρισίων ύπήρςαν πενιχρότατα·..

— Έν Ι’ώμη έξετέΟησαν 45 έργα τοΰ Μορέλλη. έζ 
τών όποιων ή οΣελίς έρωτος» ζαί ή «Γυνή τοΰ χα- 
ρεν.ίου» ήσεσαν καθ’ ύπεεβολήν.

2^αρακτπ<η

ΗροεκηρύχΟη υπό τής διεθνούς ΈκΟέσεως Αθηνών 
διαγωνισμός πρός σχεδίασιν καλλιτεχνικού διπλώ

ματος διά τά άπο νεμηΟησόμενα βραβεία είς τους Έκ
θετα:. Τά σχέδια δέον Οά ύποβληΟώσι μέχρι τής 20 
'Οκτωβρίου ε. ε. Αμοιβή ώρίσΟη op. ’.'OO.'ll κρίσις 
γενήσεται ύπό τριιϋν ανεγνωρισμένων καλλιτεχνών. 
Είς τους συναγωνιζομένους άφέΟη πλήρης έλευΟερία 
τοϋ σχεδίου.

Hf. Germ a i n Li sen iment de Γ art · t sa f>r- 
malion par I’ elude des oeuvres. — L’ Ari chri li u 
en France - I,’ inflnense d· Saint Francois d' 
Assise ser la civilisation et I, s arts. — Les mail res de 
pavsage : Auguste Ravier. ΌΛ. Get main rive ;·>·«>· 
nr<>; et; o).0Vi rui'i άναγνώβιας καΐ/.ιιρχνικώι· περιοδι
κών. .If μελεται τον άι-αγινώσκόντηι μετά ποί.λον ενδια- 
γέροήοί. Είνε έκ τιΤιν οπανίων εκείνων κριτικών, οί ό
ποιοι παρ' οΐ'δενδ; ί.τιρρεάζονεαι, ονδΐ: κοί.ακενοναι 
τινα. ’Εργάζεται ΰϋορύβω;, διά μόνην την τέχνην, εΐ).ι· 
κοινώς.

— E.R nail. — Itiperloire general d s colleetion- 
ii urs el des principaux nrtisles.lrtires et savants de la 
Franc··, de la Belgique es de la Suisse. ΙΙεριΙαμβάνον- 
ται πλέον τών 15,000 άνομϊιτων.

— Revue du Β i e n. To φνλλον τοΰ Σεπτεμβρίου 
περιέχει μεε.έτας περί γελοιογρέιγοιι Baric καί τών τοπειο- 
■■ρ'ΐ'ροιν Zimmermann, τής κ. Kunze και τον κ. Zevorl.

— L-ε Beaux Arts.όηαοσιενονται αελέται το~ κ. L·- 
feneslre περί τή; ίιγιογρατρίας έ.ν Ι’ώμη, τον Gerspacll 
κρίσεις περί τον έργον τοΰ Lapause περί τοϊ- δικακό- 
ματος τή; είοόδον εϊς τίι μονοεΐα, Άρθρον τον Chauvet 
περί τών επισκευών τών χαλκογραφικών έργων καί πλεϊ- 
οται πληροφορίαι περί τής έν τοϊς Μονσείοις καλλιτεχνική; 
κινήσεως. Έπίση; δημοσιεύεται μελέτη περί τοΰ Mill· t 
de Marsillj".

— Ό κ.Ε-Hoffm inn έ.δημοσίευσε μελέτην ενδιαφέρον- 
σαν περί τοΰ ζτογρ'ίφον Hamon, οντινος δύο έργα τϋ - ΊΙ 
άδελφή μου δέν υπάρχει- καί ή 'Ανθρώπινη κωμωδία 
είνε έςοχα. Τή; μελέτη; ταύτης προτάσσεται όιραιότατος 
πρόλογο; γραφείς άπό τόν σιμιμαΟητί/ν τοΰ llamon κ. 
J. GiuAme.

— F.Trawincki.La vie antique. Manu. l d’ areheo- 
loqie grecqne et romaine.

— E.Milla. L' Art rvligieux du XIII siecleen France.
— La Revue illil-tree. Περιέχει μελέτην περί τοΰ Μ. 

Lei· ir.
— Gazette des Beaux.Λι Is. Μελέται περί τοΰ έφετεινοΰ 

Salon τών Παρισίων, περί τοΰ Κίκτωρος ϋΰγκϊο ιός καλ- 
λιτέχνον, περί ένό; μικρόν προσωπογρόη ον Ριόσου έπί 
εποχής Αικατερίνης τής Ιι’. περί τοΐ· J. II. Levitsk', 
περί ένό; έργου τον Corot.

— E.de Chavaune. La Beaule femminin ·. Μετά 50 
εικόνων.

— II II a v a rd.L»s Ails de Γ nmeublement.Paris.
— E r. K n a p p. Fra Bartolomeo della Porta.
— Sk e t c h — b oo k de Γ Association d'archile- 

clure. βος Τόμος.
— F. Rosen. La Nature dans Part. 15 φρ.
— L. A. G e r v e 11 o. Les G ggini de Bissone.
— L. W biting. La S >ei le d · Boston.
— E. St a I e y. Watteau et son ecol ·.
— Ε. Ν. V a n d e r po e 1. Probb'-mes decutleurs.
— E. G a r ιι el I. L'Arl de Winii fed Maith w's.
— Etudes stir la forme des planl.es.
— Tree in an La sculpture italieune de la Re

naissance. 15 φρ.
— R. Go 1 e n so Poses arli'tiqn s.
— Statz. Le corps dans Γ art au Japon.
— Murillo par Williamson. — Le G'iTege parLe - 

del Seotl.—Sir John Millais par L. B Idrv.
Le Studio Τεΰχος Σεπτεμβρίου ΙΙεριέχει μελέτα; ττΰν 

Baldry καί Μ. Menpes περί τοΰ Οανόντος ’Αμερικανού 
ζωγράφου Ουιοτλερ καί τής έπιδριισ ως ήν έσχε rd ερ- 
γον αυτόν, μετά 'J σχεοιαγραφηματων του' έιρθρον περί 
του 'Εθνικού διαγωνισμού τών Πολυτεχνικών σχολών, 
περί τιϊιν καλλιτεννο/ν Al'an Oslerlind καί τοΰ Phil. 
May, γελοιογράφου θανόντος έσχατοι;

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΚΑΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Π υτοκτόνησεν ένΆΟήναις ό έταΓρος τής Γερμ.'Αρχ. 
σχολής δόζτωρ .\'ά·»ς φόν ΓΙρόττ, έντή Βι

βλιοθήκη τής σχολής, ής ητο έφορος, διότι δέν κα- 
τώρίωσε νά συγγράψη τέλειον σύγγραμμα περί τής 
Ελλ. μυθολογίας.

— Έκ μέρους τών πλείστων Κυβερνήσεων άνε- 
κοινώΟη οτι θ' αντιπροσωπευθώσ». είς τό Διεθνές άρχ. 
συνέδριο» τώ» ’Αθηνών.

— Χωρικοί Βάνδαλοι κατεστρέψαν τμήυ.α τοΰ έξω
θεν τοΰ ’Άργους άρχαίου θεάτρου.

— Εις την ΈΟν. βιβλιοθήκην εδωοηβη ύπό ανωνύ
μου χειρογράφου τοΰ ΙΕ', αίώνος έκ σελίδων 422. 
ήτοι μουσικός κώδη; πολύτιμ.ος διά τήν ιστορίαν τής 
Βυζαντιακής μουσικής.

_ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

\ ι έπι τοΰ Λυκαίου όρους άνασκαφαί διεζόπησαν. 
ό ν Λ: έν τώ ιπποδρόμιο δοκιμαστικά·, σκαφαί άπεκάλυ- 
ψαν πλην έδρόίν τινών και μίαν σειράν πολυτελέστερων 
έδεών παρα την αφετηρίαν. Επί τούτων Οα. εκάΟηντο 
οί επίσημοι απεσταλμένοι τών διάφορων ελληνικών 
πόλεων. Πλησίον τοΰ ιπποδρόμου άνεκαλύφθησαν 
διάφορα αλλα οικοδομήματα, διατηρούμενα σχετικώς 
αρκετα καλχ. Ταΰτα. δέν ανεσκαοησαν είσέτι εντε
λώς καί δια τοΰτο δέν κκτωρΟώΟη να γείνη γνωστόν 
είς τί έχρησίμευον. ΕύρέΟη πρός τούτο·,ς έν οικοδό
μημα κρήνης Οαυμασίω; διατηρούμενο·» έκτισμένον 
διά μεγάλων πλακών έκ τιτανόλιθου. Τό μέρος κατά 
τό όποιον έρρεε τό ύδωρ είναι κατασκευασμένου 
όμοιο·» πρός σπήλαιο·» καί έχει έν τώ μέσω οπήν. 
’Εντός έ·»ός οικοδομήματος εύρέθησαν δύο μεγάλα: 
ενεπίγραφοι πλάκες άναγράφουσαι τούς νικήτας πέντε 
διαφόρων περιόδιον ιών αγώνων τών Λυκαίων. Έκα
στη περίοδος χρονολογείται δια τοΰ ονόματος τοΰ 
έζάστοτε ΐερέως του Πανός. Οί αγώνες ήσα·» προ 
πάντων ιππικοί, ησαν όμως και γυ'χν.κοί, δηλαδη 
αγώνες δρόμου, πάλης καί πυγμής. Εις μίαν περίο
δον νικητης άναγραφεται είς τόν αγώνα συνωρίοος 
Λαγός ΙΙτολεμαίου Μακεδών, υιός πιθανώς τοΰ γνω- 
στοΰ βασιλέως Πτολεμαίου τοΰ Λάγου. Αι ανασκα- 
φαί Οα έπαναληφΟώσι κατά τό έρχόμενον έτος. Ό 
μέχοι τούδε ένεργών ταύτας έφορος Κουρουνιώτης Οά 
συνέχιση ήδη τάς άνασζαφάς τής Λυκοσούρας.
— 'Ο διορισμός έπιμελητοΰ τών αρχαίων μνημείων 
τής Κύπρου προΰςένησε γενικήν εύχαρίστησιν είς 
τόν άρχαιολογικόν κόσμον. Ύπάρχουσιν έν τοδς με- 
γάλοις έρειπίοις πολλά τά ένδιαφέροντα καί πολύ
τιμα τά δηλοΰντα τήν Ένετ κήν κατοχήν. Ύπάρ- 
χουσ··» έπίσης έν τή νήσω τμήματα Βυζαντινής έρ- 
γασΐας οίον τό έν Κιτίω μωσαϊκού, τό οποίον χωρι
κός ϊερεΰς πωλεΐ κατά τεμάχια είς τήν τάή'.ν έκεΐ- 
νην τών έπισκεπτών, οιτ:»ες αρεσκονται ν’ αποκομι- 
ζωσι τοιαϋτα λάφυρα. Πράγματι οί θησαυροί τής τέ
χνης έν Κύπριο εξαφανίζονται μετά καταπληκτική: 
ταχύτητος. Κατά τά τελευταία επτά ή οκτώ έτη 
μέγα μέρος τούτων έςηφανίσΟη. Έν Λευκωσία—τή 
πρωτευούση—δύο ή τρεις λίαν ενδιαφέρουσα·, μεσαιω
νικά! οικία: μέ πλουσίως κεκοσμημένα παράθυρα τοΰ 
δέκατου τετάρτου καί δέκατου πέμπτου αιώνος κατη- 
δαφίσΟησαν. Μέγα μέρος τής Άμμοχώστου μετεκο- 
μι'σΒη εις Πόρτ-Σαίδ. Σήμερον πράγ·ματ: μικρόν 
τμήμα τοΰ αρχαίου μέρους άπέμεινεν, εκτός εν μέρει 
τών αρχαίων μεσαιωνικών εκκλησιών καί τοΰ φρου
ρίου τή; Γενουηνσίου καί Ένετικής έποχής. Τα νέα 
λιμενικά έργα ταχέως Οά καταστρέψωσι παν ίχνος
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τοΰ περιέργου μεσαιωνικού λιμένας καί τή; άλυσιδέ- 
του αυτού πόλεως.

— Ό έφορος κ. Σωτηριάδης έξακολουθών τάς έρευ
να; του εντός τών τάφων τών ανοιχθέντων εν τώ χω- 
ρίω Γαβαλού (όπου εκειτο άλλοτε τό άρχαίον Τριχώ- 
νιον) άνευρε σπουδαιότατα ευρήματα πιστοποιΰντα 
τοΰ τύμβου τήν εποχήν. ’Εντός τοϋ δευτέρου κτι- 
στού’ταφου ανεύρεν επιτραπέζιου χρυσού·/ στέφανον βα
ρύτιμον,σκεύη άργυοα παροψίοων καί άλλων τοιούτων, 
ενα μέγαν λυχνοστάτην χαλκοΰν καί άλλα ασήμαντα 
πήλινα εύρήματα. Τό σπουδαιότερον όμως είνε αργυ- 
ροϋν δίδραχμον Α’ιτωλικόν νόμισμα με τή; Αιτωλίας 
τήν κεφαλήν έπί τής μιας πλευράς,έπί δέ τής άλλη; τήν 
Άταλάντην στηριζομένην εις δόρυ και άναπαυουσαν τόν 
έτερον τών ποδών έπί βράχου.Τό νόμισμα τοΰτο εύριθεν 
παρά κεφαλήν νεκρού βεβαιώνει δτιό τάφο; καθώς καί 
ό τύμβος δ περικλείων πολλών τάφων ομάδα άνήκουσιν 
εί; τού; χρόνου; τή; ακμής τή; Αίτωλικής συμπολι
τείας. "Ετερον πολύτιμον άληθώ; εύρημα είνε δακτύ
λιο; λίθο; μέγας μέ παράστασιν γυναικό; έν θαυμα- 
σία στάσει καί λεπτοτάτης γλυφή;. Κρατεί εί; τήν 
^είρα κράνος καί θύρσον, τόν δεξιόν δέ αυτής αγκώνα 
ακουμβα έπί κιονίσκου. Ό χιτών πίπτει πρό; τά 
κάτω επί τοΰ μηροΰ. Ή κνήμη διαφαίνεται ύπό το 
ίμάτιον. Τό πρόσωπον, είνε έν κατατομή ^εγλυμμέ- 
νον. ’Επίσης άνευρέβησαν : τάφος άρχαΐος ανεπίγρα
φος, έντός δέ αΰτοΰ στέφανο; χρυσοΰς, λυχνία χάλκι
νο; ήνωρθωμένη,ύψους πλέον τοΰ ένό; μέτρου, εις άμ- 
φορεύς πήλινος,μία αντλίααργυρα,όμοιαζουσα τόσχήμα 
μέ λέβητα μικρόν, μία μεγάλη αργυρά κουτάλα, με- 
οικά σκάκια και άλλα μικροτέρας αξίας.

—Ό Πρύτανιςτοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Σικάγου κ. 
Χάρπερ, δστι; εύρίσκεται έν περιοδεία και δ όποιο; 
εσχάτως επισκέψατο τήν Κωνσταντινούπολή έξησφά- 
σ^άλισε γενναίας παραχωρήσει; έκ μέρους τοΰ Σουλ
τάνου. &Γ έξερευνήσεις έν τοί; πέριξ τής Βαβυλώνο; 
Διάτων παραχωρήσεων τούτων έδόθη πλήρες δικαίωμα 
εί; τό Πανεπιστήμιου τοΰτο, όπω; άρχίση άνασκα- 
φάς καθ’ δλην τήν περιφέρειαν τή; Βαβυλώνο;.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Έν Γυθείω άνεκαλύφθη πλάξ επιτύμβια μήκους 
11,25 καί πλάτους 0,15 φέρουσα τήν επιγραφήν 
ταύτην.

«Ελλήνων πραμαχοΰντε;
’Αθηναίων πολεμητάς

Ναυσϊ τε καί πεζών πλήθο αμυνόμενοι 
θνήσκομεν έν πελάγει βαρβαρικοίς ξιφεσιν 

Καί μοι τύμβον ετευξεν άοελφεός
είμί δ’ έπ’ άφροΰ

Δίς δέκα τρις δέ δύω ζήσα; έτέων 
ένιαυτοΰ»,

Ή πλάξ αΰτη είναι ιστορική; άξια; ού τής τυ- 
χούσης καλύπτουσα πεσόντα ίσως κατά τήν έν ετεί 
304 π. X. ναυμαχίαν έν Κνίδω, καθ’ ήν ό στόλος 
τών Λακεδαιμονίων σχεδόν κατεστράφη ύπό τοΰ 
Ιίερσικού.

— Εις τήν Γαβαλοΰν, πλησίον τοΰ Θέρμου, άνευ- 
ρέθησαν σημαντικά! άρχαώτητες άναγόμεναι εις τήν 
4ην έκατοντοετηρίδα. Αί άρχαιότητες αύται συνίσταν- 
ται έκ δύο άγαλμάτων, έξ ών τό έν χρυσοΰν καί τό 
έτερον αργυροΰν, άμφοτέρων παριστώντων τήν Νίκην. 
’Επίσης εν τή αυτή θέσει άνευρέθη επιτύμβιος πλάξ 
πα^ιστώσα μαχητάς έφιππους.

— Παρά τον Ίλισσόν έν Άθήναις ύπό έργατών 
ανευρεθη τάφος αρχαίος.

— Παρά τόν λιμένα τής Δήλου άνεκαλύφθη άρ^αϊ- 
κό; οικίσχο; χαΐ παρ’ αυτόν θολωτά! άποθήκαι, ανα
γόμενα! εί; άρχαιοζ.ογιχήν εποχήν, καί δύο φρέατα, 

εντός τοΰ ένό; τών όποιων άνοιχθίντος άνευρέβησαν 
πλήθος επιγραφών τής 4ης καί 5ης π. X. εκατονταε
τηρίδας.

— Εν Χάμω άνευρέβησαν νέα εύρήματα ικανή; 
αξίας.

— Παρά τά; φύλακας Συγγροΰ άνευρέθη τάφος 
παρα τα Μακρα τείχη περιέχων πήλινα άγγεία.

— Εις τήν οδόν Μεγ. ’Αλεξάνδρου εύρέθη επι
γραφή εντός ανασκαπτομένης οικίας.

— Έ» Μπραχαμίω κατεσχέθη εν τινι οικία λήκυ
θος, φβρουσα έν άναγλύφω δύο πολίτας χαιρετωμένους, 
ών ό εις κρατεί έκ τού χαλινού τόν ίππον του.

— Πολυτ.μότατον άπόκτημα ύπό εποψιν αρχαιολο
γικήν,εκτήσατο ή έν 'Ιερουσαλήμ Άνιογραφική 'Αδελ
φότης τή πρωτοβουλία τοΰ πρωθιεράρχου αυτής Δα
μιανού τοΰ Α'.

Γνωστή τυγχάνει ή μεγάλη τοΰ Σιλωαμ Κολυμ- 
βήθρα, ήν τά άρχαία τής πόλεως Ιερουσαλήμ τείχη 
περιέκλειον εντός αυτών. "Ανωθεν τής κολυμβήθρα; 
αύτη; ή αύτοκρατειρα τοϋ Βυζαντίου Ευδοκία, κατα 
τό 'Οδοιπορικόν τοΰ έκ Πλακεντία; Άντωνίνου, ά- 
νωκοδομησε μεγαλοπρεπή Ναόν, έπ’ όνόματι τοΰ 
«Φωτοπαρόχου Χριστού». Ταύτην πρώτο; πρό τίνων 
έτών άνεκάλυψεν ό άγγλος άρχαιολόγος Blis, δτε ά- 
νεζήτει τήν διεύθυνσιν τών αρχαίων τειχών τής πό
λεως Ιερουσαλήμ έπί Δαυίδ καί Σολομώντος Τήν 
σπουδαιότητα τής άνακαλύψεως ταύτης εκτιμήσας ό 
Πατριάρχη; Δαμιανός, εσπενσε μετά μόχθων καί δα
πάνης ούκ ευκαταφρόνητου, ίνα αγοραση παρα τών 
κατοίκων τοΰ χωρίου Σιλωάμ, εί; ούς άνήκον τά γή
πεδα ύπό τά όποία εκειτο ή περιώνυμος Βασιλική 
τής Ευδοκίας. Ήδη ύπελεΐπετο πρός αγοράν ή προμνη- 
σθείσα μεγάλη τοϋ Σιλωάμ κολυμβήθρα,ή πρό τοΰΝαοΰ 
τή; Ευδοκία; κειμένη, ήτι;, καί αΰτη άγορασθείσα, 
καθαρισθείσα, καί διά περιβόλου έξασφαλισθείσα. 
προσθέτει ένα ?τι άνεκτήμητον προγονικόν θησαυρόν 
εις τάς πολυτιμοτάτας καί ίερωτάτατας κτήσεις τού 
"Εθνους καί τής ’Εκκλησία; ήμών εν Ίεροσολύμοις.

— Εί; θέσιν «Κυπάνα» τών Λιοσίων άνευρέθη ύπό 
χωρικού άρχαίον άγαλμάτιον χαλκοΰν. ’Ελλείπουν ή 
κεφαλή καί αί χείρες.

- ΜΟΥΣΕΙΑ

Διετάχθησαν αί δικαστικά! άρχαί Ναυπλίου νά κε- 
νώσωσι τό άρχαίον Βουλευτικόν, τό οποίον μέχρι 
τοΰδε έχρησίμευε διά φυλακάς. καί τό οποίον μετά 
τοΰ παρακειμένου αΰτώ κτιρίου έχει παραχωρηθή 
εις τήν άρχαιολογικήν έταιρείαν πρός διασκευήν ε’ις 
Μουσείον, τό όποιον θά καταρτισθή δαπάναις τή; άρ- 
χαιολογικής έταιρείας. _ '

— Ό “Αγγλος άρχαιολόγος κ. Λέ-Τουκάρ δστι; 
Κρό τίνος ένταΰθα εδώρησε εις τό αρχ. μουσείον 
σπουδαία εύρήματα τής Αίγύπτου, νέαν δωρεάν έ- 
ποιήσατο, άποστείλα; εις τό Έθν. μουσείον τα ε
ξής σπουδαιότατα αντικείμενα : Δέκα έξ έργαλεία 
τής λίθινης έποχής άνευρεθέντα έν Ίνδίαις παρ’ αυ
τού και τεσσαράκοντα προϊστορικά έπίσης έργαλεία 
άγορασθέντα ύπ’αΰτοΰ έν Φαγιούμ τής Αίγύπτου παρά 
διαφόρων Αράβων.

— "Ηρχισεν ύπό τοΰ κ. Ώμόλ ή ταξινόμησίς τών 
άρ/αιοτήτων έν τώ έν Δελφοΐς Μουσεία». Ό άρχιτέ
κτων Ι’ιπλάν έξεπόνησε τό σχέδιον τοΰ επιγραφικού 
Μουσείου έν Δελφοί;·

—Εις τό μουσείον τοΰ Λούβρου ετοποθετησαν 493 
τεμάχια προερχόμενα έκ τών άνασκαφών τής Καρχη- 
δόνος,σ'αλέντα ύπό τής έν Καϊρω Γαλ. αρχ. σχολής.

— Ό αρχαιολόγος στρατηγός Τσεσνόζα, διευθυντής 
τοΰ Μουσείου τής Νέα; Ύόρκης, έδώρησε τήν σειράν 
τοΰ σπουδαιότατου έργου του περί τών Κυπριακών αρ
χαιοτήτων εις τό ένταΰθα Αρχαιολογικόν Μουσείον,

ΕΞΕΑΟΘΙΙΣΑΝ

I' α Ρ η ι ή λ II ρ ο βε λε γ γ ίο υ ίερέως. Ε ΐ κ ώ >■ ίοτο- 
ρική καί ίίρηοκενιική τώ>· Έκκϊ./ιαιαατικΰ»' ίοητων. 'Εν 
Ενιαρ. Μιϊ.ίτη περί ζί}ζ άρ/.ί/ζ-ζής οημαηίας καί ζής γε- 
νικεύΛεια; ιαιε ίιιρζών εε ζε ι/ί ’Ai'avu/.ixij καί Λνιικρ 
'Εχκ/,ρηί'ΐ. Er ζέ/,ει ε.Ίΐηνί’ά.Ίζεζαι έπιαζημονική πραγ 
μαζεία περί ror ήιιεοΟλοχώυ.

ΑΓΓΕΑΛΟΕΙΤΑΙ

Ε ί ρ >1 r α ί ο υ Ά π ω λ ί ο ι·. II α /. α ι α καί νέα. 
Γ/ίμαζ ·Γ (‘Araurijnvii 'haliai ίαζορικαί, κα/Α.ιζε/νικαι. 
Ριαγρα'ι ικαί. (Φραγκΐακε,; .V . - ΕΐκιίνεςΙ /·)' I'lnozvIrnDf/ 
έκ III ζν.ζαγρα'ι ικιαν <ι έΑ.λαιν. ΊΙ έ'κΛοαι; τώ>· ·ΙΙα/.αιών 
καί νέων·' <>ir ιεμφιΡάΙλομεν Ιίιι Οά υποοζι^ριχΟρ ϋπά 
πανζάς Ί'ΐέ.ομούοον. Ό κ ’.Ιοολσιος, εκ ιώ>· μαλλαν ά- 
καμάιωτ καί χαριεπζέραιν ανγγραγέων ιίναγινιύηκειαι ά- 
πΐ.ηαζαεζ. ΣννΛραμηζαί εγγρ'ίει<α·ζαι καί παρ'

— II α λ /. ά ς. IΙερίίιΟικάν έεκαι/μεραν. ΑιενΟιπ-ζαί 
Λ. Ι<> ιηόπονίος καί II. ΊΙ/.ιη.-ιονΙ-αί· * Εν ΤΙάτραις. "Εκ- 
Λοοις καιά ΛεκαιμιεροΓ. Πρόγραμμα, ή έ-ηοηζήριϊις ζής 
καΟαρευούαηι.

II α ι· ε ϊ. /. ι'ι V ι Ο ι' Ο νικάν . I ε ν κ ω μ α ΐ'.ιέρ 
τοΰ Παναγίαν ζάγαν, χοριιγάι. τοΰ έθν. ενεργέζον Γρ. 
Μαραηλί). Θά εζεριέχμ γνιάμας έ ει·/ avoir, αίζινει: είνε 
άεκζαί μέγρι ζέλανς ’(ΙκζιοΡρίον,Ά:ιενΟνντέον κ.Χ.ΊΓ/.ιό- 
πονΐ.ον άδύί ΖαΙ-όγγον α, >ν ΆΟί/ναις.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
ΕΡΜΗΣ - ΓΟΗΣΣΑ. — 'Εργα άμεγόζερα tai' ΙΙέ/.γον κα).~ 

/.ιζέχνον κ. 'Ιουλίου Οΰέΐ'νς, έκζεΟειμίνα ΐν ζρ ΑιείΙνεΐ 
ΈκΟέηει 'Αθηνών. Καί ζά δύο άγαλμιίζια είνε έ; ίλε- 
γανζόδο>·ζο;,διακρίνονζαι δέ διά ζϊ/ν /.επζόιηζα τή; έργα- 
πίας καί ζί/ν ένάργειαν ζής έκτγράοεω;. Ό 'Εγμή; φαίνεται 
ούσεί αναμίνιον διαταγιμ' τινα τοΰ Αιός. 'Π Γόήοοα είνε 
Οαυμαοζή διά τήν ανατομικήν ακρίβειαν τών γραμμών.

ΕΠ’ Α1ΤΟΦΟΡΩ. — "Εργον τοΰ Βέλγου κιιΐ'ι αλάλου ςω- 
γράερον Καρόλου Μπολάν,άνηρτημένυν εν τή ΑιεΟ»ιί 'Εκ- 
Οέοει τών 'ΛΟρνών. 'Ο οκΰλος ονλλαμβάνει δύο νεαρούς 
α.Ίουργίτας οί όποιοι ήργιοαν νά ραμφίζουν ζάς φραουλ.ας 
καί τά κεράσια, ιόν τήν φύλαςιν είχεν ίμπιαζενΐλή εί; τον 
οκύλον ό κύοιό; του.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
Φ. S Ό Τι-ιανός προετίμα νά ζωγράφιζε, γυναί

κας ηλικία; οχι μικροτέρας τών τριάκοντα έτών. Ό 
Ι’οΰμπεν; προετίμα τή; σαραντάρισσες, ό δέ Βάν 
Δάϋκ δέν άναγνωρίζει καθόλου όριο-, ηλικίας. Ό Ι’έμ- 
πραντ κάμνε’ κάτι τι περισσότερόν. Διά μιάς στά
σεως, δι’ ένό; βλέμματος. δΓ ένός μειδιάματος φυγα
δεύει τό όριον,.,τής ήλικία; τών κυριών.

Αϊαντα 11απ· Σμύρνην Ώ; πρωτόλεια είναι καλά. 
Άλλά δέν νομίζετε ότι δέν πρέπει νά βιασθήτε εί; 
τήν δημοσϊευσιν ; Εύχαρισ-ία; δια τήν εγγραφήν.

Α.Τ. — Ένταΰθα Δεν φρονείτε ότι ή ιοιαύτη 
χοιτική δέν είνε δίκαια ; Παρορά τις ολόκληρον Λχι/.- 
λέα καί άποβλέπει μόνο· εις τήν πτέρναν του. .

’Λπειράνθιο “Οταν θέλουν να ποζάρουν ώ; κριτι
κοί έντελώ; αστοιχείωτα παιδάρια, παραβλώπε; και 
-ηλίθιοι, βεβαίως θά συχαθή κανείς τήν φιλολογίαν 
μα;. Οίκτείρε· τις καί μόνον ν' άναλογίζεται ότι γρά
φουν άκόμη οί διάφοροι Βαρλέντηδες . .

Δεσποινίδα II. Αί μαθήτρια! τή; γλυπτική; τή; 
πέμπτης τάξεως τοΰ Πολυτεχνείου άπετέλεσαν 'ιδίαν 
τάξ'.ν πρός σπο-δήν τοΰ γυμνού, χάρις εις τάς ένερ- 
γείας τής καλλιτέχνιδος δεσποινίδας Βοζίκη· Οϋτω ε
πέρχεται πλέον ή χειραφέτησι;. ή σπουδή δέ τοϋ γυ
μνού ητι; αποτελεί την σπουδαιότερα·? βάσιν τής τέ
χνης επιτυγχάνεται τελείως

ΕΚΔΟ^ΕΙΐ:
"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναξ Ν. 
Γύζη· Φωτοτυπία εις ηέγα σχΰμα. 
Δο· α. Έπι έκλεκτοϋ χάοτον δ(_>. 3.

“ΔΙΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ, 
κατά μετάψροο'ιν Άγιδος Θέρον. Τι- 
ράται δρ- ι. Επι ’Ολλανδικού χάρ
του δρ. 2·

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δραμα Ν. Λά
σκαρα καί II. Δημητρακοπονλου. Τι- 
ιιάται δραχμής.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Λυρικοί ποιιίσεις 
Λίμνλίιις Κοι'ρτελιι. Δρ. 2.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίναξ 
Φρίξον Αρκ/τέως- Φωτοτυπία εις 
μέγασχήμα. Δρ ι.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ ·> πίναξ I. Per 
ranlt. Φοτοτυπία είς μέγα σχήμα. 
Δρ. ι.

.. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΪ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ··· 2>.z.2os."Εχδοσιρ α'.
3.

ΈΝΤΓΠίΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-
ματα eixowypa.gaMieA'a. Σε.Ι. 61!. Πμ. 2 

ΧΡΓΣΑΝΘΕΜΑ··· 7/ί<“ ι<^ά
πο.Ι.Ιών χρωματιστών εικόνων. Σε.1.18ίι. dp. 3.

ΣΑΤΓΡΑΙ·’ Λιηγήματα και Σκίζεις, dp.2.

Jia τοΐιι; συνόρομι/τάρ τΐμ: Ι[ινακοΙΙήκηρ 
εις τυ ή μ ι σ υ τής τιμής 

ΙΙωλοννται εις τα γραφεία μας

ΣΑΠΩΝΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΙ
Σάπων αγγλικής κατασκευή;, έξοχου ιαματική; 

δυνάμεω; διά τά δερματικά νοσήματα εν γένει.
Συνιστάται ύπό τών καλλιτέρων δερματολόγων 

ιατρών ώ; άριστο; εί; τό είδος του.
Σάπων πίσση; τής έλάτης, γνωστέ; τοί; πάσιν ώ; 

ό καλλίτερος άπολυμαντικό; σάπων καί ώς ό ωφελι- 
μώτερος διά τήν καλήν διατήρησιν τοΰ δέρματος καί 
τιών τριχών.

Σάπων ειδικός διά τήν πλύσιν τών δερματικών νο
σημάτων τών ζώων καί ΐδίω; δια τήν πλύσιν τών κυ- 
νών προ; πρόληψιν τών δερματικών παθήσεων.

ΙΙάλλης καί Κοτζιϊς
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ί η’»- μτϊιά}.}.ικ'·ι·.......................................................
Τζμειον » " τραπεζική γραμμάτια ’/ι.πχρ; Ιίμιπι-η,

| ι) κερ/'ατικά » " δίδραχμα καί μονόδραχμιι
ί Άι ιίιιμον μεια/./.ικοΰ είς το έζωτερικί.ν

Kt'UTEp. λ)σιιο! · ΙΙριΛ'όν εκδοθένια; Εθνικοί' δανείου ... χ,.ι - 
f η»»· '/'.'/./.ηνικαϊ Λίδηροδρ. -/·/» H‘<‘2

Δάνειον πρός τήν 'JiX/.ην. Κΐ'βίρι'. ΐι'άναγκ. κνκ/.. ιραπ. γραμμ. 
Δάνειον πρός τήν Έ/./.ηνίκ. Κυβέρνηση· διδράχμ. και μοναδράχμ.

'Οιιολογ. Ί·Ον. εονείων
'.7; χρυσόν Λ·>.
» τραπ .γραμ. »

Ιίροεξοφλήοεις. . . ..........
Καθυστερήσεις προε-ορ /.ι/σεο»·.......................................................
,|άι·««ι καί άναικτ. ).ογ. έπί ενεχύρι;) χρη,/ιατογράη ων
Δάνεια επ' ίνεχΰριμ έμπορενμάιων.................................................
Δάνεια καί ανοικτοί ΐ.ογαριαομοί έπί νιιοΟέ/κι, ....
Λί.υκι η,· δήμους, ϊ.ιμίνιι; καί /.ai n't νομικά ιρόηω:ια .
Χορηγήσεις rig γεωργακτηματίας . . . . . ■ ·
Καθυστερήσεις •/ορηγήοεων εις γεωργοκτηματίας καί γραμμιηί.ω· 

Προνομοιούχου Τριιπνζης Ί Ι.ιειροθεοαα/.ΐ.ι; .
ΑΙιιοχαί είς εγχωρίους Έιαιρείος......................................... "
Χυμμετογή είς Τράπεζαν Κρήτης........................................................ 11
Τοκομερίδια έν γίνει . ...... .
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα ιζ αναγκαστικών έκιιωήαια,ν 
’Απαιτήσεις επισφαλείς .........
"Ε:αδα ΐγκταταοτάοεως (Ιδίως δαπάνη καιίιοκ. ιοα.ιε: γραμμ. ι ι 
ζ1ι<<7 0001 Λο;·αρια0/ιοι
Λογαριασμοί τρίτων έν τιβ έξωτερικιβ....................................
' Υπηρεσία Εθνικών δανείων ris χρυσόν ......
Αιιγαρ. »'5<ΐ}’οο. ηΐ’αμιι. λ’ι·/<>ρι·. είς κέρδη έκ ιρααε. γραμμαι » 
’Εξαγορά προνομίου ΙΙροναμιαΰχου Τραπέζης Ί Ιιιειροθεσοαλιας »
Προμήθεια τροπή; λαχειοφόρου δανείου είς ιρα.ιι-ιχ·' γραμμιίιια 
Διάφορα .............

Τό ιί/.ον ζρ·/.·/\ι/.1
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν Κεη άλαιον ........ 
Άποθεματικά κεφάλαια ........

Τραπεζικά γραοράτια 1/ κυκλαφερίγ
Δριιχ. 6'8, 778,.7 7.7 Γ-' 

.. l!7,.W!l,IHll.:iS ·
Κερμας. γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα .
Καταθέσεις ανεν τόκου εις μετιιλεΐα ...... 
Καταθέσεις δκηι τόχοπ ....... 
Έαιταγαι πληρωτέοι. ........ 
Μερίσματα πληρωτέα . ■ . - , · · ■
Καταθέσεις Δημοσίου διά γ,ορ·γ. δον. κατά τόν ΙίΊ’Μ' \όμον . 
Διεθν. Οΐκ. Έπ. λ]σμό; κατ. ΐκ ) Α'ι’ί -χρυοιίν · .ό</,.76?,.0.>
δημοσίων υπεγγύων προσόδων > - τρ.γραμ. - /,.7.7·/. 77.7,.'.'8

Υπηρεσία 'Εθνικών δανείων είς χρυσόν .....
» · » » (τραπεζικά γραμμάτια)

Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν. . . ..
» ■ επί τόκοι είς τραπεζικά γραμμάτια

Έντ. καιαθ. Λημ. είς χρυσ. διά τήν καιασκ X. IΙ-Λεμεριή-Χι·>·
• . - ■ τρ.γραμ. · «

Καταθέσεις Δημοσίαν είς τραπεζ. γραμμ, καιά 
Καταθέοεις επί τόκοι ....
Ααχειοριόρυν δάνειον Τραπέζης .

Γπηρεοία ί,αχειοφύρυυ δανείου Τραπίΐίης .
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου . .
Λογαριασμοί τρίτων έν τψ ι^ωτερικιμ 
Αιάροροι /.ογαριαομοι ....
/Ιιάφυοα .......

I διά i.Jo/ιΰν τήυ. Κυβερνήσεως
11 · ■ » Τραπέζης

τό,· νόμον ,Ι'.'ΙΈ

Έν ΆΟήναι; τη 8 λιπτΐμόρίου 1903

*) Δια > )αμόν τη; Τραπέξη; ώ; ίνω
Έκπιπτομίνων τ<7>, έν τοΓ; Ί oquloi; τρ»π. γρ«μ. 

τί.ς Τονιχ. Τραπέζ, χ«ι των χτρμβτιζων γραμματίων
ΎπΜ. εν χυχλ. 8<α 7.|σμον της Τραπ. .

Αρ.
»

»

»

»
Α

Τό όλην >?[>α/|ΐαΙ

-\ρ. 67.589,0ΙΟ.38

» 8 8S4 5311 75
. 58,68.1.179,63

Π Α. ΚΟΤΓΣΑΛΕΞΗΧ

31 Αύγουστου 31 Ιουλίου
Ι'.ιιι::

1 511,73? 99 1,483.203.45
3 599.810. 3.470,750.
5.?8i,7;’ii.75 5,236,581.

19 966.395.?3 2'1,925,781 .99

7,915,53·.' 0.8 .8,5 7 1 .7 2 5.53
68,778.575.4? 68,778.575 42
................ I. 1 3,500,0011

571,861,? | 4.30 53,865.236,80

2?.546.,O76 81 21.232,7SI 69
2,9>3 319 10 2.7 7 5.281 30

10 GO 1.683 58 9 57 1,57 1.13
740 933 05 21 1.939.95

,1 107,598 50 571,887 3 4
I ’.'.'09,; 10 811 42.455,375.61.
I 2.837,381.55 1 3,280,711.8.0,.

1.1.‘9,·.36 01 4,27 9 .',07.7 1
i ΟόΟ,'.Ό'.·.-’,. 1,060 202 ..ι
1,500 OHO. 1.500,000.-

1 51,564.87 1,019 071.8,
8.018 157 31 8.083,797 57
'.',40.· 138,57 2,402.187.1 <
1. <8 1.433 19 1,683.227.81
1 66 , 791.1.3 1 lii’.i 356 36

•.'57,1.8·’, 7? 2,267,334 13
6,722,05

1 .935.360,— 1,935.360.-
1.520,000.— 1..............

650,000.— 650.000.-
240,744.63 153,OS 1.20

345.915,817.80 346.89'9.831 .4'1

20,000,006.- 20,000.000.—
13 500,000 - 13,506.000.—

136 317,585 80 125,904,858.
13,500,000,— 13,500,000.

478.247.30 173,606 30
17.200,538 75 23,026,748.89
1,001,105.51 1,0'9,013.21

893,5.14.16615,389.16
283.749.9 ι '28 3 749 91

1,6 5,138.33 4,199,582.29

341.18.8,—
12.218 20

1 278 9."2 50
481,827.74 i'.oi;,'.i3i.,.)

3.895,213 49 3,500.000.—
7,915 53·.'.OS S, ;'m 1.7 2 3.. i 3
5,867.8.15 98 6,705 652.66
5 406 199.30 5.406,199.30

63,162 53 .86 63,411,4.2.50
47,621.970.- 47 621.970.

1.190,672,— 1,856,6.8.—
3,372,703.117 3 384,712.00

1,807.725,49 1,6117,892.36
345,915 817.80 316 899 831.11

’< > Διευθυντής τού Λ'ιγιστηρί'.υ

ΜΝ ΑβΗΝΛΙΧ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TON KAT ΑΧΤΗΜ A I UN "ANEETH KuNL Τ A NT! SI ΑΟΪ , ,


