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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σπ. Δε - Βιάζη. Ό άρχιδούέ Σαλόατώρ ώς καλλιτέχνης. — .11. Σ. Ξένη φιλολογία. — 

Γιάκομψεν. Ό φάουστ. (Μετάφρασις Μ. Σιγούραν/.—Η U h. 1» e m ο u 1 ί 11. Αί άνα- 
σκαφαΙ τής Τήνου. Τό ιερόν τοϋ Ποσειδώνος και τής Αμφιτρίτης. (.Ι/ειάγραοΐί Λ’. 
Σακτλλίωνος). — Στεφ. Μοιρτζώκη Στό Δάντε. — Διά τούς καλλιτέχνες. [Γνώμαι 
χα/.ζιτεχκώι· ϊ·— .11. Επιφανή. Στήν πηγή.— .11. ΙΙετρίδου. Στήν τέχνη.— J. Ρ 1 ο ru
de u r. Έπιστολαΐ φιλέλληνας. κάποιου. Ή καλλιτεχνική έκΟεσις τοϋ «Παρνασ
σού»— ιίαρ. Σίγουρου. Φθινοπωρινό δάκρυ.— Δάφνιδος. Σημειώσεις ενός μηνάς.— 
Καλλιτεχνική κίνησις/Ζωχραφιζι;. — Γλυπτική. - ’ExOtoeii.)— 'Λρχαιολογικαί ει
δήσεις. - Χέαι εκδύσεις.— Αί εικόνες μας.

ΕΙΚΟΝΕΣ
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Καλλιτέχνη I. — Τό μέγιστον έξ ορειχάλκου ά
γαλμα έν τώ κόσμω είναι τό τοϋ Πέτρου τοΰ Μεγά
λου έν Πετρουπόλει. "Εχει βάρος 1. 100 τόνων.

H. Φ. Θεσσαλονίκην. —Ό κόσμος καίγεται και ή 
γρηάξεροκτενΙζεται.Ίδού.ή πολιτική μας κατάστασις.

Διαγωνισθέντι. — Μή βιάίεσθε τόσον πολύ ’Π 
ύπομονή εις ενα καλλιτέχνην είνε απαραίτητον στοι- 
χεϊόν επιτυχίας. Ό Corut ήρχισε να πωλή έργα έν 
ήλικίμ εξήκοντα έτών, κατόπιν έπιπόνου ζωής καί 
εμειδία στωικώτατα εις τας αξιώσεις τής κριτικής 
καί τας παρατηρήσεις τών συγχρόνων του.

Κς. II.— ’Ενταύθα ’Π μεγαλειτέρα φωτογραφία 
τοϋ κόσμου έπετεύχθη εσχάτως είς Ν.Ύόρκην,είς φυ
σικόν μέγεθος. Παριστά τήν έκατομμυριοΰχον κυρίαν 
Φλωρεντίαν Μάκεϋ μετά τής μικρά; της κόρης. "Εως 
τώρα φωτογραφία είς φυσικόν μέγεθος οέν είχε γείνη.

Φιλοτεχνώ. Ό εσχάτως θανών έν Παριοίοις ’Αν
τώνιος Βοΰρος ήτο καλλιτέχνης τό αίσθημα. Άφήκε 
πλουσίαν συλλογήν πρωτοτύπων έργων. Ό οίκος 
του ήτο αληθής πινακοθήκη, έξ έργων Ευρωπαίων 
καλλιτεχνών καί ίδικών του άκόμη έργων.

•Μαθητή Ιίολυτεχνείου. — Είνε ολίγον διαφορετικά 
τά πράγματα. Είς τό Παρίσι ό Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας παραθέτει, κατά τό παλαιόν εθιμον, γεύμα 
είς τούς έπιτυγχάνοντας έν τώ διαγωνισμοί διά τό 
Prix de Home, καί είς τούς καθηγητάς των. Έδώ...

’Ερασιτέχνη. — Καί ό πρίγκηψ Χριστόφορος έπι- 
δί'.ει είς τήν ζωγραφικήν. Έφιλοτέχνησε διαφόρους 

oil. Ούΐστλερ.— ΙΙοδηλατικον γύμνασμα. 
Κάμιλλος ΙΙισσάρ.
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ύδατογραφίας απόψεων τοπείων τοΰ Τατοιόυ καί έξο- 
χών τής Ρωσσϊας κατά τό τελευταϊον του ταξείδιον. 
Τά έργα ταΰτα δωρεΐται είς τούς ύψηλοΰς συγγενείς 
του.

X. Οι ξένοι μάς δίδουν ζηλευτόν παράδειγμα. Ο 
Αμερικανός Κέλσεϋ έγραψε μυθιστόρημα, θέμα έχων 
την έποχήν τοΰ 1 Ιελοποννησιακοΰ πολέμου "Πρωί; 
είνε ή Σπαρτιάτις Ι’οργώ, εράται δ’ αύτής ό Θήρα- 
μένης.

Φιλαρχαίω— “Εχετε δίκαιον ή άρχαιοκαπηλεία 
ακμάζει έν Κύπριο τοσον,ώ-τε ίερευς κατηγγέλθη έπΐ 
αρχαιοκαπηλεία τοΰ εν Κιτίω μωσαϊκού. Μόνον άν 
ψηφισθή νόμος έμποδίζων τήν επί οίωδήποτε λόγω 
εξαγωγήν αρχαίων, δύνανται νά έκλειψη τό κακόν.

Λεπτολογώ.— Ό ηθοποιός είνε καλλιτέχνης;» 
Έρωτάτε καί σεΓς Τό ζήτημα δει είνε εϋ'κολον νά 
λυθή. Άνεκινήθη ήδη έν Παρισίοις καί συζητεϊται. 
Ό Μουνε Σουλλΰ έθεσεν υποψηφιότητα οιά τήν Α
καδημίαν τών Ώραίων Τεχνών. Πρό 1 ()8 ότε ίδρύθη 
ή ’Ακαδημία είχον είσέλθη μουσικοί καί ηθοποιοί' 
άλλά κατόπιν οί μουσικοί κατέλ δον όλας τάς θέσεις 
τών ηθοποιών.

ΙΙαλαιω φίλω. — ΊΙ είκών τοΰ Ι’ύζη ήν έδημο- 
σιεύσαμεν έν τώ προηγούμενοι φύλλο» ή παριστώσα 
την Ευγνωμοσύνην, εινε σχέδιον προσφερθέν εις τόν 
έπιζώντα τότε Γερμανόν ζωγράφον Βαγνερ.

Ό διευθυντής τής «Πινακοθήκης» εκφράζει 

θερμοτάτας εθχαρισ-Ίας πρός τους είτε δι’ ίπι 

στολών πρός αυτόν, είτε δια τον τύπον, γρά ■ 

■φαντας ευμενείς κρίσεις περί τών «Φωτοσκιά

σεων. »

Corregio Χερουβείμ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΊΙ V. It. Τ. ύ άρχιδούξ Σα7.οατό>ρ (ϋτε ήτο λοχαγός).

Ο ΑΡΧΙΔΟΤΞ ΣΑΛΒΑΤΩΡ

ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Σαλβατώ

•ν
■'X ·ν~ζ ζζί χαριτωμένου 

τίτλον Sommeilage aiil'Sllialn 
πολύτιμον ./irxoi/i/r εί; μέγι- 

τον σχήμα περιέχον έ/.ατόν 
ύο σελίδα; μετά εικόνων τή; 

ατρίδο; τού ’( Ιδυσσέω;,εξε’.ρ- 
γασμένα; άπό τήν A. Λ. I!. 
Γ. τόν ’Αρχιδούκα Αουδοβικον 

: είναι όχι μόνον διαπρεπή; επιστήμων 
καί δόκιμο; συγγραφεύς. άλλά και σπουδαίο; καλ
λιτέχνης. Ί ό δλον τοΰ νέου τούτου έργου είναι 

ζαλλιτεχν.ζώτατον. Τύπωσι; αμίμητο;, 
φαίρετο;. χονδρός. κιτρινωπός—τή; μόδα. 

ί.χ. Χοντρόν κάλυμμα λευκού τέρματος 
γράμματα ελαφρά. κομψά. Ε’να: άτ’ ’ ' 
γα τα όποια θαυμάζει τι; καί επιθυμεί να 
στολισμόν τή; αιθούση; του.

I'.:; το .Ιεύκτ,ψα τούτο, ζ /.χι'ι.·.-.ί·/·>τι: 
του; εξέλεξε πρό; δημοσίευσ:·/ τα τοπεϊα 
άτινα περισσότερον ήγάπησε ζατά τήν έν 

έργου : 
ζΑ"·ί 
ς τό χρώ- 

;λ: ‘/.fjci 
ζεϊνα ~.x ίρ-
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διαμονήν του. Ή ΊΟάζη πολλάκι; άπό σοφού; επι
στήμονα; έμελετήΟη χάριν τών ομηρικών επών, 
καί νυν έλαβε τήν τιμήν νά είναι άντικείμενον με
λέτη; τή;Α. Β. Γ. όστι; ήγύπησε τά; ελληνικά; 

χώρα; ζα: μέχρι τοΰδε "δημοσίευσε μετ' εικόνων 
ζαί χαρτών μελέτα; περί τοΰ Κορινθιακού κόλπου, 
περί ΙΙαξών ζα! Άντιπάξων. περί Λευζωσία; ζαί 
περί Καϋμένης. 'Έχε: έτοιμον πρό; δημοσίευσ:·/ εί; 

δύο ογκώδη; τόμου; περισπούδαστο·/ μελέτην περί 
Ζακύνθου ζα! μελέτην περί ΊΟάζη;.

Καί τό μεν περί ΊΟάζη; έργον όπερ έξεδόθη 
ζαταύτάς. είναι, ώ; εΐπομεν έργον καλλιτεχνικόν, 
τό δέ έργον έπίσης περί ΊΟάζη; οπερ προσεχώς Οά 

δημοσιεύση, είναι έργον έπιστημονιζόν ζαι περιγρα
φικόν. μετά νέων εικόνων.

Εξετάσωμεν τόν Αρχιδούκα ώ; καλλιτέχνην.
ΊΙ Α. Λ. Β. Τψηλότη; άγαπα πολύ τά; τέ- 

χνα;. Ζωγραφίζει, σχεδιάζει μετά μεγίστη; ευκο
λία;. Εργαζόμενο; τοπεϊον προσπαθεί νά είνε πι
στό; αντιγραοεύ;' οΰδέν παραλείπει, ούδέν προσ
θέτει. Τό έργον τελειοπ.ιεϊ έπί τόπου φοβούμενο; 
μήπως έπειτα εί; τόν θάλαμόν του προσΟέση ή 
άφαιρέση τίποτε. Είναι εί; όλα ευσυνείδητο;.

" Έπί τόπου πρέπει τι; νά τελειώση τό σχεδιά
γραμμά του. μοί έλεγε πολλά·/.·.;. Τοιουτοτρόπως 

είναι τι; .βέβαιο; οτι αντέγραψε πιστά τήν φύσιν.» 
ΙΙροσ.πάΟ.ι μόνον νά εύρη κατάλληλον μέρος. 

οπω; άντιγραφη αύτό. εί; τρόπον ώστε να ε;·ία 
νικεύσζ, τό -λ/ζ/Λ'/.. εκλέγει δηλαδή τό μέρος ε
κείνο ένθα φαίνεται ιλραιότερα.

'Εργάζεται ουτω πως.
ΙΙορεύετα: εί; τά; έξοχά; έφ’ άμάξη;. Ωραίο; 

καί καλό; ήμίονο; παρακολουθεί. Αν τό τοπείον 
είναι εί; άμαξιτήν οδόν, έφ άμάξη; εργάζεται. 

Οταν φΟάση εί; τό χωρίο·/ κατέρχεται και πεζό; 
περιεργάζεται τό μέρος’ ή όταν εργάζεται κάθετα: 

έπί πέτρα; άφελέστατα ώ; άληθής καλλιτέχνης.ώ; 
άληθής σσφός. Οταν πηγαίνη εί; τά. ,βουνά. εί; 

τού; λόφου; καί εί; τά δύσβατα μέρη, τότε έχε: 

τόν ήμίονον.
Εργαζόμενος κρατεί δια τή; αριστερά; χειρο: 

τό μπ.Ιόκ καί τό φιαλίδιον τή; σινική; μελάνη; 
καί διά τή; δεξιά; εργάζεται ταχύτατα, διότι εί
ναι κύριο; τών γραμμών, ά; σύρη τεχνιζώτατα. 

Ώ; έπί τό πλειστον προτιμά τά; jif.lnroyi>"'/>lac·
Όταν έπρόκειτο νά μεταβώμεν εί; τό Κυανού·/ 

σπήλαιο·/, ή θάλασσα ήτο λίαν τεταραγμένη. Έπε- 
ί:βάσθημ:ν εί; τήν κομψήν 'λέμβον του μετά οκτώ 

ζωπών. II θάλασσα έγένετο άγριωτέρα. Τέλος ε- 

φΟάσαμεν. έμελετησε τό κυανού·/ σπήλαιο·/ και έ
πειτα εί; σχετικήν απόστασι·/ έτέΟη ή λέμβο: δια 
νά σχεδιάση τό σπήλαιον. II λέμβο; τρομερά .κι
νείτο. άλλ' ζ Αρχιδούξ χαρούμενος, χαριτωμένος, 
έσχεδίαζεν ώ; να ήτο εί; τό γραφεΐον του.

— Βλέπω, τού λέγω, οτι ή Οαλασσα δεν σά; 
εμποδίζει νά είναι τεχνικά·, α! γραμμαί σας.

— Χαί. μού άπαντα μειδιώ·/. ,βλέπετε τί κά-

Εί; τήν θαλαμηγόν του έχει ωραία; φωτογραφι
κά; μηχανάς. ούδέποτε όμω; φωτογραφεί ό ίδιος, 
άλλ' ό άκόλουΟο; αύτοΰ κ. Άντ. δέ Βιβε;

Ημέραν τινα τού είπαν.
—Διατί δέν φωτογραφείτε ύμεί; :
— Δέν φωτογραφώ, μο! απήντησε. διότι φοβού

μαι μήπως αγαπήσω τήν φωτογραφίαν καί έπειτα 
δέν σχεδιάζω, δέν ζωγραφίζω πλέον. Γνώριμό; μθυ 
καλλιτέχνη; είργάζετο λαμπρά. Έπειτα έπεχειρισε 

να καταγίνεται ·:: τήν φωτογραφίαν και τέλος 
έγκατέλειψε τήν τέχνην του σχεδιάζει·/ καί ζω

γράφιζε·.·/.

Εργαζόμενο; βμω; είναι πάντοτε όμιλητικώτα- 

τος. ευχάριστος, διηγείται καλλιτεχνικά επεισόδια 
τοΰ ρίου του. Εί; ολα είναι πάντοτε διδακτιζώτατος.

Όταν μελετά τα ήθη και έθιμα τότε έρωτα, ε
ξετάζει. προσπαθεί νά είσέλΟη εί; τήν ψυχήν, εί; 
τήν ζαρδίαν τών κατοίκων. Εί; τα χωρία είναι 
δημοτιζ.ώτατο;. δημοφιλέστατος, ολοι τόν αγαπούν, 
τόν λατρεύουσιν. Όταν ήμεΟα πρόπερσυ εί; τό ,τ//- 

μηγϋρι τού Μαχαιράδου ζαί μετά τόση; δημοτικό
τητα; καί άγάπη; έβλεπε τού; χορού; καί τα αλ- 

λα ήθη ζαί έθιμα τού χωρίου, άπλοίζή τι; γραία 
είπε Οαυμάζουσα τόν Αρχιδούκα: «Ναΐσκε ,βασι- 
ληά; πού μά: άγαπα καί καταδέχεται νά έρχεται 

εί; τό χωρίο μα;.»

()ί χωρικοί μα; τόν όνομάζουσ: μιγα.Ιίιόζατον. 
ζα! εκείνο: οί όποιο: δεικνύουσ: περισσότερα·/ αγά
πην. στοργήν, τόν όνομάζουσ:·/ ό iir/iemic. μα<: ή 

ό μ.ιάρπα<· ματ·.
ΣΠ. ΔΕ - ΒΙΑΣΗΣ

* ΞΕΝΙΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ*

Ό /’«lixd/d/ei· /;'>ι·ι·ι/ι7); ru Hinirx ti); Ιαιϊα,· tui- 
Νοίιι/ΐριιιν till’ 1^17 7ι;ι', 7ιΐ'ί)ρι7>.τιι·; τω· z«r>r.

'.Ι.νό ιής .-τ./Αιι-ιΐ'/ιρή,- ι'ι'/.ιχίιΐί 7 ιιίγη; <ι7·ιο; ηνγ- 
γοαγρνς ρεγιιλι,ν :roo,- /ήΐ' ,ν
κψ· ίκηιΜινηιν τών οχο/.ί/'ωι·, ό’τκ <V, Λκχακjarnjc, 
μιτίβη εις ί'ν ίκ.ΊαιΛτνιήριον τή; Κο:τενιϊγη;. Λ>ν 
εδνιξεί' την .ταραμικρ'ΐν λ.ι/Λοοι»· τί; τά iialh'/Haii' 
κηί ι\.τιρρ!<(ί)ιι κατά τά; izti'invi;. .τρά; ιιτγι'ιεην 
λύττην τοΰ υ/αιρος roll, μικοτιΐ· τιΐΊτρ'οκον τοί '//<>· 
οιου τον, ό ϋ.τίί'ΐ; άΐν άιέγνωοε τήν '7;ίαν τοΰ τίκ· 
νόΐ’ του.

jl/i μτ.γΐιΪΛν; κό.τΐιΐ’; ΐ,τεριαιοβεν ό Ι κιΛατ,/ιη’/ν 
τάς ίγκνκ/.ίον; ο.το/oVij τον x«i τντγρ'ά/η ri; τά; 
Ί νπικά; έ.τιπι7/μας.

Τά :ιρώτα τον έργα έκαμαν Ιαχνράν ίντΰ.τωοιτ 
είς τήν Ιανίαν καί i'irvne μέ ιό μέοο; ιοι· .το/./.ο·'.· 
Οανμαοτάς, μεταςί ιών ι'ι.τάων ονγκαταοιΐίμεϊιιιι 
καί ό “ίτμεν.

Τά έργα τοΐ· Γκιακομιμεν, ό/.α ιινεςαιρεττι»;, τα 
χαρακτηρίζει μία πικρά ειρωνεία. ΊΙ άντίιηη’ί; τον 
περί τή; ματαιόιητο; τοΰ κόαμυν είναι πεοηιμιπτική 

άπε)..τιοία;. Κάτω άπό ιήν επιρ άνειαν τή; 
ζωής άνακα/.ύ.ττει πάντοιε τό v'/ΰΛθί καί τήν ηλι
θιότητα.

Τα όιήγιμί'ί του τύ ό.τοΓοι· μειαη ριίζομεν κατωτέρω 
είναι μία μικρά οκηνί/, ή όποια ί)ά έπαναλαμίίάνειιιι 
πάνιοιε καί είνε τ·’οοί· ά.ταιοίιι, οοιιτ καί αληίΙιΐΊ/.

Ί) Ι'κιάκομηιεν είναι θερμό; ιί.ταδό; τοΰ ]·ίρβιν, 
εγραιρεν μάλιοτα καί διαφόρον; μελέτα; έ.τί τή; 
Ιαρβινική; θεωρία;.

ΚΙ; κάθε γραμμήν τών έργων ιαι· διαγαίνεται ή 
μορρ ή τον μ.έ έ'να πικρόν ειρωνικόν μειδίαμα όπιιί 
έινεβάξει εί; τίι γ.είΐη τον <5 νοσηρό; όργανισμιί; τον.

'(> Γκιάκομηιν ήτα ηΌιοικό;. 7/ ζωι'/ τω- ολόκλη
ρο; ί’.ιήρςεν έ'να μαρτύριαν καί άνιήχησεν ό>; έία 
παράπιινον. Τήν ποίηοίν τον τέμ· χαρακτηρίζει ίνα; 
ωραίο; ρνλειικό; χρωματισμό;, μια ίοιάρρνθμο; 
πρωτιιτνπία, καί τά περισσότερα έργα του ό αναγνιό- 
στη; τά ενθυμείται οι; έν βαθΐ' ονειρον. τό όποιον 
χοιρί; νά όιρίνιι ΐ.επτομερεία; δίδει μίαν ίοχνρίιν 
ονναίσθηαιν. Τίι νφος του είναι διακριτικόν καί έχει 
μίαν επαγωγόν παραδοζολιιγίαν Είναι πνεϋμα συμ· 
πιικνιοτικιίν. Τά βαθύτερα έργα του τά περιορίζει 
μέ μίαν μεγιίλην ουντιμιίαν χαιιακτηριστικίρ· διά ιήν 
δΰναμιν τή; φαντασία; του καί τήν παραστατικότητα 
τοϋ ύφους του, τό όποιον είναι μεγαλόπρεπε;, αλλα 
καί επιτηδέυμύνον.

Μ. S.

ΓΚ1ΛΚΟΜ Ι·ΕΧ-

Ο ΦΑΟΤΣΤ

ενα δρόμο, που έπερνούσε μέ
σα από πυζ.νόδενδρο δασο;, έ- 
δ:άία:νεν αργκ ενα; καόαλ- 
λάρη;. Τα δένδρα έσήζωναν 
ψηλά τα γυμνά κλαδιά τιον 
χρυσωμένα άπό τόν ήλιο ζαί 

: κορμού: τού; αγκάλιαζε·/ ή σκιά.
’Ένα άγεράκι άνο:ξ:άτ:κον έπνεε σιγαλά καί : 

αργό; ζαβαλλάρη; έσερνε·/ όπίσω ενα μεγάλο μα
κρύ δρέπανο, τόσο μακρύ, ποΰ έγγιζ- τήν γή ζα: 

έφαίνετο σάν νά ϊργώνη τό χώμα.
ΊΙταν γέρο; z /.χ'ζχ'ιέ/.χζτ,ζ ζαί έγ-ρνεν εμπρός 

πρό; τόν τράχηλο τοϋ σγουρόξανθου άλογου -κρα
τώντας μέ τό άσπρόλιγνο χέρι του τά χάμουρα.ένώ 

μέ τό άλλο έσφιγγε τό δρεπάν.. ΙΙταν πολύ ψη-

.Ί
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ΊΙ Λ. II. V. ό άρχιδοϋξ Σα/.?κτώρ (ϋτε ήτο ζ.-·χ/ι;·/ί;Λ

Ο ΑΡΧΙΔΟΥΞ ΣΑΛΒΑΤΩΡ

ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

χ τ ' αυτά: έδημοσιεύΟη ε'ν 
ΙΙράγα ύπό τον χαριτωμένο·/ 

τίτλον Soniini‘1 tage aul'Silmtn 

πολύτιμον .lfbxGtpti εις μέγι
στο·/ σχήμα περιέχον εκατόν 
δύο σελίδας μετά εικόνων τής 

πατρίδος του 'Οδυσσέως,έξειρ- 
γασμένας άπό τήν Α. Λ. Β. 
Τ. τον Αρχιδούκα Λουδοβίκον 

χ·. :χ·. μόνον διαπρεπής επιστήμωνΣαλβατώρ,όστις ειν
ζαί δόκιμος συγγραφεύς, άλλα καί σπουδαίο: καλ
λιτέχνης. Τό όλον του νέου τούτου έργου είναι 
καλλιτεχνιζώτατον. Τύπωσες αμίμητος, χάρτη: ε
ξαίρετος. χονδρές, κιτρινωπός—τής μόδας τό χρώ
μα. Χονδρόν κάλυμμα λευκού τέρματος μ: χρυσά 
γράμματα ελαφρά, κομψά. Κίνα: άπό εκείνα τα έρ
γα τα όποια θαυμάζει τις καί επιθυμεί’ να 
στολισμόν τής αιθούσης του.

Κίς τό .Ιεύκι,ψα τούτο, : καλλιτέχνης 
οούς έ: λες; πρός οημοσίευσιν τα τοπεϊα 
άτινα περισσότερον ήγάπησε κατά τήν εν 

τα έρ- 
ε-Ζ7, δια

χ.
Ιθάκη

διαμονήν του. Ή Ιθάκη πολλάζις άπό σοφούς επι
στήμονας έμελετήΟη χάριν των ομηρικών επών, 
καί νυν έλαβε τήν τιμήν νά είναι αντικείμενο·/ με
λέτης τής A. Β. Γ. οστις ήγίπησε τάς ελληνικός 

χώρας καί μέχρι τούδε ’δημοσίευσε μετ' εικόνων 
καί χαρτών μελετάς περί του Κορινθιακού κόλπου, 
περί ϊίαξών και Άντιπάξων. περί Λευκωσίας καί 

περί Καύμένης. Έχει έτοιμον πρός δημοσίευσιν εις 
δύο ογκώδης τόμους περισπούδαστο·/ μελέτην περί 
Ζακύνθου ζαί μελέτην περί ’I'lxv.r,:.

Καί τό μεν περί Ιθάκης έργον οπερ έξεδόΟη 
ζατ'αΰτάς. είναι, ώς είπομεν έργον καλλιτεχνικόν, 
τό δέ έργον επίσης περί ΊΟάζης οπερ προσεχώς Οά 

δημοσιεύση, είναι έργον επιστημονικόν και περιγρα
φικόν. μετά νέων είζόνων.

Έξετάσωμεν τόν ’Αρχιδούκα ώς καλλιτέχνην.
ΊΙ Λ. A. Β. Γψηλότης άγαπα πολύ τάς τέ- 

χνας. Ζωγραφίζει, σχεδιάζει μετά μεγίστης ευκο
λίας. ‘Εργαζόμενος τοπεϊον προσπαθεί νά εινε πι
στός αντιγραφεύς’ ούδέν παραλείπει, ούδέν προσ
θέτει. Τό έργον τελειοπ.ιε: επί τόπου φοβούμενος 
μήπως έπειτα εις τόν θάλαμόν του πρόσθεση, ή 
άφαιρέση τίποτε. Είναι εις όλα ευσυνείδητος.

‘•’Επί τόπου πρέπει τις νά τελειώσζ, τό σχεδιά
γραμμά του. μοί έλεγε πολλάζις. Τοιουτοτρόπως 
είναι τις βέβαιος οτι αντέγραψε πιστά τήν φύσιν.» 

ΙΙροσ.πάΟ.ι μόνον νά εύρη κατάλληλον μέρος. 

όπως αντιγραφή αυτό, εις τρόπον ώστε να εξιδα- 

νικεύση τό ιί.7//0ίη·, εκλέγει δηλαδή τό μέρος ε

κείνο ένθα φαίνεται ωραιότερα.
'Εργάζεται ουτω πως.
ΙΙορεύετα: εις τας έξοχά: έφ' άμάςης. Ωραίος 

καί καλός ήμιονος παρακολουθεί. Αν τό τοπεϊον 
είναι εις αμαξιτήν οδόν. εφ άμάςης εργάζεται. 
Οταν φΟάση εις τό χωρίο·/ κατέρχεται καί πεζός 

περιεργάζεται τό μέρος’ ή όταν εργάζεται κάθεται 

έπί πέτρας αφελέστατα ώς αληθής καλλιτέχνης,ώς 
αληθής σσφός. Όταν πηγαίνη εις τά βουνά, εις 

τούς λόφους καί εις τα δύσβατα μέρη, τότε έχει 

τόν ήμιονον.
’Εργαζόμενος κραι.ί δια τής αριστερά; χειρό: 

τό μ,π.ΐοχ καί τό φιαλίδιον τής σινική: μελάνης 
καί διά τής δεξιάς εργάζεται ταχύτατα, διότι εί

ναι κύριος τών γραμμών, ας σύρη τεχνικώτατα. 
Ώς επί τό πλ.ιστόν προτιμά τάς με.Ιει ιογραχία':.

Όταν επρόκειτο νά μεταάώμεν εις τό Κυανού·/ 
σπήλαιο·/, ή θάλασσα ήτο λίαν τεταραγμένη. Έπε- 
βιβάσΟημεν εις τήν κομψήν λέμβον του μετά οκτώ 

ζωπών. 11 θάλασσα εγένετο άγριωτέρα. Τέλος έ- 
φΟάσαμεν. έμελέτησζ τό κυανού·/ σπήλαιο·/ ζαί έ
πειτα εί: σχετικήν άπόστασιν ετέΟη ή λέμβο: δια 
νά σχεδ'.άση τό σπήλαιο*. ΊΙ λέμβο: τρομερά έζι- 

ν-ιτο, άλλ’ ό Άρχιδούξ χαρούμενος. χαριτωμένος, 
έσχεδίαζεν ώς να ήτο εις τό γραφείο·/ του.

— Βλέπω, τού λέγω, οτι ή θάλασσα δέν σάς 
εμπόδιζε·, νά είναι τεχνικά· α! γραμμαί σας.

— Ναι. μού άπαντά μειδιώ·/, βλέπετε τί κά

νει ή έξις:

Εις την θαλαμηγόν του έχει ώραίας φωτογραφι- 
κας μηχανάς, ουδέποτε όμως φωτογραφεί ό ίδιος, 
άλλ’ ό άκόλουΟος αύτού ζ. Ά'/τ. δέ Βιβες

ΊΙμέραν τινα τού είπον.
—Διατί δέν φωτογραφείτε ύμεις :
— Δέν φωτογραφώ, μοί άπήντησε. διότι φοβού

μαι μήπως αγαπήσω τήν φωτογραφίαν ζαί έπειτα 

δέν σχεδιάζω, δέν ζωγραφίζω πλέον. Γνώριμός μθυ 
καλλιτέχνης είργάζετο λαμπρά. Επ-’.τα έπεχείρισε 

νά καταγίνεται εις τήν φωτογραφίαν καί τέλος 
έγκατέλειψε τήν τέχνην τού σχεδιάζει·/ καί ζω- 

γ.οαφίζε·.·/.

'Εργαζόμενος όμως είναι πάντοτε όμιλητιζώτα- 
τος. ευχάριστος, διηγείται καλλιτεχνικά επεισόδια 

τού βίου του. Εις όλα είναι πάντοτε διδαζτιζώτατος.
Όταν μελετά τα ήθη καί έθιμα τότε έρωτα, ε

ξετάζει. προσπαθεί νά είσέλΟη εις τήν ψυχήν, εις 
τήν ζαρδίαν τών κατοίκων. Εις τά χωρία είναι 
δημοτιζώτατος. δημοφιλέστατος, όλοι τόν αγαπούν, 
τόν λατρεύουσιν. Όταν ήμεΟα πρόπερσυ εις τό ,τ«- 

>·ηγϋρι. τού Μαχαιράδου ζα: μετά τόση: δημοτικό- 
τητος και άγάπης έβλεπε τούς χορούς ζα: τά άλ
λα ήθη ζα: έΟιμα τού χωρίου, άπλοϊζή τις γραία 

είπε Οαυμάζουσα τόν Αρχιδούκα: «Χαίσκε βασι- 
ληάς πού μάς άγαπα καί καταδέχεται νά έρχεται 

εις τό χωρίο μας.»

Οι χωρικοί μας τόν όνομάζουσι μ,εγα.ΙειότατοΓ. 
καί εκείνοι ο: οποίο: δεικνύουσ: περισσοτέραν αγά
πην, στοργήν, τόν όνομάζουσι·/ ό ι’ίβιέρτηι: μα<: ή 

ό (ΐ.Ύΐί{ΐπα·' pac.
ΣΠ. ΔΕ - ΒΙΑΣΗΣ

* ΞΕΝΙΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ *

'() Γκήκο/η/ίει· ίγετνι/Οη ri; ιι> Hmtrt ιίμ Ι/ηία; τόι· 
Χιιήμβριην tor HIT ά.ν/ ύΐ'Λοώ.τοι·,- τού zuof.

'.Ι.νό ri/ς -vAioi'/nxwzi ι]).ικ!ας όΐ'ίγας ιιί-ιι.·; ηι-γ- 
γραγενς ϊδειίεν ιιιγάλην ΰ.χιχί)ειαι· tip’ rr ti·
κΐ/>· /’κ.ναπΊζΓ'ΐο' τΛγ οχοζ/ϊωι·, iitr δέ, δ,χαι;αήης, 
μειϊβη εΐ,- έ>· ΐκπαιδιί’ΐίιιηην ιΓμ ΚιιπενΑγι/;. δίν 
ΐ'δειξει· ι'ην .χαραμικρίιν ε.Ίΐ'διιηιι- tii til μαίΙι/μηκι 
καί ri.-tearn'r/ih/ κατά tai >';εΐ'ίαεα. πρΰ; μεγά/.ην 
/.ύ.τιμ' κι'· .ιατριι; τ·ι.ι, μικηιιΓ· ίμ:κ.ρ^ακ<»· Κίν γ,ω· 
ρίι,ι· του, ·'■ ώνοΰ.,- <1·Γ διΐγνωαε τψ· άξίαι· τι,ΐι τίκ· 
rov κίν.

Mi μεγΰί.ον; κόπαι.'; l.-renAtmaei’ Α Ικιάκομ'ι'ει· 
τίμ τγκυκϊ.ίονς η,τιιυδά; ιοί καί έιιγράγι/ εϊ; τα; 
γυαικάς ί.χιαιι’ιμας■

Τα αράιτα ιηυ έργα εκαμα>' inypniii' irtv.-tainir 
τΐ; την . I«ri«i· καί ΐ'συρε μέ ιό μέρα; κα· ,/οζ.ζ.ιιί ; 
ί)αυμαατά;, μεταϊί· τ&ν ιίαηίων ονγκαταρ'Ομτΐιαι 
καί ό ”/y’zr.

77ι ίργα τοϋ /’κιάκομι,'εν, όζιι τά
χαρακτηρίζει μία ,τικρά είρωνιία. 'II άνιίί,ηηά; του 
κερί τή; ματαιότητα; ror κόαμου ιϊεαι .-τεοοι/ιιαιικί, 
μέχρι; ά-ιε/.κιοία;. Κάτω άπό ιίμ· ε.τι'ι άνειαι· τή; 
ζωή» άΐ'ακα/.ν.ττει a/irioif τό ηιεΐδο; καί τήν η/.ι- 
ιΐιόιητα.

Τό διήγημά τον κί υ.τοϊιιν μειίιι/ ράζομει· κ ιτωτέρω 
είναι μία μικρά σκηνή, ή όποια Oil επαναλαμβάνεκιι 
.τάνιοτε καί είνε τόσον απαίσια, ϊίσον καί ά}.ηί)ινι'ι.

'<) Ι'κιάκι>μη·ιν είναι θερμό; ιί.ταδο; τον ίάρβιν, 
έγραηιεν μιίΐ.ιατα καί δια'/·ώω·>- μεΐ.έτα; έ.τί τή; 
. Ιιιρβινική; θεωρία;.

Κι; κίιΟε γραμμί/ν τών ϊ'ργων κίν δια'/ αίιοται ή 
ταυ μέ ννα πικρόν ειρωνικόν μειδίαμα ιί.τοί- 

fi εί; τά χείλη του ό νοσηρο; οργανισμό; ιογ.
'() Γκΐ'ίκομηιεν ήτα φΟιοικό;, ή ζωή του ό/.ύκί.η- 

ρο; ϋ.τήρζεν ί'να μαρτυρίου καί ιιττήχησεν ώ; ί'να 
παράπυνον. Τήν πυίησίν του τίμ' χαρακτηρίζει ί'να; 
ιόραΐο; τγν/,ε.τικό; χρωματισμό;, μια ιδιόρρυθμο; 
τρωτοτυπία, καί τά .ιεριοοότερα ί’ργα τον ό αναγνώ
στη; τά ΰνΟνμείται ώ; εν βαθύ όνειρον, ιό όποιον 
χωρί; >'ά '‘'til'll λεπτιιμερείας δίδει μίαν ΐσχυράν 
συναίσθηση; Ίά ΐ'·η>ο; του είναι διακριτικόν καί έχει 
μίαν επαγωγόν παραδοξολογίαν Κίναι πνεύμα ηι,·μ- 
πυκνωτικόν. Τά βαθύτερα έργα του τά περιορίζει 
με μίαν μεγίιλ.ην συντομίαν χαρακτηριστικήν διά τήν 
δνναμιν τή; ρκιυταο'α; του καί την παραστακκότιμα 
rtir ϋ'/ου; ταυ, τό όποιον είναι μεγαλιιπρέπέ;, άλλά 
καί επιτηδευμένοι·.

Η. S.

ΓΚΙΛΚΟΜΊΈΝ

Ο ΦΑΟΤΣΤ

■να δρόμο, που έπερνούσε μέ
σα άπό πυζνόδ-νδρο δάσος, έ- 
διάβαινεν άργα ένας καβαλ- 

λάρης. Τα δένδρα έσήκωναν 
ψη/.α τα γυμνά κλαδιά των 
χρυσωμένα άπό τόν ήλιο καί 

τούς χονδρούς κορμούς τού: άγζάλιαζεν ή σκιά.
Ένα άγεράκ: άνο·ξ:άτ·.κον έπνεε σιγαλά καί ο 

άργός ζαβαλλάρης έσερνε·/ όπι’σω ενα μεγάλο μα
κρύ δρέπανο, τόσο μακρύ, πού έγγιζε τήν γή καί 

εφαίνετο σάν να όργώνη τό χώμα.
ΙΙταν γέρος ό ζαβαλλάρης καί έγερν-ν εμπρός 

πρός τόν τράχηλο τού σγουρίξανΟου άλογου κρα
τώντας μέ τό άσπρόλιγνο χέρι του τά χάμουρα,ένώ 
μ_ τό άλλο έσφιγγε τό δρεπάνι. Ήταν πολύ ψη-
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Γ. X. 1’οϊλοΰ

λί;. ψηλότερος άπδ τούς άλλους άνθρώπους. Τά 

μάτια του έμοιαζαν μέ δύο τρύπες, πού έχασκαν. 

7.x'·. μέσα τους έπλημμύρ-.ζε το σζοτάδ:.
Το άγέρ: έφερε μ:ά μυρωδ'.ά σαπίλας. μίαν ά

νοστη μυρωδ-ά ξερών φύλλων ζαί σάπιου χόρτου. 
Κάποια ξηρόζλαδα έπεφταν τρίζοντας. ζα: άπδ 
μαζρυα άζούστηζαν σάν ^τ,μ.χτχ αλόγου. '() γερο- 
ζαδαλλάρης έσταμάτησε τεντώνοντας τ’ αύτ: γιά 
ν’ άζ.ούση" υστέρα άργοζίνησε τδ ζεφάλ: του έξα- 

ζολουθώντας τον δρόμο του,

Σέ λίγες στιγμές ένας άλλος ζαδαλλάρης έφά- 
νηζεν απάνω σ’ έ'να ζόζζινον άλογάζ.:. Κι’ αυτός 

ήταν πολύ ψηλός, ψηλότερος άπδ τούς άλλους αν
θρώπους. Δέν ήταν γέρος, ζάποιες τρίχες μόλις έ- 

χνούδ’ζαν το πρόσωπόν του. Το ρούχο του ήταν 
φτειασμένο άπδ χονφρόπανο ζα: άπδ ωραία βασιλ:- 

ζή πορφύραν. Κάτω άπδ τδ ρούχο του έζωγραφί- 

ζετο ένα ωραίο σφ:ζ.τθδεμένο κορμί.
’? vri®5Jz0 τή σγουρόξανΟη κόμην ή

ταν δ “Ερωτας , Κείχε στον ώμο κρεμασμένη τή 

φαρέτρα, ζα: στή μέση δεμένο τδ τόξο.
Στο πέρασμά του ή φτέρη έχαμήλωνε τήν πρά

σινη ζορφοΰλα της, ζα: τά δενδράζ.ια έζωντάν-υαν 
ζα: τά λουλούδια έγεννιώνταν στην υγρή χλόη, 
ζα:. πουλάκια έδιάδαιναν στον 'ουρανόν.

’() "Ερωτας ό ξανθός ήλθε δίπλα στον γέρο ζα- 

οαλλαρη. Έχαιρέτησαν ό ένας τόν άλλον ζα: 
άζολούθησαν τον δρόμο τους σιωπηλοί. Καί όταν 

έφτασαν εις τήν άκρη τού δάσους ζα: είδαν τούς 

ώργωμένους ζάμπους ζα: μαζ.ρυά τήν πόλ: τήν 

μεγάλη, μέ τές μαυρειδερές σκιές ζα: τα μεγάλα 

®=ίχη, τότε έχα:ρετήστηζ.αν χαμογελώντας πάλι, 
ζα: άζ.ολούΟησαν τον δρόμον τον πλατύ.όπου άπλώ- 

νετο μαζρυά, ώς πού τον έχανε τδ μάτι.

’<) ζαδαλλάρης ό ξανθός, ζ.·’ ό γέρος ζαδαλ- 
λάρης έπροχωρούσαν. Έφθασαν έμπρδς άπδ ένα 

σπήτ: μ: περιδόλ- γεμάτον άπδ ανθισμένες μηλιές.
'Ip-v τό μέρος τής δύσεως ήταν άνο'.χτδν ένα 

μεγάλο παράθυρο μέ μ-.ζρά γυαλιά. ζι' έζε: έστέ- 
ζετο ό «Ι’άουστ, ορθός ζαί άζίνητος, ζυττάζοντας 

προς τον δρόμο τού δάσους.
'Εζε: έσταμάτησαν ο: ψηλό: ζαδαλλάρηδες, ο: 

ψηλότερο: άπδ τούς άλλους άνθρώπους. ζα: τδ σι
γαλόν ανοιξιάτικου άεράζ: έχάϊδευε του γερο-Οα- 
νάτου τδ ρούχο ζαί τού ξανθού "Ερωτα. Κουρα
σμένα τα άλογα άζούμπησαν τά κεφάλια τους στον 
τοίχο, ζάτου άπδ τδ παράθυρο . . .

'() Ί’άουστ έσζ.έπτετο. άζουμπώντας τδ κεφάλι 

στο χέρι του. όπου ήταν στολισμένο άπδ διαμαντό- 

δετα δαζχτυλίδ:α. Ί δ φως τού έχάϊδ-υ· τδ πρόσωπο 
ζα: τδ έκανε να φαίνεται όλόχλωμ.ο ζάτω άπδ τήν 
ολόμαυρη ζόμη του.

Ο: δύο ζαδαλλάρηδες άόρατοι παραζολουθούσαν 

τές σζ.έψες του :
— Είμαι σαράντα χρονών. έσζ.έπτετο. "Αχ ! ζαί 

νά ήμπορούσα νά ζούσα άζόμη άλλους δέζ.α, έ’ίζ.οσ:, 

τριάντα χρόνους. Έτσι θά έπραγματοποιούσα όλες 

τές σζ.έψες μου, γιατί ώς τά τώρα άλλο δέν έζαμα

1 so -

ή X Γύ-ή •'·ι$ τ'' τηλεφώνου

παρά νά σζέπτομα: γιά τδ μέλλον . . . 'Αλλά, άλ- 

λοίμονον εις έμέ. ή νέα άνο'.ξ: λογαριάζει ένα 
χρόνον όλ:γώτερον στή λίγη μου ζωή ! Θά μού 

μείνζ, τάχα καιρός : . . .

’<) θάνατος έσζέφτηζε ν’ άρπάξζ, τόν ανώφελου 

άνθρωπον όπού ονειροπολούσε. ’() 'Έρωτας τον 
έλυπήθηζε ζα’: παραζάλεσε τον θάνατον να τού 
ζάμη μίαν αναβολήν σαράντα χρόνων, ζ.:' ό θάνα
τος άζουσε τον ξανθό του σύντροφον . . . Σαράντα 

χρόνια έπέρασαν κι' ό Ί’άουστ τώρα, στην ϊδ:α Οέ 
σιν, έλογάριασε τούς όγδοήντα χρόνους του. Τόν 
'ίδιο δρόμο ζα: τώρα έπέρασαν ο: δύο ζαδαλλάρηδες 
ζα: τ’ άλογά τους πάλ: ζάτω άπδ τδ παράθυρου 
έστάθηζαν. Εύρηκαν τον γέροντα εξαντλημένου 
ζ:’ άδύυατο, ζα: δέν είχε έπωφεληθή τίποτε άπδ 

τήν προθεσμίαν πού τού είχαν δώσε:. Ώνειροπο- 
λούσεν αζόμη, στήν ί'δ’.α θέσι, γιατί ή ζ;θε του 
δύναμ: .ίχεν έξαντληθζ,.οταν άζόμη ήταν σαράντα 

χρονών . . .
Τδ πρώτον μέρος τής ζωής του έπέρασεν ώσαν 

«άγονον ονείρου» ζαί τδ δεύτερον ήτο μία «ζωή 

νεκρά».

.ΙΜνήηκω. MAP. ΣΙΓΟΥΡΟΣ

* ΑΙ ΛΧΑΣΚΛΦΛΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ *

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ

Ό ϊν Τήνι·ι ειιιηγήοα; τα; ίφαοχατρας Βέλγο; Αρχαιο
λογικοί εταίρα; τή; εν 'ΛΟήναι; Γαλλική; αρχαίο- 
γική; σχολή; κ. Hubert Demoulill καί οοτι; ανε- 
καλύψει·, ώ; γνωστόν,τόν ϊν Τήνω ναόν τον ΙΙοσει- 
δωνο; καί τή; Αμφιτρίτη; έ;έδωκεν άρτι γαλλιστί 
ιιοι ογραή ίαν, ϊν ή ίατορτΐ, τήν γινομένην
έργαοίαν καί ί.αιχέει φω; πολύτιμον διίι τήν αρχαιο
λογίαν τή; νι'/οον. .Γημοαιννομεν κατωτέρω μετά- 
γριιοιν τή; μέλ.ίτής τον κ. Demoulill, γίνομένην 
ΐ'.-τό τοΰ ϊν Τίμιο ΐφόρον τίϋν αρχαιοτήτων κ. Ν. 
Σακτ/.λ.ίωνο;. Αί άναοκαηαί αίται ήγειραν πολύ το 
ίνδιαι/ίρον, διό καί ό Αήμο; Τήνου διά ιμηγίοματο; 
άνεκήρυ-ι τόν κ. DtilUOUhll είεργέτιμ·.

S. τ. Λ.

ό ει Τήνω 'Ιερόν τού 
Ιίοσε'.δώνο; ζα: τής 
'Αμφιτρίτης φαίνετα: 
ότ: ήτον έζ. των οια- 
σημοτέρων θρησκευτι
κών κέντρων τοΰ Αι
γαίου. 'Εκ τούτου ή 
Τήνος έφημίζετο ώς 
νήσος άρ/αία καί ιερά.

«Νήσος αρχαία κα: ιερά ύπαρχούση» (Ji αρχαίο: συγ
γραφείς όλιγάς πληροφορίας μας' άφησαν περί ^τής 
ιστορίας τδϋ ’Ιερού τούτου. Ό γεωγράφος Στράβων, 
ό περ:πλεύσας τό Άχιπέλαγος περί τό τέλος τοΰ πρώ
του π. X αίώνος, αναφέρει ότι τό ιερόν ήτο μέγα ζα: 
θέας άςιον καί ότι τούτο εζειτο έξωθεν τής πόλεως, 
εντός δάσους ίεροΰ, καί οτ. έ/τω :ερώ_τούτω ύπήρχον 
έστ:ατόρια μεγάλα πρός χρήσιν των άπδ των γειτο- 
νευσουσών τή Τήνω νήσων ερχομένων προσκυνητών 
όπως έορτάσωσ: τά ΓΙοσειδώνια' «Τήνος οέ πόλιν μέν

Jean Moreas
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ΠΙΝΑ-ΚΟΘΗΚΜ

ού μεγάλην './μ·., τ-, δ' ιερόν τοϋ ΙΙοσειοώνος μέγα έζ 
κλσει τη; πόλεως εξω, θέας άξιοζ- έζ ώ r.i·. έστια- 
τόρια πεποίηται μεγάλα, σημείον τού συνέρχεσΟαι 
πλήθος ικανόν τών συνΟυάντων αύτοίς άστυγειτόνων. τά 
ΙΙοσειϋώνια.» (Σ-ράβων X. 5 σ. 487) Έν τώ ναώ 
ύπήρχον τά. άγάλματατοΰ ΙΙοσ-ιξώνος και τή; ‘.Αμφι
τρίτης, ύψος πήχεων εννέα,έργα τού 'Αθηναίου Τελε- 
γιου, ποιηΟέζτα κατά τόν τρίτον X. αιώνα, ώ; 
αναφέρει ό Φιλοχσρος. Ί'εζεσίου τοϋ 'Αθηναίου έργα 
ε:τί αγάλματα έννεάπυχη Ιίοσειοώνο; καί 'Αμφιτρί
τη; τα εν Ίποοσκυνούμεναιζ Όταν έπί Ί'ιβερίου 
η Σύγκλητο; τών 'Ρωμαίων άνεΟεώρησε τού; τίτλου; 
τώζ ιερών, τών διαφιλονεικούντωζ τήν ασυλίαν, οί 
Τηνιοι εις μάτην φαίνεται επεζαλέσΟησαν άρχαίον τινά 
τοϋ ’Απόλλωνος χρησμόν, κελεύοντα αυτού;, όπως 
αφιερωσωσι τώ Ποσειδώνι άγαλμα καί ναόν'

■ Sinji'dibO- oraculiini Apolliiiis, cujiis imp rio 
Stialoniciill Veiieri tmipluiii dicavei ini, Tenins ejus- 
ilcm carmen iefvi r··, ipn> sacr re Nepluni cffigiem 
aeili'mque jussi Sint -

(Tacitc Ann. Ill 03).
A·. * · *· V · t> f

■ ετιγραφα: οε-ζ είναι εςηγημα.τιζωτεραι τών συγ
γραφέων. Τό ιερόν τοΰ ΙΙοσειοώνο; άναφέρεται έν ένι 
ψηφισματι τού κοινού τών Κυκλάδων καί εις ίζηοί- 
σματά τινα Προξένων τή; Τήνου τοϋ Αου καί τ:ΰ 11ου 
ττ. X, αιώνας. Κατά τον τρίτον αιώνα τό κοινόν τών 
Φωζε'ων παραχώρησε τό δικαίωμα τοϋ ασύλου εις τό 
ιερόν τοϋ ΙΙοτειοώνο; καί τή; ’Αμφιτρίτη; καί εί; τήν 
νήσον Τήνον, χορήγησαν καί πέντε μνας διά την κα
τασκευήν τοΰ ναοΰ, διά τοΰ επομένου ψηφίσματος:
·'.... Τήν ύπάρχουσαν Τηνίοις φιλίαν, άγαΟαί 

τύχαι δεδό/Οαι τώ κοινώ Φωκαέων τό ίερόν ιού 11ο 
σειδανο; καί τάς ήΑμφιτοίτας έν Τήνο, καί τάν νασον 
ασυλα είμεν καί έν τάν ζατασζευάν τοΰ ναού τοϋ Θεού 
εκ μεν τοΰ παρόντος δόμεν πέ,·τε ν.νάς, ύστερον δέ, γι
νομένων Φωκεΰσι τών πραγμάτων καί τοϋ πολέμου 
κατα λόγον, άποστεΐλαι καταξίως τών Θεών καί τά; 
ύπαρ^ρύσα; οίκειότατο; ποτέ Τηνίους, έπαινέσαι δέ 
και ταν πάλιν Ί'ηνίων οτι τοΰτε ίεροΰ τάν επιμέλειαν 
ποιείνται καίτανποτί Φωκεϊ; οικειότατα άνανεούνται, 
και είμεν Τηνίοις ίσοπολιτείαν πάσι δεδομέναν έν Φω- 
κεϋσι· δόμεν δέ καί Θεοτιά Διαίτου τώ 9ερώ, μναν, 
καί έπί ξένια καλεσάντων αυτόν τοι Φωκάρχα, άνα- 
γεάψαι δέ και έν στάλα; τρείς τό ψήφισμα άνάΰεμεν 
τάν μεν έν τώ ίερώ τάς 'Αβηνάς έζ Κράναις, τάν δέ 
έζ τά αγορά εν έλατεία, τάν δέ έν Δελφοί;, τό δέ ά- 
νάλωμα δόμεν τοΰ; Φωκάρχα; καί τού; άριστήρα; Οέ- 
σΟαι έν τοίς λόγοι;..................... »

Κι; τον λίσμόν τών ίεροποιών τοΰ ναού τοΰ Δηλίου 
Απόλλωνός, τόν γενόμενον επ άρχοντα; Δημζοου; 

(180 π X.) ή Τήνος άναφέρεται ώ; καταΟέσασα τό 
ήμισυ σχεδόν τοΰ έκεί ϋπάρχοντο; ίεροΰ θησαυρού.

Ή σημαντικοτης τοΰ ποσοΰ τούτου, άνερχομένου 
ει: δραχμά: 42135, μα; έπιτρέπει νά έρωτήσωμεν, 
μήπως, ενεκα τώζ ταραχών κατά τό τέλο. τοϋ 3ου 
αίώνος.ό Θησαυρό; τοΰ 'ίεροΰ τοϋ Ιίοσειοώνο; κατε- 
τεΟη προ; φύλαξιν έν τώ ίερώ τή; Δήλου; Πολύ πι
θανόν έπίσης νά ύπάρχη καί σχέσι; τι; μεταξύ τή; 
σημαντική; ταύτης χρηματική; καταβολή; καί τοΰ 
οανειου τοΰ συν'.μολογηΟέντο; ύπό τοΰ κοινού τώζ Κυ
κλάδων παρα τώ ναώ τοΰ Απόλλωνος κατά τόν τρίτον 
αιώνα.

Οϊ περιηγηταί οί κατά τοΰ; τελευταίους αιώνα; έ- 
πισκεφΟέντες την νήσον Τήνον, οΰδεμίαν ακριβή έν- 
δειξιν δίδουσι περί τή; Οέσεω; τοΰ'ίεροΰ. Ούτε ό 
Buoiiiielmonlί ούτε ό Span αναφέρουν περί τή; δέ
σεως τούτου, Ό Toilfnefort άνζφέρε: μέν περί τών 
ερείπιων τοΰ Ιεροΰ τού 11οσειδώνος,ώς έν τών περί
εργων τή; Τήνου, άλλά δέν ήδυνήΟη νά μεταόή έ-

πιτοπϊω; και τά ίδη. Ή 'Επιστημονική ’.Αποστολή 
τή; ΙΙελοποννήσου, αναφέρει οτι τά έρείπια τοΰ ίεροΰ 
ύπάρχουσιν εί; άπάστασιν δέκα λεπτών άνωθεν τή;
Εκκλησία; τή; Ευαγγελίστριας, αύτη δέ είναι ή γ-ζώ- 

μ.η καί τοΰ Τηνίου Μοσχάτου καί τοΰ γεωγράφου 
Ifursiun.

ΙΙρώτο; ό ί- Boss εικάζει τήν ακριβή τοΰ Ιεροΰ 
Οέσιν, άναφέρων ότι οϋτο; κεϊται εΐ; τό βάθος τοΰ 
κόλπου τού Σταυρού, εν τή μικρά πεδιάδι Ι'ζαμπρα. 
εν τή θέσει όνομαζομένη Κρόν·α, ήμίσειαν λεύγαν βο- 
ρειοδυτικώ; τή; παλαιά; πόλεως, Άλλ’ ούτε ό /z'tzss, 
ούτε οί Μαυρομαράς, -Veil και Beni, οί άσπαζόμενοι 
τήν γνώμην, συνέλεξαν έπιτοπίω; τεκμήρια έπιβε- 
βαιοϋντα τήν ύπόΟεσίν των Ό Τήνιος Γεωργαντό- 
πουλο;, αναγνωρίζει τά έρείπια τοΰ ναοΰ εί; σωρόν 
μεγάλων λ'.Οων. εύρισκομένων εν μέρει επί τή; πα
ραλίας καί εν μέρει ύπό την θάλασσαν, αλλ' ή πλάνη 
του αϋτη έπανορύώΐη ύπό τοΰ Pulrtmi, 8στ:; έζ 
τοι; αναψερομένοις σωροϊς. άνεγνώρισε τά λείψανα αρ
χαίας προκυμαία;,χρησιμευούση; πρό; άποβίβασιν τώ» 
προσκυνητών.Τό ιερόν εδε: νά εύοίσκεται πλησίον τή; 
προκυμαία.;, όπως τοΰτο άποδεικνύεται καί ύπό πολυ
πληθών τεμαχίων μαρμάρων έντετοιχισμένων έπί τών 
τοίχων τών πέριξ αγρών.

Μετέβημεν είς Τήνον κατά συμβουλήν τοϋ Κυρίου 
IΙοιιιοΙΙι·, όστις από εικοσαετίας απββλεπεν εις την 
νήσον ταύτην καί κατα νουν είχε νά άναζητηση καί 
αποκαλύψη τό ιερόν τοϋ Ιίοσειοώνο; και τή; Αμφι
τρίτης.

Αί κατά τούς μήνα; Ιούνιον καί Ιούλιον τοΰ Ι'.)02 
γενόμεναι δοκιμαστικά! ανασκαφαί. άποκαλύψασαι 
άρχαία; ο'ιδοκομά; και επιγςαφά;, μνημονευούσα; το 
ιερόν τοϋ Ιίοσειοώνο; καί τής 'Αμφιτρίτης, κατέδει- 
ξαν τήν ανάγκην συστημζτικίζζν άνασκαιοών. II Ε
πιτροπή τοΰ ίεοοϋ ιδρύματος τή; Ευαγγελίστριας. 
εϋηοεστήΟη νά προβή είς τήν αγοράν τών άγρώ”, οϊ- 
τινες εκαλυπτον τό ιερόν. Άφ’ ετέρου ό Κύριο; Guil
laume, Πρεσβευτής, καί ό Κύριος H'zssi'i'ls, ΙΙροξε- 
νο; τοΰ Βελγίου εν Αθήναις, προυκαλεσαν την γεν- 
ναίαν συνδρομήζ πατριωτών άρχαιοφίλωζ,έπί τή προσ
δοκία ότι καί ή ήμετέρα Κυβέρνησις ήΟελεν αποφα
σίσει νά. συνεισφέρη ύπέρ τών γενομένων ερευνών. Εί; 
πάντα; τοΰ; άναφερομένους έκφράζομεν τήν ευγνω
μοσύνην μα; Εΰ/αριστοΰμεν επίσης καί τόν κύριον 
Νικόλαον Σακελλίωνα, αντιπρόσωπον τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας έν Τήνω διά τήν συνδρομήν τήν ό
ποιαν εχορήγησεν ήμίν κατα την α-ζάγνωσιν τών ε
πιγραφών.

Αί συστηματικά! άνασκαφαί ήρξαντο τήν 18η·- 
Αύγουστου καί έληξαν τήν 17ην Τβρίου. Σχεοιο- 
γιάφημα, έν κλίμακι 1)1000, παριστά τήν ύλην 
τών ανασκαοών επιφάνειαν, ήτις κατέχει παρα τή 
παραζία έκτασιν όοΟογώνιον, καλύπτουσαν περίπου 
ε ζ έκτάριον. Τό έδαφος ύψοΰται από νότον πρό; βορ- 
οάν οι’ εύρείας επιχ<·>ματώσει·>; μήκους μεν 20 καί 
ύψους 2 μέτρων,

’Εκτός τών πολυαρίθμων οίκοδομ.ημάτων νεωτέρα; 
έποχής. αί άνασκαφαί άπεκάλυψαν δύο ένδιαφέροντα 
οΐκοδον.ήν.ατα καί υ.ίαν εξέδεαν Έκ τών οικοδου.η-

, · 11, . ..· , · ι
ματων τούτων το εν φαίνεται οτι ητο ο Λαός του

ο)ο μήκος u.). 'll κυρία πρόοψ·.; τοϋ οίκοόομήματ 
εινε’πρό; άνατολά: Περιλαμβάνει πρόδρομον, 
ζαί σηκόν, σχεδόν τετράγωνον (6,1 Ρ + .),:>·>)■ Ο 
λοβάτης έπί τοΰ όποιου εκειτο τό περιστύλιον 
ϋψο; άπό τοϋ έδά'οου; 1.7Ο-.)ο, συνδέεται 
αυτού πρός άνατολα; καί μεσημβρίαν διά 
έξ, :ζ σχιστόλιθου. ΤΙ κλίμαξ είναι σχεδόν 
πρός τό ανατολικόν μέρος, ενώ πρό; μεσημβρίαν δεν 
σώζονται είμή πέντε βαθμίδες, διατηρούμενα^ επί 
έκ.τάσεω: 8 — 13 μέτρων. Τά θεμέλια τοΰ οικοδομή
ματος εί·ζ»ι εντελώς κατεστραμμένα πρό; δυσμά:, 
άλλ' ή νοτιοδυτική γωνία σώζεται άζου.η. Ίο προ; 
βορράν θεμέλιον τείχος διατηρείται επί εκτάσεως 14 
υ.έτρων ζαί σύγκειται έξ ογκοιν σχιστόλιθου, όριζον- 
τίω; τοποθετημένων καί σχεδόν έζ τάξει. Το μεταςυ 
τών σχιστόλιθων κενόν συιαπ/.ηροϋται εκ μικρών α
κατέργαστων λίθων. Τοϋ παλαιού έδάφου;,άπαξ ύψου- 
υ.ένου άπο νότου πρό; βοςράν και ες ανατοζ.ών πέος 
δυσμάς, 
ζ,υνατον ,
Ό στυλοβάτης περιορίζετα 
εχον περίπου πλάτος 
εκ μαρμάρων στρώσι;
*)ους, ελλείπει πανταχού. Δεν σώ’ 
στήλη; ’ 

τ’5Τ3’ ?
δύναται τι

Άνεύρομεν τά επόμενα 
άρχιτεκτονική; τοϋ ναού :

του
ροναον 

έχει 

μετΟ£ 
βϊΟμίδίον 

πλήρη;

ό; βορρά-ζ καί
Βοοικυ κ·ζι ουσμας κ/.ΐ'/.-ζ; οέ·/ ητο 
Γ ~ · .· . - Λ ‘ - ·*η '?ος I ,. , , 

νά αριΟμή ειμή μίαν 
ιι έπίσης

12 καί μήκος 
ήτις έζάλυπτε 

7Ζ'XΛ / V-». * ΛΜλζίΤ'
καί είναι άδύνατον να όριση 

ήν διάταξιν τοϋ οικοδομήματος.
•ζα παραοεχΟη οτι ο ναο; ητο

ή δύο βαθμίδας, 
εις ορθογώνιον. 
17 μέτρων. Ή 

: τοΰς σχιστολί- 
αι οΰδέν σημειον 
τις μετά Οετικό- 

Έν τούτοι; 
περίπτερος, 

εκ μαρμάρου τεμάχια τή;

1 ). Κιονόζ;ανον ρυθμού δωρικού, φερον οιαξεσματα 
ών τό έγκοιλον είναι 0,ΐ2ο)ο τοΰ μέτρου.

2) . ΤρεΓ; κυλίνδρου; στηλών έφΟαομέζου;, έχοντας 
άνά 20 οιαξέσματα. διαμέτρου 75ο)ο και 8?ο)ο και 
ύψους 1,54 — 1,32 — καί 1 μέτρου.

3) . Δύο τεμάχια επιστυλίου, τό μεν μήκους 1,75ο)ο, 
πλάτους 1,50ο)ό καί πάχους 47ο)ο τό δέ μήκους 1. 
70ο)ο, πλάτους I καί πάχους 27ο)ο.

4ι. Τευά/ιον ρύν/ου; λεοντος.
γη; :

της αεχαίας προκυμαίας, ανεύρομεν τα Οεμ.έλια οι
κοδομήματος έ'χοντο; 16,10 μέτρα πλάτος καί 20(90

11 ^τειοώνο; καί τή: 'Αμφιτρίτης,τό δ ' έτεοον εν τών
εστιατορίων τών ύπό τοϋ Στράβωνος ανα&ε'.σμένο'/

Α. ΝΑΟΣ

'Από τή; παραλία; εξήκοντα μέτρα κχΐ έκχτον κπο

Έξ οπτής δέ
5) . Τεμάχιον πλίνθου φερον 

πώμα ΙΙΟΕΙΔ.
6) . Κεράμιον, φ
Τα αναφερ 

αναγλύφων, τ 
αφιερωμάτων 
την,.··3:"". . ,
οικοδόμημα πρός τόν ναόν τών Θεοτήτων 
τών διαστάσεων δέ τοΰ επιστυλίου, 
ποΟέση ότι ύπήρχον έν τώ ναώ εξ 
τωπον καί οκτώ πλαγιως.

'Ο ναό; φαίνεται ότι 
τοϋ τοίτου ποι

α’.ναυ κν.ι το εκτυ-

έοοντα τρίαιναν ζαί δύο δελφϊνας. 
έμενα τεμάχια μετά τών άνευρεΟέντων 
:ών παριστώντων θαλάσσια τέρατα ζαί 
• πρός τόν ΙΙοσειδώνα καί τήν Άμ,φιτρι- 

μά; έπιτρέπουσι νά ταυτίσωμεν τό αποζαλυφύεν 
ζ τούτων. Έκ 

δύναται τι; να ύ- 
μέ-ύπήρχ,ον εν τήλαι κατα

ι ι.'ικοδομήΟη περί 
ό Χριστόΰ αίώνος. Τότε καί

ΣΤΟ ΔΑΝΤΕ

Nty.ijnar Ά Γονέλ<ροι 
Κ' ή ματωμένη Φλώρα 

Σ’ ίαένα ανοίγει τώρα 
Tip’ άοτιλαχνη έξοριά.

Ατια το Βαν.κάνο
Ό πάπας στό προοτάζει, 

Τη γη σον κομματιάζει 
ΙΙοΰ ηοιπ/.αοε η καρδιά.

Σέ καρτερεί η Ραβέννα, 

Γίήγαινε εκεί καί ζήοε, 
Tip' ’ Ιτα/.ία οον κλεΐαε 
Στά φύλλα της καρδιά:.

Ιίαλενοννε οτο νοΰ σου 
01 πλεώ μεγά/.οι αιώνες 
Νά βγούνε ήλεγεώνε: 
Τή: δόζας. τής Ανδρείάς.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ΐ $

ΔΙΑ ΤΟΪΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΛΙ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Άναμί/ ιαβήτητον είναι οτι άνακαινιαμος τών 
έργων τής τέχνης φαίνεται είώύς άμίηως παρα- 

λογιοιιός. Δέν δύναοϋε νά επαναφέρητε είς τήν 
ζωήν ίοτορίαν, οί’δεΐς δύναμαι νά οννεχίοΐ) τους 
ατοχαομους άλλον, τού όποιου αί ακέψεις έξέ- 

λιπον μετά τής ζωής, τού οποίου πάπα ίδίαοκέ- 
φις, εξ ής όρμώμενος παρήγαγεν οίονοηποτε ί'ρ- 

γον τέχνης, εξηλείφίΐη έν τή παραγωγή τού έρ
γου, οπερ μόνον ζή ώ: άπυτέλεαμα. 'II σκέφις 
αύτη ήν ακέιρις μεμονωμένη κατά τον χρόνον 

τής έκτελέαεως, άνήκονπα είς το ηνλλαβον αυτήν 

άνομον καί ri; μόνον αύτό. λαβοϋοα ζωήν εν 
τή ιιποτυπιόσει. διά πανιά: δέ πλέον υίγομίνη 
καί μόνον είς τό έργον μεταβιβαοάείαα. Ό καλ.- 

λιτίχνης έδωκεν είς τους λίάονς ζωήν καί έκ- 
φρααιν έκ τής ιδίας αυτού ζωής, 'Ολόκληρον 
μέρος τού βίου του μετεβιβάωΐη εις τό έργον 

του καί διά τούτου διέπλααε τόν τύπον αυτοί· 
καί ουνεκένιροεοε πνευματικός δυνάμεις είς ιήν 

άμορφον ύλην. Αδύνατον άρα εινε νά ηυμπλη- 

ραώή ό ΠαρΒενών εις τρόπον ό'ιοτε αρχαίος 
"Ελλην ν' άναγνοιρίαΐ) αυτόν, ή νάυ.υμπληρωΒή 

εικονογραφία τού Τπιανού. ώστε ν' άναγνωρι- 
σί)ή παρ’ αυτού, ή άγαλμα τού Φειδίου. ιόστε 

νά δυνητίή δ Φειδίας ν’ αναγνώριση αυτό διότι

ι τεζ.ο; 
t κοινόν 

ασύλου

ο 
ό

τών Ί’ωκέων παρεχώρησε τό δικαίωμα του 
εί; τόν ναόν τοΰ Ποσειοώνο:, 
πέντε μνας > 
ζατεστράφη βεβαίως κατά τ- 
στροφών, τα; όποια; ΰπέστησαν αί 
τόν τρίτον αιώνα.

("β.Ί.··<αΐ ΟΙ’Ι’ζ’/ί ΙΙΙ ).

χορηγήσαν συνάμα και 
κατά την οίκοδομ.ήν του. Ο αρχαίος ναο: 

' - —ήν διάρκειαν τών κατα-
ύπέστησαν αϊ Κυκλάδες κατα

(α). Ό Ναό; τή; ΆΟηνάς, ό νεωστί άναζαλυφΟεί: 
έπί τοΰ ακρωτηρίου Σουνίου, εχει περίπου τα; ό
μοια; διαστάσεις 19-J-15.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Edganl Farasyn ΙΙχλχιύν ΐχΟυοπωλεΕον

(Ις πάντα τής τέχνης τά μεγάλα έργα αί άρεταί 
αυτών εΐνε τοσοΐτον λεπτής φύσεως, ώστε <5ν- 

σχερεστατα εισί καταληπτοί εις άλλον ή εις τους 
ιργάτας αυτών. οΐτινες μόνον κατανοονσι τάς λε
πτός εκείνος γραμμής, δι' ών τά έργα αυτών 

άποφεύγουσι τήν κοινοτοπίαν. Αί Ακριβείς άνα- 
λογίαι, αί λεπτοί καμπύλοι καί κλίσεις, ό χειρι

σμός τοϋ χρωστήρος ή τής σμίλης <5 Μ/ά£α»’ τ») 
τεχνική αυτών μεθόδφ. άποτελ.οΰσι μέρος τής 
“συλλήφεως» ή δέ σύλληιμις εΐνε μέρος τοϋ α
τόμου ιού τεχνίτου. Τής τέχνης τά έργα τρία 

πρωτίστως διεγείρουσιν ενδιαφέρον, καλλιτεχνι

κόν, ιστορικόν καί αρχαιολογικόν. Τά καλά έργα 
προκαλ.οΰν πάντα ταντα τά ίνδιαφέροντα, ενώ τά 
κακά προκαλοϋσι πάντοτε δύο. Οί'-τω δέν δύνατ-ιί 
τιςνά καταστρέφη έργον τι. τέχνης. Ευθύς ώς ή 

σφύρα ή ή σμίλη νεωτέρου τεχνίτου ήγγισεν οίον- 
δήποτε κιονόκρανο)· 'Ελληνικόν, Ρωμαϊκόν, Βυ

ζαντινόν, Γοτθικόν, ή Τυδορικόν. τό πνεύμα 

τοΰ καλλιτέχνου εθανατιόθη. Τό αυτό ρητέον 

καί περί εικόνων καί αγαλμάτων■
Αδικον βεβαίως έχουσιν οί τών ιΐρχαιολ.ο- 

γούντων ποιούμενοι τόν συλλογισμόν οτι »επειδή 

τοΰτζ> οί'τως είνε κατεσκενασμένον, άρα ίκεΐιο 
πρέπει νά ήτο ούτως». Άλλ' ό καλλιτέχνης 
εντελώς παρεπλάνησε τόν άρχαιολογούντα, δ ό

τι ί'να δώση Ακριβώς νι'αν ώϋησιν εις τήν τέ

χνην. νέαν τροπήν εις τήν πρωτοτυπίαν καί 
πνοήν ζωής εις νεκρόν προηγούμενοι·, προετί- 

μησε τοΰ φυσικώς <ιι αμενομένου τό ά π ρ ο σ δ ό ■ 
κητον. Οί'ιως, ό υπέρ τής συμπληρώσεως 
αρχαιολόγος θέλει καταπλαγή εκ τής άνομοιότη- 

τος τοΰ πρωτοτύπου προς τό ί·π αυτού διατυ
πωθεί· .

Ριτσμονδ

Άγγλος ζωγράφο;

’Ί'.χειε πάντοτε, εις τό θυλάκων σας εν σημεία)· 

μακάριον καί σχεδιάζετε με ολίγας ταχείας γραμ
μάς τά αντικείμενα ίίτινα σας εμποιούν έντύπω- 

σιν, ιάν δέν έχετε καιρόν νά τάς ιιπεικονίσιμε 
εντελώς. Άλλ’ Ιάν έκλέξητε τό σχέδιον αυτό διά 
νά κάμητε πλέον εμπηριστατωμένην εικόνα, ίγ- 
κολ,πωθήτε τό πρότυπον αετ’ έρωτος, ισωπτρι- 

σθήτε εν αύτώ, ιινσπιτραγάγετε τό καθ' δλας 

τας άπύφεις, εις τρόπον ιίιστε νά ένοικίση ιν τή

Μ. Cameron ούίστλτρ

κεφαλή σας καί νά Λποκρυσιαλ.λωθή ώς ιάν ήτο 

κτήμα σας.
I rii/res

Προτού ζωγραφίση δ Αελ.οκρουά έθετε εν άν
θος πλησίον τού όκρίβαντος. Καί έλεγε: «Τό 

άνθος αντυ εΐνε ή έμπνευοίς μου καί τό άρι 

στούργημά μου»·

'Ο Ihlpre κάποτε δέν ήτο καθόλου ευγαρι 

στημένος έιπό κάποίο έργον τον. Καί τό ίξέσχι- 
σε εις χίλ’α κομμάτια. Εις έμπορος ημέραν τινά 

παρέτυγ_ε καί ήρώιησε τον καλλιτέχνην έκπλη
κτος. «ζΐιατϊ το εκάματε αυτό; ’Εάν μού τό 
ίδίδατε, θά τό ήγόραζα άΐ'τί ~>Ο χιλιάδων φράγ
κων.» Ό καλλιτέγμης άπήντιισε φνγρότατα: 

« // συνείδησίζ μου καί ή δόξα μου ύπερ παν 

άλλο».

Ό Αελακρουά μίαν ημέραν ήσχολιϊτο νά ζω

γραφίση εις ί'να πίνακα του μίαν κηρίνην ση
μαίαν. ’Αλλά δέν κατόρθωσε νά προσδώση τόν 

χρωματισμόν, ον ιινειροπόλει. αΑιάβολε! έλεγε, 
πώς λοιπόν δ Ρονβενς καί ό Βερονέζ κατέρθω- 

σεν νά επιτυγχάνουν τόσον ωραία κίτρινα χρώμα
τα...» Επέταξε τήν χραιματοπινακίδα του, 
καί έστειλε τόν υπηρέτην τον νά τοΰ φέρη μίαν 

άμαξαν διά νά νπάγη εις τό Λούβρου. 1 πήρ - 
χον τότε — εις τά 1830—εις Παρισίονς οχή

ματα Cilliriolels κιτρινόχρωμα. Είχε, ή αμαξα, 

ήν τοϋ έφεραν, τό χρώμα ακριβώς πού ήθελε. 
ΙΙρίν άνέλ.θη ό Αελακρουά, έστη έκπληκτος. Πα· 
ρετήρησεν άστραπιαίως, οτι τό κίτρινοι' τής ά· 
μάξης πορή'/ειο άπό τό ιώδες χρώμα ίν τή 

σκιά- Έπλήρα σε. τόν αμαξηλάτην καί ίπέσιρε- 
ιμεν εις τό εργαστήριό)· ίου Ελαβε πάραντα 
τήν χρωματοπινακίδα του, έλαβε μίαν καθαρόν 

οθόνην καί έπραγματοποίησε τΐμ· παρατήρησή· 
του. γνωρίζει»· ότι ή σκιά χρωματίζεται πάν
τοτε ελαφρώς έκτης λάμψεως, φαινόμενου οπερ 
αποβαίνει συνήθως αισθητόν οται τό φ·ώς τού 

ήλιου δέν εΐνε Ισχυρόν.

* ΝΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ *

• · ΠΙΝΛΚΟ®ΗΚΗ · ·

ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Κάποιο θΐ.ιμμΐνο έμιόγερμιυβιιρθώ σιήν ιοημιά σου, 
Κάι’ϋπίι τήν ιινήουχη των δένδρων σου γαλήνη, 
hi’ άπό τα φύλλα, πού νεκρά σκεπάζουν ιά νερά οον, 
Θά σιρώσω μόνο; πλάι οον τήν νοτιρνή μου κΐ.'νη.

Θά νοκόσω θλίψη; ο.ιαραγιιό ατό πλ.άνο οον τραγούδι, 
ΓΙ' όργοοταλάζει ίιγνϊτατο σαν τήν ηυχή τού μνρΟν, 
Ετής πείρες οον, οι' αγέρι σου, ατό κάθε οον λουλούδι 
Θιιί-ριο έναν ίσκιο γνώριμον αγαπημένου ονείρου.

Μά ή Παυσίλυπη ώχρόλευκη οί λίγο θ’ άναδϋοη 
’Απ’ ιόι· υγρό καθρέφτη σου—γλυκεία; χίμαιρα; σπήιι 
Καί γέρνοντας σε κύκνεια η ιερά κατά τή δύοι 
Λρόμο θά πάρουμε άφθαστο πρός τόν 'Αποσπερίτη.

Πε^ρχιευ;
MIX. ΕΠΙΦΑΝΗΣ

¥ ¥ ¥ ¥

Σ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Π. Τ. Δημητραζοπούίω

2'ύ είδα κ’ εγώ- ΐκέιΟονμοεν σε κρίνα καί μυρτιές 
και γύρο) μου σϊιν άγγε/.υι πειοϊσιιν ιά όνειρα μου, 

τά πρωτά μυ,ι τά όνειρα, τά πιό γλυκά.
‘Ο ήλιο; έρριχνε '; τή γή τή; πρϋιτί; του ματιές 

κι’ άςάη νυυ διάβηκε;, αιθέρια, άπυ σιμά μου.

Είχε; τά κάλλη τή; Αυγής, καί τού Θεού πνοή 
τριγύρω σου αναγάλλιαζε- μέ τό δεξί σου χέρι 

έδινε; δώρα αιώνια, δώρα μαγικά
’; εκείνον; πού- σ' άγάπησαν καί '; όλη τή ζιύή 

σ’ άκολι,υΟοΊίσαν τυύρανού, τή; γή; ιά μέρη

Si είδα κι’ ΐγώ’ ίκάΟουμουν σέ κρίνα καί μυρτιε; 
καί γύροι μου σάν άγγελοι ’πετοϊσαν τά ΰνιιρά μου.

Πανάγιον; πόθου; μού έσταξε; ’; τά σωθικά.
Καί μ’ έκαναν οί πόθοι αυτοί ακοίμητε; φωτιές— 

νά φέρω υπίοω σου κ’ ιγώ τ!ι βήμαιά μου.

Σμύρνή ΜΙΧ· Γ· ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ

Ό /’>· ΛιΐγΐΙ τοΰ Ειί.γίον ί'γκοιιος όο/ηίκτί'ΐν κ. .1.
I’loimieur, Αν’ είκαιρίΐ} iijt Λημοσιίύατιοι τοΰ ίο- 
γον τοΰ κ. Si'IiJ πνρί τήί Τίγνης τοΰ κιίζιιι· τα; 
ζτόλει;·, ζττμζτων ίμιΐν το τ'ργιιν τοΰτο fivrdiScvor 
αΰτο οις καί τά; .ν/ρί αντοΰ γραη'νίοας ΐ.ταιι·.·τι- 
κωτάτα·: κρίση·; ίίΤ ίπισιοί.ων, ΐν a!.; Ihar.'ui.-in ά- 
κραΐ'ινί]; ί ιΐχίλτρ-ισμός. ‘Εκ τ~ι· τ'.-τισιο/.o.r αίτιον 
δημοσηύι μτι· κατοιτίρτο ///; if/J; :

τ. Δ.

Liege, 15 Sopleuiln'o 1903.

('.her Monsieur

J'espere que vous dies mainlenant en possession 
de I'Art tie balir les Villcs.ahisi que de I'Elude tie 
M. \\ allon.

M. Planed. le Dirccteur lie lit t· Const rm-l ion nm- 
derneo a egalenient ccrit one elude <! ce sujel. M. 
Gelberl qui en parle dans sa Icltre m< «Progres" 
pourruit vous la communiquer. Celle (hide de M, 
PI ana I renfernie quelquc eriliqites sur les idecs de 
M. Silte.

J'espere qm I'm Idle qui la 1‘inaeatheque" pu
lllie sur i.'arl de balir les Villes aura une in
fluence heureuse sur le developpemciit iirlisliqae de 
la eapilule de hi Grace. Jc ne doute puts que si 
rails vous ailressit·: u M. Silte, il s'cnipresserail de 
communiquer ses idecs pour rcmbellisscment d'A- 
llienvs d'mi iilteret hull special a eelle celebre villi' 
Idle que pcut-clrc la restmiralion du Ihcdlre d'lli- 
rode a/in d'y donner des reprcseu I aliens des chefs 
d'n'iivre de Tanliqitilc ά I'f.reniple dr ce qui s'esl 
flit a Orange j France).

Allienes donl le noiii esl synoiiyme de ville de 
science el d’art doit reprendre sa place pur mi les 
dli's arlisliques cii sc permit de loules les rcssoitr- 
ees de I’art tanl e.rli'rieii semen t qn' inlerieiiremcnl 
tout eii respeelmil les eliarmes pavlieuliers que la 
nature lui a ilonncs grace ά sit belle situation el 
d son del splendide. Le pitioresque el la couleur 
soul des allrails qu’il tie fuul juniiiis negligee el qui 
smit de Iralidiim duns I'art grcc. Ce soul du resle 
ces qucililes qui donnenl tanl de prestige it eelle 
jolie villa de Florence, vrai musee d’arl de plein air.

Je souhaile que les elections inunieipales uienl 
etc /'avorables au:r inh'rrls d'Alheiies laquelle bicii- 
l'!l poiirra elre appclee In Florence de /'Orient, 
donl le poele dim : <■ De loules les pl s lielies dies 
«du globe a.ucune ne brille n’un eclat comparable 
»ά la glorieuse Florence d'Orient.

"Celle Florence qu' on admire se nomine la v il le 
tales Fleurs. Mm's ee noin ne nous dil pas tout 
"Ce que rout eelle rille. : Florence esl, aussi la 
«cite d e I ’h i s loir e, la r i I e d e s p 0 <! I c s, In 
« e i I e d e s a r t s, la e i t e r o m a η I i q a e. .Si's 
"poi-les sent immorlels, ses arts sdurriront Inujoiirs 
"ct la ville elle-meme gagna en beauh's ά mesures 
«qil’elle vidllit. Il ns les temps rnm mesqnis ties 
“siMcs passes, pour ainsi dire, lout citoyen tie 
"Florence eta it lie peintre on poele ; el il n'g a hi 
•>rien d I'tlonanl; la villen’cluit-ellc pas die meme 
"ini tableau, tin poeine!" Tonies res paroles ne 
s'lippliqucnt-elles pits ά I'Allu'iies uiiliqucN'csl il 
pas d desiirer qu'il cn puissc elre de meme de la. 
ville actuelle !’

— ire —

3 October 1903.

Cost avec bonheur que je rerrni voire jolie vill- 
acquerir mi pen du elairme pitioresque qui came 
h'rise la ville de llomc. Un pen de verdure el qude 
ques jolies /'onlaines comme eelle qit'on a decouverl- 
lernieremenl ά Corinthe ne juiurraienl que collide 
liner ti embellir ά Allienes.

En/in j'espere que voire competenee arlisliqiie 
sera ecoutee el qu'il sortira de nos eonseils quel- 
qties bien au profit de voire cite illusive.

Quelle uubuinc pour Atheucs si die possedait 
nil villa Mi'dids .'

Comme voiis pouvez-vous en apereevoir, j'ai. ά 
co-itr de vans voir reussir dans ccitc campagiie pour 
I'art el la beanie d'Atheucs amilies sinceres.

I'crmettez moi avaiil de dou de vous demander 
mi avis. Croyez-vous qu'iin salon internalionuli 
pcriodiqite les 4 mis par m eat pie) ne servi-
rail pas ά cncourugcr les Heau.r-Arls en Cree·· 
X'uurait-il pas une inllueiicc salitluire. sur lemon- 
vement arlisliqiie q ii y i'jciste,ilejil ?

I.e salon actual de la. .Seelion des llemi.i- Arts de 
! Exposition d'Alhincs a probablcment pn runs 
faire urn- opinion ii ce sujel

zlri'c In I’erincespoir d'appreiulre de bonnes noit- 
vcllts de I'arlislique Allienes, je vans prie, dmr 
Monsieur, de recevoir uies sincilres sentiments de 
philliMene.

I Nowmbri· 1003.
Je vous rciiierde pom· noire uimable Ictlrc tviip 

I'latteuse cl jc me /itis un plaisir de vims mmon- 
eer que je co is eiirerrai d'ici pen I’artielc dil Jrmr- 
iiiil des Itcbalsc sur to livre de M. Silte.

Peut-elrc y Irouvcrez-voiis quelqiies bans eonseils 
donl, la ecleltre el jolie villed'Alliencs pourruit lirer 
prolit.

■le me /his mt devoir ct mu.· uraie satisfaction 
de. vous faire remarqiu r que M. Silte propose ΐΌΐιι- 
me mndde ideal de la place pulilique Cautique 
Agora d' tlhcncs, dOnt il a mi mi projt'l de reeoiis- 
tilulimi.

II serail pent elre d soiihuih r que la mttnicipa- 
lite le la iiioderiie Allienes se fosse mi liomieur d'v- 
riger an cent re de la vieille ville une ugora rup- 
pelaiil eelle celelire place antique on mi nionumcnt 
rappelanl la Piiicde lout admirce. pur les mi- 
cicus.

Mon si'jour uclucl an hard de la mcr me fuil 
regretter que la jolie plage du I'balcrc ne soil pas 
live <i Allienes par une longue promenade qui 
pourrail, elre parsemee de villas comme ccln e.rislc 
cnlre lia llaye ct Schcveningue.

Ici y a aussi la charmanti' villegiatare du Coq 
proclii: Jllmikcnbergiv qui a mi vrai aspect clium- 
jielre avec ses villas entources de janlius plmih'es 
un pen an liasard.

Ce qui a. pit sc faire fueilemant ici duns le sable 
pour se reproduire avec mi cliarme special sous le 
beau ciel de I'Attiquc el domier mi pent de fraielieiir 
i! eelle ville d'Allienes qui en a I ant besoin.

■le vous remercic pour I’eiivoi de vos deux nu- 
meros de la Piuacotliequc que jc regrclte ne ponroir 
lire. Si vans publicz quelqiies extra its ile "Itiitir les 
villcs, ii jc. ilesirerais cependanl recevoir quelqiies 
ilclails a ce sujel si possible.

Ihccvi'Z, clii'r Monsieur, I'assiiriimc de ma ιίιιι- 
siderulioii dislinyiice cl mes sahdiilions t ordiuh s.

.1. I’l.oMliEt ll

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

TOT “ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ,,

ζζΐύ.ις χλΑ·ιι το όπΆ·/ ρ.ας ίνϊιαιί;;'.. Δ'.χ τούτο 
ζ! i-izj-to-:·.: οί·ι ;ίνα: ϊυνατ'ον ον. Α.ίι'. ϊ-,Οουτ'.ώ- 

αλλι»: τ-: ποοτ,γήΟη ή τού Ζαζπ.ίου. ήτ·ς ;ί- 

·/: \>-.γ.ι.7. ζγ·χ άντάξιζ οό^οπαϊζων £ζθ;σ;ων. 
Εργα τη; ου·?ά;Λ:ω; έ·/ο; Oudeiua. έ·/ο; llaourich 

ivo; Shippers ο?ι ύπάρχοο’ΐ τα; τρ-:ΐ; ρ.'./.ρα; αι- 
Οούτα; τού ΙΙαο-ιατ-ού. Καί ίπ:ιοή ζρ07.τ·.τα·. -:?ί 

αιθουσών.πότ; άρά γτ Οά πταγυ.ατοζοιηΟ' το ο·/ξ·.- 
ρον ζαλλίτ=·/νών ζαί ριλοτί’/νων. να ζτ'.σΟή ρ.'.α 

αίθουσα έτοίτηο:; οιά ζα/./.'.τζχν’ζά; όζΟίσε;; ;λξ τον 
ρωτισ/ον τον άρμόζοντα ζαί μ: τα; αναλογία; τη;;

II έζΟεσι; τού ΙΙαρνασσού ϊΰνατα'. νά. χαραζτη- 

ρ'.σΟΐ ώ; παράρτημα ;ζθίσ:<.>;' αντιπροσωπεύωί μίαν 

όμάοα ζαλ/.ιτε·/νών, ο: όποιοι ζαμνουν έζΟεσιν των 
έργων των. ο:λο;:νοόμ:νοι από τόν ζ.αλόν σύλλο
γον. Λλλ' ό σ/.οπό; τού συλλόγου είναι άλλο; ζαί 

οια τούτο φαίνονται οι ζαλλιτ-έχναι. εί; τό υπερώον 

έζεΐ, ώ; παρείσαζτοι.

Διά τήν εζΟεσιν τού ΙΙαρνασού οέν Οά ζοπιάση 
τι; να έζοίρη γνώμην. Κίνα: ένα; εύχάριστο; π - 

ρίπατο;. με σταθμού; πλέον τών ούζα.
Έπεζράτησεν ή συνήθεια :ί; τα; ζριτιζά; — 

ζαί μάλιστα τά; προχείρου; τών έοημερίόων—ν' 
άναγράοηται οτι ό τάο: ζρατεΐ τα σζήπτρα εί; 
τήν δεΐνα έζ.Ο.σ-.ν. Τά σζήπτρα αυτά τά έζητή- 

σαμεν έπιμόνω;. άλλα δυστυχώ; δέν τα ευρομεν.

λ\νεμένομ:ν να τα συναντήσωμεν. οπω; α/./.οτε. 
εί; τά; χεϊρα;—τίνο; άλλου : —Ίαζωίίοου ή Λύ
τρα. ή ξένου ζαλλιτέχνου. Αλλα φαίνεται ότι ζαί 

αυτοί δέν τά εύρον ή τά έλησμόνησαν εϊ; τά εργα

στήριά των.
’() Λύτρα;, ό δ'.δάσζαλο;. φειδωλό; ώ; πάν

τοτε, παρουσιάζεται μέ έν ήμιτελέ; εργον. είζονί- 

ζον μίαν Έλληνιζωτάτην j- όΟεσιν. τόν αγιασμόν 
τού πλοίου, ζατα τήν ήμέραν τών Ί’ώτων Δύο 
ιερεϊ;, ών ό ει; ζ.ρατ.ϊ τήν ίεραν του Ευαγγελισ

μού .ϊζόνα, έπ'ι λίμδου έπιστρέφουν εΐ; τήν ξηράν 

άφου ήγίασαν τό ελλιμενισμίνον έν Τήνω ίστιοφό- 
ρον. Απέναντι των ζάΟηται ό παϊ; τή; Έζζλη- 
σία; ζρατών φανόν ζαί όπισθεν οι ζωπηλάται έλαύ- 

νοντε;. Έχει ή :ίζώ·. ποίησιν ζα: πλήρη τόν τοπι- 

ζόν χαραζτήρα. Αμα δώση ζαί τα; τελειωτιζα; 
γραμμζ; ό γηραιό; ζαλλιτέχνη;. Ο- ά.ποτελεσΟή 

είζών άξια τή; φήμη; του.
Ό ζ. Ίαζωόίδη; θεωρείται ζαί είναι πρώτη; 

άξια; παιδογράφο;. Εί; τήν απειζόνισιν τή; μιζρά; 
δεποινιδο; Σταμπολοπουλου δέν ζραταιοι τήν φή
μην ταύτην. Καίτοι έτέΟη ή είζών ει; Οέσιν περί
οπτου,έπ: όζρίόαντο;. τό μέσον τή; ζυρία; αι
θούση;,μέ ΙΙερσιζοΰ; τάπητα; γύρω, ωσάν νά γνω- 

μοδοτε’ι ή επιτροπή οτι αυτό αναγνωρίζει ώ; τό 

ζράτιστον έργον, έν τούτοι; άζριόώ; διότι εζτίΟε 
0 ται με τοιαύτα; άξιώσει;, Οά μά; έπιτραπή να 
σζορπίσι.ιμεν ολίγον τόν ζαπνόν τού Ουμιάματο; δια 
να ίδωμεν ζαΟαρότερα τά πράγματα. ΊΙ πτύχω- 

σι; τού λευζού φορέματο; αδρά, περίτεχνο;,τό πρό- 

σωπον έχε·, όλον τό Ουμοειδέ; τού παιδιζού πεϊ- 
σματο;’ άλλα ή αριστερά χειρ δέν είναι οΰδόλω; 
σχεδιασμένη. 'Ο ζαλλιτέχνη; έδείχθη εί; τό μέρο; 

αυτό τή; είζόνο; άδιάφορο;. αν μή άστοργο;. Είνε 
ρεαλιστή;, άλλ’ έζεϊνο τό πρόσωπόν πάσχει 

άφεύζ.τω; από οδοντόπονον. I 'ροτιμότερον είναι 
τό παράπλευροι έργον του «τό ζεριτή; Βλά
χα;». Ό φωτισμό; έδόΟη δντω; άτό χεϊρα ήν ώδή- 

γει οφθαλμό; έμπ.ιρο;. Άλλα τό πρόσωπόν τή; 
[Ολάχα; άγαν έξιδανιζευμένον. Δέν είναι ,ίίλάχα 

έζείνη, ή όποια να έχη όλον τό αρρενωπόν ζάλ- 
λο;. τό παρΟενιζόν άλλα ζαί άξεστου. Είναι μία 

ζυρία αιθουσών, άρτι έξιλθούσα τού ζομμωτηρίου 
τη;, έτοιμη δια ζανένα χορόν. Δεν άνεζήτησεν ό 
ζαλλιτέχνη; τό μοδέλο του εί; τά Μέγαρα, ά/.λα 

εί; τά..............μέγαρα τών πλουσίων μα;. Φαίνεται
οτι τόν επηρέασεν ό ζ. Μαθιόπουλο; οστι; άλλοτε 

είχε σερόίρει εί; τό νοήμον ζοινόν ώ; χωριατοπού- 
λαν. μίαν ζυρίαν υψηλή; π·ρ ωπή; ! ! Ό Καπνι
στή;» του άνήζων εί; τό είδο; τών μ-.ζρογραφιών 

(unn ainivs) έξοχο;’ φαίνεται ώ; νά άνήζη εί; Γερ
μανόν ζαλλιτέχνη·/. Αί 'Αμύγδαλα·' του έχουν όλην 
τήν αίΟερίαν ποίησιν τή; χειμερινή; άνΟήσεώ; των.

Ή δεσποινι; Άσπριώτου ζαταζτήσει; άληθεϊ; 

άρίθμεϊ προόδου. Εμφανίζεται μέ τάλαντου άδρόυ. 
Τά έργα, άτιυα έστειλε·/ ήδη έζ ΙΙαρισίων, ειυε 
πολύ υπέρτερα έζείνωυ ατινα εϊργάσθη. ώ; παρε- 
πίδημο;. έδώ.ΊΙ «Μουσιζό;» ζέζτηται σοβαρότητα 
έζτελέσεω; εί; τό χρώμα, εί; τήν στάσιν, εί; τήν 
έζφρασιν. Μία αμαυρά προσωπογραφία ζαί ή «άνά- 
γνι.ίσι;» δε’.ζνύουν μίαν άντιληψ'.ν αληθινήν. Μία 

ζεφαλή με ξέπλ-εζα μαύρα μαλ/.ιά (άρ. ?2) ζρη- 

τιδογραφία (έν τώ ζαταλόγ-ω αναφέρεται ώ; ελαιο
γραφία ! είναι τό άνώτερον τών έργων τη;, ποιη- 

τιζόν δέ.χάρ·.; νά άφίσταται του πραγματικού. Μία 
άλλη ζεφαλή τη;.φαίνεται ώσεί Γαλλιδο; μαρζησία;
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ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΜΑ

τού προπαρώ.Οόντος αιώνας, έν δέ σκαρίφημά της -χ- 
ρεισέφρυσεώς ανορθογραφία = ίς τήν αρμονικήν συμ
φωνίαν τής επιτυχίας. Ό ζ. Γερανιώτης εις τήν όλό- 

σωμαν προσωπογραφίαν τής κ. Μέρλιν έδειξε τέχ
νην οχ: ατίθεσσον,ούτε φοιβόληπτον. ούτε ρεκλαμα- 

ριστικήν, χ/.'/.χ σεμνήν καί πεφωτισμένη·/. Μάναν ΰ- 
ψηλοτέραν τήν εικον.ζει,άν ζα: ύποδοηΟή εις όπτι- 
ζήν απάτην τδ συνεσφιγμένον τής έσΟήτος καί ή ουρά 
ή κατά τούς πόδας έλισσομένη, ατυχής δέ ή τοπο- 

0-:τησ:ς των δακτύλων τής αριστερά: χειρός. Τδ 
"πδύλλιόν» τον δέν έχε: ζωήν" άρχαιοπρέπε-.α δεν 
Οά είπή νέκρα’ ώς σχέδιο·/ είναι πολύ ζάλον Οά 

— 1

έγίνίτο Οαυμάσ:ον άνάγλυφον. Μία «κεφαλή» του 

ε:να: σπονδή άνευ βεβαίως οΰδεμ:άς άξιώσεως κρι- 

τ:ζής.
Ο ζ. ΜαΟ’.όπουλος δννατα: νά όνομασΟή δ ζω- 

τών πυρζαίών. II μανία τον προς τδ έρυ- 
Ορόν, τδ φλογώδες, τδ απότομον, έζδηλοΰται πα- 

νηγυριζώτατα. Ή ημιτελής, ζα: αύτή, προσωπο
γραφία τής δεσποινίδας Χικολοπούλου είναι μία 
πυρπολουμένη στήλη. υπερΟεν τής οποίας ίστατα: 
μία κεφαλή κάπως καλά έργασμένη’ διότι δέν <)' άρ- 
νηΟή κανείς οτι, ό ζ. ΜαΟ-.όπουλος δέν είναι τν- 
χαϊος τις ζωγράφος. Όσάκι: αποτυγχάνει. άπο ■ 

τυγχάνει έζ προμελέτης. Μία άλλη προσωπογρα
φία (δ φόκο:) είναι άπδ τά χειρότερά τον έργα. Ό 
φί’ζ.ος αρκετά καλός, ζα: μόνον αυτός. ΊΙ γυμνότης 
τού σώματος δέν έχε: ζαμμίαν ποίησιν, ζαμμίαν 
ύπερτέραν τον χυδαίου άντίληψιν. Έν σώμα φωτι
ζόμενο·/ άγνωστον πόθε·/. ώσει νπδ τούς αοράτους 

πόδας νά. ύπολανΟάνη άνημμένη έστία. Εκείνο τδ 
κόκκινο χρώμα μέ τδ ραβδωτόν βάθος, μέ τον 

Φωζαίζοντα πράσινον παραστάτην,ή επιλήψιμος ');■ 
σιςτής άριστεράς χει.σός, ή κεφαλή.όλα δεικνύουν έν 

ψεύδος εϊς τήν τέχνην του Ό κ. ΜαΟιόπουλος 
εΐνα: ζωγράφος τής έντυπώσεως, ένώ ήδύνατο με
λετών να είναι τής αύστηράς τέχνης.

Ό κ. ΌΟωναϊος, δ πο’.ητικώτατος τήν μορφήν 

καί πεζότατος ώς γραμματεύς τής επιτροπής. δει
κνύει άδιακόπως μίαν πρόοδον. Έζ τών έξ έργω/ 
τον. τδ « Γ’ά to μανδρί» είναι τδ άρ-.στον, εφά

μιλλο·/ τον έκτεΟέντΟς πέρυσι «ΙΙοιμνίου» τον. 
I Γ/.ησ·.άζει ή εσπέρα καί τδ κοπάδι έπιστρέφει. 
Καί εις τάς λεπτομέρειας ζα': εις τδ σύνολο·/. άρ- 

μον.ζ.ώτατον. Τά «γαρύφαλα» άτινα περιποιείται 
μία Έλευσινία, έχουν μέρη τινα καλά, άλλα α:- 

σθητ:κώς δέν είναι έπιτυχές τδ κρέμασμα τον ένδς 
ποδδς ζα: τδ κάτω μέρος αυτού.Τά άλλα είναι μι
κρά έργα τον' αΐ δύο Δύσεις τον έπρεπε νά λείπουν.

Ό κ. 1 ’άλλης— ώ φρίκη ! έν έκθετε: έργον οπερ 
είναι ώρισμένως τδ άπαισιώτερον έργον όλης τής 
ΈκΟέσεως. Μία κυρία—χαλκομανία—ζολνμδα εις 

τήν θάλασσαν, θάλασσαν όμως τά έκαμε ο καλλι
τέχνης’ ώ τί καλά νά έπνίγετο ή κυρία διά νά μή 

προλάβη νά τήν ζωγραφίση όζ. I’άλλης. ΊΙ επι
τροπή έπρεπε νά φεισΟή τδ ονόματος τού καλλιτέ
χνου. νά τδ κρύψη εις τά ύπό.γεια του σύλλογον.

Γ’άλλης είναι ικανός ζωγράφος, άλλα φαί
νεται ότι κάθε καλλιτέχνης Οά έχη και τήν κακήν 
του ώραν. Καί μάς τδ απέδειξε. Είναι ό μόνος οστις 

έχει τδ προνόμιο·/ νά φιλότεχνη σζηνας έκκλησια- 
στικάς’ τί ήθελε τά κολυμάήματα ζα: τά πελα- 

γώματα:

ΊΙ δεσποινίς Λσσκαρίδου. ή όποια πέρυσι μάς 

ένεψύχωσε μέ πλήθος ελπίδων, εφέτος φαίνεται 
ωσάν κουρασμένη. Δεκάδα έκθετε: έργων, αλλά δεν 

έχουν τήν άςίαν. ήν άνέμενέ τις. Μερικά έχουν 

ώραιοτάτας ;ιι·Ι nouveau κορνίζας, ιδίως ή «Συνε- 
φιά». Τδ καλλίτερο·/ της έργον σχετιζώς είναι μία 
μικρά γέφυρα. 11 «θερινή μεσημβρία» καί ό κα
ταρράκτης τής Αιδηψού είνε σκίτσα πρωτοπείρου.

Ή δεσποινίς Σκούφου άναδειζνύεται προσωπο- 
γράφος πολύ ύπερτέρα τού κ. ΜαΟ'.οπούλου καί 

άλλων. Ή προσωπογραφία τής αδελφής της είνε 

ένας μικροσκοπικός θρίαμβος. Θ' αναζήτηση τις 

ύπ' αυτήν τδ όνομα επιφανούς τεχνίτου’ και όμως. 
Οά συνάντηση τδ όνομα τής μ-τριοφρονεστέρας καλ- 

λιτέχνιδος.
Ό Ιίατρινός Θωμόπουλος δέν έκΟέτει έργον, 

ώς άλλοτε, σοβαρά: συνΟέσεως. Μάς ελκύει καί 

πάλιν μέ τά ΙΙατρινα σκίτσα του, εις, τα όποια ν. 
τόνοι καί ή ατμόσφαιρα είνε πολύ άληΟινα. Η 

« Κατσιζάδα» εινε τδ ώραιότερον, πλήρες φωτός. 
Επίσης καί ή ένετική Χύξ. Ίής Λιλίκας με τάρ- 

νάζι της έάν τδ πρόσωπον έπεμελεϊτο περισσότε

Κλέων Ραγχαβής

ρον ό καλλιτέχνης. Οά ήτο καί αύτδ άξιον μνείας ι

διαιτέρας.
Ο Μποκατσιάμπης παραμένει ό δημοφιλέστερος 

τών καλλιτεχνών. ΈκΟέτει ποιητικά τοπεΐα τής 
Κερκύρας μέ τήν αύτήν πάντοτε τεχνοτροπίαν. Ό

λων τών έζτεΟειμένων έργων ύπερτερεϊ ό λιμήν 
Κερκύρας (άρ. 85). Είνε ή καλλιτέρα τών έν τή 

’Εκθέσει ύδατογραφιών. Επίσης δύο σεληνιφώτι- 

στοι νύκτες του αρέσουν εις τούς έπισκέπτας, όχι 
βέβαια περισσότερον άπδ τήν έλαιογραφίαν του Δά
σους (άσ. 78.) τήν ώραιοτέραν έλαιογραφίαν του. 
Εις κλώνος κόκκινος έν τούτοις αν έλειπε. Οά 

ήτο άρμον.κώτερον τδ τοπ-ϊον. Καί τδ κόκκινο 
μένχρώ αεινε τδ χρώμα τού άπεξηραμένου κλά
δου.άλλα ή φυσις έχει ενίοτε καί μερικά: ιδιοτροπί
ας, άς δύναται ν' άποφεύγη ό καλλιτέχνης. 'Αλλα 
καί ώς προσωπογρ φος δέν ύστερεϊ δ κ. Μποκα

τσιάμπης. Μία κεφαλή 
έν έρυΟρωπώ άπόπτφ είνε 

νέτο περισσότερον τεχνική 

εις τήν τοποΟέτησιν.
Ό κ. Οικονόμου δεν αποχωρίζεται άπδ τάς χω- 

ριζάς του, ή άπασχόλησίς του δέ άπό τίνος εις μονά 
στηρ'.αζά θέματα αποβαίνει έπιτυχής. Ο κ. ΙΙιέρ 
ρης* έκΟέτει ένα χωρικόν έκτάκτως καλόν. Έπε- 

Ούμουν πολύ νά έσημείωνα έπιτυχίας διά τήν δεσποι

νίδα Φλώρα, ής όμως ή αφέλεια έξικνειται δυστυχώς 

ένίοτε μέχρι τών έργων της. Δύο πρ-.σωπογραφίαι 
ατυχείς καί μία έξηπλωμένη κυρία μάς κάμνουν 

ταχέως ν’ άντιπαρέλΟωμεν. Εύτυχώς ή «Χεότης»

ήδιζημένη
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.

Π I Ν Α Κ Ο ® Η Κ ’!

(μιζ ζ.αθΐζτρ'ζομύιη v:5vi;> ζχι ή Μητ :χ άνα- 
ζΛυτίζοζν ;:ς τ:;ζ'.' ι’-ίττ; ·ι ζναγ-ιωτιτωχ.:·/ τήν 
αληθινή·/ Φλώρα.

’() ζ. I ί',λωνάζητ ζ.ί -.ι·. ϊζ.Οέτου·/
:·/χ μικρή·/ ζίναζα. ·ς ΐζιϊνω·/ οοζ ';,ί.ίτ.0Ί.-.·ι ζζ- 
■/ήΟως ιίς τά ζορ'/'.ζΰκωλτ’ζ.

() συμόΰλ:ϊμ.ή; ζζ: ή iciipp-jOpiz :·/ τή -//.- 
λήψ’ΐ του Οψ.ατο; άντ·.~;;οσωπ:ύοντα·. ϋ~ι του ζ. 
Ά γ.-~.ίω.χ ΟΙ «^ΕρωτίίΜ του πίθ'.;ργότατο;· ΐίιω; 
: θάνατος μί.. .οοάζο ζα: ψηλό ζαπίλλο. Αλλ’ 
όλα τά λησμον:ϊ τ:ς ζοό. τής ζιφ/ζη: τής γοαίας 
ήτ:ς =··/; φυσ-.ζωτάτη. ΈζΟίτ:; ζα': γνωττά τ:να 
τ·/.ί:ογραοήματα ζα: μίαν γΰιτ:ασαν ή-.:ς αζήτο: 
ίσως αμαυοότ.σον ΖΞ,τΆά/λον. £·/ η όμως ανα- 
ςαίνοτα: ό μή συμ.όολ:στής. Τζ.ρτ;ρ.: όλων ή 
συμτων:?. Ι!:τό6ον. όργον τό όπο’ίον Οα .ς.τ'.μάτο 
ζ^ο'.-σότ.-ρον άν ςς.τίΟ.το =·/ Εύρώκζ,. Είναι ΐτχυ- 
ρότατον τήν :μ-ν;υσ:ν ζα: λιπτότατον :ς τήν έζ- 
τ λ:σ:ν.

Είς τήν ϋϊατογραρίαν ·σό~αλος μαχητής μ.τα 
τοΰ ζ. Μζοζατσ’.άμζη άναο.ιζνύιτα: ό ζ. Γ:αλλ:νας. 
Τί -οίμν.όν του πολύ ζαλόν ή 'Ά·/ΰ:Ξ:;. ϊηλαοή 
τό Μζ σζ:το τής Ετρζυραϊζ.ης Σζ:ανάοας α·/=ζι- 
τυχής.αρίστη όμως ή άζού'.ς τ·.ΰ Caslclo $mt<> Αι.- 
g.-li) τής Ι’οίμης.

Δ:ζ τούς ούο ι·γ|ιι>· Μι·!-Φωζαν ζα: X ατζοζουλον. 
τούς ίραστάς τών ’Ελληνικών τοζοίων. άλλ’ όχι 
ζα: μύστας αύτών, ?;·/ ϊχομ.ν να γράψωμ;ν τίττοτ. 
ζορ:σσότ;ρον τών όσων έγράψαμϊ·/ αλλοτ . ') τυ- 
ρλωτ:ζός χρωματισμός τοΰ πρασίνου ζα: τοΰ άστρι
νου ζα': ή άνάμ:ς:ς αύτών σ.ν άποοίί:: τήν γαλήνην 
ζα· τήν άρμονίαν τής έλλ. φύσ.ω;· ζανίν ίργον 
των ?=·/ ούναται να εκπροσώπηση τ.χνιζώς τής 
πατρίτος μας τάς ά·<0ηρας άζόύ::ς.

Άρζ-.τα έπιτυχής ή προσωπογραφία τοΰ ζ. Κον- 
τοπούλου. ή παρ:στώσα τόν ζ. Ιΐίριγζ.ερ.

’< ) ΆΟανασιάοη : τής «Σφυράς» ίιά πρώτην φο
ράν παρουσ:ά'ζ.τα: ::ς έζΟτσιν ζα: άποο::ζνύ:ι πό
σον ήοιζ.ιι έαυτόν άλλοτε μή έζ.ΟΑων. Λ: γελοιο
γραφία: του. σπαρταριστά: άπό ζωήν ζα: ζ.ωμ’.ζό- 
τητα. Καί αί ες .ϊνα: χαραζτηριστιζώτατα:. ίσίως 
ή τής ΙΕ .Οιράς. τοΰ Άνατολίτου ζαί τής ζομ- 
ψ:υομένης. ήτ:ς έν τώ καταλέγω παραοόςως ήλ- 
λαξε. . .. φΰλον !

ΙΙαρ' ολίγον να λησμονήσω Λύτραν τόν Ιί . () 
πατήρ μ.τίοωζ.εν ::ς τόν υιόν τόν σπινθήρα τής τέ
χνης. Μία κεφαλή φεσοσοροΰντος νεανίου είναι ζα: 
ώς σχέί'.ον ζα': ώς χρώμα μία επιτυχία. αν λάόωμεν 
ύπ’ οψε: οτ: πρόκειται περί χθεσινού άκόμη μαθητου 
τοΰ 1 Ιολυτεχνείου.

ΈζΟίτουν ζα' άλλο: έργα, μή αιρόμενα όμως 
ύπέρ τό με'τριον.

Ί'έσσαρες άλλοίαπο: ζωγράφοι άπέστ-ιλαν έργα 
των. Κορυφαίος αύτών είναι ό Uhl, Γερμανός, όστις 
μέ τήν Αγίαν νύκτα μας οίοε: ένα πίνακα φωτο
σκιάσει»; έςοχον. Καί ό ομοεθνής του Eisenlmt μέ 
τόν «ΙΙρίγζηπα Εύγενιον ζατα τών Τούρκων» οίοε: 
τήν μόνην έν τή έζΟεσε: στρατιωτικήν εικόνα, αξιο
θαύμαστο·/. 'Ο Λύστριαζός Ginzolini μας μεταφέρει 
είς τήν πατρίοα του ζα: μας ζάμνζ, ν’άναπνεύσωμεν 
τόν αέρα χιονοσζεποΰς ,όουνοΰ. Καί ό χ.ίμαρρος τοΰ 

'Γάρου πολύ ζαλός, 'όχι όμως ζαί ή αγροτική αύ’/.ή 
του. Ίο ύ ζαί είς Ί'ουρζος γνώριμος έζ τής οι.Ονοΰς 
έζ.Οέσ.ω; τοΰ Ζαππείου. ό Σεφζ.έτ ρέη;' αλλ' ένώ 
έζε: . ιχ.ν 'ζ.Οίσζ, ώραια έργα, έοώ μας εφιλο- 
ϊωρησε φιλελληνιζώτατα (!) μή ούο άσφυζτιζ.άς από
ψεις τοΰ ΐσωτετιζ.οΰ τής . . . Αγίας Σοφίας.

II γλυπτική πτωχότατη. ('ντε ιό; οιάζοσμυς 
τής αιθούσης οεν σύνασα: να Οεωρζ/ιή. Ενας πω- 
λητής πάοχων από πονόλαιμον έμπροσθεν μ,ιάς 
θερμάστρας, μία προτομή ήζιστα «λαμ.πρά» ζαί 
ήζιστα ποιησιζή. ζαί τέσσαρα άγα’/.μάτια όρειχάλ- 
ζινα Ξένων καλλιτεχνών αντίγραφα ίσως. . . . Ίοού 
ό απολογισμός.

ί'πάρχε: ζαί εν ξυλογλυπτιζόν έργον. μία ζ.- 
: αλή τοΰ Χριστού πάσχοντος. έργον τοΰ Ξυ'/.ουργου 
ζ. Γρυπάρη. Ι'ίχ.ι ή μορφή πολύ τ: παιοιζόν, ή 
προς τ ανω ο. τών οφρύων ανατασις ύπ.ρόολιζή. 
γενομ νη ίια να οείξ' ίσως τό άλγος.οπερ όμως εί- 
ζονίζεται ίπαρζ.έστ.ρον οια του ανοιζτοΰ στόματος. 
!2ς εργασία, είναι νςία λόγου.

ιοΰ αΐϊονίον Καλόν. — Τό είναι μας. — I 'οϊ' 

κεΐιιαι τά Μοναεία μας.— II Κνριακή και 

at Λρχαιότητες. —άιά τους διΆαακάλους. — 

Εκατόν παιδ'ά </ νλακιαμέια — Αί ·~><> (!(ά) 

δρχ· καί τό ιιέλλον τής μουαικής. — δΙπλέ 

ντόμινο, Λαμπρερα. Μανουιμ. Μενανδέζ.— 

Αί Αθηναϊκοί εη ηιιερίδες καί ιάκλιαέ το»· - 

ΊΙ κυρία τοΰ πρίοβιιος τής Ίοπανίας .— 

ΊΙ ΙΙαιδιόρα ιός είδος . . τελενταία ιϊιρα.— 

Ο Μαρκόνη . . πρωθυπουργός τής Βενεζουέ

λας. — Ο Στραβο/ιιίτης τοϋ Μαραθώνας εφευ

ρέτη; τον άνεν οίρματος τηλεγράιρου — ΊΙ 

Αράγα περιηγήτρια μετά θάνατον. — // Ίοπα - 

via εις τοΰ Ι'υρρή.— Οί γαλατάδες και <ί Αι- 

οχύλος.

I'· ωριζω οτι ή ειλικρινή; και αν.υ οπισΟοόου- 
λίζ.ς ρισις αποβαίνει παρ'ήμίν πιζ.ρα. Γνωρίζω ότι 
εις τόν τόπον μζς ό αλληλοΟαυμασμός είναι φυτόν 
αναπτυχΟ-ν Οαυμασίως. άλλά ή εύσυν.ιοησία ο.ν 
π-.επ ■ να ποσοπ τ ΐται. "Ιΰχω όλους φίλους τούς 
καλλιτέχνας. άλλα έχω συγχρόνως έν ελάττωμα : 
να γράφω τήν αλήΟ.ιαν, ζαί να την προτ-.μιϋ 
απο τους φίλους. Αυτό μοΰ εζόστισε εως τώρα .υ- 
τυχώς μόνον τήν άπώλειαν ούο τριών. . . . χαιρ.- 
τισμών έζ μέρους ζαλλιτεχνών.

ΚΑΠΟΙΟΣ

Όκνόι/Ιριος

ψ ς·ρ

♦ ΤΙ'ΛΓΟίϋΛ ΣΕ ΚΙ'ΎΊΌΝ ΙΙΧΟ *

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΔΑΚΡΥ

7'ΰμ<ι, .νχΰ ή ιίγρια ιιπόριι ιά ζιρι'ΐ'ι νλλιι 

ιά ί'Πιγικ ηΐιιϋ όριήιιου eafi ν»|ΐ· α·<ρη, 

ΰι/ι' τψ· ’/'ΐ'χήι· άι·ίγ?>;κε »ιά /< ϊη« μοι> 

ιι.Ίι'ικρι /f/> ί'ΐ'α ό ίζρΐ'.

Hroi) ί)α>·άιοι· r/ijtijxs αιΐ/ι· ΐ/'ΐ χή ιΐ'>ι· 

κι άρ)·υπει)αί>·ει Γ/ ί'·σιευη χαρά αα·, 

τιιϋ η Χινοπώρου ρ παγερή γαλήνη 

πά>· niiflavav απλα'αΊη σιή>· καρδιά μου.

Ι·'ιιαι ιά ξεροκλ.'ίδια δίχιας </ ί'λλιι 

κ' οί πόθοι μου χωρίς ελπίΛε; είι·αι’ 

γιαιί ί-ίΐι ι'ύι'οι/ς ιιίηα οτίμ’ ι/'υχι) /ιον. 

άι/'ον ι'/ιελλε νά /ιιιραθήζ, υί·ράνιε κρίνε ;

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

τά<_·

τοϋ 
τ.Λν 

τών ου'χυίιιΰλων μας. τών κυρίων 
ιια'ι τιτλούχων, τ ν ‘Υ-ςιιλοτύτων;

λαίως ώΟτε ϊ<ΐως νά τά ί(ίι(>ιιλ<»οαμε'' ιιί: 
άνοη·ΐια<; μας. 'Αλλά μία Φ"οά άυκεΐ τάχα ; Δί ν 
έπρεπε νά five τά μουιΐι ία τ<· έντευκτύοιον 
άνΐ’πτυγμίνοί’ ι-.όιίμου, τής νεολαίας μας, 
κι οιώιν μας 
αρμοδίων
ΙΙοΐον άλλο μέρος, ποια Δλλιι αίθουσα ΰύναται 
νά. όιοάξι,ι, νά ώΟήάι,ι ι ίςτό Καλόν, νά φρονιιμα- 
τίάι.ι άπό τ<> έπί της Άιιμοπόλεως Εθνικόν μου- 
άιϊον, άπό τό ίπί της όοοϋ ΠατηΟίων ’Εθνικόν 
μουάεϊον, άπό τό παράπλευρον Ιάτοοικον μον- 
άεϊην ; Βλέπετε, δτι άναψέρω καί ποϋ κεΐνται. 
τις ο16ε ϊά<· ς κανείς ΆΟιιναΐος παρακινηθμ 
νά ί πάγιι · ■ Καί ό Ουνάδελφος μετέάαινε. λέ
γει, άλας τάς ϊιμέρας της έΰόομάδος διά νά η'ηι 
ποίας ύμι’ρας έπορεί'ετο έκεί ιί Ελληνική νεό- 
τιις διά νά άντλήάη άπό τίιν γοητευτικήν άκι- 
νιιιΐίαν τών μαρμάρων τίιν άντοχήν τήν ίδιιιήν 
της διά τόν άγώνα της ζωής τόν πικρόν. Δυστυ
χώς μάτιιν άνέμενε νά ϊδη τό έκτακτον αύτό 
φαινιίμενον.Καμμίαν ιίμέοαν δέν τήν cfi νήντηάε 
αί α'.Οουάαι κεναί Ήλπιάε τήν Κιιριακιίν. Άλλά 
τήν Κυριακήν τά μουιίεια μας είνε . κλειάτά. 
Καί οϋτω μοιράζονται τήν δόξαν τής μακαριό- 
τητος,οϊ σπουδαΟταί καί οι κυάερνήται. Και Η/.έ- 
πει κανείς τά μπακάλικα και τούς καφενέιίες 
άσφυκτικώς πεπληρωμένα, ποτήρια άυγκρουό- 
μενα καί χαρτιά παίζόμενα, τά οέ μουσεία εις 
το έρεδος τοϋ σκότους. Άζ.λ' άκριόώς τάς Κυ
ριακής δτε τά σχολεία άργοΰν, έπρεπε τά μου
σεία νά είναι άνοικτά, καί έκεί οί γονείς νά ο
δηγούν τά τέκνα τι ν καί νά τά διδάσκουν — 
άΦοΰ διδαχθούν αυτοί πρύτερον - και οί διδάσ
καλοι δίς ή άπαξ τουλάχιστον τής εβδομάδας, 
άντι νά παραγεμίζουν μέ. σχολαστικής άνοησίας 
τοί'ς μικρούς εγκεφάλους τών μαθητών νά τούς 
όόηγοϋν είς τά μουσεία καί νά τούς διδάξουν 
— άψοϋ προτεοον και αυτοί διδαχθούν — νά δια
νθίζουν τούς οφθαλμούς των είς τά εύγενή δι
δάγματα ενός πολιτισμού άνυπερδλιίτου, νά 
κνττάξουν οί μαΟηται ϋι^ηλότερα άπο τήν έδ
ραν τοΰ διδασκάλου και άπο τόν μαυροπίνακα. 
Έκεί μόνον (Ιά αισθανθούν τί σημαίνει νά λέ
γεται τις ‘Ε/./.ΐιν — και πολύ περισσότερον νά 
είναι— τί υποχρεώσεις έχουν διά νά μιι ρυ- 
πάνουν τό όνομα αύτό καί θά νοιώθουν μόνα 
το.ν, τά μικρά έκεϊνα παιδιά, οτι πρέπει ώς είς 
προσκύνημα νά προάέρχωνται καί δταν μεγα
λώσουν νά πηγαίνουν συχνά είς τάς άΟανάτους 
αυτής αίΟούάας Καί άντι νά κλείωνται άκατόν 
παιδιά είς τάς τάξεις, είς τά μικροάκοπική δω
μάτια δπου διαφθείρεται εντός πέντε λεπτών ό 
άήρ, νά μεταβαίνουν είς τάς άρχαιότητας — έ- 
νίοτε και έξω τών Άόιινών - νά άναπνέουν,νά 
ζοΰν είς τήν τέχνην. ’Αλλά όνειρα αύτά φθινο
πωρινής νυκτός καί συγγνώμην διότι σας - . .

, ήνωχλήσαμεν I

υ μ ο ν κάποιος συν
άδελφος έξέφραζεν 
εσχάτως καί οίκτον 
διότι τά Μουσεία 
μας. τά τόσω πλού
σια καί -σχετικώς- 
πολυάοιΟμα δέν δέ
χονται Έλληνας έ·

πιάκέπτας. ά?.ζά μόνον ξένοι-ς περιηγητής. Οί 
Αθηναίοι ·»ί ν πατούν τ<ι πόδι των 'Υπάρχουν 
πολλοί, πλεΐσ-αι χιλιάδες Αθηναίων γηγενών 
καί μή, πολυταλάντων καί μή, κομύευομένων 
καί μή. οί όποιοι άγνοουν αν ύπάρχουν μου
σεία.Έχουν καταληφθμ τόσφ έ'αΟέως άπό άφρον- 
τησίαν, άπ<> τίιν πυρετόν τής ύλης, άπό άμά- 
θειαν, ώστε ούτε μιαν φοράν είς τίιν ζοιήν των 
δέ.ν έπεριδιάβαάαν χάριν ποικιλίας τουλάχιστον, 
χάριν άπλής περιέργειας -- άφοϋ βλέπουν καθη
μερινώς καραβάνια ξένων περιηγητών έρχομέ- 
νων μόνον καί μόνον οι' αύτά τά μουσεία καί 
τάς άρχαιότητας,—δέν ήθέλησαν νά λάβουν εν 
λουτρίιν άνακαινίσεως είς τά τεμένη αύτά τού 
αιωνίου Καλού. Καί δμως! Τά μουσεία αύτά είνε 
τό είναι μας. Ή δόξα μας,ιί ί παρξίς μας. Καί 
τά εχομεν είς τούς πόδας μας, μέσα είς τήν μύ
την μας και δίν τά γνωρίζομεν, καί εάν ποτέ 
τά ίγνωοίιίαμεν, τά έγνωρίδαμεν τ<ίσ<» έπιπο-
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Ι^γκα'οως είχε προαγγείλιι ή ΙΙινακοΟιίκη-ι τόν 
. Jp>n-<JiKiiv διεθνή διαγωνισμόν, δν είχε προ

κήρυξή προ έτους ό πασίγνωστος Σανζόνιο. Καί 
δί ν Γιι’αν αί όο noo δραχ τό (ϊραίϊεΐον αί όποίαι
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Οά προεκάλουν τήν συγκέντρωσιν τών μουσικών 
ταλάντων όλου τοΰ κόσμου, όσον ή δόξα Διότι 
ή επιτυχία ένός έργου, έσήμαινε δόξαν Μαάκάνη 
Λεονκαδάλλο. Άλλ' αΐ έπιτυχίαι δέν είνε εύκο
λοι Και έβραβεύθησαν μέν τρίαέκ τ ,.ν ύποβ/.η- 
Οέντων (Μπλε ντόμινο — Καμπρέρα Μανουήλ 
Μενανδέζ) αλλά τό γενικόν συμπέρασμα τής 
κριτικής Επιτροπής είνε λίαν άπογιηιτευτικόν. 
Έρημία μουσικής Εμπνεύσεως ούδέν ύπέρτερον 
τοΰ μέτριου.Ή Επιτροπή, έι: διαπρεπών μονδι- 
κοδιδασκάλων. δέν κρύπτει τήν Απογοήτευ- 
Αίν της διά τήν ι·λλειΐ[·ιν ένός ισχυρού καί επι
βλητικού έργου, Ικανού νά σημειώσι.ι σταθμόν έν 
τμ έξελίξει τίϊς συγχρόνου μουσικής.

Καί δέν Εχουν άδικον οί μουσικοδιδάσκαλοι. 
Διανύει ή μουσική μίαν στασιμότητα, ίίτις άπελ- 
πίζει τούς άπαισιοδόξυι ς. Άλλοτεό κόσμος είχε 
νά έντρυφήσι,ι είς άρμονίαε άπειρους. Σήμερον 
τροφοδοτούμεθα μέ την Λουτδίαν άκόμη, τήν 
Νόρμαν, τήν Φαβορίταν,τήν Σονάμπουλαν. Καί 
Αρέσουν καί χειροκροτούνται. Ή παραγωγή έκ 
τότε δέν είνε τοιαύτη ώστε νά κάμμ νά λη
σμονηθούν ό Βελλίνης καί ό Δονιζέττης καί ό 
Βέρδης. Ό Βάγνερ είνε μαλλίαρ ς- οί Γερμανοί 
μουσικοί εινε δι' αυτιά παρά πολύ λεπτά καί 
άν έξαιρέσι,ι τις τήν Καβαλλαρίαν καί τούς Πά
λη άτάους,δύναταί τις νά ύποθέόη οτι ζώμεν εις 
τά ι86ο. "Ηλπιζέ τις ότι ό διαγωνισμός τού Σαν- 
τζόνιο Οά έδιδε μίαν ώΟηδιν, άλλ' έδειξε μόνον 
μίαν γυμνότητα.

Διαάκεδαάτικώτερον πράγμα δέν ευρίσκω άλλο 
άπό τάς καθημερινός Εφημερίδας.—"Οχι διά 

τό μυθιστορηματικόν τών ειδήσεων καί δή της 
τελευταίας ώρας, ούτε διά τό πολεμικόν μένος 
τών άρθρων, άλλά διά τάς . .. εικόνας. "Αληθές 
Εντρύφημα! ’Αν έξαιρέσι,ι τις μίαν ϊι δύο, αΐ άλ· 
λαι άποτελοϋν Οαυμασίαν πινακοθήκην μου- 
τζουρογραφίας. Κάποιος γονεύς διεμαρτυρήθη 
άλλοτε άπό τών στυλών αυτών διά τά καλλιτεχ
νικά τερατουργήματα τών εικονογραφημένων 
(sic) διδακτικών βιβλίων. Άλλ' αί Εφημερίδες 
συναγωνίζονται νικηφόρως πρός αύτά καί υπερ
θεματίζουν. Δέν άρνούμεθα δτι μία είκών εις 
μίαν Εφημερίδα προσπορίζει Αριθμόν ίσως σε
βαστόν πενταλέπτωνάλλ’ Επίσης δέν θ' άρνηθμ 
καί οΐος δήποτε άναγνώστης οτι Απαιτείται καί 
κάποια δαπάνη διά τάς εικόνας αύτάς. "Η δα
πάνη αύτή εινε κάτι τι Ανύπαρκτον. Καί (Ιλέ- 
πομεν άναδιιμοσιευομένας εικόνας είκμ καί <’·>ς 
έτυχε, μέ τούς παραδοξοτέρους και κωμικωτέ- 
ρους τίτλους διάνα προσαρμοσθοΰν μέ τό σ τ α
ν 1 ό εις τό θέμα τής ήμέρας. Ό συλλέκτης τών 
Ανεκδότων τίϊς είκονογραφήσεως τών Αθηναϊ
κών εφημερίδων Οά ήδύνατο νά καταρτίσιι συλ
λογήν Αξιοζήλευτον. Οΰτω, μία Εφημερίς δανει- 
οθεϊσαπαρ" ημών μίαν εικόνα γνωστής παρ’ 
ήμϊν συμπαθούς κυρίας,τήν έδημοσίευσε μέ τήν 
πομπώδη φράσιν : .’Η σύζυγος τού έν Βερολίνω 
πρεσβευτού τής Ισπανίας·, δστις διόλου παρά
δοξον νά είνε . . . άνύπανδρος. Φαντασθήτε 
τήν έκπλιιξιν της κυρίας ή όποία, Αντιστάσεως 

μή οϋσης, Ανεκηρύχθη έν μέδαις ΆΟήνάιξ 
Βαρωνίς. μαοκησία, κόμησσα ' Μία άλλη έφημε
ρίς έδιιμοσίευσε εικόνα τινα διιμοσιευΟεΐσαν 
εις τήν . «Πανδώραν -, ήτοι κατά τήν Μεταπο- 
λίτευσιν Μία άλλη - όνομα καί μή χωριό—προσέ- 
φερε γενναι,οδώρως ϊνα δ άσημον λχιστήν (εϊκών 
έωρτάσαιία "Ιωβιλαϊον οπό τής δημοσιεύσεως 
διά πρώτην φοράν) ώς Μαρκόνη. μετά δύο μή
νας παρουσίασε μένα απρεπέστατα τιίν αυτόν 
ληστήν ώς πρωθυπουργόν τής Βενεζουέλας,μετά 
3 μήνας ώς τόν Στραβομάτην τού Μαραθώνας 
επ' Εσχάτων δέ όις ίίρωα ένός μυθιστορήματος 
τίϊς. Κάποιο ά:'λο δημοσιογραφικόν ίϊργανον. 
πιβτεΰον ίσως εις τήν μετεμι|/ύχωσιν,έδημοσίευ- 
άε τόν 'Αλεξάνδραν και την Δράγαν τής Σερβί
ας ώς 'Αμερικανούς περιιιγητάς, άλλη δέ έφιι- 
μερίς ένα χαριέστατον Ισπανικόν χορόν ώς 
συμπλοκήν έν καπηλείω τού Ί'υρρή ! Κρίμα 
οτι δέν ύπάρχουν μετάλλια ευρεσιτεχνίας διά 
νά καλύφ·ι>υν έξ ολοκλήρου έμπροσθεν καί όπι
σθεν τούς εύφαντάότους και πολνπράγμονας 
συναδέλφους Άφίνω τό οίκτρόν τών ζωγρα
φιών και τό οϊκτρότερον τής έκτυπώσεως Καί 
όλα αύτά έχουν δυστυχώς πέραάιν, καί τά Ανέ
χεται ό κόσμος, ίσως μάλιστα νά τά έπιζητμ. 
Έν τούτοις, ένώ άπό τούς πλείστους είνε πι
στευτοί οί θαυμάσιοι αύτοι τίτλοι τών εικόνων, 
διά τούς ολίγους τούς γνωρίζοντας τά παρα
σκήνια τής δημοσιογραφίας, είνε γεγονότα εύ- 
Ουμότατα, δυνάμενα νά Αποζημιώσουν, αύτά 
κυί μόνα, διά τήν Ανακρίβειαν όλων τών άλ
λων Αγγελμάτων, καί ϊδίμ τών τυπωνομένων μέ. 
τά μεγάλείτερα γράμματα τού τυπογραφείου.

Εγράφηδαν τόσα πολλά κατά τοΰ κωμικού — 
και μόνου κωμικού — πραξικοπήματος τών 

δύο μεταφραστών — γράφε δολοφόνων — τιίς 
• Αντιγόνης» καί τής -Όρεστεϊας· κ. κ. Χρη- 
στομάνου καί Σωτηριάδου, ώστε θ' Απέβαινε 
περιττός εις άκόμη συριγμός είς τούς άλλους 
οϋς έν ζηλευτμ Αληθώς δμοφωνία ό "Αθηναϊκός 
τύπος Εξετόξευάε. Τό μεταφραστικόν θράσος ύ- 
πήρξετοιοΰτον, ώστε μόνον ή σάτυρα εύρίάκει 
ύλην άνεξάντλητον ή άγανάκτηόις παρέλκει. 
Άρχαϊον δράμα παριότανόμενον, είς απτήν Α
κριβώς τήν γιίν ένθα τό πρώτον ήκούσΟιι. είς 
γλωσσικόν ιδίωμα γαλατάδικον, είναι Εν πλέον 
δείγμα κουφότατος, ήτις μόνον έν "Ελλάδι ήδύ
νατο ιά διαπραχθμ. "11 σάτυρα ή τόσον ά- 
σπλαγχνος δέν είναι δυνατόν ϊί νά έάωφρόνισε 
τούς κενοδόξους λογίους, οί όποιοι ένόμιάαν ό
τι Λδύναντο νά βεβιιλώβουν προγονικά κειμή
λια, Απαρατήρητοι. "Η Α Μ ό Βασιλεύς, εϊμε- 
Οα Βέβαιοι, θ' Απαγορεύσει έν τώ ύπό τιίν "Υ
ψηλήν προστασίαν του θεάτρω τοιαΰτα οίκτρά 
πραξικοπήματα, ή δέ Κυβέρνηάις οφείλει ν' 
Απαγορεύσει τήν εϊς έκτρωματικά γλωσσικά κα
ρυκεύματα μετάφραάιν Αρχαίων κειμένων, Ακρι
βώς όπως Απαγορεύει νά μουντζουρώνωνται τά 
Αρχαία Ανάγλυφα έν τοϊς Μουόεϊοις Καί τούτο, 
όχι διότι διατρέχει κανένα κίνδυνον ό Εθνισμός 
— Αλλοίμονον έάν ήτο δυνατήν νά τόν όιασα- 

λεύάη τού Παλαμα, τοΰ Ψυχάρη, τοΰ Χρηάτο- 
μάνου ή τού Σωτηριάδου ι'ι Εμετική γλωσσο
πλαστική μανία, —άλλά διότι είναι αίσχος νά γί
νεται γνωστόν έν Εύρώπμ ότι διαπράττονται έν 
ΆΟήναις τοιαΰται μωρίαι, καθ’ ΐιν Εποχήν έν 
"Αγγλία καί έν Άμερικμ διδάσκονται τά Αρχαία 
δράματα Ελληνιστί. Οί Έξαρχόπουλοι δέν εί
ναι δυνατόν νά λείπουν, άλλά καλά Οάκάμνουν 
νά περιοριόθούν είς τμς φυλλ.άδε? των, τάς ό
ποιας μόνοι των άναγινώσκουν, καί νά μή θί
γουν έργα προ τών όποιων γονυπετεΐ ύλόκλη- 
ρον τό Γένος.

ΔΑΦΝΙΧ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Οέν Κωνσταντίνουπόλει διακεκριμένος ζωγράφοι; 
τής Α. Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου κ. Zonaro εΰηρε- 

στήθη νά στείλη τώ Διευθυντή τής “Πινακοθήκης,, 
τήν έξης επιστολήν :

Constantinople 3 Octobre 1903.
Monsieur

J'ai bien recu voire aimable lellre cl aussi le 
journal dont vous eles le directeur, duns le quel 
j'ai trouve mon tableau la File du Sauveur, repro- 
duit d'une fafon admirable, el j'ai lu le bons el 
encourageants mots qui me concernent merci in li
niments de tout.

Aujourd'hui j’ai fail I'cxpidilion de deux pho
tographies a voire adresse. L’une reprisente 
Avril, I'autre Amour Ma tern el qui a ob- 
lenu mi grand sttcces dans le 1000 uu concours 
Alinari d Florence.

Pour le moment je vans envoic eesdeux tableaux 
dont je vous cede la droit de reproduc,tion pour la 
Grice. Ensuite, quand j'aurais du temps je vous en- 
verrai d'autres sujcts.

Mes remereiements pour I'intcret que vous prcnez 
a mes aaivrcs.

Mes cordiales salutations
bien a vous

Devoue

Fausto Zonaro

— Ό ζωγράφος κ. Άλεκτοοίξης εγκαθίσταται όρι- 
στίκώς εν Άθήναις, συνεταιρισθεις οε μετά τοΰ κ. 
Χατζή ήνοιςαν καλλιτεχνικόν έογαστήριον.

— Τπο τοΰ κ. Περδικίοου,αναχωρησαντος εις Λον- 
οΓνον, ιδρύεται προσεχώς αυτόθι ΙΙρατήριον Έλλ. καλ
λιτεχνικών έργων. Σκοπός εινε ή δ'.άδοσις τών Έλλ. 
έργων τών έχόντων τοπικόν χαρακτήρα.

— Διαλυθείσης τής ύπό τής Εταιρείας τών Φιλο
τέχνων ϊδρυθείσης πρό τριετίας καλλ. σχολής τών 
Κυριών, ήνοιξε νέαν τοιαύτην ό κ. Γερανιώτης μετά 
15 δεσποινίδων μαθητριών του εν τή όδώ Σοφοκλέους.

— Ο καθηγητής τοΰ Πολυτεχνείου κ. Κ. Βολα- 
νάκης, ό δεινός θαλασσογράφος, ό άπό εικοσαετίας δι
δάσκων τό μάθημα τής άγαλματογραφίας υπέβαλε πα- 

ραίτησιν άπό τής Οέσεως του καθηγητοΰ ένεκα λόγων 
ηλικίας. Ίΐ Διεύθυνσις τής σχολής έςέφρασεν αύ-.ω 
τήν ευαρέσκειάν της,συνελθόντες δέ οί καθηγηται τοΰ 
Καλλ. τμήματος π.οέτειναν εις αντικαταστκοιν αυ
τού τό κ. Ι’ερανιώτην. H εκλογή τοΰ νέου καθηγη- 
τοϋ είνε λίαν επιτυχής, διότι έκ τών νεωτέρων ζω
γράφων μόνος ό κ. Γερανιώτης είχε τήν απαιτουμέ- 
νην ικανότητα νά καταλάβη τοιαύτην θέσιν, διότι 
καί ζήλον έχει καί γνωρίζει πώς νά διδά-η.

— Άπέθανεν ό επιφανής 'Ιταλός ζωγράφος Κάμιλ-

Κάμιλλος Πισσάρ

λος Πισσάρ, έν πρεσβυτική ηλικία.
— Οί ζωγράφοι, γλύπται, αρχιτέκτονες και χαρα- 

κται τών Ιίαρισίων διατελοϋσιν έν συγκινήσει διά τήν 
προεορείαν τοΰ «Συνδέσμου τών Γάλλων καλλιτεχνών» 
ήτις λήγει τήν 31 Δεκεμβρίου. Πρόεδρος σήμερον εί
ναι ό Ούαγγερώ, πρό αύτοΰ δέ διετέλεσαν οί Μπο- 
να, Ντετάίγ, Ζαν-Πώλ καί Λωράν. Ό πρόεδρος 
πρέπει να είναι ζωγράφος καί μέλος συγχρόνως τής 
'Ακαδημίας. Συνεπώς θα εκλέξουν ο’ι καλλιτέχναι 
μεταξύ τών Ζερωμ, Έμπΐρ, Μπρετόν, Ένέρ, Λε- 
φέβρ, Μερσόν, Μορώ, Κορόν, Δανιαί - Μπουβερέ καί 
Ούμπέρ. Άλλ’ ούτοι δεν δέχονται. Διευθυντής πιθα
νώς νά έκλεχθή ό Δουμπουά. έξοχος γλύπτης καί ζω
γράφος, Διευθυντής τής Σχολής τών Καλών Τεχνών.

£ΛΎ]Τ1Ί]<Η

Αποφάσει τοΰ Δημ. Συμβουλίου Ζακύνθου θά ί- 
δρυθή έν Ζακάνθφ αναθηματική στήλη τών πε- 

σόντων κατα τον πόλεμον τοΰ 1897 Ζακυνθιων.
— Έν Βελεστίνοι διά Β. Δ. άνεγερθήσεται δι’ εθνι

κών έράνων άνδριάς είς τόν εθνομάρτυρα Ρήγαν Βε- 
λεστενλήν (ΦερραΓον )

— Άπεκαλύφθη εν Βιέννη το μνημείου Δού- 
μπα έργον τοΰ γλύπτου Χέλμερ.

— Είς τόν Μιπόβιο θ' άνεγερθή μνημεΐον είς τήν 
Νεάπολιν.

— Χάλκινος σ.νδριάς του Άλφέδρου Κρούπ, φυσι
κού μεγέθους καί έπί βάθρου έκ γρανίτου, θά στηθή 
είς τό Κίελ. Τήν πρωτοβουλίαν είχεν αύτός ό Κάϊζερ, 
ό οποίος, ανέθεσε τήν εργασίαν εις τόν γλύπτην Βίλ- 
χεμ Χάβερκαμπ.

— Τό προεορείον τοΰ έν Παρισίοις Ίταλογαλλι- 
κοΰ Δεσμού παρεδωκεν εις τον πρόεδρόν τοΰ Δημ. 
συμβουλίου τών ΓΙαρισίων τήν προτομήν τοΰ Μενόττι 
Γαριβάλδη, όπως στηθή έν τώ Δημαρχείω. ‘Άλλη 
έπιτροπή μελετά τήν ανέγερσιν ανδριάντας έν Παρι
σίοις εις τόν Ίωσηφ Γαριβαλδην.
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— Συμπαθή άπήχησι·/ εύρεν παρά τοϊς συνδρομη- 
ταϊς ήμών ή εν τώ προηγούμενοι φύλλω δημοσιευ- 
θεϊσα πρόταβις τοΰ χ. Πείδιχίδου περί ίδρύσεως «'Ε
ταιρείας ανδριάντων». Έβδομήκοντα τρεις συνδρομη- 
ταί μας εσπευσαν δΓ επιστολών των προς την «Πινα
κοθήκην» νά δηλώσουν ότι προθύμως Οά μετάσχουν 
ώς μέλη τής 'Εταιρείας. "Αμα συμπληρωθή ό κατά
λογος, θα γίνουν αί προκαταρκτικά! εργασίαι.

— Έγκριτοι πολίται, επιστήμονες καί άξιωματι- 
χοί,συνελθόντες άπεφάσισαν τήν άνέγερσιν άνδριάντος 
εις τόν ναύαρχον Κανάρην. Θά προκληΟοΰν έρανοι 
Πανελλήνιοι, Οα στηθή δε ό ανδριας ίσως παρά τόν 
φανόν τοΰ Θεμιστοκλέους εξωθεν τοΰ λιμένος Πει
ραιώς καί έναντι τοΰ τάφου τοΰ ναυάρχου Μιαούλη.

— Έν Σαπμέλ τής 'Ελβετίας άπεκαλύφθη άνδριάς 
τοΰ θεολόγου Μιχαήλ Σερβέ. Τό μνημεϊον άνήγειραν 
οί Καλβινισταί.

— Επανήλθε·/ έκ Κων)πόλεως ό κ. Σώχος, όστις αε- 
τέδη εκεί όπως έπιστατήση εις τήν άνίδρυσιν τοΰ ύπ’ 
αύτοΰ κατασκευασθεντος μνημείου τοΰ Ζαρίφη. Ό κ. 
Σώχος θα διαμείνη καθ’ όλον τόν χειμώνα ενταύθα.

— Εις "Ιμιλα τής ’Ιταλίας έγένοντο τ’ αποκαλυ
πτήρια τοΰ μνημείου Όρσίνι, συνωμότου κατά τοΰ 
Ναπολέοντος Γ'.

— Εις τήν Ρώμην μεγάλη κατακραυγή ήγέ-ρθη ε
σχάτως έκ τής ριφθείσης ύπό τινων'ιδέας όπως καθα- 
ρισθή δι’ άποξέσεως τό περίφημον σύμπλεγμα τών 
Ίπποδαμαστών, τό εύρισκόμενον έμπροσθεν τοΰ 
Κυριναλίου και αποδιδόμενου από άλλους μέν εις τόν 
Φειδίαν, από άλλους δε θεωρούαενον ώς αντίγραφου 
άλλου πρωτοτύπου έργου τής σχολής τοΰ Λυσίππου. 
"Ολος ό κόσμος διαμαρτύρεται νά μή Οιχθοΰν κα
θόλου τά αγάλματα, αλλα νά μεταφερθοΰν όπως έχουν 
εις τό μουσεϊον καί εις τήν θέσιν των νά τοποθετη
θούν πανομοιότυπα εκμαγεία.

— Ό κ. Δηαητρίου εργάζεται εις άναπαράστασιν 
τοΰ μύθου τής Άρτέμιδο; καί τοΰ Άκταίωνος.

^ΕΚΘΕΣΕΙΣ

— Έν Λονδίνω ήνοιξαν δύο εκθέσεις, μία σχεδίων 
τοΰ Keene καί ή άλλη ύδατογρα^ιών τοΰ Creen.

—"Ηνοιξεν εκθεσις καλλιτεχν. εις τόΈδιμβοϋργον.
— Έγένοντο τά εγκαίνια τής έφετεινής ετήσιας 

καλλ. Έκθέσεως τής ’Ακαδημίας τών Τεχνών έν Λί- 
βερπουλ.

— "Ηνοιξεν καλλ. εκθεσις έν Καναδά ήτις άπέδει- 
ξεν δτε ύπαρχουσιν έκεϊ πλεϊστοι ικανοί καλλιτέχναι.

— Εις την καλλιτεχνικήν εκθεσιν τής 'Αλεξάνδρειάς, 
τήν όποιαν διοργανώνει έκεϊ" τό έλληνικόν κέντρον, 
εδήλωσαν μέχρι τοΰδε ότι θά λάβουν μέρος τριάκοντα 
έξ Έλληνες ζωγράφοι. Μεταξύ αυτών εινε οί κ. κ. 
Λύτρας, Ίακωβίδης, Μποκατσιάμπης, Γερανιώτης, 
Ματθιόπουλος,Κοντόπουλος, Όθωναϊος, Χατζής, Λεμ- 
πέσης, Καλούδης, Κοντιάδης, ή δεσποινίς Λασχαρί- 
δου, Λαμπάκης κ.τ.λ. Γλυπτικά έργα θά στεί- 
λουν οί χ. κ. Μπονάνος, Θωμόπουλος, Κωνσταντίνί- 
δης, καί Ξενάκης. Τά τής έκθέσεως επιμελείται επι
τροπή άποτελουμένη άπό τούς κ. κ. Λυμπρίτην δι
κηγόρον, Καλογερόπουλον ζωγράφον, Γνευτόν ιατρόν 
καί Γκίκαν καθηγητήν.

— Εις τήν Καλλ. εκθεσιν τοΰ «Παρνασοΰ» ήγο- 
ράσθησαν. Τό «λυκόφως» τοΰ κ. Μποκατσιάμπη ύπό 
τοΰ κ. I. Π. τό άνάκτορον Κερκύρας ύπό τής Α.Μ. 
τοΰ Βασιλέως, ο «λιμήν Κερκύρας» ύπό τοΰ κ. Α. 
Βάσου, τό «Γεφυράκι» τής οεσπ. Λασχαρίδου ύπό τοΰ 
χ. Εμπειρικού, τής ιδίας ή 'Εαρινή πρωία ύπό τοΰ κ. 
Β. II. καί ή «Συνεφιά» ύπό τής κ. Πασπάτη, τό 
«Κερί τής Βλάχας» τοΰ κ. Ίακοιβίδου» ύπό τής Α. 
Β. Υ. Δ τοΰ Διαδόχου (άντί 3,500 δρ.) δύο τοπεϊα

6ωθή τέλος πάντων όποια είναι ή πραγματική 
τού Οδυσσέως. Εντός όλίνου άνανωοοΰν ε'ις

θωμ οπούλου καί έν τοπεΐον τοΰ κ. Φωκά.
—τή'/ καλλιτεχνικήν εκθεσιν τής Βενετίας, 

ήτις έκλεισε, αί εισπράξεις άνήλθο» εις 4 05,000 φρ. 
ή δε αξία τών πωληθεντων έργων εις 375,000 φρ.

— Παρεπιδημεί παρ' ήμιν ό κ. Πέτρος Λιντιλάκ 
κάτοχος πολυτιμωτάτης σολλογής εικόνων έργων τών 
καλλίτερων Γάλλων ζωγράφων τήν οποίαν σκοπεύει 
να εχθεση πρός πώλησιν κα'ι ενταύθα. Ή συλλογή 
απαρτίζεται εξ 600—700 εικόνων, τών οποίων ή ά
ξια κυμαίνεται άπό 100 φράγκων μέχρι 20 χιλιάδων. 
Έν δλω 800,000 φρ. Ό κ. Λιντιλάκ κυρίως διευ
θύνεται εις Αίγυπτον καί Κιΰνσταντινούπολιν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προχωρεί εν Δελφούς ή άναστήλωσις τοΰ θησαυρού 
τών ’Αθηναίων, ήρχισε δέ ή τοποθέτησις τών 

κιονόκρανων, τή έποπτεία τοΰ κ. Ρεπλά.
— ’Απε0*''εν ° Ούλερϊχος Κέλλερ.
— Ο Ολλανδός φιλάρχαιος κ. Χουγκόπ, δστις εί

χε διαθέσει τά δαπανηθέντα ποσά διά τάς έν Λευκά- 
δι άνασκαφάς, διαθέτει 10 χιλ. φρ. χρ. όπως ένερ- 
γηθουν ύπό τών ’Ολλανδών έταίρων τής Γαλλικής 
Σχολής άνασκαφαί έν τή νΰν ’Ιθάκη, όπως έξακρι- 

πατρίς
■ , , - Ιθάκην

προς τόν σκοπόν τούτον ό κ. Φόλγκραφ [μετ’ άλλων 
έταίρων τής Γαλλικής Σχολής.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Λ ‘ εν Ί'ραλλεσι, παρά τό Άιδίνιον, ένεργούμεναι 
Λ. ανασκαφαί έπερατώθησαν.'Γό άνακαλυφθέν αρχαίου 

χτιρίου εξεχαθαρίσθη έξ ολοκλήρου. Άνευρέθησαυ έπί- 
σης άρχαϊαι θέρμαι κατασκευασθεΐσαι διά τών ύλικών 
τού Γυμνάσιου. 'Επίσης άνεχαλύφθη μία πλάξ φέ- 
ρουσα !εΡ°ϊλυφικά_ς έπιγραφάς καί άλλαι πλάκες, ώς 
καί ωραιότατα αγάλματα, ακέφαλα δυστυχώς.

— Αί εν ’Ερέτρια άνασκαφαί διεκόπησαν ένεκα 
τοΰ χειμώνος, ϊνα έπαναληφθούν τήν άνοιξιν. Οϋδέν 
αρχαιολογικού αντικείμενο-? ήγαγον εις φώς, πλήν ε
νός τάφου και τούτου συλημένου.

, Εν Καλαμω, ένθα ένεργοΰνται άνασκαφαί πρός 
καλυψιν τοΰ ιερού τοΰ Άμφιαιράου πρός τό δεξιόν 
μέρος τοΰ Χειμάρρου άπεκαλύφθη ευρύ οικοδόμημα 
«έίρημένον εις αίθούσας μετά 4 βάσεων, κιόνων καί 
άλλων δωματίων. Παρά τινα βάσιν καί εις τό κάτω 
μέρος ραβδωτού, ρυθμού ιωνικού άνευρέθη στήλη έκ 
λευκού μαρμάρου, φέρουσα έπιγραφήν στιχηδόν κε- 
χαραγμένην μέ γράμματα καλών έλληνιχώ» χρόνων, 
άριστά σωζομένη. Ή επιγραφή αΰτη εινε ψήφισμα 
οι ου ό Καλλίνους Θέωνος Μεγαρεύς ονομάζεται Πρό
ξενος 'Ωρωπίων. Προσέτι εύρέθησαν 2 χαλκαί πόρπαι, 
εκ των όποιων ή μέν μία φέρει έγχαράκτους κύκλους 
ομοκέντρους, τής δέ ή βελόνη ελίσσεται κατά τήν 
ρίζαν εντέχνως. Τό οικοδόμημα τούτο ώς έξάγεται καί 
έκ τών ουδών δύο θυρωμάτων,διήκει καί εις τόν παρα
κείμενον αγρόν έπΐ τού οποίου τό επόμενον έτος θά 
έπεκταθοΰν α! άνασκαφαί πρός άποκάλυψιν ολοκλή
ρου τοΰ χτίσματος.

— Κατά τάς τελευταίας έν Λιικοσούρα άνασκαφάς 
άνεχαλύφθη τό μέγαρον, ήτοι ό ναός τής Δεσποίνης, 
περί ου κάμνει λόγον ό ιστορικός Παυσανίας. Τό άρ- 
χαιότατον τούτο χτίσμα άνεχαλύφθη κατεστραμμένον, 
σώζονται όμως άπαντες οί λίθοι, ώστε εινε δυνατόν 
ν’ αναστυλωθή όπως ητο έν τή άρχαιότητι. Παρ'

αύ-ό άνεκαλύφθησαν διάφορα πήλινα ειδώλια καί τινα 
νομίσματα ικανής αρχαιολογικής αξίας.

— Ή άναστήλωσις τοΰ Έρεχθείου θα 
μέχρι τοΰ νέου ’έτους. Κατόπιν θ'άρχισα, 
τής άνατολικής πλευράς τοΰ Παρθενώνος

— Αί ένεργούμεναι εις την Άχρόπολιν
μου άνασκαφαί άνεκαλυψαν πολλας βάσει; 
κανονικήν άπ' άλλήλων αποστασίν. Κατά 
μη» τοΰ κ Δχίρπφελδ είναι μεγάλη στοά 
τούτο, έχει δέ μήκος 60 μέτρων. ΙΙρ’ο 
ταύτης άνεκαλύφθησαν δύο κλίμακες, 
σιν άπ' άλλήλων 50 μέτρ. καί σώζονται 
καί αί πρώται βαθμίδες, ίχνη δέ τών λοι* 
διακρίνονται επί τού τοίχου της στοάς, 
ρέθη μαρμάρινη κεφαλή φυσικού μεγέθου: 
γυναίκα, ύδρορρόα ----------

πεοατωθή 
ή επισκευή

Τ'-' , .
—ι τεσσαρχ μαρμαρινα τεμάχιά

Ιτς 
ης δέν κα- 
ΰ τοΰ Πο- 

υ,εσαίωνα διατρίβον- 
εψαν τόν ναόν εντε-

ής ΙΙεργά- 
κιόνων, εις 

. τήν γνώ- 
τό κτίριον 
τής στοά; 

αϊτινες άπέχου- 
αί βάσεις 

ών βαθμ.ιθων 
’Επίσης εύ- 

ις, παριστώσα 
............... , --Γ..Γ..ι·. παριστώσαι λέοντας, διάφορα βυ
ζαντινά καί άλλων έποχών άντικείμενα, ώς ραβδωτά 
μάρμαρα, φύλλα κιονοκράνου κτλ. Έκ τών κυρίων 
εύρημάτων είναι τέσσαρα μαρμάρινα τεμάχιά μετ 
άναγλύφων άνήκοντα εί; ζωφόρον καί δύο^ μαρμαριναι 
κεφαλαί. Τά τέσσαρα ταΰτα τεμάχια εχουσιν ύψος 
17 έκατ. καί μήκος 40 - 50. Έκ τούτων τα τρία πα 
οιστώσι προσωπίδα μέ μορφας τραγικά; και το σε; 
ταρτον κωμικήν. Ή υ.ία εινε ανδρική, άλλη γυναικό- 
καί ή τρίτη γραίας. Ή κωμική προσωπίς εινε αν- 
δοός. Έκ τούτου ύποτίθεται ότι έν τώ Γυμνασιω θα 
ύπήρχεν οικοδόμημα ένθα έδιδάσκοντο οραμματικα

, . , , -χν ν
— Ό ενεργών εις το φρουριον του Λαυπλιου 

Καλέ δοκιμαστικάς άνασκαφάς κ. Κοφινιώτη. .. 
τόρθωσεν ουδέ ίχνος καν ν’ άνεύρη τοΰ ναού τοί 
σειδώνος διότι οί εκεί κατα τον 
τες 'Ενετοί στρατιώται κατεστρι _ 
λώς, τούς δέ λίθους αύτοΰ μετεχειρίσθησαν διά τήν 
άνέγερσιν τοΰ φρουρίου. Άνευρεθησαν όμως παρα το 
χωρίον Κοπράνι όπου άνηγείρετο τό πάλαι ή Άκρο- 
πολις τής Άσύνης πλείσται αρχαιότητες μεσαιωνικής 
έποχή; καί κιονίσκος, άγγεία, διάφορα άνάγλυφα 
και δεξαμεναί τινες, άρχαίαι τάφοι, καθίσματα λε- 
λαξευμένα έπί βράχων καί άλλα τοιαΰτα.

— Ι’ενομένων άνασκαφών ύπό τής Γαλλικής Αρ
χαιολογικής Σχολής παρά τήν θέσιν Καλυθεία τής 
Κέας καί έν τή κοίτη τοΰ ρεύματος Βαθυποταμου α
νεκαλύφθη άρχαίος ναός μήκους 15 περίπου μέτρων 
καί πλάτους 6, στηριζόμενος έκατέρωθεν έπί, κιόνων, 
ών σώζονται ένδεκα. Άνευρέθησαν έντός αύτοΰ και 
πολλαί ενεπίγραφοι πλάκες.

—,Έν Κρωπία γεωργός άνευρε καλλιεργώ·/ τόν 
άγσόν του άνάγλυφον μαρμάρινο·/ ύψους 50 εκατοστών 
καί πλάτους 40, σχήματος ύορίας έξ ή; σώζεται τό 
ήμισυ, φέρον έπ'αύτοΰ παράστασιν έκ πολλών 
σώπων, έπί τής κορυφής 8έ τήν έπιγραφήν: «Παυ
σανίας στρατηγός».

— Άπεκαλύφθησαν τά έρείπια τής άοχαίας πό- 
λεως Μάγδαλα, άκμασάσης έπί Πτολεμαιων, ώς και 
κοπτικαί έκκλησίαι και ρωμαϊκά τεμένη.

— Ό γενικός έφορος τών ’Αρχαιοτήτων ύπέβαλεν 
εκθεσιν εις τό ύπουργείον τή; Παιδείας δι’ ης λεπτο
μερώς άναφέρε·. τάς έκ τή; περιοδείας του άνά την 
Μ. ’Ασίαν έντυπώσεις.

Διά τών γενομένων ανασκαφώ» εις οιαφοοους 
τής Μικρά; ’Ασίας νέος όλως κόσμος άποκαλύπτεται, 
τά κειμήλια τοΰ οποίου εινε άγνωστα μέχρι τοΰδε 
καί ύπ’ ούδενός συγγραφέως άναφέρονται, διότι εν Μι
κρά ’Ασία καί ούχί έν τή Ευρωπαϊκή Ελλάδι ύπήρ- 
χον τά μέγιστα καί μεγαλοπρεπέστατα οικοδομήματα 
τοΰ αρχαίου κόσμου, διότι έκεϊ ηκμαζε περισσότερον 
τό έμπόριον καί συνεπώς τά μέσα ύπήρχον άφθο- 

νώτερα.

■ρο·

πόλεις

Έν Έφέσορ άπεκαλύφθη έν τμήμα τής αρχαίας 
πόλεως, δυναμένης νά παραβληθή προς τας σημε- 
ρο· μεγαλοπόλεις τής Εύρώπης. Δύο αγοραί, θέα
τρο», ,πλατεΐαι,ι γυμ»άσια, βιβλιοθήκα·, μεγαλοπρε
πείς οδοί λιθόστρωτοι περιβαλλόμενα·, ύπό στοών καί 
άλλα οικοδομήματα πρόκεινται προ τών οφθαλμών τοΰ 
πκρατηοητοΰ. Εκτός τής Εφέσου καί άλλων πόλεων 
ό κ. Καββαδίας έπεσκέφθη καί τήν Πριώνην, ήτις 
δύναται νά παραβληθή πρός τήν Πομπηίαν. Τό θέα- 
τρόν της εινε μοναδικόν εις τόν κόσμον. Εί"α μετέβη 
ε’ις τό Διδυμαίον. Τά άρχ αία μνημεία τα οποία παρε- 
τήρησε» έκεϊ εινε μεγίστης άξίας. 'Ιδίως ό εν αυτώ 
ύπαρχων ναός εινε σπουδαιότατος. Γνωστόν ότι τρεϊς 
ήταν οί μεγάλοι ναοί τής άρχαιότητος, ό έν Σάμω 
τή; "Ηρας,ό έν Έφέσω τής 'Αρτέμιδος καί ό περί ού 
ποόκειται ναός τοΰ ’Απόλλωνος εν Διδυμοις.

Άλλ' ένώ οί δύο πρώτοι έχουσι σχεδόν κατα
γραφή, τοΰ Διδυμαίου σώζεται σχεδόν ολόκληρον το 
ύλ.χόν, συνηγμένον όπως κατέπεσεν εις μέγαν ογκο» 
έκπλήσσοντα τόν θεατήν.

Συνεπώς άφ’ ού σώζεται τό ύλικ'ον τοΰ ναού δύ- 
ναται νά άναστηλωθή καί πάλιν, πρός τοΰτο όμως 
άπαιτείται μάκρος χρόνο; καί ^μεγάλη δαπάνη κα
θότι περί τά; εϊκοσιν ο’ικίαι καί άλλα κτήματα κειν- 
ται έπί περιοχής τοΰ ναοΰ, άτινα δέον να απαλλο- 
τειωθώσιν. Υπολογίζεται 8έ ότι θά χρειασθώσι 0ta 
διά τήν άγοοάν τών κτημάτων τούτων, ανασκαφην 
καί άνέγερσιν τοΰ ναοΰ 1 έκατοιαμύριο» φρ. χρ·

Τό ιερόν τοΰτο ήτο άρχαιότατον και πεφημισμένον 
μαντεϊον τοΰ ’Απόλλωνος, έχρησμοδότει δέ, μέχρι 
τών χρόνων τοΰ ΙουΧίανοΰ.

'Ο ναός ουτος είχε καταστραφή ύπό τών Πεσ
σών, άνωκοδομήθη δέ κατόπιν ύπό τών Μιλησίω» εκ 
μαρμάεοό, πρέπει δέ ν’ άνεγερθή πάλιν διά τοΰ ίδιου 
ύλικοΰ^ καθώς άνηγέρθη ό ναός τή; Άπτέρου Νίκης.

—Συνεπεία αίτήσεως τοΰ έν Λεβαδεία δοκιμαστικώς 
άνασκάψαντος κ.Λαπουσιάδου πρό; ευρεσιντοϋ μαντείου 
τοΰ 'Γροφονείου Δι'ο; μετέβη αυτόθι ό κ. Τσούντας. Ό 
κ.Λαπου'σιάδης εύρεν έπί τοΰ ορούς,τό οποίον ύψοΰται 
απέναντι τοΰ φρουρίου τής Λεβαδεία; στενόν χασμα 
βράχου καθέτω; κατερχόμενον μέχρι τινός, ειτα στρε- 
οόμενον πρός άνατολάς καί εύρισκόμενον (κατά τάς 
διηγήσεις δύο ανθρώπων κατελθόντων διά σχοινιών) 
εις χώρον τριγωνικό». Κατόπιν στε/οΰται πάλιν καί 
φαίνεται ότι εξακολουθεί. ’Αλλά σήμερον εινε πε- 
•αοαγμένον διά λίθων καί χρωμάτων άνωθεν καταπε- 
σοντων. Ό κ. Λαπουσιάδης, ύποθέτει ότι όλον τούτο 
εινε τό χάσμα, τό οποίον αναφέρει ό Παυσανία; καί 
ότι τό στόμιον αυτό έχρησίμευε ώς άεριστήριον.^ Τήν 
είσοδον δέ τοΰ Μαντείου άναίητεϊ κατωτέρω, έπί .ής 
αποτόμου κλιτύο; τού όρους, ήτις ύψοΰται άνωθεν τής 
φάραγγος καί φρονεί δτι έάν σχισθή τό όρος εκεί θα 
άνάκαλυφθή ή εις τό Μαντείο» κάθοδος.

Κατά τήν γνώμην του δέ άνεκάλυψε καί τήν έξο
δο·/ τοΰ Μαντείου, κειμένην εις τήν ρίζαν τοΰ απέ
ναντι βουνού έφ’ ου κεϊται τό φρούριον, διότι ύποθέτει 
οτι ή φάραγξ, ήτις χωρίζει σήμερον τά δύο ταΰτα όρη 
οέν ήτο άλλοτε τόσον βαθεϊα καί ότι τό χάσμα διή- 
κει ύπ' αυτήν. Εις τή» ρίζαν τοΰ ορούς, έφ’ ού τό 
φρούριον, ύπάρχει μικρόν σπήλαιο·/ καί έν αϋτώ εινε 
λελαξευμέναι πλείονες κόγχαι δι’ αναθήματα. Ο κ. 
Λαπουσιάδης εικάζει ότι αΰτη εινε ή έξοδος τοΰ Μαν
τείου, ήτις έφράχθη έπίτηδες δι’ ογκολίθων. Ο κ. 
Τσούντας όμως δέν ήδυνήθη νά διακρίνη ογκολίθους, 
άλλα μόνο»'φυσικό» βράχο/ έκ τετμνολίθου φέροντα 
πολλά; οριζοντίους καί'καθέτους ρωγμάς, άς ό κ. Λα
πουσιάδης έκλαμβάνει ώς άρμούς ογκολίθων

Ό κ. Λαπουσιάδης έν τούτοις^φρονεί ότι δέον νά 
εύρυνθή ή είσοδος τοΰ σπηλαίου διά νά εξεταστή τοΰτο
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επισταμενως. Ο κ. Τσούν-ας άποφαίνεται ότι οέν 
"f/1".1 ’Αρχαιολογική Έται:ία νά ύποβληθή είς 
ουδεμίαν δαπάνην δι ’ άνασκα’φάς, αϊτινε; Οά ησαν 
αχταιαι. Ούχ ηττον τήν άνσιξιν Οά μετζβή πσός έξέ · 
τασιν τοΰ άντρου ό διευθυντής τής Αύστςίακής σχο
λής κ. Βίλχελμ.

I. Δημητροπούλου. Τά ζιζάνια καί τ’ άγκάΟια.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Τρ ν Κωνσταντζη τής Ρουμανίας έργάται καταγι- 
XJ νόμενοι είς τήν διοχέτευσι, υδατός έντδς τής πό- 
λεως ανευρον πλάκα ένός καί ήμίσεος μέτρου, έν τή 
πλατεία ’Οβιδίου, έπί τής όποιας ύπάφ’χει ή άκόλου- 
0ος επιγραφή :

ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ 
ΤΟΙΝ Δ I ΑΣ HMOTATOI Ν 

ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΑ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΤΟΜΕΩΣ ΛΟΚΕΡΑ 
ΠΑΙΣΤΕΙΝΙΑΝΟΝ 

Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ

, Ή πλάξ αυτή είνε μεγάλης σπουδαιότητος, διότι 
γίνεται εξ αυτής γνωστόν ότι ή Κωνστάντζα έν τή 
αρχαιότητι εκαλείτο Τόμις.

— Έν Πειραιεί άνευρέΟη αρχαίος τάφος καλυπτό
μενος από έπιτύμβι-,ν πλάκα μέ γλυφάς. Είς τό αυτό 
μέρος ειχεν καί άλλοτε εύρεΟή τάφος, έξ ού εικάζε
ται ότι^εύοίακετο έκεί άρχαίον νεκροταοείον τής υ.ςτά 
τα Μηδικά εποχής. Πιθανόν νά 'ένεργηθώσι είς τό 
μέρος αύτό γενικά· άνασκαφαί.

Είς τήν* οδόν Άχαρνών έν ΆΟήναις άνασκαπτο- 
μενού οικοπέδου τίνος ανευρέΟησαν αρχαίοι τάοοι Ρω
μαϊκής εποχής, περιέχοντες άγγεία καί άλλά ασή
μαντου αςίας αντικείμενα.

Εν εύρημα καλλιτεχνικόν μεγίστου ενδιαφέ
ροντος ανεκαλύφΟη τελευταίως είς τό Δουέ. Είς ένα 
πλειστηριασμόν τών επίπλων τά όποία άς,ήκε τό 
ταγμα τών Βενεδικτίνων απερχόμενον, μεταξύ τών 
άλλων πρός πώλησιν εκτεθειμένων αντικειμένων, εύ- 
ρισκετο και αριθμός τις παλαιών εικόνων τών όποιων 
τα_σΖηματα_ έχάνοντο ύπό τό παχύτατον κάλυμμα 
τοΰ κονιορτοϋ. Συλλέκτης τις εικόνων εις υ,ίαν έξ αυ
τών εμαντευσε τόν χρωστήρα μεγάλου ζωγράοου τε- 
Οεισα εις την δημοπρασίαν ή ε’ικών κατεκυέώΟη επ’ 
ονόματι του αντί είκοσι φράγκων. "Οταν έάέστρεώεν 
εις το οίκημά του έσπευσε νά τήν έκπλύνη ολίγον υ,έ 
καθαρόν νερον καί φαντάζεται τις τήν έκπληξίν του 
οποταν εις μιαν γωνίαν τοΰ έργου παρετήρησε ν’ ά- 
ναφαινηται ή χρονολογία καί ή ύπογραφή τοΰ Δαυίδ 
Ιενιε, του υίοϋ. Τό έργον, απολύτως ' άθικτον, είναι 
Οζυμασιον.

— Έν Άμοργω κατεσχέθη ενεπίγραφος πλάξ έκ 
μαυρου λίθου ύψους 50 έκατοστών έφ'ής σώζονται 
izn αρ/αιοτάτης Βουττροφιδοϋς γραφής τβϋ 5ου αΐώ· 
νος. Η πΛαξ είναι Βυζαντινή.
,— Κατεσχέθη ανάγλυφου έκ στήλης μετ’ αετω

μάτων, ατι/α φερουσι τύμπανου καί άνάγλυπτον άσ- 
πιύα. Εικονίζει έντός πλαισίου γυναίκα' υ.έ ποδήοη 
χιτώνα και κεκρύφαλον. Πρό αυτής ϊστατα'ι παιδίσκη 
κρατούσα πυξίδα ηνεωγμένην, φέρει δ’έπιγοαφήν: 
«Ζωσινη επιτυγχανόντως Μιλησία».

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σωτηρίου Κόρτσα. Ή Βάιί,ω βαλαντωμένη. ι.,ί-
γημα. Έν Αθήναις. Β ‘
■λ·^·'·?'^3·013· Μακεδονία. Λρί/«ι«ίς .-τοάίλ,ς τρείς. 
ΛςεΔωΙ, υπο του Αε.·τρΙΧοί· Μακεδοντκοΰ Συλλόγου 'Εν 
Αθηναις. Δρ. 1,50. ' 

Διηγήματα γεγράμμένα με τέχνην καί άναγινοσκώμενα 
πολύ ινχαριστως. Διακρίνει τις είς τόν συγγραφέα μίαν 
τάοιν προς τήν ψυχολογίαν, αξίαν προσοχής.

Κ. Παπαιιιχαλοπσύλου. Περιήγησ.ς είς τόν 
110VT0V. Λάπκω.ατοε άνάγνωσμα. Πολύτιμοι πληρα- 
'ί!'-1'" Έλλην.κοντότων μερών, μέχρι τών οποίων
Οεν εφθασε δυστυχώς ή μέριμνά μας.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ
V .' V V V V V V V V 

Ετάχυα και παπαρούνες. Ύπό Γρ. Ξενοπούλου.
' γ'Τ""’ί'<ί’ χρονογρα,, ήματα, κριτ,καί μελέται).

Λ1 Αναμνήσεις. 'Ετος ΣΤ'. Έν Κων/πόλει. Ύπό 
η<ρβε;ωτου ν-αί ’Νμ. Ταβανάκη. ΊΙ έκτΰπωσις ίν 

Ανηναις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙίΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Ιΐ.ρ Nojioi. Monographic de la Nou- 
Vo 0 b°''bon ne· 50 φρ /.ρ·

G i o r n a I e d' Arte. Περιεχόμενα. Caserla Vec- 
cnia.-La relazione digli artisti snl MuseoNazionale.— 
Due pitlore d' l K.na cimenlo.

<1 I fl i n e. L’orchestration <li-s couleurs. 77«- 
QIOUH.

La R v ue d u bien. Άρ. 11 Έτος Γ. Περιέχει 
μ^-ετην περί ζωγρηιι,ου καί γχύ_Ύιου A|,e| de Clialai’n- 
l.eit , πεοι του ζωγράφου του ειδικού διά τήν άπεικόνι- 

αγωνισμάτων ίππ.κών Magne de la Groix, σχέδια 
επίσης και αυτογραφίαν ToCLeOIia.d de Vinci. ' 
,,,? D1®'>onnaire <les Peintres et sculpleurs
(ι\εα Εκδοαις). 1

Ha v a r d. Diclionnair.i de 1‘ am. ublement et de 
la d.emalion 100 .fQ. /.Via Έκδοσις).

••tivies stir la forme des plantes (.Ιονδϊνο»·). 
“,,,1.11,®? "■ Arl civique moderne.

L. \\ 11 I i a in s. Τ ο I e d e et M a d r i t. 
Lngyclopcedica bri tannic a Τόμος 33. 
lh Perkins. Sain t - Δ 1 ba ns.

e I a v a u 1 t. Pei n t u res de I’an ci en In
verness.

■I ark son. Sculpture du b o i s.
Ιο τε,.ν.υταΐον ψύλλον τού Studio (&ρ. 118) πεοιέ- 

χει μρΟρα οννοδενόμενα ίπό εικόνων περί τοϋ Ουΐσίλερ 
οτε ,μο εν ΙΙ,νετία^ περί τής τελευταίας ίτηοίας ίκέλέοεως 
τη. κα/./.. σχολής ίν / λαοκώβ)], περί τού ζωγράτ/ ου Coc- 

• rell το,. Λανοϋ θαλασσογράφου Holst, πεοί τής νεω- 
τέρας / ωοσικής τέχνης, περί τοϋ ζωγράφου Wilson, ιθα- 
Τ· ρ·Γ' 'a·"·’ -π0'1 /«’λν^ο;·οα.χιώ>· τοΰ May.
I " >111110 όα έκδώση προσεχώς είδικύν τείχος διά τά 
έργα τοΰ Turner.

•Θ'

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Ποδηλατικόν γύμνασμα. - ΊΙ παρατ.&εμένη εί- 

κων παριστρ νεωτατον καί περιεογότατον γύμνασιια διά 
εο δνομαο&λι ’Αγγλιστί Looping lhe Loop. 

Ια προετα πειράματα έγένοντο έν Αμερική. Διά τοϋ γυ- 
μναοματος τούτου ό ποδηλατιστής εκτελεΐ πλήθη τήν πε
ριγραφήν ενός άπερά,που κύκλου, οτε ό ποδηλατιστής 
εχει εν τινι αστραπιαία στιγμή τήν κεφαλήν προς τά 
κάτω, και τους πόδας προς τάνω. Ό έκτελών τό ύαϊ/ια 
τούτο λέγεται Βάνδερβορτ, οφείλεται δέ ή επιτυχία εις τήν 
μεγιστην ταχύτητα, αταραξίαν καί δεξιότητα αύτον. Τό 
ποδήΑατον εινε έλαφρότατον. 33 χμλιύγραμμα ζυγίζει καί 
“,,ε υ'·"^Ί»ον εκ καουτσούκ. ΊΙ ταχύτης υπολογίζεται 
εις 80 χιλιόμετρα τήν ώραν, έν αναλογία.

.1 e a η Μ ο r e a s.—Πολύς λόγος εγένιτο κατ’ αύτάε έν 
τφ Παρισινή τύπω περί τοΰ αύτόΟι Έλληνος ποιητοΰ κ. 
1. ΙΙαπαδιαμαντοποϋλου, τού υπό τό ψευδώνυμ ιν Μο- 
1'1‘as γνωστού. Ο Jloreas μιτέφρασεν ΐμμέτρως εις τήν 
1 α/./.ικην την · Ιφιγένεαινε τοΰ Εύρνπίδου, παρασταθεϊ- 
σαν πανηγυρικώς είς τό Odeon.
, °·-',ι,’1:λεΡ· — Ό άρτι θανών επιφανής ’Αμερικανός 
ι,ωγραγος.

Α***************»************·*******·**·*****'

Η "ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, δια τους μη ανν- 

δρομητάς τής αΐΐινακοιίήκης» γιοιλειται αντί 
*£ Γ>ραχνών· Έξαιρετικώ; είς τους ονν- 
δρομητάς μας, οΐτινες εκτός τοϋ αντιτύπου, δ- 

περ δικαιωματικό); λαμβάνουν, ίλέλουν τυχόν 

καί άλλο άντίτυπον,ΐνα τδ δωρήοουν, παρέχεται 

ή «Μικρά Έπαΐτις» αντί ό><> λεπτών.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΑΟΝ
‘Ο χειμερινός μνύος τοΰ Σαίκξπηρ· 

Κριτικόν άρ&ρον τοΰ Guizot, κατά μετάφραοιν 

Λλ. Δουζίνα.

ΚΟΡΝ1ΖΟΠΟ1ΕΙΟΝ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

[Πρώην Παιύχα] — 'οδός Λέόλου 55- 

Μοναδική τελειότης εις τά εϊοη της έπιχριιΰώ- 
σεωςέπίπλων και καΟρεπτών.

ΈξεδόΟιιΟαν
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

iA’W Α ·’ 

ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ

Δύο κομψότατοι τόμοι, μέ καλλιτεχνικόν τρίχρωμον έξω· 
φυλλον, περιεχοντες τόν -Έρωτα Εσταυρωμένων.^ και 
25 άλλα διηγήματα. "Εκαστο; τόμος φρ. 3. είς τα βιβλιο
πωλεία Εστίας, Έλευθερονδάκη και Μπέκ.

••ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-
ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΘΝ ΕΝ ΚΩΝ]ΠΟΛΕ|

Διευθυντής I. SAKEAAPIillS
Έν Κωνάταντινουπόλει (Μαδέρ Χάν. παρά τό 

’Αγγλικόν ταχυδρομεΐον). Τιμή συνδρομής έν 

Έλλάδι δρ. 8-

ΕΞΕΔΟΘΗ ΣΑΝ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΖΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΨΟΣ ΤΟΜΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

ΙΙερτέχει εικόνας διακεκριμένων ζωγράφων
Αί "Φωτοσκιάσεις,, πωλοϋνται είς τά β.βλιοπωλεϊα ‘Εστίας, ΈλευΟεοουδάκη. Μπέκ, Σαλι

βέρου καί είς τά γραφεία τής "ΙΙινακοτΊηκης

Ά ντί δ ο α χ y Λ ς
‘Εν τό) ίξωτερικώ. 'Εν Κ/πολει [Θ- Βαλαλάς Mahmoune Han 9° ] ’Εν Σμύρνη 

IΠρακτορείου εφημερίδων Madamas Hani PJJ, ίν ‘Οδησσό, /Α- Μάλτας rue 1 uskhm bi)/, 

ίν ’Αλεξάνδρειά [Βιβλιοπωλείου Τσιτσελή].

ΈίεδόΟη τό

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κ Φ ΣΚΟΚΟΥ
τοΰ έτους 1'3(14

Ό τόμος οΰτος τοΰ ΊΙμερολογίου υπερτερεί πόντος 
τούς πρ/ηγουμένους. Περιέχει 1(>0 κιλλιτεχνικωτάτας 
εικόνας (έργα τέχνης τοΰ Γύζη, Λύτρα, Ίακωνίδου, Λη- 
μητοίου, άλλαι προσωπογραφίαι, γελοιογραφήματα κλτ.) 
Σύγκειται έκ 450 σελίδων τάς όποιας κοσμούσιν υπέρ 
τους 50 ποιηταί καί λογογράφοι δΓ 150 καί έπεκεινα άρ
θρων καί διατριβών παντοίας επαγωγού καί έκλεκτής ύλης 
εϊς όλα τά εΜ>ι tiji λογοτεχνίας, ήτοι ϊρθρα διηγήματα, 
ποιήσεις, ήθογραφίαι. περιγραφαί ήθών. κοινωνι- 
καί μελέται. τύποι καί χαρακτήρες εκ τής αθηναϊ
κής ζωής, διατρεβαί ίστορικαί. κωμωδία., ευθυ
μογραφήματα. λαογραφικά, κλπ. κλπ.

“Εκπτωόις χάριν της 
“ΙΙινακοΟήκης,,

Τό Ημερολόγιου Σκόκου, τό όποιον είνε αγαπητό- 
τατον είς'ολον τό Πανελλήνιον, πωλείται αντί 5 φρ. χρ· 

•Λλλ’ ή Διεύθυνσις τής -Ήινακοθήκης,, το προσφέ
ρει άνττ φρ. χρ. 3 μόνον εϊς τούς έν τφ έξωτερικφ νέους 
εγγραφομένους συνδρομητάς, τούς ΐμβάζοντας μέχρι τής 
20ης Δεκεμβρίου τήν συνδρομήν των. Άντι δρχ. 4 δε δια 
ιούς έν .<3 Έσωτερικφ.

'.4ί σπενσοον όσο, θέλουν νά απολαύσουν καελιτεχνικω- 
τατον τόμον τοΰ -Ημερολογίου Σκόκου τοϋ ΠΙΟ· 

ΚΪΗΟΜΑΕΪοΪ EJiAS a kotzu
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

'Λτμοκίνητον έργοστάσιον φακέλλων, κατάστιχων,φω
τογραφικών χαρτονίων, πένθιμου χάρτου και φακέλλων.

.Χαράσσονται σφραγίδες καί έπιγραφαί θυρών εκ με- 
τάλων.

Έκτυπούνται έπισκεπτήρια καλλιτεχνικά στιγμιαίως 
ώς και χαλκογραφίαι.

’Λτμοκίνητον Τυπογραφιών καί Γραμμογραφεΐον.
Κατασκευάζονται σφραγίδες εξ ελαστικού και επιγρα- 

φαί έκ πορσελάνης.
Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου τυπογραφικού και εφημερί

δων Φωτογραφικά είδη.
Πώλησις λιανικώς καί χονδρικώς.

δημ. I. καλογεροπουλου

— 2Οβ —



ΣΥΝΟΠΤΙΚΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΙΊ ΤΗΣ ΕΒΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ THE ΕΛΛΑΑΟΣ
ΚΑΤΑ Τι-ιΝ St ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -1903

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

I είς μεταλλικόν ......... zig.
Ταμείον > » τραπεζικά γραμμάτια ' Ιονικής Τραπέζης . , »

J » κερματικά » ι> δίδραχμα καί μονόδραχμα »
ί 'Αντίτιμου μεταλλικοί) εί» τό εξωτερικόν . »

Έέχιίερ. λ)σιια! ► ΙΙροϊόν έκδοθέντος ΈΟ νικοϋ δανείου είς χρυ
I σόν Ελληνικού Σίδηροδρ. '/’/« τοΐ' ”

Λάιτιοτ πρός την Έλλην. Κυβέρν. έπ* άναγκ. κνκλ. τραπ. γραμμ. » 
Δάνειον πρός τή)· Ελληνικ. Κυβέρνηση· διδράχμ. καί μονοδράχμ. »

Εις χρυσόν δρ. 23,767,036.SO
» τραπ.γραμ. » 29,870,993.75 »

Προεξοφλήσεις..................................................................................................... Λ
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων.......................................................................»
Δάνεια καί άνοικτ. λογ. έπί ένεχύρφ χρηματογράφων ... »
Δάνεια επ'ένεχϋρφ έμπορευμιιτων................................................................ »
ζΐάτεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί υποθήκη.........................................»
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα ... ·>
Χορηγήσεις είς γεοιργοκτημαιίας................................................................»
Λαίΐιιστερήοείί χορηγήσεων είς γεωργοκτηματίιις καί γραμματίων

Προνομοιοΰχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας .... »
Μετοχαί είς εγχωρίους Εταιρείας...............................................................»
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης...............................................................η
Τοκομερίδια εν γένει . .......... η
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ αναγκαστικών εκποιήσεων »
'Απαιτήσεις επισφαλείς.................................................................................. >>
Έξοδα έγκταταοτάσεως !ιδίως δαπάνη καιασκ. τραπεζ. γραμμ.) » 
Διάφοροι λογαριασμοί
Λογαριασμοί τρίτων έν τιΰ έξοντερικφ.......................................  . »
'Υπηρεσία ‘Εθνικών δανείων είς χρυσόν..................................................Ο
Λογαρ έξαγορ. ουμμετ. Κυβερν. είς κέρδη έκ τραπεζ. γραμματ. » 
‘Εξαγορά προνομίου Προνομιούχου Τραπέζης ‘ΙΙπειροθεσοαλ.ϊας . »
ΙΙρομήθεια τροπής λαχειοφόρου δανείου είς τραπεζικά γραμμάτια ι, 
Διάφορα ............. »

Τό δλον δραχμαί

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν Κεφάλαιον . . . . . . . . Δρ.
Άποθεματικά κεφάλαια ........ τ

Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία
/ διάλ]ομόν τής Κυβερνι/σεως Δραχ. 68,778,575.42 . ·

ιί · · » Τραπέζης · 64,063,350.36 . υ
Κερματ. γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα ....<* 
Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλεΐα ...... ο 
Καταθέσεις ανευ τόκου ........ »
Έπιταγαί πληρωτέοι. ........· 
Μερίσματα πληρωτέα ........ ι 
Καταθέσεις Δημοσίου διά χόρ·)·. δαν. κατά ιόν ,ΒΦΜ' Λ'ιίμον . ι 
Διεθν. Οίκ. Έπ. λ]ομός και. έκ j Λ7ί χρυσόν ■ 57,848 80 ·>
δημοσίων υπεγγύων προσόδων ! - ιρ.γραμ. ■ 2,037,4J 1.73 ·

Υπηρεσία ‘Εθνικών δανείων είς χρυσόν ..... 
ο · » · fτραπεζικά γραμμάτια)

Καταθέσεις Δημοσίου εις χρυσόν. ......
• · έπί τόκερ εις τραπεζικά γραμμιιτια

"Εντ. κιιιιιθ. Λημ. είς χρυο. διά τί/ν καιασκ. Σ'. II-Δεμερλή-Συν
, · _ · · - ιρ.γραμ.^ ■ ...

Καταθέσεις Δημοσίου είς τραπεζ. γραμμ·. κατά ιόν νόμον J-'I'E
Καταθέσεις επί τιίκιγ. ........
Λαχειοφόρου δάνειον Τραπέζης .......
Υπηρεσία λαχειοφύρου δαιείου Τραπέζης . ... .

Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ........
Διάφοροι λογαριασμοί ........
Διάφορα . . .........

Τύ δλον δραχμαί

Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
Π. Α. ΚΟΥΤΓΑΛΕΞΗΣ

31 Όχτωδμου

1903
30 Σεπτε,υ-βείου

1903

1,713,948.3C 1.648.271.24
1 483.040.- 3,349.340.—
5.190 300.- 5,150,722.—

16.499,079.‘.’3 20,035,112.42

6,761.399.5G 7,4 18.362.36
68.778,575.42 68.778,575.42
13.500,000.- 13,500,000. —

53.G3S.030.S5 53,727,878.55

22.079,193.39 22,335.472.17
3 063.281 70 2.947,825 90

12 009.136 51 11.882,308.53
1.502.618.05 1,331,108.55

52,126 225 10 53,092,469.90
41.976,372.19 42.092.090.76
9,472,783.90 11,430,838.70

5.151.962.69 4 633,926.61
4.060,202.25 4.060.202.25
1,500.000.- 1.500,000.—

8,087.776 84 8 012.782 24
2,391 .282,87 2,402,672.57
1.690,713 34 1,688.429.93

41 4,624.42 92,743.92
619,398 21 1 610 270.74

10,166.90 20,822.05
1.935.360.- 1,935.360.—
1,520,000.- 1.520,000.—

650,000.- 650,000.—
405,974.52 290,041.85

338.3’1.451.97 347.230,678.62

20,000,000.- 20,000.000.—
13 500.000 - 13.500.000.—

132.841,925 78 136,052,817.48
13,590,0110.- 13 500,000.—

574,399.45 500,626 65
11,845.919 07 15,101,333.56

1,296,438.16 1,965,132.01
372,931.86 510.074.16
283,749.04 283 749.94

2,095.260 53 3,580,695 48.

248.137..’.δ 330,737.-
516 801 94 635 556 57

1.595 213 19 .’ 595,243.49
6 7 1 ,399.511 7.448.362.36
4,101.7.17 88 5,258 432.67
5 106 199.30 5.106,199 30

! 6 ι,063,Μ .78 63,778,176.86
47 6.-1.970.- 47 621.970 —

798,699.- 9)8,236 -
3,378 150.43 3.366,782.8

3,918,569.25 4,246,252.5

i 338 321.451.9? 317.230,678.62

Έν Άθήναις τή 6 Νοε·ιάρίου 190.1

ΕΝ ΛΘΙΙΝΛΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΛΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΛ ΝΤΙΝΙΔΟΥ,


