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Ονδεμία αΐτησις περί Αποστολής τής «Πι- 
νιικοθήκης» η οίασδήποτε Ικδόαεως αυτής, βι

βλίου ί) εϊκόνος, λαμβάνεται υπ ' δη·ει, αν μη 
συνοδει'ηται υπδ τοΰ αντιτίμου.

ΙΙαλαιά </’ΐ·ζζα τής « ΙΙινακοθήκης» α’καί 
β' ντους πωλοΰνται (πρδς I δρ.) μόνον εις τδ 
γραηεϊον τής «Πινακοθήκης». Ιιίι τούς συνδρο

μητές λεπτά 8<> έκαστον.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»

τοΰ .1' καί Β' έτους πωλοΰνται εις τδ γρα- 

ηέΐον μας αντί δρ. 1,5!). Ιιά τάς Ιπαρχίας 2 
δρ. J«'t τό εξωτερικόν 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ
βανομένων τών ταχυδρομικών.

Η “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ·.
πωλείται κατά φι/λλάδιακαι τόμους έν Κωνσταν- 
τινουπύλιι εις το έκδοτικόν κατάντημα η. ιια- 
λαλα, Μουμχανέ Νομικού Χάν 2Ο. Έπίΰιις πω
λοΰνται παρ' αύτώ καί άπαβαι αί έκδόάεις της 
‘Πινακοθήκης,..

Έν Σμύρνη δέ εις τό Ποακτομεΐον τ.·.ν κ. κ. 
Βραχνού καί ΛΙαυρογιάννη-Μαοάμας Χάνι άρ ιφ.

XJPTOnOAIIDS ΠΑΔΑΗ ΧΑΙ Z0TZU
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

‘Ατμοκίνητου έργοστάσιον φακέλλων, κατιιοιίχων .φω
τογραφικών χαριυνίων, πένθιμου χάρτου καί φακέλλων.

λαράοσονται σφραγίδες καί έπιγραφαί θερών έκ με- 
τάζ<»>·.

' Κκτυ.τοΰνται επισκεπτήρια καλλιτεχνικά στιγμιαίοι; 
ιός καί χαλκογραη ίαι,

'Ατμοκίνητου Τνπογράφτΐον καί Γ'ραμμογραφιΧον.
Κατασκευάζονται σφραγίδες έξ ελαστικού καί έπιγρα- 

φαί έκ πορσελάνη;.
Μεγάλοι άποθήκαι χάρτου τυπογραφικοί' καί εφημερί

δων Φωτογραφικά εΐΊη.
Πώλησι; λιανικοί; καί χονδρικοί;.

ΠΑΡΙΣΙΝΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΡΓ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΎ

ΙΙλατεΐα Ιίάνιγγος

II τελειότερα X χ ο λ ΐι

’Αγγέλλονται βιβλία, ών αντίτυπου ήθελε 
σταλή τή Αιενθύνσει ■

Οί καθνιίτεοοΰντες τήν συνδρομήν των 
παρακαλοΰνται όπως έμβάσωσιν Ανυπερθέτως 
αυτήν. Κατα τδ δ' έτος, εις ουδένα ιιή προ

πληρώνονται τήν συνδρομήν του θα σταλή φύλλαν.
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ΣΑΙΚΣΠΕΙΡΟΥ
Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΜΥΘΟΣ

ε ζ α έ ξ όλα έτη διαρ- 
ρέουσιν εις τό έργον 

αυτό' βασιλόζαις τις 
γεννάται si: τήν δευ- 
τέραν πράςι/ ζαΐ υπαν
δρεύεται εις τήν πέμ
πτη·/. Εις αυτό ζ Σαιζ- 
σζεϊρος -·ζ·.ζ7ζζζζζ·/ ή 
εις παν άλλο

του. τ.λζ2ζχ:.ίι· τόν περί ένοτητος χρόνου κανόνα' 
μή άγνοών όμως τούς κανόνας τής δραματικής 
ποιήσεως. ώς τιν.ς ϊσχυρίσΟησαν πολλάζις, /α 
προβλέπω·/ τρόπον τινα τάς άπέλπιστιζάς ζραυγας 

των κριτικών, έλαβε τον κόπον να ναλέση έπΐ 

σκηνής αυτόν τόν Χρόνον, εν αρχή τής τέταρτης 
πράςεως, ΐ'ν' άπολογηΟή δι' αυτού. Άλλ ’ οί κρι
τικοί είχον τήν άξίωσιν τό άλληγορ-.ζόν αυτό πρό
σωπο·/ να έζ.λιπαρήση τήν επιείζιάν των ζαΐ διά 

δύο άλλα: ετι ζαινοτροπίας. ΙΙρώτον, διότι έξε- 
βίασε τόν χρόνον μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε κα
τέστησε τόν Ιούλιον Ι’ωμαϊον.—έξοχον 'Ιταλόν 

ζωγράφον τού ιγ' αϊώνος— σύγχρονον τού Δελφι- 
ζού μαντείου' ζαΐ δεύτερον. διότι έκαμε τήν Βοη
μίαν ναυτικόν Βασίλειον. Ούτω δέ, τά δύο αυτά 

ασυγχώρητα λάθη έφεραν εις σύγζρουσιν τούς πο- 
Οούντας νά συνδιαλλάξω:: τον ’Αριστοτέλη·/ μετά 

τού Σαιζσζείρου. τούς άζορρίψαντας έζ τής κλη
ρονομιάς τού ζοιητού τόν Χειμίριυόι' Μύθον, ζαΐ 
τούς τυφλούς έζ των προκαταλήψεων των. οϊτινες 

δέν έτόλμησαν νά άναγνωρίσωσιν ότι τό τόσον έλα- 
τωματιζ.όν αυτό έργον σπινθηροβολεί έζ των ιδίων 
μόνον τω Σα'.ζ.σζείρω καλλονών. Καί πάλιν ώς ρω- 

μαντιζόν διήγημα, ό Nropuvcovr. xal ή Φωνία, 
τού Ι’οβέρυου 1'ζρήν, υπήρξε·/ ή αρχική ιδέα τού 

Χειρερινοϋ Μύθου /.ν.-,Ο'. πολλοί π-.στεύουσ: τούτον 
προγενέστερον τού διηγήματος. Ιδού ή ιστορία 
τού Χτοράστους ζαΐ Φωνίας εις τάς ζυριωτέρας 

γραμμάς της.
ΙΙολύ ζρό τής ΐδρύσεως τού χριστιανισμού, εδα- 

σίλευεν εις Βοημίαν δ ΙΙαντόστος, οστις έζη ευτυ

χής μετά τής συζύγου του Μπελλάρια, εξ ής έσχεν 

ένα υιόν. όνομασΟέντα Ι’ζάριντερ.’() Βασιλεύς τής 
Σικελία: ΛιγισΟος, φίλος του. ήλθε νά τόν συγχα- 
ρή έπΐ τή αποκτήσει τού νεαρού ήγεμονόζαιδος. 
Κατά τήν έν τή αυλή τής Βοημίας διαμονήν του 
ή μετά τής Μπελλάρια οίζειότης του έξήγειρε τήν 

ζηλοτυπίαν τού ΙΙαντόστο εις τοιοΰτον βαθμόν, 
ώστε ούτος ανέΟηκεν εις τόν οϊνοχόον του Φράνιο 
νά τόν δηλητηρίαση. Φρικιών ό Ί’ράνιο διά τήν εν
τολήν, άποζαλύπτει πάντα εις τόν ΛϊγισΟον, του 

διευκολύνει τήν φυγήν και τόν συνοδεύει εις Σικε
λίαν. Μανιώδης δ ΙΙαντόστο στρέφει τήν έζ.δίκη- 
σίν του ζατα τής γυναιζός του. τήν κατηγορεί δη
μοσία ώς μοιχαλίδα, τήν φυλακίζει καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν τής εγκυμοσύνης της, στέλλ-.t ζαΐ λαμ
βάνει εκ τής φυλακής τό παιδίον, ευθύς άμα τω 
τοζετω. ζαί διατάσσει να τό ρίψωσιν εις τήν θά

λασσαν εντός λίκνου, έν ώρα τρικυμίας.
Κατά τήν δ ζην ή Μπελλάρια υπερασπίζεται 

ένϋ-’ρμ.ως 7ήν άΟωότητά της. επειδή δέ ΰ βασιλεύς 
έζήτει πειστικήν τινα άπόδειξιν, ιδία διά τούς πολ
λούς. ή Μπελλάρια προτείνει να έ ωτηΟή τό μαν- 
τ.ΐον των Δελφών. "Εξ αύλιζοΐ άποστέλλονται ώς 

πρέσβεις εις τήν Πυθίαν, ήτίς διακηρύσσει τήν αθωό
τητα τής βασιλίσσης ζαΐ επί πλέον χρησμοδοτεί 
οτι δ βασιλεύς 0’ άποΟάνη άνευ διαδόχου, έάν τό 

έκτεΟέν παιδίον δέν άνευρεΟή. 1 Ιραγματιζώς, πριν 

ή δ βασιλεύς συνέλΟη έζ τής ταραχής ήν τού έπρο- 
ξένησεν ό χρησμός, του άναγγέλ-ται δ θάνατος τού 
υιού του Γζάριντερ, ή δέ Μπ-λλάρια πίπτει νεκρά 

άπδ τήν λύπην της.

Λυτός ό ΙΙαντόστος θέλει ν’ αύτοζτονήση. άλλα 
τον άναχαι ίζουσι. Μικρόν καί κατ’ ό/.ίγον ή απελ
πισία του μεταπίπτει εί; μελαγχολία·. ζαΐ χαυν- 
τητα, καθ’ έζάστην δέ μεταβαίνει ζαΐ ποτίζει τον 
τάφον τής γυναιζός του διά δακρύων.

Ή σκάφη, έφ’ ής έτέΟη τό παιδίον. άφοΰ επί 

διήμερον περιεδινήΟη εις τήν διάκρισιν των άγριων 
κυμάτων, εξοκέλλει εις τάς άζτάς τής Σικελίας. 

ΙΙοιμήν τις, οστις έκεΐ που ζητεί αμνάδα, ήν έχει 
άπολέσει, παρατηρεί τήν σκάφη·/ και εντός αυτής 

ευρίσκει τό παιδίον περίτετυλιγμένον εις πορφύραν 
μετά χρυσών παρυφών, φέρον εις τόν λαιμόν άλυσιν 
μετά πολυτίμων λίθων και παρά τό πλευρό·/ βα
λάντιο·/ πλήρες χρυσίου. Τό φέρει εις τήν ζ.αλύίην 
του και τό άνα-ρίφει μέ τήν απλότητα των ποιμε- 

νιζών ηθών" ή Φωνία όμως, ούτως ώνόμασε τήν 
μικρά·/ ζ ποιμήν. είναι τόσον ωραία, ώστε γίνεται

* liinz.i >τ *
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λίγος περί χύτης καί εις τήν αύλήν. ’(.) υιός τοΰ 

βασιλέως τής Σικελίας Χτοράστους έρχεται νά τήν 
ίδη εκ περιεργείας, τήν έράται. θυσιάζει περί
λαμπρο·· μέλλον ζαί τήν χεϊρα βασιλόπαιδός τίνος 
τής Δανιμαρκίας χάριν τής ώραίας ποιμενιδος. καί 
φεύγε·, κρυφίως με:' αύτης. Ό έμπιστος τοΰ βασι- 
λόπαιδος Καπίνο. όστις προπαρασκεύαζε τά τή: φυ
γής. συναντά τον υποτιθέμενον πατέρα τής Φωνίας 
ΙΙόρρσις. 'Ο θετός πατήρ αναγνωρίζει τον ήγεμο- 

νίπαιδα, καί :ο·. μετημφι-σμένον, φοβούμενος θετήν 
μή ιν του βασιλέως, άποκαλύπτει οτι δέν είναι ό 

νόμεμος πατήρ ζαί προσκομίζει τ’ άνευρεΟέντα έν 
τή σκάφη κοσμήματα.

'() Καπίνο προσφέρετα: νά μεσολάβηση καί διά δια 
φόρων προφάσεων τον σύρε· εντός τή: λέμβου, όπου 
εύρίσκοντα: οί φυγάδες έρασταί.Ό Ιΐόρρσες αναγκά
ζεται να τούς ακολουΟήση. Μετά λίαν τρικυμιώδες 
ταξείδιον.τό πλοιάριον εκπίπτει εις τά παράλια τής 
Βοημας.Ό Σαικσπειρος βλέπετε οέν /φρόντισε να 
γείνη σοφότερος γεωγράφος άπό διηγηματογράφον.

<) βασιλόπαις, φοβούμενος τήν σκληρότητα τοΰ 
ΙΙαντόστο, αποφασίζει, άγνωστος καί ύπό τό ψευ · 
δόνυμον Μελέαγρος, ν' άναμείνη ευκαιρίαν όπως 
καταφύγη εις μάλλον φιλόξενο·· μ:ρος. άλλ’ ή 
ώραιότης τής Φωνία; διαφημίζεται καί πάλιν, ό 

βασιλεύς τής Βοημίας ζητεί νά τήν ϊδη, καί λη
σμονώ·/ τήν λύπην του. αποφασίζει ν» τήν ύποτάξη 
εις τόν τρωτά του' φυλακίζει λοιπόν τόν Χτορά
στους, διά νά έζλ-ίψη τό έμπόδιον, και ύποβιλλ;: 

τή Φωνία κολακευτιζωτάτα: πρ-,τάσ ις, άς αύτη 
άποφασιστι ώς ζαί ύπερηφάνως αποκρούει.

Άφ’ έτέρου, s βασιλεύς τής Σικελίας, άναζα- 
λύψας τά ίχνη τοΰ υιοΰ του. αποστέλλει πρέσβεις 
εις τήν Βοημίαν νά ζητήσωσι τόν Χτοράστους ζαί νά 

παραζαλέσωσι τόν βασιλέα -. ά τιμωρήση διά θανάτου 

τόν Καπίνο,τόν ΙΙόρρσις τήν •/.ΐρτι·ι του Φωνίαν.
Ό Ιΐαντόστος αποφυλακίζει αμέσως τόν Χτορά

στους, ζητεί συγγνώμην,τόν καθίζει έπί τοΰ θρόνου 
καί τοΰ εκμυστηρεύεται τήν πατρικήν έντολήν.

’Απαγγέλλεται ή θανατική άπόφασις εις τόν 
ΙΙόρρσις τήν Φωνίαν καί τόν Καπίνο. Άλλ’ ό 
ΙΙόρρσις άποκαλύπ ει τήν ιστορίαν τής Φωνίας ζαί 

επιδεικνύει τά κοσμήματα άτινα ειχεν εύρει παρ' 
αύτή. '() βασιλεύς αναγνωρίζει τήν κόρην του. ά- 
μοίβ·ι τόν Καπίνο άναγορεύων τόν Ι'όρρτις ιππότην.

Έν τώ μύθοι αύτώ δέον να μή άναζητήσωμεν 

τήν συγκινητικήν εύλάόειαν τής σεμνής βασιλισσης 
Έρμιόνης καί τήν άντίΟεσιν τοΰ διαπύρου και θαρ
ραλέου ζήλου τής ΙΙαυλίνας, τάς σκηνάς τής ζη
λοτυπίας και τών συζυγικών τρυφεροτήτων. ϊδίω: 
δ' έκείνας καθ’ ας ό Φλόριζ-λ και ή Περντίτα έκ- 

δηλοΰσ· τόσον άΟώως τόν έρωτά των καί εις άς 
ό Σαικσπειρος άναδεικνύει φαντασίιν ήτις έχε: ί
λην τήν δροσερότητα και χάριν τής εαρινής φύσεως. 
Δέον επίσης να μή άναζητήσωμεν τούς έπεισοδιους 
μεν. άλλ’ εξίσου επαγωγούς χαρακτήρας τοΰ Άν 

τιγόνου καί Καμίλλου, του γέροντος βοσκού και 

τοΰ υιοΰ του, τόσον ύπερηφάνου διότι εγένετο εύ- 
γενής, ώστε νομίζει ότι δέν τοΰ επιτρέπεται πλέον 
νά μεταχειρίζεται τάς άλλοτε λέξεις, ώς άναξίας 
αύτοΰ:«Χάμή τό όρκισΟώ,τώρα ότε είμαι εύγενής! 

Οί χωρικοί άς τό .Ζ/^ωσο-,έγώ Οά τό όρα-Α/,^η·!»

Ί ζ μάλλον όμως εύαρέστως εύτράπελον πρόσω- 
πον τοΰ έργου, είναι ό πονηρός έκεϊνος Λύτόλυκος, 
τοσον πρωτότυπόν, ώστε νά καθιστά τόν Σαικσπεί- 

ρον συγγνωστέον διότι /λησμόνησε τήν ηθικήν τοΰ 
δράματος καί δέν τόν /τιμώρησε κατά τήν λύσιν.

Ο Ούαλπόλ άξιοι οτι ό Χιιμτρι>·ι>ς Μϊ-Dnc δύ- 
ναται νά καταταχΟή μεταξύ τών ιστορικών δραμά 

των τού Σαικσπειρου. όστις προφανώς ήΟ-ίλησε νά 
ζολαζεύση τήν βασίλισσα/ 'Ελισάβετ δι’ αίν.γμα- 
τώιους απολογίας. Κατ’ αύτόν. ούδαιζοΰ άλλοθι 
δείκνυται έπιδεξιώτερον ή τέχνη τοΰ Σαικσπειρου’ 
τό θέμα, ώς εκ τής ύπερτάτης λεπτότητός του. 
ήτο αδύνατον νά έζ.τ.Οή άκάλυπτον έπί τής σκηνής, 
ήτο λίαν πρόσφατον, ήγγιζε δ’ εγγύτατα τήν βα

σίλισσαν, ώστε ο ποιητής δέν ήτο δυνατό· ν' άπο- 
τολμήση ύπαιν.γμούς άλλως ή ύπό τύπον φιλοφρο
νήσεων. ΊΙ παράλογος ζηλοτυπία τοΰ Λεοντίου 
καί ή βιαιότης του διαγράφουσι τόν χαρακτήρα του 
Ερρίκου II — πατρός τής ’Ελισάβετ—, Όχι 
μόνον τό όλον σχέδιο·· τοΰ έργου, άλλα καί 
πολλά μέρη αύτοΰ είναι γεγραμμίνα ούτως, ώστε 

πλησιάζουσι μάλλον πρός τήν ιστορίαν ή τόν μύ
θον. II Έρμιόνη κατηγορουμένη λέγει :

«Ί'ι'ι>· τιμηι- μόι>, (ίίι *.ϊ>ιροόοτήσω fie; τα τί- 
xra (ίον χαίαϊη ψ·μι>Γο>· θί.Ιω > α ί·πτρασπ ·;Α5. ··

Αί λέξεις αύται φαίνονται ειλημμένα· εκ τής ε

πιστολής τήςΆν.ης Μπολέν. — συζύγου τοΰ 'Ερ
ρίκου II. — πρός τόν βασιλέα, πρό τοΰ άποκεφα- 
λισμοΰ της. Ο νεαρός βασιλόπαις Μαμίλιους. ά
χρηστον π.όσωπον. όστις άποΟνήσζει έν τή παιδι- 
κότητι έπικυροΐ τήν γνώμην, καθ' όσον ή βασίλισ
σα 'Άννα έσχεν έν τέκνο··. όπ·ρ άπέΟανε πρό τής 
Ελισάβετ. Άλλ’ ή μάλλον πειστική άποδειξις, 

διότι ούδ-μίαν σχέσιν Οά είχε πρός τήν τραγωδίαν, 
έαν αύτη δέν ήτο προωρισμένη ν’ απεικόνιση τήν 
Ελισάβετ, είναι τό μέρος όπου ή ΙΙαυλίνα περι- 
γράφουσα τά χαρακτηριστικά τής άρτιγεννήτου βα- 

σιλόπαιδος. λέγει σχετικώς πρός τήν ομοιότητά 

της με τόν πατέρα της.

«’/■.γε·, χαι αυτό το σιίΓογρίιωμΰ τοιι»

Άντίφασίς τις μόνον στενόχωρε: σπουδαίος τόν 
Ούαλπόλ. Φράσις τις. τόσον εύΟέως εφαρμόζεται 
εις τήν 'Ελισάβετ ζαί τόν πατέρα της. ώστε είναι 

σχεδόν αδύνατον νά πιστεόση τις ότι Οά έτόλμα να 

τήν ριψοκινδυνεύση ποιητής. II ΙΙαυλίνα λέγε· 
προσέτι εις τόν βασιλέα :

/■.ΐ>·αι. rtxror σας χ<ΰ σίΐς όροιΰΙ’.Η. τόσοι . 
ωστί τ.όώ άκριΰώς ίφαςψόζιται ή παροιμία :

• ’Από σάπιο ξύλο, κακή φωτιά Οά βγή".
Ό Ούαλπόλ ισχυρίζεται ότι ή φρασις αύτή έτέ- 

Οη μετά τόν θάνατον τής 'Ελισάβετ.
1 Ιολλαζις προσεπάΟησαν νά διευΟετήσωσι ζανο- 

νιζώτερον τό· Xttpfpiror ΜϋΟοκ διά σκηνήν. 
Ιίροτιμώ τήν διασκευήν τοΰ Γζάρρια, (διάσημος 

"Αγγλος τραγωδός τ ΰ Ill . αϊώνος) όστις. τη- 

ρήσας μόνον τό τραγικόν μέρος, συνέπτυξε τό έρ- 
γον εις τρεις πράξεις.

Κατά τόν Μαλόν— ’Ιρλανδόν σχολιαστήν τοΰ 
Σαικσπειρου κατά τόν 111 αιώνα — ό Σαικσπεϊ- 

ρος συνέγραψε τήν τραγωδίαν αύτήν κατά τό ΚΐΟ'ι.

-ΙΛτίγηοο»· ΑΛΕΞ. Π. ΔΟΥΖΙΝΑΣ

ΑΝΑΓΚΗ ΛΑΤΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

n 11ιναζοΟήκη νόφεί- 
λει νά συστήση μίαν 

ιδέαν ζαί να έζθ-:σκ, 
τούς λόγους διά 

τούς όποιους χρ^ΐά- 
ζ.τα·. φανατική ύπο- 
στήριξις τής ιδέας 
ταύτης όπως αποβή 

πραγματικότης.
Έχομε·· άνάγκην 

μιας il ιναζοΟήκη ς
άπόλυτον. 'Ολίγα χρήματα μόνον άπαιτοΰνται. 
διότι ο: είδ'ζοί άνδρες εύτυχώς δέν λείπουν. Εις 
τό Μετσόβειον I Ιολυτεχνεϊον άπ-φασισΟη να ίδρυΟή 
αύτη. έγειναν άρκ-ταί έργασίαι, κατόπιν όμως τό 

πράγμα παρημελήΟη.
Δέν ζητούμε·· άπό τό κράτος νά πληρώση πο

σό·· τ: οϊονδήποτε, διότι γνωρίζομε·· τας δυσχερείας 
του. Ό Δήμος καί ή Κοινωνία κυρίως δύναντα: νά 

λύσουν ιό ζήτημα, συνισταμένου είδικοϋ ταμείου και 

ειδικής πρός τούτο επιτροπής.
11 χώρα μας εΐναι παγκοσμίως γνωστή ως 

καλλιτεχνική κυρίως χοόρκ' Οά είναι οίκτρόν οί νέο: 
κάτοικο: τής 'Ελλάδος νά είναι οί έλιγώτερον φι

λότεχνοι κάτοικο: τής γής.
ΊΙ καλλιτεχνική μόρφωσις ζαί αί ουραία: απο

λαύσεις τής ζαλλιτεχνιζής ζωής περιωρίσΟησαν 
μόνον διά τούς πλουσίους μας. οί όποιοι ταξειδεύουν 

ζαί έπισζέπτονται τα μουσεία ζα: τας καλλιτεχνι
κός εκθέσεις τής Ευρώπης ή πληρώνουν τήν είσο
δον εΐς τάς έδώ τοιαύτας. Διατί όμως και οί επίλοι
ποι κάτοικο·, τής 'Ελλάδος, οί έντιμοι βιοπαλαι- 
σταί. ο: εργαζόμενοι δια νά ζήσουν εαυτούς και 

εκείνους ο: όποιοι έξαρτώνται απ’ αυτούς, οι πα 
ράγοντες καί φορολογούμενοι, δ ατί νά μή έχουν 

μίαν I ΙινακοΟήκην. καί να στερούνται τών συγκι
νήσεων έκείνων τής ψυχής, αί όποια·, ξεκουράζουν, 
αί όποια·, παρηγορούν, α: όποια·, ενθαρρύνουν δια τον 
άγώνα τοΰ βίου, αί όποϊαι είναι όργαν.κα: άνάγκα: 

τής ζωής μας :
’Άλλως τε είναι συμφερώτερο·· διά τήν κοινωνίαν 

να έ'χη πολίτας φιλοτέχνους. Μέσα εις τήν φυλήν 
μας έγκλ-ίονται πολλαί καλλιτεχνικά: φύσεις, διότι 
τό περιβάλλον δημιουργέ-!' ώς έπί τό πολύ τούς 

καλλιτέχνας. Εις βοσκούς, εις αφελείς ορεινούς, εις 
θαλασσινούς, εις ανθρώπους ζώντας μέσα εϊς τους 

κόλπους τής ελληνικής φύσεως άκούει τις εύγενέ- 
στατα ζαί ποιητ ζώτατα πράγματα, εύρίσζει αισθή
ματα ποιητικά, ζαί ζωήν έντος ώραίων φυσικών 
σκηνογραφιών, τήν όποιαν περιέγραψαν ποιηταί κα· 
καλλιτέχναι, άκούει άσματα μουσιζώτατα. ζαί εύ- 

ρίσζει χορούς γ·ραφ·.ζωτάτους. Όλα δε ταΰτα είναι 

φυσικώτατα. αύτόματα, τρόπον τινα καλλιτεχνικά 
έργα, τής ώραίας πραγματικούς ελληνικής φύσεως.

Εΐς εν λοιπόν καλλιτεχνικόν περιβάλλον κατά 

φυσικόν νόμον Οά ζή καλλιτεχνική φυλή, δηλαδή 
φυλή εύαίσΟητος πρός τό ώραίον καί κληρονόμος 

ένστικτων ζαί διαθέσεων, αί όποϊαι δέν δύναντα·. 
ν' άπολεσΟώσι.

Διά τής .λαϊκής Πινακοθήκης τά λαϊκά ένστικτα 

εκκαθαρίζονται, γίνεται δέ πρόσζλησις τών καλλι
τεχνικών προδιαθέσεων αί όποϊαι είναι κρυμμένοι 
εντός του νευρικοΰ μας συστήματος. Καί ούτω τό 
άβρόν καλλιτεχνικόν φυτόν θ' άρχίση ν' ά·αθάλλη 
έχον τάς ρίζας του εις τήν λαϊκήν ψυχήν. Επο

μένως ίσως αποκτήσωμ:· καλλιτέχνας, οί οποίο·, 
εύρίσκονται τώρα πασά τώ λαώ, οί οποίοι αγνο- 
οΰσι βεβαίως καί οί ίδιοι τά συμβαίνοντα.

Αλλά δέν είναι τόσον σπουδαίο·· ότι χάνομ-ν 

άγνωστους καλλιτέχνας ένεκα τής ελλειψεως μιας 

ή περισσοτέρων Πινακοθηκών.
ΊΙ μεγάλη ζημία είναι -κοινωνική ζημία. Διότι 

όταν έξευγενίζετ- τό πλήθος, όταν τοΰ λεπτύνετε 
τό καλλιτεχνικόν του μέρος, όταν τόν ξεκουράζετε 

άπό τήν αλγεινήν του βιοπάλην μέ ώραίας και εύ- 

χαρίστους συγκινήσεις τών οφθαλμών καί τής ψυ
χής, τοΰ φαιδρύνεται άνεκτιμήτως τήν ζωήν, τόν 
ένΟαρρύνετε, τοΰ εύνοειτε τήν έξέλ'.ξιν τής ένστι
κτου τάσεως πρός τήν βελτίωσιν, τήν πρόοδον και 
τήν τελειοποίησιν. τόν καθιστάτε ήμερώτερον.

Μία Πινακοθήκη Οά έλξη άρκετόν πλήθος, ύπο- 
Οέτω, άπό τά οινοπωλεία καί τά καφ νεϊα, καί από 

τά κέντρα τής αργίας και ίσως πάσης έγκληματι- 
κής κακίας. Όταν δέ συνειΟίση τις εις τό ώραίον. 
ή ψυχή του Οά γείνη άγαΟωτέρα. αί κοινωνικά· του 
σχέσεις Οά γείνουν ήμερώτεραι. καί τό κοινωνικόν 
επίπεδον Ο’ άρχίση ύψούμενον εις τάς βαθμίδας τής 

κοινωνικής άβρότητος. ήμερότητος καί καλωσύνης.
Αί κοινωνικά·, ύπηρεσίχΐ οΟεν τής Πινακοθήκης 

είναι πολύ βαΟύτεραι καί πολύ πολυτιμώτεραι άφ’ 

ό,τι έκ πρώτης όψ-ως φαί·ονται.
Έκτος τών ύπηρεσιών τούτων ή πρωτεύουσα 

Ο’ άποκτήση έν άπαραίτητον στοιχείο·· πάσης πο
λιτισμένης πόλεως. Διότι ώραία είναι τά. μάρμαρα, 
δέν δυνάμ-Οα όμως ν’ άρνηΟώμεν οτι είναι ώραιό- 

τ·ρα καί ότι συγκίνοΰν έπίσης σοίαρώς τα Οαυμα- 

σια έργα τής νεωτέρας τέχνης.
ΊΙ IIιναζοΟήκη αύτη περιέχουσα αντίγραφα τών 

κλασικών έργων ζαί τά έργα τών νεωτέρων Ελλή

νων γλυπτών καί ζωγράφο··· Οα προσφερη ανεκτί
μητους ύπηρεσίας εις τούς κατοίκους.

Ρίπτομεν τήν ιδέαν ταύτην έκ καθήκοντος πρός 

τόν τύπον, έλπίζοντες ότι φιλοπάτριδες φιλότεχνοι 

δέν Οά μείνουν ασυγκίνητοι έκ ταύτης.

X. ζωγραφιδηχ
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ώ; ιατρό;' Φ·.λόχθ;«; δέ «έν Τήνω ΙΙοιειδώ,κ φήσϊ 
τιμϊσθαι ιατρόν».

Άνεύρσμεν έντό; τοϋ μιχροϋ Ίεροΰ τοϋ προ; με
σημβρίαν τοϋ Ναοΰ τά έξήί τής γλυπτικής καί αρχι
τεκτονική; τεμάχια.

1 I. Τέσσζρα; κορμού: αγαλμάτων αύτοκρατόρων, 
σχεδόν όμοιους, εκ ΙΙαρίου μαρμάρου, ύψους 85 ο)ο. 
Έλλείπουσιν ή κεφαλή, ό δεξιό; βραχέων και ό πή- 
χυς τή; αριστερά; χειοός. Τό σώμα καλύπτεται ύπό 
Οώρακο;, ύπό χλαμύδος καί χιτώνο;. Καί έπί τών 
τεσσάρων θωράκων είναι γεγλυμμένον τό αυτό άνάγλυ- 
φον: Πολεμιστής γυμνό; καταβάλλων Κένταυοον. Ό 
τύπος ούτος τή; δ.ακοσμήσειο; μα; είναι γνωστός έξ 
όμοιας προτομή;, σημειωθ;ίσης ότι εύρίσκεται έν 
Τηνω ΰπό τής Επιστημονικής τής Πελοπόννησου 
αποστολής, καί ή όποία φαίνεται ότι άπωλέσθη, έκ
τος αν ηναι μια εκ ιών ήμετέρων. Ό κορμός συνηρ- 
μολογεΐιο κατά τό μέσον πρός τό κατώτερον μέρος 
τοΰ αγάλματος. Οί αϋτοκράτορε; εΐκονίζσντο όρθιοι, 
εχοντε; τόν δεξιόν βραχίονα ϋψωμένον. Οί αϋτοκρά- 
τορες Τραϊανός καί ’Αδειανός, οί αναφερόμενοι επί 
τών θραυσμάτων επιγραφών, ανευρεθέντων πρός ανα- 
τολάς τοΰ ναού, είναι πιθανώς οί τιμηθέντες δι' αν
δριάντων έν τώ ϊερώ τοΰ Ποσειδώνος καί τής ’Αμ
φιτρίτης.

2) "Αγαλμα άνδρός, περιβαλλόμενου ύπό μανδύου, 
ύψους 1)20. Έλλείπουσιν ή κεφαλή, ό λαιμός, ό δε
ξιό; βραχέων καί ό πήχυ; τή; αριστερά; χειρός Κά
τωθεν τών γονάτων είναι τεθραυσμένον. Ό περιβάλ
λω» τό σώμα μανδύας, καλύπτει καί τόν άοιστερόν 
ώμ.ον' διεο/όμενο; δέ ύπό τόν δεξιόν βραχίονα, περιελ- 
λίσεται τον αριστερόν αγκώνα. Ή δεξιά κνήμη κάμ
πτεται ελαφοώ;. Τό άγαλμα είναι ρωμαϊκής εποχή; 
καί τέχνες μέτριας.

3| Δύο γυναικεία αγάλματα τεθραυσμένα, ύψους 
1.36 καί Ι,όΟ. Τό στήθος καί οί βραχίονες έλλείπου- 
σι/. Οί πόδε; είσ'ι τεθραυσμένοι. Τέχνη; καλλιτέρα; 
τοΰ προηγουμένου αγάλματος.

4) . Κεφαλήν γυναικός ύψους 40 ο)ο, ά-ήκουσαν 
ει; έν τώ/ προηγουμένω·· αγαλμάτων. Ή ρίς, τά χείλη 
καί ό πώγων ειτΐν ακρωτηριασμένα. II κόαη διαι
ρείται εις δύο μέρη, έκάτερον τών όποιων πίπτει έλι- 
κοειδώς έπι τοΰ προσώπου. Κάλυμμα, σκέπει τό άνω 
καί τό όπισθεν μέρος τής κεφαλή; Ή τέχνη του 
μέτρια.

5) . Περί τά εκατόν θραύσματα, άνήκοντα είς τά 
άναφερόμενα αγάλματα.

6|. Μέρος Ιονικοΰ Κιονόκρανου, διαμέ-ρου 40 ο)ο
7). Δύο πόδας τραπέζης, κεκοσμημένη; δι’ ό/ύχων 

λίοντο;.
Τα εξ ορειχάλκου αντικείμενα ήταν σπάνια. Δέν 

εχομεν να σημειώσωμεν ή μόνον αιχμήν ακοντίου καί 
παίγνίον σχήματος άστραγάλου

Έκτος τών έξ οπτής γης αντικειμένων, τών ανη- 
κοντω? εις τον εςωροϊσμόν τοϋ ναοΰ, ανεύρομεν καί 
4 ακέραια; λυχνίας, δύο κύπελλα. τύπον σφζγίοος κε- 
ραμίας, φερούσης τό γράμμα II, καί θραύσματα αγ
γείων, μαΰρα, ερυθρά και φαιά Είς τήν βορειανατο- 
λικήν γωνίαν τοΰ 'Εστιατορίου άνεύρομ.ν πολλά συν
τρίμματα πήλινων καί ύαλίνων σκευών.

("Επεται ουνεχιια/

* ΧΠ'ΣΙ. ·

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΙ

τών, κατά
του μαρασμού τής αναπτύξ 
ενώ έπιφαίνονται ήδη οί π;

Συμβαίνει μάλιστα

μουσική από όλας τά 

τέχνας α*. όποια*, 
νώνται •'ενιαίος έπί 

ύξ-ως ίδιαι- 

υνθήκας κοι
νωνικά; καί πολιτικά; 

προδιαγεγραμένας. επι

φαίνεται ώς τό τε.ΐεν 
ταϊον όλων τών φυ- 

καί κατα την στιγμήν 

.ως, ή; αποτελεί μέρος : 
-άτρομο*. μιας νέας ανοί- 

ςεως. Συμβαίνει μάλιστα ενίοτε ή μουσική ν’ άν- 
τηχή <*>ς γλώσσα έξαφανισθείση; εποχής, είς ένα 
κόσμον νέον καί έκπληττόμενον.

Μόνον έν τή τέχνη τών μουσικών τών Κάτι·» 

ου χριστιανικού Μεσαίωνος εύρεν 

της : ή αρχιτεκτονική της τών 
τής Γοτθικής' αργά άναφα- 

ειναι νόμιμος καί παρομοία. 
του Χένδελ άναζή ή ηχώ 

τοΰ Λουθήρου καί τών εταίρων 

απεδωκεν εϊς 
όν αιώνα τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ

Χωρών ή ψυχή 
όλας τάς άπηχήσ 

ήχων είναι ή αδελφή 

νεΐσα, είναι αληθές.
Μόνον έν τη μουσική 
παντός ο,τι ή ψυχή 

του είχε καλλίτερο·/. Μόνος ό Μόζαρ 

χρυσόν τιπηχοΰντα ζ 
τήν τέχνην τοΰ Ρακίνα καί τοΰ Κλαυδίου Λωρραιν. 
Έν τή μουσική του Μπετόδ-ν καί του Ροσσίνη ό 
I Η’ αιών έψαλλε τό τελευταίο·/ του άσμα, τό άσμα 
τής :ξεγέρσεως, τών καταλυθέντων ιδανικών και τής 

φευγαλέας ευδαιμονίας. Ό φίλος 
συμβόλων Οά ήδύνατο λοιπόν νά 

μουσική αληθώς αξιοσημείωτος εΐ· 
άσμα.

τών εύαισθήτων 
ίτι πασα 

κύκνειον

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΣΘ1.ΧΕΙΛ

Ό κίνδυνος τής νέας μουσικής, είναι οτι μα: 

παρουσιάζει τό κύπελλο» τών ήδονών καί τοΰ υπέ
ροχου μέ έν κίνημα τόσον ελκυστικόν καί μέ τόσην 
επιφάνειαν έκστάσεως ήΟικής, ώστε ό μετριοπαθέστε
ρος καί ό εϋγενέστερος στό τέλος φθάνε*, νά ροφα 
σταγόνας τινάς περισσότερον,

Άλλ’ ή ελάχιστη αυτή ακολασία, έπαναλαμία- 
ν μένη έπ’άπειρον, δύναται νά έπαναφέρη έπ τέ
λους μίαν διέγερσιν τής διανοητικής υγείας βαθυ- 
τέραν εκείνης, ήτις Οά άπέρρεεν άπό τάς βαναυσο- 

τέρας καταχρήσεις, είς τρόπον ώστε μίαν ήμέραν 
δεν Οα μένη άλλο να κάμωμεν παρα νά φεύγωμεν 
το άντρο·/ τών νυμφών. Οπως έπιστρέψωμεν. δια 

τών κυμ των ναι τών κινδύνων, πρός τήν μέθη·/ 
τής Ιθάκης καί τά φιλήματα τής συζύγου, άπλου- 

στέρας καί ανθρωπινοτέρας. τούτέστι νά έπανέλΟω- 
μεν είς τήν εστίαν. . . .

ΣΛΧ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΙΙΣ

Στό κάτω κάτω τής γραφής, έξακολουθοΰμεν 

να αγαπώμεν τήν μουσικήν όπως αγαπώμεν τό σε
ληνόφως. Καί τά δύο δέν θέλουν ν’ άντικαταστή-

HtNAkO®HkH

σουν τόν ήλιον άλλά μόνον νά φωτίσουν τάς νύκτας 

μας όσον μποροΰν καλλίτερα. Μποροΰμ. λοιπόν να 
γε/.ώμεν και ν’ άστειευώμεΟα είς βάρος των :

ΜΙΙΧΔΙ ΛΣΟΝ

ΊΙ μουσική τοΰ Μένδελσον είναι καί μουσική 
τής καλαισθησίας, ήτι εϋχαρίστ.ϊται είς παν ο.τι 

υπήρξε ποτέ καλόν. Άναπέμπει πάντοτε προς τα 

οπισΟ-ίν της ευρισκόμενα.
ΙΙόσον ήμποροΰσε αυτή να έχη πολλά πράγματα, 

μπροστά της, πολύ μέλλον ! Άλλ’ ό Μένδελσον 
ήΟέλησε νά έχη μέλλον; Κατείχε μίαν αρετήν 

σπάνιάν μεταξύ τών καλλιτεχνών, τήν τής ευγνω 
μοσύνης. χωρίς ύστεροδουλίαν. Και αυτή επίσης 
είναι μία αρετή ή όποία παραπέμπει πάντοτε είς 

παν ο τι ·_ίνα*. οπίσω της.

ΣΟΪΜΛΝ

Ό «νεανίας*’ οιον τόν ονειροπολούν οί λυρικοί 

ποιηται τοΰ Γαλλικού και Γερμανικού ρωμα.τ*- 
σμοϋ κατά τδ πρώτον τρίτον τοΰ αίώνος τούτου, 
ό ν.ανίας ούτος μετεφράσθη κσΟολοκληρίαν είς 

άσματα και μουσικήν άπό τόν Ροβέρτον Σοΰμαν, 
τόν αιιύνιον νεανίαν, τόσον, ώστε ήσΟανθη εαυτόν 
έν τώ κατακορίφω τών δυνάμεόιν του.

ΊΙ αλήθεια όμως είναι ότι διέρχονται στίγμα! 
καθ’ άς ή μουσική του μας κάμνει νά ον-ιροπο- 

λοΰμεν τήν αίωνίαν «γεροντοκόρην».

ΕΟΠΤ'Κ

Ο τελευταίος τών νέων μουσικών ο οποίος είδε 

καί έλάτρευσε. καθώς ό Λεοπάρδης, τήν καλλονήν, 
ό ΙΙολωνός Σοπέν. ύπήρξεν αμίμητος - όλοι όσοι 
ήλθον πρό καί μετ’ αύτόν δέν δικαιούνται εις αυτό 
τό έπίθετον. ’() Σοπέν. λέγω, κατείχε τήν αύτήν 

ήγεμονικήν -ύγέ'Μίαν εν τή συνθέσει, τήν οποίαν ο 
Ραφαήλ έν τή χρήσει τών άπλουστέρων χρωμά
των - άλλ’ ούχ: σ/ετικώς πρός τά χρώματα, αλλ 
ώς πρός τάς μελωδικάς καί ρυθμικας χρήσεις.

1 Ιαραδέχετα: τάς χοήσεις ταύτας διότι είχε γεν- 

νηθή ίίη τΐι>· h'xhar Σχεδόν όλα*, α! ψυχικά! 
διαθέσεις τής ζωής κατέχουν μίαν μόνην .ταζει- 

τυχη στιγμήν. Λύτήν τήν εύτυχή στιγμήν ο: κα
λοί καλλιτέχναι γνωρίζουν ν’ ανακαλύπτουν. 
'Γπάρχ-ι μία τοιαύτη έν τή παραλιακή ζωή, τή 
κουραστική, ανθυγιεινή, νοσηρά, ήτις έκτυλίσσεται 

έν τή γειτνιάσει τοΰ οχλου τοΰ θορυόωδεστέρου και 
πλεονέκτου-τήν ύπερευδαίμονα ταύτην στιγμήν, 

ό Σοπέν έχάρισεν είς τήν Βαρχηρό.1α>· του. είς 
τρόπον ώστε καί αυτοί οί θεοί Οά έζήλευον όπως 
εξαπλωθούν μέσα είς μίαν βάρκαν κατά τάς μακράς 

θερινας νύκτας.
ΧΕΝΔΕΛ

‘Ο Χένδελ όταν συνέθετε τήν μουσικήν του ήτο 
ρωμαλέος, καινοτόμος. άληθής, δυνατός. Τ’.στρέ- 
φετο πρός ένα ήρωϊσμόν όμοιον μέ έκεϊνον διά τόν 

όποιον ένας λαός ε’ναι ικανός-άλλ’ όταν έπρό- 

κειτο νά τελειώση τό έργον του, ήτο συχνά γεμά
τος στενοχώριαν, ψυχρότητα καί άπογοήτ-υσιν 

άκόμη.
Τότε μετεχειρίζετο μεθόδους τινάς έπιδοκιμα- 

σθείσας έν τή έκτελέσει. ήρχιζε νά γράφη γρήγορα 

και πολύ καί έθεώρει έαυτόν πολύ εύτυχή έαν έτε- 

λείωνεν- αλλ’ αυτό δέν ήτο εύχαρίστησις όμοια μέ 
τήν τοΰ (τεοΰ καί τώ>ν λοιπών δημιουργών, κατά τήν 

εσπέραν τής γονίμ.ου ήμέρας του.

ΪΙΕΒΑΣΤΙΛΧΟΣ ΜΠΑΧ

'Όταν κανείς δέν άκούει τήν μ-υτικήν του Μπαχ 

ώς τέλειος γνώστης καί αυστηρός τοΰ κοντραπούν
το», όταν στερείται επίσης άληθοΰς καλλιτεχνικής 
τέρψεως, Οα τήν άκούση διαφορετικά, μέ τήν πνευ
ματικήν κατάστασιν ένός άνθρώπου όστις (όπως με- 

ταχειρισθώ μαζύ μέ τόν Γκαϊτε μίαν θαυμασίαν έκ- 
φρασιν) ήτο παρών κ;0’ ήν στιγμήν ό Μεώ; 
ούργησε ror ζοσ/ior. Τούτέστι Οά αίσΟανθή οτι εί
ναι κάτι τι μέγα έν τώ δημιουργεϊσΟαι, άλλά τό 

όποιον δέν ύπάρχ·ι άκόμη : ή μεγάλη νέα μουσική. 
Λύτή έχει ήδη νικήση τόν κόσμ.ον φέρουσα τήν νί
κην έν τή Εκκλησία, έν τή ιΌνικότητι, έν τώ κον- 
τραπούντω. Είς τόν Μπάχ ένυπάρχει πολύς Χρι
στιανισμός ακατέργαστος, Γερμανισμός ακατέργα
στος. σχολαστικότης ακατέργαστος. Εύρίσκεται εις 
τό κατώφλιον τής Ευρωπαϊκής (νέας) μουσικής, 

άλλ’ έκεϊΟεν στρέφει τό βλέμμα πρός τόν Μεσαί

ωνα.
Μηίγραηι: ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ

* ΤΤΑΓΟΊΔΙΑ ΣΙ·. KV/ΦΟΧ ΙΙΧ>> *

ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΘΑΜΕΝΗ

Έχι)ές 07ΐοΰ <5 ί/λιος αργ/ι ίηέΰιιινε, 

εις ιών ιιοτιά»’ ουυ ίκύτιιιξα τά βνί)η 
καί ειδιι τοΰ ονείρου μου τϋι· ϋρίαμβο 

ύ.τοϋ άρ}·ά στο φως τους άνυοιή^η ■ . .

Καί οβμερα, ποΰ η ζωή οον ετελβίωσε, 
κυττώ τύ μαραμένο μέτωπό οον
— 2ου2οΐύι άχνό ποΰ ύ ΰάνατος τδ Ιφίληοε— 
και βλέπω άναοτημένο τ ’ όνειρό οον.

MAP. ΣΙΓΟΥΡΟΣ

ΔΑΚΡΥΑ ΟΥΡΑΝΟΥ
ΚΓ ΑΓΑΠΗΣ

Άπ’ τά λεύκά τά ούγηφα ποΰ περαοαν 
ΊΊνΐίχιηκην οτή γϊ} μαργαριτάρια, 

Τά άάκηνα τ' ονρανοϊ·.
'/πάνω ατά ξεράκ/.αΰα οτορεύτηκαν
Καί τά γυμνά ϊατά/.ιααν κλωνάρια

Στά χάδια τοΰ ποιρι-οΰ.

Ά.τ’τίι γ).υκπά αγαπημού τη πάλλινκη 
Τινάχτηκαν δυό δάκρυα οτή η'νχή μου. 

Φως οτή οκοτνινιά.
Κι ’ ή μοίρα αν με ξει/ νλλιοε οάν λονλονδο
Έκιίνα χύνουν χάρι οτή ζωή μου 

ΛΙίοα οτή χνιμωνιά.

ΒΑΓ. ΚΟΡΙΖΑΣ
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΣΧΥΛΟΝ *)

ςΟάπτονται, ύπό τούς 
εϊρωνας της εθνικής Σω
φροσύνης καγχασμούς, και 
τήν τών νουνεχών χλεύην 
οί φόβοι ότι κινδυνεύει ή 
έλλ. γλώσσα.

Ό Αίσχύλος δέν λησμο- 
νεΐται πρό τών άκόμψειν 
και πενιχρών προΣφαινή-

ρεων λαμβάνει μόνον ζωήν τό φωτεινόν του 
Ιδανικόν όταν άπό τά ήρεμα τών ΉλυΣίων βά
θη τόν Αντίλαλον άκούΣμ της φωνής τον γνή
σιον έν τ<7> ΔίονυΣιακφ ναώ, ένθα των έκγόνων

') Ό επίλογο; ΐκ ιζ» ύγορεύαεω; ιοί' κ. -V. .·!. 
Ιίλιο.ιονλου, ι>· tj) περί γλώσοη; φιλολογικ/) ονιελεναιι. 

ή ένθεος εύγνωμοΣύνη παρά τούς τίμιους της 
τέχνης βωμούς τόν χαιρετισμόν απευθύνει πρός 
τόν άνατέλλοντα Φοίβον, ού αί πρώται άκτϊνες 
τήν αϊγλην χρυΣίζουΣαι τοϋ ΙΙαρΟενώνος διευ
θύνονται πρός τούς γαλανούς αιθέρας, οϋς έγ- 
γύΟεν έγνώριόε ταϋ ποιητοΰ ή φαντασία, διευ- 
Ουνόμενη πρός τό "Απειρον τής ιδέας.

Ί ότε δέ, δτε ή έλληνικιι φωνή ήν εύλαβώς <Τε 
τήρησαν οί αιώνες ώς κειμήλιον τών έκλεκτών 
κοινωνιών φθέγγεται ώς άθανάτου μουσουργό - 
ματος περιπαθής καί αρμονική μελωδία, τό φά
σμα τοΰ έμψυχουμένου ούρατοδρόμου Οά πλα- 
νάται έν τμ πανηγυριζούΣμ σκηνμ ένθα ή Οεο- 
σπεσία του γλώσσα καί τόν "Αδην δύναται νά 
έξυπνήση έν τμ άναστάσει τών νεκρών του, 
όπως ΣυνεορτάόωΣιν έν τμ λευκμ τής ποιήσεε ς 
τελετμ, έν μ άποθεούται ή ΟριαμβεύϋυΣα Ιδα· 
νικότης.

Τό φάσμα ίίπερ ϊπταται εις τά ΰψη παρά τό ού- 
ράνιον σέλας, ν.αϊ ΣυνταράΣΣει τήν ΰπέργειον 

γαλήνην, οπότε έκπέμψμ τούς κεραυνώδεις άτο
νους ενός πάΣχοντος ίίοωός του, ή ενός τιτα- 
νώδους θύματός του, ΐι οπότε κραυγήν έκύάλμ 
τρομώδη τής Έριννύοςτου τό άφρϊζον Στόμα.

Τό φάσμα τοΰ τραγικού μοι Σηγέτου, δπερ Οά 
ζμ έν οόω δέν αποθνήσκει ό κόσμος της έμπνεύ- 
σεως καί τού πάθους.

Ιδού α’ι τραγωδίαι του· μυΣτηριοιοης μικρό· 
κοΣμος. Τις δύναται νά πιΣτεύΣμ οτι ένταΰΟα 
κρύπτονται κεραυνοί και Ούελλαι, καταιγίδες 
καί μελαναί νεφέλαι ;

Σμικρύνεται ένταΰΟα εν ποιητικόν σύμπαν, 
μία λευκή άΟαναΣία, έν αιώνιον καί πανίόχυρον 
πνεύμα, εν αχανές Στάδιον ένθα άγωνιζόμένιι 
νίκα ή ψυχή καί ψάλλονται τοΰ εντίμου θριάμ
βου οί γόητες παιάνες.

ΈνταΰΟα, εις τόν άμίλητον μαγνήτην, τίιν 
Σιγηλήν πυξίδα, ένθα φυλάσσεται ή ηλεκτρική 
δύναμις, ι’ις οί Σπινθήρες καί τό παμφάγον 
πΰρ κατακαίωΣιν οχι θέατρα άποτεφρούμενα 
οϋτω δυΣκλεώς καί κακοζήλως, άλλά ΣείωΣιν 
αύτό τό έδαφος τοΰ άΣτεως όταν τοΰτο ένόχως 
καταδειχΟμ άπιΣτον καί άδιάφορον προς τήν 
άξίαν τών θησαυρών οϋς βαστάζει-

Καί ήδη, τις Οά τολμήΣμ τό Απρόσιτον τοΰτο 
νά παραβιάΣμ άσυλον, ένθα αιωνίως τό άκατα- 
πονήτως έργασΟέν θ' άναπαύηται πνεύμα τού 
ΑίΣχύλου ;

Tic Οά μολύνμ τίιν Ιδιόρρυθμον τούτον Σηκόν, 
ΰφ’ ον ό δραματικός διοραται κόσμος, ένθα έν 
μέόω τιτάνιον καί γιγάντων, ημιθέων και ήρώων, 
φωτός καί Σκότους. ΉλυΣίων καί Ταρτάρου, 
ώκεανοΰ καί νεφελών, ή δαιμόνια πλαναται 
ψυχή τοΰ τραγικού, ήν αιωνίως Οά χαιρέτα ή 
παγκόσμιος ποίιιΣις μετά Σεβασμού καί κατα- 
νύξεως ;

Καί τίιν ψυχήν ταύτην τις είναι τόΣω παρά- 
φρων ιόΣτε νά ϋβρίΣη ;

Τις θ' άποφασίΣμ δίφρων νά τμ φωνήΣμ πρός 
τό ΰπέργειον τοΰ ΒαΣιλείον της :«Χταμάτα,αιθέ
ριος δόξα, διότι ό Στέφανός Σου άνϊικει εις τήν 
ιδιοτροπίαν μου. θέλω νά χρησιμοποιήσω τίιν 
δύναμιν τής μανίας μου ϊνα Σύρω ένταΰΟα τήν 
αϊγλην Σου καί νά καταύιΰάΣω πλησίον ημών 
τό Σκήπτρον Σου καί άφού Σοί άποΣπάΣω τήν 
χρυσήν Σου δάφνην καί κομίσω ταύτην ιίις λά· 
φυρον μιας Σατανικής υπεροχής, καί Σοί κλέψω 
μίαν προτομήν άπό τά γήινα μαυσωλεία Σου, 
έναποΟέΣω ταΰτα έπί μιας τραπέζης καί προΣ- 
καλών τούς νεωτέρους 'Αθηναίους διασαλπίσει 
τό άξιοπερίεργον θέαμα·.

Πλήν Σέ γνωρίζω ποιιιτά καί Σέ χαιρετώ, 
ώραϊε μου ήλιε! Μία άκτίς τών βλεμμάτων Σου 
Οά κατακαύΣμ τόν τολμητίαν "Ικαρον καί καθ’ 
ήν Στιγμήν Οά κατασυντρίβεται οι’τος έπί τών 
έρειπίων τοΰ Αρχαίου Σου θεάτρου Ορυμματιζό-
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μένος παρά τήν άφωνον θυμέλην, ώς ίλαότήριον 
θύμα των μελανών ειμαρμένων, άπο τά ύφη O' 
άκούηται ώς έπικήδειος οίκτος τοϋ παραπόνου 
όου Λ άπήχηόις- -άννώμων, άχάριΰτε·.'

Καί ύπό την έπίδραΰιν τοιούτων εικόνων ιερά 
ΛυναιόΟάνομαι νά μέ κατέχμ άυγκίνηάις καί 
κρατών τό έΟνικόν τοϋτο παλλάδιον - τάς τραγω
δίας τοϋ τραγικωτά,του των τραγικών - τρέμω 
Ουνταραδδόμενος ύπό εύαιάΟηήίαςπνρετοϋ,άφοί' 
φαντάζομαι άκεραίαν τήν ποιητικήν ενότητα, 
καί άναγεννώμενον τό Οέατρον νά πανηγυρίζι,ι 
έν διΟνράμόοις καί έκεΐ πετώόα ή οίΰτρήλατος 
φυχή, προςίκαλεϊ πάντας τιμάς ούχϊ εις μνημό
συνα και έπιταφία έλεγεϊα.άλλ’εις χαρμο,ίήνων 
ιαχών νικητήριους τελετάς, δι' ας ό πολιτι
σμός αιωνίως Οά διαφυλάττη τόν ένίίουδιωδέστε- 
ρον καί περιπαΟέστερον χαιρετισμόν, άλλα καί 
τάς ίερωτέρας συγκινήσεις.

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ό χαοακτήρ ένός λαοΰ έκδηλοϋταιολόκληρος 
εις τήν τέχνην αυτού. Ή άπλότης, ή αρμονία, 
Λ ανυπέρβλητος κομφότης έκδηλοϋται εις τά 
Ελληνικά μνημεία. Δεικνύουν ταύτα δτι ό λαός 
δστις κατώκει παρ’ αυτά ητο ό ευφυέστερος, 
ό πλέον πολιτισμένος, ό άπλούσιερός λαός τοϋ 
κόσμου.

Λ-.

Μία μεγαλοφυία διά νά έννοηΟη χρειάζεται 
μίαν μεγαλοφυΐαν.

Γκαΐτε.

Μόνον άπό τό φώς βγαίνουν αΐ όιραιότητες.

'Οσάκις καλείσαι νά έκτελέομς έργον τι έρώ- 
τηδον εαυτόν: Θά ώφεληΟμ έξ αυτού ϊι άνΟρω- 
πότης; 'Εάν πεισΟμς περί τούτου, άνάλαϋε θαρ
ραλέων. Βαδίζεις ποός τήν ευτυχίαν Ίο έργον 
σου είναι ευλογία.

Τουρνενιεφ.

"Ιδιον των μεγάλων πνευμάτων είναι δι’ ολί
γων λέξεων νά λέγωδι πολλά πράγματα, ένώ 
τά μικρά πνεύματα έχουήι τό χάρισμα νά λέ- 
γωδι πολλά, χωρίς νά λέγωδι τίποτε

Λ αροαφουκω.

Πολλοί άνθρωποι γεννώνται μετά θάνατον-
Λ7 ίσε.

Ό νυμφευόμενος τήν καλλιτεχνίαν πρέπει νά 
παραδεχίίμ καί τήν πενΟεράν τήν κριτικήν.

* ΚΪΙΙΛΙΊΣΣΟΙ *

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΟΥ

Δίκιά μον Εκκλησία έθεμϊλιωσα

Μέ μίας ιδίας αγνότατης θεμέλιο
Τό θάρρος απ' τό Καύκ.ααο δανείσθηκα.
Κΐ' άπό τό Γολγοθά τό Ευαγγέλιο.

’Εγώ, όπως συ άνθρωπε, δέν γίνομαι
Τής ΙΙρόλ.ηφίς σου θϋμα σκλαβωμένο"

Οθεν διαβώ) ό δρόμος μοϋ Ανοίγεται 
Ία Είδωλά σου ρίχνω και διαβαίνω !

Μ! βλέπεις ; στή ζωή μον δεν ιδάκρυσα, 

Καί οιεναγμός δέ μον 'φύγε απ’ τά στήθη’ 
'Ο κόσμος απ ' εμπρός μον όλος πέρασε

Ί'ή ΙΙίστι μον ιμέτρησε....φοβήθη !

ΚΩΝΣΤ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

3» ¥ 3» 3»

Η ΣΕΜΝΟΤΗΣ

ΕΝ ΤΗ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ.

ΰ δ έ π ο τ ε ήν- 
νοήΟη μεγάλησέ- 
χνη άνευ νυανό- 
τητος, τό δέ κα
λόν εν τε τή άρ- 
χαιότητικαίκατά 
τους χρονους της 

Αναγεννήσεως 
των τεχνών, μό
νον εις τό γράμ
μα τής φύσεως 
και εις τό κάλλος 
τοϋ σώματος έχα- 

ή τέχνη έφόρεσε
προσωπίδα, ένεδύΟη χλαΓναν ή έσκεπάσΟη μέ φύλλα 
συκής,^ επαΟεν δ,τι επαΟεν ή Εϋα μετά τό έγκλημά, 
της' έξώσΟη έκ τού Παραδείσου και έκυλίσΟη εις τόν 
βόρβορον τής έλεεινότητος καί τής καταπτώσεως

Δια να εννοηΟή χαλώς ποιαν άμεσον σχέσιν εχει 
ή μεγάλη καί κλασική τέχνη μετά τής λεγομένης 
σεμνότητος, ανάγκη πάσα εΐνε διά τούς άγνοούντας 
να δοΟώσι μερικά! στοιχειώδεις ιστορικά! λεπτομέ
ρεια!.

Καί πρώτον εκ των μεγάλων καλλιτεχνικών έργων 
της αρχαιότητες τα πλεΐστα είναι γυμνά.

Ό «Παλαιστής» τού Άγασία τοϋ Έφεσιου, δστις 
κοσμεί τό Μουσειον τοϋ Λούβρου, είναι όλόγυυ.νος, Ή 
«’Αφροδίτη τής Μήλου» τοϋ Σκόπα καί ΓΙραξιτέλους, 
εις τό Μουσειον τοϋ Λούβρου, γυμνή κατά τόήμισυ. 
ΦαντασΟήτε Άφροδίτην ένδεδυμένην ! Ή » ’Αφροδίτη 
των Μεδίκων» τοϋ Κλεομένους ολόγυμνος. Ό «Λαο
κόων» είναι ολόγυμνος... ο'ικογενειαχώς. Ό «Ερμής» 
τοϋ Πραξιτέλους ολόγυμνος. 'Ο « ’Απόλλων τοϋ Μπελ- 
βεντέρε» εις τό Μουσειον τοϋ Βατικανού έπαρουσιά- 
σΟη ολόγυμνος ενώπιον αναρίθμητων Παπών και τής 
Παπισσης Ιωάννας. Ο “Ηρακλής τοϋ Ι’λύχωνος»

εις τό μουσειον τής Νεαπόλεως ολόγυμνος. Ούτε τέ
λος ό «'Έφηβος των ’Αντικυθήρων» ήτο γνωστόν, οτι 
Οά μείνη έπΐ τοσαϋτα έτη εις τόν βυθόν τής θαλάσσης, 
διά νά. ύποτεΟή, ότι ό δημιουργός του τόνεκααε γυ
μνόν, προΒλέπων τήν μοΐράν του, διά νά μή μόά’· 
σκεύση τά ενδύματα του. t

Ιδού λοιπόν ότι τά μεγαλείτερα καλλιτεχνικά ση
μεία τής άρχαιότητος, τά αιώνια ύποδειγματα^ του 
Καλού, έδημιουργήΟησαν γυμνά, χωρίς νά ληφΟή υπ 
όψιν ό άτταβισμός τοϋ Βυζαντινισμού, δστις ειμαρ_*ο 
κατά πολλάς καί ποικίλας εκδηλώσεις νά προσβάλη 

τήν σεμνήν γενεάν μας. _
Καί σιόρα άς έλΟωμει έν όλίγοις καί εις την επο

χήν τής 'Αναγεννήσεως.

'Ο Δαυίδ» του Δονατελλο, ο εύρισκου.ενος εις "-·> 
έΟνικόν Μουσειον τής Φλωρεντίας, ήμπορουσε να υ.η 
είναι, καί έν τούτοι: είναι καί αυτός ολόγυμνος. Ο 
«Σκλάβος» αυτού τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου επιδεικνύει 
καί αυτός πλήρη τή> γυμνότητα -',·) έν τώ Μου- 
σείω τοϋ Λ'-υΒρου. Ό «Βάκχος» τού Σανσοοινο 
μόλις έπρόλαβε νά μεταχειρισΟή έν φύλλον αμπέλου 
διά νά καλυφΟή δήθεν έν τω Μουσειω τής Φλωρεν
τίας. Καί ό «1'ΐεοσ.ύς» τοϋ Μπενβενοΰτο Τσελλινη 
τήν αυτήν γυμνότητα επιδεικνύει έν τω αϋτώ Μου- 
σείι.ι, καθώς καί ό « Ερμής» τού Βολόνι, παραπλευρως 
αύτ'οΰ ’Αλλά μή καί ή «’Άρτεμ.ις» του Ίιοαννου 
Κουγιών, ή εύρισκομένη έν τώ Μουσειω τοϋ Λούβρου, 

υέεει καμμίαν εσΟήτα ;
Άνέφερα τά σπουδαιότερα έκ τών αγαλμάτων, δια 

νά μή προβώ εις τήν ερευνάν τής ατελεύτητου σει
ράς των, ήτις (Ια ήτο τόσον έπίπονός, όσον καί περιττή.

Διότι οί ζητοϋντες καλόν άνευ γυμνότητας, έαν ει- 
σηκούοντο άπό τούς Οεοπνεύστους καλλιτεχνας της 
όο/αιότητος καί τής ’Αναγεννήσεως, ούτε Ανασιας, 
ούτ’ε Σκόπας. ούτε Πραξιτέλης, ούτε Φειδίας Οα ύπηρ- 
χον έκ τών αρχαίων, έκ δέ τών νεωτέρων ο Νικόλαός 
ό' έκ Ιΐιζης. κα'ί ό ΓιΒέρτης. καί ό Δονατέλλος, καί 
ό .Δούκα δέ λά Ρόμπια, καί ό Σανσοβΐνο:, καί ό Βε- 
εόκιο, καί ό Μιχαήλ Άγγελο:. καί ό ΜπενΒενοϋτος 
Τσελλίνης, καί ό Μιχ Κολόμβος, καί ό Κουζινος, 
καί ό ΙΙ /ών, καί ό ’Ιωάννης τής Βολωνίας, και ο 
'Ιωάννης Κουγιών, καί ό Ί'εξιών, καί ό Σαεαζινος και 
ό Γκιγιαίν, καί ό Άγκουγ'έ και όλαι τέλος αί/7·^' 
λιτεχνικαί μεγαλειότητες τής ’Ιταλικής καί 1 αλλικής 
'Αναγεννήσεως, Οά εγλυφον μόνον... καλογηοους !

ΠΟΛ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

Έστ'ε ενσυνείδητοι : όλη ή τέχνη εις τοϋτο 

έγκειται..
Ζί/τω ή σννείδησις και ή άπλότης! Εΐνε ή 

μότη γωνή, ί/τις όόηγεΐ εις τό άληβές και εις 
τιμ· νπεροχι']ν. "Αλλοτε μου ιλεγον : « Νά γναιρί- 
ζετε τό ϋέμα σας και δέν ιχειε ανάγκην νά τό 

μελετήσετε». Άλλ' όχι πρέπει τις πάντοτε νά 

αανίΐιίνη.
Corot.

'II μεγάλη τέχνη Απαιτεί όχι μόνον δΰναμιν 

φύαεως, αλλά και ι'ιρεμον αΜΙημα.

Meissonier.

'() άλιβέ'ης καλλιτέχνης, ό όντως μεριμνώ))· 
περί τοϋ έργον του. δέν δοκιμάζει μεγαλειτέραν 
βάσανον από τοϋ νά πιστενη εαυτόν κατιότερον 

A'/·’ <">,τι εΐνε.
J. 1*. Laurens.

'II ηύαις είναι ό μόνος φεγγίτης, δι' οά ό 

θεός είναι ιίρατός.
Rude.

Γυμνάζετε τόν έγκέι/αλόν σας, σκέπτεσίέε καίέ' 

ίαντούς. Τι μέ ενδιαφέρει εάν μείνετε δέκα ι'όρας 
έμπροσίΐεν τοϋ όκρίβαντό; σας, καί ί'ιμως κοι- 

μάοϋε.
Μιreau.

til· πρέπει ό καλλιτέχνης νά εκζητή τιμ· τΊέ- 
σιν τον μοδέλαν του. Διηγείται ό Οναγγεριό οτι 

τήν Βιβλίδα, ?τ·ο άπύ τά προση ιλέστεριί του αλλά 
και καλλίτερά του έργα ενεπνενοίλη τυχαίοις. 

"Ενα γυναικείοι· μοδέλο του ειχεν έλίλη μίαν 
ημέραν εις τό εργαστήριό)· του, διά νά ειναπαυτ'Ιή 

έκ τής κοπιαιδους οδοιπορίας. ΚατΓ ήν στιγμήν 
ήγίρτΊη διά νά φΰγη, έλαβεν τοιαΰτην τ'Ιέσιν έν- 

στίκτως, ιόστε διά μιας χειρονομίας καί μιας 
κραυγής, τήν έκράτησε ό Οάαγγερι'ο διά μίαν 

στιγμήν εις τήν τ'Ιέσιν έκείνην. Τήν εσχεδίασε 

και είπε εις τους μαϋητάς του οϊτινες τόν περιε- 
σιοίχιζον. «Είδατε; Απέκτησα τήν «Βιβλίδα» 

μου I»

Δέν πρέπει σχεδόν ποτέ ό καλλιτέχνης τ·ά είναι 
ευχαριστημένος. Ό Ίισιί) είχε συνδέσει θρη

σκευτικής υποθέσεαις εικόνα· έζήτηοε τήν γνώ

μην μιας Άγγλίδος, ειδικής διά τήν κριτικί/ν 
καλλιτεχνικαιν ίρχωυ, ήτις καί έθαυμασε τό έρ

γον του.
— Είσαι ευχαριστημένος, τόν έ]ριότησε κατό

πιν κάποιος φίλος του.
— ’Όχι, άπήντησεν δ Τσώ. Καί έπεδόθη 

εις τό έργον ίξ Αρχής-
Έκλήθη καί πάλιν ή Άγγλίς νά γναιματεάση.
— 'Αριστούργημα! Ανεφώνησεν αίάη.
Άλλ’ ό καλλιτήχνης καί πάλιν δέν ήτο ευ

χαριστημένος-
Καί ήρχισεν εκ τρίτου νά διασκευάζη καί έπε- 

ξεργάζηται τήν ε’ικόνα. Μετά μελέτην έμβριθή, 

τέ;ν ίτελείωσε.
Έκάλεσε τήν Άγγλίδα του και πάλιν.
Άλλ' ήδη ή εέκι'υν σννεκίνησε αίπήν βαθίως. 

Έδάκρυσε καί γονυπετήοασα προσηυχήθη.
— Είσαι τώρα ευχαριστημένος, τόν έ]ριότηοεν 

δ παλαιός τον φίλος.
— Τώρα ναι. έίπήντησεν δ Τισιό Τό έργον 

μον είναι τέλειον !

- 219 —

218 -



ΓI L -Ν A Κ Ο Θ I I Κ H

■
ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΗ.

Η ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΤΗι
ΑΡΧΑΙΑι ΕΛΛΑΔΙ

ϊ σ τ p ο ; πλήρης άρ- 
χαιοφίλου έμπνεύσεως 
καί ενθουσιασμός άδιά" 
πτοίτο; απ’ αρχής έως 
τέλους διήκει εν τώ 
ύπό τόν τίτλον « 11 
άρ^αϊκή ’Ελλάς" συγ- 
γράμυ.ατ'. τοϋ κ. Γεωρ- 
γιου Ιίερώ,πραγματευό
μενο» την δια τών πρώ" 
άρχαία; τέχνης, τή;

γλυπτικής ίδια καί τής αρχιτεκτονικής. Καί οι* 
όσους ακροθιγώς μόνον ήψαντο τή; άρχαίας καλλιτε
χνίας καί διά τους μή έξ επαγγέλματος ιστορικούς 
τό σύγγραμμα τούτο τοϋ ενθουσιώδους Γαλάτου δεν 
άμοιροι ενδιαφέροντος καί θέλγητρων. "Ατιασα ή γοη
τεία μόλις διαπλασσομένου κάλλους έκχείται άφθα.ο; 
εντός τών σελίδων, έν αίς ή βαθύνοια τοϋ συγγράφει·»; 
άναπαρϊστησι διά τής ίδιαίούσης αύτώ δυνάμει»; καί 
τής άφθονίας τών έπαλλήλως παρελαυνουσώ > εικόνων 
τούς σπαργώντα; πρό τής μεγάλης έποχής τής ελ
ληνικής τελειότητος αιώνας. "Ι,ίδη τά τελευταία έργα 
τής ατελεύτητου ταύτης ιστορίας τής αρχαίας τέ
χνης χειραγωγοΰσι τόν αναδιφοϋντα ανα μέσον τών 
λαμπροτήτων τής αρ/εγόισυ καί τή; επικής ’Ελλάδος 
καί μέχρι τοΰ οΰδοΰ τής αρχαϊζούσης εποχής. ΊΙ πρό
σφατος όμως αϋτη πραγματεία τοϋ Ιίερώ έπιτίθησι 
τήν κορωνίδα εις ιόν αμετάπτωτον θαυμασμόν, όν 
εμποιοϋσιν εις παντας ή μελετη καί ή ερευνά αυτών, 
εισάγει δι ’ ημάς τούς αείποτε έν παχυλή άγνοια ταύ
της διατελοϋντας εϊς τήν εποχήν έκείνην, βαίνουσα 
από τής εποχής τών αχαιών ανάκτων μέχρι τών μη
δικών χρόνων. Έκ τής ιστορίας σχεδόν ούδεν γινώ* 
σκομεν περί τής τότε έλληνικής όλβιότητος, ήτις α- 
ποκαλύπτομένη δι’ ανωνύμων, δι' αδέσποτων, ούτως 
ειπείν, καί έστιν δτε ηκρωτηριασμενων μνημείων,δύ- 
ναται νά συγκοιθή πρός τήν 'Ιταλίαν τής 'Αναγεννή
σεως. Τόσον εκείνην όσον καί ταύτην διαπνέει εϊς 
εΰχαρίς οργανισμός καί μία έπάνθησι;’ άμιλλα τελε- 
σιουργό; διαθέτει τας καροίας τών οίκητόρων τών αύ- 
τονομουμένων εκείνων πολιτειών, έν έκαστη τών ό
ποιων εκβρώσκει ανα παν βήμα σχολή ιδιόρρυθμος 
ήτις εστίν ό πρόδρομος, έν ταΐς γενίκαίς δέ γραμμαί; 
ή άίίαστος εκείνη καί αφελής είσέτι μόρφωσις τέχνης 
κεκτημένης τό χάρισμα τοϋ Οέλγειν καί ημάς όσον 
ουδέ τά τελειότερα σημερινά τεχνουργήματα. Βρα
δύτερου, λέγει ό ζ. Ιίερώ, εμφανίζονται τά κλασικά 
αριστουργήματα, ών οί τύποι καί α! γραμμαί διαφαί
νονται άπό τοΰ Ε' μέχρι τού 11 αΐώνος εϊς τό ασύλ
ληπτο·» έτι άρωμα τής ύποφωσκούσης τελειότητος.

Άπό τοΰ 11’ αΐώνος ό βίος τών έλληνίοων πόλεων 
άρχεται υφιστάμενος σημαντικά; μεταοολάς,ίχνη τών 
όποιων ύφέρπουσιν ήδη άνά τά μνημεία τής τέχνης. 
Ένώ έν τή προγενεστέρα εποχή ή αρχιτεκτονική ξί
πασαν τήν μέριμναν καί τόν ζήλον αυτής έκδηλοί έπί 
τών τύμβων καί έπί τών μελάθρων, έν τή μετ’ αυτήν 
τείνει εϊς άπαλλαγήν άπό τούτων. Έπί τών μυκηναϊ
κών χρόνων ό οίκο; τοϋ ζώντο; η τεθνεώτος ηγεμόνος, 
ό ανθρώπινος τούτέστι καί ό αυλός περιβάλλεται δι’ 
όλων τών τελειότατων διακοσμήσεων. Παρερχομένη; 
τής έποχής τών’Λχαιών άνάκτων παραλλάσει καί τό 
ιδεώδες τών πόλεων, τό συγκεντρούμενον είς τήν πε
ρίοπτου θέσιν τής άκροπόλεως, συγχρόνως δέ διαπλάσ-

Τϋ λουτρόν

σεται καί τό αστικόν πνεύμα. Οί τάφοι τών τεθνεώ- 
των στερούνται πλέον τοΰ τέως αυτών διακόσμου, 
πιθανώς άφ’ ής έποχής αί περί τής τύχη; τών τε- 
Οζεώτων ίδέαι βαίνουσιν αλλοιούμεναι. Ίσχυεν ετι ή 
ιδέα ότι καί Οανών τις διετέλει ζών εν τώ τάφο» αύ- 
τοϋ όν καί ανήγειρον μεγαλοπρεπή και ευρύχωρου’ 
άλλ’ εφεξής ή περί αοου ώ; περί κοινού τών βροτών 
ασύλου γνώμη γενικεύεται ή δέ έπιτύμβιο; αρχιτε
κτονική αποβάλλει σύν τώ χρόνο» τόν τέως προορι
σμόν καί αύτά δέ ετι τά μέλαθρα έναρμονίως βαϊ- 
νουσι πρό; τά νεώτερα ήθη.

Καθ' ον χρόνον οί ηγεμόνες εγκαθιδρύονται έπί τών 
άκοοπόλεων, τά ένοιαιτήματα τών διασημοτέρων καί 
ΐσχυροτέρων αστών διαπρέπουσιν έπί απλότητι. Τοϋ 
λοιπού οί πολιούχοι θεοί καί αί πόλεις αύταί εχουσι 
τήν προτίμησιν τής μεγαλοπρεπείας. Και ένώ ΐδρυν- 
ται ναοί έν οί; στεγάζονται οί θεοί, οί αστοί ανεγεί- 
ρουσιν οικοδομήματα, είς τέρψιν αύτών καί είς άσκη- 
σιν. Ή πρός τούς αγώνας καί τήν γυμναστικήν εύ
νοια έξήρθη είς λατρείαν κατά τόν 7ον καί 8ον αιώνα, 
τά δέ γυμνάσια, άπλοι τέως περίβολοι, μετατρέποντκι 
είς κατάφυτα καί περίφρακτα άλση μετά πεδίων δρό
μου καί αιθουσών κεκαλυμμένων διά την πάλην. Αί 
’Αθήνα: πιθανώς κατά τήν έποχήν τών άγαν μου
σόληπτων ΙΙεισιστρατιδών άποκτώσιν ίδρυμα προορι- 
σΟέν εις έπαγγελίαν ομηρικών ραψωδιών καί είς μου
σικούς αγώνας. Έν Σπάρτη ή Σκιάς έχει τήν αύτήν 
άποστολήν ένώ βραδύτερον χρησιμοποιείται είς αΐ- 
συνελεύσεως, ή λύρα τοϋ Τερπάνδρου ανηρτημένη 
άπό τοΰ τοίχου υπομιμνήσκει τόν πρώτον προορισμού 
της. Έν ταίς πλείσταις είς τούς θερινούς καύσωνας 
καί τάς ανομβρίας εκτεθειμένων τούτων πόλεων ή σώ- 
φρων πολιτεία τών ηγεμόνων συμβάλλεται είς από- 
κτησιν άφθονου ϋδατος. ’Αλλεπάλληλοι άνεγείρονται 
τότε αί δημόσια·, κρήναι ών ή ιστορία καί ή ποιησις 
έπεφύλαξαν ήμϊν τήν ά άμνησιν. Έν Σάμο» ό Πολυ
κράτης άπησχόλησε λαόν όλοκληρονεί; μεγάλα υδραυ
λικά έργα πρός άπόκτησιν ϋδατος.

[“Ηπεχαι το τέλος].
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Π I Ν A Κ Ο Θ fri κ. Μ

ΝΕΩΝ ΕΤΟΣ

ι χαρά διά 
τούς έχον- 
ταρέότϊαν, 
ποια εΰ- 
φροάύνιι 

διά τούς έ
χοντας χα
ράν έν τζι 
καρδί^τάς 

ήμέρας 
αϋτάς. "Ο

σον καί αν Οελίκη,ι κανείς νά κάμμ τόν σοβα
ρόν, ΰάαι μέριμναι και άς πιριίΐυμδοΰσι περί 
τά ώτα μας, μία χαραυγή Αναγεννήσεως ύπο- 
λανΟάνει εις τάς πικρίας τών έτών καί μία ?.ι- 
κνιάηκίι ήριμία πλανά. τίιν νιιΰν είς Παραδεί
σους χαρ ας. 'Ενθυμείται κανείς μέ νοσταλγίαν 
τούς παιδικούς θρόνους, τά παραμικρότερα 
Αντικείμενα Οί σαλτιμπάγκοι έχουν τίιν Αξίαν 
ένός Αγάλματος τάς ημέρας αΰτάς καί ή πα
τρική έάτία ή ΟπινΟιιρίζοιΆα άπό ξύλα υπερ
τερεί τούς πολιτιμοτέρους λίθους Όσα έτη 
καί αν παρέλΟουν, δάω καί αν ι'ιργώσμ τάς πα
ρειάς μας ό χρόνος καί λευκάνη τάς τρίχας μας, 
ό έξ Αναμνήσεων πύογος Οά ύψοΰται Απρόσβλη
τος Από Ουέλλας. άάτράπτων είς τόν Ήλιον της 
Αγάπης.

Ο ΣΠΕΝΣΕΡ 
Ο Σπένσερ, ό μέγας φιλόσοφος, ΑπετεφρώΟη.

Ήτο ή τελευταία του Οέληέής. Άνευ έκκλη- 
σιαστικής πομπής, έτέόη τό σώμα τοΰ Σπίνήερ 
είς τό πύρ, ένώ άνηγγέλλετο οτι ίδρύετο βρα- 
δεΐον έπ' όνόματί του. Τοιαΰτην Αθάνατον έκ- 
μηδένιιΑιν τις δέν φθονεί !

Άλλ' ό Σπένδιρ δέν ήτο κανείς ιδιότροπος 
φιλόσοφος. Ήτο μέγας συγχρόνως έραότής τής 
μουσικής, ήτις σπουδαϊον πρόσωπόν διεδραμά- 
τισεν έν τώ βίε.) του. Διότι τό όνομα τού Σπέν- 
σερ κατέχει ύπέροχον θέσιν έν τή νεωτέρμ αί- 
ΑΟητικμ τής μουσικής.

Ή έπιότημονικίι έρευνα τής μουσικής άπό 
Δαρδίνου μόνον ϊίρξατο απασχολούσα τούς έν 
Άγγλίμ, μεταξύ δέ τ . ν περί ταύτην ΑσχοληΟέν- 
των διακρίνονται τά ονόματα τοΰ Σούλλυ καί 
τοΰ Σπένσερ. ΊΙ ύπό τόν τίτλον «ΊΙ αρχή καί 
Λ λειτουργία τής μουσικής· (The origin aril 
fonction of music) μελέτη τού Σπένσερ έχει με- 
γάλην όπουδαιότητα Ήδη ό Δαοδϊνος Λόχο- 

λιίΟη περί τό ζήτημα τής Αρχής τής μουσικής. 
Άνέδραμε μέχρι τού κελαόιίματος τών πτηνών, 
άψ’ών μετεόιδάσΟιι ή μουσική ε'.ς τά ζώα καί 
τόν άνθρωπον. Οί μουσικοί φθόγγοι καί ό ρυθ
μός φαίνεται ότι έμορφώΟησαν είς τούς προ) τους 
ημιάγριους Ανθρώπους κατά τήν έκζήτηΟιν τού 
(Ιιιλεος. 'Αλλά τήν θεωρίαν ταύτην άνέτρεζεν ό 
Νάνσλικ ύποστηρίξας οτι τήν Αρχήν τής μουσι
κής τής άνϋρωτίνης φωνής άνευρίσκομεν ούχί 
έν τώ κελαδιίματι τής άιιδόνος αλλά έν τφ βε- 
λάσματι τοΰ προδότου Κατά δέ τίιν Σπένσερ ό 
μουσικός φθόγγος έγεννιίΟιι έκ τής φωνής, ήτις 
συνοδεύει πάσαν ψυχικήν διάΟεΟιν καί εις αύτά 
τά ζώα Οί φθόγγοι τής μουσικής δεικνύουΟι τά 
έσωτερικά αισθήματα. Ό Σπένσερ φέρει τό πα
ράδειγμα τής οίκοδεσποίνης καλοϋσης έπανει- 
λιιμμένω? τιίν ύπιιρέτριαν, μή άπαντώσαν. Ό 
αϋξων έρεΟισμιίς τής φωναζούσιις έκδηλοϋται 
διά τού αϋξοντος ύφους τού τόνου τής φωνής 
Έκτης ποικιλίας ταύτης τού τόνου της φωνής 
ό Σπένσερ συνεπέρανε τήν μόρφωάιν τής με
λωδίας

Ό Σπένάερ ΑπέΟανεν μέ τούς ήχους τής μου
σικής. Είς καλλιτέχνης έπαιζε διαρκώς κατά 
τάς τελευταίας του στιγμάς.

ΕΚΘΕΣ1Σ ΛΕΝΊΊΓΙΛΚ
i c ϋν νεόόμητον κατάστημα της ιίδοΟ Στα- 

li δίου-τό όποιον διόλου άπίήανον νά καταν
τήσει μεΟαϋριρν άλλαντοπωλεϊον - έλαμφεν έν 
φώς τέχνης, τό όποιον κανείς δέν άνέηενε. Τό 
φώς αυτό ήλΟεν έξωθεν · καί οι' αύτό ίσως έχει 
τήν Αξίαν τήν άσυνείΟιάτον διά τούς Αστούς 
τιίς ποωτευούσης Ό Γάλλος έμπορος καλλιτε
χνημάτων Λεντιγιάκ ύπέΟεάεν ότι ή γή τής τέ
χνης Οά έφιλοξένει τίιν ξένον τέχνην μέ τό 
πνεύμα τής έλευϋεριύτιιτος δπερ διακρίνει τάς 
ιώραίας τέχ;νας. "Εμαθε οτι υπάρχουν είς τόν 
τόπον μας καί πολυτάλαντοι καί ήνοιξεν ή “Ει:· 
Οεσις. Ουδόλως παράδοξον αν έσφαλεν είς τούς 
ύλικούς Απολογισμούς του. Έγένετο όμως · 
έστω καί άκουάίως - Αφορμή όπως οί καλλττέ- 
χναιμας όσοι δέν διεάκέλιάαν τά όρια τοΰ 
έλευΟέρου βασιλείου, αισθανθούν μίαν πνοήν 
Αληθινής τέχνης, νά διδαχθούν άπό το έν εί
δε; έκθέσεως πρατήριον, δπερ έκόσμουν έργα 
επιφανών διδασκάλων, έργα είς τά όποια θαυ
μάζει τις τήν τέχνην τίιν άνευ φιμμυΟίου καί 
τήν άνευ προκαταλήψεων.Ήόαν ευτυχώς ολίγα 
τά έργα έκεΐνα τής συλλογής τού κ. Λεντιγιάκ 
τά όποια ήδύναντο νά όνομασΟώάι άνορΟογρα- 
φίαι μιας καλής έκθέσεως. Άλλ' άδιάφορον 
ήμας ένδιαφέρουν οί καλοί πίνακες καί τοιοΰ- 
τοι είναι Αρκετοί. Εϋιιρέστει ή τεχνική άνάρ 
τηόις αυτών, ή Αντίθετος πρός τήν έν Έλλάδι 
κρατούσαν σύγχυσιν τής τοποΟετήσεως. Η το
ποθέτησες ! "Ενας σκόπελος και αύτός όστις 
τόν ύπερίίμ έκ τών έκθετων παρ’ ήμϊν δύνα
ται νά ΟεωρηΟζι εύτνχίις. Ό καλλιτέχνης, όταν 
Οέάμ τήν τελευταίαν πινελιάν δέν δύναται νά 
εΐπμ ότι τό έργον του έτελείωσε. Άμα άναρ- 
ττιΟμ, τότε μόνον ή προόωπικύτης τοΰ καλλι-

.1. I’rrrailll Μετά τόν πρώτον φόνον

ΤιΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ

‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ..

Κατά τά έπισήμως γενόμενα γνωστά 

αποτελέσματα ιών ’Ελλανοδικών επιτρο

πεία»' τής Διεθνούς ’Εκθέσεως ’Αθηνών, 

τής ύπό τήν προστασίαν τής Λ. Β. Υ 

τής πριγκηπίσαης Σοφίας, είς τδ ήμέτερζν 

περιοδικόν όμοφήφως άπενεμήθη άργν- 

ροϋν βραβεϊον μετά διπλώματος, διά 

τήν καλλιτεχνικήν αύτοΰ άζίαν Είναι ή 

λ Πινακοθήκη» τδ μόνον βραβευθεν εν τή 

είρημένη εκθέσει περιοδικόν τών έν τή 'Ανα

τολή, μηδενδς άλλου λαβόντος οίανδήποτε 

τιμητικήν άλλην ένδειςιν. Ούτω, ή «Πι

νακοθήκη» ήτις τοσοΰιον τιμάται έν Ευ

ρώπη, ώστε νιϊ γίνεται λόγος περί αυτής 

έν τώ άλλοεθνεί τύπω και νιι έπιζητεΐται 

// μετ’ αυτής άνταλλαγή τών σπουδαιοτέ- 

ρων καλλιτεχνικών φύλλων, επιβραβεύεται 

ήδη ιί’ διεθνεΐ εκθέσει, τνγχάνουσα 

ίίλως εξαιρετικής τιμής.

τέχνου Αφανίζεται καί ζή ή ψυχή τού έργου.
Χάρις είς τήν έκΟεβιν τοΰ Λεντιγιάκ έδόΟη 

Αφορμή -και εΐναι άξιοι έπαίνου όσοι ήρθησαν 
ύπέρ τό έ γ ώ των καί έπωφελήΟησαν τής ευκαι
ρίας-'ίνα καί οι πτωχοί καλλιτέχναι μας άντι- 
ληφήοϋν πώς άντιλαμίίάνονται τήν τέχνην καί 
όσοι δέν εΐχον τίιν τιμήν νά μαθητεύσουν είς 
τό περίλαμπρο? Πολυτεχνείο? μας. "Ισως ν' άνε- 
κάλυψαν καί άγνωστους ορίζοντας, ίσως νά 
όδηγήΟιιάαν είς μερικός γραμμής, άς μάτην 
μέχρι τοΰδε άνεζήτουν, καί ίσως νά ήσΟάνΟη- 
Οαν -διά μίαν στιγμήν έστω - ότι ή τέχνη εΐνα 
μέν ίμπόρευμα - καί τό άπέδειξεν ό κ. Λεντι 
γιάκ-άλλ' είναι καί ίκανότης, ή όποια δέν 
Απαντα όονήΐίοις είς τάς παρ' ήμϊν καλλιτεχνι
κός εκθέσεις - γράφε κοκορομαχίας - ούτε διδά
σκεται άπό κριτικούς τής περιωπής τού κ Ο. 
Κρίίίαντος, τού αίφνης ένδκήψαντος είς μίαν 
Αθηναϊκήν έφημερίόα, κατατροποήέντος όμως 
ύπό τά σκώμματα.

ΔΑΦΝΙΣ

ΘΕΑΤΡΟΝ

ι 1 ι -ϊόι σπουϊαιοτάτων ζητημάτων, τα όποϊα άνίζ-ζ- 
1 J (Ιεν άκασχολοϋσι τούς θεατρικούς τε/νοκρίτας είναι 

πώς ή τέ/νη τελειοποιούμενη ουναται να φθίση τήν 
κλήΟειαν τής φύτεως Οι μέγιστοι τών καλλιτεχνών, 
οί οιά τή; ύπερό/ου σ.ύτών ύποκρίσεως επισπώντες 
τον θαυμασμόν τής ϋφηλίου, κατώρΟωσαν οια τής με
γαλοφυούς ΐμ-νεύσεως αυτών κζ·. τή; ένόελεχοΰ;, τή; 
άκαταβλήτου μελέτης, τόσον πιστώς ν' αποϊιαωσι τήν 
-ζλήΟει-ζν τής έχφράσεως τών ανθρωπίνων συγκινήσεων 
κ-ζΐ παθών, ώστε ή τέχνη αυτών νά συνταυτίζηται 
μετά τής φύσεως. Ή άποχορύφώσις τή; τέχνη; άφαι- 
ρεί τήν εντύπωσιν τή; τέχνης κ-ζϊ προσοίδει είς αυτήν 
τήν ζωντανήν ζαί ίσχυράν οψιν τή; φυσικότητο;. 
Παρ' ήμέν κατά τά τελευταία ετη, μετά τήν περι
φανή αποτυχίαν τοΰ Β. Θέατρου ύπό την πεφωτισμέ
νη'/ οιεύΟυνσιν τοΰ κ. Σ. Στέφανου, υ.όνη ή Νέα 
Σκηνή έοειξε σημεία τινά καλλιτεχνικής άναπλάσεως.

Ή εμφχνισίς τη; εχαιρετίσθη μετ' ένΟουσιασμ.οϋ 
άπό τ;ΰ; πονοΰντα; τό ελληνικόν Οέατρον κα'ι [Ιαρυν- 
Ίεντας ν' ακούωσι ψευδείς φωνάς, να βλέπωσι ψευ- 
οεϊ; κινήσεις, έν μέσω ψευοών σκηνογραφιών. Δύο ή 
τρία πρόσωπα μάλιστα αυτής, ούχί ές ανάγκη; βιο
πορισμού ανελΟόντα τάς σανίδα;, άλλ' ύιείκοντα εις 
αληθή κλίσιν, κεκτημένα έμφυτον ιδιοφυίαν έφείλκυ- 
σαν τήν προσοχήν τών είδότων καί άνήλΟον εί; περιω- 
πην εν τή εκτιμήσει τών ικανών να κρίνωσιν.

Τήν πρώτην θέσιν έκ τούτων διεκδιχεϊ ή δεσποινίς 
ΣανΟάκη. Διακεκριμένη; ανατροφή; καί άρτιας μορ- 
φώσεως κόρη, εχουσα καλλιτεχνικά προσόντα, ήγά- 
πησε τό Οέατρον διά τή; άγνοτέρας λατρείας καί έντό; 
βραχέος χρονικού διαστήματος έφεΐλκυσε τήν προσο
χήν τής μάλλον αναπτυγμένης καί καλαίσθητου με
ρίδα; τοΰ κοινοϋ τών ’Αθηνών ΚατέΟελξεν, δ/t μόνον 
διά τή; φυσικωτάτης απαγγελία; τη;, αλλά καί διά 
τή; ψυχολογικής άντιλήψεω; τών χαρακτήρων καί 
τής χαρακτηριστική; πρωτοτυπίας τή; ϋποδύσεως 
αυτών.

Ί'ό έτι δέ μάλλον έξαϊρον τήν μεγάλην αξίαν τή; 
Δδο; Ξ-ζνΟάκη εινε οτι εινε σχεδόν αύτοδίοακτος όπως- 222
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ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΗ

ΠΙΤνΓΑΚΟΘΠΚΜ

καί οί λοιποί μύσται. Ό διευθύνω» τήν Νέαν Σκηνήν 
θεατρώνης, πολύ ολίγα μετέδωχεν είς τούς μύσσας- τό 
βίαιο» τοΰ χαρακτήρας του, τό απότομον τών τρόπων 
του, ή άπβριγράπτως άλαζονιχή αύτάρχειά του πιθα
νώς δε και ή άγνοια του τής σκηνής, άποβαίνουσιν 
επιζήμιοι είς τους έχοντας ανάγκην υ,εθοδικής, συστη
ματικής διδασκαλίας, νεαρούς μύστας. Οί φιλότιμοι 
ούτοι νέοι διακαή επιθυμίαν, έχοντες να διαχριΟώσι, 
ματαίως αναμένουσι φωτεινήν καί αφωσιωμ.ένην χειρα· 
γωγίαν παρ' ανθρώπου, περί αλλα μικροσυμφέροντα 
περισπωμένου, καί Ουσιάσαντος την ύψηλην ιδέαν τοϋ 
θεά τρου είς τό φοβερόν του έγώ. Ό κ Χρηστομανος 
αποξενωθείς από πάντας τούς γνώστας τοΰ θεάτρου, 
άπαρνηθείς όλα έκεϊνα τά ιδεώδη τά όποΓα μέ τόσον 
στόμφον ύπέσχετο είς την ιεραν κόγχην,έμεινε·/ ό,τι 
πράγματι ήτο έκ φύσεως, καθαρώς Οεατρικώς εργολά
βος,μέ ειδικά; μόνον γνώσεις θαλαμοστόλου (tapissill) 
είς ά, όμολογουμένως διεκρίθη Δια τον αναμορφωτήν 
αυτόν τοΰ έλληνιχοΰ θεάτρου ή ποιότης τοΰ έργου 
είναι τι ασήμαντο·/, ή άξια τής μεταφράσεως όλως 
δευτερεϋον (ίδε καί μεεάφρασιν Συζύγων Λεοντίνας) 
όλη ή σημασία τής ϋποχρίσεως έγκειται εϊς τήν πα- 
ρουσίχσιν καλοκομμένων εσθήτων μεταξωτών. Ευν-,η- 
τον λοιπόν είναι ότι καί ή Νέα Σκηνή μεθ’ όλην 
τήν φιλοτιμίαν τών μυστών της καί τάς σκηνοΟετι- 
κάς προσπάθειας, έξ άπόψεως θεατρικής τέχνης οιέ- 
ψευσε τα; επ’ αυτής ελπίδας, έξ αιτίας τοΰ Δι ε· θυν- 
τοΰ της, δστις άπό διευθυντοΰ δραματικού θιάσου έξε- 
φυλίσθη εις ράπτην κυριών.

Γ. Άνααταοιιίδης

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Οέν ΙΙάτραις ζωγράφος κ. Έπ. Θωμόπουλος νέον 
έργον αποπεράτωσε, τό «Πρωτογέννητο». Ό πί- 

ναξ είναι αγροτικής ύποθέσεως. Διά μέσου άπεξηοα- 
μένων κλημάτων διαφαίνονται τά βουνά,είς τήν πεδιάδα 
δέ βόσκει έν κοπάδι, ένώ μία χωριατοποΰλα κρατεί 
εϊς την αγκάλην της ένα νεογέννητο·/ αμνόν, παρακο- 
λουθεϊται δέ άπό τήν προβατίναν, καί άπό μίαν παι
δίσκην. Ό πίναξ είναι φυσικότατος.

— Αί Ίταλιχα! έφημερίοες έξαίρουν τό έκτακτον 
ζωγραφικόν τάλαντον μιας κορασίδος 13 ετών, έκ 
Γαλλίας, ήτις σπουδάζει ήδη εις Φλωρεντίαν. ’Ονο
μάζεται Σαπλέν καί είναι Ουγάτηρ τοΰ περίφημου

Γ. Ίακωόίδου Ψυχρολουσία

Γάλλου ζωγράφου. "Ηδη ετοιμάζει έργου διά τό Salon 
τών ΙΙαρισίων.

— Πλεϊσται μαθήτριαι τής Σχολής τών Καλών 
τεχνών έν ΓΙαρισίοις θά λάβωσι μέρος εφέτος εις τόν 
διαγωνισμόν γλυπτικής καί ζωγραφικής, ή επιτυχία 
δε αερικών εξ αυτών, αί όποιαι εχουσιν έκτακτον 
καλλιτεχνικόν τάλαντον, είναι προφανής. Τεσσαρά
κοντα καί οκτώ μαθήτριαι άκολουθοΰσι σήμερον τά 
μαθήυ,ατα τής ζωγραφικής τοΰ κ. Φ Οϋυ.βέρ, μέλους 
τοΰ ’Ινστιτούτου Δέκα φοιτώσι είς τό τοΰ κ. Μαρ- 
κέσε, προέδρου τής Ακαδημίας τών καλών τεχνών.

— 'Ήνοιξεν έν Βιέννη ή έτησία εκθεσις Seccesion, 
ήν αποτελούν έργα τοΰ Κλίμτ. Ό Κλίμτ είναι ζω
γράφος ισχυρού ταλάντου, άλλά μαλλιαρός. Τάσσεται 
έν Βιέννη μετά τόν Μάκα?τ καί τόν Κάουλβαχ, εν 
δέ τή σχολή τής Seececicn θεωρείται άπό τούς κορυ
φαίους. Ό Μπαϊκλιν έ/άραξε τόν δρόμον, ον ήκολού- 
θησαν ό Στούκ καί ό Κλίγκερ, ήδη δέ ύπερθεματίζει 
ό Κλίμτ. Τ) Κλίμτ είναι Culorisl, άλλ’ άποφεύγει 
τόν άφθονου χρωματισμόν. ’Ακολουθεί μάλλον τάς 
γραμμάς. Μέ τής χτυπητές πι ελιές του φεύγει από 
τήν διαφάνειαν καί περιβάλλεται ένα βαθύν μυστικισ- 
μόν' είναι ό εισηγητής τής μουσικής τών χρωμάτων, 
ειςήν τ'ον ακολουθεί έκ τών Ελλήνων ό κ. ΙΙαρΟενης. 
Ό Κλίμτ δέν ένδιαφέρεται άν τόν έννοοϋν, καί δια 
τούτο καί οί εις τάς τέχνας έτι μεμυημένοι αγωνίζονται 
νά τόν έννοήσουν. Έξετέθησαν πίνακες μεγάλοι ή «Φι
λοσοφία» ή «’Ιατρική», ή «Νομική», εις τούς οποίους 
ή τέχνη μέ επικήν μεγαλοπρέπειαν άναπαρίσταται. 
Δύναταί τις ε’ιπεϋν οτι ό Κλίμετ αντιπροσωπεύει την 
τραγωδίαν έν τή ζωγραφική. Παράδειγμα, έκτος τών 
ανωτέρω έργων, καί ή «’Αλήθεια» του. Είς τήν «Νο
μικήν» ήτις είναι τό νεώτατον έργον του, είς γέρων 
κατάδικος, γυμνός, έλεεινός μέ τήν κεφαλήν κάτω 
νεύουσαν καί τάς χεΐρας οεδεμένας όπισθεν, περιαλγής, 
περιβάλλεται διά πλοκάμων ένός τεραστίου πολύπο
δος, είδος θηρίου άπό τήν Κόλασιν τοΰ Δάντου. ’() 
πολύπους, υ.έ ένα σπινθηοοβολοΰντα οφθαλμόν, φαίνε
ται ώς νά Οέλη νά συνθλάση τήν κεφαλήν τοΰ γέροντος 
τούς πόδας τοΰ όποιου περιβάλλουν οί πλόκαμοι του 
ώς οφεις. Τά στίγματα τών πλοκάμων, χρυσίζοντα, 
φαίνονται ώς οφθαλμοί. ’Όπισθεν τοΰ απαίσιου αυτού 
συμπλέγματος, φαίνονται τρεις Έριννύες, ίσχναί, φρι- 
κταί. Τό όλον περιβάλλει είς μαύρος κύκλος, ώς όριον 
του "Αοου, ένθα τιμωρείται ή 'Αδικία. Άνωθεν μία 
λευκή γοαμμή, ώ. γέφυρα ύψοϋται, ενώ κάτωθεν προ
κύπτουν δύο αύστηραί μορφαί Ρωμαίων δικαστών. 
'Άνωθεν τής λευκής γραμμής έπί τοίχου εκ πολυ- 
χ ρώμων πλακών, εικονίζονται ψηφιδωτά ό Νόμος χαί 
ή ’Αλήθεια καί μέσω αυτών αΰστηρα, ευθυτενής εν 
χρυσή αμφιέσει, στηρίζουσα την δεςιαν επί ρομφαίας, 
ή Δικά οσύνη.

— '<> έν Άθήναις ιατρός κ. Δημητριάδης απέ
κτησε άρχαιοτατην εικόνα παριστώσαν την φυγήν τής 
Θεοτόκου είς Αίγυπτον. "Αγνωστον ά< πρόκειται περί 
πρωτοτύπου ή αντιτύπου μεγάλου καλλιτέχνου τής 
Αναγεννήσεως.

ΓΛΥΈΤΙΚΗ

Αί διά τόν άζδριάντα τοΰ Παλαιολόγου εισφορά! διε- 
κόπησαν ένεκα τών Μακεδονικών εισφορών. Συνε- 

λέγησαν μέχρι τοΰδε 4 3,000 δρχ. πρέπει όμως άλλαι 
τόσαι περίπου νά συλλεχθοΰν δια να απαρτισθή πο- 
σον αντάξιον τοιούτου άνδριαντος. Ό δ·αγωνισ·αος 
έσται διεθνής ποΰ θά στηθή δέν άπεφασίσθη έτι. Προ
φανώς όμως ή μόνη άρμόζουσα θέσις είναι ή πλα
τεία τών Ανακτόρων.

— Έκ Λονδίνου αγγέλλεται ότι ό γλύπτης Ι’οδέν 
έξελέγη πρόεδρος τής εταιρείας τών γλυπτών, ζωγρά- 

φω · καί χαλκογράφων, αντικαθιστώ» τόν Ούιστλερ
— Έν Τάρβη τής Γαλλίας άπεκαλύφθη ανδριας τοΰ 

Δανών.
— Θάνεγερθή έν ΙΙαρισίοις ά/οριάς είς τόν θαλασ

σογράφον Ευγένιον Jialiy.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

— "Ηνοιξεν εκθεσις Νέας Τέχνης έν Βερολίνω Κατ’ 
αυτής διηύθυναν τά βέλη των όλοι σχεδόν οί καλλι
τεχνικοί κύκλοι τής Γερμανίας. Μια αίθουσα περι
λαμβάνει προπλάσματα τοΰ Ι’οδέν, γυναικείων μορφών 
ώς έπί τό πλεΐστον Ό ι’οδέν εί·ε άγαν τολμηρός 
καί εις τά νέα του έργα, ταχύς αλλά καί σ-αθεοός 
είς τήν γραμμήν, άλλά καί ασύλληπτος. Εις την ε/- 
θεσιν εκτίθενται έργα τοΰ Μπενάρ, μία άγνωστος εί- 
κών τοΰ Μπαϊκλιν, δστις πρώτος ε’ισήγαγε τήν μου
σικήν άντίληψιν είς τό χρώμα, όπως ό Bilioz αντι
θέτω; είσήγαγε τό σύστημα τών μουσικών ζωγραφιών I 
ΊΙ είκών τοΰ Μπαϊκλιν παριστα πειρατικόν πλοίο» 
περιπολοΰν νησίδα. Αί κώπαι είνε πορφυραί. Έ< γί
νει ή εκθεσις, ώς έπσ-,αστατική. δριμέως επικρίνεται 
ύπό τής παλαιας ’Ακαδημαϊκής ζωγραφικής,

— Συ/ήλθεν έν Βρυξέλλαις, έ, τή μαρμα.ίνη αι
θούση τοΰ 'Ακαδημαϊκού μεγάρου ή επιτροπή τοΰ 
καλλιτεχνικού τμήματος τή; Έκθέσεως τής Λιέγη:, 
ύπό τήν προεδρεία» τοΰ κ. Beernaerl Υπουργού. 
Είς τήν Έκθεσίνθά έκτεθώσι καί άρχαίαι εικόνες Βέλ
γων καί Γερμανών ζωγράφων. Οι έπιθυμού/τε, να με- 
τάσχωσι τής έκθέσεως Έλληνες καλλίτεχναι ούναν” 
ται ν' απευθυνθώσι πρό; ημάς.

— Είς τήν έκθεσιν Λεντιγιάκ, ήτις έκλεισε·/ ήδη, 
έπωλήθησαν 50 έργα περίπου άγορασθέντα ύπό τών 
κ.κ. Αύγ Άβέρωφ. Καλλιγα, Mailler. Tnolli, Ζίφου, 
1’ώς, Δίξων, N'oteman, Miss C idon.

— ΊΙ φιλοτέχνησις τών διπλωυ.ατων τής Διεθνούς 
Έκθέσεως ’Αθηνών ανετέθη εις τόν κ. Λύτραν.

— Είς τό καλλιτεχνικόν τμήμα τή; Διεθνούς Έκ- 
θέσεως τών ’Αθηνών άπενεμήθησαν τα έξής βραβεία 
ύπό τής Ελλανοδίκου έπιτροπής, αποτεαουμένη; εκ 
τώ* κ. κ. Γ. Ί ζκωβίδου εισηγητοΰ, Ν. Λύτρα, <>. 
Φωκά, Γ. Χατζ-,πούλου καί Δ. Φιλιππότου

Έκ τών ςργΐ'»ν Ελλήνων καλλιτεχνών ουοεν 
έτυχε διπλώματος τιμής, ούτε χρυσού βραβείου. 
Αργυρού'» έλαβον οί κ.κ. Κ Βολωνάκης,Θ. Ι'ά/λη; 

διά τήν Παπαδοπούλαν, Κ Πζρθένης, Θαλεια Φλώρα 
δια μία/ γραίαν Χαλκσΰν οί κ. κ II Γσιριγώτη: 
διά τό Μυστικόν, Σ. Βικάτος, Μ Γαβαλας, Η. Δη- 
μητρίου διά μίαν προτομήν, Σ. Πζολιάρο; δια τόν 
Κύκνο/, Ν. Άλεκτορίδης διά τήν ΙΙεοσευχήν, Κ. 
Βζσματζίδης διά τήν Ί’.πετειον, Ε. Ιωαννίδης δια 
κεφαλήν κόρης, I. Ρίγος διά τόν λούστρο». Εύφήιιου 
μνείας έ-υχ/ν ή δεσποινίς Λάσκαρίδου διά τά ρόδα, 
καί οί κ κ Κ. Κωνσταατινιοη; δια την Μακεδονίαν. 
Ν. Γεωργαντα: διά προτομήν, Ε. Εύστρατιάδη; διά 
μίαν προσωπογραφίαν. Έν τή χαρακτική έτυχε βρα
βείου αργυρού ό ζ. Κελάϊδής-

Εκ τών ξένων έργων ε/αβον βραβείου τιμής τό 
Ιπποδρόμιο·/ τοΰ I, τΐιιριιΙΙι·» έκ τών ζωγραφικών έρ

γων, χαί ό Συρανό Βεοζε:ακ τοΰ Jori’ και ή προτομή 
τοΰ Λΰτοκράτορο; τή: Αυστρίας. Χρυσού / βραβείο·/ 
οί Earasjil διά τούς Δραπέτας τοΰ σχολείου, Proist 
διά τό γεύμα. Ζ. 11 η ιό διά τό Τουοκικόν κοιμητήτιο·/, 
Άχμέτ Άλή διά τά σύκα, Oiliiuraa διά τήν ’Επά
νοδον έκ τοΰ Γολγοθά, Rauiii’h διά τά “Ελη. Ilir clng 
διά τό Μάθημα Κατηχήσεως. C i.-ciiii iO 0Γ εν το- 
πεϊον, (lerc'ielli διά. τήν προτομήν τοΰΧριστοΰ. Αρ
γυρού/ οί Boi'siiigh διά τήν μάμμην, l’eitilge διά 
τήν χαραυγήν )<ι>ι ιιΚιιιιιρ διά τού; θύννου;, Pchaefels 
διά τήν Πολεμιστήριο·/ κραυγήν, llomlry διά τήν κό

* · ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ’ * 

ρην άλιέως, ι-ιΐιήψι rs διά τόν Κατάδικον, Wevus διά 
τήν Γόησσαν, Σ-φκέτ βέης, H. Gil y lloig, A Itos 
)' Gtiell, Sinionel διά’Αλώπεχκ καί σταφυλά;, Pmi-ia 
δια τήν Παρηγοριά·/, Hivalla διά τόν Ίωάννην Βα
πτιστήν. Χαλκοϋν lii/laml διά τόν πίνακα Έκαστος 
ο: εκυτον. Bok- διά τό Απηγορευμέ/ον έδαφος, 
Α'Ι>|· C.111 διά τού; ΆλιΤ; εγχέλεων, ΟΙιω-ΙιιιΙ διά τήν 
^ν'/χήν, Tyli διά τήν Ιστορικήν σελίδα, Wtl’lli, 
Schi'ain δια τά παιζοντα παιδίκ, Mai li δι ’ άνθη 
Άδίλ Έμίρ Ευφήμου μνείας έτυχον έν ό'ω 10.

Γε/ικώς έκρίθη ώς έπιπολαία ή ήρίσις -ή;' Έλλα- 
νοοίκου Ι'.πιτροπής, ητις ήδίκησεν έργα άληθινής 
α:·.α: και εοραβευσε» άλλα κατώτερα πάσης κρίσεως. 
Οταν τα Ελη τοΰ Riui eh καί ή ναυμαχία, τοΰ 

S lialfuls καί ό Κατάδικος τού Scliippais λαμβά/ου? 
κατώτερον βραβεΐρ» τοΰ Ιπποδρου.ίου, έξισοΰνται ρέ 
με τό Γεύμα τοΰ Ι'ιο st. όταν ό Zonaio βραβεύεται 
διά τό Κοιμητήριο» καί όχι διά τά: θαλασσογραφίας 
του, καί ό Δημητρίου δ/ι διά ιό- Φιλοκτήτη» άλλα 
δια μίαν προτομήν, καί ή Λα.σκαρίδού μόλις εύφημο·/ 
μνείαν λαμβάνει αργυρού·/ δέ ό Παοθένης, όταν ή Κε- 
φα/,η ορομαοος τού Palnic/ma δέ/ άξιοΰνται οΰτε εύ 
φημου καν μνείας, καί αποσιωπώνται ό Λεμπέσης, 
ο Ι’οϊλό;, ό Μποκατσιάμπη;, θά είπή βέβαια ότι οί 
κριταί ήθελαν όχι νά κρίνουν, άλλά νά παίξουν. 
Κατά τής κρίσεως ύπεβλήθησαν εφέσεις έκ μέρους 
τριώ» Ελληνο ν καλλιτεχνών.

Τα πλεϊστα τών βραβευθέντων έργα έοηυ.οσιεύθησαν 
ε/ τή «Πινακοθήκη» .

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ηρχισαν αί δεκαπενθήμεροι ασκήσεις τώ/ μαθη
τών κ,ί μαθητριών τοΰ Ωδείου Λόττ»εο. Κατά 

τας ασκήσεις ταύτας κατεδείχθη πόσον έπιτυχώζ 
λειτουργεί ή αρίστη αύτη μουσική σχολή, έν ή έκ- 
παιδεύονται 200 μαθηταί καί μαθήτριαι.

APXITFKTONIKHΙ· ··■ «ΙΙ·.!· · ·|Ι·ΙΙ·||Β *· · .
ΓΙΊ α σχέδια τοΰ διαγωνισμού διά τό» έν ΙΙάτραις ίε- 

JL ρόν ναόν τοΰ Άγ. Άνδρέου θά κριθοΰν ύπό τής 
εν Β=ρολίν<·> Άκαδηυ.ίας τών Καλών Τεχνών.

--©«’θ’»©»·©·

ΑΡΧ Α ΙΟΛΟΓΊΚ ΑΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1^1 ν τώ Γερμανικώ Ίνστιτούτω ’Αθηνών ώμίλη- 
‘ϊε'ι ο κ. Δαΐ’ρπιελδ περί τών νέων έν Γ1εργάμ.ο> 

αρχαι:λογικών ερευνών.
— Νέαι ά/ερευ/ήσεις θά γίνουν εις τόν βυθόν τών 

Άντι-κηθΰρων.
— Άπέθανεν ό καθηγητής τής αρχαιολογία; τού έν 

Κιέλω Πανεπιστημίου Άρθροΰρος Μίλχαιυερ, παλαιό; 
εταίρος τοΰ ενταύθα Γερυ.ανικοΰ Ινστιτούτου, δστις 
οιεκριθη οια σπουδαίων εργασιών, οίον διά πραγμα
τείας «περί τής αρχή: τής τέχνης» καί διά τών το
πογραφικών αΰτοΰ μελετών περί τών δήμων τής Άτ- 
— ν-τ- ν..; τ-ή, τοπογραφίας τών 'Αθηνών, Αυτό, έξε-

C. 
κζ!. 
τήν 
καί
οτι

τικής καί τής τοπογραφίας τών Αθηνών. Αυτό, 
τέλεσε χαί τάς έν Πιαλίω δοκιμαστικά; άνασχαφά: 
δι’ ώ·/ άπεκαλύφθη ό ναό; τής Άλέας ΆΟηνάς 
ο-.εκρίθη επί πλέον εν τή περιγραφή τών άνά 
Εκλχδα διεσπαρμένων τήδε κακεΓσε άρχαίων, 

ιδίως έργων τής γλυπτικής. Δύναται »ά λεχθή, 
ό Μίλχαεφερ ενεκαινία,σε τοιούτου είδους περιγραφάς 
και μελετάς.

— Άφίκετο ό κ. Ί'ίνδριχ έκ μέρους τής Γε;μ.α- 
νικής Κυβερνήσεως όπως συλλέξη άρχαίας έπιγραφά.
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ΠΙΝ-Α.Κ.ΟΘΜΚΜ ΓΊΙΝΑΚΟΘΗ,Κί-Ι

εις τάς Σποράδας, διά βιβλίον έκδοΟησόμενον έν 
ΙΙρωσσίγ. ύπό τον τίτλον «Corpus Insciplionumo.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Ο αρχαιολόγος Λέων Χετζή άνεχοίνωσεν εις τήν έν 
Παρισίοις ’Ακαδημίαν των επιγραφών, ότι έπα- 

νελήφθησαν έν τή αρχαία Χαλδαΐφ ύπό τού κ. Κρός 
καί ύπό τήν προστασίαν τής οθωμανικής Κυβερνή- 
σεως αί άνασκαφαί, αϊτινες είχον διακοπή συνεπεία 
τοΰ θανάτου τοΰ Σαρζέχ. Ή αρχαιολογική αποστολή 
έγκατέστη έν μέσω τής ερήμου εντός αυτών τών έρει- 
πίων, οΰτω δέ άοιακόπως καί μεθοδικώς δύναται νά έκ- 
τελή τάς άνασκαφάς.

Μεταξύ άλλων άνεκαλύφΟη ήοη καί μικρόν άγαλμα 
άκέφαλον, έφ’ οΰ όμως κάλλ-στα εφαρμόζεται μία 
Οαυμασία κεφαλή χιδαροφόρος, τήν όποιαν είχεν εϋρει 
προ έτών ό Σαρζέκ καί ήτις τελείως στμπληροϊ τήν 
εικόνα μεγάλων αρχηγών τής αρχαίας Χαλδαίας.

’Επίσης άνεχοινώθη ότι αί εις τά Σοΰσα άνασχα- 
φαί, αί διευθυνόμεναι παρά τ»ΰ Άββά Λεϋνώ, έφερον 
εις φώς αρχαίας χριστιανιχάς χαταχόμβας. Μέχρι 
τοΰδε εύρέθησαν τρεις κχτακόμβαι 40 μέτρων έκαστη. 
’Εκ τής μιας έξήχΟησαν ήδη τά χώματα καί δύναται 
τις ευκόλως να είσέλθη, μολονότι δεν εφΟασαν ε’.σέτι 
αϊ ανασκαφαι μέχρι τοΰ αρχαίου δαπέδου αυτής. Καί 
εις τά δύο τοιχώματα τής στοάς ταύτης άπαντα σειρά 
σηκών, εις με-ικούς τών όποιων σώζονται εΐσέτι καί 
οί σκελετοί. Αί όλίγαι εΰρεΟεΐσαι λατινικαι έπιγραφαί 
αποδεικνύουσιν ότι πρόκειται περί χριστιανικής νεκρό- 
πόλεως τοΰ γ' ίσως αίώνος.

— Ό διευθυντής τής Αγγλικής Σχολής κ. Βοζάγ- 
κετ έπεσχέφΟη άπασαν τήν Λακωνικήν, καθορίσας τά 
σημεία εις τά οποία νομίζει άναγκιίον νά ένεργηβώσιν 
άνασκαφαί Ό κ. Βόζαγκετ Οά ένεργήση τάς άνα
σκαφάς καί Οά χρησιμοποίηση εις τοϋτο άπαντα τά 
μέλη τής σχολής. Αί πρώται άνασκαφαί 0ά γίνουν 
εις τήν Οέσιν Άνάληψις τοΰ δήμου Οΐνοϋντος.

— Ήγγέλθη έκ Καίρου, ότι ό γνωστός ελληνιστής 
κ. Λεφέβρ, μέρος τής γαλλικής αρχαιολογικής σχο
λής τών ’Αθηνών, άνεχώρησε προχθές εις Τέχνα 
("Ανω Αίγυπτον) όπως άρξηται ανασκαφών έν τοίς 
ερειπίοις τής αρχαίας Άκόριδος. Ό κ. Μπαρρύ, μέ
λος τοΰ αρχαιολογικού ίνστιντούτου τοΰ Καίρου, Οά 
συμμετάσχη αυτών.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΑνευρέΟη εν χρυσοΰν νόμισμα τής εποχής τού άγιου 
Κωνσταντίνου καί άλλα τεμάχια χρυσού κοσμή

ματος εντός αρχαίου τάφου εις τι επί τής όδοΰ ’Ηπεί
ρου οικόπεδον. Ό ανακαλυφθείς τάφος ανάγεται εις 
τους Ρωμαϊκούς χρόνους.

— Έν Σύρω εΰρέΟη ί^/χίτ. πλά£ φέρουσα τήν 
επομένη ν επιγραφήν:

ΕΛΙΚΩΝ ΧΑΡΙΔ 
ΗΜΟΥ ΕΤΩΝ I C 

XPHCTE ΧΑΙΡΕ
ΙΙλήν τής επιγραφής ταύτης σώζονται έντός δεξα

μενής τίνος έντετειχισμέναι δύο άρχαϊαι πλάκες άνε" 
πίγοαφοι, έπί τής μιας τών όποιων ύποτίΟεται ότ< 
υπήρχε εϊ/.Ρω!·10? Τ?»?ή κατασ-ραφεϊσα έκ τής πολυ
καιρίας.

— ’Εν Κασταλία Οά ένεργηθώσιν άνασκαφαί.
— Έν τινι παρά τόν Παράδεισον τής Σμύρνης κτή- 

ματι ανευρέθησαν λείψανα βυζαντινού οικήματος καί 
κοινού ψηφιδωτού καί σωρού πήλινων σωλήνων άμμου 
πεπληρωμένων. Πρός άνατολάς δέ, μεγάλα λείψανα 
τελειοτέρου ψηφιδωτού καί τείχους οικοδομήματος τε
λειότερου καί ίχνη εισόδου, ής όπισθεν έν τή αυλή 
ήτο τό ψηφιδωτόν, έν ω πέραν αύτοΰ ήτο ή οικία.

•—Προ μηνών εις τό χωρίον Γαβαλοΰ τοΰ Μεσο
λογγίου ανεκαλύφΟησαν έντός ’ιδιωτικών κτημάτων 
σπουδαία κειμήλια τά οποία άπεστάλησαν εις τό 
ύπουργείον τής παιδείας έντός κυβωτίου.

Τα πολύτιμα ταΰτα κειμήλια τά οποία άνευρέθη- 
σαν έντός άρχαίου τάφου καί ήσαν έν τώ κιβωτίω 
είνε τα έξής : Δύο στέφανοι έχ λεπτών έλασμάτων 
στίλβςντος χρυσού. Μία ζώνη αργυρά μή σωΟείσα α
κέραια, έφ’ ής εί··ε άναγεγραμμέναι παραστάσεις άρ- 
υ.ατοδρομίας. Εν άγαλμάτιον άργυροϋν παριστών τήν 
Νίκην κρατούσαν στέφανον, δύο πτερνιστήρες έκ χαλ
κού,εις τρίπους χάλκινος μετά τής έπ’ αυτού λυχνίας, 
βάρους 30 οκάδων καί άλλα τινά θραύσματα.

Τό σπουδαιότερου όμως απάντων είνε χρυσούς δα
κτύλιος έπιμήκης, περίπου 7—8 εκατοστών μήκους 
καί ικανού πάχους, βάρους 40 δραμίων. Ό δακτύλιος 
οΰτος φέρει μέγαν ερυθρόν λίθον έφ’ οΰ παρίσταται 
γυνή έξαισίας διαπλάσεως, κρατούσα προσωπίδα Ή 
γυνή παριστά την Κωμωδίαν

Τά εύρήματα ταΰτα άνήκουσιν εις τούς Μακεδονι
κούς χρόνους, ή δέ αρχαιολογική άξια αυτών είνε ανε
κτίμητος. ’Ιδίως ό δακτύλιος καί δή ό λίθος αυτού 
είνε κειμήλια, διά τών όποιων πρώτην φοράν θά 
πλουτισθή τό Μου-είον τής Ελλάδος. Ώς ύποτίΟε
ται εκ τών στέφανων καί τών πτερών, ταΰτα ανήκον 
εις νικητήν ιινα τών αγώνων ή άν ληφΟή ύπ’δψει μάλ
λον ή εςεικόνισις τοΰ δακτυλίου, εις τραγωδόν.

— Έν Σμύρνη εις τό χωρίον Σολωμονλή τοΰ Οϋ- 
σακιου εύρεΟη αγαλμα ΰψους ένός μέτρου μαρμάρινου 
εν καλή καταστάσει εύρισκόμενον, τό όποίον άπε- 
στάλη εις τό εν Κων)πόλει αΰτοχρατορικόν Μουσείον. 
Επίσης, εις τά χωρία χιεβελή καί Καγιαλάρ τοΰ 
Τσαρ άνευρέΟησαν δύο μαρμάρινα αγάλματα μετά 
πλαχών ένεπιγράφων, τά οποία μετεφέρόησαν εις τό 
εν Σμύρνη αρχαιολογικέ ν μουσείον.

ΕΞΕΔΟΘ11ΣΑΝ 
V V V V V V V V V V

Κ. Σκόκου, Ημερολόγιου τοΰ έτους 1904. Κατέστη 
αναπόφευίτος προάγγελις έχάστης ΙΙρωτοχφονιας.Είνε τό ευ
τυχέστερου συγχρόνως ήμερολόγιον, διότι βαίνει πάντοτε 
έπί όδοϋ ά.θοσπάρτου, ή μάλλον χρυσοσπάριου. Ή μεγα- 
λειτέρα ποικιλία ευρηται εις τάς κομψά; σελίδας του. Τά 
πλέον αντίξοα γούστα κατορθώνει ό έπ.δεξιός πάτρων τοΰ 
Ημερολογίου νά ουμφιλιώνη. ‘Υπάρχουν οί μέμψίμοιροι, 
άλλ’ ή μεγάλη κυκλοφορία τοΰ Ημερολογίου Σκόκου άπο- 
δεικνύει ο:ι τίποτε δέν δύναται νά άνακόψη τήν θριαμδευιι- 
κήν τροχιάν του.

I. Βρετοϋ Ήμερολόγιον ’Εγκυκλοπαιδικόν τού 
1904. Εκδότης I. Κολλάρος. Έν Άβήναις. Σελ. 396. 
Τέταρτον ήδη έτος εκδίδει ό κ. Βρετϊ.ς τό όντως εγκυκλο
παιδικόν Ημερολόγιό·/ του, όπερ μέχρι τοΰδε έξεδίδετο έν 
Κων)πόλει. Αί πυκνοιυπωμέναι σελίδες του είνε έν πολύ
τιμον βησαύρισμα ποικίλων χρησιμωτάτων αρθριδίων καί πλη
ροφοριών τής παγκοσμίου κινήσεως, αμα δέ καί γνώσεων 
απαραιτήτων διά τόν καθημερινόν βίον.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ

"Νέος Έλληνοιίνήρων». θά έκδίδεται εις μεγάλα 
τεύχη έκ σελ. 128 κα α τριμηνίαν, ύπό Σπυρ. Λάμπρου. 
Θα περιίχη ανέκδοτον ιστορικήν ϋλην, ή, συνέλεξεν έν τοϊ. 
δημοσίαις βιβλιοθήκαις.

Φυλλίς. Περιοδικόν μηνιαίου εις τεύχη σχήματος 8ου 
Άπό 1ης Ιανουάριου μεταρρυθμίζεται έπ! τά βελτίω. Συν
δρομή δρχ. 4 Έν Άθήναις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Malt res de la p e i n t u re. Μέρος B’. Μετά 40 
εικόνων, Έν Ιίαρισίοις.

Meynell.L’ oeuvre de J ο li n S a r g e n t. Aov. 
SFvov

Gibson. Qu a Ire-vi ng I dessi ns.Nia Ύόρκη· 
V. Robinson. M e u b I es a n c i e n s el aulres 

objets d’ art. Φρ. 150.
Gallatin. Dess i n s d’ Aubry BearJsley.
L ’ A r t d e J W e i s 11 e r .
B. Br o wn Les Arts dans I’Angleleri e 

d‘ autrefois.
Studio τής 15 Δεκεμβρίου. Δημοσιεύονται μελέ- 

ται περί τοΰ ζωγράφου .1. Blanche, περί τοΰ έκ 1’λασκώίης 
σχεδιαστοΰ επίπλων Logan, περί τού ’Ολλανδού ζω
γράφου Maris κ λ.π, και εικόνες ανεκδότων έργων τοΰ Ούΐ- 
οτλερ, χαρακτικά έπί μετάλλου σχέδια τοΰ Carr, και προ
σωπογραφίας τοΰ ζωγράφου Β umer.

Ch. Diehl. R a ν e n n e. Μετά 130 εικόνων.
II. G. Fierens- Nouveau x ess a is snr 1 ’ art 

contemporaine.
G. Migion. L’ Ex p osi t i o n d es a r ts niu- 

s u 1 in a n s a i Musee des Arts decoratifs.
M. Tourncaux. .1 Pelronnenu.
G Vasari. Les V i es des p I u s e x c e 11 e n Is 

p e i n t r e s, sculp teurs el a r c li i t e c t e s .
Είς τό τελευταίου φυλλάδιον ένός περιοδικού τού Λονδίνου 

γίνεται μέγας έπαινο, τής γελοιογραφίας έν Γαλλία. Ό γρα
φών λέγει ότι αΰτη είνε ή κατ’ ίξ/χήν τέχνη τών Γάλλων. 
Οϋδείς δύναται ν’ άφαιρίση τά σκήπτρα άπ’ αυτών έν τώ 
κλάδω τούτιρ. Είνε τό πνεύμα τών Γάλλων, τό οποίον φέρε
ται πρός τήν διακωμώδησιν. Γελωτοποιοΰν τά πάντα καί 
τούς πάντας άπό τοΰ Ιΐάπα μέχρι τού τελευταίου αμαξηλά
του. ’Εξαιρέσει τοΰ «ΓΙώντς·, τά αλλα αγγλικά γελοιογρα- 
κά φύλλα είνε χονδροειδή πρό τών γαλλικών Ό αρθρογρά 
φων εγκωμιάζει έκ τών άρχαιοτέρων γελοιογράφων τον 1’κα· 
ίαρνί, τόν Δωμιέ, τόν Σάμ. Έκ δ’ε τών νεωτέρων εξαιρεί 
κυρίως τόν Φοραίν. Είς τάς γελοιογραφίας αυτού, λέγει, θα 
εύρη ό ιστορικό; τού μέλλοντος όλον τόν βίον τών Γάλλων 
αστών τής μεσαίας τάξεως.

G ί ο r n a 1 e d’ Arte. Δημοσιεύει ανέκδοτον διά γρα
φίδας σχ διαγράφημα τοΰ Moreli, έν σ^έδιον τοΰ Congoni.

Rev Ue du llien. Ειδικόν Χριστουγε,νιάτ-.κον τεύ
χος. Περιέχει εικόνας τής Γεννήσεως τοΰ Χριστού τών καλ
λιτεχνών Riber.i, Schwabe, Τισσιανοΰ, Ι'αφαήλου, Lnini, 
Μουρίλλου, DHrer, Φρά Βαρθολομαίου καί I’isailO. Δημο
σιεύει προσοπωγραφίαν τοΰ ζωγράφου Besset. δύο έργα τοΰ 
Monchaux, αρθοον περί τοΰ ’Ιταλού ζωγράφου Ε. Saill 
μετά πολλών σχεδιαγραφημάτων του.

Νεωτεριστϊ) — ΤΗσαν σοφοί οϊ πρόγονοί μας λέ- 
γοντες : Φύσιν πονηραν μεταβαλείν ού ραδιον. Άλλα 
καί οί νεώτεροί είναι επίσης σοφοί, αφού με τό . . . 
ράδιου, όπερ απεκαλυψαν οί σύζυγοι Κουρί, όλα τα 
μεταβάλλουν. . .

Μαρμαρογλύπτη.— Ή εισαγωγή τών έλληνιχών 
μαρμάρων, χάρις είς τήν ύψηλην, προστασίαν τής 
όποιας τυγχάνουν παρά τοΰ αΰτοκράτορος Γουλιέλμου 
αυξάνει όσημέραι, ϊοίρι τών μαρμάρων τής Πεντέλης καί 
τής Σκύρου. ’Εκτός της κατασκευής πλείστων ιδιω
τικών μνημείων έκ μαριααρων έλληνικών έν Γερμανίμ 
μέχρι τοΰδε ύπάρχουν εκ Πεντελησίου μαρμάρου τά 
έξής αγάλματα : Τής Αύτοκρατείρας Φρειδερίκου, τοΰ 
Βχγ·ερ, τοΰ Μπετόβεν, τοΰ Σίλλερ και τού αύτοκρά 
τορος Γουλιέλμου τοΰ Α'.

ΙΙεριέργω.—Θέλετε νά μάβετε ποίος είναι δ ύψη- 
λότερος πύργος τής ύφηλίου; Έχετε ύπομονήν. Γίνε
ται χαί 9ά δυνηΟήτε νά τόν θαυμάσετε άν αποφασί
σετε νά ύπάγετε είς τήν εχΟεσιν τοΰ Σικάγου. Θα εχη 

ύψος 1500 ποδών, χαλύβδινος. Έντός αύτοΰ θά λει
τουργεί σιδηεόδρομος. Ί1 κορυφή Οά χωρή 700 άτομα, 
εις τήν βάσιν δέ Οά ύπάρχη απέραντος λίμνη, μέ κύ
ματα, άτινα Οά ύπερβαίνουν τα τοΰ Ωκεανού. Πώς ;

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΪΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ
Λ « I* Λ.

Ο< Ιγγραψόμενοι άπο τοΰδε νέοι συνδρομη- 
ται τής “Πινακο&ήκης,, διδ το

τέταρτον έτος

το άρχόμενον άπο 1ης Μαρτίου ε. ε. και προ 
πληρώνοντες ίτηαίαν συνδρομήν, λαμβάνουν ευ- 
ίΐυς άμα τή καταβολή αυτής τά εξής:

Δ ΗΡΕ ΑΝ
Ιον Τ<> “ΜανΟωλεϊον,, ή τους “Δύο πό

νους,, (Δράματα).

2ον Τάς “Έντνπώιίεις τΛς ζωΛς,, ή 

τάς “ΦωτοΟκιάιΙεις,, ή τάς “Χατύ 
ρας„ /'Διηγήματα').

2ον To “KjpvQo Οχολεϊο,, ή το “ΙΙά- 
Οχα έν Έλλάδι,, ή τήν “Λίικράν 
Έπαίτιδα (Φωτοτυπίας).

Ίον Τήν εκδοΠησομένην προσεχώς μκγάλην 
φωτοτυπίαν τοΰ έτους 1901.

Επίσης λαμβάνουν, εάν θέλουν, yc έκ- 
πτωΰχν

Ιον Τά Ήμεοολόγιον Σκόκου τοΰ έτους 
1904 δρ/4 (άντι 5).

2ον Τήν σατυρικήν έβδομαδιαίαν Ιγημερίδα 
‘Σαύραν,, όρ. I (άντι 5).

3ον Τήν “’Επετηρίδα τών Φιλοτέχ
νων,, δρ. 1 (άνι'ι δρ. 3).

Οί εκ τών παλαιών Συνδρομητών 
τής “Πινακοθήκης,, άνανεώνοντες άπό όή- 
ρερον τήν συνδρομήν των (οί εν ταϊς ίπαρχίαις 
και τώ εξωτερικά) απ ’ ευθείας πρός τήν έν 
Άθήναις Διενθυνσιν τής “Πινακοθήκης, δι’ 
επιταγής τραπεζιτικής ή ταχυδρομικής) λαμβά

νουν έλ.ευθέραν ταχυδρομικών τελών

ΜΕΓΑΛΗΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΝ
έκτάκτου ένδιαγέροντοσ, ήτις θά είναι έτοιμη 

μετά τινας ημέρας.

Προς τοΰιοις δέ, πάσας τάς εκδόσεις τής 

“Πινακοθήκης,, βιβλία και είκόνας, εις τό
ίίριόυ τΛς τιρης.

Τά ταχυδρομικά εις βάρος μας.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣίί ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝ ΚΗΦΙΙΧΣΙΛ__

fel Ι\θ|\?Ζ W
λλΑΣ>

Paul Franck. Γάλλος ηθοποιός. Είς τό εργον 
τοΰτο ό γλύπτης Giambaldi χνεδείχΟη έξοχος.

Leon Dierx. II προτοαή αύτη τοΰ Dierx, τοΰ 
ποιητοΰ τών Levie- closes, είναι Ιργον τοΰ Γάλλου 
γλύπτου Bony de Lav rgne.'O Lavergne έγεννήΟη τώ 
1879. Διά ποώτην φοράν έξέΟεσεν εφέτος εί; τό Salon.

Σαπφώκαι Β x ρ τ ζ α ς έν τώ χήπω. ΊΙ είχών 
παριστγ. αίαν σχηνην έκ τοΰ γνωστού μυθιστορήματος 
τοΰ Γεωργίου Έβερς ή «Αιγύπτια βασιλόπαις».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

* TO ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ *

Περίπτερον έκ μωσαϊκών καί κεράμων τών έργοσταοίων τοΰ κ. Δηλα&ρη

ΕΝ ΑΘ11ΝΑΙΧ
Ζωγρά') οι:

Θ. 'Λννινος Λεωφόρος ’Αμαλίας 10 
Ν. ’Λνδροΰτδος Όδός ’Δγχέσμου 
Φρ. ΆριΟτεύς > Χάρητο; 44 
Μ. Άθαναάιάδιις ■ Σίνα 5 
Ν. ΆλεκτΟρίδης Όπισθεν Σταδίου 
Μ. Άμοιραδάκιι Σίνα
Δ. Γερανιώτιις Πλατεία Άγ. Διονυσίου
Λ. Γεραλής Ίπποκρά ου; £9
Σ. ΙΊαλούιίης ΊΙροδό-.ου 3
Ίω. Δούκας 'Γπερίδου 1
Γ. Ίακωβίδης Πανεπιστημίου ‘26
Β. Κοντύπουλος Πλατεία Κολωνακίου
Λ. Καλούδης Πολυτεχνείο·/
Νίκηφ Λύτρας Στουρνάοα, έναντι Πολυτεχνείου
Λ. Λάντόας Άραχώίης 59 
Στ. ΛάντΟας . 59
Ε. Λαμπάκης Χάρηιο; 28 
Π. Λεμπέδιις Στουρνάρα
II. ΜαΟιύπουλος Ιΐλατεΐα Ζ-.ωόύχου ΙΙηγή; 2
Β. Μποκατιϊιάμπης Όδό; Νικηφόρου 15
Ν. Ξυδίάς Όδός Δώρου
Ν. Οθωναΐος Μασσαλία; II
Ίω. Οικονόμου ‘Οδός Πραζιτέλους (Στοά Σιμοπούλου) 
ΑΙμ Προδαλέντίΐς 'Οδός Άναγ ωστοποΰλου 
Όζ.γα Παπαδπμάκιι » Καρνεάδου 36
Κ. Ι’ωμανίδης 'Γπατία; 6
Μαρ. Σκούφου Λυσιχράτου; 17 α
Ο Φωκάς "Οδό; Ησιόδου
Ζ Φρυδάς » Καίρη 6
Γ. Χατζόπουλος Όδό; Ησιόδου
Β. Χατζής 'Οδός Διόλου (κατάστημα Λίτσου)

Γλνπται:

Γ. Βρούτος Όδό; Φιλελλήνων 26
Μ. Γαδαλάς
Θ. ΔΉμΐίτρίου · Πανεπιστημίου 69
Γ. Δυμίίτρίάδΐΐς » Αιόλου (κατάσ-.ηυα ’Αποστόλου) 
Θ. ΘωμόϊΙΟυλος Όδό; Μητροπόλεω; 6
I. Ίωάννου Όδό; Άναπαύσεω;
I. Καρακατόάνης Όδός Άσωμάτων 43 
Κ. Κωνδταντινίδιις » Λιοσίων 14 
Γ. Μοτονΰ’Ός Αμπελόκηποι
Γ. Ξενάκης
Στ· ΙΙαρλιάρος Όδό; Πι ναχωτών 108
Γ. Παπαγοάννης Όδός Άναπαύσεας 
Λάζ. Σώχος Ξενοδοχείο» * ’Ολύμπια» 
Δ. Φιλιππόττις Όδό; Πατησίων 38α 
Λαζ. Φυτάλης

Στεφ Ξενόπουλος
ΕΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Σοφία Λαόκαρίδου
ΕΝ ΠΕ1ΙΆ1ΕΙ

Κ Βολωνάκός Λεωρόρο; Άδηνά;
Ν. Βαοδέρυς Όδό; Νικήτα 

ΕΝ £ΥΓΩ
Ίω. Βιτάλιις γλύπτη;

ΕΝ ΕΙΙΛΙ’ΤΙΙ
II Ρούμπος

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Ίω. Βίλας
Άγγ. Γιαλλινάς
Μ Πιερρης
Σ. Ιΐιζάνιις
Γ. Σαμαρτζής
Σ. Σκαρδέλπς

ΕΝ Π ΑΤΕΛΙΕ
Έπ Θωμύπουλος Όδό; Κολοχοτρώνη 26

ΕΝ TUNO

Γ. Καπαρίάς γλύπτη; (Πύργος)

ΕΝ .ΜΟΝΑΧΟ
Η Άτζιτύριις
Σπ. Βικατος
Κ. Δημητριάδης
Μιλτ. Θών
Σπ. Ξένος
Σ. Σαόδίδης

ΕΝ 1IAPISIO1S

Κλ. Άδπριώτου Avenue de Sax 59
Σ. Άλταμούρας Rue Brunel 18
Θ. Άντωνιάδπς ,
Δ Γαλανής Rue Noire Dame des Gliamp3ll7
Λ Ζαϊλώφ
Σ. Κοριαλένιος Rus Bonaparte 21
Κα Καδΰαδέτιι γλύπτις
Δ. Μπρούνίος Villa Vani Meudon
Θ. Ράλλης Rue Aurnont · Thieville 6
Ίακ. Ρΐζος
Γ. Ροϊλός
Κα Ι’οδοκανάκιι

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ

Κ ΠαρΟένης Kirchinstrasse 19

ΕΝ ΚΛΊ'Γΐυ

’Λλ. Δπμητρίου
Περ Τόιριγώτης Shareli el Manacli 14
Ο. Τοσκάνης

εν κδνΙπολει

Κ. Βαδματζίδης
Θάλεια Φλώρα

ΕΝ ΧΜΥΡΝΙΙΙ
Κ. Άντωνιάδης
Β Βερνάρδος
Ε. Εύδτρατιάδης
Ε. Ίωαννίδης
Γ. Προκοπίου
I. Ρίγος γλύπτη;
1. Σιταρας

Έξεδόθηείαν
Δ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΰΥΛΟΥ

“ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ-,
Δοαχμίι μία
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