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ΕΤΟΣ Γ'. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 19ΟΑ- ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΤ,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δ. ι. Καλογεροπούλου. Στό χανδάκι. (Διήγημα),— Ή τέχνη έν τή αρχαία Έλλάδι. /Τέ

λος/.— Δίχ. Σύγχρονοι λόγιοι. Έμμ. Ροίδης. -Διά τούς καλλιτέχνας.— Π. Ιΐϋιιιυιι- 
I ί ιι.—Αί άνασκαφαί τής Τήνου. Τό Ιερόν Ποσειδώνος καί ’Αμφιτρίτης. ,Ι/ετάΐ/ρα- 
οιί Ν. Σακελέΐιηνος. (7>7.ο«).—βρ. Ζωϊοπούλου. "Ενας άγγελος κλαίει. . . ’Ορφανή.— 
I1. ιίοντζαλίδου. Βροχή - Δάκρυα. —Τί έχεις;— Γιά μχά στιγμή.— Δίχ. Άλήϋειαι.— 
Κ. Μισχηλίδου. ΙΙαληό τραγούδι.— Ελληνική Ακαδημία. — J. G e r ο me.- Ιιάνντ, 
Καμβανελλη. Earnles Atticae. Ελλάς.- Δάφνιδος. Σημειώσεις ενός μηνάς.— Καλλι- 
εχνιχή χίνησις. (Ζωγραφική.— Γλυ.τιική.— Αρχιτεκτονική.— Εκθέσεις).— Άρχαιολι»- 
γιχαϊ ειδήσεις. I’.·1>·αοκ«φαι. — Ευρήματα).— Ταχυδρόμος. Λί είζόνες μας.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Έρμέτε Νοδέλλι.— Mme G βυι-ge lie Le b I a n c.— A I f r. Darmunt. G. Max. 

'Υπέρ τού άπδντος.—Μ i s t r a 1.—Μαγδαληνή μετανοούσα.—Τό έύπνημα τών’Λγγέ- 
λων.— Ή έορτή τών Θεοφανεϊων έν Ζακύνθω.— 11. Fuclis. Άραόικόν χωρίον — .1.
Ger ο me — fN. Γύζη. Τό παραμύδ 
Πρωτογράμματα.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΓΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ
Α £2 ■* Λ.

Οί i'7>'t>a'P®,ufi*’Oi τοΰδε νέοι οντδρο- 
μηταί τής " ΙΙινακοθήκης,. διά ιό

τέταρτον έτος

ΤΟ άρχόμενον άπό 1ης Μαριών έ. ί. κιίι προ- 
πληρώνοντες έτηοίαν ουνδρομήν, λαμβάνουν ευ- 
θυς άμα vjj καταβολή αυτής τά ίξής :

ΔΩΡΕΑΝ

Ιον Τό “ΜαυΣωλεϊον,, ή τους ‘ Δύο πό
νους , (Δράματα)

2ον Τάς “’Εντυπωθείς τής ζωής., ή 
τάς “ΦωτοΣκιάΣεις,. ί) τάς * 1α- 
τύρας., (Διηγήματα).

3ον To ‘ Κουφό Σχολείο , ή το II ά- 
Σχα έν Έλλάδι,, ή τήν “Μικμάν 
Έπαίτιδα,. (Φωτοτυπίας).

■Ιον Τήν έκδοθηοομένην προσεχώς μεγάλιιν 
φωτοτυπίαν τοϋ έτους 11)01.

τής κυροΰλας.— Λήκυθος. - Επικεφαλίδες,

Επίσης λαμβάνουν, ίάν θέλουν, μέ έκ- 
πτωΣιν

Ιον Τό ΊΙμεοολόγιον Ικόκον τοΰ ντους 
1901 δρ." 1 (άντί 5)

2ον Τήν σατυρικήν εβδομαδιαίου ίφημερίδα 
“Ιφϋμαν., δρ. -I (ιντι 5).

■Ιον Τήν “ Έπετηοίδα τών Φιλοτέν- 
των,. δρ. 1 (άντι δρ 3).

Οί εκ τών παλαιών Συνδρομητών 
τής “IΙινακοθήκης,, άνανεόνοντες από Σή
μερον τήν συνδρομήν τών,οί δε εν τοΐς έπαρ 
χίαις καί τώ ’ξωτερικώ απ’ευθείας πρός 
τήν ίν Άθήναις Διεύθυισιν τής "Πινακοθήκης,, 
δΤ επιταγής τραπεζιτικής ή ταχυδρομικής λαμ
βάνουν ελευθέρου ταχυδρομικών τελών

ΜΕΓΑΛΗΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΝ

εκτάκτου ίνδιαιρέροντος. ήτις θά είναι έτοιμη 
μετά τιΐ’ας ημέρας.

Πρός τούτοις δί, πάσας τάς εκδόσεις τής 
1 Πινακοθήκης , βιβλία και εικόνας, εις τό

ημιΣν τής τιμής.
Τά ταχυδρομικά εις βάρος μας.

ΕΡΜΕΤΕ ΝΟΒΕΛΛΙ

* · πίτυΛίεοθΜιςιι ‘ ·
- -



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ *

ΣΤΟ ΧΑΝΔΑΚΙ

ρισάθλιος, 
ρακένδυτος και 
νήσιης, ό εβδο
μηκοντούτης ε
παίτης είχεν ί- 
ξαντληθή. Ή 
πείνα καί το 
κρύο συνεμάχη- 
σαν και εθριάμ -

βευσαν επί του Αναιμικού ίκείνου σαρκίου.
Και εξηπλώθη χάμω, κοντά σ’ ί’»·α γανδάκι 

ένδς δρόμον, ποϋ /πήγαινε προς την Ιζοχήν.
‘Επεσε και εκεί έμεινεν Ό άέρας, σ' ένα 

βιαστικό πέρασμά τον, τοϋ Ιπήρε την μισο- 
σβυσμένη πνοή καί ό ζητιάνος νεκρός, Άκλαυ- 
οτος, μέ γουρλωμένα μάτΙα μένει τεντωμένος έ 
πάνω στο χώμα. “Ενας κούκος πανάρχαιος ποϋ 
συμμάζευε τά άκτένιστα μαλλιά τον είχε δραπέ
τευση κατά την πτώσιν τον καί οί δάκτυλοι τών
ποδιών του εξείχαν ακάθαρτοι Από τά σχισμένα 
παπούτσια τον.

Ό βορρηάς ώργίαζεν /πάνω ’στά μαλλιά 
τον και στά γένεια τον ίνα κουρέλι /κυμάτιζε, 
σαν σήμα κινδύνου, ώς νά ήθελε νά ειδοποίηση 
τους διαβάτας. Τό δισάκι του Αδειανό, είχε 
ί'ύρη μαζωμένο δίπλα στο στομάχι τον, τό τρι- 
σαδε'ανό.

Δύο θυμοειδείς ίπποι σύρουν μεγαλοπρε- 
πιος ί'ν αμαξάκι, τό όποιον μόλις ακούεται άπό 
τά καουτσούκ, με τά όποια έχουν περιενδυθή 
οί τροχοί Αμαξηλάτης καί υπηρέτης μέ χρν 
σοπαρύφους στολάς στέκουν Ακίνητοι, ευθυτενείς, 
ώς δύο στήλαι άλατος. Μέσα./ν σισύραις έγκε- 
κορδυλημένη, εις τρίχαπτα και ποδήρη σκεπάσ
ματα Αναπαύεται μία χονδροκομένη κυρία- Τά 
χείλητης ήλιθίως σφραγισμένα, τά μάτια της υ
ψωμένα είς μίαν έπαρσιν πλουτοκρατικήν. “Ερ- 
ριψεν ί'ν παγερόν βλέμμα, παγερότερου τοϋ Ανέ
μου. και Αντιπαρήλθε. Εάν είς τήν θέσιν τοϋ

νεκρόν έβλεπε κανένα κορμόν δένδρου, τΙς οίδε! 
ίσως νά /πρόσεχε. . .

“Επειτα Από όλίγην ώραν περνά βιαστική 
μΐά γυναικούλα τοϋ λαού, μέ τό κεφάλι της 
σκεπασμένο μέ ένα τρύπιο σάλι. Κινδυνεύει, νά 
παρασυρθή Από τόν Άνεμον. Μόλις Αντικρύζει 
τό πτώμα, Αναστέλλει τό βήμα καί μία λύπη 
ανλακώνει τό ρυτιδωμένου πρόσωπόν της καί 
τά ξηρά της χείλη Ανοίγονται διά νά ψιθυρίσουν 
μελαγχολικώτατα.

— Αχ ! τόν κακόμοιρο !
“Ερριψεν έν παρατεταμμένον βλέμμα λύπης 

και έσπευσεν είς τήν Ιργασίαν της.

"Ενα παιδάκι ποϋ εγύριζεν άπό τό σχολεΐον 
μέ τήν σάκα τον, ζωηρό, γελαστό, είδε καί αύτό 
τόν πεθαμένου καί εστάθη προ τοϋ θεάματος. 
Έπηδοΰσεν, ίσως διότι /κρύωνε. ίσως διότι 
ευρε Αφορμήν νά χαζέψη" περιειργάσθη τόν νε
κρόν δεξιά,. Αριστερή, απληοτον εκ περιέργειας, 
τόν ξαναείδε καί /φώναξε μέ πρόσωπόν τό ό 
ποιον προέδιδε κάποιον οίκτον:

— Βρέ, τόν φουκαρά !
Εμεινε πολλήν ώραν, έπαναλαμβάνον τήν 

φράσιν — τόν μόνον Αντάξιον επικήδειοι·.

‘Επειτα από πολλήν ώραν εμφανίζεται βρα- 
δυπορών καί ένας Αστυφύλαξ, μέ τόν γιακά τοϋ 
επανωφοριού του Ανασηκωμένον, μέ τόπιλίκιον 
βυθισμένοι· μέχρις ώτων. Είδε καί αυτός τόν 
νεκρόν καί εθύμωσεν <5 φρουρός τής τάξεως. 
Μόλις ηύδόκησε νά ρίψη έν βλέμμα, διά νά 
εξακρίβωση αν ό ζητιάνος, ό εμπρός του φαρ
δύς πλατύς Ιξηπλ.ωμένος, ήτο μεθυσμένος ή 
άρρωστος' δέν /ννύησε τίποτε και διά τοΰ πο ■ 
δός ήθέλησε νά /ξακολουθήση τήν έρευναν. 
Τόν εσκούντησεν είς τά πόδια, είς τά πλευρά.
Ο ζητιάνος Αδρανής έταλαντεύετο. Ό Αιστυ- 

φύλαξ τότε συνωφρυάιθη καί Ιβρυχήθη :
— Τό παληυσκυλο !
Ευτυχώς περνούσε ένα κάρρο ποϋ μόλις 

προ ολίγου είχε ξεφορτώση χώματα. Τό /στα
ματήσει· αρειμανίως ό φρουρός τής τάξεως καί 

εκάλεσε τόν καρραγωγέα νά φορτώση είς τό 
κάρρο του το πτώμα.

Ό καρραγωγεύς /στενοχωρήθη διά τήν ιί 
πρόοπτον αγγαρείαν, κάτι ήθέλησε νά είπή.

ή διαμαρτυρία του /πνίγη εις μίαν βλασ
φημίαν τοΰ Αστυφύλακας. “ΙΙρπαοε τότε τό 
πτώμα δ καρραγωγεύς από τό κεφάλι, ό φρου
ρός τής τάξεως συγκατένευσε νά τον βοηθήοη, 
ύπεγείρων τόν ένα πόδα τοϋ νεκρού καί τό κάρρο 
/ξεκινήσει·.

“Ετριζε πένθιμα είς τόν δρόμον του. 11 ρό
δες /στέναζαν, οίονεί ψάλλουσαι τήν νεκρικήν 
ψαλμωδίαν.

Καί προχωρούσε τό κάρρο, συρόμενοι· βρα
δέως υπό ενός ’Αχαμνόωντος. Ο φρουρός 
τής τάξεως ανησύχει, διότι χάρις είς εκείνο τό 
«παληύσκυλο» Απεμακρύνετο δλονέν από τό στρα
ταρχιών του, τό γειτονικόν μπακάλικο, ό δε 
καρραγωγεύς εύσπλαγχνικώτερος, ίσκέπτετο ποΰ 
νά ήξευρε τουλάχιστον νά κράτηση ολίγον χώμα, 
άπό εκείνο ποϋ είχε πρό ολίγον είς τό κάρρο 
του νί τό ρίξη τιάρα Ιπάνω στο πτώμα, τό ό 
ποιον ούτε αυτήν τήν τύχην δέν θά είχεν, Αφού 
ό νεκρός θά έρρίπτετο, όχι είς τάφον, άλλ. 
εις τήν τράπεζαν τοϋ ’Ανατομείου . .

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΤΗι

ΑΡΧΑΙΑ. ΕΛΛΑΔΙ )

Τά Μέγαρα έσχον τήν κρήνην τοΰ Θεαγένους, ή Κό
ρινθος άπό τή; έποχή; έτι εκείνης απέκτησε τήν κρή
νην τής ΙΙιρήνης ην ό Πίνδαρος εψαλεν. Έν Αθήνα·.; 
εγείρεται ή κρήνη Καλλιρρόη, ό 3έ Πεισίστρατο; διο
χέτευσα; κατά μήκος τή; Άκροπόλεω; τό εκ τίνος 
πτυχή; τοΰ Τμητού άναβλΰζον ΰοωρ τής Καισαρια- 
νή; εφερε τούτο έντός τού δήμου τής Μελιτής. Αί 
κρήναι αΰται απετέλουν μνημεία τιμώντα την πόλιν. 
Ό Παυσανίας αναφέρει που: «Είκοσι στάδια διαχω- 
ρίζουσι τήν Χαιρώνειαν άπό τής Πανόπης πόλεω; 
τών Ί’ωκαέων, έάν δύναται νά κληΟή πολι; είς συνοι
κισμός, ένθα έλλείπουσιν οικοδομή διά τάς συνελεύ
σεις τώ» αρχόντων, γυμνάσιον, Οέατρον, αγορα καί 
κρήνη ή; τό ύδωρ άπωΟεν μετωχεύΟη». ΊΙ παρατή- 
ρησις αυτή τοΰ αρχαίου περιηγητοΰ παρέχει τό με- 
τρον τή; σημασίας διά τήν άρχαίαν Έλλαδα έν τή 
οικοδομική καί τή έΕιοταισει.

‘U τής τότε Ελλάδος αδιάπτωτος έξωραϊστική 
τών άστεων τάσις έκδηλοΰται πρωτίστως δια τής γλυ
πτικής. Πάντα τά κοσμοΰντα τάς πόλεις μνημεία, 
ίδια οί ναοί συναγείοουσιν ούτως ειπεΐν εντός τών 
ιερών των χώρων αλλεπάλληλον πληΟΰν ανδριάντων. 
Η φαντασία τών λαών είναι ήδη ύπέρπλεως παραδό

σεων θεών καί ήςώων, ών μνημονεύει η όμηρικη ποίη- 
σι;- καί αί παραδόσεις αύται άποτυπούαεναι έπί τής 
πλαστικής τέχνης άναζωπυροΰνται καί έπίτόύήικω- 
τερον έκπροσωποΰνται. Τά ομηρικά έπη είχαν άκου-

‘I Συνέχεια καί τέ/.ο;. 

σΟή άπό τριών ήδη αίώζων, όπόταν ή γλυπτική δε
σπόζουσα τέλεον τής ύλη; έςωτερικεύει τά έν τή 
ποιήσει τοΰ Ιωνος αοιδοΰ εγκρυπτόμενα αρτια συναι
σθήματα. Έαν επεζων τών αιώνων αφΟο·ώτερα τα 
έργα, ή έξ'.στόρησις -ών πλαστικών έν έκαστη πάλει 
έκείνων αποπειρών, ό καθορισμός τής αρχικής συμβο
λή; έκαστη; έν τή κοινή τεχνική προόδω, ή διάτα;·.; 
τών ρυθμών καί ή ταξινόμησις τών σχολών, παντα 
ταύτα Οά διεξήγοντο εΰχερέστερον' άλλά τά σχετικά, 
μνημεία έλλείπουσιν έν πολλοί;, οδέ φιλάρχαιο; Γα
λάτης αποπειράται τήν διαχάραςιν μεγάλων διαιρέ
σεων καί αφιεροΐ ανεξάρτητα απ’ αλλ.ήλ.ων κεφάλαια 
εϊ; τοΰ; “Ιωνάς, τοΰ; Δωριείς και ει; την 'Αττικήν 
εί; ήν ένσταλάζεται ήρεμα και κατά μικρόν άποκρυ- 
σταλλουμένη ή τελειότης πασών έκείνων τών απο
πειρών.

Ί1 έποποιια ένασ;/.ενίζεται παρέχσυσα εΐςτοΰς "Ελ
ληνας τό πλεονέκτημα τοΰ άναστρέφεσθαι μετά θεών 
και ηρώων, φυσικώ; δέ πρός τούτου; πρώτου; ατενί
ζει ή γλυπτική Έν τοί; ναοίς λειπον δεσπόζει πα- 
σίϋν ή έκ μαρμάρων προτομή τοΰ πολιούχου Οεοΰ καί 
δΓ αυτής άναπαριστώνται αί διάφοροι έκφάνσεις ύφ' 
άς ένεφανίσθησαν έκαστος πρό τών θνητών. Ή γλυ
πτική είναι ή / αρασσουσα τήν ιστορίαν έκαστου και 
ή σΰν τώ χρόνερ επιδιώκουσα την παρχπλ.εύρως τών 
θεών έγκαθίδρυσιν ιερέων καί ίερειών, ενασμενιζομένη 
εϊ; άποτύπωσιν τών προτομών τών παρ'εκείνοι; λει- 
τουργούντων. Έπί πολΰν χρόνον τό γλύφανον τοΰ καλ
λιτέχνου δέν αμείβεται διά τή; ανάλογου αποδόσεω; 
τοϋ σκοπουμένου, άλλ' ή περίεργο; καί ενδελεχής 
αΰτοΰ μέριμνα έν τέλει θριαμβεύει κατά τής πρώτης 
άδεξιότητο; καί προσδίδονται είς τό έργον αί σπκνιαι 
χάριτε; τού σφρίγους καί τής έςεζητημένης άποδό- 
σεως τοΰ πρωτοτύπου. Ή έπί τό βέλτιον αΰτη γλυ
πτική διάπλασι; τυγχάνει επακολούθημα τού συνε
χούς θεάματος τών φυσικών ασκήσεων, τη; γυμνα
στική; ΰποδειξάσης τήν λεπτομερεστάτην σπουδήν 
τοΰ ανθρωπίνου σώματος, έξόχως σιμωμένη; καί προς 
τόν καθόλου δηαόσιον βίον συνδεόμενης ώς Ομομήτριου 
αδελφής τής μουσική; καί διά ταύτης μέν καθιστά
μενων τών ψυχών σωφρονεστέρων δι' εκείνη; δε απο- 
βαίνοντος τοΰ σώματος ύγιοΰ;, καθ’ όσον ο! κζλλι- 
τέχναι έχουσι καθ' έκάστην τά πρότυπά των ύπό τας 
εύνοϊκωτέρας τών συνθηκών, έπιδεικνυομένων τών σω
ματικών συστροφών κατά τό άλμα, τόν δρόμον, τήν 
πάλην καί άποκαλυπτομένου τοΰ κάλλους τών στιγ
μιαίων κινήσεων και παντός τοΰ συμπληροΰντος τό 
ευγραμμον καί εΰκολπον τή; ανθρώπινης είκόνο;. 'Από 
τής ζώσης ταύτης διδασκαλίας άπέρρευσαν τα θαυμά
σια καί έκπάγλου κάλλου; αγάλματα άνδρών, γυναι
κών, αθλητών, ώς ρυθμικός τών τάιων διάκοσμο;. 
Άλλ’ ό καλλιτέχνης δέν ανακόπτει τήν πρός τό τέ
λειον καί φυσικόν τεχνικήν αυτού έφεσιν παρακολου
θώ·/ τήν άνάπτυξιν τής εν τοίς αγώσιν αναπτυσσόμε
νης εΰκαμψίας καί αποδίδων ταύτην συν τώ χρόνιο 
πιστοτέραν έπί τού ξύλου τό πρώτον, έπί τοΰ πορώ
δους λίθου, ακολούθως έπί τοΰ μαρμάρου, έπί τοΰ 
ορειχάλκου, έπί τού ελεφαντόδοντο;, επι τη; οπτής 
γής, έφ' ής πλέον ή τέχνη έκδηλοί τήν λεπτοτέραν 
αυτή; έκφανσιν, έπί εικόνων καί κοσμημάτων, επί 
κτερισμάτων καί μέχρι τών απλών πλαγγόνων, τών 
ταναγραίων λεγομένων κο;ών. Έφ’ όσον προαγεται ή 
τέχνη παραιτοΰσα τήν απλήν ύλην άρχεται μιγνύ- 
ουσ'α τά ορυκτά μετά τών ύλών τοΰ φυτικού βασιλείου 
καί τήν ϋελον μετά τοΰ λίθου, μεθ’δ το σταοιον επα- 
φίεται εΐ; τό/ χρωματισμόν, καθ’ όσον το βλέμμα μ.η 
αρκούμενον ήδη είς τόν άπλούν τύπον επιζητεί την 
ύπάτην άπόλαυσιν τής πολυχρωμίας. "Ολην αύτην 
τήν ομαλήν καί άβίαστον έξέλιξιν τής καλλιτεχνίας ό
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ενθουσιώδης Γαλάτη; παρουσιάζει St’ εικόνων, έν >ίς 
απαυγϊζει ή ελληνική μεγαλοφυία Οριαμβεόουσα βα(ι- 
μιχιως αατά των ύλικών δυσχερείων, έρμηνεύουσα. 
πιστότερο·/ καί αγνότερο·/ τήν φύσιν, διαπλάσσουσα 
τύπους έκφοαστικωτάτους καί έπί μαρμάρου άποδί- 
δουσα αισθήματα άνταποκρινέμενα εις μίαν οίανδή- 
ποτε σχέψιν τής φόσεως ή τής Οεότητος. Ό γλύπτης 
άπό τών ξύλινων ειδώλων καί τοϋ ανθρωπίνου τύπου 
παράγει τήν σαγηνεύουσαν είκό.α τής γυναικός μέ 
τάς ποδήρεις έσΟήτος καί τούς έκπρεπεϊς πέπλους, 
διαπλάσσει τήν εκπαγλον μορφή/ τοϋ ’Απόλλωνος, 
έπί οέ των χειλέων των θεών άποΟέτει τό ασύλληπτο·/ 
εις τούς θεούς τής ’Ανατολής μειδίαμα.

At δια τής αρχαϊκής τέχνης διατυπωίεΓσα: καί άνά 
μέσον τής των αιώνων άχλύος υ.έχρις ημών περισω- 
Οεΐσαι έκεϊναι μσρφαί εχουσι τήν χάρι/ τής μαγγα
νείας. Τον βαΟύν άπό ταύτης συναρπασμόν ολίγοι είναι 
οι αισθανόμενοι, άλλ’ δταν ενώπιον τοϋ συναρπάζον- 
τος θέλγητρου τοϋ μήπω τελείου δεσμευόμεΟα επε- 
ται ότι εύρίσκομεν περιπαΟεστέοαν άπόλαυσ·.·/ καί 
άγνοτέραν εις τούτο τό ατελές ή εις τό απολύτως 
ώραΓον. Στερείται τών προχείρων μέσων τής έκ'ε- 
λέσεως ό καλλιτέχνης, καί οί νόμοι τής τέχνης του 
είναι_ανερμάτιστοι, ενώ τά πρωτόλεια καί το’σφρίγός 
τής έμπνεύσεώς του συγκινοϋσιν ημάς μυχιαίτατα. Τό 
άπό τής αρχαϊκής τέχνης έλλείπον τής αρμονίας έν 
άντικειμένω καΟαρώς καί απολύτως ώ;αίω συμπλη- 
ροϋμεν ημείς διά τής φαντασίας καί τής άντιλήψεως, 

ανεχφράστου συγχι/ήσεώς μας. Συμπληρςϋντες 
καί ιδιοποιούμενοι ερμηνεύομε·/ τό εργον τής τέχνης.

* ΧΪΓΧΒΟΝΟΙ ΛΟΓΙΟ. *

ΕΜΜ. ΡΟΤΔΗΣ

έσω τών μόνων φίλων 
του- τών βιβλίων- έν τή 
μ-λαγχολική μονώσει. ής 
ύπήρξεν λάτρης, έσβέσΟη 
ήρέμα ό Εμμανουήλ. Ροί
δης : Τό άσΟενικώτερον 
σώμα' ό υγιέστερος νους. 

Είναι τοσω στενός ό 
κύκλος τών καλών συγ
γραφέων μας, ώστε ό θά

νατος του Ροιδου ν’ άποτελή γεγονός βαρυσήμαν- 
τον διά τήν φιλολογικήν υπόστασιν τοΰ "Εθνους. 
Καί δύναται τις μεν νά είπζ, ϊτι ή συγγραφική δρά- 
σις του Ροιδου ειχεν ήδη ένεκα τής νόσου αίσΟη- 
τώς μειωΟή καί μόνον ή μεταφραστική ήνΟει, άλλ’ 
ειχεν έν τώ παρελΟόντι προκαλέση τόσα μειδιά 
ματα σατύρας. καί είχε·/ έξακοντίση τόσους σπιν
θήρας κριτικής, ώστε ν’ άφίνη κενόν, τό όποιον 
έπί μακρόν έν τή συνειδήσει τών γραφόντων Οα 
ζαλύπττ, τοϋ πένθους ή σζιά.

ΊΙ έποχή καθ’ ήν έγραφε·/ ό Ροίδης ήτο ή 
ζ.αλ.ή ζαί απέριττος ζαί άνευ πολλών αξιώσεων έ
ποχή τών ’Ελληνικών γραμμάτων. Όστις έγραφε 
τότε ζαλά, ήτο φαινόμενο·/' ή φήμη δι’ άμφοτέρων 
τών πτερύγων τόν ένηγκαλίζετο. Έγραφον ολίγοι 
ζαί άνεγινώσζοντο πολύ. Σήμερον συμβαίνει τό άν- 
τίΟετον' γράφουν πολλοί, δέν άναγινώσζεται σχεδόν 
κανείς. '() Ροιδης ύπήρξεν ευτυχής διότι έζησεν 
εις τούς καλούς εκείνους χρόνους ζαί άπεχώρησε 
τής ζωής, καθ’ ήν έποχήν ο λ ο ι γ ρ ά φ ο υ ν Δέν 
θέλω νά εί'πω ότι παρ' άξια·/ έφημίσΟη ί Ροιδης. 
Αν υπήρξε μάλιστα λόγιος, όστις δέν έστεργε τό 

θυμίαμα, όστις δέν άνεστρέφετο τούς άλληλοΟαυμα-

Alberl Dormant

ζομένους κύκλους, απ’ εναντίας τούς έκαυτηρίαζε 
με τα πιζρόχολα βέλη τής σατύρας - ήτο ό άρτι 
έζπνεύσας σιγηλός πρεσβύτης. Θέλω μάλλον νά 
ταλανίσω τούς ν-ωτέρους συγγραφείς ζαί μάλιστα 
τούς άποπλανηΟέντας έν τώ γλωσσιζώ λαβυρίνΟω, 
οί όποιοι αγωνίζονται ένα άχαριν άγώνα ζαί νά πα
ραλληλίσω τήν άσάνειαν των μέ τήν φήμην ενός 
Ροιδου, ενός Βλάχου, ένός Βιζέλα. οί όποιοι είρ- 
γάζοντο μέ τόν ίδιον ενθουσιασμόν, άλλά συνέλε- 
γον έν τώ σταδίω τών γραμμάτων πολύ ό/.ιγωτέ- 
ρας απογοητεύσεις.

Ό Ροιδης πρωτηγω/ίστησεν, ή μάλλον έζυριάρ- 
χησ-ν έπί σειράν έτών αδιάσπαστο·/ ώς ό πρύτα- 
νις τής σατύρας ζαί ώς ό αμει/.ιζτώτερ'-ς ζριτιζός. 
Πολύγραφος δέν ύπήρξε. ούτε ήνώχλζσε όλα τα 
είδη του γραπτού λόγου. 'Ίσως τούτο συνετέλεσε 
ώστε νά άναγινώσζεται μέ περισσοτέραν προσοχήν. 
Άφίνει σειράν άρθρων πολιτίζών τά όποια έρρίφ- 
Οησαν πλέον εις τήν λήθην, μαζή μέ τά ήμ-ρόβια 
φύλλα τών εφημερίδων, έγραψε σατυριζάς σκέψεις 
διά γεγονότα συνδεόμενα μέ ώρισμένην έποχήν-εί
ναι ό κλήρος αύτός τής σατύρας-έτάραξε τήν μα- 
ζαρί.ν γαλήνην τής Ιερά: Συνόδου μ’ ένα άφο- 
ρισμόν - θρίαμβον διά τόν συγγραφέα - ζαί έρριψ: 
καί αύτός βολάς ε'ς τούς γλωσσολογιζούς πολέμους, 
δι’ άρθρων ζαί συστηματιζώτερον διά τών 
«Ειδώλων» του.

Όσον ζαί άν άπεζήρυξε τήν μεσαιωνικήν του με
λέτην; τήν «Πάπισσαν ’Ιωάνναν», είναι βιβλίου εις 
τό όποιον ή άνηΟιζότης επισκιάζεται άπό τήν ευ
φυΐαν, πολύ δ'άμφιβάλλω άν ό Ροιδης τήν άπεζή
ρυξε διά τήν άζολασίαν ή μάλλον διότι ήτο έργου 
μιμήσεως' διότι είναι βέβαιον ότι ή «Πάπισσα Ιωάν
να» δέν συνελήφΟη έν τή διανοία τοΰ Ροιδου' άπλώς 
έζυοφορήΟη ύπό τήν άναμνησιν διηγήσεων ζαί ανα
γνώσεων ’Ιταλικών βιβλίων, έν νεαρά ήλικια.

Τό έργου, οπερ παρά τήν σατυρικήν ιδιοφυίαν 
τοϋ Ι’οίδου είναι έν άπό τά σοβαρώτερα. άτινα έχει 
νά έπιδείξη κατά τά τελευταία έτη ό γλωσσολογι- 
ζός τυφών, είναι τά «Εί’δωλα». 'Εκεί υποχωρεί ή 
εύκολος ή ειρωνεία ζαί ενσκήπτει ή έπιστημονιζή 
■κριτική. Τό πνεύμα τοΰ Ροιδου τό φύσει έρευνητιζόν 
δέν ήτο δυνατόν νά παρίδη τό φλέγον ζήτημα τής 
γλώσσης. Άν ό Ψυχάρης έσημείωσε μέ τήν γνω
στήν ίταμότητα τήν άφετηρίαν τών άγώνων οί 
όποιοι έπ’έσχάτων ζατέληξαν εις αίματηράς διαμαρ
τυρίας, ό Ι’οίδης εύΟύς τότε έμφανισΟε'ις ύπήρξεν συ
νήγορος, λογιζώτερος πολλών άλλων, διατυπώσας 
συμβιβαστικήν οπωσδήποτε λύσιν. Άλλ’ ή έ/.βασις 
τοΰ άγώνος δέν άπέβη ύπέρ τοΰ Ροιδου - ζαί είναι 
ίσως ή μόνη αποτυχία του - καθ' ον χρόνον απέ 
βαίνε αυτόχρημα κωμική διά τόν έν Παρισίοι. έξω- 
μότην. Καί δέν ήτο δυνατόν νά ζατισχύσουν γνώ- 
μαι έν αυτή τή γλωσσική διατυπώσει των αντιτιΟέ- 
μεναι εις τάς θεωρίας. Ήζόνιζε βέλη τά όποια 
έζφεύγοντα έτυπτον τόν ίδιον. "Εγραφε περί ζατι- 
σχύσεως τής δημώδους ζαί έν αύτή τή πεζογραφία, 
ζαί μετεχειρίζετο ώ αιοτάτην καθαρεύουσαν. Τό 
πάθημα τούτο ύπέστησαν ευτυχώς πολλοί δημοτι- 
ζισ αί, ί’ν άποδειχΟή τό μάταιου τού άγώνος των. 
Έν τούτοις, ό Ροίδης άποφυγών τάς ζωμιζάς 
ΰπερβολάς τών χυδαϊστών, συνεζήτησε μέ πολλή·/ 

εύσχημοσύνην. άν όχι σύναμιν, παρέσχε δέ δι’ ό
λων τών έργων του. ύφος σμαλότατον,καθαρότατου 
μ,εταχε ριζόμενος έκφράσεις άπηλλαγμένας όλων 
τών υπερβολών εις άς άτυχώς ύπερΟεματ ζουν άττι- 
κίζοντες και χυδαίζοντες. Απέδειξε καί αύτός, 
χωρίς νά (Ιέλη,βτι αί γλωσσικαί θεωρία: παρέρχον
ται τόσον γλήγορα όσον - όπως έγραφε ό ίδιος άλ
λοτε περί ιατρικών θεωριών - ζαί τά ρόδα. Ό Ροί
δης είχε ζαί τούτο τό περίεργον'ότ·. ένω ή φράσις του 
ήτο λιτή, είχε περίτεχνον τό ύφος. ’Ολίγοι έζ τών 
νεωτέρων ζαΟαρ-υόντων γράφουν μέ τόσην γραμ
ματικήν ακρίβειαν καί καθαρολογίαν, όσον ό Ροίδης.
II άσυνέπεια αυτή είναι κριτική άδυναμία ή άπλή 

ιδιοτροπία : Άλλ' ό κριτικός δέν έπιτρέπεται νά εί
ναι ιδιότροπος. ΊΙ λ («φόρος, ζαί τοιαύτη είναι ή 
-κριτική, άγει εύΟέως' αϊ τεθλασμένα: όσοι είναι στε
νωποί. Υπάρχουν δύο είδη κριτικής. ΊΙ θορυβώδης, 
ή φωνασζοΰσα. ή μεταξύ ύβρεως καί αδικίας ενίοτε 
δέ ζαί παραγνωρίσεως κυμαινόμενη, ή στυγνή, ή 
δίκην καταπέλτου έπερχομένη διά νά παρασύρκ, 
τό παν. καί ή κριτική ή φιλόσοφος, ή ψύχραιμος 
ή έρευνητι ή. Περιττόν νά ύποδ-ίξ/, τις τούς κιν
δύνους τής πρώτης και τήν άξια·/ τής δευτέρας, εις 
ήν καί άνήκεν άπό χαρακτήρος ό Ροίδης. Ήτο 
κριτικός τοϋ μελετητηρίου ζαί ούχί τοΰ καφενείου.

Έν τή έπιμόνω μονομαχία τοΰ μετά τοΰ ζ. 
Βλάχου, συζητήσαντος μετά τίνος πικρίας, έξήλ- 
Οεν ό Ροίδης ήττημένος; Κατά τήν ταπεινήν 
ήμών γνώμην, ούτε ό εις, ούτε ό άλλος έί- 
χον άπολύτως δίκαιον' ούτε ό εις ούτε ό άλλος 
ειχον απολύτως άδικον. Ό ποιητής ζαί γεννάται, 
ό ποιητής καί αναφαίνεται ώς έκ τοΰ περιβάλλον
τος. Υπήρξαν ποιηταί οι οποίοι έγεννήΟησαν έν 
πεζοτάτκ, έποχή' υπήρξαν ποιηταί οί όποιοι έγεννή
Οησαν κάθε άλλο ή ποιηταί και όμως έγένοντο με
γάλοι κατόπιν, είτε ένεκα μελέτης, είτε ένέκα 
προϊούσης φυσιολογικής άναπτύξεως. Είναι ζήτημα 
τό όποιον άνήζει μάλλον εις τήν επιστήμην ή εις 
τήν κριτικήν. Τό ζήτημα είναι άν είνε τις μέγας 
ποιητής' αύτό Οά είπή κριτική. ’Άν έγεννήΟη τοι- 
οΰτος ή άν διεμορφώΟη, είναι όλως δευτερεύον ζή
τημα. Έν τούτοις ό Ροίδης ύπήρξεν καί έν τώ 
άγώνι τούτω πνευματώδης, άναφα’νεται δέ πάν-

Gabi'iel Max 'ϊηέρ τού άπόντος
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tots ώ; θαυμαστής τοϋ Ταίν. II μελάτη τοΰ με
γάλου κριτικού τόν ωφέλησε πολύ. Τον είχε πάν
τοτε πρόχειρον, τον μετεχειρίζετο ϊέ οπω; μετα
χειρίζονται τά σφρ’.γοφόρα καταπότια.

Ό Ροί3ης ήτο ευφυή; είς τάς παρομοιώσεις του. 
δηκτικός είς τα πειράγματά του, δύσκολος εί: ζοσ- 
μητιζά επίθετα. Ιίροσόντα όλα αύτά ενός κριτι
κού. Άλλά ζαί τό βάθος τής κριτικής δυνάμεως, 
ή βαθεϊα άντίληψις τοΰ ζητήματος δέν τω ήσαν 
άγνωστα. Τίτο άνηπερέαστος άπό τό περιβάλλον, 
άπό τάς προλήψεις. Δεν έπε-ράθη βιαιως, ώς πει- 
ρώνται τινές ζαρηζομόωντες, νά ζαταρρίψη βω
μούς ζαί ανδριάντας, ή νά ϊργιάση διά τής μελά
νης έπι σεμνών τάφων. Ίίννόει νά έλέγχη ζαί νά 
περιοριζη τας φήμας μέ έν μειδίαμα, μέ μιαν έλα- 
φραν ειρωνείαν.

Ό Ροίδης έγραψε ζαί διηγήματα. Δύναταί νά 
όνομασθή μάλλον χρονικογράφος ή διηγηματογρά- 
φος. Τα «Συριανα διηγήματα» του ήδύναντο νά 
όνομασθώσι ζωολογικά διηγήματα (ιστορία μιας 
γατας, ιστορία ένός σκύλου.) ΙΙτο διηγηματο- 
γράφος τής παλαιάς εποχής. ’Αφηγητής χαριτω
μένος, αναμιγνύων ανέκδοτα δάνεια, ίστορικάς 
αφηγήσεις. Δέν διακρίνονται τά διηγήματά του 
οΰτε διά τήν ψυχολογίαν, ούτε διά τό ενδιαφέ
ρον τών επεισοδίων. Είναι μάλλον άνεζδοτιζά 
άναγινωσκόμενα διά τοϋτο ούχί μεθ’ ήσσονος προ
σοχής.

ΊΙ καλλιτεχνία τέλος δέν τόν άφήζεν αδιάφο
ρου. Μία κριτική του δημοσιευθεϊσα έν τή ’Εφη
μέριοι,, διά τήν πρώτην καλλιτεχνικήν έκθ-σιν τοΰ 
Ζαππείου μαρτυρεί έκτακτον σωφροσύνην γνώμης.

Δέν υπάρχει αμφιβολία οτι τό έργον τοΰ Ροι'δου 
θά μελετηθή ακόμη έπί μακρόν’ άτυχώς είναι διε- 
σκορπισμένον ζαί θά μείνη, εάν ό ζ. Μαρασλής δέν 
σπεύση νά τιμήστ, τήν ομώνυμον “Βιβλιοθήκην., 
περισυλλέγω·? τά έργα του, διότι έζτός τής “Πα- 
πι'σσης,, τών “ΙΙαρέργων., τών •’Ειδώλων., ολα 
τά άλλα είναι δυσεύρετα.

Οί γράψαντες νεκρολογίας έγραψαν προχείρως 
ώς χρονογράφοι. "Αλλος περιωρίσθη ί'να μάς 
άναφέρη γνωστά άλλως τε ανέκδοτα τοΰ Ροι'δου 
άπό εκείνα ποΰ έχει έπί τέλους κάθε άνθρωπος 
όπως δήποτε έξυπνος — άλλος μάς έχάρισε μίαν 
παλαιοτάτην συνέντευξίν του μέ τόν Διδάσκαλον 
διά νά περιαυτολογήσω, άλλος έφιλοσόφησε λυρικώ- 
τατα περί τής μετά θάνατον δόξης. Κανείς δέν ήτο 
παρεσζευασμένος δι’ ένα χαρακτηρισμόν, αντάξιο/ 
τοΰ κριτικού. Καί δέν ήξεύρη τις τί νά ύποθεση. 
Δέν ήσαν είς θέσιν νά γράψουν ή πρέπει νά άπο- 
Οάνη τις διά νά τόν άναγνώσουν ·,

Ό άε! βραδυπορών φιλοσοφιζώτατα, οϊονεί μετά 
δέους, κατάμονος πρεσβύτης, ώδηγήθη μέ τήν αυ
τήν βραδύτητα είς τόν οικογενειακόν τάφον. Καί 
έάν τήν στιγμήν εκείνην όλοι οί άλλοι οφθαλμοί 
έόλεπον είς τό ζάτωχρον κα! κάτισχνου - όπως ήτο 
καί έν τή ζωή - πρόσωπέν του μίαν έκμηδένισιν, 
οί ιδικοί μ.ου διέ ρινον έν είρωνικώτατον μειδίαμα 
τό όποιον συνόψιζε τήν πνευματικήν του υπεροχήν 
και τό όποιον, όλονέν πλατυνόμενον, άπηυθύνετο 
πρός τούς έν τή ζωή ύπολειπομένους, ούχί ώς 
χαιρετισμός, άλλ’ ώς οίκτος. δικ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

Ο καλ./.ιιέχνης εΐνε ποιητής. Εις παν θέμα 
πρέπει νά βλέπη μακρύτερα άπό γ>)>· πραγμα
τικότητα. Νά άπυβλέπη εις τήν αίσθησιν, ήν 
πρέπει νά μειαδίδη καί είς τούς ί/εατάς.

C. Duran

7ο ίΐίΐ’ΐα τιΐ’ά καλλιτέχνην, σημαίνει νά συ- 
νειθίζΐ] οίιτος διά τοϋ Ι.παγγέλματός τον είς τήν 
αυστηρόν λογικήν, νά εΰρίσκη ιό πώς καί τό 
διατί, νά άποδίδη τά Αποτελέσματα εις τά αίτια. 
Τοϋτο είναι αρμονία μεταξύ τών διαφόρων με
ρών, τοϋτο είναι ή ένότης τής ίντνπώοεως, 
ήτις προσδίδει τήν χάριν είς τά μικρά Αντικεί
μενα καί τήν δΰναμιν εις τά μεγάλα. /Ιιά νά 
έξασφαλίσαιμεν τήν αρμονίαν τούτην, τήν ενό
τητα. πρέπει νά βλέπωμεν καί νά αίοϋανώμεϋα 
τό όλον είς έκαστον τμήμα τής εικόνας. Αλλως 
τίποτε δεν είναι είς τήν θέσιν του. Όλα πρέ
πει νά είναι καλώς τοποθετημένα. Είς τό παρα
μικρόν πρέπει νά υπάρχη ή έκφρασις. Ο θεα
τής πρέπει πανταχόθεν νά περιβάλλεται άπό 
μίαν ομοιογενή ατμόσφαιραν.

Meissonier

Είς τήν γλυπτικήν, όσον μεγαλτδνει τό έργον, 
τόσον μεγαλώνουν καί τά ελαττώματα τον, ένώ 
τά προτερήματα μένουν τά αυτά.

ΧώχΟζ

ΊΙ αλήθεια είναι πυρ' όστις λέγει, την αλή
θειαν φωτίζει καί καίει.

Seifert

Jf»· είναι δυνατόν νά άρέσης είς όλους μέ 
τάς πράξεις σου καί μέ ιά καλλιτεχνήματά σου. 
Είναι άσχημον πράγμα νά άρέση κανείς είς 
τούς πολλούς.

Σίλλερ

ΊΙ αληθέστερα έκδήλωσις τής Τέχνης είναι 
τό γυμνόν.

Μίς Δοΰγκαν

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ

2- ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Κατά τάς γενομένας εκχωματώσεις, α.ευρεθησαν 
τεσσαράκοντα έξ αρχαία νομίσματα κα: έν Ενετικον 
τής Κρήτης, όλα χάλκινα. Έκ τούτων δε περί τα 
είκοσι δυσανάγνωστα.

Έκ τών νομισμάτων τούτων δέκα είναι Τηνιακα 
νομίσματα τοΰ 3ου καί 2ου π. X. αϊώνος, τά έξης:

1. — “Εμποοσθεν . Κεφαλή νεαρα, πρός τα δε
ξιά έστραμμένη.

“Οπισθεν. Δύο πρόσ ■ πα όρθια εντός ναοϋ. Διό
νυσος αριστερά καί Ποσειδών δεξιά. Διαμ. 0,02.

2. — Ε. (Έφθαρμένον). Κεφαλή.
Ο. Σταφυλή. Δαμ 0,008.
3—4.— Ε. Κεφαλή Ποσειοώνος πρός τά δεξιά, 

δαφνοστεφής.
Ο. Τρίαινα μέ δελφινα εκατέρωθεν Διαμ. 0,018.
5. — Ε. (Έφθαρμένον). Κεφαλή.
Ο. Τρίαινα. Διαμ. 0,016.
6. — Ε. Κεφαλή Διός "Λμμωνος νέα, δαφνοστεφής 

καί κερασφόρος, πρός τά δεξιά, μετ' επίσημειώματος 
στρογγυλού πρός τά αριστερά (σταφυλή).

Ο. ΤΗΝΙΩΝ πρός τά δεξιά. Ποσειοών όρθιος πρός 
τά αριστερά, φέρων ίμάτιον καί κρατών διά τής δε
ξιάς δίκτυον, πρός άγραν δελφίνων, δια τής αριστε
ρά: τρίαιναν Έπί τοΰ πεδίου ρόδον, σημεΓον τής 
επικυριαρχίας τής Ρόδου κατα τόν 2ον π. X. αιώνα.

7— 9.— Ε Κεφαλή Διός “Λμμωνος, νεα, δαφνο
στεφής καί κερασφόρος, πρός τά δεξιά.

Ο. (Έφθαρμένον). Ποσειδών βαοίζων πρός αρι
στερά, φέρων ίμάτιον κα! κρατών διά τής αριστεράς 
τρίαιναν. Διαμ. 0,02, 0,018 καί 0,018.

10.— Ε. (Πολύ έφθαρμένον). Κεφαλή Διός "Αμ- 
αωνος, κερασφόρος.

Ο. Τ—II. Σταφυλή. Διαμ. 0,014.
Άνδρου

11 — Ε. Κεφαλή Διονύσου, πωγωνοφόρος.
Ο. Περίγραμμα δυσανάγνωστου. Κάνθαρος.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ A ΥΤΟΚΡ A Τ ΟΡΙΚ Α

Ηεσσαλονίκης
12. — Ε. Περίγραμμα δυσανάγνωστου. Προτομή 

άκτινοφόρος. Ήλιογαβάλου πρός τά δεξιά.
Ο. Περίγραμμα. 0EGGA—ΛΟΝ1ΚΕΩΝ.
Χίκη πτεοωτη, βαοιζουσα πρός τα αριστερά και 

κρατούσα διά τής δεξιάς Κάβηρον Διαμ. 0,023.
Μιλήτου

13. — Ε. Κεφαλή ’Απόλλωνος πρός τά δεξιά.
Ο. Λέων όρθιος προς τά δεξιά. Κάτωθεν ΑΠΟΛ, 

όνσαα τοΰ Άρ/οντος. Διαμ. 0,018.
J4._ ε. Τί CAESAR. DIVI. F AVGVSTVS. Κε

φαλή γυμνή Τιβερίου πρός τά αριστερά.

*/ Σννέχειιι καί τέλος.

Ο. TRIBVN. POT....PDNT1F. MAXIM. Έν τώ 
μέσω .S' C Διαμέτρου 0,026. (14 — 37 μ. X.)

15.—Ε ( ΈφθαρμένονI. JMPEU. .. Προτομή Άν- 
τινίνου τοΰ Σεβαστού, πρός τα δεξιά.

Ο. Γυνή όρθια, πρός τά αριστερά. Διαμ. 0,027.
16—Ε. CALLIEN1VS. Γ. AVG. Προτομή άκτι- 

νοστεφής, πρός τά δεξιά.
Ο. ROE.MA AETERNAE. Ή Ρώμη, φέρουσα κρά

νος, καθημένη πρός αριστερά καί διά τής δεξιάς κρα
τούσα νίκην, διά δέ τής αριστεράς λόγχην. Έμπροσ
θεν άστήρ. Διαμ. 0,023. (259—268 μ. X.).

17. — Ε. (Τεθραυσμένον). GALLI. Προτομή άκτι- 
νοστεφής Γαληϊνοϋ, πρός τά δεξιά.

Ο. VIRTV1S'...... Ο “Αρης όρθιος, αριστερά φέ
ρων κράνος καί λόγχην διά τής αριστεράς, Εμπροσθεν 
άστήρ. (259—268).

18. —Ε. IMP. AVRELIANVS. ANG. Προτομή ά- 
κτινοστεβής τοϋ Αΰρηλιανοϋ, πρός δεξιά.

Ο. IOVICONSER Έν τώ μέσω ,β’. Ό Αΰρηλι- 
ανός, όρθιος πρός νά δεξιά, έν περιβολή στρατιωτική 
κρατών σκήπτρον καί διατεθειμένος νά λάβη σφαΓραν, 
τήν οποίαν προσφέρει αϋτφ ό Ζεύς, γυμνός, τόν μαν
δύαν εχων άνεπτυγιζένον όπισθεν αύτοΰ Διαμ. 0,02. 
1270—295).

19 —Ε. IMP G VAL L1CIN. L1C1N1VS. Ρ. F. 
ABG. ΙΙοοτου,ή άκτινοστεφής τοΰ Λικινίου.

Ο. 1ΟΝ1 GONS-FRVATURI. Έν τώ κενώ ,S' ΜΝΑ. 
Έν τώ πεδίω πρός τά δεξιά III. Ζεύς γυμνός, όρ
θιος πρός τά αριστερά, εχων τόν μανδύαν του έρριμ- 
μένον όπισθεν καί διά τής αριστεράς έπιστηριζόμενος 
έπί τής λόγχης μου. ’Αριστερά προ τών ποοών τοΰ 
Θεοϋ, αετός, δεξιά δέ δοΰλος γονυπετής. Διαμ. 0,02.

20—Ε. VRB,S’. ROMA- Κρανοφόρος προτομή τής 
Φήμης, πρός τά δεξιά.

Ο. Δύο στρατιώται όρθιοι προ σημαίας. Έν τώ 
κενώ ,S' Μ Ν Β.

2‘t.—Ε. FL. IVL COXSTANT1VS NOB. G. Προ- 
τοαή Κωνσταντίνου τοΰ Β', φέροντος διάδημά εκ μαρ
γαριτών.

Ο. PROVIDEN— Τ1ΑΕ CAES.S Πύλη πόλεως κει- 
μένη έπ! αστέρος. Έν τώ κενώ ,S' MTSB.

22. —Ε. Προτομή τοΰ Κωνσταντίνου Γάλλου (;) 
φέροντος διάδημα πρός τα δεξιά.

Ο. VOT. Εντός στεφάνου καί κάτωθεν MVLT.
23. —Ε. (Έφθαρμένον). Προτομή Λύτοκράτορος 

πρός τά δεξιά
Ο. Πρόσωπον ό'ρθιον πρός αριστερά.

24*25—Ε. (Πολύ έφθαρμένον). Προτομή Αύτοκράτο- 
ρας πρός τα δεξιά.

Ο. (Ιίολΰ έφθαρμένον). Δυσανάγνωστου.
Τά άναφερόμενα νομίσματα άποδεικνύουσιν ότι τό 

ιερόν τοΰ Ποσειδώνος καί τής ’Αμφιτρίτης δέν έπαυ
σαν νά τό έπισχέπτωνται μέχρι τοΰ 4ου μ. X. αΐ- 
ώνος.

επιγραφαι

Τό πλείστον τών επιγραφών άνευρέθη παρά τώ 
Ναω. περί τήν ήμίσειαν δωδεκάδα άνευρέθησαν παρα 
τή Εξέδρα. Κατά Την ανασκαφην τοΰ Εστιατορίου, 
ατελή άλλως τε, δέν άνευρέθη ούδεμία.

Λ'. Άναθηματι-ζαϊ^

1. —ΙΊλάξ έκ μαρμάρου λευκοΰ, πλήρης πρός τά 
αοιστερά πρός τα κάτω, εύρεθεΐσα πρός ανατολας 
τοΰ Ναοΰ, ύψους 0.60, πλάτους 0,20 κα! πάχους 
0,06. Γραφή επιμελημένη. Τά γράμματα κεκοσ- 
μημένα διά γραμμιδίων είς τό άκρον τών σκελών των. 
Τέλος τοΰ Λ', π. X. αϊώνος.

2. — Επιγραφή κεχαραγμένη έπί τής πλευράς 
πέντε έκ λευκοΰ μαρυάρου πλακών έντετειχισμένων
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έπί τοϋ τοίχου καί τοϋ εδάφους τοΰ έκκλησιδιου "Α
γιος Βασίλειος παρα τώ χωρίω Λεβαντάδος, Δήμο; 
Σωσθενίων, ύψος 0,10, πλάτ. 0,62.

11 έπιγραφή αφορά τή*  Μαλθακήν.

• · ΠΙΝΛΚΟβΚΙΗ · ·

Ή Μαλθακή, Ουγάτηρ τού Φιλείνου καί θετή Ου- 
γάτηρ τοΰ ΘεοπείΟους, μνημονεύεται και είς άλλην 
επιγραφήν, κε/αραγμε'νην. έπί στήλης μαρμάρινης, 
εϋρισκομένης έξωθεν τής εκκλησίας τοΰ χωρίου Κώ
μη τής Τήνου. ΊΙ Μαλθακή χαρίζει εις τήν πόλιν 
τό άγαλμα τοΰ αδελφού της Σατύοου, οστις προσέ-
φερεν πολυαρίθμους δωρεά; τοίς έν Ήρίστω Θεοί;.

Συν τή αναφερομένη έπιγραφή, άριθμοΰμεν τρεις 
έπιγραφάς τής οικογένειας Φιλείνου- Ίσως όλαι προ
έρχονται εκ τοϋ ίεροϋ τοΰ ΙΙοσειδώνος καί τής Άα- 
φιτριτη;, τοΰ όποιου τα ερείπια έχοησ-υιευσαν έπί 
πολύ ώς λατομείου τής Τήνου εν γένει καί Ιδίως τών 
παρακειμένων τώ ίερώ χωρίων. Τ'ο όνομα ΦΙΛΕΙΝΟΟ, 
το κεχαραγμενον επί μαρμαοστεώσεως π:ός δυσυ,α; 
τοϋ Ναοΰ, εΐνε καί τοΰτο νέον τεκμήριου τών σχέ
σεων τή; οικογένειας Φιλείνου μετά τοΰ ιερού τούτου

3 —Βασις ορθογώνιος, έκ μαρμάρου λευκού άνευρε- 
Οείσα ε'ι; τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν τοϋ Ναοϋ είς 
δύο τεμάχια καί έλλειπής δεξιά καί αριστερά, ύψος 
0,50, πλάτος 0,90, πάχος 0,20.

Γραφή επιμελημένη. Τά γράμματα κεκοσμημένα 
διά γραμμιδίων εις τό άκρον τών σκελών των

4-—Στήλη έκ μαρμάρου κυανόλευκου εί; δύο τε
μάχια, ύψος 57 ο)ο. Διαμ. 36 ο)ο.

5.—Μαρμάρινος πλάξ, πλήρης πρό; τά άνω καί 
•πρός τά δεξιά, όζους 09 ο)ο πλάτους 42 ο)ο καί πά
χους 8 ο)ο.

Επί τής πρός τά δεξιά πλευράς ύπχςχει αρχή 
ψηφίσματος τοΰ Δήμου-

6—Βάσι; τετράγωνο; έκ κυανολεύκου μαρμάρου. 
τεΟραυσμένη πρός τά άνω και αριστερά, ΰψ, 6,46, 
πλ. 0,95 καί πάχ. 0,33.

II άνχγνωσίς τών δύο πρώτων γραμμών είναι αμ
φίβολος καί ή έννοια αβέβαια.

μέρη υψους 0,16. πΛΧτου;
9.— Τεμάχιο» κυπέλου, 

νευρεΐέν πρός δνσυ.άς τοΰ

7-=Τεσσαρα τεμάχια έκ μαρμάρου λευκού, άνευ- 
ρεΟέντα πρός άνατολά; τοϋ Ναού, ΰώος 0,40, πλά
τος 0,50. το μαρμαρον εΐνε πλήρες πρός τά αριστερά.

8.—Μάρμαρο» λευκόν, τεΟραυσμένον καθ' όλα τά 
0,4 I καί πάχους 0,02. 
έκ λευκού μαρμάρου, ά 
ίεροϋ. Έπί τοϋ χειλού; 

αύτοϋ ύπάρχει ή λέξ-.ς "Ποσειδώνι.»
10.—ΙΙλσξ έκ μαρμάρου λευκού, άνευρεδεΐσα πρό; 

μεσημβρίαν τοϋ Ναού, ύψους 0,34, πλάτους 0,23 
και πάχους 0.10. Τό μά:υ.αρον εΐνε πλήρες πρός τά 
αριστερά. Ή επιγραφή εινε κεχαραγμένη έν τώ μέ
σω τής πλακίς.

41-—Τεμάχιον εκ λευκού μαρμάρου, πλήρες πέος 
τά άνω, ΰ-ψους 0,18, πλάτους 0.25 καί πάχους 0,06.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ

Ψηφίσματα

Το πλείστον τών εν τώ Ίερώ ανευρεΟεντων ψηφι
σμάτων προέρχονται έκ τής Βουλής καί τοϋ Δήμου 
τής Τήνου κατά τόν Βον καί Αον π. X. αιώνα. Δύο 
πηγάζουσι έκ τοΰ Συνεδρίου τών Νησιωτών, καί εν 
έκ τής Τηνίας φυλής τών Δονακιδών.

ΆριΟ. 12. Ψηφίσματα τών Τηνίων καί τών Συνέ-

όρων τών Νησιωτών ύπέρ τοΰ ιατρού ’Απολλώνιου, 
υιού τοϋ Ίεροκλέου; έκ Μήλου. Σειραί 47.

13. Ψήφισμα τών Συνέδρων καί τοΰ Κοινού τών 
Νησιωτών ύπέρ τοΰ Δήμου Τηνίων καί τώ» παρ' 
αύτοϋ άποτταλέντων τριών δικαστών. Σειραί 24.

14. Ψηφίσματα τώ< Τηνίων ύπέρ τοΰ Φιλότιμου 
έκ Ί’όδοτ καί τού Άμ . . . Σειραί 37. καί

15. Ψήφισμα τών Τη.ίων πρός τιμήν τοΰ Ίδομε- 
νέως, υιού τοΰ Τιμοκρατέους, έκ 'Ρόδου, Σε'οα: 17.

16. —Πλάξ έκ μαρμάρου λευκού, άνευρεΟείσα έπί 
τού τόπου τοΰ ιερού, εντινι μάνδρα. Ή πλάξ είς δύο 
τεμάχια, εΐνε πλήρης δεξιά καί αριστερά. Ή επιφά
νεια τή; πλακός πρός τά δεξιά εΐνε πολΰ έφΟαρμένη. 
Διαστάσεις ύψος 24 ο)ο, πλάτος 39 ο)ο

17. —Στήλη έκ μαρμάρου κυανολεύκου, μετά κο- 
ρωνίδος, άνευρεΟείτα μεσημβρινώς τής 'Εξέδρας, -ε· 
ύραυιμένη κατά τό άνω μέρος δεξιά, ύψους 82 ο(ο.

18. —Στήλη έκ μαρμάρου λευκού, κεκοσμημένη 
κατά μέτωπο» ύπό μικρών στηλοβχτών^ ανδυρεβείσα 
πρός βορράν τοΰ Ναοΰ. Τό μάομαρο» είναι τεΟραυ
σμένον πρός τά κάτω. Ύψος 40 ο)ο, πλάτος 30 ο)ο.

19. Στήλη έκ μαρμάρου λευκού,εϋςεΟεεσα πρός ανα- 
τολάς τής έξύδρας. Τό μάομαρον είναι τεΟραυσμένον 
π:ός τά ά»ω καί δλίγον προς τά κάτω δεξιά. Ύψος 
28 ο)ο αριστερά καί 22 ο)ο δεξιά, πλάτος 22 καί πά
χος 06ο)ο. Τα γράμματα μικρά καί ή γραφή επιμε
λημένη. 'Εποχής τοΰ 3οΰ π. X. α’ιώνος.

Αί τιμαΐ αί άπονεμηΟεϊ-νι εις τόν Νυμφαίον καί 
τους έγγόνους αύτοϋ δμοιαι σχεδόν τών απονεμηΟει- 
σών ύπό τών Τηνίων πρός τόν Χαρίνον. Εις τό» Νυμ
φαίο» χορηγείται περιπλέον τό προνόμιον τής προ- 
δ ο κ ί α ς.

20. Τεμάχιον έκ μαρμάρου κυανολεύκου, άνευρεΟέν 
πρός τήν βορειανατολικήν γωνίαν τοΰ ναοΰ, πλήρες 
πρός τα κάτω. Ύψος 13 ο)ο, πλάτος 11 ο)ο καί 
πάχος 2 ο )ο Γραφή ούχ’ι τόσον επιμελημμενη.

21. Στήλη εκ μαρμάρου λευκού μετχ ραβδώσεων, 
πλήρης πρό; τά άνω καί πρός τά δεξιά. Ύψος 18 
ο)ο, πλάτος 14 olo καί πάχος 06 ο)ο.

22. —Στήλη έκ μαρμάρου κυανολεύκου μετά κο
ρωνίδας, εΰρεΟείσα πρός νότον τής ’Εξέδρας.

23. —Στήλη έκ μαρμάρου κυανολεύκου κεκοσμη- 
μέ.η ύπό αετώματος, πλήρης πρός τα άνω δεξιά. 
Ύψος 43 ο)ο, πλάτος 20 ο)ο άνω καί 3ϋ ο)ο κάτω;

24. —Πλάξ εκ φαιού μαρμάρου, εύρεΟεΐσα προ. 
άνατολάς τής 'Εξέδρας, πλήρης αριστερά καί κάτω. 
Ύψος 37 ο)ο πλάτος 24 ο)ο. Γραφή ανώμαλο, καί 
μή έπιμελημμένη. Μετά την πέμπτην σειράν, τά 
γράμματα είναι μικρότερα καί πυκνότερα.

25. —Πλάξ έκ μαρμάρου κυανολεύκου'ϋψος 20 ο)ο.
26. —Τεμάχιον μαρμάρου ενεπίγραφου.
27. — Επίσης τεΟραυσμένον.
28. —Τεμάχιον φαιού μαρμάρου
29. —ψήφισμα τής Δ'-ναχίδος φυλής. Πλάξ έκ μαρ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΜΚΜ

αά'.συ φτισυ, είΓ'τέσσαςσ τεμχ/'.ϊ. Τψ>ί 25 »Β 
Ή Τήνος διηςείσο εις δέχχ τοπιχχς φυλάς Έχ τή: 
επιγραφής τχυτηι, πλη:σφο:ούαιθα ότι ύπής/εν ε· 
Τήνω ναός τοΰ Ασκληπιού, πιθανώς εις τή» δέιι< 
σήυ.ε;ο< Δσανιχά (κατά τήν αρχαιότητα Δσναχία).

Λ’.Χφορα τεμάχια.
30.— Πρός τή» νστιανατολικήν γωνίαν τοΰ να·.ΰ 

άνεύςου.εν δέχχ πέντε τεμάχια εχ μαρμάρου φαιού, 
άνήχσντα εϊ; μίαν επιγραφήν. Αι σειραί εχουσι τά 
γεάμματα ερυθρά χαί χυανά, εναλλάξ. Τό κείμενον 
τή; επιγραφής ητο διηρημένον χατά στήλας. Ή έπι
γραφή φαίνεται ότι είναι αέρος λογαριασμών, δοδέν- 
των ύπό τών ιεροποιών τοΰ ναοϋ τοΰ ΙΙοσειδώνος χαί 
τής ’Αμφιτρίτης.

31 — Τεμάχ ον κυανολεύκου μαρμάρου.
32.— Τεμάχιον έχ λευχοΰ μαρμάρου, πλήρες πρός 

τά άνω μέρος, ΰψο. 12, πλάτος 18 χαί πάχος 07ο)ο.
33—. Γοα^ή κεχοσμημένη ύπό βάσεων Ίονιχώι.
31 —Τεμάχιο·· φαιού μαρμάρου, ραβδωτόν πρός 

τά άνω μέρος.
35. — Τεμάχιον εχ φαιού μαρμάρου, τεΟραυσμέ

νον χαδ’ όλα τα μέρη. ·,
36. — Ιίλάξ έχ μαρμάρου λευχοΰ, τεδραυσμένγ, δε

ξιά καί αριστερά.
37. — Μχρμαρον λευχόν, τεΟραυσμένον.
38. — Τεμάχιο·· στήλη: ·χ μαρμάρου λευχοΰ πλή

ρη; αριστερά.
39. —· Μχρμαοον λευχόν, τεΟραυσμένον.
40 - 43.— Μάρμαρα λευχά.

Α’. ·Εξ όπτής γ^ς
41.— Τεμάχιον κεράμου, εύρεΟέν πρός τήν ΒΛ 

γωνίαν τοΰ ναοΰ.
Σφραγίς έχτυπώματος, φέρουσα τό όνομα τοΰ 11ο- 

σειδώνος.
45.—Τεααχιιν κεράμου,εύρεδέν πρ'ος Δ. τοΰ ναοϋ. 
46 — Πρός νότον τής εξέδρας, τεμάχιον κεράμου. 
Έκμαγεΐον, εί: τρία αλλεπάλληλα μέρη, φέρον τό 

Ονομα « Έρμογίνους».
Τεμάχιον κεράμου, άνευρεΟέν εις Κάοπαδον, φέ-ει 

το αυτό όνομα, γεγραμμένον εξ αριστερών πρός δεξιά.
ΑΝΑΚΕΦΑΑΑΙΟΣ'Ζ

Τα πλειστα τών ανευρεβέντων ψηφισμάτων (άριδ. 
12—4%) ανάγονται είς τόν Β’ π. X. αιώνα, ότε ή 
Τήνο; ύπό τήν επικυριαρχίαν τής ’Ρόδου Ουσα, άπε- 
λάμβανε μεγίστη; ευημερίας. Οί Ί’ήνιοι διετέλουν εις 
εμπορικά: και φιλιχάς σχέσεις μετά τών άλλων νή
σων τοΰ 'Αρχιπελάγους, ήτοι τής Κέω καί ’Ρόδου, 
τών 'Αθηνών, τής Μιλήτου καί αυτής τής έν τή Ά- 
φριχή Κυρρήνης. Τότε χαί πολλαΐ άγοροπωλήσίαι 
χτηυ.άτων έγένο·τβ έν Τήνω. Κατά τόν Αον όμως 
π. X. αιώνα ό πόλεμος τοΰ Μιδριδάτου καί αί κατά 
τό Αίγαϊον πέλαγος έπιδρομαί τών πειρατών, εΟεσαν 
τέρμα εις τήν ευημερίαν καί Κατέστησαν τήν οικονο
μικήν τής νήσου χχτάστασιν πολύ χρίσιμον.

’Επί τής ’Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αναλαμβάνει 
πάλιν έχ τής καταστροφής ταύτης καί άπονέμουσα 
τιμά; εις τούς νέους αύ-ής κυρίους, ανεγείρει αύτοΓς 
καί ανδριάντας. Ή πανήγυρις τών Ποσειδωνιων προσ
ελκύει χαι πάλιν έξ όλων τών μερών τοΰ ’Αρχιπελά
γους τού; προσχυνητάς, οΐτινες έξηκολούδουν νά συρ- 
ρέιοσιν είς τό ιερόν τοϋ ΙΙοσειδώνος χαι τή; ’Αμφι
τρίτης, μέχρι τοΰ Δ’ μ. X. αίώνος.

Μετέφρασε Ν. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ

1/ Έν ιφ πρυ.τυιύ.τω ιϋρυνιαι .τΰσαι αί ε.σ,χραφαί, 
αί πλεΓσιαι, όπως σώςΟΡται, λΗει.τείς.

* ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ *

ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΑΙΕΙ
Τά μϋμα σου ποΰ ίφύγανε, που έχάθιικαν 
Στίιν πικραμένη μου άρπα Οά θρηνήσω.
Ώϊμίι! τό φως ποϋ ό Ήλιος πλούσια όοϋδωκεν 
Στον Ήλιο ξαναγΐρισεν όπίσω ! ...

Ήτανε ή καμαρούλα σου Λ ύλόλευκη 
Τής Παρθενίας ή άμύλυντη έκκλησία,
Στίιν πόρτα σου έπαράάτεκε Ενας άγγελος 
ΚΓ ήσουν έάύ ή Αγία, Λ τριααγία !. .

Άλλά περνούν τά χρόνια, όλα μαραίνονται, 
Και Λ μυγδαλιές ποϋ άνθοΰσαν στην αύλή σου, 
Έτίναξαν στερνή φορά τά ύλόλευκα 
Λουλούδια στή γερμένη κεφαλή σου.

Κι’ δλα τά πεοιάτέρια ποϋ έφωληάίανε 
Στά δροσερά, στά όλεύωδά τογς κλώνιαΧ 
’Επέταξαν μέ μιάς κατά τό Ηλιόγερμα 
Καί πάν, καί δέν γυρνούνε πλέον αιώνια ! ..

Κι’ ήρθαν άπ’τμς σπηλιές κΓάπ’τά τριιίκότειδα 
Κάποιοι ίσκιοι καί τρυγύρε.ι σου απλωθήκαν 
Κάτω άπ' τά άνΟια οί στίχοι μου σέ. έίήτηόαν 
Σέ έζήτηόαν στό φώς καί όέ σέ βρήκαν

Κι’όταν ό νοΰς μου άργός, σκυφτός έπέραάεν 
Απέξω άπό τήν κάμαρά σου — ώϊμένα ! — 
Γονατιστόν άντίκρυσε έναν άνγελο
Νά κλαίι,ι θερμά, πικρά κΓ άπελπιάμένα 1

ΟΡΦΑΝΗ

Μικρούλα άγαπημένη μου
Στά ολόμαυρα ντυμένη
Πόσο μέ θλίβει ή Μοίρα σου 
Καί πώς σέ συμπονώ !
ΙΙουλάκι είσαι παντέρημο
Στή γή άπαρατημένη
Είσαι όρφανούλα. άγάπη μου,
"Αχ πώς σέ συμπονώ

Μικρούλα Αγαπημένη μου, 
Μέ τά χλωμά σου κάλλη, 
Παρηγοριάς δέ βρίσκεται 
Γιά σένα προσκεφάλι,
Κι’ είνε ή φτωχή καρδούλα σου
( Τό λέει τό ϋγρό σου μάτι )
Σάν μιάν έντάφια λήκυθος
Μέ δάκρυα δλη γεμάτη !...

ΘΡΑΣ. ΖΩΊΌΠΟΥλΟΖ

ΙΙΙΧΙΚΑΙ EM1INF.YXE1S *

ΒΡΟΧΗ ΔΑΚΡΥΑ

Σύννεφο ένα δίν σκεπάζει 
πολλαϊς φοραΐς τόν ουρανό 

καί λές πώς είνε ί) πώς 'μοιάζει 
τό πέλαγος τό γαλανό . . .

Μα σέ ολίγο... να... κ>’ Λργίζουν 
σύννεφα μαύρα,σαν έέεριά 

καί προχιυροΰν καί τον μαι ρίζουν 
τΐ,ν γαλαζένία τον ίέιυρίά.

Κ’ εκείνος 'μές ’σ τήν σκοτεινιά τον. 
σαν να λυπάται καί πονή, 

δακρύζει και τά δάκρυά του 
πέφτουν — ββ°ΐή αληθινή.

Αχ! Πώς τοΰ μοιάζει κ’ ή καρδιά μου! 
"Ετσι κι' αυτή πολλαΐς φοραΐς 

ί/αρρεϊς πώς φέγγει ο τήν ίέατρίά μου, 
σάν έχη μέσα της χαραϊς.

Μά σάν τά σύννεφα ποΰ βγαίνουν 
καί τριγυρνοΰν τόν ουρανό.

έτσι κ’ ή λ,ΰπαις μου προφταίνουν 
καί με σκοτίζουν και πονώ.

Κ' Ικει σκληρά ποΰ βασανίζουν 
καί μοΰ παιδεύουν τήν η’υχη 

Οολ.ά νά πέφτουνε Αρχίζουν 
τά δάκρυά μου - σάν βροχή.

ΤΙ ΕΧΕΙΣ ;

Είς τό χορό χθες βράδυ πάλι, 
όπου τήν είδα ξαφνικά,

Ινώ χορεύανε οί άλλοι
εμείς .. 'μιλούσαμε γλυκά.

— Γιατί, μοΰ έλεγε λυπάσαι; 
ποιο είν’ αυτό τό μυστικό, 

ΰπου σέ κάνει πάντα νασαι
χλωμός, μέ ύφος σκεπτικό ;

ΙΙές μου. σάν βρίοκαιμαι μαζή σοκ, 
γιατί σαιπαίνης κ·'ΰλο> κλαίς; 

γ>ατ· τόν πόνο τής γυχής σου 
κρατείς κρυφό και δέν ιό λές ;

Κ' Ιγω τής είπα — ώ γλυκεία μοτ> 
έλπίδσ, αν κλαίω καί τ'έρηνώ, 

δεν φταίω ιγώ. . φταίει ή καρδιά μου...
Αυτή μέ κάνει καί πονώ·

-ν

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

Φεύγ' ό καιριις σάν τό νερό, 
σάν τό ποτάμι τρέχει 

μά ή καρδιά μου τόν καιρό 
ανάγκη δέν τόν έχει.

Κάθε φορά ποϋ βγαίνουνε 
τοΰ Μάη τά λουλούδια 

χίλια σ τόν νοΰ μου έρχονται 
έρωτικά τραγούδια.

Καί κάθε χρόνο αισθάνομαι 
μές τήν καρδιά μου άλλη

Αγάπη πειό καλήτερη, 
αγάπη πειό μεγάλη.

Κόρη γλυκεία, ποΰ μουκλεφες 
τόν νοΰ καί τήν καρδιά μου, 

ίσυ 'ποΰ ντύνεις μέ χρυσά 
φτερά ιά όνειριί μου,

δέν έχω γΐά τέ) γνώμη σου 
παράπονο κανένα...

Μ' άνίσως καί τά μάτ’α μου 
τά βλέπεις δακρυσμένα,

Είνε... γ’ατ'ι τόν πόνο μου 
νά σβύσω δέν προφθάνω' 

σέ βλέπω μόνο μ’ά στιγμή 
καί στή στιγμή σέ χάνω !

Σμύρνη
ΓΕΟΡΓ. ΒΟΝΓΖΑΑΙΔΗΕ
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Τό ξύπνημα των ’Αγγέλων

ΑΛΗΘΕΙΑΙ

Ύ/ τάξις και ή μέθοδος δι' ένα καλλι
τέχνην, είναι τά δύο σπουδαιότερα έρεώματα 
τής έπιτυχίας. Πρέπει να γνωριζη νά ουνδυάζη 
την θεωρίαν καί την πράξιν, νά σιγκρίνη, νά 
άρμονίζη την λογικήν προς το ένστικτον.

Ή ωραιότερα φωτοσκίασες εις εν έργον τέ
χνης είναι ή ψυχή τον καλλιτέχνου.

Έν Ευριόπη ιδρύουν εις τούς καλλιτέχνης 
Ανδριάντας. Ευτυχώς ίδρτσαμεν καί ήμεΐς Οι
κονομικά συσσίτια.

Τέχνη χωρίς ’Αλήθειαν,δεν είναι δυνατόν νά 
εννοηθή. Είναι δίδυμοι αδελφοί. Δ,κ

* ΚΪΙΙΑΓΙΧΙΟΙ *

ΠΑΛΗΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Δε θά ξεχάοω οσο ζώ εκείνη τή βραδεία 
πού μέσ' στο δάσος μοναχοί 
κρυφοκουβέντμιζε ή καρδιά 
λόγ'α γλυκά μέ μ>ά φυγή.

Αχ ! ή καρδιά ήσουν εσύ καί ή ψίχή έγω 
πού μ’έπλασε κάποιος Θεός 
μερόνυχτα νά κυνηγώ 
κάποιαν Αλήθειαν, τυφλός.

Κ. ΜΙίΑΗΛΙΔΗΙ

Π L Ν A Κ Ο Ο tl Κ Γ1

ΊΙ εορτή των

ΓΝ11ΜΛΙ ΚΑΙ Ζ1ΙΊΊ1ΜΑΤΛ *

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
φρενοκομείου.

*

σ ΰ στ ασ ·. ; 'Ακαδημίας 
έν ’Αθήνα·.;, υπέρ ή; 
σοόαραϊ καταβάλλονται 
ενέργεια·., Οά χαιρ-τισθή 
ΰφ' όλων των σωφρο- 
νούντων μετά χαρα; ε
ξαιρετική;. Ί’πέρ ποτέ 
ζαι άλλοτε παρίσ αται 
επείγουσα άνάγκη, όπως 
πραγματοποιηθώ έπ: τέ
λους ή μεγαλοπράγμων 

τού άειμνήστου Σίνα επιθυμία ζαϊ άκουσΟζ, υπό τά 
λευκά αγάλματα των θεών τή; Σοφία; ζαϊ ζαϊ του 
Ηλιου ή φωνή ή επίσημο;, ή αψευδή;, τή; άλη- 

Οείας ζα: τή; επιστήμη;. Τό 
γλωσσικόν ζήτημα επ' εσχά
των τοσοϋτον έτραχΰνΟη. άνε- 
φΰησαν τόσο: τρίδολοι. ώστε 
πρέπει άφεΰκτω; νά επιλυθώ 
συμφώνως πρό; τήν εθνικήν 
συνείοησιν ζαϊ νά καθιερωθούν 
όρια πέραν των όποιων δέν Οά 
ϊύνατα: τι; νά συζητή.

Καϊ άλλοτε έγένοντο άπό- 
πειραι συστάσεω; τή; Ακαδη
μία;· άλλ’έθεωρήθη ώ; μή 
επείγουσα ή άνάγζη. "Ηδη ερ
γάζεται επιτροπή έζ διαπρεπών 
φιλολόγων πρό; καταρτισμόν 
τού κανονισμού τή; ’Ακαδη
μίας, δέν εινε δέ άσχετο; πρός 
τόν σκοπόν τούτον ή έζ Βερο
λίνου κάθοδος του διαπρεπούς 

δραματογραφου ζαϊ 
ποιητοϋ ζ. Κλέωνο; 
Ραγζαδή, σστις μετ' 
ιδιαιτέρας συγζνήσε- 
ω; Οά παραστν, εις 
τήν άναδίωσιν ένό; 
εύσεδοδς πίθου τού 
πολυίδμονος πατρό; 
του.

Ουτω θα τεύή τέρ
μα ·ί: τά; άγυρτιζά; 
αδολεσχία; των μαλ
λιαρών—άν ζαϊ αυ
τοί συν-τρίδησαν πλέ
ον υπό τά σκώμματα 
— ζαϊ Οά ζρυδούν οι 
διάφορο: Ί’υχάρηοε;, 
ΙΙαλαμάδε; ζαϊ λοι
πά μαλάζια εις τάς 
βρωμερά; φιλολογι
κά; τρώγλας των’

Ηΐ'.φχνείων έν ΖζζύνΟω έφ-ξή; 01 ζαΟαρεύον-
τε; Οά έχουν τήν 

’Ακαδημίαν των. ενώ οί χυδαϊσταϊ Οά έχουν τό . . .

Άνακινιιθέτος τοϋ αιτήματος τής 'Ακαδη
μίας, ύποόάλ2.ομεν εις τήν κρίάιν των άναγνω- 
ήτών μας τό ζήτημα, τίνες πρέπει νά είναι οί 
'Ακαδημαϊκοί Δϋνανται-ένυπογράφως-νά ϋπο- 
δείξωδ; τίνος Οεωροΰδιν άξίους διάτήν 'Υψηλήν 
έδραν τοϋ Άκαδήμαϊκοΰ,μέχρι τοϋ άριθμοϋ ιό.

Ή πρωτοβουλία αϋτιι τής 'Πινακοθήκης,, 
σκοπόνέχει κυρίως νά διερμιινεύάι,ι μίαν γενι
κήν κΛπως γνώμην περί των προσώπων, άτινα 
κοινώς άναμολογοΰνται ώς δυνάμενα ν' άντι- 
προιίωπεύοωιη τά Έλλ. γράμματα, διότι ϋπάρ- 
χόυάι καί τινές. ίόχυριζόμενοι ότι δέν εχομεν 
τούς Ικανούς ϊνα γείνωόιν 'Ακαδημαϊκοί, ληά- 
μονοΰντες δτι έν τοιαύτμ περιπτώσει έπιρρί- 
πτομεν μομφήν καθ'όλοκλήρου τοϋ έθνους ήμων

Γνώμαι είσϊ δεκτοί μέχρι τής 20 Φεβρουά
ριου έ. έ.

ΕΙς τό προσεχές φϋλλον, θά άναγράψωμεν τό 
Αποτέλεσμα τοϋ δημοψηφίσματος.

'Αραβικόν χωρέον
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* LYI XI’OXOI ΚΛΛΛΓΙΈΧΝΛΙ *

J Ι_· GEROIV.E

itiOavsv έν Ιίαρισίοις 
έξοχος Γάλλος καλλιτέ
χνης, ό ζωγράφος και γλύ
πτης Jean L Πέιοιηκ. Ό 
Germne έγεννήθη είς V··- 
so 1 τή ιι Μαίου ι82ψ ύ- 
πήρξε μαθητής τοϋ Paul 
Delaroi he έν τή Καλλ. σχο
λή, έξέθεδε δέ τό πρώτον 
είς τό Salon τώ 1847.

Ό Geron e διεκρίθη Οαυμαόίως είς τό καλλι- 
χνικόν αύτοϋ στάδιον, δπερ ύπήοξε γονιμώτα' 
τον είς έργα ζωγραφικά και γλυπτικά. Ώς γλύ
πτης ύπεστηριξε τήν Ιδέαν δτι εις τά Αγάλματα 
τών άοχαίων ιίσαν συνήθη τά χρώματα. Τό τε- 
λευταΐον μάλιστα άγαλμα είς τό όποιον εΙργά- 
ζετο καί τό όποιον παριότα. τόν -Κόρινθον, 
πρός αυτόν τόν σκοπόν έφιλοτεχνεϊτο.

Έκ τών ζωγραφικών του έργων κυριώτερα 
εΐνε τά έξής; Ή Παρθένος —Ό Χριστός παιδίον 
καί ύ "Αγ. Ιωάννης.— Βάκχος καί "Ερως (18481 
'Ελληνικόν έσωτερικόν.— Άνάμνησις Ιταλική 
(i8jo).— Είδύλλιον. —Σπουδή κυνός(ι893ι — Ποί- 
μνιον — Ό αιών τοϋ Αύγουστου καί ή γέννη- 
όις τοΰ ’Ιησού Χριστού (Μύγας Ιστορικός πίναξ 
ι8ό$. γενόμενος Ιδιοκτησία τοΰ Κράτους )— 
Αιγύπτιοι νεοσύλλεκτοι.— "Εξοδος έκ χορού με- 
τιιμφιεσμένων (18s7) — Καϊσαρ iSSg. Ή Φρύνη 
ένώπιον τοΰ δικαστηρίου (έν τή στιγμή καθ’ην 
ό 'Υπερείδης τήν άπογυμνόνει).— Προσωπογρα
φία τής Ραχήλ (ι86ι) — Λουδοβίκος ΙΔ'. καί ό 

Μολιέρος. — Ό δεσμώτης — Τοΰρι-.ος κρεοπώ
λης έν Ίεροσολύμοις (ι863) Εισδοχή τών Σα- 
μαίων πρεσβευτών είς τό Άνάκτορον τοΰ Φον- 
ταινεδλώ. — Ή προσευχή (ι8'ι5). — Κλεοπάτρα 
καί Καϊσαρ (ι8ό6ι θάνατος τοΰ Καίόαρος ι 1867) 
Ιεροσόλυμα 11868) — Περίπατος τοΰ χαρεμιού 
(1819Ι — Γννιί έν τ<<> λουτρώ (ι8'6|. — Πώλησις 
δούλων έν Ρώμη ιι 8_|).— Οίδίπους (ι88ό) — ΊΙ 
διφα (1888).— Λέοντες έν ένέδρμ (i8gl). — Έλλιι- 
νόπαιόες παροξύνοντες πετεινούς πρός μά
χην — Τά πλεΐστα τούτων εΙσίν άνηρτιιμένα 
είς τό Μουάεϊον Λουξεμβούργου, καί είς τά με- 
γαλείτερα μουσεία εις τάς Γαλλικός έπαρχίρς 
καί είς άλλας Εύρωπαίκάς πόλεις. Αλλά και είς 
τάς έκκλησίας ύπάρχουν έργα του. 'Ονομαστό- 
τερα εΐνε ό Λοιμός της Μασσαλίας,ό θάνατος τού 
Άγ. Ιερωνύμου (έν τή Έκκληό α St. SeiAtinJ ύ 
Άγ Μαρτίνος κτύπων τήν σφύοαν κλ.π.

Γλυπτικά έργα του γνωστότερα εΐνε ; ΙΙρόσω- 
παδιαφόρων έΰνών παροάτοιχίζοντα φάρον, διά 
την ΙΙαγκόόμιον έκΟεάιν τών Παριδίων τώ ι855, 
Μονομάχος καί Ανακρέων. Βάκχος καί "Ερως 
(σύμπλεγμα), Όμφάλη ι έκ μαρμάρου—ι8571 Τά- 
νανρα |πρόσωπον ι?9°>. χορεύτρια (1891), ό 
Ταμερλάνος, ό Καϊσαρ, ύ Μέγας Φρειδερίκος, ό 
Ναπολέων ΓΙυγμαλίων καί Γαλάτεια, πρός δέ 
πλιιθύς έγχρώμων Αγαλμάτων. OG rotne πλειό- 
τάκις έτ,μήΟη δι’ άνωτάτωνμεταλλίων έν ταις 
έηΟέσεσι, διετέλεσε δέ καθηγητής τής ζωγραφι
κές έν τή Καλλ σχολή άπό τοΰ έτους 1865 και 
μέλος τής ’Ακαδημίας τών Καλών τεχνών, δια
δεχθείς τοΰ Heim τώ 1665, είχε δέ πολλά παρά, 
σήμα, έν οίς και τό τοΰ Ερυθρού Λετοΰ.

Ό θάνατος τοΰ Geroine θά φέρι,ι είς φως προ
σεχώς τά απομνημονεύματα αύτοΰ, τά όποια 
λένεται δτι εΐνε πάρα πολύ περίεργα, καί τών 
όποιων τό μυστικόν μετά τόσης μερίμνης διε- 
τιίρει ό έξοχος καλλιτέχνης. Μόνον ολίγοι τών 
στενωτάτων φίλων του έγνώριζον διάφορα τεμά
χια τών χειρογράφων τούτων, τά όποια θά κά
μουν πολλήν έγτύπωσιν δημοσιευόμενα. Ή .’Η
χώ τών ΙΙαριΟίων» προ πολλού τά είχε ζητήση, 
άλλ’ ό καλλιτέχνης δέν ήθελε νά τά δημοσιεύσει 
ζών, διότι θά έκαμνον πόλύν θόρυβον, τό ό
ποιον άπέφευγε πάντοτε. 'Εν χειρόγραφον ό
μως ΑνέννωΟεν ιΐς συντάκτην αύτής τό όποι
ον άφεώρα τούς τεχνοκριτικούς του Αγώνας τοϋ 
1876 καί τό όποιον έχει νραφή είς θαυμαστήν 
γλώσσαν ϋπό έποφιν ύφους Τά Απομνημονεύ
ματα ταΰτα θά μας παρουσιάσουν τώρα τόν δί
δυμον ζωγράφον, τόν διδάσκαλον τόσων άλλων 
μεγάλων καλλιτεχνών,καί ώς καλόν συγγραφέα, 
δότις δέν εΐνε διόλου παράδοξον νά ένκλείη 
έντός τών γραμμών τοϋ ύφους του τιϊν αύτήν 
δύναμιν τήν όποιαν ένέκλειεν ό ένδοξος χρω- 
στήρ του.

Ό Gerome έσχε και ένα "Ελληνα μαθητήν. 
Τόν θ. Ράλλην.

* l.AVDES ATTICAE *

ΕΛΛΑΣ
Τφ κ. Λ. 1. Καλογιριπονλω

Δόξα στα μάτια ποΰ οε βλέπουνε, 
σιά όαξοσμένα χβίλ-ij ποΰ οέ ύμνοννε, 
σταΐς καρδιαίς οπού γιά σε ταράζονται 
σιά μάρμαρα ποΰ οε κοσμούνε.

Και τά νήπιά σου ιά πεντάμορφα 
που ϋρέφουν ρόδα γιά νά σοΰ πλέξουνε στεφάνι, 
τ’άγάλματά σου τά μαρμάρινα, 
και τά παλάτια οου ιά ηλιοφώτιστα.

Καλλιτεχνικά σκάνδαλα. — ΕΚ τάς Αγκόλας τοΰ 
μαρμάρου —ΙΙώς ή Αφροδίτη παίρνει στον 
λαιμό της ενα ποιητήν. — '11 εκπληξις τον 
γλύπτου.— Πώς <5 ζωγράφος γίνεται καλύγη 
ρος. — Αμερικανική μονομαχία. — Ό θρίαμ
βος τοΰ γυμνοΰ.— Δούκισσαι καί κόμησσαι 
καί πριγκήπισοαι ολόγυμνοι — ’() νέος συρ
μός.— Ή τέχνη καί τό γνιαικεϊον σώμα.— 
Τό γυμνόν καί τά ταχυδρομικά δελτάρια—Ό 
Χριστιανισμός καί ή γυμνότης — ’ΙΓΑρτε- 
μις, <5 "Εφηβος καί δ Χριστός.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ο τ έ δέν λείπουν άπό 
τόν καλλιτεχνικόν κό
σμον τά σκάνδαλα καί 
τά έπεισόδια, περίεργα 
πάντοτε καί καινό
τροπα. Καί είς τήν 
Ελλάδα μέν τά καλλι
τεχνικά έπεισόδια με
ταξύ καλλιτεχνών πε
ριστρέφονται είς άντι.

ζήλιας καί μικροφιλοτιμίας, άλλ' είς τούς εύ- 
ρεΐς καλλιτεχνικούς κύκλους μετέχουν τής ποι- 
ιίσεως καί τοΰ μυθιστορήματος. Ό λήξας μΐιν 
έσημειώθιι μέ μίαν ώραιοτάτην καί πρωτοτυ- 
πωτάτην αύτοκτονίαν ένός ποιητοΰ, τοΰ Ούλέ, 
όάτις ένεκα πενίας περιδυλλεχθείς άπό τόν 
φίλον του γλύπτην Ζολΰ εΰρέθη μίαν νύκτα 

Δόξα στη θάλασσα τή γαλανή ιή μαγεμένη, 
ποΰ λούζει αργά τά διφασμένα οου Ακρογιάλια. 
<Μξα σιά ερείπια οου τ’ ά&άναια.
οτά τλνσιαστήρια σου τ’ αδόξαστα .'

Δόξα σιά πνεύματα, ποΰ έμπνέονται στη 
[ δόξα Που.

δόξα ο'όσους έπέϋαναν γ>ά τήν ελευθερίά σου. 
το Έγ ώ ποΰ λούζει Αδιάκοπα τά ριζοθέμε

I λ'ΐά σου, 
δόξα καί στ’δνομα ποΰ σονχουν δάιση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΛΛΗΣ

«-8>

κρεμασμένος άπό τόν λαιμιιν μιας μαρμάρινης 
’Αφροδίτης, έντός τοΰ έργαστηρίου τοΰ γλύ
πτου .

Ό ποιητής προτοΰ τιμιιόι,ι διά τοΰ Απαγχο
νισμού του τίι έργον τοΰ φίλου τον Ζολΰ έφρόν- 
τιόε καί έκάλυ^ε τούς τοίχους τοΰ έργαστηρίου 
μέ μαύρα υφάσματα καί ϋναφε λαμπάδας. Φαν
τάζεται κάνεις τόν γλύπτην μεταδαίνοντα φαι
δρόν ν’άνοιξη τό άτελιέ του καί παριότάμενον 
πρό τοιαύτης φρικώδους ένέδρας τοΰ θανάτου ! 
Όλιγώτερον τραγικός ύπήοξιν ό περίφημος 
ζωγράφος τής Φλωρεντίας Μοσσίνι Ένεκα έρω- 
τικής Αντιζηλίας,έπρόκειτο να μονομαχήσει μέ 
τόν Αντεραστήν του, άλλ' έσκέφθησαν άμφότε- 
ροι Άμερικανικώτατα.Έθεσαν κλήρο” καί ό νε
αρός ζωγράφος ύπεχοεώθη i κλεισθή εις μο- 
ναάτήριον. Καί ό Μοσσίνι έγινε μοναχός.

Άλλ' δσοι τυχόν έκ τών Αναγνωστών μου δέν 
όυνεκινήθησαν άπό τά έπεισόδια αύτά, θά ύ- 
ποστοΰν βέβαια κάποιον κλονισμόν, όταν μά- 
δτι αί ΓΙαριδιναί άριστοκράτιδες ποδοπατοΰόαι 
τούς πέπλους τής σεμνοτυφίας έξεδίπλωσαν 
την σημαίαν τής έλευθερίας καί τοΰ γυμνοΰ 
έν τή καλλιτεχνία. Έν τή άνωτέρα άριστοκρα- 
τίμ-άνωθεν τό φώς - ήρχιδε νά Οεδπίζηται ώς 
συρμός όπως αί άριστοκράτιδες δίδουν τά σοι- 
ματά των ώς πρότυπα είς τούς γλύπτας· Αλη
θής γλυπτομανία τάς κατέλαβε, οφείλεται δέ ή 
καλλιτεχνική αύτή έπανάόταόις είς μίαν δού- 
Κίσσαν, έκτάκτου καλλονής, τήν δούκισσαν δ’ 
Ούζές, σύζυγον τοΰ πρώτου Γάλλου δουκός, 
τοΰ οποίου ή γεννεαλογία φθάνει μέχρι τών 
Σταυροφόρων. ΙΙαρεθέριζεν ή δούκιόσα είς μίαν 
έξοχήν τών Πυρηναίων έγνωρίόθη μέ ένα γλύ
πτην καί ό καλλιτέχνης έοχε τήν ύπερτάτην 
εύτυχίαν νά έχι,ι ώς πρότυπον-honni soil qui 
mal y pense-γυμνόν τό σώμα τής δουκίσσιις-ήτις 
καθ’ έκάδτην έπεόκέπτετο τόν καλλιτέχνην. Αί 
ώραϊαι γραμμαί τοϋ θελκτικού σώματος έσ- 
μιλεύθησαν άκρι(5ώς έν τώ μαρμάρω καί τό 
έργον έτοποθέτηόεν. ύπερήφανος διά τήν καλ
λονήν του ή δούκιόσα είς τό άνδηρον τοΰ 
κήπου της έπαύλεως της. Τήν νύκτα, παρου
σία πλείστων κεκλημένων, άπεκαλύφθη τό ά
γαλμα - Αριστούργημα τέχνης - καί αί ποίκιλά.
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χρωμοι άνταύγειαι των φώτων έφώτιΰαν τό άπο- 
μαρραρωΟέν όώμα τής δουκίιΐόης, ίιτις ούτως 
άπεθεώΟη. Μετ' όί.ίγον χρόνον ή δούκιιΜα τής 
Άόότης παρέόχε όυνεχίζουΰα τόν όυρμόν. ι'.ις 
πρότυπον είς γλύπτην τό όώμά της όλόγ’υμνον 
καί έγένετο τό άγαλμά της ·Ο άύζυγός της, λί
αν ζηλότυπος. έζήτηόι: νά την δ.αζευχόμ. II 
μήτηρ της, κατελήφόιι άπο άπελπιΟίαν, ό βα
σιλεύς της 'Ιταλίας έξεμάνη. Άλλ' ή δούκιΰόα 
όίιν ύπεχώρηΰε. ‘Η τέχνη τήν εϊλκυόε. ’Ήθελε 
νά άφήόι,ι άΟάνατον τό σώμα της πριν ρυτιδωΟή 
ή πριν άκωληκοποιηΟμ έν τώ τάφφ. Τρίτη άρι- 
άτοκράτις, ή κόμηόάα Βέλλα Ζιδάϋ παρέόωκεν 
εις τήν τέχνην τό σώμα της, ό γλύπτης δέ δότες 
τό εχχεν ώς πρότυπον, ώμολόγησεν ότι ουδέποτε 
ε.ιδεν ώραιότερον σώμα Ή πριγκήπισσα τέλος 
της ’Ιταλίας ΛαχτίτάιαΛκολούΟησε καί αύτή τόν 
συρμόν καί οϋτω ή τέχνη δέν περιορίζεται πλέον 
είς κοινά σώματα, άλλ’ είς Αριστοκρατικά. 'Εν
νοείται ότι πρόκειται καΟαρώς περί καλλιτεχνι
κού ζητήματος και οϋχί περί ζητήματος ηθικής, 
ίιτις παραμένει άθικτος Ή Μις Δοΰγκαν ας πα- 
ρηγορεΐται. Τό γυμνόν έν τμ τέχνμ θριαμβεύει!

Γΐν> γυμνόν έν τώ κοινωνικώ βίω είναι Αηδές, 
1 έν τή τέχνιι είναι τέχνη ΈλέχΟη ότι ή Γαλ. 

κυβέρνιισ.ς Οά ζητήσμ τήν άπαγόρευόιν τής 
κυκλοφορίας τών ταχυδρομικών δελταρίων, όσα 
φέρουδι γυμνάς παραστάσεις Κατά τής σεμνο
τυφίας ταύτιις έ.ξηγέρΟιι ό Παρισινός τύπος 
Άπαγόρευσις τοιαύτη είς τόπον, όπου κατ’ έ- 
ξοχήν βασιλεύει τό γυμνόν, είναι κάτι τι περί
εργον. Αλλά δέν πρόκειται περί διαφθοράς 
τής κοινωνίας, άλλά περί τέχνης, ή όποια έξευ- 
γενίζει. τάς κοινωνίας. Ή Γαλ?. κυβέρνηδις, 
ήτις άνέλαβε καθήκοντα Οεολογικοϋ κήρυκος, 
έλησμόνηδε ότι καί αύτή ή χριστιανική ’Εκκλη
σία παρεδέχΟη τό γυμνόν Γυμνά: Ιϊύαι φιγου- 
ράρουν Ακόμη είς τάς Ούρας τών Αρχαίων Έκ- 

κλησιών τής Γαλλίας, ή 'Αγία δέ Μαρία ή Αι
γύπτια, δλη γυμνή, στολίζει τούς ύελοπίνακας 
πολλών 'Εκκλησιών έν Ιίαριόίοις. Καί άλλοτε 
ή Γαλΐ. κνίϊέρνησις έδειξε σωβινισμόν Ή ·Άρ 
τεμις. τού γλύπτου Νούδων, έργον έφάμιλλον 
των κλαδικών Έλλ, έργων, έπωλήΟιι είς τήν 
Ι’ωσδικήν κυίέρνιιδιν καί Ανήκει ήδη είς το 
Έρμιτάζ τής Πετρουπόλεως καί δέν έδτεγάσϋη 
ύπό Γαλλικόν μουιίεϊον, διότι ήτο γυμνή ! Δέν 
πρέπει νά γίνεται σύγχυσις τοϋ γυμνού, δπερ 
είναι τέχνη, καί τών αισχρών παραστάσεων, 
δπερ είναι φαυλύτης Ό γυμνός Έφηβος τών 
'Αντικυθήρων πρέπει τάχα νά όυντριβμ ; Έπί 
τέλους ο Χριστός έπί τοϋ Σταυμοϋ είναι γυμνός 
όπως καί ι'ι Φίιόις είναι όλόγυμνος. Ό μέγας 
Γερμανός χαράκτης Δοϋρερ συνείΟιζε νά λέγι.ι 
ότι μόνον διά τής θέας τοϋ γυμνοϋ, άσκεΐται ό 
οφθαλμός είς τήν καλλιτεχνίαν Ίδέτε ϋν 
άγαλμα γυμνόν έφηβου καί ίδέτε έν δμοιον ε
φήβου ένδεδυμένου. Τό πρώτον ϋά είναι τεχνι- 
κώτερον έν τμ άπλότητί του. Τά ένδεδυμένα 
άγάλματα άποτυγχάνουσιν μο τοϊς ιοο.

ΔΑΦΝΙΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Λ πέθανεν έν ΓΙχρισίοις ή πριγχήπισσα Ματθίλδη, 
ΓΛ-ήτις εσχε πολλήν φήμην ιδίως έπί τής δευτέρας 
Αύτοκρατορίας ώς χαλλιτέχνις. Μαθήτρια τοϋ ζωγρά
φου Ζιρώ, έξέθεσε τώ 1859 ύδχτογραφίας, δι ’ άς 
έγένετο πολύς θόρυβος. Μετά δύο έτη έξέθεσεν έν 
καλλιτεχνική ΈχΟέσει νέας ύδατογραφίας καί μίαν 
προσωπογραφίαν χατα τόν Ι’έμβραντ χαί τον Μου- 
ρίλλον, λαβοϋσα αναμνηστικόν μετάλλιο*.

— Ί1 Έκθεσις τοϋ Άγιου Λουδοβίκου θά παρου
σίαση τά παραοοξότερα πράγματα. Ό καλλιτέχνης 
Φρειδερίκος Κέμπελ θά έκθεση είκοσι δύο έργα ζω
γραφικής έκτελεσθέντα μέ πτέρυγας πεταλούδας. Ό 
ίδιος έδωρήσατο είς τόν Πάπαν δύο προσωπογραφία; 
έκτελεσθεϊσας διά πτερύγων τών ψυχών τούτων, μίαν 
τής Αγιότητός του χαθώ; καί έτεραν τοϋ προκζτό- 
χου του Λέοντος Π”, έπί ύφασματος μήκους τριά
κοντα έξ δακτύλωζκαί πλάτους εΐχοσιν εννέα καί πε
ριέχουν πτέρυγας πέντε χιλιάδων ψυχών. Μεταξύ τών 
άλλων προσωπογραφιών τάς όποιας θά έκθέση ό 
ιδιόρρυθμος ούτος καλλιτέχνης Οά είναι καί αί τοϋ 
ΙΙροέδρου τής Αμερικής τοϋ βασιλέως τής Αγγλίας 
καί τοϋ Αΰτοκράτορος τής Γερμανίας.

— Άφίκετο έχ Μονάχου καί έγχατεσταθη έν Πει- 
ραιεί ό έκ Χίου νεαρός ζωγράφος Στυλιανός Μηλιά- 
δης. Διδαχθείς άπό τόν κ. Βολωνάκην, δεχαεξαετής 
μετέβη τώ 189“ είς Μονάχον, μαθητεύσας παρά τώ 
Γύζη χαί τώ κ. Ίακωβίδη. Διαγωνισθε'ις μετά 90 
αλλοδαπών σπουδαστώ* είσήλθεν πρώτος είς τήν 'Α
καδημίαν. Πολλά έργά του έπωλήθησαν, έβραβεύθη- 
σαν δέ αί σπουδαί του. Τό ζωγραφείον του, πλούσιον 
εις έργα, ήνοιξεν έν τή όδώ Σαχτούρη άριθ. 72

— Έν τώ Πολυτεχνείο) ήρξατο διαγωνισμός τών 
μαθητών διά τό Άβερώφειον βραβείον.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Οκ. Βρούτος έπεράτωσεν έπί μαρμάρου τήν «Θύ
ελλαν.»

ΧΛ· 
άρ 
ότ

— Ό δόκτωρ ΙΙαΰλος 1’ισσέ, σμιλών εις τήν Καλ
λιτεχνικήν Σχολήν τών [Ιαρισίων είπε πρός τοίς 
λοις καί τά έξης : Βλέπων τις τά άγάλματα τών 
χαίων Ελλήνων γλυπτών άγεται νά παραδεχθή 
ουτοι έγίνωσκον την ανατομικήν. Καί όμως εΐιε 
βαιον ότι οί αρχαίοι δέν άνέτεμνον σώματα. Έν τού
τοι;, άποβλέποντες είς τήν έξωτερικήν μορφήν, έφι- 
λοτέχνησαν προϊόντα άνεπιλήπτου κάλλο,ς. Ευτυχή; 
ό αρχαίος καλλιτέχνης, όστις έκέκτητο τοιαύτην με- 
γαλοφύιαν, ώστε να μή αΐσθάνηται τήν ανάγκην τής 
ανατομικής?

Απεφασίσθη ή ϊδρυσις αρχιτεκτονικής σχολής έν 
τώ έν ΆΟήναις Πολυτεχνείω. ΤΙ φοίτησις άρξε- 

ται άπό τοϋ προσεχούς Σεπτεμβρίου.
— Η καταστρεπτική πυρκαϊά τοϋ θεάτρου «Ίρ- 

ρόκοα» τοϋ Σικάγου εδιοσεν άφορμήν εις τούς ειδι
κούς ν’άσχοληθοΰν μετά μεγαλειτέρου ζήλου εις τήν 
θεατρικήν άρχιτεκτονικήν, ν’άφοσιωθοϋν είς τήν έπι- 

νόησιν τής κατασκευή; νέων σχεδίων θεάτρων -ά ο
ποία νά παρέχουν είς τόν κόσμον πλήοη πεποίθησιν 
περί τής ασφαλείας των. “Ηδη οί Αμερικανοί μηχα
νικοί μετά ζήλου έπεδόθησαν είς τό εργον Έκ Βο- 
στώνης άγγέλλεται ότι ό νεαρός μηχανικός έπενόησε 
τοιοϋτον σχέδιον θέατρου ώστε αδύνατον καθίσταται 
να χάση καν εί; μόνον άνθρωπος την ζωήν του, εαν 
ύποτεθή οτι τό οικοδόμημα ανεφλέγετο χαί εκ τών 
τεσσάρων συγχρόνως πλευρών του. Τόσον ευφυής ει- 
νε ή διαίρεσι; χαί τόσον θαυμασίως έχουν τοποθετηθή 
αί έξοδοι ώστε καί με κλειστούς οφθαλμούς ημπορεΐ 
τι; να έξέλθη καί να σωθή. Έπί τοϋ σχεδίου αυτοΰ 
Οά έπανακτισθή τό άποτεφρωθέν Οέατρον α'Ιρρόκοα»

Πκαλλ. έκθεσις τής 'Αλεξάνδρειάς 
τό προσεχές φθινόπωρου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

άνεβλήθη διά

ΑΡΧ ΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διωρίσθη διευθυντής τοϋ Μουσείου τών καλλιτεχνι
κών συλλογών τοΰ Λούβρου έν Παρισίοις ό κ 

Ώμ.όλ, διευθυντής μέχρι τΟυδε τή; ενταύθα Γαλλι
κής αρχαιολογικής σχολής αντί τοϋ κ. Κοϋμφεν, α- 
ποσυρομένου ένεκα γήρατος. Ώ; διάδοχοι τοϋ Ώμόλ 
είς τήν διεύθυνσιν τής Γαλλικής αρχ. σχολής φέρον
ται οί κ. κ. Ποττιε, Όλλώ, Λολλινιόν, Λεσάτ.

— Τήν 10 Φεβρουάριου επαναλαμβάνονται αί έν 
Χαιρωνεία εργασίχι, τοποθετούμενου τοΰ λέοντος επί 
τής βάσεως.

— Εις συνεδρίαν τοϋ γερμανικού αρχαιολογικού 
’Ινστιτούτου, ό δεύτερος γραμματεύς χ. Schrader 
‘έκαμε σημαντιχωτάτην άναχοίνωσιν περί κεφαλής τί
νος έν Ιίεργαμω εύρεθείσης κατα τό παρελθόν φθι- 
νόπωοον.

Ή έν λόγω κεφαλή,έστημένη έπί τετραγώνου στή
λης, ώς οί γνωστοί Έρμαί, σώζεται σχεδόν αλώβη
τος. Φέρει καί δύο στίχους έγκεχαραγμενου; είς τήν 
τετράγωνον στήλην, διά τών όποιων ρητώς μαρτυρεί- 
ότι τό εργον είναι τοϋ Άλκαμένους, ένός τών 
μεγάλων καλλιτεχνών τοΰ πέμπτου π. X. αιώνος. 
Δέν είναι βεβαίως πρωτότυπον εργον τοϋ ίδιου, 
άλλ’ άντιγλυφον τοϋ όποιου ή άξια είναι πολύ μεγάλη, 
διότι μα; δίδει ϊκανώς τελείαν ιδέαν τοΰ πρωτοτύ- 
πο). ΊΙ αξία τη; τόσω μεγαλειτερα καθίσταται, κα
θόσον τοΰ Άλκαμένους ούτε πρωτότυπον έργον κανέν 
σώζεται, άλλ’ ούτε κά« άντί^λυφον βέβαιον κανέν δέν 
είναι γνωστόν Καί δμως ητο μέγας καλλιτέχνης. 
Είτε μαθητής ητο, είτε άπλώ; σύγχρονος τοϋ Φει- 
οίου, είναι γνωστός ώς δημιουργό; πλείστων έργων έν 
ΆΟήναις καί τοΰ διασημοτάτου πάντων τής έν χ ή* 
π ο ι ς 'Αφροδίτης. Είς τήν περιγραφήν, τήν 
οποίαν δίδει πεοί αυτής ό Λουκιανός, ό τεχνίτης τάσ 
σεται μετά τοΰ Καλάμιδος, τοΰ Φειδίου καί τοϋ Πρα- 
ξιτέλους, τήν περίφημου δέ ταύτην Άφροδίτην, ό 
μέν Ιίαυσανίας ονομάζει "έργο·· τών Άθήν-ησιν έν 
ό λ ! γ ο ι ς θέας άξιον,, ό δέ Λουκιανός "τό κάλ- 
λιστον τών Άλχαμένςυς πλασμάτων,,. Ότι τοϋ θαυ
μαστού τούτου έργου τής μεγάλης Φειδιείου έποχής 
δέν σώζεται κανέν άντίγλυφον είς τά Μουσεία τής 
Δύσεως, φαίνεται σχεδόν απίστευτον. Ά/λ’ όμω; ει
κασία μόνον άπλή είναι, οτι ή έν Λούβρω Αφροδίτη, 
ή λεγομένη Venus Genefriir,δύναται νά Οεωρηθή άντί
γλυφον τής έν κήποις τών άρχ.’Αθηνών ’Αφροδίτης.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— Έν τή Γειαανιχή αρχαιολογική σχολ-ή ώμίλτ^- 
σαν τόν λή-αντα μήνα ό κ. Δαϊρπφελό περί τοϋ εν 
Θήρα αρχαίου θεάτρου, ό κ. Βίλχελμ περί τής έν 
Θάσω έπαναστάσεως, ό κ Σραδερ περί τών εν Ε- 
λευοΓνι άνασχαφών, ό χ. Σωτηριαόης περί τών εν 
Αιτωλία τύμβων.

— Άφίχετο καί πάλιν είς 'Ελλάδα ό κκΟηγητης 
τής αρχαιολογίας έν τώ έν Μονάχω Πανεπιστήμιο) κ. 
ΦουρτβαΓγκλερ όπως ενεργήση άνασχαφας έν Λακω
νική, Αίγίνη, καί αλλαχού.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Αί άνασκαφαΐ τών Γερμανών αρχαιολόγων εις τα 
πέριξ τής Βαγδάτης έφεραν εις φώς τό άγαλμα 

τοϋ Σαλμανάσαρ τοϋ β', δστις ήτο βασιλεύς τής ’Ασ
συρίας καί έφημίζετο δια τήν ήρωικότητά του. Τό 
ανακαλυφΟέν άγαλμά του φέρε: πλείστας έπιγραφας 
είς τάς πλευράς αύτοϋ, άλλ’ όμως ή κεφαλή χαι τό 
αριστερόν μέρος τοϋ σώματός του είνε όπωσοηποτε 
έφΟαρμένα. ’Αντίτυπα έκ γύψου ή εκεί” αρχαιολογική 
αποστολή θέλε: άποστείλει εις τό Βερολίνου, καθώς 
καί πλείστας αλλας μαρμάρινους επιγραφας, ανχφε- 
ρομένας είς τήν Άσσυριαχην καί Χαλδαϊκήν ζωήν καί 
θρησκείαν.

— Ό κ. Δαίρπφελδ άνέλαβε νά ένεργήση αρχαιολο
γικά; άνασχαφας είς τά Μέγαρα παρά τήν Κρήνην 
τοΰ τυράννου Θεαγένους.

— Ό κ. Έβανς Οά έπαναλάβη προσεχώς τάς έν 
Κνωσώ άνασκαφάς.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ|·ιι ·|,·ΙΙ·Μ·ΙΙ·Ι|·ΙΙ
ΤΖ ατά τήν Οέσιν Καμίνια έν ΠείραιεΓ άπεκαλύφΟη- 
1\ σαν δύο τάφοι έπιχεκαλυμμβνοι, άποτελούμενοι 
έκ σαρκοφάγων λίθου πορίνου’ παρά τους τάφους έν 
τοϊς χώμασιν ανευρέθτ| τό επιστέγασμα μαρμάρινου 
μνημείου μεγάλου, μετά προεξοχής τοϋ γείσου αυτοΰ. 
"Ανωθεν τό έπιστέγασμα τοΰτο φέρει σωζομέ- 
νους 7 ακροκεράμους, διότι ό άλλοτε ύπαρχων 8ος 
είναι κατεστραμμένος. Εις τό μέσον ακριβώς, μετά 
τόν 4ον ακροκέραμον, σώζεται μέρος τής βζτεως 
μαρμάρινης υδρίας έπικοσμούσης άλλοτε τό επιστέ
γασμα τοϋ μνημείου. ΕύΟυς κάτωθεν τοΰ γείσου επι 
ομαλής ταινίας τής π^οσόψεως τοϋ μνημείου ύπαρχε: 
έπιγραφή πρός μέν τα αριστερά τώ όρώντι φερουσα 
τά εξής :

ΒΙΟΤΗ ΠΑΜΦΙΛΟΥ 
ΚΤΔΑΘΗΝΛΕΟΣ 

Πρός οέ τά δεξιά.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΜΦΙΛΟΥ 

ΚΥΔΑΘΗΝΔΙΕΥΣ
Τό έπιστέγασμα ανήκε βεβαίως εις ώραϊον μνη- 

μεϊον, ούτινος τά άλλα μέρη τις οίδε πώς κατεστρά- 
φησαν.

— Εις τήν 9έσ:ν Παλαιό. Λουτρά τοΰ "Αργους εύ- 
οέΟη άνάγλυφον άριστης τέχνης παριστώ/ γυναίκα 
πρό βωμοϋ, ύψους 1,19 τοΰ μέτρου καί πάχους 0,60.

ιίεριίργω — ΊΙ άρχαιοκαπηλεία δέν είναι νέον ε
πάγγελμα. Α: άντΓκαι είναι είς τήν ήμερησίαν 
διαταξιν τής αγοραπωλησίας. Εις τους Παρισίους ύ- 
πάρχουν χιλιάδες καταστημάτων, ένθα πωλοΰνται αρ
χαιότατες καί αντικείμενα τοϋ Μεσαίωνος καί νεωτέ- 
ρων ετι χρόνων. Ο Κόσσιμος Μεδίσιος εν Φλωρεν
τία άνήγαγεν είς σύστημα τήν αγοράν αρχαίων. Εί 
χίν ύποκχταστήματ,α πρός τόν αποκλειστικόν αύτόν 

σκοπον πανταχοΰ τοΰ κόσμου. ΊΙτο μανιώδης συλ- 
λογεύς, είχε μάλ:σ-α δέ πλουσίαν συλλογήν ελληνι
κών καί λατινικών χειρογράφων, νομισμάτων, μεταλ
λίων, αγγε·ω”, αγα/.υ-άπον. Άλλ’ ϊκτοτε τά πράγ
ματα ήλλαξαν, ή μάλλον ένοΟεύδησαν έν τα~ς έμπο- 
ριχαδς συναλλαγαΓς. Έρασιτέχναι συλλογείς ύπάρ- 
γ.ουν είς δλον τόν κόσμον, είναι δέ αναρίθμητοι οί 
αρχαιοκάπηλοι Μετά τήν Αίγυπτον, ή Κύπρος είναι 
τό καταλληλότερου έδαφος πρός αγοράν αρχαιοτήτων.

Ζωγρίφω—Τό άνομα τοΰ διάσημου ζωγράφου Tin
toretto είναι ύποκοριστικόν τής λέξεως η βαφεύς.»

Χυναδέλφω — Δέν ύπάρχει σχεδόν ’Αθηναϊκή έ- 
φημερίς καί περιοδικόν τό όποιον νά ν.ή έζήτησε »φι- 
λικώς» δανεικόν κλισέ άπό τήν «Πινακοθήκην», τι- 
νές δέ συνάδελφοι καί έξελιπάρησαν. ’Επειδή έάν ει
σακούσω;/.;·/ όλων αύτών τάς παρακλήσεις Οά κινδυ- 
νεύσωμεν να βλεπωμεν κάθε τόσον δευτέραν έκδοσιν 
«Πινακοθήκης», διά τοϋτο έφεξής δέν δανείζομε·/ 
φιλικώς κλισέ. Όστις θέλει νά κοσμή μέ εικόνας τό 
φύλλου του ας άνοιξη τό πουγγί του.

Έρωτώντι,—Ό «Καπνιστής» τοΰ Γύζη, τόν οποί
ον είδατε εσχάτως είς κάποιο περιοδικόν, έδημοσιεύΟη 
έν τή «Πινακοθήκη εν φωτοτυπίας καί είς μεγα- 
λείτερον μέγεθος πρό . . ■ ενός έτους.

οικοδεσπότη —Τό ζήτημα τών καλλιτεχνικών 
ποοσδψεων τών οικοδομών τώρα μόλις ήρξατο λαμ- 
βανον ύπόστασιν έν Άβήναις. Οϊ περισσότεροι κτη
ματία·., ο: οικοδομ.οϋντες, είς έν αποβλέπουν. Πυ>ς να 
έχουν όσω τό δυνατόν περισσότερα εισοδήματα έκ τής 
οικίας. Δια την καλλιτεχνικήν άποψιν τών κτιρίων 
ούτε σκέπτονται καν. ’Εν Παρισίοις αμείβονται οί 
ο’ικοδεσπόται, ών αί ο’ικοδομαί διεκρίίησαν έπί τή ε
ξωτερική διακοσμήσει. Αί ο’ικοδομαί, όσαι βραβεύον
ται, απαλασσονται τοΰ φόρου τών οικοδομών δι’έν έ
τος καί λαμβάνουν 300 φρ. χρ. ώς βρςβείον. ’Εφέ
τος έβραβεύΟησαν 6 έκ τών κατά το παρελθόν έτος 
οικοδομηΟεισών ιδιωτικών οικιών.

Άρχαεοφίλω.— ’Εάν έπετρέπετο ό αναχρονισμός, 
ό Πολύγνωτος δύναται νά όνομασθή ό Μιχαήλ "Αγ
γελος τής άρχαιότητος, ό ’Απολλόδωρος ό Ρέμβραντ, 
ό Άπελλής ό Τισιανός- “Εχομε·/ ειδήσεις ότι έν τή 
Ποικίλη Στοά ύπήρχε μέγας πίνας τοΰ Πολυγνώτου 
εϊκονίζων τήν μάχην τοΰ Μαραθώνος, έσώζετο δέ έπί 
900 ετη. Περί τής αρχαίας Έλλ. ζωγραφικής Οά 
εϋρητε αρκετά είς τήν μονογραφίαν τοΰ Gi’raud, έν 
γένει δ’ύπαρχουν πλείστα συγγράμματα καί ειδικά! οια- 
τριβαι περί ζωγραφικής τοΰ A. Alexandre (Hisloire 
populate de la Peinture), τοϋ Gb. Blanc (Hisloire 
des Peintres de toutes les reales) τοΰ ίδιου 
inaire des Arts du Dessin 
Beaux Arts.

Gram-
, τοϋ Ρ. Rouaix Hisloire des

ν.

Αα/αΑΣρο

ΛΕΜΠΛΛΝ - ΔΑΡΜΩΝ—Οϊ δύο πρωταγωνισταί τοΰ βιά
σου Μαίτερλιγχ δστις παρέστησεν εις Αθήνας έ'ργα τον Βέλ
γου δραματικού, καί συγχρόνως οί δυο έρασταί. οϊτινες συ- 
νεχίζοντες τάς παραστάσεις των καί έν τή κοινωνική ζωή 
ήνάγκασαν τόν συγγραφέα νά υποχώρηση καθ’ όλην τήν 
συζυγικήν γραμμήν. Ουτω, ή μέχρι τοϋδε σύζυγο; τοϋ σνγ- 
γραφίως ηθοποιός κυρία Λεμπλάν μετ’ ολίγον Οα ονομάζεται 
Δαρμών.

MISTRAL— Ό Προβηγκιανός ποιητής, ό λίαν εκτιμώ- 
μένος διά τούς ωραίους στίχους του.

ΕΣΕδΟΘΠΣΑΝ

Τάκη ΚανοηΖώρβν. Ή λιτανεία. Κοινωνικόν 
δράμα. Έν Άβήναις. Ό σκοπό; τοϋ δράματος όπως ό 
ιο.'.ς σνγιραφε-j; έςηγεϊ έν τώ προλόγω -ου. είναι κτημα
τικός : ο διακανονισμό; τών χρεών. ’Αντί δε οικονομολογι
κού άρθρου, εθεωρησε ζω.τονόπερον να γραψη όραμα.

Σίιιωυος Χιωτέλλη. Έτιίΰιον Ήμεοολόγιον τοϋ 
190 ί μαθητών > αί μαθητριών. Έτο; Δ'. Έν Άβήναις 
Σελ. 215. Νρησιμώια ον βιόλίον διά τόν μαβή ικόν κόσμον 
έςίδωκεν ό έν ΠείραιεΓ κ. Χιωτίλλης. Συνεκέν-ρωσε π/ι(- 
στας οτας πληροφορίας, ουμοουλά; καί όόηγίαι, με-α πολ
λής επιμελείας.

Ί'υχάρης. Ρόδα καί Μήλα. Τόμο; Β'. Τήν παραμο
νήν του νέου ΐτου:—-31 τοϋ Χριστού»— ό κ. ’Ι'υχάρης 
έ.εβυμήθη και έμέ και μοϋ έστειλε -.όν β'. τόμον τώ. «Ρό
δων καί Μήλων·,(διατί τάχα "Ρόδα» καί ο'χι ·Τριαντάφυλλα· I 
ως «υινρο δώρο·. Καί δέν έχει άδικον. Μολονότι ογκώ
δες τό βίβλϊοντου είναι πολύ μικρό. Είναι γνοσταί αί 
γλωσσολεγικαί ιδέα: του—δι' αυτά; ίγράρησα·, καί τά «Ρόδα 
κτλ.·- καί γνωστή επίσης ή έ.αντίον πάντοτε τών ιδ'ώ. 
του πολεμική, ην διεξήγαγα από τής πρώτης επιδρομής αυ
τού. Είναι νά λυπιίται κανείς μέ τήν ψύχωσι. τοΰ γαμβρού 
τοΰ Ρενΐν — οϋτω εί.αι γνωστός εί; Παρισίους ό κ. ψυχά· 
ρης, ναι (χι ως γλωσσολόγο;. Ένώ ηδύνατο νραρ,.ν εις 
αγνήν έπί τέλους δημο-ικήν φιλολογικά καθαρώ; έργα νά 
προσβέση και αύτός κάτι εϊ; τήν φιλολογίαν ιια:, τουναντίον 
φιλοδοξεί φήμην Ήροστράτου. Προσπαθεί νά κάμνη βόρνοον, 
αιροβατών, διότι δέν είναι δυνατόν ποτέ τό όλοέν άπεκδνό· 
μενον τής δουλεία; έθνος νά έστερνισθή ώ: γλώσσαν τά ράκη 
εις τά όποια τόσον άρέσκεται ν. Ί’υχάρης. · Τά Ρόδα καί 
Μήλα., α^ιερζ/ύνται—ποΰ άλ/οΰ ;—εί; τήν πεςιβόητον με- 
ταφρ»σ:τ,7 τοΰ Ευαγγελίου, έξεδόβτ,σαν δέ χαΟϊ σημείο? ό 
κα))(ε^γητ·/; των είς 517—ίπΗραζε τά/α ν« ήσαν 550 ; 
αντίτυπα ηγουν #σέ καλό ΖίΡτζ λούσσου (οιατϊ δύο σ ;)30, 
σέ χαρτί Όλλανιέζικο διαλεχτό 15 καί σέ χαρτί Γιαπα.έ- 
ζ./.ο αρτοκρατορικό (!!) 2·. ’Αλλά σπεύδει νά άπογοητεύση 
του; πολυτάλαντου; οπαδούς του γράρων ότι Όλλανδέζικο 
-/άρτι παρ’ολίγον νά έγρότομεν : τυρί - δέν ύπάρχει πλέον. 
Ετσι γλ.υιώνονν οί άνθρωποι τά 25 χρ. ;ρ. Εί; τά Ρόδα καί 

μήλα τα αωρα, (τόν τίτλον θα έπήρε βέοαια άπό ένα τόμον 
διηγημάτων τοϋ AIf. Allais) δέν φαίνεται μέ κανένα ευχα
ριστημένο; ό έν 11 αρισίοι; γλωσσαπόστολος, δστις έξακολουθεί 
να βέλη πάντοτε -δόξα καί . . . γροθιές- ! κ.

Οφηγά^ τήΰ ΈλλάόΟί 1904 ύπό Σπ.Κονσουλίνου. Έν 
Άβηναις. Χρησιμώτατος διά πάντα; τούς συναλασσομένου;, 
με απειρίαν πληροφοριών. Μία άναθεώρησις έν τούτοι; έτι- 
όάλλεται τινών περιεχομένων.

ΚΙέοιι llungahe. Ύπό Karl Macke. Έξεδόθη έν Β.- 
ρολϊνω γερμανισ-.ί είς πολυτελέστατον τεϋχο; μελέτη βιο- 
νραφική περ: του κ Κλ. ΡαγκαΙνή, συγγραφιίσα ύπό τοϋ 
ΜιΐιΊι,·, μετά θαυμασία: προσωπογραφίας τοϋ κ Ραγκαβή.

Ίΐν Τ/| Βιβλιοθήκη Μαρασλή. Ρωσιϊκά διηγήματα, 
με-αφρασβέντα ύ«λ, Παύλου .Αιφα.

ΑΙ'ΓΕΛΛΟΝΤΑΙ V ν V V V V ν ν V ν
Κ. Μίσαηλίδου. ΚυπάριίΜΟί- Λυρική συλλογή.
Όόηγόί τήί Ελλάδος διά τό έτος 1905. ’Ιίκδόται 

X. Μακρίδη; κσί Ν. Ίγγλίση; Έν Άβήναι:. "Ετος ΣΤ’. 
Ό μέχρι τοϋδε ϊχδίδων τον Όόηγο. κ. Μαχρίδης έν συνεται
ρισμοί μετά τοϋ φιλοπροόδου καί έμπειροτά ου κ. Ίγγλέση 
βά έχδώσουν μετά τινα; μήνα: ογκωδέστατο·, καί πληρέστα
το·/ ’Οδηγόν τής ’Ελλάδος, ‘Ελλη-ισι! καί Γαλλιστί. Ό 
«’Οδηγός· θα περΰαβη μελέτα;, πληροφορίας καί οτατωτι 
κας περί τών οικονομικών, τών δνμοσίων έργων, περ: εμπο
ρίου, βιομηχανίας, ναυτιλίας, συγκοινωνία:, κτηνοτροφία;, 
μεταλλειολογίας, αρχαιολογίας, τεχνών προς τούτοι; δε 
θά περιέχη χάρτην τών ’Αθηνών και ΙΙειρ ιώι, άλφαοητικόν 
πίνακα μετά δι:υθύνσιων τών κατοίκων ’Αθηνών καί Πει
ραιώς, χάρτη, ουγκοινοινίας, γεο.γραφικά; εικόνας πόλεων 
καί κατάστημά των, όλα τα ονόματα τών έπαγγελματών 
•οϋ Κράτου:, τών ό-,ών κλπ επίσης ίδια-.τέρο ς όδ/,γόν Κρή

τη,, Κύπρου καί Σάμου. Θά απαρτίζεται από 1090 μεγά
λα; σελίδα; δεδομένου. Τιμή δρ 15. Τό έργον είναι μέγα, 
διότι δΓ αύτοϋ βά γνωρίση τις τελείως ολην τήν Ελλάδα 
έν όλη αύτοϋ τή έμπορική, βιομηχανική καί διοικητική κινη- 
σιι. Θά συγγραφή έπί τή βάσει τοϋ Didi I - Buttm τής 
Γαλλία;:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΊΉΣ ΤΕΧΣΙΙΣ

"Αρθρα καλλιτεχ-ικά δημοσιευθέντα επ’εσχάτων.
Έν Ιταλία: G Rossi.Π u a r t i s t a I I a 1 i a n o i n 

E git to. Nida Fatcella.
M. Furesi. Villa Medic e e.
V. P.t.'i. A r 11 s 1 i co n t e in pe ra n e i. Cliu les 

Cottvt.
I. Galliari L’arle t e d e s c a a R o in a.
R. Giani. I Freschi dell' Anqelico al 

Valicano.
E Anb. rt. L’arte di Michelangelo.
D !·’.— Le belle arli e la r c I i z i o n c.
R Aitioli. L’arte d e c o r a t i v a alia V exposi- 

zii.ne di Venez’a.
E Etloris L’E x p o s i z i o n e di Venezia.
D. Angeli. La sett I pt ur a all’ Expost- 

z i o n i- d i V e n e z i a.
B. Ztinibini I* er bu - I n di JLidon na Lanz a
E. de Albertis. Lt scultura licit' arte green (Vita 

nuo'-a i.
G. B its ly. Un pei litre ι d e a I i s I e. Armand 

Poivt
Έν Γαλλία:
M. PrOzor. Un pein Ire Russe. N c das Gay.
R. de la Sizeraime. L'e a u dans 1 e P a y sa y e 

cl les Salons de 1903
G. Reman. U n pe ι n t r e d e I' a in e modern e 

Eugene G rrv’-ie
C. Mauclair. J. TV u i st I er et le iny-tere dans le 

peinture.
M. Roland. Evolution de la r t.
A. B sler. Les peintres ni od e r n es. D rilss.
C. Saunier. L’A r I d e c o r a I i 1' atix Salens de 

1903.
Έν Γερμανία:
G. Fuchs. Paul Pererich und deuUche Pla- 

stik nener Art
O. Schulze. Hermann Kirch n ay r I Ins- 

b r u c k.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ Κ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΕΤΟΣ

ΚΑΙ τρίτον έτος οννεπλήρωαεν η κ Πινακοθή
κη». Και το πιο επλήρωοεν άπροσκόητως, πάν
τοτε Ιπί τά πρόοω βαί'νονοα, επιβαλλόμενη. ΊΙ 
συμπάθεια τοϋ άνεπτνγμενον κόσμου ζωηρά ιήν 
παρακολουθή. τοΰ κι σμου δστις δεν παραονρεται 
άπό ρεκλάμας, άλλά γιωρίζη νά άναγινώοκη, νά 
βλεπη, νά Ικτιμα Ο'ϋτω, εισέρχεται ή «.ΙΙινακο- 
θήκη» είπα τοΰ προσεχούς φύλλου εις τό τέ
ταρτον έτος, δχι πλέον με ελπίδας, άλλά με 
τι;ΐ’ βεβαιότητα δτι πληροί μίαν καλλιτεχνικήν 
άνάγκην.

Έπί τή λήξει τοϋ Γ . έτους θ’ άπευθννω- 
μεν μίαν παράκληση· πρός τους κ. κ. συνδρι.- 
μητάς μας. Ώς γνωστόν, πανταχοΰ τοΰ κόσμον, 
και παρ' ήμϊν έτι κατά τό πλεΐστον, δρος απα
ράβατος τής συνδρομής έ,νυς φύλλου είνε ή 
ποοπλη£»ωμή. ής άνευ καί τό πλουσιώτε-
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ρον φύλλου εΐνε Αδύνατον νά συντηρηθή. Π 
πληροτμή τή; συνδρομής είς τ>/ι> άρχήν ή είς 
τό μέσον ή είς ιύ τέλος τοΰ έτους δέν έχει δι’ 
ένα συνδρομητήν μεγάλην σημασίαν, δλλά διά το 
ταμεϊον ένας περιοδικού. ίΐπερ έχει διαρκείς δα
πάνης, ή πρ/πληρωμή εΐνε τι σημαντικόν, διότι 
έκτος άλλων, κανονίζεται καί ό Αριθμός τών 
έκτυπου μένων τευχών.

Εκτός τούτον, τινές λαμβάνουοιν όλα τά 
φύλλα, άναβάλλοντες διά τί> τέλος τοΰ έτους 
τ ίμ· πληρωμύ,ν. καί έπειτα λ η σ μ ο ν ο ΰ σ ι νά 
πληρώσωσι. Διά τοΰτο θά παρακαλέσωμεν τους 
κ.κ. σννδρομητάς μας όπως εύαρεστηθώσι. και 
πληρώσωσι έντός τ ώ ν μ η ν ώνφεβρ ο υ a 
ρίου — δέ αρτίου έ. έ. τήν συνδρομήν 
των, δσοι δέ δέν θελήσωσι τά λαμβάνουν το 
φύλλον τά είδοποιήσωσιν ημάς άπό τοΰδε. 
Καί διά τους έν Άθήναις μέν και έν ΙΙειραιεΐ 
κ.κ. συ'·δρομητάς είναι ευκυλωτίρα ήεΐσπραξις. 
’Αλλά διά τους έν ταΐς έπαρχίαις καί έν τώ 
έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ είναι δυσχερής, άν μή οι ίδιοι 
κ.κ συνδρομηταί έμβάσωσιν &π’ εί/θείας 
προς τήν Διενθυνσιν τοΰ περιοδικού ήμώ» ιίρ> 
συνδρομήν των, άπαλάσσοντες ημάς προσθέτων 
δαπανών δι' άνταποκριτάς καί ποσοστά, ΰτινα 
έπιβαρννουσιν ημάς, χωρίς οί συνδρομητα’ι νά 
κερδίζωσι τι. Διά τοΰτο οί. άπό σήμερον μέχρι 
τέλους Μαρτίου καί άπ ' ευθείας πρός ημάς 
δι επιταγής άποστέλλοντες τήν συνδρομήν τοΰ 
τετάρτου έτους, έκ τών έν ταΐς έπαρχίαις καί 
έν τώ Ιζωτερικψ, συνδρομηταί, θά έχωσιν ιδι
αίτερα προνόμια και δώρα.

Οι έκ τών παλαιών καί νέων συνδρομητών 
έγγράφοντες ένα έτι ν έ ον συνδρομητήν, λαμβά
νουν ώς δώρον άμα τή καταβολή τής συν
δρομής τά

‘‘ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,.

τόμον πλουσίως εικονογραφημένοι·, περιέχοντα 
πεζά ποιήματα τοΰ κ. Δ. Κσλογεροπούλου, πρός 
τούτοις δέ καί δώδεκα εικονογραφημένα δελ
τάρια καλλιτεχνικώτατα-

Κατά τό Δ . έτος ή «Πινακοθήκη» θά 
διαρρυθμιοθή έτι καλλιτεχνικώτερον. Όγδοή- 
κοντα καλλιτεχνικά κοσμήματα καταοκευασθένια 
εις τό κατάστημα Danezi έν Ρώμη, παρελήφ- 
θησαν ήδη, μέλλοντα άπό τοΰ προσεχούς φύλ
λου νά κοομώοι τήν “ Πινακοθήκην,,.

Διά ηάΟαν πληοωρίιν άφορώοαν τήν 
αΠινακοθήκην» δέον άπαραιτήτοιξ νά ηροσά)η· 

ται άηόδειζιζ ί'νιυΛος, φίρουΟα τήν δηογροφήν 

ίΰΰ Διέυθυντοΰ, τήν σφραγίδα καί u^onu <3·

Ονδερία αιτησις περί αποστολής τής «Πι
νακοθήκης» ή οίασδήποτε έκδόοεως αυτής, βι
βλίου ή εϊκόνος, λαμβάνειαι ΰπ' δψει, άν μι/ 
συνοδενηται υπό τοϋ Αντιτίμου.

Οί κιιΟιηίτεοοβντες τήν συνδρομήν των 
παρακαλ'ΐΰνιαι όπως έμβάσωσιν Ανυπερθέτως 
αύτήν. Κατά τδ δ' έτος, είς ούδένα μή προ 
πληρώνυντα τήν συνδρομήν του θά σταλή φύλλον.

Π "ΜΙΚΡΑ ΕΙΙΑΙΤΙΣ,, διά τους μή συν
δρομητής τής «Πινακοθήκης» πωλείται αντί 
2 δραχιιών. ’Εξαιρετικώς είς τους συν- 
δρομηιάς μας, οΐτινες έκτος τοΰ Αντιτύπου, ό- 
περ δικαιωματικώς λαμβάνουν, θέλουν τυχόν 
καί άλλο αντίτυπου,ΐνα τό δωρήσουν, παρέχεται 
ή «Μικρά Έπαΐτις» αντί 30 λεπτών.

CARTES POSTALES

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ
ΕΙΚΟΧΟΙΡΛΦΙΕΜΕΧΛ

ΕΚΛΟΣΙΣ '‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

'// « IΙιι ακοθήκη» χάριν τών συνδρομητών 
της έξέδωκε καλλιτεχνικώτατα είκονογραφ-ημένα 
δελτάρια, ί'χοντα πολύ τό ενδιαφέρον. Έξετν- 
πώθησαν ΐίΟ είδη Τά πλεΐστα είναι έργα 
ζωγράφων καί γλυπτών. Πωλοΰνται είς τά βι
βλιοπωλεία τών Αθηνών αυτί 10 λεπτών έκα
στον. Διά τούς συνδρομητάς μας όλως έξαι· 
ρετικώς δίδομεν ολόκληρον τήν σειράν μάναν 
αιαί δρ. 1,50. Οί έν ταΐς έπαρχίαις καί έν τώ 
έξωτερικώ δέο·’ ν' άπευθύνωνται Απ ευθείας 
πρός τήν διεύθυνσιν έσωκλείοντες 1 '*/j φρ· χρ 
Τά ταχυδρομικά είς βάρος τής «Πινακοθήκης».

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Άτμοκίνητον έργοοτάσιον φακέλίων, κατάστιχων,η>ω· 

τογραφικών χαρτονίων, πένθιμου χάρτου καί φακέλλοτν.
.Xαράσοονται σι/ ραγϊδες καί επιγραφαί θυρών εκ με- 

τάλων.
'Εκτυποΰνται ί.τισκε.ττι}ρια καλλιτεχνικά στιγμιαίως 

ώς καί χαλκογραφία/.
Άιμοκίνητον Τυπογραφ·ιΓον ζαί Γραμμογραφεΐον.
Κατασκευάζονται οιρραγϊδες έξ ελαστικού καί έπιγρα· 

φαί έκ πορσελάνης.
Μεγάλοι άτιοϋήκαι χάρτου τυΛογραι/ιικου καί εφημερί

δων Φωτογραφικά είδη.
Πώληοις λιανικώς καί χονδρικώς.
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Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΙ’ΟΠ ιΥΛυϊ

“ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ,
Δραχμή

•Ανταλλίκιαίΐ είκβνβγραψημένκ δελτάριά έ κ. Α. 
Diacojianuis (Maison Zograpbuki) έν ΆλεϊανδρεΙ^.


