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Λ PONTHFH Τύ γλωββιχόν ζήτημα. 

.μλλτελαζζλ. Κίτρινο? (Μετάφρασή
Γ. ΚαμβανέΛλη.) 

Δίκ. ’Λπύ τά? σχέψιι? μου. 

δίκ. '(> Κριτιχύ?. (Ηθογραφία.) 

|·. Α. ΙίΕΝΕΝΕΤΤΙ. Ή χλωοτή χύ^ξται.
(Δράμα.— Μετάφραοιο Κ. Καιροφύλα.) 

ΕΛΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ.
χ. δε βιαζη Ή χαλλιτεχνία έν ΖαχύνΟψ.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ·
χ. ζωγρλφιδου.‘Υγιεινή χαί χαλλιτεχνία. 

ΑΛΗΘΕΙΑΙ.
αμαραντοϊ Τί βλέπω. Τί άχούω. (Μία 

συνέντευίις. - Elc τύν χορόν. — Ή 
καλλιτέχνιε.)

ΔΑΦΝΙΔΟΣ- Σημειώβει? ένύ? μηνό?. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ- (Ζωγραφική. —Γλυ ■ 
πτική.— Άργ,ιιι κκ-νική.— Αρχαιοΐογι'α'.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ε. BISSON. Ιίρωϊνά άνθη. (Φωτοτυπία.)
Ο. ROEDEflsTEM. Λί δύο φίλαι. (ΦωΤΟ 

τυπία.)

Ε- SAIN. Ti ρύδα. (Φωτοτυπία.)

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

®. ραλλη Φανταβία.

DELOBHE. Νάρχιααο?.

·;· Ν. ΓΥΖΗ- Μάθημα χορού.

J. βΕΠί-ΜΚ. Ταναγραία.

Ν ΚΛΝΤΟΥΝΗΣ

Ν ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ
ΕΙΚΩΝ Άγ. Μαύρα? (Έν Ζακύνθφ).
ναός *Αγ. Γεωργίου.
ΝΑΟΣ τής Κυρία? τών Αγγέλων·.
ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΧΙΟΝ ναού Φανερωμένη?.
ΟΔΟΣ Φιλικών.

ΚΑΛΛΟΝΑΙ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
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Eii to περιοδικόν .G i o r n :ι 1 i'A rlr> οπερ διευ
θύνει ό εσχάτως έπισκεφθείς ιός ’Αθήνας κ. Ρ,ιΙβιτο· 
giro έδημοσιεύθη els το φύλλον rijc 20 Φεβρουάριου Ι
ταλική μετάφρασις τοϋ -Πρωτοτύπου», διηγήματος τον 
ήμετέρον Διενθυντού κ. Καλογεροπούλον. Ή μετάφρασις 
έφιλοτεχνήθη υπό τοΰ έν Νεαπόλει διαμένοντος λογίου κ 
Φωκίωνος Βακαλοπούλου.

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΕΞΕΔΟΘ/ΙΣΑΝ 
νννννννννν

Ιατρική ιών Οικογενειών. Μηνιαία υγιεινή έπι- 
θεώρησις. Διευθυντής Σ. Ρόκκος. Έν Άθήναις.

Πανελλήνιον βιβλιογραφικόν δελτίον. Κατά 
διμηνίαν ήρξατο έκδιδόμενον υπό τον βιβλιοπωλείου τής 
Εστίας. Έν Άθήναις.

Γ. Φιλαρέτου. Περικλής - Άσπαόία. Έν Άθή- 
ναις. Σελ. 120.

"Ο έγκριτες πολιτειολόγος κ. Γ. Φιλάρετος, πρώην υ
πουργός, έξέδωκε ώραιοτάτην αλλά καί διδακτικωτάτην 
μελέτην περί τον μεγαλοφυούς τών αρχαίων 'Αθηνών πο- 
λιτευτοΰ. Είναι παρηγοράν δτι εύρίακονται και παρ'ήμϊν 
πολιτευόμενοι εγκΰπτοντες είς τήν τήν μελέτην τοΰ αρ
χαίου πολιτισμού, καθ’ ήν εποχήν ή ρουσφετολογία θρι
αμβεύει. Ή Ιστορική αυτή μελέτη έγράφη διά τούς πολ
λούς έν ωραιότατη γλώσση, είθε δέ νά ίξεδίίονιο συχνά 
τοιαΰται μονογραφίαι.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ν ν ν ν νν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν γ ν ν ν

G- Boureard. A Iravers 5 sieeles de gravure 
1350—I9O3. Les Eslatnpes celebres rare? ou cu- 
vieuses. Φρ. 100

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Τέχνη.

Ευτυχής ύπήρξεν καί είς τό έφειεινόν σχέδιον τοϋ 
εξωφύλλου ό τακτικός συνεργάτης τής ■•Πινακοθήκης·’ 
κ. Φ. Άριστεΰ;. ΤΙαρέοτησε τήν τέχνην ώς εν ήφαίσιειον, 
άπό τήν κεφαλήν τής δποΐας εξέρχονται αί φλόγες τής 
εμπνεύσεως. Ή κόμη της ουμβολίζουσα μέ τάς γραμμής 
της τό νεώτερον πνεύμα περιβάλλει τήν άρχαίαν τέχνην 
ονμβολιζομένην διά τών ήρειπωμένων στηλών.

Ό θησαυρός τών Αθηναίων.

Ή είκών παριοτα τήν κυρίαν πρόσοψιν τοϋ θησαυρού 
τών Άθηναίΐύν, ώς άναοιηλούται ήδη εις τούς Δελφούς, 
χορηγίφ τοϋ Δήμου Αθηναίων.

Ζάκυνθος.

Έκ τών δημοσιευμένων είκύνων, τών σχετικών πρός 
τό αρθρον τοΰ κ. Δε - Βιάζη, ή τής Άγ. Μαύρος είναι ή 
ύπότής Α. Μ. τής Βασιλίσσης ύργυρωθεΐσα, ό δέ ναός 
τού Άγ. Γεωργίου ό λεγόμενος τών Λατίνων, εινε 
ΐστορικώς πολύτιμος. Κεΐται εις ερημικόν μέρος, είς δ 
άγει πάροδος τής όδον Φιλικών. Ό ναιομας οντος έγέ- 
νετο τό Ιντευκιήριον τών Ιεροφάντων τοϋ γένους τφ 
1821. Άλλα τό 1893 έπαθε πολύ έκ τών σεισμών καί 
ήδη ό δήμος Ζακύνθου πρόκειται νά τόν διάσωση δι' ε
ράνων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
φίλιμ.—Ούτε τόπρώτον,ούτε τό τελευταΓον κρούσμα 

Άβϊηρητισμοΰ. Υπάρχει άνδριάς τοΰ Ύψηλάντου, 
έργον τοΰ Δράση, ό όποιος εινε από. ,. 23 ετών πα· 
ρεροιμένος είς τα υπόγεια τοΰ Πολυτεχνείου.

Περιέργω.— Ή ιδρυσις τοΰ μουσείου Λούβρου ο
φείλεται είς τον ζωγράφον Δαβίδ. Πριν,ήτο ’Ανάκτο
ρου. "Ηνοιξε τη 8 Νοεμβρίου 1793. 100,000 λίβραι 
εψηφίσθησαν ετησίως πρός αγοραν εικόνων καί αγαλ
μάτων.

Συναδέλφφ.— Ε?νε καί αΰτό σύμπτωμα τής καλ
λιτεχνικής μορφώσεως τοΰ λαοΰ. Έξετέθησαν μου- 
τζουτογραφίαι, παριστώσαι μίαν Ρωσσικοϊαπωνίκήν 
ναυμαχίαν. Ή φαντασία και ή έχτέλεσις συνηντή- 
θησαν εις τό ζενίθ τοΰ γελοίου. Τα κύματα ησαν ώς 
είδος σκαλοπάτια καί τά θωρηκτά είχαν τό σχήμα 
βατράχου. Καί κάποιο βιβλιοπωλείου τά έκόλλησε 
καί έπ'ι ημέρας τώρα κεχηναίοι οί ’Αθηναίοι σταμα
τούν πρό τής βιτρίνας. Σωστή διαδήλωσις. Νομίζει 
κανείς δτι συνέβη μέγα γεγονός. Καί όμως είς τήν 
αύτήν προθήκην είχον έκτεθή άλλοτε εικόνες καλλι
τεχνικών έργων καί δέν έστάθτι ούτε ένας. Δρέψατε 
τώρα συμπεράσματα, άν έχετε δρεξιν.

' ΦΦΦΦΜΗΝΙΑΙΟΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 
♦ ♦ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

Α ■·

ΑΙΑ TOTS Κ Κ SmPOMHTAS MAS
Κατά τό Λ*. 5τος, εις δ εώέρχεται ή 

«Πινακοθήκη* διά τοϋ παρόντος τεύχους,καθιε- 
ροϋται ώς απαράβατος όρος, ή

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ
της συνδρομής. Έξηγήσαμεν ήδη τους λόγους. 

Συνεπώς παρακαλοννται θερμώς οι κ. κ. ουν- 

δρομηται, Ιδία δέ οί εν ταΐς έπαρχίαις και έν 
τφ έξωτερικφ, όπως τΛ λήι^ει τον
άνά χεϊρας τεά^ονς άποοτείλωσιν

άπ ’ ενβείας

προς τήν έν ’Αθήνοις διεύθυνοιν τής «Πινακο
θήκης» (όδδς Γ'. Σεπτεμβρίου άρ. 85) τήν 

έτησίαν συνδρομήν των, ΐνα εξακολούθηση ή 
αποστολή τοΰ φύλλον, διότι εις ούδίνα θά στα
λή φύλλον εφεξής άνευ προπληρωμής· Πρός 

Αποφυγήν παραπόνων, δηλοΰμεν δτι 

σις αΰτη 
δρομητάς

ή &πόφα·

κ. κ. συν-είναι γενική δι ’ δλους τους 

μας-

Αίαν
προπληρώνοντας σννδρομητάς 

κης» μεγάλη

- λ

τούς
‘ν5 «■Πινακοθή-

προσεχώς θά διανεμ

PflTOTrniA
ους.

ΕΓΧΡΩΜΟΣ
ώς δώρον τοϋ Δ'
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Αί*. Ή νέα τέχνη.
Κ. Καιροφυλα.Ή ΦραντζέΟκα ντά Ρίμινι 
Α.ι.κ. ■‘‘Υπό τήν Οκιάν τών Φοινίκων· 
Α. Μαρτζώχη. Ποιηταί καί κριτικοί '· 
Tim.'son Νέα Τέχνη. . - .
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Δουζίνας. Λουδ· Σπινέλης. ’ . 
Μαρτζώχης Ή Ιταλική μουσική.

. ΠΟίΗΣίΣ

Βοντζαλίδης. ‘Η βαρκούλα.
Μ. ’Επιφανή?- Primus voiilalus·

» » . Διαβάτης.
Gothe Νυκτερινός στοχασμός.
L. Hunt. Στο πιάνο μού. · 
Θ. ΖιόίΑκουλο?. ΈξόριότΟς.

»· » ‘Ο ραγισμένος ,καθρέ
φτης. . -

’·. ·. ». ΦΟινόπωρον .
Γ.,ζερμπίνη?. Τραγουδάκι. . .
"Αγις Θίρο?. Δεσποινίδι Δανάσση 
Γ. Καμβανέλλη?. Στο λιμάνι.

U
■
D

Γ.

Τρελλά τραγούδια.
Ligustra cadum. 
Δύο θάνατοι. 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ
ΖΗΤΗΜΑ

ΡΟ τίνος χρόνου, έν καιρφ τής τζ· 
λευταίας όξείας ζρίσεως του γλωσ
σικού ζητήματος, το «Εμπρός» 
εν κυρίω αρθρω στηλιτεδον τους χυ
δαΐζοντας, οί ίποϊοι έννοουσ: νά 
κατασπιλώσωσι παν ο,τι ώραϊον καί 
σεμνόν »χειό εθνισμός ήμών καί δει- 

κνύον τον ανυπολόγιστον όλεθρον τον όποϊον τυφλώς 
ούτο: ζητοΰσι νά φέρωσιν επί τοΰ εθνικού ήμών οι
κοδομήματος, ύπεστήριξεν on δεν πρέπει νά έπι- 
τρέπητσι ουδέ συζήτησις πλέον περί γλώσσης.

ΕϊμεΟα βέβαιοι, οτι ή άξίωσις αυτή θά έφάνη εις 
τούς χυδαΐζοντας, ώς απολύτως αυταρχική. Άπα- 
γόρευσις συζητήσεως περί φιλολογικών αντικειμέ
νων φαίνεται τι ύπερβαϊνον και τάς αΰστηροτίρας 
διατάξεις τής μοναρχικωτέρας αστυνομίας. Ίσως 
δέ καί έν αυταρέσκεια Οάέκρίθη οτι μόνον διά τοιού- 
των μέσων δύναται νά καταδιωχθξι ή χυδαϊστική 
θεωρία καί βτι μόνον δι’ εξαναγκασμού δύναται νά 
ύπερισχύσκ, ή θεωρία καί ή πραξις.ή όποια υπερι
σχύει νυν.

Ημείς βεβαίως δεν είμεθα υπέρ οΰδενός συστή
ματος καταναγκασμού ούτε έν τή πολιτική, άλλ’ 
ούτε ποσώς έν τή φιλολογία. Χωριςνά λανθασθώ- 
μεν εις την χρησιμότητα μέσων τινων διά των ό
ποιων, καίπερ ξένων καθόλου καί προς τήν φιλο
λογίαν καί προς τήν επιστήμην, κατορθοΰται όμως 
τεχνητώς καί παρ’ ήμϊν ώς καί άλλαχου νά δίδε
ται ζωή καί δύναμις εις άψυχους καί νεκράς φιλο- 
λογικάς ή έπιστημονικάς θεωρίας καί δόξας, έν 
τούτοις έχομεν βεβαίως μείζονα πεποίθησιν εις τό 
φως καί τήν αλήθειαν.

Άλλ’ άραγε τό φώς καί ή αλήθεια άφίνονται 
πάντοτε να λαμψωσιν έν τή ειλικρίνεια καί γνη- 
σιοτητι αυτών ; θα ήπατώμεθα αν τό επιστεύομεν. 
Πάντως γινώσκομεν έκ τής πείρας τών περί ή- 
μάς γινομένων, ότι μετά μεριμνης πολλής προσ
τίθενται πολλά/.ις άνταυγαστήρες έκεϊ οπού λυ
χνάρια μόνον φωτίζουσι καί χύνεται άμαυρότης πε
ριβάλλοντος εκεϊ, οπού αληθής καί αυτόφωτος φέγ
γει ή λυχνία τοΰ γνησίου φωτός.

Και πολλάκις μέν ή μέθοδος επιτυγχάνει, καί 
ούτω βλέπομε* να ϊστανται υψηλοί καί επίσημοι έν 
ταϊς έδραις αυτών, γίγαντες δήθεν τών γραμμάτων 
και τής επιστήμης, μορφαί πτωχοπροδρόμων, ενώ 
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μακραν κατάκεινται, άγνωστα καί συντετρμμένα 
ερείπια, κεφαλαί, έν αίς ελαμψε τό θειον φώς, ή 
αληθής τοΰ Δημιουργού άκτίς.

Κατα τοιαύτα; όμως περιστάσεις συμβαίνει ενίο
τε να ταράσσηται ή κοινή συνείδησις, είτε έπι/.αί- 
ρως είτε και άκαίρως, διότι το κοινόν δέν ρυθμίζει 
τάς διαθέσεις καί ένεργείας του μέ τήν δέουσαν α
κρίβειαν. 'Οπωσδήποτε όμως ή δικαιοσύνη άνευρί- 
σκουσα ποτέ έν τώ κοινφ αίσθήματι τό μ.έγα οργά
νου τών αποφάσεων αυτής. Τότε τό κοινόν έξεγεί- 
ρ-ται καί. έν τη άδρα άντιλήψει αότοΰ, μή δυνά- 
μενον νά λεπτολογή ανατρέπει τα παντα, αδιαφο
ρών, αν συντριβή καί τά λυχνάρια.

Κατά τοιαύτην τινά τάξιν ιδεών δέον να έξετασ- 
θή καί τό απόφθεγμα του Έ/επροσ.

Τό απόφθεγμα δέ τούτο τόσιρ μάλλον απόλλοσι 
το αυθαίρετον αυτοΰ, όσω μάλλον έξ-τάζονται εί- 
δικώτερον τά παρ’ ήμϊν πράγματα καί οσω ορθό
τερο·? έκτιμάται ή εύρύτης καί καθολικότης, ούτως 
εϊπεΐν, τής σημασίας τοΰ γλωσσικού παρ’ ήμϊν ζη
τήματος.

’Αληθώς ή καθαρεύουσα, κατα τής όποιας μετά 
τοσαύτης τυφλής επιμονής καταφέρονται οί χυδαϊ- 
σταί, είτε ορθή είναι, είτε εσφαλμένη, είτε αληθής 
γλώσσα, είτε ψευδής, είτε πλήρης, είτε έλλιπής 
έχει ιδιότητά τινα, ή όποια είναι αναμφισβήτητος 
καί ή όποια είναι μ.οναδική, αυτή μ.όνον ΐδεάζουσα. 
Ή καθαρεύουσα είναι ό αληθέστερος καί πραγμα- 
τικώτερος δεσμός τών διασπάρτων μελών τοΰ ελλη
νισμού. "Αν τούτο είναι άληθές — καί είναι άναν.- 
φισβητήτως άληθές — ή καθαρεύουσα ύψοΰται εις 
τοιαύτην π-ριωπήν,ώστέ πάσα συζήτησις περί γλώσ- 
σης υπό πρακτικήν, εννοείται, έποψιν, δέν έχει λό
γον ύπάρξεως.

Ιΐασα έρευνα καί πάσα βάσανος περί τήν αποκά- 
λυψιν τών ελαττωμάτων αυτής καί πασα ανυψωσις 
τώ·< αρετών άλλης τινός οίασδήποτε γλώσσης,προ- 
τεινομ.ένης προς άντικατάστασιν αυτής είναι περιτ
τή. "Η μάλλον δέν είναι περιττή άπλώς, άλλ’ εί
ναι κατ’ ουσίαν καί έν τοϊς πράγμασιν έγκλημα- 
τική. Καί δέν πρέπει νά φανη παράδοξος, ούδ' υ
περβαλλόντως ζωηρά ή φράσις. Διότι πασα από
πειρα πρός κατάλυσιν τής καθαρευούσης, είναι από
πειρα διαλύσεως του ζωντανωτέρου και πραγματι- 
κωτέρου στοιχείου τής εθνικής ήμών ένότητος. Ί οΰτο 
άπλώς καί μ.όνον τιθέμενοι προ οφθαλμών βλέπο- 
μεν αμέσως, οτι ή γλώσσα ή γραφόμενη, ή γλώσ
σα ή καθαρεύουσα αποκτά ανώτερόν τινα χαρα
κτήρα, χαρακτήρα αύτό τοΰτο δημοσίου δ.καίου. 
Έν τή συνειδήσει ήμών ό άποπειρόμενος συνενοή- 
σεις μετά βουλγάρων ή τούρκων προς ζημίαν τής 

εξωτερικής ασφαλείας τοΰ Κράτους δέν είναι περισ
σότερο·'. ίσως μάλιστα εί αι I' ιγοτ ρον εχθρός τοΰ 
έθνους ή οί άποπ- ρώμ.εν ι νά άνατρέψωσι τό κα
θεστώς τής γλώσσης. Διότι, 6,τι δήποτε καί αν 
εϊπωσί τινες, είναι προφανέστατο·?, οτι, κατ,λυό
μενης τής καθαρευούσης, βυθιζόμ.εθα αμέσως εις 
γλωσσικόν χάος.'Αλλά τούτο είναι, ακριβώς είπεΐν, 
εθνικόν χάος. Ουδόν γλωσσικόν ιδίωμα θά εδικαιούτο 
ή θά δυνηθή να έκληφθή ώς μέσον παραστάσεως καί 
ένισχόσεως τής εθνικής ένότητος, διότι ούδέν ι
δίωμα είναι Όίνώς καταληπτόν παρ’ άπασι τοϊς 
Έλλησι, ώς ή καθαρεύουσα. Πασα επαρχία καί 
πασα χώρα του έλληνισμοΰ θά έχη ίδιαν τά
σι·? και ιδίαν αξίωσιν. μετ’ ίσων πάντοτε δικαιω
μάτων ν’ανάπτυξη ιό ίδιον αυτής γλωσσικόν 
ιδίωμα. Αλλά τοδτο είναι έκεϊνο, τό οποίον ώς έγ
κλημα κατά τον παρελθόντος καί κατά τής ιστο
ρίας'ώς προδοσίαν κατά τοΰ μέλλοντος του έθνους 
κα* τοΰ ελληνισμού οφείλομε* ν’ άποφύγωμεν.

’Τπό τήν έποψι? λοιπόν ταύτην, τήν σπουδαιό
τερα* καί πρακτικωτέρα·?, απέναντι τής όποιας πά
σα: Λ άλλα: έπόψ-ις τοΰ ζητήματος αποδεικνύον- 
ται έλατττούμενα*. κατά τό πλέϊστον τής σημασίας 
αυτών, είναι φανερόν οτι καθίσταται απαράδεκτος 
πάσα συζήτησις π,ρί γλώσσης.

Άλλ’ ή καθ ρ-ύουσα δικαιούται σεβασμού διότι 
καί κατ’ ουσίαν, μεθ’ όλας αυτής τάς ελλείψεις, 
είναι ή αληθής γλώσσα τοΰ έθνους.

ΙΙρός άπόδειξιν τούτου, άρκεϊ προχείρως νά έπι- 
καλεσθώμεν τήν τεραστίαν σχετικώς ανάπτυξε·? τοΰ 
τύπον παρ’ ήμϊν. Αί εφημερίδες γράφονται έν τή 
καθαρευούση, πωλούμεναι δε αντί πέντε λεπτών 
απευθύνονται προφανώς πρός τον λαόν ί’να σ; <τη- 
ρηθώσι διά τής μεγάλης καταναλώσει»:. Πιστεύου- 
σι άραγε οί χυδαίσταί οτι υπήρξε ποτέ ίστορικώς 
ή οτι είναι δυνατόν απολύτως έν έθνεί τινι νά ύ- 
πάρξη δημοσιογραφία έξαρτώσα τήν ύπαρξιν αυτής 
έκ τής συνδρομής του λαοΰ καί όμως γραφομένη 
καί γλώσσαν ξένη·? προς τόν λαόν ή προσκρούουσαν 
παρά τό γλωσσικόν - αυτοΰ αίσθημα : Ήμεϊς άρ- 
νούμεθα τούτο, διότι θά ήτο αντίθετον πρός τήν 
φύσιν τών πραγμάτων καί τήν λογικήν. Ό Ελλη
νικός τύπος είναι ό λαϊκότερος πάντων, ό δέ λαός 
δέν θά ύπ-στήριζε τόν τύτον, αν ό τύπος δέν έγραφε 
τήν γλώσσαν του. Προ ετών οτε καί λόγω ύφους 
δημοσιογραφικού καί λόγω ύλης καί λόγω τιμή
ματος ή ’Ελληνική δημοσιογραφία άπηυθύνετο εις 
περιωρισμένον κύκλον τής ανωτέρας έν τή ελλη
νική κοινωνία τάξεως, ήδύνατό τις ν’ άμφιβάλη, 
άν ή δημ.οσιογ:αφία αντιπροσωπεύει τό γενναίο·? 
περί γλώσσης αίσθημα τοΰ Ελληνικού λαού. Άφ’ 
οτου όμως ό Γαβριηλίδης άπλοποιήσας τον τρόπον 
τών έκφράζεσθαι συνετέλεσε τήν μ-γάλην του τύ
που μεταρρύθμισιν, άφ’ οτου άπετάθη πρός τόν μέ- 
γαν όγκο·? τοΰ λαοΰ, ί’να ένισχυθ^παρ’ αΰτοίπρός 
έμπέδωσιν τής ανεξαρτησίας καί τής αναπιύξεως 
τοΰ τύπου, άφ’ οτου ή ολική κυκλοφορία τών εφη
μερίδων ανέρχεται οΰχί πλέον εις εκατοντάδας τινας 
ή καί χιλιάδας, ώς άλλοτε ποτέ, άλλ’ εις μυριά
δας φύλλων καθ’ έκάστην, θα ήναι τόλμη κατα 
τής λογικής νά ισχυρισθή τις οτι ή γλώσσα τής τοι- 

αύτης δημοσιογραφίας,οτι ή γλώσσα ή καθαρ-ύουσα 
δέν είναι γλώσσν τοΰ έθνους.

.Ίείζονα δ’ έτι .νίσχυσιν τή ιδέας ήμων παρέ
χει εΐδικώτερον ή πασίγνωστος καί πανηγυρική 
ευδοκίμησες τού Ρωμηοϋ. Διότι περί τών πολιτικών 
φύλ- ων ήδυναντο νά χωρήση ή πρόφασις, οτι υπο
στηρίζονται, οΰχί διότι δέν ύπάρχη άντίίεσις τής 
γλώσσης αυτών πρός τήν τοΰ λαού, άλώ.ά δι’ άλα
λους λόγους, κατ’άνάγκην τάχα πολιτικήν. Σα
τυρικόν όμως φύλλον ευδοκιμούν πανηγυρικώς καί 
επι τοσαυτα έτη, έν ψ γράφεται έν γλώσση δήθεν 
ψευδεϊ καί νέκρα, είναι τι άκατανόητον. Ή εύδο- 
κίμησις τοΰ Ρωμηοΰ θά ήτο τρανωτάτη καί άρ- 
κοϋσα άπέδειξες τής ζωτικότητος ιής γραφόμενης 
γλώσσης, αν δέν ύπήρχεν άλλη άπόδειξις. Ουδέ* 
έθνος δυνανται ν’άγαπήση σάτυραν, αν ή γλώσσα 
αυτής δέν εξέρχεται έκ τών σπλάγχνων αότοΰ.

Καί όμως >αθ’ έκάστην οί χυδαίσταί μετ’ επι
μονής λέγουσι καί έπαναλαμβάνουσιν ότι ή γρα
φόμενη, ή όμιλουμένη, ή καθαρεύουσα δέν είναι 
γλώσσα τοΰ έθνους. Τό πράγμα είναι τόσω παρά
δοξον, ώστε βεβαίως δέν δύ αται νά έξηγηθή άλ
λως είμή διά συγχΰσεώς τίνος περί τήν άντίληψιν 
τής έννοιας τοΰ έθνους.

Οί χυδαίσταί επικαλούνται τούς άφορισμούς τής 
γλωσσολογίας άπαιτοΰντες νά έπιβάλωσιν έφ’ήμών- 
τήν γλώσσαν τών αγροίκων. Κατά τήν θεωρίαν 
αυτών, γραμματική είναι ή φράσις τών αγραμμά
των. Διότι ώ; ύπατον κανόνα τής γλ.ώσσης ά·?α- 
φέρουσι τόν τρόπον τοΰ έκφράζεσθ ι ~<'·ί αγροίκων 
χωρικών, τών αραμπατσήδω··, τών γαλατάδων καί 
τών τοιούτων. Δέν άνέγνωμεν δυστυχώ; ποτέ 
γλωσσολογικόν τι εγχειρίδιο·?,άζ.λ’άν ή γ’/ωσολο- 
γία είναι επιστήμη, δέν είναι δυνατόν νά ΐαραλο- 
γίζηται. .Επομένως είναι αδύνατον νά διδάσ/.η 
τοιαΰτας άνοησίας καί είναι φανερόν, οτι στρέβλωσις 
και κακή εφαρμογή γίνεται τών δογμάτων αύτής. 
Καί βεβαίως τοΰτο γίνεται. Διότι ή γλώσσα δέν 
δύναται νά χωρισθ?) κοινού τίνος χαρακτήρος πάσης 
έκδηλώσεως τοΰ έθνικοϋ βίου. Άφ’ οτου ίιπάρχει 
ιστορία μέχρι σήμερον καθ’ άπασας τας έποχάς 
καί καθ’ ολα τά αντικείμενα τοΰ κοινού ώς καί 
τοΰ κατ’ ιδίαν βίου τών εθνών πάντα τά έθνη έπο- 
ρεύθησαν καί πορεύονται πάντοτε εκείνην τή·? γραμ
μήν, τήν όποιαν χαράττουσι- ώς ήγήτορες αύτών. 
’Ηγήτορες δέ τών εθνών — δέν λέγομεν Κρατών 
— είναι αί προηγμέναι τάξεις αύτών. Αί προηγ
μένοι τάξεις δημιουργοΰσι τούς πολέμους καί 
τάς επαναστάσεις, τήν δύναμιν καί τήν παρακμήν, 
τήν πρόοδον καί όπισθοδρόμησιν καί έν γένει πάσαν 
έκδήλωσιν τοΰ βίου τών έθνών. Ή γλ.ώσσα ώς 
μία τών σπουδαιοτέρων εκδηλώσεων τής δράσεως 
τοΰ λαοΰ δέν δύναται ή νά άκολουθήση τήν αυτήν 
πορείαν. Αί προηγμέναι επομένως τάξεις τών έθνών 
δημιουργοΰσι καί τήν γλ.ώσσαν αύτοΰ. “Αλλως τε 
καί έν γένει ό χύδην όχλος ούδέν γενικώς άφ’ έαυ- 
τοΰδύ-αται νά δημιουργήση, διότι ούδενός έχει 
σαφή ήτοι αληθή άντίληψιν.

Τοΰτο είναι τόσον άληθές, ώστε ώς οδηγός τοΰ 
λέγειν ουδαμοΰ τής γής λαμ.βάνεται ή φράσις τοΰ 
χύδην όχλου. Δέν υπάρχει δέ χώρα, έν η ό όχλος
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νά δμιλή γλωσσικόν ΐδίωμ.α διάφορον πολύ τού 
ιδιώματος τώ> ανεπτυγμένων τάξεων. Προ τίνος 
έν γαλλι ή έφημερίδι άνεγί-ωσζον φράσιν άμαθούς 
χωρικού, ή όποια ήρώτα έν απορία :

Είσθε άραγε βέβυιος, ότι ikusse el d.-usse fai- 
sionl quaire ?

’Ενταύθα -/.at ή προφορά και οί τύποι άπέχουσι 
τοσούτους παρασάγγας τής κοινής γραφόμενης 
καί όμιλουμέ'/ης γαλλικής, οσους τουλάχιστον καί 
ή χονδροειδέστερα φράσις του αγραμμάτου Έλληνος 
γαλατά τής άττικιζούσης τοΰκ. Κοντού.

Καί ή τοιαύτη άπόστασις, ή τοιαύτη διαφορά 
γλώσσης παρατηριϊται έν τή γαλλική κοινωνία, 
τήν οποίαν ό Ρεναν έκήρυττεν ώς μάλλον άπασών 
προηγμένην έν πολιτισμώ, διότι έν Γαλλία, κατά 
τον Ρενάν, απαντάται έλάσσων ή εν άλλη τινί 
χώρα διαφορά μορφώσ:ως μεταξύ τών διαφόρων κοι
νωνικών τάξεων. Έν τούτοις πάντες οί ζήσαντες 
έν Γαλλία γινώσκουσιν, ότι κατά τον τύπον τής 
ανω φρασεως εκφράζονται οί πλ’ϊστοι των χωρικών 
τής Γαλλίας. Έν ω δέ πολλάκις πολύς έγένετο 
λόγος έν Γαλλία περί άπλοποιήσεως τής γλώσσης, 
ιδίως περί τήν κατάργησιν των περιττών συμφώνων 
καί φωνηέντων, οΰδείς όμως των γάλλων συγγρα
φέων έσκέφθη ν’ αντικαταστήση τδ λεξικόν τής 
’Ακαδημίας διά του λεξιλογίου τοΰ ώ&ρ-ίά.’Άν 
δέ τις θαυμαζβμενος ύπό τών χυδαϊστών έπί γλωσ
σολογία Κύριος έτολμα έν παρισινή αιθούση νά 
φθεγχθή deusso cl deusse faisionl quaire,θά παρεπέμ- 

πετο έν πάση άβρότητι άλλ’ αναποφεύκτως άπο 
τήν Ecole de? Hames Eludes εις τας quinquetles τών 
εξωτερικών βουλεβάρτων.

Τούτο δέ θά έγέν-το, ού μόνον διότι έν Γαλλία 
στερρώς εχονται τής άγνότητος τής γλώσσης των, 
άλλα καί διότι έν Γαλλία βδελύττονται και τήν 
βαναυσότητα τής φράσεως καί τής λέξεως. Τούτο δέ 
τδ στοιχειώδες, τοϋτο τδ απολύτως καί άναποφεύ- 
κτως αναγκαίου στοιχείου τού καλού λόγου, φαίνον
ται λησμονοΰντες τέλεον παρ’ ήμϊν οί ί-ροφάνται 
τού χυδαϊσμού καί οί διάκονοι αυτών. Οί κύριοι χυ- 
δαίσταί μεΟ' ολον τδ πνεύμα αυτών δεν δύνανται, 
φαίνεται, να σκ-φθώσιν, ή υποκρίνονται, φαίνεται, 
άγνοιαν, ότι, έκτος σπανιωτάτων εξαιρέσεων—διότι 
απανταχού υπάρχει ΐξαίρισις — λέξις εθιζομένη 
παρά μεθύσων ή βαναύσων καί αγροίκων άνθρώ- 
πων δέν είναι ανεκτή. Τοιαύτη λέξις δέν είναι 
ανεκτή, διότι ή αντίληψις αυτής κατ’ ανάγκην 
συνοδεύεται με ολον το περιβάλλον έν- ώ συνήθως 
έκφέρεται ή λέξις αυτή. Τδ περιβάλλον δέ τούτο 
είναι απαίσιον. Ρίνες ε'ρυθραΐ, μαλλια ακτένιστα, 
βροντή αντί φωνής, ύβρεις άντί λόγων καί γρόνθοι 
αντί συζητήσεως. Διά τούτο πας άνθρωπος μή έκ- 
φυλισθιίς αισθάνεται βδελυγμίαν ακούων, φερ’ 
είπεϊν, τήν Ίουλιέτταν, τήν τρυφεράν κόρην τής 
ιταλικής αριστοκρατίας, νά ομιλή γλώσσαν ένθυ- 
μίζουσαν λασπωμένα τσαρούχια, οσμήν κρομμύων 
καί απλυσιάν.

("Enetai τδ τέλος}. ΛΝΤ. ΡΟΝΤΗΡΗΣ

ανεις δέν τόν έγνώριζε, κά
νεις δέν Λξευρε τ’δνομάτου, 
άλλ’όλοι τόν ζητούσαν,τόν κα. 
λοΰσαν Βασιληα καί Θεόν, ένώ 
δέν είχε ούτε θρόνον, ούτε 
βωμούς.

Γεννημένος άπό τ’ άνήλια 
βάθη της γης. έπρεπε νά ζμ

στήν περιφρόνηόιν καί στήν λαχτάρα- άλλά τού-
ναντίον,ητο ή ζωή του όλη θρίαμβος καί δόξα.
Καί αύτός έστελνε πανταχον τήν μεταλλίνην 
φωνήν του, καί όλοι έγερναν τό γόνυ έμπρός εις 
τόν κίτρινου βαόιληα, Οτόν θορυβώδη Θεόν.

Καί άκόμη ένόόφ θά ϋπάρχουόιν άνθρωποι θά 
θριαμβεύει σ'ό2,ην τήν πλάσιν τ’ ύνομά του 
εΐνε τώρα παόίγνωότον, όλοι, άπό τόν πλέον 
πτωχό έως τόν πλουόιώτερον, όλοι γνωρίζουν 
τό κίτρινον μέταλλον, όλοι δουλεύουν μέ άγα· 
νάκτηόιν διάνα άποκτήόουν τό παγκόσμιον, 
άλλ’ άκριβοθώρητο χρυσάφι I

MANTEGAZZA
(Μιτέφρααε Γ- Καμβανέλλης)

Ή ζωγραφική είναι ή μουσική τον δφ&αλ 
μου. Ή μουσική είναι ή ζωγραφική τής ακοής.

"Ολοι οί μεγάλοι άνδρες εγειναν μεγάλοι τή 
βοηϋεία τών μικρών.

‘Όποιος ·?έέει δάφνας, πρέπει »ά εχη άντο- 
χήν σώματος και ψυχής. Ή ά&αναα'α φυτρώ
νει άπδ άγκάέλια.

Η διαρκέστερα ευτυχία είναι εκείνη,ή δποία 
Αρχίζει τδ πρωί και τελειώνει το βράδυ.

Πολλοί τήν Υπερηφάνειαν ϋεωροϋσι ίλάττω- 
μα" και &μως είναι προτέρημα. Ο υπερήφανος 
ποτέ δέν είναι μικροπρεπής, φιλάργυρος, φιλά· 
νεικος, άδικος, κόλαξ.

Ή φιλαρέοκεια φιλοδωρεί εις τής γυναίκας 
τδ στόμα μειδιάματα, εις τά μάτια της δάκρυα 
είς τήν ίγκέφαλόν της ■ ■ . καΥαρδν Λίρα,
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λον, άλί.ά μέ ολας τάς

Άφιεμοΰται εις 
τούς μαλλιαρούς

ΡΘΩΜΕΝΗ Α σπον
δυλική του στήλη 
Τά μάτια του παν
τού στρέφονται, Αλλά 
πουθενά δεν κυττά- 
ζουν- ύφος Ανθρώ
που τουλάχιστον δι- 
σεκατομμυριούχου.

Ήγόρασε μονύε- 
Απεγνωσμένος προσ

πάθειας και κατόπιν συμβουλής τού Ιατρού 
δέν τόν φορεΐ.

Τό γυμνάσιον έτελείωσε μετά πολλά βάσανα
καί μηδενικά. Διετής είς τήν Δ', έλαβεν Απο
λυτήριον διά τής μεθόδου τών μπιλλιέτων.

Μόλις ένεγράφη εις τό Πανεπιστήμιον τού 
ιϊλΟεν ή έμπνευόις νά γίνμ λόγιος, όπως θά 
τού ηρχετο νά γίνι,ι έργολάβος κηδειών ΐι καν · 
δηλανάπτης, Απαράλλακτα όπως και είς συμ
μαθητής του έλεγεν δτι θά μεταβζι εις Παρισί- 
ους διά νά άπουδάσμ . .. ύπουργός.

’Αλλά ιί είδους λόγιος νά γίνμ; Ποιητής ; 
Είναι και άλλοι πολλοί· έπειτα τό πολύ πολύ νά 
έπεάκίαζε τήν δόξαν τού Σολωμοΰ. Διηγημα· 
τογράφος; Δέν κατεδέχετο. Δραματικός άυγ- 
γραφεύς; Άλλα χωρίς νά κανονισθμ τό ζήτημα 
τών ποσοστών ; Ποτέ ! Λοιπόν ; Τό εύκολώτερον 
έν Έλλάδι έπάγγελμα τών γραμμάτων τό εΰρε 
έπί τέλους : Κριτικός!

Πρώτον προσόν τού κριτικού μας ήτο νά ύπο- 
δυθζί τόν σοβαρόν, νά μή πληόιάζμ κανένα. 
Περί δλων νά έκφράζεται μετά περιφρονήσεως.

— Ό ΒαΑιλειάδης ; Ά, δέν τόν έδιάβαάα -. .
— Ό Morias ; qu' est ce que Morias ? . . Ποιη

τής -, Μπά;...
— Ό Βαλαωρίτης ·, Νά άοΰ είπώ, φίλε μου . . . 

Δέν είναι δά καί σπουδαίο πράγμα. . . Μή κυτ- 
τάς - . . Ό Saint—Beuve.

— Ή "Λδιγκ;
— Ά 1 “Εχει μερικά σοβαρά έλαττώματα. Λ, χ. 

είς τόν Άρχοντοχωριάτην τού . . . Φεγιέ.
— Ό Ραγκαβής; θά ήτο ύποφερτός, έάν ..
— Ό Βικέλας; Ούφ σαχλός. Πλήττω νά τόν 

διαβάζω mon cher .. . “Επειτα τι διηγηματογρά- 
φος είναι Αφού έχει γράψμ Βυζαντινήν Ιστο
ρίαν ( ! 1 ! ]

— Ό Βλάχος; Τενεκές, τενεκές . . . έάν έζη 
είς τήν Ευρώπην....

Καί ούτω διά συντόμου διαδικασίας έξοφλεΐ, 
έκμηδενίζων όλους πέρα πέρα.

β

Ό Ταίν, ό Βρυνετιέρ ό Σαρόαι, ό Νίτάε είς τό 
στόμα του Ουνχέονται μέ τόν Τάννερ καί τόν 
Μυσσέ. Άναμασσα κεκομένας, Αόυναρτήτους 
φράσεις περί τέχνης, περί Απαγγελίας, περί 
ρυθμού, περί υποκειμενικότητας, περί περιβάλ
λοντος, Αποκεφαλίζει φιλολογικός κορυφάς καί 
εξακοντίζει τά βέλη τής κριτικής του, τά 
όποια έχει άπό έτών Αποταμιεύσει είς τό κενόν 
κρανίον του. Όσοι γνωρίζουν τί άξίςει, γελούν 
μαζή του καί έπιδιώκουν την συντροφιάν του. 
‘Οσοι δέν τόν γνωρίζουν, τόν . . θαυμάζουν.

Πεποιθήσεις καί γνώμας δέν έχει. Μόνον έκ· 
κεντρικότητας καί έγωϊσμόν, όσον ή ύφήλιος, 
μεγάλον.

Μίαν έόπέραν έκάθιιντο είς εν μαότιχοπω- 
λεΐον πέντε έξ φιλολογούντες καί μεταξύ αύ· 
τών ένθρονιάμένος, ολίγον καμπουροειδιίς καί 
συνοφρυωμένος, ό κριτικός Όμίλουν περί συγ
χρόνου ποιήόεως Ό κριτικός έκεραυνοβόλει 
όλους. Όλοι δι’ αυτόν ήάαν γελοίοι, μιμηταί, 
παπαγάλοι, Ακαλαίσθητοι . . .

— Τούς λείπει. Αδελφέ, έκραύγαζεν, ή ύπο- 
κειμενικότης της... Αντικειμενικότατος

— Μά μή τά λέτε έτόι. . . Γιά Ακούστε ένα 
ποίημα, λέγει είς τών ομιλητών, δστις λόχε την 
τόλμην ένώπιον τού κριτικού νά άπαγγείλμ δν 
ποίημά του, πολύ εύμορφον καί τρυφερόν. 
• Είς όλους ήρεΑε. Μόνον είς τόν κριτικόν 
έφάνη Ανάξιον λόγου.

Ό Απαγγείλας δέν συγκροτείται πλέον.
— Καί ποιος ποιητής παρακαλώ Αρέσει είς 

σάς;
— Ά, mon cher, ό Σέλλεύ, ό Στεκκέτη . . Τί 

ώραΐα πράγματα έχει γράφμ αυτός ό Σέλλεύ . .
— Δέν Αμφιβάλλω.
— Τί λές,Αδελφέ I Ό Σέλλεύ ; Έξοχος! Ύψος 

ιδεών, οξυδέρκεια (!ΐ| εύπάθε<α, Αντίληψις, γλυ- 
κύτης, έξιδανίκευάις, δύναμις, νεύρα.

— Θά έκαμνε γυμναστική ό μακαρίτης, λέγει 
κάποιος,

— Όχι, κύριε, ό κριτικός μας έχει δίκαιον, 
Νά λ. χ ένθυμούμαι τώρα κατά σύμπτωόιν εν 
ποίημά του, τό όποιον μετέφραάεν ό Μαρκο- 
ράς . . "Αν θέλετε νά όας τό Απαγγείλω, 'διά νά 
λάβητε μίαν ιδέαν τού Σέλλεύ, δόοι δέν έδιαβά- 
σατε τά έργα του . . ,

Καί Απαγγέλλει ό νεαρός ποιητής έν ποίημα. 
Είς έκαστον στίχον ό κριτικός ώρθοϋτο καί 

τά μάτια του έλαμπαν άπό χαράν. Έθριάμβευεν 
ή κριτική του.

— Βλέπετε, έψιθύριζε πριν Ακόμη τελειώσμ 
έκαστον τετράστιχον. Δέν σάς τό έλεγα έγώ; 
Κυττάξατε· έννοια, ύψος, τί λές Αδελφέ !..

Καί έξηκολούθει έκεΐνος Απαγγέλλων.
— Χμ ! Νά ποιητής .. . Άμ’ ό Σέλλεύ δά, τί 

έχει νά κάμμ ! Μεγαλοφυΐα . . .

Τό ποίημα έτελείωόε.
Καί ό κριτικός καταχαρούμενος συνεχίζει τό 

έγκώμιον τού Σέλλεύ..
— Δαιμόνιον πνεύμα! Πώς ; Τον έχω φάμ αυ

τόν τόν ποιητή μέ τό κουτάλι . . . Πράγματι, 
αύτό τό ποίημα είναι άπό τά καλλίτερά του. 
Νά δήτε τό έχω διαβάόι,ι είς τό πρωτότυπο .. . 
Είναι θαρρώ είς την τελενταϊαν συλλογήν του 
σελ. 208 ή α68. ‘Η μετάφραό,ς εννοείται χωλαί
νει, Αλλά τέλος πάντων

Ή τελευταία παρατήρηιής ιίτο Απαραίτητος 
διότι κριτικός χωρίς νά κατακρίνη κάτι έστω 
καί έν μέάω ωκεανού έπαίνων είναι σάν μία 
κομψευομένη γυναίκα άσχημη.

'Αφού εΐπεν, είπε κριτικής . . . Ανοησίας ό 
κριτικός, έγείρεται αίφνης ό μετριοφρονέάτατος 
ποιητής. Ένας άλλος δότις έγνώριζε δτι το 
ποίημα ήιο τού άπαγγείλαντος Αντιτείνει είς 
τήν κριτικήν τού κριτικού.

— Δέν ήταν δά και σπουδαίος ποιητής .. . Ό 
Σέλλεϋ είναι άπό τούς δευτερεύοντας ποιητάς.

Ώ. τότε δή τότε οργίζεται ό κριτικός, διότι 
έτόλμηάαν νά Αμφισβητήσουν τό κύρος τής 
γνώμης του-

— Ό ΣέΡ,λεύ θά μυΰ είπτίς έμένα ; Άμ’ καί 
αν δέν τον είχες διαόάΟιι, κακομοίρη, δέν ουϋ 
φθάνει αύτό τό ποίημα πού άκουθες διά νά τόν 
θαυμάσης;

— Μά τί. είναι δά, καημένε καί άό ..
Γιάννη, — ήτο ό Απαγγείλας — πες το, πές 

το σέ παρακαλώ πάλι, καλά, καί άκονσέτο. 
Κάθε στίχος καί διαμάντι. Νά σοΰ τό έξηγώ κι’ 
όλα διότι σύ δέν πέμνεις κάβο.

— ’Α — είπε μετριοφυενέστατα τότε ό Απαγ- 
γέλωνθέλων νά σώάη Από τάς παρεξηγήσεις καί 
τήν αμάθειαν τού κρ ιτικού τό ποίημά του—όας 
παρακαλώ. . . χωρίς σχόλια.

Απαγγέλλεται καί έκ δευτέρου. Ό Οαι μα- 
σμός τού κριτικού αυξάνει, ή ευγλωττία του 
παρασύρει πάντας .. .

— “Ω I ό Σέλλεύ· τόν λατρεύω· έάν τόν είχα 
έδώ, μόνον καί μόνον δΓ αύτό τό ποίημά του 
Οά τόν έπροάκυνούσα, θά τόν φιλούσα. .

•Ο Γιάννης εγείρεται τότε καί άπαθέσιατος 
λέγει:

— Κύριοι, ύ Σέλλεύ δυστυχώς δεν έχει τήν αυ
τήν γνώμην μέ τόν κριτικόν μας. Ό Σέλλεύ 
είναι εμπρός σας, διότι τό ποίημα ητο Αδι
κόν μου.

(Ό κριτικός τά χάνει.)
.. . Είναι έν άπό τά παλαιότερά μου, τό έχω 

πρό πολλού άποκηρύξει. Τώρα δέ μάλιστα 
μετά τούς έπα'νους τού κριτικού τό Αποκη- 
ρύττω δημοσία καί όριότικώς.

(Ό κριτικός κιτρινίζει.)
. . Ό Σέλλεύ βέβαια είναι άριότος ποιητής. 

Αλλά γίνεται ράκος όταν τόν μπερδεύουν είς τήν 
γλώσσάν των άνθρωποι οί όποιοι ούτε τόν Θεο
δοσίου δέν είναι ικανοί νά κρίνουν . . .

(Ό κριτικός άποσβολοϋται . . .)
. . Καί τώρα άν θέλετε, φεύγουμε, θά παρακα- 

λέόω όμως κάτι τι τόν κριτικόν μας. Είπε ότι 

αν είχε έμπρός του τόν ποιητήν τού ποιήματος 
πού σάς Απήγγειλε, θά τόν έπροάκυνοΰσε καί 
θά τόν έφιλούσε. Άπό τό δεύτερον άπαλάττω 
τόν έαυτόν μου δυνιάτών είς τον κριτικόν, άλ- 
λας παρειάς μή άροτριωθείσαςάπό τό ξυράφι.. 
Όσον Αφορά διά τό προσκύνημα αν ενέχει τ>ν 
έννοιαν της μετάνοιας συμφωνώ μαζίί του χά· 
ριν . .. τού έαυτοΰ του. Διότι δι’ δσας Ανοησίας 
μάς έλεγεν έως τώρα μόνον διά μετάνοιας δύ· 
ναται νά έξιλεωθμ, δηλ νά παύση πλέον νά 
κρίνιι.·

"Ολοι έγέλαόαν διά τό πάθημα τού κριτικού, 
όότις ώχρϋς Από θυμόν. Αναπολόγητος, έφιθύ- 
ριζε διαρκώς

— Δέν είναι δυνατόν ! Δικό του ποίημα; Δέν 
είναι δυνατόν . .

Έκτοτε ήραίωσε τά βέλη τής κριτικής του, 
Αλλά κανχαται πάντοτε δτι αί Αοχαί του μίαν 
ήμέραν θά κατισχύσουν I . -

ΔΙΚ.

* Κ. Αιιρηβίυ <le ISencilelli

TO A1QNIOM ΔΡΛΜΑ

Η ΚΛΩΣΤΗ ΚΟΒΕΤΑΙ
ΠΡΛ2ΙΕ ΜΙΑ

Π Ρ Ο ε ΛΠ A

ΕΒΕΛΓΚΛ, Ιτάιν 19 — ΕΔΜΟΝΔΟΕ, ετών 22.

Ή οκηνή tci'Qioi'j. δωμάτων με κομψά ίπικλη, άλλ εν 
καλλιτεχνικ:) αια-ίο. Ροδή^ροα ααραπειάομαια είς 
ιό ιεαρά9νρον- Ποί/.ά ίν&η έσ-ιαρμίνα εδω και εκεί, 
‘ϋκί της τρακίζη; και ιού μικρού τρααεζίον κουτιά, 
διάφορα γλνκίαμαια, οιγόρα, εικόνες, βιβλία, χάρ- 
ται, κτλ. Μερικά άΰνρματα κρεμάμενα άίΐϋ τόν τοί
χο»', εν οίς καί μικρά μάχαιρα.

Ό Έδμί-νδοί κομψότατα ίνδεδυμίνο;, ορΟιος 
κληοίον τής τραειεζη; τακτοποιεί μερικά άίλϋρματα. Έτιι 
δύο τρία λεπτά εξακολοαϋεϊ ή άφο.ιο; αΰ'τη οκηνι'ι τής 
ταξιν· μήοεοις. Αίφνης ακούονται τρία κιυπηματα ίλαρρα 
είς τήν ϋύραν.

εδμ. (Σκφτών) Ί'ότον γ/.ήγορα ’ (Στέχίται έπί 
στιγρ.·;* ίπω: -τρ»τη:ήσΓ| γύρω τοο εαν όλα sivat 
έν τάξ-ι, κατόπιν τρίχτι ν’άνοίξβ).

I Παρουσιάζεται ή Έ β ε λ ί ν α μ'ε βα&όχρουν ένδυμα- 
αίαν. Είναι πολύ ιοχνή καί οί όφΰα^'οί της είναι βαϋ-ου- 
λωμενοι Με μορφήν πάοχονοαν, προβαίνει μι οιαβερόν 
βήμα. Ό 'Κδμόνδος μένει επί οτιγμήν εκπληκ-.ος 
βλεποιν τήν Έβελίναν, επειτα με ΰανμαομόν υ,ιέρμε- 
τρον.) Έδίλίνα !

εβελ. (Μετά μιχράν «ια/.οκήν) Ναι, «μαι έγώ> 
έγω ή ίδια. (Μέ πικρόν μ-ιδίαμα ένέχον ειρω
νείαν.) Τί λοιπόν ; Δέν μέ άναγνωρίζιις πλέον ; 
Τόσον μετεβλήθην ; "Ισως .... άφότου δέν εϊδομιν 
άλλήλους ! Δέν είμαι πλέον ή παλτ,ά Έβελίνα ; 
(Άναβτινάζουσα.) Μα . . - τί ταχα; Τά άλλα λίγο 
σ’ένδιαίέροον . . . τώρα . . . Ναί, άρρώστησα . . . . 
πολύ . . . παρά πολύ ...
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+ Ν. ΓΥΖΗ *

* ΜΑΘΗΜΑ ΧΟΡΟΎ

J. GEPOME *
* ΤΑΝΑΓΡΑΙΑ

εδμ. όσο σ’ ηΰχόμην τήν Οτιγμ.ήν εκείνην, πόσον ήμ.ην
εβελ- '"“χή? διότι σέ ήγάπησα, πόσον σ'ήγάπησα. ..

(’Ακίνητος άτενίζουσα αυτόν)’Από τήν ημέραν ποΰ (Μέ πικρίαν.) Και όταν τήν άνέγνωσα ! (Μέ πολλή* 
έλαβα τήν επιστολήν σου. ’Ακριβώς άπό εκείνην 
τήν ημέραν . . . Τήν έπιιτολήν ή όποια έμελλε να 
μου ανοίξω τόν Παράδεισον, τήν επιστολήν τήν 
όποιαν ανέμενα μέ πυρ-τώόη ανυπομονησίαν τόσας 
ημέρας . . . τήν επιστολήν .... (Διακοπτόμενη). 
"Αν μ’ έβλεπε; τήν στιγμήν που τήν άνοιγα . . . ώ

2*

αισθηματικότητα). 7 Α I Έίμίνσε! Τί σοΰ έκαμα 
για νά μέ απατήση; τοιουτοτρόπως ;. . .

εδμ· (Ζαλισμένος προσπαθεί νά όμιλήση )
ΕΒΕΛ- (Άμ έσως.μέ θλιβερά* αυξουσαν ειρωνείαν.) 

”Ω τό γνωρίζω . . . μήν όμιλήσης . . . τό ξ’ύρω . . . 
‘Όλα έξηρτώντο από τάς περιστάσεις . . . Αί περι-

II



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

I

στάσεις δέν σοΰ ήσαν «ύνοϊκαί. . - Δέν stv’ έτσι; 
εδμ· (Ώς ά·«ω.)
εβελ· (Νευρική.) Σέ οικονομώ άκόμη καί τον κό

πον να όμιλήσης. Αύτδ Θάσε ευχάριστή.
εδμ- ’Εάν «γνώριζα οτι θά έπερνες τόσο κατά

καρδα τήν επιστολήν μου αυτήν δέν θά τήν 
άφα.

εβελ· (Εηρώς καί ζωηρώς) Θά ήτο κάλλίτερον 
αυτό.

Ε4«· (Τήν παρατηρεί ολίγον έκπληκτος. Όμιλεϊ 
σιγά.) Τι ήλθες νά κάμ-ης έδώ σήμερα ; (Κίνησις 
τής Έβελίνας. Έδμόνδος ατάραχος εξακολουθεί.) 
Ναί. Είχες είπή ότι δεν θά ήρχεσο πλέον έδώ.

έβγα. (Ζωηρώς) Καί έν τούτοις ήλθα. (Είρωνι- 
κώς) Βέβαια. Δέν «κράτησα τόν λόγον μου κι’ 
έγώ ...

εδμ- Δεν ε’ιναι περίστασις δι’ειρωνείαν, διότι.. 
(Ή Έβελ. τον κυττάζει. ’Εκείνος διακόπτεται.) 

εβ'λ- (Ώς άνω)«Διότι;» Δέν εξακολουθείς; .. 
Λοιπόν τού κακοφαίνεται διότι ήλθα ;. . .

εδμ- (Υψών τους ώμους) Ώ !
εβελ· (Κινούσα τήν κεφαλήν) Ώ ! εννοώ . .. 

σοΰ είναι άδιάφορον. . . τώρα . . . (Μέ φωνήν ζωη- 
ράν, αλλ’αργά. Προχωρούσα.) Άλλά δέν μ’επε- 
ρίμενες, αλήθεια ; (Ρίπτει ταχύ βλέμμα γύρω της 
και βλέπουσα έτοιμασμένον τδ δωμάτιον δι’ υποδο
χήν γίνεται κάτωχρος καί ανατριχιάζει.) Ά ! έπε- 
ρίμενες κάποιαν άλλην . . . (Βηματίζει άνά τδ δω
μάτιον μέ πυρετώδη νευρικότητα παρατηρούσα και 
έγγίζουσα τά πάντα . Έγύρευε νά πνιξη τδ πείσμα 
υπδ τήν ειρωνείαν.) Νά πάλι τά άνθη. . . τά γλυ
κίσματα . . · όλα ... Το μανδολΐνο λείπει ; · - · 
Νά καί τά τραγούδια .. . κι’ έγώ έλεγα ... Ά! 
αλήθεια! είναι εκείνα ποϋ μοΰ διάβαζες; Τί σι- 
γαρα . . . Ρωσσιχά . .. Τουρκικά . . . Καπνίζει λοι
πόν ; Σέ κάνει νά έξοδεύης περισσότερα άπ’ δ,τι 
«ξόδευες γιά μέ, καθώς φαίνεται- Δέν λείπει τί
ποτε . . . Λοιπόν είναι ή πρώτη φορά που έρχε
ται;.. . Τί σημαίνει ή πείρα, αλήθεια ; ! (Διευθυ- 
νομένη προς αύτδν καί κτυπώσα διά τής χειρδς 
της τδ’ ώμον ταυ.) Άλλ’ εύγε ! . .. (Αίφνης, ανα
πήδα φρικιώσα.) ΤΑ ! ή είκών της . . . Μελαχροινή. 
Βέβαια καί έχρειάζετο αλλαγή. Ωραία! Ποίαν 
ώραν θά έλθη ·,. . . Αργεί ακόμη ·,■■■- Τόσον τδ 
κάλλίτερον, έτσι θα μπορέσωμε νά ομιλήσωμεν εν 
τέταρτον καί διά τάς ΐδίχάς μας υποθέσεις. (Κίνη- 
σις τ.3 ’Εδμόνδου. Αίφνης παρατηρεί έκ νέου τήν 
εικόνα) Άλλως τε, τά συγχαρητήριά μου.. . 
Φαίνεται ωραία . . . πολύ ... Καί προσέτ. ώς τό
πος .. . Βέβαια θά σοΰ αρέσει... Δέν θά έχρειά- 
σθη νά σ» παρακαλέση πολύ, αλήθεια; (Πλησιάζει 
προς αύιον μέ φα νομενικήν ήρεμίαν, κατόπιν πε- 
τώσα τήν φωτογραφίαν ταυ λέγει κατά πρόσωπονΛ 
Δειλέ !

εδμ· (’Λπειλητικός)Έβ-λίνα ! (Παδσι;) Θάέν·- 
μιζε κανείς οτι ήλθες νά μέ άπειλήσης .. .

Εβελ· (Όρμητικώς, άγρια.) Καί έτσι πράγματι 
συμβαίνει.

εδμ- (’Αμέσως) Καί αν συμβαίνει έτσι; (Παΰσις) 
θά μ’έκανες νά γελάσω !

εβελ- (Μέ κίνημα πεϊσμον.) Ά ! (Κατόπιν αι- 
φνηδίως αλλαζει στάσιν καί τόνον καί σχεδόν τα- 

πεινώς μέ φωνήν χαμηλήν.) Όχι, δέν ήλθα έδώ 
νά σέ απειλήσω. Ήλθα διά νά .. . (Πηγαίνει νά 
σηκώση απδ χάμω τήν εικόνα.) Θέλω μίαν χάριν 
άπδ σέ., .

εδμ- (Ειρωνικώς, ύποκλινόμενος.) Έάν μπορώ, 
πολύ ευχαρίστως - - .

εβελ. Ώ μπορείς! (Ζωηρώς) ΤΩ, ναί, μπορείς, 
φθάνει να θέλης. (Προλαμβάνουσα αύτδν είρωνι- 
κώς.) Όχι, μή φοβείσαι... ξέρεις ... δέν ήλθα 
νά έπαναλάβω τάς παλαιάς σκηνάς.

εδμ. (Παρατηρείτδ ώρολόγιον).
εβελ. (Βλοσυρά) Βλέπω οτι βιάζεσαι. Γρήγορα 

θα σε απαλλάξω τής παρουσίας μου. (Μέ μεγάλην 
καί ανιούσαν ενεργητικότητα.) Άκου : ήμην ή 
ερωμένη σου’ καί έκαμ.ες δτι καί όλοι οί άλλοι κά- 
μνουν : μέ απάτησες' μ’ έπρόδωσες. Τδ σφά/μα 
ύπήρξεν ΐδικόν μου. Σ’ έπίστευσα. Υπήρξα πολύ 
ανόητος που σ’ έπίστευσα. Καί είναι δίκαιον νά 
υποφέρω τά αποτελέσματα τοΰ λάθους μου .. . 
Έγώ μάλιστα δεν θα ήρχόμην νά σέ ενοχλήσω 
διόλου πλέον . . . Μέ μίαν συμφωνίαν όμως . . . 
Όπως μή μάθη κάνεις τήν ατιμίαν μου. Άλλ’ 
απεναντίας, τούτο δέν συνέβη. Δέν στδ είχα πή 
ότι έφοβούμην μήπως προδοθώ ; .Καί τήν προτε- 
λευταίαν φοράν, τδ ενθυμείσαι, σου τδ είχα πή οτι 
ήτο κάλλίτερον νά μή μπούμε μαζύ ; · - . Χθες 
έμαθα οτι «πήγαν να ποΰν στη μητέρα μου, οτι μ.έ 
είδαν νά μπαίνω σ’ ένα σπήτι μέ ένα νέον καί οτι 
«βγήκα μετά δύο ώρας. Εννοείς . .. Τδ γνωρίζουν 
δύο πρόσωπα. .. αυριον θά τδ μ.άθουν δέκα . . . 
μετά τέσσαρας ή πέντε ημέρας όλοι. . '. Τδ είπαν 
εις τήν μητέρα . . . μπϋροΰν νά παν νά τδ πουν 
απδ στιγμή σέ στιγμή καί στον πατέρα, στον 
αδελφό μου . . . Καί αύτδ έγώ δέν τδ θέλω μέ κα
νένα τρόπον. Έσκέφθηκα λοιπόν ενα πράγμα : νά 
έλθω νά σέ παρακαλέσω νά μεταβης σήμερα ή αύ- 
ριον στδ σπήτι μου καί να μέ ζητήσης ώί σύζυγόν 
σου. Φυσικά έγώ θά άποποιηθώ καί σύ θά μείννς 
έλευθερότατος. Άλλά τουλάχιστον αν μείνω δυ
στυχισμένη, ό κόσμος δέν θά μπόρεση να πή τί
ποτε γιά εμέ καί θά μπορώ νά περπατώ μέ ψηλά 
τδ κεφάλι μπροστά σέ όλους. (Παΰσις. Συγκρα- 
τοΰσα τήν συγκίνηση.) Ήλθα έδω γιά να σοΰ πώ 
αυτά.

εδμ- (Μετά παΰσιν τινά θωπεύων τδν πώγωνα.) 
Δέν υπάρχει δευτέρα γνώμη : ή έφεύρεσις είναι 
θαυμασία . . . αλλα δέν είναι νέα. Τήν έχω ΐδη σέ 
κάποια κωμωδία. Ποιος σοΰ τήν υπαγόρευσε;

εβελ-(Η: ύψίστην έκπληξη) Τί ; -λοιπόν θά 
απεποιείσο ;

εδμ- (’Αμέσως) Όχι, αγαπητή μου, δέν «θα απε- 
ποιούμην» αλλ’ «αποποιούμαι».

εβελ (Μετά σιωπήν τινα. Προσπαθούσα νά μει- 
διάση.) Ώ ! δέν μπορώ νά πιστεύσω . . .

εδμ (’Απαθής) Πίστευσε το, πίστευσέ το καί θά 
κάμης πολύ καλά.

εβελ- (Ώχριώσα) Αύτδ τδ οποίον σοΰ είπα είναι 
τδ μόνον μέσον όπως σώσω τήν τιμήν μου .. .

εδμ- (Ώς άνω» Μοΰ κακοφαίνεται οτι είναι τδ 
μόνον . . .

εβελ- (Άτενίζουσα αυτόν.) Τδ μόνον. Άπδ τήν 
στιγμήν κατα τήν όποιαν θά Γλθης στδ σπήτι ρ.ου 

έγώ δέν θα σέ ενοχλήσω πλέον . . . δέν σοΰ λέγω 
οτι θά σέ συγχωρήσω. . . διότι εννοείς πολύ καλά 
οτι επειτα απδ εκείνο που έκαμες σ’ έμέ . . . καί 
αν τδ ήθελα ακόμη ... έν τούτοις . . . δέν είναι 
πράγματα ποΰ νά συγχωρουνται. Άλλά μπορείς νά 
ήσαι βέβαιος ότι άπδ τήν στιγμήν «κείνην δέν θά 
έλθω πλέον νά σε ζητήσω — ποτέ... θά κάμης 
ότι επιθυμείς . . . μπορείς μάλιστα νά ύποθέσης οτι 
ποτέ δέν μ’ έγνώρισες. Άκου : έρχομαι νά σοΰ πώ 
αυτό : σύ τώρα βρήκες μίαν άλλην γυναίκα: λοι
πόν, έάν συμβή νά συναντηθώ μίαν ήμέραν μ’ έσέ 
και τήν νέαν σου ερωμένην ... θά προσποιηθώ δτι 
δέν σας βλέπω... (Μέ ύλην τήν ψυχήν της) Τί 
θές νά γυρεύσης περισσότερον άπδ εμέ;

εδμ- Άκου. 'Γοΰ πάκου κάθεσαι εδώ καί συη- 
τείς. Ώρισμένως δέν θά έλθω.

ΐ:ΒΕΛ- (Φρικιώσα.) Έδμόνδε
εδμ. Μπορείς νά λές όσο θέλεις «’t’dyzorde». 

Δέν σ’ ωφελεί.
εβελ- (Δάκνουσα τά χείλη.) Έμπρός, βλέπεις 

πόσον κόπον κατιβάλλω δπως κρατηθώ ήρεμη καί 
θέλεις . . . Όχι. Άκου. ΙΙές μου μονάχα ένα 
πράγμα. Είσαι πεπεισμένος οτι τώρα δ πατήρ μου 
θά μάθη έπι τέλους έλα Είσαι πεπεισμένος ; λοι
πόν. αν τδ μάθη, θά μι σκοτώση.

εδμ- (Μέ γαλήνην) Ώ θά ίδγς. , , Αυτά μο
νάχα λέγονται. . . Πάντοτε είχες τδ ελάττωμα νά 
ήσαι υπερβολική . . . "Ετσι πάλι έλεγες οτι ή μη
τέρα σου είναι κακά. . . πεθαίνει. . , καί όμως 
τώρα «Ιναι καλά.

εβελ- (’Ιδία) ΙΙαναγίαμου, δώσε μου υπομονήν 
(Έκ νέου προς τδν Έδμονδον). Σοΰ λέγω ότι θά 
μέ σκοτώση. Καί άν δέν μέ σκοτώση θά μέ δίωξη 
άπδ τδ σπήτι. (1 Ιρ-.φέρουσα κτυπητά τάς λέξεις) 
Καί αυτό, έννόησες, δέν τδ θέλω. Τδ ότι άπατή- 
θηκα, έστω, υπομονή' άλλ’ ύπδ τδν. όρον κανείς νά 
μή τδ μάθη. '

εδμ· Άκουσέ με ... έαν δέν έχης τίποτε άλλο 
νά μοΰ πής . . .

εβελ. (Μέ δόντια σφιγμένα). Όχι.Ένα πράγμα 
έχω ακόμη νά σοΰ πώ. Θέλω να μοΰ δώσης πίσω 
τάς «πιστολάς μου.

εδμ- (Ώσεί καθ’ εαυτόν—στενάζων.) ’Ιδού μά 
καί τάς συνηθισμένας «πιστολάς! (Δυνατά, προς 
τήν Έβελίναν μέ υπερβολικήν φιλοφροσύνην) Ώ, 
αλλ’ όσον αφόρα σύτδ λίαν ευχαρίστως, αγαπητή 
μου ... Ά . . . Έάν μόνον περί αύτοδ πρόκειται. 
Ώ διάβολε, τί λές πώς τάς θέλω έγώ . . ..

εβελ- (Ώσεί ΰπαγορεύουσα' ακίνητος ) Νά τάς 
κάμω ; . . .

εδμ- (Ώς άνω) Όοοχι. . . δέν ήθελα νά πώ 
αύτδ (Πηγαίνει εις τδ τραπέζι όπως εύρη τάς «πι
στολάς) Νομίζεις οτι θέλω νά είμαι τόσον αγροί
κος προς μίαν δεσποινίδα ; Άκου! ’Ιδού αμέσως 
αί ΐδικαί σας ... (Διακοπτόμενος άποτόμως) Ώ 
διάβολε ... τδ είχα λησμονήση ... ώ πόσο μοΰ 
κακοφαίνεται. .. Βλέπεις δτι ε’χα ολην τήν διάθε
ση νά σου τάς έπιστρέψω .. . «θεώρησα καθήκον 
μου να τας εξαφανίσω. Καί τας έπαυσα . ..

εβελ- (Μανιώδης. Όρμητικώς) Δέν είναι αλή
θεια !

εδμ· (’Οργίλος) Μέ ΰ^οθέτειφ λοιπόν ψεύστην !

εβελ- (Ώς άνω) Όχι' δέν είναι αλήθεια. Αί 
«ρωτικαί «πιστολαί δέν καίονται, οχι. Ψεύδεσαι. 
Τάς έχεις, τάς φυλάς ολας. Πές μου μάλλον οτι 
δέν θέλεις νά μοΰ τάς δώσης.

εδμ· (Μέ ύφος προκλητικόν.) Λοιπόν —έτσι 
είναι—άφοΰ επιθυμείς νά σοΰ τδ πώ—έτσι είναι: 
δέν θέλω νά σοΰ τάς δώσω.

εβελ· (Μέ κάποιαν άγρίαν χαράν, σφίγγουσα τάς 
πυγμές.) Ά / βλέπεις, βλέπεις?... Και πίς 
μου . . . τώρα . .. συγγνώμην . . . μπορεί κανείς νά 
μάθη . . . διατι δέν θέλεις νά μου τάς δώσης ;

εδμ· (Ώς άνω,προσεκτικός.) Ναί. Δέν θέλω νά 
σου τας δώσω, διότι προ παντός δέν ύπα^χει λόγος 
νά σου τας δώσω. Αί «πιστολαί αΰται «ιναι ΐδικαί 
μου και ή ιδιοκτησία είναι ιερά—και προστατεύε
ται ύπδ τών νόμων—καί έπειτα—αφού θέλεις νά 
τδ μάθης—μάλιστα, διότι ήλθες εδώ μέ ύφος επι
βλητικόν, τδ οποίον δέν μοΰ αρέσει καθόλου. Δέν 
μου αρέσει διόλου, εννοείς ;

εβελ- (Μέ μ.όνην τήν αναπνοήν.) Ώστ« δέν μοϋ 
τάς επιστρέφεις ;

εδμ· ('Απομιμούμενος αύτήν) Δέν σοΰ τάς επι
στρέφω.

εβελ- (ώς άνω) Καί δέν θέλεις νά έλθης αυριον 
στδ σπήτι μου ;

εδμ- (Ώς άνω) Δέν θέλω νά έλθω.
εβελ· (Όρμητικωτάτη) Πολύ καλ.ά. Δέν σοΰ 

φθάνει δει μ’ έπρόδωσες, άλλά μέ περιπαίζεις προ
σέτι. Είσαι ελεύθερος σ’ αυτό. Πηγαίνω νά τά 
πώ όλα αυτά .'γώ ή ιδία εις τον πατέρα μου. Θά 
μέ σκοτώση—δέν πειράζει: έτσι κι’ έτσι είμαι χα
μένη. Άλλά πηγαίνω να τοΰ πώ και τ’ όνομά 
σου.

I Έηΐται ίο τίΐο}. )
( Μηάφρασιι Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΛ.7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΤΙΝΕΣ ΟΙ ΥΠΟΔΕ1ΧΘΕΝΤΕΣ

Ε12 τίιν έρώτιιΟιν τής -Πινακοθίικιις. σιοός 
τούς ίυνδρομητώς μας. τίνας θεωρούν άξιους 
•νά γίνωΛν ’Ακαδημαϊκοί,έν περιπτώοει ήνοί- 
γετο τό Σιναΐον μέγαρον. έκατόν δύο άπήντη- 
οαν. ’Εκ της ψηφοφορίας, η έτυχον τών ψήφων 
πλέον τού ήμίΟεως τών ψηφοφορηαάντων. ΟΙ 
ψηφοφορήααντες κατά πλεεοψηφίαν ύπέδειξαν 
τούς έξτίς :

1) Κ· Κόνιον 2) Γ. Μιοτ(>ιώτιρ> 3) Κλ. 
Ραγκαβην 4) Άγγ. Βλά^ον 5) Δημ· Βιρνας- 
όάκην 6) II. Καρολίδην 7) Γεώρ. Χειτζηδάκην 
8) Είρ. Άσώπιον 9) Δ· Βικίλαν-

Κα'· ήδη, άς έχουν υπομονήν οί ίθ2 διά νά 
ίδουν έάν δντως ούτοχ θά είναι οϊ 'Ακαδημαϊ
κοί Καί είναι y-tv τόάληθές δτιοί θηοδεικνυό·· 
μενοι είναι δντως οϊ άριδτεϊς τής Έλλ. φιλο
λογίας, άλλ’ είναι το άληθέάτερον, δτι έπί 
ιιακρόν θά είναι προάιτίι ή ’Ακαδημία μόνον 
διά τάς ’Ομηρικός άυζτιτήάεις τής 'Ιατρικής 
'Εταιρείας καϊ διά τά μικροδκοπικά φύλλα τών 
«Πατρίωγ· (
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ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΕΝ ΖΑΚΤΝΘΩ»

σιον υπάρχει άρίστη αργυρά είκών παριστάνουσα τον 
άγιον τής νήσου προστάτην οία'ι πέριξ τά θαύματα 
αύτοΰ. 'tl λά.ρνοξ αύτοΰ, τά Ευαγγέλια, καί άλλα 
τής εκκλησίας τούτης τής /ίυσοχίιχή; τέχνη; έργα 
αποδεικνύουσιν πόσον έν Ζνκύν&ω προώδευσϊν ή 
τέχνη σίίιη. Καί πλεΰται άλλαι έχκλησίαι έχουσιν 
αργυρά; εικόνας έξοχου τέχνης, καθώς επίσης και 
Ευαγγέλια με αργυρά ή χρυσά ποικίλματα και δίσ
κους αργυρούς, έξό/ως είργασμενους. Μεταξύ των 
χρυσοχόων εξοχότερος είναι ό Γ. Μπάφας, γνωστός 
ύπό τό όνομα Διαμάντης, του όποιου τά έργα είναι 
πράγματι πολύ «ντεχνα.

Ν πτωχή «ίν-ζι ή Ζάκυνθο; ύπό 
ϊποψιν αρχαιολογικήν, πλου- 
σιωτάτη «ί»σ.ι ύπό εποψιν καλ
λιτεχνική·., καί δή ζωγραφι
κή'·.

Ή Ζάχυνθι; etvai μουσεΐό-ζ 
ζωγεαφικης καί ξυλογραφία.;. 
Τά ονόματα των Δοζκ^ά., Κου- 
τούζη καί Καντού/η ώ; ζω
γράφων καί κατ’ έξοχην ώς

άγιογραφων είναι παγκόσμια, ούδεί; δε επισχε»Οεί;την 
Ζάκυνθο·' δς·' «θαύμασε τά; εικόνας τοΰ π.ώτο-ζ εις 
τήν Φανερωμένην, τά; «ίκόνα; τον δευτέρου εις τον 
Άγιον Σπυρ·δω·Ό, τοΰ Φλαμπουράρη εί; τόν Ά
γιον Διονύσιο·' καί αλλαχού καί τάς εικόνας του τ·- 
λευταιου st; την Ευαγγελίστριαν, «ΐ; τούς ’Αγίου; 
Πάντα; καί «ί; πλείστας άλλα; «κκλησίας.

Ό Καντούνης έφιλοτέχνησε δύο ωραίους Έσταυ 
ρωμίνου;, ών ό μ.έν etc σώζεται εί; τήν Μητρόπολην, 
ό δέ ετερος εις τήν Ευαγγελίστριαν. Έκ τώζ έργων 
των ζωγράφων τούτων ευκόλως πείθεται τις ότι ή ζω
γραφική εν Ζαχύνθω ανεπτύχθη καί προώδιυσε μεγάλως 

Και ιή; Βυζαντινής τέχνης ϊχτι ya επίδειξη ή 
Ζάχυνθοι ωραίας αγιογραφίας εις πολλά; εκκλησίας.

Ή κλασική σπουδή, ή στηριζομένη εις τά έργα τής 

Άρχαιότητος, τον Μεσαίωνος καί τής ' Αναγεννήσεως, 
είναι έκείνη ήτις διανοίγει είς τό πνεύμα καί τήν φαν

τασίαν τον καλλιτέχνου τούς πλέον εύρεΐς ορίζοντας και 
■ήτις Αφίνεε είς ανιόν τήν μεγαλεαεραν έλενθερίαν είς 

τήν ίπινόησιτ καί τήν έκτέλεσιν.
Barrias

e Η μέθοδος δέν Αποκλείει ούτε τήν χάριν,ούτε τόν οίστρον

Dalou

Παν έργον τέχνης ίκδηλοϊ μίαν προσπάθειαν τής #ί- 

λήσεως, ένα κόπον' άλλ' όλοι οί καλλαέχναι τόν κόπον 

αυτόν θεωροΰσιν εΐ'χ·ίριστον, ίφ ' δσον ή σκέψις αυτών 
λαμβάνει πάρκα, εφ’ δσον ίκέΐνο τό κατ’ άρχάς τίποτε 

γίνεται πραγματικότης, συνεπείς τής προσπάθειας αυ

τών, ήτις κατά κανόνα εις τά έργα τής μακρας επε
ξεργασίας ειται σνί'εχής καί επίιιονος. Αλλοις τε τά 

έργα τά καλώς μελετημένα, τά καλώς συντεθειμένα και 

{•πό ίποτριν αρμονίας καί υπό εποιγιν έντυπώσεως, κα

τόπιν εκτελοννται ευκόλως.
(Jerome

Η πρωτοτυπία είναι έν τή τέχνη ή πρώτη Αρετή.

Viollct - le-Buc

* ΜΣ.&ΗΤΙΚΜ ΜΕΝΕΤΜ *

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

Ή ξυλογραφία εφβασεν έπίση; εις τήν άχμήν της 
εν τή νήσω ταύτη. Τό εικονοστασίου τής Φανερω
μένης είναι αριστούργημα τέχνης. Αριστούργημα ε
πίσης τέχνης είναι καί ή άρχιεπ’σχοπική έδρα τής 
Μητροπόλεως καί τα εικονοστάσια διαφόρων ναών.

’Αλλά καί ή χρυσοχοϊκή εκαμεν έν τά) νήσω ζη
λευτά; αληθώς προόδους. Περιλάλητα είναι τά αρ
χαία κορδόνια τής Ζακύνθου'. Εις τον “Αγιον ώιονύ-

ΐ6

Κουτοϋξης
(Sara παλαιάτ ανωγρα^ι/αν)

Εκ τών προσόψεων τών εκκλησιών, την πρώτη·' 
Οέσιν κατέχει ή Κυρία τών ’Αγγέλων επί τής ύδ-.υ 
Γλάδττωνος. Δυστυχώς ό σεισμός του 1893 κατέσ
τρεψε τό κωδωνοστασιον."Επειτα έρχεται ή πρόσοψις 
του Ναού τής Φανερωμένης.

Έκ των οικιών ρυθμού καλού είναι όλίγαι. Τήν 
πρώτη·» Οέσι> κατέχει είς τήν οδόν ’Ανεξαρτησίας οι
κία έχουσα τόν αυτόν ρυθμόν τής προσόψεως τοΰ 
Ναού τής Κυρίας τών ’Αγγέλων. Άλλοι προσόψεις 
οικιών άλλων εικόνων είναι ή οικία Κοα-ούτου καί ή 
οικία *Ρώμα πρώην Καροέρ.

Ή Ζάκυνθος έ(εταζ°μένη ύπό έποψίν καλλιτεχνι
κήν είναι ή πρώτη καί ή μόνη ήτις δύν'ζται νά επί
δειξη τήν άναγέννησιν καί τήν πρόοδον τής ζωγραφι
κής έν Έλλάδι. Ή Ζάκυνθος είναι «ν τών μερών 
τό δυνάμενον νά επίδειξη ωραία έργα ξυλουργικής καί 
χρυσοχοϊκή;- Δύναταί 11; νά ε'πη χωρίς υπερβολήν, 
δτι πολλαί τής Ζακύνθου έκκλησίαι είναι μικρά μου
σεία καί συνεπώς δύναταί τις να δημοσίευση όγκώοη 
τόμον φεροντα τόν τίτλον «ή καλλιτεχνία εν Ζα- 
κύνθω» βρίθοντα εικόνων, θά είνε δέ ή ώραιοτέρα 
σελίς τής καλλιτεχνίας τής νεωτέρα; Ελλάδος.

ΙΠ- 4ε ΒΙΑ?Ηί

Λ’.

ΠΑΡΧΕΙ μία πρόλ.ηψις,αρ
κετά διαδεδομένη, ότι ή 
καλλιτεχνία είνε πολυτέ
λεια, ή τουλάχιστον ένα- 
σχόλησις των κάπως μορ
φωμένων ή τών πλουσίων. 
Ή πρόληψις αύτη δεν συμ
φωνεί με τήν αλήθειαν και 
τήν πραγματικότητα, διότι 
ή καλλιτεχνία είναι οργα
νική αναγκη τής ζωής μας 

εις όλους μας, είναι παλαιά όσον 
βυθίζει τάς ρίζας τής προελεύσεώς 

εις τούς προγόνους μας καί βαθύτερον ακόμη,

είναι ένστικτος 
καί ό κόσμος, 
της
είς τα ζώα.

Εις τά τελευταία ταυτα, το ώραιότερον ή τό 
ισχυρότερο·,. ζώου, τό όποιον ψάλλει ώραια ή είναι 
κομψότερου τών άλλων άγσ.πάτα’. άπό τήν εκλεκτήν 
καί διακεκριμμένην Οηλ-ίαν όμοίαν του, διότι ή φύ-

σις, ή θέλονσα τήν τελ.ειοποίηβιν τών πλασμάτων 
της, έλκει τά ωραιότερα δια τοΰ έρωτος. Συνήθως 
τό αυτό συμβαίνει καί είς τόν μή διεστραμμένου 
άνθρωπον.

Τό ότι ή καλλιτεχνία δέν είναι πολυτελής άπαί- 
τησις τοΰ πολιτισμού, άλλα στοιχειώδης καί ένστι
κτος ανάγκη, 0’ αποδείξωμεν αμέσως, θά ϊπιμει 
νωμτν όμως είς έν σημείου τοΰ ζητήματος, δηλαδή 
είς το σημεΐον τής έπί τής ψυχική; καί σωματικής 
υγείας έπιδράσεως τής -καλλιτεχνίας.

Β’.

Ή καλλιτεχνία είναι φυσιολογική ανάγκη καί 
αυτών τών ζώων τά οποία προσπαθούν νά φαίνον
ται ωραιότερα, νά ψάλλουν, ώς τά πτηνά, θαυμα- 
σιώτερα, τά όποια παίζουν και χορεύουν, μιμούμενα 
σκηνάς τοΰ βίου ων (π. χ. ή γάτα μ: τό κουρέλι, 
οί παίζοντες σκύλοι ν.λπ.)διά νά έξαγάγωσι τήν 
πολλήν των ζωτικότητα. Μόνον ποιηταί δεν είναι 
καί δραματικοί συγγράφεις. Άλλ’ αΰτή είναι ανώ
τερα τέχνη άναπτυχ^έΐσα είς το άνωτερον είδος, 

τοΰ ανθρώπου.
’Εκτός τοΰ ότι λοιπόν ή καλλιτεχνία είναι ζωο

λογική ανάγκη, δεικνύει και μεγίστην συγγένειαν 
προς τήν άνθρωπίνην καλλετεχνξχν είς τήν όποιαν 
έςελίχθη, όταν το ζώον μετεβλήθη και ε’τελειο^
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ποιήθη είς ά·Λμύ~ο·ι. Ιίράγματι 5? είς τούς αγρούς 
εμφανίζονται δ χορός καί τό άσμα, ώς μόναι καλ- 
λνίτεχνικαί έκδηλώσεις τής ύπερβαλλουσης ζωτι
κότητες τών πρώτφν «νθρώπών. Μαζύ μέ τήν εξη- 
μέρωσιν ή μουσική έψαλλε» ποιητικά έργα, ή δε 
ένσ-τιζτος μίμησις, έμιμήθη, άντέγραψε καί περιέ- 
γραψιν είς ζωγραφικά καί γλυπτικά έργα τας σκή- 
νάς τοΰ ίσωτεριχοϋ καί εξωτερικού βίου τοΰ αν
θρώπου. Καί ούτως έγειναν αί τέχναι, άς συνήσωσε 
πάσας είς τό Οέατρον ή δραματική τέχνη.

'Η καλλιτεχνία συνεπώς παρηκολούθησ: τήν 
άνθρωπίνην έξέλιξιν, ώς παρακολουθεί ή σκιά 
το σώμα, θά ε’πετε ορ.ως. πώς διετηρήΟη διά μέ
σου τόσων αγρίων αιώνων, δια μέσου τοιαύτης αλ- 
ληλοφαγωτικής βιοπάλης, -εν τόσον αδρόν πράγμα 
οσο-ν ή τέχνη :

’Ιδού λοιπόν τό ζήτημα. Δια να διατηρηθή ση
μαίνει οτι είναι κάτι τι βαθύ, κάτι τι ένστικτον, 
κάτι τι πανίσχυρο».

’£) Δαρδΐνος εξηγεί τό φαινόμενο» τής διατηρή- 
σιως τής καλλιτεχνίας έν τη ψυχή τών αλληλο- 
μαχομένων ανθρώπων διά του παγκοσμίου νόμου 
τής προόδου, τής έξελίξιως πρός τήν τελειοποίη- 
σιν. Μεταξύ τών ανθρώπων οί κομψότεροι, οί ψάλ
λοντας καί χορεύοντες καλλίτερου, οι-ποιητικώτε- 
ροι, κατέκτων τάς καρδίας τών ωραιότερων γυναι
κών, αί όποϊαι ήσαν τό γέρας τής πάλης μεταξύ 
τών γενναίων άρρένων. Τής τάσεως πρός τήν τε- 
λειοποίησιν τοΰ είδους καί του νόμου, τής προόδου 
φαινόμενο» ήτο τό γεγονός τής έπιζήσεως τών 
ωραιότερων, ισχυρότερων καί καλλιτεχνικωτέρων. 
Καί αφού έπέζησαν τα ώραιότερα πλάσματα καί 
έξηφανίσθησαν τ’ ασχημότερα, είναι φυσικόν νά έπι- 
ζήσζ| καί νά τελειοποιηθή καί τό σπουδαϊον μέσον 
τής επιτυχίας των, ή καλλιτεχνία.

Γ.

Είναι λοιπόν οργανική καί φυσιολογική ανάγκη 
του ανθρώπου ή καλλιτεχνία. Ίδωμεν τέρα τήν 
επί τής υγείας επίδρασι» αυτής.

Βάσις ψυχολογική τής καλλιτεχνίας είναι τό 
παίγνιον —ώς παραδέχονται όλοι οί ψυχολογεί— 
διά του όποιου εξάγεται ή ύπερπλεονάζουσα ζωτι- 
κότης τοΰ νευρικού συστήματος. Παίζει κανείς όταν 
παίζει πιάνο ή βιολί, όταν χορεύει, όταν μιμείται 
σοδαρώς ή αστεία τήν ζωήν είς τήν ποίησιν καί τήν 
ζωγραφικήν κλπ. Καθώς δε τά παίγνια είναι πολυ
τιμότατα εις τήν υγείαν, καθώς τά άγγλοαμερι- 
κανικα αθλητικά παιγνίδια, τά σπόρτ, έπιδρώσι 
πολυτίμως έπί τής σωματικής, ψυχικής καί πνευ
ματικής υγείας, ούτω πως καί ή καλλιτεχνία έπι- 
δ,.α λίαν ευτυχώς επί τής υγείας.

Η θέα τών ωραίων εικόνων, τών ωραίων αγαλ
μάτων τών θεών καί τών ηρώων, δια τής υποβολής 
τής μιμήσεως καί τής διεγέρσεως, εμπνέει τόν Θεα
τήν, διεγείρει καί εντείνει άσυνειδήτως τάς ψυχι- 
κάς τ;υ δυνάμεις, καί τοΰ τροποποιεί τήν έξέλιξιν 
διευθύνουσα ταύτην πρός μίμησιν τών θαυμασμέ
νων καλλιτεχνικών έργων.

Ή μουσική ιδίως με τόν ρυθμόν της δέν διε
γείρει μόνον τήν ψυχήν καί τά νεύρα, δέν ένθουσιά-
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ζει μόνον, δεν φαιδρύνει,άλλά καί αυξάνει τήν πίε- 
σι> τοΰ αίματος,τονώνει τάς φυσιολογικά; λειτουρ
γίας, προκαλεϊ δακρυα. καθιστά τόν άνθρωπον ζωη · 
ρότερον, ισχυρότερο» καίέν γίνει διεγείρει ευχαρί
στως καί ενισχύει τήν ψυχικήν καί σωματικήν 
ύγιίαν. ^ιά τούτο, ώς γνωστόν, έφήρμοσαν τήν 
μουσικοθεραπείαν είς πλεϊστα άσυλα καί θεραπευ
τήρια πρός θεραπείαν τών νευρασθενικών, ψυχα
σθενικών καί μελαγχολικών καταστάσεων τών πα- 
σχόντων, μετ’ άριστων αποτελεσμάτων. Εις τά θε
ραπευτήρια ταΰτα ύποβάλλουν τούς πάσχοντας ιίς 
τήν Οεραπείαν τών ωραίων καί καλλιτεχνικών πραγ
μάτων. Άφοΰ περάσουν τήν ημέραν των έντός ήλιο- 
λούστω» κήπων, «που ή αρμονία τών χρωμάτων 
των θάμνων καί τοΰ κάλλους τών άνθέων ενστα
λάζει γαλήνην καί αρμονίαν είς τήν πάσχουσαν 
ψυχήν, εισέρχονται εΐ: αίθουσας οπού βλέπουν φαι
δράς καί ώραίας καλλιτεχνικά; εικόνας καί άκού- 
ουσι θαυμάσια μουσικά τεμάχια, φαιδρά, ζωηρά, 
εύθυμα ή γλυκύ-ατα. Εις τήν πάσχουσαν ψυχήν 
δια τούτων εγκαθίσταται ή γαλήνη καί ή αρμονία 
ή συνεχιζόμενη κατόπιν είς τά ώραία, τά γαλήνια 
όνειρα του ύπνου. Διά τής θεραπείας ταύτης ίάθη- 
σα» πλείστοι πάσχοντες.

Άφοΰ εις τόν πάσχοντα ή έπίδρασις τής καλλι
τεχνίας εινε τόσον ισχυρά, φαντάζεσθε πόσον είναι 
αποτελεσματική έπί τών υγιών. Διά τούτο είς τήν 
ανατροφήν τών παιδιών δέον σπουδαία» Οέσιν νά 
λάβη ή καλλιτεχνική ζωή, είς δέ τόν βίον μας αί 
καλλιτεχνικά! συγκινήσεις έπ’οΰδενί λόγω νά πα
ραμελούνται διότι δχι μόνον παρηγορούν, ξεκουρά
ζουν και ενθαρρύνουν, άλλά συγχρόνως τονώνουν 
τήν ψυχικήν ναι τήν σωματικήν υγείαν.
• Δέν πρέπει όμως νά λησμονώμεν οτι μ ρικά πα
θολογικά έργα τής νεωτέρας τέχνης έ’χουσι βλα
βερά» επίδρασιν. Οί νευρασθενικοί καί έκφυλοι καλ- 
λιτέχναι, ούς «καυτηρίασε» αρκετά ή ευρωπαϊκή 
τεχνοκρισία, καί· οίτινες ευτυχώς παρ' ήμϊν δέν 
ένεφανίσθησαν ακόμη,απειλούν τήν δημοσίαν ψυχι
κήν υγείαν. Καλό» οθεν νά λαμβάνωνται κατ’ αυ
τών προφυλαχτικά τινα μέτρα καθώς πρέπει να 
ληφθοΰν δραστήρια μέτρα ύποστηρίξεως τής παρ’ 
ήμϊν καλλιτεχνίας διά λόγους ψυχικής καί φυσι
κής υγείας.

Σ· ΖΠΓΡΙΦΙΔΗΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ!
Τά μέτρια πνεύματα όυνήθως ψέγονάιν ό,τι 

ύσιεμ6αίν?ι τήν άντίλιιψίν των.
Λαροοοφοκώ

Ή ένάρετος πραξις είναι καλλιτεχνικόν ίμγον 
έπιτρεηόμε-νον είς τούς μή καλλιτέχνας.

Λιμαίτρ

Ούχί τάς εικόνας τής ψανταή.ας. άλλά τάς <5α- 
ψώς ούλλήφόείόας Ιδέας πρέπει νά λαμόάνωμεν 
ιος όδηγόν τών ήμετέρων Γργων

Σοπιγχάατερ

& Τί ΒΛΕΠΩ 
ΤΙ ΑΚΟΥΩ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ

ην Ικιττοΰσα .ενώ 
περνούσε, δίαν ένας 
αδιάκριτος φίλος μου 

— καί είναι περιττόν 
άφοΰ ήτο Αδιάκριτος 
νά σάς ειπω δτι ήτο 
δημοσιογράφος — μέ 

συλλαμβάνει άπό τόν
ώμον καί μου λέγει:

— Την γνώμην σου διά τόν «Σύλλογον της 

Άγαμίας», ποΰ συνεστήθη. Ποιος πταίει που 
δεν παντρεύονται τά κορίτσια. Λέγε - . Πέρνω 
συνεντεύξεις.

Χωρίς νά άποσπάσω τό βλέμμα Από την 

διερχομένην καλλονήν, ψι · 
θυρίζω ήσυχα-ήσυχα ;

— Πταίει δ Θεός.

— Τί λές; Μεθυσμένος 

είσαι;
— Διόλου, συνάδελφέ 

μου' δμιλώ σοβαρώς' διότι 
άν δλες ήσαν εύμορφες ώ- 
σαν αΰτή έδώ, νομίζεις δτι 

ι9ά ύπήρχε τέτοιο ζήτημα 
και θά είχες τήν Αναίδειαν, 

ένφ έγώ άποθαυμάζω ενα 
ήλιον, συ νά μέ. . · σκο - 

τιΤ»ί$ ί.
&

— "Ωστε έάν ήσαν όλες τόσον εύμορφες;

— Έάν ήσαν δλες, τότε θά εγεννάτο ξν άλ
λο ζήτημα: ν,Τί θά Ιγίνοντο οί άνδρες;» Διότι 

έν τοιαύτη περιπτώοει θά έγίνετο μία έρωτικη 
παρακράτησις και τότε Θεέ γλύτωνε!

Καί έμείναμεν καίοί δύο μέ άνοικτόν τό στό
μα. Έγώ μέν, συλλογιζόμενος τήν χρεωκοπίαν 

τών άνδρών, αυτός δέ θαυμάζων τήν . ■ , διερ- 

χομένην καλλονήν μου.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ

ΟΤΑΝ ίμπήκα, μετημφιεσμένος είς ’Άράπην, 

εις τήν φωτοβόλον αίθουσαν, τήν άνεζήτησα.
Μοϋ εΐηεν δτι θά ήτο ντυμένη Ίαπωνέζα.

’^ίΑκά τήν έπαθα ! Τρεις, μάλιστα, τρεις 
ήσαν μασκαρει μέναι μέ Ίαπωνέζικον ένδυμα. 

Κάμνω δύο τρεις απόπειρας. Λέγω δύο τρία 
πειράγματα .. . Τίποτε ! Πόσοι άλλοι δέν θά εί

χαν εϊπή τάς Ιδίας ανοη
σίας ! Ρίχνω κομφετί", αλ 

λά και έκεΐνες, άνηλεώς 

μ: βομβαρδίζουν. Επί τέ
λους δέν βαστώ!

«.Πόρτ Άρθουρ» φω
νάζω εις τήν μίαν άπό τάς 

τρεις. Και μου άπαντ^ :
— Μου ν τζο-νρία !

^Ηταν τάχα ίκείνη ; "Αν 
ήτο,ας λάβη τήν καλοσύ- 

νά τό άταγγείλι; είς 

Άράπην.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

SYNHNTH2A χθες εις τόν δρόμον μίαν λεπτό- 
τάτην. κομφοτάτην καλλιτέχνιδα, ή δποία κά· 

μνει θαύματα είς τήν πηλοπλαστικήν, εις τά 
καλαμπούρια καί εις τήν πυρογραφίαν' μέ τήν 
διαφοράν δτι τήν τελευταΐαν φιλοτεχνεί κατά 

προτίμηοιν εις τάς . ■ . καρδιακός χώρας. Και 

έσκέφθην: Τί πλούτος ύπάρχει καλλιτεχνικός 

άγνωστος, άφοΰεπιδίδουν αι κυρίαι τόσον δαυ- 
μασίως, δχι μόνον είς τά τεγνητά άνϋη, Αλλά 

καί είς τά τεχνικά . . . αισθήματα.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

3 * ■9



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Το γοργόν καί χάριν εχει. 
Τί οννΐβη (νΆμερικ^. Ήνμ- 
φίοι μασκαράδεί.- Πρόδομος 
ίερεν;. —Καί στά δικά oat !

λυςλν δύο ’Αμερικανοί τό ζή
τημα τοΰ γάμου Αμερικαν.κώ- 
τατα. Ή Μπελέκ καί ό Σκώτ. 
Ήΰαν μαάκαράδες καί Ουνηντή- 
θηόαν είς ένα χορόν μετημφιε- 
Ομένον. Έκείνη ώς Άνατολί- 
τιΟΟα, έκεϊνος ώς Ίίπηότης του 
ΜεΟαίωνος.

Έχόρευάαν, είπαν όλίγας λέ
ξεις. ’Ολίγον στρό τον μεσονυ
κτίου άηεχώρηάαν τοΰ χοροϋ 
καί διήυθύνθηΟαν είς τήν οικίαν 
ένός . . . ϊερέως- Ό Ιερεύς έξε- 

πλάγη διά τήν μεσονύκτιον έκείνην έπίάκεύιν 
δύο μαδκαράδων. Τό ώρολόγιον έσήμαινε με
σονύκτιον καί ό Αγαθός ϊερεύς ηύλόγει τόν γά
μον τών δύο Αγνώστων.

Ή τηλεφωνική αύτη όχι σιδηροδρομική 
πλέον - ταχύτης είναι ίσως μοναδική είς τά 
χρονικά τών συνοικεσίων. Άλλ’ Αφού όλοι σχε
δόν όσοι ύπανδρεύονται μετά-ώριμον» καί «μα
κράν· δκέψιν γίνονται μασκαράδες, διατί τάχα 
οί πραγματικοί μασκαράδες νά μή περάσουν 
πολύ καλλίτερα τήν ζωήν των.

Τό γεγονός συνέβη έν Φιλαδέλφεια "ίσως τι- 
νές νά μή τό πιδτεύσουν,άλλά τοϋτο δέν μέ έμ· 
ποδίζει νά ευχηθώ είς τούς άναγνώστας τούς 
μή ύπαχθέντας είς τόν ζυγόν τοϋ γάμου καί 
ότά δικά των, έστω ύπό τάς αύτάς Ουνθήκας

Ή καλλιτεχνία εν ’Ιαπω
νία. — Ποικιλτική καί ζω
γραφική. — Αί γιγανεομα- 
χϊαι. — Αί Ευρωπαϊκοί μέ
θοδοι. — Μία υίοδεσία.

Ο πόλεμος ’Ιαπωνίας καί Ρωσσίας ύστις Απα
σχολεί τό Εύρωπαί'κόν Δημόσιον, μάς υπεν

θυμίζει μίαν ύπεροχήν τών ’Ιαπώνων. Καί αϋτη 
είναι ή Ιαπωνική τέχνη, ή ύπερτέρα τής Σινι
κής καί Ρωόσικής- Οί Ιάπωνες ένωρίτατα έπε- 
δόθηάαν είς τήν ποικιλτικήν καί τήν ζωγραφι
κήν, τήν όποιαν μόνοι έξ όλων τών έθνών έτε- 
λειοποίηόαν Από έκατοντάδων έτών καί δέν 
ύπάρχει κατάστημα ή οικία, ήτις νά μή κοόμή- 
ται Από θαυμαόίας τοιχογραφίας ή Από πλομ- 

σίως ζωγραφημένα Αγγεία. Ή ζωγραφική είναι 
τροφή καί έντρύφημα διά τόν Ιάπωνα, άρεόκό- 
μενον είς φανταστικός Απεικονίσεις, είς εικό
νας γιγαντομαχιών, είς πανοράματα θαυμαόίας 
φύσεως, είς εύθυγραμμίας τόσον λεπτός, ώστε 
νά κινούν τόν θαυμασμόν καί αυτών τών τελει- 
οτέρων καλλιτεχνών της Εΰρώπής.

Είς δλας αύτας τάς τέχνας οί ’Ιάπωνες ύπήρ- 
ξαν διδάσκαλοι καί τής Δύσεως. Κατ’ Αντίθεόιν 
δέ τών Σινών, δέν ήρκέσθησαν νά έμμείνωάιν 
είς τάς παλαιός καλλιτεχνικός παραδόσεις των, 
άλλ’ ήθέληόαννά μυηθώσι καί τάς μεθόδους τοϋ 
Ευρωπαϊκού πολιτισμού καί υίοθετήόωσιν αύτάς 
Άλλ 'έξώκειλαν έν τίί άπομιμήάει τών μαλλιαρών

Μία στατιστική. — Χίλια 
φιλήματα τήν ήμεραν. — Τό 
μηδέν τοϋ δερμομίτρου.— 
Μικρόβια καί χαρτόσημα.

Κάποιος παράξενος σύζυγος έν Λονδίνφ,.χα
σομέρης βέβαια, Αποθνήσκων Αφήκεν ένα 

λογαριασμόν, κάθε άλλο ή έκκρεμή. 'Απερχόμε
νος τοϋ ματαίου τούτου κόσμου, μάς έκληρο- 
δότηόεν μίαν στατιστικήν περίεργον, Αλλ' 
Ακριβή. Ή στατιστική αύτή τήν όποίαν δλοι οί 
ύπανδρευμένοι ήμπορούν νά μιμιιθούν- Ανα
γράφει πόσα φιλήματα Αντάλλαξε μέ τήν γυ
ναίκα του, κατά τό διάστημα τών εϊκοσιν έτών, 
πού έζησε μαζή της.

Δέν γίνεται λόγος εις τήν στατιστικήν Αν ή 
σύζυγός του ήτο ώραία. Άλλ'οί Αριθμοί λα- 
λοϋσιν εύνλωττότερον τών ύποθέσεων.

Πρώτον έτος : Δίζυγον πΰρ I Φιλήματα 36, 
οοο. Ήτοι :οοο περίπου τήν ημέραν ! Καί ήδη 
μετανοοΰμεν διότι τόν Απεκαλέσαμεν χαόομέ- 
ρην διά νά δίδτι κάνεις ιοοο φιλιά τήν ήμέραν 
δχι είς τήν γυναίκα του- ώ συντάγματα καί 
ταξιαρχίαι τών συζύγων συνηγορήσατε καί σείς! 
—άλλ’ είς τήν αίθεριωτέραν έρωμένην θά είπμ 
δτι κοπιάζει περισσότερον Από κάθε έργατι- 
κόν. Άς έξακολουθήάωμεν.

Δεύτερον έτος: Άναπνέομεν! ij.ooo φιλήματα. 
Τό θερμόμετρον καταιβαίνει-

Τρίτον έτος: ίο φιλιά τήν ήμέραν Ό έότί με- 
θερμηνευόμενον 3,6όο τό έτος.

Μετά πέντε έτη : Δύο φιλήματα. Ήγουν 
δηλαδή έν τό πρωί καί δν τήν έόπέραν. 
Πληό:άζομεν είς τό μηδέν τού θερμομέτρου.

Μετά οκτώ έτη : Ώ βοηθήόατέ με σεις Έριν- 
νύες τοϋ Άδου ! Κάπου κάπου τό χρόνο κατά 
τύχην Αραιά φιλήματα. Δηλαδή αί όμοβρον- 
τίαι κατέληξαν είς γυμνάσια άραίας’φάλάγγος. 
’Εδώ όταματμ ή στατιστική διόττ στάματοΰν καί 
τά φιλήματα."Ενας ιατρός Από τήν στατιστικήν 
αύτήν θά ύπελόγιζε τά άνταλασσόμενα μικρό
βια. Ένας δικηγόρος τά χαρτόσημα τού Αιαζυ- 
γιου. ’Εγώ όμως έκ τών εύγλωττων κατ 'άρχάς 
καί σιωπηρών έπειτα Αριθμών έξάγω τό συμπέ
ρασμα δτι ό μακαρίτης ήτο θαυμάσιος άνθρω
πος, Αφού είς τήν στατιστικήν έλαβε ύπ’ δψει 
μόνον τά ίδικ ά του φιλήματα.

δαφνιϊ

ΗΑλλίΤαΧ ΝΙΒΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ

* Μία δωρεά.
Είς Γάλλος κατοίκων έν Μασσαλία, ό *..£>ϊ- 

μηίοί,έδωρήσατο είς τό Μουσείου τοϋ Μιλάνου'63 πί
νακας, ών οί πλεΓστοι είσιν1 έργα μεγάλων .καλλιτε
χνών. Έν τή δωοηθειση συλλογή υπάρχουν είγα τοϋ 
Ραφαήλου, τοϋ Luini, τοϋ Φερράρη καί άλλων. Ο 
κ· Sipriot είχε κατοίκηση άλλοτε έπΐ μακρον εν 
Μιλάνω.

* ‘Ανάγλυφον ’Ασκληπιόν.
Έν Άθήναις εύρέθη, άνασκαπτομένης οικίας 

τίνος είς τό Κολονάκι, ώραιότατον ανάγλυφον μήκους 
ένός και ήμίσεως μέτρου, άρίστης τέχνης. Είς τό α
νάγλυφο» τοϋτο από μέν τής βάσεως μέχρι τοϋ μέσου 
υπάρχει γεγλυμμένος οφις συμβολίζω» την ύγειαν 
από δέ τοϋ μέσου μέχρι τής κορυφής παρίσταται. Α
σκληπιός διδάσκων. Τό ανάγλυφου τοϋτο ητο αφιέ
ρωμα τοΰ Σίλωνος προς τόν μέγαν ’Ασκληπιόν, ώς 
δείκνυται έκ τής επιγραφής.

* “Εκδεοίί δδαεογραφι&ν.
Έν Βρυξέλλ ιις ήνοιξεν ή τριακοστή τετάρτη 

εκθεσις τής «Βασιλικής Βελγικής εταιρείας τών ύδα- 
τογράφωνί.Διεκρίθησαν έν αυτή εκ τών υδατογραφιών 
στρατιωτικών θεμάτων τα ίργα τοϋ L. Aubry, το- 
πείων : τοϋ Ρ. Thio non, άνθέων : τοΰ Launeau εν 
γένει δέ ήρεσαν τά έργα τοΰ Προέδρου τής εταιρείας 
κ. Staquet.K'i θαλασσογραψίαι του είναι πλήρεις ζωής, 
ιδίως ή «Επάνοδος τών λέμβων» καί μία ’Ολλανδική, 
σπουδή του.

· V
* Ό κ. Όλλώ.

Άφικνεϊται είς 'Αθήνας u-ετά τινας. ήμέρας ό 
άρτι διορισθείς είς άντικατάστασιντοΰ κ Ώμόλ διευθυν
τής τής έν 'Αθήναις Γαλλικής· αρχαιολογικής σχολής 
κ. Holleaux'O νέος διευθυντής είνε αρχαίος εταίρος 
τής σχολής, ήτο δέ μέχρις εσχάτων καθηγητής τής 
Αρχαιολογίας είς τό ΙΙανεπιστημιον τής Λυών.

* Θάνατος ζωγράφον.
Άπέθανεν έν Βιέννη είς ήλικίαν έβοομήκοντα 

τριών ετών ό ζωγράφος ’Ιωσήφ Όφμαν. Ο'ένδοξος 
καλλιτέχνης εις τήν αρχήν τοΰ σταδίου του έδοκίμασε 
πολλας πικρίας έργαζόμενος ώς εργάτης, όπως πορί
ζεται τά τής ζωής. Άλλ’ έπειτα μολονότι δεν 
ητο μεγαλοφυία ζωγραφική, ή τύχη τώ, προσε[Λειδια- 
σε καί ή φήμη ώς τοιχογράφου ιδιαιτέρως τόν ηύ· 
νόησε. Πλεΐστα μεγάλα και έπίσημα οικοδομήματα 
τής Βιέννης καί αλλαχού οφείλονται είς τόνχρωστήρα 
τοΰ "Οφμαν. Αΐ τοιχογραφία! τοΰ Μελοδράματος τής 
Βιέννης «ό μαγευμένος αυλός» τοϋ Μόζαρτ,και η 
«Τετραλογία» τοΰ Βάγνερ είναι _έργα ίδικά του. 
Ό Βάγνερ, όταν ακόμη έζη. τόν είχε καλέση εις το 
Μπάϋρωτ καί τοΰ έζήτησε σχέδια διακοσμησεως, ?· 
μεινεν δέ λίαν ευχαριστημένος όταν ό Όφμαν τώ 
παρουσίασεν αυτά. Άλλα διά να τα παραχώρηση ε· 
ζήτει χρήματα ή ποσοστά έπΐ τών εισπράξεων καί 
τότε ό Βάγνερ άντήλλαξε ολόκληρον αλληλογραφίαν 
μέ αυτόν όπως τόν πείση δτιτό θέατρον'τοΰ^Μπάυρωτ 
δέν ήτο βιομηχανική εργασία αλλα εις ναός τής τέ.·

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

χνης. Τοιουτοτρόπως ό καλλιτέχνης επείσθη καί πα- 
ρεχώρήσε τ« σχέδιά του σχεδόν δωρεά».

Ό Όφμαν δια τής διαθήκης του ά^ήκεν είς'τήν 
πόλιν τής Βιέννης δλόκληρον τήν πολύτιμον συλλο
γήν του τών σχεδίων τά όποια έκαμε κατα τό μεγα 
ταξείδιόν του άνά τόν γΰρον τοΰ κόσμου, επι τώ ορω 
νά ίδρυση ή πόλις ιδιαίτερον μουσεϊον 8Γ αυτί. Εις 
δέ τους καλλιτέχνας 'τής Βιέννης τήν θαύμαζαν εν 
Λουκέρνη έπαυλίν του, όπως συντηρούν διά τους ζω
γράφους μίαν υποτροφίαν.

* Ό ναός τοϋ Πνδίον.
Έν "Ιφ έργάται άνασκάπτοντες εν τώ π^οαυλίω 

τοΰ ναοΰ τής Άγ. Αικατερίνης άνεΰρον δυο αρχαίας 
στήλας καί έν τώ μέσω αύτών πλάκα ενεπίγραφο», 
έξης φανεροϋται ότι ακριβώς εις την θεσιν εκείνην 
εκειτο τό πάλαι ό ναός τοΰ Πυθίου Απόλλωνος.

' 3» .

* Κνρίαι καλλιτέχνιδες.
"Ηνοιξεν έν Παρισίοις, είς τό Grand Palais 

τών Ήλ.υσσίων, τή 14 Φεβρουάριου, εκθεσις τής «Uni
on des femmes peintres et sculptures». Πλεισται 
κυρίαι εξέθεσαν έργα ζωγραφικής καί γλυπτικής.

* Ή Ιδρα τής Αρχαιολογίας.
Ή φιλοσοφική σχολή τοϋ έν Άθήναις Πανεπι

στημίου έξέλεξεν ώς καθηγητάς τής Αρχαιολογίας · 
τους κ. κ. Π. Καββαδίαν καί X. Τσούνταν,φ^ονοΰσα 
ότι μία έδρα δίνιΐνε επαρκής. Ό πρώτος διωρισΟη ώς 
επίτιμος καθηγητής, ό δεύτερος τακτικός.

* 01 Γάλλοι καλίιτόχναι.
■ Συγκίνησις κρατεί είς τούς καλλιτεχνικούς κύ

κλους ·οώ>» Παρισίων.έπί τή είδήσει ότι ή Γαλλική τέ
χνη είςτήν έκθεσιν τοΰ'Αγ.Λουδοβίκου δέν θά άντιπρο- 
σωπευθη ευρέως, αποκλεισμένων ύπό τής Ελλανοδίκου 
έπιτροπής τών Παρισίων τών νεωτέρων καλλιτεχνών, 
5τοι ήκολούθησαν νέαν οδόν έν τή τέχνη. 'Εν Γερ
μανία; ή Διεύθυνσις τών ’Ωραίων Τεχνών έδέχθη όλων 
τά έ'ογα, άδιαφόρως σχολής. "Ηδη οί Γάλλοι καλλι- 
τέχνάι εργάζονται ζωηρώς υπέρ τοισύγης ελευθέρας 
καλλιτεχνικής συμμετοχής είς τήν Αμερικανικήν 
Έκθεσιν.

* ’ Άνδριάί εΐί τόν Καβαλλοττη.
Είς Συρακούσας άπεκαλύφθη άνδριάς, άνεγερ-, 

θείς είς τιμήν τοΰ βάρδου τής ’Ιταλικής Δημοκρα-. 
τίας Φήλικος Καβαλόττη. _Ό Καβαλλόττη, γλαφυρό
τατος συγγραΦεύς,ύπήρξεν άμα ενθους φιλέλλην.Ό ά·<· 
δοιάς είναι εργον τοϋ Et. Ferrare. Ή προτομή μέ- 
χρις όσφύος, είναι ολίγον τι μεγαλειτέρα τοϋ φυσικοΰ, 
εξ ορειχάλκου.

ςρ
* Αΰο εΙκόνες.

Είς τό Λοΰβρον των ΓΙχρισίων δύο λαμπραι 
έλαιογραφίαι τής αγγλικής σχολής είναι έκτεθειμέναι 
από τίνος. Ή πρώτη παριστα νεαράν γυναίκα κρα
τούσαν βρέφος είς τάς αγκόλας της. Τό 'καλλιτέχνη
μα είναι εργον τοΰ άγγλου Ερρίκου Ρηβουρν, μεγαλο- 
φυοΰς,καλλιτέχνου, τοΰ όποιου είναι περιώνυμοι αί ε- 
λαιογράοίαι. Ή δεύτερα παζίστμ νεαράν επίσης, γυ
ναίκα, εχούσαν παρ’ αυτή τόν μικρόν της υιόν, όσγς 
κρατεί νεογνρν γαΛής'/Η' εικών είναι εργον τοΰ Τζων

20 21
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Χό-Τνερ, εφάμιλλου του μεγάλου ίίαλλιτίχνου Λα$ο· 
ανς; Αί εικόνες προχαλοΰσι τον γενικόν θαυμασμόν τών 
επικεπτομένων τό Λοΰβρον;

* 'Ανεύ$εσις νομισμάτων.

. Ε’ι; τό χωρίβν Φράγκο τής Καρδίτσης άνιυ- 
ρεθησαν ύπό χωρικών αρχαία νομίσματα. Ή άστυ- 
νομίςε ήμπόδισε τήν έκσκαφήν, έπρόφθασε δε νά 
κατασχη 13 νομίσματα αργυρά, μεγέθους μονολέπτου, 
φέροντα τας προτομάς του Μ»γ. ’Αλεξάνδρου κα! του 
Ποτίου,

* Διαγωνισμός αρχιτεκτόνων.
(ΙΙρός άνέγερσιν μεγάρου δικαστηρίου έν Λα- 

εγενετο διαγωνισμός αρχιτεχτόνων.'Ελοβον μέρος 
6, αποστείλαντες σχέδια μετά ψευδώνυμα «Όρθρυς», 
«Σπερχειό'?·, «Ζευς», ·θέμις», «Δικαιοσύνη», «Ζυ
γός». Τό βραβείο» είναι 800 δραχμαί.

■ »

* ’Επιγραφή εν Αίγίνη.
, Εις τήν θέσιν Εύμορφη Έχκλησ'ά έν Αίγίνη 
ανευρεθη τάφος; εις τό στόαιον τοΰ όποιου ύπάονει 
ή, επιγραφή AISXVLO TO PEDIVO. Είναι κεχαραγ- 
μενη επί τών τριών πλευρών τοΰ στομίου διά παναρ
χαίων γραμμάτων,

* Τστοριπόί ναός καταρρέω».
Εις Μοντεβέλλο τής Ιταλίας κατέρρευσε μέ

ρος τής Εκκλησίας τοΰ αγίου Φραγκίσκου, ήτις έφη- 
μίζετο δια τόν τεχνιχώτατον ρυθμόν της καί ήτο πε
ριώνυμος δια τήν καλλονήν της. Είναι άνεπανόρθω- 

' -’-ϋ <{ν ~ .........
σχευη ανηρχοντο εις τόν δέκατον τρίτον αιώνα Μία 

, ,-....... „ > κατέρρευσεν
■ς. Εργάζονται πυρετωδώ? πρός έπιδιόρθωσιν 

ώς εν-

τος η απώλεια, διότι τάέν αυτή αρχαία λείψανα καί 
^νει»·*  iM'.-ί ··. ·· · -1 . 51..__ ·. Τ *·  »»>

* "Εκόεσις Εν Καΐριρ

"Ηνοιξεν έν Καίρω ή ετήσια Διεθνής Καλλι
τεχνική "ΕκΟεσις, περιλαμβάνουσα 250 έργα, έν ιδι
αιτέρα δ’ αιθούση έξετέθησαν πε.ί τάς 40 θαλασσο
γραφίαν τοΰ ‘Αρμενίου ζωγράφου MrAokian, διακρι- 
νόμεναι διά τήν έκτακτόν επιτυχίαν. Άτυχώτ ήγέρ·

πτέρυξ τοΰ περί τόν ναόν μοναστηριού 
ώσιυτως.
τής μεγάλης βλάβης.Ή ’Εκκλησία θεωρείται 
τελώς καταστραφεισα.

* Τό Αβιρώφειον βραβεϊον.

Εις τό Άβερώφεεον δ'αγώνίσμα δπερ 
γεΐται χατ’^ετος εις τό Πολυτε^εΓον, ηλθον

διενερ. 
• _ , , --------- - , .,............. εφέτος
πρώτοι εν μεν τή ζωγραφική οί χ. X. Καρούμπας τής 
στ, τάξεως, Γεννατας τής ε’. Εύστρατιάδης τής δ', 
και Σταματιαδης τής γ'. έν τή πλαστική οί χ. κ. 
Βούλγαρης τής στ'. Βρετός τής ε . καί Ζ^'ιερών τής 
Υ · ίν ,ΧαΡϊκ5!χή °' χ. Βερνάρδος τής ε'. και 
ΈλευΟεριάδης τής γ'. καί έν τή κοσμηματογοοαία 
δχ. Κοζάς τής β’.,τάξεως.' , ' '

Η. ’Επιτροπή ή άγωνόδιχος άπηρτίζετο έκ τών 
κ., κ.. Λύτρα, Μποκατσιάμπη, Γερανιώτου, Βοούτου, 
Φέρμπου, Καλούδη καί Λαζαρίμου. 

δησαν βάσιμα παράπονά διά τήν άτυχή—καί τό χέί· 
οότΕρον, σκοπίμως ατυχή—τοποθέτησιν τών έργων τών 
εν Καιρφ διαμενόντων ζωγράφων. Ό εγχώριος τύπος 
ζωήρώς κατέκρινε τήν μεροληπτικήν τής .’Επιτρο
πής ενέργειαν.

♦ , *
" Διαλέξεις.

Έν τή ενταύθα Γερμανική ’Αρχ. αχολή ώμί· 
λησαν όκ. Σόράδερ περί τίνος Έλευσινιου αναγλύφου, 
ό κ. Χεβερδεϋ περί τών έν Έφέσω άνασχαφών, έν δέ 
τή Αμερικανική σχολή ό χ. Χερμέχ περί τών έν 
Κορίνθω άνασχαφών.

* Άνασκαφαί.
θα. έπαναληφθώσι προσεχώς αί ένεκα τοΰ χειμώνος 

διαχοπεισαι ανασχαφαί δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας εις θέρμον, Γαβαλοΰν, Φιγαλείαν, ’Αρκα
δίαν καί Κόρινθον Πρός τούτοις θά έπιδιωχθή δρα- 
στηρίως ή παρα το θησείον έναρξις τών άνασχαφών, 
κατεδαφιζομενων τών πέριξ οικιών.

* Διεθνής εκθεσις Εν ΆΙονάχφ.
’Εν Μοναχω δωργανούται ή εννάτη Διεθνής 

Καλλιτεχνική έκθεσις έν τώ Κρυστάλλινο, Παλατίω. 
Θ’ άνοιξη τήν 1 Ιουνίου 1905 καί θά κλείση κατά 
τα τέλη ’Οκτωβρίου του αυτού ετουί. "Οσοι έκ τών 
εν Έλλαδι καλλιτεχνών θέλουν νά μετάσχουν αυτής, 
δυνανται »α λαβωσι λεπτομερεστέρας πληροφορίας εις 
τό γραφεΓον τής «Πινακοθήκης», ένθα ύπάρχουσι καί 
επίσημοι χανονισιαοί.

* Ό θησαυρός των ’Αθηναίων.
’Επειδή ή πίστωσις τοΰ Δήμου ’Αθηναίων 

δια την εν Δελφούς αναστήλωσιν τοΰ θησαυρού τών 
’Αθηναίων έκ 40,000 δ^. δέν έπήρκεσεν, όδήμοςένερ- 
γείμτούχ.,Όμόλέχορηγησε συμπληρωματικήν τοιαύ- 
την, πρός άποπεζάτωσιν τής έργασίας, ής το πλεΐστον 
μέρος έχει ήδη έκτελεσθή.

* Καλλιτεχνία κα! ‘Ιατρική
Τοιοΰτον τίτλον φέρουν τρεις διαλέξεις, ων 

ηρξατο έν τώ «Παρνασσφ» ό’ιατρός χ. Άραβαντίνός, 
μετά προβολής καλλιτεχνικών εικόνων.

V
* Ή διδασκαλία της Νομισματολογίας.

Άνετέθη ύπό τής Φιλοσοφικής σχολής εις τόν 
κ.,Σβορώνον νάδιδάσχη Νομισματικήν τους φοιτητάς.

V
* Εύρημα Εν θίσσαλίη.

’Εν Βελεστίνω άνευρέθη άγαλμα μεγάλης 
αρχαιολογικής αξίας.

* Τιμητικά μετάλλια.
Οί έν τή Διεθνεύ ’Εκθέσει τής Κρήτης τον 

1900 βραβευθέντες διά μεταλλίων χαλλιτέχναι, έάν 
θέλωσι νά λάβωσι τά μετάλλια ταύτα. κατασχευα- 
σθέντα ήδη εν Γερμανίά, δύνάνται ν’απ.ευθυνθώσιν 
εις τά γραφεία μας.

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΈξβδόΟηόαν χρυσόδετα καλύμματα τής 
«Πινακοθήκης» διά τό τρίτον Ιτος. ώς 

είχοι εκδοθή και κατά ιά προηγούμενα έτη. Οι 

θέλοντες νά Εχωσι τοιαΰτα, δια τδ ομοιόμορφον, 
παρακαλοΰνται νά ειδοποιήσωσι ήμάς Ιγκαίραις 
δποστέλλοντες και τδ τίμημα· Τιμιόνται 1,50 

δρ Δια τδ εξωτερικόν 2 φρ.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟΎ Γ' ΕΤΟΥΣ

εύρΐοκονται εις τδ γραφείου μας. τιμώμενοι οί 
χρνοόδετοι δρ. 15, ο! άπλόδετοι δρ. 12. τών 

ταχυδρομικών πληρονωμενων ύφ’ ημών.
Δια τδ Εξωτερικόν, ή τιμή εις χρυοόν.

ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ
'Ατμοκίνητου εργοστάσιου φακίλλων, κατάστιχων, φω

τογραφικών χαρτονίων, πένθιμου χάρτου και φακέλλωυ.
Δαράσοονται σφραγίδες και επιγραφα! θυρών έκ με· 

τάλων.
Έκτυποΐνται επισκεπτήρια καλλιτεχνικά οτιγμιαίως 

ως χσί χαλκογραφίαν.
’Ατμοκίνητου Τυπογραφείου και Γραμμογραφεΐαν.
Κατασκευάζονται σφραγίδες έξ ελαστικού καί έπιγρα· 

φαί έκ πορσελάνης.
Μεγάλοι δποθήκαι χάρτου τυπογραφικού και Εφημερί

δων Φωτογραφικά είδη.
Πώλησις λιανικώς κα! χονδρικώς.

Ζητβίτβ τά Κάρτ ΛΟΟτάΧ τα φεροντα 

τδν τίτλον «Περιοδικόν Πινακοθήκη». Τα 
Κάρτ «Οάτάλ τής «.Πινακοθήκης» Απαραί

τητα δια ΰυλλογήν, είναι 20 είδών, κοσμούνται 
«έ με έργα διάσημων Έλ.λήνων και ξένων καλ
λιτεχνών. Πωλοννται 10 λέπια έκαστον- Οί 

άγοράζοντες παρά τοΰ γραφείου μας αυτά, τα 
πληρώνον μόνον 1 δρ. τα QO.

Οί εκ τών παλαιών και νέων συνδρομητών 

ίγγράφοντες ένα ίτι ν έ ον συνδρομητήν, λ.αμβά- 

νουν ώς δώρον Αμα τή καταβολή τής συν

δρομής τά

‘'ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ.
τόμον πλουοίως είκονογραφημένον, περιεχοντα 

πεζά ποιήματα τοΰ κ. Δ· Καλογεροπούλου, πρός 
τούτοις δέ κοΐ δώδεκα εικονογραφημένα δελ

τάρια καλλιτεχνικώτατα.

Διά ffatfav «λιιρωρην αφορώσαν τήν 

«Πινακοθήκην» δέον άπαραιτήτως νά προοάγη- 
ται άπόδειξις έντυπος, φέρουσα τήν υπογραφήν 

τοΰ Διευθυντον, τήν σφραγίδα κα! αύξοντα ά- 

ριθμόν.

“ΕΛΛΗΝ ΙΣΜΟΣ»
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ

Όργανον της ομωνύμου Εταιρίας
Έν τφ ι'Ελληνισμφ- εκ πέντε τυπογραφικών φύλλων 

συγκειμίνφ, μελετώνιαι είδικώς άπαντα τά Εθνικά κα! 
Εκκλησιαστικά ζητήματα τά άπασχολοΰνια τό ήμέτερον 
"Εθνος.
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Οί εχχραιρόμεί'Οί νέοι συτ δρομητα! τής 

‘‘Πινακοθήκης,, διά τδ

τέταρτον έτος

τό άρχόμενον άπδ 1ης Μαρτίου ε. έ. και προ- 

πληρώνοντες έτησίαν συνδρομήν, λαμβάνουν ευ
θύς Αμα τή καταβολή αυτής τά εξής:

ΔΠΡΕΑΝ
Ιον Τδ “Μανόωλεϊον,, ή τούς ‘ Δνο πό· 

νους , (Δράματα)·
2ον Τάς “’Εντυπώνεις της ζωίλς., ί} 

τάς “Φωτοόκιάόεις,, ή τάς "Σα· 

τυράς·. (Διηγήματα)
3ον Τδ ' Κρυφό Οχολεϊο , ή τδ Πά- 

όχα έν Έλλάδι,. ή τήν “Μικρόν 

Έηαίτιδα,, (Φωτοτυπίας).
4ον 'Τήν Εκδοθησομένην προσεχώς μεγάλην 

φωτοτυπίαν τού ΐτους 1904-
Έπίσης λαμβάνουν, Εάν θέλουν, pi εκ- 

πτωόιν
Ιον Τδ ΊΙμερολόγιον Χκόκου τον έτους 

1904 δρ. 4 (άντ! 5)

2ον Τήν σατυρικήν εβδομαδιαία» Εφημερίδα 

“Σφυράν,, δρ. 4 fii’ii 5).
3ον Τίγν “’Επετηρίδα τών Φιλοτέχ

νων,, δρ. 1 (Αντϊ δρ. 3).

ΟΙ εκ τών παλαιών Συνδρομητών 

τής “Πινακοθήκης., άνανεόνοντες από Οή- 

ρερον τήν συνδρομήν των,οί δέΕν ταίς Επαρ- 
χίαις και τώ Εξωτερική απ ’ ευθείας προς 

τήν Εν ‘Αθήναις Διεύθυνσιν τής “Πινακοθήκης,, 

δι’ επιταγής τραπεζιτικής ή ταχυδρομικής λαμ
βάνουν Ελεύθερον ταχυδρομικών τελών τήν

Μ ε Γ Α Λ Η Ν ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΝ

χρωματιστήν, Εκτάκτου Ενδιαφέροντος.
Προς τούτοις δέ, πάσας τάς εκδόσεις τής 

“Πινακοθήκης,, βιβλία και εικόνας, εις τδ

ήριΟυ τίίς τιρης.

Τά ταχυδρομικά εις βάρος μας.

Ανταλλάσσει εικονογραφημένα δελτάρια όκ.Α. 
Diacojiannis (Maison Zogi'apbw) έν Καίρω.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΜΙΙΗΣ Ε0ΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3-1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 4©ΟΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

■ είς μεταλλικόν................................... ......
Tapwiov > » τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης . ,

[ » κερματικά ν » δίδραχμα καί μονόδραχμα
ί Αντίτιμου μεταλλικού είς τό έξωτερικον

ΙΙροίόν έκδοθέντος Εθνικού δανείου είς χρυ
σόν 'Ελληνικού Σιδηροδρ. 4·/| τοΰ 1002

Δάνειον πρός τήν Έλλην. Κυβέρν. έπ'άναγκ. κυκλ. τραπ. γραμμ. 
Δάνειον πρός τήν Ελληνικ. Κυβέρνησιν διδράχμ. καί μονοδράχμ- 

: . „ ί Είς χρυσόν δρ. 23,767,035.80
Όμολογ. Εθν. οανείων ►
11 bi? τραπ.γραμ. » 25,416,125.—

Δρ.
»
»
»

»
»

31 Ιανουάριου 
1904

1,397,279.35 
2'.'7,605.—

3,469,109. —
16,575,257.98

4,0j1.366.95
68 778,575 42
12,750,000 —

31 Δεχερ,βρ ίου 

1903

Προεξοφλήσεις. . ........................................................
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων......................................................
Δάνεια ζαΐ άνοιχτ. λογ. έπί ένεχύρφ χρηματογράφων
Δάνεια έπ'ίνεχύρφ εμπορευμάτων . ,...................................
Δάνειον πρός την Σταφιδ. 'Γράπ. έπ’έγγυησει τοΰ Κράιους
Δάνεια καί ανοιχτοί λογαριασμοί έπί ύποθήκη............................
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα .
Χορηγήσεις είς γεωργοκτημαιίας ........
Καθυστερήσεις χορηγήσεων εις γεωργοκτηματίας χαί γραμματίων 

Προνομοιούχυυ Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας .
Μετοχαί είς εγχωρίους Εταιρείας...............................................
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης...............................................
Τοκομερίδια έν γένει .....................................................................
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ άναγκαστικών εκποιήσεων 
’Απαιτήσεις επισφαλείς .......... 
‘Εξοδα εγκταταοτάσεως /ιδίως δαπάνη κατασκ. τραπεζ. γραμμ.) 
Διάφοροι λογαριασμοί
Λογαριασμοί τρίτων έν τ<Ζ εξωτερική...........................................
Υπηρεσία ‘Εθνικών δανείων εις χρυσόν ...... 
Λογαρ εξαγορ. ουμμετ. Κυβερν. είς κέρδη εκ τραπεζ. γραμματ. 
Εξαγορά προνομίου Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας ■ 
Προμήθεια τροπής λαχειοφόρου δανείου είς τραπεζικά γραμμάτια 
Διάφορα ...... . . . . .

« 
» 
η

53,183,161.80
19,249.831.34
2,911,551 20

12,681,849.16 
1,562,091.15
4,8 ί 3,323.24 

50.600,785.64 
41,947,81 3.26 

9,330.926,9ο

4,553.562.09
4.060,202.25
1,500,000.—

179 623.37
8 327 082 67
2,739,842.47
1,613.130.45 

061,206.85
1,424,723 89

46 632.45
1,863,680.-
1.440,000 — 

600,000.— 
190,622.82

1.365,880.75
311,450.—

3.511.763.—
17,211.159.94

4,177,861.95
68,778,575.42 
12.750,000.—

53,263,536.80

21,032,842.89
2,783,451 25

12.838.451.30
1.666.579.55
2,578 510.85

51,143,697.18
42,691 673.41 
8,665,02«. 45

4,835 001.19
4,060,202.25
1,500.000. —
1.116.351.12
8,211,299.61
2,675.504.91
1.610.922 0.·>

445,319.02

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ο
ο 
ο 
» 
ν 
»

Τό δλον ΟραχμαΙ

Μετοχικόν Κεφαλαίου ........ 
Άποθεματικά χεφάλαια ........

Τραπεζικά γραμμάτια bj κυκλοφορία
I διά λ]σμδν τής Κυβερνήοεως Δραχ. 58,778,575.42

II ■ · » Τραπέζης · 57,112,800.84
Κερματ. γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα . . . .
Καταθέσεις ανευ τάκου είς μεταλεϊα ...... 
Καταθέσεις άνευ τόκου ........
3πιταγαί πληρωτέοι. ........ 

Μερίσματα πληρωτέα ........ 
Καταθέσεις Δημοσίου διά χορηγ. δαν. κατά τον ,ΒΦΜ' Νόμον . 
Διεθν. Οίκ. Έπ. λ]ομδς κατ. εκ ί Εις χρυσόν ν 201,100.00 
δημοσίων υπεγγύων προσόδων [ > τρ.γραμ. ■ 8,418,024.28

η

332,770,468.91

1.863,680. -
1,440,000. -

600.000.—
235,888.90

333,401.636.79

20,000,000.—
13,500.000.—

20,000,000.-
13 500,000 -

>25,89I,382.26
12,750,000.— 
1,025,447 39

12,680.093.03 
949,609.81 
792,624.86 
283.749 9*

127.997,789 18
12,750,000.—

757.479.12 
13,886.066.74 
1,483,882,42 
2,029,11 1.86

283,749.94

. I ■
Υπηρεσία Εθνικών δανείων εις χρυσόν ..... 

» · » ■ /τραπεζικά γραμμάτια)
Καταθέσεις Δημοσίου εις χρυσόν. ......

• » έπί τόκφ εις τραπεζικά γραμμάτια
Έντ. καταθ. Δημ. είς χρνσ. διά τήν κατασκ. Σ. Π-Δεμερλή-Συν 

• > · τρ.γραμ. ■ . ο
Καταθέσεις Δημοσίου είς τραπεζ. γραμμ. κατά τόν νόμον ^ΒΈΕ 
Καταθέσεις έπί τόκφ. ......
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης ..... . .
Υπηρεσία λαχειοφόρου δανείου Τραπέζης . ... .

Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ........ 
Λογαριασμοί τρίτων ε'ν τφ εξωτερική)...................................
Συμμετοχή Τραπ. Ίονικής καί Αθηνών είς Δάν. Σταφ. Τραπ. 
Διάφορα . . . . . . . . .

»

Τό δλον δραχρ,αΐ

8,620,024.29

805.125.40
79,611.17

1 107.388.79
4,001.366.95
2,947,808 54
5,471,080 55

66 833,032 62
47 017.7'0.—

1,901,782.—
3,503,872,14

1,687 293,50
1,085,405 67

33'2,770,468.91

3,627,112.16

74.484.40
2,284.318.35 

223,978 05 
107.388.79

4.177,861.95
3,407,647.72
5 474 080.53

66,596.967.75 
47,017.770.—
2,163,736.—
3,479.970.58
1,279,620.32

768,617.91
333,40Ϊ?636Γ'9

Έν 'ΛΟηναις τ-ή 6 Φ<όρυυαρ!ον 1901 Ό ΔιευΟυντί,ζ τοΰ Λογιστηρίου

Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΒΜΑΤΟΝ “ΛΝΒΕΤΗ ΚΟΝΕΤΑΝΤΙΝΙΑΟΪ,,


