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-ίΣΑΥΡΟί·. Ε.Φϋρστ ώσ Κωνσταντίνος ΣΤ’
-ΙΣΑΥΡΟΙ-. Μ. Κοτοπούλη ώς Θεοδύτη
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τική ίδισκτησία).

ΛΙΤΑΝΕΙΑ έν ΖακύνΟω κατά την Μ. Παρασκίυήν.
ΛΙΤΑΝΕΙΑ έν Ζακύνόψ έν τη όδω ’Ανεξαρ

/Ζωγραφική. - Γ1υ·
πιική.-· Άργαιοιογίαι.

ιιροςωπογραφιαγ. (ΤΙ βλέπω.- Τί ακούω.)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ II ινακοόήκης.

τησίας.
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Α θ Η Ν A I

ΓΡΑΦ6ΙΔ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
εΤΚΣΙΑ

ΠΡΟΠΑΗΡΩτε

ν ·. V V

ΟΔΟΣ

Γηί

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 85VVΥ V

ΔΡ.

ΕΝ ΕΛ,ΛΑΔί

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡ.

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

.

ΦΡ. ΧΡ.

1,20

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Ό 'ΐηοονς

ΕΞΕΔϋ&ΙΙΣΑΝ
VVVVVV VVV V
Tj>. Κούσουλα βχολάρχεν. Μελέτη περί τυϋ γ ωοΡικοΰ ζΐιηψατος. Σελ. 94.
Έπιοτημοτική μελέιη άξια πολλής προοιχής- όποίηχιΰί» <5 συγγραφείς ότι ή λαλουμένη γλώσσα είναι καθ'
ύλην καί xn’ είδος ιίχν.,ν τής αρχαίας, ότι ή γραφό
μενη είναι αυτή ή λαλουμένη ουμ,τεπληρωμέιη, xai κα
ταδεικνύει τά; ελλείψεις τής ιμιλουμένης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Καλλιτέχνη.— Ή καλλιτεχνική “Εκθεσις του Μονά
χου διενεργεΐται υπό τής ·Καλλ. "Εταιρείας τοϋ Μονά
χου- καί υπό τής «Καλλ. ένώσεως Secession». Διατελεϊ
υπό τήν προστασίαν τοΰ πρίγκυπος Λεοπόλδου τής Βαυα
ρίας θά μετάαχωσιν αυτής ή Αύσιρία, τό Βέλγων, ή
Δανία, ή Γερμανία,αί Ηνωμένοι Πολιτεΐαι, ή ‘Ισπανία,
ή Γαλλία, ή Αγγλία, ή Ελλάς, ή ’Ολλανδία, ή Ουγγα
ρία, ή ’Ιταλία, ή Νορβηγία, ή Ρωσσία, ή Σουηδία ή
‘Ελβετία. Τμήματα δε είναι, τής ζωγραφικής και τοΰ
σχεδίου, τής γλυπτικής, τής Αρχιτεκτονικής καί των τε
χνών τής αναπαραγωγής, θ’ απονεμη&ώσι δύο ειδών με
τάλλια, α’ ναι β' τάξεως. Τά έξοδα τής αποστολής καί
επιστροφής των έργων οοα θά γίνα-οι δεκτά χρόςεχθεοιν, είναι ε!ς βάρος τής διοργανωτικής ‘Επιτροπής. ‘Ο
καλλιτέχνης έέν δύναται νά έκθεση πλείονας τα,ν τριών
εικόνων τοϋ οί-τοΰ είδους. Αί ίντιγραφαί αποκλείονται.
Έρωτώντι. — “Αλλος e’vat ό γ,ρονικογράφνς ’Αμά
ραντος καί άλλος 6 ποιητής θροσύβουλος 'Αμάραντος.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
‘Εξ αβλεψίας εν τφ περί γλωσσικού ζητήματος αρΰρ<·>
τοϋ κ. Ροντήρη έν τφ προηγουμένιο φύλ.λφ παρειοέφρυοαν τά Ιξής τυπογραφικά σφάλματα.
Σελ. 4 στήλ.,2 οτίχ. 9 ·άνευρΐσκ>υσα· διορϋωτέον
άνευρίσκει.
ν 1 ' ι>
39 -καί» δωρθωτέον είς.
.. -<
.. 1 »
1 «νά όμιλή» διορθωτών νά ρ.ά)
άμιλ?].
>. (i . V . 2 »
9 μετάτήν λέξιν άλογον» προσ
θετέου τήν ευγένειαν τής
φράαεωε.

προ τοΰ

Πιλάτου-

Είναι τό νεώτατον Ιργον τοΰ εκ Μιτνλήιης νεαρού
ζωγράφου κ. Γεώργιον Φώτα. δοτις άποφοιτήσας τοϋ έν
Άΰήναΐί Πολυτεχνείου, συνεπλήρωοε τάς σπουδάς του έν
τή Βασιλική Άκαδημίφ των Καλών τεχνών τής ’Αμβέρ
σας, Ι’ν&α διέμεινεν επί τίσοαρα ετη. Έν τφ μεταξύ
επεσκέφθη πεζή διαφόρους ευρωπαϊκός πόλεις, μελετήοας
τάς πινακο&ήκας των. Πρό €γο< «του» επανηλ&εν εξ Ευ·
βώπης, εγχαταοταΰβϊζ εν Σμύρι^/Εκιός τ&ν (Ίλτ&έσξωρ,
a<J^»Xehac λίαν εΛίτνχώς και εις την αγιογραφίαν. ΊΙ
δημοσιενϊ'μενη εϊχών τον δίακρίνειαι δια την ικανότητα
πιρί την τοπ<τ&6τηΰιν τα>ν προσώπων.

ΔΙΑ TOTS Κ Κ. SYNAPOMIITAS MAS
Κατίι τό Δ'. έτος, εις 8 είσήλΰευ ήδη
ή «Πινακοθήκη», καόιεροΰται ώς αηαράβα·
τος δρος, ή

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ
τής συνδρομής. Έξηγήσιιμεν ήδη τούς λόγους.
Συνεπώς πορο,κολοΰνται θερμώς οί κ. κ. owδρομηταί, Ιδία δε οί Ιν ταΐς (παρχίαις κρί ΐν
τφ έξωνερικώ, δπως ay<j
λή^τει τον
άνά ψείρας τεύχους άποοτείλωσιν
an' ευθείας

προς τήν Ιν Άθήναις διεΰθυνσιν τής «.Πινακο
θήκης» (δδδς Γ'. Σεπτεμβρίου άρ. 85). τήν
ετησίου συνδρομήν των, ϊνα ίζακολουθήοη ή
αποστολή τοΰ φύλλου, διότι εις ούδένα ι?ά στο
λή φύλλου Ιφεζής &νευ προπληρωμής. ΙΤρος
αποφυγήν παραπόνων, δηλοΰμεν δτι ή διπόφα·
σις ούτη είναι γενική δι' δλους τούς κ. κ. συνδρομητάς μας.

Άνταλλάββεε εικονογραφημένα δελτάρια b κ. Α.
Diacojiatniis (Maison ZograpbaR· > έν Καίρω.
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ΔΙΔΕΤΑΙ Λ£ΔΓ·Κ \Γ\
fl; τονς συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, τους προπληρώνοντας τό Τέταρτον έτος.

* ΛΙ HMEPAI TOY Κ. ΑΣΟΦΟΥ *

ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

I δοξαστικοί ήχοι τών ση·
μάντρων έφθαναν σβημένοι
καί Συμπαθητικοί εις τήν
ώραν τού λευκού, ειρηνι
κού μεσονυκτίου, Ανάμεσα
εις τούς πρασίνους Αγρούς.
Καμμία ζωή δέν έξυπνοΰΣε
τριγύρω. Αί ψυχαί τών
κρίνων καί της Ανεμώνης,
όλαι αί έλαφραί ψυχαί τών
Ανθέων τοΰ Αγρού, είχαν
άφίσει τά μικρά σώματά των καί Ανέβαιναν Αγ
καλιασμένοι πρός τόν ούρανόν μέσα εις τήν
σιωπηλήν δόξαν τοΰ σεληνόφωτος. "Ολη ή δη
μιουργία τριγύρω έζοϋσε τήν Αϋλον ζωήν τού
ονείρου. Ή πρμεΐα φωνή τοΰ διδασκάλου, ή
όποία ώμοίαζε μέ τούς δειλούς ψιθύρους τών
απαλών φύλλων, Ανεμίχθη μέ τούς ξεψυχιΑμένους τόνους τών μακρυνών Αημάντρων.
— Όλαι αί Αγνοί ψυχαί Ανεβαίνουν σήμερα
εις τήν ουράνιον έορτήν. Κυττάξετε! *Γ·νας
θρίαμβος φωτίζει τά ύψηλά, γαλανά παλάτια. Αί
πύλαι τού Γαλαξίου φαίνονται Ανοιγμένοι εις
τήν λευκήν πανήγυριν τών 'Εβδόμων Ουρανών.
Καί κάτι τι φθάνει Από τά ύψη ώς $σμα καί ώς
εύωδία. Ό χορός τών προσκεκλημένων τής γης
Ανεβαίνει όλοένα πρός τάς γαλακτώδεις πύλας.
Δι’ αύτό δλα τά Ανθη έμειναν χωρίς ψυχήν αυ
τήν τήν ώραν.
Όλαι αί μοΣχοβολιΣμέναι ψνχαί θά χορεύσουν
σήμερα γύρω Από τήν δόξαν τοΰ Θεού. "Ω! Αν
εϊχαμεν τήν ψυχήν τοΰ κρίνου καί τής Ανεμώ
νης I Θά ήμπορούσαμεν καί έμεϊς νά φθάσωμεν
μέ τόν χορόν τών έλαφροτάτων ψυχών μέχρι τοΰ
θρόνου τοΰ ©εοΰ...

*

G. Fciricr«λίψις;’·

Ό διδάσκαλος έφαίνετο βυθισμένος εις ένα
φωτεινόν δνειρον. Άπδ τήν λευκήν του κεφα
λήν ένα φως ειρηνικόν έχύνετο καί έπλημμυ.
ροΰσε τό πρόάωπόν του. Τά μεγάλα γαλανά του
δμματα έφάνηόαν έξαφνα ώς νά βασιλεύουν μέ
μίαν γαλήνήν άνέκφραστον μέσα εις τάς κόγ·
χάς των, τά βλέφαρά του έγνράν ειρηνικά

4*

έπάνω είς τάς γαλονάς ίριδας καί ήτο ώς νά
είχεν άποθάνει μέσα είς τήν γαλήνην τοΰ με
σονυκτίου. Άλλά τά χείλη του Αναδεύοντο Α
κόμη καί ή φωνή του ώς ήχος μακρυνού κρυσ
τάλλου άνεμιγνύετο μέ τούς ξεψυχιάμένους ή
χους, οί όποιοι έφθανον Από τήν μακρυσμένην
πεδιάδα.
— Ό λευκός Θεός έπιάτρέφει τήν στιγμήν
αυτήν Από τόν ώραίον καί όδυνηρόν Περίπα
τον διά μέσου της ζωής. Ό χορός τών έλαφρών
ψυχών διαβαίνει όπίσω ταυ τάς πύλας τοΰ Γα
λαξίου. Ή ώραία ζωή τής γης είναι καλεσμένη
σήμερον είς τήν πανήγυριν τών 'Εβδόμων Ού·
ρανών. Όλα τά Ανθη έστειλαν τάς ψυχάς των
είς τήν ούράνιον έορτήν. Είναι τά ρόδα τών
μυστικών κήπων, τά όποια έδωκαν τά έρωτικά
μόρα των είς τήν Μαγδαληνήν- είναι αί άνεμώναι αί όποΐαι έφύτρωΣαν παρά τό φρέαρ τής Σα·
μαρείτιδος· είναι τά κρίνα τοΰ άγροΰ τά όποια
έμελέτησαν τά θλιμμένα χείλη τοΰ Θεοΰ έπί
τοΰ Όρους καί είναι Ακόμη αί Ακανθοι αί ό
ποιοι έρρόφηάαν τό αίμά του καί έστεφάνωσαν
τό μέτωπόν του. Ό χορός τών λευκών ψυχών
τής γής τριγυρίζει τόν σαπφείρινον θρόνον.
Καί σιωπούν τήν στιγμήν αυτήν οί Θρόνοι καί
αί Δυνάμεις τοΰ Ουρανού καί καμμία πνοή δέν
Αναδεύει τά χείλη τών Χερουβείμ καί τών Σε
ραφείμ. Διότι ό λευκός, νοσταλγικος Θεός, θέ
λει ν' άκούόμ Ακόμη τό ώραίον καί οδυνηρόν
£σμα τής Γής. Καί ό χορός τών γήινων ψυχών
ψάλλει τό γλυκύπικρον $σμα. Ή ψυχή τού κρί
νου όμιλεΐ διά τήν Ιίαρθένον, τό Α”θος τής ’Ι
ουδαίος, καί ψάλλει τό θειον καί γόνιμον φίλη
μα. είς τό όποιον ένώθηκαν τά άφίλητα χείλη
μέ τά Ασπιλα πέταλα, ύπό τόν θόλον τοΰ, ίεροΰ·
καί τά πτίλα τών Αγγελικών πτερύγων θροοΰν
είς τήν ούράνιον σιωπήν άπό ένα έγκόσμιον
ρίγος.
Ή ψυχή τών ρόδων ψάλλει τάς λεύκάς χεΐρας
τής Μαγδαληνής, αί όποΐαι έξέθλιψαν τά μύρο
των είς τούς πόδας τοΰ θεού, τούς κουρασμέ
νους Από τόν μακρυνόν καί Ακανθώδη δρόμον
τής ζωής καί ψάλλει Ακόμη τά δροσερά κάλλη
τής Σαμαρείτιδος και τό φως τών Αμαρτωλών
όφθαλμών, τούς όποιους έκαμε γλυκυτέρους ή
Αμαρτία.
Ή ψυχή τών κρίνων τού Αγρού, μεθυσμένη
Ακόμη άπό τήν αρμονίαν τών λόγων, οί όποιοι
Αντήχησαν άπό τήν κορυφήν τοΰ "Όρους, ψάλ
λει τό $Σμα τής μεγάλης Αγάπης καί τοΰ μεγά
λου φιλήματος ποΰ πλήττει άπό μυρίας ψυχάς
τήν μεγάλην ψυχήν τής γής.
20
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Λϊ άνεμώναι ψάλλουν τά πάθη τών τρυφερών
ψυχών και ψάλλουν τούς Ερωτας τούς γήινους,
τούς δημιουργούς τής ζωής, καί ψάλλουν τάς
ωραίας Αμαρτίας «αί τήν μέΟην τών φιλιιμάτ ν
διότι είναι αί άνεμώναι. ποΰ τάς έπότιόεν Λ
‘Αμαρτωλή μέ τό ύδωρ τοΰ φρέατος, τό όποιον
έορόόιόε τά χείλη τοΰ Θεοΰ.
ίίαί ή ψυχή τών άκανθώιν ψάλλει τό δακρυάμένον τραγοί'δι τοΰ μαρτυρίου, ψάλλει τό <3κότος και τήν έρημίαν τοΰ Γολγοθά και ό θρήνος
της πλημμυρεΐ τούς Έβδομους Ούρανοΰς καί
άπό τά ύμματα τών Θρόνων καί τών Χερουβείμ
ότάζουν μεγάλα δάκρυα, ώς μαργαρΐται: · Ηλί,
Ήλί, λαμά. άαβαχθανίΚαί ένώ τό $,<5μα τοΰ μεγάλου πόνου άβΰνει
ώς στεναγμός ύπό τούς χρυόούς θόλους, ο χο
ρός τών μικρών, γαλανών άμαράντων, τονίζει
τόν αίνον τοΰ μεγάλου θριάμβου: ‘Χριότός Ά-.
νέάτιι 1« Είναι τά Αμάραντα τά όποια άπέθαναν
ύπό τόν κυλιάθέντα λίθον τοΰ μνημείου Καί ι
δού δλα τά χείλη των Αγγέλων Αναδεύονται ώς
κάλυκες μυριάδων ρόδων καί ή άΰλος όρχήότρα

τών ούρανών ένώνει τώρα τόν ύμνον της μέ
τόν ύμνον τοΰ έπιγείου χοροΰ
Τό γήί'νον άόμα ύμνεϊ τήν δόξαν τών ούρα
νών. Άλλ’ Λ ούράνιος όρχήάτρα, άκουόέ την I
ψάλλει τήν γλυκυτάτην νοσταλγίαν τής Γής.
Καί ένφ 6 χορός τών έλαφρών ψυχών πετμ. καί
κατεβαίνει ώς λευκόν όύννεφον, έξωριόμένον
άπό τόν ούρανόν. ή ού· άνιος όρχήότρα ψάλλει
Ακόμη, όπΆω άπό τάς κλειότάς πύλας τοϋ Γα·
λαξίου, ψάλλει τήν νοσταλγίαν ένός Θεόν .·..
*

Ή αύγίι έρρόδιόβν είς τάς κορυφής τών βου
νών. Τά άνθη τοΰ άγροΰ άνοιξαν ώς χΆια χε<λ-τ καί ώς χίλιοι οφθαλμοί πρός τό δροσερόν
φώς. ‘Ο διύάόκαλος έόιώπηάε και ύψωόε τά
βλέφαρα μέ τάς μακράς, λευκός βλεφαρίδας, ώς
ν' άφυπνίζετο άπό γλυκύτατου όνειρον . ..
‘Η ψυχή του εΐχεν έπιότρέψει μαζί μέ τόν χορόν τών άνθινων ψυχών Από τό Ουράνιον Πάόχα.
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
···«»·. .ύ.ΐΗ,

* ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ *

Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΗ
Ν ήθελέ τις νά χαρακτηρίσω
τών τελευταίων ετών τας
καλλιτεχνικές τάσεις, θά
έδίσταζεν είς τήν έξεύρεσιν
συμβόλου, ικανού ν' άποδώση
■πιστήν τήν φυσιογνωμίαν
τής τέχνης. Ήν.ολούθησαν
καλλιτέχναι τινες, μετά τινας ταλαντεόσεις. ένα δρό
μον. περί τής άξίας'τοΰ ο
ποίου πολλοί οί διαφωνουντες
Χρωματοπινακίδα μέ άφθονα -χρώματα, μέ άτιθάσσους γραμμάς, μέ έκτροπους φανταστικές συλλήψεις
θά ανάψουν είς τήν προμετωπίδά τοΰ εργαστηρίου
των οί μιμητά! του Sluck’ σώματα ανεστραμμένα
καί συνεσφιγμένα, μορφάς ογκώδεις και ημιτελείς
οί όπαδο’ι τοΰ Rodin, ένώ θά ήτενιζον είς τήν κλα
σικόν κόσμον μετ’ εΰλαβείας οί σωφρονοϋντες και
γαλήνιοι ν.αλλιτέχναι τής αΰστηρας γραμμής και
τής σαφΟΰς ε’κτελέσεως.
Ή τέχνη βεβαίως δέν είναι στάσιμος. Καί τοι
ήμφισβητήθη «ν ή τέχνη απολύτως, ώς τέχνη, εί
ναι δεκτική προόδου, έν τούτοις έχει διαβαθμίσεις
έξελίξεως, αλλάσσει εκδηλώσεις μορφής, ποικίλλει
είς τόνους καί είς συλλήψεις.
Ή τέχνη έχει σχολάς, έποχάς, ακμήν καί παρακ
μήν, άλλα κατ’ ουσίαν καί βάθος είναι μία καί
αναλλοίωτος, ίχουσα βάσιν τό καλόν, τό ώραϊον.
τό υψηλόν. Άλλ’ όταν ή τέχνη απομακρύνεται τής
αλήθειας καί τής ηθικής, τής κα"'ώς εννοούμενης,
έκτρέπεται εις κτηνώδη ρεαλισμόν, καί εχομεν ενα
Ζολά εικονογραφημένου, χωρίς νά δύνανται νά ζήσουν οί Βύρωνες, οί Οΰγκώ, οί Ι'καϊτε. θά ε’χο26

μεν άνισορρόπους μψ.ητάς τοΰ Stuck, τοϋ Rodin,
και θά έκινδύνευον νά ζήσουν ό Φειδίας, καί πολύ
περισσότερον οί πολύ νεότεροι Ραφαήλοι, Βάν
Δύκ, Μουρίλλοι, Μιχαήλ ’’Αγγελοι. "Οταν έλθη
ποτέ τοιαύτη δύσκληρος εποχή, ή τέχνη θά ύπάρχει
ώς άνάμνησις. "Εχομεν μίαν πολύτιμον κληρονο
μιάν τών αιώνων "Εχομεν κολοσσούς τέχνης και
θά ήτο παραγνώρισις οίκτρά τής τέχνης, τοΰ προορισμ.οΰ της καί τοΰ μέλλοντός της έάν «πίστευε
τις έστω και πρός στιγμήν ότι θ« κατισχύσουν τά
φαντασιοκοπικα τερατουργήματα καί οτι ή τέχνη
δεν θά έχη σκοπόν, δέν Οά έχη υψηλά και ιύγενή
ιδεώδη, δέν θά γέννα εφεξής αισθήματα σύμφωνα
πρός τήν πρόοδον, πρός τήν αρμονίαν, πρός τήν
ψυχήν τοΰ ανθρώπου, ήτις όλανέν λεπτύνεται,
εξημερώνεται και άνυψοΰται. ’Ακριβώς άν ό ΙΘ'.
αιών κατέλαβε τιμητικήν θέσιν έν τή ΙΙαγκοσμίω
Ιστορία τήν οφείλει είς τήν ένδοξον προσπαθιιαν
τών πεπολιτισμένων εθνών, όπως ό κόσμος άποβη
καλλιτεχνικότερος, απομακρυνθώ τών φρενοκο
μείων και ϊδη εντονότερο*;, σταθερότερου τό φως
τής αλήθειας.
Έν τούτοις αΐ παρεκτροπαί τής τέχνης δέν λεί
πουν. καί τά θύμ.ατα άριθμ.οΰνται κατά δεκάδας,
ύπάρχει δέ δυστυχώς καί μία τάσι: προς αύ’ξησιν
τών εκκεντρικών' ή τάσις αυτή έν τή Ευρώπη
ένεφανίσθη μέ διαθέσεις κατακτητικάς, ήρχισε δέ
ώς παν οθνειον νά ύπεισερχεται και είς τάς παρ’
ήμ.ιν άραιάς κιλλιτεχνικάς τάξεις. Συμβαίνει δη
λαδή ό,τι καί μέ τήν γλώσσαν. Ό συμβολισμός,
ή παραδοξολογία άνακηρύσσονται ώς δόγματα καί
ανεφάνησαν οί μαλλιαροί, οί ακατανόητοι,. οί Τ<'"ζ
ριζοσπάσται, ών τό μέλλον εύκολο*; νά προίδη τις.
Όπως έν τή φιλολογία έγελωτοποιήθησαν, οϋτω
καί έν τή τέχνη έψυχορράγησαν έξ ατροφίας.
Είναι λυπηρόν ότι ακριβώς οί θέλοντες νά και-,
νοτομήσουν είναι τεχνιται ικανής δυνάμεως. Έχουν·
ταλαντον διαφαινόμενον καί εις'αύτας έτι τάς πνι-

γηράς καί αμφιβόλους γραμμάς, τάς έκ προμελέ
της αβεβαίας, τα συγκεχυμένα χρώματα και τήν
αόριστον συλληψιν. ’Αλλά πνίγουν τό φυσικόν χά
ρισμά των, τήν δεξιότητά των εις μίαν έκτέλεσιν
αποτελούσαν καταστρατήγησιν τών νόμων τής τέ
χνης, έκτροχιασμον από τοΰ νοητός ύψηλοΰ καί
καί βλέπομεν σώματα όίκτρά καί παραμεμορφωμέννα, σάρκας σικχαμ.εράς, όστα άποσαρκωμένα,
χρώματα τυφλωτικά έδώ καί εκεί σκορπισμένα
κατα δόσεις και οέσμας. όπως - ακριβώς δίδουν οί
ιατροί τά φαρμακα.
Ό 1€£. αιών έσχ.^ περίεργον ιδιοτροπίαν έν τή τέχν<γ Άν/ι^^-μο μία·; καταστροφήν άκατα όγιστΟν,
περιέκλεισε φωτεινότατος ζαλλιτεχνικάς μορφάς.
ηύνοήθη άπό μίαν παραγωγήν αξιςθαυμαστον καί
μας άοήκεν ώς αποχαιρετισμόν ανίσορρόπους αποΆ
*
4··ό,·-π·ρωτόό··ί'ακ·ρ+βώφ-εοος του-»■
ι<5 . αιώνος
ετελεϊτο τό βαρβαρότερο* ανοσιούργημα κατά τής
τέχνης. Ό Μοροζίνης έβομβάρδιζε τόν Παρθενώνα.
Τό γεγονός έχει τόσην βδελυγμίαν, ώστε μ.οιραίως
φέρεται τις πρός τους χρόνους τής ζ.αταλύσεως τής
Ρωμαϊκής δημοκρατίας, οτε τά άγρια φύλα κατέρριπτον ο,τι ή τέχνη εΐχεν έγείρη. Ουνος καί Βισιγότθος ό ’Ενετός Μοροζίνης, δια τών τηλεβόλων
έβροντοφώνει ποια ήτο ή άντίληψις ή καλλιτεχνική
τών ισχυρών, ένεπόλαπτε έπί τών ιερών εκείνων
βωμών τής τέχνης τό αίσχος.ειρήνη «φιλοτέχ
νησε κατόπιν νέους θριάμβους, και ά»εδείχθησαν
καλλιτέχναι μεγάλης αξίας. Άλλ’ αί καλλιτεχνικαί ίδιοτροπιαι των τελευταίων έτών είναι αξιο
θρήνητοι, οσον καί ό βομβαρδισμός τοϋ Μοροζίνη.
Τά άτυχή νεογέννητα βρέφη υπήρξαν ανάπηρα έκ
γενετής καί αί άναρθροι φωναί των έσβέσθησαν είς
ενα πλατύν σαρκασμόν.
Ή «Gvcession» όπως ώνομάσθη ή νέα αίρεσις,
τί άλλο είναι ή αρνησις τής 'αισθήσεως τοϋ κα
λού ; Τεράστιοι πίνακες, ώσεί ρεκλάμαι χρωματο
πωλείων, φέροντες μέ τήν οκάν το χρώμα. Ένώ
δΓ ολ,ον τον κόσμον τέχνη είναι μίζ ζεπτή εκδή

λωσες τοϋ καλοΰ, διά τούς νεωτεριστάς καλλιτέ·
χνας τέχνη είναι όχι τό ευ, άλλά τό πολύ, όχι ή
άλήΟ-ια, άλλα τό ψεύδος. Τήν ζωήν ζητοΰν, άλλά
τήν θέλουν μέ άρλεκίνίκα φορέματα, μί προσω
πίδα. Όστις είδε πίνακας σετσεονιστών, έμπ ρ ε σ ι ο ν ι σ τ ώ ν θ’ άνεγνώρισε τήν ανάγκην νά
προστρέξη εις όφβαλμ.οϊατρόν. Έχουν τουλάχιστον
τό αίσθημα τοΰ χρώματος, αφοϋ άδιαφσρου; διά τά
άλλα προσόντα τής τέχνης ; Αίσθημα στοιχειώδες
είναι νά μή κουράζεται τες έκ τής αύτής εντυπώσεως. νά μή κυρίαρχη τό δργανον τής έκτελεσεως
—τό χρώμα — άλλά ή διά τοΰ χρώματος έπιδιωκομένη εντύπωσες. Διότι τό χρώμα ένσαρκει τό
αίσθημα, δέν πρέπει νά τό καταπνίγη. Ή πλημ
μύρα του δλοπρασίνου χρώματος, ή του κίτρινου
ή οίουδήποτε φέρει σύρραξιν μεταξύ ιδέας καί αι
σθήματος, μεταξύ τής σκέψεως καί τής έκτελέσεως. Ένώ δέ άμφότερα πρέπει άρμονικώς νά
συμβαδίζουν, επέρχεται μία νίκη τοΰ ύλικοΰ κόσμου
κατά τοΰ ήθικοΰ' τοΰτο όμως είναι άναίρεσις αύτής
ταύτης τής βάσεως, έφ’ ής έρείδετα: ή τέχνη.
Άλλά καί έν τή γλυπτική έν η τό χρώμα αντι
καθιστά δ πηλός καί τό γλύφανου, ή άδρότης τών
γραμμών καί ή ατέλεια καταπλήσσουσι καί συγχυζουσι τόν θεατήν είς τρόπον ώσιε νά μή εννοη ούτος ?»' θέλ’.1 νά έχφράση ό καλλιτέχνης. Τό μεγαλειτερον δέ δυστύχημα είναι όταν μεταξύ καλ.λιτέχνου καί θεατού — διότι τά έργα διά τούς Θεατάς
γίνονται—υπάρχουν φραγμοί. Δεν έννοοΰμεν οτι όλα
πρέπει νά τά λεγη ό καλλιτέχνης διά τοΰ έργου
του καί ότι τοΰ θεατού πρέπει νά άδρανή ή σκέψις,
αλλα και δέν θά ύποστηριξωμεν &~t b χαΧλιτίγν»;ς
πρέπει νά είναι τόσον συμβολικός, ώστε νά παρεξηγήται ή νά μή λέγη απολύτως τίποτε.
(°Eitsrai τό τί).0ί.)

ΔΙΚ.

ΑΛΗΘΕΙΑΙ
Ή μουάεκή ού μόνον έμβάλλοι Λμας είς εύάρεάτον παροδικήν
πλάνην, άλλά καί έπενεργεϊ ώς καί όλαι αί άλλαι τέχναι. διαρκώς
έμπνέονόα. Είναι,όπως Λ θρηόκεία καί ή έπιότημιι,Αλάνθαστος οδη
γός είς τό κράτος τοΰ καλοΰ ναι της άληθείας.
"Ερματ Ρϊττιρ

Ό-έρως είναι ώς ό φόίίος· Αναγκάζει τινά νά πιότεύηι είς δλα.

Τό όργανον τής καρδίας είναι ό τόνος- ή καλλιτεχνική του γλώόοαείναιή μουόική. Είναι ό πλήρης παλμών ϊρως, ό ίξιδανικεύων
τήν αισθητήν ήδονήν καί καθιΟτών Ανθρώπινον τό ύπερούόιον καί
άκατάληπτονΌ

Ίησοϋς έπί τοΰ όρους
τών Έλαιών.

Όταν δύο άνθρωποι έκτι-λώόι τό αυτό σιράγμα, τό πραγμα έκεΐνο
δέν είναι πί.έον τό αύτό.
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ΦΩΤΑ *

Η Τ ΙΜ Ω Ρ ΙΑ

.

Ίςαυροι»,

ε. ΦΥΡΣΤ <5ί Ktoraiaviiros ΣΤ.

κα.

ραγκαβη

Μ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ώί θεοδόιη

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΔΙΑ ΤΟΤΖ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

PRIMUS VOLITATUS

Δέν μ' ίνδιαφέρει ή τύχη τοΰ έργου μου. έάν

Ό Μάιος - ϊριδος αυγή Οτοΰ χρόνου τ' αγριοκαίρια —

θά Ιπαινεθή ή έάν θά κατηγορηθή.

Στη θύρα Ιστάθ-η τοΰ λευκού σπητιοΰ μου ένα πρωί

Διαβάτης κοσμογύριστος μ' δλάνθιατα τά χέρια,
Κι

γάζομαι διά νά'είμαι ευχαριστημένος έγώ. χωρίς

άβρόφτερη μ’ ίξύπνησε μια μυσνκή πνοή.

νά μέ ανησνχή έάν πολλή ή
Κάποιο μυστήριο Ανάλαμψε'

Τό έργον

μου θά έχη τήν Αξίαν, τήν δποίαν Αξίζει.'Ερ

δλίγη ίπιτυχία μέ

Αναμένει-

’ς ονειρεμένη πλάοι

Laureatte

Τά ξαφνιομίνα μάτια μου φωτόλουσε ή χαρά,

Και μελωδίες πρωτάκουστες βαθειά &π' τά σύσκια δάση
Τών

Ή τέχνη δέν είναι ούτε απλώς λογική,

ρυακιών ά/κάλιασαν τά μουσικά νερά-

οΰ>«

αισθητική, ούτε τεχνική. Elvat ή έκφραοις τής

όλης

πνευματικής

καί μόνον Ικείνος

Κι’ άνοιξαν τ’ άνθη ολόχαρα ωσάν άρρωστου Ιλπίδες,
Τερπνές ή αύρες έσμιξαν 'σ ευωδιαστά φιλιά

ύπάρξεως τοΰ

απολαμβάνει

Ανθρώπου, ■

τό

μεγαλείου :

της, δστις Αντιλαμβάνεται αίιτής έν ιφ σννόλιμ.

Στα φωτεινά φυλλώματα μέ τής δροσοσταλιδες,

Άδίλφος Μάοξ

;

Τούς Αντιλάλους χάϊδεψεν ή Αηδονολαλιά.

Ό Ζερώμ ήτο σαφής, ειλικρινής είς τήν ε
πεξεργασίαν του. Μεγάλη παρατηρείται Ακρίβεια

Σάν Απτασία προβολές. Ή νύμφη ή Κυμοθόη

είς τήν τήρησιν τών νόμων τής τέχνης. Εύκόλως ;

Μ’ Ιφάνης μέο’ στη θάλασσα τής πράσινης ζωής,

Ιννοεΐ τις τί θελει νά παραοτήοη.

Μία' οτά χιονάτα πόδια σου έλαχιαροΰσε ή χλόη,
Καθρέφτιζαν τά μάτια σου τό χρώμα τής ψυχής.

νά βλέπη μακρυνονς δρίζοντας-

Ήρέσκετο δέ '
«Μοΰ χρειάζε

ται, έλεγε, τόπος και δρίζωι».

Κάτι αΙώνιον έδειχνε τό μέτωπο τ ’ άγνό σου,

Ό κατέχων

Τά ρόδα τά δλοπόρφυρα χλωμιάζαν περισσά

Γ. ΒΡΟΥΤΟΥ *

άλλων

Μπροστά στο μελιστάλαχτο ροδοχαμόγελό σου,

* ΠΙΣΤΙΣ

γάτης κατά τό

Καθώς στοΰ "Ηλιου οβύνει ή Αύγή τά γελοία

Γλυκόπσιζαν ώσάν κισσοί

σέ

τά

χρυσά.

μόνον τήν τεχνοτ( οπίαν, άνευ

προτερημάτων,

μάλλον

δέν είναι

ή απλούς έρ·

Ό

ή ήττον Ιπιδέξιος.

κατέχων τά προτέρημα τής συνθέσεως είναι είς
φιλόσοφο:. Μόνον ό έχων και τάς δύο αύτάς

Αρετάς, δύναταινάόνομασθή Αληθής καλλιτέχνης.

βρύσι μαρμαρένια

Τά ξέπλεκα μαΧλάκια σου στόν άσπρο σου λαιμό,
Τό σώμα σου κυματιστό σέ φέγγη κρυσταλλένια

Ό χρόνος μόνος ίπιβεβαιοΐ τήν φήμην τών

με.γάλαιν έργων- Οί καλλιτέχναικρίνονται δρθώς

Σκορπούσε γύρω τής γλαυκής γαλήνης τό ρυθμό-

δταν δεν υπάρχουν πλέονΚοντά μου ήλθες· ίπαψε τά δάκρυα της ή βρύσι,

Μαρμάρωσαν οι Αντίλαλοι, τ’ άνθη έκλιναν γλυκά
Δίπλωσαν ή αύρες τά φτερά, γαλήνιασε δλη ή Κτίσι

Ν’ ακονση τά γλυκότρεμα, τ' Αθώα μυστικά.
* ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΡΥΘΜΟ *

Όσα λογάκια κράτησαν πονετικές ή Όρες

Σ ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΥ

Μέο' στ’άντρα τά σμαράγδινα τά φέραν τ’ ουρανού

’Σ τοΰ κόόμου τά μυάτάρια καί ττίςδόξες,
’Oe κάθε ώραϊο ποΰ φυλάγει Λ χτίόι
μιας μου 'Ιδέας.άφΟαότης τή χάρι
έγύρεήε Λ φυχή μου ν’ άπαντήόμ-

Κι ’ εκεί έναν πέπλο σοΰ ύφαναν γιά τής στυγνές τής μπάρες

Γαλάζιο σάν τήν προσευχή τών κρίνων τοΰ βουνού-

Και

καθώς διάβαινα δειλός, Ξανθούλα, στο πλευρό σου
Παρθένον ύμνο σοΰ έψαλλε κορυδαλών λαλιά :

Κ’ είχε όδηγό της άγγιχτες φτεροΰγες
κ' είχε συνοδοιπόρο της τόν ήλιο·
μά μήτε ’ς· της Λύγής τό φως τήν ήύρε
μήτε ’ς τής Δύόις τό τίανώρμο άπήλιο.

«Μή φοβηθήςτ’ άνθόκρινα τής αθωόιητός σου

Νά μαραθούν» κι' Ιρόδιζες σάν τήν τριανταφυλλιά.

ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΦΑΝΗΣ

Γ. ΒΡΟΥΤΟΥ *

* ΑΦΡΟΔΙΤΗ

3ο

Κ’ έκάάκία νά ξαποστάσω όλίγο
’ς τόν ίόκιο δον μέ μάτι δακρυάμένο
■κι’ άξάφνου τήν Ιδέα μου άντικρύζω
'ς ένα χαμόγελό άου μαγεμένο.
MIX. ΠΕΤΡΙΔΗΧ
3ι

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ
ΖΗΤΗΜΑ‘I

'X
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ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ
ζΐε ϋά όνο.χιοΐν τα μάτια a-.rv ατό, ποΰ δαμπώνει, φως
Ποΰ αΐώηα τό τραγούδι οου ζητάει χαί τραγούδι! I
’£σα είσαι τής αγλύκαντης ’Οδύνης δ ίιδιρφός
Και τον δακρύου παιδί !

Κι' ότι ονειρευτής μια φορά νά τό ξεγάσης τώρα :
Καί tiff μηέιες ποΰ άνδίζαν» οτον κάμπο ιόν πλατύ,
Και τής χλοίρες άγράμπελες καί ιή μαγεύτρα χώρα,
— Πολύπα&ε Ποιητή ! . . ■

Νά μήν αχούς τό ερωτικό παράπονο που λέει
Στη αιγο.Ιιά τού απόβραδου τό αταίριαστο πουλί,
“Εσύ νά δώσης τήγ κορδ’ά στον άνεμον ποΰ κλαίει
Mi σπαράγμό πολύ !

Καί στην πλατείαν απελπισία όπου ξυπνάει τον Πόντο
Βαδν καί σκοτεινό,
·
Στής αστραπής τό πέρασμα, καί ατό μεγάλο βρόντο
Από τόν κεραυνό t . . .
.
Καί γίνου Έσί> τό ίξτοτικό ποΰ ιδύ χν τόσους χρόνους
Στής νύχτες περπαιεϊ,
Mi τους αγιάτρευτους καημούς, με τους μεγάλιυς πόνους
— Πολύπαθε Ποιητή
βΡ4Σ. ΖΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
*
5

Άλλα οι χυδαϊίταί κατηγοροΰσι τής γραφόμε
νης, ότι , δι’ αυτής ϊημιουργεϊτάι διγ/.ωσσίά, ούδεν
ίέ χείρον τής σ,νυπάρξεωί δύο γλωσσών ίν τινι
tftvit.- Ή κατηγορία αύτη των χυδαϊστών ενθυμίζει
ήμΐν τήν κρός τον xuvtz.ov Διογένη απαντησιν .τοΰ
Πλάτωνος έ τ έ ρ ω γε τύφφ. Διότι- άν υπάρχει
διγλωσσία διά τής γραφόμενης, είναι όμως προφα
νές ότι, καταργουμένης ταύτης, τότί δή τότε, οχι
*
διγλωσσία,άλλ
αληθής βαβυλωνία θά δημιουργηόή
ώς εί’πομεν καί ώς πάντ-ς γινώσκομεν. Εντούτοις
εξεταστέου καί ίίδιζώτερον τό ζήτημα...
,
Έν πρώτοις καί ‘χωρίς νά ύπολογίσώμεν τα δε .
ιστορικούς λόγους άναπτυχθέντα ιδιώματα, οσα δέν
ΰπέκυψαν ίτϊ -ίς τήν προϊ',υσαν απανταχού' Ενέρ
γειαν τής συγχωνεύσιως έν γενιζφ τινι γλωσσο ογΐζψ τύπου :—ναι τοιαντα ιδιώματα κατα τό μάλ
λον καί ήττον διακεκριμμένα υπάρχουσίν έτι έν
τλείσταις. άνμή άπάσαις, ταΐς χώράις.— παρατη-,
ροΰμ-ν, ότι ή διγλωσσία δόναται νά άνευρεΟΤ, εις
πάσας τάς γλώσσας τής γης, αν συγκριΟή, ώς γί
νεται παρά των -χυδαϊστών παρ' ήμϊν, ή γλώσσα
τών προηγουμένων ομάδων έθνους, τίνος προς τήν
γλώσσαν τοΰ χύδην όχλου έν συνόλω ή κατά μέρος
θεωρουμένου. Και τοΰιο πηγάζει, έζ. τής φύσεως
τών πραγμάτων, διότι κατά γενικόν κανόνα ή φρασις άνθρώπού τίνος είναι ανάλογος τής μ.ορφώσεώς
του. Έκ τούτου έπεται διαφορά περί την φράσιν
διαφόρων τάξεων, διαφορά μή περιοριζομενη μόνον
εις τους φθόγγους, άλλα εκτεινόμενη και εις τούς
τύπους. Εντούτοις όμως άς έπιτραπήήμΐν νά όμολογήσωμεν τσπεινώς ότι .δέν βλέπομεν καί τάς
φοβέρας ζημίας τοΰ μεγάλου αάτοο θηρίου,. τό
οποίον καλείται διγλωσσία. 'Ημείς βλέπορ.εν ότι
οί ικανοί περί το γράφειν γράφουσι καλώς έστω και
άν άλλοι μ.
*ν
τηρώσιν αυστηρώ: κάπως τό επίσημον
Λεξικόν, άλλοι δέ έλευθεριώτερον άναμιγνύουσι
φράσεις καί τύπους του . επισήμου λεξικού πρ;ς
φράσεις καί τύπους έκτος αϋτοο. Ειπομεν αύστηρώς κάπως, διότι αν οι χυδαϊσταί δέν θέλόυσι να
σκιαμαχήσωσι πρέπει νά παραδεχθώσι ότι ονδείς
σχεδόν Έλλην σήμερον γράφει ακριβώς καί αύστηρώς κατά τό τυπικόν τής επισήμου γραμμα
τικής καί συντάξεως. Οι δε ανίκανοι, βλέπουσιν
αιωνίως προ αυτών τό θηρίου τής διγλωσσίας καί
παραλύουσι. Τούτο συμβαίνει δ ότι οί πρώτοι ίχουσι
τό αίσθημα τής γλώσσης, του οποίου στερούνται,
φαίνεται, οί δεύτεροι. Οί πρώτοι κατά τάς περιστά
σεις, αί όποΐαι δυστυχώ: δέν είναι δυνατόν νά όρισθώσιν υπό κανόνων, και απαρέμφατα: μεταχέιρίζόντα ενίοτε καί μέσους τύπους ρημάτων καί εις
διπλασιασμούς άκόμ.η προβαίνουσϊ, χωρίς ποτέ
τούτο νά κτυπά άσχ η μ α. Τούτο συμβαίνει,
διότι γινώσκουσι πότε ή'φράσις· κ τ/j π α ασχ.ημα
καί πότε ου, διότι δηλαδή οί τοιοϋτοι συγγραφείς
ιχουσι- τό α ι σ 0 η μα τής γλώσσης. τοΰ όποιου
στερούνται οί ανίκανοι. Οί στερούμενοι τούτου θα

·) Τέλος
33

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

tl JNaKoOHKH

ήτο -καλλίτεροι ta μή γράφωσι ποσώς. έστω και
κών δραματικών έργων ; Ή διαφορά δέ αυτή δεν
αν ίγραφον έν γλώσση έθνους, μή πάσχοντος δι πηγάζει έκ διαφόρου κοινωνί/.ής τάξεως τών προ
γλωσσίαν.
σώπων, διότι καί οί χορικοί συνίσταντο έκ προσώ
• Άλλ ’ άραγε mat απολύτως βέβαιον, οτι τώρα
πων μορφώσεως καθ’ ύπόθεσιν ή τής αυτής ή έγ
μόνον πάσχομτν αύτό τό νόσημα οί "Ελληνες·, Ά γυτάτης προς τά κύρια πρόσωπα. ’Ιδού λοιπόν άνω
ραγε καί παρά τοις άρχαιοις 3έν υπήρχε το παρεμ
μαλία γλώσσης όπάρχουσα και παρα τοΐς αρχαίοις.
φερές πρός τό νΰν παρ’ ήρΖν συμβαΣνον ; καί αραγε διότι, δ,τι δήποτε καί άν είπη τίς, δέν δύναται ν’
τούτο νά είναι ελαφρό* τι καί επιπόλαιου πάθημα άρνηθή, οτι τούτο αποτελεί ανωμαλίαν γλώσσης.
ή ριζική τού έθνους ίδιότης απορρίοοσα έκ πη ών ΙΙαραπλησίαν τωά ανωμαλίαν γλώσσης δέν είναι
βαθύτατων ; Κατά τήν ταπεινήν ήμών γνώμην τδ παράδοξον, αν έχομε* και ήμεϊ. Κατα τήν ταπει
πάθημα είναι παλαιόν, πρώτη δέ αιτία τοΰ κακού
νήν δέ ήμών γνώμην δύναταί τις νά έχτ) ένδόια-,
είναι ή γεωγραφία τής Ελλάδος. Άν θ-ωρήσωμεν
σμούς τινας περί τήν ακρίβειαν τοΰ προβάλλομένου
αληθώς τήν πατρίδα ήμών, παρατηροδμεν οτι ού- πολλάκις ώς άναντιρρήτου γεγονότος, οτι ή ανω
δεμία Ισως ‘χώρα τοδ κόσμου φέρει ηιαΰτα γεωγρα
μαλία αύτη είναι μέγα καί φοβερόν ελάττωμα τής
φικά στοιχεία διαιρέσεως καί συγχρόνως στοιχεία
γλώσσης. Τουλάχιστον δύναταί τις νά εΐπη, οτι,
ένότητος, οποία ή ελληνική χώρα. Έν πρώτοις μέγα άν είναι ελάττωμα, τό ελάττωμα τοδτο περιέχει
μέρος τής Ελλάδος είναι νησιωτικόν. Ή δέ θά καί τι*α αγαθήν ιδιότητα ούχί αναξιαν λόγου. Πε
λασσα είναι προφανώς καί μέσον επικοινωνίας και
ριέχει δηλαδή ελαστικότητα τινα ήτοι ελευθερίαν
μέσον χωρισμού. Έν δέ τή χέρσφ Έλλάδι, οί γεω τής γλώσσης. Ή δέ ελευθερία περί τήν άκρεβή
γράφοι απαντώσι τοιουτον άτακτον, ανώμαλον και
έκφρασιν τών διανοημάτων δέον νά ή, νομίζομεν,
πολυδαίδαλον όρεογραφικδν σύστημα, όποιον οΰδα- ό ύπατος σκοπός πάσης γραμματικής.
μοϋ ίσως αλλαχού τοΰ κόσμου απαντάται. Διά τής
Άλλ’ όπως καί αν έχη τό πράγμα, μεθ’όλας
ανώμαλου καί. κατά τδ πλεϊστον,ανυποτάκτου πρός τάς πρός εναντίαν διεύθυνσιν γενομένας παντοειδείς
πάντα κανόνα και πάσαν τάξιν διευθύνσεως τών
πολυτέχνους καί έπιμόν .υς απόπειρας, ό ελληνικός
Ελληνικών όρέων δημιουργοδνταί έν σμικρώ χώριρ λαός φαίνεται στερρώς έχόμενος τής γλώσσης του,
κοιλάδες και χώροι περίκλειστοι, χώραι, τρόπον
τής γλώσσης τής καθαρευούσης, ή όποια είναι
τινα, απέχουσαι, έν ώ συνάπτονται. Ό νησιωτικός γλώσσα έν Έλλάδι παντός ανθρώπου, μή φορούνχαραν.τήρ και τδ όρεογραφνΛν σύστημα τής Ελ
τος γουρουνοτσάρουχα. Τό Ελληνικόν πνεύμα, ε
λάδος είναι ό κυριώτατος παράγων τής ιστορίας τοΰ ξακολουθούν τό έν τή παγκοσμίιρ Ιστορία θαυμάσιου
έλληνισμ-.Ο. Άλλ’ όταν όμιλώμεν περί ιστορικού
φαινόμενο* τής έ ν ό τ η τ ος καί συνεχείας αυτού,
παράγοντος, ομιλούμε* συγχρόνως καί περί γλωσ
δρα σήμερον πρός δημιουργίαν γλώσσης, καθ’ ήν
σικού παράγοντος, διότι ή γλώσσα είναι τδ κυριώπορείαν έδρασε και προ αιώνων πρός δημιουργίαν
τατον δημιούργημα ενός λαοΰ. Ή γεωγραφία λοι
τής αττικής διαλέκτου. ’Αδιαφορεί δέ και πρός
πόν έδημιούργήσεν έν Έλλάδι τδ πλήθος έκεΐνο
τας παρακελεύσεις τών αλλογλώσσων, οί όποιοι
τών φυλών καί τών λαών καί τών πολιτευμάτων
προσέρχονται άπρόσκλητοι ιατροί νά θεραπεύσωστ
και ή γεωγραφία παρήγαγε καί τα διάφορα γλωσ νόσημα, διά τό όποιον ημείς δεν παραπονούμεθα. Δέν
σικά ιδιώματα. Ή γεωγραφία τής Ελλάδος πα
έννοοΰσι δέ τό νόσημα, άν ύπάρχη τυχόν τοιοΰτον,
ρήγαγε ιδ μοναδικόν ίσως έκεΐνο ιστορικόν φαινό άπλούστατα διότι είναι αλλόγλωσσοι. Οί αλλοδα
μενου τής έν σμικρώ χώριρ πλούσιας ποικιλίας λαών ποί φαντάζονται τά πράγματα καί κρίνουφιν : Οί
καί ιδιωμάτων, λαών καί ιδιωμάτων οΰσΐΊίδώς δια
αλλοδαποί φαντάζονται, οτι εΰρισκόμεθα εις με*
φόρων καί όμως ούσιωδώς συνδεόμενων διά τής
ταρρυθμιστικήν τινα εποχήν, καθ’ ήν πρόκειται'
κοινής συνειδήσεως τής εθνικής έυότητος. Ή δια δήθεν περί άπελευθερώσεως τοΰ λαού από τύπων
φορά αυτή καί ή ένότης δέν ήδύνατο ειμή νά έκνεκρών καί φράσεως επιτηδευμένης καί καθ’ ήν ή
δηλωθη καί έν τή γλώσση. Διά τοϋτο έν ούδεμια
προς τούτο ενέργεια τών ρηξικέλευθων δήθεν πνευ
γλώσσα τοΰ κόσμου ΰπάρχουσ: συγγραφείς τοσοδμάτων εμποδίζεται ύπό όπισθοδρομικοΰ συντηρητι
τον γλωσσικής διαφέροντες άλλήλων, οσον ό Ηρό σμού καί σχολαστικότητος. Φαντάζονται, βτι εΰριδοτος τοΰ Θοϋκυδίδου ή ό Θεόκριτος τοΰ Εενοφών·
σκομεθα είς εποχήν, καθ’ ήν δέον νά έπιβληθή ή
τος, παντες σύναμα θεωρούμενοι καί δντες κλα γλώσσα τών χυδαϊστών ώς έπεβλήθησαν άλλοτε
σικοί. Κύριος δέ οίδε οποίας έτι διαφοράς θά συέπί τών νεωτέρων εθνών αί κοινού έθνικαί διάλε
νηντώμεν, αν έσώζοντο πάντες οί συγγραφείς τής κτοι, έξοβελισθείσης τής λατινικής. ’Ολίγον δεΐν
άρχαιότητος. Και ή διαφορά δέν παρατηρ-ΐται μό
ή δράσις τών χυδαϊστών έξομοιούται πρός τήν δράνον μεταξύ διαφόρων συγγραφέων διαφόρων εποχών,
σιν Δάντου καί Λουθήρου. Άλλ’ ή φαντασία δέν
άλλά μεταξύ συγγραφέων τής αύτής εποχής καί
είναι συνήθως καλός οδηγός. Οί «ίλικρινώς γινώπολλάκις έν ένί καί τώ αύτώ συγγράφει κοί είς
σκοντες τά πράγματα ήμών βλέποοσιν αμέσως, ό'τι
τοιοΰτον μάλιστα βαθμόν, ώστε εντός ενός καί τοΰ
τόσφ πολύ άπέχομεν τοιαύτης τίνος εποχής, δσω
αύτοΰ συγγράμματος μέρος τι νά φαίνεται πολλά
απίχουφι και διαφε,ιουσιν οί νέοι ευρωπαϊκοί λαοί
κις υπό γλωσσικήν εποψιν ώς τεμάχιο* ξένου
τών
αρχαίων λατίνων, καί οσφ τουλάχιστον απέέργου.
χουσιν
οι παρ’ ήμϊν χυδαϊσταί τοΰ Λουθήρου και
Τοιαδτα είναι τά χορικά τών αρχαίων δραμάτων.
Δάντου. Άν υπάρχει δέ που έπιτήδευσις, ούδαμοΰ
Τπάρχει έν άλλη γλώσση τοΰ κόσμου έν ένί έργω
αυτή είναι τόσφ μεγάλη και τόσφ προφανής καί
τοιαύτη διαφορά γλώσσης οίά μεταξύ τών χορικών
τόσφ αηδής καί τόσφ άκατανόητος, οσφ έν τή
ασμάτων καί του πραγματικού μέρους τών έλληνιγλώσση τών χυδαϊστών. Διότι — έκτος τών άλ’4

λων — είναι τι άηδώς ακατανόητων νά έπιτηδεόηταί τις βαναυσολογι’ας. Τά πράγματα ταΰ'τα δέν
δΰνανται νά διαγνώσωσιν ςι αλλοδαποί, διότι έν τή
γλώσση τό παν έγκειται έν τή δυνάμει οκείνζ,, ή
οποία καλείται αίσθημα τής γλώσσης. Οί αλλοδα
ποί στερούμενο: τούτου κατ’ άρχήν, αφ’ ού είναι
αλλόγλωσσοι, στερούνται τοΰ κριτηρίου πρό: έλεγ
χον τών πραγμάτων. Αί κρίσεις των επομένως δέν
δύνανται να έπιβληθώσι έπί τοΰ Ελληνικού λαοΰ,
ό όποιος ακολουθεί τήν πορείαν, τήν όποιαν ή φύ
σις τών πραγμάτων, ήτοι ή ισχυρότερα λογική, έ·

πιβάλλε·.
Ό λαός σοφός, ώς πάντοτε, έν τω ένστίκτφ αυ
τού, άφ’ ένός μέν απίχων ν’ ακόλουθή απαρασαλεότως τούς κανόνας τής επισήμου γραμματικής,
(οί όποιοι άλλως καί παρά τΟϊς άρχαιοις ακόμη
δέν τηρούνται πάντοτε άπαρασαλεύτως ώς εκφρά
ζονται έν τή γραμματική), άφίνων δ’ άφ’ ετέρου
εις ματα-οσχόλους τινας ή είς πνεύματα παραδοξολόγα τήν εύγενή δόξαν νά έν.θάπτωσι καί ανυψώσιν είς περιωπή* κλασικότητος πάσαν ακαθαρ
σίαν, δημιουργεί γλώσσαν, ή οποία διαφυλάττει καί
τήν ιστορικήν πρός τό παρελθόν καί τήν πραγμα
τικήν έν τιμ παρόντι ενότητα του ελληνισμού. Ό
λαός διά ιής γλώσσης, τήν όποιαν διά τών προη
γμένων αύτοΰ τάξεων, ήτοι διά τοΰ φυσικού καί
μόνου αληθούς οργάνου πάσης εθνικής δρασίως,
δημιουργεί, εξασφαλίζει καί τον σύνδεσμον προς
τήν άρχαίαν γλώσσαν καί τόν σύνδεσμον πρός τά
διάσπαρτα μέλη τής Ελληνικής εθνικότητας Ή έργασία αύτη δέν πηγάζει άπλώς έκ πατριω
τικής αίσθηματικότητος, ώς θά ήσαν πρόθυμοι νά
διακηρόξωσιν οί χυδαϊσταί, άλλ’ έκ τής ιστορίας
αυτής, έν συνόλφ θεωρούμενης, ούχί δηλαδή ώς
βαμι/οσύ/μόνον ή ώς κλασικισμού. Διότι ή
ιστορία έδημιούργησε τάς σημερινός άνάγκας, ΰφ’
ών έλαόνεται τό έθνος έν τή πολυποικίλφ δράσει
αύτοΰ καί δή έν τή γλώσση.
Ή καθαρεύουσα επομένως είναι πόρισμα τών
δράσεων έν τή ψυχή του έθνους γενικών ιστορικών
παραγόντων, ώς ύπεδείξαμεν, καί «tvat επομένως
πόρισμχ άναγκαΐον καί αναπόφευκτον.
Δι’ αύιόν τόν λόγον αύτη επικρατεί καί δι’ αύ

τόν θά έπικρατήσκ,.
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Η ΚΛΩΣΤΗ ΚΟΒΕΤΑΙ *)
εδμ· (Μετά διακοπήν) Κάμε όπως ΘΓ/.εις. Θά
με σκοτώσουν, αλήθεια; Λοιπόν, άν Θέλεις ό πα
τέρας σου καί ό αδελφός σου νά ζήσουν αιωνίως

στή φυλακή, πήγαινε.
εβελ- (Ή όποια έμ.ελ.λε νά έξέλθν,. ισταται αί
φνης πληγεΐσα. Καταβεβλημένη, σιγά.) "Θχι, οχι,
δέν πηγαίνω. (Πλησιάζει προς αύτόν οστις μειδιά
και συγκεκινημένη μέχρι δακρύων καί μέ τόνον
θλιβερόν.) Άλλά καί σύ, Έδμόνδί, φανού καλός!
"/ Τέλος

φανοΰ πίμ'ος.' Κάμε ο,τι σοΰ λέγω! Έλα στό
σπήτι μ.ου! Βλέπεις, δέν σου κοστίζει τίποτε, τί
ποτε. Ένφ απεναντίας έμέ μέ σώζης από τήν
άτίμωσιν. Όχι, δέν ήλθα έδώ διά νά σέ απειλήσω :
σε παρακα/.ώ . . . παρακαλώ μόνον . . . Έδμόνδε !..
Άλλ’ είναι λοιπόν δυνατόν νά έλησμόνησες τάς
ευτυχείς ήμέρας ποΰ έπεράσαμε μαζύ ;.. . Άποκρίθητι! . .. Έδμόνδε ! . . . Άλ.λ’ ή συνείδησίς σου
δέν όμιλεϊ τήν στιγμήν αυτήν ; δέν σοΰ λίγε: τί
ποτε—όπως άπαντήσφ,ς είς τήν δυστυχή αυτήν—ή
οποία σοΰ παρέδωκεν έαυτήν ολόκληρον, ή οποία
τόσα χάριν σοΰ εκαμεν, ή όποια τόσον σέ ήγάπησε,
τόσον, ώστε καί τώρα ακόμη σέ λατρεύει ;
βδμ- (Διακόπτων αυτήν, ζωηρώς.) Άκου, ζητείς
νά μέ συγκίνησής, αλλα δέν θά τό κατορθώσ/,ς.
εβελ- (Γονυπετής). . . ’Ακόμη σέ λατρεύω! . ..
εδμ. (Άποφ-ύγων νά τήνκυττάξγ, με αόξουσαν
κτηνωδίαν.) Ό, κάμε μ υ μίαν χάριν, πές μου—
πότε μ: αγάπησες; "Ώ ! άς παίξουμε καί μία
φορά μ'ανοικτά χαρτιά f Λοιπόν άς παραδεχθώμεν οτι μ’ αγάπησες. Άλλά γιατί—πές μου λοι
πόν—γιατίμ.έ αγάπησες ; Έμπρός, θάρρος λοιπόν!
Έκ συμφέροντος. Διά τίποτε άλλο παρά διά συμ
φέρον, καθώς όλα τα πράγματα είς τόν κόσμον
γίνονται διά συμφέρον. Ένόμιζες ότι θά ,σέ ένυμφευόμην, «λογάριαζες οτι αγαπούσα με έξαοφάλιζες
μίαν θέσιν κοινωνικήν καί έκαμες καλήν σκέψιν
πόΰ μ’άγάπησες (Ύπομειδών.) Ά! Ά!
εβελ (Παρατηρούσα αΰτσν ώς άπολίθα/μένη χαί
ψιθυρίζουσα) Ά ! ΙΙώς λοιπόν μ.ετεβλ.ήθης τόσον ;
εδμ (Μειδιώ*.) Νόμος τής έξελίξεως, κόρη
μου ...
εβελ* (Παλαίουσα ακόμη. Μέ τρυφερότητα καί
βαθέως αϋξάνουσαν συγκίνησιν.) Όχι, όχι, όχι.
Δέν είναι δυνατόν νά έγινες τόσον κακός. : Θέλεις
νά φανής κακός, άλλά δέν θά τό κατορθώσω,ς.
Άκου, Έδμόνδε 1 Συγκατανέυσε είς δ,τι σοΰ έζήτησα. Τί θ άπογείνω ούτε κ:’ έγώ δέν ήξιύρω . . .
Άλλά σύ δέν θ’ άκούσο,ς πλέον νά ομιλούν γιά
έμέ. Σοΰ τ’ ορκίζομαι. Σαν νά μή μέ είχες ποτέ
γνωρίσει . . . (Σχεδόν ύποκώφως.) Δέν είναι αλή
θεια, ’ΐ'δμόνδε, οτι θά έλΟης σπήτι μου;
εδμ- (Εξαπλωνόμενος) Όχι, όχι, όχι. Πόσες
φορές νά σοΰ τό πώ ;
εβελ. (Μέ κάποιαν ίύναμιν.) Άλλα γιατί ;
Γιατί; Άφοΰ στό τέλος τής γραφής δέν σοΰ κοστί
ζει τίποτε! Άλλα γιατί λοιπόν δέν θέλεις *ά βλθ^ς; Πές μου τουλάχιστον -ήν αιτίαν.
εδμ· (Φυλλομετρών βιβλία) Θέλεις νά σοΰ πώ

τήν αιτίαν ; . . .
εβελ. ίΠαρακλητικώς.) Μά ντί, μα ναί...
τουλάχιστον αυτό ! . . .
εδμ- (Μέ τάς χε'ρα; είς τά θυλάκια άτενίζων
αύ ήν.) Διότι . . . είναι καλόν να εχή κάνεις εμ
πιστοσύνην. . . αλλ’ακόμη κάλλίτερον να μήν

«Ζΐ ! . ..
εβελ· (Κρύπτουσα τας χεϊρας εις τήν κόμην.)
Άΐ Νομίζεις.. . (Μέ πρόσωπο* μορφαζον άπό
αηδίαν.) Ά? Θεέ μου ! (Μέ βαθεΐαν έκφρασιν.)
’Αλλά σύ μέ αναγκάζεις διά τής βίας να σέ κατα
φρονήσω ’ Νομίζεις ότι σοΰ στήνω πκεκτανην;
Έγώ ; · - - (Μέ αύξουσαν μανίαν.) Άλλά λοιπόν
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νομίζεις οτι επειδή σύ είσαι άθλιος εΐναι καί δλοι
οί άλλοι ομοιοι; Και νά σκέπτεται κανείς οτι
ήδυνήθην νά έμπιστευθώ τόν άνθρωπον αυτόν ....
οτι τον έπίστευσα! Άλλά ποιος δέν θά τον έπίστευε; Καί μοϋ έλεγεν οτι θά μοϋ χύση βιτριόλι
στο πρόσωπον αν τόν ήπάτων! Άλλά, πές μου,
τί νά κάμω τώρα ; Καί μου έγραφε τραγούδια !
Ώ! Ποιητής! Ποιητής! (Μέ τρομερόν σαρκασμόν
έπαναλαμβάνουσα τάς λέξεις του.)
« Μονάχα την

alia

οον οον γνρεύίο,

τη &έλω, τη γυρενω άλόχληρη »

’Λ ! τήν ψυχή μου, τήν ψυχή μου. Δυστυχι
σμένε! Ποιητή! (Μανιώδης. Τρέχουσα είς τήν
τράπεζαν καί λαμβάνουσα τό λεύκωμα τών ποιή
σεων καί ρίπτουσα αυτό εις τό πρόσωπόν του.) Τά
τραγούδια σου : Ίδέ τα.
' Ε4Μ. (Με κραυγήν απειλής). Πρόσεχε, Έβελίνα !
βεελ· Τίνά προσέχω; Τί; Σύ νά προσεχής.
,’Α I Τώρα εννοώ γιατί ήρνεϊσο . . . Καί τά γράμ,ματα; Τώρα πές μου γιά τά γράμματα . . . Γιατί
δέν θέλεις νά μ.οϋ ■ τά έπιστρέψης, πές μου τήν
αληθινήν αιτίαν .... "Α! δέν θελεις νά μοϋ τήν
πης. Άλλ’εγώ τήν ξεύρω. Θέλεις νά τάς ν.ρατήσης τας «πιστολάς μου όπως—έάν καμμίαν ήμέραν παρουσιασθή περίστασι;—δύνασαι,. είς κύκλον
φίλων όμιλούντων περί τών κατορθωμάτων των,
νά είπης μειδιών «ώ! έχω κι’ εγώ τάς ίδικάς
μου ! . . .» καί νά πας στο τραπεζάκι σου, ν’ άνοι
ξης τό κουτί, νά βγάλης έξω τάς «πιστολάς μου
καί νά τάς δείξης λέγων; «Ή καϋμένη, κυττατε,
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αλήθεια, πόσο μ’αγαπούσε !ο . . . (Μέ άγριον’γέ
λωτα.) Γι’αύτό, δέν είναι αλήθεια; Άρνήσου το,
αν δύνασαι ! ’A ! σέ γνωρίζω πολύ καλά τώρα—
έπί τέλους!
εδμ· (Κυνικώς.) Τόσο τό καλλίτερο γιά σε.
Μπορείς νά πής οτι είμαι ένας δειλός. Τί μέ νοιά
ζει; ’Εννοείς τώρα; Σήμερα λοιπόν τό έμαθες οτι
στόν κόσμον ε’μεθα ολοι έγωϊσταί καί άνανδροι ;
Ώ’ καλλίτερα νά τελειώνωμεν έως εδώ. ’Αλλέως
θά μέ κάμης ν’ αρχίσω τάς ρητορείας καί ξεύρεις
οτι δέν μοϋ αρέσουν αυτά διόλου. ΤΑ ! συγγνώμην,
δέν «συλλογίσθηκα οτι σέ ενοχλεί δ καπνός . . .
εβελ· “Ακουσέ με καλά. Λέγεις οτι ολα τά
πράγματα εις τόν κόσμον γίνονται έκ συμφέροντος.
Πολύ καλά, θέλω να σοΰ δώσω μίαν συμβουλήν
πρός τό συμφέρον σου. Μή μ.έ ριπτης είς τήν
απελπισίαν 1 . .. Δέν κατόρθωσα νά κρατήσω τήν
τιμήν μου καί ό Θεός μέ «τιμώρησε ...
εδμ· (Είρωνικώς διακόπτων)'Βεβαίως, αύτό εί
ναι θεία Δίκη ...
εβελ. (’Αμέσως.) ’Ακριβώς. Πολύ σωστά ιιπες : είναι ή θεία Δίκη. Άλλά λοιπόν δ θεός εκ
δικείται ! Διατί λοιπόν νά μή εκδικηθώ έγώ ;
εδμ. ’Επειδή είσαι τόσον εύγενής πρός εμέ,
θέλω κι’έγώ να σοΰ δώσω μίαν μικράν συμβου
λήν. Σέ λίγο κάποιος θά έλθη εδώ. Ξέρεις άν σέ
ίδή έδώ, τί θές; ώ Θεέ‘μου!... δέν θά κάμης
καλήν έντύπωσεν ...
εβελ- (Στηριζομένη είς τήν τράπεζαν διά νά μή
πέση.) Ά βέβαια , . . πρέπει. . . νά έλθη . . . μια
άλλη . . . εδώ ... σέ λίγο . .... (Αίφνης, συναθροίζουσα δλας τάς δυνάμεις της μέ οφθαλμούς

Η λιτανεία ίη^γαμίνη τ^ν

άδόν

' Ανεξα^αιας· ,

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

άταστράπτοντας.) Κράτησε καί τάς έπιστολ.άς
μου. Σέ συγχωρώ ΰπ ενα ορον. Έδμίνδε—Οχ
έ/Λη είώ μία •'υ·»αι-Λ«—θέλ.ω ta μή τήν δεχθής.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

εβελ-

(Έκρηγνυομένη, μέ μεγάλην ενεργητι
κότητα.) Ά 1 Τίποτε λοιπόν ; 'Ώστε μέ περιφρονεΐς, παίζεις μ'εμέ ; Λοιπόν μι τάς παρακλήσεις
ΕΔΜ· Είσαι τρελλή .
μου και τας απειλας μου . . . γελάς: Λοιπον μέ
εβελ· (Τρίμουσα κατά τήν φωνήν καί c σώμα.)
διώχνεις τώρα για ν’ απόλαυσης μίαν ώραν εύδαιΜή τήν δεχθης . . . Βλί-ίΐς . . . δέν ήξευρω . . μ.ονίας μέ μίαν άλλην —επιφυλασσόμενος νά κάείς p.ivgv ττ,'ΐ σζέψιν ότι έδω . . . που έμεινα έγώ . μης καί εις αυτήν όταν κουρασθκς ο,τι καί εις ε’μέ
μπορεί . . . μ: μίαν άλλην . . . τρέμω. ΚΓ επ’ΐτα έκαμες, ο,τι τώρα μοΰ κάμνει; και νά τήν διώξης
κύττα: δέν την γνωρίζω - . . τήν γυναίκα εκεί καί αυτήν, όπως έμέ σήμερα. . . Λοιπόν μέ θεωρείς
νην . . . δέν τήν ξέρω. άλήΟίΐα ; - καί όμως τήν σαν ένα παιγνίδι . . . Σήμερα είναι καινούριο, είναι
μισώ. Azov, Έδμόνδί. σέ παρακαλώ, εγκατα καλό . . . τό κρατείς . . . αύριο δέν σου αρέσει
λείπω όλας τάς προτέρας μ υ απαιτήσεις. άλλα πλέον . . . καί τό πετάς ... Λοιπόν -μά σέ αί γυδός μου τουλάχιστον μίαν ίκαΌποίησιν. (Μέ άγρίαν .-νιΐκες είναι παιγνίδια, είναι κούκλες ; . . .
εκφρασιν.) “λφησέμτ μόνην μ'εκείνην τήν γυ
εδμ- ("Εντρομος.) Τί θέλεις λοιπόν νά κάμης ;
ναίκα ! . . . (Άβθμαίνουσα.) Μή φοδει-α·.—βλέπεις
εβελ· (Αίφνης μέ έν πήδημα εύρίσκεταΐ είς τό
—οο5 ύπό χομαι οτι δέν θά τήν πειράξω — βλέπεις παραπέτασμα, αρπαζει μάχαιραν κρεμασμένη·? εις
—σοΰ τ'ορκιζομ.αι . . . άλλ’άφησέμ- μόνην μ' τόν τοίχον και μετά στιγμήν τινα άγριας πάλης
εκείνην! Σοΰ λέγω ... δέν ξέρω . . . τήν μισώ . .
μέ τόν Έδμόνδον «στις προσπαθεί νά τής άποσπάση
(ΙΙλησιάζουσα είς αυτόν.) Σέ παρακαλώ.
άπό το χέρι τό οπλον καί απελπιστικός Φωνάζει :
- εδΜ- Σοΰ ΐρ-σουν αί σκηναί; Έμέ, δχι. ’Άφη
Βοήθεια! τοδ τήν έ.ιπηγνύει τρ·Τς φοράς είς
σε μ?.
τέ στήθος λέγουσα : ) /λοιπόν . . . μάθε ότι καί ή
εβελ- (Μέ άπαισιον μειδίαμα.) Είναι ιή τελευ
κούκλες σκοτώνουν ! (Κατόπιν όομα εις το παράθυ
ταία σου λέξις ; Λοιπόν νά σώσης τήν τιμήν μου ρο·/, τό ανοίγει αμέσως καί έκτο; έαυτής, άπελπις
δέν θέλεις,. νζ μοΰ έπιστρέψζς τάς έπιστολάς μου κραυγάζει.) Έλατε ολοι νά ϊδήτε ! Μέ είχεν εγκαδέν θέλεις, νκ έγκαταλείψ·/;? εκείνην τήν γυναίκα ταλείψτ,. Καί εγώ τόν έσκότωσα !
δέν θέλεις . . . Άλλα πές μου . . . λοιπόν δέν μέ
[ΤΙίπτει η αύλαία.)
φοβείσαι διόλου ;
Ε4Μ. (“Εκπληκτος, στρεφόμεος.) Τι; Άλλα
(Μπάφρασι: ίκ τοΰ Ιταλικοί) Κ. Καιροφύλαλ
ξεόρεις πώς μέ τρομάζ-:ς αληθινά μ’αΰτήν τήν
οψιν ; Άχ, άχ, άχ ! δ άγγελό: μου ! Ή μικρούλα
μου και ήσυχη κορασιά , . . (Μέ άγρίαν ιίρωνείαν
αστεϊσμοί?.) Τήν βλέπετε ’. ;
* ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΓΗΝ ΖΩΗΝ *
ΕΒΕΛ· (Τρομερά, σχεδόν μεγαλοπρεπής.) Κορά
σια .. . ήμουν. Τώρα δέν είμαι πλέον. Συ μ’ έκα
μες γυναίκα. Κυττάξου ! . . .
ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ
EAU- (Είρωνικώς.) Άλλα δίς μου λοιπόν ενα
ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ
καθρέπτην ! . . .
εβελ. Ά ! ©εε μου ! Έδμονδε . . . χάνω το λο
γικόν . . . ’Εννοώ ότι δέν καταλαμβάνω τί κάνω . .
Ί·.’αν έλθη εδώ εκείνη ή γυναίκα, εγώ . . . “Ακου,
Ε σταυρωμένα τα χέ
Έδμόνδε . . . παρ’ βλον εκείνο που μοΰ έκαμες . .
ρια ό Παύλος «καμά
δέν ξεύρω . . . εγώ σέ αγαπώ ακόμη . . . δέν Οέ/ ω
ρωνε μέ μίαν προσήνά σέ βλάψω... δέν θέλω, εννοείς; “Ακούσε μίαν
λωσιν, γεμάτην θαυ
μασμόν, το πρώτον του
συμβουλήν μου . . . φύγε από έΒώ . . - φΰγε '. - .
εργον, ποΰ είχε φιλο
σέ παρακαλώ για το καλόν σου . . . φΰγε . . .
τεχνήσει άλλοτε εις
εαμ- (Κουρασμένος.) Έσύ νά φύγης, γιατί είναι
τά νεανικά του χρό
ώρα !
νια καί τό οποίον έμελλε τήν επομένη» να αποστείλη
εβελ· ( Αίφνης.) Ά ! θέλεις νά μέ ξεφορτωθής.
εις τόν διαγωνισμόν κάποιας καλλιτεχνική; εκΟεσεως.
(Καταβάλ ουσα τελευταία» προσπάθειαν όπως κραΠόσην φιλαυτίαν έβλεπες νά λάμπη εις το πρόσωτηθή. Πλησιάζει προς αΰτόν σχεδόν συρόμενη. Μέ πόν του, άντικρύζοντας τό αριστούργημά του ποΰ Οα
φωνήν ύπόκωφον.) Καλά. Έγκατάλειψΐ εκείνην τοϋ ξάνοιγε ενα κόσμον θριάμβων αυριον, ένα δρόμον
άγνωστον έω< τώρα, πανένδοξον, σπαρμ-ένο-/ από δαφνό
τήν γυναίκα κι’ έγώ φεύγω.
φυλλα ποΰ θά τόν έρραινεν όλος δ καλλιτεχνικός κό
εδμ· (Καί εζ.-ΐνος μανιώδης.) Δέν εγκαταλείπω
σμος τών Αθηνών, ’^σθάνετο εντός του όλην τήν
τίποτε.
δύναμιν τοϋ πόνου ποΰ τόν ένέπνευσε καί τόν παρέ
εβελ- (Μέ απειλητικήν παράκλησιν.) Τουλάχι
συρε ε’ις τήν σφαΓραν τής αθανασίας’ νά έκγειλίζη ή
στον γιά σήμερα·. Σήμερα ! Ζητώ μονάχα για σή ψυχή του άπό μίαν δικαιαν ύπερηφάνειαν διά τό πλά
σμα του, άνάμικτον μέ κάποιο μυστηριώδες γόητρον.
μερα.
Θέλει νά κάθεται έκεΐ ώρες ολόκληρες εκστατικός
εδμ· Δέν έσυνείθ σα νά δέχωμίι διαταγάς.
καί άφωνος, βυθισμένος εις ενα εϊδος νάρκης γλυκύ
εβελ- (Μέ ϋφος θλιβερόν.) Άλλ’ έγώ δέν δια
τατης, νά τό περιβάλλη μέ βλέμμα άχόρταγον, θαρ
τάζω : παρακαλώ!
ρείς πώς κάποιο χέρι αόρατον τον κρατεί· έκεϊ καρ
ελμ· (Κινών αϋ’.ήν. Μέ τεταμμένον τόν δείκτην,
φωμένου, μαγευμένον άπό τήν ποίησιν καί τό απαύ
ορμητικότατος.) Όχι καί πάλι οχι. Φΰγε !
γασμα τής καλλονής που «πλημμύριζε τριγύρω.
58

Μέσα εις τό φωτοπερίχυμοι που «σκόρπα ή πορ
φύρα τής δυσεως μ’ ένα γαρνίρισμα μενεξεδένκον χρω
μάτων, xt’ άγκάλιαζεν όλόθερμα τέ; ασύλληπτες ζω
γραφιές ποΰ επερνε ανάλαφρα τό δημιουργόν χέρι
τοΰ καλλιτέχνου, ή «Σίβυλ λ ά» του έξεχώριζεν
από δλα τ’ άλλα έργα του. Έφαινετο ώς μία παν
τοδύναμος έιαπνευσις, μεγαλοπρεπής, κυρίαρχος, βασί
λισσα τρανή μέσα στής τέχνης τόν ναόν. ’Εξέφραζε
κάτι τι τό φανταστικόν , ή θέα της, τό αιθεροποίητον,
λες χαΐ ήτον ΐτο!(ΐ'η —ρός πέταγμα ψηλά έκεϊ στό
άπειρον, σε κόσμους άλλους — εις τήν χώραν τών
ημιθέων! Έμαρτύοει όλον τον αγώνα τον ειλικρινή,
τόν μέγαν αγώνα ένος εργάτου τής τέχνης τής αλη
θινής.

’Επάνω εις την μεγάλην οθόνην παρίστανε την αοχαίαν 'Ρωμαίαν προφήτιδα, έξηπλωμένην αναπαυτικά
έπί μαρμάρινου θώκου—στολισμένου απο χιλιαδυο λεπτοκεντήματα. βυθιζόμενων, τις οιδε, εις ποιον χαριτωμένον ονειρον, καί κλίνουσαν μέ χάριν παρθένας τ' άγ^ελσμορφον κεφάλι της επσ,νω σιό λευκό της χέρι π’
ακουμβοΰσε σέ κάποιο μικρό τραπεζάκι, ένω τά κρι
νοδάχτυλα της έπαιζαν άφηρημένα μέ τές άφροδαντέλλες τής γάζας, ποΰ άπλώνετο σαν πέπλο νυφικό
στην μεταξένια κόμην της, κι’ έφιλοϋσε δειλά τα με
γάλα Οεϊνά της μάτια, ποΰ σέ προοεόλεπαν χαϊδευτι
κά μέ μίαν ιδιαιτέραν μ.ελαγχολικην ήδυπάθειαν, μαζύ μ’ ένα άπαλό γλυκύτατο φώς — ώσαν τό λυκόφως
τών ωραίων δειλινών . . .
Άφινεν ό Παύλος τό βλέμμα του νά πλαναται ?κθαμβον εις τό μαγικόν λαμπΰρισμα τών χρωμάτων,
τά όποΓα έζωντάνευαν ενα τέτοιο φωτεινόν ίνδαλμα
μπροστά του, γεμάτον άπό μίαν ποιητικήν θέρμην,
ποΰ έφάνταζε τόσον καιρόν εις τόν νοΰν τον.
Καί όμως μέσα σέ ’κείνην τήν πλημμύραν τής αρ
μονίας, γύρω ε’ις τήν ύπέροχον ωραιότητα ποΰ έβοισίλευεν σ’ όλο τό κομψό του δωμάτιον, εαν έπροσεχε
κανείς θά παρετήρει έξαφνα Kiitccx fiafieei χατη<^ιαν,
μίαν εκφρασιν ανίας χυμένην γύρω στό ποόσωπόν
του, θά οιέβλεπε καθαρά μέσα εις τό περίλυπου βλέμ
μα του ένα ωκεανόν απέραντου σκέψεων, ποΰ έχάνετο από πολλοΰ ό λογισμός του. Λησμονημένος εκεί
μέσα εις τήν μοναξιά του, ξαναγύριζε σιγά - σιγά πά
λιν τόν νοΰν ταυ στά μακρυνά του χρόνια, προσπα
θοΰσε ν’ άνερευνήση επίμονα όλην την ιστορίαν τοϋ
παρελθόντος — ιστορίαν όνειρόθρεφτην, γεμάτην πάθος,
τό όποιον δέν έμετριάσθη καθόλου άπό τότε, άλλ’
έξ εναντίας «μεγάλωνε καί τόν πλημμυροΰσεν άπό έ
ρωτα άπό πάντα.
Δια μιας έπέρασςν εμπρός του όλάκεμη ή έποχή
εκείνη ή ασύγκριτος, όλες ή αλησμόνητες ήμερες τής
ζωής του —- όταν γερμένη ή Λίνα σ’ ενα διβανάκι
τοΰ μικρού σαλονιού της τοϋ όρκίζετο μέ δάκρυα, πίστιν, λατρείαν, μέχρι θανάτου! Πόσον ζωντανά έμείνάνε όλα αύτά εις τόν νοΰν του’ ποτέ οέν θά τά λη·
σμονήση.’Εκείνος δίπλα της λιποθυμισμένος άπό τήν
γοητείαν τών ματιών της «είς τά όποια πόσαι ψυ·
χαί να επνίγησαν, νομίζουσαι 3τι ίπιπτον είς τόν ου
ρανόν» τήν ήκουε μέ ανοιχτό τό στόμα φορτώνοντας
τήν καρδιά του μέ λόγια κενά, αστόχαστα, λόγια γε
μάτα γυναικείαν υποκρισίαν! Καί ένα δείλι φθινοπω
ρινό, ανάμεσα στό μοσχοβόλημα . τών γιασεμιών και
στες λατανίες ποΰ έστόλιζαν μέ πράσινες γιρλάντες τό
καλαμένιο κιόσκι, αντίκρυ καί δ Παύλος με τόν χρω
στήρα στό χέρι κο.ί κυττάζοντάς την, έτράβαγε έξαλ
λος απο συγχίνησίν καί αγάπην καί απαράμιλλες,
τές ολοζώντανες γραμμές τής «Σιοόλλοσ» την όποιαν
μέ πόσην χαραν ειδεν ύστερον από την έκτέλεσιν άπαράλακτην μ’ Εκείνην !

Μέσα είς τό βασίλεμμα τής ημέρας καί στ’ απελ
πιστικόν κρότημα που άρχιζαν έξω τά νυχτοπούλια
γύρω εις τους φράχτας τών κυπαρίσσων, οί όποιοι
περιστοίχιζαν τον άντικρυνόν πύργον, ή «Σκύλλα»'
είχε προσλάβει τώρα μίαν δψιν άλλοιώτικην, τρομα
κτικήν, γεμάτην φρίκην ! Ή άνάμ.νησις τοΰ διιλινοΰ
εκείνου «νωρθώθη ήδη ώς άπαίσιον φάσμα έ/ώπιόν
του, κι’ δλα τριγύρω του ειχον θέαν πένθιμΟν, σιω
πηλήν, θέαν θανάτου !
Κάποια ξαφνική ένθύμησις έπέρασεν άπό τήν φαν
τασίαν του και εξάναψε δλην τήν αποστροφήν καί
τήν ανέκφραστου άηοίαν τής ψυχής του, ποΰ τΟϋ έ·
νέπνεεν ή είκών εκείνη ! Ιίοσον εύρέθη ηπατημένος
τώρα, πόσον άλλαξαν τά πράγματα άπό τότε. Τί άταίριαστον ποϋ έβλεπεν τό χιμαιρικόν παρελθόν πρός
τήν πραγματικήν ζωήν του παρόντος ! Ποιος θά έπίστευε ποτέ πώς οί όρκοι εκείνοι καί τά δάκρυα θά η·
σαν τόσον δόλια, ξένα στ’ αληθινόν αίσθημά του.
Στρέφει και παρατηρεί τό έργον τουμέ μάτια άφηρημένα κάπως, «άν βλακωμένα καί τοΰ μαίνεται ψυ
χρόν, αγνώριστου. "Ολη ή προτέρα του άφθαστος καί
τελειωτική αρμονία τών γραμμών καί τών χρωμάτων,
τοΰ έφαινετο ήδη ακανόνιστη, άχαρη. Νομίζει ότι τά
μάτια εκείνα τά πλανετικά άλλοτε —τα ονειρεμένα
του μάτια, τόν προσέβλεπαν τώρα μ’ ένα ύφος προσποιημένου, περιγελαστικόν. Μια λύπη άπλετος γεμίζει
πέρα-πέρα τά στήθη του καί νοιώθει σαν καποια μυσ
τική ειρωνεία νά σχίζη τά σπλαχνα του I
Q I Πώς θά ήθελε νά έχάνετο ή απατηλή εκείνη
εικων από τα μάτια του, για τήν όποιαν δ Παύλος
έθυσίασεν όλο τό σφρίγος κι’όλην την λαχτάράν τής
καρδιάς του. . .

Κι’ όταν τήν έπομένην μέσα είς τήν καλλιτεχνικήν
αίθουσαν τής έχβέσεως, τήν πλημμυρισμένη» άπό τήν
αριστοκρατίαν του πνεύματος καί τής τέχνης, ή επι
τροπή κατενθουσιασμένη άπό τήν μοναδικήν επιτυ
χίαν τής «Σιβύλλας» άνεκήρυττε νικητήν τόν ζωγρά
φον της, καί ί> χίβμ&ζ όλος εσείετο από τ ατέλειωτα
χειροκροτήματα καί τάς επευφημίας, δ Παύλος προσ
παθούσε επίμονα ν’ άποφύγη όλων τά βλέμματα συμμαζωμένος σέ κάποιαν άκρη.
Muj/ix συγκίνησις γοργά έτάραξε την ψυ^ήν του,
άμα ακούσε νά καλούν τ’ονομά του, τό δέ έδαφος νά
χάνεται άπό τά πόδια του, ένφ τα νεανικά του στήθη
έφούσκωναν άπό συχνόν αναστεναγμόν. Τό πρόσωπόν
του εγεινε μονομιάς κατάχλωμον, μαραμένου σαν τό
κομμένο λουλούδι! 'Εξαφνα άναπετάχθηκε εάν αλα
φιασμένος άπό τήν θέσιν του, και πρός στιγμήν τοΰ
ήλθε νά όρμήση μπροστά είς τήν επιτροπήν, ποϋ
έπερίμενε νά τόν στεφάνωση, ν’άρπάξη τό έργον του
καί νά τό σκορπίση σέ χίλια κομμάτια καί νά φωνάξη μ’ δλην τήν δύναμίν του :
'—Είναι ντροπή εάν έβραβεύσατε αυτό τό εργον!
Είναι τιποτένιο, ανάξιο νά έπαινεθη άφ’ού έχει ενα
τέτοιο μοντέλλο ! Προσέχετε, είναι αποτυχία αληθινή,
ολοφάνερη. ...
’Αλλα πάλιν συνεκρατήθη' κατώρθωσε μετά κόπου
να πνίςη τήν οργήν του και να σταματηση την άρ
μην του. Καί χωρίς νά είπη τίποτε εφυγε σιγά χωρίς
να τον άντιληφθη κανένας, έν ψ επάνω είς τάς πα
ρειάς του έκύλισε ενα δάκρυ χονδρό, μαζύ μ’ ένα πικρό
χαμόγελο στα τρέμοντα χείλη του - μαρτυροΰντα όλο
τό κρυφό παράπονο ποΰ έφώλιαζεν έντός του!...
ΤΑΚΗΣ ΚΟΝΟΡΘΟΣ
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ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

τός παραχοιρήόεις, αϊτ,νες έπιόάλλονται ένίοτε
χωρίς έν τούτοις τό σύνολον να ύφίσταται πα·
ραμόρφωάιν τινά.
Ή γλώσσα, δηλαδή ή Αγνή καί γνηδία έλλ.
γλώσσα ύπήοξεν Αφορμή νά κοάδουν πάλιν οί
μαλλιαροί Ή γλώσσα τών «‘Μαύρων- είναι Αν
τάξια τής μεγαλοπρεπείας τοϋ όλου έργου, άπέδειξεν δέ ή παράόταάις πόσον μηδαμηνή είναι
ή αίτίαΟις οτι το έργον καθίσταται δι’ αύτής 'ψυ
χρόν. ’Απ’ έναντίας Οϋδένα έξένιόε καί ό πλέον
Είς θρίαμβος τοΰ β- θεά ύπερκαΰαρεύων λεκτικός τύπος, ένώ θά έχανδάτρου. — Οί «"Ισανροι· —
κώνετο τό έργον, άν — άςφαντασθώμεν καί αύτό
Το Ι'ργον καί οί ήόυποιοί. τό τερατώδες — έγράφετο λ. χ- άπό -τόν Ψυχάρην είς τό έξωφοενικόν ιδίωμά του. Όλη ή
δραάις, ή θερμουργός. ή καυστική τών «’ΜαύΡΙΑΜΒΕΤΤΙΚΩΣ ά· ρων» διετηρήθη Ακμαία ύπό τό Αγνόν. τό ηγε
. νε6ι6άσθησαν έπί μονικόν περίβλημα τής καθαρευούσης.
τής σκηνής τοϋ
Χάρις είς τόν ποιητήν έίδομεν τέλος καί έν
Βασιλικού
θεά δράμα έλλιινικόν Αναδιβαζόμενον μετά θαυμα
τρου, ή μάλλον
στής τελειότητος. Ό σκηνικός διάκοσμος καί
τήν κατέκτηόαν
ό Ιματισμός ήσαν Απαράμιλλα.
οί «“Μαύροι,., τό
’Εκ των Λθοποιών, ύ κ. Μέγκουλας ώς Σι·.·
περιλάλητον δρα
ραντάπη,χος ύπήρξεν έξοχος· έσχεν έπιτυχίαν
μα τον κ. Κλέωνος άπροάδόκητον ή δεσποινίς Κοτοπούλη ώς θεοΙ’αγκαΰιΐδότη άπέδωσε κάλλιάτα τόν σεμνόν καί περι
; βέόαια τό έργον,
παθή χαρακτήρα κόρης άτυχους. 2υν16η δέ κα\
όπως τό έκριναν οί Κουκκάκηδες τής κριτικής,
τό παράδοξον, όλοι οί ηθοποιοί νά είναι πολύ
οί όποιοι π ρ ό τής παραότάόεως μέ δλην τήν μελετημένοι.
χολήν Ακαταλόγιστου μίσους και κουφότατα
πρωτοφανή έφλυάρηόαν. Δέν πρόκειται είς
τούς ■ 'Μαύρους. νά κρίνωμεν τόν κ, Ρακγαβήν
Άριποοργήματα άεεν £>ώς λυρικόν ποιητήν - άν καί υπάρχουν λυρικαι
πογραφής.
— Αί Λΐίρογις και
έξάρΟεις ούκ όλίγαι—ούτε ώς γλωσσολόγον. ή
τά ναπολεό, ια. — Παλαιά αν
ώς άπλούν ιστοριογράφον. Κρίνεται ήδη ώς
τίγραφα παλαιών εικόνων
δραματικός συγγραφεύς. Ώς όραμα, οί «“Μαύ
ροι, είναι άπό τά δύο-τρία έλλ έργα τά όποια
πειγόντως μ’ έκάλεδε μίαν ήμέραν είς έπιδιακρίνονται έπί εΰόυ.νειδησίμ. Έχουν πλοκήν
πλοποιός τής όδοϋ Ζωοδότου Πηγής, άναγγέτεχνικήν, σκηνικήν οικονομίαν έπιμεμελημέλων μοι δτι Απέκτησε σπάνιάν συλλογήν Αρισ
νην, έχουν στιγμής Σαιξπηρειους, προκ,αλούσας ρίγη όυγκίνήόεως. Ή σκηνή τής έρωτικής τουργημάτων. Ήτο καθήκον μου νά σπεύδω,
μέθης τοΰ Κωνσταντίνου, ή τής τυφλώσεως άλλά τό μειδίαμα τής δυσπιστίας δέν έννοοΰσε
νά άποσπασθή τών χειλέων μου. Καί είδα τάς
αϋτον,αί μαγγανεΐαι τής “Μιδος, ό θάνατος τον
εικόνας, άλλά περισσότερον αύτών ένετρύφησα
Χερανχαπήχου είναι σκηναί ήπέροχοι Άλλά καί
είς τάς Αλληλοδιαδόχους μετατροπής τής φυσιο
είς τούς χαρακτήρας τών προσώπων ό συγγρα
γνωμίας τοϋ άγοραστοϋ. Ήσαν έξ παλαιαί εικό
φεύς έφάνη ίστορικώς συνεπής καί διέπλαάεν
νες, που καί που Ακρωτηριασμένοι, έντός
αυτούς μετ' αύάτηρότητος. Ιδίως ό τοΰ Σέρανμαυριόμένων έκ τής πολυκαιρίας πλαισίων.
ταπήχου, είναι Αμίμητος, διάκων έν θαυμαστμ
Ούδεμία ύπογραφή. ίίροφανώς ήσαν Αντίγραφα,
ένότήτι δι' όλου τοϋ έργου.
Άπεδόθη είς τό έργον ύπό τινων μεμιψυμοί- παλαιά όπωςΰήπστε, όχι καί πολύ έπιτυχή
έργων Ιταλών ζωγράφων τής Αναγεννήσεως.
ρο»ν τό μειονέκτημα δτι μέρη τ·(νά θίγονάι τής
"Εως δτου τοΰ εϊπω τήν έκτίμησίν μου. ό άν
Έκκληδίας τό γόητρον- άλλ’ οί -’Μαύροι·
θρωπος ολίγου δεΐν καί ύφίάτατο συγκοπήν τής
έχουν ύπόθεάιν Ιστορικήν, άρα ό συγγραφεύς
καρδίας. Έπι τμ βεβαιώσει του ή μάλλον τμ
δέν πταίει άν ή έποχιί,ήν είκονίζει, ήτο Αμαρ
τωλή. Ό κ. Ραγκαδής δέν μυθοπλαότεΐ- άναπα· μετά προφυλάξεων Απείρων — έχουν καί οι
τοίχοι αύτιά — έκμυστηρεύσει του ότι τά Αγό
ριάτμ ή μάλλον ένόαρκώνει μέ πολλήν δύναμιν
ρασε μέ άλλα έπιπλα μαζή εύθυνότατα, τόν κα
καί γνώόιν λεπτομερειών μίαν έποχήν, άμελέθησύχασα. Καί έκοψα μέν ήρέμα τάς πτέρυγας
τητον διά τούς πολλούς, άτέργων είς τάς δυνα
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της φαντασίας τον — Αφεύκτως θά έόλεηε τά
ναπο?.ε·όνιανά κατρακυλούν ί.ρ,πρός είς ιούςπύδας του — ένιάχυόα όμως τάί έλπίδας του ότι
πιθανόν νά πωληθοΰν είς τό τριπλάσιον της
Αγοραόθείήης ττμης.
Δέν είναι βέβαια ή πρώτη φορά καθ' ην Απέρ
χεται τοιαύτη καλλιτεχνική ΰυγκίνηίις. Είς
Αρχαίας οικογένειας ύφίότανται πολλαχοΰ τής
'Ελλάδος άπό της Ενετοκρατίας παλαιό μέτρια
Αντίγραφα παλαιών εικόνων, Αγνώότων ώς έπί
τό πολύ, οί κληρονόμοι δε π^άττουό.ν εύκόλως
έξ αυτών πολυτίμους θησαυρούς συχνά Ανθρακοποιονμένους-Έάν ήτο δυνατόν όλα τά ώς πρω
τότυπα θεωρούμενα, νάήβαν πράγματι πρωτό
τυπα, έπρεπε άοφαλώς νά πιάτεύσωμεν δτι είς
τούς παλαιοτέρους χρόνους θά υπήρχε καμμία
μηχανή, παράγουσα κατά έκατοντάδας Αρι
στουργήματα. . .

άνδριάντος, χάοιν εύκολίας, έτοποθέτηόε έντός
της κοιλίας τοΰ χάλκινου ίππου καί δύο μικρά
γύψινα έκμαγεΐα, τοΰ Φαώέρου καί τοΰ Λαμαρτίνου, άτινα τώ είχαν παραδοθξι διά νά τά έγχειρίύμ είς τήν Ιστορικήν καί ’Εθνολογικήν
'Εταιρείαν. Άλλά μέ τάς διαφόρους φάσεις Ας
δλαόεν ή άναστήλωόις, ό άνδριάς δέν έξετελω·
νιόθη, άπό μηνών παρερριμένος, συνεπώς τά
δύο άγαλμάτια έμειναν φυλακισμένα ώς 'Ιωνά
δες, έν τμ κοιλίμ τοΰ ίππου τοΰ Σώχου,. όότις
κατέστη Αληθής Δούρειος ίππος. Ούτω ένώ
ό Λαμαρτΐνος καί ό Κολοκωτρώνης ζέν είχαν
καμμίαν σχέσιν, έταύτιάαν μετά θάνατον την
δόξαν των είς τά ύγρά υπόγεια τοΰ τελωνεια
κού παραπήγματος τού ΙΙειραιώς καί έπϊ τέ
λους θά ίδουν τό φώς της 'Ελλάδος, ΰπέρ ης
τόσφ συμπαθείς έδείχθηάαν οί Γάλλοι φιλέλλη
νες. Καί ητο καιρός πλέον νά γείνμ ό τοκετός
τοΰ ίππου διά νά δοθούν και είς τήν ιστορι
κήν Έταφείαν οί Αθώοι κατάδικοι.

‘Ο Μτύάμιύ καί η 'Ελλ.
τέχνη. - Άπό ζην i&OV Μηζροεζόλιως είς ζην γήν ζής
'Επαγγελία;.
φού τό βουνό δεν έρχεται είς τόν Μωάμεθ,
ό Μωάμεθ πηγαίνει στό βουνό. Κατενόηόαν
μερικοί καλλιτέχναι τήνάλήθειαν αυτήν καί συσκευάζοντες τά κιβώτιά των Απέρχονται τοΰ κονιϋαλέου "ΑΟτεως. Οί Αδελφοί Νομικού και ό
γλύπτης ©ωμόπουλος, οί έν τμ όδω Μητροπόλεως έγκαθιδρνμένοι, Αφού Άνοιξαν μίαν διαρκή
έκθεόιν μέ έργα καί άλλων συναδέλφων των
(Χατζή,Ξενοπούλου) και μέ είδη πιιλοπλαότικής
καί πλαισίων 'Ελληνικού και ξένου ρυθμού, καί
αί έλπίδες των έπεσαν ώς φθινοπωρινά φύλλα,
έσήκωόάν τόν σταυρόν τής καλλιτεχνίας και
διηυθύνθησαν είς περιοδείαν καλλιτεχνικήν,
όπως καί οί καλλιτέχναι τού θεάτρου- Πρώτος
σταθμός τοΰ ταξειδίου των — ίσως καί ό μόνος
— είναι ή Γη τής 'Επαγγελίας ή γη τών Φαραώ,
τών Άραπάδωνκαί τοΰ- - χρυσού.''Λςέλπίόωμεν
— τό εύχόμεθα έγκαρδίως — ότι είς Αίγυπτον
θά έκτιμηθμ περισσότερον ή μικρά, άλλ/ ένδια·
φέρουσα αύτη έκθεόις.

_/ϊ ιόιοκζηαία τοΰ πνιυμαζος. — Είς β'. ΰνάγνωοιν. — Τό Κράιο; είς τόν
. . . Καρκίνον.

Α

Ό "Οφιρεμνταχ Χα! ό Κο·
λυκοτρώνη·:. — "Ιππον; κυοιρορων. .— *0 Φαβιέρος και
ό Λαμαρζΐνος είς το Ίελωνεϊ&ν ΤΙειραιως — 'ί> ‘Ιωνάς
κα! ό Δι·ΰρεινς.

“Οφφεμπα:χ κρίμα πού δέν ιίάχολιίθκ μέ

0τά'Ελληνικά πράγματα. Δέν θά έπρόφθανε νά

γράφιι όπερέτιας- Μίαν λ χ θάήδύνατο τις κάλλίστα νά τιτλοφόρηση ί> - Άνδριάς τοΰ Κολοκοτρώνυ·, μία δέ σκηνή θά ήτο τό Ακόλουθον ϊότο
μικώτατον έπειάόδιον ζΟτεόκ Σώχος, Αγνοών
τήν ΰπαρξιν τοΰ κ Καλλινιάτον, <3υνεΰκεύαζε
διά τάς ’Αθήνας τό περιλάλητον άντίτυπυν τοΰ
42

πνευματική ιδιοκτησία καί πάλιν έπανέρ-

Η χεται είς τήν ήμερηάίαν διάταξιν δυάιυχυ ς
όχι της Βουλής, ήτις τό έψήφ σεν είς τήν β’.
Ανάγνωσή πρό έτών. Τώρα πρόκειται νάτό
ψηφίσμ είς α’. ΊΙ καρκινοδατική κατάστασις
ητις χαρακτηρίζει δλον τό Κράτος δέν ήτο δυ
νατόν ϊι νά έκπροσωπηθμ καί είς τό πολύπα
θες ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας, ύπερ
ής ό γράφων πλειότάκις ήγωνίσθη. Νά καιαδείξμ τις τήν έπείγουσαν Ανάγκην ένός τοιούτου νομοθετήματος είναι περιττόν· τό μόνον
τό όποιον έχομεν νά κάμωμεν ε’ναι νά εύχηθώμεν είς τό νομοσχέδιου νά όιέλθμ ήλον ιόν
Ρουβίκωνα τής Έθν Αντιπροσωπείας, τόν ό
ποιον καί άλλοτε άπέπειράθη νά διοδή·
Γένοιτο! - ·
ίίΦΝιΣ

«Κ
W

*

ΗΑλλΙ Τ&Χ ΝΙΒΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ emw®
Ανάρια; εις ζον Κα-Τ'Μοννιι.

Τό ’Αμερικανικόν ύπουργεΐον τών Στρατιωτι
κών ό.πεφάσισε νά έγείρη ανδριάντα είς τόν Ναπολέοντα, παραπλεύρως τώ άνδριάντι Φρειδερίκου τοΰ
Μεγάλου, ώ> έδώρησεν ό Αντόκράτωρ Γο-.λλιέλμο; 13'
-πρός τάς ΊΙνωμένας ΙΙολειτειας.
·’>
* Έχβ οι; εν Λιίγι/.
Έν Λιέγη τοΰ Βέλγιο·' ήνοιξε τή 9 Μαρτίου
εκθεσις τών έργων τοΰ Frans Joris, τοΰ όποιου δύο
άγαλμάτια, τήν «Παιδικήν απόλαυσιν» καί τόν «Σνρανό δε Μπερζεράκ» έοημοσίευσεν ή «Πινακοθήκη»,

επ’ ευκαιρία τής έκθέσεως τών ε’ιρημένων έργων εν τή
ώιεθνεϊ Έκθεσει Αθηνών. Επίσης ε· Λιέγη προ
σεχώς θα ίχθέσ-η
ΤΊϊ ή καλλιτέχνη δεσποινίς
Έλεονώρα Martens, ήτις καί αύτή είχε συμμετάσχη
εις τήν ’Αθηναϊκήν “Εκθεσιν.
Λ
* Ζωγράφος ίν χολέμφΌ διάσημος Ρώσσος ζωγράφος Βερετσάγιν1
ειδικός διά τάς απεικονίσεις μαχών, μετέβη εις τό
θέαιοον τοΰ πολέυ.ου όπως απεικόνιση σειράν επεισο
δίων τοΰ πολειιου.
3
* "Ε·' άπόκιημα.
Τό Μουσείον τοΰ Λούβρου ήγόρασεν τό άρχαιάτερον επιγραφικόν μνημεΓον. Τό μνημεΐον τούτο εκ
λίθου, ύψους 1,45 φέρει έγγεγλυμ.μένον ίέρακα έπί
αντικειμένου όμυιάζοντος μέ κιβωτίδιον τό όποιον εμ
περιέχει ένα δφιν. Πρός τά κάτω φαίνεται ή Ούρα
ένός πύργου. Υπολογίζεται δ λίθος ούτος 8,000 έτών.
Άναγινώσχεται καθαρούς τό όνομα τοΰ βασελέως Ejf,
βασιλέως τοΰ δφεως, άνήκοντος εις τήν πρώτην αι
γυπτιακήν δυναστείαν, περί τής όποιας έλίγιστα γνωρίζομεν. Εύρέθη πρό οκτώ έτών είς τήν “Λβυδον.

*

φάναζος κα&ηγηζον.
’Απεδίωσεν έν Ρώμη εν ηλικία 46 έτών, ό
’Ιταλός αρχαιολόγος καθηγητής Βικέντιος Benoenuti
ό διευθύνεις τάς έν Ρώμη άνασκαφας τής Ρωμαϊκής
’Αγοράς. Υπήρξε καθ-ηγητής είς τήν ’Ακαδημίαν τών
Ωραίων Τεχνών τής Περουδίας καί μέλος διαφόρων
Άκαδημιών. Πολλά είναι τά καλά έργα του. Είς αυ
τόν οφείλεται ό κατάλογος τών μνημεώ,ν τής Umbria.
‘Αναοκαφα! ει Τ'α.βνλΛτι.
Ή Υψηλή Πύλη εχορηγησε άδειαν είς τον
Γερμανόν αρχαιολόγον χ.. Γολδβ.τίκ, όπως ένεεγήση
άρχαιολογικάς άνασκαφάς παρά τήν Βαβυλώνα. Ό
αρχαιολόγος ουτος ινήργησεν και άλλοτε άνασκο.φας
είς τήν Βαβυλώνα, άνεκαλύφθησαν οέ τότε διάφορα
αρχαιολογικά κειμήλια μεγάλης αξίας.
*

*

ΐψή εις "Ελληνα ζα·γράφ^ν.

Ό έν Μαγ/εστεί? εγκατεστημένος ζωγράφος
έκ Κ)πόλεως κ, Κωνσταντένος Προχοπίδης διωρισίη
ύπό τής Άγγγικής Κυβερνησεως καθηγητής τής ζω
γραφικής έν τή Καλλιτεχνική σχολή τής Μαγχεστρίας. Ό κ. Προκοπίδης, μόλις τεσσαρακονταετης,
διακρίνεται δια τα έργα του, ών τινα ετιμήθησαν άναρτηθεντα εις τό έν Λονδίνω μουσεΰον South Keninglon.
Έν τή παγκοσμίφ Εκθέσει τών Παρισίων ^σχε δίπλωαα τιμής.
ίδ
* "Εν εργον toi> Ραφαήλ.
Ώς γνωστόν, τό Λοΰβρον κέκτηται έν τών
θαυμασιωτέρων έργων τοΰ Ραφαήλ, τήν «Ώραϊαν κη
πουρόν». Ή γνησιότης τοΰ έργου τούτου ήμφισβητήΟη παρά τοΰ Μαρι,τ, ίσχυριζομένου δτι τό αληθές
έργον του καλλιτέχνου κέκτηται ούτος. Ό επίτιμος
διευθυντής τοΰ Λούβρου κ. Κέμπφεν δι’ υπομνήματος
του πρός τόν Γάλλον ύπουργόν τής Παιδείας, έπιβεβαιοΓ τήν αυθεντικότητα τοΰ έργου, δπερ κατέχει τό
Λοΰβρον. Ή είκών αυτή ήγοράσθή ύπό Φραγκίσκου
τοΰ Α’ . εκτοτε δέ διετέλει κτήμα εθνικόν πλεϊστα
όμ.ως υπάρχουν πκλαια καί νεώτε α αντίγραφα αυτής.

*

Ό κ. 1\ϊλός.
Ό εν Λονδίνφ διαμενων κ. Ροίλός έγένετο δε
κτός εις τόν αυτόθι «Καλλιτεχνικόν σύνδεσμον», ποοσφαινηθείς ύπό τοΰ "Αλμα Ί'αόέμα.

&άνατύ; ίρ^αιολιγον.
’Aztibavi'i δ διάσημος “Αγγλος ά^γαιολόγος
καί επιμελητήςτών ελληνικών καί ρωμαϊκών αρχαιο
τήτων εις το Βρεττανικόν Μουσεΐον Αλέξανδρος 3τιι·.ύαρτ Μούρραθ. Τό τελευταίον εργον του Μούρραυ
ητο εξοχον σύγγραμμα «Περί τών γλυπτών τοΰ Παρθενώνος».
*

*

Μία τοιχογραφία.

Ό καλλιτέχνης κ. Δ. Γεωργαντάς «περάτωσε
μεγάλην τοιχογραφίαν έν τώ τρούλλφ τςΰ έν ΙΙεηαιεΐ
ναοϋ του Άγ. Κωνσταντίνου, παριστώσχν τόν Χριστόν
κρατούντα τό Εύαγγέλιον. Διά τήν αγιογραφίαν
ταύτην ό καλλιτέχνης ελαβε (2,000 δρ.

*

Άνιαλλαγα! αρχαιοτήτων.
’Αρχαιότητες τινές διπλαέ τών Δελφών πρό
κειται ν’ άνταλλαγοΰν πρός άλλας τοιαύτας τοΰ έν
Παρισίοις μουσείου τοΰ Λούβρου. Πρός τοΰτο κατηρτίσθηϋπό τοΰ κ. Καββαδίου πίναξ, δστις έστάλη είς
ΙΙαρισίους.
5S
* Ευρήματα έν Ρώμη.
Έν Ρώμη, ένώ απεκαλύπτετο ύπό τοΰ αρχαιο
λόγου Μπόνι ό εύρεθείς θεμέλιος λίθος τοΰ μεγάλου
βάθρου τοΰ ανδριάντος του Δομιτιανοϋ έν τή αρχαία
Άγορα, άνε,ρέθη κάτωθεν αυτού τετράγωνον δώμα,
εντός τοΰ όποιου ύπήρχ_ον 5 αμφορείς καλώς διατηρούμενοι. Εις τούτων, μέγας σφαιροειδής εξ οπτής γής εύρέθη
όρθιος έν τώ μέσφ τών άλλων, οι όποιοι εκειντο προς
δ.σμάς. Έκ τής θέσεως ταύτης συμπεραίνεται ότι
θά ετοποθετηθησαν εκεΰ ύπο τοΰ έορτασχντος τήν εγ·
καΟ.δρυσιν τοΰ μνημείου εκείνου, δηλονότι ύπό τοΰ
αύτοκράτορος Είς τών αμφορέων τούτων φέρει έγγεγλνμμένην σειράν αστέρων, έτερος δέ ομοιάζει μέ τα
δοχεία τοΰ όγδοου π. χ. αίώνος. Οί αμφορεΓς ενδιαφέ
ρουν πολύ ώς αυθεντικά δε·γματα τής έγκαθιδρύσεως
του πρώτου αίώνος τής Αυτοκρατορίας. Δύο έξ αυ
τών ειν’αι ερυθροΰ χρώματος.
Είκών τον Πάπα
Ό Πάπας έκάλεσε τόν Γάλλον ζωγράφον
Γαβριήλ Φεριέ, ένατου κάμ/1 την ελαιογραφίαν. Ό
Φεριέ είναι καθηγητής έν τή καλλιτεχνική σχολή
τών ΙΙαριίίων, πρό τίνος διορισΟείς εις την θέσιν του
Ζερώμ.
3
*
Ο Μρια; Άλεςάνάριν τοΰ Β'■
Τό έν Ρώμη χαλκοχυτήριον Νελλι έπεράτιοσε
τό υνηυ.εΓον τοΰ Τσάρου ’Αλεξάνδρου τοΰ Β'. τό ό
ποιον πρόκειται νά στηΟή πανηγυ, ικώς είς τήν Σό
φιαν, ένθα καί εφθασε.Ό άνδριάς έστοίχισε 300,000.
Α®
* Διαλέξει;.
Έν τή πρώτη κατά τό έτος τοΰτο συνεδριάσει
τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής τή γενομένη
πρό τίνός, ό κ 'Ωμόλλ έξέθηκε διά βραχέων τάς ερ
γασίας τής Σχολής κατά τό λήξαν έτος, διατρίψας
ιδίως περί τάς ανασκαφάς τών Δελφών καί τής Δήλου.

•^
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ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΪΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ
Άκολσάβως ό χ. ZxfSe, έτζι'ρος τής Σχολής, ώμίλησέ
-ττερι Δήλου, ιδίως περί τής εμπορικής σημασίας αύ
τής. Έπέδειξε σχέδια διαφόρων οικοδομημάτων χρησιμευόντων εις τό εμπόριον. Εϊτα ό χ. Ώμόλλ «φύ
λησε περ'ι τών αρχαϊκών αγγείων μετά παραστάσεων
τής έκτης καί έβδομης έκατονταετηρίοος π. X., εύρεβέντων εν Δελφοΐς. Ταΰτα παρέβαλε ποιος όμοια αγ
γεία, εύρεΟεντα εν Φοινίκη, εν Αίγύπτω, έν ’Ασσυρία
καί αλλαχού. Έκ τών εν αυτοίς παραστάσεων συνεπέρανεν ότι ταΰτα προέρχονται έκ Φοινίκης ή μάλ
λον έκ Κύπρου. Έν έτέρμ συνεδρία ώμίλησεν ό κ.
Μπιζάρ περί τών άνασκαφών τοΰ ναού τοϋ ’Απόλλω
νος παρά τό ΓΙτώον, καί ό κ. Ώμόλλ περί τής άνα·
στηλώσεως τοϋ εν ΔελφοΓς ©ησαυροϋ τών ’Αθηναίων.
Έν τή Γερμανική σχολή ώμίλησαν ό κ. Δαΐρπφελδ
περί τοΰ άρχικοΰ σχεδίου τοϋ ΈρεχΟείου άποδείξας
ευφυέστατα άρχιτεκτονικώς ότι τό σωζόμενον ΈρεχΟεΓον είχε καί συνέχειαν, καί ό κ. 2. Λάμπρος περί
νεοελληνικού χειρογράφου άναφέροντος περί τών αρ
χαιοτήτων τής Κυζίχου.
Έν τή ’Αγγλική σχολή ώμίλησαν ό κ Φόρστερ
περί Λακωνικών αρχαιοτήτων καί ό κ. Βυζαντινός
περί αναθηματικού αναγλύφου εύρεθέντος έν ΆΟήναις.

Α

Ο ανδριάς ιοί) Κολοκοιρώνφ.

Αναστηλοϋνται όλονεν ό ανδριάς τοΰ Κολοκοτρωνη. Μετ ολίγας ήυ.έοας περατοΰται ή έργασία
καί τή 23 ’Απριλίου γενήσονται τά αποκαλυπτήρια.
λύ

*

C. Blanc. L’ Architecture. ΐίαρίάιοί.

E. Bayard. La prudeur dans Γ art el de
la vie. Aoee 32 etudes aciidemiques. Preface liouguereau. Πορίσιοι Φρ. 3,5'1.

Οι

Ιγγροηόμενοι

νέοι

σατυρικήν

3ον Τήν

συτδρομητα'ι

"Επετηρίδα

νων,,

τής
Οι

“Πινακοθήκης,, διά τό
έτος

τό δρξάμενον άπό 1ης Μάρτιον

Ιφημερίδα

εκ

τών Φιλοτέχ

δρ. 1 (άντ'ι δρ. 3).

τών

παλαιών Ουνδ^οριιτών

τής “Πινακοθήκης.,
τέταρτον

ίβδομαδιαίαν

“Σφυράν,, δρ. 4 (ivtl 5).

άνανεόνοντες από

χίαις καί τφ

ε. ΐ. κα! προ

Ιξωτερικφ

άπ •eWia? πρός

A. Choisy L’ Art de bdlirehez les Egyptiens.
Μετά 106 εικόνων. 20 φρ.

πληρώνοντες Ιτησίον συνδρομήν, λαμβάνουν ευ
θύς Άμα τή καταβολή αύτής τά έξης:

δι ’ επιταγής τραπεζιτικής ή ταχυδρομικής λαμ

C. Enlart Manuel d’ areheolcgie Francaise.
Tome II. Architecture civile el mililuire Μετά 292
εικόνων.
J GuiffretJ La Vie et la Vierge. Monograp
hic sur les tapisseries de la ealhedrale de Stras
bourg.

ΔίίΡΕΑΝ

Leonard de Vinci.— d.es iiuits panics de
la peinture. Μΐτάφραοις εις την γαλλικήν. υπό Ch.
Ravaisson · Motlien. Μιτά 350 εικόνων.

A. ScimbOll. Recueit generate des monnaies
antiques de I’ Italic. L' Etrurie-

βάνουν έλευθέραν

Ιον Τό “Μαυύωλεϊον,, ή τούς ‘ Δυο πό
νους,, (Αράματο).

2ον

Τάς

“’Εντυπώνεις τΑς

τάς “ΦωτοιίΚίάνεις,,

Giomale d' Arte, Αημοσιιύνι τό Τάμμα τοΰ
Γύζη, μίαν μελέτην πνρΐ Κριτικής και Αισθητικής υπό
L. Pasline κτλ.

Μ. MorCtSSO. La vita ntoderna ncll’ arte.

ΜΕΓΑΛΗΝ

ζωής.,

ή

ή τάς “Σα-

Τό ‘‘Κρυφό
όχα έν

ή

τό Πά·

ίάν

θέλουν,

ρό έκ-

πτωάιν

Ιον Τό

Ήρερολόγιον Σκόκου τοΰ έτους

1904 δρ.

’II

ρύσσει

ΟΡΟΙ

α Π ινα κ ο θ ή κ η><

προκη-

4 (άντί 5) ’

ir—irr *··<··?■ ,'Γ«'*"·ν·Ρ * ·<*>·"·μ·?γ· ·ΗΜ’**πί·υ'·"<ι·ν '••μ·ι·"·ο,Μ' ·ι ■)’ «> ρ· 'ΐ^υ»···ο-»τ··’ΐ.

διαγώνισμα πρός συγγραφήν

διηγήματος.

Μνημείου ιίς τον Μ.τΐκ

Τό διήγημα πρέπει νά sire
σύντομον τό πολύ ι>ε
χρι τριών στηλ.ων "Πινακοθήκης» -

Ώ. πρός τήν γλώσσαν και τό θέμα ,
πλήρης ελευθερία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΜΣ

D'". Ε. Vifhenhagen. Manuel del’ hisloire
ties Beaux - Aris. Ai chitectme, «culpture, )><‘ir>fure.
Ειλημμένου εκ τοΰ Γερμανικόν. Merd 265 εικόνων.

Μ Collignon el L. Couve. Catalogue des
vases paints du Musee national d' ’Alhcnes.
"Εκδοοις της εν Άθήναις Γαλλικής Αρχαιολογικής σχο
λής. Μιτά 52 πινάκων Φρ. 25.

Θά συνοδενητοτ ύπό κλειστού φα-

κέλλου

περιεχοντος τό αληθές όνομα

τοΰ συγγραφέεος, έξωθεν δέ ρητόν τι
αναγραφόμενου και εν τώ χειρογράφφ.

Προθεσμία

Αποστολής μέχρι

τής

10 Μαίου έ. ε.

’’Επάθλου, αναμνηστικόν

καλλιτε

τό

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ
Ό(>γ«νον τής όμωνύμον Εταιρίας
Έν τφ ^’Ελληνι.ιμφ· ικ πέντι τυπογραφικών φύλλων
σνγκιιμένφ, μιλττώνται ιΐόικως άπαντα τά έϋνικά καί
Ικκλησιαστικά ζητήματα τά απασχολοϋντα τό ήμέτιρον
"Εθνος.
Γραφεία ιίδό; Σοφοκλέονς 12
Συνδρομή ίτησία φρ. 3
■r ,·~ ..
««•’"•oar-··"··-.... . -w-«vw ··»··«■ ......... '·»

‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.»
οι

τής

Τά ταχυδρομικά είς βάρος μας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

*Ήρξατο τών παραδόσεων του έν τώ ’ι.Ον.
Πανεπιστημ ω οι’είσηγητηρίου λόγου περί τής Ιστο
ρίας τής Έλλην. Τέχνης ό καθηγητής κ. Καββαδίχς.

εις

“ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ,,

Τήν έκδοθησομένην προσεχώς ρεγάλαν

'Επίσης λαμβάνουν,

εκδόσεις

και ελκόνας,

ή τήν “Μικρόν

Έπαίτιδα,, (Φωτοτυπίας).

4ον

πάσας τάς

βιβλία

ίιριΟυ τΛς τιρΛς.

ϋχολεϊο ,

'Ελλάδι,,

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΝ

Πρός τοντοις δε,

“Πινακοθήκης ,

τύρας·, (Διηγήματα).

3ον

ταχυδρομικών τελών τήν

χρωματιστήν, έκτακτον έιδιοιγέροντος.

φωτοτυπίαν τον έτους 1904-

Guido Menasci. L’ Arte Llaliana.

’Αρχαία νομίσμαια

Έν Παρισίοις εις τόν κήπον τοΰ Λεξεμβούργου 0 ανεγερΟή προτομή εις’ τον δραματικόν συγγρα
φέα ’Ερρίκον Μπέκ, δι’ εράνων τών θαυμαστών του.

<ίή-

ρερον ττ/ν συνδρομήν των,οί δλεν ταΐς έπαρ-

τήν Ιν Άθήνάις Διενθννσιν τής "Πινακοθήκης,,

Έν Σπάρτη, ανεγειρομένης οικίας τινός,άνευρεΟησαν διάφορά αρχαία νομίσματα ικανής αξίας, ©ά
κατατεΟώσιν εις το εν ΑΟήααις νομισματικόν Μουσείον.
&
* Ίστορίατής ‘Ελλ. Τέχνης

*

Ρ Α

Λ ίΐ

Ε. Berlattx. L’Arl dans Γ Ilalie meridionals.
Μετά 402 εικόνων.

2ον Τήν

V-

χνικόν δώρον

ΕΡΓΟΣΤΑΧΙΟΝ

ΖΤθΟΤ

ΚΑΡΟΛΟΥ

ΦΙ—

ΠΜΙίϊΙΚΝ ΚΑΠΣΤΑΙΐΣ W ΕΘΝΙΚΗΣΤΜΜ ΤΒΣ ΕΛΛΑΛΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ

2'9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ^ -1SO4
29 Φεβρουάριου

31

'Ιανουάριου

1ΟΟΔ

7904

• είς μεταλλικόν . .
. .
. . .
Ι'αμεϊιτ? f » τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης
»
ι I » κερματικά » » δίδραχμα καί μονόδραχμα
Άυτίτιμον μεταλλικού είς το ίξωτερικόν
Έέωτερ. AJojicI > Ιίροϊόν έκδυθέντος ‘Εθνικόν δάνειον είς χρυ·
J σόν Ελληνικόν Σιδηροδρ. 4*]( τον 1303
Δάνειον πρός τήν Έλλην. Κνβέρν εα’άναγκ. κνκλ. τραπ. γραμμ.
Δάνειον πρός- τήν Ελληνικ. Κνβέρνησιν δι 'ράχμ. καί μονοΰράχμ.
Ε Είς χρυσόν
δρ. 23,767,036-80
Όμολογ. Έθν. σανείων »
‘
I » τραπ.γραμ. » 29,138,62ο.—

Δρ
».
?)
»

1,484,152.44
197,700.3.517,497.—
10.723 660.44

1,397,279.35
227,605.—
3,469,109.—
16,575,257.98

V
η
»

4,001.3C6.9.S
68,778,575.42
12,700,000.—

4,0,1.366.95
68.778.575.42
12,750,000.-

52,905,66! 80

53,183,161.80

Πρσεξσφλήοέίς. ...........
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων . ..........................................
Δάνεια xcu άνοικτ. λογ. επι Ινεχνρφ χρηματογράφων
Δάνεια,επ*ενεγύρφ ε^ιπορενμίιτων . . :
.
.
Δάνειον πρός την Σταφιδ. Τράπ. Λύ*εγγυήσει τοΰ Κράτους
Δάνεια κά'ι άνωκιοί λογαριασμοί επί υποθήκη’ . . ,.
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόοωπα .
Χορηγήσεις: είς γεωργοκτημαιίας .......
Καθυστερήσεις χορηγήσεων είς γεωργοκτημαιίας καί γραμμα^ίω
Προη μοωύχον Τραπέζης Ίίπειροθεσμαλίας .
Μ/το^ίΐί είς εγχωρίους Εταιρείας . ..................................
Συμμετοχή εις Τράπεζαν Κρήτης........................................
Τοκομερίδια εν γενξι .
.......................................................
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα εξ αναγκαστικών έκποιήσεω
‘Απαιτήσεις επισφαλείς.........................................................
Έξαδα εγκτατιιοτάσεως (ιδίως δαπάνη καταοχ. τραπεζ. γριηηι.ί
Διάφοροι λογαριασμοί
λογαριασμοί τρίτων εν τφ έξωτερικφ...........................................
Υπηρεσία 'Εθνικών δανείων εις χρυσόν . .
...
Λογαρ εξαγορ. συμμετ. Κυβερν. είς κέρδη εχ τραπεζ. γραμματ.
Εξαγορά προνομίου Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειρούεσοαλίας .
Προμήθεια τροηής λαχειοφορου δανείου είς τραπεζικά γραμμάτια
Διάφορα
. .
................................................................

»

19,291,001.34
2 903,438 80
12.144.570.05
1.364,828.5.(66,191.49
50.550,759.92
41 91? 501- 01
10,130,117.10

19,249 831.34
2,941.551.20
12.681 819.66
■ 1,562,091.15
4,81-3,323.24
50.600.785.64
41,947,S12.26
9,330 926.95

4,2s? 597.01
4 260,314.75
1,500 0Π0.—
1*2.33? 12
8,'.’99.735 27
2,792 833.90
1.614,666 90
888.003.12
2.129 624.91
1.863 680.1,440,000.600.000.337,378 i

4 553.502.09
4.060 202.25
1,500.000—
179 623.37
8 327,082 07
2,739,842.47
1,643.130.45
661,206.85
1,424,723 89
4G 032.45
1,863,630. —
1.440,000.—
600,000.—
190,252.48

334,’’05.223.52

332,770,168.91

20,000,000.13 500,000 -

20,000,000.—
13,500 ΟΟΟ.-

125,284,583 15
12,750,0(10;920,024.34
15,259.156 65
1,010,048.2'·
558,22 4.86
283.749.94

125,891 382,26
12.750 000. —
1,025.417 39
12,680 093 03
949,609.81
792,624.86
283 749.94

4,30 1,979.79

8,620,021.29

»

»
»
D
Λ

»

»
Λ
»

ι>

!

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν Κεφάλαιον
........
Δρ.
ν
'Λποθεματικά κεφάλαια .
.
.
Τραπεζικά γραμμάτια Ιν κυκλοψιρΙ·?
Ο Υ; ■ 1διάλ]αμόν τής Κυβερνήσεως Δραχ. 68,778,575.42
’:>7,· '[J ■■,
.
» Τραπέζης
» 56,506,007.73
Κερματ. γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα .
1 Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλιΐα ......
. Καταθέσεις άνευ τόκου
'ίπιταγαι πληρωτέοι.
.
.
.
.
. Μερίσματα πληρωτέα
........
Καταθέσεις Δημοσίου δια χορηγ. δαν. κατά τόν ,βΦΜ' {τόμον .
Διέθν. Οΐκ. Έπ. λ]ομός κατ. Ικ ί Είς χυυοον ·
86,541 63
δημοσίων ίηεγγϋων προσόδων
.
ί> ■ τρ.γραμ. · 4,315,438-16 ·

Υπηρεσία Εθνικών δάνειων είς χρυσόν
...
»
■
"
" /τραπεζικά γραμμάτια)
Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν.
.
.
.
.
επί τόκοι είς τραπεζικά γραμμάτια
Έντ. ««toi?. Δημ. είς χρυσ. διά τήν κατασκ. 2'. 1ΐ·Δεμι:ρλή-Συι·
, -τρ.γραμ.
»
■
Καταθέσεις Δημοσίαν εις τραπεζ. γρυμμ. κατά τόν νόμον ί!'1Έ
Καταθέσεις έπί τόκφ.
.
.
.
.
.
.
Δαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης . ' .
Τπηρεοία λαχειοφόρου δάνειον Τραπέζης .....
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ........
Λογαριασμοί τρίτων Ιν τφ έξωτερικφ
...
. Συμμετοχή Τραπ. Ίονικής καί Αθηνών είς Δάν. Σταφ. Τραπ.
Διάφορα .
.
.
.
.
.
.
.
.

ν
Ο

Τά δλον ίραχμαί

Έν Άβήνβις τ§ θ Μβφιίου 1904

7.087.15
438.830.85
131.08753
5,319.481.26
4 001,366.95
2,947,608.54
5 474 276.55
66,948 710.67
47,047.770.1,449,2'6.3,515 368 27
2,505,970.19
1,154.442.61
304,805,3^3.52

'

.605 125.40
79,611,17 ’
1.107.388.79
4,001 3.6.95
2,947,808 54
5,471,1 80.55
66 833.032 62
47 017,770.1,901.782.3,503 872,14

1.6(7 293.50
1 085.405 67 .
332.770,168.91

Ό Διίυβνντης τον Λογιστηρίου
Π. λ. KQTTZAAEXHX

A0HNAIR ΒΒ ΤΟΪ ΤΐΠ»ΓΡΑ«ΒΙΟΪ ΤΰΝ KATASTHMATON ·'ANESTtt WmAIWNUiO*,,

