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“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Α Θ Η Ν A I
ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ

Διευθυντής Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΑ : 'OSes Χαριλάου Τρικούπη 22α.

ΣΥΝΔΡΟΜΙ1 έτησία προπληρωτέα
Έν Έλλάδι δρ. ... 12 
Έν τή αλλοδαπή φρ. . 12 
Έξάμηνος φρ. ... 6

’Έκαστον τε·3χος τιμαται δραχμής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ

Διχ-ιιτηρις «Πιναχοθήχης». Είσήγησι; ΰπό Θ.
Τζαβέλλα.

Ό αγών τοΰ Περιοδικού Τύπου, ομιλία Πολυβ.
Δημητρακοπούλου.

Κοινωνία χαί ΙΙεριοδιχός Τύπος, διάλεξις Ευ
γενίας Ζωγράφου.

Αναμνήσεις δεκαετίας, ομιλία Δ. I. Καλογερο
πούλου.

Συγκριτική καλλιτεχνία, διάλεξις Β. Κοντοπού- 
. λου.

Ο αϋλος Σουάν καί τό ιργον του, ΰπό Ε'ιρ. Δημη
τρακοπούλου.

Γνώμαι.
Γράμματα χαΐ Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Εσταυρωμένος, ΰπό J. Μ ί c h a e 1 1 i.
Ό Χριστός διδάσκων.
• ΔεκαετηρΙς ΙΙινακ'Λήχηςο, άνάγλυφον Ν. Γεωρ- 

γαντή.
θ- Τζαδέλλας.
Πολ. Λημητρακόπουλος, σχεδίασμα ΰπό Ε. Ίω- 

αννϊδου.
Ό Μαθητής, ΰπό Chardin.
Προσωπογραφία γραίας, ύπό Rembrandt. 
Σπουδή χάρης, ΰπό Κράους.
Ευγενία Ζωγράφου.
Δ. I. Καλογερύπουλος.
Εύθυμος συναναστροφή, ΰπό Ζορδάενς.
Έοθήρ ΰπό Παύλου Βερονέζε.
Αλληγορία, ύπό Παύλου Υουάν.
Μαργαρίτα Όριγώνη.
Ερ. Αναστασιάδου—Τ. Λυμπεροπούλου.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
ΠΑΛΛΗ <3c ΚΟΤΖΙΑ

Ά&ήναι — "Οδός Έρμου

Πλούτος γραφικής ύλης.— Έντυπα καί επι
σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — ’Εργοστάσιου φακέλ- 
λων τέλειον. — Χάρτης τυπογραφικός λευκός 
και εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιό- 
τητος.

Είϋηνία, ακρίβεια, ταγΰτης.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

1) Προκηρύσσεται Άβερώφειος μουσικός άγων πρός 
σύνθεσιν ήσμάτων καταλλήλων όπως ψάλλωνται ΰπό 
τών μαθητών τών σχολείων, των φοιτητών τοΰ Πανε
πιστημίου καί τών στρατιωτών.

2) Ή μουσική τών ασμάτων τούτων άποτελουμένη 
έκ μονοφώνων ή διφώνων μελτρδιών μετά συνοδείας 
κλειδοκύμβαλού πρέπει νά είνε ανέκδοτο;' τά ποιή
ματα δύνανται νά ώοι ανέκδοτα ή μή.

3) Πρός βράβευσιν εέκοσιν (20) ασμάτων διατίθεται 
χρηματικόν ποιόν δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) 
δρχ. κατανεμηθησομένων εις είκοσι βραβεία έξ εκατόν 
ιίκοσι πέντε (125) δρχ. έκαστον. Ή κατανομή είς μι
κρότερα ποσά δέν επιτρέπεται.

4) Τά βραβευθησόμενα ήσματα θεωρούνται κτήματα 
τοΰ Μουσικού καί Αραματικοΰ Συλλόγου, οστις δύναται 
νά κόμη οίανδήποτε χρήσιν αύτών.

5) Χρόνο; πρός υποβολήν ορίζεται μέχρι τής 30 
‘Οκτωβρίου 1911.

G) Τά χειρόγραφα παραδίδονται εί; τό γραφείου τοΰ 
‘Ωδείου άνωνύμως, φέροντα ώς διακριτικόν γνώρισμα, 
ρητόν τι ή έκτυπον σφραγίδα; ■ Εί; έκαστον χειρόγρα
φον είνε προοηρτημένο; φάκελλο; κλειστός περιέχων τό 
δνομα του συνθέτου καί φέρον έξωθεν τό σχετικόν ρη
τόν ή έκτυπου σφραγΐδο;. "Εκαστον ήιμτ αποτελεί αυ
τοτελές χειρόγραφον, ύποβαλλόμενον δΓ ιδιαιτέρου 
φακέλλου.

7) Προ; κρίσιν τοΰ μτυσικοΰ καί ποιητικού μέρους 
τών ΰποβληθηοομέι ων ασμάτων, όρισθήσεται ύπό τοΰ 
Αιοικητ. Συμβουλίου τοΰ Μουσικού καί Αραματικοΰ 
Συλλόγου επιτροπή πενταμελής, έκλεγομένη έντός τοΰ 
πρώτου δεκαημέρου τοΰ μηνάς Νοεμβρίου■

8) Ή έπί ιών ύποβληθησομένων συνθέσεων κρίσι; 
τής έπιτροπή; δημοοιευθήσεται έντός δύο μηνών άπό 
τής υποβολής αύτών, τά δέ βροβευθησόμενα ήοματα 
έκτελεοθήοονται έν ουναυλίφ τοΰ ’Ωδείου.

9) ‘Εάν ούδέν τών ύποβληθέντων ήσμάτων κρι&ή 
άξιου βραβείου, ή τινά μόνον έξ αύτών κριθώσι βρα- 
βείσιμα, δύναται ή ‘Επιτροπή δΓ ήτιολογημένη; άπο- 
φάσεως, ή νά περιορίση τον αριθμόν τών βραβευθησο- 
μένων έργων ή νά μή βράβευση ούδέν.

10) Τά χειρόγραφα έπ’ ούδενί λόγο> έπιστρέφονται.
‘Εν ‘Αθήναις τή 16 Μαρτίου 1911.

Γ. Ν. ΝΑΖΟΣ

Καλλιτέχνη. — Ό πρό τίνος θανών ζωγράφος Λου- 
δοβ. Κνάους έγένετο είς τών διασημοτέρων μεταζΰ 
τών ζωγράφων τής Σχολής τοϋ Δούσϊλδορφ χαΐ δ δη
μοφιλέστερος πάντων. Ό Κνάους εζησε χα! έσπούδα 
σεν είς Πιρισίους άπδ τοΰ 1852 μέχρι τοΰ 1858. Κα
τόπιν μακρας δέ ζωής εις Δούσελδορφ έγχατεστάθη 
δριστιχώς ιίς Βερολϊνον, δπου διηύθυνεν έν άπδ τά 
τμήματα τής ’Ακαδημίας τών Καλόν Τεχνών. Κατά 
τήν παγκόσμιον έχθεσιν τών Παρισίων τοΰ 1866 
ήςιώθη τοΰ μεγάλου μεταλλίου τής τιμής. Κατόπιν 
διετέλεσε μέλος τώ/ Άχαδημιών τοΰ Βερολίνου, τής 
Βιέννης, τοΰ Μονάχου, τή; Χριστιανια;, τής Άμ- 
βέρσης καί τοΰ "Λμστερδαμ Τά έργα τοΰ Κνάους 
άνέφιχτα εις σύλληψ'ν καί άπαράμιλλον άπόδοσιν διά 
γραμμών προχαλουσών τδν θαυμασμόν χαί τήν έκτί- 
μησιν τής καλλιτεχνική; ιδιοφυίας τοΰ ζωγράφου διε- 
δόθησαν ταχέως καθ’ άπασαν τήν Εύρώπην καί τήν 
’Αμερικήν.

¥
Συνδρομητή. Τδ διανεμηθέν μετά τοΰ παρελθόν

τος φύλλου έξώφυλλον θά προσαρτηθή εις τήν αρχήν 
τοΰ δεκάτου τόμου, πρδ τοΰ φύλλου τοΰ Μαρτίου 1910

J. Michelli ’Εσταυρωμένος

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Επί τή δεκαετηρίδι τής «Πινακοθήκης» Άνάγλυφον ύπό Ν. Γιωργαντη

Η ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΣ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Κατα την εν τφ -Παρναασφ· τελεοθεΐιαν 'εορτήν 
ini Tjj δεκαετηρίδι τή; -Πινακοθήκης· έζεφωνήθησαν 
οί επόμενοι λόγοι :

ειςηγηςις ΘΑΝΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
Διευθυντοΰ τοϋ «Κράτους».

Υψηλότατε! ’Αξιότιμοι κυρίαι και κύριοι,

θ. ΤζαβΗΙα;

ΕΝ χώρα,έν -ζ ακόμη 
διεξάγονται αγώνες περί 
γλώσσης, καϊ έν τ-ζ ό
ποία ή καλλιτεχνία δέν 
ήρθη είσέτι είς τό ιδεώ
δες αυτής, κατανοεί πας 
τις όπόσον δύσκολον εΐ- 
νε είς τούς θεράποντας 
τών γραμμάτων καϊ είς 
τούς μύστας τής τέχνης 
ν’άνεγείρωσιν ίδιους βω
μούς φιλολογικούς καϊ
καλλιτεχνικούς, καϊ νά 

καθτερώσωσι τήν λατρείαν ιδίων θεοτήτων. 
Τούτου έ'νεκεν σπάνιοι υπήρξαν μέχρι τοΰδε έν 
Έλλάδι οί πανηγυρισμοί φιλολογικών καϊ καλ
λιτεχνικών γεγονότων, καϊ σπανιότεροι έτι οί 
δημόσιοι έπαινοι πρδς πάντας έκείνους, οϊτινες 
έπ’ σειράν δλην έτών έχουσιν έπιδοθή είς τήν 
άοκνον καϊ άδιάπτωτον θεραπείαν τής ίδέ^ς τοΰ 

καλού καϊ έν ταίς τέχναις καϊ έν τοίς γράμμασι 
και έν τη ποιήσει.

ΙΙαρομοία δμως στάσις καί έκτίμησις, καί 
παρομοία άοιαφορία τοΰ -κοινού πρδς έκείνους 
οιτινες αφιεροΰσι τδν βίον αυτών πρδς έξυπη 
ρέτησιν και έςάπλωσιν τών ευγενεστέρων συν
αισθημάτων τής ανθρώπινης ψυχής, ου μόνον 
κοινωνικής αγνωμοσύνης φαινόμενον αποτελεί, 
άλλα και συντελεί δπως πάσα έλπ’.ς τελειοτέ- 
Ραί ε,υπηρετησεως τών υψηλών ιδεών, αιτινε- 
κατεστησαν αθάνατον τήν Ελληνικήν φυλήν’ 
έκλ πη έν τφ μέλλοντι, πρδς μεγίστην κοινω
νικήν και έθνικήν βλάβην. Έκ τών λόγων τού
των όρμωμενοι καί ή πρδς εορτασμόν τής ήμέ- 
ρα, ταύτης έπιτροπή καϊ ευρύς κύκλος έργα- 
των και θιασωτών τής νεωτέρας λογοτεχνίας 
και τής νεωτέρας καλλιτεχνίας, έκριναν καθή
κον αυτών να μή παρέλθωσιν άπαρατήρητον 
τδ γεγονός τής έπϊ δεκαετίαν όλόκληρον συν
εχούς και ανελλιπούς έκδόσεως τού καλλιτε
χνικού περιοδικού «Πινακοθήκη» καϊ νά δρ- 
γανωσωσι τήν σημερινήν μουσικήν καϊ καλλι- 
λογικήν πανηγυριν, πρδς κοινόν μέν έπαινον 
SliSSs Πινακοθήκης», πρδς ήθικήν 
δε έπιβράβευσιν του Διευθυντού αυτής κ. Δ. I. 
Καλογεροπούλου, ό όποιος ου μόνον έν τώ 
περιοδική) αυτού, άλλά καί έν άλλοις περιοδι- 

τύπω καϊ έν τώ 
Ελληνικό, βιβλίο., έπί εικοσάδα δλην έτών δέν 

έπαυσε παρακολουθών άνά τά άλση καί τάς 
χλοεράς δειράδας τοΰ Έλικώ/ος καί τοΰ ΙΙαρ- 
νασσού τάς μουσηγέτιδας νύμφας τής Πιερίας 
καί τού Όλυμπου. Φρονοΰμεν δτι διά τής άπο- 
φάσεως ήμών ταύτης, καί διά τής έπιτελέσεως 
τής σεμνής λειτουργίας, τήν έναρξιν τής όποιας 
θά κάμη έτέρα τοΰ λόγου καί τών γραμμάτων 
ίέρεια, ή διευθύντρια τοΰ περιοδικού «'Ελλη
νική Έπιθεώρησις» δεσποινίς Εύγενία Ζωγρά
φου, καϊ θά έπιτελέσωσι καί έτεροι τοΰ λόγου 
καί τών Μουσών ίεροφάνται, ίκανοποιοΰμεν 
κοινήν έπιθυμίαν παντός Έλληνος καί πάσης 
Έλληνίδος. Άλλ’ έπ’. πλέον νομίζομεν δτι καί 
παρέχομεν άσφαλή τήν έλπίδα πρδς πάντα 
εύνοούμενον τών Μουσών νά μή άποκάμη έν 
τή όδφ αυτού άνερχόμενος πρδς τάς κορυφάς 
τού Παρνασσού, αλλά νά χωρήση θαρραλέος 
πρδς αύτάς, διότι θά ύπάρξωσιν 'εν τέλει οί μέλ
λοντες νά θαυμάσωσι κα’ νά χειροκροτήσωσ.ν 
αυτόν έν τφ εύγενεΐ σταδίω, και νά έπιβραοεύ- 
σωσιν αυτόν έν τφ τέρματι τοΰ ευγενοΰς φιλο
λογικού κα’. καλλιτεχνικού, ου μήν άλλά καί 
έθνικοΰ αυτού άγώνος.

Πολνβ. Δημητρακόπουλος

Ο ΑΓΩΝ
ΤΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΤΤΠΟΤ

ομιλία ΠΟΛ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ σήμε
ρον ί] δεκαετηρίς τής 
* Πινακοθήκη;· τοϋ ε
πίλεκτου συναδέλφου 
κ. Δ. Καλογεροπούλου. 
Ή έορτή αυτή εις πάν
τα άγαπώντα καί τι- 
μώντα τά γράμματα, 
πρέπει νά προκαλέση 
ουγκίνησινβαθυτάτην. 
Διότι έκάστη έορτή 
τών ^γραμμάτων καί 
τών τεχνών, δι’ όλα τά 
έθνη, καί Ιδίως διά 
τήν 'Ελλάδα, δπου τά 
γράμματα καί αί τέ- 

χναι έφωτίσθησαν καί κατηυγάσθησαν τό πρώτον άπό 
τό ζωογόνον φώς τοΰ Φοίβου - 'Απόλλωνος, είνε έορτή 
αυτόχρημα εθνική.

Ή -Πινακοθήκη· διήνυσε μέχρι τής ήμερος ταύ
της στάδιον άξιον μεγάλης προσοχής, διά τήν φιλολο
γικήν ευσυνειδησίαν της καί διά τήν στοργήν πρός τήν 
μίαν καϊ γενικήν Ιδέαν, ε’ις τήν οποίαν τείνει κάθε 
ψυχή έλληνική : Τήν άνάπτυξιν τοΰ πνεύματος διά 
γλώσσης καθαρός, γλώσσης άπηλλαγμένης παντό; βε- 
βήλου χυδαϊσμού, γλώσσης άνταξίας τοΰ μεγάλου προο
ρισμού καϊ τοΰ μεγαλείου τής ελληνικής φυλής.

Δυστυχώς δμως ή φυλή, μεθ’ δλην τήν άνεγνωρι- 
σμένην πρός τήν έθνικήν ιδέαν έπίδοσίν της, μεθ’ δλην 
τήν ένθεον προσήλωσίν της πρός τήν δόξαν τοΰ παρελ
θόντος—δόξαν φιλολογικήν καϊ καλλιτεχνικήν —μεθ’ 
ολα τά πρός τό μέλλον όνειρά της, τά όποια έκσπών- 
ται είς κάθε περίστασιν ώς ρόδινος χείμαρρος άπό 
τήν ψυχήν της, παρουσιάζει ταύτοχρόνως καϊ παράδο
ξον φαινόμενον άντιλήψεως τοΰ προορισμού της, καϊ 
τοϋ τρόπου καθ’ δν θά πραγματοποίηση μίαν ήμέραν 
τόν προορισμόν αυτόν :

Ή έλληνική φυλή δέν άγαπά πλέον τό σοβαρόν βι- 

βλίον καϊ τήν τέχνην τήν υψηλήν. ΙΙικροτάτην πείραν 
έχομεν όλοι τής πνευματικής αυτής καταπτώσεως, καϊ 
έν οίκτρόν καϊ άξιοθρήνητον θΰμά της είνε καϊ ό λα- 
λών ένώπιον σας κατά τήν στιγμήν ταύτην. Είς σω
ρείαν εύρίσκονται έν τή κατοικία μου βιβλία, τά όποια 
συνέγραψα μέ δλην μου τήν φιλολογικήν εύσυνειδη- 
σίαν, και μέ όνειρα επιτυχίας καϊ θριάμβου. Τά πα
κέτα έχουν δεκατισθή άπό τούς ποντικούς καϊ τάς 
κατσαρίδας· θά ήσαν δέ ούτοι οί μόνοι άντιπρόσωποι 
τοϋ ζωολογικού βασιλείου, οί νεμόμενοι τήν έντυπον 
εργασίαν μου, εάν έκάστοιε μερικοί φιλότιμοι τ ζ α μ- 
πατζήδες, δέν προσήρχοντο παρήγοροι,διά νά συμ
πληρώσουν μαζύ μέ τούς άνωτέρω συναδέλφους των, τό 
ευεργετικόν έργον τής έξαντλήσεως έκάστης έκδόσεως.

Άντιθέτως δέ : δ,τι έγραψα έξ άνάγκης βιοποριστι
κής, έργα ούχϊ τής προσοχής καϊ τής τέχνης, άλλ’ έργα 
προδίδοντα άπό τής πρώτης μέχρι τής τελευταίας σελί- 
δος των τΰν σπασμόν τής βιαστικότητος καί τής έκ- 
ζητήσεως τών πλαστών θέσεων διά τήν νοσηρόν προ- 
σέλκυσιν τής περιέργειας τού αναγνώστου, εύρον μυ
ριάδας άναγνωστών ε'ις τάς στήλας τών εφημερίδων, 
καί παρ’ άξίαν έξησφάλισαν τόν άρτον μου !

Διατί νά μή εϊμεθα ειλικρινείς ημείς οί ίδιοι,προκει- 
μένου περί έργασίας, τήν όποιαν θά κρίνη, θά δικάσμ 
καί θά ταξινόμηση τό μέλλον; Τουλάχιστον άς γνωρίζουν 
οί έπιγιγνόμενοι ύπό ποιαν ευρισκόμενοι βαρυτάτην 
άτμοσφαιρικήν καί ψυχικήν θλίψιν έρρίψαμεν έπί τού 
χάρτου καί γραμιιάς άναξίας φιλολογικών άξιο’.σεων.

Καϊ ή κατάπτωσις αΰτη έχει τήν κυρίαν αιτίαν της 
είς τήν πολιτικήν. Ή πολιτική διά τόν τόπον τοΰτον 
υπήρξε πηγή γενικής νόσου, ήτις έμάρανε κάθε ψυχήν 
καϊ ένάρκωσε κάθε παραγωγικόν εγκεφαλικόν κύττα- 
ρον. Ύπήρξεν έποχή διά τάς5’Αθήνας, άπό τής άπε- 
λευθερο.σεως τοΰ Κράτους μέχρι τοΰ 1850 περίπου, 
έποχή χρυσή διά τήν φιλολογίαν, κατά τήν όποιαν ό 
ποιητής ήτο φαινόμενον έκτακτον ήρκει νά γράψη 
κάνεις δέκα ποιήματα, δύο τραγφδίας, νά διασκευάση 
δύο —τρεις κωμωδίας τοΰ Μο.λιέρου ή τοΰ Γολδόνη, 
διά νά καταστή άντικείμενον πάσης τιμής έκ μέρους 
τθς πολιτείας, νά τοΰ δοθούν θέσεις, καί '.·ά τοΰ έμπι- 
στευθή τό έπίσημον Κράτος ΰψιστα αυτού συμφέροντα.

Τά άνάκτορα, τά σαλόνια τών πολιτευομένων καί 
αύτών τών πρεσβειών άκόμη, ήσαν άνοικτά διά τούς 
λογίους καί τούς ποιητάς.

Σήμερον ό λόγιος καί δ ποιητής δέν έχει ούδεμίαν 
καθωρισμένην κοινωνικήν θέσιν. ’Εάν οί σύγχρονοι 
λογογράφοι δέν έκράτουν τούτοχρόνως καί τοΰ δημο
σιογράφου τόν πληγώνοντα κάλαμον, ούδείς έκ τών 
κατακτώντων, διά τής βοήθειας τών άστάτων καί πα- 
λιντρόπων λαϊκών ρευμάτων, τάς άνωτάτας πολιτεια
κός θέσεις, θά κατεδέχετο νά στρέψη ’ό άέτειον βλέμμα 
του πρός τόν πτωχόν καί ύλικώς άστήρικτον εργάτην 
τών γραμμάτων!

Ουδέποτε, άπό τής έποχής έκείνης ήν άνέφερα καί 
εντεύθεν, οόδέποτε πολιτευόμενος, είτε έντός είτε έκ- 
τός τής έξουσίας, κατεδέχθη νά στρέψη τι')ν πολυπερί- 
σπαστον προσοχήν του πρός άνθρωπον τοΰ καλλιεργη
μένου καί ευγενοΰς πνεύματος. Τάς πρωθυπουργικάς 
καί υπουργικός α.υ>Μζ συνεκρότησαν συνήθως άνθρω
ποι μηδεμίαν έχοντες σχέσιν μέ τό πνευματικόν φώς.

’Εκ τών ολίγων τούτων δύναταί τις νά κρίνη τόν 
άπογοητευτικόν άγώνα τών γραμμάτων κατά τήν περίο
δον ταύτην τού έθνους, καί τόν άγώνα άκόμη ενός 
περιοδικού, τοΰ όποιου ό βίος έξαρτάται άπό τήν φι
λολογικήν διάπλασιν τού άναγινώσκοντος λαοΰ, καί 
άπό τήν φιλολογικήν άνατροφήν τών κυβερνώντων.

Είς τήν έ-πιδείνωσιν δέ ταύτην τοΰ άγώνος τοΰ περι
οδικού τύπου ιδίως έν Έλλάδι σπουδαίως συμβάλλει 
προσέτι καί ή ώμολογημένη πρόοδος τοΰ ημερησίου 
τύπου- δ τύπος βαθμηδόν άπορροφφ τήν ύλην τοΰ 
περιοδικού είς τό μυθιστόρημα, είς τό διήγημα, είς
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τήν κριτικήν, είς τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν 
κίνησιν, εΐ; τήν σάτυραν, καί είς αύτήν ακόμη τήν 
λυρικήν ποίησιν. Εντός μιας εβδομάδας, ένός δεκα
πενθημέρου ή ένός μηνός, ή ϋλη τοϋ περιοδικού τύπου 
συζητεϊται. εξαντλείται,ούχί δέ σπαν ω; καί έξευτελί- 
ζεται.Διύτι δέν εϊνε δυνατόν τό διήγημα, ποϋ γράφεται 
διά νά κορέση τόν άκόρεστον Καιάδαν μιας έφημερί- 
δος, καί ή κριτική καί ή εύθυμογραφία καί δλα έν 
γένει τής λογογραφίας τά είδη, νά συντάσσωνται έντός 
όλιγίστης τεταγμένης ώρας μέ τήν αυτήν προσοχήν 
καί επιμέλειαν καί οικονομίαν, μέ τήν όποιαν συντάσ
σεται ή προωρισμένη διά τό περιοδικόν ϋλη. Τό περιο
δικοί εινε ήρεμία καί βαθύτης σκέψεως· ή έφημερίς 
εϊνε γοργότης καί τής σκέψεως σπασμός.

Ό σπασμός αύτός μεταδιδόμενος ώς δι’ ηλεκτρικής 
ένεργείας άπό τήν στήλην τής έφημερίδος είς τόν ανα
γνώστην, τόν κατέστησε σήμερον νευροπαθή καί βια
στικόν. "Ολα σήμερον βιάζονται, καί τά πλεϊστα χωρίς 
νά γνωρίζουν διατί. Ύπήρξεν εποχή, καθ’ ήν καί οί 
γεροντότεροι ’Αθηναίοι κατήρχοντο πεζοί είκοσάκις 

. τήν ημέραν άπό τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος είς τήν 
'Ομόνοιαν. Σήμερον βλέπετε παιδιά δεκαετή νά προσ- 
κολλώνται είς τά τράμ, δχι διότι θά κουρασθή φυσιο
λογικής τό σώμά των διά τοΰ δρόμου ένός χιλιομέ
τρου, αλλά διότι είνε κουρασμένη ή ψυχή των καί τό 
πνεϋμά των καί διότι νομίζουν δτι βιάζονται, χωρίς 
νά έχη καί ή βία των ώρισμένον πρακτικόν σκοπόν.

Φυσικόν λοιπόν ήτο, είς τόπον δπου τά πάντα βιά
ζονται καί ή σκέψις είνε αποτέλεσμα σπασμού, ιό 
βαρύ καί μετρημένον καί ψύχραιμον καί ώριμον περιο
δικόν νά μή εΰρίσκη συνοδοιπόρους έπαρκεϊς πρός 
ύποστήριξίν του.

Ενθυμούμαι την έποχήν έκείνην κατά ιήν οποίαν 
έξεδίδοντο ή «Πανδώρα», ή «Ευτέρπη·, ή «Χρυσαλ- 
λίς», ή «Μνημοσύνη» καί αυτή ή ·· Εστία» κατά τήν 
πρώτην της περίοδον. Καί οί άπλούστεροι άκόμη ήσαν 
συνδρομηταί. Ό μακαρίτης πατήρ μου δέν συγκατε- 
λέγετο μεταξύ τών φιλολογούντων τής έποχής· έλάμβα- 
νεν όμως καί τά τέσσαρα ανωτέρω περιοδικά καθ’ δλην 
τήν περίοδον τής έκδύσεώςτων, τά έφύλαττε κατά σει
ράν καί τά έδενε. Σήμερον ποιος φυλάιτει σειράν 
περιοδικών, καί ποιος λαμβάνει όλα όμού τά έκδιδό- 
μενα καί ποιος πληρώνει ευχαρίστως μίαν συνδρομήν 
καί χωρίς νά παραπονεάή, άνευ έντροπής, δτι «τού 
τ ό έ φ ό ρ τ ω σ α ν τ ό π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν;»

’Εάν δέ.άντιλέξη κανείς, καί ίσχυρισθή δτι ή ύλη 
τών περιοδικών έκείνον ήτο σπουδαιοτέρα τής τών 
σημερινών, βεβαίως θά πλάνη θή· διότι ό άγιόν τοΰ 
βίου σήμερον κατέστη τοιοΰτος ύπό τήν έποψιν τών 
άναγκών, ώστε ιό γλίσχρον εισόδημα ένός περιοδικού 
μόλις έπαρκεΐ πρός τήν έκτύπωσίν του, είνε δέ άδννα- 
τον νά συντηρήση διά γενναίας άμοιβής καί λεγεώνας 
συνεργατών.

’Εν τούτοις πρός έπαινον τής <Ζ7ιεαχο0ηκ?«», πρέ
πει ν’ άνομολογηθή κατά τήν επίσημον ταίτην στιγ
μήν τοϋ δεκαετούς βίου της, δτι ύπήρξε καί είς τήν 
ύλην της δσον ήδύνατο έκλεκτική, καί πρός τούς νέους 
καί αργώντας πρός τήν φιλολογίαν έδείχθη έπιεικής, 
πλεϊστα νεαρά ποιητικά τάλαντα άτοκαλύψασα καί 
ποδηγετήσασα μετά προσοχής. ’Εκείνο δέ άκόμη, τό 
όποιον πρέπει νά προστεθή καί νά έξαρθή έπικαίρως, 
είνε ή άκρα αυτής σύστηρότης είς τής γλώσσης τήν 
έκλογήν.

Ή έν τφ μεταξύ τής δεκαετίας ταύτης ύπουλος καί 
ακαταλόγιστος απόπειρα πρός διαφθοράν τής πατρίου 
γλώσσης,—τό κύμα αύτό, τό όποιον έσημειώθη κατ’ 
άρχάς ώς έλαφρά ρυτίς είς τήν άπέραντον γλωσσικήν 
γαλήνην τοΰ τόπου, καί βαθμηδόν έξογκωθέν ήπείλει 
μέχρι 7.ύές άκόμη νά καταπνίξη ιό έθνος,—τό κύμα 
αύτό έθραύσθη πάντοτε πρό τοΰ ούδοϋ τής θύρας τής 

« Πινακοθήκης·. Δύναται αϋτη νά καυχάται δτι εϊνε 
τό μόνον φιλολογικόν περιοδικόν τής έποχής, τό 
όποιον άν ύπεχώρησεν είς φιλολογικά; αδυναμίας, ού- 
δέποτε ύπεχώρησεν δμως είς γλωσσικός.

Βαθμηδόν όλα τά περιοδικά σχεδόν έπηρεάσθησαν 
άπό τήν καταστρεπτικήν γλωσσικήν φθίσιν. Καί ιδιαί
τερα περιοδικά άκόμη έξεδόθησαν πρός σκοπόν μετα- 
δόσεως τοΰ μικροβίου τής τριχοφυΐας είς δλους τούς 
ελληνικούς εγκεφάλους. ΊΙ τυφλωτική αυτή τριχοφυΐα, 
δχι μόνον δέν έπηρέασε τήν « Πινακοθήκην· άλλά τήν 
έταξε καί μεταξύ τών πρωτοστατών είς τόν άγώνα τοΰ 
κ ο υ ρ ε ύ μ α τ ο ς, τοΰ όποιου τόν θρίαμβον πανηγυ- 
ρίζομεν σήμερον, όφειλόμενον είς τήν άφύπνισιν τοΰ 
έθνους καί ίδίφ τοΰ τύπου καί τών φοιτητών, τήν 
υψηλήν άντίληψιν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως καί είς τόν 
κρατερόν άγώνα τοΰ έν Κων)πόλει εθνάρχου ’Ιωακείμ 
τοΰ Γ', καί τοΰ έν Άθήναις πρωτοστάτου τών Γραμ
μάτων Μιστριώτου τοΰ μοναδικού.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΤΠΟΣ

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Διευθυντρίας τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως.»

ΜΕ ιδιαιτέραν χαράν 
συμμετέχω είς έορτήν 
τιμητικήν ύπέρ τού συνα
δέλφου κ. Δημ. Καλογε
ροπούλου έπί τή εύκαι- 
ρίρ τής συμπληρώσεως 
δεκαετίας άπό τής έκδό- 
σεως τοΰ καλλιτεχνικού 
περιοδικού αύτοΰ ·Ή 
Πινακοθήκη·. Καί δέν 
αποκρύπτω τά συναι- 
σθήματά μου προκειμέ- 
νου νά συμμετέχω είς έ- 
ορτήν διά τής όποίας ε

πιβραβεύεται ή πνευματική έργάσία καί προσελκύεται, 
έστω καί στιγμιαίον, τό ενδιαφέρον τής κοινωνίας 
μας ύπέρ τών άνθρώπων τοΰ πνεύματος καί τής τέχνης.

Κάθε τόπος διατρέχει ώρισμένα στάδια στασιμό- 
τητος, μεταβατικής καταστάσεως καί προόδου. Είνε 
τοΰτο ό κλήρος παντός Έθνους καί πάσης Κοινωνίας. 
Δέν ήτο δυνατόν καί τό έθνος μας καί ή κοινωνία μας 
ν’ άποτελέσουν έξαίρεσιν καί διά τοΰτο εϊνε υποχρεω
μένα νά διατρέξο.ν τά στάδια αύτά.

Είς ποιον δμως έξ αύτών εύρισκόμεθα ήδη, άφίνω 
είς ύμάς νά κρίνετε. Σήμερον είς έποχήν κατά τήν 
οποίαν έξωνυχίσθησαν καί τείνουσι τά έξαντληθώσιν 
δλα τά ζητήματα, είς έποχήν κατά τήν όποιαν ό άν- 
θρώπινος νοΰς τείνει είς ύψη δυσθεώρητα, είς βάθη 
άπροσπέλαστα καί είς μήκη άπροσδιόριστα, χρειάζε
ται κάτι νέον, κάτι ιδιαίτερον, είτε διά τά έθνη είτε 
διά τά άτομα.

Νομίζω δτι ή ελληνική κοινωνία αύτό φιλοδοξεί 
είς -.ήν παγκόσμιον κίνησιν. Άλλου, ό μορφωμένος 
κόσμος —καί ή μόρφωσι; εισδύει είς δλας τάς τάξεις 
— άναγινώσκει, ανδριάντες άνεγείρονται είς τούςποιη- 
τάς, εν δημοσίευμά των γεννφ καί μίαν τρικυμίαν, 
μία γνώμη των θεωρείται άξίωμα, ή κοινωνική των 
θέσις εϊνε περίβλεπτος. Άλλοΰ ή ζωγραφική άνυψώ- 
νει καί δοξάζει τούς καλλιτέχνας, ή γλυπτική τούς 
καθιστά περιφανείς προσωπικότητας, ή μουσική φέ
ρει τό όνομά των καί είς τά χείλη τών πλέον άπολι- 

τίστων λαών, ή κριτική δημιουργεί υπέροχους φυσιο
γνωμίας, τό συγγραφικόν τάλαντον άφ’ ού τούς έξα- 
σφαλίση τά έπίγεια άγαθά τούς δίδει καί μίαν Οέσιν 
είς τό Πάνθεον, ή τούς κατατάσσει μεταξύ τών άθα- 
νάτων. Αύτά γίνονται άλλοΰ· καί πρέπει νάόμολογήση 
κανείς δτι έκ τής συχνής έπαναλήψεώς των έχασαν 
νήν σημασίαν των. Έπρεπε λοιπόν νά εύρεθή ένας 
λαός δ όποιος νά κόμη τό άντίθετον τών άλλων, νά έ- 
πιζητηση κάτι ίδικόν του, κάτι άποκλειστικόν. Καί 
ό Ελληνικός Λαός έν τφ συνόλφ άποτελεί τό σπά
νιον φαινόμενον Εύρωπάίκσΰ Λαού, μή παρακολου- 
θοΰντο; τούς συγγραφείς του, μειδιώντος διά τούς 
ποιητάς του, άντιπαρερχομένου πρό τών ζωγράφων 
του. άδιαφοροΰντος διά τούς γλύπτας του, καί μόνον 
μετά συμπαθούς οίκτου στρεφόμενου πρός τούς μου
σικούς του.

Καί έπρεπεν ό 'Ελληνικός Λαός νά μή περιορισθή 
μόνον είς τά σημεία αύτά. Έπρεπεν ή διαφορά του 
πρός άλλους νά εϊνε καταφανής καί είς πολλάς άλλας 
έκδηλώσεις τής ζωής. Διότι τότε τίνα έμφανή, διαφο
ράν θά είχε μέ άλλους Λαούς, ό Λαός αύτός, ό υμνού
μενος ύπό τών καλλιτεχνών, ό ζών είς τήν ώραίαν 
αύτήν έλληνικήν φύοιν, ό άναπνέων τήν αύραν τών 
όρέων της, ό άντικρύζων τάς άπλάς καί έκφραστικά; 
γραμμάς της, τά κύματά της, τόν ούρανόν της καί τά 
λοιπά καί τά λοιπά—εϊνε τά Απαραίτητα κοσμητικά 
τών ρητόρων καί χρονογράφων διά τούς απογόνους 
τής Σαπφοΰς, καί τοΰ ’Ικτίνου καί τοΰ Μ ιλτιάδου καί 
τοΰ Σοφοκλέους—τίνα διαφοράν 0ά είχεν άν τό ίδιό- 
τυπον, τό χαρακτηριστικόν του, περιωρίζετο μέχρι; 
έδώ ;

Άλλοΰ έχουν μερικάς έμμόνους ιδέας, αί όποΐαι εϊνε 
βεβαίως αναχρονισμοί. ΆγαποΟν παραδείγματος χά
ριν τήν γλώσσάν των, συνεννοούνται είς τάς συγκεν- 
τρώσεις των μέ τήν γλώσσαν τοΰ τόπου των, διαβά
ζουν φανατικώς τούς συγγραφείς των, ένδιαφέρονται 
διά τό βιβλίον των, τά περιοδικά των, εϊνε προσηλω
μένοι είς τάς παραδόσεις των τάς εθνικός, έμμένουν 
είς τά ήθη καί έθιμά των καί είς πάσαν περίστασιν 
δεικνύουν δτι εϊνε υπερήφανοι διότι ανήκουν είς τό 
Έθνος των.

Είς τόν τόπον μας δμως ή ξενολατρεία μετεβλήθη 
ήδη είς έθνικήν πληγήν, ή δέ περιφρόνησις πρός τήν 
γλώσσαν, πρός τάς παραδόσεις, πρός τά ήθη καί έθιμα 
εϊνε τό γνώρισμα τών προοδευτικών τάσεων τής κοι
νωνίας μας ή όποία διαρκώς ζητεί νά πρωτοτυπή. Καί 
χάριν αύτής τή; πρωτοτυπίας —διότι ασφαλώς ή φι- 
λομάθεια παίζει δευτερεύυντα ρόλον—πολιορκοΰμεν 
τά βιβλιοπωλεία μέ τά βιβλία τών ξένων φιλολογιών, 
θαυμάζομεν πάν τό μή ελληνικόν, θεοποιοΰμεν πάντα 
καλλιτέχνην μή φέροντα έλληνικήν κατάληξιν είς τό 
όνομά του, συνομιλοΰμεν γαλλιστί ή Αγγλιστί καί άπό 
μεγάλην μας συγκατάβασιν ένίοτε παραθέτομεν καί 
μερικάς λέξεις τής μητρικής μας γλώσσης, τής γλώσ
σης αύτής τήν όποιαν οί ακαλαίσθητοι πατέρες καί 
πάπποι μας έχρυσιμοποίουν είς τήν έποχήν τους....

Καί δμως ό ιιακαρίιης Κικέρων τήν γλώσσαν αύτήν 
τήν έχαρακτήρισε κάποτε είς τά χρόνια του δτι εϊνε 
«ή γλώσσα τών Θεών» καί ό Έγγελ, άλλος μακαρί
της αύτός, είπε κάποτε δτι «ό έλληνικός πολιτισμός 
εϊνε τό έαρ τής άνθρωπότητος». Άλλ’ αύτοί έζησαν 
ει? χρόνους παρφχημένους, είς βαρβάρους έποχάς, έν φ 
οί σημερινοί Έλληνες άκολουθοΰντες τάς έμπ ντύσεις 
των ενστερνίζονται πάν τό ξένον πρός ζημίαν παντός 
τοΰ 'Ελληνικού !

Έν τούτοις δέν πρέπει νά μάς απογοητεύουν δλα 
αύτά Εύρισκόμεθα είς τήν μεταβατικήν έκείνην έπο- 
χην περί τής όποίας έκαμα ήδη λόγον είς τάς άρχάς 
τής ομιλίας μου, καί έφ’ δσον δέν λαμβάνονται μέτρα 
Οίζικά διά τήν άναμόρφωσιν είς τήν έκπαίδευσιν, τήν

οικογενειακήν ανατροφήν καί τάς κοινωνικός καί πο
λιτειακός υποχρεώσεις, θά προοδεύωμεν οί ολίγοι ώς 
άτομα, είς τάς μεγάλα; κοινωνικά; μάζας, θά ύστε- 
ρούμεν δμως ώ; Έθνος.

Μάλιστα. Θά προοδεύωμεν ώ; άτομα μέ μόνην απο
κλειστικήν έξυπηρέτησιν τών ατομικών μας συμφερόν
των. Μή σάς φανή παράδοξον. Ό "Ελλην ύ.τό τούς 
σημερινού; όρους τής διαπαιδαγωγήσεων μόνον διά 
τής άταξίας προοδεύει. Ελπίζω νά σάς τό άποδείξω. 

Οί Οαυμαζόμενοι καί ύμνηθέντε; ύ.τό τή; έν Αι
γύπτιο Αγγλική; Διοικήσεως "Ελληνες είς τό Σουδάν 
καί τό Χαρτούμ προσέφερον υπηρεσίας θετικά; καί 
σοβαρά; εί; τόν άγωνιζόμενον Αγγλικόν στρατόν καί 
απέκτησαν περιουσίας διά τής παραβιάσεως τών Αγ
γλικών νόμων. Εϊνε τούτο περίεργον χαρακτηριστι
κόν, άλλ’ Αληθές. Ό ’Αγγλικός στρατό; έν έκστρατείφ 
λαμβάνει—όπως κάθε καλώ; συγκροτημένος στρατός 
— μέτρα αύστηρά κατά τής πειθαρχία; καί άμειλί- 
κτως τιμωρεί τού; παραβάτας. Οί Έλληνέ; μας οί 
παρακολουθούντες τά ’Αγγλικά στρατεύματα διαρκώ; 
παρανομοΰντε;, πάντοτε π ιραβαίνεντε; τάς αύστηρά: 
διατάξεις τοΰ Αρχιστρατήγου ωφελούν τόν Αγγλικόν 
στρατόν καί....έπλούτιζον.

Αύτό άποδεικνύει ότι έάν ζητήσετε νά υπαγάγετε 
τόν Έλληνα ύπό τήν πίεσιν νόμων δημοσίας τάξεως 
κατεφέρατε πλήγμα κατά τή; προόδου του κατά τή; 
επιτυχούς σταδιοδρομία; του. Άλλως καί κατ’ αύτήν 
τήν γιγάντιον έπανάστασιν τών Ανδρών τοΰ 21 πότε 
ένίκα καί έδοξάζετο ό Έλλην; "Οταν έπολέμει ασύν
τακτος καί έπάλαιεν έχων σκέπην τόν ούρανόν, προσ
κέφαλων τόν βράχον καί έλευθερίαν είς τάς σκέψεις 
του, τό διανοήματά του, τάς αποφάσεις του. Ό κλε
φτοπόλεμο; {δημιούργησε τήν έλευθερίαν μα;.

Αύτόν λοιπόν τόν Λαόν, τόν Ανυπότακτοι·. τόν δυ- 
οκόλως ύποφέροντα τόν ζυγόν τοΰ νόμου, τόν άφειμέ- 
νον είς τήν τύχην του, είς τάς όρμάς του, είς τήν 
φύοιν του, ποιο; εϊνε έκεϊνο; ό όποιο; έργάζεται διά 
νά δημιουργήσω έθνο; σκεπτόμενον διά τό μέλλον του 
Φυλήν άποβλέπουσαν είς τά ωραία καί τά μεγάλα, 
Κράτος συναισθανόμενον τάς υποχρεώσεις του καί τήν 
άποστολήν του; Τό Σχολεΐον, ή Εκκλησία, οί "Αρ
χοντες του, οί Έπιστήμονές του ; Ομολογώ δτι τίποτε 
έξ αύτών δέν έχει νά παρουσιάση τι πεϊθόν με περί 
τούτου. Μένουν οί ολίγοι, όλίγιστοι συγγραφείς του, 
οί έλάχιστοι καλλιτέχναι του, ό ημερήσιος τύπος, ό 
όρθώς σκεπτόμενος, καί ύπέρ αύτοΰ; ό Περιοδικός 
τύπος.

ΊΙ ιστορία τοΰ περιοδικού τύπου εϊνε μία ωραία 
Ιστορία έργασίας μεγαλοπράγμονος, φωτεινή; σταδιο
δρομία;. Ή τύχη δμω; τή; έργασίας αύτής ήτο προ
διαγεγραμμένη. Ώφειλε νά σβεσθή. Τών μετεώρων ή 
πορεία εϊνε καθωρισμένη. Διαγράφουν μίαν φωτεινήν 
γραμμήν καί σβύνονται. Λύτήν τήν φωτεινήν γραμ
μήν διέγραψε πλειά; έκλεκτών περιοδικών, ώ; ή 
«Πανδώρα», ή «Χρυσαλλίς», ό «Παρνασσός» καί ή 
«Εστία», διά νά περιορισθώ είς τά κυριώτερα. Ή 
ζωή έκαστου περιοδικού έξ αύτών έάν ύπήρξε ζωή 
φωτεινή; σταδιοδρομίας καί μεγαλοπράγμονος έργα- 
σίχς, ύπήρξεν δμω; καί ζωή περιπειε.ώδης-Θά έχρεια- 
ζόμην χρόνον πολύν έάν έζήτουν ν’ άναπαραστήσω 
δλα; τάς σκιεράς εικόνα; τών περιπετειών τή; ζωή; 
τοΰ περιοδικοϋ τύπου.Διά τοΰτο, θά περιορισθώ εί; τά 
κυριώτερα σημεία τής ιστορία; του. Τρεις υπήρξαν αί 
περίοδοί του. Είς τήν πρώτην έδρασεν ή «Πανδώρα», 
είς τήν δευτέραν ό «Παρνασσό;» καί είς τήν τρίτην ή 
«Εστία». Σήμερον καί τά τρία δέν υπάρχουν. Έστοί- 
χισαν δμω; καί τά τρία είς τούς Διευθύναντα; αύτά, 
έστοίχισαν νύκτας, αγρυπνίας, άγώνας πνευματικούς, 
θυσίας φιλοδόξων ονείρων καί πέλαγος απογοητεύ
σεων. Ή ωραία προσπάθεια τών ατόμων έκείνων τά
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όποϊα έφιλοδόξησαν νά δώσουν εις τήν Ελληνικήν 
Οικογένειαν τήν αγνήν πνευματικήν τροφήν ουδόλως 
έξετιμήβη, καί ή «Πανδώρα» έσβυσε πριν σζορπίση 
δλα τάδώρά της, δ « Παρνασσός» πριν δώση όλον του 
τύ άρωμα, καί ή «Εστία» βαρυνθεϊσα νά έκτελή 
χρέη έστιάδος τοΰ άδιαφόρου ελληνικού οίκου μετε- 
βλιίθη άπό περιοδικόν είς ψύλλον ήμερήσιον.

Έν τούτοις ή διακοπεϊσα έκείνη ζωή, δύναται τις 
νά εϊπη ασφαλώς, δτι έδωκεν έν μέρει τά αποτελέ
σματα όσα έφιλοδόξησαν οί διευθύνονιε; τά περιοδικά 
αύτά.

Χάρις είς αύτά ή Ελληνική Οικογένεια έδιδάχθη 
όπως δήποτε ν’ άναγινώσκη, χάρις είς αύτά έσκορπί- 
σθη ένας μικρός πλούτος γνιόσεων καί σκέψεως καί 
κοινωνικής μορφώσεως είς τήν Ελληνικήν Οικογέ
νειαν. Καί τό σπουδαιότερου, αί σελίδες τών περιοδι
κών εκείνων έδωκαν τήν ώθησιν είς τήν Νεοελληνικήν 
φιλολογίαν, έξεκόλαψαν τάλαντα, άνέδειξαν ποιητάς, 
έΟέρμαναν εύγενεΐς φιλοδοξίας καί έδωκαν τά μέσα ν’ 
άναδειχθούν πνεύματα τά όποϊα ί>ά ήργουν 'ίσως πολύ 
άνευ αύτών νά εϋροτΎ τόν ώραΐον δρόμον των. Ή 
έκλεκιή χορεία τών συγχρόνων τών διακρινομένων καί 
διακριΟέντων, δπως ό Δροσίνης, <’> Πολέμης, ό Προβε- 
λέγγιος, ό Βυζυηνό;, ό ΙΙαππαδιαμάντης, ό Μητσά- 
κης, δ ΙΙαγανέλης, δ Καμπούρσ/λους, ό Δαμβέργης, 
καί άλλοι είς τάς σελίδας τού περιοδικού τύπου Ιδίως 
οφείλουν τήν άνάδειξίν των, τήν φήμην των, τήν έπι 
βολήν των έπί τού ολίγου άναγινώσκοντος καί σκε- 
πτομένου Ελληνικού Κοινού.

Σήμερον υπάρχουν πολλά νέα περιοδικά έκδιδόμε · 
νσ είς τάς Αθήνας. Υπάρχουν περιοδικά ειδικά καί 
διά τήν φιλολογίαν, καί διά τάς τέχνας καί διά τήν 
επιστήμην καί πρός τό πολύ κοινόν άπευθυνόμενα. 
Χωρίς δ Ελληνικός κόσμος νά διαβάζη περισσότε
ρον άφ’δ,τι έδιάβαζεν έπί τής εποχής τής «Πανδώρας» 
καί τής «Εστίας» έκδίδονται έν τούτοις περισσότερα 
περιοδικά έντός καί έκτός τής Ελλάδος, πράγμα, τό 
δποϊον άποδεικνύει δτι θά υπάρχουν πάντοτε εύγενεΐς 
ύνειροπόζ.οι είς τήν Ελληνικήν κοινωνίαν. Ό περιο
δικός τύπος έπετέλεσεν έν τούτοις πολλά; προόδους. 
Σήμερον έκδίδεται μετά προσοχής καί φιλοκαλίας 
ή οποία συνηθίζει τόν άναγνιόστην είς τήν άντίληψιν 
τού καλού. ’Αριθμεί κατά δεκάδας τά όργανά του καί 
διά τοΰτο αναγκάζομαι άπό τόν μακρόν κατάλογον 
αύτόν ν’ αναφέρω μόνον τήν έορτάζουσαν ‘Πινακο
θήκην· καί τήν αλλόγλωσσοι· «Gitccia».

ΊΙ έμφάνισις τής «Πινακοθήκης· έσημείωσε 
σταθμόν είς τόν καλλιτεχνικόν ορίζοντα τού τύπου.

Ό διευθυντής αύτής κ. Δημήτριος Καλογερύπου
λος κατ’ έξοχήν φιλότεχνος καί μέ φιλοδοξίας εΰγε- 
νεϊς διέθεσεν όλον τόν καιρόν του πρός ένίσχυσιν καί 
έξυπηρέτησιν τής καθόλου τέχνης, ιδιαίτατα δέ τή; 
Ελληνικής. Καί διά τούτο τό έργον του είνε άξιον 
τιμής καί διά τούτο τδ έργον του συνεκέντρωσεν είς 
τό σεμνόν αύτό τέμενος τή; τέχνης καί τής Ιδέας καί 
τού λόγου, έκλεκτά μέλη τή; κοινωνίας μας συνεορ- 
τάζοντα καί συμπανηγυρίζοντα πρός τούς άνθρώπους 
τών γραμμάτων καί τής τέχνης. Ή «βϊνακο^ήχη» 
ώς δ τίτλος της δηλοϊ είνε δργανον τού περιοδικού 
τύπου, τό δποϊον αύστηρώς προσηλώθη εις τήν ιδέαν 
τής τέχνης καί ή δεκαετής σταδιοδρομία της είς τό 
υψηλόν έργον της ήλθε νά άποδείξη πόσον πιστώς 
καί εϊλικρινώς έφήρμοσε τό πρόγραμμά της. Καί τό 
πρόγραμμά της καί δ σκοπός της ήτο ή ένίσχυσις-τή; 
Ελληνικής Ζωγραφικής καί Γλυπτικής. Τά μέχρι τή; 
έποχής εκείνης έκδιδόμενα περιοδικά δέν ήσχολούντο 
συστηματικώς είς τά άφορώντα τήν καλλιτεχνίαν τού 
τόπου. Δέν έδημοσίευον έργα Ελλήνων ζωγράφων καί 
γλυπτών καί ή εργασία τών καλλιτεχνικών αύτών κλά
δων ήτο άγνωστος είς τά; τάξεις εκείνος τής Έλλη- 
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νίκης κοινωνίας, αΐτινες συγκινουνται καί ένθουσιώσ; 
διά παν καλλιτεχνικόν δημιούργημα.

Διά τούτο ή ’Πινακοθήκη · άφιερώθη είς τάς 
Εικαστικά; τέχνσς. Πλεΐσται μελέται καλλιτεχνικοί, 
κριτικοί, αισθητικοί έδημοσιεύθησαν κατάτό διάστη
μα τής δεκαετίας είς τάς κομψός σελίδας της. Τά 
τρία τέταρτα δέ τών εικόνων της είνε έργα ζωγράφων 
καί γλυπτών Ελλήνων καί ξένων. Ούτως ή Ελληνική 
τέχτη κατέστη γνωστή καί ή ’Πινακοθήκη· ΰπήρ- 
ξεν ΰργανον διαφημίσεως αύτής. Είς τό πρό δεκαε
τίας έμφανισθέν πρώτον ψύλλον τής ‘Πινακοθήκης· 
<> κ. Καλογερόπουλος έγραφε τά έξής :

«Αρχή τού έργου ήμών είνε ή ένίσχυσις τού Καλού 
έν Έλλάδι. Περιοδικόν καθαρώς καλλιτεχνικόν πρώ- 
την φοράν παρ’ήμϊν έκδίδεται, ή «.Πινακοθήκη ». 
Άνομολογοΰμεν τής δυσχερείας τού έργου- γνωρίζομεν 
ποιον τό περιβάλλον άλλά φλέγει ημάς δ πόθος τής 
καλλιτεχνικής άναβιώσεως, ή έλπίς ένός μέλλοντος 
ανθηρού καί αληθώς φιλοτέχνου. Είς τό εϋρύ στάδιον 
τής δημοσιότητος ή «ΖΤιτοχοΥλήκη· θά φιλοδοξήση 
νά βαστάση ύψηλά τό λάβαρον τής Τέχνης, τό συνυ- 
φασμένον άπό τούς άθανάτους, τούς άπαραμίλλους 
ιστού; τόοων αιώνων. Ή ‘Πινακοθήκη* τό Καλόν 
θά ένστερνισθή οπουδήποτε καί αν τό εύρη. Καί είνε 
καιρό; πλέον έπειτα άπό 80 ετών ελεύθερον βίον νά 
περιθάλψωμεν έπανερχομένην δειλώς εις τήν γενέτει
ραν τήν Τέχνην—τδ κορύφωμα τού Πολιτισμού». Τάς 
υποσχέσεις αύτά; ή “Πινακοθήκη· έτήρησε. Καί 
ήδη, δτε παρήλθε ή δεκαετία, έχει νά έπιδείξη πλήρη 
Πινακοθήκην καλλιτεχνικών έργων δΓ ών καταδει
κνύεται ή έξέλιξις τής Νεοελληνικής Τέχνης.

Ή ‘Πινακοθήκη* μετά ιδιαιτέρας στοργής έβοή- 
θησε τήν γυναικείων πρόοδον, στεγάσασα έργα Έλλη- 
νίδων φιλολογικά καί καλλιτεχνικά. ΙΙιστεύων ό διευ
θυντής τής “Πινακοθήκης· εί; τάς πνευματικός τής 
γυναικός δυνάμεις, δΓ ών τελείως δύναται αΰτη νά 
συναγωνισ&ϊί πρός τόν άνδρα είς δλας τάς έκδηλώ- 
σεις τοΰ έπιστημονικοΰ, φιλολογικού καί καλλιτεχνι
κού βίου, ύπεστήριξε τάς τάσεις τής γυναικείας δρά- 
σεως, είς τριακοντάδα δ’ άνέρχονται αί Έλληνίδες 
οσαι οφείλουν είς τήν «ΖΓιναχο^ήχην» τήν άνάδει- 
ξιν αύτών, διότι άπό τών στηλών αύτή; έλαβον τό βά- 
πτισμα τού δημοσιογραφικού πυράς.

Ούτως ή “Πινακοθήκη* τοΰ κ. Καλογεροπούλου 
έδωκε μεγάλην ώθησιν είς τήν έμφάνισιν Ζωγράφων, 
Δημοσιογράφων, Καλλιτεχνών. Είς αύτήν οφείλεται 
ή άνάδειξις ταλάντων δημιουργικών. Είς αύτήν όφεί- 
λεται ή ένίσχυσις τής Νεοελληνικής τέχνης καί αν ή 
κοινωνία μας είχε φθάση είς τήν άκμήν τής μορφώ· 
σεως έκείνην καθ’ ήν θά ήδύνατο καί θά της έπεβάλ- 
λετο νά υποστήριξή ένα είδικώς καλλιτεχνικόν Περιο
δικόν, αί σελίδες τής ‘Πινακοθήκης* θά ήσαν άρ- 
κεταί ν’ άναδείξουν δλα τά καλλιτεχνικά τάλαντα, δσα 
υπενθυμίζουν δτι αί άθάνατοι καλλιτεχνικοί παραδό
σεις τής φυλής μας τείνουν νά εΰροι,ν είς τούς συγ
χρόνους καλλιτέχνας μας τούς άνταξίους έργάτας τής 
σμίλης καί τού χρωστήρος άλλων αιώνων, άλλων 
έποχών....

Διά τήν «Criecia» έχω καθήκον νά είπω δλίγας 
λέξεις. Έλληνί; ζώσα έν Παρισίοις, άλλ’ ονειροπο
λούσα τό μεγαλείου καί τήν δόξαν τής Ελληνικής 
φυλής, ή κ. Βαλσαμάκη, άνέλαβε τό γιγάντειον έργον 
νά γνωρίση είς τό παγκόσμιον κοινόν τήν πνευματι
κήν παραγωγήν τής συγχρόνου Ελλάδος. Ύπό τόν 
τίτλον «Cneeia» έκδίδει μηνιαϊον περιοδικόν καλλι- 
τεχνικώτατον καί έργάζεται δπως συγκέντρωση είς 
τάς σελίδας του, γαλλιστί γραφομένας, δσον οΤόν τε 
μεγαλείτερον άριθμόν έργων 'Ελλήνων συγγραφέων. 
’Οφείλω νά ομολογήσω δτι έργον σκοπιμότερον καί 

έθνικ ότερον σπανίω; εϊδομεν άναφαινόμενον εν τη 
'ιστορία τών Ελληνικών γραμμάτων καί δέον ημείς 
αί Έλληνίδες νά εϊμεθα υπερήφανοι διότι έργάτις και 
δημιουργός αύτοΰ είνε Έλληνί;.

Ό Περιοδικό; Τύπο; άλλοτε είχε μάλλον έγκυκλο- 
παιδικόν χαρακτήρα. Μεταφράσει; έπλήρουν τάς στη- 
λα-του καί μυθιστορήματα. Σήμερον όμως έλαβε μορ
φήν κομψοτέραν, λογοτεχνικωτέραν, καί προσπαθεί νά 
προσέγγιση είς τά πρότυπα τά όποϊα ό πολιτισμό; 
τή- Δύσεωτ κατόπιν μακρών αγώνων προήγαγεν εις 
καταπληκτικήν τελειότητα. Σήμερον τό Ελληνικόν 
Περιοδικόν,—εύκόλως ή δυσκόλως άδιάφορον - δεν 
είνε πλέον τελείως ξένον πρό; τήν Έλλην. Οικογένειαν. 
ΔΓ αύτοΰ έπικοινωνοϊ αύτη πρό; τήν παγκόσμιον κι- 
νησιν καί έξέλιξιν. Τή; όμιλεϊ διά τάς προόδους τή; 
άνθρωπότητος. Τής γνωρίζει τάς επιστημονικός ανα
καλύψεις. Τής παραθέτει καλλιτεχνικά; εικόνας. Τή; 
γνωρίζει τόπου; καί χώρα; άγνωστους. Τήν φέρει έγ- 
γύ; πρός τάς έλπίδας καί τά όνειρα τών υποδούλων 
αδελφών. Τής έξυψώνει τό αίσθημα, τή; διαπλύσσει 
τήν καλαισθησίαν. Τήν διδάσκει, μέ μίαν λέξιν, τήν 
μορφώνει κοινωνικώς καί προσπαθεί νά τής παράσχη 
δλα έκεϊνα τά πλεονεκτήματα, δσα παρέχει ό Εύρω- 
παϊκό; τύπο; είς τήν Κοινωνίαν τή; Ευρώπη;.

Ή έπίδρασις τού Περιοδικού τύπου έπί τή; κοινω
νίας είνε βαθύτερα καί σταθερωτέρα τή; Έφημερίδος. 
"Αν ή έφημερίς έπιδρα έπί τών λαϊκών τάξεων εί; 
διαμόρφωσιν κοινή; γνώμη; έπί τών εφήμερων πολι
τικών γεγονότων, τό περιοδικόν άποκρυσταλλώνον τά; 
γνώσεις, κατεργάζεται τά ήθη καί τόν χαρακτήρα τή; 
οικογένειας, ήτις είνε ή βάσις τής κοινωνίας. Ριζού- 
ται τό περιοδικόν είς τήν οικογένειαν καί αποβαίνει 
πολλάκι; διδάσκαλος καί οδηγό; αύτή; είς τήν ζωήν. 
Άλλ’ ή Ελληνική Οικογένεια τή; όποιας ή πατρίς 
περισπάται άπό τόσους εξωτερικούς κινδύνους έχει 
τήν ΰποχρέωσιν νά στροφή πολύ πολύ πρό; τήν πα
τρίδά τή;. Καί τό Ελληνικόν Περιοδικόν οφείλει ν’ 
άφιερώση σελίδας ιδιαιτέρα; πρό; πατριωτικήν κατεύ- 
θυνσιν τής Ελληνικής Οικογένειας καί Ιδία τής Έλ- 
ληνίδος. Τά πατριωτικά διηγήματα, οί στίχοι τών δη
μωδών μας (ιαμάτων καί παν ό,τι είμπορεϊ νά έμπνευση 
μεγάλα συναισθήματα δέν πρέπει ποτέ νά λείπουν άπό 
τάς σελίδας ένός εκλεκτού Έλλην. Περιοδικού.

Σχολεϊον, ’Εκκλησία, Βιβλίον καί Περιοδικόν πρέ
πει δλα νά στραφούν ζωηρώς πρό; τήν διάπλασιν τής 
Νέας Γενεάς. Πρέπει έφ’ δσον είνε δυνατόν νά τής 
έμπνεύσουν τά μεγάλα πατριωτικά ιδανικά Πρέπει 
νά τής ένδυνάμώσουν τήν ψυχήν. Νά τή; ένισχύσουν 
τόν χαρακτήρα.

Τό Βιβλίον καί τό Περιοδικόν, μετά τό Σχολεϊον, 
είνε τά μόνα τά όποϊα είμπορούν νά δημιουργήσουν 
δλα αύτά καί νά δώσουν τά πλέον θετικά καί σοβα
ρά στηρίγματα διά τήν τελειοποίησιν τής ζωής.

Αύτά, δύνανται νά διδάξουν διά τών σελίδων των 
τά μεγάλα ιδανικά καί τάς μεγάλας θυσίας. Αύτά, δύ
νανται νά σκορπίσουν τό φώς καί νά καταστήσουν 
εύρεϊαν τήν σκέψιν, ίσχυράν τήν θέλησιν καί ό παλ
μός καί ή έκφρασις νά τείνουν πρό; τήν καθολικήν ε
πιτυχίαν τής αΰριον. Καί όταν διά τού περιοδικού 
καί τοΰ βιβλίου καί τού σχολείου μορφωθή τοιουτο
τρόπως τό «ϊτομον, τότε θά έννοή καί θά αισθάνεται 
πολύ διαφορετικήν τήν ζωήν. Τότε ό πόνος καί ή δυ
στυχία καί ή καταφρόνησις άκόμη δέν θά είνε ικα
νοί νά παρα,.ύσουν τήν δύναμιν καί τήν ένεργητικό- 
τητα εκείνου, ό όποιος θά έχη πλουτισμένην τήν ψυχήν 
μέ εύγενεΐς φιλοδοξίας, τήν καρδίαν προητοιμασμέ - 
νην διά τάς μεγάλας Ουσίας, καί τήν κεφαλήν προση- 
λωμένην έκεϊ υψηλά, δπου δέν βλέπουν οί μικροί καί 
οί ταπεινοί, έκεϊ δμως δπου ή νίκη καί ή επιτυχία 
αμείβονται μέ αίματωμένου; στεφάνους.

Καί είνε ώραιοτέρα άκόμη τοΰ Περιοδικού τύπου 
ή άποστολή, δταν σχεδόν εί; αύτόν μόνον παρέχεται ή 
μοναδική εύκαιρία νά έπικοινωνή πνευματικώς μέ τόν 
άπανταχού διεσκορπισμένον Ελληνισμόν καινά με- 
ταφέρη τό εύγενές, τό υψηλόν καί τό υγιές, έκεΐ δπου 
ζή καί προάγεται καί έλπίζει ένα; ώραϊος Ελληνι
κό; κόσμος.

ΙΙρός τούς μακρυσμένους αύτούς αδελφούς μας τούς 
ύνειροπολοΰντας τόν ’Αττικόν Ούρανόν καί διά τούς 
όποιους άξίξει καί έπιβάλλεται καί ή στοργή μας καί 
ή φροντίς μα; καί ή άγάπη μας, ό Περιοδικός τύπος 
θά προσκόμιση τού έλευθέρου κέντρου τόν πατριωτι
κόν παλμόν, θά τού ένδυναμώση τά εύγενικά όνειρα 
καί θά τού φέρη άκόμη τά μεγάλα διδάγματα τού πα
ρελθόντος, διά τών όποιων έζησε, έμεγαλύν&η καί 
έμεγαλούργησεν ή Ελληνική φυλή.

Αύτάς τάς ύ.τοχρεώσεις έχει τό περιοδικόν πρό; 
τήν κοινωνίαν. Άλλά καί ή Ελληνική Οικογένεια 
οφείλει νά τό έγκολπωθή καί νά τό υποστήριξή διά νά 
δυνηθή τοΰτο άξίω; τού μεγάλου αναμορφωτικού 
προορισμού του νά δράση καί ν’άποβή παράγων ’Εθνι
κής ΆναγείΎήσεως.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
ΟΜΙΛΙΑ Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διευθυντού τής «Πινακοθήκης»

. ΟΣΟΝ εύλογος είνε ή συγ-
«4·^ &'· κίνησις ήτις μέ κατέχει εύρι- 

/ -· σκ($μενον έν μέσω τόσων έκλε-
κτών φίλων τών γραμμάτων 

\ και τεχνών, τόσον οικαία είνε
καί ή χαρά μου διότι, σταθ- 

Δ. Καλο-,^ό.ιουλος μεύων μετά δεκαετή συνεχή 
δημοσιογραφικήν πορείαν, δύ

ναμαι άπδ τοΰ σεμνού τούτου βήματος μετά ήρέ- 
μου συνειδήσεως νά στρέψω πρός τά δπίσω τδ 
βλέμμα και νά άναμετρήσω τδν δρόμον δν διή- 
νυσα, έχων συντρόφους άφ’ ενδς μέν έπιλέκτους 
καί ένθουσιώδεις συνεργάτας οΐτινες διά τής 
ηθικής αύτών αρωγής είσέφερον πολύτιμον συμ
βολήν έπι τδ έργον, άφ’ έτέρου δέ τούς πιστούς 
καί προθύμους συνδρομητάς, τούς διά τής υλι
κής αύτών καταβολής στηρίξαντας τήν έκδοσιν.

Ή έκτίμησις τών προσφιλών συναδέλφων καί 
συνεργατών, οΐτινες παρεσκεύασαν τήν εορτήν 
ταύτην, είνε άναμφιβόλως άνωτέρα τής συντε
λεσθείσης έργασίας καί μόνον είς ένθουσιασμδν 
ύπέρ τοΰ καλοΰ άπολύτως καί ούχί άπλώς είς 
τδ άτομον δέον αύτη νά άποδοθή.

Ή σημερινή προεσπερίς σκοπεί νά έξάρη τδ 
έργον τοΰ Έλλην. έν γένει περιοδικού τύπου, 
είδικώτερον δέ τδ φαινόμενου, ΐνα μή είπω γεγο
νός, δ'τι παρ’ δλας τάς άντιξόους πολλάκις περι
στάσεις καί τάς δυσμενείς διά τήν άνάπτυςιν 
τής φιλολογικής καί καλλιτεχνικής κινήσεως 
συνθήκας, πολιτειακάς καί κοινωνικά;, έστηρί- 
χθη, έδρασε καί σκοπεί έτι νά έργασθή έν 
περιοδικόν μέ άποκλειστικδν σκοπόν: τήν καλ
λιτεχνικήν διαπαιδαγώγησιν τής Έλλην. οικο
γένειας, άμα δέ καί τήν ένίσχυοιν τών εικαστι
κών τεχνών.
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"Οσο·, ε’νε είς θέσιν νά γνωρίζουν τούς αγώ
νας, οί δποΐοι απαιτούνται ινα εΐς έν περιβάλλον 
ψυχρόν άναρριπισθούν αί φλόγες τού πνεύμα
τος,‘δέν θά αδικήσουν τήν έπιτροπήν, ήτις πρός 
ένθάρρυνσιν παντός έργαζομένου έν Έλλάδι διά 
τήν πρόοδον τών γραμμάτων κα: τεχνών έσκέ- 
φθη νά τελέση τήν σημερινήν έορτήν. Έν τή 
τοιαύτη δέ έννοια κυρίως ένυπάρχει ή δικαιο
λογία τής παρούσης συγκεντρώσεως.

Δέν έοίστασα, αποδεχόμενος τήν πρόσκλησιν 
τής επιτροπής, νά έκτυλίξω ένώπιον υμών όλί- 
γας πτυχάς τής δημοσιογραφικής αύλαίας καί 
θίξω χαρακτηριστικά τινά σημεία, αναμνήσεις 
μάλλον τής διαρρευσάσης δεκαετίας, ήτις μαζή 
μέ τούς κόπους και τάς απογοητεύσεις έχει καί 
φωτεινά; έν τούτοι; Ανταύγειας, ικανά; νά άπο· 
ζημιώσωσι διά πάσαν δυσφορίαν.

Τί δέν έχει νά ένθυμηθή εί; δημοσιογράφος 
Αγωνιζόμενος νά έπιβάλη έν περιοδικόν, δπερ 
ώς έκ τής ειδικότητες αύτού μή άπευθυνόμενον 
είς τόν πολύν κόσμον κα1. άφ’ ετέρου μή διατε - 
θειμένον νά ένδίδη εις παντός μωροφιλοδόξου 
τάς αξιώσεις δέν ήτο δυνατόν νά Ασφάλιση τήν 
ζωήν, εϊμή μόνον δι’ επιμονής μεγάλης, δυσα
ναλόγου πρός τήν άγχίστροφον φύσιν τού Έλλ. 
χαρακτήρος !

Ό αναγνώστηςδστις πολλάκιςείςδλίγην ώραν 
διεξέρχεται όλόκληρον έν τεύχος τού περιοδι
κού, δέν φαντάζεται ποία έργασία προαπαιτεί- 
ται διά νά έκδοθή. Ό διευθυντή; παρ’ ήμΐν 
περιοδικού έχει νά άντιπαλαίση κατά πολλών, 
δρατών και αοράτων, έμποδίων, έχθρών, έναν- 
τιοτήτων. Έχει όλόκληρον κόσμον νά άναστρα- 
φή, δστις πολλάκις δέν τόν έννοεΐ καί δμως είνε 
δ μοιραίος συνεργάτης, δ απαραίτητος βοηθός.

θέλετε νά τόν γνωρίσετε τόν κόσμον αύτόν;
Οί συνδρομηταί. Αυτοί ή μπορούν νά κατα - 

ταχθούν εΐς διαφόρους τάξεις. Είνε οί πρόθυ
μοι—δλίγοι φεύ! καί σπάνιοι ώς μετέωρα,—ε’νε 
οί αδιάφοροι οί όποιοι Αναμένουν νά κτυπήση 
δ εΐσπράκτωρ τήν θύραν μέ τήν άπόδειξιν εΐς 
χεΐρας, είνε οί αναβλητικοί, είνε οί δυστροπούν- 
τες, είνε οί πυροβοληταί, οί όποιοι διαμαρτύ
ρονται έν ίερά αγανακτήσει δταν τούς λειψή έν 
φύλλον, λησμονούν δμως αύτοί πάντοτε δτι 
λείπει ή εισφορά των. Είνε πρός τούτοις οί κατ’ 
ευφημισμόν συνδρομηταί, οί δποΐοι εύαρεστούν- 
ται άμα τή λήξει τού έτους νά στείλουν—θά 
εΐπήτε: τήν συνδρομήν των. Μή είσθε τόσον 
αισιόδοξο·. Νά έπιστρέψουν ώς άπαράδεκτον τό 
τελευταϊον τοϋ έτους φύλλον. Είνε τέλος εκεί
νοι οί δποΐοι ύπνώττουν διά τό λογιστήριον τού 
περιοδικού τόν αιώνιον ύπνον, οπαδοί τής ονει
ρευτής Νιρβάνας.

Μετά τό σύνταγμα τών συνδρομητών, έρχε
ται τό βαρύ πυροβολικόν: Οί άνταποκριταί. Καί 
αύτοί έπίση ς ή μπορούν νά διακριθούν, άν καί 
πολλοί έξ αύτών ε’νε Αδιάκριτοι. Είνε οί ακρι
βείς εΐς τάς υποχρεώσεις των- -οί μετρούμενοι 
Αλλοίμονον! έπί τών δακτύλων, δχι δλων. Είνε 
οί έπιλήσμονες, είνε οί άναβάλλοντες, ε’νε οί 
έξαποστέλλοντες τάς,μεγαλειτέρας δλκής,οβίδας.

Οί συνεργάται; Φίλοι δλοι καί συνάδελφοι, 
πάντοτε πρόθυμοι εΐς υποσχέσεις, πάντοτε έτοι-
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μοι νά στείλουν κάτι καί δμως αυτό τό κάτι 
συμβαίνει συχνά νά μή κάμνη τήν έμφάνισίν 
του. Εύτυχώς, διά τήν «Πινακοθήκην» ή προ 
θυμία υπήρξε τό κύριον χαρακτηριστικόν τής 
συνεργασίας. ’Αλλά δέν δύναμαι νά παρέλθω 
έν σιγή έν δείγμα τού τρόπου, καθ’ 8ν έννοούν 
λόγιοι τινές νά συνεργάζωνται. Ηά σάς άνα- 
γνώσω μίαν έπιστολήν, τήν δποίαν κάποτε έλα
βα άπό ένα συνεργάτην έπί τριετίαν ύποσχόμε- 
νον νά στείλη καί αύτός τό περίφημον κ άτι.

«Αγαπητέ μου
ΙΙρό όλίγου σού έστειλα κάτι διά τήν φίλην 

«Πινακοθήκην». ’Εάν δέν τό λάβης, θά εΐπή 
δτι έχάθη εΐς τό ταχυδρομεΐον.»

Πάντα δικός σου...
Τό δυστυχισμένου ταχυδρομείου ούδέποτε 

έγνώρισε τόν φάκελλον τών χειρογράφων, δν 
τόσον εύκολα έδημιούργησεν ή εύέξαπτος φαν
τασία τού κατά φαντασίαν συνεργάτου.

Υπάρχουν καί οί αυτόκλητοι συνεργάται. 
Άλλ’ αύτοί, ώς υφιστάμενο· άνηλεή έλεγχον 
κρίσεως, έλαττούνται πολλάκις μέχρι τών 8 έπί 
τοΐς έκατόν. Διότι εινε αληθώς απολαυστική 
ή έφοδος τών φιλοδοξών νεαρών λογιών, οί 
δποΐοι δλα τά πρωτόλεια των λαχταρούν νά 
’δουν τυπωμένα είς τάς στήλας τού περιοδικού 
καί δή ε’ς «επιφανές» μέρος.

Άλλ’ έκτος τής φιλολογικής συνεργασίας 
•υπάρχει καί άλλη. Μή σάς φανή διόλου παρά
δοξον άν σάς βεβαιώσω δτι έλαβα πρός δημο- 
σίευσιν δχι τά διάφορα «τραγουδάκια μας» ή 
άκροστοιχίδας, άλλ’ άναγγελίας βαπτίσεων, 
αναρρώσεων καί διαβιβάσεως ασπασμών...

Δέν θέλω νά άναφέρω τάς ανορθογραφία;, 
τούς σολοικισμούς, τούς βαρβαρισμούς, τάς φι- 
λοσοφικάς φλυαρίας, τάς μαργαριτοβριθεΐ; 
μεταφράσεις—φορτίον διά τό όποιον στενάζει 
δ κάλαθος τών Αχρήστων, δ δίς παθών κύριο - 
λεκτικώς παραλυσίαν τών κάτω άκρων, μή δυ- 
νάμενος νά άνθέξη καί αύτός εΐς τήν Ακάθε
κτο·? μανίαν τής νεοελληνικής ψυχώσεως τού 
γράφειν, γράφειν, γράφειν...

Έν τούτοις ή ύλη συγκεντροΰτα·.· άπό τής 
άπελευθερώσεώς της έκ τοΰ συρταριού, μέχρι; 
ου άντικρύση τό φώς τής δημοσιότητος διέρχε
ται άπό διάφορα Καθαρτήρια.Άποστέλλεται εΐς 
τό τυπογραφείου· ένίοτε δυνατόν νά χαθή 
καθ’ δδόν άλλ’ άς ύποθέσωμεν δτι δ υπηρέτης 
ε’νε προσεκτικός. Αφού τήν παραλάβη δ στοι
χειοθέτης θά έπιστρέψη τά χειρόγραφα ώς 
έντυπα δοκίμια, τά όποια διά νά διορθώσετε 
άναγκαίως θά φιλοτεχνήσετε έν Μωσαϊκόν 
γραμμών, στίξεων, διαγραφών, προσθηκών, 
μεταβολών, διορθώσεων.

Ώς πρός τό εικονογραφημένον μέρος, άλλη 
πάλιν ένόχλησις. Οί τσιγκογράφοι άν δέν άρ- 
γοπορήσουν, θά έργασθούν τήν εικόνα πλημ- 
μελώς. Ό πιεστής—δ μάλλον Αξιοθρήνητο; 
έργάτης τοΰ δημοσιογραφικού κόσμου—σπα- 
νίως θά δυνηθή νά Αποτυπώση τήν εικόνα τε
λείως. Άλλά καί δ βιβλιοδέτης είνε ικανός νά 
έπιβουλευθή τήν ησυχίαν ένός έκδοτου.

Καί έρχεται κατόπιν δ εΐσπράκτωρ, δστις 
πρέπει νά ίχη Ίώβειον υπομονήν, εύπροσηγο-
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ρας ιδανικού συνεργάτας καί άναγνώστας, υ
πάρχει ή ιερουργία τής σκέψεως, ήτις δημιουρ
γεί ε'να υπέροχο·? κόσμον πνεύματος καί αισθή
ματος. Ή αναστροφή μετά λογίων καί καλλι
τεχνών, ή παρακολούθησις τής παγκοσμίου κι- 
νήσεως, ή αδιάκοπος άντίληψις τής γιγαντιαίας 
προόδου είνε άφορμαί ώστε νά παραδεχθή τις 
δτι αξίζει κάτι ή ζωή, τήν δποίαν τόσον αγρίως 
περισφίγγει ό δφις τής βιοπάλης. Είνε δύσκολον 
νά περιγραφή ή εύχαρ'στησι; ήν αισθάνεται ό 
διευθύνων περιοδικόν, όταν λαμβάνει έν ένδια- 
φέρον δημοσίευμα, χειρόγραφα έμπνευσμένα, 
ή ώραίας εικόνας. Υπάρχουν στιγμαί, ών τήν 
άπόλαυσιν έχει ώς προνόμιο·? τό δημοσιογραφι
κόν έπάγγελμα.

Τήν στιγμήν ταύτην μετά χαράς κοί υπερη
φάνειας Αναμιμνήσκομαι τής επικοινωνίας μετά 
πολυτίμων συνεργατών. Είς τήν «Πινακοθήκην» 
κατ’ έξαιρετικήν προτίμησιν έδημοσίευσεν ίστο- 
ρικάς μελέτας ό έν Βερολίνο διαπρεπής λόγιος 
κ. Κλέων Ραγκαβής, όλόκληρον σειράν περί τής 
ένΈπτανήσω τέχνης, ό Ακάματο; ιστοριοδίφης 
κ. Δε-Βιάζη;,ώ; καί άλλοι έγκριτοι λογογράφοι, 
Αρχαιολόγοι, ποιηταί, κριτικοί έκ τών όποιων άς 
μοί έπιτραπή νά άναφέρω τού; κυριωτέρους καί 
άρχαιοτέρους έξ αύτών: τούς κ. κ. Άννινον, 
Άμπελάν, Άξιώτην,Αδαμάντιου, Βλάχον, Βελ- 
λιανίτην, Δημητρακόπουλον, Καμπούρογλουν, 
Κουρτίδην, Λάμπρον, Λάσκαρην, Μαρτζώκην, 
Μωραϊτίνην, Μελάν, Νιρβάναν, Παπαντωνίου, 
Πολέμην, Σίγουρο?, Σπανδωνήν, Τανάγραν, 
Χατζόπουλον, Χρηστοβασίλην.

Άλλά καί έκείνων,οΐτινες Απεχαιρέτησαν τόν 
κόσμον, έχω καθήκον νά ποιήσωμαι εύγνώμονα 
μνείαν. Καί θά άναφέρω τόν Ειρηναίον Άσώ- 
πιον, σκηπτούχον τής Αττικής χαριτολογίας, 
τό ύστατον έργον τού όποιου, δπερ έγραφε επί
τηδες διά τήν «Πινακοθήκην», έδημοσιεύθη 
ημιτελές εΐς τά; στήλας αύτής, τήν Αλησμόνη
το·? Αλεξάνδραν Παπαδοπούλου, ής τό τελευ
ταίο·? έπίσης διήγημα εύλαβώς διεφύλαξεν ή 
«Πινακοθήκη». Καί θά άναφέρω τού Στεφάνου 
Ζωγραφίδου τάς ψυχολογικά; μελέτας, τής 
Καλλιόπης Κεχαγιά τάς καλλιτεχνικά; έντυπώ- 
σεις καί τούς στίχους τών έκ Κων)πόλεως καί 
Σμύρνης ποιητών Ίωαννίδου, Ζερμπίνη καί Βον- 

τζαλίδου.
Άλλά καί αί κυρία·, άνεδείχθησαν, ένεκα 

τή; πρό; τό τάλαντόν των ιδιαιτέρα; στοργή;
«Πινακοθήκης». Τά δημοσιευθέντα έργα 
κυριών Αγγελικής Παναγιωτάτου, Άθη-

■/λ, Σερεμέτη, ’Ιωάννας Καραθεοδωρή, Αύ
ρα; θεοδωροπούλου, Ειρήνης Δενδρινού είνε 
άπό τά άρτιώτερα έργα τής γυναικεία; Έλλη
νική; φιλολογίας, εΐς τήν «Πινακοθήκην» δέ 
τό πρώτον ένεφανίσθησαν καί έξ αύτής έσχον 
τάς γενναία; τάσε·ςτής άναδείξεω;, αίτινες κα
τόπιν έξεδηλώθησαν μετά τόσης ζωής, αί κυ- 
ρίαι Ειρήνη Δημητρακοπούλου, Πετρούλα Ψη- 
λορείτου καί πλειάς δεσποινίδων, διά τάς όποία; 
μειδιά ρόδινον μέλλον κα: έκ τών όποιων διε- 
κρίθησαν αί ύπό τά ψευδώνυμα Σίβυλλα καί 
Μοιραία γράφουσαι.

’Ονόματα νέων ποιητών, οιτινες ώς καλιάν

ρίαν Αλλά καί τόλμην Μεσαιωνικού ιππότου, 
καί πολύ ζωηρά·? μνήμην, διότι δυστυχώς υί 
έχοντες συνήθως διαχείρησιν λησμονούν νά 
πληρώνουν, περιορίζοντες δλην τήν έντασιν 
τίς προσοχής των είς τήν εϊσπραξιν μόνον. 
Τό φύλλον έτοιμον, πρέπει νά διανεμηθή. Οί 
διανομείς όταν δέν βαρύνονται νά δίδουν δλα 
τά φύλλα, τά δίδουν κατά δόσεις Αραιά;. Είς 
τό ταχυδρομεϊον έφαρμόζεται δ νόμος τής παρα- 
κρατήσεως ύπό τών φιλομούσων καί φιλοτέ
χνων ύπαλλήλων έκάστου έπαρχιακού ταχυ
δρομικού γραφείου.

Καί έρχεται κατόπιν ή άλληλογραφία. Άπό 
τά φοβερώτερα, άλλά καί τά αναπόφευκτα μαρ
τύρια. ’Ενοχλητικά1 αί έπιστολαί, έπιβαρυντι- 
καί μέ παντοίας παραγγελίας καταφθάνουν 
καθ’ έκάστην, είς τρόπον ώστε λεληθότως δ δι
ευθυντής ένός περιοδικού νά μεταβάλλεται εΐς 
παραγγελιοδόχον. Ενθυμούμαι προχείρω; δτι 
κατά διαφόρους έποχάς παρεκλήθην άπό συν- 
δρομητάς ιδίως μακρυνών μερών: τής Ρωσσίας, 
τής Αμερικής, τής Αίγυπτου, τής Μικρά; ’Α
σίας, τής Αφρικής νά τούς πληροφορήσω πόσα·, 
καί ποΐαι έλληνικαί έφη μερίδες έκδίδονται— 
νά ήσαν τούλάχιστον δλίγαι—ποία ή τρέχουσα 
τιμή τής σταφίδας, πώς κατασκευάζεται ή πυ- 
ρΐτις, τί φρονεί ό κ. Βενιζέλος περί τών σπει- 
ρομένων γαιών... Άλλος, έζήτει νά άναλάβη ή 
«Πινακοθήκη» τήν έκδοσιν ένός έργου του έκ 
1500 μόνον σελίδων πραγματευόμενον περί 
ψΕηγήσεως τών θαυμάτων διά τής μεταφυσικής 
καί τής Ατμοσφαιρικής πιέσεως, άλλος παρήγ- 
γελε μίαν δωδεκάδα λαιμοδετών, άλλος νά τού 

• γράψη ή διεύθυνσις τοΰ περιοδικού έν εύχαρι- 
στήριον διά νά τό ύπογράψη αύτός καί άλλος 
τέλος, πολύ πρακτικώτερος τών άλλων, έζήτει... 
δανεικά.

Άλλά δέν είνε ή εύθυμος μόνον άλληλογρα
φία, ήτις έν τούτοις Απασχολεί Αρκετά. Είνε ή 
άλλη άλληλογραφία μετά συνδρομητών, άντα- 
ποκριτών, συνεργατών, μέχρι τοΰ σημείου ώστε 
τό περιοδικόν νά φονεύη πάσαν δρεξιν προς 
δημιουργικήν έργασία·?.

Άλλά καί αί έπιθυμίαι τών συνδρομητών ποι 
κίλλουν κατά τήν ιδιοσυγκρασίαν των καί τήν 
μόρφωσίν των άλλοι θέλουν νά δημοσιεύονται 
έν τή «Πινακοθήκη» πολλά ποιήματα, άλλοι 
καθόλου· άλλοι θέλουν πολλάς εικόνας καί δλί- 
γην ύλην, άλλοι πολλήν ύλην καί ολίγα; εικόνας· 
άλλοι θέλουν τό περιοδικόν μόνον φιλολογικόν, 
άλλοι μόνον καλλιτεχνικόν, άλλοι οικογενεια
κόν, άλλοι έγκυκλοπαιδικόν, άλλοι πατριωτικόν, 
άλλοι επιστημονικόν, άλλοι μάλλον ποικίλο·?, 
άλλοι μάλλον ειδικόν, άλλοι μάλλον σοβαρόν, 
άλλοι μάλλον έλαφρόν.

’Ανέφερα μετά κινηματογραφικής ταχύτητος 
τούς παράγοντας ένός περιοδικού, τής συντάξεως 
κα1. έκδόσεως αύτοΰ. Καί σάς έρωτώ: Δέκα 
έτών τοιαύτη ζωή Αξίζει νά πανηγυρισθή ή δχι;

Αλλ’ άν αύτή είνε ή φαιδρά άποψις τής 
διαρρευσάσης δεκαετίας, ύπάρχει καί τό Αντι
στάθμισμα αύτής: ε’νε ή φιλολογική καί καλλι
τεχνική έργασία, ικανή νά μετεωρίση είς σφαί

τών 
νάς
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Ζορδάενς Εύθυμος ουναναοτοοαή

πάντοτε τό φυτώριον τής φιλολογίας. "Ολοι δσοι 
διεκρίθ-ησαν, καί δσοι δέν διεκρίθ-ησαν _ άκόμη, 
ήρχισαν τό στάδιον των άπό τών στηλών τοΰ 
πεοιοδικοΰ, τό όποιον έχρησίμευσεν ούτω ώς τό 
όομητήριον τοΰ φιλολογικού βίου τών συγγρα
φέων. Διά τοΰτο τά Έλλην. φιλολογικά περιο
δικά είνε αί παρακαταθ-ήκαι, ούτως είπεΐν, τής 
λοχοτεχνικής τοΰ έθ-νους προόδου καί έξελίξεως. 
Ό θ-έλων νά λάβη άσφαλή δπωςδήποτε ιδέαν 
περί τής πνευματικής τοΰ Έθ-νους φυσιογνω
μίας, πρωτίστως καί κατ’ άνάγκην είς τούς τό
μους τών περιοδικών θ-ά προστρέξη, ως εις πη
γήν άστείρευτον καί άλάθ-ευτον.

Άλλά τό Ελληνικόν περιοδικόν δέν κέκλη- 
-αι απλώς νά χρησιμεύση είς ψυχαγωγικόν μέ
σον. Είνε ό σημαιοφόρος τοΰ έθνικοΰ ’Ιδεώδους, 
__δεσμός τοΰ έν διασπορά καί έν δουλεία Ελ
ληνισμού, άμα δέ τοΰ ήθτκοΰ άτομικοΰ χαρα
κτήρες ό διηνεκή- σφυρηλάτης. Ύπό τήν διτ
τήν -χύτην έννοιαν τό Έλλ. περιοδικόν έφάνη 
αντάξιον τής μεγάλης αύτοΰ Αποστολής.,

Πριν ή καταλείπω τό βήμα καί άφοΰ άπευ- 
• θ-ύνω θ·ερμοτάτας εύχαριστίας πρός τήν A. Β, 

Ί’ψ. τόν πρίγκηπα Νικόλαον, τήν Α. Έξ. τόν 
κ.'Γπουργόν έπί τώνΈξωτερ'κών,πρός τά άξιότι- 
μα μέλη τής έπιτροπής,πρός τούς αγαπητούς συ- 
νεργάτας καί πρός πάντας τούς εύαρεστηθ-έντας 
νά τιμήσωσι τήν έορτήν, θ-ά τελειώσω μέ μίαν 
ευχήν: δπως έορταί τοιαΰται, άποδεικνύουσαι 
ζώπυρα ένδιαφέροντος διά τήν φιλολογίαν -καί 
τήν τέχνην τελούνται συχνότερον έν τώ μέλ- 
λοντι,—Ίωβιλαϊα μακροτέρων χρονικών περιό
δων—καί δπως ό Έλλην. τύπος άποβή όντως ό 
ήγέτης έν τή πνευματική τοΰ Έθ-νους ημών 
σταδιοδρομία, ήν υπόσχεται περιφανή, ή άεί- 
ζωος, ή ακαταμάχητος δύναμις τής Έλλ.φυλής.

Οί άνθρωποι εινε άιυχελς, άφιΰ ό καΟε'ς ζή διά 
τον εαυτόν τον. "Ας ζοΰοαν δμως ονμφώνως πρός τά 
διδάγματα, τά όποια τους έδωσαν δλοι οί σοφοί τοΰ 
κόσμου, ας μεταχειρίζονταν τους άλλους δπως θέλουν 
)ά μεταχειρίζωνται τοΐς ιδίους εαυτούς των, — ιι ευ
τυχείς to. ήσαν τότε ! Τολστόη

*
‘Ελπίς εϊνε κόπαοις, ή όποία τελειώνει είς άπογτή- 

τενσιν. Κάρμεν Σύλβα

των έχουν τάς στήλας τοΰ ίδιου περιοδικού, θ·ά 
μσΰ έπιτρέψητε νά μή αναφέρω. Οί ποιηταί έν 
Έλλάδι είνε... αναρίθμητοι.

Έργα καλλιτεχνικά 74 Ελλήνων καλλιτε
χνών έδημοσιεύΒησαν* άπό τοΰ Ηεοτοκοπούλου 
καί Γύζη και Λύτρα καί Βολωνάκη κα1. Ράλλη 
μέχρι τών νεωτάτων και άπό τοΰ Δρόση, Βρού
του καί Σώχου μέχρι τών χθ·ές έτι άποφοι- 
τησάντων έκ τοΰ Πολυτεχνείου. Ήθ-έλησεν 
ούτω ή «ΙΙινακοθ-ήκη» νά παράσχη πλήρη δσω

) Έν τή «Πινακοθήκη» ίδημοαιιύίλησαν έργα τών 
ίξήί νεωτίρων 'Ελλήνων καλλιτεχνών :

Τών θανόντων: Ν. ' Αλεκτορίδ.,υ, Κ. Βολ: νάκη 
Γ. Βρούτον, Ν. Βώκου, Ν. Γύζη, Ν. Κανιού· η, 1. 
Καρακατσάνη. Ε Λαμπάκη, Ν Λύτρα, Λ. Μπάφα, 
θ. Ράλλη, Λ. ΣώΛου, I. Χαλεπά.

Τών κυριών: Μ. Άμυραδάκη, Κλ. Άιπριώτου, 
Έλ. /'εωργαντή, Μ. Δρακονταειδή, Μ. ΊγγΙέτη, Σοφ. 
Δασκαρίδου, Μ. Σκούφο-, Ίουλ. Σκούφου, Ε. Στα- 
ματοπούλου, Άγγ. Στεφάνου, Ίονλ. Συμμελίδευ, Θ. 
Φλώρα Καραβία.

Τών κυρίων Μ. ’Αθανααιάδου, Ν. Άνδρούωου. Θ. 
‘Αννίνου, Φ. Άριστέως, Λ’. Άσπρογερακα, X. Β.ρ- 
βέρη, Β. Βερνάρδου, Σ Βικάιου, Γ. Βούλγαρη, J. 
/'αλάνη, Α· ΓέλΒερτ, Λ. Ι'εραλή, Δ. Γεραιιώτη, Ν. 
/’εωργαντή, Κ. Γκέσκου, Δ. Δήαα, Γ. Δημητρι ίδου. 
Λ'· Λημητριάδου, θ. Δημητρ/ου, Έπ. θωμοπούλ.υ, Θ. 
Οωμοπούλου, Γ. Ίακωβίδου, Ε. 'Ιωαννίδου,Λ. Κ.γ ε- 
βινα, Β. Κοντοπούλου, Ε. Κ ου μέλη. Κ. Κωνοταντι- 
Τίδου, Π. Λεμπέση, Π. ΜαΟιοπούλου, Β. Μποκα- 
τσιάμπη, /'. Λίπονάνου, Σ. Σενοπούλου. I. Οικονό
μου, Κ. Παρθένη, Δ. Πελεκάοη, Μ. ΙΙιέρρη, Γ. Προ
κοπίου, Α. Προοαλέντη, I. Ρήγου, Γ. Ροίλοΰ, Π. 
Ρούμπου, Κ. Ρωμανίδου, Σ. Σαββίδου, Π. Ταιρ,γώ- 
του, Ν. Φερεκύδου, Δ. Φ.λιππότου,Ζ, Φρυδά, Ο. Φωκά 
και Β. Χατζή.

Κατά τό διάστημα τής δεκαετίας πλέον των 800 έρ
γων ζωγραφικής καί γλυπτικής έδημοσιεύθησαν έν τή 
* Πινακοθήκην, 

τό δυνατόν τήν εικόνα τής Έλλ. καλλιτεχνικής 
άναβιώσεως.

Ή «ΙΙινακοθ-ήκη» έτήρησεν άρχάς απαρέγ
κλιτους έν πλείστοις ζητήμασι, ιδίως ώς πρός 
το γλωσσικόν ζήτημα, δπερ άπό έτών συγκινεΐ 
καί ταράσσει τούς φιλολογικούς κύκλους έπ’ 
έσχάτωνδέκαίτήνδημοσίαν γνώμην.ΊΙ «Πίνα 
κοθήκη» άντετάχθ-η κατά πάσης τής Ελλη
νικής γλώσσης παραφθοράς—είτε βιαίας, είτε 
μοιραίας—καί παρέμεινεν άπό τής πρώτης στιγ
μής υπέρμαχος τής καθαρευούσης έν τώ γραπτώ 
λόγω-.ιαί τής άγνης δημοτικής έν τή ποιήσει καί 
τώ ήθ-ογραφικω διηγήματι, θεωρούσα τήν χυ- 
δαίαν κ,αί τά είς ταύτην γραφόμενα έξαμβλώ- 
ματα άξια όχι μόνον γέλωτος, άλλά καί άράς. 
■Επίσης έστιγμάτισε πάντοτε—καί τό θ-εωρώ 
"ίτλον τιμής - πάσαν άνισόρροπον καί έκφυλον 
έκδήλωσιν έν τε τή έπιστημονική, τή φιλολο
γική ή καλλιτεχνική ζωή.

Ητο ΰποχρέωσις νά λογοδοτήσω άπέναντι 
τής Άθ-ηναϊκής κοινωνίας ήτις μετ’ εύμενείας 
ύπεστήριξε τήν «Πινακοθήκην» — καί ιδίως 
πρός εκείνους οιτινες άκριβώς τήν ιδίαν ήμέραν, 
2 Μαρτίου, πρό δεκαετίας έλάμβανον τό α' 
φύλλον τής «Πινακοθ-ήκης».

Ο περιοδικός τύπος έν Έλλάδι έσχε πρόοδον 
άν δχι σημαντικήν, πάντως όμως λίαν ένθ-αρ- 
ρυντικήν. Μή λησμονώμεν οτι διατελοΰμεν έν 
αναπλαστική άκόμη, μεταβατική καταστάσει. 
Π Έλλ. ζωή τώρα μόλις προσλαμβάνει αύτο- 

τεΜ Τυσι0Τνωμ·αν. Έ* τών ιδίων δυνάμεων 
τό Έθ-νες ισχυροποιείται καί αί έκδηλώσεις τοΰ 
έθνικοΰ βίου καθίστανται όσημέραι, παρά τάς 
απαραιτήτους μεμψιμοιρίας, σθ-εναρώτεραι, <φω- 
τεινώτεραι. Ό περιοδικός τύπος παρακολουθεί 
τήν άναγέννησιν αύτήν μετά χρηστών έλπίδων.

Τό περιοδικόν ύπήρξεν έν τή Έλλάδι

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Παύλου Βερονέζε ΈοΟήρ
3G
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
δΙΑΛΕΞΙΣ ΒΥΡ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά τήν έπι τή ΛιχτττηρΙίι τή; · Πιναχο&ήκ;;· 
έορτήν έπρόκτιιο νά όμιέήσ/) :κ μέρου; τών καλέιτι- 
χν&ν ό άιακβχριμμέισ; ζωγράφο; κ. Βύρων Κοντό- 
πουίος. Ή όμιέία, έΐίβάρπ χρόνου, έγένιτο τήν ίπο- 
μΐτην & προιοπνρίάι ιίς τά; αΐ&ονα ις τή; τΠ·ν.χο- 
&ήχη;ν, ίχιυαα ώ; έξή; ■

ΚΑΘΗΚΟΝ έπιβεβλημένον έθεώρησα καί έγώ, ώς 
καλλιτέχνης παρακολουθήσας έκ τοϋ σύνεγγυς τάς 
μετά τόσου ζήλου προσπάθειας τοΰ κ. Δ Καλόγερό - 
πυύλου διά τάς καλάς τέχνας, νά συνεισφέρω τό επ' 
έμοί είς τήν έορτήν ταύτην. ΙΙέποιθα δέ δτι έκδη- 
λώ τό τε φρόνημα καί τάς πρός αύτόνσυμπάθειας τών 
συναδέλφων μου, πολλαχώς έξυπηρετηθέντων έκ τή; φι- 
λομουσϊας αύτοϋ.Λαμβάνων ιός θέμα γενικά τινά περί 
καλλιτεχνίας, θά καταδείξω ύμίν έν τέλει όποιας καί 
όπόσας έκδουλεύσεις παρέσχεν αύτή ό κ. Καλογερό
πουλος, δστις μή άκολουθών τήν πεπατημένην οδόν 
δπως οΐ πλεϊστοι, περί πολλοΰ ποιείται τών αισθητι
κών έκείνων απολαύσεων αΐτινες μεγαλύνουσι τήν ψυ
χήν, καί άνευ τών όποιων ή ζωή καθίσταται ξηρά, 
δουλική, ταπεινή. Τό Άριστοτέλειον «Μή ζώην μετ’ 
άμουσίης» είναι αλήθεια, τήν οποίαν καμμία εύγενής 
ψυχή δέν δύναται νά παρίδη. Τούναντίον φύσει εύγε- 
νής έλκεται πάντοτε άσυναισθήτως, δ.του άν ήθελε 
συνάντηση τό καλόν, ότέ μέν είς τάς ιδεώδεις καί 
έξιδατικευμένας γραμμάς, ότέ δέ συναρπαζόμενη υιό 
τή; αρμονίας τοΰ ήχου ή παθαινομένη έκ πάσης έν- 
τυ.τώσεως ήν γεννφ αύτή, είτε δ πόνος, είτε ή χαρά, ή 
μεγαλόψυχος πραξις. Καί νομίζει τις δτι αί έκλεκταί 
αΰται υπάρξεις έρχονται νά συνιελέσουν μίαν παρά 
δοσιν προγενεστέρας ζωής τελειοτέρας.

«Αί προσπελάζουσαι έκλεκτικότητε;» είναι τίτλος 
δν φέρει έργον μεγάλου νοός—τοΰ Γκαΐτε -φρονώ δέ 
δτι δυνάμεθα νά προσαρμύσωμεν αύτόν πρός πάσαν 
έλξιν συμπαθή. Μίαν τοιαύτην, τήν πρός τάς τέχνας 
αγάπην, πάντοτε διέγνωμεν παρά τφ κ. Καλογεροπούλφ 
πάντες δσοι συνεδέθημεν διά φιλίας μετ’ αύτοΰ καί 
συιειργάσθημεν διά τήν προαγωγήν τής καλλιτεχνίας.

Άλλ’ ή καλλιτεχνία. ώσπερ εύγενές καί μυροβόλον 
άνθος, άρωματίζον τήν περιβάλλουσαν αύτό άτμόσφαι-’ 
ραν, δέν φύεται είκή καί ώς έτυχε, άλλ’ απαιτείται 
προσπάθεια δπως έκτείνει ρίζας μακράς καί ύψωθή 
εύσταλές άνθος μέ τά έκπαγλα χρώματα τά όποϊα θά 
μάς συναρπάσουν, απαιτείται ένα θερμόν περιβάλλον 
καί μέριμνα φιλόστοργος. Δυστυχώς, διά τήν σύγχρο
νον καλλιτεχνίαν ελλείπει άκόμη τό θερμόν αύτό πε
ριβάλλον, τό ικανόν νά ζωογόνηση τό Καλόν. Ή δέ 
καλλιτεχνία είναι οί οφθαλμοί είς οΰς κατοπτρίζεται 
τι ψυχή ένός λαού, μέ δλας τάς διαθέσεις αύτοΰ, εύγυ- 
νεϊς καί ΰ.περηψάνους, ή τούναντίον ταπεινός καί έκ
φυλους.

Πρό ολίγων έτι ημερών, καιά τάς φιλολογικός καί 
καλλιτεχνικός συναθροίσεις έν τφ οϊκφ τοΰ κ. Καλο
γεροπούλου, είς τών εύ.ταιδεύτων αξιωματικών μας, ό 
κ. ’Ιωάν. Ίωαννίδη; ταγματάρχης τοΰ πυροβολικού, 
είσηγούμενος περί τού ταλάντου διακεκριμμένης καλ- 
λιτέχνιδος κυμβαλιστριας, άρτι άφισθείση;, τή; δος 
Βυζάντη, προσέθετε :

«Έθνος τό όποιον δέν εδράζεται έπί τών έξής τριών 
παραγόντων : τού εμπορίου, τού στρττοΰ καί τής καλ
λιτεχνίας, τού μέν πριότου διά τήν εύμάρειαν, τοΰ δέ 
δευτέρου διά τήν ασφάλειαν αύτοΰ, άμφοτέρων υλι
κών παραγόντων, καί τού τρίτου, τοΰ τής 'καλλιτε

χνίας, διά τήν ψυχικήν αύτοΰ τόνωσιν, είναι ανάξιον 
νά ζήση».

’Αλήθεια ευκόλως άποδεικνυομένη.
Παράδειγμα πρόκειται ήμϊν ή άρχαία Ελλάς, ήτις 

έξιχθεϊσα είς τόν κολοφώνα τής δόξης καί τοϋ μεγα
λείου αύτή; μετά τώ Μηδικά, έξεδήλωσε τό ψυχικόν 
αύτής σθένος, τήν τόνωσιν, τήν πνευματικήν καί αισθη
τικήν διά καλλιτεχνημάτων έκπάγλου οόραιότητος καί 
ποιητικών έργων άθανάτων.

Δέν θεωρώ έπομένως άσχετον τής εορτής τό νά 
διέλθω άκροθιγώς διά τών αιώνων, όχι δπως έξιστό- 
ρήσω, διότι τοΰτο μακράν καί μελέτης πολλής χρήζει, 
άλλ’ δπως παραθέσω εικόνας μόνον έκ τής έκάστοτε 
καλλιτεχνικής κινήσεως καί καταδειχθή ή άντίθεσις 
τών έποχών καί ή σύγκρισις μεταξύ των καί πρός τήν 
σημερινήν έν Έλλάδι.

Είναι μακράν ήδη ή ΰποχή, δπου ή άκοίμητος σκέ- 
ψις ένός ΙΙερικλέους καί ή άνήσυχος αύτοΰ δραστη- 
ριότης έφερεν είς φώς ένα Φειδίαν, όταν έδιδεν αύτφ 
δλην του τήν προστασίαν, μέ τήν στιβαράν δύναμιν 
τοΰ μεγαλείου εκείνου, δπερ έπεβάλλετο τοίς πάσι, καί 
δλην τήν υλικήν τόνωσιν .ποΰ έχρειάζετο είς τόν καλ
λιτέχνην διά νά θερμάνη τήν φαντασίαν του καί με
γαλουργήσω ένα θεόν, τέλειον, ώραΐον, υπεράνθρωπου.

Έάν άκόμη καί σήμερον υπερήφανα καί έπιβαλ- 
λόμενα διαγράφονται έπί τοϋ κυανού όρίζοντος τά 
χρυσίζοντα λείψανα ένός Παρθενώνας, τοϋ μεγαλείου 
τούτου τοΰ παρελθόντος πολύ άφίσταται ή έποχή 
καθ’ ήν ό άρχων τών ’Αθηνών έκράτησε τήν δφδα είς 
τόν άγρυπνοΰντα καί έγκύ.ττοντα ‘Ικτίνον, διά νά 
παραγάγη τήν σύνθεσιν τών αναλογιών έκείνων, αΐ
τινες άντιτίθενται έναρμονίως καί ύπερηφάνως έν τή 
σμικρότητι αυτών, πρός τάς άδράς γραμμάς τοΰ υ- 
περτάτου καλλιτεχνήματος, τή; φύσεως.

Ό αιών τού ΙΙερικλέους, δπως άπεκλήθη, άρ - 
ριθμεί τούς πλείστους τών διακριθέντων εϊς τε τά 
γράμματα καί τάς τέχνας.

Εις τό Θέατρον. Τόν Σοφοκλέα, τόν Εύριπίδην, τόν 
Άριστοφάνην.

Είς τήν φιλοσοφίαν. Τόν ’Αναξαγόραν, τόν καί 
διδάσκαλον τού Περικλέσυς, τόν ’Απολλόδωρον, τόν 
Σωκράτην, τόν Πλάτωνα.

Ιστορικούς, τόν Θουκιδίδην, τόν Ηρόδοτον, τόν 
Ξενοφώντα.

Έκ τών άρχιτεκτόνων, τόν ’Ικτίνον, τόν Καλλίμα
χον, τόν έπινοήσαντα τό Κορινθιακόν κιονόκρανου, 
τόν Καλλικράτην καί τόν Μνησικλέα.

Άλλά πρό τών γλυπτικών έργων τών άρχαίων έξι- 
σιάμεθα άναλογιζόμενοι, ποιοι έκατόγχειρες παρή- 
γαγον σχεδόν έν ένί καί τφ αύτφ αίώ-ι, τήν σωρείαν 
τών άναριθμήτων άριστουργημάτων, τά όποϊα πλη- 
ρούσι σήμερον τά μουσεία τής ΰφηλίου.

Καί άναφέρω έν πρώτοις τούς τρεις κορυφαίους 
έν τή γλυπτική, Μύρωνα τόν χαλκοπλάστην, θαυμαζό- 
μενον διά τήν άληθή άπόδοσιν τής φύσεως, τόν Πο
λύκλειτον, τού όποιου τά έργα χαρακτηρίζουσιν ά 
βρότης είς τάς κινήσεις καί ήδυπάθεια κατά τήν έκ- 
φρασιν, καί τόν κάλλιστον πάντων Φειδίαν, δστις συν
ετών τά προτερήματα άμφοτέρων, έπί πλέον προσέ- 
δίδε είς τά έργα αύτοΰ τό μεγαλεΐον καί τήν θεότητα 
έκείνην, τήν έπιβαλλομένην, ήτις καθίστα αύτά πράγ
ματα υπέροχα.

Καί οί τρεις ούτοι έχρημάτισαν μαθηταί τοΰ ’' ρ 
γείου 'Αγελάδα. Έκ τών έργων τού Φειδίου, ή περί- 
βλεπτος Άθηνα, ή Πρόμαχος καλουμένη ή έν τφ 
Παρθενώνι καί ό έν Όλυμπίφ Ζεύς, χρυσολεφάντινα 

άμφότερα, έσώθηναν.Άλλ’ έκ τούτων ή Άθηνα, πιθα
νόν καί ό Ζεύς, ού ή τάχη άγνοεΐται. μετεφέρθησαν 
είς Κωνσταντινουπολιν ύπό τών Βυζαντινών, κατά δέ 
τούς χρόνους τή; παρακμή; τή; αύτοκρατορίας βάρ
βαροι έπιδρομεϊς, οί Σταυροφόροι, δέν είδον είς 
τά υπέροχα αύτά έργα τή; διανοίας είμή μόνον τόν 
χρυσόν καί τόν έλέφαντα απερ καί διεμοιράσαντο. 
Δυνάμεθα δμως’νά κρίνωμεν περί τή; τέχνη; τού με
γάλου γλύπτου έκ τών λειψάνων τοΰ γλυπτικού κόσμου 
τ< ΰ Παρθενώνος, ιδίως τής ζωοφόρου καί τών (αετω
μάτων, ιΐτινα παρίστων τήν πάλην περί έπικρατήσεως 
έπί τοΰ ΐεροΰ βράχου, τής ’Αθήνας ή τοΰ Ποσειδώνος.

Ή Άκρόπολις μέχρι τών χρόνων καθ’ οδ; ή πό
λις τών Αθηνών έλαβε σπουδαιότητα ύπήρξεν ή έδρα 
τών ηγεμόνων. Έν αύτή ήσαν οίκοδομημένα τ’ ανά
κτορα δπου διέμενεν ό βασιλεύς μετά τών πολιτικών 
καί Ιερατικών υπαλλήλων. Ήτο όχυρώτατον τής χοί
ρος φρούριον περιβαλλόμενον δι’ ίσχνροτάττ>ν τειχών 
προϊστορικής εποχής, τών Πελασγικών. Άλλά μετά 
τάς νίκα; των οί Αθηναίοι έπανελθόντες εύρτ,ν 
τήντε πόλιν καί Άκρό.τολιν αύτών κατεστραμένας 
ύ.ιύ τών Περσών, καί έκτοτε χρονολογείται ό πυρε- 
τώδης έξωραϊστικός ζήλος πρώτον μέν έπί Κίμωνος. 
τούτου δ’ έξορισθέντος, έπί ΙΙερικλέους.

Μετά σειράν άναριθμήτων καλλιτεχνών γνωστών 
τούς όποιους παραλείπω, τρεις έρχονται χρονολογικώς 
ν’ άποτυπώσωσι τήν σφραγίδα τού ίδιου πνεύματος 
καί τής ίδιας άτομικότητος έπί τής γλυπτικής. Ό 
Σκόπας. ό Πραξιτέλης καί ό Λύσιππος ών έργα περιε- 
σώθησαν. Δυστυχώς ή άνεπάρκεια τοΰ χρόνου δέν 

ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΑΝ και το εργον του

κ. Παύλος Σουάν είνε 
ένας καλός ζωγράφος,άλλά 
έχει ένα ελάττωμα : άγαπά 
πολύ τόν εαυτόν του. Μέσα 
είς τό μικρόν κομψόν δω
μάτιόν του ποΰ βλέπει άπ' 
έκεϊ, χωρίς τίποτε νά τό 
εμποδίζω τάς ωραιότητας

τής Αττικής, πού κάθε τόσο άλλάζουν ώσάν γυΐ'αϊκες 
φιλάρεσκοι ποΰ θέλουν νά γοητεύσουν τόν εύαίσθητον 
καλλιτέχνην, έχει άπλώσΐ) είς ψυχολογημένην τοποθέ
τηση· τά έργα του. Επάνω άπ’ τό κρεβάττι του κεφά
λια βαθυσυλλόγιστα γυναικών ποΰ θά τά ώνειρεύθη- 
κεν,—τό είκονοστάσιον τοΰ κα?.λιτέχνου. Πειό έκεϊ 
σώματα γυμνά πλαστικά καί σκίτσα καί συμβολικαί 
παραστάσεις άρχαίας έλληνικής έποχής καί μικρά μι
κρά πορτραιτάκιακαί συμπλέγματα μέ βαθειάν έννοιαν 
καί σκέψιν, —όλα μέ τό πνεΰμα κάποιας τέχνης νεω- 
τέρας, λεπτής, συμβολικής, ποΰ λέγει πολλά. "Ομως 
είς δλα του αύτά τά (όραία έργα μέ τάς λεπτάς καί 
μελετημένα; γραμμάς—δταν βέβαια είνε κεφάλια — 
έχει δώση τά μάτια του δ κ. Σουάν. Πρέπει ό καλλι
τέχνης ποΰ ήξεύρει καΐ.ύτερα άπό κάθε άλλον δτι 
είνε τίποτε ό άνθρωπος έμπρός είς τήν δημιουρ
γίαν τοΰ συνόλου, καί είς τήν έκφρασιν αύτοΰ καί είς 
την ζωήν του καί είς τήν παραγωγήν του, νά θαυμάζη 
έτσι δημοσία καί άνεπιφύλακτα τόν εαυτόν του; Ή 
αγάπη τοΰ καλλιτέχνου πρός τόν εαυτόν του επιβάλ

μοΰ επιτρέπει νά εκταθώ λεπτομερέστερου έπί τοΰ 
τόσον ενδιαφέροντος μέρους τή; ίστορία; τή; τέχνη;. 
Προσθέτω άκόμη ότι καί αύτός ό φιλόσοφος Σωκρά
τη; καταγινόμενος καί είς τήν γλυπτικήν άναφέρεται 
ύπό τοΰ Παυσανίου, δτι είχε γλύψει τάς Χάριτας 
τοποθετημένος έν τή Άκροπόλει.

Εκείνο τό όποιον συνετέλεσε είς τήν διάπλασιν 
τών ωραίων γλυπτικών έργων, Tjv τό έθος τό όποιον 
έπεκράτει τοΰ ν’ άσκώνται οί νέοι έν τοίς γυμναστή- 
ρίοις γυμνοί. Εκεί ύπό τό θάλπος τοϋ ήλιου, δστις 
προσέδιδε/ είς τά νεανικά σώματα τό έγκαυστον ε
κείνο χρώμα δπερ καθίστα αύτά άριπρεπέοτερα καί 
καλλιτεχνικώς συμπαθή, κάθε κίνησίς των έγέννα καί 
μίαν ιδέαν εις τόν καλλιτέχνην διά νά παραγάγη νέον 
έργον.

Έκ τή; γραφική; τέχνη;, δυστυχώς ούδεμία γραφή 
περιεσώθη τών διακριθέντων κατά τήν έποχήν έκεί
νην ζωγράφων. Άμυδράν ιδέαν τοΰ κάλλους αύτών 
γνωρίζομεν άπό τάς περιγραφά; πών συγχρόνων κρι
τικών. Λαμβάνοντε; δμως ύ.τ’ δψει τήν μεγάλην εν- 
τύπωσιν ήν έτοίουν είς τούς τεχνοκρίτας τούτους τά 
έργα τή; γραφική;, παριστάνοντα; αύτά εφάμιλλα 
τών τής γλυπτική; ήν βλέπομεν καί σήμερον μέχρι 
ποιου σημείου άνεφίκτου τελειότητος έφθασε, πρέ
πει νά παραδεχθώμεν διι καί αύτή είχε φθάσει ιίς 
τόν κολοφώνα τή; δόξη; τη;. Μίαν τινά ιδέαν τής 
γραφικής παρ’ άρχαίοις άλλ' άσθενεστάτην μα; δί
δουν αί πολλφ μεταγενέστερα! τοιχογραφί-αι αί άνα- 
καλυφθεϊσαι έν Πομπηΐρ. ίν Ρώμη, Ήρακλείω έργα 
βεβαίως χειρωνακτών. I'Jium συ έχτιι.) 

λεται, διότι πρέπει νά πιστεύσμ πρώτα αύτός ό ίδιος 
δτι είνε καλ.ός έκτιμητη; τών πραγμάτων τοΰ κόσμου 
καί τής ζωής, διά νά ήμπορέσρ νά κάμη κάτι άρτιον 
καί καλόν. "Ομως δέν τοΰ επιτρέπεται ή άνακήρυξις 
τοΰ εαυτού του ώς κλασικού υποδείγματος ώραιότη- 
τος, άδιάφορον ποιας, άπέναντι τής τέχνης. Αύτό είνε 
σάν νά τής θέη) φραγμόν. Σάν νά τής λέγΐ] : «Έχω 
μάτια είς τό πρόσωπον μου μεγάλα, βαθειά, μέ χίλια 
χρώματα, ά.τοσταμένα μαζύ καί δυνατά καί άκούρ ι- 
στα, ποΰ δέν θά μπόρεσης ποτέ νά κάμης καΐ.ήτερα σύ. 
Ρίχνουν βαθεϊς ίσκιους καί μέγα φώς! Περισσότερον 
άπό δσον κρύβεις σύ σιά έγκατα τής γή; καί στά ΰψη 
τών ούρανών ποΰ βυθίζης τό δημιουργό πινέλο σου!...» 
Αύτό είνε τό έλάττωμα τοΰ κ. Σουάν ποΰ είπα είς τήν 
άρχήν. Όμως έλάττωμα άθώον, ώραΐον σχεδόν, ποΰ 
δέν βλάπτει κανένα, παρά μόνον τόν κα?.λιτέχνην.

Άπό τά ώραιότερά του έργα είνε μία συμβολική 
αύτοπροσωπογραφία μέ τό τολμηρόν καί έμπνευσμένον 
βλέμμα ύψηλά. Είς τό μέρος τής καρδιάς μιά διαφα
νής σχεδόν πεταλούδα μέ έλαφρόν πέταγμα φαίνεται 
σάν κάτι άπ’έκεϊ νά ροφφ. Δύναται, άδραί γραμμαί, 
φωτισμός θαυμάσιος, βαθύς, μέ απαλότητας τεχνικά;, 
καταλληλοτάτας διά τήν παράστασιν.—Μία είκών τοΰ 
κ. Σουάν πάλιν είς μικρόν ηλικίαν είνε έπίσης ότειρον 
άβρότητος καί έκτελέσεως. Νομίζει κανείς δτι είνε 
διαφανές το παιδάκι ποΰ κάθεται (αριστοκρατικά, υπε
ρήφανα,είς τήν πολυθρόναν του. Αί ξανθαΐ τρίχες.θαρ- 
ρεϊς, άνεμίζονται. Καί θά στάξη κάτι άπό τό μάγουλό 
του κάτι ώραίο μά άπροσδιόριστο— έκείνο ποΰ έχει ό
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

καλλιτέχνης στην μικρήν ηλικία ποΰ δέν έχει σηκωθή 
μέσα του ακόμα ό άνεμος τών τάσεων καί ιδεών του. 
ΙΙειό έκεΐ, εΐς μίαν γωνίαν, ένα -κεφάλι άπό κάρβουνο 
μέ χαμηλωμένο βλέμμα, καί τό στήθος μισόγυμνο, 
πού παρατηρεί κάποιο κενόν. Ύπέροχον είς έκφρα- 
σιν καί έκτέλεσιν γραμμών κομψών καί απλών 
δπως κάτι σκίτσα τής νυκιός είς ένα αμφίβολον 
φώς. Δίπλα είς τό κρεββάτι του ό ίδιος,—πάλιν ό 
ϊδιοςΙ—Όφηλία μέ μαλλιά. 'Ωραίε κεφάλι. "Ομως 
ό άνδρας—καλλιτέχνης κάμνοντας τήν Όφηλία Αλη
σμόνησε νά μαλακώση τό βλέμμα του, —μέσα είς 
τά γυναικεία μαλλιά καί τήν παθητικήν έκφρασιν 
τών φρυδιών, μοΰ έφάνηκεν σάν σκληρή λάμψις τσακ
μακόπετρας εκείνο τό βλέμμα, —καί έπροδόθηκεν ή 
προσπάθεια του.Καί άπέναντι είς τόν μεγάλον τοίχον μέ 
τήν πυκνήν σκιάν, μι ί λιμνοθάλασσα τριγυρισμένη άπό 
μεγάλα χόρτα φυσικότατα, σάν νά άναδεύωνται άπό 
χλιαρούς βραδυκίνητου; άνέμους.'ΊΙμερα καί ύπόχλωμα 
τά νερά τής άκυμάτιστης λιμνοθάλασσας, καί ό ουρανός 
άπαλόφωτος. Στά κιτρινιασμένα χόρτα πού ζωντανήν 
σκιάν ρίπτουν δλόγυρα στή λίμνη, ένας έφηβος γυ
μνός στέκεται σάν βυθισμένος μέσ’στήν απολαυστική 
ΰγρότητά τους. "Εχει τό βλέμμα χαμηλωμένο, καί βυ
θισμένο παράξενα μέσα στά νερά σάν νά ζήτα κάτι 
πού έκεΐ μέσα τοϋ έχάθη. Ωραίος, εκφραστικός ό έ
φηβος καί άρμονισμένος μέ τήν δλην εικόνα κατά τό 
πνεύμα καί κατά τήν έκτέλεσιν Όμως πάλιν ό κ. 
Σουάν!

ΕΙΡΗΜΗ ΠΟΛ. ΔΗ’.ΙΗΤΡΑΧΟΠΟΓΛΟΓ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?
’Er τή περ! Σπυρ. Βασιλτιάδου μελέτη του <5 έγκρι

το; ’ Ιταλός φιλέλλην κ. Camilla Ccssi, γράφει μεταξύ 
άλλων και τα έξή; :

»'Αφίνομεν κατά μέρος ιά ζήιημα τής γλώσσης."Οτι 
αύτή έχει μίαν μεγίστην σπουδαιότητα ε'μεθα σύμφωνοι, 
άλλ' όταν Sv πνεύμα εϊνε αληθώς καλλιτεχνικόν, είτε 
ψάλλει είς τήν καθαρόν γλώσσαν, είτε είς τήν δημοτι
κήν, θά δώη/ πάντοτε εν έργον τέχνης.

» Καί είς τήν Ελλάδα τό αίσθημα τής τέχνης δεν έ- 
σβέσθη ουδόλως έπί τών ήμερων μας. Έκδίδονται τά 
τεύχη τής «Νέας Ζωής», τής < Πινακοθήκης», τής 
τ Ελληνικής Έπιθεωρήστω;», τοϋ 'Νέου Πνεύματος» 
κλπ. καί θά εύρεθή εδώ κι' έκεΐ διεσκορπισμένη τόση 
ζέσις ζωής και τέχνης ! Καί τά δράματα τής Ευγενίας 
Ζωγράφου, τά μυθιστορήματα τοϋ Ψυχάρη, τά διηγή
ματα, τά σχεδιάσματα καί ό λυρισμός τοΰ Δ. Καλο
γεροπούλου καί τόσων καί τόσων άλλων !

»Έπήρξ« έποχή παρ' ήμΐν—ίσω; ένεκα τής κοι
νότατος τών βλέψεων καί Ιδεωδών — καθ' ήν ή έλλην. 
φιλολογία έμελετήθη μετά πάθους' ή έποχή τής άναγεν- 
νήσεώς μας.'Ιδιαιτέρως διά τήςέργασία; τοϋ Tommaseo, 
τοΰ Canna. Είχα, ή πρώτη αύτή ώθησις συνεχίσθη 
ύπό τοΰ Τριαντάφυλλου καί τών φίλων του καί μαθη
τών καί άφωσιωμένων θαυμαστών, όποιος ύ Gemma, <5 
Criveilari, δ Garlalo...

»’ΧΑλ’ ι’τα τινα πνεύματα μεμονωμένα, έστρεψαν τό 
βλέμμα των εΐς τήν παραμτληθεΐσαν γήν. Πνεύματα

Παύλου Σουάν ’Αλληγορία

καλλιτεχνών καί ερευνητών: ό Zanella, ό Tesa. Τώρα 
μία νέα ακμή σημειοΰται είς τάς νεοελληνικά; μελέτας 
κοί δυνάμεθα νά προοιωνιζόμεθα δτι τό παράδειγμα 
τοΰ Tesa, τοΰ Pavolilli, άκολουθούμενον άπό τόν Ι,Ο- 
veril, άπό τόνΟίοίΙί, άπό τόν Brigheilti καί ιδιαιτέ
ρως άπό τόν Σίμωνα Μ τροϋβερ δυνατόν νά φέρη πάν
τοτε καλυτέρους καρπούς καί νά σύσφιγξη τούς δεσμούς 
τής τέχνης μεταξύ τών δύσ ά^ελφών εθνών».

Τό πολιτικόν τμήμα τής Ελβετική; ομοσπονδίας προ
κηρύσσει διαγωνιομσν διά τήν άνέγεροιν μνημείου έν 
Βέρνη τής ‘Ελβετίας πρός άνάμνηοιν τής Διεθνούς 
Τηλεγραφικής ένώσεως. Πρός τεΰτο προσκαλούνται να 
συμμετάσχωσιν άπαντες οί καλλιτέχναι τής ύφηλίον.

Ο διαγωνισμός οντος είνε έπανάληψι; τοΰ πρώτου 
διαγωνισμοΰ, καθ’ δν ούδέν τών σταλέντων σχεδίων 
ένεκρί&η.

Κατά τό Βον αρθρον τοΰ προγράμματος τοΰ διαγω
νισμού ή δαπάνη τής έκτελέσεως τοΰ μνημείου δεν θά 
ύπερβή τό 1,700,000 φράγκων. ΟΙ επιθυμούντο; νά 
συμμετάσχωσι τοΰ διαγωνισμού τούτου, εΰρίοκουσι εκτι
θέμενους τούς όρους τοΰ προγράμματος έν τοΐς γραφείοι; 
τής γενική; διευθύνσεως τών Ταχυδρομείων καί Τηλε
γράφων.

Προθεσμία διά τήν είς Βέρνην αποστολήν τών σχε
δίων ωρισται μέχρι τής δεκάτης πέμπτης Αύγούστου.

‘Αγλαΐα Βυζάντη
Ή κλειδοκυμβαλίστρια δνίς Βυζάντη έδωσε τήν 7ην 

Μαρτίου ένδιαφέρουσαν συναυλίαν έν τφ Δημοτική}. 
Τό πρόγραμμά της ήτο μεγάλης virtuose, ή έκτέλεσίς 
της άρίστη, ή αντοχή τη; πρωτοφανής. Δέν πιστεύω 
νά ενθυμούνται οί ‘Αθηναίοι όμοίαν σειράν δνσκολωτά- 
των συνθέσεων έκτελεσθεισών συνεχώς καί μετά το- 
σαΰτης δυνάμεω; ΰπό κλειδοκνμβαλιστρίας.

'Η καλλιτέχνις έπέδειξε εξαιρετικά προτερήματα. 
Δυνατόν τεχνικόν μέρος, Ισχυρόν toucher συνδυάζον 
δύναμιν καί λεπτότητα, poignets εύκαμπτα, εύλυγι- 
σίαν καί λεπτότητα είς τά δάκτυλα, ώραΐον ήχον (μο
λονότι τό πιάνο δεν τήν έβοήθει καθόλου), πολύ γού
στο κα! άποφαοιστικότητα εί; τό παίξιμον.

Ή έκτέλεσίς τοΰ πρώτου τεμαχίου Orgel Konzert 
D-moll τοΰ Back ήτο μοναδική. Μάς παρουσίασε 
τό θαυμάαιον αύιό αριστούργημα τοΰ διδασκάλου τοΰ Ei
senach ώς εν μεγαλοπρεπές μνημεϊον Γοτθικού ρυθ
μού. Χρωματισμοί ακριβέστατοι, απότομοι μεταβά'εις 
άπό τοΰ piano είς τό forte καί τανάπαλιν (άτινα χαρα
κτηρίζουν τήν μουσικήν τοΰ BaclJ Μεγαλοπρεπή; 
είσοδος τών θεμάτων είς τήν φούγκα, ωραία άνάπτυξι; 
αύτών και πλαοτικότη; εΐς τάς λεπτομέρειας. Ένόμιζε 
κανείς ότι όντως ήκουε ό'ργανον έπί τής εποχής τοΰ 
διδασκάλου. Τό eonccrto αυτό διαοκευασθέν διά κλει
δοκύμβαλου έξετέλεαεν πρώτη ή δ> ις Βυζάντη έν Βιέννη.

Al Variations τοΰ Beethoven έξετελέοθησαν ύπ' 
αύτής μέ έκφρασιν κα! λεπτότητα' έπίση; είς τήν πρώ
την Ballade τοΰ Chopin και τάς δύο etudes τοΰ ίδιου 
πολύ καλά. Είς τόν Brahms διά τών Rapsodie G- 
moll καί Scerzo es moll, έπέδειξε δλην τήν δια- 
κρίνουοαν τόν συνθέτην Ιδεολογίαν καί Ιδιορρυθμίαν.

Τήν Soiree de Vienne τοΰ Liszt, έξετέλεσε ρωμαν- 
τικώτατα, μέ γλυκύτητα καί λεπτότητα. Διά τή; ώρα.ο- 
τάτης Toccaila τοΰ Eschetilzsky καί τών Cctavcn 
Etude τοΰ Sauer έτελείωσεν ή συναυλία τής Έλλη- 
νίδο; καλλιτέχνιδος, ή όποία θά μείνη άλησμόνητο; διά 
τάς Αθήνας.

A. I. LI.
¥

— Έν Βερολίιορ άπέθανεν ό διάσημος Γερμανός 
ζωγράφος Ί'ρίτ; Ουδέ.

— Έν Λοτδίνφ θά συνέλθη τήν 16 Μαιου συνέ
δρων Μουσικής.

★

Έν Κων)πόλει ήνοιξεν έν τφ Φιλολογικφ συλλόγφ 
τοΰ Πέραν καλλιτεχνική έκθεσι; τών έργων τής δεσπ. 
Κλεονίκη; Άσπριώτου. Κυρίως άπαρτίζεται αΰτη άπό 
σειράν προσωπογραφιών, α; έφιλοτέχνησεν έντός έτους 
κατά τήν έν Κων)πόλει διαμονήν της, ΰπάρχουν ύ’έν τή 
εκθέσει της συνθέσει; τινέ; καί τοπεΐα.

■Λ
Έκ Βερολίνου ήγγέλθη ό τή 10 Μαρτίου σιμβάς 

θάνατο; τοΰ καθηγητοΰ Γεϊνάρδου Kekule VOn Stra- 
donitz, έν ηλικία 72 ετών. Ό μεταστά; ήτο διακεκρι
μένος άρχαιολόγος, διευθυντής τών βασιλικών μ-.υσείων 
τοϋ Βερολίνου καί μέλος τή; ‘Ακαδημία; τών Επιστη
μών. Συνεδέετο μειά πολλών τών ήμετέρων καί ήτο 
έςαίοιτο; φίλος τή; νέα; Ελλάδος, Γ)» πολλάκις είχεν 
έπισκεφθή νεώτερος ώ>, υνντά^ας ούν τοΐς Άλλοι; καί 
τόν κατάλογον τών άλλοτε έν τφ θησείφ άποκειμένων 
ίλυητών.

¥
Έν τή εκθέσει τών Καλών Τεχνών, τή άνοιχθείση 

έαχάτως έν Ρώμη, κατέχει τό κέντρον τή; πρώτης αι
θούση; ευ μεγαλοπρεπές σύμπλεγμα, έργον νεαρού καί 
δυνατοΰ ήδη γλύπτου έξ ’Αργεντινής, ’Ιταλικής κατα- 
ίωγής, Παριοτά έν τφ έργρ> τούττρ, τό μετά τόλμη; 
προπλαοθέντι, τήν αύνθεσιν τής Έλληνική; Ιδέας 

«Pens iero ElleilicO», ήν άναπαριστή ή συνένωσι; τών 
τριών μεγίστων μεγαλοφυών άνδρών, έν ο'; συγκεν- 
τροϋται σύμπασα ή Ελλά; κατά τήν περίοδον τής με- 
γαλειτέρα; αύτή; ακμής. Τοΰ Σωκράτους, Αισχύλου καί 
ΠίΑτωνο;. Ό Σωκράτη; ε’νε ή κατέναντι τοΰ θεωμέ- 
νου μορφή, ή έμφυσώοα έν τφ άνθρωπίνφ κρανίω τήν 
πνοήν τή; ψυχή; του, ιό; νά ήθελε νά μεταδώση είς τήν 
ζωήν πάσης τής άνθρωπόιητο; τήν ισχυρόν συμβολήν 
τή; άγαθότητος καί τής σοφίας του.

¥
ΊΙ πρώτη κα! μόνη Τφηγήτρια «. r<j> Έθν. Πανε

πιστήμια) κ. 'Αγγ. Παναγιωτάτου έκαμε έναρξιν τών 
μαθημάτων τη;, έχουσα ώ; θέμα τάς επιδημίας καί 
ιδίως τήν χολέραν. Άτυχώ; φοιτηταί τινίς εγκάθετοι 
παρεξετράπησαν είς απρεπείς θορυβώδεις αποδοκιμα
σία;. ΊΙ κ. Παναγιωτάτου, καίτοι διακοπτόμενη γιέχρι 
τοΰ σημείου ώστε νά άγανακτήση ό παριοτάμενο; κ. 
Πρωθυπουργός, έξηκολούθηαε μετά θάρρους τήν παρά- 
δοσίν της.

"Οταν άναλογισθή τις ότι άκριβώς πρό τριάκοντα 
έτών είς τό Πανεπιοτήμιον τή; Στοκχόλμη; ήρχιζε τάς 
παραδόσεις ιη; ή καθηγήτρια ιών Φυσικομαθηματικών 
Επιστημών Σοφία Κοβαλέφοκη κα! ότι σήμερον ή 

κυρία Κιουρί διδάσκει εί; τήν Σορβόννην, καταντή 
απελπιστικόν τό πραξικόπημα τών ολίγων φοιτητών τή; 
ιατρική; σχολής.

¥
Ό ‘Ηπειρωτικός σύλλογο; Κυριών εδωσεν εκλεκτήν 

εσπερίδα έν τφ Β. θεάτρω υπέρ τών έν Ήπείρφ νη- 
πιαγοιγεΐων. Ό »Σύλλογο; τών Ερασιτεχνών» έξετέ- 
λεσε ολόκληρον το πρόγραμμα, πλήν ένός διαλείμματος 
κατά τό όποιον έτραγούδησεν ή κυρία Σκέπερς.

Ύπό τών μελών τοΰ »Συλλόγου τών Ερασιτεχνών» 
έπαίχθησαν τρεις κιομωδίαι. ΊΙ τοΰ Blain des Cor
miers ιιΠωλοϋνται Έπιπλα» κατά μετάφρασιν τοϋ κ. 
Φωκά., όστις ΰπεδύθη καμικώτατα τό πρωταγοσνιστοΰν 
πρόσωπον. “Επαιξε έπίση; έπιτυχώ; τόν δύσκολον άλ
λως τε ρόλον τη; ή δεσπ. Λίνα Λάμπρου μετά χάριτος 
καί λεπτότητος καί ή δεσπ. Κουτσαλέξη ώς σουμπρέττα 
με πολύ γοΰστο. Ό κ. Σ. Παναγάπουλος, κύριας τοΰ 
ρόλου του, έπαιξε μέ μεγάλην φυσικότητα.

Εί; τήν Γαλλικήν κωμωδίαν τοΰ Λαμπίς «La main 
leste» ό κ. Γ. Ζωχιός άνεδείχθη πρώτης τάξεως ηθο
ποιός, ΰποδυθε'ι; τό κύριον πρόσωπον μέ πολύ brio. 
Διεκρίθησαν ή κυρία Ίωατηροπούλ.ου έπιδείξααα είς τόν 
μητρικόν'ρόλον έπ'ζηλα χαρίσματα ηθοποιίας, ή δεσπ. 
Δαμαλά καί ή δεσπ. ΓΙαπαχατζή είς τήν μικρόν δυστυ
χώ: έμφάνισιν της.

Εί; τήν τρίτην κωμωδίαν τήν εΠτώσιν τοΰ Υπουρ
γείου» τοΰ μακαρίτου Κορόμηλά διεκρίθη ή δεσποινίς 
Τριανταφυλ.λάκου, ώς καί ο! κ.κ. Βόττης, καίτοι έμιμήθη 
πολύ τόν κ. Χρυοομάλλην, ΙΙαναγόπουλο; καί Μπόταοη;.

¥
ΊΙ κ. Αϋρα Θεοδωροπούλου ώμίληοεν είς τό Ώδεΐον 

περ! τή; Μουσική; διά τών αιώνων, μέ μεθοδικότητα 
καί απλότητα, άπό τής αρχαίας Ελληνικής μέχρι τοΰ 
Παλαιστρίνα καί έκεΐθεν μέχρι τών ήμερων μας. Ή 
διάλεξι; ήτο μία συνοπτική εισαγωγή εί; τήν ιστορίαν 
τή; Μουσική;.

ΊΙ δεσποινί; Καστριώτου είς τό κλειδοκύμβαλων, ό 
κ. Καζάζης έπί τετραχόρδου καί ή δεσποινίς Γεννάδη 
μέ τήν γλυκεία:' φωνήν της διαδοχικώ; έξετέλεσαν μίαν 
ιστορικήν σειράν συνθεμάτων άπό τοΰ 13ου αίώνος μέ
χρι σήμερον.

¥
Εΐς ώραίαν προεσπερίδα έν r<jS Ώδείφ πολύν κα! 

εκλεκτόν κόσμον συνεκέντρωσεν ό κ. Τιμόθεο; Ξανθό- 
πουλος, organisle τής Λ. Μ. τού Βαοιλέω; καί καθη
γητή; εί; το Ώδεΐον ‘Αθηνών.

ΊΟ
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ΠΙ Ν A Κ Ο Θ Η Κ Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Έπαίχθη έν ώραϊον quintctto τού Goldmark, ό χ. 
Παπαγεωργίου έξετέλεσεν ίπΐ πλαγιαύλου τό Concertino 
τής Chaminade, ό κ. Μωραίεης έψαλε δύο ωραία τρα
γούδια ιού κ. Ξανθοπούλου, δστις κατόπιν έπαιξεν έπί 
κλειδοκυμβάλου μίαν «Νυκτωδίαν» ίδ.κήν του καί τούς 
« Βρυκόλακα;· (Schubert-Lisz.t) μέδύναμιν καί τέχνην.

Ή κ. Σκέπερ; έψαλε τό Hepeiltir τοΰ Γκουνώ τή 
συνοδεία κλειδοκύμβαλού, αρμονίου, βιολίου και βιολον
τσέλου, ό κ. Σανθόπουλο; έπαιξεν εί; τό άρμόιιον δύο 
θαυμασία; και μελωδικωτάτα; συνθέσει;—τήν aria τοΰ 
Μπάχ καί τό < 'Ερωτικόν* τοΰ Γκρήγ—ό βαρύτονο; κ. 
Άγγελόπουλο; εψαλε δύο άσματα τοΰ κ. Σανθοπούλου 
καί οί κ.κ. Μωραίτη;, Άγγελόπουλο; καί Κοντογιάν- 
•η;· τή συνοδείρ πέντε οργάνων, έιραγοΰδησαν τήν ώραίαν 
σύνθεσιν τοΰ κ. Σανθοπούλου «'}'χό τό φώ; τή; Σε
λήνη;·.

¥
Ή συμπαθή; διπλωματούχο; τοΰ Ωδείου κ. Ειρήνη 

Σκέπερ;, τό γένο; Πλέοκα, έδωσε συναυλίαν, καθ' ήν 
έψαλλε μετά, γλυκύτητος.

‘Εκ τών ασμάτων τη; ιδιαιτέρα; μνεία; αξίζουν έκ τή; 
εΆλκήστιδο;» τοΰ Γλούκ τό «Divinites du Styx·, ώ; 
καί τό Chant Iildou τοΰ Bemberg. Ό κ. Σοΰλτζε 
έπαιξεν αριστοτεχνικοί;, ίδίρ τήν γλυκυτάτην romance 
τοΰ Μπετόβεν καί ή δεσποινίς Ήβη ΙΙανά έξετέλεσεν 
έπί κλειδοκυμβάλου τήν Ballade No 3 τοΰ Σοπέν καί τό 
Carnaval de Pesth τού Λίστ.

♦
Έν δημοσίαι; συνεδριάσεσι τή; «Βυζαντιολογικής 

Εταιρεία;» ώμίλησαν ό κ. Ν. Βέη; περί παλαιογραφι- 
κών καί τεχνικών ερευνών έν Μετεώροις καί τή άλλη 
Θεσσαλία (Πήλιον, Αυκουοάδα, Πόρτα Παναγία, Μονή 
Βητουμα, Καλαμπάκα κ. λ. π.), xai ό κ. Μ. Γούδα; 
περί τών χαραγμάτων μεσαιωνικών πλοίων τών 
ευρισκομένων έπί τών τοίχων καί κιόνων τοΰ Θησείου 
xai αναγόμενων εί; τοΰ; περί τήν Άλωσιν χρόνους.

¥
ΊΙ 'Εταιρεία τών γραμμάτων καί τεχνών» ήρχισε 

τός καλλιτεχνικά; ήμερίδα; τη; μετ’ έπιτυχία;. Ό κ. 
Μάγγος, καθηγητή; τοΰ πλαγιαύλου, έπαιξε τήν « ΙΙοι- 
μενικήν φαντασίαν» τοΰ Doppler, ό κ. Σοΰλτζε ro Con
certo (Α' μέρος) τοΰ Μόζαρτ, ό κ. Σανθό.τονλος άνέ- 
κρουσεν έπί αρμονίου τήν •.Τελευταίαν Άνοιξιν», τό 
Liebeslied καί τό τραγούδι τοΰ Solvejg τοΰ Γ::ρήγ, ή 
δεσποινίς Κρέμερ έψαλλε καί ή κ. Βρατσάνου απήγγειλε 
χαριτωμένα τήν ·Χάριν τοϋ Μωάμεθ» τοϋ κ. Πολέμη.

*
Μακρά συζήτησι; προεκλήθη έν τφ Άγγλικφ τύποι 

διά τόν 'Μύλον» τοΰ Ρέμπραντ. Τό αριστούργημα τοΰτο 
τής ‘Ολλανδικής σχολής, ό'περ άρχικώς άνήκεν είς τήν 
συλλογήν τών Όρλεανιδών,ήγοράοθη κατά τό έτο; 1798 
ϋπο τοΰ Αγγλου Σμίθ, άχτι 500 γκινεών. Μετά τινα 
έτη έπωλήθη είς τόν τότε λόρδον Αανσδάουν αντί δι
πλάσιά; τιμής. Άλλ' ή τιμή αυτή, ώ; έκ τή; ζητήσεω; 
τών έργων τή; ‘Ολλανδικής σχολής, ηΰξησεν έκτοτε 
καταπληκτικοί;. Εσχάτως κάποιο; πλούσιος Αμερικα
νός προσέφερε διά τόν 'Μΰλον» 2 1)2 εκατομμύρια.

Ό κάτοχος αυτής σήμερον λόρδο; Αανσδάουν, δστις 
εινε ό αρχηγός τής άντιπολιτεύσεω; έν τή Άνω Βουλή, 
έδέχθη νά τήν πωλήοη. Ήγέρθη θόρυβος οπω; μή φύγη 
εκ τής Αγγλίας ή έξοχος είκών καί ήνοίχθη κατάλογο; 
εράνων πρό; εξαγοράν τής είκόνος. Άλλά τό ποσόν 
2,375,000 είς δ ήλάττωοε έξ εθνικής φιλοτιμίας τήν 
τιμήν ό Ιδιοκτήτης δεν έκαλύφθη, καί ή είκών όριστι- 
κώς έπωλήθη είς τόν Αμερικανόν.

Ή τάσι; τών Αμερικανών νά αγοράζουν έξ Ευρώ
πης καλλιτεχνικά έργα ήνάγκασε τοΰ; Άγγλου; πρό 
τίνος νά αγοράσουν δι’ εισφορών όχι! 1,900,000 τήν 
εικόνα τοΰ Χολμπάϊν 'ΊΙ δούκισσα τοΰ Μιλάνου».

'Η τιμή τών 2 1)2 Ικατομμυρίεον δι’είκόνα δέν εινε 
πρωτοφανής. Έχει πωληθή ήδη πίναξ άχτι 3,000,000.

*
Έδωσε δείγματα τής τέχνη; του ό παρεπιδημώ· Ρώσ- 

σος κλειδοκυμβαλιστής Σβίρσκη, δστις έχει λάβη τόν 
στέφανον είς τόν διαγωνισμόν τοΰ Ρουμτνστάϊν καί τό 
πρώτον βραβεϊον τοΰ Ωδείου τών Παρισίων. Ή άπό- 
δοσις τών έργων τοΰ Σοπέν ήτο άριστοτεχνική ο'ι; καί 
τών μουσουργών Γκρήγ καί Μπράμς. ' Εκ τών νεωτέρων 
έπαιξε χαρακτηριστικά τεμάχια τοΰ Άλμπενιτς καί ένός 
τών κορυφαίων τή; νέα; Ρωσαικής σχολής,τοΰ Μπορόν- 
τιν. Έπισφράγισι; τής ολη; συναυλία; ήτο ή θαυμασία 
ούνθεσι; τοΰ Λίστ περί τοΰ θρύλου τοΰ αγίου Παύλου.

μ
Είς τό Παρισινόν θέατρον Porte Saint-Martin 

έδόθη μία καί μόνη παράστασι; τής 'Εκάβη;» τοΰ Εύ- 
ριπίδου, κατά μετάφρασιν έμμετρον τών κ.κ. Σιλβαίν 
καί Ζουμπέρ. 'Π κ. Σιλβαίν ώ; ‘Εκάβη έπαιξε θαυμάσια.

¥
Ό κ. Μαρινέττι, Μεσσία; τοΰ Μελλοντισμού, όμιλών 

πρό; τοΰ; φοιτητές έν Παρισίοις, είπε μεταξύ άλλων :
*—Τί θαυμάζετε είς ήμά; τού; ‘Ιταλούς, δυστυχείς 

Γάλλοι ; Άτγπάτε μόνον τοϋ; τάφους μας, τά πτώματά 
μας, Φλωρεντίαν, Ρώμην, Βενετίαν: αυτά τά τρία ψο
φίμια τή; 'Ιταλίας. Ά 1 ποϋ είνε ό άγιος, σωτήριος 
σεισμός, ποϋ θά γκρεμίση τά αρχαία μνημεία, τό αίσχος 
τή; Ιταλία;.' ΙΙοΰ είνε ό ευεργέτη; κατακλυσμός ποΰ 
θά σαρώση τάς βιβλιοθήκα; καί τά μιυσεία, τού; επαί
σχυντου; Ραφαήλ, τούς οίκτροΰς Μιχαηλαγγέλου; ί Πότε 
θά έπιχωματωθοΰν λοιπόν διά νά περάσουν επάνω τά 
τράμβαϋ, πότε θά λείψουν τά απαίσια νερά σου, ώ Βε
νετία, ώ νευρασθενική ερωμένη τών ρωμαντικών, μέ τά 
κανάλια σου τά κυλίοντα σκουπίδια καί κάπρον ύγρο- 
ποιημένην είς μίαν ατμόσφαιραν βρώμας».

' Ας προστεθούν έξω τών εισαγωγικών αύτών μερικά 
ή μάλλον πολλά θαυμαστικά ."!

¥
Ό Καροϋζο ό«χ θά κατορθώση νά ψάλη έπί αρκετόν 

χρόνον. Τού τό συνέστησαν οί Ιατροί. Έάν ό μέγας καλ
λιτέχνη;, παρά τάς ιατρικά; σύμβουλός, άποφασίση νά 
έμφανισθή είς τό μελόδραμα, αί συνέπειαι θά εινε σο
βαροί δι’ αυτόν, διότι διατρέχει τόν κίνδυνον νά χάση 
τήν φωνήν. 'Ασχέτως δαω; πρός τά; συνεπείας τή; άπό 
σκηνή; έμφανίσεώ; του, κατά τήν γνώμην τών ιατρών, 
ουδέποτε πλέον ό Καροΰζο θά δυνηθή νά έχη τήν φω
νήν έκείνην, ήτις ένεθουσίαζεν έπί σειράν έτών τούς 
πολυαρίθμου; θαυμαστά; τον.

*
Έν Βολωνίιι ήρξατο τών έργασιών του τό διεθνές 

Φιλοσοφικόν συνέδριον. θέματα πρό; συζήτησιν άναγρά- 
φονται, έκτος άλλων, τά περί έλευθερίας, Θεοσοφίας, 
Βουδδισμοΰ, θελήσεως, σοσιαλισμού κλπ.

¥
Ύπέρ τοΰ δραματικού συγγραφέω; κ. Σ. Περεσιά- 

δου έδόθη έσπερίς έν τή ·Έταιρι.ία. τών γραμμάτων 
καί τεχνών». Ή κ. Ειρήνη Αημητρακοπούλου άνέ
γνωσε ψυχολογικά; σκέψεις της περί τών λαϊκών έργων, 
δ κ. Άννινο; μεθυγραφικόν σκαλάθυρμα περί τοΰ σκο
πού τής εορτής, <5 κ. Πολ. Αημητρακόπουλο; απήγγειλε 
με Ρουμελιώτικη· προφοράν τά; εντυπώσει; α; άπε- 
κόμιιε τό Ζλάπ' έκ τίνος ανακτορικού χορού, ό κ. 
Τσοκάπουλο; έπανέλαβε τήν περί θεάτρου διάλεξίν του, 
άναγνωοθείσαν εί; τόν 'Σύλλογον τών Ερασιτεχνών», 
xai ό τυφλό; ευεργετούμενο; ποιητή; κ. Περεσιάδης 
απήγγειλε τά ποιήματά του ^Τριανταφυλλιά καί Αάφνη» 
καί 'Στή μάνα».

¥

ΤασΙα Λυμπεροπούλου
Mapfapl-ta Όριγώνη

Αί ύπερίτχαι τοϋ Ωδείου.
Τό είπα καί άλλοΰ. ΊΙ άναβίβασις όπερεττών ύπό 

μαθητριών εντελώς άπειρων τής σκηνικής τέχνης καί 
τής ύποκρίσεως ήτο δυσκολώι ιτον έργον, ποΰ μόνον ή 
κ. Φεράλδη θά ήμποροΰιε νά τό σκεφθή καί νά τό κα- 
τορθώεη. Μέ τήν μεγάλην υπομονήν xai τήν ακούρα
στου επιμονήν της,—δύο μεγάλα προτερήματα ποϋ δύ
σκολα άπαιτώηαι εί; καθηγητάς, δμως δταν άπαντη- 
θούν άναδεικνύουν μεγάλον τόν καθηγητήν αύτόν καί 
τό έργον του.

Αί όπερέτται Manage aux Lanternes καί C banson 
de Forlunio τοΰ "Οφεμπαχ δέν ήσαν άπό τάς εύκόλου; 
εκείνα; όπερεττα; ι.οΰ ήμποροΰν νά παιχθοϋν δπως-όπως 
καί ύπό οίαςδήποτε συνθήκας. ζΐίά τήν πρώτην έχρειά- 
ζετο αρκετή υποκριτική καί διαπλαστική δύναμις, διά 
δέ τήν δευτέραν χάρις καί κομψότης καί άφέλεια ε'ς 
τήν έκτέλεσιν. Καί δμω;' ωσάν νά είχον παίξη διά δε
κάτην τούλάχιστον φοράν αί μαθήτριαι αύταί, κάθε μία 
είχε καί ένα ρόλον ιδιαίτερον καί σύμφωνον μέ τόν εσω
τερικόν άνθρωπόν της. Εί; τήν πρώτην Mariage aux 
Lanternes έχειροκροτήθησαν είλικρινώς διά τάς μεγά
λα;, διαυγείς καί άβιάστου; φωνάς των >'/ κ. Σκέπερ; 
καί ή δεσπ. Λυμπεροπούλου,ώς αντίζηλοι ζωντοχήροι. 
Άλλά καί είς τήν ύπόκρισιν—ποΰ πρέπει χά όμολογηθή 
δτι ήτο δυσκολωτάιη είς τού; ρόλους των—άκεδείχθη- 
οαν εξ ίσου ίκαναί, μάλιστα τήν στιγμήν ποΰ Ιρχόμεναι 
‘I; φιλοτεικίαν έξ αιτία; τοΰ έρωτό; των, πετή ή μία 
>ΐ; τήν άλλην τό έλαφρόν μεταξωτόν ΰποδηματσκι τη;. 
Ή δεσπ. Ξανθάκη ώ; φίλη αγαπημένη τοΰ Guilliot 
λεατοτάτη, ευγενική, κομψή, τέλειος τύπος απλής χω- 
βϊκή; κόρης,—μέ δλην τήν άθώαν δειλίαν ύπάρξεω; 
ποΰ άνεπτύχθη μέ τάς τιμίας παραδόσεις τοΰ ταπεινού 
σπιτιού της καί μέ τήν ζωογόνο· καί δροσερόν αύραν 
τών βουνών. Καί ή φωνή τη; απαλή, γλυκεία, μάλλον 
ίανομένη el; ένα βάθος αισθήματος, ποΰ τό ήσθάνετο 

νά μεγαλώνη μέσα τη;. Guilliot ή δεσπ. Έρασμία Άνα- 
στασιάδου. Τέλειος τύπο; χωρικού καί είς τήν ΰπόκρι- 
σιν καί εί; τήν παρουαίασιν. ‘Ηθοποιός αφελής, φυσι- 
κωτάτη, ωσάν νά παρίστανε άπό τής παιδική; ηλικία; 
της. Μέ τήν πνευματώδη φυσιογνωμίαν της καί τάς κι
νήσεις τοϋ προσώπου της, ποΰ θά έλεγε κάνεις ΰτι ήτο 
άπό έλάστιχον, με τάς μετοβολά; καί τάς έκφράσεις ποΰ 
έλάμβανε, καί εί: τήν μικροτέραν λεπτομέρειαν τοΰ δυ- 
σκολωτάτου ρόλου της' μία ψυχή με πολλά; οψει; : 
Αυτή είνε ή δεσπ. Άναστασιάδου. Εί; τήν στιγμήν ποΰ 
ύπεκρίνετο τόν μεθυσμένον, ήμποροΰσε κάνει; να τήν 
παραβάλη μέ έμπειρον ηθοποιόν. Καί ή φωνή της, φωνή 
ΰποτεταγμένη είς τήν τέχνην της, μέ καταπληκτικήν 
έλαστικότητα, μελωδίαν, γλυκύτητα, διαφάνιαν. Πότε 
ψίθυρος φύλλων καί άλλοτε σάλο; νεροΰ. Ή δεσ. Άνα
στασιάδου, παρουσίασε σύνολο· ποΰ κατέπληξε. Καί καλ- 
λιεργουμένη ευρύτερα καί ύπό έποψιν ηθοποιίας καί 
σκηνικής ύποκρίσεως—διότι εΰρίσκεται είς τό τέλος τή; 
μουσική; τη; μορφώσεως—πολύ γρήγορα θά μάς παρου- 
σιάση υπόδειγμα τέλειον φδική; κοί υποκριτικής τέχνης. 
Εί; τήν δευτέραν Όπερέτταν πρωτηγωνίστουν ή κ.Ευ
λαλία Ριαννόρου, ή δεσπ.Γεννάδη καί ή δεσπ.Όριγώνη. 
Ή κ. Γιαννάρου ώ; κυρία FortUllio ευγενική,φυσικω- 
τάτη. Ωραία, κομψή, γεμάτη χάριν καί αβρότητα, ήτο 
ωσάν δασις εξαιρετική; εύμορφιά; μεταξύ τών άλλων. 
Ή φωνή τη; μεγάλη, άσφαλή;, κρυστάλλινη καί στρογ
γυλή, ωσάν πλατύ; ποταμός, μέ κυμάνσει; γλυκεία; καί 
μελωδ.κάς. Ή μόνη κατάλληλο;, διά τόν εξαιρετικά εύ- 
γενικόν αύτό· ρόλον. 'Η δεσ. Γεννάδη, ώ; μικρός υπάλ
ληλος τοϋ συμβολαιογράφου συζύγου της, έρωτευμένο; 
μέ τήν κ. FortUllio, περιπαθής, ήρεμος, συμπαθητική. 
Είς τήν δεσποινίδα Γεννάδη, πηγαίνουν πολύ οί 
αισθηματικοί ρόλοι, διότι συντείνει εί; αύιό καί ή εύαί- 
σθητος έκφρασις τή; δλης φυσιογνωμία; τη;. Έπαιξε
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Έρασμία Άναστασιάϊου

φυσικώτατα καί τεχνικώτατα έψαλλε. Κυρία ιής άκοι- 
βεστάτης, τεχνικωτάτης άλλά καί ακριβοί·; φωτή; τη;, 
άπέδωκε μέ καταλληλότατου χρωματισμόν τά μέρο; ιης. 
Τώρα, >} δεσπ.Όριγώνη.Συνάντησι; πολλών Ιδιοφυιών.

1 ποκρίνεται άφελίστατα. φυσικά, μι θάρρο; καί δύνα- 
μιν. Τραγουδεί μΐ επιβλητικήν έκφραοιν καί αύτοπεποί- 
Οησιν. Γνωρίζει καιά βάθος ιήν γαλλικήν γλώσσαν καί 
ιήν αποδίδει τελείως καί μ'ε δλας ιης τά; λεπτότητας. 
Μικρά άκόμη, κατέχει Ικανήν μόρφωσιν. Είνε μία καλ
λιτεχνική φύσις, ή δεοπ. Όριγώνη, ποΰ, εάν δδηγηθή 
άπό εμπείρους όδηγού; έως τό βάθος τοΰ ναοΰ τής τέ
χνης,—τό βάθος ποΰ είνε προωρισμένη νά άντιληφθή 
αυτή, — θά έξέλθη είς τόν κόσμον ώρισμένως με πολλά; 
καλλιτεχνικά; ευλογίας. Τελευταία, ό κ. Σκλάβος, μου
σικό; άρτιος, μέ μέλλον συνθέτου, ΰπό σκηνικήν και ΰπό 
μουσικήν έποψιν άνεδείχθη Ικανώτατος, με μεγάλας έλ- 
πίδα; διά τό μέλλον.

ΕΙρήνη ΙΙολ. Δημητρακοπούλου 
¥

Ή ‘Αθηναϊκή Μανδολινάτα έώρτασε καλλιτεχνικώ- 
τατα, άλλά καί έθνικώιατα τήν ΚΕ' Μαρτίου- Ώ; άπό 
τετραετίας καθιέρωσε, έδωσε καί εφέτος εθνικήν συναυ
λίαν έξ έργων Ελληνικής έμπνεύσεως 'Ελλήνων συνθε
τών. Τά ώραία δημοτικά τραγούδια έμελοποιήθησαν τε
χνικώτατα, έκτενέοτεραι δέ συνθέσεις έπί 'Ελληνικών 
μοτίβων ΰπό τύπον ραψωδιών έπαίχθησαν. Αί συνθέσεις 
ήσαν τών κ. κ. Σαμόρα, Λάβδα, Ααυράγκα, Πολυκρά- 
τους, Νικολάρα, ώς καί τών αειμνήστων Μαντζάρου, 
Καρρέρη καί Παριζίνη.

Ή ορχήστρα, ήν δεξιώτατα διηύθυνεν ό κ. Λάβδας, 
έξετέλεσε μετ εκτάκτου επιτυχίας ολόκληρον τό πρό
γραμμα, προκαλέσαοα ζωηρότατου ενθουσιασμόν.

Ή Μανδολινάτα έδωσεν είς τόν «Παρνασσόν* καί 
μίαν έκτακτον συναυλίαν, καθ' ήν έπαιξαν οί καθηγη- 
ταί καί ή ορχήστρα έργα άποκλειοτικώ; τοΰ άποθανόν- 
τος ‘Ιταλού μουσουργού Μυνιέ, διευθιντοΰ τής Μανδο- 
λινάτας τής Βασιλσμήτορο; Μαργαρίτας, περί τοΰ όποιου 
ώμίλησε έν αρχή ό πρόεδρο; τής Μανδολινάτα; κ. Κα- 
ραβία;. Αί εισπράξεις θάποσιαλοΰν είς Μιλάνου δπως 
διατεθούν υπέρ τοΰ κοινού εράνου διά τήν άνέγερσιν 
μνημείου είς τόν πρό μηνάς άποθανόντα ϊν Φλωρεντίφ 
μουσουργόν, δστις έκλασικοποίησε τό μανδολίνον, γράψας 
άπειρίαν συνθέσεων καί μελετών έπ'αύτοΰ,καΐ τοΰ όποιου 
τήν σχολήν τόσον έπιιυχώς έφήρμοσεν ή Μανδολινάτα.

¥
Ό κ. Κ. Ψύχος ώμίληοεν ευ τώ Ώδείφ περί τής 

Βυζαντινής μουσικής ώς ‘Εθνικού κειμηλίου,καταδίκα
σα; τό έρρινον τής φωνής,τό έκ τής άμαθείας προελθόν.

*
Ή κ, Κ. Παρρέν ώμίληοεν έν τφ “Παρνασσφ* περί 

τού Λυκείου τών Έλληνίδων,δπερ τή πρωτοβουλίφ της 
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ιδρύεται, καί περί τών γυναικών εί; τά γράμματα, τάς 
έπιοτήμας, τάς τέχνας καί τήν οικογένειαν.

¥
Ό 'Υφηγητής τής δογματικής κ. Λ. Λίπαλάνος ώμί- 

λησεν έν τφ «Παρνασσφ* περί τής διδασκαλίας τοΰ 
‘ιησού Χριστού, θίξας πλιίστα συναφή θρησκευτικά 
ζητήματα μετά σαφήνειας.

¥
Ή έκτη καί τελευταία συναυλία τή; ορχήστρας τοΰ 

‘Ωδείου παρουσίασε εμφανέστερου τήν έν τφ Ιδρύματι 
τελουμένην εργασίαν, διότι κατεδείχθησαν αί πρόοδοι 
τών μαθητών χα< μαθητριών. Έκ τή; τάξεω; τοΰ κ. 
Μάρσικ δύο μαθηταί, οί κ.κ. Γ. Σκλάβο; καί Φ. Οί- 
κονομίδης, διηύθυναν δοκιμαστικώ; τήν ορχήστραν,δ α' 
εί; τήν εισαγωγήν τοΰ Don Juan καί ό β' εί; τήν εισα
γωγήν τοϋ Egmont. Ιύο μαθήτριαι τής κ. Φωκά, αί 
δεσποινίδες ' Αγελάοτου καί Κωνοταντινίδου, έτραγού- 
δησαν, Ιδίως ή δεύτερα μέ πολλήν τέχνην, ή δεσποινίς 
Νέλλη Ραφαήλ έπσιξεν έπί κλειδοκύμβαλού τή συνοδείφ 
ορχήστρα; τό πλήρες μελαγχολικοΰ λυρισμού Concerto 
είς λά έλασσον (τό α' μέρος) τού Γκρήγκ, ή δεσποινίς 
Κοψίδα έπαιξε βιολί υέ πολλήν έλευθερίαν καί αίσθημα 
καί ή δεσποινίς Πίστη καί ό κ. Πίνδιος έπαιξαν συνο
δείες ορχήστρας Ρουμπινστάϊν καί Τσαΐκόφοκη.

¥
Άπέθανεν εί; Παρισιού; ό διάσημο; χαράκτη; Ροτΰ, 

αριστοτέχνης είς τήν κατασκευήν μεταλλίων. Τά σπου- 
δοιότερα τών έργων του είνε τό πρός τιμήν τού Βίκτω- 
ρος Οΰγκώ φιλοτεχνηθεν μετάλλιον, είκονίζον τήν 'Αθα
νασίαν καί ή « Σπορεΰς*, χαραχθείσα έπί τών αργυρών 
Γαλλικών νομισμάτων.

¥
Συναυλία Λαμτ.ιλίτ.

Ό κ. Γ. Λαμπελέτ έδωσε εί; τόν «Παρνασσόν* τήν 
πρώτην του συναυλίαν, άποτελουμένην άποκλειοτικώ; 
άπό έργα του. Τό πρόγραμμά του περιελάμβανε είς τό 
Ιον μέρος συνθέσεις κλασικά; ώς τό Μ Ο η U C 1, τήν
• Φο ΰγκαν» κτλ. καί είς τό δεύτερον καθαρώς Ελ
ληνικά;. Είς τάς πρώτα; διαβλέπει τις τήν απλότητα 
καί ειλικρίνειαν τής άθανάτου σχολή; τών Bach ::αί 
Mozart, εί; τάς δευτέρας αναφαίνεται όλόκληρη ή προ- 
οωπικότης τοΰ συνθέτου—καί αύτή είνε ή πλέον ένδια- 
φέρουσα. Ό Λαμπελέτ όιά τών “Φιλιών* — τής
• Μπαλάτα ί » — τής “'Λ νθοστεφάνωτηςη καί 
τής “Γιορτής* αναγνωρίζεται εθνικός συνθέτης, 
απαράμιλλο; είς τό είδος του. Τά 'Ελληνικά μοτίβα του 
περικλείουν δλον τόν καϋμόν καί τήν παθητικήν χαράν 
τής 'Ελληνικής ψυχής, οί χοροί του είναι χαρακτηρι
στικότατοι, ή έναρμόνησις τών τραγουδιών του ομαλή 
καί φυσικωτάτη. Έπειτα τί δραματικόν χρώμα καί τί 
ώραίαι μεταπτώσεις ! Μέ πόσην τέχνην μεταπίπτει 
άπό τήν χαράν ατήν λύπην καί άπό τήν λύπην στήν 
χαράν είς τήν θαυμασίαν «Μπαλάτα* του καί τί υπε
ρηφάνειαν καί μεγαλοπρέπειαν περικλείει ή ε'Ανθο- 
στεφάνωτη* του !

Ό Λαμπελέτ είναι συνθέτης έξ Ιδιοφυίας, 
άληθής μουσικός, μοναδικός δέ διά τά Λημφδη μας 
ήισματα. Κ' εκεί πρέπει νά μείνη. Ώ; “συνθέτης τρα
γουδιών* θά κάμη θαύματα.

Εύχής έργον δμως θά είναι νά έχη πάντοτε στο πλευ
ράν του τήν μεγάλην καλλιτέχνιδα κ. Φωκά, διά νά δια- 
πλάττη καί άναδεικνΐη τά έργα του ! Α.ί.Μ.

¥
Ό δωρήσας 300,000 φρ. διά τήν άτέγερσιν τοΰ κτι

ρίου τής Έθν. Πινακοθήκη; είνε ό κ. Μαρίνος Κοργια- 
λένιος. Ή επιτροπή τής Πινακοθήκης έχουσα ήδη έξη- 
σφαλισμένας 100,000 έκ τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Άβέ- 
ρωφ πρός τό Πολυτεχνείου καί 2,000 έτησίως πρός 
συντήρησιν τού κτιρίου, θά προβή ταχέως είς τήν άνέ- 
γερσιν αύτοΰ.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΩΧΟΣ
ΟΙ ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΟΙ

Έπί τφ θανάτφ τού αειμνήστου γλύπτου Λαζάρου 
Χώχου, ή κοινόιη; Ύστερνίων τή; Τήνου, πενθούσα 
έπί τή άπωλεία τοΰ διαπρεπούς συμπολίτου αυτής, έξέ- 
δωκε ψήφισμα, άπεφάσισε δέ δπω; φροντίδΐ αυτής δη- 
μοσιευθώσιν ο! κατά τήν κηδείαν τοΰ μακαρίτου καλλι
τέχνου έκφωνηθέντες λόγοι.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ εκφωνηθείς είς τδν νεκρόν τοϋ 
Λαζάρου Σώχου, Καθηγητοϋ τής Γλυπτικής έν τφ 
Μετά. ΙΙολυτεχνείφ, υπό ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ, τή 
22 Φεβρουάριου 1911.

Περιπόθητε καί άγαπητέ Λάζαρε,

Είς έμέ, τόν παιδικόν σου φίλον καί συμμαθητήν 
ποτέ έν τή Καλλιτεχνική τών ’Αθηνών Σχολή, ελαχεν 
ό πικρός κλήρος ΐνα τό ύστατον τήν στιγμήν ταύτην 
σέ Αποχαιρετίσω έκ μέρους τών συναδέλφων σου, με
λών τοϋ «Συνδέσμου 'Ελλήνων Καλλιτεχνών», ού σύ 
ήσο έκ τών πρώτων ιδρυτών καί μέλος περιφανέ- 
στατον.

Έκεϊ έν μέσφ ήμών προχθές άκόμη διέλαμπεν ή 
γλυκεία καί τόσον συμπαθής φυσιογνωμία σου καί άν 
τήχει ή όξεΐα καί θερμή σου φωνή, πάντες δέ μετά 
σεβασμού ήκούαμεν τήν γνώμην σου, γνώμην πολύ
πειρου καί ειλικρινούς καλλιτέχνου.

Τίς ποτέ θά έφαντάζετο ότι τόσον ταχέως θά μάς 
έγκαταλίπης καί ότι ουδέποτε πλέον ή χειρ σου ή 
θερμουργός θά κινήση τόν πηλόν, ουδέ θά έμιμυχιόσμ 
πλέον τό μάρμαρον καί τόν χαλκόν !

Καί ήδη κατά τήν όδυνηράν ταύτην στιγμήν, καθ’ 
ήν ό θάνατος έπισφραγίζει τοσοΰτον μακράν καί γό
νιμον βίον, βίον παραγωγής καί έμπνεύσεως, ήδη, λέ- 
γομεν, ή διάνοια ήμών ώς αστραπή διατρέχει τό φάει 
νόν σου καλλιτεχνικόν στάδιον καί σέ παρακολουθεί 
άπό τών πρώτων βημάτων μέχρι τής τελευταίας σου 
χθες πνοής, νοερώς δέ άνεγείρομεν διά τών έργων 
σου τρόπαιον μεγαλοπρεπές έπί τοΰ τάφου σου, τρό
παιου δπερ θά παραμείνη ές άεί αθάνατον μαρτύριον 
τής ιδιοφυίας καί τοΰ πνεύματός σου!

Καί νΰν ποιαν στιγμήν τού βίου αυτού νά μή άνα- 
πολήσω ; ποϊον δημιούργημα τής έμπνεύσεως τού Λα
ζάρου Σιόχου νά μή έίάρω κατά τόν οδυνηρότατου 
τούτον Απολογισμόν τοΰ υστάτου άποχωρισμοΰ ;

Τόν ένθυμοΰμαι νεαρόν καί εΰελπτιν μαθητήν έν τή 
ενταύθα Καλλ.ιτεχν. Σχολή. ’Ακαταπόνητος καί φιλο- 
πονώτατος, δέν έφρόντιζε ουδέ κάν περί τής τροφής 
του, άλλ" ένφ πάντες άπήρχοντο δπως προγευματίσω- 
σιν, αύτός κατάκλειστος καί μόνος έξηκολούθει έργα- 
ζόμενος καί αντιγράφων ότέ μέν τόν «Βάκχον», ότέ 
δέ τόν «Κοιμοήιενον Φαΰνοντ.

Μετά τινα έτη τόν έπανεϊδον έν ΙΙαρισίοις, όπου 
πλησίον τοΰ Λέοντος τοΰ Belfort είχεν ιδρύσει τό έρ- 
γαστήριόν του. Μαθητής τότε τοΰ Μερσιέ, καλλιτέχνης 
βραδύτεροι· Ανεξάρτητος, είργάζετο καί έδημιούργει 
νυχθημερόν, έν δέ τφ «Salon» έδρεπε τάς πρώτας 
του καλ.λιτεχνικάς δάφνσς.

Κατά τήν Παγκόσμιον Έκθεσιν του 1900 ί> Σώχος 
διά τοΰ άνδριάντος τοΰ Κολοκοτρώνη έξυψοΰται είς 
έθνικόν καλλιτέχνην. Ό άνδριάς έκεϊνος είνε μία έ- 
ποποιΐα. Ό Κολοκοτριόνης του είνε τό κορύφωμα τής 
καλλιτεχνικής του δράσεως.

Χάρις δέ είς τήν γενναιοδωρίαν καί Αφιλοκέρδειαν 
τοϋ διαπρεπούς Τηνίου καλλιτέχνου καί ή πόλις τών 
Αθηνών κοσμείται σήμερον διά τοΰ θαυμαστού τού
του μνημείου, δπερ τιμ<; τήν 'Ελληνικήν Τέχνην.

Ο Λάζαρος Σώχος έδέχθη νά έπιστανήση τήν είς

ft I Ν ΑΚ0ΘΗΚΗ

χαλκόν κατασκευήν δευτέρου Αντιτύπου, ϋπερανθριό- 
πως κχτιάσας τότε χωρίς ούδεμίαν Αμοιβήν νάδεχθή.

Έπανελθιίιν μετά δεκατετραετή σχεδόν βίον έν τή 
ξένη είς τήν γεννέτειραν Αναλαμβάνει τήν άναστύλω- 
σιν τοΰ Λεοντος τής Χαιρωνείας, τό δ’ τυτέροχον 
έκεΐνο μνημεϊον τής αποφράδος ήρωϊκής ήττης τών 
'Ελλήνων δέν ήδύνατο νά τύχη ίκανωτέρου καί έμπει- 
ροτέρου άναστυλωτοΰ.

Έν τϋ> μεταξύ πλεΐσται σπουδαί. προτομαί καί 
μνημεία εξέρχονται τού έργαστηρίου του, ή δέ Πολι - 
τεία ή έλλ.ηνική Αμείβουσα τήν άξίαν καί ικανότητα 
αύτοΰ διορίζει τόν Σώχον καθηγητήν τής Γλυπτικής 
έν τή Σχολή τών Καλών τεχνών. Πλήν, φεΰ ! μετ’ 
ολίγα έτη ιδού ότι βάσκανος σήμερον δαίμων θραύει 
τό νήμα τής ζωής τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου καί Απορ
φανίζει οϋτω προιύρως καί δυσαναπληριύτως τήν 
Σχολήν ήμών τοιούτου πολυτίμου καί ικανού διδα
σκάλου 1

’Χλ}.’ ήδη πρέπει ν' άτοχωρισθώμεν διά παντός, 
άγαπητέ μοι Λάζαρε '. Χαΐρε δέ. διότι ή ψυχή σου ει
σέρχεται είς τόν φωτεινόν εκείνον λειμώνα δπου θ<λ 
συνάντηση τόν Φειδίαν μειά Μύρωνος καί τού Κα- 
νόβα καί τόν Λεονάρδον ντά Βίντσι μετά τού Πρα- 
ξιτέλους καί Τορβάλδσεν. Τί ευτυχής ή διατριβή με
ταξύ τοιούτων μεγάλων καλλιτεχνών !

ΛΓ ήμάς, διά τήν Πατρίδα ό θάνατός σου είνε 
άληθής εθνική συμφορά, διότι οί καλλιτέχναι είνε διά 
μίαν φυλήν ό,τι οί πολύτιμοι λίθοι έντός τών πετρω
μάτων τής γής. Λυτοί συγκεντροΰσιν δλην τήν λάμ- 
ψιν, τήν ζωήν καί πρωτοτυπίαν ένός λαοΰ. Άνευ καλ
λιτεχνών τά έθνη θ' άντιπαρήρχοντο έπί τής γής χω
ρίς ν’ Αφήνωσιν ούδέν ίχνος τής διαβάσεώς των...

Λιά τούτο δέχθητι τά δάκρυά μας ώς τελευταϊον 
φόρον ευγνωμοσύνης πρός τήν εσ/ενή σου καί έμ- 
πνευσμέιην ψυχήν ! Γαϊαν έχοις έλαφράν. Λάζαρε 
Σώχε.

Λ 6γος Ιί). ΣΙΓΑΛΑ, δικηγόρου 
είς τόν Λάζαρον Σώχον.

Είς έμέ τόν θαυμαστήν τοΰ έξοχου συμπολίτου μου 
ελαχεν ό κλήρος καί έδόθη ή εντολή ύπό τής έν Άθή- 
ναις καί Πειραιεϊ παροικίας τών Τηνίων ν’ Απεικο
νίσω τάς άρετάς του, τάς άποτελούσας διδακτικόν καί 
άξιομίμητον παράδειγμα διά τούς έπιζώντας καί νά 
εξυμνήσω τήν Αγαθότητα καί εύγένειαν τών αισθημά
των του, τήν κατοπτριζομένην είς τήν γαληνιαίαν 
μορφήν του καί τούς πάντοτε γλυκείς καί λάμποντας 
οφθαλμούς του, τούς προδίδοντας Αγανάκτησιν τής 
ψυχής του μόνον κατά τής άφιλοπατρίας, τοΰ έγωϊ- 
σμοΰ, τής ιδιοτέλειας, τής ματαιότητος καί πολυτε
λείας, τών μεγάλων τούτων μολυσμάτων τής συγχρό
νου κοινωνίας, ιϊτινα έκθηλύνουσι τήν ζωήν, ρυπαί- 
νουσι καί ταπεινοΰσι τό πνεΰμα, γεννώσι τήν διαφθο
ράν καί τό έγκλημα καί κατεργάζονται τήν δυστυχίαν 
ήμών αύτών. Κατά τοΰ ρύπου τούτου τής ψυχής, κατά 
τής μολύνσεως ταύιης τοΰ πνεύματος έξανίστατο ό 
πάντοτε μειλίχιος καλλιτέχνη:, δστις καθ' δλον τόν 
βίον δέν άπέδειξεν ή ενθουσιώδη λατρείαν διά τό Α
ληθές, διά τό καλόν καί Αποστροφήν πρός παν μά
ταιου καί εΰτελές. Καί ολόκληρος ό βίος του ήτο 
σύμφωνος πρός τάς Ιδέας καί τά αίσθήματά του καί 
δι’ αύτό Απέβη έξοχος ού μόνον ώς καλλιτέχνης, άλλά 
καί ώς πολίτης. Διά τόν Λάζαρον Σώχον δέν θά SKe- 
γεν ό μέγας τραγικός τής άρχαιότητος ότι είναι σκιάς 
οναρ ώς Ανθρωπος, διότι τόν άρπαγέντα έκ τού μέ
σου ήμών έν άρχή σχεδόν τής δρασεώς του άπετέλει 
παν εύγενές, καί.όν καί Αληθές καθ’ όμοίωσιν τού 
Θείου, καί ό,τι είναι θειον, δέν είναι πρόσκαιρον,
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ούδέ μάταιον, άλλ’ έπιζή, διδάσκει, ήθικοποιεϊ. φω
τίζει καί μετά θάνατον καί άνυψοί τόν άνθρωπον 
μέχρι τοϋ αιωνίου. Διά τόν Λάζαρον Σώχον δέν θά 
έλεγε καί ό μέγας ’Εκκλησιαστής «ματαιότης ματαιο
τήτων», διότι καθ’ όλον τόν βιον του άπέδειξεν απο
στροφήν καί περιφρόνησιν πρός τάς ματαίας καί τα
πεινός απολαύσεις, πρός τήν τρυφήν καί τάς επιδεί
ξεις, πρός τήν πολυτέλειαν καί τόν εγωισμόν καί άφ’ 
ού πάντα ταϋτα άπεστρέφετο δέν ήδύνατο ή νά ήναι 
αδιάφορος πρός τόν πλούτον, άπαρνητής εαυτού ζών 
διά τούς άλλους, τούς προσφεύγοντας είς αυτόν, καί 
ενθουσιώδης δί’ ο,τι εύγενές καί ΰψηλόν.

Δι' αυτό έζησε καί έδρασεν έπιζήλως καί ώς φι
λάνθρωπος Χριστιανός, καί ώς φιλόπατρις "Ελλην 
καί Τήνιος καί ώς μέγας καλλιτέχνης καί έν έργοις 
καί έν αίσθήμασι. Καί ένθυμίζω τήν αγγελικήν αγα
θότητα καί ευγένειαν τής ψυχής του, διότι διά τόν 
αληθή καλλιτέχνην δέν άρκεϊ ή εύφυΐα, άλ? ’ απαιτεί
ται καί αρετή διά νά αΐσθάνηται καί ένθουσιά ύπέρ 
τοϋ καλού, δπερ τότε στέφει μέ δόξαν ού μόνον τήν 
τέχνην, άλλά καί τό αίσθημα. ού μόνον τόν νούν άλλά 
καί τήν καρδίαν. Τότε ή τέχνη ού μόνον τέρπει, άλλά 
καί όμιλεϊ καί διδάσκει. Τότε τό ψυχρόν μάρμαρον 
έμψυχοΰται εΐς Γαλάτειαν, είς τήν όποιαν ό καλλιτέ
χνης μεταδίδει μετά τής ευφυΐας του καί τήν ψυχήν 
του. Μή Οά ήδύνατο ό Ραφαήλ νά γράψη τήν Πανα
γίαν ή ό Πραξιτέλης νά πλάση τόν Έρμήν εάν έν άμ- 
φοτέροις δέν υπήρχε περίσσεια αισθήματος, ώστε νά 
μεταδοθή τούτο καί εΐς τά έργα των ; Δι’ αύτό καί τά 
έργα τοΰ έξοχου καλλιτέχνο.·, τού τιμιίσαντος τήν 
σύγχρονον Ελληνικήν τέχνην, διακρίνονται καί θαυ
μάζονται ού μΰνον διά τήν λεπτότητα τής τέχνης άλλά 
καί διά τήν ζωήν καί τό αίσθημα, δπερ μετέδωκεν 
αύτοϊς ή μεγάλη εΐς αισθήματα ψυχή αύτοΰ. ’Αλλά 
δι' αύτό έτι μάλλον δι’ ημάς, τούς γνωρίσαντας έκ 
τοϋ σύνεγγυς, διά τόν γεννήσαντα αύτΰν ΙΙάνορμον. 
διά τήν έκθρέψασαν Τήνον καί διά τόν Ελληνισμόν, 
τόν όποιον έλάτρευε έν τφ θυσιαστηρίφ τής μεγάλης 
καρδίας, άποβαίνει οδυνηρός ό θάνατος αυτού, ό 
άποστερήσας καί τήν έν Έλλάδι καλλιτεχνίαν μετά 
τούς ετέρους δύο Τηνίους κιιλλιτέχνας Γκύζην καί Λύ
τραν, τού έξοχου καί ευγενοΰς μυσταγωγοΰ αύτής.

Πρό 10 έτι. ήμερων ήτο έν τή ακμή τής ζωής καί 
έν όλη τή δράσει του καί έχρειάσθη ό τυφλός καί 
απαίσιος θάνατος ϊνα άποσπάση άφ’ ημών πριν ή 
συμπλήρωσή τήν ένδοξον καλλιτεχνικήν σταδιοδρο
μίαν του καί τήν εύγενή καί φιλάνθρωπον δράσιν του. 
Τόν άφήρπασεν άπό τήν ζωήν ώς στρατιώτην από τό 
πεδίον τής μάχης καί μάς άφήκεν έν τφ μέσφ τής 
δόξης του χωρίς ή έλαχίστη πτώσις νά μειώσΐ] τήν 
λάμψιν τής ΰψηλόφρονος ζωής του, καί λέγω υψηλό- 
φρονος, διότι μεθ’ δλον τόν σεμνόν μετά ταπεινοφρο
σύνης βίον του εδικαιούτο νά ήναι ΰψηλόφρων διά 
τόν βίον. δν αύτός ούτος έδημιούργησε διά τής αδιά
λειπτου εργασίας, διά τής ισχυρός θελήσεως καί τής 
ιδιοφυίας του. Ύπήρξεν έργάτης τής τέχνης καί δέν 
ωφειλεν είμή είς τοός επιμόνους καί πολυετείς μό
χθους του καί είς τήν μεγάλην φιλοτιμίαν του δ,τι 
έγένενο καί δ,τι ΰπέσχετο έτι νά γείνη.

Υιός πτωχός άγροτών έγεννήθη έν τφ λεπτογείφ, 
άλλά καί εύάνδρφ χωρίφ τών Ύστερνίων τής Τήνου, 
ένθα τήν αχαριστίαν τής γής άναπληροί ή εύφυΐα καί 
ή έπίμονος δραστηριότης τών ανθρώπων. Έεί ζώσιν 
οί κάτοικοι μέ λιτότητα, άλλά καί περίσσειαν καλαι
σθησίας καί λατρείας πρός τήν τέχνην, ήτις άπό τής 
ανεξαρτησίας της Ελλάδος έστησε τόν ένδοξον θρόνον 
της καί έκράτησε ζηλοτύπως τά σκήπτρα τής προϊού- 
οης έν Έλλάδι γλυπτικής έν τφ δήμφ ΙΙανόρμου, έξ 
ού έξώρμησαν άνά τήν Ελλάδα καί τήν ’Ανατολήν 
αύτοδίδακτοι τεχνϊται καί έξοχοι καλλιτέχναι, οίοι καί 
ό Χαλεπός, ό Φιλιππότης, ό Καπαριας, οί Λυρϊται, ό 

Βούλγαρης καί πλείστοι άλλοι προάγοντες καί έκπρο 
σωποθντες τήν ελληνικήν καλλιτεχνίαν ού μόνον έν 
Έλλάδι καί Τουρκίφ, άλλά καί έν Ρουμανία καί Ρωσ- 
σίρι καί άνευ τών οποίων ή έλληνική καλλιτεχνία μέ- 
χρις έσχάτων αν δέν ήτο άγνωστος, θά ήτο πάντως είς 
νηπιώδη κατάστασιν. Έν τοιαύτη κοινωνία γεννηθείς 
ό ένδοξος νεκρός καί στερηθείς τής πατρικής στορ
γής καί προστασίας, ήτις καθοδηγεί καί άνυψοί τήν 
ψυχήν τοϋ παιδός καί προπαρασκευάζει τόν άνδρα 
άνεπλήρωσε διά τής φιλοτιμίας καί τοΰ προοδευτικοΰ 
πνεύματός του διαφυγών δλα τά εμπόδια καί ανυ
ψωθείς μέχρι τής δόξης, τήν όποιαν ούδ’ ό πρόωρος 
θάνατος θά δυνηθή ν’ άφαιρέση, διότι ύπήρξεν αγα
θός ώς παϊς, άπέριττος καί γλυκύς ώς αγρότη;, ειλι
κρινής καί ευθύς ώς σπάνιος πολίτης, φιλάνθρωπος 
καί έλεήμων ώς άληθής χριστιανός, άλλά πρό πάντων 
φιλόπατρις μέχρις αυτοθυσίας ώς "Ελλην τοΰ 21 καί 
έξοχος ως καλλιτέχνης, ένθουσιών διά πάσαν υψηλήν 
ιδέαν καί λατρεύων τάς εύγενεΐς πράξεις.

Άπορφανισθείς εΐς ηλικίαν 9 μόλις ετών καί φέ- 
ρων τό βάρος τής ζωής έαυτοΰ καί τής οικογένειας 
του καί τήν εύθύνην τού μέλλοντος του μετέβη παρά 
θείο.» του λιθοξόφ έν Κων)πόλει καί έκεΐ ένφ είργά- 
ζετο διά νά πορίζηται τά πρός τό ζήν άπέδειξε προώ- 
ρως τήν έμφυτον κλίσιν πρός τήν καλλιτεχνίαν καί 
τήν παιδεία,·, διότι μεθ' δλον τόν κάματον ιοΰ σώ
ματος ήκολούθει καί τά γράμματα κατά τά πρώτα 
έτη. κατόπιν δέ διά τής επιμονής καί υπομονής του 
είσήχθη χάρις καί τφ αγαθή» θείφ του είς τήν άκμά- 
ζουσαν τότε έν Σταυροδρομίφ καλλιτεχνικήν σχολήν 
τού Γάλλου Quilement, καί έκεΐ τάχιστα διεκρίθη 
καί έπέσυρε τήν προσοχήν καί θαυμασμόν τοΰ διευ- 
θυντού καί τών διδασκάλων διά τήν καταπληκτικήν 
πρόοδόν του είς τήν πλαστικήν καί τήν ιχνογραφίαν. 
Τότε έγνωρίσθη καί μετά τής έν τή αύτή σχολή μα
θήτριας τής όντως ευγενοΰς Θηρεσίας Γ. Ζαρίφη, 
ήδη έριτίμου κυρίας Α. Βλαστού, ήτις βραδύτερον 
άπέβη καί προστάτης άγγελος, χειραγωγήσας τόν νεα
ρόν καί εύελπιν καλλιτέχνην μας εΐς τά άδυτα τής 
τέχνη:, διότι άποθανόντος τού Quilenient καί διαλυ- 
Οείσης τής σχολής αύτοΰ, ό φιλομαθής παϊς άψάμενος 
τών θέλγητρων τής τέχνης καί μή ΰπολογίζων τά 
προσκόμματα έσπευδεν είς ’Αθήνας, ένθα έμαθήτευσε 
παρά τφ Δρόση αντί εύτελούς ημερομισθίου προτιμή- 
σας καί πάλιν νά ΰποβάλ η τό σώμα εΐς δείνας στερή
σεις καί άτρύτους κόπους δπως άναπτύξη τό πνεύμα 
καί μόρφωση τήν ψυχήν καί πρός τούτο, ένφ εΐργά- 
ζετο παρά τφ Δρόση, έφοίτα καί είς τήν σχολήν τών 
Καλών τεχνών ακολουθών καί μαθήματα ζωγραφικής 
ύπό τόν Λύτραν. Οΰτως, έν μέσο» άδιαλείπτων στερή
σεων καί μόχθων υπεράνθρωπων, λέγει ό βιογράφος 
αύτοΰ, κατόρθωσει ό αβρός καί λεπτοφυής σπουδα
στής νά περατώση τάς έν τώ ΙΙολυτεχνείφ» σπουδάς 
του άριστεύων πάντοτε έν τε τή γλυπτική καί ζωγρα
φική καί έπισύρων τόν θαυμασμόν καί τήν έκτίμησιν 
τών διδασκάλων του.

Τό άληθές όμως είναι ότι κατά τά πρώτα έτη της 
έν τώ Πολυτεχνείο» φοιτήσεώς του έπεφάνη ό προστά
της άγγελος έν τφ προσώπφ» τής παιδικής σνμμαθη- 
τρίας του, τής τότε δεσποίνης Α. Βλαστού, ήτις διερ- 
χομένη κατά τό 1881 τών ’Αθηνών καί έπισκεψαμέν») 
τάς αίθουσας τοΰ Πολυτεχνείου συνήντησεν έκ τύχης 
τόν σεμνόν καί αίδήμονα νεανίσκον άφοσιωμένον 
είς τήν λατρείαν καί μελέτην τής τέχνης καί τότε εμ
πνευσμένη άπό τάς καλάς τέχνας καί συγκεκινημένη 
διά τάς προόδους καί έπίδοσιν τού άλλοτε συμμαθη- 
τοΰ της προσηνέχθη νά χορηγη χρηματικόν επίδομα 
μέχρις ΰποπερατώσεως τών σπουδών του, μεθ’ δ καί 
πλήρης πεποιθήσεως διά τό μέλλον άπέστειλε γενναιό- 
φρονι δαπάνη της τόν άριστεύσαντα απόφοιτον τοΰ 
Πολυτεχνείου είς ΙΙαρισίους, ένθα κατ’ άρχάς είσή- 

χθη είς τήν «Ecole des Arts decoratifs» καί τάχι
στα διακριθείς είς τήν άνωτάτην καλλιτεχνικήν τής 
Γαλλίας (Ecole des Beaux Arts) άφ’ ού προηγουμέ
νως ύποστάς τήν συνήθη δοκιμασίαν έ.τρώτευσε μετα
ξύ 07 γάλλων καί ξένων συναγωνισθέντων μετ' αύτοΰ.

Καί έν Παρισίοις καθ’ δλην τήν μαθητείαν του έν 
άμφοτέραις ταΐς σχολαϊς διεκρίνετο πάντοτε καί ήοί- 
στευε λαβών είς τούς διαγωνισμούς 17 έν δλφ βρα
βεία καϊ μετάλλια προόδου. Τοιαΰτα δέ πάντοτε δείγ
ματα τής έξοχου καλλιτεχνικής ιδιοφυίας του παρεί
χα άλλεπάλληλα, ώστε οί αύτόθι διάσημοι γλύπται 
Φλόκε καί Μερσιέ ήνοιξαν εΐς τύν "Ελληνα καλλιτέ- 
χνην τήν έλευθέραν είσοδον τών σπουδαστηρίων των 
καί έτίμων αύτόν διά τής άναστροφής των άποδίδον- 
τες οΰτως είς αύτόν έπίζηλον τιμήν, μή άπονενομο- 
μένην ύπ’ αύτών ούδ’ είς Γάλλους καλλιτέχνας.

Μαθητής ών τοΰ ένταΰθα Πολυτεχνείου έξεπόνησε 
τόν ΓΙερσέα φέροντα τήν κεφαλήν τής Μεδοιίσης, 
βραβευθέντα κατά τύν Θωμαΐδειον διαγωνισμόν τοΰ 
1884, καί τόν Όδυσσέα άναγνωριζόμενον ΰπό τού 
κυνός του. Έν Γαλλίφ έφιλοτέχνησε πλεϊοτα έργα δια- 
;;ριθέντα διά τήν έμπνευσιν, λεπτότητα καί χάριν 
τής τέχνης καϊ πάντα σχεδόν βραβευθέντα έν οΐς καί 
τά ύποβληθέντα είς τήν τελευταίαν ’Ολυμπιακήν Έκ- 
θεσιν. Έν τώ Salmi ιών Παρισίων τό 1890 έτιμήθη 
διά τοΰ πρώτου βραβείου έν χαριέστατον πρόπλασμα 
αύτοΰ <La Muse de retour snr I'Acropole» τό ό
ποιον πολλά γαλλικά φύλλα καί ιδίως ή «Itevue des 
Beaux Arts» έκτενώς καί ευμενέστατα έκριναν. Άλλ’ 
έκεϊνα κατ' εξοχήν τά έργα άτινα έστερέωσαν τήν φή
μην άρτιου καί δημιουργικού καλλιτέχνου, κεκτημένου 
σπανίους θησαυρούς έμπνεύσεως καί σμίλην θαύμα- 
σίως πρός αύτούς έφάμιλλον είναι τό μνημεϊον τού 
Βύρωνος άριστεΰσαν είς τόν έπί τούτφ» διαγωνισμόν 
καί τυχόν τοΰ δισ/ίλιοδράχμου βραβείου καί ό <?ν- 
δριάς τού ένδοξου καί δαφνοστεφούς στρατάρχου, 
βραβευθεΐς καί ούτος διά πρώτου βραβείο») κατά τόν 
έν τή Άκαδημίφ τής Ρώμης έπί τούτφ γενόμενον δια
γωνισμόν.

Μαθητοΰ δ’ έτι δντος τοΰ Λαζ. Σώχου έν Παρι
σίοις έλεγε περί αύτοΰ ύ Μερσιέ «Αύτό τό παληόπαιδο 
θά φέρη έπανάστασιν εΐς τήν τέχνην». Ύπονοών μέ 
τοΰτο τήν όξεϊαν άντίλήψιν, τήν τελείαν σύλληψιν τής 
καλλιτεχνικής ιδέας καί τήν ύπέροχον καί έλευθέραν 
άποτύπωσιν αύτής. Εΐς τήν έκλογήν τών θεμάτων ένε- 
πνέετο τό φιλελεύθερον πνεύμα του πάντοτε υπό εν
θέρμου φιλοπατρίας καί εΰγενείας αισθημάτων, διό 
και άπετύπωσε τό έξοχον καί μεγαλοπρεπές έργον τοΰ 
Κολοκοτρώνη οσον καί ή έθνικη ιδέα, ήν έξεπροσώ- 
πει ο μέγας στρατάρχης, δι’ αύτό δέ καί εσχάτως έτι 
έτιμήθη ό καλλιτέχνης μέ τό Οίκονόμειον βραβεϊον. 
Έτερον έργον πλούσιον κατά τήν σύλληιριν τής ιδέας 
διαιωνίζον τόν σύγχρονον ηρωισμόν είναι τό τού έθνο- 
μαρτυρος Π. Μελά, καί τό μνημεϊον τοΰ Ν. Ζαρίφη, 
πατρός τής εΰγενοΰς προστάτιδός του, έν τοΐς όποίοις 
καταφαίνεται καί ό έξ εύγνωμοσύνης καί φιλοπατρίας 
ένθουσιασμός τοϋ καλλιτέχνου. Έτι μάλλον δέ συνέ
δεσε τό όνομά του μετά τής "Ελληνικής καλλιτεχνίας 
διά τών εμπνευσμένων άναγλύφων κάτωθι τοΰ άνδρι- 
αντος Κολ.οκοτρώνη. διά τής συμπληρώσει·»; τών έν 
Όλυμπίφ αρχαιοτήτων καί διά τής άναστηλώοεως τού 
Δέοντος τής Χαιρωνείας. ’Αντάξια τής καλλιτεχνικής 
αςιας του είναι καί τά τελευταία έργα του, καί ίδίφ 
τό μνημεϊον τού Α. Ευγγροΰ, άριστούργημα τέχνης καί 
συλλήψεως, άποσταλέν ήδη είς τήν διεθνή έκθεσιν 
τής Ρώμης, καί αί προτομαί τών έξεχόντων παρ’ ήμΐν 
ανδρών Κοντοσταύλου, Ι’εροκωστοπούλου, Τζιβανο- 
πούλου καί τοΰ έθνικόφρονος καί σοφού διδασκάλου 
Γεωρ. Μιστριώτου, οϊτινες μόνον είς τόν ένδοξον καλ
λιτέχνην άπέθετον τήν πεποίθησιν τής πιστής καί 
εμπνευσμένης άποτυπώσεως καί έθεώρουν τιμήν νά 

διαιωνισθή ή μορφι’ι των άπό τήν σμίλην αύτοΰ. 
Άλλά καί ώς πατριώτης ό Λάζαρος Σώχος δέν ήτο 
κατώτερος τοΰ καλλιτέχνου, διότι ού μόνον πάντοτε 
έμόχθει καί έδρα υπέρ τής εθνικής ιδέας, άλλά καί 
κατά τό έτος 1897, ώς πρόεδρος τοΰ Συλλόγου τών 
έν Παρισίοις σπουδαστών, ένεθουσίασε πολλούς αύτών 
καί κατήλθεν ένταΰθα καί έπολέμησεν έν Δομοκφ 
μετά τών έθελοντών ΰπό τόν ένδοξον Γαριβάλδην 
μετά ενθουσιώδους ήρωϊσμοΰ, έν φ πλείστοι άλλοι 
καί νεότεροι έτι αύτοΰ, ωφελούμενοι τής ενόχου’ανο
χής καί άκηδίας τών έν τέλει περιωρίζοντο κρίνοντες 
καί έπικρίνοντες μόνον έξ Αθηνών τά τοΰ έθνοκτό- 
νου πολέμου, δστις βεβαίως θά είχεν άλλην έκβασιν, 
έάν καί οί άρχοντες διηύθυνον αύτόν οοβαρώς καί 
έθνικώς καί οί στρατεύσιμοι νέοι ένεπνέοντο ΰπό τού 
ενθουσιασμού καί τής φιλοπατρίας τοΰ Λαζάρου Σώ
χου, δστις ακριβώς δι’αύτό καί ώς άγνοών τήν τέχνην 
τών επιτηδείων έμενε πάντοτε ξένος καϊ άδιάφορος εΐς 
τούς έπισήμους, οϊτινες καί σήμερον έιι μετά τήν λε- 
γομένην άνόρθωσιν δέν έκρινον άξιον εαυτόν νά συ- 
νοδεόσωσι καν είς τήν τελευταίαν κατοικίαν του, άν 
μή τόν έξοχον κα/.λιτέχνην τουλάχιστον τόν ένθερμον 
πατριώτην, έν φ δέν άταξιοΰσι νά τιμώσιν εύτελεΐς 
κόλακας ί] ματαιόδοξους πλουτοκράτας. Δι’ αύτό καί 
ή άρετή σπανίζει έν Έλλάδι άποθαρρυνομένη, καθ' 
όσον δέν λατρεύεται ύπό αγνής συνειδήσεως καί εύ- 
γενοΰς ψυχής, οϊ ι ή τού έξοχου καλλιτέχνου, άλλά 
και δι’ αύτό δικαιούμαι καί έντεΰθεν έτι νά βροντο- 
φωνήσω «κστάρ.α είς τό παράλυτον καί νεκρόν Κρά
τος», δπερ έν φ διαφθείρει τόν Λαόν διά τής άπαι- 
δευσ’ας, τής άφορήτου φορολογίας καί τής παραδειγ
ματικής άσεβείας πρός τούς νόμους, βραβεύει τήν 
διαφθοράν καί άντιπαρέρχεται άδιάφορος καί άσυγ- 
κίνητος πρό τής άρε τής καί τής φιλοπατρίας.

Έάν άλλως έφέροντο Οά έτίμων εαυτούς, διότι διά 
τόν Λάζαρον Σώχον τόν περιφρονήσαντα πάντοτε 
τάς επιδείξεις άρκεϊ ί| τιμή καί ή λατρεία, ήν συγκε- 
κινημένοι άπονέμουσιν αύτω οί πολυπληθείς άνδρες 
τών γραμμάτων καί θαυμασταί τών άρετών αύτοΰ καί 
τή; μεγάλης καλλιτεχνικής ψυχής του.

Άγήρως έστω καί διδακτική ή μνήμη του καί άν ό 
θάνατος άνήρπασεν αύτόν προώρως άπό τήν δόξαν 
αί άρεταί του Οά διατηρώσι πάντοτε αύτόν έν μέσφ 
ημών.

ΛΟΓΟΣ επικήδειος έκφωνηθείς προχείρως έν τφ 
Μητροπολιτικφ ναφ είς τόν νεκρόν τού άειμνήστου 
Λ>ζίρου Ιώχου καλλιτέχνου

ύπό τοΰ δικηγόρου κ. ΚΟΝΣΤ. Μ. ΒΙΔΑΛΙΙ

Κατάπληκτος άλλά καί συγκεκινημένος έκ τού απροό
πτου όσον καί θλιβερού τούτου συμβάντος, τοΰ θανά
του ένδοξου τέκνου τής ιδιαιτέρας ημών πατρίδος τής 
Τήνου, Λαζάρου τοΰ Σώχου, έδίσταζον νά λάβω τόν 
λόγον, φοβούμενος μήπως οί άσθενεϊς μου λόγοι μειώ- 
σωσι τήν αξίαν τοΰ άνδρός’ ύ.πείκων δμως εΐς γενικήν 
καί ομόθυμο-.· άπαίτησιν τής ένταΰθα παροικίας τών 
Τηνίων καί δή τής Αδελφότητος αύτών, ής έπίλεκτον 
άτετέλει μέλος ό μεταστάς, αναγκάζομαι νά άναϊ.άβω 
τό σοβαρόν τοΰτον λειτούργημα καί έπικαλούμενος τήν 
έπιεική κρίσιν τής σεβαστής τούτης όμηγύρεως νά 
απαγγείλω σύντομον βιογραφικήν νεκρολογίαν, ώς 
ύστατον άποχαιρετισμόν πολυτίμου φίλου, ον τόσον 
προώρως καί άσπλάχνως άνήρπασεν ό τυφλός θάνατος 
άπό τών κόλπων ημών.

Ό Λάζαρος Σώχος έγεννήθη κατά τό έτος 1862 έν 
τφ μικρώ χωρίφ» Ύστέρνια τοΰ Δήμου Πανόρμου τής 
Τήνου, τής Νήσου έκείνης τών Κυκλάδων, ιήτις έγέν- 
νησε τούς Βιτάλας, τόν Γκύζην, τόν Λύτραν, τόν Χα-
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λεπάν, τόν Φιλιππότην καϊ τόσους άλλους διάσημους 
καλλιτέχνης καϊ δικαίως δύναται νά θεωρηθρ ή κοι- 
τ'ις τής νειυτέρας Καλλιτεχνίας. Πε.τροικισμένος μέ 
καλλιτεχνικόν τάλαντου ήλθεν είς τήν πόλιν τής ΙΙαλ- 
λάδος, φλέγόμενος έκ τής έπιθυμίας πρός έκμάθησιν 
τής ωραίας τοΰ Φειδίου τέχνης. Ή έν τή γλυπτική 
έπίδοσ.ςτου, συνδυαζομένη μέ τήν δεξιάν αύτοΰ φύ· 
σιν, ήτο τοιαύτη, ώστε εύθΰς εϊλκυσε τήν άγάπην καϊ 
τόν θαυμασμόν τών έν τή σχολή τών Καλών Τεχνών 
καθηγητών του.

Τά ετήσια διαγωνίσματά του, στεφόμενα ύπό θριάμ
βου, έδικαίωσαν τήν έκτίμησιν τών Καθηγητών του. 
Αί υπέροχοι φύσεις δέν σταματώσι, άλλ’ αείποτε έπι- 
ζητοϋσι τι πλέον εκείνου, δπερ κέκτηνται.Ό Λάζαρος 
Στόχος, αριστούχο; πλέον τοΰ Μετσοβείου Πολυτε
χνείου, έζήτει εύρντέρους καλλιτεχνικούς ορίζοντας 
πρός επιτυχίαν τών ονείρων του. πράγμα δυσχερές διά 
πάντα άλλον, εύχερέστατον δι' αυτόν. Τό τελευταϊον 
έξοχου τέχνης και φαντασίας διαγώνισμα αύτοΰ έν τφ 
Πολυτεχνείφ, ό Περσεύς, εϊλκυσε τήν έκτίμησιν τή; 
τότε Κυβερνήσεως τοΰ αειμνήστου Θ. Διληγιόννη, ήτις 
έξαπέστειλεν αυτόν είς τήν Εσπερίαν πρός τελειο- 
ποίησιν.

Διακριθεις έν τή προπαιδευτική τών Παρισίων σχο
λή, άκωλύτως είσήλθεν είς τήν έκεϊ Μεγάλην τών Κα 
λών Τεχνών Σχολήν, έν ή τήν πρώτην μεταξύ τών μα
θητών πάσης έΟνότητος κατέλαβε θέσιν. Έκ τών έρ
γων αύτοΰ, τών σπουδών, κατέστη γνωστός είς τόν 
καλλιτεχνικόν τών Παρισίων κόσμον, παρ’ού έξετιμάτο. 
Έφ’ φ ή σχολή εκείνη έκτιμώσα τήν αξίαν τοΰ άνδρός 
έτίμησε αύτόν διά τοΰ ανώτατου διπλώματος, ούτι- 
νος σπανιότατα γίνεται χρήσις. Έκτοι ε ή φήμη αύ
τοΰ ώς Καλλιτέχνου πρώτης γραμμής τόν επέβαλε είς 
τόν καλλιτεχνικόν τών Παρισίων κόσμον, ούτως ώστε 
έτυχε καί τής εξαιρετικής έκτιμήσεως τών διασημοτέ- 
ρων τοΰ αϊώνος καλλιτεχνών Μερσιέ καί Φ/.οκέ, είς 
ών τά σπουδαστήρια έλευθέραν είχε τήν είσοδον. Ού- 
τοι δέ μετά πετοιθήσεως άπεδέχοντο τήν συνεργασίαν 
τούτου είς διαφόρους καλλιτεχνικός συνθέσεις, ών 
τήν έκτέλεσιν είχεν άναλάβει. Δύο αριστουργήματα 
τέχνης καί φαντασίας έργα αύτοΰ βραβευθέντα είς τάς 
Διεθνείς Μεγάλα; εκθέσεις τών Παρισίων, ό Κολοκο- 
τρώνης καί ή Μούσα έπί τής Άκροπόλεως έστερέω- 
σαν πλέον τήν φήμην τοΰ Καλλιτέχνου, δστις έσχε τής 
έξαιρετικής τιμής καί δόξης ν’αναγραφή τό όνομα 
του είς τάς δέλτους τοΰ διεθνούς Γαλλικού Λεξικού 
είς τήν χορείαν τών Μεγάλων Καλλιτεχνών. 'Η δέ 
Γαλλική Κυβέρνησις άπένειμεν είς τόν Λάζαρον Στό
χον τό παράσημον τού Λεγεώνος τής Τιμής.

Ένώ δέ εύρύ στάδιον δόξης καϊ πλούτου ήνοίγετο 
έν Παρισίοις είς τόν Λάζαρον Σώχον, ούτος τήν πρός 
τήν Πατρίδα αγάπην τιθέμενος είς κρείσονα μοίραν 
τοΰ άτομισμεΰ, καίτοι γνωρίζων τόν στενόν τής Καλ
λιτεχνίας ορίζοντα έν Έλλάδι, πρού τίμησε νά έπα- 
νέλθη είς τήν πατρίδαν γήν, ΐνα, εύγνωμονών έπανα- 
φέρη είς αύτήν τό τάλαντον δπερ μετά τόσου κόπου 
καϊ έπιμελείας είχε πολλαπλασιάσει είς τήν ξένη-.·. Ή 
φήμη προέτρεξε τούτου. Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
άνοικταϊς άγκάλαις άνέμενε τόν νέον καλλιτέχνην, ΐνα 
έμπιστευθή είς αύτόν σοβαρά; έργασίας. Ή άνύψωσις 
τοΰ Δέοντος τής Χαιρωνείας, τεράστιον έργον, ή έπι- 
τυχής συμπλήριοσις πλείστων αρχαίων ακρωτηριασμέ
νων αγαλμάτων έν Όλυμπίρ έδικαίωσαν τήν φήμην 
του, έφ’ ώ ή Ελληνική Κυβέρνησις έτίμησεν αύτόν 
διά τοΰ Σταυρού τοΰ Σωτήρος.

Θανόντος πρό τριετίας τοΰ αειμνήστου Γ. Βρούτου, 
Καθηγητοΰ τής Γλυπτικής έν τφ Πολυτεχνείο), ό Λά
ζαρος Σώχος ήτο ό ένδεδειγμένος διάδοχός του έπι- 
βληθείς διά τής άξιος του. Ή έν τή Καθηγητική έδρρ 
δράσις του ήτο άνταξία τής φήμης του. Κατεδείχθη ού 
μόνον τεχνίτης άλλά καϊ διδάσκαλος έξοχος· δπερ έπι- 

μαρτυροΰσιν ο'ι απανταχού διακρινόμενοι μαθηταί τού. 
Τοιαύτη συντομίας ή βιογραφία τοΰ Λαζάρου Στό

χου, δν ό απαίσιος θάνατος τόσον προιόρως άφήρπασε, 
βυθίσας είς άφατον πένθος καί τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ 
πατρίδα, τήν Τήνον, ής οί κώδωνες τών ’Εκκλησιών 
πενθίμως τήν στιγμήν τούτην άντηχοΰσιν άνά τό Αί- 
γαϊον καϊ τήν δλην Ελλάδα, είς ήν δ θάνατός του 
καταλείπει δυσαναπλήρωτου κενόν. Έάν ή ’Αρχαία 
Ελλάς γεννήσασα τόν Μύρωνα, τόν Πολύκλειτον, τόν 
Πραξιτέλην, τόν Φειδίαν καί τήν μεγάλην έκείνην χο
ρείαν τών Καλλιτεχνών έδοξάσθη έκ τών αθανάτων 
αύτών έργων, ή νεωτέρα Ελλάς γεννήσασα τόν Λάζα
ρον Σώχον δικαίως δύναται νά καυχηθή δτι βαίνει 
κατά πόδας τής άρχαίας αυτής καλλιτεχνικής δόξης. 
Ό μετάλλινος έφιππος άνδριάς τοΰ Μεγάλου στρατη
λάτου τής έπαναστάσεως, τοϋ Κολοκοτρώνη, δστις κο
σμεί τήν τε πρώτην τής Ελλάδος πρωτεύουσαν άλλά 
καί τήν ήδη τοιαύτην, έν τφ όποίφ θαυμάζει τις ού 
μόνον τήν λεπτότητα τής τέχνης καί τήν ανατομικήν 
ακρίβειαν τών γραμμών, άλλά καί τήν φαντασίαν τοΰ 
καλλιτέχνου, έκλέξαντος τήν λαμπροτέραν ιστορικήν 
σελίδα τοΰ Μεγάλου Στρατηγού, τήν μάχην τών Δερ
βενακίων καθ’ήν μετά προηγουμένην διά ρητορικού 
λόγου έιθάρρυνσιν τών Ελλήνων,ηγούμενος τούτων ό 
Στρατηγός έπετέθη κατά τοΰ Δράμαλη, δν τελείως 
κατέστρεψε καί δπερ θέμα άριστοτεχνικώς ιστορεί ό 
Καλλιτέχνης είς τά εκατέρωθεν τής βάσεως άνάγλυφα, 
τό πάλλευκον Μνημείου τοΰ αειμνήστου Π. Μελά 
πεσόντος έν Μακεδονίφ δπερ κοσμεί τό Ζάππειον καί 
ενώπιον τοΰ όποιου ό διαβάτης σταματά άκων άπορων 
τί πρώτον νά θαυμάσρ, τήν τέχνην ή τήν φαντασίαν, 
διότι άμφότερα άμιλλώνται τά έργα ταΰτα καί τόσα 
άλλα έπιμαρτυροΰσι τήν αλήθειαν τών λόγων μου.

’Αλλά ϋπαγε είς ειρήνην, πολύτιμε φίλε καί ένδοξε 
συμπολΐια. Τό τάλαντον δπερ ό Κύριος ένεπιστενθη 
σοι έπολλαπλασίασες είς δόξαν Σοΰ καί τής Πατρίδος 
σου, έφ’ ώ δικαίως άνήκει σοι ό αμάραντος τής δόξης 
στέφανος. Έάν τό εύγενές σου σαρκίον έξέλιπε. ή 
μνήμη σου θά μένη άγήρως. Ή είκών σου θά τιμά καϊ 
θά δοξάζη τήν Έλληνικήν πινακοθήκην τών Μεγά
λων Καλλιτεχνών ή δέ φιλάνθρωπος ψυχή σου πτερυ- 
γίζουσα περί ημάς τήν στιγμήν ταύτην, άνοικταϊς άγ- 
κάλαις αναμένεται είς τάς ουρανίας θήκας έκείνας, ένθα 
εΰρηνται αί ψυχαί τού Φειδίου, τοΰ Πραξιτέλους καί 
τών άλλων Μεγάλων Καλλιτεχνών.

Ύπαγε είς ειρήνην. Έστω ή μνήμη σου άγήρως.

’Αποχαιρετισμός εκφωνηθείς ύ.τό τοϋ ΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΥ μαθητου τοΰ Λαζάρου 
Σώχου.

’Αμείλικτου τό τοΰ θανάτου δρέπανου άφήρπασεν 
αίφνης τόν Σεβαστόν μας Καθηγητήν. Ή τέχνη τήν 
όποιαν έξύψωσεν καί ήσθάνθη ό μακαρίτης, χάνει 
τόν ότρηρόν της σκαπανέα, καϊ τό ήμέτερον τής τέ
χνης ιερόν τέμενος δικαίως σήμερον πενθεί έπί τή 
άπωλείφ του. Έγώ δέ, φόρον έλάχιστον άποτίνων, καϊ 
έπιθυμίαν ίεράν καί άκατάσχετον έκπληρών, θλιβερόν 
δάκρυ σπένδω πρό τοΰ σεπτού του λειψάνου καί έξ 
ονόματος τών συσπουδαστών μου τό ύστατον προσφωνώ 
Χαϊρε.

Πορεύου, ώ μακαρία ψυχή, τήν οδόν τής αίωνιότη- 
τος ήσυχος, μέ τήν ύκράδαντον πεποίθησιν δτι ημείς 
οί μαθηταί σου, ούδέποτε θέλομεν σέ λησμονήση, άλλά 
μετά σεβασμού θά μνημονεύωμεν τοΰ ονόματος σου 
έχοντες πρό ημών πάντοτε τά πολύτιμα διδάγματά σου. 
Ή ευγνωμοσύνη μας θέλει είσθαι άγήρως.

Γαϊαν έχε έλαφράν καί άληστον τήν μνήμην Σεβα
στέ μου Καθηγητά.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Είς τό Λασποχώρι παρά τά Τέμπη άνευρέθη ασύ

λητος θολωτός τάφος Μηκυναϊκή; έποχής έκ τών 
γνωστών υπό τόν χαρακτηρισμόν τοΰ Θησαυροί.

¥
Είς τας ένεργουμένας δοκιμαστικά; άνασκαφά; είς 

τά 'Υψηλά 'Αλώνια τών Πατρών, άνευρέθη έκτος 
άλλων άσημάντων, είδώλιον πήλινον μέ μορφήν ΊΙρα- 
κλέου; (τοϋ τύπου τοΰ καλούμενου Φαρνεσίου] στηρι- 
ζομένου έπί τοϋ ροπάλου καί άναπαυομένου.

¥
Ό έφορος τών αρχαιοτήτων κ. Βερσάκης άπεφάνθη 

οτι τό άιακαλυφθέν παρά τήν όχθην τού "Αραχθου πο
ταμοί άγαλμα παριστα τόν Νικάνορα, ιερέα τής ’Αρ
τέμιό»; Πασικράτας, είνε ο’ε έργον άναγόμενον είς τά 
πρώτα έτη τών ρωμιΐκών αύτοχρατορικών χρόνων. 
Είς τό μέρος ένθα εΰρέθη τό άγαλμα θά ένεργηθώσιν 
άνασκαφαί.

Πρός τό δυτικόν μέρος τής πόλεως άνεκαλύφθη χαί 
ή νεκρόπολι; τής άρχαίας Άμβρακίας, βρίθουσα τά
φων, ών πολλοί κατεστράφησαν. Ό κ. Βερσάκης συνε- 
λεζε πλεϊστα αγγεία καί θραύσματα τοιούτων καί πολ
λά; επιτύμβιους ένεπιγοάφους στήλας. Έκ τών αγ
γείων τινά εινε εγχωρίου κατασκευής, τά δε λοιπά 
εϊνε αττικά κατασκευασθέντα άπό τοί τέλους τοϋ 
έκτου μέχρι τοί τετάρτου π. X. αϊώνος. Αί στήλαι 
εινε τοϋ ^τετάρτου αϊώνος π. X. Τά εύρήαατα 
ταΰτα μετεκομίαθι,σαν είς τό Δημαρχείο», όπου 
θά κομισθώσι καϊ πολλαΐ χριστιανικά! αρχαιότη
τες διεσπαρμένα! είς διάφορα μέρη. Έν τή θέσει τής 
νεκροπόλεως Οά ένεργηθώσιν έπίσης άνασκαφαί.

¥
Έγένεαο ένορςις τών συνεδριών τής ένταΰθα’Ιταλικής 

άρχ. σχολής. 'Ο διευθυντή; κ. ΙΙερνιέ, άφοί έπλεξε τό 
έγκώμιον τοΰ θανόντος έξοχου φυσιολόγου Mosso, έκ 
τών έκθύμως έργασθέντων πρός ι'δρυσιν τή; άρχ. σχο
λής, ώμίλησε περ! τών τελευταίων άνασκαφών έν 
Κρήτη ύπό τή; Γαλλικής αποστολής κατά τό ΒΑ. μέ
ρος τή; Άκροπόλεω; τή; Φαιστοΰ, καί περί τοϋ έν 
Λεβήνι ’Ασκληπιείου, ώς καί περί τών έν Ιΐρινιφ εύ- 
ρεβέντων αρχαϊκών άναγλύφων καί τεμαχίων έκ τής 
συνδέσεω; τών όποιων προέκυψεν άγαλμα θεάς.

Είτα ό κ. Maiuri ήρμήνευσεν αρχαϊκήν έλλ. έπι- 
γραφήν, κεχαραγμένην έπί χαλκοί δίσκου έν Κύμη 
τή; Ιταλία; καί έχουσαν ίδιαζουσαν σπουδαιότητα διά 
τήν ιστορίαν τή; μαντικής.

ΝΕ13 I ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έςεδόβη τό άπό πολλοί άναμενόμενον Εΰρετήριον 

μετά παραρτήματος καϊ πινάκων τού «'Ερμηνευτικοί 
Λεξικοΰ τών 'Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων» ύπό 
τοΰ διαπρεπούς καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. 
Γρ. Βερναρδάκη. Καϊ διά μέν τοΰ Παραρτήματος συμ· 
πληρούται τελείως τί 'Ερμηνευτικόν Λεξικόν, παρέ- 
χον τήν Έρμη.είαν πεντήκοντα περίπου χιλιάδων 
δυσερμήνευτων χωρίων κα.ϊ τήν διασάφησιν τών δί
σκο) ωτάτων γραμματικών καί συντακτικών ζητημά
των. Διά δέ τοΰ Ευρετηρίου άνευρίσκονται νύν εύχο- 
λώ-ατα πάντα ταΰτα τά χωρία.

★
Έν άπό τά πλέον ριζοσπαστικά κοινωνιολογικοί; 

εργάτου Τολστόη εϊνε ή αΝόα Ζωή», έν ή εξετάζει 
μέ ζοφερά χρώματα τά; σημερινά; κοινωνίας, είκονί- 
ζει θαυμάσια τήν άδλιότήτα τών έργατικών τάξεων, 
βαίνουσαν άπό τού κακοΰ ιίς τό χειρότερον, διδάσκει 

δε τήν άπλοποίησιν τών κοινωνικών συνθηκών καί τόν 
φυσικόν καί άγροτικόν βίαν ώ; τό μόνον μέσον σωτη
ρία; άπό τής άθλιότητοε. Τό έργον τοΰτο εί; άκριβή 
μετάφρασιν ύπό τοΰ Σπ. Φραγκοπούλου έξεδόθη εί; 
την «Φιλοσοφικήν καί Κοινωνιολογικήν βιβλιοθήκην» 
I’. Φέξη.

¥
Gast. Danville, Ή ψυχολογία τοϋ έρω

τος. Μετάφρσσι; X. Δαραλέξη. Επιστημονική άλλά 
καί ποιητικά διατυπωμένη έςήγησι; τοΰ ανθρωπίνου 
έρωτος είς δλας τά; έκδηλώσεις αύτοΰ· δίδεται διά τοΰ 
έργου τούτου, ποΰ περιέχει συνάμα 6,τι διά τόν έρω
τα έγνωμάτευσεν ή φιλοσοφία, ή ποίησις και ή επι
στήμη άπό τή; άρχαιότητο; μέχρι σήμερον. Συμπέ
ρασμα δέ προκύπτει οτι ό έρως είναι φυσική καϊ οχι 
άνώμαλος, ύπερτέρα καϊ δχι έκφυλος, λειτουργία τής 
ζωής. Βιβλιοθήκη Φέξη.

¥
W. J a ill c s (1 ζεϊμς). 'll θεωρία τής συγκινή- 

σεως. Μετάφρ. Ν. Καζανσζάκη. Θεμελιώδης ενέργεια 
τοΰ άνθρωπίνου οργανισμού είναι ή συγκίνησις, ήτοι 
αφ’ ένός ή έκ τοΰ εξωτερικού κόσμου αϊσθησις καί άν 
τίληψι; καϊ άφ’ ετέρου ή υποκειμενική διομόροωσι; 
καί φανέρωσίς, άπό τών πλέον στοιχειωδών καί κοι
νών συγκινήσεων μέχρι τών πλέον συνθέτων καϊ τε- 
λειοτέρϋΐν. Τοιουτοτρόπως έξεταζων καϊ άναλύων τήν 
συγκίνησιν ό Τζέϊμς παρέχει πρωτοτύπως κα! διαφω- 
τιστικώς ίδιαν θεωρίαν φυσιολογική; ψυχολογ'ας.’Έκ- 
δοσις Γ. Φέξη.

¥
Έξεδόθη εί; τήν σειράν τών ’Αρχαίων συγγραφέων 

τοΰ κ. Φέξη ή μετάφρασι; τή; «Μηδείας» τοΰ Εύ- 
ριπίδου

Τήν μετάφρασιν τοΰ δραματικού τούτου άριστουρ- 
γήματος έξεπόνησεν ό κ. "Αγγελος Τανάγρα; όστι; 
προοεπάθησε νά μεταφέρη όλην τήν λεπτότητα τών 
νοημάτων τοΰ έργου εί; γλώσσαν εϋληπτον, άρμόζ'υ- 
σαν είς τήν τραγωδίαν ύπό τάς σημερινά; τοΰ θεάτρου 
άπαιτήσεις. Έμφανώ; μάλιστα έχει κρατήση τήν τη- 
ρουμένην έν τώ κειμέ ω αναλογίαν μεταξύ τοΰ λεκτι
κού τών πρωταγωνιστών καϊ τών άλλων δευτερευού- 
ση; θέσεω; προσώπων.

¥
Ηερί έννόμου άμύνης τής εθνικής γλώσστ,ς, λό

γο; απαγγελθεί; έν -ώ Έθν. Πανεπιστήμια), ύπό 
Γεωργίου Μιστριώτου. Εϊνε ή ομιλία ήτι; ύπήρξε τό 
έναυομα τή; όρμητιχή; καί γενική; κατά τών άπαι- 
σίων μαλλιαρών έξεγέρσεως.

¥
Ήμερολόγιον «Επιστημονικής ήχους» 1911. 

Έτο; Δ'. Περιέχει επιστημονικά; συντόμου; μελέτα; 
τών συνεργατώιν τή; «Έπισ*. ήχοΰ;.»

*
α’Ελπίς». Ήμερολόγιον έκδιδόμενον έν Κω··)πόλει 

έπιμελεία τών μαθητών τοΰ Ζωγραφείου. Έτος Α’. 
Συνειργάσθησαν οί γνωστότεροι τών έν Κων)πόλει 
λογιών.

¥
Νεοκλέους Καζάζη. Λάγοι καί Έργα (1903— 

1908). Διά τή; νέα; τούτης έκδόσεω; τοΰ άκαταπονή- 
του εί; έθνιχά; έργασίας προέδρου τοΰ «Ελληνισμού» 
κ. Ν. Καζάζη συνεχίζονται οί άγώνε; αύτοΰ ύπέρ τών 
δικαίων τοΰ άλυτρώτου Έλληνισμοΰ. Βαθύ; γνώστη; 
τών έθνιχών ζητημάτων ό κ. Καζάζη;, εϊργάσθη τε
λεσφορώ; μέ τήν ιύγλωττίαν του κα! μέ τήν δημο
σιογραφικήν του δεινότητα, στρέψας ιδίως τήν προσο
χήν αύτοΰ εί; τό Μακεδονικόν ζήτημα.

*48
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Ύπό τής χήρας τοΰ Άμεδαίου Prouvost έξεδόύησαν 
εϊς τόμον τά εκλεκτότερα ποιήματα του, ύπό τόν τί 
τλον: Pages choisies et inedites. Τόν πρόλογον έ- 
γραψεν ό Ακαδημαϊκός Λιμαίρ. Αί ποιήσεις τοϋ 
κατά τό παρελθόν ετο: άποΟανόντες έν ηλικία. 31 μόλις 
έτών ποιητοΰ (τοΰ όποιου πέρυσι ειχομεν άναγγείλη 
καϊ άλλης συλλογής ποιήσεων του τήν έκδοσιν, ύπό 
τόν τίτλον «Souates au clair lie lune») διακρίνον- 
ται διά τήν ειλικρίνειαν τοΰ αϊσβν,ματος. Ό ποιητής, 
οστις εζησε εύτυχισμένην ζωήν, άπετύπωσεν εις τάς 
πειήσεις του αύτήν ταύτην τήν ζωήν του.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Νίον Πνεΰμα». Τεύχος τής 1ης Μαρτίου.
Περιεχόμενα : ’Από τά δοκίμια τοΰ "Εμερσον : 

ΊΙ Παιδεία μετάφρ. ύπό Θ. Φλώρα. — Ποιήσεις ύπό 
Κ. Γούναρη.—Τό τίμιο σπίτι, δράμα.—Αρχαιολογι
κόν Μουσεΐον Κων) πόλεως, μελέτη ύπό ’Αί. Π. Γαϊ- 
τανοπούλου. — Ίσκιοι, ύπό Λ. Γέροντα.—ΊΙ καθαρή 
Δεύτερα, ύπό X. Χρηστοβασίλη.—’Αναμνήσεις ύπό 
Δίκ.—Σκέψεις ύπό Νοεμής Α. Ζωηρού —Γράμματα 
από τάς ’Αθήνα;, ύπό Δ. I. Καλογ ροπούλο’1. -Θερμή 
αγάπη, ποίησις ύπό Έλευθ Σπυρίδου.

¥
Mercure de F r a n ς c, 16 Φεβρουάριου 1911. 

Τεΰχος 3?8. Δημοσιεύει κριτικήν ό γνωστός κριτικός 
τής νεοελληνικής φιλολογίας κ. Φ. Λεμπέγκ. Έν 
αύτή κάμνει μνείαν τής ιστορίας τής Κύπρου τοΰ κ. 
Γ. Κωνσταντινίδου, τών «Θεσσαλιχών έπιγραοών» 
τοΰ κ. Ν. Γιαννοπούλου, τής περί Βερναρδάκη μελά— 
τγς τοΰ κ. Ιίακλαμάνου καί περί τινων δραματικών 
έργων, τών κ. κ. Βώκου, Νιρβάνα, Χρηστομάνου και 
Ψηλορείτου.

*
• Γράμματα». "Ηρξατο έκδιοόμενον μηνιαϊον λογο 

τεχνικόν περιοδικόν, έν Άλεςανδρείφ, πανομοιότυπου 
κατά τήν ύλην καϊ κατά τήν έκδοσιν έν γίνει πρός 
τήν «Νέαν Ζωήν», ήν οιλοδοξει νά διαδεχδή.

*
«Les Ν ο u ν e 1 1 e s de G r e c e». Μέ νέας με ■ 

ταρρυΟμίσεις, πολυσέλιδος ήδη, έκδίδεται καί’ εβδο
μάδα ή έγκριτος Γαλλοελληνική έφημερϊς, ήν διευ- 
Ούνεε ό φίλος συνάδελφος κ. Δ. Ζωγραφίδης. Είς τό 
φύλλον προσετέίη καϊ εϊκονογραφημένον φιλολογικόν 
παράρτημα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΥΈΗΣΙΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ1

To Αο(κη«κό>* Συμβούλων τή; Τραπέζη; απόβλε
παν είς τήν διευκόλυνσιν ιών ςικρών μετόχων κατά τήν 
διενεργουμένην κατ’ αντάς έγγραφήν έπί ιών 50,000 
νέων μετόχων τή; Τραπίζης ’Αθηνών, άπεφάοισεν δτι, 
μετά τήν καταβολήν τή; α' δόσεως. ήτις πάντως κατα- 
βλ.ηθήοτται μετρητοί;, ή δευτέρα καί τρίτη δόσεις θά 
δύνανται νά κατοβληθώσι κοί τμηματικούς παρά τών 
βουλομέι ων, υποδιαιρούμενοι είς ! ας μηνιαίας δόσεις 
πληρωτέας κατά τά, έν τφ μετάξι· τών όριζομένων διά 
τήν καταβολήν,διαστήματα.

Ή ευκολία δμως τΰτη παρασχεθήαεται μόνον διά τά; 
έγγραφος μικροΰ αριθμού μετόχων, ήτοι μέχρις 25 τοι- 
ούτων.

Έπι rjj αύτή εύταιρίφ γνωστοποιοΰμεν rot; κυρίοις 
μέτοχοι; δτι έκ τοΰ αύτοΰ πνεύματος Αγόμενου τό Συμ
βούλων άπεφάσισε νά δεχθή καί έγγραφός έκ μέρους 
κατόχων παλαιών μετοχών τής Τραπίζης Αριθμού όλι- 

γωτέρου τών δέκα, άλλ’ ώς είκός, είς τούτους έπιτρα- 
πήσονται μόνον έγγραφοι επιδεκτικοί μειώσεως, χωρίς 
δηλονότι ή Τράπεζα νά άναλαμβάνη έκ τών προτέρων 
ευθύνην τινά, περί τοΰ άν θά γορηγηθώσιν έν δλτρ ή έν 
μέρει είς τού; οϋιω έγγραφησομένους αί μειοχαί δι' Ιίς 
ήθελον έγγραφή.

Έν Άθήναις τή 18)31 Μορτίου 1911.
Ό Γενικός Διευθυντής 

Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ 

^εΊλΗΜΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΜΑΙΡίΓ^
Έξεδόθηοαν καί πωλοΐνται παρ’ ήμϊν καί εϊς δλα 

τα βιβλ οπωλεΐα.
ΠΛΙΔ 4ΓΩΓΙΚΑΙ ΟΜΙΔΙΛΙ, ύπό William James 

έξελληνισθεϊ ιαι ύπό Γεωργίου Ι'ρατοιάτου 
έπιθεωρητοΰ τής Μ. Έκπαιδιύσεως. Τόμος έξ 150 
σελ. σχήμ. 3ου. Τιμαται δρ. 2,50.

Έν τοίς ανωτέρω όμιλίαις, τάς οποίας άπηύθυνε 
προς ‘Αμερικανούς διδασκάλους ό περιώνυμ-ς ψυχολό- 
χος καί φιλόσοφος James, εξετάζονται μειά μεγίστης 
σαφηνείας καί καθ’ δλως πρακτικόν τρόπον τά σπου
δαιότερα κεφάλαια τής ψυχολογίας έν σχίσει πρός τήν 
παιδαγωγικήν. Ή χ^ρησιμοιης τοΰ βίβλ ου τούτου ά- 
ποδεικννεται καί έκ τοΰ δτι άμα έκδοθεν μειεφράοθη 
είς τάς κυριτοτέρας Ευρωπαϊκός γλώσσα;.

ΛΕΞΙΚΟΝ ~ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (έγκόλπιον) 
συνταχθεν ύπό Καρόλου Σπάρταλη, Καθηνη- 
τοΰ, ’Αξιωματικοΰ τής 'Ακαδημίας. Τομίδιον έι 467 
σελ. σχήμ. 15ου δεδεμένον διά περκαλίνης. Τιμαται 
δραχ. 3.

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΑΙΙΝΟΙΓΑΛΙΚΟΝ (έγκόλπιον) 
συνταχθ'εν ύπό Χαρ. ‘Αννίνου. Τομίδιον εκ 4°Λ 
σελ. σχήμ. μικροΰ 16ου δεδεμένον δ.ά περκαλίνης. Τι- 
μαται δρ -1.

Τά ήμέτερα έγκόλπια γλωσσικι Λεξικά ύπερέχουσι 
τών όμοίων ού μόνον ώ; πληρέστερα (περιέχουσι περί
που 23,000 λέξεις) καί εύχρηστότερα, άλλά καί ώς εύ- 
θηνότερα απάντων τών έν χρήοει. Διακρίνονται ίδίφ 
διά τήν άπαράμιλλον αύτών έκιύπωσιν.

I. Πρωίου ('Αποφοίτου τής έν Όδησσιή Αύτο- 
κρατορικής σχολής) ΦΙΙΜΙΟΣ καί Δ ΑΜΑΣΚϋΝΟΣ 
ήτοι Συλλογή Ελληνικών δημοτικών καί εκκλησιαστι
κών δωμάτων ίέν μονοφωνίφ καί πολυφωνία). Πρός 
χρήοιν τών σχολείων καί τών οίκογενειών. Τόμος Α' 
περϊεχων 149 ιονισμένα ήπμοτα' εί; σχήμα μέγα 8ον. 
Τιμαται δρ. 2,50.

A. Garras. ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΛΕΞΙ
ΚΟΝ. Διασκευασθεν έκ τής ρωσσικής ύπό I. Πρωίου 
(αποφοίτου τής έν Όδησσφ Αύτοκρατορικής μουσικής 
σχολή;). Τόμος είς οχ· 16αν έξ 194 σελ. Τιμαται δρ. 2,50.

Τά δύο ταΰτα έργα πληροΰσιν έλλειψιν πρό πολλοΰ 
γενομένην αισθητήν, διό καί ουνιστώμεν άμφότερα θερ
μώς ώ; ώφελιμώτατα «Γ; τε τούς διδάσκοντας καί τοίς 
διδασκομένους τήν μουσικήν.

ΒΙΒΛΙΟΑΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β- ΑΥΛΗΣ

MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΥ
'Οδός Χαρρλάου ΊΓρικούπη ΤΤ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Καλλιτεχνική εργααία.—Ταχύτης. — Tiptotl 
συγκαταβατικά ί.
Τό άρχαιότατον καί τελειότατον βιβλιοδετεΐον.

Α—.
Έν Άθτραις έκ τοΰ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα 'Οδός Άριστείδου 1.


