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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Καλεί χαΐ αύθις τούς ίδιοχτήτας Ιππων, φορ 

δάδων, ήμιόνων, σαγών. τετρατρόχων χαΐ διτρό- 
χωί χάρρων, ώς χαΐ τούς κατόχους αύτοχινή- 
των καί αυτοκινήτων ποδηλάτων, ’να προσέλ 
θωσι τό ταχύτερον μέχρι τής ΐΟης τρέχοντος έν 
τφ Δημαρχιακφ χαταστήματι (Γραφείον 'Στρα
τολογίας) 12 — 1 π. μ. καθ’ έκάστην καί δη 
λώσωσι ταΰτα πρός σύνταξιν τών καταλόγων i 
πογραφής, άλλως θά ύποστοΟν τάς συνέπειας 
τοΟ Νόμου.

■Εν Άθήναις τή 4 Μαρτίου 1926. 
Ό Δήμαρχος

Σπ. Πάτβης.__________

ΔΗΜΟΠΡΑΣ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων δηλοποιεί δτι κατό- 

πιν έλάσσονος προσφοράς, έπαναλαμβάνεται τό 
προσεχές Σάδδατον. ό Μαρτίου καί ώραν 12 π. 
μ. ή δημοπρασία διά τήν προμήθειαν 51)00 δο
χείων βενζίνης έν τφ Δημαρχιακφ καταστήματι 
χαί ενώπιον τής Δημαρχιακής ’Επιτροπής.

’Εν Άθήναις τή 2 Μαρτίου 1926.
Ό Δήμαρχος 

Σπ. Πάτσης-
Ό Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύττει, δτι τήν

I Ιην Μαρτίου έ έ. ήμέραν Πέμπτην καί ώραν
II — 12 π. μ. έκτίθεται εις πλειοδοτικήν δήμο 
πρασίαν έν τφ Δημαρχιακφ καταστήματι (γρα 
άεΐον κ. Δημάρχου) ένώπιον τής Δημιαρχικής 
Επιτροπής ή ένοικίασις τοΰ δημοτικού φόρβυ 
ιχθύων καί οστράκων διά τό οικονομικόν έτος 
1926—1927 Μέ πρώτην προσφοράν δρ.379,6όθ.

Οί δροι τής διακηρύξεως είσί κατατεθειμένοι 
παρά τφ γραφείφ ’Εμμέσων Φόρων Ή έγκρι 
σις άπόκειται τφ Δημοτικφ Συμδουλίφ 

Έν Άθήναις τή 1 Μαρτίου 1926.
Ό Δήμαρχος 

Σπ. Πάταης.

Ό Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύττει, ότι ένεργη 
θήσονται έν τφ Δημοτικφ Καταστήματι (ΓραφεΙον 
Δημάρχου) ·ά κάτωθι «λειοδοτικαί δημΟχρασίαι-

1) Την 16ην Μαρτίου ή ένοικίασις τών δικαίωμά; 
των τής Λαχαναγοράς, διά τό οικονομικόν έτος 1926

1927, μέ έλάχιστον όριον κροσφοράς δραχ. 807000
2) Τήν 16ην Μαρτίου, ή ένοικίασις τώ* ΣναθμικΑν 

καί Μετρικών δικαιωμάτων τοϋ Δήμου διά τό οίκο- 
νομικόν έτος 1926—1927, μέ έλάχιστον άιτιον «ροα 
φορφς δραχ. 600 000.

5) Τήν 23ην Μαρτίου ή έκσικίασις τοΰ τέλους εκ- 
μεταλλεύσεως τών ιιεζοδρομίων καί τοϋ έβωτερικοϋ 
χοίρου τών κλατειών διά τό οικονομικόν έτος 1926 
1927 μέ έλάχιστον όριον προσφοράς δρ. 190 0UM

4) Τήν 23ην Μαρτίου, ή ένοικίασις τοϋ τέλους κ·- 
Οαριότητος καί συντ,ρήσεως τών διά τό οίκονομικύν 
έτος 1926 — 192' μέ έλάριοτον όριον προσφοράς ώρ. 
72Ο.Ο0Ϊ;

5) Γήν 28ην Μαρτίου ή ένοικίασις τών ποτιστικών 
ΰδάτων έν θέσει Χαμοστέρνες· δια τήν οίκονομικήν 
περίοδον 1626—1929 μέ έΛά^ιστον όριον προσφοράς 
δραχ 2500 έτηρίως δι' έκαστεν τρίωοον.

Ό Δή ιαρχος
Σπ. Πάτσης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΊΝΤΕΑΛ.,
Οδός Πανεπιστημίου

Ταινίαι νεώταται.
— 2000 θέσεις.—80 θεωρεία. 

Άνεσις.— Αερισμός—Θέρμανσις. 
Όρχήσιρα Βιεννέ:,κη.

“μοντιαλ,,
Όδός Προαστείου

Έργα μεγάλου Ενδιαφέροντος 
Εκλεκτοί πρωταγωνίστριαι.

ΟΛΥΜΠΙΑ.
'Οδός ’Ακαδημίας

Ταινίαι Παραμάουνι. 
’Ηθοποιοί διάσημοι

Ίδρυ&εϊσα τώ 1841.

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 2U.OOO.»JOO 
'Αποθεματικόν . . » 175.000.00°
Καταθέσεις .... « 2,40(1,000,000

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.—Προ- 
εξόφλησις.—Δάνεια ένυπόθηκα - Δάνεια πρός 
νομικά πρόσωπα καί γεωγγούς —Αγορά και 
πώλησις συναλλάγματος.—Πιστωτικαι έπιστο- 
λαί.—Καταθέσεις έν ύψει καί εις άνοικτοε λ) 
σμον—Καταθέσεις εντοκοι-Ταμιβυτήριον.—Ί’α- 
μεΐον τίτλον προ; φύλαξιν.

ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΦΝ
Μέχρι δραχμών 75.OOC 

άπηλλαγμένον παντός φόρου

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
έν όψει ύπό τούς χαλλιτέρους όρους

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ
Δ·αλτξις γτνομί* η (ν τώ συλΑόχφ < Παρνασσό)· τή 

22 Δικιμβρίου 1925 ini τή ίίκοστή πίιιπτη 
ϊπιιιιφ τοΰ άανάτου του, ϋπά ά. I. Καλογέ 
ροπονλου, Λιτυ&υντοϋ τής .Πινακοθήκης·

2Ητο, ευτυχής ή πρωτοβουλία τοϋ καλλιτεχνι
κού τμήματος τοϋ « Παρνασσού» δπως οργά
νωση σειράν διαλέξεων διά τό έργον τών επι
φανέστερων 'Ελλήνων καλλιτεχνών, έπικαίρως 
δέ γίνεται έναρξις αυτών κατά τήν σημερινήν 
ήμέραν, καθ’ήν συμπληροϋται ακριβώς είκο- 
σιπενταετία άπό τοΰ θανάτου τοΰ Νικολάου 
Γυζη. τοΰ κορυφαίου τών 'Ελλήνων ζωγράφων. 
*Η αποψινή συγκέντρωσις άς θεωρηθή μάλλον 
ώς καλλιτεχνικόν μνημόσυνου καί ή Ομιλία αυ
τή ώς μία ευ λαβής άνάτασις τής ψυχής.

Διά τών διαλέξεων άς Εγκαινιάζει ό Σύλλο- 
γος_ «Παρνασσός» γίνεται ή απαρχή πνεύμα 
τικής άναβιώσεως τών πρωτεργατών τής άνα 
γεννήσεως τών Εικαστικών τεχνών έν Έλλάδι. 
Άτυχώς οί "Ελληνες καλλιτέχναι, οί θεμελιώ- 
σαντες τήν νεοελλ. τέχνην κατά τήν λήξασαν 
Εκατονταετίαν παραμένουν είσέτι άγνωστοι είς 
τούς μή είδικώς άσχολουμένους είς τάς καλάς, 
τέχνας. Άλλ’ ούτοι είνε ελάχιστοι. Ή Ελλάς 
καί ως. Κράτος καί ι'ις Κοινωνία ήγνόηοε τους 
καλλιτέχνας της, οί όποιοι καίτοι άνεδείχθησαν 
κράτιστοι. τοϋ χρωστήρος καί τής σμίλης χει- 
ρισταί, διήλθον ήμέρας πίκρας άπογοητεύσεως, 
δυσπραγίας οικονομικής. Έν τοΰτοις ένεκαρτέ- 
ρησαν,πιστοί λειτουργοί είς τόν ναόν τής Τέχνης. 
Άλλαχοΰ, οί καλλιτέχναι απολαμβάνουν εξαι
ρετικών τιμών, πλουτίζουν, ανδριάντες πρός τι · 
μήν των ανιδρύονται. Έδώ ό Λύτρας, ό διδά
σκαλος δλων σχεδόν τών παλαιοτέρων καλλιτε
χνών μας, διό νά νοσηλβυθή παρέστη ανάγκη 
νά εκποιηθούν έργα του, ό Βολωνάκης ό πα 
τήρ τής θαλασσογραφίας παρ’ ήμΐν έκηδεύετο 
παρακολουθούντων πέντε ανθρώπων, ό Λάζα

ρος Φυτάλης έξέπνευσεν είς τό Πτωχοκομεΐον, 
ό Φιλιππότης. ό Λεμπέσης, ό Βιτσάρης, ό Χατ
ζής άπέθνησκον χωρίς νά γίνη μνεία καν τοϋ 
θανάτου των.

Καιρός νά άναστηλωθώσιν είς τήν εθνικήν 
έκτίμησιν οί εύγενεΐς αυτοί μύσται τής τέχνης. 
Καιρός νά γνωρίσωμεν τόν βίον των καί τά 
έργα των διά νά τούς έκτιμήσωμεν καί νά τούς 
Λγαπήσωμεν. 'Όσοι έξ αυτών έζησαν έν τή ξένη 
δπως ο Γύζης καί ό Ίακωβίδης έν Μονάχφ, 
ό Ράλλης καί δ Σώχος έν ΙΙαρισίοις—διά νά 
περιορισθώ είς τούς κυριωτέρους—κατέλαβον 
Επιφανή θέσιν μεταξύ τών έκεϊ καλλιτεχνικών 
κύκλων. "Οσοι έζησαν έδώ, διήγαγον έν αφα
νείς. Ό «Παρνασσός» δστις άλλοτε διά τούς 
ποιητάς καί διηγηματογράφους έτέλεσεν ευλαβή 
μνημόσυνα διά σειράς διαλέξεων, ήτοδένδε- 
δειγμένος νά δώση καί τάς φυσιογνωμίας τών 
καλλιτεχνών, οί'ιινες αποτελούν μετά τών συγ
γραφέων τόν έτερον χαρακτηριστικόν παράγον
τα τής πνευματικής τοΰ Έθνους ύποστάσεως.

Ο Νικόλαος Γ ύζης είδε τό φώς είς έν χωρίου 
τής Τήνου, τής μικρά; νήσου ήτις έχει τό προ
νόμιο ν νά γεννρ καλλιτέχνας. Τήνο* ήσαν καί 
ή πλειάς τών γλυπτών, οί αδελφοί Φυτάλαι, 
ό Φιλιππότης, ό ,Βιτάλης, ό Σώχος, ό Χαλε' 
πας, λεγεων δέ ολόκληρος μαρμαρογλυπτών 
καί εφαρμοστών αρχιτεκτονικών σχεδίων. Ό 
Γύζης έγεννήθη τφ 1845, παιδίον δέ ήλθεν είς 
Αθήνας μετά τοϋ πατρός του δστις προόριζε 
τόν υιόν του νά συνέχιση τό ίδικόν του επάγ
γελμα,τοϋ ξυλουργού. Ήτο ό Νικόλαος Γύζης 
πενταετής δτε αντέγραψε χωρίς κανείς νά τοϋ 
δείξη μίαν λιθογραφίαν είκονίζουσαν αγωνιστήν 
τοϋ 21, τόσον έπιτυχώς, ώστε νά προκαλέση 
τήν έκπληξιν διά τήν ακριβή αντιγραφήν. Ήτο 
ή πρώτη έκδήλωσις τάς καλλιτεχνικής του ιδιο
φυίας.
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ΠΙΝΑΚΟΘΚΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

εις τήν αλληγορίαν έχει να επίδειξη -περοχα 
έργα. Ούδενός είδους ήμέλησε, άλλα και εις ου 
δέν ύπελήφθη , ,

Είς δλα τά έργα του, καί τα ρεαλιστικό α- 
κόμη,ύπάρχει μία ευγένεια, μία έκδηλωσις του 
Καλού έν τή έννοίρ τήν οποίαν καθιέρωσαν οϊ 
άρχαΐοι ήμών πρόγονοι-

Είς τά πρώτα έργα του έδειξε ποσον η σπου
δή του ήτο εύσεινήδητος. Ή πρώτη ρωπογρα 
φία του ό «Έρως καί ή καλλιτέχνις» προς τας 
έρωτοτροπίας τής όποιας άναισθητεΐ Ο μικρός 
Θεός φανερώνει έν πνεΰμα χάριεν, εις μερικά 
δέ μικρά σκίτσα του άποτυπώνει λαϊκά; σκη
νάς μέ εύθυμον πνεΰμα. Ό πρώτος μεγας 
συνθετικός πίναξ εινε δ παραστάνων τον 
’Ιωσήφ έν τή φυλακή έξηγοΰντα τα όνειρα του 
οίνοχόου καί τοΰ άρχισιτοποιου του Φαραώ. 
Τό θέμα^ίχε δοθή είς διαγωνισμόν η βραβευ ■ 
σίς του δέ είχεν ώς συνέπειαν τήν είσοδόν του 
ώς μαθητοΰ είς τήν Ακαδημίαν των Καλών 
Τεχνών. Τό έργον αύτό έδώρησαν αργότερα 
είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης είς τό έν Τήνφ ιερόν 
ίδρυμα τοΰ δποίου τήν αίθουσαν κοσμεί. Εικο- 
νίζει κατόπιν τήν σκηνήν τής’Ιουδίθ και του ()- 

λοφέρνους ήτις καί έβραβεύθη,δταν δε εγενετο 
έκθεσις τών καλλιτέρων έργων τής Λκαοργιας 
δώδεκα έξελέγησαν είκόνες τών άριστων μαθητών 
εν οίς καίτοΰ Γύζη.’Εν άλλφ διαγωνισμφ βρα
βεύονται αί Νικηφόροι ειδήσεις τοΰ Γαλλογερ- 
μανικοΰ πολέμου, δι’ών είκόνισε είς υπερφυσι
κόν μέγεθος τήν Νίκην κρατούσαν δια των 
χειρών δύο θριαμβευτικούς στεφάνους και επι 
νεφών καθημένην. Τφ 1871 έπερατωσε τας 
σπουδάς του καί μετά εν έτος ηλθεν εις Αοη 
νας, διά νά έπανέλθη μετά διετίαν εις ΜΟ- 
ναχον. , „

Καί ήδη άρχεται ή ωραιότερα ανθησις της 
καλλ. τοΰ Γύζη έργασίας. Άφηνομεν ηδη τόν 
σπουδαστήν,διά νά έξετάσωμεν τόν δημιουργόν· 
καλλιτέχνην. Είς δύο μεγάλα; κατηγορία; δυνα- 
μεθα νά κατατάξωμεν τα έργα του. Είς τα ηθο
γραφικά καί είς τά άλληγοοικά. Εινε και τα πε
ρισσότερα καί τά άρτιώτερα. Τά ήθογραφικα 
χρονολογικώς προηγούνται, ένφ τα αλληγορικα 
συμπίπτουν μέ. τήν τελευναίαν περίοδον της ίρ - 
γασίας του. Τά πρώτα ένεπνεύσθη απο την 
σύγχρονον Έλλ. ζωήν, τά δεύτερα άπο την άρ- 
χαίαν Έλλ. τέχνην. Είς τά πρώτα κυριαρχεί η 
πιστή άποικόνισις σκηνών τοΰ εθνικού βίου 
ήθών καί εθίμων. Είς τά δεύτερα, εκδηλουται 
μία άνωτέρα άντίληψις, έν Ιδεώδες.

Ό Γύζης ήρχισε τό στάδιον του άπο τας ε
θνικά; παραδόσεις, άπό τήν Έλλ. οικογένει
αν, άπό τήν θρησκείαν τήν πατροπαραδοτον. 
“Οπως έχομεν εθνικούς ποιητάς, τον Σολωμον, 
τόν Βαλαωρίτην, τόν Παράσχον, έχομεν και 
εθνικού; ζωγράφους. Καί τον τίτλον του εθνι
κού ζωγράφου τόν άπέκτησεν ή μάλλον τον κα- 
τέκτησεν δ Ν. Γύζης. Μακρά σειρά έργων, εκ
δηλώνει τό έθνικιστικόν του πνεύμα. Ενέκλει- 
εν έν τή ψυχή του, μολονότι έλειπε μακράν της 
πατρίδος του. δύο χρώματα·’ τό λευκόν καί το

Παρά τάς αντιρρήσεις τοϋ πατρός του, ο Νι
κόλαος Γύζης έζήτησε. νά έγγραφη εϊ5 ξ° ιι°' 
λυτεχνείον. Άλλά ή είς αύτό φοίτησις επετρτ 
πέτο κατά τό 12ον έτος τής ηλικίας, ί) Γύζης 
ήτο 8. Προσέθηκβ, άντιθέτως πρός ji,τι συνή
θως γίνεται, τά έτη τά όποια τοΰ έλειπαν καί 
κατόρθωσε οΰτω νά φοιτήση. Εις δλας, τάς τα- 
ξεις ήρίστευε κατά τούς διαγωνισμούς. Μετά 
τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών του ενα πό
θον ε’ιχε. Νά μεταβή εις Ευρώπην προς_ τελειο
ποίησή. Εις τήν πραγματοποίησιν του πόθου 
τούτου είχε ύποστηρικτήν τόν συμπολίτην του 
Νάζόν, δστις ένήργησεν διά νά σταλή ο Γύζης 
ώς υπότροφος.Έπί τριετίανόλόκληρον παρενετί- 
θεντο εμπόδια, καί έπί τέλους τφ 1865 ό Γύζης 
άνεχώρησεν, ώς υπότροφος τοΰ έν Τήνφ ιερού 
ιδρύματος τοΰ ναοΰ τής Ευαγγελίστριας.

Ό Γύζης άφοΰ έπεσκέφθη τήν 'Ιταλίαν μετέ
βη εις Μονάχον κατά σύστασιν τοΰ σπουδάζον- 
τος έκεΐ συμπατριώτου του Λύτρα. Εύρέθη αίφ
νης είς έν περιβάλλον κατ’ έξοχήν καλλιτεχνι
κόν. Οί οφθαλμοί του δέν άπέκαμνον να βλέ
πουν, τό πνεΰμα του νά όνειροπολή, ή ψυχή 
του νά πέτα Έμαθήτευσεν είς τήν σχολήν του 
Πιλότι, δστις δμως δέν έπέδρασεν πολύ έπ’, αυ
τού. Είς τόν Γύζην ύπήρχε μία έμφυτος άντι- 
ληψις τοΰ καλού. 'Η ’Ακαδημαϊκή, σπουδή τον 
έβοήθησεν είς τήν έκδήλωσιν αυτής, χωρίς 
νά ύποδουλώση τό πνεΰμα του, χωρίς νά, δε
σμεύσω τήν έμπνευσίν του. Ό Γύζης δέν εμι- 
μήθη ούτε τόν διδάσκαλόν του, ούτε κανένα. 
Ήτο καί έμεινε Γύζης, είργάζετο δέ άδια- 
λείπτως. Ό πόθος αύτός τής σπουδής τον 
διέκρινε καθ’ δλον του τόν βίον

Άπό τοϋ I860 .άρχιζε», ή γοργή έςέλιξις του 
είς καλλιτέχνην καί παρετηρήθη είς αύτόν τοΰτο 
τό έξαιρετικόν. "Οτι έξετιμήθη τάχιστα η αξία 
του, δτι τό καλλιτεχνικόν του στάδιον έφανη 
άπό τάς πρώτα; έργασίας του δτιθάήτο ένδοξον. 
Είς μίαν άνασκόπησιν ήτις κατ’ ανάγκην θά 
περιορισθή έντός τοΰ πλαισίου μιάς ώρας δέν 
θά είνε δυνατόν νά έρευνηθή έν ταΐς λεπτό- 
μερίαις τό μέγα, τό πολυποίκιλου, τό έμπνευ- 
σμένον έργον τοΰ Γύζη. Ό καλλίτερος τρόπος 
διά νά όμιλήση τις περί αύτοϋ είνε νά εμφάνιση 
τά έργα του. Κανείς δέν ήμπορη νά ομιλήσω 
περί Γύζή έκφραστιώτερον άπό τά ίδια έργα 
του, τά όποια όμιλοΰν εύγλώττως μέσε είς 
τήν διάνοιάν μας καί είς τήν ψυχήν μας. Άλλ’ 
αύτό δυστυχώς δέν είνε έφικτόν. Θά περιορι- 
σθώ είς τήν περιγραφήν τών κυριωτέρων έργων 
του είς α έξεδηλώθη άδρότερον ή καλλιτεχνική 
του ιδιοφυία, μολονότιπάσα περιγραφή θά είνε 
ώχροτάτη άναπαράστασις, άτελής καί άτεχνος.

Ό Γύζης ήσχολήθη είς δλα σχεδόν τά είδη 
τής τέχνης, δχι άπλώς διά νά δοκιμαση τάς 
δυνάμεις του ή έξ ιδιοτροπίας ή έκ περιέργειας, 
άλλά άπό μίαν ψυχικήν διάθεσιν, ή δποία ητο 
εύρυτάτη καί ορμητική. Καί είς τήν ρωπογρα
φίαν μέ τήν οποίαν ήρχισε καί είς τήν προσω
πογραφίαν καί είς τήν νεκράν φύσιν καί είς 
τήν ηθογραφίαν καί είς τήν διακοσμητικήν καί

W

*·Ό»θίώ. Τά χρώματα τής Έλλην σημαίας, 
-υμβολύουν εΐ; τήν τέχνην τοϋ Γύζη τήν α
γνότητα καί τό πολυκύμαντου τής έμπνεύσεως, 
και ηνωμένα την άγάπην πρός τήν πατρίδα. 
Και ενφ έμεινε χάριν τή; τέχνης έν Μονάχφ, 
ή ψυχή του ητο πάντοτε είς τήν Ελλάδα. Τρις 
ηλθεν είς τάς Αθήνας διά νά άναλάβη νέας 
δυνάμεις, νά έμπνευσθή. Κατά τάς επισκέψεις 
του εκαμνε τά σχεδιαγραφήματα, τά όποια έπε- 
ςειργαζετο έπιστρέφων είς Μόναχον.’Εδώ όμως 
ητο πάντοτε ή πηγή, έξ ής ήντλει τά θέματά 
του. Εδώ κάποιον πνεΰμα τόν ένέπνεεν, ή πότ- 
νια μητηρ τόν έγαλούχει. Ό Γύζης άνεπαρέ 
στήσε πιστώς άλλά καί ποιητικώς τάς έθνικάςκαί 
θρησκευτικά; παραστάσεις, τάς λαϊκάς μορφάς 
με μεγάλην έκφρασιν. "Οπως τό πρώτον του 
σοβαρον έργον έχει ύπόθεσιν έκ τής Άγ. Γρα
φής ειλημμένον, οΰτω καί τό πρώτον έργον τή; 
περιόδου ταύτη; έχει αφετηρίαν τήν θρησκείαν. 
Απο τήν γενέτειράν του ήρύσθη τρία χαρακτη

ριστικά θέματα : τό «Τάμμα», τούς «Άρραβώ 
νας των ,παίδων» καί τό «Κρυφό σχολείο». Τό 
Ι αμμαεινε μια σκηνή συνήθη; κατά τήν πα- 
νηγυριν τής J ήνου, δτε γυμνόποδε; γυναίκες 
μεταβαίνουν είς την Χάριν της πρός έκπλήρωσιν 
υποσχεσεω; δοθείση; έν στιγμή κινδύνου ή 
διασώοεω; έξ άσθενείας ψυχικής ή σωματικής. 
Εις το 1 αμμα μία κόρη άρρωστη —ασθενεί τό 
σώμα, άλλά περισσότερον ή ψυχή—πηγαίνει 
υποβασταζομένη άπό τήν μητέρα πρός τό είς 
την κορυφήν τοΰ βουνού έκκλησίδιον τής Πα 
ναγίας. ΑΙ φυσιογνωμίαι τών δύο γυναικών έ
χουν τήν απλότητα άλλά καί τήν μελαγχολί- 

το κάλλος άλλά καί τήν ευγένειαν, τά όποια 
εξιδανικεύει η εύλάβεια. Ό δρόμο; είνε άνη- 
φορικος, η μήτηρ ατενίζει πρός τό τέρμα όπου 
το εξωκκλήσι- ή κόρη έξηντλημένη σταματά μή 
δυναμενη νά εξακολούθηση τόν δρόμον. Βαστρ 
κερί, λιβάνι καί μία χρυσή καρδιά —τό τάμμα. 
I ην πάλην τών συναισθημάτων κατόρθωσεν ό 

καλλιτέχνης νά άρμονίση πρός τό μεγαλοπρεπές 
και ερημικόν τοπεΐον τοΰ δυσπρόσιτου βουνοΰ. 
Η ολη είκών άποπνέει μίαν μυστικοπάθειαν 

μιαν τραγικήν ώραιότητα.Είνε έν ποίημα, μία 
μουσική συμφωνία.
. Τάμμα, οί ’Αρραβώνες τών παί
δων. Μετά την μελαγχολίαν, ή χαρά. Είνε πα
λαιόν το εθιμον τής άπό παιδικής ήλικίας μνη
στείας, ίδίω; είς τά χωρία. Έπί τής τραπέζης 
ο Εσταυρωμένο; καί τό Εύαγγέλιον. Ό ίερεύς 
πέρα εις τά δάκτυλα τών μνηστευομένων παι 
διών τό δακτυλίδι τοΰ αρραβώνας. Είναι χαρα- 
κτηριστική άπό ψυχολογικής άπόψεως καί φυ- 
σικωτάτη ή στάσις τών δύο παιδιών. Ή κόρη 
διστάζει νά δώσ0 τήν χείρα "Εχει στάσιν σε 
μνην, τήν φυσικήν είς τό φΰλον τη; αϊδημοσύ- 
νην, ύφος επιφυλακτικόν. Ένφ τό άγόρι παρα
τηρεί τό δακτυλίδι μέ κά'ποιαν σοβαρότητα,ωσάν 
να προσπαθή νά έμβαθύνη είς τήν έννοιαν τής 
τελετής. Ανωθέν των, αί μητέρες των ενθαρρύ
νουν τά τέκνα των. Οί πατέρες σχολιάζουν τήν 
στάσιν τών παιδίων. Είς συγγενής όρθιος είναι

έτοιμος να κεράση ^ού; κεκλημένου;· άπό’ τήν 
ανοικτήν θύραν αί γειτόνισβαι παρακολουθούν 
τ’ άρραβωνιάσματα.

Τό > Κρυφό σχολείο» συμπληροί τό τρίπτυ- 
χον τών πρώτων Ελληνικών ηθογραφικών έρ
γων. Μάς φέρει είς τους χρόνου; τής σκληρά; 
δουλειάς. Ο πίναξ αύτός δονεί τήν ψυχήν μας 
βαθύτατα. ΕΙκονίζει τήν εκπολιτιστικήν δύναμιν 
τών Ελλήνων έναντι τών Τούρκων. Ελληνικά 
σχολεία δέν έπιτρέπετο νά υπάρχουν έπί Τουρ
κοκρατίας. Καί τά παιδια, μέ τήν πρόφασιν δτι 
πηγαίνουν εις τούς αγρούς, είσήρχοντο κρυφά 
είς σπήλαια ή εις κελλιά μοναστηρίων καί έμάν- 
θανον τά Ελληνικά γράμματα καί έδιδάσκοντο 
τήν προς τόν Θεόν πίστιν. Τά παιδιά φοβισμέ
να, παραπονεμένα ακούουν τόν σεβάσμιον ίτρέα 
νά τά διδάσκη. Εν έξ αύτών προσπαθεί νά 
σημείωση τους σοφούς λόγους του. Τά άλλα 
παρακολουθούν μέ έντεταμμένην προσοχήν. 
Τήν είσοδον φρουρεί έν παλληκάρι ένοπλον 
το όποίον όμως καί αύτό επωφελείται τής εύ 
καίριας καί πα ρακολουθεί τό μάθημα,άλλ’ετοιμον 
ι'να ειδοποιήσω έν περιπτώσει έμφανίσεω; 
Ιουρζου. Άλλά συμβολίζει τό παλληκάρι αύτό 

και κάτι άλλο, ότι τό δπλον τό όποίον κρατεί 
μέ κάποιαν άνυπομονησίαν εκδηλώνει συγχρό
νως τήν σκέψιν του δτι γλήγορα θά βροντήσω 
διά τήν άπελευθέρωσιν τής Πατρίδος.'Έν κι- 
βώτιον μέ παλαιά βιβλία, μερικά φανάρια διά 
τήν επιστροφήν είς τό χωρίον δταν θά ένύ 
κτωνε, έν δέμα μέ τρόφιμα, έν σάγμα χρησι- 
μευον ώς θρανίον, αποτελούν τήν έπίπλωσιν 
τοΰ πενιχρού προχείρου αυτού διδακτηρ ου. Ό 
πίναξ αύτός άρμονικώς συνδυάζει τήν θρη
σκευτικήν πίστιν και τόν πόθον πρός άπόσεισιν 
τοΰ ζυγοΰ τή; δουλείας. Ηύτύχησα κατά τό πα
ρελθόν θέρος νά έπισκεφθώ έν Τήνφ τήν ήμί- 
σειαν ώραν άπέχουσανκαί εσχάτως άνακαινισθεϊ- 
σαν μονήν τής Άγ. Τριάδος, κτισθείσαν πρό 
200 ετών είς την όχθην ένός χειμάρρου. 2Ωνο- 
μαζετο κατά τούς προ τής Έπαναστάσεως χρό
νους τό ·< Κρυφό σχολειό», διότι έν τή μονή 
αυτή έδιδάσκοντο κρυφίως τά παιδιά τών Τη- 
νιων ύπό τών καλογήρων. Τήν μονήν αύτήν 
είχε προφανώς ύπ’ δψει ό Γύζης φιλοτεχνών 
τον πίνακά του, είς ον έδωσε καί τό όνομα μέ 
τό όποίον έκαλείτο ύπό τοΰ λαοΰ ή μονή. Θά 
προτείνω όπως τό Ύπουργεΐον τή; Παιδείας 
εκτυπώση τό «Κρυφό σχολείο» καί διαιάξη ν’ 
άναρτηθή είς ολα τά σχολεία τοΰ Κράτους ΐνα 
ή νέα γενεά άντί νά μανθάνη νά μαλλιαρίζη 
και να κομμουνίζη, νά διδάσκεται πώς έμάνθα- 
νον είς τούς χρόνους έκείνους τής σκλαβιάς 
γραμματα τά παιδιά, την πίστιν πρός τόν Θεόν 
την αγάπην πρό; τήν πατρίδα καί πώς άπό τιήν 
ουτω διδασκομένην γενεάν προήλθεν ή Άνά- 
στάσις τοΰ Γένους.

Τά_τρία αύτά έργα είνε τά χαρακτηριστικώ- 
τερα τής ζωγραφικής άπεικονίσεως τών παρα
δόσεων., Αλλά καί άλλοι μικρότεροι όχι όλιγώ- 
τερου ενδιαφέροντος πίνακες δεικνύουν τήν 
άγάπην τοΰ Γύζη πρός τά θέματα τά ήθογρα-
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φικά. Είνε δέ αύτά: -Η πρώτη έξομολόγησις> 
—είς ίερεύς εξομολογεί μίαν χωριατοποΰλαν 
ένφ ή μήτηρ κρυμένη ακούει την αφελή εκμυ
στήρευσην τής κόρης της.τ«>· Παραμύθι τής για
γιάς»,τήν όποιαν έχουν τρ^γυρίση τα εγγόνια, 
διά ν’ ακούσουν ενα παραμύθι. Χειμων η για
γιά μέ τή ρόκα της κάθεται πλησίον είς το ανα- 
μένο μαγκάλι. Κάτω στρωμένη ή προβιά, υψη
λά ή τσότρα μέ τό κρασί. Είς έν σκαμνί τα κά
στανα, τά όποια θά ψηθούν. Τά Εγγόνια άκού- 
ουν μέ δλην τήν εντασιν τής περιεργείας. Μό
νον τό μεγαλείτερον δεικνύει κάποιαν αδιαφο
ρίαν φαίνεται δτι δέν τό Ικανοποιεί τό παραμύ
θι’θά προτιμούσε 'ίσως ν’ άκούσ η, πολεμικά 
κατορθώματα άπό τό στόμα τοΰ πάππου του. 
Κ’έδώ παρατηρεί τις πόσονψυχολογημέναι είνε 
αί στάσεις· ποιαν έκφρασιν καί ζωήν έχουν τά 
πρόσωπα. “Αλλος πίναξ τής αύτής σειράς, αρ
γότερου έκτελεσθείς, είνε δ «Μικρός σοφός», 
δστις έ.τυχε τιμητικής μνείας είς τήν έκθεσιν 
τοϋ Μονάχου. Έμαθεν ό μικρός τής οικογέ
νειας νά διαβάζη είς τό σχολεϊον καί τώρα κά- 
μνει τόν διδάσκαλον είς τούς μεγάλους. Είς τό 
πρόσωπον τοΰ πατρός διαφαίνεται ή ελπίς δτι 
ό βλαστός τής οικογένειας μέ τάς γνώσεις τάς 
οποίας άπέκτησε θά άποβή είς τών πρωτεργα
τών τής ’Ελευθερίας. Καί είνε δΓ αύτό υπερή
φανος. Ή μήτηρ ή οποία γνέθει καί τό κορα
σιού τό όποιον έρχεται νά ξεκουρασθή έκ τής 
εργασίας της, ακούουν προσεκτικά τόν μικρόν 
σοφόν.

Είς τούς πίνακας τούς ηθογραφικούς πρέπει 
νά περιληφθή καί εϊς πίναξ διά τόν οποίον 
είργάσθη καί έκοπίασεν ό Γύζης έπί έτη ολό
κληρα καί δστις ήγοράσθηάπό τήν «ΝέανΈθνι- 
κήν Πινακοθήκην» τοϋ Μονάχου. Τό έργον αύ
τό είναι αί «Έλληνικαί Άπόκρεω». Ή οίκο- 
γένεια έχει συγκεντρωθή είς τήν τραπεζαρίαν 
διά νά έορτάση τάς Άπόκρεω. Είσήλθον θο- 
ρυβωήώς μετημφιεσμένοι. έκ τών οποίων οί 
δυο πρώτοι προσπαθούν νά πειράξουν καί φο
βίσουν τήν συντροφιάν. Ό εις έξ αύτών φέρει 
άντί μύτης ράμφος πτηνού καί ό άλλος δεικνύει 
απειλητικά; διαθέσεις. Πρέπει είς τόν πίνακα 
αυτόν διά νά κατανοήσωμεν τήν τεχνικήν του 
αξίαν νά προσέξωμεν είς τάς δύο ομάδας τών 
καθημένων.Είςτήν μίανπλευράν είνεδύο άδελφαί 
άκουμβώσαι τήν κεφαλήν ή μία έπί τής άλλης. 
-Η μία, νεόνυμφος, κουνεϊ τό μωρό της, ή άλλη 
νομίζει δτι αναγνωρίζει είς τόν ένα μετημφιε- 
σμένον τόν μνηστήρα της. Είς τά βλέμματα τών 
γυναικών αύτών υπάρχει μία έκφρασις διαφό
ρου περιεργείας. Είς τό βλέμμα τής πρώτης 
γυναικός ενυπάρχει μία διασκεδαστικη απλώς 
διάθεσις’ τό βλέμμα τής δευτέρας είναι μάλλον 
διερευνητικόν. ΙΙαραπλεύρω; κάθεται είς γέρων 
δστις προσπαθεί νά κρύψη τό φοβισμένο κορι
τσάκι. Είς τήν άπέναντι ομάδα ό ίερεύς έκτείνων 
τήν χεϊρα θέλει νά σώση τήν φιάλην άπό τάς 
άρπακτικάς διαθέσεις τών άνωθεν του μετημ- 
φιεσμένων. Πλησίον τού ίερέως κάθεται ή νεα
ρά οικοδέσποινα, ή οποία έχει στρέψει τήν κε

φαλήν προς ιούς επιδρομείς καί χαϊδεύει συγ
χρόνως τό παιδί της τύ όποιον έχει πέσει τρο- 
μαγμένον είς τά γόνατά της. Βλέπει τις μίαν 
αρμονίαν είς τόν πίνακα αυτόν. 'Όσα πρόσωπα 
είνε είς τήν μίαν πλευράν, ισάριθμα είνε καί 
είς τήν άλλην. Είς τό μέσον αυτών, τήν τιμητι
κήν θέσιν ούτ ·'; είπεϊν κατέχει ό οικοδεσπότης, 
ένας άφεντάνθρωπος έχωνκαθαρώς'Ανατολίτικην 
στάσιν. Μέ τήν δεξιάν κρατεί τό τσιγάρο του, 
ένφ μέ τήν άριστεράν ζητεί νά προστατεύση εν 
κραυγάζον κοράσιον. ’Εννοεί τις πόσον δύσκο
λου ήτο ό καλλιτέχνης είς ένα τόσον πολυπρό- 
σωπον πίνακα νά δώση τήν προσήκουσαν ψυχο
λογικήν έκφρασιν καί νά ύπερνικήση τάς δυσχε- 
ρείας τοΰ φωτισμού, δστις διακόπτεται άποτό- 
μως άπό τό άνοιγμα τής Αύρας καί πίπτει έπί 
άντιθέτως καθημένων προσώπων. Κάθε πρό
σωπον έν τούτοις έχει καί ίδιον συναίσθημα 
καί διάφορον στάσιν. Όλοι κυττάζουν τούς με- 
τημφιεσμένους καί μολονότι ή έντύπωσίς των 
έκ τής αύτής αιτίας γεννάται, είνε διαφορετική. 
Ποιαν χαριτωμένην έκφρασιν έχει τό πρόσωπον 
τής μνηστής, ποιαν εύγένειαν τής οίκοδεσποί- 
νης, τί θαυμάσιου ύφος τοΰ οικοδεσπότου, δστις 
διασκεδάζει μέ τό θέαμα κατά τόν πλέον άνοι- 
κτόκαρδον τρόπον.

Ό Γύζης ζωγραφίζει πολλούς άλλους πίνα
κας Πριν τόν παρακολουθήσωμεν είς τό έτε
ρον ήμισυ τής καλλιτεχνικής του Εργασίας, ας 
άνοιγή μία παρένθεσις δπως περιλάβη τά είς 
άλλα είδη τής ζωγραφικής^φιλοτεχνηθέντα έρ
γα, τά όποια δέν υπολείπονται ύπό έποψιν καλ
λιτεχνικής αξίας. Είνε ή Τιμωρία τού ’Ορνι
θοκλέπτου -μία σκηνή,ήν είδε κατά τήν είς 
Σμύρνην μετάβασίν του, είναι ό Ζωγράφος ό 
έπισκεπτόμενος τήν Ανατολήν—πίναξ χαριέ- 
στατος, δστις κοσμεί τήν Πινακοθήκην τής 
Δρέσδης. Ό ζωγράφος καλεϊ ώς μοντέλο εν μι
κρόν κοράσιον, τύ δποΐον δμως δέν θέλει νά 
ποζάρη φοβούμενον τά ειρωνικά σχόλια τής 
γειτονιάς, τάς κοινωνικός προλήψεις. Πολλοί 
περαστικοί ζητούν νά είσέλθουν διά νά ίδοΰν 
χό περίεργον θέαμακαί τό άτίθασσονμοντέλο μέ 
πείσμα στρέφει τά νώτα πρός τόν ζωγράφον. 
"Αλλο έργον κάλλιστον είνε ή Χαρτομανής, ή 
όποια ρίχνει τά χαρτιά διά νά μαντεύση τήν 
τύχην τών νεανίδών, άλλά συγχρόνως καί διά 
νά άποκαλύψη τά αισθηματικά μυστικά των. 
Καί άκολουθοΰν τό Σπίτι τοΰ* δασοφύλα κος, ή 
Ψυχομάνα, δ ΓΙάππος καί δ έγγονος, η Κοι
μισμένη, ή ’Επιστροφή τής χήρας, ή Εύσπλαγ- 
χνία, ό Πάν μέ τόν αυλόν, δ "Ασωτος υιός, ή 
Ψυχή τοΰ καλλιτέχνου, ό Κένταυρος καί δ “Ε
ρως, τό Παιδί είς τό τηλέφωνον, ή Βακχική 
πομπή. ' ,

Συγχρονίας άσχολεΐται είς τήν νέκραν φυσιν, 
είς τά έπιτραπέζια, καί έχομεν υπέροχους πίνα
κας άνθέων δπως τά Τριαντάφυλλα καί αί Πα- 
παροΰναι, καρπών δπωςτά Μήλα καί τά Ρόδια, 
ζώων, δπως ή Άγριοπάπια καί ή Μαδημένη 
κότα, ήτις ανήκει είς τήν Βασιλικήν Πινακοθή
κην τοΰ Μονάχου.

Ο Γύζης διεκρίθη καί ώς προσοπωγράφος. 
Αί προσωπογροφίαι τών γονέων του, τής συζύ
γου του, τών τέκνων του, τό Ναυτόπουλο, δ 
Θλυμπιονίκης, ό Καπνιστής είνε τεχνικώτα- 

ται. ’Ιδίως είς τάς γεροντικά; κεφαλάς ήτο άπα- 
ραμιλλος. Μολονότι ήδύναντο νά χαρακτηρι- 
σθοΰν αί κεφαλαί αύται ώς σπουδαί, είνε τόσον 
τεχνικοί άπό άπόψεως σχεδίου άίστε νά κατα
λαμβάνουν θέσιν πλησίον τών δημιουργικών έρ 
γων του. Είνε μάλλον ψυχογραφίαι. Οί ανδρι
κοί τύποι είνε πλήρεις δυνάμεως, οί γυναικείοι 
πλήρεις θελγήτρου. Οί παιδικοί έχουν μίαν σε
μνήν δειλίαν, μίαν απλότητα.Οί γεροντικοί μίαν 
αγαθότητα καί μίαν μελαγχολίαν.

Καί ήδη ό Γύζης βαίνει είς τήν τελειοτέραν 
έξέλιξιν. Είς τήν αλληγορίαν.Αί εικόνες τής τε
λευταίας καί ώριμοτέρας περιόδου τής καλλιτε
χνικής του δράσεως εμφανίζεται μέ μίαν τελει
ότητα γραμμών,μέ μίαν μαθηματικότητα, οϋτω; 
ειπεΐν καλαισθησίας, μέ μίαν εύρυτάτην φαντα
σίαν. μέ μίαν άναβίωσιν άρχαίών προτύπων. 
’Αδέσμευτος ή ψυχή του ατενίζει είς τήν <ϊί- 
λον ζωήν. Βλέπει οπτασίας, σύμβολα, πνεύμα
τα, φαντασμαγορίας. 'Εκφράζει τό ασύλλη
πταν, υλοποιεί τήν ψυχήν. Τό πρώτον έργον 
τύ όποιον δεικνύει τήν τάσιν τοϋ Γύζη διά τήν 
άλληγορικήν άναπαράστασιν είναι ό πίναξ «Ή 
τέχνη καί τά πνεύματά της». Έφαντάσθη τήν 
θείαν αύτήν δύναμιν, περιστοιχιζομένην άπό 
μορφάς ιδεώδεις.“Ανκαί την Εζωγράφησε είςτήν 
αρχήν τοΰ σταδίου του, δεικνύει πόσον δ Γύζης 
είχε πλουσίαν τήν έμπνευσιν. Έξετελέσθη ύπό 
τήν οδηγίαν τοΰ Πιλότι καί ί σως φαν ή είς τι- 
νας ώς εργον ’Ιταλικής τεχνοτροπίας. Ό ίδιος 
μαλιστα τήν άποκαλεϊ «Βενετσάνίκην». Έν τού
τοι;,ώς παρατηρεί ξένος τεχνοκρίτης, ή μορφή 
τής Τέχνης είνε ώς ή τής Νίκης, εμπνευσμένη 
άπό τήν κλασικήν έποχήν.

Ό συμβολισμός του έκδηλοΰται είς σειράν 
διαφημηστικών πινάκων, έν οίς άναδεικνύεται 
μέγας διακοσμητικός ζωγράφος. Αί πρός δια- 
φή^ισιν φιλοτεχνηθεΐσαι εικόνες ήαί έμβληματι - 
καί δέν είναι πρόχειρα σχεδιάσματα, άλλά μελε
τημένα έργα. Ζωγραφίζει τό λάβαρον τοΰ Έθν. 
Πανεπιστημίου, διαφημίσεις Εργοστασίων, με
τάλλια, προμετωπίδας περιοδικών καί εξώφυλ
λα, εμβλήματα σωματείων, προγράμματα πρός 
τοιχοκόλληση·. Ολ’ αυτά τά όποια έκ πρώτης 
όψεως φαίνονται άνευ πολλής σημασίας, παρά 
τφ Γύζη έσχον μορφήν μελετημένων έργων, 
είνε συνθέσεις. \ιά τήν καλλ. έκθεσιν τοϋ Μο 
νάχου σχεδιάζει τήν / Ιστορίαν, ήτις καταγράφει 
εν χρυσή βιβλφ τά ονόματα τών Εκλεκτών, ένώ 
εκτείνεται κύλινδρος χάρτου, έφ’ ον σημειώνει 
τάς τυχας τής άνθρωπότητος. Προκηρύσσει δι- 
αγωνισμόνό Γερμανικός μουσικός οίκος Ιμπαχ 
καί μεταξύ 176 διάγω νισθέντων βραβεύεται τό 
ίδιίιόν του σχέδιον, παριστάνον τήν Αρμονίαν, 
καθημένην επί εδωλίου. Διά τή; αριστερός στη
ρίζει λύραν, ένφ διά τή; δεξιάς κρατεί ά- 
γαλμάτιον. Είς τό βάθος άρχαική τοιχογραφία. 
Διά τόν Καλλ Σύνδεσμον τοϋ Μονάχου είκονί-

ζει τό Πνεύμα τής τέχνης. Κρατεί διά τής αρι
στερά; χειρός τά σύμβολα τή; τέχνης, διά δέ 
τής δεξιάς πυρσόν. Δι’ έξώφυλλον ενός περιο
δικού συμβολίζει τήν φήμην κρατοϋσαι σάλπιγ
γα μακράν καί γραφίδα. Ακούει τούς ήχους 
πέντε συρμάτων, άντιπροσωπευόντων τάς πέντε 
ήπείρους, ένφ ή ηλεκτρική στήλη έχει σχήμα 
άρπας. Αί μεγάλαι πτέρυγές της καταλήγουν είς 
οφθαλμόν "Αργού, πέριξ δέ κεινται τά εμβλή
ματα τών Τεχνών καί Επιστημών. 'Η Έλλην. 
Κοινότη; Μονάχου προσφέρει ψήφισμα είς τόν 
’Αντιβασιλέα τής Βαυαρίας καί ό Γύζης είκονί- 
ζει τήν Ευγνωμοσύνην, ώς ιέρειαν ύψώνουσαν 
ύπεράνω φλογοβόλου τρίποδος ταινίαν καί κρα
τούσαν στέφανον δάφνης.'Ως δίπλωμα Μηχανι
κών ζωγραφίζει τήν θεωρίαν καί πράξιν, σύνθε- 
σιν κριθεϊσαν ώς θαυμασίαν. ‘II Θεωρία,—γυ
ναικεία μορφή—άνατείνει τήν κεφαλήν σκεπτο- 
μένη, δίπλα της ή Πράξις— άνδρική μορφή— 
αλύγιστος καί αρρενωπή, έμφαίνουσα τήν δύ- 
ναμιν τής εφαρμογής.Διά τής δεξιάς χειρός με
τρά μέ τόν διαβήτην, ένφ ή αριστερά στηρίζει 
έπί τοΰ γόνατο; τροχόν καί σφϋραν. ’Όπισθεν 
τό πνεύμα τής Έφευρέσεφς. Μέ πόσην ευφυΐαν 
συνδυάζει τήχ θεωπίαν καί πράξιν, αΐτινες συ- 
νεργαζόμεναι δημιουργούν τήν Πρόοδον.

Άκόμη έξοχώτερον εινε τό Δίπλωμα τών’Ο- 
λυμπιακών αγώνων, τό άπονεμηθέν είς τούς νι - 
κητάς τοϋ 189b- Είκονίζεται ή Ελλάς δαφνο
στεφής καθημένη έπί εδράνου, είς τό ερεισίνω
του τοΰ οποίου άναπαρίσταται ή ζωοφόρος 
τοΰ ΓΙαρθενώνος. Πρό τής Ελλάδος προσέρ
χεται κρατούσα κλάδον ελαίας οίονεί έμψυχω- 
θεϊσα ή "Απτερος Νίκη, όπισθεν ό Χρόνος ύ
μνον ανακρούει έπί λύρας. Ή 'Ελλάς τήν άρι
στεράν χεϊρα έπακουμβά έπί τής αρχαϊκής με
τόπης, ήν κοσμεί ή γλαύξ. διά δέ τής δεξιάς 
στηρίζει τήν κεφαλήν ονειροπολούσα τά κλέη 
τά προγονικά. Είς τό βάθος, ή Ήώς, προάγ- 
γελος τής Έλλην. άναβιώσεως. Ή στάσις τή; 
Έλλάδο; είνε πλαστικωτάτη, τό βάδισμα τής 
Νίκης διατακτικόν, ϊνα μή διακόψη τά ονειρο
πολήματα της ένώ ό Φοϊνιξ τής Αναγεννήσεως 
ύψοΰται πρός τόν αιθέρα. Διά τοϋ σχεδιάσμα
τος αύτοΰ ό καλλιτέχνης φαντάζεται δτι. ή μήτηρ 
τού πολιτισμού, ή ’Ελλάς, αναλαμβάνει τά σκή
πτρα τής σκέψεως, τής τέχνης, τής αλκής.

Καί άκουλουθεΐ σειρά άλλων αλληγοριών 
ώς μία λεπτοτάτη προσωποποίησις τής’Αράχνης 
πλήρης μυστηριώδους θελγήτρου κρατούσης 
τούς ιστούς έξ ών άπο τελείται τό άραχνοΰφαν- 
τον πλέγμα.Μία άλλη προσωποποίησις τής Χα
ράς ήτις μέ ροδίνους πέπλους αίωρεϊται ύπε - 
ράνω όμάδος παιδιών, τά όποια παίζουν σχη- 
ματίσανταένα κυκλικόν χορόν είς μίαν κοιλάδα 
έν ώρα άνοίξεως. Ό Γύζης συγχρόνως εμπνέε
ται έκ τοΰ εξαστίχοι· Επιγράμματος τοϋ Σολω- 
μοϋ διά τήν Καταστροφήν τών Ί’αρρών^καί δη 
μιουργεΐ έν ζωγραφικόν ποίημα."(),τι ό εθνικός 
ποιητής έφαντάσθη, ό εθνικός ζωγράφο; άνε- 
παρέστησε διά τών χρωμάτων. Η Δόξα μόλις 
κατήλθεν άπό τά ύψη, είδε τήν καταστροφήν
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και είς τήν μορφήν της άποτυποΰται ή ιερά 
οργή κάποιος δαίμων έκδικήσεωζ τήν ταράσσει. 
Ή πολύπτυχος έσθής φαίνεται ώς μία νεφέλη’ 
Οί γυμνοί πόδες της π ιτοΰν είς τήν έρημη γή’ 
ή κόμη είνε στεφανωμένη αέ τά δλίγα χορτά
ρια ποΰ είχαν άπομείνη, Ek τήν αριστερόν 
χεΐρα κρατεί τήν δέλτον έφ’ ή; μέ τήν γρα
φίδα, τήν δποίαν κρατεί διά τής δεξιάς, 
καταγράφει τά λαμπρά παλληκάρια ποΰ 
έθυσιάσθησαν είς τόν βωμόν τής πατρίδος. 
Τήν παραστατικήν αύτήν εικόνα είχε τήν ώ 
ραίαν έμπνευσιν ό υιός τοΰ Γύζη, συνεχίζων ώς 
γλύπτης τήν πατρικήν καλλιτεχνικήν παράδο- 
σιν, νά τήν κάμη άγαλμα. Μετουσίωσε τά 
χρώματά της εις γύψον, καί πρό ένός έτους έξέ 
θεσε τήν Δόξαν τών Ψαρρών είς εν έργαστή- 
ριον τών ’Αθηνών. θά ήτο εύτυχημα νά στηθή 
είς Αθήνας τό ώραϊον αύτό έργον τοΰ πατρός 
καί υίοΰ Γυζη.

Καί ήδη έρχόμεθα είς τούς μεγάλους καί ε
πιβλητικούς άλληγορκούς πίνακας. Καί είνε 
αύτοί: Τό Πνεύμα τής θλίψεως, ή«Έαρινή συμ
φωνία», δ «Νέος Αιών», ή « Λποθέωσις τής 
Βαυαρίας’, δ «Ουράνιο; Νυμφίος»,

Ύπό εποψιν δυνάμεως,δλίγα έργα τοΰ Γύζη 
έχουν τήν έκφρασιν, τ- ν δποίον έχει τό Πνεύμα 
τής θλίψεως. II οδύνη πλανάται είς τήν ύπερο- 
χον μορφήν, ήτις έχει ύποταχθή είς τό πεπρω
μένου. Μία θλϊψι; υπεράνθρωπος κατοπτρίζε
ται είς τό πονεμένον πρόσωπον του. Διά τής 
αριστερός χειρός στηρίζει τήν κεφαλήν, διά δέ 
τής δεξιάς ψαύει τάς χορδάς τής λύρας. Αί 
πτέρυγες φαίνονται ώς νά τάς έχη δεσμεύση 
μία τυφλή δύναμις, μέσα είς τό στενόν περιβάλ
λον τοΰ κύκλου. 'Η κόμη είνε άτακτος, τό μέ- 
τωπον συννεφώδες, οί οφθαλμοί κουρασμένοι,τά 
χείλη συνεσφιγμένα είς μίαν πικράν σύσπασιν. 
Οστεώδεις οί δάκτυλοι προσπαθούν ν’ άπο- 

σπάσουν από τάς χορδάς ένα στόνον, ένα λυγ
μόν. ΊΙ είκών αύτή εμφανίζει δλην τήν τρα
γικήν μεγαλοπρέπειαν τής ματαιότητος τών 
εγκοσμίων."Αν τό < Πνεύμα τής θλίψεως» είναι 
άπό τά δυνατώτερα έργα τοΰ Γύζη ύπό έποψιν 
έκφράσεως, αναμφίβολο); έν άντιθέσει άπό τά 
λεπτότερα εϊν« ή’Εαρινή συμφωνία.Θύρανός κφί 
γή φαίνονται ώς νά έφάπτωνται διά τήν δη
μιουργίαν μιάς νέας ζωής. ’Από τοϋ ύψους κα
τέρχονται πτερωτοί μορφαί, παρθένοι, δρχοΰν- 
ται, παιδικοί δμιλοι χοροπηδούν,μία ομίχλη τούς 
περιβάλλει σπεύδοντας πρός τήν γόνιμον γήν. 
’Ακούονται άσματα, ένφ φλογερά χρώματα 
πλανώνιαι είς τό βάθος. Μία ρυθμική κίνησις, 
γραμμαί χαρίεσσαι χαρακτηρίζουν τό έργον αύ
τό, τό δποίον είνε γοητευτικόν. Όλα εις τήν 
εικόνα αύτήν τραγουδούν, πτερυγίζουν, κυματί- 
touv χωρίς σχεδόν νά έγγίζουν τήν γήν. Άτυ - 
χώς δ «αραιότατος αύτός πίναξ σχεδόν κατε- 
στράφη. Πλλοιώθησαν τά χρώματα έκ τών 
χρόνων καί τής υγρασίας, διότι ήτο έρριμένον 
είς έν υπόγειον. 'Η επισκευή του είνε αδύνα
τος πλέον.

Τό φθινόποορον τοΰ 1899 δ Γύζης είκονίζει

5b 

τόν άνατέλλοντα Νέον αιώνα, τόν δποίον δυστυ
χώς μόλις έπρόφθασε νά χαιρετίση. Αί Τέχναι 
καί αί Έπιστήμαι, η Αρμονία καί ή Ειρήνη 
προχωρούν πρός τό Μέλλον μέ λαμπάδας άνά 
χεϊρας. Είνε οί φορείς τοΰ Πολιτισμού. Προη
γείται ή Ποίησις έμπνέουσα τάς άλλα; μέ τό 
άσμα τής Αίωνιότητος Ή Ζωγραφική καί ή 
Μουσική βαίνουν παραπίεύρως, άκολουθοΰν 
δέ ή Φιλοσοφία καί ή Θρησκεία. Είς τό έργον 
αύτό συμβολίζεται ή νίκη τοΰ πνεύματος κα
τά τής ϋλης.

Τό έργον τό δποίον έθεωρήθη έν Γερμανίφ 
ώς τό άοιστον τοΰ Γύζη, τό δποίον τίθεται 
παράπλευρον τών σημαντικωτέρων έργων είς 
την ιστορίαν τής τέχνης είναι ή «’Λποθέωσις 
τής Βαυαρίας».Τ<) έργον αύτό παρηγγέλθη ύπό 
τής Βαυαρικής Κυβερνήσεως τώ 18«5 διά τήν 
αίθουσαν τοΰ Αύτοκρατορικοΰ βιοτεχνικού 
Μουσείου τής Νυρεμβέργης. “Εκαμε μακρύς 
προπαρασκευαστικά; σπουδάς, εκατοντάδα σχε- 
διογραφημάτων. Συγκρινομένη πρός τήν άπο- 
θέωσιν τοΰ 'Ομήρου τήν γραφεΐσαν ύπό τοΰ 
Ίνγκρές, τήν άποθέωσιν τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ 
τοΰ Puvi · de Chavannes, τήν άποθέωσιν 
τοΰ Ναπολέοντος τοΰ Πρυντόν ή άποθέωσις 
τής Βαυαρίας τοΰ Γύζη έκρίθη άνωτέρα ύπό 
έπόψιν αρμονίας, χάριτος καί προοπτικής.

Καίτοι είνε τοποθετημένη είς τήν οροφήν, 
δέν προσκρούει εις τήν ό'ρασιν καμμία λεπτο
μέρεια. Σχέδιον καί έκτέλεσις καί χρώμα καί 
μορφαί καί κίνησις, δλα ισοσταθμούν.

’Επί ροδοστεφοΰς αρχαϊκού άρματος, φέρε
ται όρθια ή Βαυαρία. Κρατεί είς τήν δεξιάν 
λήκυθον πλήρη έλαίου—σύμβολον γονιμότητος 
είςδέ τήν αριστερόν κλάδον ελαίας σύμβολον 
ειρήνης. Τό άρμα σύρουν δύο λέοντες οί όποιοι 
είνε τά εμβλήματα τοΰ Β. οίκου τής Βαυα
ρίας. Μικρός παϊς έπί νεφών φερόμενος άνεμί- 
ζει μέ χάριν τόν πέπλον τής Βαυαρίας, ένφ 
τρία άλλα πνεύματα είνε ποοσκεκολλημένα έπί 
τών γονάτων της. Τά ηνία τών λεόντων κρατεί 
δ “Ερως συμβολίζων τήν αγάπην τοΰ λαού 
πρός τόν βασιλεύοντα οίκον. Τό Πνεύμα τής 
'Επιστήμης ύπό μορφήν παιδιού κρατεί 
άνημμένην δάδα, θωπεύει τήν χαίτην τοΰ ένός 
λέοντος. Προπορεύεται ή Ποίησις τονίζουσα 
ύμνον, ώς ένσάρκωσις δέ τοΰ ύμνου άνωθεν 
τής λύρας τήν δποίαν κρατεί πτερυγίζει είς 
κορυδαλός,ένφ ό μικρός συνοδός, τό πνεύμα τής 
Ποιήσεως προσπαθεί νά σταματήση τήν πομ
πήν, συμβολίζον τήν εύχήν δπως ή Βαυαρία 
ύπό τήν σκέπην τής ειρήνης εύημερεΐ πάντοτε. 
Έπί τής αριστερός πλευράς τών λεόντων, 
κρυπτομένη ύπ’ αυτών μέχρι τής όσφύος βαδί
ζει ή 'Επιστήμη, φωτίζουσα τόν δρόμον τής 
Βαυαρίας ένφ διά τής αριστερά; χειρός κρατεί 
γραφίδα καί περγαμηνήν. Τό άρμα ακολουθούν 
τό Έμπόριον, ή Βιομηχανία, ή Βιοτεχνία, έκα
στη κρατούσα τά εμβλήματα άνά χεϊρας. Τήν 
πορείαν κλείει όπισθεν ή Τύχη έχουσα δεμέ
νους τούς όφθαλμοΰς καί ιρέρουσα έπί. τ<">ν ώ-

μων τό Κέρας τής Άμαλθείας, συμβολίζον τά 
δώρα τής Ευτυχίας.

Τό δλον έργον δέν έχει τίποτε άπό τά έντυ- 
πωτικά τεχνάσματα εις τά όποια συνήθως κατα 
φεύγουν οί διακοσμητικοί ζωγράφοι. Ήρεμοι 
αί μορφαί,πλήρεις μεγαλείου άλλά καί μέ μίαν 
λανθάνουζαν ζωήν, ώςνά έρχεται άπό ύψηλο- 
τέρους κόσμους. Τό έργον αύτό διά τό όποιον 
είργάσθη δ Γύζη; έπί 4 έτη συνενώνει μίαν 
απλότητα καί ένα ρυθμόν άπαράμιλλον. Ή έμ 
πνευσις, ή γραμμή καί τό χρώμα, προσδίδουν 
είς τόν πίνακα καθαρώς ελληνικόν χαρακτήρα. 
Νομίζει κανείς δτι δέν είνε ζωγραφικός πίναξ 
άλλ' αρχαϊκόν άνάγλυφον.

'Όπως άπό τήν θρησκείαν ήρχισε τό στάδιόν 
του ύ Γύζης μέ τό δνειρον τοΰ ’Ιωσήφ, 
διά τοΰ «Ουρανίου νυμφίου» τερματίζει τό καλ
λιτεχνικόν του έργον. 'Οραματίζεται μέ τήν δύ- 
ναμι ν τής ψυχή; τόν Νυμφίον τής ’Εκκλησίας, 
δπως τόν έμφανίζει τό ποιητικόν τροπάριου τής 
Μεγάλης Έβδομάδος Άτυχώς τόν πίνακα αύτόν 
άφήκεν ήμιτελή έν σχεδίφ. Ό Ουράνιος νυμφί- 
ος τόν έκάλεσεν είς τήν αθανασίαν.

Καί ήδη άνασκοποΰντες τό δλον έργον τοΰ 
Γύζη, δυνάμεθα νά τό χαρακτηρίσωμεν ώς έρ
γον εύγενές, επιβλητικόν, εμπνευσμένου. Κανέν 
έργον του καί είς τούτο έγκειται ή υπεροχή 
του—δέν είνε μέτριου. Ύπάρχουν διαβαθμίσεις 
άξίας, άλλ' δλα έχουν τήν σφραγίδα τής άτο- 
μικότητος, τής έμπνεύσεως, τής τέχνικηε επε
ξεργασίας, τής Έλληνικότητος. “Αλλοι έκ τών 
τεχνοκριτών έκριναν ενα πίνακα ώς ύπέροχον, 
άλλοι άλλον, εις τρόπον ώστε τά περισσότερα 
έργα του νά θεωρώνται ώς υπέρτερα τό εν 
τοΰ άλλου.

Ξένος πρό τήν δουλικήν μίμησιν, πρός τήν 
έφήμερον συρμόν, πρός τά καινά δαιμόνια, 
πρός τάς άνισορρόπους τεχνοτροπίας, ύπήρξεν 
αυτόφωτος- τόν έφώτιζεν ή ψυχή του καί έδη 
μιούργει συνθέσεις, αί όποϊαι έξεδήλωναν τό 
Ώραϊον έν δλφ του τώ θελγήτρφ. Έβλεπε μέ 
τούς σωματικούς διρθαλμοιις, άλλά καί μέ τούς 
ψυ χικούς.

Ό Γύζης άν κ’ έζησεν είς ξένον περιβάλλον, 
σκυθρωπόν, φανερώνει είς τά έργα του ένα 
κόσμον θελκτικόν, φωτεινόν, πρό παντός ’Ελ
ληνικόν. Καί δταν άναπαριστΰ Έλλ. σκηνάς καί 
ήθη καί δίαν εργάζεται κατά παραγγελίαν . καί 
δταν άπεικονίζει θέματα προωρισμένα διά ξένα; 
αντιλήψεις,ό Γύζης είνε Έλλην καί μόνον Έλ- 
ληψΜάς δίδει γραμμάς άρχαϊκοΰ κάλλους,αγνής 
έμπνεύσεως, ήρεμου τεχνοτροπίας. Είναι καί 
αρχαιοπρεπής καί νεωτεριστής, ιδεαλιστής 
καί θετικιστής.Λέν θέτει είς τήν τέχνην του στε
νά δρια’ άλλ’είς τάς αντιθέτους πολλάκις φαινο - 
μενικώς ροπάς, ενυπάρχει τό ώραϊον, τό καλόν, 
ή αρμονία, ή ιδέα. ’Όπως δρθώς παρατηρεί 
Γερμανός τεχνοκρίτης, πολλοί προσπαθούν διά 
τών έργων των νά διερμηνεύσουν ύψηλάς ιδέας, 
άλλά δέν τό κατορθώνουν δλοι’ ό Γύζης έχει 
τό μέγα αύτό χάρισμα.

Θά έπαναλάβω τον χαρακτηρισμόνΏερί Γύζη 

δν άλλαχοΰ διετύπωσα:δτι ό Γύζης υπήρξε ζω
γράφος δημιουργός. Ζωγράφος—ποιητής’ ζω
γράφος — μουσικός, ζωγράφος — φιλόσοφος, 
ζωγράφος—γλύπτης. Είναι δημιουργός, διότι 
είναι πρωτότυπος εις τήν σύλληψιν τής ιδέας. 
Είνε ποιητής, διότι άναπαριστΰ σκηνάς καί ΐδέ 
ας μέ έμπνευσιν. Είνε μουσικός, διότι έχει αρ
μονίαν χρώματος καί σχεδίου, μορφής καί ι
δέας. Φιλόσοφος, διότι διερμηνεύει τό θέμα μέ 
μίαν βαθυτέραν έννοιαν. Γλύπτης, διότι δίδει 
πλαστικότητα είς τάς στάσεις καί τάς κινήσεις. 
Είς τάς πολλαπλός εκδηλώσεις τής γονίμου 
καλλ. παραγωγής του ενυπάρχει μία έξύψωσις 
πνεύμα αισθητικόν. Τίποτε τό έξεζητημένον, τό 
ασαφές, τό ύπερβολικόν. Ή φυσικότης, ή διαύ
γεια, ή αλήθεια : ’Ιδού ποΰ στηρίζεται ή έργα - 
σία του.

“Ολα μελετημένα, ψυχολογημένα, ίσορροπη 
μένα.

Διά τόν Γύζην έγράφησφν πολλά ύπό Γερ- 
μανών.Όλοι τήν έξαίρουν καί τόν θεωρούν ώς 
ένα τών μεγαλειτέρων ζωγράφων τοΰ λήξαντος 
αϊώνος

Ό διάσημος προσωπογράφος τής Γερμανίας 
καθηγητήςλέμπαχ κρίνει τόν Γύζην ώς ένατών 
ολίγων δσοι ώς ’διδάσκαλοι μετά καλέ., πάθους 
έδίδαξαν τάς θεμελιώδεις άρχάς τάς τέχνης έν 
άρμονίφ πρός τάμεγάλαπρότυπα τοΰπαρελθόντος 
Κατόρθωσε, λέγει, διά τών λεπτότατων μέσων 
νά παράγη βαθείαν συγκίνησ’ν.

Άλλος τεχνοκρίτης θαυμάζει είς τόν Γύζην 
τήν έκλογήν τών θεμάτων, τήν τεχνικωτάτην 
σύνθεσιν,τό δεξιώτατον σχήμα,τάς επιτυχείς αν
τιθέσεις. Ό Χάλμ γράφει’ Ποία ποικιλία θε
μάτων, ποιος πλούτος ιδεών, ποια προσπάθεια 
καί μελέτη, ποιος χρωματισμός, ποία ποίησις. 
Ό Γύζης είνε δλως αυτοτελής, άνεξάρτητος καλ. 
φύσις.Ό δέ Μονταντόν δίδει ένα ώραϊον χαρα- 
κτηρισμόν.Νομίζει τις,γράφει, βλέπω? έργα τοΰ 
Γύζη δτι έπέστρεψεν έκ τοΰ βάθους τών αιώνων 
κάποιος σύγχρονος τοΰ II ραξι τέλους καί προσ
παθεί νά άρμονίση τήν παλαιόν έποχήν πρός 
τήν σύγχρονον. Εις τήν τέχνην τού Γύζη δλα 
είνε ποιητικά.Λεπτή στάθμισις,αποφυγή παντός 
οπερ ήδύνατο νά καταπνίξη τήν ωραιότητά των. 
"Αλλοι καλλιτέχναι σκοπόν έχουν ν' άναπα- 
ραστοΰν τήν ζωήν τής εποχής των. Ό Γύζης 
είχεν έμβαθύνη είς τήν ύψηλοτέραν ψυχικήν 
καί πνευματικήν τοΰ άνθρώπου σύστασιν. Άλ
λά τό μεγαλείτερον εγκώμιου τοΰ Γύζη καί τήν 
βαθυτέραν ψυχολογίαν έγραψε ό διάσημος Ελ
βετός κριτικός καί αισθητικό; Οΰΐλιαμ Ρίττερ, δ- 
στις θεωρεζ’τόνΓύζην ώςενα σταθμόντής τέχνης 
κατάτόν ΙΘ'αϊώνα 'Οκτώ είναι κατ’αύτόν αϊ με
γάλοι κορυφαι τής ζωγραφικής κατά τόν λήξου - 
τα αιώνα. Ό Ίνγκρές, δ Δελακροά, ό Σασ- 
σεριώ, ό I’uvis de Chavannes, δ Γουσταΰος 
Μορρώ, ό Σεγαντίνι, δ Μπαϊκλιν, ό Γύζης. Ο 
Ι’ίττερ κρίνων τήν Άποθέωσιν τή; Βαυαρίας 
γράφει:’^Νυρεμβέργη δύναται νά καυχάται οτι 
κατέχει τόν τελειότερον θησαυρόν Έλλ. τέχ- 
νηςάπό τής έποχής τή; άπαραμίλλου γλυπτικής,
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τής οποίας τά λείψανα διεσώθησαν μέχοις ή 
μών. ’Αδύνατον νά φαντασθή τις ζωγραφικήν 
τόσον όμοίαν πρός τήν γλυπτικήν αύτήν’Ολί 
γον χρειάζεται διά νά φαντασθώμεν δτι τά έργα 
τοΰ'Απελλοΰ καϊ τοΰ Γύζηδέν θά διεκρίνονιο άπ’ 
άλλήλων είμή έκ τής υπογραφής μόνον. Ώς 
σχεδιαστής,κατά τόν Ρίττερ δέν έχει τόν δμοιόν 
του εΐς τούς νεωτέρους χρόνους. Έξεφράζετο 
διά τοΰ σχεδίου, όπως εκφράζεται τις διά τοϋ 
λόγου.

Ό Ι’υζης έδίδαξεν έπϊ έτη πολλά ώς κα,θη 
γητής τής Ακαδημίας τών Καλών τεχνών έν 
Μονάχφ, ήσχολήθη δέ είς καϊ τήν γλυπτικήν τά 
προπλάσματα του έκρίθησαν ώς πολύ ζωντανά 
μεγάλης δημιουργικής πνοής.

Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1899 ασθενεί. Είρ- 
γάζετο πλέον άτάκτωσ. Μετά εν έτος έπεδεινώ- 
θη ή ασθενείά του. Ή μόνη του παρηγοριά 
ήτο ή μουσική,ό μόνος του πόθος νά τελείωση 
τά ημιτελή εργάτου'Η ευτυχία μιας οικογένεια- 
κής γαλήνης, μιας πνευματικής αρμονίας συν- 
ώδευσαν τήν τελευταίαν αναλαμπήν τής ζωής 
του ’Έβλεπε προσεγγίζοντα τόν θάνατον. Αυ
τός ατάραχος έζήτει ν' άντιπαλαίση πρός αύτόν 
διά της τέχνης Είπε εις τήν ύστερότοκον κόρην 
του νά τοΰ παίξη τήν έννάτην συμφωνίαν τοΰ 
Μπετόβεν έζήτησε καϊ τοΰ έφεραν έπι τής 
κλίνης τόν «Νέον Αιώνα» του καί έν μέσφ τών 
τριών αύτών ψυχικών εκδηλώσεων —τής ζωγρα
φικής, τής μούσι κής,τής οικογενειακής στορ
γής έξέπνευσεν. Αύτός δστις υπήρξε ποιητής 
καθ’ δλην του τήν ζωήν, δέν ήτο δυνατόν ή 
ν’ άποθάνη ώς ποιητής.

’Όσον παρέρχονται τά έτη έπί τοσοΰτον 
φαίνεται έτι μεγαλειτέρα ή αξία του. Ήλθον 
και παρήλθον καλλιτέχναι καί δμως κατέχει 
καί σήμερον άκόμη τά σκήπτρα τής νεοελληνικής 
τέχνης. Ευτυχώς ήρχίσαμεν καί έν Ελλάδι νά 
έννοοΰμεν πόσον μεγάλος ήτο. Κατά τό πα
ρελθόν θέρος έγένοντο έν έπισήμφ τελετήεν Τή- 
νφ τ’ άποκαλυπτήρια της προσωπογραφίας του 
γραφείσης ύπό τοΰ διακεκριμένου καθηγητού 
κ. Ροϊλοΰ, ειδικόν δέ Λεύκωμα περί τοΰ βίου 
καί τών έργων του, τό πληρέστερον τών μέχρι

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΤΚΟΙ

Ποια ή ήλικία τών Γάλλων’Ακαδημαΐκών;
Ό πολιτικός Κλεμανσώ είναι δ πρύτα.- 

νις, Αριθμών 84 έτη, δ κ ’Ιούλιος Καμπών 
είναι 80 έτών, ό κ. ντέ Γκόρς 79 οί Ρισπέν, 
Πόρτο ΡΙς καί Μπεσνάρ 76, ό στρατάρχης 
Φός 74 ό Πώλ Μπουρζέ καί δ στρατάρχης 
Ζόφρ 73, οί κ. κ. Μπαγέν καϊ Άννοτώ, 72, 
οί κ. κ. Φρανσουά ντέ Κιοοριέλ κα! όστρατάρ- 
Χήί Αυωτα! 71, ό κ. Καμιλ ΙΙιχάρ f>9, δ κ 
Ζονάρ 68, δ κ. Μπριέ 67, οί κ. κ. Μπωντρι- 

τοΰδε έκδοθέντων, έκυκλοφόρησεν έσχάτως.
Ητο καιρός δ Γύζης νά τιμηθή καί είς τήν 

πατρίδα του,τήν δποίαν τόσον ήγάπησε. Καί 
ήτο παρά τώ Γύζη βαθύ τό αίσθημα τής φιλο
πατρίας Είπε είς κάποιον θαυμάζοντα τά έργα 
του. «Δέν ήμπορώ νά ζωγραφίσω τήν ’Ελλάδα 
τόσον ώραίαν, δσον τήν αισθάνομαι». Καί είς 
μίαν έπιστολήν του πρός φίλον του είς ’Αθή
νας γράφει : «Ιό σχέδιον τό δποΐον πρό έτών 
έχω νά έλθω εΐς 'Αθήνας, νά έπανίδω τήν πα 
τρίδα μου, τά άδέλφια μου, τούς φίλους μου 
νά ίδώ τόν γραφικόν ορίζοντα τών’Αθηνών, 
Θεοΰ θέλοντος, πραγματοποιείται μετ’ όλίγας 
ήμέρας. Τό δνειρον αύτό μοΰ φέρει χαράν,γλυ- 
κύτητα. Χαιρετίσατε μου τήν Άκρόπολιν, τόν 
Λυκυβηττόν, δλα, βουνά καί θάλασσαν καί τόν 
λαμπρόν ήλιον τών ’Αθηνών».

Καί έγραφε δταν ήσθένησε, φλογίζομενος 
άπό διαρκή πυρετόν, είς άλλον φίλον του Ά- 
θηναΐον. «Είπέ είς τούς φίλους δτι είμαι άκό
μη δ ίδιος, έκεΪΌς τόν δποΐον ήξευραν, δτι έχω 
νοσταλγίαν καϊ δτι είμαι βέβαιος δτι άν ήμπο- 
ροΰσα νά έλθω αύτοΰ νά ύπάγωμεν, δπως άλ
λοτε, είς έν ακρογιάλι, θά έγινόιιουν έντός 
ολίγων ημερών υγιής».

Δυστυχώς δ πόθος του δέν έπραγματοποι- 
ήθη. Ό θάνατος ένίκησε- ’() Γύζης βλέπων 
νά σβύνη ή ΰπαρξίς του, ασφαλώς θά ήσθάνθη 
μίαν λύπην. Όχι διότι θά έλύετο άπό τούς 
έφημέρους γήινους δεσμούς ή ζωή του, άφοΰ 
έκέρδιζε τήν αθανασίαν, άλλά διότι θά έμενε 
καί νεκρός μακράν τής Έλλ. γής, τήν δποίαν 
τόσον ένοστάλγει.

Έπί τή εύκαιρίφ συμπληρώσεως ογδοηκον
ταετίας άπό τής γεννήσεώς του κα! είκβσιπεν- 
ταετίας άπό τοΰ θανάτου του νομίζω δτι θά ήτο 
ή καλλιτέρα έκδήλωσις θαυμασμού καϊ θά έτε- 
λεΐτο τό ωραιότερου μνημόσυνών του έάν είς 
τήν πατρίδα του, τήν οποίαν τόσον ήγάπησε 
δ ξενιτεμένος καλλιτέχνης, μετεκομίζοντο τά 
οστά του. Είς τήν γήν τής Ελλάδος πρέπει 
νά άναπάυθοΰν διά παντός. Έδώ τό χώμα 
θά εΐνε έλαφρότερΟν,δ ύπνος του γλυκύτερος.

γάρ, Μπίρκσον, Νολάκ, Ντονέ, Ααβεδάν κα! 
Ζουλιάν 66, οί κ. κ. Ντοομίκ κα! Πουανκαρέ 
65, οί κ. κ. Μπαρτοΰ, Μαρσέλ Πρεβώ καΙΈν 
τωμιέ 63 δ κ. Ρσμπέρ 62, οί κ. κ. Σεβριγιόν, 
Μπετιέ καί Άνρ! ντέ Ρενιέ 61, δ Αββάς Μπρε- 
μόν 60, οί κ. κ. Ρενέ Μποϊλέζθ κα! Ζώρζ Λε- 
κόντ 58 ί κ. Ι’χογιώ 56, ό κ. Ανρ! Μπορντώ 
55 κα! δ Βενιαμίν τής Ακαδημίας Ρομπέρ 
ντέ Φλέρ είναι 53 έτών.

Εκτός τών Ανωτέρω 37 'Ακαδημαϊκών έξελέ- 
γησαν τρείς νέοι ’Ακαδημαϊκοί δ μυθιστοριο- 

γράφος Δουΐ Μπερτράν είς τήν πλήρωσιν τής 
κενής έδρας τού ΜωρΙς Μπαρρές, δ ιστορικός 
δούξ ντέ Δά Φόρς, είς πλήρωσιν τής κενής έ
δρας τοΟ κόμητος ντ’ ΏσονβΙλ κα! δ μέγας 
ποιητής Πώλ Βαλερύ, είς πλήρωσιν τής κενής 
έδρας τοΟ Άνατόλ Φράνς. Ό κ. Μπερντράν 
έλαβεν έπί 32 ψηφισάντων Ακαδημαϊκών 22 
ψήφους, δ δούξ ντέ Λά Φόρς 17 κα! ί κ. Βα
λερύ 17. Οί τρεις νέοι Αθάνατοι είνε έκ τών 
καλλιτέρων ζώντων συγγραφέων τής Γαλλίας. 
Ό κ. Μπερτράν είνε δ μυθιστοριογράφος τοΟ 
παρελθόντος, δ δούξ ντέ Αά Φόρς εΐνε δ ιστο
ρικός τού 17ου αίώνος καί δ κ. Πώλ Βαλερύ 
δ κορυφαίος έκ τών συγχρόνων ποιητών.

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Άπό έν χρονογράφημα :
«Είς ένα Απότά κοντά Αριστουργήματα,μέ τά 

δποία...
‘Ο Αθάνατος χρονογράφος έξέλαβε τά Αρισ

τουργήματα ώς φουστάνια, κα! τά μετρά μέ τά 
εκατοστά τοΟ μέτρου

Άπό χρονογράφημα γνωστού λογίου.
«Ό πληθυσμός τών δύο Άμερικών.»
Άπό κριτικήν κυρίας.
«Ό Καλομοίρης κρατεί στά χέρια του τόν 

κεραυνόν τής έμπνεύσεως.

ΌΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΟΡΟΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Είς τήν Αμερικήν έδόθησαν έπανειλημμέ- 

νως παραστάσεις αρχαίων Έλλ. χορών, πρωτο
στατεί δέ είς τήν κίνησιν αύτήν ύ "Ελλην χο
ρευτής καϊ καλλιτέχνης κ. Βάσος Κανέλλος 
μετά τής συζύγου του Τανάγρας, Άμερικανίδος 
τήν καταγωγήν, άλλ’ Έλληνί δος τήν ψυχήν.

Μετά τήν δοθεϊσαν έν Σικάγφ πρό διετίας 
μεγάλην έορτήι τής Κλασσικής έποχής είς τό 
θέατρον τοΰ Μεγάλου Μελοδράματος, μετέβη- 
σαν είς “Αγ. Φραγκίσκον τής Καλλιφορνίας. 
Έκεϊ ίδρυσαν σχολήν τοΰ Έλλ. χοροδράματος 
διαδίδοντες συγχρόνως τά Έλλ. Ιδεώδη είς 
διάφορα φιλολογικά καϊ καλλιτεχνικά Κέντρα 
έδίδαξαν τήν Ορχηστικήν είς τριακοσίας ααθη- 
τρίας, κατήρτισαν δέ ταυτοχρόνως καϊ θίασον 
δΓ άρχαίας παραστάσεις Είς διάστημα τριών 
μηνών έδωσαν είς "Αγ. Φραγκίσκον Κ* παρα
στάσεις καί 15 διαλέξεις, μετ’ ενθουσιασμού δέ 
ό Αμερικανικός τόπος έξήρε τό έργον των.Τοΰ
το έχει μεγάλην σημασίαν καθότι ή Τουρκική 
καί ή Βουλγαρική προπαγάνδα έν Αμερική 
έργάζεται σατανικώς εναντίον τών Ελλήνων

’Επίσης τό ίδιον πράττουσιν καί οί Ρωσσοε- 
βραΐοι καί οΐ’ΐταλοί καϊ άλλων εθνικοτήτων,οΐ- 
τινες εργάζονται δρασίήρίως καϊ προσπαθούν

Ζητείται Αλεξικέραυνον.
Άπό νεκρολογίαν.
«Ό θανών ύπήρξεν είς έκ τών κορυφαίων 

Αίγυπτιωτών δικηγόρων.»
Άπό βιβλιοκρισίαν ένός Πάνου Δαυλού.

«Πρώτη φορά συντυχαίνουμε τόν ώρεΐστικά(;;) 
εόγενικδ πεσιμισμό. Μιά πολύ έπιφανειακή 
προσπάθεια έπικοινωνίας Έχουνε πολύ πολύ άρ 
νη.Τά πρόσωπά τους μπαίνουν στό πρεβάζι τής 
ζωής. Τέτοια ώραιολογικά φιλολογήματα ίσως 
είναι ένας πασατέμπος>.Νομίζομεν δτι ώραιο- 
λογικώτερος πασατέμπος στό πρεβάζι τής ζωής 
άπό τόν Δαυλόν δέν ύπάρχει. Μάς έφώτισε,

Άπό τό Σημειωματάριων τσΰ Φορτούνιο.
«Εί: τά ταραχώδη σπλάγχνα οίστρικών η

φαιστείων ».
Άπό περιγραφήν.
«Όπου έ'ΛτΛβν ί πατσάς τής τυκτός»1!
Άπό χορευτικήν περιγραφήν.
«Είναι ένα ζευγάρι κομψό, σουλιζέ καί 

συμπαθέστατο».
Άπό μίαν κριτικήν δεσποινίδος Σέμνης.
.'Ο σύνδεσμος τής μυστικοπαθής αισθητι

κής κα! τής έπιστημονικής ρατσιονολαστικής 
έχει γίνει πρό πολλοΰ».

Κατόρθωμα Αληθώς δ μυστικοπαθής σύνδε
σμος τής ρετσινολαδικής μέ τήν δποίαν ή Σε
μνή κριτικιά γράφει διά τήν Χρυσάντζα.

νά εκτοπίσουν τούς "Ελληνας πανταχόθεν καϊ 
οί όποιοι παρουσιάζουν πολλάκις τούς Αρχαί
ους μας Ελληνικούς χορούς ώς Εθνικούς Ρω
σικούς, τήν δέ Βυζαντινήν μας μουσικήν ώς 
ίδικήν των Σλαυίκήν(Ι) οί δέ’Ιταλοί, ώς’Ιταλι- 
κήν !,.. Ένφ ημείς οί "Ελληνες άδιαφοροΰμεν 
πρός τήν αρχαίαν ημών Τέχνην, δπερ είναι 
εθνική αυτοκτονία καί συνάμα μία οικονομική 
καταστροφή δΓ δλας τας Έλληνικάς έπιχειρί- 
σεις δταν περιφρονώμεθα υπό τών Αμερικα
νόν διανοουμένων καί τών άλλων εθνικοτή
των ώς άτεχνοι καϊ υλισταί... Ωσαύτως αί Ρωσ- 
σοεβραϊκαΐ καί 1 Ιταλικοί οργανώσεις έχουν έκ- 
μεταλλευθεΐ τοσοΰτον τήν Αμερικανικήν κοινω
νίαν μέ τά εθνικά τους ψευτοϊδεώδη ώστε νά 
καθίσταται πλέον δύσκολου διά τούς ατυχείς 
Έλληνας νά παρουσιάζουν τήν Τέχνην των 
ελευθέριος είς· τα μεγάλα Θέατρα μέ κάποιο φι
λικόν πνεύμα.Έν όλίγοις είχε δημιουργηθή το
σοΰτον ανθελληνικόν πνεΰμαένΚαλιφορνία ώστε 
έπρεπε κ. Κανέλλος νά τό προπαρασκευάσω καί 
νά έξομαλύνή τό έδαφος διαφοροτρόπως καί 
ούχί δπως εργάζονται οί εχθροί μας. · άλλά έλ· 
ληνοπρεπώς διά τής Καλλιτεχνίας μας.

Τό ζεύγος Κανέλλου, έδωσε άνω τών εκατόν

58 59



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

διαλέξεων είς τά διάφορα φιλολογικά καί καλλι
τεχνικά κέντρα τής Πολιτείας Καλιφορνίας, 
περί τής ζώσής Ελληνικής Γλώσσης καί Καλ
λιτεχνίας. Έξήγησεν είς τούς ’Αμερικανούς οτι 
ή Ελληνική Γλώσσα καί Τέχνη δέν είναι νεκρά 
δπως διαδίδωσιν συνήθως οί διάφοροι μισέλ
ληνες ελληνισταί τών ’Αμερικανικών Κολλε- 
γίών, άλλά ζή άκόμη έν Έλλάδι καί οτι οί Νε- 
ώτεροι 'Έλληνες δέν είνα πλέον φύλακες νε 
κροταφείων καί Άρχαίων μνημείων,άλλά είναι 
έργάται τοϋ Πνεύματος καί τή; Μεγάλης Τέχ
νης και δτι έχουν προσφέρει ούκ ολίγα είς τόν 
βωμόν τοΰ Νεωτέρου Πολιτισμού. .

Έπίσης μέ ιστορικήν άνάλυσιν και ακρίβειαν 
ανέπτυξαν εϊς τάς διαλέξεις των δτι ή Έλληνική 
ορθόδοξος εκκλησία ύπήρξεν πάντοτε τό προ- 
πύργιον τοϋ Ελληνικού πολιτισμού καί ήτις 
διέσωσε καί διέδωσε τήν άθάνατον προγο
νικήν μας Γλώσσαν καί Τέχνας είς τούς διαφό
ρους Βαρβάρους τής ’Ανατολής καί τής Λυσεως 
μέ τό σεμνόν Ελληνικόν ένδυμα τής Χριστια
νικής σκέψεως. Κ’ έπι τέλους δτι ή θεία τοΰ 
’Απόλλωνος τέχνη, ή Μουσική, άντηχεϊ άκόμη 
εϊς τά Ελληνικά βουνά καί πώς οί πλαστικοί 
καί εύρυθμοι χοροί τών ’Αρχαίων 'Ελλήνων 
σώζωνται άκόμη μεταξύ τών νεωτερων καί 
λατρεύωνται παρ’ αύτών.Τοιουτοτρόπως κατόρ
θωσαν νά έργασθοΰν λίαν έπιτυχώς. δημιουρ- 
γήσαντες εν νέον φιλελληνικόν αίσθημα εϊς τάς 
άγαθάς καρδίας τών ’Αμερικανών οϊτινες προ 
σήλθον είς τάς Καλλιτεχνικάς των παραστά
σεις καί τάς παρηκολοΰθησαν πλέον με ενδια
φέρον καί αγάπην.

'Ο ’Αμερικανικός τύπος έγραψε πολλά ενθαρ
ρυντικά εγκώμια περί τής χοροδραματική; των 
Τέχνης. Εϊς έκάστην πάλιν δπου έπαιζαν όργα- 
νοΰντο έπίσης καί άπό μία φιλελληνική επι
τροπή μεταξύ τών διανοουμένων φιλελλήνων 
Αμερικανών προς υποστήριξα· τών ελληνικών 

ιδεωδών.
Λιά τής Καλλιτεχνίας των έπεβλήθησαν είς 

τά μεγαλείτερα Πανεπιστήμια καί Καλλιτεχνι
κά κέντρα τής μεγάλης ταύτης πολιτείας καί 
έδωσαν αφορμήν είς δλον τον Αμερικανικόν 
τύπον νά γράφμ έκτοτε φιλελληνικά άρθρα και 
νά έπαινή τούς νεωτέρους Ελληνας δτι είνε 
μία μεγάλη καί προοδευτική φυλή συνεχίζουσα 
αδιακόπως τό έκπολιτιστικόνέργον τών’Αρχαίων 
προγόνων της. Τό δέ Πανεπιστήμιου τής Καλι 
φορνίας ενδιεφέρθη τόσον πολύ διά τήν χορσ- 
δραματικήν τέχνην τοΰ ζεύγους Κανέλλου,ώστε 
έτιμησεν αυτό δι’επισήμου προσκλήσεως όπως 
διόση σειράν καλλιτεχνικών παραστάσεων ελλη 
νικής ύποθέσεως είς τό θέατρον έν Μπέρκελυΰ 
τό όποιον είναι διασκευασμένον ώς Άρχαϊον 
Ελληνικόν

Εϊς τό μέγα αύτό θέατρον έδωσε τό ζεύγος 
Κανέλλου έπιτυχώς τρεις ελληνικά; έορτάς μεθ’ 
ολου τοΰ Καλλιτεχνικού των ομίλου,δστις άριθ- 
μοϋσεν άνω τών εκατόν καλλιτεχνών και καλλι 
τέχνιδων καί άπετελεϊτο άπό καλλιτεχνιδας πρωί 
της τάξεως ας είχε προγυμνάσι, καταλλήλως

είς τήν χοροδραματικήν του Τέχνην. 'Η δέ με
γάλη Συμφωνική δρχήστρα τού Αγίου 
Φραγκίσκο!’ έπαιξε τήν κλασσικήν μουσικήν 
θαυμασίως ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ περιφήμου 
αρχιμουσικού τοΰ Μεγάλου Μελοδράματος τοΰ 
Σικάγου Jsaac Van. Greve.

Τά προγράμματα Κανέλλου πέρυσι καί έφέ
τος ήταν πλούσια καί εκλεκτά. Άπό έποψιν 
Δραματικής Τέχνης καί ορχηστικής καί μουσι
κής ήταν διά τούς ’Αμερικανούς κάτι τί ώραΐον 
καί πρωτοφανές. Είς τάς παραστάσεις των πα
ρουσίασαν διαφόρους τύπους ’Αρχαίων Ελλη
νικών χοροδραμάτων,Βυζαντινών, καί Νεωτερων 
τά όποια έχουν χορογραφήση έπί τής δημώ
δους μα; μουσικής.Ό πρωτότυπος ούτος συνδυ
ασμός τής ορχηστικής μας τέχνης έξετιμήθη καί 
έπηνέθη πολύ άπό τούς ξένους τεχνοκρίτας.

Τά Καλλιτεχνικά των έργα τα όποια έκα
μαν μεγάλην έντύπωσιν διά τήν τεχνοτροπίαν 
των καί τήν καλλιτεχνικήν των έκτέλεσιν είναι 
τά έξής : Ο Σάτυρος καί ή Νύμφη, ή πομπή 
τοΰ Διονύσου, τά χρυσά μήλα τών ’Εσπερίδων, 
ό πυρρίχειος χοήός τοϋ Άχιλλέως, ή βακχική 
έκστασις, αί Σπαρτιάτιδες, ό χορός τών Ώκε- 
κεανίδων έκτου «Πομήθεως Δεσμώστου»τοΰ Αι
σχύλου, ό δέ χορός τοΰ ’Απόλλωνος καί ό χο
ρός τής Νυκτός είναι ποιητικά έργα τοΰ κ. 
Α. Λαζαρίδου. 'Ο χορός τών Κυμβάλων, δ χο
ρός τοΰ Σειλινοΰ καί ό χορός τής Ίερίας είναι 
δλα αρχαίας τέχνης, ή νύμφη τοΰ Αύτοκράτο- 
ρος τό πελώριον Φρυγικόν μήλον, τό Μαρμα- 
ρωμένο Βασιλόπουλο (τά τρία χοροδράματα 
αύτά είναι Βυζαντινής Τέχνης), τό ξίφος τής 
Κρήτης, είναι αγροτικόν είδύλλιον νεωτέρας 
Ελληνικής Τέχνης, τό Μαρμαρωμένο Βασιλό
πουλο έγεινε εν έξοχον χορόδραμα, το όποιον 
θά ζήση πολύ καιρόν, οποί· καί άν έπαίχθη 
έστέφθη ύπό έπιτυχίας. Είνε έμπνευσμένον 
άπό τό ομώνυμοί’ ’ διήγημα τοΰ λαογράφου καί 
ποιητοϋ κ.ΧρήστουΧρηστοβασίλ.η,καΐ τό όποιον 
έχει ό κ. Κανέλλος χορογραφήση εϊς δύο σκη
νάς . Τήν πρώτην του σκηνήν τήν εϊργάσθη 
μέ σύγχρονον μουσικήν μέ τό τραγούδι τής 
Άνέμης τοϋ κ λ. Λαυράγκα, τήν δευτέραν 
σκηνήν μέ. δημώδη μουσικήν. ΊΙ πρώτη σκηνή 
είναι νεωτέρας Ελληνικής ύποθέσεως καί λίαν 
διασκεδαστική. Ί I δευτέρα σκηνή είναι Βυζαν
τινής ύποθέσεως ήτις είνε πλήρης μεγαλοπρε- 
πείας καί χάριτοςΕίς τό ορχηστικόν αύτό έργον 
λαμβάνουν μέρος τριάκοντα όρχηστρίδες, μία 
ύψίφωνος καί δέκα δραματικοί όρχησταί, τό δέ 
σύνολον τοΰ χοροδράματος είναι πολύ ώραϊον 
καί θεαματικόν. Λί σκηνογραφίαι καί αί περί
βολοί τοΰ έργου έχουσι διακοσμηθή ύπό τής 
κ. Τανάγρας Κανέλλου ώς καί. ό πολύχρωμος 
φωτισμός του όστις έχει διευθετηθή καλλιτε
χνικότατα άναλόγως τών σκηνικών χρωμάτων 
καί σχεδίων τοϋ Μπαλλέτου.

Εις τό ίδιον θέατρον έδωσαν έπίσης έπιτυ
χώς καί τόν · Οϊδίποδα Τύραννον» τοϋ Σοφο- 
χλέου: ε.ν μέτρφ ειςτήν καθαράν άρχαίαν’Ελ
ληνικήν προφοράν, ήτις αποδίδει πι,στώς καί 

καλλιτεχνικώς δλους τους 'ρυθμούς καί τά μέτρα 
τών ’Αρχαίων μας' ένφ ή Έρασμιακή τό αντί
θετον— διότι παραλόγως διέλυσαν δλας τάς 
διφθόγγους τής Γλώσσης μας καί προφέρουν 
τά σύμφωνα τόσον σκληρά μέ ημίκλειστοι· 
στόμα ώστε νά νομίζη κανείς πλέον δτι ακούει 
κάποιαν βάρβαρον καί πρωτογενή διάλεκτον, 
πολύ κακόφωνοι· καί κωμικήν!...Οΐ Αμερικα
νοί Ελληνισταί έξεπλάγησαν δταν ήκουσαν τήν 
Άρχαίαν μας Ελληνικήν Γλώσσαν νά όμιλήται 
μέ ζωντανήν έκφρασιν καί μουσικήν χάρ,ν άπό 
τούς συγχρόνους Έλληνας!... Ητο μιά τρανή ά- 
πόδειξις διά τούς ’Αμερικανούς Έλληνιστάς δ
πως παύσωσι πλέον νά άποκαλώσι τήν Έλ - 
ληνικήν Γλώσσαν νεκράν καί ανέκφραστου.

Είς τά χορικά τοΰ«Οίδίποδος Τυράννου »εισή· 
γαγεν ό κ. Κανέλλος τήν αγνήν μας Ελληνικήν 
μουσικήν π. χ. εϊς τήν πάροδον τοΰ Δράματος 
στίχ. 151 (Ω Δίος άδιεπές φατι) συνέθεσε 'χε- 
ράν Βυζαντινήν μουσικήν συμφώνως τών Άρ - 
χαίων μας μετρικών εϊς τό υπόρχημα στίχ. 
1086. (ΕΙΠΕΡ ΕΓΩ ΜΑΝΤΙΣ ΕΙΜΙ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΓΝΩΜΑΝ ΙΔΡΙΣ) συνέθεσε δύο χαρω
πά χορευτικά δημώδη μας τραγούδια εϊς δέ τό 
χορικόν στίχ 1186 (ΙΩ ΓΕΝΕΑ! ΒΡΟΤΩΝ) 
μίαν Βυζαντινήνλυπηράν μελωδίαν τοΰ Γ'Αϊώ- 
νος, εϊς δέ τόν κομμόν (Ω' ΓΙΑΤΡΑΣ ©Η
ΒΗΣ ΕΝΟΙΚΟΙ ΛΕΥΣΕΤ’ ΟΙΔΙΓΙΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ό κ.Γιολδάσης διά πρώτην φοράν έξέθεσε με

ρικούς πίνακας είς τήν έκθεσιν τών Δέκα είς τό 
Λύκειον τών Έλληνίδων. Έκτοτε έταξείδευσεν 
είςΆμερικήν καί ήδη έν ίδική του Εκθέσει πα
ρέταξε 170 πίνακας. Ό άριθμός δέν έχει σημα
σίαν, έφ’ δσον δέν συνοδείεται μέ τό ποιόν 
Διά αύτό, χρονογραφικώς τόν άναφέρω- διότι 
πρό πολλών εικόνων του δέν αισθάνεται κάνεις 
τήν άνάγκην νά σταματήση. Έν τούτοις έχει 
καί μίαν άγαθήν άποψιν ή πληθύς. "Οτι παρέ
χεται ευκαιρία νά μάς έπιδείξη πλεϊστα; τοπο
θεσίας Ελληνικά; έκτός τήςζΆττικής, δπως 
τά Μετέωρα, ή Πίνδος, τά Τέμπη, τά Τρικ 
καλα, ή Σαντορίνη, οί Δελφοί, ή ’Ολυμπία, 
ό Ταΰγετος, τό Μέγα Σπήλαιον, ή Αγία Λαύ 
ρα, έ Μιστράς, ή Μονεμόασία, δ Πόρος. ΙΙαρέ 
θεσα τά ονόματα αύτά διά νά δείξω πόσον ακα
ταπόνητος είνε όχι μόνον εις τον χρωστήρα, άλ
λά καί είς τά ταξείδια. ’Εκθέτει καί ολίγους 
πίνακας με απόψεις Παρισίων, Λονδίνου καί 
Νέας ‘Γόρκης.

Έχει άντίληψιν φωτός εϊς τά έργα του, άλλ’ 
ύσιερε’. είς τήν τεχνοτροπίαν. Έμπρεστονιστι 
κή. Νομίζει κάνεις δτι μερικαί άπόψεις Έλ- 
ληνικαί είναι ξίναι. Ή ατμόσφαιρα δέν έχει 
τάς λεπτάς Αποχρώσεις τής έλλ. φύσεως. Άλλ’ 

ΟΔΕ)συνέθεσε τό μοτίβο τοΰ επιθανάτιου τρα
γουδιού τών Σουλιωτισσών μας (έχε γειά καΰ- 
μένε χόσμε)τό όποιον ταιριάζει θαυμασίως.Τοι
ουτοτρόπως τά άθάνατα Έλλ, τραγούδια, τά 
τόσον περιφρονημένα άπό τούς Έλληνας μου- 
σικοσυνθέτας καί τά όποια είνε γνήσια άπο
σπάσματα τών άρχαίων Έλλην. Ασμάτων, ά- 
ναζοΰν καί εναρμονίζονται. Διάτήνείσαγωγήν τού 
Οίδίποδος Τυράννου έπεξειργάσθη ό κ. Κανέλ
λος έν μοιρολόγι τής Πελοπόννησου τό όποιον 
καί ένορχήστρωσεν διά μεγάλην συμφωνιτικήν 
όρχήστραν, εκφράζει δέ τήν δραματικήν σκηνήν 
καί θρηνωδίαν τοΰ δράματος.

Διά τής εργασίας τοΰ ζεύγους Κανέλλου ή όρ- 
χηστρική τέχνη τών μεγάλων μας προγόνων ,ή 
θεία αύτή πνοή τής πτωχής τέχνης, ήτις έ- 
νέπνευσε τούς μεγάλους ποιητάς καί τά άρι- 
στούργήματα τοΰ Φειδίου, τοΰ Πρ ιξιτέλους,τοΰ 
Σκοπα καί τών δαιμόνιων κεραμογράφων μας, 
έναγκαλίζεται καί πάλιν τήν άδελφήν της, τήν 
Δημώδη Έλλ. μουσικήν διά νά έξευγενίση τά 
ήθη τής Έλλ. φυλής

Ευχής έργον είνε δπως οί νεότεροι "Ελληνες 
καί δή οί 'Αθηναίοι λάβωσιν ύπό σοβαράν έ- 
ποψιν τήν μελέτην καί άνάπτυξιν τών αρχαίων 
Έλλ. χορών καί ίδρύθη πρό; τούτο Εθνική 
σχολή Χοροδραματικής Τέχνης.

δ κ. Γιολδάσης είνε νέος άκόμη κα’. θά εΰρη τόν 
Ισιον δρόμον.Καλλίτερος μοϋ έφάνη εις τάς προ
σωπογραφίας, ιδίως είς τά κεφάλια δύο ‘Ισ
πανίδων.

:je ·

Έπ’ ευκαιρία τοϋ Συνεδρίου τών γυναικών 
έγένετο γυναικεία έκθεσις ζωγραφικής ίν τώ 
Λυκείφ τών Έλληνίδων. 'Ιδιαιτέραν έντύπωσιν 
έκαμαν ή Δύσις τής κ. Γεωργαντή, τό χωρια
τόσπιτο τής δ. Στεφάνου, ή Μακεδόνισσα τής κ. 
Ταρσούλη,ή Σάμος τής κ. Χατζημίχάλη, ίΆρ 
γαλειός τής δ. Κόκκινη, ή θαλασσα τής Μάγ
χης τής δ Λασκαρίδου, ή γρηά μέ τήν όμδρέλ- 
λα κα’. έν ήμίγυμνον τής δ. Ήλιάδου, ή Ρόδινη 
αύγή τής δ. Ίγγλέση, ή ’Ηλιοθεραπεία τής δ. 
Βουκίδου. τό παιδί μέ τήν κατσίκα τής δ Εύ· 
ριπαίου, ό γέροντας τής κ.ΙΙαπαδηαάκη,τά Πα
τήσια τής δ. Βλασοπούλου καί τής δ. Διαμαν- 
τοπούλου, ήτις έπέστρεψεν έσχάτως έκ Μονά
χου, τά Γερμανικά έλατα καί κομψοτεχνήματα 
έπί σμάλτου, θαυμασίως είργασμένα· Έξετέ- 
θησαν καί μερικά φουτουριστικάσκίτσα άπό τήν 
δ. Πέππα, δ μαρμαράς, ό μουσικός, ή γάτα.Α
κατανόητα καί «καλαίσθητα.

* *
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Ή Άγγλίς δ. Β. Μπίννετ εξέθεσε μίαν σει
ράν 80 πινάκων, μέ Έλλη·>ιχάς Απεικονίσεις 
άποκλειστικώς. Δέν δύναται τις ή νά έπαινέση 
τήν εύγενή Άγγλίδα, ή όποια έφιλοδόξησε νά 
μάς παρουσίαση μίαν προσπάθειαν Απειχονίσε- 
ως Ελληνικών τοπείων.Δέν ήτο εύχολον νά προ- 
ανατολισθή, φαίνεται δέ δτι είνε μάλλον έρασι- 
τέχνις. Έν τούτοις έχθέτει μεριχά έργα, άρχε 
τά χαλά,ώς τά προσφυγόπουλα στή βρύσι,ή Κα
τίνα στό περιβόλι, τό Λουτρό, αί Τραχινίαι έμ- 
πνευσμένον έχ τή; ομωνύμου αρχαίας τραγωδίας, 
ή χοιλάς τοΰ'Ερασίνου,ή αυλή στήν Κηφισσιά, 
αί Απόψεις τής Ύδρας, χαί δ Μπάρμπα—Νι- 
χόλας.

»♦ *

Η χ. Άθηνά Ταρσούλη είναι άπό τάς Έλ- 
ληνίδας ζωγράφος ή περισσότερον παραγωγική. 
Είνε ή τρίτη έχθεσίς της όχι μόνον είς Αριθμόν 
άλλά καί είς τέχνην ικανοποιητική. ‘Η αίθουσα 
τοΟ Λυχείου τών Έλληνίδων σπανίως έφιλοξέ 
νησε τόσον άξίαν λόγου έμφάνισιν έργων γυ
ναικείου χρωστήρος. Έχ τών νέων πινάκων της 
έλχύουν τήν προσοχήν ιδιαιτέρως αί Στέγαι τής 
Κορώνης, ή αυλή τοϋ Πρυτανείου, τό Γεροντι 
κόν φλέρτ, δ Μάστορας, ή Γρηά μέ τό φλυτζά 
νι, ή Γειτονιά, ί Δρόμος τοϋ χωριού, τό Όρο- 
λόγι τοΰ Γυθείου,τό θήλασμα. Ή έπίδοσις είνε 
τεχνικωτάτη, άλλά καί δεικνύη μίαν Αντίληψιν 
λεπτήν καί παρατήρησιν προσεκτικήν. Άλλ' ή 
κυρία Ταρσάλη έκτός τοϋ τοπείου είς τό όποιο?, 
αισθάνεται μίαν άγάπην, είς τήν έφετεινήν έκ- 
θεσίν της παρουσιάζει δύο νέας επιδόσεις. Είς 
τήν άπεικόνισιν τύπων δπως ό Άϊβαλιώτης, ό 
Τζιώτης, δ βουνήσιος καί ό θαλασινος, ή νύφη 
τής Κύμης, δ πρόσφυξ, ό Άγειορίτης, είς τήν 
άπόδοσιν τών όποιων εμφανίζει μίαν δεξιό
τητα εξαιρετικήν. “Αλλη έπίδοσις είνε είς τά 
διά Σινικής μελάνης άπλής ή μετά χρώμα
τος σχεδιαγραφήματα, τά όποια Αλλαχού συ- 
νειθίζονται πολύ. 'Η κ Ταρσούλη έπέτυχε κα
είς τέ είδος αύτό, έκθέτουσα έχφραστικωτάτας 
άπόψεις. Έν γένειή έφετεινή έκθεσις της πα
ρουσιάζει μίαν σταθεράν καί προοδευτικήν έ- 
ξέλιξιν.

Σ Υ Ν Α
τΡιετε’·' σπ°υδάς έν Βρυξέλλαις έπα · 

νηλθε μέ α βραβεϊον τοϋ έκε'. 'Ωδείου ή βιο- 
λίστρια δ. Νέλλη Άσκητοπούλου. Ή έμφάν'ισίς 
•δικαίωσε τόν τίτλον αυτόν τής τιμής. Έπαιξε 
μέ μεγάλην τέχνην, ευχέρειαν χαί αύτοπεποί 
θησιν. Είς τό ώραϊον παίξιμόν της πρέπει νά 
προστεθή καί ή ωραία σιλουέττα της.

Διά πρώτην φοράν ένεφανίσθη ενώπιον τοϋ

Άπέθανεν έν Άμαρουσίφ δ έχ Τήνου κάλ- 
λιστος γλύπτης χαί καθηγητής έν τή Αρχιτεκτο
νική σχολή Λουκάς Δούκας, νέος έτι τήν ήλι
κίαν καί είς τήν ώριμοτέραν έκοήλωσιν τοϋ καλ 
λιτεχνικού του ταλδντου. Έσπούδασεν έν Εύ 
ρώπη, έξέθεσεν είς Έκθεσεις, έν αίς χαί έν τφ 
Salon τών Παρισίων έργα πολύ έχτιμηθέντα. 
Ή χήρα τοΰ καλλιτέχνου έξέθηκεν τά κυριώτε- 
ρα έργα του έν τφ«Παρνασφ».Δΐαχρίνονται διά 
τήν δύναμιν χαί τήν έκφρασιν δ νεαρός Σάτυ- 
ρος, τυχών τιμητικής μνείας είς τό Salon τών 
ΙΙαρισίων τώ 1923, δ Κάϊν έχων δλην τήν βλο- 
συρότητα τοΰ άδελφοκτόνου, κα'. ή κεφαλή έκα- 
τοντούτιδος γραίας. Κάλιστα έργα έπίσης δ 
Βούλγαρος αιχμάλωτο:, τό στασίδι καί αί προ- 
τομαί τοΰ ποιητοΰ Πολέμη, τοΰ κ.Βλάγκαλη «αί 
τοΰ έν Παρισίοις κ. Τσελέπη. Ό Δούκας άφήχε 
χαί έν σκίτσον έξ οπτής γής εμπνευσμένο / άπό 
τήν «Φόνισσαν» τοΰ Παπαδιαμάντη.

* . * *

Είς τήν αίθουσαν Στρατηγοπούλου τής δδου 
Φιλελλήνων έξέθεσαν οί κ. κ. Γερμενής, Ρωμα- 
νίδης, Γεραλής, και αί δεσποινίδες Ίγγλέση 
καί Σκούφου γνωστά έργα των. Ιδιαιτέρας 
μνείας άξια είναι αί ύδκτογραφίαι τοΰ κ. Ζω
γράφου χαί ιδίως αί Τράχωνες καί τοΰ νέου 
ζωγράφου χ. Τ. Καλμούχου αί προσπάθειαι 
άρχετά ένθαρρυντικαί,ιδίως είς τάς άπόψεις τοΰ 
Ναυπλίου.

Είς τήν αυτήν αίθουσαν έξέθεσεν άρχε
τά έργα της ή μετά τετραετείς σπουδάς έν Μο- 
νάχ ρ έπανελθούσα άρτι ζωγράφος δεσπ Μαρία 
Άναγνωστοπούλου, Τά έργα της άτυχώς είνε 
έξπρεσιονιστικά εξαιρέσει δύο προσοπογραφιών 
αί δποίαι είνε καί οί ωραιότεροι πίνακες, είνε 
δέ αύται ή Φλαμανδή καί ή αυτοπροσωπογρα
φία της. Ιδιαιτέρως Ελκύουν τήν προσοχήν τά 
έπί σμάλτου κομψοτεχνήματα, είς ά έπιδίδει έ
πιτυχώς ή δ. Άναγνωστοπούλου, ήτις είνε καί 
διπλωματούχος τής' διακοσμητικής σχολής τοΰ 
Μονάχου. 

Υ Λ I A I
’Αθηναϊκού ή μεσόφωνος δεσπ. Λυδία Σιγάλα. 
Φωνή τεχνική, υποβλητική, άβίαστος, έκφρα- 
στική.

Λυλιπούτειος Βτρτουόζα ή έννεαέτις Λέλα 
Λαλαούνη. Έπαιξε συνθέσεις μεγάλων μου
σουργών. ύπερνιχήσαοα τάς μεγάλας δυσχε- 
ρείας μέ θάρρος,άλλά καί μέ Απλότητα. ‘Η μου
σικό της της δέν ε’νε άκόμη Ανεπτυγμένη, άλλά

βαίνει άλματικώς προς χατάκτησιν τής τέχνης 
ή ευκινησία τών δακτύλων της κα’. ή δύναμις 
δυσανάλογος τής ήλιχίας της, καταπληκτικά 
Δικαίως ή Κυόέρνησις τή έχορήγησε υποτρο
φίαν διά τήν έν Εύρώπη τελειοποίησίν της.

Ό κ Κλέων Τριανταφύλλου, δ Άττίκ, έπε- 
σκέφθη τάς Αθήνας καί έχάρισεν είς τούς φι
λοτέχνους δύο ώρας διασκεδαστικωτάτας. Καί 
ώς λέκτης κα’. ώς συνθέτης ε’νε χαριτωμένος 
Τό πρόγραμμά του δλόχληρον σχεδόν μέ ίδικάς 
του συνθέσεις επ’, ίδικών του στίχων. Ηρεσαν 
πεόισσότερον τόΆπό μέσα πεθαμμένος, ή Στε
ρνή βαρκάδα, ή Τζένυ, τό Δέν μ’ Αρέσει. Η 
κ. Μ. Τριανταφύλλου, τό Παληό βαλσάκι, το 
Τρεχαντήρι κα’. τήν Φλογέραν έτραγούοησε έκ 
τάκτως καλά. Ό Άττίκ οιεκωμώδησε τούς ξέ
νους μουσικούς· Αμίμητος είς τήν άπομίμησιν 
τού Ρώσσου.

Εις συναυλίαν δοθεΐσαν κατά τήν-Εβδομά
δα τοΰ παιδιοΰ» έκαμε ζωηράν έντύπωσιν τό 
τραγούδι τών κ.κ Παπαλάμπρου καί Βλαστού,Ό 
πρώτος διεχρίθη διά τήν ευστροφίαν τής φωνής 
δ δεύτερος διά τήν Ακρίβειαν τού τονισμού. 
Έπίσης πολύ καλαί ήσαν αί δεσποινίδες Φαλε- 
ζιτς καί Σερτσίου.

Κατέκτησε τάς συμπάθειας τούΆθηναί'κού 
κοινού ή υψίφωνος τής Όπερας τής Βιέννης κ. 
Κιουρίνα. Φωνή τεχνική καί γυμνασμένη. Είς 
τούς ύψηλούς τόνους εύκαμπτος’ είς τούς χα
μηλούς γλυκυτάτη. Πρόσωπον έκφραστικώ- 
τατον.

Δύο μεγάλοι καλλιτέχναι τού βιολιού μάς 
ένεθουσίασαν μέ τό παίξιμό των. Η Γαλλίς 
κ. Άστρύχ κα'. ό’Ιταλός κ Σερράτο. Ή πρώ 
τη μεταδίδει τόν ήχον καθαρόν, δ μηχανισμός 
άκριδής, άπόδοσις σταθερά. Ό δεύτερος έχει 
λαμπρότητα ήχου,τεχνικήν άξιοθαύμαστον, θερ
μότητα, εύχέρειαν καταπληκτικήν.

Ό βιολοντσελίστας κ. Μπονούτσι, έξοχος. 
Αισθηματικός, λεπτότατος, μεταδίδων τόν πα
θητικόν λυρισμόν τής φυλής του. Νομίζει κα
νείς δτι παίζει βιολί. Τό δργανον εις τάς χεΐ 
ρας του πειθήνιο·?. Άπό τά στήθη του έκπη 
δούν τόνοι Αρμονικοί, γλυκείς ή πένθιμοι μέ 
μίαν μοναδικήν μυστικοπάθειαν.

Έκ τών ίδικών μας σολίστ ό κ. Σκόκος είς 
τό ρεσιτάλ τό δποίον έδωσε καί ή δ. Κ. Παρα 
σκευά είς τήν συμφωνικήν Συναυλίαν είς ήν 
έλαβε μέρος άνεδείχθησαν άξιοι μαθηταί τού 
μεγάλου Πετρί. ΙΙαίξιμο θετικόν, μέ μίαν βα 
θειάν άντίληψιν συνδυαζομένην μέ τεχνικήν 
έκτέλεσιν άψογον.

Μέγας καλλιτέχνης πιανίστας δ καθηγητής 
τής Μουσικής ’Ακαδημίας τού Βερολίνου κ. 
Έγκόν Πετρί. Εφάμιλλος τού διδασκάλου του 
Μπουζόνι. Είνε ό Ανώτερος έξ όσων ήλθον είς 

Αθήνας ξένων καλλιτεχνών τοΰ πιάνου. Ή δύ 
ναμις, ή τεχνική, ή ευχέρεια ό Ατομισμός 
δλα συνηνώθησαν. Τρεις Ανεγνωρίσθησαν έν 
Βερολίνςι ώς οί μεγαλείτεροι πιανίστα·.. Ό 
Ζάουερ, ό Φρίντμαν κα’. ό Πετρί τό πιάνο εις 
τά; χείράς του γίνεται πολύφωνον, δργανον, 
εκφραστικόν οί μουσουργοί λαμβάνουν μίαν 
νέαν δψίν. Ό άκούων τόν Πετρί προσηλοΰται, 
διδάσκεται, άπολαμβάνει.

Ό χ θέμος Άμούργης είνε ραθύφωνος 
δειεθνοΰς φήμης. 'Αλλ' είς τάς Αθήνας δέν ί- 
χε Ακουσθή ποτέ Έτραγούδησεν είς τά μεγα- 
λείτερα θέατρα τού Λονδίνου, τών Παρισίων, 
τού Μόντε Κάρλο, τής Νίκαιας καί έγράφη
σαν πάντοτε έπαινετικαί κρίσεις. Είς τό ‘2- 
δείον τών Βρυξελλών έλαβε τό Α'. βραβεϊον. 
Κατά τήν μίαν καί μόνην άτυχώς έμφάνισίν 
του είς ’Αθήνας, έδειξε·? δλα τά χαρίσματα τής 
γυμνασμένης φωνής του, τής καλλιτεχνικής 
ιδιοφυίας του. Τό πρόγραμμα ποικιλώτατον 
πιριελάμοανε συνθέσεις διαφόρων έποχών. 
Έκτός άλλων έτραγούδησε θαυμάσια και τρία 
τραγούδια δημοτικά κατά διακοπήν. Ό κ. Ά 
μόργης είχε μεγάλας επιτυχίας ώς ήθοποιός 
τού ξένου Μελοδράματος. Διά τό άνασυνιστώ- 
μενον Έθν. Μελόδραμα θά είνε πολύτιμος παρά
γων τής άναδιώσεώς του.

Είς έπίδειξιν τών μαθητριών τού άσματος 
τής δ. Γχίνη διεκρίθησαν αί δεσπ. Φαληρέα, 
Περδικίδου, Βαρουτσή, Λαβδαίου χαί Σαντα- 
μούρη.

Είς τήν έτησίαν συναυλίαν της ή δ. Γεννά- 
δή είχε τήν εύτυχή έμπνευσιν νά τραγουδήση 
δλα τά τραγούδια είς στίχους Ελληνικούς. Με- 
τέσχε μέ πολλήν έπιτυχίαν ή κ. Άποστολίδου.

Είς συναυλίαν τού «Συλλόγου συναυλιών 
μετέσχέ νέος καλλιτέχνης τού βιολιού, ί κ. Ε. 
Μπαμιέρος έπιδείξας άρκετήν τέχνην είς τήν 
έκτέλεσιν συνοδεία ορχήστρας τού Κονσέρτου 
τού Μπάχκαί είς την Άμπαναίζ τού Σαίν— 
Σάνς.

Είς τόν «Παρνασσόν» ή συμπαθής άρπίστρια 
δ Καίτη ΙΙρωτοπαπά έδωσε συναυλίαν. Εκτά
κτως έπιτυχής ήτο ή έκτέλεσις ιδίως τής Αύλι- 
κής άρπας καί τής Φαντασίας τού Σούμπερτ. 
Άνεδείχθη άξια μαθήτρια τής καθηγητρίας της 
δ. Λουκίας ’Ιωάννου.

Ύπό τού «Συλλόγου Συναυλιών> έδόθη μία 
έκτακτος παράστασις, έκτακτος διότι έως τώρα 
τό Έλλ. θέατρον. τό δποίον έδέχθη δλας τάς 
μετριότητας, δέν είχε τήν άτυχίαν νά έμφανί- 
ση έργον φουτουριστικόν. Ό τίτλος του «Ή 
ιστορία τοΰ στρατιώτου» δράμα μέ μουσικήν, 
«διαβαζόμενον, παιζόμενον, χορευόμενον, κατά 
τήν βεβαίωσιν τού προγράμματος. Ί’πόθεσις Α
σήμαντος, Μετάφρασις, μαλλιαρή. Μουσική 
τζάζ-μπάντ. Χορός, έν στριφογήρισμα. Σκηναί 
παντομίμας. Έκ τών Ακροατών άλλοι ένύστα- 
ξαν, άλλοι έ/έλασαν, κανείς δέν ηύχαριστήθη. 
Ό«Σύλλογος συναυλιών,ύποθέτομεν δτι δένλαμ 
βάνειέπιχορήγησιν διά νάπαρουσιάζη Ανοησίας.
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ΠΑΛΗΕΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ή ζωή

Νά. τό χρωί, xj' έκβρασε. Το μεσημέρι atisi . 
Γιά note, ώϊμένα, έβράδνασε !

Ετσι ή χανδήλα τή: ζωής γιά μιά στιγμή φοιτάει 
Καί σβεϊ Τό λάδι άδεκσε !

’Από τάν φόβο του

Elsa μιά μέρα τοϋ Χρυσού: «Χρυσέ, αφού μάς δίνει 
ή ϋπαρξί σου τή χαρά, τό γελοίο, τή γαλήνη. 
Και σαν θεό οέ κροσκυνα ή δόλια Οικουμένη 
Γιατί να είναι ή όψι σου, χρυσέ, χιτριν>ασμένη :·

Ό θάνατος ό ηχο άκληρός

Μιλούσαν όλοι. Έλεγαν καθείς τη συλλογή του. 
■Ο ένας έλεγε ιό κοντό κι' ό άλλος τό μακρύ του. 
Ιίοιό είναι τό φοβερότερο τό είδος τοϋ θανάτου ; 
Όλα τα είδη τάφβραν συλλήβδην άνω-κάτου 
ΚΓ έκεϊ «ού συνεφώνησαν για την συντέλεια όλοι 
ΙΙώςεΙν κακή, πως είν' ψυχρή, καί ή ζωή χερβολι 
Έρώτηοαν καί τόν καπκού ποϋέοΐιίπιαε έκεϊ χάμου..

, —Ό θάνατο; ό «ιό σκληρός;ΕΙν· ή ζωή, παιδιά μου!

Εΐς Λεύκωμα

•«σάν τού; ψευτοποιητάς δέν έρχομαι νά κλάψα». 
Τόν πόθο που αισθάνομαι μονάχα Οά σοΰ γράψω : 
‘Αντί ζωή; χί/των χρόνων στ' ώραΐο λεύκωμά σου· 
έπροτιμούσα μιά στιγμή νά ζήσω σιήν καρδιά σου ...

EiS μεταφραοτήν 'Ομήρου

Τό μέγα σου κατόρθωμα κρατώ και διαβάζω 
Καί βλέπω τήν μετάφρασιν, τήν τέχνην σου θαυμάζω 
Δ ιότι τόν ϊσάΟεον μεταγλώττισα;"Ομηρον 
Μάς τόν έχαρουσίασες ρακένδυτον,κακόμοιρον.

Μερόνυχτο

Γλυκοχαραζει.. . Γην αύγή τί θέλεις να την κάνω ! 
Αύγι'ι μου έχω μοναχή τό γέλοιο σου τό πλάνο.

Μεσημεριάζει.. Καίγεται ή πλάσι σαν καμίνι... 
Μά ή καρδιά μου πλειό πυρή γιά σένα φλόγες χύνει.. 

Νυχτώνει.. . Λές άπλώνουνταί ή σκοτεινιάς τοΰ’Αδη. 
Ή στέρησί σου μού σκορπά βαθύτερο σκοτάδι !

Δραματική ίοτορία

Τήν είδε, τήν αγάπησε. Τό ίδιο καί έκείνη. 
Κ’ ή τραγωδία έπαίχΟηκε : Γυναίκα του έγίνη .

Πάθημα

Ένας λαγός φαντάστηκε πώς είναι παλληχάρι 
Καί καραούλι έστησε νά πιάση ένα λιοντάρι.
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Μά τό λιοντάρι έτυχε νάναι συναχωμένο 
Και κάπως ^φτερνίστηκε στόν άντρειωμένο...
Λέν λέγεται τί έγινε εΐς τη στιγμή έκείνη
Δέν ήταν ποντικού φυγή. Τόν άρπαξεν ή δίνη...

Eig οτιχοπλόχον

Ι'/ςω φρένων ! Οί στίχοι σου μού ήρεσαν πολύ ! 
Αν δμως δέν τούς έγραφες. .. Οά ήσαν πιό καλοί.

Τό Επιτύμβιον too

Ενθάδε κείμαι ές άεί στο» Χάρου τάς αγκόλα; · 
Τό μόνον υπέρ έπραξα Αθάνατον, ό «άλα;.

Eig ώραίαν, άλλ' άμουσον ποιήτριαν

Ή Μούσα, ώς. προσεχτική, σέ αποφεύγει,—ξέρει 
Πώς στά ούράνια χείλη σου τήν ήτταν της «ά εύρη.

Eig Στρατιωτικόν jατρόν

Καλά σκέπτεσαι, γιατρέ μου,καί δέ βάζεις τό σπαθί σου 
Αρκετούς σκοτώνεις πάντα μόνο μέ τή γιατρικήσου!

Eig Επιγραμματοδράοτην

’Αφού τη γνώμη μου ζητείς γιά τά δικάσου δίστιχα 
Σοΰ άπαντά» : Πραγματικά»; ίκεϊνα είναι . δύστυχα ’

Φοοίκώτατον

Τών συζύγων τάς μητέρα; διότι άποκαλούσι 
ΠενΟεράς : Διότι πένθος αύται πάντοτε δωρούσι.

Διάψευο ig *

Έξωγκωμένη είδησις χϋε; έδημοσιεύθη 
Ό Hi δέν ηύτοκτόνησε. Μονάχα, ένυμφεύίΐη !

Eig φλύαρον φίλον

Δεινός ύ φωτογράφος σου για τό κατόρθωμά του, 
ΓΓ αύτό ή φωτογραφία σου μού ήρεσε πολύ... 
Ενφ ή λάλος γλώσσα σου μάς φέρνει <ϊνω·κάτου, 

.'Ρδώ δέν όμιλεί!

Eig ατιχοκλοπον

Γιά τά ωραία ποιήματά σου 
Πολλοί μου λέγουν πώς είν' κλεμμένα. 
ΚΓ έγώ τούς λέγω πώς είν’ δικά σου 
Γιατί τό ξεύρω -μέ τόν παρά σου 
Ότι τά έχεις αγορασμένα.

ΑΛΕΞ. Κ. ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ

Έκχαάάρισις μαλλιαροκονμαοννιστώ*. Φιλοόα 
οικόν σννέίριον Ό Δίνιτρ ΓίΙως *cu

θάνατος —Δράμα χιΐιαατότ καί 
ijt* χιλιοστόν.—Έίωχό* 

μελόδραμα

Έπί τέλους! Μετά μάκρους αγώνας κατορ 
θώθη ή έκκαθάρισις τών πρωτεργατών μαλλια- 
ροκομμουνιστών εκπαιδευτικών λειτουργών. Ά 
πελύθησαν οί κ. κ. Γλυνός, Λελμοΰζος, Τριαν- 
ταφυλλίδης, Βάρναλης καί ή κ. Ίμβριώτου, Ό 
κ. Υπουργός τής Ιίαιδείας έδήλωσεν δτι θά 
συνεχισθή ή έκκαθάρισις απολυόμενων καί άλ
λων. Έ κοινωνία μετ’ άνακουφίσεως επεκρότη- 
σε τήν θαρραλέαν τής Κυβερνήσεως πράξιν ά- 
ναμένουσα ν'άπαλλάξη τήν έκπαίδευσιν άπό τό 
άγος τοΰ μαλλιαρισμού τό άν «παιδαγωγικόν 
καί αντεθνικόν. Ή χειρουργική μάχαιρα ήν άλ
λως τε γνωρίζει καλώς νά χειρίζεται ό κ. 'Υ
πουργός έβυθίσθη άμειλίκτως εις τά σαπρά 
μέλη τής έκπαιδεύσεως.

*♦*
’Αφοΰ τά δάση έγκαιελείφθησαν σχεδόν, 

άφοΰ αί άρμόδιαι άρχαί δέν κατορθώνουν νά τά 
συντηρούν, έπρεπε νά συγκινηθοΰν επίλεκτα 
μέλη τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, τ’ άποτελοΰντα 
τήν «Φιλοδασικήν Ένωσιν». Καί έκάλεσαν Συ
νέδρων, κατά τό όποιον διεξετραγωδήθησαν οί 
βανδαλισμοί δς ύφίστανται τά δάση καί δασύλ - 
λια, εντός καί τών πόλεων καί έγένοντο επιθέ
σεις κατά τοΰ Κράτους, τό όποιον ουδέποτε 
σοβαρό»; ήθέλησε να προστατεύση τά δάση. 
Υπεβλήθησαν εύχαί, προτάσεις, διαμαρτυρίαι. 

Καί τό Συνέδριου έληξε. Άς εύχηθώμεν νά 
μή λήξη καί ό ζήλος τών συνέδρων. Ή Φιλο
δασική πρέπει νά έπιδιώξρ τήν διάσωσιν τοΰ 
Ελλην. δάσους διά παντός τρόποι·, άφυπνίζου- 

σα τούς γραφειοκράτας αρμοδίους
%"

, Εΐς έν χωρίον τής Δράμας μία ολόκληρος 
οικογένεια ένός χωρικού παρεφρόνησεν αίφνη - 
δίως. Τό χωρίον άνεστατώθη. 'Η τρέλλα δέν 
εΐνε μικρόβιου, διά νά προσβάλλη όμαδικώς. 
Τί συνέβη λοιπόν;

Ή έξήγησιςείνε άκόμη παραδοξωτέρα Ύι 
πάρχει μία αϊρεσις έν Αμερική, ή όποια δια
τηρεί μίαν προπαγάνδαν μέ τεραστίους πλοκά
μους. Οί πλόκαμοι,είνε φυλλάδια, είς τά όποια 
κηρύσσονται τ’ αγαθά τής μελλοντικής ζωής μέ 
αφθόνους^ υποσχέσεις. Διά τούς διανοουμένους 
δλ* αύτά άντιπαρέρχονται μέ αδιαφορίαν ή ειρω
νικά μειδιάματα. Εΐς-τούς απαίδευτους δμως έ- 
ξασκοΰν_ μεγάλην ψυχικήν έπίδρασιν. “Αν δέν 
ήμποροϋν νά σκεφθοΰν, ήμποροΰν δμως νά . . . 
τρελλαίνωνται. Καί τό αδύνατο μυαλό των τό 
έπιπίλισαν οί Χιλιασταί, μέχρις ού τό έξεχαρ- 
βάλωσαν. Νά τρελλαθή κανείς άπό τήν πολλήν 
μελέτην.συνέβη,νά τρελλαθή κανείς νομίζων δτι 
εΐνε μέγας συγγραφεύς, χωρίς νά εΐνε, καί αύ

τό συνέβη, εΐς την Ελλάδα μάλιστα είς εύρεΐαν 
κλίμακα- άλλά νά τρελλαθή ολόκληρος οικογέ
νεια, γονείς και παιδιά, διότι έδιάβασαν Ορη-1· 
σκόληπτα βιβλία,αύτό εΐνε μοναδικόν φαινόμε- 
νον. Άλλά συγχρόνως τό μεγαλείτερον κατόρ
θωμα τών Χριστιανών αιρετικών.

Φ * *
Ή ζωή είνε μία εναλλαγή άντιθέσεων. Άλλ1 

άντιθέσεων μεγάλων, άκροτήτων. ’Αλλεπάλληλα 
γεγονότα επέρχονται διά νά βροντοφωνήσουν 
τήν αλήθειαν αύτήν. Όσοι άγαποΰν τόν κινη
ματογράφον, ποσάκις δέν έγέλασαν μέ τόν βα
σιλέα τοΰ γέλωτος, τον Μάξ Λίντερ. Μία αδιά
κοπος πηγή ευθυμίας, μία άλυσσος φαιδρών 
σκηνών, ήτις σας έκαμνε ■ νά λησμονήτε δλας 
τάς πικρίας τής ζωής· Λοιπόν ό ήγεμών τοΰ 
γέλωτος δι’ δλοΛτόν κόσμον, έγινεν ήρως δρά
ματος διάτόν εαυτόν του. Απέκτησε φήμην, α
πέκτησε πλούτον, απέκτησε ώραίαν σύντροφον. 
Κατέκτησε τήν ζωήν καί δμως ! ’Επέταξε τήν 
ιόραίαν αύτήν ζωήν, ή οποία ήτο δι’ αύτόν χα
ρά καί γέλως ώς έν ράκος. Καί διά νά γίνη τό 
δράμα τραγωδία, συμπαρέσυρεν είς τόν θάνα
τόν του τήν γυναΐκά του. 'Ο Λίντερ ηύτοκτό
νησε μαζύ μ’ αύτήν.

*
“Ημουν μικρό παιδί πού ήκουα δτι θά γίνη 

Εθνικόν Θέατρον. Πόσαι άπόπειραι έγιναν καί 
ποια όνειρα έπλάσθησαν. Οί γεροντότεροι ά- 
πήρχοντο τοΰ ματαίου αύτοΰ κόσμον χωρίς νά 
τό “δουν. Οί νεότεροι έγήρασαν ίναμένοντες 
τήν πραγματοποίησίν του. Τά σημερινά παιδιά 
θά ΐδοΰν αύτό τό θαΰμα άμα μεγαλώσουν; 11ο- 
λύ άμφιβάλλω.

Ο,τι γίνεται ή μάλλον δ,τι δέν έγινε μέ τό 
’Εθνικόν Θέατρον, τό ίδιο μέ τό ’Εθνικόν Με
λόδραμα. Εύσεβής πόθος κατήντησε καί αύτό. 
Ό άγαπητός μου μαέστρος κ. Λαυράγκας είρ 
γάσθη δι’ έν Ελληνικόν Μελόδραμα, έγήρασε 
σχεδόν καί ένώ άλλοτε εϊχομεν οπωσδήποτε εν 
μελόδραμα,τώρα δέν έχομεν καθόλου. Φαντα- 
σθήτε νά άποκτήσωμεν όχι απλώς Ελληνι
κόν μελόδραμα, διά τής μεθόδου τής νέκρα να- 
στάσεως, άλλά καί ’Εθνικόν Μελόδραμα.

Μάς τό υπόσχεται ό κ. υπουργός τής Παι
δείας, δστις, ώς Έπτανήσιος, αισθάνεται ιδιαι
τέραν άγάπην πρός τήν μουσικήν. Άνεκοίνωσε 
μάλιστα δτι εύρε καί τόν τρόπον τής προικοδο- 
τήσεως. “Ας εύχηθώμεν ή πολύφερνος Μοΰσα 
νά μάς χαρίση έν ’Εθνικόν Μελόδραμα, άφοΰ 
μάλιστα ύπάρχουν τά στελέχη. Άλλως τε άνε- 
δείχθησαν καϊ πολλοί νέοι έμφανισθέντες καί 
έπ’ αύτής άκόμη τής ιταλικής σκηνής.

Μένει έν ερώτημα: Τό ’Εθνικόν Μελόδραμα 
θά παίζη ιταλικά έργα; Άλλά τότε τί ’Εθνικόν 
θά είναι; Άλλά ποϋ πάλιν τά ελληνικά μελο
δραματικά έργα; ΔΓ αύτά δυστυχώς δέν χωρεΐ, 
καμμία προικοδότησις ΔΑΦΝΙΣ



•V ΓΡΑΜΜΑΤΑ κΑΙ ΤΕΧΝΑΙ r
ΝΕ ΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Είκασιικαι Τέχναι

Κατά τόν γενόμενον διαγωνισμόν διά τήν κατα
σκευήν τοΰ Ήρώόυ τών έν Λαχανά .-ιεσόντων ένε- 
κρίθη τό πρόπλασμα τοϋ κ. Άνφρέα Ιίαναγιωτάκη 
παριβιάνον τήν’Αθανασίαν, χρατοίσαυ είς τάς αγ
κόλας της τραυματισμένου στρατιώτην. Ή δαπάνη 
ύπελογίσΰη είς 500,00β δραχμής. Δια τό Ήρώον 
Μποεμίτσας ένεκρίθη τό πρόπλασμα τοϋ κ. Δ. ΙΙα- 
παγιάννη. παριστάυον στρατιώτην πίπτοντα είς τάς 
χεϊρας τής Δόξης.

Διά τό Ήρώον τοϋ Μπιζανιοϋ ένεκρίθη τό πρό
πλασμα τό ύποβληθέν ύπό τοϋ νεαρού σπουδαστοΰ 
τοϋ. Πολυτεχνείου κ Β Φαληρέα. Είνε εμπνευσμένου 
έκ τοϋ Σπαρτιατικού ρητού ·Τάν η έπί τας» καί 
παριστά τήν Ελλάδα υπό τύπον ’Αθήνας μέ ενα 
στρατιώτην πίπτοντα πρό τών ουδών της έπί τής 
άσπϊδος της. Ό νεαρός γλύπτης άπέδιυκεν μ’ εξαι
ρετικήν έκφρασιν καί τέχνην τόν ποιον άλλά καί 
τήν υπερηφάνειαν τής μητρός Ελλάδος διά τόν θά
νατον τοΰ ύπερασπιστοΰ της.

— Ή Έθν. Πινακοθήκη άφοϋ παρέμεινεν έπί έν 
έτος κλειστή πρός νέαν τοποθέτησιν τών πινάκων, 
ήνοιξε πάλιν. Έπλουτίσθη δΓ έργου τοϋ Θεοτοκο- 
ποΰλου, άγορασθέντες άντί 1,200,000 δρ. Έπίσης 
ήγοράσθη ό Θάιατος τοΰ Ιίατριάρχου Γρηγορίου. 
τοΰ κ. Ροϊ’.οΰ

- ΐΛς τό τεύχος o(J ’Οκτωβρίου τής «Σύγχρονου 
Έπιθεωρήσεως» έδημοσιεύθη έπαινετικοίτατοο χαρα
κτηρισμός τού κ. Μορρώ περί τών έργων υοϋκ. Θω
μά Θωμοπούλου. Τόν θεωρεί ώς ένα τών κυριωτέρων 
έκπροσώπων τής Νεοελληνικής γλυπτικής, λαμπρόν 
καλλιτέχνην διακρινόμενον διά τήν δύναμιν καί τήτ 
πρωτοτυπίαν τής έργασίας του. Άποκαλεϊ τήν τέχ
νην του ίδεαλιστικήν ’ τό άντικείμετον δέν έχει δΓ 
αύτόν σημασίαν, άλλ’ ή έκφρασις τής ιδέας διά τών 
πλαστικών μέσων καί τής αρμονίας τοΰ χρωματισμού. 
Αναφέρει τόν Νικητήν γλυφέντα άπ' ευθείας έπί 
Πεντελησίου μαρμάρου καί χρωματισθέντα δι’ έγ 
καυστικής, τόν Μεγάλου Πάνα, σύμβολον τοϋ Έλλ 
πανθεϊσμού τό πάλαι,έργα μεγάλης συλλήψεως, άπο· 
δοθέντα μέ πολλήν δύναμιν τέχνης, τόν άνδιάντα 
τοΰ Τρικούπη καί τάς προτομάς τοϋ Παπαδιαμαν ' 
τή καί τοΰ Σολωμοΰ.

Σύμμικτα

Άπεφασίσση ό πανηγυρισμός τής Έκατονταετη 
ρίδος τή; Εξόδου τοΰ Μεσολογγίου· Κατηρτίσθη 
πολυμελής επιτροπή πρός καταρτισμόν τοΰ προ
γράμματος .

— Ή «’Ανθρωπιστική 'Ένωσις» άποτελΟυμένη έκ 
φοιτητών διοργάνωσε σειράν διαλέξεων . ’Ομίλησαν 
κατ’ αΰτάς ο· κ. κ. Π. Καρελίδης, Ν. Καζάζης. Ε. 

Ηεζόπουλος, I’. Χατζιδάκις καί Ν. Έξάρχόπουλος. 
Πάντες οί όμιληταί έπετέθησαν ζωηρότατα κατά τών 
μαλλιαρών, ούς κυριολεκτικά; κατετρόπωσαν δι’ 
άκαταμαχήτων επιχειρημάτων καί ήλεγξαν τό άντε- 
πιστημονικόν καί άντιπατριωτικόν έργον των. Οί 
άκρααταί,πολυπληθέστατοι.έξεδήλωσαν επανειλημμέ
νοι; τόν ενθουσιασμόν των.

— Συνέατη νέον Σωματείο* υπό τόν τίτλον «’Εκ
παιδευτική "Ενωσις· σκοπούσα τήν ένίσχυσιν τής 
’Εθνικής αγωγής καί τήν εργασίαν πρός μίαν γλώσ
σαν καθαρών, όμαλώ; εξελισσόμενη* καί άνταποκρι- 
νομένηυ πρός τάς σημερινά; κοινωνικά; άνάγκας. 
άπηλλαγμένην δέ ιδιωτισμών, ξενισμών καί βαρβα- 
ρισμών. Ή διευθύνουσα Επιτροπή άπετελέσθη έκ 
τοϋ σεβ. Μητροπολίτου Κέρκυρας καί ιών κ. κ. Ν. 
Έξαρχοπούλου. Π. Θεοδωροποΰλου, Α. ’Αδαμάν
τιου, Λί. Καβαλλιεράτου Δ. Νότη Μπότσαρη. Τ. 
Ήλιοπούλου 1. Πετρίδου. > Φουν η Ε. Κουλουμ- 
βάκη καί Α. Χάρακα.

Έπιχορήγησις έξ 1.200 000 έδόθη πρός ίδρυσιν 
Εθνικού Μελοδοάματος. Έπίσης έχορηγήθη πίστω- 
σις ΰΟΟ,ΟΟΟ διά τόν Σύλλογον Συναυλιών.

Έν τή αίθούσητοΰ «Παρνασσού» έτελέσθησαν τά 
έγκαίνια τών εργασιών τοΰ «’Βθνικοΰ Συνδέσμου». 
Πορευρέθησαν ό Max. ’Αρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστο
μος, ό Μητροπολίτης ’Ηλείας, ό ϋφυπουργόςέτώϋ 
Στρατιωτικών κ. Νίδερ, ό Πρυτανις κ. Μενάρδος, 
πολλοί πρόεδροι σωματείων καί Ιδρυμάτων, έπιστή- 
μονές,κληρικοί, λόγιοι και βιομήχανοι Ό προε- 
δρεύων κ. Α Χρηστομάνος ανέπτυξε τόν σκοπόν 
τού Συνδέσμου, μεθ’ οό γεν. γραμματέας κ. Δ. I. 
Καλογερόπουλος ώνεκοίνωοε τά πεπραγμένα άπό τής 
λήξεως τοϋ Έθν. Συνεδρίου, τό όποιον διεδέχθη ό 
Έθν. Σύνδεσμος, μέχρι σήμερον. Κατόπιν ό πρόε
δρος κ. Γ. Ν'. Χατζιδάκις, επίτιμος καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου (ομίλησε περί τών κινδύνων οός δια
τρέχει ή Εκκλησία καί ή Έκπαίδευσι; έκ τών ενερ
γειών τοΰ Κομμουνισμού.

Ό Σύνδεσμος θά δώση σειράν διαλέξεων έπί θε 
μάτων άφορώντων τήν Θρησκείαν, τήν Γλώσσαν 
καί Έκπαίδευσιν. τήν Οικογένειαν και Ηθικήν, τήν 
Ιδιοκτησίαν, τήν Πατρίδα. Έπίσης άπεφασίσθη ό 
έορτασμός τής ΚΕ’. Μαρτίου.

—· Είς τήν Εταιρείαν τών Βυζαντινών σπουδών 
έγένοντο ένύκχφέρουσαι διαλέξεις. Έξ αυτών άναφέ- 
ρομεν τοΰ κ Φ. Κουκουλέ περί τών επιθέτων τής 
Παναγίας, τοΰ κ. Βογιατζίδου κερί νέων έρευνών 
τής βασιλεία; Μανουήλ τοΰ Παλαιολόγου, τού κ. 
Ζωγράφου περί τών εικονογραφιών τών έν Μετεώ- 
ροις μονών, τού κ. -Ορλάνδου περί τοϋ Άγ. Γίτου 
τής Κρητικής Γορτύνης.

Ό κ Τ. Μωραϊτίνης εϊναι γνωστότατος ώς θεα
τρικός συγγραφεύς, ώς χρονογράφος. 'Ελάχιστοι έ- 

γνώριζαν ότι γράφει στίχους. Μόν·ν οί παλαιοί του 
φίλοι τόν «γνώρισαν, τό πρώτον, είς τά νεανικά 
του έτη, ώς ποιητήν. Είχεν έκδώση μάλιστα και 
μίαν ποιητικήν συλλογήν. Μετά πάροδον δεκαετη
ρίδων. είς τήν εξωφρενικήν πλημμύρρν τών νειοτε- 
ριστών στιχοπλόκων ένεφανίσθησαν τά Φθινοπωρι
νά» του, σύντομα, γεμάτα αίσθημα, ευγένειαν, ειλι
κρίνειαν. απλότητα. Ποιήματα τά όποια άφίνουν έν- 
τύπωσιν. συγκινοΰν. μας μεταρσιώνουν.

ΣΚ

Ύπό τοϋ εκδοτικού οίκου Σιδέρη ογκωδέστατου 
έξεδόθη τό -Ήμεβολό/ιο» τής ΒΙτγάλης Ελλά 
Jos·. Περιέχει συνεργασίαν τών κ κ. Κοντογιάννη 
Καμπούρουγλου, Μενάρδου, Βογιατζίδου, Χατζιδάκι, 
Σωτηρίου, Παπαδοπούλου. Κεραμοχούλου. Δροσίνη, 
Άννίνου, Προβελεγγίου κλπ. Κοσμείται ύπό κολλών 
εικόνων, ώς καί έργων τών καλλιτεχνών κ. κ. Γαλή
νη, Βιπάιου. Μπισκίνη, Τόμπρου. Ροϊλοϋ καί 
Γκίκα.

Ύπό τουκ Πλάτωνος άραχούλρ» έκυκλόφόρησεν 
εις πέμπτην έκδοσιν ή χαι Ή&ική*. *Ερ-
γον χρησιμότατο*, έν ώ άναγράφονταιι τά καλά τής 
άκρεωφαγίας. Ύπερμαχεΐ αυτής, φρονών δτι ή ριζι
κή μεταβολή τών διανοητικών έξεων θα ουμβάλη 
είς τήν ηθικήν καί πνευματικήν πρόοδον τής άνθρω- 
πότητος.

ΣΛί

•Ή Κυανή νήαος· ή ό μεταγήίνος βίος. ’Ανακοι
νώσεις τοΰ Στέδ πνιγέντος είς τόν Τιτανικόν καί ΰ- 
παγορευθεΐσαι νκ' αύτβϋ είς τήν θυγατέρα του. Με- 
τάφρ. Π- Δρακούλη.

Σβέ

Eglises parlantes, ύπό Loys Labegue. Συλλογή 
ποιημάτων αγροτικών. Ό ποιητής δστις έχει γράψη 
καί τόν < Μυστικόν καθρέφτην» σχεδόν τυφλός ήδη. 
ψάλλει μέ μίαν μυστικοπάθειαν πιστευτόν εί; ζωήν 
υπέρτερα* τής γηϊνης. Είνε βιβλίον τό όποιον προ
καλεϊ ζωηρόν τό ένδιαφέρον. Ποίησις άπλή, άλλά 
καί αδρά, παθητική.

Σβί 1.

Τό προοδευτικόν σωματείο* «Ένωσις Άνδρίων» 
έξέόωκε δεύτερον ήδη έτος, τό ·Άν8ριαΜ0ν Ημιρο- 
Μχιοτ». ‘Εκδοσις φιλόκαλος καί έπιμεμελημένη. μέ 
πλούτον περιεχομένων, έκ τών όποιων άναφέρομεν 
τά πεοί χορών τής Άνδρου ύπό Δ. Πασχάλη, μυ
θολογικήν σελίδα περί Άνδρου ύπό Χρ. Ήλιο
πούλου, περί τον γλύπτου Παρλιάρου ϋπό Δ. I. Κ«- 
λογεροκούλον. περί Άνδρου άπό παραγωγικής άπύ· 

ψεως υπό Δ. Μουστάκα. περί Άνδρου κατά τό 1841 
υπό Δ. II. Καλογεροπούλοτ'. περί Θεοφίλου Καίρη 
ί·πό 11. Καμπάνη. εντυπώσει: έκδρομέως ύπό Αικ 
κλπ.

i#S

Νέαν μουσικήν ούνθεσιν,ίν χαριτωμένου φόξ- ιροι 
τής καλλιτέχνιδος δεσποινίδα; “Εφης Καβαλιέρου 
Μαοκουίζου έξέδωκεν ό μουσικός οίκος Μακρή. 
Ό τίτλος του είνε «Τό έρων.κό κρασί» διακρινεται 
δέ διά τήναίσθημα τικήν χαριν. Έγράφη διά' τόν 
χορόν τών «Θεατρικών συγγραφέων■ κατα τόν όποιον 
καί έπαίχθη. Ή συνδέεις, η γνωστή κ»ί έξ άλλων 
συνθέσεων, άποδεικνύεται ήδη καί ώς ειδική χορ·- 
γράφος. Τό «Ερωτικό κρασί» εγεινεν ανάρπαστου 
μόλις έξεδόθη.

-as

Καλλιόπη Κτχαγιά, (1839—1905). Τή προτροπή 
τών κυριών Ζεγκίνη κάί’Αλιμπέρτη, συναδέλφων τής 
ά3ΐμυήστου έξοχου παιδαγωγού Καλλιόπης Κεχαγιά 
εξεδόθη ύπο τοϋκ. Δημ. Κεχαγιά είς τεύχος η με
λέτη τοΰ αοιδίμου Σταύρου Βουτυρά, η επί τφ θα- 
υάτφ της γραφεϊσα. έν ή Ιστορείται ό βίος και ίξαι- 
ρετοι τό έργον της.

au

Tgeig λόγοι Α. Τραυλαντώνη. Διά τού; τρεις ίε 
ράρχα;, διά τά έγκαίνια λαϊκής σχολής καί διά τού; 
νεκρούς τοϋ Σαμοκόθου.

Τό τραγονόι τής Ρίνας ύπο ion . Γιανιτοοποόλον 
'Εκδοσις β'. έργον γνησίας δημοτικής έμ.πνεύοεως, 
ήθογραφικώτατον.

Χριατανικόν ήμτρολόγιον. Έτος β’. Ένδιαφέ- 
ρουσαι μελέται ήθικών, θρησκευτικών. Ιστορικών.ε
θνικών περιεχομένων. Συνεργάται Μ. Γεδεών, Μ. 
Κωνσταντινίδης, Α. Νησκύτης,Άθ. Εύταξίας,Σακελ- 
ρίδης. Ε. Κωσταρίδης, Δ. Πετρακάκος καί άλλοι.

Σ*£

Διατί βλεπομεν τά αντικείμενα ορθά, καίτοι αϊ έν 
r<i> όφθαλμώ εικόνες είναι άνεστρσμμέναι; Μελέτη 
τοΰ διαπρεπούς όφθαλμολόγου κ. ΑπήΣιου Χαοαμή, 
ένύιαφέρουσαϊδχι μόνον τούς επιστήμονας, άλλα καί 
κάθε άνθρωπον. "Εχει γραφή μέ σαφήνειαν, ώβτε 
νά είνε προσιτή εις πάντα άναγνώστην. Ό κ. Χαρα
μής ακαταπόνητος όχι μόνον είς τό θεραπεύειν, άλλά 
καί είς τό συγγράφει*, προσφέρει πολυτίμους &αη- 
ρεσίας εις τε τήν κοινωνίαν καί τή* επιστήμην.66
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Υίός φιλόστοργος.ό κ.Γ.Τσακασιάνος εκδίδει εις 
δύβ τόμους τά 'Απαντα τοϋ αλησμόνητου ΖαΧυνθίου 
«•ιηιοϋ Γιάννη Ταακααιάνον. Μέ συγκίνησιν οϊ κα_ 
λαιότερι.ι ί)<ϊ έντρυφήσουν εις τήν έύφυά. «ΐπί'ημ«| 
τικήν ποίησιν τοΰ άγαθοΰ. τοϋ μετριόφρονος ποιητοϋ 
όστι: υποχλέπιων έκ τή: δημοσίας υπηρεσίας ώρας, 
ίθυεν εί; τάς Μούσας μέ κέφι, με ενθουσιασμόν δι' 
δ.τι συνδέετο ιιέ τύ αγαπημένο του νησί. Ήτο ο 
Σπουργίτη; που ζοΰσε νοσταλγιχά. Ήτο ό αφελής 
τραγουδιστής που έξιυτερϊκευε τής έποχή; του τα 
αϊσΟήματα και τάς εντυπώσεις Ό Τσακαοιανος 
•ϊναξή εϊς τα ·' Απαντά» του πάντα αγαπητός, χωρίς 
νάέλαττυιάή, παρ' ίίλην τήν πάροδοι τών έτών. ή 
αξία τών στίχων τον

Ο · Σαιανάς· εόΟυμογραφίκόν ήμερολόγιον. Έκ
δοτης Δ. Ζήρας. Κατάμεστου άπό ΰλην χαριτωμένη*’ 
,ιέ γελοιογραφίας βαυμασίας, ό -Σατανάς» έφέτος 
ένεφανίσθη Ευρωπαϊκόιστός την περιβολήν, γνήσιος 
όμβς Ί’ωμηό; κατά τήν σκέψιν. Εξώφυλλου πολύ- 
χρωιιον τού Χ· Γεραλή. συνεργώται οί έκπροσωποι 
•τού Αττικού πνεύματος Συνειργάσβησαν έφέτος <·! 
κ. κ. Σχοκος> ΜωραΙτίνης, Καλογερόπούλος. Συνο- 
δινος Χρηστοβοσίλης. Λάσκαρης, Βουτυράς. Βωττης 
Σύλβιο;. Δεληκατβρίνης. Σταμαιίον. Γιοφύλλης, ‘Α
θάνατος. Καί μια καινοτομία . Αϊ έγχρωμοι γελοίο- 
γρβφίαι. χαροκτηριστικώταται, ιδίως οί Αθηναϊκοί 
τύποι, δυνάμενα* V άποσπασϋώσι.

ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΧΙΞ

Μία είκών τοϋ Ροΰμπενς. παριστάνοιιβα τήν ‘Α
ίαν Θηρεσίαν, η όποία προ 200 έτών είχε κλοπή 

από την Πινακοθήκην Σβαρτσενσμπεργκ έν Βιέννη 
άνεκβλύφβη ύπο τοΰ Βερολινέζου καλλιτέχνου καί 
κριτικού Λουδοβίκου Μπούρχαρντ εϊς ιδιωτικήν 
Πινακοθήκην έν Βερολίνφ.

‘Επίσης είκών τοΰ Ροΰμπενς γνησία άνεκαλύφβη 
si; τήν Ιδιωτικήν συλλογήν τοΰ πρώην ,βασιλέας 
τής Σαξονίας ■

• Ό 'Ακαδημαϊκός Ρενέ Μπουαβίλ, δκκριόείς 
δια τήν δημοσιογραφικήν δρασιν του.άπέθανε.

— Εϊς τών μεγαλειτέρων πβζογράφων τής Γαλ- 
Λίβς ο Έλεμίρ Μπούρ; άπέθανεν είς προκεχωρημέ- 
νην ήλικίαν. Έγραψε τό · Λυκόφως τών ©βών«, τό 
<Ύκό τόν πέλεκυν». εποποιίαν καί τό < Τα πουλιά 
φεύγουν—τά λουλούδια ξεφυλλίζονται» άπειχονίζον 
τας ήμερος 'τής Κομμούνας. Τό χυριώτερον έργον 
του είναι ή »Ναΰς> διαχρινόμχνογ δια τήν μυστικο
παθή φιλοσοφίαν.

Ό Πολωνό; συγγραφεύς Λαδίβλαος Ρέϊμοντ 
όστις είχε λάβει τό βραβεΐον Νόμπελ άπεβίωοε.

Άπέθανεν έν Παρισίοις ό γνωστός μουσικοσυν
θέτης Παλαντίλ όστις σσνέΦεσεν έντός άλλων καί 
την «Πατρίδα».

‘Ιδρύεται βν ‘Ρώμϊ Άκαόημκ/.. Αεγβται ότι βά 
νροβδρβύση δ Δ' Ά νούντσιο.

ΤΟ AEVKSMA ΤΩΝ ΤΗΝΟ ΚΑΑΑ1ΓΕΜ

ΤΕΥΧΟΣ Α.

Ν. Γ r Ζ Η 2

Εύμενεστάτης ύποδοχής έτυχε τό α’. τεύχος 
τοΟ «Δευχώματος των Τηνίων καλλιτεχνών» έκ- 
οοθέν έπιμελεία τών χ. χ. Δ. Καλογεροπούλου 
καί Ξ. Σώχου.Είς μέγα σχήμα, μέ ώραιότατον 
έγχρωμον έξώφυλλον τοΟ x. Ν. Λύτρα, έπί έχ- 
λεχτοΟ χάρτου, περιλαμβάνει μελέτην τοΟ χ. Ξ. 
Σώχου περί τής έπιδόσεως τών Τηνίων είς τάς 
Καλάς Τέχνας, άφήγησιν τοΟ x. Α. Μωραϊ'τί- 
δουπερί τής ευρέσεως τής είχόνος τής Πανα
γίας τής Τήνου, βιογραφίαν διεξοδιχήν περί 
Γύζη, περιγραφάς τών κυριωτέρων πινάκων 
του, χριτιχάς περί αύτών έπιφανών ξένων τε
χνοκριτών, αισθητικήν άνάλυσιν τοΟ συνολικοί) 
έργου του ύπό τοΟ χ. Δ. Καλογεροπούλου, ά- 
νέκδοτα τής ζωής τοΟ μεγάλου ζωγράφου καί 
σελίδας έκ τοΟ ήμερολογίου του. Τό τεΟχος κο
σμείται μέ 55 εικόνας έργων του, χρονολογι
κώς, άς κατά διαφόρους έποχάς έφιλοτέχνησε 
καί μέ τέσσαρας ίλοσελίδους χρωματιστάς 
φωτοτυπίας.

Τό έργον, τό όποίον καί άπό καλλιτεχνικής 
καί άπό έθνικής άπόψεως είναι μεγάλης ση
μασίας, συνέστησαν ώς κατ’έξοχήν μορφωτικόν 
τοΟ καλλιτεχνικοί) αισθήματος τό Ύπουργεΐον 
τής Παιδείας καί τό Ύπουργεΐον τών Στρατι
ωτικών δΓ έγχυκλίων :

Διά τούς Συνδρομητάς τής < Πινακοθήκης* 
30 δραχ. μόνον.

Δ I- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑ

Λιηρήματα 
'Εντυπώσεις 
Χρυσάνθεμα 
Σάτυραι 
Φωτοσκιάσεις

Φύλλα Ημερολογίου 
τής ζωής Ανάγλυφα

ΤΙ σκέπτομαι 
Διά τήν Πατρίδα 
Τό βιβλίον τοΰ Στρα

τιώτου.
Σελίδες Χριστούγεννα

Εύοισκονται είς τά γραφεία τής 
«Πινακοθήκης».

ΤυπογραφεΙον : ΔΗ Μ Μ. ΔΕΛΗ
ί - *ΟΜ« HilvMav — 1


