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ΜΗΝΙΛΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΔΙΕΥβΥΝΤΗΧ

Δ. ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Έτησίαι. . . δρ. la. — ΈξΑμηνος. . . δρ. 6 

Έν τώ Έξωτιριχφ είς χρυσόν.

ΓΡΑΦΕΙΑ - ’Οδός Πινακωτών 22 α.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΚΤΟΣ Λ-· ΜΑΡΤΙΟΣ 4ΘΟ2 ΤΕΥΧΟΣ ΙΓ'.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ιπ. δε βιαζη.Ή ζωγραφική έν Έλλάδι ('/στοριχή 
μιΑίτη).

ιοανναε λιβαθηνου. Άπδ τους τελευταίους έρω
τας |/Ιοίησις)

τιμου μοραιτινη. Μενεέέδεε (Ποιήσεις?.
χτεφ. ζογρλφιδου. Ή άνάγκη τού ωραίου (Αισθη

τική μτΜτη)
ΔίΟΝ. γιγαντε. Ή άλήθεια (ΒαρχαρΏα).
ν. ι. ααεκαρη. Τύχαι τού Ελληνικού θεάτρου 

κατά τά έτη 1838—1842 (Ίσιοριχή μτ-Μτη).
μ. παπαεπυρου. Αύτόχειρ (Ποίηση).
ΑΙΜΥΛΙΑΕ ΚΟΥΡΤΕΛΗ. ΠρόΦτασε (Ποίηση).
ΑΛΚΥΟΝΟΕ. «Φρύνη» (ΑισΛίπχή μιΜτη).
ΣΤΕΦ. MAPTZQKH- «ΚάΤν» (Ποίηση)-
δ. ι. κ. Ή τέχνη κατά τδν Μεσαίωνα (Ή τίχνη 

ir τή Αόσιι).
γ. ν. ΑΗΛΕΤΑΕίΑΔΟΥ. θέατρον καί δραματική 

σχολή.
θεονηε παππα. Καλλιτεχνικά χρονικά {’Π 'Αθά

νατος. — Ή Aai(e περί Ριοτάρη).
κ. Μουσική.
δαφνιδοε. Σημειώσεις ένδς μηνάς.
καλλιτεχνική κινηειε (’Αρχαιολογία. — Ζωγρα

φική.—Γλυπτική.—Χαρακτική.—Θέατρον).

ΕΙΚΟΝΕΣ:
Ν. ΓΥΖΗ Ό καπνιστής (Φωτοτυπία).
Α. γελβερτ. Παλλάς | ΈπιχτφαΑίς)·
i.EDEBAB. Άνδριάς Βίσμσρκ.
Γ. μπονανου. ’Ανάγλυφου μνημείου Ίακωβάτων.
Barrias. Άνδριάς Ούγκώ.
θ. ΡΑΛΛΗ. Λειτουργία (Φωτοτυπία).
η φρυνη έν Έλευσΐνι.
c. de marleff. Jean Hading.
ΜΙΑ ΜΑβΗΤΡΙΑ.
φ. AP1ETEQE. Χορός.
Λ. γεοργιλδου. Καλλιτέχνης Πιερρότος.
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.—ΤΙΤΛΟΙ. — ΠΡΩΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Φ. Ά- 

ριστίως.— Σ. ΞτνοποήΑον, Κ. ΡωμανίΑου χΛπ.).
δ. γαλανή. Ή νέα τέχνη (’ΕξύφνΑΑοτ).

Ο Γερμανός καθηγητής x. Cyssenhardt έδημοσίευσε 
πρό τινων μηνών έν τώ έν Βερολΐνφ έχδιδομένω 

περιοδιχώ τοΰ διάσημου Μαξιμιλιανοϋ Άρδεν : Die 
Ziikunfl (Τό μέλλον), ύπό τόν ειρωνικόν τίτλον: 
Νεοελληνική σοφία πραγματείαν, δι’ ής χατεφέρθη 
χατά τής παρ’ ήμέν έν χρήσει προφοράς τής Ελλη
νικής, ώς έπιστημονιχώς σοαλεράς. Εινε τό αιώνιον 
ζήτημα, τό όποιον χαί μετά την χλασιχήν περί αύ
τοϋ συγγραφήν τοϋ ήμετέρου σοφοΰ έπιστήμονος X. 
Θ. Παπαδημητραχοπούλου δέν επαυσε νά άπασγολή 
έχάστοτε τούς επιστήμονας τών διαφόρων εθνών, ιδίως 
δέ τούς Γερμανούς. Κατά τής πραγματείας ταύτης 
έδημοσιεύβησαν βραδύτερου έν τώ αύτώ περιοδιχώ δύο 
απαντήσεις προερχόμενα! παρά τοΰ έν Λειψίμ μο- 
νίμως έγχατεστημένου ομογενούς χ. Ίωάννου Ρί- 
ζου χαΐ παρά τοΰ χ. Άχιλλέως Ρόζε, τοΰ παγχοΐνως 
παρ ’ ήμΓν γνωστοΰ φιλέλληνος, χαβηγητοΰ τής ’Ια
τρικής Σχολής τοΰ έν Νέςι Ύόρκη Πανεπιστημίου. 
Δι’ ισχυρών χαΐ άχαταγωνίστων έπιχειρημάτων αναι
ρούνται παρ’ αύτών αί γνώμαι τοΰ χ. Κύσσενχαρδ, 
περί ού έν τέλει τής άπαντησεως του λέγεε δ χ.Ρόζε 
τά έξής: β’Ο καθηγητής κ. Κύσσενχαρδ εύρίσκει 
γελοίαν τήν παρά τοις συγχρόνοις Έλλησιν έν χρήσει 
προφοράν τής Έλλ. γλώσσης. Τόν βεθαιώ, ότι ούτοι 
εινε αδύνατον νά συγχρατήσωσι τόν γέλωτα, δταν ά- 
χούωσι προφε^ομένην τήν ώραίαν,τήν αρμονικήν των 
γλώσσαν χατα τήν Έρασμιακήν προφοράν».

Τ. X. Πάτρας.—Εις τήν «Επετηρίδα τών Φιλοτέχνων· 
Οά εϋρετε τάς εικόνας δλων σχεδόν τών 'Ελλήνων καλλιτε
χνών εις έξοχους φωτοτυπία:,ώς και τά ωραιότερα έργα των. 
Άν.Ιτυπα εύρίσκονται είς τό γραφεΐον μας.

Συνδρομητή Ν. ’Ενταύθα. — Καλύμματα χρυσόδετα 
τής -Πινακοθήκης» εύρίσκονται μόνον είς τά γραφεία μας. 
Άμα προμηθευθήτε εν, δέν έχετε ή νά δώσητε τά τεύχη εις 
ένα βιβλιοδέτην καί μέ αμοιβήν 50 λεπτών, Οά έχετε τόμον 
πολυτελώς διδεμένον.

Μεμφιμοέρφ.—Τά χειρόγραφα ουδέποτε έπιστρέφονται. 
Είνε άρχη γενικώς παραδεδεγμένη. Άλλοίμονβν εάν έφύλαττε 
οίαδήποτε έφημερίς η περιοδικόν δσα χειρόγραφα λαμβάνει...

Περιίργιμ.— Αυτό δέν ήμπιρεϊτε νά τό είπήτε. Κληρο- 
νομικότης εις τήν ιδιοφυίαν είνε τι σπάνιον. Ό μικρός υίός 
τοΰ Γύζη έχει μέγα τάλαντον πρός τήν ζωγραφικήν. Ό υίός 
τοϋ Ίακωβίδου πρός τήν μουσικήν. Τό παράδειγμα αύτό τής 
άντιθέσεως δέν σας πείθει ;

Καλλιτέχνη it. — Ή έκθεσις τοϋ Πανιωνίου συλλόγου 
ένΣμύρν^ρ θ' άνοίξη περί τάς άρχάς Απριλίου. Τό έργον σας 
θά σταλη.

Νησιώτη. 'Ενταύθα. — Ούτε δ πρώτος μεταφραστικός 
μαργαρίτης είνε αυτός, οΰτε ό τελευταίος Νεοσσός λέγεται 
κυρίως τό νεογνόν τής ίρνιθος. Τό τοϋ χοίρου, λέγεται δέλ- 
φα£. Ό Άνατόλ Φράνς ασφαλώς θά γελάση, μανθάνων δτι 
τά γουρουνάκια τοΰ μυθιστορήματος του, έως νά έλθουν εις 
τήν 'Ελλάδα, έγιναν. .. κοτοπούλια!

Θεατρικογράίφη» X. — Εικόνας τής Άβιγκ δύνασθε νά 
εΰρετε πολλάς είς τό «ThiAtre· Νοεμβρίου τοϋ 1900,αρ.45.

κ. Κ. Λ. 'Ενταύθα.— ’Ακατάλληλα τά ποιήματά σας.

ΤΟ “ΚΡΤΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,,
ΕΡΓΟΝ Ν. ΓΥΖΗ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΙΣ ΜΕΓΑ ΣΧΗΜΑ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

ΔΙ ΕΤΘ'Ι'ΝΤΙΙΣ : Δημ. I. Καλογερόπουλος.

ΣΤΝΤΑΚΤΑΙ : Άναστασιάδης Ρ.— Άσώπιος 

ΕΙρ.—Βλάχος “Αγγελος—Βενειάς Άχ.— Βιά- 

ζης Αε Δπ.— Βυντξαλίδης Γ.— Γιγάνιες J.— 

Ρονναρης Κ.— Λενδρινοϋ Ειρήνη.— Ιημηιρίου 

Θ.— Δημητρακόπουλος ΙΙολ.— Αιβάρης II.— 

Δισμίνης Δ.— Δρακοπούλου Αύρα.— Δουζίνας 

'ζΐλ.— Ζωγραιμίδης Στέτρ.— Ζερμπίνης Γ.— 

Ζωϊόπουλος Θρ.— Ζάμπας Κ·— ΊΙλιόπουλος 

Χρ. — Ίωαννίδης II. I. — Κοσμής Αγγ. 

Κόνσολος Κ.— Καιροφνλας Κ.— Καμβανέλ- 

λης Ίω.— Κονρτελη Αϊμυλία.— Καμπούρο- 

γλους Ρρ. Δ. — Καπετατάκης Ίΐλ. — Κανδη- 

λώρος Τ.— Λάσκαρης Νικ.— Λάμαρη ’ Ελ.— 

Λιβαϋηνοϋ Ιωάννα.— Μαρσελλος Ν. — .Μανής 
Β.— ΜαρτζώκηςΣτ.— Μεντοελϊδης Β.-Μω- 

ραΐτίνης Ί'ιμ.— Moreas Jean. — Νέης Άχ· — 

ΙΙαππά Θεώνη.— ΙΙΟπαδοπούλον ’Αλεξάνδρα.

— ΙΙαπασπύρου Μ. — γ ΙΙαράσχος Άχιλλενς.

— Ραγκαβής Κλέων.— Σίγουρος Μαρ.— Σε

ρεμέτη ΆέΙηνα.— Σώχος Αάζ.— Σώχος Ξεν.

— Ταγκόπουλος J.— Τανάγρας "Αγγ.

’Αδιόρθωτος. — ‘Αλκαίο;. — Αμάραντος.— 

’Αθηναίος Μιλτ. — Δάφνις. — Δίκ.— Δημό

κριτος.— Κάποιος.— Ναυτικός— Φιλότεχνος.

— Ευχή.

ΞΕΝΟΙ ΣΤΓΓΡΑΦΕΙΣ: Taine II. — Τσέχωφ 

Άντ.— Barbara Ch.— Barbier Ρ.— Duse 

χ-Ϋ'*.' X·
• · · · · ■ ■ ’ ■ 1?T ■

El."— Falconi Luigi.— Legrand Marc - 

Miller F — Richard Jean.

ΚΑΛΛ1ΤΕΧΝΑΙ

ΕΑΑΙΙΝΕΣ : Άριστευς Φρ. — Βρούτος I'- 

— Βικατος Σπ. — Βολανάκης Κωνστ. — 
■J· Βώκος Ν.— Γέλβερτ Α.— Γερανιώνης I. 

Ρεωργιάδης Λ.— γ Ρύξης Ν.— Δημηιριάδης 

Κ.— Δημητρών θ.— Θωμόπουλος Έπ.— Θα> 
μόπονλος (->.— ’Ιακ.ωβΐδης Γ.— Ίωαννίδης Ε. 

Καπαριάς Γ.— Κοντόπονλ.ος Β.— Ααμπάκης Ε. 
Μποκατσιάμπης Β. — Μπονανος Γ. — Νικολάου 

Β.— Ξενόποι,'λυς Στ. — ΟΙνονόμου Ίω.— ΙΙρο- 

κοπών Γ.— ΙΙιέρρης Μ.— Ροϊλδς Ρ.— Ράλ- 

λης Θ.— Ρωμανίδης Κ.— Σαρλής Κ.— Σκού

φον Μαρία.—Σταματώυ Στ.—Σώχος Λάις.— 

Τσιριγώτης ΙΙερ.— Φλώρα Θάλεια.

αααΟΔαΙΙΟΙ : AgaeheA.— Barrias — Bis 

son Vallel.— Herrens Bridgman F.

Cabane E.— D.irviot E.— Demont Bre

ton.— Dore G. — Felez. F. — Friant F. 

Cresswell A. — Innocent Fr.— Israels J. 
— Keller von A.— Klein Max. — Klinger 

M.— Khnopf! A.— Lederar.— Lellee.— 

Lefevre J — Marleif de J — l’errel A.— 
Bendels G.— Perrault L — Prall Virginia. 

Ribera P.— Sain E.—Seon Alex. —Sarlo 

del A. —Sheerer J. — Speyer Chr.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΙΔΙίν

Ή Ανάγκη τοϋ Ωραίου 
Καβοβάοβαρος
ΊΙ καλλιτεχνική έμπνευσις 
Th. Ribot . . .

X. ΙΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΛΚΥΩΝ) 
Φρύνη .
ΚευΟμώνες και άλγη .

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ KAI ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

>

ΟΗ. ΒΛΠΙΙΑΙΙΛ F11.S
Τό κύκνειον τοΰ Betlioven

I ΙΡΙΙΝΗ ΔΕΝΔΙ ΙΝΟΥ
Τά δύο γαρύφαλλα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ
Σιγανό φαρμάκι .

I. Π ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
"Ερημος γέρος

Δ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Στό πλάι μου
Ή Οελήνιι ....
Ό διαβάτης. . . ’
Φθινοπωρινοί σκέψεις.
Φθινοπωρινοί Άρμονίαι 
Τό ματωμένο γράμμα 
1ά γαλανά μάτια.

ΑΓ. ΚΟΣΜΗΣ
"Ερημο Οπήτι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΗΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Χειραφεάία .
Από τό ίδιο ξύλο καί Οτανρός και φτυάρι 
Η γιαγιά · . , .

ΝΑΥΤΙΚΟΣ
Θάνατος δυτου .

JEAN niCUAIlD
Έκπληξις .

Δ. Π. ΤΛΓΚΟΙΙΟΥΛΟΧ
Μέ τό ξεφύχιόμα τής μουσικής .

ΑΓΓ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Ειδύλλια τοΰ Σαρωνικοΰ
Ιο Ρρίκ-.ον τοϋ Άγώνος

ΑΝΤ ΤΣΕΧιιψ
Ό καΟρέπτιις

Σελ.

’7
72 
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189

η.9
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28
74
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Ι8ι
205
202
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172
2&7

2θ6

56

182

210

>15, 14»

ΘΕΑΤΡΟX

Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΔΗΕ
Θέατοον καί Δραματική σχολή .

1‘ΙΕΠΙΙΕ ΒΛΗΒΙΕΠ
Τό πρότυπον (δράμα) .

ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΔΟΥΖΕ 
Ή 'Ριδτόρη .

Ν. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΙύΧαι838° i*842UVIKO<) 0ιότΡου τά έτη

• · ’ · 8,3$

18

79, 102, 122, 145

20

ΘΕΩΝΗ UAIIA
Ή ’Αθάνατος · , . .

ΣΛΚΕΣΠΕΙΡΟΣ
Σκηνή έκ τοΰ . ΌΟέλλου . .

II. TAIN
Σαοξπιψου Όνειρον θερινής νυκτός

Ο Σάρα Βερνάρ περί Οεάτοου .
Θέατοον . ,.

'9

249

l92

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σνναυλίαι κλπ. .
ΑΘΗΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ

Φ. Λίιίτ. - . . .
ΑΥΡΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σμαοάγδα Βουτάινά

20 •Ιο 7f’> 112

- 27>

2 5^

22]

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
Ε. ΑΣΩΠΙΟΣ

~ΤΤετθις' ΤΤ*,;ν(,Ί,<'ς καλλιτεχνική άνάμνη-

Κ*
Ή Τέχνη κατά τόν Μεσαίωνα .

Σ. ΔΕ ΒΙΛΖΗΕ
Ή ζωγραφική έν Έλλάδι 3, 3ο, 49, 81, 98 ι25

ΔΑΦΝ,Σ '42, !72, .84, 206,234 208

Ή καλλιτεχνική έκΟεάις τοϋ Δημαρχείου .
II. ΔΙΙΜΗΤΡΛΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ή γελοιογραφία.........................................
θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καλλιτεχνία και Έλλ καλλιτέχναι .
Π. ΔΙΒΑΡΗΣ

Ό θρίαμβος τοΰ Θανάτου .
I.UIGI I AI.CONI

ΤάΣιγίλλα διά μέάου τών αΙόινων n8, 1 >7, 162,
194’ 2ι6

71

• ι6. 40, 233

64

251

ι96

κ.
Benjamin Constant.........................................
Π. Τόιριγώτης ..... 

ΚΑΠΟΙΟΣ
Ή καλλιτεχνική έκΟεόις τοϋ .ΙΙαρναόσοΰ» 

Κ. ΚΟΝΣΟΛΑΣ
Ή φωτογραφική τέχνη

Ν. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
Σ. Βικατος .

ΑΑΖ. ΣΩΧΟΣ
Ή Καρράρα ....

SEN. ΣΩΧΟΣ
Γιαννούλης Χαλεπός .
Ή τέχνη είς τάς έκκλησίας 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΙΙΣΙΣ
Αρχαιολογία, ζωγραφική, γλυπτική να-

69, 88, ιΐ2, u
Όριόμοί τέχνης.........................................

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ.
Τό καλλιτεχνικόν 1902

78
'50

'97

9’

96

2’9

34
6ο

ρακτικιι, φωτογραφία, Αρχιτεκτονική 23.45 
η 8fi ι34, ΐ5<>, >78. εοο, 222, 246, 264 
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" ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τ Ν. ΓΥΖΗ Ο ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ (εΠΟΥΔΗ) (φωτοτυπία Β. ΙΙ»παγι«ννοτ.6υϊου).

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

* ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ *

ι Ή άρχαία τέχνη καί ή Βυζαντιακή —Ή αναγέν
νησή' έν Ιταλία. — “Ελληνες ζωγράφοι έν τή 
Δύσει — Ένετική έπίδρασιε έπί τής αγιογραφίας.
— Πρώτοι μεταρρυθμισταΐ οί Κρήτες καί εϊτα οί 
Έπτανήσιοι.— Ή Ένετική κυριαρχία έν Έπτα- 
νήσω.—Καλλιτεχνία καί Ελευθερία. — ΉΈπτά- 
νησος ώριρος διά τήν άναγέννησιν τής τέχνης.
— Ένετική σχολή κα! Ιδιοτροπίαι Ενετών καλ
λιτεχνών. — "Αναγέννησις τής ζωγραφικής έν 
Κέρκυρα. — Ό ναδΰ τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος. 
—Παναγιώτης Δοέαράς.— Διάδοσις τής τέχνης 
είς τάς λοιπάε νήσους —Πρόοδος καί άνάπτυέις 
έν Ζακύνθω — Νικόλαος Δοέαράς — Ό ναός 
τής Φανερωμένης.— Ιερώνυμος Πλακωτός.— 
Ή Φλαμμανδική σχολή έν Ζακύνθω.—Πρόοδος 
καί άνάπτυ'ις τής Ίταλοβυζαντιακής άγιο γρα
φιάς.—Σχολή Δοίαράδων.— Νικόλαος Κουτού- 
ζης. — Ζωγραφική καί ποίησις. — Ό Ναός τού 
'Αγίου Αιονυσίου καί δ Ναός τού Άνίου Σπυ
ρίδωνος τοΰ Φλαμπουριάρη. — Νικόλαος Καν- 
τούνης.—Ό ναός τής Ευαγγελίστριας.—Διάδο- 
σις τής τέχνης —Ή πτώσις τής Ενετοκρατίας.
— Ή Ίόνιος Κυόερνησις καί ή Καλλιτεχνία.— 
Νέα άνάπτυΕις τής τέχνης.—"Εκθεσις έν'Επτα- 
νήσιρ.—Καλλιτεχνικά συγγράμματα. —'Αμάθεια 
τών Επιτρόπων τών έκκλησιών αίτιον τής κατα
στροφής άριστουργημάτων. — Σωτήριος ή έπέμ- 
δασις τής Κνδερνήσεως πρός διάσωσιν τών 
έργων.— ’Ανάγκη ίδρύσεως Μουσείου τής 
γεννήσεωε τής Ελληνικής τέχνης).

καλ
ά να

I

είζε 

τοϊς
καλλιτεχνία 
φθάσει παρά 
άρχαίοις ζΕλλησιν 
εις τήν ακμήν τής 
έντελείας καί τής 
χάριτος. Τοΰτο δέ 
βεβαιοΰσιν αί αρ
χαία’. μαρτυρίαι καί 
δή τά αθάνατα έρ-

Ρ’ 

γα τής τε αρχιτε
κτονικής καί γλυπτικής, τά όποια βλέπομεν π 
ήμών ώς ειχον έν τοϊς χρόνοις τής ακμής τής 
τεΧνγΚ» περικαλλή λείψανα,άτινα καί ό χρό-

νος έσεβάσθη καί οί βέβηλοι τής τέχνης έθαύ- 
μασαν καί κατ’ αυτούς άκόμη τούς πονηρούς 
χρόνους. Ή γή, καί αύτη συνέδραμεν είς τήν 
καλλιτεχνικήν ήμών δόξαν διαφυλάττουσα φιλο- 
στόργως είς τά σπλάγχνα αυτής αρχαία αρι
στουργήματα, ιδίως τής γλυπτικής. Δέν δυνά- 
μεθα δυστυχώς νά ειπωμεν τό αύτό περί τής 
αρχαίας γραφικής, διότι άπό τής ακμής αυτής 
μέχρι τής παρακμής καί τής διαφθοράς ούδεμίαν 
έχομεν ζώσαν άπόδειξιν, ούδέν εχομεν μικρόν 
έξοχου λείψανου. Τά έξοχα έργα τοΰ Πολυγνώ- 
στου, τοΰ Ζεύξιδος,τοΰ Άπελλοΰ, τοΰ Πρωτο
γενούς καί λοιπών ζωγράφων τής αρχαιότητας 
ούδαμοΰ άλλοθεν γινώσκομεν είμή έκ τών περί 
τούτων μαρτυριών τών αρχαίων συγγραφέων. 
Γνωρίζομεν δτι ό Άπελλής ήγαγε τήν γραφικήν 
είς τόν κολοφώνα τής ακμής, 
μοι καί αν είνε αί άρχαϊαι μαρτυρίαι,

V » . . Λ - .
εινε να .
γημάτων καί ασφαλώς ι 
γραφική, βαθμηδόν παρακμάζουσα, ήρέσκετο έν 
τούτοις είς ρωπογραφίας καί γελοιογραφίας.

Άπόλλυται ή θρησκεία τής είδωλολατρείας, 
άπόλλυται ή άρχαία γραφική. Οί πρώτοι Χρι
στιανοί καταστρέφουν όσα δύνανται αριστουργή
ματα εθνικά υπέρ τοΰ Χριστιανισμού. Είς τούς 
πρώτους τούτους χριστιανούς δέν πρέπει νά ζητή- 
σωμεν καλλιτεχνικόν αίσθημα,άλλά μόνον νά θαυ- 
μάσωμεν τό υψηλόν αύτών ιδεώδες πρός διάδοσιν 
τής άδολου θρησκείας τής Αγάπης.Τών πρώτων 
χριστιανών ή ζωγραφική έχρησίμευε ώς μέσον 
ερμηνείας τών Γραφών καί έξηγήσεων τών δογ
μάτων,εις τούς άγγραμμάτους ιδίως πιστούς.

κολοφώνα τής ακμής, άλλ' όσον έπίση- 
άδύνατον 

λάβωμεν τελείαν έννοιαν τών άριστουρ- 
... κρίνωμεν αύτά. Ή

Σύν τώ χρόνω, μορφοΰται χριστιανική τέχνη, 
ήτις ακμάζει είς τό Βυζάντιον. Ή ζωγραφική 
ύπό τήν έπίδρασίν τών θρησκευτικών διενέξεων 
συμπαρακολουθεϊτάς δογματικάς συζητήσεις. Κα
ταδιώκεται ή αγιογραφία, καίονται έργα τέχνης. 
Ήττώνται οί Είκονοκλάσται, θριαμβεύει ή τέ
χνη. — Ή Βυζαντιακή τέχνη έφθασεν είς τόν 
κολοφώνα της, έδρασε καί πέραν τών 'Ελληνι
κών ορίων καί δή έν τή άδελφική χώρα τών Ι
ταλών. Άλλά έν ’Ιταλία έσκέφθησαν, οτι ή 
τέχνη θέλει ελευθερίαν, δτι δέν πρέπει νά ύπο- 
δουλοΰται είς τά δόγματα, δτι ό διδάσκαλος τής 
ζωγραφικής δεν είνε ό ίερεύς, άλλ ’ ή φύσις. Καί 
ούτως, ύπερμεσοΰντος τοΰ 1Γ' αίώνος, ό Cima-
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bue αρχίζει νά δίση ίΙί.ί ζωήν εί; τήν αγιο
γραφίαν. Ή τέχνη εισέρχεται εί; τό νέον στά- 
διον καί τέλο; ό Giotto δημιουργεί νέον τύπον. 
Κατ’ ολίγον ή τέχνη μεταβάλλει τό ιοεώοες. 
ΊΙ τέχνη άναγεννάται, διά τών Ιταλών γιγα·.- 
τούται και φθάνει εί; τό ύψος ανυπερβλήτου έν- 
τελείας. Άλλ’ έν Έλλάδι ή Βυζαντιακή τέ
χνη παρήκμαζεν όσημέραΐ' ή αγιογραφία ήτο πλέον 
τυπική, βάναυσο; τέχνη εί; τά; χεϊρα; ενίοτε α
μαθών, άγνοούντων νά σύρωσιν ούδέ μίαν γραμ
μήν. Καί ούτως, ένεκα τών πονηρών χρόνων, 
ή αγιογραφία, ή ωραία έως τότε τέχνη, έγένετο 
ταπεινή, ταπεινότατη. Ευτυχώ; χάρις είς τήν 
θρησκείαν, έσώθη ή ζωγραφική, έστω καί ταπει- 
νοτάτη καί παρέμεινε ρακένδυτος, έως ού εύρέ- 
θησαν αναμορφωτικοί νόες, οιτινες προσεπάθησαν 
νά τήν έπαναφέρωσιν είς τήν άρχαίαν αύτη: πε
ριωπή·?, συμβάδίζουσαν μετά, τής προόδου τής 
καθόλου τέχνης

’Άν όμως αργά έν Έλλάδι ή ζωγραφική άνε- 
πτύχθη, διότι αργά έπενήργησεν έπι τής ελλη
νικής αγιογραφίας ή 'Ιταλική τέχνη, ούχ ήττον 
δμως ό Κυριάκος Θεοτοκόπουλος, ό ’Αντώνιος 
Βασιλάκης, ό Βελισσάριος Κορέντσιο; καί ό "Αγ
γελος Βεργήκιος απέδειξαν έν τή Δύσει ότι καλ
λιτεχνική εύφυΐα ύπήρχεν είς τούς τότε δού
λους Έλληνας. Οί διαπρεπείς δμως ούτοι ζω
γράφοι έμειναν μακράν τής πατρίδος καί συνεπώς 
ουδόλως έπέδρασαν έπι τής Ελληνικής τέχνης. 
Όχι μόνον είς τήν Ισπανίαν καί είς τήν 'Ιτα
λίαν Έλληνες καλλιτέχναι κατέστησαν επιφα
νείς, άλλά καί έν Έπτανήσω εναργέστατα απέ
δειξαν πόσα τό ελληνικόν πνεύμα δύναται μεθ ’ 
δλην τήν ταπείνωσιν, ήν έσχεν κατά τούς χρό
νους έκείνους. Έν Κερκύρα ή Ελληνική τέ
χνη άναγεννάται καί έν Ζακύνθω αναπτύσσεται.

ΊΙ μηχανικώς συντηρουμένη αγιογραφία μα; 
είχε κατά τούς χρόνους έκείνους ύποστή έν μέρει 
τήν έπίδρασιν τής έν ’Ιταλία άναγεννηθείση; τέ
χνης. Ή συνεχής επικοινωνία τής θαλασσοκρα- 
τείρας Β ενετίας μετά τών ελληνικών χωρών καί 
δή μετά τής Κρήτης καί τής Έπτανήσου, καί 
οί πολιτικοί δεσμοί οί συνδέσαντε; τάς έλληνι- 
κάς ταύτας χώρας μετά τή; μεγάλης πρωτευού- 
ση; τής Μεσογείου έπι πολλά; έκατοντοετηρίδας 
έπέβαλον,έπισήμως ή λεληθότως, ού μόνον πολλά 
τών Βενετικών ηθών καί έθίμων άλλά κατ’ ανάγ
κην έμελλον νά έπιδράσωσιν έπι τών Έπτα- 
νησίων. 'Άν έν Έπτανήσφ ή τέχνη άνεγεννήΟη, 
έν Κρήτη δμως έγένετο ή πρώτη μεταρρύθμισις 
τής βυζαντιακή; αγιογραφίας.

Έν τή γνωστή 'Ερμηνεία τών ζωγράφων 
τή συγγραφείση έν Άθωνι τφ 1458 καί δη- 
μοσιευθείση τό πρώτον έν Αθήναις τω 18;>3, 
μνεία γίγνεται περί τοΰ πώς νά άου.Μ// Κρη

τικά. Ή τροποποιηθεΐσα όμως αύτη βυζαντιακή 
τεχνοτροπ·’α ολίγον παραλάσσει τή: αύστηράς 
βυζαντιακή:. Όσα: εικόνας εΐοομεν τών Κρητών 
άγιογράφων καί αύτών τών καλλιτέρων,παρετηρή- 
σαμεν μόνον καλλίτερο·? ένίοτε χρωματισμόν καί 
δή τεχνικώτερον τόν φωτισμόν τών προσώπων 
καί είς τάς προεξοχά: δ'.ακρινόμενον έπιφανέ- 
στερον. Έκ Κρήτη; μετέβησαν είς τήν Επτά
νησον Κρήτε; άγιογράφοι καί δή μετά τήν αλω- 
σιν τή; μεγαλονήσου ούτοι έδίδαξαν τήν τεχνο
τροπίαν αύτών. Έν πολλαί: ’Εκκλησίας; ύπάρ- 
χουσίν έν Έπτανήσω Κρητικαί εικόνες. Έν 
Έπτανήσω τινές έμιμήθησαν τών Κρητών τήν 
τέχνην, άλλά πολλοί έμιμήθησαν περισσότερον 
τούς ’Ιταλούς,άντιγροφοντε; καί ιταλικά; αγιο
γραφίας, δίδοντες δμως χροιάν τινα βυζαντιακή·?. 
Άλλά περί τούτων θά δημοσιεύσωμε·? ειδικήν 
πραγματείαν έν τή Πινακοθήκη, διότι είς τήν 
παρούσαν σκοπόν έχομεν μόνον νά πραγματευ- 
θώμεν περί τής άναγεννήσεως τής Ελληνικής ζω
γραφικής, καί τών ζωγράφων, οιτινες έδρασαν έν 
τή έλληνική τέχνη καί άπέφεραν τούς άγλαοτέ- 
ρους καρπούς.

Έξετάσωμεν τού; λόγους, διά τού: όποιους 
έν Έπτανήσω προώδευσαν καί άνεπτύχθησαν αί 
ωραία*. τέχναι. Άν ρίψωμεν έν βλέμμα έπι τών 
Ελληνικών χωρών τών πονηρών εκείνων χρό
νων,θά ίδωμεν, δτι τού'Ιονίου πελάγου; αί νήσοι 
ήσαν αί ευτυχέστεροι σχετικώ; πασών τών λοι
πών Ελληνικών χωρών. Βεβαίωςτινές έδίκασαν 
τήν Βενετίαν άσπλάχνω; κατά τήν κατάπτωσίν 
της. Ή ιστορία ένίοτε παρακολουθεί τον συρ
μόν, καί κρίνει ώ; οί πλεϊστοι κρίνουσι. Όταν 
ή Βενετία ήτο ισχυρά πάντες τήν άνύψουν 
μέχρι τοϋ ούρανοΰ- δταν δολοφονηθεϊσα. κατέ
πεσε, προσεπάθουν κατά τό μάλλον ή ήττον 
πάντες νά τήν λοιδορήσωσι, νά τήν καταρασθώσι 
καί νά μειώσωσιν έντέχιω; καί αύτάς τάς με- 
γάλας αύτή; άρετάς. Μυθοπλόκοι ιστορικοί ώς 
ό Daru καί ό Laugier, ή περιηγηταί ώ; οί 
Στεφανόπουλοι, ευφάνταστοι ποιηταί ώς ό Βύ
ρων καί ό Ούγώ, μυθιστοριογραφεί ώ; ό Cooper 
καί άλλοι, ένεκα συμφέροντος εθνικού ή παρα- 
κολουθοϋντε; τόν συρμόν, παραμόρφωσαν τήν 
ιστορίαν. Δέν είμεθα συνήγοροι τών 'Ενετών. 
Ή πολιτεία έκείνη είχε τά κακά, άλλά συγ
χρόνως είχεν καί άρετάς, αί'τινε; ήδύναντο νά 
έπιφέρωσιν σχετικήν τινά εύημερίαν είς τούς 

υπηκόους της.
Μετά πολλά; περιπέτειας τέλο; ή Βενετία 

γίνεται κυρίαρχο; τή; Κερκύρα; τώ 1386, τή; 
Ζακύνθου τώ 1484,τής Κεφαλληνίας καί 'Ιθάκης 
τώ 1500, τών Κυθήρων τώ 1530 καί τής Λευ
κάδα. τώ 1684. Οί Έπτανήσιοι όπωςδήποτε ησύ
χασαν,δντε; ύπό ισχυρά·? κυβέρνησιν δυναμένην νά 

υπεράσπιση αύτούς. Ό ιστορικός τής 'Ιταλική: 
ζωγραφιάς, ό Lanzi, όρθώ; λέγει δτι ή τέχνη 
αύτη, θυγάτηρ τής φαντασίας ήρεμούσης καί ήσύ- 
χου καί θεωρός τών φαιδρότατων εικόνων δείλια 
όχι μόνον πρό κλαγγής, άλλά καί πρό αύτή: 
μόνης τής ύπονοίας τών πολεμικώ / όπλων. Έπειτα 
ή 'Ιστορία μάς διδάσκει δτι ή Ιταλική τέχνη 
έγεννήθη έν Τοσκάνη, διότι έκεέ ή χώρα ήτο 
ποοητοιμασμένη. Έκ Φλωρεντίας ήτο ό Cima- 
bue καί έκ χωρίου ταύτης τή; πρωτευούση; 
έγεννήθη ό Giotto. Έπειτα έκ Φλωρεντία; 
ήτο καί ό Δάντες, δστι; όχι μόνον κατά τά; 
ήμέρα; του έδρασε·?, άλλά καί είς τούς μετέπειτα 
αιώνας. Έν Τοσκάνη ό Δάντες έπαναστατεί κατά 
τής τέχνης, άποχαιρετά τήν μυθολογίαν ώ: 
πεπαλαιωμένη·? καί άνήκουσαν εί; άλλην έποχήν. 
Μελετά τήν φύσιν, φιλοσοφεί έπι πών πασχόν- 
των, ποονοεϊ διά τόν κόσμον καί μάχεται ύπέρ 
τών δικαιωμάτων τή; πασχούσης κοινωνίας τών 
πονηρών εκείνων χρόνων τής δουλεία; καί ταπει- 
νώσεως. Χαράττων νέον δρόμον είς τήν γραμμα- 
τολογ αν, εί; τήν τέχνην, γίνεται ό ποιητή; 
νέου πολιτισμού, εί; άντίθεσιν τού παλαιού. Ό 
Giotto, ό φίλο; τού Δάντε, επίσης γίνεται ό 
καλλιτέχνης νέας τέχνης. Ό Cimabue συμβολί
ζει τήν τέχνην μεταβαίνουσαν άπό τή; Βυζαν- 
τιακής εί: τήν Ιταλικήν, ό δέ Giotto τήν τέ
χνην, ήτις άναγεννάται.

Εις τά: χώρας, εί; ά; ύπήρχεν ή έλευ- 
Οερια καί είς τά μέρη άτινα διωκούντο κατά 
εήμους, έκεΐ ή καλλιτεχνία προώδευσεν. Άν 
ο δεσποτ-.σμό; τού δέκατου έκτου αιώνα: 
συνέτεινεν είς τήν άνάπτυξιν τής ’Ιταλικής 
τέχνης, δμως ή δράσις έκείνη έπέφερε τήν 
παρακμήν. Όρθώς παρατηρεί τεχνοκρίτης, δτι 
ή άξια δέν είνε είς τόν θεριστήν, άλλά είς 
τόν σπείροντα τόν σίτον καί είς τόν καλ- 
λιεργούντα αύτόν. ΤΙ έλευθερία είχε σπείοη 
καί ό Λέων ό Δέκατος έγεινεν ό θεριστής. 
Έπειτα έσπειραν οί τυραννίσκοι τής 'Ιταλίας καί 
αί τέχναι παρήκμασαν. ΊΙ καλλιτεχνία παρα
κολουθεί τά; πολιτικά; φάσεις. Ό καλλιτέχνη; 
θέλει ελευθερίαν, θέλει άδέσμευτον τήν φαντα
σίαν, θέλει άφθονα τά μέσα τής συντηρήσεω; 
ατινα άποκτά δταν ή καλλιτεχνία χαίρη τήν 
οέουσαν εκτιμησιν καί όταν αύτη θεωρείται έκ 
τών πρώτων μιά; πεπολιτισμένη; κοινωνίας. Έν 
Έπτανήσω υπήρχε τότε, ώς έν Φλωρεντία καί 
Βενετία, κληρονομική εύγένεια,ήτι; έκαυχάτο νά 
ε'Χ'θ αίθούσας έστολισμένα; μέ εικόνα; δι ’ έ- 
λαιοχρωμάτων. Οί εύπατρίδαι ήσαν πλούσιοι, 
αμα δέ καί φιλότεχνοι. Καί τήν σήμερον ό έπι- 
σκεπτομενος αρχαίας οικογένειας, θά ίδη είσέτι 
λείψανα τής στοργής τών προγόνων πρός τά; ώ- 
ραίάς τέχνας. Άπό πολλών δεκάδων έτών έρχον
ται έμπορο, ή φιλότεχνοι καί άγοράζουσίν εικόνα; 
από τάς δυστυχεί; εκείνα; οικογένεια:, αιτινε: 

έπτώχευσαν. Τής Έπτανήσου τινές εκκλησία; 
είσέτι διακρίνονται διά τινα; εικόνας είργασμένα: 
άπό ’Ιταλού; καλλιτέχνα;, οιτινες ήρχοντο έν 
τοί; νήσοι; πριν ή ή ζωγραφική άναπτυχθή τό
σον, ώστε οί ίδιοι έπτανήσιοι καλλιτέχναι νά 
έργάζωνται. Εί; τά εικονοστάσια πολλών ορθο
δόξων έφαίνοντο εικόνες χαλκογραφικαί έξοχων 
’Ιταλών καλλιτεχνών. Οί ίεράρχαι καί έν γένει 

ό έπτανήσιος κλήρος ουδέποτε έφάνη εχθρός 
τής προόδου τή; τέχνης καί δέν έκάλουν τά 
άριστουργήματα χάρακα κονίσρ,ατα. Μάλιστα 
οί δύο μεγαλείτεροι καλλιτέχναι οιτινες ήγαγον 
είς ύψος τήν αγιογραφίαν, τέλειοι’Ιταλοί καλλι- 
τέχναι, ήσαν ίερεϊ; ώς κατωτέρω θά ίδωμεν.

Εύτυχώς ή Βενετική έπίδρασις δέν έφερε ζη
μίαν έπαισθητήν είς τήν γλώσσαν καί είς τήν 
θρησκείαν. Άν ρίψωμεν έν βλέμμα έπι τών 
Επτανησιακών οικογενειών τών ορθοδόξων, Οά 
ίδωμεν ότι πλείσται είνε Δυτικής καταγωγή:. 
ΌΔυτικισμό; έν Έπτανήσω άπερροφήθη ύπό τή; 
’Ορθοδοξίας. Οί μικτοί γομοιύπήρξαν εί; όφελος 
τή; 'Ορθοδοξία; : Έν Έπτανήσω άν τινες έγρα- 
©ον τά έργα των ίταλιστί, άν ή έπίσημο: γλώσσα 
ήτο ή 'Ιταλική, ούχ’ ήττον ομω; ή μητρική 
γλώσσα έδιδάσκετο, καί πολλοί Έπτανήσιοι 
έδημοσίευσαν έξοχα έργα έν τή Έλληνική.

Ό Έπτανήσιος μεταβαίνων προς έκπαίδευσίν 
είς τήν ’Ιταλίαν εμορφώνετο καί καλλιτεχνικώς.

Είς τήν ’Ιταλίαν έπίσης μετέβαινον οί έμπο
ροι καί έλάμβανον ιδέαν τινά τής καλλιτεχνίας.

ΙΙολλά ήσαν τά ύπέρ τής καλλιτεχνίας, διό 
φυσικόν ήτο άποτέλεσμα ή αναγέννησες τής τέ
χνη:, ή πρόοδος καί ή άνάπτυξι; αύτής.

Άλλως τε ή ’Ιταλική σχολή έπέδρασεν έπι 
τής τέχνης άλλων χωρών μή ύποκειμένων,ώς ή 
Επτάνησος, ύπό τήν 'Ιταλίαν. Ή ’Ιταλία εινε 
κατά τούς νέου; χρόνους, ή διδάσκαλο; τής 
ώραίας ταύτης τέχνης. Ή γερμανική ζωγρα
φική μετά τόν θάνατον τού Δούρερ ένηγκαλίσθη 
τήν ’Ιταλικήν σχο’ήν. Ή Φλαμμανδική καί 
'Ολλανδική σχολή, μεθ' δλην τήν πρωτοτυ
πίαν καί τό μίσος κατά τού παπισμού, έδΐ- 
δάχθη άπό τήν 'Ιταλικήν σχολήν, άν καί 
έσχεν ένα Ρούβεν; καί ένα Έέμπραντ. Ή 
Γαλλική σχολή, μεθ’ δλον τόν εθνικόν έγωί- 
σμόν της,ήννόησε τέλο; ότι ή 'Ιταλία είνε τή; 
τέχνης ή διδάσκαλο:. ΙΊερί τής Αγγλία: ούδεί; 
λόγος, άφοΰ δέν έχει σχολήν, ώ; τά λοιπά 
κράτη. Ό Άγγλος, καί έν αύτή τή τέχνη, επι
διώκει τήν άτομικήν άνεξαρτησίαν καί λατρεύει 
τόν νόμον τού habeas corpus. Παρατηρητέον 
δμως ότι, άν πάντε; έκ τη; ’Ιταλίας έδιδά- 
χθησαν, έκαστη σχολή έχει τόν ίδιάζοντα έπι- 
χωριάζοντα χαρακτηρισμόν, διότι ή τέχνη συν
δέεται στενότατα μετά τού χαρακτήρες, τών 
ήθών, τών έθίμων,τών παραδόσεων καί τής εύ- 
φυίας τών λαών έκάστη; χώρας. Καί αύτή
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i.edehaR ’Ανδριάς ΙΙίσμαρκ

ΜΕΝΕΞΕΔΕΣ

ι

"Οταν άκοΰς τή νύχτα ένα παράπονο, 
Παράπονο πού βγαίνει από καιρό 
Νά φτάνι] ώς τό κλειστό σου τό παράθυρο 
Χυμένο σε τραγούδι θλιβερό,

Μέ τών ματιών τό φώς ποΰ τής αχτίδες τον 
Μέσ’ στην ψυχή σου σφαλιστές κρατείς,
Τό σκοτεινό σου δρόμο έβγα καί φώτισε' 
Περνάει ό σταυρωμένος ποιητής !. . .

*Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΙ£ ΛΙΣΘΙΓΓΙΚΙΙΣ *

Η ΑΝΑΓΚΗ

ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ

[Ή «distinction». — Ή τάσις πρός τήν τε
λειοποιήσω εΐνε παγκόσμιος.— Άπό τοΰ Ατε
λούς εντόμου μέχρι τοΰ τελειοτάτου Ανθρώ
που.—Πόσον βαθεία εΐνε ή οργανική άνάγκη 
τού ώραίου].

εκείνη ή 'Ιταλική τέχνη ενεκα τών άνω λόγων 
οιαιρεϊται εΐ; σχολάς- ούτω έχομεν σχολά; τής 
Τοσκάνης, τής Νεαπόλεως, τή: Λομβαρδίας,τής 
Βονωνίας, τή; Ουμβρίας, καί τής Βενετία;.

’Επειδή ή Επτανησιακή σχο.Ιή έοεχΟη τήν 
έπίδρασιν τής Βενετικής, έξ ανάγκης πρέπει 
νά άνοίξωμεν μίαν παρένθεσιν διά νά ειπωμεν 
δύο λέξεις περί τής σχολής ταύτη; καί άλλας 
δύο περί τής έκτιμήσεως, ήν οί καλλιτέχναι 
έχα'.ρον παρά τοϊς ’Ενετοί;.

[ΆκολονΟεϊ] ΣΠ. ΛΕ ΒΙΑΣΗΣ

ΑΠΟ TOTS “TEAETTA10TS EPOTAS,,
Μια λύπη μές ΰτό νοΰ κρυφή 
Όλημερίς μέ βασανίζει, 
Καί τή λευκή μου τή Θωριά 
Άνάργια—'νάργια κιτρινίζει.

Μιά λύπη μές στό νοΰ κρυφή 
Όλημιρίς μέ φαρμακώνει’ 
Καί τής παύμένης μου κα- δίας 
Τά φύλλα, σάν κιρσός, όργόνει.

Μιά λύπη μές στό νοϋ κρυφή 
Ώς καί Ότον ύπνο μέ πειράζει, 
Κ ’ ή φαντασία μου τυφλή 
Κάτι στό άπειρο Αγκαλιάζει.

ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΒΑΘΗΝΟΥ

2

ΓΙρόβαλεν ι> ήλιος 
Πίσω άπό τα βράχια 
Καί ζεστά φιιλιά 
Στέλνει ολόγυρά τον 
Στα γυρτά τά στάχυά 
Στά ξανθά τά ρόδα 
Στά χρυσά μαλλιά.

Τά πουλιά ξυπνούνε 
Στην ανατριχίλα 
ΙΙοϋ σκορπάει ή χαρά, 
Με τρεμούλα στάζουν 
Πλαγιασμένα φύλλα 
Γύρω σε καθάρια 
Διάφανα νερά.

Φώς ξανθό τοΰ ήλιου 
Άπό τά αιθέρια 
Φτάνει ώς τό χώμα 
Καί ΰαμποβόλοΰνε 
Σβύνοντας τ’ άστέρια 
— Μάτια βουρκωμένα 
Ποΰ γελούν ακόμα—

Φώς ξανθό τοΰ ήλιου 
Ποΰ φωτίζει αιώνια 
Καί άπ'άκρη ώς άκρη 
Τήν χρυσή τήν νειότη 
Τ’ ανθισμένα χρόνια 
Τό δικό της γέλοιο 
Τό δικό μον δάκρυ.

ΤΙΝΟΣ ΜΩΡΑΙΤΙΝΗΣ

ΝΑΓΚΗ επίσης οργανική, 
άνάγκη έπίσης έπιτακτι
κή όσον καί πάσα φυσιο
λογική άπαίτηάις τής ύ- 
πάρξεως εινε καί ή επεί
γουσα, ή βαθεΐα έκείνη ά
νάγκη, ήτις μάς ώΟεϊ είς 
τήν εύρεδιν τοΰ ώραίου έν 
τή φύσει, τή τέχνη καί τίι. 
ζώύϊ, καί είς τήν διαμόρ- 
φωάιν ήμών τών ιδίων έπί 
τόώραιότερον καί τό μάλ
λον διακεκριμμένον και

έλκϋον τήν προσοχήν των άλλων.
Ή δέ άνάγκη αύτη τοΰ ώραίου είνε έντόι; 

μας ένστικτος, άποτελεΐ ΐν ήθικόν μέρος τοΰ 
ψυχολογικού μας σκελετού, είνε ζυμωμένη μέ 
τό πνεΰμα τής ύπάρξεως. μέ τήν ώθοΰσαν δυ- 
ναμιν τής έξελίξεως, ύπήρξε τρόπον τινα πρό 
τής μορφής, ήν όιθεϊ πρός τήν τελειοποίησιν. 
Υπάρχει, λέγει ό Bray έν τή φύσει, κατόπιν 
βαθμού τίνος όργανόισεως μία τάσις ατόμων 
πρός τήν διΑκρισιν (distinction |. Ή δέ τάσις αΰτιι 
πρός τήν τελειοποίησιν, έκδηλουμένη ό>ς άνάγ
κη βελτιώσεως, είνε μορφή τής προόδου καί 
τής έξελίξεως τής φύδεως πρός τό όιραιότερον 
καί τέλειότερον, συνεπώς εινε άνάγκη μηχα
νική. ένστικτος, Ασυνείδητος καί μοιραία, καί 
συνδέεται πρός τήν ύζ'ίστιιν λειτουργίαν τοΰ 
άτόμου- τήν συντήρηΟιν τοΰ είδους.

Είς τήν έμφυτον ταύτην τάάιν τής ζωής πρός 
τήν τελειοποΐηόιν, βλέπομεν τάς ώραιοτέρας 
καί γονιμωτέρας έκδηλώάεις καί λάμψεις τοΰ 
φυσικού κάλλους πρός τήν διαιώνισιν αύτού 
καί τήν Αθανασίαν. ’

Ή γόνιμος, άλλ- Αόρατος καί Ασυνείδητος 
αΰτιι άρμη πρός τήν τελειοποίησιν, τήν διά- 
κρισιν καί τήν καλλονήν, διαλάμπει παγκό
σμιος είς τάύψηλά φαινόμενα τής έρωτικής 
ζωής, άπό τοΰ άτελεότάτου μέχρι τοΰ τελειοτά- 
τόυ τών ζφων.

Αί τροποποιήσεις καί μεταδολαί Ας ύφίάταν- 
ται τά έντομα, τά κολεόπτερα καί άλλα διά
φορα ζώα, άλλάσσοντα τό πτέρωμα, τό χρώμα, 
τό δέρμα αύτών έπί τό λαμπρότερον καΐ ζωη- 
ρότερον κατά τάς ώραίας έποχάς τών έρώ- 
των αύτών, ώΟοΰνται πρός τάς βελτιώσεις 
ταύτας ύπό άνάγχης τίνος βεβαίως πρός τό ώ- 
ραΐον,άσυνειδήτου καί όργανικής, διότι τά ζώα 
έκεϊνα έγκλείουν έντός των τό μέλλον τοΰ εί
δους των, τό όποιον πρόκειται ν ’ άναγεννηθμ 
καί »£vs άνίγχη νά διαπλασθή ώραιάτερον καί 
τελειότερον.

Ανερχόμενοι τήν κλίμακα τής ζωικής έξελί
ξεως. τήν αυτήν τάσιν τής ζωής βλέπομεν πρός 
τήν τελειοποίησιν, ύπό συνθήκας δμως πολύ 
ύψηλοιέρας καί τελειοτέρας. Ή χάρις καί ή 
κομψότης τ ..ν έρωτικ - ν παιγνίων καί θωπειών 
των άνωτέρων ζφων, καθ’ ήν στιγμήν πρόκει
ται τό είδος νά ύψωθμ εις έπίπεδον έξακολου-

Γ. ΜΠΟΝ.ΑΝΟε. ’Ανάγλυφον μνημείου Ίαχωβάτων

Οήσεως τής ζωής ύψηλότερον,ή άναζήτηάις τοΰ 
ώραίου και ίόχυρου καί κομψού ζώου διά τήν 
ύπερτάτην ταύτην λειτουργίαν, δέν είνε σαφής 
έκδήλωόις τής ένδομύχου τάδεως, τής οργανι
κής Ανάγκης τοΰ ώραίου, τής άναποδράστου 
φυσικής ορμής πρός τό τελεκ τερον καί όιραιό- 
τερον ;

Έλθωμεν ήδη είς τό όιραιότερον καί τελειό
τερον Αριστούργημα τής φύσεως.τών Ανθρώπων 
καί έξετάάωμεν τήν έν αύτφ Ανάγκην τοΰ ώ
ραίου, τήν έν αύτφ έκδήλωδιν τής παγκόσμιου 
φυσικής τάσεοις πρός τήν τελειοποίησιν, διά 
τής προόδου καί τής έξελίξεως. Τί θέλομεν 
παρατηρήσει; Ούοέν κατ’ουσίαν νεόιτερον. Ό 
νέος καί ή νεανις, μόλις ή έντός των ενδόμυ
χος και Ασυνείδητος τάσις τής Οιλούσης νά δι- 
αιωνισθμ ζωής πρός τό τελειότερον, άρχίση νά 
έκδηλοΰται, γενική άναδτάτωόις διαταράδάει 
τόν έφηδον οργανισμόν. Τότε, έκτος των άλλων 
μεταβολών μοιραίως ή άνάπτυξις στρέφεται 
πρός τό λέπτότερον, τά αισθήματα γίνονται 
ρεμβώδη καί λεπτότερα, έκφραζόμενα διά στί-
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χων, ήχων, εικόνων κλπ., αί ιίκέύεκ; κομή'ότε· 
ραι, ήφωνή,αΐ αμφιέσεις, μάλλον επιμελημένοι 
καί ώραι'τεραι, ή ό’ Ανάγκη τής λεπτότητος. 
τή<; αισθηματικήν χάριτος, τοΰ κάλλους καί τής 
όιακρίσεως, έκδηλοβται ζωηρά, συγκλονιστική, 
δυναμένη μάλιστα νά όιαταράξη Αρκετά έπι- 
κινδύνως τούς μή ά’ντέχοντας πολύ νευροπα- 
Οε ίς μάργαν ι άμούς -

Τότε έπιζητεϊται τό ώρα,ΐον καί έκαστος και 
έκάστη προσπαθεί νά γείνη ή τελειοτέρα έν- 
σάρκωάις αύτοΰ Τότε οργανικών ϋλκονται ισχυ
ρές τά ώραΐα, ή τά χημικ.-ς συγγενή κατά τόν 
Γκαΐτε, άτινα δι' ΑμοιΟαίων συμπληρώσεων,δύ
νανται νά δημιουργήσουν οργανισμόν ώραιοτε- 
ρον καί τελειότερον.

Έάν τοΰτο [’εδαιωθμ είς δύο τέκνα τής νεό- 
τιιτος,έάν βεόαιωΟή δτι διά τής ένώσεως αύτων. 
ώραιότερόν τι καί τελειότερον θέλει παραχήιι. 
τότε ακράτητος εκρήγνιται ό έρως μεταξύ αυ
τών, διενΟυνιίμενος ύπό τοϋ Ασυνειδήτου ένστι
κτου, ύπό τής ενδομύχου τάδεως προς το τε
λειότερον, υπό τής οργανικής άνίγεης τοΰ ω
ραίου

Ιδού τις Ανάγκη μας όιΟεϊ πρός τό όιραΐον τ - 
δον ζωηρ,. ς.τόσον Απαραιτήτων Είνε ή ανάγκη 
τής ζωής, ήτις θέλει ν’' άναπαραχΟή ώραιοτέρα 
καί τελειοτέρα. είνε άνάγκη κραταιά καί ισχυ
ρότερα πάσιις άλλης φυσιολογικής ή πνευματι
κής και ηθικής άνάγκης, είνε τό «πνεύμα τοϋ 
γένους» τό όποιον μάς ήλεκτρίζει καί μας συγ
κροτεί είς έν δλον, είνε τίι πνεύμα τής έξελί- 
ξέως, ήτις ωθεί τήν ζώσαν καί εύμορφον ϋλην 
πρός τήν τελειοποίηδιν και τήν Αθανασίαν.Ιδού 
ποια είνε ή ανάγκη τοΰ ωραίου, της όποιας ιί 
καλλιτεχνία, ή ποίηδις, ή μουδικιί κλπ. δέν 
είνε είμή άπλούδταται αύτής εκδηλώσεις.

Σ ΖΟΓΡΑΦΙΔΗΣ

-ββΙ*»5>

Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Βαρκαρόλα τονιδΟεϊδα υπό τοϋ κ. Δελμπουόνο.

Λ/’ έ.ίαφρφι βαρκοΰ.Ια, μόνος αρμενίζω 
θά.Ιασσα μεγά.Ιη καί φαρίνα περνώ 
Καί γιά συντροφιά μου πάντα αντικρίζω, 
Τό τρε.ί.Γο τό κϊμα καί τόν ούρανό.
Με καϋμούς καί πόνους την καρόΰι γεμάτη 
Σ ά.Ι.Ια μέρη τρέχω, έρημο που.ΙΙ.

Φεύγω περί τό ι'·έμμα. φεύγω την απατη, 
Η ά.Ιήθεια πέρα σάν νά με κα./ij.

Με Ατμό τ' αγέρι ίζαφνα σφυρίζει 
Κι' ό βορρηας αηκόνει κύματα βουνά 
Τό τιμόνι χάνω. τό πανί μου σχίζει. 
Καί στερηά όέν β.Ιέπω γύρω πονίειά. 
Μιά 'ψη.Ιά 'ς τα νέφη με πέτα τό κϊμα 
Μ±ά 'ς τά βάθη κάτω τ' άπατα μέ κ.ίεϊ. 
Τί χαρά .' Σέ Μγο βαύ'ρω κεϊ καί μνήμα, 
θαύρω τήν ά.Ιήθεια. Νά την, μέ κα.έεϊ...

ε. ΓΙΓΑΝΤΕΣ

ΤΥΧΑΙ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1838-1842

Έκ τής άνβκδότου «'Ιστορίας τοΰ Νεοελληνι

κού (-Ιεάτοουη/

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ είσέτΐ κατά τά; 
άρχάς τοϋ 1838 έντός «τε- 

ραπλεύρευ σανιδώματος,προ - 
είρω; συμπεπηγμένου καί 
τέγην έχοντσς τόν αττικόν 
ύεανόν»Ο) τό πρώτον έν 
Αθήναις συσταθέν ελληνικόν 
έατρον, τό καί «προσωρινόν 

θέατρον» κληθέν διά τήν έλ- 
ισήμου προστασία:, οτε 
έτους ό Ιωσήφ Καμη- 

πρός τό ύπουργεΐον των 
παραχωρηθή αυτω 

σιν χειμερινού θεά-
— “γ* * 

ού; ορίυς τοΰ 
ύ; συμφέροντα;,παρε- 

Β. Διατάγματος, έζδο- 
1838. γήπεδον δωρεάν 
έζ τριών χιλιάδων δια- 
τετραγωνιζών πήχεων 
κατά τήν θέσιν Γεράνι.

·η· 
είρη ίδια αυτού δαπάνη, 

τή; έκδόσεω; 
θέατρον κατά 

ύπό τής Κυβερ-

άσης άλλη; έτ 
τόν Μάρτιον τοΰ αύτοΰ 
λιέρης δι ’ αίτήσεώ; του 
Εσωτερικών έζήτησεν όπως 
δωρεάν οίκόπεδον πρός άνέγερ 
τοου, ανταξίου τή; Πρωτευούση

Ή κυβέρνησι-, μελετήσασα 
εργολάβου ζαί εύροΰσα αΰτ 
χώρησεν εί; αύτόν διά 
θέντο; τήν 19 Μαίου 
ζαί εί; ιδιοκτησίαν του 
ζοσίων τριάκοντα έπτά 
έπί τή; όδοΰΉρώδου καί

Έπί τοΰ παραχωρηθέντος γηπέδου ό έργολά- 
βος ύπεχρεοΰτο ν ’ άνεγείρ· 
έντός έξ μηνών άπό τής ημέρα; 
τοΰ Β. Διατάγματος, λιθόκτιστου 
σχέδιον, τό όποιον θά έδίδετο 
νήσεως.

'Εκτός τοΰ 
γολάβον καί · 
οποίου άπηγορευετ 
έν Άθήναις Οέατρ 
στάνη έπί θεατρική; 
μάτια (operas) τραγωδία 
άλλου είδους ποιήματα, 
τό πεζόν, καθώς ζαί τό νά δώση μουσικά; συμ
φωνία; (concerts) έπί πληρωμή εισόδου, έκτος 
μόνον έάν ήθελε προηγουμένως συμφώνήση μετά 
τοΰ οιευθυντοΰ τοΰ θεάτρου, του λαβοντος το 

προνόμιον».
Οί έν Έλλάδι ΐσχύοντε; τότε ξένοι καί ύπο- 

στηρίζοντες τόν ύπέρ ου τό προ.όμιον αλλοδα
πόν έργολ.άβον, Οέλοντε; νά ζολασωσι τήν προσ- 
γενομένην ταύτην αδικίαν εί; τό ύπάρχον τότε

αρεχωρήθη εί; τόν έρ- 
νόμιον δυνάμει τοΰ 

V. - · > >

γτ,-εοζο τ 
πενταετές ,.Γ-.

εί; πάντα άλλον ν ' άνεγείρη 
ν καθώς επίσης καί νά παρι- 

κηνής «μουσικά μελ:δρα- 
κωμ«. δία; ζαί κάθε 

είτε διά στίχων είτε είς

| 1) Ό Θ ε α τή ;, σύγγραμμα ηθικόν,οικονομικόν, 
φιλολογικόν καί θεσμοθετικόν. Άριθ. 1. 25 Όκτωβρ. 

1836, σελ 23. 

ύπό τήν οιεύθυνσιν τού ’Αθανασίου Σκουντσο- 
πούλου ελληνικόν θέατρον, ύπεχρέωσαν τόν Κα- 
μηλιέρην δήθεν «έάν ποτέ έθελονταί (amateurs ι 
ή εταιρία τι; (compagllie) ήθελον παρουσιασθή 
έπιθυμοΰντες νά παραστήσουν εί; τό ελληνικόν» 
νά παραχωρή τό θέατρον του «τάς εσπέρας καθ' 
ά: δέν τό μεταχειρίζεται ό ίδιος.»

Ώ; έάν μή ήρκει δέ ή ειρωνεία αύτη,διά τοΰ 
προειρηθίντο; προνομίου δέν επετράπη (!) εί; τού; 
έθελοντά; «τό νά παραστήνουν όσάκι; θέλουν 
μεταξύ των είς ιδιωτικά; οικίας ζαί όχι είς δημό
σια μέρη ή καταστήματα έπί πληοωμ.ή εισόδου !»

Ές άλλου, χαριν των ςενων εννοείται πάν
τοτε, ύπεχρεώθη ό έργολιβο; «νά έχη οκτώ μή
νας τοΰ έτους, έξαιρουμένων τών κατά τό θέρο; 
τεσσάρων μηνών» οπότε βεβαίως θά παρεχωρεϊτο 
είς ελληνικού; θιάσους διά νά ψηθούν άπό τήν 
ζέστην καί έκλείψουν οΰτω; άπό προσώπου τή; 
γής, «άναλόγου; συντροφιάς καί καλώ; δργανι- 
σμένην ορχήστραν».

ΓΙλήν μεθ ' ολην τήν έπιθυμίαν καί ύποστήρι- 
ςιν τών θελόντων νά ίδωσι μεγαλοπρεπές έν 
Άθήναις θέατρον μέ άλλοδαπάς συντροφιάς καί 
καλώς ώργανισμένην ορχήστραν, ό ίταλό; έργο- 
λάβος, μ.ή δυνηθείς νά εύρη τά άπαιτούμενα πρό; 
άνέγερσιν τοΰ θεάτρου χρήματα ( ’), έκηρύχθη 
έκπτωτος τοΰ παραχωρηθέντος αύτφ προνομίου 
οια τοΰ απο 29 Μαρτίου 1839 Β.Διατάγματος.

Δια τοΰ αυτού Διατάγματος πάσαι αί έν τφ 
από 19 Μαίου 1839 Β. Διατάγματι διαλαμβα
νόμενα·. παραχωρήσεις είς τόν 'Ιωσήφ Καμηλιέ
ρη» μετεβιβάσθησαν είς έτερον 'Ιταλόν έργολά- 
βον, τον Βασίλειον Σανσώνην(* 2). δστις ύπε-

βρίου 1898. ό κ. I’. Τ. ΙΙερΐ τοϋ θεάτρου αύτοΰ, ξύ
λινου καί ασκεπούς,ό «Ελληνικός Ταχυδρόμος»( 'Αριθ. 
4. Έτος β . 1837)μεταξύ άλλων γράφει καί τα έξής: 
«Τίποτε δεν λείπει εις αύτό αφ' όσα καθιστώσι τά 
μεγαλείτερα τών Παρισίων καί τής ’Ιταλίας θέατρα, 
σκηναί διάφοροι, ορχήστρα, έπιδάφιοο αίθουσα (par
terre), στοά, δωμάτια, αμφιθέατρου, τά πάντα ώς τά 
λοιπά τής Εύρώπης μέρη».

Τό θέατρον αύτό,περί ού άλλος δέν θά γείνη πλέον 
ενταύθα λόγος, διότι ούδεμία έν αύτώ έδόθη ελληνική 
παράστασις, μετά όλιγοχρόνιον ζωήν, κατέρρευσε μίαν 
ώραίαν πρωίαν, παρασυρθέν υπό ίσχυράς θυέλλης.

(1) Κατά τινα σημείωσιν τής εποχής εκείνης τά 
θεωρεία, ή τού; «οίκίσκους» όπως έλέγοντο τότε,ήγό- 
ρασαν οί έξής :

2 ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Όθων (ίδιωτικώς). 1 ό 
Γ. Σπανιολάκης Γραμματεύς τοϋ Οικονομικού, 1 ό 
Έσλιν. 1 ό Α Γραφ. I ό I. Λ.’Οβρέζας. 1 δ Πάϊ- 
κος Γραμματεύς τής Δικαιοσύνης. I ό Μετιβιέρ. 1 ό 
Βοτζάρης. 1 δ I. Παπαρρηγόπουλος. 1 ό Ν. Ρ. Πλέ- 
σιος. I ό Γ Γλαράκης Γραμματεύς τοϋ ’Εσωτερικού. 
2 ό Κ 11. Σκουμπουρδής. 1 ό Λουδοβίκο; Ένυώς. 
1 ό Α. Πετσάλης. 1 δ 'Ιππότης Μορέλης. I ό Βα- 
λαωρίτη;, ό 'Αφθονίδης καί ό Άργυρόπουλος. 1 ό 
Σταμ. Δεκόζης Βούοος.

(2) Edmond About : La Grice conteinporaine 8e 
edition pag. 361.

(1) Κυριώτερο; λόγος τής αποτυχίας τοϋ Καιζη- 
λιέρη ητο τό άπόκεντρον τοΰ μέρους όπου ίχειτο τό 
οιχόπεδον έφ’ οΰ έμελλε ν’ άνεγερδή τό θέατρον,καθό
σον τήν εποχήν έκείνην πάσα ή άπό τής ' ’Εθνικής 
Ίρ^ττέζης πρός τό Γεράνιον χαί πέραν τής ό5οΰ Πει- 
ραιώς εχτασις ητο τόσον έρημος,ώστε ή μοναδική έπί 
της οοοϋ Πειραιώς οικία τοΰ Άρμανσπεργ είχε τό 
ευτύχημα να περιβάλλεται άπό απέραντους εκτάσεις 
αγρών ους ηδύνατό τις ν’άγοράση κατά στρέμμα άντί 
ολίγων δεκάδων δραχμών ! Έπί τοϋ προκειμένου,μοΰ 
οιηγηΟησαν ότι 'Αθηναίο; τις, Πιθαράς όνόαατι,έπώ- 
. ι?ε'/_αν;) πέντε χιλιάδων δραχμών ολόκληρον τήν 
απο τής όδοϋ Σωκράτους μέχρι ’τής όδοΰ Αίολου ε- 
χτασιν την περιλαμβάνουσαν 'σήμερον τό Βαρβάχειον 
Λύχειον καί τήν Νέαν 'Αγοράν !

(2) Ό Σανσώνης ήτο λείψανον τοϋ πρώτου ιταλι
κού βιάσου τοΰ έπισχεφβέντος τάς ’Αθήνας κατά τό 
183/. Είς τόν θίασον έκεϊνον πρωτηγωνίστησε κα: 
εξετρέλλανε τους μυρίζοντας είσέτι πυρίτιδα άγωνι- 
στας η Καιχιλία Ρόδη, ή μετέπειτα ύπανδρευθεΓσα 
τον παραιτηθέντα αξιωματικόν τοϋ Ελληνικού στρα
τού Καλλιμάχην.
, Γο θέατρον^ εις δ επαιζεν ό πρώτος εκείνος θίασος 

ειχεν ανεγερθή μεταξύ τής πλατείας τοΰ Ίεροΰ Λό- 
χου καξ τής άδοϋ Αιόλου υπό τίνος Μέλη χαλουμένου. 
■νη° τ·° δεύτεί0ν χατ“ τεφάν άρχαιότητος έν
Αθήναις ανεγειρόμενον θέατρον, καί ούχί τό πρώτον 

ως εσφαλμένως γράφει έν τώ «Άστει» της 22 Νοεμ- 

χρεώθη ν ' άνεγείρη τό θέατρον έϊ; τό προσδιορι- 
σθέν οικόπεδον έντός πέντε μηνών άπό τής έκ- 
δόσεω; τοΰ οιατάγματος.

Ό Σανσώνης, ευτυχέστερος τοΰ συμπατριώ
του Καμηλιέρη, κατώρθωσε νά έξοικονομ,ήση με
ρικά χρήματα καί ν ’ άρχίση τήν άνοικοδόμησιν 
τού θεάτρου. Αλλά ταχέω; περιελθών καί αύτό: 
εί: οικονομικά; δυσχερεία; ήναγκάσθη έκών ακων 
νά έκθεση εί; πλειστηριασμόν τά θεωρεία τοΰ 
θεάτρου του,περιελθόντα ούτω: εί; τήν κυοιότητα. 
πολλών ίοιοκτητών. Τοιουτοτρόπως τό αμαρτω
λόν τή; Πρωτευούση; θέατρον άπετέλεσε τήν 
παραδοξοτέραν ιδιοκτησίαν έν τώ ύπό τόν Ήλιον 
κόσμω ! (1) Ό About, είς δν έφάνη παράδοξον 
δτι τό θέατρον τή: πόλεως τών 'Αθηνών «δέν 
έκτίσθη ύπό τοΰ Κράτους,ούτε ύπό τή; πόλεως, 
άλλ’ ούδέ ύπό τοΰ βασιλέως αύτοΰ, άλλ' ύπό 
τινων πολιτών καί δι ’ έςόδων των» γράφει περί 
τής άλλοκότου αύτής ιδιοκτησία; τά εξής: «II 
n y a pas au monde une propriety plus di- 
visee que celle de ce the&lre». (2)

Διά τή; μεθόδου αύτή; τών πολυπληθών συνι
διοκτητών, πληρωθέντων τών θυλακίων τοΰ 
Σανσώνη, κατύρθωσεν ούτο; περί τά τέλη Δε
κεμβρίου 1839 νά φέρη «εί; τήν εντέλειαν, ώ; 
έ'γραφεν ή τότε έν Άθήναι; έκδιδομένη έφημερί; 
«Φήμη», τό έν Άθήναις συνιστώμενον θέατρον 
μέ δλην τήν άπαιτουμένην εί; αύτό λαμπρότητα 
κομψότητα καί κοσμιότητα».

Κ·. παραστάσεις ήρξαντο έν αύτφ διά τή; 
Lucia di Lamermour τήν 6 'Ιανουάριου 1840 
παρουσία τών βασιλέων. Εννοείται δτι τό 'Ελ
ληνικόν θέατρον χάρις εί; τό πρός τόν 'Ιταλόν 
παραχωρηθέν προνόμιον έξέλιπε καθ’ ολοκληρίαν!
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Καθ’ ίλην δέ τήν πεώτην αυτήν τ.εζ'.ζζζ·/. 
καθ ’ ήν έξετοέλλανε κυριολεκτιζώ: τόν άρρενα 
πληθυσμόν τή: πρωτευσύσης ή τ.ζζ\γι ρ.ζζ_ υψί
φωνο: Πίττα Μπάσσο, έπαίχθησαν τά εξής με
λοδράματα : ή Λουκία 55 Όζζά.ζ, ή Νόρμα 30, 
ή Γπνοβάτις 20, ό Βελισσάρισς 6, ό Κουρεΰς 
τή: Σεβίλλη: 4 καί ή Κίνα 4.

Ουδέ θά άνέφερον καν έν τή παρσύση ιστορία, 
έν ή μόνον περί τοΰ έλληνικοϋ θεάτρου γενήσε- 
ται λόγος, τά κατά τάς ίταλ’.ζάς παραστάσεις, 
έάν μή διά τής αναγραφής τοΰ καταπλήσσοντος 
πράγματι άριθμ-ού τών επαναλήψεων ένός καί 
τοΰ αύτοΰ μ.ελοδρόματος, άπεδεικνύετο στ: ο’. 
"Ελληνες, τών οποίων οί πόδες δέν είχον εισέτι 
άπομάθει νά φέρουν τό τσαρούχι, έκηρύχθησαν 
εύθΰς έξ αρχής τής συστάσεως τού ελληνικού 
βασιλείου ένθερμοι ΰπέρμαχοι τοΰ αλλόγλωσσου 
θεάτρου, ουδέ διαμαρτυρίας καν φωνήν ύψώσαν- 
τες διά τήν επίσημον, ούτως είπεΐν,ένμέση 11ρω- 
τευούση ζατάργησιν τοΰ 'Ελληνικού θεάτρου !

Τοιοΰτος δ’ήν ό ενθουσιασμός τού κοσμ.ου δ’.ά 
τό ιταλικόν μελόδραμα,τοσαύτη ή καταλαβούσα 
γέρους τε καί νέου: τής εποχής έκείνης φρενϊτις 
διά τήν Ρίτταν Μπάσσο, ώστε κατά τήν ευερ
γετικήν αύτής παράστασιν, γράφει ο Θεόδ. Όρφα- 
νίδης (*) «έτρεχον πολλοί συνάζοντες τό χρυσίον 
μέ προθυμίαν διά νά τό αναθέσουν είς τόν βωμόν 
ταύτης τής μαγευτικής Σειρήνες. "Αμιλλα με
γίστη έγεινε διά ποσοτήτων χρηματικών, τό δέ 
περίεργον είναι δτι πολλοί άκριτοι νέοι θέλοντε; 
νά φανώσι μεγαλόδωροι, πωλήσαντες φορέματα, 
κατόρθωσαν νά προσφέρωσι διά τής τιμή: αύτών 
τ’ανωφελή δώρα των. Πολλοί υπαλληλίσκοι 
έσανείσθησαν πρός τριάκοντα τοϊς εκατόν έπί τού 
μηνιαίου μισθού των, καί αστείοι τινες διηγούν
ται δτι έρρίφθησαν εί: τόν δίσκον όμολογίαι».

(“Επεται το τέλος) Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

AJ3JY" Σ Σ ο £

ΑΥΤΟΧΕΙΡ

Χτύπησα μιά 'σζήν πόρτα τοΰ θανάτου 

Χτύπησα όυό 'στήν πόρτα της ζωής, 
Και ’στην άπάνου πόρτα χαι 'στην χύτου 
Άπάντησι όέν μούθωσε χάνεις.

Ψάχνω, γυρίζω ναύρω πόρτα ά.ΙΑη 

Μιχρή, μεγά.ΐη μέσα > ά χρυφτω 
Μά ούτε μιχρή εύρήχα, ούτε μεγά.ίη 

Μες ‘σιό σχοτάόι έχεϊνο τό φριχτό.

Σταμάτησα' τό Αογιχό μου ίστάθη' 
Σάν τρέΑ.Ια μούρθε εχείνη τή στιγμή.
Κάτι σάν ϊσχιος μιίρπαζε χι' εχάθη 

Σάν άνεμος ποΰ πέρασε μ ’ ορμή.

Μ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

(1) Τοξότης, σύγγραμμα ‘έμμετρον καί πεζόν, 
φυλλάδιον Β'. 1840.

BARRIAS. ’Ανδριάς Ούγκώ.

ΆπεκαλύφΟη τή 12]25 Φεβρουάριον έν ΙΙαρισίοις 
έν τή πλατεία Β. Ονγκώ.
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ΠΡΟΦΤΑΣΕ!

Συννέφιασε ό ουρανός απ' άκρη σ’ άλλην άκρη 
Κι' άγάλι' αγάλια ή βροχή μέ πόνο λές σταλάζει. 
Καί ό Βορριας ξεσέρνοντας τοΰ ουρανού τό δάκρυ 
Τυλίγεται 'ςτό κλάμμα του καί μέ θυμό στενάζει.

Σηκόνω μέ παράπονο ’ςτόν ουρανό τά μάτια 
Καί νά 'μερέψουν θέλουνε τή μαύρη του αντάρα 
Μά μένουνε κατάμαυρα τ’ άθέμελα παλάτια 
Καί μοΰ βουρκώνει ή καρδιά καί κλαίει μέ λαχτάρα

Ή καλαμιές άπ’ αντίκρυ πικρό σκοπό μοΰ λένε
Καί τά δέντρα μου γνέθουνε μέ τά χλωμά κλαδιά τους· 
Κι’ ώς γέρνουνε κατάγυμνα,κλαΓνε, κ’ έκεΓνα κλαΐνε 
Καί απο μακρυα μοΰ στέλνουνε τά υστερνά φιλιά τους.

"Ετσι ή 'μέρα θά διαβή μαύρη, σκοτεινιασμένη 
Όλόμονη βά κάθουμαι 'ςτό σπίτι τό έρημό μου 
Καί ή καρδιά μου ή φτωχή ή πολυκονρασμένη 
Σοΰ στέλνε: άπό μακρυά κάβε θερμό παλμό μου.

Μή μέ προσμένης τό βραδύ νά 'ρβώ 'ςτό περιβόλι· 
Ετσι κλεισμένη βά περνώ κάβ’ άχαρη μου μέρα’

Τί ζήλεψε ό ουρανός, γιατί τό μάθαν όλοι 
Καί ό Βορρηας μανιοφυσα τριγύρω μέ φοβέρα.

Παγώσαν τά χεράκια μου, βολώνει ή ματιά μου, 
Μά ?λα, έλα, πρόφτασε, βαρειά-βαρειά αρματώσου 
Πριν να προφτάση ό Βορρηας καί σβύση τήν καρ- 

[διά μου
Γιατί νεκρό τότε κορμί θά σύρης ’ςτ’ άλογό σου.

ΑΙΜΥΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ
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•II Φρύνη έν 'Ελευσϊνι.

ΦΡ ΥΝ Η

* ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΙ *

ΕΝΝΗΜΑΤΑ θεαινών.
Θεαγωγός λαός καί 

θεόμητις, συναρπαζόμε
νος εν τη αίγλη τοΰ 
κάλλους, ΐνα έκεϊ συ- 
ευχθή έν μέσω τών 

λάμψεων, τήν ύπέργειον 
έμπνευσιν,καί δημ'.ουρ- 

γήση αγλαίσματα χρυσόπτερα, ούδέποτε εις τήν 
κατήφειαν εκπνέει τοΰ χρόνου.

Οί αιώνες, όταν δέν λησμονώσι τό φώ:, στα- 
ματώσι,—καί έορτάζουσι τότε οί κυανοί ουρανοί 
—στρέφουσιν δπίσω, καί χαιρετώσι τήν ανατο
λήν, τό αιώνιον τή; αθανασίας φεγγοβόλημα.

Καί μία άκτίς θαλπερά τούς συνοδεύει είτα 
επι τα πρόσω, χωροΰντας είς τοΰ μέλλοντος τά 
ερέβη, ένθα έκείνη άπλουμένη χορηγεί τήν πρώ- 
την ιδέαν τής ζωής.

... Ή αφετηρία τοΰ παγκοσμίου βίου, τό 
φαεινόν σημεϊον τής έμψυχώσεω; τής γής : τό 
Ελληνικόν παρελθόν.

Γεννήματα θεαινών !
Θεοποίησες καί αποθέωσες εκείνων, οιτινες 

έπίστευον δτι ήδύναντο νά κατακτήσωσι καί τό 
άπειρον, νά καταγράψωσιν είς τά δικαιώματα 
τής μεγαλοφυΐας ώς περιουσίαν καί τόν άτέρμονα 
Γαλαξίαν, νά ύποτάξωσι καί τήν άγνωστον τών 
'λ f , f / if)
αστέρων φυσιν, τέκνα υπερκόσμια, και ν ανα- 
καλύψωσι τόν μακάρων μακάρτατον εί: τά βάθη 
τοΰ σύμπαντος, ΐνα χαιρετίσωσιν αυτόν έξ ονό
ματος τοϋ Όλυμπου.

Καί ολόκληρος ή 'Ελλάς τοΰ έπους καί τοϋ λυρι
σμού,τής σοφίας καί τοϋ θριάμβου, είναι μία συνε
χής άναζήτησις τοϋ θείου, φανατική, παράφορος.

ΓΙροσεπάθει νά κατανοήση τόν’θεόν, νά τόν 
άνακαλύψη, καί νά τόν αναγνώριση, ΐνα ζήση 
μετ' αύτοϋ.

Είναι ό τεραστιαϊος ούτος, ό τιτάνειος, ό μο
ναδικό: πόθος, δστις έθέρμανέ ποτέ τήν ανθρω
πότητα, διά νά έμφανισθή, καθιστάμενη μεγάλη.

Καί τήν προσδοκίαν ταύτην άπαξ μόνον ήδυ- 
νήθη έκείνη νά συγκρατήση : δταν έθυσίαζεν είς 
τον ΙΙαρθενώνα.

Άλλ’ άφ' οτου έπαυσαν οι παλμοί τής αρ
χαία: ζωής, έξέπνευσε καί ό πόθο: εκείνος- ήτο 
βαρύς διά τόν κόσμον, δστις είχεν έςαντληθή.

Καί έκτοτε δέν ύπάρχουσι μεγάλοι αιθεροπό- 
πόροΓ τό δέ θειον ιδανικόν είναι μακράν, πολύ 
μακράν.

Διά τοΰτο, ζώμεν μέ τάς αναμνήσεις τών 
πρώτων εξερευνητών,οιτινες διέτρεξαν,άπεκάλυ- 
ψαν καί κατέκτησαν πολλάς τοΰ αγνώστου χώρας.

Χώρας τόσον αχανείς, ώστε ό πολιτισμός τής 
σήμερον εν έχει μέλημα : νά δυνηθή νά : κατα
νοήση τό μεγαλείου, τήν αξίαν καί τήν δύνα- 
μίν των.

Τίς οίδε έάν τό κατορθώση. . .

Γεννήματα θεαινών I
Μανία θεοληψίας είχε σκορπίση πανταχοϋ τό 

όνομα τοϋ θεοϋ, ΐνα μή μείνη καί τδ έλάχιστον 
ον άμέτοχον καί άσχετον.

Ήτο πολύ γλυκύ έκεϊνο, καί τό έλάτρευον.
Ήτον ώραϊον ώς ιδέα,ώς είκών, καί τήν ένε- 

κολποϋντο.
Διότι ήτον αδύνατον νά ζήσωσι άνευ θεοϋ.
Καί άφοΰ δέν κατώρθωσαν νά τόν άνακαλύ- 

ψωσιν, άνέθηκαν είς τήν σοφίαν νά τόν δημιουρ- 
γήση, δπως τόν έφαντάζετο.

Καί έκείνη δέν ύπεχώρησεν, άναλαβοΰσα τήν 
εντολήν μιάς ολοκλήρου γής.

Έξυψώθη,δσον ήδυνήθη,ένεπυεύσθη καί παρή- 
γαγε τά μυστήρια.

Τά αιωνίως άλυτα καί σκοτεινά.

ΠΙΝΑΚΟΟΗΚΗ · ·
13 -

2



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Καί δι ’ αύτών αί πνευματικαί ύπεροχαί, ένι- 
σχυόμεναι εις τήν κατανόησιν, εργάζονται ύπέρ 
τής άληθείας.

ΙΙαρήγαγε τά σύμβολα, ατινα καθίεοώθησαν 
ώ; θρησκεύματα.

Καί τά έσεβάσθη τό πνεύμα τών πρώτων 
αιώνων, ενόσω ό θείος πηλό: τής άριστοτεχνίας 
ήτο νωπό: έτι.

Ό μετέπειτα όμως χρόνο: ήοιαφόρησε,παρε
ξήγησε τά πάντα,παρασυρθεί: ύπό τών πάντων, 
ήτύχησεν είς τήν έξήγησιν τών φαινομένων, και 
άνατρίψας άκουσίως τόν αισθητόν κόσμον, άπώ- 
λεσε τά στοιχεία τής αρμονίας.

Καί ζή έν μετατροπή, άγνοών καί αγνοού
μενος.

Γεννήματα θεαινών !
’Ενόσω ζώσι τά Λείψανα καί τά ερείπια, έν 

βσφ τά σπέρματα τοϋ αρχαίου ελληνικού πνεύ 
ματος μεταοίοονται εις γενεάς γενεών, δέν θ’ 
άπολεσθώσι καί αί θεσπέσιαι παραδόσεις τών 
χρυσών αιώνων.

"Οταν ύποχωρή έν τή αμηχανία ή κρίσις, θά 
τήν άναπληροΐ ή φαντασία μετά τών φωτεινών 
οπτασιών της. Τά λευκά όνειρα θά οιαδίχνωται 
τήν σιγήν τής λογικής, καί ή άγονος πράγματι- 
κότης δέν θά περιδεσμεύη τήν θεωρίαν.

"Οταν κυριαρχή ή άγνοια, θά παράγεται ή 
ύπόθεσις' πάραυτα μία διαυγής έμπνευσις θά ένι- 
σχύη τήν πρώτην ούσίαν, ή εύγενεστέρα ιδεολο
γία θά τήν χρωματίζη, ή δέ ψυχή θά έντρυφγ 
είς μίαν ευφρόσυνου πλάνην, μέ τήν προσφιλή 
ελπίδα, δτι ίσως έκείνη είναι μία αλήθεια.

Καί όπότε ή τύχη ή τά είμαρμένα συγκινη- 
θώσιν έκ τών μοιραίων συμπτώσεων, καί μία 
στιγμιαία άνάστασις τών νεκρών απομνημονευ
μάτων άφήση νά εκταφή έν απόρρητον ή έν χρη- 
σμολόγημα, τότε, ή πλάνη, τις οίδε, μήπως 
είναι ή λύσις ένό: μυστηρίου, έξ εκείνων, ατινα 
έγέννησε τό άρχαΐον πνεύμα !

Γεννήματα θεαινών !
Τών μακάρων μουσών τάς πολυφήμους 

τρείας τίνος αίώνος φαντασία θά άπαρνηθή 
ωραία σου θά σβεσθή ποτέ λάμψις, Φοίβε

λα-
Ή

Ά-
πολλον ;

Μακράν τής τυμβήρους όσιότητος καί τών λά
λων λοχευμάτων, ό λυροθελγής τών οίχομένων 
μουσοπόλος, τήν πάγχρυσον ’Ελλάδα έσαεί ευ
λογών, τήν αλήθειαν θέλει συγκρατή ύπό τόν 
ουρανόν,δστις τούς καπνούς έδέχθη θυσιών πανα
χράντων.

Χώρει, γλυκυτάτου ονείρου θεσπεσία αίγλη.
Τών ψυχοκόμπων σοφιστών τό ψυχρολόγον 

άγόρευμα.άμουσολογίας πλήρες καί κούφων άγυρ- 

τευμάτων,είς άερολόγημα θά μεταβληθή πρό σού.
Ούδέν κώλυμα έπι τής εύθείας οδού, ήν τό 

εύγενές θά διατρέχη ιδανικόν.
Χώρει, ψυχολαμπής παρθενία, έκ τών αδύτων 

είς τό φώς.
Αχανούς σεμνοτυφία: κόσμου, ύπέρτερον έ- 

σται τής μάγου γυμνότητας σου τό κάλλος.
Κόμιζε έλευθέρα τήν ιδέαν τήν αθάνατον, πρό 

τής λεκτροχαροΰς αιδημοσύνης.
Χώρει, προσφιλές άγνωστον, ήδικημένον,τών 

πολυανθέων ερώτων ώ αφροδίσιον αγλάισμα.

Γεννήματα θεαινών !
Ούδείς θά μ’ άποσπάση τής γοητείας σας.
Ινδάλματα φωτολαμπή αθανάτου ποιήσεως, 

αγαπώ τήν πλάνην έκείνην, άοκεϊ νά μήν άπο- 
χωρισθώ ποτέ τοϋ γλυκυτάτου ρεμβασμού, δν 
διαχέει ή έμφάνισίς σας.

Κάλλος αμάραντου ! Κάλλος παρθένον ! Κάλ
λος ουράνιον ! Αιωνίως Θά σέ χαιρετώ, προσκυ- 
νών τά ίχνη τού αιωνίου σου τύπου, δστις διε- 
σώθη άπό τούς κευθμώνας είς τά πνευματικά 
χρυσωρυχεία.

Κάλλος πολυύμνητον! "Αγγελε τής θείας ιδέας, 
είσπράττων τόν γλυκύν τής γής φόρον είς α
σπασμούς.

Χώρει θριαμβεύον, έν μέσω πανηγύρεων.
Μόλις εμφανίζεσαι, άρχεται ή εορτή τών με

γάλων καρδιών.
Χώρει δεσπόζον, κατακτάν, έμπνέον. Σέ υπο

δέχονται οί έκλεκτοί, καί οί πιστοί σέ άκολου- 
θούσι- οί δέ μή κατανοοϋντές σε είσίν απόβλητοι, 
καί ό νόμος τούς στιγματίζει ώς ασεβείς, ή τούς 
περιφρονεΐ ώς παράφρονα:.

Σύ, δύνασαι νά τούς άποκαλής καί αψύχους 
νυμφίους, ΐνα τήν επαύριον, ίσως ζήσωσι,συνερ
χόμενοι έκ τής φωνής σου, ένώ ημείς παρερχό- 
μεθα πρό αύτών πλεονέκται καί χαιρέκακοι. 
"Ο,τι στερούνται, προστίθεται είς ημάς.

. . . Χώρει, ουρανία γυμνότης, είσπράττουσα 
φιλήματα.

Ή γή σέ ύποδέχεται δι ’ άνθέων, ατινα ζώσιν 
όσον καί τό μειδίαμά σου.

. . . Ή πόλις ανάστατος' τά θυμιάματα εύώ- 
δη. Οί εστεμμένοι δαδούχοι μεταδίδουσι φώς ά- 
φθόνως,καίαί χρυσόπλεκτοι λαμπάδες πολύφωτον 
αποτελούσε προπομπήν,ένώ ή μυριάς τών λυγι- 
φθόγγων φορμιγγών κηρύττη τήν έμφανισίν σου.

Κλάδοι φοινίκων σέ υποδέχονται,καί τό κλει
νόν άστυ χαιρετά τούς εύγενεϊς παλμούς, οΰς 
κομίζει ή θελκτική σου εύμέλεια.

Γεννήματα θεαινών !
Ό Ιίαρθενών προσεδέχθη μίαν έτι ικεσίαν, 

και ή χρυσελεφάντινη Γλαυκώπις έν ακόμη προ
σκύνημα .

'Επί τών ποδών της κατατίθεται είς στέφα
νος θαλεράς μυρσίνης, καί έάν ήδύνασο νά φθά- 
σης, ώ γλυκεία καλλονή, τό θειον πρόσωπον, αί 
παρειαί του θά έδέχοντο διά σοϋ περιπαθές ές 
ονόματος τής Κύπριδος αδελφικόν φίλημα.

Φρύνη !
“Εν φωτεινόν όνειρον, κομιζόμενον ύπό τό 

μυρόπνουν τής ποντιάδος φύσημα, έπι τής γα
λανής έπιφανείας’ έν άφρογέννημα λευκού μυστη
ρίου, δπερ τό κύμα εναποθέτει έπι τής ιεράς 
ακτής, μετά τής έκπνοής του τής ύστάτης.

Μία ιδέα έγκολπουμένη παλμούς έρωτος άθα 
νάτου, μεθύσκεται έν εύφροσύνω μανία, απο- 
θεούται, καί «Θεά είμί τού κάλλους» φωνεϊ «κλί
νατε γόνυ».

Καί τά θεοφράδμονα τής Έλευσΐνος πλήθη 
προσκυνούσε τό γλυκύ τού ώραίου φώς· καί ή 
'Ελλάς χαιρετά τήν αίωνίαν της άνάτολήν.

Καί σύ,τής Ούρανίας 'Αφροδίτης τό ένθεον έγ- 
καλλώπισμα,προσαγορεύεις είτα τήν ύπερήφανον 
ΓΙολιάδα,έν μέσφ τών μεγάθυμων πολιτών της.

Καί όπότε ούτοι,έν τή μέθη τής πανηγύρεως, 
ήπατήθησαν, καί σ’ήδίκησαν, ώ ασπασία Φρύνη, 
ή χειρ τού αγαθού ρήτορας δέν έμενε νενεκρω- 
μένη· αί Θεαί τής Έλευσΐνος τήν- διεθέρμανον, 
καί, άφαιρέσασα τήν φθονεράν καλύπτραν, σέ 
άπεκάλυψεν, ώ θειον αριστοτέχνημα, πρό τών 
’Αθηναίων, καί σ’ ένεφάνισεν ούτως,ώ πλαστική 
μεγαλειότης, πρό τής 'Ελλάδος, πρό τοΰ κό
σμου, πρό τών αιώνων.

. . . Καί ο θάνατος ύπεχώρησε πρό σού, ω 
κάλλος άθάνατον. Ήττήθη.

Γεννήματα θεαινών.
Χώρει, αιωνίως έλεύθερον, γλυκύ ιδανικόν.
Ο προορισμός σου δέν έληξεν αιωνίως θά 

έμπνέης τούς λαούς.
Δέν εξετάζω ύπό τίνα μορφήν σέ περιπτύσ- 

σονται, καί σέ λατρεύουσι.
Έν μέθη ή έν νάρκη, έν οίστρω ή έν διθυ- 

ράμβοις, έν δεήσει ή παραφορά, πάντοτε είς σέ 
θά στρεφωσι.

Ή ύλη καί τό πνεύμα θά στεφανούνται έν 
τή ώραία σου κεφαλή.

ϊ’πέρτερος δέ πάς ύμνητής σου τών πεζών 
χαρακτήρων, είς σέ θ’ άναθέτη αιωνίως τήν γέν- 
νησιν τής ζωής.

Μόνον είς σέ, κάλλος κοσμογόνον.

Ζήτησον φιλήματα, κοσμολαμπής καλλονή, 
ατινα είς τήν βασιλείαν σου άνήκουσιν.

'Αλλά τούς πένθιμους νυμφοστόλους, ώ θεο
γενής μορφή, άφες μακράν τών μουσοδονημάτων 
τοΰ κοσμικού σου θριάμβου.

Τό μυριόδοξον τής αίγλης σου στέμμα, ό 

παμφώτιστος τής ζωή; σου συμβολισμός,θά κυ
ρίαρχη καί έπι τών θυμάτων τής ερήμου· έάν 
δ' ό Ζέφυρος δέν σοί κομίζη ζωντα τής υποτα
γής των τόν ασπασμόν, δέχθητι άντ’ αυτού τής 
πίστεως τό δάκρυ, ώ μυροσταγής εύρυάνασσα.

Άλλά τότε μή λησμονής καί σύ τόν πρώτον 
σου αγώνα' ένίκησας τό σύμπαν, άλλ’ ήττήθης 
άπό ένα πα/ μόν.

Καί άφού συνεκίνήθη ό "Ολυμπος, έξηγόρασε 
τόν νικητήν σου διά τών καρδιών του.

Έκτοτε ή είρή-η έξηγίασε τό μαρτύριο·/ τής 
ήβης σου,καί άπηθανάτισε ταύτην, διά νά κατα- 
στή ό έρως αιώνιο:.

θεότευκτος καί πανάγαστος, ολβιόφρων καί 
μυρόρραντος, πολυαυγής καί άνθεμόεσσα Φρύνη, 
πάμψυχον μελώδημα θεηλασίας περιπαθούς, με- 
θυπλανής μου Φρύνη, βάδιζε έπι στεφάνων' σε- 
μνότης ή λαγνεία, οίστρος ή ήδυπάθεια έστωσαν 
ή ποίησις ή άτελεύτητος παρά τά πολύστονα 
τοΰ κόρου νυμφεϊα, ή τά έπιτερπή τής φαντα
σίας φιλοτεχνήματα, παρά τάς γαμηύ ίους βακ
χείας ή τάς ούρανοπλάγκτους συζεύξεις' μία 
περιπάθεια καί ό αυτός ρεμβασμός θά κυριαρχή' 
μία κατάνυξις πνεύματος καί ύλης, μία ζωή, 
εί: έρως.

Έρως θ ητών καί θεών.
. . ,ΤΩ έαριναί μου πνοαί! Τις δέν ήγάπησε ;

AAKYQN

ΚΑΙΝ

"Ο άδελ.φός σου, Καιν.
Πσϋ βρίσκεται, ποϋ τρέχει ; 
Φύλακα η φύΰΐ σ’ έχει
Στο δόλιο σου άδελφό.
Άφ’ τδ δικό σου αίμα 
Εκατομμύρια αιώνες 
Τον πόνου >) λεγεώνες 
λΓάπόκρυφο παλμό
Κι ’ άνήσυγο τδ βλέμμα
’Αδιάκοπα γυρίζουν, 
Βουνά, πελάγη σχίζουν
Περνούν τον ουρανό,
Τόν 'Άβελ νά ξανοίξουν
Γιά λίγο νά ησυχάσουν, 
Στά στήθη ν’ άγκαλιάσουν 
Τδ πλειδ χρυσό άδελφό.

xr ΜΑΡΓΖΠΚΗΣ
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Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΤΑ

ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΜΕΡΟΣ Δ'.—II ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΤΗ ΔΪΣΕΙ

ΚΕΦΛΔΑΙΟΝ Α*.—ΜΕΧΙΊ ΤΟΥ ΙΑ A1UXOS

Ένφ ό πολιτισμός έκραταιούτο ί/ τή ’Ανα
τολή καί άνεδεικνύετο St' έργων xi/yt', ούχί 
ευκαταφρονήτων, ο πολιτισμός τής Δύσε ως έφαί- 
νετο ανίσχυρος ν’ άποπτυχθή ένεκα επιδρομών 
ας είχεν ΰποστή. Τό Ρωμαϊκόν κράτος έφέρετο 
πρός τήν πτώσιν ή εισβολή τών βαρβάρων 
είχεν ανατρέψει τήν κοινωνίαν χωρίς νά τήν 
μεταμόρφωση. Ίσχυράς μεταβολάς οί Γερμανοί 
δέν έπέφερον εις τήν τότε πολιτικήν καί τόν 
κοινωνικόν οργανισμόν άλλ’ σφείλομεν νά όμο- 
λογήσωμεν ότι είσήγαγον είς τόν Ευρωπαϊκόν 
πολιτισμόν νέα τινά στοιχεία ή άνακαινισθέντα, 
άτινα αμέσως ή εμμέσως έμελλον νά άσκήσωσιν 
επιρροήν έπί τής ποιήσεως καί τής τέχνης· έμ
φυτος τάσις παρατηρεϊται πρός τήν απλότητα 

καί τό μεγαλείο·/, σκαιά έν αρχή, αίσθημα 
ζωηρότερο·/ ιδίας προσωπικότητες, αν καί δέν 
ήτο άπηλλαγμένον βαναυσότητες τινός, μίαάντί- 
/ηψις διάφορος τής τιμής καί τής χρηστότητος, 
τής τρυφεράς άφοσιώσεως. "Αν έξαιρέση τις τήν 
απεχθή μυθολογίαν των, έχουσι αισθτμάτι όφη- 
ρνμέ-.ον περί της θεότητες. Άναμφιβόλως πολ
λοί έκ τών νεωτερισμών των ήσαν παλαιαί θεω
ρία·.’ οί Γερμανοί διέφερον πρό πάντων τών Ρω
μαίων διότι διετέλουν είσετι έν καταστόσει 
πολιτισμού, τον οποίον ό αρχαίος κόσμος είχε 
οιέλθει. Άλλ ’ έάν τούτο αφόρα καί επιδρά εις 
τό γένος ή εις τή·. κοινωνικήν κατάστασιν, ό 
Γερμανίσμός έπεςέτείνε τήν έπίδρασιν αυτήν καί 
έπί τού πνεύματος, καίτοι ένίοτε άχαλινώτως. 
Καίτοι ήννόουν ότι ύπό τήν σύναμίν τού Χρι
στιανισμού καί τής έκκλησίας, τού κυρίου κλη
ρονόμου τής ’Ρώμης, αί δυνάμεις αύται ά’/ε- 
πτύχθησαν, έν τούτοις οί βάρβαροι έφερον πρό 
παντός μετ ’ αύτών τήν βαρβαρότητα. Ή τέχνη 
ή αληθώς άξια νά ονομάζεται τέχνη, ολίγον 
έλειψε νά έξαφανισθή σχεδόν έντελώς. Ούχί 
διότι οί βάρβαροι Γερμανοί έζήτησαν νά καταρ- 
γήσωσιν τόν Έλληνορωμαϊ-.όν πολιτισμόν. ’Απ’ 
έναντίας τόν έθαίμαζον προτιμήσαντες τάς στε
ρεός οικοδομάς, τάς όποιας εύρον, άπό τάς κα
λύβας έκ ξύλουκαί χώματος,τάς όποιας είχον έν 
Γερμανία’ άλλά ό θαυμασμός των δέν προέρχεται 
έκ πραγματικής έκτιμήσεως· έσέβοντο τάς έκκλη- 
νίας έπειδή ήσαν Χριστιανοί, άλλά πόσων συμ
φορών καί έρειπίων δέν έγένοντο πρόξενοι! 
"Αλλως τε ή καταφρόνησις διά τό ένεστώς, ή 
άφροντισία περί τού μέλλοντος, ή όρμή ήτις 
βασιλεύει παντού, ή θηριωδία τών λαών καί ή 
μανία τών βασιλέων, δέν άφήνουσι νά θριαμ
βεύσει τίποτε ύψηλόν κατισχύει ή άνάγκη τής 
ζωής, τής αύτοσυντηρήσεως.

Δύο χωραι αποτελούσιν κάποιαν έξαίρεσιν είς 
τήν θλιβερόν ταύτην εικόνα. ΊΙ ’Ιταλία καί ή 
Μεγάλη Βρεττανία.

’Εν ’Ιταλία, ό αρχαίος πολιτισμός ύφίστατο 
ζωηρότερος. Έκτε; τούτου, οί Βυζαντινοί άπο 
τού τέλους τού πέμπτου αίώνος καί κατά τούς 
δύο επομένους αιώνας, ένίσχυσαν έν ’Ιταλία 
τάς κλασικός παραδόσεις. Ό βασιλεύς τών 
Όστρογότθων, Θεοδώριχος, όχι μόνον άνήγειρε 
μνημεία νέα, άλλά έπεσκεύασε τά άρχαία και 
τα έπροστάτευσε διά νόμων. Καίτοι Άρειανός 
τό θρήσκευμα, έσεβάσθη πάσας έν γίνει τάς κα- 
θολ ικάς έκκλησίας καί έκτισε νέας διά τήν έθνι- 
κήν λατρείαν. Έκαλλώπισε πρό πάντων τήν 
Βερόνην καί τήν Ί’αβέννην, τάς πρωτευούσας 
του- έν ’Ραβέννη δέν είχεν περισωθή τίποτε 
σχεδόν άλλο,έκτός τού παλατιού,τού όποιου διέ
ταξε ούτος τήν άνάκτισιν.

Περί τόν όγδοον αιώνα, Κάρολος ό Μέγας 
διέταξε νά κρημνήσωσι τινά κτίρια, ΐνα λάβωσι 

έξ αυτών τά υλικά διά τάς οικοδομάς τής ΑΪΧ- 

la Chapelle.
Ύπάρχουσιν άκόμη άρχαΐαι άρειαναί έκκλη- 

σίαι, ό άγιος Spirito, ή άγια Μαρία Cosmedin 
καί πρό πάντων ή άρχαία Άρειανή μητρόπολις 
τοΰ άγιου Άπολλίναρίου τού Νέου, μετά με
γαλοπρεπών Μωσαϊκών, τά όποια μάς σιοουν 
εικόνα περί τής καταστάσεως τού παλατιού τού 
θεοδωρίχου κατά τήν εποχήν τής ακμής του. 
Σώζεται έπίσης τό μνημεΐον τό όποιον άνήγειρε 
πρός τιμήν τού Μεγάλου Βαρβάρου ή βασίλισσα 
Άμαλασσούνθα,ήθυγάτηρ του.Είνεέν στρογγύλον 
κτίριον κεκαλυμμένον ύπό θόλουεύρέος έσκαμμέ- 
νου είς ένα μονόλιθον δώδεκα μέτρων διαμέτρου.

Αί Βρεττανίκαί νήσοι υπήρξαν τό πρώτον 
τμήμα τής αυτοκρατορίας, τό όποιον άπεσπά- 
σθη τής ’Ρώμης καί δπερ είχε δοκιμασθή έπί
σης διά τρομερών δοκιμασιών. Άλλά περί τά 
τέλη τού πέμπτου αίώνος, οί Άγγλοσάξωνες, 
κύριοι άδιαφιλονείκητοι τής χώρας, είχον προση- 
λυτισθή, καί οί ιεραπόστολοι, μέ τήν Χριστια
νικήν θρησκείαν, τοϊς είχον έμφυσήση τάς πρώ- 
τας άρχάς τών τεχνώ/ : τής ζωγραφικής, άρχι- 
τεκτονικής, μουσικής. Ό λαός άπήλαυσε μέχρι 
τών Δανικών εισβολών ήσυχίαν. Τόσον πολ
λήν, ώστε κατά τόν δ' . αιώνα καί μέχρι τού 
στ’ . αί Βρεττανίκαί νήσοι υπήρξαν τό κέντρο·/ 
τό πνευματικώς σημαντικώτερον τής Δύσεως. 
Ή σχολή τού Armagh έν Ιρλανδία είχε 
πλέον τών 7,000 μαθητών, οΐτινες συνεκεν- 
τρούντο έκεϊ έξ όλης τής Ευρώπης.

Ή βασιλεία Καρόλου τού Μεγάλου σημειοΐ 
τήν πρώτην άναγέννησιν τών τεχνών ώς καί τού 
πολιτισμού ολοκλήρου, ιδίως έν Γαλλία.

Ούδέν οικοδόμημα άξιον λόγου ΰπήρξεν έν 
Γαλλία προγενέστερον τής έποχής ταύτης. Πα
ρατηρεϊται τούτο είς τήν άρχιτεκτονικήν, ένθα 
ή παράδοσις διεσώζετο πλέον ακέραια καί έν τή 
όποίφ ή παρακμή έπήλθε πολύ βραδύτερου. Αί 
έξοχικαί έπαύλεις τών Γάλλων βασιλέων πα- 
ρουσιάζουσι θέαμα νέον, καίτοι όμοιάζουσι κάπως 
πρός τάς άγροτικάς κατοικίας τών μεγάλων 
βωμαΐκών προσωπικοτήτων τού τέλους τής Αυ
τοκρατορίας. Είς τάς έκκλησίας ό Λατινι
κός χαρακτήρ παρουσιάζει ακόμη έργα τινά ση
μαντικά. Άλλ’ οί τρόποι τής οικοδομής άπω- 
λέσθησαν, καί τά κτίρια ταΰτα στερούνται 
καί κεμψότητος καί στερεότητος. Παραδείγματα 
έχωμεν τήν έκκλησίαν τού ’Αγίου Μαρτίνου 
τού Tours, τήν άρχαίαν μητρόπολιν τού Κλε- 
μόντ περί τόν ε’. αιώνα’ περί δέ τόν ς·' . αιώνα, 
τήν έκκλησίαν τού άγιου Πέτρου καί άγιου Παύ
λου, τήν μετέπειτα Γενεβιέβην, καί τήν βασι
λικήν τής Παναγίας τών ΙΙαρισίων. Κατά τόν 
ζ’ . αιώνα,ό άγιος έπίσκοπος Gery, δστις άπέθα- 

νεν έν έτει 655, ήτο πεφημισμένος ώ: τέκτων 
αλλ ’ ή τιμή τήν όποιαν άποοίδουσι είς αύτόν

Ίία μαθήτρια

ώ: έφευρόντα τό άρχαΐον σύστημα τής^άναλο- 
γίας τού κόπτει·/ τούς χονδρούς λίθους ^δεικνύει 
οτι αί παραδόσεις είχον άπολεσθή’ ό άγιος Εΐοϊ 
συνετέλεσεν είς τήν οικοδομήν τής έκκλησίας 
τού άγιου Διονυσίου, άλλ ’ ούτος είνε διασημό- 
τερος ώς χρυσοχόος ή ώς άρχιτέκτων ή χρυσο
χοΐα ήτο ή κυρία μορφή τής πολυτελείας καί 
σχεδόν μορφή τής τέχνης, τής γνωστής είς τούς 
Γερμανούς, δτε κατώκουν πέραν τού ’Ρήνου.

Οί Γάλλοι άρχοντες είχον διατζρήση τήν κα- 
λα.σθησίαν. Άλλά, άπό τού D3gobert, ή 
παρακμή κατέστη αισθητή.

Κάρολος ό Μέγας προσεπάθησε νά ανανέωση 
τήν παράδοσίν είς τήν τέχνην ώς καί είς τήν 
πολιτικήν άνέδραμεν πρός τήν άρχαιότητα ήτις 
προελείανε ταύτην διά τής άναγεννήσεως, ήτις 
άνεφάνη κατά τόν ιε'. αιώνα. Όπως διαδώση 
ό Μέγας Κάρολος τόν ρωμαϊκόν πολιτισμόν έν 
Γερμανία, ένθα ούτος δέν είχε ποτέ ^ιζοβολήση 
ώρισε τήν πρωτεύουσαν του πλησίον τού Τήνου, 
είς Aix la-Chapelle, ήτις ώνομάσθη ύπό τών 
συγχρόνων «ή νέα 'Ρώμη». Τίποτε δέν σώζε
ται άπό τό αύτοκρατορικόν παλάτιον, άλλ ’ ή 
μητρόπολις ήτις καλύπτει τόν τάφον τού αύτο- 
κράτορος διετήρησε μεθ ’ δλας τάς προσθήκας καί 
τάς πολυαρίθμους μετασκευάς, τό γενικόν σχέ
διον έπί τού οποίου έκτίσθη άπό τού 796 — 804 
Είναι έργον άξιοθαύμαστον, σχήματος κυκλο
τερούς μετά θόλου, κατά τόν ^υθμόν τού άγιου 
Βιταλίου τής ’Ραβίννης. Ή Βυζαντιακή αϋτη 
άπομίμησις δέν είνε γενική είς τά μνημεία τής 
εποχής τοϋ Καρόλου τού μεγάλου.Τό Λατινικόν 
σύστημα ήτο έπίσης έν ακμή.

(Έπεται συνέχεια)
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

και ί-
. ζατα

οτε τόσος θόρυβο: 
ί τοϋ νεοελληνικοί 

θεάτρου γίνεται 
λοι ο·. "Ελληνες 
τήν συνήθειάν των.κρί
νουν ζαί επικρίνουν, 
δέν Οά ήτο άπροσδιό- 
νυσος καί ή έμφάνισι: 
ανά μέσον τόσων σο- 

άγωνιστοϋ οπωσδήποτε 
της σκηνή ρ έαυτοΰ άν οχι τό κάλλος
τής γλώσσης, τουλάχιστον μιζράν καί πικράν πεί
ραν. ’ΊΙμην νεώτατοσ.όταν με είχε παραφέρζ, κ.αίέμέ 
; πρός τό θέατρον έρως μέχρι τοΰ σανιδώματος τής 
σκηνής. ’Ενθυμούμαι τούς πρό δεκαετίας Έλλ. 
θιάσους, ών κα! τό δραματολογίαν καί οι ηθοποιοί 
ήδύναντο χωρίς πολλάς τύψεις συνειδότος νά διαμ- 
φισβητήσουν μίαν παρομοίωσιν πρός τά Ευρωπαϊκά 
θέατρα. Η κ. ΙΙαρασκευοπούλου είς τήν «Μήδειαν», 
ή Βερώνη είς τήν «Φαΰσταν», ό ΓΙετριδης είς τήν 
«Αήρ», ό Βονασέρας είς τόν «’Ηθοποιόν Κήν», ό 
Αεκατσας είς τήν «Ρισελιέη,ό Άρνιωτάκης είς τόν 
«Ταρτούφον», ό Ταδουλάρης είς τόν «Άμλέτον» 
ήσαν επίζηλα πρότυπα ηθοποιών διά τήν μόρφωσιν 
καί διά τήν σκηνικήν πείραν, ικανά νά προβληθούν 
πρός μίμησ.ν είς όλους τούς άναλαβόντας έπ ’ εσχά
των μετά τόσης προθυμίας να διορθώσωσι τό Έλλ. 
θέατρον. Τό βέβαιον είνε ότι τό ύποκρίνεσθαι, είνε τό 
καθολικώτερον νόσημα έν Έλλάδι.Όλοι ΰποκρινό- 
μεθα τούς έθνοσωτήρας. τούς ηθικολόγους, τούς φι
λάνθρωπους, τούς επιστήμονας’ καθόλου άπίθανον 
άν καί έντώθεάτρω θύουν καί άπολλύουν οί ύποκρι- 
νόμενοι τόνύποζριΓήκ.Οΰδείς δύναται τών εϊδότων νά 
τοΐφαμφισδητήση τόείδιζόν τάλαντου τής ύπο/.ρίσεως, 
αφού ύποκρίνωνται τελείως τούς καθηγητάς καί μορ- 
φωτάς του θεάτρου, ένθαρρύνοντες τόσους δυστυχές 
οΐτινες άφίνοντες πάσαν άλλην εργασίαν καταφεύ
γουν είς τό θέατρον χωρίς ιδιοφυίαν, χωρίς μόρφω- 
σιν, χωρίς ιδέαν 
πλεϊστον, άποτε 
τής παλαια 
οΐτινες άντί 
ρίζουν τούς μύστακα 
νομίζοντες ότι οΰτω 
νασίαν τής σκηνή, 
λότεροι

Ακόμη 
σουν τό 
δέν είνε 

τέχνης. Οι σημερινοί θίασοι,ώς έπί 
λοΰνται από ένα ηθοποιόν δόκιμον 

έποχής και άπό μερικούς εθελοντές 
νάμελετώσι, καταγίνονται πώς νά ςυ- 

ις. να αφίνουν μακρυα μαλλιά 
> έξησφάλησαν πλέον τήν άθα- 

. γ,,. Καί ενώ Οά ήσαν καταλλη- 
ισω; να μαθητεύσωσιν έν τη Ριζαρείω 
έπαγγέλονται τόν μύστην τής τέχνης, 

δέν ήννόησαν όλοι όσο: θέλουν να 
Έλλ. θέατρον ότι τίποτε, άπολύτω, 
δυνατόν νά γίνη ανεν δραματική/; σ\ο- 

Λής. ’Αλλα λίγων δραματικήν σχολήν, δέν εννοώ 
κωμικό: απόπειρας, άλλά τελείαν, Ευρωπαϊκήν 
σχολήν ήτις νά μορφώνη ηθοποιούς, καθ’ ολην τήν 
σημασίαν τής λέςεως, καί όχι νεανίας πεφυσιωμέ
νους.

Αγνοούν πολλοί έν Αθήναις ότι παρ ’ ήμΐν

□

0V

ν,

οΰδείς γνωρίζει ν 'α.ιαγγί././ιι, διότι ούδείς γνωρίζει 
τί έστιν αναπνοή έν τή απαγγελία, τί στίςις, μετά- 
πτωσις φωνής, έκφρασις μορφής, φυσικό της, μιμική.

Μία σχολή 'λειτούργησε ή μάλλον τμήμα σχο
λής έπί τινα έτη έν τώ Ώδείω, έν ώ έδίδαςαν 
μεταξύ άλλων ό Κορόμηλα:. ό Ταδουλάρης, ό 
Σωτηριάδης κλπ. Άλλά δέν είχε φθάση είς τήν 
τελειότητα ήν προσεδόκα τις. Συνεστήθη αργότερα 
ή Δραμ. σχολή του Βασιλικού Θεάτρου. Μέ ποιον 
ενθουσιασμόν άγιον προσέτρεξαν νέοι και νεανίδες, 
διψώντες άπό τέχνην, διά νά άρυσθώσι τόσα νάματα 
...άπογοητεύσεως’ή σχολή.ώς ήτο επόμενον, διήρ- 
κεσεν όλιγώτερον άπό ό,τι ζοΰν τα ρόδα και, κατά 
τόν κ. Ροίδην,α! ίατρικαί θεωρία·.. ΓΙώς νά μή δ'.α- 
λυθ·. άφού είς μέν τών καθηγητών έκαμνε συντα
κτικά λάθη, κάποιος αγαθός έκ Γερμανίας σκηνο
θέτης ’δίδασκε γυμναστικά: ασκήσεις άς ώνόμα’ζε 
μμικήν. άλλος ανεγίνωσκε κατ’ ίδιαν συμβολικήν 
άιτείαν μέθοδον κλπ. Δέν έγίνοντο μαθήματα σχο
λής. άλλά προό’ει,· τοΰ χονδροειδέστερου είδους.

Μόνον μία καλή δραματική σχολή ήμπορεϊ νά 
μάς δώση θέατρον. είς τό όποιον νά παίζωνται χωρίς 
δολοφονίας έργα μεγάλων δραματικών συγγραφέων. 
Σχολή, είς ήν νά διδάσ/.ωντα; θεωρητική και πρα
κτική απαγγελία παρ ’ ειδικού, δΓ ον έπρεπε να λη- 
φθή προ πολλοί φρονείς ϊνα σταλή δ·.’ υποτροφίας 
εις Ευρώπην, μιμική παρα ξένου καλλιτέχνου μετα- 
καλουμένου έξ Ευρώπης, ιστορία τοΰ θεάτρου, έν- 
δυματολογία, σκηνική ψυχολογία, αναλυτική δρά
ματος καί κωμωδίας, βηματισμοί καί χειρονομία:, 
ή γαλλική γλώισα. Είς τήν Γαλλίαν οί καθηγη- 
ταί τής Δρ. σχολής παίζουν καί έπί σκηνής εφαρ
μόζοντας έμπράκτως τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν, 
έκαστον δέ μάθημα διαρζεϊ δύο καί πλέον ώρας.

ΙΙρέπει τέλος νά έννοηθή ότι ή δραματική τέ
χνη έχει κανόνας, όρια. ΊΙ δ’ άρθρωσις. ή κλίμαξ, 
ή παύσις είνε τόσον σπουδαία όσον καί άγνωστα 
έν Έλλάδι. ένθα θιασάρχαι — καί είς αυτούς περι
λαμβάνω καί τόν διευθυντήν τοΰ Β. Θεάτρου κ. 
Στεφάνου καί τόν διοικούν τα μοναδικόν έταϊρον τής 
Ν. σκηνής κ.Χρηστομανον—καί ηθοποιοί,εύρίσκον- 
ται έπάνω κάτω είς τό αύτό έπίπεδον τής γνώσεως 
καί τής πείρας.

Ή rpairoperixi) σήμερον πρόοδος τοΰ θεάτρου 
είνε άνευ 0 μελιών, διότι κα: ό κ. Χρηστομάνος, 
όστις υπερέχει τών άλλων καί έπί μορφώσει κα: επί 
ζήλω, δέν κατορθώνει άτυχώς τίποτε άλλο ή να 
είνε είς -/.άλες regisseur, όστις διΰλίζει τόν κώνωπα 
καί καταπίνει καμηλού;' άπόδε:ξις ότι δέν είχε καν 
τήν καλαισθησίαν νά διακρίνη τήν τραγελαφικήν 
μ-τάφρασιν τής ij-οχικάραι; Άλκήστιδος.

Τάς ελπίδας μας στρέφομε·/ σήμερον προς τό 
Ώδεΐον, τό μόνον τό όποιον είχε δραματικήν σχο
λήν καί τό όποιον τώρα, διά τών χρημάτων τα 
όποια αφήκεν ζ αείμνηστος Άβέρωφ προς συστα- 
σιν δραματικής σχολής, είνε είς θέσιν νά θέση φραγ
μόν είς ανερμάτιστα άτοπα.

Γ. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣ ΑΔΗΣ

ν/

ΗΑλλΙ ΤθίΧ Ν1ΗΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ

II ΑΘΑΝΑΤΟΣ

Ή παράστασις τής· Θεωδώρας» είχε τελειώσει, 
οΐ άνθρωπο: ήρχισαν να φεύγουν, τα φώτα εσβυ 
νοντο, και έγώ, ή οποία ήσθανόμην τήν ψυχήν μου 
κλονιζομένην άπό υπέρτατα ρίγη, έστάθηκα καί 
είπα. «Απόψε, όπισθεν τοΰ παραπετάσματος τού
του,ή μεγάλη Σάρρα ετέλεσεν ένα θαύμα.Και επειδή 
είς τούς ανθρώπους δέν έδόθη τό χάρισμα νά θαυ
ματουργούν, σκέπτομαι ότι έκεϊνο; ποΰ τό κατορ
θώνει δέν είνε πλέον άνθρωπος.»

”Ω, Σύ. ώραία κα! πάλλευκος μορφή, μορφή 
ύπεράνθρωπος ! Τήν έννοεϊς τήν ακατάβλητο·/ δύ- 
ναμιν, ήτις μάς ώθ’ϊ πρός σέ, ήτις κάμπτει τά γό
νατά μας ενώπιον σου ; Τάς χεϊρας σου θέλομε·/ 
νά φιλήσωμεν τάς ισχνάς, λεπτάς καί δ:αφαν.ϊςχεϊ
ρας σου, αί όποια: έγκλείουν τόσην δύναμιν, ώστε 
δύνανται νά κρατήσουν τά σκήπτρα ολοκλήρου τοΰ 
κόσμου.

Είς τούς οφθαλμούς σου μέσα, τούς λαμποντας 
άπο μυστηριώδη καλλονήν, υπάρχει ή «ιωνία ζωή. 
Ό χρόνος διέρχεται πλησίον σου καί σέ θωπεύει. 
Γήρας διά σέ δέν υπάρχει. Είσαι ή Αιώνια Νεότης, 
ή ισχυρά καί ή άήττητος. Οϊ ποιηταί σέ υμνούν δ: ’ 
ώραίων στίχων.

«Βασιλίς τών στάσεων καί πριγκήπισσα τών κι
νήσεων !

Είς τας παρειάς σου κυλούν όλα τα δακρυα τών 
ψυχών μας.»

Άλλά τόν ύμνον τόν μεγάλον ό όποιος σοΰ πρέ
πει, ποιος ποιητής θά εύρεθή να τόν τονίση ; Κα
νείς, κανείς ! Διότι πρέπει νά είνε υπεράνθρωπος, 
μέ μέτωπον λάμπον άπό τό φίλημα Θεού τίνος,όπως 
τό ίδικόν σου. . . Διότι τό μέτωπόν σου λάμπει έκ 
του φιλήματος Θεού τίνος, όστις σοι έχάρισε τήν 
’Αθανασίαν.

Καί τώρα διά σέ τά πάντα είνε κατορθωτά, ώ 
Δυνατή.ώ Τπερτέρα ! Μυστικά πνεύματα σέ υπη
ρετούν... Δέν είσαι πλέον άνθρωπος.Τό εΐδομ.ν τήν 
έσπέραν ταύτην είς τήν «Θεοδώραν». ’Όταν εύρί- 
σκεσο είς τήν αγκάλην τοΰ έραστοΰ σου, τοΰ ώραίου 
Ελληνος Άνδρέου, έψέλλισας μίαν μυστικήν ευ

χήν. Καί ή φωνή σου έγεινεν άμέσως είκοσαέτιδος 
φωνή, ο: οφθαλμοί σου ήκτινοβόλησαν, τό αίμα έκυ- 
κλοφόρησε σφριγώδες είς τάς φλέβας σου, τό σώμα 
σου ήνθισεν ώς ρόδον καί τό θαύμα έπετελέσθη . . . 
Ο ώραϊος Έλλην θά ησθάνθη βεβαίως ύπερτάτην 

τινα φρικίασιν, διότι δρόσος νεότητας ζαί ζωής τόν 
περιέδαλεν αίφνης. . .

Όχι. δέν είσαι πλέονάνθρωπος ζαί δ:’ αύτό είνε 
μωροί οσοι ζητούν νά εύρωσιν είς σε τήν άλήθειαν 
τής πραγματικότητος. ή όποια σού εινε εντελώς 
ξένη. Σύ έζησας, ώ Μακαρία, είς τόν κόσμον τού 
μυστηρίου και τών ονείρων. Κατώρθωσας νά είσέλ- 
θης εν αΰτώ, ώ Τίκλεκτή, καί τώρα το μέτωπόν 
σου λάμπει άπό τ’ο άθάνατον φίλημα ώραίου Θεού.

Παρίσιοι. θεπνη παππα
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Η εφημερίς Le «Gaulois» ϊπ’ ευκαιρία τών 
εορτών τών τελ-εσθησομένων έν I ’ώμη πρός τιμήν 
τής γηραιάς τραγωδού ’Αδελαίδος Ι’ιστόρή, έζή- 
τησε παρά τής Έλεονώρας Δούζε τήν γνώμην της 
περί τής ενδόξου αύτής προκατόχου καί περί τοϋ 
’Ιταλικού Ο.άτρου τής σήμερον. ΊΙ μεγάλη καλλι- 
τέχνις—αύτή ή Έλεονώρα Δούζε. ή όποια έθιξ-ν 
όλας τάς χορδάς τής δραματικής τέχνης—είχε τήν 
καλοσύνην ν’ άπαντήση τά έξής :

Φίλε Κύριε,
Ευρίσκω θαυμαστόν και συγχρόνως παρήγορσν είς 

την σκληρότητα τής ζωής μα., τής τόσον βραχείας 
κα: λησμονουμένη;, αυτήν την μεγάλην ενίειξιν αγά
πης καί ευγνωμοσύνης, όχι μόνον έκ μέρους τής πα
τρώος μου,αλλά καί όλων των ανεπτυγμένων χωρών, 
πρός έν ώραΐον προσωπον παρελθόντων χ.όνων, ποός 
τό ήτυ^ον καί ευτυχές γήρας τραγωδού, ήτις έγνώ- 
ριζεν άλλοτε να μεθύη τόν κόσμον δια τών κινήσεων 
καί τή; φωνής αύτής. Όλοι ήμεΐς, καλλιτέχναι τής 
σκηνής, τών όποιων ή τέχνη συνίστατα: είς εκφρά
σεις τοσοϋτον φευγαλέας, οφειλομ,εν να έπαιρώμεθα 8Γ 
αύτην τήν επιμονήν τοϋ παγκοσμίου ενθουσιασμοί, 
ήτις μαρτυρεί ότι ενίοτε ή τέχνη μιας ηθοποιοί δύνα
ται νά έπ-.ζήση είς τήν μνήμην τών ανθρώπων, κα
θώς ή ύπέροχος καλλονή τών εξαφανισθέντων αγαλ
μάτων.

II εργασία μας λοιπον δεν είνε ματαία. Διά νά 
έορτάζη αι ή όγδοηκονταετηρϊς τή; Αδελαίδος Ί\- 
στόρη σημαίνει ότι ή παρούσα γενεά συμφωνεί ποός 
έκείνας αί όποϊαι έκλαυσαν κατά τούς αποχαιρετι
σμού:, τής Μαρίας Στούαρτ, »αί έρρϊγησαν είς τά; μα
νίας τής Μήδειας. Και αύτήν τήν φοράν ακόμη έν τή 
θρησκεία τής Τέχνης καί τή λατρεία τής καλλονής 
ή Γαλλία είνε αδελφή μας. Ή Άδελαις Ί’ιστόρη 
έρχεται ν’ ανανέωση τό θαίμα τοΰ 1855, ότι εΐ'μεθα 
ιγο’ι αγαπητοί σας Σαρδήνιοι σύμμαχοι». Και τοΰτο 
είνε εις έπί πλέον λόγος διά νά τή είμεθα εϋγνώμονες. 
Σήμερον αί καρδίαι συγκινοίντα: καί ταράσσονται επί
σης όπως καί κατά την αλησμόνητο-, εκείνην έσπέραν 
τής «Μύρρας». Οί Παρίσιοι εύρίσκουσιν έν τή καρδία 
τοΰ χειμώνος των, όπως καί κατ' εκείνην τήν άπο- 
μεμακρυσμένην άνςιξιν, τούς θαυμασιωτέρους άνθοστε- 
φάνους. 'Εξέφρασα ηδη, Κύριε, ττ^ν ιδέαν μου περί 
τής Άδελαίδο. Ριστόρη, Ειπον ότι ητο «ή τελειότης 
έν τή τέχνη καί έν τή ζωή». Κα: αφοί τήν φαντά
ζομαι τελείαν και άτάραχον είς τ’ο κατακόρυφον τής 
δόξης της, ομολογώ ότι άνέγνωσα μετ’έκπλήξεως καί 
δυσπιστίας τους αλλοκότους λόγους τούς όποιους Ρώσ- 
σος έφημεριοογράφος τή αποδίδει σχετικώς πρός τάς 
ατομικά; μου προσπάθειας καί τό Νεοϊταλικόν Θέα
τρον. Καί όντως, ή μεγάλη τραγωδός διέψευσε τήν 
φαντασιώδη εκείνην συνομιλίαν,ή όποια ήλθεν άπροό- 
πτως νά ταράξη τάς ώραίας καί όμαλάς γραμμάς 
τοΰ προσώπου εκείνου, τό όποιον ή αγάπη καί τό 
σέβας ημών έχουν καθιερώσει διά παντός. —Mot εν
θυμίζετε, Κύριε, τήν γνώμην τήν όποιαν είχε τήν 
καλωσύνην νά σας έκθεση ή Κυρία Ριστόρη πρό και- 
οοί περί τής τέχνης μου δι ’έπιστολής της,τήν όποιαν 
^δημοσιεύσατε εις τόν «Gaulois». Άφοϋ δε ίπήρξε 
πάντοτε έπιεικής πρός τήν ένθερμον καί διηνεκή έρ
γασίαν μου, διά ποιον λόγον θά μοί ερριπτε τόν λί
θον σήμερον, κατά τήν ώραν μάλιστα τής σκληρο- 
τέρας μου δοκιμασίας, καί τήν επαύριον μάχης τρα
χείας, κατα την όποιαν δ'.α να ύποστηρίξω μίαν αρ
χήν την όποιαν θεωρώ καλήν, κατέβαλον όλας μου 
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τάς δυνάμεις μεθ’ όλης μου τής είλικςινείας ; Διατί 
Οά προσέβαλε δι’ ύβριστικοϋ επιθέτου έν έργον καθα- 
ρας ποιήσεως, άναμιγνύουσα τήν σεβασμίαν φωνήν 
τη; μετά τών φλυαριών τών ανόητων ; Αυτή, ητις 
έχει όλα; τά; άρετάς, Οά έν<οή, βεβαίως, κάλλιον 
παντός άλλου ύπό ποια; πίστεω; τό πνεύμα μου ύπε- 
στηρίχθη κατά τόν πείσμο.α αγώνα.

Αληθώς, αύτό τό όποιον πράττω σήμερον διά τήν 
πατρίδα μου δεν είνε άλλο εί μή απλώς τό καθήκον 
μου. Οί xatpo't ήλλαξαν. Τό έργον μας είνε πολύ 
άπλούστε^ον, άλλά jaovov αύτό δύναται ν’ ανταπο- 
κριθή πρός την ανάγκην τοϋ ονείρου, τή; αφοσκύ- 
σεως καί τής δράσεως. Πρό καιρού ή ’Ιταλική φι
λολογία έξήλθε τής ρωμαντικής καί πατριωτικής περι
όδου, τής πλούσιας μέν είς πνεύμα γενναϊον, αλλά 
πτωχής είς μορφάς διαρκείς. Οΐ Τζ^ακομέ-τοι, οί 
Μοντανέλλοι, οί Μαρέγκο, οί Βόλλο, οί Τζιίττοι, 
όλοι αύτοΐ ο! όποιοι έζήτουν άπό τήν ύπέροχον δη
μιουργόν τήν χάριν του νά ίδωσιν άναζώντα ώς ίκ 
θαύματος δι' όλίγας στίγμα; τα θρηνώδη των φαν
τάσματα, άπέθανον καί έλησμονήθησαν. Εις ισχυρόν 
καί αγνόν ποιητήν, τόν Καριτοΰτον, επεφυλασσετο 
ή δόξα τοϋ νά κινήση πόλεμον εναντίον όλων τών 
ψευδών και σχολαστικών έργων, τά όποια δέν έτίμων 
διόλου τά ’Ιταλικά γράμματα. Καί αισθάνεται τις 
παντοΰ σήμερον είς την νέαν ’Ιταλίαν μίαν πνοήν 
ανήσυχον πρός την αναγέννησιν την προκηρυχθεΓσαν 
ύφ’ ένό; έκ τών εύγλωττοτέςων συγγραφέων σας. Βύ· 
χαριστοΰντο άλλοτε είς τό θέατρου έκ κακών τινων 
μεταφράσεων, ή έκ μέτριων επαρχιώτικων δραμάτων, 
γραμμένων είς βάρβαρον κορακιστικήν γλώσσαν. "Ηδη 
χαιρετώσιν έπι τών παλ > ιών σανίδων, μεταξύ δύο 
σκιαγραφημάτων, τήν έκ νέου έμφάνισιν, τήν ανέλ
πιστου, τής Ποιήσεως. Κίνησές τις σημαντική παρή- 
χθη είς τήν νεολαίαν τοΰ πνεύματος καί εί; τήν κοι
νήν γνώμην. Νέοι συγγραφείς άκολουθοΰσι μετά θέρ
μης τήν χαραχθεϊσαν οδόν. ’Αναγνωρίζουν την ανά
γκην ’Εθνικού θεάτρου. Φιλονεικοϋν, παθαίνονται 
Ειδον πρό ολίγου όλα; τά; τάξεις νά ένδιαφέρωνται 
περί τής έκβάσεως τραγωδίας τινές καί νά λαμ.βάνωσι 
μέρος είς τόν φιλολογικόν πόλεμον μέ τοιαύτην ορ
μήν, όποια μέχρι σήμερον ανεπτύσσετο απ κλειστικώς 
κατά τούς εκλογικούς μόνον αγώνας. Δέν ύπάρχει 
ούδέ εις πωλητής πυρείων είς τάς οδούς, ό όποΓο- νά 
μή εξεφρασε φανερα την γνώμην του περί τής Fran
cesca da Hinnui. Δύνανται να μειδιώσιν. Έν μέσω 
τή; δριμεία; συζητήσεως δέν διακρίνουσι πλέον τάς 
γραμμας του έργου. Αΰριον Γσως δυνηθώσ: νά το κρί 
νωσι κάλλιον αίριον ή βραδύτερου αδιάφορου—άφοΰ 
τό έργον είνε διαρκές καί στερεόν. Άλλα δέν ύπάρχει 
αμφιβολία ότι εις αύτόν τόν αγώνα ύπάρχει ζωή. 'Ως 
καλλιτέχνι; καί ώς Ίταλίς δέν κάμνω ειμη τό κα
θήκον μου προ; τήν πατρίδα μου, υπηρετούσα μίαν 
ιδέαν γόνιμον. Ο! φρόνιμοι άνθρωποι μέ κατακρίνουν 
διότι έγκατέλειψα τό παλαιόν μου δραματολογίου 
εις τό όποΓον οφείλω τήν φήμην μου. Φρονοΰσιν ότι 
θά ήδυνάμην νά κερδίσω ήσύχως πολλά χρήματα, 
απολαύουσα δόξαν ευκολον, καί αποφεύγουσα τάς 
ένοχλήσεις. Άποστρέφομαι τό νά ήμαι ή δυνατή ήτις 
επιδεικνύει τήν δεινότητά της. Άποστρέφομαι τό νά 
θέτω ύπεράνω τοΰ έργου τήν προσωπικήν μου επι
τυχίαν. Καί εις τήν τέχνην μας αύτήν ακόμη παρα- 
τη-.εϊται εξέλιξές τις... ΧΟές ακόμη Γάλλος συγγρα- 
φευς εν ανοικτή επιστολή προς την Θαυμασίαν Ί’ε- 
ζάν προσδιώριζε τήν έξέλιζιν αύτήν. Ό διεραηνευ- 
τής έργου τινές τέχνης δέν πρέπει νά ήνε σήμερον 
ειμή συνεργάτης πιστός, προσεκτικός, καί διά νά έκ- 
φρασθώμεν καλλίτερα, διαφανής έν τή άπλότητί του. 
Δέν σκέπτεται ούτος πλέον πώς ν’ άντικαταστήση

τέν ποιητήν, άλλ’ ειλικρινούς προσπαθεί- νά μεταδώση 
είς τό κοινόν την ποιητικήν δημιουργίαν, χωρίς να 
την παραμορφώνη. Ειπον τινές, συμφώνως προς τάς 

... U9U 8-σματολόγιον
«διέπλασα» κανέν προσώπου. Αύτό αληθώς είνε 

έγκώμιον καί τό άξίζω διά τόν ζήλον μου, 
ταπεινότητα μ.ου καί τήν αγνήν χαράν μου 
τής δυνάμεως τής ποιήσεως. "Αλλως τε ούδείς 
να εννοηση τα πραγματα αύτά τή; ψυχής

παλαιά; ιδέας, δτι εί;
δέν _ ‘
S'. ’ εμε 
διά τήν 
ενώπιον 
δύναται 
καί τής νοημοσύνης καλλίτεοον τής ήρωίκή; καλλι- 
τέχνιδος, ήτις ό ομάζεται Άδελα!’; ’Ριστόρη. Τή 
απέδωκαν ανευλαβώ; παράτονους λόγους, ένώ ήμεΐ-; 
δλοι τήν φανταζόμεθα σιωπηλήν καί άτάραχον έν τή 
αποθεώσει της, ώς αρμόζει είς τάς σεβάσμιας καί με
γαλοπρεπείς μορφάς. Deoisnm nunquam.

Δέχθητε κτλ.
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΔΟΥΖΕ

Μετάφρσσις βεώνης S. ΙΙαππδ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

άς άριστα; εντυπώσεις 
άπεκόμισαν οί παρα- 

σταντε; κατά τήν μουσι
κήν άσκησιν τών μαθη
τριών τής μουσικής Σχο
λής τή; κ. Λόττνερ. Αί 
δεσποινίδες Κέπετση καί 
Σμολένσκη έπαιξανμέ ά- 

ρκετήν τέχνην καί αίσθημα, ή μέν τό Hondo brillant 
τοϋ Webei, ή δέ μίαν ilude τοΰ Liszt καί τό Finale 
τοΰ Schumann. Ό κ. Θεοφιλόπουλος έτραγούδισε τήν 
Aria Una fuctiva Lagrnna τοΰ Donizelti, άν καί εί; 
τήν φωνήν του άρμοζε βαρύτερον μέρος καί όχι τόσον 
λυρικόν. Αί δεσποινίδες Βοζίκη, Βενιζέλου, Γεννή
ματα και Βέμπερ εψαλλον μέ πολ/ήν αρμονίαν έν 
quartelto τοΰ κ. Del Frale, καθηγητοϋ έν τή σχολή, 
τό όποΓον δύναται νά όνομασθή «Χορό; νυμφών». Μέ 
πολλήν αβρότητα εψαλλεν εις τό τέλος βοηθουμένη 
άπό τόν κ.Οϋρμπαν ή δεσποινίς Βοζίκη τό duetto τοΰ 
Ριγολέττου. Τήν δ. Βοζίκη διέκρινε γλυκύτης, άλλά 
καί έλλειψι; θάρρους. Εύρύ μέλλον υπόσχεται ό μικρός 
Ίωαννίδης, δστις έπι τοϋ βιολεντσέλου έπαιξε μίαν 
Nocturne τοΰ Griilzmaclier. Άλλά θρίαμβον αληθώς 
ήρατο ή δεσποινίς Ιουλία Κροκίδα, ήτις μέ σπάνιάν 
δύναμιν διηρμήνευσε τήν θαυμασίαν β' . ραψωδίαν τοΰ 
Λίστ. Ή δεσπ. Κροκίδα κέκτηται εξαιρετικά προ
σόντα, τελειότητα δέ, δύναται τις είπεΓν, έκτελέ- 
σεως, προκαλοΰσαν ρίγος συγκινησεως. Δια τή; προ
χείρου ταύτης καί οικογενειακής συναυλίας κατε- 
δηλώθη πόσον αγλαούς καρπούς άπέφερεν ή σχολή, 
καίτοι άριθμεΓ δύο ετών μόνον βίον, οεν υπεστηριχθη 
δέ όσον έδει παρά τών ομογενών. ΊΙ Σχολή τής κ. 
Λόττνερ θά δώση προσεχώς συναυλίαν

— Συνεστήθη άπό τών κ.κ. Μελά καί Καμηλιέρη 
Μουσικός σύλλογος ύπό τήν προεδρείαν τοϋ κ. Προβε- 
λεγγίου.

Ζωή και θάνατος.—Μία λεοντή. — Οί ηθικο
λόγοι χορεύοντες boston. — Τά μ Γ'ΖΖί τής λα
τανίας και δ βαλλισμός τών Καρυατιδών. — 
’Ο χορός τών ήχων. — Ό Άλφόνσος Κάρ, <> 
Δημιουργός, αί ' Εστιάδες, οί όψεις, δ Καλα
ματιανός,τδ Pas (I F.spagvie και ό άγιος Χρυ
σόστομος. — Αισθητικοί παρατηρήσεις.— ‘Ο 
Αλέκτωρ καί τα ίδρωμένα μέτωπα. —’(.) αιώ
νιος Βασιλεύς καί ή Ερωτευμένη γεροντοκόρη. 
—ΊΙ μις Λτϊ« ΦοΰΑ2«ρ.— At άρχαΐαι 'Ελ
ληνικοί ορχήσεις. — Τα κλασικό άγγεία, ύ ’Ο
βίδιος, ό Λουκιανός, ό κόοδαξ. — ’Επί τής 
κώπαστής. — Ιιίκρνα καί φώς. — Ιδανικόν 
φεϋγον. . .
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.Ιην.μΙ^τατε επάνω ο’οζ· ιιντί
κρΜ/)θήτε όπισθεν ενός ποιχι.ίοχρόου πανιού ναί 
νοιώσατε τί θά ’πή ζωή, τί Λ' ~

Λίόώς άπέθανε, 
ζήΐω ή ΙΙροσω- 
πίς ! ΊΙΘε.Ια νά 
είχα εμπρός μου 
δ.ίοας τούς ήθι- 
κο,Ιύγους.νά κα- 

■ τέρριπτα τήν ,1ε- 
οντήν των και 
νά τούς έ.Ιεγα: 
Ριφθήτε είς τοϋ 
χορού τήν ζά- 
σποόοϋ κομφετί, 

ί 
θά ’πί) έΑευθέρα 

σκέώις !. . .»
Λυτά έσκεπτόμην προχθές όταν βυθισμένος 

εις Ενα μαΛακώτατον άνάκΛιντρον, κάτω άπδ 
τεριιστια φύ.Ι.Ια .Ιατάνιας, Εθ.ΐεπα εμπρός μου 
νά στριφογυρίζουν, όπως τά ά.Ιογα είς τήν πη
γάδα, τόσα χαριτωμένα άΑηθώς ζεύγη Και ε- 
ΘΑεπα τήν υπερηφάνειαν μερικών χορευτών, διότι 
εκ,Ιειον είς τά στήθη των ά.Ιαθάστρινα κιι.Ι.Ιη 
καί ά.Ι.Ιους άσθμαίνοντας άπδ τήν κούρασιν καί 
ιίΛΛους προσέχοντας μήπως προσκρούσουν, καί 
ίβΛεπα τόσας Καρυάτιδας νά πλημμυρίζουν 
άπδ ζωήν καί ν' άφίενται είς τήν μέθην τής 
άπολαύσεως, άναζητοϋσαι τά βάθη ένδς γλυκυ
τάτου ονείρου. Τά φώτα, αφθονα, ηλεκτρικά, 
φώτα, συνέθετον άλω περί τήν κεφαλήν έκά- 
στης γυμνωλένου χορεύτριας καί οί ήχοι τοϋ 
χοροϋ έστροβιλίζοντο καί αυτοί, μαινόμενοι, είς 
τήν πλήρη ΐριδος καί ίάσμου μυροθόλον εκείνην 
καί συγκλονιζομένην αίθουσαν. . . Καί εσκέφθην 
πόσον δίκαιον είχε νά σκεφθρ υπό τάς φιλύρας 
ό Κάρ τήν κάθοδον τοϋ πνεύματος είς τούς 
ποδας τών χορευτών. 'Αλλά δια τούς θεατάς ό 
χορος, ό καρδιακός αυτός σεισμός, ό αριθμών 
πολλάκις ερείπια, αισθημάτων, είνε μία άφορμή

όπως τό πνεΰμα πηγαίνει πολύ τζηλότερα άπ'ο 
τήν όστείνην θήκην, είυ ήν τδ ένέκλεισεν ό δη
μιουργός. δε ν γνωρίζω βαθυτέραν καί άληθεστέ- 
ραν φιλοσοφίαν άπδ τήν σκέι'ηι· τήν όποιαν 
προκαλεΐ εν χορευτικόν ζεύγος είς ενα άπλοϋν, 
ολίγον μπλαζέ η ίδεολόγον θεατήν.

Μοΰ έρχονται είς τον νοϋν όλα τά είδη τών 
χορώιν άπδ τί·>ν αρχαιότατων χρόνων μέχρι τοΰ 
θεάτρου της Βιέννης, ένθα είδε τό τρώις ό νεώτε- 
Ρ01· Χ°ρός' ό τών 'Εστιάδων έν τώ ίερω τής 

’Αφροδίτης καί ό χορός ό είδωλολατρικδς πέριζ 
τών οφεων έν Αμερική' ό Καλαματιανός έν 
ύπαιθροι καί τδ I’as d'Espagne έν πολυτελεΐ αί-

νά έζαίρρ' μία πολύ εύμορφα κεκαλυμ- 
------ ------·2ηδό- 

Ιαΰσεως. δέν θέλω νά είπώ ότι είχε 
■ ό άγιος Χρυσόστομος δστις δέν άφηκεν 
ιςν όποια ν να μή έζεσφενδόνησε κατά τοϋ 

έλους πατέρας τής Έκκλή·

Εστιάδων έν τώ ίερώ τής

τώε· οφεων έν 'Αμερική ό Καλαματιανός έν 

θούση,καί δέν ευρίσκω τίποτε τδ όποιον νά άνυ- 
ύώνη.
μένη ύπό κοινωνικόν πρόσχημα τάσις φι. 
νου άπολ-’· Λ: ’ ' '
δίκαιον 
ά,ράν τήν------ — ... _
χοροί·, ούτε τούς άλλους πατέρας τής Εκκλη
σίας δικαιολογώ, οιτινες άπηγόρευσαν είς τούς 
χριστιανούς τόν χορόν Πρόκειται περί παρα- 
τηρήσεως αισθητικής. Παίζεται μία κωμωδία είς 
τά φωτόλουστα, μέγαρα καί είς τδ πανδαιμόνιον 
εκείνο τό χειμαρρώδες τών ποδών ένυπάρχει 
τόσιι απάτη, ώστε καταφεύγω είς τήν έρριμένην 
κάπου προσοιπίδα μοο, υποδύομαι τον παλιά
τσον καί απολαμβάνω καί έγω τής κοσμικής 
θυέλλης έμπαίζων και εμπαιζόμενος, φλυαρών 
καί ωθούμενος, πειράζων καί πειραζόμενος. Και 
όταν ό αλέκτωρ έσήμανε, έκ τοϋ ύπνου έγειρό-

Φ. Άριστενς
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Καλλιτέχνης ΙΙιερρύτος.

(Γfjoioj-ραφία ύπό Λέων. Γεωργιάδου)
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μένος, τής ΊΊοϋς τί/r δειλήν, τήν παρθενική)· 
έμφάνισιν καί είδα τόν ίδρωτα νά στάζη άπό 
τόσα χαριτωμένα μέτωπα καί τόσα στήθη άπιμ- 
δισμένα καί τόσα. χείλη στεγνό καί τόσους βο
στρύχους έπαναστάτας, έμειδίασα είρωνικιότατα 
καί εΰχαριστ ήσας τούς οικοδεσπότην δια τά θέ
αμα το όποιον μοΰ παρέσγον ερρίφθην είς τήν 
οδόν τήν όποιαν ηυγαζε τό ροδοστεφές γαλά
κτωμα τής αυγής και απορρίπτω)· τήν ξεβαμέ- 
νην προσωπίδα μου έζήτηοα τήν αλήθειαν. τήν 
ϋπερήφανον και κυρίαρχον αλήθειαν, είς τήν 
προπομπήν τήν κροκόπεπλον τοΰ Αιωνίου Βα- 
σιλέως,περί τον όποιον ώς Μαινάς, ιός Βακχίς 
οίστρήλατος περιστρέφεται είς ένα, ατελεύτητου 
χορόν, άλλά χωρίς καβαλιέρον, ή αμαρτωλή 
αυτή γεροντοκόρη,τήν όποιαν ή Γεωγραφία ονο
μάζει Γην. ■ .

Μία άπό τάς ώραιοτέραςμου α ναμνήσεις τών 
ΙΙαρισίων είνε μία Άγγλίς' ή Φοϋλλερ — τό 
θαύμα τής χάριτος καί τής όρχήσεως. Τήν έν 
θυμούμαι εντός τοϋ περιβόλου τής ΙΙαγκοσμίου 
Έκθέσεως εις έν περίπτερον, τό όποιον πρόχει
ρός είχε στήσι/· Α'αί τήν είδα μεταμορφουμέ- 
νην, φανταστικήν, χορεύουσαν, πετώσαν, συ 
στρεφομένην,καί {θαύματα. τό βλέμμα,τά χείλη, 

τά στήθη, τήν κόμην, τους πόδας, τήν ανταρ
σίαν τών μυώνων, τήν εϋπείθειαν τής σαρκός, 
τήν οίονεί άποσάρκωσι ν τών όστέων, τών καμ
πύλων κινήσει·))· τήν ανέφικτο)· γοητείαν, τοΰ 
στροβίλου τήν αίθερίαν πτήσιν. Καίτήν έφαντά- 
σίτην αίφνης ιός μίαν «ίνάμνησιν τοΰ αρχαίοι· 
κόσμον, ώς μιαν Αρυάδα νύμφην, ιός μίαν Αη- 
ρηιδα. ΊΙ άρχαία παράδοσις ένεσαρκοΰτο τε
λείως έν αυτή Τό 'Ελληνικόν πνεύμα, τό εύ- 
φάνταστον καί εύεπίφορον ένεδύετο σάρκα Καί έ
φυγα. άπότόθέατρόν της με τήν έντί-πωσιν αύτήν 
τοΰ ''Ρ,\'"ίου κάλλους καί της αρχαίας ζωής

ΊΙ δαιμόνια ορχήστρες δεν διέι'-ευσε τούς ελ
ληνικούς εκείνους πόθους Τό άνησυχον πνεύμα, 
της κατενόησε που ϊνυπήρχεν ό θρίαμβός της, 
καί ή ιδιοφυία της έξεχύθη ακράτητος είς τήν 
όργισαν έ.Ι.Ι. ά να παρά στάσιν. Καθιέρωσε νέον 
είδος τέχνης, τούς αρχαίους Ελληνικούς χο
ρούς, τούς όποιους καί γορεύει τώρα κατα την 
περιοδείαν της είς Αμερικήν, Μονδίνον καί 
Βιέννην. // Ί'οΰλλερ με τούς χορούς· αυτούς· 
κατέστη ή μεγάλη sensalion τώ»· 'Αμερικανικά))· 
αιθουσών τών έκατομμυριούχων.

Τούς αρχαίους Ελλ. χορούς ή Ί’οΰλλερ 
έσπούδασεν έκ τών αρχαίων άγγείων καί έξ 
ιίναγνώσεως τών αρχαίων κλασικώιν. Χορεύει 
τόν Θεόκριτον καί τόν Οβίδιον, άναπαριστώβα 
καθ' όλα τ'ην άρχαία ν ε'λληπκήν ορχησιν. Χο
ρεύει δέ γυμνόπους, δει κινούσα πόσον εκφρα
στικός δύναται νά είναι ό ανθρώπινος ποϋς καί 
πόσον βάρβαρον είναι νά εγκλείεται είςάχαρι 
υπόδημα. Αί Βακχίδες τών αρχαίων αγγείων 
καί αί Ί’αναγραΰαι κόραι άναβιοϋσιν έν τή αρ
γήσει τής μις Φοΰλλερ, ή δε θέα τών αρχαίων 
τούτων ορχήσεων εμποιεί τοιαύτην έντύπωσιν 
οί'ανούδείς τών νεωτέρων χορών. "Αγνευστον άν 
ή νεωτέρα ορχήστρες χορεύει τον βακχικόν γο- 
ρόν, τήν πυρρί.χην καί τόν κόρδακα, τόν όποιον 
τόσον άγαπα ό Λουκιανός.

Ουδέποτε ή αρχαιολογική έπιστήμη παρέσχεν 
ερμηνείαν τόσοι· τελείαν όσον ή μικρόσωμος όρ~ 
γηστ.ρίς, ήτις τήν όρχησιν θεωρεί, ώς λέγει, 
τοϋτ’ αύτό θρησκείαν.

Τό άτμόπλοιον ήτο έτοιμον ν’ αναχώρηση. 
Τό τρίτον σφύριγμα κλανθμηρόν. βραχνόν, ώς 
νά τό ί.ττι,γί χάνεις υπόκωφος λυγμός, μας ερρι- 
ι'·ε>· είς τας- αγκόλας τοΰ φίλου μας, ό όποιος 
έφευγε μακράν, διά τίι υπόδουλα μέρη, άφοΰ 
ιΐφινεν έδώ. δια παντός, τήν καρδιάν του, τήν 
βυχήν του ..Με τά δάκρυα, τά ιίγνά, τά άδιι- 
μάντινα ίρρίφθημεν όλοι έπειτα οί φίλοι του είυ 
τ'ην λέμβον, ένω αύτός επάνω είς τήν κωπα- 
στήν,άπομονωθεις,έβύθισε τήν ώραίαν, τήν ξαν
θήν, τήν ώσεί μάρτυρας ώχραν κεφαλήν του είς 
τούς βραχίονάς του καί έκλαιε τόν χωρισμόν 
καί ίσείετο ολόκληρος, ενώ άπό τ'ην άνασυρθεΰ- 
σαν άγκυραν επιπτον έπί τής θαλάσσης οί τε
λευταίοι σταλαγμοί τοϋ ΰδατος. Καί ή λέμβος 
έφευγε, ενώ τίι δάκρυα {πλημμύριζαν τόν φίλον 
μας καί μακράν εν πράσινον φως, φώς έλπίδος, 

ήνοιγε νέον δρόμον άγνωστου μέλλοντος είς τά 
είκοσι οκτώ έτη του και είς τήν παιδικήν καρ
διάν του

Πολλοί είπαν ότι ή συγκινητικωτέρα στιγμή 
εΐνε όταν άσπάζεται κανείς νεκρόν. Ω. υπάρ
χουν καί στιγμαί καθ' ας ιΐπεχωρίζεταί τις

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Επί τών ερειπίων τών Τραλλεων 
επετράπη, άπό τοϋ παρελθόν- Τά άγάλματα 

τος Απριλίου, ή άνασχαφή πρός τών Τράλλεων 
προμήθειαν μαρμάρων διά τήν άνοι- 
κοδόμητιν τοϋ τεμένους Ραμαζάν πασα. Ο: αυτόθι 
δ’ εργαζόμενοι έργάται σκάπτοντες πρό τίνος έν τώ 
προαυλίω τοΰ χριστιανικού ναοϋ, άνεϋρον εις βάθος 
τριών μέτρων δύο μαρμάρινα αγάλματα έ·όχου τέχνης. 
Τό εν, όπερ είναι ανευ κεφαλής και χειρών δυστυχώς, 
παριστα πιθανώς τήν θεάν Άφροδίτην, ώς έκ τής 
μεγαλοπρεπούς καί ήδυπαθοΰς αυτής στάσεως καί τοϋ 
συνόλου τοϋ ϊματισμοΰ εικάζεται Τό περιβάλλον τήν 
θέαν πολύπτυχον ίμάτιον καλύπτει αυτήν μέχρι 
τής οσ^ύος, τοΰ λοιποϋ αυτής σώματος καθ’ ολοκλη
ρίαν μένοντος γυμνοΰ Έκ τής όσφύος τά άκρα τοΰ 
ίματίου, ούτινος τό κράσπεδον είναι πεποικιλμένον 
καί θυσσανωτόν,πίπτουσιν έπί τών γονάτων καί κατέρ
χονται έπιχαρίτως μέχρι τής στρογγυλής βάσεως έφ' 
ης ίσταται Έπί τών μηρών διατηοεεται τό χείλος 
πεποιχιλμένου αγγείου, έξ ού συμπεραίνεται, ότι ή 
θεα εκρατει αγγεΓον. "Ιχνος κόμης δέν ύφίσταται, ούτε 
επί τών νώτων, οίίτε έπί τοϋ στήθους, έξ ού εξάγεται 
OTt ή κιφαλή έστέφετο μέ κόρυμβον. Ό βραχίων τής 
δεξιάς χειρός σώζεται κατά μέρος, μέχρι τεσσάρων 
δακτύλων, τής αρ'ιστερας χειρός ουδόλως ύπαρχούσης 
Ή μεγαλοπρεπής καί έπιβάλλουσα τής θεάς στάσις, 
το ολίγον καμπτόμενου γόνυ τοΰ οεξιοϋ αυτής σκέ
λους καί έν γένει τό θελκτικόν έκεΓνο παοάστημα 
αποπνέει θείαν μεγαλοπρέπειαν καί χάριν, ήν ό καλ
λιτέχνης τής περιωνύμου τών Τράλλεων σχολής ένέ- 
πνευσε δια τής θεσπεσίας σμίλης του εις τό ψυχρόν 
έκεΐνο μάρμαρον.

Το ετερον άγαλμα, δπερ καί καταδεικνύει λεπτο- 
τέραν τέχνην, παριστα νεανίαν, ή μάλλον είπεΐν 

1 έφηβον, περιβεβλημένον χλαμύδα έμποοπουμένην έπί 
τοΰ δεξιοΰ ώμου καί κατερχομένην άνωθεν τών γο
νάτων. Ή πρός τ’ αριστερά έπιχαρίτως κλίνουσα 
ολίγον κεφαλή του, τό έρεισμα τής άριστεράς ωμο
πλάτης έπί τοΰ παρακειμένου βάθρου, τό έκφραστι- 
κον αυτοϋ πρόσωπον, τό στήριγμα τοΰ όλου σώμα
τος έπί τοΰ δεξιοΰ ποδός και ό έπ’ αΰτοΰ επανα
παυόμενος άριστεοός ποϋς, παριστώσι νεανίαν άμε- 
ριμνως θεώμενον τα απέναντι αύτοΰ αντικείμενα, πρός 
α αφελώς μειδιά Έκ τοΰ όντως αριστουργήματος 
τουτου ελλείπουσι μόνον τα άκρα τών ποδών, τοΰ 
δεξιοΰ επιπροσθέτου δντος, ώς τοΰτο δηλοΰται έκ τής 
επιτοΰ μαρμάρου έγκοπής. Άνωθεν όμως τών άστρα- 

διατηοοΰνται οί ιμάντες τών ύποδημάτων, αϊ 
δέ κνήμαι αύτοΰ άποΐεικνύουσιν έπεξεργασίαν ού τήν 
τυχοΰσαν. Αί χεΐρες είναι αφανείς, κεκαλυμμέναι 
ουσαι ύπο τής χλαμύδος. Καί ή μέν δεξιά φαίνεται 
κατερχομένη καθέτως έπί τοΰ μηροΰ. ή δέ αριστερά 

ζώντα με περισσοτέραν άπογνωσι ν η έάν τόν 
ήσπάζετο νεκρόν. 'Αρκεί ό ζών αύτός, όπως ό 
φίλος μου, νά φεύγμ άπό τόν τύπον είς τόν 
όποιον ανθεί τό ονειρόν του, τό ιδανικόν του, 
μία κόρη αιθέρια ..
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διακρίνεται έξωθεν τής χλαμύδος ότι έπαναπαύεται 
έπί τοΰ στήθους. Ή περιβάλλοντα τό όλου χλαμύς 
αποτελεΐται έκ χονδροΰ ύφάσματος, ώς τοΰτο άπο- 
δεικνύουσιν αί σκληρά! πλην μεγαλοπρεπέστατα: αύ
τοΰ πτυχαί,τουθ’ δπερ παρέχει ΰπονοίας οτι ή παρά- 
στασις αϋτη τοΰ έφηβου εγένετο έν ώρα χειμώνος ή 
μετά τό πέρας αγώνος.

Τής θεάς τό ύψος μέχρι τοΰ λαιμού είναι I μέτρου 
καί 80 ο(ο απο τής βάσεως, τοΰ δέ εφήβου I μ. καί 
45 ο)ο.

Περί τής εύρέτεως τής κεφαλής τής θεάς όσον καί 
τών χειρών αυτής δέν ύπάρχουσιν έλπισες, καθότι, 
ώς ύποτίθεται, τά αγάλματα ταΰτα είχον τεθή αύ- 
τόθι ώς έχουσι νΰν.

Άμφότερα άπεστάλησαν ήδη έξ Άιδινίου εις Κων- 
σταντινούπολιν.

Πρό δεκατεσσάρων έ-ών ό έν Βερολίνω καθηγητής 
τής έθνικής οικονομίας Δρ. Κάουφμαν έπεχείρησε με- 
ρικάς άνασκαφάς, κατά ϋεπτέυβριον 1888, πρός άνεύ- 
ρευσιν, τοΰ σώματος τής εις τάς χεΐρας του εύρισκο- 
μένης ωραίας κεφαλής τής 'Αφροδίτης. Άτυχώς μεθ' 
όηας τας τότε προσπάθειας καί ερεύνας, γενομένας 
ύπο την επιστασίαν τοΰ μακαρίτου αρχαιολόγου Χοϋ- 
μαν, ουδέν ανεκαλύφθη, μόνον δέ επετεύχθη, ή έκ- 
χωματωσις τοϋ χώρου τοΰ θεάτρου τών Τράλλεων 
ύπό τήν έποπτείαν τοΰ διευθυντοΰ τοΰ έν Άθήναις 
άοχαιολογικοΰ ινστιτούτου δρ. Δαϊρπφελδ Ούδόλως 
λοιπόν παράδοξον τό εύρεθέν σήμερον άκέφαλον 
άγαλμα νά είναι ό ζητούμενος τότε κορμός.

— Εντός τής θαλάσσης παρά τήν Αλεξάνδρειαν 
άνευρέθη κυβώτιον περιπεφραγμένον διά μόλυβδου 
περιέχον μικρόν δέμα ΐματίων κεκαλυμμένων διά πα
πύρου, φέροντος είς είκοσι Ελληνικούς στίχους προ
σευχήν καί δύο μομίας εμβρύων. Τά έμβρυα ύποτίθε
ται ότι είνε τοΰ Ιου Μ. X. αίώνος. Έν δέ τή συνοικία 
Άμφουσή τής Αλεξάνδρειάς ανεκαλύφθη σειρά κατα
κομβών μετά τοιχογραφιών άριστά διατηρούμενων 
Πομπηϊανοΰ ουθμ,οΰ. Μία τούτων ε’ικονίζει πλοία 
πολεμικά Αιγυπτιακά έν ναυμαχία

— Άπέθανεν αιφνιδίως έν Άθήναις ό καθηγητής 
τής άοχαιολογίας έν τώ Έθν. ΙΙανεπιστημίω Αντώ
νιος Οικονόμου Ό μεταστάς έσπούδασεν έν Γερμανία 
δημοσίμ δαπανη,διετέλεσε δέ γυμνασιάρχης εν Θεσσα
λονίκη Διεκρίνετο δια τό ευμεθοδον τής διδασκαλίας, 
ποό πολλοΰ δ’ ε’.ογάζετο συγγραφών «'Ιστορίαν τής 
Τέχνης» ήν άτυχώς άφίνει ασυμπλήρωτον.

—Ό κ. Βίλχελμ. ώμίλησεν εν τώΓερμανικώ ίνστι- 
τούτω περί επιγραφών έξ 'Αθηνών καί ό κ. Δαϊρπφελδ 
περί τής Τροίας παρά τώ Όμήρω καί έν τή πραγ- 
ματικότητι.

— Π εν Γενούη ναυαγεραισιακη εταιρεία έδήλω- 
σεν δτι αναλαμβάνει τήν άνέλκυσιν τών έν τώ βυθοί 
Κυθήρων αρχαιοτήτων.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Μετά τήν πλήοηδιάσπασιν τών καλ
λιτεχνών ένεκα τών έκθέσεων τών "Εκθεσις 

διοργανουμένων έκάστοτε ύπό διαφόρων Οίκουόμσυ 
επιτροπών καί σωματείων, είνε ή τοίτη 
αύτή εκθεσις μεμονωμένη, έργων πάντων τοϋ ίδιου 
καλλιτέχνου. Ή φημη δεν ηυνόησε πολύ μέχρι τοϋδε 
τό άνομα τοΰ κ. Οικονόμου. Καί διά τοΰτο ή απέριτ
τος καί είς τό βάθος μιας στοάς έκθεσις του δέν έγινε 
κοσμοβριθές κέντρον.

Έκ των έργων άτινα ό μετριόφροιν καλλιτέχνης 
εκθέτει—καί εινε τοπειογραφίαι,επιτραπέζια, προσω
πογραφία!, συνθέσεις—ό «Άρραβών» εινε πίναξ πολ
λής αλήθειας, άναπαριστών τήν χαριτωμένη·» αφέ
λειαν τοϋ χωρικού βίου. Έπίσης έκ τού αγροτικού 
βίου έχει εμπνευοθή καί ή «Βλαχόπουλα» ή δρέψασα 
σταχεις. Έκ τών τοπεεογραφιών του ύπερέχουν τό 
«Πεύκον», δπερ Οά δημοσιεύσωμεν μετά τοϋ ο Άρρα- 
βώνος», διαχρίνονται δέ διά τήν γλυκύτητα τοΰ χρώ
ματος τό «Τοπεϊον τού Λυκαβηττού», ό Κηφισσός 
διαρρέων την ΚολοκυΟοΰν», ή «Μονή Ταξιαρχών», ή 
«πτωχική οικία εν Καισαριανή». Έκ τών προσωπο
γραφιών,ή «Κεφαλή κόρης · καί ή κεφαλή γέροντος» 
έχουν πολλην δύναμιν καί έκφρασιν, έκ δέ τών σκί
τσων του, ό «Μοναχός» εχει ολην τήν σκιεράν ποίη- 
σιν τών κελλίων.

— Έγένετο ή βράβευσες τού διαγωνισμού τού Άβε- 
ρωφείου κληροδοτήματος τής Καλλιτ. σχολής τοΰ 
Πολυτεχνείου. Έβραβεύθησσν έν τή ζωγραφική είς 
τήν έκτην τάξιν οϊ Α. Χρηστοφής καί Γ Χρήστου 
είς τήν πέμπτην Κ. Κωνσταντινίδης καί I. Ί’αρρός' 
είς τήν τρίτην Δ. Δήμας, Α. Κύπριος, Ν. Δέβης.Έν 
τή πλαστική, εί; τήν έκτην τάξιν I Κουλουρής κα
ί. Γαβαλάς, είς τήν πέμπτην Μ. Θεοχάρης, εί; τήν 
τετάρτην I. Βούλγαρη; καί Ε. Μαυρουδής. Έν τή 
χαρακτική ό Δ. Κούνης. Ό κ. Κουλουρής όστις διά 
τής εξαιρετικής ’ιδιοφυίας του προδίδει πλούσια καλ
λιτεχνικά χαρίσματα, κατάγεται έκ Τήνου,τά πρώτα 
δέ μαθήματα ελαβεν έν τώ εργαστήριο» τού κ. Φι- 
λιππότου.

— Έν Και'ρω ήνοιξε πρό ολίγων ημέρων ή έτησία 
καλλιτεχνική έκθεσις, τήν όποιαν διοργανώνουν οί 
έκεϊ καλλιτέχναι. Εϊς τήν έκθεσιν ταύτηνέλαβον καί 
εφέτος μέρος Έλληνες καλλιτέχναι, έν ο’ς ό κ Ι’άλ- 
λης, ό οποίος, ώς γνωστόν, διαμένει τόν χειμώνα 
έν Καίρω καί έχει έκεϊ τέλειον έργαστήριον, ό κ. Τσι- 
^ιγώτης, ό οποίος εφέτος δέν εκθέτει αιγυπτιακά και 
ανατολικα θέματα αλλα παρουσιάζει γυμνά τά οποία 
μετ’ ενθουσιασμού κρίνουν αϊ εγχώριοι εφημερίδες, 
καί ό έκ Κερκύρα; ζωγράφος κ. Σκαρβιλης, ό όποιος 
εκθετει διαφόρους τοπογραφίας.

— Ιίολλοί ζωγράφοι καί γλύπται έν Βουκουρέστι».» 
ίδρυσαν ύπό τό όνομα Tineiitnea Artislica καί ύπο 
την προστασίαν τής A. Β. V. τής πριγκηπίσσης δια
δόχου Μαρίας σύλλογον καλλιτεχνικόν, δστις διωργά- 
νωσε έκθεσιν δια τήν 1)14 Μαρτίου, περιλαμβάνου- 
σαν έργα, μόνον τών μελών τοΰ σωματείου.

— Εις το εν Βερολίνω μουσεϊον τοϋ αύτοκοάτοοος 
Φρειδερίκου άγνωστοι, θύματα ίσως θρησκευτικής μα
νίας κατεξέσχισαν διά κοπτ-ροΰ οργάνου δύο πολυτίμους 
εικόνας παριστώσας τήν Παρθένον Μαρίαν καί τήν 
Σταύρωσιν τού Χριστού. Αί εικόνες αύται άνήκον εις 
τόν ΙΔ’. αιώνα καί ήξιζον πλέον τών 500,000 χρ. φρ.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΙΊερμανοΐ καί ’Ιταλοί άνταλλάσσουσι φιλοφρονήσεις 
καί αγάλματα Πρό τίνος ό αύτοχράτωρ Γου- 

λιέλμος έδώρησε» είς τήν Ρώμην τό άγαλμα τού 
Έκαϊτε. Είς αντάλλαγμα οί Ιταλοί έτοιμάζουσιν

υ-

ταυ Βερολίνου, εις ήν 
■οΰ μεγαλειτέρου ποιητοΰ 
' ; είναι ότι άγαλμα

έκόσμει ούτε τής Ρώμης τα; πλα- 
εύχαιρίαν όε αύτην απεφασίσθη νά 
τό αδίκημα τοΰτο εις τόν δαιμόνιον 

ε <·> ς. Ύπερ τοΰ δεύτερου τού- 
Εμμανουηλ προ-

όμοιον δώρον δια την πόλιν 
Οα προσφέρωσι τό αγαλμα ι 
των, τοΰ Δάντου. Περίεργον όμως 
τοΰ Δαντου δέν έκόσμει ούτε τής 
τείας, μέ τήν 
έπανορθωθή καί 
ποιητήν τής Κ ο λ ά 
του αγάλματος ο Βασιλεύς Βίκτω; 
σήνεγκε πεντήκοντα χιλιάδάς φράγκων

— Έν Άγια Λαύρρι Οα εγερΟή Ήρώον τών ύψω- 
σάντων την σημαίαν τής ’Ελευθερίας. ΙΙρος τοΰτο 
συνεστήθη πολυμελής επιτροπή

— Έν Καπιτώλιο» τή; Ρώμη; θ’ άνακαλυφθή λίαν 
προσεχώς προτομή τοΰ Β. Ούγκώ. Ό μέγα; ’Ιταλός 
ποιητης Καοδούτση μεταβαίνων εις Ρώμην θά προσ
φώνηση τόν συγγραφέα τής «Παναγίας τών Παρισίων».

— Τόν παρελθόντα μήνα έτελέσθησαν εις Foggia 
τής Ιταλίας ενώπιον τών αρχών τής πόλεως πολλών 
γερουσιαστών καί διαφόρων άλλων επισημοτήτων τά 
αποκαλυπτήρια λαμπροΰ έξ ορειχάλκου μνημείου, 
όπερ ή πόλις άνήγειρεν πρός τιμή-, τοΰ τέκνου της 
Xavier d Altamura,διάσημου ζωγράφου,ουτινος πολλά 
αοιστουργήματα θαυμάζονται έν τής Μουσείοις τής 
Ιταλίας.’Ο Άλταμούρας συνδεόμινος υετά τής Ελλά
δος εκ τοΰ γάμου του μεθ’ Ελληνίδος εκ Σπετσών,ητο 
πατήρ τοϋ πρό τινων έτών άποβ·ώσαντο; έν τή ακμή 
τής δράσεώς του καί πολλά ύποσχομένου Ίωάννου 
δ’ Άλταμούρα, θαλασσογράφου, έκπαιδευθέντος έν 
Δανίρι δαπάναις και μερίμνη τοΰ ήμετέρου Βασιλέως. 
Μόνον επιζών τέκνον τοΰ διασήμου ζωγράφου είναι 
ό έν ΙΙαρισίοις εισέτι διαμένων έπίσης ζωγράφος 
ξανδρος δ Άλταμούρας. Σύζυγος τοΰ Άλταμού: 
ή Έλληνις θαλασσογράφος Άλταμούρα, τό γένος 
Μποΰχουρη, ή πρό διετίας έν Σπέτσαις θανοΰσα.

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Π διοίκησες τής Έθν. Τραπέζης ανέθηκεν εις τόν 
κ. Γεώρ. Ίακωβίδην τήν σύνθεσιν τοΰ μεταλ

λίου, τό οποίον θα εκκοπή κατα τας προσεχείς έορτας 
τής πεντηκονταετηρίδος τής Τραπέςης. Τό μετάλ- 
λιον φέρει απο τό εν μέρος εις συνδυασμόν καλλιτε- 
χνικώτατον, καί κατα κατατομήν, τας μορφας τών 
τεσσάρων μέχρι τοΰδε διοικητών τής Έθν. Τραπέζης, 
ήτοι τοΰ Γεωργίου Σταύρου, τοΰ Μάρκου Ρενιέρη, 
τοϋ ΙΙαύλου Καλλιγά καί τοΰ Στεφάνου Στρέϊτ, έπί 
τής άλλης δ’ άπειχόσιν τοΰ μεγάρου τής Τραπέζης. 
Ό χ. Ίακωβίδης εργάζεται κα! ------------------
φίαν τοϋ αειμνήστου Παντια Ράλλη.

την προσωπογρα-

ΘΕΑΤΡΟΝ

Εν ΙΙαρισίοις θριαμβευτιχώ; παρι- 
στάνεται ή «Θεοδώρα» τοΰ Σαρ· 

δοΰ άπό τήν Σάρραν Βερνάρ. Πλεί- 
στας εικόνας εκ φωτογραφιών διαφό
ρων σκηνών τοΰ δράματος δημοσιεύει 
τεύχος τοΰ βΤΙιέίΐΠ·». ’Εκ τής

Ή Θεοδώρα 
έπί σκηνής

τό τελευταίου 
παραστάσεως τής 

«Θεοδώρας» έμπνευσθεϊσα άπέστειλεν ήμίν τάς δημο- 
σιευομένας ώραίας εντυπώσεις ή διακεκριμένη έρασι- 
τέχνις κυρία Θεώνη Παππά,τό γένος Δρακοπούλου.

— Ή Εταιρία πρός Διδασκαλίαν αρχαίων δρα
μάτων σκέπτεται νά διοργανώση δια τό ερχόμενον 
εαρ διδασκαλίαν τής « Ιφιγένειας εν Ταύροι;» εις 
τό θέατρον τοΰ Διονύσου. Η διδασκαλία θά γείνη 
άκριβώς όπως καί είς τήν αρχαιότητα. Οί ήθοποιοί 
θά φέρουν καθόρνους και τά άλλα έξαρτήματα τής 
αρχαίας περιβολής. Σκοπός τής Εταιρίας είνε νά 
δώση οΰτω ζωντατήν εικόνα τοΰ τρόπου, κατά τόν 
οποίον έδιδάσκοντο τά δράματα κατά τήν άρχαίαν 
εποχήν.

JANE HADING. — Τήν 5 τοΰ προσεχούς μηνός 
άφικνεϊται εις Αθήνας όπως δώσ·φ τέσσαρας παρα
στάσεις ή έξοχος ΓαλλΙς ηθοποιός Jane Hading. 
Έπί τή ίλεύσει της δημοσιεύομεν τήν προσωπογρα
φίαν της, ήτις έξετέθη εις τό Salon τών Παρισίων καί 
εινε έργον γνωστής χαλλιτέχνιδος έν Παρισίοις, τής 
κυρίας M»rleff.

Ή Άδιγκ έγεννήθη έν Μασσαλία τώ 1861. Νεω- 
τάτη ένεφανίσθη έπί τής σκηνής.'Επαιξεν, άλλ’ έπ’ 
ολίγον χρόνον, εις τήν «Comedic FarriQaise· Ό 
ώραιότερος ρόλος της εινε είς τόν «Άρχισιδηρουρ- 
γόν». Ή Άδιγκ ένεκολπώθη όλον σχεδόν τό δραματο- 
λόγιον τής Βερνάρ.

ΑΝΔΡΙΑΣ ΒΙΣΜΑΡΚ. —Ή δημοσιευμένη είκών 
παριστξί τό βραβευθέν έν τώ διαγωνισμό» τού Αμβούρ
γου σχέδιον άνδριάντος τοΰ Βίσμαρχ. Εινε εργον τοΰ 
εν Βερολίνφ γλύπτου Λέδεραρ. Εϊχονίζει τόν Βίσμαρχ 
σιδηροφοροΰντα άπό κεφαλής μέχρι ποδών κατά τό 
πρότυπον τών πολεμιστών τοΰ μεσαίωνος, χρατοΰντα 
δέ δι’ άμφοτέρων τών ψειρών τήν λαβήν ύπερμεγέθους 
σπάθης,στηριζομένης επί τοΰ εδάφους.

Ό άνδριάς παριστά πράγματι τήν φήμην τοΰ με
γάλου πολιτευτοΰ τοΰ άποχληθέντος «σιδηροΰ πρίγκη- 
πος», όστις έπιτελέσας τήν θαυμασίαν αύτοΰ άπο- 
στολην επαναπαύει νΰν τήν σπάθην του έπί τοΰ έδά- 
φους, περιφρουοών άγρύπνως τό μέγα του εργον.

ΜΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ.—Είς τάς Άτθίδας τών αιθου
σών ας προστεθή χαί μία σεμνοτάτη κόρη, γνήσια 
Αθηναία,, χόρη γνωστοτάτου βιομηχάνου, διακοινο· 
μένη έπί έχλεχτή μορφώσει Διανύουσα τό τελευ- 
ταϊον έτος έν τώ παρθεναγωγεία» τών άδελφών Τριαν
ταφυλλιού, πςοσείλχυσεν έσχάτω; τήν προσοχήν τής 
Α. Μ. τής Βασιλίσσης ήτις εΰηρεστήθη έκτης απλή; 
κομ|χώσεως τής μικράς δεσποινΐοος, εΰχηθείσα δπως 
αύτήν δλαι α! μαθήτριαι τών σχολείων έχωσιν ώς 
πρότυπον. Ή φωτογραφία έγένετο ύπό τοΰ. έν Νυ
ρεμβέργη καταστήματος Frill Weber.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ:

Ελπίς. Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν χαί καλλι
τεχνικόν περιοδικόν, έκδιδόμενον έν Chalakan τής Αί- 
Ϊοπτού ύπό τοΰ κ. Τάοου Καζώτη. Μέ πολλήν κα
λαισθησίαν, πλέον ή Εύρωπαϊχήν, ήρξατο έκδιδομένη 
ή «Ελπίς» πλήρης ζωής καί έλπίδων. Αϊ σελίδες 
της,, αληθης απόλαυσες. Συνδρομηταί έγγράφονται 
πα^’ ήμΐν. Δρ. 15 έτησία συνδρομή.

ΑνατολΛ. Μηνιαίον Φιλολογικόν καί έπιστημονι- 
κον περιοδικόν. Διευθυντής Ε. Κσβαλλιεράτος. Έν 
Αθήναις.

Πόθων Αντίλαλοι. Ποιήσεις Κ. Σ. Γούνσρη 
Εν Άθήναις. 1

Πατριωτικά. Ποιήσεις Άχιλ. Καραβίσ. Έν Ά- 
θηναις.

Α. θ. Π. τώ οίκουρενικφ Πατριάρχη Ιωα
κείμ τω Γ’ απάντησες ύπό τοΰ σεβ. πρώην Νιχοπό- 
λεως Γα«ρΐήλ. Έν Άθήναις.

Μελέτη περί τής άθανασία; τής ψυχής καί περί 

τών ιερών μνημοσύνων. Ύπο τοΰ Σ. Μητροπολίτου 
Πενταπόλεως καί διευθυννοΰ τή; Έχχλ. Ριζαρείου 
σχολής Νεκταρίου Κεφαλά.

Νομικά Σκαλαθύρματα ύπό Αίμυλίου Πσπινια- 
νοϋ. Τεύχος Γ". Τδ Συζυγικόν καθήκον. Εύδοκί- 
μω; συνεχίζει τά; ώραίας νομιχάς μελετάς αύτοΰ δ 
διαχιχριμενο; δικηγόρος χ Ν. Δημητρακόπουλος έπί 
θεμάτων πολλοΰ κοινωνικού ενδιαφέροντος

La Revue du Β i e n.— Somma ire du No de Fe- 
vrier : Sully Prudhomme, par le Dr G Bjorkman.— 
Un centenaire : Vietor Hugo.par Blthnont — Memei to. 
rioime, par L. Stecchetti.—La pi6ti5 rnusulmane, par 
r Lepage.—Mer et Ciel, par M. Olivaint.— Gustave 
Moreau, par R. Bouyer.— La Maison des Arts : Edin. 
Cuisinier, par J. Loredan — Solidarity intellectuelle, 
e.t.c. Illustrations de. F. du Coudray, G Moreau. 
P. Dupuis, E Cuisinier.

Δ Σολωμός. Αισθητική καί κριτική μελέτη ύπό 
Ν. Ροντάκη. Έν Άθήναις.

’Ιωακείμ τώ Γ’ .Έμμετοο; έπιστολή ύπό Σιαμα- 
τίου Βάλβη. 'Εκδοσις «Πλειάδος».

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ■
Ίότορεκαί ΰελίδες περ! ’Ιωακείμ τοΰ Γ'. ύπό 

Κ. Σπανούδη. Έν Κων)πόλεΐ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Histoire of Lace. Ύπό Pa liser.
The Human Figure in Motion. Ύπό 

E. Muybridge Λονθίνον.
M od e r n es Kunatgewer be.Heft VI. Ύπό W. 

Fred.
J. Cazin. Ύπό L. Βύηύ-dite. Παρίσιοι.
Les Sans Ga 11 ο ύπό G. Clausse.
Goya. Ύπό P. Lafond.
Dictionnaire des ventes d’art faites en France 

et a 1’«ranger pendant les XVni et XIX sidles. Ύπό 
A Mireur.

Le mobilier royal francais aux XVII 
et XVIII.

Trois artisles titrangers (ShiJrard, Sat
tler, Rops| ύπό H. Rebell

Les arts. Μηνιαίον περιοδικόν τών Μουσείων καί 
Συλλογών. Παρίσιοι. 24 Boulevard des Capucines.

L’a rt decora t i f pour tous. No 1. Έίόομαόιαϊον 
περιοδικόν. Παρίσιοι. Rue St. Anne No 9.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Δ2ΡΕΑΙ
ΔΙΑ ΤΟΎΣ ΣΎΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

Οί μέχρι τύς 1 £> Άπ^ιλίον άνανε- 
οΰντες έτηΰίαν αυνδρομην τον Β'. Ιτονς ίκ 
τών παλαιών οννδρομητών της «Πινακοθήκης», 
λαμβάνουν,δν θέλουν : τήν Σαύραν» τδ ίβδο- 
μαδιαΐον εϊκονογραφημένον σατυρικόν φί’λλον ής 
ή συνδρομή εινε 5 δρ., άντί 3 δρ. μόνον καθ’ 
δλον τδ έτος. Τον Α'. τόμον τοΰ μέχρι τοΰδε 
εκδιδομένου (Ήονϋείον» τιμώμενον 15 δρ., 
δντι 7 δρ. μόνον. Τήν <■ Έπετηρίοα τών 
Φιλοτέχνων » πολυτελές λεύκωμα καλλιτεχνι
κών έργων, τιμωμένην 4 δρ., διτί μόνον δύο. 
Δωρεάν δέ |ΐεγάλην φωτοτυπίαν, Ικδοθησο- 
μένην προσεχώς.

Οί διά πρώτην όέ φοράν ήδη ίγγραφό- 
μενοι καί προπληρωνοντες ετησίαν συνδρομήν 
μέχρι τής 15 ’Απριλίου λα μβάν ου σ ι μετά 
τών είρημένων ίκπτώσεων τέ/ν «Σφϋραν», τό 
"Movdelov», τήν «Επετηρίδα τών Φι-

24 —



λοτέχνων», πρός τούτους όέ τό «Κρυφό 
σχολείο» τον άειμνήστου Γύζη, φωτοτυπίαν 
ίξοχον, τιμωμένην 3 δρ.,άντί μόνον μιάς δραχ
μής. Τάς «’Εντυπώσεις τΛς ζωϋς· τιμώ
μενος δρ. 2, άντί μιας δραχμής και τα «Χρυ
σάνθεμα» ών ή άρχική άξια εινε 3 δρ., άντί 
δύο. Πρός τούτους θά λάβωσι καί ούτοι δω
ρεάν τήν μεγάλην φωτοτυπίαν τοϋ β'. έτους. 
"Απαντα ελεύθερα ταχυδρομικών τε
λών.

Οί μη έπιΘυμοΟντες νά λαμβάνωσι τήν 
«Πινακοθήκην) κατά τό β'. έτος παρακαλοϋνται 
νά ίπιστρέφωσι τό παρόν φύλλον πρός τήν Διεύ- 
θυνσιν τον περιοδικού, άλλως θεωρούνται συν- 
δρομηταί.

Παρακαλοϋνται οί ίν ταϊς επαρχίαις καί 
Ιν τφ εξωτερικά» κ.κ. συνδρομηταί δπως άπο- 
στείλωσιν εγκαίρως και άπ’ ευθείας πρός 
τήν Διεύθυνσιν τήν συνδρομήν των, ΐνα εξακο
λούθηση ανελλιπώς ή άποστολή τοϋ φύλλου.

Καθίσταται γνωστόν εις τινας σονδρομη- 
τάς, οιτινες, ώς μέλη τής «Εταιρείας τών Φι
λοτέχνων» έλάμβανον άντί 10 δρ. τήν •■Πινακο
θήκην), δτι καταργεϊται ή δεκάδραχμος αυτή 
έξαίρεσις καί δτι δι’ δλονς εφεξής ή συνδρομή 
είνε δρ. δώδεκα διά τήν ’Ελλάδα, καί είς 
χρυσόν διά τό Εξωτερικόν, προπληρωτέοι.

ΚατεΟκευάνθηΟαν καλύμματα χρυσό
δετα διά τόν α'. τόμον τής « Πινακοθήκης» . 
Πωλοϋνται είς τό γραφείο ν μας άντί 1,50 δρχ. 
έκαστον. Jia τάς επαρχίας δρχ 2 καί διά 
τό εξωτερικόν 2 φρ·χρ. Τά ταχυδρομικό- τέλη 
είς βάρος μας.

ΕΞΕΔΟΘΗ
ΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΕΥΧΟΣ 

ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΪΟΝ 
ΔΡΑΜΑ Ν. ΛΑΣΚΑΡΗ

καί Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕκΔοειε “ΠΙλΆΚΟΘΠΚΟΣ,, 

Πωλείται είς τό γραφεϊον μας αντί δραχμής.
“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,

Περιέχει μελέτας καλλιτεχνικός καί φιλολογι
κός, ώς καί σειράν ένεννήκοντα έργων Ελλήνων 
καλλιτεχνών είς έγχρωμους φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών 
Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ώραιότερον λεύκωμα 
τής Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
άντί δρ. 4· Χαρτόδετον δρ. 5.

Πωλείται είς ονμφέρουσαν τιμήν κλειδοκύμ- 
βαλον demi queue έν άρίστη καταστάσει. Πλη
ροφορίας δίδει τό γραφεϊον τής« Πινακοθήκης».

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ- Σελ. 208. Έκδοσις Β '.
Jp. 3. 

‘ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-
ματα εικονογραφημένα. Σελ. 6!ι. Jp. 2 

‘ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ·, • Πεζά ποιήματα μετά 
πολλών χρωματιστών εικόνων. Σελ. 18ά. Jp. 3. 

Πωλοϋνται είς τά γραφεία μαςΟΙ ΔΙΟ ΓΙΟΝΟΙ
ΔΡΑΜΑ ΦΡ- ΚΟΠΠΕ

ΚΑΤ* ΜΕΓΑΦΡΑΣΙΝ ΑΓΙΔΟΣ ΘΕΡΟΥ 
Έκδοσις · ’ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

Τψδται δρ. ι.ΈπΙ 'Ολλανδικού χάρτου δρ. α. 
ΚΑ^ρΑ2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— 'Οδός Σταδίου 56. —

ΧΡδΜΑΤΟΠΟΔΕΙΟΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΤ και ΑΤΜΠΟΤΣΗ

Έν Άθήναις. Όδές 'Αγίου Μάρκου Ji
Όλα τά είδη ζωγραφικής έν άφθονίρ.. Χρώ

ματα, λινέλαια, βερνίκια, χρωστήρες, μηχαναί 
πυρογραφίας, καβαλέτα, σχέδια πηλοπλαστι
κής, παλέτες. άνδρείκελα, χάρτης ζωγραφικής, 
είδη κορνιζοποιίας.

Βιβλιοδετεϊον Μιχ. Άρνιώτου,έν όδώ Κο- 
ραή 5. Τελεία εργασία.

οεοδωρος ςακητοπουλος
'Οδός Έρμου 5ρ (εντός τοϋ προαυλίου).

Όλα τά τεθραυσμένα άντικείμενα είς τοΰ κ. 
Σακητοπούλου.

Ριπίδια, πίπες, πλαίσια κλπ.

Παραδίδονται μαθήματα Γερμανικής είς 
αρχαρίους και μή.Τιμαι συγκαταβατικοί. Πλη- 
ροφορίαι οδός Δαιδάλου αριθ. 3. ( Συνοικία 
Πλάκας).

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ; Θ. ΙΣΣΑΡΙΣ
ΤΟ ΑΡΣΔΙΟΤΑΤΟΝ ΖΑΙ ΗΕΝΤΡΙΗΩΤΔΤΟΝ ΤΩΝ 

2ΕΝΟΔΟΖΕΙΩΝ TON ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Έστιατόριον τοΰ αύτοϋ ξενοδοχείου.
Μέγιστοι αίθουσαι Λλεκτοοφώτιστοι. 

Μουσική τρίς της έόδομάδος. 
Δίδονται οικογενειακό γεύματα. 
Simper μετά τό τέλος τών θεατρικών 

παραστάσεων.
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