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' .Παρακαλοϋνται οί κ. κ. σύνδοαμ.χταΙίδπως, άμ,α τρ λήψει τοΰ παρόντος 

τεύχους,άποστίίλωσιν άπ’ εύΟεέά'ς πρδς ήμ^ς-τηνσυνδρομήν των, ιναρ^δια*· 
άί,πή ή αποστολή· τδΰ.φύλλου. >
ΦΡ———τ. . ;■-7Ζίλί,----------

Οί <5|ά πρώτη» ^δρώ1 έρ^ραφό/ιεκοι δπδ οή 
μέραν σννδρ&μηται '-εις τήν <ίΠν αποθήκην» έ- 

• ’ ■ κτδςτ&ν Ικπτώσεων'ΗαΙ προνομίων, ατινα ϊχου-γ 

σι πάντες οί- παλαιοί σύνδρομηταί, λαμβάνουσιν 

αμρ τή· έγγραφή ttov ίί&ίΆώρ or
τοεϊς ρεγάλας έγνρώμους

. φωτοτυπίας^ καταΗήλους -Αιά ■ πλαίσων. ■*Επίσης .-.

τά.. «2^σά>^«/ία»> .τό/ίον · πΑουοία?? εέκονο-,
. γραφημένον, περιέχοκτα. .·.:1ργα. τοΰ διευ&υντοΰ 
τής ‘«Πινακοθήκης» >ί. J. Καλογεροπούλου. 
-■''Όβοι.δ’^ύ^ πλήρη

σειράν, λαμβάνουτιν-αύτήν ήντί τοΰ ή^ασεος-γιό— 
ν&ν τής τιμής. ’Αχ -ιούς τπτάρ,.τόμους άντι δρ. 

84,μόνον μί · τεσσαράκοντα δύο δραχμάς,’ΠΛ 
ξκπτωσις. αΰτη .ισχύει μέχρι-ίης .Αύγούστου ε. ί.·

»■
• *

100.000 ΔΡΑΧΜΑΙ
ν0.σοιΙκ των έν >ταΐς. Ιπαρχίαις και έν τίβ 

■■■ έξωτερικφ>_ συνδρο^των /ίαςέντός ιών μη-' 
νών^ΦεβρουαρίουκαιΜαρτίουάπ^στίζχω-

■ σιν άτι ’ ένθβίβξ’πρόςτήν έν Άθήγαις διεύ·. 
όθυνοιν'τής'αΠινβκρ^κ.ης» τήν·;έτησιάν, συνδρο- 

.' μήν των. τοΰάρχομένου όγδοου έτους, λσμβά-

: ό·ί. ■ '

λαχεϊον τόί· ΈβνΜίο^ Στόλον; ?
; Ούτως, έκτ,δςςτόΰ οιί ένω^ύουσι 'μίαν' έ$όχως 

εθνικήν άνάγκην^έ^ο'υδινέλπίδας μεγάλου κέρ-.
■ · δονςκάΐ-διεύκολίνόύΰιν'. βμ'απβ1ρ·γον._ήμ&σή-δία ' 

τής έγκαιρονκάι α σ φ:α λ ο-ΰ ς άποτίσεως τής .· i ' ·\ · ■ ■; κ·
-συνδρομής των. ; . 7 . ία. ·εο...~Α η.

; Πεποίθάμεν,δ^^ ούδείς. συνδρομητής· θα. ,ψεωςέν ΐ,έλλείψοεώεΐ πλαισίφ ■ είχόνος^ΐκ προτομή;. 
φατ^ΐί άπρόθυμος.νάδμοστείληήμίνέγκαίρώς: '' '' » — ~ ~ "

-τήν συνδρομήν τόυ',άφοναλλοις συνεπάχετάτ καί'
' ; - ενδεχόμενον κέρδος■·!·’/· .' ·,■ - μ ■-7·7·.7

100,000 δραχμών..'" ** *
• . ?Ό· έγγραφων τρεις νέους- .συνδρομήτάς καί

■ > i προπληρώνωντήν συνδρομήν των, λαμβάνει έπϊ
: 7\ εν. έτος τήν« Πινακοθήκην» δωρεάν.

Έ ί c Γ> ό Ο ιι ί} <ι ν · 
ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

τοΰ έβδομόν έτους τής <ιΠι αποθήκης».

Πωλθβντ<ζΐ^^’ί τά γραφεία μας δ,ντ'ι δρ.~ 
δύο έκαστον. 01 έπιθυ μουντές. .'ίκ. των κ’. κ.

< συνδρομητών.,νά:προμηθά)θωσι τοιαΰτα, πα^

■7 ρακαλοΰνται όπως εγκαίρως μάς είδοποιή-
σωσι, πριν ή-έξαντληθώσι. . ' ν

.;·.' .' . 1 - r' .·«· ;·ι '

■Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
•Μ EtttiPffiZffi'ffll ΕΑΑΑίΟΣ

Ια^ι^ιηά δτι.'

.· :■ Συμφώνω;. τφ .αρθρω: 6φ τήί «πά 28 Φεβρουάριου 
:ί δ.03 ®ο|χβάσεως-(Λεταξί» του -Δημοσίου-χαΙ της Έ6ή- 

χής Τραπέζης, χυριοθείσης δια τοΰ Νόμ·9υ ,ΒΩΒ’ 
_. χαΐςΛοί^,βπδ.- Ιβ Μαρτίου- ίδιου .έτους Βααώιχοί» Διχ- 

τάγρατος, τά βν χυχλοφορίςε τραπεζιχά γραμμάτια 
.τή?...ΤραΛ4ζης·.ΛΗ·π«ιροβε«α8λίας χαι αί/τταρά πόδας· 
περιγραφόμεναι7 εκδόσεις χά?7 κατηγορία!· τραπεζικών ' . · 
γραμματίων· τής Είνιχης Τραπεζης, ...άντιχα-ταατα· · 
βεΐβαι δι’· εκδόσεων .νεωτέρων τύπων, άπΌσύρονται 

. τής κυκλοφορίας.
'..Οί.κάΐοχόιτραπεζικώνγ^μμαηβΛ-τών.αποίορο-· 

μενών .εκδόσεων «ανακαλούνται δπως.προσαγάγωσι ■· 
ταϋτα εν.τοςΛτ.υυς απδ σήμερον είς -τά Ταμεία' τοδ. . .
Κεντρικού'Καταστήματος Χα! τών 'Υποκατάστημά- '. \ 
των τής; Είνικής Τραπέζης πρδς ανταλλαγήν.. 7.. < .. 

Μετ α την. ΐέάροδβν . τής ετήσιας ταύτης-σςροβεσμίας
. έζακολουθήσουσι- πάντοτε νά ωσιν ύποχρεω-ϊιχώς. δε- . 

κτ.α τα τραπεζικά γραμμάτια τών ώς άνω άποσυρρ.- 
με.νων κατηγοριών -j^Vov -gip·.τα Τβίμίΐα τ^δ Κεν- '· 
τοίχου Καταστήμα^· χαι τών Υποκαταστημάτων 
τής-.’ΕΗι*ή« Τράδιεζη^ εις πλήρωμά? καί πρδς αν
ταλλαγήν. -

-Τα αποσυοό(*ενα τής_χυκλοψβρίας τραπεζικά γραμ- .
·. μάτιά εΐσι τα επόμενα.’ · ; ■.' 7? '7
, Λ’ . Τά τοαπεζινά γραμμάτια τΡις Τράπέξης 

Ήπειροθεάιίαλίας, ,πάΰης έκδόόεως καί »:α- . 
τηγορίας. < '

; Β'\Τά.τΛςζ7^κ54ίεως τών δρανΗών νέοιν as. . '
7 Τ^.’^’ϊίζ'χά. γράμμάτια .τής εκδόσεως ταύτης

■ 7·η7«ριστερά7ε’ι·ίιό- ■ ν
• νός. τής ‘Α9η\α?| 4χ .τής έν τώ. κεντρω.- τής προσό-

: . του πρώτου. Δι,οικήτοϋ τής Τραπέζης Γεώργίου Σταό-; 
. ,ρου χαί-έχ\ τής ·έν τώ. κέντρω τή^.όπισΐίας δψεωςΰ ..7 

ε’ικόνος τής «ροτομής του Έρμου του Πραξιτέλους. . 
ττ,/Γ’ ·. Τά- τΛς ·Α’_ έκδάΰεωή - τών-’δραχμών

. νέων 8. :-.■ '7, -
Τα τραπεζικά γραμμάτια τής' ΐκδόσεως .χαΐ χατη·· 

γορίήξ ταύτης διακρίνοντάι εύχερώς έκ τής έν τώ · 
, 7 μέσγ τής- πρδσίψεως Ιν κυκλιχφ Λλκισΐω είκόνος τοΰ V 

πρώτου Διο:χητ.ου τής Τραπέζης- Γεωργίου Σταύρου,- -.· 
έν ω έν τή δευτέρςρ εκδόσει, τή χαί τελευταίοι τών

; γραμματίων τούτων, υπάρχει αδεη πρόίΛ^’άμς.στερέ. ·.
. Έν Άάήναις,. τή 5 Ίανουρίοο ΙΜ?· "■ 

—- Ό Διοικητής
• Σ. £ Τ Ρ Ε Ί· Τ

Πω&,εΉαι βιβλιοθήκη έκ νομικών (ϊυγ- 
γραμμάτων, πάντρον. δεδεμένων,είς λίαν 
συγκαταβατικήν τιμάν.

Πληροιψσοίαι παρ’Λμϊν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΥΌΜΕΝΟΣ

Ν Έπτανήσω, ποο τίςΈνώσεως, 
εΐς τά πολιτικά έλάμβανον μ.ί- 
ρος καί άνδρες διαποέποντες είς 

τά γράμματα καί εις τάς τέχνας, 
οί όποιοι είργάζοντο είλικρινώς 

ύπέρ τής ευημερίας τής χώρας, 
έκαστος κατά τάς πεποιθήσεις 

του, διότι τότε ΰπήρχον κόμματα 

άρχών. Έθεωρεϊτο τότε καθήκον 
οί έξέχοντες κατά τήν διάνοιαν 

νά αναμιγνύονται εις τά πάτρια. 
Είς τούτων ήτο καί δ Φραγκί

σκος Δομενεγίνης, γεννηθείς τω 1809 έκ πατρός 

Ίωάννου Δομενεγίνη καί μητρδς ’Αγγελικής Μαρ- 
κέζη.Ό οικος Δομενεγίνη έλκει το γένος έξ Ού- 

δίνης τής’Ιταλίας καί τώ 1791 συμπεριελήφθη 

μεταξύ τών Ζακυνθίων ευπατριδών τής χρυσής 

Βίβλου.
Άπό μικράς ηλικίας ε’δειξε πνεύμα ζωηρόν 

καί καρδίαν θερμουργόν διά πάντα εΰγενή εν

θουσιασμόν.
Μαθών τά πρώτα γράμματα έν τή γενε- 

τείρ?, μετέβη είς τήν ’Ιταλίαν, κατά τό έθος 

τών Έπτάνησίων, προς έκπαίΧευσεν τελείαν. 
’Εμαθήτευσεν έν τώ έν Σιέννη τών εΰγενών έκ- 

παιδευτηρίφ τοΰ Tolommei, ε’πειτα δέ ένε- 

γράφη φοιτητής της νομικής σχολής τοΰ έν 

Βονωνια Πανεπιστημίου.
Μαθητής ών- εγραφε λατινικούς στίχους τυ- 

χόντας τών επαίνων τών καθηγητών του. Ή
γάπα τά γράμματα, άλλ’ είχε μάλλον στορ
γήν διά τήν καλλιτεχνίαν, δώ κατεγίνετο είς 

τήν ζωγραφικήν καί είς τήν.μουσικήν, εις την' 
δποίάν έτελειοποιήθη έπειτα είς Κέρκυραν παρά 

τψ μεγάλω Μαντζάρφ.

Τό πάτριον αίσθημα ήτο έν αύτφ πολύ άνε- 

πτυγμένον. ’Εσκέπτετο πάντοτε κατά τάς με- 
λέτας του τούς άγωνιζομένους αδελφούς. Ο 

Παύλος Μαρίας,υιός τοΰ Λουκιανού Βοναπάρτου, 
έξ ’Ιταλίας κατήλθεν είς τήν Ελλάδα καί ι- 
λαβε μέρος είς τόν ’Αγώνα ώς αξιωματικός τόΰ 

ναυτικού ύπό τον Χόρδ Cochrane είς τήν φρε- 
γάταν«'£ΑΑάς»'άλλά δυστυχώς,ένώ έξεκρίμ.α τό 

πιστόλι,έπυρσοκρότησεν, έπληγώθη εις την κοι
λίαν καί άπέθανε. Τόν φιλέλληνα τούτον συνώ- 
δευσεν δ Δομενεγίνης, όστις κατετάχθη είς τό 

ιππικόν καί έλαβε μέρος είς μάχας καί ακολού

θως έτιμήθη διά τού αριστείου τοΰ Άγωνος.
Μετά τήν δολοφονίαν τού Καποδιστρίου ΐπέ- 

στρεψεν είς Ζάκυνθον καί έλαβε μέρος είς τά 

πολιτικά τών νήσων, καταταχθείς εις το φιλε
λεύθερον κόμ.μα, ού ήγεϊτο δ Άνδρέας Μουστο- 
ξύδης, δ διττώς έν τή πατρίω ιστορία διαπρέ- 

ψας, έν τοΐς γράμμασι και έπι πολιτική περι- 
νοία. Ότε ήγεραν είς τήν ’Επτάνησον το ζήτη

μα τής'Ενώσεως καί έδημιούργησαν τό ριζοσπα

στικόν κόμ.μ.α,δ Δομενεγίνης έγένετο οπαδός του 

και έζελέγη ριζοσπάστης Βουλευτής καί ύπέ- 
γραψε τό περί τής 'Ενώσεως ψήφισμα, τό πα- 
ρουσιασθέν τώ 1850 είς τήν Βουλ.ην ύπό τών 

Κεφαλλήνιου βουλευτών. Άλλ’ αμ.α δ Καπο- 
λέτος 'Γυπάλδος ήρξατο τήν άνάγνωσιν τοΰ ψη

φίσματος, δ γραμματεύς τής Βουλής ένεχείρισε 
τφ προέδρω Κανδιάνω Ριίψ.α διάγγελμα τού 

'Αρμ.οστού, δι’ ού ή βουλευτική σύνοδος άνε- 

βάλλετο καί τούτο άναγγείλας δ πρόεδρος διέ

λυσε τήν συνεδρίασιν έξελθών μετά πολλών βου

λευτών τοΰ βουλευτηρίου, μέσω τοΰ σάλου τού 
συγκεκινημένου φιλοπάτριδος ακροατηρίου άποδο 

κιμάζοντος τήν αναβολήν.
Ότε ήλθεν ή σειρά τών εξοριών, τώ 1851 δ 

Δομενεγίνης έστάλη είς τά ’Αντικύθηρα, ένθα
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εμ.<ινεν έπι τρία έτη ώς βουλευτής της έννάτης 

Βουλής. Γενομένων νέων έκλογών, έκ νέου έξε- 

λεγη βουλευτής τής δεκάτης Βουλής. Ή εκ

λογή του έπεκυρώθη ύπο τής βουλής και δμως 
εξηκολούθη έν περιορισμφ μεθ ’ δλας τάς δια

μαρτυρίας τοϋ Ναθαναήλ Δομενεγίνη και τοϋ 

Γουλιέλμου Μινώτου πρός τδνΆρμοστήν καί τόν 

Πρόεδρον τής Γερουσίας κάί τοΰ ίδιου Φραγκί
σκου Δομενεγίνη πρός τον Πρόεδρον τής Βουλής 

διά τοϋ υίοϋ του Ίωάννου, είς δν έγραφεν τή 22 
Φεβ. 1852 έκ τών ’Αντικυθήρων : «Γνωρίζω 

«δτι είμαι Αντιπρόσωπος,άλλά βλέπω δτι είμαι 
«καί αλυσοδεμένος. Ή άρχή τούτου τοϋ τόπου 

»δεν μέ συγχωρει ν’ αναχωρήσω διά νά φθάσω 

«εΐς τήν έδραν μον. Διαμαρτυροϋμαι και φω- 
«νάζω άκαταπαύστως κατά τής αυθαιρεσίας, 

»άλλ’ ή φωνή τοϋ έξορίστου χάνεται ανάμεσα 

«τών βράχων. Τοΰτο τδ γράμμα, παιδί μου, 

«σέ προστάζω νά τδ άναβιβάσνις είς τδν ΙΙρόε- 

»δρον τής δεκάτης Βουλής.»
Είς τήν Κέρκυρα ϊκήν έφημερίδα«ΦιΑαλήΛ?ς», 

τής όποιας οί κύριοι συντάκται ησαν δ Μουστο- 
ξύδης και δ ’Ιωάννης Πετριτσόπουλος, έδημο- 

σιεύθησαν αί «πιστολά! τοϋ Δομενεγίνη πρδς 

τήν σύζυγόν του ’Ελισάβετ ,τδ γένος Σανδρίνη. 

’Εν μιά τούτων, τή 1η Μαΐου 1852 πρδς 

τοΐς άλλοες εγραφεν : «...έν τοσούτφ, φιλ- 
«τάτη μου, τά δεινοπαθήματά μου άρχισαν 

»τδ 1829, καθ’ ήν εποχήν άπεφάσισα νά 

«Αναχωρήσω λαθραίως άπδ Ζάκυνθον διά τήν 
»'Ελλάδα, όπως ένδυθώ τήν στολήν τοϋ έ- 

«θελοντοϋ είς τό ιππικόν. Τότε ό Ξένος Κάρ- 

«λος Φίτς-Ρόης(*) ύπε^ασπίζετο τόνπόθον μου 

«καί είς τδν άναβρασμον τών δεινών έκείνων 

«περιστάσεων και τής άγανακτήσεως τών γο
βνέων μου κατέστη ικανός νά καταπείση τόν 

«γηραιόν πατέρα μου νά μέ άφήση όπως έκδου- 
«λεύσω έπαξίως τήν γλυκυτάτην πατρίδα μου. 

«Ήδη δ Ξένος διά τήν ευστάθειαν τών άρ- 

βχώνμου καί το άμετάβλητον τής γνώμης ύπέρ 

«τοϋ άναγεννηθεντος Έθνους μου μέ καταδιώ- 

«κει καί μέ κατατυραννεΐ- και δμως αυτός δ 

»Ξένος έκδουλεύων τήν πολιτικήν τοϋ μυσ,τικο- 
»συμβουλίου του, ενδομύχως πέποιθεν δτι ή 

«ύποστηριζομένη ’Αρχή, παρά τοϋ άντιπροσώ- 
»που Ριζοσπάστου είναι τδ καθήκον παντός 

«έντιμου πολίτου. Εύχήθην πάντοτε καί έπεθύ- 
«μησα ίνα ιδω μίαν ημέραν τήν ελληνικήν Ση- 

«μαίαν άεροκυματίζουσαν είς τά φρούρια τής 

«πατρίδος τής γεννήσεως μου.Άρα φρονών ουτω, 
«κατεδίκασα έμαυτόν 1 Όχι· έξελέγην άντι- 

«πρόσωπος τοϋ τόπου μου καί ιδού ή στιγμή, 
«καθ’ ήν «"μέλλοννά ύποστηρίξω τόν πόθον τής 

«ψυχής μου,δστις είναι ή γενική ευχή τών συμ- 
«πολιτών μου. Επικαλούμαι μάρτυρα τδν "Υ- 

«ψιστον δτι άλλας ραδιουργίας δέν γνωρίζω... 
» Ή τής πατρίδος μ.ετά τής ελευθερωμένης μη- 

Βτρός μας 'Ελλάδος "Ενοσις είναι ή μόνη ευχή
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«μου. *Η μόνη ευτυχία μου. Άς καταμαστίζε- 

«ται, άς ταλαιπωρείται τό σώμά μου, ή Θέ- 

«λησίς μου αΰτη, απαύγασμα τής ψυχήςμου, 
«θέλει ύποστηρίζει πάντοτε τήν μυριοπόθητον 

'ΰ'Ένωοιν. Άν διά τδ πατριωτικόν τούτο αΐ- 

«σθημα, ίδιον έκάστου έντιμου πολίτου, μέ 

«άφήρπασαν άπδ τής οικογένειας μου τάς άγ- 
«κάλας, καί έξεσφενδόνισαν είς τήν κόλασιν 

«ταύτην έκτεθειμένον είς ύστερήσεις καί δεινό-, 
«παθείας, κατασπαραττούσας καί τήν ώμοτέ- 

«ραν καρδίαν, έγώ αδιαφορώ. ’Αρκεί νά άπομω· 

«ρισθή ή Πατρίς μου άπο τήν Μητρυιάν, καί 
«ένωθή μέ τήν φυσικήν της Μητέρά καί άς ύ- 
«ποφέρωμεν καρτεροψύχως δποΐα δύναται νά έ- 

«φεύρη βασανιστήρια ή πλέον σατανική φαντα- 

«σία, όπως έτι μάλλον μάς κατατυραννή. "Ω 

«πόσον άδικος είναι δ τών έπτα θυγατέρων ά- 

«ποχωρισμος άπδ τήν γνησίαν Μητέρα. "Ω πό- 
«σον άδικον είναι νά ύποφέρωσιν όί κηρύττον- 

«τες τήν γενομένην άδικίαν πρδς τήν έλευθί- 

«ρωμένην Πατρίδα. Καί μ’ δλα ταΰτα ή γε- 
«νική αυτή έπιθυμία δέν θέλει βραδύνη νά 

«πραγματοποιηθή, καθότι τό θέλημα τοϋ θεού 

«θέλει πληρωθή. Τδ μή κλέψης. είναι μία με- 

«ταξύ τών δέκα ’Εντολών. Άν ή Πατρίς μου 

«αποτελούσε μέρος τοϋ βασιλείου τοΰ Όδυσ- 

«σέως, άν ή Επτάνησος άπήρτιζε μέρος τής 

«Ελλάδος, καί άν ή ιδιοκτησία αΰτη άφηρ- 

«πάσθη μέ Συνθήκας άπο τόν ζένον εναντίον 
«τοϋ Δικαίου τών λαών, πλησιάζει ήδη ή ή- 

«μέρα τής άποδόσ.εως, πλησιάζει ή στιγμή, 

«καθ’ ήν πληρωθήσονται αί Βουλαί τοϋ Ύψί- 

«στου...»
Σημειωτέον δτι έν περιορισμφ είς τά ’Αντι

κύθηρα ήσαν έκτός τοΰ Δομενεγίνη, δ κεφαλλήν 

Ήλίας Ζερβός,συντάκτης τότε τοΰ« Φιλελευθέ

ρου» καί βουλευτής τής θ'.Βουλής, οί Ζακύν- 

θιοι Δημήτριος Καλλίνικος, Σταματέλος Βού- 
ρτζης, καί οί κεφαλλήνες Σταματέλος ΙΊυλα- 

ρινός βουλευτής καί Γεράσιμος Μεταξάς.
Ό 'Αρμοστής έγραψεν είς τδν τοποτηρητήν 

Κυθήρων οτι : «άν αλλάζουν φρόνημα, καί άν 

«ύποσχωνταε νά μή άναμιγνύωνται πλέον είς 

«τά πολιτικά τών νήσων καί νά μή έρεθίζουν 

«τά πνεύματα, τούς δίδει άμέσως τήν ίλευθε- 

«ρίαν των.» Ό Δομενεγίνης άπήντησε : «νά 
«διαβιβασθή είς τδν κ.Ούάρδον,δτι, άν άλλάζη 

«έκεϊνος εθνισμόν καί θρησκείαν,δίδω λόγον τι- 

«μής να άλλάξω καί έγώ τδ φρόνημά μου». Ό 

Ζερβός άπεκρίθη δτι : «ή Κυβέρνησις είνε έλευ- 
«θέρα νά πράξη δποιονδήποτε περιορισμόν,άλλά 
«κανείς τών έδώ ευρισκομένων εξόριστων δέν 

«θέλει μεταβάλλει σκοπόν πολιτικόν, φρόνημα, 

«καί πορείαν.» Ό δέ Καλλίνικος είπεν: 

«Ό Κύριος νά μέ άξιώση νά λάβω τάφον τδν 

«σκόπελον τούτον ύπερμαχόμενος διά τήν Πα- 

«τρίδα.».
Ελευθερωθείς δέν έλειψεν έν τή βουλή νά 
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στηλιτεύση τά άστοργα κυβερνητικά μέτρα.

"Οτε άφίκετο έν Έπτανήσω δ μέγας φιλλέ- 
λην Γλάδστων, δ Δομενεγίνης ήτο έπαρχιακός 

Σύμβουλος—ήτο τότε αξίωμα μέ σημασίαν καί 
δικαιοδοσίαν—. Έλθδντος τοϋ σοφού άγγλου 

πολιτικού έν Ζακύνθφ, τδ επαρχιακόν συμβού- 
λιον τφ έπέδωκε διακοίν.ωσιν, έν ή έτονίζετο 

δτι δλος δ’Ιόνιος λαός είχε: «...τήν στεοεάν καί 

«άμετάτρεπτον θέλησιν νά έπανέλθη είς τούς 

«κόλπους τής έλευθερωμένης μητρδς Ελλά- 

«δος...» Προσπαθοϋντος τοϋ Γλάδστωνος νά τούς 

πείση διά τήν παραδοχήν τών μεταρρυθμίσεων, 

δ Δομενεγίνης άπήντησεν δτι. τίποτε δέν θά 

ε'χη τήν δύναμιν νά μεταβάλη τά αισθήματα 

καί τή/ διακαή πατριωτικήν επιθυμίαν τής Ζα

κύνθου διά τήν Ένωσιν μετά τής λοιπής 'Ελ

λάδος.

Ό Δομενεγίνης συμετέσχε τοϋ Έλληνοϊτα- 

λικοϋ κομιτάτου καί ειχεν Αλληλογραφίαν μετά 
τοϋ Γαριβάλδου. Ό Δομενεγίνης καί δ π’οιητής 

Τερτσέτης μετέβησαν είς Τρασκόρον, ίνθα είχε 

μεταβή δ Γαριβάλδης διά τά λουτρά, διά νά 

συσκεφθώσιν έάν ήτο ώρα τής ενάρξεως τής έπα- 
ναστάσεως, διότι έλεγον οτι ή "Ηπειρος ήτο 

έτοιμος.
Ό Στρατηγός καί ήρως τών δύο κόσμων, 

τούς έδέχθη κρατών τήν κιθάραν καί έκιθαρφ- 

δησε καθαρώς 'Ελληνιστί τό :

Επαμεινώνδας και γίγας Ηρακλής, 
‘Ο Άχιλλέας και δ Θεμιστοκλής, 

Δικοί μας ήσαν πρόγονοι. 
Λοιπόν τουφέκια και σπαθιά 
Δράμετε γιά τήν πατρίδα.

’Ακολούθως τούς διηγήθη οτι εύρισκόμενός 

ποτέ είς Μελίτην κατά τούς χρόνους τοΰ ελλη
νικού άγώνός, τδ είχε μάθει παρά τίνος έλλη

νος πλοιάρχου καί έκτότε ηΰχαριστεΐτο νά το 
κιθαρωδή. Ό Δομενεγίνης παρουσίασε τδ σχέ- 

διόν του έγγράφως και ήτο τής ιδέας άπδ κοι

νού "Ελληνες καί ’Ιταλοί νά λάβωσι τά όπλα, 

άφού ή "Ηπειρος ήτο έτοιμος, καί έκεΐ νά με
ταβή δ Γαριβάλδης. Ό Τερτσέτης, συνετώτ·- 

ρος, άντέκειτο είς τήν γνώμην τοΰ Δομενε- 

γίνου, διότι ένεκα τής στάσεως τού Ναυ
πλίου ή 'Ελλάς δέν ήτο έτοιμος καί ώφειλεν ή 

’Ιταλία νά άποστείλη τά τοΰ πολέμου Αναγ
καία, καί Αφού τά πάντα έτοιμασθώσι, τότε νά 
άρξηται δ άγών. Ό Γαριβάλδης έπεκύρωσε τοΰ 

Τερτσέτου την γνώμην.
Αί μετα.βολαί τών πολιτικών πραγμάτων 

ήσα« τοιαϋται, ώστε δλα τά σχέδια τών πα

τριωτών 'Ελλήνων εμειναν Απραγματοποίητα, 
διότι τά μεγάλα πράγματα θέλουν καί μεγά- 

λας διανοίας.
Ό Δομενεγίνης έξηκολούθηνά εχη τό τήςΠα- 

τρίδος ιδεώδες καί ώς πληρεξούσιος καί είς ο,τι 

δήποτε Αξίωμα ή πατρίς του τφ ένεπιστεύθη.

Τής ζωγραφικής άφήκε μικρά τινα έργα 

καλά, τής μουσικής δμως περισσότερα, τά .ο

ποία καί άναφέρομεν.
Τφ 1837, δπως δώση ζωήν είς τδ θέατρον 

Ζακύνθου, συνέθεσε μίαν Cabaletta,^v οποίαν 

ή πρώτη άοιδός Μ. Βιτάλη έμελψεν είς το 

Elisir τοΰ Donizetti καί τά μάλιστα ηύχαρί- 

στησε τδ κοινόν. Έμελοποίησε ποιήσεις τοΰ Σο- 

λωμοϋ, τοΰ Τυπάλδου, τοϋ Κανδιάνου Ρώμα 

καί άλλων.
Έτόνισε τήν ζΐεσπω,ποίησιν.είς τήν δημώδη 

γλώσσαν τοϋ Τυπάλδου, ήτις είνε ώραία σκηνή 

τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως. Είνε διάλογος 

τής ήρωίδος Δέσπως μετά τών παλληκαρίων, 
μετά σχεταιών χορφδιών. Είς τδ τέλος ή Δέ- 

σπω κρατούσα είς τάς άγκάλας τά τέκνα της, 
θέτει πΰρ είς τήν πυριταποθήκην.Έμελοποίησε 

τδ μελόδραμα Μάρκον Μπότσαρην, ούτινος.τήν 

ιταλικήν ποίησιν είχε γράψει δ ποιητης Γεώρ
γιος Λαγουιδάρας. Τδ ώραΐον τοΰτο έργον δέν 

είχε φέρει είς πέρας.

. Γενομένης τής Ένώσεως τής Έπτανήσου 

συνέθεσεν ένα Βασιλικόν "Υμνον καί μίαν χορφ- 
δίαν, τήν δποίαν έμελψαν έπιτυχώς εξ γυναί
κες καί εΐκοσιν άνδρες τή συνοδία τής ορχή

στρας κατά τήν είς Ζάκυνθον ελευσιν τοϋ Βασι- 

λέως Γεωργίου.
Κατέγινε καί είς τήν εκκλησιαστικήν μουσι

κήν κατά μίμησιν τής δυτικής εκκλησίας καί 

συνέθεσεν ώραίαν ήσματικήν λειτουργίαν έπί τή 

εύκαιρέ τής χειροτανίας τών μητροπολιτών Ζα
κύνθου ΔέΛαζάρου(1834)καί Κόκκινη (1838).

Έπίσης συνέθεσε καί ένα Miserere.
Συνέγραψε καί έγχειρίδιον θεωρητικής μου

σικής. Εννοείται δτι δλα έμειναν ανέκδοτα, ώς 

εΐνε τά περισσότερα τών έλλήνων Μουσουργών !
Ό άριστος ούτος πατριώτης καί καλλιτέ

χνης άπέθανε τή 2 Μαρτίου τοϋ έτους 1874.

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

Φ Φ φ φ

ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Λινκο για μίνα ιίσαι 5νιιρο^-.πον μυστικό χαράζιι 
Και μοΰ θωπιΰει τή £ωή μ’ όστίρινα φιλιά,
Σι βλέπω κι’ <5 κρυφοί καΰμάς ποΰ τήν καρδιά μου 

[σφάζει 
Τραγούδι άγνο σου πλΐκτται στά όλάξανθα μαλλιά.

Είσαι για μίνα ή ανοιξι, κι' elaai τά φ&ς, κι' άκάμα 
Τοΰ σπίνου το κελάδημα, τΰν κρίνων ή πνοή, 
Σ’ εφίλησαν ή Χάριτει στά βελουδένιο στόμα. 
Τριανταφυλλένια σκόρπισαν τριγύρω σου ζωή.

Τήί ευτυχία} μου ο! άνθοί στρώνονται νά περάση 
Mi νίκη} θρίαμβο ή γλυκειά κι’ αιθέρια σου έμμορφιά. 
Είν’ ή ψυχή μου ενα} ναό} σε μιά γαλάζια πλάσι, 
Ποΰ υψώνει ’Εσένα στ’ άδυτον άνέσπερη θεά.

Μ ΕΠΙΦΑΝΗΣ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΚβΕΣΙΖ ΜΠΟΚΑΤΧΙΑΜΓΊΗ

ΔΥΟ ΕΡΓΑ
Έκ τ&ν έργων, άτινα έκόσμησαν φ> Ιδι,ωτι- 

κήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν τοΰ. καθήγητοΰ ■ κ. 
Β. Μποκατσιάμπη, δύο εκρίθησαν γενικώς ώς 

τά ά'ριοτα. Ή ζ’Ερριέτα» καΓτδ «Μαντοΰκι».
’Η «Έρριέτα»·<'ρκεϊκαί μόνή ονιή νά ρας 

δώση σαφή Ιδίαν τής προσωπογραφικής τέχνης 

τον καλλιτέχνου, δστις καίτοι άσχολεΐται είςτήν: 

θαλασσογραφίαν, δέν ύπολείπεται εις τήν ποιη

τικήν διά κρητίδας άπεικόνισιν τοΰ γυναικείου 
κάλλους. “Αν είς τήν είκόνα αύτήν κυρίαρχη 
τδ αίσθημα, είς τήν άλλην, τήν παριστ,ωσαν ίν 
ίλαιογραφίφ τδ Μαντοΰκι, τδν έμπορικδν νάν- 

σταθμοντής νήσου των Φαιάκων, καταφαίνεται' 
ή Ικονι&ης τον καλλιτέχνου εΐς τδ σχέδιον καί 

είς τδ χρώμα, άρεταί ένυπάρχουσαι καί είς έτε 

ρον πίνακα «δ λιμήν Μαντουκίου», περί τοΰ δ 

ποιου δ κ. Σωχος δικαίως είπεν: «δ» εχάσαμεν 
τδν Βολωνάκην, έχομεν τδν Μποκατσιάμπην».

ΣΚΈΨΕΙΣ ΔΟΝΝΑΙ
Τδ καθήκον συνίσταται είς τοΰτο: νά μή 

κάμνωμεν κακόν εις εκείνους, οι όποιοι ίφά- 
νησαν καλοί πρδς ήμας.

*
Είς τδν έρωτα δύο πράγματα σημαίνουν, I 

δίως διά τούς άνδρας: ή κατάκτησες κοί τδ μά
λωμα. Τά άλλα εΐνε άπλοΰν παραγέμισμα.

*
Μία παροιμία λέγει: «"Ολοι αι άλήθειαι 

δέν λέγονται'». Κάθε άλλο. Ή παροιμία έχει 
άδικον. "Ολοι αι άλήθειαι λέγονται... άλλ* ήμεΐς 

δέν εϊμεθα είς θέσιν νά τάς άκούσωμεν.

Υπάρχουν πικρίαι ίν τη εύδαιμονίμ, «β#ώς 
ύπάρχει καί μέθη εν τή άλγηδόνι.

• *
Έν'τφ έρωτι δταν ζητή κάνεις τήν ελευθε

ρίαν του τδ κάμνει διά νά σκλοβοσθή ο* δΜα

*
Εις τδν έρωτα μόιη σωτηρία είνε ή φυγή. 

Αιά τοΰτο έχω έτοίμην πάντοτε τήν βαλίτσα μου 

διότι έχω παρατηρήσει οτι δταν θέλη κάνεις yd 
φδχΗ, δ χρόνος δ όποιος χρειάζεται διά νά έ- 
τοιμασθή ή βαλίτσα είνε πάντοτε επικίνδυνος : 

παρεμβαίνουν οΐ φίλοι... ή έρωμένη έπανέρχε- 
ται... άρχίζει νά κλαίη... και τδ παν έχάθη!
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* ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ*

-<· Τ Ο ΓΕΡΑΚΙ·^

ΠΑΝΟ ‘>S ti?’’ δχραχ Ivos
βουνού δικορύμβου,περικυκλωμένου 
άπδ τάς Ν. όροοειράς τού Πάρνω
νος, δεσπόζοντος της κοιλάδος τον 
Έλους, καί τών έκβολών τοΰ Ευ
ρώτα, υψώνεται άγέρωχον ϊν Απδ 
Th ωραιότερα κάστρα, τα όποϊα 

στεφανώνουν τα 'Ελληνικά όρη, τδ κάοιρον τοΰ Γε
ρακίου.

Els τδ κάοιρον περισώζονται πύργοι και επάλξεις 
καί κρύπται καί δεξαμεναί, Είς τδ μέσον δ' αύτοΰ ναός 
διεγείρων ζωηρότατου τδ ένδιαφέρον,—ό ναός τοϋ 'Α
γίου Γεωργίου —με αρχιτεκτονικήν και τοιχογρα
φίας περιέργους, μ' εμβλήματα φραγκικά και βυζαν
τινά καί με Sv άαυμάοιον είκονοστάσιόν, ποικιλοτρόπως 
και χαριέστατα έκ πώρινου Ιί&ου γεγλυμμίνον.

Είς τήν ετέραν ακραν τον όρους άλλοι ναοί, μικροί 
μεν, άλλ’ άξιολογώτατοι, καί πολλά ερείπια μικρών οι
κημάτων—λείψανα πν&ανδν μιάς στρατιωτικής σκοπιάς.

Άλλ’ Ιδιαζόντως .είς τους πόδας τοΰ κάστρου, τους 
έοτραμμένους πρός τήν σημερινήν κώμόπολιν τοΰ Γε
ρακίου, άλη&ής φραγκοβυζαντινδς συνοικισμός άπλωνε- 
tai εις έρείπια παντοειδή,·—ναούς, οικήματα,στρατώνας 
—πλήρη ένδιαφέροντος, μάρτυρας σιωπηλούς και μυ· 
στυριώδεις ενός βίου καί μι&ς κοινωνίας γεμάτης άπδ 
ζωήν πολυύόρυβον καί παράδοξον. Φράγκοι καί Βυζαν
τινοί άπετύπωσαν εκεί άνεξάλείπτα τα ίχνη τής συμ- 
βιώαεως αύτών.

Κάτω,είς τήν τερπνήν καί αξιάγάστον δια τήν ευγένει
αν τών σημερινών Γερακιτών κώμόπολιν,είναι, έσπαρμέ- 
ναι εδώ καί έκεϊ κρήναι καί πύργοι μεσαιωνικοί, έκκλη- 
σίαι βυζαντινοί με ρνδμούς ποικίλους, με τοιχογραφίας., 
άξιοσπουδάστους, με κοσμήματα ποικιλότροπα καί με 
έπιγραφάς αποκαλυπτικός ένος ένετλώς άγνωστου ίως 
σήμερον Ιστορικού βίου.

♦

Άγνωστον ήτο καί άσημον τό όνομα τοΰ Γερακίου. 
Έξαφνα μίαν ημέραν, με άποστέλλει ή Γενική Εφο
ρεία να εξερευνήσω αύτό μαζή με τδν Μυοτράν, τδ Γε
ράκι, καί να τήν πληροφορήσω τί πρέπει νά γείνη δια 
να περιόωέλοΰν καί λάβουν τήν έμπρέπουσαν μεσαιωνι
κήν μορφήν τοιν τά φραγκοβυζαντινα μνημεΐά του. Mi 
τήν ψυχήν σκιρτώσαν άπδ άγώνιώδες ένδιαφέρον, άνελ· 
9ων έπί δροπεδίου πευκοφύτου, άγνάντεψα μακράν άνα· .. 
δυόμενον, άνα μέσον τών πρωινών χιονωδών νεφυδρίατν, 
τδ βουνδν τδ δικόρυμβον καί τδ κάστρον τοΰ Γερακίου 
καί τήν στενήν κοιλάδα τοΰ Έλους, τήν οποίαν σιγηλδς 
διαρρέει, κουρασμένος άπδ τδν μακρόν του δρόμον, ό 
πιλυδόναξ Ευρώτας.
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Κανείς δεν έγνώριζε τά Γεράκι. Κανείς άπό τούς πε- 
ριηγητάς, ούτε τούς άρχαιοτέρους ούτε τούς νεωτέρδυς, 
κανείς άπδ τούς βυζαντινολόγους δεν ώμίληοεν ούτε 
διά τήν σημερινήν κώμόπολιν, τερπνόν, άλλα χαμένον 
μέσα είς τα βουνά χωρίον, ούτε δια τδν ποικίλον εκείνον 
παλαιόν κόσμον, δ όποιος προβάλλει άπδ τα παντοειδή 
καί άπανταχοΰ έσπαρμένα έρείπιά του.

Άλλοτε 9έλω περιγράφει καί είς τδ πολύ κοινόν, τδ 
όποιον θέλγεται άπό τούς αγνώστους τής Ιστορίας κό
σμους, τά φραγκοβυζαντινα έρείπια τοΰ Γερακίου, καί 
διηγηβή τήν αποκαλυπτικήν των Ιστορίαν. Τώρα 9έλω 
έγγίσει έπιτροχάδην μερικάς κορυφας τοΰ άγνωστου καί 
μυστηριώδους εκείνου, τοΰ Ικ τοΰ σκότους τών αιώνων 
καί έκ τών όρέων τοΰ Πάρνωνος άναπηδώντος κόσμον 
έρειπίων καί ίσιορίας.

Ό περιμήκετος Ταΰγετος καί τα νάματα τοΰ Εύρώτα 
ίΦρεψαν τδν πολεμοχαρέστατον λαόν τοΰ κόσμου. Ή 
χώρα τοΰ Ταΰγετου και τοΰ Εύρώτα περιέ9αλψε τήν 
μεγάλην άπόπειραν τής έ&νικής άναγεννήσεως,καί ένεκυ. 
μόνησε τήν νεωτέραν φάοιν τής ’Ελληνικής έδνότητος— 
Άκρόπολις άποδειχύεΐσα τοΰ νεωτέρου Ελληνισμού.

Τδ μέγα τούτο Ιστορικόν δίδαγμά, παρέδωκαν είς τούς 
μεταγενεστέρους τρανά τεκμήρια,—τά μνημεία τοΰ Μυ
στρί και τοΰ Γερακίου. Εις τον Ταΰγετον καί τόν Πάρ- 
νωνα ήλύον μεγιστάνες τής Κωνσταντινουπόλως δια να 
προσλάβουν νεαν ζωήν καί νά χύσουν νέον αίμα είς τό 
κεκμηκος βυζαντινόν των σώμα, νέον αίμα σφριγών άπό 
τήν δρόσον τών παρ&ίνων ορίων χαί άχά τήν ρώμην 
τών όοεοιβίων κατοίκων τής Λακεδαίμονος.

*

Μία μεγάλη λεωφόρος ήγεν άπδ τοϋ Μυοτρα είς τήν 
Μονεμβασίαν, δια τής όποίας ή πρωτεύουσα τοΰ δεσπο
τάτου ουαεκοινώνει. διαρκώς με τήν πρωτεύουσαν τής 
αυτοκρατορίας.

Είς τό μέσον τής λεωφόρου τούτης ύψώνετο τδ κά
στρου τοϋ Γερακίου,— τδ 'Ιεράκίον τοΰ βυζαντινόν 
χρονογράφου. Τδ φραγκικόν.τούτο μάστρον με τον Μυ· 
στρϊιν ήναγκάοάη ό Γουλιέλμος Βιλλαρδουΐνος να πα· 
ραδώση εις τούς Βυζαντινούς. Άπδ τότε, άπδ τά τέλη 
τής ιγ', άπδ τάς άρχάς τής ιδ' έκ: ήρχιοαν νά ουνοικί- 
ζωνται ύπδ τών Βυζαντινών ό Μύ^τρθς καϊ τό Γε
ράκι.

Είς τόν Μυστραν οΰδέν άηολύτως φραγκικόν 
κτί($^>α ύκάρ^ετ πλήν τοΰ κάστρου χαί τούτο ακόμη 
βυζανιινοί τεχνΐται τδ έκτισαν. ΟΙ Φράγκοι μόνον είς 
τό κάότρον έτοπο9έτηοαν μικρόν φρουράν ώς σκο
πιάν. Jia νά διαλύσω έσκοτισμένας αντιλήψεις περί τον 
Μυστρί,πρέπει νά κηρύξω άπεριφράστως ότι ούδεν φραγ
κικόν, άίίά τά πάντα είς τδν Μυστράν είνε γνήσια ελ-, 
ληνικά.

Τό άντί9ετον δμω; συμβαίνει εις τό Γεράκι. Τά 

μνημεία, τά έπί λί&ων ή τοιχογραφιών κοσμήματα καί 
εμβλήματα, . ή εκφραοις τών εικόνων, τδ πίν εκεί 
δεικνύει κάποιαν φραγκικήν ατμόσφαιραν.

Κατά ποιον τρόπον διεμορφώύη, καί πώς ουνεχρω- 
τίσ9η μετά τών έγχώρίων ό ξενικός ούτος βίος ; Δεν 
είνε καιρός ν’ άποκριύώ είς τδ έρώτημα. Τούτο μόνον 
τονίζω, τώρα: τήν ήμερα», καδ’ ήν οί Παλαιολόγοι είδαν 
να τούς εκφενγη ό Μυοτράς, ήγειραν άλλον Μυοτρύν ε
πάνω είς τά βουνά τοΰ Πάρνωνος, είς το μέσον τής 
λεωφόρου, ή οποία συνέ.δεεν αυτούς με τήν Κωνσταντι- 
νούπολιν,πληοιέστερον πρός αυτήν,πλησιεοτέραν πρός τήν 
δάλασοαν, άπδ τήν όποίαν ήλπιζον δυνάμεις καί σωιη- 
ρίαν.

Δίν πρέπει νά ουγκρίνωμεν ώς πρός τήν οπουδαιό- 
τητα ύπό Ιστορικήν καί καλλιτεχνικήν εποψιν τόν Μυ· 
οτρίν καί τό Γεράκι. Άλλη ή σημασία τοΰ Μυστρί 
καί άλλη ή τοΰ Γερακίου.Μεγαλοπρεπέστερα είνε τα μνη
μεία τοΰ Μυστρί' γοητευτικωτέρα είνε ή ποικιλία καί ή 
χάρις τών βυζαντινών ρυ&μών του' άβροτέρα είνε ή 
τέχνη τών τοιχογραφιών, αί όποιοι ώς τάπης ποικιλό
χρωμος έπιοτρωννύουν τούς ναούς του. Τό Γεράκι δμως 
παρουσιάζει περισσότερον· άξιοσπούδαστα ιστορικά και 
τεχνικά ζητήματα.

Είς τόν Ιερόν βράχον τοΰ Μυστρί εγεινεν ή άπαρχή 
εΐ'ός μεγάλου κινήματος άναγεννήοεφς τοΰ Έλληνικοΰ 
κόσμον. Είς τά βουνά τον Πάρνωνος ήλ&ε νά έκπνεύση 
ιό Μνήμα τούτο καί ν' άναδώση τελευταίαν άναλαμπήν. 
Άλλ’ είς τον Μυστραν δεν έπάτησεν άλλος πούς Φράγ
κου ή δ πούς ολίγων άγροίκων στρατιωτών τοΰ Βιλλαρ- 
δουίνου. Είς τό Γεράκι δμως, όπου ήλ&ε να ξεψυχήοη 
ή πνοή τής έ9νικής άφυτνίοεως, σννήντησεν εκεί καί 
έζωογονή9η άπό βίον παλαιότερον βυζαντινόν, άπδ βίον 
νεώτερον φραγκικόν-—καί τοΰ Γερακίου τά μνημεία 
διέσωσαν είς ημάς άκραιφνεοτέραν, άλ)ώ και περιπλο- 
κώτέραν τήν εικόνα, τοΰ πολυμιγοΐς παραδοξοτάτου 
μοράϊτικοΰ βίου τής εποχής εκείνης, τοΰ άπορρεύσαν- 
τος έκ τής.φραγκοβνζαντινής συμβιώσεως.

Ό βίος αύτός, εάν έξηκολούδει ουναυξανόμενος, 9’ 
άπέληγεν ίσως είς τήν άνάπτνξιν μιας μεγάλης 'Ελληνι
κής 9αλαοσίας αυτοκρατορίας, άντιρρόπου έν τή μέσο- 
γείφπρδ: τήν Αγγλικήν—αΰτοκρατορίας Έλλη- 
vtxh<J, διότι Ταχέως οί σίδηροί, άλλά βάρβαροι Ιππο- 
ται, προσδίδοντες τδ πολεμικόν των μένος, 9' άπερρο- 
φώντο ύπδ τήςέλληνικής φυλής. Μιας τοιαύτης Ελ
ληνικής αυτοκρατορίας ίχχηδοΐν μάρτυρες άψευδεϊς,— 
άλλ’ άποτυχούοης άποπείρας έψευσμένα τεκμήρια,— τα 
μνημεία τοΰ Γερακίου.

★

Τί 9έλουν τά φραγκικά ή καί βυζαντινά εκείνα έμ· 
βλήματα είς τδν ναόν τοΰ Αγίου Γεωργίου καί είς τούς

ΣΚ.Ε Ψ ΕΙ.Σ *—
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Ή ζιοη είνε τοξεΐδι, τό όποιον ευχαρίΰτως 
κάμνει χάνεις μό ούντροφον, άρκεΐ ό σύντροφος 

νά μη είνε πάντοτε ό αυτός.

★

"Υπάρχουν τόσοι γυναίκες, at όποϊαι τήν ί- 
πίοϋσαν τού γάμου τ<αν χηρεύουν άπό τόν σύ·. 

ζυγόν, ποΰ &νελ^.ευ&ησαν !

Π I Ν Α κ ο β η:κ Η

άλλους ναΐσκους παρα τδ κάοτρον ; Τί βέλουν οί πολε
μικοί άγιοι τών ναών φέροντες κοσμήματα μεσαιωνικά, 
καί ή άλωόις τής Περτχοίΐς μέ τούς έφορμώντας 
Ιππείς ώπλισμένους ώς τους οιδηροχίεωνας Φράγκους 
ί,τπότας; Γοητευτικά ιστορικά καί αρχαιολογικά προ
βλήματα.

Σκηναί άγιογραφικαί πρωτότυποι,τύποι άγιογραφικοί, 
τούς όποίους .οΰτε είς τόν Μυστραν, ούδε είς την με- 
σαιεονικήν Δύσιν ευρίσκεις, πολύτιμοι διά τήν Ιστορίαν 
τής εικονογραφίας, με χλιδήν άτελείωτον διακοομηοεων, 
έπιοτρωννύουν πολύχρωμοι τούς τοίχους καί τούς ϋό- 
λους τών ναών τοΰ Γερακίου.

•k

Δίπλα είςαύτα τα κειμήλια τα φραγκικά, τά βυζαν
τινά τών υστάτων χρόνων, iiiJa παλαιά χριστιανικά, 
έλαμμένην ύπδ σωρούς οστών, άνενρον εικόνα Γερακί- 
του τοΰ ιε' αίώνος. Ή ήρεμος καί γλυκεία φυσιογνω
μία τοΰ προοευχομένου κτίτορος τοΰ ναΐσκου παριστά
νει τύπον έλληνικόν γνήσιον, νομίζεις πατέρα τινά κε- 
κοιμημένον σημερινού Γερακίτου. ‘Εσκίρτηοεν ψυχή 
μου, δίαν προσέβλεψα τήν γαληνιαίαν εκείνην μορφήν, 
καί δταν έδιάβασα τήν χρονολογίαν τής ζωγραφήσεως 
αύτής ; ή βίκοντκή αΰτη τοιχογραφία άλη&ής φωτο
γραφία Πελοποννησίου άνδρός, έζωγραφήδη τό 1453 : 
ή εΐδησις τής μεγάλης έδνικής καταστροφής · δεν τα
ράσσει ακόμη τήν εΰελπιν γαλήνην τοΰ δεομένου Γερα
κίτου.

*

Τόν τόπον^ είς τόν όποιον διεσώ&ησαν τόσα τεκμή
ρια έποχών ποικίλων τοΰ πολυκυμάντου Ιστορικού βίου 
τοΰ έ&νους, -δέλει καταστήσει προσεχώς άντιχείμενον 
ευλαβούς μερίμνης ή Αρχαιολογική 'Εταιρεία. Διά πά
σης δαπάνης καί μετά πάσης στοργής ΰέλουστ περισω&ή 
καί εύπρεπισ9ή τά Ιστορικά έκεΐνα κειμήλια. Πδν μνη- 
μείον μετ' άκριβείας δέλει μελετη&ή καϊ καταστβ γνω
στόν είς τόν έπιστημονικόν κόσμόν, καί οΰτω διά τϋΰ 
Γερακίου 9έλει εύρυνίλή τδ έδαφος τής Ιστορίας τής 
κληρονομιάς.

Είς τό Γεράκι πτερυγίζει, ανάμεσα άπό τά βουνά 
τοΰ Πάρνωνος καί .τούς δόνακας τοΰ Εύρώτα, ή ήχώ 
τοΰ πολυκυμάντου βίου ιών πατέρων τής παραδόξου 
φραγκοβυζαντινής κοινωνίας τοΰ Μορέως, ή μεμακρν- 
ομένη ήχώ τής μεγάλης άποπείρας πρδς ύοτάτην έδνϊ- 
κίμι άνέγερσιν άλλ’ Ιδίως έπιπνέει άβρώς τό μέγαλεϊον 
τήί ήρέμου έλπίδος τής έκπνεούσης έ&νικής ψυχής, τδ 
όποιον άπειυπώ9η είς τήν ώραίαν καί ελληνοπρεπή 
μορφήν τοΰ τελευταίου Γερακίτου τής μεγάλης 'Ελληνι
κής αυτοκρατορίας.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

’Αγαπφ κανείς πολίάς φοράς’ΑΧλά μίαν φο
ράν άγαπά κατά τρόπον &εϊον, ά&άνατον. Θεός 

μόνον .άπαξ ήμπορεΐ νά γ^ηματίση κανείς.

. . * .

Γεννάται κανείς Ιραστής, όπως γεννάται μου

σικός, ποιητής ή ζωγράφος.

' Μ· ΔΟΝΝΑΓ
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«Λυναται ή γυνή r’ άναόειχάη 

μεγάλη καλλιτέχνις;»

π; την έρώτησιν ταύτην i- 
wt:>. μία έκθεσες θαυμα- 
σίων εικόνων, όφειλομέν<ι>ν β ίς 

γυναικεΐον χρωστήρα. Αί 
περιώνυμοι καλλιτέχνιδες 

Vigee-Lebrun καί Rosa 

Bonheur, τά πρότυπα ταϋ- 
τχ της όλονέν αύξανομένης φάλαγγος τών συγ
χρόνων έν τη Έσπερίφ γυναικών ζωγράφων, 
εινε έφάμιλλοι πρός τούς έξοχωτέρους άρρενας 

μύστας της Καλλιτεχνίας.

Έν τών μάλλον ελκυστικών διαμερισμάτων 

τοΰ Salon d ’ Automne τών Παρισιων ητο τό 

συνενοΰν έκατοστύν περίπου ε’ργων τίς διάσημου 

Berthe Morizot, γυναικαδέλφης και εφάμιλ

λου άνταγωνεστρίας τοϋ Ed. Manet, ίδρυτοϋ 

της Σχολής τών impressionnistes.

Τάέργα ταΰτα εινε γωνίαι ανθοκήπων η λα
χανόκηπων, νορμανδικά παράλια καί έδίex προ- 

σωπογραφίαι γυναικών, παρθένων, παιδιών. 
Μέσω δέ τών πινάκων τούτων, μέ τούς γλυκείς 

χρωματισμούς τοϋ τεφροϋ καί μαργαριτοχρόου 
καί τοΰ ελαφρώς ^όδθχρόου, ύπάρχουσι πολλοί 
θελκτικότατοι

Τοΰτο, πλειότερον παντός άλλου,άποδεικνύει 
την θλως νέαν θέσιν, ήν σήμερον κατέχει η 

καλλιτέχνις γυνή.
Άλλοτε, γυνή κρατούσα την χρωματοπινα- 

κίδα ή την σμίλην ήτό τι σπάνιον. Μέχρι δέ 

τών τελευταίων έτών τοϋ ΙΗ' αίώνος ούδέν γυ· 
ναικεΐον δνομα' εμφανίζεται έν τη σειρά τών 
διαπρεπών ζωγράφων, τών άπαθανατισάντων 
τάς διαφόρους σχολάς.

Μόλις καί μετά κόπου ανευρίσκει τις κανέν 

γνναικεΐον τάλαντου δειλώς εΐσδύον έν τη δευ- 
τέρα γραμμή Φλαμμανδής, Ένετής, ’Ολλανδής 

καί απανιώτερον Γαλλίδος. Μόνον δέ κατά τάς 

2»

παραμονάς της Γαλλικές Έπαναστάσεως έμ- 
φανίζεται ή Αληθώς έφάμιλλος τών μεγαλει- 

τέρων διδασκάλων" αΰτη είνε η Vig6e Lebrun, 

ή κατ ’ έξοχή» προσωπογράφος της Μαρίας 

Άντουανέττας, μεθ’ ής καί διά προσωπικής 
συνεδέετο φιλίας. .

Ήτο κόρη μετρίου ζωγράφου, δστις ένωρί- 
τατα διεΐδεν— άπό τοϋ ογδόου της ήλικίας 

της έτους—τήν ιδιοφυίαν τοϋ τέκνου του. Δεκα- 

επταέτις άπέβη όνομαστή διά της προσωπο

γραφίας της μητρός της, ήν έξέθηκεν έΐς τό 
Salon. Ήτο δέ τόσφ θελκτική, ώστε πολλοί 

—ώς ή ιδία όμολογεΐ—ήρχοντο πρός αύτήν νά 

τούς ζωγραφίση, ίνα καί μόνον τή άρέσωσιν. 

Άλλ’ ή καλλιτέχνις-,, ευθύς ώς άντελαμβάνετο 
τούτου, έζωγράφιζεν αύτούς μέ τό βλέμμα Αό

ριστον, δπερ τ’ούς ήνάγκαζενά μή βλέπωσι τήν 
ζωγράφον. Εΐς τήν έλαχίστην δέ πρός τό μέρος 

της κίνησιν τών οφθαλμών, τοΐς έλεγε : «Προ
σοχή" είμαι εΐς τούς οφθαλμούς.»

Ό Ναπολέων τη πάρήγγειλε τήν εικόνα τής 
αδελφής του, συζύγου τοϋ Murat, λίαν ΐδιοτρό- 
που. Όταν δέ ημέραν τινα εφθασεν αΰτη δύο 

ώρας βραδύτερον τοϋ δέοντος εΐς το ατελιέ, ένθα ' 

ή μεγάλη καλλιτέχνες άνέμενεν, αΰτη άνέκραξε: 
«Ζωγραφίζω συχνά άληθινάς πριγκηπίσσας" 

άλλ’ αύταί δέν μέ κάμνουν νά αναμένω.» ‘

Ταΰτα τά κατά τήν Vig6e Lebrun.

Καί ήδη μεταφερθώμεν εΐς μίαν άκρα» τοϋ 
δάσους τοΰ Fontainebleau,εΐς μικράν άπό τοΰ 

χορίου Thomery άπόστασιν" όλίγαι οικίαι 
Αποτελούν έκεΐ τήν χαριτωμένων κώμην τοΰ By.

Περί τφ 1875, εΐς ενα σιτοβολώνα τοϋ χω

ρίου τούτου εύρύχωρον, μέ τούς Ασβεστωμένους 

τοίχους, ύπό την καννάβινιν ανδρικήν περισκε- 
λίδα καί τό κυανοΰν χιτώνιον άνευρίσκομεν τήν 

έπιφανή ζωγράφον Ρόζαν Bonheur. Οί γηραιοί 

αμπελώνες τής χώρας έτήρησαν- τήν τρυφερά» 

άνάμνησιν εκείνης, ήτις υπήρξε δι*· αύτούς «ή

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

γ Γεωργία . Breton, θαλασσογράφος, ή Miss

Σάνδη ήτο διά τούς χωρικούς τοΰ Berry «ή · Μί^ Cassatt, Άμερικανίς τήν καταγωγήν, 

Τό άνδοικόν ενδυυια έφερεν ούχί έξ ίδιοάρο-> παιδιών καί ή δεσποινίς Dufau. ,... .
■r — : -.Λ.'-..ϊ.ί. ...... it—.:α a· · ΑΓ i-ktA.

καλή δεσποινίς τοϋ By», δπως ή 

«ςλλ' εγκατεστημένη έν Γαλλία, προσωπογράφος

- ' Αί γυναίκες ζωγράφοι άποτελοϋσι» ήδη λε

γεώνα ολην" μετ’ ολίγον θά ήναι ισάριθμοι 
πρός τούς: δμοτέχνους αύτών άνδρας.

Κατέχουν εργαστήρια, προορισμένα Αποκλει
στικός διά τήν καλλιτεχνικήν διδασκαλίαν τών 

νεανίδων. Ή ’Ακαδημία Colorassi,. (IQ, rue 
de la Grand-Chaumiere), καί ή ’Ακαδημία 

Jubian (27, Galerie Montmartre) παρέχου- 
σι τέσσαρα εργαστήρια γυναικεία έπί εξ.ανδρι

κών.
Έν αύτοΐς ή είσοδος Ανδρος επισκέπτου' άπα- 

γορεύεται αύστηρώς, καί μόνον ώς μοδέλον δύ· 

ναταί τις νά γίνη δεκτός.
Ό καθηγητής, προσωπικότης έξέχουσα, δέν 

επισκέπτεται, τά έργαστήρια ή δίς τής έβδομά- 

δος. Τάς δ’ έπιλοίπους ημέρας έκλέγετάι διά 

κλήρου μεταξύ τών Αρχαιότερων καί Ικανότερων . 

μαθητριών μία επόπτης ύπ* αύτοΰ τούτου τοϋ , 

μαθητικού δμίλου, ήτις ώς φίλη μάλλον η ώς 

διδάσκαλος διορθοΐ τάς σκιαγραφίας κάί ·τάς- 

καθοδηγεί.
Έκ τής πεντάδος ταύτης τών τετιμημένων 

γυναικών ζωγράφων ή Madeleine Lemaire 

διαπρέπεί κυρίως εΐς τήν άπεικόνισιν τών άν

θέων.
Πράγμα δέ παράδοξον, έπί πολύ ήγνόει τήν 

ιδιαιτέραν ταύτην κλίσιν της" έπί μακρόν έζώ- 

γράφιζε καλλονάς τοϋ ΙΗ αίώνος" ημέραν τινα 
έσκιαγράφει ποό τόϋ ’Αλεξάνδρου Δουμά υιού 

έπι τίνος γωνίας φύλλου χάρτου ρόδα. Ό Δου- 

μάς υίός έλαβε τό φύλλον, τό έξήτασε καί έ- 
πιστρέφων εΐς τήν νεαράν γυναίκα το σχεδια- 

γράφημα, είπεν : «’Αφήσατε λοιπον κατά μέρος 

τόν ΙΗ' "αιώνα καί κάμετέ μου άνθη και μόνον 

άνθη»,
Άπό τής στιγμής έκείνης ή Madeleine 

Lanaire εύρε τόΑληθές τάλαντόν της.
Κατ’ έτος πλέον τών 200 -γυναικών έκθέτου- 

σιν έργα είς τάς έκθέσεες τής «Nationale» 

καί τών «Artistes Franfais». Έχουσι μάλι
στα τό προνομιον νά έξου^ιάζωσι δύο Salons 

άποκλειστικώς δι’αύτάς άνοιγόμενα: τήςβο- 
οΐόΐέ des Femmes Artistes, δπου δ Αριθμός 

τών έκθετίδων περιορίζεται εΐς 40 καί τής 
Union des Femmes Peintres et Sculpteurs, 
τής όποιας ό κατάλογος περιλαμβάνει πλέον 

τών 1000 Αριθμών.
Μεταξύ δέ τών έργων τοϋ γυναικείου τα

λάντου ύπάρχουσι πολλά Αληθώς Αξιοσημείωτα.

• ΣΙΒΥΛΛΑ

καλή κυρία τοϋ Nohaut».

Τό Ανδρικόν ένδυμα ι t , 
πίας, άλλ’ ίνα καί μόνον ευχερέστερο» έξασκή 

τήν τέχνην της. ,
Δεκαεξαέτις’μόλις; ένδεδυμένή ώς χωρικός, 

ήδύνατο νά συχνάζη εΐς τάς Αγοράς και τάς 

πανηγύρέις, ένθα ανεύρισκε τούς θαυμασίους τύ
πους τών ίππων καί τών βοών καί εζωγραφιζε, 

χωρίς νά ύπόκειται είς τούς αηδείς Αστεϊσμούς , 

καί τάς.άνιαράς ένοχλήσεις τοϋ όχλου.

’Ακούραστος έν τή: έργασύ?, ένίοτε. έμενεν 

άπο- τής έκτης.πρωινής μέχρι τής τετάρτης 

εσπερινής πρό. τοΰ όκρίβαντος, λησμονούσα κάί 

νά προγευματίση.'

Έπί τριακονταετίαν ολην είχεν ώς συντρό

φους της μοναδικούς τά πρότυπα, τά δποΐα 
έξένιζεν εν By. Μία Αληθής κιβωτός τοϋ Νώε: 

ίπποι παντός χρώματος καί πάσης γενεάς, μι

κροί κάπροι άγριοι, οϊτινες «τελείωναν τάς ημέ
ρας των πεζώς παρά τινί κρεοπώλη τοϋ Foil- 

tainebleau, ώς- καί οΐκότροφοι άγριωτέρας φύ

σεως, λέοντες καί άλλά, άνετρέφοντο παρά τώ 
έογαστηρίφ της έντός κλωβών, τούς όποιους ή 

Rosa Bonheur άπεκάλει «δωμάτια τών 

φίλων». '
Έπι πολύ είς λέων άβυσσινός, τον όποιον 

άφόβως έθώπευέ», ήτο ό κατ’ έξοχην προσφιλής 

της. Σύν τώ χρόνω δέ ό υπόξανθος φίλος ήγά- 

πησεν έκείνην, ήτις συχνότατα έτίθετο πρό 
αύτοΰ μέ τήν χοώματοπινακίδα άνά χεΐρας.Τήν 

έβλεπε, και περών τούς πλατείς δνυχάς του διά 

τοϋ σιδήρόπλέγματος έζήτει έπιμόνως μίαν θω · 

πείαν τής.'
Όταν ή Rosa Bonheur έτιμήθη διά τοϋ 

παρασήμου τής Λεγεώνος τής Τιμής, αύτή ή 

αύτοκράτειρα Εύγενία ήλθεν έκ τφ έν By οίκφ 

της, ίνα τη έπιδώση τον Στχυρον. Συνέβη δέ 

τότε κωμικόν έπεισόδιον, ' λίαν χαρακτηριστικόν 

τής άφελείας τής μεγάλης καλλιτέχνίδος. Διά 

νά κρεμασθή· τό παράσημόν έχρειάζέτο καρφίς. 
Ή^ατο λοιπόν ή άναζήτησΐς" άνετράπήσαν 

δλοι οί · σύρταΐ" διηρευνήθησαν ολαι αί θήκαι" 

άλλ’ εΐς μ,άτήν ! Καρφίς δέν εύρέθη ! Χρωστή
ρες, χρωματοπινακίδες. Αριστουργήματα ' ζω 

γραφικής έπλήρουν τδν οίκον της. Αλλά καρ- 

φίδες δέν ύπήρχον I
Έπί τέλους άνεκάλυψαν μίαν.. . έσκωριασμέ- 

νην,.·' .
Ή σίάράσημοφορία .τής Rosa Bonheur προ 

πεντηκονταετίας' ήτο γεγονός πρωτοφανές. Σή

μερον ούδέν τούτου φυσίκφτ'ερο’/. Άχρίς ώρας 
αί διά παρασήμου τετίμημέναι,γυναϊκες ζωγρά

φοι έν Γαλχίφ άριθμοΰνται είς πέντε : ή Made

leine Lemaire,—ή Rose Bonheur τών Αν
θέων.—Ή κ. Λουίζα Abbema, ήκ. Βιργινία
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♦ ΑΡΑΒΙΚΑ ΗΘΗ*  .

*) Αίου,.χδρη μου> Α θιδς ιίνα^μφίλος

Κύχαρίβτος δημοσιιύομβν Μκδοταν διήγημα τοΰ κ. 
Κ. ΙΙιτρίδου, συντργάτου τοΰ tMonde modernet καί 
τής Παρισινής iFemttia» γνωοτον ίχ των διαφόρων 
δν αΰτοΐς δημοοιτν&ιιο&ν γαίλιοτι πβριγραφΰν χαί μτ· 
iet&v τής Αραβικής ζωής—τής 'Ανατολικής πιρι ών 
τύμτνίοτατα δζιφράο&η δ Pierre Loli-

ΜΑΑΛΕΣΙ ΓΙΑ ΜΠΙΝΤ ΚΟΓΛΟΓ ΣΕΕ ΑΛΑΛΛΑΧΊ
ΑΤΑΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ έγύρίζενόπί- 
σω στο σπήτί της,εμπρός πέντε 
εξη κατσίκες, έπειτα, αύτή, ή 

- φελλαχα, κρατώντας τον αμί
λητου μπέη της επάνω ’στούς 
ώμους της.

Πρωί, μά πολύ πρωί, όταν 
ακόμα τδ φεγγάρι μισοφωτίζη 
τδν ουρανόν, όταν όλοι σχεδόν

κοιμούνται,τδν γλυκύν εκείνον καίέλαφρδνπρωϊνδν 
ΰπνδν, όταν δλοι ησυχάζουν, δταν όλα σιωπούν και 
μόνον ή φωνή τοδ πετεινού ακούεται ειδοποιούσα 
δτι τδν θάνατον — γέατί ύπνος είναι θάνατος— θά 
δεχθή, σέ ολίγο ή ζωή, ή φελλάχα μας έσηκώθη 

μονάχη της—χωρίς νάχη ανάγκην, εννοείται, δπως 
εμείς άπδ ξυπνητήρι,—και έβαλε στδν ωμόν της τδν 

μικρόν αφέντη της καί’πήρε της κατσίκες της,’πήγε 
’στήν πλησίον κώμόπολιν νά πουλήση τδ γάλα ποΰ 

τής προσέφερναν καθημερινώς τ’ αγαπημένα της 
ζώα είς αντάλλαγμα τόσων περιποιήσεων και κό

πων...
Εκείνες τής ήμέρες ήταν 'λίγο,—δχι λυπημένη 

βέβαια,—αλλά, πώς νά ’σας ’πώ,'λίγο στενοχωρη
μένη. Ό μικρός άφέντης, ποΰ κρατούσε πότε στδν 
δεξιόν πότε ’στδν αριστερόν ωμόν της—γιατί έκου- 
ράζετο, —.είχε παύσή πειά νά παίζη μαζύ της τδ 
βράδυ μετά τδ δεΐπνον καί νά τής λέη τά τόσα χα
ριτωμένα λογάκιαμέ τδ ώραϊον στοματάκι του, τδ 
όποιον μακρυά τοΰ νά είναι ώραϊον, έφαίνετο στήν 
μητέρα δτι.ειχ» τήν ίδια ευωδιά,τδ ίδιον μεθυστικόν 
άρωμα—και ίσως καλλίτερον άκόμη—άπδ έκεϊνα τά 
λουλούδια μέ τά σκληρά πρασινωπά φύλλα, ποΰ 
πουλούνε 'στάς μεγαλουπόλεις καί φορούνε ή πλού
σιες Άγγλίδες σχεδόν πάντα, τά φούλια...

• Τδ πρόσωπόν του ήταν ολίγον χλωμόν καί τά μά
τια του σχεδόν κλεισμένα.. Άλλά; άδιάφορον -δέν 

είχε φόβον! μήπως καί άλλοτε δέν είχεν άρρωστήση 
καί χωρίς ό χακήμ (ιατρός) νά τδ ’δή έγινε μόνον 
του καλά.σ’ ολίγο καιρό I Γιατί λοιπόν νά έξώ- 
δευε άπδ"εκείνα τά παραδάκια, τά όποια δ καλός 
Προφήτης τούς είχε δώση, σ’ αυτήν καί ’στδν άν- 
δρά τής ; Άχ I αν εύρισκε τίποτε χρήματα,—όπως 
τήν περασμένη-*  εβδομάδα στδν δρόμον; Ά ! αυτήν 
τήν φοράν δέν θά έκανε πειά τδ ίδιον, δέν θά τά έ
δινε στδν άνδρα της,σ’ αύτδν τδν φιλάργυρον νά τά 

κρυψη, μόνον κρυφά, κρυφά— χωρίς άκόμα νά φω- 
νάξη άπδ τήν χαράν της γιά νά μή τήν άκόύσουν 
ή κατσίκες τη; καί τήν προδώσουν, — θά πήγαινε 
κατ’εύθιϊαν στδν εύρωπαΐον άκαρδο χακήμ,ό όποιος 
μΐά φορά τήν έβρισε μάλιστα, γιατί 'πήγε νά τήν 
υττάξη χωρίς νάχη μαζύ της τήν «βίζιτα», τδ 

μισό τάλληρο δηλαδή. Ένφ.αύτή τήν φορά, όταν 

θά τοΰ έδειχνε τά χρήματα ! Ά ! τότε ! ...
Άφοθ έπώλησε δλον τδ γάλα—μέχρι τελευταίας 

σταλαγματιάς,—φαντασθήτε δτι ή μεγαλήτερη άπδ 
τής κατσίκες την «δάγκασε στό στήθος, τόσο πολύ 
ήθελε νά τήν άρμέξη — έπέστρεφε πίσω στο σπήτί 
της, οπού έπρεπε νά δώση λογαριασμό στδν άνδρα 
της, μά λογαριασμό ακριβέστατο, παρακαλώ, γιατί 
αυτός ·δ γεροντολΰκος,ποΰ αγαπούσε τοσο πολύ τδν 
παρα, ποτέ δέν έγελιώτανί.,Είχε συνάξει μόνον δύο 
τάλληρα, πέντε σιλλήνια,,πέντε γροσάκια καί τέσ
σερα μιλλιέμ,—ένα μιλλιέμ γιά νά κάνη έξη γρο- 
σάκια,—ό πασσάς,’ποΰ έπερνε δώδεκα ρότουλαγά 
λα γιά τδ χαρέμι του,δέν ήταν έΧεί καί ό υπηρέτης 
φυσικά δέν είχε νά την πλήρωσή! Γιά σκεφθήτε 

βμως, αν άπεφάσιζε νά πάρη εκείνα τά νομίσματα 
τά μικρά, εκείνα ποΰ οί πλούσιοι ονομάζουν γκι- 
χεναί (λίρες),’ποΰ ό Σουλτάνος, — δ Τοΰρκος πλού- 
σιος, — τής έδινε κάθε πρωί και αύτή άρνειώταν, 
— μέ τά γλυκά μάτια του, μέ τδ γυναικεϊον πρό
σωπόν του, μέ τά ώραΐα ξανθά μουστάκια' του, μέ 
τδ κατακόκκινΟ ψηλό φέσι του, μέ τήν γλυκειά 
φωνή του, προ πάντων μέ τήν γλυκειά φωνή του 
δταν τής έλεγε—Ναχάρικ σαίδ (καλημερα). Ναί, 

άλλά δέν ήταν άμαρτία; Καί δ προφήτης ποΰ δισ
τάσει ρητώς μέσα ’στό άγιο κοράνι,’ποΰ έδιάβαζεν ό 
σέχας—γιατί αύτή δέν ήξερε γράμματα δυστυχώς 
—νά μή δίίχνη ή γυναίκα τδ πρόσωπό της παρά 
μόνον ’στον άνδρα της; Ά! προτιμούσε νά πεθάνη 
παρά νά δεχθή -τά χρήματα εκείνα, αύτό ήταν σαν 
νά...ίσως όμως..άλλ’ δχι! ποτέ!...

Ό άφέντης της,, μόλις τριών χρόνων, έχοντας 
τδ κεφαλάκι του κρυμμένο μέσα ’στην άγρια κόμη 

τής μητέρας του, — τήν όποιαν δ ήλιος, ή σκόνη, 
καί ή πρωινή πάχνη από κατάμαυρη τής είχαν 
δώση τδ, ίδιο χρώμα από ένα σκουριασμένο σίδερο, 
δχι άκριβώς τέτοιο, άλλ’ όμως μέ κάτι τδ όποιον 
πολύ έμοιαζε μέ αύτό,—τώρα άνέπνεε ήσυχα· τά 
πόδια του ήταν πολύ δροσερά, τόσο δροσερά ’ποΰ 
θά έλεγε κάνεις δτι ήταν παγωμένα—καί μάλιστα 
μέ έ’να τέτοιο ανυπόφορο χαμσίνι, — τά μάτια του 
είχαν άνοίξη ύπερβολικά, ’σάν νά έζήτοΰσαν βοή
θειαν, ’σάν νά έβλεπαν καμμιά θεϊκή εικόνα, τήν 
οποίαν ή μητέρα καθ’οτι αμαρτωλή δεν μπορούσε 
νά.’δή, τά κλεισμένα λεπτότατα χείλια του, κατ’ 
άντίθεσιν πρδς εκείνα τά χοντρά δλων τών Άρα- 
δοπαίδων, «φαίνονταν ’σαν νά κρατούσαν τήν λύσιν 
τών Υπέρτατων Αινιγμάτων...

Ό πυρετός ποΰ έτάχυνε τήν άναπνοή του, ’ποΰ 

«κάμε τά πόδια του νά πετοΰνε φωτιές, ’ποΰ κρα
τούσε τά μάτια σχεδόν κλειστά, απεφασισε λοιπον 
νά τδν άφήση;

Χαρούμενη έπλησίαζε ’στο καλυβάκι της καί 
χωρίς νάτδαίσθανθή διόλου,περπατούσε τώρα γρη
γορότερα,—σάν τά άλογα εκείνα, τά όποια,άφ’ ού 
όλην τήν ήμέραν έσκοτώθηκαν’στήν δουλεχά,επιστρέ
φουν τό βράδυ μόλις σέρνοντας, δτε διά μιας γί
νονται άκράτητα πλησιάζοντας τδ αχούρι...

Ό άνδρας της τήν είχε ’δή άπό μακριά καί 
άπληστος ’βγήκε νά πάρη τήν «είσπραξη»,’ποΰ τοΰ 

έφερνε·*  ή δούλα του.
—Αί;.είπε,τείνοντας τό.χέρι μέ μΐά φωνήβραχ- 

νιασμίνη,’ποΰέπρόδιδε τήν ανυπομονησίαν καί άπλη- 
στίαν. Δέν έπρόφθασεν όμως νά άνοίξη τδ μαντήλι 
ή φελλάχα, γλά νά τοΰ δώση τδν λογαριασμόν,δταν 
σαν άστραπή, σάν δ Μεφιστοφελή^ νά έβγαινε άπδ 
τά κατάβαθά τής γής, παρουσιάστηκε ’μπροστάτους 

δ ιατρός, δ όποιος έπεστρεφιν από μία έπίσκεψι· και 
έπρεπε νά περάση άπδ τδν δρόμον εκείνον ’πάνου σ’ 
ένα υπερήφανο κατάμαυρο άλογρ.

— Ό Χακήμ! ανέκραξε καί χωρίς συνείδησιν 
άφήκε νά τής πέσουν τά χρήματα άπδ τήν έκπληξιν 

καί χαράν τη ·, ό Χακήμ!.

-ο- LYGEUM-CLUB

Ύπδ τδν τίτλον τοΰτον ήνοιξε τάς πύλας του έν 
Παρισίοις (18, >'“■ Ίυ, la Bienfahatu ν) μέγαρον, εν 
τφ οποίω πάσα γυνή συγγρα?εύς, καλλιτέχνις 
απλώς φιλολογούσα θά δύνάται νά διέρχηται τας 
έλευθέρας ώρας της, επικοινωνούσα οΰτω μετά με
γάλου άριθμοΰ όμόφύλων της τής αύτής τέχνης, 
τοΰ αύτοΰ επαγγέλματος .καί; τών αυτών πνευμα
τικών ασχολιών.

Γυναίκες συγγραφείς, άοιδοί, μουσουργοί, ζω
γράφοι, γλύπτριαι, παιδαγωγοί, διδάσκαλοι καλούν

ται ώς έταϊρόι.
Ή γυναικεία αΰτη λέσχη διατελούσα είς άμεσον 

σχέσιν πρδς τήν έν Λονδίνφ καί Βερολίνφ τοιαύτην 
θ’ άποτελέση τδ εκλεκτόν εκείνο έδαφος, οπερ θά 

άναδείξηέκ τών μελών τήν ονομαστήν,τήν διαπρεπή. 
Έτησία συνδρομή ώρίσθη 50 φράγκα.' Συνέστη 

δέ καί γραφεΐον (60, iw <1« Vaugiinrii, pjris : 
Mivs Alys Hillar·!), οπερ θά έξυπηρετήση τάς διε
θνείς σχέσεις τών μεμακρυσμένων άπ’ αλλήλων 

μελών δλων τών χωρών.
Πλήν τής βιβλιοθήκης, τών περιοδικών καί τοΰ 

εντευκτηρίου τών λογιών καί καλλιτεχνίδων, τδ μέ
γαρον διαθέτει σειράν δωματίων, έν οις θά δύνηται 
νά φιλόξενη άνέτως τά πρδς έπίσκεψιν τών ΓΙαρι- 

σίων μακρόθεν ερχόμενα μέλη του.
Ό διεθνής ούτος τής γυναικείας Λέσχης χαρα- 

κτήρ άφ’ ένδς και αί τδν πυρήνα αύτής αποτελέσα- 
σαι προσωπικότητες άφ’έτέρου, —τοιαΰται δέ είναι, 

πλεΐσται μαρκησίαι,δούκισσαι καί πριγκήπισσαι,— 
καί ύπέρ πάντα ταΰτα τδ όνομα τής διασήμου συγ- 
γραφέως καί φίλης τής Ελλάδος κυρίας J .licim 
Adam, νομίζομεν δτι είναι αρκούντως, ικανά νά 
ένθαρρύνωσι καί τάς Έλλήνίδας λδγίαςί ή καλλ^ι- 
τέχνιδας νά έπιδιώξωσι καί νά καλλιεργήσωσι τάς 

μετά τοΰ σωματείου τούτου ά ν α γ κ α ί α ς δι ’ ήμας 
φιλολογικάς καί καλλιτεχνικάς σχέσεις.

Μία τοιαύτη επικοινωνία θ’ άνύψωνε πραγματι-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

θά έβλεπε λοιπόν αύτδς ό ημίθεος τδ μικρό της 
καί θά τοΰ έδινεκάνένα φάρμακο νά γίνη αμέσως 
καλά! Άν τής έζητοΰσε τδ ’μισό τάλληρο; Έπί 

τέλους θά τοΰ τδ έδινε!..

— Λάκιν έλ οΰόλεδ ντί μόρτο, (Άλα τδ παιδί 
αύτδ είναι νεκρό), ειπιν ό χακήμ Άγγλος, άφ’ ού 
παρετήρησε τδ μικρό.

— Μόρτο!... είπε αύτή καί δυο δάκρυα χον
δρά, σάν μαργαριτάρια κυλισθήκαν κάτου ’στήν 
γή, δύο δάκρυα, τά όποια αν δ ήλιος εξάτμιζε καί 
άνήρχονταν σάν άναθυμιάσεις ’στά βασίλεια τοΰ αδη, 
ό Πλούτων θά άπεφάσιζεν ίσως-νά στείλη τήν-ψυχήν 
τοΰ μικρού της νά κατοικήση πάλι ’στό πτώμα ε
κείνο, ’ποΰ κρατούσε ’στά χέρια της—τόσος ήταν 
ό πόνος, ή θέρμη, ή άπογοήτευσις, ή μητρική α
γαπητής άγρίας εκείνης φελλάχας,—εν ώ ό σύζυ
γος της μαζεύοντας άπδ κατά γής τά χρήματα καί 
μετρώντας αύτά μέ τδ ’μάτι,είπε — χωρίς καν να 
παρατηρήση τδ. μικρόν εκείνο άψυχον πλάσμα, το 
σπλάχνον του,τήν σάρκα του, τδ αίμα του.

■— Μααλέσι γ>ά ’μπίντ κούλου σέε Άλάλλαχ.

Καιρόν 1908.
. Κ· ΠΕΤΡΙΔΗΣ.

κώς τήν καθ’ ήμας λογίαν καί θ? άνέπτυσσεν αύ- 
τήν πολύ πλατύτερου. Μετ’ αύτής ’δέ θά συνανυ- 
ψοΰτο καί ή παραπαίουσα καί ήμιλιπόθυμος ήδη 

φιλολογία καί καλλιτεχνία τού φύλου της.

Μή άπατώμεθι’ τής συγχρόνου Έλληνίδος δ 
κάλαμος... ψηλαφητεί έισετι βαίνει.

θά έλεγέ τις οτι μετά τών άποσβεσθέντων ο
φθαλμών τής ’Αλεξάνδρας ΓΙαπαδοπούλου έκλεί- 
σθησαν διά παν'τδς δΓ ήμάς αί πύλαι τοΰ αληθούς 
φιλολογικού πρωτείου.

Αί άπομείνασαι, ώσέί φοβούμενα;,μή διαταράξω- 
μεν τήν θείαν Δόξαν, ήτις άπδ τοΰ θανάτου εκεί
νης έν άπογνώσει έναγκαλισθιϊσα τδν έπι τού τά
φου της Σταυρόν, θρηνεί τήν Έστιάδα της. παρά 
τδν Βόσπορον, άπέσχομεν πάσης άληθοΰς προόδου, 
εί καίαί μεμονωμέναι πρδς τούτο εύγενεϊς προσπά

θεια δέν έλειψαν.
Ό βίος, ή θρησκεία, αί παραδόσεις, ή Ιστορία 

μας, δ ούράνός μας, ή περιβάλλουσα ήμας γλυκεία 
φύσις καί ή ύπέρ πάντα άνθηρά ’Ελληνική ψυχή 

μας προσφυέστερον ήδύναντο’νά έξυπηρετήσωσι την 
άληθινήν έμπνευσιν,φις'γενά την ζωντανήν φι

λολογίαν. ' ®.·
Άλλ’ ύστεροΰμεν έν τή έκδηλώσει, ένφ ειμέθα 

δυνάμεις έν τή συλλήψει τής ιδέας. Όλιγωροΰμεν 
πάσαι πρδς την αληθή μας μόρφωσιν' ή καί έάν 
τείνωμεν πρδς ταύτην,άγνοοΰμεν τήν ευθείαν σπεύ- 
δουσαι δέ πρδς αύτδ τδ έγγύς ήμών ύπάρχον τέρμα, 
βαίνομεν διά πλαγίων άτραπών σαθρών, αιτινες ού 
μόνον μας άποπλανώσιν, άλλά καί τδν χρόνον καί 
τάς δυνάμεις μας,πνευματικάς καί σωματικάς,κατα- 
τρίβουσι καί έξδντλοΰσι.Καί έξερχόμεθα τοΰ άγώνος 
φέρουσαι έπί τού στήθους τδ βαρύ τών μικροφιλοτι
μιών γέρας: τήν άπογοήτευσιν, ενώ ή έθνική φιλο
λογία μας ούδέν έχει κερδίσει.

«-■ 'Λ- ΝΙΟΒΗ
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Η ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

Ις τον δνομαατόν Βυζαντινόν Μυστρ&ν, κείμενον 
δλίγα λεπτά τής ώρας παρά τό σημερινόν δμώνυμον 

χωρίον, κάτωθεν τον νωδοί ήδη φραγκιχοΰ Κάστρου, 
τό δποΐον Εχτίσιν ό Γουλιελμος Βΐλλ-Άρδουίν, υπάρχει 
δεκάς ναών, άλλων Αρτίων, αλΛων έτοιμορρόπων, άλλων 
Ασκεπών, ο! όποιοι εινε λείψανα xai μαρτύρια άμετρου 
θεοσεβείας των Αεοποτών τοΒ Μυοτρά, αλλά xai θαυ
μαστών Αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Μεταξύ τούτων ή Μονή Παντανάοσης, ίδρυθεΐσα 
τον ΙΓ πιθανότατα αίώνα, Ανακαινιοθεΐσα δε τον ΓΖ' 
αίώνα &άό του πρωτοστράτορος Ίωάννου Φραγκοπού- 
λου, Εχει ίδιάζονοαν σημασίαν διά την πάγκαλο? αυτής 
Αρχιτεκτονικήν xai Ιδίως τό ώραιότατον κωδωνοστάσιο?, 
τό όποιον μας παρέχει τον τέλειον τύπον τρίλοβων 
παραθύρων ΑΑΑά θαυμαστή επίσης live xai ή παράλ
ληλος προς τήν Β. πλευράν τοΰ ναού στοά, ή πολύ- 
τρουλλος xai Ελαφρότοξος.

Ή παρατιθεμένη είκών παριοτή τδν Εξωτερικόν διά

Κουβούκλιο? τοΰ ‘Αγ. Γεωργίου τοΰ Γερακίου. 

πωρίνων λίθων,■' Αοβεστωδ&ν : ■ γραμ
μών xai Ερυθρών πλίνθων διάκοσμον 
τοΰ Ανω ήμίοεος τών κογχών wv “Α
γιον Βήματος.

ΤΟ ΚΟΥΒΟΥΚΔΙΟΝ 
ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ

- Πλήν τοΒ Μυστρα xai τής Μονεμ- 
' βαοίας, δπού υπάρχουν .σύνολα βυζαν

τινοί) πολιτισμού ,κάι τέχνης xai ίστο- 
• ρίας προσκυνητή, τρ/ror κίντρον σπου
δής-τής Βυζαντινής i Αλλά xai φραγ
κικής έν μέρει εποχής live fo Γεράκι, 
ή ζωηρά xal ήρεμος πρωτεύουσα τοΒ 
δήμου Γερονθρών τής Λαχεδαίμονος. 
Elg τό κάστρο? τοΰ Γερακίου xai ύπ1 
.αύτό, όπως xai ύπδ τό κάστρου τού 
ΜυστρΑ, ύπαρχον? ναοί xai οικοδομή
ματα Επί τών γραμμών xai τών λε
πτομερειών τών όποιων υπάρχει ετιχα- 
ραγμΐνη ή σφραγις ιής φραγκικής Επι-

Ή σημαία τον Καπετάν Μπιομίνη.

δράοεως.θύρα μέ τόξα είς όξύ απολήγοντα καΓι το μέ
σον,Ιππόται είκονιζόμενοι επί χριστιανικών τοιχογραφιών 
ώς Αγιοι ή μάρτυρες τής Παλαιός Γραφής, Εμβλήματα 
καί οικόσημα φράγκων Ιπποτών παρά τάς τοιχογραφίας 
ή Επί κουβουκλίων ή επί τής άσπίδος τού Αγ.Γεωργίου, 
είνε τόσα λείψανα τής αρχοντίας τοΰ Γουί δε Νιβελέ.

ΕΙς τόν επί τοΰ Κάστρου ν όν τοΰ άγ, Γεωργίου 
ύπάρχει μαρμάρινον κουβούκλιο? φερον Αριστερά μεν 
ημισέληνον μετά Αστέρας δεξιά δε φραγκικόν κοινόν- 
θεμον, οίχόσημον, ως εϊκάζσμεν ,τον βαρώνου δε Νιβελέ.

Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΙΣΜΠΙΝΗ
Σημαία μετά εϊκόνος αγίου επ' αύτής, ώς Εμβλήματος 

ΑρχηγοΒ κατά τδν ιερόν ‘Αγώνα δεν είνε τι αούνηθες. 
Πλήν τού Εκ τής τέφρας αναγεννωμένου φοίνικοςμτλήν 
τοΰ μαύρου σταυρού και των λοιπών απεικονίσεων ό 
Αγιος Γεώργιος, ώς πολεμιστής xai προστάτης των πο
λεμιστών συχνότατα είκονίζετο έν αύταΐς.

Ή παρατιθέμενη είκών παριστάνει τήν σημαίαν τοΰ 
καπετάν Ήλία Μπισμπίνη, Ενός τών πολεμικών Ανδρών 
τής Λακεδαίμονος, ο! όποιοι Εχυσαν τό αϊμά των ύπ'ερ 
πατρίδας-, Πλήν του ‘Αγίου και τοΰ δράκοντος, ιίκονί- 
ζονται Ανωθεν σταυρός με τό ρητόν είν τούτοι Νίκα» 
καί δεξιά δ θεάνθρωπος ευλογών οίωνεί τόγ Αγώνα.

Ή σημαία αυτή είνε μετάξινη, διά μετάξης κεντη
μένη επιμελάς, καλώς σχεδιασμένη εν ταΐς λεπτομε- 
ρείαις, καί ά.ιοτελοΐ-οα Εν ουνόλ ■ όχι μόνον Εθνικόν, 
<LUa και καλλιτεχνικόν κειμήλιου.

Ο λήξαν έτος 8έν 
παρουσιάζει βε
βαίως εξαιρετικήν 
φυσιογνωμίαν ύπό 
φιλολογικήν καί 
καλλιτεχνικήν έ- 
ποψιν, αλλά καί 
δεν ύπολείπεται 
τών Προηγουμέ
νων ετών ειζ τήν 

επί τά πρόσω ώθησιν. ’Απανταχού τής Ευρώπης, 
μ’ολην τήν κόπωσιν,ήτιςδιαφαίν-ται εις όλους σχε
δόν τους -κλάδους τής πνευματικής εργασίας, παρε- 
τηρήθη κ'άποιος οργασμός παραγωγής, μία τάσις 
προς ερευνάν χαΐ δημιουργίαν.

At άπώλειαι κατά τό λήξαν έτος ανθρώπων τής 
διανοητικής εργασίας άν δεν ύπήρξαν πολυάριθμοι, 
εινε όμως λίαν αισθητοί. Διά νά περιορισθη τις εις 
τάς κορυφάς, ή ’Ιταλία άπώλεσε τόν εθνικόν ποι
ητήν της Καρδοΰτσι, ή Γαλλία τόν γλυχύφθογγον 
Σουλΰ-Προυδώμ. Ό διάσημος βιολιστής Ζωακείμ,- 
δ μουσουργός Γκρήγ, δ ζωγράφος Σαρτράν, δ αρ
χαιολόγος Φουρτβαϊγχλερ, οί φυσικοχημικοί Βερτέ· 
λό καί λόρδος Κλέδιν, οι έλληνισται Κουζέν, 
Μπυρνώφ, ,Βροσάρ εινε ονόματα, διά τά δποϊα ή 
’Αθανασία ήνοιξε τάς δέλτόυς της κατά τό έχπνεΰ- 
σαν έτος. '

Έν Έλλάδι ή πνευματική παραγωγή, μ»θ’ ολας 
τάς άντιξόους συνθήκας, μεθ’ 5λήν τήν αδιαφορίαν 
τής κοινωνίας προς δ,τι εξυπηρετεί τό Καλόν και 
τό Ώραϊον έχει ευτυχώς ν’ άναγράψη εις τό ενερ
γητικόν τοΰ απολογισμού της τίτλους εργασίας, 
τιμώσης τούς έργάτας αυτής.

Έν τη φιλολογία ευτυχώς παρετηρήθη ϋφεσίς 
τις εις τό λυρικόν ποιητικόν παραλήρημα. Ελά
χιστοι ποιητικοί συλλογαί ε’δον τό φώς" ιδιαιτέρας 
μνείος δόνανται νά άξιωθώσι τό ποιητικόν περιοδι
κόν « Ήγησώ», ό «Προσκυνητής» τοΰ Βουτυερίδου, 
δ «Δωδεκάλογος του Γύφτου» τοΰ Κ. ΓΙαλαμά, 
τά «Πρώτα τραγούδια» του υΐοδ ΙΙαλαμα,ή «Α

γέννητη» τοδ Δημητρακοπούλου καί ή «Παγά 
Λαλέουσα» τοΰ Νιρβάνα. Άντιθέτως ή διηγημα- 
τβγραφία έσχεν άφθονωτέραν παραγωγήν. At «Νύχ
τες» τής Ειρήνης τής ’Αθηναίας, οί «Νεκροί τής 
Ζωής» τοδ Παρορίτη, ή «'Αλήθεια καί Ψέμμα» 
τοΰ Νιρβάνα, τά «Μακεδονικά ' διηγήματα» τοδ 
Σπυριδωνίδου, τοδ «Νησιού μουβτοΰΚοσμή, «’Από 

τόν κόσμο τοδ σαλονιού» τής Ειρήνης Δενδρινοδ, 
ή «Δόξα καί Ζωή» τοΰ Βαρλέντη, «Σαν ζωή καί 
παραμύθι» τοΰ Μιχαηλίδου, τά «’Ανάγλυφα» τοδ 

Καλογεροποόλου, δ γ' τόμος τών διηγημάτων τοδ 
Εενοποόλου, είνε βιβλία τά δποΐα προσθέτουν σελί
δας εις τήν ιστορίαν τής νεοελληνικής φιλολογίας. 
Εις τήν λογογραφικήν κίνησιν συνέβαλον δ Παγα- 
νέλης με τάς'α’Αθηναϊκάς ημέρας», δ Παλαμάς 
με τόν β' τόμον τών «Γραμμάτων», δ Σουλιώτης 
μέ τό «Ο· iTOfnniih», κλείουν δε τήν σειράν τών 

καλών βιβλίων ή «Έκκλησις» τοδ Γιαννοπούλου 
καί τό «Βιβλίον τής Αΰτοκρατ-ίρας» τοΰ’Χρηστο- 
μάνου. Ό Ψυχάρης μας έβομβάρδισε με τήν «Άρ
ρωστη.δούλα», δι’ ής χωμικοποιεϊται ή επιστημο
νική γλώσσα.

Έν τη σοβαρά φιλολογία-μόνον τά,«Μεσαιωνικά 
καί Νέα Ελληνικά» τοδ κ. Χάτζηδάκι Βύναταί τις 

νάναφέρη. ■ Πέντε νέα - περιοδικά^ ή «Ελληνική 
Επιθεώρησις», ή «Ελλάς», ή «’Εθνική ψυχή», 

ή «Μελέτη» καί ή·«Κυριακή» έξεδόθησαν έπί τη 
ήκιστα βασίμφ έλπίδι, δτι θά ευρύνουν τας τόσον 
όλιγοστάς τάξεις τών νεοελλήνων αναγνωστών. 

. Ημερολόγια έξ όλων τών μερών έξεσφενδονίσθήσαν' 
δεν εινε άπίθανον νά ύπερέβησαν τά.. πεντήκοντα. 

. Ή Ιατρική απέ-κτη^^ύο σοβαρά συγγράμματα: 
τόν « Ασκληπιόν καί Ασκληπιεία» τοδ κ. Αρα- 
βαντινοδ'καί τήν «Τγιείνήν» του κ.. Σάββα.

Νέους καθηγητάς απέκτησε τό Πανεπιστήμιου 
τους κ. κ. Α Αραβαντινόν, Γούναράκην, έψηφίσθη 
δε ώς τοιρΰτος και δ κ. Σημαντήρας.

Ό θάνατος απεστέρησε τα ελληνικά γράμματα 
ενός υπέροχου εργάτου, · πλήξας τδν Βερναρδάκην 
ευθύς άμα τη ανατολή τοΰ 1907. Τό θέατρον έ
χασε τον -'^^αν, .ή ζωγραφική τδν Βολωνάκην καί 

ή κριτική τον Κονεμένον. Εις τους φιλολογικούς 
θανάτους δέον νά συγκαταλεχθη καί δ τοΰ Μαρασλή, 
διότι τήν άπωλειάν του παρηκολούθησε καί δ θάνα
τος τής ομωνύμου βιβλιοθήκης. Κατά *0 1907 J
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έλειτούργησεχαι πάλιν ό Παντελίδειος διαγωνι
σμός, άλλ’ άκάρπως.

Ή αρχαιολογική κίνησις ύπήρξε ζωηρά και 
κατά τδ 1907., Ή ’Αρχαιολογική Εταιρία έξη- 
κολου.θησε τάς. εργασίας της. έν Λυκοσούρφ, έν 
Φίγαλείφ, έν-Χά'.ρωνϊία, ένΕύβοία, έν Τεγέφι, έν 

ΣοιΑ«^, έν·Παγασα?ς,·. εν Μόστρα.
‘ίΚί>ξεναι άρχ. σχρλαι έναμίλλως ήσχςλήθησαν, 

πλεϊσται. δε ανακοινώσεις τών έταίρων έγένοντο.

Ή καλλιτεχνική κίνησις ασθενική· ή έκθ-σις 
τοδ Ζάππείου συνεκέντρωσεν αρκετά έργα, άλλ’ 
άτυχώς δέν αντεπροσωπιυοντο δλοι οΐ κορυφαίοι 
καλλιτέχνάΓ ή-δέσποινί-ς-Δασκαρίδου καί ό Μπο- 
καϊσιάμπης διωργάνωσαν ιδίας εκθέσεις,διά πρώτην 
δέ φοράν έγένετο έν τώ «Παρνασσφ» έκθεσις ερα
σιτεχνών. Ό Μποασονα έξέθηκεν έν ιδία έκθέσει 
ωραιότατα; φωτογραφίας. Εκ τών έν τφ ·έξωτε- 

ρικφ έκθέσεων, εύμενώς έκρίθη ή έν Και'ρφ εκθε- 
σιςτών έργων τής κ. Φλώρα, έν Βορδώ δέάν- 
τεπροσωπεύθησαν καί οί Έλλ: καλλιτέχναι. Τούς 
καλλιτεχνικούς κύκλους συν κινησεν αρκούντως ή 
προκήρυξες τοδ διαγωνισμού διά τδν ανδριάνταΠά- 
λαιολόγου, άπειλήσασα. ανεργίαν τών Ελλήνων 

γλυπτών.

Τδ Ελληνικόν Θέατρον δέν προσεπόρισεν εφέ
τος δαφνας εις τούς συγγραφείς. Ούδέν έργον αξίας 
φιλολογικής έπεφάνη- τά πλεΐστα έγράφησαν χάριν... 
ποσοστών. Ό «Άρχιτέκτων Μάρθας», ό αΓυιδς 
τοΰ Ίσκιου» και τδ «Ξημερώνει» ξεχωρίζουν κά
πως άπδ ταλλα. Διά τήν ιστορίαν παραθέτω τούς 

τίτλους: «Νασιραδίν Χότζας»,«Κολοκοτρώνης εις 
θάνατον», «Κασσιανή», «Νέα Γυναίκα», «Πανα- 
θήναια», δ «“Ανθρωπος τής. ημέρας», «Χαμένη 
Ευτυχία»,οί «Δοΰκεςτής Κρήτης»,ή «Κυρά Βασι
λική», «Χίμαιρα», και ώς κορωνις αί μαλλιαραΐ

X ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ’
την ί2ήν * Ιανουάριου ή τχ&τνίζ τοΰ Cha sitting. 9 Υπό to ψευδώνυμον αυτό κρυπτοί μία 

ζων γνωστότερων είς τήν 'Αθηναϊκήν κοινωνίαν αβρά 
και ξανθή Άτδίς κόρη ουγγραφέως. '·Ο κραικός Jules 
de Mavtheld zi κρίνει ώς -βιβλίον σημαντικόν άναλύ- 
σεως πάθους, διερευνηθέντος ίπισζαμένως. 'Ενέχει κάτι 
τι πυκνότερου τοΰ Φεγιέ.

*

Cere'e des Beaux-—Arts, iv ρ Ικθέτουσιν 24 καλλι- 
ζέχναϊ 65 εν δλφ έργα ζωγραφικής, γλυπτικής καί άρ- » 
χιτεκτονικής. ■ ·, -

Τή πρωζοβουλίφ τού. Μ. Lean Souguenet iv Bori- 
nage τοΰ .Βελγίου Ιορταοθήσεται .αναμνηστική διά τόν 
γλύπτην Constantin Meunier εορτή, Ό κ. Jules 
Best ree προτείνει όπως ταυτοχρόνως πανηγνρίσωσι πρός 
τιμήν τοΰ γλύπτου καί δλαι αί πόλεις τοΰ Βελγίου, δι' 
άν διήλθεν ούτος καί iv αΐς εύρε τα θέματα τών θαυ
μάσιων έργων του, δαπάνη δε τοΰ Βελγικού κράτους να 
χυθοΐν χάλκινα Ικτυπα δλων τ&ν έργων του, αυνα δια- 
οπειρόμενα είς τάς Βελγικός πόλεις δά καταστήσωσι 
δημοφλες το τάλα-Κζον καί τό δνομα τον μεγάλου γλύ
πτου. . Γενική έκθεσις τ&ν έργων τςμι^θα διοργανωτή 
πιδανώίατα εν Λιέγη. /■

*
Ύπό τόν τίτλον Mon «ιιιοϊ» intiine έξεδόθη iv 

Παριοίοις έργον, φέρον άς συγγραφέα τον Daniel
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« ’Αλυσίδες ». Περισσότερον άπ ’ 8λ ’ αύτά συνεκίνησε 
τδ κοινόν τής Κυβέλης ή άφιξις, ήτις άνήχθη είς; 
περιωπήν κοινωνιολογικού ζητήματος.-Είχομεν καί 
μίαν απόπειραν ναυαγήσασαν ανακαινιστικοί θεά
τρου, ύπδ του κ. Οικονόμου. Τδ Βασιλικόν θέατρον 
νέα έργα έδωσε τδν «Σαθρόν οίκον», τδν «Έξά- 

δελφον» καί τδ «Ταξείδιον αναψυχής».

»

1 Ή · μουσική κίνησις υπήρξε ζωηρότατη. Τα δύο ' 
Ωδεία,τδ παιλαιδν και τδ τής κ. Λόττνερ, έναμίλ
λως ειργάσθησαν. Αί δοθεΐσαι συναυλία: άνέδειξαν 
αρκετά τάλαντα, είς τά όποια προσμειδιά ρόδινον 
μέλλον. Ή ορχήστρα τοδ Ωδείου ’Αθηνών 
απομένει ή μοναδική ορχήστρα τ ν ’Αθηνών, τα 
δέ ορατόρια τοΰ Ωδείου Λόττνερ, έκτελεσθέντα 
μέ πολλήν έπιμίλειαν σημειώνουν μίαν πρόοδον 
σημαντικήν. Ό «Σύλλογος τών διπλωματούχων» 
είργάσθη μέ τάς συχνάς συναυλίας του είς διάδοσιν 
του μοοσικοΰ αισθήματος, μεγάλως όμως είς τήν 
διαμόρφωσιν 'άντοΰ συνετέλεσαν οί έξ ’Αθηνών διελ- 
θόντες μουσικοί,. οΤτινεςμας παρέσχον αληθείς μου
σικά; απολαύσεις. Ό Σαμαράς μέ τδ νέον του με
λόδραμα, δ Λαμπρινός, ή ’Ελπίς Καλογεροπούλου, 
ό Δημακόπουλος, ή Μποννα, αί άδελφαί Τσ-ρνέτζ- 
κα, ή Σδργα, οί Φίτσνερ, δ Τσάπαλος έδωκαν αλη
σμόνητα δείγματα μοναδικής έκτελέσεως. Ή αφι- 
ξις τοΰ κ. Ρέττιχ έζωογόνησε τήν ορχήστραν του 
’Ωδείου ’Αθηνών και μόνον τδ ελληνικόν μελό
δραμα πάσχει πάντοτε ..άπδ ατονίαν και... ασυμ

φωνίαν.
’Ας εΰχηθώμεν όπως τό Νέον έτος φανή ευτυ

χέστερου διά τά Γράμματα καί τάς'Τέχνας παρ’ 
ήμιν, ας έλπίσωμεν ότι θά ύποστηριχθοΰν πλειό- 
τερον, ί'να ο χρονογράφος προσεχούς μέλλοντος 
τονίση—αντί τών συνήθων 'Ιερεμιάδων μεμψιμοι- 
ρίας—διθυράμβους πνευματικής άκμής.

ΛΛΦ'ΙΙΣ

Ή Σύγκλητος τον Παναπιοτημίου άπεφάοιοεν δπως 
είς ιήν ίζησίαν επετηρίδα δημοοιεΰη βιβλιογραφίαν πάν
των των κατά τά διάστημα τον έτους εκδιδομένων Ελλ. 
βιβλίων καί διατριβών.

*
Ύπό τόν κ: Κοντοπούλου ίφιλοτεχνήδησαν πρόσω- 

πογραφίαι τής κ, Καλβοκορεση καί τής δεσποινίδος 
Μωραϊτίνη-: —

★
Έν Βουδαπεοτη απέδανεν δ ’Ακαδημαϊκός καισοφός 

κάδήγητής ίερευς CsaptaV Benedik εταίρος τής Χριστι
ανικής Άρχαιολ. Εταιρείας. Μετέφρασε Οόγγριοζί τάς 

τάς Εργασίας Τής Χριοτ. Άρχ. ‘Εταιρείας, εσχάτως δέ 
καί τάς δύο «περί Δάφνίου» συγγραφής τοΰ κ. Λαμπάκη.

':.; r \ .
Είς τόν διαγωνισμόν διά ίήν συγγράφήν βιβλίου περί 

τοΰ Κααοδϊβζρίον ώς δεμελιώΤού τής Δημ. Έκπαιδεύ- 
οεως έν'ΕλίΆδι, ύπεβλήδήοαν δύο χειρόγραφα. Έβρα- 
βεύδη τό τοΰ κ. Βελέλη διαμένονιος ίν Λόνδίνφ, διά 
τοΰ 500δράχμου άθλου ταχθέντος ύπο τοΰ κ. Κοργια- 
λένιου.

* ■
Ό "Άγγλος ίλληνιοτής John Mahaffg Ικαμεν είς 

Βοσιωνην σειράν διαλέξεων, εχωνώς δέμα ςΤί ικαμεν 
ή άρχαία ’Ελλάς δια τήν σύγχρονον Έύρύπηνί.

*
Έν Άμβεροη άπεκαλύφδη μνημείου ίγερδεν εΐς ά- 

νάμνησιν τοΰ Van Bercken, ίφευρέτου τής. χαράξεως 
τ&ν άδαμάντων. Τό μνημείου είνε εργον τοΰ Frans 
Joris.

*
Ό καλλιτεχνικός σύλλογος εΙΛΕβίαίΗμβε διωργάνω- 

ο« τήν δενΤεραν ετηοίαν εκδεοίν του Ιν τφ εΣυγχρόνφ 
μουσείφν. ' .

Νέα Πάττη ίκλήδη ή Ίταλις λυρική ύφίφωνος Τε- 
τραζίνη, κατόπιν τών δριάμβοΜί της έν Αμερική. Κρί- 
νεται άς ή. μεγάλη άοιδός τοϋ έίκοστοΰ αίώνος.

/ .*
Άπέδάνεν-ίν Αμερική- ό καδηγητής-τής Έλλ. φιλο

λογίας ίν τφ ,ΠανεπιστημΙφ Ύάλ Θωμάς Σεϋμοιρ iv 
ήλικίφ 60 ίτών. Ή φήμη του άς Ιλληνιοτοΰ ήτο παγ
κόσμιος. Έξέδωκε πλεΐστα Ιργα, εν οϊς « Ώδας τοΰ 
Πινδάρου» καί «.Είσάγωγήν είς τόν “Ομηρον». Ήτο 
πρόεδρος τοΰ Αμερικανικού Φιλολογικού συλλόγου καί 
αντιπρόεδρος τοΰ iv Αμερική Αρχαιολογικού Ίνοτι- 
τούτου.

'* '
Είς τήν Κοπεγχάγην-άπέδανεν ό ίτοιήτήε Δράχμαν 

θεωρούμενος άς εΐς τ&ν μεγαλειτίροίν συγγραφέων τής 
Δανίας. Ό νεκρός ίεοποδέτήδη ίντος τής μεγάλης αί- 
δούοης τοΰ Κονσέρτου τής Κοπεγχάγης καί άφού εφά- 
λη ή άκόλθύθία':-καί ίξεφωνήδησαν λόγοι, όμιλος νέων 
t-ψαλλε διάφορα ποιήματα τού ίδίου ποιήτοΐ·,τή ορνοδείφ 
τής μεγάλης μουσικής τοΰ .δήμου.-Μετά τοΐτο <5 νεκρός 
μετεφέρθη είς σπήλάιόν ti καλούμένον Σκαβ καί τό ό
ποιον ό Μκητής ίδεώρει άς 'πηγήν τής εύτυχίας.'·

♦
Ή κυρία Μαροϊλ Τιναίρ βράβευδεΐσα ίσχάτεος με 

τό παράσημον-τής ■ Λεγεώνος τής Τιμής διά την φιλολο
γικήν της δράσιν άρνεϊται νά δεχδή τήν κολακευτικήν 
αύτήν διάκρισιν

Διακηρύτκ&ι · δτι ποτέ δεν δά φέρη την προνομιούχον 
ίρυδράν. ταιν(αν·.-διόει δεοιρεΐ άς'ιεροσυλίαν νά κο· 
σμή τά- στήδη της με παράσημον, τό όπυίονίδρυσεν ό 
Μεγας Ναπολέων πρός επιβράβευσιν τ&ν γενναιότερων 
εκ τ&ν στρατιωτών του.

*
'Ο &άρημός Γερμανός σατυρικός ποιητής καί γέλοιο- 

γράφος'Ύέύ^.^μος Μπάχ άπέδάνε πλήρης ήμερών καί 
δόξης -εν' ή^άίή· 78 ετών.

Τά ίμμετρα σκίτσα Τέ& '.Με^^&χον μεεαφραάδφ είς 
δλας τάς εύρωπαϊκας γλάβόάδ καί είς αύτήν τήν ρωσ- 
οικήν. Ό Μπάχ ύπήρξεν ό άρχηγός. ζής-νεωζέρας σχο- 
λής α&ν'Ύ^ρμαν&ν γελοίογ^άφων.ί'άέ'Λράέά σκίτσα του 
ίδημσιίδδΐίβάν tlf τά εΊπτάμενα φύλλας, ή δε φήμη 
του άς πρωτοτύπου εμπνεύσεως γελοιογράφου ήδραιώδη 
κυρίως διά τής-: δημοοιεύσεως. τού, εικονογραφημένου 
ποιήματος τόυ ά «Χωρικός καί ό Λ/υλωνδς».

Π 1Ν A Κό θ Η Κ Η

Ν. ΡΟΖ A3? .

Εΐς τών νεωτέρων ήδοποι&ν τού Βασιλικού θεάτρου, 
ό κ. Ν. Ροζάν, διεκρίδη είς τάς ίφετεινάς παραστάσεις, 
καί ίδίφ είς τό «Ταξείδιον - είς Ανατολήν», επιδείξας 
λεπτήν καί Ιντεχνον ίπόκρισιν.

*
Ή «Ναύς», τό νέον εργον τού Δ’ Άννούντζιο παρα- 

σταδεν είς Ρώμην, ίδριάμβευυεν. Ό ‘Ιταλικός τύπος 
Ι.ξαίρει τό έργον.

Ό «Αγγελιοφόρος» γράφει: Τριετεϊς μελετάς καί έ- 
ρεύνας εχρειάόδη ό ποιητής δεά νά σύμπηξη δλα τά 
ίοτορικα στοιχεία πίριξ τού βενετικού δέματος καί ά- 
ραμαζίοδη διαυγές το γενικόν πλαίοιον, εντός τοΰ οποίου 
ό λαός αυτός κινείται καί πάλλεται ίξ όργής, εκδική- 
οεως καί Ινδουσιάσμού. Και Ιχρωμ&τιοε τό δλον έργον 
του, ζητών τήν αρωγήν όλης τήςτέχνης, τής ποιήσεως, 
τής μουσικής, τού χορού, τής σκηνοδεσίας καί τής ίν- 
δυμασίας, διά νά άναδείξη δαυμασίως ζήν άναπαρά- 
στάσιν τού περιβάλλοντος. Ό ποιη~ης δεν ήρμιήνευοε τά 
αίοδήματα των ήρωωντου, ρίπτών in’αύζων τό χρώ
μα τής λαμπροχράμου πυξίδος του' συνώψισε τούς παλ
μούς τοΰ πλήθους είς μορφήν έναρμόνιον φωτός καί 
ζωής...» '

Ό εΡωμ. Λαός» γράφει :. «‘ Ο Δ’ Άννούντζιο έχει 
ύπ’δψιν του τόν Ανταίον. Άπστυχάν,. ήγερθη πλέον 
Ισχυρός. Καί τό έργον του ίκπροοωπεΐ τήν ύψηλοτεραν 
προσπάθειαν φαντασιώσεως, την όποιαν ήτο δυνατ'ν 
ποτέ να καταβάλη. Δεν εΐνε πλέον ό πλάνος ραψφδός, 
3 μεταπίπτα>ν άπόενός είς δλλο θέμα. Εΐνε δ πλάστης 
Ακεραίου, δργανιβμοΰ, · ό δεσπόζων αυτού διά τής δε- 
λήσεως. Καί ή τέχνη του εΐνε ή Ακτινοβολία τής τέχνης 
έπι τής Ιστορίας».

■ * .

Έν Ρώμη ήνοιξεν εν τψ μεγάρφ Rospigliost έκθε- 
σις γυναικεία ίματίων, κοσμημάτων κ.λ.π φερομένων
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Οπό ywaowS»· κάτά τά τείευτα'α τριηκόοια έτη. Jia τη; 
έκδέαεω; ταύτη; είκονίζεται ά οικιακό; και νπαίδριο; 
βίο; τ&ν γυναεκ&ν. ■

Έτέρα γυναικεία ϊκ&βαι; ήνοιξεί έν Λονδίνφ νεωτε- 
ριαμ&ν τ&νχυρί&ν, el; ijv δά μετάοχωβι Γάϊίοι, Αΰ· 
οτριακοί καΙ Γερμανοίέκ&έται. Ή ίκ&εσι; &ά εχ/j καί 
την πρωτοτυπίαν.δτιδιακδοιαι νε&νιδτ; δά παρελαύνουν 
κα&’&ριόμέναε &ρα;μέοφ τοΰ πέήδου; τ&ν δεατ&ν, 
φέρουοαι νεεοτεριότιίία; Μυμαοία;, Οά δοδ^ δέ καί 
χορευτική, έρπερίε καδ’ f/v al είρημέναι δεοποινί- 
δε; &ά χορεύσωσινφέρουοαι τά; βαρυτιμρτέρα;άμφιέ- ·. 
οει; τοΰ χοροΰ τ&ν. μεγαλειτέριον έκδετ&ν..Είτά Φά ε-. 
πακοέουδηοονν έορταί δεατρικαί, Ιπποδρομίων, άγ&νεβ 
αυτοκινήτων, ίνα έπιδειχβ&οι al καταί,ΐηΐότεραι δι' · 
αδίηοιν άμφιέοει;; '·■ ί * .'

Ό'κ. Νιρβάνα; νέον έγραψε. δρίμα, την βΙΤεντα· 
γιώτιοαάν», Ό ουγραφευ; ένεχνεύσ&η τδ έργον έκ τοΰ 
γνησίου δημοτικοί ξαματο; βΣτά Σάλωνα σφάζουν άρ· 
νχά» &U’άφίβταταε τ&ν ίτπτομεριι&ν. Ή επο
χή καΐ 'δ τόπο; είνε απροσδιόριστα.

psre *
St; τδ Β. δεατρον δνεβιβάι δη ό εΠτωχοπρόδρο- 

μο;», έμμετρο; δραματική κωμωδία τοΰ κ. Πολεμη, . 
άναγομένη el; τήν Βυζαντινήν έποχήν. Ό ποιητή;πα
ρουσιάζει νέον Πίωχοπρόδρομαν,εϋφυί και λεπτόν, Ανό
μοιου προ; τδν κοινώς παραδεδεγμένου αυλοκόλακα καί 
κοιλιόδουλου Πτωχοπράδρομον

»
Την 13 Μαρτίου άφικνεϊται εΐ; Άδήντ ; δ Μουνέ- 

Σουλυ, δ ένδοξο; τρόγφδδ; τή;» Γαλλική; κωμφδία;». 
θά δώση 5 παραστάοει;, έν at; καϊ τδνεΟΙδίποδα Τύ
ραννον» έν τφ Σταδίφ. *

Διά . τήν προτομήν τοϋ έν Μακεδονίη πεοδντο; κα· 
πετάν Φούφα, οί έν Σικάγφ Έλληνε; άπέστειλαν 6S0.- 
δολλάρια.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Καί εφέτος ή «Αθηναϊκή μανδολινάτα» εδωκε 

μετ’ έπιιυχίας τήν έτησίαν συναυλίαν της έν ιώ 
Β. θέάτρφ. Οί πολυπληθείς βεαται, προεξαρχούβης 
τής Β- οικογένειας, ήκουσαν μέπολλήν προσοχήν 
τήν ορχήστραν, ήτις ύπδ τήν δεξιάν διεύθυνσιν τοϋ 
κ. Λάβδα, διηρμήνευσε- μετά λεπτότητος τδ άσμα 
τοϋ Σολβέζ,ίνα Νορβηγικόν χορδν τοδ Grieg xat ενα 
τετραχορον βαυμάσιόν τόΰ, Ziihrer. Τής συναυλίας 
μετεσχον αί κ.κ. Μομφερρίτου και Φωκά, ήτες έ
ψαλλε με πολλήν τέχνην τδ Grand air των Ουγε
νότων, έθελξεν δέ ή έμφάνισις δύο μικρών δεσποινίδων 
τής Μαρίας Βαλσαμάκη, ήτις απήγγειλε γαλλιστί 
ωδήν πρδς τήν παρισταμένην Πριγκήπισσαν Μαρίαν 
χαί τής Άθηνάς Ζίφου, ήτες επί τετραχό.δου έξε- 
τέλεσε τήν εΗαυαηαϊεε» τοΰ Saraeate.

Μια ελλειψις παρε-ςηρήβη έν τούτοις, ήτις μετά 
δυσφορίας «σχολιάδθη. Εις τδ πρόγραμμα τίποτε δέ» 
ανεγραφετο Ελληνικόν. Καί δμως καί ή Μαντολι
νάτα άλλοτε έπαιξε σύνθεσιν έμπνευσθεΐσαν έκ δημο
τικού άσματος καί ή κ. Φωκά τράγο· δε? ωραιότατα 
’Ελλ. άσματα καί ή δ. Βαλσαμάκη δέν θά έχανε 
άπδ τήν πρώϊμον τέχνην της άν άπήγγελλε^αι κάτι 
Ελληνικόν.

ΜΑΡΙΑ A. ΒΑΛΖΑΜΑΚΗ

Τδ ’Ωδεϊον Λόττνερ έν σννε οήσει μετά τοδ «Παρ
νασσού». ήρξατο εβδομαδιαίων συναυλιών έπί είσόδιρ 
μιας μόνον δραχμής. .

Έν τώ ’Ωδείω Αθηνών έξετελέσθησαν οί ένδεκα 
χοροί τοΰ Βετόβεν οιτινες έ’χάτως άνεκαλύφθησαν 
καί έξεδόβησαν καί οιτινες εΐς πλεΐστα άλλα μέρη τής 
Ευρώπης είνε ακόμη άγνωστοι.

ΑβΗΝΑ ΖΙΦΟΤ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ό γηραιότερος, άλλά και μετριοφρονέστερος, δ άρ· 

χαιοπρεπής τά ήθη καί τήν μορφήν, εφορος^τών αρ· 
χαιοτήιων ' Δημήτριος Φίλιος απέθανε τήν 16 ’Ια
νουάριου έν Άθήναις. “Εφορος λιωρίσθη τώ 1883, 
έκτοτε δέ διεκρίθη διά τήν ιριλοπονίαν .χαί οιά τήν 
σοβαράν αρχαιολογικήν του εργασίαν. Έξέτέλεσε α- 
νασκαφάς εις τήν Θεσσαλίαν, τήν Λακωνίαν, τήν 
'Αττικήν καί άλλας πόλεις τής Ελλάδος, αλλά προ 
πάντων έπί δεκαετίαν είς 'Ελευσίνα, περί ής περι
σπούδαστου έξέδωχεν έργον. Άπδ διετίας διετέλει 
έφορος τοϋ..μουσείου τής Άχροπόλεως· Ή εις τήν 
«’Αρχαιολογικήν ’Εφημερίδα» συνεργασία του δια- 
κρίνεται διά την ευσυνείδητου μελετην.

Ό Φίλιος κατήγετο έξ.Ηπείρου, άπδ 35 δ’.ετών 
ήρξατο δημόσιεύωυ πραγματείας,αναφερομένας είς.τήν 
επιγραφικήν ιδίως χαί εις έργα τέχνης. Άπέθανεν 
εβδομηκοντούτης-, κατόπιν βραχύ-ατης ασθενε'ας.

*
Αί Αμερικανικοί εφημερίδες γράφουν δτι-τδ.Μη- 

τροπσλιτικδν' Καλλιτεχνικόν Μουσείου τής Ν- .Ύόρ- 
κης έπλουτίσθη -δι’127 νέων ελληνικών καί-ρωμαϊ
κών καλλιτεχνικών έργων, τά δποϊα μόλις πρό (βδο- 
μάδος παρέλήφθησαν ύπδ τών αρχών του μουσείου· 
Μεταξύ αυτών σπουδαιότερα θεωρούνται επτά μαρ
μάρινα καί 27 χάλκινα αντικείμενα καί τεσσαράκοντα 
έπτά κύπελλα άνήκονταείς τήν κλασικήν περίοδον 
τής τέχνης, τήν αμέσως προηγηθεΐσαντοΰ ΠαρΘε- 
νώνος μέχρι τής καλλίτερος εποχής . τής τέχνης τοΰ 
Ρωμαϊκού Κράτους. Μέταξυ τών άλλων υπάρξει θαυ
μάσιου μαρμάρινου ανάγλυφου «Νεανίου Ίππεωςί,τδ 
όποιον 0 διευθυντής τοΰ Μουσείου θεωρεί ώς πολύτι
μον απόχτημα τών θησαυρών τοΰ κλασικού τμήμα
τος. Τδ καλλιτέχνημα κατά πάσαν πιθανότητα α
νήκει εΐς τδ δεύτερον ήμισυ τοΰ .τετάρτου αΐώνος. Ό 
ιππευς παρίσταται ήνιοχώ·· τον κέλητα του έτοιμον 
νά σταματήση- Ό νεανίας εινε εντελώς γυμνός,πλην 
βραχείας χλαμύδας έρριμένης έπί τών ώμων του. 
’Επίσης σπουδαίου εινε χαί μέρος γυναικείου αγάλ
ματος φυσικού μεγέθους τοΰ 6ου αΐώνος- ’Εκ τών 
χάλκινων πολύτιμον ωσαύτως απόχτημα θεωρείται 
"Ελλην δισκοβόλος περιόδου προγενεστέρας τής τοΰ 
Φειδίου. Πώς δμως και πόθεν άπεκτήθησαν τά καλ
λιτεχνήματα ταυτα δέν μάς πληροφορούν ,αΐ αμερι
κανικοί έφημερίδες. '

Ή χόμησα Λουίζα Ριανκουρ άγοράσασα τήν σπου- 
δαιοτέραν. συλλογήν' τών Βυζαντινών νομισμάτων, 
ήν χατεΐχεν'δ-τά^οθανών πρόξενος τής Ρωσσίας εν 
Άνατολη<Ερογλανσκη, έδωρήσατο ταύτην εις τδ εν 
Άθήναις Νομισματικόν Μουσείου. Έν · τή συλλογή 
ταύτη αντιπροσωπεύονται 5λαι αί εικόνες τών Βυ
ζαντινών άύτοχράτόρων, από τοΰ Μεγάλου Κωνσταν
τίνου μέχρι τής άλώσεως τήςΚων(πόλεως καί τωνβα- 
σιλέων τής Νίκαιας,Θεσσαλονίκης καί Τραπεζοΰντος·

Ούτω: διαχρίνόνται αί εικόνες τών Κώνσταντίνου 
Α' τοΰ Μεγάλου, Κωνσταντίνου Β', Τονλιανοΰ Β' 
τού αποστάτου, 'Ελένής, ’Ϊωβϊανοΰ,. Οΰάλη, Θεο
δοσίου Α.-' .τοϋ Μεγάλου, Άρκαδίου, .'Θεοδοσίου Β' 
τοΰ νεωτέρου, Μαρκιανοΰ, : Λέοντος Α', Ζήνωνος. 
Βασιλίσκοι».,·;Βασιλίσκου καί Μάρκου,ΆνασταίίόυΑ”- 
ΊουστίνΟυ Α’:, Ιουστινιανού.καί Άθ.αλάρ.ίχου, ’Ιου
στίνου Β’, Τιβερίου Β', Μαυρίκιου, Φωκα/Χαί Λεον- 

’Ηρακλείου Α'.μετά-τών υίών 
ν.ό.υ, Ήραΐίλεωνά-,Κώνστα Β’-

καί Κωνσταντίνου Β', τού πωγώνάτου,. Ηρακλείου 
καί Τιβερίου, -Ιουστινιανού -Β’· τοΰ ρινοτμήτόυ, Ί· 
ουστινιανοΰ Β'. καί Τιβερίου Δ'· Τιβερίου Ε’. τοΰ

τίας, Ηρακλείου Α 
Ή-.ακλειου Κωνστα—

Άψιμάρου, Φιλιππικού Βαρδάνη, Λέοντος Γ'. τοϋ 
Ίσαύρου, Κωνσταντίνου Ε'. τοΰ Κοπρωνύμου καί 
Λέοντος Δ’, του Χατζάρου, Κοινσταντίνολ ΣΤ',Έΐ-. 
ρήνης τής ’Αθηναίας, Νικηφόρου Α'. τοΰ Λογοθέτου 
καί Στανρακίου κλπ· χλπ.

Θαυμασίας τέχνης εινε κυρίως χρυσοΰν νόμισμα, 
έφ’ού άναπαρίσταται ή Παναγία στέφουσα τδνΝϊ·~ 
κηφόρον Φωκάν. Έτερον σπανιώτατόν τής Πουλχε-"” 
ρίας, τής Σόλιδος, τών Σελζουκιδών, φέροντα τδν · 
Χρίστον μετ’ 'Ελληνικής έπιγραφής. Ή συλλογή 
περιέχει έν βλφ 192 χρυσά νομίσματα, 74 άργύρά 
καί 264 χαλκά- Τά 4/5. τών νομισμάτων τούτων 
δέν ύπήρχον-εις την άλλως τε πλουσιωτατην σειρά, 
τού Έθνικοΰ ήμών Μουσείου-

Είς τήν Γερμανικήν Άρχ. σχολήν ώμίλησεν δ κ. 
Σπ. Λάμπρος γερμανιστί περί τών προσωπογραφιών 
τοΰ Αύτοκράτορος Ίωάννου τοϋ Παλαιολόγου τοΰ Η' 
πατρδς τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου 
Κωνσταντίνου.

Ή ατεχνία τών Βυζαντινών νομισμάτων δέν επι
τρέπει νά συμπεράνωμεν μεγάλα πράγματα περί τών 
χαρακτηριστικών τών'Ελλήνων αύτοκρατόρων.Άλλ’ 
εις τά χειρόγραφα καί άλλα κοσμήματα έξ έλεφαν- 
τοστού, θυρώματα, τοιχογραφίας κτλ- έτι δέ καί με- . 
τάλλια έχομεν περισσοτέραν πίστιν περί τών φυσιο
γνωμιών.

Τδ ευτύχημα διά τήν εικόνα Ίωάννου τοδ Ιίαλαιο- 
λόγου εινε δτι ούτος μετέβη εΐς ’Ιταλίαν ύποκύπτων 
εΐς τήν τότε Παντοκρατορίαν τοΰ Πάπα καί θυσιά- 
ζων τήν έθνικήν του φιλαυτίαν πρδς άνύψωσιν τοϋ 
καταρρέοντος κράτους. Έχει- λοιπού έζιργραφήθη ύπδ 
μεγάλων τότε ζωγράφων, έγένετο δέ χαί αναμνηστι
κόν μετάλλων ύπό τοΰ Πιζάνου μεθ’Έλληνικής έπι
γραφής,είς τδ όποιον άριστα αποδίδεται δ ταξειδεύων 
βασιλεύς μέ τδν περίεργον και πρωτοφανή όξύν του 
πίλον. Άλλ’ έτι μεγαλοπρεπέοτερον έζιργραφήθη 
ύπδ τοΰ Μπενότσο Γκοτζόλι είς τερασιίαν τοιχογρα
φίαν τής έκχλησίας Κωζίμου Μέδετσι'. παρίσταται 
έφιππος έν λαμπρά στολή μετά τών σωματοφυλάκων 
φορών στέμμα κεχοσμημενον διά πτερών., Ή ώραΐα 
αΰτη τοιχογραφία «γείρουσα βαθεΐαν συγχίνησιν εΐς 
τδν έλληνα Ιδίως επισκέπτην τής Φλωρεντίας, δέν 
έμεινε δυστυχώς αλώβητος, διότι εκ διορθώσεων τής 
έκχλησίας έπαθε κατά πολύ, ώς χαί έκ συμπληρώ
σεων μετχγενεστέρων τεχνιτών. ...

Έτόνισε ειτα 0 κ. Λάμπρος τήν έθνικήν σημα
σίαν τής συναγωγής εις Σώμα δλων τών προσωπο
γραφιών τών Ελλήνων αΰτοχρατόρων.Τδ έργον δμως 
τοδτο απαιτεί οαπανην 100,000 δραχμών.

Μετά τδν κ. Λάμπρον ό υποδιευθυντής τής Γερ
μανικής Σχολής κ. Γ- Κάρω, άπέδειξεν δτι οί γιγάν- 
τιοι θολωτοί τάφοι τοΰ Άτρέως καί Μινύου έν Mu- 
κύναις και Όρχομενφ εινε. αριστουργήματα- τέχνης 
καί μηχανικής, κατεσκευΐσθησαν δέ ύπδ Κρητών 
αρχιτεκτόνων.

Άπέδειξεν επίσης ότι ά^χήν οί τάφοι οντοι έ^ουσι 
τάς παμπαλαίας καλύβας εκ χόρτων, όποιας καί σή
μερον οί ποιμένες έν Έλλάδι,. ΐδίως έν Θεσσαλία 
κατασκευάζουσι ποοσωρι.ής χρήσεως.

‘Ομοίως έν Κρήτη έκ τοιούτων καλυβών έκ χόρ
των προήλθον οί λίθινοι Οόλοι ώς κατοικίαι καί κα
τόπιν ώς μεγαλοπρεπείς τάφοι-

Ή Φιλοσοφική σχολή προέβη είς προκήουξιν δια
γωνισμού πρδς.;«λήρωσιν τριών κενών θέσεων επιμε
λητών τών αρχαιοτήτων ’Ολυμπίας, Σπάρτης και 
Μεσσηνίας-

Ό πρίγκηψ τού Μοναχό, προσκληθείς όπο τού 
Βασιλέως Βίχτωρος ’Εμμανουήλ ίνα κόμη έν Ρώμη
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iδίάλέξίν’περί εικονογραφίας,'-ήπειλήφηάπό' toy Πάτ 
παν δτι-θχ διακοπούν αί,'πρός.ςρύτόν.σχέσεις του·Βα
τικανού.’ ■

★
Εις τάς έν Ρώμη γενομένας εργασίας προς θεμε- 

λίωσίν τοΰ νέου βουλευτηρίου εις τό Μοντεσιτόριον, 
άνευρέθησαν άρχαίαι ρωμαϊχαί στοαι και ίχνη τοΰ 
ταψου τών Αντων?νων·

★
Ή ανασχίιφή τής τ^βαμμένης πόλεως τής Ήρ«· 

κλείας αρχεται ύπό τής ’Ιταλικής Κυβερνήσεως.
Ούτως ή γενομένη ύπό τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανε

πιστημίου Καΐμπριτζ Waldstein πφότασις όπως αί 
άνασκαφαί έπιβλέπωνται ύπό διεθνούς επιτροπής,απορ
ρίπτεται·

Οί καλλιτεχνικοί Θησαυροί οϊτινες θέλουσιν άπο- 
χαλυφθή εν Ηρακλείρι προσδοχαται οτι Οέλουσιν α- 
ποδειχθή πολύ πλουσιότεροι τών ηδη άνακαλυφθέν- 
των έν Πομπηιοι ένθα άνεκαλύφθησαν Ρωμαϊχαί οι- 
χίαι, αίτινες περιεΰχον χειρόγραφα καί αποσπάσματα 
Ρωμαϊκών εφημερίδων και τοιχογραφίας, καί άλλα 
περίεργα λείψανα τοΰ προ 1800 ετών ανθρωπίνου 
βίου.

Ή .’Αγγλική αρχαιολογική σχολή θέλει ενεργή
σει τόν Μάρτιον άνασκαφάς εις τα Ζελ.έρισ. παρά τόν 
'Αλμυρόν προς άνεύρεσιν τοΰ περίφημου ^αοΰ τής 
Ίτωνίας ’Αθήνας.

★
Έκ γενομένης έπισκέψιως εις τόν Όρχομενόν 

αρχαιολόγων έκρίθη ότι είνε δυνατή ή αποκατάστα
σή του θαλάμου του θησαυροϋ τών Μινυών· Ό κ· 
Δαίρπφελδ εν μονογραφία, την όποιαν εξέδωκε προ 
τίνος, έβεβαίωσεν ότι ουδέ τό έλαχιστον τεμάχιον 
λείπει έκ τής στέγης' διότι πλήν τών καταχεσμέ
νων έπί τόπου, ύπάρχουσι καί άλλα τεμάχια εύρι- 
σκόμενα νυν εν τώ μουσείω τής Χαιρωνείας. Αί γε- 
νόμεναι μελέται άνεχοινώθησαν εις τήν αρχαιολογι
κήν Εταιρείαν, ήτις επί τή βασει αυτών σκοπεί” να 
άναλα^η τήν αποκατάστασιν τής στέγης εις την 
άρχαίαν θέσιν αυτής. Αί δαπάναι ύπελογίσθησαν 
εις 40.000 δραχμών.

Έπί τή συμπληρώσει 25τίας από τής ίδρύσεώς 
της ή ’Αμερικανική Αρχαιολογική σχολή 'Αθηνών 
παρέθηκεν γεύμα, κατά τό όποιον θερμόταται έλέχ- 
θησαν προπόσεις. Ό χ.Δαίρπφελδ έξήρε τάς άνασκα- 
φάς τής σχολής ών σπουδαιότεροι ή εν Ήραίω τής 
Άργολίδος καί ιδία; ή έν Κορινθία, ήτις θεωρείται 
μία τών μεγίστων εν Έλλαδι, εφάμιλλος τών Δελ
φών, τής 'Ολυμπίας καί τής Δήλου.

Έν συνεδρίμ τής ’Αγγλικής, άρχ. σχολής ό κ· 
Wace έξέθηκε τά χατα τάς διενεργηθείσας ύπ’ αύ- 
τοϋ καί τοΰ χ. Broor άνεσχαφάς έν θέσει Θεοτόκου 
τής Θεσσαλίας, ένθα άνεχαλύφθησαν λείψανα μεγά
λης χριστιανικής βασιλικής, μετά ψηφιδωτού ναού 
άνήκοντα είς τόν 8'. ή Σ'Γ'. αίώνα. ’Επίσης ώμί- 
λησαν ό χ. Woodward περί σπουδαιοτάτης επιγρα
φής τοΰ Δαμώνονος, εύρεθείσης κατά τήν έπί τής 
Σπαρτιατικής ακροπόλεως άνασκαφήν τής Χαλκιοί- 
κου Άθηνάς. Ή έπιγραφή αΰτη είνε ή σπουδαιό
τατη τών αρχαϊκών Λακωνικών επιγραφών.

★
'& γνωστός Αιγυπτιολόγος Ναβίγ «νεκάλυψε ότι 

ό περίφημος -Ραμσή ό Β'. ό αληθής τής Αίγυ
πτου μέγας ’Αλέξανδρος, δεν ύπήρξεν ή είς άπα- 
τεών· ,

Μέχρι τοΰδε ή. άνίδρυσις τοΰ μεγάλου ναοΰ, δστις 
έφερε τό όνομα ΡαμσεΛν μετά του περιφήμου τών 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Ζ'- ΤΟΜΟΥ

είκοσι μέτρων αγάλματος, ανεφέρετο ώς εργον τοΰ 
Ραμσή. Ό καθηγητης Ναέίγ διατείνεται δτι τόΡαμ- 
σείον άνιδ^ύθη χίλια περίπου έτη προ τής γεννήσεως 
τοΰ Ραμση. Πώς εξηγούνται λοιπόν αί έπιγραφαί 
έχεϊναι, αϊτινες εύρίσχονται έν τώ ναω καί έπί τοΰ 
αγάλματος, αναφέρουσαι τό όνομα τοΰ Ραμσή ; Ά- 
πλούστατον. Ό τολμηρός μονάρχης άπέσβεσε τάς 
ύπαρχούσας έπιγραφάς καί αντ αυτών έχάραξεν ιδίας 
όπως 0-πολα.ύση τήν μετά θάνατον δόξαν τής υστερο
φημίας.

★
Έν τή Γερμανική.άρχ-σχολή ώμίλησαν οί κ-κ- 

Φριλάνϊερ χαί Δαίρπφελδ περί τών εν Λευκάδι— 
’Ιθάκη άνασκαφών.

Έν τή Αμερικανική σχολή ώμΐλησεν ό κ. Χΐλλ 
περί τών κατά τό 1907 άνασκαφών τής Κόρινθου 
καί ί> χ. Κάστεϋ περί τής μετώπης του Έρεχθιίου.

*
Αί έργασίαι τής ύποστηρίξεως τοΰ ναοΰ τοΰ Δαφ

νιού έπερατώθηταν. Ό έτοιμόρροπος Ν. τοίχος του 
ναοΰ, δ όποιος επί τόσα εως τώρα έτη, έπροκάλει 
ανησυχίας καί γνώμας διαφόρους, έστερεώθη ασφα
λέστατα διά σιδηρών ορθοστατών, οΐ όποιοι συνε- 
σφίγχθησαν μέ συνδέσμους σίδηρους προς τά ακλό
νητα βάθρα τού τρούλλου·

*
Ό διευθύνων τάς εργασίας τής ύποστηρίξεως 

καί συντηρήσεως τών μεσαιι^μχών μνημείων κ. 
’Αδ. ’Αδαμάντιου, μετέβη ε’ις Πάρον καί Σίκινον.

Καί είς τάς δύο ταύτας νήσους ύπάρχουσιν αξία 
μεγάλου ενδιαφέροντος βυζαντινά μνημεία. Ε’ις τήν 
Πάρον έν τώ παλαιοτάτφ ναώ τής Έκατονταπυλια- 
νής σώζεται θαυμάσιου χιβώριον τής Άγιας Τραπέ- 
ζης. Τό κιθώριον τοΰτο έ* μαρμάρου εξειργασμένον 
κινδυνεύει νά πέση- ένεκα καθιζήσεως τοΰ εδάφους 
έχει κλίνει έπικινδύνως. Ό κ. ’Αδαμάντιου, θά ύπο- 
όάλη εκθεσιν περί του τρόπου, κατά τόν όποιον δύ· 
ναται να διασωθή χωρίς νά διατρέξη τον παραμικρόν 
κίνδυνον άλλοιώσεως τής άρχαϊκής μορφής.

Εις Σίκινον διασώζεται τό μάλιστα ενδιαφέρον 
μνημεΐον. Παλαιός δωρικός ναός τοΰ Πυθίου ’Απόλ
λωνος, εχει μεταβληθή εις βυζαντινήν εκκλησίαν. Ό 
ναός εχει ανάγκην ύποστηρίξεως-

*
Νέα εύρήματα εφερον.?<·ί άνασκαφαι τήςΚαλλιθέας. 

Εύρίθησαν εντός τάφου τρεις πλάκες εκ μαρμάρου 
ενεπίγραφοι. Ή πρώτη πλάξ φήρει τή. έπιγρα- 
φήν . :,

ETSENO ΕΙΜΗ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ Έτέρα : 
Καηνάτου Ήραπίεώτου δυγάτηρ, καί ή τελευταία ή 
όρίζουσα τό δριον τοΰ Νεκροταφείου1’ύλρος μνήματος... 
Τριάκοντα παράδυσι είκοσι πέντε.

‘Υπάρχει ελπίς συν τψ χρόνφ αί άνασκαφαι αύται 
εκτελούμεναι δαπαναις ιδιωτών, να αποδύσωσι καί 
έτερα ευρήματα αξίας.

η·»( * , ,
Έκ Λονδίνου πρ^ρς τάς γερμανικός εφημερίδας αγ

γέλλεται ότι τά έν τώ έκεί μουσείω φυλαττόμενα α
νάγλυφα, τά άφαιρεθέντα ύπό του Έλγίνου έκ τής 
μετώπης τοΰ Παρθενώνος, ήρχισαν ν’άποτρίβωνται 
καί ν’ αποσυντίθενται έκ τοΰ ανθρακικού οξέος, τοΰ 
αναδιδορένου εκ τών θερμαστών τής αιθούσης, θα 
ληφθώσι μέτρα προί διάσωσιν τών κειμηλίων τού

των τής ελληνικής τέχνης.
*

ΙΙαρά τό Παρθένων τής’Α^καδίας άνευρέθη κεφαλή 
γυναικός καί αγαλμα μικρόν ακέφαλον.Παριστά μικρόν 
παιδίον πιθανώς τόν Τηλεφον, όκλαδόν χαθήμενον 
καί θηλάζοντα·

■ -■}

»■. Λ :

τεχνικ&ς fuUtat, σχετικός προς τάς Λ· ίφ J/ουοείφ 
σύλλογός.. . ·~: ~ - ’■ ε·

....................... .. .* ....................... .. .->· .
• Κ, Χρηστομάνον. Tft [JtOifcio τήςΆύτακρατίά- . -Περί Οωπηράας Πατβ»δοςί··ύπά.υ4.ιίΰ(>}ίιιΦ· ■·. . 

£>ας 'δλιόάβίτ. Σεί. 29$. . λ-- · -τοπούλαυ.--Εδνική και πολιτική·.ίκιΰκάμηοιςτήςένε-
'Ιζ ποιητική;ή μεγαλόκιίρδος Αίποκράτκιρα,τής όποιας στάσης χανσστάοβως, σκοπόν δχουσο ιά'κεντρίση πρός ,

ρ·<ίοσοψι«ός λυρισμός, εδρε τόν Αντάξιον νγ·>;Ζάς πατριωτικά; Μέας τους Έλλφας πολέσας. 
ψα)αφ> της, ootif μετά riv &δικον'^άναιον iileivt]! XtQt- < -
-eae>osr-g!g oeki8af /1σχο>( ^ελχτιχσς τήν ^πίρ&χοτ : . . Εθνικό» 
■αιογνώμίαν τι?ί. Ο .ουγγραφιύί·/ ^Μα/ίήί.ίά«έη«~· τΙ»6 , -ιίκαοτρ^ρίτη ιμφζνιαιρ ^μ*ροίΛγΙαν··ίοΒ-·«. .. .
ψυχικόν τηί, κ&^υί,~1φωτσιά/ΐ})ο^ν-lit~ ~ ’ - ·· -..... . . . —
Ίου ημέρας ϋησμονήτονι f liteioiSia ' χαριτο>μενα ·, xegt·. , 

"περιπαλλεΓί τοΰ ποιητικού-χβριβάΐ,ΐοηοί>·άϋά' 
xai πεν^έμονί-λφομονί ·εσα«άΡίδ 
τά Ικ τσΰ, ι ·?^-
ρίρν τώ» μαΙΧιαρ&ν καΐ-τοΰτο 
άσκημα δη^ρ ά Ιγνίΰομίνηί v^oxaUat 
πραξεν elf δν τόοφ: itntev, -τάβφ οοβαρόνμΐδαφ.κοΛίι- :

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εθνικόν

/■

Είνε ή 
Κ· ^αη’· " '■ 

Σκόκου; Κατεστη.ονντροφο!?·διΛμραίτηη>ί-,κλεον ..&ά· πδ-. 
σαν οίκύγένειαν, ονγκεντρι&νισν τά Αραιότερα λ^ογ^α- 

«φηματιί, .τάί-εέηιυεσΓέρα5’-Λαεύρ«ϊ/:εϊ»όναί «ολλάί,παέ,· ·,; 
καλλιτεχνικός.

ι· Λετϊγ-ύί^ατα -Γρς. ΣενοπσόίοιΖ., ·,-Σειρά/Τρίτη. Καί ... 
-^σει^ι-αντηιδμοΰι/πράίταί-προηΥ^δείσαί,.δίδει ^είαν^, 
■■■έξαιρετιχηγ' &εσβ>·έν. τ$ ή8σγ^αφικφ·.· διηγδμηιτι ε_ί^.τ&ν 

κ. Σενάπουλον.
★ Γ

EstaiTtuitikov ήμβμοΛάγιον.
βΟπούλου. Τδ μακροβιώτερον έπμρχίακδν ήμερολόγιαν. 
Ή δλη τον λύανόπιμεμελημένη,.έε'δεαφ^ουσα,έκλε^, 
άναφερομένη th την Ιστορίαν, τά καί την σ«γ^
χρονον κίόηβιν της ΔακΙδοέμονο!.

ΜϊόόηνιακΛ ΈΛετημλς ε»Ο8. Ύπο Σερ. Κεε- 
ναβιο, δφιοσιογράφον. Σελ. Δ28. Έν 'Ά-δήναις. Τοΰ 
ε,Μεσσηιιάκοϋ ήμερολογίον», δπερ πέρυοιν εξέδωχεν ό 

-'π 'ΤζαραβέλαίΓ,-τήν' αποοτοΛ»/ν· συνεχίζ« φχλρτίμιος ,ή - 
«Μεσοηνιακη Έπετηρίς», μί περιεχόμενα &ριρ&νια 
άποκλΐιστικ&ς τηχ Ιπαρχίαν Μεσσηνίας, 'fl .εκδοσις 
είνε Αρκετά φιλόκαλος,,πληρονσα αΙσ»ητην Ανάγκην διά 
toys βελονιάς νά παρακολορ^βσι την έπαρχιακην δράση·. ,

‘ " “"ν“ icr‘“

• Ό διαπρεπηι. κα&ηγητη( *..■- Χατζιδάκις δεν π,λρυτί·-,
■ ζίι 'μόνον την νεοελληνικήν:·, φιλολογίαν- μί τάς εξόχως 

έπιστημονικάς_μελέτας τον κατανο&ν την ανάγκην όπως 
διαφωτιο&οΰν και οί -ξένοίχ όξέδωκέ -ίαλλιότι ουνοπτι. 
κην μελέτην περί τοΰ γλωσσικόν ζητήματος, εν ή διά 
πειστικ&ν έπιχέιρημάτ<ον·καάορΙζ.μ·. πλαστά σημεία τοΰ 
περάολήτου-ζητήματοςτείνοιια είς τήνλΰσιν, δύναταΐ τις 
είπαν, αύτοΰ. - - >

- *
. ' : Α -Βάλαωρίτου Βίδφειαά ί6{(ΐ»·..Τόμο1.τρεΐί. Τν· 

ποίς H■ Σακελλαρίον. ■ _ ,
- Τρέΐς Αγχώδεις καί πολυτελείς τόμοι περιλαμβ&νοντες 

πλήρες, τό ποιητικόν Ι^γον τφΰ ’JpiaroreZoVi Βαλαωρί- 
ηυ έξεδό^ηοαν ίν tfj <ιΒιβλκ.9ήκρ Μαρασλήε,, επιοτα· 
σίφ τοΰ φιλαοτόργου νίοΰ του κ. Βαλαωρίτου, δ- 
στις όχι μόνον συνεκέντρωόε^υλήΟ· τήν ποιητικήν παρα
γωγήν τοΰ πατρός Ιου. Αλλά faioinoe τήν εκδοσιν με 
ίχτενή βιογραφίαν, Ανέκδοτα ποιη/ίατα, έπιστολάς Xai 
εικόνας Offrei, δ δμνητής τοΰ τ.Δ>άκουτ,τοΰ ΙΙαεριάρ· 
χου, τών τΜνημΰσύνοιν^ τοΰ εΆστραπόγίοννουί, τήί 

' τΚΰρά Φροσύνης·» Αναπαρίοταται έχ.-δ1·μ τηλ. μεγαλείφ . 
' τής έμπνεόσεώς του, έν δλφ τον, τφ ειολυχυμάνιφ οΓ· 

στρ<μ> μεστός πατρΓωτικοΰ μέσους, βάρδος μεγαληρρή- 
μων \ής άρματωλικής ζωής, τ&ν τ^αγικ&ν μεριπετει&ν 
τής μτγμλήί επαναβτώ^ά», άμα δά-Ας μία ένσάρκωσις 
τ^. έλλνρικήςφ»ήής '-Η όρμητική τφυ ποίησις τον Αδη^ει^ 
th V οπέφΐρ έκορυφόΰτο*1ς αΧσδημα, Αλλ"

■■ άΐσ&ήμακαλλττεχνικόν.
^χ-Eh τόν κ. I. Βαλα

1·· ·*··*· ·♦···· ··· ·2* ··· *·* Φ ··* ’·*··* *8* *·* ·♦· ··**♦*

Α. ΧνιγροΒ ■A.jtojjvnyoveOya-Mi, Τόμος Α" Σελ.
” 557. ' %

Μα ϊτη &φ'δτον ιί ifolxfa δν^ρ, ό 
jtatoai το ?Λο» με tat SoQiag του, δ
Συχ^όί,' ά.Ίί&ανε 'καί ίδόν διι ίμφάνϊζιίοι^ Μάέιν ίν 

- -μίαιρ μί -χαρα,
, κτη§ιοηκ^-,όΐΜμυλίαν~.ΐο’ίί-κ<ΰ· :αΐ^νόιαν τα τοΰ βίου 
' Ανεκδότων, Ή

ίρΐτιμοί ·χ>/ρα ^προαφίρει δ^ ϊ^·δη^ρ(>ιεύ0»»ί τών χ«ι-
'. ρργραφων·’ίίί& άείμνίοήόί 'oviiyoO τής άνάχνωομα-διτ- 
t&i άφί^μον. Και δι& την^ορικ^ Αξίαν χαΐ 3ιότι 
δ βίοι τοΰ Σνγγρον ■εινε .Ιμδακευιχότατον-, τταράδμίμα 
tit tovt ίχονεαί την .&ίληο)νj-tva vix^ffowiiv-iv ίρβι^-· 
τικ^ πάλη και αροαχ9ωοιν.

- -i- · · ;r. . - ■■
»

. Έγ'κΐ'κλοπαιδεκάν Ήμίρολόγτον νπό.Ζ. Βρε. 
τοΰ. Συνεχίζουν και ίφίτόε ίην::κράκτικήν : εκδοσιν τον 
^μεροίογίου την ό Βρετό{., νεαννκύψϋην κατήρΐιοε 
ποί^ίων- κ^-ΐΛωφελαν γνάο//ανμ μί άαιίρούς κίηρο. 
ΦΟρίαί, άρ&ρα εΙκονογραρ>τ}μό»α·.ικ.3Λνι. >

• Ν; Κνπαρίόαη Οίδέπονς Τύραννός. Eh φι^κα- 
ίον καί κομ-ψάν τομιδιον ,Ιξεδωκε μετάφρασιν ξμμετρον 
τοΰ ΣοφοκΙείού άριότΰν$γν4Αίθ( ό':^ ι9’<έ«'-.
ίβχίας και άρχαιόλόγο'ί κ,.. Κύκμρίρσ^^ *Η άποδοσις τοΰ 
κειμένου καί Ιδίρ τδν χρ^χώϊ-γε^πυλί' έπιτυ/ης, ή 
ν’ώσνα νμαίη ·,«ι εν-γένεί ίρμ^μ· . '·τ^ διά .
■την ακηνήν'.ξ)^. ίχέι πεζραν ό. μείρφράχιτηίμδς. αρωτα··^ 
γωνιοτης ' dJUots' τη{-*£ταιρείαξ'.τδν - ‘-Αρχαίων Δρά. 
μάτων

★
/ Ννινδατα. Χίον- ομηνιι^ΐον .φιλολογικόν -περιοδικόν 
έξεδόϋη εν ί!ε·ραιεΐ ύπό της μ, Κλάραι Σαλίρχη, μί 
ύλην ίκλεκτην Σελ 8 ,

¥
εΦιλοκάλου II .·ελόπηςΐν'1^^Ί^ριΙ· 

οιμώτατον διά tit κυρίαι,· μί -ιλείίταί-όδηγίας., ονμ· 
βονλάί κ-λ.π.

* ' '

Ιΐα&ί&ςΐ|ίια. 'Τπί ·των^άδελφ&ν .ίΐρίνιεζη ί/ρξατο 
έκδιφΐί^^^έκαίγεν.9ήμερο{ εικονογραφημένη ίπι&εώρη-. 
οΐ{, &νεν τενχοφ περιεχει- εΙκόνας Ιπι-
καίρους. Τ,μη 8$ δεν*α,0Σ&τ$ρ&βή 15

·*¥ -·■*
Ύπδ τάν τίτλονΛΐίαάαηηΛ\νενό^ρ«^^^ο'^ιδόμε. 

νον’έν~'^ερωνΐ} Tiji ’Ιταλίαί Λεριοδικδκ^τρεμην^ιον.ΐί^ίίά· 
την διεΰ^υνοιν τοΰ όιϊυίυντοΰ τοί> μσνοειοι^ι^ Βερ&. 
νας κ Gerota Δημοσιεύει Ιστορικά άράρα κογ

····♦· ··· ♦*·'·»· ·** ······ ·»· ·ό· *♦· ··* *·* ··* *'····*



Βαρλέντη ‘Antoi καί Λελέκια . Νέα διηγήματα, 
έμπνευοθέντα, κατά τό κλειστόν, εκ τοΰ Μακεδονικού 
άγ&νος. ,

TpavdfrSi τής τάβλας, ήτοι ό Μπέγης, δ ταμ- 
πουράς,ή γϋναΐκα και τ’ αγόρια (Π) Ποίημα—~ό θεός 
Va τό κόμη—άπδ στίχους 300 καί νόημα ούτε 1. Ά- 
λέρ, μπαλαίρ .. Ό ποιητής εΰτυχως εΐνε πολύ μετριό- 
φρων καί κρύπτεται!

*
Τρ*φνλ»ακάν ήμερολόγιον, Ν. Λαμπροπού- 

λου. 1908. Σελ. 144.
Ίδ φιλολογικώτερον ,έπαρχιακόν.ήμερολόγιον.. Έκτός 

τοϋ έκδοτου, δημοσιεύοντος εύμορφα λογογραφήματα, 
ουνειργάσθησαν οί κομψότεροι κάί ευφυέστεροι λογογρά
φοι. Δημοσιεύονται έν τφ ς Τριφυλιακφ » Χργα τ&ν κ. 
κ. Βιρβίλη, Πολέμη, άημητρακοπούλου, Μαρτζώκη, 
Στρατήγη, Καμπούρογλου, Κονδυλάκη, Καλογεροπού- 
λου, Μωραϊτίνη, Εύοτράτιάδου, Καιροφύλα, Σίγουρου, 
Λάσκαρη, επίλεκτος δε καί ή ■ των κυριών συνεργασία 
τής Σιβυλλής, τής Ειρήνης Αθηναίας, τής Παναγιω- , 
τάτου, τής Λάμαρη καί άλλων.

Τ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΣ

Έν ΝαυίιλΙφ, ίνθα ΰπηρέτει ως ιελώνης, άπέθανεν 
ένας από τους εύφυιστέρονς καί λυρικωτέρους ποιηταί 
.τής Ζακύνθου, δ Ιωάννης Τσακαοιάνος. Ψάλτης τής 
πατρίδος του νοσταλγός αλλά χαριτωμένος, γεμάτος 
χιούμορ καί άγάπην,υπήρξε δημοφιλέστατος,Πλεΐστα ποιή- 

■ ματά έδημοσίευσεν ΰπδ τό ψευδώνυμον αΣπουργίτηςο. 
Τό < Πρωτοχρονιάτικο δ&ρόβ περιέχει ποιήματα αφιε
ρωμένα έξ δλοκλήρονοχεδδν εΐς τήν ποιητικήν του πα
τρίδα. Φαιδρός, γλυκύς, θά άνεδεικνΰετο έπί μάλλον 
ώς ποιητής, άν ή βιοπάλη δεν τόν έξηνάγκαζεν αντί 
τετραστίχων νά γράφρ... διασαφήσεις.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ή ‘Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις είς 
Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. καί λί
ρας στερλίνας αποδοτέας είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρ
κώς. Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί τόκοι αϊτών πλη
ρώνονται είς τδ αυτό νόμισμα, έίς S έγένετο ή κατάθεσ-ς 
είς χρυσόν ή δι’ έπίταγής άψεως (cheque) έπί τοΰ έξω- 
τερικοϋ κατ’Χπιλόγήν τον ομολογιούχου:

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τ&ν δμολογι&ν πληρόνον- 
ται έντφ Κεντρικφ Καταστήματι και τή αιτήσει τοΰ κα
ταθέτου έν τοΐς ΰπόκαταοτήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

1 1]2 τοΐς 0]0 κατ’
2 » 0]0 ε
2 112 » ·&10 »

Χτ. διά κατ. 6 μηνών
»
»
»
ι

1 έτους
2 ετών
4 έτων 
.5 ετ&ν- 4 9 UJU »

Αί όμολογίαι τ&ν έντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ 
-εκλογήν τού καταθέτου ονομάσει ή ανώνυμοι.
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= Ο\ έκλεκτότερον .KptTttkoi ini- S
= τραπέζιο» οϊνο» έκομ»<ίθηόαν εΐς τί> =
Ξ οίνοπωλβΐον ιού κ. . S
I ΔΗΝί, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ |

Β «β — ’Οδός Προαάτείον — ·4β s
s T»yai so, 60, κα»παλατό «ο λεπτά Β
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BN ΑΘΗΝΑΙΣ EK TOY ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΒΠΔΟΥ

ΧΛΙΜΜ ΜΈ1 Κ0Τ2ΙΑ <
ΕΝ ΑΘΗΝ ΑΙ2

Έκομίσθησαν νέοι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΝά ΥΛΟ- 
ΦΟΡΟΙ έκ διαφόρων Χργοστααίων (F0NTAIN, PEN).

ΟΙ κονδυλοφόροι ούτοι υπαξ πληρουμενοι έπαρκοϋσι 
δια γραφήν 2000 λέξεων.

ΔΕΛΤΑΡΙΑ ελληνικά έκδόσεως Πάλλη και Κοτζια 
έξαιρέτου ποιότητας πωλοΰνται τά μαύρα δ λεπ. έκαστον. .
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,· Ν. Γύζή. Φωτο

τυπία ιΐί μέγα όχημα, άρ. 1. Έπι χρνδροΰ χάρτσυ 
δρ. 2.

"ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ-, δράμα $ΰ· Κοππέ, κατά μετάφρα- 
σιν’Αγιδος θέρου. Τιμίϊται δρ. Ι.ΈπΙ ‘Ολλανδικού 
χάρτου δρ. 2.

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ- W“ Ν■ Λάσκαρη κα! Π. 
ίίημητ^ακόπούλον 1·

ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, ’^e>-
στέως. Φωτοτυπία εΐς μέγα όχημά, άρ. 1.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ- πίναξ L. Pev-rault. Φωτο
τυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η “ΑΙΩΡΑ·, Πίναξ Vigor. Φωτοτυπία είς μέγαρχήμα 
άρ. Ι

Ο “ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ- 
Rochegr osae. Φωτοτυπία, άρ. 1.

Ο "ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,, τρίχρωμός 
φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. άρ. 2.

TO “ΟΝΕΙΡΟΝ·, G· Bargelini φωτοτυπία. άρ. 1.

ΈξίδόΟήβαν
Δ- Ι· ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΤΑ ‘ΑΝΑΓΛΥΦΑ,
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Αοαχ. 1.


