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Δομήνικος θεοτοκόπουλος, inb Ίππ- Καοαδία. 
Lambert Lambart, ino J. Plomdeur.
Ό Μαγεμένος, ini Ειρήνης ’Αθηναίας.
Χάμλετ καί Δόν-Κιχώχ, καχα χόν ’Ιο>. Τουργί- 

ηχφ, ini Π. Α- Άξχώτου.
Φεμινισμός (Τίί-ος) ύπό Άγγελ· Παναγιωτάτου. 
Κρητική ψαλμωδία έν Ί£πτανήβ<·>; / Συνέχεια/’ 

ύπό χπ. Δε·Βιάζη.
Περίπατος, ύπό Ίω· Πολέμη. 
Σκέψεις.
Ή Ζολφίνα, διήγημα G. d'Annuiltzio (Μιχαφραοα 

I. Λεφάκη).
«Per gli sludi Neoellenici in Italian, ύπό Εχ. Μαμ- 

τζώκη.
Ή πρώτη μου έπίβκεφις εις τόν Γκρέκο, ύπό 

Μ. Βαιτό» (Μαάφραοιβ Νιόβης).
’Απρίλιος, ύπό Έλπ. Καλογεροποϋλου. 
Πινελιές. Ποιήοεις Φώτου Γιοφνλλη- 
Στίχοι, ύπό ι. Φαραντάτου.
Μνημεϊον είς τόν Άδάμ,ύπό Τιμ. Μωρωιτίνη. 
Τό τάξιμο τής κόρης, ύπό Ρόζας Ίωάννου.
Ό γνιός τής Σκλάβας, ύπό Α. Άντύπα. 
Γράμματα καί τέχναι.

.........................ΕΙΚΟΝΕΣ

Ό ένταφιαόμός τοί? κόμητος 4’ Όργάζ, ύπό 
Δομηνίκου βεοτοκοπούλον. (Φαιχοχυηία, έ- 
xxoi κειμένου).

Κεφαλή ύπό Π. Λεμπέση.
Ό Ίηβοϋς, βπδ,ώχα»' χονς έμηόρους εκ χοΰ ναού, 

ύπό Δομ. θεοτοκοποήλου.
Mole Raymond, ino Vigie Le Brun. 
θυσία, ύπό L. Lombart.
Κερκνραΐκή έάπέρα, ύπό Λ. Κογεβίνα· 
Φιλανθής, ini Κ. Γκέσκου- 
’Αρχή βιοπάλης, ύπό Έπ. Θωμοηούλου. 
θαλασσογραφία, ύπό Β. Μποκατσιάμπη· 
Σπουδή. ύπό Ε- Ίωαννίδον.
Σπονδή, ύπό Ν. Φερεκύδου.
Σαλαμινία νύμφη, ύπό Γ. Ροϊλοΰ·
’Ωδή είς τόν Απόλλωνα, ύπό Ν. Άλεκτορίδον. 
•ο Σουλτάνος Μωάμεθ Ε1; μεχαβαίιων elf τό 

ηροοκύνημα χήχ Άγ. Σοφίας.
Ή μήτηρ μου, ύπό Ε· Λαμπάκη.
Ζνπ.
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Όδος Χαριλάου Τςιίκούπη 22α



“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
Εκδίδεται είς τάς άρ.γάς έκαστου μηνάς. — Άσχολεΐται κνρίώς είς τάς Ωραίας Τέχνας. 

"βν φνλλον στέλλεται δωρεάν ώς δείγμα είς τδν αίτονντα. — Τιμη έκάστον φύλλου μία δραχμή. 
Αί συνδρομαι προπληρώνονται, οτέλλονται δε άπ* εύ&είας πρδς την δν Άϋήναις διεύύυνσιν. 

01 συνδρομηταΐ κέκτηνται εκπτώσεις έφ* δλων τών έκδόσεων της ιΐΐινακοίλήκηςϋ.
Συνδρομή Ιτησία : 'Εσωτερικού δρ. 12.— Εξωτερικού φρ. χρ. 12. Έξάμηνος τδ ημισν. 

Γραφεία; Όδδς Χύριλάου Τρικούπη 22α — Άύήναι.

.«

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Τά έμπόριον τού ναοΰ.'Εκ εάν ύπεροχωιέρων 
πινάκων τοϋ μεχόλου Θεοτοκοπούλου. ΑΙ τέσσαρες είς 
τδ άριοτερδν &κρον τής είκδνος κεφαλαι sial τον Τι- 
σιανοϋ, γενομένη λδγφ ευγνωμοσύνης, τοϋ Μιχαήλ ‘Αγ
γέλου λόγφ δαυμααμοϋ, τοϋ Ελόβιο προστάτου του, και 
ή ίδική του, ώς δηλοΐ δ ίδιος δεικνύων εαυτόν διά τοϋ 
δακτύλου.

Molt! Raymond.— Είνε τδ άραιότερον εργον τής 
μάλλον υπέροχου γυναικδς ζωγράφον Vigie Le Βνμη. 
Ή 'Ελισάβετ Vigee Le Brun έγεννήδη είς τδ Παρίσι 
τή 10 ‘Απριλίου 1755. Ό πατήρ της ήτο ζωγράφος. 
Τά έργα της εύρίσκονται είς τάς σπουδαιοτέρας πίνα- 
κοδήκας τής Ευρώπης. Ή είκονιζομένη κυρία Mole- 
Raymond ήτο ή&οποιδς τής «Γαλλικής Κωμωδίας». 
Είνε άπδ τά πλέον ζωηρά καί τά πλέον χαριτωμένα 
έργα τής Le Brun, είνε δε άνηρτημένος δ πίναξ είς 
τδ Μουσεϊον τοΰ Λούβρου,

Οι ολίγοι κα&υστεροϋντες έτι την συν

δρομήν τοϋ άρξαμένου έτους, παρακα- 
λοΰνται δπως έμβάσωσιν ύμΐν αϋτήν, άλ
λως διακοπήσεται όριστικώς ή αποστολή 

τοΰ φύλ ου.

ΤΗΔΕΦδΝΟΝ
Suvopoymft.— Προφανώς ήτο λάθος. Ή εΐκών 

τοϋ κ. ΡοιλοΟ φέρει τον τίτλον : «Άνάμνησις τοϋ 
1897» τής έποψής δηλ. τοϋ Έλληνοτουρχικοϋ'πο- 
λέμου, κατά την ύποχώρηβιν- ’ΕΙ* τυπογραφικής α
βλεψίας, τδ <897 eytvs 1907.

Έρωτδντι.— Εικόνα τοϋ Μιστράλ έδημοσΐευσεν 
ή «Πινακοθήκη» εις τδ τεύχος τοΰ Φεβρουάριου 1904· 

“ Έϊ ΒΙΟΓϊΧ-Δ-ϊϊ μ

Έ^ημερίς όκοποϋάα τήν διαφώτιβιν τών πολ
λών μέ τόν μάλλον άρμόζόντα πρός τήν επι
στήμην τρόπον καί άχετικώς μέ τά κοινωνικά 
καί πλουτολογικά ζητήματα τής καθημερινής 
βιοπάλης δλων.

Διευθυντής : Ο. Μ. Καλοκαιρινός.
Συνδρομή : Έξάμηνος δραχ. $. ’Εντός τών 

’Αθηνών δραχ. 4>5°-
Τά μηνιαία τεύχη πωλοϋνται είς δλα τά βι

βλιοπωλεία καί περίπτερα άντί λεπτών 75-
Γραφεϊον, όδός Κάνιγγος 2ρ. Άθήναι.

Οί ζ. κ. συγγραφείς, οί επιθυυ.ούντες δπως τά 
έργα αυτών κρίνωνται ει^ικώς, δέον νά άπο- 

στέλλωσι δύο αντίτυπα.

Ε a Ε Δ Ο θ Η
καί μετά τοΰ παρόντος φύλλου διανέμεται δωρεάν είς τούς πληρώσαντας τήν συνδρο

μήν τοΰ έννάτον έτους, τοΰ μεγάλου "Ελληνος καλλιτέχνου

ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
τδ αριστούργημα

0 ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΤ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ Δ* ΟΡΓΑΖ
έν χρωματιστή φωτοτυπία.

Ό « Ενταφιασμός τοϋ κόμητος δ’ Όμγαζ» έξεδόϋη εις ολίγα αντίτυπα, 
δικαιούνται δέ νά λάβώσιν τήν φωτοτυπίαν μόνον δσοι μέχρι τής 1 Ίοννίον πλη- 

ρώσωσιν έτησίαν συνδρομήν τής «Πινακοθήκης».



έτος e'. 'Πΐ Ν A Κ 0 Η Κ Η«
-1303

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ 0ΡΓΑ2

(Μουοέίον Τολέδου).



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚ@ΕΕΙ2 ΖΑΓΊΠΕΙ Τ>Υ

Π. Λεμπέοη. ΚβόαλΑ.
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ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ‘

ήτις, πιίζουσα τά τε σώμα

ΕΜΦΥΤΟΣ
' ώραίας τέχνας χ- 

γάπη τών Ελλή
νων ουδέποτε άπί- 

λιπεν αυτούς, οΰδ’ 

έν αύτοΐς τοΐς θλι ■ 
βεροΐς χρόν.ις τής 

μακραίωνος καί α
φόρητου δουλείας, 

καί τον νοΰν τών 
δουλωθίντων, άπενεκρου πάσαν ικμάδα πνευμα

τικού βίου τοϋ Ελληνικού Έθνους.
Ούτω βλέπομεν έν τή ίστορίφ τής τέχνης 

ικανά ονόματα Ελλήνων καλλιτεχνών εύφήμως 
άναφερομένων ώς δοκίμων ζωγράφων, γλυπτών 

καί αρχιτεκτόνων, μεταξύ δε πάντων τούτων 

ύπέρ-χον αληθώς κατέχει θέσιν δ Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος, δ γνωστότερος ύπδ το προσω

νυμίαν el Greco, δστις θεωρείται και εύλόγως 

ώς δ ιδρυτής τής νέας ’Ισπανικής Σχολής τής 
ζωγραφικής, έκ τής ώποίας εξήλθε καί δ διά

σημος Diego Ve)azquez( 1599—1660).

Περί τοϋ Θεοτοκοπούλου ικανά μέν έγραφη- 
σαν-έντή ξένη καί ίδία έν Ίσπανί^, δπου κυ

ρίως έδξάσθη, ελάχιστα όμως καί ούχί πάν
τοτε άκριβή έν Έλλάδι, τοΰτο δέ άποδοτέον 

εις τήν έλλειψιν ασφαλών καί αξιόπιστων βιο· 

γραφικών πηγών, αΐτινες μάλιστα κατά τούς 
παλαιοτέρους χρόνους ήσαν σπάνιαι καί δυσεύ

ρετοι. Πρώτος έκ τών παρ’ ήμιν, οστις έγραψε 
τινα περί τοϋ "Ελληνος ζωγράφου, ΰπτ,ρξεν δ 

κλεινός Κερκυραΐος λόγιοςΆνορέας Μουστοξύδης 

δημοσιεύσας βιογραφικάς τινας περί αΰτοΰ ειδή

σεις έν τφ «Έλληνομνήμονι», * 1 2) άλλά καί 

*) Διάλεξις γενομένη έν τφ συλλόγφ «Παρνασσού.
1) «Έλληνομνημων» ύπδ Α· Νικολαίδου Φιλαδελ- 

φέως 1843, Σελ. 270-276·

1. Histoire desPeintres.EcoleEspagnole.Pa ris 1893.
2. DomenicoTlieotocopuli von Kreta.Leipzigl897.
3. Arte de la Pintura. Sevilla 4649.
4- El Parnasso Espagnol pintoresco laureado. 

Madrid.. 1724 -
5. Dizionario hislorico de los mas itlustres pro- 

fesores de las Bellas Artes en Espana. Madrid. 
1800.

6. «El Greco» No 71 (30 Inero 1902) en la Re
vista de Barcelona «Hi^pania».

7. Λ. Βροκίνη. Βιογραφικά Σχεδάρια σελ. 273.

8. Κ.Μ.ΚωνσταντοπούλουβΌ Δομήνικος ©εοτοκό- 
πουλος έν Ίταλίφ». Περιοδικόν «Αρμονία» τόμ.Α. 
σελ. 183-195·

αύται ,είσίνέν πολλοις έσφαλμέναι, διότι καί 

τα όνομα άύτοϋ ημαρτημένος αναφέρει, άποκα- 

λών αυτόν Κυριάκον Θεοσκόπολιν καί συγχέων 

μετ’ άλλου 'Ελληνος καλλιτέχνου Domenico 
dalle Greche καί τήν ιδιαιτέραν πατρίδα α

γνοεί καί περί τών έργων του έλαχίστην 

γνώσιν εχει I). Μετ’ αΰτον δ μακαρίτης Στέ
φανος Ξένος έδημοσίευσεν έν τφ «Βρεττανικφ 

’Αστέρι» σύντομον βιογραφίαν μετ’ είκόνος ένός 

έκ τών έργων του, άρυσθείς τάς πληροφορίας εκ 

τ.ινος ’Αγγλικού καλλιτεχνικού περιοδικού. 

Ικανά έτη ύστερον δ αείμνηστος Δημήτριος 

Βικέλας διά δύο άρθρων του έν τή «Εικονογρα

φημένη Έστί?» 3, κατέστησε γνωστότερον τοίς· 

Έλλησιν άναγνώσταις τόν θεοτοκόπουλον, περί, 
του δποίου ταύτοχρόνως σχεδόν έδημοσίευσε πε

ριληπτικήν πραγματείαν έντφ « ΈθνικφΉμερο- 

λογίφ 3 δ περί τά καλλιτεχνικά μετ ’άξιεπαίνου 

ζήλου ασχοληθείς Ρεράσιμος,Μαυρογιάννης.Βρα- 
δύτερον έδημοσιεύθησαν χαρακτηρισμοί τού βίου 

καί τών έργων αυτού έν τοίς καλλιτεχνικοΐς πε- 
ριοδικοίς «Παναθήναια»4 και «Πινακοθήκη»5, 

κατά μετάφρασιν ξένων συγγραφέων,έν τοίς αΰ- 

τοίς δέ περιοδικοίς άπετυπώθησαν καί ικανοί 

έκ τών ώραιοτέρων πινάκων τοϋ Θεοτοκοπούλου.
Έκ τών εν τή αλλοδαπή περί αυτού γρα- 

ψάντων οί γνωστότεροι εινε δ γάλλος Paul

1).  Έκ τούτου παρέλαύε καί έδημοσίευσε σχεδόν 
αυτολεξεί καί ό Κ.Σάθας έν τή «Νεοελληνική Φιλο
λογία». Σελ· 224·

2. Δ. Βικέλα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» Μάρ
τιος 4894 Σελ. 145-149. «Καί πάλιν περί ©εοτοκο- 
πούλου» Μάιος 1894 Σελ· 225-227.

3. Γ.Μαυρογιάννη «Τριάς Ελλήνων Καλλιτεχνών». 
Έθν.Ήμεροϊόγιον Κ.Σκόκου.Έτος 4894 Σελ.50-64.

4. «Παναβήναεα» 15 ’-Ιουνίου 19C3. -Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος» ύπδ’Αννης Λίντς κατά μετάφρ.Κ.Μ.

5. «Πινακοθήκη» Αδγουστος καί Σεπτέμβριος 1906 
«Δομήνικος Θεοτοκόπουλος επιλεγόμενος Γραικός», 
υπό Σαλβ. Βινέγρα (μετάφρασις Λ. Βελέλη).

Lefort*,  δ γερμανές K.Justi2, καθηγητής τοϋ 

εν Βιέννη Πανεπιστημίου, καί οί ’Ισπανοί Pac- 
cheo3,Palomino4, Cean Bermudez5, Sanpe- 

re6, καί τελευταίος ό καθηγητής Manuel Β. 

Cossio, δστις κατά τό παρελθόν έτος 1908 έ
δημοσίευσεν έν Μαδρίτη περισπούδαστου δίτομον 

καί μετ‘άάρας φιλοκαλίας έκτετυπωμίνον σύγ
γραμμα ύπό τόν τίτλον «ΕΙ βΓβΟΟ»οπερ άναμ- 
φισβητήτως περιέχει τάς πληρεστέρας καί άκρι- 
βεστέρας ύπό πάσαν εποψιν πληροφορίας περί 

τού επιφανούς Έλληνος καλλιτέχνου.
Μετά, την μικράν ταύτην προεισαγωγήν πέρί 

τών πηγών, έξ ών ήρύσθημεν τάς περί τοΰ Θεο- 
τοκοπούλου ειδήσεις, προβαίνομεν είς τήν έξι- 

στόρησιν τοϋ βίου καϊ τών έργων αυτού.
Ό Δομήνικος θεοτοκόπουλος έγεννήθη κατά 

το έτος 1548 έν Κρήτη, καί πιθανότατα έν 

Ήρακλείφ, ή δε καταγωγή τής οίκογενείας 

του φαίνεται οτι είνε έκ Βυζαντίου έκ τοΰ οίκου 

τών Θεοτοκών τοϋ δποίου, μετά τήν "Αλωσιν 

τής Κων)πόλεως ύπο τών Τούρκων,είς μεν κλά
δος κατέφυγε καί έγκατέστη έν Κέρκυρά 7 8, είνε 

δε ή γνωστή οικογένεια Θεοτόκη, ή τοσούτους 

διαπρεπείς άνδρας άναδείξασα, δ δ’ έτερος είς 

Κρήτην, οπού διασώζεται ίτι εν Ρεθύμνφ τό 

οικογενειακόν τούτο όνομα έν τώ προσώπω Λεω
νίδα Θεοτόκη, υίου τοϋ Μανουήλ. Τήν άνακά- 

λυψιν ταύτην τής καταγωγής τής οίκογενείας 

τοϋ Θεοτοκοπούλου όφείλομεν είς τόν διακεκρι

μένου νομισματογνώμονα κ. Κ. Μ. Κωνσταντό- 
πουλον, άνευρόντα έν τφ Έθν. Νομισματικφ 

Μουσείφ τών ’Αθηνών μολυβδόβουλον τής ΙΔ'.έ- 

κατονταετηρίδος, φέρον επιγραφήν «Σφραγίς 

Μανουήλ έκ γένους Θεοτόκου» .®.
Άλλά καί αυτός δ ίδιος καλλιτέχνης έμε- 

ρίμνησε νά δηλώση πολλάκις τήν ιδιαιτέραν του 

πατρίδα ΰπόγράφων έν τοΐς πλείστοις τών ύπ’ 

αυτού, ίστορηθέντων πινάκων τό όνομά του Ελ
ληνιστί δτε μεν «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος δ 

Κρης έποίει», δτέ δέ «Δομήνικος Θεότοκόπου- 
λος Κρής δ δείξας», καί κατ’ακολουθίαν οΰδε- 

μία δύναται νά ύπαρξη αμφιβολία περί τής 

καταγωγής καί τής γεννετείρας τού διαπρεπούς 

καλλιτέχνου. Τά ονόματα τώζ γονέων του ά- 
γνοούνται, ήμφισβητήθη μάλιστα παρά τινων 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

άν έγεννήθη έν Κρήτη ή έν Βενετία, άλλά το 

πρώτον είνε βεβαιότερου και ασφαλέστερου καί 
διότι ούδέν άνευρέθη έν τοίς άρχείοις τής Βενε

τίας ενδεικτικόν τής εκεί διαμονής τής οίκογε
νείας του, καί διότι έγίνωσκε καλώς τήν Ελ

ληνικήν γλώσσαν *)  καί τά πρώτα εργάτου φέ- 

ρουσιν άποτετυπωμένην τήν έλαφράν έπίδρασιν 

τής έν Κρήτη ύπαρχούσης Βυζαντιακής Σχο
λής' ζωγραφικής έν τή δποία φαίνεται ότι έ

λαβε τάς πρώτας γνώσεις τής ωραίας τέχνης, 

:καί ύστερον, νεαρώτατος έτι, μετέβη είς Βενε
τίαν, όπου ήκμαζεν ή Ένετική Σχολή, πρός 

πληρεστέραν καί τελειοτέραν έκμαΟησιν.
Ή διαμονή τού Θεοτοκοπούλου έν Βενετία 

ύπήρξε τετραετής περίπου, κατά δέ τό χρονι

κόν τούτο διάστημα έμαθήτευσε παρά τφ με
γάλο» διδασκάλφ Τισσιανφ κατά τήν μαρτυρίαν 

τυϋ ’Ισπανού βιογράφου του Paloemino (1653 

—1726) ήτις έπίβεβαιούται καί έκ τής αύθεν- 

τικής επιστολής τοϋ διάσημου μικρογράφου ’Ι
ουλίου Clovio 3 πρός τον Καρδινάλιον ’Αλέξαν
δρον Farnese,4 τον μετέπειτα δνοδειχιΡέεταΠά- 

παν Ρώμης ύπό τό όνομα Παύλος Γ'.
Ή έπιστολή αΰτη τοϋ Κλόβιο χρονολογού

μενη άπό 16 Νοεμβρίου 1 570 είνε ύπό πκ- 

σαν εποψιν πολύτιμος, καθόσον ού μόνον αναφέ
ρει τήν ηλικίαν, τήν πατρίδα καί τήν εποχήν 

τής άφίξεως τοϋ Θεοτοκοπούλου είς Ρώμην,άλλά 

μνημονεύει καί τής μαθητείας αυτού παρά τφ 

Τισσιανφ καί πρός τούτοις οτι ήτο ήδη, καί- 

περ νεαρός, διαπρεπής ζωγράφος καί άναφίρει 

έπί λέξει «ότι μεταξύ άλλων έξεπόνησεν αυτο

προσωπογραφίαν, ήτις έκίνησε τόν θαυμασμόν 

πάντων τών έν Ρώμη ζωγράφων». Συν-πεία 

τής θερμής ταύτης συστάσεως δ Θεοτοκόπου
λος εύρε κατά τήν έν Ρώμη διαμονήν του κα

ταφύγιου έν τώ περιφήμω Άνακτόρφ Farnese 

καί έκεΐείργάσθη έπί πενταετίαν περίπου.Μεταξύ 
τών πρώτων άξιολόγων.πινάκων του καταλέγε

ται ή προσωπογραφία.τοϋ ευεργέτου του ’Ιουλίου

1. Τήν γνώσιν τής 'Ελληνίδος γλώσσης διετή- 
ρησε μέχρι τέλους του βίου του,άναφέρεται δέ έν τοίς 
διχαστικού; άρχείοις του Τολέδου δτι δ Θεοτοκόπου
λος έχρησίμευιεν ώς διερμηνεύς εις τινα δίκην ένός 
Έλληνος Ριζου καλουμένου κατά Μάϊον τοϋ 1582.

2. Τοΰτο βεβαιοΰται έκ χειρογράφου εύριθέντος έν 
τφ άγιωνύμφ άρει “Αβωνι.

3. Ό περιώνυμος μικρογράφος Giolio Clovio έγεν- 
νήβη έν Geijani τής Κροατίας τφ 1498 και άπέθανίν 
έν Ρώμη τφ 1578. Ό πατήρ του ητο Μακεδών καί 
ή μήτηρ του έξ ’Ιλλυρίας, έγίνωσκε δέ κάλλιστα τήν 
'Ελληνικήν και έθεώρει τδν θεοτοκόπουλον ώς συμ
πατριώτην του.

4. Ό Καρδινάλιος ’Αλέξανδρος Farnese έγεννηβη 
έν Ρώμη τφ 1466, δπου καί άπεβίωσε τώ 1549. 
Εινε κατά σειράν ό 227ος Πάπας Ρώμης έκλεγείς 
τοιοϋτος έν έτει 1534.

5. Έδημοσιεύθη το πρώτον έν Ίταλίφ ύπδ τοΰ 
Amadio Ronchini τώ 1866.64
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Θεοτοκοπούλου. . Ό Ίηάοΰς έκδιώκων τούς έμπόρονς έκ τοΰ ναοΰ·

Η ΓΥΝΗ ΕΝ THl TEXNHl

Π I Ν ΑΚ Ο θ Η Κ Η

Ελόβιο, εύρισκομένη ήδη έν τφ Μουσείφ τής 

Νεαπόλεώς, καί φέρουσα Ελληνιστί την υπο
γραφήν τοϋ Θεοτοκοπούλου. Δεύτερον γνωστόν 

εργον τής. περιόδου ταύτης εινε ή "Ιασις τοϋ 

τυφλόν, ήιις υπάρχει είς δύο διάφορα πρωτό
τυπα, καί το μέν εν τούτων, ύπολειπόμενον 

όλίγον κατά την τέχνην, εύρίσκεται εν τφ Μου
σείφ τής Πάρμας, τό δ' έτερον έν τή θαυμα- 

σίφ της Δρέσδης Πινακοθήκη, προσκτηθέν έκ 

τής έν Βενετίφ πινακοθήκη: Rossi τφ 1741, ά- 
πεδίδετο δέ μέχρι τίνος τφ Bassano, άλλ’ ό 

κ. Κ. Justi άνεγνώρισεν-αυτό έκ τής ίδιαζού- 

σης τεχνοτροπίας ώς έργον τοϋ Θεοτοκοπούλου, 
καίπερ μη φέρον, ώς συνήθως, τήν υπογραφήν 

του. Τής περιόδου ταύτης έργα εινε καί δ έν 
δυσί πρωτοτύποις πίναξ ό είκονίζων. τήν ύπό 

τοϋ * Ιησού διά φραγγελίου άπέλασιν των έμπο

ρων Ικ τοϋναοϋ. Αμφότερα τά πρωτότυπα 
ταΰτ* εύρίσκονται εν Άγγλί^, τό μέν εν έν τή 

Πινακοθήκη τοϋ Earl οΤ Yarborough έν Λον
δίνφ μετακομιοθέν έζ ’Ιταλίας κατά τον ΙΖ'αί- 
ώναίτό δ’έτερον έν τή Πινακοθήκη τοϋ Sir F. 

Cook έν ’Αγγλί^ (Richmond) δπερ είνε μικρό
τερου μέν το μέγεθος, άλλ’.έπιμελέστατα είργατ 

σμίνον./Οπρώτος’ τών πινάκων τούτων, δστις πα* 

ραδόξως,εί καί φέρει·τήν υπογραφήν αΔομήνικος 

Θεοτοκόπουλος Κρής έποίεε», έθεωρεϊτο ώς έργον 

τοϋ Παύλου Veronese, εινε πολύτιμος άπό ί · 

στορικής άπόψεως, διότι έν αΰτφ καί έν τή πρός 

δεξιά τφ δρώντι κάτω γωνίφ ό ζωγράφος άπει- 

κόνισέν εαυτόν μετά τριών άλλων μεγάλων καλ

λιτεχνών τής εποχής εκείνης, τοϋ Τισσιανοϋ, 

τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου καί τοϋ προστάτου του 

Ιουλίου Ελόβιο. Ή έν ·τφ· συμπλέγματι τούτφ 

προσωπογραφία τοϋ Θεοτοκοπούλου είνε ή τε
λευταία,παριστάνει δέ μορφήν νεάνίού άγενείου, 
εχοντος βραχύ ευθύ μέτωτςον, κόμην καστανήν, 

διηρημενην έν τφ μέσω καί άπλουμένην είς πλού

σιας κυμάνσεις, ρϊνα. δέ μακράν, κυρτήν καί 
καταπίπτουσαν δ τοϋ πώγωνος άπτόμενος δά

κτυλος έκφράζει τό ipse, fec.it (αυτός έποίεε), 
ούτος δέ πράγματι εϊνε. δ άληθής Δομήνικος 

Θεοτοκόπουλος καί ούχί ή άλλη προσωπογρα

φία ή άποκειμένη. εν τφ άνακτόρφ SantelmO 
τής Σεβίλλης, ή δημοσιευθεΐσα πολλάκις. καί 

έν Έλλάδι άκόμη ώς γνήσια τοϋ "Ελληνος, 
|νφ είκ.ο.νίζει άπλούστατα άλλον τινά ζωγρά

φον τής εποχής εκείνης, ούδόλως ομοιάζοντα 

τφ Θεοτοκοπόύλφ.
Είς τήν περίοδον ταύτην τής ένΤταλίφ καλ

λιτεχνικής δράσεως τοϋ "Ελληνος ζωγράφου ά- 

νήκουσι μεταξύ άλλων καί οί έξης άξιόλογοι 

πίνακες: 'Η προσκυνησις τών Μάγων, καί μία 
ώραιοτάτη προσωπογραφία άνδρός φέροντος μα
κράν ξανθήν γενειάδα, άμφοτεροι άποκείμενοι 

έν τφ Αΰτοκρατορικφ Μουσείφ1 τής Βιέννης, 

ό * Αγιο; 'Ιερώνυμος tv τή’Εθνική Πινακοθήκη 

τοϋ Λονδίνου καί Παϊς άνάπτων κηρίου, έν τφ 

Μουσείφ τής Νεαπόλεώς. Τής αύτής’Ιταλικής 
περιόδου εινε καί δ ώραΐος άληθώς πίναξ δ εί

κονίζων Βενετην Δέσποιναν μετά μηλωτής έκ 

λενκοικτίδος, οστις εύρίσκεται ήδη είς τήν κα
τοχήν τοϋ έν ’Αγγλία φιλοτέχνου Sir John 

Stirling-Maxwell- δ πίναξ ούτος έθεωρήθη

ΙΙροόεαηογραφέα Μοίό Raymond

"Εργον της διασήμου ζωγράφου VIGEE LEBRUN.
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ώ; παριστών άλλοτε μέν την σύζυγον, άλλοτε 

Si τήν θυγατέρα τοϋ θεοτοκοπούλου, άλλ’ ου
δέτερον τούτων είνε ακριβές, καθόσον οτε έζω- 

γραρήθη ή είκών αΰτη εν Ιταλ'·?, δ "Ελλην 

καλλιτέχνη; ήτο νεώτατο; και άγαμος, μετε- 
Ζόμίσθη ΰε έξ Ίταλέα; εις Ίσπαν.ίαν κα: έκεΐ- 

θεν εις την έν τφ Λούβρφ ’Ισπανικήν Ιΐινακο- 
θηκηντήν άνήκουσαν τφ Βατ.λεΐ Λουδοβνκφ 

Φιλίππφ, καί κατά τήν έν ’Αγγλία γενομίνη/ 

μετά τον θάνατόν του έκποίησιν τών εικόνων 

του περεηλθεν εις τήν κυριότητα τοΰ νΰν κατό

χου της.
Ταϋτα είσί τά γνωστά ήμιν σπουδαιότερα 

γεγονότα τ’ άφορώντα εις τον Δομήνικον θεο- 

τοκόπουλον κατά τήν έν Ίταλίφ διαμονήν του, 

ήτις υπήρξε τό πρώτον στάδιον τής καλλιτεχνι
κής του δράσεως υπό την επήρειαν τής Ένετι- 

κή; Σχολής, έν ή έμαθήτευσε καί ή όποια επί— 

δρκσις εμψαίνεταε εις τούς πίνακάς του της επο
χής εκείνην, ύπολειπομένους μεν κατά τήν λαμ

πρότητα τοϋ χρωματισμού, άλλά Θαυμάσιους 

διά τήν τελειότητα τοϋ σχεδίου καί τήν έκφρα- 

σιν τών «ΐκονιζομένων προσώπων, καί διά τοϋτο 
ώποδοδεντας επί μάκρους χρόνους είς τούς δια- 

σημοτέρους διδασκάλους της Σχολής εκείνης.

(Έπΐται το t/iot/.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣΚ*Ρ*ΒΙ*Σ 

λαιων ό Κορρέγιος τόν προσεγγίζει κάπως.’Αρ
κεί νά ίδμ τις τήν προσωπογραφίαν του, Ανή- 
κουσαν είς τήν συλλογήν τής κ. de Piralta, τήν 
προσθήκην τήν έν τφ μουσείφ τής Cassel καί 

•τόν «Παραμονεύονται,ευρισκόμενονέν τφ μου
σείφ τής Λιέγης, διά νά αισθανθώ τήν ζωήν, ή
τες θαυμασίως άπεδόθη. Ό Lombart ύπήρξεν ού 
μόνον μέγας ζωγράφος, άλλ’ ή σχολή του πρού- 
κάλεσεμίαν καλλιτεχνικήν Αναγέννησιν έν Λιέγη 
καί έόχε μεγίστην έπίδρασιν έπί των Φλανδοι- 
κών τεχνών καί τής σχολής τής Άμβέρσης.

Έκ τών μαθητών του ό μάλλον προσεγγίζων 
πρός τόν διδάσκαλόν του κατά τόν χρωματισμόν 
είνε ό Franz Fioris έξ Άμβέρσης,ζωγράφος πολύ 
όνομα^τός. OtXovrroi μαΟητάί του, διάκοχνόμε- 
νοι άπαντες, είνε: ό Γούλλ. Key, Φλαμανδός 
ζωγράφος,γράψας τήν ώραιοτάτην προσωπογρα
φίαν τοΰ δουκός d’ Albe. Ό Ramey, έκ Λιέγης, 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ζωγράφος οΰτινος, τά έργα πολλάκις άπεδόθη- 
σαν είς τόν Lombart, Ούτος έσχε μαθητήν τόν 
Otto Venins, έξ Άμβέρσης, τόν διδάξαντα τόν 
περιώνυμον Rubens. Άλλος μαθητής τοΰ Lorn- 
bart είνε ό Lampson έραόιτέχνης ζωγράφος,δστις 
μάς έγκατέλειπε πληροφορίας τινάς περί τοΰ 
Lambart.

Ό Lambert Lombart ύπήρξεν ού μόνον σχε
διαστής Ασύγκριτος καί χαράκτης σπάνιός καί 
Αληθής ζωγράφος καθ’ δλην τήν ίκτασιν τής 
λέξεως, άλλ’ ύπήρξεν έκ περισσοΰ Αρχιτέκτων, 
ώς δύναταί τις νά κρίνμ έκ τών σπανίων οικο
δομών, άς άνήγειρεν είς ώραΐον ρυθμόν Ιταλι
κής Αναγεννήσεως, σωζομένων ίτι.

Είνε θλιβερόν δτι εις τοιοΰτος καλλιτέχνης 
διατελεΐ τοάοΰτον άγνωστος.

J. PLOMDEUR

* SENOt ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ * IVI Α ΓΕ Μ Ε Ν OS

• LAMBERT LOMBART ► ·

Ν δημοόίμ διαλέξει, διοργανω- 
θείοηι ύπό τοϋ Αρχαιολογικού 
’Ινστιτούτου τής Λιέγης, ό κ. 
Jorisson ώμίληδε περί τοΰ Lam
bert Lombart καί περί τής 
καλλιτεχνικής του Οχολής 

, 1505—1565.
Ο μέγας καλλιτέχνης γεννηθείς έν Λιέγη τφ 

1505 καί έν τμ γενεθλίφ πόλει του έκμαΟών 
τήν ζωγραφικήν, ήνεχώρησε διά Middeilourir 
πρός τελειοποίτιόίν του παρά τφ Mabrise. Ού
τος τόν έδέχθη μετ’ εύχαριδτήόεως, ευτυχής 
δτι έν τφ έργαότηρίφ του ήρίθμει ένα ζωγρά
φον ήδη δόκιμον.

Μετά τήν έπιότροφήν του είς Λιέγην χάρις 
είς τήν προστασίαν τοΰ Prince evfeque Erard de 
Lamarck, βασιλεύοντος τότε, έότάλη είς Ρώμην, 
ένθα τοσοΰτον σιροώδευόεν, ώστε ό Vasari τόν 
άνεγνώριζεν ώς τόν μεγαλείτερον ζωγράφον τής 
έτιοχβς του. Δυστυχώς τοΰ Erard do Lamarck 
θανόντος, ή ϋποτροφία τφ άφμρέΟη, δπερ τόν 
Ανάγκασε νά έπιστρέψμ είς Λιέγην, όπου εΰρί- 
σκει όλίγην έν&άρρυνόιν. Οί Διάδοχοι τόΰ Erard 
ήκιστα ένδιαφερόμενοι διά τάς τέχνας δέν έσκέ- 
φθηόαν νά χρησιμοηοιήσωόι τό ώραΐόν του τά- 
λαντον.

’Αποθνήσκει πτωχός κατ’ Αύγουστον τοΰ 
1565.

Ό ζωγράφος, ουτινος σώζονται όλίγοι αυθεν
τικοί πίνακες έπιβεδαιωμένοι, έκ τών όποίων 
ΰηερέχει Λ έν τφ Μουσείφ της Λιέγης θαυμα- 
όία «θυσία», είχε μίαν άντίληψιν λίαν άξιοπα- 
ρατήρητον, άν κρίνμ τις ίκτής πληθύος τών 
σχεδίων και τών έργων τής χαρακτικής, άτινα 
έγκατέλειπεν.

Αί έπί τής Αρχαιότατος σπουδαί του μαρτυ- 
ροΰάιν δτι ένεπνέετο πρό πάντων έκ τής ’Ελ
ληνικής τέχνης, ής Ανευρίσκει τις τήν μεγα
λοπρέπειαν τής γραμμής καί τήν εύγένειαν είς

L- Lombart. θυόία.

(Mwoilov Διεγηί$· .

τά πρόσωπα τών πινάκων του, έν τήτόόον Αρ
μονική συνθέσει του καί έν τφ θερμώ καί φω· 
τεινοτάτφ χρωματιόμώ του.

Ώς προσώπογράφος, είνε ό πρώτος έν τοΐς 
νεωτέροις χρόνοις. Οϋδείς πρό αύτοΰ είχε κα
τορθώσει ν’ άποδώόμ τήν Απαλότητα και τήν 
αβρότητα τοΰ δέρματος τον προσώπου καί τών 
Xetp<5v. Ύπό τήν έπο^ιν ταύτην, ΰπερτερεϊ 
πολύ τόν Τιόιανόν, μόνος δέ μεταξύ τών πα·

Ε μιά στιγμή τόν άφησαν τά 
μάγια. . θυμήθηκε τήν πα- 
ληά του ψυχή, μέ τόν έρωτα 
τό δυνατό, σάν τήν μυρουδιά 
ποϋ θάφηναν όλα μάζύ τοϋ 

κόσμου τ’ απριλιάτικα τριαντάφυλλα κλεισμένα
μέσα σέ μιά μικρή σέρα.

Στά μάτια του ήλθε κι’ έστάθη τώρα .τό παληό 

ερωτευμένο βλέμμα, ποϋ εινε γλυκό, ,καί υγρό 
καί πλούσιο σάν τής άκτϊνες τοδ ήλιοβασιλέμα- 
τος, ποϋ στάζουν πολύχρωμες γλυκάδες καί λ:· 
γώματα παράξενων φωτεινών συνδυασμών, και μά
λιστα ή αντανάκλασές τους όταν χτυποΰν απάνω 
στής βαθειές γούβες τών βουνών. Και τής είπε:

-—Κλείσε τά φύλλα τοϋ παραθύρου γιά νά μ.ή 
μπαίνουν ή αναίδειες τών ζωηρών φώτων, θέλω 
νά μείνουμε μόνοι, όπως στους ωραίους παληούς 
καιρούς, ποϋ χάθηκαν πίσω άπό ένα παραδάν α
δικαιολόγητης ζάλης, όπως χάνονται άπ’τή πο
διά τής άφηρημένης κόρης τά μαδημένα λουλου
δάκια όταν φυσφ..,.

«Κλείσε τά φύλλα τοϋ παραθύρου, θέλω νάμή 
βλέπω τίποτ’ άλλο άπό τά χτυπητά χαρακτηρι
στικά τής μορφής σου, ποϋ. έχουν μιά παράξενη 
ομορφιά. Σάν τό εξωτικό άνθος ποϋί έχει τή γραμ
μή, καί τήν κίνησι, και τόν αέρα καί τήν εκφρασι 
τοδ σπανίου έργου, και που φυτρώνει στήν ψηλό
τερη κορφή τοδ ψηλότερου βαυνοΰ, κι’έχει χρώμα 
καί ζωή καί φωτισμό δικό του, έτσι σέ βλέπω.Έλα 
κοντά μου. Ν’ άναπνεύσω θέλω δ,τι έχεις μέσα 

σου, τές αναπνοές σου που έχουν μόρια λεπτοτέρας 
ουσίας άπ’ τήν ανθρώπινη, καί ποϋ μυρίζουν σάν 
τούς λόγγους ποϋ δεν τούς ανακάλυψε ακόμη τό 

σκονισμένο πόδι τοϋ έρευνητοδ...
’Εκείνη «τέντωσε τά μάτια και έκανε έ’να βήμα 

πρός τά πίσω. Έτρεμε σάν τό δένδρο ποϋ τό φυ-

σοδν δυο άντίθετοι άνεμοι. Ό άνθρωπος ποϋ εινε 
συνειθισμίυος νά πάσχη, πολύ δύσκολα πιστεύει 
στήν αλλαγή τής τύχη; του. "Απλωσε τά χέρια 
εμπρός γιά νά περπατήση' τά χέρια της όλόάσπρα 
μ» τές κομψές κλίσεις των καλλιτεχνικών της 
δακτύλων έφάνηκαν σάν δυό λευκά κρΤνα μέσαστή 
σκιά.

Εκείνος τήν έσυρε κοντά του, και τήν άκούμ- 
πησε σέ μιά καλαμένια πολυθρόνα.Άπό κάτω, χα
μηλά, μια μπιγόνια τής εχάϊδευε τά κομψά πόδια.

Έκυττάχθηκαν μέ μάτια ποϋ έμεγάλωναν, έμε- 
γάλωναν δπως ή τρύπα ποϋ ανοίγεται στη λίμνη 

όταν πετάξη κανείς ένα βότσαλο.
Τό βλέμμα τους ήταν τόσο βαθύ, τόσο συγκεν

τρωμένο. ποϋ γιά μιά στιγμή ό ένας είχε πάρη τό 
χρώμα τών ματιών τοϋ άλλου.

Έπεσε έπάνω της καί τά δυό στήθη που ήσαν 
βουρκωμένα, τό έ’να άπ’ τό παράπονο καί τό άλλο 
άπ' τή μετάνοια, έχτυπήθηκαν στής μεγάλες τους 

αναπνοές, όπως χτυπιώνται όλα τα αντίθετα πράγ
ματα, οτχν πλησιάσουν.

Ή σκιά κατέβαινε άπ’ τό ταβάνι γλυστρώντας 

μέ κινήσεις ελαφρές καί απαλές απ' όλα τά πράγ
ματα τοϋ τοίχου, ποΰ ένόμιζες ότι έσίάθμευε σ’ 
αυτά γιά νά ξεκουρασθή πριν κατεβή πειό κάτω.

"Ενας θόρυβος ελαφρός έφθανε άπ’ τόν έξω κό

σμο ποϋ αναδευότανε, καί ή διάθλασις τοΰ φωτός 
έδινε στο ταβάνι τήν εικόνα τοϋ άνθρώπου ελάχι
στη, όπως άληθινά εινε !

’Εκείνος τήν έσφιξε απάνω του καί κύτταξε τά 
ανθρωπάκια τοϋ ταβανιοϋ.

—Νά, έτσι μικρός κα: τιποτένιος ήμουν. Μά 

τώρα έγινα γίγαντας. Για δίς με 1 χίλιες φορές 
μεγαλείτερος ξαναγεννήθηκα απ’ δ,τι ήμουν πριν 
πεθάνω.

Καμμιά φορά ένας μικρός θάνατος κάνει καλό 

στα αισθήματα. Γίνονται υστέρα μεγαλείτερα, 
καί τή στιγμή ποΰ θά καταλάβη δ άνθρωπος αυτός
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πόσο' πειό καλή εινε ή ζωή όταν ένδιαφέρεται ή 

ψυχή γιά κάτι τι, τότε θ’ άγαπήση αιώνια... .
Κάίί τής είπε ακόμα. «Σ’ αγαπώ. Όπως κατε- 

βαίνε; ό ήλιος άφθονος άπ’ τόν ουρανό τό μεση
μέρι σέ βαθμό ποΰ ξεχειλίζει ή γή σάν' να μή 
χωρη τό φώς του, έτσι κατεβαίνει κ’ ή αγάπη 
στήν ψυχή μου γι.ατί βρίσκεται στό μεσημέρι της 
κι’ αυτή. ”Ω,·τί ώραΐα ώρα τής ζωής ! Καί μόνο 
γι’ αυτή αξίζει κανείς νά γεννηθή, καί νά περάση 

τόσα βάσανα
Ή σκιά τώρα έφθασε ώς τόπάτωμα. Τά μάτια 

τοΰ ήλιου ποΰ κρύφοκύτταγαν πίσω άπ’ τήν πόρτα 

έζαλίσθηκαν άπό τό δυνατό μύρο τών ερωτικών 
αυτών λόγων, κι’ έκυλίσθηκαν βαρε.ιά πίσω άπ’ 

τής ντυμένες μέ σκοτεινή υπερηφάνεια οροσειρές.
Έκέινη έπιασε τά χέρια του, που έχλώμιασαν 

αμέσως άπ’τόν πυρετό της,όπως χλωμιάζουν καί τά 
λεπτά λουλούδια οτανστάξηαπανω τους ζεστό νερό.

—Με λόγια δέν μπορεί νά γίνη .ευτυχισμένη 
μιά ψυχή ποδ εδυστύχίσε τόσα χρόνια. Πάμε να 
ζήσωμεάλλοδ. ’Εκεί ποδ ή κακία έχεε αφορμή, 
καί ό διάβολος εΐνε τόσο υπερήφανος, ώστε νά μή 

ανακατώνεται στη ζωή τών ανθρώπων ποΰ δέν τον 
πιστεύουν, θέλω ή άγάπη. μας νά περιορισθη στα 
άτομά μας, στδ θεό μας, στή φύσε. Πάμε νά φύ

γουμε...

Στό λόγο -αύτό. έτράβηξε γρήγορα τά χέρια του 

άπ’ -τά δικά 'της καί σηκώθηκε..
Σηκώθηκε κι’ εκείνη.'

—Τί έχεις;
—’Εδώ θά μείνω ! Πήγαινε όπου θέλεις σύ. 

ΙΪΟΐά είσαι σύ ποΰ επεμβαίνεις στη ,ζωή μου ; Δέν 
σέ γνώρισα ποτέ γιά άνθρωπο δικό μου. Μέσα.μου 
εΐνε νύχτα- δεν εινε ήμερα - γιά νά ξεχωρίζω τά 
πατήματα τών ανθρώπων-ποδ πέρασαν άπ’ τήν 
ψυχή μου. Εινε όμίχλη.μέσα μου. Εΐνε αιμα. Εΐνε 

δάκρυα. Δέν εινε τίποτε. Τό μυαλό μου εινε χω- 
ρισμένο σέ κομμάτια ποδ τονα χτυπά τδ άλλο. 
Κι·’ αν υπήρξε ποτέ μέσα στό κεφάλι μου ή ει
κόνα σου, θά έθάφτηκε κάτω άπ’ τούς γκρεμισμέ

νους τοίχους του. ■
’Ανοιξε μου τήν πόρτα.
Νά τραβήξω τδ δρόμο μου θέλω, ποΰ εινε στρω

μένος μέ τά κορμιά αυτών τών τρελλών, ποδ έπί- 
στεψαν πώς ή ψυχή μπορεί ν’άνήκη πάντα σ’έ’ναν 

άνθρωπο ! ...
"Ενας χτύπος δυνατός άκούσθηκε, καί ή μπι · 

γόνια μέ μαζεμένα τά φύλλα της έσκυψε κ’ έκλαψε 

στά πόδια τής πεθαμένης της κυρας !...

ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

(Κα Πολ. Αημηιρακοπούίου)

!

■ι
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Κι Γκέίκου· _ . ;,
Φελανθής.

(BAN ΤΟΥΡΓΕΝΙΕΦ

ΧΑΜΛΕΤ ΚΑΙ ΔΟΝ-ΚΙΧΩΤkaaaitexnikw s?k®s=i= ζλπχτεχΟΥ ;

ρυφόρου — διοιχητοΰ, δέν εινε πλέον ό Δόν-Κι- 
χώτ εκείνος, ό όποιος εμφανίζεται- είς τρ πρώτον 
μέρος, μάλιστα έν άρχη, δέν ειν-’εκείνος ό αλλό

κοτος και.γελοίος ιδιότροπος, ό.τόσον συχνά.ξυλο- 
. κοπουμενος καί δια τοΰτο ας δοκιμασωμεν νά εΐσ- 

δύσωμεν μέχρις αυτής τής ουσίας τοδ πράγματος. 
Έπαναλαμβάνομεν. Ti-έκφράζει-.αρά γε δ Δδν-Κι- 

χώτ; IlioTtv, πρό παντός- πίστιν είς κάτι τι αιώ
νιον, άκλόνητον, είς τήν αλήθειαν τήν-εύρισκομέ- 

νην έκτος τοδ ατόμου, τήν. μή διδομένην . «δ · 
κόλα,τήν απαιτούσαν λατρείαν και θύματα,—προσι
τήν ομώς είς τήν σταθερότητα ' τής λατρείας καί 
τήν δύναμιν τοΰ θύματος. Ό Δον-Κιχώτ εινε όλος 
άφοσίωσίς πρός -τό ιδανικόν, χάριν τοΰ οποίου ,προ- 
θύμως ύποβάλλεται εις παντοειδείς στερήσεις, θυ- 
σιάζων τήν ιδίαν ζωήν,, ήν έκτιμρ κατά τοσοΰτ-Ον, 

. καθόσον ' δύναται νά χρησιμεύση ώς μέσον πρός έν- 
σάρκωσίν τοδ ιδανικού, πρός έγκαθίδρυσιν τής άλη- 

θείας, τής δικαιοσύνης επί τής γής. Θά μας είπω- 
σιν οτι τό ιδανικόν τοΰτο ήντλησεν ή τεταραγμένη 
του φαντασία έκ .τοδ φανταστικού κόσμου τών ίπ- 

■: πστικών μυθιστοριών σύμφωνοι — καί είς τοΰτο 
; Άς τόν παρατηρή- ακριβώς έγκειται τό κωμικόν μέρος τοδ Δον Κι- 

.’...Λ».·- ιθ·ί _Λ ?!■·...’ 2..
,. -ε-·-·»·...........

.·' αύτοΰ τηίάθίκπφ άγνότητι. Τό ζην, τό φροντίζειν 

.— ό Δον Κιχώτ θα .έθεώρει έπαίσχυν-
• τον. Ούτος' ζή ολόκληρος (έάν επιτρέπεται ή έκ- 
. φρασις). έκτος έαυτοϋ, χάριν τών άλλων, χάριν τών
• αδελφών αύτοΰ, διά τήν έξόντωσιν τοΰ κακού, διά 
. τήν κατά τών εχθρικών πρός τήν ανθρωπότητα δυ
νάμεων αντενέργειαν —κατά τών μάγων, τών γι
γάντων, τοΰτέστι τών διωκτών. Δέν υπάρχει έν 
αυτφ ούτε ίχνος έγωϊσμοΰ, Ουδόλως φροντίζει περί
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ΠΡΩΤΗ έκδοσις τής τραγωδίας 
τοΰΣαίξπηρ «Χάμλετ»,τό.α' 
μέρος τοΰ·«Δόν Κιχώτ» τοΰ 
Σερβάντες άνεφάνησαν κατάτό 

αυτό έτος, έν αυτή τη άρχη 
τής 17ης έκατονταετηρίδος. 

Ή ταυτόχρονος εμφάνισες 
του Δόν-Κιχώτ καί τοΰΧάμ- 
λ« μας έφάνή ένέχουσα πολ-

λήν σημασίαν.Μας έφάνη, ότι εις τούς δύο τούτους 
τύπους-ένεσαρκώθησαν. δύο θεμελιώδεις,, αντίθετοι 
ιδιότητες τής άνθρωπίνης φυσεως — άμφότερα .τά 
άκρα τ.όΰ άξονας εκείνου περί τόν όποιον στρέφεται.

. Μας έφάνη, ότι. πάντες όί άνθρωποι άνήκουσι,κατά 
τό μάλλον κρίήτταν,εΐς ένα έκτών τύπων.τούτων’ 
ότι σχεδόν όκαστ.ος-έξ ήμών προσομοιάζει είτε μέ 

τον Δόν-Κιχώτ, είτε, με .τον Χάμλετ. .’Αληθινά, 
εΐς τήν εποχήν, μάς, οι Χάμλετ ύπερτερουν κατά 
πολύ τους: Δον: Κιχώτας, άλλά καί οι τελευταίοι 
δένέξέλέιπόν. ■’ ■ -.ί-

■ Τίέκφράζει,ό-Δόν. Κιχώτ ■ 
σωμεν, .δχι μέ τό εσπευσμένο·? εκείνο βλέμμα τό : χώτ' τό ιδανικόν όμως τοΰτο παραμένει έν ολη 
ένδιατρίβον εΐς τήν επιφάνειαν καί τάς λεπΐολογίας. . --γ -»·— 
Είς: τόν. Δόν-Κιχώτ- δέν θά- Ιδωμεν μόνον.ένα - .δι’έαυτόν 

ιππότην τής ελεεινής μόρφής, πρόσωπον δημιουρ- 
γηθέν πρός'έμπαιγμόν τών αρχαίων ίπποτικών μυ
θιστοριών’-γνωστόν έινεότιήσημασία τβδ,πράσώ- 
που τούτου έμεγαλύνθη ύπό τήν ιδίαν χε’φα τοΰ 
αθανάτου . αύτοΰ δημιουργοί και οτι ό Δόν-Κιχώτ 

τοΰ δευτέρου μέρους, ό ευπροσήγορος συνομιλητής 
δουκών καί’ δουκισσων, ό σοφός διδάσκαλος τοΰ δο-
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έαυτοδ χαί εινε όλος αυτοθυσία — εκτιμήσατε τήν 
λέξιν αύτήν ! — πιστεύει, πιστεύει ίσχυρώς xa't 

άνεπιφυλάκτως. άιχ τούτο εινε ατρόμητος, υπομο
νητικός' χαι άρκεΐται εις τή* λιτοτίραν τροφήν, τήν 
εύτελεστέραν περιβολήν* αύτα.δέν τον έ'/διαφέρου·/. 
Ταπεινός τή καρδίφ:, εινε κατά τδ πνεΰμα μέγας 
χαι τολμηρός’ ή συγκινοΰσσ ευσίβειά του δεν στε- 
νοχωρεϊ τήν έλ«υθερίαν του" άπηλλαγμίνος ματαιο- 
δοξιας, δέν αμφιβάλλει περί εαυτού, περί τής απο
στολής παυ, ακόμη καί περί τών φυσικών του δυ
νάμεων’ ή θέλησίς ,το.υ — εινε θέλησις ακλόνητος. 
Ή επίμονος τάσις προς ενα καί τδν αύτδν σκοπόν 
προσδίδει κάποιαν μονοτονίαν είς τάς ιδέας του; 
αποκλειστικότητα είς τόν νοΰν αυτού' ολίγα γνω
ρίζει, άλλά καί πολλά δέν του χρειάζονται' ήξεύ- 
ρει τί ζητεί, δίατί ζή. τούτο δέ είνε ή Χυριω- 
τέρα του γνώσις. Ό Δόν-Κιχώτ δύναται νά έκλη- 
φθή, το μέν ώς τέλειος παραφρων, διότι και ή 
μάλλον αναμφίβολος πραγματικότης εκλείπει πρό 
τών οφθαλμών αυτού, τήκεται ώς νεκρός πρό τοϋ 
πυρός τού ενθουσιασμού του, (πράγματι βλέπει 
ζωντανούς μαύρους εις τάς ξυλίνας πλαγγόνας, 
ίππότας είς τά πρόβατα) — τό δέ ώς περιορισμέ
νος, διόπ ούτε νά συναισθανθεί δύναται ούτε ν’ άπο- 
λαύβη εύκολα —άλλά ώς αιωνόβιου δένδρον έβαλε 
τάς ρίζας του έν τφ έδαφει και δέν εινε είς θέσιν 
ούτε νά μεταβάλη τήν πεποίθησίν του ούτε νά 

μεταβή έξ ένός αντικειμένου είς άλλο' ή ισχύς τής 
ηθικής αύτοδ ύποστάσεως (σημειώσατε, δτι δ παρά- 
φρων αυτός, δ περιπλανώρ.ενος ιππότης εινε ή 
ήθικωτέρα υπαρξις έν τφ κόσμφ) προσδίδει 
ί&άζουσαν δύναμεν και μεγαλείο* είς δλας αυτού 
τάς κρίσεις και τούς λόγους, εις τήν φυσιογνωμίαν 
του ολήν, παρά τας κωμικας καί ταπεινωτικός 
θέσεις, εις άς άδιακόπως υποβάλλεται . . . Ό Δόν- 
Κιχώτ είνε ενθουσιαστής, λάτρης τής ιδέας καί 
διά τούτο καλύπτεται έκ τής φεγγοβολής αύτής.

Τί δέ παρουσιάζει ό Χάμλετ;
Άνάλυσιν πρό παντός καί έγωϊσμόν, καί συνε

πώς απιστίαν. Ζή ολόκληρος δι’ εαυτόν μόνον' 
εν/εγωιστής" αλλα νά πιστεύση είς εαυτόν ούτε ό 
εγωιστής δέν δύναται' νά πιστεύσωμεν δυνάμεθα 
μόνον είς τό ύπαρχον εκτός ήμών καί υπερθεν 
ήμών. Τδ έγώ δμως τούτο είς τδ οποίον δέν 
πιστεύει, εινε πολύτιμον διά τόν Χάμλετ. Είνε ή 
αφετηρία, πρός ήν άδιακόπως επιστρέφει διά τόν 

λόγον δτι δέν ευρίσκει τίποτε, έν τώ κόσμφ, πρός 
τό όποϊον νά προσκολληθή ψυχικώς. Εινε σκεπτι
κός — αγεται δέ αιωνίως καί φέρεται μέ τόν εαυ
τόν του' τον απασχολεί διηνεκώς οΰχί τό καθήκον 
αΰτοΰ, άλλά ή θέσις του. Ύποπτεύων τά πάντα, ό 
Χάμλετ ούτε τοΰ έαυτοΰ του βεβαίως φείδεται' έχει 
τόσον ανεπτυγμένο* τόν νοΰν, ώστε δέν ίκανοποιεϊ-

• ται μ’ έχιϊνο. δπερ ευρίσκει έν έαυτφ' συναισθάνεται 
τήν αδυναμίαν του, πάσα δμως αύτοσυναίσθησις 
εινε δύναμις' — έκ τούτου απορρέει ή ειρωνεία του, 
άντίθεσις πρός τόν ενθουσιασμόν τού Δόν-Κιχώτ. Ό 
Χάμλετ μ·θ’ ήδονής, ύπερμέτρως αύτοελέγχεται, 
άδιαλείπτως ερευνών εαυτόν, αιωνίως είσδύων είς 
τά ενδόμυχα του, γνωρίζει καί τά ελάχιστα ελατ
τώματα του, περιφρονεΐ εαυτόν — συγχρόνως δέ, 
.δυνατόν είπεΐν, ζή, τρέφεται με τήν περιφρόνησιν

• αυτήν. Δέν πιστεύει είς εαυτόν —καί είνε μα· 
•. ταιόδοξος' άγνοεϊ τί θέλει καί διατί ζή — καί εινε

η

δμως πρόσκολλημένος έίς τήν ζωήν... «*Ω, Θεέ, 

Θεέ ! (αναφωνεί εις τήν ίαν σκηνήν τής πρώτης 
πράξεως). ’Εάν' Σύ, κριτής τής γής καί τοΰ ουρα
νού, δέν άπηγόρευες τό αμάρτημα τής αυτοκτο
νίας ! Ιίόσον χυδαία, κενή, άχαρις καί μηδαμινή 
μοΰ φαίνεται ή ζωή ! > Άλλ’ όμως δέν τήν θυσιά
ζει, τήν χυδαίαν αυτήν καί κενήν ζωήν ονειρεύε
ται αυτοκτονίαν καί πρό τής ΐμφανίσιως τής σκιάς 
τοΰ πατρός, πρό πής φοβέρας εκείνης εντολής, ήτις 

συντρίβιι τελείως τήν ήδη ραγισμένη* θέλησίν του 
— δέν θ’ αύτοκτονήση δμως. Ή πρός τήν ζωήν 
άγάπη έκδηλοίται είς αύτά ταύτα τά περί ανυ
παρξίας ονειροπολήματα ! Είνε γνωστά τά αισθή
ματα ταΰ.α είς δλους τούς Ίδτιΐς νεανίας.

«Τώρα τό αίμα σφύζει, τώρα δυνάμεων πλη
θώρα !» Ας μήν .ειμεθα όμως πολύ αυστηροί πρός 

τόν Χάμλετ' πάσχει ουτος — καί οί πόνοι του εινε 
καί οδυνηρότεροι καί μάλλον δηλητηριώδεις τών 
πόνων του Δόν-Κιχώτ, τον όποϊον ξυλοκοποΰν 

άξεστοι ποιμένες, έγκληματίαι ύπ'αύτοΰ έλευθε- 
ρωθέντες' ένφ ό Χάμλετ πληγώνει- αυτός έαυτόν, 
αυτός έαυτόν βασανίζει' καί αύτός κρατεί ξίφος' 
τό άμρίστομον ξίφος τής αναλύσεως

Ό Δόν-Κιχώτ, ας τ’ όμολογήσωμ.;·/, εινε άναμ- 
φισβητήτως γελοϊος. Ή-φυσιογνωμία του—ίσως 
εινε ή κωμικωτέρα φυσιογνωμία, ήν έσκιαγράφησε 
ποτέ ποιητής. Τό ρνομά του κατέστη γελοϊον επώ
νυμο·/ καί είς αύτα τά χείλη τών χωρικών, ώς 
ήμεϊς αύτοί ήκοόσαμεν. Είς μόνην τήν άνάμνη- 
σίν του, έρχεται είς τήν φαντασίαν ισχνή, γωνιώ
δης, καμπυλόρρινος φυσιογνωμία, φέρουσα γελοιο- 
γραφικόν θώρακα,φερομένη έπί άπεξηραμμένου σκε
λετού ελεεινού ίππου, τοΰ πτωχόν εκείνου, τοΰ 
αιωνίως λιμώττοντος καί ξυλοκοπόυμ.ένου Αχα
μνού, πρός τόν όποϊον αδύνατον ν’ άρνηθή τις κα- 
ποιαν ήμιαστείαν, ήμισυγκινοδσαν συμπάθειαν.Εινε 
γελοϊος ό Δόν-Κιχώτ . .. . άλλ’ είς τόν γέλωτα 
ενυπάρχει ποια τις συνδιαλλάττουσα και έξιλαστή- 

. ριος δύναμις — καί έάν όρθώς έλέχθη: «οντινα εμ
παίζεις, αύτόν καί θά ύπηρετήσης», δυνάμεθα νά 

προσθέσωμεν,' δτι τόν έμπαιχθέντα, συνεχώρησας 
ήδη, είσαι μάλιστα έτοιμος καί νά τόν άγαπήσης. 
Άπ’ εναντίας, τό εξωτερικόν τοϋ Χάμλετ εΐν’ελ
κυστικόν. Ή μελαγχολία του, ή ωχρά, άν καί- ου
δόλως ισχνή δψις του (ή μήτηρ του λέγει περί αυ
τού. ότι εινε χονδρός «.uur son is lat»), ή μελανή 
έκ βελούδου περιβολή, τό έπί τοΰ: πίλου πτερόν, οί 
λεπτοί τρόποι, ή αναμφίβολος ποίησις τών λόγων 
του, τό άδιάλειπιον αίσθημα τής πλήρους έπι τών 
άλλων υπεροχή:, παραλλήλως πρός τήν σαρκαστι
κήν άπόλαυσιν τής αύτοταπεινώσεως αρέσουν όλα, 
ολα γοητεύουσιν' έκαστος κολακεύεται ’Λαλούμενος 
Χάμλετ, ένώ τό έπώνυμον «Δόν-Κιχώτ» θα τό 
ήρνειτΟ καθένας. «Χάμλετ Μπαράτινσκη» έγραφε 
πρός τόν φίλον του ό Ποϋσκιν' τόν Χάμλετ ούτε 
διενοήθη νά τόν έμπαίςη τις καί είς τοΰτο ιδίως 
έγκειται ή καταδίκη του' νά τόν άγαπήσης σχεδόν 
αδύνατον καί μόνον άνθρωποι ώς ό Όράτιος άφο- 
βιοΰνται είς αυτόν.Τόν συμπαθεί έκάστ;ς καί ειν’ 

εύνόητον' σχ δον έκαστος ευρίσκει έν αυτφ τους 
ίδιους χαρακτήρας, νά τόν άγαπήση όμως,, επανα
λαμβάνομε*, άούνατον,- διότι καί αύ'τός κανένα δέν 

άγαπα. ■ ■ ,
.('Eftstai: συνέχεια) ΓΙ. *, ASiftTHS

Τό εύαγγέλιον τοΰ Φεμινισμού έσχε πρό τινων 
έτών καί ιδία ύπό τήν πνοήν τής Γαλλικής έπα- 
ναστάσεως έξοχους αποστόλους—τούς Sluai't Mill, 
Jules Simon, Michelet, Legouve, Victor Hugo 
καί άλλους. Ό Vidor Hugo μάλστα έδέχθη τήν 
τιμητικήν προεδρεία·/ τοΰ «Συνδέσμου ύπερ τών 
γυναικείων δικαιωμάτων» καί έπι τοΰ χαίνοντος 
τάφου τής Louise Gulien έφώνησε*:«Ό δέκατος 

όγδοος αιών δΰξεδίκησε τά δικαιώματα τού ανδρός, 
ό δέκατος εννατος θά διεκδικήση τά τής γυναι- 
κός».

‘Εν Γερμανία ό Φεμινισμός προχωρεί μέ στερ- 
ρόν βήμα ίδίφ: άπό τής ' διαδόσεως τών θεωριών, 
τάς όποιας διετυπωσεν δ'Βέθελ έν τώ βιβλίφ του 
περί «Γυναικός». Κατά τό 1902 συνηνώθησαν194 

γυναικείοι σύνδεσμοι, ίνα ,σχηματίσωσι τήν ενωσιν 
«Β&ηό», ύπό τήν προεδρείαν γυναικός πλήρους αυ
θεντίας.τής Δδος Augusia Schmidt, άνταξίας διαδό
χου τής Louise Otto, ήτις θεωρείται ώς μήτηρ τοΰ 
Φεμινισμού έν Γερμανίφ.

Έν Ρωσσίφ: άνω τώ* 70 γυναικών-ίατρών ερ
γάζονται έν τοίς νοσοκομεί.οις τής Πετρουπόλεως 
καί ό Τσάρος Νικόλαος II δεικνυται εΰνους πρός 
τάς ίατρούς-γυναϊκας καί γενναίος πρός τό Ίνστί- 

τοΰτον έν, φ εκπαιδεύονται.. Άί χώραι τοΰ Βορρά 
έκ τών πρώτων ήκολουθησαν τήν έξέλιξιν τοΰ γυ
ναικείου ζητήματος. Δύναταί τις νά νίκη, οτι ή 
«Νόρα» τοΰ ”Ιψεν έδωκε τό σύνθημα φλογέράς 

φεμινιστικής εκστρατείας όδηγουμένης ύπό αλογί
στου λογικής,.

Ό Bjoernson έφθασεν είς τά Γδια συμπεράσματα' 
καί ό μέγας σκανδινάυός ποιητής θεωρεΐτάι έν 
Νορβηγία ώς ό προφήτης τού Φεμινισμού.

Εν Σουηδία ολα τά στάδια ήνοίχθησαν εις τας 

γυναίκας πλήν του τής εκκλησίας καί τού στρατού. 
Προχωρούσι μάλιστα έτι μάλλον, διότι έν τη 

χώρα ταύτη, εν η ή Βουλή εκλέγεται ύπό τριών 
τάξεων, γυναίκες ίδιοκτήτριαι θεωρούνται εκλο
γείς τρίτης τάξεως' δι’ ό καί ή Στοκχόλμη εχλή- 
θη ή πρωτεύουσα τού Φεμινισμού.

Έν Δανία εσχάτως παρεχωρήθη ή ψήφος είς 
τάς γυναίκας, καί τό γεγονός έδωκεν αφορμήν είς 

μερικούς νά κλαόσουν τήν άπειλουμένην απώλειαν 
τοΰ βελούδου τής γυναικείας έπιδερμίδος καί τού 
αρώματος τής γυναικός-άνθους.

Έν Αγγλία άπό τού 1792 ή Mary Nolston- 
necraft ένεργώς διεξεδικησε τήν βελτίωσιν τής γυ
ναικείας τύχης. Κατά τό 1877 ή κόμησσα Aber
deen προήδρευσε τοΰ έν Λονδίνφ γυναικείου συνε
δρίου κάί τό παράδειγμά της μετ’ οδ πολύ έμιμή- 
θησαν αί δούκισσαι τού Badford, Portland χαι Sut
herland καί ή lady Sommcrsett. Σήμερον αί γυ
ναίκες ΐν Αγγλία έχουν ίδιον ΓΙανεπιστήμιον, δί
δουν τήν γνώμην των έπί τών σχολικών ζητημά
των, έπί τών ζητημάτων τών δημοσίων οδών και 
αγορών, έπι τών ζητημάτων δημοσίου υγιεινής καί

' */ Συνίχβια καϊ liiog.

ασφαλείας; έκ τοϋ νεωτερισμού δέ τούτου προέκυ- 
ψαν εξαίρετα αποτελέσματα.

Έν Φιλανδό?: εσχάτως έξελέγησαν βουλευται 
πλέον τών είκοσι γυναικών.

Έν Γαλλία πρό τίνος μία γυνή ίξελέγη δικα
στής.

Έν Αυστρία αί γυναίκες εργάζονται εις τά τα
χυδρομεία καί τηλεγραφεία ώς τοΰτο έψηφίσθη και 
έν Έλλάδι. .

Έν ’Ιταλία διωρίσθησαν γυναίκες καθηγηταί είς 
τά ΙΙανεπιστήμια τής Ρώμης, τοΰ Τουρίνου και 
τής Φλωρεντίας.

Έν Παρισίοις, έν Ζυρίχη και Γενεύη, γυναίκες 

μετέρχονται τας δικηγόρους καί μέχρι τών όχθών 
τοΰ Νείλου άντήχησεν ή φωνή τής γυναικός δικη
γόρου.

Εν Έλλάδι ή γνώμη τής ενθουσιώδους απο
στόλου Κας ΓΙαρρέν δσημέραι επικρατεί άνοίγουσα 
στάδιον εργασίας είς τάς γυναϊκας.

Τέλος ή Αμερική θεωρείται άναμφισβητήτως 
ώς ή κλασική χώρα του Φεμινισμού. Πλήν τών 
άναριθμή'των γυναικών ιατρών καί δικηγόρων, αί 

γυναίκες έκεΐ εργάζονται έτι ώς διευθύντριαι φυ
λακών, ώς δημοτικοί' σύμβουλοι, ώς δήμαρχοι καί 
βουλευταί.

Ούτως ή Νέα ’Ιδέα βραδέως, άλλ’ ασφαλώς 

προχωρεί, πάς τις δέ αναγνωρίζει τήν άπειρον α- 
πόστασιν, ήτις χωρίζει τήν σημερινήν γυναικείων 
πρόοδον άπό τό παράδοξον πονημάτων, τό όποιο* ό 

Sylvorin Mareehal έδημοσίευσε τφ 181)1 υπό τόν 
τίτλον : «Pvojet de loi pour inlerdire aux femmes 
d’apprendre A lire I»

Ή γυναϊκα-κοΰκλα, ή γυναίκα δούλη «γέννησε 
καθ’ όλους τούς αίδνας παν είδος άθλιότητος μ« 
τήν μοναδικήν σκέψιν της νά άρέση είς τόν άνδρα.

Ή δοκιμασμένη γυναίκα, ή άπηλλαγμένη τών 
προλήψεων, ή γυνή ή άνωτίρα διά τής μορφώσεως 
καί τού πνεύματός της ολως άντιθέτως πρός τήν 
έσφαλμένην ιδέαν, τήν όποίαν αί κοινωνίαι μέχρι 
σήμερον «σχημάτισαν περί αύτής, ή γυναίκα ή θ<· 
τική δύναται νά καταστη θαυμασία δύναμις κοινω
νικής δράσεως.

Ή γυναίκα τοΰ Μέλλοντος έννοεΐ τί δύναται 
νά ηνε, τί δύναται ν’ άποβη ώς δύναμις ατομική 
καί κοινωνική’ ε’νε πεζή ίσως, άλλά πεζή ύπό τήν 
εύρεΐαν., τήν υψηλήν, τήν σοβαρά* έννοιαν τής λέ- 
ξεως, άντιθέτως πρός τήν άνοήτως ποιητικήν και 
ασθενικήν μορφήν τοΰ ονείρου. Ή αγάπη τήν πλη- 
γόνει, ή τέχνη της τήν σώζει' είνε ή αίωνία γυ
ναίκα, ή ισχυρά, ή έπιζώσα τών ερειπίων τοΰ 
χρόνου καί τής τύχης.

’Οφείλει τις 8μως νά όμολογήση πρός δόξαν 
Τών μάλλον προοδευμένων τοΰ αίώνος τούτου ά*- 
τιπροσώπων καί τδν δύο φύλων, οτι προσπαθούσε 
ν’ άπαλλαγώσι τών προαιώνιων παραδόσεων, αίτΐ- 

νες κατέστησαν προλήψεις, ότι ζητούν ν’ άποτινά- 
ξωσι τάς άλϋσεις τών αιώνων καί τήν κατάχρησιν 

τής λατρείας τών νεκρών πρέπει νά σημειώση τις
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πρδς μεγάλον έπαινόν των, δτι άπδ ετών 
παλαίουσι πρδς έπίτευξιν άπδ παντδς ση
μείου μιας έπαναστάσεως προωρισμένης τήν 
άνύψωσιν τής γυνάικδς καί θά ηνε ή άλη
θής γυνή, ή γυνή τοΰ μέλλοντος ήτις παρά 
τδ πλευρδν τοϋ ανδριςθά έκπληρώση προ
ορισμόν διάφορον τοδ τής γυνάικδς - κού
κλας, προορισμόν σοβαρόν καί επιβλητι
κόν, προορισμδ/τρυφερότητος καί δράσεως, 
άποτέλεσμα τής συγχρόνου έξυψώσέως τής 
καρδίας και τοδ πνεύματος. Ή νέα γυνή 
σύρει, τήν άλυσον τής δουλείας, διότι κάθε 
άνθρωπος εινε κατά τδ μάλλον ; ή ήττον 
σκλάβος είς τήν ζωήν—άρκεϊ νά ηνε'σκλά-

- 6ος εύσυνείδητος δχι τυφλός—σύρει, λέ
γω, τήν άλυσον τής ζωής μέ τήν σταθερό
τητα τής ΰπερόχου ψυχής της καί είνε ε
λεύθερα, διότι γνωρίζει καί άποφασίζει ποΰ 

καί πώς να ύποτάσσητα;.
Ύπδ τδ ώραϊον πρόσωπον και ύπδ τήν 

μικράν εργατικήν χεϊρα κρύπτεται θέλησις · 
σιδηρά.Ή ψυχή της εξευγενίζεται άπδ τήν 

ορμητικήν π»οήν τής νέας θρησκείας, ποΰ 
άγωνίζεται μέ τήν σημαίαν τής δικαιοσύνης 
διά τήν άπελευθέρωσιν τής βασανισμένης 
κούκλας, ποΰ γογγύζει έπί αιώνας, διά τήν 

άπελευθέρωσιν τής γυναικός.
Τδ γυναικείο* πρόβλημα ύφίσταται παν

τού, όπου αναπτύσσεται οίοσδήποτε βαθμός 
πολιτισμού, παντού ένθα ό πολιτισμός προσ
παθεί ν ’ απαλλαγή τού στραγγαλισμού,τδν 

όποιον ή βαρβαρότης τώ επιβάλλει,παντού 
ένθα ή άνανήπτουσα συνείδησες αντιλαμ
βάνεται, δτι ή γυνα'κα-σκλάβα, προϊόν Επ· ( 

προαιώνιου κληρονομικότητας, δέν έχει τήν 

πρέπουσαν θέσιν της.
Ναί, τδ γυναικείο* ζήτημα εμφανίζεται ύπδ τάς 

άπειρους δψεις τοδ πολιτισμού καί θίγει δλους τούς 
κύκλους τής κοινωνικής δράσεως, όλους τούς ορί
ζοντας τής σκέψεως—τήν τέχνην, τήν επιστήμην, 
τήν φιλοσοφίαν,τδν άνθρωπον από στενής απόψεως, 
τδ έθνος άπδ γενικής.

Ή έξέλιξις τόδ πολιτισμού καί· ή άπαλλαγή 
αυτού δχι μόνον άπδ τού βαρβαρισμού, άλλά και 
άπδ τής νοσηρας. τού ρωμαντισμού έπιδράσεως, 
ήτις είκονίζει τήν ζωήν : ώς ποίημα, ώς δνειρον, 
ώς χίμαιραν καί άποκρύπτει τήν σκληράν, πλήν 
αληθή τής πραγματικότητος δψιν, ό άδάμαατος 
νόμος τής παγκοσμίου έξελίξεως διά τήν οποίαν 
ή ζωή έπαυσε νά ηνε παιγνίδι,. διά τήν οποίαν τδ 
πνεύμα άφυπνίσθη είς νέους ορίζοντας, ή παγκό
σμιος έ.ξέλιξις, λέγω, άγωνίζεται άπαύστως διά νά 

δώση εις τήν γυναίκα τήν άληθή θέσιν της.
Ac κοινωνία: ήρχισ-xv νά άνανήπτσυν καί ήρχι- 

σαν νά. εννοούν, ότι ή γυνή δέν είνε μόνον άντικεί- 
μενον εύχαριστήσεως καί παρηγοριάς, δέν είνε μό
νον φαινόμενον άπολαύσεως καί καλλονής,, άλλ’ 

επίσης κάι ίδία δύναμις κοινωνική ανυπολόγιστος. 
Αί χοινωνίαι κατεχράσθησαν μέχρι : σήμερον τών 
συμβολισμών τής γυναικδς-πεταλούδας, τής γυναι- 
κδς-ρόδου, τής γυνάικδς-πτηνού, τής γυναικδς-δια- 
βόλου,^ής. γυναικδς-άγγέλου, τής γυναικδς-όνεί- 
ρου, τής γυναικδς-σφιγγός. Έφ’ όσον ό ρωμαντι- 
σμδς έβασίλευεν, ή γυναϊκα ύφίστατο όλους αυτούς
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Θωμοπούλου. Άρχίι βιοπάλης.
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τους συμβολισμούς· άλλ'ύπδ τή·* σφριγώσαν'πνοή* 
τής πραγματικότητος ή γυναϊκα άτενίζεται ύπδ 

τήν αληθή δψιν της, ή γοναΐκα-γυναϊκα, ή γυναϊκα 
κοινωνική δύναμις διάφορος ίσως, άλλ’ ουδαμώς 

κατώτερα τοΰ ανδρός.
θά έπικαλεσθώσιν ίσως οι «ντιφεμινισταί τήν 

fragibtas sexus, ιδίαν ίξ ης ένερορεϊτο το ρωμαϊ
κόν δίκαιον καί αί τδν αρχαίων νομοδιδασκάλων 
σκέψεις; άλλ’ αί.γυναίκες πρδ πολλοδ άπέδειξαν,· 

σπ «πιτυγχάνουσι τόσον εΐζ τήν κοινωνικήν »α- 
λαίστραν, ίσον καί προ τοΰ ιερού τής εστίας βω

μού.
Μεγάλη επίσης κατάχρησής έγένετο μέχρι τοΰδε 

τοΰ επιχειρήματος μερικών, οίτίνες διατείνονται, 
δτι έν τη κοινωνική πάλη ή γυνή θά χάση τδ θέλ- 
γητρόν της καί δτι ή αληθής τής γοναικδς θέσις 
είνε έν τή οικογενειακή έστία. Άλλ’ ή έστία αΰτη 
τί άπίγεινεν ώς έκ τών όσημέραι αυξανόμενων ά- 

ναγκών τών νεωτέρων κοινωνιών ; Δι’όλίγας σπά
νιάς προνομιούχους ή έστία είνε άληθής φωλεά 

ένδς ώραίου, τερπνού, άτελειώτου παιγνιδιοδ τής 
ζωής, είνε φωλεό πολυτελείας και έλαφρότητος, 
άλλά διά τδν μεγαλείτερον άριθμδν ή έστία αυτή 
αΰτη δεν εξαναγκάζει είς τήν καθημερινήν πάλην 

τοϋ έπιο.υσίου'άρτου ; Ή μήπως ή έστία δέν επι
βάλλει είς τήν. πτωχήν χήραν-νά διαθρέψη τά- ορ
φανά της καί νά διημερεύη εις τδ εργοστάσιο* ;

Τί δε νά ειπωμεν περί τής πτωχής ορφανής *ό-
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Β. Μποκατσιάμπη. ©αλαίΚίογραόία,

ρης, ή οποία χωρίς πόρους, χωρίς οικογένειαν τάς 
ώρας τοϋ βίου της μοίραζα μεταξύ ένδς τρωγλοει- 
δοδς δωματίου καί τοδ εργοστασίου ή τοδ γραφείου; 
Τί απομένει είς αυτήν τήν κόρην, έάν μή ή κοινω
νία δι’ ευεργετικών νόμων τήν προάσπιση ; Τί ά- 

πομένει λέγομε* είς αυτήν τήν άπειρο* ΰπαρξιν, 
ή οποία, έάν ηνε άρκετά ισχυρά, ίνα άντιστή είς 
τήν πραγματικήν αυτοχειρίαν,διατρέχει τδν κίνδυνον 
τής ηθικής δολοφονίας, ιδία είς τάς μεγαλουπόλεις;

Όθεν άνάγκη διά τδ Μέλλον, διά τήν άναπόδρα- 
στον Κοινωνικήν, έξέλιξιν ή γυνή και ιδία ή κόρη 
νά οπλίζεται δι’άνατροφής ύγιοΰς άπηλλαγμένής 

παντός ψεύδους, πάσης πλάνης, πάσης νοσηρας τοδ 
ρωμαντισμού έπιδράσεως, ανατροφής καταλλήλου 
διά τήν πάλην τής ζωής, τήν πάλην ή οποία συν
οψίζεται είς δύο μόνον λέξεις τοδ Νίτσε’ «αδέλ

φια μου τοδ πολέμου...»
Άνάγκη καθ’ ημάς ή κόρη νά τύχη πρό παν

τός ανατροφής τής θελήσεως.
Διά τής όδοδ τής θελήσεως ή γυναίκα μέ στ^ρ- 

ρδν βήμα θά άνέρχητα'· έπι μάλλον καί μάλλον ύ- 
ψηλότερα έν τη γ-νική τοδ άτόμού εξελίξει.

Ή γυναίκα τοΰ Μέλλοντος θά ηνε κατ’εξοχήν 

δπέροχος τόσον διά τών θελγήτρων τοΰ φύλου της 
όσον καί ιδία διά τώ* σταθερών καί φωτεινών χα

ρισμάτων τοδ πνεύματός της.
«Voire amour de la femme el I’amour de la fem
me pour 1’homme, oh 1 que ce soil de la ρίΐϊέ poor 
des (tieux souffranl» el voilAslo είπε κάπου όΝίτσε.

Άπδ τήν γυναϊκα τοΰ μέλλοντος, άπδ τήν ισχυ
ρά* γυναϊκα τής αΰρτυ» θά γεννηθη Ισως ή δπέρο
χος άγάπη. Ναί, άπδ τήν γυναίκα τήν έλευθέραν 
πάσης δουλείας, οτα* ή ψυχή της ή προαιωνίως 
ύπνώττουσα έξυπνήση τέλος, άπδ τήν γυναϊκα τής 

φωτεινής σκέψεως, τής σκέψεως, ή όποία θά τήν 

άπαλλάξη διά παντδς τής κληρονομικής δουλείας, 

ναί, άπδ τήν γυναίκα τής αυριον θά γεννηθή ή ά
γάπη τοδ καθήκοντος, ή άγάπη τοΰ κοινωνικού ή- · 
ρωϊσμοΰ, ή άληθής, ή αίωνία άγάπη !

AiegMyeia, ’Ang/hos 1909

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΠΑΝΑΓίαΤΛΤΟ*

Ύφηγήζρια τοΰ Έ&ν. ΪΙαντπιοτημΙον

Ε. Ίωαννίδου. ϊπουδΛ.

ΚΜιαχνικη ίκ&βαιτ Ζαππύου.

Μ
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Τουρκοκρατουμένης της Κρήτης, δέν ήδυνή- 
θήόαν οί Κρήτες νά παρακολουθήσωσι τήν 
πρόοδον τής ρονόικής. Τήν (εροψαλτικήν των 
ώς ήρχιίαν νά τήν μεταρρυθμήσωσιν έσώθη 
εΐς γωνίαν τοΰ 'Ελληνισμού, έν τφ Ίονίφ πε- 
λάγει, ένθα ώς είπομεν ύπέστη πολλής καί ποι
κίλας Αλλοιώσεις καί μεταβολής κατά τό διά
στημα διακοόίων τριάκοντα έννέα έτών, ύπό 
τήν έπίδραβιν τής Ιταλικής ρούσικης καί της 
καλαισθησίας καί ιδιοτροπίας τών ιεροψαλτών.

"Αλλως τε νά έμενεν ώς μετεφέρθη άπό τής 
Κρήτης ήτο Αδύνατον, διότι, ώς παρατηρεί 
όυθώς Γαλάτης ιστορικός : «Ή ’Εκκλησία εϊνε 
^ώς εύρΰ θέατρον, ένθα ήχοΰσιν δλαι αί φωναΐ 
• τον έξωθεν βίου, ύπό τών όποίων παραβλά
πτεται ή εύκοόμία αύτής καί έλαττοϋται τόίέ- 
»ρόν αύτής Αξίωμα». ;·

Τούτου ένεκα καί ή Κωνσταντινούπολις κάϊ 
ή ’Ρώμη, δεν ήδυνήθηόαν νά σώσωάι τήν ίεράν 
μουσικήν άπό τής Ουμελικής καί δημώδους ■ 
μελφδίας. Μόνον ή'Ιερουσαλήμ,μακράν κειμέ.νη, 
έπί χρόνον τινα διέμεινεν έλευθέρα τής λαϊκής 
διαφθοράς.

Τινές τών Ιεροψαλτών τής κρητικής ψαλ
μωδίας παρεισάγουσι δυστυχώς στολισμούς είς 
τήν ψαλμφδίαν, τά λεγάμενα φιορέτα, ένφ 
όσον άπλσύότερος είνε ό Αρμονικός κανών τής 
ίεθοψαλμφδίας τόσον είνε καλλίτερος. "Αλλως τε 
και ό Hegel έν τη Αίσθητικμ λέγει δτι τό 
άπλοΰν έξαίρεται ώς εύγεν.'στατος καρπός 

• τής πολυμορφίας, τής ποικιλίας καί 
τής π ολυμιγία ς.

Ή ίερά μουσική πρέπει νά εϊνε άπλή καί 
δντεχνος. Ή μρλφδία νά εϊνε Αδελφωμένη μέ 
τήν Αρμονίαν, διότι δέν δύναται νά ύ- 
πάρχει μελφδία χωρίς νά προϋποτίθετο ι § ά σ ι ς 
άρμονική·’Εάν οί άρχαϊοι "Ελληνες έψαλλαν 
μελφδικώς, είς τήν ψυχήν των εϊχον τήν Αρμο
νίαν, τήν όποιαν δέν ήδύναντο νά τήν έξωτερι- 
κεύσωόιν, έννοοϋμεν τήν Αρμονίαν τής σημερι
νής μουσικής.

Είς τήν 'Επτάνησον ούδέποτε παρημέλησαν 
τήν ίεράν μουσικήν. Πολλοί τών Έπτανησίων 
έμελέτηόαν τό ζήτημα τοΰτο καί έγραψαν ώς 
έπί τό πλεϊστον καλάς μελέτας. Καί δτε ό αεί
μνηστος Γύίλφορδ ίδρυσε τό Επτανησιακόν Πα- 
νεπιΟτήμιον, πρός ταΐς άλλαις έδραις, ήτο καί 
έκείνη, έν ή έδιδάσκετο ή ρητορική καί ή έκ- 
κλησιαότική μουσική· Είς τά δ'’·ο ταΰτα μαθή
ματα ό πρώτος καθηγητής, δστις διωρίσθη 
ήτο ό Ίωάνντις ’Αριστείδης. Ούτος είχε ψύχω- 
όιν διά την έχκληόιαστικήν μουσικήν· Έκ φύ- 
σεως ήτο γλυκόφωνος καί ϊόχυρόφωνος 'Οσάκις 
έδίδασκεν, έψαλλε;, ή αίθουσα τοΰ Πανεπι- 
ότημίοι. Αντηχεί άπό τούς ύμνους πρός τόν 
Θεόν· Δέν ήτο μόνον κάτοχος τής ίεράς μου
σικής, άλλά »αι τής ’Ιταλικής καί κατεγίνετο 
είς τήν τακτοποίησιν τής ίεράς μας μουσικής. 
Δνάτυχώς ό θάνατος τόν ήρπασε είς ήλικίαν 
μόλις 42 έτών, τμ Μαρτίου τοϋ έτους 1838-

Καί τφ 1851 ό ίερεΰς Κωνσταντίνος Μαυροί- 
ωάννου διδάσκαλος τής ίεράς μουσικής έν τφ 
ίεροόπουδαστηρίφ τοΰ Ίονίου Πανεπιστημίου 
έδημοσίευάε τό’Όργανον Διδακτικόν 
της ίεράς Μουσικής, διά να Αποδείξμδτι 
δλον τό διαπασών σύστημα τοϋ διατονικού γέ
νους εΐγε διαστήματος γι και ε)ιι καί δχι 68, 
έπειδή έκάότη έπταφωνία ϊι καί άντιφωνία,ήτοι 
άπό ήμιτόνια ή τεταρτιμόρια, άπό μίαν διαπα
σών μεταβαίνει είς άλλην καθώς εϊνε τοϋ έναρ- 
μονιού γένους, τοΰ χρωματικού και καθ’ έξης, 
έχει τούς αυτούς λόγους,όμοίως τά τετράχορδα 
τά διεζευγμένα ή καί συνημμένα,καθώς φαίνεται 
είς τά διαγράμματα αύτοΰ,

"Αν άπό της Αλώσεως της Κρήτης, δτε ώς 
είπομεν, ήρξατο ψαλλομένη έν Έπτανήόφ ή 
Κρητική μουσική, έκαλλιεργεΐτο όοβαρώς 
ίδίμκατά τόν δέκατον αιώνα, χρυόοΰν διά τήν 
'Επτάνησον ένεκα τής άκμής τών γρομμάτων, 
έπιστημών καί τεχνών,έως τόν αιώνα καθ’ όν ή- 
κμαζεν ό πολύς Μάντζαρος καί οί πολυπληθείς 
διαπρεπείς μαθηταίτου,ϊσως δέν θά ύφίστατο μου 
σικόν εκκλησιαστικόν ζήτημα. Άλλά δυστυχώς 
καί έν Έπτανήόφ άνεφάνησαν θιαόώταιτής λε- 
γομένης βυζαντιακής ψαλμφ'.ίας. Άνεφάνησαν 
Αλλοι ύποστηρίζοντες τήν εισαγωγήν της Εύρω- 
παϊκής μουσικής.έν τοΐς ναοΐς 'Ο Μάντζαρος έ· 
μελοποίησε λειτουργίαν ψαλεϊόαντφ 1834 δτε έ- 
χειροτονήθη μητροπολίτης Κερκύρας ό Χρύσαν
θος', έν τώ ναφτής Κερκυραϊκής μητροπόλεως· 
Δυστυχώς'μέ δλον τόν όγκον τοΰ όνόματος, ή 
λίμπρα αύτη μουόούργηόις δέν έλαβε τήν δέ
ουσαν διάδοόιν έν Έπτανήόφ. Κ’ έκεΐνοι οί 
μαθηταί του, οϊτινες έπεχείρηόαν νά τονίσωάι 
λειτουργίαν,δέν έτυχον τής δεούόης ίκανοποιή- 
όεως. Τό μέγιότον έμπόδιον ήτο, ότι έλειπαν 
ίεροψάλται κάτοχοι τής Εύρωπαΐκής μουσικής. 
Έξ Αλλου ήσαν τινές, οϊτινες ύπεότήριζον δτι 
δέν πρέπει νά είσαχθμ είς τάς Λρθοδόξους έκ- 
κλη<*ίας  φράγκικη ψαλμφδία καί όργανα. Οί 
πλεΐστοι εύχαοιότοϋντο άπό τήν κρατούσαν 
ψαλμφδίαν έν έκάστη τών νήσων. Ό Κεφαλλήν 
Γεράσιμος Μαντζαβϊνος, έπιφανής Ιεροψάλτης 
καί τής εύρωπαΐκής μουσικής κάτοχος, ίιπβ- 
ότήριξε καί διά τοΰ ’Αθηναϊκού Αίώνος (1870) 
τό όύότημα τοϋ Χαβιαρά.Έτερος Κεφαλλήν κά
τοχος τής έκκληόιαστικής μουσικής, ό Γερά
σιμος Λειβαδας, έμουσούργηόε δύο λειτουργίας 
Αποπειραθείς νά είσάξη τετράφωνόν τι μικτόν 
όύότημα.

Ή διαφωνία' τών Έπτανησίων έφερε πολλά 
έμπόδια- ’Ιδία δέ ήμπόδιζεν ή Ιδέα δτι ή έν 
χρήσει έν ταΐς λοιπαϊς Έλληνικαΐς έκκλησίαις 
ίεροψαλμφδία εϊνε ^υζαντίακή καί οί άνθρω
ποι τής μεγάλης ίδίως ίδέας κατεφέροντο κατα 
πάόης Αλλης ι,ψαλμφδίας. Τήν Απάτην ταύτην 
άπέδειξεν ό μουόικοδίφης Τ. Δ. Τζέτζης ό με- 
λετήόας — ώς φαίνεται τούλάχιότον — τήν με-, 
όαιωνικήν μας μουσικήν καί δημοόιεύόας με
λέτας γερμανιότί .καί ελληνιστί. Ό μουάικο- 
δίφης οντος άποφαίνεται δτι ή σήμερον ίερά 
μουσική — ή.κοινώς έν χρήόει—δέν δύναται 

ούτε Κατά τήν Ακουστικήν θεωρίαν, ούτε κατά 
τήν μελαποιίαν, νά συγκριθμ πρός τήν πρό τής 
Αλώσεως βυζαντιακήν ίεράν μουσικήν, πρός τήν 
οποίαν ούδέ ή μετά τήν αλωσιν μέχρι τοϋ προ 
παρελθόντος αίώνος άναπτυχθεΐόα εύρίόκεται 
είς στενήν σχέσιν. Κατέχων ό Τζέτζης τάς με
λφδίας πολλών έποχών ήδυνήθη νά άποδείξμ 
δι’ αύτών, δτι είς ούδέν Αλλο έκκληόιαότικόν 
έγένοντο τοσοΰτον εύχερώς σημαντικοί μετα- 
βολαί, δόον είς τήν μουσικήν κατά διαφόρους 
έποχάς, ήτοι κατά τόν Ε'. Η'· IB'. ΙΕ' καί JH' 
αιώνα, μάλιστα δέ Από τής άλώσεως μέχρι τής 
σήμερον, δτε τά πάντα μετεβλήθησαν παντε
λώς, δτε τήν πολύφωναν σβμνοτάτην καί μεγα
λοπρεπή μουσικήν τών μέόων αίώνων μέχρι τής 
άλώσεως αντικατέστησε δ ια π ε λ α όμ έ ν η 
Ασιατική ρινφδία ταπεινοτάτη καί 
άγενεότάτη, μεθυστική καί έκλελυ- 
μένη, όυμποτική καί ηδυπαθής, ήκι
στα έθνική, σύδόλως δέ τμ θρησκευτική διανοίμ 
καί τμ λατρείρ προσήκουσα. Κράμα δέ οϋσα 
Αλλόκοτον ελληνικής, τουρκικής, περσικής καί 
Αραβικής μελόποιίας καί δή έν φυσική κατα- 
στάόει διατελοϋσα, ούδεμίανκέκτ.ιται τεχνικήν 
Αξίαν. Αύτά λέγει ό Τζέτζης.

Διά νά ΰψώόομεν τήν φωνήν μας πρός τόν 
ούρανόν, διά νά άποότείλωμεν πρός τόν "Υψι- 
ότον τάς δεήσεις ήμών θέλομεν θείαν μελφδίαν 
καί Αρμονίαν. Διό οί πατέρες τής Έκκί,ηθίας

ΠΕΡΙ ΠΑΤΟΙ
ι.

σίπία oi πέίρα ριζιμια, ηάτ<ο απ' τοτ άγριο ββάχο 
to ξίραγχό&ι τ’δοπβςιο φντρωβ’ Ixet μονάχο’ 
άϋοίμονο οτόν άπραγο μι' αΙΜμονο οτό γίρι 
Λοί> 9ά τολμήορ άπάνω τον τά άάχινλα νά φίρα-

Τό λογχωτό λονίονδί τον, τ’ Αρματωμένα φύλλα 
διαβαίνοντας τά χύτταξα με φόβον όνατριχίλα 
Μΐ’ά&ελα οτά&ηκα απροοτά χ'ε!πα:τοΰ άν&ρώπονμοιάζει 
τον φ&ονερον καί τοϋ οχληρού ποΰ ό φ&όνοτ τόν χλωμιάζει 
εν<ί> ή xaxla άγχα^ωτή μί μιά λαχτάρα τόοη 
τήν χά&ε ανύποπτη καρδιά προομένει νά μοτώοη.

Έτο' είπα χι' άναστίναξα χντιάζοντας- τ' άγχά&ι 
δταν γοργή μιά μίλιοσα οτό λούλουίό του Ιοτά&η 
χ' εβύζαινε τό μίλι τον οχνφτή^ χαί τά φτερά της 
ανάδευε οπαρταριοτά χ’ εδειχνε τή χαρά της 
ο'αν νάλεγε: χα'ι οτήν ψυχή τήν πειό παχιά χοι μαύρη 
βρίηχει χανλνας μιά χαρά, φ&άνει νά ^έρη ναΰρη.

2. ■
Ό βράχος τοϋ Λνχαβηττοΰ με τα γυμνά τον κάλλη 
λευκή χορ&να οτήν κορφή τήν εκκληοιά Ιχει βάλει... 
Κονράοτηκες ; & ανήφορος ήταν πολύς, άλήδιια, 
κι’ούτ’ΐχεις αϋκι’ άπό μικρή τ&ν δρόμων τή οννή^εια 
οντε χ" Ιγω 6 μονόκλωνος ίχο> γερό τό χέρι 
νά οε στηρίζω απάνω τον, καμαρωτό μον ταίρι.

Μά τώρα λδ& ποΰ φ&άσαμε ψηλά, με τόαονς κόπονς,' 
γύρε τά μάτια οον νά 'δής μυρμήγκια τους ανθρώπους, 
νά 'δβς τά σπίτια αραδιαστά κάτ' άπ’ τά κεραμίδια, 
νά 'δης τους δρόμους οταχτερούς και ξαπλωτούς σόν 

[φειδία, 
νά δής π&ς ’φαίνει τή ζώή τής έννοιας ή αράχνη 
νά 'δής οε τί φαρμακερής, βαρείας άνάαας άχνη 

χι’ άναπνίη ή αγάπη μας, εν^ τής πρίπει νΒχη 
ψηλή φωλιά σάν τόν αητό σ'^ενος βοννοϋ τή ράχη. 

έότηλίτευον Καί αί Σύνοδοι άφώριζον πδν δ,τι 
έμόλυνε τήν Αγνήν ίεράν μελφδίαν.

Ή ρωμαϊκή έκκληόία παραλαβοϋόα παρά τής 
βυζαντιακης τήν ίεροψαλτικήν μουσικήν μα- 
ταίως προόεπάθηόε νά τήν διατηρήόμ- Ήγωνί- 
σθη νά διαφυλάξμ τήν άμβροόιανήν καί τήν 
γρηγοριανήν μουσικήν, καθαράς τών βέβηλων 
ήχων, άλλά τέλος ύπέκυψε καί ήναγκάσθη νά 
παρακολουθήσει τάς ποικίλας μεταβολής τής 
μουσικής έν τμ έκτυλίξει της,έως οτου ίθάόει 
είς τό σημεΐον τής Αληθούς τέχνης. Όρθώς έ- 
πραξεν. Ό Χριστιανισμός εϊνε Αλήθεια, εϊνετε
λεία θρησκεία καί πρέπει ή Αληθής καί τελεία 
τέχνη νά τόν έξυπηρετήσμ διά νά άνυψώνμ τούς 
πιστούς είς Ιδεώδη σφαίραν έν μ νΑ θαυμάσουν 
τόμεγαλεϊον τοϋ Δημιουργού- Ό χριστιανισμός 
έδωκε θείαν έμπνευό'νκαϊ είς μουσουργούς,διά 
νά ποιήσωσιν Αριστουργήματα ίεροψαλτικης. 
Έρωτώμεν. Δέν μάς ύψώνει πρός τόν Θεόν ή 
μουσική τών λειτουργιών τοΰ Haydn, τοΰ Mo
zart, τοΰ Hummel, τοΰ Cherubini, τοΰ Rossini, 
τού Adam ; Δέν μας άποόπμ δάκρυα τό Stabat 
Mater τού Pergolese, τοϋ Rossini ; Δέν μας ϋ- 
πενθυμίζει τήν ματαιότητα τό Requiem τού Μο. 
zart, τοϋ Cherubini, τοϋ Verdi ; Δέν μάς όνγκι- 
νοϋόι τά Oratoria τοϋ Cimarosa, τοϋ Haydn, τοϋ 
Belhoven, τοϋ Handel, τοϋ Mozart, τοϋ Bach ;

("Επϊτβι τό ττλος).
ΣΠ. 4Ε BtiZHC
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Κάτω άπ' τήν πάλι άχούγετοι μίο’ στη βουή πνιγμένη 
κάποια καμπάνα μαχρννή ποϋ έοπερινο σημαίνει... 
Αγάπη μον, γονάτισε καί κάνε το σταυρό σου 
νά σκύψω νά προσευχηθώ μαζή καί οτσ πλευρό σου 
γιά νά παρακαλεσωμε πάΐι καί πάντα πάλι 
νά μέν’ ή αγάπη μας πιστή καί στη ζωή τήν άλλη. 
Έδώ ψηλά ποϋμαατ' Ιμεϊς ήσυχο·, μοναχοί μας, 
πειό γρήγορα στόν ουρανό θά φθάοη ή προσευχή μας.

ΙΩΑΝΝΗ! ΠΟΛΕΜΗΧ
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ΣΚΕΨΕΙΣ
Τό Μλρώπινον δν εινε ακόμη άγνωστον τόσον ,ιίς 

τους φυσιολόγους δσον καί είς τούς ψνχολόγους καί δτι 
ώς έπείοθην έκ μα·ράς πείρας, είντ πιπροικισμένον.με 
ιδιότητας φυσικός καί ψυχικός ακόμη σχεδόν εντελώς 
αγνώστους, καί τ&ν όποίων ή μελέτη καί δ χαθοριο[ιός 
θά είνε ή δόξα τής λπιστήμης τον μέλλοντος.

Φλαμμαριώγ
¥

Είς κάθε στιγμήν μάς τρομάζει ή Ιδία καί ή σύν· 
αίοθησις τοΰ χρόνον, ό όποιος παρέρχεται, δύο μίοο 
ύπάρχονν δπως άπαλλαγ&μεν τοΰ εφιάλτου αύτοΰ. -Ή 
ηδονή ή ή έργαοία. Ή ηδονή μας έλκύει. Ή εργασία 
μάς ένδυναμώνει. ‘Ά{ έχλιξωμεν,

Βωδελαίρ
*

Αί Ανδρικοί άρεταί είνε σπάνιοι σήμερον δι’ αύτό 
καί αί γυναίκες άνδροποιοΰνται.

Νίτοε

ΤΙ
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pQTEii πνοές φυσούσαν τού Μαη 
xati ο Μπιάσκο. αγαπούσε. Δύο, 
ιρεΐς νύχτες τώρα,δέν μπορούσε 
να κλείση μάτι «τδ βάθος τής 

καμαρούλας του... _ ,
Τί ώμορφη ποϋ ήταν ή Δολ

φίνα! .
Τήν τελευταία φορά που την 

εΐδε,άκουμδοΰσε στον κορμό μιας
ανθισμένης. αμυγδαλιάς, χαι έβλεπε μέ εοχαρι- 
στησι δύό πανάκχα μιας βάρκας χατω χει «τη 
γαλανή θάλασσα... ’Επάνω στα καταμαυρα μαλ- 
λεά τής όλη ή-μυρωδιά τών λευκών αμυγδαλιών 
άστραφτε άπδ τές χρυσές αχτίνες του ήλιου, ολο 

γύρα της ένα ανθισμένο λειβαδακι ξαπλωνετο, χαι 
μέσα στα μάτΙα της... ώ μέσα στα^ματια ’’ϊ«····1 
θάλασσα γελούσε... -Δίχως άλλο θαχει και λού- 
λουδα μέσ’ τήν.καρδία; συλογιζότανε ^Μπίασκο. 

Καί άπδ.-τότες δέν παύει ν’ αναπολη την 
ανοιξιάτικη τρέλλα τής αγάπης του ..

...Μακρυά έξημέρωνεν.Ή αυγή ήρχ«« 
»’ άγχάλίαζε τές γαλανέςγραμμες τής θά
λασσας. όταν δ Μπιάσκο πεταχθηχεν απ 
τδ κρεββάτι του, και ' ελαφρά άνέδη στη 

ξύλινη σκάλα εις τήν κορυφή του καμπα
ναριού ώς τής φωληέςτών άηδονιών .

Ήταν δ κωδωνοχρούστης τοΰ χωριοΰ.
Αί τρεις πελώριες καμπάνες, ακίνητες, 

μέ τά σκαλισμένα λούλουδα, στά πλαγία 
των περιμένανε σιωπηλές τά γέρα χερία 
τοΰ Μπίασκου, γιά νά σκορπίσουνε τα 
τρελλά τραγούδια των στες πρώτες πνοές 

τής αυγής. , ν
Καί δ Μπίάσκο αρπαςε τα σχοινία τής 

πρώτης καμπάνας^ “Ενας φριχιασμος βα

θύς άπ’ τ’ άνοιγμένο στόμα της, και κύ
μα άπ’ήχους μεταλλικούς έχύθηκαν σε 
μΐά βοή αδιάκοπη. Και αΐ πνοές τής αυ- 
γήξ τούς άρπαξαν καί τούς σκόρπισαν εις 
τής στέγες τών σπιτιών, ώς κάτω κεΐ στη 
θάλασσα τή γαλανή. Άλλά νά, άλλοι ή
χοι πιδ αρμονικοί. Είναι τής δεύτερης καμ
πάνας, γελαστοί και κρυστάλλινοι, σαν χα- 
λαζα άπδ μαργαριτάρια έπεφταν αδιακοπα 

στδν πιλυύμνητο θόλο τής εκκλησίας.·· 
πειτα άλλοι νέοι ήχοι σαν ίνα μουγγρι- 
σμα χιλίων σπίνων! Και ή ήχω ξυπνά και 
άντιλαλεί γλυκά τδ χαρμόσυνο τραγούδι 

τδν καμπανιδν!
Σιγά σιγά καί τ’ άλλα.τά πιο μακρινα 

καμπαναριά ξυπνούν κα'ι αρχίζουν με τα
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διάφορα μεταλλικά στόματά των να τραγουδούν,τους 
ιερούς σκοπούς των μέσα στήν τρελλα τοΰ φωτός καί 

τής ώμορφιας! Καί δ Μπιασκο μεθοΰσε,μεθοΰσ* απ 
τήν άε>5 «υμφωνία...’Επρεπε νά τδν εόλεπατ 

πώς κινούσε τά χέρια του, κουρασμένα απ τδν 

κόπο, καί πώς έκρέμετο' στα σχοινιά επ.ιτα^ σαν 
■ σκίουρος, γιά νά δώση περισσότερη δύναμι στους 

ήχους- τής καμπάνας του, καί πώς τταλαντεύετο 

μέσ’ τδ κενόν μέ δύναμι-για να σκορπιση τους 
τελευταίους ήχους τής πειο μικρούλας καμπανας 

ι>ίκ' τίίσ βοές τών άλλων... ,
Ώ πώς τδν μεθούσε, πώς τδν μεθοΰσε, η αρμο

νία, τδ άερινο αύτδ τραγούδι τών καμπανιών ! Ε

πάνω ’κεϊηταν τδ βασιλόπουλο τον έλεγαν 
λδν οί άλλοι, τδν φτωχόν μας Μπιασκο ! Μαι αδια- 

'· φορό, έκεΐ έπάνω ’κείνος ήταν το ,^δπουλο 

αύτδ δέν τδν άρκοΰσε; Καί ο λανος ουρά
νδς ακτινοβολούσε στδ πράσινο, λειβαδι, κι ή θ« 

λασσα γέμιζε άπδ πανάκια, και τα δρομακία απ 

ανθρώπους... Μά ό Μπιάσκο δεν το χουνουσ.ν απ

,. 8π®νδή.
Ν. ΦερεκΌοον.

Infant ΖαπαιΙο».·

έκεΐ. .Στδ τέλος πιά κολοΰσ» τ’ αυτί του 
' στή μικρότερη· καμπάνα του, τήν χτυπούσε 
δύο τρεις φορές μέ τά δάκτυλά .του γιάνά 
άκούση τά μυστικά της και κατέβαινε λυ
πημένος.. Τί όνειρα έκαμε έπάνω στις στέ
γες τοΰ καμπαναριού'!.. Τί τρελλά όνειρα 
γεμάτα ποίησι πάθους καί πόθων ! Ώ πόσο 
ώραΐα τοΰ έφαίνετο, πόσο χαρούμενη ή 
Ζολφίνα του έπανω ’κεϊ !..'.

Ένα απόβραδο τδΰ'Άπριλιοΰ συνηντή-
• θησαν στδ λιβάδι πίσω άπ’ τις καστανιές, 

όπου εκείνη έκοβε νωπά χόρτα γιά τήν άγε-
= λάδα της καί τραγουδούσε. Ή μυρωδιά τής 

άνοίξεως τήν είχε ζαλίση, ώσάν νά εύρίσκε- 
το μεσ’ ένα αμπέλι τήν ώρα τού τρυγητού.

' Ό Μπιάσκο προχώρησε πρδς αύτήν 
μέ τδ κασκέτο του ριγμένο πίσω στά μαλ
λιά του, μ’ ενα μπουκέτο γαρύφαλα κόκ- 
xtva στ’ αυτί του. ..

Δέν ήτο καθόλου άσχημο πάιδί δ Μπτά- 
σκο. ,Είχε κάτι μάτια μεγαλα ολόμαυρα 
γεμάτα άπ' άγρια λύπη κι’ άγάπη. "Επει
τα είχε μιά γλύκα, μιά βαθειά γλύκα, ή 
φωνή του κάτι τδ μυστηριώδες, τδ υπεράν
θρωπου ! Έκεΐ έπάνω στή μοναξιά του μέ 
τές καμπάνες του λές και έκλεψεν.ή φωνή 
του όλα τά χρώματα καί τήν άπόκρυφον 

,. άπήχησίν των. Τήν έπλησίασε.
— Τί κάμεις αυτού, Ζολφίνα ;

Μαζεύω χόρτα γιά τήν αγελάδα τοΰ 
θείου'Μιχάλη, άπήντήσεν ή“ ξανθή, κόρη 
σκυμμένη όπως ήταν.. .

— ’Q Ζολφίνα, νοιώθεις αύτήν τήν ώ- 
' ραία" μυρωδιά τοΰ χόρτου ; Ήμουν-ανέβα-·

σμένος 'κέΐ έπάνω στις καμπάνες μου καί 
τήν ένοιωσα.;. "Επειτα σ είδα νά περνάς . 
καί νά τραγουδάς. . Εισ ι χαρούμενη, Ζολ-

• φίνα μου ; , ' ' , . ν Γ. Ροΐλοϋ.
Έσηκώθηκεν. Ή συγκίνησις τούς έπνι

γε, , ..καί έσιώπησσν κι’ οί δύο ακούοντες 
το μούρμούρισμα τών φύλλων.

"Ο Μπίάσκο,όλόχλώμος, έσκυψε στήν πρασινάδα 
νά μαζέύση χόρ.το.Καί μέσα στή μυρωδιά τήν παρ- 
θενική τού χόρτου τά χέρια του ζητούσαν τά χέρια · 
τής Ζολφίνάς του, πού ήσαν χατακόκκινα σάν τά 
γαρύφαλά τ'δυ.,'. . .

■ — Θίλέις νά σέ βθηθήσω;.εΐπεν'έξαφνα,καί τήν. 

επίασε... ■ ;
—-Άφησέ με, έψιθύρισε.ν ή φτωχή' κόρη μέ φωνή 

πν.ιγμένη.;.’Αφησέ με, Μπιάσκο ·!..,
Έπειτα άρπαξεν έήείνη,τά-χέρια του τά έσφιξε ; 

γλυκά μέσ’' τά δικά της, κι’ άφησε τδ ωραίο της 
κεφάλι καί τδ σκέπασε με τά φ\ογερά φιλιά του,ένώ 

κάτι μουρμούριζε.
— ."Οχι, αχ όχι, Μπιάσκο μου ,.

εαλαμενία ννμ&η
Καλλιτιχνιχη Ζαππιίον.

χωριού σκεπασμένα άπ’ τά αιγικλήματα, ανάμεσα 

στδ τραγούδισμα τών καμπανιών απ’ τδν αγέρα !
Μίαν αυγήν ομώς ποΰ δ’Μπιάσκο περίμενε τή 

Ζολφίνα του στή βρύσι μ’ έ’να μπουκέτο παπαρού
νες, εκείνη δέν έφάνη ! Ηταν άρρωστη βαρειά, 
άρρωστη απ’ τή μαύρη επιδημία ποΰ είχε πέση στδ 

χωριό.
Φτωχέ ΜπιάσκοΓΌταν τδ έμαθε, τδ αιμά του 

. πάγωσε, έκλονίσθηκε. Μέ τήν καρδιά βαριολυπη- 
■ ■ μένη ήταν αναγκασμένος ν’ άναβη τδ βράδυ στδ 

καμπαναριό γιά νά σημάνη...καί τήν Κυριακή 
πάλι, μέσ’ τά τραγούδια και στής προσευχές, στά 
κύματα τοΰ φωτός και τής ευτυχίας... δταν ή φτω
χή του άγάπη ύπέφερε,Θϊέ μου,ποιος ξεύρει πόσο!

Καί ,ήίάγάπη. των. μεγάλωνε μέρα μέ τήν ήμέρα 
κάί έξωγχούτο. σάν τδ- σιτάρι...καί τδ σιτάρι μεγά
λωνε σαν 'ένα κύμα κάί μέσα έκεΐ στδ καταπράσινο 
λει6άδι: ή'Ζολφίνα δλόρθη, κατακόκκινη, ήταν σάν 
μιά ωραία παπαρούνα 1 '

Τί φλογερή άγάπη, καί τί ώραΐον περιβάλλον 
γιά τούς δύο νέους μέσ’τής ανθισμένες μηλιές,στής 
λευκές συχαμηνιές,μέσ’ τά σκοτεινά δρομάκια τοΰ

Ήσαν at ήμέρις εκείνες τρομερές ! Τ’ άπόβραδα 

ό.Μπιάσκρ μετά τές καμπάνες του, περιτρυγύριζε 
μέ αγωνία .τδ σ.τήτι τής αγάπης του,σάν ένας λύ
κος γύρω σέ μνήματα. Κάπου κάπου σταματούσε 
κάτω άπ’ τδ κλεισμένο παράθυρο, τδ όλιγοφώτιστο 
καί μέ τά κατάμαυρα μάτια του πνιγμένα στδ δάκρυ 
έβλεπε τής σκιές τών άγαπημένωντης νά σιγοπερνοΰν 
μέ φόβο μέσ’ τδ δωμάτιο τής άγωνίας!
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Καί Ισφιγγ< τήν καρδιά του μέ τά δυό του χέρια 
γιά νά μή ξεσπάσγ σέ παραπονιάρικο κλάμμα. Έ- 
πειτχ έφευγε και έγόριζε σάν τρελλός έξω στους 
κάμπους, ώς ποΰ έφθανε στήν καμαρούλα του κου
ρασμένος..."Ολες τής άλλες ώρες περνούσε εμπρός 
στής ακίνητες καμπάνες του καταβεβλημένος .άπ* 

τήν αγωνία, κατακίτρινος... - ’
Γύρω του ψυχή ! Μπροστά του ή θάλασσα μόνο' 

μούγγ(ίιζε στήν έρημη ακροθαλασσιά, φέρνοντας 

απαίσια μηνύματα.
Και κεΐ, κάτω άπδ μιά μικρούλα στέγη, πο3 

μόλις τήν διέκρινεν άπ’ τής καμπάνες του, ή αγα
πημένη του Ζολφίνα ψυχομαχούσε ξαπλωμένη στδ 
παρθενικδ κρεββάτι της σιωπηλή, ένώ τδ κεράκι 
έτρεμόσβυνε στδ φ®ς τής αυγής και αι σιγανές 
προσευχές τδν αγαπημένων της ξέσπαζαν σ ακα- 
τάπαυβτο θρήνο, ώς ποΰ σήκωσε δυο τρεις φορές 
τδ ξανθό κεφάλι της μέ αγωνία σάν νά ήθελε νά 
όμιλήοη...άλλά αί λέξεις έμειναν μεσάτης βαθειά- 
δ αγέρας τήν ήμπόδιζε ..και ή αΰγοδλα τήν άφηνε 
άσπλαγχνα στήν αγκαλιά τοΰ Χάρου... Άργοκί- 
νησε τά χείλη της τότε πνιγμένη στον πόνο,τάκλεισε

“PER GLI STUDI NEOELLENIG1 IN ITALIA,,’)

ΥΤΟΝ τόν τίτλον φέρει ένα 
βιβλιαράκι ρεγάλου ένδιαφέ- 
ροντος ποϋ ό διαπρεπής φι-·' 
λέλλην ιαί ελληνιστής κ. 
Δέ Στρώνε Μπροϋβερ έδημο- 
σίευσε στήν Ρώμην. Πόσον τό 
ένδιαφέρον αύτό τών ’Ιταλών 
διά τήν γλώσσαν μας καί τήν 
γραμματολογίαν μας μαςΟυγ-

Ktvii καί μάς ύψόνει, ήμπορεϊ νά τό έννοήσμ 
μόνον έκεΐνος, ποϋ αισθάνεται άληθινήν άγάπη 
διά τήν-μεγάλην 'Ελληνικήν πατρίδα.

Ό διάσημος αύτός ’Ιταλός παραπονεϊται πώς 
άκόμη στήν Ιταλίαν παραμελεΐται ή μελέτη 
τής νεοελληνικής ποιήσεως, άν καί πολλοί λό
γιοι της μεγάλης έκείνης χώρας καταγίνονται 
νά γράφουν καί μεταφράζουν δικά μας έργα; 
Ό,τι ή'Ελληνική Κυβέρνησις δέν έόκέφθη ποτέ 
νά κάμτι, τό κάμουν αυτοί οί έκλεκτοί ’Ιταλοί 
μεταξύ τών όποίων έχει τά πρωτεία ό κ.Μπροϋ- 
βερ,διά τήν βαθεΐανμελέτην τών νεωτέρων έλλη- 
νικών έργων, διά τήν παρατηρητικότητα, διά 
τήν άπειρον λατρείαν του πρός τήν άρχαίάν 
καί νεωτέραν 'Ελλάδα. '

Μακρυά άπό τόν τόπο δπου διεξάγεται ή γλωσ
σική πάλη, μέ τήν μεγάλην άγάπην είς τήν

S. Π. Καίτοι είνε γνωστοί αί περί γλώσσης ιδέαι 
της «Πινακοθήκης», δημοσιεύψεν έν τούτοις τήν 
βιβλιοκρισίαν τοϋ έκλεκτοϋ ήμών συνεργάτου κ- Μαρ· 
τζώκη, ΰπερτιμώντος προφανώς το έργον του Ψυ·; 
χάρη· 

έπειτα σάν έ'να αρνάκι ποΰ τδ πνίγουν.ί.κάι'έμεινε 

,ακίνητη.
Ό Μπιάσκο τήν άλλη μέρα είδε τήν αγαπημένη 

του νεκρή- άπολιθωμένος άπ' τδν πόνο ακολούθησε 
τδ νεκροκρέββατό της γεμάτο άπδ λουλούδια φρε
σκοκομμένα ποΰ ανάμεσα των ήτο ξαπλωμένο τδ 
ωραίο παρθενικδ κορμί της μέσ’ έ'να δλόασπρο 
σεντόνι τυλιγμένο."0,τι είχεν άγαπήση στή γή,ήτο- 
τκεΐ μέσα, ήτο ό ίδιος έαυτός του, δέν ήταν μόνο 
τδ πτώμα - τής Ζολφίνας του, μά -και ή νειότη 
του, ή ζωή του, ή άγάπη του, ποΰ τά έθαβαν δλα 

στή στιγμή!
Ό Μπιάσκο τήν είδε άκόμη μιά φορά ’μέσα στδ 

πλήθος...έπειτα έφυγε, ήλθε στην καμαρούλα του 
ανέβηκε την ξύλινη σκάλα, τράβηξε τδ σχοινί τής 
πιδ αγαπημένης του καμπάνας τής μικρούλας ... έ
καμε ένα μεγάλο κόμπο. . πέρασε τδν λαιμόν του 
και πήδησε στδ κενόν !..

. . .Καί τότε μέσα στήν πένθιμη ήσυχι'α, ή καμ- 
πανίτσα του έσήμανε δυο τρεις φορές χαρούμενα. .

. . .Ήσαν οι τελευταίοι σπασμοί τοΰ πνιγόμένου 

Μπιάσκο I

MitiupdaiH ΖΗΝΑΝΟΣ ΛΕΦΑΚΗ

'Ελλάδα, μέ τήν άπανίαν άντίληψίν του καί τήν 
διαύγειαν τοϋ φωτεινού του νού, όκ. Μπροϋβερ 
θέτει τά πράγματα στον τόπον τους καί δείχνει 
0’ έμάς ότι δέν είνε τά άκρα ' ποϋ πρέπει νά 
τρέξμ ή γλώσσα διά νά φθάση ατούς μεγάλους 
της προορισμούς, διά νά φέρμ τήν ένότητα 
κι’ δχι τήν άποσύνθεσιν, διά νά άυνεχίσμ τόν 
δρόμον-της ποϋ άπόκρυφα είχε κάμει στά σκό
τη τοϋ Μεάαίωνος.

Ή έμφάνισις τοϋ Ψυχάρη βέβαια είνε ένα φαι- 
νόμενον γιά έκείνους ποϋ ήμποροϋν νά ίδοϋν 
βαθύτερα τάπράγματα,.Ήέμφάνισίςτου κάτι τι 
έάτερέωΟε, κάτι φωτεινόν μάς έδειχνε άτά όρ
για τοϋ σχολαστικισμού- Ήτο μία διαμαρτυρία 
τής έθνικής συνειδήσεως,καί τής μεγάλης ίκεί- 
νης στιγμής άντιπρόάωπος ύπήρξεν ό Ψυχάρης. -

Άλλ’ ήμεϊς είμεθα έκεΐνοι ποϋ δέγ. τόν βοη
θήσαμε στό έργον του, ποϋ παρεξηγήσαμε πολ
λά πράγματα, ποϋ δέν έβαδίσαμε. σύμφωνα μέ 
τό πνεϋμα τής έποχής μας,καί διά τοϋτοέγεγ- 
νήθη ένας άλλος σχολαστικισμός' πλέον βάρβα
ρος διά να ξνήνήύμ δ,τι ό Ψυχάρης .μέ μεγά
λην διανοητικήν δύναμιν κατώρθωάε ν’ άπο· 
πνίξμ.

Ή διγλωσσία βασανίζει τήν 'Ελλάδα' άλλά 
πολύ περισσότερον έβασάνιάε τήν ’Ιταλίαν. ’Ε
κείνος ποϋ παρακολουθεί τήν με·) άλήν εκείνην 
γραμματολογίαν, βλέπει τήν γλωσσικήν ’Ιταλι
κήν έξέλιξιν καί βλέπει δτι στήν τρίτην 'Ιτα
λίαν ό Καρδούτάης ύπήρξεν έκεΐνος; ποΰ άνοιξε 
τό δρόμο διά νά φανοϋν πίσω του τόσον ένδοξοι 
συγγραφείς, τών όποίων τά όνόματα έγειναν 
παγκόσμια· Άλλ’ αύτοί οί δοξασμένοι νέοι τόν 
έβοήθησαν στό έργον του,γιατί είχαν τή λατρεία 
πρός τήν πατρίδα καί τήν τέχνην καί τήν με

γάλην μόρφωσιντής ψυχής καί τοΰ νοϋ. Δέν 
έπήραν τάς λέξεις ώς σημεία νεκρά, άλλά τάς 
έξήτασαν μέ τόμάτι τοϋ ψϋχολόγου γιά νά βροϋν 
έκεϊ μέσα τή φλέβα τής ζωής, γιά νά βροϋν τάς 
λέξεις έκείνας'ποϋ άντιπροσωπεύουν τάς σκέ
ψεις καί τά αισθήματα τοϋ σημερινού περιβάλ
λοντος. Αί γλώσσαι άπλοποιοΰν αι, έξευγενί- 
ζονται καί είς τήν άπλοποίησιν παρατηρεΐται 
ή πρόοδος. Είς τόν πεζόν λόγον βλέπομεν με
ρικά εύχάριάτα σημεία προσεγγίσεως—δέν όμι- 
λοϋμεν διά τήν πσίηάιν, γιατί τό ζήτημα αύτό 
έλύθη—καί Ανάμεσα σ’ αύτά μερικούς όπαδοΰς 
τοϋ Ψυχάρη ποΰ χρησιμεύουν ώς έμπόδιο. Μέσα 
σ’αύτά τά σημεία προσεγγίσεως βλέπουμε μερι
κούς συγγραφείς μεταξύ τών όποιων έχει τά 
πρωτεία ό Δ ίίαλογερόπουλος διά τό βάθος καί 
τήν άριάτοκρατικήν χάριν, ώς πολύ καλά πα
ρατηρεί ό Μπροΰβερ, καθώς βλέπουμε καθαρόν 
καί ώραίαν δημοτικήν στον Χρηστοβασίλην.

Ό Μπροϋβερ παρατηρεί μέ μεγάλη μας εύχα- 
ρίάτηάιν ότι έδώ ύπάρχει μία ώραία καί πρωτό
τυπος άνθησις πεζού καί έμμετρου λόγου,άλλά 
δέν λείπει νά παρατηρήσμ ότι ή έπιρροή τών 
ξένων γραμματολογιών καί ιδιαίτερα τής Γαλ
λικής είνε μεγάλη. Τό πνεύμα πού περισσότερο 
άπό κάθε άλλο δέν Αφομοιώνεται στό αΐμά μας 
είνε τό Γαλλικό. Ναυάγιον όλικό άτόν Άλέ-. 
ξανδρο καί Παναγιώτη Σοΰτσον, ναυάγιο στον 
Παράσχον, ναυάγιον άτόν Βαλαωρίτην άν τό με- 
γαλοδύναμο χέρι τοϋ Δάντε δέν τόν έσωζε σέ 
όχι λίγα σημεία, ναυάγιο σέ μερικούς πεζογρά- 
φονς καί ποιητάς σημερτνούς. Άλλά τό αύτό 
δέν συμβαίνει καί μέ τό ’Ιταλικόν πνεΰμα,γιατΐ 
μ’ αύτό ύπάρχει ή μεγάλη συγγένεια. ’Ανάμεσα 
άπό τό ιταλικόν πνεϋμα τρέχουμε στήν άρχαιό· 
τητα. Παρατηρήσατε τόν Σολωμόν, τόν Κάλβον. 
Δύο είνε αί πηγαί τής 'Ελληνικής ποιήσεως, 
οί άρχαιοι χρόνοι καί οί χρόνοι τής έλληνικής 
άναγεννήσεως. Καί ό Σολωμός εινε περισσότε
ρον "Ελλην άπό τόν Πα'ράάχον καί τόν Βαλαω
ρίτην· «Άπό τήν Κριμαίαν, έλεγεν ό μεγάλος 
Καβούρ, πρέπει νά πάμε στην δούλην ’Ιταλία» 
καί όπό τήν Ιταλική φιλολογία, τολμώ νά πώ, 
ήμποροΰμε. νά τρίξουμε στήν 'Ελληνικήν Αρ
χαιότητα.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΤ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ
•ι

ΠΟΠΕΠΌΜΕΝΟΣ νά άναμνη- 
σθώ τής τούτης «ου παρα τώ 
Γκρέκω έ-ισκέψεως άναμιμνή 
σκομαι συγχρόνως τής πρώ
της ίσπέρας ήν διήλβον είς 
τας όδοδς τοϋ Τολέδου.

Ειχον έξίλθει κατά τύχην 
μετά τδ δεΐπνον, καί παρά 
τδ μήκος τών υψηλών τοί
χων, οΐτινες έχάνοντο έντδς

ανάστρου οΰρανοϋ, ήκολούθουν τήν σ*ενήν του λιθο
στρώτου ταινίαν. Έβάδιζον εις τα πλάγια απέραντων 
μονάστηρίων.καί επιβλητικών ανακτόρων, χιγκλιδο-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Μέ ποίαν γνώάιν ό κ. Μπροϋβερ έξετάζει 
τάς έλληνικάς γραμματικός, τάς νεωτέρας έλ 
ληνικάς γραμματολογίας, ποία είνε Λ διδα
σκαλία είς τήν ’Ιταλίαν τής άρχαίας καί τής 
νεωτέρας γλώάάης, ό καθένας ήμπορεϊ νά τό 
ίδχί μόλις διαβάσμ αύτό τό πολύτιμο βιβλιαράκι.

Δέν είνε βέβαια λίγοι όσοι έγραψαν διά τή 
γραμματολογία μας καί μετέφρασαν διχά μας 
έργα. ’Αλλ’ έκεΐνοι ποϋ συστηματικά έργάζον- 
ται είνε ό διάσημος Pavotini, καθηγητής της 
Σανσκριτικής, ό όποιος άπό πολλά χρόνια πα
ρακολουθεί τήν φιλολογικήν μας κίνκσιν,ό δια
πρεπής ίεροκήρυξ Ciuli, ό διακεκεκριμένος 
καθηγητής Eliseo Brighenti, ό σεβαστός καθη
γητής Giovanni Canna καί ό άριάτος συγγραφεύς 
τοΰ λαμπρού αύτοΰ βιβλίου Francesco De Simone 
Brouwer.

Ό Pavolini άν κ’ έχμ τήν γνώάιν τής γλώσ
σας μας, τού λείπει δμως κάτι τι πολύ άημαν- 
τικώτερον. Βλέπεις τόν γλωσσολόγον κι’ όχι 
τόν αισθητικόν, βλέπεις πώς δέν έχει καμμίαν 
ίδέαν τοϋ γλωσσικού ζητήματος καί διά τούτο 
δέν ήμπορεϊ τίποτε νά. πψ ώρισμένως. ’Επαινεί 
έργα γιά τή γλώσσα καί τάς ίδέας, όχι γιά άλλο, 
άλλά γιατί έδώ πέρα ποϋ βασιλεύει ή φιλολο
γική άναρχία, τά έπαίνεσεν ό ένας καί ό άλλος 
γιά τούς σκοπούς του. Ό ξένος ποϋ μας κάνει 
τήν τιμή νά καταγίνεται στή γραμματολογίαν 
μας,χρεωάτεϊ νά προσέχμ πολύ σ’ δ,τι γράφει ό 
καθένας.
' Ό Ganna προσέφερε μεγάλας ύπηρεσίας στά 
έλληνικά γράμματα Έγραψε περί Σολωμοΰ ώ- 
ραιοτάτην μελέτην,μετέφρασε είς γλαφυρότατον 
πεζόν λόγον τόν "Ορκον τού Μαρκορά καί έ
γραψε πολλά άλλα άρθρα μεγάλου ένδιαφέρον- 
τος. Ό Ciuli γράφει γιά μας μέ μεγάλον ένθου- 
σιαάμόν, άλλά δέν τού μένει καιρός νά μελε
τήσει περισσότερον καί νά γράψμ μελέτας άν- 
ταξίας τής μεγάλης του άντιλήψεως· είς τόν 
Brighenli χρεωάτοΰμε πολλά διά τήν «Νεοελλη
νικήν χρηάτομάθειάν» του- άλλ’έκεΐνος άπό τόν 
όποϊον περιμένομεν πολλά πράγματα άκόμη, 
γιατί πολλά μάς έδωάεν έως τώρα,είνε ό Μπροϋ
βερ, είς τόν όποιον κάθε 'Ελληνική ψυχή χρεώ
στε! νά εύγνωμονψ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΗΣ

φράκτων, μέ τους θυρεούς, τήν υπεροψίαν τών όποιων 
δέν έπάταξεν ή κακή Μοίρα.Ή νύξ ζωογονεί πέριξ 
των δλόκληρον τδ παρελθόν των, τδ όποιον κατέστη 
ώραΐον ώς δνειρον. Ένα πλήθος έγχαταλελειμμένων 

. εικόνων,φλαμανδιχών,εβραϊκών,καθολικών,σαρραζηνών 
μ’άνέμενεν παρά τους πυλώνας των-Άπδ τής πρώτης 
ταύτης εσπέρας έπέπεσαν έπ’ έμοΰ ώς ή άβ/.ιότης 
.έπί τών πτωχών καί άπδ εικοσαετίας τάς τροφοδοτώ 
μ’ έν ξένον αιμα. Δεν παραπονουμαΓ εις άπόδοσιν μ’ 
έξυπηρέτησα» εις πάσαν ευφροσύνην μου. . .

Όποια σςγή έβασίλευε τήν εσπέραν «κείνην εις τους 
σκοτεινούς δρομίσκους τοϋ ipctvou τούτου Τολέδου I 
Παρά τήν βάσιν τών τειχών ϊψαλλον ο! γρύλλοι,υψη
λότερα έπτερύγιζον άπροσδοκήτως νυχτερίδες. Περί 

. τήν ένδεχχτην καί ήμίσειαν ήκουσα μουσικήν, προς 
τήν βποίαν προσεπάβουν νά πλησιάσω δια μέσου τοΰ 

. δαιδάλου τούτου καί αΐφνιδίως εύρέθην «ίς μίαν «ύρυ-
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τέραν οδόν χαί προ ενός ύπαιθρίου χορού.
Οί στροβιλίζοντες έστρεφοντο, κακώς φωτιζόμενοι. 

’Εκεί ητο το λαϊχόνΤόλεδον,άποτελούμενον έκ πάσης 
ηλικίας. Κοραιίδες ϊνηγκαλισμέναι σεμνώς, έσημείω- 
ναν τόν θρόνον χαριτωμένα.Καί ταχύς,ώς είμεθα όλοι 
«ν χώρφι,εν ή ή περιέργεια μας είνε ζωηρά, ένόμιζον 
δτι έβλεπον σχηματίζο ·τας κύκλον κάποιους ήρωας 
τοΰ Κοαγια,τοΰ Βελασκέ,τοΰ Σερβάντες καί του Κάλ- 
δερον, οί όποίοι δΓ ημάς έν Παρισοις, εινε ή Ισπα
νία.. . Έν τούτοις, οΰδεμίαν ώρισμένην ηδονήν έδο- 
κίμαζον. Τά κύμβαλλα εκείνα, οί χυδαίοι εκείνοι θό
ρυβοι δέν προσηρμόζοντο προς τό περιβάλλον.

Αίφνης ή μουσική επαυσεν, οί χορευταί εβαλον ό
ζεις λαρρυγίσμούς, εσβεσαν τά φώτα καί ταχέως δ 
όμιλος διεσκορπίσθη έπί τών κατωφερών εκείνων δρο- 
μίσχων.Τότε ηχούσθη μέ"ω τής νυκτός ενα τραγούδι. 
Ήτο μία στροφή, έν ασμα μονώσεως, ένα τετράστι
χον αλγεινόν, σταγών μέλιτος έχχειλίζουσα άπό την 
καρδίαν-

Την έπομένην είς τόν "Αγιον θωμάν, ή ηχώ τοϋ 
άσματος έχείνου συνεδέθη έν τή ψυχή μου μέ τά νευ
ρώδη μελαγχολικά δράματα,τά οποία μοΰ παρουσίαζεν 
ό περιώνυμος πίναξ τοϋ Γχρεκο δ .«’Ενταφιασμός τοϋ 
χόμητος τοΰ Όργκάζ».

Ύπεράνω τής βαθείας κοίτης όπου δ Τάγος κυλά 
τό κιτρινωπόν ρεΰμά του,ή εκκλησία τοΰ'Αγίου θωμά 
υψώνει ένα υψηλόν πύργον έξ έρύθρών πλίνθων έ- 
στολισμένον μέ αραβικός άψιδας .και στιλβούσας στή- 
λας. Εινε εν τών τζαμιών τών μετασχηματισθέντων 
είς ναούς, οί όποιοι μας ύπομιμνήσχουσίν ότι μία 
ψυχή μουσουλμανική είνε καθειργμένη εντός τοϋ Το
λέδου. Ήμιερειπωμένον, αρκετά άθλιον περικλείει έν 
τούτοις τόν «Ενταφιασμόν τοΰ ,κόμητος d’ Orgaz», 
μοναδικόν αριστούργημα αραβικής καί καθολικής 
συγχρόνως αισθητικής.

Ό πίναξ κατέχει είσέτι τήν θέσιν, εις ήν τόν έ- 
τοποθέτησεν δ Γκρέχο, εις τό βάθος τοΰ δεξιού δια
δρόμου, εντός εύρέος κοιλώματος του τοίχου, χρη- 
σιμεύοντος είς τόν πίνακα ώς πλαίσιον. Εΐνε δέ ούτος 

'σύνβεσίς έκ δύο μερών άποτελουμένη : χαμηλά δ έν- 
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ταφιασμός τοϋ κόμητος <!’ Orgaz· υψηλότερα ή υπο
δοχή αύτοΰ έν τή Ούρανίψ Αυλή. ’Ατμόσφαιρα γα
λήνιου θλίψεως είσδύουσα μετριάζει τήν ώραίαν ταύτην 
νεκρώσιμου ακολουθίαν. Ευθύς έξ αρχής, καταλαμ
βάνει τήν ψυχήν μας καί τήν βαρύνει. “Εχομεν πρό 
τών οφθαλμών μας ένα εκλεκτόν τής Τολεδικής κοι
νωνίας ζωγραφηθέντα έκ τοϋ φυσιχοΰ καί έν τή εύ- 
γενεστέρμ ηθική αύτοΰ εκδηλώσει·

Είς τό πρώτον τμήμα, πρός τά κάτω τοΰ πίνακος, 
δ άγιος Αυγουστίνος καί δ άγιος Στέφανος, χεκαλυμ- 
μένοι διά πλουσίων υφασμάτων, κύπτουσι διά. νά ύπε- 
γείρωσι τό άναίσθητον σώμα τοΰ κυριάρχου τοΰ Or
gaz περιβεβλημένον τόν φλαμανδικόν του θώρμκα· 
“Οπισθεν των, ό,θοί καί έν συνωστισμψ τριάκοντα 
ευγενεις, ιερείς καί μοναχοί παντες σχεδόν μελανει· 
μονοϋντες σχηματίζουσι άπό τής μιας μέχρι τής 
έτέρας^ πλευράς τοΰ πίνακος είδος διαζώματος. Όλοι 
εινε προσωπικότητες σοβαροί,τραχείς κατά τε τό σώμα 
χαί τό πνεΰμα,έχοντες κάτι τό φανταστικώς ιδιότρο
που και θλιβερόν, άλλά καί κάτι αληθινής χαράς καί 
άφελείας. Τούς νομίζω βαρύνοας μέσα είς τάς κλη
ρονομικός των δοξασίας καί, ώς έλεγεν δ Βολταίρος, 
άπεκλεισμένους άπό τών φώτων.Τό πρό αύτών συν- 
τελούμειον θαΰμα τούς διδάσκει, χωρίς να τούς έκ* 
πλήττη. Διότι πώς θά έξεπλήσσοντο διά τήν έπί- 
σχεψιν τών δύο άγιων, άφοϋ γνωρίζουσιν ότι κατά 
τήν αυτήν στιγμήν ή ψυχή τοΰ κόμήτος τοΰ Orgaz 
έγένετο δεκτή είς άχρόάσιν έν τή ούρανίμ Αυλή. . . 
Τήν άχρόασιν δέ ταύτην, τήν βλέπομεν. Κατέχει τό 
άνω μέρος τοΰ πίνακος. Ό κόμης τοΰ Orgaz έμ- 
φανίζεται τελείως γυμνός πρό τοΰ Ίησοΰ, τής Παρ
θένου καί τοΰ κύκλου τών Μακαρίων. Ή έν ούρα- 
νοίς αυτή σκηνή αποτελεί μίαν τελείαν άντίθεσιν 
προς τήν ώραίαν ρεαλιστικήν ζωγραφικήν τοϋ κάτω 
μέρους- Οί αμαυροί καί φειδωλοί μέχρι πενιχρότητος 
τόνοι, τά έξαιρετικώς έπιμήκη σχήματα, λελεπτυ- 
σμένα κοί περίφοβα τή προσδίδουσιν ένα χαρακτήρα 
φαντασματώδη, δστις μάς ανησυχεί, μας σκανδαλίζει ' 
καί μας έλκει.

Παράδοξος' μεγαλοφυίά παραφωνοΰσα, αύτός .δ

έπί-

Γκρέχο I Διότι αύτός δ ρεαλιστής δ δτοίος μας έζω· 
■γράφισε τούς είκοσι τέσσαρας τούτους Τολεδούς,άπη- 
σχολημένους εΐς τό νά ειπώσιν εν Requiem έπ! τής 
σωροΰ ενός εξ αύτών, εινε δ δρααατιστής, δστις μας 
μεταφέρει ήδη είς τό βασίλειον τών .σκωλήκων καί 
τών ονείρων ! Ύπό ποίον πρίσμα βλέπει τήν ζωήν ; 
Καί ,τί επακριβώς θέλει νά ε”πη τό έργο» τοΰτο, ού- 
τινος ή εΐς τό πρώτον βλέμμα έμφανιζομένη ' ένότης 
μας συναρπάζει ; .'

Ύπό τόν πίνακα,μαύρη πλάξ φέρει διά χρυσοειδών 
κεφαλαίων γραμμάτων έκτενή έπιγραφήν :'«Καί αν 
ακόμη είσαι βιαστικός, ω παροδίτα, σταμάτησον 
πρός στιγμήν και άκουσον μίαν παλαιόν ιστορίαν τής 
πόλεώς μας, έξιστορουμένην δι’ ολίγων λέξεων. Ό 
Δον Γκονζάλο Ρουίζ τοΰ Τολέδου, κύριος τής κώμης 
τοΰ Όργκάζ, γενικός συμβολαιογράφο; τής Καστίέ- 
λης, μεταξύ άλλων δειγμάτων τής ευσεβείας του, 
εφροντίσε χαι περί τοΰ νάοΰ τούτου τοΰ 'Αγίου Θωαα 
τοΰ ’Αποστόλου, έως τότε μέτριου χαι’έν τώ όποίω 
ήθελε να ενταφιασθή, ινα δέ δ;’ έξόδων του ένισχυθή 
πλουσίως έδωρήσατο αύτώ μεγάλους θησαυρούς χρυ- 
σοΰ και αργύρου· Καθ’ ήν στιγμήν οί ιερείς ήτοιμά- 
ζοντο νά τόν θάψωσι—γεγονός θαυμάσιου καί άσύνη- 
Οες !—οί άγιοι Στέφανος χαί Αυγουστίνος, κατελθόν- 
τες εξ ούρανοϋ, τόν ένεταφίασαν ένταΰθα διά τών ι
δίων των χειρών Καί έπειδή θα έμηχύνετο ό λόγος 
δια τής άφηγήσεως τοΰ αιτίου, όπερ ώθησ^ τούς α
γίους τούτους νά πράξωσιν ό,τι επραξαν, πορεύου 
σαν δύνασαι, είς τήν μονήν τών Αύγουστίνων, ήτις 
δέν εινε μακράν,έρώτησον καί οί ιερωμένοι Θάσο! τό 
διηγηθώτιν. Άπέθανε κατά τήν χριστιανικήν χρονολο
γίαν τω 431?· Γνωρίζεις ήδη τ’ αποτελέσματα τής 
ευγνωμοσύνης τών κατοίκων τοΰ ούρανοϋ. Άκουσον 

ήδη τήν άστασίαν τών θνητών : Ό αυτός Γκονζάλο 
αφήκε διά διαθήκης δύο πρόβατα, δέκα εξ όρνιθας, 
δύο ασκούς οίνου, δύο φορτία ξύλων καί 800 νομί
σματα έκ τών όνομαζομένων maravedis, όλα όσα' δ 
ίερεύ; τής εκκλησίας ταύτης καί οί πτωχοί τής ένο- 
ρίάς επρεπε να είσπράττώσιν έτησίως έκ τών πέριξ 
τοΰ Όργκάζ. Άλλ ’ έπειδή ούτοί ένόμιζον ότι σύν τώ 
χρόνω δ νόμος ούτός θά χατηργεΐιο χαί έπειδή κατα 
τα τελευταία ετη ήρνήθησαν νά συμμορφωθώσι πρός 
τό ευσεβές τοΰτο κληροδότημα τοΰ άρ/ιγραμματέως 
τόϋ Βαλλαδολίδος, μετά έντονον " απολογίαν τοΰ ίε- 
ρέως τοΰ ναοΰ τούτου Άνδρέού Νουνέζ, έκ Μαδρίτης 
καί τοΰ Πέτρου Ρουίζ Δουρόν, οικονόμου, τούς ύπε- 
χρέωσε να συμμορφωθώσι προ τήν οφειλήν των».

, Οΰτω, το. έργον τοϋ Γχρέκο εινε μία άνάμ'ησις τής 
δίκης, τής κερδηθείσης ύπό τοϋ ίερ'έως τοΰ Άγιου 
θωμά κατά τών ανθρώπων τοϋ κτήματος τοΰ Όρ- 
γκάζ.Ό πίναξ ούτος τοίς λέγει : «’-Αχάριστοι ! Πρό 
δύο καί ήμίσεως α’ιώνωνίε’ς ευσεβής χριστιανός, άαει- 
φθείς αυτοστιγμεί ύπό τών άγιων Στεφάνου καί Αύ· 
γουστίνου; ηθέλησε νά πλουτίση τό πρεσβυτέρων τοΰ 
Άγιου Θωμά.· Υπήρξατε αρκετά επιπόλαιοι ώστε νά 
παραμελησητε την θέ/ησίν του, τόσον ύψηλώς έπι- 
διχασθεΐσαν ύπό τών άγιων : τρέμετε ! έιότι οΐκειό- 
τατα συνομιλεί εκείνος έν τω ούράνψ μετά τοϋ Ίη- 
σοΰ καί τής Παοθένου».

Αύτό εΐνε τό γεγονός. Άπό μίαν στρεψοδικίαν 
τής ιστορίας τών χρημάτων, προέκυψεν ή έαπνευ- 
σμένη αύτη σελίς. ΤΩ δύναμις τής ψυχής τοΰ καλ
λιτέχνου,ήτις έπανασκέπτεται καί μετασχηματίζει έν 
θέμα ! Ή χυδαία αυτή διαμάχη, συμπληρωθεισα 
δι’ ένός άπιθάνου θαύματος, θά έλησμονείτο πολύ τα
χέως καί θά έκαλύπτετο ύπό τής σιωπής· άλλ' Ι

Ο νέος Σουλτάνος Μωάμεθ Ε' μεταβαίνων είς τό πρώτον προσκύνημα.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πέρχεται β Γκρέκο καϊδίχ τινοο έπιτοπίου σκηνής 
αρκετά ταπεινής, άνυψοΐ τάς αορίστους δυνάμεις τοδ. 
αισθήματος κατά τόν Ισπανικόν τρόπον. Έκ τοδ μέ
σου των πεζώι τούτων διαδίκων, ή καρδί.α του άνυ- 
ψοΰτχι £ιά· να υπερτίμηση έν τή α’ιοινιότητι έν 
ισχνόν άνέκδοτ«ν. Είς τόν Ιερέα Nunez, δστις μας ά- 
φηγιίται τδ θεϋμα, απαντώμέν : «Τδ πιστεύετε ;» 
Άλλ’ δταν μας όμιλιΐ αύτδς δ Γκρέκο, μας δδηγεΐ 
είς μίαν ατμόσφαιραν εν η δ σκεπτικισμός άπόλλνά: 
τα δικαιώματα του.

Δίατί, προ της άλλοκότου τάύτης συνβέσβως μιας 
ζωής άπαραμίλλως νευρικής, ανεμνήσθην τοδ μικρού 
αραβικού άσματος, τδ οποίον έζέπνεε την προτεραίαν 
εις τά σκότη τής πρώτης μου Τολεδικής νυκτός ;

Τδ αυστηρόν τών μονοτόνων τούτων μορφών, ώς 
επίσης και δ ψυχρός ούτος χρωματισμός, άναδεικνυό- 
μένος μπδ ζωηρών αντιθέσεων, αφυπνίζει ταχέως τήν 
όνεφοίόλησίν μας, τους πόθου; μας πρδς τήν ασκη
τικήν ζωήν.: Δέν γνωρίζω πόσον καιρόν τήν πρώ- 
την ταύτην εν Άγίω ©ωμα ημέραν θ’ ανεμιμνη- 
σκόμην, έαν δέν ειχον παρακολούθηση μετά φρίκης 
τήν κίνησιν τών μικρώ/^ιανδηλαναπτών, οί δποϊοτ 
μοί ειχον ανοίξει τήν εκκλησίαν. Περιέφερον έπι 
τής οθόνης κεκλιμένας λαμπάδας καί κατα τοιουτον 
τρόπον, ώστε ήδυνάμην όλα νά τά φοβούμαι έκ τής 
καταδήλου ολιγωρίας, τήν δποίαν έξεδήλωναν διά τδ

Α ΤΊ I

KEINOS... -εμπρός εις τδ με- 
γάλον παράθυρον, ώς σκιά 
αγνώστου μυστηρίου, έγερνε 
τήν κεφαλήν πρδς τδ βιβλίον 
του. .. καί εκείνη έχάνετο 
εις τδ βάθος ένδς καθίσμα
τος, δπως έχάνετο και ή ψυ
χή μέσα ’ή’ ώραίαν

ατμόσφαιραν τής τέχνης και τής αγάπης, ή όποια 
τήν έπνιγε. Το φώς τής σελήνης έφώτιζιν ήσυχα 
και μελαγχολικά τδ μικρόν, δωμάτιον’ τά ολίγα 

έπιπλα μόλις διεκρίνοντο, τήν δέ νύκτα έθώπευεν 

ή γλυκυτέρα αρμονία. .. .
Έπαυσέν Ή σιωπή έγινεν επιβλητική. Έκά- 

θισε πλησίον τής νέας και αί ήσοχαι πνοαί των 

διεδέ·/θησαν τήν μουσικήν.
— Φίλε ; .
— ’Ακούω....
— Θέλεις νά όμιλήσωμεν απόψε διά τήν μη

τέρά σου ;
— Τήν μητέρα μου ;
Έσιώπησε* ολίγα λεπτά..... έπειτα έβαλε τάς 

χεΐρας της έντδς τδν ίδικών του καί τής διηγήθη 
τήν λυπηράν ιστορίαν τής μητέρας του. Πτωχή 
καλή μητέρά ! Άπδ πολλών ετών είνε κλεισμένη 

εκεί μακράν είς έν φρενοκομεΐον. . . .δέν τήν έγνώ- 
ριζε σχεδόν καί όμως τήν έλάτρευε, και Ομως ή- 
σθάνετο τήν έλλειψιν τής αγκάλης της. Ό νέος 

δέν ε’δεν εις τδ σκότος τά δάκρυα τής φίλης του, 
ήκουσε μόνον τάς ■ λέξεις τάς όποιας μόνον μία 
καλή αδελφή δύναται νά εύρη δ.ά νά παρηγορήση 

τήν πληγώμένην καρδίαν τοδ αγαπημένου αδελ
φού της."όταν δέ ίπαυσεν, τήν ώδήγησεν πλησίον 
τοδ παραθύρου, έλαβε τήν ώχράν κεφαλήν της
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άνώτερον μέρος τής συνθέσεως. Πρέπει νά εχη Γδη τις 
αυτους τους μικρούς μυς -τοϋ ιεροφυλακίου,μέ τά μαχρά 
των κοντάρια εις τος χεΐρας,νά δεικνύωσι τήν δόξαν, 
εν τή όποια εμφανίζονται όΤησοΰς Χριστός,ή Παρθέ
νος καί δ κόμης τοΰ Όργκάζ δλόγυμνος καί νά έπα- 
ναλαμβάνωσιν άταράχως-’ «Ψευδολόγημα. Αυτός ήτο 

ένας τρελλός !»
Μία τόσον χονδροειδής παρατήρησές προσκρούει 

κατα τής έμβ-ιθείχς και τής ευγενε:ας, άλλ’ ύφιστα- 
ται καί έν αύτω τώ καλλιτεχνική κόσμφ. Ή παρα
φροσύνη τοΰ Γκρέκο, και σήμερον άκόμη απομενεε 
γνώμη ίκανώς πιθανοποΓ^μένη.Ός πρδς εμέ, εύθύς έξ 
όρχής, έπίστευσα ότι εύρισκομαι ένώπιον ψυχής ισχυ
ρά; καί έξόχως θαυμασίας, πρδς ήν είνε ίσως λογικόν 
νά δύσπιστή τις, άλλ' ετι λογικώτερον νά τήν άκούη 
μετά προσοχής. Ύπεσχέθην ε’ις έμαυτδν νά μελετήσω 
τήν ζωήν τοΰ Γκρέκο καί νά παρακολουθήσω έν τφ 
βίθιι τών ναών όλην τήν σειράν τών εικόνων του, 
διότι προησθανόμην ότι ή μύησις αΰτη μέ ώδήγησεν 
εις τήν κατανόησιν τοδ Τολέδου καί τοδ καστελλια- 
νοΰ πολιτισμοδ-

Μετάφρασις ΝΙΟΒΗΣ 
MAURICE BARRES

Μέλος τής Γαλλ. Ακαδημίας

Φ------ .

A I Ο »
εντός τών χειρών του και έθεσε τά χείλη του έπί 

τών παρειών της μέ σέβας, μέ στοργήν.
— Φίλε μου. ...
Έκεΐνος έκράτει πάντα τήν κεφαλήν της καί 

τήν έβλεπε προσεκτικά.. . . τήν έβλεπεν δπως 

βλέπει τδ παιδί τήν μητέρα του, όταν εκείνη έπι- 
στρέψη άπδ κανέν μακρυνδν ταξείδιον.

— Φίλε μου. .. . θέλεις νά δώσης είς έμέ τήν 
θέσιν, τήν όποιαν είς τήν ζωήν σου θά είχεν ή καλή 

σου μητέρα ;
Έκεΐνος τήν ίκύτταξεν έν έκστάσει.

— θέλεις ;
Τήν έσφιξεν είς τήν αγκάλην του μέ ολην του 

τήν δύναμιν. . . .καί έπειτα τής έφίλησε τάς χεΐ- 

ρας.,
Ευχαριστώ. .. .ευχαριστώ, φίλη.
Τδ μεσονύκτιον αί ψυχαί των έγνωρίζοντο καλ

λίτερα. Ή σελήνη τούς έβλεπεν, έβλεπε τήν συγ
κίνησήν των, τήν άγάπην των, ήπουε τούς όρκους 
τής ψυχής των. . .καί τούς έστελλε τδ γλυκύ φώς 

της μέ πολλήν στΟργήν.
Ή νέα έχουσα τήν κεφαλήν της γυρμίνην είς 

τον ωμόν του ώνειρευετο μίαν άθάνατην ζωήν, . .. 

ένφ έκεΐνος τής διηγείτο τά τών νεανικών του 
χρόνων, τάς πρώτας καλλιτεχνικός συγκινήσεις 

του....
"Οταν έτελείωσε, τδν ηύχαρίστησεν. εκείνη.
—- Καί τώρα, φίλε μου, φεύγω . .φεύγω. . .καί 

σ’ αγαπώ... φεύγω άλλά ή σκέψις θά είνε πάν

τοτε μέ τδ παιδί τής καρδιάς μου. . .
"Οταν συνήλθεν άπδ τήν έκπληξιν καί τήν έκ- 

στασίν του εύρέθη μόνος μέσα είς τδ παράθυρον.
—Τήν αγαπώ, ειπεν άπδ τδ βάθος τής καρδιάς 

του είς τήν σελήνην . .. ένώ ή νυξ, έχυνε είς τήν 
Φύσιν δλον τδ γλυκύ άρωμα τής άνοίξεως.
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A NT I Θ Ε Σ I Σ
'Αφιερωμένο στόν ποιητή 
Στέφανο Μαρτζώκη -

Μον φαίνεται ή μικρούλα μου, ώσαν τριανταφυλλάκι, 
π* άεροδέρνεται ψηλά είς τήν τριανταφυλλιά 
κ<* 5λο πηδάει χαρούμενο o' era ψιλό κλαράκι 

ατού ήλιον τή χαρά.

Μά τ' άγρια μου τά δάχτυλα φτεροχτυπούν, λυσαδνε 
π<’ άλαίμαργα ψαρεύουνε οί κύμα σαρχιχά.
Κ' ή απαλές καρδούλες μας άγρια, φριχτά χτυπάνε.

—Μαρτύριο τρομερό ! —

ΗΛΙΟΣ

Meoa οτόν πλούοιον ήλιο 
δεντράκι κλαδεμένο 
γυρεύει τό καύμένο 
όλίγο φ&ς δερμό.

Kai τά ξερά κλωνάρια, 
&οα γιγάντιο χέρι, 
απλώνει πρδς τ' άγέρι 
καί πρός τόν ούρανό

—Αύριο, μοδ λέει, ύε νδχω 
καί γα) διό τρία φύλλα 
και μ'άγρια άναιριχίλα 
ήλων σταξιές &ά πι& n

Καί γώ τού λέω ; — Διντρί μου 
δίν ηι&νμάω ra ζήοβ>

* τόν ήλιο Sv Sir ρουφήσω
δλάκερον λγ<& !

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Τά πράσινα, νά πράσινα, ώιου ρονφθν τά μάτια, 
τό πρόαωπο τή{ κοκτλιατ, που λάμπει μπρόί οτή δύοι 
και τ&ν πουλι&ν τό λάλημα ατά κρύφια μονοπάτια, 
κι’ δλα τά άραΖα, πλούσιο νηοί, σ’ λίχονν πτριατολίση.

Καί, γύρω ο' δλα τά δμορφα, τό κύμα τό γαλάζο 
καί, μβσα ατά χωράφια σου, τό πράσινο τό κύμα 
μτ κάνουνε και πάντα μου γιά σέν'άναοτενάζω, 
γιατί σ’ ioi ήδελα νά ζδ, σ’ ioi ή&ελα χα< μνήμα . , .

ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΑΑΗΣ

STIXOI
Άπό τό λεύκωμα τή: Δδο: Τ. Γ.

Τή: άρετή: ή άπόκοομη γαλήνη κχ ή εύμορφιά 
Άπό τού φεγγαριού τό φ&{ ή πειό χλωμός αχτίδες 
ίχοποί ποϋ ζοίν,χαί σ^ύνοννε os μιά μόνον νυχτιά 
"Ισκιων χοροί κι ίσκιων χάρες καί τών Νυμφών ή χάρι 
τή νύχτα σάν χορεύουνε μ’ Ατίμητο καμάρι 
oi μιά στιγμή ζυμώθηκαν. Καί πλάστηκες, Παρ&ένα, 

άπ’ τόΟ γιουλιοΰ τή μυρωδιά 
καί τού Ρυύμού είσαι γέννα.

I. Δ. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
ί

ΜΝΗΜΕΪΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΛΑΜ

Ε
διάβασα τά εξής περίεργα : Ό Τζών Μπράντυ, 
πλουσιώτατος εργολάβος τών δημοείων έργων είς 
τήν Βαλτιμόρην, άνήγειρεν είς τδ κτήμά του μνη

μείου είς τδν Άδάμ. Έπί τής μι«ς δψεως τοΰ 

μνημείου υπάρχει ή έξής επιγραφή; «Ή στήλη 
αυτή έϊνε τδ πρώτον μνημεϊον τδ άνιγερθέν έν ’Α

μερική είς μνήμην τοδ Άδάμ τοΰ πρωτοπλάστου».
Δέν έσκέφθην έπί πολύ νά εύρω Set ό Τζών 

Μπράντυ etvs ένας έξυπνος άνθρωπος. Άφου ε’δεν 

ϊτι ώς. εργολάβος τών δημοσίων έργων τής Βαλτι
μόρης δεν ήδυνήθη νά θίξη τήν δόξαν, έσκέφθη νά 
άποκτήση τήν πολυπόθητον φήμ.ην μά κάτι παρά
δοξον. Καί άνήγειρε μνημεϊον εις τδν πρωτόπλα
στον βέβαιος έκ τών προτέρων δτι μία τοιαύτη 
ιδιοτροπία θά έκαμνε θόρυβον Καί ιδού ότι δέν ά- 
πέτυχεν δ αγαπητός Τζών. Όλαι αί εφημερίδες 
έγραψαν περί αύτοΰ. Ό Τζών έξησςάλισεν ρδτω 
καί τήν υστεροφημίαν. Ποιος διερχόμενος άπδ τήν 
Βαλτιμόρην δέν θά λέγη διικνύων τδ κτήμα τοΰ 
εργολάβου τών δημοσίων έργων : «Έδώ είνε τα 
μνημεϊον τοΰ Άδάμ.» ■

Άλλ’ ό κύριος Μπράντυ έπρεπε νά άνεγείρη 

μνημεϊον είς τούς πρωτοπλάστους,όχι είς τδν πρω
τόπλαστον μόνον" άν θέλετε μάλιστα έπρεπε νά 
άνεγείρη τοιοΰτον μνημ-ΐον μόνον' είς τήν Εδαν. 
Διότι δ κόσμος είς αυτήν οφείλει τήν ευτυχίαν 
του. Μή σας φανή παράδοξον, Έάν ή Εδα δέν έ
τρωγε τιν άπηγορευμένον καρπόν θά εέμέθα σή
μερον τά δυστυχέστερα πλάσματα. Θά έζούσαμεν 

αιωνίως 1 Φαντάζεσθε αύτήν τήν ποιιήν ζ Αιώνια 
ζωή! Νά ε’σθε καταδικασμένοι νά ακούετε αιω
νίως τδν -κ. Βδιλλόιτουλον κηρύσσοντα είςτδ Ζάπ- 
πειον νά βλέπετε αιωνίως τήν άσφαλτόστρωσιν 
τής. δδοΰ Πανεπιστημίου, διότι μή νομίζετε ότι ή 
άσφαλτόστρωσις θά τελ-ιώση ποτέ’ νά βλέπετε 
διαρκώς τήν ιδίαν σελήνην καί έάν έχετε ρευμα
τισμούς ή καρκίνον νά υποφέρετε πάντοτε. 'Ω ! 
αυτό τδ πάντοτε! Εινε τόσον βαρύ καί άβά- 
στακτον·§«ίν σημαίνη διάρκειαν οδύνης,όσον γλυκύ 
εινε όταν εινε ήδονή.’ Καί είνε άληθές, itt ή Εύα 
συνέτριψε τδ πάντοτε τοϋ κόσμου. Άλλ’ ό 
κόσμος έχει περισσοτέρας πικρίας καί διά τοΰτο 
εινε ευτυχής ότι δεν ζή μέσα εις ένα τρομερόν 
πάντοτε.

Ή άπερισκεψία τής Εδας ύπήρξεν ή σωτηρία 
τής ΑΑ^πότητος. Έάν ή Απερίσκεπτος έκείνη 

κυρία δέν έτρωγε τδν άπηγορευμένον καρπόν, θά 
ύφιστάμεθί σήμερον μαρτύρια ανεκδιήγητα. 'Η α
πώλεια τοΰ Παραδείσου είνε ζημία άναξία λόγου 
άπίναντι τοϋ κέρδους τοϋ προκύψαντος έκ τής α
μαρτίας. Ή έλλειψις ένδς Παραδείσου είς τδν ό
ποιον νά παραθερίζωμεν μετά θάνατον, εινε έλλει- 

ψις απασχολούσα μόνον τούς νηστεύοντας τάς δια- 
κοσίας ήμέρας τοΰ έτους. Ή πλειονότης όμως ά- 
διαφορεΐ, διότι ή πλειονότης εΐνε τής γνώμης^ οτι 
μόνον είς τήν ζωήν πρέπει νά έχη κανείς τά μέσα 
νά παραθερίση κατά τήν περίοδον τών νζινικών καυ
μάτων. Καί ή πλειονότης είνε ευχαριστημένη άπδ 
τήν Εύαν,ή όποία έχασε τδν Παράδεισον,τδν όποιον 
τώρα αί ομόφυλοί της φέρουν έπί τής κεφαλής των.

1ΙΜΟΣ ΜαΡΑΊ ΤΙΝΗΣ
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ΤΟ ΤΑΞΙΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ

ΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΜΑ.
ήμέρας. Ό Φοίβος Αποκα- 
μωμένος γέρνει άπαλά στην 
Αγκαλγα τής γαλανής παρ- 
βένου-τής βαλάασης.ΚΓέ- 
κείνη τόν Αποκοιμίζει με 
μουρμουρητό σιγανό · σι
γανό...

Τό κίμα— ό στεναγμός τής ευτυχίας ποΰ δγκόνει τά 
οιήβη της ΐραιιευμενης κόρης είς τόν τρυφερόν ίναγκα- 
λισμόν—Απλώνεται στήν ακρογιαλιά, ενφ την ήχώ τον 
έπαναλομβάνουν . os χίλιονς δυό τόνους τα φλύαρα χα
λίκια.

Στό φίλημά των—ή ύερμή’εκείνου πνοή, Ινώνειαι 
μέ την δροοεράν τής βαλάασης και πιτή - π*τή ΰψηλΛ 
σαν 9υμίαμτ ευχαριστίας πρός τόν ουρανόν, διότι ή γή 
δεν είνε Αξία να ιό αϊσ&ανύή — Είνε ή αύρα ! καί ύπό 
τήν μεβυοτικήν της πνοήν τά δένδρα γέρνουν έκλυτα τούς 
κλάδους των, ένφ τά φύλλα σμίγουν είς Ατελεύτητον 
εναγκαλισμόν....

Τά βουνά έχουν μενεξεδένιο μανδύαν ίνδυβή, τοδ ό
ποιου τά ακοα live κεντημένα μέ χρυσόν. Και οτους 
κάμπους εχιι πίοιι πλέον ή σκιά τού πολυπτύχου χι· 
τώνος τής Νυκτόςί

Είνε ή ώρα ποΰ δλοι έπιστρίφονν ίκ τής Ιργασίας. 
Ό γύρων τιοπάνος με Αργά βήματα και άτονα οδηγεί 
τα κοπάδι στή οτάνη, ένφ των κουδουνι&ν οί ήχοι γε
μίζουν τόν αύρα μέ κάποιαν άλλόκοτον Αρμονίαν. 01 
νέοι τοΰ χωρχοΰ συνάζονται ιίς τήν πλατείαν νά ασκη- 
βουν είς τό πήδημα καί στό λιϋάρι...

Μετά τόν κόπον τής έργαοίας έρχονται δλοι είς τήν 
πλατείαν καί έκεΐ σχηματίζουν όμίλους. ‘Εδώ μία πα
ρέα ‘γυναικών φιλονεικεΐ ποια είς τό χωριό εινε ή πλέον 
προκομμένη. Έκεΐ ένας άλλος όμιλος άπό νέους πηδή 
και ή μορφή των εκφράζει τήν‘άμιλλαν ποιος &ά φανή 
καλλίτερος... Παρέκει οΐ γέροντες οτρέφοντες βλέμμα 
στά περασμένα διηγούνται τά σπουδαιότερα γεγονότα... 
Μόνον παρ9ένοι έΐς τήν συνάβροιοιν αύτήν δεν είνε... 
Αύιαί έμειναν στους Αγρούς.. Δέν άρέοκονται μέσα είς 
τόν κόσμο... Ή ψυχή τής παρβένου ζητεί τήν μονα
ξιά, διότι μόνον ή ποίησις τής φΰσεως τής όμοιάζει. 
Κι’ ένφ τό σώμα αναπαύεται, ή ψυχή έλευ&έρα εισέρ
χεται είς τήν λέμβον τής φαντασίας καί γλιότρή μέ αυ
τήν στής ευτυχίας τό πέλαγος.— Ή μόνη συντροφιά 
τής παρβένου ψυχής είνε τά γλυκά της*ιτά όνειρα, ή 
ρέμβη καί ή έλπίς ποΰ γεμίζει κάβε καρδιά νεανική. 
Κωπηλάτης τής λέμβου της είνε ό πόβος πρός τό άγνω
στον, πρός τό μέλλον...

.■γ *
<·«'·■

Μία χωριατόπουλά Ανέβαινε α’ ενα λόφο, “Εμοιαζε· 
τήν στιγμήν εκείνη σάν νύμφη τοϋ δάσους ήςις έπετα 
μάλλον παρά έβάδιζε, ίνφ τά ώραϊα της καί Αβώα μά
τια με χαράν καί πό&ον προσέπιπταν Ιδώ κάί έκεΐ. 
“Εβλεπε τά λουλούδια, τήν πρασινάδα, ' τά δένδρα με 
λαχτάρα. Ένφ έκεΐνα γελαστά έγερναν σάν νά ήόελαν 
νά χαιρετήσουν τήν παλαιάν των φίλην.,

, — Πόσες ήμέρες είχε νά έλβη στόν Αγαπημένο, της 
αύτό τόπο, ποϋ τόσο τόν αγαπή ί ■

Ήτο όλο χαρά, άλλά είς τό πρόσωπον της είχε απο
τύπωσή κ&ποχα κόπωσις καί αί παρειαί της ήσαν ώ- 

χραί. Είς τούς δφόαλμους της έλαμπε ενα δάκρυ χα
ράς, τό όποιον έφαίνετο δτι. εΐχον βιαδεχβή πολλά δά
κρυα Αγωνίας, καί λύπης. Έταλαντεύετο τώρα είς τας 
μακράς τής βλεφαρίδας καί προσπίπτουοα έπ’ αΰτοΰ ή 
τελευταία άκτίς άνελύετο τίς μύρια χρώματα. Έφαίνετο 
τό δάκρυ έκεΐνο-οΰράνιον τόζον μετά μεγάλη* βυελλαν...

Τώρα τό βλέμμα της έσταμάτηόε είς έν σημέίον..."Ε
κεί έπάνω, είς τήν κορυφήν τόΰ λόφου, ανάμεσα οε 
καταπράσινα δένδρα, έφαίνετο ένα όλόλευκο σηαεϊον,τον 
όποιου ή λευκότης άφινε κάποιαν μαρμαρυγήν είς την 
τελευταίαν Ακτίνα τοΰ δέοντος ήλιου. Ήτο ό λευκός 
σταυρός, τό μόνο στολίδι τοΰ ίρημοκκλησιοΰ τής Πανα
γίας. Τήν στιγμήν εκείνην ήτο τόσον μαγικόν εν τή έρη 
μία τό κατάλευκον σύμβολου, ώστε ήοόανετο τις την Α
νάγκην νά γονυπετήση πρό αΰτοΰ έν έκσιάσει... Έφαί- 
νέτο σάν νά Ιτέβη έκεΐ, διά νά ίνβυμίζη είς τόν βαυμα- 
στήν τής φύοεως, τόν Δημιουργόν της.

'Π κόρη εισέρχεται και γονυπετεΐ πρό τής είκόνος τής 
Θεοτόκου.

Ή βύρα τοΰ κατανυκτικοΰ αΰτοΰ ασύλου είνε Ανοι-

t Ε· Λαμπάκη 'Η yAinp yov.

κτή καί ή τελευταία άκτίς τοΰ ήλιου φιλεΐ τήν εικόνα 
τής θεομήτορος...

Τό άνωβεν τής κεφαλής της χρυσοΰν Ακτινωτόν έ
λαμπε, ένφ τό όεΐον μέτωπόν της έχυνε μίαν αίγλη* 
υπερκόσμιου...

Ή κόρη ύψωσε τούς Αφϋαλμονς της πρός τό γλυκύ 
βλέμμα τής μεγάλης Μητρός, ένφ τά χείλη τι,ς κάτι 
έψιβύριζον...

“Εξω, ολα εψαλλον τόν αιώνιον ύμνον πρός τον Πλά
στην. Τά δένδρα, τά πουλιά, τό ρυάκι, καί αύτή Ακόμη 
ή τελευταία άκτίς τοϋ κουρασμένου ήλιου πίπτει πρό 
τών ποδών τής έπί τοΰ τέμπλου είκονιζομένης Θεοτό
κον διά νά προαενχηόί) !

Όλα οιωπηλώς προσεύχονται καί έν τή σιωπή των 
όλα είνε ποιητικά. Άλλά τήν ποίησιν τής στιγμής καβ'

Ο ΓΥΙΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΑΣ

ΕΙΠΕ κ’ή Σκλαβιά στά δακρυσμένα 
Ανήλικα, δπου γ,λοιμά κ’ Ανήμπορα 
δρηνοΰσαν γύρω στήν Αλυοοοφορ- 
τωμένη τους μάνα. «Πο&εΤτε τήν 
έλενθερχά, μά εινε Ακριβή έλωριά 
της! ποιος άπό σάς μπορεί νά πάρη 
τό καράβι μου τό σεοιχειώμένο ,μέ τη 

γοργόνα τή ζωγραφισμένη στ’ Αφλαοτο, νά οχίση τον πε- 
λαου τό άπειρο,νά καταφρονέση τό &υμό καί τής φοβέρες 
και τά ψεύτικα γέλοια,τά πλαστά τής πανώρηαςΣειρήνας 
τΟΰΠελάου, ν’άψηφίση τούς, κινδύνους τους μύριουςς, νά 
μή δειλιάοη στήν οψι τών σπαδιών, κα'ι τ’ άοτραπό- 
βροντά ποΰ ϋά τοΰ φράξουν τό. δρόμο να μή τά σκιά- 
χτή, βαδειά νά φδαση στ’ Ώκεανοΰ τά σπλάχνα, στοΰ 
Όρίζοντος τά βάδη τ’ άφταστα, στ’ άπειρου τό βάβος, 
ώς να εύρη τό ψηλό βουνό ποϋ κατοικούν Νεράιδες 
κι’ άγνωστα Αγρίμια ξωτικά, καί νά μοϋ φέρη τήν 
κάρδια τοΰ Άγριμιρΰ ποΰ δ'άπαντήση με κόκκινο μαλλί 
καί . με στεφάνι αίμόχροο πλεγμένο άπό νεκράν9ια ατό 
κεφάλι, ποιος είν’ αυτός ποΰ τή μεγάλη δίψα μου &ά 
σβύοη στό αίμα τ' Αγριμιού, ποΰ μέ κρατβ δεμένη έδφ 
μίώνιο δεομοφύλακα, αιώνιο φάνιασμα καί τυραννίδα ; 
Είμαι ή Σκλαβιά, ναι, μεγάλη,έλεριωμένη, μά υπακούω 
στους τρανούς, καί σκύβω τό κεφάλι στή δύναμι καί 
στό'οπα&ίΐ...

.— Κι’ άν μες τό αίμα τ’άοκεριοΰ σβυοτής καί λυώ- 
σης ; έρώτηοε ένας νέος τή Σκλαβιά.

— Σκύβω τό κεφάλι στή δύναμι καί στό σπαδί, άν 
τό δελήοη ή Μοίρα.

-7^- Άλή&εια λές, ή Μοίρα! Κι’ άν πιής τό αίμα τ'ά. 
γριμιοΰ ; .

— Πεθαίνει ή Μοίρα, είπε ή Σκλαβιά, καί φεύγω 
χωρίς αίμα' five ή καρδιά του λησμονιά, τών περασμέ
νων λήδη, καί πρόδρομος τής Λευ&εριάς ! μά είνε ά. 
κριβό τό αίμα, τ’ Αγριμιού !...

■ — Γελιέσαι, είπε τό παιδί, Soo ακριβό κι’ άν είνε, 
έγω γένω κεραυνός, βροντή κΓ αστροπελέκι, κΓόρ- 
κίζομαι στής μάνας μου τά σίδερα νά σοΰ τό φέρω, ή 
νά πε&άνω !...

— Χαρά στό Γίγα ! είπεν ή Σκλαβιά κΓ έστράφηκε 
νά ίδή ποιος είνε ό νέος 'Ηρακλής. “Ητανε ένα μικρό 
παιδί, με κάτι μεγάλα μαΰρα μάτια γιομάτα έκφρασι 
καί θάρρος.

Έγέλάοεν ή Σκλαβιά ειρωνικά και του εΐπε·«ΕΙσαι μι
κρός κι’ Ανήμπορος, .μά 'σε φοβούμαι· λές πώς μπο- 
1>εΐς; μά τό καράβι μου είνε στοιχειωμένο, ' δέν τά φο
βάσαι τά στοιχειά ;

— Στοιχειά δεν έφοβήδηκα ποτέ μου, γιατί στοιχειά 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ήν ή κόρη προσεύχεται πρός τήν Παρβΐνον ποιος 9ά 
τήν φβάοη ;...

’Εγείρεται τώρα καί μέ τήν χεΐρα τρέμουσαν υψώνει 
ένα ρόδον δροσερόν, "έπί τοΰ όποιου εκύλιιε ένα δάκρυ 
της καί τό ύέτει εις ιό διάδημα τής Παναγίας.

— ’ii 1 Παρ&ίνα !, ψιθυρίζει, δέξου το... έσωσες 
τήν μητέρα' ήκουσες τήν προσευχήν μου... είμαι πτω
χή καί μόνον αύτό μπορώ νά σοΰ χαρίοω καϊ μαζί 
μ’ αύτό τήν άφοοίωσίν μου'....'

Τώρα το διάδημα Ακτινοβολεί διπλά, διότι κάποιο 
διαμάντι λάμπει έπάνω του... Εινε τό δάκρυ τής κό
ρης, ποΰ εκύλισεν έπάνω στό τριαντάφυλλο,.,

Τι μεγαλ,είτερον .δώρον ήδελεν ή Θεοτόκος από τό 
Ατίμητο αύτό μαργαριτάρι ;

ΡΟΖΑ ΙύΑΝΝΟί

Φ

γενήκαμε δλοι μας, φαντάοματα, σκιές ’ Νιί, άλλο ποτέ 
δέν σκιάχτηκα άλλο στοιχειό από σένα, κι' δοο κΓ άν 
σέ πολέμησα πάντα είσαι ού ή Νικήτρα· δείξε μου τό 
καράβι σου κΓ αν πρόκειται νά πάω στό Ουρανό, στήν 
Κόλασι &ά πάο>, δέν τά φοβούμαι τά στοιχειά,σάν μ’α. 
γναντέψουν 9ά σκιαχτοΰν, &ά φύγουν,ποιος ξέρβι μπο
ρεί νά ευρώ σπλαχνικές καρδιές· ολοι εσέ δένμοιάζουν!..

— Ναι, σέ φοβούμαι, είπεν ή Σκλαβιά, μ' αφού τό 
δέλεις, νά τό καράβι μου κΓ ώρα καλή ί...

— Γλυκεία μου μάνα! είπε τό παιδί, γιά σέ ή στερ
νή μου Αναπνοή, γιά σέ !...

ΚΓ έφυγε Αρμενίζοντας γιά τό ψηλό βουνό.
“Ετριξε τό τιμόνι ατά μικρά του γ.έρια, χι’ εοτά^η- 

καν τά σύγνεφα στό πέρασμά του- τοΰ Άρη είχε τή 
δωριά, καί τήν καρδιά του έδέρμενε ό πόΰος τής γλυ
κείας νεράιδας, τής Έλευ&ερίάς !...

ΚΓ ίπέρασε μερόνυχτα άγρυπνος καί νηστικός κρα
τώντας τό τιμόνι ώς δτον Αγνάντεψε τό μαγικό βουνό. 
*Ω τί χαρά 1

Έβγήκε «τή οτερβά γοργόφτιρο καί ανέβηκε τά βρά
χια, κΓ έφευγαν τρομαγμένα στό διάβα του τ’ Αγρίμια 
κΓ ή σκιές ! οΰρλιάσματα κ’ έρημρά, κΓ Αατροπελέκια 
αύλΑκωναν τό ούμπαν, σκοτάδι “^.δης !

—■ Μανοΰλα μου, είπε τό παιδί ξανά, γιά σέ τό ύστε
ρό μου βλέμμα κι’ ό νοτερος παλμός !

Μά "δέν πρόφταοε τά λόγια νά τελειώση καί ένα βε- 
ριό πελώριο, Αγριεμένο, μέ κάτι μεγάλα άγρια μάτια, 
μέ ξέπλεκα μεγάλα μακρυά μαλλιά, όλόμαυρο, σαν νύχτα 
φάνηκε μπρος του μανιασμένο.

— Ποιός είσαι έού, τοΰλέει, πού τόλμησε; τή Μοίρα 
ν’ άντικρύο/ις ;

— Σκλάβος σου είμαι, είπε τό παιδί, κανείς δέν 
μας Ακούει έκεΐ κάτω καί μούπαν πώς έδώ βαβρω 
γιατρικό τα οίδερα τής μάνας μου νά λύσω' Γίνε φτωχή 
κΓ Ανήμπορη, κι’ οί Αδύνατοι δέν έχουνε φωνή, κι’άν 
έχουν δέν ωφελεί, δέν τήν Ακούει κανείς. Άν είοαι ή 
Μοίρα σώσε μας, λυπήσου μας καί πές μον ποΰ 
μπορώ νά βρω τ’ αγρίμι μέ τό κόκκινο μαλλί....

Έγελασε απαίσια τό βεριό. ε Φτωχό παιδί, του λέει 
σέ γέλαοεν ή Σκλαβιά ή πλανεντρα' έδώ δέν βρίσκουν 
τή ζωή, τήν χάνουν!....

— Καί τί είσαι ού, είπε μέ τρόμο τό παιδί....
Ενα Αεράκι φύσήσεν έκείνη τήν ώρα καί αναδευτή. 

καν ή πλεξίδες τοΰ ΰεριοΰ. Και οτή μορφή τον Απάνω 
έδιάβαοε με γράμματα πύρινα τό παδί·. β'Ο Χάρος»!’ 
Μονάχα εμάναη έπρόφταοε νά πή κ' έφίλησε τό χώμα. 
Ήτο νεκρό I

Πλέξε του, άόξα, στέφανο και μοιρολόϊσί τον τών 
Πνραμίδαιν Σφίγξ ! ■

Κάφον. ΑΓΓΕΛΟΙ Γ. ΑΝΤΥΠΑΣ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

c< ΓΡΑΜΜΑΤΑ και TEXNAI ?
Ό προϋπολογισμός τον Βελγικού υπουργείου ό δια 

τάς Έπιστήμας χαί tat ,Τέχνας Ανέρχεται διά τάς συ
νήθεις δαπίνας εΐς 32,630,662 φρ·, διά δέ τάς έκτα· 
χεους sis 1,211,485 φρ. ήτοι έν 6λφ 33,842,147 φρ.

Τα έξοδα τ&ν μεγάλων διαγωνισμών τής ζωγραφι
κής, τής γλυπτικής, τής αρχιτεκτονικής καί τής χαρα
κτικής, al ΰποτροφίαι τ&ν δαφνοστεφών καί τα δια 
τούς διαγωνισμούς τούτους έξοδα, τά ίν Ρώμη καλλι
τεχνικά έργαοτήρια προϋπολογίζονται elf 38,937 φρ.

Τδ Βασιλικόν Φλαμανδικόν ’φδείον τής Άμβέρσης 
στοιχίζει εΐ; τδ Κράτος 60,595 φρ., σκέπτονται δέ ήδη 
ν’ αύξήσωσι τδ κονδύλων τοΰτο. "Ας μή θελήση τις νά 
δμιλήση περί ‘Ελλάδος. Είς τούς αριθμούς αυτούς θά 
Αντιπαράθεση μίαν ατελείωτου σειράν μηδενικών...,

*
‘Ο κ. Descamps, υπουργός έν Βελγίφ τ&ν Επιστη

μών χαί τ&ν Τεχνφν, προκειμένου νά παρασκευάση διά 
τήν ίν Βρυξέλλαις διοργανωθησομένην έκθεσιν τφ 1910 
παράρτημα υπομίμνησκαν τήν βασιλείαν τοΰ ’Αλβέρτον 
καί τής Ισαβέλλας, έκαλεοεν επιφανείς φιλοτέχνους καί 
λ.ογίους.Ή επιτροπή θ'άποτανθή καί είς τά Άλλα κράτη 
διά νά έπιτύχη νά ουνεκτεθώοιν τά έργα τά μάλλον 
χαρακτηριοιικά τής βασιλείας αυτών, τά υπάρχοντα είς 
τά Μουσεία τής Μαδρίτης, Λονδίνου, Γαλλίας καί ’Ι
ταλίας.

♦
Τδ Πανειιοτήμιον προκηρύσσει διαγωνισμόν, έκ τοΰ 

Κοσκοροζείου κληροδοτήματος, προς συγγραφήν :
Τής Ιστορίας τής"Τδρας κατά τον Ιερόν ήμ&ν Αγώνα.
Τής ιστορίας τοΰ Ναυτικού των ’Ελλήνων Απδ των 

Αρχαιότατων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς.
Τής Ιστορίας των αγώνων τής Κρήτης έπί τής Ενε

τοκρατίας.
Κατά τούς όρους τής διαθήκης έκαστος διαγωνισμός 

θά γίνεται έκτος πενταετίας, δηλαδή <5 μέν πρώτος 
πρός συγγραφήν τής νήσου Ύδρας, ΘΑ γίνη τφ 1915, 
δ δεύτερος κερί τού Ναυτικοί τών Ελλήνων, τφ 1920, 
καί δ τρίτος περί τ&ν Αγώνων τής Κρήτης τφ 1925.

Ό βραβευθησόμενος είς τόν διαγωνισμόν αύεδν θά 
λαμβάνη ώς βραβεΐον 3500 δραχμάς, τούτέστι τδ εισό
δημα τδ όποιον θά δώση τδ κληροδότημα έν διαστήματι 
μιας πενταετίας.

*
Ή δίς Georgette Meunier, ή γνωστότατη Ανθογρά- 

φος, ϊ} έσχάτως έκθέοαοα έν Λιέγη τά έργα της, εϊνε 
θυγάτηρ vol J. Β Meunier, πεφημιομένου χαράκτου, 
δ Αδελφός δ’αύτής’Ερρΐκος Meunier, εϊνε επίσης χαρά
κτης. Ό Κωνσταντίνος Meunier, ό διάσημος ζωγράφος 
των μεταλλωρυχείων, ήτο αδελφές τοΰ J. Β- Meunier. 
Ό Κωνσταντίνος ίσχεν υίδν τον Κάρολον Meunier, 
προώρως όμως άναρπασθέντα έκ τ&ν καλλιτεχικών επι
τυχιών ύπο τοΰ θανάτου.

*
Κατά τόν προσεχή ’Ιούλιον καί Αύγουστον ουγκροτη- 

θήσεται έν Λιέγη Συνεδρίαν Αρχαιολογικόν καί Ιστο
ρικόν.

*
Ή φθινοπωρινή “Εκθεσις τ&ν Παρισίων θα διορ- 

γανώση κατά τόν 8)βριον μίαν έκθεσιν τοΰ Βέλγου 
ζωγράφου Ερρίκου Evenepoet, δστις άφήκεν έν Πα· 
ριοίοις, όπου διήγαγε τά τελευταία έτη τής ζωής του, 
τάς συμπαθητικωτέρας αναμνήσεις.

♦
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Διά τδ Μουσείου τοΰ Λουξεμβούργου ήγοράοθησαν 
έργα τ&ν ζωγράφων Jean DeMn τυχόντος χρυσού με. 
ταλλίου τής διεθνούς Έκθέσεως τής Βαρκελώνης τοΰ 
1907, τοΰ De Vigne, Laijae και τοΰ Minne-

*
’Εν τή έν Άμβέρση δργανωθηοομένη εκθέσει τής 

Εταιρείας ^Σύγχρονος Καλλιτεχνία» έξετέθηοαν χαί 
έργα τ&ν: Carpeaux (γλυπτικής καί ζωγραφικής), Ar
lan, Boulanger Evenep el καί τά κυριώτερα τοΰ La- 
moriniere-

*

Ό Δήμος τής ‘Αμβέρσης προτίθεται νά ανοικοδό
μηση τήν οικίαν τού Rubens, έν τή δμωνύμφ όδφ, 
Αρ. 7, καί νά χρησιμοποίηση αύτήν ώς Μουσείου, έν 
τφ όποίφ υά συνένωση δλα τά έργα δοα ήθελαν εΰρεθή 
έν Βελγίφ του έξοχου τούτου ζωγράφου, τάς αντιγρα
φής τών έν τή ξένη διεσκορπισμένων έργων του, τά 
οχεδιογραφήμαιά του, τά πρωτοοχεδίύσματά του και 
τάς επιστολάς του,

¥

Ό γλύπτης Κάρολος Vander Slappen εξακολουθεί 
εργαζόμενος τδ μνημείου τής Εργασίας, δπερ έλπίζει νά 
περατώοη τφ 1910.

*
Τδ διά τής διαθήκη: τοΰ Sarasate, περί ού ή σ.Πι- 

νμκοθήκη» εγραψεν εκτενως, κληροδοτούμενου θαυμά
σιου «Stradivarius» είς τό Ώδεϊον τ&ν Παρισίων 
ήτο δώρημα τής βασιλίσσης Ισαβέλλας πρός τόν μεγα
λοφυή μουσουργόν τοΰ 1724.

Ίτ

Έν Ρώμη έπιτροπή αναλαβοΰοα τήν έξακρίβωοιν των 
έσχάτως ανευρεθέντων χειρογράφων τοΰΠαγανίη, έβε- 
βαίωσε τήν ταυτότητα αντ&ν. Τά πολύτιμα ταΰτα δοκί
μια Ανέρχονται είς 53 καί περιλαμβάνουοιν ιδιαιτέρως 4 
κονσέρτα Αχρι τοΰδε θεωρούμενα δριστικ&ς απολεοθέντα^ 
έξ δυφδίας, 4 τριφωνίας, 10 τετραφωνίας, 11 μενουέτα 
καί 14 σονάτας.

Τά χειρόγραφα τοΰ Παγανίνι εϊνε πολύ σπάνια, διότι 
δ μέγας βιολιστής άπηχθάνετο γενικώς νά χαράττη Ικέ
του χάρτου δ,τι συνέθετε καί έξετέλει μετά τόσης τέχνης.,

*
Έν Λονδίνφ απέθανεν όγδοηκοντούτης δ μέγας"Αγ

γλος μυθιοτοριογράφος καί ποιητής Γεώργιος Μέρεδιθ. 
Αί αγγλικοί εφημερίδες έγραψαν έγκωμιασιικΰς περί 
τοΰ έργου τον. Συμφώνως τή τελενταίφ θελήσει του δ' 
νεκρός του έκάη. Ό Μέρεδιθ Απέθανεν γαλήνιος, α
κριβώς δπως προεϊπε ■ ε'Θ θάνατος δεν εϊνε τίποτε* 
άλλο ή ή διάβασις Απδ ενός είς άλλο δωμάτιον.Ελπίζω 
νά πεθάνω με γελοίο ατά χΊλητ, "Αγνωστος καί είς 
αύτήν τήν πατρίδα τον, ήτο έν τούτοις μέγας. “Εγραφεν 
Βπως τοΰ ήρεοκε πάντοτε δε καταφρόνησε τδ χρήμα. 
Ήτο 81 έτών.

Έγένοντο έν κύκλφ λογίων καί δημοσιογράφων τά έγ- 
καίνια τού ύπό τοΰεΣυνδέομουτ&ν συντακτών τών Έλλ. 
έφημερίδων» ίδρυθέντος έντενκτηρίου,έπί τής δδοί Στα
δίου. Ή εΰρεϊα αίθουσα διεκοομήθη φιλοκόλως, θά: 
διοργανοϊνται δ’ έν αυτή εορταί ύπό τοΰ Συνδέσμου.

♦

Έν Λειψϊφ απέθανεν δ επιφανής άγιογράφος Λουδο
βίκος θείρσιος. Ό αείμνηστος Γερμανός ήτο έξοχος 
φιλέλλην. Έκαυχάιο νά τόν προσαγορεύουν «ό Έλλην 
καθηγητής», συνέδεοε δέ τδ δνομα του μέ τά καλλι- 
τεχνικώτερα έργα τής νεωτέρας 'Ελλάδος.

Υιός τοΰ μεγάλου έλληνιοτοΰ Θειροίου, δοτις ίξέδωκεν 
έλληνικήν γραμματικήν προ τοΰ Γενναδίου,δ Λ. θείρσιος 
ουγκατέβη μετά τοΰ πατρδς αύτοΰ ουνοδεύοντος τον ”0- 
θωνα είς τήν Ελλάδα, αφού προηγουμένως είχε περα
τώσει τάς καλλιτεχνικός αύτοΰ οπουδάς έν Μονάχφ.

Κλαοικώς μεμορφωμίνος, Αφοΰ πατέρα είχε τόν μέ· 
γαν ελληνιστήν, έξ οΰ ένεπνεύοθη τάς μεγαλουργούς Ιδέας 
τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος, κατέλαβεν Αμέσως έπιφανή θέ· 
σιν ένταΰθα. Λιό ή τότε Κυβέρνησις Ανέθηκεν είς αύτόν 
τήν ίδρυσιν καί τήν Αργάνωσιν τής Ζωγραφικής Σχολής 
τοΰ Πολυτεχνείου. Λιατελών καθηγητής τής Σχολής, 
ανέλαβε τή εντολή τοΰ “Οθωνος μετά προηγουμένην 
συνεννόησιν μετά τής Ρωσσικής Κυβερνήοεως τήν εσω
τερικήν διακόομησιν τοΰ ένιαίθα Ρωσοικοΰ ναοΰ τοΰ 
Άγιου Νικοδήμου,μιμηθε'ις πρδς τοΰτο τάς αγιογραφίας 
τοΰ ιστορικού ναού τοΰ Δαφνίου Αί ζωγραφίαι αυιαι 
εϊνε ύπό παοαν έποψιν έξοχοι, διότι είς τήν μεγαλουργόν 
τέχνην τ&ν αγιογραφιών τοΰ Δαφνίου προσέθηκε καί 
εκείνος τάς έμπνεύσεις τής ιδίας αύτοΰ καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, ήν τόοφ ειχον τελειοποίηση ή μελέτη έν 
συνδυασμφ πρδς τήν Ιδιοφυίαν.

Μετά ταΰτα ήοχολήθη είς τήν Αντιγραφήν δλων τ&ν 
αγιογραφιών τ&ν οωζομένων είς τά έν Άθήναις αρχαία 
ναΐδρια. Ίδίρ. έν τή αντιγραφή τούτη περιέλαβε τάς 
αγιογραφίας τοΰ παρά τήν Μητρόπολιν Βυζαντινού ναοΰ 
τοΰ Αγίου Ελευθερίου, αί δποϊαι προύξένησαν αρίοτην 
έντΰπωσιν μεταφερφεΐοοι είς Μονάχον, καί έκτεθεϊοαι 
πρδς διδασκαλίαν τοϊς έκεΐ ζωγράφοις. Μετά τοΰτο ε- 
γραψεν εν θαυμάσιου έργον. Ότε κατήλθεν έν Έλλάδι 
ήδειο τότε έν αυτή έν ήομα λεγόμενον β'ΟΧάρΟζ μέ 
τούς πεθα[ιένονζ»ι τδ όποιον εϊχεν έμπνευσθή εις 
τόν χειμαζόμενου τότε ελληνικόν λαόν υπό τ&ν πε- 
ριπετει&ν ας ούτος ε’χεν ύποστή παλαίανν έπί έπταετίαν 
μετά τοϋ απαίσιου Χάρωνος, διά τήν πολύτιμον αύτοΰ 
έλευθερΐαν. Έπί τής λαϊκής φαντασίας έρεισθείς ούτος 
τότε, άναπαρέστησεν έν θτυμαοίφ ζωγραφίφ τό 7ιομα 
καί έξέθηκεν αύτό εΐς δημοσίαν θέαν έν Έλλάδι.Τοιοΰ- 
τος ήν δ ένθουσιασμδς τοΰ κόσμου έκ του έργου, ώστε 
μυριάδες Αντιτύπων αύτοΰ έκτεθεΐσαι εΐς. πώληοιν κα- 
τηναλώθηοαν έν διαστήματι έλαχίστου χρόνου.

Μετακληθείς είς Πετροΰπολιν ίνα δργανώση έκεϊ τήν 
γνωστήν Άγιογραφικήν Σχολήν, Ανέλαβεν, αυτοκρ'ΐτο- 
ρική προσκληθεί, τήν διακόομησιν τοΰ Αύτοκρατορικοΰ 
παρεκκληαίου.ΜΙα έκ τ&ν έν αύτφ εικόνων ή τής «Δευ
τέρας παρουσίας» ύψους είκοσι μέτρων, εϊνε Αριστούρ
γημα τέχνης. Τά έργα ταΰτα τόσον έξήπλωοαν τήν φή
μην τοΰ έμπνευσμένου καλλιτέχνου, ώστε έκλήθη ούτος 
πρώτον έν Βιέννη υπό τοΰ αειμνήστου Σένα καί εζω- 
γράφησε τόν έν Μάντζεοτερ Ελληνικόν ναόν τής Άγ. 
Σοφίας, τάς σπουδαιοτέρας εικόνας τοΰ έν Λονδίνφ Ελ
ληνικού ναοΰ καί τέλος τόν έν Παριοίοις Ελληνικόν ναόν 
τοΰ Αγίου Στεφάνου, προολαβών έν τή έργαοίφ αύτοΰ 
ταϋτή ώς συνεργάτην τόν φίλον αύτοΰ Εμμανουήλ Λαμ- 
πάκην, δστις έζωγράφισε τά δωδεκάορτα τοΰ Εικονο
στασίου, ένφ ό θεΐρσιος έζωγράφισε τάς μεγάλας εικό
νας αύτοΰ. Επίσης έγραψε μίαν παράστασιν Βακχικής 
πομπής έν τφ μεγάρφ τοΰ Σίνα καί διαφόρους είκόνας 
εις τους Ιδιαιτέρους ναούς τ&ν Μεγάλων δουκών Νικο
λάου καί Μιχαήλ έν Πετρουπόλει.

’^4λλ4 8ίν έφρόντιζε μόνον έν ζωή περί τής έλληνικής 
δόξης δ αείμνηστος θείρσιος. Έοκέπτετο Ινα καί μετά 
θάνατον ή φιλτάτη αΰτφ Ελλάς τηρεί τά αντίγραφα 
Αριστουργημάτων αύτοΰ, καί διά τοΰτο εύθΰς ώς τό γή
ρας ήρχιοε νά καταβάλη αυτόν έσπενσε κάΐ έδώρηβε 
ταύτα εΐς τήν ‘Αρχαιολογικήν Χριστιανικήν Εταιρίαν. 
Τότε δε ή Κυβέρνησις άπένειμε αΰτφ τΰν Χρυοοΰν σταυ

ρόν τοΰ Σωτήρος, Άλλά θά ερώτηση τις ποΰ κεΐνται 
τά τοιαΰτα τού Ανδρος αριστουργήματα ;

Σήποντατ βίς τά ύπόγεχα της Ακαδημίας, 
ένθα έάν δέν κατεστράφησαν έιτελ&ς, πάντως όμως 
θά εχωσιν ύποστή μεγίοτην φθοράν, διόιι ούδείς περί 
αύτών έφρόντιαεν.

*

Είς Απάντησιν τοΰ έν τφ προηγουμένφ φύλλφ δη- 
μοσιευθέντος σημειώματος τοΰ φίλου συνεργάτου κ. &. 
&ωμοπούλου έλάβομεν τήν κατωτέρω επιστολήν ήν έκ 
καθήκοντος καί χάριν διαφωτίσιως σπουδαιοτάτου καλ
λιτεχνικού ζητήματος δημοσιεύομεν.

Τής αύτής γνώμης, δτι ή εΐκών δεν εϊνε έργον τοΰ 
θεοτοκοπούλου, εϊνε καί ό κ. Ίακωβίδης, ώς καί δ κ. 
Σκουλούδης κατέχα>ν έργον τοΰ θεοτοκοπούλου και δ 
εΐδικως περί τοϋ μεγάλου καλλιτέχνου γράψας κ. Κα- 
ραβίας.

Ζάκυνθος 4 Μαιον 1909.
Φίλτατέ μοι κ. Διευθυντά

Θαυμάζω πώς ό φίλος μου κ. Θ. Θωμόπουλος Απο
φαίνεται τόσον ευκόλως διά τό έργον τδ όποιον εύρίσκε- 
ται παρά τφ κ. Παπαδήμφ. Δεν θέλω νά συζητήσω 
αλλά ουοτήοατέ του σάς παρακαλώ νά εϊνε όλίγον έπι- 
φυλακτικώτερος, νά μή ένθουσιάζηται τόσον πολύ δι’ 
έργον. τδ όποιον, δχι μόνον δέν εϊνε τοΰ Θιοτοκοπούλου 
άλλά δν θελήση νά ελθη στήν Ζάκυνθον θά τδ ϊδή πολύ 
παλαιότερον, τόν ίδιον πίνακα, χαί συγχρόνως θά μάθη 
τδ μέρος Απδ τδ όποιον δ μεταπράτης, Νικολόπουλος 
τδ ήγόρασε καί έπώληοεν τοΰτο είς τόν Παπαδήμαν, θά 
ιδ]} τοΰ ίδιου πρόσφυγας Ιταλού καί άλλα έργα τοΰ 
ίδιου χρωστήρος, φέροντα υπογραφήν ; Spiageli Fio
rentino- "Οταν τδ έργον τοΰτο λαθραίιος μετεφέρθη 
δι’ ’Αθήνας έκ Ζακύνθου έγεινε μέγας πάταγος.

Σάς χαιρετώ μέ δλον τδ σέβας
Δ- Πελεκάάης

*
Άνεκαλύφθη εΐς τήν Ιταλικήν κωμόπολιν Βαρέζε 

ζωγραφικός πίναξ τόν όποιον οί ειδικοί πραγματογνώ- 
μονές Αποδίδουν είς τον Αεονάρδο δά Βίντσι, στηριζό- 
μενοι είς διάφορα αυθεντικά τεκμήρια. Ό πίναξ ούτος 
εχει πλάτος μέν 61 έκατ. ύψος δέ 79 καί παριοτφ ήμί- 
γυμνον γυναίκα καθημένην παρά τδ παράθυρου μέ τάς 
χεΐρας έν τή στάοει τής Ζοκόνδας, του αυτού ζωγράφου, 
πυρράν τήν κόμην,ήμίκλειστον τδ στόμα καί τούς χαρα
κτήρας χαριέντως γελαστούς.

Τδ εργον τοΰτο Ανευρεθέν υπό συλλέκτου τίνος άρ- 
χαίων αντικειμένων έχει καταστροφή έν μέρει ύπό τοΰ 
χρόνου καί τής Αμελείας, διατηρεί όμως ολην τήν ζωη
ρότητα τοϋ χρώματος καί τήν χάριν τοϋ σχεδίου, ήτις 
διέκρινε τόν Λεονάρδον δά Βίντσι.

¥
Άπεβίωσεν ό ’Ιωάννης Λάμπρος, γνωστός νόμισμα- 

τολόγος. Ό μακαρίτης είχε μυηθή εΐς τήν νομισματο
λογίαν παρά τοΰ Αειμνήστου πατρδς ' αύτοΰ ΠαύλουΛάμ- 
προν, ον είχε διαδεχθή έν τή νομισματική έργαοίφ. 
Ή πείρα κατόπιν ή πολυχρόνιος εϊχε προσπορίσει αύτφ 
νομισματικός γνώσεις έκ τών σπανιωτατων, καί διά 
τούτο ή γνώμη αύτοΰ ήτο πολλάκις ού μόνον σεβαστή, 
άλλά καί έπιζήτητος έπί τ&ν νομισμάτων. Άποθνήσκων 
ό Ίω. Λάμπρος καταλείπει νομισματικήν συλλογήν έκ 
τών σπανιωτάτων έν τφ κόσμφ, πολυτιμοτάτην καί. διά 
τό πλήθος τών νομισμάτων καί τήν μεγίστην Αξίαν 
τιν&ν εξ αύτών.

Τδ Πολυτεχνείο» προεκήρυξε διαγωνισμόν πρός απο
στολήν έπί τριετίαν καί έπί μηνιαίρ ύποτροφίφ 300 φρ. 
ενός διπλωματούχου χής Γλυπτικής πρδς σπουδήν τής 
Κοσμηματοπλαστικής. Ό διαγωνισμός αρχεται τήν 25 
Μαΐου.

89



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.

Ή κιτρ-ία Ζυπ

Ή διάσημος Γαλλίς μυθιστοριογράφος Ζύπ ίδημο- 
οίευσεν εις τήν Παρισινήν «Πρωίαν» εύφυεστατον όιά- 
λογον μεταξύ δύο παιδιών τον 1870 χαί τοΰ 1909 εν 
tq5 Οόρανφ. ΆντιπαραθέΤει τας δύο έποχάς καί οατυ- 
ρίζει την σημερινήν μεγαλοποίησιν τών μικρών,

★
Πυρκαίά ίν Σμύρνη άπετέφριοσε μύρο; τον αρχαίου 

τέμπλου του Μητροπολιτικου ναοΰ τή;· Άγ. Φωτεινής 
καί κατέστβεψε τάς επί τών τοιχωμάτων θαυμασίας α
γιογραφίας. ΑΙ ζημίαι είναι σημαντικοί &; ίκ τής αρ
χαιολογικής αξίας τοΰ ναόν.

*
Είς τήν ίν Καΐρ ν ίκδιδομένην Αραβικήν εφημε

ρίδα Λίγοια (Σημαία) εδημοσιεύθη μετάφραοις Άρα- 
βιστί τον ίν τή «Πινακοθήκη» δημοοιευθέντος διηγή
ματος τον χ. Πετρίδου ο Μπρος στοΰ Ραμσή το άγαλμα.»

*.
Είς τήν ’Ιταλικήν πολίχνην Μέλδολα άνηγέρθη άν- 

δριάς είς τδν Φίλιξ Όρσίνι, δστις εκαρατομήθη ίν Πα
ρισίοις, διότι άπεπειράθη δολοφονίαν κατά τοΰ Ναπο- 
λέοντος Γ'. Ό Όρσίνι παρίοταται τήν στιγμήν καθ’ 
ήν άγεται είς τήν λαιμητόμον (13 Μαρτίου 1858).

. *
Έν τή μεγάλη αιθούση τον Πανεπιστημίου έωρτά- 

σθη τή 21 ΜαΙου ή πεντηκονταετηρίς τής καθηγεσίας 
ίν τφ Έθν. Πανεπιστήμίφ τον γεραροΰ τών Έλλ. 
γραμμάτων μύστου κ. Κ. Κάκτου; Ή τελετή ήτο πανη- 
γυρικωτάτη—μετεσχον Slot οί άνθρωποι τών γραμμά
των—άλλά καί συγκινητική διά τόν σοφόν, δστις ίτυ- 
φλώθη έν τή μελέτη. Πρροεφώνησεν ό κ. Πρύτανις, τόν 
δε πανηγυρικόν εξεφώνησεν ό κ. Μ. Εύαγγελίδης. Αυ
θημερόν σύσσωμος ή Φιλοσοφική σχολή, ή Σύγκλητος, 
άντιπρόσωποι συλλόγων κλπ. επεσκέφθησαν κατ’ οίκον 
τόν εξοχον φιλόλογον.

.*
Έν τφ ιΠαρνασοφ» έωρτάσθη διά φιλολογικής και 

καλλιτεχνικής ίσπερίδος ή συμπλήρωσις 50 ετών, άφ' 
δτου εγραψεν ό μέγας Προβηγκιανός ποιητής Μιστράλ 
τήν «Μιρέϊγ». Ό κ. Κακλαμάνος ποιητικώτατα έξει- 
κόνισε τήτ αφελή καί ειλικρινή ϊμπνευοιν τοΰ θα
λερού γέροντος ποιητοΰ. Άπηγγέλθησαν υπό τοΰ κ. 
Φύρστ <5 Ελληνικός ύμνος» αύτοΰ, υπό τής δεοπ. Κο
τοπούλη <5 «θάνατος τοΰ θεριστοΰ·. Αί κυρίαι Πλέσκα 
καί Φεράλδη καί ■ αί δεσποινίδες Λυμπεροπούλου καί 

Άναοτασοπούλου έψαλλαν άσματα έκ τής «Miriitle». 
Αί εισπράξεις θά διατεθοΐν πρό; ά τοοτολήν άναμνηοτικον· 
δώρου tl; τόν ποιητήν.

Ό Μιστράλ, 0 υπέροχος ψάλτη; τοΰ αγροτικού βίου, 
ό μηδέποτε ίγκαταλείψα; τήν γενέθλιαν, εινε έξοχο; φι- 
λέλλην. Άγαπή εξϊοου τήν άρχαίαν καί νεωτε’ραν Ελ
λάδα, υπέρ ή; αφιέρωσε στροφάς πλήρεις στοργή; καί 
ίξάρσεως.

Αιά τήν «Mireille» ό Λαμαρΰνος εγραψε :
«Έδιάβασα τήν Μιρέιγ. Έως τώρα κανείς ακόμη 

δεν μας έδωσε τίποτε άπό τόν εθνικόν, γόνιμον, ανυ
πέρβλητον αύτόν χυμόν τής Μεσημβρίας Ό ήλιος ίνέγ.ει 
άρετάς ανεκτίμητους. Άπό τής ίποχής τών Όμηριδών 
τον Αίγαίου πέλαγους τοιαύιη πηγή ποιήσεως άρχεγόνου 
δέν άνέβλυοε ποτέ. Ιδού ενα; Όμηρος I»

*
Ό σύλλογο; «Παρνασσός» ίπΐ τή συμπληρώσει ΙΟΟ 

ετών άπό τής καθόδου είς τήν 'Ελλάδα τοΰ Βύρωνος 
προεκήρνξε ποιητικόν διαγωνισμόν μεταφράσεω; 10 
ποιημάτων αύτοΰ, ή αποσπασμάτων τών οχετιζομένων 
πρό; την Ελλάδα, ίν οί; ή «Κατάρα τής Άθη- 
vS;», ή «Κόρη τών ’Αθηνών», ό «Γκιαούρ», ή 
«Πολιορκία τής Κόρινθου», ή «Νύμφη τής Άβύδου», 
ό «Πειρατής» καί τινα μικρότερα. Γέρα; ώρίσθη ίκ 
2,000 δρ. δπερ δύναται καί νά κατανεμηθή μεταξύ 
τών βραβευθησομενων. Τά χειρόγραφα δέον νά ύπο- 
βληθώσι μέχρι 1 Δεκεμβρίου, ή δέ κρίσις θ' άναγνω- 
οθή εντό; τοϋ Μαρτίου τοϋ ίπιόντος έτους

’Επ' ευκαιρία τοΰ αγωνίσματος δ κ. Σ. Παγανέλης 
δι’ επιστολής του προσφυώς παρετήρηοεν δτι ή «Νύμφη 
τής Άβύδου» δεν σχετίζεται άμέσώ; μετά τή; Ελλά
δος, θεωρεί δέ εξ ετέρου δτι ή ύπάρχουσα έξοχος με- 
τάφρασις τοΰ «Γκιαούρ» υπό τής Αικατερίνης Αοσίου 
καθιστα περιττήν πάσαν άλλην απόπειραν μεταφράσεω;.

*
Έν Μόοχφ εωρτάσθη ή ΙΟΌτηρίς τοϋ μεγάλου Ρώοσου 

διηγηματογράφου Γκογγόλ "H εορτή προσέλαβε ίθνικόν 
χαρακτήρα. Ό Γκογγόλ θεωρείται ώ; δ πατήρ τοϋ μυθι
στορήματος εν Ρωσοίφ. "Αν δ Δοστογιέφσκη,δ Τουργένιεφ, 
δ Τολστόη επηρεάοθησαν άπό τήν ξένην φιλολογίαν, ό 
Γκογγόλ ίξεπροσώπηαε τήν γνησίαν σλανϊκήν ψυχήν, 
ύπήρξεν ό κατ' εξοχήν Ρώοσος ουγγραφεύς.

★

Άπεβίωσεν ό ίν Ναυπλίφ διαμένων Πέτρος Φαρ- 
μακόπουλος, γενικός επιμελητής τών εν Άργολίδι 
’ Αρχαιοτήτων και Μουσείων. Έπί μακράν διατρίψας 
ίν Παρισίοις καί περί τε τά γράμματα ίν γίνει καί τήν 
Γαλλ, φιλολογίαν ίδίφ ασχοληθεί; άπέβη εγκυκλοπαιδι- 
κώτατος, μέχρι; ον, ίπανελθών εις τήν γενέτειραν, δι’ 
ίπιμονής άκαταβλήτου κατώρθωσε νά ίδρυθή εν τή 
ίδιαιτίρα του πατρίδι αρχαιολογικόν Μουσεΐον,δπερ διηύ- 
θυνε μέχρι τον θανάτου του.

h
Μία θαυμασία εΐκών τοΰ μεγάλου Όλμπάίν«Ή Δού- 

κισσα τοδ Μιλάνου», άνήκουσα είς τόν δοΰκα τον 
Νορφόλκ καί ίκτεθειμένη.είς τήν 'Εθνικήν Πινακοθή
κην τής 'Αγγλίας, πρόκειται ν' άγορασθή άπό κάποιαν 
Εταιρείαν διά νά περιέλθη είς τήν κατοχήν ’Αμερικα
νού τίνος αντί 68 χιλιάδων λιρών (1,855,000 φράγκων).

Συμφώγως δμως με τόν νόμον τόν σκοπονντα τήν 
παρεμπόδιοιν εξαγωγή; καλλιτεχνικών κειμηλίων, ή 
‘Αγγλική Κυβέρνησις εχει τό δικαίωμα εντός προθε
σμίας ίνός μηνός νά προειμηθή ώ; αγοραστής άντί Ισου 
ποσού. Καί αί Άγγλικαί ίφημερίδε; διεξάγουν αγώνα 
διά νά παρακινήσουν τήν Κυβέρνηοιν νά μή άφήοη νά 
περιέλθη ή είκών εις ξένας χεΐρας.
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‘Ενωρίς εφέτος ήρχισεν ή θεατρική κίνησις. Ή « Νέα 
Σκηνή» με τήν δυάδα Σαγιόιρ-Κοτοπούλη, πρώτη ενε- 
καινίαοε τά ίφετεινά θεάματα με περυοινά; κωμωδίας. 
Έδόθη καί διά πρώτην φοράν ξν δράμα, αί «Παρθέ
νοι» τοΰ’Ιταλοΰ συγγραφέως Πρόγκα παιχθιϊοαι πρόεί- 
κοσαετίας ίν Μιλάνιρ.

Τό θέατρον τοΰ «Συντάγματος» ηρχισε με τήν νέαν 
όπερέτταν -Σία καί αράξαμε»· άλλ’ ή εξέγερσι; τινών 
αξιωματικών τοΰ ναυτικού ήνάγκασε τήν Αστυνομίαν 
νά απαγόρευση τήν παράστασιν καί τήν κ. Νίκα νά 
ίμφανισθη &; «Μαμζέλ Νιτούς». Τό «Σία καί αρά
ξαμε» χειρονργηθέν, ενεφανίοθη ώ; «Θάλασσα! θά- 
λαεοα\».

Είς τό «Πανελλήνιον» εδόθη μία οίκτρα φάρσα, τά 
«Τραγοπηδήματα»,.

Τό θέατρον δπερ εΰλκυοε τήν προσοχήν τών άγαπών- 
των τήν τέχνην εινε τά «Βαριετέ» ,τελείως άνακα,νισθέν. 
Ός πρώτον Τργον ίδόθη «Ό ϊρως άγρυπνε!» έλα- 
φρόν δράματών Δεφλέρ καί Καγιαβέ.Το έργον κάλλιστον 
μέ ώραϊα διαγεγραμένους χαρακτήρας’άλλά καί ή εκτέλε- 
σι; δέν ύπελείφθη. ’Ολοι οί ηθοποιοί ήταν μελετημέ
νοι. Ή κ. Κυβέλη προοήρμοοε τά σκηνικά πλεονεκτή- 
ματά της εΐ; τόν ρόλον.

Είς τοΰ «Άρνιώτου» τό θέατρον μετά τό Ζωοτρο
φείου, ίγκατεστάθη Βιεννέζικη όαερέτια.

Εις τό ίι’Αθήναίον» πρωταγωνιστεί εφέτος ή δ. Βα
σιλεία Στεφάνου μέ τήν κ. Τίβερι, Πρώτον έργον ίδόθη 
ή « Όρέστεια» τοΰ Αισχύλου.

Είς τό Φάληρον πρώτη; τάξεως Β.εινέζικη όπερέττα. 
*Μ εναρξις γενήσεται τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ ’Ιου
νίου. Οά δοθούν α! εξής όπερέτται.

Ό Βαρώνος τών Τσιγγάνων. Τό ανοιξιάτικο αεράκι. 
Βιεννέζικο αίμα. Ό διασκεδαστικός πόλεμος, Ό Μα
θουσάλας πρίγκηψ. Αί Άπόκρεω είς Ρώμην. Καλλιό- 
οτρος. ’Ονειρώδες βάλς. Ή-νυκτερίδα. Τό Φισοΰ. Ό 
πτωχός Ίωνάθαν, Ό επαίτης σπουδαστής. Ό άνθρω
πος τοΰ νερού. Ό παγωμένος πύργος. Φατινίιοα. Ή 
■ώραία Γαλάτεια. Ο! πολυμήχανοι οπουδασταί. Ή εύ
θυμος χήρα. Γυναίκες Βιεννέζες. Έπιδιορθωτής σπα
σμένων βάζων. Οί κατεργαρέοι. Τρεις εύχαί. Ή Πρι- 
γκήπισσα τοΰ Τραπεζοΰντος. Ή πωλήτρια μενεξέδων. 
Ό άρχιεργάτης τών μεταλλείων. Ό πτηνοπώλης. Ό 
■διερμηνείς τών ξένων. Ό γενικός πρόξενος. Ή άγα- 
πητή φίλη. Ή γλυκεία κύρη. Ή νεότη; τής Άϊδελ- 
βέργης. Ή πλύστρα. Ό αδελφό; Στραονπίγκες. Ή δολ- 
λαριοϋχο; πριγκήπισσα. Ό κατεργαροβαγαπόντης. Ή 
Αίζα τοΰ κυνηγού. Τό Χρηοτινάκι τοΰ δασοφύλακας.

Τέλος είς τήν «Άλάμπραν» άνακαινιοθείσαν καί ταύ
την ήρχισε παραστάσεις ελληνική όπερέττά ύ.τό top κ. 
Παπαίωάννου.

4.4. 4*

ΑΡΖΑΙΟΔΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άνηγγίλβη «ρος το ύπουργίϊον τής Πί«δ«ία<, ότι 

αί αναβκαβα'. αί γ4νά;Λ«·<αι τις τά ίεροΊ της Ορθιας 
Άρτέμτδο; παρά τήν ’Όχθην τοΰ Ευρώτα έπερατώ- 
θησαν κατ' αυτά;, τφεραν δέ είς φώς ποικιλότατα 
αρχαιολογικά εΰρήαατα, τά έποΐα κατετέθησαν εις 
■το Μουσε'ον τής Σπάρτης. Τά ευρεθέντα εινε :

'Εβδοιαήκοντα χιλιάδες μολύβδινα δμοιώτατα τής 
λατρευοριένης Θεάς, άλλων Θεών, οπλιτών Σπαρτια
τών,Τοξωτών,Σφιγγών, Κενταύρων, Γοργόνων,ομοιώ
ματα στεφάνων, κλάδων, πορπών, κατόπτρων και 
πάντων σχεδόν τών ειδών του γυναικείου καλωπισαου.

Έκ τών χιλιάδων τούτων δμοιωμάτων 500 περί
που παριστοΰν διαφόρους τύπους, οί όποΓοι διά τήν 
ιστορίαν τής τέχνης καί τής Θρησκείας αποτελούν

πλουσιώτατον Ολικόν. -
'Επίσης άνευρέθησαν .15,000 τεμάχιζ, ποαωπίδων 

διαφόρων τόπω», οί όποιοι δίδουν ζωηράν ιδέαν τής 
απέραντου γονιμότητος τής άντιλήψεως τής εποχής 
εκείνης πρός δημιουργίαν γελοιογραφικών τύπων. ’Ε
πίσης 10,000 πήλινα ειδώλια, εικόνες ιής Θεάς καί 
άλλων Θεοτήτων, ποικίλων καί ενδιαφερόντων τύπων, 
αναρίθμητα αγγεία αναθηματικά, μικρά καί μεγάλα. 
’Εκ τών λαμπρότατων δε ευρημάτων είναι καί πολ- 
λαί εκατοντάδες γραπτών τεμαχίων αγγείων, έκ τών 
όποίων άποδεικνύεται ότι τά έν τοΐς Μουσείοις τής 
Ευρώπης Κυρηναϊκά λεγάμενα ά·ργεϊα έχουν τήν 
Λακεδαίμονα πατρίδα.

’Επίσης ανευρέθησαν <000 περίπου τεμάχια, πα- 
ριστώντα επί δστών απλών καί οστών έλέφαντος 
διάφορα ανάγλυφα κα! σχέδια, ισάριθμα δε εκ χαλκού.

* .

ζωος

Έν Σπάρτη απεσπάσθη έκ τοΰ τοίχου τής εκ
κλησίας τής Ζερμ.πίτσης ’ τεμαχιον αναγλύφου εξαί
σιας κλασικής τέχνης παριστών μέρος μάχης μεταξύ 
’Αμαζόνων, Άμαζών ίππεύουσα θυμοειδή ίππον στρέ
φεται ινα' καταφέρη ισχυρόν κτύπημα κατά τοΰ δ- 
πισθε·· ύπάρχοντος αντιπάλου, ένώ ύπό τούς πόδας 
του ίππου κάθηται, ώς εχει ζαταπέσει, ή πληγω- 

■ θεΐσα σύντροφος-
Μέγα μέρος τής έφιππου ώς καί ·τής πληγωμένης 

δέν ύπάρχει, δπφς καί ή κεφαλή του ίππου, άλλα 
τδ διατηρούμενου μέρος διατρανώνει τήν εύγενή κα
ταγωγήν.

Τδ ένδυμα το προσκολλώμενον άφίνει νά διαφαί- 
νωνται όλαι αί ύπ’ αύτό ώραιαι γραμμαί, μη έξαι- 
ρουμένου ούδε τοΰ όμφαλοΰ-

Ό ίππος κατόπιν Φαίνεται ότι άναπηδμ ορμητι
κός μέ ζωήν καί μέ το στήθος προτεταμένου καί έμ
πλεων ρώμης. Ένώ άντιθέτως σιωπηλώς άλγοΰσα 
καί άτονος προσκλίνει ήοέμα -τήν κεφαλήν ή θνή- 
σκουσα Άμαζών.

Τδ τεμάχιον φαίνεται ό:ι εινε μικρόν μέρος 
φάρου ναοΰ τίνος καί εποχής περίπου τοΰ 300 π· X.

*
• Αί άνασκαφαί' εξακολουθούν είς τήν Πομπηίαν- Τε

λευταίως είχεν ανασκαφή σειρά τάφων, ειςαπόστασιν 
δέ 200 μέτρων άπ’ αυτών ήλθε είς τό φώς κομψό
τατη έξοχεκή επαυλις, τής όποιας τδ τριχλίνων στο
λίζεται μέ θαυμασίας τοιχογραφίας καί κοσμήματα 
τοΰ «δευτέρου ρυθμού», δστις εινε δ ώραιότερος τών 
ρυθμών τής Πομπηίας. Είς έκαστον τών τριών τοί
χων τοΰ τρικ) ινίου είνε ζωγραφισμένα! παραστάσεις 
μορφών είς τα δύο τρίτα τοΰ φυσικού μεγέθους. Ή 
πρώτη παριστάνει εναΣειλινόν, έξοχου τέχνης, προσ- 
φέροντα οίνον είς άνδρά, δστις σκυμμένος έμπρός του 
ροφα άπλήστως άπδ τδ κύπελλον, κρατών αύτό δΓ 
άμφοτέρων τών χειρών. ' Ή δευτέρα εικονιζει ορθιον 
άνδρα ενώπιον γυνάικδς, τής ’Αριάδνης ίσως, έξηπλω· 
μένης χαμαί, άπδ τήν δποίαν λείπει αρκετόν μέρος. 
Άλλ’ ή τρίτη, ή καί ωραιότερα, παριστάνει μίαν 
μεγάλην πτερωτήν Νίκην, ήτις αίρει υψηλά εν είδος 
άσπιδίσκης δια νά κτυπήση μίαν γυναίκα προσπαθού
σαν νά έκφύγη τό κτύπημα, ενώ μία άλλη εις στά
σιν ίκευτικήν ένώπιον τής Νίκης φαίνεται ζητούσα 
έλεος διά τήν ένοχον, τρίτη δέ όρθια όπισθεν κρούει 
έπιχαίρουσα τά κύμβαλα. _ ' -

’Αφάνταστος, λέγουν οί ίδόντες,είνε ή κιλλονη τών 
μορφών, ή εκφρασις, ή λαμπρότης τών χρωμάτων, ή 
φυσικότης και έλαφρότης τών κινήσεων εις τας σπά
νιάς αύτάς εικόνας. Άλλά καί τδ περιβάλλον εινε 
πολυτελέστατον, μέ τά έξοχα κοσμηματογραψήματα 
καί μέ τήν κορωνίδα τού τρικλΓνίου, εφ’ ής εινε ζω
γραφισμένα ώραϊα καί δλως πρωτότυπα προσωπεία.'90



ΜΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό κ.Χιμώνε Si Μπροΰθεμ, δ ακραιφνή; φι- 

λέλλην, έξέδωχεν έν τεύχει ενδιαφέρουσαν" μελέτην 
περί τών «Νεοελληνικών μελετών έν Ιταλία» , 
θεωρών τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν ώς αξίαν πολ
λής προσοχής ύφ’ όλάς τάς έπόψεις, τονίζει τήν ανάγ
κην τήςςυστάσεως έδρας τής νεοελληνικής φιλολο- 
λογίας ε’μ τά Πανεπιστήμια τής ’Ιταλίας.- Περί τοΰ.. 
γλωσσϊκοί ζητήματος είτα ασχολούμενος, παρατηρεί 
δτι αί δυεαρμονίαι μεταξύ καθαρευούσης είναι όλιγώ- 
τεραι ή αί έν τή δημοτική,διότι περιορίζονται είς τήν 
χρήσιν χλα-ιχών λέξεων. 'Γούτο δεν συμβαίνει είς 
τούς· δημετικιστάς, οϊτινες δέν είναι σύμφωνοι μετα
ξύ των. ’Επικρίνει τό γλωσσικόν ΰφος τοΰ κ. 11α- 
λαμα, γρίφων : «Πλησίον λέξεων καί συντάξεως λη~ 
φθείσης ματαίως άπό ξένας γλώσσας θά συνάντηση 
τις σημασίας άλλοκότους τών λέξεων, φράσεις ανευ 
έννοιας, άβεβαιότητα γραμματικήν, μή άπηλλαγμέ- 
νηνσφαλμάτων κυριολεξίας, αδικαιολογήτους καί έχ- 
πληκτικάι ταυτολογ ας, άπροσδοκήτους αντιλογίας 
καί κριτικάς θεωρίας, μέ τόσην άξίωσιν καί ψευδός 
ώστε να μη δύναται τις να συγκατανεύση εις την 
άξίωσιν τρΰ συγγραφέα»; ότι γράφει την γνησίαν δη
μοτικήν γλώσσαν».

Δια τόν Ψυχάρην, άποφαίνεται δτι τα έργα του 
έχουν καλλιτεχνικήν ψυχήν, άλλ’ δτι θά έκέρδιζαν 
αν ησαν άτηλλαγμένα από χυδαίους βαρβαρισμούς,άπό 
εκφράσεις χαί τύπους ους αυτός αδίκως επιμένει νά 
θεωρή Πανελληνίους καί οϊτινες εδωκαν άφορμήν νά 
τόν κατηγορήσουν δτι ή γλώσσα του εινε ίμορφον 
μίγμα τών διαλέκτων τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
τής Χίου.

’Επαινεί τούς συγγραφείς τής ’Ηπειρωτικής σχο
λής, ώς τούς κ. κ, Μαρτζώκην καί Χρηστοβασίλην, 
οί'τινες διετήρησαν αναλλοίωτου την γραφήν τής γλώσ- 
σης τών κλέφτικων ασμάτων.

Έν τέλει δ φιλέλλην συγγραφεύς εύχεται υπέρ συν- 
διαλαγής κιθαριστών καί δημοτικιστών, γράφω* : «Εδ- 
χομαι ϊνα έπέλθη εύρυτέρα χρήσις τής ανθήρας δη
μοτικής φλιβός και ή ένωσις ταύτης μετά τής αρι
στοκρατική; αδελφής της —τής χαθαρευούσης—ώστε 
νά διαπλασθή μία έλλ. γλώσσα κοινή εις όλον τόν 
έλλ. κόσμον, χωρίς νά περιμένωμεν τήν έμφάνισιν 
τήν ούχί άλλως τε άπολύτως αναγκαία* μιας μεγά- 
λοφυιας- Τήν δδόν αύτήν ήρχισαν ήδη νά χαράσσουν 
μετ' επιτυχίας διαπρεπείς τινες λογογράφοι μεταξύ 
τών νεωτέρων, ών πρωτεύει διά τήν βαθύτητα καί τήν 
λεπτότητα τής έκφράσεως ό κ Δ. I. Καλογερόπουλος.».

*

ΑΪιίχύλος καέ Σοφοκλής, δράμα είς τρία μέρη 
καί πρόλογον, ύπό Διον. Ταόουλάρνι. Σελ- 100 έν 
Κωνσταντινουπόλει. Ό παλαίμαχος τής έλλ. σκηνής 
πρωταγωνιστής κ- Διον. Ταβουλάρης προσφέρει ήδη 
καί συγγραφικήν συμβολήν εις τό θέατρον; Χαρακτη
ρίζει ίστορικώς, κατόπιν μακράς μελέτης,τούς δύο έν
δοξους ποιητάς, άλλά καί ύπό δραματικήν εποψιν ε
πέτυχε* διά τής άντιθέσεως τοϋ έρωτος δύο γυναικών 
πρός τόν Σοφοκλέα, τοΰ μέν σαρκικού, τοΰ δέ πνευ
ματικού. Ο έν τέλει του δράματος μονόλογος δίδε: 
τόν τόνον τής ηθικής τοΰ έργου βάσεως, εινε δέ άμα 
ύμνος τής δυνάμεως τοΰ έλληνίαμοΰ.

*

«Δημοτικά τραγούδια» ύπό Άγι&κ θέρον. 
’Αληθινόν καλλιτέχνημα ή εκδοσις τών «Δημοτικών 
Τραγουδιών», ή γενομένη ύπό τοΰ φίλου συνεργά
του μας "Αγιδος θέρου. Τό βιβλίο* κομψόν, καλο- 
τυπωμένον, στολίζεται άπό ωραίας εικονογραφίας τοϋ· 
ζωγράφου κ. Πέτρου Ρούμπου, εμπνευσμένα; άπό τά 
δημοσιευόμενα τραγούδια. Εινε άπόλαυσι; νά ξεφυλ-

λίζή χάνεις έ'ν τόΐρΰτβν βιβλίον, «λλά χιι ώψίλ«α. 
Διότι πώς νά μή ίλχυαθή'κανείς νά διαβάση τό βαυ- 
μάσιόν περιεχόμενον, τόν πλούτον τής ποιήσει»'; τήν 
όποιαν πέριέχει, όταν λαμβάνη τις είς τας χειρας του 
τόν ώραΐον αυτόν τόμον; Οί ξένοι, οί όποϊοι εχουν 
έννοήση ποό πολλόΰ τήν ψυχολογικήν επιβολήν τοΰ 
κομψού βιβλίου, φροντίζουν ώστε νά ήνε πάντοτε ά· 
νάλογον το περιέχον μ.έ,τό περιεχόμενο*. Ό Ruskin, 
ό μεγάλος προφήτης τοϋ ωραίου, ήτο περισσότερόν

- παρα'ιδιότροπος είς'τάό’έκδόσ'εις ιών εογων του. Δέν 
αμφιβάλλομεν όμως ότι θά έπεδοκίμαζε την έκδοσιν 
των «Δημοτικών Τραγουδιών», όπως μας τήν παρου
σίασήν δ κ. Άγις Θέρος.

"Οσον διά τόν ποιητικόν πλούτον τον όποϊον περι
έχει αύτό,θά τό άντιληφθοϋν αμέσως ίσοι άναγνώσουν 
τήν συλλογήν, Διότι είς αύτήν θά εΰρουν τάς θαύμα- 
σιοτέρας εμπνεύσεις τής δημοτικής μούσης συγκεν- . 
τρωμένα; καί θά σχηματίσουν αμέσως μίαν ιδέαν τής. 
πολυμόρφου ποιητικής ψυχής τοΰ 'Ελληνικού λαού, 
θά εννοήσουν τούς βαθυτέρους πόνους του, θα αισθαν
θούν τούς ενθουσιασμούς καί τήν χαραν τής ζωής, θα 
γνωρίσουν τήν ψυχήν τοΰ έθνους μας.

¥

Ύπό τών κ.κ. Άγ· Σημηριώεον καί U- ΆγγάΙδον 
έξεδόθη έν Κων|πόλει. «ΠανελλΛντον Ήμερολά- 
γ»ον» έν τώ όποίω συνεκέντρωσαν οί έκδόται ένδια- 
φέρουσαν συνεργασίαν γνωστών λογίων, oiot οί κ χ,Μ. 
Άργυρόπουλος, Δημητρακόπουλος, Δραχούλης,Κουρ- 
τίδης, Μαλακάσης, Μωραϊτίνης.Παπαδιαμάντης, Πο- 
λέμης, Πορφύρας, Σπηλιωτόπουλος κλπ· Άλλά καί 
έκ της ξένης φιλολογίας Γαλλικής, Αγγλικής, Γερ
μανικής καί ’Ιταλικής έκλεκται μεταφράσεις παρατί
θενται. Τό «Πανελλήνιον Ήμερολόγιονβ κοσμείται 
άπό ωραίας καλλιτεχνικά; εικόνα; χρωματιστά;.Διεύ- 
θυνσις, όδό; Μαχμουδιε 19, Κων)πολις·

. *
• Είς την σειράν τής «Bibliolbeque Regions list βο ό 

έν Παρισίοις γνωστός έκδοτικός οίκος Bloud el Cie, 
’ έδημοσίευσε τό περιεργότατον σύγγραμμα τοΰ J- Char· 
les-Roux «Le Costume en Proven cet. 
Ή εκδοσις είνε πολυτελής και περιέχει 130 εικόνας 
ένδυμασιών. Μετ’ επιστημονική; άλλα καί καλαισθη
τική; δεξιότητά; ό συγγραφεύς άναπαριστμ τήν ιστο
ρίαν τοΰ επαρχιακού ενδύματος έν Γαλλία άπό τών 
παλαιοτάτων. χρόνων μέχρι τής σήμερον. Τά κεφά
λαια τά'άφκρω^ιένα είς τό ένδυμα τής «Μιρέ'1'y», είς 
τό σύγχρονον ένδυμα καί είς την. καλλιτεχνικήν δια- 
κόσμησιν τοΰ Άολεσίανοϋ φορέματος, εινε ιδιαιτέρως 
ενδιαφέροντα. Τό βιβλίον είνε ώραιότατον λεύκωμα 
τής επαρχιακής καλλονής, προτάσσεται δέ σοννέτο 
τοΰ Μιστράλ—ό ωραιότερος πρόλογος.

* '
Ρητορικοί λόγο» Γεώργιον . Μιοεριώεον, Καί 

τρίτον τόμον έξέδωκεν ό ακάματος καθηγητής τών 
Έλλ. γραμμάτων, αί πλείσται σελίδες τοΰ όποιου 
άφιεροΰνται είς τόν κατα τοϋ χυδαϊσμού πόλεμον, 3ν 
μετά νεανικού σθένους διεξάγει b γηραιός καθηγητής- 
Αί πρό; τόν κύριον Χατζηδάκηνχ τόν Κρουμβάχερ καί 
τον Βιλαμόβιτζ έπιστολαί του.είνε αξιανάγνωστοι,ώς 
καί ή ομιλία πού περί Όμηρου. - ■' · ■

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Νέον Πνεϋμα. Είς τό ύπ' άριθ- 27 τεύχος δη

μοσιεύεται ένδιαφερότατον χρονογράφημα ύπό τής συν- 
βργάτιδος ημών Σιβύλληί περί τής Καλλιτεχνίας έν 
τώ οίχφ χαί έν τώ σχολείω. Έ γράφουσα συνήγορε?·, 
λαμβάνουσα ύπ’ δψεε τήν εις άλλα; χώρα; έκοήλωσιν 
τοΰ καλλιτεχνικού αισθήματος έν τφ καθ’ ημέραν 
βίω, ύπέρ καλαισθητιχωτέρας οιαχοσμήσεως διά τής 
άναλόγου διδασκαλίας και μορφώσε'ως έν τοίς- σχο- 
λείοις, ίνα ή ψυχή έθισθή είς τό καλόν και τό ώραιον-

Έν Άβήνατς,. έκ τού Τυπογραφείου τών Καταντημάτων Άνέάτη Κωνύτανττνίδου.


