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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ: EIAHSEXS
Έν Πστραις ιδρύεται προσεχώ. ’Αρχαιολογικόν Μου· 

αιών, τδ .όποιον ίιέλει εγχατασταΟή .είς τό έχει Άι>ν 
δημοτικόν σχολϋον τών άρρένων, τού όποιου τό οικοδό
μημα εδωρήθη είς τήν Αρχαιολογικήν 'Εταιρίαν διά 
τόν σκοπόν τούτον.

*

Εις τάς Ιίαγασάς άνευρέύη υπό τοΰ χ. Άρβανιτα- 
πούλου, ή κκρόπολις τών ΓΙαγασοιν όμοια προς τήν 
’Αθηναϊκήν. Έπ’ αύτής υπάρχει ναός, άρίστης τέχνης, 
ώς ό τοδ ΈρεχΟείου. Ό ναός είνε κατεστραμμένος μο· 
νον κατά τό οάπεδον. ΕϋρέΟησαν επίσης αρχιτεκτονικά 
τμήματα όχαραμίλλου τέχνης, αναγόμενα εις 400 ετη 
π. X. Άνεκαλύφθη έπι τής άχροπόλεως σπουδαιότα
τος προϊστορικό; συνοικισμός, εϋρέθησαν δέ είς καλήν 
κατάστασιν ευρήματα τής νεολιθικής χαι χαλκής επο
χής, αναγόμενα είς περίοδον μεταξύ τών 4000 έτών 
καί ΙδΟΟπ.Χ., μαρτυροΰντχ ελληνικόν πολιτισμόν έπί 
τής άργοναυτικής εκστρατείας.

Τά ευρήματα ταΰτα είνε ανώτερα δλων τών μέχρι 
τοΰδε εύρεθέντων άνά τήν Θεσσαλίαν.

*

"Ηρχισαν άνασκαφάς είς τήν Μαγούλαν τής Θεσσα
λίας οι τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής ακόλου
θοι κ.κ. Wace, Peet και Thomson- Αί ανασκαφαί 
έστέφθησαν ύπό έπιτυχίας διότι ευρον άρχ.τά νομί
σματα αξίας, ώς καί τεμάχια πήλινων αγγείων τών 
προϊστορικών χρόνων.

$ $ %
ΤΟΕΦβΠΟΗ

Καλλιτέχνη. — Καί εσχάτως έγένετο είς τήν έν 
Μαδρίτη ’Ακαδημίαν τοΰ Σάν Φερνάνδο Έκθεσις τών 
έργων τοΰ Θεοτοκοπούλου. Ή έκθεσις αύτη είνε ή 
τοίτη διοργανουμένη ειδική έκθεσις έργων τοΰ διασή- 
μου "Ελληνος ζωγράφου.

¥
Συνδρομητή Γί. Δ. Σΰρον. — Τό προηγοόμενον 

τεύχος ήτο διπλοΰν, έκδοθέν διά τοϋ; μήνας Ιούνιον 
καί ’Ιούλιον. ΊΙ διπλή εκδοσις καθιερώθη έτησίωι χά
ριν μηνιαία; άναπαύσεως. ‘Επομένως κατά τόν Ιού
λιον ιδιαίτερον τεύχος δέν έξιδοθη.

"ΟβΟό τών έι· ‘Αθήναις κ. κ. συνδρομητών 
μετοικήσουν παρακαλοϋνται νά είδοποιήσωσι 

τήν Αιενδυνσίν Ιγκαίρως περί τής νέας κατοι

κίας των.

Ίί ξ s 8 ό 0 η
τό ετήσιον δώρον είς τούς πληρώσαντας την 
συνδρομήν τού έν.νάτσυ έτους τής «Πινα- 
>ίθθήκης», τού μεγάλου Έλληνος καλλιτέχνου

ΔΟΜΗΧΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
τό άριστούργημα

0 ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟϊ ΠΡΙΓΚΗΪΙΟΣ Δ' ΟΡΓΑΖ
έν χρωματιστή φωτοτυπία. '

Δικαιοΰναι να λάβωσιν αυτήν,δσοι μέχρι 
τής 1 Σεπτεμβρίου πληρώσωσιν έτησίαν 
συνδρομήν τής «Πινακοθήκης».

Οί όλίγοι κα&νστεροϋντες ετι την συν
δρομήν τοΰ άοξαμένου έτους, παρακα- 
λοΰνται δπως έμβάσωσιν νμιν . αυτήν, άλ
λως διακοπήσεται δριστικ&ς ή Αποστολή 
τοΰ φύλ ον.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΟΗΚΗΣι-
ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- πίναξ Ν. Γνξη. Φωτο

τυπία είς μίγα σχήμα. Δρ. 1. Έπί χονδρού χάρτου 
δρ. 2.

“ΔΥΟ ΤΤΟΝΟΙ» δράμα Φρ. Κοππε, κατά μιτάφρα- 
σινΆγτδος θέρου. Τιμάται δρ. Ι.’Επι ‘Ολλανδικού 
χάρτου δρ. 2.

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ. δράμα Ν. Λάσκαρη καί Π. 
Δημητρακσπούλου Δρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» πίναξ Φρίξον ’Αρι- 
στίως. Φωτοτυπία εις μίγα όχημα. Δρ. 1.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤίΣ» πίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία είς μίγα σχήμα. Δρ. 1.

Η “ΑΙΩΡΑ» Πίναξ Vigor. Φωτοτυπία είςμίγα σχήμα 
Δρ. 1.

Ο “ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ» ®«·«ί
Rochegrosse. Φωτοτυπία. Δρ. 1.

Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ»
φωτοτυπία είς μίγα σχήμα. Δρ. 2.

ΤΟ “ΟΝΕΙΡΟΝ., θ· Bai'gelini φωτοτυπία. Δρ. Ι

Ο ‘-ΖΕΥ21Σ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ,, πίναξ 
Vincent. Φωτοτυπία Δρ. 1;

“ΟΡΑΜΑΤΑ-, xs& ποιήματα^ ύ.ιο Σιβ.ΰλλης. Δρ. 
1,50.

ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αυτοπροσωπογραφία).
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚ Η

ΚΡΗΤΙΚΗ ΨΆΠΜδηίΑ ΕΝ επτανΗςω *>

θυμίζει τήν ματαιότητα τον κόσμου, δίδει έλ- 
πίδας τής Αθανασίας καί οΰτω ήμερώνει κατά 
τι τάς άγρίας διαθέσεις, αί όποϊαι έμφωλεύου- 
σιν είς τάς μοχθηρός καρδίας τινών.

ΊΙ μουσική δέν όμάιάζετ πρός τάς άλλάς 
ωραίας τέχνας’ λ. χ. διά τής σμίλης δίδεται Λ 
ζωή. είς τά μάρμαρα, διά τών χρωμάτων ανα
παριστάνεται Α φύστς καί δλα τά έν αύτμ όντα. 
Ή μουσική δμως σχετίζεται πρός τήν ψυχήν, 
πρέπει νά τήν αισθάνεται τις. Δέν έπιδρμ μό- 
νσν έπί τής ψυχής, άλλ’ είνε ώς Απόρροια άύ-

τής, είνε έκδήλωάις τής ψυχικής καταστάσεως. 
Ή έπίδραάις τής Ανατροφής καί τοΰ περιδά?.· 
λοντος πολύ συντείνει είς τήν αισθηματικό
τητα τοΰ Ανθρώπου, είς τό νά έχη έξφκιιωμέ· 
νον όφθαλμόν πρός διάκριάιν τοΰ καλού κ<ιί τοΰ 
ώραϊου καί νά αίσθάνητατ καί καλλιεργεί έμ- 
πνευόμένην καί έντεχνον μουσικήν. '■

Διά; τούς λόγους τούτους, έκ τών Ελλήνων 
περισσότερον αισθάνονται καί κατανοοΰσιν τήν 
μουσικήν ρί Κερκνραΐοι.

ΣΠ. 46 - ΒΙΑΙΗΣ i

Έντμ Δύσει δέν ένέσκηψεν Α βαρβαρική συμ
φορά καί Α Μουσική έφθαδεν έν τ$ Ακμτί της. 
’Εν τ^ί Άνατολχί δμως τό περιβάλλον ητο άνε- 
λεύθερον, άνευ Ιδανικών ποιητικών, ητο πνι
γηρόν καθ’ δλα και συνεπώς Α μεγαλοπρέπεια 
της βυζαντιακής μελφδίας διεφθάρη, έχάθηκαι 
δέν Αδύνατο νά παρακολουθήσμ την πρόοδον 
της Εύοωπαίκής· άλλά νέον έπενόηόαν οί ίερο- 
ψάλται ’είδος μελφδίας μονοφώνου καθ’ όμοίω- 
άιν τής άποτροπαίου έκείνης πονηρής έποχάς. 
Φαίνεται δτι πρδς άλλήλους έρίζοντες οί τότε 
ίεροψάλται προσεπάθουν κάτι νά κατορθώσωάιν, 
δτεέν έτει 1816 έπενοήθη τό καί νϋν έτι ίόχύον 
σύστημα τής ίεράς ρινφδίας. 01 εύρέται είνε ό 
Χρύσανθος ό ύστερον προχειρισθείς Αρχιεπίσκο
πος Δυρραχίου, ύ Χουρμούζης, και ό πρωτο
ψάλτης Γρηγόριος, άδαεϊς τής πρό τΛς άλώ- 
σεως ίεράς μας μουσικής, οΐτινες παρέδωκαν 
Αμΐν τό άμεσον κράμα είς τό όποιον διακρίνον- 
ται τό διατονικόν τών Τούρκων, τό έναρμό- 
νιον τών Περάών καί τό χρωματικόν τών ’Α
ράδων. Τό χείριΰτον δέ δτι άοιδός τις τών Ανα
κτόρων τοΰ Σουλτάνου Πέτρος Λαμπαδάριος 
έκ Πελοποννήσου έμελοποίησεν άπάσαν σχεδόν 
τήν συνήθη ένιαύσιον έκκληΰιαοτικήν Ακολου
θίαν. Πάντα ταΰτα Ιστορεί ό μελετήσαςτό ζή
τημα Τζέτζης δστις άποφαίνεταί δτι Α νΰνίερά 
μουσική εϊνε έκ τών Αδιόρθώτων έκ φν- 
σεως και έκ κατ αδ'ολής, συνεπώς προτεί
νει τήν π ρ ό ρ ρ ι ζ ακαθαίρέσιν τοΰ ίσχύοντος 
βαρβαρικοΰ συσ τήματος, τήν άθρόαν 
είσαγωγήν τής παναρμονίου ώδής τής έθνικής 
τών πρώτων αιώνων, ήτις ζ$ είσέτι έν τοΐς σφ- 
ζομένοις χειρογράφοις. Οί νεκροί άνίστανται; 
Έρωτώμεν. Ή βυζαντική ψαλμωδία εινε Αθάνα
τος ώς Α Ελληνικήγλυπτική και Αρχιτεκτο
νική ;

Οί Βυζαντινοί, ώς Αποδεικνύουσι σφζόμεναι 
τινές τοιχογραφίαί, είχον Αρχίσει κάποιαν άνα- 
γέννιισιν τής Αγιογραφίας, Αλλ’ άνεκόπη ένεκα 
τής τουρκικής δουλείας καί Α Έλευθέρα ’Ιτα
λία τήν παρηκολούθηδε καί έφερε τήν Αληθή 
Αναγέννησιν τής ζωγραφικής.

*Αν Α βυζαντική ζωή έξηκολούθει, Α Ιερά 
ψαλμφδία δέν θά ήτο ώς είνε.τήν σήμερον, οί 
ίδιοι βυζαντινοί θά τήν έφερον είς τελείαν τέ
χνην ή θά παρηκολούθουν τήν πρόοδόν της. 
Καίώς Αρχισαν νά Απ,οστρέφωνται τήν άτεχνον
★) Τ&οί.
**) Έν σελίδι 76ατίχ.18—2), στήλη δευτέρα 

άντί: Ιδίφ κατά τον δίχατον αΙώνα, χρυσύΰν δια την 
Επτάνησον ίνεκα τή;· ακμή; τών γοαμαάτων, έπιστη~ 
μών χαί τεχνών, έως τδν αιώνα κα&’ δν ήκμαζεν κλ. 
νά άναγνωσδή οΰτω: ίδίρ. κατά τόν δέκατον έννατον 
αίώνα χρυσοΰν δύχ-τήν-Έπτάνησον ενεκα τή? ακμή?· 
τών γραμμάτων, έπιστημών καί τεχνών, εί? τόν αιώνα 
καθ’ ον ηκμαζεν δ πολύ? Μάντζαρο? κτλ. 

ξηράν Αγιογραφίαν, οΰτω θά ένεθουάιάζοντο άπό 
τήν θαυμαστήν πρόοδον τής μουσικής καί δτά 
ταύτης θά έδόξαζον καί θά ύμνολόγουν τόν "Υ· 
ψιότον.

Νομίζομεν δτι είς τήν θέσιν είς ήν εύρίσκε
ται τήν σήμερον ή μουσική έν Εύρώπμ πρέπει 
ειδική έπιτροπή νά λάδμ έπίσημον έντολην νά 
μελετήσχι δεόντως τήν λεγομένην Κρητικήν 
ψαλμωδίαν, τά σωζόμενα χειρόγραφα τών πρώ
των αίώνων, τά πρό τής άλώόεως ώς έπίδης 
καί μετά τήν άλωόιν. Καί αί μελωδίαι έκεϊ- 
ναι αϊτινες έγκριθήάονται ώς έθνικαί νά 
είνε Α βάστς τής νέας έλληντκής ψαλμφδίας.

Είς τήν Αρμόνιδιν τών έλληντκών τούτων 
μελωδιών νά προσπαθήσουν οί μουσικοδιδά
σκαλοι, διά νά μή νοθευθμ ό χαρακτήρ τής με
λωδίας, νά Αποτάσσουν τήν Αρμονίαν είς τήν 
μελωδίαν καί δχι τήν τελευταίαν είς τήν 
πρώτην.Ό Αείμνηστος μουσικοδιδάσκαλος Έ- 
δουάρδος Ααμπελέτ κατόρθωσε τήν άρμόνιάιν 
τών έν χρήσεί έκκληάιαστικών μελωδιών καί 
συνέθεόεν όλόκληρον λειτουργίαν διά τέσσαρας 

, φώνάς, έργον τό όποιον δύναται νά ληφθμ ύπ’ 
δψιν.

Τό κυριώτερον είνε νά άφεθμ έλεύθερος ό 
μουσουργός ίνα μελοποιήσω τάς Ακολουθίας, 
διά νά έχωμεν καί Αμεϊς σΰν τφ χρόνω Αθάνα
τον ψαλμωδίαν, διότι πρό παντός πρέπει νά μή 
λησμονήσωμεν δτί δλα τά ίερά περιβάλλονται 
Από ποίήσιν ύψηλήν. Κ’ ή μουσική έχει καί 
αύτή τήν ποίησίν της, τήν ποιητικήν της. 
Ή μουσική δέν είνε μόνον διά νά ίκανοποιμ 
τήν. Ακοήν, Αλλά νά συγκινμ τήν καρδίαν καί 
νά ύψώνμ τήν ψυχήν συνάμα είς ιδανικούς 
κόσμους.

"Αλλοτε ένομίζετο δτι τό έργον τής μουσικής 
ητο νά ίκανοποιφ τά ώτα, άλλά τήν σήμερον 
πρέπει νά ίκανοποιμ τό πνεΰμα καί τήν διά
νοιαν. Δτά τοΰτο ό πσλύς Fctis εΐπεν οτι Λ βά- 
σις τής μουσικής εϊνε Α Αλήθεια καί έπι- 
λέγειέπειτα: Or ilest evident que la verito 
ne s’adresse point a l’Oreille, Γ esprit seal 
e n j o u i t».

.Είνε καιρός, νομίζομεν, είς Απάάας τάς έκ- 
κληάίας νά ύμνήται ό θεός μέ Αληθινήν έθνι- 
κήν ψαλμωδίαν έπί τμ βάσει δμως τής πολυ
φωνίας καί τής άντιότίξεως (contrappunto) καί 
τεθμ οΰτω Α βάδις έλληνικής ίεράς μουσικής 
ώς Α σημερινή τέχνη άπαιτμ, και νά περιέχμ 
καί τήν ποίησίν της ήτις μόνη έχει τήν δύνα- 
μιν καί τήν ίσχύν νά ευχάριστη τήν καρδίαν 
μας, τήν διάνοιάν -μας καί νά μάς συνδέμ μετά 
τοΰ Δημιουργού μας. Μουσική τοιαύτη Απομο
νώνειτό. πνεύμα τοΰ έκκληάιαζομένουάπό τόν 
κόσμον τούτον καί τό συνενώνει μέ τό θειον, 
έμπνέει τήν άγάπην πρός τόν πλησίον, ύπεν-

Ή β a ο ι λ ο κοΰ λ * Σχέδιον Π. Ρούμπου.

★ ΑΠΟ ΤΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ» *

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ
Βασιλοπούλα άρμάτωνεν ολόχρυση φρεγάδα" 
Βάζει πανιά μτταξιοτά, κατάρτια φιλντισένια, 
Βάζει κι’ άντενοκάταρτα χρυσά, μαλαμματΐνια, 
Βάζει και ναύτες διαλεχτούς, απάρ^ενα κοράσια. 
Τοΰ Ρήγα γνιδς τήν κυνηγά με δυό, με τρεις φρεγάδες,
— Σουλτάνα, δός μόυ ενα φιλί καί πάρε μια φρεγάδα' 
θέλει; τήν κόκκινη, επαρε, &έλει; τήν τσικμαδένια, 
Θέλεις τή χρυσοπράσινη, πούμαι άπ’ ατό; μου μέσα. 
—"Ωμορφο; είσαι, Ρήγα γυιέ,' μά άσχημα συντυχαίνεις, 
“£ξο> ς’ τδ Άρχιπέλαγο φιλί νά μοΰ ζητήση;'
"Ελα νά πολεμί/σοιμε, κΤ όποιο; νικήση, άς πάρη ! 
Και δίνει ό θεάς κ' ή Μοίρά του και σκλάβο τόνε πιάνει 
Καί στδ κουπί τδν έβαλε, στήν τσικμαδιά φρεγάδα-
— Τράβα, τοϋ Ρήγα γυιέ, κουπί, ώστε να βγή ή γυ·

[χήσου
— Σουλτάνα, κάμε ψυχικά γιά ένα νΐ}0 λεβέντη,

t

Καί οήκωσέ με άπ’ το κουπί, βάλε με στο τιμόνι.
— Τράβα, νά πφν’ άράξωμε στή; Πόλη; τά μπουγάζια, 
Νά πρν οί ναύτες γιά νερά κ’ οί σκλάβοι γιά τά ξύλα, 
Καί νά χορτάοη ό νηο; φιλί, κ’ ή κόρη τά παιγνίδια . ..

(Έκ τή? συλλογή? "Αγιδο? θέρου).

ΤΟ ΧΩΜΑ

Μεσ’ στ’ αργαστήρι τό τρανά τοΰ ζακουστοΰ τεχνίτη 
Περήφανο ίνα μάρμαρο τη σμίλη καρτέρεΓ 
ξέρει πώς άπ’ τά σπλάχνα τον &ά βγή κάποια Άφρο- 
κάί ξέρει πώς στήν δψι τη; δ κόσμο; 9ά χαρή. [δίτη

’Εγώ δμως ποΰ δέν χαίρομαι μέ τήν χαρά τοΰ κόσμου, 
&ωρώ ψυχρά; κι’ αδιάφορο; τδ μάρμαρο, γιατί 
άλλη γιά μένα είν’ ή χαρά, κι’ ό πό&ο; δ Ιδικό; μου 
βαδίζει πάντα χαμηλά, πάντα στή γή πατεί.

Έγώ αγαπώ κι’ έγώ ποδώ τό ταπεινό τά χώμα 
ποΰ βγάζει άπά τά σπλάχνα του μ’ άδώρητη ψυχή 
τά δροσερά άνδολούλουδο μέ μυρωδιά καί χρώμα, 
το δέντρο τδ πολύκαρπο, το βάτο τδν τραχύ.

"Οση ζωή εχει μέσα του τδ φύλλο ή καί τ' άγκά&ι 
δέν &ά τή βρή; στ’ αγάλματα τοΰ κόσμου ολα μαζή' 
είν' ενα χέρι απόκρυφο πόβ μέρα-νυκτα πλά&ει, 
κ’ εϊνε νεκρό το μάρμαρο,ένφ τδ χώμα ζή.

"Οταν δέ νάρϋ·’ ή ώρα μου, (άχ ! άς άργήση ακόμα !) 
μή μοΰ βαρύνης, μάρμαρο, το δάνατό μου, μή!
&έλω τδ χώμα συντροφιά, τδ ζωντανό το χώμα 
νά γείνη χώμα ζωντανά καί τ’ άψυχο κορμί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
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Ν A Τ S I Κ A ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

r **

Ό χορός τ?,? Κορίνθου

ΝΛΤΣΪΚΑ

αρχαίο? ελληνικό? χορό? είνε ή 
καλλιτεχνικότερα έκδήλωσι? τή? 
προγονική? ψυχή?.

Τό Έλληνικόν θέατρον τό ό
ποιον έξ εφόδου κατέλαβον αί 
επιθεωρήσει?, αί όπερέτται καί 
αί φάρσαι μέ τήν πλημμύραν 

Η T®JV «Ρά’φόλου καλαισθησία? 
καλαμπουρίων καί τά άπειρα 
άλλά καί ανάπηρα τραγουδάκια, 
μά? έδωσε καί μερικού? παλ- 

, μού? άληθινή? τέχνη? διά τή? »
άναπαραστάσεω? αρχαίου χορού. Άφ’ δτου ήλθεν εί? ' 
τά? Αθήνα? ή. διάσημο? ήδη καθ’ ολην τήν Εύρώπην 
Δοΰγκαν, εί? ήν ανήκει ή τιμή δτι είνε ή πρώτη ήτι? 
άνέωξε τού? ορίζοντα? τή? αισθητική? .τοΰ χορού, έδόθη 
μία ώθησι? εί? τήν μελέτην καί τήν ερμηνείαν τών άρ· . 
χαίων χορών, οΐτινέ? αποτελούν μίαν έκδήλωοιν, αρ
κετά 'παραστατικήν, τού Ωραίου ώ? άντελαμβάνοντο 
αύτό οί υπέροχοι πρόγονοι. Ένα? χορό? αρχαίο? τή? 
Δοΰγκαν είνε έν ποίημα, μία σκηνή αρχαία? τραγφδία?, 
έν άνάγλυφον.

Ή έκτέλεσί? αρχαίου χορού, προαπαιτεί μακράν με- , 
λετην .κριτικήν, ήν' δύναται νά άποτελέση ή σπουδή 
τών σωξομένων άγγείων καί αναγλύφων,τών αγαλμά
των, <5ν η στάσι? καί ή πλαστική τοΰ σώματο? έξει- 
κόνισι? παραμένουν απαράμιλλοι·. Άλλά και-όλου-τοΰ 
βίου τή? άρχαιότητο? ή γνώσι? είνε απαραίτητο? διά 
τήν ακριβή καί αληθινήν άναπαράστασιν τή? όρχήσεω?

*0 χορός τώ» πέπλων

ήτι? άνταπεκρίνετο πρό? τό θεϊον πνεύμα τή? άρ- 
χαιότητο?.

Ή 'Ελλά? δέν υστέρησε είς τήν εύγενή προσ
πάθειαν δπωί άναζήσωσιν οι αρχαίοι χοροί. Ή 
Ναυσικά Τζανέτου, έκ Κέρκυρα? καταγόμενη, ήτι? 
προσέλκυσε εί? τό «Πανελλήνιον» ειλικρινείς θαυ
μαστά?, συνεχίζει τό έργον τή? Άμερικανίδο? 
Τερψιχόρη?. Τή? Ναυσικά? προηγηθη ήδη ή έκ- 
τί μη σι? τών Ευρωπαίων. Έπί έτη εν Γαλλίφ, έν 
Ίσπανίφ χορεύουσά, έθεωρήθη ώ» καλλιτέχνι? 
£γάλη? αξία?. Άλλ' ή μετριοφροσύνη αυτή? δέν 

ολακεύθη καί μεθ’ όλην την επιτυχίαν τών· έ μ
η αλί σε ιόν τη? δέν έπαυσε μελετώσα. '

Τά χαρακτηρίζοντα αυτήν πλεονεκτήματα είνε * 
άβίαστο» εύκινησία, ή ταχύτη? τή? περιστροφή^, 
μουσική κίνησι? άρμονιζώ? έκφράζουσα τό νόημα 
τοΰ θέματο?.

“Εχει πλήρη τήν διαίσθησιν τοΰ ρυθμού, κάθε 
β ιματισμό? ά^μονίζεται πρό? τήν ιδέαν τοΰ συν
όλου, ούτω δε δ θεατή? εύχερώ? μυείται εί? τήν 
σκέψιν. Οί πόδε? 'ίπτανται καί τό σώμα τό ευλύ
γιστου λαμβάνει πλαστικά σχήματα. Ό χορό? δι’ 
οΰ ένεφανίσθη, συμβολίζων τον μύθον τοΰ Πά- 
ριδο? τοΰ τοξεύσα-ντο? τό άγαλμα τή? Αφροδίτη?, 
ήτι? λαμβάνει ζωήν άπό τόν ποιμενικόν αύλόν τοϋ 
έφηβου διάνά πέση ερωτευμένη εί?τά? αγκόλα? 
αύτοΰ, έξετελέσθη μέ μεγάλην ακρίβειαν, παρά 
τήν έλλειψιν πλή^ον? ορχήστρα? καί τών άπαι- 
τουμένων φώτων, εν άρμονίφ πρό? τού? μουσικού? 
τόνου? καί μέ χάριν ελκυστικήν.

Τήν δ. Ναυσικάν συνοδεύει ή μικρότερα αδελ
φή τη? Σοφία, ήτι? τήν βοηθεΐ εί? τήν έκτέλεσιν 
τών χορών καί ητι? διεκρίθη έν Εύρώπη δια τήν 
μιμικήν δεξιότητά τη?.

Ο χορός τοΰ Πίριδος
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

uk. Χ"’ C2

ΜΙΓΎΜΝΗ πετάχθηκεν άπό 
τήν κλίνην της.· .Διέτρεξεν 

. ώσάν τρελλή τό μεταξύ τής 
•έξωθύρας καί τοΰ δωματίου 

.‘της διάστημα νά τόν προ- 

φθάση. Όχι νά τόν στα- 

• ματήση.Μόνον νά τον κυτ- 
τάξη μιά στό φώς τοΰ φα

ναριού, που .ήτο εξ’ άπό τήν θύραν των. νά ίδη 

την εκφρασιν τής φυσιογνωμίας του.
; Έτρεξε με λυτά μαλλιά, μέ μόνον τό λευ

κόν της ύποκάμισον.,· με γυμνά πόδια πάνω είς 

τά μάρμαρα."Ωρμησε στό γραφεϊόν του ποΰ έμε- 
οολαβοϋσε μεταξύ τοΰ δρόμου καί τοϋ δωματίου 

της, μά έκεΐ. . . τής έκοψαν τά γόνατα, τό 
θάρρος καί τήν δύναμιν τά σφιχτοσφαλισμένα 
εξώφυλλα τών παραθύρων.

* Αν άνοιγε, θά ήκουαν καί άλλοι. Καί αυτό 
δεν τώθελε.

Καί έμεινεν έκεΐ μετά τό κλείσιμον τής μαύ
ρης έξωθύρας, πεσμένη μέ τό πρόσωπο στό πά

τωμα. Τά δάκρυα τής έβρεχαν πολύ περισσότε

ρον τήν άμοιρη ψυχή της ή τό πρόσωπον...
Τήν έπνιγεν ό πόνος τής φριχτής' απο- 

καλυψεως : Καρδιά δεν εΐχεν ό σκληρός 

εκείνος άνθρωπος, ποΰ τήν περιφρονοΰσεν, 

αφού προτήτεροί τήν είχε πείσει ογίά τήν 

άπειρη άγάπη-του» νά παραιτήση σπίτι κ’ 

οικογένεια καί φίλους κι’ όνειρα καί πόθους, 
καί νά συνδεθή μαζή του, μέ τήν βεβαιό

τητα πώς θάνοιωθε κι’ αυτός τον έρωτά της · 
άφοΰ εκείνη έθυείαι-ε γι’ αυτόν ολόκληρον 

τφ μέλλον της.
■ Ό άνθρωπος εκείνος έφευγε τήν ώρα ε

κείνην .άπό τό πλάι της μέ τήν - μεγαλει-· 
τέρα απάθεια καί άδίαφορία. και. ούτε κάν

• έφκέπτετο δτι'δηλητηριάζει έτσι ένα πλά

σμα, πώς·.'γεννα· μιά άγανάκτησι άγρια, 
οτι σκάπτει·λάκκο δυστυχίας μιάς ζωής.

Τί ίπρος αύτό* ;

Άρκείή κοινωνία που υποβαστάζει το 

μεγάλο .δράμακαί τάς πράξεις του, τιμώσα 
•τψΰς εύτολμοτέρους ήοωας.

Ποιος ξέρει τήν στιγμήν.αυτήν πώς θά/ 

γελά απ’ όλους δυνατότερα τής ώμορφης 

τόυ συντροφιάς,έξαίρων τό κατόρθωμά του 1
Τίςοιδε πόσα κολαφίσματα γενναία καί 

ύψώσείς ώμων περιφρονητικά! καί πλατείς 

χειλέων γέλωτες αντηχούν είς βάρος της 

στήν μπιραρία...
—Τήν ξεφορτώθηκα! Άπλούστατα! ...

— Περαστικό κακό. . . “Αλλη καλλί- 2. Βικάτου.
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τερη ■. . τοδ. εύχονται οί δμοιοί του. Και 
ή ευωχία· κορυφοϋται, κι’ οί αστεϊσμοί δίπλα- 

σιάζι»ται, >:καί οίύπαινιγμοί όμοιων γεγονότων 

καί. επεισοδίων μες ’στήν αίθουσαν διασταυ- 

οοϋνται αφελέστατα ·.·. .
Τίποτε το έ’κτροπον.. Κοινωνική κι’ αύτό συν

θήκη; Ποιος ,'τόέχαρακτήρισεν αδίκημα ; "Αν 

δέν θά γίνε βλάξ,θά ήναι άφευκτα τρελλός!

Στάς δώδεκα-θά έπιστρέψη ίσως είς τό σπίτι, 
σιγοτραγουδών το εύμορφο τής εποχής τραγούδι- ■ 

θά πάγη κατ’ ευθείαν στο κρεββάτι του, δίχως 

ένόχλησιν. ’EvgS στό άλλο πάτωμα θ’ άργοκινή- 

ται ενα σώμα καταγής ώ; πτώμα . . .

Πλησιάζει μεσονύκτιον- μά εκείνη ούτε σκέ

πτεται νά κοιμηθή. "Αν είχε ολίγο δηλητήριου 

σωματικό, θά σταματούσε του άγριου ηθικού 
δηλητηρίου την ενέργειαν.

Πικρόγελά; δσφ άντικρύζει κάθε αντικείμενου 

κομψό ή χρήσιμον, ποΰ έμάζευσςν εκείνος γύρω 

της . , ,
Τί τάθςλε ;

Ματαιότης

Μπορούν αύτά νά δώσουν ο,τι τής άφήρεσε ;

θέλει αέρα, θέλει ν’ άναπνεύση- πνίγεται 
μέσα στήν ηρεμίαν τών άψυχων. Θέλει έτσι, ό
πως εινε, νάβγη έξω είς τόν δρόμον καί νά τρέξ# 

νά τόν εύρη- ν’άντικρύση τήν μορφήν του εύ
θυμη- ναί' θέλει νά τόν ίδγι αντίκρυ της· φαιδρόν, 

πειό άδιάφορον- θέλει νά τόν συλλαβή μεθυσμέ- 

νον άπό τήν χαράν, διότι τήν παρήτησε^ ’περή

φανου γιά τό κατόρθωμά του Χι’εύχαριστημένον.
Καί τότε μόνον νά ξεκαρδισθη κι’ αύτή καί 

νά ροφήση δύναμιν νά τόν μισήση καί ν.ά χωρι- 

σθή, νά φύγη με ίκανοποίησιν άπό κοντά του.
Αύτό γυρεύει.
Δεν τόν θέλει πλέον μέ κλειστόν τό στόμα, 

λυπημ.ένον, θυμωμένον έξ αίτιας της. θέλει έκ 

μέρους του γενναίαν περιφρόντσιν γιά ν’ άνανήψη 

κι’ή δική τής ή ψυχή καί νά τόν περιφρόνηση 
μιά γιά πάντα.’Αφοπλίζεται μέ μόνην τήν ιδέαν 

πώς θά λυπηθώ έχεϊνος, ποΰ μπορεί ίσως νά με- 
τανοιώση δι’ όσα έκαμε.

Κι’άποφασίζη μιά νά φύγη, δίχως νά ξανα- 

γυρίση όπίσω- νάβγγ, νά ζητήση μόνη της αύ.- 

ταν τόν θάνατον, πού τόν διψ$ τό δόλιο σώμά 

της, τό σώμα ποϋ δέν ήμπορεϊ νά συγκράτηση 

τήν δυστυχισμένων της ψυχήν.
Καί συλλογιέται — ώ βλακεία ! — πώς είνε 

γυναίκα. ΙΙοΰ θά πάγγ μοναχή ; Τί θά τής 

ψιθυρίσουν γύρω της οί βλάκες, ποΰ θά άντι- 

κρύση ; Θάχγ αρα γε τό θάρρος ί'ως τέλος νά 

γυρίσγ αλας τάς ’Αθήνας, έως ότου νά τόν εύρη; 
Κι’ άν δέν τόν εύρη πουθενά ;

’Ισχυρός τοΰ σώματός της τιναγμός άπό τό 

ρίγος τήν: ενθυμίζει ότι είνε μέ τό ύποκάμισον. 
Τρέχει όπίσω είς τά νύχια νά έπιστρέψή στό δω

μάτων της,' νά έ,νδυθή καί νάβγγ έξω... ή νά 

μείνη άγρυπνη, στον καναπέ, νά άναμείνγ τήν 

επιστροφήν του. Θέλει νά άντικρύση πάλιν τήν 

χλωμήν μορφήν του. Θάναι άρά γε χαρούμενος, 

φαιδρός;
Μά μόλις πλησιάζει τό κομψόν τής τουαλέ

τας της τραπέζι, λύονται τά γόνατά της. Τδ 
ώρολόγϊ δείχνει μίαν μετά τό μεσονύκτιον !

Τήν ίδια ώρα ένας κρότος άπό τό έπάνω πά
τωμα τήν πείθει πώς καί έκεϊνος εΐχεν έπιστρε- 
ψε. καί ήτο στο δωμάτιόν του.

— Δέν τόν είχε νοιώσει, όταν ήλθε.
Καί το πείσμα του αύτό — δτι έγύρισε καί 

δέν έπήγε νά τήν συνάντηση αμέσως — τήν 
ώπλισε μέ δύναμιν γΐά νά γελάσγ καί νά ψίθυ

ρίση μέσα στήν. σιγήν τοΰ δωματίου της, έμπρος 

είς τήν τρεμουλιασμενην φλόγα τοϋ μ.ικροϋ της 
κανδηλιοΰ : .

«Νά ή γυναίκα : φλόγα κανδηλήθρας, τόση 

δά μικρούτσικη, ποϋ · φέγγει μιά βραδυά μο

νάχα !’Αγωνίζεται μέ κάθε τρόπον νά φώτιση 
έκτασιν μεγαλειτέραν άπό τό στενόν δωμάτιον 

τοϋ ύπνου- δοκιμάζει χίλιους τρόπους' άδικα ! 

δλα χαμένα I Αυριον θά πεταχθϊ5 χ«’ αύτή δ

πως τό μαυρισμένον φυτιλάκι τής προηγούμενης 

νύχτας καί θά κάψγ άλλο νά φώτιση ένα άν

θρωπον . . . κοιμώμενον.
«Αυώνει τό φυτιλάκι είς μάτην. Όταν ξε

ψυχά αυτό, έκεϊνος θά βλέπγ όνειρα' κι’ δταν 

ξυπνήσγ τό πρωί καί ΐδη σβυσμένην τήν ώραίαν 

. φλόγα, δέν θά τήν χρειάζεται καί δέν θ’ άνησυ- 

χήση. 'Έως τήν άλλην νύκτα λησμονήθηκεν 

αύτή' κι’ή δεύτερη θαρρείς καί καίει νά φωτίση 

όχι τόν κοιμώμενον, άλλά τήν. χθεσινήν, τήν 

πεθαμμένην φλόγα.

Μέ τήν άπεγνωσμένην αύτήν. σκέψιν, έπεσεν 
επάνω στό κρεββάτι της. Ή ατονία, ή διπλή 

έξάντλησις—τοΰ σώμ ατος καί . .τής ψυχής—κα

ταβάλλει τήν ματαίαν της άντίστασιν. Κλείουν 

τά .μάτια της καί ή γλυκειά τοΰ ύπνου νάρκη 

παραλύει όλονέν τά μέλη της.
Αίφνης-τής φαίνεται δτι ακούει κτύπημα στήν 

θύραν της δειλό. ’Αποπειράται, νά άποτινάξη 

τόν βάρύν της λήθαργον καί ν’ άπαντήση- άλλ’ 
είς μάτην. ’Αντιλαμβάνεται στον ύπνον της δτι 

. ανοίγει σιγανά ή θύρα καί μία. σκιά δειλή, συν
εσταλμένη προχωρεί πλησίον της.- ’Αδυνατεί εν 

τούτοις νά άνοιξη τά βαρειά της βλέφαρα. Ό 

ύπνος τήν αιχμαλωτίζει· πάλιν- χάνει κάθε αί- 

σθησιν.
’Εκείνος προχωρεί σιγά', τήν πλησιάζει. Κύ

πτει ivxvbi άπ’ τό: καστανό κεφάλι τη;- τη μει- 
δι£ μέ θλϊψιν, άλλά καίμε περιπάθειαν θερμ.ήν. 

Συντετριμμένος, κλίνει. άθορύβως τόν κορμόν, 

γονατίζει πρό τής .κλίνης -της καί σύρων έλαφρά 
τάς χεϊρας τής αγαπημένης. γυναίκες έξω άπ’τά 

κλινοσκεπάσματα, τάς θλίβει άπαλώτατα, προς- 

έχων. μή ξυπ.νή.«η'- Καί·,· σςγά-σιγά, ένφ τά μά
τια. του, ποΰ. κατοπτρίζουν-όλην. τήν μετάνοιαν 
διά τήν άπερίσκΐπτρν του. συμπεριφοράν, ζητούν 

νά διεισδύσούν διά τών κλειστών βλεφάρων της 

και ν’ άντικρύσουν τόν. γλυκόν εκείνον ουρανόν 

τής καλωσύνης, ή ψυχή .του ύφίσταται δλον τόν 

ισχυρόν μαγνητισμόν, τής άθωότητο; τής ώμορ- 
,φης αδικημένης καί τά χείλη του τρέμοντα, συγ- 
κεκινημένα, άλλά καί φλέγόμενα έξ έρωτος προσ- 

κολλώνται έπί τών συμπεπλεγμένων της χειρών.

Ή- χαραυγή τούς εύρεν ενωμένους αδιά

σπαστα.
ΣΙΒΥΛΛΑ

9"



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
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Δ. θεοτοκοπούλου. *Η Αγία Τριάς·

Δ. ©εοτοκοπούλου. Ή ϊαβι.ς τον τυφλοΰ»

r -
ΑΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καί ήδη ερχόμεθα εις τήν έξειρεύνησιν τής έν 

’Ισπανία καλλιτεχνικής τοΰ “Ελληνος δράσεο,ς, 
ήτις διαιρείται εΐς δύο διακεκριμένας περιόδους, 

έξ ών ή μέν άρχεται άπό τής εΐς Τολέδον άφ:ξεως 

ταυ Θεοτοκοπούλου μέχρι του έτους 1 590, ή δέ 

άπο τής εποχής ταύτης μέχρι τοΰ θανάτου του’ 

καί κατά μεν τήν πρώτην ήκολούθησε κατά το 

πλεϊστον μετά τινων παραλλαγών ώς πρός τό 
σκοτεινόν τοΰ χρωματισμού καί τήν έπιμήκυνσιν 
τών προσώπων, τών έν τοί; πίναξί του είκονιζο- 

υ.ένων, τήν έν ’Ιταλία τεχνοτροπίαν, άλλά κατά 
τήν δευ τέραν περίοδον καί ΐδΰγ κατά τά τελευταία 

έτη τοΰ βίου του ή τεχνοτροπία αυτή μετετράπη 
είς παράδοξον καί-ενίοτε άλλόκοτον νεωτερισ
μόν, προμηνύοντα άμυδρώς τήν κατά τούς ήμε- 

τέρους χρόνους σχολήν-τών extra impi’OSSlO- 
nistes ζωγράφων, ο'ίτινες καί διά τοΰτο, έν 

Γαλλίγ. μάλιστα, θεωροΰσι τόν θεοτοκόπουλ,ον 
ώς τον μέγαν διδάσκαλον καί τον πρόδρομον τής 

ούχί κατή πάντα άξιοζήλου εξελίξεως ταύτης 

τών ωραίων τεχνών.
Ό χρόνος τής είς ’Ισπανίαν μεταβάσεως τοΰ 

Θεοτοκοπούλου δέν είναι ασφαλώς ΐξηκριβωμέ- 

νος, άλλά τό βεβαιότερου είναι ότι ούτος συμ-

Τέλος.

πίπτει πρός το έτος 1576, ή δέ αιτία, ήτις ώ· 

θησεν αύτόν νά έγκαταλίπη τήν Ρώμην, άποδο· 

τεα κατά τίνας μεν είς τήν πρόσκλησιν τών έπι- 
τρόπων τοΰ έν Τολέδφ ναοΰ τού Άγιου Δομ.η- 

νίκου, κατ’ άλλους δέ εΐς τήν ιδίαν επιθυμίαν 

πρός κτήσιν εύρυτέρας φήμης εν τη χώρα εκείνη 
ένθα έβασιλευε Φίλιππος-δ Β' *) όστις έθεωοεϊτο ' 

ώς προστάτηςτών νέων καί δοκίμων καλλιτεχνών.

Ουτω έν έτει 1577 εύρίσκομεν τον βεοτοκό· 
πουλον έν Τολέδφ ζωγραφίζοντα τό εικονοστα

σίου (retabiOS) τοΰ *Αγ. Δομηνίκου τοΰ πα

λαιού καί περατοΰντα αύτό μετά πολλής επιτυ
χίας, αμέσως δέ μετά τοΰτο έκτελοΰντα τόν 

ώραίον πίνακα τής Άναλήψεως τής Θεοτόκον., 
όστις άφοΰ μετήλλαζεν ικανούς κτήτορας, κοσμεί 
ήδη άπό τοΰ £εους 1908 αίθουσαν τοΰ έν 

Σικάγφ Καλλιτεχνικού ’Ινστιτούτου.

Τής αυτής εποχής έργα είναι αί εξής εικόνες 

τοΰ Θεοτοκοπούλου βή Άγια Τριάςβ ευρισκό
μενη είς τό Μουσεϊον Prado τής Μαδρίτης ό 

Αγιος Βερνάρδος έν τη πινακοθήκη τοΰ κ. Ρ. 
ChoraiM)' έν Παρισίοις,καί έν τώ αύτφ ναφ τοΰ

1) Φίλιππος b Β'. νιος τοΰ Λύτοχράτορος Καρόλου 
Ε' χαί τής Έλισσο,όετ τής Πορτογαλλίας ί1527— 
1598).
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Άγ.Δομ.ηνίκυυ ί) Άνάστασις τον Χρίστον, ή 

Λατρεία των ποιμένων, δ Άγ. ’Ιωάννης δ Ευ
αγγελιστής καί ό Άγ. ’Ιωάννης δ Βαπτιστής' ή 

τελευταία αύτη εΐκών ύπεμφαίνει τήν παράδοξον 

τεχνοτροπίαν τοΰ καλλιτέχνου διά τών δυσανα

λόγου {/.ακρών σκελών καί [/.ακρών χειρών, καί 
ττ,ν άμαυρότητα τοΰ καθόλου χρωματισμού.

Κατά το έτος 1579 οί επίτροποι τοΰ καθεδρι

κού ναυύ τοΰ Τολέδου άνέθηκαν είς τον θεοτο- 

κόπουλον τήν έκτελεσιν τής εΐκόνος τής Αιανομής 
τών Ίματίων τοΰ Ίησοΰ (Expolto), ήν ούτος 

άπεπερατωσε τ9) 22 Σ)βρίου του αύτοΰ έτους, 

καί ήτις δμολογουμένως είναι έκ τών ώραιοτέρων 

έργων τοΰ Έλληνος καλλιτέχνου, τοΰ όποιου 

ύπάρχονσι καί τέσσαρα άλλαδευτερώματα, έξ ών 

τά 4 έν Ίσπανίφ καί τό τέταρτον έν τή έν Ρόίμτ) 
πινακοθήκη τοΰ πριγκηπος del DragO' υπάρ
χει δέ καί.πέμπος τοιοΰτος πίναξ έν τώ Μουσείω 

Prado τής Μαδρίτης,άλλ' ούτος φέρει τήν ύπο- 

γραφήν τοΰ Γεωργίου Μανουήλ Θεοτοκοπούλου, 
υίοΰ τοδ Greco, περί ού κατωτέρω.

Μεθ’ όλα τά καλλιτεχνικά προσόντα τής είκό- 
νος ταύτης, οι έπίτροποι ήρνήθησαν νά παραλά- 
βώσι αύτήν, ίσχυοιζόμενοι οτι δέν ήτο σύμφωνο; 

πρός τήν γενομένην παραγγελίαν, καί δτι ό ζω
γράφος ένεωτέριζε σκανδαλωδώς θετών τό σύζ- 

πλεγ[/.α τών τριών ώραίο,ν Μαριών εΐς εικόνα 

παριστάνουσαν τό πάθος τοΰ Σωτήρος καί άπή- 
τησαν νά διορθωθ?) ή είκών, δ θεοτοκόπουλος 

ύμ.ως έπέμεινεν δτι καλώς ειχεν ό πίναξ καί οτι τό 

σύμπλεγμα τών γυναικών ουδέν τό άτοπον παρου- 
σίαζεν, άφοΰ μάλιστα, ώς ειρωνευόμενος έδικαιο- 

λογεΐτο, εύρίσκετο εΐς τό άκρον τοΰ πίνακος μα
κράν του Ίησοΰ.

'Ένεκα τής διαφωνίας ταύτης ήγέρθη ή γνω
στή καί πολυθρύλλητος δίκη, ήτι; διήρκεσεν έπί 
διετίαν περίπου, έπί τέλους όμως μετά τινας 

υποχωρήσεις έκατέρωθεν, ό πίναξ έγένετο δεκτός 

καί άνηρτήφη έν τώ Σκευοφυλακείφ τής Μητρο- 
πόλεως τοΰ Τολέδου, όπου εΰρίσκεται καί μέχρι 

σήμερον.
Έκ τής περιέργου ταύτης δίκης ετι μάλλον 

διεφημισθη ό ‘Έλλην καλλιτέχνης καί ό αριθμός 

τών θαυμαστών του ηύξησεν, ό δέ Βασιλεύς Φί

λιππος Β'. άνέθετο εΐς αυτόν νά ζωγραφίσγ τήν 

εικόνα τυΰ Μαρτυρίου τον Άγ. Μαυρίκιου και 
τών συντρόφων τον διά τδ περίφημου ανάκτο

ρου τοΰ Έσκοριάλ, ήν καί έξετέλ εσε κατά τό 

1580, άλλά φαίνεται δτι καί ό πίναξ ούτος δέν 

ήρεσεν είς τόν βασιλέα, δστις ήγεμονικώς φερόμε- 

νος έπλήρωσε μέν τό τμήμα, παρήγγειλεν όμως 
τήν ιδίαν εικόνα εΐς 'έτερονζωγράφον,τόν Ρωμΰλον 

Cincinati· έν τούτοις χα'ρις είς τάς επιμόνους 

προσπάθειας φίλων καί θαυμαστών τής τέχνης 

τοΰ ‘Έλληνος άνηρτήθη καί 0 πιναξ ούτος είς τάς 
salas Capitulares είς τό Έσκοριάλ, έκεϊ δέ 

είδεν αυτόν δ μακαρίτης Βικέλας καί πρώτος ά- 

νέγνω τήν έλληνικήν υπογραφήν τοΰ Θεοτοκοπού- 
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λου μετά τοΰ ονόματος τής πατρίδος του Κρήτης 

έν τή εΐκόνι ταύτγ.

Ή φαινομενική αυτή αποτυχία περί τήν έκ- 
τέλεσιν τής βασιλικής παραγγελίας έδωκε λαβήν 

εΐς τά σκώμματα καί τάς δριμείας επικρίσεις 

τών έχθρών τοΰ Θεοτοκοπούλου, άλλ’ ούτος δέν 

έβράδυνε νά δώσγι περιφανή άπάντησιν είς ταΰτα 

διά τής έν έτει 1584 άποπερατώσεως τοϋ 

πίνακος τοΰ είκονιζοντος τόν ίνταφιασμόν τον 
Κόμητος Rlliz Gonzalo de Orgdz, άνακει- 

μένου εΐς τον έν Τολέδφ ναόν τοΰ Άγ. θωμά, 

τοΰ όποιου ό άποθανών εύγενής κόμης ό καυχιό- 

μενος δτι κατήγετο άπό τούς Δούκας τής Άλβας 

καί τόν αύτοκρατοιικόν οίκον τών Ιΐζλαιολό- 
γων,’) ήτο ό κτήτωρ. Ό αληθώς έξοχος ούτος 

πιναξ 5), τοΰ ότςοίου δλα τά πολυπληθή πρό
σωπα είναι Οαυμασίως σχεδιασμένα κκί δύ- 
νανται ν’ άποτελέσωσιν έκαστον χωριστά ιδίαν 

προσωπογραφίαν, διήγειρε τόν θαυμασμόν κ>ί 
τόν ένθουσιασμ.όν τών κατοίκων τοϋ Τολέδου, 

οϊτινες άθρόοι μετέβαινον έπί πολύν .χρόνον ώ; 

είς προσκύνημα ινα Οαυμάσωσι τήν καλλονήν 

τοΰ λαμπρού τούτου καί αθανάτου έργου τοΰ 

Θεοτοκοπούλου,τοΰ «θειου» καί «θαυματουργού 

"Ελληνος», ώ; άποκζλεί αύτόν δ ενθουσιώδης 
Ισπανός MaQl’iiJUeZ. ΙΙράγματι δέ καί τό 

σχέδιον καί ό χρωματισμός τής εΐκόνος, καί ή 

έκφρασις τών έν τώ πίνακι τούτω είκονιζομενων 

προσώπων,πάντων γνωστών καί ίκ τών τής επο
χής εκείνης έπιφανών άνδρών ’) τοΰ Τολέδου, 
έμ.φαίνουσι ,τον ύπερόχου δεξιότητο; καλλιτέχνην 

και άποτελοΰσιν έν θαυμάσιου αρμονικόν σύνο- 

λον, Οελγον καί τήν όρασιν καί τον νουν τοΰ 

θεατού, καί εύλόγως άπεφανθησάν τινες τών τε
χνοκριτών δτι καί άν ούδέν άλλο έργον λόγου ά

ξιου τοΰ θεοτοκοπούλου ύπήρχεν,ήρκει τούτο καί 
μόνον ν’άποθανατίσφ καί νά κατατάξγ αύτόν με

ταξύ τών μεγάλων καλλιτεχνών.

Ή παραγγελία τοΰ πίνακος εόόθη ΰπό τοΰ 
Καρδιναλίου Αρχιεπισκόπου τυΰ Τολέδου Don 

Gaspar de Quiroga καί συνεφωνήθη αντί 

τιμήματος 1290 δουκάτων, πληρωθέντων ύπό 

τών μοναχών Λύγουστινων, είς ού; είχε περιελ-

1) . Έν τή Ίβτορί<ι τοΰ Τολέδου ύπό ΙΙέτρευ de 
Atcccor (Τολέδου παρά Juan Ferrer 1554 Βιθ Ί Κεο. 
21) άναβέρεται οτι ό Don Gonzalo i’uiz κατήγετο εκ 
τοΰ επιφανούς γένους τοΰ Don Esteban Ilian, οτι ητο 
απόγονος τοΰ Δον ΓΙέτρου Παλαιολόγ·.ύ τετάρτου υίοΰ 
τοΰ Αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως (έκ τούτου 
δέ κατάγονται αί Δούκες de Alba καί οί Κομήτες de 
Oropesa y de Orgaz).

2) . Τοΰ πίνακος τούτου α! διαστάσεις είνε 4,?0 X 
3,60, δέν υπάρχει δευτέρωμα αυτού, είμή εν μόνον 
άντίγραΦον μιτριωτάτης τέχνης καί μικρότερων δια
στάσεων (1,89 χ 2,47) έν τώ Μουσείω Prado τής 
Μαδρίτης άποιιδιμινον είς τόν υιόν τοΰ καλλιτέχ-.ου 
Γεώργιον Μανουήλ.

3) , Έν αύιώ υπάρχει καί ή ίδια μορφή τοΰ Θεοτο
κοπούλου προς αριστερά τώ βεωμενω, άνωίεν τοΰ κύ- 
πτοντος πρός τόν νεκρόν νεαρού ίερέως.

0 . ό δι’ αύτοΰ διακοσμηθεί και λαμπρυνθείς 

ναός.
'ί) άρχιερεύς μέ τά επισκοπικά άμφια δ έν 

τή εΐκόνι ύποβαστάζων τήν κεφαλήν τοΰ σιδη

ρόφρακτου Κόριητος de Orgaz έμφαίνει τόν 

Άγ Αυγουστίνον, ό δέ έναντι, αύτοΰ νεαρός 
διάκονος τόν "Αγ. Στέφανον τόν πρωτομάρτυρα,· 
έκ δέ τών άλλων προσώπων τών παρισταμένων 

είς τόν Ενταφιασμόν οί δύο λίυκογένειοι είναι 
οί ό.δελφοΐ Covarrubias υίοί τοΰ διάσημου 

άρχιτέκτονος τοΰ περίφημου Alcazar, έξ ών ό 

’Αντώνιος ήτο φιλόλογος καί δεινός ελληνιστής, 
δ δέ Διέγος θεολόγος καί νομοδιδάσκαλος καί 

Ηρόεδρος τοΰ Συμβουλίου τοΰ Κράτους τής Κα· 

στιλλίας. Ό έν τφ κάτφ μέρει τοΰ πίνακος μι

κρός ακόλουθος μέ τήν συμπαθή κκί εύγενή 

φυσιογνωμίαν υποτίθεται ότι παριστάνει τόν 
υιόν τοΰ θεοτοκοπούλου, έπί τοΰ άκρου δέ τοΰ 
μανδηλίου αύτοΰ είναι γεγραμμένη ελληνιστί ή 

ύπογραφή τοΰ καλλιτέχνου καί ή χρονολογία.
Ελάχιστοι πίνακες ού μόνον τής ’Ισπανικής 

άλλά καί τών άλλ.ων περιωνύμων Σχολών τής 
ζωγραφικής, έχουσι τοσαύτην ζωήν έν αύτοΰ; καί 

έκφράζουσι τελειότερου μίαν ιδέαν,ίσον ό Εντα
φιασμός τοΰ Κόμητος de 01‘gaz, όστις εΐκο- 

ν.ζει διά τών ζωηρότερων χρωμάτων μ.ίαν έκ τών 

άληθεστέρων καί πραγματικωτέρων σελίδων τής 

ιστορίας τής Ισπανίας. Ό μεγαλόφρων καί φι

λάνθρωπος ’’Αρχών του Όργκάζ ένδΐδυμένος τήν 

άπαστράπτουσαν αύτοΰ πανοπλίαν καί κατάβι- 

βαζόμενοςείς τον τάφον, έν μέσω χρυσοστόλιστων 

ιερέων, σκυθρωπών μοναχών καί πενθηφορούντων 

ιπποτών έπί τών προσώπων τών όποων πάντων 

είναι έγκεχαραγμενη ή θλιψις,ίμφαινει τήν άποι- 

χομενην καί έκλείπουσαν χρυσήν έποχήν τού περί
λαμπρου 'Ισπανικού ίπποτισμ.ου. Είναι άλτ,θώς 

ή τελειότερα έκφανσις τοΰ μεγαλείουτήςγενναίας 
ταύτης φυλής τώνΊδαλγών,ήν όυπέροχοςχρωστήρ 

καί ή καλλιτεχνική μεγαλοφυία τοΰ Θεοτοκοπού

λου Οαυμασίως άπεικόνισεν. Άλλ’ ένφ έν τφ 
έξόχω τούτφ πίκακι πάντες σχεδόν όμοφώνως 

θαυμάζουσι τήν ύπέροχον τέχνην τοΰ θεοτοκο- 

πού/οφ έν τ·?Ι άπαραμίλλω απεικονίσει τών προ
σώπων καί έν τή καθόλου σχεδιάσει τοΰ κάτω 

μέρους τής εΐκόνος, τής γηίνης ούτως είπείν συν- 
θέσέως, ύπάρχουσιν οί ψεγοντες τό άνω μέρος, 
τήν δόξαν τής εΐκόνος (La gloria), καί εύρί- 

σκουσι δυσαναλογίας καί έλ.αττώματα είς τήν 

ούρανίαν ταύτην σύνθεσιν, τινές μάλιστα ίσχυ- 
ριζοντο ότι μόνον τό κάτω μέρος τοΰ πίνακος 

ήτο έργον τοΰ "Ελλήνος, τό δέ άνω έτέοου ζωγρά

φου μετριωτέρας αξίας. Οί έγκύπτοντες όμως είς 

τήν βαθυτέραν μελέτην τήςείκόνος εύοισκουσι καί- 
τά δύο μέρη καλώς έχοντα καί άποφαίνονται ότι 

άμφότερα είναι έργα τοΰ μεγαλοφυούς καλλιτέ
χνου, είς τόν οποίον ήσαν ούχί σπάνιαι αί τοιαΰ- 

ται αντιθέσεις, καταδεικνύουσαι ’τόν ίδιότροπον 

καί έν παντί πρωτότυπον χαρακτήρα τής άναμ- 

φισβητήτου μεγάλης καλ.λιτεχνικής ιδιοφυίας 

τοΰ Δομηνίκου θεοτοκοπούλου.
Κατόπιν ό θεοτοκόπουλος έςετέλεσε τεσ- 

σαοας μεγάλους πίνακας, παριστώντας τον Ευαγ
γελισμόν τής Θεοτόκου, τήν Βάπτισιν^ τήν 

Σιαύρωοιν καί τήν Άνάστασιν τοΰ Ίηοον1) καί 
ίκανάς εικόνας άγιων διά τό Λύκειον τής Δόνα 
Μαρίας τής Άραγώνος καί διά διαφόρους ’Εκ

κλησίας τοΰ Τολέδου, καί ιδίως διά τό παρεκ

κλησίου τοΰ Άγ. ’Ιωσήφ, οπού υπάρχει καί δ 

οιραίος π.ναξ ό είκονίζων τον Άγ. Μαρτίνον 
Επίσκοπον τής Τούρ έφιππον καί διδοντα μέρος , 

τοΰ μανδύου του εΐς γυμνόν επαίτην, ώς έπίσης 

καί ή Είκών τής Παναγίας ικετά τής άγιας Ίνες 
καί τής Άγ. θεκλης. Είτα ό Θεοτοκόπουλος 
μετεβη είς Ίλλέσκας *) όπου εΐργάσθη είς τό εί- 

κονοστάσιον τοΰ ναοΰ τοΰ νοσοκομ.είον του ’Ελέ

ους καί έζωγράφισε τήν ΠαρΌενον τον Ελέους, 

τήν Στέφιν τής Θεοτόκον, τόν °Αγ Ίλδεφόνσον, 
καί άπεπεράτωσε καί άλλα; εικόνας, τάς όποίας 

ήναγ·κάσθη νά ένεχυριάσφ, καθόσον περιήλθεν είς 
δίκην μετά του Οΐκονομ.ικοΰ Έφορου ζητοΰντος 

νά φορολογήσή τούς πωλουμένους πίνακας, δ δέ 

καλλιτέχνη; ήρνήθη νά συμμορφωθώ· πρός τήν 

άξίωσιν ταύτην, ΐσχυριζόμενος οτι τά έργα τής 

πνευματικής παραγωγής δέν ύπόκεινται εις φόρον, 

καί πράγματι τό οικαστήοιον έδικαίωσεν αύτόν, 

καί οΰτω διά τής'επιμονής τού “Έλληνος καλλι

τέχνου άπετελέσθη κζΐ ή πρώτη νομολογία περί 
τοΰ αφορολογήτου τών καλλιτεχνημάτων τής ζω

γραφικής καί γλυπτικής.
Ό θεοτοκόπουλος ιδιαιτέραν π^οτίμησ^ν έφα- 

νέρωσεν είς τήν άπεικόνισιν τοΰ φιλάνθρωπου καί 
ευεργετικού ’Ισπανού Αγίου Δον Φραγκίσκου de 

Asis, τοΰ όποιου ύπάρχουσιν είς διαφόρους πό

λεις ύπέρ τούς πεντήκοντα πίνακες όφειλόμενοι 
είς τόν χρωστήρα του, μεταξύ τών όποίων καί 

εί; έν Άθήναις έν τνίλαμπι^ πινακοθήκη τού κ. 
Στ. Σκουλούδη3).

Διά τοΰ πίνακος τοΰ είκονιζοντος το "Ονειρον 

τον Βασιλέως ΦΛίππον*), άρχεται ή παρά
δοξος περίοδος τού 

Θεοτοκοπούλου ώ; έκ 
άλλοκότου έξελ ξεως τής τεχνοτροπίας τοΰ με-

καλλιτεχνικοΰ έργου τοΰ 

τής περιέργου καί ενίοτε

1) . Ή πρώτη υπάρχει εΐςτό Μουσεϊον Balaguer τής
Villanueva αϊ οέ τρεις άλλαι εΐς τό Prado τής Μα- 
ορίτη:. - ,

2) . Μικρά ’Ισπανική πόλις μιταξύ Τολέδου καί Μα
δρίτης.
*■ 3). Ήώραία είκών αΰτη, αύΟεντικήκαι ύπογεγραμ- 
μενηυπό τοΰ Θεοτοκοπούλου. ήγοράσθη παρα του κ. 
Σκουλούδη έν Μαδρίτη έκ τής συλλογής τοΰ Κόμητος 
de Altamira, παριστάνει δέ τόν Άγιον Φραγκίσκον 
γονυκλινή, έχοντα είς χείρας κρανίου νεκρού καί διαλο- 
γιζόμενον τήν ματαιότητα τών ανθρωπίνων, ένώ έτε
ρος μοναχός ϊχων συμπεπλεγμένας τάς χεϊρας προσεύ
χεται.

4).  Ό πίνα; ούτος άνάκειται είς τήν Salas Capi
tulares τοΰ Έσκοριάλ.
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IV-

του

Paravicino, δστις συνέθεσε μάλιστα καί 

δύο σοννέτα πρός έξύμνησιν της θείας τέ- - 

χνης τού θεοτοκοπούλου.Έν γένει δέ καθ’ άπαν 

τό μακρόν στάδιον τού καλλιτεχνικού του βίον ό 

Θεοτοκόπουλος διεκρίθη ώς δοκιμώτατος προσω- 

πογράφος καί το προσόν του τοΰτο άναγνωρίζουσι 

καί οί αυστηρότεροι έπικριταί του, οΐτινες είς τάς 
προσωπογραφίας τρυ δέν άνευρίσκουσι τά μεγάλα 

ελαττώματα-, τά οποία αυτοί ισχυρίζονται οτι 

έχόυσιν αί πλεϊσται τών συνδέσεων του. Πίνακες 

παριστώντες τοπεία, καί ταΰτα τοΰ προσφιλούς 
τφ Θεοτοκοπούλφ Τολέδου,δύο μόνον ύπάρχου- 
σιν, είς είκονίζων τήν άποψιν καί τό σχεδιάγραμ
μα τοΰ Τολέδου καί ευρισκόμενος έν τφ Έπαρ- 

χιακφ Μουσείφ τής αύτής πόλεως, καί έτερος 
μικρότερος πάλιν τοΰ Τολέδου, άνήκων είς την 
έν Μαδρίτη συλλογήν τής Κομήσσης de Ca- 

Staneda- άμφότεροι έγένοντο κατά την ύστά- 

την πε,ιοδον τοΰ καλλιτεχνικού βίου τοΰ "Ελ·

γάλου καλλιτέχνου, ητις έδωκε λαβήν νά πι- 

στευθί), ότι ούτος παρεφρόνησε κατά τά τελευ
ταία έτ« τοΰ βίου του^ άλλ’ ή αδέσποτος αΰτη 

φήμη οόδεμιάς έχεται ύποστάσεως. 'Ο Θεοτο
κόπουλος εινε μέγας νεωτεριστής, θελει νά έξελθν) 

τής πεπατνμένης καλλιτεχνικής οδού καί νά χα- 

ράζ·/), συμφώνως πρός τάς εντυπώσεις του, έ·; 

τελώς ίδιαν, φέρουσαν την ατομικήν 

σφραγίδα καί διά τούτο περιπίπτει πολλάκις εις 

ύπερβολάς ακαταλόγιστους καί αξιόμεμπτους, 

αλλά καί μεθ’ δλας ταύτας τάς σπουδαίας ελλεί

ψεις καίτά μεγάλα σφάλματα, ή έκ τών έργων 

του έντύπωσις άπομένει πάντοτε ισχυρά καί έπι- 
βλητική. Είς τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον 

τής καλλιτεχνικής του δράσεως άνήκουσιν ικανά 

έργα, έξ ών άναφέρομεν τά κυριώτερα,ώς τόν Ίή

σουν εν ifi obdq Σίμωνος τοΰ λεπρού, τήν Μ- 

ποκάλυψιν '), τόν Λαοκόοντα*), try Πεντηκο- 
στήν3), τον "Αγιον "Ιερώνυμον*'), τήν έν τφ 

όρει ΙΙροσευχην τοΰ Ίησον'') τόν 
'Άγιον Ίωάννην τόν Βαπτιστήν ^Β|^^ΜΒ 

τον "Άχιο»’ Σεβαστιανόν‘>) 

κλη.' Εν τούτοις καί κατά τήν 
παράδοξον ταύτην καλλιτε/νι-

περίοδον τού'Έλληνος έχο- ΒΒ^^^^^^Β 

μ.εν Οαυμασίας προσωπογραφίας, 
τελείας καί κατά τό σχέδιον καί 

τόν χρωματισμόν καί τήν έκ- 

φρασιν καί τάς τεχνικάς άναλο- 
γίας, τοιαΰται δέ είναι ή τοΰ 

Rodrigo Vasquez ίν τφ 

Μουσείφ I’l'ftdo, τών Άντω- 

καί Διέγου Covarrubias 

τη ’Επαρχιακή Βιβλιοθήκη) 
τού Τολιδου,τοΰ Μεγάλου Ίε- 

ροεξεταστοΰ Nino de Gue- 

vara, τοΰ Καρδιναλίου Qll!- 

I'Oga έν Μαδρίτη, τού Καρδι- 

ναλίου Tavera είς Το- 

λέδφ Νοσοκομείου Άγ. ’Ιωάν- 

νου τοΰ Βαπτιστοΰ, ήτις δεω- ^^ΒΒ9^^Η 
ρείται άρίστη πασών, καί τέλος ΒΒΒΒ^^Β 

τοΰ φίλου τοΰ Θεοτοκοπούλου 
Fray Hortensio Felix

Γ.) Οί δύο ούτοι πίνακες εύρί- 
σκόντα·, έν ίοιωτικαίς συλλογαίς τών Β^^^^^ΜΒ 

Παρισίών. B^^HBHb
2.) Ό πίναξ ούτος ϊνάκειται είς 

τό έν I’arrameda ’Ανάκτορου τοδ ^Β^^^^^ΒΒ 
Ινφάντου Δον Aut. de Orleans· Bf^^B^^^B 

- 3.) Έν τώ έν Μαδρίτη Μουσείφ |_

4.) Έν τή έν Νέα 'Υόρκη συλ- 
λογήτοδ *. L. Β· Ericli.

51. Έν τώ έν Λιλ).η Μοισείωτής

6). Έν τώ έν Τολίέφ όμωνύμω

• 7). Έν τή έν Βουκουρεστίφ Βα
σιλική Πινακοθήκη. Δ. θεοτοκοπούλου. Άγιός Φραγχΐοχος de Asis· 

ληνός (μεταξύ τοΰ 1604 —1614), είναι μάλλον 

αμαυρών χρωματισμών,φαίνεται δέ οτι ό καλλι

τέχνης, ώς άλλως καί πάντες οί μεγάλοι ζωγρά
φοι τής έποχής εκείνης, δέν γσθάνετο πολλήν κλί- 

σιν πρός τήν τοπε<<.γραφίαν(ρ&γ8&§Ό),καί τούς 
δύο τούτους πίνακας έζωγράφισε μάλλον έξ αγά
πης πρός τήνδευτέραν του πατρίδα,το Τολέδον.

Ό θεοτοκόπουλος, κατά τό παράδειγμα 

τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου, κατεγίνετο ου μόνον είς 
τήν ζωγραφικήν, άλλά καί είς τήν αρχιτεκτονι

κήν καί τήν γλυπτικήν, καί μέχρι τινός άπεδί- 
δοντο είς αυτόν τά άρχιτεκτονικά σχέδια τοΰ ναοΰ 

τού 'Αγ. Δομηνίκου καί τού Δημαρχείου (Oasa 
del Ayuntamiento) τού Τολέδου, άλλά 

τοΰτο δέν βεβαιούται έξ επισήμων μαρτυριών, τό 

ασφαλέστερου είνε ότι ύπ’ αύτοΰ έδόθησαν τά 

σχέδια τοΰ Λυκείου τής D.Maria de Aragon, 

τοϋ ναού τοΰ Άγ. Φραγγίσκου καί τοΰ Νοσοκο
μείου τοΰ ’Ελέους έν Ίλλέσκφ καί άλλων τινών 

δημοσίων κτιρίων, ώς καί πολλών άξιολόγων 

είκονοστασίων (l’etablos). Έκ τών γλυπτικών 

του έργων τά ωραιότερα είναι τό άγάλματα τά 
κοσμοΰντα το νοσοκομείον Tavera έν Τολέδφ', 
οί δύο ανδριάντες τού Συμεών καί Ήσαίου εν τφ 

εν Ίλλεσκγ. ναφ τού ’Ελέους, καί το λαμπρόν 

άνάγλυφοντό παριστάνον τήν Παρθένον θέτουσαν 

επί τής κεφαλής τοΰ 'Αγ. Ίλδεφόνσου τήν επι
σκοπικήν μίτραν, δπερ εύρίσκεται εις τό Ίεροτ 

σπουδαστήριον (Seillinario) τοΰ Τολέδου.

Ό Francisco Pacheco (1571 — 1664), 

δστις ήτο σύγχρονος τοΰ "Ελληνος καί, ώς ανα
φέρει έν τφ συγγράμματί του Arte de la Pin- 

tura, συνωμιλησε πολλάκις μετ’ αύτοΰ, άποκα- 

λεί αυτόν φιλόσοφον καλλιτέχνην, ού μόνον 
εύδοκίμως θεραπεύοντα καί τά; τρεις εύγενεις 

τεχνας, άλλά καί συγγράψαντα περί αυτών" περί 
τής συγγραφής όμως ταύτης ούδεμίαν άλλην έχο- 
μ.εν γνώσιν ή μαρτυρίαν, ούδέ παρ’ ούδενός ετέρου 

τών βιογράφων του γίνεται περί αύτής μνεία. 
Πάντα τά έργα τοΰ Θεοτοκοπούλου άνέρχονται 

μετά τών ένίοτε πολλ.απλών δευτερωμάτων είς 

498, έκ τούτων 456 είνε έργα ζωγραφικής, 27 

γλυπτικής καί 16 αρχιτεκτονικά σχέδια" έκ τών 

εικόνων του αί πλ.εϊσται εΰρίσκονται είς τά διά

φορα μουσεία καί τούς ναούς τής 'Ισπανίας, έν 
Έλλάδι δέ ύπάρχουσι μόνον τρεις, ή προμνη- 

σθεϊσα ίν τη πινακοθήκη τού κ. Σ. Σκουλούδη 
καί δύο άλλαι άνήκουσαι είς τήν συλλογήν τής 

Κυρίας Ίφ. Συγγροΰ, ών ή μέν μία είκονίζει τόν 

"Αγιον Μαρτίνον έφιππον, ή δ’ έτέρα Ευαγγελι

στήν.')
Περί τοΰ ιδιωτικού βίου τοΰ Θεοτοκοπούλου 

έν Ίσπανίφ ελάχιστα άτυχώς γινώσκομεν. Φαί-

1). Έκ τών άλλων πινάκων τοδ θεοτοκοπούλου. 
εορίσκονται 43 έν Γαλλία, !3 έν 'Ιταλία, !) έν Ήν. 
ΓΙολιτείαις τής Άμιρικήί·, ί) έν Ρουμανίφ, 5 έν Ίτα· 
λία, 5 έν Γερμανία, 3 έν Αυστρία, 2 έν Καναοα καί 
άνά εί'ς έν Ρωσσία καί ’Αργεντινή.
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νεται πιθανώτατον ότι ενυμφεύθη εν Τολέδφ κατά 

τά πρώτα ετη τής εκεί μεταβάσεώςτόυ μετά 

Ίσπανίδος, ή; άγνοοΰμεν τό όνομα καί τήν οι
κογένειαν, καί ότι έσχεν έξ αύτής υιόν τόν προ- 

μνημονευΟέντα Γεώργιον Μανουήλ, γενόμενον 
καί αυτόν ζωγράφον καί αρχιτέκτονα καί άπο· 
βιώσαντα άνευ απογόνων έν Τολέδφ τή 29 Μαρ· 

τιυυί631"περί δέ τής πιθανολογούμενη;θυγατρος 

αύτοΰ δέν υπάρχει ουδεμία ασφαλής καί ακρι

βής πληροφορία.1)
Πολλά καί ποικίλα ανέκδοτα άναφέρονται 

περί τοΰ “Ελληνος διά τόν μεγαλοπρεπή 

καί πολυδάπανον βίον, δν διήγεν έν Τολέδφ" 

ούτω λέγεται ότι είχε μουσικούς παίζοντας κατά 

τήν διάρκειαν τών πολυτελών γευμάτων του, κάί 

άλλα τοιαυτα- τό βέβαιον είναι οτι ό Θεοτοκό
πουλος έκέρδιζε πολλά χρήματα έκ τής πωλήσεως 

τών έργων του καί έδαπάνα έζ αυτών αφειδώς διά 

τήν ευμάρειαν άΰτοΰ τε καί τής οικογενείας του 
καί διά τοΰτο κκτηγορήΟη ύπό τών συστηματικών 

έπικριτών του οτι ήίΐέλησε νά είσαγάγη εις τήν 
τότε άκόμη αυστηρών ηβών καί λιτοδίαιτον ’Ι

σπανίαν τήν χλιδήν καί τήν απολαυστικήν ζωήν 

τών 'Ενετών καλλιτεχνών.
Ό θεοτοκόπουλος άπεβίωσεν έν Τολέδφ τή 

7 ’Απριλίου 1614 είς ηλικίαν ετών 66 καί έτάφη 

εν τφ ναώ τοΰ Άγ. Δομηνίκου τοΰ πάλαιοΰ 

συμφώνως μέ τήν εύρεβείσαν στ.μείωσιν είς τό ένο· 
ριακόν βιβλίον τών ενταφιασμών, έν τίί όποιοι 
άναφέρεται πρός τούτοις ότι μετελαβετών άχράν- 

των μυστηρίων ,οτιδέν είχε διαθήκην,καί ότι άφήκε 

καί κηρία εις τήν εκκλησίαν διά τήν θανήν του.

Έκ τών πολλών μ.άθητών τοΰ "Ελληνος,πλήν 
τοΰ υίοΰ του, γνωστότεροι είναι 0 Padre Ma- 

yno, ό Orrente- καί ό Luiz Tristan δστις 

ύπήρξεν αντάξιος τοΰ διδασκάλου του, καί παρ’ 

φ έμαθήτευσεν ό περίφημος Velazquez.
Τοιούτός έν περιληπτική σκιαγραφία ύπήρξεν 

ό βίος καί ή καλλιτεχνική σταδιοδρομία τού πε

ριωνύμου "Ελληνος Δομηνίκου Θεοτοκοπούλου, 
τοΰ Κρητός, τοΰ όποιου τά έργα μεγάλως ήδη 

έκτιμώνται παρά τοϊ; απανταχού τοΰπεπολιτισ- 

μένου κόσμου κύκλοις τών φιλοτέχνων, παρ’ ών 
θεωρείται ώ; ,εί; τών διαπρεπέστερων ζωγράφων 

τής έποχής έκείνης καί εκ τών μεγάλων διδασκά

λων τής ’Ισπανικής Σχολής.
ΙΙράγ-ματι δέ αί εικόνες τού Θεοτοκοπούλου 

μεθ' δλας τάς μεμψιμοιρίας τών' αύστηρών έπι- 
κοιτών, καί παρ’ ολην τήν ένίοτε παράδοξον τε

χνοτροπίαν, φέρουσιν άποτετυπωμένην τήν σφρα

γίδα τής προσωπικής καί πρωτοτύπου καλλιτε

χνικής μεγ·αλοφυίας τοΰ "Ελληνος, δστις αληθώς 
έτίμησεκαί έκλέϊσε τό έλληνικον όνομα έντήξένφ.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

1). Εσχάτως. άνεκαλύφΟη καί ή οικία, έν ή κατώ- 
κει ό θεοτοκιπσυλος έν Τολέδφ, εύρίσκεται δέ αύτη 
έν τή σημερινή) Callejon del Transito No ΰ.
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Ή μις Ίσαδώρα Δοΰγκαν μετά τών μαθητριών της.

ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΕΝΙΕ*

ΧΑΜΛΕΤ Kfll ΑΟΝ - ΚΙΧδΤ ’
Είς τάς προς τήν γυναίκα ,>γί'>ε·.ς τών δύο τύ

πων ενυπάρχει επίσης μεγάλη σημασία.
Ό Δόν-Κιχώτ άγαπ$ τήν Δουλτσινέαν, ανύ

παρκτον γυναίκα, καί είν’ έτοιμος δι’ αυτήν ν’ 

άποθάντ).
’ Άγαπφ ίδανικώς, άγ»ώς, τόσον ΐδανικώς, 

ώστε ούτε ύποπτεύει κάν οτι τό αντικείμενου τοϋ 
πάθους του δέν υπάρχει διόλου’τόσον άγνώς ώστε, 

όταν ή Δουλτσινέα εμφανίζεται προ αΰτοΰ ώ; 
άξεστος καί ρυπαρά χωρική, απιστεί εις τους 

ίδιους του οφθαλμούς καί τήν εκλαμβάνει ώ; 

μεταμορφωθεϊσαν ύπό μοχθηρού τίνος μ.άγου. 
"Ημείς αυτοί εις τάς ήμέρας μας συνέβη, κατα 

τάς περιπλανήσεις ήμών, νά ίδωμεν ανθρώπους 

θνήσκοντας διά τινα Δουλτσινέαν, επίσης ανύ
παρκτον, ή διά κάτι τι άγροίκον καί πολλακις 

ρυπαρόν, εις τό όποϊον έβλεπον την πραγματο

ποίησή τοΰ ’ιδανικού των, καί τήν μεταμόρφωσιν 

τοϋ όποιου επίσης άπέδιδον είς την έπιδρασιν 

μοχθηρών, παρ’ ολίγον νά είπωμεν,μάγων—μ.ο- 

*) Σννίχιια.
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χθηρών περιστάσεων καί ατόμων. 'Γοΰς είδομ.εν 

αυτούς, καί όταν λείψωσιν οί τοιούτοι άνθρωποι, 
άς κλεισθνί διά παντός τό βιβλίου τής ιστορίας’ 

δέν θά έχν) τί ν' άναγνώσγ) τις έν αΰτφ. Σαρκικού 

αισθήματος ούτε ίχνος εχει δ Δόν-Κιχώτ’ τά ονει
ροπολήματα του όλα είνε αίδήμ.ονα καί αναμάρ

τητα καί είνε αμφίβολον έάν είς τά μύχια τής 

καρδίας του έλπιζν) εις τελειωτικήν μετά τής 

Δουλτσινέας έ'νωσιν, αμφίβολον έάν καί δέν φο- 

βήται άκόμη την ένωσιν αυτήν.
"Ο δέ Χάμ.λ.ετ, αγαπά άρά γε ;

Αυτός ουτος ό ειρωνικός του δνμ.ιουργός, ό 

βαθύτατος γνώστης τής ανθρώπινης καρδίας, άπε- 
φάσισεν άραγε νά δώση είς τον εγωιστήν, τον 

σκεπτικόν, τον ποτισμένου μέ όλον τό αποσυνθε
τικόν δηλητηριον τής άναλύσεως—ερώσαν, άφω- 
σιωμένην καρδιαν ; Ό Σαίξπτρ δεν ύπεπεσεν είς 

την άντίφασιν ταύτην καί δ προσεκτικός αναγνώ
στης άκόπως δύναται νά πεισθ$ ό'τι ό Χάμλετ 

είνε άνθρωπος φιλήδονος—ασελγής μάλιστα ίν 

τφ κρύπτω—(δ.αΰλικός Ροζενκράντς εΰλόγως 

μειδιά σιωπών, όταν δ Χάμλετ λέγει ενώπιον του 

ό’τι έβαρύνθη τάς γυναίκας), οτι ό Χάμ.λετ, λέ- 

γομεν ήμείς, δέν άγαπ<?, άλλ’ υποκρίνεται, καί 

άμελώς μάλιστα, ότι αγαπά. Μάρτυρα τούτου 
έχόμεν αυτόν τόν Σαιξπηρ.

Είς τήν πρώτην σκηνήν τής τρίτης πράξεως δ 

Χάμλετ λέγει πρός τήν Όφηλίαν :
«Σέ άγαποΰσ’ άλλοτε 1

Όφηλία.

«Πρίγκηψ, μ’ έκάμετε νά τό πιστεύσω. 

Χάμλετ.

έπρεπε νά τό πιστεύσγς... Λεν

τελευταίαν ταύτην λέξιν ό

«Καί όμως δέν 

σ' Αγαπούσα».

Καί λεγων τήν
Χάμλετ, είνε πολύ πλησιεστερα πρός τήν αλή
θειαν, παρ' οσον ό ίδιος ύποθέτει. Τά αισθήματα 

τού πρός τήν Όφηλίαν, ύπαρξιν άθώαν καί φω

τεινήν μέχρις άγιότητος ή είνε κυνικά (ένθυμή- 
θητε τούς λόγους του, τούς διφορούμενους υπαι

νιγμούς, δταν έν τ-ji σκην^ τής παραστάσεις εις 
τό θέατρον ζητ·?ί τήν άδειαν της ν’άναπαυθ'ΤΙ 
έπί τών γονάτων της), είτε πομπώδη (προσέξατε 

είς· τήν μεταξύ αΰτοΰ καί τοϋ Λαέρτου σκηνήν 

όταν είσπηδά εντός τοΰ τάφου τής Όφηλίας καί 
δμ.ιλίί με γλώσσαν αξίαν τοΰ Μπραμαρμπάλ ή 

τοϋ καπετάν Πιστόλα' «σαράντα χιλιάδες αδελ

φοί δέν ήμποροϋν νά φιλονεικήσουν μαζή μου ! 

άς ρίψουν έπάνω μιας έν έκατομμύριον λόφων !» 

κ.τ.λ.). Καί ολαι αί πρός τήν Όφηλίαν σχέσεις 

του δέν είνε άλλο τι, ή άσχολία περί τοΰ έαυτοϋ 

του, καί μόνου, καί εις τήν άναφώνησιν του: «ώ, 
νύμφη ! μνησθητί μ.ου εις τάς άγιας σου δεήσεις», 
βλέπομ.εν μ.ίαν μόνον βαθΐίαν έπίγνωσιν τής ιδίας 

του ασθενικής αδυναμίας—άδυναμιας είς τό ν’ 
άγαπήστι—σχεδόν δεισιδαιμόνως ύποκυπτούσης 

πρό τού «ιερού τής άγνότητος».
Είς τόν Χάμ.λετ ένεσαρκώθη ή άοχή τής 

άρνήσεως, ή αΰτη εκείνη αρχή,τήν όποιαν άλλος 

μέγας ποιητής, άποχωρήσας' άπό παντός καθα- 

ρώς ανθρωπίνου, μάς παρουσίασε» έν τ·/) μ.ορφίί 

τοϋ Μεφιστοφελοΰς. Ό Χάμλετ εινε αυτός ουτος 

ό Μεφιστοφελής, έγκεκλεισμένος όμως εντός τοΰ 
ζωντανού κύκλου τής ανθρώπινης φύσεως’ διά 

τοΰτο ή άρνησές του, χωσΐς νά είνε κακόν, αΰτη 
ή ιδία διευθύνεται κατά τού κακού. Ή άρνησις 

τού Χάμ.λετ, ένφ αμφιβάλλει περί τοΰ καλού-, 
περί τοΰ κακού δέν άμφιβάλλει καί μάχεται κατ’ 

αΰτοΰ άμειλίκτως. Αμφιβάλλει περί τού καλού, 

ύποπτεύει τουτέστι τήν άλήθειαν καί ειλικρίνειαν 

του καί επιτίθεται κατ’ αΰτοΰ οΰχί ώς γνησίου, 
άλλ’ ώς κίβδηλου καλού, ύπό τό προσωπείου τοΰ 

όποιου κρύπτονται οΰδέν ήττο» τό κακόν καί τό 

ψεύδος, οί προαιώνιοι του εχθροί’ ό Χάμ.λετ δέν 

καγχάζει μέ τον διαβολικώς άπαθή καγχασμόν 

τοΰ Μεφιστοφελοϋς’ εις αύτό τό πικρόν του μει- 

δίαμ.α ενυπάρχει μελαγχολία, δεικνύουσα τά βά
σανά του καί παρακινούσα είς συνδιαλλαγήν μετ’ 

αΰτοΰ. 'Επίσης δεν είνε αδιαφορία ό σκεπτικισμός 

τού Χάμλετ καί εις τοΰτο έγκειται ή σημασία 
καί ή άξιοποέπειά του’ τό καλόν καί τό κακόν, 

ή αλήθεια καί τό ψευδός, τό κάλλος καί ή δυσ
μορφία δέν ένοϋνται πρό αΰτοΰ είς κάτι τι τυ

χαίο», άφωνον, ηλίθιον. "Ο σκεπτικισμός τοΰ 

Χάμλετ, μή πιστεύω» είς τήν σύγχρονον, ούτως 

είπεϊν,πραγματοποίησιν τής αλήθειας, είνεάδιάλ- 
λακτος εχθρός του ψεύδους καί δι’ αΰτοΰ τούτου 

καθίσταται είς τών κυριωτέρων υπερασπιστών 

τής αλήθειας εκείνης, εις τήν όποίαν αδυνατεί έξ 

ολοκλήρου νά πιστεύσφ. ’Αλλ’είς τήν άρνησινς 

όπως καί είς τό πυρ, ύπαρχε·, καταστρεπτική δύ- 
ναμις—καί πώ; νά κρατήσ») τις τήν δύναμιν ταύ

την εντός ορίων, πώς νά τΰί ύποδείξη ποΰ άκρι- 

βώς νά σταθ’/ί, όταν εκείνο, οπερ οφείλει νά κατα

στρέφω καί έκείνο τοΰ οποίου πρέπει νά φεισθή, 
είνε συχνά ενωμένα καί συνδεδεμέν’ άναποσπά- 
στως ; ’Ιδού ποΰ μάς παρουσιάζεται τό τόσον 

συχνά παρατηρούμενου τραγικόν μέρος τής άν- 
θρωπίνου ζωής’ διά το έργον απαιτείται σκέψις’ 

άλλά ή σκέψις καί ή θέλησις άπεχωρίσθησαν και 
καθ’ έκάστην αποχωρίζονται έτι μάλλον... :

«Ή έμφυτος ερυθρότης τής θελήσεως 

μαραίνεται καί νοσεί, καλυπτόμενη άπό τήν 
ωχρότητα τής σκέψεως...»
μάς λέγει ό Σαιξπηρ διά τού στόματος τού 

Χάμλετ. . . Καί ιδού άφ’ ένός ϊστανται 

οί Χάμλετοι, οί σκεπτόμενοι, οί γνωστικοί, 

οί συχνάκις παγκόσμιοι, άλλά συχνά ίπίσης καί 
άχρηστοι καί καταδικασμένοι είς άκινησίαν, καί 

άφ’ ετέρου, οί ήμιπαράφρονες Δόν-Κιχώται, οΐ- 
τινες διά τούτο μόνον καί. ωφελούν καί προά- 
γουσι τοΰς ανθρώπους, διότι βλέπουν και γνωρί
ζουν έν μόνον σημείο», συχνά μάλιστα άνύπαο- 

κτον είς τήν εικόνα εκείνην, όποιον τό βλέπουσιν 
οΰτοι. Άκουσίως γεννώνται ζητήματαεκαί πρέ
πει λοιπόν νά είνε τις τρελλός, -διά νά πιστεύση 

είς τήν άλήθειαν ; ό δέ νοΰς, ό μή παράπλανη- 
θείς, πρέπει, δι’αΰτό τοΰτο, νά στερήται την 

δύναμιν του δλην ;

("EneTai το τίλο;).
Π. Α. ΑΐιήΤΗΣ

φ φ ψ

ΣΚΕΦΕΙΣ
Άν οί διανοητικώς εργαζόμενοι διέκοπτον κάποτε 

τήν εργασίαν των τήν ημέραν δπως έπασχοληίίοΰν μέ 
κάτι εντελώς διάφορον—μουσικήν, άνάγνωσιν, περίπα
τον ή διασκέδασιν—τότε Οά παρήγον κάτι καλλίτερου. 
Υπάρχει υγιεινή τού πνεύματος, δπως καί τοΰ σώματος.

*
Ή κυρία Ε. φορεΐ ένα ασχημον φόρεμα, τό δποΐον 

δέν τής πηγαίνει διόλου. Άλλά παρηγορεϊται, διότι τά 
έπλήρωσε χίλια φράγκα.

¥

Ή λύπη καθτστφ τούς ανθρώπους διαφόρους τόν ϊνα 
άπό τόν άλλον. Αί εύτυχεϊς ψυχαί είνε δλαι δμοιαι.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Ι1ΑΡΙΪΙΝΗ ΕΚΘΕΐΙί

ΘΡΤΛΤΑΛΑ
"Ολαι αί τάξει? καί δλα τά επαγγέλμα

τα αγωνίζονται ειά τήν ύπεροχήν άλλά 
ποΰ νά ψθέσουν τού? ιατρού? !. Ακούσατε 
ποτέ κανένα νά φωνάξη στον δρόμο γενι
κοί? «καλημέρα δικηγόρε μου» ή φαρμα
κοποιέ μον, ή καί ψωμά ‘μου άκομα; Κα- 
λη|ΐέρα δμαί γιατρέ μου εϊνε ή συνήθη? 
και ή μόνη μάλιστα προσφ ιό νησί?. Καί εΐ- 
νε πολύ δικαιολογημένη ή 'τρυφερότη? 
αυτή, διότι έχει? π.χ. πνευμονίαν, καί ό 
γιατρό? σέ καθησυχάζει διαβεβαιών δτι 
έχει? συνάχι. ,Τώρα, άν καμιά φορά έχη? 
σινάχι καί σοϋ λέγει ότι έχει? πνευμονίαν 
δέν εϊνε λόγο? νά άνατραποΰν αί σκέψει? 
μα?.

Αύταί αί κινήσει? τοΰ φλοιοΰ τή? γή? 
δύνανται νά εξηγηθούν μόνον άν γείνη 
δεκτόν παρά τή? Επιστήμη?, δτι ή γή εΐνε 
ένα μεγάλο ζφον (κινεί δηλ. τό δέρμα τη?) 
καί ήμεΐ? είμεθα έν άπό τά παράσιτά τη?, 
τό όχληρρτερον μάλιστα δι’ αύτήν.

"Οσοι φρονούν δτι μόνον αί γνώσει? ποΰ 
άντιλαμβανόμεθα μέ τά? αίσθήσει? είτε 
άληθεϊ?, καί πάσα άλλη εϊνε πλάτη ή ά- 
γυρτία) όμοιάζουν μιέ εκείνου? ποΰ νομί
ζουν, οτι ή γή τελειοινει, επου καί ό όρίίων 
τοΰ χωρίου των.

Άν θέλη? νά διάλεξη? μέσα άπό το»? 
πολλού? γνώριμου? τόν φίλον σου, σκέψου 
πώ? θάφε^θή ένα? ένα? άμα τον βλάψη?ν

Ή Άκρίπολι? εί? τάξ τωρινά? ’Αθήνα? 
μοΰ δίδει τήν ένττπωσιν είκόνο? άπαρα- 
μίλλου τέχνη? εΐ? σαλόνι όψιπλούτου.

Τί πίσω ποΰ είνε αύτά τά ζφα !.. .Ένξ> 
ό άνθρωπο; κρυόνει καί άπό κάτω άπ’ τό 
πάπλωμά του, ό γάτο? φωνάζει εί? τά κε
ραμίδια. .. έρωτευμένο?!...

Οί άρχαίοι εϊχανπνευματικά χαρίσματα, 
άλλά καί ψυχικά έλαττώματα.

ΟΙ μεταγενέστεροι κατέπεσαν πνευμα
τικά»?, άλλ’ ή ψυχή των" εύρίσκεται υψη
λότερα.

Μέ τό νά παρατηρή κάνει? πώ? εύρί- 
σκεταιξΰψηλά ό ένα? καί ό άλλο?, φυσικόν 
εϊνε νά μήν έχη τό νοΰ του έμπρό? του, 
καί νά σκοντάπτη, ενίοτε μάλιστα καί πολύ 
άσχημα.

Εύρίσκουν, δτι τό κατάστρωμα _ένό? 
πλοίου καί ή σκηνή ένό? θεάτρου έχουν 
άναλόγου? κινδύνου? καί' συγκινήσει?. Θε
μελιώδη? διαφορά ύφίστάται ώ? πρό? τήν 
ναυτίαν. Εί? τόπλοΐον καταλαμβάνει τού? 
έπί τοΰ καταστρώματα?; ένφ εί? τό θέα
τρον τού? έκτο? τή? σκηνή? άτυχεί? θεα
τά?. ■

Περνφ κάποιο? παλαιό? γνώριμό? μου 
μέ Αλλόκοτα ρούχα καί μέ ξυρισμένο μου
στάκι. "Ω? ποΰ νά καταλάβω ποιο? είνε, 
έΧει γυρίσει δρόμο. Τόμδιο παθαίνω μέ 
τά? λέξει? ποΰ έχουν μαλλιαρή ορθογρα
φία καί κομμένη ούρά. "Ω? ποΰνά νοιώσω 
τί λένε, έχω γυρίσει σελίδα.

Γρυ. *11 μνηστή τοΰ Ικάρου.

Κ. Δημητριάδου. «Είς τά όνειρα τά άγνουΟέντα καί ΛττηΟέντα». -

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ
Οί "Έλληντ; tlf τό Salon.

< 7*ά Αποτελέσματα της έκθέσεως τοϋ έφετεινοΰ Σάλον 
τά όποια έξεδόθησαν τελευταίως μας έπεφυλαξαν μίαν 
ελληνικήν ουγκίνησιν. Είς τά; troisiemes medaiUcs 
ήλθεν έκ τών πρώτοιν τό όνομα τοϋ "Ελληνος γλύπτου 
κ, Κ. Δημητριάδον.

Ή νίκη αυτή τής ’Ελληνική; καλλιτεχνίας είς τήν 
έ.πισημοτέραν τών Παρισινών 'Εκθέσεων τής τέχνη; 
μάς κάμνε.ι πί.ήίινιστάς. άιά πρώτην φοράν τό Σαλόν 
απονέμει χρι·σθϋ·’ μετάλλιον εί; "Ελληνα, άφατου υπάρ
χει. Ό πρώτο; "Ελλην medaille τοϋ Σάλον εϊνε ό 
Δημητριάδης. Τά μετάλλια είνε μετρημένα καί τά διεκ- 
δικοϋν οτρατιαί δυνατών Γάλλων. Οότω άπό τον J8S9 
μόλις δύο δεύτερα μετάλλια έδόθησαν εί; ξένου;, και 
τρίτα μετάλλια όχι περισσότερα τών δέκα. ’Εφέτος 
δεύτερα μετάλλια έδόθησαν iv σννόλφ εξ καί τρίτα με
τάλλια δώδεκα. Έκ τών τελευταίων δύο /ιόνον έδό
θησαν είς ξέναυς, τό ενα εί; τόν Δημητριάδην και τό 
άλλο Ιλαβεν ε'ς ; λύπτη; Αμερικανός.

"Ας σημειώθή έν τούτοι; οτι ό ίδικός μας γλύπτης, 
μόνον έ'νεκα τοΰ αδιεξόδου εί; τό όποιον εΰρέθη ή επι
τροπή άπό τά; πολλά; διεκδικήσεις, άπεκλείσθη άπό 
τό δεύτερον μετάλλιον. Ήτο ένδεδειγμένο; δι' αύτό, 
υποστηριχθεί; άπό τήν γνώμην μεγάλων καλλιτεχνών 
τής Γαλλίας, εί; τον; δύο πρώτον; γύρους τοϋ Ζουρύ. 
Τήν τελευταίαν ήμέραν, πράγμα πολύ φυσικόν διά 
τον; γνωρίζοντας τά έν Παριοίοις, έχασε τό δεύτερον 
μετάλλων παρά δύο' φήφους ! Τον λοιπού, α>; όλοι οί 
μενταγιέ, δικαιούται νά οτέλλη δύο έργα εί; κάθε εκ- 
θεοιν τον Σάλον, τά οποία χωρίς νά ύφίστανται καμ- 
μίαν κρίσιν, θάεισέρχωνται αυτοδικαίως καί θά έχουν 
προτεραιότητα εί; τήν τοποθέτησιν.

Ό Δημητριάδης > ειχεν αποστολή εί; τήν Ευρώπην

πρό πέντε έτών ώς υπότροφο; τοϋ Α(ίερωφείον κλη
ροδοτήματος τον Πολυτεχνείου, και έσπούδαεεν εί; τήν 
έν Παριοίοις Σχολήν τών Καλών Τεχνών.

‘Αντί νά έμφανισθή με ώραίε; μπακατέλες, -έξεδή- 
λωσεν όλην τον τήν σοβαράν προσπάθειαν άπ' αρχής 
με τό «Δίλημμα», εκείνο τό δυνατόν κομμάτι τής σκέ- 
η>εως καί τον άλγους, τό όποιον έξέθηκε προπέρυσιν είς 
τό Σαλόν. Πίρυοιν έξέθηκε μίαν θλΐφιν μνημείου, φρι- 
κιώσαν άπό αλήθειαν, γυμνήν ράχιν γυναικός, καί μίαν 
γυναικείαν προτομήν. Ετυχε τιμητικής μνείας. Εφέτος 
παρουσιάσθη με μεγάλο γλυπτικόν σύμπλεγμα, τό όποιον 
κοϊ έτιμήθη με τό χρνσουν μετάλλιον.

Ό τίτλο; τού συμπλέγματος ιίνε «Alix ri’VCS igno
res et vaincus». Καί τό σύμπλεγμα τοΰτο καθώς καί 
τα προηγηθέντα εργά του, εινε αποσπάσματα άπό μέγα 
μνημεϊον, τό οποίον σκοπεύει ό γλύπτη; νά νηιώση είς 
τα όνειρα τά άγνοηθέντα και νικηθέντα, είς τούς άγνω
στου; τή; ζωής, οί όποιοι ίσβυσαν μέσα είς τήν θύελ
λαν τών κοινωνιών μαζύ μέ τό ανεκπλήρωτου όνειρόν 
των, χωρίς κανείς νά γνωρίζη ούτε αυτό, ούτε εκείνους. 
Ο! Γάλλοι κριτικοί τον Σαλόν, δπως <5 Βελόν και ιί 
Τόμσον, τό άνέφεραν μεταξύ τών πρώτων. Ό Σαλμόν 
γράφει ότι ό Δημητριάδης είνε ύπόσχεοις γλύπτου 
'λιτού καί στιβαροΰ». Ό Ζάν Κλώντ γράφει διά τό 
σύμπλεγμά τον: * Ώραιότατον έργον, ισχυρά; καί λε
πτή; πλαστικής, όπου ή ζωή έκρήγνυται ετ; ωραιό
τητα». Ό Σερβε εί; τό περιοδικόν «Νέα Έπιθεώ- 
ρηοι;» : «Έξοχα προτερήματα έκτελέσεως, κυρίως είς 
τό γυναικείο? γυμνόν, σύμπλεγμα σημαντικόν». Αί κα
θημερινώς έμφανιζόμεναι κριτικοί τοΰ Σάλόν ασχολούν
ται με αυτό κολακευτικώτατα. Αί δύο μεγάλαι 'Επι
θεωρήσεις τής τέχνης «Art Ct artistes» και »Arl de 
Coralif” έζήτησαν δι επιστολής των άπό τόν κ.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Λ ουδββΐχος ©(Ιρσιο?
Ό έν Μονάχφ άποΟανών άγιογράφοξ.

Δημητριάδην φωτογραφίας όλων τών γλυπτικών του 
έργων προς δημοσίευσιν.

Σπεύδω v‘ Αναφέρω τούς άντιπροσωπεύσαντας επίσης 
τήν νεοελληνικήν τέχνην εις τδ Σαλδν έφέτος κυρίους 
Ράλλην, Μηλτάδην καί Γκέσκον, διά τά έργα των όποίων 
δυστυχώς μοΰ λείπει <5 χώρος να ομιλήσω, Ιδίως τών 
δύο τελευταίων, οί όποιοι έ'τυχον τής τιμής νά γίνουν 
δια πρώτην φοράν δεκτοί είς τδ Σαλόν καί υπόσχονται 
πολλά. Ό κ. Ράλλης, όπως πάντοτε, περιελήφθη είς 
τήν κίνησιν τής Αγοράς. Ό μικρός του πίναξ μέ τούς 
καλογήρους έπωλήθη περί τάς 2,000 φρ.

Ζ. Παπαντωνίου

Έξ άνταποκρίσεως σταλείσης έκ Παρισίών πρδς τήν 
«Πινακοθήκην· άποσπώμεν τήν εξής περικοπήν άφο- 
ρώσαν νεαρόν "Ελληνα εκθέτην τοϋ Salon-

Τό *τΑβ|λ«τ%« Ζωής» τον Κων<!τ. ΓκέΟκον, ώς 
Αποτελούν ακριβώς εν άσμα τής ’Ελληνικής ψυχής, ή 
όποϊα σήμερον ένδυναμουμένη και αυτή θέλει νά πα
ρουσίαση κάτι τι άρτιώτερον καί σοβαρότερου, δέν είνε 
άπό τά έργα ποϋ μπορεί κανείς—εκείνος ποϋ έχει τήν 
παρατηρητικότητα καί τήν καλαισθησίαν—νά τδ παρΐδη.

Τδ « Άσμα τής Ζωής· τοΰ Γκέσκου τδ οποίον ζητεί 
νά έκχύοη από τούς τόνους τής λύρας ένδς άγωνιστοϋ, 
ένδς γέροντας πατοΰντος τδ τόξον και έρευνώντος είς 
τάς χορδάς 3ιά νά ουλλάβη τήν Αρμονίαν τών .τελευταίων 
τής ζωής τον ήμερών, εϊνε αληθώς άπείκοΰισμένον έ
πάνω είς τήν γήραιάν φυσιογνωμίαν τοϋ Άοιδοϋ, ή ό
ποια βυθίζεται είς ένα όλόκληρον παρελθόν, άπδ τδ 
όποιον ζητεί νά άποσύρη δλον τδ αληθινόν σθένος διά 
να ψάλλη τη άσμα του.

Η τόνωεις τών χειρών, ή θετικότης τής στάσεως 
καί κυρίως σ χρωματισμός εϊνε άπδ εκείνα τά προτε
ρήματα ποϋ ανοίγουν κάποιον φωτεινότερου δρόμον σέ 
ενα νέον καλλιτέχνην, δπως εϊνε ό Ρκέσκος.

7’δν χρωματισμόν τον αυτόν, τόν εϊδα πολύ κυβερ- 
νώμενον άπδ τδν ‘Ηθικόν σκοπόν τοϋ Καλλιτέχνου.

■ίσως τις μέσα είς τήν γηραιόν μορφήν τοϋ γηραιόν 
Άοιδοϋ έπόθει νά "δη κάποιαν φωτεινότητα ίεροτέραν 
καί κάποιον κρύφιου ένατενισμον πρδς κάποιον Ιδανικόν 
σημείου έτι ΐλευθεριώτερον, άλλ’ δλα ταϋτα αναγόμενα 

είς τήν σύλληψιν τοϋ θέματος καί είς τδν τρόπον τής 
έκφράσεως ό οποίος διά κάθε καλλιτέχνην εϊνε Ιδιος, 
εναπόκειται εις αυτήν τήν άντίληψιν τοΰ έργάτου,ό όποιος 
θέλει να συμμόρφωση τούς τύπους του σύμφωνα μέ τό 
συναισθητικόν του. Ό χρωματισμός του όμως ένέχει 
καποια θετικότητα «αί κάποια αλήθεια, δχι συνήθη 
είς τούς σημερινούς μας ζωγράφους. Καί είς τδν χρω
ματισμόν του αυτόν ϊσταται μεταξύ μιας μέσης κλίμακος 
άπο την οποίαν δύναται νά βαδίοη όλους τούς δρόμους 
δτανθέλει.

Ό Γκέσκος φαίνεται νά άντελήφθη τήν Ζωγραφι
κήν τέχνην καί τδν σκοπόν της καί αν έκείνο τδ οποίον 
παρουσιάζει είς τδ Άσμα τής Ζωής ώς σύμβολου, τδ 
πολλαπλασιάσω είς τό μέλλον εις χαρακτήρας καί συν
αισθήματα έτι αδρότερα, έτι φωτεινότερα 
άναντιρρήτως θά δρέψη δάφνας, καί μαζί μέ τά 
αλλα στοιχεία 'τής νεοελληνικής τέχνης ζωογονούμενη καί 
ή ζωγραφική μας είς τδ έθνος μας,θα έλαττώι;/ τά θλι
βερά συναισθήματα, τά όπρία δοκιμάζει κανείς, δταν 
έπισκεπτόμενος ώς Έλλην μίαν διεθνή εκθεοιν δέν ευ
ρίσκει επαξίως άντιπροιωπευομένην τήν ’Ελλάδα.

θεοδ. Κυπραΐο?

¥
Εις τών συμπαθέστερων ζωγράφων, συνεργάτης 

προσφιλής τής «Πινακοθήκης·, ό Νικόλαος Άλεκτο- 
ρίδης απίθανε ύπδ τάς όδυνηροτέρας συνθήκας Αγω
νιώδους καί αδίκου θανάτου. Εκδρομών είς Βουλια- 
γμένην μετά φιλικού όμιλον, παρωτρύθη νά λουσθή 
καίτοι Αγνοών νά κολυμβή είς θέσιν λίαν επικίνδυνον 
καί παρασυρθείς έπνίγη, άφοϋ μάτην ό αθλητικός τδ 
σώμα καλλιτέχνης ήγωνίσθη νά σωθή.

Ό Άλεκτορίδης έγεννήθη έν Καισαρεία' εν Κων) 
πόλει ήρξατο τών καλλιτεχνικών του σπουδών, μαθη- 
τεύσας παρά τώ εκεί 'Ιταλφ ζωγράφφκ. Zonaro. Τώ 
1893 ήλθεν όπως έγκατασταθή είς ‘Αθήνας, έκτοτε δέ 
είργάσθη μετά πολλοϋ ζήλου καί φιλοτιμίας.Άφοσιώθη 
εις τήν τέχνην, προσπαθών νά φανή αντάξιος αυτής. 
Ή εργασία του έδείκνυε διαρκώς πρόοδον, τά τελευταία 
δ' έργα του άποδεικνύουν πόσον ευρύ μέλλον είχε.

Άνευ ειδικών σπουδών κατόρθωσε χάρις είς τήν Ιδίαν 
έπιμονήν καί τήν λεπτήν άντίληψιν νά παραγάγη πίνα
κας , ελκύσαντας τήν προσοχήν τών συναδέλφων του καί 
τών κριτικών. Τά έργα του, Ιδίως τά τοπεία, πρδς α 
Ιδιαιτέραν ήσθάνετο άγάπην, ήσαν μελετημένα, ειλικρι
νή, γεμάτα φώς καί χρώμα. Είς εκάστην εκθεοιν — 
καί εξέθετε έργα διαφόρων ειδών τέχνης καί έπεξεργα- 
σίας: προσωπογραφίας, τοπεία, Αγιογραφίας, συνθέσεις, 
θαλασσογραφίας, έργα θετικής τέχνης καί έργα νεωτε
ριστικά—άπεκάλυπτέ τις καί νέα πλεονεκτήματα.’Ιχνη-

Ν. Άλεκτορίδης

λάτει τήν τέχνην, τήν Ιδίοτροπον αυτήν καί εύπετή 
νύμφην. Τήν κατεδίωκε" πότε τήν συνελάμβανε καί 
πότε αυτή άφίπτατο' τέλος θά τήν κατέκτα, έάν αί συ- 
γενείς αύτοΰ προσπάθειαι, αί όποίαι θά μετεμορφοΰντο

Φ. δΐ Σιμάνι MupotiSsp 
Ό διαπρεπή? έν Ίταλίρ, φιλέλλην.

είς σταθερόν έκδήλωσιν τοΰ ταλάντου του δέν άνεκόπτοντο 
ύπδ τοϋ θανάτου. Καί ο’ος θάνατος.' Αυτός ό συχνό
τατα μειδιών, ό εύθυμος, ό αποδίδω? έπί τής όθόνης 
μέ τόσην ορεξιν τδ φώς καί τήν γαλήνην, έπεσε? θϋμα 
τής μυσαροτέρας καί άγριοτέρας τοϋ θανάτου ένέδρας.

Άλλ’ εκτός τής Ατομικής εργασίας του, ό Άλεκτο- 
ρίδης σημαντικός προσέφερε υπηρεσίας είς τήν Έλλην. 
καλλιτεχνίαν διά τής εργασίας αύτοΰ έν τι}«Καλλιτεχνική 
Έταιρείφ·, έν ή είργάσθη άπό τής συστάσεώς της ώς 
ειδικός γραμματεύς μέ ακατάβλητοι’ ζήλον. Ή ίκανότης 
αύτοΰ δπως σνγκεντροί τούς καλλιτέχνας καί διοργανοί 
τάς εκθέσεις ήτο δλως ίδιάζουσα. Πρός πάντας προση
νής, μετριόφρων, άλτρου στής μέχρι τοΰ σημείου νά έρ- 
γάζηται χάριν τών συναδέλφων του, συνιοτών τούς πί
νακας αυτών εις τούς έπισκέπτας, άνεξίκακος, σπατα
λών ιήν ακμήν τών 35 ετών όπως άναδειχθή ή Έλλ. 
τέχνη, εϊχε καταστή >5 κύριος μοχλός τής προίδου τής 
ιΚαλλιτεχνικής Εταιρείας1.

Έκ τών έργων τον, αρκετά έχει δημοσιεύση ή ιΠι
νακοθήκη* , άπό τοΰ « Άθεου· τοϋ πρώτου έργου μέ τό 
οποίονένεφανίσθη έν Άθήναις κατά τήν Διεθνή έκθε- 
σιν, μέχρι τής «‘Ωδής τον Απόλλωνος· τοϋ τελευταίου 
μετ’ αξιώσεων συνθετικόν έργου του.

Ή έλλ. τέχνη άπώλεσεν ένα ισχυρόν παράγοντα άφο- 
σιωθέντα υπέρ αυτής καί εργάτην αμα προοδευτικόν 
και συμπαθή.

•

Άίώρίσθη διδάσκαλος τής ιχνογραφίας είς ιό Πολύ- 
ύέχνέίον ό ζωγράφος κ. Στέφ. ·γ1άνφβα^. (Κυρίακόβ 
σχ'όλείον) εις τήν θέσιν τοϋ μακάρϊτ'ου Άέήύϊ'^ϊί^.

★

Έπωλήθη έν Παρισίοις κατά τήν έκποίησιν τών βι
βλίων τοΰ μακαρίτου Lauze ένας Μολιέρος, τάς σελίδας 
τοΰ όποιου εϊχε διακοσμήσει μέ εικόνας <· περίφημος 
Μορώ ό νεώτερος. Τδ βιβλίου αύτό ήγοράσθη αντί τοΰ 
εκπληκτικού ποσοϋ τών 177,500 φράγκων παρά τίνος 
Παρισινού βιβλιοπωλείου.

Αύτό εϊνε τό μεγαλείτερον ποσδν τό όποιον έπληρώθη 
μέχρι τών ήμερών μας πρός άπόκτησιν ενός βιβλίου.

Έν Αγγλία πρό είκοοιπέντε περίπου ετών ήγοράσθη 
έν βιβλίον Ψαλμών τοΰ Δαυίδ χρονολογούμενου άπό τοϋ 

1459 άντί 125,000 φράγκων. "Εν επίσης χειρόγραφον 
τής βιβλιοθήκης τοΰ Διδύτου κατά τδ 1879 έπωλήθη 
άντί 70,000 φράγκων.

Μεταξύ αύτώνδύναταινά συγκαταλεχθή καί ή πρώτη 
έκδοσις τής «Δεκαημέρου · τοϋ Βοκκακίου,ήτις κατά τδ 
1812 εϊχε άγορασθή άντί 50,500 φράγκων.

*

Διωρίσθη καθηγητής τής σκιαγραφίας είς τήν διά 
νόμου προστεθείσαν νέαν θέσιν εν τή Καλλιτεχνική σχο
λή τοΰ Πολυτεχνείου ό κ. Σπυρ. Βικάτος. Είς τδν 
φίλτατον ζωγράφον άπευθΰνομεν θερμά συγχαρητήρια.

*

Όάποθανών έν Παρισίοις ιδρυτής τών μεγάλων κατα
στημάτων τοΰ Λούβρ κατείχε μεγίστην περιουσίαν, έκ 
250 εκατομμυρίων' άλλ' αναρίθμητοι συγχρόνως καί οί 
ύπ αύτοΰ εύεργετηθέντες, Ιδία οί ζωγράφοι. "Οταν τφ 
1885 άπεαύρθη τών έργασιών, άπεφάοισε νά ίδρυση 
καλλιτεχνικήν πινακοθήκην. Έκ τών πρώτων έργων 
ήγόρασε τδν Άγγελον τοΰ Μιλλέ άντί 800,000 φραγκ. 
Ή καλλιτεχνική του συλλογή είνε μοναδική, όλοι δέ οί 
καλλιτέχναι πανταχόθεν έσπευδον πάντοτε νά τήν έπι- 
σκεφθοΰν.

*

ίΤολΧά παράπονα διετυπώθησαν ήμίν διά τΐις αδικίας 
τεις γενομένας κατά τάς έξετάσεις τής Καλλιτεχνικής 
Σχολής τοΰ Πολυτεχνείου, ό>ς καί κατά τόν Άβερώ- 
φειον διαγωνισμόν. Ή συναλλαγή δέν φαίνεται αμέτο
χος δυστυχώς καί εκεί, ένθα μόνη ή κρίοις.καί ή.άντί- 
λη·μις τοΰ καλού δέον νά κυρίαρχη.

*

Έν Άμεένη έγέναντο τ' άποκαλυπτήρια τής είς τιμήν 
τοδ 'Ιουλίου Βέρν άνεγερθείσης προτομής αύτοΰ έν τφ. 
δημοσίφ κήπω. Τδεργονεϊνε τοΰγλύπτου Abbort Hoze. 
Η προτομή έστήθη έπί στήλης, εκατέρωθεν τής βάσεως 

τής όποιας υπάρχουν δύο συμπλέγματα, μητρές άναγι-

Ί'αβία
Άριστόΰχοί τοϋ ’Ωδείου.
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νωσκοΰοης its τό τέκνον τη; 
i'r βιβλίο!1 ιον μεγάλου έκ- 
λακευτοΰ τής έπιοτήμης 
χαί έφηβος άναγινώσκων 
έπίση; καί στηρίζω? τήν 
κεφαλήν iiti τής δεξιάς 
χειρό;.

¥
Έν 1’αλλϊα έωρτάσθή 

ή έξηκονταιτηρι; τοΰ με
γίστου φιλοεόφαυ και φι- 
λέλληνος Μας Νορδάου.'Ο 
Έλλην Υπουργός τών 
‘Εξωτερικόν ουνεγάοή τον 
διαποεπή ouyi’Qaipid.

*
Άπέθανεν ίν Άθήναι; 

ύπέργηρος ό Λάζαρος Φυ~ 
τάλης, εκ τών αρχαιότε
ρων γλυπτόν? τής 'Ελλά
δος, όστις είργάσθη είς αν
δριάντα; μετά πολλής ε
πιτυχίας. Ό Φυτάλη; τά 
τελευταία Λ>; τής ζωής 
τον διήλθεν- έν άφυνεία 
και πενίΐ}. ‘Ολίγοι φίλοι 
και οννάδελφοι τον έκή- 
δευσαν εντώνεκροταφε/φ.

¥
Εις το εν Λονδίνφ θέα

τρο? «Κώοι θήατερ» ε- 
δόθη εις τράς κατα σειράν 
παραστάσεις ή «'Πλί- Mi? Νορδάον

κτρα» τού Σοφοκλέους'Ελ-
ληνιστί υπό μαθητών κα! μαθήτρια»’ τής σχολή; Μπέ- 
δφορδ τοΰ ΙΙανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου. Ή διερμή- 
νευοις ύπήρςε τελεία.

*
Άπέθανεν εν Άθήναις ό Νικόλαος Παυλατος, γνω

στός διά τάς αρχαιολογικός μελετάς του περί τής Όιιη- 
οικής Ιθάκης.

*
Έν Παρισίοις έγένοντο παρά τοΰ Προέδρου τής Δη

μοκρατίας τό αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντο; Λαμάοκ 
στηθέντος εί; τον Βοτανικόν Κήπον τής γαλλικής πρω- 
τευονσης. '0 Λαμάρκ, διάσημος φυσιοδίφης, γεννηθείς 
τφ 1744 καίαποθανών ττβ 1827 θεωρείται ό επινοητής 
τής θεωρίας τής έξελίξεως, τήν όποιαν ό Λάρβιν απλώς 
ανέπτυξε καί έβελτίωσε διά νέων επιχειρημάτων.

if-
Είς τήν ε.φετεινήν καλλιτεχνικήν Έκθεσιν τής Βα

σιλικής Ακαδημίας τον Λονδίνου ύπιίρχει καί ε’ς πίναξ 
τοΰ ζωγράφου Μπέρτα Χίλς, δστις δεν έχει χεΐρας.

Είς ηλικίαν οκτώ ετών ένεκα τροχιοδρομικον δυστυ
χήματος άπώλεσε καί τάς δυο χεΐρας. Είχε:· όμως έκτοτε 
ζήλον είς τήν ζωγραφικήν, δστις μετά τό δυστύχημά 
τον ηνξησε. '0 Χίλ; έμαθε νά κρυτή τούς χρωστήρας 
μέ τά δόντια. Προ; τούτο έχρειάσθη δύο ολόκληρα έτη 
κατά τά όποια με ύπομονήν ανεξάντλητο? έγυμνάζετο - 
Εί; ηλικίαν δώδεκα ετών εξέθεσε? era μικρόν πίνακα 
είς τήν Ακαδημίαν. 'Ο πίναξ αύιός έξετιμήθη τόσον 
ώστε ή καλλιτεχνική σχολή τής Μπριστολ τον «χορή
γησε? ετήσιον επίδομα 3,000 φράγκων.

¥
Συνεστήθη είς τήν Εαλλίαν Επιτροπή άντιποοσο!- 

πινουσα τάς τέχνας, τάς έπιστήμας, τόν στρατόν, τήν 
πολιτικήν, τά γράμματα, προς τόν σκοπόν ίδρνσεω; άν- 
δριάντος εντός τών Παρισΐων αφιερωμένου είς τήν J‘αλ
ιάδα γυναίκα. —

Τδ μνημείο? £>ά άφιε- 
ρωθή ’ είς την δόξαν τής 
1'αλλίδος» - θά στηθή είς 
τό πεδίο? τον Άρεως καί 
Λ« λ’χι/ τή? άλληγορική? 
μορφήν έκ χαλκόν μέ βό
θρον πεποικιλμένον με β- 
γάλματα μικρά καί ανά
γλυφα διά των οποίων θά 
εξαίρετοι ή ανδρεία, ή 'ΐ* 
φοσίωσις, ή λτότης, ή :γ- 
καρτέρησις και τά άλλα 
γυναικεία πλεονεκτήματα 
Τής Γαλλίδος.

¥
Ό πρύτανι; των 'Ελ

λήνων φιλολόγων και κρι- 
Τ:κθς βαθύς καί γραμμα
τικός ανυπέρβλητος, Λ &<i 
χαλκεντέρου εργασίας δο- 
ξάσας τά 'Ελληνικά γράμ- 
ιωτα,ό Κωνσταντίνος Κόν- 
το; απίθανε?. Τήν μεγά
λη? αυτού εργασίαν έπε- 
βράβευοεν ό προ δυο μη
νών πανηγυρισμός τής τεσ- 
σαρακονταειηρίδο; αυτόν. 
Ελλείψει χώρου, έ.πιφυ- 
λασσόμεθα εις τό πρόσεχες 
τεύχος νά γράψωμεν Ικτε- 
νέστερον περί τον έκλι- 
ποντος σοφού ιαβοός.

¥
Κατά τάς απολυτηρίους 

εξετάσεις τοΰ Ωδείου, ετυχε διπλώματος μετά διακρι
τικόν μεταλλίου ή δεσποινίς Ταοίχ Λυμπεροπσύλσυ . Εις 
πλείστας συναυλίας ή δεσποινίς Λυμπεροπούλου έδειξε 
τα σπάνια πλεονεκτήματα τής ωραίας φωνής της.

¥
Είς τήν Πετρούπολιν, έγένοντο τά αποκαλυπτήρια 

τοΰ ανδριάντας τοΰ Μεγάλου Πέτρου, στηθέντος επί τής 
αριστερά; όχθης τοΰ Νεύα. 'Ο Μ. Πέτρος παρίσταται 
σώζων σιρατ ώτα; κινδυνεύοντα; νά πνιγώσιν είς τόν 
κόλπον τής Φιλανδία;. Κατά τήν τελετήν τι~>ν αποκα
λυπτηρίων παρίσταντο ή Αντοκράτειρα τής Ρωοσίας, ή 
χήρα Αντοκράτειρα καί ή Βασίλισσα τής 'Ελλάδος.

¥
Ή έν Σεμλίνφ διαμένονοα κυρία Σπίρτα, έκτεΐυΰσα 

τελενταίαν θέλησιν τοΰ συζύγου τη; δωρεΐιαι τήν πολύ
τιμον βιβλιοθήκην αύτοΰ είς τήν Έθν. βιβλιοθήκην, 
τήν δε πινακοθήκην είς τήν 'Ελληνικήν πινακοθήκη:’-

¥

'Κπο τον Γερμανικού Αυλαρχείου επωλήθη το ΐν τφ 
’Λχίλλείφ άγαλμα τοΰ Χάϊνε είς τόν εκδότην βιβλίων κ. 
Κάμπε, εν Άμβονργφ αντί ΙΟ,ΟΘΟ φράγκων. 'Ο κ. 
Κάμπε προίβη είς τήν αγοράν τοΰ άγάλ/ιατσ; ενεργών 
διά λογαριασμόν τής 'Εταιρείας Χαίνείστών τοΰ ‘Αμ
βούργου. Τό αγαλμα έδωρήθη ύ.τό τοΰ άγορασιοΰ πρ'·ς 
τήν πάλιν τοΰ 'Αμβούργου, ένθα θά στηθή.

·*
Η ‘·Ήλέ.κτραι> τοΰ Σοφοκλέονς έδιδάχθη ύπό των 

μαθητριών καί των μαθητΰιν τον Παγκυπρίου Εκπαι
δευτηρίου έν Λευκεοσίφ. Ή διδασκαλία εγένετο εν τβι 
όφχοία 'Ελληνική. Τό θέατρον ήτο κατάμεστο:’.

■*
Τά αποτελέσματα τον τμήματος τής Ζωγραφικής έν 

τιΰ Πολυτεχνείφ έχουν ούτω :

Έλαβον πτυχίον κατά σειράν οί έξής:
Παπαναγιώτου Σ., Μπραέσας I., Βάλβη ‘Ερατώ, 

Βουκίδου Μαρία, Άνδρικίδης Α., Παυλάκος Σ., Άσ- 
προγέρακας Ι·, Λύτρας Π·, Κοντοπούλον Φ., Παπα- 
δημητρίου Γ·, Ίερομνήμων I., Τσεβ&ς I.

Έκ τής 6ης εις τήν 7ην προήχθησαν: Γαβαλάς Σ., 
Παναγιώτου Α·, ’Αγαπητός Β., Κτένας Λ., Φαραντά- 
τον, Άρύνης, Κοκοράβα.

Έκ τής 5ης είς τήν 6ην Μποακίνης, Γεραλής, Λα- 
ζαρής, Ζηνοβίου-

Έκ τής 4ης είς τήν δην Γουναρόπονλος, Διαμαντό- 
πουλος, ' Αλεξόπονλος.

Οϊ μαθηταί τής 3η; πόντε; άπερρίφθησον.
Έκ τής 2ας είς τήν 3ην Σακούλης, Λαζόπουλος, 

Άλεξιάδης.
Έκ τής 1η; είς τήν 2αν Μακρής, δίαρκόπουλος.

¥
ΔΤ επιστολής του προς τήν “Πινακοθήκην» δ κ. 

θ. θωμόπουλος, άπαντών προς τόν κ. Πελεκάσην, Ισχυ
ρίζεται δτι δεν άπεφάνθη άδιστάκτως δτι ή δημοσιευ- 
θείσα έν τή 'Πινακοθήκη» ’Αποκαθηλωσις ε’νε έργον 
τον Δ. θεοτοκοπονλου, άλλ’ απλώς δτι συνάγει τεκμή
ρια ενισχύοντα τήν γνώμην αύτοΰ.

ΘΕΑΤΡΑ
Η έφετεινή θερινή περίοδος ΰπήρξεν άτυχης και ύπό 

έπσψιν συγγραφικήν καί ύπό εποψιν οικονομικήν των 
θιάσων. Είς τήν θεατρικήν ταύτην κρίσιν σννετέλεσεν 
δ διαχοιρισμός των καλών ηθοποιών είς μικροθιάαους, 
οί οποίοι κατέλαβον τά κέντρα τών ‘Αθηνών και ή ανε
πιτυχή; εκλογή έργων' τά μέν πρωτότυπα ήσαν άτε
χνα, αϊ δε μεταφράσεις περιεοτράφησαν περί τά; μάλ
λον ανηθίκους φάρσας τοΰ Παρισινού δραματολογίου. Τό 
κοινόν άπέσχε τής τοιαύτη; πανδαισίας καί συνεπώς αί 
εισπράξεις ήλλατώθησαν εί; βαθμόν άνηδνχασακόν.

Η έφετεινή συγγραφική αποτυχία τών “Νέων Πα- 
ναθηναίων», είς τά οποία ό κ. Σαγιώρ είχε προσδεθη 
μσιρολατρικώς, συνετέλεσεν όπως καί ή “Νέα Σκηνή» 
παρασνρθή είς τήν κρίσιν.

Είς τό «Πανελλήνιον» το Σκαΐτιθ Ριγκ, ελλείψει άλ
λων έργων, επέπλ υσε, καίτοι από τό άιτθαλές πνεύμα 
τού φίλου Μωραίτίνη άνε/ιένετοάπολανστικωτέρα παρα
γωγή.

Ο κ. Σενόπονλος αφού κατεκρήμνισε από τόν Κόκ- 
κινον βράχον τήν άτυχή Σάντρη καί έσταύρωσε τήν 
Βιολάντη, έπετέθη κατά τών 'Εβραίων διά τής Ρα
χήλ, ήτις έπεοεν αξιοθρήνητο? θύμα ΰχι τής τριπλής 
θρησκευτικής άλλαξοπιστίας της, άΑΛά τοΰ αντοθαυμα- 
σμσϋ τού συγγραφέως της.

Η “Ραχήλ» δεν έπέζησε, διότι ώ; έργον δραματικόν 
ήτο έφάμιλλων τής “Κοντέσσας Βαλέραινας». 'Αλλ’ αν 
αποτυγχάνουν τά τραγικά έργα τοΰ κ. Ξενοποΰλου, άπο- 
ςημιουμεθα μέ τήν φαιδρόν κριτικήν περί τών θνησι
μαίων του. Ό κ. Ξενόπουλο; έχει τήν άδνναμίαν δχι 
μονον να γράφη άτονα έργα, άλλα νά γράφη και απολο
γητικούς. Και φαντάζεται δλους εχθρούς, οννωμόσαντα; 
να καταρρίφουν τήν... θεατρικήν δόξαν του καί δεν δι
στάζει νά άνακηρύττετόίδιος μέ παιδικήν αφέλειαν τά ερ
γάτου αριστουργήματα.' Άλλ’αν τήνΣάντρη έσωσεν ένα 
γέλοιοτής Κυβέλης—ή όποια χάρις είς μίαν γυνακείαν αυ
ταρέσκειαν ένεφανίσθη ήδη 25κις — άν προκειμίνον 
περί τής Βιολάντη έγινε πολύ; λόγο; διά τήν... στάμναν 
τΊ;> τήν Ραχήλ δέν έσωθεν ούτε ό πυροβολισμός καν, 
όστίς αφύπνισε τους κοιμωμένου; θεατός...

π I Ν Α Κ 0 ΘΗΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

’Ααηβσία Ίαχωβίδου

'Η “ Μελάχρα* <5έΐ' προιέθη ιε τίποτε εί; τήν αγα
θήν άλλως γνώμην τήν κρατούσαν περί τον δραματικού 
ταλάντου τού κ. Χόρν. Οί * Πετροχάρηδε;» παραμέ- 
νουν καί πάλιν τό καλλίτεράν του έργον.

'Η όπερέττα διά 'τών δύο θιάσων, Νίκα καί Πα· 
παίιοάννου, δεν έδικαίιοοε τά; προσδοκίας ά; ε’χε δη— 
ΐαουργήοη ή περισυνή επιτυχία τής “Μαμζέλ. Νιτούς*. 
'Π ιΕύθυμη χήρα» έν τούτοι; καί τό “Όνειροιδες βαλς» 
έπαίχθησαν συχνά καί σχεδόν υποφερτά.

'Από τάς νέα; ηθοποιούς, διεκρίθη κατά τάς όλίδας 
έν τφ θεάτρφ Νεαπόλεως παραστάσεις ή κυρία Ασπα
σία Ίακωβίδου, τό γένος Ταοόγλου, σύζυγος του νεα- 
ρωτέρου τών θιασαρχών κ. Μ. Ίακωβίδου, τού τόσον 
διακρινομένου βίς τον^ κωμικούς ράλου;. Η κυρία Ία
κωβίδου παίζει μέ φυσικότητα καί χάριν.

Ό “Κινηματογράφος τοΰ 196.4» τοΰ κ. Πολ. Δημη- 
τρακοπούλου, διεπίστωσε άπαξ έτι τήν ικανότητα μεθ' 
ής ό πολνγραφώτατο; συγγραφεΰ; μέ κινηματογραφικήν 
ευχέρειαν γράφει τά έργα του. Είνε δε ό μαλίεσν αίσιό-, 
δοξος τών αυγγραφέων' ή αποτυχία τόν εμπνέει νά 
γοάφη, οίονει εκδικούμενο; τήν κακοτνχίαν, νέα έργα. 
Το παράρτημα τό δποίον διαβάζει ή δ. ■ Κοτοπούλη φαί
νεται νά είνε τό κύκνειον άσμα τών επιθεωρήσεων.
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ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Τό έγκαινιασθέν νέον μέγαρον.

Τό νέον κτίριον τής Αα'κή; Τραπεζης εΐνε από τά; 
ώραιοτέρα; οικοδομάς τών" Αθηνών. ΕΙνεδιώροφον μετά 
υπογείου ένθα ιά θησαυροφυλάκια καί τά αρχεία και χ«- 
ταλαμβάνει έκταοιν 1000 τετρ. πήχεων.

’Ολόκληρο; ή οικοδομή έκτίσθη δια σιδηροπαγούς 
σκιρροκοϊιάψαιο; (betoil arniel επι σχεδίου τοϋ άρχι- 
τέκτονος κ. U. Καραθαναοοπόύλου.

Ό εν γίνει ρυθμό; τοϋ κτιρίου εξωτερικώ; μεν εινε 
Νεοελληνικός |NeOgrec), ίσωτερικώς δέ Έλληνορρω- 
μαϊκός. Ή αίθουσα τών συναλλαγών έχει σχήμα Βασι
λική; και εινε Τηρημένη διά στοών εί; τρία διαμερίσματα 
ιόν τό μέν κεντρικόν, τό καί εΰρϋτέρον, προώρισται διά 
τους πελότας, τά δέ δύο εκατέρωθεν διά τά διάφορα 
γραφεία τών υπηρεσιών ιών συναλλαγών. *

Τή; αιθούση; ταύτης γο κεντρικόν τμήμα, καλύπτε
ται διά σιδηράς ύελωτής κομροτάτη; στέγη; καί περι

χέεται δια χαόιεστάτη; διακοσμήσεως, άπεικονιζούσης 
τό Έμπόριον, τήν Βιομηχανίαν, τήν Γεωργίαν κλπ. 
Τά θησαυροφυλάκια καταλαμβάνοντα ολόκληρον σχεδόν 
τό ύ.τόγειον, εινε καθ' δλας τάς πλευράς αυτών έπενδε- 
δυμένα διά χαλύβδινων πλακών. Ή θέρμανοι; έκτε- 
λεΐται διά θερμαγωγών θερμού ύδατος χαμηλή; πιέσεως, 
ό δέ φωτισμός φυσικός τε καί ό δι’ήλεκτρισμοΰ άπλετος.

Ή ολική δαπάνη τοδ κτιρίου άνήλθεν εΐς 800 χιλ. 
δραχμών.

Έπί τής προσόψεως εφιλοτεχνήθη ύπό τοϋ ζωγράφου 
κ. Π. Ρούμπου μετώπη, είκονίζουσα τήν ευεργετικήν 
προς τούς πτωχούς δράσιν τής Λαϊκής Τραπέζης.

Τό κτίριον πάλλευκον, οτίλβον δλον, ίσωτερικώς καί 
ίξωτερικώς, ε'νε καλλιτεχνικώτατον.

Τά εγκαίνια έγένοντο μετ’ έπισημότητο; έν συρροή 
εκλεκτών αντιπροσώπων τής "Αθηναϊκής κοινωνίας.

NErtl ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τδ «Παληό βιολί» εΐνε άπό τά ώραιότερα ποιή

ματα τοϋ κ. Πολέμη, τδ πρώτον τδ όποιαν έστι- 
χούργησε όταν ήρχισε να γράφη τήν νέαν σειράν τών 
ποιημάτων του. Διά τήν ποίησιν'τοΰ ζ. Πολέμη, ή 
δποία έχει ολην τήν περιπαθή νλυκύτητα τοΰ δοξα
ριού, όταν θωπεύει τά; χορδάς, ολην τήν παραπονετι
κήν καί γαλήνιον μελαγχολίαν ενός άτυχους έρωτος, 
ό τίτλος είνε επιτυχής. "Ενα παληό βιολί τδ όποιον 
ο«ω πάληώνει τόσω περιπαθέστερον γίνεται, εινε η 
ποίησίς του, όπως είνε και ή αγάπη, ή δποία διαρκώ; 
τδν εμπνέει καί είς τήν οποίαν έχει αφιέρωση ολην 
του τήν ποιητικήν, τέχνην, *Η νέα συλλογή τοΰ κ. 
Πολέμη εΐνε ένας ακόμη ύμνος είς τδν έρωτα, μία 
ακόμη γλυκυτάτη λιτανεία ρεμβασμών είς.το όνειρώ- 

.δες κράτος τής πρδς τήν γυναίκα λατρείας. Μ’ολην 
• τήν ώς εκ του θέματος μονοτονίαν τών λυρισμών του, 

δ ποιητής ήξεύρει νά συγκινή καί νά άρέση·.

¥
Ό Μελλοντισμός τοϋ φίλου κ. Μαρινεττη απέκτησε 

το πρώτον τέκνου. Ό χ. lijirico Cavacchioli έοη- 
,μοσίευσεν έν Μιλανω ογκώδη τόμον έκ σελ. 215 υπό 

τόν τίτλον Leranocchic lurchinc. Ό 
. ’Ιταλός ποιητής άχολουθεί τήν νέαν σχολήν τοΰ Μέλ
ι λοντισμοΰ και συμφώνως πρός τό πρόγραμμα αύτής έ· 
. γραύε τους στίχους του.
, . ¥

Κρητική Στοά, Ίω. Μονρέλλου. Σελ. 306.
■ Ηράκλειον Κρήτης.

Ή έχδοσις τής «Κρητικής Στοάς», ήτις σκοπεί τήν 
•ένίσχυσιν τής έν Κρήτη φιλολογικής έργασίας, σημειοί 
αληθινήν πρόοδον. Σκοπεί νά παράσχη φιλοξενίαν είς 
τους ασχολούμενους έν τοις γράμμασι καί ταΐς τέχναις.

. Ό έκδοθείς α' τόμος περιλαμβάνει άποζλειστικώς έργα 
του έκδοτου κ. I. Μουρέλλου, αναγόμενα είς τήν ιστο
ρίαν, τήν ποίησιν* τό διήγημα καί τό δράμα, γραμμένα 
μέ πολύ αίσθημα. Τδ βιβλίου κοσμείται και άπό πολ
λά; προσωπογραφίας επιφανών έν Κρήτη άνδρών.

★
Εύάγγ. Σαμίου Οί έχδιχήταΐ τόϋ Μελά. Σελ. 

350, Τόμος Α'. Ό συγγραφεύς όστις εϊνε μόλις δεκα- 
πενταετής ονομάζει το ογκώδες μυθιστόρημά του «’Ε
θνικόν ποίημα έν πεζω». παρά οέ τδ μήκος τής πεζής 
άφηγήσεως χαρακτηρίζει τό έργον του δ γρίφων ύμνον 

. προς τδ ωραίου, τήυ Θρησκείαν, τήν Πατρίδα. 'Ο χ. 
Σάμιος έχει φαντασίαν, αλλ’έχει έπηρεασθή άπό τούς 
Γάλλους μυθιστοριογραφους τής σειράς τοΰ Μοντεπέν.

★
La Mission de saint Benoit, ΰπό τοΰ καρδιναλίου 

Newman. Ό τόμος ούτος είνε έκ τών άρ.ιστουργν^μά- 
νων τής άγιογραφική; φιλολογίας, περιλαμβανόμενος 
είς την σειράν Science ct Religion, τήν όποιαν εκδί
δει δ άριστος έν ΓΙαρισίοις εκδοτικό; οίκος llloud ct 
Cie (Place Saint-Sulpice, Paris Vi). Είς τήν αύτήν 
σειράν ανήκουν καί τά άρτι έκδοθίντα καί κατωτέρω 
αναφερόμενα βιβλία, τά όποια χάριν εύρυτέρα; κυκλο
φορίας οιετιμήθησαν πρδς (ίθ λεπτά έκαστον.

Τδανωτέρω εργοντοΰ διδασκάλου τής'Οςφορδης New
man κρίνεται ώς έξοχου βιογραοική πραγματεία, αλη
θής απολογητική. Δέν εινε μόνον βιογραφία, άλλά κυ
ρίως ή δρασις τών μοναχών του Μεσαίω-.ος, ή πολυ
σήμαντος καί έπωφελής.

L’ internelle Consolation, ΰπό I. Barrey ll’Au- 
reville. Τδ έργου τοΰ D’Aurevillc έπί πολύ έλησμ-.· 
νήβη· αλλ’ ήδη ανακτά τήν έμπρέάουσα< αύτώ θέσιν 
καί ιδίως ώς πρδς τό θρησκευτικόν μέρος,τδ όποιον κκί 
πλούσιον καί αξιοσημείωτου είνε.

Traitd du devoir de conduire Jes enfants a Jd- 

sus-Christ, ΰ.τό lierson. μετατρασθέν είς τήν Γαλλι
κήν ύπό τοΰ ιερέω; Λ. Satibin. Είς γλώσσα» απλήν 
χαί συγκινοΰσαν βαθέως,τδ έργον έξαίρει τήν καλώς έν- 
νοουμένην χριστιανικήν ανατροφήν.

La vie. et la legende .de saint Gwennole, ΰπό 
Πέτρου Allicr. Τό έργον πραγματεύεται!.τόν βίοντοΰ 
άναχωρητοΰ Gwen note, όστις έπέορασε π.λειότερον παν
τός άλλου έπί τής ιστορία; τών αρχαίων ’Λρμορικα- 
νών, οδ; έξεδίωξαν οί έκ Βρεττανίας κατελθόντες ’Αγ- 
γλο-Σάξωνες, όνομάσαντεςλτήν χώραν των Βρεττά»ην.

Le Principe des developpements theoioijiques, 
υπό H. Oxenham, μεταφρασ.'.έν έκ τοΰ Αγγλικού ΰπό 
του J. Bruneau- Ή πραγματεία αΰτη χρήζει πολλής 
προσοχής ώς σχετιζομίνη πρόι τούς δογματικού; 
όρους, περί ών τοσοϋτος έσχάτως έγένετο λόγος.

L’existence historique de Jesus ct le rationa- 
lisme eoiitemporain, ΰπό L. I-'illion- Διά τοΰ σπου
δαιότατου τούτου έργου ορίζονται αί βάσεις επί τών 
όποιων στηρίζονται οί ©οονοΰντες οτι δ ’Ιησούς ήτο 
πρόσωπον μυθικόν, έποδεικυύεται οέ ή άδιαφιλονείκη- 
τος αλήθεια ότι, όπισθεν τών έργων, άτινα .αφηγούν
ται ήμιν οί Εύαγγελισταί, ΰφίσταται προσωπικότης 
ιστορική, ή ύπαρξις τοΰ Ίησοΰ, θεμελιωτοΰ τής Χρι
στιανικής Εκκλησίας.

Le Modernisme. Sa position vis-a-vis de la 
science- Sa coudamnation par le Papa Pie X, ΰπό 
τοΰ καρδιναλίου Mercier. *0 συγγραφεύς δεικνύει τί 
οφείλουν νά πράττουν οί Χριστιανοί τής σήμερον πρδς 
διάσωσιν τής πίστεώς των, αποκαθαίροντες αυτήν.

ή ¥

Τό παρόν καί τό μέλλον τοϋ "Ελληνικού 
’ΈΟνόνς, ΰπό Πέτρου Άξιωτίδου, Είς ογκώδη έκ "88 
σελ. τόμον ΰπεραπολογεΐται τών άλικων και ηθικών 
δυνάμεων του έθνους εΐς τών ένθερμοτέρων αποστόλων 
τής Μ,γάλης Ιδέας, ό Θράξ κ. Άξιω-.ίδης. Τό βιβλίον 
4ου εΐνε μία ένθάρρυνσις εΐς τάς χαλεπά; αυτά; ημέρας 
καί μία εύγενής οσω καί δικαία προσπάθεια όπως άνα- 
στηλωθή τό έθ'ϊκόν φρόνημα. Άνασκευάζων καί κα- 
τκρρίπτων τάς κατά τοΰ "Εθνους έκ'.οξευθείσας συκο
φαντίας, έρευνα πειστικώς τάς διαφόρους φάσεις τοϋ 
’ζϊνατολικοΰ ζητήματος, έκθέτει τήν έσωτερικήν χατά- 
στασιν ήν ευρίσκει προοδεόουσαν,μελετά τά άφορώντα 
τον Αλύτρωτον 'Ελληνισμόν ζητήματα χάί αποβλέπει 
μετά πεποιθήσεως είς τήν πραγμάτωσιν τών εθνικών 

■ιδεωδών, συνιστών άγάπην πρός τήν Πατρίδα, μίσος 
πρδς τούς έχθροΰς αύτής καί πίστιν είς τό μέλλον τής 
Μεγάλης 'Ελλάδος- '

■ *

Λ. Βκρναρδάκη, Ή Άλαιβις τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Σελ. 164. Το μέγα γεγονός τής "Αλω- 
σεως ιστορεί μετά πολλής ευσυνειδησίας ό κ. ’Λθ. 
Βερναρδάκης. Ιδίως ένδιατρίβει ό ιστοριογράφος είς το 
στρατηγικόν μέρος, άποδεικνύων οτι δ στρατός τής 
Κων)πόλέω:,οστι; τότε άπετέλει τό οέκατον τοΰ όλου 
πληθυσμού τν,ς — σπάνιον οαινόμε-.ον -καί διά τά σημε
ρινά έτι έθνη—υπήρξε γενναιόώυ/ος, παρά τάς προσα- 
οθείσας ΰπό ξένων συκοοαντίας. Ή μελέτη τοΰ κ. 
Βερναρδάκη είνε λίαν οιαφωτιστική διά τους θέλοντας 
νά έχωσι τήν πραγματικήν εικόνα τής θλιβερά; άλλά 
καί ηρωικής εκείνης έπυχής. ,

¥
Λαογμα|ία. Δελτίου τής Έλλην. Λαογραφικής 

"Εταιρείας κατά τριμηνίαν έκδιοόμενον. Είς τδ α". τεύ
χος περιέχεται περισπούδαστος μελέτη τοΰ κ. Ν. Πο
λίτου-περί Έρωτοκρίτου,

¥
ΈπετηρΙς τοδ έν τώ Ροβερτείω "Ελλ. φιλολογικού 

συλλόγου «Αθήνας». Έν. Κων)πόλει. Σελ. 215. ΙΙολύ 
εύμορφον καί πολύ ενδιαφέρον τό Ροβέοτεΐ'.ν ημερολό
γιου, τδ όποιον έκτος σχετικών πρός τήν σχολήν αρ-



Ιρων, διαλαμβάνει συνεργασία» τών χ., κ. ,Γ. ,Χατζΐ,· 
ίάκι, Κ. ΙΙαλαμα, Δ. Καλογεροπούλου, X. Χρηστο- 
(ίαβίλη, Κ. Σχόκου, Π. Δημητραχοπούλου, Σ. Δρα- 
γούμη, Σ. δε Βιάζη, Ν. Καζάζη, ώς και τών χυριών 
Ειρήνης Αθηναίας, Σιβύλλης, Έλ. Σβορώνου κλπ.

*
Τ4 Μοιραία, ποιήματα Γεωργ. Σημηριώτου. 

Σμύρνη. Σελ. 108,Ό ποιητής μάς απαλλάσσει τής 
βιβλιοκρισία; μέ έ’να μετριοφρενέστατον προλογΐσχον, 

• δι’ου έξαγγίλλει ότ· αύτος καί ό Σολωμός κατέχουν 
την πρωτην Οένιν(!) εί, τήν Νεοελληνικήν ποίησιν, 
έ«ς δτου άναφανή ό καλλίτερος. Κατόπιν τής χαριιω 
μενης, αυτής δηλώσεως αφιίμεδα εις τήν έπιείχειαν 
τίν ΜΜ-μο^αΐαιν αναγνωστών του !

■ ¥■

Δ. Ταγχοπούλου. Στίυν όξώπορτα. Δράμα μαλ
λιαρόν.

, νής άνδρωπό.τητος ήν θεωρε" παβαχμάσασχν, κατά τής 
διαφθοράς τοΰ ανθρώπου, παραβαίνοντος τούς νόμους 
τής φύσεως. Ό συγγραφείς τής'μελέτης κηρύσσεται 
υπέρ τής διδασκαλία; τον Νίτσε, ήν θεωρεί αυστηρά» 
μεν, αλλά είλιχοινή καί σωτηρίαν διά τήν νέαν γε
νεάν.

*
■Ο. κ. Α. Γαλανός βιβλιοπώλης ήρξατο τής έκ· 

δόσεως «Φιλοσοφικής βιβλιοθήκης»,έν ή δά παρελάσουν 
τα σπουδαιότερα χαί'νεώτερα συγγράμματα μεγάλων 
κοινωνιολόγων καί φιλοσόφων έν μεταφράσει.Έξέοωκε 
ήδη τρία τεύχη, τάς «Νέας Ιδέας» τού Τολστόη,τά 
«Κοινωνιαλογι«& παράδοξα· τοΰ Νοροάου, καί τό 
aTifaf τής έποχής μας» τοϋ Τολστόη. Δια τούς μή 
παρακολουθοΰντας τήν έν Ευρώπη έξελιξιν τών νέων 
ιδεών, διά τής σειράς τών εκδόσεων του κ. Γαλανού 
ούνανται νά μυηθώσιν είς αύτάς. Ή εκλογή τών έρ
γων εϊνε επιτυχής, ή δέ μετάτρασις δόκιμος.

ΑΓΓΕΛΛΟΝ ΤΑΙ:
Οί συγγενείς τοδ αειμνήστου ’Εμμανουήλ Ροιοου 

χ. κ. Δ. Πετροχόκχινος καί Λ. ’Λνδρεάοης αγγέλλουν 
τήν εχδοσιν τών «Απάντων» τοδ πνευματώδους συγ
γραφέως, τοΰ οποίου πλείστα έργα είνε έσκορπισμένα 
είς δυβεύρ.τα περιοδικά, ημερολόγια καί εφημερίδα;, 
θά έκδοδώσι 4 τόμοι. Ό α'. Οά περιλάβη τήν «Πά
πισσαν ’Ιωάνναν», τάς «πιστολάς Άγρίνιώτου καίίστο 
ριχάς μελέτα;. 'Ο β'. τό κριτικόν έργον (Είδωλα, φι
λολογικοί μελέται, καλλιτεχνικοί κρίσεις). Ό γ'. 
Διηγήματα· καί σατύρας.· Ό ο', πολιτικά άρθρα χαΐ 
τήν αλληλογραφίαν του. Εις τά χειρόγραφά του εόρέ- 
δησάν δοκίμια τριών ανεκδότων διηγημάτων του: «Ό 
Σύλλογος τών χσντών ΦΟυστανίων», «ΈγχειρίδιΟν οιη- 
γηματογραφίας», «ό θάνατος τοΰ πιθήκου». Οί έκδόται 
παρακαλουν πάντα δυνάμενον νά· πληρθφορήσ·/| περί έρ
γων τοδ Ραΐσου δημοσιευθέντων οπουδήποτε, να ειοο- 
ποιήσή οώτούς.

¥
Μαρασμοί και ΝάρκιΟΟοχ. Ποιήσεις ’Λνδρ, Μαρ- 

κέλλου, μετ’ εικόνων ύπό Ν. Καλογεροπουλου.

■ *

Eliseo Brighenti. Manuals di Conversa
zione Italia n a - Ν o e i I e n i c a. Περιέχει 
καί τόν διάλογον τοδ Σολωμοϋ περί τής γλώσσης.

¥
, Μελέτη περί άλκοολκϋμοΰ,, ύπό Άό. Λεβεντο- 
πούλου, επισκόπου Σύρου.

¥
L'e g c n i e du I’ a g a n i s m e, ύπό Georges 

Polti. Ό συγγραφείς γνωστός καί έξ άλλων επιτυχών 
δημοσιεύσεων, συνεργάτης τής sComedia» και τοϋ 
«•Mercure de France»,παρέχει εν έτι δείγμα τής ευ
φυΐας του καί .τής καλλιτεχνικής ψυχή; του.

• ¥

Ό έκδοΟείς έπί τή ίβτηρίδι τοΰ αειμνήστου Κόν- 
τουτόμος Φιλολογικών διατριβών περιέχει σπουδαιό
τατος μελετάς, έν αίς τοδ κ. Γ. Χατζιδακι περί τής 
κατΧΛήξεευς #£>·, τοΰ κ. Βάση περί τοΰ Αττικού χώ· 
οίκος, τοΰ χ. Παντελάχι περί τοΰ Κοραή καί τής 
γραμματικής, τοΰ κ. Ρωμαίου περί. Κρωβύλου χαί 
τεττί’γων, τοδ κ. Οίχονομίοου περί τής λεξεω; βάρ
βαρος κλπ.

*

Ό Φρειδερίκος ΝίτΟε έν τή φιλοσοφίφ τοδ Δι
καίου, και τής Πολιτείας, ύπό Ν. Καζαντζάκη. ’Εν 
Ήραχλείφ Κρήτης. Ό γνωστός είς τους άναγνώστας 
τής «Πινακοθήκης» έκ τ.ών εκλεκτών καί πρωτοτύ
πων φιλολογικών του δημοσιευμάτων ύπό τό Ψευδώνυ
μον Κάρμα Νΐρβαμή χ. Ν’. Καζαντζάχης, είνε καί 
κράτιστος επιστήμων,Ή μελέτη ήν έξέδωχε περί Νί
τσε, τό φιλοσοφικόν σύστημα τοΰ οποίου αναλύει μετά 
φωτεινής και κριτικής δυναμεως, έγράφη ώς εναίσιμος 
έπι ύφηγεσίφ διατριβή, ήτις καί έγένετο ευμενέστατα 
δεχτή ύπό τής Νομικής σχολής.

‘Ο Νίτσε υπήρξε τό- ίνδαλμα ανεπιφύλακτων θαυ
μαστών*-! ό στόχος παραφόρων έπικριτών. Τό ρηξι- 
κέλευδον πνεύμα του έσημ-είωσε νέαν έποχήν Φιλοσο
φικής έρεύνης. ήτις επηρέασε τήν σύγχρονον ευρωπαϊ
κήν ζωήν χρειάζεται δδεν μεδοοιχότης καί εΰρεία 
άντίλήψις ίνα κατανόηση τις τήν πραγματικήν σημα
σίαν τής διδασκαλίας τοι»·καΙ έξενέγκη τά άρμόζοντα 
εις εν τόσω τολμηρόν σύστημα συμπεράσματα. Ό κ. 
Καζαντζάκης κατώρδωσενάσκιαγραφήση πιστήν εικόνα 
τών θιωριών τοΰ μεγάλου φιλοσόφου περί τοΰ.ανθρώπου 
έν γένει,περί τής θρησκείας, τής οικογένειας, τής ηθι
κής, τής πολιτείας χαΐ τοΰ δικαίου.

' Ο Νίτσε κατέφερς χαταπέλτην κατά τής

*2* ❖<·.❖ ·>····ϊ··>·5*<·<- <· ·>£··><ί·<· «δ «&·&<? ·>·&·&■>
Έν Ά·θή*αι5 & το© Τυπογραφείου «Κράτους» ©όνου- ΤζαβέΧλα-'Θδοφ’Α'ριστείδου 1.

★

Γενι»ή. ΊβτβρίΛ τής Κρήτης ύπό Β. ’Κτλάκτι, 
πρώην· γυμνασιάρχου, έχοοθησομένη δαπάνα-ς τής Κρη
τικής πολιτείας. Διαιρείται είς τρία μέρη. Α’. 'Ελ
ληνικόν, μέχρι τοΰ 1204. Β'.Έν’τοκραίσΟυμένη. Κρή
τη μέχρι τοδ 1670 καί Τουρκοκρατούμενη: μέχρι τοϋ 
1890. Έχδοβήσεται εις 10 μηνιαία τεύχη.

ΠΕΡΙΘ Δ ΙΚ Α
Έξίδό^ηβαν τό 3ον καί 4ον τεύχος τής «Έύνεπής 

Μβύβη<» τοϋ άρίβτου χαΛ’ άπασβν τήν ’Ανατολήν 
Ελληνικού Μόυσιχοδ χαΐ· Ήβόγραφικοΰ Περιοδικού, 
οργάνου του έν Άδήναίς «Έδνικον Η’οοβιχΟυ Συλλό
γου® μέ πλουβίκ· χαί έχλεχτή* ύλην χαί έίνικά φ- 
σματα [’’Εκκλησιαστικά τε χαί Δημοτικά)' 'Ελληνικήν 
’Ηθογραφίαν (Παραδόσεις) χαί με Μουσικόν Παράρτημα 
είςδιπλήν μουσικήν, Βυζαντιαχήν τε χαί Ευρωπαϊκήν. 
Τής έκδόσεως επιμελούνται μετά τοδ ΔιεοΟυντοϋ κ. 
X. Βλάχου καί όί χ. χ. Γ. Ν. Χατζιδάκις’καί Δ. I. 
Καλογερόπουλος εταίροι τοδ Ε. Μ; Συλλόγου ώς πρός 
τό-φιλολογικόν μέρος. Μουσική δ¥ επιτροπή ιός πρός 
τό μουσικόν μέρος.

«■
Ύπό τόν τίτλον «Κρητικός λαός» έξεδόδη μηνι- 

αίον λαογραφιχόν περιοδικόν, οπερ δημοσιεύει κυρίως 
μύθους, δημοτικά άσματα, παροιμίας, έθιμα, δοξασίας, 
περιγραφάς χωρών, ιματισμών κλπ. Πρός τούτοις πε
ριέχει· γεωργικόν ημερολόγιο» καί ποικίλην ήΰικοκοι- 
νωνικήν ύλην. Έτησία συνδρομή δρ. 3.Έν ΊΙραχλείω.

*
Έλλήνςον. Νέου περιοδικόν έςεδόδη δεκαπενθή

μερον έν Καρδίτση. Τά πρώτα δύο έχδοθέντα τεύχη 
περιέχουν συνεργασίαν τών κ. κ. Παπαντωνίου, Δα- 
ραλέξη, Κονδυλάκη, Γρανίτσα, Μωραί’τίνη κλπ.


