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ΣΥΝΔΡΟΜΗ
• * ****ΕΛΛΑΔΟΣ 12 ΔΡ· 
*·* ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι2ΦΡ- 
**** ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ I ΔΡ.

♦» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4»

Τό φρούριον τοΰ ’Αρχαγγέλου, νπο Κ: Καιρο- 
φύλα.

Χάμλετ χαί Δύν-Κιχώτ, (Τέλος) {ιπό I. Τουρ- 
γένιεφ. ( Μετάφοααις Π. ‘Αξκόιου).

Βουλαί άνΟρώπων, νπο I. Ζερβόν, Άρέτβ., 
Λίάδελφαί Γενναδίου.
Φράγχ Βράγχδαϊν, ύπο Κ.
Καλλιτεχνία χαί ψυχολογία, υπο Ε. 
Αίματωμένο βάβανο, νπο Σιβύλλης.
ΙΙαλαιό τραγουδάκι Λλο Δ. Γρ. Κ. 
Γ. Ίακωβίδης υπό Κ.
Κωνβταντΐνος Κύντος.
Ή τύχη των μεγάλων έργων, ύπο Ρωμαίου. 

Γράμματα χάί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Ό "Αγιο? Μαρτίνος, νπ'ί> Δομ. θεοτοκοποίιλου. 
Τό φροϋριον τοΰ’Αρχαγγέλου.
Ό τάφος τοΰ Άδριανοΰ. ·
ΕΙς τήν βρύβεν τής μονής, νπο Θ. Ράλλιι. 
Αιχμάλωτος, νπά Λ. Weiss',.
Ό «οιμήν νπο ’Ιουλίας Συμμελίδου.
Ή βοβχοκοΰλα, vui Ιουλίας Συμμελίδου.
Ή αδελφή, ύπό Δ. Θεοτοκοπονλου.
Ό ερως κτερυγίζων έχί τϋν ϋδάτων, ΰπό W. Boii- 

gereau·
βεριναί έχδρομαί.— Ό γλύπτης τοΰ .«Άστύγον»·, ό 

διευθυντής τής · Πινακοθήκης», & διευθυντής τοΰ 
«Κράτους»·

Κωνοτ. Κόντος. 
Ελένη Άοαρεώτου. 
Νίτβα Μουστάκα.
Ιουλία Συμμελίδου. 
Ελένη Στυλιανίδου.
’ίω. Δημητραχύαουλος. '

·:· ΑΘΗΝΑ I ·:·

'Οδός Χαριλάου Τριχούπη 22α



ΕΘΙΪΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΖ

’Εκδίδεται είς τάς άρχάς έκάοτου μηνάς.— Άσχολέίται κυρίως είς τάς 'Ωραίας ,Τέχνας.

Εν φύλλον οτέλλεται δωρεάν ώς δείγμα είς τδν αίτοΰντα.— Τ<μή έκάστον φύλλου μία δραχμή. ; 

ΑΙσυνδρομαί προπληρώνονται, στέλλονται δέ άπ' είθεώς πρδς τήν έν Άθήναις διεύθννσιν. 
01 συνδρομηταί κέκτηιται έκπτώσεις ,έφ’ δλων τών έκδόσεων τής «Πινακοθήκης».

Συνδρομή ίςηοια : Εσωτερικού δρ. 12. — ‘Εξωτερικόν φρ. χρ. 12 Έξάμηνος τδ ήμισν.

Γραφεία: ’Οδός Χαριλάου Τρικονπη 22α -—■ ‘Αθήναι.

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1909
ΕΤΟΣ 1909

ΚΕΡΔΗ
AFJLX. 800,000

Μία δραχμή [έκαστον γραμμάτων Ισχύον , διά μίαν 
κλήρωσιν.
ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΑΗΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.

αρχαιολογικά: euhseis
ϊΐ έν Κεφαλληνία ’Αγγλική εκκλησία, οωρηθεΐσα 

ύπό τοΰ Δήμου είς τήν’Αρχαιολογικήν Εταιρίαν, θά 
μεταβληθή εις μουσεΐον, ό'περ Οά περιχλιίση τάς έχει 
εύρεθείσας προμυκηναϊκάς αρχαιότητας.

★

Άπό τής αρχής του θέρους αί οαπάναις τής Αρ
χαιολογικής 'Εταιρίας γενόμεναι άνασχαφαί κατά τό
που. εινε αί ίξής ·.

Εν Άθήναις καί έν τή ’Λχροποζει γίνεται άναστή- 
λωσις τοϋ ΠαοΟενώνος καί τοϋ Έρεχθείου ύπό τήν έπο· 
πτείαν τοΰ κ. Μπαλάνου.

Ιίεριξ τοΰ Βράχου, άπό τοΰ Ωδείου Ήρώοου τοΰ 
Αττικού μέχρι τών όπισθεν τοΰ Άρείου Πάγου άπο- 

περατοΰται τό τείχος έπί τοΰ όποιου προσεχώς (ιά το- 
ποΟετηΟή τό κιγκλίδωμα προς περιφράξω τοϋ αρχαίου 
ΐκείνου χώρου.

Εντός ολίγου έν τω Κεραμεικώ Οά ένεργήση άνα- 
σκαφάς ό γνωστός Γερμανός καθηγητής καί αρχαιολό
γος κ. Μπρύχνερ δαπάνη τής Αρχαιολογικής εταιρίας.

Εν Έπιοσΰρω ό γενικός έφορος τών αρχαιοτήτων 
χ· 11. Καββαοίας έξηκολούθησεν έργαζόμενος πρός κα
ταρτισμόν τοΰ μοναδικου.άρχιτεχτονικοΰ μουσείου.Έν 
Κεφαλληνία ό αυτός άνεκάλυ'-ύε νέους τάφους προμυ- 
χηναϊκών συνοικισμών.

Έν Θεσσαλία ό κ. Άρβανιτοπουλος άνεΰρεν είσέτι 
δύο πύργους πλησίον τών Παγασών, πλήρεις ένεπιγρά- 
φων στηλών καί τεμάχιά αύτών δι’ών συνεπλήρωσε 
την ωραιοτέραν στήλην όνομασΟεϊσαν τής βάρτιτόκου 
γυναικός» ώς έκ τής παραστάσεως ήν φέρει. ’Επίσης 
ανεΰρε νεκροταφείου καί ’Λχρόπολιν μέ ναόν ελληνικών 
χρόνων. ’Εκεί που άνεΰρε καί προέβη εις στερέωσιν 
τοΰ θολωτού τάφου τοΰ Διμηνίου.

Έν ’Ολυμπία ό κ. Άν. Σκιάς άνεΰρε κάθετον Μυ
κηναϊκόν τάφον παρά τήν Μεσσηνιακήν Πόλον άνευ 
ουοενός αρχαιολογικού αντικειο-ένου έν αύτώ, πλησίον 
81 ίχνη ετέρου τάφου. Έκ τί>ν εύρημάτων τούτων 
αποοεικνύεται ότι ή Μεσσηνιακή ΙΙύκος εύρίσκεται 
μακράν τής θαλάσσης, ώς άλλως τε παραδέχεται καί 
ό Στράβων.

Έν Τεγέφ ό κ. Κ. Ρωμαίος εξακολουθεί ταξιθετών 
διάφορα εύρήματα έν τώ έ·'εί Μουσείω. Πολλά άλλα 
ευρήματα αί κατά καιρούς έρευναι αύτοΰ έφερον είς 
φώς, ήτοι έπιγραφάς καί σπουδαίους ναούς. Έν τή άρ- 
χαιφ Έρμιόνη (Καστρί) ό κ. Άλ. Φιλαοελφεύς άνεΰρε 
ναόν δστις άπεοείχθή οτι είνε τής ΓΙοντιάοος ή Λιμε-

νιας Αφροδίτης. Εί{ τά πέριξ τής Έρμιόνης άνεκαλυ- 
φθη νεκρόπολις καί προϊστορική Άκρόπολις.

Εΐς τάς Καρυάς έπί τοΰ Λυκαίου ορούς έν Άρκαοίφ 
ό έφορος κ. Κουρουνιώτης ζητών τόν ναόν τοΰ Πανός 
άνεΰρε τόν άναζητούμενον άπό ιπολλοΰ ιππόδρομον,_ οί - 
κοδόμημα πιθανώς ίωνιχοΰ ρυθμοΰ.Επίσης άνεΰρε καί 
σειράν βάθρων ανδριάντων καί στύλων μέ ονόματα Λυ· 
καιονικών (έκ τοΰ όρους Λυχαίου-, κατά τό Όλυμπιο- 
νικών).

Έν Μεσσηνία ό αρχαιολόγος κ. Γ. Οικονόμου ήρ- 
ξατο άνασκάπτων παρά τό «Μαυρομμάτι», έλπίζων δτι 
θ’άνευρη τήν άρχαίαν Ίθώμην.

'Ο κ. Παπαβασιλείου εξακολουθεί τάς έν Εύβοί$ 
άνασκαφάς.

Έν Ώρωπω ό κ. Λεονάροος σύν ταΐς ένεργουμέναις 
άνασκαοαίς προβαίνει εις τήν άναστήλωσιν τοΰ Άμφι- 
αρείου.

Έν Χαιρωνεία δ έφορος χ. Σωτηριάδης εξακολουθεί 
τάς άνασκαοάς, έκ παραλλήλου δέ ανασυντασσει κβι 
τόν κατάλογον τών έκεί σπουδαίων έκ τών ανασκαφών 
έλθόντων είς φώς εδρηματων.

Έν Μετεώροις ό κ. Άδ. Αδαμάντιου κατέγινεν ι’.ς 
μελέτην καί στερέωσιν τών έκεϊ Βυζαντινφν καί ft .· 
σαιωνικών αρχαιοτήτων, λαμβάνων μέτρα διά την συν- 
τήρησιν τών τοιχογραφιών.

Προσεχώς έργασίαι θά έκτελεσθώσιν έν θεσσαλίφ 
ύπό τοΰ κ, Τσούντα μεταβαινοντος εϊοικώς πρός Ιρευ 
ναν τών προϊστορικών συνοικισμών καί έν Σουνίω ύπό 
τοΰ κ. Στάη έοόρου του Άρχαιολ. Μουσείου.

Παοακαλοΰνται οί ένταΐς έπαρχίαις και 
έν τφ έξωτερικφ συνδρομηταί μας δπως ευαρε- 
στηθώσι και άποστείλωσιν Άμα τή λήψει τον 

παρόντος φύλλου τήν συνδρομήν τον ίννάιου 
έτους, άπ ευθείας πρδς τήν έν Άθήναις Διεύ- 

θυνσιν.

έ ξ β δ ό ο ϊΐ
είς ιδιαίτερον τεύχος και πωλείται είς τά γραφεία 

τής «Πινακοθήκης» ή περί «Aop.iQVtwO'u 
όβοτοκοπούλου» Ιστορική καί καλλιτεχνική 
μελέτη τον κ. Ίπ. Καραβία, ή έν τή «Πινακο- 
θήκη» δημοσιευθείσα. Τό τεύχος κοσμείται ύπδ 

φωτοτυπίας τής αυτοπροσωπογραφίας τον καλ

λιτέχνου.

1 Μέγα κέρδος έξ
1 Κέρδος έξ

1 Κέρδος έκ
3 Κέρδη έκ

3 Κέρδη έκ
411 Κέρδη έξ 

378 Κέρδη έκ 

1000 έν ολω Κέρδη άξ

100,000 Δραχμών
25,900 »
10,000 »
5,000 »
1,000 »

100 »
50 »

δραχ. 225,000.

Η τρίτη κλήρωσις γενήσεται τή 25 ’Οκτω
βρίου (7 Νοεμβρίου) 1909 και ή τέταρτη τή 

31 Δεκεμβρίου 1909 (1 ’Ιανουάριου 1910).

Γραρ.ι».άτεα· πω’λοΰντάε ; Εΐς τά δημό
σια ταμεία καί λοιπάς δημοσίας άρχάς, είς τάς 

Ί’ραιτεζας, εΐς τούς σταθυ.άρχας καί στασικρχας 

τών σιδηροδρόμων, τούς διαχειριστάς τών μ.ονο- 

πωλίιυν καί τά πρακτορεία τών εφημερίδων προς 

δραχρ.ήν 1»·£».ν έκαστον γραμμάτιου, ΐσχύον 
διά μίαν έκ τών δύο υπολοίπων κληρώσεων.

Διά πάσαν πλ.ζροφορίαν ή ζήτησιν γραμμα

τίων άπευθυντέον είς τό Γρα,φδϊον τοΰ ’Β» 
Βνεκοΰ Χτόλου καί των Αρχαιοτή
των, ύπουργεδον Οέκονομ. ’-χών βις 
Αθήνας.

Ό διευθύνων Τμηματάρχης
Γ- Ν· ΚΟΦΙΝΑΣ

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς 
τραπεζικά γραμμάτιά νέων έντοκων καταθέσεων h> 
δφιι ή βπΐ πρσ&εσμίρ, οηλοποιείται, οτι άπο 15 Α
πριλίου 1WJ ή ’Εθνική Τράπεζα τής Έλλάιος δέχε
ται καράτε τ<^ Κεντρική Κοταοτήματι καίτοΤι Ύπο· 
καταστήμασιν αδτής καταθέσεις ίΐς τραπεζικά γραμ
μάτια άποδοτέας εν ΰηιει ή έν ώρισμένη προθεσμία 
έπί τόκφ :

1 1)2 τσις ο)ο κατ’ έτος οιά τάς έν οψει άπ'δοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000» πέραν τοΰ ποσοΰ 
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοϊς ο)ο κατ’ έτος. 
Αί καταθέσεις ανται γίνονται οεκται καί είς ανοικτόν 
λογαριασμόν, παραοιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοίς ο)ο κατ’ έτος οιά τάς καταθέσεις' τάς άποδο
τέας μετά εξ μήνας τουλάχιστον.

2 1 )2 τοίς ο]ο κατ’ έτος δια τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτεας μετά εν έτος τουλάχιστον.

3 τοις ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτεας μετά τέσβαρα έτη τουλάχιστον.

4 τοϊς ο)ο κατ’έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί δία τάς πέρα 
τών πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν
Ae^szat ζτι εντδχους κατα^σης εις χρνσον, ήτοι εις 

φ^αγχα χα» λί^α; ’Αγγλίας, άποδοτέας έν υ^ομενν, 
πρΟεσμ:^ ή διοφκεις έπι τόκω :
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^ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΪ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διευθύντρια: Δϊς ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τδ περιοδικού τοΰτο εΐνε μοναδικόν εις τδ είδος 
του. Τά δημοσιεύματα του εξυπηρετούν δλας τάς 
κοινωνικά; τάξεις.

Έτησία συνδρομή δρ. 12. Είς τδ ίξωττρικδν τις 
χρνβόν. Ή συνδρομή λογίζιται απδ τής έχδόσβως ίκά- 
στου ττύχους, είνι δί προπληρωτέα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ; *θδός Μένανδρον άριΟ. its
Εις ‘Αθήνας

ΠΑΛΛΗ ΚΟΤΖΧΑ
‘Αθήναι— Όδδς Έρμου

Πλούτος γραφικής ΰλης.— Έντυπα και επι
σκεπτήρια καλλιτεχνικά. —- Έργοστάσιον φακέλ- 
λων τέλειον. — Χάρτης τυπογραφικός λευκός 

και εξωφύλλων παντός είδους και πάσης ποιο- 

τητος.
Εόθηνία, άκρίβεια, ταχύτης.

Δί δμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκοίδοντα 
κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Το κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών πλ.ηοώ- 
νονται παρά τώ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου παρά τοίς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης εΐς τό αύτό νόμισμα εΐς 8 έγένετο ή κατάθεσις. 

’^ΝΕΟΪΓΠΝ^^

’ΕβδομαδιαΖον πολιτικόν, φιλολογικόν και 
καλλιτεχνικόν περιοδικόν

έκδιδόμενον tv Κωνΰταντινουπόλετ 

άιευθυνταί ;
Ν. Παπαδιιμητρίον

Συνδρομή : ’Εξωτερικού φρ. 25. 

"Εκαστον τεύχος 40 λεπτά. 

Γραφεία : Γαλατάς, Λατίφ Χάν 

ίΐωλεΐται έν Ά&ήναιτ εΐς τδ Βιβλιοπαιλεΐον ΓΕοτίας$ 

Συνδρομηταί εγγράφονται παρ’ ήμϊν.

ΙΙωλεΐται βιβλιοθήκη έκ νομικών σνγ- 
ϊραμμάτων, πάντων δεδεμένων, εις λίαν 
συγκαταβατικήν τιμήν.

Πληρο^ορίαι παρ’ ήμϊν.



ΕΚΔ02ΕΕ ‘‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ
TO “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ., πίνάξ Ν. Γύζη. Φωτο- 

τυπία είς μεγα σχήμα. Δρ. 1. Έπΐ χονδρού χάρτου 
' δρ. 2.

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ·. δράμα $i‘· Κολ/τϊ, χ«ιά μειάφρα- 
σιν'Άγιδος Θέρου. Τιμάται δρ. Ζ-Ά’.τι ‘Ολλανδικού 
χάρτου δρ. 2.

ΤΟ “ΜΑΥΣίΙΛΕΙΟΝ.. Ν· ·>«««<^ ««< Γ1- 
Αημητραχ&τούλου Αρ. 1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ.. Φ&·'ζ·>ν '^'·
oticog. Φωτοτυπία εις μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ.. πίναξ L. Pevraatl. Φωτο. 
τοπία εις μέγα σχήμα. Δρ. 1.

Η “ΑΙΩΡΑ·, λΐίναξ Vigor. Φωτοτυπία είς μέγασχήμα 
Δρ. 1.

Ο “ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ Της ΝΥΜΦΗΣ.. Πίναξ 
Roehegrosse. Φωτοτυπία. Δρ. 1.

Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑ©ΩΚΌΣ.. 
φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 2.

ΤΟ “ΟΝΕΙΡΟΝ,, θ· Bargclini Φωτοτυπία. Δρ. 1.
Ο “ΖΕΥ-ΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ,. 

Vincent. Φωτοτυπία Δρ. 1.
“ΟΡΑΜΑΤΑ., ποιήματα, υ ιδ Σιβόλλης. Δρ.

1,50.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ’ ΟΡΓΑΖ 

πίναξ Δ. θεοτοκοπούλον. Φωτοτυπία. Δρ. 1-
“ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,- Καλλιτε

χνική και ιστορική μελέτη υπδ ‘I. Καραβία. Δρ.1.
dta ιούς συνδρομητάς ιής «Πινακοθήκης» είς το 

ηΐκεβυ τής τε|».ής.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ..
Ά«δ τοϋ Λ.' μέχρι το® I·’ έτους 

εύρίσκοντ-xc tic τό γραφειόν [ΐ.ν.ς, τιμώμενοε ΐ,ί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Διά τό ίζοτερικόν, ή τιμή εις χρυσόν.Κ ΑΛΪΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»?
όλων τών ετών πωΛούνταε ·ΐς τό γραφειόν 

αντί δρ. 2.

Διά τό ΐξωτερι/.όν φρ. χρ. 2.

“ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΧΩ,,
Μηνιαίου περιοδικόν τών ίφηρμοσμένΦν επι

στήμων και τής βιομηγ^ανίας.

Διευθυντής: 5. Ν. ΓίΑ'ΐΑΝΙΚΟΑΔΟΥ
Γραφεία: Όδός Ίπποκράτους 89.— Άθήναι. 
Συνδρομή: Έσωτερ. δρ. ό. Έξωτερ. φρ. 6.

“ΈίΚΡΟδΙΟΛΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡίοΓ
Θ. ΒΑΡΟΥΝΕ καί Κ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ - 

Όδος Θεμ-.βτοχί.έους -4(1

ΈκτεΛοννιαι μ. τα πόση; ακρίβειας άναλύσεις 

χημικοί καί ιακριισκοπικαί. ί·όάτα)ν, ορυκτών, 
οΰρων, αίματος, γάλακτος κλπ.

Δ· I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΫΛΟΤ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σελ. 208. Δρ. 3. 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Διηγήματα είτ

κονογραφημ-ένα.Σελ. 64. Δρ. 2.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήματα μετά χρω· 

τιστών εικόνων. Σελ. 184. Δρ. 3.

ΣΑΤΥΡΛΙ Διηγήματα καί σκέψεις. Σελ. 64. 

Δρ. 2.

ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. Πεζά ποιήματα μετ’ εικό

νων. Σελ. 64. Δρ. 1.

ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγήματα. Σελ. 128. Δρ. 2. 

ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ’Εντυπώσεις καί

σκέψεις. Σελ. 84. Δρ. 1. 

ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. ΣΑ. 64. Δ:. 1.

ΓΙωλοϋνται είς τά γραφεία ιιας.
Διά τους ουνδρομητάς τής «Πινακοθήκης» είς τδ 

ήμ.ισυ τής τεμής.

(I ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ Δ’ΟΡΓΑΖ
Τό άοιστοχίργημα τών έργων τοΰ μεγάλου 

Έλληνος ζωγράφου

ΔΟΜΗΜΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 
φωτοτυπία δισέλιδος.

Δίδεται δώρον είς τους πληρώνοντας την 
συνδρομήν τοΰ έννάτου έτους τής «Πινακοθή

κης».

Φ0ΤΟΓΣΙΓΚΟ-
ΓΙ’ΛΦΕΙΟΝ

ΑΡ. ΛΑ Ι ΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥ ΤΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

ΜΟΝΑΧΟΥ

Όδδς Κολοκοτρώνη55

ΑΘΗ Ν A I

"ΠΑΝΘΕΟ Ν„ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ 
'Οδός Αιόλου ΙίίΖ 

ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΙ£Ο£ΠΗΛΑΙίΠΤΙ22Η2 
Έκτελεΐ θανμασίας φωτογραφίας διαφόρων 

ειδών, ώς και μεγεθύνσεις.

Εργασία καλλιτεχνική καί ταχύτατη. Δ. ©εοτοκοπούλου. *Ο "Αγιος Μαρτίνος.

(Έκ τής πινακοθήκης τής κ. Συγγροϋ).



Τό φρούριον τοΰ ’Αρχαγγέλου ('Απιηρις «χ τής γέφυρας).

* ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΠΝΙΑΝ ΠΟΛΙΝ *

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
I ' ' '

ΝΑΙΓΑΥΕΤΑΙ κάτω άπο τον ό- 

λογαλανυν ’Ιταλικόν ουρανόν 
χαί μέσα οτά παιγνιδίσματα 

τοΰ ρλόχρυσου ήλιου ό γέρι-, 

κο; κριί μα ορισμένος όγκο; τοΰ 

Φρουρίου τοΰ ’
Τίποτε τώρα πλέον δεν τα* 

ράσσσει τήν «ιωνίαν σιγήν του 

καί μόνον τό κανόνι, ποϋ κάθε μεσημέρι σημαί
νει τήν δωδεκάτην, ξυπνά εις. τά. γέρικα στήθη 

του περασμένα μεγαλεϊά καί αλησμόνητου; κό
σμου; αρχαίων παραδόσεων.

Castello Sant’Angelo I. Μία λέξι; κοινή, 

συνειθισμένη σήμερον. ’Αλλ’ δμως κατά τού; πε
ρασμένου; χρόνου; τή; §όξη; του και τοΰ θριάμ

βου του πόσην φρίκην δεν έγέννα καί πόσην ανα

τριχίλαν δέν εχυνε τό όνομα αύτό !
Έγέρασε τώρα πλειά·. Μοιάζει μέ τό γέρικο 

λεοντάρι ποΰ μΐ παράπονο θυμάται τά παληά 
του καί μέ θλίψι κυττάζει τά νύχια ποΰ άλλοτε 

γεννούσαν τρόμο καί τώρα μόνον τήν συμπάθειαν 

κινούν. Παρόμοιο; φαίνεται σήμερα καί δ Πύρ
γο; τοΰ ’Αρχαγγέλου, γέρικο;, θλιμμένο;, σκυ

θρωπό;.
Πόσα μυστήρια δέν Κρύπτουν οί σιωπηλοί καί 

μαυρισμένοι τοίχοι του! Πόσου; στεναγμού; καί. 

πόσα δάκρυα δέν έπνιξαν οί δαιδαλώδει; διάδρο

μοί του!

Τό άπέθανάτισεν δ μέγα; Σαρδοΰ μέ τό 
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δράμα τειυ «Τόσκα». Iloto; δέν ενθυμείται τήν 

φρικώδη σκηνήν μεταξύ Σκαρπία καί Τόσκα; 

κάτω άπό τού; απαίσιου; θολούς τού φρουρίου 
αυτού ; Καί ποιο; δέν ανατρίχιασε εί; τού; φρι- 

κιαστικώ; υπέροχου; ήχου; τή; μουσική; τού 

ΓΙουτσίνη ;

Δια νά φθάσγ κάνεις εί; το Φρούριον τού ’Αρ
χαγγέλου πρέπει νά διέλθτ) μίαν θαυμασίαν 1’έ- 
φυραν κοσμουμένην μέ έξοχα αγάλματα. Ή 

Γέφυρα αύτη ονομάζεται «Γέφυρα τού Ήλιου» 

(Pons Aelius), διότι δ κατασκεύασα; τήν' 

Γέφυραν Αύτοκράτωρ ’Αδριανό; άπεκαλείτο υπό 

τών Ρωμαίων «Ήλιο;». Οί Πάπαι ετοποθέτησαν 

είς τήν είσοδόν τής Γεφύρα; τά άγάλματά τών 

’Αποστόλων ΙΙέτρου καί Παύλου.
Ή Γέφυρα αύτη υπήρξε μάρτυς φρικώδου; 

καί άπαισίόυ δράματος. Έπάνω εί; αυτήν έξε- 

τυλίχθη ή τελευταία πράξι; μιά; απαίσια; οικο

γενειακή; τραγφδίας.

Ό διαβόητο; αριστοκράτη; Francesco Ce- 

nci είχε μίαν κόρην ύπεοόχου κάλλους, τήν Βεα- 
τρίκην. Ή καλλονή τή; νεάνιδο; έγέννησεν εί; 

πήν πεπορωμένην πατρικήν καρδίαν άνόσιον έρω
τα. Ή κόρη άντέστη κατά τών κτηνωδών επιθέ

σεων τού πατρός, άλλ' ήναγκάσθη νά ύποκύψη 

εί; τήν βίαν.

Άπηλπισμένη διά τό αίσχος τη; ή Βεατρίκη 

άφηγεϊται εί; τού; αδελφού; τη; το αισχρόν ερω

τικόν πάθος τού πατρός, δστις ήτίμασεν αυτήν. 
Έξαλλοι οί αδελφοί συνωμοτούν. Καί κατά τό 

1599, μίαν άγρίαν καί θυελλώδη νύκτα, οί δύο 

αδελφοί τή; Βεατρίκης, ή μήτηρ τη; καί ή ιδία 

Βεατρίκη καιροφυλα\τοϋντες δολοφονοΰσι τόν 

αισχρόν πατέρα έπάνω εί; τήν Γέφυραν αύτήν.
Όί δολοφόνοι ανακαλύπτονται, δικάζονται, 

καταδικάζονται καί άπαγχονίζονται καί οί τέσ- 

σαρε; είς τό Φρούριον τοΰ 'Αρχαγγέλου. ’Ακόμη 
δ φρουρός τού Πύργου επιδεικνύει εί; τούς έπισκέ- 

πτα; τό δωμάτιον,εΐς τό όποιον ή Βεατρίκη έμ-εινε 

φυλακισμένη. Διότι δέν πρόκειται περί Μεσαιωνι
κής παραδόσεως, άλλά περί αληθούς ιστορίας, 

σωζομένη; άκόμη έν τφ Βατικανφ τή; σχετική; 

δικογραφίας.

’Από τοιαϋτα δράματα ήτο συνειθισμένη ή 

Γέφυρα καί τό Φρούριον τοϋ ’Αρχαγγέλου. Μόλις 
διέλθετε τήν αίματοβαμένην αυτήν Γέφυραν, θά 

εύρεθήτε προ τοΰ Φρουρίου τοΰ ’Αρχαγγέλου.
’Εννοείται το όνομα αύτό ελαβε τό οικοδόμημα 

εί; μεταγενεστέρους χρόνους. Διότι έκτίσθη ύπό 

τοϋ Αύτοκράτορο; Άδριανοϋ δπως χρησιμεύσω ώς 

τάφος του, κατά τό σύστημα τοΰ Μαυσωλείου 
τοΰ Αύγούστου καί τή; Καικιλία; Μετέλας. Τό 

έργον έπερατώθη μετά τόν θάνατον τοΰ Άδριανοϋ 

υπό τοΰ Αύτοκράτορο; Άντωνίνου τοϋ Εύσεβοΰ; 
κατά τό 139 μ.,Χ. καί ώνομάσθη Moles Ha- 

driani. Είχε σχήμα στρογγυλόν εί; τά έπάνω 

καί κάτω ήτο τετράγωνον. Έπάνω δέ εί; τήν 

κορυφήν ΐστατο κολοσσιαίον τό άγαλμα τοΰ 
’Αδριανοϋ.

’Αλλά τό μνημεϊον ύπέστη πλείστκ;· μεταβο- 

λάς, ώστε μετέβαλε σχεδόν έξ ολοκλήρου τό άρ- 
χικον σχήμα του. ’Από τον άνδριάντα δέ τοΰ 

Άδριανοϋ δέν έσώθη είμ.ή ή κεφαλή, ή όποια εΰ- 

ρίσκεται τώρα εί; τήν Στρογγυλήν λεγομένην 
Αίθουσαν τοΰ Μουσείου τού Βατικανού. Είχε δέ 

κατασκευασθή άπό Πκρειον μάρμαρον ό τάφο; 
τοΰ ’Αδριανοϋ..

Ό τάφος τοΰ Άδριανοϋ» οϊος ήτο κατά τι?’’ αρχαιότητα.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τό δλικόν ύψος τοΰ Μαυσωλείου ήτο 50 μέ
τρων. Έντός αυτού έτάφη δ Άδριανός, ώ; εί- 

πομεν,καί όλοι οί Αΰτοκράτορες μετά τών οικο
γενειών των μέχρι του Καρακάλα, άποθκνόντος 

τό 217 μ. χ.

Άλλά σιγά σιγά ή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

κζτέπιπτεν. Οί τελευταίοι Ρωμαίοι Αύτοκράτο- 
ρες, έκφυλοι καί ανίκανοι, δέν ήδύναντο νά συγ

κρατήσουν τό άπέραντον Ρωμαϊκόν Κράτος.
Όταν οί Γότθοι έπολιόρκησαν τήν Ρώμην μέ 

τον αρχηγόν των Βιτίγιν κατά τό 537, οί Ρω

μαίοι μετεχειρίσθησαν τό μ,ίημείον αυτό ώ; φρού

ριον. Ή πολιορκία έγένετο τρομερά, τών Γότθων 

πολύ ισχυρότερων όντων. Οί πολιορκούμενοι μή 

έχοντε; τίποτε άλλο όπως άμυνθώσιν, έρριπτον 
άπό υψηλά τά άγάλματα τά όποϊα έστόλιζον τό 

μαυσωλείου τού Άδριανοϋ.

Πώς τό μαυσωλείον αύτό τού Άδριανοϋ με- 

τωνομάσθη είς φρούριον τού Άρχαγγ-έλον ; Τό 
γεγονός εξηγείται διά μιάς παραδόσεως. Κατά 

τό 590 μ. X. λοιμό; έμάστιζε τήν Ρώμην. Οί 

κάτοικοι άπηλπισμένοι, μή έχοντε; τί νά κά
μουν άλλο, παρεδίδοντο εί; παρακλήσεις πρό; 

τον Θεόν καί λιτανείας. Ήτο ή περίοδος τής 

Μεσαιωνική; άμαθείας, καθ’ ήν οί Πάπαι ήσαν 
οί δεσπόται τοϋ κόσμου, πρό τών ποδών τών 

όποίων έσύροντο γυμνόποδε; οί Αΰτοκράτορες.

Ήρκει λοιπόν μία λέξι; τού Πάπα οπω; πι- 

στεύσουν είς τά λεγάμενα του όλοι. Ό τότε Πά
πα; Γρηγόριος Α'. επονομαζόμενο; Μέγας είδεν 

ονειρον ότι επάνω είς τήν κορυφήν τού μαυσω
λείου τού Άδριανοϋ έστάθη ό άρχάγγελος Μι
χαήλ κραδαίνων τό ξίφος του καί είσάγων αύτό 

κατόπιν εί; τήν λαβήν.. '

Ή σύμπτωσις ήθέλησεν ώστε ό λοιμό; νά περι- 

ορισθ^ καί σιγά σιγά νά έκλειψη, αφού εννοείται 
προηγουμένως άπεδεκζτ',σε'τήν πόλιν.



Π I ΝΑΚΟΘ Η Κ Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό κόσμος, θρησκόληπτος τότε καί άπιστος, 
άπέδοικε τήν παΰσιν τοΰ λοιμού είς ΐήν έμφάνισιν 

τοΰ ’Αρχαγγέλου. Κατά τό 610 λοιπόν ό Πάπας 

Βονιφάτιος Δ'. κατεσκεύασε προς άνάμντ.σιν τοΰ 

Οαύμ.ατος τοΰτο είς τήν κορυφήν τοΰ Μαυσω
λείου το Παρεκκλησίου τοΰ ’Αρχαγγέλου ΐηίθΓ 

Nllbes, το όποιον συνήνωσε διά στοάς μετά 

τοΰ Βατικανού.
Τό παρεκκλησίου τούτο αντικατέστησε βρα

δύτερου εν άγαλμα μαρμάρινου, τοΰ σημερινού 

ορειχαλκίνου αγάλματος τοποθετηθέντος πολύ 

βραδύτερον, κατά τό 1740.
Μετά πολλάς περιπέτειας, άπό τοΰ 923 τό 

Μαυσωλείου τοΰ Άδριανοϋ μετεβλήθη όριστικώς 

είς φρούριον, ότι μεν τών βαρβάρων επιδρομέων, 
οΐτινες {κυρίευσαν κατά διαφόρους εποχσς τήν 

Λιωνίαν Πόλιν, ότέ δε. αύτών τών Ρωμαίων α

SALON 1909·

Είς τήν ρ,ρΟσιν τής μονής.Φ. Ράλλπ.

μυνόμενων άπ’ αυτού κατά τών επιδρομέων.

Μεγάλως κατεστράφη κατά τό 1379. Έμει- 

νεν είς ττ,ν εξουσίαν τών Παπών άπό τοΰ Βονι- 

φατίου Θ'.’Εκεΐ μέσα ό Πάπας Κλήμης Ζ' ΰπέ- 
στη κατά τό 1527 ττ,ν τρομεράν πολιορκίαν 
κατά ττ,ν οποίαν ό διάσημος καλλιτέχνης καί 

κακούργος Βεμβενοΰτος Τσελλίνη ίφόνευσεν, όπως 

τουλάχιστον διατείνονται, τόν Στρατάρχην 

Βουρβώνον.

Μεγάλα; επιδιορθώσεις εκαμεν είς τό Φρούριον 

τοΰ ’Αρχαγγέλου ό Πάπας Ούρβανος Ε’ ό οποίος 

τού προσέθηκε διάφορα ενισχυτικά έργα, διά τών 

όποίων ήδύνατο ν’ άντιστή περισσότερον τό-φρού- 

ριον είς τάς έχθρικάς επιθέσεις.

("Επεται το τίλ:;).
Κ. ΚΑ1ΡΟΦΤΛΑΧ
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ΠΙΝΑΚΟΟΗΚΗ
IBAN ΤΟΥΡΓΕΝΙΕ*ΧΛ'ΜΛΕΤ ΚΑΙ flOJi-ΚΙΧδΤ’’

Μάς είνε γίωστόν/ότι έξ όλων τών έργων του 

Σαίξπηρ, δ Χάμλετ είνε, ίσως, το δημοτικώτε- 

ρον. Ή τραγωδία αδτη ανήκει είς τά έργα εκείνα 

τά προσελκύόντα πάντοτε κόσμον είς τό θέατρον. 
Με τήν σύγχρονον καήάστασιν τοΰ κοινού παρ’ 
ήμίν, μέ τήν τάσιν αύτοΰ πρός τήν αυτοσυνεί
δησή καί τήν σκέψιν, . μέ.τήν προς τόν ίδιον 

έαυτόν του καί προς τήν νεότητά του αμφιβο
λίαν—τό φαινόμενον τούτο είνε καταληπτό;’ 
άλλα, παρά τάς καλλονάς βσαι πληρούσε τό έξο- 

χώτερόν ίσως τούτο έργον τού νεωτέρου πνεύμα
τος, αδύνατον νά μή θαυμάσ-ρ τις την μεγαλο

φυών, ήτις,' συγγενεύουσα έν πολλοΕς μέ τόν 
ήρο,ά της, τόν άπεχώρισεν άφ' έαυτής διά της 

έλευθέρας κινήσεως τής δημιουργικές δυνάμεως— 
καί προέβχλε τήν εικόνα του εις αίωνίαν μελέ

την τοί; μετκγενεστέροις. Τό πνεύμ.α, τό δη

μιούργησαν την εικόνα αυτήν, είνε πνεύμ.α βο
ρείου άνθρώπιυ, πνεύμα σκέψεω^καΐ άναλύσεως, 

πνεύμα βαρύ, στερημένον άρμονίκς καί φωτει
νών καλλονών, άκομψον, άλλά βαθύ όμως, ί- 
σχυρόν, ποικίλον, άνεξάρτητον, χειραγωγόν. 
Έξ αυτών τών κόλπων του άπέθπασε τον τύ

πον τού Χάμλετ και δι’ αυτού γούτου έδειξεν, 

οτι καί έν τ-f χώρα τής ποιήιίέως, όπως καί 

είς τάς άλλα; χώρας τής εθνικής ζωής, ϊσταται 
τούτο υψηλότερα τού τέκνου του, διότι τό εννοεί 

καθ’ ολοκληρίαν.

Τό πνεύμα τού μεσημβρινού άνθρωπον άνε- 
παύθη έπί τής δημιουργίας τοΰ Δόν-Κιχώτ, 

πνεύμα φωτεινόν, ευθυαον, αφελές, άντιληπτι- 

κόν, μοί φθάνον είς τής ζωής τό βάθος, μέ περι
βάλλον, άλλ’άντανακλών πάσας αυτής τάς φά
σεις. Δέν δυνάμεθα εδώ ν’ άντιστώμεν είς τόν 

πόθον ούχί νά χαράξωμεν παράλληλον μεταξύ 

Σαίξπηρ καί Σερβάντες,αλλά μόνον νά δείξωμεν 

σημεία τινά διαφοράς καί όμοιότητος μεταξύ αύ- 

τών. Σαίξπηρ καί Σερβάντες, θά σκεφθούν μερι

κοί,ποια εδώ χωρεί σύγκρισες; Ό Σαίξπηρ ό γίγας 

αυτός, ό ήμίθεος. . . Ναι, άλλά καί δ Σερβάν
τες δέν εμφανίζεται ώς πυγμαίος προ τοΰ γί- 

γαντος τοΰ δημιο’ρργήσαντος τον αΒασιλέα 
Αήρ», άλλ’ ώς άνθρώπος καί άνθρωπος τέλειος’ 

δ άνθρωπος δί δικαιο^άι νά ϊσταται θαρρα-λέως 

καί πρό ήμιθέου ακόμη. Άναντιρρήτως, ό Σαι- 
ξπηρ εξευτελίζει τόν Σερβάντες—καί όχι μόνον 

αυτόν—·διά τού πλούτου καί τής ισχύος τής φαν

τασίας του, διά τής λάμψεως ύψίστης ποιήσεως 
διά τού βάθους καί τής εύρύτητος κολοσσαίας 

διανοίας, είς τήν μυθιστορίαν όμως τού Σερβάν-

Τέλος.

ίίθ /

τες δέν θά εύρητε ούτε έξηυτιλισμένα ευφυολογή

ματα, ούτε βεβιασμένας συγκρίσεις, ούτε προσ
ποιητά δξύμωρα, ώ; επίσης δέν θα εύρητε είς 

τάς σελίδας της τούς αποκεφαλισμούς, τών 

οφθαλμών τάς έξορύξεις, ολον αύτό τό αιματο
κύλισμα, τήν σιδηράν αυτήν καί βλακώδη σκλη

ρότητα,κληρονομιάν τρομεοάν τών μέσων αιώνων 
τής βαρβαρότητος, βραδύτεοον έξαλειφομένην 

είς τάς βόρειας σκληροτράχηλους φύσεις καί 
τούτο ένφ δ Σερβάντες, όπως καί δ Σαίξπηρ, ήτο 

σύγχρονος τής νυκτός τοΰ άγιου Βαρθολομαίου, 
έπί πολύ δέ ακόμη, μετ’ αυτούς, οί αιρετικοί έ- 

κκίοντο καί τό αίμ.α έχύνετο καί ούτε θά παύσή 

ίσως καί εις τό μέλλον νά χύνεται; Οί μέσοι αι
ώνες εξεδηλώβησαν έν τφ «Δον-Κιχώτι» δι’άν- 

τανακλασεως τής επαρχιακής ποιήσεως, διά τής 

μυθικής χάριτος .αυτών εκείνων τών μυθιστοριών 
τάς όποιας δ Σερβάντες τόσον καλοκαγάθως έν- 

έπαιξε καί προς τάς οποίας ό ίδιος έπλήρωσεν 

ούχ’ ήττον τον τελευταίον φόρον είς το «Περ- 
σιλές καί Σιγισμούνδα». Ό Σαίξπηρ λαμβάνει 

τάς εικόνας του πανταχόθεν—εκ τού ουρανού, 
έκ τής γής—τίποτε δεν τόν εμποδίζει,, τίποτε 

δέν -δύναται ν’ άποφύγιρ τό πανδιαπεράστικόν 

του βλέμμα’ τάς αποσπά μέ δύναμιν άκατανί- 

κητον, μέ δύναμιν αετού, έπιπίπτοντος έπί τού 

θύμ.ατός του.Ό Σερβάντες οδηγεί θωπευτικά προ 

τοΰ αναγνώστου τάς ευαρίθμους αύτοΰ εικόνας, 
ώς πατήρ τά τέκνα’ του,λκμβάνων μόνον δ,τι εύ- 

ρίσκεται πλησίον του,τό πλησίον-ομως τούτο τό
σον τοΰ είνε γνώριμ.ον! Πάν τό ανθρώπινον φαίνε

ται υποχείριον εις τήν κραταιάν μεγαλοφυίαν τού 
άγγλου ποιητοΰ’ ό Σερβάντες αντλεί τον πλού

τον του έκ μόνης τής ίδιας του ψυχής, διαυγούς, 

ήμερου, πλούσιας είς βιωτικήν πείραν, μή σκλη- 
ρυνθείσης όμως ύπ’ αυτής" ούχί ματαίως, είς διά

στημα Επταετούς βαρείας αιχμαλωσίας, ό Σερ
βάντες εμ.αθεν, ώς δ ίδιος έλεγε, τήν έπιστήμ.ην 

τής υπομονής’ ό ύπό τήν εξουσίαν αύτοΰ κύκλος, 

είνε στενώτερος τοΰ Σαιξπηρείου, άλλ’ έν αύτφ, 

δπως καί είς εκάστην χωριστήν ύπαρξιν, αντα
νακλάται πάν τό ανθρώπινον. Ό Σερβάντες δέν 

θά σάς φώτισή μέ λόγον άστραπηφόρον, δέν θά 

σάς συγκλονίσγ, μέ τήν τιτανειον δύναμιν νικη
φόρου έμπνεύσεως’ ή ποίησίς του, δέν είνε Σαιξ- 

πήρειος, θολή ενίοτε θάλασσα, άλλ’είνε βαθύς 

ποταμός, ήσύχως ρέων μεταξύ ποικιλόσχημων 

άκτών, μικρόν δέ καί κατ’ ολίγον έλκυόμενος, 
συναρπαζόμενος πανταχόθεν από τά διαφανή του 

κύματα, δ αναγνώστης εύφροσύνως παραδίδεται 

είς την αληθώς επικήν ηρεμίαν καί δμαλότητα 

τής ροής αύτοΰ. Ή φαντασία μετά πόθου άνα-

καλεί πρό αυτής τάς εικόνας τών δύο συγχρόνων 

ποιητών,οϊτινες καί άπέθανον τήν αύτήν ήμέραν, 
τήν 26ην’Απριλίου τού 1616. Ό Σερβάντες, 

πιθανώς, δέν έγνώριζε τίποτε περί Σαίξπηρ· 

άλλ’6 μέγας τραγικός, έν ήρεμίφ τοΰ εις 
Στρατφόρδην οίκου του, οπού άπεσύρθη τρία έτη 

πρό τού θανάτου, ήδύνατο ν’ άναγνώσή το περί
φημου μυθιστόρημα, μεταφρασμ.ένον ήδη είς τήν 

αγγλικήν... Είχών, αξία τοΰ χρωστήρος ζω

γράφου-φιλοσόφου. Ό Σαίξπηρ, άναγινώσκων 

τόν Δόν - Κιχώτ ! Ευτυχείς αί χώραι, έν μέσω 

τών όποιων αναφαίνονται τοιούτοι άνθρωποι, 
διδάσκαλοι συγχρόνων κα; μεταγενεστέρων !

διοικήσεως. Ό Χάμλετ δέν εύκαιρεί, αλλά καί 

δέν υπάρχει λόγος ν’ άσχολήται μ* αύτά.

- Ό Χάμλετ, έν άνάγκ-ρ, είνε δόλιος, σκληρός 

μάλιστα. Ένβυμτ.θήτε τόν όλεθρον, 5ν παρε- 
σκεύασεν είς τούς δύο απεσταλμένους τού βασι- 

λέως αύλικούς καί τόν λόγον του περί τού Πο
λωνίου, δν εφόνευσε. Άλλως δί ήμείς είς τούτο 

βλέπομεν τήν αντανάκλασήν τών πρό μικρού 
παρελθόντων μέσων αιώνων. Έξ άλλου, είς τόν 

τίμιον, τόν δίκαιον Δόν-Κιχώτην, άναγκαζό- 

μεθα νά παρατηρήσωμεν κλίσιν πρός ενα ήμιέ- 
νεχον, ήμιαθώον δόλον, πρός τήν αύταπάτην, 

. κλίσιν σχεδόν πάντοτε ίδιάζουσαν είς τήν φαντα- 

λόρδος (καλός κριτής έπί τού σΐκ'ν τού ενθουσιαστοΰ.Ή διήγησίς του περί τών 
όσων είδεν είς.τό σπήλαιον Μοντεζίνος, εινε φα

νερά έπινόησίς του, ήτις όμως δέν ήπάτησε τόν 

κουτοπόνηρον Σάντσο- Ιίάνσα.
'Ο Χάμλε.τ έκ τής παραμικράς αποτυχίας 

αποθαρρύνεται καί παραπονείται, ό δέ Δόν-Κι
χώτης, ξυλοαοπηθείς .άπό τούς εγκληματίας τού 

κάτεργου μέχρις έκμηδενίσεως, ούδαμώς άμφι- 

βάλλει περί τής επιτυχίας τής έπιχειρήσεώς του.. 

Οΰτω καί δ Φουριέ, λέγουν, καθημερινώς, έπί 
πολλά έτη, ώριζε συνέντευξιν εΐς κάποιον άγ- 

γλον καλών αυτόν διά τών εφημερίδων, ίνα τόν 

έφοδιάσν; μέ εν «κατομμύριον φράγκων αρός έκτέ- 

λεσιν τών σχεδίων του—καί δ όπο;ος βέβαια ού- 

δέποτί παρόυσιάσθη. Άναντιρρήτως είνε τό 

πράγμα πολύ γελοίον’ άλλ’ ιδού τί μάς έρχεται 

κατά νουν οί άρχαίοι άπεκάλουν τούς ’θεούς 

αυτών φθονερούς κκί εν άνκγκγ εθεώρουν 
λυσιτελές νά. τούς εξευμενίζουν μέ εκουσίους θυ

σίας (ΐνθυμήθητε τον ύπό τού Πολυκράτους ρι- 
φθέντα είς τήν θάλασσαν δακτύλιον)’ άιατί καί 

ήμείς νά μή πιστεύωμεν οτι κάτι γελοϊον οφείλει 
άφεύκτως νά συνοδεύει τά έργα, αύτόν τον χα

ρακτήρα εκείνων, είς ου; άνετέθη κάποιον μέγα 
νέον έργον, ώς φόρος, ώς εξιλαστήριος θυσία είς 

τούς φθονερούς θεούς; Καί όμως άνεν αυτών 

τών γελοίων παράδοξοεφευρετών, δέν θά προώ- 
δευεν ή άνθρωπότης—καί ο; Χάμλετ δέν θά εϋ- 

ρισκον επί τίνων πραγμάτων νά σκέπτωνται.

Είς Άγγλος ; .

προκειμένου) άπεκάλει ενώπιον μας τόν Δόν- 
Κιχώτην υπόδειγμα πραγματικού τζέντελμαν. 

Πράγματι, έάν ή άπλότης καί τής συμπεριφο
ράς ή ηρεμία αποτελούν διακριτικόν σημείον τοΰ 

λεγομένου καθώς πρέπει ανθρώπου, δ Δόν-Κι- 

χώτης έχει πλήρες δικαίωμα έπί τού τίτλου τού
του. Είνε αληθής ιδαλγός, ακόμη καί δταν αί 

άστεϊαι θεραπαινίδες τοΰ δουκός τοΰ σαπουνίζουν 

όλον τό πρόσωπον. Ή άπλότης τών τρόπων του 
πηγάζει έκ τής έλλείψεως τού δ,τι ήμείς θ' άπε- 

φασίζαμεν νά όνομ.άσωμεν φιλαυτίαν του καί 

δχι οιηοιν' δ Δόν Κιχώτης δέν άσχολεϊται μέ τό 

υποκείμενον του, σεβόμενος δέ έαυτόν καί τούς 

άλλους, ούτε σκέπτεται νά κοκορευθί?" ενώ ό 

Χάμλετ, μ’ όλον τό κομψόν αυτού περιβάλλον, 

μάς φαίνεται, επιτρέψατε· τήν γαλλικήν εχφρα- 
oiv,ayant des airs de parvenu· είνε*τα

ραχοποιός, αγροίκος μάλιστα ενίοτε, επιδεικνύε
ται καί χλευάζει. Άλλά τοΰ έδόθη βμως ή δύ- 

ναμις ιδιορρύθμου καί ακριβούς έκφράσεως—δύνα- 
μις ίδιάζουσα είς πάν άτομον σκεπτόμενον καί 

έπεξεργαζόμενον εαυτό—καί διά τούτο δλως α

πρόσιτος είς τον Δόν-Κιχώτην. Τό βάθος καί ή 

λεπτότης τής άναλύσεως είς τόν Χάμλετ, ή πο
λυμερής αύτοΰ μ.όρφωσις (μή λησμονώμεν δτι 
έξεπαιδεύθη είς τό πανεπιστημιον τής Βυττεμ- 

βέργης) ανέπτυξαν εν,αύτφ καλαισθησίαν σχεδόν 

άλάνθαστον., Είνε εξαίρετος κριτικός καί αί πρός 

τούς ήθοποιούς συμβο^υλαί του εινε καταπληκτι- 
κώς ορθαί καί έξυπνοι’ τό αίσθημα τοΰ ώραίου 

είνε σχεδόν επίσης ισχυρόν έν αύτώ, όπως τό αί
σθημα τοΰ καθήκοντος είς τον Δόν-Κιχώτην.

ί'Ο Δόν-Κιχιώτής, σέβεται βαθέως πάντα τά 

κάθεστώτα,. τήν θρησκείαν, τούς μονάρχας καί 
δούκας, ων δέ συγχρόνως ελεύθερος, αναγνωρίζει 

την ελευθερίαν τών άλλων. 'Ο Χάμλετ υβρίζει 

καί βασιλείς καί αύλικούς, κατ’ ουσίαν δέ είνε 
τυραννικός καί μισαλλόδοξος.

, Ό Δόν-Κιχώτης εινε μ.6λις έγγράμμ.ατος· ό 

Χάμλετ, πιθανώς, έ^ράτει ήμερολόγιον" εκείνος, 

παρ’ δλην του-ίτήν . αμάθειαν, έχει ώρισμένας 
ιδέας περί τών υποθέσεων τοΰ Κράτους, περί τής

Και δ Χάμλετ κκί δ Δόν-Κιχώτ άποθνή- 
σκουσι συγκινητικά, πόσον όμως διάφορον είνε 

τό τέλος αυτών. 'Ωραίοι είνε οί τελευταίοι λό

γοι τοΰ Χμμλετ. Ταπεινοΰται, ήρεμιί, διατάτ- 
τει τον Όράτιον νά ζή, θνήσκων εκφράζεται 
υπέρ τοΰ νέου Φορτινβράς, τοΰ ακηλίδωτου αν

τιπροσώπου τοΰ κληρονομικού δικαιώματος. . 

άλλά τό βλέμμα τοΰ Χάμλετ δέν φέρεται είς 

τό μέλλον .. . «Τά λοιπά... σιωπή» λέγει δ 

θνήσκων όκίπτικός—καί πράγματι δέν δμιλεί 

πλέον. Ό θάνατος τοΰ Δόν-Κιχώτου πληροί 
τήν ψυχήν άρρητου συγκινήσεως. Τήν στιγμήν
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

αύτν,ν πδ.ΰχ ή μεγάλη σημκσία τού .προσώπου 

τουτου γίνετκι εί; ί'κπστον πιοσιτή- "Οτκν ό 
πρφτ,ν λορυφιρο; του, θέλων νά τόν παρηγόρηση 

τ<ΐ> λεγει οτι δεν β’ αργήσουν νά έπιδοΟοΰν έκ 

νέου εί; [πτοτικά; περιπλανήσει; ““Οχι, ά
παντα ό επιθανάτιο;’ —δλ* αύτά γ?ά. πάντα, 
πε’ρασαν καί ζητώ άπό όλου; συγχώρησιν δέν 

είμαι ό Δόν-Κιχώτη; πλέον, είμαι ό Άλόνζος ό 

καλός, όπως μέ ονόμαζαν άλλοτε — Alonso 
el Bueno.»

Ή λέξι; αύτη εινε θαυμασία’ ή μνν,μόνίυσι; 

τοΰ επιθέτου τούτου διά πρώτην καί τελευτ.αία.ν 

φοράν, συγκλονίζει τον αναγνώστην. Ναί, αύτη 
- Π. Α. ΑΣΙΩΤΗΣ

και μονή η .λεςι;. ενεχει ακόμη σημασίαν προ 
τοϋ προσώπου τοΰ θανάτου. "Ολα παρέρχονται, 
όλα. Εξαφανίζονται, τό ύψιστρν αξίωμα, ή εξου

σία, ή παγκόσμιο;. μεγαλοφυία, τα πάντα εί; 

τέφραν μεταβάλλονται . ...

*Ό,ή μεχάλ.ο πραγμα γήινο 

καπνόζ γίνεται .και φεύγει. ...

—·τά καλά ομω; έργα δέν'Εξαφανίζονται,άλλ’ 
εινε διαρκέστερα καί αύτής 'τή; άστράπηβόλου 

καλλονή;- «θά παρέλθωσιν όλα, είπεν δ ’Από

στολος·—μόνον -ή άγάπη θά μιίνη».

Δ. θεοτοκοπούλου. Ή άδελφή του.

* ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ! ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ! *

RI ΑΠΕΠΦΑΙ ΓΕΝΝΛΠΙΟΥ

Ν Ρώμη ένθα άπό ετών έ· 
ζων, Αχώριστοι έν μοναδική 
άγάπη, άφοσιωθεΐσαι είς τήν 
τέχνην χάριντής όποιας έστε- 
ρήθησαν πάσης άλλης τέρ

ψεως, άπέθανον εογάτίΛζ αί 
άδελφαί Γενναδίου. Πρωτό
τοκοι θυγατέρες τοΰ αοιδί
μου διδασκάλου τοΰ Γένους

Γεωργίου Γενναδίου, ένέκυψαν είς τήν μου
σικήν, τήν ζωγραφικήν καί γλυπτικήν. Και ή 
μεν πρεσβυτέρα, ’Ελπίς, έπεδόθη ιδία εις τήν 
μουσικήν, (γνωστότεροι είνε αί μελουργίαι της 
τών. δημοτικών άσμάτων, τό «Μάνα σοΰ λέω 
δέν μπορώ», τό «Πουλάκιξένο» και τό «Καλ
λίτερα μιας ώρας έλεύθερη ζωή») υπήρξε δέ ό 
μέντωρ τής νεωτέρας αδελφής της Κλεονίκης 
ήτις άνεδείχθη ζωγράφος καί γλύπτρια διακε

ΒΟΥΛΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ...

Άπ’ τό χρυσόφωτο βουνό
Κι’ άπ’ τά νερά τ’ άοημολαμποκύπα,
Στό ζαφειρένιου ούρανό
Κ’ είς τούς αγρούς ποδ >/ φύσις χαροκόπα 
Σμαράγδια έπάνω τους σκυρπή.,
Kai πίιό πολύ μές’ τή γυναικεία τήν αγκάλη 
'Οπού σκλαβώνει τήν καρδιά,
Και πειό βα&ειά μές' τήν ιδέα τή μεγάλη
Ποΰ μάγα δνείρατα γενν$,
Τήν εύτυ^ά καρτέρεια νά προβάλη.

Καί στό σκοτάδι τό πυκνό,
Όπου νυχτιές συννεφιασμένε; φέρνουν
Και μές’ τό άγριο βογγητό,
Ποϋ άφέν’ ή γή σάν τά στοιχεία τή δέρνουν
Και πειο πολύ σέ στεναγμούς
Φτωχών ψυχών, ποΰ ή πίκρα τής παιδεύει 
Kai πειό βα&ειά μές' τούς καυμούς, 
Όπου σκορπά ό Χάρος σάν ζωές κουρσεύει, 
Περίμενα πώς &ενά ίδώ
Τή δυστυχία τρανή νά βασιλεύ/].

Μ' άλλοΙ στό νοΰ ! "Ο,τι ζητφ
ΚΤ δ,τι καλό κι' δ,τι κακό προσμένει 
Έξιόρας Κρχεται κρυφά.
Καί πειό συχνά ή ευτυχία μάς 'φαίνει
Τό πέπλο της τό μαγικό
Κ’ ή δυστυχία σάβανο μαΰρο πλέκει
Τήν ώρα, ποΰ τό λογικό
Σένα κντϊϊ κα! ξένους παραστέκει.

I. ΖΕΡΒΟΣ, ΑΡΕΤΑΣ

κριμένη. Αί δύο άδελφαί, αϊτινες μετά τών αι
σθημάτων έταύτισαν την κλίσιν των, άλλά καί 
τήν ζωήν των, ζώσαι δι’ έαυτάς μόνον καί διά 
τήν τέχνην, άπέθανον κατά θείαν ούτως είπειν 
οικονομίαν σχεδόν συγχρόνως, ή μέν’Ελπίς τη 
27 Φεβρουάριου έ.έ.,ή δέ Κλεονίκη τή 14 Μαρ

τίου,άγουσαι τό εβδομηκοστόν καί επέκεινα έτος.
’Εν τφ πατρικφ οϊκφ,έν τφ όποίφ ήνώθη ή ευ

ρυμάθεια τοΰ πατρός καί ή άριστοκρατική ευ
γένεια τής μητρός, τό γένος Βεν.ζέλου, άνεπτυ 
χθησαν αί δύο άδελφαί. 'Παιδίσκαι έξεδήλω
σαν ορμητικόν διάτάςκαλάςτέχνας τάλαντον, τό 
όποιον έπέρρωσαν αί έν Μονάχφ, Λονδίνφ καί 
Ρώμη σπουδαί των.

Ή Κλεονίκη Γενναδίου έν Ίταλίφ ήτένισε 
τόν πλατυν όρίζοντα τής τέχνης μέ τήν ζωηρόν 
διάνοιάν της' ή ζωγραφική καί γλυπτική έξ ίσου 

τήν ένδιέφερον. Έπεζήτει έν τή τέχνη τόν γνή
σιον έλληνικόν ρυθμόν καί διά τοΰτο έμελετησε 
τάς έν Μονάχφ ίστορικάς καί εθνογραφικός εί- 
κόνας δι’ών έκόσμησε τά μουσεία καί τά άνά· 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

κτορα δ βασιλεύς Λουδοβίκος. Τφ 1873 έξέθηκε 

δημοσίφ την πρώτην εϊκόνα, έν τή Διεθνεΐ εκ
θέσει της Βιέννης, ταΰτοχρόνως δέ έν τή έκ- 
θέσει τής Βασιλικής ’Ακαδημίας τοΰ Λονδίνου, 
ένθα δυσκόλως γίνονται δεκτά έργα, έξέθηκεν 
έτερον έργον, τήν «Κόρην τών ’Αθηνών», έμ- 
πνευσθέν έκ τοΰ ομωνύμου ποιήματος τοΰ Βύ
ρωνος. Κολακευτικήν κρίσιν περί τών έργων τής 
Κλεονίκης έδημοσίευσεν εΐς τόν «"Εσπερον» τφ 
1881 δ άείμνηστος σοφός Κουμανούδης, δστις 
έτόνισε τό γεγονός, άφοΰ έν τή άρχαιότητι μία 
μόνη ζωγράφος μνημονεύεται, ή έκ Κυζίκου 
Λάλα ή Ταία, ούδεμία δέ γλύπτρια.

Εις τήν Κλεονίκην άνετέθη ΰπό τής τότε Κυ- 
βερνήσεως Κουμουνδούρου ή φιλοτέχνησις προ
τομής τοΰ φιλέλληνος Κάνιγγος, ήτις θά έχρη- 
σίμευεν ώς Λπαρχή σειράς προτομών τών έπιφα- 
νεστέρων κατά τήν Έπανάστασιν φιλελλήνων.Ή 
γλύπτρια έξετέλεσεν έκ γύψου τινάς έξ αύτών, 
άλλ’ αί μετέπειτα Κυβερνήσεις ήμελησαν, άρ- 
νηθεΐσάι νά παράσχουν τά υλικά μέσα πρός 
μαρμαρογλυφίαν. Τφ 1883 έν Ρώμη εξέθεσε 
δύο προσωπογραφίας, περ'ι ών έύφήμως ώμί
λησεν δ κριτικός τών Λονδινείων «Καιρών», 
ώς καί τά ’Αγγλικά περιοδικά Morning Ρο>1, 
Truth. Society, Gazzelino Artrtico-l.etterario, 
κλπ. ’Εκ τών δύο έκείνων προσωπογραφιών 
ΰπερεΐχε γηραιός τίνος κυρίας εις φυσικόν μέγε
θος. «Τό τεχνικόν (ΐέρος,τοΰ έρρυτιδωμένου προ

σώπου, άλλ’ δχι καίλελωβημένου, τοΰ άποπνέον- 
τος άγαθότητα είνε έξοχον, θαυμασίως δέ έξει- 
κονισμένα τά πλούσια παλαιά τρίχαπτα, τό Ιν
δικόν σάλιον καί τά φορέματα. Έν ταΐς λεπτο- 
μερείαις τό έργον άναμιμνήσκει τό άριστούρ- 
γημα τοΰ Χοβάϊν. Ούδεμίαν άλλην εϊκόνα γνω 
ρίξω πλήν τής τοΰ Θειρσίου ΰπό τοΰ Μποννά 
και ένός έργου τοΰ Βιλλαρνέ είς τήν έν ’Αγ
γλία Ελβετικήν Πινακοθήκην νά έχη τόσην 
ζωήν, νά είνε τόσω θαυμασίως σχεδιασμένη» 

έγραφε τό περιοδικόν Morning Post.
Έκτος τής προτομής τοΰ Κάνιγγος, ή Κλεο

νίκη έφιλοτέχνησε προτομήν τοΰ Βασιλέως Γε
ωργίου έν έθνική στολή. Ήσχολήθη Ιδίφ εις

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΦΡΑΓΚ ΒΡΑΓΚΒΑΤΝ

ΜΙΛΟΥΝ at τί-
χναι; ΌμιλεΙ ήγλυπτική, 
ύ Αρχιτεκτονική, ή ζωγρα
φική ; Δύνανται νά έκφρά- 
σουν τάς βαθύτατα; σκέ
ψεις ένός Ανθρώπου, ένός 
λαοΰ ολοκλήρου, τά μυχι- 
αίτατα αίσθήματά τον, τάς 
βλέψεις του, τούς πόθους 

του, τά όνειρά τον, την φιλοδοξίαν τον; Mi τάς γραμ- 
μάς των τάς κατά τό μάλλον και ήττον απλός ή πολύ

προσωπογραφίας, έξ ών καί έπορίζετο τά πρός 
τό ζήν. Έν Άθήναις έξέθεσε τφ 1888 έν τή 
’Ολυμπιακή έκθέσει τά έξης έργα: Τήν εϊκόνα 
τής γραίας, περ'ι ής ώμιλήσαμεν τόν έν Βενε- 
τίρ ναόν τοΰ Άγ. Γεωργίου έν πανσέλήνφ· με- 
γάλην εικόνα παραλίας τινός τής Μάγχης έν 
καιρφ άμπώτιδος'ένα ρακένδυτον παΐδα- τήν 

μονήν τοΰΆγίου Παύλον κεφαλήνΤσπανοΰ' έτέ- 
ραν κεφαλήν.Γλυπτικά δ’ έργα, τήν προτομήν τοΰ 
Κάνιγγος καί έν άνάγλυφον παριστών δύο Έλ- 

ληνίδας καί έπιγραφόμενον: «Πόλις τών Αθη
ναίων, χαΐρε! »

Τώ 1891 έξέθηκε είς τό Παρισινόν Salon τήν 
προτομήν (μετά τοΰ, κορμού) τοΰ Φαβιέρου,-τό 
ώραιότερον γλυπτικόν έργον της, λαβόν «men
tion honorable».To «Journal de, Artiste?» έγρα
ψε περί αύτοΰ έπαινετικωτάτην κρίσιν. Ό μέγας 
φιλέλλην παρίσταται φέρων τήν κίδαριν, τήν δέ 
δεξιάν έπί τής λαβής τής σπάθης του. Ή εκ- 
φρασις τοΰ προσώπου εϊνε ζωηροτάτη, πλήρης 
ένεργετικότητος.

■ Έκτοτε κατ’ έτος εξέθετε εις τάς έκθέσεις 
τής Ρώμης, τών Παρισίων καί τοΰ Λονδίνου 
έργα παντοΐα.

Ό θάνατος δφείλεται κυρίως είς άτυχη μα 
τυχαιον ένφ-αί δύο άδελφαί έξήρχοντο μίαν Κυ
ριακήν έκ τής Εκκλησίας, εις ήν έφοίτων τα- 
κτικώς, ή Κλεονίκη δλισθήσασα ένεκα φλοιοΰ 
οπώρας έθραυσετό δστοΰν τοΰ ποδός.Ή πρεσβυ
τέρα αγρυπνούσα νυχθημερόν καί νοσηλεύουσα, 
έξέπνευσεν καθ’ ύπνους έκ συγκοπής τής καρδίας- 
ή Κλεονίκη τότε δέν ήθέλησε, ούτε ήδύνατο νά 
έπιζήση μόνη και ζητήσασα νά κοινωνήση τών 
Άχράντων μυστηρίων, άνεπαύθη έν γαλήνη.

Έν στοργή καί θεοσεβεία βιώσασα ή άχώρι- 

στος αδελφική δυάς, έγένετο πρότυπον γυναι
κείας τελειότητος καί οϊκογενειακής αρετής. 
Συνήνουν αί δύο υπέροχοι άδελφαί τήν ευσέ
βειαν τών δσίων παρθένων τής πρώτης Χρι
στιανοσύνης μέ τήν κοσμικήν λεπτότητα τών 
εύγενών δεσποινών τοΰ Βυζαντίου.

Ή τελευταία αυτών θέλησις ήτο νά κηδευ- 
θώσι λιτώς, άνευ τής έλαχίστης έπιδείξεως.

πλοκους δύνανται τά πείσουν, νά ενθαρρύνουν, ν' απο
γοητεύσουν καί νά διδάξουν ; Λύνονται νά μορφώσουν 
καί ν’ Αναπτύξουν ; “Η μήπως αί ώραΐαι τέχναι έχουν 
ένα καί μόνον προορισμόν, τό πώς νά προκαλέσονν τήν 
εΰάρεστον έντύπωσιν τοΰ θεατού και εκεί σταματά ό 
προορισμός των;

‘Εάν δχι, εάν αί ώροίαι τέχναι εχονν προορισμόν 
ΰψηλότερον, τότε ό 'Άγγλος ζωγράφος Φράγκ Βράγ- 
κβαΐν δύναται νά θεωρηθή ως εΐς άπό τονς μεγαλει- 
τέρους συγχρόνους καλλιτέχνας καί ή μεγαλειτέρα καλ
λιτεχνική μεγαλοφυία τής Αγγλίας.

Ό Φράγκ Βράγκβαϊν’ εΐνε είς τήν αγγλικήν ζωγρα
φικήν, δ,τι δ Ρόδουαρ ΚΙπλιν είς τήν φιλολογίαν.Έχει 
είς τά έργα τον χύσει ατομισμόν Ισχυρόν καί πρωτοτυ
πίαν άπαραδειγμάτιστον.

"Οπως δ ΚΙπλιν εϊνε μεταξύ τών συγγραφέων εκεί
νος ό οποίο; Απομακρύνεται άπό δλας τάς άγγλικάς 

παραδόσεις τών μεθόδων, τών τύπων καί τής βάσεεας 
τής ιδέας καί διά τοΰτο φθάνει είς αίσθημα μάλλον 
κοσμικόν και είς άγάπην εύρυτέραν καί γενικωτέραν τοΰ 
κόσμου, τοιοΰτος δέον νά θεωρηθή καί μεταξύ τών 
ζωγράφων ό Βράγκβαϊν. Ούτε δμως ό εΐς, οντε ό άλλος 
δύνανται νά θεωρηθούν καλλιτέχναι Άγγλοι κατά τήν 
στενήν τής λέξεως σημασίαν. Τό πεδίου τής δράσεώς των 
είνε μάλλον απεριόριστον.

Ούδείς άλλος καλλιτέχνης έκτός αύτοΰ ήδυνήθη νά 
έκφραση καί νά τονίση τό επιχειρηματικόν καί κατα
κτητικόν πνεύμα τοΰ κοσμοπολίτου άνθρωπον, τόν αν
δρικόν χαρακτήρα του,τάς κυριαρχικά; τάτεις του, τήν 
πρός τήν θάλασσαν καί τάς αποδημίας άγάπην του.

Τό ίδιον έξέφρασε και ό ΚΙπλιν μέσα είς τά έργα 
του. Άλλ' υπάρχει μία διαφορά είς τήν έξεύρεσιν τής 
βάσειος τών εμπνεύσεων τών δύο μεγάλων καλλιτεχνών. 
Ό Βράγκβαϊν δεν έχει δπως ό Κίπλιν, τό πάθος διά 
τήν άναπαράστασιν τών ζερών, δεν αναβιβάζει ταΰτα 
μέχρι τής περιωπής του Ανθρώπου, ούτε καιαβιβάζει 
τόν άνθρωπον είς τό επίπεδον τών ζώων με τήν πρω 
τογενή καί βάρβαρον άν.τίληψιν τής αρχικής ανθρωπό
τητας. Τούναντΐον ό Βράγκβα'ν εϊνε πολύ νεωτεριστής 
είς τήν ανιίληψιν τοΰ κόσμου καί εί; δλα τά έργα του 
έξιδανικεύει την ευγένειαν τής άνθοωπίνης εργασίας καί 
τήν άένναον καί πλουτοπαραγωγόν δύναμιν αύτής.

Μέσα είς δλας τάς έποχάς είς τάς όποιας άνεζήτησε 
τήν έμπνευσίν του, είς δλας τάς οκηνάς, αί όποιοι ε"λ- 
κυσαν τήν καλλιτεχνικήν προτίμηοίν του, εκείνο τό 
όποιον ήθέλησε νά άποδώση δεν εϊνε παρά τό μεγαλό
πρεπες θέαμα τής Ανθρώπινης δραστηριότητος.

Εϊνε δ ποιητής ζωγράφος τοϋ άγώνος τοϋ εργαζομέ
νου λαοΰ, καί μετά τόν Μενιε ούδείς άλλος ήδυνήθη 
νά ποριοθή υπό τήν έποφιν τής εργασίας τά στοιχεία 
τής ευγενεΐας κρί τοΰ μεγαλείου, τά δποία ήδυνήθη νά 
μας παρουσιάση δ Βράγκβαϊν. Έξ ενστίκτου αύτός αν
τιλαμβάνεται τής ζωής ώς θεάματος, παρέχοντος σθένος 
καί δύναμιν.

Άπηλλαγμένο; εντελώς άπό πάν είδος νευρώσεως 
και με Ανιίληψιν ύγια εννοεί καλώς δτι ή έργασία εϊνε 
άπόλαυσι; καί ώ; έξ ενστίκτου οί δφθαλμοί του βλέπουν 
έν τφ κόσμερ τό θέαμα τό ανδρικόν τής φιλεργίας τοΰ 
ανθρώπου.

Εϊνε δύσκολου νά έννοήσητις πώς έν έθνος ήδυνήθη 
νά γεννήση ταύτοχρόνωςτόν Βάττς καί τόν Τζών Μπουρν 
με τήν έπιδεικτικήν χάριν των απέναντι τοΰ Βράγκβαϊν 
με τήν Ανδρικήν σθεναρότητα του. Βεβαιότατα θά υ
πάρχουν "Αγγλοι, οΐτινες δεν θά δύνανται νά τό εννοή
σουν ακόμη και δι’ εκείνους δ Βράγκβαϊν μένει έν βι· 
βλίον κλειστόν, έν φαιν.όμενον Ανεξήγηταν καί ανεξι
χνίαστου.

Πολλοί νομίζουν τόν Βράγκβα 'ν ώς επαναστάτην καί 
εικονοκλάστην. Ώς έπί τό κλειστόν ή αγγλική καλλι
τεχνία εΐνε πλήρης ελαφρού μυστικισμοΰ.

Είνε ρωμαντική μάλλον παρά είλικρινής, φιλολογική 
μάλλον παρά παραστατική.

‘Αποβλέπει πρός τήν χάριν μάλλον παρά πρός τήν 
δύναμιν' διδάσκει, απολογείται καίΰπόσχεται τόν Παρά
δεισον.

Αύιό κάμνει ώς έπί τό πλεΐστον καί ή αγγλική ζω
γραφική. Λιδάσκει. ’Ενίοτε ή διδασκαλία εΐνε μυστική, 
ενίοτε ρωμαντική, ένίοτε άπλή φιλολογική πανδαισία.

Αυτός εΐνε δ Φράγκ Βράγκβα'ν. Οί ·Λύο ναΰται· 
έπάνω είς τ>μ> άλυσσίδα εμπνέουν τό αίσθημα αύτό τής 
ζωής καί τής κατακτήσεως τών στοιχείων τής φύσεως. 
Ό “Άποδημών·» έκφράζειδλον τό μεγαλείου, τόόποίον 
δύναται νά φαντασθή τις δι* άνθρωπον έχοντα πεποΐ- 
θησιν είς τάς δυνάμεις του, δπως ύπερνικήσ■; δλα τά 
εμπόδια τά όποια θά παρουσιασθοΰν εΐς αύτόν είς τάς 
άπομεμακρυσμένας χώρας καί δστις χάρις είς τήν θέλη- 
οίν του θά θριαμβεύση άναμφισβητήτως.

Κ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ 
ΚΑΙ ΨΓΧΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΑ τάς θεοιρίας τάς όποίας Ανα
πτύσσει ό Γάλλος γλύπτης Δενσάρ, 
σπουδαιοτάτην επιρροήν έν τή καλ- 
λιτεχνίφ έξαοκεί ή ψυχολογία. Τό 
θέμα εΐνε αχανές καί δ,τιδήποτε 
θά ίλεγέ τις εντός έστω καί μι&ς 
σειράς άρθρων θά ήτο ανεπαρκές. 
Έν τούτοις μία συμπαραβολή, έν 
τή ζωγραφική, ένός έλληνικοΰ αγ

γείου τοΰ πέμπτου αίώνος, με έργα τοΰ Γκιόττο, τοΰ Φρά 
' Αγγέλικο,τοΰ Μιχαήλ 'Αγγέλου,τοΰ Χά 'λβε'ν, τοΰ Ροΰ- 
βενς, τοϋ Ρεμπράν, τοΰ Πουσέν, τοΰ Βατώ, τοΰ Κορό, 
τοΰ Πουβί όέ Σαβάν, τοϋ Ουίστλερ καί πολλών άλλων, 
δεικνύει μέγαν άριθμον διαφόρων τρόπων έχφράσεως 
τοΰ βίου, καί προσέτι δεικνύει δτ,ι δλοι ούτοι ο! μεγά
λοι καλλιτέχναι άπασχολοΰνται;ιε έν πράγμα. Προσπα
θούσε νά άποδώσωσι μετ'άκρας σαφήνειας τάς διαφόρου; 
εκδηλώσεις τής φύσεως καί τής διανοίας, δι’ εφαρμογής 
μιάς καί μόνης αρχής. Ή αρχή αυτή εΐνε ή καθυπό- 
ταξις τών λεπτομερειών εΐς γενικά; γραμμάς κατά τρό
πον, ώστε νά μή προκαλήται σύγχυσις, ούτε ύποτίμησις 
τών χαρακτήρων. Έν βραχυλογίρ., προσπαθοΰσι νά 
προσαρμόζωσι π&ν πράγμα εντελώς είς τήν οικείου 
θέσιν του. Ή μεγάλη ποικιλία τών τρόπων τοΰ πράτ- 
τειν τοΰτο προέκυψεν έν πρώτοις ώ; έκ τοΰ ατομικού 
τρόπου τοϋβλέπειν καί ίρ ηνεύ'ειν 8ν έφήρμοσεν έκαστος 
καλλιτέχνης', καί δεύτερον, ώ; έκ τής εναλλαγής καί τά- 
σεως τών φιλοσοφικών καί θρησκευτικών ιδεών. "Ολαι 
αί μεγάλοι καλλιτεχνικοί έποχαί ήρύσθησαν τήν εμ- 
πνευσίν των άπό τάς άρχεγόνους έποχάς, καθ' &ς τά 
καλλιτεχνήματα διακρίνονται ΰπό τών ουσιωδών προσόν
των τής μεγάλης Τέχνης—τούιέστιν ΰπό μεγάλης έναρ- 

.γείας καί ειλικρινείας περί τήν έκφρασιν τών αισθη
μάτων. Εί; τάς άρχεγόνους έκείνας έποχάς, αύτό καθ’ 
έαυτό νό γεγονός τής άφελείας περί τήν ϊκφρασιν προ- 
σέδωκε λογικόν είρμόν εις τά έργα των. Εντεύθεν 
άποδεικνύεται δτι είναι λίαν χρήσιμον καί έπάναγκε; 
νά λαμβάνωνται ΰπ' δψιν οί άρχεγονοι καλίιτέγναι.

Η άρχέγονο; έποχή ήν γνωρίζομεν προηγηθιίσαν τοΰ 
Αιγυπτιακού πολιτισμού κατά πολλά; χιλιάδας ιτών, 
έκέκτητοτά προσόντα τά Αναγκαία διά τήν έντελήπαοα- 
τήρησιν τοΰ βίου, ώς μαρτυρεί ή είκών τής βοσκούσης 
έλάφου ή άνακαλυφθεΐσα εντός σπηλαίου παρά τό Σχα- 
φχαονζεν, ήδη δέ εΰρισκομένη είς τό Μουσιίον τής 
Κωνοταντίας. 'Π είκών αύτη καί.τερ άπερίττως ε’ργα— 
σμένη έπίόστοΰ ελάφου,. παρουσιάζει έκτακτον ακρίβειαν 
τών κινήσεων τοΰ ζψου και πιοτήν άναπαράστασιν τών 
Αναλογιών του. Οΰτω, ό έν ΣΛοτ μητροπολιτικός ναός 
μαρτυρεί τήν έπίδρασιν τής τέχνης τοΰ δωδεκάτου αΐώ- 
νο; έπί τών γάλλων καλλιτεχνών τού δεκάτου τρίτου. 
Όμσίαν έπίδρατιν έξήσκησαν έ.τΐ τοΰ Μιχαήλ ‘Αγγέλου 
ο: πρώτοι ’Ιταλοί ζωγράφοι. 'Ο Ρεμπράν άντελήφθη 
το αποτέλεσμα τοΰ φωτός συγκεντρουμένου έπί ένός Αν
τικειμένου, διότι δύο αιώνας πρότερον ό Βάν Δύκ 
έσπούδασεν δμωα αποτελέσματα καί συνήγαγεν δμοια 
συμπεράσματα, οημειωτέον δέ, δτι τόν τέταρτον αιώνα 
π. X. ό 'Απολλόδωρος απεκαλείεο ζωγράφο; τΰ>ν σκιών. 
Ταΰτα πάντα άποδεικνύουν. δτι εί; λίαν, διακεκριμένα; 
άπ’άλλήλων έποχάς, οί καλλιιέχναι έπεδίωξόν δμοια 
αποτελέσματα καί δτι επομένως δύνανται νά άνευρεθώ- 
οιν ε'ς τά έργα των όμοιότητε; καί συγγένειαι.

Ε.
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σχεσιν, άποφασίζει νά άπέλθη, άποθέτει είς τά 
βουρκωμένα στήθη της, τά έτοιμα νά έκραγώ- 
σιν είς λυγμούς, τήν τελευταίαν της αγάπης του 
θωπείαν, μίαν χρυσοπόρφυρον ανταύγειαν.

Τό δείγμα τούτο τής αγάπης ενθαρρύνει το 
παράπονου τής μικράς μαγίσσης· καί αρχίζει 
τώρα νά τού μουρμουρίζη πεισμωμένη, απαρη
γόρητη, με τ’ αναρίθμητα τής περιπαθείας χείλη 
—τά βάθύχρωμά της κύματα-λόγια μομφής καί 
λόγια αγάπης, ποΰ ραγίζουν τόσφ τήν ψυχήν 
τοΰ Νικητοΰ, ώστε νά τόν δεσμεύη πρός στιγ
μήν δ δισταγμός αν πρέπει ν’ άπομείνη ή νά 
φύγη καί νά ποθή νά παρατείνη τήν διαμονήν 
του γιά νά μή άποστερηθή τής ηδονής τών 
φίλτρων της ποΰ άναλύουν τήν άγάπην του 
είς δάκρυα αιματηρά καί πλημμυρίζουν τήν τε- 
ταραγμένην έπιφάνειάν της ώς σταγόνες μελα
νού, πυρίνου αί’ματος ...

Χάνεται βαθμηδόν δ βαθυποπόρφυρος, δ 
φλογώδης τοΰ ‘Ηλιου δίσκος. 'Ο άνεμος δλονέν 
δυναμώνει. Τά κύματα ενδυναμώνουν καί αύτά 
τδν αρμονικόν γόον των. Έξυφαίνονται οί σκο
τεινοί νής νυκτός Ιστοί γρηγορότερα. Τό μυσ
τήριον τοΰ σκιόφωτος έξιδανικεύει τ’ άκρογιά- 
λια, άπό τά όποια άπομακρυνόμεθα. Ύπό τήν 
άμυδράν ανταύγειαν τών μόλις ύποφαινομένων 
άστρων, πρός άνατολάς, φωσφορίζει πού καί 
ποΰ ή μαλακή καμπύλη τών κυμάτων, τά δποΐα 
φαίνονται τ<ώρα ώς νά έξοργίξωνται μεταξύ τών

καί νά κυνηγφ, τδ έν το άλλο νά τό πνίξη, 
νά τδ έξοντώση, νά έκδικηθή.

Έπάνω δμως άπ’ τά παραπονεμένα στήθη 
τής ύπερηφάνου εγκαταλελειμμένης έξαπλοΰται 
πρδς δυσμάς αιματηρά άκόμη ή πορφύρα τών 
χαμένων πόθων...

Κι’ έπάνω άπό τήν καρδιά τής κόρης εκτυ
λίσσεται πένθιμα, άθόρύβως είς τής σιωπής τά 
σκότη τό αίματωμένον σάβανον τοΰ χαμένου 
ονείρου... Τήν περιβάλλει δλονέν., τήν περι
σφίγγει χωρίς οίκτον!

Εύτυχισμένα μέτωπα, εκείνα ποΰ άποδέχονται 
τάς ύστέρνάς θωπείας τοΰ Ήλιου άρυτίδωτα 
άπό τήν,πρόωρον άπογοήτευσιν καί τά πρώτα 
του εωθινά φιλήματα μειδιώντα πρδς τήν ρο- 
δίνην χαραυγήν νέων ελπίδων...

Κων)πολι?.
ΣΙ3ΤΑΛ*

ΠΑΛΑΙΟ ΤΓΑΓΟΤΔΑΚΙ
'Ωραία κόρη, δέ γνωρίζει;
τί πόνου; φέρνει μιά σου ματιά, 
μέ μαγεμένη σαϊτιά
δάκρυα δίνεις, καί δέν δακρύζεις...
«Σ’ αγαπώ» τραγουδάνε
τά χείλη μου ολοένα, 
δν ζώ, μονάχα ζώ γιά σένα...

4. τε. κ.

θΐ'ΡΪΙΝΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ

* ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΟΡΑΜΑΤΑ *

ΑΙΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΑΒΑΝΟ
1 ■

ΠΑΝΩ άπο to βαθυγάλανον τής 
Προποντίδας χύμα, ποΰ Ιξογ- 
κοΰταιτώρα, ώς ερωτευμένου φλο
γισμένου στήθος, άπ’ τά μυστικά 
φιλιά τοΰ βραδινού άνεμου, δια
γράφει βιαστικός τόν δρόμον του 
δ "Ηλιος τοΰ Αύγουστου.

Στό πέρασμά του σχίζονται τά
πυκνά σύννεφα, ποΰ αίωροΰνται πρός την δύ·
σιν ώς φανταστικοί σκηνοθεσίαι μεγαλοπρεπούς

θεάτρου και ό μέγας Έκπτωτος, δ νικημένος 
Νικητής, ποΰ εξορίζεται άπό τάς τόσας μυριά
δας τών μικροσκοπικών υπηκόων του — τών 
άστρων — πριν έξαφανισθή τελείως, ανακόπτει 
την πορείαν του εκεί, στό άκρον τοΰ δρίζοντος.

Ρίπτει έν βλέμμα νοσταλγίας πρός τήν πο
λυμήχανου Σειρήνα, τήν ώραίαν θάλασσαν, ποΰ 
τόν άποπλανα με τά μυστηριώδη της τραγούδια 
και τάς βαγνερίους συναυλίας της καί έν εξάψει 
φλογέράς περιπαθείας κύπτει και προσκολά τά 
διψασμένα άπό την δδοιπορίαν χείλη του εις 
τά αφρώδη, τά υγρά εκείνης χείλη.

Καί ενφ, ψιθυρίζων κάποιαν μυστικήν ύπό-

Ό γλύπτη; τού «’Αστέγου» ( ΑντοφωτογραφΙα).
Ό διευθυντής τη? «Πινακοθήκης».

Ό διευθυντής τοΰ «Κράτους».
Κ4



ANA ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Γ. ΙΑΚΩΒΙΑΗΣ

ΙΣ τον ανω βορεινόν όροφον 
τής κεντρικής πτέρυγος τοΰ Πο
λυτεχνείου έχει στήσει την καλ
λιτεχνικήν του καλιάν ό διαπρε
πέστερος τών Ελλήνων ζωγρά
φων κ. Γεώργιος Ίακωβίδης.

Είνε τό πολυτελέστερον διασκευασμενον καλ
λιτεχνικόν έργαστήριόν. Τάπητες βαρύτιμοι καί 
έπίπλωσις ιδιότροπος δίδουν τήν έντύπωσιν 
ανατολικού σαλονιού. Δυο αϊθουσαι συνεχόμε
νοι' ή πρώτη, οίονεί προθάλαμος, κοσμείται 
άπό έργα φίλων του ξένων καλλιτεχνών, έξ αν
ταλλαγής Αναμνηστικής· άλλ’ δ κ. Ίακωβίδης 
είνε καί δ μόνος "Ελλην καλλιτέχνης δ όποιος 

άγοράζει έργα... Ελλήνων καλλιτεχνών, δίδων 
συτω δηκτικόν παράδειγμα είς τούς μή καλλιτέ- 
χνας. Άλλ’ αί άγοραί τού κ. Ίακωβίδου κύριον 
σκοπόν έχουν νδ^|νθαρρύνουν τούς νεοσσούς τής 
τέχνης. Μία προσωπογραφία έδώ ύπό τοΰ κ. 

Γαλάνη παριστώσα κανταδόρον ’Ισπανόν, ύπό 
τήν μορφήν τού δποίου αναγνωρίζεται δ υίός 
τοΰ κ. Δραγούμη· έν έγχρωμον σκίτσο παρέκει 
τής μαθήτριας του δεσποινίδος Τσίλλερ' Απέ
ναντι ή «Απαγωγή» τοΰ κ. Άριστέως, πίναξ 
μικρός τάς διαστάσεις, άλλά γεμάτος α’ίσθησιν 
κατά τήν τεχνοτροπίαν τοΰ Μ.ταΐκλιν.

Ή άλλη αίθουσα, πολύ μεγαλειτέρα, είνε τό 

έργαστήριόν τοΰ διαπρεποΰςκαλλιτέχνου. Όκρί- 
βαντες μέ έργα τελειωμένα καί έργα ήμιτελή, 
Ανάγλυφα, σχεδιαγραφήματα, καί μία μακρά 
τράπεζα μέ βιβλία, περιοδικά, πινέλα, λευκώ

ματα, κομψοτεχνήματα, φωτογραφίας, Παρα- 
πλεύρως μέ Αναμένει όρθιος δ καλλιτέχνης. 
Μάλλον κοντού αναστήματος μάλλον παχύς, 
στρογγυλοπρόσωπος, μέ δίοπτρα ώτικά, μέ μίαν 

πίπαν καπνίζουσαν, αγαθός τήν φυσιογνωμίαν. 
Μίαν ώραίαν γελοιογραφίαν τοΰ έχει κάμει δ 
κ. Ροϊλός, μέ ωοειδές άτριχον κρανίον, μέ μά
τια Γιαπωνέζικα, με ενα μαρκούτσι τοΰ ναργιλέ, 
τοΰ δποίου είνε φανατικός θιασώτης.

Ό μεγαλείτερος, μετά τόν θάνατον τοΰ Γύζη 
"Ελλην καλλιτέχνης, εινε συγχρόνως δ ήρεμο 
τερος, δ σιγηλότερος, δ Αφελέστερος, δ σκεπτι- 
κώτερος. Φίλεργος, ευσυνείδητος, Αποφεύγει τήν 
ρεκλάμαν καί τάς νευρικάς συζητήσεις. ‘Ως κα
θηγητής, έχει κΰρος ή .δέ διδασκαλία του είνε 
τελεσφόρος' ώς καλλιτέχνης, ζή κατά τό πλεΐστον 
είς τό έργαστήριόν του, άπολαμβάνων τά θέλ

γητρα τής τέχνης, τής οποίας τό μυστήριον κα
τέχει.

Ό κ. Ίακωβίδης είνε δυνατός σχεδιαστής· 
ως προσωπογράφος, είνε αύστηρός τεχνίτης, 
χωρίς νά περιφρονή τήν ομοιότητα. Ή προσω

πογραφία ενός Γερμανού καχθηγητού, ήν έχει 
εις τό έργαστήριόν του, είνε ή ώραιοτέρα προ
σωπογραφία έξ όσων έχει κάμη.

Ήδη επεξεργάζεται τήν είκόνα τού κ. Μερ- 
κούρη, κατά παραγγελίαν, ινα αναρτηθή είς τήν 
αίθουσαν τοΰ δημοτικού συμβουλίου ’Αθηναίων. 
‘Ωρισμένως θά είνε ή καλλίτερα προσωπογρα
φία τοΰ Δημάρχου. Καί έχουν γίνη έως τώρα 
όχι δλίγαι.

Άνωτέραν έτι Ικανότητα τής τοΰ πρόσωπό- 
γράφου έπεδείξατο δ κ. Ίακωβίδης είς τήν σύν- 
θεσιν παιδικών σκηνών. Ώς παιδογράφος είνε 
απαράμιλλος.Τό «Κονσέρτο»,τό όποιον έγένετο 
κτήμα τής όλονένσπαργανουμένης Έθν. Πινακο
θήκης, τά «Μικρά βάσάνα»,ή«Ψυχρολουσία»,ήν 
έχει άκόμηεΐς τό atelier του είνε έργα άτινα Απο

τελούν ιό φωτεινότερον σημεΐον τής καλλιτε
χνικής του δράσεως. "Ο,τι έχει νά παρατηρήση 
τις είνε μόνον ή ξενική μορφή ήν δίδει εις τά 
πρόσωπα, τοΰτο δμωςδέον νά Αποδοθή εις τήν 
μακράν έν Γερμανία διάβίωσιν τού καλλιτέχνου. 
Έκεϊ ένεπνεύσθη τά πλεϊστα συνθετικά έργα 
του καί εκεί τά έξετέλ&σε μέ πρότυπα ξενικά.

Ό κ. Ίακωβίδης έργάζεται ήδτ) είς τήν κα

τασκευήν μεταλλίου τοΰ Ωδείου. Μετά τήν 
φιλοτέχνησιν, ύπό τού ίδιου, αναμνηστικού με
ταλλίου τής Εθνικής Τραπέζης, μέ τάς τέσσα- 

ρας διαδοχικός προτομάς τών Σταύρου, Ρενιέρη, 
Καλλιγά καί Στρέΐτ, τό Ώδεϊον άνέθηκε είς 

τόν κ. Ίακωβίδην νά κάμη μετάλλιον, φέρον 
τά; μορφάς τοΰ Άνδρέου Συγγρού καί τη; συ; 
ζύγου του Ιφιγένειας, ίνα δίδεται είς τούς 

βραβευομένους.μαθητάς.Ή έργασία τοΰ μεταλ
λίου, ήτις είνε Αρκετά πολύ.τλ.σκος, γίνεται Από 
τόν ίδιον καλλιτέχνην, δστις είνε καί δεξιώτα- 
τος γλύπτης; ώς δεικνύει ή ύ.τ’αύτοΰ πλασθεΐσα 
υπέροχος προτομή τού αε.μνήστου συναδέλφου 
του Λύτρα.

Τά νεώτερα έργα του, άτινα ούδαμοΰ έχουν 
έκτεθή, είνε δύο πίνακες έκ τοΰ φυσικού'ό είς 
ανθέων, δ δ’έτερο; δπωρικών τούς έπεξειργά· 
σθη έν ώρα Αναψυχής, ώς παρενθέσεις είς τήν 
σοβαράν έργασίαν του, χάριν ποικιλίας. Οί πί
νακες ούτοι έχουν τήν .λεπτότητα τής εργασίας 
ήτις καί άλλους όμοιους πίνακα; αύτοΰ διακρίνει.

Ό καλλιτέχνης, τοΰ όποιου ή γνώμη περί 
τής αξίας τών παλαιών καλλιτεχνικών έργων 
είνε ή αύθεντικ στέρα έν Έλλάδι, ώς διευθυν
τής τής’Εθνικής ΙΙννακοθηκης δέν κατόρθωσε, 
ελλείψει υλικών μέσων, νά παράσχη τάς υπηρε
σίας ας έποεπε νά ποοσφίοη.

Ή ανεγερθησομένη οικοδομή έλπίζομεν ότι 
θά δώση Αφορμήν, όπως καταστούν χρησιμώ- 
τέρα τά εκλεκτά αύτοΰ φώτα είς τόν τελειότερον 
καταρτισμόν τής Έθν. Πινακοθήκης.

κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ήΐ 22 Αΰγού- 
στου όμήγυρις 
λογίων συνήνω- 
νε τάς ευχάς 
δπερ -τής ψυχή; 
τοϋ πρό τεσσα- 
ρακονβημέρου 

Οανόντος έπιφα- 
νεστάτου φίλο- 
λόγουΚωνσταν- 
τίνου Κόντου, 

ένώ τ^ 21 Μαιου-.ετέλείτο έν τή μεγάλη αίδούση τοϋ 
’Είν. Πανεπιστημίου ό πανηγυρισμός τή; τεσσαρα- 
χονταετηρίδος άπό τής καθηγεσίας αυτοϋ. Είς προκε- 
χωρηκδς γήρας, αλλά καί έν άχμή διανοίας έσβυσεν δ 
άκαματος ερευνητής, δ απαράμιλλος τής 'Ελληνικής 
φιλολογίας μύστης. Αί μοναδικοί τιμαι άς ήξιώβη ζών 
ν’ άπολαόσγμ ήνώ&ησάν μέ τάς πένθιμους τιμάς, άς 
είς τδ φβαρτόν συνήνωμα άπίδωχαν οί πιστοί πολυ- 
πληβείς αύτοΰ μοΛηταί.

"Ο,τι διέχρινε τδν Κόντον ήτο ή κριτική δεινότης, 
ή απέραντος μνήμη. «Κόντος έφα» ήτο ή λύσις παντός 
ερμηνευτικόν ή γραμματικού ζητήματος. Οί ξένοι έλ- 
ληνισταί άπεδέχοντο άσυζητητεί τήν γνώμην του. Δι
καίως αρα δ Κόντος δύναται ν’ άποχληΟή Κοραής δ Β.”.

’Εκτός τών «Γλωσσικών παρατηρήσεων», ας συνε- 
σωμάτωσε, πληδύς φιλολογικών διατριβών είνε έγχατε- 
σπαρμέναι εις ,τά κυριώτερα Φιλολογικά περιοδικά». 
Ευχής έργον Οά ήτο άν ή οικογένεια ή τδ Πανεπιστή
μιων έξέδιδεν 'έίς σειράν τόμων τήν πολύτιμον ταύτην.

οσω καί δυσεύρετου δλοέν καΟισταμένην έργασίαν του.
Ό Κ. Κόντος έγεννήβη έν Άμφίση τή 12 Μαρτίου 

1834, ήτο δέ υιός τοΰ άγωνιστοδ Σταύρου Κοντού, 
οστις κατήγετο έχ Δελβίνου.Νεαρότατος, μαθητής έτι 
ων, έλαβε μετά τον πατρός του μέρος είς τήν κατά τδ 
1854 γενομένην εισβολήν εις Θεσσαλίαν, έπανελδών 
δέ είς ’Αθήνας άπεοιώχΟη ύπδ τοδ Γενναδίου έκ τοϋ 
γυμνασίου, εις δ έφοίτα, διά τό άρηϊφιλον οΰτυΰ, ίπερ 
δ σοφός γυμνασιάρχης δέν ήδύνατο να έννοήση ώς ου- 
νάμενον νά προσαρμοσύή πρδς τάς Μούσας. Πόσον άδι
κον είχεν δ Γεννάδιος, ςκπεδείχδη έκ τοδ γεγονότος ότι 
δ Κόντος άριστεύσας είς τδ Γυμνάσιου καί έπι'είξας 
τελείαν μόρ^ωσιν έν τώ Πανεπιστημίω πριν ή άκόμη 
δώση τάς διοακτορικάς αύτοΰ εξετάσεις, άπεστάλη ύπ’ 

-αυτών τούτων τών καθηγητών του γυμνασιάρχης έν 
Χίω, είτα δ’ έν Σάμω. Τάς σπουδάς του άπεπεράτωσεν 
έν ’Ολλανδία, ήτις τότε ήτο τδ κέντρον τών ‘Ελλη
νιστών. ’Εκεί δ’ έχδίδων τδν «Λόγων Έρμη.» ήλεγ- 
χε τους σοφούς τής Ελλάδος οΐτινες χαί μεγάλως άν- 
τίδρασαν κατά τήν παλινόστησίν του. Τώ 1868 έν 
τούτοις δ υπουργός Α. Μαυρομι^άλης παραβλέπων 
τάς αντιδράσεις ταυτας, διώρισεν αυτόν καθηγητήν του 
Έϋνιχοΰ Πανεπιστημίου. Τώ 1875 διωρίοδη τακτικός 
καθηγητής. Τδ μέχρι τοΰδε έργον τοΰ Κοντού τό τε 
από ίδρος χαί τό κείμενον είς βιβλία, μελετάς, κριτι
κά; παρατηρήσεις χαί τά παρόμοια εινε κολοσσιαίου.

Ή βιβλιοθήκη, ήν κατέλειπε,αξίας 50,000,δρ. άπο- 
τελεΐται. έξ άριστων χαί σπανίων εκδόσεων, πηγών 
φιλολογικών, πολυτίμων ειδικών λεξικών, διαφόρων 
φιλολογικών συγγραφών χαί πλείστων άλλων βιβλίων 
διαφόρων κλάδων.
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* PQMA I KA ΓΡΑΜΜΑΤΑ ★

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ρ0ΚΕΙΤΑ1 περί τής τύ
χης μερικών είιιόνων ήτις 
ομοιάζει με την τύχην, με
ρικών ανθρώπων. ’ Υψοΰν- 
ται άπροσδοκήτως με αλ- 
ματα κολοοσαία, τεράστια. 
Είκόνες πωληθεΐσατ άντί 
ελάχιστων εκατοντάδων 
φράγκων ύπό τών καλλιτ 
τεχνών των, εφθαοαν βρα

δύτερου νά μ::ιαπωληθοΰφ είς εκατοντάδας χιλιάδας φρ. 
Καί τοιουτοτρόπως τά όλιγώτ'ερα ωφελείται άπό τό 

έργου τον ό καλλιτέχνης:’Ακούσετε μερικάς ιδιοτροπίας 
τ^ς τύχης έναντΐον καλλιτεχνών, έκ τών τελευταίων πω- 
λήσεων εικόνων έν Λονδίνω καί Παρισίοις.

Ό ατυχής καθ’ 8λην τήν ζωήν του Γάλλος ζωγράφος 
Μιλλέ, τοΰ όποιου τά έργα θεωρούνται σήμερον ώς 
ύπέροχα αριστουργήματα, μετά κόπου κατώρθωσε νά 
πώληση άντί γιλίων φράγκων τήν είκόνα του <Φύ- 
λαξ χηνών». Γνωρίζετε λοιπόν πόσον μετεπωλήθη 
προχθές ή ιδία είκώνεΐς ιό Λνοδϊνον ; —134 χι
λιάδας φράγκων. .

Ό Κουρμπέ, άλλος μέγας Γάλλος καλλιτέχνης 
έπώληοε πρό ίτών 3ν αριστούργημά του τήν “Κυ
ρίαν με τό γάντι» αντί τριών χιλιάδων φράγκων— 
και αυτά μί τόσα βάσανα.

Ξεύρετε τώρα πόσον μετεπωλήθη ή Ιδία είκών 
είς τά Παρίσι τήν παρελθι,ΰσαε εβδομάδα είς μίαν 
δημοπρασίαν ; Πενήντα χιλιάδες φράγκα. ,

Μία άλλη περίφημος εί'κών ή · Οικογένεια Ζαρ- 
παντιό» έπωλήθη άπό τον ζωγράφον της προ 
έτών άντί δισχιλίων φράγκων.

‘Εσχάτως Ιπλήρωσεν εις μίαν δημοπρασίαν ό 
‘Αμερικανός εκατομμυριούχος Γένδερ εκατόν χι
λιάδας φράγκων. Οί μόνοι λοιπόν ποΰ μένουν 
αδικημένοι ιίνε οί καλλιτέχναι καί οί μόνοι 
που τους ίκμ’.ταλλεΰόνεαι ιίυε οί μεοίιαι των καί 
μεταπωληταί.των οί όποιοι πλουτίζουν είς βάρος 
των.

Ό Κλαύδιος Μοναφέπώληαε άντί δκτακοσίων 
φράγκων τήν περίφημων τΔύσιν» του. Τήν Ιδίαν 
είκόνα προ διετίας έναξ έκατομμυριοΰχος έρασιτέ- 
χνης ήγόρασεν εξήντα χιλιάδων φρ.

°Ο ιΤάσσος εν τφ φρενοκομείφ» τά υπέροχου 
τοΰτο καλλιτέχνημα τοΰ Δελακρουά τό όποιον κστα 
το 1885 έπωλήθη άντί 14,000 φράγκων, κατά το
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1872 μετεπωλήθη αντί εβδομήντα χιλιάδων, αν έπρό- 
κειτο δε νάξαναπωληθή σήμερον, 3τε σ' Αμερικανοί ε
κατομμυριούχοι έχουν τήν μανίαν της αγορας ππλαιών 
είχόνων, ίσως θά έφθανε τάς διαχοσίας χιλιάδας φράγ
χων... αν μή χαί παραπάνω.

Αί είκόνες τοΰ ’ Ιγκρες,τάς όποιας ό καλλιτέχνης έπώ- 
λει αντί οχτακοσιών φράγκων έκάστην, τώρα τιμώνται 
πλέον των 80 χιλιάδων φράγκων.

Είνε γνωστή ή Ιστορία τοΰ ·<'Ανζελούς», τοΰ Μιλλέ. 
Ό καλλιτέχνης έν πενία ευρισκόμενος τήν έπώλησεν 
άντί όλίγωυ εκατοντάδων φράγκων. Καί ξεύρετε πόσον 
έπωλήθη εσχάτως ; Έξακοσίας χιλιάδας φράγκα.

Ή άκριβώτερον πωληθελσα εσχάτως είχών εινε ή τοΰ 
Χολβάίν, άνήκουσα είς τον δοΰκα τοΰ Κόρφολκ άγορα- 
σθεΐσα άπό τήν ’Εθνικήν Πινακοθήκην τοΰ Λονδίνου 
αντί ενός εκατομμυρίου οχτακοσιών χιλιάδων φράγκων. 
Ποιος ήξεύρει αν ό ζωγράφος της κατάσρθασσε νά κερ
δίση δλίγιστα εκατοντάδραχμά κατά τήν πώληοίν της. 
Τί τυφλή καί Άδικος τύχη!

Ο ΡΩΜΑΙΟΣ

Έλίνη ’Αβπριώιου

V ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ r
Ή ύπό τον Φραγκίσκου Sansovino έχδοθείοα ’Ιστο

ρία τής Καλλιτεχνίας έ ν Β εν ετ ίφ περι
γράφει λεπτομερώς ένα Έοταυρωμένον τον Tintoret καί 
τινας πίνακας Πάλμα τοΰ νεωτέρου. ·Ή τύχη τών έρ
γων τούτων ήγνοείτο έντελώς μέχρι τοΰδε, δπότε <5 
επιθεωρητής τών δημοσίων έργων εις μίαν έπιθεώρη- 
σιν τοΰ κωδωνοστασίου τοΰ Sai nt - Giuliano άνευρε 
τούς πίνακας τούτους τυλιγμένους κυλινδροειδώς καί 
κατασκονισμένους. Ειχον άφαιρεθή άπό τών τοίχων τοΰ 
ναού τφ 1830 διά νά άντικατασταθώσιν ύπό μαρμάρινου 
επιχρίσματος.

*

Πρό τετραετίας ό κ. Κάρολος de Brtiy0re έκληρο- 
δότησεν είς τήν πάλιν Rcmireinont τής 'Αλσατίας τήν 
οίκίαν^ του.μετά τής Πινακοθήκης του καί τών δια

φόρων καλλιτεχνημάτων, ατινα έστέγαζεν ύπό τόν Άρον 
νά εγκαθίδρυση έν αυτή τοπικόν μουσεΤον. Τοΰτο θά 
ήνε κυρίως λαϊκόν, Ιστορικόν και καλλιτεχνικόν συγ
χρόνως. θά συγκεντρώσωσιν έν αύτφ διάφορα Αναμνη
στικά αντικείμενα τής ένδοξου σελίδος τών εύγενών κυ
ριών τοΰ Hemiremont, τής ένδοξοτέρας καθ'Άπασαν 
τήν Εύρώπην. θά άναπαραστήσωσιν έπίσης τό εσωτερι
κόν τών παλαιών Βοσγικών οικιών. Τό μουσείου θά 
όνομασθή έκτου όνόματος τοΰ ίδρυτοΰ αύτοΰ. ■

*

Άνεχώρησεν είς Μονάχον πρός εύρυτέρας σπουδάς 
ή δεσποινίς ζωγράφος Φοίβη Κοντοπούλου, άποπερα- 
τώσασα εφέτος τάς έν τφ Πολυτεχνεία) σπουδάς της, 
αδελφή τοΰ φίλου ζωγράφου κ. Βυρ. Κοντοπούλου.

Κ
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Π I Ν A Κ Ο 0 Η Κ Η ΠίΝΑΚό0ΗΚΗ

“Ιονλία. Συμμελίδου

Ή Εν ' Αλεξανδρείφ διαμένουσα δεσποινίς 'Ιουλία 
Συμμελίδού διακρίνεται δια τήν είς την ζωγραφικήν 
Επίδοσίν της. Γευνηθείσα είς Αθήνας έγκατεοτάθη 
μετά τής οίκβγενείαςτης,παιδίσκη ετι,εΐς Αλεξάνδρειαν' 
‘Απδ Εξαετίας άσχολ°1ται είς τήν ζωγραφικήν, μάλλον 
έρασιτεχνικώς ή < Επαγγελματικοί;. Διδάσκαλον έσχε 
κατ' άρχάς τδν ΙκεΤ καθηγητήν τής ζωγραφικής κ. Τρ. 
Καλογερόποτλον,εϊτα δέ τδν ' Ιταλόν ζωγράφον Zanieri.

Τά πρωτόλεια τής τής τέχνης ιης έβραβεύθησαν είς 
τήν εν Χαλκίδι πρσ ετών όργανωθεΐσαν έκθεσιν τοΰ 
Γυναικείου συλλόγου.

Ή δεσποινίς Συμμελίδσυ καίτοι δεν σννεπλήρωσεν 
έν Εύρωπαϊκή καλλιτεχνική αχολή τάς οπουδάς της, 
χειρίζεται δεκίμως τδν χρανστήρα, άσχολουμένη κυρίως 
είς Απεικονίσεις τοΰ Αγροτικού βίου.

*
Άπό δεκαετίας περίπου έν Γερμανία, ή μονομανία 

διά τάς πρώτα; εκδόσεις τών αριστουργημάτων τής 
φιλολογίας έλαβε μεγάλος διαστάσεις. Ουτω, ή πρώτη 
εκδοσις τ&ν Ληστών τοΰ Schiller τοΰ 1781, ήτις 
έστοίχιζε 259 μάρκα, άπδ δέκα ετών έπλειοδοτήθη 
είς μίαν τελευταίαν πώλησιν πρδς 2,800 μάρκα 
ήτοι 3,500 φρ. Ή πρώτη έκδοσις τοΰ Βερθέρου, τοΰ 
1774, ή στοιχίσασα 50 μάρκα κατά τδ 1000, σήμερον 
άνήλθεν είς 500. ° Η α' εκδοσις τοΰ Φάουστ (Ιον μέρος) 
είχε κατακυρωθ] εν τινι πωλήσει τοΰ 1888 έν Βερο- 
λίνφ πρδς 3 φρ. καί 75 Εκατοστά' ή αυτή έκδοσις τδ 
1907 έδιδε 400 μάρκα ήτοι 500 φρ. χρυσά.

¥
Έν Άθήναις εΐς τινα οικίαν έπι τής όδοΰ Μπου- 

πουλίνας έξετέθησαν πρδς πώλησιν δύο παλαιοί εικό
νες μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Ή μία παριστή τήν 
Παρθένον καί ιό βρέφος, ή δέ άλλη Φλαμανδικής σχο
λής παριστή τδ Εσωτερικόν βουστασίου έν ωρφ νυκτός. 
‘Ο κ. ’Ιακωβίδης έξετίμησε τούς πίνακας Αντί 2.000 
δραχμών.

*

Ή Γαλλική Κυβέρνησις ήγόρασε διά τδ μουσείου 
τοΰ Λουξεμβούργου έργα τινα τοΰ ζωγράφου Gabriel 
Nicolet, έκθέσαντο; έσχάτως τά έργα του έν τή Γαλα- 
ρία Henri Graves, έν Παριοίοις.

Έν τφ α Νεκροταφείφ Αθηνών άνεγείρεται μνημε'ον 
είς τδν αλήστου μνήμης Γερμανόν τήν καταγωγήν άλλ 
Έλληνα τήν ψυχήν Φουρτβαΐγκλερ.

Τδ μνημείου τοΰτο, τή έποπτείφ τοΰ κ. Σώχου, Εγεί
ρεται έπι σχεδίου -του αρχιτέκτονας Φί/τερ, συνεργάτου 
τοΰ Φσυρτβαΐγλερ εις τάς έν Αϊγίνη άνασκαφάς, καί 
αποτελείται άπό βαθμιδωτήν στήλην πεντελησίου μαρ
μάρου, έπιστεφομένην άπδ χαλκίνην Σφίγγα έκτελε- 
σθεΐσαν έν Γερμανίφ, τή έπιμελεία τής συζύγου τοΰ Α- 
ποθανόντος Αρχαιολόγου.

*

Έν Παριοίοις προτείντται ήιδέα δπως μετατροπή εις 
μικρόν μουσεΐον ή έν Choisy · le - Roi οικία, έν η άπέ- 
θανεν τήν 27 'Ιουνίου 1833 δ Rouget de Lisle, ο 
δημοφιλής συνθέτης τής Marseillaise. Προτείνεται 
έτι ή ύπό τής νομαρχίας Αγορά τοΰ περιφήμου πίνακος 
τοΰ Pils: «Ό Bouget de Lisle ψάλλων τήν «Μασσα
λιώτιδα» ευρισκομένου ήδη παρά τφ Dietrich,δήμάρχφ 
τοΰ Στρασβούργου καί ή συλλογή αναμνηστικών Αντι
κειμένων και δοκιμίων τοΰ Γαλλικού έθνικοΰ ύμνου.

¥
Οί κάτοικοι τής Πιτσβούργης έπανεστάτησαν καί 

ήπείληοαν νά δώσουν διέξοδον είς τήν οργήν των, 
καταθρυμματίζοντες μίαν θαυμασίαν εϊκόνα έκτεθειμέ- 
νην είς τήν Διεθνή Καλλιτεχνικήν Έκθεσιν τής πό- 
λειας.

Άοχηγοι τής έξεγέρσεως εΐνε οι Ιερείς, οι όποϊοι αν 
δέν ξεσχίζουν τά ράσα των, απειλούν δμως νά ξεσχίσουν 
τήν εικόνα έξ ίεράς αγανακτήσεως. Ή είκών ήτις επι
γράφεται «Πρωία γάμου» παριστρ. μίαν νεόνυμφου έκ
τακτου καλλονής έξερχομένην έκ τοΰ λουτρού καί περί- 
βεβλημένην διαφανέστατον πέπλον, ΰπό τδν δπόίον δια
γράφονται, με ύπέροχον τελειότητα, αί Αρμονικοί γραμ- 
μαί τοΰ εύμιλοΰ; σώματός της. Ή είκών είνε έργον 
διαοήμου "Αγγλου καλλιτέχνου δστις, ώς μοδέλο, λέ
γεται οιι είχε μίαν Απδ τάς διασημοτέρας συγχρόνους 
καλλονάς τής Αγγλίας. Οί κάτοικοι δμως τής Πιτ- 
σβούργης, δσον καί αν Αγαπούν τδ ώραΐον; κοκκινίζουν 
πρό τής σκανδαλιστικής καλλονής τής ωραίας νύμ
φης και έζήτησαν νά αποσυρθή ή είκών άπδ τής εκ- 
θέσεως, διά νά μή σκανδαλίζη τούς έπισκέπτα; ! !

♦
Πρωτοβουλίφ τών δοκιμωτέρων παρ’ ήμίν ερασιτε

χνών φωτογράφων διοργανοΰται διάτδ προσεχή Νοέμ
βριον 'Ελληνική φωτογραφική έκθεσις, είς ήν θά με- 
τάσχουν και οί έξ επαγγέλματος, φωτογράφοι καί οί 
έρασιτέχναι.Ή έκθεσις, ήτις θά διαιρεθή είς τμήματα, 
θά γίνή εΐς τήν αίθουσαν του «Παρνασσού».

¥
Μετά τρίμηνον διαμονήν έν Άθήναις άπήλθεν ή 

διακεκριμένη ζωγράφος δεσποινίς 'Ελένη 'Ασπριώτον.
*

Ή πόλις Seattle, καίτοι Αριθμούσα ύπαρξιν μόλις 
δέκα καί πέντε έτών, έφιλοδόξησε νά διοργάνωση διε
θνή έκθεσιν. Τδ γεγονός εϊνε περιεργότατον καί μονα
δικόν'. Ή Seattle εϊνε ό ώραιότερος λιμήν τοΰ Ειρη
νικού. Έχει 300,000 κατοίκους, όιτινες έπλούτισαν 
Από τά χρυσωρυχεία τής Αλάσκας.

Είς Βενετίαν έκομίοθησαν εικόνες καί πλούσια συλ
λογή χαλκογραφιών, άνήκουσαι τέως είς τδν έκπτωτον 
Σουλτάναν Άβδούλ Χαμίτ. Έκτος Ικανών 'Ολλανδών 
ζωγράφων, ώς ό Μολλενάερ, ό Βραίγκελ, δ βάν ντέρ 
Νέερ κλ., αντιπροσωπεύονται καί αρκετοί παλαιοί Βι- 

ενναίοι, ύπάρχουν 12 μολυβδογραφίαι τοΰ Μακάρ, σκί
τσα τοΰ Μουγκάξη, μία παλαιά γυναικογραφία καί μία 
ελαιογραφία τοΰ Μουγκάξη κομψότατα έπεξειργασμένη, 
παριστώσα νεαράν γυναίκα έπί διβανίου κεκαλυμμένου 
διά τουρκικού τάπητος, είς φυσικόν μέγεθος είκών 
τής αΰτοκρατείρας τής Πρωσσίας Αικατερίνης τής Β', 
μία παράστασις έκ τοΰ 15ου αίώνος, έν έξοχου αντίτυ- 
πον τοϋ Βάν Δύχ, παριστ&ν κεφαλήν καλογραίας,προσ
έτι μέγας Αριθμός προσωπογραφιών παλαιών στρατιω
τικών. Έπειδή μεταξύ τών εικόνων εύρίσκονται καί 
πολλοί, προερχόμενοι έκ Βιέννης, θά έχουν άγορασθή 
αύται εξάπαντος διά τδν πρφην Σουλτάνου ύπό πρφην 
πρεσβευτών παρά τή βιενναίφ αυλή. Μία μάλιστα λαμ- 
πρώς έπεξειργασμένη γυναικογραφία, σχεδόν είς φυσι
κόν μέγεθος, έργον τοΰ Βαλδμήλλερ τού 1832, σημειοϊ 
και τδν πρφην κάτοχον. Ή συλλογή τών χαλκογραφιών 
εϊνε Εκτάκτως πλουσία. Πόσον τεράστια ποσά έδαπανή- 
θησαν διά τήν συλλογήν ταύτην καταφαίνεται έκ τινων 
μνημονευόμενων τιμών. Οΰτω,μία παλαιά βιενναία γυ- 
ναικογραφία είς φυσικόν μέγεθος σηρειοΰται με 2,500 
τουρκικός λίρας, εικόνες τής Νέδερ με 100, μέ 115 
καί 75 τουρκ. λίρας.

Ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος μετέβη είς Μονάχον διά 
τήν έν τή Πινακοθήκη τής Προνστικής πρεσβείας έγ- 
κατάοτασιν τών εικόνων Σάκ.

*
Προσεχώς Αφικνείται είς '.Αθήνας ή διάση/,ιος δωδε- 

καέτις Ούγγρίς βιολίστρια δεσποινίς Ρόζα Έρλιχ, ής τδ 
μουσικόν δαιμόνιου κρίνεται ανώτερου τοΰ Φλόωζελ.
Ηρχισε νά παίζη βιολί από 4 έτών μ' ένα παιγνίδι 

βιολάκι καί 6 Ετών εδωκε κονσέρτο είς τήν Βιέννην. 
Είσήχθη κατόπιν έξαέτις είς τήν Μουσικήν Ακαδημίαν 
τής Πράγας, δπου ό περίφημος καθηγητής Σέφτσιχ 
έθαύμαοε τήν Ιδιοφυίαν της καί μόνος τήν έμύησεν είς 
τά ιερά τής τέχνης. Πρό τινων μηνών τής έδωκε δί
πλωμα, 8περ θεωρείται δυσκολώτατόν.

Είς Αθήνας θά δώση μίαν Εσπερίδα είς τδ Δημοτι
κόν με τό Ιδιου πρόγραμμα τοΰ διάσημου βιολονίστα 
Γιάν Κοΰμπελικ.

¥
Προσεχώς θά στηθή είς τήν Εν Παριοίοις πλατείαν 

τοΰ Παλαί-Ρουαγιάλ ένας θαυμάσιος άνδριάς τοΰ Βί- 
κτωρος Ούγκώ, τόν όποιον Εξετέλεσεν ό περίφημος 
γλύπτης Ροντέν.

Αί Παρισινοί εφημερίδες Αναφέρουσαι τδ γεγονός 
γράφουσι καί τό έξης χαριτωμένον ανέκδοτον, σχετικόν 
με έτερον Ανδριάντα τοΰ ποιητοΰ τών «Ανατολικών 
Ασμάτων».

Ό γλύπτης Φαλγκιέρ είχε παρουσιάσει είς τήν Επι
τροπήν ένα πρόπλασμα τδ όποιον παρίστα τόν Ούγκώ 
με αρχαϊκά ενδύματα έφιππον έπι τοΰ Πηγάσου, άναο- 
ριχωμενον είς τήν κορυφήν τοΰ Παρνασσού καί κρα
τούντα εΐς τήν δεξιάν μίαν λύραν ποικιλλομένην ύπό 
αστέρων. Τό πρόπλασμα δμως δέν έγεινεν άνδριάς, κα
θότι ή Επιτροπή είχε περιπλοκή είς αδιεξόδους διαφω
νίας.

Ή ώραία όμως έμπνευσις τοϋ Φαλγκιέρ δέν εμεινεν 
ανεκτέλεστος. Διότι δταν μετά τίνος μήνας παρήγγειλαν 
εΐς αύτόν ένα Απόλλωνα, ό γλύπτης Απεκεφάλισε τδν 
Γάλλον ποιητήν, έπρόσθεσεν έπί τοΰ τραχήλου τήν κε
φαλήν τού Μουσηγέτου, καί μετά τινα καιρόν είς τήν 
πλατείαν τής όδοΰ Boudreau έστητεν &· θρ'άμβφ τό 
έργον του-

4τ
Ε'ς Αγγλος Μαικήνας έσωσε τήν Αγγλίαν άπό τόν 

έξευτελιομόν τοΰ νά Ιδη ένα Αριστούργημα τής τέχνης 
ν’ άγορασθή Από ξένους κρί νά διέλθη τδν Ατλαντι
κόν,Διότι οίαγοραστοί θά ήσαν Αμερικανοί καί ή είκών 
θά έλάμβανε τήν Αγουσαν εΐς τήν Νέαν Ύόρκην.

Πρόκειται περί τής «Δουκίσσης τοΰ Μιλάνου» τοδ 
περιφήμου έργου τοΰ μεγάλου ζωγράφου Χολβά'ν, ήτις 
ύπό τοΰ δουκός Νόρφολκ ε'χε πωληθή aytl 1,800,000 
φράγκων είς ένα μεγαλέμπορον εικόνων Εν Λονδίνφ.

Η περίφημος είκών έτέθη Εννοείται' είς πώληοιν 
καί οί Αμερικανοί ήσαν έτοιμοι νά τήν αγοράσουν. Οί 
Αγγλοι δι’ Εράνων έζήτησαν νά συνάξουν τδ ποσόν καί 
να μή άφίσουν τήν εικόνα νά μεταφερθή από τήν πα
τρίδα των. Τό ποσόν δμως ήτο σημαντικόν.

Εύρέθη τότε ένας Αγγλος δστις έπρόσφεοε 40 χιλιά
δας λίρας στερλίνας, δηλαδή Sv εκατομμύριου φράγκων, 
τδ όποιαν προστιθέμενον εΐ; τά ύπό τής' Αγγλικής κυ- 
βερνήσεως προσφερφείσας : 250,000 φράγκων καί τά; 
αλλας προσφοράς τοΰ Εράνου συμπληρώνει τδ άναγκαι- 
οΰν ποσόν διά τήν Εξαγοράν τής εΐκόνος, 'ήτις οΰτω γί
νεται κτήμα τού έθνους.

Ο δωρητής τοΰ εκατομμυρίου μένει Ανώνυμος.
*

H δεσποινίς 'Ελένη Στυλιανίδου εϊλκυσε τήν προ
σοχήν τοΰ μουιικοΰ κόσμου έν Γερμανίφ καί Λονδίνφ 
κατα τάς συναυλίας &; έδωκεν εσχάτως. Είς τήν αί
θουσαν τ&ν κλασικών συναυλιών καί μουσικών εορτών 
«ΜπεξταΤν Χώλλ» τοΰ Λονδίνου έψαλλε πολλά Ασματα 
Γαλλικά καί κυρίως Γερμανικά, ώς καί τρία 'Ελλη
νικά, κληθείσα επανειλημμένα»; είς τό προσκήνιου. Είς 
τήν Γερμανίαν λαμβάνει συχνά μέρος ώς μεσόφωνος είς

Έλίνη ΣτνλιανΜίου

τάς μελοδραματικάςπαραστάσειςτής όπερας Δόρτμουνδ, 
Ενεφανίσθη δε είς τήν σκηνήν και άλλων Γερμανικών 
θεάτρων.

Ή φωνή της, διαυγέστατη, ηχηρά, γλυκεία καί εύα- 
ρέστως μεταλλική, ίδίωςεΐςτής ψη λές νότες, έχει 
Αλας τάς αποχρώσεις τελείως διαπλασμένης φωνής σ ο- 
π ρ άνο.

Τό ποικιλώτατον πρόγραμμά της, περιέχον τεγάχια 
τοΰ Σαίν-Σάνς, τοϋ Βάγνερ, τοΰ Μπιρλιόζ, τοΰ
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Μπράχμ;, τοΰ Σιοΰμαν, τοΰ Βέμπερ, τοΰ Ντεμπουσόν 
κτλ., ίκιελεοθέν μέ τελειότητα έξοχον δεικνύει δτι ή 
φωνή τή; δεσποινίδα; Στνλιανίδου ήμπορεί νά διερμη
νεύσω τελεία; δλα; τά; ήχηιικά; 'ποικιλίας, τάς όποια; 

φαντασία δαιμόνιων μουσουργών περισυλλέγει από την 
μυστικήν μελωδίαν τοΰ σνμπαντος.

Οί “Αγγλοι κριτικοί τών μεγάλων ημερησίων φύλλων 
άπησχολήθηοαν αρκετά με τήν Έλληνίδα καλλιτέχνιδα.

Ή δεσπ. Στνλιανίδου κατάγεται εκ Σάμου. Συνή
ψε? ήδη συμβόλαιο? μέ τδ Λη·ι. θέατρον Δόρτμουδ διά 
μίαν τριετίαν. Ό καθηγητής Έλ έξεφράσθη ίνθουαιω- 
δώ; διά τήν φωνήν τή; δεσπ. Στνλιανίδου.

¥>
‘Απέθανεν εις Μεριέλ <5 ζεογράφο; Λουδοβίκο; Mar— 

chett i, εί; τών αρίστων συγχρόνων εικονογραφώ?.Έγεν- 
νήθη Ιν Ρώμη τιρ 1S53. ‘Αφίνει πληθύν δλω; προ
σωπικών έργων.

¥
Έν Παρισίοις είς τήν Γαλαρίαν GeOrj.CS Petit δ 

γνωστότατο; ζωγράφο; Ραφαέλλι διωργάνωοε μ’γάλην 
εκθεσιν ■έργων του, ατινα διακρίνονται ύιά τήν ποικι
λίαν και τήν έντελώ; Ιδιαιτέραν καλλιτεχνικήν άντίλημιν 
πρός άπόδοβιν τής Παρισινή; άιμοσφαίρας καί τών 
προαοτείων.

*
Έν Παρισίοις, «is »ό Jardin des Plantes άπεκα- 

λύφθη ανάριας τοΰ μεγάλου φυσιολόγου καί συγγραφέα); 
Duffon. . ....... ..

¥
Ό κ. Α. Ματάλας προκηρύσσει διαγωνισμόν προ; 

συγγραφήν τή; Ιστορίας τή; Σπάρτης- άπό τών Αρχαιό
τατων χρόνων μέχρι τοΰ 1335. Τά συγγράμματα δέον 
ν’ άποσταλώιι πρό; τόν δήμαρχον Σπάρτη; μέχρι τέ
λους Σεπτεμβρίου 1912. θά κριθώσι ύπό τριμελούς 
έπιτροπή;.{Ο βραβευθηοόμενο; θά λάβηαμοιβήν 4,033 
δρχ.και 2,000 πρός τύπωσιν τοΰ βιβλίου.

*
Έλάβομεντήν εξής επιστολήν.

’Αξιότιμε κ. Διευθυντή,
’ Πρό πολλοΰ χρόνου ουνέστη διά τήν άνέγερσιν προ

τομή; εού Παύλου Μελά επιτροπή εκ τών κ. ». Καμ- 
πούρογλου, Κακλαμάνου καί άλλων, ήτις καθά πληρο
φορούμαι τό συλλεγέν ποσόν κατέθεσε παρά τώ γλύπτη 
κ. Σώχφ, οστι; έκαμε νομίζω καϊ τό πρόπλασμα. Καίτοι 
πολύ; παρήλθε χρόνος, ή εκ μαρμάρου προτομή δεν 
έγένετο. Ή επιτροπή ύπάρχει, τό χρήμα ύπάρχει, <5 
καλλιτέχνη; υπάρχει καί μόνον ή προτομή διαρκώ; έγ- 
κυμονεΐται, χωρίς νά βλέπη τό φώς.

Οί αρμόδιοι τί λέγουν ;
Μεθ’ ύπολήψεω;
Στρατιωτικός

¥
Περιεργότατον φαινόμενον μετεμψυχώσεω;, σχετιζό- 

μενον πρός τάς καλά; τέχνας, εσημειώθη ύπό τή; « Α- 
ρικανική; ’Εταιρείας τών ψυχικών παρατηρήσεων».

Κάποιος’χαράκτη; μετάλλων δνόματι Τόμψων έξύ- 
πνησεν ενα πρωί... ζωγράφος. Καίτοι δεν είχε ιιάθει 
ποτέ ζωγραφικήν, ήρχισε νά ζωγραφίζη θαυμασίας ει
κόνας, μέ τέχνην πράγματι αξιοθαύμαστο? και τάλαντο? 
μεγάλου ζωγράφου. Έβλεπε συγχρόνως ώ; εν όπτασ'.φ 
θαυμάσια τοπέία, τά όποια έζωγράφιζεν έπί τοΰ πίνα- 
κοςμέ ευκολίαν παλαιού ζωγράφου.

Τό πράγμα τόν έκαμε? ανήσυχο?. “Ηρχισε νά αισθά
νεται μέσα του ξινήν ψυχήν, ή όποια έπεβάλλετο έπί 
τή; θελήσεώ; του. Σιγά-σιγά ένόησεν δτι είχε μέσα του 
τήν ψυχήν ένό; ζωγράφου, άποθανόντο; πρό δύο ετών 
και δνομαζομέεου Τζίφορδ.

“Εσπευσε τότε εί; τόν ιατρόν Άίλόπ διά νά τόν 
συμβουλευθή. Ό Ιατρός έπήρε τέσσαρα; είκόνας τόΰ 
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Τόμψων και τάς ίδεοσεν εί; ειδικού; τεχνηκρ!τας. Ούτοι 
άπεφάνθ- > δτι αί εικόνες aveal ήσαν πιστότατα Αντί
γραφα είκό- ·· τοΰ Τζίφορδ, αί δποϊαι υπάρχουν εις 
τάς οικία; φόρων πλουσίων. Ήτο δμω; βεβαιωμένο? 
δτι <5 Τ. t φων δέν είχε ποτέ ίδή τάς εικόνας αύτάς.

Πάοαι έν τούτοι; αί προσπάθειαι πρό; ϊζήγησιν τοΰ 
φαινομένου άπέβησαν είς μάτην. Ό Τόμψων εξακολου
θεί νά ζωγραφίζη καί αί εικόνες του πωλοΰνται πολύ 
ακριβά εί; διαφόρους περιέργους.

‘Ιωάννης Δημητραχόπουλος

MAZY με τούςδόίδεκα μεσονυκτίου;κτύπους κάποιας 
μακρυνής ’Ελβετικής καμπάνα;,' μας έφθασεν άπ’ εκεί 
και τό τελευταίο? χαίρε τοΰ Αγαπημένου μας παιδιού.

Ένα χαίρε έξηντλημένον, άλλά γλυκύ καί ευχαριστη
μένο?, διότι απετείνετο πρό; τήν γήν αυτήν τών πό
νων. όπου κανείς εκλεκτό; δέν ήμπορεί νά ζέ/ση.

Ή έπομένη πρωία ήτο ώχρά, γεμάτη ύγρασία καϊ 
δμίχλη, καί τά δρη τής ’Ελβετία; είχον ενδυθή τά; 
βαρεία; των στακτερά; σκυθρωπότητας, ώοάν νά ήθε
λαν νά θρηνήσουν μέ εξαιρετικήν θλίψιν καί με επιση
μότητα το εύγενέ; καί συμπαθές τέκνο? τής Ελλάδος.

Γύρω άπό τού; δυστυχεί; γονείς ή διεθνής ψυχή έ
στησε τόν χορόν τή; παρηγοριάς.

’.άλλά δπως ή φύοις τή; Ελβετία; κατ’ Εκείνην τήν 
πρω’αν πολιορκημένη άπό πάγους ήτο Αδύνατον νά 
φωτισθή άπό Ακτίνα ηλιακήν, έτσι καί αί καρδίαι τών 
γονέων Εκείνων δέν ήδννήθησαν νά ανακουφισθοϋν άπό 
τού; φιλοσοφικούς λόγους τών πονετικών ξένων.

Και έπέοτρεψαν δπίσω οί γονείς μόνοι... Σκιαί με
λανοί μέ τήν κεφαλήν πρό; τά κάτω, ώσάν νά αναζη
τούν διαρκώ; τό προσφιλέ; μνήμα. .

Έπέρασαν διά μέσου λαών πανηγυριζόντων τήν νεό
τητα καί καλοκαιρίαν.

Έσχισαν taj χώρα; τών διασκεδάσεων, τών τέρ
ψεων, τών ήσμάτων, τήςήδονής, τώνέρώτων...

Ή πρός τά κάτω στάσις τή; κεφαλή; των δέν ήλ- 
λαξε, διότι ήσαν ξένοι πρό; τό περιβάλλον.

Καί ό άνθρωπο; ουδέποτε συγκινεΐται άπό περιβάλ
λον, τό όποιον δεν αισθάνεται καί δίν έννοεί.

Τέλος μίαν πρωίαν άλλην επάτησαν τό χώμα τή; 
’Ελλάδος....

Καί έφιλήθημεν βιαστικά, με λαχτάραν Εξαιρετικήν, 
διά νά πάρωμεν κάθε θλιμμένο; συγγενή; τό τελευταίο? 
φίλημα τοΰ Γιάγκσυ μα;, τό όποίον ένομίζετο θερμόν 
άκόμη εί; τά πατρικά των χείλη....

. ΕΙΡΗΝΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ

(Κα Πολ. Δημητρακοπούλου)

ΘΕΑΤΡΑ
01 ήφικοί σβισμοί, οί όποιοι τόσφ «......^.κλονίζουν 

τάς κοινωνίας, έδραματοποιήθησαν 6πό ,;^ροθ σογ- 
γραφέως, τοΰ κ. Παπαζαφειροποΰλου.

01 «Σίΐσμόπληκτοι· δέν ήρεσαν, καίτοι σημεία 
τινα ήσαν πολύ ένδιαφβροντα. θέματα τά όποια διε- 
χειρίσθησαν μεγάλοι δραματουργοί, δέν είνε δυνατόν 
νά επιτύχουν ώς δοκίμια. 'Ο συγγραφεύς βχει κάποιαν 
τέχνην, άλλά στερείται δυνάμεως· σκηναί τινες είνε 
καλώ; τεθειμένοι, άλλά δ διάλογος είνε άτονος. Τήν 
ήρωίδα ΰπεκρίθη λίαν έπιτυχώς η κ. Κυβέλη.

Ό κ. Σπανδωνης, δ γνωστότατος ’Αθηναϊκός τύπος, 
ήθέλησε νά ταύτιση τήν ώς δραματικού συγγραφέως 
δψιμον κάπως έμφάνισίν του μέ τήν ένεστώσαν 
πολιτικήν κατάστασιν. Τό δράμα του «Ή ’Αθήνα 
μας» είνε ένας κόλαφος κατά τών ψευτοαριστοκρατι- 
κών κοινωνικών ηθών και της πολιτικής φαυλοκρατίας. 
Άλλά πραγματεύεται τό θέμα του μάλλον ώς άρθρο- 
γράφος ή ώς δραματικός. Ήέλλειψις τέχνης, συνοχής, 
λεπτότητος, σκηνικού ενδιαφέροντος είνε τόσον με
γάλα μειονεκτήματα, ώστετόακροατήριον μέδλας τάς 
θημοκοπικάς ρητορικάςάποστροφάς νά μείνη άδιάφορον 
Άλλά και οί χαρακτήρες τών προσώπων διαγράφονται 
ασθενέστατα..

Ό κ. Νιρβάνας αφιέρωσε τό νέον δράμα του είς τόν 
Έρωτα, τόν όποιον φαντάζεται δοτήρα πάσης εύτυ- 
χίας όταν σπάση τά δεσμά του. Τό έργον έχει 
αρκετά καλά μέρη καί δ συγγραφεύς, όστις έως τώρα 
έκρίθη ώς ύπεράγαν «εσωτερικός», ήρχισε νά γίνεται 
αίσθητότερος. Ή ύπόθεσις είνε καλώς έξευρημένη, και- 
τοι δχι πρωτότυπρςι'Ένάς άνθρωπος,δστις υπήρξε θΰμα 
ενός έρωτος ύποχωρήσαντος είς τάς προλήψεις, όστις 
όργιάζει είς τάς εύκολους ήδονάς, κυμαίνεται έπειτα 
μεταξύ δύο ερώτων, καί τέλος αποθνήσκει έν μέσφ 
ενός θύματός του αύτοκτονήσαντος καί τών γελωτων 
της κόρης του, ή οποία Απολαμβάνει τήν ευτυχίαν τοΰ 
ελευθέρου έρωτος. Ό κ. Νιρβάνας Απέδειξε χαρίσματα 
δραματικού συγγραφέως ίκανοποιητικώτερα, δέν δύνα- 
ται δμω; νά είπη τις δτι δέν έχουν ανάγκην έπιμελε- 
στέρας καλλιεργείας. Ή δεσποινίς Κοτοπούλη έπαιξε 
μέ πολλήν τέχνην.

Τό Ελληνικόν μελόδραμα, τό κάθε τόσφ νεκρανα- 
σταινόμενον χάρις είς την άκατάβλητον επιμονήν καί 
αισιοδοξίαν τοΰ κ. Λαυράγκα, εκτός άλλων μελοδραμά
των τά όποια καί άλλοτε παρέστησε, έδωσε τόν «Μ ε· 
φιστοφελήν» τοΰ Μπόϊτο. Τό έπιχείρημα ήτο τολ
μηρόν βεβαίως, άλλ’ έχρησίμευσεν ώς δείγμα ότι τό 
Έλλ. μελόδραμα, καίτοι ανυποστήρικτου, όργφ είς τήν 
πρόδον. Ή κλασική. μουσική τοΰ Μπόϊτο ή έχουσα 
Έλλ. άρχαιρπρέπειαν απαιτεί μεγάλους καλλιτέχνας. 
Έν τούτοι; δ κ. Βλαχόπουλο; έπαιξε καλά καί ή δ. 
Θεοδωρίδου έδειξεν πολλήν φιλοτιμίαν.

Έκ τών παραστάσεων τοΰ «Αθηναίου» ιδιαιτέρας 
μνείας αξίζει τό γεγονός τής διημέρου ή μάλλον διε- 
σπέρου παραστάσεως του δεκαπράκτου δράματος τοΰ 
Γκριλλπάρστερ—τού συγγραφέως τής «Προμάμμης»— 
τού «Χρυσόμαλλου δέρατος». Άπό τής έποχής καθ’ ήν 
οι θίασοι Άλεξιάδου καί Ταβουλάρη έδιδον είς τά πα- 
ριλίσσια θέατρα είς δύο έσπέρας τούς «Αθλίους» καί 
τόν «Περιπλανώμενον ’Ιουδαίον», δέν έδόθη τόσον μα- 
κρά παράστασις. Τότε έπεζήτουν οί θίασοι νά ύποθάλ- 
ψουν τάς θεαματικός καί αφελείς συγκινήσεις τών 
λαϊκών τάξεων.Άλλά καί τό «Χρυσόμαλλου δέρας» δέν 
υπολείπεται είςτάςτάσειςαύτάς μέ τάςρωμαντικότητάς 
του, τάς μονομαχία:, τάς μαγείας καί τόν δράκοντα. 
Ή τριλογία αύτη άλλως τε έγράφη πρό ετών.... 87.

Έκ τών ήθοποιών τού θεάτρου τοΰ «Πανελληνίου» 
πρωταγωνιστεί είς χάριν καί τέχνην ή κυρία Νίτσα 
Μουστάκα, σύζυγος τοΰ επίσης καλλιστου ηθοποιού κ. 
Κ. Μουστάκα. Είς τάς κωμφδίας λαμβάνει πάντοτε τά 

πρώτα μέρη, διακρίνεται δέ διά τήνλεπτότητα τήςΰπο- 
κρίσεως. Είς τήν εικόνα, ήν δημοσιεύομεν, παρίσταται 
εί; τόν ρόλον τόν όποιον παίζει είς τό «Καρναβάλι τής 
Νίτσας». Ή κ. Μουστάκα έπαιξε πολλάκις καί είς τό 
Βασιλικόν θέατρον.

A Α *

ΝΕΛΙ ΕΚΑΟΣΕΙΣ
Λογικός οίστρος, ?μ-ν«υσι« άβρά καί μυστιχισμέί 

βαθύς, λατρεία πρός τόν έκλιπίντα αθάνατον κόσμον 
τής άρχα.ότητος διαπνέουν τάς σελίδας τοδ νέου βί- 
βλί ου, τό όποιον έχάρισεν εις τούς απειραρίθμους 
θαυμαστός του ό ήδύτατος τών πεζογράφων κ. Σπ. 
Παγανέλης. Τό νέον βιζλίον άοιερώνει είς τούς Δελ
φούς, οί όποιοι διν ·ητο δυνατόν νά τΰχουν ένθουσιω- 
δεστέρου ύμνν,του. Ό κ. ΙΙαγανέλης φανατικός Φυσιο
λάτρης καί εύγλωττος κατηχητής τοΰ ωραίου περιέρ
χεται τά ιερά έοάφη, νοσταλγός του παρελθόντος δρα- 
ματιστής, μέ σπάνια εφόδια μελέτης καί έςάρσεως. 
Περιγράφει τήν Δελφικήν κοιλάδα, τήν φύσιν, άπ;ικο· 
νίζει τήν άρχαίαν λ.αμπροτητα, τάς πομπικάς θεωρίας, 
άναμιμνήσκεται τών θρύλλων, περιγράφει τό Γυμνάσιου 
και τόν ναόν τής Προναίας Αθήνας, τό μαντεϊον καί 
πλανάται ρεμβώοης έπΐ τών ερειπίων,χειραγωγών τόν 
αναγνώστην. Τού; «Δελφούς» ό συγγραφεύς περατοΐ 
διά μελαγχολικής μνείας τοΰ τελευταίου χρησμοΰ, 
όστις συμβολίζει τήν έκλιπονσαν Ελληνικήν λαμπρό
τητα.

¥
ΓΙερί τής έςελίξεως τοΰ πνεύματος, έξέδωκε σπου- 

οαιότατον σύγγραμμα ό καθηγητής Λ. Padovan.
Ό συγγραφεύς στηριζόμ.ενος έπί τών τελευταίων 

πορισμάτων έςετσζει τήν βαθμιαίαν πρόοδον τοΰ αν
θρωπίνου νοος διά μέσου τών αιώνων, διά πολλών δέ 
νέων χαί σπουδαίων έπιχειρημάτων υποστηρίζει τήν 
καταγωγήν τοΰ ανθρώπου άπό τοΰ πιθήκου. Έν ϊδιαι- 
τέρω μακρω πίναχι εκθέτει παν δ,τι κατά τούς τελευ
ταίους εΓκοσιν αιώνας παρήγαγε τό ανθρώπινον πνεύμα, 
δσον άφορα τάς θετικάς έπιστήμας, τήν Φιλοσοφίαν, 
τάς ώραίας τέχνας καί τήν ιστορίαν.

¥
Έν μιχρώ χαί κομψω τόμω έξεοοθησαν «Δέχα μα

θήματα περί τέχνης» άτινα έδίδαξεν ό καθηγητής Μά
ριος Πίλο είς τό Μανεπισ-ήμιον τής Βονωνίας.

Είς τό πρώτον μέρος ό σοφός καθηγητής πραγμα
τεύεται περί τών σημείων τή; τέχνης, ήτοι περί τής 
έμπνεύσεως, τής συνθέσεως κοΐ τής χροιάς έν αυτή, 
είς τό δεύτερ'ν μέρος περί αναβαθμού τής.τέχνης, ήτοι 
περί τής μιμήσεως, τής κριτική; καί τής έπινοήσεως 
αυτής και εις τό.τρίτον μέρος περί τών μορφών τής 
τέχνης, ήτοι περί τής τέχνης έν τω βίω, έν τφ χρόνω 
καί έν τω χώρω. Είς το τελευταίο» μάθημα, πραγ
ματεύεται περί τής τέχνης καί τών καλλιτεχνών τοΰ 
μέλλοντος.

¥
Είς 2ύο όγκωδεστάτους τόμους έξεδόθησαν μετά 

πολλής φιλοκαλίας τά Στατιστικά άποτελέσματα. 
τής γενικής άπογραφής τοΰ πληθυσμού τής 'Ελλάδος, 
τής γενομένης τήν 26 ’Οκτωβρίου 1907. Ή εργασία 
αΰτη οφείλεται εις τήν άκάματον καί εΰσυνείδητον ερ
γασίαν τοΰ δπουργικοΰ γραμματέως κ. Γ. Χωματτα- 
υοΰ, οστις κατήρτισε μεθοδιχώς τούς πίνακας, έμοαί- 
νοντας πλήρη την κίνήσιν τοΰ πληθυσμού κατά τήν 
γλώσσαν, επάγγελμα, ηλικίαν, θρησκείαν κλπ.

★

Χρ. Ήλέοΐΐούλου. Λόγος πανηγυρικός εις τήν 
25 Μαρτίου-, εκφωνηθείς έν τφ ίερω ναω τής Εύαγγε-



λιστρίας Τήνου. Ό χ. .’Ηλιόπουλος είνε γνωστός ώς. 
ρήτωρ διά τήν καλλιέπειαν χαί τήν ποιητικήν έξαρ- 
σιν/ό λόγος τόυ δε'έπί γήέθόική έπετείω εΓνε.έχ-.τών- 
καλλίστων εύτου. . -

* '·
Επίτομος ιστορία τής Κρήτης* ύπό Στεφ. Εαντί 

θουδίδον, εφόρου τών αρχαιοτήτων «ν Κρήτη, Σιλ. 
175 μετά 30 εικόνων καί χάρτου. Είνε τό πρώτον 
βιβλίον δπερ εκδίδει ή νεοσύστατος Εκδοτική 'Εται
ρεία. Τό βιέλίον γραφέν ,οι’,εύρϋη κύκλον, αναγνω
στών, εϊνε σύντομον, ε.ΐναι όμως, γεγραμμένον έπί 
έπιστημονικών βάσεων, Διεςέρχεται δλας τάς περιό
δους άπό τών- προϊστορικών, χρόνων (Μινωϊχός πολι
τισμός, 'Ομηρική εποχή) καί διά τής ‘Ελληνορωμαϊ
κής περιόδου, τής Μεσαιωνική:, 'Ενετοζ.ραιικής,Τουρ
κοκρατίας φδάνει μέχρι των αρμοστειών, μειά τάς 
οποίας τερματοΰται ή άρ-ηίφιλος καί περιπετειώδης 
ιστορία τής ήρωϊκής μεγαλονήσου τής Ελλάδος τής 
όποιας ή ενωσις θ’άποτελέση τήν κορωνίδα τής ίστορί- 
χής της ζωής.

*
Γεωργίου Ά-ποδτολίδον.Άνάλεκτα. Έν Κων) 

πόλει. Σελ. 256. Ό έν Κ)πόλει διακεκριμένος δικη
γόρος κ. Γ. Άποστολίδης συνεκέντρωσεν έν τομψ τήν 
μέχρι τουοε φιλολογικήν του έργασίαν, άναγομενην 
κυρίως είς ήθιχοφιλοσοφικά θέματα.

Πλείστον μέρος του βιβλίου καταλαμβάνει σφοδρο- 
τάτη έπίκρισις του «’Ονείρου τοΰ Γιαννίρη» τοΰ Ψυ
χάρη. Καταφέρει καίρια κτυπήμα-α κατά τοΰ γλωσ
σικού αύτοΰ εξαμβλώματος. «Δέν υπάρχει, λέγει, βι- 
βλίον γραφέν εις οίονοήποτε ιδίωμα, είς καθαρεύουσαν, 
ύπερκαθαρεύουσαν, οιμοτικήν ή μαλλιαριχήν, μέύφος 
άνοστότερον καί πληκτικώτερον χαί μέ φλυαρίαν τόσον 
άφόρητον». Ή έπίκρισις εινε αδυσώπητος άλλα και δί
καια, καταλήγει οέ δ εϊρων συγγραφ.ύς τήν μελέτην 
του, ήτις καταφώρως χατέδειξε τά ριζικά ελαττώματα 
τοΰ έργου, βεβαιών οτι «ώς λογοτέχνης ό κ. Ψυχάρης 
κατέχει έν τή νεοελληνική λογοτεχνία μίαν τών διακε
κριμένων.., τελευταίων θέσεων.»

" ¥
Πρακτικός όδηγύς τοΰ Ίατροΰκαί τής Μαίας, 

ύπό Μιχ. Γ. Καΐρη ίατροΰ τοδ Δημοσίου μαιευτη
ρίου. Σελ. 877, μετά 535 εικόνων. ’Λπαραίττ,τον 
βοήθημα διά τάς μαίας, αϊτινες πολλάκις άναπληρουσι 
τόν ία:ρόν. Δι’ αύτοΰ ή μαία έπιστηροζιχώς μορφοΰ- 
ται άρτιότερον. 'Ο έγκριτος μαιευτήρ κ. Καίρης διαι
ρεί τό ογκώδες βιβλίον του εις τό φυσιολογικόν μέρος 
καί είς τό παθολογικόν, πραγματεύεται δέ μετάπάσ-ης 
λεπτομέρειας τά διάφορα ζητήματα τής Μαιευτικής.

ΤΗΙΕΦΜΟΚ
Κληρικέ».—Ό ΓΙάλλης ακριβώς, δ τής Λιβερπουλ 

μαλλιαρός, είνε ό γράΦας εσχάτως είς τόν «Πρωινόν 
Ταχυδρόμον» τοΰΛονδίνου τον άχρέϊον λίβελλον -κατά 
τοΰ- έν-Τουρχίφ Έλλην. κλήρο»; , Άγνόοΰμεν έάν ή 
’Εκκλησία.άπεχήρυζεν ήοη τόν άπαίσιδν μεταφραστήν 
τοΰ Ευαγγελίου καί υβριστήν τον- Γένους.

Συνδρομητή Γ.—Μάς, έρωτάτε άν ζή ο Όσκαρ 
ΟύάΪΛδ. Κατόπιν γου τελίυτάίόυ θορύβου διά τήν οευ; 
τέραν ή τρίτην νεκρανάστασίν τδυ, έ.ν’Τούρί-.ω τήν οο- 
ράν αυτήν, ύποθέτομεν ότι οέν ζή.Τουλάχιστον δ θά
νατός του έχει πιστοποιηθή. Κάποιος θαλαμηπόλος τον 
Ούάϊλδ έχει αμφιβολίας.’Ο τάοος τοΰ συγγραφέως τής 
«Σαλώμης» εύρίσκεται έν Λόνδίνω. ’ -

Hav· Ε.—Τό μάλλον διαοεοομένον βιβλίον, μετά 
τό Εύαγγέλιον, είναι οί «’Άθλιοι» τοϋ Ούγκώ.

’Ερωτώντι.— Τό ορθόν εϊνε Κηφισία.

Χειραφετημένη·— Είς τά Ελβετικά Πανεπιστή
μια, ατινα εινε 5, φοιτούν 954' φοιτηταί. και <051 
άοιτήτριαι. ΈϊσΘε τώρα ευχαριστημένη ;

’Ερανιστή.—Τά προπλάσματα του άνδριάντος Πα- 
λαιολόγου ήλθαν πρό μηνών ές ’Ιταλίας.

Ό άποστέλλων τήν συνδρομήν τοϋ έν- 
νάτου έτους άπ’ευθείας είς τήν Δι- 
εύθυνσιν, λαμβάνει δωρεάν εν

λαχεζόν Έβνικοΰ Χτόλου.

ΤΟ "ΕΜΠΟΡΙΟΝ,,
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

έκδιδόμενον έν ΆΘήναις 

ΥΠΟ Κ. ΙΖΑ.ΝΑΓΙΛΤΟΙΊΟ·ΧΆΟ·κ· 

Αιενθυη.τηί Έμηορ.ΣχολήςΠειραι<δί,ονγγραφ1α>{ *ίπ" 

Έτος Α’.-Γραφεία : ’Οδός Σωτείρας 18 ένΠειραιεΐ' 

Αημοοιεΰιι : Λίελϊτας εμπορικός, οίκονομολογιπάς, ήογι- 
οτικάς ,παιόαγωγιχός,γεωγραφικάί,έοτοριχός, τραπέζι- 
ειχάς,χρηματισεικάς,βιομηχανιχάς, διαγωνισμούς χλπ. 

Συνδρομή : ’Ετηδία δρ. 5-—Έξωτερ. φρ. 5

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:
'Υπό τής δεσποινίδος Μαρίκας Φιλιππίδου και 

του κ. Γρτιγ. Μουμτζίδου αγγέλλεται ή έκδοσις 
«’Εθνικοί» ’Ημερολογίου» εικονογραφημένου τοΰ 
έτους 1910. Προαγγέλλεται ή συνεργασία τών κ. κ. 
Χατζιδάκι, Ραγκαβή, Μιστριώτου, Βλάχου, Μαρ- 
τζώκη, Δε-Βιάζη, Καλογεροπούλου κλπ.

¥ -
Ύπό τοΰ δημοσιογράφου κ. Σπυρ. Μουείούρη 

αγγέλλεται ή έκδοσις «’Επτανησιακοί» ήμερολο- 
γίου», έν τω όποιω Θά περιληφθή όλη ή ζωή, ή ιστό» 
ρία χαί η φιλολογία τών'Επτά νήσων τοΰ Ίονίου. Θά 
περιέχη μελετάς, άρθρα, εντυπώσεις, περιγραφάς κλπ. 
σχετικά;, ώς καί εικόνας.

y
«Λαϊκή λύμα». Εβδομαδιαία έμμετρος έφημερίς. 

Διευθυντής Κ. Βλαχόπονλος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ
Μηνιαία ’Εκκλησιαστική ’ Επιθε<!)ρησις 

Ιν ’Αλεξάνδρειά

Μετά εβδομαδιαίου παραρτήματος -Πάνταινος-
Διευθυντής : Γρηγόριος Παπαμι^αήλ

Κριτική.— Έπι-Πμαγματεϊαι έπιΰτημονικαί.
ΘεώρηΟις τοΰ Τύπου έλληνικοϋ τε καί ξένου. 
’Επιφυλλίδες έποικοδομητικαί, έθνίκαί και
άπολογητικαί.

“Exactor τεύχος αριθμεί 100—120 σελίδας.

Γραφεία: Alexandrie—Egypte. Hue Gessi Pacha 10.
Συνδρομή ετηβία St' δμφότερα ιά περιοδικά 25 φρ.

(Αι'α τούς απονδαστας τής θεολογίας 12 1)2).

Έν ’Αθήνάις έκ τοϋ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζάβέλλα Όδός Άριστείδου L


