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Τό γυνάιχεϊον ϊνδυμα iv t9) χαλλιτεχνέφ, ύπό Ν.
Βαόιλειάδου. 1

Ό Άγιο? Πέτρος, (Τέλος) ύπό Κ. Καεροφύλα. 
Δύο χορτραΐτα. (Άπό ζη ·Ζωη την Αύζοχρατόαια· 

σα» ύπό Πέτρου Ψηλορείτον.— Πορτραϊτο τ?ί 
άδτλφής μου, υπό Πετρούλας Ψηλορείτον}, 

Σκέψεις.
Carle Van loo, (Τέλος) ΰπο A. Houssaye. 

(Μττάφρασις Άλ. Δουζίνα).
Ό Τσοπανάκος, fπαράδοσις) ύπό Θ. Κληρονόμον. 
Διονύσιος Καλλιδεοχάς, ύπό Ση. Δε-Βιάζη. 
Ή Πινακοθήκη, ύπό ©εοδ. Βελλίανίτον.
ΕΙς τήν Ραχήλ Μέρχάτη. Έλβγτΐον ύπό Β. Κον—

- τοπούλόν. ‘Επιτάφιον ύπό Μ. Μαλακώοη.
Ή Καλλιτεχνική ίχθεσις τής Βενετίας, ύπό 

Ίππ. Καραβία.
Ό Αποσπερίτης, (Ποίησις) ύπό θ. Ζωίοποϋλου. 
To iv Γενεύη 21" ψυχολογικόν συνέδριο?, (Συ- 

νέχτια) ύπό I. ’ϊωαννίδον.
Ξένον πνεύμα. 
Γράμματα καί Τίχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
******ΕΛΛΑΔΟΣ 12 ΔΡ· 
*** ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12 ΦΡ. 
**** ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ I ΔΡ.

Ό τυφλός έχαίτης, ύπό Σ. Σαδδίδον.
Τό άγαλμα τού Άγ. Πέτρου·
Ό τάφοςτοΰ Κλήμεντος ΙΓ'.
Οίκτος, Μιχαήλ "Αγγέλου.
Ή Τουρκική Βουλή· Έξιοτιρικη αποψι;.
ΊΙ Τουρκική Βουλή ουνίδριάζουβα.
Νεράιδες τοΰ Πηνειού, ύπό θαλείας ΦλωρΔ-Κα- 

ραβία.
Ραχήλ Μερκάτή.
Άνδρέας Κορδέλλας.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! EIZLHSEXS . '
Κατόπιν, τή; προγραφής τοϋ γεν. «φόρου τών άρ- 

χαίωτήτων κ. Καβοαδια ύπό του «Στρατιωτικού Συν
δέσμου», ουτος παρητήθη προσωρινός τής θέσεωι τοδ 
γεν,γραμματέω,· τής Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας, άντ’ 

ί αυτού δ’ έξέϊιγή ό χ. Τσούντάς.'Ο χ. Καββαδ'α; ά·-ε- 
χ'ωρησεν είς’Βιέννην. j

' ΠάνΤέ; οί άρχαιο/.όγοί, πλ.ήν τών χ, χ. Σκιά, Σω· 
• τηριάδου χάί ’Αδαμάντιου, συνελθόντες ίζήτησαν παρά 
τή< Κυβερνή«εω; τήν χατάργηάιν τής έν τώ ΰτουργιίφ 

Άής llatSsia; θεσεω; τοϋ. 1\ν. Εφόρου χαί άντικχτά- 
σΐασίν ύπό ανώτερου αρχαιολογικού συμβουλίου χαΐ 

■'τήν διαίρεσι.ν, τοΰ Κράτους εις αρχαιολογικός περιφέ
ρειας, . ·-

Πρός τούτοι; συνεστήθη «Σύνδεσμος Έλλ- αρχαιο
λόγων» σκοπών : '

1) Την άτοχατάστασιν χαί άνύψωσιν τοΰ γοήτρου 
τής 'Ελληνική; ’Αρχαιολογικής ύπηρενία; χαΐ επιστή
μης χαί τήν έντονον χαί πιστήν ύπεράσπια.ιν τών αρ
χαιολογικών συμφερόντων τοΰ Κράτους.

2) Τήν επαναφοράν τών’ταράχθέντων άρχαιολογι- 
χώ/ίραγμάςων ήπ> τής άρχαίας-εύθ. ίάς οίΟϋ τής -έν 
συνάδελφιχή ειρήνη χάί άγάπη συνεργασίας, τής «θο
ρύβου χαί μετριοφρονος δράσεως, τής έν αύστηρφ οικο
νομία συμφώνως πρό; τήν οικονομικήν τής πατρίδος 
ήμών θέσιν έχτελέσειος πάσης αρχαιολογικής εργασίας, 
τής παση δυνάμει χαί συμφώνως πρός τό αιώνιον 
πνεύμα τής Ελληνικής ουλής’ φιλόξενου χαί εγκαρδίου 
ΰποστηοίςεωι πάσης αρχαιολογικής εργασίας χαί μελέ
της πασών των έντάύθα ξένων αρχαιολογικών Σχολών-, 
τών ανεκτιμήτους μέχρι τοδοε υπηρεσίας παρασχου- 
σών είς τήν αρχαιολογικήν επιστήμην χαΐ τήν Ελλά
δα ιδίως, τήν έχ παραλλήλου ειλικρινή καί πρόθυμον 
ύποστήριξιν τάσης Ελληνικής δημοσίας ή ιδιωτική; 
αρχαιολογική; εργασίας ’ πρωτοτύπου ή άκλως σπου
δαίας, ϊνα καί ή Ελλά; έπιδείχνύη εργασία; άληΟώ; 
αμιλλωμένας πρ,ός τά; τών ξένων.

*
Ό είς τό; μονά; διών Μετεώρων άπό πολλών μηνών 

εργαζομ-νος πρός ταξινόμησιν τών έν ταϊς ίστοριχαΐ; 
αύτών βιβλιοθήκαις χειρογράφων κ. Νίκος Βέης εσχε 
τό ευτύχημα ν’ ανακαλύψη έπί περγαμηνή; νέον χει
ρόγραφον τής «Ήλέχτρας». τού Σοφοχλέους. ’Επιφυ
λάσσεται όπως δημοοιεύση άντίγραφον πιστόν τοΰ χει; 
ρογραφου τούτου προσεχώς.

Ό χ. Άλ. Άθανασάκη; έδωρήσατο πρός τό Έθνος 
τό δαπάναις αύτοΰ έγερθέν ΆΟανασάχειον αρχαιολογι
κόν Μουσεΐον έν Βόλω.

¥
Είς τόν ναόν τών Άγιων Θεοοώρων, γενομένων ερ

γασιών διά τήν έπίστρωσίν τοΰ έσωτεριχοΰ αύτοΰ, 
ένευρέθησαν αρκετοί τάφοι, τινές τών όποίων είναι σαρ- 
κοφάγοι μονόλιθοι.

Έντός τοΰ ένό; τών τάφων τούτων άνευρέθη όλό- 
χληρο; σκελετός. Έντός τού άλλου εύρέθη τό κρανίον 
τοΰ έναποτεθειμένου νεκροϋ.

*
Είς τό Γερμανικόν ετήσιον περιοδικόν «Jalirbuch» 

δ συνδιευθυντής τοδ έν ΆΟήναις Γεομανιχοΰ Ίστιτού-’ 
του κ. Κάρο δημοσιεύει εκτενές άρθρον περί τών αρ
χαιολογικών άνασκαφών κατά τά δύο τελευταία ετη. 
έν Κρήτη. ¥

"Ηρξαντο αί έν τή Γερμανιχήάρχ. σχολή διαλέξεις. 
'Ομίλησαν οι κ.κ. ίαίρποελδ περί τών.νεωτερων άνα- 
σχαφι^ν. έν Περγάμω χαΐ ό Μύλλερ περί τών άτωτά- 
των χρόνων τής ’Αργολίδος.¥

Έν Ήρακλείω, άνασκαπτομίνου χώρου πρός οικο
δομήν, άνευρέθη τάφο; θαλαμοειδής λαξευτός έν 
ψαμμίτη βράχω, περιέχων τρεις χάλπας αέ κεχαυ- 
μένα οστά, (δύο πήλινα; καί μίαν μολυβδίνην),χτερί- 
σματα 8’ είχε 30 ύάλινα .ληχύθια μυροοόχα, 5; λυ
χνίας πήλινα; ρωμαϊκά;, άπλα πήλινα αγγεία κοί 
μίαν προσωπίδα. Είκάζε’αι δτι ό νεκρός ήτο υποκρι
τής θεάτρου καί δή κωμωδίας, Εις τό μέσον τοΰ δαπέ
δου τοΰ τάφου είνε λαξευμένος λάκκος ορθογώνιος; 
χρησιμεύο,ν διά τήν συλλογήν τών όμβριων ύοάτων 
■’να μή βλάπτωνται τά έν τώ τά®ω -πράγματα. 'Q 
τάφος εινε Ρωμαϊκών χρόνων ώς πιστοδται έκ τών 
εύρεθέντων δύο χρυσών νομισμάτων, τεθέντων ώ; όβο
λό; τού Χάρωνος, ¥

Ό γνωστός και εύτυχής διευθυντής τών άνασκαφών 
τής ΙΙριήνης καί Μιλήτου Wiegand έκλεισε συμφω
νίαν μετά τοΰ ήγεμόνο; τής Σάμου, ϊνα τό βασιλικόν 
μουσεΐον Βερολίνου, ώς μόνος δικαιούχο; έπι ΊΟετίαν 
ένεργήσήΓάνασκαφας καί αναζητήση όίμ» καί άρη τους 
άρχαιολογιζ.οϋς θησαυρούς τής νήσου.

Πάσα μέχρι τοΰδε έρευνα ίέν ήτο έπαρχής, άφοΰ 
ούδί' τά.έρείπια τοΰ ΙΗραίου, ποΰ μεγάλου ναοΰ περί 
ου ό Ηρόδοτος γνώσιν είχε, οέν άνεσκάφθησαν καί 
έξερευνήθησαν μεθοδικώς καί κατά βάθος.

ΊΙ ιστορία τής νήσου, ή από τών ημερών τοδ φι
λοτέχνου τυράννου Ιίολυχρήτου; - μέχρι σήμερον πάν
τοτε σπουδαίου μέρος οιαδοαματίσασα είς τόν β·.ον τής 
ελληνικής φυλής,χρήζει άχόμη εύρεία; διασαφηνήσεως.

Ώ; κατά τάς αναάκαφάς τή; Πρϊήνης καί Μιλήτου 
παρα τοΰ Wiegand,'αί όπηιαι. ύπό πλήρους επιτυχία'; 
έστέφθησαν ουτω καί διά τάς τή; Σάμου μεγαλόψυχοι 
φιλότεχνοι προσεφέρθησαν νά καλύψωσι μέρος τών δα
πανών. Μεταξύ τών άλλων ό ενθουσιώδης λάτρης τή; 
αρχαίας τέχνης διδάκτωρ τή; νομικής Max Oecliol- 
liieuser οιέθεσεν 20,000 μάρκα πρός έλευΟίρωσιν καί 
άποκάλυψιν τοΰ ‘Ηραίου.

ΤΗΛΕΦδΠΟΗ
Δ. Λ. Γ. Τό όνομα τής ζωγράφου δεσποινίδος Ά· 

σπριώτου είνε Κλεονίκη. Έσφαλμένω; έσημειώΟη 
Ελένη. -

*

Παλαιφ φίλφ. ΙΙαραορομή. 'Η εικών τοΰ ©ιοτο- 
χοπούλου δέν παριστφ τήν αδελφήν του, ούτε εχ.αμε 
προσωπογραφίαν άοελφής του. Είνε Ρωμαίας οεσποίνης. 
'Ότι ήτο παραδρομή έμφαίνεται έχ τής ταυτοχρόνου 
δημοσιεύσει»; τής περί Θεοτοκοπούλου μεχετης.

*
Έρωτώντι. Ή Καικιλία Δχρκλι, ή όποια μας έ- 

πεσχέφθη.είνε άπό τά; νεαρωτέρα; καί ιόραιοτέρας Γαλ- 
λίδας χαλλι-τέ/νιδας. 'Επομένως οέν έχει καμμ'αν 
σχέσιν μέ τήν 'Ελληνίοα άοιδόν άαρκλέ, ήτις είνε ι'ς 
άπό τούς τηλαυγεστέρου; αστέρα; τής ιταλικής λυρι
κής σκηνή;.Ή Έλληνίς Δαρχλέ θά είνε σήμερον άνω 
των 50 έτών, εχει δηλαδή ηλικίαν διπλάσιάν τής Γαλ- 
λίοο; δμωνύμου της. ¥

«. Μ. Δουρ. Θά δημοσιευθή.

Μαϋήμ.ατα διακοαμητόκών τεχνών, ήτοι 
cuir decoupe, insise repousse, inetaux 

repousses, pyroseulpture κλπ. δίδονται 

είς μα&ητρίας άπό καλλιτέχνι&α είδικώς-σπουδά- 
οαοαν εν Εδρώπη. Έργαστήριόν Ν. Γεώρ· 

γαντή, λεωφόρος Άκροπόλεως.

Σ. Σ&ββίδου. Ό τυφλό; έπαίτηφ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1909. —10.



ίδΠδΛΙ:

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΕΝΔΤΜΑ ΕΝ ΤΗ ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΙΑ.
I.

ΤΑΝ, ήμην μικρό παιδί είχον 
σχηματίσω τήν Ιδέαν άπό τά; 
εικόνα; τών βιβλίων μου, δτι οί 
άνθρωποι τοΰ παλαιού καιρού 
ήοαν γυμνοί. Μόνον ή ‘Ιερά 
'Ιστορίαπαρίστανετούς'Εβραίους 
μέ ένδύματα. Καί όπαιδικό; νοΰς 
μου δέν είμποροΰσε ποτέ νά συμ- 
βιβάση πώς οί πρόγονοί μας 
ήσάν τόσον αδιάντροποι, ενώ 
ειχόν τόσην σοφίαν καί αρετήν. 
Πανταχοΰ έβλεπα τοΰ; άρχαίου;

ήρωας, τούς πολεμιστάς, καί τά; γυναίκα; άκόμη γυ
μνά; .Κατά τάς εικόνας τής Μυθολογία; μου οί θεοί 
τοϋ Όλυμπου ήσαν οί πλέον αδιάντροποι. Πρό; στιγ
μήν είχον σκεφθή νά έρωτήσω τόν διδάσκαλον, άλλ’ 
εσκέφθην κατόπιν, ότι δέν θα μέ συνέφερον τοιαΰται 
σκανδαλώδεις έρωτήσεις.

Έπέρασαν έκτοτε χρόνια πολλά, καί μόλις άργά 
έλυσα τό πρόβλημα- Παρετήρησα ότι είς τού; μεσο- 
πολιτισμένου; χρόνου; της άρχαία; Ελλάδος οί θεοί 
καί αί θεαί ήσαν ένδεδνμένοι. Ή "Λρτεμις τής Δήλου, 
ή Άθηνά τής Άκροπόλεως ήσανένδεδυμέναικαί μόνον 

, δ ’Απόλλων ήτο γυμνό;. Τά αρχαϊκά μάλιστα ανάγλυ
φα καί ξόανα είχον καί χρώματα εί; τό πρόσωπον, 
εί; τά ενδύματα καί είς τά; χεϊρα;. ’Επί τοΰ χαλκού 
δέ διεγράφοντο διά χρυσού ποικίλα στολίδια, στεφά
νια, περιλαίμια καί διά τού αργύρου έτονούντο οί όφ- 
θαλμοί, τά χείλη, οί δδόντες, ενίοτε δέ δλο; ό χαλ
κό; έκαλύπτετο από στολίδια. Άκόμη καί, εί; αύτά 
τά μαρμάρινα Αγάλματα τής νεωτέρα;, τέχνη; ήσαν 
ζωηρά τά χρώματα έπί τή; κόμης, έπί τού προσώ
που καί έπί τών ενδυμάτων. Καί ούτως εί; δλα τά έρ- 
γαστήρια τής Πλαστικής ο'ι Απόλλωνες έτεχνουργοΰγ- 
το ξανθοί καϊ αί Άφροοέται υπέρυθροι ώς ή ‘Ελένη,. 
Τό ένδυμα άν δέν έκάλυπτε όλον τό σώμα, μόλις θά 
άφινε γυμνόν τι μέρος τού σώματος είτε θά προσε- 
πάθει μέ τό έλαφρόν Αραχνοειδές νά ύποδηλώση τής 
σαρκός τήν γραμμήν καί τό σφρίγος.

"Οσον όμως ό ελληνικό; πολιτισμός έπρόκοπτε καί 
διεμορφοϋτο, καί δή κατά τόν πέμπτον αιώνα οί άθλη- 
ταί καί οί ήρωες παρουσιάζοντο γυμνοί. Αργότε
ρου γυμνοί ένεφανίσθησαν καί οί θεοί, αύταί αί θεαί 
γυμνοί καί μόνον άπό τήν "Ηραν, άπό τήν Δήμητρα 
καί άπό τήν Άθην&ν δέν. έλειψε τό ένδυμα. Ό τέταρ
τος αιών είνε ή άκμή τή; πλαστικής, ή άκμή τής τέ
χνης. Ή παράστασι; είνε γυμνή. Τό ένδυμα δλοτελώ; 
καταπίπτει καί ό χιτών πτυχοΰται χαμηλά μέ χάριν 
καί μέ ευγένειαν. Καί πίπτει άπό τόν μηρόν, καί πί

πτει άπό τό γόνυ όπως είς τά; παραστάσεις τοΰ Παρ- 
θενώνος. Ταύτοχρόνως δέ μορφώνεται ή τέχνη τού 
προσκεκολλημένου χιτώνο.;, οστι; σφικτά σφιγγών τόν 
κορμόν και τόν όλον πόδα, διεγράφει τήν γραμμήν 
τού σώματος καί τό σχήμα, δπως θά τό διεγραφεν 
ύφασμα βρενμένον καί τό οποίον παριστρ υπό τόν 
έλαφρόν κολλητόν πέπλον πάλιν γυμνόν τό σώμα καί 
γυμνήν τήν φυσικήν χάριν. Ή γυμνότης λοιπόν ήτο 
κατάντημα ακμής, ήτο προορισμός τέχνης δ τέλειος.

Ή σημερινή εποχή είνε εποχή πληθώρα; κακίας 
καί γενικής ύποκρισίας. Είνε εποχή καθ’ ήν τό νευρι
κόν μας σύστημα είνε διεστραμμένου καί έξηντλημέ- 
νον. Είς τήν χρυσήν έποχήν τών Αθηνών δέν έσκαν- 
δάλιζε κανένα τό άσπαίρον γυμνόν στήθος τής . θεά; 
καί τής κνήμης η εύγραμμία. Ό παλαιό; νεανίσκο; 
παρετήρει τό κάλλος ύπό καθαράν θεωρητικήν Ιδέαν. 
Δέν έσκανδαλίζετο. Ένφ τώρα γεννώμεθα παθολογι
κοί άπό κληρονομίας καί καταντώμεν παθολογικώτίροι 
άπό τοΰ περιβάλλοντος, ήθη έκ παιδικής μας ηλικίας. 
Τώρα "ή εύαισθησία τής δεσποινίδας λιγοθυμέί είς τήν 
έλαχίστην συγκίνησιν, ώς δ ύπερερεθισμός τοΰ άνδρό; 
καταντρ παράφορος είς τό πρώτον πλήγμα. Δέν αντέ
χουν λοιπόν τά νεύρα ούτε είς τήν καθαράν αϊσθησιν 
ούτε εί; τήν καθαράν έντύπωσιν.

Γνωστόν δτι αύτός ό συνδυασμός τών χρωμάτων είς 
τήν άρχαίαν έποχήν, φαίνεται σήμερον εντελώς Ανυπό
φορο.·. Ό διάσημο; licule γράφει δτι μέ τά σημερινά 
μάτια ποτέ δέν είμποροΰμεν νά κρίνωμεν τήν χρωμα
τικήν αρμονίαν τών. Αρχαίων ήμείς οί όποιοι έντελώ; 
νευρασθενικοί γαργαλιζόμεθα εις τά ώχρά, τά πελιδνά 
καί τά ήαίσβεστα. Δι’ αύτό καί έρεθιζόμεθα πολύ εύ- 
κόλω: μόλις φανή γυμνό; δ λαιμό;, ό βραχίων, η κνή
μη. Τό πάθος άφαρπάζεται πριν δ νοΰς προφθάση νά 
συλλαβή τό ύψος τή; αρμονία;. Καί έντεΰθεν ή κοι
νωνική ανάγκη νά σκεπάζωνται όλοκλήρως αί γυναί
κες μας. , ,

Τό δικαίωμα τή; γυμνοτητος είχον είς του; αρχαίου; 
χρόνους μόνον αί θεαί. Άλλ’ίσως έρωτήση τις μήπως 
αί θεαί τής ώραιότητο; δέν έχουν τό ίδιον προνόμιον 
καί σήμερον; Εί; αύτό δέν θά απαιτήσω. ®ά παραδε
χθώ μόνον τήν ανάγκην τής γυναικείας ένδυμασία; και 
θά προχωρήσω σπουδάζων πω; ή ποίησις, ή γλυπτική, 
ή ζωγραφική καί τό θέατρον ένέδυααν τήν γυναίκα. 
Αί γνώσεις αυτιά βασίζονται μέν έπί ποΰ ένστίκτου^τής 
γυναικό; εί; τό νά γνωρίζη νά στολίζεται, άλλ’, υπό- 
κειντάι εί; μεγάλα; συνθήκα; έπιστημονική; καί καλ
λιτεχνική.; μορφώσει»;.

II

Τό ένδυμα ύπαγορεύει ή φυσική Ανάγκη τοΰ ψύχους 
καί ελάχιστα δ λόγο; τή; εντροπή:. Ον πρωτόπλαστοι 
σκεπασθέντε; μέ φύλλα συκή ; θά κατέφευγον βέβαια 
τόν χειμώνα είς τά δέρματα τών ζφων. Άλλ" ό άνθρω 

ποςέχει φύσει τό αίσθημα τής παιδιά:, δπω; καί όλα 
τά ζφα. Τό πολιτισμένου δέ παίγνισν αποτελεί εί; τόν 
λογικόν άνθρωπον τήν πρώτην βάσιν τή; Καλλιτεχνία;. 
Δηλαδή κατά τήν φιλοσοφίαν ή παιδιά καϊ ή τέχνη 
τού ώραίοιτείνε τό αύτό αποτέλεσμα τοΰ ένστικτου τή; 
τελειοποιήσεω;. Τό αίσθημα δέ τούτο έδράζει τόν 
Πολιτισμόν.

‘Η πρώτη δρα φυσική ανάγκη τοΰ ένδύεσθαι όλονέν 
προήχθη ύπό τή; παιδιά;, εί; αίσθημα τελειοποιήσει·»; 
καί ούτως έμορφώθη ή Καλλιτεχνία, ’Ιδού ποία είνε 

’ή πρώτη βίσι; τοΰ Συρμού, δστις έχει ηλικίαν παμ
πάλαιων έτών. Οί παλαίτατοι άνθρωποι έπαιζον, κατε- 
γίνοντο ένστίκτω; νά εκλέγουν, έδημωύργουν όλονέν 
τό Καλόν καί έλάτρευον τό ώρα’.ον. Τί άλλο έκαμνον 
παρά έδημιούργουν τόν Συρμόν ; Καί εκείνοι κάθε 
ανάγκην ανθρώπινον έτρόχιζον καί έτελειοποίουν ύπό 
τον τροχόν τοΰ ‘Ωραίου. Αύτό τό εύμορφο παρισινόν 
χειρόκτι δέν εΐνε έφεύρεσιςπαρισινή. Ό Όμηρο; ανα
φέρει τόν πατέρα τοΰ Όδυσσέω; τρυγοΰντα τά χωρά
φια του μέ χειρόκτια τά όποια τόσον έτελειοποιήθησαν 
ώστε ό Πλάτων έφόρει κομψά καί πλούσια χειρόκτια. 
Μή αμφιβάλλετε δέ δτι αί παλαιότεραι γενεαί πάν
τοτε κατηγορούν τά; νεωτέρα; διά τόν συρμόν αύτόν 
τοΰ νεωτερισμόν εις κάθε εποχήν καί εί; κάθε έθνος.

Εί; τού; παλαιού; χρόνου; δλα τά στολίδια ήρ· 
χοντο έξ Ανατολής. Αύτή ήτο ή μάγος χώρφ τοΰ 
πλούτου, τής μεγαλοπρεπεία; καί τή; χλιδής. Ή επί
σημος στολή, τοΰ μεγάλου βασιλέως τή; Περσία; 
έστοίχιζε 72 έκατομμ. φράγκων. Ή Ανατολή έφεΰρε 
τούς ,θαυμασιωτέρου; συνδυασμού; τών γραμμών, 
οπω; ή Ελλά; έφεΰρε τήν καθαρωτέραν γραμμήν.Ή 
χρωματική αρμονία καί ή ωραία συναρμογή έγεννήθη- 
σαν εί,ς τήν Ανατολήν. ΟΙ αραβικοί καί οί μαροκηνοί 
ρυθμοί είνε θαυμάσιοι εί; τόν συνδυασμόν καϊ εΐ; τήν 
χρωμάτωσιν. Άκόμη μέχρι σήμερον ή ανατολική σχε- 
διογραφία ύποδειγματίζει τήν ταπητουργίαν καί διά
σημοι ζωγράφοι ό Gerard, ό Μάκαρτ, δ Πίκελχαϊμ 
καί οί ομογενείς μαςΓύζηςκαί Ράλλης έπεσκέπτοντο 
συχνά τήν Αίγυπτον καί τήν ’Ανατολήν, έμελέτων 
άπαύστω; τήν τεχνικήν καλαισθησίαν και ένεπνέοντο 
έκείθεν τούς γλυκείς συνδυασμού; τών γραμμών καί 
τής ποικιλτικής.

Μήπως-δέν φημίζεται σήμερον ή ώραιότης τής Κιρ
κασίας καί δέν προβάλλει συχνά ή Άθιγγάνίς κάτι 
γλυκύτατα μαϋρα μάτια καί φειδωτά όλόσγουρα μαλ
λιά εΐ; εύγραμμον ώραιότητα καί ελκυστικήν καλλο
νήν,; Ή Άνατολρ παρέσχε πάντοτε τό Φώς. Ή δέ 
γυνΰ· άνέπτυξεν, άφ’ δτου έγεννήθη, τάς ισχυρότερα; 
δυνάμεις καί τήν θαυμασιωτέραν ιδιοφυίαν είς τά ζη
τήματα τοΰ Αρέσκειν, τοΰ στολίζειν, τοΰ ώραίου. Καί 
ανεδείχθη τόσον σοφή, τόσον λεπτή καί τόσον έφευρέ- 
τις ώστε πολλοί φιλόσοφοι γνωμοδοτοΰν, δτι άν άπό 
τήν γυναίκα λείψη ή ίδιότη; αύτη, τότε ούτε ή Ιδία 
θά,εχΐΐ λόγον ύπαρξεως.

"Οσοι επεσκέφθησαν είς τό Μουσείου τών Αθηνών 
τό ,Μυκηναίονθά έθαύμασαν τάς ωραία; γυναικεία; 
κτένας, τά κομψά περιλαίμια καί δσα άλλα κοσμή- 
ματα,δ Σλήμαν άνεΰρεν εΐ; τά; άνασκαφάς τή; Τρωά
δας. Ή ’Οδύσσεια μά; αναφέρει πλούτον ένδυμασία; 
καί πρόοδον τέχνης. Ή Καλυψώ (Ε. 280) τήνέπομένην 
τή; Αφίξεως τού Όδυσσέω; στολίζεται δταν

έφάν’ ή ροδοδάκτύλος ήώς τοΰ 'Όρ&ρον χάρη 
χ' εφόρεσεν ό'Οδυσσεύς χιτώνα χαί χλαμύδα 

τά έξης θαυμάσια ένδύματα:

Μανδύαν λαμπροΰφαντον μύγαν ένδύδ' ή νύμφη 
χαριτωμέινν χαΐ λεπτοψ· κ' ίζώα&ηκε ζωνάρι 
χρυσό, ωραίο" κ’ έβαλε στην κεφαλή καλνπτρα.

Ή ,δέ Ναυσικα λαβοΰσα τήν άδειαν τοΰ πατρός τη; 
ετοιμάζει νά πλύνη τά εύμορφα φορέματα κάτω εί; 
τό ποτάμι παρά τήν θάλασσαν. Τό φορτηγό αμάξι καί 
αί δοΰλαι περιμένουν δταν

τα φωτεινά φορέματα μέσ' άπό τον κοιτώνα 
έφερνε ή κόρη κ’ ε&εσε ατό τορνενμένσ άμάςι.

κ’ εις τΰ εύμορφο ώς εφ&ασαν καί πρόσχαρο ποτάμι 
ηύραν ·έκεΓ τά πλυστα,ρειά π’ άφθονο αναβρύζει 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

καλό νιρ!, πούνε άρκειό να βγάΐ.η χαθε ρΰπο. 
(Παραφρ. Πολυλάΐ

Γνωστόν πώς τότε μέ τά φύκια προβάλλει ναυαγός δ 
σγουρόμαλλο; Όδυσσεύς. ’Επιστρέφουν όλοι μαζή είς 
τό θ-ΐυμάσων τοΰ βασιλέως ’Αλκίνοου παλάτι, πού έκί- 
νησε την περιγραφικήν μίμησιν χιλιάδων ποιητών άπό 
τοϋ Άριόστου μέχρι τοΰ Ούλανδ καί έκεΐ ή· βασιλο
πούλα Ναυσικά διευθύνει τήν υφαντουργίαν.

άλλες άλεάουν τον καρπό πούνε ξαν&ί; σαν μήλο 
άλλες ύφα'νουνε πανί και κλωσούνε μαλλία

κ’ εΐνε ύφάοματα χρονστά, κοΰ πάνω ρέει λάδι.
Κατόπιν όταν ό θείος Όδυσσεύς έπεστρεψεν.εί; τήν 

πατρίδα μετά τόσα έτη αγνώριστος άπό τήν γυναίκα 
του ιδού πω; περιγράφει είς αυτήν τόν εαυτόν του. 
διά νά τόν γνωρίση. Θαυμάσατε τά κεντήματα, πού 
περιγράφει ότι είχεν ή χλαίνα του.

Πορφυρήν χλαίναν δασεράν ό &είορ ‘Οδυοσέα; 
διπλήν έφόρει μέ χρνσήν περόνην, ποΰρε δύο 
αυλούς διδύ/ιους κ' έ'μπροι&ε τεχνούργημα ήταν θείο. 
Σκύλο; ζαρκάδι παρήαλ'ι ατά έμτροσ/λινά τον εκράτει 
κ’ εκΰτταιο πώ; σπάραζε. Κ' αυτό &αυμάζαν ολοι 
πως έν<$ πλάσ&ηχαν γονιοί, κυττα καϊ πτίγειό σκύλο; 
τό ζάρ ιαδο. K‘ αύτσ περνή τά πόδ α, νά τοΰ φύγη.

( Ποφρ. Πολυλά)
Καί εξακολουθεί αργότερα νά περιγραφή τόν χιτώ-' 

να τόν όποιον έφοροΰσε.

χιτΰν’ ακόμη τον εΐδα εγώ λαμπρότατο ατό σω,’.ια 
κ’ έγυάλιζε ώς εις τό ξερ> κρομμύδι επάνω ή φλούδα, 
τοσ" ήταν εκείνος μαλακός κ’ εΐχέ τό “Ηλιον λά/ε-φι. 
Όταν λοιπόν, τόσον ωραία, τόσον κεντημένφ φορέ

ματα είχεν ό Όδυσσεύς, φαντάζεται τι; ποια έφόρει ή 
νύμφη καί ή βασίλισσα.

Ή γυνή τή; έποχή; τοΰ Περικλεούς έφόρει ώ; έσώρ- 
ρουχον μέν τόν χιτώνα, ώ; έςώρρουχον δέ τόν πέπλον.

Ό χιτών είχε ραμμένην την δεξιάν πλευράν καί α
νοικτήν τήν Αριστερόν. Είχε ποικίλας διαφοράς εί; 
τήν κοπήν καί είς τά; χειρίδας, άλλά γενικώς ήτο 
κοντό; είς τά; Σπαρτιάτιδα; καί μακρό; εί; τάς Άτ- 
θίδας. Τήν μέσην περιέσφιγγεν πάντοτε ή ζώνη. ‘Π 
άμπεχόνη είχεν άντικατασταθή ύπό τοΰ πέπλου, ή δέ 
δωρική έσθή; τήν οποίαν σήμερον θαυμάζομεν έπί 
τής Άκροπολεως εΐ; τάς Καρυάτιδας διά τήν άμίμη- 
τον κομψότητα καί χάριν, είχε καταντήση εί; τού; 
χρόνους τοΰ Περικλεούς πολύ άπλή.

Σύμβολον όμως πλούτου καί καλαισθησία; ήτο μό
νος ό πέπλος. Παράδειγμα τελειότητο; τούτου ήτο ,ό 
πέπλο; τή;Άθηνά; τόν όποιον οί ’Αθηναίοι περιέφε- 
ρον είς τήν εορτήν τών.Παναθηναίων. ’Ενώπιον του 
ή καλλιτεχνική άξια τήςάνδρική; χλαμύδος μακριά:, 
καμπυλόγραμμου καί πεπΟικιλμενης τόν γΰρον, έχανε. 
Ό πέπλο; ήτο τό σύμβολον τοΰ πλούτου καί ή έντέ- 
λεια τής τέχνης, όπου θά έφθαναν τά υποδείγματα 
τή; Ανατολής.
, Είς τά; άρχαία; Αθήνας δ συρμό; άκατάπαυστα 
έτελειοποιείτο καί άκατάπαυστα παρήλλασσε. "Ηρχοντο 
καί παρήρχοντο αί βατραχίδε;, αί ζειραί, ό κύπασσι:, 
αί άναξυρίδες, αί σκελέαι, οί λαμπροί άμοργινοί χιτώ- 
νε;, τά πεντάκτενα, τά περινήσια, αί διπληγϊδε:, 
αί χλαίνες καί πλήθη άλλων.

Αύτά τά διαφανή,τά λεγάμενα a pur, ήσαν γνωστά 
είς τά;'αρχαία; 'Αθήνα; καί τόσον θαυμάσια είς τήν 
τεχνουργίαν, ώστε άκόμη νά ύποφαίνωνται αί φλέβες 
τοΰ σώματος. Καί δταν είς τήν διαφάνειαν τοΰ υφά
σματος προσθέσετε τό προσκολλημένον σφικτά έπί 
τοΰ σώματος, ώστε νά διαγραμματίζωνται αί χάριτε; 
καί αί γραμμαί του, τότε θά εννοήσετε την πονηριάν 
τοΰ Λουκιανού, δστις τά γυναικεία φορέματα ώνόμαζε 
δήθεν φορέματα, είς πρόφασιν έσθήτα. Καί ιδού πώς, 
κατηντήσαμενπάλιν είς την γυμνότητα τών θεών, είς 
ήν τείνει ή τέχνη καί κάθε γυναικεία καλαισθησία.

(’Λκολου&εΐ)
NiKOAAOS ΒΑ2ΙΛΕΙΑΔΗ2
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*2 Tiios.

0 Η ΓΙΟ 2 ΠΕΤΡΟΣ’’
Θά «χρειάζετο ολόκληρο; τόαος, όπως περι

γράψω λεπτομ.ερώ; τόν "Αγιον ΙΙετρον. Άί ολίγα: 
γραμμαί άρα τάς οπσίας εδώ άφιερώ δεν δύναν- 

τ«ι παρά άμυδράν και άτεχνον εικόνα νά παρά- 
σχωσι τού αριστουργήματος τούτου, θά μοΰ 

έπιτραπή λοιπόν νά παρενθέσω μερικά; άκόμ.η 

λεπτομέρειας περ'ι τών έργων, τά οποία κλείει τό 

τέμενος τούτο τού Χριστιανισμού.
"Οταν κατορθώση κανείς νά άποσπάση τά 

βλέμματα άπό τόν θόλον τού Μιχαήλ Άγγελον 

προχωρεί εί; τό βάθος τού ναού, οσον διακρίνει 

τέλος τέσσαρ'α κολοσσιαία όρειχάλκινα αγάλ
ματα, άτινα κρατούν διά τών άκρων τών δακτύ

λων μέ χάριν ένα όρειχάλκινον θρόνον. Εΐνε ό 

θρόνος τον όποιον ό ’Απόστολος ΙΙετρος καΐ οί 
διάδοχοί του μετεχειρίσθησαν διά τάς εκκλησια

στικά; τελετά;. Τό σύνολον τού έργου τούτου τού 

Bernini δέν προσθέτει τίποτε εις τον ζαόν. 

Ύπεράνω τού συνόλου τούτου τοϋ στερούμενου, 
κατά τούς ειδήμονας, άρμονίας, εινε ή «Δόξα», 

μία κυκλοτερής δέσμη χρυσωμένων άκτίνοιν, έν 

τφ μέσω δέ τοποθετείται τό χουσούν κύπελλον, 
έν τώ όποίφ φυλάσσεται ή μ.ετάληψις.Διά καταλ
λήλου τοποθετήσεως κίτρινου χρώματος ύέλου 
χύνεται γύρω έν φώς μυστηριώδες μεταδίδον ενα 

βαθύν μυστικισμόν. Τό "Αγιον Πνεύμα, έν εΐδει 

περιστεράς, επιστέφει ολόκληρον τό κολοσσιαίον 

τούτο σύμπλεγμα.
Τήν δυσαρμονίαν τών τεσσάρων κολοσσιαίων 

άγαλμάτ<»ν τοΰ Bernini εξουδετερώνει πρό τών 

όμμάτων τού θεατού εν αριστούργημα ευρισκόμε
νον πρός τά δεξιά τούτων : ΕΙς τάφος υπέροχου 

ώμορφίκς καί τέχνης. Είνε ό τάφος τοΰ Πάπα 

Παύλου Γ' του Φαρνέζε, κατασκευαστείς κατά 
τό 1.550 ΰπό τού Della Porta έπί σχεδίου τού 

Μιχαήλ 'Αγγέλου.
Κάτω άπό τήν μορφήν τού Πάπα, όστις καθι

σμένος ευλογεί, εΰρίσκοντκι είς τούς πόδας τής 

' σαρκοφάγου δύο μαρμάρινα αγάλματα παρι- 
στώντκ τήν Φρόνησιν καί τήν Δικαιοσύνην. Ή 

Φρόνησις είνε μία Ρωμαία δέσποινα κατοπτριζο- 

μενη καί κρατούσα βιβλίου χνχ yttyxf. Ή μορφή 

της παριστά αύτήν σκεπτικήν. Πλησίον της ή 

Δικαιοσύνη ακτινοβολούσα, άντιθέτως, άπό νεό
τητα..Ή γοητευτικωτέρα ώμορφιά διαχύνεται άπό 

το κομψόν, εύκαμπτον καί ρωμαλέου ταύτοχρό- 
νως εκείνο σώμα. Τό σώμα κατ’ άρχάς ήτο γυ
μνόν.. Άλλά κατά τό 1595 ό Καρδινάλιος 

. Φαρνέζε, χάριν αΐδούς(!) ένέδυσε τό άγαλμα τής

Δικαιοσύνης μέ φρικώδες όρειχάλκινον υποκάμι
σου, μέ τό οποίον εινε περιβεβλημένον μέχ, ι σή

μερον. , ·.
Κατά την παράδοσιν ό γλύπτης εν τή μορφή 

τής Δικαιοσύνης άνιπαρέστησε τήν’Ιουλίαν Φαρ

νέζε, τήν αδελφήν τού Πχπζ ΙΙαύλου τον Γ’., 

τήν «ώραίαν ’Ιουλίαν», όπως άπεκλήθη ΰπό τών 
συγχρόνων της, ήτις ΰπή,ξεν τό ήδονικώτερον 

πλάσμα τής εποχής τη; καί ή επίσημος ερωμένη 

τού Πάπα ’Αλεξάνδρου ΣΤ' τοϋ Βοργία. Άλλ' 

αύτό εννοείται εινε μία παράδοσις.

Ή ζωγραφική ελλείπει σχ δον τελείως άπό 

τον "Αγιον Πέτον. Τό ωραιότερου έργον τής ζω

γραφικής είνε τό εΰρισκόμ νον έν τφ Σκευοφυλα- 
κίω τού Αγίου Πέτρου. Μέσα είς τήν Stftllga 

Capitolare εινε αί εικόνες τού διάσημου ζω

γράφου Giotto. Τό Σκευοφυλάκων'αύτό περιέ
χει «τούς Αγγέλου; ψάλλοντας έν χορφ καί όρ-, 
γάνοις» τοΰ ΜθΙοΖΖΟ da Forli, αριστουργή

ματα μέ άλησμόνητον «κφρασιν πανονικότητος 

καί ηδονικής ώμορφιάς.

V

Τό δγαλμα τοϋ Αγίου Ιίίτρου.

• Απεναντίας, τά Μωσαϊκά βρίθουν
..Ι-,. -ί,.. "Κ...__  Π.'_____ «Λ».. ίμέσα εΐς τόν "Αγιον Πέτρον. "Ολοι οέ 

τοίχοι του, ολόκληρος ό θόλος του, ολό
κληρος ή .στέγη είνε πλημμυρισμένα όλα 

άπό μωσαϊκά. '
‘· Το πλουσιότερου στόλισμα τοΰ ναοΰ 

έν, τούτοι; αποτελούν τά άγάμματπ. 
Εκεί μέσα μπορεί κάνεις νά εΰρή ολό
κληρον τήν έξέλιξιν τής τέχνης, άπό τής 

άτεχνοτέρας—διά τοΰ όρειχαλκίνου ά- ' 

γιρλματός τού Άγιου Πέτρου—μέχρι 
τής ΰπεροχοτέρας έξελίξεως τής τέχνης, 
εκπροσωπούμενης διά τοΰ «Οίκτου» τοΰ 

Μιχαήλ Αγγέλου.

ί Ό άνδριάς τού Άγιου Πέτρου είνε 

ορειχάλκινος. Οί πιστοί έπί αιώνας τώ
ρα: πλησιάζουν πρός τήν μαύρην αύτήν 

μρρφήν τού κορυφαίου τών Αποστόλων 

κρατούντο; τάς κλείδας καί άσπάζονται 
τό πόδι του. Καί έχουν πέραση τόσα 

έκατομμύρια προσκυνητών, καί έχουν 

φίλήση τόσοι μέχρι τοϋδε τό πόδι αύτοΰ 
τό όρειχάλκινον, ώστε ό δάκτυλος τοΰ 

δεξιού ποδό; του έχει φθαρή άπό τά φι

λήματα. ’Ιδού έν λείψανον είδωλολατρι 

κής λατρείας κατά τρν εικοστόν αιώνα !
Τήν 29 ’Ιουνίου έκαστου έτους, έορ- 

τήν τοΰ Αποστόλου, τό άγαλμα περί- . 
βάλλεται με χλαμύδα χρυσοφορτωμενην 

άμυθήτου αξίας. Τήν κεφαλήν τοΰ 

Άγιου ΙΙέτρου στολίζει μίτρα πλημμυρισμένη 

άπό πολυτελείς λίθους, είς δέ τόν ύψωμένον 
δάκτυλον τής δεξιάς χειρός του απαστράπτει ό 

κολοσσιαίος-άδάμα; τού Παπικού δακτυλίου.Τήν 

ήμέραν «κείνην τό άγαλμα τοΰ Άγιου Πέτρου 

φρουρείται άπό οκτώ αστυφύλακας, διότι το σύν
ολον τή; περιβολή; του εκπροσωπεί άρκετά έκα- 

τομ.μύρια φράγκων.
Τό άγαλμα αυτί πράγματι πκριστα τόν "Α

γιον. Πέτρον ; Άγνωστον. Φαίνεται όμως πιθα
νόν δτι κατεσκευάσθη κατά τόν τέταρτον αιώνα 

μ. X. ΙΙοίον άκριβώ; παριστή ; Άγνωστον. 
Άλλά'τό σύνολον τή; μορφής, ή «πιβλητικότη; 

τής στάσεο»; του δίδουν χαρακτήρα άγιότητο; 

είς τό άγαλμα τούτο.

Ή αρχαιοπρεπή; πρό τής ’Αναγεννήσεως μορ- 
φή τή; τέχνη; αντιπροσωπεύεται έν τφ Άγίω 

ΙΙέτρφ διά τή; σα.κοφάγου τών Παπών Γρηγο- 

ρίου Ε', Άδριανού Δ', καί πλείστων άλλων α

κόμη.

Τήν πρώτην τάσιν τής Άνκγενήσεω; εκπροσω

πούν οί τάφοι τοΰ Σίξτου Δ' καί Ίνοκεντίου Η'. 
. Υπέροχος άληθώ;· είνε ό τάφο; τού Κλήμίν- 

τος ΙΓ'. άπόθανόντος τό 1769. Ό πατήρ του 
ήτο είς τών πλουσίωτέρων έμπορων τή; Βενε

τίας. Λέγεται δε οτι ό φιλόδοξος πατήρ διά χρη

μάτων 'ήγόρασε τον Παπικόν θρόνον διά τόν 
υιόν του. Ό αθάνατος Κανόβα; παρέστησε τόν

ς»·.

Ό τάφος τοϋ Κλήμιντος ιγ·.

Κλήμεντα ΙΓ'. γονατιστόν 
χής. Καί κάτω εινε δύο 

στάσεις: ή θρησκεία όρθια κρατεί

εν στάσει προσευ- 
συμβολικαί παρκ- 

τεί σταυρόν καί 
άπό το άλλο μέρος τό «Πνεύμα τού θανάτου» 

καθισμένου εί; στάσιν λύπης. Είνε έν άπό τά 

καλλίτερα έργα πού στολίζουν τόν "Ανιόν II®— 

τρον, εκπροσωπούν τήν νεωτέραν έξέλιξιν τής τέ

χνης. Τό «Πνεύμα τού θανάτου» κατά τούς 
ειδήμονας «νεπνεύσθη ό Κανόβκ; άπο τόν Απόλ
λωνα τού Belvedere.

Μέσα εί; την απειρίαν τών μνημείων άτινα 

πλημμυροϋν τήν 'Άγιον Πέτρον σημειοΰμεν τόν 

τάφον τής Μαρίας Χριστίνης, Βασιλίσση; τής 
Σουηδίας άποθκνούσης έν Ρώμη, τή; κομήσσης 

■ Ματθίλδη; τής Τοσκάνη;, τής γυναικός «κείνης 

ήτι; τοσαύτας υπηρεσίας παρέσχεν είς τό Βατι- 

κανόν, τό Μαυσωλεϊον τού ΙΙίου Ζ'., έργον τού 
διάσημου Thoi'waldson, τό μαυσωλείο, τή; 

οικογένειας Στουάρτ, έργον τού Κανόβα. Άλλά 

τό έργον τής άπαριθμήσεως τών άπειρων αρι

στουργημάτων τού Άγιο; Πέτρου καθίσταται 
άχαρι, ένεκα τή; άτεχνίας μου.

Καί τελιώνω μέ τόν «Οίκτον» τρύ Μιχαήλ 

’Αγγέλου, τό έργον αύτό τό όποιον καταπλήσ- 

• σε·. καί συγκινεί καί γοητεύει. Ό μέγας Φλω- 

οεντιανός καλλιτέχνης ήτο μόλις 23 «τών ότε 
άνέλαβε κατά το 1498 τήν έκτέλεσιν τού συα- 

πλέγματας τούτου, τό οποίον εΰρίσκεται εί; τό
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πρώτον πρός τί δίξικ παρτκκλήσιον τού 

‘Αγι<Α» ·11έτ·ρ*>>ι--Οί -,Ι«Γ«λοϊ· ά.·πτ>·*%λτ,ϋν 

«Οίκτον» (Prota) ίδιως τάς άνκπαρα- 

στάσει; τών σνρανητικωτέρων θιζμάτων 

τή; Χριστιανική; θρτ,σκτίκ;. Καί όμολο- 
γουμένω; δέν υπήρχε» άρμονικωτέρα 

-λχ'ι κχταληλλοτέρα ονομασία διά τό 
σύμπλεγμα τούτο τοϋ Μν,χαήλ Άγγέ- 

λο·. . ΤΙ1.ο μία άπο τάς θλνβε. ωτερα; 
στίγμα: τή; ζωή; τον. Μία μεγάλη 

λύπη ίΐ/ζ πληγώση τνν καρδίαν του. 

Ό διδάσχ,αλό ; του και φίλος του, ό Σα- 

C<.vz( όλα;, ό φιλόσοφος άντάρττ,; του κα
θολικισμού, όπέθντ,σκεν πρό' τινων ε
βδομάδων έπί τή; πυράς ώς αιρετικός. 
’Αποτέλεσμα τή; τοιαύτης ψυχικής τοΰ 

Μιχαήλ ’Αγγέλου καταστάσεως ειν: τό 

σύμπλεγμα τοΰτο τοΰ «Οίκτου».
Έν αύτφ παρισταται ή Παναγία κα

θισμένη έπι τοΰ Γολγοθά καΐ κρατούσα 
έπί τών γονάτων της το νεκρόν σώμα 
τοΰ (Ιεανθ,ιόπου υίοΰ της, Ή θλίψις δέν 

έχει διόλου αλλοίωση την σεμνά,ν ώμορ- 
φιύ.ν τής Παρθένου, ούτε ό θάνατο; τήν 

-άγκλματώδη χάριν τοϋ υίοϋ της. Άπο 

τό μάρμαρο» εκείνο το ολόλευκο» ζων

τανεύει μίκ ολόκληρος τραγφδίκ καί 

ξεχύνεται ό υπέρτατος καΐ θείος Οίκτος.

Ό Χριστός,, θιγμένος. |πΐ τού βρατ - · 
χίονο; τής μητρός του, διατηρεί ύψηλον 

μεγαλείο». ΙΙαρά τάς εκκλησιαστικά; 
παραδόσεις κκμμία κηλίς, κανέν στίγμα δέν έπι- 

φαίνεται έπί τοϋ σώματος εκείνου. Ό σταυρός 
δέν τί» ήλλοίωσεν. Ή ζωή δέν συνετρίβη έν 
αύτφ ■—διατηρείται έν παροδική στιγμή’έκκρε-

μότητος. Μόνον ένας Θεός ήδύνκτο νά άποθάνη" 

τοιουτοτρόπως.'
Ό Μιχαήλ Άγγελος έξήντλησε, κκτά τόν 

Στένδκλ, έν τώ έργφ τούτω ολον τόν υπέροχο» 

καΐ τρομερόν ρυθμόν τόν οποίον αύτός μόνος 

κατείχε. Ίσως ο «Μωϋσή;» του νά έχη αυστη
ρότερο» μεγαλείο» κκ>. να δεικνόη τό ύψος τής 

άνατομίας κάί τής τέχνης εί; τήν όποιαν έφθα- 

σεν ό Μιχαήλ Άγγελος, Άλλ’ ό «Οίκτο;» του 
αποτελεί τό αριστούργημα τή; ποιήσεως ηνωμέ

νης μέ τήν ρεαλιστικωτέραν πραγματικότητ.:.
Ό διδάσκαλος αύτός τών γραμμών δέν έλά- 

ξευσε ποτέ άπαλώτερον σώμα άπο τό τοϋ νεκρού 
Χριστού. Ή μορφή τής Παναγίας εκφράζει μίαν 

άβράν θλίψιν προ^οφανή, όφειλομενην είς τήν επι
τυχή διανομήν τού φωτός καί τών σκιών.

Εκείνος όστις προτού άναγνώση τάς σελίδας 

αύτά; ένόμισεν οτι' θά εϋρισκεν έν αύταϊς πλήρη 

περιγραφήν τοΰ "Αγίου Πέτρου ή^ατήθη. Δέν 

υπάρχει τίποτε δυσκολότερο» άπό μίαν περιγρα

φήν τοΰ ναού αύτοΰ.Εΐνε ευκολότερο» νά περιγρά-

*0 «Οίκτος» τοΰ. Μιχαήλ Άγγίλου.

ψη κανείς έν μουσείο», μίαν πόλιν ολόκληρον, παρά 

τόν "Αγιον ΙΙέτρον. Διότι ολόκληρος ή Χριστια

νική ιστορία, ολόκληρος ή Ιστορία τών τεχνών, 
ολόκληρος ό Μεσαιωνικός κόσμος ζωντανεύει καΐ 

εξελίσσεται κάτω άπό τού; θολούς τού υπέρτα
του τούτου τεμένους. "Αν μεγάλοι καλλιτέχναι 
τοϋ λόγου ώμολόγησαν την άδυναμίαν των 
όπως περιγράψωσιν τόν "Αγιον ΙΙέτρον, πολύ 

περισσότερον έγώ ό- οποίος είμαι ξένος τών αρε
τών εκείνων, οΐτινες μέχρι τοΰδε περιέγραψαν τόν 

"Αγιον ΙΙέτρον.
Ή εποχή τής θρησκευτικής μυστικοπαθείας έπέ- 

ραοεν. Οϊ Αύτοκράτορες καί Ηγεμόνες δέν σύ

ρονται πλέον γονατιστοί έκ φόβου πρό του ΙΙάπα. 
Καί όμως έρ’ δσον υπάρχει ό "Αγιο; Πέτρο;, έφ’ 
όσον το μνημείον αύτό—τό δικαίως παραβαλλό

μενου πρός τόν Παρθενώνα—ΰψοΰται ύπερηφχνον 
καί μεγαλόπρεπε;, πάσα ψυχή θά συγκινήται κκί 

θα γονκτίζη λατρεύουσα τό Θείον έν τώ Ώραίφ 

καί τό άφθκστον έν τφ ΰπερανθρώπω.

-• ΔΥΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ *
I

ΕΝΑ OOFTFAITO ΑΠΟ ΤΗ 
«Ζ0Η ΤΗΝ ΑΓΓΟΚΓΑΤΟΡΙΣΣΆ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΤΙΚΗ ώρα 
τοΰ καλοκαιριού μοιάζει 
μέ τζιγγάνα χορεύτρα 
μαυρομάτα καί σφιχτομε- 
λάχροινη καίμέχείλια ποΰ 
καίνε άπό φλογομανοΰ- 
σες ανιστόρητες δίψες.. 
Τά φουστάνια της είναι

κόκκινα σά μιά μεγάλη πυρκαγιά κ’ έχουνε κεν
τημένα άπάνω άστάχια χρυσά καί στις άκρες 
μεγάλα ξόμπλια κίτρινα.

Τούς Αστραγάλους της γλυκοφιλοΰνε χαλκά
δες χρυσοί και κουδουνάκια καί στά μπράτσα 

της σφιχτοπεριπλέκονται Ασημένια φίδια με μά
τια Από ρουμπίνι καί τά χέρια της κρατούνε 
τέφι καί καστανιέτες κι’ ώς Αναπηδά, άναπηδοΰν 
καί τά στήθια της καί ντιντινίζουνε τά βενετικά 
κοσάρια καί χορεύει, χορεύει, χορεύει καταμεσίς 
τοΰ δρόμου κι’ άλαφροζωσμένες, πορφυροχειλά- 
τες άποκρεμοΰνται ξέπλεκες καί τρομαγμένες 
αί επιθυμίες άπ’ δλα τά παράθυρα τών αν
θρώπινων κορμιών γιά νά τή δοΰνε.

. ΚΓ αύτή πηδά τρελή καί φεύγει μέσ’ άπό 
τούς δρόμους, άπάνω άπό τις στέγες καί χύνε
ται στά χωράφια, άναβαίνει στά βουνά, τά· 
τζιτζίκια τρέχουνε καί καθίζουν άπάνω στά 
μαλλιά της καί φωνάζουνε, τά ζώα στριγμώ- 
νουνται στούς ήσκιους φοβισμένα, κανένας στρα
τολάτης δέ φαίνεται στό δρόμο κι’ αυτή όρμά 
τρανοδύναμη μέ τά μπράτσα μπροστά—σάν 
τρικυμία άπό ήλιο —όρμά σέ πολιτείες καί χω
ριά καί τά καμπαναριά ώς τή δοΰνε άπό μα
κριά άρχίζουν καί φωνάζουνε καί σειούνται 
συθέμελα, λές καί τά γέμισε ξάφνου σύγκορμα, 
όλα, ή κολασμένη ψυχή ένός ξεφρενιασμένου 
άπό αγάπη Κουαζιμόδου.

ΠΕΤΡΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ^

II
ΕΝΑ nOFTFdiTO 
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΟΤ

’Αφιερωμένο σε κάποιο 
απόγευμα μελαγχολίας.

ΑΚΡΙΑ, στήν άκρα
• τ’ ούρανοϋ, κάτι σά 

φώς κατακόκκινο, 
πού μοιάζει καί σάν 

πυρκαγιά. Τώρα ξη
μερώνει; τώρα βραδιάζει; Ποιος τό ξέρει. Νύ
χτα είναι παντού κΓ δλο σκιές κΓ άξεδιάλπα

τά πράματα μεσ’ στό σκοτάδι. "Ενα σκοτάδι 
παράξενο πού κάποια άπόχρωσις μπλέ τοΰ δίνει 
τό λυκόφως πού πέφτει.

Δεξιά, στό βάθος, λές σά φάντασμα, ένας μύ
λος μέ κατεβασμένες τές φτερωτές, θαμποφαί- 
νεται, ποιος" ξέρει ποΰ—.

Κ’ έδώ μπροστά κάτι βράχοι, μεγάλες πέτρες, 
ή άμμουδιά καί τά νερά ολοκόκκινα—μιά βάρ
κα τραβηγμένη κ’ ένας άνθρωπος σκυφτός στό 
πλάι της ποΰ κάτι πασχίζει...

Τίποτ’ άλλο: Ό άνθρωπος σκυφτός στή 
βάρκα, τά νερά τά κόκκινα, ένα καλάθι ρηγμένο 
στήν άκρογιαλιά —κι’δπου τό φώς πέφτει κα- 
ταπόρφυρα βάφει καί τό καλάθι και τις πέτρες 
καί τά μαλλιά τοΰ άνθρωπον... Κι’ δπου τό 
φώςδέν πέφτει, μιά νύχτα, άσάλευτη καί βάρη- 
σκίωτα θλιμένη σωρειάζεταί.

Άν έλειπε άπό κεΐ μακριά τό φώς εκείνο πού 
μοιάζει,καί σάν πυρκαγιά, τίποτα δέ θά ξεχώ
ριζε καί θατανε δλα σκεπασμένα αξεδιάλυτα κΓ 
άνύπαρκτα.

Μιά θλιμένη σκέψις μέ πλανά. Μά τί νάναι; 
Τί νάναι τό .φώς τό κατακόκκινο έκεί μακριά 
στό βάθος τ’ ούρανοϋ; Είναι ποξημερώματα, 
είναι αί στερνές άναλαμπές τής μέρας; Τί νάναι;

Είναι ποξημερώματα κΓ ό άνθρωπος σπρώ
χνει τή βάρκα του πρός κάποιες μαγεμένες ά- 
κρογιαλιές πού τις πλημμυρίζει σάν ήλιος ή 
Ιλπίδα κι’ δπου ακούσε πώς κοίτουνται καί τόν 
γλυκοπροσμένουνε κοράλλια καί μαργαριτάρια 
καί ξανθές σειρηνουλες σέ φιλντισένια κοχύλια;

’Ή μην είναι αί στερνές άναλαμπές της μέρας 
«Γ ό ναύτης τραβά όλαδειανή τή βάρκα του, 
δλαδειανή καί τήν ψυχή του στό ακρογιάλι 
καί κλαίει τή χαμένη του τί] μέρα καί τις ελ
πίδες πού τόν σπρώξανε πρωί-πρωΐ, στ’ άνώ- 
φελα καί μακρινά ταξίδια;

Τί νάναι;

ΠΕΤΡΟΓΛΑ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

-ΣΚΕΨΕΙΣ
Διά πολλάς γυναίκας to φενδος εινε τσάρος π'Μ έζα.- 

ραίζει τήν άλήϋειαν.
•

Κά&ε φορά ποΰ μια γυναίκα κάμνει εν παράπτωμα, 
to κάμνει με τήν σια&εράν πρό&εοιν νά μετανοήση δι’ 
αυτά.

*
Διά νά δημιουογήση. κάνεις κατά φύα:ν νέους χο- 

σμονς, οί όποιοι όέν εϊνε παρά οί άνώιεροι ιΰποι αύτής 
τής φύσεεος χρειάζεται βεβαίως πολιτισμόν, μίαν διά- 
&εσιν νά συγκινήιαι, ούτως είπεί·1, ήΰικώς, ή δποία 
από τούς περισσοτέρους καλλιτέχνας λείπει.

■β &

Ρώμη
Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΆΑΣ
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Ή Τουρκική Βουλή
(Έξαήφχή άποψις ιοϋ xtifjlov).
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* ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ! ΤΟΥ ΙΗ'. ΛΙΑΝΟΣ *

CflRliE
Ή Καρολίνα Βανλόου υπήρξε τό προσφιλέ- 

βτερον έργον τοϋ Κάρλ Βανλόου. Θεία εΐκών 

άποπτάσα οπιυς πλουίεση τήν πινακοθήκην τοΰ 
ουρανού. Ό ζωγράφος ένυμφεύΟή τήν περίφημον 

Αικατερίνην Σομί, τήν ίπονομαζομένην Φιλομή

λαν τής ’Ιταλίας. Ό Βανλόου απέκτησε μίαν 
κόρην χάί δύο υιού;- ή κόρη ήτο άνταξίχ εΐκών 

τής μητρός τν„-, ώρμιοτέρα1, χαριειτέρα, άξιολα- 

τρεντοτέρα, ώχράύπο τήν μελανήν. κόμην της 

άφηνε να διαφεύγ-ρ άπό τού; κυ.ανοϋς, ώ; δ ου

ρανός της Ιταλίας, οφθαλμούς της αγγελικόν 
καί γοητευτικόν βλέμμα, ή δέ φωνή της άπη-

Tthot.
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VflJihOO’’
χοΰσα εΐς τήν καρδίαν έφαίνετο πλασδείσα νά 

ψαλλρ μάλλον ή νά δμιλ-J. «Ώ Ραφαήλ 1 Ρα

φαήλ ί» εκραύγαζεν ό Βανλόου, θεωρών τήν κό

ρην'του. "Οταν δ καλλιτέχνης έπαυε νά τήν 

βΐωρ'?!, τήν παρετήρει δ πατήρ. Ό Ραφαήλ είναι 
μέγας· διδάσκαλος, άλλ’ δ Θεός είναι μεγαλήτε- 

, ρος. Ό Κάρλ Βανλόου έπόΟει νά είχε ενωρίτερον 

πρό αύτοΰ τοιοντον αριστούργημά. Ή Καρολίνα 

Βανλόου είχεν εις .τήν ωραίζν.μορφήν τη; φωταύ
γειαν τινκ^ τό -Οέΐον ίχεΐνο σπινθηροβόλημα, οτερ 

είναι το προαίσθημα τοΰ θανάτου. Ή θεα της 

προύκάλέι μελαγχολίαν, δπω; αί νεανικαί εκεΐ- 
ναι οπτασίαι, αϊτινε; μάς καλύπτουσι διά τών 

μοιραίων-σκιών των.

188



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ήτο άγγελος μάλλον παρά γονή, «νωρίτατα 
δέ έκάλυψε τήν ψυχήν της νεφελώδης ρεμβασμός. 

Ώμίλει ολίγον, διήρχετο την ημέραν μελετώσα' 

ή ρεμβάζουσα χαί δέν έσυλλογίζετο καν τάς 

τέρψεις-τής ζωής- είς τούς χορού; δέν έλάμβανε 

μέρος, είς δέ τάς έορτάς συμμετείχε διά μόνου 

τοΰ μειδιάματος ττς’ ή ψυχή της ήγάπα τήν 

ζωήν, το σώμχ’της ήτο μαρμάρινων σκήνωμα. 
«Τά βιβλία θά τήν καταστρέψουν», έλεγεν άκα- 

ταπαύστως ό άγαμός Βανλόου, όστις δέν έγνώ- 
ριζε ν’ άναγινώσκ-/) καί δστις φρικιών, προσέβλε- 
πε τάς μυριάδας έκείνας’τών μαύρων γραμμών, 
αϊτινες διεδέχοντο άλλήλα; ώς καβαλιστικά ση

μεία. Συχνάκι; μ’τέβαινε ν’ άν'χγνώσ·/; ή ρεμ- 

βάσν) είς τό έργαστήριον τοΰ πατρός της, δστις 

μετά πολλοϋ κόπου κατώρθου νά τής Αποσπάοη 
όνο λόγια. Τήν συνεβουλεύετο καί διά τάς άγιας 

κεφαλάς καί διά τάς είδωλολατρικας θεότητας' 

εκείνη δέν άπήντα. «Καλά, πολύ καλά, κόρη 

. μου, μή μοΰ ’πί,ς περισσότερα».
Πρωίαν τινά μάλλον ωχρά καί σκεπτική κα- 

. τήλθεν είς τό έργαστήριον, μή εύροΰσα δέ τόν 

Κάρλ Βανλόου, έκάθησεν είς τήν έδραν του, 

έμπροσθεν ετοίμου πρός ζωγράφησιν οθόνης, έφ’ 
ή; μόλις είχε χρωματισθή ύπερθαλάσσιος όριζων. 

Ευθύς ώς τό άντελήφθη, έλαβε μαΰρον κοεγιόν 
καί ήρχιζε νά σχεδιαζγ,. Ό.πατήρ της, δστις 

πάντοτε τήν ήκολούθει, εισέρχεται άφωνο; εί; τό 

έργαστήριον, κατάπληκτος δια τό έμπνενσμένον 

ύφος τής,κόρης του, καί προχωρεί όπισθεν μεγά
λης είκόνος ψιθυριζων : «Να ι οί Βανλόου γνω
ρίζουν νά σχεδιάζουν πριν νά μάθουν».

Μετά τινα λεπτά, ή Καρολίνα Βανλόου άπο- 
θε'τει τό κοίγ'όν, παρατηρούσα τό σχέδιον δπερ 

είχε κάμει. Ό Κάρλ Βανλόου τήν πλησιάζει. 
’Επί τή αίφνιδί^ εμφανίσει του εκείνη εκβάλλει 

κραυγήν. «Μέ ’φοβησε,», τοΰ λέγει ίκτείνουσκ 

τήν χείρα.

‘Ο δυστυχής πατήρ ώχρίκσε.
Είδε τήν ύπό τής κόρης του σχεδιασθείσαν 

μορφήν ή.τ» δ θάνατος!

Ιδού τό σάβανον είς δ διαφαίνεται τό πένθι

μου στήθος τής μόνης άνευ μαστών γυνζικός, 
ιδού οι πόδε; εκείνοι οί'τινε; περιέρχονται τόν 

κόσμον σκάπτοντες καί ένκ τάφον είς --------------
βήμα, ιδού τό φοβερόν δρέπχνον τού αιωνίου 

θερισμού !

“Ο,τι όμως προξενεί φρίκην είς τόν Βανλόου 

είναι, δτι ή Καρολίνα Βανλόου, χωρίς νά τό έν- 
νοήσγ ίσως, έδωκεν εις τόν Θάνατον τ’ αγγελικά 

χαρακτηριστικά .τού προσώπου της.
Τά χαρακτηριστικά μόλις διεκρίνοντο' πά; 

άλλος δέν θ’ άνεγνώριζε τήν Καρολίναν, άλλ’ ό 

Βανλόου, ό ζωγράφος Βανλόου, ό πατήρ Βκν- 
λόου «Παιδί, άνε'κραξε, κρυπτών τά δάκρυα 

του διά βεβιασμένου γέλωτος, ποτέ δέν αρχίζουν 

άπ* αύτό’ σήκω απ’ εκεί, θά σοΰ δώσω ένα μα 

θημα».
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τόν 

έκαστον

Ή Καρολίνα ήγέρθη σιωπώσα. ‘ό Κάρλ Βκν- 

λόου κάθηται, εξαλείφει διά νευρικών κινήσεων 

τής χειρός τό σχεδιάγραμμα τή; κόρης του, 

προσεχών, τά χαρακτηριστικά τής μορφής, λαμ
βάνει τόν ερυθρόν χρωστήρα καί σπεύδει νά 

φέρει μεταφόρφωσιν. Ή κεφαλή ήδη ϊμψυχούται 
διά χαρίεντος μειδιάματος, ή κόμη κυματίζει 

ατημέλητος είς τον εαρινόν άνεμον, έπί τών 

ώμων προσκολλώντκι πτερυγε,’ δέν είναι πλέον 

ό θάνατο;" είναι ό "Ερως.
Ό ζωγράφοί εργάζεται άδιακόπω;'. απεικο νί

ζει φαρέτραν καί βέ>η, περιστεράς ραμφοθωπευο- 

μένας, πάν ο,τι απαιτείται διά μίαν εικόνα τοΰ 

έρωτος. Ή Καρολίνα Βανλόου, κυπτουσα άνω

θεν τοΰ πατρός της, ήκολούθει τό κοιγ’όν μετά 

πικρού καί γλυκέος εν ταύέφ μειδιάματος,
“Οταν ό Κάρλ Βανλόου ίτελείωσε τήν εργα 

σίαν καί έπαυσε, πνιγών τά δάκρυα του, έστρά- 
φη πρός τήν θυγατέρα του : «Δέν είναι ώρκία 

τώρα;» τήν ήρώτησ.ε, φιλών τήν χείρα της. 

«"Οχι, άπήντησεν εκείνη κύπτουσα μελχγχολι- 

κώ; τήν κεφαλήν»,
Ό πατήρ τη; ώχροτάτην ήίη, τήν έλαβεν 

είς τάς άγκαλας του καί τήν μετέφερε» είς τόν 

θκλααον τή; κυρία; Βκνλόον. «Ό Θάνατο; ί ό 

Θάνατος !» άνέκραςεν ή δυστυχή; τείνουσα τούς 

βραχίονας.

Καί εβυθίσθη εις παραλήρημα.
Δέν θά προσπαθήσω· ν’άφηγηθΰ τήν απελπι

σίαν τούπκτρό;’ παρεμείνεν είς τήν κλίνην τή; 
Καρολίνα; ολόκληρον τό ήμερονΰκτιον, προσευ
χόμενο; τό πρώτον ήδη είς τήν ζωήν του.

ΛΙετ* τινας ήμερα; ή Καρολίνα απίθανε. Δέν 
δυναται τι; νά είπρ οτι αίτια τοΰ-θανάτου τη; 

ΰπήρξεν ή ζωή ; Ό πατήρ της έπίστευεν οτι τά 

βιβλία εφόνίυσαν τήν κόρην του.

Μετά τήν συμφοράν αυτήν ό Κάρλ Βανλόου 

«λησμόνησε τήν ευτυχίαν. [Γένθιμο; πέπλο; «κά
λυψε διά παντός τήν τύχην καί τήν δόξαν του. 

Ό Διάδοχος τού Γαλλικού θρόνου συνάντησα; 
αύτόν εΐ; τήν Αυλήν, τόν ήρώτησε διατί ήτο τό

σον μελαγχολικός. «Αΰθέντα, θρηνώ τήν κόρην 
μο.υ» άπήντηοε δχκρυρροών.

Τήν προσφιλή κκ θλιβερήν ανάμνησιν διεφύ- 
λαξεν εί; τό έργαστήριον του, τόν πίνακα έφ’ ού 

ή Καρολίνα είχε σχεόιασει τόν Θάνατον.
«Νομίζω, ελεγεν εί; τού; φίλου; του, ότι τή; 

έβαλα πτέρυγα; διά να πεταςγ».

Ήτο ή Μίνιών έποφθαλμιώσα τόν ουρανόν.

ARSENE HOUSS.VYE

(Μετβφρ. Άλεξ. Δουζίνα*.

* ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΙΙ *

V Ο ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ

ΗΡΕ ό Τάσος τό πισάχνα- 
ρο γιάτόνΤραχιά,κράζον
τας καί σφυρίζοντας στή 

στράτα γιά τά χαμμένα 
γίδια του.Άνέβη καί κα- 
τε'βη βουνά κχι 
πέρασε ρεμματιές καίλαγ- 

γάδικ, χωρίς τίποτα νάκούση.

Φτάνοντας στην άπό δώ μεριά τοΰ Τρπχια, 

άκουσε βελάσματα καί τροκάνια άπό μεγάλη 

κοπή ’Ανεβαίνει στή ράχη καί τηράει κάτυυ. 
“Ολη ή άπό κεϊ πλέβρα ήταν γιωμάτη άπό γίδια.

.— Τί διάτανο ! . . τέτοια ώρα νά βόσκουν 
γίδ.α ! ... τίνους νάνε τάχα ! . . Τσιοπάνης δεν 

ακούεται, σκυλί δέ γαυγίζει ! . . Αλλόκοτο 

πράμμα ! . . έρημα ένε. . . άγρια. . . τί νάνε!..

Κατεβαίνει ώ; νά λιθοπέτι σιμά τους. Τά 

γίδια κλαρίζονταν χωρίς νά προγκούν. "Αξαφνα 

ένα; γερέλκτος,πούταν όμπρός του,σκίζεται στά 
δύο, και ξεβγαίνει ένας άράπης, ώς κεΐ πάνου, 

κρατώντας ένα ραβδί ψηλότερο τον.
— Τί γυρέβεις τέτοια ώρα δώ στο στανο.τό-, 

πι μου ;
— Λυπήσου με,Άράπη μου !.. είμαι τσιέλιγ» 

γχ μοναχοπαίδι. . Άποβραδύ; πέρασα πό δώ τά 
στέρφα μου. Έρριξε χαλάζι, καί μού κοπήκαν 
δώδεκα χωρίς νά τά δοκν#ώ. Ό πατέρα; μου, 

ποΰ τά μέτρησε στά μαντριά, μ’έδιωξε καί 
μούπε :

-—Άνάτσαλο παιδί ! . . ή τά γίδια, ή στήν 
καλύβα νά μή γυρήσης.

— Τά γίδια σου βόσκουν στά δικά μου. Έ

μπα στο κοπάδι χωριστά καί σύρε μέ δαύτα στά 

μαντριά σου. Τό νού σου, αραχνο, μή.μαρτύρη
σες πώς είδες καί πώ; μίλησες μέ τόν ’Αράπ« 
τόν άρχιτσιέλιγγα τών τσιελιγγάδο>ν, γιατί θά 
μαζωχτής σάν κουβάρι! . .

Ό Τάσος τΓέμμοντας άπό κρύο και τρομάρα, 
ζύγωσε κοντά στή θράκα καί χαϊλωμένος, σά 

νάβλεπεμέ τό νοϋ του πολύ πολύ μακριά, χνχ- 
σχάλεβε μένα δαβλί τή χόβολη.

— Τάση μου, γιατ’ είσαι σκεφτικό;; τ!. δια

μετρά;; τό νοϋ σου; Δέ μ’ άποκρέν-σαι, παιδά
κι μου ; ’Έλα τώρα, . . σοΰ κρένω γώ ή μάννα ’ 

σου . . άπόκρινέ μου . .
■— Μάννα ... μήμέ ρωτάς ! . .
•— Γιατί παιδάκι μου ; . .

~ - · · .. "Εχω τέτοια διάτα- - .

— Γιουλη μου, ξήγα μου, μήν κομπιάζεις. . 
Δέν ξέρεις . . τό κρυφό τοϋ παιδιού είνε καί 

κρυφό τοΰ γονιού του. Τούς πόνους τών παιδιών 

οί γονέοι τούς γιατρέβουν.

-—...Μάννα μου, σκιάζουμαι, κρύψε με,μάν
να μου ! . .

— Λαχτάρα μου ! . . γιατί μελαψένεις παι
δάκι μου ! . . μή σέ βάρεσε κανείς στή στράτα 

σου ; . . Μολόγα τον, Τάση μου! ,. .

—. . . Μάννα μου ! . . τό καί τΰ καί τό ... 
μά . . .

— Ξάκριστο, παιδάκι μου.

— Μούπε νά μήν τό μαρτυρήσω τί θά κου- 
βαβιαστώ ? . .

.—...Μπά ! . . καί γιαύτό παιδάκι μου σκιά- 
ζεσαι ; . . Μπά σέ καλό σου ! . . Γύρε νά πλα- 

γιάσης. Πάρε στήν αγκαλιά σου τάγιο κόνισμρι, 
καί τήν αύγή θά κράξω τό πνεμματικο νά σοΰ 
διαβά^ε τάγια γράμματα.

Ό Τάσος έπεσε στο στρωσίδι κι άρχισε νά μήν 

αποκρεύεται στά ρωτήματα τών δικών. Ούτε 
προσέφερνε τούς γνιύριμους.

Τούδωκαν κήπιε άπ’ άγριο γίδι γάλα, κέφαγε 

άπό λαγού τυρί, μά δέν ξεγέρεβε ! . . "Ολο καί 
κόντενε τάνάστημά του. Ό πνεμμκτικός τοΰ 
διάβασε ούλα καί άρηά-άρηά τά γράμματα ! . . 

Ή γιάτρισσες Τον πότισαν ούλα τά βότανα τή; 

γής, μα τίποτα, δέν ξαρρώστενί. Κή γοηά-Σμερ- 
δοΰ, ή ξακουστή ξορκίστρα, κι’ α·ύτή τον απο

φάσισε.

— Ό άρρωστο;—ειπε-^—δέ θά γιάνγ, γιατί 

μαρτύρησε τό. τείδε καί τό τάκουσε ί..'Ω; τόσο, 

σφάχτε τό πρώτο τραί, καί ντύστε τόν άρρωστο 
μέ τήν γίδια του.Στές τρεις μέρες ξεντύστε τον, 

καί σύρτε, αχάραγα, τρεί; νωμάτοι κζί καρφώστε 
τή γιδιά στόν τόπο πούδε. τό ξαφνικό. Κιάμα 

φτάση έ ήλιος μεσοούρανα κή γιδιά δέ σηκωθώ 
τοΰ ψήλου, ό άρρωστο; θά γιάνγ.

Έκαμαν τή διάτα της,

Κατά στο μεσημέρι, βλέπουν στον τόπο τοΰ 

Άράπη να σηκώνεται, ψηλά ένας κουρνιαχτός 

σάν καπινάδκ κκΐ νά φτάνγ ώ; τά ουράνια. 

Τρέχουν καί βλέπουν τή γιδιά παρμένη, καί τά 

γύρω-γύρω κλαριά καί ριζολίθια, ξερριζωμένκ.
Γυρίζοντας πίσω, άκουσαν άπό πάρα πέρα, 

στοΰ. γέρω Νώτή τήν καλύβα, άντρίκια βογκι- 

τά καί γυναίκια μοιρολόγια ...

SEOMFOS δ. 'ΛΛΗΡΟΙΪΟΜΟΣ 

Βαλιειαιιύίη;
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* ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ *

AIONTXIOS KAAAIBBKAS

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ούτος απέ 
θανεν έν Άθήναις τή 
15 Μαΐου τοϋ 1877 
έτους, ένθα γέρων είχεν 
Αποκατασταθή. Έγεν- 
νήθη εΐς τήν Ζάκυνθον 
τή 20’Ιουνίου τοΰ 18C6 
έτους. Ήτο μαθητής

τοΰ διάσημου Καντούνη. “Επειτα μετέβη πρός 
τελειοποίηοιν εις τήν ’Ιταλίαν, δπου έμεινεν έπί 
δώδεκα περίπου ετη σπουδάζων καί Αντιγρά
φων εΐς Φλωρεντίαν καί Ρώμην. Ήτο έπιμελε- 
ήϊατος καί φιλόπονος. Αι απο τας πίνακοθηκας 
Αντιγραφαί του έπωλοΰντο άδρώς εις τούς ξέ
νους'. Ήτο αντιγραφεύς έπώεξιώτατος τών Αρι
στουργημάτων τής τέχνης. Διά τών Αντιγραφών 

έπορίζετο τά πρός τό ζήν.

Έπιστρέψας εΐς τήν γενέτειραν αύτοΰ πατρίδα φιλοπόνως εΐργάζετο. Εκαμεν αρκετός 
προσωπογραφίας. Κατεγίνετο εΐς τήν Αγιογρα
φίαν. "Ομως αί άγιογραφίαι του, αί~ευρισκόμε
νοι εις Εκκλησίας Ζακύνθου, Πατρών καί Λευ- 
κάδος, είναι κατά πολύ κατώτεροι τοΰ διδασκά

λου τού Καντούνη. ■ '
’Επί ’Αγγλικής ΙΙροστασίας, εΐς τάς δημοσίας 

σχολάς έδιδάσκετο ή ιχνογραφία άπό ειδικούς 
διδασκάλους. Ήτο κενή ή θέσις τοΰ Λυκείου

Ζακύνθου καί δ Καλλιβωκάς ήθελε νά συναγω
νιστή. “Αρχών τής Παιδείας ήτο δ σοφός Μου- 

στοξύδης. ' ,
Ίδούή σχετική έκθεσις διά τόν διορισμόν τοΰ 

Καλλιβωκά. ,
«Ζάκυνθος.—Σκιαγραφία.—Πιστωτικόν της 

»18 Αύγούστου 1817 παρά τών διδασκάλων 
«τής σκιαγραφίας καί ζωγραφιάς τής έν Φλω- 
»ρεντία αύτοκρατορικήςκαί βασιλικής τώνωραιων 
.-τεχνών ’Ακαδημίας μαρτυρεί δτι δ κύριος Διο
νύσιος Καλλιβωκάς, ζακύνθιος τήν πατρίδα 
«μετά πολλής έπιδόσεως έπαιδεύθη τήν 
«ζωγραφιάν καί δτι πάντες δικαιοσύ
νην Απονέμοντες πρός τε τήν κοσμίαν 
«αύτοΰ συμπεριφοράν καί τήν άλλην 
«τοΰ Ανδρος ηθικήν διαγωγήν, έσωζον 
«γλυκεϊαν τήν μνήμην αύτοΰ έν έκείνη τή πόλει. 
«’Αλλά έγώ αύτός εΐδον έν Ζακύνθφ πολλά ύπο 
«τοΰ κυρ. Καλλιβωκά φιλοπονηθέντα Από- 
«γραφα τών πινάκων τών ένδοξων καλλιτεχνών, 
«καί άλλα ίδια αύτοΰ πρωτότυπα έ’ργα,δλην σχε 
«δον Απαρτίζοντα πινακοθήκην, ούδέ τις τιμών . 
«την Αλήθειαν, ήδύνατο νά μή δμολογήση τήν 
«περί την τέχνην αύτοΰ έμπειρίαν. Πάντα δε 
«ταΰτα τά έργα μετά τής δεούσης λεπτομέρειας 
«έξηρίθμησεν άρτίως μία τών παρ’ ήμΐν έφημε· 
«ρίδων,ή «Φωνή τοΰ Ίονίου». Πρόςταΰτα 
«δέ σκοπών καί πρός τήν αξιέπαινου αύτοΰ δια- 
«γωγήν καί τό καθήκον αμα τοΰ νά ένθαρρυνη 
«τις άνδρας αφειδώς καί χρήματα Αναλώσαντας

«καί χρόνον μακρόν.. κατατρίψαντάς και πρός 
«ουδένα Αποκνησαντας κόπον, ϊνα θεραπεύσωσι 
«τάς ωραίας τέχνας, Αφ’ ωνέν τή πατρίδι έπαί· 
«νους .μάλλον ή κέρδη δύνανται νά. έλπίσωσι, 
«νομίζω δτι δ κυρ. Κα>ίλ ίβ-οίκά^ κά ί υθ^' 
«α ύτοΰ τοΰ νόμου ή θέλεν Απαλλα γ ή 

«τοΰ διαγ ω νισμοΰ, εκτός έάν ή Κυβέρνησις 
«κρίνη μέν εύλογον τήν απαλλαγήν, δπερ άλλως 
«ήθελεν εΐσθαι σαφές τεκμήριου αμφιβολίας 

«περί τής πραγματικής τοΰ Ανδρός ίκανότητος».
Ή Γερουσία ένέκριυε τά τής έκθεσεως ταύτης 

καί διά εγγράφου αύτής τής 6 Δεκεμβρίου τοΰ 
1858 πρός τόν έκλαμπρότατον Άρχοντα 

τής Παιδείας Μουστοξύδην, διορίζει τόν Καλλι

ΠΕΦΑΣΙΣΕ ιό Κράτος πλέον 
νά μεριμνήση περί τής άνέγέρ- 
σεο>ς ‘Εθνικής Πινακοθήκης, 
διατίθεται δέ ήδη ίν ποσόν δπως 
χρησιμεύση πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον. Τό ποσόν ούτε μέγα ιίνε, 
ούτε ίσως ά' άρκέση διά τήν 
πραγματοποίησιν τοΰ σκαποΰ, 
ήτοι όιά τήν ανέγερσιν τής οι

κοδομής. Έν τούτοις τίθεται ή άρχή και ύπάρχει ελπίς 
δτι θά εύρεθή κάποιος εραστής τών τεχνών δπως συμ- 
πληρώοη τό έργον. Είς κράτη μικρά τών όποίων οί οι
κονομικοί πόροι δεν έπαρκοΰσι δι' έργα οΎα είνε ό κα
ταρτισμός Πινακοθηκών, τό σπουδαϊον είνε ή πρώτη 
ώθησις, είνε ή άρχή καί κατόπιν ή συμπλήρωσις έρχε
ται χωρίς νά τό έννοήση τις, δια κληροδοτημάτων, διά 
δωρεών κτλ. "Αλλως τε οΰτω Ιδημιουργήθησαν αί πλεΐ- 
σται έν τφ κόσμια Πινακοθήκαι. Πλούσιοι καλαίσθητοι 
άνδρες, οΐτινες εφθειρον τήν ζωήν των συλλέγοντες ίργα 
τέχνης, μετά θάνατον διέθεσαν ταΰτα δπερ τών δημο
σίων Πινακοθηκών. Διά τών τοιούτων δέ δωρεών, και 
όια τών παροχών τοΰ Δημοσίου απετελέσθησαν δλαι.

Παρ' ήμΐν βεβαίως είνε δύσκολον νά έλπίση τις δτι 
■θα σχηματισθή Πινακοθήκη περιλαμβάνουσα έργα τών 
μεγάλων διδασκάλων τής Δύσεως. Πρώτον διότι εινε 
δυσχερής άν μή αδύνατος ή έξεύρεοις έργων τών άρ- 
χαιοτέρων ζωγράφων, καί δεύτερον και άν που εύρί- 
σκωνται τοιαΰτα, ή προμήθεια και ένός μόνου δύναται 
νά κλονίση τόν Προϋπολογισμόν τοΰ έλλην. Κράτους.

Τό νά περιμένη τις δωρεάς παρά ζαπλούτασν “Ελ
λήνων εικόνων τό πράγμα είνε σήμερον μάταιον, διότι 
τοιοΰτοι "Ελληνες ουλλέκται, ίχόντες τό άκάτάβλητον 
αύτό πάθος τής συλλογής καλλιτεχνικών ή περιέργων 
άντικειμένων τέχνης, δέν ύπάρχουσι, καί τινες δέ οΐ
τινες ύπήρχον διέθεσαν τά αντικείμενα τών συλλογών 
των είς ξένα Μουσεία. Ύπάρχουσιν δμως μερικά έργα 
είς τήν σημερινήν Πινακοθήκην μεγάλης καλλιτεχνικής 
αξίας, και ιά όποια θ’ άποτελέσωσι κάλλιστον τμήμα 
μιάς μικρ&ς Πινακοθήκης. Άλλ' άν δέν δυνάμεθα νά 
άποτελέσωμεν Πινακοθήκην μεγάλων καλλιτεχνών, πα- 
λαωτέρων ή νεωτέρων, δυνάμεθα βεβαίως νά καταρτί- 
σωμεν Πινακοθήκην μοναδικήν είς τό είδος της, περί- 
λαμβάνουσαν έργα ζανγράφων Βυζαντινών πάσης έπο
χής και πόσης τεχνοτροπίας.

“Η περισυλλογή δέ τοιούτων έργων δέν είνε ούτε ά·
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βωκάν, δστις διά τών Ιδίων έργων ε
δώ κ εν ήδη δείγματα διακεκριμένης 
Ικανότητος, άνευ συναγωνισμού.

Ό Καλλιβωκάς ήτο τύπος μειλιχίου καί Αγα
θότατου "Ανδρός, Αφωσιωμένος δίως εΐς τήν 
τέχνην. ’Επίσης ήτο τύπος χριστιανού, φιλακό· 
λουθος καί καλός φίλος. Ήτο υπέρ τό δέον 

-εύπιστος, ολιγογράμματα έγνώριζεκαί έστερεΐτο 
γνώσεων. Καιτοι εις τήν ’Ιταλίαν έ'μεινεν έπί 
πολλά έτη, της’Ιταλικής δέν ήτο κάτοχος.

Αΐ προσωπογραφίαι αυτού ώμοίαζον τά δέ 
πρωτότυπα αύτοΰ έργα είναι απομιμήσεις.
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δυνατός, ούτε δυσχερής έν Έλλάδι σήμερον. Μετά τινα 
έιη ίσως θά είνε , ακατόρθωτος. Είς τους παλαιούς 
Ναούς, είς τά Μοναστήρια,'παρ' Ιδιώταις ύπάρχουσιν 
εικόνες Βυζαντινής έποχής εξαίσιοι. Είς καταρρέοντα 
έρημοκκλήσια διατηρούνται άκόμη τοιχογραφίαι θαυμά
σιου κάλλους, ύπενθυμίζόυα,αι πολλάκις τόν χρωστήρα, 
τοΰ Πανσελήνου. Τάς τοιχογραφίας ταύτας διασώζει ό- 
κόμη έν μέσφ τών ερήμων ή εύλάβεια τών χωρικών, 
άλλ’άν δέν προλάβωσι ν’άήοτοιχίσωαιν αύτάς θ’ άπο- 
λεσθώσι διά παντός αύται. Ύπάρχουσιν Ιπίσης μωσαϊ
κά είς ερήμους Ναούς τής Θεσσαλίας, είς οΰς κατηυλί- 
ζοντο άλλοτε τά κτήνη ρυπαρών άγωγέων, τά όποια 
δύνανται νά παραβληθώσι πρός τά τής Ραβέννης, 
ταΰτα δέ μετά τών άλλων άγιογραφιών τής βυζαντινής 
έποχής, συγκεντρούμενα είς εν Μουιεϊον, θά σχηματί- 
σωσι Πινακοθήκη? πρωτότυπον καί χαρακτηριστικήν.

“Η Βυζαντινή τέχνη δέν είνε τοιαύτη, τήν όποιαν 
δύναται τις νά παρίδη, προκειμένου μάλιστα περί κα
ταρτισμού Εθνικής Πινακοθήκης' πρόςαύτήνπρό πάν
των δέον νά στρέψη ή αρμόδια έπιτροπή τάς προσπά
θειας της, διότι δύναται νά καταρτίση κάτι πρωτότυ
πον καί άπό άπόψεως Ιστορικής κάτι μοναδικόν. .

Επίσης τό Κράτος δέον νά στρέψη τήν προσοχήν 
του πρός καταρτισμόν πινάκων τών συγχρόνων Ελλή
νων ζωγράφων, διαθέτον κατ' έτος εν ποσόν πρός τόν 
σκοπόν τούτον, να καταβληθή δέ προσπάθεια, περί άπο- 
κτήσεως πινάκων προγενεστέρων εποχών. "Ισως θά 
παρατηρήση τις, δτι ή Γραφική παρ' ήμΐν δέν έφθασεν 
είς ύψος τοιοΰτον, ώστε νά φιλόδοξη νά τεθώσι τά 
προϊόντα αύτής είς Ιδιαίτερον Μουσεΐον. Έν πρώτοις 
τήν έκφραζομένην συνεχώς τοιαύτην γνώμην δέν παρα- 
δεχόμεθα απολύτως ώς όρθήν, διότι ή σύγχρονος “Ελλάς 
παρήγαγε καλλιτέχνας, οΐτινες, δπου δήποτε βιοΰντες, 
θά ήδύναντο νά τιμήσωσι τήν Τέχνην. Άλλ’ έκτος τού
του, ή Πινακοθήκη δέν καταρτίζεται διά τούς συγχρό
νους. Αποβλέπει μάλλον είς τό μέλλον, είς μεμακρυ- 
ομένον μάλιστα μέλλον, είνε δέ ανάγκη νά προμηθεύη- 
ται έργα τών συγχρόνοιν, διότι δι' αύτών θά δεικνύεται 
ή έξέλιξις παρ' ήμΐν τής Γραφικής, θ’ άποτελώσι δέ 
ταΰτα τήν αληθή καί τήν πραγματικήν ιστορίαν τής 
παρ' ήμΐν Τέχνης. Δέν νομίζω, δτι ή άναλαβοΰσα ιό 
έργον τοΰ καταρτισμοΰ Πινακοθήκης έαιτροπή, άπστε- 
λουμένη έξ άνδρών άκρας καλαισθησίας καί σπάνιάς 
μορφώσεως, δέν θά έχη ταΰτα ύπ" δψιν, άλλά καλόν 
είνε νά λέγωνται ταΰτα, διότι, άν’δεν ληφθή πρόνοια 
εύθυς έξ άρχής περί αύτών, ίσως τό Κράτος θά δαπα· 
νήοη είς τό μέλλον έκατονταπλάοια, χωρίς νά άποκτήοη 
δ,τι σήμερον εύρίσκει άντί άσημάντου ποσοΰ,.

ΘΕΟΔ. ΒΕΛΛΙΑΗΙΤΗΕ
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Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Καί ή,αεί;, κοινοί όδοιπόροι τή; ζωής, 
αί άκανθαι ιπιπροσθόύσιν άνά πάν βήμα, 
μέτωπο? πεοΐφροντι, άναλογιζόμενοι χαί 
διατί άρά γε είς τήν. ιραχεΤαν αύιήν όδόν δταν ή τύχη 
μα; φέρη έν τή Λιζότητι τής ζωής τό μυρωμένον άν
θος, διατί—πριν ή δυνηθώμεν ν’ άναφωνήσωμεν, πόσον 
είναι ώραίον, πόσον θέλγει ή δ μις του, καί ζωογονεί 
τό άρωμά του—διατί <3 δημιουργέ τοϋ α'δ'ον κάλλους 
άτ> τον; στειρεύσαντας όφθαλμον; ήμών αντί ν' ά- 
νέλθη έν τελευταίου δάκρυ χαρά;, δάκρυ άνακουφίιεω; 
νά ήναι τοΰτο... δάκρυ φευ 1 οδύνης ;

Καί φαντάζομαι, καί βλέπω πέριζ εΐς τήν παρθενι- 
χή» οον κλίνην δπου ή τελευταία σου μελαγχολική μα
τιά τρεμοσβννει, βλέπω παν δ,τι σέ περ.στοιχεΐ, πάν 
δ,τι μέ πόθον οέ περιβάλλει, νά ζητή νά συγχρατήση 
εί; r<i χείλη σου τήν εςλευιαίαν σου πνοήν, ήίάτην έζη- 
τοΰμεν ν’ άτενίσωμεν στό βάθο; τών ματιών σου δπου 
κόσμοι ονείρων έπλανώυτο. Άπο τά ώχριώντα χείλη 
σου μίιην άνεμένααει· νά φθ.ίσ,η μέχρι; ήμών ε'ς ετι 
φθόγγος έπ τοϋ άσματος τών Χερουβείμ.’ Αλλοίμονον ! 
Τά χείλη σου ήνοίχθησαν διά τελευταίαν φοράν... Ί{ 
Ραχήλ δεν ΐ'πήρχε πλέον.

ΙΙέριξ τής νεκρικής σορον σου μόνον τό τρεμοιβύνον 
φώς τών λαμπάδων άπομένει διά νά φο>τί>!/ τήν λαμ
πάδα ποΰ έγειρε καί εοβυσε.

ΒΤΡΩΝ ΚΟΚΊΟΤΙΟΤΛΟΣ

ΕΙΣ, & είνγεντλς ψυχαί, όσων η ' 
σκέψις συναντάται ini τήί αύτφ 
ΐδεώδει, αϊιινες πρό;, την αύτήν 
όδόν φέρεσθε την πρός τό Ώ- 
ραίον, τό Εύγενές, τό 'Πμηλόν, 

θρηνήσατε ΰπαρξιν όνειρώδη, ώραίαν xai αγνήν, καΐ 
φέρετε έπί μακράν τοϋ πένθους την άνάμνηοιν, ψυχή; 
αδελφής αισθημάτων, ήτις έν τή γη 'νΐ) αυτής ζωή ένα 
είχε πόθον καί μίαν προσπάθειαν, τήν άγάπην χαί λα
τρείαν τοΰ Καλού. Δι’ αύιό εζησε, μέλισσα φιλόπονο;, 
.τερισυλλέγουσα το ευώδες άρωμα πόσης γνώσεω; ύγει- 
οΰς ιδέας και εντυπώσεων ίκ τής ζωής, ίν’ άποδώση 
αΰτα μίαν ήπίραν περιβεβλημένα μέ τής ψυχή; της 
τον Ιδιον τύποι·.

ΙΙόθεν μάς Ιρχβσθε, ώραίαι υπάρξει;, τών όποιων to 
Ιλαρόν βλέμμα αφοπλίζει πάσαν κακίαν ; Τών όποίων 
τήν μελωδιχήν λαλιάν ένωτιζό .εθα ίν μαγική.απολαύ
σει; Πόθεν μά; ήρχεσο έλαφροβάμων συλφίς, ή μόλις 
προσψαύουσα τήν γήν μέ τό άπαλόν σου βήμα, συ ri 

. /ιυρωμένον άνθος, ποΰ μέσ' απ' δλα σ': εδιάλεζε τοΰ 
Χάρου τ' αχνό χέρι, διότι εΐς οέ εύρήκε τήν πΐό πολύ 
εύμορφίά ;

' Ενθυμούμαι, όταν ποτέ μοΰ έλεγε;, μέ τήν βαβεϊαι» 
παρατηριτικόιητα τής άληθού; καλλιτέχνιδος: · Έχω 
κάτι τό αόριστον, τό άφηρημένον εΐς τά μάτια μου 
δύσκολου ν' άποΜή». Καί τήν άπάντησιν τήν ευρίσκω 
τώρα δτε δέν ϋπάρχει; πλέον. Διότι έχεις τήν νοσταλ
γίαν άλλων κόσμων, τήν άνάμνησιν προγενεστέρας ζωής, 
έν ή Ισως νά είχε; αφήσει δτι μύτην επόθησες, δ,τι 
δέν ήδυνήθη; νά εύρης έν τή πεζόιητι τής ύλης. Και 

' έπέταξες πρός τόν κόσμον τή; ιδέας, πρό; τήν αρχήν 
τού Καλοϋ, έκεϊ εΐς -τήν ατελεύτητου γαλήνην, προς το 
αιώνιον μειδίαμα, δπου to φώς τής αλήθειας αφανίζει 
τήν αχιάν τοϋ μυστηρίου, δπου ή λύπη καθεύδει καί 
’ί λορά λγρηγορεί.
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sV τή οποία 
κλίνομ-ν τό 
διερωτώντε;

ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ
Άπό βαθιές βγαλμένο κι’ άγιάιρευιες πληγές, 

Τό Πνεΰμβ έδώ τοΰ Κάνου πιστότατο άγρυπνή. 
Ευτυχισμένη ποΰ είσαι'- κανείς δέν σέ ξυπν?, 
Νά δ>ίς τί σπαραγμένες παράτησες καρδιές.

Παρίσιοι, 12 Νοεμβρίου 1909.
Μ, ΜΑΛΑΚΑΣΗ2

ΕΤ’ όλίγας ημέρας κλείει τάς 

πύλας της ή άληθώς πολλοϋ 
λόγου άζί.α έγδόη Διεθνής Καλ

λιτεχνική "Εκθεσις, ήτις από 

τοϋ [Ληνός ’Απριλίου προσελ
κύει πολυπληθείς τούς Φιλοτέχνους έπισκέπτας 

είς την ώραίαν τοΰ Άδρία νύμφην, τήν πλήρη 

καλλιτεχνημάτων Βενετίαν.
Ώς γνωστόν, ή δημοτική αρχή τή; Βενε

τίας διοργανώνει κατά διετίαν Διεθνή Καλλιτε

χνικήν Έκθεσιν μετά πολλής επιτυχίας, ή έφε- 
τεινή όμως ύπερέβαλε πάσας τάς πεογενίστέρας 

καί ώς πρός τήν πληθύν τών έκτεθέντων έργων 

καί τών εκ πάσης γωνίας τοϋ πεπολιτισμένου 

κόσμου μετασχόντων είς αύτήν καλλιτεχνών, 

καί ώς πρός τνν όντως Θαυμασίαν διακόσμησιν 

τοϋ κτιρίου τής ΈκΟέσεώς καί τών περικόμ.ψων 
αύτής αιθουσών, Έντός τοϋ Οαλερωτάτου παρά 

την ακτήν τής άκυμάντου Θαλάσσης Δημοσίου 
Κήπου (GiardilH Puplici), τόν όποιον οί 

Βενετοϊ όφείλουσιν εΐς τήν φιλοκαλίαν Ναπολέον- 

τος τοϋ Α’, διατάζαντρς τφ 1809 τήν κατε- 

δζφισιν τών έκεί παλαιών κτιρίων καΐ μοναστή* 

ρίων καί τήν φύτευσιν τυΰ χώρου, ε'·ρίσκετζι τό 
λαμπρόν καί εύρύτατον τής Διεθνούς Έκθέσεως 

οικοδόμημα περιλαμβάνον 37 μεγάλας καί μι- 

κράς αίθουσας. Άλλ’ έκτος τούτων ύπάρχουσι 
κκί 4 κομψότατα ιδιαίτερα περίπτερα τής Άγ* 

γλίας, Βαυαρίας, Βελγίου και Ουγγαρίας εί; μι- 

κράν άπόστασιν το εν άπό τοϋ άλλου, καί άμιλ- 

λώμενα ώ; πρός τήν τελειότητα τών αρχιτεκτο
νικών σχεδίων καί τήν έν παντί ώραιοτάτην διευ·. 

θετησιν καί διακόσμησιν.

Ή οκτάγωνος μεγαλοπρεπής^ καί εύρυτάτη 

αίθουσα, τοΰ Ούλου άζίζει όντως ίόιαιτεοας μνείας 

καί συντόμου περιγραφής, άφού άλλως είνε τό 
μόνον σχεδόν .διαμέρισμά τής Έκθέσεως, οπερ 

σχετίζεται μέ τήν ‘Ελληνικήν τέχνην καί τήν 

Ελληνικήν παράδοσιν.
Ή ζωγραφική αύτής διακόσμησις ειχ_εν άνα- 

,τεθ-J εΐς τον διακεκριμένον καλλιτέχνην Γαλι
λαίον Chini, δστις διήρεσεν έ'κκστον οκτάγωνον 

είς τρεις ζώνας, έξ ών ή ανωτέρω εινάι καθαρώς 

διακοσμητική, ή δέ κατώτερα έμπνέεται άπδ 

τήν αιγυπτιακήν παράδοσιν περί τοϋ σκαραβαίου 

τοϋ συμβόλου τούτου τής ώραιότητος, περιέχει 
δέ συγχρόνως καί ώραιοτάτην τοιχογραφίαν 

άναμιμνήσκουσαν τόν έλληνικόν θρύλον τών 
πτηνών, τά όποια άπατηθέντα εκ τής τελε-.ότη- 
τος τής τέχνης κτυπώσι διά τοϋ ράμφους των 

τάς {ζωγραφισμένα; σταφυλάς. ' 11 κεντρική ζώνη 

είναι ή μάλλον ενδιαφέρουσα διότι παριστάνει 

τάς έπισημοτέρας περιόδους τού πολιτισμού καί 

τής τέχνης, καί έκαστον οκτάγωνον περικοσμεί- 
ται δι’ ένός ένδεκασυλλάβου στίχου έξ αρχαϊκών 

χρυσών γραμμάτων.
I. ΑΙ άπαοχαί. Ό ήλιος γονιμοποιεί’ τήν γήν 

καί φωτίζει τήν κτηνώδη ανθρωπότητα’ το Κάλ
λος φερόμενον ύπό τών Μουσών καί όδηγούμενον 

ΰπό τοϋ Έρωτος βαίνει πρός τόν άνθρωπον. Ή 
οικογένεια σχηματίζεται, αί κατοικίκι διακο

σμούνται έχ τών προϊόντων τής Θήρας. Ουτω έκ 

τής συναισθήσεως τής φΰσεως καί τοϋ θείου, έκ 

τών ανθρωπίνων παθών, εκ τοϋ ενστίκτου τοϋ 
στολισμού,, γεννάται ή Τέχνη : «ΙΙρώτον μειδί

αμα τοϋ ανθρωπίνου δντος».
II. Αί ποωιογενεΐς τέχναι. Αίγυπτος, Βαβυ

λωνία, ’Ασσυρία. Ιδού τά ’Ασιατικά σύμβολα. 
Αί λίθιναι Σφίγγες, ή αινιγματώδης άπεικόνισις 

τοϋ Νείλου, ό πτερωτός ταύρος. "Ανδρες Βαβυ

λώνιοι μεταφέρουσι τεμάχιον τή; ΓΙνλης τών 
Λεόντων, ίσως διά νά καταδείξωτι τούς δεσμούς 

τούς συνδέοντας τήν ’Ασιατικήν τέχνην μετά 

τής Μυκηναϊκής- Αί θεραπαινίδες τής Σεμιράμε- 

δος παίζουσι κιθάραν. Ή τέχνη αυτή λέγει «Έν 

τφ πέπλφ τοϋ μυστηρίου ή.’Λσίκ μέ περιελίσσει».

III. ‘Ελλάς καί Ίεαλία ’Ο σκυθρωπός Έ- 

τροϋοκος καθήμενος σφίγγει μεταξύ τών χειρών 

τεφροδόχον υδρίαν, άλλ’ δ νεαρός "Ερως προσφέ

ρει αύτφ άνθη, ίκνθτι επίσης προσφέρει καί είς τήν 
Ελλάδα, σνμβολιζομένην διά μιάς προφειδιακής 

ζωοφόρου. Διέρχονται θριαμβευτικώς τά όμοιώ- 

ματα τής Νίκης τής Σαμοθράκης, τής άνδρικής 

Νίκης, τή; γυναικείας Νικης,παριστάνοντα τήν 
Τέχνην, τήν Ίσχύν, τήν Χάριν. Αυξάνεται ρω

μαλέα τής Ρώμης ή λύκαινα’ εί; άίήρ στρέφων 
καί διευθύνων τήν υδρόγειον σφαίραν υποδεικνύει 

τήν κοσμοκρατορίαν τής αίων.ίας πόλεως. Ή 

τέχνη είναι ήρεμος, όπως ή φύσις καΐ ήνψυχή.

«Περιχαρής προστρέχεις είς τό Έλληνο-Ίτα- 
λικόν έδαφος».
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IV. Βυζαντιακή τέχνη. Ή εθνική θρησκεία 

καί ό χριστιανισμός, 'η ανατολική χλιδή καί ό 
μυστικισμός, προσεγγίζοντα καί συγχεόμενα Ιδού 

τί απεικονίζεται έπί τοΰ Δ* οχταγώνου. Είς 

σαρκοφάγος μετά παραστάσεων άναμιμνησχου- 
σών τήν άρχαίαν θρησκείαν μετ’ επικαλύμμα
τος έξαγιασθέντος διά τοΰ σταυρού. Έν τφ 

μωσαίκφ τοΰ ‘Αγίου Άπολιναρίου τής ‘Ραβέν

νας αναφαίνεται μετά θείου ρυθμού ή θεωρία 

τών άγνοτάτων Παρθένων' παραπλεύρω; εγείρε
ται υπερήφανος ή Θεοδώρα,' Αύτοκράτειρα χαί 
Θεολόγος. Έν τφ μεταξύ οί ακάματοι Λατίνοι 

έργάται τή;· Βενετικής λιμνοθαλάσσης ασχο
λούνται είς ναυτικά; κατακτήσεις. Καί ή παρά- 
δοσις εκφράζε; τήν άντίθεσιν.'«'Ονειροπολώ έν 

'Ραβέννα καί άπό τής Βενετίας άπαίρώ».
V. Μεσαίων μέχρι τής 'Αναγεννήσεως. Ή 

υπέροχος μορφή τοΰ Άγ. Φραγκίσκου φωτίζει 

πνευματικό»; τόν Μεσαίωνα, εποχήν τών κοινο
τήτων καί τών συντεχνιών. Νέοι καί νεάνιδες, 

συμβολίζοντας τήν θαλερότητα τοΰ χρόνου με- 
ταφέρουσι το στέμμα τής 'Ελευθερίας. Ή όιά 

τής έπιδράσεως του χριστιανικού πνεύματος κα- 
θαρότης τού σχεδίου καταφαίνεται διά τεμαχίου 

έχ.τών έργων τοΰ περίφημου Donatello. Θρι

αμβεύει τέλος γηθοσύνως τό κάλλος καί στέφανοί 
τούς καλλιτέχνας τής έποχής. Ό στίχος θέλει νά 
έχδτλώσρ τήν χριστιανικήν καί δημοκρατικήν 

άμα καταγωγήν, τής τέχνης ταύτης, λέγων.
«Πιστή τφ Χριστφ καί τφ άναγεννωμένρ Ε

λευθερίάν.

VI. Μιχαηλάγγκλος. Το μέγα όνομα, δπερ 
επικρατεί έν μι? όλ·/) εποχή, είναι έγκεχαραγ-. 

μένον επί επιβλητικού αρχιτεκτονικού σχεδίου. 
’Εντεύθεν καί ΐκείθεν είς τάς δύο γωνίας μία 

ανδρική καί μία γυναικεία μορφή είναι έζωγραφι- 
σμέναι, ίσχυραίάπεικονήσεις, ύπενθυμίζουσαι τά 

αγάλματα τοΰ παρεκκλησίου τών Μεδίκων (ca- 

pftlla Medicea).Ei; μίαν άκραν άνήρ κύπτων 
έπί δίσκου, συμβολίζει ίσως τήν ζωήν, ήν δ Μι- 

χαηλάγγελος εξάγει εκ τών εγκάτων τής γής. 

Ή τέχνη διακηρύττει έκείνο, δπερ οφείλει τφ 
άθανάτφ καλλιτέχνη. «Μυώνας καί ίσχύν,έ* 

τόϋ Γίγαντος εγώ άρύομαι».
VII. Ή βασιλεία τοΰ Β a ΙΌ CCO. Αυτή 

άναπαρίσταται διά τών έργων δύο καλιτεχνών, 

τοϋ γλύπτου Bernini μετά στηλών έκ πολυτί

μου μαρμάρου,χαλκογραφιών .καί έγγλόφων νεα

νιών ΰποβασταζόντων τό Παπικόν στέμμα, καί 
τοΰ περίφημου Φλωρεντινού ζωγράφου Tiepolo 

δι*άπεικονίσεως ώρφιοτάτης γυναίκός άνασυρμέ- 

νην έχούσης τήν έσθ^τα καί εύρισχομένης έν μέσω 
φωτεινού ουρανού Χμτεσπαρμένου συγχρόνως διά 

νσφυδρίων. Ή τέχνη εχει κπταληφθή ύπό άχχ- 

τασχέτου ορμής.
«Βίαζε άτιθάσσως τόν χαλινόν τής ύλης».

VIII. Όχλος πολιτισμός. Εις τό τελευταίου 
οχτάγωνον άναπαρίστανται αί νεώτεραι ενέρ-

γειαι, αιτινες ένεπνευσάν καλλιτέχνας καί τε- 

χνίτας. Τό ανθρώπινον πνεύμα σπινθηροβολεί εκ 

ζωηρού νοητικοδ φωτός’ όδηγούμενοι-ίπο νεανι

κής δυνάμεως προβαίνουσιν οί ίπποι τής βιομη
χανίας καί τοΰ εμπορίου' ξανθίζει ό στάχυς είς 

τούς άγρούς’ κοχλάζει ή εργασία τών μηχα
νουργείων καί τών λιμένων, τών οικοδομικών 
καί σιδηρουργικών τεχνών. Ό νέος Ίκαρος διά 

τών έπιστημονικών πτερύγών νικά τήν πτήσιν 
τών πτηνών. Καί ιδού ή κραυγή τοΰ τοιουτου 

πολιτισμού.
«Ζώ έν τοίς έργοις καί έν τφ φωτί μεγαλύ- 

νομαι». .
Τοιαΰται αί άληθώς καλλιτεχνικφτατ^ΐ'’ καί 

έκφραστικώταται άλληγορικαί παραστάσεις τής 
μεγαλοπρεπούς ταύτης αιθούσης. ‘Η παρ’ αύ- 

τάν κείμενη κεντρική αίθουσα διεκοσμήθη διά 

ζωγραφιών, τοΰ όνομαστοϋ ζωγράφου-Άριστεί- 

δου Sartoi’io δαπάνα;; τής Α. Μ. τοΰ Βασι- 

λέως τής ’Ιταλίας, δστις έδωρήσατο ταύτας είς 
τήν πόλιν τής Βενετίας. Είναι δέ τέσσαρες αί 

παμμέγισται αύται. εικόνες, παοιστάνουσαι τό 

Φ<ϋς, τό ’Έρεβος, τήν Πάλην μεταξύ Σωφρο

σύνης καί ‘Ακολασίας, καί τόν θάνατον, πάσαι 

άλληγορικαί καί μετά μυθολογικών προσώπων 
καί νυμφών, γοργόνων, φαύνων, σειρήνων, άρ· 

ποιων καί τοιούτων.

Αί ιξ μεγάλαι αίθουσαι αί προωρισμένκι διά 

τήν διεθνή καλλιτεχνίαν περιλαμβάνουσιν έν 

συνόλφ 264 έργα, έκ τών δποίο>ν 221 ζωγραφι

κής καί 43 γλυπτικής, εκεί δέ βλέπει τις άναμε- 

μιγμένους καλλιτέχνας επιφανείς καί μέτριους, 
γνωστούς καί αγνώστους, άνεγνώρισμένα; καί 
ύποφωσκούσας καλλιτεχνικά; δόξας διαφόρων 

εθνών καί διαφόρων σχολών, άλλά καί έν αύταϊς 

. πλεονάζουσι κατ’ά^ιθμόν οί’Ιταλοί καλλιτέχναι.
Ε(τα έρχονται αί ίδιαίτεραι αίθουσαι,.ώς ή τοΰ 

Πεδεμοντίου μετά 11 - καλλιτεχνών καί 13 έρ· 

■γων,ήτής Βενετίας μετά 13 καλλιτεχνών καί 
22 έργων, ή τής Ρώμης, Λομβαρδίας κλπ.

Ή Ιδιαιτέρα αίθουσα τών ‘Ην. Πολιτειών τής 

’Αμερικής περιλαρ^βρίγειΊ 2 έργα ζωγραφικής καί 

34 γλυπτικής, άνήκοντα εΐς 45 καλλιτέχνας.
Εξαιρετικόν ενδιαφέρον προκαλοΰσι τά έν 

ίδίαις αιθούσαις συγκεντρωμένα εκθέματα ενός 
ικανού καλλιτέχνου έκ τών μάλλον διακεκριμέ

νων καί προνομιούχων ώς τοΰ Franz Von 
Stuck, έκθετοντος 31 πίνακας, έξ ών άναφε- 

ρομεν τόν Περσία καί τήν ‘Ανδρομέδαν, τόν 

Πόλεμον άνήκοντα είς τήν Πινακοθήκην τοΰ 

Μονάχου καί τήν Σταύρωσιν εις τήν τής Στου

τγάρδης, επίσης ό αύτός εκθέτει καί 4 γλυπτικά 
έργα, εξ ών πολλοΰ λόγου άξιον τό άνάγλυφον 

τό παριστών χορεύτριαν.
‘Ωσαύτως ,έν ίδιαιτέραις αιθούσαις εΰρίσκοντάι 

τά έργα τοΰ Σουηδού Anders Zorn 66 τδν 

> αριθμόν, μεταξύ τών όποίων καί μία θαυμασία 

προσωπογραφία τοΰ Βασιλέως Όσκάρ Β', τοΰ

Νορβηγού Peter Severin Kroyer 43, ΐκ 

- τών όποίων 16 ήνήκουσιν είς τό Δανικόν Κράτος, 
άξιολογωτάτη δέ ή προσωπογραφία τοϋ περ ω· 
νύμου BjOl'nSOn, καί τοϋ παρισινού Paul 

Besnard έκθέτοντο; 50 έργα τό εν καλλίτερου 

τοΰ άλλου καί μίαν ίκπλήττουσαν Τρικυμίαν είς 
Berk Ο, ήν ήγόρασεν ό Βασιλεύς τής ’Ιταλίας.

Άλλά πλήν τών ξένων καί οί διασημότεροι 

_Ίταλοί καλλιτέχναι έχουσιν ιδιαιτέρας αίθουσας 
καί διά ν’ άρχίσωμεν άπό τού; τεθνεώτα;, άνα~ 

φέρομε* τον Αλβέρτον Pisani άποθανόντα τφ 

1899, τοΰ όποιου τά έργα όμοιάζονσι κατχ- 

πληκτικώς πρό; τά τόϋ λ,μ ετέρου Θ. Ράλλη, καί 
αύτοΰ ήδη μακαρίτου, άνέρχοντχι δέ είς 100 τά 

πλεϊστα ανατολικών υποθέσεων, άξιολογώτατα 
δέ ό λιμην τής Κων)πόλεως άγορασθείς παρά 

τού Βασιλέως τής ’Ιταλίας, τό τέμενος τού Σουλ
τάνου Άμουράτ Β.' καί ή αγορά έν πόλει τής 

’Ανατολής. Ώσαύτως Χαί τοΰ G. Pelizza ίκ 

τίθενται 27 έργα, καί τών Τ.. Signorini καί 
G. Fattori, τοϋ μέν πρώτου 17, του δέ δευ

τέρου 15.

Καί ήδη μεταβαίνομεν είς τούς ζώννας, καί 

έχομεν έν άρχή τον ίκ Ρώμης Κάμιλλον ΙηΠΟ- 

Centi, έκθέτοντα 20 Αραιότατα έργα, μεταξύ 

δέ αύτοΰ αξιοσημείωτα δ Κήπος, τό Τέιον καί 

ή Έπίσκεψις* μετ’ αυτών συνθέτουσι καί άλλοι 
ένδεκα Ρωμαίοι καλλιτέχναι 11 έργα ζωγραφι

κής καί 3 γλυπτικής. ‘Ο Βενετος ''Εκτωρ Tito 

εκθέτει 45 πίνακας ώ; έπί τό πλεϊστον ναυτικών 

υποθέσεων,έκ τών όποιων άξιολογώτεροι Ή άνα- 

χώρησ,ς διά την άλιείαν καί δ “Ανεμος. · ‘Ο 
Γο.υλιέλμος Ciardi, Βενετός καί αύτός,εκθέτει 

57-έργα ζωγραφικής, έξ ών τά ώραιότερα είναι 

ή Κοιμισμένη πόλις καί τά ‘Αργυρά Νέφη, αγο· 
ρασθέντα καί αύτά ύπό τού Βκσιλέως τής ’Ιτα

λίας. Ό Mario de. Maria 34 πίνακας, απει
κονίζοντας ώς έπί τό πολύ Νεαπολιτανικά το- 

. πεία, ό δέ Φραγκίσκος (τίοΐί 14 έργα ζωγραφι
κής έξ ών άξιον πολλού λόγου ή Γέφυρα τής 

'Αγίας Τριάδας. Τέλος δ έκ Παλέρμου· “Εκτωρ 
Bei’gler εκθέτει υπό τόν τίτλον «Ώραιότητες 

τής Σικελίας» 26 πίνακας παριστώντας τοπεία 

έκ τών όποίων θαυμάσια, είναι ή Ιαορμίνα καί 

πρός τόν Φάρον, δπερ καί αύτό ήγόρασεν ό Βα
σιλεύ; Β. ’Εμμανουήλ, ό δέ Νεαπολιτανός γλύ
πτης Φραγκίσκος Jerace 21 έργα γλυπτικής, 
μεταξύ δέ αύτών μίαν αληθώς Οαυμασίαν Κεφα

λήν νεανίου.

Και ταΰτα μέν έν άκρφ συντομία τά «ν τφ 
κεντρικφ οίκοδομήαατι τής εκθέσεως’τά δέ ίδιαί- 

τέρα-περίπτερκ περιέ/ουσι τό μέν τοΰ Βελγίου 
έργα 1·24 άνήκοντα εΐς 60 καλιτέχνας, μεταξύ 

τών όποίων καί ή νύμφη τοΰ Βασιλέως τού Βελ

γίου Κόμησσα τής Φλάνδρας έκθέτουσα τέσσα- 

ρας πίνακας, τό τής Ούγγαρίας 145 έργα 80 
καλλιτεχνών, έν οΐς ’ καί τοΰ άποθανόντος όνο 
μαστού ζωγράφου Munk^CSy καί τόϋ DAs-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

ζΐό Hegedus, επίσης δέ είς τόν άνω όροφον 

ήσαν εκτεθειμένα πλείστα θαυμάσια έργα διακο- 

σμητικής τέχνης, τό τής Μ. Βρετανίας 152 έργα 
99 καλλιτεχνών, έν αύτοίς δέ έν ώραιότατον ό 

Καπνός τοΰ Thomas Grosvenor καί αί ά- 

ξίόλογο·. ΰδατογραφίαι τού W.Russece'FKnt 

καί τέλος τό τής Βαυαρίας 115 έργα 48 καλλι
τεχνών, ές ών άξιολογώτατα ή Σαλαμπό τοΰ 
Hummel. Έν τφ τελευταίψ τούτφ περιπτέρφ 

ύπήρχον καί 4 κομψόταται προθήχαι -περιέχου· 

σαι λαμπρά έργα διακοσμητικών τεχνών.

Καί ϊνα περαιώσωμεν τήν ώχραν ταύτην καί 

συντομωτάτήν περιγραφήν τής λαμπράς 8ης Διε
θνούς Καλλιτεχνικής Έκθέσεως τής πόλεως τής 

Βενετίας συνοψίζοντες άναφέρομεν ότι τά όλα 
ϊκτεθέντα έργα ζωγραφικής καί γλυπτικής, έκτος 

τών πολυπληθών τής διακοσμητικής, ανέρχονται 
είς'1226' άνήκοντα ε’ς 586 καλλιτέχνας πάσης 

σχολής καί πάσης έθνικότητος,πλήν τής.'Ελλη

νικής.
Άλλά διά νά γνωσθφ καί έ* 'Ελλάδι όπόση 

σπουδαιότης αποδίδεται’αλλαχού είς τήν καλλι

τεχνικήν παραγωγήν,δέον νά σν,μν.ωΟν) δτι έκτων 

έκτεθέντων. πρός πώλησιν έργων, τά πλείστα 

τούτων ήγοράσθησαν, μεταξύ δέ τών αγοραστών 

πρωτεύουσαν κατέχει θέσιν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, 
τής ’Ιταλίας,: άγοράσας υπέρ τά 30 έργα, οί 

πρίγκηπες του Βασ. Οίκου, τά ‘Υπουργεία, οί 
Δήμοι, αί Τράπεζαι, αί Έταιρεϊαι κλπ.

Ουτω έμψυχοΰνται οί καλλιτέχναι καί προά» 

γονται αί ώραίαι τέχναι.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

❖ ❖ ·:*

* ΡΟΔΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΜΙΑ '

Ο ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ
Τρέμεις, γλυκέ μοΰ ’Αποσπερίτη, 
’Απ’ τήν κορφούλα τοΰ βσυνρΰ, 
Στολίδι άπόκοσμο τοΰ ώραίου 

Τριανταφυλλένιου δειλινού.

Πόσα ματάκια δακρυσμένα 

’Απ’ τήν απέραντη τή γή 

Καί πόσα ταίρια έρωτεμένα 
Σέ άκολου&οΰνε μέ στοργή-

Καί σΰ άπ’ τήν αχνα τήν ούράνια · 
Μέ τό άγιο φώς τό ευλογητό, 
Τρέμεις σάν δάκρυ διαμαντενιο 

Σ’ ένα ματάκι άγαπητό.

Κι’ έτσι μέ χάρι παιγνώίζεις 
Καί ισοζυγίζεσαι ψηλά, 
Ποΰ λέει κανείς καί πάς νά πέση; 

Σέ κδποια δλόξανθα μαλλιά.

©PAS. ΖΩ·Ι·ΡΠ0ΓΛ03
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Τά-π«*ϊα:  ταοοϋτον ΑμέμΜως*®*  κανο*νκώς  

ή^έπκρο®®^10®Συνεδρίου, δ*ωργ«νωσ«ν·, ωατε 
άπαντα. - <<» μέλη μετ’ ένδουσιααμοΰ ώμίλο.υν 
δ»<ϊ «ωά^ν ®9«β«8«ΐ« κανδήδιά τή*  
§5wxto*  ής Ιιυχαν φιλοξενίαν:· διότι καθ’δλο.ν 
τό-ττε^θήμερονδιάστημα ώς και κατά την, πα
ραμονήν ε^.*άθτη·7τρυπαρασκέυά«η  έσπερίδας 

κάίγεύίκ«άπροαφ®ρ^νταείςήμ^ί«τ’ S-αιρετι
κής εύ^’α: καώ περιποιήσεων δι’ δ; τ«; ε&χα- 
ριστίαςήμώνκαί δημοσίφ έκφρ^ομεν, ίδίφ είς 

τή^Κυβέρνησιν τή4 Γενεύης χαί ετς τάς ε«?ε· 
νεϊς οικογένεια; κ. κ. Claparede. Plwraoy και 
την δημοκρατικωτάτην Cellerier.

*) Συνέχεια.

122 , ·

Τάζητήματα τά καθβρισθέντα έκ των προ· 
τέρων δι’ είθικοΰ προγράμματος ώς καί μάλιστα 
τών είσήγητικών εκθέσεων επίσης τυπωθειαών, 
συνεζητήθησαν μετά πολλής ηρεμίας καί φρο- 
νήσεως ώςά-ρμοζεν εις σοφούς,πλήν μικρός τίνος 
θ&έ&ης ήτ.ς είχεν έγερθή; κατά τήν συζήτηστν 
τον* 1 δέματος το1 περί ψ υχ ο λ ο γ ί α ς τής θρ η - 
σ,κείας, άλλά και αύτηδια τής φρονήββω; 
τβδ σοφοΰ βισηγηW'· και γηραιού καθηγητοΰ 
Δανού κ. Hoftdiud Απεσοβήθη *«ί  οί. θεολόγοι, 
δυτικοί τε καί διαμαρτυράμενοι ένφ ομναβπω- 
θεντες προσηλθΰν δπως διαμαρτσρηθώσιδιά τήν 
θεωρημένην ανευλάβειαν έκ μέρους- τών τολμη
ρών τούτων ψυχολογων οΐτινες έθιξαν ζήτημα 
δπερ οί αιώνες έσεβάσθησαν, έμειναν καΓ αυ
τοί τέλος ευχαριστημένοι καί είς νέος Χρυσόστο
μος δστις τ^’-σλην τήν- διάρκειαν τοΰ, συνε

δρίου διωρίσθη δ Itacheux κατά τήν πρόποσιν 
ήν ήγειρε κατά τό 'τελευταίουεκείνο αλησμό- 
νητονγεΰμα, ώμολόγησεν δτι έκεΐνο δπερ δ Πά
πας δένκατόρθωσε δηλ. τήν Ικπλήρωσιν τοΰ θεί
ου λόγουτοΰ Σωτήρος—καί γενήσε τ αι μ ία 
ποίμνη, είς ποιμήν—-ήδη διά τών λαμπρών 
τούτων διεθνών Συνεδρίων έκπληροΰται.

Κατά τήν πρώτην ήμέραν πλήν τοΰ Ανωτέρω 
ζητήματος συνεζητήθησαν καί τό περί υποσυνεί
δητού (subsonscient)τοΰ οποίου δ εισηγητής κ.. 
Dessoiis καθηγητηςτοΰ ΠανεπιστημίουτοδΒερο- 
λίνουπροσεπάθησε νά απόδειξη δτι τάφαινόμενα 
τάαύτόματα,ώςκαί τοΰ υπνωτισμού καί τά παρα
πλήσια πρός ταΰτα δέν είνε πραγματικά' παρατη
ρήσεις ώσαύτως περιέργους έπαίησανοίκ,κ. Janet 
καίδ ’Αμερικανός Prince δ’Αγγλιστί άναπτύξας 
τό θέμα.Έτερον ώσαύτως κινούν τό διαφέρον 

θέμα ήτο τό τών φαινομένων τών ψυχοφυσιο 
λογικών (medumnite) δπερ μόνος έκ τών τριών 
ψυχολογων Ασχοληθέντων. είς τοΰτο τών έ- 
τέρων δύο μή συναινεσάντων νά φέρωσι είς 
φώς τά πορίσματα τοΰ θέματός των δ κ. Alruu 
δ τής Οδζάλης Σουηδός καθηγητής διά φωτει 
νών Αχτίνων προσεπάθησε νά έξηγήση τά φαι

νόμενα ταΰτα.
Έκεΐνο ό’μως δπερ περισσότερον διήγειρε 

τήν προσοχήν καί τόν κοινόν θαυμασμόν ημών

καχάϊήκή^ρα*.  χή*·  πρώτην· τοΰ. Συν^δρΐ·»’ 
αί ρυθμικοί άσχησε.ις· Αςπε_ρί . τήνγέϊηνμ;: W- 
ώραν, αμάδες παρθένων καί κορασίδωνφτε- 
λεοαν. εν: τή. σκηνη τοΰ Όδείου υπό. τήν ο.ιεψ 
θυνσιν τοΰ μουσικού καί ψυχόλογον. και γυ- 
μναστοΰ κ. Dclcrozfe τη βοηθεί'φ τμ&κλειδοκύμ

βαλού γυμνόποδες. σχεδόν πάααι , καί φερομραΑ 
έπιγανάτιον περισκελίδα μετ’ έξοχου, έπινημας- 
ΰπό· τά ραγδαία χειροκροτήματα «Ι··Μ’«! 
ρίου, (&απαρισΐώ«μΐ·δ<0¥«ρα Wife,3*»* ”*·  
καί ποικίλας· τοΰ ανθρώπου έργαακκ έν αστρα·· 
πιαίμ ταχύήμι. .

Ωσαύτως πρός έςήγησιν W «τ.ροπτσμρυ> 
τώνζφων,ώς ωνόμμσαν τάς Ακουσίους των ζφ.ωγ 

κινήσεις, έ-^νοντο και πειράματα περίστερων 

Ιπταμένων.
Θέματα σπουδαιότατα ψυχολογικά ανξπτυ- 

χθησαν καί κατά τούς άλλους ώσαυτως υποόια- 
πρεπών ψυχολογων ώς τό περί αισθημάτων 
ύπό τοΰ έξοχου καθηγητοδ τής φιλοσοφίας εν 

τφΟτ^επιστημίφ Βόυνης κ- Kulpe,, τα «ερν μέ
τρου-τής προσοχής καί άλλα.Τόπεριεργον καντο 
έξαιρ§τι*όν  δπερ παρουσίασε τό συνέδρων τούτο 
δτι άνεγνώρισε καί τήν 'Εβ^ρΑγτο ως γλώσσαν 
διεθνή καί ιινες νέοι ώμίλησαν εις την γλώσσαν 

ταύτην προαπαθούντες νά πείσωσι τους ψυχολο- 
γουςτούς μέλλοντας νά Ασχολήθώσιν εις τονκα- 
θοριαμόντών ψυχολογικών διεθνών όρων να αρυ- 
σθώσι τούτους έκ τής’Εσπεράντο'(!) _ ,

Ό χώρος τής «Πινακοθήκης» δέν.μας επι
τρέπει δυστυχώς νά άναπτυξωμεν θέματα άτινα 
ίσως ειδικά όντα δέν κιναϋσι τύσρν τό διαφέρσν 
τοΰ Αναγνώστου' ούχ ήί?ον.εις τά δυο ΧΗρίφέθε- 
ματα, τό περί ταξινομήσεως ψυχοπαιδαγωγική? 
τών.καθυστερουμένφν.. παίδων και
τό παραπλήσιόν σχεδόν πρός άρτο το,περι. ψυ
χοπαιδαγωγικής δ? μάς έπιτρέψωσιν οι άναγν.ο· 
σταινά δμιλήσωμενκάίδή Ιπί τοΰ πρώτου Ο
λίγον εκτενέστερων, διότι τοΰτο θεωροΰμεν τό 

σπουδαιότατων πάντων.
Ή τών παίδων τών αμελών, τών χβθ^· 

ρούντων, τών ακανόνιστων ή καί Ανισόρροπων 
μελέτη βπ«ελεσε·κατά·τάτελεμ^ϊ« ?τη ίδιον -κλα·· 
δον τής ττβιρημα»*ή«  ψυχθλογάις τον άνομα- 
σθέντα πα ι δρλργικόν, είς αν- καταληκτικοί 
πρόοδοι παρατηρούνται, πρόοδοι εντελώς ά
γνωστοι παρ’ ήμϊν. Ό παΐς έτυχεν Ιδίας προ- 
σοχής παρά τών φυσιολόγων χάι ψυχολογων 
ώς πρός .τήν γέννησιν καί Ανάπτ,υξιν τών 

φυσικών αύτοΰ δυνάμεων. ’Εργαστήρια παρα 
τά διδασκαλεία, ·®«θα πρότυπα υπάρχουσι 
σχολεία, ίδρύθηβαν, δι’ Ιδίων δε, ως ει- 
δομεν, συσκευών παρα*όλουθεΐται  ή Ανάπτυ
ξή αύτοΰ- .πολλοί δέ.καί ’ίδιον έργαστήριον παν 
δοτεχνικον ίδρυσαν ώς τό έν Βρυξέλλαις κατα 

τό. παρελθόν έτος ύπό τής Βελγικής εταιρείας 
τής καλούμενης πατδοτεχνιιή; σκοπόν εχουσης 

την παροχήν πληροφορούν πρακτικών εις, τους 
γονείς διά τήν εκμάθησιν ■ τών τέκνων αυτών.

Είδικο,ι Ιατροί και παιδαγωγοί προσελήφθη- 
σαν, οΐτινες καθ’ έκάστην Κυριακήν δωρεάν έ- 
ξεταζουσι τάς έξεις καί τόν οργανισμόν τών 
παίδων.

Σχολεία ιδιαίτερα είς α χωρίζονται τάκαθυ- 
στεροΰντα τών άλλων- τοιοΰτον είναι καί τό έν 

Γενεύη ίδρυθέν εσχάτως ένθα ό καθηγητή; κ.- 
CJw^djle, κ.αί γρ«,-ΐμστεύς τοΰ. Συνεδρίου έτξο.ι- 
8Π0 τής., μελέτες αύτρή- έΐς, ^ρ σ^ρ^μρν. το$,το 

χμ,φμσάρρρ^ τάλί«γ4μ^ή, ΐά.4<τ^· 
κ«ί έγ γέχει- τά Αδύνατα παι 

δία διά τά όποια ’ιδία προσοχή δίδεται και ί
διον πρόγραμμα εφαρμόζεται. Τό θέμαλοιπόν 
δπερ μετά ζωηρότητος συνεζητηθη έν τφ συνε- 
δρίφ καί εις δ παρέατησαν καί πλετατρι τών 
κορυφαίων τών άσχόληθεντων είς τό έργον ^αΰ· 
το. ώς δ καθηγητή: της ψυχολογίας εις τό έν 
Ρ<ήμθ Πανεπιφτημιρν ο διμρημος κ. de Sanctis 
(ό τορο.ΰτον φάν,ατιχός είς τήν γλώσσαν του, 
<5>στε καίτοι εύχερώς ώμίλει τήν Γαλλικήν διε- 
λέγετο ') δ δπαδίός αύτοΰ κ. Decroly
δστις, καί εΙσηγητής έπι τοΰ θέματος ύηήρξε- 
Ό φίλτατός μοι κ. Sp.buytc··, δστις καί πρρή-, 
δρευε έπί τοΰ θέματος τούτου, ή διασχίσασα 
παραν τήν ?Αγγλίαν, Γερμανίαν καί Ελβετίαν, 
καί μέλλουσα ίσως καί εις τήν Ελλάδα νά έλθη 
κ. Moescb-Ernest.’). καί φέρμιισιΐ μεθ’ έφμτής 
’ίλήρη συσκευήν, δι« -^αγιοσ^πικής καί μυϊκά: 
μελέτας, καί άλλοι. ’Ιδού τά σημεία είς & ό κ. 
Decroly κατέληξε.

, I) "Ινά καεαστή ωφέλιμος ψυχοπαιδαγωγι
κή τις ταξινόμησις Ανάγκη νά στηρίξηται έπί 
των,αιτίων, Ατινα' δύνανται νά καθόρίσωσι 
το ακανόνιστου καί τήν βραδύτητα τΟΰ παι- 
δός έν τφ σχολείω:

2) Τα αίτια είναι πολλά, έξαρτώντα δέ έκ τοΰ 
Ατόμου καί έκ της έπηρείμ; τοΰ περιβάλλον
τος, πολλάκις καί έκ τοΰ συνδυασμού αυ
τών.'Τά αίτια τά έξαρτώμ«να έκ τής κ«Τ«· 
στάσεως τοΰ άτόμου δύνανται νά διαιρεθώσιν 
είς αίτια έξαρτώμενα έκ τής καταστάσεως τών 
οργάνων τής φυσικής ζωής καί είς αίτια έξαρ- 
τόμενα έκ της καταστάσεως τών όργάνων τής 
ζωής τής σχετικής (selattonj.,

3) ’Αποτελεί έξαίρεσιν η εύρεσις τύπων κα
θαρών, είς ού; τό Ακανόνιστον δέν προέρχε- 

τμι έξ^ένο; ^αί μόνου αίτιου καί έν περιπτώσει 
καθ’ ας παρμτηρεϊ τις Ιν καί μόνον στο.ιχεΐον 
αίτιολογιιφίΥ,.δ^γ δύναταί τις ασφαλώς νά δια
βεβαίωση ητι δέν ύπάρχουσι καί άλλα αίτια 
ένοχοποιητικά.

4) Είναι έπικίνδυνον νά ευχαριστείται τις είς

1) "Οτε συνήντησα αύτόν είς τό μουσείον καί ηχού
σα ϋιαί^γόμενον αυτόν Γαλλιστί έτόλμησα νά τφ ά- 
πευ^υνφ την έςή; έηφτησιν. «Διατί, κύριε Κα&ηγητά, 
άφοΰ τήν Γαλλικήν γλώσσαν,
ό.εν ρώτήγ κώ εί;.τ«ς άγα^σινώσεις’ σα;
ινα παντες έννοήσωμεν τάς ώ^αίας ιδξα; &; άνέπϊύ- 
ξατε;» «Διότιάκριβώ; καί οί Ταλλοι συνάδελφοι, τοΰτο 
πράττουσιν οσάκις έρχονται είς ’Ιταλίαν, ομίλου- 
σιν Γαλλιστί, καίτοι άριστα γνωρίζουσι τήν ’Ιταλικήν 
γλώσσαν». ■

2) Βλέπε περί τφύτης καί τών έργασιιϊιν τ>]ς είς τό 
«Δελτίον τό)ν Έλληνίδων» άριθ. 7—8 μήνα Νοέμβριον

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τάς έσπευσμενάςέπιγραφάς (etiqeettes) είναι 
Αμελής, απρόσεκτος, ψεύστής, άστα
τος κλπ. . άτινα παρουσιάζουσι συμπτώματα 
δευτερευούσης τάξεως καίτοι τόσον φανερά.

5) Διά τάς κυβερνητικός Ανάγκας δύναται νά 
καθιερώνη τις ταξινόμησιν Απαλείψεως ήν δέον 
νά θεωοή ώς εχρρρμν. σχετικήν τινα άσφά/.ειαν 
καζ Αξίαν, υλικήν τών περιστάσεων,

‘Q προρδρ^ύω,Υ· 3- Scbuxieji.Λαθηγ.φτής_ · έγ 
Άμβέρσι.ι ^ρσθετετ.δτι θά ήτο πρρτίμόώρρ,Υ 
νά ταξινόμηση τις'· τούς παϊδας τούς ακανόνι
στου: ή ανισόρροπους είς ομάδας ομογενείς. 
Προ.τείνεει λοιπόν δύο, μεγάλα; ομάδάς τους 
δυναμενους νά ακολουθήσωσι τήν είς τό 

αχολ?ΐρ_ν διδα^άλίμν καί ^ονς ήκιστα κ«ααλ 
ληλους. Είτα ό κ. Scliuytcn μΥάφίρει πώς 0Λ$ζ 
έταξιγήμει.μέχρι τοΰ-δε- Λαμβάνων τό,μεσργ ή τούς 
μνρίόύξΛιήργσεν όλους τρύς μάήήτμς εις. με- 
τρίους ύπό τόύς μέτριους καί υπέρ τούς μέτριους. 
’Αφησα; τού; έν τφ μέ.σφ κειμένους ήσχολήθη 
μετά τών εις τά ά'κρα ευρισκομένων τοιουτων 
έξετάζων τάς φυσικά; δυνάμει? καί τάς πνευμα
τικά;. Η έξέτφφι,ς αύτη θί,δ,ες άρ.στα <^ρτελέ- 
σματα. 'Ως συμπέρασμα πρρτείνε · τμξιγόήηήιγ 
έπί τής μεθόδου τής συμπεριφοράς (ή^της, 
αύστηρότης κτλ.)

('"ΓπίίΛΐ ιύ tiios)
I. ΙΩΑΗΗΙΔΗΖ

❖

ΞΕΝΟΝ ΠΗΕ<|ΛΑ
r£ras (προς ά^αιοίίχο» aooafltoriMyra μ': άλτ*'®"  

μΐΐ’ην Sejitoivi&if.—ffiw ita/y elrs ή μ^αιή αα; ; 
Άΰίαιοίάγο;- — ^αιά Ιμς tsievioiag έρ«ύχα$ 32.

'Ο <ntttoiOmoxigi];.—Ti, πάί-iv Srv μποριία >ά 
rolKffw ateXte ;

ίίίό^ίίς.—'Ο/ι, πρλ? >3 παρό^> άϋά περιμβίνατι 
χομμίπ. θα μποροΟΟα- ^Jto; ta α3ς ΐχάμνα χαμμίαν 
αΜην «υχαρίαιτμιχ ;

Καλά, tots deigats μια φοοα ti/ f.Q’ja γνναίχα 
μον.

*
Διχαμίλογημί^ί). ffi-iv')·
’Exs(vt)· — Άίίμ Ρχι ■' 'ιλ xiaitsls Γμ^ίνμ,-tsQO S'ey 

ιμ.μν κα.τίλΐί» —>Jrai- μιά cixava.
Ό σύζυγός τ>];.~’Α f ’Εγρμιοα οτι ήταν χαχίίλο 

sv.sxa· tif μ^χάίης ταμ τζμβς.

*
ΛίίΙβί.ά δύο fltilt;
—■ ' fyib νά itytf τϊ μο>ρίας;$βμϊ$ ριι ςίς 

μου.
— ΕΐιΟε μειοιόφοοί^.

. “Οχι, είμαι,ατζνο^α.φςι; τής βουλής.

γ

Ποιητής·—-Φίλε μον, σ' ενχαρΐ}τα> .τοΰ ον τούλ^χΐ' 
στον εμεινες ί'φς to τέλος rot! έργου μομ ύεΐ'.ίφργις 
άπό τήν ποώιην πραίιν·

Φίλος.—Ξέρεις,τά πόδια μου είχαν παγό/σμ.
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π-1 Ν A Κ Θ Θ-HK H

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Καθ' 8r χρόνον ή ‘Ιταλία έθρήνει τόν περιφανή 

σοφόν κοινωνιολόγον τηϊ Λομπρόζο, ή Νότιο; Γερμα
νία έχανεν Ινα τών κάλλίστων τη; ποιητών, τόν Γεώρ
γιον Scherer, έν ήλικίρ 1 ετών. Ό Σχέρε διετέλεσεν 
έπί πολύ διδάσκαλο: προκαταρκτικού σχολείου έν Φραγ- 
κονίΐ}' εϊιαγενύμενό; διδάκιωρ, είοήλθιν ώς καθηγη
τής καί βιβλιοθηκάριο; έν τή βασιλίκι; καλλ. σχολή τή; 
Στουτγάρδης. Άπό εικοσαετίας εϊχεν έγκατασταθή είς 
Μονάχον, Αφοιιωθεις όλο-ρύχω; είς τήν μελέτην τής 
Γερμανικής παιδαγωγική; ' καί δημοτική; ποιήσεως. Ό 
τόμος τον “Ποιήσεις* δημοσιεν&εί; τφ 1834, τφ 
πρσσέδωκε φήμην. Eha αλλαχού έδημοσίευσε τό 
ί Ποιητικόν δάσος τή; Γερμανίας*, «7α ώραιότερα δη
μοτικά τραγούδια*, ‘Τό; έποχάς* καί άλλα, τά όποια 
έσχον ζωηρόν επιτυχίαν έν τή νοτίφ Γερμανίφ.

*

Τό νέον έογον τοϋ Ρσστάν «ό Πιερρό π ον κλαίει καί 
<5 Πιερρό ποΰ γελά», κωμωδία μονόπρακτος έμμετρο; 
έκρίθη ένθουσιωδώς. Τό ήμισυ τοϋ έργον είχε γράψη 
νέος έτι.

¥
Ό γλύπιης κ. Ν. Γεωργαντής έκαμε τρία σκίτσα, 

■πλήρη νεωτεριστικής έμπνεύσεως. Ή «δόνα μις 
τής ύλης* συγκεντροΰται είς μίαν άρπακτικήν χεΤρα 
συνθλίβουσαν καί συσφίγ) ουσαν τούς αδυνάτου;. Είνε 
ή καταστρεπτική δύναμις, ή έκ μόνης τής ταπεινής ν- 
λης απορρέουσα,ή δποία ζή μέ τόν θάνατον τών άλλων. 
'Ο καλλιτέχνης έκαινοτόμησε είς τήν παράστασιν, πα
ρουσιάζω? μίαν Ανοικτήν μεγάλην παλάμην', ύπό .τήν 
οποίαν άσπα'.ρουν ανίσχυρα σώματα,γυναικό; καί άνδρός. 
Τό εργ.ον έκτελόύμενον θά κάμη μεγάλην εντύποισιν.

"Αλλο σκίτσο είνε ό Κουρασμένος εργάτης, 
δυνατόν εΐς Ανατομικήν Ακρίβειαν. Κύπτων κεκμηκώ; 
ευρίσκει άνάπαυσιν είς τά ίδια πεπονηιιένα μέλη τον' 
ή μία χειρ καταπίπτει αδρανής, ένφ τήν άλλην άκουμ- 

επί τών γονάιων. "Ολη ή εξαντλητική κόπωσις τοΰ 
έργάτου τοΰ Αποζώντας έκ τοΰ καμάτου χαρακτηρίζε
ται είς μίαν άδράν καί έντονον διάπλασιν τοΰ ήμι- 
γύμνου σώματος. Το τρίτον είνε ό <λ λ a ί ων άγ γ έ
λος*. Ή στάσις τοΰ αγγέλου είνε χαρακτηριστική. Τό 
πράσωπον άποκρύπτεται, έναγκαλίζεται δε κύπτων ένα 
στέφανον άνθέων. Άνωθεν εϊνε άνεωγμέναι αί πτέρυ
γες, δίδονσαι μεγαλοπρέπειαν είς τό σύνολον. Ό κ. 
Γεωργαντής ήδυνήθη νά δώση πλήρη τήν εικόνα τής 
θλίψεως εΐς τάς γραμμά; τοΰ σώματος' καίτοι δεν φαί
νεται τό πρόσωπο? ώστε να αποτύπωση έν τή έκφρά- 
σει τό πένθος, κατόρθώά'ε;διά τής τέχνης έά τό άπλώοη 
επάνω εις τόσώμα, τόάμάίον έν τή γονυκλινεΐ σιάσει 
καί εν ταΐς λεπτομερείαις' δίδει βαθεϊαν μελαγχολικήν 
ένιύπωσιν. Τό τελευταίο? τοΰτο σκίτσο εκτελεϊται προ
σεχώς είς φυσικόν μέγεθος έπί μαρμάρου, κατα παραγ
γελίαν του κ. Δ. Καλογεροπούλου, Ινα κόσμηση τόν οι
κογενειακόν αύτοΰ τάφον.

¥

Έν τφ Μεγάλφ θεάτρφ τοΰ Βερολίνου έδιδάχθη τθ 
μετά θάνατον έργον τοΰ Βίλδεμβρουχ ·Εϊς Γερμανός 
βασιλεύς*, δΓ ού ζωγραφεΐτύι ή κατά τών Ουνων έν 
Μέρσεβουργ νίκη 'Ερρίκου τοΰ Όρνιθοθήρα. Τό έρ
γον έπέτυχε μεγάλως άπό τε καλλιτεχνική; καί πατριω
τικής Απύψεως. . Ό αυτοκράτωρ Γουλιέλμσς παρευρέθη 
είς τήν παράστασιν.

*

. Επανήλθε? έκ Ρώμης ή δεσποινίς Μαρίά Γ. Ίγ- 
γλέση, κατόπιν διέτοΰς εκεί διαμονής τελείοποιηθείσα 
έν τή πεφημισμϊνη ‘Ακαδημία Laifacllo, Sanzio ’είς 
τήν οσιουδήν τής προσωπογραφίας καί τών ιοπείων. 
Προιίθιται νά καταρτίση προσεχώς ενταύθα μικράν 
έκθεσιν τών έργων της.

> Ό Έδμόνδος Ροστάν έπέατρε-ψε έκ τής έπαύλεώς 
του εις Παρισιού; δπως παρευρεθή εί; τάς δόκιμά; τοΰ 
“ Σανιεκλαίρ*.

Οϊ ρεπόριερ τών Παρισινών εφημερίδων ίπληροφο- 
ρή&ησαν. οτι εΐς τό μέγαρον είς τό όποιον έγκάθιδρύθη 
ό συγγραφεύς τοΰ Συρανό δεν έξοδεύει όλιγώτερα τών 
10)0 φράγκων ήμερησίως.
. Και δ Σαντεκλαίρ δμως έχει κοστίσει ακριβά έως τώ

ρα, άκριβαί δέ πολύ θά. εϊνε και αί παραστάσεις του. 
Ό Γουίτοϋ, δστις θά ύποδυθή τό.ν ρόλον τοΰ πετεινού, 
θά λάβη ώς αμοιβήν 200,030 φρ. καί άλλα τόσα περί
που ή κ. Σιμώνη λέ Μπαρζΰ. Έν τούτοι; παρουσιά
ζονται μεγάλοι δυσκολίαι εί; τό ζήτημα τών ενδυμασιών. 
Πρώτο; δ Γουϊτρΰ έδήλωσεν δτι δέν έννόει νά γελοιο
ποίησή μεταμορφούμενο; είς πετεινόν.

’Ιδίως φοβείται πολύ τό τερατώδες ράμφος ποΰ Οά 
τόν αναγκάσουν νά φορέση.

— ‘Αποστήθισα—λέγει—2,000 στίχους διά νά τού; 
απαγγείλω μέ τήν φυτικήν μου φωνήν.καέδχι μέ τήν 
φωνήν ένός κόκορα.

Ό σκηνικός διάκοιμο; τοΰ έργου λέγεται δτι εϊνε 
Ονειρώδης.

* '

Κατά τό προσεχές έτος Οά δοθούν είς τό Μονάχον 
εΐκοσιδύο παραστάσεις έργων τοΰ Βάγνερ καΐ έπτά πα
ραστάσεις έργων τοΰ Μόζαρτ. Μεταξύ τώ» πρώτων 
συμπεριλαμβάνεται καί εν νεανικόν έργον τοϋ μεγάλου 
διδασκάλου « Αί Μάγισσαι* . ·

*

Ό γνωστός κωμωδιογράφος Γεώργιος δέ Πορτορις, 
παρέδωκεν είς τόν διευθυντήν τοΰ έν Παριοίοις -θεά
τρου ιΓκράν Γκουϊνιόλ* έν ανέκδοτον μονόπρακτο? 
δράμα τοΰ Βίκτωρο; Ούγκώ.

*

Ή Έλλ. Καλλιτεχνική Εταιρεία Αθηνών προκη
ρύσσει έκθεσιν ζωγροφικής, γλυπτικής, αρχιτεκτονικής 
καί διακοσμητικής, δά τόν Φεβρουάριον 131) έν τφ 
Ζα'ππεΐφ. Αί ήμέραι τής ένάρξεως καί λήξεως θά όρι- 
σθοΰν αργότερα. Τά κέρδη έκ τή; έκθέαεως θά διατε
θούν προ; . αγοράν έργων έκ τών έκτεθηουμένων. Τό 
γραφείο? τή; 'Εταιρεία; μετεφέρθη έίς τήν δδόν Στα
δίου 1ΰ.

*

Συμπληροΰται κατ’ αύτάς έκατονταετηρίς άπό τής 
γεννήσεως τοΰ Πέτρου Τουάρ, έξέχοντ,ο; Ίιαλοΰ έπ.~ 
στήμονα; και καθηγητοΰ τής παιδαγωγικής, δοτι; διί- 
πρεφε κατά τόν παρελθόντα αίώνα.

■ if
Ό κ. IT. Ροΰμπό; Ανέλαβε τήν κατισκευήν μεγαλο

πρεπούς μνημείου τής οικογένεια; Γ. ‘Αθηνο/ένους. 
Ή έργασία ήρξατο ήδη έν τφ Α' Νεκρσταφείφ.

*

Έν προβεβηκυία ηλικία απεβίωσεν έν Άθήναις ό 
διαπρεπής μεταλλειολόγος Άνδρέας Κορδέλλας. Είρ- 
γάσθη μετ* έκτακτου φιλοπονίας έν τφ κλάδφ τής επι
στήμης του.Κατήρτισε τήν περί μεταλλείων νομοθεσίαν, 
έσΰστηματοποίησε τήν καλλ.ιέργειαν τών Αλυκών, άνεΰρε 
τον δρυκτολογικόν πλούτον τής 'Ελλάδος περιελθών 
καθ' δλην τήν γραμμήν τό έλεύθερον Κράτος, τήν Μα
κεδονίαν και Μικρά? ’Ασίαν, ένθα ανακάλυψε τήν 
λιθανθρακοφόρο? περίοδον, διηύθυνε δ’ επί μακράν τά 
μεταλλεία Λαυρίου. Διετέλεσε καθηγητής τής σχολής 
τών Εύελπίδων, ‘Ελλανοδίκη; καί αντιπρόσωπος τής 
Έλλάδο; εί; πλείστας διεθνείς έκθέσεις, πρόεδρο; τοΰ 
Πολυτεχνικού συλλόγου, τής Βιοτεχνική; εταιρίας, τής 
Α'. Διεθνούς έν Άθήναις έκθέαεως, τή; έν “Αργεί 
κτηνοτροφικής έκθέαεως,τή; τών γεωργικών προϊόντων. 
Ώς ουγγράφεύ; διεκρίθη διά πολλά; μονογραφίας, Ιδία 
δμως διά τό έξοχο? έργον περί ·Χρωματολογίας*, διά 
τήν πολύτιμον μ.λέτην περί Λαυρίου καί διά τήν ονο
ματολογίαν επιστημονικών καί βιομηχανικών δρο>ν.

Ό Κορδέλλας πρός τή έπιστημονική μορφώσει διε- 
κρίνετο καΐ διά τήν έκτακτον τής ψυχής αγαθότητα 
ώς καί τήν ευγένειαν καί ειλικρίνειαν τών αισθημάτων.

*

Έν Κων)πόλει διωργάνωσε έκθεσιν τών έργων της 
ή κ. Φλώρα Καραβία. Έξέθηκε 38 πίνακας, — ών οί 
πλεϊστοι θαλασσογραφίαι καί τοπεΐα τής Τουρκίας καί 
Αίγυπτου, 15 συνθέσεις καί τινε; προσωπογραφία!. 
Εξαιρετικήν ένιύπωσιν ένεποίησαν αί Μαούνες (Χσΐ- 
3άρ πασά), to 'Ηλιοβασίλεμα, ή άποψις τή; Τσάμλι- 
τζας, ή Αιγυπτιακή νύξ, ή Άνάγνωσις, Κατατομή 
παιδικής κεφαλής, είς τάς δχθας τού Νείλου, ιό Φανα- 
ράκι.Έκ τών έργων της έπωλήθηοαν δκτώ. αγορα- 
σθέντα ύπό τών κ. κ. Καραπάνου. Δεϊτριχ, Ρίζου, 
' Αποστολίδου; Εύγενίδου καί Φραγκοπούλου.

Ή κ. Φλώρα άφίκετο ήδη είς Αθήνας, έπανερχο- 
μένη μετ’ ολίγον είς Κάΐρον.

*
Είς Κων)πολιν είς τό έν Πέραν Cite (1β St. Anto

nio έγένετο έκθεσις τιΰ έσχάτως εκεί άποθανόντο; 
Ίταλοΰ αρχιτέκτονο; I’ello-

Ό Bello διετέλεσεν επί έτη καθηγητής έν τη Τουρ
κική σχολή τών Καλών Τεχνών τής Κων)πόλεως. 
Εραοιτεχνικώς είργάζετο είς υδατογραφίας καί σπα- 

νιώτερον εί; έλαιογραφίας. Έκ· τών 70 έκτεθέντων 

φροντίδι τής συζύγου του καΐ ύπό τήν προστασίαν τοΰ 
'Ιταλού Προξένου, έργων του ύπερέΐχεν ό Καπνιστής, 
ώς καί τοπεΐα, είλημμέναάπο τήν παλαιάν Τουρκικήν 
ζωήν μέ σπανίζοντας ήδη τύπους και θαλασσογραφίαι, 
ών τινες ώρα'ύταται Βενετικοί Απόψεις. Ή έκθεσις 
έσχε μεγάλην έπιτυχίαν, καθότι δλα άνεξαιρέτο>; τα 
έογα έπωλήθηοαν.

¥
Έν τφ Ώδείφ Αθηνών έδόθη συναυλία ύπό τής 

δρχήστρας, διευθννο/ιένης ύπό τοΰ κ. Άρμ. Μάρσικ. 
Αληθής άπόλάυσις υπήρξε διά τούς άκροατάς ή έκτέ- 
λεσι; τής VJtava τοϋ Smetana, τοΰ Der Frilhling τοΰ 
Γρήγκ, καί ή ouverture τοϋ "llienzi» τοΰ Βάγνερ. 
'Υπό τήν νευρώδη μπαγκέταν τοΰ κ. Μάρσικ, τά 
όργανα απέδιδαν τελεί'»; τούς ήχους καί άπετελεϊτο 
Αρμονία,καθ’ δλην εκείνην τήν πολυδαίδαδον έκτέλεσιν.

Ό κ. Λογκομπάρδη, συνοδευόμενος ύπό τής όρχή- 
οτρας, έξετέλεοε με πολλήν τέχνην καί δύναμιν τό 4ον 
conserto τοΰ Σαένς, ή δε κ. Φεράλδη έψαλλε ήσματα 
τοΰ Schuman μέτήν νεάζουσαν έτι φωνήν της.

Λ
Έν τή αιθούση τοΰ ‘Παρνασσού* ήρξαντο αί μουσι

κοί συμβολαί (Musiq.ue <je chambre), έκτελούμενιι 
ύπό τών καθηγητών τοΰ Ωδείου κ. κ. Μάρσικ, 
Μπουστιντοΰΐ καί τών καθηγητών τοϋ ‘Ωδείου Λόττνερ 
κ. κ. 'Μπέμμερ καί Σούλτζε. Έκτελούνται μετ' αρι
στοτεχνικής τελειότητος τεμάχια κλασικής μουσικής.

*
ΕΙς τήν «Revue bleue»<5 ‘Ακαδημαϊκός Λίορ<« Μπαρ- 

ρέί δημοσιεύει έντυπιόσεις ταξειδίου του είς Τολέδο?, 
έν α"ς εύρύς λόγος γίνεται περί τών έργων τοΰ θεοτο
κοπούλου.

¥
Απέθανεν εί; ήλικίαν 30 έτών ή ποιήτρια ή γρά- 

φουσα εί; Παρισίους ύπό to ψίυάώ*υμον Ρενε Βιβιέν. 
Ωραία, κομψή, πλουσιωτάτη, κατοικούσα εί; τό δάσος 
τής Βουλώνης είχε μάθει τήν Ελληνικήν γλώσσαν <-διά 
?ά διαβάζη, καθώς έλεγε, τήν Σαπφώ είς τό πρωτό
τυπον*.

Εϊχε γράψει ωραίους στίχους, είς αρκετούς δ' έξ 
αύτών έδόξαζε τάς. ωραιότητας τών Ίονίων νήσων.

*

Ό νεαρός Γάλλος μουσουργός Γαβριήλ Δυπόν, συν
θέτης τής < Καμπρέρας*, ήτις έβραβεύθη είς τόν τελευ
ταίο? διαγωνισμόν τοΰ οίκον Σοντζόνιο—άπετελείωσε 
κατ’ αύιάς νέον μελόδραμα to όποιον φέρει τόν τίτλον 
«La Clu» εΐνε δε τετράπρακτο? και έγράφη έπι λιμ- 
πρέττου τών Ρωπέν καί Καιν.

Τό έργον θά παραοταθή τόν προσεχή Ιανουάριον 
εις τό Δημοτικόν θέατρον τής Νικαία; με πρωταγωνί
στριαν τήν “Εμμαν Καλβέ, ή όποια έπί τοΰ παρόντος 
εύρίσκεται εί; τήν Αυστραλίαν.

¥ '
Οί θεατρικοί συγγραφείς κατόπιν ένεργειών έπεζή- 

τησαν τήν επι-ρήφισιν νόμου προστατευτικού τών συγ
γραφικών δικαιωμάτων των, ώς καί τών ξένων συγγρα
φέων καί τοΰτο δπως ένισχυθή ή προηότυπος εργασία 
των. Κατά τον τοιούτου νομοσχεδίου, προνοούντος περί 
τών ξένων συγγραφέων, διεμαρτυρήθησαν οί ήθοπριοί, 
έπήλθε δε συνδιαλλαγή, περιορισθείοης τή; πνευματικής 
προστασία; μόνον έπι τών 'Ελληνικών έργων.

¥

Ή ‘Αθηναϊκή κοινωνία έθρήνησε ιόν θάνατον μιας 
ίκλεκτής κόρης, τής Ραχήλ Μερκάτη. Μόλις είκοσι- 
τριετής, απέθανεν κατόπιν βραχύτατης νόσου. Ή μόρ- 
φωσί; τη; ήτο εγκυκλοπαιδική, διεκρίνετο δε διά τήν 
πρό; τήν ζωγραφικήν κλίσιν τη;. "Ητο μαθήτρια τοΰ 
κ. Ίακωβίδου. Ή παρατιθεμένη είκών, ήν δημοσιεύο-
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μεν κατ’ ίξαιρετικήν παγαχώρητιν τή; οικογένειας, 
έλήφθη εν οίκιακφ θαλάμφ ύπύ τής έρατ.τέχνιδος φίλης 
της δεσποινίδας ‘Αραβαντινοΰ.

*

Τή 2 Νοεμβρίου άπεκαλυφθη παρουσίρ όλίγων κε- 
κλήμίνων μνημεϊον εγερθεν είς τον τάφον τον Κοκλέν, 
είς τό'πάρκον I’ont-atix Dames. Έκπληοοΰται οΰτω 
ό πόθος τοΰ μεγάλου ήθοποιοΰ, δστις συχνά περιεπα- 
ττι είς τό πάρκον αύτό τοΰ ασύλου τών ηθοποιών 
διερχόμενος εκεί τας ώρας τής άνέσεω; του- Ήτο ή 
ίπιθυμία τον νά άναπαυθή διά παντός έχει. Ό υ'ός 
τον ’Ιωάννης Κοκλέν ίφρόντισεν δπως εκπληρωθή ή 
πατρική επιθυμία. Το άρχιιεκτονικόν σχέδιον τοΰ 
μνημείου έδωκεν δ άρχιτέκτων Binet.

Έπι στήλης ύψοΰται ή προτομή τοΰ Κοκλέν, εξ επί
χρυσου όρε^χάλχου, έργον τον γλυπτόν AtlgUSte 
Maillard- Κάτωθεν τής προτομής επί πλακό; έχουν 
χαραχθή οί στίχοι τοΰ llostand-

·■ Qu’ il dormc dans cc beau jardin, 
ses v.ieux comcdiens le gardciit...

*

Ή χειμερινή θεατρική κίνησις ήρξατο διά τών πα
ραστάσεων τοΰ’Πανελληνίου» ύπό θιάσου διευθυνομέ- 
νου ύπό τοΰ ίκανωτάτου κ. θ. Οικονόμου. Ηρχισαν 
μέ τό δράμα τοΰ Γκόρκυ «Είς τόν βυθόν», τό όποϊον 
εκρίθη πληκτικόν ώς ίκ τών Ρωσσικών ήθών, 
περί δ στρέφεται. Έδύθησάν δύο ευφυείς κωμφδίαι, <5 
’Διορισμός» τοΰ Feydeau καί ή ιΚληρονομιά» το' 
Ueneqnill και ένα χαριτωμένο παραμύθι, ό ’Μαγεμέ
νος πρίγκηψ», έπανελήφθησαν δ': και ό « Κινηματογρά· 
φος» τον κ. Δημητρακοπούλου και to Σκαΐτιγκ - Ρίγκ 
τοΰ κ. Μωρα'τίνη.

" Υ~πό μελέτην έχει ό θίασος αρκετά έργα, ίν οίς τόν 
’Παράδεισον*,. τούς ‘Εύθυμους φοιτητάς» ,τόν « Πράσι
νον παπαγάλον*, τήν '-δεσποινίδα Σοκολάταν», τήν 
’Βδέλλαν» τοϋ Μ κριέ.

Ό θίασος άνεσυστάθη διά τής προσλήψεως τής κ. Ρ. 
Νίκα, τών κ. κ. Βονασέρα, Δέοντος κλπ.

Έκτος τοΰ κ Πανελληνίου» είς τό Δημοτικόν θέατρον 
ό διαβατικός θίασος τής κ. Καικιλίας Δαρκλ'ε έδωσε 
παραστάσεις τινάς, ίξ ών δύο-τρεϊς ακατάλληλοι διά 
κυρίας, ώς και τήν... ’ύπόθεσιν Στάΐνελ» !

¥
Έν Λονδίνφ παρεστάθη "Ελληνιστί ή ’Μήδεια» 

τοΰ Εύριπίδου υπό θιάσου έξ Ελλήνων, ύπό τήν ίκ 
Κων)πόλεως δεσποινίδα Σμίλτου. Αί Εφημερίδες τοΰ 
Λονδίνου ίδημοσίευσαν ίκτενείς κριτικός.

■ ¥
‘Ικανοί καλλιτέχναι ίδήλωσαν συμμετοχήν είς τήν 

Καλλιτεχνικήν έκθεσιν τοΰ < Συνδέσμου τών Συντα
κτών». Ό κ. Ρο'ίλός είργάσθη δπερ τής επιτυχίας τής 
ίκθέσεως, ήτις ανοίγει τήν 2 Δεκεμβρίου. Κρίσιν περί 
αύτής θέλομεν δημοσιεύσει είς τό πρόσεχες τεύχος.

*

Έπεσκέφθη τάς "Αθήνας ό Γάλλος φιλόλογος και 
δραματικός συγγραφεύς κ. Jules Bois, δώσας είς τό 
‘Ωδείον διάλεξιν ύπό τόν τίτλον »L’ Ilumanite di
vine». Τόν τίτλον αύτόν θά φέρη νέον φιλολογικόν 
έργον, δπερ θά ίκδώσρ προσεχώς.

¥
‘Ο ίν Καίρφ προοδευτικώιατα Εργαζόμενος ’ Έλλ. 

Καλλιτεχνικός Σύνδεσμος» άπέστειλεν ήμΐν πρός δήμο- 
αίευοιν τήν έξής προκήρυξιν:

Ό Ελληνικός Καλλιτεχνικός Σύνδεσμος θέλει όρ- 
γανώση τήν δευτέραν αύτοΰ Καλλιτεχνικήν έκθεσιν έν 
τφ Έλλην. Κέντρφ (όδός Βουλάκου άριθ. 8 ακίνη

τον Μισσέρη) καί_θάδέχεται __έργα τών τε εν Αίγύ- 
πτφ και έν τφ εξωτερικώ Καλλιτεχνών.

Ή έορτή τή; ίνάρξεως ώρίσθη νά τελεσθή τήν 11 
Φεβρουάριου 1910 έ. ν. Παρασκευήν, ώρ. 4 μ. μ.

‘Η Έκθεσις θέλει διαρκέση άπό τής 12 Φεβρουά
ριου μέχρι 20 Μαρτίου 1910. ,

Τα έργα θά παραλαμβάνονται ίν τφ τόπφ τής Έκ- 
θέσεως άπό τής 23—31 "Ιανουάριού 1910 συμπερι- 
λαμβανομένης.

Οί κ. κ. Καλλιτέχναι θά είδοποιηθώσι διά προσ- 
κλήσεως τοΰ Συνδέσμου, άποστελλομένου αύτοΐς και 
τοΰ Κανονισμού τής Έκθέσεως. "Οσοι τών Καλλιτε
χνών δεν θά έλάμβανον τυχόν προσκλήσεις και οί επι- 
θυμοΰντες νά ζητήσωσι συμπληρωματικός πληροφορίας 
παραχαλοΰνταε ν’ άπευθύνωνται πρός, τόν

Μ. Ν. KaraviaSecretaire Gen- de la Societe Ar- 
tistique Hellene, Β. P. 594. Cairo.

Έν Καίρφ τή 22 Νοεμβρίου 1910
Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύων

Όβων Ρ. Ραγχαβης Π. Τσιριγώτης

Έσχατο»; ό διευθυντής τών Μουσείων τοΰ Βερολί
νου μυστικοσυμβουλος Μπόντε ήγόρασε άντί 200,000 
φρ. μίαν προτομήν έκ κηρού παριστώσαν τήν Χλωρίδα, 
θεωροΰμενον έργον τοΰ Δα-Βίντοι. Ήγίρθησαν ύπό- 
νοιαι οτι τό έργον δεν είνε γνήσιον, καί ώς πραγματο- 
γνώμων ίκλήέέη δ Κάϊζερ, τοΰ όποιου είνε γνωστή ή 
είς τήν καλλιτεχνίαν Ιπίδοσις- Ό Κάϊζερ άπεφάνθη δτι 
τό έργον είνε γνήσιον και δτι έξήλθε τών χειρών τοΰ 
μεγάλου "Ιταλού καλλιτέχνου.

"Αλλά πολλοί τεχνοκρίται δέν θέλουν νά παραδε
χθούν τήν γνώμην τοΰ Κάϊζερ καί σκέπτονται νά άναγ- 
κάσσυν τόν πωλητήν νά έπιοτρεφη τά χρήματα. Φρο- 
νοΰν οτι τό έργον είνε ενός συγχρόνου Άγγλου γλύπτου, 
όνόματι Λούκα,γενομένη τφ 1Ί46. Αί γνώμαι είνε διη
θημένοι καί δεινό; πόλεμος διεξάγεται μεταξύ Αγγλων 
καί Γερμανών καλλιτεχνών.

"Οπως καί αν έχρ δμως τό πράγμα, ή προτομή αυτή 
είνε ίν έξαίσιον έργον,είτε πραγματικώς τοϋ Δα-Βίντσι. 
είνε, είτε καί μεταγενέστερον. Τό ήμίγυμνον avto γυναι- 
κεϊον σώμα μέ άνθη είς τήν κεφαλήν, με ήμιθραυσμέ- 
νους βραχίονας καί μέ ένα μανδύαν έπι τοΰ αριστερού 
ώμον μάς κάμνει τήν έντύπτοσιν, διι έχομεν πρό ήμών 
πραγματικώς έν άριστούργημα τοΰ δεκάτου τετάρτου 
ή δεκάτου πέμπτου αίώνος. Πολύς καιρός θά παρέλθη, 
έως δτου λυθή αύτό τό ζήτημα, διότι καί τά δύο μέρη 
έχουν πρός τό παρόν άρκετα σοβαρα ίπιχειρηματα προς 
ύποστήριξιν τής γνώμης των.

Ενδιαφέρουσα είνε ή Ιστορία τής αγοράς τής ώραίας 
προτομής τής ’Χλωρίδος» ■ Εί; Ιταλός πλανόδιος έμ
πορος παρουσιάσθη μίαν ήμέραν είς τό κατάστημα τοΰ 
Σπίνκ, τοΰ πλέον γνωστοΰ καί ίπιδεξίου εμπόρου άρ- 
χαιοτήτων εν Λονδίνφ. Τοΰ έδειξε τήν προτομήν, τήν 
δποίαν είχεν αγοράσει, ώς έλεγε, διά 25 φρ. καί τοΰ 
τήν προοέφέρε προς αγοράν. Ό Σπίνκ τήν ήγόρασε καί 
ιού έδωσε 125 φρ· Ή προτομή έμεινεν επί τινα και
ρόν είς ιό κατάστημα τοΰ Σπίνκ. Έκεϊ τήν είδε κατό
πιν είς άγγλος, ό Μέρεΐ Μόρις, δστις κατόπιν έγραψε 
περί αύτής είς τόν αγγλικόν τύπον, ιδίως είς τον ’Χρό
νον τοΰ Λονδίνου, "(λΜόρις ήρώτησε τόν Σπίνκ πόσα 
θέλει διά τήν προτομήν, ό Σπίνκ τοΰ άπήντησε 4,500 
φρ. Ό Μόρις έκαμεν δμως διαπραγιιατεύσεις καί τήν 
ήγόρασε δ<ά 2,500 φρ.

Όλίγον κατόπιν παρουσιάζεται <5 μυστικοσύμβουλος 
κ. Μπόντε. Βλέπει τήν προτομήν παρά τφ κ. Μόρις 
καί τήν αγοράζει διά 200,000 φρ.

ΜΕΛΙ ΕΚΑΟΣΕΙΣ
‘Πμβρολόγιαν ϊκόχον. Έτος εΐχοστον «ψβτον. 

Σελ. 400. ‘II συ|*·ηλ·<ίρωσις ίίκοσιπϊνταετΰχς [Λίας φι- 
λοΛογΐχής εχοοιτεως εϊ'/C οια τήν Έλλάοα γεγονός ά· 
ξιοσηιιείωτον. Κα! έχρειάζετο ή οεξιότης χαί ή φίλο- 
fl.ovta τον χ. Σκόκου όπως έτι 25 συναπτά έτη, εγ
καίρως πάντοτε xai μετά Φιλοκαλίας έκοίδετα-, εκ
προσωπούν δλην σχεδόν τήν φιλολογικήν κίνησε·/, διό
τι οέν ύπάρχεε λόγιος, είτε έξ. επαγγέλματος εϊτε έρα· 
σετέχνης, δστις νά μή είδε έργον του —και τήν εικόνα 
του άκόμη—εΐς τάς σελίδας το? Ημερολογίου Σκόκου. 
Καί τους πλείστους τούτους βλέπομεν, ζώντας καί νε
κρούς, νά παρελαύνουν διά κεφαλών, όμοιαζοντων πρός 
εκκρεμή, εις τον έφετει-.όν πανηγυρικόν τόμον. Μορ- 
φαι γνώριμοι, αλλαι μηπω λν,σμονη^εϊσαι ύπό τών 
συγ/^όιων καί άλλαι λησμονηύεΐσαι ύπό τών έτών, 
συνεκεντρώΒν,σαν διά νά φανή ποιους μία είκοσιπεν- 
ταετία έχει νά επίδειξη έργάτας τοϋ πνεύματος. Τό 
«Γραμματολογικόν Λεύκωμα» ήτο ευφυής άλλά καί 
χρήσιμος οιά τό μέλλον έπινοια του εκοότου, οστις ήρ- 
χισε τό ήμερολογιον μέ καταμέλανα κόμην καί τό 
προσβλέπει ήδη μέ πολιάς τρίχας.

Και έφέτος, όπως πάντοτε, παρελαύνει διά τών χα- 
Λαισβήτως διατεταγμένων και πυκνά συντεθειμένων σε
λίδων φιλολογικά και ιστορικά καί εύΟυμογραφικά καί 

-ποιητικά οημοσιεύματα γνωστών, ώς έπί τό πολύ, λο
γιών, παρά.τή πρωτοτυπώ δέ υλη παρεντίθενται χαί 
τίνος επιτυχείς αναδημοσιεύσεις παλαιοτέρων συγγρα
φέων.

Το Ημερολόγιου Σκόκου έπί τώ Ίωβιλαίω του 
οικαιως επισιία τήν ευγνωμοσύνην, διότι επί τόσα έτη 
μετήγγισε, τήν έκλεκτοτέραν πνευματικήν παραγωγήν 
καί εις αύτά τά απώτατα -κέντρα τοΰ Ελληνισμού, 
γενόμινον ό νοητικός φάρος καί Ψυχαγωγικός σύ/τρο- 
φος^τόσων όμογενών, οΐτινες άν;υ τον δεσμού τούτου 
6ά εμενον άποκεκλεισμένοι πάσης σχεδόν επικοινωνία; 
μετά τής λογογραφικής έν Έλλάδι ζωής. Ή έργασία 
τοΰ κ. Σκόκου,. ητις εμφανίζεται είς σειράν 25 τόμων, 
αποτελεί δι’αύτόν τίτλον τιμής, 6ά μείνη δ’ έν τή 
ιστορία τών νεοελληνικών γραμμάτων ώς δείγμα τή; 
όλης πνευματικής κινήσεως.

*

Επικαιρως πρός τήν ένεστώσαν πολιτικήν χατίστα· 
«ιν έξεοόΟη δ «ΊΙγεμώνν, τό περίφημον πολιτικόν 
ΕυαγγελιΟν το» μεταρουβμιατοΰ ήρωος τή; Ιταλικής 
ένότήτος Νικολάου Μακκιαόέλη, οστις άπεκλήήη ό 
«ίνοπλ-ς προφήτηι »,δ πρόδρομος τής άναγεννήσεως τής 
πατρίόος του ής ήτο οίκτρά τότε ήχαταστασις. Κάν
τε; αναμενομεν τό Ηγεμόνα δστις τινάσσων τήν νιρ- 
χην νά γίνη δ σημαιοφόρος, δστις 0ά παρορμήση τά 
Λαϊκά πλήθη είς μιγαλουργήμχτα χαί πολεμικήν δρά- 
οιν. ‘11 μελέτη τοΰ «ΊΙγεμόνος», πρέπει παρά πάν
των ν’ ά αγνωοΟή κατά τάς ήμέρας ιδίως ταύ’ας. Τής 
μεταφρασςως έπονται μιτά γλαφυρότητο; γεγραμμέναι 
Σκέψεις π·ρί τοΰ «Ήγεμόνο;» ύπό τοΰ καόηγητοΰ χ. 
Ν. Κοζαζη,ί.Γ ώ·< παρέχε-οι πλήρης άνασκόπησις τοΰ 
έργου του Μάκκιαβέλη καί τή; έποχής του.’Αναλύονται 
μετά μεόοδιχότητος κα: ευγλωττίας αί ΐδέαι τοϋ Μακ- 
κιαοέλη, όστις-ύπήρξε,μετά τόν’ΛριστοτέΛην,ό ύπατο; 
όεωρητιχός έν τή πολιτική επιστήμη διδάσκαλος καί 
δστις ήδικήύη ύπό τής ιστορία;, άλλά ταχέως άπε/.α- 
τεστάΟη εις τήν ’Εθνικήν συνείοησιν άναγ/ωρισΟίΐ; 
■ώς ό μεγας σοφός τον 1ΣΤ’. αίώνος.

¥
Ιίολύτιμον συγγραφήν έξέδωχεν ό έγκριτος χαή,γη- 

τής χ. Δ. Παπαγεωργίον, φέρουσαν τόν τίτλον 
«Ιά φραστικά τοΰ ‘Λττοκοΰ λόγου είδη, καί-ή- 
τούτων ερμηνεία».Τό έργον είνε ανατρεπτικόν τοΰ κα- 
θεστώσης τοδ ’Αττικού λόγου διδασκαλίας· ό χ. ΓΙα- 

παγεωργίου είς νέαν προβαίνει έρευναν, ίδρύων τήν 
«φραστικήν έπιστήμηνν.’Λναλύων τήν σύνδεσιν του 
’Αττικού λόγου, ώς τοδ αρίστου τών Έλλ. γραμμά
των, ερμηνεύει αυτόν, αλλά χατ’ίδιον τρόπον, έκβεύ- 
γωντής πλημμελούς τών Έλλ. συντακτικών διδασκα
λίας.Ό συγγραφεύς διά πολλοΰ κόπου κάτώρ&ωσε νά α
πόδειξη πώς εξηγείται τό δύσλυτον μυστήριον τοΰ κάλ
λους κα! τής ποικιλίας τής αρχαίας Έλλ. γλώσσης διά 
θεωρίας πρακτιχωτάτης οι’ής έφεξής μετ’ ακρίβειας 6ά 
εξελέγχεται πασα τοϋ’Αττικου λόγου μοροή,Βά επιτυγ
χάνεται οέ ή λογική αύτοΰ σύνΟεσις καί ανάλυσις. -

Οί κορυφαίοι τών Έλλ. γραμμάτων έρευνηταί, ό έν 
Μονκχω καθηγητής Croussius, δ Sehmidt, δ Tlirrel 
έςεφράσθησαν κολακευτικότατα χαλοΰντες τον συγ
γραφέα σοφόν, τιμώντα «ήν Έλλ. επιστήμην, ζηλω
τήν έπί τή τοΰ ’Αττικού λόγου ανθήσει. Κρίνοντες ώς 
μεγχλεπήβολον τό εργον άποφαίνονται δτι έμφαίνει 
βαΟυτάτην καί μιτ’ άκρας έπιστασίας τήν σπουδήν τοδ 
Άττ. λόχοι, ώς περιέχον λεπτάς καί όρθάς παρατη
ρήσεις. Ό επιφανής τοΰΌμήρουερμηνευτής x. Ludvich 
καθηγητής τοΰ έν Καινιςβέργη Πανεπιστημίου έδή- 
λωσεν ότι τάς θεωρίας τοΰ χ. Παταγεωργίου 6ά οιδάξη 
απο τής εορας. Δύο οέ περισπούδαστα περιοδικά τό 
<«Literarischcs Zeutralblatt» τής Λειψίας χαί ή 
«Cuttura» τή Ρώμης άπεκδέχονται άπεριφράστως τήν 
νέαν θεωρίαν καί εξαίρουσι αύτήν. Κιί τό μέν Zeii- 
tralblatt τήν αποκαλεί χειραοέτησιν τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος, η δέ Cultura γράφει οτι «μόνος δ Παπά- 
■γεωργίου έδειξε τήν όδίν τής ορθής ερμηνείας τών 
αρχαίων Ελλήνων κα! Λατίνων συγγραφέων, πλα
νιόνται οέ όσοι νομίζουσιν ότι . δύνανται νά κατωρθώ- 

,σωσι τοΰτο διά τής έν χρήσει γραμματικής παρα
δόσεως».

¥
ΊΙ Ελληνική Εκδοτική Εταιρία ήρξατο τής κατά 

τεύχη—υπολογίζονται οέ ταΰτα είς 20—έχδόσεώς τής 
Ιστορίας τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι (1204 
—1560) τοΰ Ούίλλταμ Μίλλερ, κατά μετάορασιν 
τοΰ κ. Σπνρ. Λάμπρου. Ή έλληνική -έκδοσις Οά 
κοσμήται δι’ ύπερδιακοσίων εικόνων, θά έκτυποΰται οέ 
επί αρίστου χάρτου. Έκαστον τεύχος 0ά έκδίοετ,ιι 
ανά εΐκοσιν ήμερχς, τιμώμενον ο,.αχμης. ΊΙ έκδοσις 
τής ιστορίας ταύτης πληροί αισθητήν ελλειψιν. Συ
στηματική ιστορία, στηριζομενη έπί τιών νεωτάτων ε
ρευνών, τή: Φραγκοκρκτουμένης Ελλάδος έλειπεν. Τό 
έργον τοδ γνωστού φιλέλληνα; κ. Μίλλεο, τοΰ 'πολ
λάκις έπισχεφθέντος τήν πατρίδα ήμών, εινε έςόχως 
ένδιαφέρον’ έκτος τής ιστορικής άξια;, καί ώς εθνικόν 
άνάγνωμαείνεδιδχχτικώτατον. Ό μεταφραστής έπλού- 
τισε τήν έχοοσιν οΓ ιδίων προσθηκών. Συνδρομηταί 
έγγράφ-,νται είς τό έν Άθήνά'ς βιβλιοπωλείο·/ Μπέκ 
χχί Μπάρτ.

' ¥

«Οί Γελωτοποιοί» (Les Bouffons) δράμα τοΰ Μ. 
Zamacois, κατά μετάφρασήν τοΰ χ. Λέοντος Δ. Μακ- 
Κίχ. Είνε τό πέρισυ παρασταθεν έν τώ Β. ©εάτρω ύπό 
τοΰ θιάσου τή; Σάρρα; Μπερνάρ εργον. ΊΙ μετάφρασις 
είνε έμμετρο;, είς δημοτικήν γλώσσαν, κατάλληλος 
διά τή·/άπό σκηνής διδασκαλίαν, είνε δε γνωστόν πό
σον ούσκολον ε?ν< νά μ ταβράση τι; σκηνικόν έργον. 
Ό χ. Μακκας χατώρθωσε να διαφυγή κάθε δυσκόλίαν.

¥
ΊΙ νύχτα τής Πρωτομαγιάς. Τετάρτη . . . σφρα

γίδα τοΰ λ. Σ. Σκέπη, ποιητον, όραμα μέ πρόσωπα 
«που φαίνονται στή σκηνή χάί ποδ δέν φαίνονται». Ά- 
γ··οοΰμεν οί ταπεινοί θνητοί ποίαι εϊνε αί άλλαι εξ 
σφραγίδες του εφτασφράγιστου—χατά τό έφτά-Ι/υχου — 
έργου τοΰ χ. Σχίπη. 'Όποιος βρή χατά τον ποιητήν 
τόν Μπαστιάνα Ρονιάκ τό κλειδί τοΰ βιβλίου τόο, τό 
όποϊον εινε «όδυσσειο- πλοίο» άμειφθήσεται γενναίως, 
δηλ. όποιος μπόρεση νά διαβάση τό «σκοτεινό» βιβλίο1%



top., Kats.τον ποιητήν όταν ΐίλειώνη .τό δράμά του 
ή αυλαία—λέξς ελληνικήπαρεισφρόσασα si« το μαλ
λιαρόν ίσιωμά του—πέφττι . . . άργούτσιχα.

*

Κ. Όρατίου Φλάχχου. .Ποιητική. Μττεφρασε Ν. 
Λτβαδας, διοάττωρ τή; φιλοσοφία;. Έκόοσι; τρίτη. 
'Η μετάφρασις λίαν έπιμιμελημένη, μετά σημειώσεων 
ερμηνευτικών.

*

Κ. Ράδου. Λύγο;» έχφωνηθιίς χατά τά εγκαίνια 
τοϋ νέου Τεχτονιχον μεγάρου.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Είς τήν aCustruction Moderne» δ χ· Γέλβερτ 

δημοσιεύει δύο άρθρα, εν περί τοϋ Β'. Εθνικού συνε
δρίου των εύθηνών κατοικιών, και έτερον περ'ι τής τέ
χνης έν Πράγφ τής Βοημίας.

" *

ΈξεοόΟη τδ ά. τεΰχος τής «Καλλιτεχνικής ’Επι
θεωρήσεων». Περιεχόμενα: ΊΙ ιδιοφυία έν τή τέχνη. 
—'Ημουβική χαΐ ή έγχληματιχότης. — Τήςέρημοχλη- 
σιάς ΰί άγιοι.—Ό συμβολισμός τοΰ λαού.—-ίίαριζί- 
νης χ.λ.π.

*

Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογρα- 
γραφιχής Εταιρείας, κατά τριμηνίαν έχδιδόμενον. 
Τεΰχος Β’. χαί Γ', Έκτων περιεχομένων : Ό θά
νατος τοΰ Διγε’ή ’Ακρίτα, ύπό Ν. Ιίολίτου.—Ροδιαχά 
μνημεία τοδ .Άκριτιχοΰ κύκλου, ύπό Μ. Χαβιαρα.— 
Ό γάμος έν Λευχάδι, ΰπό,Ε. Πολίτου.—Μδθοι συλ- 
λεχΐέντες ΰπό X. Κορύλλου.—Έλλ. παραδόσεις ΰπό 

. I. Σταματούλη.—Μισελέοεςΰπό Α. Τραυλαντώνηκλπ.

*

Βυζαντίς. Έπιθιώρησις Βυζαντιακών σπουδών, 
κατά τριμηνίαν έκοιδομένη, ΰπό τής έν Άθήναις Βυ- 
ζαντιολογΐκής Εταιρείας. Τεΰχος Λ1. Περιέχει μελέ
τας τών κ. κ. Παπαδοπούλου Κεραμεως,,Σ. Βάση, 
Μ. Γούδα, Ν. Βέη, II. Gregoire, Κ. Κωνσταντοπού- 
λου, Κ. Ζησίοι», Κ. Krumhacher κλπ.

*
«*Ο Κρητικός Λαός». Τεΰχος ΣΤ'. Έκ τών πε

ριεχομένων : ΊΙ βάπτισις έν Κρήτη.—Δημώδη παρα
μύθια. — ΊΙ Νεράιδα και τά χαρίσματα.—Γλωσσολο- 
γική γεωγραφία. —Διάλογος ψυχής καΐ νεκρού.

*
«Μυρσίνη». Δεκαπενθήμερον περιοδικόν έκοιοόμε- 

νοε άπό 4 Νοεμβρίου έν Ζαχύνθω. Διευθυντής Άναότ. 
Ζώης. θσέλιδον. Συνεργασίφ Ζακυνθίων λογίων.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:
, Ό κ. Ράδος αγγέλλει τήν έκδοσιν «Ναυτικών διη

γημάτων» ιστορικών χαΐ ηθογραφικών, μετά προλό
γου περί ναυτικού μυθιστορήματος. Θά περιλάβη δ τό
μος τά εξής διηγήματα :

Ή ναΰς τοΰ Φαίλλου. — ΊΙ κόρη τοΰ πρωτοχαρά- 
βου.— Ό βασιλεύς τή» θαλάσσης.— ΊΙ αρπαγή τή; 
Γονζάγας. —Νότης Γιάχος ή. Κουτσός.— 'Ο μούτσος 
τής ναυαρχίδος. — ΊΙ Δενίνα. — Ό κατπετάν Σάβ
βας.— Didinah.—ΊΙ κόρη τοΰ βασιλέως.

*

«Χαραυγή» Δεκαπενθήμερον περιοδικόν έν Πει- 
ραιεϊ. Διευθυντής Α. Μπούχλας. Άρχεται άπό 1 
Πανουαρίου 1910. .

«G r ec ί a». “Αρχεται ■ έκδιγόμενον -προσεχώς είς 
IΙαρισίου;, συνεργχσιφ τών έπισα-αστέρων Γαλ/ων λο
γογράφων, έν ο’ς οί ’Ακαδημαϊκοί Λικάρ, Κλαρετή, 
Φαγκέ, Άν. Φράνς, "Μέζιερζ Ριάπέν.ΊΙ πρωτοβουλία 
οφείλεται είς τή-/' κ. Α. Βαλσάμάκη,ήτις έγένετο χαί 
πρόεδρος τής διοικητική; επιτροπή;.

■ Έφημιρΐς τών Δήμων». 'Εβδομαδιαία δημο
τική έφημερσς, ασχολούμενη έφ’ όλων τών δημοτι
κών ζητημάτων. Διευθυντής Δ. Μένανδρος, δικηγόρος 
καί γραμματέας τού δημάρχου Αθηναίων.

*

« Ημερολόγιων», ΰπό Τιίκη Διιμοπονλον, δι υ· 
θυντοΰ δημοτ. σχολής.

*
Ν. ΒαΟιλετάδου ίατροΰ «ΕΙκύνες Κωνσταντι

νουπόλεως καί Αθηνών», τόμος έκ 400 σελίδων. 
Εκδοσις Κ. Σχόκου,

Οί χ. κ. 'Έλληνβς καλλιτέχναι οί 
ίπιύυμοΰντες νά μετέχωσι τών ίν Έύραόπβ 

διοργανουμένων έκάστοτε διεάνών καλλιτεχνικών 
ίκύέσεων, δύνανται ίκ τών γραφείων τής < 11ι· 

νακο&ήκης» νά ζητώσι π&σαν πληροφορίαν.

Ή «Πινακοθήκη» εσχε τό εύτύχημα νά 
κληΑή ύπό τών διοργανωτικών επιτροπών τών 

ίκ&ίσεων της Φλωρεντίας, τών Ηρυξελ· 
λών καί τοϋ Ι£αιρθυ δπως συντέλεση είς την 
συμμετοχήν τών "Ελλήνων καλλιτεχνών, πρός 

τοΰτο δε συνεννόηση μετά τοΰ είδικοΰ πρακτο

ρείου Αποστολών κ. Δ. Τ. Ράλλιι προς εύ- 
χερεστέραν, άσφαλεστεραν καί οίκονομικωτε- 
ραν Αποστολήν τών έργων.

ϋανονισμ.οί, δβλτίκ, προβκλήβεις 
κ.λ.π. τών είρημενων ίκ&ίσεων εΰρηνται είς τά 
γραφεϊά μας.

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Συμπληρωθέντος τοϋ άπαιτουμένου ποσού πρός τέ· 

λεσιν τοϋ τελευταίου Λασσανείου δραματικού διαγωνί
σματος,

Προκηρύσσει
διά τό ένεστώς ’Ακαδημαϊκόν έτος 1909—1910 τό δια
γώνισμα τοΰτο, πρός βράβευσιν δύο δραματικών έρ
γων, Ιστορικού δράματος καί κωμφδίας, ύπό τούς ε
ξής όρους:

Κατά τήν διαθήκην, τό μεν δράμα πρεπει νά έχη 
βάσιν Ιστορικόν τι γεγονός έκ τής χιλιετούς εποχής 
τοΰ Βυζαντινού Κράτους καί έκ τής έποχήξ τών τεσ
σάρων αιώνων τής Τουρκικής κυριαρχίας, ή δέ υπόδε
σις τής κωμφδίας νά λαμβάνηται έκ τοΰ κοινωνικού 
καί οικιακού βίου τών ηθών καί εθίμων τής ζώσης 
γενεάς τής 'Ελλάδος.

Έκατέρφ τών βραβευθησομένων ποιητών θ’ άπο· 
νεμηθή χιλιόδραχμον γέρας.

Τα έργα γίνονται δεκτά είς τό γραφεϊον τής Πρυ
τανείας μέχρι τής 31 Μαρτίου 1910, πρέπει δέ νά ώ- 
σιν ευανάγνωστα.

Τά άποστελλόμενα δέν αναλαμβάνονται, ύποβάλλον- 
ται δέ είς τήν Πρυτανείαν άνωνύμως μετά συνημμένου 
δελτίου έσφραγισμένου, δπερ θέλει φέρει ένδοθεν μέν 
τό δνομα τοΰ ποιητοΰ, έξωθεν δέ ρήσιν έπιγραφομέ- 
νην και έπί τοΰ χειρογράφου τοΰ δράματος.

Έν Άθήναις, 27 ’Οκτωβρίου 1909.
Ό Πρυτανις 

Ν. X. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφβίου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα 'Οδός Άριστείδου 1.


