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Ή Γυναιχιία ψυχή, νπό Δ. I. Καλογεροπούλον. 
Τό γυναικιΐον ένδυμα έν τή καλλιτιχνίφ, (Ή

λος) υπό Ν. Βαόιλεχάδου.
Τό μονομάτι, ίίαράδοοις, υπό Θ. Κληρονόμου.
Ή βιομηχανία τών σχαραδαίων. 
Κινοϋμινα Αγάλματα - έμψυχα άνθη, νπό Ε. 
Καρδιά - βίδ«ρο, δπδ Κλεαρέτης Δίπλα. 
Σκίψιις.
Τά σύγχρονα φιλολογικά ήθη. 
Άρχαΐα Αγάλματα έν Άμιρική.
Αί άνασκαφαί τής ‘Αγγλικής σχολής.
Φιλολογική καί καλλιτεχνική έπιθιώρησις τοΰ 

1009, υπό Δ. Κ.
Τέχνη καί ζωή.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Όρθρος, νπο Ν. Λύτρα.
"Ανθή τοΰ έκιταφίου, δπό Ν. Λύτρα.
Μοναχή θιρμαινομίνη, iaa Ν. Λύτρα. 
Συνιφιαομένα γεροντάματα, υπό Έπ. θωμο- 

πούλου.
Προσωπογραφία Β. Φ·, υπό Γ. Ροίλόϋ. 
Χειμερινήάνάμνησις, ίπά Σπ. Βχκάτου.
Τό άγρυηνοΰν «νιΰμα, ίπό Ν. Γεωργανττί.
Ό 'Ηρακλής.
Κεφαλή ‘Αφροδίτης.
Ό Εΰδουλος.
Αί άπόχρεω έν Άθήναις, υπό Ν. Γύζη.
"Η όρχήστρα τοΰ Ωδείου ’Αθηνών.
Goud. Ludlow.
Blanche Toutain.
Ροζαλία Νίκα.
Τιμόθ. ’Αναστασίου. ' / j'
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 1WEA1KM
Λ Έξάχ'ολόυθοΰν διατυπόΰμτναι νέαι γνώμχι δια τήν 
Κόρην ' τοΰ ."Αντσιο. Άφ? ότου μττίκομίσθή εί; τό 
Έθγ. -μουσείο» των Θερμών Ίίχόυν γί-η ί 0 διαλέξει; 
έπιίόπξω; ύπό αρχαιολόγων, ενώπιον πλήθους ακροα
τών. έν τώ τύπώ δημοσιεύονται συχνότατα
άρθρά-.ποιχίλη; άντι/ήψεω;. Οί ’Ιταλοί αρχαιολόγο·. τό 
θεώροΰν μετά τόνΈ.μήν,·:ήν’Αφρσδίτην καΐτόν’Απόλ- 
λωνα, τό τέταρτον αριστούργημα τής αρχαία? Έλλ. 
τέχνης. 'Ο άγων περιστρέφεται όπως έξακριβωθή ποια» 
παριστφ ή όρβία αύτη κόρη, ή άναγινώσκουσα βιβλίο», 
τό. όποιον-κρατεί μέ τήν δεξιάν πρό τον στήθους της. 
Οί περισσότεροι τήν θεωρούν Σίβύλλη.ν άναγινώτχου- 
σαν χρησμούς. 'Ο Ιταλός αρχαιολόγος χαί γερουσια
στής Κομπαρέττι πεφδται νά απόδειξη 6τι τό άγαλμα 
παριστα την Κασσάνδραν, τήν χόρην τοΰ Πριάμου- 
άλλ’ δ· ισχυρισμός του δέν έχρίθη ακριβής. Έν τούτοις 
ό.Κο^επαρέττι διά να έξηγήση τήν γαλήνιον στάσιν 
του αγάλματος, στάσιν ήτις δέν άνταποχρίνεται μέ 
τόν τραγιχόν τύπον τής Κασσάνδρας,ίσχυρίζειαι ότι ό 
καλλιτέχνης ένεπνεύσβη to ίργον του έχ τών στίχων 
του Εΰρυπίδου, δστις δίδει είς τήν Κασσάνδραν (οούλην 
τότε τής Αυλής του Άγαμέμνονος εις τό “Αργό;) 
χαρακτήρα ήπιώτερον. Κατά τόν Κομπαρεττι ό καλ
λιτέχνης παριστφ τήν Κασσάνδραν χαβ’ ήν στιγμήν 
αΰτη προφητεύει τόν τραγικόν. θάνατον τοΰ Άγαμέ- 
μνονος χαί τόν ίδιον αύτής βάνατο.ν. '

‘Η χειρ, ήτις λιίπει, άπέσπα, χατά τόν ’Ιταλόν 
αρχαιολόγον, τό διάδημα τό όποιον Ιφερεν'είς τήν κε
φαλήν καί την προφητικήν δάφνην τοΰ Απόλλωνος.

Ή έξήγησις αΐίςη τοΰ Κομταρέττι φαίνεται άντι- 
φάσκουσα προς τήν περί Κασσάνδρας παράδοσιν.

Έτερος Ιταλός αρχαιολόγος-άνέλαδε ν’ απάντηση 
εις τους ισχυρισμούς τού Κομπαρεττι δποστηρίζων ότι 
τά μέχρι τοΰδε εύρεθέντα. αγάλματα τής Κασσάν
δρας παριστώσι τήν κόρην τοΰ Πριάμου εις τα; πλέον 
τραγικά; στίγμα; τής ζωής της, βιάζόμενην παρά τοΰ 
Αίαντο; παρά τόν βωμόν τής ’Αθήνας μετά τήν άλω- 
σιν τής Τρωαοος, προφητεύόυσαν τήν πτώσιν τής 
Τρωάδο;? τήν άφιξιν τών;Έλ<ήνων κλπ. Έν γίνει 
ολα τά αγάλματα τής Κασσάνδρας τήν .παριστώσιν είς 
στάσεις γυναικό; άλλόφρονος.’Απ’ εναντίας τό περί ου 
δ λόγος άγαλμα «αριστφ κόρην γαλήνιον, άναγινώ- 
σχουσαν. Τό πρόσωπον ουδέν τό τραγιχόν παριστά.

Ή κόμη είνε δεδεμένη κατά τον-τρόπον τόν άρ- 
χαϊον, τό ένδυμα ολίγον άτημελές, μόλις ΐοίνει γυ
μνόν ένα μαστόν. Ό καλλιτέχνης εάν ήθελε νά πα- 
ραστήση τήν Κασσάνδραν καί έάν ακόμη ένεπνίετο 
άπό τήν Κασσάνδραν τοΰ Εύρυπίδου θά εδιοεν είς τό 
έργον του φυσιογνωμίαν καί στάσιν πολύ διάφορον καί 
σύμφωνον πρό; τόν τύπον, τόν όποιον ή τέχνη πάρε- 
δέχθηοια τήν Κασσάνδραν.

Άχόμηή ΰπόθεσις δτι ή χειρ ήτις Λείπει άπέσπα 
τά διάδημα καί τήν δάφνην τής κεφαλής δεν είνε αλη
θής διότι ή χόμμωσις ούδέν εχβι τό ανώμαλον. Άπ’ 
εναντίας οιαχρίνεται ή ταινία μέ τήν δποίαν είνε δεδε
μένη ή χόμη. Έν συνόλιρ τό άγαλμα «άριστά στάσιν 
άρμόζουσαν εις χόρην βυθισμένην εις τήν μελέτην, τό 
σώμα κλίνει έλαφρώς πρός τό μέρος τόΰ βιβλίου.

Ό καθηγητής Στρόγκ, ύποδιευθυντής . τής έν Ρώμη 
άγγλικής καλλιτεχνικής σχολή; άποφαίνεται 8τι ή 
κόρη τοΰ “Αντσιο είνε... νεανία; καί δχι γυνή.

Τό στήθος του αγάλματος, εΰρΰ καί μέ μΰς σαφώς 
διαγραφομένους, δέν είνε στήθος γυναιχός - κατά τήν 
άντίληψιν τής αρχαίας Ελληνικής τέχνης. ’Επίσης οί 
βραχίονες είνε μυώδεις και οί πόδες μεγάλοι καί δυσα
νάλογοι διά γυναίκα.

Κατά τόν Στρόγκ, τό άγαλμα παριστφ μάλλον Γα·

. λάτην ιερέα τή; Κυβέλης, χρατοΰΰτα αμφορέα πλήρη 
καρπών, ’

*
Έν συνεδρίφ τής Γερμανικής -Άρχ. σχολής ό .υπό·-, 

διευθυντής κ. Κάρο ώμίλησι περί Σνάϊδερ, Κρουμβά- 
χερ καί L. Kaweran.

*
Τήν 28ην Δεκεμβρίου έν Βαλτιμώρη τής ’Αμερι

κής συνήλθον είςσυνέδριον αρχαιολογικόν πολλοί Αμε
ρικανοί, μέλη τοΰ ’Αμερικανικού ’Ινστιτούτου καί τής 
’Αμερικανικής Φιλολογικής εταιρίας.

• ¥
Έ.τί τίνος αλιευτικοί» πλοιαρίου έκ τών παραλίων 

τής ’Αφρικής χαταπλεύσαντος εις Πειραιά, κατεσχέθη 
ϊν χάλκινου άγαλμα Σατόρού καί ϊν άγαλμα πτερυγο- 
φόρου γυναιχός.

Τά αρχαιολογικά ταΰτα αντικείμενα εικάζεται-δτι 
θά άνευρέθησαν μετ’ άλλων όμοιων έν τή παραλίφ τής , 
Αφρικής πρό καιρού,δ δε'Υδραϊος πλοίαρχο; έλαβεν ώς 
μερίδιον τά δυο χατασχεθέντα αγάλματα.

¥
Ό κ. Σβορώνο;, έξ αφορμή; ά.^αγλύτου τήν πύλην 

τοΰ "Αδου . είκρνίζοντος, μελετήσας τήν τοπογραφίαν 
τοΰ λόφου τοΰ "Ιππίου Κολωνοΰ κατόρθωσε τή βοηθείφ 
αρχαίας καί παροραθείσης σημειώσεω; 'Έλληνας αρχαιο
λόγου νά άναχαλύψη τό μάτην μέχρι τοΰδε άναζητού- 
μενον χάσμα τοΰ παρά τό» Κολωνό.ν (ερόύ τών Έριν-- 
νύων, έν τώ όποίω εΰρηται ή σκηνή .τοΰ Σοφοκλείου 
«Οίδίποδος επί Κολωνφ». Τό χάσμα είνε βάθους 15 
μέτρων, κεϊται έπί τοΰ κρασπέδου τοΰ λόφου καί τής 
έκ θηβών παρά τόν Κολωνόν άρχα'ας όοοΰ. Εύρέθή ή 
θεσις τοΰ βωμόν τοΰ Ποσειδώνος, τοΰ Πλουτωνείου, 
8θεν κατήρχοντο είς "Αδην καί ή Άχαδημεία (ιερόν τοΰ 
ήρωος ’Ακαδήμου).Δί ανακαλύψεις αυται θά έκτεθώσι 
λεπτομερώς.είςιδίαν συγγραφήν δπό τοΰ χ. Σβορώνου .

Μβτά τοϋ παρόντος φύλλου συμ- 
πληροΰπαι τό εννατον έτος της «Πινα
κοθήκης» και από τοΰ προσεχούς άρ- 
χεται τό δ έ κ α τ ο ν. Παρακαλούνται 
συνεπώς οί κ. κ. συνδρομηταί, ίδίρ οί έν 
ταϊς έπαρχίαις καί έν τφ έξωτερικφ, δπως 
εύαρεστούμενοι στείλωσι μετά τήν παρα
λαβήν τοΰ άνά χεϊρας τεύχους άπ’ ευ
θείας πρός τήν έν ’Αθήναις διεύθυνσιν 
τήν συνδρομήν των, διά ταχυδρομικής ή 
τραπεζιτικής επιταγής, μετά τήν άφαίρε- . 
σιν τής δαπάνης τής άποστολής.

Είς τήν παράκλησιν ταύτην έφιστώμεν 
τήν προσοχήν τών κ. κ. συνδρομητών μας, 
οΐτινες πεποίθαμεν δτι θά θελήσουν νά 
ένισχύσουν πραγματικώς τήν «Πι
νακοθήκην» διά τής εγκαίρου και 
ασφαλούς άποστολής τής συνδρομής 
των, καθ’ δν τρόπον άνωτέρω ύποδει- 
νύομεν. Οί εντός τού Φεβρουάριου 
άποστέλλοντες τήν έτησίαν συνδρομήν των 
λαμβάνουν αμέσως δωρεάν εν λάχε ϊ ο ν 
τού Εθνικού στόλου, θά έχωσι δέ και 
πλείονα προνόμια άπό τούς άλλους 
συνδρομητάς.

Ν. ΛΥΤΡΑ. ’Όρθρος.
(Καλλιτεχνική ΙκΟεσις Συντακτών).

Φωτογραφία Σπ. Κοχχύλη-
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Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΥΧΗ
1. Quartette).

ΝΑΜΕΣΑ στά ξανθά 
στάχυα, ποΰ ό ήλιος 

: τό χρυσώνει και ή 
αύρα τά λυγίζει,στους 
Απέραντους κάμπους 
ποΰ παραστέκουν 
στοργικές ή Αργυρό- 
φυλλες έληές, άνάμε- " ' » ' * . ' · Λ,σα στους Αγρούς ποΰ-στώ;-·πράθινά··στήθη των 

Ελίσσονται τά ρυάκια καί χαμοπετούν οι σπί
νοι χαρωποί, πού ή πεταλούδες έρωτοτροποΰν 
μέ τ’ αγριολούλουδα και ή Ανεμώνες σαν μα
τωμένες ταινίες ξε,διπλώνονται- στήν πλημμύρα 
τών Ακτίνων, Ανάμεσα στά κμμαρωτά στάχυα, 
ή παιδίσκη μέ ξέπλεκα τά μαλλιά, γεμάτη όνει
ρα κ’ έλπίδες, διαβάζει. \ ■· , - · ' , . .

Είνε ή ψυχή τής Πάρθενίας —- Συλφις .τών τά πυκνά, τά Απρόσιτα,4 t ·ς
περασμένων καιρών —ή πνοή τής Χαράς. : μά φύλλα: τό κουρασμένο'κορμί ή Ύπερήλιξ 

I ' nJ ri„r IcmXv kAiwv τά αάνουλά της ή

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΕΝΔΥΜΑ ΕΝ ΤΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ »

αγκάλην πρός τά άστρα—είς τά βουνά, τούς γεί
τονας τοΰ ούρανοΰ, δπου Ανεβαίνει δ Ανασασ- 
μός τής γης ώς ήχώ θλιμμένου τραγουδιού, 
στά βουνά μέ τούς αγρίους σχοίνους και τά 
αγκάθια τά προπετή, εκεί δπου δ Αέρας ,πειό 
Αραιός και πείό- Αγνός- εΐν^ δπου τό βλέμμα 
Αέτειον Ατενίζει /γύρύΧ^ ΜάΓδρνεα κάμνουν 
μεγάλους γύρους.εϊς τόν α1θ»έρα τόν πλατύν, 
δπου ελεύθερον τό πνεύμα εΐνε και τό μεστωμέ- 
νον σώμα αδέσμευτον, Αναρριχαται ή γυνή τών 
ώριμων έτών, ή γεμάτη δρ(ιάς, ποΰ τό σώμα 
της εγγίζουν αι πρωτόγονοι Απολαύσεις.

Είνε ή ψυχή της Ηδονής—^Αμαρυλλίς τών 
Αρχαίων παραδόσεων—ή δρμή τής ’Επιθυμίας.

- Δ

ΜΕΣΑ στά βαθύσκια δάση, πά πυκνόφυλλα 
πλατάνια και τής ύψίκόρμ^ύύκες, στά γέρικα 
πεύκα πού ή κάμπιες. Αναδύονται και αφίνουν . 
Ακούραστα τούς μηνβ^όίΑ^μρωγμούς των τά 
έντομα, στήν αΐωνία-σκ^^ύ^ σιγή ποΰ νο
σταλγεί τάς πτέρυγας'τ05'Ο*“τ°υ> σι“ δάση^ 

' ‘ ‘ ' gi^fei έπάνω στάχλω-.
Λ Λ

■ ’ . μέ τήν λευκήν κόμην, πού τα μαγούλα της η
J Β'. κούρασις έχει πτύχωση και τά βλέφαρά της
: ·. ; - κλείνουν Απηυδισμένα είς ενα ύπνον ποΰ πα-

ΕΙΣ τήν δροσόλουστην Ακρογιαλιά, δπου Αφί- ραλύει τάς αισθήσεις.. Κυττάζει διαρκώς κάτω 
. νει επάνω στά Αστραφτερά πετράδια τρελλούς στο χώμα, καί περνρ Ανάμεσα στά δάση ως 

αφρούς τό κύμα ποΰ έρχεται Από τά πέρατα φάντασμα.
τής γαλανής θαλάσσης, δπου. ή Αλμη ένδυνά- Είνε ή ψυχή τής Θλίψεως—Δρυάς τών θρυ 
μώνει τούς πόθους, καί τό βλέμμα βυθίζεται λων--δ στεναγμός τής Άναμνησεως.
είς ρεμβασμούς ■ μέσι^'.στήν. κυανόλευκην σιν· '
δόνην πού λαμέτόκο-π^Οστά φιλήματα .τού ή
λιου, στέκει ή κό^η1—’Ήβης άνθος. Ή θάλασ
σα στά ύγρά, τά ήρέμα αναπαλλόμενα στήθη 
της νανουρίζει γλυκά-'τού; Ανήσυχους πόθους 
τής κόρης, ή δποιάΆρχίζέϊ'νά νόϊωθη. ' '

Εΐνε ή ψυχή τής ’Αγάπης—Νηρηΐς τών μυ
θικών χρόνων—δ παλμός τοΰ ’Ονείρου.

Γ.
ΕΠΑΝΩ στά'βουνά μέ τής υπερήφανες κυ

ριαρχικές κορυφές των, ποΰ έχουν Ανοικτήν τήν
' 2?4

II. Finale.
Σκορπίζονται τά άθφα^ίαμόγελα τής Αυγής. 
’Αρρωσταίνουν οί ονειρώδεις Πόθοι τοΰ Με- 

σημεριοΰ.
Πεθαίνουν αί σφριγηλά! Έπιθυμίαιταΰ Δει

λινού.
Καί τελειώνουν δλα μέσα στά σκοτεινά βάθη 

τοΰ δάσους, στους κορμούς τούς κούφιους — 
σκελετώδη χέρια ποΰ κρατούν Ανοιγμένα τά ά
γρια Μεσάνυχτα.

Δ. I. ΚΑΛ0ΓΕΡ0Π0ΥΛ03

Ώς έϊδομεν.τήν απόλυτόν καθαρότητα el; τό λευκόν 
χρώμα τής ζωγραφική; θά ΐδ'ώμεν καί είς τό -Οίστρον 
πώ; κάθε αγνόν θύμα τής κακία; και τοΰ προδότου 
έρωτος είνε κατάλευκα ένδεδυμένον/Ενθυμηθήτε τήν 
Μαρίαν Δοξαπατρή τού Βερναρδάκη πώ; ώς παρά- 
φρων νύμφη όλόλεύκα φορούσα καί μέ ξέπλεκα μαλλιά 
παρακαλεί τόν Φιλανθρωπινόν νά τη ψάλη τό άρμα 
τής Σαπφοΰς. Τψ λέγει:

“A ! πόσον Ιπεύύμουν “Αγγελε κ' εγώ
‘ποιητρια νά ήμην μίαν κάν οτιγμήν, 
ναί, μίαν στιγμήν μίναν. Ψάλε, ψάλε μου 
τό άσμα ιονί'ό' είνε ΰπερ9αυμαοτον' 
έπι ζωής μου κάλλιαν δέν ηχούσα.

Πόσον δέ χρωματίζει ή λευκή ένδυμασία τήν παρά- 
κλησιν καί πόσον δέν μα; συγκλονίζει

Ό Φιλανθρωπινό; εί; τόν λευκοφορεμένον τοΰτον 
άγγελον υπακούει αμέσως καί τη ψάλλει;

Λβ ώχροΐς νβκραν9έμα>ν στεφάνου·;
χίααι στέιρ9ητε τής Μιτυλήνης 
χαί άντί τοδ κισιοΰ καί άντί τής μυρσίνη; 
νεκρανδέμιου Επάνω στεφάνους 
τής εσ/άιης της ρίρατε κλίνη; !

Είς τό όλόλευκον χρώμα, δπως τών ψεκάδων τής 
χιόνος, είκονίζεται ή άγνοτης. Καί ό Σαίξπηρ διά νά 
παραστήση συγκινητικά τήν άσπιλον αγνότητα καί τήν 
παρθενίαν τή; Όφηλία; φέρει -αύτήν παράφρονα, κα- 
τάλευκαένδεδυμένην καίστεφανωμένην μέ στεφάνι άπό 
τσουκνίδες είς ένα ποτάμι. Έρχεται έκείνη ώς νεφέλη 
τού ουρανού, ώ; ξένου κόσμου νεράιδα, νά τερματίση 
τήν ζωήν της εί; τόν ξένον αύτόν κόσμον.

................ Σ’ gva ρυάκι επάνω
Ιτιά γυρμένη τά χλωμά τη; φύλλα δείχνει 
μί·>" στον καόρέπτη τοΰ νεροΰ που άγάλι ρίει. 
“Εφερε ή κόρη αύτοΰ φανταστικά στεφάνια 
άπό τσουκνίδες, χρυσολούλουδα καί κρίνα 
.............................κ’ ώς προσπαθούσε, 
αντοΰ σκαρφαλωμένη, τά πλεκτά της όνθη 
στά κλωνάρια, ποΰ εκλίναν, νά κρεμάση, εκίπη 
εν άσπλαχνο κλαδί καί αύτή, μέ τά χλωρά της 
τρόπαια, πέφτει στά ποτάμι όποΰ τήν κλαίει.

(Μεταφρ. ΠοΙνλά).
Τουναντίον δέ ή τέχνη διά νά τόνωση τήν άγρίαν 

γυναίκα, τήν λυσσαλέαν πείσμονα, νά διεξαγάγη άνώ- 
τερον τής φύσεώ; της Αγώνα, ενδύει αύτήν μέ ενδύ
ματα,χρωματιστά. Τό λευκόν δέν εχει έδώ χώρον. 
Χρειάζονται τά παρδαλά, αί Απότομοι πτυχαί, τά άτε- 
μέλητα μαλλιά καί τά στιλπνά χρώματα. Αύτά βοοΰν 
τήν έκδίκησιν καί τό αίμα·. Καί ή αρχαία Μήδεια τοΰ 
Εύριπίδου θυσιάσασα τό παιδί της, θυσιάσασα τήν 
πατρίδα καί τούς γονείς χάριν τού έρωτός της πρός 
τόν ξένον, παρουσιάζεται ώς θηριώδης τίγρις πρός 
έκδίκησιν, δταν παρ’ αύτοΰ έπροδόθη. Πόσον άγρια 
εΐνε είς τά δυνατά χρώματα δταν επικαλείται τών 
θεών τά δρκια.

Ταΰ ’Υμεναίου σείς προστάται “Υριστοι 
9εοί' σείς μάρτυρες σεμνοί τής πίστεω; 
καί τής αγάπης, ήν ψευδώς μ' ώρκίζετο 
οτε Ενίκα τής παρθένου τήν αίδώ, 
σείς, τήν εκδϊκηοίν μου βοηθήσατε !

Ή άγρία αύτή έπίκλησις δέν εκφράζει παραλλήλω; 
πρός την δαιμονισμένην έκείνην γυναίκα τή; άρχαιό- 
τητος ή πολύχρωμος, ή φασμαγορική, ή ατημέλητος 
ενδυμασία ; ’Οσοι είδον τήν κυρίαν ΠαρασκευοπούλΟυ 
ώς Μήδειαν θά ένβυμώνται τάς άντιθέσει; τών Ισχυ
ρών χρωμάτων, την στάσιν, τήν στολήν, τόν χαρα
κτήρα. Καί δχι μόνον ή άρχαιότης άλλά καί ή νέα 
ποίησις μέ τό Ιδιον ύλικόν πλαισιόνει τήν εικόνα της.

ig) Τέλος.

Ό Σαίξπηρ π. χ. διά νά παράστήση τήν άπαισίαν νύ
κτα κάθ’ ήν ό Σίξτο; βιάζει τήν ένάρεταν Λουκρη
τίαν ιδού όποια στοιχεία λαμβάνει άπό την φύσιν διά 
νά χρωμάτίση τό πλαίσιον τής ασελγούς καί άτιμου 
πράξείος. Παρατηρήσατε πόσον καθαρά καί δυνατά 
ζωγραφίζει ή ποίησις τήν εικόνα.

Έσή/ιανεν ή ώρα' είνε ή στιγμή 
κα9' ήν ό ιύπνο; τών 9νητό>ν τά όμμάτα 
μέ τούς μυστηριώδεις σκέπει πέπλους του. 
“Αναστρος είνε τούρανοΰ ή εκιασις 
καί μόνον τής γλαυκός άκούοντ’ οί κρωγμοί. 
Ή &ρα ιίνε οτε τρώγει τήν βοράν 
αύτοΰ ό λύκος καί κοιμ&τ’ ό δίκαιος. 
Καί άγρυ,τνοΰσι μ’ ανοικτούς του^ όφ9αλμούς 
<5 φόνος μόνον καί ή λάγνος ηδονή.

Θέλετε τώρα νά Ιδήτε τήν γλυκείάν συζυγικήν αγά
πην εί; τό λευκόν χρώμα καινά θαυμάσετε τήν στορ
γήν τή; γυναικό; καί τήν άφοσίωσιν; Ένθυμηθητε 
είς τόν «’Ιούλιον Καίσαρα» πώς ή ενάρετος Πορκία, 
κόρη τοΰ μεγάλου Κάτωνος καί σύζυγος τοϋ Βρούτου, 
Ανησυχεί εί; τήν Ανησυχίαν τού συζύγου. Ή Πορκία 
είνε λυσίκομο; καί φέρουσα τόν λευκόν άκόμη χιτώνα 
τή; κλίνη; προφθάνει τόν Βρούτον καί τόν έρωτρ :

Φ.’λτατε σύζυγε, είπε τί ·σέ λυπιί ;
Ό, Βρούτος ζητεί νά δικαιολργηθή, άλλ’ή Πορκία 

έπιμένει: Γ

Ώ όχι, Βροΰτε μου" &ν ?χης νόσημα 
εις τήν ηλυχήν σου είνε. Ιζαί ή 9έσις μου 
μοΰ δίδεμνά τ> μά9ιο τό*δικαίιομα. 
Σέ -ζορκίζοι, κύτταζε, γονυπετής 
είς τό έξυμνη&έν τοτοΰτον-κάλλος μου 
είς τους λρεοτικοΰς σ->υ όρκους κ’ εις αύτόν 
τόν μέγαν ίρκον, δστις μ&ί συνήνεοσεν 
είπε μου ... .

Ή ένδυμασία- τής κλίνης, τό όλόλευκον χρώμα, ή 
άτημελησία τοΰ ύπνου δλα φανερώνουν τήν στενήν 
συγγένειαν τών συζύγων, τό έπιτακτικόν δικαίωμα τής 
έξομολογήσεως. Άλλ’ δ Βρούτος δέν φανερόνει τό 
μυστικόν, επιμένει. Τήν έξορκίζει μάλιστα νά άφήση 
τήν περιέργειαν. Άλλ’ έκείνη συγκλονίζει τόν Ιερόν δε
σμόν των μέ γλυκύτατα λόγια.

... ώ δέν 9ά τό Ιπράττον 
καλός άν ήσο πρός εμέ, ώ Βροΰτε μου 
Είπε μοι, Βροΰτε, οτε ένυ.φεν9ημεν 
εσυμγοονήόη άρα νά αγνοώ εγώ 
τά μυστικρ οου ; είμαι ούι αύτός έγίο 
ή μ’ Εξαιρέσεις και μέ περιορισμούς ;

"Αν ούτως εχει, τότε είνε ,παλλακίς 
τοΰ Βρούςου ή Πορκία, όχι σύζυγο; 1

Μόνον αδαμάντινος χαρακτήρ γυναικός καί πλήρης 
έπίγνωσις θά ήδύνατο νά θέση τοιοΰτον δίλημμα. 
Φαντάζεσθε τί ρίγος θά διέχυνε είς τό θέατρον ή 
Λούζε δταν μέ τόν Αχνόν άκόμη τής κλίνης καί δλό- 
λευκός εί; τόν χιτώνα της έζήτει - νά έλαφρόνη τόν σύ
ζυγον Από τά βάρη τή; σκέψεως!'.

VI- :

Δι’ δλων τούτων, έζήτηοα νά Αποδείξω δτι άν εις 
τήν Γλυπτικήν τό γυμνόν παριστφ τό άνέφικτον κάλ
λος, έν τούτοι; εί; τήν Ζωγραφικήν καί εί; τό Θέα
τρον ή ένδυμασία λόγφ χρωματισμού καί πτυχώσεω; 
άποτελεΐ πρώτιστον παράγοντα θεματογραφίας. Διότι 
πριν ό|ΐιλήσΐ) τό στόμα καί πριν έκφράση ή έκφρασις 
ή παραστασις τοΰ ενδύματος όμιλεί. Ή γυναικεία κα
λαισθησία δταν καλώ; μορφωθή, Αναπτύσσει τό φυσι
κόν της ένστικτον είς απαράμιλλον βαθμόν τεχνικής 
άναπτύξεως τοΰ. ώραίου. Κάι δταν εΐνε χειμών είτε 
καλοκαίρι, δταν ήνε ήμερα είτε έσπέρας δταν ύπάρχη
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τό φώ; τοΰ Ήλίουεϊτ^ τοΰ λαμπτηρος, γνωρίζει παρά 
πάνϊά άλλον ή γυνή καλλίτερα τόν χρωματισμόν όστις 
αρμόζει καί τάς πτυχώσει; τά; οποία; θά έπιδιώξη.

Ημείς οί άνδρες είς τήν έκτίμησιν μερικών πραγ-’ 
μάτων είμεθα (ίκατάλληλαι καί άδικοι συγχρόνως. Ή 
γυνή γνωρίζει ϊνστίκτω; τό άγέρωχον ενός καπέλου 
αναπεπταμένου, τήν μεγαλοπρέπειαν μιας ουράς,συρό
μενης, τήν μαγνητικήν έλξιν μιά; κολλητής κάλτσας 
μαύρη; και τήν ευτραπελίαν ήν δίδει είς τόν ώμον κα’ι 
είςτό στήθος ό ώραίοξ βόας. Αύτή ή τέχνη πριν κα
νονίσω τά υποδείγματα της έμελέτησε καί παρηκολού- 
θησε τήν γυναικείαν καλαισθησίαν.

’Αλλά μέ τά σημερινά ένδύματα καί μέ τά; συνθή- 
κας τής ζωή; δέν αρκεί μόνον τό ένστικτον τής γυναι- 
ναικός. ’Απαιτείται καί ή μόρφωσις. Ή σπουδή τών 
γραμμών καί τών χρωμάτων δέν είναι εύκολος. Κάθε 
κυρία έχει υπέροχά; καί έλλείψεις καλλονής. Τέχνη 
δέ είνε νά προβάλλη τό ώραίον καί νά άποκρύπτη τό 
σκιερόν. "Αλλως θά άδική τόν ίαυτόν της, είτε θά τόν 
γελωτοποιή. Ό συρμός εϊνε θειος καλλιτέχνης. Αύτό; 
παραλλάσσει τήν μονοτονίαν, έπιζητεϊ άπειρους έκ· 
φάνσει; τοΰ ωραίου καί συνέιθίζει τό βλέμμα εί; τάς 
αρμονία: καί εις τά; συμμετρίας.

’Άλλ’ ό συρμό; δέν παρέχει , μέτρον γενικόν. Παρέ
χει δείγμα μόνον. Καί γίνεται όλέθςιος τύραννο; όταν 
μορφόνη δουλικώ; τό σώμα πρό; το δείγμα του. Διότι 
κάθε κυρία έχει Ιδίαν αρράγίδα καλλονής, ιδίας άνα- 
λογίας, ίδιον χρώμα καί Ιδιαιτέραν έκφρασιν. Τό έν

Ν. ΛΥΤΡΑ. *ΑνΟ») τοβ έ«ίταφίον.
(Καλλιτεχνική εκθεσις Συντακτών).

Φωτογραφία Σπ. Κοκκόλη.

δυμά της λοιπόν θά ήνε ώραΐον δταν συνδυάζω τάς 
σνχθήζας τής άτομικότητος μέ τάς συνθήκάς τοΰ περι
βάλλοντος. Νά μή λησμονηθή δέ δτι τό ένδυμα ως 
πάράστασις έκφράζεί κάτι. Και όφείλει' νά έκ^ραζη 
ενόσω εϊνε πλαίσιον τής παράστάσεώς μας. Να υπο
στηρίξω,δτι όσημερινός συρμός τών γυναικών ζητεί να 
έπιδείξιχ τά; σωματικός γραμμάς και νά παρακολού
θηση τάς καμπύλα; τής. φυσικής μορφής ; Ό μορφω
μένο; είς τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν πλαστικήν τέχνην τό 
εννοεί ευκόλως. 1

Βεβαίως δ χαριτωμένος λαιμό; καί ή καμπνλοτης 
τοΰ στήθους εϊνεθαυμάσια βάθρα τοΰ γυναικείου προ- . 
σώπου. Καί αί κυρίαι γνωρίζουν ,τό μέγα αύτό πλεο
νέκτημα καί προσπαθούν είς τάς επισήμους έμφανισεις 
νά έπώείξουν γυμνά τά φυσικά δώρα. ’Αν ήσαν ολαι 
θεαί, θά ένομοθέτσυν ίσως περισσότερα προνόμια* από 
τήν Γλυπτικήν παρά άπό τήν Ζωγραφικήν. Δέν έχουν 
δμω; πολλήν πεποίθησιν. Καί προτιμούν τό ένδυμα.

’Εξ άλλου ήμείς οί δνδρε; έχομεν έγωϊσμον απεριό
ριστόν. Ένφ άπαιτοΰμεν τήν γυναίκα ώραίαν, τήν έν
δυμασίαν καλλιτεχνικήν, τήν έντύπωσιν άξίαν της α
γάπης καί τοΰ έρωτός μας, γογγύζομεν διά τον συρ
μόν, παρεξηγοΰμεν τήν φυσικήν παράστασιν, φωναζο- 
μεν διά τήν σπατάλην, περιορίζομεν τοΰτο,ή έκεϊνο και 
καταπιέζομεν παν αίσθημα τοΰ ώραίου. ’Απαιτεί λοι
πόν ό άνήρ, άπαιτεί όμως καίή γυνή. Έχει τό δίκαιον 
ό άνήρ, άλλ’ έχει περισσότερον δίκαιον καί η γυνή.

' ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕ1ΑΔΗΣ

I

. Ν. ΛΥΤΡΑ. ΜοναχήΘίρμ.σχνομ.ένη.
(Καλλιτεχνική έκθεσι; Συντακτών). if

Φωτογραφία Σπ. Κοκκόλη.

* ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ *

ΤΟ Μ ΟΝ Ο Μ ΑΤΙ

Γιώτη;, ξακουστόςπαλλή- 
καρος γιά τήν άντριώτη 
του καί τήν ώμορφιά του, 
ποΰ πολλές φορές πήγε μέ 
στοίχημα στά μνήματα 
καί χτύπησε τό σημαντή- 
ρι, ποΰ λούστη ντάλα 
μεσημέρι στό νεραϊδό- 
ρεμμα, βουλήθη, πριν 
τά τρίμερα τοΰ γάμου

του, νά πάη στά πρόβατά του, πούβοσκαν αλάργα πό 
τό χωριό. Ή Χρυσάβγω, κρεμμασμένη στους νώμους 
του, τούλεγε μέ λόγια πονετικά:

— Γιώτη μου, μή φεύγεις!., καρτέρα νά γκιώσουμε 
τά τρίμερα.

— Σώπα, Χρυσάβγω, δέ θαργήσω.
— Γιώτη μου, σκιάζουμαι! .κάτι μοΰ λέει τό ζοΰδι 

μου. Σκιάζουμαι μήνπάθης τίποτε κακό στή στράτα. 
Λένε πώς τά στοιχιά καί τάερικά, κυνηγάνε πολύ 
τούς νειόπαντρους.

— Ντράπου, Χρυσάβγω! Ξέρεις, τά στοιχιά μέ 
σκιάζουνται καί τάνεμικά μέ τρέμουν.

Γιώτη μου, μήν τό πέρνει; άπάνου σου!.. Σέ 

τρώει τό αίμα σου μαθέ;;.- Δέν ξέρει; πώ; οί νειό- 
γαμπ^οι και ή νειόνυφες, πριν τά τρίμερα δέ βγαί
νουν από ,τό χωριό, δέν περπατούν τέ; νύχτες ; Κι’ αν 
βγουν, θά βγουν μέ συντροφιά, καί θά γυρύσουν 
πριν βασιλέψη ;

— Χρυσάβγω, τά φυσικά μου τά ξέρεις. Μή μέ 
πεισμώνεις περσότερο !.. Είπα θά πάω!..

,Ό Γιώτη; αγύριστο; στά παρακάλετα καί τές όρ- 
μήνειες τής καλή; τοή, ξεκίνησε μέ τά σκοτεινιάσματα 
γιά τά* πρόβατά του. Κατά πόδι τόν πήρε δ καπλά- 
νης, ένα σκυλί παρδαλό.ποΰ κατέβαζε τόν κάβε- 
λάρι. Ή Χρυσάβγω τόν ξέβγαλε ώ; τόν μύτ ι κα, τόν 
συντρόφεψε μέ τό δακρυσμένο μάτι της, ώ; ποΰ σκα- 
πέτησε πέρα στούςάργαλιούς, κύστερα γύρησε στ’ 
άρχοντικότης μέ χίλιες συλλογές στό νοΰ της!.. Τήν 
έτρωγαν τά φίδια. Ό διγό; της, τή; μίλαγε πώς 
κάτι, κακό θά πάθη. Καί τής φαίνονταν, πώς τόβλεπε 
λοφάνερο. Γιά δαΰτο, γονατιστή στό κονοστάσι παρα- 
καλοϋσε τόν Άγιώργι, νά νοιάζεται τόν καλό της 
στή στράτα του.

Ό Γιώτης, άπό μονοπάτι σέ μονοπάτι, έφτασε σιήν 
κορακοφωλιά. Εϊνε ένα καταράχι στά μέσα τοΰ 
ξεροβούνι. Στή, ρίζα του διαβαίνει μιά γιδόστρατα. 
Κάτου κάτου, πολύ κάτου, περνάει νά βαθύ ξεροπό- 
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ταμο. Άπί> κεϊ μεριά άλλο ξεοοβοΰνι. ‘Ο μαΰρος 
κισσό;, πούνε τυλιγμένος γύρω τον, άπό τή ρίζα ως 
τήν κορφή, χαί ή βαριές μ Αγριβς φωνές ποΰ σκού
ζουν οί κόρακες, *αί τά φλετουρήματα ποΰ κάνουν 
όταν Ακούουν περπάτημα στρατολάτι, τό καταράχι 
φαίνεται πώ σκώχτερό καί άγριο, και οί διαβατές 
θροΐζοννται περσοότερο. Μάτι δέ σηκώνουν νά τό 
δουν!.. Περνάνε βιαστικοί, και δνασοι!..

Ό Γιώτης, άπόσταμένος, κάθησε άπόστρατα νά 
ξχνασάνη. Σίκωσι τή δίπλα τής φουστανέλλαις’του, 
καΐ σφούγγησε τόν ίδρωτά του ποδτρεχε ποτάμι. Ή 
γλώσσα του ήταν σεγνή. Λαχάνιαζε άπό τόν κάματο. 
Τά σωτικά'του, καίονταν άπό τή δίψα. Τό βολΰμι 
ποΰ μασούσε- δέν τον δρόσιζε. Νερό κεί κοντά δέν 
ήταν. Μοναχά στά μισά τοΰ καταραχιού, ήταν ένα 
σπληθάριπσΰ μαζώνονταν άπό τήν καρδιά τοϋ 
βουνοΰ, στάλα στάλα, ένα νερό, κρΰο σάν τό κρού
σταλλο, καί ξάστερο σάν τοΰ κορτσιοΰ τό δάκρι. Ό 
τόπος, μίλαγε πολλά γιά δαΰτο. Έλεγε, πώς ήταν, 
στοιχιωμενο!...

Ό Γιώτη.-, τώξερε, κέκανε ν’ άνεβή. Μά κοντο- 
στάθη, γιατί ΰυμή^τ) τά λόγια τοΰ χωριού, καΐ τέ; 
όρμήνειες τής Χρνσάβγως.

— Λένε πώς βγαίνει στοιχιό, κα’ι γυρίζει τό βουνό 
σκούζοντας!. Κι αμα περάση καΐ κοντοσταάή κανείς, 
στήν άρχή τόν πετροβολάει, ύστερα μέ τή φωνή του 
καΐ τό μούγκρισμά του τόν παγώνει! Μένα δέ μέ 
•δοκήΰη φαίνεται Ακόμα, γιά δαΰτο δέν άκούστη !· 
Μά έχω καΐ βαρύ ίσκιο καΐ μπορεί νά μή βγή όλότελα. 
Άμ τό τίμιο ξύλο ποΰ διώχνει καί τό βόλι; Πού να 
ξεμυτήση!. Μάν βγβ !. Έ,.. τότες θά παλαίψουμε Ανά
στημα μάνάστημα, κιδποιος πάρη τόν Αλλον!.. Στοι- 
χιό σοΰλέει,δ άλίό> καί τέτοια!.. Στοιχιό!..τΐ θά πβ 
στοιχιό!. στοιχιό είμ’ άτός μου! θάνέβω κιάς βγβ 
άν τοΰ πίζη !.. Μογαχά νά μήν παρασυράώ καί μοΰ 
πάρη τή μιλιά, μοΰ κόψη τό αίμα!· ’Απάνου λοιπόν, 
κιδ,τι βγβ... Είπε «έκαμε. Λαχανιάζοντας, καΐ,βουτηγ
μένος στον ίδρ&τά του, Ανέβη στόσπληθάρι. Τό 
φεγγάρι άπό τά . μεσοούρανα, φαίνονταν όλάκαιρο 
μέσα στό νερό.

— Βρέ τό έρμο!. είν’ καί μονόματο.
Βιαστικά, βιαστικά, κάνει τό σταυρό μου τρείς φο

ρές, διαβάζει μέσα τον τόΠάτερ ήμών, και σκύ
βει μέ τά χέρια στάρματά του, νά πιβ. Πριν άκουμ-

-------————
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΡΑΒΑΙΩΝ

Βπώλησις έν Παρισίοις &ντ\ 10 χιλιάδων φρ.. 
ενός ψευδούς σκαραβαίου, ούιινος ή έπι- 
γραφή άνεφέρεεο είς τό περίφημον ταξείδων 

των ναυτικών της Φοινίκης περί τήν ’Αφρικήν, 
άνεκίνησε τό ζήτημα περί τών σκαραβαίων.

ΟΙ σκαραβαίοι κατασκευαζόμενοι τό συνη- 
θέστερον έκ σκληρού λίθου έξ οπτής γης 
έτφαλτωμένης, είχον σύνηθες μήκος 5—6 εκα
τοστόμετρων καί έτοποθετοΰντο επί τού σαβάνου 
τού νεκρού, είς τό- μέρος, άκριβώς της καρδίας 
ήτις άφηρειτο ύπό τών βαλσαμωτών.

. Ό σκαραβαίος αύτός έφερεν Ιγγλυφον τήν 
τυπικήν έπιγραφήν:«’Ώ καρδιά μου, τήν οποίαν 
έλαβα έκ τής μητρός μου, μή έγερθής έναντίον 
μου τήν ήμέραν της Κρίσεως». Ή παράδοσις 
φέρει πράγματι δτι κατά τήν ήμέραν τής Κρί 
βεως ή καρδία τοΰ ανθρώπου, τοποθετούμενη 
εί; ζυγόν, δέν πρέπει νά βαρόνη περισσότερον 
πιεροΰ στρουθοκαμήλου, το όποιον εΐνε τό σύμ- 
βολον τής Αλήθειας.

. Έκτος δμως τού μεγάλου τούτου σκαραβαίου 
έκαστος Αιγυπτιακός τάφος περιέχει καί πλ-ηθύν 
άλλων μικρότερων, οΐτινες κατά τό πλεΐστον 
έχοησίμευον ώς σφραγίδες καί φέρουν γεγλυμ-
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πηση τά χείλη του στό νερό, Αντισικώνβται.
— Γιάτρα τάφύσικο πράμμα!. Έκλεισε τό μάτι γιά 

νά μάπαλαίψϊΐ στά σκοτεινά!..
- Ξανασκύβει. Μιά βουή, σάν κείνη ποΰ φέρνει άπο 

μακρυά . βαρύ χαλάζι, βούιζε σταύτιά του.
— ΘΑρχεται, φαίνεται, μέ κοππάδι!.,
Τό σκυλί του, μέ τά νύχια καΐ τά δόντια τόν μπό

διζε. Δέν τόν Αφινε νά σκύψη στό νερό. Κείνος, τοϋ 
άγρίωνε- καΐ τό πετροβολούσε. Στον πεισμότου τό 
σκυλί, μέριασε καΐ τόν έβλεπε μέ μάτι λυπητερό,* καΐ 
μουρμουρίζοντας. Άμπόδιστος τότε, ξανάσκνψε κεπινε 
λαίμαργα. Δέν είχε πιβ δέκα γ ο υλ ι έ ς, κένοιωσε 
νά στάδη στά φυλλοκάρδια του ένας κόμπος σάν βο- 
λΰμΐ. Στό κορμί του Απλώθη μιά δροΐλα, και τοΰ 
φανη νά πέρασε Απάνου του ένας αέρας σά σαΐτα, 
σά·βόλι. · - , . ,

— ’Αχ! μέ είδε πρώτο, καΐ μέ,δρασκελησε!. Νατό! 
μέ παραστέκει!., έγινε λιάρο γελάδι!...

Ένα μαΰρο κι’ Ασπρο δαμάλι, μένα μεγάλο μάτι, 
ποΰβγάινε λαμπάδα σαν φούρνος αναμμένο;, μέ, δυο 
μεγάλα κάμπυλωτά κέρατα, στέκονταν ζερβά του αγρι
εμένο, στριφογύριζε τήν ούράτουστό κορμί του, σκά
λιζε μέ τά πόδια του τό χώμα, κέβγαινε, μουκρίζον- 
τας-άπό τό στόμα του καί τά, κάφυρά του, πιχτο, 
πιχτό Φφρι. Τόν έκραζε στό πάλαιμα.

Ό Γιώτης, πείσμωσε Αχαρα! Τοΰτριξε τά δόντια, 
καί μέ μιά βάριά βλαστήμια ςάδειασε κατά πόνον τό 
καριοφΰλλι. Τό στοιχιό έβαλε τέτοιο μουγκριτό, ποΰ 
ή γή άντιοσηκώθη καί πάλι κατάκατσε! Τό κατα
ράχι τρεμοσύστη, ό κυσσός του ξεδιπλώδη καί στιβά- 
χτή κατάριζα, καί τά κοράκια, ποΰταν φωλιασμένα 
μέ στές τρϋπε; καί τές σκαμμδδες του, φλετούρτ|ξαν 
μένατρομαχτό κράξιμο, καί κόλησαν, περνώντας απού 
πάνου ίτό Γιώτη, στό Αντίπερα ξεροβούνι!

- Άχ! Χρυσάβγώ μου!...καλά μοΰ τόλεγες!. γιατί, 
ό σκΰήο:, νά μήν Ακούσω τές δρμήνειες σου!....

Γύρησε στό χωριό κεπεσε τοΰ θανατά. Ήταν,με- 
λαψός σάν κάψαλο. Άπόκρισι δέν τούπερναν!. Πέρα
σαν τρεις μέρες, κι ό Γιώτης, πέθανε!.. Δέν Αντεξε!.

Άπό τότε λένε κείνο τόν τόπο μ ο ν ο μ ά τ ι. Οί 
διαβάτες, κάνουν νά μή. νυχτώνουν σέ κείνο τό κα
ταράχι. '

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ 
Βαλτεταιώτης

μένον τό δνομα τοΰ Φαραώ, είς τήν έποχην 
τοΰ όποιου άνήκον.

Ό πολυτιμότερος σκαραβαίος είνε κτήμα 
τοΰ Μουσείου τοΰ Κάιρου. ‘Η επιγραφή του 
φέρει τήν Ιστορικήν πληροφορίαν δτι δ Φαραώ 
’Αμένοφις Γ' εΐς έν κυνήγιον έφόνευσεν 7. 
λέοντας.

Οί έξ όπτής γης σκαραβαίοι δέν έχουν με
γάλην Αξίαν. Πολύτιμοι είνε οι έκ σκληροΰ 
λίθου Αμέθυστου, τοπάζίοΰ κλπ. κατασκευασμέ
νοι. Τήν μεγαλειτέραν δμφς Αξίαν δίδει συνή
θως ή επιγραφή, ήτις δν εινε ιστορική, έχει 
μεγάλην σημασίαν αρχαιολογικήν.

Ή πρό εικοσαετίας μεγάλη ζήτησις σκαρα
βαίων έδημιούργησε βιομηχανίαν όλόκληρον 
ψευδών τοιούτων, οΰ; οί Φελλάχοι πωλοΰν είς 
περιηγητές έπισκεπτομένσυς τας Πυραμίδας..

Ή βιομηχανία έν τούτοις αυτή περιωρίζετο 
είς κατασκευήν μικρών καί άνευ Ιστορικής 
Αξίας σκαραβαίων, καταλλήλων διά τούς συνή
θεις περιηγηιάς.Έσχάτως δμως ήρχισαν νά κα
τασκευάζουν καί σκαραβαίους μέ Ιστορικές επι
γραφές. Τοιοΰτος δέ είνε καί ό έσχάτως πω- 
ληθείς έν Παρισίοις.

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ■ ΕΜΨΗΑ ΑΝΘΝ

ή

ΧΟΡΟΣ τί είνε καΐ πότε εί- 

όήχθη τό πρώτον έν χρήση; 
Είνε εν αρχαιότατου έθιμον 

τό όποιον φαίνεται ότι ύφί- 

' σταται άπό τότε πού υπάρ
χει κόσμος. Όλαι αίέπιθυ- 

μίαι καί ό'λα τά πάθη τών 
ανθρώπων εξεδηλοΰνφο άνέ- 
καθΐν διά τοϋ χορού.Ήχα- 

άγάπη καί τό μϊσο; έξεδη-καί ή θλΐψις,
τών αρχαιότατων χρόνων διά τών 

τώ> χειρών, τών ποδώνκαι τοΰ

ΟεωρηΘή ώ; 

άντιπροσω-

ημ,πορεί τις 
χορού,-. Ή

λοϋυτο άπό 
ρυθμικών κινήσεων τ 

σώματο; όλοκλήεο·/.
Τό μόνον το όποιον δόυκται να 

άκριβές εΐνε οτι κάθε είδο; χορού 

πεύει καί μίαν φυλήν.
Ή Ίσαδώρα Δώγκαν άνίστησεν, 

νά είπμ, τούς άρχαίους έλληνικυύς 

σχολή τή; Δώγκαν έχει καταστή ονομαστή, αί 
μαθήτρικί της.δε διερχόμεναι έκ Παρισίων έχό· 

ρευσαν ενώπιον χιλιάδων θεατών εΐς τοΰ; όποιου; 

ΐνεποίησαν άρίστην έντυπωσιν.
Άλλά δέκ.εΐνε μόνον οί αρχαίοι ελληνικοί.χο

ροί ενδιαφέροντες. ‘Υπάρχουν και πλεΐστοι άλλοι 

/.οριβ-,-άνα.ςολικ'ωίσβεζχίωςγ^ιό-τι .^-Δ'ίσκ; π.ήχ,έ- 

“Ο/μν εκ-ινην ήτο βαρβαεο;, ‘έζΐσάυ ώρκΐόί ,&ίΐ 
exWfccrwxui'

πή'-.-.Ίνδικ;-·η Μπευκρέ;, πόλις 
έζυ^νηθ^σα ύπο τού ίίιέρ Λοτί, ή άγια πόλις 

τώ£ί Παγοδών, όπου χιλιάδε; προσκυνητών, ίε- 
ρέώϊ' καί σοφών έρχονται όπως ζητήσουν’τόν θά

νατόν έν τ^Ικστάσει.
Ηίς τά μυστηριώδη βάθη τών οικοδομημάτων 

τής^πόλεως άΰτή; ζο.ΰν αί ώραϊαι γυναίκες, άΐ 
ύπό^αί έξελέγήσαν όπως χορεύουν τον ϊερον χορόν 

γύρψ 'ά.πό τά αγάλματα και τάς οποία; είνε. ά- 
δύνΐτον νά ϊ ί-η κανείς.

‘Η μις Ρούθ, μία άλλη διάσημος χορεύτρια, 
ώνε'στησε τους ίέρόύ; χορούς τών ’Ινδιών, είς τάς 
όποιας έγεννήθη.

Νομίζει κανείς—όταν τήν βλέπει νά χορεύγ,— 

ότι * έχει ΐμπρό; του κανένα είδωλον μεγάλης 

παγόδας, κινούμενου μέ βραδεία; έπ.βλητικάς 

κινήσει;. Αί χορεύτριαι τών Ινδιών εΐσήγοντο 

είς τά ίερά τεμέυη εί; ήλικίαν ποικίλλουοαυ με- 
ταξρ τών 8. καί των 10 έτών καί έφεραν ίνα πε- 

ριδέόαιονώ; σύμβολου 'τοΰ μυστικού των γάμου. ' 

Τρείς φοράς τήν ήμέραν έπεκράτιι συνήθεια νά 

χορεύουν μέσα είς τάς παγόδας. Ό χορός των 

εινε εν είδος ερωτική; προσευχής καί ή έκστασίς 

των συμβολίζει τήν έκμηδένισιν τή; ψυχής τοϋ 

«τόμου ενώπιον τής μεγάλης θείας ψυχής. Οί 
.οφθαλμοί των προσλαμβάνουν ήδυπαθεστάτα; 

εκφράσεις καΐ φαίνονται ώξ νά βλέπουν εμπρός 
των ώς εν όνείρφ, υπέροχα έγνωστα Θεάματα.

Σημειωτε’ον ,&τι· όλοι οί αρχαίοι /.οροί είχον 

θρησκευτικήν χροιάν, τήν όποιαν ά^ώλίσάν καθ’ 

ολοκληρίαν, οί'νεότεροι.' ,.· ·.
Τήν θρησκευτικήν αύτήν χροιάν π^σπαΟείγ' 

άναπαραστήση ή Λάιε Φυλλερ ττ,ν οποίαν όλοι 
θϊώρουν ώ; είσαγαγόϋσαν έκ νέον τούς χορο-υς 

τούς έμπνεύσάντας τούς παλαιούς' ποιήτά; καί 
φιλοσόφους. -·■ ' , ■

Περισσότερον άπό όλα; τάς άλλα; Οα-υΛαζον- 
ται αί άναπαραστάσει; τών άρχαίων ελληνικών 
χορών, διότι είς καμμίαν άλλην χώρκν ό /ορ,ός 

δέν έθεωρείτο τόσον ιερό; όσον εί; τήν 'Ελλάδα.
Ούδεΐς άλλος λαός, ούτε αρχαίο;, ούτε νε’ος, 

ελάτρέυσε τόσον πολύ τόν χορόν, ούδείς άλλος 

λαός τόν εθεώρησεν ώ; 'έν είδος γλώσσης διά τή; 

όποίας δύνανται νά εκφρασθουν τά εύγλωττότερα 

τών συναισθημάτων. Εΐς τήν Έλλάδκ λοντόν ό 

χορός ένείχ· μεγίστην σπουδαιότητχ. Όχι μόνον 

ήτο απαραίτητος είς δλας τάς έορτάς,άλλ’ οί νο- 
μοθέταί ύπεχρέωναν τούς μαθητάς καί τούς στρα- 
•τιώτα; να- μανθάνουν έπίση; τήν θεία τέχνην.

Οί ιατροί διέτασσον χορόν εις τού; πάσχοντας., 

ώ; τό καλλίτερου φάρμακου, και οί Σπαρτιάτπι 
μετέβαινον εΐ; τήν μάχην όρχούμενω. Ή Ελλάς ‘ 

τότε ήτο ευτυχή; χώρα τής άρμονίας, τών όιραί- 

ων σωμάτων κχί,τών τελείων κινήσεων.
. Ό χορό; έςετρμΖτο τόσον πολύ, ώστε δέν ’ 

πήρχε ποιητή;, δέν υπήρχε λόγιος όστ·.ς νά νο- 
μίζη ότι ήδύνκτο ν'άπόσχη αύτοΰ. ■

Οί ποιηταί άπήγγελλον τού; στίχους των χο- 

ρεύοντε; καί τό γεγονός οτι ό Ιΐίνόκρος άτονε- 

μει εί; τόν ’Απόλλωνα τόν τίτλον τού όρχουμέ- 

νου μόνον εί; Ανθρώπους: τής εποχής μας έί/ε 
δυνατόν νά φάνή πκράξενον. .

Ό χορό; άντεπροσώπευεν ύλην τήν φύσιν, έζε— 

δήλου όλα τά αισθήματα, είχεν ολην τήν γρα
φικότητα ήτις τού ήρμοζε. Πώς ειν; δυνατόν να 

φαντκσΟοΰν οί άνθρωποι τής τόσον πεζής σημερι

νή; εποχή;, την αίγλην τών άρχαίων ελληνικών 
έορτών, εί; τάς όποίας έλάμβαναν μέρος Ιταΐροι,, 
ποιητχΐ κκί φιλόσοφοι καί όλοι εχόρευαυ καί διά 

τοϋ χορού ΐςεδήλωνχν τά πλημμυροΰντα, τάς 

καρδία; των αισθήματα ;

υ·

“Εχει άπυδειχθρ άνκμφισβητήτω; οτι δ χορό; 

εινε τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν ένό; λαού. 

Καί όσον περισσότερον αγαπά τόν χορόν ένας
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•ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Έ. ©ωμοπούλον. Χυνβφιαβμίνα γιροντάματα.
(Καλά, ξκΰεοις Σννιακτΰιν ).

λαό;—δέν πρόκειται βεβαίως διά τό πά ντε κάτρ 

καί τό κανκάν-—τόσον-περισσότερον εΐνε πολιτι
σμένο;. Άπόδάξι; ότι οί Ρωμαίοι πού ησανόλι- 

νώτφον τών ‘Ελλήνωνπεπολιτισμένοι δέν ήρέ- 

υκοντο εί; τόν χορόν καί προετίμων τά; ταυρο

μαχία; καί τά άλλα παρόμοια θεάματα.
Και πρέπει ό σημερινό; πεπολιτισμένο; κόσμο; 

νά |Ινε ευγνώμων πρό; τάς καλλιτεχνία;, αί ό- 

ποϊαι άπεφάσισαν νά άνζστήσουν ττ,ν άρχάίαν 

Ελλάδα παρονσικζόμεναι καί πρό τών οφθαλ
μών μα; ώ; έμψυχα' αγάλματα .καί ζώντα άνθη 

καί αποκαλύπτομαι τό τόσον εκπάγλου ώραιό- 

τητο; ελληνικόν παρελθόν.. -
Οί Ρωμαίοι οί όποϊοι δεν ήρέσκοντο- εί; τόν 

χορόν ήσαν φίλοι τή; παντομίμα;, ήτι; είχε κά 

μει μεγάλα; προόδου;£ΐ; την χώραν των.
Εί; την Γαλο^τίαν- τήν όποιαν κατέκτησαί 

κατόπιν έπεχείρή^αν νά εισαγάγουν τήν παντό-. 
μίμαν, άλλα' δέν τα κπτώρδωσαν διότι οί Γαλάται. 
ήσανσυνειθισμένρ.ι εΐ; τού;, ίδικού; των'έΟνικού; 

χορού;. · , , . , ,
Κατά τήν έποχήν τών. Λουδοβίκων ΙΓ' καί 

ΙΔ' οί,.Γαλλικοί χοροί, κατέστησαν, ψυχροί καί 

επιβλητικοί συμφώνω; μέπά ήδη τή; εποχή;.
Κατόπιν όλονέν εκφυλιζόμενοι έφ&ασαν εΐ; τήν 

κατάστασιν εί; τήν όποιαν εύρίσκονται σήμερον.

Ε.'

❖ ❖ ❖

ΚώΡ ΔΙ4—ΣΙΔΕΡΟ

Σ'οί είπα : Είναι κρύα χαί οκάηρη-οάν,σΐόερο ύ «“β” 
μου

— ΙΤρόοεξε, μ’ άποκρί&ηκες, Siy ξέρεις τό τί λες. 
Τό αίδηρο ζεσταίνεται, λιγ&, λύώχει, χυοά μου, 
"Οταν βρε&ΐ) καμμιά φορά σε δυνατές φωτιές.

Σ’ έκύτταξα. Περίφλογη ή ωμορφηματιά οου 
Καί στηλωμίνη απάνω μου.,, με αέράσε βα&ειά. . 
Φλόγες άναψαν μέσα μου σ’ αυτό τό πότιαμά οου, 
Καί την καρδιά μου ίννοιωοα φωτιά μες τη φωτιά..

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΑΙΠΛΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ
*'Ολα είνε ύποτεταγμένα είς την μόδαν. Πρό; τό 

παρόν λ. χ. δέν είνε τή; μόδα; νά έχη κάνει; καρδιά.
* ’Επειδή ή καρδιά δέν εΐνε τή; μόδα; έφεδρον, ώ; 

αναπληρωματικόν τού έρωτος, τό φλερτ.
» Ή ..ειρωνεία εΐνε βέλος, ποΰ τραυματίζει, ή άρρυθ

μο; συμπεριφορά ρόπαλον ποΰ φονεύει.
* Ή λαϊκή τάξι; δταν παύη ν’ αγωνίζεται υπέρ 

Ιδεών καί διεκδικεϊ τήν ευμάρειαν εΐνε ανίκανο; πρό; 
αληθή έπανάσταριν. Ή πρώτη μορφή τή; εϋζωΐα; 
εΐνε δ φόβο; τόΰ δέρματός,

* Κάθε νέος ερω; ομοιάζει πρό; ταξείδιόν είς τό 
Εξωτερικόν.

Υπάρχει μία κατηγορία θεατών, άπό τούς όποιου; 
δ άληθής θεατρικό; συγγραφεύς δέν ζητεί χειροκρο
τήματα· ζητεί νά.πηγαίνουν έίς τό θέατρον.

* Ή σπου&ή τοΰ πραγματικού βίου συγγραφέως 
τίνος εΐνε ωσαύτως ή' φιλολογική καί ψυχολογική κρι
τική περί αυτού.

Γ, Ροΐλοϋ Προσωπογραφία κ. Β. Φ.
(Καλλ. εκ&εσις Συντακτών}.

Ti ΣΪΓΖΡΟΗ ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΑ ΗΒΗ

χήρα τοΰ διάσημου Γάλλου 
μυθιστοριογράφου Άλφόν- 
σου Δωδέ, δόκιμος συγγρα
φεύς καί αυτή, έδημοσίευσε 
πρό τίνος Ενδιαφέρον τομίδι- 
ονύπό τόν τίτλον «’Αναμνή
σεις φιλολογικών-κύκλων».

Έκ τοΰ βιβλίου τούτου ε'ν κεφάλαιον Επί τών 
φιλολογικών, ηθών τής σήμερον εχει γενικωτέ- 
ραν σημασίαν καί θά ήξιζε ν’ άναγνωσθή και 
παρά τών ύπό τόν ’Αττικόν ούρανόν δνειροπο· 
λούντων καί Εργαζομένων λογίων μας.

«’Από είκοσιπενταετίας—- γράφει ή κυ'ρία 
Δωδέ—μεγίστη επήλάεν άλλοίωσις περί τά φι
λολογικά μας ήθη. Οί άνθρωποι τών γραμμά
των, οί καλλιτέχναι τοΰ στίχου και τοΰ καλάμου 

δέν αισθάνονται πλέον τόν παλαιόν Εκείνον 
ενθουσιασμόν, τόν όποιον είχον άλλοτε διά τό 
επάγγελμά των,, καί οστις τούς έκαμνε νά βλέ· 
πωνται συχνάκαίν’ άγαπωνται έγκαρδίως,

«Οί άσκοποι κάί ονειροπολώ περίπατοι κατά 
μήκος τών έρημων προκυμαιών, πρό τών κινη
τών παλαιοπωλείων και έν τφ μέσφ τής τύρβης 
τών μεγάλων βουλεβάρτων είνε σήμερον άγνω
στοι εντελώς, "Ολοι βιάζονται. "Ολοιίκλεγουσι 
τόν δρόμον των καί βαίνουσι πυρετωδώς με 
στυγνήν αποφασιστικότητα, πρός τό τέρμα, πρός 
την άνάδειξιν, πρός. τήν δόξαν! "Ολοι Αγωνίζον
ται υπέρ τής Επαγγελματικής ύπερτερήσεωφ

«Ή εύχαρίστησις τής Εργασίας, τής άνέτου 
καί έλευθέρας καί προαιρετικής άπωλέσθη. δλο- 
σχερώς.

«"Αλλοτε οί ποιηταί καί συγγραφείς έγραφον 
πολύ δλιγώτερον άπό τούς.σημερινούς. Ό Ζοζέ 
Μαρία-δε-Έρεδιά κατηνάλωσεν δλοκληρον την 
ζωήν του είς τήν συγγραφήν Ενός καί μόνου 
βιβλίου σοννέτων καί τινων ωραίων μεταφρά-: 
σεων.Τοΰ Παύλου Άρέν,τοΰ Θεοφίλου Σιλβέστρ, 
τοΰ Έρρίκου-δε-λα-Μαντελέν άναφέρονται μία 
μελέτη, έν μυθιστόρημα καί ούδέν πλέον. Τότε 
οί συγγράφεις Εξέθετον διά ζώσης τά έργα των, 
λησμονοΰντες νά τάγράψωσι.

«Έκ τούτου έπήρχετο ή σύσφιγξις τών γρα-

Ν. ΓεωργαντΛ. Το άγρυανοΰν «ν«ΰμα.

(Kall, ίκ&εσις Συντακτών}.
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φόντων είς κύκλους φιλικούς,, δπου. Ιγίνοντο 
ώραιόταται συνδιαλέξεις, άντηλάσσοντο φιλο
λογικοί γνώμαι, άνεπτυσσετο ή · καλαισθησία 
και έλατρευετο δ πλούσιος σεΐχος. :

«‘Ο Ζολά ώμολόγησε πόσα ώφειλεν εις μι
κρόν εινα φιλολογικήν συνάθροισιν είς τό Μπα- 
εινιόλ. Ή κατοικία τοΰ Λεκοντ-ΔελΙλ και τοΰ 
στρατηγού Ρικέρ υπήρξαν αί κοιτίδες του συγ
χρόνου : Παρνασοΰ.

«Έπειτα υπήρχε και τό σαλόνι του Βίκτω- 
ρος Ουγκώ,- δπου δεν συνεζητοΰγτο μόνον τά 
πολιτικά. Άργότερον άνεφάνησαναΐ φιλολογι- 
καΐαϊθουσαι τοΰ Άλφόνσου Δωδέ, τής κυρίας 
Άδάμ, τό ΰπερφον τοΰ Έδμόύδου δέ-Γκον- 
κουρ και άλλα παρόμοια κέντρα, δπου έξεκο- 
λάπτετο ή Φιλολογία, αϊ Τέχναι, ή άγνο- 
τάτη Ποίησις ή αί . ίδέαι τοΰ νατουραλισμού. 
Καί ενθυμούμαι άκόμη τό ειρηνικόν γρα- 
φεΐον τοΰ Φραγκίσκου Κοππέ, τοΰ οποίου τά 
παραθυρόφυλλα, έθωπευοντο από τά φυλλώ
ματα των δένδρων τοΰ κήπου του, ίκαί τό όποιον 
έσεβοντο δλοι οί νέοι ποιηται, ώς 'Ιερόν των εύ- 
γενών σκέψεων καί τής καλαισθησίας.

«Ή εγκαρδιοτης εκείνη έξέλιπε σήμερον. 
Ύπάρχουσιν άκόμη τά φιλολογικά μας κέντρα 
και συναθροίζονται είσέτι οί φιλολογοΰντες 
περί τινας κορυφάς. Ελλείπει δμως έκτων ση
μερινών συναθροίσεων τούτων ή θερμότης και 
τό άπέριττον, τό όποιον τόσον καθίστατο ώφέ- 
λιμον είς τους νέους, τους Αναποφασίστους ή 
τούς Ανήσυχους.

«Δεν υπάρχουν σήμερον, άτυχώς, άνδρες τό
σον Αφιλοκερδείς ώς ό Δωδέ, δστις έδαπάνησε 
πολύν χρόνον διά τήν μετάφρασιν ενός βι
βλίου χωρικού, ή ώ; ό μέγας διδάσκαλος τοΰ 
υφους Φλωμπέρ, δστις, μηδέποτε έπιδιώξας 
χρηματολογίαν, κατήντησε περί τό τέρμα τοΰ 
βίου του νά δεχθή έξευτελιστικήν τινα θέσιν 
διά νά προσπορίζηται τά προς τό ζήν.

«Σήμερον .κυριαρχεί πανταχοΰ ή πολιτική. 
Οί φιλογογοΰντες δέν άποβλέπουσι τόσον είς 
την δόξαν, δσον είς τήν φήμην, την πρόδρομον 
τοΰ χρηματισμοΰ. Καθείς αγωνίζεται νά ΰπερβή 
τόν συνάδελφόν του, ώσανεί έπρόκειτο περί 
καθαράς έπιχειρήσεω;. Μάς άγει πόντος ή ανάγ
κη τής πυρετώδουςκινήσεως!».

ε’ις τό έδαφος, όταν δέ άπέθανεν ούτος τό άγαλ

μάτιον περιήλθεν είς τήν κατοχήν τού υιού του, 
δστις εργάζεται τώρα εΐς μίαν σιδηροδρομικήν 

γραμμήν πλησίον τής Κάνσας Σίτυ.

--- ------------‘------------------------------ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΝΘΕΙ τό λαθρεμπόρων των 

αρχαίων άγαλμάτων είς τήν 

’Αμερικήν. Καί εις τήν επο
νείδιστων αυτήν εισφοράν ά- 

τυχώς δρώσι καί "Ελληνες. 

Καί είσήχθησαν μίν λαθραίως 
Ιταλικά αγάλματα εις τάς

Ήν. Πολιτείας, διά τά όποια ή ’Ιταλική Κυ

βέρνησες έκάλέσε τάς Άμερικανικάς άρχάς νά 
ενεργήσουν προς άνακάλυψιν αυτών. Τά αγάλ

ματα είνε δύο μαρμάριναι προτομαί, άλν,θινά 
Αριστουργήματα, τοΰ διάσημου. γλύπτου Fran- 

cesco de Laui’ano, άκμάσαντος κατά τόν 

^εκατόν ,πεμπτον αιώνα. Άρχαιόκάπηλοι τάς 

επώλησαν άντί μυθώδους χρηματικού ποσού. 

Δέν είνε αΰτη ή πρώτη φορά, κατά τήν όποιαν 

ή ’Ιταλία αποστερείται θαυμάσιων καλλιτεχνι
κών αντικειμένων. Κατά τό παρελθόν, πολλοί 
άρχαιοκάπηλοι άπεγύμνωσαν αυτήν πολλών ά- 

ξιολόγων καλλιτεχνικών θησαυρών.
’Δλλά ευρύτερον πολύ διενεργεϊτάι, και μετά 

πολλής δεξιότητος, τό λαθρεμπορών τών ‘Ελ

ληνικών, άγαλμάτων. Είς τάς συλλογάς πλου

σίων ’Αμερικανών προσετέθησαν εσχάτως πολλά 

Αντικείμενα Αρχαίας ελληνικής τέχνης μεγάλης 

αξίας, άλλα δε έπωλήθησαν έν Νέφ ‘Τόρκγ), έν 

Βοστώνγ καί αλλαχού είς τά Μουσεία ύπό Ελ

λήνων γνωστών είς τήν έν Ούασιγκτώνι πρεσ
βείαν, ένθα έγένοντο δεκτοί ώς «όμογενεΐς*.

Έγνώσθη δτι εογον εξαίσιας Ελληνικής τέχνης 

έπωλήθη πρό τινων εβδομάδων εΐς γνωστόν κα
τάστημα, ύπό τίνος. "Ελληνος, δστις έδωσε ψευ

δές ονομα εΐς τόν αγοραστήν. "Αλλος “Ελλην, 

γνωστός είς τήν ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν, έθεάθη 

εισερχόμενος είς άλλο κατάστημα, καταγινόμε- 

νον εΐς τήν πώλησιν καλλιτεχνικών αρχαίων Αν · 
τικειμένων, είχε.δέ εντός τού αυτοκινήτου, από 
τό όποιον κατήλθε, κιβώτιον, τό δποϊον παρέ- 

λαβεν δ δδηγός καί εφερεν εντός τού καταστή

ματος.

Ή έφημερϊς «Kansas City Star» τής ομω

νύμου πόλεως αναγράφει δτι "Ελλην εργάτης σι
δηροδρομικής γραμμής έπέδειξεν είς κάποιον Α

μερικανόν μικρόν όρειχάλκινον άγαλμάτιον πα· 
ριστών τόν Ήρακλέα. Οί αρχαιολόγοι Emer
son, Taft καί French, εΐς ους έπεδείχθη άπε- 

φάνθησαν ότι είνε σπάνιάς αρχαιολογικής άξίας. 

Ό δέ κ. Chatin ά πεφάνθη δτι «είνε Αντικεί- 

μενον καλλιτεχνίας μεγίστης άξίας, τό όποιον 

ίπιμόνως καταζητείται ύπό τής ‘Ελληνικής Κυ- 

βερνήσεως».
Ό "Ελλην εργάτης ίδήλωσεν δτι τό άγαλμά

τιον εύρέθη προ δωδεκαετίας εις Ηράκλειον τοΰ 
νομού Κορινθίας, εχει δέ ϋψος έξ δακτύλων καί 

παριστά τόν Ήρακλέα φέροντα λεοντήν είς τούς 

ώμους καί τό ρόπαλον εΐς τήν χεϊρα, ώς συνήθως 

είκονίζεται ό μυθικός ήρως. Τό άγαλμάτιον άνε- 

καλύφθη είς τόν αγρόν ενός χωρικού, δ όποιος, 
μή δυνάμενος νά τό πώληση, τό έκρυψεν εκ νέου

Το πιθανώ- 

• τερον όμως εινε 
ότι τό άγαλμά
τιον έκλάπη έκ 

τού μουσείου 
Αθηνών.

"Ετερον ά

γαλμα λαθρεμ- 

πορικώς είσα- 
χθέν είνε κεφα
λή ’Αφροδίτης, 

όξαισίας τέχνης 

τής τέταρτης 
περίπου πρό Χρι 
στού έκατυντα- στών τον Ευ- 
ετηριδος. Τό ώ· 

ροίον αύιό κκί 

σπάνιον εργον 
τής ‘Ελληνικής 

γλυπτικής τέ
χνης ήγοράσθη 

ύπό τού έν Βο· 

στώνγ Μουσείου 

τών ‘Ωραίων 

Τεχνών, οπερ 

είνε ίκ τών 

πλυυσιωτερων , 
εσχάτως δέ έ- - 
λαβε δωρεάς ά- 

... ·ιι ·>» νερχομένας είς
Ο Ηρανλή, δολλ. 150,300.

Τό ποσόν αύτό προορίζεται είς τήν άγοράν Αρχαί
ων έργων, καί ιδία ‘Ελλην. τέχνης. Μεταξύ τών 

διαφόρων αρχαίων Έλλην. κειμηλίων, τά όποια 

ήγόρασεν έσχάτως τό έν Βοστώνγ Μουσεϊον, ή 

κεφαλή τής ’Αφροδίτης, τής όποιας τήν εικόνα 

παραθετομεν,θεωρείται ώς τό πολυτιμότερου. Είς 

εκ τών εφόρων τοΰ Μουσείου είπεν:Ή μαρμάρινος 
αύτη κεφαλή είνε άναμφιβόλως εν έκ τών καλ- 

λιτεχνικωτερων ‘Ελληνικών έργων, έξ έκείνων 

τά δποία εύρίσκονται είς οίονδήποτε Μουσεϊον 

τοΰ κόσμου».
ΙΙώς καί πρός πόσον ή πολύτιμος αυτή δι’ 

ήμάς κεφαλή τής ’Αφροδίτης επωλήθη είς τό 

Μουσείον τής Βοστώνης, ποϊος τήν έπώλησε, πώς 
έκλάπη έξ Ελλάδος ; Άγνωστον !

χνης έργων,παριστ# δε τονΕυβουλον,τόν γνωστόν 

"Ελληνα κωμικόν συγγραφέα, καί βεβαιοΰται. 

ύπό τών ειδικών, οτι είνε προϊόν τής θεσπεσίας 

σμίλης του Πραξιτέλους. Περί τού αγάλματος 

τούτου, καί 

τής ό- 
μοιότητος τής 

κεφαλής πρός 
<£όν ‘Ερμήν, 
έγένετο εΰρεία ’ΗΗΗΜΜΗ||^Η 

σνζήτησις, ό 

δέ γνωστός ΐν 

Βιέννγ άρχαι-
ολόγος καθη- ^·ΒΒ··η·Μ·······Η· 

γητης Ben-Λ
•aOl'f άπεφάν
θη ότι είνε έρ· ^^·Η·βΗ··Μ||·Η|^^· 

γον τού 1]ρα· 
ξιτέλους παρι-

•· Παραθετομεν καί τρίτην εικόνα, έργου Αποδι
δόμενου είς τον Πραξιτέλην, τό όποιον μόλις 

πρό τριών έβδομάδων έξετέθη εΐς τό έν Βο- 

στώνγ Μουσεϊον τών‘Ωραίων Τεχνών.
Τό άγαλμα αυτό θεωρείται ώσαύτως ώς εν έκ 

τών καλλιτεχνικωτέρων τής άρχ. Ελληνικής τέ-

βουλον. .‘Ο 

ΙΙραξιτελης, 

λέγει ό Αΰ- ' 

στριακός κκ- 
θηγητής,έζη- Κεφαλή’Αφροδίτη,

σε μεταξύ τοΰ
360 καί 280 π.Χ. έτους, δ δέ Εύβουλος κατά 

το έτος 375 π.Χ.’Εξ επιγραφής δέ ευρισκόμενης 

έν τφ Βατι- 

κανώ κάτωθι 

προτομής τού 
ΕύβούλΟυ έν 

τ·71όποίφ Ανα
φέρεται δ II ρα 
ξιτέλης,ό κα

θηγητής άγε

ται είς τό 

συμπέρασμα , 

οτι τό εργον 

πράγματι Α
νήκει είς τήν 

σμίλην τού 
μεγάλου-*Ελ· 

ληνός γλύ

πτου.
’Εκτός τών 

πωληθέντών 

έργων Αρχαίας 

Ό Εύβουλος έλλην. τέχνης

εις μυριόπλου
τους ’Αμερικανούς συλλέκτας καί είς τά μουσεία 

Ν. ‘Τόρκης κάί Βοστώνης, έπωλήθησαν καί αρ
χαία νομίσματα μεγάλης άξίας.

ί

ς 
ί
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I

Nt ΓΥΖΗ.· Ac Άπόχρβω έν Άθήναις

Π I Ν A Κ Ο G Η Κ Η-

Αϊ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
θήναις ’Αγγλικής Αρχαιολογική 
Σχολή:, καθ’ ήν παρήσαν οί πλξΐ-: 
στοι τών ένταύθα 'Ελλήνων καί 
ξένων αρχαιολόγων, ό διαπρεπής 
αύτής-' διευθυντής κ· llawkiiit, 
επραγματεύθη περί τών. κατά τό 

παρελθόν έτος ανασκαφών της Σχολής, άφοΰ πρότερον 
απηύθυνε θερμόν χαιρετισμόν τή Αρτισυστάτφ Ίτώι- 
κή ’Αρχαιολογική Σχολή, ής οί διευθυνοντες έπί |ία- 
κρόν σννειργάσθησαν μετά,,τής'-Αγγλική; Σχολή; έν 
τή έξερευνησει τής Κρήτης. ;

Ή σχολή κατά τό παρελθόν έτο; έσυνέχισε τάς άνα. 
σκαφάς αύτής έν τε τή Βοϊωτίφ, τή βορείφ Έλλάδι 
καί τή Σπάρτη.

Έν Μυκαλησσφ τή_ς Βοιωτίας δ καθηγητή; κ. 
Burrows καί ό . συνεργάτης , αύτοΰ κ. Urc ανεσκαψαν 
ώς καί κατά τό παρελθόν 'έτος, τάφους, αρχαϊκούς,. 
σπουδαίους πρό πάντων διά τήν έν Βοιώτίφ κεραμευ
τικήν.

Έν τή βορείφ Έλλάδι οί-κ. κ. Waco καί Θόμψων 
ήρευνησαν τύμβους προϊστορικούς είς Λιανοκλάδν τή; 
κοιλάδος τού Σπερχειού καί Σοφάδες τή; Θεσσαλία·.

Άλλά τό κύριον πεδίον έρευνών τή; Σχολή: καί 
κατά τό έτος τοΰτο ήν ή Σπάρτη. Κατ’ αύτό έγένετο 
μετά τετραετή έργασίαν ή δριστική έκκάθαρσι; τού 
ίεροΰ τής Όρθιας Άρτέμιδος καί ή άνακάλνψι; λει
ψάνων τέχνης τών μυκηναϊκών χρόνων έπί τοΰ Μενε- 
λαίου, τοΰ ίεροΰ του Μενελάου καίτής Ελένη;. Έν 
αύτή τή Σπάρτη ούδέν Ανεκαλύφθη τό μυκηναϊκόν· 
δυνατοί τις δέ νά συμπεράνη δτι η πόλις τών προϊ
στορικών χρόνων εκειτο έπί τών λόφων τούτων, ών 
δεσπόζει τό Μενελάϊον δτι δέ κατα τάς Αρχάς της έ
ποχής τοΰ, σιδήρου καί τής κλασικής έποχής οι κά
τοικοι κατέλιπόν την Αρχικήν πόλίν καί ήγειραν αύτήν
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■ ' έκεϊ όπου εύρίσκονται τά λείψανα τής κλασσικής Σπάρ
της, έκ δέ τής άρχαία; πόλεω; ύπελείφθη μόνον τό 

‘λ έπιφανέστατον Ιερόν. . ■
.. Διά δοκιμαστικών σκαφών έπί τή; Άκροπόλεω; εύ-

, ■ ρέθη τεμάχιον σπουδαία; στήλη; τοΰ γνωστού άρχάϊ»'
Ν τή πρώτη συνεδρίφ τής έν Ά- . κοΰ σπαρτιατικού ρυθμού, είς Sv ανήκει καί ή μεγάλη, 

στήλη τών Χρυσάφων, ή εύρισκομένη νύν έν Βερολίνφ. 
’Επιγραφή ΧΙΛΟΝ, έξ ής μόνον τό αρχικόν X έλλεί-

• πει; παρέχει αύτή πολλήν τήν σπουδαιητητα, διότι δει
κνύει ότι προέρχεται άπό τό Ιερόν τοΰ ήρωος Χίλω- 
νο;, οδ ποιείται μνείαν ό Παυσανίας. Δυστυχώς δέν 
εύρέθη έπί τόπου, χρησιμοποιηθεΐσα ώς επικάλυμμα 
τάφου πιθανώς μεσαιωνικού.

Κατά τό παρελθόν έτος άπεκαλύφθη σπουδαίου 
ύδραυλικόν έργον πρός άποχέτευσιν τών ύδάτων κατα
σκεύασα έν κατά πάσαν πιθανότητα τόν τέταρτον αιώνα 
π. X, έτι δέ τά τείχη τοΰ τεμένου; διαφόρων εποχών. 
Ουτω; έξακριβοΰται ότι τό τέμενος ηύξάνετο έπί μάλ
λον καί μάλλον.

Διά τών εξαγομένων τή; τελευταίας άνασκαφή; δυ- 
νάμεθα νά διαγράψωμεν τήν ιστορίαν τοΰ ίεροΰ άπό 
τή; άπωτάτης έποχής άχρι τέλους τοΰ εθνισμού. Ουτω 
βλέπει τι; τήν αρχήν λατρεία; έν μικρφ κοιλάδι παρά 
τόν Εΰρώταν. Διά μέσου τοΰ αρχαϊκού ιερού, τοΰ εί- 

’ σέτι άνευ οικοδομημάτων ασφαλών, έφερε πιθανώς 
μικρό; ρύαξ δι’ δν μετά εξακόσια έτη κατεσκευάσθη 
πιθανώς ό αύτόθι ανακαλυφθεί; μέγα; οχετό;. Έπί 
τών άρχικών έρειπίων εϋρέθη λιθόστρωτον καί πιθα
νώς τά λείψανα βωμοΰ άπερ άποδοτέα εί; τό δεύτε
ρον στρώμα τή; "ιστορία; τοΰ Ιερού.

Μετά παρέλευσιν χρόνου κατεσκευάσθη ό μέγας βω
μό; καί ό αρχικός ναό; έξ ξύλου καί κεράμων, ό 
τό 1908 ανακαλυφθείς, σπουδαιότατος διά τήν άνά- 
πτυξιν τής δωρική; αρχιτεκτονικής. Κατά τά τέλη τού 
έβδόμου αίώνος ό ναό; οίτο; κατεστράφη δι’ έκχειλί- 
σεως τοΰ Εύρώτα, δστις έκάλυψε τά ερείπια αύτοΰ ώς 
καί τόν μέγαν £ωμόν διά στρώματος άμμου. Έπί τοΰ 
νέου έδάφους ηγέρθη αθθις νέος ναός δωρικός μετά 
Συμπλέγματος λεόντων κατακεκλιμένων πολύχρωμου 
γλυπτικής, διά δέ τήν λατρείαν ίδρύθη έτερος βωμός,
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ΠΙΝΑ Κ Ο θΗ Κ Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ύπβράνω τών λειψάνων τοΰ άρχαιοτέρου βωμοί.
Πλήν επισκευής τίνος τοΰ ναοΰ κατά τήν ελληνι

στικήν έπθχήν, ούτως είχε τό Ιερόν &χρι τών Αρχών 
τοΰ τρίτου αίώνο; μ. X., δτε κατεσκευασθη τό μεγα 
θέατρον χάριν τών παριοταμένων είς τάς Ιεράς τελετάς.

Μετά τής. Όρθίας Άρτέμιδος -ήν «υνδεδεμένη ή 
λατρεία τής ΕΙλειθυίας, ώ; μαρτυροΰσιν ίδίρ έπιγρα- 
φαί έπί κεράμων. ·

Ό Παυσανίας βέβαιοί ήμά:, ότι έν έτέρφ τινι ίερφ 
τής Σπάρτης έλατρεύοντο συγχρόνως ή "Αρτεμις, η 
Εΐλείθυια καί δ Κάρνειος ’Απόλλων >είς τούτους δέ 
πιθανώς άήήκουΛ τά εύρεάεντα ελεφάντινα καί πή
λινα συμπλέγματα τά παριστάντα δύο θεάς καί θεόν.

Τελευτών ό κ Dawkins τήν σπουδαιοτάτηναύτοΰ 
διάλεξιν, έπέδειξι τήν εικόνα θαυμασίου ayyeiw, Λα
κωνικού ρυθμού, τοΰ τέλους τής έβδομης έκατονταε- 
τηρίδος, έτιδέ καί άλλων εύρημάτων τελευταίων.

ΕΙτα ό κ. Θόμψων έπραγματεύθη περί τής Αρ
χαιότατη; ιστορίας τής Σπάρτης.

Πολλαπλώ; χρήζει Ανασκευής ή κοινώς παραδεδεγ
μένη γνώμη, ότι ή Σπάρτη ήν πόλις σχεδόν,άνευ 
καλλιτεχνικής άναπτυξεω: έν συγκρίσει πρό; άλλα; 
πόλεις τή: συγχρόνου Ελλάδος, τοΰτο δέτρανώς μαρ· 
τυροθσιν ίδίρ, τά καλλιτεχνικά ευρήματα τών γενομένων 
ύπο τής Σχολής άνασκαφών, τά άνήκοντα είς τόν 3ον 
καί 7ον π. X. αιώνα. ,

Ύπό ιστορικήν έποψιν ό πολιτισμός τής Σπάρ
τη? φαίνεται ότι δέον νά διαιρεθή κατά τόν κ. Θομ- 
ψων είς- τρεί; περιόδους. ,

Ή πρώτη περίοδος δρχεται πιθανώς κατα την 
Δωρικήν κατάκτησιν καί έξακολουθεϊ ϊσω; δχρι τοΰ 
τέλους τοΰ 9ου π. X. αίώνος. Κατά ταύτην μέγα εμ- 

. πόριον, μετά μεμακρυσμένων χωρών μαρτυρεί ίδίφ ή 
έν ταίς άνασκαφαίς άφθονία τοΰ ήλεκτρου (ambrc).

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΤΙΒΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΪ 1909
ΑΝ οί αιώνες άντιγράφονσιν 

άλλήλους, πολύ περισσότε

ρον τά έτη άντιγράφουσιν 
άλληλα εν Έλλάδι, προ- 

κειμένου περί τής φιλολογι

κής καί καλλιτεχνικής κι- 
νήσεως. Άπο ετών ήδη πα- 

• ρατηρείτάι μία ήρεμος ΐξέ-

λιξις τής1 γραμμ.ατολογικής κκί καλλιτεχνικής 

κινήσεως, προοδευτική κατά τήν μορφήν, άλλ’ 

άνευ εκτάκτου τίνος έμφανίσεως ή γεγονότος,
δυναμένού νάπροσδώσνι εξαιρετικήν αϊγλην εΐς 

τήν φυσιογνωμίαν τοΰ δύοντας έτους.
’Ελλείψει επαρκούς χώρου, ' ή πνευματική 

επισκόπησις τού 1909 θά έκτιλυχθνί, ούτως εί· 

πεΐ’ν, επί:τό πάνοοαματικώτερον, μέ κινηματο

γραφικήν γοργότητα, κατά τμήματα.'

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ. Ευρήματα είς Σφάξ τής 

Τριπολίτιδος.—Ή κόρη τοΰ Άντσιο.— Άνεύ- 

ρεσις Κωδίκων έν Μετεώροις. — ’Αρχαιολογικά
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Ή δεύτερα περίοδος λήγει άποτόμως κατά . τά 
τέλη τοΰ 7ου αίώνος· είς ταύτην δέ άποδοτέα τά ω
ραιότατα έργα τής λακωνικής τέχνης. Έν τή περιόδφ 
ταύτη ή άφθονία τών έξ έλεφαντοδοντος γεγλυμμένου 
εύρη μάτων μαρτυρεί στενωτάτην έπικοινωνίαν πρός τήν 
’Ανατολήν. - _ ■ -

’Από τής Αρχής τοΰ έκτου αίώνος εχομεν περίο
δον καταπτώαεως τής τέχνης, είς ήν άνήκουσι σχεδόν 
πάντα τά περισωθέντα κείμενα περί τής ιστορίας, και 
τοΰ βίου τής Σπάρτης άτινα πάντα, προσθετέου, έχου- 
σιπροέλευσιν αττικήν ή Ιωνικήν.

’Αλλά διά τών τελευταίων Ανακαλύψεων πολλαιέκ 
τών αρχικών παραδόσεων τής Σπάρτης, προσέλαβον 
νεαν σπόυδαιότητα. Ούτως ή αυτόθι μεγάλη άφθονία 
τοΰ έλεφαντόδοτος, οδ ή εισαγωγή έγένετο κατά^ πά
σαν πιθανότητα διά τών Φοινίκων, καταδεικνύει ότι ή 
παράδοσις περί εργαστηρίων φοινικικών έκλιπόντων 
διά τής άναπτύξεως τών έλληνικών Αποικιών ^έχουσιν 
όντως ιστορικήν βάσιν. Άλλως ή απότομος έκλειψις 
τών γεγλυμμένων έλεφαντοδνντων έκ τής Σπάρτης 
συμπίπτει τή Αρχή τοΰ μηδικού κράτους, τή καταπτώ- 
σει τής Νινευΐ, ήν ήκολούθησεν όλίγον βραδύτερον ή 
άλωσις τής Τύρου. γ

Κατά τήν αύτήν εποχήν εχομεν τά τεκμήρια με
γάλη; άναπτύξεως τόΰ ’Ιωνικού έμπορίου μεταξύ Ναυ- 
κράτώος καί τών παραλίων τής Έλάσσονος Ασίας, 
δπερ Αντικατέστησε τό άμεσον εμπόρων μεταξύ ‘Ελ
λάδος καί τή; άπωτέρας ’Ανατολής. Ουτω περί τό 600 
π. X. ή Σπάρτη άπώλεσε τό μετά τής’Ανατολής έμπο- 
ριον. Καί ή Απώλεια αυτή δύναται άλλως νά έρμηνευ- 
ση τήν μεταβολήν τής πολιτικής τής Σπάρτης, πειρα- 
θείσης νά άναμιχθή είς τάς ύποθέσεις τής ’Ιωνίας κατά 
τόν έκτον αίώνα, πιθανότατα πρός Ανάκτησιν τής απο- 
λεσθείσης ήδη ύπερόχου αύτής θεσεως κατά τούς 
παλαιοτερους χρόνους.

σκάνδαλα καί άπομάκρυνσι; τού κ. Καββαδιου 

έκ τής Άρχ. 'Εταιρείας. — Εγκαίνια τού έν 
Βόλφ Άθανασακείου μουσείου. —'Υποβολή αρ

χαιολογικών νομοσχεδίων είς τήν Βουλήν. — 
Ίδρυσις ’Ιταλικής άρχ. σχολής έν 'Αθήναις.— 

Σύνεδρίαι καί άνασκαφαί ξένων άρχ.ινστιτούτων.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ. Έξηκολούθησαν αί διαλέξεις 

τού «MoJlde Hellenique» καί αί τής Αρ

χαιολογικής 'Εταιρείας, μή έπαναληφθείσαι Ο
μως μετά τό θέρος.Διά πρώτην φοράν ενεφανίσθη- 
σαν άπό δημοσίου βήματος αί κ. "Ολγα Παπκ- 

διαμαντοπούλου καί Ειρήνη Δημητρακοπούλου.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Τής Γλωσσικής Έτα.ρείας. 

Ό Σεβαστοπούλειο;,μεταξύ φοιτητών.— ΙΙροε- 

χηρύ/β-τ^χν Δραματικός ύπό τοΰ Ωδείου Αθη

νών, δραματικό; έπίσης ύπό τοΰ 'Ελλ. φιλολο
γικού συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως καί ό 1ος 

Κόντειος διαγωνισμός.

ΕΟΡΤΑΙ. Έωρτάσθησαν έν ’Αθήναις ή πεν- 

τηκονταετηρίς τής «Μιρειγ» τοΰ Μιστράλ, ή 
ΛΟτηρίς τή; καθηγεσίας τού Κοντού καί ή 30ε— 

τηρίς τής «Διαπλάσεως τών παίδων».

ΙΩΒΙΛΑΙΑ. Τό 1909 δύναται νά έπικληθίί 

ίτοζ ‘ΙωβιΙαίων. Συνέπεσε νά συμπληρωθούν 

έκατονταετίαι τής γεννήσεως Ουκ ολίγων μεγα

1

λοφυών άνδρών, ώ{. τφν .μουσουργών Μένδίλβον, 
Σοπέν, Χάΰδν' τοΰ Δζρβιν, τοΰ Πόε, τοΰ Γλάδ- 

στωνος, τοδ "Αγγλου ζωγράφου Φμδ, τοΰ Αυ
στριακού ζωγράφου Κάουφμαν, τοΰ Γάλλου η

ρώο; τών άνδρεικέλλων Ι'ουινιώλ, τοΰ Ρώσσου 
διηγηματογράφου Γογγολ, τον ’Ιταλού παιδα

γωγού Τουάο, τού υπάτου τών ίλευθεροτεκτό- 

νων 'Αμερικανού Πάϋκ, τού ένδοξου τή; ’Αμερι
κή; Προέδρου. Λίγκολν.Έωρτάσθησαν ώσχύτω; ή 

500ητηρίς του Πανεπιστημίου τή; Λειψίας καί 
ή ΟΟτηρίς τού φιλοσόφου Μάξ Νο.δκου, ή 150 

τηρίς τού Σίλλερ, καί ή δΟετηρΐ; τού Σουηδού 

συγγραφίως Στρίμπεργ.
ΣΩΜΑΤΕΙΑ. Ίδρύθη ή «'Εταιρεία τού πε

ριοδικού τύπου’Αθηνών», ή «Βυζαντινή ‘Εται

ρεία», ό άτουφικός «Σύλλογο; ε.ασιτεχνών».
ΣΥΝΕΔΡΙΑ. ΙΙαμβρεττανικόν δημοσιογρά

φων (Λονδίνον).— Γραμματοσυλλεκτών (Μάν- 
ζεστερ). — Διεθνές γυναικείου (Λονδίνον). — 

‘Ιστορικόν καί άρχαιολογικόν (Λιέγη). — Διε
θνές τοΰ τύπου (Λονδίνον). — ΣΤ'. Ψυχολογι
κόν (Γενεύη).— Βέλγων αρχιτεκτόνων (Γάνδη).

ΜΟΥΣΙΚΗ. ΕΙχομεν τάς εμφανίσεις τοΰ κ. 
Μάρσικ ώ; διευθυντοΰ τή; ορχήστρα; τοΰ’Ωδείου, 
τής δωδεκαέτιδος βιολιστρία; Έρλιχ, τά κου

αρτέτα τών καθηγητών τών δύο Ωδείων κί κ. 

Σοΰλτσε, Μπουστιντοΰε, Μάρσικ καί Μπεμ- 

μερ, ώ; καί τάς έκάστοτε γενικά; συναυλίας. 
Έμφάνισις τής σοπράνο δεσπ.Στυλιανίδου έν τώ 

Γερμανική θεώτρφ. — Ή «Διδύ» μελόδραμα 

τοΰ κ. Λαυράγκα.

ΘΕΑΤΡΟΝ. Νέα έργα παρεστάθησαν τά 

εξής: Όπερέτται: «Σία καί αράξαμε» Δημν,τρα- 

κοπούλου. — «Σατανάδες», Άσπρέα. — Έαι- 
Ο'εαίρήσεΐζ ■' «Νέα Πχναθήναια», Άννίνου καί 
Τσοκοπούλου. — «Κινηματογράφο; τοΰ 1909,» 

Δημητρακοπούλου. — «Σύλλογος αγάμων», Κυ

ριάκού. Κωμωδίαί: «Άντιπεθερίνη», Λάσκαρη 

καί Γιανουκάκη.— «’Ηλεκτροθεραπεία», Μαυ- 
ρουδή. — Τά «Χαμ ίνια» , Δεληκατερίνη; — 

«Κοντορεβιθούλης», Χρηστομάνου.— «Αυτοκί

νητου», Γιαννάρου,—«Συναλλάγματα», Ποριώ

του. Δράματα : «Βύρων»* ΙΙοταμιάνου. — Τό 
«97», ’Ασπρέα. — «Στέλλα Βιολάντη», Ξένο- 

πούλου.— «Μελάχρα», Χόρν. — «Στην όξω- 
πόρτα», 'Γαγκοπούλου.— «Ραχήλ», Ξενοπου- 
λου. — «"Αλλο; κόσμος», Νικολοπούλου. — 

Τό «Σφυρί», Ειρήνης Δημητρακοπούλου.— Ή 

«’Αθήνα μας», Σπανδωνή. — «Τό χαλασμένο 

σπήτι», Μελά. — «’Εμπρός, μάρς!» Σταθο- 

πούλου. — Ό «Μαγεμένος βοσκός», Περεσιά- 
δου. — Τό «21», Βώκου. — «Καλλιρρόη», 

Καραβία. — «Γίά’τήν Πατρίδα», Βώκου. — 

«Στο βούρκο», Λαδοπούλου.

*Ητοι: Συγγραφείς 34. Όπερέτται 2. Επι

θεωρήσεις 4. Κωμωδίαι 6. Δράματα 17. Νέα 

έργα έν δλφ 29. Τάς μεγαλειτέρας εισπράξεις 

είχαν τά «Χαμίνια». .

Ξένοι θίασοι διήλθον Απτά. 'Ο θίασος Φε- 

ρωδΰ-Ρομπίν, καί ό τής ΝτολλαΙ άφήκαν τάς 

ισχυρότερα; έντυπώει;. Είχομεν καί τρεϊς έμφα- 

νίσει; έν ’Αθήναις κκλλιτεχνικάς, τής όρχηστρί- 
δο; τών αρχαίων χορών Ναυσιϊάς, τοΰ κ. Οικο

νόμου ώ; Όσβάλδου, καί τοΰ κ. Κοντογίάννη 

ηθοποιού τού Γερμανικού θεάτρου.— Έμφάνισις 
έν Λονδίνω τή; δεσποινίδος Σμίλτων ώ; Μή
δεια; έν τφ όμωνύμ.φ άρχαίιρ 8ράματι.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ! ΤΕΧΝΑΙ. Καλλιτεχνική έκ- 

Οεσις (ΐν τψ Ζαππείφ) τής Ελλην. καλλιτεχνι

κής Εταιρείας.—Καλλ. εκθεσις έν Καίρψ ύπό 

τοΰ Κκλλ. συνδέσμου. —Έκθεσις έργων Θαλείας 

Φλώρα Καραβια έν Κων)πόλει.— "Εκθεσι; An
dres έν Κων)πόλει.—Καλλ. εκθεσις έργων τής 

τό ποώτον έμφαν'σθείσης δεσποινίδος Ίγγλέση 
(έν τφβΠαρνασσφ»).—Καλλιτεχνική έκθεσιςτοΰ 
«Συνδέσμου τών Συντακτών».—Συμμετοχή τής 

δεσποινίδος Λασκαριδου είς τήν Καλλ. έκθεσιν 

τού Μονάχου.—-Βράβευσι; τοΰ γλύπτου Κ· Δη- 
μητριάδου είς τό S&loil τών Ιΐζριοίωυ. — Διο

ρισμός ώς καθηγητών εν τ·7ι Καλλ. σχολ·?ΐ του 
Πολυτεχνείου τών κ. κ. Στ. Λάντσα καί Σπ. 
Βικάτου. —Ίδρυσις έλευθέρας νυκτερινής σχολής 

ύπό τής «Έλλ. Καλλ.Εταιρεία,».—Υποβολή 
νομοσχεδίων περί χωρισμού έκ τοΰ ΙΙολύτεχνείου 

τής Κκλλ. σχολής καί περί ’Εθνική; Πινακοθή

κη;.—Σημαντική βλάβη τών ίν τοϊ; Άνακτό- 

ροι; τών Αθηνών τοιχογραφιών τοΰ HesS.
ΤΥΠΟΣ.Έξεδόθησαν ΐ'έαι Λρημε^ίδες : «Σέ

λα;» (Πατρών), «Πρωία» (Λαρίσσης), «Έπιθεώ- 

ρησι;» (Αθηνών), «Φιλελεύθερο;» (Αθηνών).
Περιοδικά : «Νέα Ελλά;» (Ν. Ύόρκη).— 

«Κρητικός Λαός» (Ηράκλειον). — «Μυρσίνη» 

(Ζάκυνθος). — «Κόσμος» (Σμύρνη). — «Ήμερα» 

(Πάτρα·.). — «Φάρος» (Κων).τόλεως). Έν 
Ά&ήναις: Αρμονική.—’Εθνική Μούσα. — Ήχώ 

Δημοσίας ασφαλείας.—Βυζαντίςί— Λαογραφία. 

—Δάφνη.—Δύναμις.—Ψυχή.—’Λρ/είον έφηρ- 
μοσμένων ’Επιστημών.— Ύγ^εία. — Καλλιτε

χνική Έπιθεώρησις. — Έφημερ ς τών δήμων. 
Διεκόπη ή έκδοσις τής «Βιοπάλης» καί «Κλειού;» 

Σμύρνης.Έπανελήφθη ή τού «Άγώνος».
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δελφοί, Παγανελη. — 

Requiem, ’Αργύρογλου. —‘Ελληνική βιβλιο

γραφία, Πολίτου.—-Ή ζωή μόυ, Βικέλα.— ’Α

ναμνήσεις έκ Βορρά, Λάμπρου. —’Αρχαιολογικά! 
μελέται, Σωτηψιάδου. — θεσσαλικκ μνημεία, 
Άοβανιτοπούλφυ. — Νεοελληνικά! σπουδαί έν 

Ίταλι#: Σταλαγματιές καί Φύλλα: Μπροϋβερ. 
—Δημοτικά τραγούδια, θέρου. — Γ' τόμος Ρη

τορικών "λόγων, Μιστριώτου.—Κρητική Στοά, 
Μουρέλλου.— Τό παρόν και μέλλον τού Ελλη
νισμού, Άξιωτίδου.—Ή ‘'Αλωσις τή; Κ)πόλϊως, 

Βερναρδάκη.—Τόμος.έπί τ$1 40ετη;ίδι Κ. Κόν- 

του. — Εί ‘Όμηρος τυφλός, Μαγγίνα.— Ό Νί- 

τσε, Καζαντζάκη.—Ό «Ήγεμώ/» τού Μακ- 

κιαβέλη, Καζάζη.—‘Ιστορία Κρήτης,Ξζνθουδί-
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δον.—Λύρα, ανθολογία ΙΙολέμη.—-Άνάλεκτα, 

Άποστολίδου.—Ή γλώσσα του “Ελληνος, Χα- 

σιώτου. —Ή δίκη τοϋ ’Ιησού, Τραπεζουντίαυ. . 

-—Νύχτα πρωτομαγιάς, Σκίπη.— Ηπειρωτικόν 
' γλωσσάριου, ’Αραβαντινοϋ.—Φραστικά είδη τοϋ 

’Αττικού λόγου, Πατ.αγεωργίου.—’ΕδεσσκΙοι, 

Νεοκόσμου.—Θέατρον, Βώκου.—Οί επτά αστέ
ρες τής Άποκαλύψεως, Λαμπάκτ.—’Η Έλλ. 
σημαία, ’Αγγελίδου.— ’Από Κων)πόλεως εί; 

Νίκαιαν, Μαρκουίζου.—-1 Ιαιδικαί σελίδες, Δέλ- 

τα,.τ- Διηγήματα, Μίχα.
Ποιητικοί ονλλογαΐ :■ ίίαλύ.ό βιολί, Πόλε· 

μη. —Νανουρίσματα, Γούναρη.— Τραγούδια 

τοϋ’Απρίλη^ Γκόλφη.—’Αλαφροέσκιωτος, Σικ’ε 

λιανού.—Τά μοιραία, Σημηριώτου.—ΙΙαλγ,οι 
σκοποί, Έφταλιώτη.—-Κάλβεια μέτρα: Άπέ 
θαντος: Σκίπη.—Μαρμαρυγαί, Φιλιππίδου.·— 

I Ιοιήσεις, Ζερμπίνη.—Παιδαγωγικοί μύθοι, Πεο· 

γίόόλίτου.—Τά Άπαντα, Σούρή.

-Ημερολόγια ύπέρ τά 12.
Επιστημονικά βιβλία : Τό δημόσιον δίκαι 

ον ’ τού βασιλείου τ?,; Ελλάδος, Σαριπόλου 

(Γερμανιστί).—‘Ηέμπράγματος ασφάλεια, ΓΙα- 

πούλια. —Ιωάννης Λαμάρκ. Τσακαλώτου.— 
Τά προνόμια τού Οίκουμ. Πατριαρχείου, Έλεν 

θεριάδου.— Ή δικηγορική αμοιβή, Σημαντήρα. 
— Συμβολαί εις τό llotv. δίκαιον τής ορθοδόξου 

εκκλησίας, Πετρακάκου. 'Οδηγός μαίας,

Καίρή.— Θεραπευτική τών οφθαλμών, Κοσμε- 

τά-του.'—- Φαρμακολογία, Καλλικούνη.

ΘΑΝΑΤΟΙ. Οί θάνατοι τών επιφανών προ- 
καλούν γενικά πένθη; Θά άναφέοωμεν έκτος τών 
Ελλήνων, καί τους επιφανέστερους ξένους νε
κρούς τού 1909.'Άπέθα-vov ό. Κατούλ Μανδες, 

ό Γάλλος Ακαδημαϊκός Μπωρεγκάρ, δ Λομ

πρόζο, δ Γάλλος χαράκ,της-Σαπλάίν, ό Γάλλος 

μουσουργός Ρεγιέ, ό Γερμανός δραματικός ποιη 
τής Βίνδελμπραχ και,ό λυρικός ποιητής Λιλιέ 

γκρον, οί. δύο Κοκλέν, δ Γάλλος ποιητής Μερά, 
ή φιλελληνΐς Γαλλίς π.όιήτρίκ Βιβιέν, δ γελοιο

γράφος Καράν-ντ’ Άς, δ Γάλλος υψίφωνος Γκο» - 

τάρ, δ αρχαιολόγο; Σναίδερ, οί Γάλλοι φιλόσο
φοι Ρώχ καί Έγγερ, ό ^'Ολλανδός ζωγράφος 

Ρονυέ, ό ’Αγγλο? ποιητής Σόινβορν, δ Γερμα
νός ποιητής Σέρριρ,' ό ’Αμερικανός δραματικός 

συγγραφεύς Χόβαρτ, ό Γάλλος συγγραφεύς Ζάν 

Λαώρ, δ Γερμανός φιλόσοφος Πώλσεν, δ Ρω- 

μοΰνος λογογράφοςΈμίνεσλου, δ ’Αγγλος ποιη
τής ΜέρεδιΟ, κ,άί δύο'διαπρεπείς, φιλέλληνες: ό 
Βαυκρός άγίογράφος Θείρσιος καί δ Βυζαντινό - 

Λόγο; Κρουμβάχερ.
‘Έλληνες χχίόχνιν δ νομισματολ.όγος I. 

Λάμπρος, ό γεωγράφος. Β. Κάνδής, δ έν Ρώμγ, 
μουσικοδιδάσκαλος Σπινίλης, ό μεταλλειολόγο; 

Κορδέλλας, ό ηθοποιός Μέγκουλάς, οϊ ποιηταί 
Ζητουνιάτης καί Πασαγιάννης, ό λεξικογράφο; 

Γιάνναρης, δ σοφός φιλόλογος Κόντος, οί ζωγρά

φοι Άλεκτορίδης, Λαμτάκης, Ράλλης, Ξυδίάς,
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Ό Αυστραλό; βιολιστής Godfrey Ludlow·

αί άδελφαί Γενναδίου, οί. γλύπται Βρούτος καί 

Φυτάλης. ■ .
ΓΕΓΟΝΟΤΑ φιλολογικά άπισχολήσχντα τού; 

κύκλους τών λογιών είνε ή ύπό τοΰ Μκρινέτη 

ϊδρυσις νέας ποιητικής σχολής,τοϋ Μελλοντισμού, 

καί ή μ.ελετωμένη πολιτογράφησις ώ; Γάλλον 

πολίτου τοϋ Ζάν Μορεάς.
Δ. I. Κ.

ΤΕΧΝΗ ΚίΠ ΖΩΗ

ΤΑν ήθελε κανείς νά καταστοέφη δλα τά όνειρα «αί 
άλας τάς όπτασίας τών άνθρώπων, ή γή θά έχανε τή 
μορφήν καί τό χρώμα τη: καί θά ήθέλομεν ναρκωθή 
όλοι εί; γελοίαν -ηλιθιότητα.

Άνατδλ Φράνς
*

Έκεΐνο; ποΰ ' έξαρταται άφευκτα από Svd κύριόν 
πρέπει να κατέχη κάτι που να έμπνέ.η τόν φόβον και 
να κρατή χαλιναγωγημένον τόν κύριον, π.,χ· την χρη
στότητα, ή την ειλικρίνειαν, η μάλλον μία κακή γλώισα.

Νίτσε
. ■ *

Πρέπει νά λέγεται ή άλήθεια, έστω καί &ν 0 κύαμο: 
ποάκεηαι νά γίνη χίλια κομμάτια !

Φίχτε

Ή κακεντρέχεια χυδαίου πνεύματα; είνε πολλάκις 
έ,τικινδυνωδεστέρα άπό την λεπτότητα ενός πνευματώ
δους άνθρώπον. Κ.

Γκριμ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ r
. Νικόλαο-ς- 5υδιόΐς -

Την παραμονήν τοΰ Νέου ίτους, έκηδεύετο έν ’Άθή
ναις, έν πενιχρότατη αυ.νοδείφ, ότήν προτεραίαν έ'νιός 
ενός καφενείου έξ Αποπληξίας πρόιβληθείς.γηραιός ζω
γράφο; Νικόλαος .!; Sofya; ■ Έγεννήθη.έύ Ληξουρίφ, 
μετά τάς έγκυκλίους δ' iv Άργοστολίφ σπΟυδάς, άπήλ- 
θενείς Ρώμην, δαπάναις τοΰ αδελφού του Μιχαήλ, 
μεγαλεμπόρου. ‘Αλλ" Ινφ -έσπούδαζεν ετί, θνήσκει εκ 
χολέρίς ό προστάτης αδελφό; του καί ο Ν. Ξύδί&ς α
προστάτευτος. μεταβαίνει πρός εΐΐρίόιν τύχης είς Πά·, 
ρισίουςκαΙέιιαεΐςΑόρδίνον.ί' ' . ?

Έν Παρισίοις'ένυμφεύθη Γάλλίδα; έξ ης Απέκτησε 
τρία τέκνα.· ξιχε πολυτελέστατου μέγαρον είς τά Ήλύ- 
σια, αί δε αίθουσα! τον κατάφορτοι έξ εικόνων, εγίραν 
τό κέντρου επιφανών Γάλλων. -Άλλ’ ή ειμαρμένη δει
νά; τόν ίπληξ'ε. Οικογενειακά ’δυστυχήματα οδυνηρά, 
θάνατοι .φιλτάτωυ,.τόν κατέστησαν μελαγχόλικόν. Τά 
έργα του, τα,.ώραιοτερα, ,διεσκορπίόθησαν, μηδέ την 
υπογραφήν του καρ φέροντα. Ό θάνατο; τής. συζύγου 
τον έν ιέλει καί 6, τοΰ νεωτέρου αδελφού του, γραμμα
τέας τής έν Κωνσταντινουπόλει Ρωσσίκής-πρεσβεΙας, 
τόν εβύθισαν είς ληθαργώδη θλίφιν. Δεν,έξηκριβώθη 
τίνι τρόπω άπωλέσθηααν τά εργ.α του, ών τινά είχον 
βραβευίέ 'ι είς Ευρωπαϊκά; Ικ&έοείς.

'Εκ των έργων του γνωστότερα είν.ε ή προσοίπογρα- 
φία τοΰ ΆχιΧλέοο; Παράσχου-, δν ποτό ευρισκόμενον 
έν Παρισίοις υλικώς συνέδραμε γενναιότατα, ή προσω
πογραφία τόΰ Άλ. Ραγκαβή καί ή τον άανόντος Αΰ· 
τόκράτορος τής Ρωοσίας, παραγγελ&είσα άντί 15,000 
φράγκων.

■’Από' δεκαετίας διέμένεν iv ‘ Α&ήναις, άφανής, κα
τάμονος,. εί; εχ δωμάτιον ξενοδοχείου έν μέσφ παλαιών 
τινΰόν καί νεωτέρων έργων του· Ό Ευδίας ήτο φιλο- 
πονώτατο;. Καίτοι-άγρίως καί συνεχώς έπλήασετο ύπό 
οίκόγενειακάν. περιπετειών, είργάζετα. εύρίσκων μόνην 
παρηγορίαν είς τήν τέχνην. Είς τήν άκμήν του έν Πα- 
ριοίσις, ένθα έπί πολλά !τη διέμεινε, ό Ευδλάς είργά- 
σΟη με πολλήν έπιτυχίαν,. Άλλ’ οί τελευταίοι του πί
νακες παρηκολούΟησαν τήν σωματικήν παρακμήν;

Ένα μήνα πρό τοΰ θανάτου του /ιέ ένα αγαπητόν 
ποιητην.τόν έπεσκέφθην είς το δωμάτιόν του. Είχα 
να τόνϊδώ άπο 8 έτων. Όγδοηκοντούτης, τρέμων, ε- 
κράτει πινέλα είς τας χείρας και τά έκαθάριζε με κά
ποιαν νευρικότητα. Μόλις είχεν άπομακρυν&ή έκ τοΰ 
όκρίβαντος. Είχον πρό έμοΰ εν πεπτωκος μεγαλείον. 
Μόλις στηριζό^ενος είς τούς πόδα;, μ'ε κατάλευκον πώ- 
γωνα, με διόπτρας,έν μέσφ πληθύο; εικόνων καί χρω
στήρων, εφαίνετο ώ; ίερεΰς μιας Θρησκείας, ή όποίρ 
δεν-είχε πλέον άπαδονς. Μία πενιχρά κλίνη, ήεο τό 
μόνον μή καλλιτεχνικόν αντικείμενου. Είς ένα τραπέζι 
δπώραι Ηχον παραταχθή. ’Επρόκειτο νά τάς διά
σωση έπί όθόύης. "Οταν τοΰ έζήτησα φωτογραφίαν, 
έμειδίαοε, δηλωοας 3τι δεν εοτεργε νάφωτ'ογραφηθή.

Έκ τών έργων του διεκρίνοντο διά τήν τεχνικωτέραν 
επεξεργασίαν αί πρόιωπογραφίαι τοΰ ποιητοδ κ. Στεφά
νου Μαρτζώκη καί τής συναδέλφου δεσποινίδο; Εύγενίας 
Ζωγράφου,ή Τδρευσις, (χωρική σκηνή έκτελεσθεΐοα εν 
Λουτρακίφ), καί μία σύνθεσις: ό «Καταρράκτης* ("Ο 
ερως παραουρόμενος είς τήν δίνην τής κοινωνική; 
ζωή;.) Ό τελευταίος πίναξ έφ οδ είργάζετο ήτο άπει- 
κόνίσις δπωρών.

Ό ήλιος έδυε καί μετά μίαν ώραν άπεχαιρέτων τόν 
γηραιόν καλλιτέχνην. Έπέπρωτο νά μή τόν ίδω πλέον.

Blanche Toutain.

"Οταν έχωριζόμην, κάποιον θλιβερόν προαίσθημα μοΰ 
ίλεγεν δτι ή δυστυχισμένη άλλά και καλλιτεχνική έκείνη 
ζωή είχε λείφη πλέον.

Δ. Κ.
*

Ή δεσποινίς Blanche Totltaill ήθοποιος τοΰ Πα
ρισινού θεάτρου « L’leuvre», εδώσε τέσσμρας παραστά-. 
σεις εί; το Βασιλικόν θέατρον, το·.«Πληγωμένο πουλί* 
τοΰ Καπύς, τόν.«Άγρυπνοϋντα έρωτά* τών Flers καί 
Caillaret, τόν ^Πληκτικόν κόσμον* Παγιερόν, καί 
τήν ιΦροΰ-φροΰε τοΰ Με'λάκ καί Άλεβΰ. Περί τής 
εξόχου Ικανότητα; τήςδεσπ. Τουταίν έγράφησαν έπαι- 
νετικώταται κρίσει; εί; τόν Γαλλικόν τύπον δπδ διάση
μου; συγγραφείς, ώς ό Φαγκέ, δ Λαρουμαί καί άλλοι.

*

Σειράν θριαμβευτικών, ύπό ίπαψιν σερροής θεατών, 
παραστάσεων εδατπεν ό θίασο; τή; Βιεννέζικης Όπε-
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ρέττας, πρωταγωνιστούσης τής χαριτωμένη; κυρίας 
Τέρρεν, ήςαίέκφραστικώταταε κινήσεις άνεπλήρουν 
τής φωνής πάσαν τυχόν Αδυναμίαν. ’Εκτός γνωστών 
έργων, έπαιξε'μετξ τήν Βιέννηνένθαζτό πρώτον έδόθη 
τήν 9 Δεκέμβριο^) γδΑ- -πρώτήν . φοράν‘Αγτό. σπήνής- 

θεάτρου τον εΔοΰκατοΰ Λουξεμβούργου» νεώτατον 
έργον τοΰ Λέχαρ. '

’■it

Ή άγώνάδεκός'επιτροπή διά τόν Δραματικοί διάγω-, 
νιομοντοΰ’ΩΔέΙου απέιελέσθη έκ τ&ν. κ. κ. Γ. Δρο- 
σιγή', Α. Κόυρτίδου καί Δ. Κακλαμάνου.
■ ■ 9 · · ' ' '

¥

■ ΕΙς τό Βουκουρέστιον έκλεισε πρό όλίγου καλλιτεχνι- 
κή.έκθέσις Γαλλικών ούμρριστικών έργων. Ή. έκθε- 
άιί εϊχεν Αποτελεσθή Από έργα τοΰ Φοραΐν καί τοΰ 
ΓάΑάνη. . .'

. Κατ’ ειδήσεις έκ Κωνσταντινουπόλεως ληφθείσας' 
έν Βιέννη, είς Τούρκο; εκατομμυριούχος έδώρησεν είς 
νδέθνος τόν.πόσον 2,300,00!) φράγκων, Δια τήν έδρυ- 
σιί Τούρκ/κής-Ακαδημίας, περιλαμβανούσης είκοσι 
πέντε Ακαδημαϊκούς "Αραβας, Τούρκους καί Πέρσας. 
θα καταρτισθή αδτη κατά τό πρότυπον τής Γαλλκής 
Ακαδημίας.

*■ .

Αί ίρχα! τής Ρώμης κατέσχον είς τι κατάστημα 
τέοοαρα- χαλκά Αντικείμενα τέχνης—δύο λέοντας, ένα 

-τάΰρόν καΐ ένα λεοντιδέα. Ti καλλιτεχνήματα ταΰτα, 
πιθανώς βυζαντινής εποχής, φαίνεται Δτι ■ ήρπάγησαν 
έμτής κατη·>βιπωθείσης μητροπόλεως τής Μεσσήνης. 
, Τά ’τέσσαρα άγαλβάτια έξ δρειχάλκου έξετιμήθησαν 
^τΐ 2,0 χιλιάδων φράγκων. Φαίνεται δέ. δτι άπεσπά- 
άθησαν Απ’ άλλων συμπλεγμάτιον έξ δρειχάλκου.

*
·. Κατά τόν Μάρτιον συγκροτείται έν Παριιίοις δίε- 
θνεςσυνέδριον Φυσιοθεραπείας; είς δ κληθείσα θά 
συμμετάσχή καΐ ή Ελλάς.
; Ή 'Ελληνική Κυβέρνησις Ανέθηκε τήν Αντιπροσω
πείαν είς τόν κ. Μπαμπάτην Ιατρόν έν Παρισίοις και 
γραμματέα τής έκιί Γαλλικής 'Εταιρείας τής Υγιεινής.

■ *

Έκ τοΰ λεγομένου* Λευκού ’Ανακτόρου» τής Γε- 
νούη; εϊχεν άπολεσθή πρό τινων ημερών μικρός πί
ναξ τοΰ μεγάλου ζωγράφου Βάν-Δίκ.
- Αί'έγχώριοι άρχαΐ κατέβαλαν πάσαν προσπάθειαν δπως 
ανακαλύψωσι τόν κλέπτην,καί πράγματι κατωρθώθη ή 
σύλληψις τοΰ δράστου, δστις Ανακριθεΐς κατέθηκεν, 
δτι είοήχθη εΐς τό Μουσεΐον παρά τίνος έπιστάτου, 
μεθ’ ού είχε συνεννοηθή, καΐ κατά τήν στιγμήν, καθ’ 
ήν τό Μουσείον ήτο πλήρες, έξεκρέμασε τήν εικόνα 
καί Απήλθεν.

¥

Είς τήν ‘Αγγλίαν ανεκαλύφθη είκών νέου Ανδρο; κα- 
θημένου έπί πέτρας, γυμνού, έπι βάθους σκοτεινοΰ, 
καΐ κρατούντο; διά τής Αριοτεράς χειρός κλάδον δέν
δρου, ένφ διά τής δεξιάς δεικνύει κάτι. Τά χαρακτη
ριστικά τοΰ νεανίου τούτου είνε εν ταύτφ έντονα καΐ 
λεπτά, αί δε έν τφ συνόλφ γραμμαΐ καΐ gi λεπτότατοι 
φωτοσκιάσεις έμφαίνουσι χρωστήρα Ισχυρού καλλιτέχνου.

Ή είκών αΰτη Αποδίδεται είς τόν διά^ημον ζωγρά
φον Λεονάρδον όά-Βίντσι. Τόδλον ομοιάζει πρός τήν 
θαυμασίαν εικόνα τοΰ Λεονάρδου δά Βίντσί, τήν παρι- 
στ&σαν τόν “Αγιον Ίωάννην έν τή έρήμφ. ' Ο πίναξ 
ούτος Αγορασθεΐς πρό ’•τεσσαράκοντα έτών έν Ίταλίφ 
Αντί δλίγων φράγκων, κατά τήν έκποίησιν μιας έπαύ- 
λεασς, παρέμεινε κεκαλυμμένος διά παχέος στρώματος 

κατραμώδους έπί πολλά έτη μέχρι; δτου περιήλθεν 
είς τήν κατοχήν τοΰ σημερινού του ιδιοκτήτου. Μόλις 
δμως άπηλλάγη τοΰ.έπικαλύμματός του, έφά’η ή μεγά
λη αύτοΰ Αξία.

Ή « Έλλ. Καλλιτεχνική 'Εταιρεία» τή προτάσει τού 
γλύπτου κ. Κ. Κωνσταύιινίδου ίδρυσε πρός σπουδήν' 
τ&ν καλλιτεχνών καΐ ερασιτεχνών έλευθέραν(' Ακαδημαϊ
κήν) νυκτερινήν σχολήν γυμνού, ή: ήτο αίσθητοτάεη ή 
έλλειψίί, καΐ περί ής έκτενώς έγραψενδήμέτερος διευ
θυντής είς τό *Νέον “Αστυ».

Ή σχολή λειτουργεί εΐς τό έπΐ τής όδοΰ Λιοσίων .14 
έργασιήριον τοΰ κ. Κωνσταντινίδου. (αφιλοκερδώς πα- 
ραχωρήοαντος τοΰτο), τρις τής έβδομάδος, κατά πάσαν 
Δευτέραν, Τετάρτην καί Παρασκευήν Από τής 5 μέχρι 
τής 8 μ. μ. / .· ,

Δύναται πάς καλλιτέχνης η ερασιτέχνης να είσέλθη 
είς τήν. σχολήν, πλήν των μαθητών ίόΰ Πολυτεχνείου 
οΐτινες έχουν Ιδίαν τάξιν είς τό μάθημα τού γυμνοΰ. Τό 
πρότυπον διατηρεί τήν αύτήν θέσιν έπί μίαν έβδομάδα, 
μετά τρεις δ’ εβδομάδας, άντικαθίσταιαι δΓ άλλου, 
Αί θέσεις τ&ν καλλιτεχνών όρίζονται διά κλήρου. ΟΙ 
φοιτώντες είς τήν σχολήν καταβάλλουσι 10 δρχ· κατά 
μήνα, δσοι Δ’ έξ αύτών εΐνε μέλη τής έταιρείας πλήοώ- 
νουσι μόνον τό ήμχου. Τό μοδέλον φωτίζεται δια λαμ-. 
πτήρος 480 κηρίων. 'Αργότερα θα γίνονται σπουδαΐ 
πτυχολογίας διά τους θέλοντας ν'■ άσκηθώσιν είς τήν 
υδατογραφίαν καί ελαιογραφίαν, έπίσης δε θα γίνων- 
ται σπουδαΐ μοντέλλου έν κινήσει, συμπλέγματος δύο 
προτύπων κλπ. Οΰτως ή σχολή αΰτη θ' άποβή δντ'ώς 
καλλιτεχνική ‘Ακαδημία.

Είς τήν σχολήν φοιτωσιν οί εξής:. Π. Μαθιόπουλος, 
θωμ. θωμόπουλος, Μ. Άξελός, Ι· Οικονόμου, Κ. 
Κωνσιαντινίδης, Ζ. Φρυδάς, Ε. Ίωαν.'ίδης, Κ. Ρω- 
μανίδης, Γ. Ροσόλυμο;, I. Ραψομανίι.-ης, ‘Αγγελική 
Στεφάνου, Α. Αάίος, Ν. θώμης, 1. Ανάργυρος και 
Α. Ζοχγραφίδης.

*
Κατά τήν έν Κων)π0λει πυρκαίάν ιοΰ ανακτόρου 

Τσεραγάν, δπου συνεδρίαζε ή Βουλή καΐ ή Γερουσία, 
έκάηααν μεταξύ άλλων κειμηλίων, άτι ·α ειχον με^α- 
φερθή έκ τοΰ Γιλδΐζ καΐ τρείς θαυμάσιοι θαλασσο- 
γραφίαι τοΰ περιωνύμου Ρώσσου ζωγράφου Αίβα- 
ζόφσκη.

•Λ
Άπό τούς μάλλον έπιτυχεΐς ρόλους τής κ. Ροζαλίας 

ΝίκαεΙνε καΐ δ τής πρωταγωνίστριας είς τήν ^Βεντά
γιαν», τό λεπτόν αύτό έργον τ&ν Γάλλων ντέ Φλέρ; καΐ 
Καιγϊαβέ.

Άφίκετο έκ Μιλάνου ό “Ελλην ύξύφωνις κ. Λέων 
Φωτίου όπως συνενοήθή διά την ίδρυσιν ‘Εθνικού με
λοδραματικού θιάσου μετοχικως. ‘Αργότερα πρός τόν 
σκοπόν τούτον θά κατέλθη και 3 κ. Σαμάρας. θά συγ- 
πετρωθούν έν τφ θιάσφ έκτός τ&ν έν Έλλάδι καΐ οί 
είρ τά Ωδεία τής Εύρώπης ήδη σπουδάζοιτες. θά έπι- 
διωχθή πρός τούτοις ή παράστασις πρωτοισ.των εργονν, 
έλλ. ύποθέσεως καΐ μουσικής.

*

Είς τό Ωδείον ‘Αθηνών έδόθη συναυλία λίαν έπιτυν 
χής. Ή όρχήστρα, ήν διηΰθυνεν δ κ. Μάροικ, έξετέ- 
λεσε τήν δραματικήν εισαγωγήν τής *Πατρ'δος» τού 
Μπιζέ, τήν πλήρη πατριωτικόν αισθήματος, τάς τ’Ε
λεγειακός μελωδίας» τοΰ Νορβηγού Γκρήγκ, «αί τήν 
εισαγωγήν τού “Ριέντση», έκ τ&ν πρώτων εργιον τοΰ 
Βάγνερ (1842). Ή εισαγωγή αΰτη εϊνε συντεθειμένη 
έκ τ&ν κυριωτέρων θεμάτων τοΰ έργου, ουνηρμολογη- 
μένη μετά δεξιότητος σπάνιάς καΐ θαυμαστής, άφοΰ δ 
συνθέτης ήτο τότε μόλις .29 έτ&ν.

Ή ένορχήστρωσις χωρίς νά εϊνε θορυβώδης έμπόιεϊ

V

't

μεγάλην έντύπωσιν. Ό liienzi παρειτάθη τό πρώτον . 
έν Δρέσδη καΐ μειά 27 έτη είς τό ^Λυρικόν θέατρον» 
τ&ν Παρισίων,

Κατά τήν συναυλίαν ή κ. Φωκά έψαλλε με διαύγειαν | 
φαινής τό «Ah ! perfide par jure» τοΰ Beethoven καΐ Ί 
τό «La ftele enchantec» τοΰ Μόξαρτ, δ δέ παρεπι- 
δημ&ν βιολιστής Ludlow.) μαθητής τοΰ διασήμου κα· 
θηγητού τοΰ βιολιού 0. Sc.vciK. ,έξετέλέάε τό Concerto 
είς sol min· τοΰ Bruch,- :

* I

Είς τόν α Σύνδεσμον τ&ν Συντακτών» έδόθησαν δύο 
έξόχως καλλιτεχνικοί, προεσπερίδες, &ν μετέσχον αί 
παρεπιδημουται έξοχοι ηθοποιοί κυρ'αι Μίλα Τέρρεν I 
καΐ Λευκή Τουταίν. I

* ■: I
'Αφίκετο είς 'Αθήνας τμήμα τής’ «Sosieti des in- I 

struments anciens ΰβ'ί’βΓΪ8»^(κοι·αρτ^Γο7 ής προε- I 
δρεύει δ Samt-Sa6ns. Ένεφανίοθη δΐς είς τό Β. θέα- I 

■ τρον,έκτελέσαναύνθέσειςπϋΰ ΪΖ' καΐ.1Η' αίώνος έν οΐς I 
καί τινας δλως Αγνώστους.'Επίσης Αφικνείται δ διάση- 
μοςβιολιστής Bronislaw Iluberpran, δστις θά δώσή 
δείγματα τής τέχνης του είς τήν αίθουσαν τοΰ τΠαρ- 
νασσοΰ», θα έλθη χαί ί θίασος τής Saclia Giiitrv 
είς τό Β. Θέατρον., ' με ίμπρεσσάριον τόν σχύντα έπιζή- 
λους μέχρι τοΰδε έΛι^^^ ' I

* - I
Ό «Σαντεκλαΐρ» θά παιχθή καΐ είς τάς ‘Αθήνας ύπό I 

τοϋ έτερου τών θιάσιον, ύφ’ ών έγένοντο αί θοκίμαί, με I 
τόν αύτόν φαντασιώδη ιματισμόν καΐ τάς αύτάς όιια- I 
γραφίας.,Ό θίασος θά περιοδεύορ είς . Εύρώπην καΐ I 
’Αμερφ«ήν>. -γ-γ- γ ί ■ · I

'Η ΡωσσικήΆύτοκρ. Μουσική 'Εταιρεία έώρτάαεν i 
τήν πεντηκονταετηρίδα της. Ίϊδρύθή ύπό τοΰ *·ϊχϊ·α>ί^ρ~| 
Rubinstein, δστις έπιστρέφων είς Ρωσσίαν μετά τιμά I 
Ανά τήν Εύρώπην περιοδείαν του, έξεπλάγη έκ του δτι I 
οί Ρώσσοι μουσικοσυνθίται δεν ήσαν έξ έπαγγέλματος I 
τοιοΰτοι, Αλλά νομομαθείς, ώς δ Τσαικόβτσκύ' ίατρρί, I 
δπως ό Borodins, ή Ακόμη και στρατιωτικοί ή ναύτι- I 
κοΐ ώς ό Bimsky-Korsakow, ό Lwoff, δ Moussor- ■ 
gskv χαί άλλοι. “Εσχε τότε τήν φιλοδοξίαν νά προι- 
κίση τήν ΡωσοίανΈΓ ένός μόυσίκόΰ κέντρου.

*

Η Ζάππειος επιτροπή δριοτικ&ς θ’ άνεγείρη θερι
νόν θέατρον είς τό Ζάππειον, δαπαν&σα προς τούτο 
130,000 δραχ.

¥

Είς τήν Ρώμην έδόθη νέον μελόδραμα τοΰ Λεονκα- 
βάλλο, ή »Μαγ1ά». Τήν δρχήστραν διηΰθυνεν δ Μα- 
Οκανι. -Τό έργον, μουσικώς πιστόν είς τάς έθνικάς πα
ραδόσεις τού Ιταλικού θεάτρου κατεχειροκροτήθη. Ό 
ίδιος έτελείωσε καί δύο άίλα μελοδράματα: Τήν *Κ«- 
μήτσια.Ρόσσα» καΐμΜαλμπρούκ» κωμωδίαν.

*
Παρά τήν Αναγραφείσαν εΐδησιν δτι δ Λέχαρ άπέσυρε 

τήν νέαν του δπερέτταν δ » Υιός τοΰ Ηγεμόνας», αΰτη 
Αριθμεί μέχρι σήμερον 114 συνεχείς παραστάσεις.

Ή ύπόθεσις τής δπερέττάς, ώς γνωστόν, εχει . αν- 
τληθή Από τοΰ ’Αμπον *τόν. Βασιλέα , τών Όρέων», 
παρουσιάζει έπί σκηνής Έλληίά άρχιλήσταρχον δ δποία; 
διανέμεται τά λύτρα έξ απαγωγών Ας διαπράττει μεθ’ 
ύπσυργώΐ'. ‘Επίσης σατυρίζοντάι. οί Αστυνόμοι καΐ μα- 
ρίστανται,ώς ουναδελφούμενοι με τούς ληστάς. Τό λιμ
πρέτο προσβλητικώτατον διά τήν 'Ελλάδα παίζεται α
μετάβλητον καθ’ δλην τήν Γερμανίαν, ή μουσική του 
δμως εϊνε μεστή γοητείας. · ■ ■ . ■

* ■

Ροζαλίχ Νί*α
Εις τη.ν «Βεντάγιαν».

Ή Βυζαντιολογική Εταιρεία συνέταξε μακράν ύπό- 
μνημα περί των έν Έλλάδι βυζαντιακ&ν μνημείων. 
Τό ύπόμνηαα τούτο, δπερ θά έκτυπωθή είς ίδιον τεύ
χος, Αποτελεί λεπτομερεστάτην μελέτην περί τών βυ- 
ζαντιακ&ν πεισμάτων τ&ν σωζομένων Ανά τήν έλευθέ- 
ραν Ελλάδα. Έν αύτφ γίνεται μάκρος λόγος καί περί 
τοΰ τρόπου τής επισκευής καί συντηοήσεως τών έν λό- 
γφ μνημείων. Περιέχει αναλυτικήν έρευναν τοΰ τρόπου 
καθ’ δν γίνονται αί έπισκευαΐ μεσαιωνικών μνημείονν 
Αλλαχού, έν Γαλλίφ, Ίταλίρ, Γερμανίφ κτλ. τών ά- 
παιτουμένων τεχνικών γνώσεων καΐ Αποφαίνεται δμο- 
φώνως, δτι εΐνε Ανάγκη απόλυτος δπως συσιαθή συμ
βούλιου έξ αρχιτεκτόνων καί βυζαντιολόγονν, δπερ ύ- 
πευθύνως καΐ μετά συστηματικήν μελέτην νά προβαίνη 
ε'ς τάς έπιακευάς τ&ν μνημείων, ώς γίνεται · πανταχοΰ 
τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου.

*
Διελθών έξ ‘Αθηνών έδωσε μίαν συναυλίαν δ νεαρώ- 

τατος Αυστραλός βιολιστής Godfrey Ludlow, exo τήν 
προστασίαν τοΰ πρεαβευτοΰ τής ’Αγγλίας. ‘Εξετέλεσεν 
έκτος άλλονν τό Concerto είς re mineur τοΰ Tart ini, 
νά. Zigeunerweisen . τού. Sarasate. Διακρίνεται μάλ
λον διά τήν τέχνην ή Διά τό αίσθημα.

¥
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ανθεντικύτητος,Λί^ιίκβί' r^,?ansOYiOO, aVfV&f ' 
θείσης.'ΙνήΒενίτίβ-, .ίντβ.έκπλήσίφ τού·'Αατερανοΰ,' Τό. - 

τό^γόΰίά.κ^<^\τή;έσθήτάςτης·το θ^ββίβρέψοίβαι^ζ 
τόνζ'διάί,ί^ς' δεξιϋ^ φαϊνέτάι ιπιβάίλΛυόα σίωπ^1, ·. 
δι^γάΖμή^ίιραχ&ήΑ ύπνο; τοΰ (μκρ^^ησοά:.·.?,,;>Λ:

Τό'βπόίτριακύνταετίας. καί πλέον ήδη έξ ' 'Τιαλίάί- \ 
άγγελλΑμεί’ρι’;ίργον'« Νέρων» τονσύνθέτσύίτού ‘ Λίε/i-·- .1 
φ|βτβψ^λ<ά>ί».47λ;ΓΓί§αΤίθίίθ, θά .δόθη επί τέλους έν 
Ρ^^τβ ΙΘΙΓι επ’ ευχαιρίφ τών Ιο^&ν τή^ 
κ'ής·άγεξάρτήσ(ά;-'θμαέστρος ίπάχξέν',ήδή.ίΐ; στενόν 
κύκλόϋ βλίγα άποσπάσμάτα.- Ερίνετάι 'δε τδ'ίόγ'^ανώ- '· 
τίββντούεϋεφμιτρφελούς»,·, άληθής·&ρίαμβόςίίβίΙδι^^ 
αιχερφί άξωόημέίώτοϊτίνε ήσκηνή', καθ\ ην-ό Νέρων 
έβφανίζετ'άί'ίπί 'τής ’Αππίας ίδοϋ έν ’μέσο) αστραπών 
καΐζΐίερίυν&νδί^'ν,ά θάύμάσρτήνπυρ.κάΐάν.τήςΓΡώ- 
/ιήί 'καίιέκείνη, καθ[ ήν προσπί.ττει πρό τής κάλπης, 
η’οπσΐά περικλείει τήν κύνίν τής'Αγριππίνης.ΉΥπό- 
θεσίς τού δράματα; lire .* αί τύ ιίειςτής αύνειδήσεω^τοΰ 
λξαίσαρος-μετά τήν δολοφονίαν τής μητρό; του· ■

• ',0 βασιλεύς, ένδιαφερόμενος,τά μάλιστα διά τήν ^ύ“ 
χην_:.τών τοιχογραφιών ,τ-ής - αίθσύόης τών Τρόπαιών,' 
δ|«;.τή<-άτ-5ίώ;, εϊ« 'ϊόνίΙΙρί^ 
μ'ατα.,όΐ, άγωνίσταί τής~ εποχής, εκάλεσε τον ζωγράφον. 

■ κ’,Τ^τζόχόυλσν,· καί/w 
τήν'επιδιόρθωσινί'■> :'ίί·'ί ί 'ίί'· ί '·~' ?,

_<‘a^*ara»’ ώί δτι αΓ ζημίαι,’
τβς·δπ^ας·μλτόιχογράφίαι ύπέστηαα)'·σοβάρα'ι μέν, .δεν- 
είςε δμω; καί Ανεπανόρθωτοι, καθόχρν Υπάρχουν πλήρη 

καλώ; διετηρήμένά ιύ σχεδιάσματαιού Hess-.έέί 
φυσικόν μέγεθος, εΥρισκόμένάήδή'είς- τδ Ιστορικόν ‘Ε- 
θνολογιμόν Μουσείου, δπου πρό έτόίν'μίτ.εφέρθήσάν .4» ' 
τοΰ.ΠολΛ>τεχνεΙαυ·Γ^Αίί : " Γ 1

. * ■ -

Έν τή Γερμαν. έπιθεωρήσει «Nord und Sud», τοΰ 
Βερολένόυ δ διδά.κτωρ' τή; φιλύιοφίας κ. Marie Sch- 

f nette δίδει πληρεστάτην είκονογραφΐάν τών προσωπο- 
τού Σίλλερ. Ό συγγραφείς αριθμεί δλας δσας 

κατειχεν δ Γκαΐτε, έν άίς καί τδ μετάλλιον τοΰ /««· 
γάλου γάλλου γλύπτου Δαβίδ δ’ Angers, έφ'· οΰ είκονί· 
ζεται δ μέγας τής Γερμανία; ποιητής.

-Εν “Bevue <le Paris’ 4 «. Λ. Boppe μΑς yr<u- 
ρίζει πλείστα ίργα άγνωστα-ένάς τώνμεγάλων, καλλιτε
χνών τοΰ ΙΠ'οΐώνος, τοΰ Favray,Sor<j ύπήρξεν ό κατ' 
έξοχήν ζωγράφος τής Κι^νσϊαντινουΛόλεως·

'*

·■. * ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ! ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ! *

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΈπαΜδ^ώ»» έκ τής Εδβςίπης μετά έπτάμηνον όπου- 

σίαν, ήρξατο ιοί κηρύγματος δ, εύφραδή; τοΰ θείου Λό
γου έρμηνεύ; κ. Τιμ. ’Αναστασίου.

Ομελετηρός ούτος Λευιτης,καταγινόμινο; άπό πολλοΰ 
els τήν συγγραφήν ’Εκκλησιαστικού συγγράμματος, και 
θελων νά χαταστήση τούτο τέλειον, έπεσχέφθη τήν Γε
νεύην, Παριοίους, Λονδίνον καί Ρώμην, μα! έμελέτησβ 
sx τοΰ πλησίον τάς ’Εκκλησίας ιών Δυτικών και Δια- 
μαρτυρομένφν, ώς και τήν λειτουργίαν καί τον οργανι
σμόν ιών λκκληβιαστικών αύιών σχολών.

ΤΕΛΟΣ TOT
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ΐ'εμ. ’Αναστασίου

Αρχιμανδρίτη:, Καθηγητής των Βααιλαπαίδων. 

Ίερίύς τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης

Είνε δυστυχώς άληθές,· δτι το θρησκευτικόν αίοθη- 
μα els τδν τόπον μας όλονιν παρατηρεΐτάι χαίαρούμενον, 
ελλείψει σοβαρά; καί συστηματικής ■ διδασκαλίας, καί 
άφροντησίας έκ μέρους τών Αρμοδίων. Ό κ. Τιμόθεος 
‘Αναστασίου, είνε els άπό τού; όλίγου; καί πολυτίμους 
σκαπανείς και αναμορφωτής τής. Εκκλησία; μα;,

'Αριστούχο; τή; θεολογικής Σχολή; καί άρτιοι; με- 
μορφωμίΐ'ος περί τα θεολρφίκά, είνε δ πρώτο; δημι
ούργησα; άπό Ιδετίας τα λαϊκά κηρύγματα, κηρύττων 
συχνότατα με δύναμιν πνεύματος καί ψυχής, άπό τοΰ 
άμβωνος, τοΰ βήματος φιλανθρωπικών καταστημάτων, 
συλλόγων, και είς αύτάς ετι τάς φύλακας.

Καί δεν ήρκέσθη ό κ. Τιμ. 'Αναστασίου μόνον'είς 
κηρύγματα. Φιλεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος, ήθέΑησε 
είς πενομένας τινάς τάξεις τών, 'Αθηνών καί Πειραιώς 
νά ελ&η βοηθό; και δι’ άλλου πρακτικωτέρου μέσου, 
Ιδρΰων δύο φιλανθρωπικούς συλλόγους. Έν Αθήναις 
τον σύλλογον ή Φιλαδελψία καί έν Πειραιε! τονσύλ- 
^oj-of <5 Καλός Σαμαρείτης. Ό πρώτο;, άποτελού- 
μένος έκ τών καλλίτέρων τής πρωτευούση; κυριών καί 
κυρίων είνε γνωστότατος διά τήν φιλάνθρωπον δράσίν 
του. Ό δεύτερος εν Πβιραιεϊ Υπανδρεύει καί προ
στατεύει πτωχά; καί άρφανάς παρθένους.

‘Ο κ. ‘Αναστασίου είνε πολλών εκκλησιαστικών καί 
κοινωνικών έργων, ουγγραφεύς. Τό Σωφρονίΰτύρίον 
Άβέρωφ, ό Ευαγγελικός Νόμος, Λ Εύτυχία 
της Έλληνίδος Κόρης, Α Κνρίακή Προόευχΰ, 
κάί ή θεία Κοινωνία, έκαμαν αρίστην έντύπωσιν.

‘Αλλά καί είς τήν Άν&ηλ.Μιν πλέίστα δσα εμβρι
θή άρθρα έδημασίευσεν Υπό τδ ψευδώνυμον Εύθύφρων.

θ'-- ΤΟΜΟΥ

ΝΕ4Ι ΕΚΑΟΧΕίΣ
Ό χ. Ά9. Μίχας, άπδ ιούς μέλλον εΰέλπιδϊζ νίους 

τών γρβμμάτων, έξίδωχεν είς κομψόν τόμον τρία διη
γήματα του εμπνευσμένα, καιτοι είνε νεαρότατος, άπδ 
τήν Δυστυχίαν. Είς τδν πρόλογόν του, έπέχοντα Οίσιν 
απολογίας, δικαιολογείται διά τήν πίκραν πηγήν έξ ής 
ηντλησεν ή Φαντασία' τάς.-πρώτας σταγόνας. ’.Αλλ’ 
οπωσδήποτε ητο πόλυ πρόωρος ό πρός. τάς εναντιότη
τας τής ζωής προσανατολισμός· ύά συνάντηση πολύ 
βλιύερωτέρας περιπετείας καί έξ ιδίας πείρας 9ά απο
κρυστάλλωση—άν έξακολουβήση γράφων—είλικρινέ- 
στερον τους ενδομύχους σπαραγμούς. Τδ βιβλίον του 
εΤνε αγραμένον γΐά δλους, ώστε νά μπορή στον και
νός τήν καρδιά μ’ά χορδή νά συγκινήση.» Καί τδ 
κατωρβώνει μέ τής «χλωμές καί.μαρτυρικές ύπάρξεις, 
που κινούνται κα| ζοΰν μια παράξενη κ’εξωτική ζωή.» 
'Ο νεαρός συγγραφέας απευθύνεται διά τοΰ βιβλίου του 
μάλλον είς τηνΛιαρδίαν ή είς τήν σκεψίν.

¥
‘Η έν Φρακροόρτη οιαμενουσα κυρία Π. Σ. Δέλτα, 

Ουγάτηρ τοΰ έν Άλεξανδρείο: διακεκριμένου όμογενοΰς 
κ. Μπενάκη, μάς Ιστειλεν έκέΐΟεν βνπολυτελές εικονο
γραφημένου · βιβλίου, τδ όποιον 'έπιγράφει : ‘Για τήν 
Πατρίδα, τ—Ή καρδιά τής Βασιλοπούλας·.

Ή. παιδική βιβλιοθήκη τόσον σπανίώς βλέπει παρ’ 
ήμΐν, ώραΐά βιβλ«'α—ωραία καί κατά τήν εξωτερικήν 
περιβολήν, καί κατά τήν εσωτερικήν ψυχήν,—ό,στε νά 
όμολογηΟοίν χάριτεςιέϊς τήν κ. Δέλτα διότι έπλούτισεν 
αυτήν μέ ενα τόμον, ό όποιος άμφοτέρας τάς ιδιό
τητας του ώραίομ βιβλίου συνενώνει. Ή κ. Δέλτα εΰ- 
μοιρει αισθήματος καί έχει ικανόν αφηγηματικόν ύφος. 
Είς τό διήγημα θα σταδιοδρομήση έπίτυχώς άν μέ 
κάποιαν άφοσίωσιν ασχοληθήείς αυτό. Τδ βιβλίου της 
περιλαμβάνει δύο διηγήματα. Τδ πρώτον είνε εκτενής 
ιστορική άφήγησις τής εποχής βασιλείου τοΰ Β'. (995) 
σκοπούσα τήν έξαρσιν τοΰ πατριωτικού αισθήματος, 
τδ δεύτερον είναι παραμύθι αρκετά ελκυστικόν.

Ή γλώσσα ήν μεταχειρίζεται -ή κ. Δέλτα, είνε 
δημοτική καί βεβαίως διά τήν παιδικήν ηλικίαν 
είνε ή μόνη άρμόζουσα. Πο3 και ποΰ έν τούτοις έκ- 
φεύγει τής γνήσιας δημοτικής καί προσπαθεί νά μαλ- 
λιαρίση. Καί είς μέν τό παραμύθι ή γλώσσα εϊνε 
όμαλοτέρα, ομοιόμορφος, φυσική' άλλ’ είς τδ ιστορικόν 
διήγημα, τδ όποιον είνε τεχνικώτερον εΐς έκβρασιν άπδ 
εν παραμύθι, διαφαίνεται ένιαχοΰ μία στενοχωρη
μένη προσπάθεια όπως τήν φυσικήν τή; κοινώς όμι- 
λουμένης ίκφρασί' μετάτρέψη εΐς:τύπου; χυδαιότητος. 
Τάς σελίδας του βιβλίου κοσμούν πρωτότυποι εικονο
γραφία'.·. Τδ μέν πρώτον_διήγημα εχει είκονογ.,αφήση 
ό αείμνηστος Λύτρας, τό δέ δεύτερον.ή δεσποινίς 
Λασκαρίοου.

*
Συνεχίζων τήν έκδοσιν του Σπαρτιατικού Ημε

ρολογίου καί κατά τό 1910 ό κ. Σπ. θεοδωρόπουλο; 
έξέδωκε λίαν ενδιαφέροντα τόμον, περιέχοντα άποχλει- 
στικώς Λακεδαιμονιακήν ύλην. Έκ τών περιεχομένων 
αξίζουν ιδιαιτέρας μνείας ή ’Επιμνημόσυνος τελετή 
του Μυστρά υπό Σ. Λάμπρου, τά Σπαρτιατικά τρα
γούδια τοΰ κ. Χωϊοπούλου,δ Σκροφάνης έν Μυστρα ΰπο 
Δε-Βιάζη, ή Λακιδαίμων ύπό τής κ Αύρας Θέρου.

' ¥

Ήμερολύγιόν τής Φιλοκάλου Πηνελόπης. 
Πλούσιον είς ύλην ενδιαφερουσαν'τάς κυρίας.

’ *
βΣατίνν» Σατυρικόν ,'Ημερολόγιον έκδοβέν έν 

Κων)πόλει ύπό Κ. Μακρίδου. χαϊ Ν. Παπαδημητρίου. 
'Ογκώδες,μέ ευδυμογραφικην ύλην καί μέ κωμικωτά- 
τας χρωματιστά; γελοιογραφία* τών 'Ελλήνων βου

λευτών τής Τουρκικής βουλής,. 'Ένεκα τής μεγάλης 
επιτυχίας του τό Ημερολόγιου «Σατέν· έξηντλήβη, 
καίτοι εις 10,000 αντίτυπα έκοοθέν.

¥

Γιάννη Περγιαλίτη, Παιδαγωγικοί μΰβοι. Ό X. 
Π-ργιαλίτης άφοσιωμένος είς τήν.διαπαιδαγώγησή τών 
μαθητών του, ήθελησε νά φανή ωφέλιμος είς ό’λον έν 
γένει τδν παιδικόν κόσμον κκί άπήρτισε μετά πολλής 
χάριτος συλλογήν έμμετρων μύθων, λαβών κατ’ εκλο
γήν έκ τών του Αισώπου, Κριλώφ καί τινων άλλων, 
είς οδς εν τελεί προσθέτει καί' πρωτοτύπους. Άργό- 
τεοα βά έκοοδή τό β' μέρος ύπό τόν τίτλον «Παρα
δείγματα» καί τό γ"'«Τερπνά καί ωφέλιμα». Ή εκ- 
δοσις έγένετο ύπό επιτροπής φοιτητών. Οί «Παιδα
γωγικοί Μύθοι» οέν πρέπει νά λείψουν άπδ κανέ.ν σχό- 
λεϊον.

★

Ή ‘Έλλ. ’Εκδοτική Εταιρία» ή&έλησε νά συγκέν
τρωσή τήν έκλεκτοτέραν παρ’ ήμϊν ποιητικήν παρα
γωγήν, έκδίδουσα φόοκάλως άνδολογίαν,άνωτέραν τών 
μέχρι τοΰδε ύπαρχουσών καί πληρεστέραν, ανέβηκε 
δέ τήν εκλογήν είς τόν είοικώτατον, «ς ποιητήν, κ. 
Πολέμην.‘II «Λύρα» είνε κομψή, ογκώδης, σχεδόν 
πολυτελής. Άλλ’ έπεκρίβη ό τρόπος τής περισυλλογής 
τών ποιημάτων καί διότι παρελείφθησαν ποιηται οχι 
ευκαταφρόνητοι καί διότι τά παρατιβεμενα ποιήματα 
δεν είνε τά εκλεκτότερα και τά, χαραετηριστικώτερα 
έκάστού ποιητοΰΓΑλλ’ αυτός δ κ. Πολέμης δ^ιολογεΐ 
βντω προλόγω οτι οέν τολμά νά φαντασβή-δτι εκαμε τι 
τέλίίον,καΐ ότι ή συλλογή τόυώς βοήθημα δύναται νά 
χρηοιμοποιηβή είς τόν συλλέκτην τοΰ μέλλοντος. 
Μία άνθολογ-'α σκοπόν έχει νά χρήσιμεύση ως τδ κά· 
τοπτρον τής δλης ενός έθνους ποιητικής παραγωγής καί 
τδ κριτίριον συνεπώς τής έμπνεύσεως. Ό αναγνώστης 
έκ τής άναγνώσεως τής βΛύράςό,περιλαμβανούσης δσά 
περιέλαβε ποιήματα, σχηματίζει ικανοποιητικήν καί 
αξίαν έντύπωσιν περί τής νεοελληνικής ποιήσεως; 
Νομίζομεν ότι άρύεται χατωτέραν τής πραγματικής. 
Υπάρχουν ποιήματα πολύ ανώτερα άλλων δημοσιευ
μένων. 'Οπωσδήποτε ή πρόβεσις τής τε Έταιρσιμε x*d 
του κ. Πολέμη ήτο άγαθωτάτη, ουσχέρειαι δέ τινες 
υπήρξαν άνώτεραιτών προσπαθειών των.'Η χατάταξις 
έγένετο χρονολογικώς, άπδ τοΰ Ρήγα Φεραίου γεννη; 
Οέντος τω ί 757 μέχρι τοΰ «ίκοσιπενταετοΰς κ. Σιγού- 
ρου.

*

ΈξεοόΟη τό τελευταϊον, διακοπτόμενης τής έκδό- 
σεως, τεύχος του «Συλλόγου τών Ωφελίμων βιβλίων,» 
εκατοστόν τδν αριθμόν.Τδ τεΰχός τούτο άφίεροΰται εΐς 
μνημόσυνου τοΰ ίορυτοΰ καί μεγάλου ευεργέτου'τοΰ 
Συλλόγου Δ. Βιπέλσ,περιέχον αποσπάσματα τών ϊργων 
του. Προτάσσεται εκτενής πρόλογος περί τής ορασεως 
αότοΰ ώς Προέδρου τοΰ Συλλόγου.

*

Περί τής ένότητος τής'Ελλ- γλώσσης σπουδαίο- 
τάτην μελέτην έξέδωκεν ό φιλοπονώτατος καθηγητής 
κ. Γ. Χατζιδάκις,συμπληρών τάς γλωσσολογ.ικάς αύτοΰ 
γνώμας. Τό πρόβλημα : ή Νεωτέρα 'Ελλην. γλώσσα 
μεγάλην έχει ή μικράν δμοιότητα πρός τήν άρχαίαν ; 
έρευναται καί λύεται ύτδ ;οΰ κ. Χατζιοάκι λεπτο
μερέστατα διά τοΰ τυπικού καί τών λέξεων, άποδει- 
κνύοντος ότι τό τυπίχδν οέν μετεύλήθη,σωζόμενον καί 
νοούμενον οήμερον καί οτι αί πλεϊσται των αρχαίων λέ
ξεων λέγονται καί νοούνται ύπό τών σημερινών 'Ελ
λήνων.

Ή τοιαύτη ένότηι τής Έλλην. γλώσσης ήτις έπί 
τρεις χιλιετηρίδας πολλάς ίσχε μορφάς καί μυριάδας 
λέξεων, αποτελεί ώς λέγει ό Steinthal «τδ θαυμασιώ- 
τατον τών φαινομένων έν τή ίστοριφ τών γλωσσών.-» 
'Ο κ. Χατζιδάκις πειραματιζόμενο; λαμβάνει τάς λέ;



•?«rs ix έ βιέλίων μεγάλων σταθμών τής άνάπτύ^εως
τής γλώσσης: Τόν “Ομηρον, τήν Καινήν Διαθήκην
καί ;όν ’Ερωτόκριτον..

*

«Σιών» εύρετήριον, μετά σημειώσεων, ύπό Ίελ. 
Βελλανιδιώτου άρχιμ’ανορίάου. Είνε εύρετήριον τών 9 

. τόμών τού Οεολογιχοΰ περιοδικού «Σιών», όπερ έξέδι- 
οεν ό αείμνηστος άρχιιπίσκοπος Ζακύνθου Λάτας.

SENA BIBAIΑ
' 'O b Παρισίοις βιβλιοεχδοτικός οίκος Bloud et Co 
νέαν σειράν έξέδωχε βιβλίων ήθιχοφιλοσοφιχών. Είνε 

'δέ ταΰτα :
«Joukert, Pensdee». Αί Σκέψεις τού Joubert ήσαν 

δπως χ«ί αί τοΰ Πασκάλ ανέκδοτοι, κα1- έξήχθησαν 
'έ,κ. τών χειρογράφων του μετά τόν θάνατον αυτόν ύπό 
άφοσιωμένων φίλων. Ό πρώτος εκδότης τών Σκέ
ψεων αΰτών ήτο ό Σατωβριάν τω.1838, άλλά δέν έ- 
χυχλοφόρησαν βιβλιεμπορικώς χαΐ έγένοντο δυσεύρετοι.

«Joseph de Maistre. Blanc de Saint - Bonnet. 
Lacordiire. Gratry. Caro.(Έχ τής σειράς ’Επιστήμη 
καί Θρησκεία). Λίαν περίεργοι Εσω και προσωπιχαι 
κρίσεις τον επιφανούς κριτικόν J. Barbey d’Aurevi 11 y 
περί τών πέντε ανωτέρω τόσω άνομοίων συγγραφέων.

Αί κρίσεις του δέν εινε πάντοτε πανηγυριχαί. Έξαί- 
ρων τάς Διαλέξεις τοΰ Δομηνιχανοΰ Lacordaire, 
φαίνεται τουναντίον επιφυλακτικός διά τήν «Άγ. 
Μαγδαληνήν». Ή πρωτοτυπία τή; σκέψ.ως δέν ύπο- 
λείπεται τής δυνάμεως τοΰ ΰφους. Αί περί ©εον 
ϊδέαι τόϋ Caro καί τοΰ Gratry αποτελούν, κατά τόν 
κριτικόν, ενδιαφέρον οίπτυχον.

«Alt service des iddes et des lettres»· Έγράφη 
ύπό τον ιστορικού καί πολιτιχοΰ ©ιλοσόφου κ. Et. 
Lamy, δστις διεχρίθη διά τάς ήθικοΧογικάς χαί χοινω· 
νιολογικάς μελέτας του, δι’ ών ύπερτέρους ήνοιξε δρί- 
ζοντας έν τοϊς θρησχευτικοΐς ζητήμασι.

' Saint Augustin. «Les Confessions». Μετάφρασες 
τον A. d’Andilly■ Αί εξομολογήσεις τοΰ ίεροΰ Αυ
γουστίνου είσί, δπως ή «Imitation», ή «Introduction 
a la vie dd-vote» άπό τά μάλλον ύπέροχα κείμενα 
τον Χριστιανισμού. Είσίν ή χατ’ εξοχήν απολο
γία τού εσωτερικόν χριστιανισμού, καί έκ τών πρώτων 
πνευματικών μνημείων, άτινα προσφυώς ό Μπουρζέ 
άπεκάλεσε «Πειραματικήν απολογητικήν».

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Δελτέον συλλόγου Έλλ. ηθοποιών». Λογοδοσία, 

καταστατικόν τοΰ συλλόγου, δ νόμος περί συγγραφικών 
διχαιωμάτων χλπ.

«Νέον Πνεύμα». ’Ιανουάριος 1910. ’Εκ τών περιε
χομένων : ’Από τήν Νέα» Άγχίαλον, υπό Α. Γαϊτα- 
νοπουλου,—Σωκράτης καί Χριστός, ύπό Ο. Μπεκέ.— 
Πρωτοχρονιά μέσα στους μαύρους, ύπό Θ. Παπαοη- 
μητρίου.—Οί δυο γέροι, ύπό Ί. Φιλικού.—Πομπηϊαναί 
αναμνήσεις, ύπό Π.Βιζουκίδου.—Κρουμβάχερ, ύπό Σ. 
Λάμπρου,—Γράμματα άπό τάς Αθήνας, ύπό Δ. Ί. 
Καλογεροπούλου χλπ.

*
Νέα ζωή (’Αλεξάνδρειάς). Περιεχόμενα: I. Γρυπάρη 

Έστιάδες. —I. Γχίχα, Τά τρία πεντόλιρα.—Πετρού
λας Ψηλορείτη, Τ’ όνειρο.—Μ. Καλαμα,ή Νύχτα.— 
Σ. Σκίπη, Άπολλώνιον άσμα.—Πέτρου Ψηλορείτη, 
Κριτικά μελετήματα.

*

Τοΰ ύπό τού Ελληνικού Διδασκαλικού Συλλόγου 
Ιχδιδομένου «Παιδαγωγικού Δελτίου» έδημοσιεύθη 

το α* τεύχος τον Λου τόμου,'Λεριέχόν έκτος'όίλλών: 

Barth, Ήδΰνάμις τής παιΜσεως.—Ν. Έξαρχοπον- 
λου, Παιδαγωγικά ζητήματα.:-?Ν, Τζάβενή., Φυσική 
αγωγή καί γυμναστικά συστήματα.—J, Αάμψα, διδα
σκαλία τής φυτολογίας.

*
«Νέα ’Ελλάς» Έξεδόθησαν διπλά τά ύπ’ άριΟ. 

3-10 τεύχη τοϋ έν. Ν. Τόρκη έκδιδομένου περιοδικού 
«Νέα Ελλάς». Έκ τών περιεχομένων : ΊΙ σταυροφο
ρία κατά του.φιλήματος, ύτό ll·. Νιρβάνα.— Κηφισιά 
ύπό Δ. Καλογεροπούλου.—Πεζά ποιήματα, Μυρσί
νης.—Στους αγρούς,Θ. Ζωϊοπουλου.—Goetlie, μετά- 
φρασις Περγιαλίτου.—Ό Καλλίας, ύπό Μαρ. Παπαρι- 

■στειδου.—Τί σκέπτομαι, Δίκ.—Ό οικβάτ-ης τής τύχης 
Β. Τζαραβέλα.— Ταχτικό' άνθρωποι, Τ. Μωραϊτίνη.— 
Προσευχή στήν άκροπολι Pnav, μετάφρασις Κ. Κάιρο- 
φύλα.— Ή Κφπετάνισσα, Α. Γαϊτανοπούλου,—Είς εν 
άγαλμα, Σιβύλλης χλπ.

*

Poesia. Τό άρ«ι έχεοθέν τεύχος, όγχωοέστατον, 
περιέχει πλείστας κριτιχάς γνώμας περί τοΰ «Μέλλον- 
τισμοΰ» υπο γ,ωστών συγγραφέων διατυπιυθείσας'.

ΑΓΓΕΑΑΟΝΤΑ/.·
Ό «Καλλιτέχνης» εικονογραφημένων περιοδικόν 

μηνιαΐον, έκδοθησόμενον έν Άθήναις ύπό τοΰ κ. Γ. 
Βωκου. Σκοπ.ί τήν έχλαίκευσιν τοΰ ωραίου είς τά 
γράμματα καί τάς τέχνας. Κατά τό έν τή αγγελία 
πρόγραμμα θά είνε «παρορμητιχόν πρός νέους πνευ- 
ματιχοΰς δρίζοντας.» Τό εύχόμεθα....

ΤΗΛΕΦΟΟΗ
Μ*. Τής καείσης ’Εκκλησίας τών ’Ανακτόρων τήν 

έσωτεριχήν διαχόσμησιν καί τάς εκκλησιαστικά; τοι
χογραφίας είχε φιλοτεχνήση δ ΓΙροσαλέντης.

¥
Καλλιτέχνη. Τό περί ’Εθν. Πινακοθήκης νομοσχέ- 

διον έψηφίσθη· τό περί σχολείου Καλών Τεχνών είς 
β' μόνον άνάγνωσιν. Κατ’ αύτοΰ διεμαρτυρήθησαν δι’ 
ύπομνήματος οί έν Άθήναις καλλιτέχναι, συνιστώντες 
δπως ό διορισμός τοΰ διευθυντοΰ, ζωγράφου ή γλύπτου, 
γίνεται διά ψηφοφορίας τών έν τή σχολή καθηγητών, 
καθοριζομένου καί χρόνου διάρκειας. "ΙΙδη ληξάσης τής 
συνόδου, δέον νά ψηφισθή έξ αρχής είς α' άνάγνωσιν.

,ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ
Έν Κωνσταντινουπόλει

Έν τφ γραφείω τούτη) γίνονται μεταφράσεις εκ 
πασών τών γλωσσών καί είς πάσας τά; γλώσσας, Εμ
πορικών επιστολών, τιμολογίων, συμβολαίων, εφημε
ρίδων καί δλοκλήρων συγγραμμάτων, παρά καθηγη
τών διαφόρων γλωσσών, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Δρος 
I. Π. Χρυσανθοπούλου.

’Ακρίβεια καί ταχύτης ήγγυημένη.
Bureau de Traductions:
Kutchuk Yeni Han No 1, Kurectchiler

-Galata—Constantinople

Πωλείται βιβλιοθήκη έκ νομικών συγ
γραμμάτων, πάντων δεδεμένων, εις λίαν 
συγκαταβατικήν τιμήν.

Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

Έν Άθήναις έκ το® Τυπογραφείου «Κράτους». Θάνου Τζαβέλλα ‘Οδός Άριστείδου 1.


