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ΒΙΒΑΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ
Όδδς Σταδίου—Κάιια&εν Άρσακιίου

Τ». ΙΖΟΝΤΟΙΊΟπΆΟΟ?

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ
Άριστον βοήθημα <5id τους μανθάνοντας 

τήν 'Αγγλικήν.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥ

Όδος Σταδίου—“Εναντι Βουλής

Έχει τήν άριοτοκρατικωτέραν πελατείαν. — Με

γάλη ποικιλία άνθίων. — Φυτά τεχνητά. — 
Καλλιτεχνικότατοι στέφανοι.

Ό άποστέλλων εντός τον μηνδς 

Απριλίου τήν συνδρομήν τοΰ έννάτου 

έτους άπ" ευθείας εις τήν Διεύθυνσιν, 

λαμβάνει δωρεάν Sv

λάχεϊον τοϋ *Εθνικοϋ Στόλον.

ΤΗΔΕΦ2Ν0Ν
Φιλοτέχνφ Γ. ’Ενταύθα. Εΰχαριστοϋμεν δια τάς 

κολακευτικός φράσεις σας. Μή φοβεϊσθε δτι ήμποροϋν- 
νά μας αποθαρρύνουν αί προσωπικαί σπιθίσεις- Τον χ. 
Σώχον άλλως τε απεδοκίμασαν καί αυτοί οί έν τή 
επιτροπή συνάδελφοί του διά'τάς αστείας διατριβής 
του. Τα έκτεθέντα ϊργατου ήταν τόσον παλαιό, ώστε 
δικαίως μετέβη εις τδ ’Αρχαιολογικόν συνέδριον...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Είδοποίηόις

Ειδοποιούνται οι κ.κ. καταναλωταί ηλεκτρι

κού ρεύματος οτι άπό 1ης 'Οκτωβρίου π. έ. 
(και έφ’ όσον ή τιμή τού συναλλάγματος 8έν 
υπερβαίνει τά 125 ο)ο) ή τιμή διά μεν τον η
λεκτρικόν φωτισμόν ΰπεβιβάσθη άπό 12 λεπτών 

είς 9 λεπτά το έκατόμβατον, διά δέ τήν κινη

τήριου δύναμιν άπό 6 λεπτών εις λεπτά 4 1)2 

τό έκατόμβατον.

Έπί τής δεά φωτισμόν καταναλώσέως θέλει 
έπιστρέφεσθαι είς τό τέλος τοϋ έτους είς τούς 

κ.κ. καταναλωτάς τούς καταναλίσκοντας πέραν 
τών 15,000 έκατομβάτων έτησίως έκπτωσις 5, 
ή 10 ή 15 και 20 ο)ο άναλόγως τής σπουδαιό- 

•ιητος τής ετήσιας αύτών καταναλώσέως.

(‘Εκ τοϋ Γραφείου τής ’Εταιρίας]

ε^^οζτο^ι^^ιό^υ·

διανεμηϋήσεται εις τούς προπληρώσαντας τήν συνδρομήν τοϋ έννάτου έτους συνδρο- 

μητας τής «Πινακοθήκης» τδ ετήσιον δώρον, μεγάλη έγχρωμος φωτοτυπία

0 ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΤ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ Δ’ ΟΡΓΑΖ
τδ αριστούργημα τοΰ έξοχωτέρου τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών, τοΰ διασήμον ι ■

ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
- Μόνον δόοι μέχρι της ιης Μαίου πληρωθούν τϊινΣυνδρομήν των θά λάβουν τήν φωτοτυπίαν 

τούτην, ήτις θά έκδοθί^ είς τόόα Αντίτυπα, δόοι εϊνε οί προπληρώάαντες αννδρομηταί.
Έκτος τών Συνδρομητών ούδείς θά λά6μ Αντίτυπον,ούτε θά πωληθδ Λ είκών είς βιβλιοπωλεία.
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ΚΡΗΤΙΚΗ ΨΑΛΜΩΔΙΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ.

Ν Έητανήόφ κρητική μου
σική καλείται ή κατά πρα
κτικήν Αρμονίαν τετράφωνος 
μονόεκή, ή ψαλλομένη και έν 
Κέρκυρα καϊ έν Ζακύνθω ιδίως 
πρός διάκριόιν τής ίερδς μου- 
όικής της έν χρήόει έν ταις

λοιπαΐς Έλληνικαΐς ίκκλησίαις,ήτις έν Έπτα- 
νήΰφ καλείται πολίτικη, άλλ’ άπό τίνος χρό
νου καλείται και βυζαντινή.

Τήν κρητικήν ταύτην ψαλμφδίαν μας, τινές 
τήν καλοϋόιν Επτανησιακήν, άλλοι δέ φραγ
κικήν, ώς Αναπτυόό.μένην τό πρώτον ύπό τήν 
έπίδραόιν τών κρατούντων 'Ενετών. Και δμως 
ή Ιερά αΰτη φαλμφδία τής 'Επτανήόου κατάγε
ται έκ Κρήτης, διεσώθιι δέ έν Έπτανήόφ καί 
Αριθμεί μακραίωνον ζωήν.

Ή Κρήτη, ήτις ύπήρξεν ή πρώτη κοιτίς τοϋ 
'Ελληνικού πολιτιόμοϋ, παραλαβούόα αύτόν και 
παρά τών Ανατολικών έθνών, έπρόκειτο μετά 
πολλούς αίώνας νά αισθανθώ καί τά θέλγητρα 
της ιταλικής Αναγεννήσεως τής τέχνης, τών 
γραμμάτων, Αν καί είχε τά βλέμματά της έ· 
στραμμένα είς τήν Κωνόταντινούπολιν,ώς τώρα 
τά έχτι πρός τάς ’Αθήνας.

_Τό θέατρόν της, ώς γνωότόν, έπηρεάάθη ύπό 
τής θαυμαόίως άναπτυάάομένης τότε δραματι
κής τής’Ιταλίας’ έπηρεάόθη καί ή ποίηόίς της, 
ή όποια έτρεφε καί τρέφει όχεδόν άκόμη τόν 
Ελληνικόν λαόν, δότις τόν Έρωτόκριτον καί 
τιίν σήμερον άγαπα καί θά τόν άγαπμ πάντοτε 
κάί δέν έλησμόνηάεν είσέτι τήν Βοάκοπούλαν 
καί τήν Έρωφίλην. Είς τήν 'Αγιογραφίαν ό 
Κρής δέν παρηκολούθησε πιστότατα τήν Βυ- 
ζαντιακήν τεχνοτρπίαν, άλλά προσεπάθησε νά 
προχωρήσω κατά τι καί βλέπομεν είς τήν Ερ
μηνείαν τ&ν ζωγράφων ώς πρός τίΐν έκκλιι- 
άιαάτικάν ζωγραφιάν, κεφάλαιον τιτλοφορού- 
μενον : Πώς νά δουλεύμς Κριτικά. 
Καί ή Κρητική αύτη, ούτως είπεΐν, τεχνοτρο
πία εύρεν οπαδούς άρίστους·

Τής ιταλικής Αναγεννήσεως παρεισδνάάσης 
είς τήν διάνοιαν καί καρδίαν τών Κρητών, ή ' 
νεοελληνική γραμματολογία άπηθανατίσθη διά 
ώραιοτάτων σελίδων, αί όποϊαι άνήκουόιν είς 
τήν ήρωϊκήν ταύτην μεγαλόνησον. Έχοντες 
τότε οΐ Κρήτες καλλιλογικόν αίσθημα ήτο φυ
σικόν νά φσθάνθησαν τήν Ανάγκην άλλης φαλ- 
μφδίας, άφοΰ ή Βυζαντιακή κατ’ όλίγον ίχανεν 
τήν λαμπρήν μορφήν της καί έγένετο κακότε
χνος είς τήν Ελλάδα, ώς έκ τής Ασιατικής κυ
ριαρχίας, ένφ είς τήν ’Ιταλίαν Avet ορφοϋτο, 
άνεπτύσσετο και έγένετο τέχνη.Ή Ανάγκη αύτη 
τών Κρητών ήτο Αποτέλεσμα τής ’Ιταλικής έπι- 
δράσεως, τής έπιδράσεως μάλιστα τής φαλλο- 
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μένης ίερας μουσικής έν τοΐς έν Κρήτμ καθο- 
λικοϊς ναοϊς. Ή ένετοκρατουμένη Κρήτη έν. 
τούτου φαίνεται ότι δέν Γμεινεν Απαθής καί 
είς τήν ίεράν μουσικήν, ήτις άνυφώνει τήν 
καρδίαν καί τήν διάνοιαν πρός τόν Θεόν καί 
ώς ήθέληόε νά έχμ ίδιον τρόπον άγιογροφικής 
τεχνοτροπίας, τοιουτοτρόπως έκαινοτόμιάάν 
τινες καί είς τήν ίεράν μουσικήν. Ή Κρητική 
ψαλμωδία φαίνεται ότι είς τιίν ’Επτάνησον έχει 
τήν Αρχήν μετά τήν Αλωόιν τής Κρήτης,τφ 1669, 
οτε καί είς τήν Ζάκυνθον κατέφυγον πολλοί 
Κρήτες μετά κειμηλίων, ώς θά ενθυμούνται οί 
τακτικοί άναγνώσται τής · Πινακοθήκης» έκ 
τού άρθρου μου περί τής έν Ζακύνθη» Βυζαν- 
τιακής τέχνης, τοΰ δημοσιευθέντος είς τόν 
τρίτον τόμον.

Τότε ήλθον είς τήν Ζάκυνθον ιερείς καί 4ε- 
ροψάλται, ώς μετέόησαν καί είς τάς λοιπός τοΰ 
Ίονίον νήσους, δήως άπολαύόωόιν έλεύθερον 
οπωσδήποτε Αέρα.

Τινές έκ τών ιεροψαλτών τούτων έψαλλον μίαν 
Αρμονικήν ψαλμφδίαν, ή ύποία ένεθονσίασε 
τούς φιλαρμονικούς Ζακυνθίους. Λέγομεν Ζα- 
κυνθίους,διότι υπάρχει σύγχρονος μαρτυρία πι
στοποιούσα δτι τμ 20 Δεκεμβρίου τοϋ 1671 έτους, 
δήλα δή τρία έτή μετά τήν άλωσιν τής ηρωικής 
ταύτης νήσου είς δύο—τρεις ίκκλησίας της Ζα
κύνθου, Κρήτες ίεροψάλται έψαλλον νέαν μου
σικήν, όμοιάζουσαν μέ τήν τών Λατινικών 
ίκκληόιών. δτι άλλοι έπίσης Κρήτες ίψαλλον 
Ελληνικήν μονόικήν (nxisica greca) καί δτι 
οί ένορΐται τοΰ Αγίου Ίωάννου τού Προδρό
μου καί αύτοί οί έπίτροποι ήθελον κατά τά 
Χριστούγεννα τούς ψάλτας τής νέας μουσι
κής—ώς τότε τήν έκάλουν —Αλλ’ οί ψάλται 
κρήτες ήθελαν τριπλαόίαν πληρωμήν,διό οί ΰύν- 
τικοι έμεσολάδησαν δπως λάόωσι διπλάσιάν 
πληρωμήν. ’Εκ τούτου φαίνεται δτι, πρό' τής 
Αλώσεως τής Κρήτης, έψάλλοντο έν τι,ΐ μεγαλο- 
νήσφ ταύτμ δύο είδη μουσικής, ή έλληνική 
greca—κατά τό έγγραφον — καί ή όμοιάζουΟα 
πρός τήν τής δυτικής έκκλησίας. Ή έλληνική 
θά ήτο βεβαίως ή βυζαντιακή. Πρό τής Αλώ- 
σεως τής Κρήτης ήτο έν χρήσει έν τζί μεγαλο- 
νήσω ταύτίΐ καί ή χειρονομία '(ι), διότι ό Κρής 
Νικόλαος Καλλιάκης, γεννηθείς τφ 1645, δστις

(1) Τής παλαιας Βυζαντιαχής μουσικής βάσις ήτο 
η χειρονομία, δι’ ής ό τελετάρχης έσημείου είς τήν 
ορχήστραν καί τούς ψάλλοντας τήν αλλαγήν του μέ
λους. Ό Χρύσανθος λέγει δτι μετά τήν πτώσιν τής 
«Ρωμαϊκή; βαηιΐιίαςί, παρήχμαζε μεν χατ’ όλίγον 
ή χειρονομία, έσώζετο δέ μέχρι του 4650 έτους, διότι 
χατ' αύτδν τον χαιρον ό Ί. Βάρβαρός,’Ενετός, ήρώ- 
τησε τον εχ Κρήτης πρωτοψάλτην Δημ. Ταμίαν διά 
να μάβρ δια ποιαν αιτίαν συνείθιζον έν τή ανατολική 
εκκλησία να χε'ρονομώπ καί νά ψάλλωσι τό τέρερε 

είχέ γνώσιν περί' τών. έν Κρήτη. τότε διατηρού
μενων μουσικών νευμάτων, λέγει τήν χειρονο
μίαν λείψανον τής παλαιας παντομιμικής όρ- 
χήσεως,τούς δέ Κρήτας μουσικούς ώς γνησίους 
διαδόχους αυτής. Σημειωτέου δτιοί έν Ζακύνθφ 
καταφυγόντες Κρήτες ίεροψάλται οί πλεϊστοι 
έψαλλον τήν έλληνικην μουσικήν, καί μόνον 
όλίγιστοι έψαλλαν την νέαν μουσικήν, έπειδή 
δέ ήρεάεν έν Ζακύνθφ,έμαθαν ταύτην καί άλλοι 
καί τφ 1671 ήσαν κάτοχοι Αρκετοί, έξ ών τινές 
ήσαν νεώτατοι τήν ήλικίαν. Έκ τούτου συμπε- 
ραίνεται ότι είς τήν Κρήτην ήτο μάλλον διαδε
δομένη ή παλαιό ίεροψαλτική καί δτι οί και- 
νοτομούντες ήσαν όλίγοι. Διά τοΰτο δέ σί σύγ
χρονοι Ιστορικοί δέν ίδωκαν σημασίαν.

“Αγνωστον είναι πρό τής άλώσεως τής Κρή
της, Αν Λ έν Έπτανήσω Βυζαντιακή ψαλμφδία 
εΐχεν ύποστμ δεινά τραύματα άπό τήν δυτικήν 
έπίδρασιν.

“Αλλως τε ή έλληνική μουσική ύπέστη πολ- 
λάς περιπετείας. Άπό τών Μακεδονικών χρό- 
νων ήρχισε κατ’ όλίγον νά χάνη τό Αρχαιοπρε
πές ήθος, τό όποιον παραφθαρέν συνεμίγη μέ 
τό έκνενευριόμένον τής ’Ανατολής.“Επειτα ή 
’Εκκλησία άνεζωογόνηόε τήν Μουσικήν, δια- 
φυλάττουσα συνάμα, έφ’ όσον ήδύνατο, τήν σε-

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΟΥ ΣΥΒΑΡΥΤΙΣΜΟΥ*

* Συνεχεία.

Μεταξύ τών τρυφηλών λαών καταλέγονται οί 
άρχαΤοίΤβηρϊς καί οί Μασσαλιώται. Οί τελευταίοι 
ουτοι έφερον ποδήρεις χιτώνας, έζώνοντο πλατείας 
και χρυσοποίκιλτους ζώνας, δπως οί ίδικοί μας αρ
χιερείς, τάς οποίας ώνόμαζον μίτρας’ διά τοϋτο ε
καλούντο καί. μιτροχίτωνες. Ό.άκις δέ οί 
’Αθηναίοι εβλεπον τρυφηλόν τινα, τοϋ έλεγον τδ 
παροιμιώδες καταστάν: «πλήσειας εις Μασσαλίαν».

’Εν τούτοις καί οί ’Αθηναίοι έν τφ μετρώ τοϋ 
πολιτισμού των ήμιλλώντο πρδς τους τρυφηλοτέ- 
ρονς λαούς. Ύπήρξεν εποχή κατά τήν όποιαν αί 
Άθήναι εΐχον καταστή ή έστία πάσης τρυφηλότη- 
τος καί ήδυπαθείας. Οί άνδρες ένεδύοντο, κατά τδν 
Αίλιανόν,άλουργή ίμάτια’ άνέδενον τάς μακράς κδ- 
μας των έπι τής κεφαλής καί ενέσπειρον έπ’ αυ
τών χρυσοϋς τέττιγας. Ύπήρχον έν’Αθήναις ειδικά 
ψιμμύθια καί άλοιφαί διά τούς άνδρας. Τδ Αιγύ
πτιον ήτο προωρισμν.ον δια τούς πδδας κοί δια τας 
χεΐρας' τδ φοινίκιον διά τάς ξυρισμένας σιαγόνας 
των’ τδ άμαρακινον διά τάς δφρϋς και την κόμην, 
καί τδ ’Ερπιλλϊνον διά τδ γόνυ καί τδν αυχένα.

Τά δείπνα των ήσαν περίφημα διά τήν ποικιλίαν 
τών φαγητών, διά τήν άκρατοποσίαν των καί ίδια 
δια τον ίλιγγιώδη αριθμόν είς τδν όποιον ανήρχοντο 
τά είδη τών ποτηρίων μέ τά όποΐχ επινον τδν οινόν 
των. Υπέρ· τά έκατδν είκοσιν είδη αναφέρει ό "Α
θηναίος. Έξήρχοντο δέ είς τήν αγοράν έπί φορείων, 
τά όποια ϊφερον παΐδες καί γυναίκες. Αΰτδς δ Θΐ-
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μνοπρέπειαν,τήν δρμόζουβαν πρός ύμνηόιν του 
Ύψίάτου.

Άλλά δυστυχώς δεινότατοι περιστάσεις προ
ερχόμενοι τό μέν άπό πολεμίους τής όρθοδο- 
ξίας, τό δέ άπό τάς έπιδράσεις τών καταχτη
τών, παρήγαγον, σύν τφ χρόνφ, είδος μουσικής 
ούσιωδώς άπέχον τής παλαιΑς μεγαλοπρεπείας.

Ή Αρχαία μουσική εΐχεν ήδη ληΟμονηθμ έν 
άρχή τοΰ Βυζαντιακοϋ αϊώνος. Περί τούτου έ- 
χομεν μαρτυρίαν τής έκτης έκαωνταετηρίδος. 
Ό Όλυμπιόδωρος Ιστορεί ότι ΰπήρχον μέν έτι 
κατά τούς χρόνους του μουσικά βιβλία, άλλ’ 
σύδέν ίχνος της μουσικής έσώζετο.

Τών Βυζαντινών ή μουσική ήτο πολύφωνος 
καί πσλύτονος.Ό Συμεών όΘεσσαλονίκης Ιστο
ρεί ότι ή τών Σταυροφόρων εισβολή παρέλυόε 
τό παλαιόν σύστημα τών ψσματικών Ακολου
θιών, δήλα δή τήν πολυφωνίαν, πρός δέ τού- 
τοις τότε πρώτον είσήχθησαν έν τμ Ιερά μου- 
σικμ δημοτικοί ήχοι λαϊκών φσμάτων ,έλληνικών 
καί ξένων.Ή δέτουρκική δουλεία έδωκεν έπειτα 
τό τελευταίον καίριο» τραύμα.

(“Ea»W ουνίχεια)
ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

μιστοκλής μάλιστα έθεάθη μίαν πρωίαν είς τδν 
Κεραμεικδν έφ’ άμάξης, συρόμενης ούχί άπδ ίπ
πους ή άνδρας, άλλ’ άπδ τέσσαρας τάς μάλλον 
διασήμους έταίρας τής πόλεως : τήν Λάμιαν, τήν 
Σικυωνίαν, τήν Σάτυραν, καί τήν Νάνιαν ! Καί 
όμως οί ’ΑθηναΤοι, τοιοΰτοι δντες, λέγει ό Αίλια- 
νός, κατήγαγον τήν αθάνατον εκείνην νίκην τοϋ 
Μαραθώνος !

Δεταξύ τών τρυφηλοτέρων ’Αθηναίων δέν πρέ
πει νά παραλείψωμεν δύο τούς καί διασημοτέρους: 
Δημήτριον τδν Φαληρέα καί τδν Άλκιβιαδην. Ό 
Δημήτριος ύπήρξ: παροιμιώδης διά τήν τρυφηλό- 
τητά του’ διά νά έννοηθή δε πόσον χρήμα διέθετε 
πρδς τοΰτο, αρκεί ν’ άναφέρωμεν ότι έσπατάλη έν 
Άθήναις είς διασκεδάσεις τδ έκ 1000 ταλάντων 
ετήσιον εισόδημά του, ήτοι 6 εκατομμύρια, 210 
χιλιάδας δραχμών σημερινών.

Έν τούτοις μεθ’ ολην τήν σπατάλην ταύτην δ 
Φαληρεύς δεν κατώρθωσε νά φθάση είς τδ 3ψος τής 
φήμης τοδ Άλκιβιάδου. Ό διάσημος έπί συθαριτι- 
σμφ ’Αθηναίος, ήτο ταύτοχρόνως προικισμένος δχι 
μόνον μέ θαυμάσιου κάλλος μορφής καί σώματος, 
άλλά καί μέ υπερβολικήν καλαισθησίαν. Όσάκις 
είσήρχετο είς τδ θέατρο», ήγείροντο έκ των καθι
σμάτων των άνδρες καί γυναίκες δια να τδν θαυ
μάσουν. Ό δέ φίλος του Σωκράτης, δστις κατεί- 
χετο άπδ τδ γνωστόν δαιμόνων τής φιλοσοφίας, 
ουδέποτε άπεπειράθη νά συμβουλεύση εγκράτειαν 
είς τδν φίλον του, κατεχόμενον άπδ τδ δαιμόνων 
τής ακολασίας’ φαίνεται δέ οτι μεταξύ τών δύο



δαιμονίωνΐκείνων ύπήρχεν'δχι μόνον μεγάλη συμπά- 
Osta καί ανεκτικότης ελαττωμάτων. άλλά καί κά

ποιος μυστηριώδης προσηλυτισμός τού ένός δαιμό
νιου πρδς τδ άλλο’ καθόσον ό Σωκράτης εδέχετο 
ευχαρίστως, τούς εύγευστους πλακούντας,τούς οποί
ους τού έστελλε τακτικά ό μαθητής του. Τδ κα
κόν. μόνον ήτο οτι σπανίως τούς έγεύετο, διότι ή 
κυρία Σωκράτους, ή περίφημος διά τάς δυστροπίας 
της Ξανθίππη, οσάκις επέτύγχανε τους πλακούν
τας τούτους, τούς ίρριπτε κάτω καί τούς κατεπά- 
τει μετ’ αγανακτήσεως ! Ότε άπεδήμει έξ ’Αθη
νών ό ’Αλκιβιάδης, αί διάφοροι, πόλεις άνελάμβα- 
νον τήν προμήθειαν τδν χρειωδών του, διά τά ό 
ποΐα έμερίμνων . ιδιαιτέρως . αί εύγενέ.στεραι κυρίαι 
και δεσποινίδες έκάστης πόλεως, διέω’ς πράττουν 
σήμερον διά-λόγο.υς φιλανθρωπίας^ Αί κυρίαι τής . 
'Εφέσου τόΰ παρεϊχον τάς σκηνάς- αι κυρίαι τής

.26 .

•Χίου τούς ίππους, καί-αί κυρίαι τής Λέσβου τδν 
ο’νον.

Μετά τδν Άλκιβιάδην, ονομαστός άπέβη διά 
τήν τρυφηλότητά του, ό Μέγας ’Αλέξανδρος, τήν 
όποίαν έδιδάχθη έν Άσίρ καί Αΐγύπτφ. Τά δεΐ- 
πνά του ήσαν. μυθώδους πολυτελείας, ό δέ· ’Αλέ
ξανδρος έλάμβανε θέσιν ' μεταξύ τών δαιτυμόνων 
φορών περίχρυσους ίεράς έσθήτας- άλλοτε έφόρε.ι 
τήνπορφυρίδα καί τά κέρατα τού Άμμωνος, ή τήν 
έσθήτα τής Άρτέμιδο?,' τήν περιβολήν τού Έρ- 
μού, καί άλλοτε έφερε λεοντήν .καί ρόπαλου ώς ό 
Ηρακλής. Τδ δάπεδον τού ανακτόρου του άρραί- 
νετο με διάφορα μύρα, ή δέ τελετή τού γάμου του 

ενείχε κάτι τι τδ μυθώδες καί απερίγραπτον, τοΰ 
οπαίου τήν περιγραφήν εδρίσκει τις διά μακρών 
εις τδ 12 βιβλίον του ’Αθηναίου.Μίαν φοράν άπέ- 
στειλεν έπιστολάς είς δλας τάς πόλεις ζητών 

πορφύρας, ούχί διά.τδν .εαυτόν του. άλλά διά τούς 
θεράποντος καί ιπποκόμους του. Ότ· δέ ήγγέλ- 

θη ό τόσον καταστρεπτικός διά τδ Ελληνικόν γέ
νος θάνατός του, δ σοφός Θεόκριτος, ύπαινιττόμε- 
μενος τάς πορφύρας, ας. του είχε στείλη ή Χίος 
διά τούς ύπηρέτας του, ήκούσθη παρφδών γνω
στόν στίχον τού ’Ομήρου- «τόν δ’ έλαβε πορφύ- 
ρεος θάνατος καί μοϊρα κραταιά».

Ουχ ήττον τρυφηλός ήτο καί ό πατήρ, αΰτοΰ 
Φίλιππος δ Μακεδών, άλλ’ ήτο ταύτοχρόνως καί 
τόσον ματαιόδοξος καί μωρός, ώστε έσκέφθη ποτέ 
νά καλέση είς πολυτελές δείπνου-τήν ’Αθήναν άπό 
τδν Ουρανόν.“Οτε έπήλθεν ή ώρα τοΰ δείπνου, έ·. 
φςειλεν ένα τδν θεραπόντων είς τδν θάλαμον τής 
υποδοχής διά νά δδηγήση τήν θεάν είς τήν τράπε- 
πεζαν. Ό δυστυχής θεράπων μετέβη έξ ανάγκης,
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έπιστρέψας δέ μετά στιγμήν, ειπεν .ότι ή θεά δέν 
εΐχεν άποφασίση ακόμη νά κατ/λθυί. Ό Φίλιππος 
τόσον ώργίσθη διά τήν άπ.άντησιν ταύτην τοΰ υ
πηρέτου, ώστε.διέταξε καί.τδν έφόν-υσαν ένώπιόν 

του. Κατόπιν απέστειλε δεύτερον, δ όποιος υπέ- 
στη τήν αυτήν συμφοράν. Τέλος έδωκε καί είς τρί
τον θεράποντα τήν αυτήν εντολήν, άλλ’ αυτός εύ- 
ρέθη ευφυέστερος τών άλλων, έρωτηθείς δέ αν κα- 
τήλθεν ή Άθηνα, άπήντησε,.σοβαρώς :—Μάλιστα 
βασιλεύ,ή θεά κατήλθε και σέ περιμένει- μοΰ είπε 

δέ νά τήν συγχωρής πού έβράδυνεν όλίγον, διότι 
εΐχε παρακαλέση τήν Άφροδίτην νά τής δανείση 
μερίδάς χάριτας διά νά σοΰ φανη ωραιότερα. Ό 
Φίλιππος μετέβη μέ πολλήν ύπεριφάνειαν είς τδν 

θάλαμον, άλλά δέν ειδ: τίποτε.—Ποΰ εινε ή θεά; 
έρωτα τδν θεράποντα. —Έδώ, Βασιλεύ, απήντη-
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αΐΊ ούτος' σε πίριμένει' δέν τήν βλίπίΐς;—Όχι- 
8sv τήν βλέπω.—Δέν είνε δυνατόν’ δέν ακούεις 
■ποΰ σέ προσκαλεϊ ; Καί ταύτοχρόνως ήκούσθη μία 
φωνή ..μυστηριώδης, ή οποία έλεγε : Φίλιππε ! 
"Αφησε τον θεράποντα ελεύθερον καί δός του τα- 
λαντον και αξίωμα. Ό Φίλιππος πειβθείς οτι τοΰ 
ώμίλει ή Άθηνα, έξετίλεσε τήν παραγγελίαν τής 
θεάς και άντήμοιψτ τόν έξυπνον θεράποντα, ό ό
ποιος ήτο άπλούστατα έγκαστρίμυθος !

Άλλ’δ βαθμός τής τρυφηλότητος «ίς τόν όποιον 
έφθασάν οί ’Ασιανοί λαοί, προπάντων Βασιλείς 
τινες, εινε αληθώς ασύλληπτος διά τήν υπερβολήν 
αύτοΰ.ΕΙνε γνωστή περίπου έκ τής γραφήςή τροφή, 
εις τήν οποίαν πτριέπιπτεν ίκάστοττ τό ‘Εβραϊκόν 
έθνος, τής οποίας τήν εικόνα παρέχει καί ή πολυ

l·
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Η ΣΚΛΑΒΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

Η Γαλλική έπανάσταάις έλευθέρωάε τό πνεΰ- 
μα, και ό’Άμερικανικός πόλεμος τό σώμα.

Άλλά ποιος πόλεμος θά έλευθερώσμ τάς αι
σθήσεις τοΰ-άνθρώπου ;

Τί χρεωστώ πρωί-πρωί νά Ακούω είς τόν δρό
μον τήν αϊωνίαν Νέαν Γυναίκα, ή κανένα παμ- 
πάλαιον βάλς : μέ έρωτα ή Πολιτεία άν έχω 
διάβεσιν νά χορεύσω έστω καί ψυχικώς ; καί 
εινε δυνατόν νά βουλώσω τά αυτιά μου, διά νά 
μή Ακούω και δ,τι πρέπει νά Ακούσω, ή νά τά 
βουλώνω καί. νά τά ξεβουλώνω καί νά μέ πά
ρουν στό χέρι;... Τί χρεωότώ νά βλέπω καθ’ 
όδόν τά Αηδέστερα τών θεαμάτων καί τά Απε
χθέστερα τών Ανθρωπίνων υποδειγμάτων μετά 
τών ποικίλων έλαττωμάτων καί παθών αυτών ; 
ή νά μοΰ παρουσιάζεται έξαφνα ένα μιάοκομ- 
μένΟ χέρι σάν σαλάμι, συνοδευόμενον καί μέ 
φωνήν,ποΰ νά μοΰ ύπενθυμίζμ δτι έχω νεκρούς, 

•οί όποιοι κατά τήν γνώμην του δέν έσυγχωρή- 
θηόαν άπό τόν Θεόν ;. . θά μοΰ ’πήτε κλεϊόε 
τά μάτια .σου.' Άλλά πώς θά περιπατήσω τότε, 
είνε δέ δυνατόν νά τά άνοίγω καί νά τά κλείνω 
ολοένα ; καί άν κατά τήν στιγμήν πού τά 
κλείσω περάόμ κάτι, διά τό όποιον έπρεπε 
νά τά έχω τέσσαρα ;

Τί χρεωστώ νά όσφραίνωμαι δλα τά Αρώματα 
τών οδών, καταλλήλως έκπεμπόμενα άπό τά 
στόμια τών υπονόμων ; Νά βουλώσω τήν μύτη 
μου νά σκάσω ;...

Ή γεϋσις έχει τινάς έλευθερίας, άλλ’ δχι Α
πολύτους· διά νά γνωρίσμς π. χ. άν ένα πράγ
μα είνε ώραϊον —διά σέ έννοεϊται—πρέπει νά τό 
δοκιμάσεις πρώτα’ ίάν δέ πεινμς.τότε Οοϋ φαί
νονται δλα ώραΐα, καί ύστερα τά πληρώνεις 
πολύ άσχημα είς τόν φαρμακοποιόν.

Όταν ίσκεπτόμην αύτά, είπα μέσα μου : 
Τούλάχιάτον μία αίάθηάις, ή Αφή, μάς μένει 
έλευθέρα. Άλλοίμονον 1 Δέν είχα τελειώσει τήν 
Οκέψιν καί ένα άθλιον ίδρωμένον χοντρόχερο 
έπέμενε διά χειραψίας νά έκδήλώόω τήν φιλίαν 
μου. Άφοΰ έπέμενε τόσον, τήν έξεδήλωσα, 
μουρμουρίζων μέσα μου : «Τετέλεσταί ! ούτε 
ή άφή δέν μας μένει έλευθέρα 1».

ΓΡΥ·

τέλεια καί χλιδή, έν τή όποίρ έζησαν οί Βασιλείς 
του. Ό Δαυίδ καί κατ’ εξοχήν ό Σολομών ύπερέ- 
βησαν πάντας είς τήν τρυφήν. Καί ιπηκολούθησαν 
κατόπιν τά βδελυρά όργια τών Ήρωδών, άπήχη- 
σις τών οργίων, τά όποια ετελουντο έν Ρώμη,

Έν τούτοις, μεθ’ δλην τήν περίβλεπτον θέσιν 
τήν όποιαν έδωκεν ή ιστορία εις τους ανωτέρω 
λαούς καί άτομα, έπί τών όποιων έφερον τον λόγον, 
ή αυτή ιστορία επιφυλάσσει καί ιδιαιτέρας τινας 
σελίδας διά δύο λαούς, καί διά δύο μεγάλα; καί 
περιβοήτους βασιλικά; φυσιογνωμίας : τούς Πέρσας 
καί Βαβυλωνίους, καί τούς βασιλείς Νινύαν καί 

Σαρδανάπαλου.

(Έπεται to ιέλος)
ΠΟΛ. 4ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ

Η ΣΦΑΓΗ
κλέφτικο τραγούδι

Τρία πουλάκια κάδονταν απάνω άπο τα τείχη.
To ένα, τωμορφόιερο, βλέπει to νιδ και λέει'

— "Ωρα καλή, λεβέντη μου!—Πουλί, καλή οου μέρα! 
__ Πές μου ώμορφονιέ, σταμάτησε και πές μου ποΰ

[πηγαίνει: ;
— θέλω να βρώ τήν κόρη μου, tip· πολυαγαπημένη, 

θέλω να βρω τήν κόρη μου γιά νά τήνε φιλήσω. 
Χρόνια πολλά περάσανε άφότου δέν τήν είδα.
Τής ξενιτειας th βάοανα, τής έρημιάς τα πάύη 
Δοκίμασα, και δέ μπορώ να στέκω πλεια μονάχος' 
Για τοΰτο πάλιν έρχοχαι να ζαναδώ τή νύφη 
Και τούς λοιπούς ιούς γέροντα! κι’ όλη τή συντρο- 

[φιά μου.
—· Δυστυχισμένε φίλε μου ! άκόμ* Ιον δεν ξέρεις 

Τί έγιναν οί σύντροφοι, τί ίγινεν ή κόρη.
01 Τούρκοι τούς έσκότωσαν, του! έσφαζαν μιά νύχτα, 
Πρώτα τον Γεροφίλιππο κι* έπειτα τήν μητέρα, 
Τον! αδελφού! σου υστέρα κι' δλους τούς άνδρειω- 

[μένους.
Τα δυδ κορίτσια ταφεραν μαζί μέ τους δικούς τους, 
Και τώρα είνε Χανούμισσες οτή Πάλι, σέ χαρέμι. 
Th σπίτια μεϊναν έρημα, δέν φαίνεται κανένας. 
Δέν είνε πλέον άνοιξι, χειμώνας είνε μαύρο:. 
Τότες χλωμιάζει, σύσσωμο τρέμει τδ πολληκαρι, 
Τδ σώμα γέρνει αξαφνα καί πέφτει πε&αμμενος.

F. DE SIMONE BROUWER

Σ. Π. Τό ώραϊον αύτό τραγούδι έγράφη, κατα το 
ύφος τών Δημοτικών ασμάτων, ύπό τοΰ έγκριτου εν 
Νεαπόλει φιλέλληνος και Έλληνιστοΰ κ. Μπροΰβερ. 
Ή στιχουργία διατηρεί δλον το θέλγητρον τής λαϊ
κής έπί Τουρκοκρατίας μούστος.Ή «Πινακοθήκη*1 ευ
χαριστεί τόν κ. Μπροΰβερ δια τήν τόσον ενδιαφερου- 
σαν συνεργασίαν του, ήτις αποδεικνύει αμα μιαν έν
θερμον προς τήν πατρίδα μας άγάπην.

ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ό έν Άβήναις άνταποκριτής τής Παρισινή: 
εφημερίδας βΚρονά» άπέστειλί τδ έξής αρ- 
έέρον περί τών άναοκαφ&ν τής Κρήτης.

ΙΑκαμμίαν νήσον τής 
Μεσογείου δέν γίνε
ται Από δέκα καί 
πλέον έτών τόσος λό
γος, όσος διά τήν 
Κρήτην.

Πολιτικοί καί δι- 
πλωμάται, άρχαιολό - 
γοι καί δήμοάιογρά· 
φοι καί ίσιτοριοδΐφαι 
έσπούδασαν καίσπου- 

δάζουν τό παρελθόν ή τό παρόν τής νήσου. 
Καί ένφ οί Αρχαιολόγοι προσπαθούν ν’ Ανακτή
σουν τρόπον τινά τήν άρχέγονον ζωήν τοΰ 
Κρητικού λαού, οί πολιτικοί καί οί δημοσιο
γράφοι προσπαθούν νά καθορίσουν τήν ζωήν 
τήν όποιαν ό λαός ούτος θά ζήση είς τό μέλλον.

Οί "Ελληνες θεωρούν τήν Κρήτην ώς ίδικήν 
των, οί Τούρκοι προσπαθούν νά τήν διατηρή
σουν παρά τήν θέληΟιν τής Εύρώπης, ό βασι
λεύς Έδουάρδος εισέρχεται καί αύτός είς τήν 
σκηνήν καί οί καλώς έπληροφορημένοι κύκλοι 
βεδαιοΰν ότι σκοπός τοΰ προσεχούς ταξειδίου 
του είς Αθήνας καί Κωνσταντινούπολιν είνε 
δπως λάβτι τή ν Κρήτην είς Αντάλλαγμα τής Κύ 
πρου καί νά προσφέρμ κατόπιν τήν πρώτην είς 
τήν ’Ελλάδα, μέ τόν συνήθη χαριτωμένου τρό
πον του, κρατών όμως διά τόν έαυτόν του τόν 
λιμένα τής Σούδας.

Σήμερον όμως δέν θά όμιλήάω περί τής νεω- 
τίρας, Αλλά περί τής Αρχαίας Κρήτης, ό πολι
τισμός της όποίας ήλθεν όλόκληρος είς φώς κα
τόπιν τών έν έτει ιηοο άρξαμένων Ανασκαφών,τ’ 
Αποτελέσματα τών όποίων ύπερέβησαν τά τών 
Ανασκαφών τοΰ Σχλήμαν είς τάς Μυκήνας καί 
τήν Τίρυνθα.Άνεκαλύφθησαν τρία Κρητικά ’Α
νάκτορα, έξ ών τό παλαιότερον, της Κνωσσοΰ, 
κεϊται είς ΑπόσταΟιν ήμισείας ώρας Από τών 
Χανίων δι’ άμάξης, τό τής Φαιότοΰ κεϊται είς 
τά μεσημβρινά τής νήσου καί τό τής Αγίας 
ΤριΑδος, μεταξύ της Φαιστού καί τής θαλάσσης.

Τό Άνάκτορον της Κνωσσοΰ δέν ήτο ώχυ- 
ρώμένον, ήτο δέ διμρημένον είς δύο διαμερί
σματα χωριζόμενα άπό μίαν κεντρικήν αύλήν.

Διά νά είσέλθμ τις είς αυτήν, ώφειλε νά δι- 
έλθμ προηγουμένως Από τά Προπύλαια.

’Ένθεν καί ένθεν τής αύλης ήσαν Οτοαί, διά
δρομοι, διαμερίσματα τοΰ βασιλέως, της βασι- 
λίσσης, τών θεραπόντων κλπ.

Ό βασιλικός θρόνος σώζεται σχεδόν Ανέπα
φος έντός τής μεγάλης τού Ανακτόρου αιθού
σης. Μία Αλλη αίθουσα φαίνεται δτι ήτο προω- 
ριόμένη διά τάς Ακροάσεις. Είς τήν Β.Δ. πλευ-. 
ράν τοΰ Ανακτόρου ύπήρχε μικρόν θέατρον, δυ- 
νάμευον νά περιλάδμ έως χιλίους θεατάς.

Έκ τών Ανακαλύψεων τούτων καί τών άλλων, 
τών δχι όλιγώτερον Αξίων λόγου, τάς όποίας 
έφερον είς φώς’.αί άνασκαφαί τής Φαιστού καί 
τής άγ-ίας ΤριΑδος, εξάγεται δτι είς περίοδον 
άρχαιοτάτην καί κατά πρλΰ προγενεστέραν τής

Μυκηναϊκής ό Κρητικός πολιτισμός εΐχε κάμει 
καταπληκτικός προόδους.

Ό Αρχαιολόγος κ. "Εόανς ώνόμαάε τήν έπο- 
χήν τοΰ Κρητικού πολιτισμού βέποχήν τού 
Μίνωος» Από τό δνομα τοϋ πραγματικού ή μυ
θικού βασιλέως, τόν όποιον οί "Ελληνες θεω
ρούν ώς νομοθέτην τόίν Κρητών. ’

Περί τών παλαιοτΑτων Κρητών οί Αρχαίοι 
"Ελληνες δέν ήξευρον σχεδόν τίποτε’ ίσχυρί- 
ζοντο έν τούτοις δτι έγνώριζον πολλά πράγ
ματα, καί οί ποιηταί ταιν Αφηγοΰντο θαυμα- 
σίους δι’ αύτούς μύθους, δπως εϊνε ό τοΰ Δαι
δάλου, τού κατασκευαστοΰ τού Λαβυρίνθου, ό 
τής Αριάδνης,την όποίαν ήρπασεν ό θησεύς— 
άλλος αύτός μυθικός ήρώς — ό τοΰ βασιλέως 
Μίνωος, τον κατόπιν χειροτονηθέντο^ κριτοΰ 
είς τόν "Αδην, ό τού Μινωταύρου κλπ.

Πώς έδημιουργήθησαν ύπό τών 'Ελλήνων 
ποιητών οί μύθοι ούτοι ; μάς τό έξηγεϊ ό κ. 
Έδανς πληρέστατα.

Οί "Ελληνες συνειθισμένοι είς τήν έπιδάλ- 
λουσαν Απλότητα τών ναών των, έξεπλάγηόαν 
δταν εϊδον τά έρείπια τού ’Ανακτόρου τής 
Κνωσσοΰ. Είς τούς τοίχους ·;ου δλούς έδλεπον 
ζωγραφισμένους διπλούς πελέκεις, είς τούς ό- 
ποίους ίδωκαν τό δνομα λάδρυς. Έξ αύτοΰ κα
τόπιν παρήχθη ό λαβύρινθος.

■"Εβλεπον έπίσης είκόνας καί Ανάγλυφα μιας 
θεότητός, ήτις κατά τό ήμιΰυ ήτο ταύρος καί 
κατά τό έτερον ήμισυ άνθρωπος καί παρήγα- 
γον έξ αύτής τόν Μινώταυρον.

Οί Αρχαίοι Κρήτες δέν είχον ναούς ύπό τήν 
κλασικήν τής λέξεως έννοιαν, κατά τάς γενο- 
μένας δμως Ανασκαφάς εύρέθησαν βωμοί ύπαί- 
θριοι.

Είς δλα τά Αγαλμάτια,τά όποια περιεσώθησαν 
μέχρις ήμών,άναπαρίστανται θεότητες ύπό Απο
κλειστικές γυναικείαν μορφήν.

Τά περισσότερα είνε χονδροειδή καί Ακαλαί
σθητα, υπάρχει έν τούτοις καί έν τό όποιον 
Αποτελεί έξαίρεσιν. Είνε τό λεγόμενον Αγαλμα 
τής «θεάς μέ τά φείδια».

Άπεκλήθη οϋτω, διότι ή θεά ήτις Αναπαρί- 
σταται είς αύτό κρατεί μέ τήν δεξιάν της χεϊρα 
τήν κεφαλήν ένός δφεως, ή όσφύς της δέ περι- 
ζώννυται Από δύο άλλους δφεις.

Είς τήν Κνωσσόν ήτο έν χρήσει ό σταυρός 
ώς ιερόν σύμβολον.

Ό σταυρός τών Αρχαίων Κρητών διαφέρει 
Από τόν χριστιανικόν κατά τοΰτο, δτι όλοι οί 
κλάδοι του είνε ίσοι μεταξύ των».

Αύτά περίπου γράφει μέ μεγάλην γλαφυρό- 
τητα ύφους—ή όποια δέν ήτο βεβαίως δυνατόν 
ν’ άποδοθμ είς τήν σύντομον αύτήν περίληψιν 
—ό Ανταποκριτής τής Παρισινής έφημερίδος

Ό ίδιος κάμνει τήν έξης παρατήρησιν.
«Είς τό Μουσεΐον τών ’Αθηνών ύπΑρχει μία 

Αναπαράσταδις τής θεάς μέ τά φείδια καί ιοΰ 
κρητικού σταυρού.

Παρετήρησα έν τούτοις δτι κανείς έπιόκέπτης 
δέν στέκεται έμπρός είς τήν προθήκην τής 
Κρήτης. Προφανώς τό τοιούτον γίνεται,διότι οί 
έπισκέπται τοΰ Μουσείου δέν γνωρίζουν τί είνε 
τά περιεχόμενα είς αύτήν. Άπό τούς δημοσιο
γράφους έξαρτάται νά φωτίσουν τό κοινόν»·.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΟΥ ΕΣΒΥΣΕ...
Σιην Αγαπημίνην Σκιάν 

tov itatgog μον

TAN ή ώρα που όλα 
γύρω είχαν κοιμηθη 
μέ τδν ύπνο εκείνο 
ποΰ τόσο μοιάζει 
τήν αιωνιότητα.

Ή ήμέρα είχε 
πεθάνιι, όπως και 
τόσες άλλες προτή- 
τιρα απ’ αυτήν, κΓ 
άπδ τδ θάνατό της 

εκείνον, όπως άπδ
κάθε θάνατο, έπρόκεϊτο νά γεννηθή μ’ά άλλη ο
λοζώντανη, ακούραστη, γιά νά ζήση κι’ αύτή τήν 
παροδική της ζωή και νά πεθάνη όπως και ή 

πρώτη.
Γύρω στδ σπιτάκι, ποΰ ,ζοΠσεν δ καλλιτέχνης, 

τώρα τόσα χρόνια, μώ σιωπή βασίλευε, Ή σιωπή 
τοδ ύπνου........

Έκοιμώντο δλα. Καί τά πουλάκια που είχαν 
κουρασθή όλη τήν ήμέρα νά ψάλλουν τήν άγάπη 
τους, και τά λουλούδια ποδ ήταν λυπημένα, γιατί 
είχαν χάσει τδ χάϊδεμα τοΰ άγαπημένου των ή
λιου, κΓ δλη ή φύσις έν γένει ποδ είχε κουρασθή 

μία ολόκληρη μέρα νά δείχνη τά πανέμορφα της 
κάλλη στδ φώς ποδ θάμπωνε..

Ή νύχτα σάν μχά βασίλισσα είχε θρονισθή στδν 
ουρανό. καί στή γή, .παροδική κΓ αύτή,ποδ έμελλε 
νά διωχθη μέ την πρώτην ανταύγεια τής ρόδινης 
αύγής, μέ τδ πρώτο λουλούδι, ποδ θά τήν ήγ- 
γιζε.καθώς θάπεψτε άπδ τδ ροδοντυμέν; άρμα της.

Τδ .χαριτωμένο μικρδ σπιτάκι, ποδζοδσε μέσα 
ή μυστική ψυχή εκείνου ποδ τό ζωογονοδσε, έπρό- 
6αλλε δειλά δειλά μέσα άπ* τδ σκοτάδι, ποΰ τδ 
τύλιγε. ■

Έκρυβε μέσα του τόσο φώς έμπνεύσεως καί δυ- 
νάμεως, ποδ ξεπετοδσε αύτδ καμμιά φορά μέσα 
άπδ κάθε σχισμή,ποΰ θαδρισκε καί τδ φώτιζε μ’, 
ένα φωτοστέφανο, ποδ άφινε νά πέφτη άπδ τά χέ- 
ρέα του δ θείος ’Απόλλων. ' .

Σέ μιά γωνιά, μιά πολυθρόνα, τδ αγαπημένο 
του κάθισμα, ήτανε παραπεταμένη. Παραπέρα με
ρικές νότες ήγγιζαν παραπονετικά τδ έδαφος,, γιά 
τδ όποιον δέν ήσαν προωρισμένες, καί κοντά στο 
παράθυρο ένα πιάνο σκονισμένο έφαίνετο σάν νάχλαιε 
τήν έγκατάλειψι, ποΰ είχε τόσον καιρό,

"Ενα ,μισοσδυσμένο φως έφώτιζε αύτδ τδ περι

J0.

βάλλον καί τώκαμνε άκόμη πιο πένθιμο, πιδ λυ
πητερό.

Ό καλλιτέχνης έλειπε.
Ή αγάπη γιά τά παιδιά τού τδν κρατούσε στήν 

άλλη άκρα τοΰ σπητιοΰ.
Είχε δυδ αγγελούδια. Όλόξανθα κεφάλια ποϋ 

ερριχναν στήν καρδιά του τές παρήγορεί άχτϊδές 
τους. Τά γαλανά μάτια των—ούρανδς καθάριος — 
τοΰ θύμιζαν τά,μάτια’Εκείνης,ποΰ δεν υπήρχε πιά...

Κ«ι τ' άθώα χάδια των, τά ώμορφα χέρια των 
—Ιδια φείδια τριγύρω στδ λαιμό του τυλιγμένα— 
ήσαν γι' αύτδν αί γλυκείες αλυσίδες ποδ τδν έδέ- 

σμευαν.
Αύτή ή άγάπη τοΰ έδινε τήν έμπνευσί του.

■ Αύτή ή άγάπη τοδπλεκε τά στεφάνια, μέ τά 

όποια στόλιζε τήν τέχνη,ποϋ ελάτρευε.
Αύτή ή άγάπη τδν πήγαινε πολύ ψηλά, σέ 

καποια παλατια δουλεμένα μέ τά π/ο ώμορφα λου
λούδια τής ’Αθανασίας.

Καί προσπαθοΰσε κΓ αύτδς νά προσθέση ακόμα 
ένα λουλούδι, ποτισμένο μέ τδ δάκρυ, που έχυσε 
γιά τήν Άγάπη.. .

Τα έβλεπε....Ήσαν κοιμισμένα. Σάν ενα άόρατο 
αεράκι άνέμιζεν ελαφρά τά μαλλιά των, τά μάτια 
των έφαίνοντο σάν νά έδέχοντο τά φιλιά τής ευτυ
χίας κΓ αθωότητες, ποδ έπτερύγιζαν γύρω των.

Καί ή Παρθένα'άπδ ψηλά κύτταζε. Χαμογε- 

λοΰσε στήν ώμορφη αύτή εικόνα καί χάριζε ενα 
μειδίαμα—μειδίαμα ποδ δέν είχε ακόμα γνωρίσει 
τδν Πόνο—στά παντοτεινά παιδιά της..

Είχε γονατίσει μπροστά της δ πατέρας. Τά μά
τια του έμεναν άφωνα, μά ή καρδιά μιλοΰσε...

"Εσκυψε τδ κεφάλι του μπροστά στή δύναμί Της, 
τή χάρι Της, καί δυδ δάκρυα—αληθινά μαργαρι
τάρια—κύλισαν στά μάγουλά του τά βαθουλά...

Σ’ εκείνην τά έμπιστεύθηκε.
Σηκώθηκε.
Τδ πρόσωπό του ήταν τώρα φωτισμένο μ’ ένα 

φώς, ένα φώς ξεχωριστό, ένά φως ανακατωμένο 
μέ ίλη τή γαλήνη, ηρεμία καί ευτυχία ποΰ δίνει ή 
Πίστις.

Τά ξαναεΐδε, προχώρησε πάλιν πρδς αύτά. Μέ 
δλη του τή δύναμι κόλλησε στά ξανθά κεφάλια 
των—χρυσάφι πολύτιμο - τά χείλη του, τά διψα- 
σμένα γιά τήν άγάπη τών παιδιών του, καί σιγά 
σιγά, γιά νά μή ταράξη καί διώξη τά ευτυχισμένα 
δνειρα ποϋ χλωθογυρνουσαν.γύρω των, βγήκε με 
βήμα αργό, αργό...

Έσυρε πίσω του τήν πόρτα, τήν πόρτα αύτή 
ποδ χώριζε μιά ευτυχία, μιά αθωότητα, μιά χαρά, 
άπδ τή λύπη ποδ άγωνίζετο νά μπη,άπο τδν Πόνο 

ποΰ παραμόνευε σ,τδ σκοτάδι, -γιά- νά. σπαράξη· τήν 

καρδιά, ποδ θάπεφτε στά νύχια του. ,
Προχώρησε- Τδ.μισοσίυσμένο φώς, πον:τό είχε 

ξεχάσεΓ τδν τραόα στήν αγαπημένη του γωνιά.. 
Αισθάνεται μιά εξαιρετική δύναμι μέσα του.' 

θυμάται τα' λόγια τοΰ γιατροΰ ποΰ τοδ είχε 
πήκατόπιν άπδ τήν μεγάλην του εκείνην αρρώστια: 
«Γιά τά παιδιά σου πρέπει νά ζήσης. Πρέπει ν’ 
άποφύγηςκάθε συγκίνησι. Αύτή μπορεί νά σέ σκο- 

τσώη».
Μά ή φωνή ποΰ μιλεΐ μέσα του είναι π£ο με

γάλη. ,
Ένας πόλεμος γίνεται. ΙΙοιδς θά νικήση ;

Στήν πολυθρόνα του τήν άγαπημένη έπεσε βα- 
ρειά...Τδ κεφάλι του γλύστρησε στδ στήθος του 
καί τά μάτ2α του έμειναν γιά μιά στιγμή κλειστά.

. Τά χέρια του σιγοτρέμουν άπδ μιά σπασμωδική 
κίνησι. Τά φέρνει στήν καρδιά του. Θέλει νά τήν 
χρατήση, ποδ κοντεύει νά πετάξη μέσα άπδ τά 

στήθιατου...
Τά ματόφυλλά του τρέμουν, τρέμουν και σκιές 

φαίνονται νά περνοΰν μέσα απδ τα μάτια του.
Φαίνεται σάν ν’άκούη ’γύρω του χίλιες φωνές 

ποδ τοδ μιλούν μυστικά, χίλια χέρια ποδ τον τρα
βούν γιά νά τδν σηκώσουν ψηλά ψηλά...

Μά αύτδς πολεμάει. Μία άνάμνησις τδν βαστα’. 
τά παιδιά του ! ΚοιμοΟνται έκεΐ ήσυχα, ευτυχι
σμένα.Έχει τδ δικαίωμα νά άρπάση αυτήν τήν εύ

τυχία ;
Γι’ αύτά θέλει να ζήση. Ναι γι'αύτά.
Άν δχι, τούλάχιστον θέλει νά δούλεψη γΓαύτά. 
θέλει νά εξασφάλιση τή ζωή τους.
Εινε τώρα πάλι δούλος τής ’Αγάπης του.

Αύτή τδν εμπνέει.
’Αδελφωμένες τδν περιζώνουν σαν φείδια αέρινα 

ή Άγάπη καί ή Μουσική.
Μέ τά δάχτυλά των έγγίζουν ήδη τά μαλλιά 

του.
Μιά δύναμι κανούργία αισθάνεται μέσα του.
Ή ψυχή του πέτα, φεύγει ανάμεσα άπδ τά βα- 

θειά στρώματα τής έμπνεύσεως, ποϋ τοδ ανοίγουν 

δρόμο....
Τά μάτια τού στηλώνονται σέ κάτι νότες, πε

σμένες παραπονετικά στά πόδια του...
Σηκώνεται, σάν νευρόσπατο, ποϋ ένα ξένο χέρι 

τδ διευθύνει. Δεν ανήκει πιά στδν έαυτόν του.
’Ανήκει στήν αδελ^ωμένην θεότητα ποΰ τδν 

τραβα,..

Αρπάζει ενα χαρτί, ενα μολύβι. Γράφ-ι. Κάτι 
σάν μικρά σημεία βγαίνουν άπδ τά δάκτυλά του. 
Καί γράφει ολοένα πΓο γλήγορα. Πρέπει νά προ- 
φθάση κάτι νά τελειώση;

Ή.ψυχή του ολη μαζεύΟηχε στά δάκτυλά του 
καί τά μάτια του βγάζουν σπίθες...

Κουράσθηκε. Ξανάγυρε τδ κεφάλι στδ στήθος 
του. Αί δυνάμεις του άρχίζουν νά τδν· άφίνουν. ;.

Σάν έ’να κρύο αισθάνεται μέσα του...
Μά πρέπει νά ξαναζεσταθή. Πρέπει νά δώση τή 

φωτιά καί τή ζωή, ποδ τδν άφίνει, σ’ αύτδ ποϋ 
δημιούργησαν τά δάκτυλά του.

.Πρέπει· .ία παιδιά του ,νά-ζήσουν .τή ζωή ποΰ 

θά . τά χαρίση....

Τδ φτωχό έγκαταλελειμμένο πιάνοφαίν-ται σάν.. 
νά τδν τραβα. Αί νότες χοροπηδούν μπροστά του. 
Πρέπει νά διευθύνη τδν χορό τους, νά τδν τακτο- 
ποιήση, νά τοΰ δώση δύναμι, ζωή.

Πλησιάζει. Έκάθησε στδ μικρδ θρονί ποΰ. ήταν ... 
μπροστά του Τά δάκτυλά του τά άρρωστημένα 

καί τρεμουλιαστά μαζεύουν τήν σκόνη,που σκέπαζε 
μ’ ένα παχύ στρώμα τά κόκκαλα τοΰπιάνου. Αύτά 
φαίνονται σάν νά τρέμουν άπδ τήν συγκίνησι, γιατί 
ξαναβρήκαν τήν άγάπη, ποΰ (νόμιζαν πώς έχασαν 
γιά πάντα ..

Κάποιοι ήχοι ακούονται.
Βγαλμένοι σάν απδ ένα τρελλδ παλατι χαράς.
Ό ένας κυνήγα τδν άλλο νά τδν φθάση.καί αν

ταμώνονται καί παίζουν τρελλά καί άφίνουν τά γέ- 
λοια των νά άκουσθοΰν και νά μποΰν στήν ψυχή, 
ποδ άπδ πολύν χρόνον ήταν ξένη γι’ αυτούς.

Σάν ένα μυρωμένο αεράκι άνοίξεως βγαίνει άπδ 

μέσα της. Μιά ώμορφη φύσι ζωγραφισμένη, μέ μου
σική μιλεΐ.

Τά λουλούδια πρωί πρωί έχουν ανοίξει τά πέ
ταλά τους, γιά νά δεχθούν τά φιλιά,, ποΰ τούς 
στέλνει ό ήλιος μέ τές ολόχρυσες άχτϊδές του.

Μία μουσική άκουεται άπ’ ολόκληρη τή φύσι.
Καί τδ ποτάμι, ποΰ τρέχει έκεΐ άπαλά, καί τά. 

όλοπράσινα δένδρα, ποδ κρυβοψιθυρίζουν άνάμεσά 
των καί τά πουλάκια, ποΰ φτερουγίζουν χαρούμενα 
χΓ εύτυχισμένα, όλα όλα μέ τές πιδ πεταχτές νό
τες φανερώνουν τή χαρά, τή ζωή, ποΰ τώρα έχουν 
μέσα τους τά κόκκαλα τοΰ πιάνου καί τήν βγάζουν 
στδ φώς μέ τδ πρώτο άγγιγμα ποδ ένα χέρι— 
ώσάν μαγικό ραβδί—κάμνει. νά αισθανθούν στήν 
πλάτη τους, τήν έως τώρα κρύακΓ άψυχη.

Οί τόνοι δυναμώνουν.
Ή άγάπη μιλεΐ μέσα της.
Ή άγάπη στηλωμένη σέ δυο καρδιές δεμένες ' 

άνάμεσά των μέ 'Αγνότητα,Πίστί, Καλωσύνη.
Ή Άγάπη ποΰ σέ λίγο ξεσπάει σέ χάδια.
Χάδια αισθάνεται ή ψυχή του.
Χάδια αισθάνεται τδ πιάνο του.
Χάδια αισθάνεται όλη ή φύσις.
Χάδια ποδ άπαλά άπαλά περνούν κι’ άφίνουν 

μιά ανατριχίλα, μιά φρικίασι άπδ χαρά.·
"Ολα γύρω τοδ φαίνονται σάν νά τδν χαϊδεύουν 

καί μιά ψυχή τοδ μιλεΐ τά πιδ ώμορφα λόγια 

it’ ακούσε στή ζωή του.
"Ησυχα ήσυχα οί τόνοι χαμηλώνουν. Σάν ήχοι 

φιλιών, ποδ δίνονται στά μάτια, βγαίνουν άπδ τά 
δάκτυλά του.

ΚΓ αύτά φαίνεται σάν μιά ανώτερη δύναμι νά 

τά φιλή. . . .Τό πιάνο μιλεΐ. . .

Ψάλλει τώρα τήν Ευτυχία.
Τήν Εύτυχία μέ τήν πιο ώμορφή της δψι.
Τήν Εύτυχία φανερωμένη σ’ εκείνη τήν ηρε

μία, τή γαλήνη...
Τήν Εύτυχία ποδ βρίσκεται στδν ουρανό τον γα-

9t.
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λάζιο, χωρίς αστραπές καί σύννεφα, στο' ήσυχο 
κύμα ποΰ έρχεται νά σκάση στά πόδια του βρά

χου τοδ αγαπημ.ϊνου του, στήν ήσυχη νυχτιά ποΰ 
δέν φοβάται μήπως ταράξουν τδν ΰπνο της οί θό
ρυβοι τής ήμέρας.

Τήν ευτυχία ποϋ είχε στήσει τδ παλάτι της 
ανάμεσα α..δ τές πΓο ταιριασμένες ψυχές καί ποΰ 

είχε στεφανωθή μέ τές χρυσές αχτίδες, ποϋ έσχόρ- 
πιζαν τα ολόχρυσα μαλλια, ποΰ στεφάνωναν δυο 
χαριτωμένα παιδικά μέτωπα....

Μά ξαφνικά πέρνα ένα σύννεφο.
Άφίνει ΰπίσω ένα ελαφρό ελαφρό κρότο, έτσι 

καθώς περνάει βιαστικό, ένα κρότο παράξενο, σάν 
δταν σπανή ένα λεπτδ ξύλο, σάν όταν τδ σαράκι 
τρώγη έκεινο ποΰ τοΰ χρησιμεύει γιά φωληα.

Ό κρότος αΰτδς φθάνει έως τήν καρδιά.
Τδν ακολουθεί ένας δεύτερος, ένας τρίτος...
Τά κόκπαλα τοΰ πιάνου σάν νά μαλώνουν ανα

μεταξύ των.
Ένας αγέρας φαίνεται σαν νάρχεται απδ μα- 

κρυά.Ή σκόνη ποϋ σηκώνει άπδ τδ περιβόλι τής 

Λύπης σκεπάζει τδ ώμορφο παλάτι τής Ευτυχίας.
Τά φύλλα τών πρασίνων δένδρων—τών ελπίδων 

—χτυπιούνται ανάμεσα των, σφυρίζουν μέ δύναμι 
και ή θαλασσα ή βουρκωμένη φανερώνει τήναγριάδα, 
πώχει μέσα της κι’απειλεί νά πνίξη τδν άμοιρο, 
ποΰ χτυπά τα πλευρά της.·.

Ό ήλιος ποΰ ήτανε ψηλά ώς τώρα, αρχίζει νά 
σκιάζηται. Σέ λίγο χάνεται. Δυο άχτϊνες μονάχα 

μένουν, τυλιγμένες σάν βόστρυχοι μικρών παιδιών.
Μά εινε αδύνατες, σάν κι’ αυτούς, νά αντικα

ταστήσουν όλο τδν ήλιο.
Κι’ έπάνω άπ’ όλα αυτά μιά πνοή, ποϋ' δέν 

πρόφθασε να κρυώση, μιά ψυχή χαράσσει έ'να δρόμο 
φωτεινό···

Μία ψυχή που ζητεί νά γνωρίση τδ άπειρο,ένφ 

συγχρόνως κλαίει γιά εκείνο ποΰ άφησε,άφ’ ού τδ 
γνώρισε--·

Σάν δάκρυα τρέμουν κάποιες σταγόνες και 
λάμπουν μέσα στδ φωτεινό σύννεφο που αφίν-ι 
πίσω της. Ένα δάκρυ πέφτει στή γή...

Ένας λυγμός, άπ’ αυτούς που ακολουθούν τό 

πέταγμα της,ξαπλώνεται στδν αγέρα...

Και τότε παντοΰ ακούεται ένας θρήνος..·
Ένας θρήνος άπ’ ο τι έγκατέλειψε.

Ε I Ρ η Ν Ε I A I
4ύο μόνον ευχαριστήσεις εύρίοκομεν elf τό o/njri μας. 

Την ώραν ml· βγαίνομεν Ιξω χαί τήν ώραν ποΰ έπι- 
στρέφομεν.

* Ή τιμή Sir έχει πλέον ή έπαγγελματίας,
* Τό έλάττωμα τής ισότιμος five ότι τήν ζητοϋμεν 

πάντοτε μι τούς άνωτέρους μας.
¥ Τδ ήμιου τών δοων γράφομεν five επιβλαβές- τό 

έτερον ήμιου δεν ώφελεΐ elf τίποτε.
* ΈτρελλοΛνόμην γι’ ««wv τόν νίον καί τώρα οΰιε 

νά τόν ϊδώ θίλω. Πόσον εύκολα Αλλάζουν οί άνδρες I

'Ένας θρήνος βαρύς άπ’ τήν καρέιά βγαλμένός 

τή στιγμή που τήν κόβει τδ μαχαίρι...
Και αί νότες ακούονται δυνατές. Περνούν &λη 

τή δύναμί της. Μιά καρδιά ζωντανεύει μέσα τους.
Μιά καρδιά σπαράσσεται.
Ούτε ή άγρια θάλασσα, ούτε δ φοβερός αέρας, 

που καμνει μιά τρομακτική συμφωνία μέσα σε ο
λόκληρα δάση, έχουν τόσην αγριάδα και δύναμι.

"Ενα παράπονο, ένα κλάμμα, χειρότερο καί 
άπό εκείνο τοΰ Θυέστη, μιά αφάνταστη άπ.ελπισία 

μαρμαρώνει κάθε αίσθημα έκτος από τήλύπη...

Σάν σταγόνες βροχής τά δάκρυα βρέχουν τά 

κόκκαλα τοΰ πιάνου.
Και μέσα άπδ τή διαύγειά τους, μέσα άπό τδν 

θρήνο τών κοκκαλων ένας θείος ήχος σαν μουσική 
χίλιων αγγέλων ακούεται και μιά Παρθένα φανε
ρώνεται στά μάτια τής ψυχής.

Απλώνει τά κατάλευκα χέρχα της—δείγμα τής 
καρδιάς της—και προσπαθεί ν’ άγκαλιάση,νά προ
φύλαξη άπδ. τό σδύσιμο τές ώμορφες αχτίνες—άπο- 
μεινάρια τοΰ ήλιου—ποΰ κοντεύουν νά χαθοΰν 
μ.έσα στήν άγρια εκείνη πάλη τών στοιχείων.

Μια μεγάλη χαρα κλονίζει τήν ψυχή σ’αυτή τήν 
οπτασία.

Ή χαρά πολέμα μέ τή λύπη καί νίκα.
Μά ή ψυχή νικιέται...

•Ένας φωτεινός δρόμος, ραντισμένος μέ λυγμούς 
καί δακρυα τήν τραβά....

Ή φυλακή—τό σώμα—μένει άδιια μέ σπα

σμένες τες αλυσσίδες.
Τό πιάνο μένει χωρίς ήχο μέ σπασμένα τά 

κόκκαλα...

Μα τδ χαρτί, τό άψυχο πρώτα, έχει τώρα μέσα 
του ζωή.

Μια ζωή παρμένη απ’ οτι έσβυσε γύρω του και 
που θά φεγγοβολά γιά κάθε ένα, ποΰ θά ξέρη νά 
τήν διάβαση.

Μια ζωή, γεμάτη έμπνευσι καί ώμορφιά, ποΰ 
θά δώση τήν αθανασία στον πατέρα, κι’ ένα μέλλον 

γεμάτο ελπίδες στά όλόξανθα παιδιά....

ΜΥΡΣΙΝΗ

¥ Ή άποφασιοτικότης έγκειται πολλάκις εις τδ νά 
είνε χάνεις οχληρός δταν πρέπει.

* Ή Ιλευθερία χαί ή υγεία δμοιάζουν έίς τό δει 
δεν αισθάνεται κανείς τήν αξίαν των παρά δταν τάς 
χά°η·<,

¥ "Οταν ή γυναίκα, άπιστήση ό εύγενής άνήρ ή τήν 
άφίνει ή σιωπή μέσος δρος’δίν υπάρχει.

¥ Δύο θέσεις έχει ή γυνή. "Οταν είνε τίμια, τήν 
έκτιμοΰν χαί δεν τήν πλησιάζουν Οταν είνε ελαφρά, 
τήν πλησιάζουν άλλά δεν τήν εκτιμούν.

¥ Μία γυναίκα κλονιζομένη,έχει ήδη πέσει.
ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΕΚ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

σύγχρονος γερμανική φίλο 
λογία δίν είνε πολύ πρωτό
τυποι. Αί βαθύιεραι συγ
κινήσεις,τάι δποίαι ο!νεό
τεροι Γερμανοί ποιηταί ζη
τούν άπδ τήν Μούοάν των, 
είνε εκφράσεις θαυμασμού 
διά τήν έλληνικήν αρχαιό
τητα ή φράσεις αύτοθαυμα- 
σμοΰ.

Είνε σπάνιον »ά εύρεθή ποιητής ή χαί συγγραφέας 
δστις νά έχη ατομικήν γνώμην διά τήν ελευθερίαν, τήν 
ηθικήν, τήν θρησκείαν, την θεότητα, νά έχη δε χαί άλ
λην φιλοδοξίαν έκτοι άπό τό νά καταοτή γνωστοί είς 
τά αριστοκρατικά σαλόνια, νά γείνη τής μόδας. Ό τε
λευταίος Γερμανοί διηγηματογράφος,τοΰ όποιου τό όνομα 
είνε γνωστόν εις δλην τήν Ευρώπην,είνε <3 “Εΰζε, δ τε
λευταίος φιλόσοφος είνε δ Κίτσε, ό τελευταίος μουσουρ
γός δ Βάγνερ, ό τελευταίος ζωγράφος δ Λέμπαχ.

Αυτοί δίν υπάρχουν πλέον (δ Έϋζε ζή άκόμη, άλλ 
ιίνε πολύ γέρων καί δίν γράφει) δίν άνεφάνησανδε άλ
λοι ικανοί να τούς άντικαταοτήοουν, Ικτδς τοδ Ριχάρ
δου Στράους, δ όποιος μολονότι δεν είνε οθτε θά γείνη 
ποτί Βάγνερ, θεωρείται ώς μουσική μεγαλοφυία.

Πνευματική παρακμή λοιπόν εις τήν Γερμανίαν. Πολύ 
ολίγα πνευματικά έργα παράγονται καί αυτά δεν καθί
στανται γνωστά πέραν τών δρίων της.

Ή πνευματική παραγωγή της είνε τόσον ολίγη, ώστε 
δέν άρκεϊ ούτε δια τήν εχχώριον κατανάλωσιν καί πα· 
ρίοταται άνάγκη νά είσαχθοΰν άπό τδ έξωτεριχδν πνευ
ματικά προϊόντα.Ή χώρα ή όποια Αποστέλλει τά περισ
σότερα μυθιστορήματα, ποιήματα καί θεατρικά έργα 
είνε ή Γαλλία. Μόλις αναγγελθή εν μυθιστόρημα Γάλ
λου συγγραφέως, θα ζητήσουν Αμέσως να τό Αγοράσουν 
τρείς-τέσοαρες Γερμανοί έκδόται' μόλις Αναβιβασθή είς 
τήν σκηνήν γαλλικού θεάτρου έν δράμα ή κωμωδία, 
φάρσα, δπερέττα, θά ζητήσουν αμέσως πέντε εξ Γερ
μανοί θεατρώναι νά εξαγοράσουν άπό τόν συγγραφέα το 
δικαίωμα τής παραστάσεως.

Τά μελοδράματα είσάγονται άπδ τήν ’Ιταλίαν.
Αί στατιοτικαί τών γερμανικών θεάτρων δεικνύουν 

8τι τά έργα των Ιταλών μουσουργών αναβιβάζονται 
συχνότερου παρά τά τοϋ Βάγνερ.

Πολλά άπό τα μελοδράματα τοΰ τελευταίου τά γνω
ρίζουν έξ ακοής μόνον οί νεώτεροι Γερμανοί, δπως δη
λαδή τά γνωρίζομε» καί ημείς. Ένφ τά μελοδράματα 
τοϋ Πουτοίνι π. χ. τά έχουν ϊδει δλα παριοτανόμενα. 
’Εκτός τής «Σαλώμης» τοϋ Στράους κανεν άλλο γερ
μανικόν μελόδραμα δίν παρεστάθη κατά τήν εφετεινην 
χειμερινήν περίοδον, είς τά θέατρα τής Γερμανίας.

Αί δπερέτται αί δποίαι παίζονται σήμερον με μεγά
λην έπιτυχίαν είς δλου τοϋ κόσμου τά θέατρα άπο 
τήν «Νυχτερίδα» έως τήν -Εΰθυμην Χήραν», τήν·Ω- 
ραίαν τής 'Ολλανδίας» καί τδν «Γενναίον στρατιώτην» 
είνε δλαι γερμανικαί. Αυτό όμως δεν σημαίνει καί δτι 
οί συγγραφείς των χαί οί σύνθετοι ταη> εινε υπήκοοι ϊοδ 
Γουλιέλμου τοΰ Β'. Ή μουσική των δίν είνε βερολινέ- 
ζική, άλλά βιεννέζικη. Διότι ή Βιέννη έχει καταστή 
τδ πνευματικόν κέντρον τοΰ πανγερμαησμου.

Ή ζωή τής πρωτευοΰοης τής Αυστρίας είν - πολύ έ- 
λαφροτέρα άπδ τήν ζωήν τοΰ Βερολίνου.

Καί, καθώς φαίνεται, μόνον είς έλαφρδν περιβάλλον 
είνε δυνατόν νά έμπνευσθή κανείς εύκολα σήμερον.

Εις τήν Γερμανίαν—γράφει ό Jules Hurel είς έν 
τών τελευταίων φύλλων τοΰ αΦιγαρώ»—παραιηρεϊται 
μεγάλη ποικιλία ρυθμών είς τάς οικοδομάς, πραγμα τό 
ό.ταΐον δέν συμβαίνει είς τήν Γαλλίαν.

Αί όδοί τών Παριβίων φαίνονται μονότονοι, συγκρι- 
νόμεναι πρός τάς όδούς τοΰ Βερολίνου, τής Κολωνίας, 
τής Φραγκφούρτης, τοΰ Κιέλου, τής Λειψίας,τής Δαρμ- 
οιάτης χαί τών λοιπών Γερμανικών πόλεων.

Δύο ίξέχοντες Γάλλοι, ό Λαβίς καί ό Πώλ Έρβιέ, 
έγραψαν είς τάς έκ Βερολίνου εντυπώσεις των δτι ή 
ποικιλία τών ρυθμών, ήτις παρστηρεϊιαι είς τάς οικοδο
μάς τής γερμανικής πρωτευούσης, κάμνει τας οδούς της 
νά φαϊνωνται ώς όδοί διεθνούς Έκθίσεως προωρισμέ- 
ναι νά έκλείψουν μετά τήν λήξίν της, κατεδαφιζομένων 
τών οικοδομημάτων.

Ή παρατήρησις είνε πολύ όρθή, ίσως δμως είνε ώ- 
ραιότερον νά βλέπη κανείς όδούς όμοιαζούσας με δρό- . 
μους διεθνούς έκθέσεως, άπδ τό νά βλέπη τοιαύτας μο- 
νοτόνους μί ομοιομόρφους σειράς οικοδομημάτων.

Ό ενθουσιασμός τοΰ Γκαϊτε διά τήν άρχαίαν 'Ελ
λάδα μετεδόθη καί είς τούς βασιλείς τής Βαυαρίας, οί 
όποιοι άπ εφάσισαν νά κάμουν τδ Μονάχον πόλιν Ιλληνι- 
κήν. "Ηρχιοε λοιπόν νά έπικρατή δ αρχαίος έλληνικός 
ρυθμός, χωρίς έν τούτοις νά έγκαταλειφθή καθ' όλο- 
κληρίαν καί ό γοτθικός, δστις έξηκολούθει νά έχη τούς 
φανατικούς οπαδούς του.

Αί αλλαι γερμανικαί πόλεις ήρχισαν ν’ αντιγράφουν 
καί avtai τδν ελληνικόν ρυθμόν καί ήλθεν εποχή κατά 
τήν όποιαν έπεκράτει ουιος απ' άκρου είς άκρον τής 
Γερμανίας. ■ .■

ΟΙ Γερμανοί δμως τά θέλουν δλα' καί ώς νά μή τούς 
ήρκει δ κλασικός έλληνικός ρυθμός, είσήγαγον κατόπιν 
τόν ρωμαϊκόν, έπειτα τόν βελγικόν γοτθικόν, μετ’ αυ
τόν τόν τής γερμανικής ’Αναγεννήσεως. Ούτω λ- ιπόν 
έδημιουργήθη έν σύμφυρμα ρυθμών, τδ όποιον ήρεοε 
μίαν εποχήν, φαίνεται δμως δτι σήμερον άρχίζει νάπα- 
ρέσκη, ίδίοις είς τούς άρχιτέκτονας τής νέας σχολής, ή- 
τις έχει κηρυχθή ύπερ τοΰ απλοποιημένου ρυθμού.

Πολλαί οίκοδομαί έχουν ήδη άνεγερθή είς τάς διαφό
ρους γερμανικός πόλεις συμφώνως προς τδ νέου σ τ ύ λ 
καί οί ίδόνιες αύτάς εκφράζουν άπροκαλύπτως τήν 
γνώμην, δτι είνε άσυγκρίτως κομψότεροι άπο τάς πα
λαιός γοτθικός ή ελληνορωμαϊκός,

Ή ίποχή μας—λέγουν οί νέοι άρχιτέκτονες—έχει Α
νάγκην άπό οικοδομάς, τών όποιων δ Καλλικράτης καί 
δ ‘Ικτίνος ούτε Ιδέαν είχον,δταν κατήρτιζαν τό οχέδιον 
τοΰ Παρθεν&νος. Οί αρχιτέκτονες τής αρχαιότητας θά 
μάς ένέπαιζον δν μας έβλεπαν νά μεταχειριζωμεθα τούς 
κανόνας καί τά σχέδιά των διά νά άνοικοδομήοωμεν εν 
ηλεκτρικόν έργοστάσιον Γ; εν έμπορικδν κατάστημα, ή 
μίαν αποθήκην ή δ,τι δήποτε άλλο. Έκαστη εποχή καί 
έκάσιη χώρα έχουν τάς άπαιτήσεις καί τας άνάγκας 
τα>ν, συνάμα δε χάί τά μέσα δπως τάς Ικανοποιούν. 
Εντεύθεν γεννάται ό ρυθμός.

Οί αρχιτέκτονες τής νέας σχολής ζητούν καί κάτι 
SUo άκόμη, νά παύση ή άπομίμηοις,

Τδ ξύλον πρέπει νά μένη ξΰλον, ή πέτρα πέτρα καί 
δ γύψος γύψος καί νά μή παρουσιάζονται ώς δήθεν 
μάρμαρα ή δ,τι δήποτε άλλο ποΰ δίν είνε.

Αύτάς τάς Ιδέας έχουν οί Γερμανοί Αρχιτέκτονες καί 
προσπαθούν νά τάς ίφαρμώοονν, μολονότι έχουν πολ
λούς άντιδρώντας καί πρωτίστως τδν Κάΐζερ, δ όποιος 
έχει κηρυχθή ύπίρ τής διατηρήσεως τών αρχαίων 
ρυθμών. Β.

♦ t t
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τ ■¥* Φ -Δ. Ώ. ΤΤΟΙΚΟΣ

Η διευθύντρια τοϋ Οίκου τών τυφλών δεσποινίς Ειρήνη Λασκαρίδου 
μετά τών δύο πρώτων μαθητών τής σχολής.

Οι τυφλοί μοθηταΐ έορτώζοντες τό Πάσχα.

Οέν Καλλι&έα 1$ εισφορών όμογενών ίδρυ&είς Οίκος 
τών τυφλών άπέβη ίν τών τελκότερον όργανωμέ· 
νιον φιλανθρωπικών καταστημάτων τής 'Ελλάδος. Χά
ρις t/ς τήν iv Ευρώπη είδικώς εκπαιδεν&εΐσαν δίοποι- 

νίδα ΕΙρήνην Λασκαρίδου, ή διδασκαλία και ή ανα
τροφή τών όπιά μικρών τροφίμων τής σχολής live 
λίαν έπιμεμελημένη καί καρποφόρος.

Εις διάστημα βραχύ οί μικροί τυφλοί προώδευσαν 
καταπληκτικώς, ώς άπέδειξεν ή εσχάτως δπ’ αυτών δο· 

•faioa εν τή> εΠαρνασοφ» προεοπερίς. "Ιί άνάγνωοις, 
ή απαγγελία, τδ άσμα, τα παίγνιά των έκτελοΰνται μετά 
ζηλευτής αρμονίας, ώς έάν ειχον φωτεινήν τήν αίο&ησιν 
τής δράσεως. Αί δημοσιευόμενοι εικόνες άποδεικνύουν 
πόσον οί μικροί Απόκληροι τής τέχνης ευηργετή&ησαν, 
τυχόντες άσυλου. 'Εάν δε ύποστηριχθή τδ ίργον, ή 
έπίδρασις αΰτοΰ έσται πολυτιμότερα, άν άναλογισδή τις 
πόσα τυφλά μικρά παιδιά μένουν είς τδ σκότος τής ά· 
μα&ιίας.

OV μικροί τυφλοί λουόμενοι tv Φαλήρφ, . ΟΙ τυφλοί έν Ικδρομμ είς τό φρούριον της Χαλκίδας.
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ft ι Ν α κ d ό η k h

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΤ
παρατηρητικότητος καί τής δυνάμεων· Ε’νε έν 
άπλοδν σκίτσο, γινόμενον μέ τήν ευχέρειαν ήτις 

διακρίνει τδν κ. Βικατον. Δύο γέροι είνε άπησχο- 
λημένοι είς τήν άνάγνωσιν. Ό είς άναγινώσκει— 
και εινε δ χάλλιον χαρακτηρισμένος—ένφ δ άλλος 
προσέχει βλέπω» είς τήν εφημερίδα. Έν έπιτρα- 
πέζιόν του, δ «’Αστακός», έχει υπέρ έαυτοΰ.μίαν 
έγκυρον ήδη γνώμην, διότι έτυχε άργυρον μεταλ
λίου είς τήν έν Μονάχφ έκθεσιν τής ’Ακαδημίας 
τών Καλών τεχνών έν έτει 1903.

Ό κ. Άλεκτορίδης εκθέτει μίαν αρχαϊκήν σύν- 
θεσιν, τήν «Ωδήν πρδς τδν ’Απόλλωνα»- Είς εν 
άνδηρο» κάθηταιείς ποιητής άκουμβών είς τήν λύ

ραν του και βυθισμένος είς τήν αρμονία» τής μου
σικής. Μία νύμφη καίει εντός πυξιδος θυμίαμα και 
παρά τδν τρίποδα αποχαιρετά τδν δυοντα "Ηλιο», 
έ»ώ εις τδ βάθος διαγράφεται τδ ιερόν άλσος, πέ
ραν δέ ή κυανή θάλασσα. Είς τδ έργον τοδτο ό κ. 
Άλεκτορίδης προσεπάθησε νά άποτυπώσγ μίαν ά- 

νωτέραν σκέψιν, είς τάς Έλληνικάς 5’ εκθέσεις 
δέν είμεθα συνηθισμένοι νά βλέπομε» έργα σκέ- 
ψ·ως. Ό πίναξ ουτος είνε διακοσμητικδς, άν δέ 
έθεωρήθη έχων ελαττώματα τινα προοπτικής, ταΰτα 
δέον νά άποδοθωσι είς τήν σμίκρυνσιν,διότι προκει- 
μένου νά έκτελεσθη δ πίναξ θα απαιτήση δεκα
πλάσιο» μέγεθος,’Εκ τών τοπείων του, δ άπδ τής 
Πάρνηθος θεώμενος Ύμηττδς καί τά ’Ερείπια τοδ 
αρχαίου ναοϋ τής Αίγίνης είνε καλαι σπουδσί.

Ή εμφάνισες δύο νέων ζωγράφων, του έν Παρι- 
σίοι; κ. Γκέσκου καί τοΰ έν Κέρκυρα κ. Κογιε- 
6ίνα πρέπει εΰοιώνως νά χαιρετισθή. Τοϋ πρώτου 
τό Μαγκόπαιδο, ένα πονηρότατο χαριτωμένο παι
δάκι καί ή Φιλανθής, μία φιλομειδής νεαρά γυνή 

κρατούσα άνθη διά τής μιας χειρδς καί διά τή; άλ
λης κόπτουσα, εινε ύπδ έποψιν χρωματισμοί καί 
σχεδίου άξια πολλή; προσοχής. Ό κ. Κογιεδίνας 
σταματά τδν επισκέπτην μέ εικοσάδα μικρών σπου
δών τοπείων, τά όποϊα έχουν άντίληψιν φωτός καί 
χρώματος.

Ό«Καλλιτέχνης»τοδκ.Δήμα—άπεικόνισι; μιας 

ποιητικής μορφή; είς ένα κατακκόκινον βάθος πρδ; 
τδ όποϊον άρμονίζεται τδ πράσινον χρώμα τοδ περι
λαίμιου—έχει ώραίας αντιθέσεις.

Ό κ. Γεραλή; παρουσιάζει σκίτσα, τών όποιων 
προέχουν ό Αναγνώστης καί ό Κανδηλανάπτης. Ή 
συνεχής πρόοδος τοΰ νεαροί έτι καλλιτέχνου εινε 

προφανής.
Δύο νεοτεχνέται συναγωνίζονται, δ έκ Πατρών 

κ. Έπ. Θωμόπουλος καί ό παρεπιδημώ» Γερμα
νός κ. Μ.·κ F ϋ Λ μέ τήν αφθονίαν τοδ’χρώματος 
τδ όποϊον μεταχειρίζονται κατα στρώματα. Αλλ’ ή 
πληθώρα τοΰ χρώματος ούτε τδ σχέδιον παραβλά
πτει, ούτε, καθιστά υπερβολικήν τήν έκφρασιν. ’Α
ποδίδει έν τη ασαφείς έντελεστέραν τήν ζωήν καί 
ή άποστασις προσδίδει είς τδ σόνολον μίαν εντύ
πωσε» μάλλον εΰάρεστον. Πόση «πόστασι; μεταξύ 
Ράλλη καί Ε. Θωμοπούλου.Ποία ή προτιμωτέρα 

εργασία, δέν είνε τή; στιγμής θέμα. Έκατέρα έχει 
τούς διαπύρους θιασώτας.

ΖΑΚ1Ϊ διοργανρδ- 
ται Έκθεσις καλ
λιτεχνική, δημι- 
ουργοϋνται ίίς 
του; καλλ. χό
χλους δύο είδη 
παραπόνων. Πα- 

ραπονούνται οι 
καλλϊτέχναι διότι 
δέν όγοράζονταΐ' 

«Γν$ ένθουσιώδεις.
Άμφότερα τά παράπονα ε’νε «βάσιμα, άν λάβωμεν 
ύπ’ δψιι τί πίνακες παρουσιάζονται. Έν τούτοις 
καί έργα αγοράζονται και κριτικαί δημοσιεύονται 
ένθαρρυντιχαί, παρά τδ ποιον τής καλλιτεχνική; 

παραγωγής.
Ή έφετιινή έκθεσις καί ποιοτικές και πόσοτι- 

κώ; ύπολείπεται τής περισυνής, ένφ ό νόμος τής 
προόδου απαιτεί ακριβώς τδ αντίθετον. Τοΰτο δέν 
θά μας έμποδίση θά ρίψωμ·ν στοργικόν βλέμμα 
έπι των έκτιθεμένων έργων, χωρίς νά θελήσωμεν 
νά είσέλθωμεν είς τεχνικά; λεπτομέρειας.

Ό κ. Ροίλός έκθέτει πέντε έργα.Τδ «1907», 
τήν Σαλαμινίαν νύμφην, περί ών έκτενώς έγράψα- 
μ»ν έν τφ προηγουμένφ φύλλω καί δύο πρόσωπό-, 
γραφίας τοΰ κ. Καζάζη και τής κ. Πώπ, ώς χα’ι 
σχεδιογράφημα, είς τά όποια φαίνεται δ δεξιός 
σχεδιαστής.

Τοδ κ. Λεμπέση μία κεφαλή εφήβου — έργον 
παλαιόν—θαρρεί τις οτι μετεκομίσθη άπδ κανέν 

μουσεϊον" υπενθυμίζει παρωχημένα; εποχας, οτ» ή 
τέχνη περιωρίζετο είς αυστηρότερους κανόνας. 
Εΐνε άπδ τά καλλίτερα έργα τοδ Λεμπέση ή ώ- 
ραία αύτή κεφαλή.

Ό κ. Ράλλης,μέ τδν τόσφ ατομικόν χαρακτήρα 
τής καθαρός επεξεργασίας άλλά και τήν στερεο
τυπίαν τοδ θέματος, ελκύει μέ τδν «Πρώτον μπά- 
τσον». Μία ν-όπανδρος χωρική έρραπίσθη άπδ τδν 
ανδρα της μεθ ον συνέτρωγεν και μένει είς τήν 
στάσιν .τής πρώτης έντυπώσεως. Ή έκφρασις τοΰ 
προσώπου, τδ όποιον ζητεί νά απόκρυψη· «»ε επι
τυχής, αλλ’ έπιτυχεστέρα έτι ή ενδυμασία.Τδ άλλο 
έργον του εινε μία γλυκύτατη κόρη,έχουσα ολα τά 
θέλγητρα τοδ κάλλους τή: Άνατολίτιδος.

Τοδ κ. Βικάτου ή τέχνη άναδεικνό-ται είς τήν 
«Ματαιότητα». Τδ έργο» έγένετο κατά τήν έν Μο- 
νάχφ διαμονήν του, παριστα δέ γέροντα προσηλω
μένο» έπι μιας νεκροκεφαλής, ή» κρατεί εις τάς 
χιΐρας του. ’Εάν τδ θέμα δέν εΐνε πρωτότυπον, ή 
επεξεργασία-έχει πολλή» δύναμιν. Ό φωτισμός 

τής κεφαλής με τήν λευκότητα τών τριχών εινε 
πολύ επιτυχής, ή αποτύπωσις δέ τοδ μελαγχολι- 
κοΰ συλλογισμοδ έντονος καί τεχνική. Είς τήν 
«Άνάγνωσιν» υπάρχει τδ άρτο προτέρημα τής 
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Ό κ. ί. Οικονόμου άσχολεϊται έπιμελως είς 

τήν άτεικόνισιν χωρικών γυναικείων τόπων μέ τδ 
γραφικόν τοπικόν ένδυμά των. ’Εκθέτει καί μία» ■ 
καλλιτεχνικήν κεφαλήν {εέ αξιώσεις όμοιότητος Νέη 

τοΰ γνωστού ύμνωδοΰ τδν Άτθίδων.
Δειλή και έφέτος εμφανίζεται, αλλά προσεκτική 

ή εργασία τοΰ κ. Ε Ίωαννίδου. Μία κεφαλή γέ- 
ροντος εινε καλά είργασμένη, τά δέ σκαριφήματα 

του ευοίωνα.
Ό κ. Άριστεύς, δστις άλλοτε μάς έξέπληττε μέ 

τήν πρωτοτυπίαν του, εφέτος παρουσιάζεται μόνο» 
γελοιογράφος. Τοΰτο προκαλεΐ μ’ολην τήν μεγάλη» 
έπιτυχίαν τώ» σατυρικό»* γραμμών του λύπην, διότι 
άπδ τδν χρωστήρα τοΰ κ. Άριστέως αναμένει τις 
σοβαρας συνθέσεις, έστω καί συμβολικά;.

Ό κ· Φε^εκόδης εκθέτει κάλλιστα έργα. Ό Ά- 

ράπης του εινε δ καλλίτ-ρος Άράπη; τή; έχθέ- 
σεως, ήτις πέντε τοιούτους αριθμεί. Ό Κήπος καλό; 

ώς καί ή ύπ’ ip. 137 κρητιδογραφία.
Ό κ. Χατζή; έστειλε δύο μικρά καί αΰτσς 

σκίτσα χρωματισμού. Τδ «Κουλουριώτικο καΐκι» 
ε’νε βλο δροσιά.

. Έκτων κυριών ή κ. Φλωρδ—Καραβία εκθέτει 
προχείρου; μικρά; πρώσοπογραφίπς. Τά «Χρυ
σάνθεμα» τή; κ. Άμυραδάκη τεχνικώτατα. Ή 
δεσποινίς Τσίλλερ εμφανίζεται μέ νέας σπουδάς 

χρώματος. Ή Κουζίνα, ή Φανή εινε αί καλλίτε- 
ραι σπουδαί της. Ή προσωπογραφία τής δεσποι- 
νίδος Μερκάτη έχει πλεονεκτήματα τινα τέχνης 
είς τά φορέματα, άλλ' άδικεϊ τήν είκονιζομένην 

διότι τής προσθέτει χρόνια, τδ όποϊον μόνον διότι ή 
ζωγράφο; είνε κυρία είμπορει νά δικαιολογηθή... Ή 
δεσποινίς ΧαλκιοπΟυλου προσπαθεί νά μίμηθη είς 

τα χρωματιστικά σκαριφήματα της τήν δεσποινίδα 

Τσίλλερ.
Είς τδ τμήμα τών ύδατογραφιών, δ π. Γίαλλι- 

νάς μας δίδει—διά τριακοστήν ’ίσως φοράν—έν 
ποίμνιον ποιητικώτατον, ό δέ κ. Μποκατσιάμπης 
μίαν «Δυσιν» διακρινομένην διά τήν δύναμι», ένφ 
έξ έτέρου τό «Γαστοΰρι» του έχει πολλή» λεπτό
τητα. Μία γωνία έκ τή; Βίλλα Βοργέζε μέ τόν 
γηραιόν κορμόν, κάτωθεν τοΰ όποιου αντιφεγγίζουν 
ώχραί άκτϊνες, δεικνύουν ολην τήν ευγένειαν τοϋ 
ψυχικοΰ αισθήματος τοΰ συμπαθούς καλλιτέχνου.

Εις τήν γλυπτικήν, δ θ. θωμόπουλος παρου
σιάζεται πάνοπλος, μέ μίαν σειράν έπτα έργων. 
Τά περισσότερα εινε δοκίμια, άλλ’ ικανά νά δεί
ξουν τί κρύπτει μέσα του ό καλλιτέχνης καί πό
σον ευρέως βλέπει είς τδν δρίζοντα τή; τέχνης. 
Ό Θωμόπουλος ακολουθεί τδν νέον· δρόμο» τή; 
τεχνοτροπίας, ήτις εί; τάς άδρά; γραμμάς καί είς 
τά ατελείωτα προπλάσματα διατυπώνει τήν ιδέαν 

καί άφίνει νά ύπολανθάνη ή δριστική μορφή τοΰ 
έργου. Έκ τών εκτεθειμένων έργων του εφέτος υ
περέχει ό «Κουρασμένος τή; ζωής», 8στις έχει 
πρωτοτυπίαν είς τήν στάσιν, ήν άλλος τις θά'ανεύ
ρισκε είκονίζων άποσταμένα μέλη καί παραλυ- 
μ.ένανεΰρα, ένφ δ Θωμόπουλος διά τήν κούρασιν 

ή μάλλον τήν άπογοήτευσιν τή; ζωής εξέλεξε μίαν 
έντονον στάσιν, άγαλματώδη, ανθρώπου οστις κα- 
τέβλήθη έν τφ βιωτικφ άγώνι σωματικώς, άλλ’ 
αισθάνεται έτι ακμαία; τας πνευματικά; δυνάμεις.

Έχει ανατομικήν δυναμιν τδ άγαλμάτιον και έκ* 
τελούμενο» θά γίνη άκόμη καλλίτερο», Ή «Άγ- 
χίαλος» έξετέθη δια νά άποδειχθή μέ πόσην εμ
πάθειαν απέκλεισε» αύτή» πέρυσι» ό κ. Σώχος ώ; 
κριτής. Καλά έπί τέλους ποΰ ή κριτική του σοφία 
έφέτος ΰπεχώρησε !

Ό Παπαδιαμάντης ό Σκιάθιος, ό Βυζαντινό- 
φιλο; διηγηματογράφος, αναπαρίσταται έν προτομή 
όμοιος, μέ τήν παράδοξον καί μυστικοπαθή κεφα
λήν του. Άντιθέτως, ανθηρά καί καλλιτεχνική ή 
ανάγλυφος κεφαλή τοΰ όξυφώνου Χατζηλουκδ. Ό 

«Σατανάς» «ναγκαλιζόμενο; καί κρατών τδν κόσμο» 
διά τών σκελών του κα'ι τών ονύχων, οΰς έμπήγει, 
φανερώνει δλην τήν φρικιαστικήν καί έπίμονο» έπί 
τής γής έπίδρασίν του. Είς τήν κεφαλήν, τήν 
προσομοιάζουσαν μέ τήν μορφήν τοΰ Μπετόβεν, 
φανερώνεται, ούχί ?σω; πολύ εκφραστικά, ή διαβο
λική του πονηρία. Ό .«Σατανάς» τοΰ Θωμοπου- 
λου εΐνε ό μόνος ίσως Σατανάς ποΰ δέν έχει ουράν, 
Ή «Φωτιά»,ή οίονεί έπιχαίρουσα διά τήν κατα
στροφήν ποΰ προξενεί, έχει Αιγυπτιακήν ακαμψίαν, 
ένφ τής φ·<ογδς χαρακτηριστική εινε ή τρομώδης 
και κυματόεσσα κίνησες.

Ρεαλιστής, μέ παρατηριτικότητα καί άκρίβειαν 

έν ταϊς λεπτομερείαις ό κ. Γεωργαντής μας στα
ματά πρ» του «’Αστέγου». "Ενας κακομοίρης, μή 
έχων ποΰ νά κοιμηθή, εκτεθειμένος εις τδ ψΰχος, 
κατά τοΰ δποίου τά φορέματα δέν τδν βοηθοΰν διά 
νά άνταπεξέλθη, βαδίζει ασκόπως.Τδ χιλιόμετρον 

ποϋ υψώνεται γύρω του δέν χρησιμεύει μόνον ώς 
ύποστήριγμα, άλλά δεικνύει πόσον δρόμον έχειδια- 
νύση μακράν τής πόλεως εύρισκόμενος, μακράν 
πάσης περιθάλψεως. Ή κάμψις τών γονάτων, ή 
συστροφή τών ποδών,ή κύρτωσις,ή τοποθέΐησις τών 
χειρών έντδς τών θυλακίων, ή προσαρμογή τοΰ 
καλύμματος έπί τής κεφαλής,δλα πείθουν οτι όντως 
διατρέχει τδ σώμα του τδ ρϊγος τοΰ ψύχους. Είς 
τδν «Άστεγον» δ κ. Γεωργαντής συμβολίζει ολό
κληρον κοινωνικήν τάξιν.

Ό Όλυμπιονίκης δρομεύς» τοΰ κ. Κ. Κων- 
σταντινίδου μέ τδ ήμιάνοικτον έκ τοΰ, δρόμου 
στόμα, μέ τήν αρχαϊκήν κεφαλήν εΓνε έν ώραϊον 

σκίτσο. ’Εκθέτει καί το παλαιόν «ΠνείΓμα τ05 πο
λέμου» διάνα δείξη μίαν πρόοδον, παρ’ αύτοΰεί- 
σαχθεϊσαν έν Έλλάδι, τής χύσεως τοϋ χαλκού. 
Κάποιος τεχνοκρίτης έπέκρινε τδν καλλιτέχνην, 
διότι έσυμβδλισεν είς έν άλογον τήν ιδέαν τού 
πολέμου. Ή κρίσις αύ'τη εινε...άλογος,διότι τδ χα
ρακτηριστικότερο» μιας μάχης σύμβολο» είνε ό θυ

μοειδής ίππος. ■
Ή κ. Γεωργαντή με τδ κατ’ άπομίμησιν χαλ- 

κούν άγαλμάτιον κόρης,ή όποια πηγαίνει νά ύδρευθή, 
έπιβιβαιο? ίήν περί τή; καλλιτεχνική; τη; άντιλή- 
ψεως κρατούσαν έύμενή γνώμην.

' Εί; τήν έκθεσιν παρατηρεί τις καί έφέτος, όπως 
και κατ’ έτος σχεδόν,δτι στέλλονται πολλά παλαιά 

έργα. Δέν εργάζονται οί καλλιτεχναι μας έπανα- 
παυόμενοι εί; παρωχημένη» εργασίαν ή δεν δίνον
ται νά παράγωσι καλλίτερα ; Οίαδήποτε δικαιολο
γία καί αν προεβάλετο θά έσημειοΰτο είς βάρο; 
των. Αί σπουδαί τών'χρόνων τής έκπαιδεύσεώς 
των φιγουράρουν μετά τόσα έτη και αύτά ίλκυουν 
τήν προσοχήν, ένφ τά μετάπειτα έργα των παρέρ- 

ρχονται έν αφανείς.-
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“όταν γράφη άποβλέπων ούχι είς προσώ

που άλλ’ «$ τάς αξιώσεις τής τέχνης, κρχνετ«ι ώ; 
αυστηρός καί ώς συντελών διά τοδτο είς τήν απο
τυχίαν τών εκθέσεων' και όμως συμβαίνει. ακριβώς 
τό έναντίον'ι μέ τούς ασυνειδήτους επαίνους ΰπεκ- 
καίεται ή ματαιοδοξώ τών καλλιτεχνών.καί. άντ'ι 
νά παραγαγφυν τι ανώτιρον, παρουσιάζουν χ·ιρό··. 

τέρα έργα.
Διακεκριμένος έν Αιγύπτφ καλλιτέχνης σχετι- 

κώς μέ τήν iittfoXaiav αύτήν ρεκλαμομανίαν . μοί 
έγραφεν προ ήμερών : «Ιίαρηκολούθησα. εις τδ : 
«Νέον "Αστό» τάς κρίσεις σου περί τής έκθέσ-ω;. . 
Ευρίσκω άτι έχεις πληρέστατα δίκαιον και σέ συγ

Ε2 Γ· A
Αί ψευδολογία! τοϋ Griswold έσχον ώς συνέπειαν 

τήν διάδοσιν μυθοπλαστιών περί Πόε. Έφημεριδο- 
γράφοι δέ πίνες ετι περισσότερον έπλαστούργησαν 

φήμας εις βάρος τοϋ μεγάλου συγγραφέως, έπω- 
φεληθέντες τών ανακριβειών τοΰ βιογράφου του. 
Άλλ’ δσοι ?ίχον γνωρίση τον Πόε διεμαρτυρήθη- 
σαν, Ό Willis λ. χ. έξαίρει τήν φιλοπονίαν καί 
τήν υπομονήν τοδ Πόε.

Τά έργα τοϋ Πόε ήρχισαν βαθμηδόν άναφαινό- 
μενα έκ τής σκοτεινής άκαταστασίας των. Κατά . 
τδ έτος τοδ θανάτου του ειχεν αρχίση να έτοιμα- 
ζη μίαν έκδοσιν, ής οί δύο τόμοι έξεδόθησαν τώ!849. 
Ειχεν ύποδείξη ώς φιλολογικόν εκτελεστήν έν 

περιπτώσει αιφνίδιου θανάτου του τον Griswold,δστις 
«φρόντισε διά τήν έκδοσιν τοδ 3όυ και 4ου τόμου 
(1850,: 1856). Τήν εντολήν ήν έλαβεν ό Griswold 
έξετέλεσί μετ’ αμφιβόλου ειλικρίνειας. Διότι, δχι 
μόνον δέν «φρόντισε νά συμπληρώση τά έργα τοδ 
ΙΊόε, άλλά αντί νά περιορισθή τουλάχιστον είς τήν 
ακριβή δημοσάυσιν. τών παραδοθέντων αύτφ χειρο
γράφων, παψεμόρφωσε σελίδας τινας καί προσέ- 
θηκε βιογραφικόν σημείωμα διαστρέψας πασαν αλή
θειαν.Μέχρι τοδ 1874 μετεδίδετο ή διαστροφή αΰτη 
μετά κύρους, οτε έγένετο ή ύπό τοΰ Ingram έκδο- 
σις τοϋ 'Εδιμβούργου, ή εν μέρει αποκαταστήσασα 
μέγα μέρος τών σφαλμάτων τής προγενεστέ^ας έκ- 
δόσεως. ’Αλλά καί αυτή ήτο ατελής. Ή β έκδο- 
σις τοδ 1884 προσήγαγε νέα στοιχεία. Έκ τών 
διαφόρων εκδόσεων τών γεναμένων μετά τδ 1874 
ή σπουδαιότερα είνε ή τών κ. κ. Woodberry και 
Sledman (1894) οίτινες συνήνωσαν είς 10 τόμους 
πολύ ένδιαφερωτέρους τδ έργον τοΰ Πόέ,τδ δέ190ί 
ό κ James Harrison άπεπεράεωσε τδ έργον τών 
προκάτόχων του. Ή έκδοσίς του άπετελέσθη έκ . 
Π τόμων, ών δ α' περιέχει τήν βιογραφίαν τοδ 
ΙΙόε καί ό τελευταίος τήν αλληλογραφίαν του,ήτις 
δεν είχέν έως τότε έκδοθή ολόκληρος, άλλά μόνον 

αποσπάσματα ε’χον δημοσιευθή εις περιοδικά.
' Έν'τή αλληλογραφία ταύτη περιέχονται ού μό

νον αί'· ύπό τοδ Πόε γραφέϊσ» έπιστολαί, άλλά καί

*/■ Συνέχεια καί τέλος.
38; .

χαίρω διά τό θάρρος μέ τδ όποΤον λέγεις τήν γνώ
μην σου. .Είδε πρό πολλοδ νά έγίνοντο τοιουτο
τρόπως αί κρίσεις' δέν. θά έίμεθα τώρα όλοι οί 
Έλληνες ζωγράφοι Ραφαήλοι! ’Ελπίζω οτι σύ θα 

χρησιμέυσες ώς παράδειγμα διά τδ μέλλον».
’Ιδού καί ένας καλλιτέχνης δστις δέν βλέπει τά 

πράγματα με τον φακόν τοδ αύτοθαυμασμοϋ. Πρέ- 
π?ι: νά «ννοηθή καί άπδ τούς δημοσιογράφους και 
άπό τούς καλλιτέχνας καί άπδ τήν Καλλ. Εται
ρείαν, οτι δέν εινε δυνατόν νά προαχθή ή τέχνη 
καινά έπιβληθή έπί τής κοινωνίας, εφ’ δσον δέν 

ασκήται κριτική αύστηρα' καί αμερόληπτος.

blK

ΓΤ Ο Ε’)
αί προς αυτόν απευθυνθεΤσαι καί αί έπ’ αφορμή 
αύτοϋ γραφεϊσαι. Επίσης ό Harrison επέτυχε νά 
εύρη κατάλογον τών κατά καιρούς γραφέντων άρ
θρων περί τοΰ Πόε. Πρώτος δέ αύτός εις τούς 
εξ τόμους τής κριτικής του άνεδημοσίευσε τό « Εύ
ρηκα» τό πρώτον ήδη μ-τά σημειώσεων καί 
•προσθηκών, άς ό Πόε προσίθηκεν; Έν τώ έργφ 

τοδ Harrison δύναται τις ν’άντιληφθή ζωηρώς τήν 
πλήρη έξέλιξιν τών ιδεών τοδ Πόε, τής τεχνοτρο
πίας που, νά άκολουθήση τήν καθημερινήν έργό.σίαν 
του, νά τόν Γδη μεταδαίνοντα άπό τοδ μαθηματι
κού συλλογισμού, τοΰ φανταστικού ονειροπολήμα
τος είς τήν προσωπικήν θεωρίαν, είς τήν ανατομίαν 
μιας φιλολογικής εργασίας ή εις τήν ερμηνείαν, 
θεατρικών έργων' διότι προηγουμένως ήγνοέϊτο ότι 
ό Πόε κατέγινεν χ ,ΐ είς τοιαΰτα έργα.

Άλλ' δσον πλήρης καί άν θεωρηθή ή θαυμασί® 
έκδοσις τοΰ Harrison και αυτή έχει ελλείψεις, ας 
ό εκδότης δέν ήτο δυνατόν νά αποφυγή. Έν όλί- 

γοις ή συλλογή τοϋ Harrison μας πείθει πόσον άτε- 
λώς έγνωρίζαμεν τόν Πόε πρό τής έμφανίσεώς 
της, τά δέ βοηθήματα τά όποϊα αυτή δίδει διά 
τήν μελέτην τοΰ έργου τοΰ Πόε εινε αληθώς απα
ράμιλλα.

Έν Γαλλία εκείνοι οΐτινες έγραψαν έργα άξια 
προσοχής είνε κυρίως*ό Κάρολος Βωδελαίρ, περί 
τοΰ όποιου μάλιστα λέγει δ Καρτιέ έν τφ Φιγαρώ 
«τα υπό τοΰ Βώδελκίρ ίρμηνευθεν β-Λλίον τοΰ Πόε 
είνε πρωρισμένον νά μεταδάλλη έπαισθητώς τον 

χαρακτήρα του νεωτίρου μυθιστορήματος». Ό Βαρ- 
6έϋ δ’ Ώρεδίλ αναγνωρίζει τήν δύναμιν τοΰ ’Αμε
ρικανού συγγραφέως, άν καί εξελέγχη τόν πανθεϊ
σμόν του καί τόν υλισμόν του. Άλλα σπουδαία 
περί Πόε άρθρα-έδημοσιεύθησαν είς τήν «Νέον 
Έπιθεώρησιν» τών Παρισίων τοδ 1864, ΰπό τοδ 
Renaud καί άλλο ύπό Latwifeve, είς το όποιον 
καταφεύγουν πάντες οί έπιθυμοΰντες νά βοηθηθώσιν 
διά νά γνωρίσω» καλλίτερου τόν συγγραφέα·

Έν τούτοις, πάντα τά άναφερθέντα έργα και σω
ρεία άλλων, παραλειφθέντων βρίθουσιν αντιφάσεων. 
ΟίΙτω τό διήγημα Le Puits el le Pendule ένώ εις. 
τόν Woodberry φαίνεται μετρίως πρωτότυπον, εις 

τούς κ. κ. Hennequin καί Remy, de Gomroon κά
μει ισχυρόν έντύπωσιν διά τήν πρωτότυπον «ϋρεσιν. 
Τό Εύρηκα προΰκάλεσε τάς μάλλον ανομοίοος γνώ- 
μας. Καί Γερμανιστί πολλά περί Πόε έγράφησαν' 
αλλ’ έλίγιστα τούτων έλκύουσι τήν προσοχήν. Μία 
μετάφρασις ίν τούτοις έμμετρος τοδ «Κόρακος» ΰπό 
τής κ Von Ploennies ώς καί ή Γαλλιστί γεγραμ- 
μέ-νη πραγματεία τοϋ κ. Patterson «Ή έπίδρασις

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ V

Σταύ- 
έπονται
Ίερω-

Ή έν Κα'ίρω Καλλττεχντκϊι Έκθεότς

Ό έγκαταλείπων ία βόρεια κλίματα με rovf βαρείς 
χειμώνας διά να έπανεύρη τόν ήλιον είς την Αιγυπτια
κήν πρωτεύουσαν δια κάθε άλλην έκπληξιν εινε βε
βαίως προετοιμασμένος ή δι’ ίκείνην τήν οποίαν μας 
παρουσιάζει άπό τινων ήμερών ί Καλλιτεχνικός Σύνδε
σμοί, ύπό τήν προεδρείαν rot' κ. “0&<ονος Ραγκαβή, 
με τήν Διε&νή Καλλιτεχνικήν "Εκθεσιν ζωγραφικής καί 
γλυπτικής, τήν όποιαν διωργάνωσεν είς τάς άραίας αί- 
9οί·αας τοΰ εν Κάιρο) Ελληνικού Κέντρου.

Τό άνοιγμα τής εκ&έοεως γενόμενον τήν 17 Μαρτίου 
ν. ή, ουνεκέντραίοεν είς τήν εορτήν αύτήν τοΰ Ωραίου, 
τό άν&ος τής ενταύθα όμογενοίς παροικίας· και έκτος 
τον κ, "Ο&εονος Ραγκαβή προσήλ&ον κλειστοί αντιπρό
σωποι τοϋ ξένου τύπου και πΐηΰυς κυριών τών όποιων 
ή παρονόία πρασίθετεν μίαν πλέον γοητείαν εις τό 
άρμονικόν ούνολον τοΰ περιβάλλοντος, έν τιβ όποίΐρ ευ
θύς έξ αρχής πολλά έργα "Ελλήνων καί ξένων καλ- 
λ'τεχνών προσείλκυοαν τήν γενικήν προσοχήν.

Είς 165 ουμποοοίνται αί εκτιθέμενοι εικόνες, έργα 
ώς έπι τό πλεΐοτον διαπρεπών ζωγράφων, τών όποιων 
τά όνόμαια είνε γνωστά είς το Πανελλήνιον άναφέρο- 
μεν κατά τύχην τών κ. κ. 0αλείας Φλώρα—Καραβία, 
Περικλέους Τοιριγαετη, Θωμά, Μαρτέν, Δεοιούγκ, 
Συντές, Μαγιάσοη, Μαλία.τών Άλεκτορίδου, Ε. Θω· 
μοπούλου, τής Σοφ. Λασκαρίδου, Σκορδέλη, ” ’
ρακα, Φωτιά, Κοντήν, Στάϊν. Βίρθ. Τούτων 
οί έρασιτέχναι ώς ή κ. Νοβίκα καί ό κ. Άρ. 
νυμίδης, καλλιτέχνης έκ φύσεως, με πολύ τάλαντου, λο- 
ξοδρομήσας είς τό εμπόριον. Ή Γλυπτική αντιπροσω
πεύεται έκ 5 έργων, έξ ών 3 μεν οφείλονται είς τήν δε
σποινίδα Σκούφου, τής γνωστής Αθηναϊκής οίκογε- 
νείσς, τη δέ λοιπά δύο είς τόν κ. “Αγγελον Σίβ, ή δε 
Αρχιτεκτονική ΰπό 6 σχεδίων, τών κ. κ, Βουγάτσου, 
τοΰ όποιου διακρίνεται τό σχεδίαν τής έκκλησίας Πα
τρώο, τό όποιον δέν έπροτιμήθη ίσως, διότι δεν έφ'εοε 
γαλλικήν ύπογραφήν, μία πρόοοιμις τοΰ ελληνικού νο
σοκομείου Άβαοίας,τό όποιον όοονούπιο μέλλει ν’ άνοι
ξη τας πύλας του, έχρειάοθη δέ διά ν’ άνεγερθή περί τάς 
Π χιλ. λιρών και οχίδιον τής εκκλησίας τής έλληνιχής 
Όρθ. Κοινότητας Κάιρου ύπό τοϋ Κων]λίτου άρχιτέ- 
κτονος κ. Π. Καμπανάκη, τής όποιας ή άνοικοδόμησις 
άρχεται κατ’ αΰτάς, ήγεμονικώς χορηγοϋντος τοΰ προέ
δρου τής ελλ. Κοινότητος Καίρου Νέοτορος Τσαναχλή.

“Ας έπανέλθωμεν είς τά έργα τής ζωγραφικής, τά 
όποια κατά τε τό ποσον καί το ποιόν χαρακτηρίζουν 
Ιδιαιτέρως τήν Καλλιτεχνικήν τοΰ Κάιρου “Έκθεσιν. 
Χωρίς άπό τεχνικής άπόψεωί νά έπιχειρήοωμεν οίαν- 
δήποτε άνάλυσιν, θά μάς επιτροπή νά εκφράσωμεν τόν 
θαυμασμόν μας άμέριοτσν διά τά πλτΐοτα τών έργων 
τής Κας. θαλείας Φλωρά—Καραβία,Τοιριγώτη, θωμά 
καί Μαρτέν· ’Εκτός άλλων, Ιδιαιτέρως θαυμάζεται ό

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τοΰ Έδγάρ Πόε έπί τοΰ Βωδελαίρ» εινε αρκετής 

σημασίας.
Τά έργα τοϋ Ποε σήμερον έχουν μεγάλην διά- 

δοσιν.
Είς μικρός τόμος ποιημάτων του έκδόσεως τοδ 

1829 ίπωλήθη εις τήν Φιλαδέλφειαν αντί 1,200 
δολλαρίων. Είς άλλος τόμος έργων ταυ, έπώλήθη 
εις τήν Νέαν Ύόρκην άντι 3,900 δολλαρίων·

ιιΝαύτης» τής πρώτης, ή ίΣκηνή Βεδουίνωντ τοΰ δευ
τέρου, το φέρον τήν Ιπιγραφήν uMahinal» τοϋ κ. 
Maxililt Destugite, και ή eSouc a«x ciiirst τοΰ κ. 
Arg. Thomas.

θά έπεθύμουν διά τά πρωτεύοντα ταΰτα έργα νά 
κάμω Ιδιαιτέραν μνείαν, νά έξάρω τήν τέχνην τών καλ
λιτεχνών, τών όποιων ή ώραία έκτέλεσις κατ’ οίδέν 
ύπελεϊφθη τής έμπνεύοεως. Άλλά παρομοία απόπειρα 
θά έξήρχετο τών όρίων τοΰ παρόντος σημειώματος 
προβάλλουοα έν σηνφ λώρη· με αξιώσεις κριτικής με
λέτης, Διά τοΰτο περιορίζομαι είς τά όλίγα ταΰτα, χω
ρίς νά λησμονήσω τήν Ιδιαιτέραν έντύπωσιν ποϋ μοΰ 
έπροξένησαν «Τό Λυκόφαις τής Ζωής» τοΰ κ. Μα- 
λέα, ,< Ό πετεινός καί ιο διανάκι, τοΰ κ. Ε. Θωμο- 
πούλου, με τό ατομικόν ύφος, τοπεΐά τινα τής Λέρον 
τοΰ κ. Μαγιάση, ό όποιος, άν καί νεαρός Ακόμη, μάς 
αποκαλύπτεται ώς καλλιτέχνης μι πολύ μέλλον, το «Λυ
κόφως είς τάς Πυραμίδας» τοΰ κ. Παρθένη κτλ. κτλ. 
πάντων τών έργων τούτων καί χρώμα και τόνος είτε 
ίντελώς έν άρμΟ’ ία πρός τήν φύοιν καί τήν ζωήν, έξ ή{ 
οί καλλιτέχναι ήρύοθησαν τάς εμπνεύσεις των, μι άλ
λος λέξεις τό περιβάλλον ro όποιον κατά τό πλεΐοτον 
είνε καθαρώς Αιγυπτιακόν.

Κάίρον “Αγγελος Σημηριώτης
*

Λίαν προσεχώς θά έγκαινιαοθή έν Saint-Etienne, τό 
εσχάτως άνεγερθέν μνημεϊον δημοσίφ έράνφ ιίς μνή
μην τοΰ ’Ιουλίου Ζανίν, τοΰ συγρραφέως τής «Νεκράς 
ψυχής» γεννηθίντος εν τή ιτόλει ταύτη τφ 1304.

★
Τήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν τοΰ Ζαππείου έπεοκέφθη- 

οαν δ Βασιλεύς καί αί πριγκήπισσαι.
*

Μετά λύπης ήκούσθη ή έκ τής θέαεως τοϋ γραμμα- 
τίως τής έλλ. καλλιτεχνικής έταιρείας παραίτησις τοΰ 
ζωγράφου κ. Άλεκτορίδου. Ή παραίτησις αύτη ζη- 
μιοϊ τήν έταιρείαν, διότι ό κ. Άλεκτορίδης είργάσθη 
μετά πολλοί ζήλου. Έν γίνει παρετηρήθη άτυχώς δτι 
συχνότατα ύποβάλλονται παραιτήσεις μελών τοΰ συμβου
λίου τής έταιρείας. * '

Έν Άλκαζάρ τών Ήλυσίων^Πεδίων τών Παρισίων 
άνίωξεν έκθεσις καλλιτεχνική τών ερασιτεχνών, εν 
έκθέτουσιν έργα των ή κόμησοα Φλάνδρας, ή άρχιδού- 
κισοα Μαρία—Ίωσηφίνη,ή μεγάλη δούκιοσα Κυρίλλου, 
ή πριγκήπιασα Βάλβεμαρ τής Δανίας καί ή μήτηρ της 
δούκιοσα τοΰ Σάρτρ, αί πριγκήπισσαι Μαρία de Wre- 
de καϊ Δουίζα—Αύγούστα τοΰ Σλεσβίκου — Χολοτείν, 
ή δούκιοσα τής Βαυδόμης καί άλλαι, ώς καί ή βασι
λική πριγκήπισσα τής Ρουμανίας.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ϊ : ‘Εν ό Αύτοκράτωρ μετά ι^ί Αύτοκρατεί-
ρας έπεθεώρηοαν εν τφ εργαστηρίφ το8 γλύπτου Γκέτς 
τό. προσωρινόν πρόπλασμα τον καταοκευαοθησομέτου 
μεγάλου αγάλματος τοΰ Άχιλλέως διά ιό έν Κέρκυρα 
‘Αχίλλειου. Τό πρόπλασμα κατεοκευάοθη προσωρινός 
είς τά ήμιου τον πραγματικού μεγέθους και έτυχε τής 
πλήρους έπιδοκιμασίας τού Αύτοκράτορος. Τό άγαλμα 
ίοταται εν τφ άρχαίφ όπλισμφ, μετ' ασπίδας και δό- 
ρατος. θα καταοκευασθή έκ χολκοΰ καί θά έχη ύ
ψος πέντε και ήμίσεως μέτρων, τό δέ βόθρον αυτόν θά 
eXf) ύψος 2 καί ήμίοεως μέτρων θα στηθή δέ εν τφ 
μέοφ τού κήπου. Ό χρωματισμός (patina) τον αγάλ
ματος #ά γίνη συμφώνως πρός τό κλίμα τής Κέρκυρας. 
Ώς τελειωτικόν δριον τής άνιδρύσεως προϋπολογίζεται 
τό έαρ τον έτους 1910.

*
Άνέωξε τάς πύλας της έν τή Γαλαρία Georges Petit 

η εκθεσις τών Γάλλων ύδατογράφων, ών έξέχουσιν οί 
κ. κ. Zuber, Adam Tignot, Calbet, H. Tenri, Μ. 
Boutel de Mouvel, G. Jacguet, Gorguet, Lelois. Ro- 
ehegrosse, Scott, κλπ.

*
Ή ύπό τό ψευδώνυμον Ρεβέκκα λογογραφοϊσα κ. 

"Ολγα Παπαδιαμανιοπούλου ώμίληοεν έν τφ Ώδείω 
περί τών Αγραμμάτων, σατυρίοαοα μετά χάριτος τους 
θέλοντας νά Έλληνίζωσιν.

*
‘Αγγέλλεται ή έκδοσις βιβλίου υπό τόν τίτλον α Εικό

νες γυναικών καί παιδιών» υπό τοΰ κ. Έρρ. Βαρδάκ, 
iv φ περιγράφεται ή παιδική ηλικία τον Μιοτράλ.

*.· ■

Ό μαέστρος Μασκάνι άποοΰρεται όριστικώς' ή α
γνώμων ’Ιταλία δέν άγαπή πλέον τήν μουσικήν του.

*
Είς τό Βωδεβίλ τών Παρισίών θριαμβεύει τό νέον 

έργον τον Richepin «Ή όδός τών Σμαράγδων» με 
πρωταγωνιστήν τόν Λοδοβϊχον Δεκάρι.

Ήυπόδεσις έξελίσοεται εν Όλλανδίρ,
*

Έν τή γυναικεία Παρισινή λέσχη Lueeum-Club 
έχθέτουσι τρεις διακεκριμένοι καλλιτέχνιδες έργα των. 
Ή κ. Blanche Howe, ζωγράφος καί ίχνογράιρος παι
διών, λεπτότατου αισθήματος, μυστικισμοϋ καί βαθείις 

.στοργής. Έν τή τέχνη της υπάρχει τι τό ήδέως τολμη
ρόν, τό ήπίως άγριον. ‘Η μις Kate Lizard, έπιδεξία 
καί ευφυής γλύπτρια καί ταύτοχρόνως ύδατογράφος μέ 
έργα πλήρη ένδιαφέροντος. 'Ή δε τρίτη, ή καί σπου
δαιότερα, εινε ή δίς Μαργαρίτα Delorme. Σχεδιαγρά- 
φος πεπροικιομένη μέ τό αίσθημα τής παρατηρητικό
τητας, γνωρίζουσα νά διακρίνη τάς ενδιαφέρουσας σκη- 
νας καί νά τάς άποδίδη μέ πολλήν ζωηρότητα καί τό
νον. Δύναταί τις νά ε’πη δτι ή δίς Delorme είνε έν 
τών περιεργοτέρων γυναικείων ταλάντων, άμα δέ και 
τών θελκτικωτέρων. Σκηναί εργαστηρίων ή απλοϊκής 
ζωής, τύποι νεαρών γυναικών καί νεανίδων μέ τό ζω
ηρόν καί αληθινόν μειδίαμα ώς ή ο Κόρη ή τό πρώτον 
μεταλαμβάνουοα», κινήσεις καλώς ειλημμένοι,ψυχαί κα
λώς διηρμηνευμέναι, Ιδού τό έργον τής δος Delorme.

¥
Έν τή Γαλαρία Dewambez έκθέτουσι περί τούς δε

καπέντε γερμανοΐ ζωγράφοι άναζητοΰντες τήν έκκετρι- 
κότητα διά τής μιμήσεως τού Cezanne ή του Valotton. 
Μεταξύ αυτών διακρίνεται 0 γνωστός καί πολλάκις 
ήδη εκτιμηθείς Felix Borchardt δια τόν ζωηρόν χρω
ματισμόν καί τά καλώς έκλελεγμένα θέματα τών το- 
πείων τον.

¥

ΕΙς τό θέατρον «Φίμινα·· τών Παρισίών ό διαπρεπής 
τραγφδος κ. Εδουαρδος Μάξ ώμίληοε περί τον Κατούλ 
Μανδες. Την διαλεξιν έπηκολούθησε συναυλία τή ουνερ- 
γασίφ τοϋ καθηγητοΰ Μασσενέ, τών κυριών Έγκλόν, 
Άρβέλλ, Λασέν, Σερζίν καί άλλων.

★

Είς τό Μονάχον πρόκειται να οτηθή τό άγαλμα τον 
άτυχούς βασιλέως Λουδοβίκου Β' τού προστάτου τού 
Βάγνερ.

Εινε γνωστόν οτι τόν έκλεισαν είς τήν έιιαυλιν, τήν 
όποιαν είχεν είς τό Μπέργκ, διότι είχε πάθει διασάλευ- 
οιν τών φρένων, άπέθαιε δέ πνιγείς είς τήν λίμνην τοΰ 
Στάρμπεργ, ή όποια ήτο είς τό πάρκου, δπου τόν αφι- 
ναν να καταβαίνη διά νά κάμνη τούς περιπάτους του.

♦
Προσεχώς συμπληροΰται ή Ικατονταετη,ίς τοΰ πρεα- 

βυτερου τών /'άλλων δραματικών συγγραφέων τοΰ Φερ- 
δινάνδου Δουγκέ, γεννηθέντος τφ 1812 καί άγοντος ήδη 
τό 97ον έτος τής ήλικίας του. ‘Ισχυρός ώς γηραιό δρΰς 
στέκει άκόμη όρθός διά νά άποδεικνύη δτι ή έργαοία 
εινε το καλλίτερου μέσον πρός έπιμήκυνοιν τής ζωής. 
Διότι Ακριβώς ύπήρξεν ένας ακούραστος εργάτης.

Έν αρχή ποιητής, ειτα μυθιστοριογράφος, βραδύ- 
τερον. δραματικός συγγραφείς, ύπήρξεν έκ τής πλει
άδας εκείνης τών δραματουργών, οΐτινες, ύπέρ τόν 
ήμιου αιώνα, έτροφοδότησαν τά θέατρα τών βουλεβάρ
των. Είτε μόνος, είτε έν συνεργασία μετά τοΰ κ. D’ 
Ennery ή τού Anicet Bourgeois έδημιούργησε τάς ώ- 
ραϊας ήμέρας του Porte-Saint-Marlin, τοΰ Gnile καί 
τοΰ Ambigtt, μέ μερικός παρεκβάσεις πρός τήν ποίησιν 
έν τφ φδείφ, έν φ παρεοτάθησαν διαδοχικώς Gaiffer 
(1839},LesPharaons(1843),Malharin Rignier (1843), 
Le-B0arnais (1843) δράματα ή έμμετροι κωμφδίαι,

Άλλ’ ή πρώτη του έπιτυχία, ή μεγίστη, ήν ούδείς 
ήδύνατο νά προιδη, διότι τφ ήνοιγε νέαν δδόν, τήν όδόν 
τοΰ κοινωνικού θεάτρου, ήτο τό έργον του La Misire, 
1850. Μετά εν έτος έδιδεν είς τό αυτό θέατρον τής 
Porte Saint-Marlin, τόν Σαλβατώρ Ρόζα, έν φ έθαυ- 
μασθη ή M£iingue. Τά μάλλον διαδεδομένα τών έργων 
του είνε Ή Προσευχή τών Ναυαγέόν, τή συνεργασίφ 
τού Έννερύ (1853). France de Simiers (1857). ΟΙ 
Πειραταί τής Σαβάνας, τή ουνεργασίφ τοΰ Bourgeois 
(1857).Cartouche (1858),τό Marchand de coco (1860) 
τή συνεργαοίφ τοϋ Έννέρυ τό Cheval Fantdme (I860). 
ΉΚόρητοΰ Ρακοσυλλέκτου,Ή Άνθοπώλις τώνΆθώων 
μετά τού Bourgeois και τό 1876, δ ‘Ιουδαίος τής Βε
νετίας, Έν δράμα είς τό βάθος τής θαλάσσης, Coca- 
gue καί τέλος τφ 1882 τό Doujon des Etangs. Καί τόσα 
iUlo, έκτος τών κεκλεισμένων έτι έν τοΐς έρμαρίοις τον.

s Είνε ό τιμιώτερος τών ανθρώπων, ποΰ έχω γνω
ρίσει» έλεγε περί τοΰ Dugui <5 δ’ Έννερύ. Κάποτε μά
λιστα ό ουγγραφεύς τοΰ «Μιχαήλ Στρογγώφ» έγραψε 
τήν διαθήκην του, δι’ ής έκληροδότει είς τόν DugUe 
μέγα μέρος αυτής. Άλλ' έπειτα έσκέφθη ; «Αυτό δεν 
είνε συνετόν, διότι εΧμεθα τής Ιδίας ήλικίας_ ό δ' Έν
νερύ έγεννήθη τφ 1811—θα τήν απόλαυση πολύ όλίγον 
καιρόν ί u.

★

Ή Βαρκελώνη άπεφάσισε ν’ άνεγείρη κολοσοιαΐον 
ανδριάντα είς τόν πρό τριετίας θανόντα σοφόν Φραγκί
σκον Πί Μαργκάλλ‘0 άνδριάς Ο’ άνεγερθή δΤ έράνων 
είς ούς πρώτη ένεγράφη αύτή ή πόλις διά τοΰ ποσού 
τών 50 χιλ. φρ,

*
Έν μιφ καί τή αύτή ήμερα ή Σορβόννη άπώλεσε δύο 

τών διαπρεπών διδασκάλων της. Τόν Φρειδερίκον Ρώχ 
καί τόν Βίκτωρα Έγγερ.

Ό πρώτος γεννηθείς τφ 1861, διήλθε τήν πρώτην 
νεότητά του είς τά Βόσγια. Είσελθών είς τήν Σορβόν- 

νην, άπέκτησε θαυμαστός πολυπληθείςΕκείνο τό όποιον 
Ιχαρακτήριζε τόν Ρώχ ήτο ή διπλή καί αξιοπαρατήρη
τος κλίοις του πρός τά ζητήματα τής ψυχολογίας καί 
τής ηθικής. Τό έργον του «Δοκίμιον έπί τής μεταφυσι
κής βάσεως τής ηθικής» μαρτυροϊ περί τών αρετών 
του. Δεν ήτο έκ τών φιλοσόφων έκείνων, οΐτινες κλειό
μενοι έν τφ γραφείφ των δημιουργούσι κόσμον Ιδεολο
γικόν, ξένον πρός τάς άνάγκας τής ζωής. Είς ούδιν τών 
συγκεκριμένων προβλημάτων, τών προβαλλομένων εις τήν 
ουνείδησιν σήμερον ΐμενεν αδιάφορος. Άλλά ονγχζ-όνως 
ήθελε νά προσδέση τά προβλήματα ταΰτα είς τά πρώτα 
διδόμενα των, τά καθαρώς μεταφυσικά. Έπίστευεν είς 
τήν βαθεΐαν ένότητα τής συγκεκριμένης πραγματικότη
τας καί τών άφηρημένων αρχών τό σημεϊον 1φ'οΰ συ- 
ναντάται ουρανός καί γή ήτο τό άνιικείμενον τής έπιμό- 
νου καί έσκεμμένης ίρεύνης του.

Τάς πειραματικός σπουδάς, αίτινες σήμερον θά ήπεί- 
λουν νά καταρρίψωσι τήν κυρίως φιλοσοφικήν σπουδήν, 
έάν μεγαλοφυΐαι τινες δέν έδραπέτενον έξω τοΰ στε
νού θετικισμού, ταύτας έχρησιμοποϊει καί δέν τφ έπήρ- 
κουν. Ήτο είς τών τελευταίων μεταφυοικών μας-

‘Ο Βίκτωρ "Έγγερ ήτο υιός τοΰ μεγάλου Έλληνιστοΰ1 
Αίμυλίου ’Έγγερ, αδελφός τοΰ Ιστοριογράφου Μαξιμιλια- 
νοϋ Έγγερ- Ήγε τό 61ον έτος. Ή έπί διδακτορικφ 
πτυχίτρ θέσις του «Ό έσωτερικός λόγος» υπήρξε θαύμα- 
αία καί επέτυχε τοσοΰτον, ώστε έντός μικρού έκλήθη εν 
τή Σορβόννη. Έκτοτε ή άκροοφαλής υγεία του τόν πα- 
ρημπόδιοε νά παραγάγη πλήρες τό όριστικόν έργον,δπερ 
παρ' αυτού άνέμενεν ό έπιοτημονικος κόσμος.

*
Έν τφ Πανεπιοτημίφ άνεγνώσθη ύπό τοΰ κ. Μι- 

οτριώτου ή κρίσις τόΰ Σεβαστοπουλείου γλοιοοικοΰ δια
γωνισμού, μεταξύ φοιτητών. “Ελαβαν μέρος 33. θέμα 
είχε τεθή. «Ποια τά έκ τής φιλοπονίας αγαθά;» Τό 
βραβεϊον διεμοιράσθη μτταξύ τών φοιτητών κ. κ. Πε· 
ριστέρη καί Χατζηγιάννη. Ό κ· Μιστριώτης έπετέθη 
καί πάλιν λάβρος κατά τών χυδαϊστών.

*
Έγένετο δεκτόν εφέτος είς τό Παρισινόν Salon έρ

γον ζωγραφικής δωδεκαετούς παιδιού, όνόματι Λαβου- 
λάρ. Τό μικρόν αυτό παιδί κρίνεται ώς ζωγραφική 
μεγαλοφυία

■ ·
Άπέθανεν δ Μάρκος Δραγούμης διατελέσας πρεσβευ

τής, προοενεγκών δε έπωφελεΐς υπηρεσίας ώς σύμβου
λος είς τόν Σύλλογον πρός διάδσοιν τών Έλλ. γραμμά
των ώς μαί είς τόν Σύλλογον πρός διάδοσιν ωφέλιμων βι
βλίων πρός τούτοις, ήτο πρόεδρος τής έπιτροπής πρός 
ανέγερσιν άνδριάντος είς τόν Παλαιολόγον.

*
Έν τφ «Παρναασφ·> ό κ. ‘Ιπποκράτης Καραβίας ώ- 

μίλησε περί τοΰ Δομηνίκου θεοτοκοπούλου, τοϋ γνωστοϋ 
έν τή Ιστορία τής τέχνης ύπό τό όνομα El Greco. Ό 
κ. Καραβίας κατέστησε γνωρίμους είς τό άκροατήριόν 
του πολλάς λεπτομέρειας περί τοΰ βίου καί τών έργων 
τοϋ μεγάλου καλλιτέχνου, ,όμιλήαας έπί μίαν ώραν και 
παρουσιάσας έν προβολή τούς περιφημότερους τών πι
νάκων του. Περίληψιν τής διαλέξεως ταύτης θά δώσω- 
μεν είς τό προσεχές τεΰχος.

★

Τό μνημεϊον τοΰ Μαρκελίνου Μπερτελώ θ’ άνεγερθή 
έντός ολίγου έν Παρισίοις έν τφ μεγάρφ τής Σορβόννης, 
έν ή ό αέγας σοφός απέκτησε τήν δόξαν. Τό σχέδιον 
τοϋ μνημείου, κατασκευαοθεν ύπο τοΰ γλύπτου Reni 
de Saint-Marceaux, παριστή ήμικυκλικόν. τοίχον, 
δεξιή τοΰ όποιου ισταται έν τή συνήθει τής εργασίας 
του περιβολή 0 μέγας χημικός Μπερτελώ, όσττς έν τφ 
άγάλματι θα εχτ/ ύψος 3 μέτρων. Όπιοθέν του λοφί

σκος μετά φυλλώματος.'Επί τοϋ τοίχου δέ έν άναγλύφψ, 
άναπαρίοταται ό Μπερτελώ κατά τάς διαφόρους αύτοΰ 
ήλικίας.Εις τό βάθος φαίνεται περίπατων μετά τοΰ Ρενάν, 
τού άγαπητοτέρου φίλου του- είνε τά έτη τής νεότητάς 
του. Πληοιέοτερον έμφανίζεται καθήμενος παρά τή κ. 
Μπερτελώ, τή φιλτάτη συντρόφφ του· είνε τά έτη τής ώρι
μου ήλικίας. Ό γλύπτης ήθέλησεν ούτω νά συμβολίση 
τήν φιλίαν καί τδν έρωτα. Τόν έρωτα τούτον, δστις υ
πήρξε δι" αύτόν Ισχυρότερος καί τοΰ θανάτου, άφονοί 
δύο σύζυγοι είς διάστημα ολίγων ώρών ουνηντήθησαν 
έντός τοΰ τάφου. Τέλος έπί τής παραστάδος τοϋ τοίχου 
αναγράφονται τά έργα καί αί ανακαλύψεις τοϋ σοφού. 
Άμφότερα, άνδριάς καί άνάγλυφον,θά κατασκευαοθώσιν 
έκ λευκοϋ μαρμάρου. Καί ή θέσις ή ύπό τοΰ καλλιτέ
χνου έκλεγεΐοα, έν ή θά στηθή τό μνημεϊον, θαυμασίως 
έξυπηρετεΐ τήν άνάδειξιν τοΰ πρωτοτύπου τούτου έργου.

★

’Ιδού εΙ{ xaviloyos τιμών σπουδαίων αυτογραφίαν 
διά τούς τυχόν ένδιαφερομένους·. Μία έπιοτολή τοΰ Βαλ- 
ζάκ, 70 φρ· Μία.άλλη τοΰ Berthier πρός τόν Oudinot 
(1812), 155 φρ. ‘Επιστολή τής Χριοτίνης τής Σουηδίας 
155 φρ. ‘Επιστολή τοϋ Φενελών (1704), 92 φρ. Τοϋ 
Θεοφίλου Γκωτιέ, 30 φρ. Χειρόγραφον στίχων TooHugo 
100 φρ.Άπόδειξις ύπογεγραμμένη ύπό τοΰ Lully(1686) 
155 φρ. “Εγγραφον φέρον τήν υπογραφήν τής Μαρίας- 
Άντουανέττας, 100 φρ- Χειρόγραφον φέρον σημείωμα 
τοΰ Ναπολέοντος Α', 310 φρ. Μουσικόν αύτόγραφον 
τοΰ Ροσσίνη, 125 φρ. ’Επιστολή τοΰ Βολταίρου, 50 φρ. 
Έπιοτολή τοΰ Ρουσσώ, 35. φρ.

*
Ή κ. Jean Bertheroy, ής τήν εικόνα έδημοοίευσεν 

άλλοτε ή «Πινακοθήκη», έξέδωκε νέον μυθιστόρημα 
αρχαϊκής ύποθέοεως, τόν «Κολοσσόν τής Ρόδου».

*
Ό περίφημος πίναξ.τοΰ Meistfnier, ό φέρων τόν τί

τλον I.e Spadassin, θά είσέλθη είς τό μουσεΐον τοΰΛου- 
ξεμβούργου ή τοΰ Λούβρ.

Έδωρήθη είς τό Γαλλικόν κράτος ύπό τοΰ ερασιτέ
χνου συλλογέως κ- G. Osmont.

¥
Είς τήν Καλλ. έκθεσιν τοϋ Κάιρου έπωλήθησαν 14 

πίνακες άξίας 220 λιρών.
¥

Ή μεγάλη καλλιτεχνική περίοδος τών Παρισίών 
έγκαινιάοθη διά τής καλλιτεχνικής Societe nationale, 
ήτις έλαβε τά πρώτα έργα διά τήν “Εκθεσιν.

Ή έποχή αΰτη είνε ή ενοχλητικωτέρα διά τούς καλ- 
λιτέχνας έκείνους, οΐτινες διορίζονται έλλανοδϊκαι,

— Είχομεν καταντήσει βορά τών νεωτέρων συναδέλ
φου μας, έλεγε τις έξ αυτών. Δέν ήμπορεϊτε νά φαν- 
ταοθήτε ποιον ετδονί βασανιστήριον είνε έκεϊνο,τό όποϊον 
ύφίσταται πδν μέλος τής 'Ελλανοδίκου έπιτροπής τής 
ζωγραφικής ή τής γλυπτικής. ‘Από τής ταξινομίσεως 
μέχοι τής ήμέρας τών φαιδρυντηρίων, ή όποία είνε δΤ 
ημάς ημέρα τής άπελευθερώσεώς μας,δλα τά κωδωνίσματα 
—τηλχφωνον, γραφεϊον,κλίμαξ ύπηρεσίας——κτυποΰν άκα- 
ταπαύστως στά σπήτια μας καί αί έπί συοτ&οει ή μή 
τοιαΰται έπιοτολαί, άλλ’ δλαι συνιστώσαι ένα πίνακα ή 
ένα άνδριάντα, μίαν κρητιδογραφίαν και έν καλλιτεχνι
κόν άντικείμενον, πίπτουν βροχηδόν άπδ πρωίας μέχρι 
νυκτός. Είχε καταστή άφόρητος ή κατάστασις αΰτη 
κατά τά τελευταία έτη. Τοιουτοτρόπως άπεφασίσαμεν 
δπως άπό τοϋδε μή δημοσιεύωμεν τά ονόματα τών 
τεχνοκριτών. Ύπό τήν αίγϊδα τής ανωνυμίας έκπληροΰ- 
μεν τό καθήκον μας, τό άλλως τε αρκούντως δυσάρε- 
σ~ον. θά ήμεθα, αν θέλετε, προσωπιδοφόροι κριταί, 
άλλως τε δίν είνε χαί τής έποχής ;»

¥
40 41



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Έν Παρισίοις ίδρύθη Σχολή τής Β'βλιεμπορίας. Τδ 
παρελθόν έιος έγΐνετο μία δοκιμή ύπό τοΰ 'Ομίλου τών 
Βιβλιεμπόρων δια τών έοπερινών διαλέξεων·, ήτις έ· 
πεευχεν υπέρ πάσον προσδοκίαν. ‘Εφίτος διωργανώ- 
θησαν πλήρη μαθήματα καί πρό τινων ήμερων ίγένετο 
το έναρκτήριον μάθημα ύπό τον κ. Ερρίκον Μπουρ- 
ρελιέ, ένός τών διευθυντών τών βιβλιοπωλείων ’ Αρμόν 
Κολέν, -

Κατά τήν διδασκαλίαν τον δ κ. Μπουρρελιε ίθηκε τδ 
πρώτον τού προγράμματος ερώτημα ; Τί Ιοτιν βιβλίον-, 
Ώμίλησε δε περί τής νέας τούτης εποχής, ήτις εγκαι
νιάζει τδ πρώτον τοιοϊτον σχολείο», περί τον μέλλοντος 
τοΰ επιφυλασσόμενου είς τήν βιομηχανίαν ταύτην τοϋ 
βιβλίου, ήν ηύχήθη καλλιτέραν καί περί ής έν τούτοις 
οί βιβλιέμποροι δέν πρέπει νά άπελπίζωνται.

Όμιλήοας είτα περί σχημάτων, ιίκονογραφίας, έκτυ· 
πωσεων καί εκδόσεων, έπέστησε τήν προσοχήν τών 
όκροαιών του διά μιάς αναδρομικής μελέτης περί τής προ· 
πωλήσεως. δμιλών είς αυτούς περί τών προκατόχων του 
κατά τούς διαρρεύοανιας αιώνας : Νικολάου Φλαμέλ, 
Ροβέρτου Στεφάνου, Βαρβέν, Ρανδονελ κλπ. Καί κατέ. 
ληξεν άναγνώσας στίχους τινάς έπικαίρους τοΰ Βερανζέ.

¥
Θριαμβεύει ι!ς τό Γαλλ. θέατρον ή -Σολάνζ», όπερα 

κωμική συγκεντροϊοα πνεΐμα καί λάμψιν, ένθουσιώσαν 
τδ κοινόν,Είνε κατ' έξοχήν έργον εσκηνικόντ, ένέχον 
εμπνευσιν καί φαντασίαν μουσικήν εμποιούσαν τάς θαυ- 
μασιωτέρας συγκινήσεις.

Είς τήν δεύτερον πράξιν τής Σολάνζ ψάλλεται τό τρα
γούδι τοΰ Σαιωβριάιδου. Ό μουσουργός, πράγματι, έ- 
μελοποίηοε καί ένοργάνωσε τό δημώδες θέμα κατά 
τρόπον λεπτότατα περιγραφικόν, ένφ άφ" έτέρου διετή- 
ρησεν δλον τό άρωμα τής Γαλλικής παραδόσεως.

Λ
Ό κόμης δε Μπωμόν μετά τον ζωγράφου Γεωργ. 

Μπουοόν, τοΰ κόμητος 3s ■ Ρουγιέ, τοΰ κ. Αίμ. Ρόζε 
ταμιου τής Ιππικής εταιρείας καί όμιλος καλλιτεχνών 
διωργάνωσαν έν Παρισίοις έκθεσιν τών ζωγράφων καί 
γλυπτών, τών άπεικονιοάντων ίππους. Ό περιώνυμος 
άγγλος ζωγράφος θωμάς Μπλίγκ, εκθέτει πλησίον τών 
διαπρεπέστερα'* «προσωπογράφων τών ίππων» οΐοι 
είνε ό γλύπτης Tourguinieff καί οί κ. κ. Daigneau, 
Busson, Paul Tavernier, Iluitte, Choquel, Colin, 
Van Maiuke de Lunimen, καί ή ύ.τοκόμηοοα de Vil
leneuve Bargemont.

It
Πολύς γίνεται λόγος διά τό νέρν μυθιστόρημα τοΰ 

Per's Μουλέσβ «Ό καλλίτερος φίλος» δπερ έχει ακατα
μάχητου θέλγητρου.

*
. Έπ’ εΰκαιρίη τής-έκδόσε» ς τοΰ Α'τεύχους τής «Ελ
ληνικής βιβλιογραφίας» όήμέτερος Διευθυντής δι'&ρθρου 
δημοοιευθέντος είς τό «Νέον "Λοτυ» προέτεινε δπως 
ή έυγαοΐα αΰτη ήτις περιλαμβάνει τά άπό τοΰ έτους 
1907 έλληνικά έργα, άναδράμη είς τήν άπό τής άπε- 
λευθερωσεως τοΰ “Εθνους πνευματικήν παραγωγήν, κα· 
ταρτιζομένης πρός τούτο ειδικής ύπό τοδ Κράτους επι
τροπής, *

Ό έπιμελητής τής «Έλλ. βιβλιογραφίας» είχε τήν 
καλοσύνην νά άποστεΐλη πρός τόν διευθυντήν τής «Πι
νακοθήκης» τήν έπομ-'νην ενδιαφέρουσαν έπιστολήν.

■ Έν Άθήναι: 18 Μαρτ. 1909
’Αξιότιμε κύριε Καλογερόπουλε

Ή γνώμη σας περί συντάξεως 'Ελληνικής βιβλιο
γραφίας άπό τής Έπαναστάσεως είνε βεβαίως άρίοτη 
καί χρηοιμοτάτη θά ήτο μάλλον ή συνέχεια τής Βιβλιο
γραφίας τοϋ Legrand, διότι τότε θά εΐχομεν βιβλιογρα
φίαν άπό τής άλώοεως τής Κωνσταντινουπόλεως άνευ 
διακοπής. Άλλά τό έργον είνε δυσχερέστατου, καί άδύ-

α

νατον νά συντελεοθί] αν δέν άναλάβη τοΰτο τό Κράτος 
,μή ΰπαρχούοης παρ' ήμϊν Ακαδημίας. Ή ιταλική κυ- 
βέρνησις ώρισε πιστώσεις Εκατοντάδων χιλιάδων δραχ. 
μών πρός καταρτισμόν τής Ιταλικής βιβλογραφίας τής 
τελευταίας πεντηκονταετίας, καί τής βιβλιογραφίας ταύ- 
της έξεδόθη ήδη ό Α'. τόμος καί φυλλάδια τοΰ Β', 
Αλλ* έν Ίταλίφ τδ έργον δέν προσκόπτει είς τά έν Έλ- 

λάδι αναπόφευκτα εμπόδια. Διότι οί σνντάκται τής 
βιβλιογραφίας εΐχον πολύιιμα βοηθήματα έκδεδομένας 
βιβλιογραφίας ειδικός καϊ τούς καταλόγους τών πολυ
πληθών ιταλικών βιβλιοθηκών, δημοσίων, δημοτικών, 
μοναστηριακών, βιβλιοθηκών ανώτερων εκπαιδευτηρίων 
κλπ. Περιωρισαν δέ καί τό έργον είς τήν αναγραφήν 
μονον τών βιβλίων, ούχί δέ καί τών εφημερίδων καί 
τών περιοδικών, ήκιστα δέ τών εν. τούτοις καιακεχω- 
ριομένων πραγματειών. Ημείς ούδέν άπολύτως έχομεν 
βοήθημα, θά ήτο δ' άτελεστάτη ή διά τής βιβλιογρα
φίας οκοπουμένη είκών τής πνευματική; ένεργείας τών 
Ελλήνων, άν δέν περιελαμβάνετο έν άίτοΐς καί. ή έν 
τφ περιοδικφ τύπφ έκδηλουμίνη.

Νεώτερος ών εΐχον έργααθή είς καταρτισμόν Ελλη
νικής βιβλιογραφίας καί εΐχον καταγράψη πολλάς χι
λιάδας δελτίων. Τινα τούτων κατέστησαν άχρηστα μετά 
την έκδοτιν τής βιβλιογραφίας τοΰ Legrur.d- Πολλά 
εις κάποιον τά εΐχον δώση νά τά ουμβουλευθή καί δέν 
μοΰ τά έπεστρεψεν. Άλλ’ έχω ακόμη, Ικανός χιλιάδας. 
Τήν έκδοσιν βιβλιογραφίας όμοιας εΐχεν άναγγείλη καί 
ό μακαρίτης Κουμανούδης, άλλ’ άγνοώ τήν τύχην τοΰ 
νλικοΰ, δπερ είχε συλλέξη. Είχε όέ καί <5 μακαρίτης 
Παΰλος Λάμπρος εργαοθή εις σύνταξιν βιβλιογραφικού 
καταλόγου, καί μέρος τούιου περιέλαβεν έν τή Ίστορίφ 
τής τυπογραφίας έν Έλλάδι. Τό έργον τοϊτο, Ιλέγχον 
μεγάλην φιλοπονίαν καί ακρίβειαν καί γνώσιν τών πραγ
μάτων,ηρχισεν έκδιδόμενον έν ·>Χρυσαλίδι»,άλλά δέν ου- 
νεπληρώθη. Τά ύπολειφθέντα δείτία, πολλά ιόν αριθ
μόν, τα εΐχον τδή πολλάκις ότε εζη δ αείμνηστος άνήρ 
είς το γραφεΐόν του' εΐχον τοϊτο τό εξαιρετικόν, διι 
είς τα πλεΐστα βιβλία έσημείου καϊ τό ποσόν τών Αν
τίτυπων τής έκδόσεως. Δυστυχώς δέν εύρίακονται παρά 
τοίς νίοΐς αΰτοΰ, περιελθόν.α ίσως εις αλλας χεΐρας.

Οθεν το έργον πρέπει νά γίν-g έξ αρχής, νά γίνη 
όνστημάτικόν κάί μεθοδικόν, καί 3<ά κοινής συνεργα
σίας πολλών λογίων. Έπί τοΰ παρόντος ώς έχούσι τά 
πράγματα είνε άνέφικτον.

Μετ’ έξαιρέτου υπολήψεως 
Ν. Γ. Πολ ίτ η ς

¥
Έν Αονδίνίρ τήν 13 Απριλίου συνέρχεται 3ΐ£&»·ί{ 

συνέδριο* Γυναικών. Ύπερδιακόοιαι άντιπρόοχοποι θά 
άνιιπροσωπεύσουν 21 έθνη.

¥
Τήν 1 Μοίου ανοίγει έν Δρέσδη Διεθνής φωτογρα

φική έκδεοις, ήτις θέλει διαρκέση μέχρι τέλους Όκτω- 
βρίου.Ή Ελλάς έπισήμως προοκληθεϊσα θ' άντιπρο- 
σωπευθή διά τοΰκ. Κ. Κόνσσλα.

*
Ό κ. Φαγκέ τής Γιλλ.Άκαδημίας δι’ άρθρου τον 

προτείνει τήν άνέγερσιν άνδριάντος είς τήν κυρίαν δέ 
Σεβινιέ. Ή πρότασις έγένετο καθ’ ήν ήμέραν άπήργη. 
σαν τά ταχυδρομεία Παριαίων, ήτο δέ πολύ φυσικόν ό 
διαπρεπής σοφός νά μνηοθή έκείνης, ήιις έγραψε τάς 
περισοοτέρας έπιοτολάς. > .

¥
Απέθανεν ό ζωγράφος ’Εμμανουήλ. Λαμπάκης. Ό 

θανων έσποΰδασεν είς. Μονάχον, ήοχολεϊτο δέ κυρίως 
είς έκκλησιαστικά θέματα. Πρό τριετίας είχε διοριοθή 
καθηγητής είς τήν πρώτην τάξιν τής Πολυτεχνικής σχο
λής,υπήρξε ίιέ έκ τών Ιδρυτών τής Καλλιτεχνικής Έται- 
ρίας.’Ο α'Αρχισιδηρουργός» θεωρείται έκ των καλλίτε
ρων έργων του.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΎΠΟΣ

Σψνην καί έπϊβάλλουσαν τελίτήν δςωργάνω«ν ή
«Έταερεία τοϋ Πίρεο&κοϋ τόκου» «τέψααα την 

παραμονήν τής Έβν. ίορτής δια μεγαλοπρεπών έκ 
δάφνης ατεφάνων τους έν τψ Α' Νεκροταφειερ τάφους 
τοϋ Κοραή, του Κολοκοτρώνη, τοϋ Κανίρη καί τοϋ 
Άνδρούταου-Ε’ις τόνπένβιμον εορτασμόν παρέστη δ κ. 
υπουργός τών ’Εσωτερικών, δ γραμματεύς τοϋ Δήμου 
κα'ι πλεΐστοι, ίοία έκ του υποδούλου Ελληνισμού.

Έπ'ι του τάφου τοΰ Κοραή προσεφώνησεν, εντολή 
τής Εταιρείας, δ διευθυντής τής «Πινακοθήκης» ώς 
έξής:

«Τούς τάφους τριών έπιφανεστάτων πρωταθλητών 
του υπέρ ’Ανεξαρτησίας ιερού άγώνος, τά δοτά τών δ- 
ποίων φιλοστόργως, άλλά καί ζηλοτύπως κρατεί είς τάς 
άγκάλας της ή γή αΰτη τών μεγάλων 'Ιστορικών άνα- 
■μνηοεων, ή «Εταιρεία τοΰ Περιοδικού Τύπου. Αθη
νών» άπηχοϋσα πόθον ευλαβή καί πάγκοινον, στέφει 
έπι τή έπετείφ τής ένδοξου ήμέρας με δάφνης στεφά
νους.

Δάφνη απλή, άλλ’ άμάραντος προσήκει είς τό λεί
ψανα τών ηρωικών προμάχτον τής Πατρίδας, ήτις,μετά 
τόσα μαρτύρια καί τόσους διωγμούς, χάρις είς την I- 
θελοθυσίαν αυτών, άνέστη ώς δ θεάνθρωπος, ένα κη- 
ρύξη καί πάλιν τό Ευαγγέλιο* τής ελευθερίας καί έγ· 
κολπεοθή τήν σημαίαν τοΰ Πολιτισμοΰ.Ή δάφνη είνε τό 
μάλλον άρμοζαν έπιμνημόσυνον θυμίαμα, μέ τό δποίον 
τό “Εθνος, έλεύθερον ή δουλείαν, περιβάλλει τό τετιμη ■ 
μένα όνόματά των.Ό δαυλός του Εανάρη, δστις έμη- 
κύνθη είς στήλην πυράς διαοκορπίοασαν τά σκότη τής 
δουλείας, ή στρατηγική Ιδιοφυία τοΰ Κολοκοτρώνη,δστις 
ύπήρξεν <S &νευ στέμματος κραταιός ήγεμων τοΰ Μω- 
ρέως, ή πολυμήχανος τόλμη τοΰ Όδυσοέως Άνδρού- 
τσου, δστις άπηθανατίσθη είς τήν Γραβιάν καί έξέ- 
πνευσεν έπί τοΰ Αθανάτου τής Άκροπόλεως Βράχου, 
αποτελούν τάς χαρακτηρικωτέρας εκδηλώσεις τής Μεγά
λης ‘Εποποιίας. Είς τόν σεμνόν τούτον περίβολον συνηντη ■ 
θηοαν αί έκφραοτικώτεραι φυσιογνωμίάι τής νεωτερας 
‘Εθνικής δι^ης : δ πυρπολητής έκ τών Νήσων, δ στρα
τάρχης τής Πελοππονήσου, δ έιρχηγός τής ‘Ανατολικής 
Ελλάδος.

Στέφοντες σήμερον τούς τάφους τών τριών τούτων 
ένδόξων ήρώων, στέφομε» αμα νοερώς και πόντος τους 
ύπέρ πίστεως καί πατρίδος εύκλεώς άγωνισαμένους. 
Άλλα πριν ή καταθέσωμεν τά θαλερά κτερίσματα έπί 
τών τάφων εκείνων, οϊτινες έν τή άπλότητι αυτών έγ· 
κλείουσι τόσφ μεγάλην δόξαν καί τόσφ φωτεινήν Ιστο
ρίαν, πρό τοΰ παλλεύκου μαυσωλείου σου προοερχόμε- 
νοι, ‘Αδαμάντιε Κοραή, γεραρέ τής Άναοτάοεως τοΰ 
Γένους πρόδρομε, καταθέτομεν φύλλα δάφνης, ταπεινοί 
άλλα πιστοί έργάεαι τοΰ καλάμου, του όποιου ον υπήρξας 
δύπέροχος καί άπαράμιλλος Διδάσκαλος. Στεφανοΰμεν 
σέ, δστις έζησας μέ τόν άσβεστον πόθον τής άπελευθε- 
ρώοεως τής Πατρίδος' σέ, δστις ύπέρ τοΰ πνευματικού 
καί ηθικού μεγαλείου της πάσαν άφιέρωσας τήν διάνοιαν' 
σέ, δστις άνεδείχθης είς χρόνους περιπετειώδεις και έ· 
πωδύνους, τών Ελληνικών γραμμάτων δ σοφός και 
εμπνευσμένος Ιεροφάντης».

Εΐτα έπακολούθησεν ή στέψις τών άλλων τάφων, 
προσφωνησάντον ένθουσιωδώς τών συναδέλφων κ· κ. 
Α. Σπηλιωτοποόλου και ϊ. Τσαλουχου.Ή έορτη ένε· 
ποίησεν εις πάντας τούς παρευρεθέντας βαθυτατην 
συγκίνησιν.

ΑΡΖΑΙ0Α0Γ1ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
’Εν τώ Παρνασσω δ κ. Λάμπρος ανεκοίναίσε νέα 

περί τής κόρης τής Λήμνου, ήτις εδωκεν ύλην εις τό 
γνωστόν δραμα του Προβελεγγίου, δ δποϊος ώς ποιη
τής, δεν ήρεύνησε πηγάς, αλλ’ απλώς εκ τής παρα- 
δόσεως ενεπνεύσθη.

"Εν παλαιόν βιβλίον περιήλβεν εις χε'ρας τοΰ κ. 
Λάμπρου, δ δπο'ος εδρεν είς έξαμέτρους λατινικούς 
στίχους πληροφορίας τινάς περί τής κόρης τής Λή
μνου. ’Ιδίως έξαιρεται ή ανδρεία της είς τήν όπερά- 
σπισιν τής πατρίδος αύτής έναντίον τών Τούρκων,δτε 
δ ηρωισμός αύτής έκλείσθη διά τής παραδόσεως.

Ό κ. ’Αδαμάντιου ώμίλησε περί τών φραγκικών 
έπιδράσεων ε’ις τήν αρχιτεκτονικήν τοΰ Μιστρα.

Είς τάς Ελληνικά; χώρας,άν εξαιρέσωμεν τήν Ρό
δον καί τήν Κύπρον, ελάχιστα ίχνη παρατηρούνται 
έπιδράσεως τής γοτθικής αρχιτεκτονικής. Είς τήν 
Χαλκίδα, είς παλαιάν βασιλικήν άνοικοδομηθείσαν 
έπί Φραγκοκρατίας, υπάρχουν ίχνη φραγκικής έπιδρά
σεως. 'Ομοίως καί εις τόν ναόν τού Δαφνιού κα! είς 
έκκλησίαν κατεστραμμένην τών 'Αθηνών, τήν Ύπα- 
παντήν, εις τάς υπώρειας τής Άκροπόλεως.

Έν δέ τή Πελοποννήσιρ είς τήν 'Ανδραβίδαν, τήν 
πρωτεύουσαν τοϋ πριγκηπάτου τής Άχαίας, σώζον
ται τά λείψανα λατινικής εκκλησίας, τής Αγίας 
Σοφίας, καί παρά τόν ΆλφεΓον τής Παναγίας τής 
"Ισοβας·

’Ιδίως δμως είς τήν πολύτιμον νεκρόπολιν τοΰ Μι- 
στρα, τό Γεράκι, παρατηροΰμεν περισσότερα Γχνη 
φραγκικής έπιδράσεως είς τήν αρχιτεκτονικήν τών 
ναών. Είς τόν Μιστραν έχομεν ολίγιστα τεκμήρια 
γοτθικής αρχιτεκτονικής. Τόξα τινα γοτθικά, κοσμή- 
ματά τινα παραθύρων τών Παλατίων, ιδίως δε τοδ 
πύργου τής Περιβλέπτου και τό κωδωνοστάσιον τής 
Παντανάσσης. Ώς τύπος όμως ποΰ κωδωνοστασίου 
τούτου έχρησίμευε τό ώραΐον τοΰ ’Αφεντικού.

Τήν αιτίαν τών έπιδράσεων τούτων εύρίσκει δ κ· 
’Αδαμάντιου είς τάς ξένας ήγεμονίδας, αί ίποϊαι ϊζη· 
σαν είς τόν Μιστραν, γενόμεναι σύζυγοι τών δεσπο
τών. Είς τάς ηδη δέ γνωστάς Ιταλίδας δέσποινας 
προσέθηκε καί μίαν Γαλλίδα, τήν’Ισαβέλλαν ντε Λου- 
ζινιάν, τής δποίας τό μονόγραμμα αναγινώσκεται έπί 
μαρμάρου τοΰ Μουσείου Μιστρα.

Εύρίσκει δέ δ κ. ’Αδαμάντιου είς Κυπρίους χρονο
γράφους καί τήν ειδησιν, δτι ή κόρη τοΰ δεσπότου 
θεο&ώρου Β' Ελένη ύπανδρεύθη τόν . Ίωάννην Β’ 
καί ίγεινε ρψγαινα τής Κύπρου. Αί επιδράσεις δμως 
αύται είνε μόνον εξωτερικά!, χωρίς να μεταβάλλωσι 
τήν φύσιν τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής, ή δποία 
ίυεινε πιστή είς τσς παραδόσεις αύτής. Ουτω καί ή 
μελέτη τής αρχιτεκτονικής,. ώς καί ή μελέτη τής 
λογοτεχνίας δεικνύει, ότι οΰδεμία ξενική κατάκτησες 
ήδυνήθη νά άλλοιώση τό έλληνεκόν πνεύμα.

¥ ■
Είς τήν ’Αμερικανικήν άρχ.σχολήν ώμίλησαν δ κ. 

Β. ,Χίλ περί τοΰ ’Ανατολικού μέρους τοΰ Έρεχθείου, 
καί δ κ. Β. Δινσμούρ περί τών Προπυλαίων.

*
Εις τήν Γερμανικήν άρχ. σχολήν ώμίλησεν ό κ. 

Ουγκο Πρίντς περί τής αρχαίας Κρητικής θρησκείας 
καί δ κ. Δαΐρπφέλδ περί ανασκαφών έν Όλυμπίφ καί 
Πίσφ (παρά τήν ’Ολυμπίαν).

★
Οί άναχωρήσαντες διά Κάϊρον, δπως αντιπροσω

πεύσουν τήν 'Ελλάδα εις τό ’Αρχαιολογικόν. Συνέ- 
δριον ’Αρχαιολόγοι, θά κάμουν τάς έξής ανακοινώσεις: 
Ό κ. Καΰβαδίας θά δμιλήσγι -περί αρχαίων Ελλη
νικών πολιτισμών». Ό κ. Σπ. Λάμπρος, «περί τής 
γενέσεως τοΰ δικεφάλου άετοΰ καί τών εικόνων τών



Βυζαντινών Αύτοκρατόρων». " Ό χ. Τσούντας «πε^ί 
της ϊξελίξεως τοΰ σπειροειδοΰς Μυκηναϊκού κοσμή
ματος». Ό έφορος χ- Στάης, «περ'ι τοδ περιωνύμου 
αναγλύφου και τών βάθρων τών.ανευρεθέντωχ μεταξύ 
Φαλήρου—Πειραιώς». Ό έφορος χ. Γ· Σωτηοιάδης 
θά έλέγξη έκ· νεωτέρων ερευνών γεωγραφικά? ανα- 
•χριβϊίας," άπαντώσας πάρα τω αρχάίω συγγράφει" Πο- 
AOSya."

■ *
Έν Σπάρτη έξωθεν τοϋ Ρωμαϊκού Θεάτρου άνευ- 

ρεθησαν πήλινα" ειδώλια τοϋ 2ου χαί 3ου μ. Χ. αιώ- 
;νος,- μετ’ αυτών δέ παραδόξως αναμεμιγμένα και μο- 
λύβδινα αναθήματα, ευρισκόμενα συνήθως εις τα πολύ 
παλατά.στρώματα τής 5ης καί 6ης π. X. ίκατονταε- 
,τηρίδος. όί άνασχάπτοντες το Ρωμαϊκόν Θέατρον 

S’ αιολόγοι άπέχοψαν μέρος τοϋ ασβεστοκτίστου χρη- 
ύματος, ίνα άνερευνήσωσι τά in’ αύτό αρχαία 

στρώματα, κείμενα παρά τον πανάρχαιον ναόν τών 
γεωμετρικών χρόνων.

Πλεΐστα γεωμετρικά αγγεία, χάλκϊναι πόρπαι, πε· 
. ρόναι, ταινίαι, δακτύλιοι, χαλκούς κριός, βοΰς, χε- 
,λώνη, οστέινος βοΰς, κίων. είς σκαραβαίος καί ψηφί- 
. δες όρμου εξ ύελώδους μάζης διακρίνονται μεταξύ τών 
έν τή θέσει ταύτη ευρημάτων.

Τοΰ Ήρψου ελάχιστος χώιος εχει ανασχαφή, εΰρέ- 
βησαν δ’ έν αύτφ πίθοι άνάγλυπτοι, ένθα ακριβώς τά 
εν τω Μουσείω τής Σπάρτης αποκείμενα λαμπρα α
νάγλυφα τοΰ 6ου αιώνος-

Δύο τεμάχια ισχυρώς άνάγλυπτα μετά μέρους λεόν
των, πάντως προέρχονται έκ τοϋ πήλινου αετώματος 
τοΰ παναρχαίου ναοϋ-

ψ φ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ύπό τοϋ εν Γα^γαλιάνοις γνωστού λογίου κ· Νίκου 
Λαμπροπούλου εξεδόθη, τρίτον ήδη έτος, τό «Τρν 
ψυλιακύν ·Ημε ρολόγιον». Ή ύλη εϊνε εκλεκτή 
γραφεΐσα κατά τό κλειστόν άπό εγκρίτους λογογρά- 

.φους και ποιητάς. Δημοσιεύοντας εν αύτφ μελέται, 

.διηγήματα, μεθυγραφίαι, ποιήσεις τών κ. κ. Σπ· Δε- 
Βιάζη. Γ. Δροσίνη, Κ. Καιροφΰλα, Δ. Καλογεροπού- 
λου, I. Κονδυλάχη, Ν. Λαμπροπούλου, Π. Δημη- 
τραχοπούλου χ.λ.π. καί τών κυριών Ειρήνης ’Αθη
ναίας, Σιβύλλης, Έλ. Λάμαρη, Ρεβέκκας, καί Μ· 
Πίπιζα. Τό «Τριφυλιακο.ν ήμερολόγιον» έδραιωθέν χά· 
ξΐς εις τήν δεξιότητα τοϋ φιλοκάλου εκδότου, κατέχει 
εξαιρετικήν δλως θέσϊν έν τή φιλολογική επαρχιακή 
κινήσει.

*
Μ. Constantin Redo» ά Γ Exposition Maritime 

Internationale de 1907 par un Bordelais Bordeaux. 
Εϊνε δίκαια ηθική.ίχανοποίησις ή εκδοσις τού τεύχους 
τούτου, έν τφ δποίω έξαίρεται ή θαυμασία δρασις 
τοϋ κ. Κωνστ. Ράδου έν τή ΔιεθνεΓ Ναυτική έχθέσει 
τού Βορδώ, τή γενομίνγ) π^ό διετίας. Ό χ. Ράδος 
δ«ά τής έργασίας αύτοΰ της αόχνου χαί πεφωτισμένης 
συνετέλεσεν όπως ή 'Ελλάς ά'τιπροσωπευθή όσον ήτο 
δυνατόν πληρέστερο» καί έπιτυχέστερον. καί νά έφελ- 
κύση οΰτω τό ενδιαφέρον τών ξένων αντιπρόσωπων 
και τών επισκεπτών εν γένει τής έκθέσεως.

*
’Εξεδόθη γαλλιστί ή έν τή σειρά τών διαλέξεων 

τοΰ «Monde H0110nique» γενομένη δμιλία τοΰ φίλου 
χ. Ν- Λάΰκαρη Περέ τών «ερώτων έτών τοΰ 

Νεοελληνικού θεάτρου. Ή δμιλία ήτο μία φαι- 
'δροτάτη σάτυρα τής νηπιώδους χαταστάσεώς τού Έλλ. 
θεάτρου, τό όποιον ήκολούθει τήν ίλην τότε μορφή» 
τοΰ ανάγεννωμένου έθνους. Άλλ’ άν δι’ ήμας ή περι
γραφή όής πρώτης εκείνης έποχής ενέχει ενδιαφέρον, 

ή Γαλλική μετάφρασις δέν ήτο απαραίτητος, προχεί· 
μόνου να γνωσθώσι λεπτομέρειας, αί δποιαι μόνον τόν 
ε'ιρωνικόν γέλωτα δύνχνται νά προχαλέσουν.

*
Ρήγας Γκόλψης Τά τραγούδια τού ’Απρίλη. 

Ποιητική συλλογή έξ 80 σελίδων χαι 40 ποιημάτων. 
Ό ποιητής δυστυχώς εϊνε μαλλιαρός χαί τό ποιητι
κόν αίσθημά-του^ τό άξιον προσοχής, πνίγεται εις 
τήν γλωσσικήν αχαλαισθησίαν. Δεν θέλουν νά, εννοή
σουν" μερικοί νεαρό! πόίητβϊί; άξιοι αληθώς" κάλλίτέ- 
ρου μέλλοντος," ότι αύτοκτονοΰν φιλολόγικώς παρασυ- 
ρόμενοι ε’ις τήν καταβόθραν, ή δποία λέγεται μαλλια
ρισμός. Εινε αξιολύπητοι διότι ητο δυνατόν νά άνα- 
γνωσθούν καί νά έκτιμηθοΰν,άν έχαλιναγώγουν τούς 
γλωσσικούς εξωφρενισμούς των.

★
Νέηλυς ποιητής, μέ ξενικήν φυσιογνωμίαν, ποιη

τικά μαλλιά καί αρκετά χρήματα ό κ. Σικελιανός 
μύστης μίαν φοράν τής «Ν. Σκηνής» κατά τήν μα
καρίτικη» Χρηστομάνειον εποχήν,έξέδωκε τόν Άλα- 
ψροιάκεωτον.Οί γλυκανάλατοι κριτικοί τής κλίκας 
έλκύσθέντες άπό το δέλεαρ τών λιρών, έξετράπησαν 
είς βιαιοπραγίας κατά της αισθητικής, καύσαντες ά
φθονο», λιβανωτόν πρό τής ποιητικής αυτής εμφανί
σεων καί δέν ώκνησαν να παραβάλλουν τόν ποιητην 
τοΰ Άλαφροίσκιωτου πρός τόν Σολωμόν, τςνές δέ, 
άντιστάσεως μή οΰσης, τόν ζανεκήρυξαν άνώτερον α- 

-χόμη τοΰ ψάλτου τής ’Ελευθερίας. Καλά κοιμάται δ 
δυστυχισμένος Σολω^ιός είς τόν τάφον του. Περιττόν 
νά τοΰ ταράσσουν την γαλήνην οί τυφλοπόντικοι τοϋ 
Άλαφροίσκιωτου I ...

Μ
•Βθνικαέ υποθήκαι, ύπό Στέλιου Τΰαλούχου· 

Ό συνάδελφος διευθυντής τοΰ «Έθνικοΰ βήματος», 
δν διακρίνει εύτολμος δρασις, εκθέτει τάς σκέψεις αύ
τοΰ περί τής εσωτερικής χαταστάσεώς χαβ’ δλας αυ
τής τάς πολιτειακός εκδηλώσεις χαί διαγράφει οποίον 
πρέπει νά εινε τό πολιτικόν πρόγραμμα έν τοις εθνι
κό?; ζητήμασιν.',Ο συγγραφεύς δεικνύει διά τής μελέ
της ταύτης ειλικρινή πατριωτισμόν.

*
Ό σεβ. επίσκοπος Σύρου χ. ,ΆθανάΛος έξέδωχεν 

επιστημονικήν ανασκευήν τών περί καταγωγής 
τβΰ άνθρωπον ιδεών του χαβηγητοΰ χ. Μηλιαράχη.

★
•Η ζωή μου. Ό Σύλλογος περί διάδοσιν τών 

’Ωφελίμων βιβλίων έξέδωκε τά απομνημονεύματα τοΰ 
αειμνήστου ίδρυτοΰ του Δ· Βιχέλα, τά δποία ούτος 
θνήσκων χατέλιπε πρός έκδοσιν είς τόν σύλλογον. Τά 
απομνημονεύματα άφορώσι την παιδικήν χαί νεανικήν 
ήλιχίαν αύτοΰ, αναφέρονται δέ είς προσωπικός ολως 
αναμνήσεις. Έκτος τής άφηγήσεως τών οικογενεια
κών γεγονότων, περιλαμβάνονται εντυπώσεις αύτοΰ 
έχ τής γνωριμίας μετ’ επιφανών φίλων του τοΰ 
Δέοντος Μελά, Τ. Φιλήμονος, Σπυρ. Τρικούπη,Άλ. 
Ραγκαβή, Ίουλ. Τυπάλδου- ’Ενδιαφέρον είνε τό μέ
ρος τών φιλολογικών του εκμυστηρεύσεων, εν ω συ
νοψίζονται καί αί γνωσταί περί γλώσσης ίδέαι τοϋ έχ- 
λιπόντος λογίου.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ή «Επιστημονική Ήχώ». ή ύπό τοϋ εγκρί

του χαβηγητοΰ κ. Σ. Παπανικολάου διευθυνομένη 
είσήλθεν είς τό τρίτον άπό τής έκδόσεώς της έτος.

·*
Κρητικός Άάτήρ. Τό μόνον έν Κρήτη φιλολογι

κόν περιοδικόν. ’Εξεδόθη τό 5ο» φυλλάδιον είκονογρα- 
φη|εένον, Πβοιιχόμ*τα : Ό 'Ελληνισμός χαί οί πρό- 
σταταΐ αύτοΰ ύπό Οΰλερίχου Βιλαμόβιτς.—Μάξιμος δ 
Μαργούνιος επίσκοπος Κυθήρων. — Εντυπώσεις έκ 
τοΰ 1908· — Τό ορφανόν (διήγημα). — Ή" Σαπφώ 
ποίημα ύπό Αίμιλ. Έλευθεριάδου κλπ.

Έν Άθήναις, έκ τόϋ Τυπογραφείου τών Καταντημάτων Άνέατη Κωνάτανττνίδου.


