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Meia τοίέ-ηρόόεχοής φΰλλόν 
ύά διανεμήύβ ί)·^ρ>ω|*αΐχότέι-φώ'ίοτύί1?ία, τδ ετήσιον δώρον προς τους προπληρώνοντας’ 
συνδρομητής τί?,- «Πινακοθήκης». θά τδ λάβωοι. μόνον 5οοι μέχρι τής Μάιον πλη-

! 
-...----------- -------------- —-γ---------- -  ——κ
τοΰ μέλλοντος τών Καλών τεχνών, άρθρον τοΰ Ftoda 
περί νέων καλλιτεχνικών, στοιχείων έν τω νίωτέρω βίφ>, 
τοΰ Handiiysch περί: τοϋ Πανθεϊσμόν έν τή τέχνη,τον 
Hollenfeltz εξ Άθηχώγ περί χτισμάτων χαί αντικει
μένων τέχνης αποχαλυφθέντων έν Έλλάδι.- τοΰ Α. 
Agache περί τής τέχνης έν τώ σχολείφ, χαί αρθρί
δια πεοί τής 'προόδου τής φιλολογίας χαί καλλιτε
χνίας εν Βουλγαρία, περί λαϊκών μουσείων κλπ. Δη
μοσιεύεται χαί σύντομον — ευτυχώς — άρθρον ένδς 
κ. Λαδικού περί Ελληνισμού έν σχίσει πρός τό Τουρ
κικόν σύνταγμα, πλήρες ανοησιών.

■ * -

Τό «Έμβόριονν, χρησιμώτατον είς τό-εΐδός τον 
περιοδικόν, άνεγνωρισμένον ύπό τοΰ Υπουργείου τής . 
Παιδείας. Τεύχος τοΰ ’Απριλίου:

Κόλαφος κατά τών προπαγανδικών Σχολών.—Οί 
νέοι Spot τοΰ εμπορίου έν τή άρχή τοϋ 2Οοΰ αίώνος. 
—Τό Βέλγιον.—θεσμός Εταιρειών.—Έπιθεώρησις- 
τής έν ετει 1908 ελληνικής εμπορικής φιλολογίας.— 
Τό πρόγραμμα τοΰ Συνεδρίου τής ’Εμπορικής Εκ- 
παιδεύσεως κ.λ.π. '

*

..«Φόρρεγξ». Έξεδόθησαν μετ’εικόνων καί μουσι
κής είς έν φύλλον πανηγυρικόν τά δύο τελευταία, 
φύλλα τοΰ έκτου έτους, πλούσια είς ϋλην επιστημο
νικήν περί 'Ελληνικής μουσικής καί μέ αφθονίαν πε
ριέργων δλως είς ποίησιν καί μουσικήν Ελληνικών 
δημωδών ασμάτων, ειλημμένων έκ διαφόρων μερών 
τοϋ έξω ,Ελληνισμού- Διά τής έκδόσεως τών φύλλων 
τούτων ή ιΦόρμιγίτ εισέρχεται αισίως είς το έβδο
μον αυτής έτοί.

«'Ελληνική‘Επιθεώρηάιςιι. Εΐς τό τεΰχος Μαίου 
δημοσιεύεται, εκτός άλλης άξιαναγνώστου ύλης, με
λέτη τοΰ κ.Φωτιάδου περί «Λαϊκών Τραπεζών», St’ής 
αποδεικνύει ότι ή παρ’ήμΐν λειτουργούσα Λαϊκή Τρά
πεζα κάθε άλλο είνε ή λαϊκή, άλλά «Ένεχυροδανει- 
στική», μή παρέχουσα τά ευεργετήματα, άτινα ό τί
τλος αυτής επαγγέλλεται, άτε μή στηριζομίνη έπι 
τών αρχών τής συνεργατιχότητος.

*

«’Ββνικιι Μοΰάα». Εξεδόθη ΰπό τοΰ κ. Χρ. 
Βλάχου το α' τεύχος μουσικού περιοδικού, περιέχον 
δημοσιεύματα αφορώντα την εκκλησιαστικήν καί Δη
μώδη εθνικήν μουσικήν, ώς καί περίληψιν τών εργα
σιών του ε Εθνικού μουσικού συλλόγου». Είς τό τεύ
χος επισυνάπτονται καί μουσικά τεμάχια γνήσιας 
γραφής δημοτικών ασματων.Συνδρομή ετήσια 10 δρ.

ρώοωσιν Ιτησίαν συνδρομήν τον Ινιάτου Ιτονς.

...... .......

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νέον τόμον Λόγων χαί ’Αναμνήσεων έςέδώχεν ό 

έξόχως φιλόπονος καθηγητής τού Πανεπιστημίου χ. 
Σπ. Λάμπρος- Τό πλε'στον μέρος τού βιβλίου χατα- 
λαμβάνουσιν αί Αναμνήσεις έκ τοϋ Βορρά, άς 
έγρ',ψεν επ'εΰκαιρίςι τών πέρυσι συνελθόντων συνε
δρίων τοΰ Βερολίνου καί τής Κοπενάγης- ’Εκθέτει 
τάς εντυπώσεις-αύτοΰ έκ τής έπισχέψεως τής Στοκ
χόλμης, Νυρεμβέργης καί Μονάχου, ενδιαφέρουσα: δέ 
είνε αί σελίδες αί άφορώσαΓ τον Ρήγαν, τάς Έλλ. 
έπιστολάς Βαγιαζήτ του Β', τούς Βαυαρούς φιλέλλη
νας. Έν τέλει επισυνάπτεται μια απολογία υπέρ τοΰ 
άνδρίάντος ήοΰ'ΠΐλαΐδλόγοΐΓάπό ιστορικής “άποψεως. 
Ό διακεκριμένος καθηγητης δια τοΰ νεωστί εκοοθέν- 
τος τόν.ου συαπληροι δεκαπεντάδα τοιούτων, ών ή α
ξία είνε παρα πάντων ώμολογημένη.

*
Μιχαήλ Βολονάκη, γυμνασιάρχου έν Λευκωσία 

•Αγωγή τοίί πολίτον. Βιολίον χρησιμώτατον διά 
τους μαθητάς τής μέσης Έκπαιδεύσεως καί τών Δι
δασκαλείων, δ:’ ού διδάσκονται τά καθήκοντα τοΰ πο
λίτου καί τα δικαιώματα καί μυοΰνται εις.τους γενι
κούς τής Πολιτείας νόμους.Έν τφ Παγκυπρίω γυμνα- 
σίω είσήχθη τό μάθημα τής αγωγής τού πολίτου, 
ευχής δ’ εογον θά ητο άν είσήγετο καί έν τοϊς παρ’ 
ήμΐν γυμνασίοις.

*
Ή Ελληνική ϊιιμαία. 'Ιστορική -αυτής έξέ- 

λιξις άπό Τουρκοκρατίας μέχρι σήμερον,.ύπό Λ’ικ.Άγ- 
γιλΐδον. Πρωτότυπος μελέτη, τή·· όποιαν παςΈλλην 

. οφείλει νά μελετήση· Ή μονογραφία αυτή, άπορροια 
έπίσταμένης έρεύνης,· ήτις ελλείψει πηγών παοου- 
αιάζεε πολλας δυσχέρειας, δίδει πιστοτάτην. εικόνα 
τοΰ ’Εθνικού συμβόλου, τιμμ δέ τόν συγγραφέα διά 
την ευσυνείδητου επεξεργασίαν. Τό βιβλίον συνέστησε 
δι’ εγκυκλίου του τό ύπουργείον τών Στρατιωτικών.

♦
Είς ολιγοσέλιδα ιδιαίτερα τεύχη έξέδωκε τέσσαρας 

κριτικός μελέτας ό κ. Γ. Σωτημιάδης, έφορος τών 
αρχαιοτήτων. Εϊσι 8ε αΰται : Τά ίλλειήιοειοή 
κτ«σματα το£ί θέρμοιι (άνακίνωσις γενομένη έν τή 
’Αρχαιολογική Εταιρεία), ό Μένανδρος καί Α 
Αρχαία κωμφδία (διάλεξις γενομένη έν τω Παρ- 
νασσω), ό «‘Ερωτόκριτοςο, (ή έν τω ,’Ωδείω διάλε
ξες} καί γαλλιστί Aufombeati de Laius (ή 'εις τόν 
«Monde //«Ζ/όηϊν/ιζβΐ'δημοσιευθεϊσα τό πρώτον μελέτη). 
Καί εις τα τέσσαρα αύτά έργα αναφαίνεται ό βαθύς 
μελετητής του αρχαίου καί μεσαιωνικού βίου. . ■ .:

★
’Εξεδόθη 'Επετηρίς τοϋ Υπουργείου τ&ν 

Έκκλιιόιαάτικών καί τάς Δΐιμ. Έκπαιδεϋ-' 
άεως τοΰ έτους 1907—1908, έκ σελ. 710, περιέ- 
χουσα λεπτομερείς πίνακας όλης τής εκπαιδευτικής 
κινησεως.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Les Documents du Progi'es».Διεθνής φιλολογική 
έπιθεώ^ησις. Τό τεύχος τοΰ Μαρτίου περιέχει λίαν 
ένδϊαφερουσαν ύλην, έν οίς συνέντευξιν μέ τόν hafaelli

ΑΛA AAAAAAAAAAΑΛΑ-

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:

«Βυζαντίς».Περιοδικόν τής' «ΒυζαντιολογκήςΈ- 
ταιρείας». Έν Άθήναις· Θα δημοσιεύονται έπιστημο- 
«καί έργασίαι. ά^ορώσαι ποικίλας εκφάνσεις τον Βυ- 
ζαντιακοΰ βίον από τοΰ 330 μ. X. μέχρι σήμερον. 
Ή δήμοσίευσις θά γίνεται έν τή εθνική γλώσσή τού· 
γράφοντος. θά έκδίδβται κατά τριμηνίαν. Έκδότήζ Κ. 
’Ελευθερουδάκης.

♦;· ·;· ❖·? ·> ·? ·;· ·;· ·;· ♦;· ·;· ·;♦ ·;· *:· ·;♦ ·;· ·;· ·:·♦:· ·:· ·:·♦:· ·:· ❖ ·:· ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ♦>
Ν. Κάντούνη. . Ή Παναγία τοϋ στάθονς *

(Φωτογραφία Δ. Πιλιχάαη).



«ϊ» Ε Ίλα τ ΙΝΓ I s τνι ο S

σθοδρομικδς συγγραφείς διετείνετό δτι «ό Φεμινι-

Οί opGt τής νεωτέρας ζωής άναγκάζουσι τήν 
γυναίκα νά παλαίη κοινωνικήν πάλην, δπως κερ
δίζω τον άρτον της. Ωςδέ άνάμφιδόλως γνωστόν, 
ή φιλοφροσύνη φυγαδεύεται πρό τοδ συναγωνισμού. 
’Αλλ1 ή τοδ Φεμινισμού έξέλιξις δέν οφείλεται 
απλώς καί μόνον εις τόν λόγον τούτον. 'Ο λόγος 
τής τοδ Φεμινισμού έξελίξιως οφείλεται κυρίως 
εις τούς έπι αιώνας στεναγμούς τών μαρτυρούντων 
θυμάτων,· τα όποϊα ή άστοργος κοινωνία «ξύλισεν, 
έποδοπάτησε, συνέτριψε καί έκύλισεν είς τήν λά
σπην, αφοδ τα έμέθυσε μέ μεθυστικά αρώματα καί 

- αφοδ τα ένανούρισε μέ νωθρά άσματα διά ν’ άπο- 
μακρύνη τδν νοδν των άπδ κάθε σκέψιν σοβαράν, 
από κάθε σκοπόν υψηλόν και ευγενή,·

Εις τάς διαφόρους βαθμίδας της κοινωνικής κλί- 

μακος ή μ-γάλη κούκλα, ή γυναίκα, σήμερον αφυ
πνίζεται καί ζητεί τήν χαλάρωσιν τών άδικων δε
σμών, οί όποιοι τήν «κρατούν έπί αιώνας είς νη
πιώδη κατάστασιν.

Έγελοιοποίησαν τδν Φεμινισμόν, τδν όποιον 

ενσαρκώνουν συνήθως ύπδ τόπον άνδρογυναι- 
κα ς θορυβοποιού και άτημελήτου καί ύμνησαν 
τήν γυναίκα - παιδί, άνθος έξαίρετον λεπτυσμένου 
πολιτισμού, κ α τ ι τδ λάμπον, τδ διασκεδαστι- 
κόν, θελκτικόν, άνευ άντιστάσεως, έλαφρδν καί ά- 
, ,ί” r ■ , . Γ·

την εύθραυστον χαριν της και έπιμένουσι νά μείνη 
κοδκλα και τίποτε πλέον. Λησμονοΰσι σχεδόν ή 
προσποιούνται, ότι λησμονοδσι τήν γυναίκα βιο
παλαιστήν, τήν έργάτιδα, τήν υπάλληλον, τήν δι- 
δασκάλισσαν, τήγ μητέρα τών πτωχών εστιών !

Κατά τινας ή γυνή δέν έχει άλλον προορισμόν 
έπί τής γής ή νά άρέσηη εις τον άνδρα’ άμυδρώς 

πως αναλογίζονται τοδ μητρικού προορισμού της,

• λιγώτερον τοδ προορισμού της ώς συντρόφου! 
Καί αί γυναίκες -παιδία έναβρύνονται άκούουσαι

Ν τη γενική τών κοινωνιών εξε
λίξει, τήν οποίαν άκατανικήτως 

παρακολουθοδσιν οι λαοί και τά 
άτομα, τδ ζήτημα τοδ Φεμινι
σμού, τοδ όποιου ή πρόοδος σή
μερον δύναταινά θεωρηθή ώς ό 
βαθμός τοδ πολιτισμού λαοδ τίνος, 
έν αρχή ώς δλως δευτερεύον έ- 
κρίθη. Πρό τινων ετών έτι όπι-

σμδς εινε ή ελαφρότερα ράβδος,ή'όποια έπέπλευσε 
ποτέ έπι τοΰ άπυθμένου ωκεανούτής ανθρωπίνου 
έπιπολαιότητος ί» Ό δέ λόγος ο εκφωνηθείς τή 
17 ’Οκτωβρίου 1898 έν τώ δικαστηρίω τού Ag<>» 
έπερστοΰτο ώς εξής: «Άς μας άπαλλάξωσι διά 
παντός τής ουτοπίας-τής γυναικδςδικηγόρου!» 
Εν τούτοις μετά παρέλευσιν είκοσι έξ μηνών έψη- 

φίζετο νόμος έπιτρέπων τήν προσέλευσιν τής γυ- 
ναικδς είς τδ δικηγορικόν βήμα.

Ο Φεμινισμός κριθείς έν άρχή ώς ουτοπία εξε
λίσσεται άπδ ήμέρας είς ήμέραν έλκύων έπί μάλ
λον καί μάλλον τήν προσοχήν τών λαών. 

., Βεβαίως ούδείς αγνοεί τάς δριμείας συζητήσεις, 
τας όποιας ήγειρε τδ ζήτημα τοΰτο, άλλά παρά στατον. Ύμνούσι τήν γυναίκα—κούκλαν μέ ίλην 
τδν γινόμενον θόρυβον αί διατυπώσεις τών γυναι- ■ 
κείων δικαιωμάτων έν άρχή δειλαί, ολίγον κατ’ ό
λίγον έντονώτεραι ύψοδνται σήμερον εις αληθή 
κραυγήν διαμαρτυρίας, τήν όποιαν καί δ κωφότε
ρος τών κωφών αναγκάζεται νά άκούση.

Η Νέα Γυναίκα μέ δλην τήν δύναμιν τών νεω- 
τερών ιδεών διεκδικεϊ τήν άρμόζουσαν έν τή κοι- 
νωνίφ θέσιν της. Ή εμπνευσμένη ίέρεια τής με- ...... r.,.r.____________________„r,vr.v,_____
γαλής θρησκείας κηρύσσει μά δλον τδν ένθουσια- τοδ εκπολιτιστικού προορισμού της καί άκόμη ό- 
σμΑν, τον οποίον εμπνέει ή πεποίθησις πρδς . τδ · λιγώτερον τοΰ προορισμού της ώς συντρόφου! 
Δίκαιον,τας μεγαλας.αληθείας και ζητεί ν’ απαλ- Καί αί γυναίκες - παιδία έναβρύνονται άκούουσαι 
λαξη τήν κοινωνίαν άπδ τήν δυσαρμονίαν καί τδ τδν πανηγυρικόν τής γυναίκας-κούκλας,μέ τάς λευ- 
Ψ5®δ°ς· , , , , , κάς ωραίας χεϊρας, τάς όποιας ουδαμώς ουδέποτε

Ναι, «φ όσον αρχίζει νά σκέπτεται, έφ’όσον 
*Ρχίζ*ι νά έννοή ή γυνή, επιθυμεί νά παύση οδσα 
αντικείμενου έμπνευσεως διά τούς ποιητάς ή άν- 
δρείκ«λον διά τάς μεγάλας ραπτρίας. Και οί λό
γοι εΐνε έξοχου σπουδαιότητος,ίδία διά τήν γυναίκα

. τήν άνευ όίκογενείας καί περιουσίας.
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έβεβήλωσαν κηλϊδες μελάνης ή βελόνης νυγμοί, 
μέ τας λεπεας ωραίας χεΐρας, αί δποίαι ουδέποτε 
είργασθησαν!... Καί αί γυναίκες ύπερηφανευονται, 
ουδαμώς ύποπτευόμεναι τήν περιφρόνηση», ποΰ πε
ρικλείουν αΐ ώραϊαι έκείναι φράσεις...

Ο παλαιότερος πολιτισμός Ιδιδεν εις τήν γυ

ναίκα ψευδή ανατροφήν, άναπεύσσων έξαιρετικώς έν 
αύτή τήν τέχνην τοϋ άρέσκειν είς τδν άνδρα, προο- 
ρίζων αυτήν άποκλειστικώς διά τδν γάμον, έκτος 

τοδ οποίου δέν υπήρχε σωτηρία ! Καί τήν γνώμην 
ταύτην διετύπου δ Ρουσσώ διά τής φράσεως : 
a Λα femme est faile epicialement pour plaire d 
I'fiamme»·

’Qjfoiov θέαμα αληθώς τδ τών παρουσιάζομε- 
νων είς πλειοδοσίαν νεανίδων καί προσφερομίνων 
είς'.ΐδν πλειοδοτοΰντα άνευ πολλάκις ουδέ τής έ- 
λαχίστης φροντίδος έπί τών σπουδαιρτέρων και υ
ψηλότερων τής ηθικής ζητημάτων !

Πόσον άδικος προαιώνια πρόληψις ή θ-ωροδσα 
τήν γυναίκα απλώς ώς δργανον διατηρήσεως τοϋ 
είδους, ή θεωρούσα αυτήν απλώς καί μόνον ώς 
μέσον,;θΰχί ώς έλευθέραν ΰπαρξιν έχουσαν έν έαυτή 
τδν .σκοπόν!

Λέγω, ότι πριν ή μορφωθή ή γυνή ώς σύζυγος 
καί μήτηρ οφείλει νά μορφωθή ώς άτομον. Διότι ή 
γυνή'τής σήμερον — άπδ γενικής βεβαίως άπόψεως— 
παρά τήν πνευματικήν πρόοδον, παρά τδ έλαφρδν 
μορφώσεις βερνίκωμα, τό όποιον λαμβάνει, έμεινε 
καί .μένει σκλάβα. Ή Γυνή τοδ μέλλοντος του
ναντίον μας οδηγεί είς αληθές φωτεινόν ύψωμα.

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΟΥ ΣΥΒΑΡΥΤΙΣΜΟΥ*

Ή Βαβυλών ύπήρξεν ή πρώτη κοιτις τής τρυ- 
φηλότητος, άδιάφορον πόθεν διήλθεν αΰτη διά νά 

φθάση έως έκεί. Δέκα αιώνας πριν περιγράψη ό 
Όμηρος τήν τρυφηλότητα τών Φαιάκων, καί δε
καπέντε αιώνας προ τής έμφανίσεως τών Συβαριτών, 
οί Βαβυλώνιοι έφεύρισκον μέσα, πρδς ποικιλίαν τοϋ 
ματαίου τούτου βίου, τά όποια ουδέποτε κατώρθω- 
σαν ν’ άπομιμηθούν πλέον οί άνθρωποι πρδς από- 
λαυσιν τών άγαθών τής ζωής.

Πρώτοι οί βασιλείς έδιδον τδ παράδειγμα τής 
τρυφής καί τών απολαύσεων εις τούς λαούς των. 
Οί, βασιλείς τών Περσών παρεχείμαζον εις τα 
Σοΰσα,—τά όποια έσήμαινον κ ρίν ον,—τήν άνοι- 
ξιν διήρχοντο εις Βαβυλώνα, τδ θέρος είς τά Έκ- 
βάτανα καί τδ φθινόπωρου είς τήν Περσέπολιν.Τα 
καλύμματα τής κεφαλής τών βασιλέων τούτων ήσαν 
έκ σμύρνας καί λαδίδου, οστις ήτο καί πολυτιμό
τερος τής σμύρνας. Ή δέ εύωδία τών σαρικίων 
των ήτο τόσον πνιγηιά, ώστε πας άνθρωπος ασυ- 
νείθιστος ήδύνατο νά λιποθυμήση ! Ή βασιλική 

κλίνη ήτο κάτι θαυμαστόν καί ύπέρ πασαν περι
γραφήν’ μόνον τδ πρδ αυτής ύποπόδιον έκόστιζε 
τρία εκατομμύρια φράγκων ! Άνωθεν τής κλίνης 
έκρέματο χρυσοΰν κλήμα, πλησίον δέ αύτής εύρί- 
σκετο κρατήρ λιθοκόλλητος, πλήρης ευώδους οί
νου, ό οποίος διά μηχανισμού καταλλήλου άνενε- 
οϋτο άπδ τδ άνωθεν κλήμα, ώστε δ κρατήρ νά εινε 

διαρκώς γεμάτος !

Τίλοί, 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

διά νά φθάση .τις τδ ύψωμα εκείνο όφείλει νά δια- 
τρέξη ανώμαλον έκ'τασιν, καθ’ ήν τδ έδαφος άπο- 
τόμως.ύψοΰται καί βυθίζεται, έκτασιν ακανθώδη 
xjy άσχημου. Άδιάφορον, όταν άπαξ φθάση τδν 
φωτεινόν, ανήφορον, κυριαρχεί τής άνωμάλου καί 
άσχήμου έκτάσιως, αναπνέει τήν ζωογόγον τών 

υψωμάτων ατμόσφαιραν.
Εινε αληθώς άνήκουστον πώς κατά τδν XX 

αιώνα ΰπάρχουσι τινές προσπαθοδντες νά πιστεύ- 
σωσιν, ότι ή γυ »αίκα δέν δύναται ή δέν πρέπει ν’ 
απαλλαγή τής δουλείας, οτι δέν δύναται νά είσ- 
έλθη είς τδν φωτεινόν δρίζοντα τής έπιστήμής 
και τής σοφίας, διότι θά παύση νά ηνε αφωσιωμένη 
μήτηρ καί καλή οικοκυρά.

Τουναντίον νομίζω — καί μέ τήν γνώμην αυτήν 
τάσσεται σήμερον ή ατελεύτητος και εκλεκτή φά- 
λαγξ τών φεμινιστών—οτι ή άνύψωσις τής γυναι- 
κδς ύπιράνω τών κοινωνικών προλήψεων, ή ανύ
ψωσες τοϋ πνεύματός της πρδς τδ αληθές φως, θά 
καθίστα αυτήν μητέρα ίσχυράν, άνωτέραν καί οικο

κυράν τελειοτέραν.

fEztttu το τίΐοί).
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟν

Είς τούς βασιλείς καί μεγιστάνας τής Περσίας 

καί Βαδυλώνος οφείλεται ή πρώτη χρησιμοποίησες 
χειροκτίων, τά όποϊα έφερον κατά τδν χειμώνα καί 
έκοιμώντ.ο μετ’ αυτών. Ότ« δέ έξεστράτευον, ή- 
κολούθουν τδ στρατόπεδον πολυτελείς άμαξαι, 
περικλείουσαι έντός καί· χάριν τής βασιλικής κομ- 
μώσεως ψιμμύθια, κοσμήματα, έσθήτας γυναικείας, 
τάς όποιας έφόρουν αυτοί οί ίδιοι βασιλείς.

Έκ τών βασιλέων τής ’Ασσυρίας δ Νινύας, υίδς 
τοΰ βασιλέως Νίνου, ουδέποτε έξήλθεν ύπδ τδ φώς 
τοΰ ήλιου. Άπδ τής γεννήσεώς του μέχρι τοδ θα
νάτου του έτρέφετο ύπδ παραμάνας, ή όποια έρρι- 
πτεν εις τδ χαϊνον στόμα του μασημένην έκ τών 

προτέρων τροφήν.
Άλλ’ δ πάντας ύπερβαλών εις τήν μαλθακό- 

τητα, ό μοναδικός μεταξύ τών βασιλέων τής ’Ασ
συρίας είς τήν τρυφήν ύπήρξεν ό αθάνατος Σαρδα
νάπαλος. Τδ όνομα τούτο κατήν'τησε νά σημαίνη 
δΓ ημάς δ,τι έκτροπου καί παρατόλμως τρυφηλδν 
δύναται νά φαντασθή τδ ανθρώπινον πνεύμα.

Ύπδ πολλών νεωτέρων ζωγράφων έξεικονίσθη 
ό Σαρδανάπαλος φέρων μακράν γενειάδα καί αν
δρικά ίμάτια. Άλλά δέν είνε αληθής ή άντί- 
ληψις αΰτη, καθόσον ώς ό Ιστορικός Νικόλαος 

ό Δαμασκηνός συνάγει έκ πληροφοριών παλαιο- 
τέρων συγγραφέων, ό Σαρδαναπαλος δέν έφερε 
γένειον, οδτε μύστακα. Ή έπιδερμίς τοϋ Σαρδανα- 
πάλου ήτο λεπτότερα τής γυναικείας. Ήλειφεν 
αυτήν διά ψιμμυθίων καί παχυμυρων καί έζη διαρ
κώς αύτοςυλακισμένος έντδς τού ανακτόρου του.



Ούτε οί υποτελείς του, ουδ’ αύτοί οί στρατηγοί 
του τον ειχον ίδή -ποτέ. Τοϊτο προεκάλεσε τήν 
περιέργειαν στρατηγού τίνος Άρβάκη, ό όποιος 
κατώρθωσε νά διεισδόσγι μέχρι τών ιδιαιτέρων θα
λαμών το3 Σαρδαναπάλου. Τό θέαμα δπερ προέ- 
κυψεν ενώπιον του ήτο εκπληκτικόν. Ό Σαρδανά
παλος κατέκειτο επί έδρας επικλινούς, μόλις δε 
ήδύνατο να κινή τας σιαγόνας και νά όμιλή.

Ό στρατηγός; δυσκόλως θά ήδύνατο νά τόν δια- 
κρίνη μεταξύ τών περιστοιχουσών αυτόν γυναικών, 
εάν ακόμη παραδοξότερον θέαμα δέν προσείλκυε 
τήν προσοχήν του. Δύο γυναίκες κρατοϋσαι επιμή- 
κεις καρφίδας διεπέρων δι’ αυτών τό δέρμα του 

βασιλέως, χωρίς, ουτος νά δείξη τήν έλαχίστην 
συναίοθησιν πόνου. Κάτι παρεμφερές πρός τόν χοί

ρον. ;
Άπελθών ταχέως, ό στρατηγός παρέστησεν εις 

τόν στρατόν τήν κστάστασίν του βασιλέως, έκή- 
ρυξεν έπαναστασιν καί έπολιόρκησε τό ανάκτορον.

Τότε έπηκολουθησε γεγονός, τό όποιον καταντά 
αληθώς απίστευτου. Ό Σαρδανάπαλος μή έπιθυ- 
μών νά παραδοθή; ζών είς τάς χεϊρας τοδ στρατη
γού του, έθεσε π3ρ εις τό ανάκτορον καί κατεκάη 
μετ’ αυτού, φιλοτίμως ύποβοηθοδντος καί του βα
σιλικού λίπους !\

Αιώνες παρήλθον, άδιάφορον πόσοι,χωρίς ή τρυ- 
φηλότης τών λαών νά ύποστη μεταβολήν τινα πρός 
τήν εγκρατή δίαιταν. . Βασιλείς, μεγιστάνες, ίδιώ- 
ται άπλοϊ, πλούσιοι καί πένητες, προσεπάθουν νά 
έξεόρουν έν τφ μέ,τρφ τών δυνάμεων καί της έφευ- 
ρετικότητός του έκαστος νέα μέσα διασκεδάσεως 

καί οργίων.. Είς τρύτους προσετέθησαν καί οί φι- 
.λόσοφοι, άναγαγόντες βαθμηδόν τάς άπαιτήσεις τών 
αισθήσεων είς φιλοσοφικά αξιώματα. Μεταξύ τών 

σχολών αί όποϊαι έπεκράτησαν, είνε ή Κυρηναϊκή 

ΐδρυθεΐσα ύπό’Αριστίππου του Σωκρατικού, καί ή 
’Επικούρειος, ίδρυθεϊσα ύπό τοδ ομωνύμου φιλο
σόφου, ή οποία εινε καί ή έπισημοτέρα πασών.Εις 

. τήν τελευταίαν ταύτην ανήκον καί οί Σοφοκλή; 
καί Ευριπίδης.

Άπό τής εποχής εκείνης καί εντεύθεν ή μετα
βολή, ή έπελθοΰσα. είς τόν στόμαχον τής ανθρωπό- 
τητος ύπό έποψιν χωρητικότητας καί αξιώσεων, 
είνε μεν ουσιαστική κάπως, άλλά δέν άπέκλεισε 

.καί τήν προτίμησιν τοδ σημερινού ανθρώπου προς 
τήν τρυφηλότητα καί τήν καλοπέρασιν' ή συγκρι- 
σις δυο συμποσίων, τά όποϊα χωρίζονται ύπό δυο 
χιλιετηρίδων καί πλέον, δέν παρουσιάζει, οΰδε- 
μίαν διαφοράν εΐμή. μόνον είς τό ένδυμα καί 
είς τό είδος το3 ποτηριού’ ή καλή δρεξις εκφράζε
ται εΰγλώττως καί- είς τάς δύο έποχάς, καί θά 
δυσκολευθή κανείς πολύ να κρίνη είς ποιους ανήκει 
τό γέρας τής άντοχήξ’ άλλως τε ουδέ καί τό είδος 
τών ποτών είνε πολύ διάφορον, καθόσον ή μεν 

πρώτη καταγωγή τοϋ. ζύθου ανέρχεται μέχρι τών 
αρχαίων Αιγυπτίων, ή. δέ πρώτη καταγωγή τοδ 
οίνου μέχρι τοδ εβδόμου ούρανοδ I

Μίαν άπήχησιν τής τρυφηλότητος, πολυφαγίας 
καί πολυποσίας του Μεσαιώνος,’άπό τήν όποίαν δέν 
πρέπει βέβαια νά.' έξαιρέσωμεν ού'τε τήν παράδο- 
σιν περί τών θυεστίων δείπνων τοδ Κυανοπώγωνος, 
εύρίσκομεν είς τόν άθάνατον τύπον του Ραδελαί, 
τόν Γκαργκαντούαν καί εις τήν αδηφάγου γεννή- 
τορά του τήν Γκαργκαμέλλαν, εσχάτως δέ μετά 
πολλής χάριτος καί ευφυΐας συ/εκέντρωσε τήν σά- 
τυραν τής πολυφαγίας καί πολυποσίας είς ενα κομ
ψόν σύνολον σατυρικής τραγφδίας, ό νεαρός άλλά 

καί δαιμόνιος φραγκοϊταλός ποιητής Μαρινέττη, ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΛΧ

τδ ί’-τδ τον Κάΐζερ παραγγεΜέν διά τδ Άχίλλειον εις τδν Γερμανόν γλύπτην Γιοχάν Γκαίτς



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τήν όποίαν παρέδωκεν-ίΐς τόν κόσμον ώς εικόνα τοδ 
άλληλοφαγώματος τδν ανθρώπων ύπό τόν τίτλον 
«Le toi Bombanco».

Θαυμάσιος είναι ό τύπος τοδ Βασιλέως Μπο- 
μπάνς, έξηπλωμίνου έπί τοδ θρόνου του μακαρίως' 
έκάτέρωθεν αΰτοΰ άναδίδουσιν εύώδεις ατμούς δύο 
σεβαστού μεγέθους πινάκια. Ή Μεγαλειότης του 
κρατεί άντί ξίφους έν ίπποτικώτατον κοχλιάριον, 
και άντί σκήπτρου, σεβαστών διαστάσεων περόνην. 
Όσάκις δε κατορθώνει νά κινηθή μέχρι τοδ μα
γειρείου, τό έπιτελεϊον τδν μαγείρων καί των 
ύποτελδ» ψάλλει ύπό τόν ήχον 'ορχήστρας έκ 
σεγκρουομένων χυτρών τό βασιλικόν εμβατήριο», 
αποτελούμενον από τήν μ-λφδικωτάτην αϋτήν 
στροφήν :

Σώς' ταρτάρ... τάρ... τάρ!
Καί δμως δλα ταδτα, είτε ώς παλλομένη πραγ- 

ματικότης, είτε ώς φαντασμαγορία, άπετέλεσαν

ΚΡΗΤΙΚΗ ΨΑΛΜΩΔΙΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟ.* 1

* Σιιν/χεια.

’Από της άλώσεως τής Κρήτης λοιπόν είσή 
χθη έν Έπτανήσφ Α λεγομένη σήμερον Κρητι
κή μουσική καί έπεκράτησεν. Εννοείται δτι 
κατ’ όλίγον ύπέστη άλλοιώσεις,πάντοτεύπότήν 
Ιταλικήν έπίδρασιν.

Είς τινας τών νήσων μας ήόαν και πολλοί 
έποικοι έκ τών γειτονικών χωρών, οί όποιοι εύ· 
χαριστοϋντο άπό τήν ίδικήν των έκκληΟιαότι 
κήν μουσικήν. Μεταξύ τούτων ήσαν καί Ιερο
ψάλται, οϊτινες έψαλλαν εις ώρισμένας έκκλη- 
άίας.

Δυστυχώς οί πλεϊστοι τών έν Έπτανήσφ ιε
ροψαλτών τής Κρητικής μουσικής δέν ήσαν 
λόγιοι καί καλλιτέχναι, συνεπώς δέν έγραφον 
δλοι,άλλά άπό ατάραχος είς στόμα καί πρακτι
κός διεδίδετο ή ψαλμωδία ή κρητική, καί διέ- 
μενεν είς τήν διάθεσιν καί καλαισθησίαν τών Ιε
ροψαλτών, οϊτινες πολλάκις ήσαν άπετρόκαλοι. 
Ώς γνωστόν δέν συνήχθη άκόμη δλη ή άνα- 
γκαία ύλη περί τής Ιστορίας της Ελληνικής 
έκκλησιαΟτικής μουσικής άπό τών πρώτων 
χριστιανικών χρόνων μέχρι τών ήμερων ημών. 
Τό έργον τοϋ Γ. ί. Παπαδοπούλον, τό έκδοθέν 
τφ 1890, είνε μέν πολύτιμον, άλλ’ έλλιπές. 
"Αν ήτο δυνατή ή περισυλλογή καί τών έν 
Έπτανήσφ μουσικών χειρογράφων,θά ήτο σπου
δαία διά τήν Ιστορίαν της 'Ελληνικής ψαλμω
δίας, διότι τότε θά ήτο εύκολον νά γραφμ περί 
τής έν Έπτανήσφ ψαλμφδίας μελέτη, ήτις θα 
ήτο βαρυσήμαντος συμβολή διά τήν Ιστορίαν 
τής Ιεράς μας μουσικής. Είς τήν έπτανησιακήν 
ψαλμφδίαν δέν έπέδραάε τό Ασιατικόν ήθος. 
Έλπίζομεν νά εύρεθμ μουσικοδίφης νά άναλάόη 
τήν έθνικήν ταύτην έργαΰίαν τής περισυλλογής 
τών διαόωθέντων καί εϋρισκομέιων μουσικών 
χειρογράφων καί έγγράφων μαρτυριών άφορω- 
ϋ&ν τήν έν Έπτανήσφ ψαλμφδίαν.

■ W

δια τόν άνθρωπον πολύ εΰάρεστον ασχολίαν.
Δύνανται τά σύνορα τών δύο βασιλείων, περί 

τών οποίων ώμίλησα έν τη αρχή, του πνεύματος 
καί τοδ αισθήματος νά εύρυνθώσιν οσον θέλουν' 
δύναται ό άνθρωπος ν’ άποβη άσυλλήπτου βά
θους φιλόσοφος, καί άσυλλήπτου ύψους ποιητής.

Άπό τό ζενίθ τής ποιήσεώς του καί τής σο
φίας του θά κατέλθη πολύ ταχέως εντός του πρώ
του τυχόντος μαγειρείου, δταν θά γαργαλίση τήν 
άκοήν του ό δαιμόνιος ήχος του εμβατηρίου τής 
Α.Μεγαλειότητος τοδ βασιλέως Μπομπάνς,απερχό
μενος ώς τελικός σαρκασμός πρός τήν φιλοσοφίαν, 
ώς οριστικός χλευασμός πρός τήν ποίησιν, καί ώς 
ό τελευταίος καί αληθέστερος στίχος πάσης γηίνης 
εποποιίας :

Σώς... ταρτάρ... τάρ... τάρ!...
ΠΟΑ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μέχρι τοΰδε'μόνον ό ζακύνθιος μουσικοδιδά
σκαλος και Ιεροψάλτης Παναγιώτης Γριτζάνης 
κατέγεινεν είς περισυλλογήνείδήσεων ζακννθίων 
ιεροψαλτών καί ίμελέτησε τό ζήτημα τής Κρη
τικής ψαλμφδίας,. . άλλά δυστυχώς δέν έτε· 
λειώσε τό έργον του (ι). Άπέθανεν. Άφήκε δέ 
πολυτίμους σημειώσεις περί τής κρατικής ψαλ
μφδίας καί ζακυνθίων Ιεροψαλτών. Έκ τών 
σπουδαίων τούτων σημειώσεων άρκετά καλά 
καί ωφέλιμα έδημοσιεύθησαν έν τμ Έλπίδι 
Ζακύνθου <Αρ. 1678—1689). Ό Γριτζάνης, δστις 
έμελέτησε καλά τό ζήτημα, άποφαίνεται δτι ή 
Κρητική ψαλμφδία «άν και έλλιπής ύπό τήν έ- 
ποψιν τής καθ’ αρμονίαν θεωρίας, οΰχ ήττον 
δμως, έξεταζομένη, πλήρης πρός τό πρακτι
κόν μέρος ούσα, δύναται νά χρησιμεύσει αΰτη 
ώς μουσική ύλη είς τήν έπιδιωκομ-ςνην μεταρ- 
ρύθμηάιν καθ’ Αρμονίαν τής μονοτόνου έκκλη- 
σιαάτικής μουσικής», (ζ)

Ό Γριτζάνης Ιστορεί : «Έν Κρήτη μετά 
τήν άλωάιν αύτής ήρξατο γοργφ βήματι ζοφου- 
μένη ή αίγλη τής εύημερίας καί προόδου...’Εν 
ταϊς επτά Ίονίοις νήσοις δμως συνέβη τό έναν- 
τίον. Έν Έπτανήσφ, όπου διετέλει έτι ή Βενε-

(1) Ό Γριτζάνης έκτος τών περί τής ίερας μου
σικής έργων έδημοσίευσε καί τά έξής : Στοιχεία τής 
Ευρωπαϊκής μουσικής (’Αλεξάνδρειά 1876). Στοιχεία 
φωνητικής μουσικής (’Αθήναις 1888)· Στιχουργική 
τής καθ’ ήμάς νεωτέρας 'Ελληνικής, ποιήσεώς καί 
αντιπαραθεσις τών στίχων ταύτης πρός τούς τής αρ
χαίας μετά σχετικής προσθήκης περί τοΰ ρυθμοΰ τής 
Ύμνογραφίας τής ήμετέρας Ελληνικής ’Εκκλησίας

'(’Αλεξάνδρειά 1891)·

(2) Τό περί τής Μουσικής τής ’Ελληνικής ’Εκ
κλησίας ζήτημα. Νεαπόλει 1β70 σελ. 20. 

τική κυριαρχία, ού μόνον έξηκολούθει ό βενετι
κός βίος,άλλά καί πρόοδος προσέτι νέα έγένετο 
ένταϋθα ύπό των ε|ς αύτάς προσφυγόντων Κρη- 
τών. Έκ παραλλήλου ή μουσική καλλωπιόθεΐσα 
αύτόθι ύπό τφνΚρητών έψάλλετο αρμονικότατα 
έν πάσαις ταϊς Ίονίοις νήσοις Ζακύνθφ, Κερ- 
κύρμ, Κεφαλληνίρ, Λευκάδι, Κυθήροιςκ ’Ιθάκη 
καί Παξοϊς ώς έχούσαις καθ’δλον τήν αϋτήν 
χροιάν πολιτικώς τε καί έκκλησιαάτικώς έπί 
Ενετοκρατίας. Άλλ’ δμως ό παρά πάντων τών 
ορθοδόξων όφειλόμενος σεβασμός πρός τήν ά- 
γίαν ήμών μητέρα τήν Μεγάλην Εκκλησίαν, 
ή όχέσις τής μιας μουσικής πρός τήν έτέραν, 
ώσπερ δύο κλάδων έκ τοΰ αΰτοΰ κορμού, ό 
όγκος τοΰ δλου έθνους έν συγκρίσει πρός τήν' 
μικρότητα έπτά μόνον νήσων καί έτεραι έθνι- 
καί άφορμαί έπέδρασαν μεγάλως, ώστε πρός 
τη Κρητική μουσική νά είσαχθή' ήρέμα καί 
κατά μικρόν είς Επτάνησον καί ή Κωνσταντι- 
νοπόλιτική μουσική ποϋ μέν καθ’ όλοκληρίαν 
ποΰ δέ έν μέρει κατά τινας περιστάσεις.Κυρίως 
άπό τοϋ ιγ66, δτε έξερράγη ή πρώτη έν Έλ 
λάδι έπανάσταΟις, δύναται νά θεωρηθή ώς βε- 
βαία ή είς τήν Επτάνησον εισαγωγή καί τής 
Κωνσταντινοπολιτικής μουσικής. Διότι τότε 
κατέφυγον αύτόσε καί ίδίως είς Ζάκυνθον πλεϊ- 
Οται ξέναι Έλληνικαϊ οίκογένειαι καί μάλιστα 
έκ Πελοποννήσου, πολλαί τών όποίων άπεκατε- 
ότάθηΟαν διά παντός έν τμ νήσφ. ‘Η άποίκηόις 
αΰτη ύπήρξεν ή πρώτιστη άφορμή τής είς τήν 
Επτάνησον είσαγωγίΐς καί τής Κωνσταντινοπο- 
λιτικής μουσικής, διότι όλοι οΐ ξένοι τότε δέν 
εύηρεστοϋντο είς τήν έγχώριον Αρμονικήν ψαλ
μφδίαν, είθιΟμένοι δντες είς τό ’Αδιανίζον μο· 
νότονον ύφος τής Πολίτικης μουσικής. Είς τήν 
Κέρκυραν δέν είσήχθη δλως διόλου ή Κωνσταν- 
τινοπολιτική μουσική, είμή είς μίαν ’Εκκλη
σίαν, τήν Παναγίαν τών Ξένων.Ψάλλεται αυτόθι 
ή Κρητική—διά κερκυραϊκοΰ ύφους—μουσική 
καθ’ όλον τόν ένιαυτόν κατά τε τάς χαρμόόύ- 
νους καί πένθιμους ήμέρας».(‘Ελπίς ένθ’ άνωτ.).

Ή κρητική μουσική, ώς ή πολίτικη 
έχει όκτώ ήχους, ήτοι πρώτον, δεύτερον,τρίτον, 
τέταρτον, πλάγιον α'·, πλάγιον g’., βαρύν καί 
πλάγιον δ', ψαλλομένους καί κατά τά τρία μέλη 
ήγουν κατά τό στιχηρατικόν,είρμολο- 
γ ι κ ό ν καί παπαδικόν. Πρός τούτοις
έχει τά τρία συστ’.ματα, ήι,οι τό διαπαόών,τήν 
τετραφωνίαν, τό όποϊον λέγεται καί τροχός 
καί τήν τριφωνίαν. Διαφέρει ή κρητική μου
σική τής πολίτικης μόνον δτι ή κρητική ψάλ
λεται διά τετραφώνου ώραίας Αρμονίας, ένφ ή 
πολίτικη ψάλλεται διά μονοτόνου ρινικής μελφ- 
δίας.

Οΐ Ζακύνθιοι Ιεροψάλται ένίοτε λαμβάνουσιν 
ώραίαν μελφδίαν καϊ τήν προσαρμόζουδιν είς 
τήν έκκληδιαστικήν. Ή κρητική μουσική δέν 
είνε μόνον μελφδική, άλλά καί άρμονική, άτε 
έκτελουμένη καί τετραφώνως, δηλα δή καθ’ άρ· 
μονίαν τεχνιέντως·Τά μέρη τής κρητικής μου
σικής είνε τέσσαρα :

α'. Σοπρανον 
β’. Σεκόντο 
γ'. Σοττάνα 
δ'. Μπάσο

ή πρίμο 
ή κοντράλτο 
ή τενόρος 
ή βαθύφωνος

Τό πρώτον μέρος είνε ή βάσις τής ψαλμφδίας. 
Ή μουσική αΰτη έκτελεϊται κατά δύο τρόπους 
Αρμονίας.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τ ρ ό π ο ς Α*.
Ό Σ ο πρ άνο ς ψάλλει κατά τόν ήχον τού 

τό άσμα.Ό Σεκόντος συμψάλλει ταΰτοχρό- 
νως καί ταϋτοσυλλάβώς διά φωνής όξυτέρας ή 
βαθυτέρας κατά τό μέτρον. Ό τενόρος όυμψάλ- 
λει διά βαρείας καί ό βαθύφωνος συμβοηθεΐ χα- 
μηλότερον πάντων.’Ενίοτε γίνεται καί πέμπτον 
μέρος όνομαζόμενον φαλσέτο, άλλ’ είς τό 
τέλος πάντοτε τής ψαλμφδίας διό καί όνομά- 
ζεται καί φ ι ν ά λε.

Τρόπος Β'.
Ό Σοπράνος ψάλλει κατά τόν ήχον τό 

άσμα, ό κοντράλτος συμψάλλει ταύτοχρό- 
νως καί ταύτοσυλ’άβως διά φωνής όξυτέρας τοϋ 
πρώτου, ό τ εν όρο ς συμψάλλει όμοιοτρόπως 
διά φωνής βαθυτέρας τοϋ δευτέρου, Λ βαθύφω- 
όυμβοηθεΐ διά φωνής βαθυτέρας πάντων. Ουτος 
ό δεύτερος τρόπος έθεωρεϊτο άλλοτε έπισημό- 
τερος, έκτελούμενος είς πανηγύρεις καί καλού
μενος Ιδία μ ο υσικ ή-^-musica.—Είςτάςέκκλη- 
σίας χωρίζονται οί Ιεροψάλται είς δύο χορούς, 
κατά τό σύστημα τής όρθοδ. Εκκλησίας,δηλαδή 
τέσσαρες έκ δεξιών καί τέσσαρες έξ Αριστερών, 
άντιψάλλουσίν άλλήλοις ,έπαναλαμβάνοντος έκά- 
στουψάλτου τοΰ καλλιτέρου μέρους, τό όποϊον 
ή ίκανότης κηί ή-φωνή έπιτρέπουσίν αύτφ, ώς 
λέγει ό Γριτζάνης (ι). ΟΙ Έπτανήσιοι Ιέροψάλ- 
ται διακρίνονται διά τήν ώραίαν φωνήν αύτών. 
Ή κ ρη τική μουσική έν Ζακύνθφ έφθασεν είς 
ήν κατάσταόιν είνε σήμερον, διότι είνε φύ
σις έπιδεκτική Αρμονίας καϊ ωφελείται έκ τής 
’Ιταλικής μουσικής, λάμβάνουσα πρακτικώς έξ 
έκείνης δ,τι ό ψάλτης θέλει καί βούλεται.

(“Eitnat ιό τέΙοί/
- ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

(I) Πρβλ. Περί τής τών Ίονίων Νήσων εκκλη
σιαστικής μουσικής ΐν Έ&ηιιφ Ήμιρολογίφ Μ- Π,. 
Βρετβϋ, έν Παρισίοις 1868.

‘Exetros δηον μ’ ίμο’θενά ζά>, 

Νά νοιάΰω, νά πιατενω, ν’ άγαπω, 

Ποΰ μ*  ϊμΐ'άε τί εϊνε ή χοβά, 

*0 no^of χι ή Ιληίάα ή Χβνόή 

Γλνχείά μον άγάπη,ijoowa ‘Εσύ !

’Εκείνοι πον μί κάνει νά πονώ, 

Νά σβύνω, νά χλωμαίνω, νά &ρηνώ, 

Ποΰ πήρε κά&ε η>εύτρα μον χαρά 

Καί λύπη μοΰ χαρίζει περισσή

Είσαι καί πάλι : άλλοίμονο ! ’Εσύ !

ΕΛΕΝΗ ΣΒΟΡΟΝΟΥ
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ΣΒΕΝ ΟΦΤΕΝΤΑΛ

Άναμφτβόλως είς τόν στλατϋν ουρανόν κά
ποιον Αγαθόν άότέρα έχει καί ή Ελληνική 
φυλή.

’Αλλέως 3έν έξηγεϊται πώς άνθρωποι ξένοι 
διαΰχίζουόιν ωκεανούς διά νά ίλθωάιν έδώ, νά 
ζήόωότ τήν ζωήν μας, νά μάς άγαπήάωόι, νά 
γείνωόι καλοί μας φίλοι καί πολύτιμοι προά- 
τάται.

Κάποιος Αγαθός Αότήρ—ΐάως ό ίδιος ποΰ ώ- 
δήγηΟε τόν Εβγαν διά ν’ Αναΰμ καί .προσευχη
θώ έπί τής Άκροπόλεως ή τόν Βύρωνα διά νά 
ψάλλμ τόν ήρωΐΟμόν τών Σουλιωτών—μάς ίφε· 
ρεν Ακόμη ένα : τόν Σ6εν Όφτενταλ, τόν φι- 
λελληνικώτερον τών φιλελλήνων. Είνε Αρκετά 
γνωότός είς τό δημόάιον ό άνήρ, δοτις διά δεν· 
τέραν ήδη φοράν ζή κάτω άπό τόν ’Αττικόν 
ούρανόν, δότες άφήκεν έκεϊ κάτω είς τάς δχθας 
τοΰ ΜιάόιΟίπή τήν οίκογένειάν του,διά νά δλθμ 
καί πραγματοποιήόμ τό εύγενέότερον δνειρον 
τής ζωής του : Νά ζήόμ όλίγον καιρόν είς τήν 
Νέαν 'Ελλάδα.

Διότι—πράγμα παράδοξον—δέν είνε τόόον ή 
Αρχαία 'Ελλάς, ή οποία έλκει τόν Αγαπητόν ξέ
νον μέ τήν μεγάλην ποιητικήν καρδίαν. Καί 
ναί μέν οέδεται τό μεγαλεϊον τής ’Αρχαίας καί 
καθ’ έκάότην, είς τό άνοιγμα τοϋ πρωϊνοϋ πα
ραθύρου, άναπέμπει τήν είδωλολάτριδα προ
σευχήν του είς τήν θειότητα τών γραμμών τοϋ 
Παρθενώνος—άλλά τήν λατρείαν του κρατεί διά 
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τήν ’Ελλάδα τήν Νέαν’ . διά τόν άρχαιον κό
σμον τρέφειτόν όεδαΰμόν σεμνού προσκυνητοϋ, 
διά τόν Ελληνισμόν τοϋ παρόντος τόν έρωτα 
έμπνευόμένου βάρδου. ,

Καί τό ύποστηρίζομεν. ’Ολίγοι "Ελληνες θά 
Λδύναντο νά είπουν δτι άγαποΰν τήν γήν τής, 
γεννήσεώς των δσον ό ξένος αύτός. ’Από έξ 
ήδη μηνών παραμένων έν Άθήναις έν ήλικίμ 
6ο όλοκλήρων έτών,μελετά άκούραστα τήν γλώσ- 
σάν μας, τήν φιλολογίάν μας, τό μωόαϊκόν τής 
έθνικής μας ζωής, τάς παραδόσεις καί τά ό
νειρα τής φυλής μας. Καί τό κάμνει αύτό μέ 
τήν θέρμην Ανθρώπου, δστις σπεύδει νά έκπλη- 
ρώσμ κάποιαν άκατανίκητον ανάγκην τής ψυ
χής. Έοως παράφορος, καί Ανεξήγητος τέλος 
πρός πάν δ τι τό Νεοελληνικόν. Πρό πάντων 
είς τάς ποιητικός έκδηλώσεις τοϋ έθνους. Τό 
δημοτικά μας τραγούδια εύρίσκονται είς τό 
στόμα του καί δταν δέν ·φάλλμ τόν μεγαλοπρε
πή ϋμνον τής ορεινής Νορβηγίας—τής Ιδιαιτέ
ρας πατρίδος του— δταν δέν άπαγγέλμ τούς 
στίχους τοϋ Μπιόρόων—άπό τά χείλη του έξέρ- 
χονται αί στροφαί τοϋ Βαλαωρίτου ή τό σιγα
νόν κελάδημα κατά τό όποιον : ·

"Ενα πουλάκι τίιν αύγή 
Έκλαιγε λυπημένα, 
Γιατί είχε τή φωλμά μακρυά 
Καί τά φτερά κομμένα. 
Βαρετά ποΰ σ’ Αγαπώ...

Είπα δτι ό Σ6έν Όφτενταλ είνε Νορβηγός^ 
Είνε όμως άνάγκη νά προσθέσω ότι νέος έτι 
μετά τάς διδακτορικός έξετάσεις του, μετηνά· 
στευόεν είς τήν ’Αμερικήν, ένθα ίδρύσας Πανε
πιστημιακήν Σχολήν—είδος Σεμιναρίου— είς· 
τήν Μινεάπολιν, διηύθυνεν αύτό έπί 35 όλό- 
κληρα. έτη, διδάσκων τους νέους ’Αμερικανούς 
τήν άγάπην ποός τόν Θεόν καί τήν Ελλάδα, 
τήν οποίαν ούδέποτε είχε γνωρίσει έκ τοϋ πλη
σίον. Κατόπιν,· δταν κατά τούς δευτέρους ’Ο
λυμπιακούς Αγώνας ήλθεν είς τάς ’Αθήνας,.τό
σον έγοητεύθη άπό τήν μαγείαν τοϋ ’Αττικού 
όρίζοντος, τόσον ίόχυρώς έμαγνήτισε τήν ψυ
χήν του τό 'Ελληνικόν φώς, ώστε μετά τριετή 
Απουσίαν,· έπανέρχεται τό παρελθόν φθινόπω
ρου διά νά μένμ έκτοτε μαζί μας·..

Ώ, πώς θά ήθελα δλοι οί μεμψίμοιροι, όλοι 
οί περιφρονητικώς άύταποκαλούμενοι Ρωμτιοί— 
πώς θά ήθελα νά είχαν έστω καί μίαν σπίθαν 
άπό τήν φωτιάν, ποΰ πυρπολεί ώς· τό άκοίμη- 
τον πΰρ τών 'Εστιάδων, τήν καρδίαν του.

Ό Σβέν Όφτενταλ ! Ένα δάκρυ μόνον, άπό 
δόα ύγραίνουν τά βλέφαρά του, όταν άκούμ τά 
κλέφτικα τραγούδια μας, μίαν λάμψιν άπό τόν 

ένθόυάιασμόν ποΰ περνά ώς αί άότραπαί τοϋ 
: έαρος έπάνω είς τόν^,,καθρέπτην τών' ' μεγάλων 
Οφθαλμών του, ατών ,βλέπμ έίς' τάς πανηγύρεις 

■τών χωριών μας τούς περιφροϋημένους έλληνι- 
κσύς χορούς.

Τήν πρώτην φοράν.ποΰ είχεν έλθει, ή «Ά- 
κρόπολίς» έδημοόίευσε.τήν ,είκόνα,του. Ό εύ- 
όωμος Ανήρ, μέ τήν ώραίαν μορφήν τήν ένθυ 
μίζουσαν τό άγάλμά'ποϋ ίνεπνεύσθη καί έπλασ- 
σενό Φειδίας άπότούς δύο έκείνους 'Ομηρικούς 
στίχους—ό άνήρ μέ τήν λεβέντικη κορμοστα
σιάν παρίότατο είς τήν είκόνα {κείνην φέρων 
•τήν χιονάτην φουύτανέλλαν μας καί τήν πολύ- 
κέντητον φέρμελην

Έφάνταζε τόσον ωραία, ώστε κάποιος άν
θρωπος τοϋ λαοϋ ποΰ τόν είδε φωτογραφούμε· 
νον, έφώναξεν ένθουσωσμένος : .

—Γειά σου, Άνδροΰτόο!
Καί ήτο όντως έπιτυχήςή παρομοίωσις- Διότι

* ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ TON "ΕΡΟΤΟΚΜΤΟΝ,, *

A Ρ Ε Τ Ο Τ X ΑΗ

Ο κύριον πρόσωπον τοδ 

μεσαιωνικού τούτου 
ποιήματος άντιπροσω- 

πεύιι κατα τρόπον πρω
τότυπον καί διά τήν ε
ποχήν πρωτοφανή ήθι- 
κας ιδέας ανηκούσας

μάλλον είς τήν παρούσαν εκατονταετηρίδα.
Ό παλαιός λαϊκός ποιητής παριστάνει εις τό 

μοναδικόν του έργον νέαν κόρην, ώραίαν καί εΰ- 
γενή, αφελή καί τοδ κόσμου αμαθή, αγνήν καί 
τρυφεράν—άλλά μέ μεγάλας, ίνδομύχως κεκρυμμέ- 
νας ψυχοδυνάμεις.

’Αφελέστατα καί συγκινητικώς ή Ήρωίς τοΰ 
έπους διηγείται τάς νηπιώδεις πείρας της, έως δτου 
εισορμά εΐς τόν νέον βίον της ή μεγάλη τής άγά- 
πης κρίσις.

Πρώτον ευρε τήν χαράν της είς τά παιγνίδια 
καί τάς. κούκλας. Άργότερον εις τό «ράψιμο» 

δηλαδή το κέντημα. Τέλος είς τά βιβλία καί τάς 
μελέτας, τά όποια όμως τόσον παθητικώς ήγά- 
πησεν, ώστε Φροσύνη—ή παραμάνα της, έντελώς 
αγράμματος ουσα — συχνά ήπείλει νά ρίψη τά βι
βλία είς τήν φωτιάν.

Άλλά πασαε τής παιδείας καί νεότητος αύταί 
αί αγάπα; μόνον εΰχαρίστησιν τής ειχον προμη
θεύσει καί ευτυχίαν—οδύνην ποτέ.

Άπροσδοκήτως — ενα βράδυ— ήκουσθη πλη
σίον τοδ παλατιού εις τήν ήσυχίαν τής νυκτός 
τραγοΰδι,άπο λαοΰτον συνοδευόμενον, γλυκύ ώς τής 
άηδόνος τό κελάδημα. Ό βασιλεύς έθέλχθη. Ή 
δέ Άρετοΰσα ησθάνθη τόν πρώτον τοΰ έρωτος 
σπινθήρα,· δ όποιος οΰ μόνον θερμότητα προΰξένη-

ΠΙΝΑΚ Ο θ Η Κ Η

είχεν όλο τό μεγαλοπρεπές παράστημα τοϋ ή- 
ρωος τής.Γραβιάς.-.

"Ηδη ό κ. Όφτενταλ καταγίνεται είς βαθεΐαν 
μελέτην τοϋ «Έρωτοκρίτου·. Ό σοφός καθη*. 
γητής θεωρεί τό Κρητικόν έπος ώς τό Αριστούρ
γημα τής Έλλ. Φιλολογίας καί έχει σκοπόν νά 
τό γνωρίσμείς ’ήν πατρίδατου’,δταν έπίστρέψμ. 
Δείγμα τής έργασίας του αύτής είνε ή κάτωθι 
δημ-οστευομένη σύντομος Ανάλυάις τοϋ έπους,έκ 
τής όποίας καταδεικνύεται καί πόσον γλαφνρώς 
χειρίζεται τήν 'Ελληνικήν ό συμπαθής ξένος.

Καί τώρα <ις δεόμεθα τοϋ Θεοϋ τής 'Ελλάδος 
νά κρατεί άβασίλευτον τόν Αστέρα τής φυλής 
μας είς τόν πλατϋν ούρανόν; δπως όδήγζί δι’ 
αύτοΰ τόσον πολυτίμους καί άφωόιωμένους "φί
λους είς τήν μικράν καί κατάδικασμένην πα
τρίδα μας-

©ΡΑΣ. ΖηΤΟΠΟΥΛΟΣ

σε καί ευδαιμονίαν, αλλά καϊ καυτεραν οδύνην,
Ό βασιλεύς άπεφάσισε καί καλά καί σών‘1 · νά 

μάθη του τραγουδιστού τό δνομ.'α. Μετά πολλάς μα - 
ταίας προσπαθείος έστειλε τέλος δέκα στρατιώτας 
διά νά τόν συλλάδουν. Ουχ ήττον ή Άρετοΰσα 
ήτο ανυπόμονος νά γνωρίση τόν. άγνωστον.·

Ήπατήθη όμως ό βασιλεύς είς τάς προσδοκίας 
του δπως καί ή κόρη. Ό άγνωστος έφόνευσε δύο 
τών στρατιωτών καί έτρεψε τούς άλλους πληγω
μένους είς φυγήν Αύτός ό ήρωϊσμός όμως ηύξησε 
μόνον τόν αν-ξήγητον, αλλά ύπερισχυοντα πόθον 
τής Άρετοόσης. Νύκτας ούκ · όλίγας έπέρασεν 
άΰπνος,έλπίζουσα ν’άκούση πάλιν τήν γοητευτικήν 
φωνήν' αλλ’ είς μάιην. Καί τοΰτο έκνμε τήν διά 
τόνάγνωστον άγάπην της σχεδόν άνυπόφορον.”Ηρ- 
χισε καί σωματικώς νά μαραίνηται.

,'Ο βασιλεύς λοιπόν, διά να διασκεδάση τήν θυ
γατέρα του, άπεφάσισε νά προσκαλέση ολας τάς 
χώρας καί τάς νήσους είς μεγάλον κονταροκτόπημα 

είς τάς Αθήνας. Είς τήν Άρετοϋσαν άνετέθη νά 
κατασκευάση καί να διανείμη τό βραδεΐον, τό ό
ποιον ευχαρίστως άνέλαδιν, έλπίζουσα κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον νά εύρη καί αναγνώριση τόν άγνωστον 
ερωμένον, δστις δέν ήδύνατο παρά να είνε είς τών 
πρώτων ιπποτών.

ΓΙρότερον όμως εμαθε κατά τύχην οτι ό άγνω
στος ήτο ο Έρωτόκριτος, ό υιός τοΰ πρώτου τοδ 
βασιλέως υπηρέτου ή υπουργού καί δτι ανταποδί
δει τήν άγάπην τής.

Τοΰτο τήν κατέστησαν άπεριγράπτω; εΰδαίμονα, 
αλλά ταότοχρόνως και σχεδόν απηλπισμένην.

Διότι μεταξύ αΰ τ ής — τής βασιλοπούλας — 
καί αύτοΰ—τοΰ υίοΰ ενός υπηρέτου, υπήρχε χά
σμα—τό χάσμα τών ηθικών.τής εποχής προλή
ψεων. Διά πριγκήπισσαν να σκέπτεται τόν υπηρέ
την ώς σύζυγον και αυτό .ήτο «άπρεπο ν». Διά
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υπηρέτην δέ νά άγαπήση βασιλοπούλαν ήτο ώς νά έ-
πλήγωνε τόν βασιλέα «είς την τιμήν» του,
ύβρις, κηλίς, ή όποια εις αίμα μόνον άποπλύνεται.

Τότε λοιπόν ήρχισιν ό τρομερός άγων μεταξύ 
έρωτος καί προλήψεων, κατά τό διάστημα τοϋ ο
ποίου ή παιδική και αφελής κόρη έξελίχθη 
είς γυναίκα μέ σθεναράν τήν θέλησιν και μεγάλην 
τήν ψυχήν—μέ αγάπην ίσχυροτέραν του θανάτου.

_ Μέ όλην τήν νεότητά της, μέ ολας τής εποχής 

τας προκαταλήψεις, μέ όλους τούς άνταγωνισμούς 
καί τάς παραινέσεις τών περικυνηγούντων, καί τάς 
ένδεχομένας παρεξηγήσεις, ή Άρετοϋσα κατέληξε'» 
είς τήν πεποίθησιν, οτι τό δίκαιον τής γυναικός, 
τό αναπαλλοτρίωτου, είνε νά άγαπήση καί νά ύ- 
πανδρευθή εκείνον, τόν όποιον έχει εκλέξει ή καρ- 
δία της.

Διά τό δικαίωμα τοϋτο ή νέα κόρη ήτο έτοιμος 
νά παλαίση—ώς λέγει — «καί μέ τήν μοίραν»— 
καί νά ΰποφέρη, άν άπητεϊτο, καί τόν θάνατον.

Ό μοιραίος αυτός αγών, οΰ μόνον ένδς ατό
μου, αλλά πράγματι ολοκλήρου τής άνθρωπότητος 
τελεσφορείται τώρα άφ’ ένδς είς τής Άρετούσας 
τήν ψυχήν, άφ’ ετέρου «ξωτερικώς εναντίον τών 
προλήψεων τής εποχής.

Νικήσαντος του Έρωτοκρίτου είς τά κοντορο- 
κτυπήματα καί οίίτως άποδειχθέντος τελείως ισο
τίμου πρδς τούς πρώτους τοδ κόσμου, ή Άρετοϋσα 
προχωρεί είς δρασιν άναλόγως πρδς τάς πεποιθή · 

σεις της.
Πρώτον, επιλαμβάνεται ευκαιρίας νά «κδηλώση 

άγνοτάτην—καί παρούσηςτής Φροσύνης—πρδς τδν 
Έρωτόκριτον τήν άγάπην της.

Έπειτα τδν καταπείθει νά κάμη διαβήματα πρός 
τον βασιλέα, όπως λάβη είς γάμον τήν θυγατέρα 

του.
Όταν είς τοϋτο άπέτυχεν ό Έρωτόκριτος καί 

ό βασιλεύς προσβληθείς είς τήν τιμήν του, παρα- 
χρήμα απέλυσε τόν πατέρα καί έπί ποινή θανάτου 
έξώρισε τόν υιόν από τήν χώραν έντός τεσσάρων 
ήμερων, ή Άρετοϋσα είχε ν’ άναλάβη τόν άγώνα 
μόνη της.

Δίδει δμως πρδς τόν Έρωτόκριτον πρό τής άνα- 
χωρήσεώς του ώς σημεΐσν αιωνίου συμβάσεως, αρ
ραβωνιαστικόν δακτυλίδι, δμνύουσα ταύτοχρόνως 
οτι «ποτέ άλλος άνήρ δέν θά τήν πάρη διά γυ

ναίκα».
’Αποκρούει λοιπόν όχι πολύ κατόπιν νά γίνη 

βασίλισσα τοϋ μεγάλου τοϋ Βυζαντίου αύτοκράτο- 

ρος· , _ > .
Δια τοϋτο ό βασιλεύς έθύμωσεν άγρίωςκαί έξέ- 

σπασεν είς ύβρεις καί άπειλάς.Ή Άρετοϋσα—ούχι 
πλέον αδύνατος γυνή,άλλά κοσμονικήτρια ήρωίς— 
αποκρίνεται :

«Είσαι πατήρ μου καί κύριός μου’ ή ζωή μου 
καί δ θάνατός μου είνε είς τάς χεϊράς σου. Ένδς 
μόνον δέν βασιλεύεις’ έπί τήν καρδίαν μου δέν 
έχεις εξουσίαν' δέν δύνασαι νά μ'έ ΰπανδρεύσης πρό 
τοΰ νά λάβης τό ναι μου’ καί τοϋτο τό ναί, δέν 
σου τό δίδω».

Είς άκρον έξοργισθείς ό βασιλεύς, τήν πιάνει 
άπδ τά χρυσά τη; μαλλιά, τήν σύρει κατά γής καί 
τής κόπτει τά μαλλιά. Κατόπιν τήν ρίπτει μαζύ 
μέ τήν Φροσύνην είς τήν χειροτέραν τοϋ παλατιού 
φυλακήν, όπου είς βοϋρκον καί πάθη διέρχεται ή 

Άρετοϋσα.πέντε μακρά έτη. Κατά τό διάστημα 

τοϋτο ήμόνητηςκαί μεγάληπάρηγορία ήτο τοϋτο: 
«ο,τι πάσχω, δι’αυτόν τό παθαίνω».

Έν τούτοις τδ κύπελλον τών δοκιμασιών της 
ακόμη δέν έπληρώθη.

Δυνατός βασιλεύς μέ πανίσχυρου στρατόν είσώρ- 
μησεν είς τήν χώραν τοϋ πατρός της, άπειλήσας 
βασιλέα καί λαόν μέ ζυγόν καί καταστροφήν. Είς 

ταύτην τήν θλΤψιν ξένος ιππότης,—δ έρωμένοςτής 
Άρετούσης μετημφιεσμένος—ώρμησεν είς βοήθειαν 
τοϋ βασιλέως καί τοϋ λαοϋ, καί, άγνωστος μενών 
είς όλους, είς τελευταίαν τινά άπελπιστικήν τών 
εχθρών έφοδον, έσωσε τοϋ βασιλέως τήν ζωήν.

Προτείνοντος αργότερου τοϋ εχθροϋ βασιλέως 
«κκαθαρισιν τών διαφωνιών διά μονομαχίας μεταξύ 
δύο διακεκριμένων άπό κάθε μέρος ιπποτών, ό ά
γνωστος, μέ μεγάλην μετριοφροσύνην προσφερθεις 
καί παλιν νά υπεράσπιση τοϋ -βασιλέως τό δίκαιον, 
«νίκησε καί τήν χώραν άπηλευθέρωσεν.

Ώς αμοιβήν δ βασιλεύς τοϋ προσέφερε τήν βα
σιλείαν καί πάντα όσα είχεν. Ό άγνωστος δέ έν 
μόνον απήτησε—τήν θυγατέρα του είς γάμον.

Δια τοϋτο είς μεγάλην αμηχανίαν εύρέθη ό βα
σιλεύς. Τίποτε δέν τοϋ ήτο προτιμότερου παρά νά 
δώση τήν θυγατέρα του πρός τόν γενναίου ιππότην. 
Αλλα γνωρίζων τώρα τήν ιδιοσυγκρασίαν τής θυ- 

γατρός του, έφοβήθη καί πάλιν τό «όχι».
Στέλλει λοιπόν τούς πρεσβυτέρους καί σοφωτε- 

ρους τών βουλευτών του διά νά τήν πείσουν. Αυτή 
δε τούς απεδίωξε δυσμενώς.

"Επειτα δ άγνωστος μόνος του πηγαίνει είς τήν 
φυλακήν, άφοϋ προηγουμένως βασιλικά φορέματα 
είχαν σταλήπρός τήν Άρετοϋσαν διά νά τά ένδυθή, 

Αυτή όμως έπάτησε τά ενδύματα ύπό τούς πόδας 
της άποδιώξασα καί τόν άγνωστον.

Οδτος όμως άφησεν είς τάς χεΤρας τής Φροσύνης 
τδ άρραβωνιστικόν δακτυλίδι, τό όποιον ή Άρε- 
τοΰσα τοϋ είχε δώσει. Κατεπλάγη αύτή άναγνω- 
ρίσασα τό δακτυλίδι της’ παραχρήμα έπείσθη ότι ά· 
πέθανεν δ αρραβωνιαστικός της καί νά ζή άνευ αύ· 
τοϋ δέν ήθελε.

Πράγματι ό μετημφιεσμένος, διά νά εύχαριστήση 
άνανδρόν τινα, δυστυχώς όχι άσυνήθη, φιλοτιμίαν, 
διηγείται πώς τό δακτυλίδι είχε λάβει άπό νέον 

τινά ιππότην, τόν όποιον ευρεν είς δάσος τι απο- 
θνήσκοντα άπδ δηλητηριώδη ένδς θηρίου δήγμα.

Τότε «τελείωσε τής Άρετούσης δ άγών, Ά- 
πορρίπτουσα όλα τα προσχήματα, ή καρδία της 
είς τελευταίου αναστεναγμόν αποπνέει ολην τήν 
πλουσίαν άγάπην της, άποκαλύπτουσα τήν άκλό- 
νητον δύναμιν, διά τής οποίας είχε τδ θάρρος νά 
παλαίση μέ αύτήν τήν «μοίραν», δυναμένη νά νι- 
κήση έστω καί δια τοϋ θανάτου :

Μοίρα, Ser ai φοβούμαι *«’ δ,τι Sv κάμι!
Κι’ Sv με γυρεύεις να με βρβς, leye> σου, πΰς επδμαι' 
Kai να πάρω θάνατον, και απήτις άπο&άνω. 
Κάμε τό πέειδ χειρότερον είς τδ κορμί μου πάνω. 
Μ&Ιπιζα με τδν &άνατον κ’ εγά> να oi νικήσω.

Μέ τάς τελευταίας λέξεις τούτου τοϋ ήρωϊκοϋ 
Κυκνείου άσματος, τοϋδποίου ίσως μόνον είς τήν 
Αντιγόνην παράδειγμα υπάρχει, ή ήρωίς έξηντλη- 
μένη καί άποθνήσκουσα πίπτει είς τδ πάτωμα.

SVEN OFTEDAL

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

Κ τών ωραιότερων έργων 
τοϋ Ζακυνθίου καλλιτέχνου 
Νικολάου Καντούνη είναι 

ή έν τή οικογενειακή Πι
νακοθήκη τοϋ. δικηγόρου 

Παναγιώτου Α. Μουζάκη 

ευρισκόμενη έν μετρίως καλή 

καταστήσει εΐκών τής Πα
ναγίας τοϋ Πάθους. Ό Νι-

κόλαοςΤαντούνης διαφόρους ΐοιαύτας εγραψεν 

κατά διαφόρους στάσεις καί εκφράσεις· μία άπο 

τάς ώραιοτερας του είναι ή Παναγία αϋτη, έρ

γον αΐσθητικως ειλημμένου μέσα άπό μίαν λύ
πην, άπο έν , άλγος ψυχικόν. Τό έργον τοϋτο 
κατά τήν πρωίαν τοϋ Μεγάλου Σαββάτου περι

φέρεται έν τή λιτανεία τοϋ έπιταφίου ύπό την 

ουρανίαν· μεγάλην δέ αίσθησιν προξενεί είς τούς 

προσκυνητάς Χιά τήν εκφρασιν τή λύπης. Ό 

χρωματισμός 'της προσομοιάζει πρός τής τοϋ 

Carlo Dolci, έλαφρος καί κλίνων πάντοτε 

προς τό Verdartro· έχει άρκετήν τέχνην καί 
impasto di colorito (πλαστικότητα), μέ ζωη- 

ράν εκφρασιν άρμονιζομένην πάντοτε μέ τά άχνά 

χρώματα τής οδύνης.Άν εις τά έργα τοϋ Καν
τούνη δ κριτικός ζητήση άκρίβειαν μελέτης σχε

< ΤΟ ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΟ &

ΛΑΤΕ γύρω μου, ώ σείς 
χείλη μειδιαμάτων τής 
Άνοίξεως, εύοσμα τοϋ ά- 

γροϋ καί τών περιβολιών 
λουλούδια, καί σεϊς, ω 
βλέφαρα τών θλιβερών 

δακρύων Της, ορφανοί μύρων, άφωνοι άνθοί, ελάτε 

γύρω μου καί στήν ψυχήν μου, ποϋ κυμαίνεται 
πότε στό δάκρυ τοΰ καΰμοϋ καί πότε στο χαμό
γελο τής ευτυχίας, έμπιστευθήτε όλα σας τά μυ

στικά.
Γιατί, μικρό μου ίον, χαμηλώνεις τόσφ τήν 

στεφάνην ; Γιατί δέν ανυψώνεσαι και σύ περήφανα, 
άφοϋ σκορπίζης γύρφ τέτοια μϋρα ζηλευτά ; ;

Κλείει τά βλέφαρά του άπό άγνωστον αογκίνη- 
σιν τό ΐον καί μέ άπαντα.

— Δέν ζώ γιά τούς πολλούς- δέν κυνηγώ τήν 

δίου καί ταύτην δεν εύρη τελείαν, άς μή πε

ριφρόνηση τδν σχεδόν αΰτοδίδακτον καλλιτέχνην' 

θά εϋρη είς τά έργα του άλλα μυστικά τής 

θείας τέχνης, κρυμμένα μέσα στοϋ χρόνου τό μυ

στήριον, μέσα στούς άμιμήτους τόνους, οΰς ο 

χρόνος έχρωμάτισεν. Ό Καντούνης.υπήρξε καλ

λιτέχνης τής αλήθειας· οί χρωματισμοί του 
είνε πολύ φυσικοί· δέν μετεχειρίζετο χρώματα 

άπό ψεύτικη φύσιν, άλλά προσεπάθει κάτι νά 

απόσπαση άπό τά σπλάγχνα τής άληθείας. Ή 
Παναγία αϋτη τήν οποίαν παρουσιάζομεν είς τούς 

άναγνώστας τής «Πινακοθήκης» ήτο Χώρον τοϋ 

ίερέως Νικολ. Καντούνη πρδς τδν επίσκοπον 

Γαρζώνην. Τής είκόνος ταύτης πιστοτάτην αν
τιγραφήν εχει γράψη δ γηραιός καλλιτέχνης 

Σπυρίδων Πελεκάσης εύρισκομένην έν τή οΐκί<? 

τοϋ γνωστού ιατροφιλοσόφου Δημ. Πελεκάση. 
Περί Καντούνη πολλά έγραψαν οί ιστορικοί καί 
μεσαιωνοΧίφαι Σπυρ. Δέ-Βιάζης έν τή «Πινα
κοθήκη» καί Λεωνίδας X. Ζώης είς τό παρ’ 
αύτοΰ έκδιΧόμενον περιοδικόν «Μοϋσαι», έν τώ 

φιλολογικφ καί ίστορικφ λεξικφ (Τόμος Β') ένθα 

άναφέρει έν έκτάσει περί όλης τής οικογένειας 

τών Καντούνη.

Ζάκυν&ο;
Δ· Σ- ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ζωγράφος

δόξαν, τήν έπίδειξιν. Κάποια καρδιά αγαπημένη 

μ’ εννοεί. Κι’ αύτδ μέ φθάνει' ζώ δι αυτήν και 
αυτή, γ2ά μένα. . . Δόξες καί τιμές μολύνουν κάθε 

ειλικρίνειαν.
Έκύτταξα μέ περιπάθειαν τό μικρόν άνθος καί τό 

«μακάρισα. Κι’ άπό τήν ταπεινήν του χλόην έ
φερα τά βλέμματά μου είς τό ζωηρόν τοϋ κήπου 
ρόδον, ποϋ έκαμάρωνε σάν πρωτοπαΐδι χαϊδεμένου 
είς τήν κορυφήν, μιας τριανταφυλλιάς. Τοϋ χαμο
γέλασα όλίγον καί αυτό, ώς νά ένόησε τί έζητοϋσα, 
έπρόλαβε τόν πόθον μου καί μ’ είπε :

— Μην άκοΰς τήν μυρωμένην αερολογίαν τοϋ 
μικροϋ αύτοΰ άνθοϋ. Είν’άπειρο άκόμη τής ζωής 
κι’ Ούτε ποτέ του θά προφθάση νά τήν καταλάβη 
στά ολίγα δευτερόλεπτα ποϋ ζή. Σκύψε καί ίδέ 
τούς κλώνους μου. Τούς ώπλισα μ’ άγκάθια μυ
τερά ! Κάθε άγάπη επιπόλαια, φοβείται καί δέν 
πλησιάζει. Μόν’ ή καρδιά ή δυνατή, ποϋ ςεύρει 
τί γυρεύει, δέν άποδειλιάζει. θυσιάζει μερικές στα-
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Θ. θωμοπονΪΛν. Άγχίαλος

γόνες άπ’ τό αίμά της καί μ’ άποκτα. Τέτοια 

άγάπη μόνον είς τά κάλλη μου τά ηγεμονικά ται
ριάζει...

■ Καί ό λευκός καί μυρωμένος κρίνος, που έλι- 
κνίζετο ’ς της κρυσταλλένιας λίμνης τήν δροσώδη 
δχθην, ύψωσε τα άκρα τών πετάλων του, ώς νά- 
θελε νά ίδη καλλείτερα μέσα στά μάτια μου και 
νά διαβάβη δσας σκέψής μο5 γεννοδσαν τών ανθών 
τά λόγια, κι’ έπειτα με ενευσε νά πλησιάσω και 
μου είπε σιγανά :

— Περήφανη άγάπη δέν βαστα πολύν και
ρόν. Ή περηφάνεια τήν άπορροφάει. ’Ολίγες ’μέ
ρες μόνον βασιλεύει ή άγνή.

Μά τό πεντάφυλλον άγριον ρόδον άνεστέναξεν 
από τον φράκτην καίμε τόν βαθύν του άναστε- 
ναγμόν σκορπίσθηκαν στήν γήν τά πέταλά του.

— Ή αγάπη ξεφυλλίζει τήν καρδιά μοδ είπε, 
ένψ κινούσε τόν γυμνόν του κάλυκα μέ θλιψιν.Μαδα 
ένα πρός ενα τά ώραΓα όνειρά της, όπως έμάδησαν 
πρό ολίγου τά άρωματώδη πέταλά μου. . . Τήν 
απογυμνώνει άπ’ τόν άπαλόν φλοιόν τής άγαθό-
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τητος, ποδ^ τής έχάρισεν ό Πλάστης, τήν άπο- 
σκληρύνη, αν δέν προλάβη νά τήν παράλυση ή άπο· 
γοήτεοσις. . .

Καί ή χρυσοπόρφυρος ανεμώνη, μέ τά κυρτά, 
χυμώδη φύλλα της, πρδ έστιλβαν εις τών άκτίνων 
τά φιλιά, άνοιγε τήν στεφάνην της νωθρότατα καί 
ελεγε :

—■ ’Ακόμη δέν σπουδάσατε σεις τήν ζωήν. Σκορ
πάτε γύρω άφθονα τά μυρατής άγάπης σας’ τά σπα- 
ταλάτε γιά νά προσελκύσετέ τ’ αχάριστο εκείνο χέρι, 
ποδ θά σας δολοφονήση γΐά τήν ευτυχίαν ή τήν 

ιδιοτροπίαν του, Φειδωλότερο: είς εκδηλώσεις θά 
κερδίζατε περισσότερα.; Σείς εξοφλείτε τήν αγά
πην σας- έγώ, τούς τήν πουλώ άντί περιποιήσεων! 

Καί όταν άποθνήσκω στά κρυστάλλινα των βάζα, 
δέν θρηνώ παρά τά ώραϊα χρώματα, ποδ τούς έ- 
χάρισα. . .

Και τό κόκκινον λείριον είπε βουρκωμένον άπ’ 
τόν πόνον.

— Αύτά ’μποροδν νά πουν ίσοι δεν έχουνε 
καρδιά, καλή μου άνεμώνη. Όσοι δμως έτύχε .νά

αγαπήσουν, έκλαυσαν γιατί δέν ,’έΐχαν μδρα νά μυ
ρώσουν τήν ατμόσφαιραν, νά στρώσουν μέ τά^ πέ
ταλά των δλον τής ζωής τόν δρόμον, γιά νά άν- 
ταγαπηθοδν. Γύρνα καί'ΐδέ τήν ματωμένην άπό 

τήν άπελπισίαν μου στεφάνήν καί διδάξου. · ,
Καί τό νεκρολούλουδου, ποδ ήτα μακρυά από 

τά άλλα, τοϊς άπήντησεν.
— ’Απ’ όλα τής ζωής τά συναισθήματα έ'ν 

απομένει μόνον—κραμα λύπης καί χαρας, ποΰ 
συγκρατεϊ κάθε ζωή έως τήν υστερνήν άκόμη τοδ 
θανάτου ώραν ή άπογοήτευσις αύτοϋ τοδ κό
σμου μέ. τήν χρυσοκίτρινην ελπίδα κάποιας άλλης 
ώμορφότερης ζωής. Αύτά τά δύο μέ γεννοδν Τής 
πρώτης τό φαρμάκι τό κρατεί ή άχαρίς μου μυρωδιά . 
καί τήν ελπίδα ή θωριά μου. Δέχομαι κάθε τελευταίο 
στεναγμό καί κάθε τελευταίο δάκρυ,ποδ σκορπίζουν 
’πάνω είς τούς τάφους καί διαβάζω πάντοτε προσ
εκτικά τάς σκέψεις τών άνθρώπων, που θρηνούν 
τριγύρω μου. Όλοι τών ζοΰν μέ τήν ελπίδα καλ- 
λιτέρου μέλλοντος. "Ολοι των άγαποδν τό μέλλον 

καί κανένας τό παρόν. Τοδ παρελθόντος των απο
κομίζουν μιά άνάμνησιν συγκεχυμένην. Ωστε. . . 
κάθε άγάπη τωρινή, που σας προσφέρουν, εινε 
επιπόλαια καί μόνον ώς άνάμνησις διά τήν μεγά- 
λην,. τήν αιώνιον άγάπην των θά χρησίμεύση. 
Κρίμα ποδ μαδιέσθε γιά μικροαισθήματα. . .

ΣΙΒΥΛΛΑ

Θωμάς *Έ<ηιΙάον

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Ν. Γεωργαντά '° Άστεγος.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Μία σνγγραφενο (ηρόί διευΰννιην θεάτρου). — Δεν 

&ά πάρειε κι’ άπο εμένα era κομμάτι ποτέ;
Ό διεν&νντήί.—Όχι era χομμάιι μόνον, άΙΓ ό- 

Ιόκίηοη ϋέλο> να os πάρω.
*

Ποιητηί (έ>περηφάντοτ).—Καί όμως ή τραγφδία μον 
άΐν έαφνρίχ&η διτωβ είχατε προφήτευα/],

Κριτικός.—Βέβαια δχι, διότι είνε δύοχοίον νά οφν· 
ρίζρ κανείς και νά χαομ&ται ανγχρόνως.

*
Καλλιτέχνης.—Ξέρετε, δεσποινίς, πώς εχ«έ Sva ω

ραίο χέρι ;
__Αλήθεια ; Τότε κόρτε το I

55 .



Π I ΝΑ ΚΟ ΘΗΚΗ

* ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ *

Π A Ρ A Τ Ο,

ΑΛΛΙΤΕΧΝΑ1, συγγραφεΐς.ώραίαι 
χυρίαι.συνεχεντρώθησαν πρό τίνος 
έ<τώ προαστείω τοΰ άγίόυ Γερ
μανού τών Παρισίων· διά νά μετά- 
σχωσιν έν μέσω πατριωτικού και 
θρησκευτικού r διακόσμου σεμνής 
εορτής πρός τιμήν τής Γαλλ. 
τέχνης χαί τών γαλλικών παρα
δόσεων.

Έπιστρέψαντες οί.φιλότεχνοι ουτόι έκτου νεκρο
ταφείου τοϋ Monlparnakse, οπού εΐχον μεταβή διά νά 
προσψέρωσιν ολίγα άνθη έπί του τάφου τοϋ πρό τριε
τίας θανόντος Ευγενίου Καρριέρ,είσήλθον εις το μονή
ρες ενδιαίτημα τοΰ μεγάλου γλύπτου, του Ρόδάν.

Τά.παλαιά έπιπλα ενηλλάσσοντο πρός τά εκμα
γεία τών ποικίλων ςργων τοΰ καλλιτέχνου, ανάμεσα 
δε τών τεμαχίων τής μαρμαρωμένης· ζωής εθαλλον 
ποιητικότατα εντός δοχείων άνθη, σκορπ'ζοντα τδ 
άρωμά των. ,’

- 5β ■

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Ο μετά θρησκευτικού φανμτισμοΰ άφοσιω&ιΐς tic τήν 
Ιδέαν τον 'Εθνικόν Στόλου και μέ τό άσμα καί 

την άπαγγιλίαν εκατοντάδας χιλιάδων δραχμών ιΐσκομί· 
σας ιΐς τδ ταμίΐι,ν αύτοΰ Σπΰρο; Ματ σούπας, 8 πα- 

τριωτιχώτατος ποιητής, &βήλθ»ν tit την Αμερικήν 
Γνα συνιχίση τδ πολύτιμον έργον τον.

01 έκεϊ δμογενεΐς τού ίοτμλαν ώς έξοδα μειαβάσεως 
5,000 φρ. άλλ’· Λ ύτερήφανος οτολαπόοτολοί χατίθηκε 
xai ταΰτα elf τό ύπέρ τοΰ Εθνικού Στόλον ταμείου.

— θά πάω, είπε, xai στην Αμερική, δπως επήγα 
ο' δλα τά ταξείδια μου. Λίγο ψωμάκι μούδαιοε η φτω- 
χομάνα μον xai θά τδ άργοτρώγω στήν αχρη τοΰ μα. 
χάιριοΰ xai θά μοΰ φτάση. Πάνω στη πλώρη τοδ κα
ραβιού ilvi ώραϊα. Οί ναύτες θά μέ τραγουδάνε, χαί 
τά βραδεία μου θά περνούν χαρούμενα, χαί τά γλυκό- 
χαράγματα θα μου δίνουν νειά ζωή.

»Πάνω οτά ψηλά κατάρτια θά βλέπω την Σημαία 
μας την Ελληνική καί θά διαβάζω τό ατέλειωτο τρα- 
γουδί πον γράψανε οί χιλιάδες τών ψυχών ποΰ έγειναν 
θυσία γιά την πατρίδα" Έτσι θά πάω σ' δλον τον κό
σμο· Ιται θά τραγουδήσω τήν Πατρίδα μον».

Ό Ματσούχας ήοφαλίοθη άντΐ 100.000 δρ. Ένπε-, 
ριπτώσει θανάτου του τδ άνωτέρω ποοδν θά προοτεθή 
ili τά ύπέρ τής πυροβολαρχίας συλλεχθέντα ποσά.

Ό κ- Ματσούχας πριν φυγή έγραψε προς τον 
διευθυντήν τής«Πινακοθή*ΐΚη τήν. έξής επιστολήν : 

Μίμη μου άδελφέ,
Έγώ φεύγω τώρα· ίσως xai δέν επιστρέφω πλέον 

tit τήν Ελλάδα ή άπο&άνύι μαχρνά. θυμήσου δμως 
κάτι ποΰ μοΰ παρέδωσε δ ταραχώδης βίος μου ώς άχό- 
φθεγμα διά τήν φυλήν μας. Μίμη μου, είμαστε :

Ένας πρός δνας βαΛληάς
W.’ όλοι μαζΊ ραγιάδες. £πϋρος

Ρ Ο Δ Ε Ν

Έφ’ όλων έβασίλευεν ή σεμνότης, ή σιωπή, ή 
περισυλλογή. Οί έπισχέπται μόλις άπεπειρώντο ν’ 
ανταλλάξωσι τάς σκέψεις των χαμηλή τή φωνή. 
Εκείνος, ^φιλόξενος, περιποιητικός πρός'όλους, με'ι- 
διών μέ τδ λεπτόν του βλέμμα, τδ τόσον παιγνιώδες 
όπισθεν τώ* όμματοϋαλίων του. Παχύς και στερρδς 
ως μικρά δρυς, μέ τούς κλάδους οΰχΐ άνατεταμένους, 
αλλα περισυνελεγμένους Ό’χ . Κάρολος Μορίς, συγ
κατανεύσει τοΰ Ροδέν, αρχίζει τήν άνάγνωσιν, ενώνει 
και ταξινομεί τάς ταξειδιωτικάς σημειώσεις του Διδα
σκάλου εκ τών ιερών ταξειδίων του, τάς όποιας με
ταδίδει εις τούς παρισταμένους. Καί αί σημειώσεις 
αυται εινε σύντομα τεμάχια, τά δποία ενώνει μία 
ιδεατό σεβασμός καί ή αγάπη πρός τήν παράδοσιν. 
« ’Εδώ γράφω τήν διαθήκην μου,—λέγει δ Ροδέν είς 
το τέλος ένδς εξ αύτών.— 'Ο Ρενάν άνεχώρησεν έκ 
τής ομιχλώδους Βρεττανίας του διά νά κατάληξη είς 
τήν επί τής ’Ακροπόλεως προσευχήν του καί είς" τήν 
κατανόήσιν τής ελληνικής μεγαλοφυίας. ’Εγώ, έκ 
τών~ 'Ελλήνων άνεχώρησα διά νά καταλήξω, έίς τδ 
πνεύμα τής γοτθικής τέχνης, ήτις εϊνε τδ τελειότε
ρου άνθος καί τδ πλέον θαυματουργόν τοϋ Γαλλικού 

πνεύματος». Ύπό τδν Ρωμαϊκόν βόλον τής Πανα- 
νίας τοϋ Melun ενώπιον δύο στηλών, τών όποιων 
■η άνάτασις εΐνε ταΰτοχρόνως τόσον χαριτωμένη καί 
ευθυτενής· πέριξ τών αντερεισμάτων καί τών θριαμ
βευτικών τόξων τών Ρείμών, τής Άμΐένης, τοΰ 
Σάρτρης, ών δ όγκος καί αί καμπύλαι ένέχουσι τό- 
σην. μεγαλοπρέπειαν καί έλαφρότητα, δ Ροδέν στα
ματά καί προσεύχεται· θρία μεταρ,σίωσις τον κυρι
εύει. Τδ' γφλλιχδν θαΰμα δέν εΐνε έπίσης μέγα όπως 
κάί τδ έλληνικόν ; Τούς ανδριάντας τών ήρώων καί 
τών άγιων, ους οί εΐκονογράφοι τοΰ Μεσαιώνος «στέ
γασαν ύπό τούς λίθινους βωμούς των τόσον επιτη- 
δείως καί μεγαλοφυώς, ινα τούς θωπευη το ^ώς και 
τούς άναδεικνύη έπί μάλλον, τις θα τολμηση να 
εΐπη όλιγώτερον ώραίους τών θείων ανδριάντων τής 
Ελλάδος ; Αί στήλαι τής Σάρτρης και τής ορχή
στρας τοΰ Beauvais κατά τί θά ήσαν όλιγώτερον αρμο
νικοί, όλιγώτερον ρυθμικοί τών στηλών τοΰ Πάρθε- 
νώνος ; Εκείνοι καθ’ ών επαναστατεί δ Ροδέν πα· 
ρεμόρφωσαν τά αριστουργήματα ταΰτα τής Γαλλικής 
φυλής. Δέν άποδεικνύουν όλιγώτερον την γαλλικήν 
μεγαλοφυίαν, δέν άπάρτίζουσιν δλιγώτερα κεφάλαια

* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ *

ΜΕΤ’ έχτάκτου έπιτυχίας παριστάδη 
έν τψ Δημοτικφ δίάτρφ ή ςΔιδώ», μι 
λόδραμα τοΰ χ. Δ. Δαυράγκα έπί στίχων 
τοϋ χ. Π. Δημητραχοπονλον. Ώς δραμα
τικόν ΐργον έκρίδη προ έτών οτε παρί- 
οτάδη, άλλ' ώς μουσική βμπνίυσις Απο
τελεί τδ πρώτον Έλληνικόν μιλόδραμα, 
τδ όποίον ίύναται νά ιχη δικαίας αξιώ
σεις. Ό κ. Δανράγχας άπέδιιξιν δτι εχιι 
μουσικήν Ιδιοφυίαν. Ή μουσική τής σΔι 
δοΰς» live μιγαλοπριπής, παρά τδ αρχαϊ
κόν δέ τοΰ δέματος, νιωτιριοτική, Ή μονω
δία τοΰ ΑΙνΐίου tit τήν β'. πραξιν και τδ 
κουαρτέτο τής γ'. χολ «-1 μονωδίαι τής 
ςΔιδοΰς» εΐς τήν δ', live Ιντιχνόταται 
καί έλκνοτιχαί. Ή ορχήστρα διικρίνιτο 
διά τάς καινοτρόπους άρμονίας καί τας 
ποικιλοτρόπους συγχορδίας., ΟΙ ή&οποιοί 
έπαιξαν μέ πολλήν δύναμιν, καίτοι τά μέρη 
ήοάν δυαχολώτατα. Ή χ. Βλαχόπουλου, 
δ κ. Χατζηλουκάς και δ κ. Βακαρέλης 
έψαλαν και μέ αίσθημα καί μέ τέχνην.

Ό ποιητής Π. Δημήτρακόπουλος

ΓΐΙΝΑΚόόΗΚΜ

τοΰ θησαυρού τών παραδόσεων αίτινες, διά μέσου τής 
Αναγεννήσεως, τοϋ αίώνος τού Λουδοβίκου ΙΔ' περι- 
επλανήθησον μέχρις ήμών, καίτοι «λαττωθείσαι καί 
όλιγώτερον κατανοηθείσαι.

Άναγινώσκων ό κ. Κάρολος Μορίς τα χειρόγραφα 
τοϋ Ροδέν ά φινεν ενίοτε τήν φωνήν του νά πάλλεται. 
’Ορθός, παρα τήν παραστάδα μιας θύρας, δ Διδάσκα
λος ήκουε μέ τούς οφθαλμούς κάτω νεύοντας, ώσει 
βυθισμένος έντδς εσωτερικού ονείρου. Φρικίασίς εν
θουσιασμού διέτρεχε τδ ακροατήριου.

Οί έπίλεκιοι ούτοι κύριοι καί αί κομψά! κυρίαι· 
άποδώσαντες τάς τιμάς εις ένα καλλιτέχνην νεκρόν,; 
ήσθάνοντο έαυτούς ευτυχείς δη ήδη άτιμων ένα μέ- 
γαν καλλιτάχνην ζώντα καί ότι μετείχον είς μίαν καί 
τήν αυτήν άγάπην τής άγνοτέρας δόξης καί τών γο- 
νιμωτέρων παραδόσεων τής πατρίδος. . .

Ό Ροδέν δ ύψηλδς και επιβλητικός, έν πλήρει 
ύγείμ του θαλερού του γήρατος, ώμοίαζε πρός ίνα τών 
προφητών έκείνων, οίτινες βλέπουσίν,. έκ τών χρυ
σών πλαισίων τών ναών μας, να περνμ προ αυτών ή 
ζωή. . .

GABRIEL MOVREY

Δ. I Δ

Ό συνθέτης Διονύσιος Λαυράγκας



ΕΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΓΛΟΓ

ί·

Π I Ν A Κ Ο © ΚΚ Η

Ή Αποκαθήλωνες.

ΒΛΕΤΩΝ την συλλο
γήν παλαιών εικόνων 
του κ. Α. Παπαδήμα 

εμπόρου αρχαιοτήτων 
έν τη όδφ Αιόλου, 

παρετήρησα εν έργον, 
τδ όποιον κατ ’ άρχάς

μοΰ έκαμεν έντύπωσιν διά τδ παράδοξον τοΰ 

χρωματισμού· κατόπιν δμως έπισταμένης ερεύ- 
νης έβιβαιώθην οτι τδ εργον τοΰτο άνήκει είς 

τήν Βενετικήν Σχολήν τοΰ Τεσιανοΰ. Πιθανώ- 
τατα δέ εις τόν μαθητήν αΰτοΰ, τόν Έλληνα 

ζωγράφον Δομήνικον Θεοτοκόπουλον.

Εινε τολμηρόν βέβαια ν' άποφαίνεταί τις ά- 

διστάκτως περί τών παλαιών έργων της τέχνης, 
οΰχ* ήττον δμως ή σπουδαιότατη αΰτη άνακά- 

λυψις έπικυροΰται καί διά τών έξής αναμφισβή

τητων δοκουμέντων, τά όποια δέν επιδέχονται 
οΰδεμίαν άμφιβολίαν οτι εύρισκόμεθα κατά πί

ταν πιθανότητα πρδ ένός έργου τοΰ Δομηνίκου 

Θεοτοκοπούλου, τοΰ διασήμ.ου "Ελληνας ζωγρά

φου τής ’Αναγεννήσεως,σπουδάσαντος έν Βενετία 

παρά τώ Τισιανφ.
Ό πίναξ ουτος, τον όποιον εχει δ κ. Α. Πα- 

παδήμας,ήγοράσθη παρά τίνος μεταπράτου,δστις 

μετέφερεν αύτον άπδ-τάς νήσους, πιθανώς έκ 

Ζακύνθου.
Παριστά τήν « Άποκαθήλωσιν» ή μάλλον τήν 

έναπόθεσιν τοΰ σώματος τοϋ Χρίστου εις τδν 

τάφον ύπδ’Αγγέλων, κατά τδ τροπάριον: « Ή 

Ζωή έν τάψφ...»
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-Ό -τρόπος τής συνθέσεως δέν είνε δύσκολον ν’ 

άναγνωρισθή οτι ανήκει εις τήν Στολήν τοΰ 

Γισιανοΰ. Όμοια σύνθεσις περίπου έργου τοΰ 

Τισιανοΰ τοΰ αΰτοΰ θέματος εύρίσκεται είς τδ 

Μουσεϊον τής Δρέσδης.

Έκτος όμως τούτου, τοιαύτη σύνθεσις,ώς έγ
γιστα,έργον θεοτοκοπούλου εύρίσκεται έν Ίσπα- 

νίοι· καθόσον ό εικονογραφημένος κατάλογος τών 

έργων τοϋ Θεοτοκοπούλου περιέχει σύνθεσιν έρ
γου τοϋ αΰτοΰ θέματος καί μέ τόν αύτδν τρό

πον τής συνθέσεως.

Έκεΐνο δμως το δποΐον καταπληκτεκώς δμοιά- 
ζει μέ τήν τέχνην τοϋ Θεοτοκοπούλου είνε,έκτος 

τών σχημάτων καί τής συνθέσεως, δ χρωματι
σμός αΰτοΰ, δ όποιος εχει τι τδ ίδιάζον είς τον 

Έλληνα ζωγράφον τής ’Αναγεννήσεως.

Δέν είνε δέ διόλου παράδοξον καί άπίθανον τδ 

οτι ό θεοτοκόπουλος επιχείρησε νά πραγμα- 
τευθή τδ αύτδ θέμα έπανειλημμένως,καθόσον εινε 

γνωσσδν δτι πολλοί ζωγράφοι τής άνανεννήσεως 
έπραγματεύοντο τδ ίδιον θέμα κατά διαφόρους 

τρόπους βελτιοϋντες τοιουτοτρόπως τά έργα των 
είς βαθμόν τελειότητος ανέφικτου.

Ό ίδιος Θεοτοκόπουλος εχει άλλον πίνακα 

ζωγραφήσει: «“Ιασις τοΰ τυφλοΰ», είς δύο δια- 

φορετικάς συνθέσεις, έκ τών όποιων ό είς εύρί

σκεται είς τδ Μουσεϊον τής Δρέσδης.
Είνε άληθές δτι δέν ήδυνήθημεν νά διακρίνω- 

μεν που τήν συνήθη ύπογραφήν τοϋ θεοτοκοπού

λου μέ Βυζαντινούς χαρακτήρας ώς έξής ί

ΛΟΜ'ΐΝΙΚρ θΐΟΧΟΠΜΟ:
KPAC ΕΠΟΙΗ

f

’ Άλλ' είς τσ έργον έχει επι- . 
κάθήσέί ώς έκ τόΰ χρόνου άρ- 

' κετή κόνις καί ίσως όταν κά- 

θαρισθή νά δώση τήν'πρατέραν 

λαμπρότητα αϋτόΰ μέ- τήν 

ύπογραφήν. τόΰ τεχνίτου· ■
Όπωσδήποτε ρμώςεύρίσκο-. 

μέθα; προ ένός έργου πρωτο

τύπου τής σχολής τοϋ Τισί’α- 

νου’, φέροντός δλρν τόν χαρά- 
κτή'ρά κάί τόν χρωματισμόν 

τ,ων ε"ργων /τόΰ Θ’εότοκοπόύλού, 
δπως τίργάζετο κατά' τήν πρώ

την περίοδον--τής τέχνης του 

έν Βενετία.
Ό Palomino βεβαιώνει, < 

ώς άναφέρει ό TicOZZi είς τό 
- Λεξικόν τών ζωγράφων, οτι 

πολλαί προσωπονρζφίαι τόΰ 
Θεοτοκοπούλου έφαίνόντο ώς 
να έζωγραφήθησαν άπδ τδν 

Τισιανόν. · ,,
_ ,. . .. ■ », - Δ· Θεοτοκοπούλου.

Επι τη ευκάιρίφ μάλιστα 
τάύτη δέν κρίνω δλως άσκοπου 
νά διευκρινήσω ζήτημα, τδ όποιον ίσως επιδρά 

σπουδαίος διά τήν έξέτασιν τής καθόλου τε- 

,.χνής..τοΰ μοναδικού.τούτου Έλληνος καλλιτέ

χνου τής ’Αναγεννήσεως.
ΓΙλεϊστοι έν Εύρώπη άναφέρουν τδ όνομα τοΰ 

Θεοτοκοπούλου Teoscopoli. Ό κατάλογος τοΰ 

Ίουοείου τής Νεαπόλεως ύπό τδ όνομα τοΰτο 

αναφέρει τά έργα τοΰ Θεοτοκοπούλόυ. Ό Τΐ- 

COZZ1 είς τδ περίφημου Λεξικόν τών ζωγράφων 
τό όποιον έτυπώθη είς τδ Μιλά.νον τδ 1818 ώς 

έξής έχει καταχωρήμένον τδ όνομα τοΰ Έλλη

νος τούτου ζωγράφου: Domenico delle Greche 

detto Domenico Teoscopoli

'Υποθέτω οτι ή κακή άνάγνωσις τοϋ Θεοτο
κοπούλόυ μ.έ τούς βυζαντινούς χαρακτήρας ποΰ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ή αΔεάπλανις»

"Οταν είσήλδα είς την οΧάουσαν τοΰ αΠαρναοοου» καί 
την ε*όα γεμάτην άπο μικρόκοσμον καί μητέρας — την 
αΤδουσαν ήτις μας έχει συνεΜση εω; τώρα εί; γηραλέας 
μορφάς καί προώρου; φαλάκρας—ένόμισα δτι έπρόκειτο 
περί σχολικών έξετάσεο». ‘Άλλ’ al σχολικοί αναμνήσεις 
στενότατα συνδέονται πρό; τό εργον τή; ■ Λιαπλάοεως 
τών παίδωνε. Εις τήν αίθουσαν Ικεΐνην τρεις γενεαί 
συνηντή&ησαν. Οΐ πάπποι, οΐ όποιοι δταν έξεδόδη ή 
«Αιάπλασι;» ήσαν γονείς, οΐ σημερινοί γονείς οί όποιοι 
ήσαν τότε παιδιά, καί τά τέκνα τών τέως νταρών συν
δρομητών. Καί ή σννάδροισις αυτή έγένετο πέριξ ένός 
άνΰρώπου, δστι; καίτοι είργάσδη έπί τριάκοντα δλα 
έτη, δέν φαίνεται νά εχη ηλικίαν περισσοτέραν τών 
... τριάκοντα έτών. Τοΰτο εξηγεί τόν λόγον διατί ή 
ιΑιάπλασιςϊ άντί να γηράσκη φαίνεται άνδηροτέρα άπό 
ετου; τί; έτος, έλκνουοα οΰτω τήν ζηλοτυτίαν τών ομο

υπέγραφε τά έργα του, έφερε τήνσύγχυσιν ώς 

πρδς τήν ορθήν γραφήν τοϋ ονόματος του.

’Αλλά καί πολλοί εκ τών πραγματευθέντων 
εσχάτως έν Ευρώπη περί τόΰ έργου τοΰ θέοτο- 

κοπούλου αναφέρουν αύτδν ώς γνωστόν ύπο το 

όνομά ϊΐ Greco. Έν τούτοις ό Stefano Τΐ- 

COZZ1 είς τδ Λεξικόν τών ζωγράφων ύπδ τδ ό
νομα Greco αναφέρει άλλον "Ελληνα ζωγράφον 

μαθητήν τοΰ Pelegrino du Udine, ό όποιος 

ώς βεβαιοΰν οί σύγχρονοι συγγραφείς ήτο αρκετά 

καλός ζωγράφος.

Εύχής έργον θά ήτο άν τό ίργον τοΰτο τοϋ 

μεγάλου Έλληνος ζωγράφου έγίνετο κτήμά τής 

άρτισυστάτου Ελληνικής Πινακοθήκης-

ΘΛΜΑΣ βΒΜΟΠΟΤΛΟΧ γλύπτη;

ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
φύλων τη;, τί; αε to άντί&τταν αντιβαίνει, Ή συγκέν- 
τρωσι; εκείνη ήτο χαρακτηριστικωτέρα άπό κάδε πα
νηγυρικόν λόγον καί ήμποροΰσαν άοφαλώς νά ήσαν ό- 
λιγώτεροι οι όμιλήσαντες, άφοϋ ώμίλονν τόσα τνγνώμονα 
μάιια μητέρων—πρώην ουνδρομητριών—καί τόσα χα
ρωπά χείλη παιδιών—τωρινών συνδρομητών. Αί έκ- 
φραστικοί έκεΐναι φυσιογνωμίαι διελάλουν εύγλωττως 
ποσον αποτελεσματική καί πόσον επωφελής ΰπήρξεν ή 
εργασία τή; εΑιαπλάσεω.».

Ή έκδοοι; τοϋ περιοδικού συνέπεσε με τά ϊτη τή; 
έγγραφή; μου εί; τό Ελληνικόν σχολεϊον. Ένδυμοΐμαι 
άκόμη ζωηρότατα με πόσην ύπερηφάνειαν είχα εί; διαρκή 
ίκδεσιν έπάνω εί; τό μικρό μου τραπεζάκι τό β' ή γ' 
φύλλον—δεν ένδυμοΐμαι πλέον —εί; τό όποϊον άνεγρά· 
φετο τό δνομά μου ώ; λύτου ένα; αινίγματος. "Εκτου; 
λόφον έγραψα χειρογράφων και έπανειλημμένως είδα τό
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δνόμά μου τνπωμίνον. Ή ουγκίνησις έν τούτοις τήν ό
ποιαν ήσθάνθην δταν διά πρώιην φοράν τδ Είδα φιλο
ξενούμενου είς τήν τελευταίαν σελίδα τής «Διαπλάσεως» 
μοΰ ένετνπώθη βαθύτατα καί αναπολώ τήν στιγμήν Ε
κείνην σήμερον μέ μίαν ακαιανίκητον.,,νρρταλ.γίαν'Τιρδς 
τά. ίαριτωμίνα 'εκε^ά Ετη. Ονδ’ Αποπειρώμαι κάν νάτά χαριτωμένα'εκεΐίαΕτη. Ού8’ Αποπειρώμαι κ&ν 
κά( ω Αναδρομικήν ίπιοκόπησιν τών γεγονότων μιας 
τρι .κονταετίας, διότι ή μελαγχολία θά ήιιλωνε πλατν- 
έατ ι τά πτερά της. Πόσοι καί πόσαι είς τήν αίθουσαν 
i*.f
εμ!

νην δέν έκαμαν τάς Ιδίας σκέψεις, δεν «δοκίμασαν 
αύτάς συγκινήσεις

'ό παιδικόν περιοδικόν, ιό μόνον δπερ Επέπλενσεν 
τώύ όμοίουεΐδους κατά τάς τρεϊς δεκαετηρίδας Εκδοθεν- 
τωή, ύπέθαλψε καί ίκυοφόρηοε ούκ δλίγους λόγιους 
^νβ|οτοιάιονς σήμερον. Ήμηορεΐ τις νά είπη δτι ίβλά- 
στησεν εντός των δ Αγαθό; σπόρος Sv εοπειρεν είς τά 
μιΑρά στήθη ή τόσον στοργική καί τόσον Εκλεκτική είς 
δημοσιεύματα «Διάπλαοις».

Άλλ’ ή «Διάπλασις» τήν δποίαν ώς συνδρομη·ης 
ίγνώρισά, διαφέρει Εκείνης τήν δποίαν ώς συνάδελφος 
τοΰ\ διευθυντοΰ της λαμβάνω ήδη. Ύπέστη μίαν Εξέλι- 
ξινί Απαραίτητον άλλως ιε καί σύμφωνου μέ τήν δλην 
μεταβολήν τοϋ περιβάλλοντος. *Η/ο τότε μηνιαία, μέ δ- 
λιγώτέραν-καλαισθησίαν,.μέ Ατεχνους-ξυλογραφίας, άλλ' . 
ή έπίδρασίς της ήτο βαθύτερα. "Ισως διότι τώρα τά 
παιδιά πολύ ίνωρίς μεταβάλλονται είς -κυρίους», ίσως 
διότι' ο! ουνεργάται της ήσαν παιδαγωγικώτεροι. Τοΰ 
Αίμνλίου Ειμαρμένην τά διηγήματα χ>« τοδ Βιζυνηνοΰ 
τά ποιήματα καί του Κατακουζηνοΰ τά τραγουδάκια δεν 
αντεκατεστάθηοαν.Τώρα ύπάρχουν τά «Μικρά μυστικά» 
τά «Ξεαπαθώματα», αί «Κυριακαί» , αΐ έκ τοΰ ’Αγγλι
κού μεταφράσεις καί χρονογραφήματα είς τά όποια άνε- 
γνωσαν ο!μικροί κρίσεις διά ιήν «Τζούλια» τοΰ Στρίν- 
βεργ ή διά τά «Ρόδα καί μήλα» τον κ. Ψυχάρη. Άλλ’ 
ας μή Αδικώμεν τήν τριακονταετή τΔιάπλασιν». "Υπάρ
χουν νόμοι ίξελίξεως, οΰς δέν δύναται κανείς νά άπο- 
φυγή. Έν είδος πεπρωμένου Έκεϊνο τδ όποιον κά- . 
μνει ίιχυράν Ενιύπωοιν είνε δτι περιοδικόν έν Έλλάδι 
κατόρθωσε νά ουμπληρώση τριάκοντα Ετη έκδόσεως 
καί είνε τοΰτο εν παρήγορον φαινόμενου, τό όποιον δι
καίως Εσπευσαν υά πανηγυρίσουν οί άνθρωποι τών 
γραμμάτων, καί μερικοί άλλοι οί όποιοι προοήλθον 
μετά πολλής προθυμίας είς τήν Εορτήν—Ασπρόμαλλοι 
κύριοι—διά νά Αποδείξουν δτι ήσαν καί αυτοί μκι φορά 
. . . συνδρομητοί τής «Διαπλάσεως».

Δ. Κ.
¥

Ό καθηγητής τοΰ Εν Μονάχφ Πανεπιστημίου κ. 
Δρερούπ κρίνων τά γραφέντα είς τδ τελευταϊον Βυζαντι- 
ακδν δελτίου περί τών «Λαϊκών διατριβών» τοΰ κ. 
Κρρνμβάχερ γράφει, διί άπρεπης και αδικαιολόγητος είνε 
ή προσωπική επίθεοις κατά τοΰ Γ. Μιοτριώτου.

Ώς πρδς τό ζήτημα τής νέας γραφομένης γλώσοης 
δ Εγκριτος καθηγητής γράφει δτι δ άγων μεταξύ 
τής κοινής καί τής καθαρενούσης εν τή πράξει διά τής 
Εργασίας μιάς Εκατονταετηρίδας Απέβη δριστικώς υπέρ 
τής καθαρενούσης. Ή δημώδης Εκφρασις δέν δύναται 
νά εχη μείζονας Ελπίδας Επικρατήσεων τών Γερμανικών 
Ιδιωμάτων. Καί αύτδς <5 Γκαϊτε Sv ανέζη έν τή σημε
ρινή Έλλάδι ήθελε γράψει, κατά τήν γνώμην τοΰ Γερ
μανού καθηγητοΰ, Εν τή καθαρευούση.

■ ¥
Μεταξύ τών υποψηφίων διά τδ βραβείου τής Ρώμης 

είς τήν ζωγραφικήν ίκρίθηοαν ύπδ τής Ελλανοδίκου έ
πιτροπής τής σχολής τών Καλών Τεχνών τέσσαρες γυ
ναίκες: αί δες; Hatilrine, HoffbaAEr, Mathis καί Ron- 
denay. Καί Εν τή γλυπτική ωσαύτως προβλέπεται δ 
θρίαμβος τών -κυριών κατά τήν γνώμην πών καθηγητών 
τής Ιδίας σχολής, άποδεικνύεέαι δέ οΰτω πόσον δίκαιον
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είχε ό Κάρολος Δουράν να ίδρύσγ) έν τή βίλλφ τών Με- 
δίκων Εργαστήρια —οικοτροφεία διά τάς όμοφύλονς τής 
Rosatba καί τής Vigee · Lebrun.

μ. /-ϊ· ' *
Άπέθανεν Εν ^ρυξέλλαις ήκ. Henriette Ronntr είς 

ηλικίαν 88 Ετών,’ ζωγράφος μεγάλου ταλάντου.Κατήγετο 
Εξ "Ολλανδίας, δτ,έπρεψε δε τό πρώτον ώς ζωγράφο; 
ίππων καί κυνών. Άλλ’ Εντός ολίγου απέβη ή κατ’ Ε
ξοχήν ζωγράφος τών γαλών, καί ώς τοιαύτη Απέκτησε 
μεγίοτην φήμηνί' Είργάζετο δραοτηριώτατα μέχρι τών 
τελευταίων της σέιγμών, Εντεύθεν ή, παραγωγή της είνε 
μεγίστη. Δύο τών θυγατέρων της είνε επίσης καλλιτέ- 
χνιδες πολλής Αξίας· η μία, δίς Άλικη Ronner, είνε 
μία τών θαυμαοιωτέρων Ανθογράφων, ή δέ άλλη δια- 
πρέπει έν τή διακοσμητική. Άλλα καί ή Αποθανοΰσα 
ήτο θνγάιηρ ζωγράφου, τοΰ'Ολλανδοΰ Knip.

¥
Ώραιότατον τδ σύνολον τών Εργων τον ’Αμερικανόν 

ζωγράφου Barthold, τών Εκτεθέντων εν τή γαλαρίψ 
Allard, έν Παρισίοις. Σκηναί έκ τον εσωτερικού και 
προσωπογραφία! μέ χρωματισμόν θερμόν καί βαθύν έ- 
πιβεβαιοΰσιν έκ νέον τήν μεγάλην ήδη φήμην τον.

*
Άγνωστοι είοελθόντες είς τήν Εκκλησίαν τής Πανα

γίας τοΰ “Ορτο τής Βενετίας Αφήρεοαν έξ αυτής ένα 
περίφημου πίνακα αξίας 600,000 φρ. Ό Εκκλησιάρχης 
άνεγείρας τυχαίως τδ καταπέτασμα τδ καλύπτον τήν Πα
ναγίαν μέ τδν Ίησοΰν είς τά γόνατα, τοΰ 'Ιωάνναν 
Μπελλίνη, παρετήρηαεν δτι ή θέσις οπού εκειτο ιό αρι
στούργημα ήτο κενή. Ευτυχώς κατωρθώθη ή ανακάλυψις 
των κλεπτών καί δέν Απωλέσθη τδ αριστούργημα τοΰτο 
τής τέχνης.

*·
Προτού Αποθάνη δ Κοκλέν είχεν έκφράσει τήν Επιθυ

μίαν νά ταφή είς μίαν γωνίαν τοΰ πάρκου τοΰ «’Ασύ
λου τών Κωμικώνε. Συνήλθαν αμέσως οί φίλοι του και 
άπεφάοιοαν δπως άνιγείρωσιν Επί τοΰ τάφον τον, ευρι
σκομένου ήδη είς τήν Αγαπητήν τον κωμικόν τοποθε
σίαν, μνημεϊον άντάξιον τής φήμης τοΰ ερμηνευτοΰ τοΰ 
«Συρανώ». "Ο υίδς δμως τοΰ άποβιώσαντος καλλιτέ
χνου κ. ’Ιωάννης Κοκλέν ζηιεϊ δπως επιτροπή είς μό
νον αυτόν νά Ανεγείρη τδ μνημεϊον τον πατρός του, οί δέ 
θαυμαστοί του νά οτήοωοιν είς οίανδήποτε ετέρου το
ποθεσίαν ήθελαν ιό δι’ Εξόδων των ανεγερθησόμενον.

★

Ή Ίοιδώρα Δούγκαν ή περίφημος.χορεύτρια των γυ
μνών χορών φαίνεται δτι απέκτησε τρομερόν αντίπαλον 
νεαρόν ’Ιταλίδα καλλιτέχνιδα, τήν Ρίταν Σακκέτο. ΟΙ 
θεα-αΐ τοΰ θεάτρου τοΰ «"Αλσους τών Βρυξελλών» 
εύρον δτι ή Σακκέτο είνε χαριεοτέρα, ωραιότερα καί ποι- 
κιλωτέρα είς τάς κινήσεις άπδ τήν Δοΰγκαν. ’Ιδίως ένε- 
θουσίαοαν αί ελαστικοί Αποδόσεις τών μενουέτων 
Μόζαρτ, τής Ουγγρικής Ραψφδίας τοΰ Αίστ και 
ισπανικού χοροΰ τοΰ Ρουμπενοτάϊν.

*
Ή γνωστή δπερέττα ή «Εύθυμος χήρα» Εχει τδ 

κδρ τών παραστάσεων και σννεπώς τδ ρεκόρ τών 
δών. Παρεστάθη εις 142 πόλεις τής Γερμανίας, είς 154 
τής 'Αμερικής και είς 135 τής ’Αγγλίας· μετεφράσθη 
είς 13 γλόισσας, παρεστάθη είς 30 διαφόρους χωράς, 
περιλαμβανομένης τής Κίνας, τοΰ Ίνδοστάν και τής 
Σιβηρίας. Έν συνόλφ παρεστάθη 18,000 φοράς. Αί εξ 
αυτής εισπράξεις είς μόνην τήν Ν. Ύόρκην άνήλθον είς 
δ,000,000 φράγκα κατά τδ λήξαν Ετος.

ΟΙ Εκδόται τής μουσικής Επώλησαν 3 εκατομ
μύρια αντιτύπων τοΰ περίφημου βάλς. Τδ βάλς αύτο 
έψάλλετο καί ψάλλεται είς 4,152 καφέ κονσέρτ, συνή
θως δέ Επαναλαμβάνεται πεντάκις καθ' εκάσιην έαπέ- 

τον 
τοΰ

ρτ- 
κερ-

ραν κατά μέοον δρον είς Εκαστον τών καφφδείων.
Είς τραπεζίτης τής Βοατώνης, ό όποιος Επί 18 Εβδο

μάδας παρέοτη είς 40 παραοτάοεις τής «Εύθυμου χή
ρας», έώρτασε τήν τεσσαρακοστήν παράστασιν διά με
γάλου γεύματος, είς δ εκάλεοε τούς μάλλον Εγκρίτους 
κατοίκους τής Βοστωνης.

*
Είς τήν καλλ, Εκθεοιν -’Αθηνών επωλήθησ.ν Εν δλφ 

14 Εργα. Αί «τελευταίαι Ακτίνες» τοΰ κ. Άλεκτορίδου 
Αγοραοθεϊσαι ύπδ τού κ. Γκέκοπ Αρχαιολόγου, δ «Ό- 
λυμπιονίκης- τοΰ κ. Κωνοταντινίδου ύπδ τού κ. Ν. 
Σιμοπούλου, «Άπδ τήν Πάρνηθα» τον κ. Άλεκτορί- 
δου καί ή «Δύοις» τοΰ κ. Μποκατσιάμπη ύπδ τοΰ κ. 
Ν. Σιμοπούλου, τό «Κεφαλάρι» τοΰ κ. Μποκατσιάμπη 
ύπδ τής κ. Μπαλτατζή, τρεϊς τύποι χωρικών τοΰ κ. 
Έπ. θωμοπούλου ύπό τής κ. Γεωργ. Ξύδη, τδ «Γα· 
στοΰρι» τοΰ κ. Μποκατσιάμπη ύπδ τής Άγγλίδος de 
Gdrdooa, τό «Ποντικονήοι» τής κ.Ραψοαανίκη ύπδ τής 
αυτής κυρίας, αί γελοιογραφίαι τοΰ κ. Άριοτέως ύπδ 
τοΰ κ. Γ. Μπαλτατζή, και ή «Μικρά κόρη» σκαρίφη
μα τής ίν Τεργέστη καλλιτέχνιδος δεσπ. Έλ. Σταύρο- 
κα ύπδ τής κ. Τριανταφυλλίδου.

•
Ό Πάπας Εγκαινίασε τήν νέαν Πινακοθήκην τού 

Βατικανού. Περιλαμβάνει 300 πίνακας, ένφ ή παλαιό 
δεν περιεϊχεν ή 60. Κατά τά εγκαίνια παρίσταντο πάν- 
τες οί έν Ρώμη ευρισκόμενοι καρδινάλιοι, τό διπλωμα
τικόν σώμα καί δλη ή Ιεραρχία τοΰ Βατικανού.Ό Πά
πας περιήλθεν δίας τάς αίθουσας καί έξέφρασε τδν θαυ
μασμόν του διά τήν εργασίαν τοΰ Mgr Miseiatelli, 
διευθυντοΰ τής Πινακοθήκης.

*
“ϋνοιξε το Παρισινόν Salon τής Sociit0«Nationale», 

πλεΐστα έξετέθηοαν Εργα, Αλλά καί πολλά ώραϊα, άκό
μη δέ καί αριστουργήματα, εν οίς αί διακοσμήσεις τοΰ 
Menard καί ό Εξοχος πίναξ τοΰ Besnard «Ή Πλαστι
κή», προωριομένος διά τήν όροφήν τοΰ Petit Patois. 
’Αξιοσημείωτα επίσης τά Εργα τών κ. κ. Woog, Caro
lus Duran, Caro-Delraille. La Gandara, Boldini, 
de Sceoola, Riehir καί Lempoeis' ώραιότατοι κρί- 
νονται οί διακοομητικοί πίνακες τοΰκ. Boulel de Mon- 
vel προωριομένοι διά τήν Βασιλικήν τού ναοΰ Dom- 
rEmy' α! θαυμάσιοι είς χρωματισμόν όθόναι τοΰ Si- 
daner καί τοΰ Latouehe· τοπεΐα τοΰ Madeline· αί Πα
ρισινοί Απόψεις τοΰ Truehel τοΰ Aman-Jean ό διάκο- 
σμητικός πίναξ «Κωμφδία» Επιτυχής κατά τήν σύνθε- 
οιν, θελκτικωτάτη δέ ώς πρός τόν άρμονικώτατον χρω
ματισμόν, τούς λεπτούς τόνους, ώς καί τοΰ μεγάλου καλ
λιτέχνου Gervex ό «Καταλανικδς λειμών».

•tr
Ό Βερολιναΐος καθηγητής τής γλυπτικής J. G. Geti 

αφίχθη είς Κέρκυραν, προοκλήοει τοϋ Κάϊζερ. Δοκι- 
μασΤικώς Εστησε τδ πρόπλασμα.τοΰ αγάλματος τοΰ Ά- 
χιλλέως, έκ χάρτου masse, πρό τοΰ περιστυλίου τών 
Μουσών, ινα λάβη τήν έγκριοιν τοΰ Αύτοκράτορος καί 
προβή είς τήν επεξεργασίαν. Τδ άγαλμα, δπερ είνε εξ 
μέτρων υψους, χάριν τής προοπτικής δέν στρέφεται πρδς 
τ’ ’Ανάκτορα, άέίά πρδς τδ μέρος τής πόλεως. Ή δη
μοσιευόμενη είκών παριστή τό άγαλμα, εν τφ όποίφ ό 
Άχιλλεύς είκονίζεται έν δλφ τφ θριαμβευτική του με- 
γαλείφ με τδ δόρυ καί τήν ασπίδα.

*
Ό κ. Γ. Καλλιγάς Εκλεγείς, Αντί τοΰ κ. Άλεκτο

ρίδου, γραμματεύς τής Καλλ. "Εταιρείας Αθηνών, δέν 
άπεδέχθη τήν θέσιν.

*
Τδ υπουργείων τής- Παιδείας Ενέκρινε τήν ανέγεροιν 

Ιδιαιτέρου κτιρίου δπως ίν αύτή} Εγκατασταθή ή Αθέα

τος ήδη Εθνική Πινακοθήκη. Τδ κτίριον θά κτισθή 
εντός τοϋ περιβόλου τοΰ Πολυτεχνείου, μέ πρόσοψιν έπί 
τής όδον Στουρνάρα. θά οτοιχίσρ περί τάς 200,000 
δρ., οΐτινες θά ληφθώσιν εκ τοΰ κληροδοτήματος Ά· 
βέρωφ, "Εντός τοΰ ίλευοομένου Ετους ύπάρχει βέβαιό· 
της δτι θά ίγκαινιαοθή είς ιό Ανεγερθησόμενον κτίριον 
ή Έθν. Πινακοθήκη.

★

Είς τδν ζωγράφον κ. Π. Μαθιόπουλον απενεμήθη 
δ Αργυρούς σταυρός τοΰ Σωτήρος. Καιρός είνε νά δοθή 
οδτος καί εις άλλους κα) δή Αρχαιοτέρους καλλιτέχνας.

¥
Ό διακεκριμένος λόγιος καί μύστης τής Ρωσσικής 

φιλολογίας κ. Π. Άξιώ'ης Εν τή αιθούση τού «Παρ
νασσού» άνέγνωσε μίαν ένδιαφέρουσαν μελέτην τοΰ'Ιβάν 
Τουργένιεφ περί «“Αμλετ καί Δδν Κιχώτου». Ή διά- 
λεξις τοΰ κ. Άξιώτου, γλαφυρωτάτη, συνεκράτηοεν Αμεί
ωταν την προσοχήν τοΰ εκλεκτού ακροατηρίου «ου.Εύμε- 
νεϊ παραχωρήσει τοϋ όμιλητοΰ, θέλομεν δώοη είς τούς 
Αναγνώοτας τής «Πινακοθήκης» ιός χαρακιηριστικω- 
τέρας περικοπάς τής Αναγνωσθείσης μελέτης.

¥
Σκέψις Εγένετο ύπδ μελών τινων τής πρδς άνέγεροιν 

τοΰ Ανδριάντος τοΰ Παλάιολόγου Επιτροπής, δπως οίτος 
στηθή Επί τοΰ Άρδηττοΰ λόφου, άνωθεν τοΰ Σταδίου. 
Τήν σκέψινίπηκολούθησε Απόπειρα δοκιμής δι'άνδρεικέλ- 
λου οτηθέντος εκεί επάνω. Έλήφθ,η δέ φωτογραφία 
σιαλεΐοα είς τδν καλλιτέχνην, ζητήσανια πληροφορίας 
περί τοΰ χώρου, έν τφ όποίφ ό άνδριάς πρόκειται νά 
οτηθή. Ευτυχώς ό τύπος έξηγέρθη κατά τής Εξορίας 
τοΰ Αγάλματος καί τής Αντικαλλιτεχνικής θέοεως καί 
ή επιτροπή Ανεκρουοε πρύμναν. Γενική γνώμη Επικρα
τεί δτι ή μάλλον άρμόζουσα θέσις διά τδ Αγαλμα Ενδς 
Παλαιολόγου είνε μόνον ή πλατεία τών Ανακτόρων.

μ-
Ο διά τδν καλλωπισμόν τής πόλεως κληθείς Γερ

μανός Αρχιτέκτών κ. “Οφμαν έξεφράοθη δυσμενέστατα 
διά ιό Αγαλμα τοΰ Παλαιολόγου, δταν τφ επεδείχθη 
φωτογραφία αύτοΰ. Τδ *Απεκάλεσε «τερατούργημα».

*
Άπέθανεν έν Λονδίνφ εν ήλικία 72 ετών ό όνομα- 

ατός “Αγγλος ποιητής Σούϊύβουρν. Ή Εμπνευοις του 
ήτο φλογερά, Αλλ’ ακατάστατος, καυτηριάζουσα μάλλον 
ή φιλόφρων. Ή φαντασία του ήτο ευαίσθητος καί όρ- 
μητική, διά τοϋτο θα ήδύνατο νά κριθή δ ποιητής δτι 
ήτο μάλλον τδ θύμα ή ό κύριος τής τέχνης του.

r

Έν τή αίθούση τοΰ «Παρνασοοΰ» ό κ. Κ. Ψάχος έν 
διαλέξει Επραγμαιεύθη Ιστορικήν καί τεχνικήν επισκό- 
πησιν τής στενογραφίας τής Βυζαντινής μουσικής από' 
τών Αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον.

¥

’Επ' εύκαιρίφ τών Εορτών διά τήν τριακοσιετηρίδα 
από τής γεννήσεως τοΰ Σαίξπηρ, ή ίδρυθεϊσα επιτροπή 
άπεφάοιαε τήν ΐδρυσιν «'Εθνικού θεάτρου» κατά τδ 
πρότυπον τής «Γαλλικής κωμωδίας», ύπδ τήν διοίκησιν 
συμβουλίου, δπερ θά διορίζουν ή Κυβέρνησις, οί Δήμοι, 
τά Πανεπιστήμια καί αί Άποικίαι. Ή δαπάνη ύπελο- 
γίοθη είς 12 1)2 Εκατομμύρια, εκ τών όποίοον τδ ήμιου 
θά χρησιμοποιηθή διά τό κτίριον καί ιό Ετερον ήμιου 
διά τήν λειτουργίαν τοΰ θεάτρου.

¥
Εύφήμως αναφέρεται Εν Λονδίνφ τδ όνομα τοΰ αύ- 

τόθι άπδ τετραετίας διαμένοντος ζωγράφου Εκ Μιτυ- 
λήνης κ. Γεωργ, Φώτα.Όβίος του είνε περιπετειώδης.
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Περίώδτυοε πολλούς τόπους, διίσχεσβ πεζός τήν Ευρώ- 
πήν,'ίν Βελγίφ δε,δπόύ έπί τριετίαν διέμέΐνίν, ΐτυχε δι
πλωμάτων xai θερμών β'υοτάσίβ»’. "Εργα τον ίξέτέ· 
θηαάν πλέον ή άπαξ εΐς την εκθεσιν τή{ Καλλιτεχνικής 
ΆϋάΔημία: τοδ Λονδίνου. ' ΕΙ; τήν θτρινήν «Διεθνή 
ίχθεοίν» «φέτος τοδ “Αλμπερτ Χώλλ θα έκθεση τόν 
«.Χριστόν ένώπιον τον Πιλάτου» δσκς υπό τ&ν ειδημό
νων ίκρίθη <&« καλλιτέχνημα άξίας διά τήν διαγραφήν 
τόν πολυπρίσώπον συμπλέγματος. Τήν εΐχόνα ταύτην, 
ήτις πϊθανώ.τατα δά άγοραοθή.καί ιοποθετηθή εΐς τήν 
εν Λονίίνφ ’Ελλ. έκκλησίαν, έδημοσίευοεν ήδη ή ίΠτ- 
νακοθήκη».

★

Τον προσεχή Μάϊον δ Σύλλογός «Πάρνάόοδ:» δία τι- 
μηίίχή: προεσπερϊδος θα μετάσχη τοδ έιαιμαζόμΐνόυ 
έν ϊ'άίλΐή χάνηγνριάμοΰ πρόί τιμήν τοΰ ενδόξου ίβάλ- 
τον τη: Προβηγκία: και ένθερμου φΆέϊλήνό: Φρειδερί
κον Μιοτράλ. Ό κ. Καίλάμάνος θά δμιλήαή πε'ρλ τού 
βίου και τοΰ ϊργόυ τού πόίήτοΰ, δ κ. Πάλαμας θά ά- 
πάγγείλή μέτάφράσίν τοδ «.Ελληνικόν "Υμνον ϊό’έ Μι
οτράλ», κάι δκ. Πόλίμή: θά απάγγείλη Ιδίαν μεέ&ήίρά. 
οιν τοΰ «θανάτου τόϋ θεριστή», ίνδς τών έξόχωτέρων 
ποιημάτων τοΰ πανηγυριζομένου ποιητοΰ. Ή όρχηστρα 
τον 'φδείου θά εκτελέση τεμάχια Ικ τής «Μιρέΐγιιτοΰ 
Μάοόένέ, ήτι: έχει συντε&ή έπί τή βάσει τοΰ ομωνύμου 
ποιητικού αριστουργήματος τού Μιοτράλ.

»
"Ώρχισεν ή προπαράοκευάάτική ίργάοίά διά τήν θε

ρινήν θεατρικήν περίοδόν. Ό Σαγιώρ μετά τής $. Κο
τοπούλη ίνοικίασάν τήν «Νέαν Σκηνήν», ή κ. Κυβέλη 
τοεύάριετέ», δ κ. Νίκας τδ θέατρον τόΰ Συντάγματος, 
ο κ. Παντόπουλος τό.«Πανελλήήον», ή κ. Στεφάνου το 

Πρωτότυπα ίργα ίδόθησαν ήδη il; τους 
θιάσους τά έξής :

Τα «Παναθηναια τού 1909» τών κ. κ. ’Ani’rov 
«αί Τσοκοπούλου. «Στέλλα Βιολάντη» δράμα τον κ. Εε· 
γοπούλου. «Τρεχάε» να Ιδήτεε ίπεθεώρησες τοΰ κ.Γρα- 
νίτοα. Τό «Καμπαναριό» δράμα τού Ιδιον. «Σία καί 
αράξομε» κοιμειδύλλιον τών κ. κ. Δηαητράκοπαΰλου 
icai Γρανίτοά, «’Αντιπεθερίνη» κιομιρδία τών κ.κ. 
Λάοκαρη καί Γιαννονκάχη. Ή «Πάπισσα ’Ιωάννα» 
τοΰ κ. Άσπρέα. «Σκαϊτιγκ ·. Ρίγκ», κωμφδία τοΰ κ. 
Μωραϊείνη. Ό «άλλος κόσμοι» τοΰ κ. Νικολοπούλου. 
«ΟΙ φιλέλληνες τον Πέτα» τον κ. Άμβράζη, «Τό χα
λασμένο σπήτι» τοΰ π. Μελά. εΤά Συναλλάγματα» 
κωμφδία τοΰ κ. Ποριώτου, «Ό θάνατος ό ζωντανά:» 
τοΰ κ. Νέη. Τά β“Αρρητ' άθέμιτα», κωμωδία Λάσκα- 
ρη-Μωραίτίνη. Ή «Λήδα» όπερέττα Δημητρακοπούλου 
—Λαυράγκα.

*
Εΐς τό θέατρον Ρεζάν θά παρασταθή προσεχώς τό 

τελευταΐον δράμα τοΰΚατούλ Μανδές, ήτΑύτοκράτειρα». 
Ή χήρα τού ποιητοΰ (δημοσίευσε κριτικήν είς τόνςΦι- 
γαρώ» επ' εύκαιρίφ τ&ν γενικών δοκίμων. Τδ άπόκα- 
λεΤ δράμα πάθους και ψυχολογίας, άμα δί λυρική: ί- 
ξάρσεως. Περιστρέφεται εΐς τήν ψυχολογικήν κατάστασιν 
τοΰ Ναπολίοντος, δττ αντος διττέλει εξόριστο: εί: "Ελ
βαν. Μετά, τόν μυθολογικόν στρατάρχην Νάπολέοντα, 
παρουσιάζεται εΐς άλλο: Ναπολέων, χατ’εξοχήν άνθρώ- 
πινος και ύπεροχώτερος.

- γ ' μ.
Άπέθανεν ίντός άτμοπλοίου μεταβαίνω? εί: Ν.'Υόρ- 

κην δ έπιφανή: Έρή: φιλόλογος Α. Γ^άνναρης. Ό ά- 
ποθανών ήτο βαθύς μύστης τής ‘Ελληνικής, και Αγγλι
κής φιλολογίας, συνέγραψε Λεξικά, διετέλεσε δ’ ίπΐ 
μακράν καθηγητή: τοΰ εν 'Οξφόρδη Πανεπιστημίου. 
‘Επί ίτη δημοοιογραφήσας ίν ‘Αγγλίφ, κατήλθε μετά 
τήν άπελευθέρωσιν τή: Κρήτης εΐς την γενέτειραν, ανα- 
μίχθεΐς είς τήν πολιτικήν και φνλαπεσθη: διά τήν κατά

«α

τοΰ πρίγκηπος Άρμοστού σφοδρόν πολεμικήν,Εσχάτως 
είχε διόριοδή Γενικός ,έπι·9εωρηιή: τής ίν Κρήτη παι
δείας^ μετέβάινε δε εΐς 'Αμερικήν ΐνά παρακολουδήση 
τα: προόδου: τή: ίκεΐ δημοσίας έκπαιδεύσεως. ■

♦
Καλλιτεχνικοί έκθέάετς

Ά μ β έρ οη.—Έκδεοις νδαταγραφι&ν, κρήτιδο\ 
γραφι&ν, χαρακτικής καί σχεδιαγραμμάτων άπό. Μαϊού 
μέχρι 14 ‘Ιουνίου,

Βρύξέλλ αι. — Έκδέσεις έν τφΜούσείφ τώνΝεω- 
τίρων γ.ράνων, ίν τφ Carole Xrftstigue et {ittiraive 
καί εν τή αιθούση Boule.

Β ε νι τία.— Όγδόή-διε&νή: εκ&εσις τΦν 'ίίραίατν 
Τεχνών, Κήγοήοα τήν 20 8/βρίου

Γά νδ ή,—'Η 40ή "Εκθεσις τή: ^αδιλικής Εται
ρείας τωέ ‘Κίάϊών Τεχνών, άπό ϊης Αύγουστου μέχρι 
27η: Σ)βρ10».

Λι έ^η.—Έτησία εκάεοίς τής Εταιρείας «Oeuvre 
de« 4rfistes« αφιερωμένη εΐς τήν απεικόνισήτόν Γυ
ναικείου φύλου, άπό τής 2 Μαΐου μέχρι τής 30 Μαίον. 
—Διεθνής Ιχθεσις τή: Καλλιτεχνίας, διοργανουμίνη ύπό 
τή: Έτάιρείας προς ενθάρρυνοιν των Καλών Τεχνών, 
άπό τή: θ,Μαίου μέχρι τής 20 ‘Ιουνίου. —- Διάφοροι 
ιδιωτικοί εκθέσεις εΐς τό «Cercle Aes B^aux-Aite»·

Μόναχ ό ν.—Ή 10η διεθνής "Εκθεσις τής Καλλι- 
τεχνίαί εΐί τό «Palais de CriStal».

ίϊαρίσ<οι.-^-Κ<κίί(ό Νάίΐόηάίέ det fieaii® Λνίβ, 
έΐς τό «&rand ΡάΙάΐέ» (15 Απριλίου μέχρι 80 ‘Ιου
νίου.)— Societe de» Arifotis Francois» (Champs 
Elysiss). 1 Motov—30 ‘Ιουνίου.—-"Εκθεσις τών «Ar
tistes independent»» ■

Ρώ μη.—Ή 79 διεθνή: ΐκθεσις τής Καλλιτεχνίας 
τής Ρώμης λήγουσα τήν 30 'Ιουνίου.

Τούλών.—“Εκθεσις διοργανοιθεΐαα ύπό τής «'Ε
ταιρείας τών Φιλοτέχνων» ,

*
Ή ίν Παριοίοις "Εκθεσις τής «Καλλιτεχνικής 'Ε

ταιρείας τών Έρασιτεχν&ν» ύπήρξεν έλκυοτικωτάτη, 
ενώσάοα τά μεγαλείτέρα ονόματα τής Εύρώπης Τά ίργά 
τών βασιλικών ύφηλοτήτων, πριγκηπισαων, πριγκήπονν-, 
δουκϊσοών καί μαρκησιών, Sriva ίκόσμησαν τήν "Ex- 
θεοιν ήσαν πολύ ίνδιαφέροντα. Κατεθίλχθηοαν πάντες 
άπό τάς υδατογραφίας τή: δονκίοοης τοΰ Charlres 
τάς μαγευτικός κρητιδογραφίας τής δονκΐσσης τοΰ Ven- 
dime" μίά προσωπογραφία, φέρουσα τήν υπογραφήν 
τη: πριγκηπίσσή: Pierre d’Orteans, δύναται να σϋγ- 
κριθή προς τά ίργα τών καλλιτέρων εξ ίπαγγέλματος 
προσωπογράφων. Ή «“Αιτοηπς τοΰ Brioni» τής άρχι- 
δουκίσοης Μαρία:-’Ιωσηφίνας- ή «Νεκρά Άλώπηξ» 
τής πριγκηπίασης Μαρίας τής Δανίας' φωτεινοί κλάδοι 
ξιφιού τήί πρίγκ. τής Ρουμανίας Ιθαυμάοθησαν έπίσης 
ΰπό ίών αριστοκρατών ίπισκεπτ&ν.

Δέον νά σημειωθώοι προσέτι τά ίργα τής πριγκ. 
Μαρίαβ-Αουΐζης τοΰ Schleswig Hoislein· τά έσωτε- 
ρικά τής πριγκ. Ματθίλδης τοΰ Saw τά τόσον φυσικά 
άνθη τής μεγάλης δουκίσοης Κυρίλλου τή: Ρωσοίας- αί 
ύδατογραφίαι τή: κομήοσης Roger de Barbanlane· 
Sv σχεδιογράφημα κρήτιδογραφημένον τής κομήσοης 
Greffulhe'To κομφον Hallali τοΰ μαρκησίου ioSAigle' 
τό εκφραστικόν είδωλον τοΰμουσικού Reynoide Hahn, 
ύπό τής’ βαρώνης' Lambert de Rothschild' αί κόμψαΐ 
νδαςογραφίαι τοΰ κόμητος Guy de la Rochefoueaull, 
τοΰ συμπαθούς προέδρου τής ’Ερασιτεχνικής ταύτης 
'Εταιρείας καί άλλα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Το γ' άοχΐ’.ολογιχόν συντόριον άκε^ϊσίοόη να euv- 

έλθη είς Ρώμην χατα τό 1911.

*
Έν Όλυμτπχ εΐς βάβος δύο μέτρων αϊτό τών ίεμε- 

λίων τοο Μητρώοο χαί είς βαΰσζ 4 μέτρων εις τόν 
χώρον τών θ-ήβαυρών άνεχάλοψεν ό χ, ^αΐρηβελδ τό 
αυτό προϊστορικόν στρώμα, τό όποιον εώρήχε πέ
ρυσι κάτωθεν τοϋ Πελοπείου καί του Ηραίου·

Έντό< αμμώδους και μαύγοα βτβώματος εόρέύησαν 
Ιίθινα εργαλεία και αγγεία πήλινα, ών ή μυορφή και 
ή γλυφή μαρτυρούν οώστάκτως οτι έγένοντο χαί ό- 
πήρχον τουλάχιστον 2,000 ετη πρό Χοιβτοϋ καί πρό 
τής επο/ής του Οίνομάου καί τοϋ Πελοπος,

Μεταξύ τοΰ προϊστορικού στρώματος και τοΰ εδά
φους τήί κλασικής εποχής εύρέθη καί τώρα ώς καί 
προ 30 ετών άλλο στρώμα περιέχον πολλά πή’Ίνα καί 
χάλκινα ζώα καί ανθρώπους, αναθήματα τοϋ ίεροϋ 
τής ?ας χιλιετηρίδος. Τοΰτο τό στρώμα εΐνε τής επο
χής τοΰ Οινομαου καί τοΰ Πελοπος, τής εποχής τώ» 
’Αχαιών.

*
Αί διακοπεΓσαι αναβκαφαί τών Παγασών επανελή- 

φβησαν. Έργάται ασχολούμενοι είς τήν εκσκαφήν, 
ενός αμυντικού Πύργου του άρχοΐου τείχους άνεκάλυ- 
ψαν μέγαν πίθο» έκ μαρμάρου πλήρη χρυσών νομισμά
των. 'Η ποσότης δέ αυτών υπερβαίνει τάς 50 όκάδας 
και εινε άπαντα χρυσά, φέρουσι 8έ τά μέν περισσό
τερα τούτων τήν προτομήν τοΰ βασιλέως’Αλέξανδρου 
τών Φε^ών καί άλλα τάς λέξεις ΗΤΩΡΠΥΟΙΛ1ΡΑ 
9091, τας όποίας δέν ήδυτήθη νά έξηγήση δ έχει 
έφορος χ. Άρδανιτόπουλος.

Ό θησαυοός ούτος, ή αξία τοΰ οποίου υπερβαίνει 
τό έκατομμυριον, μετεφέιθη είς τό έν 'Βόλω Άθα.- 
νασάχειον Μουσείον.

ΤΒΔΒΦ2Ν0Ν
Καλλιτέχνη α.— Χίος εΐνε δ πςώτο; έπί μαρ- 

σ.άρου έογχσΟείς γλύπτης. Ώνομάζετο Μήλας· Τό έτος 
<•50 π. Χ· Είς τόν πηλόν ό πρώτος έργασβείς, 39 έτη 
πρότερο», τ,το Σιχυώχος, όνόματι Βουτάδης.

★
Ενλλέν.τνι.— Εΐνε κωμικότατου. ’Ιδού τι γράφει 

ένας μαλλιαρός- «Παιδιά (= λογίους) ή Σμύρνη ϊ- 

■/υ., ε/ει. Έχει (No 3 τό έχει} τόν Φωτιάδη, τό 
ίεφεριάδη,τόν Έμμαιουηλίδη, τόν Άναστασιάδη, τό 

Βχσιλακάκη. Τό μόνο τους κακό εινε άφτή ή κατά- 
ληξίς αέ άδης I ! Γιατί νά μή γίνουν, όλοι τους γλοΰ- 
δες (!!)'; Φώτογλους, Σεφέρογλους, Μανουήλογλους, 
Άναστάσογλοος; Τώρα μέ τό σύνταγμα.-.’Διατΐ ίχΐ, 
πρόσθέτομεν καί ήμεΐς. άφοϋ αυτός ποΰ τά γράφει 
ασφαλώς βά εΐνε Βούλγαρος. Πώς δά δικαιολογηθούν 
τα ρούβλια ;

*
Φίλη δ. £*.— 'Ο Σκίπης ; ’Ιδού πώς γράφει ; 

«Γραμμές ποΰ πάσχουν ένταντικά τής Τέχνης τό 
σχήμα νά πάρουν...» Φειδόμεβα τοΰ στομάχου σας 
καί δέν συνεχίζομ.εν τήν αντιγραφήν.

*
ευναδέλ^φ.—’Π Σάρρα Βερναρ έπ των θεατρι

κών συγγραφέων τής εποχής μας δύο μόνον αναγνω
ρίζει’ τόν Ροσταν και τόν ΔΆνούντζιο. Τό θεατρικόν 
κοινόν δαως δε» έχει τήν αύτήν γνώμην.

Ή ίΙΡΠΑΝΕΙί TWEON. ΙβΙ» 

Δη Ονο ϊ οτι,
Κατ’άπόφαύιν τής ’Ακαδημαϊκής Συγκλήτου 

θά, δημοβιεύητατ έν τήι Έπετηρίδι τοΰ Εθνικόν, 
Πανεπιστημίου ’έκάοτον έτους Αναγραφή πάν
των τών έν Έλλάδι καλ τών έν άλλαις χώραις 
ΰπό Ελλήνων Ουγγραφομένων ή έκδιδομένων 
βιβλίων κάϊ θιατριό&ν, <ή;μπ«ριλάμβανομένων 
και τών περιεχομένων εΐς περιοδιίά δημοσιεύ
ματα. Άνετέθη δέ είς τόν καθηγητήν κ, 5Γ. Γ· 
Πολίτην ή ΰύνταξις τής Αναγραφής ταύτης, ήτις 
ήρξατο ήδη δημοάιευομένη έν τ(ί ’Επιστημο
νική Έπετηρίδι τοϋ ’Ακαδημαϊκού έτους tgo£ 
— 'W·

"Οπως τδ έργον τοΰτο καταάτήι κατά τό δννα- 
τόν πλήρες, παοακαλοϋνται οί κ. κ. Συγγράφεις 
καί ίκδόται βιβλίων καί περιοδικών συγγραμ
μάτων ν’ άποότέλλωόιν ή αύτά ταΰτα ή άκριτή 
άημείωΟιν τής έπιγραφής, τού Οχήματος, τοϋ 
άρχθμοϋ τών άελίδων καί τής τιμής αϋτών πρδς 
τόν κ. Ν. Γ. Πολίτην.Τ' άποάτελλόμενα θά κατα
τίθενται είτε εΐς τήν ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην,είτε 
είς τάς (Ιιϋλιοθήκας τών φροντιστηρίων ή, έργα- 
άτηρίων τοϋ Εθνικού Πανεπιστημίου.

Ό Πρύτινις
Κιπβ. Στέφανος

Πααακαλοΰνται οί Ιν ταΐς ξπαρχίαις και 
ίν τφ έξ<οτερικφ ουνδρομηιαι μας 6ηως εναρε· 
στηθώοε καί άηοατείλςοαιν &μα τή λήψει ταϋ 

παρόντος φύλλου τήν συνδρομήν τον εενάτον 
ίτους, άπ' ευθείας πρός τήν εν Άθήναις Αιεύ- 

θννοιν.
‘Ο δρος τής προπληρωμής εινε ίηαράβατος. 

Ό άποστέλλων ίντής τοϋ μηνος 

Λίαίου τήν συνδρομήν τοϋ έννάτου Ζτους 

άπ’ εϋ^ΰίας είς τήν dtsv^vvotv, λαμ

βάνει δωρεάν Sv

λα·ςεϊον τού Έθνικοΰ Στόλον. 
κΙ^ΜΜΑΤΑ^ΙΡΥΣΟΔΕΤΑ ’ 

ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ^ 
τον Α', Β’ ,Γ ,Δ’ ,Ε·· ,ΣΤ Ζ' χαί Η' έτους πωλοϋν- 
ται εΐς το γραφεΐάν μας αντί Χρ, 2. Διά τό έ- 
ξωτερίχόν φρ. χρ. 2.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ^
Μηνιαία Έκκλησιεξοτική Επι^εώρηαυζ 

ύν Άλεζανάρεία
Μετά έδδομαδιαίου παραρτήματος -Πάνταΐνος- 

Διευθυντής: Γμηγόριος Παπα^ιι^αήλ 
Πραγματειαι έπι<5τημονιι«ιί--- Κριτική.— ’Επι- 

θεώρηάις τοϋ Τύπου έλλιινικοϋ τε καί ξένου. 
’Επιφυλλίδες έποικοδομητικαί, έθνικαί καί 
άπολογητικαί-

Έκαστον τεύχος άριθμεί 100—120 σελίδας.
Γραφεία: Alexandrie—Egypte. Rue Gessi Pacha 10. 

Συνδρομή έτησία δι' άμφότερα τά περιοδικά 25 φρ. 
(Διά εούς σπονδασιας τής θεολογίας 12 1)2).
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ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.500,000 ΔΡΑΧΜΑΙ
7 - · «' ·τ3·&&<' S3 5* *— · .........................

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΈΪΣ2 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τής^α Μαρτίου — η Απριλίου εοοο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Α' Έγχατάστασι; (τμ. Άεριόφ.) 5,675,043,05

' ■ . , » ( » Ήλιχτρ.) 4,562,581,23
Δαπάν. έχδόσ. προμήβ. έπιχαταλ. 1,590,351,91
Όμολ· έν χαρτοφυλ, άποσβεσδ.30,000,00 
’Εγχατασ:· παρά καταναλωταΓς.. · 392,406,41
Ταμείο* χαί Τράπιζαι................ 332,426 30
’Εμπορεύματα......................................... 740,169,62
Χρεώσται ·. ■.'■ ........................  1,300,478,84

Κεφάλαιο* .......................................  2,500,000,00
Όμολγιαι....................................  4,556,800,00

f άποσβεσβεΐσαι........................ 443,200,00
Άποβεματιχδν..........................  250,000,00

» άποσδέσ. μετοχών. 650,000,00
ΙΙροβλέψ. δι’άναξιοχρ. πιστώσεις. 435.369,12
Άπ-.βεματ. διά συν)κήν διαφοράν. 350,000,00

» δ·.’έργα...   350,000,00
’Εγγυητικά! καταθέσεις................. . 344,740,49
Πιστωιαί.............................   379,942,32
Υπόλοιπον προηγ. χρήσεων .... 74,141,47

® είς νέο*...................  408,792,77
Κέρδη διανεμητέα............................... «80,471,19

■Άθροισμα παβητικοδ ...... 11,623,457,36

KEFZkHC ΚΑΙ ΖΗΠΝ£Τ-Α.Ι

ΧΡΕΩΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΣ
Γενικέ έξοδα'....................................... . 28,277,24
Συντήρησις.......... .............................................. 77,636,90
Άπόσβεσις έγκατ· παρά χαταναλωταΐς 33,136,26
Υπηρεσία ύ^εολογιών.  296,510,00
Τόχοι, συν]χή διαφοςά χχι διάφορα. -. 87,504,99
Υπόλοιπον εις νέον.......................... ............ 408,792,77
Κέρδη διανεμητέα.............................. .... 880,471,19

Όλιχδν 1,812,329,35

Κέρδη έχ πωλήσεως αεριόφωτος .. 
’Ενοίκια διαφόρ. έγχατ.αεριόφωτος 
Κέρδη έχ διαφόρων πωλήσεων... . 
Κέρδη ήλεχτρ. έκμεταλεύσεως . .. 
Ύπόλοιπ. προηγουμ χρήσεων....

983,329,65'-
71,002,80 

244,310,78 
138,549,21 
375,136,91

Όλιχδν 1,812,329,35

ΔΙΑ-ΝΟΛΖΕΈϊ ΚΙΕΡΔίΙΙΤ

Μέρισμα έπι 4,010 μετοχών κεφαλαίου πρδς δραχ· 90 χχτά μετοχήν δραχ.............................. 360,900,00
Τόκος άπδ 30 7)6ρίου <907 μέχρι 30 ’Ιουνίου 1908 ήτοι πρδς 30 δρ. έπί 200 μετοχών. 6,000,00
Μέρισμα επί 990 μετοχών έπιχαρπίας πρδς δραχ. 50 χατά μετοχήν δραχ................................... 49,500,00
Άποβιματιχδν άποσδέσεως μετοχών................... .................................................................................,............. 100,000,00

» διά συν]τιχήν διαφοράν....................................    200,000,90
Άποθεμχτιχά διάφορα........................................  , ...,....................ι.......................  42,504,41
’Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου.............. .. ..................... ..................... .......................... .. ............. ..... 40,522,26
Μερίδια ιδρυτών..................·......................................................................................................................   81,044,52

·°λιχδν _ 880,471,19
Τδ μετά τήν άφχιρεσιν τοΰ φόρου και του χαρτοσήμου χαβαρδν μέρισμα έχ δραχμών 83,79 χατά 

μετοχήν χεφαλαίου, καί δραχμών 46,55 χατά μετοχήν έπιχαρπίας πληρώνεται άπδ 15128 ’Απριλίου 1909, 
παρά τφ ταμείφ τής έταιρίας έπί τή προσαγωγή τής μέρισμα ποδείξεως άριβ. 20 διά τάς μετοχας κεφαλαίου 
καί αριβ- 10 διά τάς μετοχας επικαρπίας-

’AOAvntft, τήν 26 Μαρτίου 1909

•Εντολή τοδ Διοικητικού Συμβουλίου

Ό rsrixos Δΐίνϋυνιηί
A. MINEDR

Ό Λογιότης.
Τ- ΙΣΜΥΡΙΔΗΣ

Έν ’Αθήναις, έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταντημάτων Άνέΰτη Κωνΰταντινίδου. '


