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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ζήτημα άλυτο·/ μεταξύ των άρχαιολ,όγων είνε, αν 

τά γνωστά αρχαϊκά αγάλματα, τά καλούμενα ’Απόλ
λωνες ή Κούροι, παριστάνουν θεού; μονον, ή ηρωας καί 
θνητούς. ΙΙολλαί ένδείξει; μέχρι τεύδε παρείχον τό έν 
δόσιμον, on τά αγάλματα "ταύτα ήδύναντο να παρι- 
στώσι χαΐ ηρωας καί θνητούς.

Διά τούτο τά ούο κολοσσιαία άρ/αϊκά αγάλματα, 
τά άναχαλυφΟέντα έν Δελφσϊς, έχαρακτηρίσΟησα·/ από 
τον χ. Ώμόλλ, οστις πρώτος τά έδημοσίευσεν ώς αγάλ
ματα των Διόσκουρων, ή μάλλον παριστάνοντα τόν 
Κλέοβιν καί Βίτωνα. Την τελευταία·/ αύτήν ονομασίαν 
έστήριξεν ό κ.Ώμόλλ έζ. τής βουστρουφηδόν επιγραφής 
τού ενός των βάθρων τού κολοσσού, ήτις άνέφερε τόν 
γλύπτην Πολυμηδην τόν ’Αργείον. 'Επειδή δέ ήοαν 
Άργείοι οι δύο άθληταΐ, οί κατόπιν καί νρωες όνομα- 
σΟέντες μετά τόν ύπό τή; "ΙΙρας χαρισΟέντα γλυκόν 
θάνατον, κατόπιν τή; ευχής τής μητρός των, κατά τόν 
γνωστόν μύθον, δτε τήν έσυραν πρό; τό ιερόν τή; θεά; 
κατά τήν ημέραν των ’Ολυμπιακών αγώνων, συνεπέ- 
ρανεν ό κ. Ώμόλλ, οτι Οά παρίστανον τού; ούο ’Αρ
γείου; ηρωας.

Ί1 -:π γραφή, έκτο; των λέξεων «Πολυμήδης έποί- 
ησε», είχε καί άλλα γράμματα δυσανάγνωστα καί έ· 
φθαρμένα.

Ό Διευθυντή; τή; Αυστριακή; Σχολή; κ. ΙΙρεμερ- 
στάϊν, ασχοληθεί; μέ τήν επιγραφήν ταύτην καί άνα- 
χωρών από τήν ιδέαν ότι τό δύο αγάλματα ήσαν μέν 
χωριστά, άλλά αντίστοιχα, είχε τήν ευτυχή έμπνευ- 
σιν νά συνουάση τάς δύο έπιγραφά; και νά κατορίΐώση 
νά τάς άναγνώση.

At έπιγραφαί αύται συμπληρούμεναι καθορίζουν πράγ
ματι τά δύο αγάλματα εί; τού; Κλέοβιν καί Βίτωνα, 
όπως υπέθεσε κατ' άρχάς καί ό κ. Ώμόλλ. Άναγινώ- 
σκόντα·. δ’ ώς εξής : «Κλέοάις καί Βίτων τήν μη
τέρα οί δύο ηγαγον. ΙΙολυμήδης ’Αργείος έ- 
ιχούηύχν».

Κατόπιν τή; ανακαλύψει.·; ταύτη; μένει νά έρευνηθή 
καί ή ταυτότης των άλλων όμοιων ’Απολλώνων ή Κού
ρων, των όποιων πλουσίαν συλλογήν κατέχει τό μου- 
σείόν μας.

*
II Αρχαιολογική 'Εταιρία άνέθεσεν είς τον κ. 

Β.ρσάχην νά έρευνήση τά των μνημείων τής νοτίου 
πλευράς τή; Άκροπόλεω; ’Αθηνών καί ήρξαντο ύπ' 
αυτού αί πρό; τούτο έργασίαι. Ό κ. Βερσάκη; άνε- 
κάλυψε τά θεμέλια τού χορηγικού μνημείου τού Νι- 
κίου, την όέσιν τού Έλευσινίου, πολλά; δέ νέα; λε

πτομέρεια; διά τό ίΐδεϊον τού ΊΙρώδου και τό Άσκλη- 
πιεΐον, τα’ποια, ω; έσφαλμένω; μέχρι τούδε έρμη- 
νευθέντα ύπό τοϋ Τούκερμανν καί των μετ’ αυτού, θέ
λει έκδώσει έζ. νέου. Ό κ. Βερσάκη; εύρε καί καθο
ρίζει ακριβώς τό τέμενος τού ’Ασκληπιείου, έτι δέ 
έςηκρίβωσε τά τή; Στοάς τού Ευμενούς, τής όποια; 
είρε πολλά μέρη αρχιτεκτονικά αγνοούμενα.

Εί; τόν κ. Ρωμαιον, έφορον, άνετεΟη ή έρευνα 
τού παρά τά ’Ελαιοτριβεία χώρου, ένθα έλπίζεται ότι 
σπουδαιότατα ευρήματα θά ελθωσιν εί; φώ; καί τοπο
γραφικά ζητήματα πολλά των αρχαίων Αθηνών θά 
λυΟώσιν.

'Εν ’Ερέτρια ό κ. Κουρουνιώτης Οά άνασκάψη τόν 
περίφημου ναόν τού δαφνηφόρου Άπόλλ.ωνος, τον 
όποιον πρό είκοσι·/έτών ενρεν, έν δέ ΙΙαγασαί; ό κ. 
Άρβα·. Ιτόπουλος Οά έρευνήση νέον πύργον, πλήρη 
γοαπτών μαρμαοίνων στηλών, ένα ναόν τού Διονύσου 
ΙΙελέκεως ΐσο-ς, άρίστη; εργασίας, άμιλλωμένης πρό; 
τήν τού ΈρεχΟείου καί τό Οέατρον τής Λαρίσσης, τού 
όποιου το προσκήνιο·/ σώζεται έν καλή καταστάσει.

*

ΊΙρξατο ύπό των ’Αμερικανών αρχαιολόγων αί εν 
Σάρδεσιν ανασκαφαί εί; τόν χώρον είς ον υποτίθεται 
ότι ΰπήρχεν ό ναό; τή; Κυβέλη;, εύρέΟη οέ εί; βωμός 
αφιερωμένο; εί; θεάν.

*
Ό κ. Βερσάκη;, νέο; αρχαιολόγος σπούδασα; έν Γερ

μανία, έξε'δωκε μελέτην περί Διονυσιακού θέατρου 
Γερμα-ιστί, δΓ η; άνατρέπονται άρδην αί Οεωρίαι τού 
κ. Δαϊρπφελδ.

★

Έν τή 'Αμερικανική σχολή ό διευθυντή; κ. Hill 
όιμίλησε περί τών κατά τό παρελθόν έτο; ανασκαφών 
έν Παλαια ΚορίνΟω, καί ίδίω; έν Πειρήνη ένθα εΰρέ- 
Οησαν τέσσαρε; δεξαμενα:. Ε'ίτα έπραγματεύΟη περί 
έπιγραφή; εΰρεΟείση; ύπ' αυτού έν τή Άκροπόλει λο
γαριασμού ιερών χρημάτων τού έτους 37·.’ μ. X. '() 
κ. Dismoor ώμίλησε περί των θησαυρών τών Κνιδίων 
καί Σιφνιών.

*
Έν Δήλω δαπάνα·.; τού φιλαρ/αίου Γάλλου δουκος 

κ. Λούμπα ήρξαντο, διευθύνοντο; τού κ. Όλλώ, άνα- 
σκαφαί. Έλήφθη.'αν καί προφυλαχτικά μέτρα διά τήν 
διατήρησή τών εύρημάτων.

— ’Έσχισαν ύπό τού διευθνντού τής ’Αμερικανική; 
σχολή; κ. Χίλ εργασία·, εί; τήν παρά τό Διονυσιακόν 
Οέατρον Ευμένειον στοάν.

— Επαναλαμβάνονται προσεχώς αϊ έν αρχαία Κό
ρινθό» καί Σικυώνι ανασκαφαί.

— Ύπό τής ’Αμερικανική; αρχαιολογική; σχολής 
θά έ/εργηθώσιν άναικαφαί εί; Σέχενα παρά τόν Ταΰ
γετον τής Λακεδαίμονος καί εί; Λέχαιον, αρχαίο·/ λι
μένα παρά τήν Κόρινθον.

¥

Ό κ. Α. Φιλαδελφευ; (ομίλησε·/ έν τή αιθούση τή; 
Άρχ. Εταιρίας, άνακοίνώσα; τά πορίσματα τών έν 
Έρμιονίοι ύπ’ αυτού γινομένων δοκιμαστικών ανα
σκαφώ·/. καθ’ άς άνεύρεν εκατοντάδα τάφων, ών πλεϊ- 
στοι ήσαν σεσυλημένοι. Έζ. τών εύρημάτων σπουδαιό
τερο·/ ε'ίνε εν κάτοπτρ.ν.

ΙΙαοακαλονντιιι οί εν ταϊς εηαρχίαις και 
εν τ<ΐ> Ιξιοτερικω σννδρομηταί μας δπως εΰαρε- 
ατηίλώαι και α^οατείλωοιν αμα τή λήγει τοϋ 

παρόντος φύλλου τήν συνδρομήν τοϋ δέκατου 
έτους, απ’ εύ&είας προς τήν εν Άϋήναις Αιεύ- 

'δννοιν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ζόσμω τή; Ιδέα; τά διζφ.άγμζτζ τοϋ χ-όνου 
ζ.ζί τής έζτάσεω; ζ.ατζ.πίπτουσι ζ.ζί τά ύπέροχζ 
τή; καθημερινή; πάλη; Ούμζτζ άποτελοϋσι τόν 
λαόν τών ηρώων. Κζί δέν άποζζλοϋμ.ν ήρωζ; 
έκείνου;, οϊτινε; έΟριάμβε/σζν μόνον διά τή; υπε
ροχής τής σζέψιω; ή τής ισχύος, άποκαλοϋμεν 
κυρίως έζείνους, οϊτινε; ύπήρςαν μεγάλοι δια τή; 
τοϋ αίσΟήματο; ευγινείζ;, ιό; ή ύπέροχο; διά
νοια έκείνου, τοϋ όποίου σήμερον εί; γενικά;, γε- 
νικωτάτζ; γρζμμά; τον βίον Οά χαράξωμεν - 
«Δέν άνζγνωείζω ύψηλότερον σημείον ύπε.οχής 
τού τή; άγζΟότητο;» λεγ-ι που ΰ ύπέροχο; πο- 

νε.αένο

1£HETOEE1T
— Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ TOY

ζύ δυο αιωνιοτήτων Οζ-

Ζωή, λεγει ό ΙΙοανκζρέ
«βραχύ έπεισόδ-.ον μετα-

νατού». Ή Χζ; 
στραπή μεταξύ < 
μόνων νυκτών».

.·ϊ

«ζ-

Τήν ήρωϊκήν ταύτην 
φράσιν έλάχιστοι μέχρι σήμερον ήδυνή1 
προφερωσι χωρίς νά γίνωσι θρύμματα.

’Ελάχιστοι οί ήρωϊκώ; άποδεχόμενοι 
γικότητζ τής έφημέρου ύ 

οσπάθειαν, μέτζλειον 
άπογοή- 
εκδήλωσιν.

την τρζ- 
ΐως μέ τήν Τζν-
έλπίδζ κ ί τήν

υσιν πρός τήν εύρυτέρζν τοϋ Ιδανικού

Καϊ όμως ύπάρχει τάξις ευάριθμος άνΟ.ώπων 
διά τούς όποιους ή ’Επιστήμη ή ή Τέχνη (διότι 
είς τά ιδανικά των οί δύο ούτοι κύκλοι έράπτον
ται) είνε τό Οζυμάσιον οργζνον πού αποκαλύ
πτει εις ημάς την άεννζως ρέουσζν ένζλλαγήν 
τών φαινομένων και καθιστά δι' ζύτοϋ κζί μόνου 
τήν ζωήν υποφερτήν κζί άσυλλήπτως, αληθινά 
Οεΐκώς ηδονικήν άλλ’ είς τήν ύπεροχήν εκείνην 
τής άντιλήψεως ελάχιστα1, διάνοιζι μέχρι σήμε
ρον ήδυνήΟησζν νά φΟάσωσι κζί φθζσασαι νά αί- 
οθζνθώσι τήν Όλύμπιον ευδαιμονίαν ζζί γαλή- 
νην. Μετζςύ τών υπέροχων αύτών διανοιών τήν 
πρώτην ίσως Οέσιν κζτέχει ό Μπετόβεν. Κζί λέ- 
γομεν υπέροχων, διότι απαιτείται τώ οντι ύπε- 
ράνΟρωπο; ηρωισμός διά ν’ άντιληφΟή τις ούτω 
τήν Ζωήν έν τν, 'Επιστήμη ή τή Τέχνη, απαι
τείται Ί'ιτζνειος αντοχή διά νά δυνηΟώμεν ν'ά.πο- 
δεχθώμεν μέ Διονύσειον χαράν τήν ούτως έστε- 
ρημένην τής βασιλικής αυτής πορφύρας ΰπζρξιν.

Αί έπιστολζί τοϋ Μπετόβεν γενικώτατα μας

αποκαλύπτουν τήν πικροτάτην άπο·(οήτευσιν 
τήν κ-.ριεύσζσαν τήν ψυχήν του κατά τό μζκρυ- 
νόν τής Ζωής του παρά τό πλευρόν τής Δυστυ
χίας ταςείδιον. Κζί όμως ό εκλεκτός εκείνος τής 
Διζνοίας μάρτυς, ό υπέροχος σκεπτικιστής κζ- 
τορΟόνει κζτά τά τέλη τοϋ βίου του μέ τραγικήν 
ηρεμίαν, μέ Όλύμπιον γαλήνην νά θεζτζι τόν 
κόσμον. Καί κατασπαταλά ή υπέροχος εκείνη 
διάνοια όλην αυτής τήν έ'ντασιν κζί τήν δηλη
τηριασμένη·/ ζωήν πρός έπίτευςιν τοϋ ύψηλοτέρου 
Ιδανικού, τοϋ Ιδανικού τής Χαράς, τοϋ Ιδανι
κού τής Ευτυχίας, ή όποια έλε .Οερόνει άπό τά 
στενά όρια τοϋ πλανήτου καί ανοίγει τήν μεγά- 
λην πύλην είς τά πέραν τοϋ ορατού.

Τρζγικωτερζν τώ οντι τραγωδίαν ουδέποτε 
έπζιξεν ή άνΟρωπίνη ψυχή.

Ό Λουδοβίκος Μπετόβεν έγεννήΟη έν Bonn 
πλησίον τής Κολωνίας κατά Δεκέμβριον τού 
1770. Είνε μία άπό τάς μεγζλειτέρζς τοϋ λή- 
ξζντος αίώνος μεγζλουυίζς. Άπό τής απλής 
Σονάτας μέχρι τής μεγζλοπ.επούς Συμφωνίας 
έδημιούργει διαρκώ; άριστουργήμζτα. ίίζντες οί 
κριτικοί άνζγνωρίζουν οτι άνήλΟεν είς μουσικά 
ύψη άγνωστα μέχρι τής έποχής εκείνης κζί μέχρι 
σήμερον ετι. Ή ζωή του είνε απζυστος πάλη 
ώς είνε ή ζωή όλων τών έζ.λεκτών, οί οποίοι δεν 
υποτάσσονται είς τό μέτριον τής ψ<χή;" είνε πά
λη θλιβερά ώς τά πολλά ζνε / μεγαλείου, ζνευ 
ευτυχίας, πάλη έν τή μονώσει κζί τή σιγή.

11 αλγεινή νύξ τών κόσμων φωτίζεται ύπό 
θείων αναλαμπών ύπερόχων ύπάρςεων, αϊτινες 
οσάκις δέν κζτορΟοϋσι νά ζαύσωσι τόν πυκνόν 
τοϋ σκότους πέπλον, δεικνύουσιν έστω καί στιγ
μιαίος τήν οδόν πρός τήν πηγήν τού φωτός. Λί 
ύπέροχοι έζείναι τού πόνου ψυχζί παλζίουσι 
διαρκώς μεμονωμένζι, διεσζ.ορπισμέναι είς ολας 
τάς χώρας καθ’ ολους τούς αιώνας, άλλ’ έν τώ

t Κζϊ όντως, ζνευ μεγαλείου χζρζζτήρος,μέγζς 
άνήρ δέν είνε δυνατόν νά ύπαρξη,, ούδέ μέγζς 
τής Τέχνη; λειτουργός- άνεξζρτήτως τής έφημέ- 
ρου έπιτυχίζς, ό χρόνο; ζζταστιέ'ΰϊΐ τά ζενά εϊ- 

διολζ, τά όποια έλζτρευσε
— - ·λ .’λ ζωή σχ2δθν

ύειον. Είτε διότι ή 
σφυρηλζτήση τήν ψυχήν 

πί τοϋ ζζ.μονος τοϋ φυσιζοϋ ζζί ήΟιζ.οϋ πό- 
ης π«νιζς ζζι τή, νΟ’,ου ci·*, διο.ι η ,ιοη 
έδηλητηοιζσΟη ζ.ζί ή ζ.ζρδίζ των συνετρίβη 
τής οδύνης τών πέριξ- τά ύπέροχζ τζϋτζ 

ζι τό διπλούν μεγζλείον, τής 
τοϋ Ιϊόνου. Χωρίς νά έρευνήση τις 
ζζί νά ζζ.ούση τήν φωνήν των Οά 

; εί; τούς όφΟζλμού; των, είς τήν τοϋ 
βίου των ίστορίζν, οτι ουδέποτε ή ζωή είνε μάλ
λον ύπε’ροχος, γονιμωτέρζ ζ <ί ύψηλο 
άλγει. "ΟΟεν οί έν τή βιοπζλγ 
ζ.ΐσΟάνοντζι, έξηντλημένοι

I 
υνζτόν να ύπάρςγ,, 

ζν-ςζρτήτω: 
ζ.ζτζστρέφει 
ε τό πλήθος

Τών αληθώς ηρώων ή ζι 
ποτελεί μακράν μζρτύ 
ειμαρμένη ήΟέλησε νά 
των έ 
νου ' 
των 
ύπό 
θύματα κέζ.τηντ 
Σκέψεω; καί 
τά έργα των 
άναγνώση,

Ε Δ Μ Ο Ν Δ Ο

πάντοτε ζ-
εζ-.-.ζ.ήI 1

δυστυχείς 
άνζπζυουσι

ρα η εν τω 
οσάκις 

τήν

κουρασμένη·/ κεφαλήν των έπί τών χαλύβδι
νων τών μαρτύρων γονάτων ζ.ζί ά/τλοϋσιν έξ ζύ
τών πζρηγορίζν,διότι έκ τών ιερών έζ.είνων ψυχών 
άνζβρύει χείμαρρος γζλη/ιζίζ; ίτχύο; κζί ισχυ
ρής άγζΟότητος.

Έ/ τή τών ή;ώων 
πρώτην ίσως ζζτέχ 
Μπετόβεν. Κζτά 
μία τών ύψηλοτέ, 
ανθρωπίνου συνει 
τέρα ζζί ή ύψηλ 
τών δεινών του 
ρζδει··μζ ζζί στήριγμα εΐς 
χείς ζ.ζί γράφει: «'(.) δυστυχή 
νζντών αδελφόν οσ 
πόδια έπρζςε ■ 
άνθρωπος άξιος ... ... 
ποίος τόν έγνώρισε καλώ 
περί ζύτοϋ—-«"Οσον μεγ 
χνη του, ή ζ.ζρδίζ του · 
μεγζλειτέρζ». Κζί οντω. 
Οσον ή άτ: 
ζύτοϋ ζζί 
διεχύνοντο 
ψεις τών 
μόχθων ζζί αγώνων νά νιζήση 
πρζγμζτοπο'.ήση τόν υψηλόν 
οστις, ιός έλεγε, συνίστζ.το εί; 
ολίγον θάρρος είς τήν πτωχήν άνΟρωπότη- 
ζητάς ούτος ΙΙρομηΟεύς γράφει εί; φίλον 
«"Ανθρωπε, έχε τύ έγώ σου ώ; βοηθόν».

["Επιται τύ τέλος].
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

Ρ Ο Σ

Συ-Ό κριτικός Λέων Μπλοϋμ δτε παρεστάϋ η ό 
ρανό» έγραψε περί Ροστάν τήν εξής κριτικήν, ήτις ενέ

χει πολλάς άληϋείας.

•Παραδέχομαι οτι είς τόν Ροστάν ενυπάρχει κάα 
τι έκτακτόν και εξαιρετικόν. 'Εκείνο όμως ποΰ μοϋ 
φαίνεται εξαιρετικόν είνε τό άθροισμα τών ιδιοφυιών, 
άπό τάς όποιας ή καΟεμία, λαμβανομένη χωριστά, δέν 
υπερβαίνει τά όρια τοΰ κοινού καί συνήθους.

Είς τήν έπινόησιν καί τήν εΰρεσιν τήν δραματι
κήν δέν είνε ανώτερος τοϋ Δουμά πατρός καί τοϋ 
Σαρδοΰ. Είς τόν πλούτον καί τήν στερεότητα τής 
ποιητικής άναπτύξεωςεύρίσκεται κάτω άπό τόν Κατοϋλ 
Μανδές. Εΐς τήν χάριν καί τήν ζωηρότητα τοϋ ρυθμού 
πολύ άπέχει άπό τόν θαυμάσιον Μπανβίλ καί έξισοΰ- 
ται άπλώς πρός τόν Πονούν καί τόν Μπερζεράκ."Οσον 
διά τήν λυρικήν φαντασίαν—έννόώ τήν ιδιότητα τοΰ 
δημιουργεϊν εικόνας—αυτή παρά τώ Ροστάν φαίνεται 
πολύ άβεβαία καί δέν υπερβαίνει τόν μέσον ίίρον τοϋ 
ταλάντου τών κλασικών ΙΙαρνασιακών, ένύς Άρμάν 
Σιλβέστρ, ή ενός Κοππέ. "Ο,τι προσιδιάζει περισσό
τερον είς τόν Ροστάν είνε ή ευκίνητο; καλαισθησία 
του, ή όποια τόν κάμνει νά πέρνη αδιακρίτως καθετί

') Τέλος.

ν τοϋ πνεύματος λεγεώνι τήν 
ει Οέσιν ό ισχυρό; ζζί αγνός 
•όν ΙίυΙΙά,ΠιΙ ό Μπετόβεν είνε 

ερων ζ.ζ·. άγνοτέρων κορυφών τής 
,ιδήσεω;—άνζ.μφιβόλω; ή ζγνο- 
•.οτέρζ. Λύτό; ό ίδιος έν μέση» 
προτείνει τόν έζυτόν του ώς πα- 

ού; λοιπού; δ,στο
άς πζρηγορηΟή συ- 

ι; πζρζ τά τή; φύσεως έμ- 
ζν ο,τι ήδύνζτο ϊνζ κζτζστή 
τοϋ ονόματος». Φίλος του, ό ό- 

ό Schlosser λέγει 
-ζλη ζ.ζί άν ήτο ή Τέ- 
ήτο ακόμη άσυγκρίτως 
ς, όσον ή άσΟένειζ του, 

;λειζ τής ακοής έθετε φραγμόν μεταξύ 
τού κόσμου, τόσον τα αισθήματα του 

λούσιζ είς τήν χαράν ζ.ζί τάς Ολί- 
ζλ/.ων... ΚζτορΟώσζς διά πολυετών 

τον πόνον ζζί νά 
προορισμόν του, 
τό νά έμφυσήση 

',τζ,ό νι-
του—

Τ A Ν *)

.τοΰ ή πρώτη κίνησις τής ιμπνεΰσεως τοϋ υποβάλλει, 
πράγμα τό όποιον άλλως τε δέν είνε μοναδικόν. Τί
ποτε άλλως τε άσύγκριτον δέν τοϋ βλέπω οϋτε είς τήν 
αφθονίαν κσί τήν ακρίβειαν τοϋ λεξιλογίου, οϋτε είς 
τήν λεπτότητα καί τό καινοφανές τής συγκινήσεως, 
οϋτε είς τήν φιλοσοφικήν ευρύτητα τής σκέψεως Ίσω ς 
μάλιστα αύτά είνε τά ασθενέστερα σημεία τοϋ Ρ οστάν. 
Τό κυριώτερον χάρισμα ϊσω, είνε τό πνεύμα, κάποια 
έπιτήδευσις κ υ ρ α τ σ ί σ τ ι κ. η, κάποια χαριτωμένη 
ίπποτική φιλαρέσκεια. τό πτερωτόν δηλαδή λοφίον. 
Άλλά τύ λοφίον αϋτό. μέ τά κυματίξοντα πτερά, τό 
έχουν καί ό Γκωτιέ καί ό Ρισπέν, χωρίς νά εΐμπο- 
ροΰν νά όνομασΟοΰν μεγαλοφυείς.

Άπό τήν προχειροτέραν άνάλυσιν διακρίνει κανείς 
εϋκολα ποΰ έγκειται ή μεγαλοφυΐα τοϋ Σαίξπηρ, τοΰ 
Οΰγγώ, τοΰ Λαμαρτίνου ή τού Βερλαίν. Δέν βλέπομεν 
όμως ποΰ εδρεύει ιδιαιτέρως ή μεγαλοφυΐα τοϋ Ρο
στάν. Κανένα άπό τά ποιητικά του χαρίσματα, λαμ- 
βανόμενον ξεχωριστά, δέν προσεγγίζει καν τήν μεγα- 
λοφυΐαν. "Ο,τι είνε εξαιρετικόν παρ' αϋτω είνε ό συν
δυασμός ιδιοτήτων, έκ τών όποιων καμμία δέν είνε 
ΰπερτέρα, άλλά τάς οποίας δέν ευρίσκει κανείς συνή
θως συγκεντρωμένα; είς ένα καί τόν αυτόν άνθρωπον. 
Δώσατε εΐς τόν Δουμάν πατέρα τήν λαμπρόν άνεσιν 
τοϋ Μπερζεράκ. καί 0ά γράψη ένα <Συρανό>. Δώσατε
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ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΓΙΟ' ΤΟΠΟΙ

•ο τάφος τής «τοτύκου. 
ΓεάΟημανιι.είς τόν ΔΙανδέ; τήν ιύκαμψίαν καί τήν δραματικήν 

γονιμότητα τοϋ Σκρίμπ καί Οά γράψη ένα δράμα ά- 
νώτερον άπύ τόν .Συρανό· μόνο; του καί τό ζήτημα 
είνε άν εΐμποροΰμι ν νά όνομάσωμεν μεγαλοφυίαν τήν 
μοναδικήν ίσοι; συνύπαρξιν πλειοτέρων ταλάντων. Ό 
Ροστάν δέν είνε μεγάλο; ποιητή;. Είνε μεγάλο;... 
έπρεπε νά είιρεΟή μία λέξις διά νά έκφράση τήν σύν- 
Οεσιν τοΰ μοναδικού αύτοΰ είδους. Έν τούτοι: εάν δέν 
είνε μεγάλο; ποιητή;, είνε κάτι τι μέγα .

¥
Ό Ροστάν υπήρξε τυχηρό; άνθρωπο; εί; δλα, 

ίδίω; δέ εΐ; τόν γάμον του. Σπανίω; συγγράφει»; ηϋ- 
νοήίίη άπό σύντροφον τόσον ΰπέροχον.

—Ή γυναίκα μου, είπεν ό Ροστάν εΐ; ένα δημο
σιογράφον, είνε ό πλανητικό; μου συνεργάτη; εΐ; τύν 
όποιον οφείλω ολην μου τήν εργασίαν. "Οταν έργάζω- 
μαι, είμαι άνυπόφ ορο;· τό εννοώ έπειτα καί ό ίδιο;.

Άλλά τό πλάσμα αύτό μοΰ τό έστειλεν ή Θεία Πρό
νοια διά νά μέ ανέχεται, νά μέ ξεκουράζη, νά μ’ εν- 
Οαρρύνη. νά μέ περιποιήται σάν μωρό παιδί. "Οπως 
είμαι κατεσκευασμένος ψυχικώ:, δέν ί)ά ήμποροΰσα 
νιι έργασΟώ χωρίς τήν βοήθειάν τη;. Ό -Σαντεκλέρ» 
εϊνε έργον δικό τη; καί δικό μου.

ΊΙ κ. Ροστάν λεπτοκαμωμένη, νευρικού οργανι
σμοί'’, δέν είνε ωραία, άλλά είνε εκτάκτως συμπαθη
τικού εξωτερικού. Άπό τό δλον τη; άναδίδεται ή ασύλ
ληπτο; χάρις, ή ίδιάζουσα εί; τήν Γαλλίδα. Κάποια 
ώχρότης χυμένη εί; τό πρόσωπόν της είνε ϊσω; άπο- 
τέλεσμα τής συνεργασία; είςτύν «Σαντεκλέρ·, καί τών 
συγκινήσεων, τά; όποια; έδοκίμασε.

Τόν Ανδρα τη; τόν λατρεύει καί κατορθώνει εΐς 
τήν πυκνήν διανοητικήν άτμόσφ αιραν εΐ; τήν όποιαν 
ζή. νά διατηρήται καλή νοικοκυρά, δπως δμως τήν 
εννοούν αί Γαλλίδε;.δηλαδή δχι όχληράν καί επίμονον 
καί επιδεικτικήν, άλλ’ άΟόρυβον καί άπαρατήρητον.

I Έχρειάζοντο δλα αύτά τά προσόντα διά νά μείνη 
ή κ. Ροστάν ό καλλίτερος συνεργάτης τοΰ συζύγου 
της. Διότι δέν είνε υπερβολή μετριοφροσύνης ή ομο
λογία τού Ροστάν οτι είνε αφόρητος όταν εργάζεται. 
Άπό τήν στιγμήν πού τό σχέδιον καί ή προμελέτη 
έτελείωσε καί άρχίζει πλέον ή κατάστρωσις είς τύ 
χαρτί, ό Ροστάν γίνεται αμίλητο;, νευρικό;, σχεδόν 
άγριος. Κλείεται είς τό σπήτι. δέν θέλει νά βλέπη ούτε 
ν’ άκοι'η) κανένα, καί όλη ή υπηρεσία του πρέπει νά 
πατή εΐς τά νύχια διά νά μή τόν άνησυχήση.

Μέ διάφορα κουδούνια ειδοποιεί πότε θέλει νά 
φάγη, νά πιή, ή νά ετοιμάσουν τό άμάξι του. Καί η 
μόνη φωνή, τήν όποιαν άκούει κατά τό διάστημα αύτό, 
είνε ή ίδική του, διότι μονολογεί διαρκώς, άπαγγέλ- 

λων εκατόν φορές τύν ίδιον στίχον.
"Οταν πλησιάζει τύ τέλο; τοΰ έργου, ό ύπνος του 

είνε ταραγμένο;, καί ή κ. Ροστάν ξενυχτέι είς τό προ
σκέφαλων του,τρέμουσα διαρκώ; μήπως >) μεγάλη ΰπερ- 

διέγερσις τοΰ προξενήορ κακόν.
Αί γυναίκες όλων τών ανθρώπων, τούς οποίους 

κατατρώγει ί) έργασία, τών ανθρώπων πού τά νεύρα 
τεντώνει ό κόπο; καί ή δίψα τή; δόξης, Οά έκαμναν 
καλά νά πάρουν μαθήματα άπύ τήν γυναίκα τού εν

δόξου Γάλλου ποιητοΰ.Είνε Αδύνατον αύτό τύ ύπέροχον άνθος, ποΰ λέ
γεται επιτυχία, νά άνοιξη καί νά σκορπίση τά μΰρά 
του χοιρίς κάποιον γλυκόν καί ήμερον ή περιποιητι
κόν αέρα Αγάπης. Άλλ’ αύτή ή άνεκτικότης καί ή ά- 
φοσίωσι; έχουν έπειτα τήν πληρωμήν των. Δέν εΐνε 
ολίγον ένα; συγγραφεύς θριαμβευτής νά όμολογή δτι 
τύ έργον του είνε κατά τύ ήμισυ τή; γυναικό; του.

¥

Ό,Κοκλέν εϊχεν εϊπει ότι άν ό ποιητής τού «Συ- 
<.”1',ό· ήθελε, Οά καθίστατο ένδοξο; ούμόνον ώ; ποιη
τής αλλά καί ώ; ήΟοποιύς. Διότι ό Ροστάν κατέχει τύ 
άπαράμιλλον προτέρημα τή; Απαγγελία; τών στίχων.

Ό Ροστάν έσχε τήν ιδέαν νά ΰποδυΟή κάποτε 
τύν πρωταγωνιστήν εί; τά; «Ρωμανέσκ». Ή επιτυχία 
του υπήρξε μεγίστη, ενφ δέ τύ κοινόν τύν έπευφήμει 
φρενητιωδώς, κάποιος Άγγλος θεατρώνης παρουσια- 
σΟείς εΐς τύν θαλαμίσκον τοΰ Ροστάν τοΰ προέτεινεν 
όπως μεταβή διά σειράν παραστάσεων εί; τήν Αγγλίαν 
αντί διακοσίων φράγκων καθ’ εσπέραν.

—Άλλ’ έγώ είμαι ό Έδμόνδος Ροστάν! τώ άπήν- 

τησε γελών ό ποιητής.
'Ο Άγγλος, χωρίς ν’ άπολέση τύ φλέγμα του 

έξηκολούθησε:—Τόσοι τύ καλλίτερων ! Οά σάς δίδω τετρακόσια 

φ ράγκα καθ’ εσπέραν.
Πόσα Οά έπλήρωνεν είς τύν Ροστάν ό επιχειρη

ματία; εκείνο; θεατρώνης, άν παραδέχετο νά παίξη 

τύν -Συρανό» ό Ιδιος !Καί ί] κυρία Ροστάν. ή όποια Αλλως τε γράφει 
ωραίους στίχους, κατέχει τήν τέχνην τή; ωραίας άπαγ
γελία;. Κάποτε κατά τάς δόκιμά; τοΰ -Συρανό· ή πρω
ταγωνίστρια εϊχεν Ασθενήσει καί ή κυρία Ροστάν άνέ- 
λαβε νά ΰποδυΟή αύτή τό δύσκολον μέρος της. Καί 
επέτυχε διότι πλήν τής θεατρική; τέχνης, κατέχει καί 
ισχυρόν μνήμην, ένΟυμουμένη άπύ στήθους πάντα; 

Ανεξαιρέτως τού; στίχους τοΰ συζύγου της.
Τρεις ήμέρας βραδύτερου ό ποιητή; μετημφιε- 

σμένος εί; αύλικύν τοΰ Λουδοβίκου ΙΙ” εΰρισκετο με
ταξύ τών κομπάρσων έπί τής σκηνής καί παρέστη 
τοιουτοτρόπως μάρτυς τών ένθουσιωδών ενδείξεων τοϋ 
κοινού, αΐτινες τύν κατέστησαν διάσημου εΐς τύν κό
σμον ύλόκληρονέν διαστήματι είκοσι τεσσάρων ωρών.

*
Ό Ροστάν έμαθε μερικά Ελληνικά άπύ "Ελληνα 

διδάσκαλον, δταν ήτο νέος. Ό "Ελλην ούτο; ώνομά- 
ζετο Δημήτριο; Ζαχαρία;, άνήρ βαθύνους. Ό πατήρ 
τοϋ Ροστάν εϊχεν έμπιστευθή εΐς τύν Ζαχαρίαν νά έπι- 
τηρή τύν υιόν του. έκτοτε δέ ό 'Έλλην διδάσκαλος είχε 
προείπη δτι τύ παιδί εκείνο Οά έγινετο μίαν ήμέραν 
καλός. "Οταν άργότερα ό Ροστάν έγραψε τήν «Σαμα- 
ρείτιδα» έστειλε αποσπάσματα εί; τύν έν Σμύρνη τότε 
διαμένοντα Ζαχαρίαν διά νά τά κρίνη. Ό Ζαχαρίας 
είχε παιδικήν φ ωτογραφ ίαν τοΰ Ροστάν μέ κοντά παν
ταλόνια, όπισθεν τή; όποια; ήσαν γεγραμμένα μέ Λα

τινικούς χαρακτήρας:
—'ιραοιέ μου διδάσκαλε. Είς σας ιΐγείλω τήε γνώοιν 

τών Ελληνικό»· καΐ .Ιατινιχών ; ραμμάτων.
Έδμόνδος Ροστάν

—-«4#-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ *

Η ΞΥΛΟΓΛΥΦΙΑ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ

|
5 ΞΥΛΟΓΛΥΦΙΑ βοηθόν έχου- 

σα τήν ζωγραφικήν μεγάλως 
έν 'Επτανήσω, καί δή έν 
Ζακύνθω, άνεπτύχθη. Καί 
τοι έργα ξυλογλυφίας προ
γενέστερα τών άρχών τής 
ιζ'. έκατονταετηρίδο;—έκ

τος ελάχιστων εξαιρέσεων—δέν σώζονται έν Ζα· 
κυνθω, ούχ' ήττον τά άπό τή; έκζτονταετηρίδος 
εκείνη; μέχρι τών ημερών ήμών σωζόμενα τοι- 
αϋτα σαφεστάτην παρέχουσιν ιδέαν τή; αρχιτε
κτονικής έπιτηδειότητος τού αύτοδιδάκτου Ζ.ι- 
κυνθίου τεχνίτου. Αέγομεν αύτοδιδάκτου, διότι 
ό Ζαζύνθιος τών ημερών έκείνων σχεδόν ούδέποτε 
φοιτήσας καί έκπαιδευθείς είς καλλιτεχνικά; 
σχολάς, άνευ προστασίας τινός, άλλ’ ύπό μόνη; 
τή; -διοφυίας καί τοϋ έμφύτου καλλιτεχνικού 
αίσθήματο; — χαρακτηριστικού γνωρίσματος τών 
έλλήνων καλλιτεχνών — έλαυνόμενος, ήδυνηθη 
νά παραγάγη έργα, μετέχοντα τής θεία; τού 
καλού ιδέα;, τή; αδελφή; τού αγαθού, εύφραί- 
νων καί μεταρσιών είς τού ιδανικού τάς σφαίρα; 
τού; ταύτα Οεωμένους. ’Εντεύθεν καί διακεκριμ- 
μένο; Ζακύνθιο; άρχιτέκτων, ό Χαρτάς, τήν εις 
τάς ωραίας τέχνας κλίσιν καί έπίδοσιν τού Ζα- 
κυνθίου λαού έξαίρων έν άκαδημαϊκώ αύτοΰ 
λόγω ούτως άποφαίνεται : «... καθότι, έάν ή 
«έπιδοκιμασία σας, έντιμοι συνάδελφοι, μέ κζ- 
«λεϊ σήμερον νά διδάξω δημοσία τήν άρχιτεκτο- 
«νικήν, έάν αί προσπάθεια! μου άπενέγκωσί ποτέ 
«αγαθόν τινα καρπόν είς τήν κοινωνίαν ταύτην, 
«φύσει πεπροικισμένην δι’ αβρά; ευαισθησία.,■ καί 
«έμφύτου κλίοεω; πρό; τά; τέχνας καί τό κα
λόν...» .

'() Ζακύνθιο; ύπό ςενικήν έπί έπτά όλου; αιώ
να; διατελών κυριαρχίαν, υπήκοος κυβερνήσεων 
στρατιωτικήν μόνον κατάκτησιν σκοπουσών καί 
είς πολέμου; πάντοτε έμ.περιπλεκομένων, μίαν 
κυρίως εΰρισκε παραμυθίαν ίδιωτεύων, τήν θρη
σκείαν του, καί περ καί ταύτην ούκ ολίγον πο- 
λεμουμένην ύπο τού λατινικού κλήρου. Είς τόν 
Θεόν λοιπόν πάντοτε τήν προσοχήν έχων έστραμ- 
μένην άνήγειρε προς λατρείαν αύτοΰ οικοδομή
ματα καί άφθονους παρείχε τούς καρπού; τών 
ιδρώτων του πρό; συντήρησιν καί εύπρέπειαν αύ- 
τών. Τούτο μαοτυρούσιν οί άνά πάν σχεδόν βήμα 
άπαντώμενοι έν τή νήσω μα; καί ταϊς λοιπαϊ; 
όμοτύχοι; τού Ίονίου ναοί, αί πλεϊσται μοναί 
καί αί κολοσσιζίαι άλλοτε περιουσίαι αύτών,
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δι' ιόν ευσεβείς διαθέται έπλούτιζον αυτούς.Τούς 
ναούς δέ τούτους έπάσχιζον καί πάσαν κατέ- 
βαλλον μέριμναν νά διακοσμώσι διά καλλιτε
χνικών κοσμημάτων, εϊτ' έγγλύφων, είτε γρα- 
φικώ; παρισταμένων, εντεύθεν δέ καί οί ναοί 
ύπο καλλιτεχνικήν έπούιν αληθή προβάλλονται 
μουσεία.

Καί περί μέν τών έργων τής γραφικής καί τών 
βελτιώσεων, άς πρώτοι οί Ζακύνθιοι έν τή, αγιο
γραφία έπήνεγκον, καί άλλοτε ' καί έν άλλη 
ημών έκτενεστέρα μελέτη θά διζλάβωμεν’ έν τώ 
πζρόντι δέ σημειώματι ημών πραγματευόμεθα 
μόνον περί ξυλογλυφίας, στενώ; μετά τής γρα
φικής συνδεόμενης, καί περί ξυλογλύφων, ών τά 
λαμπρά έργα, οχι δέ καί τά ονόματα απάντων, 
πεοιεσώθησαν μέχρι τών ημερών ημών.

Οί Ζακύνθιοι ξυλογλύφοι δέν ήσαν άμοιροι 
έγκυκλίου παιδείας καί αγωγής αξίας τοϋ ονό
ματος. Κάτοχοι τής αρχαίας ελληνικής τέχνης 
μεγάλως ώφελήθησζν έκ τής άφίξεω; καί διε- 
λεύσεως έκ Ζακύνθου πολλών καλλιτεχνών, όσο: 
μετά τήν πτώσιν τής βασιλίδο; τών πόλεων φεύ- 
γοντες έκ Κωνσταντινουπόλεως καί άλλων τής 
‘Ελλάδος μερών μετέβαινον εί; τήν 'Εσπερίαν, 
καί ιδίως είς ’Ιταλίαν, έκεϊ μετακομίζοντε; τά 
έργα τής βυζζντιακή; τέχνης. ‘11 επικοινωνία 
βραδύτερου μετά διαφόρων λαών, τής Ί .αλίας 
κυρίως, ή έν τή νήσω ήμών έκ Κρήτης, κατόπιν 
διαφόρων έπαναστάσεων, έγκατάστζσι; προσφύ-

I?—κομιζόντων τά πλούτη καί 
μεγάλως έπέδρασαν τόσω έπί 

> καί έπί τής ξυλογλυφίας, ’ 
ταώ-ςτ,ς καί δυσκολωτάτη; τών δι_ 

κοσμητικών τεχνών έν τή υπηρεσία μάλιστα τή; 
’Εκκλησίας.

’Από τών άρχών τής ιζ'. εκατόνταετηρίδος 
βλέπομεν έν Ζακύνθω τά διαπρεπέστερα άλλων 
τής 'Ελλάδος μερών τής πολυδαίδαλου τορευτι- 
κής ξυλογλυφίας έργα, ιδίως εί; εικονοστάσια 
(προσπετίβας, τέμπλα), πλαισιώματα, πλαίσια, 
καθέδρας, άρτοφόρια, άγιας προθέσεις κλπ. ύπό 
περιηγητών καί συγγραφέων έπαινεθέντα, ών 
ένεκα καί δικαίως άπεκλήθη ή Ζάκυνθος ιταλι
κόν διάπλασμα έν τή ’Ανατολή.

Ξυλογλύφων έν Ζακύνθω, προγενεστέρων τοϋ 
ιζ'. αΐώνος, ονόματα δυστυχώς δέν περιεσώθη- 
σαν μέχρι; ήμών, νεώτεραι όμως έρευναι ίσως 
γνωρίσωσιν ήμϊν καίζυλογλύφους εποχής προγε- 
νεστέρας.

(1) Λ. X. Ζώη. · Λεξικόν φιλολογικόν καί Ιστορι
κόν Ζακύνθου·. Έν Ζακύνθω 1898. Τόμ. Α' σελ. 
10 έν λέξεί «Αγιογραφία·.

γων Κρηνών, κομιζόντων τά πλούτη καί 
γνώσεις των, ι 
γραφικής, όσω κζί έπί τή; ξυλογλυφίας, 
πρώτιστη; - '*.----—

τάς 
τής 
τής 
πά

Καί κατά μέν τόν ιζ'. αιώνα ξυλογλύφοι έν 
Ζακύνθω έργασθέντες εί; διαφόρους ναού; άπαν- 

τώσιν οί εξής : ί ΙΙ'ίοιανυς ‘Ιάκωβος, 

συνεφώνησαν τή 17 Μαρτίου 
έπιτρι 
άγιου 
κζί ίνταγιάρουν 

ς τή; μεσηνής Ούρα; τ 
.... , ήγουν τέσσαρες : ‘·
«πάνε ή άγιες εικόνες, δύο κόρδε;

- · ■

Μοσκαίτης ’Ιωάννης καί 
άμφότεροι ούτοι C 
1631 μετά τών ' 
άλλοτε ναού τού 
«... νά φτιάσουν 
«τής προσπετίβα 
«ναού,

«οπού έχουν νά παν ή έορτάδε; 
«καί τη; κάσσες καί νά κάμουν 
«όμοιο σαν έκεΐνον τού Γ” 
«οπού Οελει σερβή ό τόπος, 
«εινε κονσενιάδος μέ δύο 
«νίσματά του;.......... ’

όπων τού έν τώ φρουρίω 
ι Ίωάννου τού ΙΙροδρόμου 

τά δ'άστυλα 
τού αυτού 

κολόνε; μεγάλε;, οπού 
καί κολονέτε; 
μέ τής ταύλες 
κζί τό σταυρό, 

Μόλου είσέ άλτέτσα 
, ό όποιο; σταυρός νά 

ντελφίνους μ.έ τά 'κο- 
.. καί διά κόπον κζί δούλεψι νά

ο ΓΑΛΑΝΗΣ

s-·;

«τούς δέσουν (οί έπίτροποι) τσεκίνια μεγάλα 85 
«καί δύο βαρέλες κρασί...» 1

Ό αύτός Ίω. Μοσκαίτης έκ Κρήτη; συνεφώ- 
νησε τή 26 'Ιουλίου 1652 μετά τού ίερομ. Χρυ- 
σοβουλάτου έκ Πζτμου, εφημερίου τού έν Ζα- 
κύνθω ναού τού άγ. Ίωάννου τού Θεολόγου 
«...νά φαμπρικάρη τά διάστυλα τού αύτοΰ 
«ναού, ήγουν τέ; 8 κολόνε; μεγάλε;, τές 2 κόρ
η δε; κα· τέ; κολονέτε; εί; τό ίντζγιον οπού 
«είνε εις τόν ναόν τού άγ. Νικολάου τών Ξέ· 
»νων, όμπλιγάρεται ό Τζουάνες είς έτούτη τή 
«δουλειά καί διά κόπον νά έχη ρεάλια 40...» 5

("Επεται συνέχεια].
AEDH.

(J) Σ)γρ· Ίω. Φραντζής Ο**· :t!'-·
(2) Σ)γραφ. Β. Κατελάνος σελ. ■>.

ΕΙΣ τήν «Έπιθεώρησ-.ν τής Νεωτέρζ; τέχνη,» 
ό κ. Boucheny de Prandral έδ-.-,μοσίευσε 
τήν εξής κριτικήν περί τών έργων τού έν ΙΙζρι- 
σίοι; ομογενούς ούμοριστού Δ. Γαλάνη.

Ό Ι’αλάί’σϊ e'>'e fI-i τών γνωοτοτέρων εί; πάσας τά; 
ούμοριστικά; ήμών εφημερίδας. Τό Rire έχει λάβει 
παρ' αυτού άπό πολλών έτών πάντοτε ενδιαφέρουσα; 
είιόνας, άλλ' εί; τό Assielte an Buerrc πρέπει τις 
νά άναζητήσ/ι τά δείγματα τά μάλλον άκριβή τή, εύ- 
φυ'ας του.Τό πρώτον δέ, ώς νομίζω, είνε ή σφοδρά κατά τιϋν 
φαρμακοποιών σάτυρα. ΑΓ αυτής έσκωψε τάς άπιϊνα; 
καί τούς δόλους μετά διασκεδαστικής αυστηρότητας, 
όλιγώτερον ίσως διαβολικής τή; τοϋ "Αβελ Failirc έν 
είδικψ φύλλω τών ιατρών, αλλά μετά πικρότερα; ειρω
νείας καί ένδεικτικωτέρας.Τό ειδικόν τεύχος τοΰ I'aibre 
ήτο μία μακρά γέλωτος εκρηξις, τίδ'ε τοΰ Γαλάνη ήπτετο 
σοβαρών ζητημάτων κατά τρόπον ήττον μέν άιτεϊον, 
άί.λ' έν τ<ρ πνεύματι τοΰ θρύλλωυ καί τον σ-χεδίου προέ- 
διδεν άνθρωπον ειδήμονα τών άθλιοτήτων καϊ τών έλατ- 
τιομάτων τά όποια προσέβαλλε!·.

Κατόπιν ήκολούθηοαν: Les Cucules de Hois καί 
La line de la i'aix, ών ή επιτυχία υπήρξε μεγάλη. 
Εί; αΰτάς περιέγραφε μαστίζων διά λόγων κ ιί συνσ- 
δεύων μέ τά σχεδιαγραφήματά του, άιλ.ηθ] αριστουργή
ματα κομψότητος καί λεπτή; ειρωνείας,τά ήθη τών psya- 
λων ραπτών, τών πελατών τ ον, τών άνδρεικέλων των 
καί πάσαν τήν έκ/ιετάλλευσιν νιδζ μικρών έργατίδων 
αΐτινες διά κόπων κιί άγρυπνιών κατασκευάζουν έργα 
πολυτελή διά τοΰ; προνομιούχου; τή; τύχη;. "Ενταύθα 
έμαστίγωνε κιλλίτερον τοΰ καυιτικωτέρου τών έ.πιγραμ- 
ματων τήν άπληιτίαν πολλών έύγοστασιαρχών, οΐιινε; 
αφροντιοτοΰσι περί τών πρώτων κιί στοιχειωδέστερων 
νόμων τής υγιεινής καί τήν εΰιέλειάν των πρό τή; 
Χομ-μή; πελατεία; των, εί; μίαν τήν μίλλον άξιοση- 
μείωτον τών σελίδων, ένθα ό διευθυντή; τοΰ οίκου X. 
έλεγεν είς μίαν γυναίκα νεραιωίώ; άσχημον καί άμφι- 
βόλου προελεύσεως, ήτις παρετήρει έξελισσόμενον έν τή 
αιθούση τό έντελέστερον κα! τό μάλλον διακεκσιμένον 
υπόδειγμα γυναικό;: «Φανερόν ίίτι ή έσθή; αΰτη θά 
αρμόζη κατά διάφορον τρόπον έπί τών ώμ ον γυναικός

τοΰ κόσμον». Τούτο ήτο πράγματι ή έκδίκησις τής γυ
ναίκας της γρηοιμευούση; (!>; νπόϋειγμα. Τό φνλλον 
αύτό εαχβ πραγματικήν επιτυχίαν Λιότι άνταπεκρίνετο 
είς μίαν τιόν αθλιοτήτων, δι' ας περιπαθώς εχει ή με
γάλη καί ενγενής πόλις τών ΙΙαριοίων.

01 δύο επόμενοι αριθμοί τής Assicttc ail Beiirrc 
ονς ουνέθηκεν ό κ. Γαλάνη; είναι πλήρεις υψηλής φι- 
λοιοφία;. ‘Ο Υίύς ιού ανθρώπου (Le fils de I’homnic) 
είνε ή νεωτεριστική άντικατόιοτασις του βίου τοϋ Χρι- 
ΟΓοϋ, δν ό νέος διδάσκαλος άντικατέοτηοε διά τοΰ ερ
γάτου τοϋ Futlboiirge. Ό Γαλάνη; παριοτα είς ημάς 
τούτον με τάς δυσχερείας, τάς προδοσίας, τάς ένέδρας 
τοΰ βίου τοΰ ήμετέρου αίώνος, κηρύττοντα τύ Εύαγγί- 
λιον. Φεΰ 1 Επίσης όλί, ον ΰκουόμενος, όπως άλλοτε, 
έπιδιώκοντα διά μέσου τού άχαρίστου κόσμου τοΰ τυ
φλού καί κωφού, τό θεϊόν του έργον τής άπολυτρώσεω; 
καί τής εύσπλαγχνίας, είς ήν οί άνθρωποι αποκρίνονται 
διά τής αδικίας κιί τών κακών τρόπων. Επειτα Ιδού 
ή λ.νπηρά φωνή τοΰ κώδωνος δττις διά μέσου τού κό
σμου κρούει τήν εΰσπλαγχνίαν καί τήν ειρήνην, άλλ' οί 
άνθριοποι χρησιμοποιοΰσι ταύτα διά τους εμφύλιοι·; πο
λέμους, διά λαφυραγωγίας καί φόνους.

εΐέν δύναμαι νά απαριθμήσω πάντα; τούς αριθμούς 
τή; Assielle ail Bcurre τούς συντεθειμένου; ύπό τοΰ 
κ. Γαλάνη. θά μνημονεύσω άτλώ; «Τους ΙΙαρι.,ίου; 
έν θέρει· καί να; Κλίνα;(ό τελευταίο, ούιο; ουνίατα- 
ται έκ 1ί> λιθογραφιών).

’.Ιλλ' ό κ. Γαλάνη; είνε καλλιτέχνη;, δν δ'εν τιμώσι 
μόνον ο! Γάλλοι. Αύο ετη δι'μτινεν έν ΙΙερολίνιο καί ήτο 
συνεργάτη; τοΰ π ιγκ.υμ'ω; γνωιτοΰ Ljsligc Blatter.

Τά σχεδιαγραφήματά του περέχουσι μεγί,ιτην καί καλ- 
λιτεχνικωτάτην προτοτυπίαν καί μετά τοΰ Eoraill, 
Leandro, Hermann 1’ail! αποτελεί τήν τετρ ϊδα τών 
κ ιλλιτεχνών, οίτινε; έδημιούργηταν εν ε’δο; καί ίδω- 
κιν προσωπικότητα είς τά έρνα των.

Ό Γαλάνη; δέν είνε μόνον σχεδιαστής, «Μα πρό 
παντός καί ζωγράφος. Εί; τήν εκθεσιν τή; Ιτοπειά- 
γη; έςέθηκεν ήδη λίαν άςιοιπούδαστον έλαιογραφίαν : 
• 'II έξοδο; έκ χορού μετεμ ριεσμένων·.

Ήδη προιεκλήθη ν'ι άποοτέλλη σχεδιαγραφήματα 
καί εί; τό πρώτον φύλλον τής Γερμανίας,τό «Siinplicis- 
siinns» roti Μονάχου. Είνε δέ καϊ τακτικός συνεργά
τη; τοΰ Lfislige Blatter τοΰ Βερολίνου.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΕΙΕ ΚΑΙΡΟΥ

Ε. Ίωαννίδου.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Γιατρό; (πρδς γεροντοκόρην.—Ναι, to καλλίτερο» 

θά ήτο >’« παντρευόσαοθε αμέσως.
Γεροντοκόρη.—Λέτε ; Καλά, κύριε Δύκτορ, παν- 

τρευθήτέ με σείς λοιπόν.
—ΊΙμεΐ; οί γιατροί, δεσποινίς, γράφομε τά γιατρικά 

αλλά δέν τά πέρνομε οί ίδιοι.
*

ΙΙεθερά ( έπισκεπτομένη τον γαμβρόν τη;).—Καί 
πού πηγαίνεις μαζί μου καλλίτερα, όταν έρχομαι στον 
τόπο σας ;

— Εις τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου !
¥

— Τελευταίως είχα κλείση τήν κάσσα μου καί δεν 
μπορούσα νά τήν ανοίξω.

—Καί τι έκαμες ;
— Είπα τής γυναίκα; μου, οτι έκεϊ μέσα είνε μερικά 

γράμματα παλμού μου έρωτος καί εις δέκα λεπτά 
άνοιξε τήν κάσσα.

¥
"Ενας (θυμωμένος).—Ό γυιός σου πρ> ολίγου μοΰ 

έρριξε μιά πέτρα καί παρ’ όλ’γον νά μ'ε κτνποϋσε.
— Είπατε οτι δεν σας επέτυχε ;
— Νομίζω πως έτσι είπα !
— Τότε δεν ήταν ο γυιός μου.

¥

‘Εν τιϊΐ πλημμελειοδικείο».
Ό πρόεδρο; πρ'ις τον κατηγορούμενον, οστις κατε- 

δικάσθη εί; δέκα πέντε μηνών φυλάκιαιν :
—"Εχεις τίποτε νά πρόσθεσης :
— Νά προσθέσω ! τί λές, κύριε πρόεδρε.Έγώ έλεγα 

νά άφαιρέσω μάλιστα.
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Ταΰρχοι ηβΐχτχι.

ΙΙροσωπογραφίαι.Ε. Ίωαννίδον.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚβΕΕίΧ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

·θ (ϋνατος τοΰ Άγωνιστοΰ.
Β. Κοντοπουλου.

Ο Ι,ί Ω ΞΈ ϊ*- 3
Ό κ. Μαρσέλ Κουλόν, έκ τών γνωστότερων Γάλ

λων κριτικών, γράψας εσχάτως καί εις τόν «Γαλάτην 
Έρμήν» κριτικήν περί τοΰ έργου τού Μωρεάς, ή όποια 
έπροξένησε πολλήν αϊσθησιν, έγραψε τόν εξής ψυχο- 
λογικιότατον χαρακτηρισμόν τοΰ Μωρεάς ιός Έλληνο; 

ποιητοΰ.«θεσπεσίως γυμνόν, ώς τά παιδία καί ιός ο'ιθεοί, 
τό έργον τοΰ Ζάν Μωρεάς προκαλεί, άξιοι, δέχεται 
άνέτως τό ένδυμα τής κριτικής. Ή πλούσια αυτή πηγή 
αισθητική; άπολαύσεως δύναται νά ικανοποίηση τήν 
δίψαν τοΰ φιλοσόφου καί τοΰ γλωσσοδίφου. Ανήκει 
άπό κοινού εις τούς επιστήμονας καί καλλιτέχνης.

Καί ιδού ευθύς έξ άρχής προβάλλεται τό έριότη- 
μα: Πώς συγ^-ραφεύς μή γεννηθείς, μηδέξήσα; κατά 
τήν πρώτην του νεότητα έν Γαλλία, πώς ον τό όποιον 
διάφορος ουρανός άπό τόν Γαλλικόν,διάφορος γλώσσα 
άπό τήν Γαλλικήν, έμύησαν μέχρι καί πέραν τής εφη- 
ίικής ηλικίας εις τάς καλλονάς τής φύσεως καί τής 

ιανοίας, κατώρθωσε νά γείνη ένας άπό τούς τρεις ή 
τέσσαρας σοφωτέρου; χειριστής τοΰ Γαλά.ικοΰ λόγου;

Διότι άπό τάς «Σύρτεις» μέχρι τών «Στροφών· 
ποτέ τά μυστικά τής γλιόσσης μας δέν κατεκτήθησαν 
τελειότερα, ούδείς ποτέ ήρύσθη έξ αυτών πλούτον με- 
γαλείτερον καί βα&ιίτερον άπό τόν I Ιαπαδιαμαντόπου- 
λον. Πρέπει νά διακρίνη κανείς καθαρά έως τά πλέον 
κρυφά ελατήρια τοΰ μηχανισμού τοΰ ϋφους μας — καί 

τούτο εννοώ τήν άδιάσπαστον αλληλουχίαν, τήν 
, ότητα τής μορφής καί τής ουσίας — πρέπει νά μην 
αγνοή κανείς τίποτε άπό τήν τεχνικήν ενός Ρακίνα 
καί ενός Λαφονταίνου, ένός Σατωβριάνδου καί ενός 
Ούγκώ διά νά σχηματίση ιδέαν άκριβή τής θαυμαστής 
έπιστήμης τού Μωρεάς.

Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ τής 'Ελληνικής 
γλωσσης καί τής, ίδικής μας, μεταξύ τής μεθόδου 
κατά τήν όποιαν οδηγείται ή σκέψις εις τάς Αθήνας 

καί εις τό Παρίσι; Χωρίς νά είμαι φιλόλογος, τό πι
στεύω. Γνωρίζω άρκετά τό έργον τοΰ Μωρεάς διά νά 
διΐδω ότι δέν είνε αποκλειστικοί; Γαλλικόν ότι ΰπάρ- 
χει εις αυτόν κάτι τύ όποιον δέν άπαντάται ούτε εις 
τούς καλλιτέρους μας ποιητάς ή πεζογράφου; : εις ένα 
Φράνς, ένα Άνρί ντέ Ρενιέ, ένα Ρεμύ ντέ Ι'κουρμόν, 
ένα Μωρίς Μπαρρές, ένα Καρ. Μωρράς, ένα Ίούλ. 
Ρεννάρ. Τί ιϊλλο λοιπόν θά είνε τούτο παρά έν στόι- 
χεϊον ’Ελληνικόν, ’Αττικόν, τό όποιον ό Μωρεάς έφε- 
ρεν άπό τήν πρώτην του πατρίδα;

Άπό τήν Ελληνικήν του άντίληψιν διακρίνεναι ό 
Μωρεάς, καί είμαι ευτυχής ότι τό εθνικόν αύτό χαρα
κτηριστικόν του τονίζω σήμερον πρός τούς συμπα- 

τριιότας του.
'Όσοι ένδιαφέρονται διά τήν Γαλλικήν του παι

δείαν, άγαπώντες συγχρόνως τήν λογοτεχνίαν τοΰ τό
που των, δύνανται νά θεωρούν τόν Μωρεά; ιός σύνδε
σμον μεταξύ Ελλάδος καί Γαλλίας. Εις τόν τρόπον 
μέ τόν όποιον αισθάνεται καί εκφράζεται, υπάρχουν 
ιδιότητες μυστηριώδεις δΓ ημάς τούς Γάλλους κριτι
κούς. Έπικαλούμεθα πρός τούτο τήν βοήθειαν τών 
Ελλήνων συνάδελφων μας.

’Ακόμη καί εις τά εντελώς τελευταία έργα του ό 
Μωρεάς δέν ήθέλησε νά έγκαταλίπη τήν χρήσιν τής 
γραμματικής άναστροι; ής, χρήσιν ή όποια έξέλιπεν άπό 
τήν Γαλλικήν η ιλολογίαν μαζή μέ τόν Βολταΐρον καί 
τόν Διδερό, καί τήν οποίαν οί ρωμαντικοί ήξίωσαν οτι 
άπέρριψαν ιός σκωρίαν.

... ’Αλλά μήπως καί ή νευρώδη; συντομία, ή οποία 
χαρακτηρίζει τήν μεγαλοφυΐαν τού Μωρεάς δέν είνε 
δώρον τών σημερινών Αθηναίων, καθώς υπήρξε δώ- 
ρον τών μεγάλων των προγόνων; Δέν εΰρίσκεται εις 
τάς θελκτικός λαϊκός παραδόσεις, αί όποιαι άποτε- 
λοΰν τάς Cantilenes, εις τά κλέφτικα τραγούδια τά 
όποια ό Μωρεάς έμιμήθη μέ τόσον ζήλον εις πεζά και
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είς στίχους και άπό τά όποια τόν ήκουσαν ενίοτε νά 
ψιθυρίζη μίαν έπφδόν;

... Τό μέγα προτέρημα τοϋ Διδασκάλου μετά τήν 
συντομίαν είνε ή καλαισθησία. Άλλά μήπως οί δυο 
αυτοί όροι δέν είνε συνιόνυμοι; Ή συντομία δέν είνε 
αναπόφευκτος συνέπεια τής καλαισθησίας;

... Τά ανθρώπινα μάτια είνε ωσάν φωτογραφική 
πλάξ- διατηρούν πάντοτε τό άποτύπωμα τοΰ φωτός 
ποΰέβίασε τήν τρυφερόν των παρθενίαν. Ό Μωρεας, 
τοϋ όποίου ή οπτική μνήμη ύπήρξε τόσον πιστή καί 
εί; τόν όποιον τό μάτι έπαιξε πάντοτε τόν σπουδαιό
τερου ρόλον, δέν ήδύνατο καί δέν ήθελε νά έκφύγη 
άπό τήν μαγείαν τών τοπείων άτινα κατά πρώτον άντί- 
κρυσε. Μέ τήν έξοχον συμβιβαστικήν του δύναμιν εύρε 
τόν τρόπον νά περιβάλη μέ άτμοσφαίραν 'Ελληνικήν 
τόν ουρανόν, τά δένδρα, τό έδαφος, τά σπίτια τοϋ ΙΙα- 
ρισιού·.

Ό «'Εσπερινός Ταχυδρόμο;· έδημοσίευσε μακράν 
Οαυμάσιον δρθρον τοΰ κριτικού Γιάννι. Μεταφέρομεν 
τά; εξής χαρακτηριστικά; φράσεις:

Ό ’Ιταλό; κριτικός παρακολουθεί τήν έξέλιξιν 
του Μωρεας διά τοΰ συμβολισμού καί παρατηρεί ότι 
ό ποιητής ήγάπα έξαιρετικώ; τό παρελθόν. Εί; τήν 
καλλιτεχνικήν ταύτην προτίμησιν ανευρίσκεται ή αιτία, 
ή όποια τόν ήγαγεν άργότερον είς τόν κλασικισμόν.

•ΊΙγάπησε τήν αίωνίαν καί γαλήνιον ωραιότητα 
τοΰ ύπερόχου καί αθανάτου κλασικισαοΰ, καί έν τέλει 
τόν νεώτερον Έλληνα Παπαδιαμαντοπουλον ύποκατέ- 
στησεν ό αρχαίο; "Ελλην, ό καταστάς ευρύτερο; τήν 
άντίληψιν διά τοΰ Λατινισμού — ό ποιητή;, οστις ήτο 
εύτυχη;, διότι πρό τοΰ Τιμπώλ καί τοΰ Ρονσάρ είχεν 
αγαπήσει τόν Βιργίλιον καί τόν Δάντην.—-Διά μίαν έτι 
φοράν ί] θεία τών πατέρων του τέχνη έθριάμβευεν 
έναντίον τών βαρβάρων ούτοπιών τοΰ νεωτερισμού καί 
τής έλευθεριαζούση; ανυποταξία;... Καί οΰτω; άνεφά- 
νησαν αί Σ τ ρ ο φ α ί.

Αί Στροφαί αΰται είνε καθαρόν καί άξιοθαύμα- 
στον έργον ποιήσεω;. ΊΙ γλωσσά των είνε εύγενής 
χωρίς έκζήτησιν, ή φράσι; διαυγή; καί τελεία, τά δέ 
νοήματα έλληνοπρεπώς σταθερά καί φωτεινά. Όλίγαι 
αί στροφαί—δύο, τρείς, ή τέσσαρες κατ’ άνώτατον δ- 
ριον—εμπνευσμένοι ύπό μια; πνοής. Άλλ’ αί στροφαί 
αΰται είνε τοιαΰται, ώστε νά μ ή δύναται ν’ άφαιρεθή 
ή νά προστεθή λέξις. Καί αποτελούν τόν ανθρώπινον 
λυρισμόν.

Άλλ’ ό ποιητής δέν λέγει απλώς μετά μεγαλοφυ
ούς εΰγενείας δ,τι έλεγον οί άρχαΐοι ποιηταί- δέν δια
τηρεί απλώς τόν τόνον τών κλασικών ποιητών καί άν 
πολλαί τών στροφών του θά ήδύναντο νά παραβληθώσι 
πρό; τινα έπιγράμματα τή; 'Ελληνική; ’Ανθολογία; 
πέραν τής κλασική; ταύτης μορφή; δέον νά παρατη- 
ρηθή ή ουσία τής σκέψεω; καί ή άντίληψις τοΰ πόνου 
ανθρώπου συγχρόνου.

Ό ποιητής κατέκτησε τήν άρμονίαν, τήν μεγάλην 
αύτήν άρετήν τής κλασικής τέχνης. Άρμονίαν διοχε- 
τευομένην εκ τής μαθήσεω; εί; τήν ψυχήν καί έκ τής 
ψυχής είς τόν στίχον.

Ή καρδία του καί τό άσμά του είνε έν καί τό 
αυτό. Άνεΰρε τήν ωραιότητα τή; ανθρώπινη; τραγιρ- 
δίας, τήν ευγένειαν τοΰ πόνου, τήν θείαν ηδονήν τής 
χαράς, τήν βαθείαν τής θλίψεω; άρετήν. Ό πεσσιμι- 
σμό; του καταυγάζεται ύπό αίσιοδόξου μειδιάματος. 
Ή ψυχή του αίρεται υπέρ τύ μοιραίον. Ή ποίησις 
είνε τό παν : Ό ρυθμό; τοΰ στίχου του είνε καί ρυ
θμό; τή; ζωής—ή α’ίσθησις τή; ζωή;.

«Είς ημάς δέ—όπλου; άναγνώστα;—αί «Στροφαί· 
του είνε άπλώς δώρον καθαρός ποιήσεως. Καί άναμι- 
μνησκόμεθα τών ωραίων στίχων, τήν αρμονικών καί 
διαυγών καί τή; μειδιώσης άλλά καί έπωδύνου σοφίας 
—τής σοφία;, έπί παραδείγματι, ή όποια διαπνέει τά; 
έξή; ώραιοτάτας στροφάς:

».1/ή εΐπηιτ δτι ή ζωή είνε εορτή χαράς' τοΰτο Οά 
ήτο άξιοι’ άνοήτου πνεύματος ή ψυχής χαμερποΰς. Προ 
πάντων μή είπηιε δτι ή ζωή είνε ατελείωτο; δυστυ
χία' Οά ήτο ενδειξις θάρρους πολύ γρήγορα καταπονη- 
Οένιος.

• Γελάτε δπως τήν άνοιξιν άνακινούνται οί κλά
δοι, κλαίετε δπως ό πελαγίσιος άνεμος ή τό κύμα έπί 
τής ακτής. Γευθήτε πάσαν χαράν καί ύπομείνατε πάντα 
πόνον καί είπατε: ·Είνε πολύ, καί είνε ή σκιά ενός 
όνείρου ».

Δέν ύπελείφθη καί ό Αγγλικό; Τύποςεί; τά περί 
τοΰ Ζάν Μωρεας εγκώμια, μολονότι ό ποιητής ήτο 
άγνωστος σχεδόν είς τό πολύ Αγγλικόν κοινόν. "Ολοι 
οί έν ΙΙαρισίοι; Άγγλοι άνταποκριταί άπέοτειλαν εκ
τενή σκιαγραφίαν τοΰ Έλληνο-Γάλλου ποιητοϋ. Χω
ρίς δέ νά φθάσουν είς τά υπέροχα εκείνα εγκώμια 
τοϋ Γαλλικού Τύπου, δέν παρέλειψαν νά σημειώσουν 
πάντες, δτι ό άποθανών ποιητής ήτο ό «μεγαλείτερος 
τών συγχρόνων Γάλλων ποιητών·, καί δτι ό θάνατός 
του άποτελεί τήν μεγίστην φιλολογικήν απώλειαν τής 
Γαλλίας άπό τοΰ θανάτου τού Βερλαίν.

Οί πλεϊστοι τών άνταποκριτών άνέφεραν καί άνέκ- 
δοτα έκ τού βίου του ποιητοϋ, πάντε; δ’ έννοεϊται, 
δέν έλησμόνησαν νά εϊπουν οτι ήτο Αθηναίο;, εί; δέ 
μάλιστα παρετήρησεν δτι «είχε πολύ δίκαιον ν’ άλλάξη 
τό πηχυαϊον καί δίστιχον πατρικόν του έπώνυμον·.

Άλλο; άνέφερε τήν περίεργον συνήθειαν τού 
ποιητοϋ νά μή δέχεται κανένα στό σπίτι του, καί δτι 
πρό; τού; πετρωμένου; νά παραβιάσουν τήν συνήθειαν 
αύτήν, άπήντα ό ίδιος, όταν συνέπιπτε νά είνε στό 
σπίτι: *

—«Δέν είμαι έδώ, νά φύγετε·. Καί άν ό φίλο; του 
έπέμενεν, αυτός θυμωμένο; έπανελάμβανεν : «Σά; είπα 
δέν είμ' έδώ, φύγετε λοιπόν !..._»

"Αλλο; άνταποκριτή; περιέγραψε τήν αγάπην τοϋ 
ποιητοϋ πρό; τόν piov τού καφενείου, άν δ’ έγνώρι- 
ζεν ό γράφων δτι ή ίδιότης αυτή είνε Νεοελληνική 
δέν θά παρέλιπε νά πρόσθεση οτι ό ποιητής, οστις 
είχε έγκύψη εί; τήν Γαλλικήν φιλολογίαν τόσον καλά 
δσον κανείς Γάλλος,έμεινεν "Ελλην όχι μόνον κατά τόν 
τόνον τής ομιλίας, κατά τά αισθήματα καί τό ποιητι
κόν πνεϋμα, άλλά καί εις τινα; ακόμη μικροσυνηθεία;, 
τάς όποιας έξ ένστικτου έκληρονόμησεν άπό τό πά
τριον έδαφος.

Άλλος έτόνισεν οτι ήτο φοβερός ξενύχτης καί δτι 
τά καλλίτερά του έργα συνέθεσεν ακριβώς μετά παρα- 
τεταμένην καφενεδικήν παννυχίδα.'Η τρίτη πράξις τή; 
•Ιφιγένεια;» αίφνης, έγράφη κατόπιν ήλιοξημερώμα- 
τος εί; τό καφέ Βασέτ.

Μεταξύ τών πολλών άνεκδότων τού Μωρεας, τά 
όποια διηγούνται οί γνωρίσαντες τόν ποιητήν έν ΙΙα- 
ρισίοις, είνε καί τό εξής χαρακτηριστικόν τού Μον- 
τμαρτριακού πνεύματός του.

Έδίδετο μία συναυλία πρό; τιμήν τοϋ ποιητοϋ. 
Τό κάπνισμα άπηγορεύετο χάριν τών μελλόντων νά 
ψάλλωσι. Ό Μωρεά; εμφανίζεται μέ τεράστιον πού
ρο είς τό στόμα. Είς κοσμήτωρ τόν πλησιάζει.

— Μαιτρ, απαγορεύεται τό κάπνισμα πρό τής 5ης 
μετά μεσημβρίαν.

— Αλήθεια; λέγει ό Μωρεά;. Τότε φεύγω καί 
επιστρέφω μετά τάς πέντε!

Καί έφυγε διά νά καπνίση τό ποΰρόν του.

Ό Μωρεας δέν είχε καμμίαν έκτίμησιν πρό; τόν 
Ψυχάρην.

Κάποτε ένφ έκάθητο μέ όμιλόν φίλων του εί; τό 
καφενείον έπέρασεν ό αίρεσιάρχη; μέ τό σύνηθες προ- 
πετέ; ύφος του.

— Νά. είπεν ό Μωρεας ήμικλείων έμπαικτ κώ; 
τόν ένα οφθαλμόν, καί ενα; σπουδαίος άνθρωπο;!

Ώσεί προησθάνετο τόν θάνατόν του ό Μωρεά; 
είχε δημοσιεύσει εΐ; τόν »Φιγαριί>· τό κατωτέρω με
λαγχολικόν ποίημα, δπερ ύπήρξε τό Κύκνειον αύτού 
άσμα: 1)

Ράκη τής δεντροστοιχίας, εΐς τήν όποιαν συχνά τά
Ό Ζάν Μωρε&ς

( Σχεδιαγράφημα τοΰ ScDl^·
1) Στροφάς τινάς τοΰ δίωρεάς, κατά μετάφοασιν 

τοΰ κ. Σεφεριάδου έδημοσίευσεν ή * ΙΙινακοθήκη· είς 
τό 11 τεύχος αυτής.

βήματα, έφερα φύλλα νεκρά, τρυφερά φυλλώματα, τά 
οποία τό βλέμμα μου ήκολούθει, δταν έπί τών πτερύ
γων τοΰ ανέμου έχρυσώνατε τάς νεφέλας, τό γλυκύ 
φΟινόπωρον άπλοΰται είς τά δάση καί τάς ό'χΟας καί 
ή νοσταλγία τοΰ παρελθόντος με οδηγεί καί πάλιν είς 
τους τόπους, δπου άνεπτεροΰντο αί ονειροπολήσεις μου.

Ώ, φύλλα... Διατί τό ωχρόν σας μειδίαμα μ'ε συγ
κινεί περισσότερον άπό τήν έρυ^Ορότητα τ ον άνθέων ; 
Ή ψυχή μου καί ή λύπη διερχόμεναι τήν ζοφερόν οδόν 
ούδέν έχουν νά εϊπουν.

¥

Τό ρόδου τοΰ κήπου, τό όποιον είχα θαυμάσει διά 
τήν Απλότητα καί τήν μετριότητα, ήτις τό περιέβαλ- 
λεν, χωρίς νά λουσθή είς τό χρώμα τοΰ γαλανού ουρα
νού, χωρίς νά άναπνεύση τήν πρωινήν δρόσον εντός 
τοΰ δοχείου,αιχμάλωτον, έζηιεν όλιγώτερον μιας ημέρας.

Έπειτα άπογοητευμένον, έγκαταλελειμμένον είς τό 
μοιραίον μαρασμόν, παΰσαν νά άνθή καί νά μαραίνεται 
άφησε νά πέσουν βραδέως τά πέταλ.ά του, Αδιαφορούν 
πλέον διά τήν ζωήν καί τόν θάνατον.

"Οταν τό σκοτεινόν πεπρωμένον πληιιάζει, πρέπει 
νά γνωρίζωμεν νά έγκαρτερώμεν. Τί ωφελούν α! πα
λαιοί αΰται αναμνήσεις, αί όποΐαι σήμερον μοΰ επέρ
χονται ; Ή κε,ρδία μου είνε βαρεία άπό σκιάς καί ό
νειρα. Τό φάντασμα ενός άνθους είνε βάρος δι' αύτήν.

¥

"Οταν θρηνωδών ώς νά εΰρ'ακειο ενώπιον τάφου 
καί ένδεδυμένος τά πίπτοντα φύλλα διέσχιζε τό βάθος 
τής κοιλάδας ό παγερός βορράς, τί έχει ήριότησα τόν 
κλάδον εκείνον δστις έλίκνιζεν ακόμη έν άνθος είς τόν 
ήλιον τοΰ Νοεμβρίου, είς τήν βραδϋνουσαν αυγήν, είς 
τήν ψυχήν μου, είς τήν καρδίαν μου.

¥

Έπήγαινα είς τήν εξοχήν μέ τόν θυελλώδη άνεμον 
ύπό τήν χλωμήν αυγήν, ύπό τά χαμηλά σύννεφα. Είς 
κόραξ ερεβώδης παρηκολούθει τό ταξείδιόν μου καί είς 
τά τέλματα άντήχουν τά βήματά μου.

Ή φλόξ τοΰ κεραυνού διήρχετο τόν ορίζοντα καί ό 
βορράς έδιπλασίαζε τοί-ς μακροϊ-ς μυκηθμούς τον... Ή 
θύελλα δμως αΰτη ήτο πολύ αδύνατος διά τήν ψυχήν 
μου, ή όποια έκάλυπτε τόν κεραυνόν μέ τούς παλμούς 
της.

Άπό τήν αρπαγήν τοΰ χρυσού τής μελ-ίας κα< τοΰ 
σφενδάμνου τό φΟινόπωρον ίσχημάτιζε τήν λαμπρόν 
λείαν του καί ό κόραξ πάντοτε μέ τό άδυσώπητον πέ
ταγμά του με συνώδευε χωρίς τίποτε νά άλλάξι/ άπό τό 
πεπρωμένον. ¥

"Οταν τής τραγικής ζωής όγκοΰται τό βάρος, ή 
ψυχή πλημμυρίζει άπό τρυμερότητα καί γλυκύτητα. 
’/II?.’ αίφνης ή βραχεία φλόξ ενός μυστηριώδους θη
σαυρού λάμπει ώς έν όνείρω' τό στόμα μειδιά άκόμη. 
Καί άπό τήν ελπίδα ίλαρύνεται ή άρχαία μας οδύνη, 
δπως στολίζονται άγριαι άκανθοι άπό νέον άνθος.

Σήμερον ή φαντασία μου πλανάται άνά τόν Κηφισ- 
σόν καί νοσταλγεί τάς ώχρας ελαίας καί τήν λικνιζομέ- 
νην κορυφήν τής κυπαρίσσου. ’.W0 διατί παρατηρεί 
τά ίχνη τών γήινων βημάτων μου ; Ώ ψυχ>ι μου, ώ 
χείμαρροι τών σκέψεων, ή άπουοία κα! ιό διάστημα 
δημιουργούν τούς δεσμούς σας.

Ή καρδία μου, δέν είνε πλέον δ τρυφερός εκείνος 
κλάδος, ό όποιος ανθεί έκ νέου ύπό τόν κυανοΰν ουρα
νόν. .Γεν είνε ούτε ή αιθάλη εκείνη ή καλύπτουσα τό 
ήμίσβεστον πύρ.Άλλά ή πληγή μου είνε τόσον βαθεΐα, ιο Βιργίλιε, 
ώ Λάντη πρόγονοί μου, όίστε >'ά ειιπερικλείσω τόν κό
σμον είς ένα έρωτα πλέον ΰπερήφανον.

Είσαι οιωνός τις, είσαι μυστική είδοποίησις,ώ ψύλ
λον, τό όποιον ήλθες τήν θυελλώδη ταύτην νύκτα νά 
μιΰ Οίξης τό πρόοωπον μέ τί/ν ηδονικήν αύτήν φρι- 
κίασιν ;Τό φθινόπωρου σέ έμάρανε καί ίδον ό\ι πίπτεις 
πολύ βαρύ επί τοΰ μετώπου μου, τό όποίον κυρτοΰσι 
πρός τον τάφον αί είς βαρύ φορτίον συσσωρευΟεΙοαι έ)μέ- 
ραι. Α!.. πέρυσι μέ τό>' άνεμον, μελαγχολικόν ψύλλον, 
έρριπτες την σκιάν σου είς τόν κήπον. Τό δνειρον είς 
τό όποιον τώρα ή ψυχι'ι μου ουγκεντροΰται άνοίγει τας 
πύλας τοΰ πεπρωμένου...

ΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Ώ Νύμφες σείς, ποΰ φόρμιγγες 'Ολύμπιες 
στιί πλαστικά σας δάχτυλα κρατάτε 
καί μέλποντας τοΐ-ς σαπφικούς τούς ύμνους σας 
τήν άρμονίαν ύπ:ροεμνη σκορπάτε.

Τριγύρω σας τά πνεύματα σιγήοανε 
τή μουσική ν' άφυγκραοτοΰν τοΰ όνείρου 
κι' οί μαύρες οί νεφέλες παραμέρισαν 
στήν Κόρη τή λευκόπεπλη τού άπειρου . . .

Οί νύχτιες αύρες τις μολπές σας πέρνουνε 
οτάνάερά τους δροσοβόλα χέρια 
και τά δωροΰν στών άηδονιών τά στόματα 
καί τά χαρίζουν οτάφωνα τάοτέρια . . . .

"Ω .' νά μεθύσω, γλαυκομάτες, ψάλτε μου 
τις Απολλώνιες νότες σας γροικώντας 
καί μές σέ πόθων γαλαζένια πέλαγα 
νά ξεψυχήσω άγγελικά μεθώντας . . .

Πεθάναν στήν ψυχι'ι μου οί πόθοι οί εγκόσμιοι 
τοΰ όνείρου τους σαβάνωσεν ή μέθη 
κΓ ό νους μου φτερωμένος, πενταπάρθενος 
σ' άλλης ζωής τά Ήλύσια ξεπλανέθη ....

Μ. ΔΟΥΡΑΚΗΗ
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Άγγ. Στιφάνον. 

•Αγρός.

I Φωτογραφία
Σπ. Κοκκόλη).

Μ A F* Κ Ο £ ΤΟΥΑΙΝ

Ν ηλικία 75 ετών άπέθανεν 
ό διάσημος 'Αμερικανός σατυ- 
ρογράφος Σαμουήλ» Κλέμενς, 
γνωστό; υπό τό ψευδώνυμον 
Μάρκο; Τουαίν. Ό θάνατός 
του προήλθεν έξ ιλαράς, καί

είνε πολύ περίεργο. ή σύμπτωσι; νά άποθάνη άπό 
ιλαράν αυτός, όστι; έσκόρπισε κατά τήν ζωήν 
του τόσην ίλαρότητα καί όστις άπεθανε γελών.

Γενικά,ν καί βαθυτάτην θλίψιν έπροχαλεσεν 
έν ’Αμερική, ό θάνατο: του Μάρκου Τουαίν, ώσεί 
νά έπρόχειτο περί μεγάλης τινός εθνική; κατα- 
ταστροφής. Τό γεγονός είνε εύεξήγητον άν άνα- 
λογισθή, τι; ότι ό Μάρκο; Τουαίν έπί πεν :ή- 
κοντα όλα έτη σκορπιζων τά; θαυμασία; ακτι
νοβολία; τού σπινθζροβόλου πνεύματός τον, είχε 
καταστή άντικείμενον λατρεία; ού μόνον εΐ; τά; 
ανεπτυγμένα; τάξεις, άλλα καί εί; όλου; τούς 
κύκλους τής ‘Αμερικανικής ζωής.

Ό θάνατος συνέβη έν τή, έπαύλει του εις τό 
Ρέδδιγκ τοΰ Κοννέκτικουτ.Κατά τά,ν μακράν του 
ασθένειαν καί εις τάς τελευταίας στιγμάς τής 
αγωνίας του δέν έλειψεν ουδέ στιγμά,ν άπό τό 
προσκεφάλαιον τού ασθενούς τ. μόνη άπομείνασα 
κόρη του Κλάρα μέτά τού συζύγου της Γα.βρή- 
λοβιτς,κλειδοκυμβαλιστοϋ.Έλάτρευε τον πατέρα 
της ή Κλάρα καί έκείνου πάλιν πρός αυτήν ή 
στοργή ήτο άπε.ίγραπτος. Οί ιατροί έβεβαίωσαν 
ότι άν ό άσθενή; άντέσχεν εις τήν προσβολήν 
περισσότερον άπό δ,τι έπέτρεπέν ή αμείλικτος 
φύσις τή; νόσου, τούτο οφείλεται κατά μέγα 
μέρος εις τήν έγκαρδίωσιν ήν τώ έδιδεν ή άφο- 

σίο.σις τή; φιλόστοργου θυγατρό; καί εί; τήν εύ- 
χαρίστησιν ήν έκ τούτου έδοκίμαζεν.

'Ολίγα; ώρα; πριν άποθάνγ, ήσθάνθη έγγιζού- 
σα; τά; ύστατα; στιγμάς του, καί χωρίς νά 
άποβαλγ, καθολου τήν ολύμπιαν γαλήνην του 
έζητησε καί έγραψε μετά πολλού κοπου έπιστο- 
)ά; τινας, έπίσν; δε ύπέγραψεν έν τσέκ 50,000 
φράγκων ύπέρ τής βιβλιοθήκης τού Ρέδδιγκ, ής 
ύπήρξεν ό ιδρυτής.

Μέχρι τού σκότους τού θανάτου έτήρησεν ό 
μέγα; οΰμοριστής διαυγεστάτην τήν διάνοιάν 
του καί ούτε έγκατέλιπε καθόλου τήν συνήθη 
φαιδρολογίαν του, ουδέ ένεκρώθησαν πρό της 
ζωής αί άναλαμπαί τού εύθύμου πνεύματός του. 
Έγέλα καί ήστειεύετο μέ τού; ιατρούς του όπως 
έπίσης και μ.έ τούς ύπηρέτας του, καί συνέβη 
πλέον ή άπαξ κατά τάς ώρα; τή; ιατρικής έξε- 
τάσεω; ή τής έπισκέψεως τών αραιών φίλων του 
νά παριστά ό μετ' ολίγον νεκρικός θάλαμος τήν 
χαριεστάτην εικόνα τών φιλικών συγκεντρώσεων, 
τών όποιων ήτο ή ψυχή καί ή χάρις.

Οί ιατροί είχον απαγορεύσει αύστηρώς τό 
κάπνισμα εΐ; τόν άσθενή.Άλλ' ό Μάρκο; Τουαίν 
ουδέποτε ύπήκουσεν εΐ; τήν άπα.γόρευσιν, καί 
έκάστην φοράν καθ’ ήν τον παρετηρουν διά τούτο 
οί ιατροί έδιδον αφορμήν εί; κάποιον νέον ευθυ
μολόγημα. Τό τελευταϊον του σιγάρον έκάπνισε 
μίαν ώραν πρ·ν άποθαν/,.

ΙΙο/λοί έκ τών Ευρωπαίων δέν ευρίσκουν εί; 
τά διηγήματα τού Τουαίν ευθυμογραφικήν άξίαν. 
Καί ΐσω; δέν έχουν άδικον. Διότι υπάρχει δια
φορά μεταξύ τής Ευρωπαϊκής καί τής ’Αμερι
κανική; εύθυμογραφίας. Οί συνειθισμένοι εί; τήν 
Εύρωπαϊκήν, ευρίσκουν πολύ ολίγον πνεύμα εις 
τήν εύθυμογραφίαν τού Νέου Κόσμου.

*0 Τουαίν δέν έγραφε μόνον, άλλ’ έδιδε δια
λέξεις, έξεφώνει προπόσεις, αϊτινε; έσχολιάζοντο 
καί προεκάλουν γέλωτα; πολλάκις 'Ομηρικούς. 
‘Οσάκις ιδίως άπετύγχανεν εις τάς κερδοσκοπι
κά; επιχειρήσεις, άνεπλήρου τάς ζημίας διά τών 
κερδών τών διαλέξεων.

Έκ τών πολλών διηγημάτων του χαρακτη- 
ριστικώτερον είνε ή «Ανακάλυψε; τή; Αμερι
κής». Τό τελευταϊον βιβλίον του είνε μία άνά- 
λυσις τών άρχών τή; περίφημου ’Επιστημονική; 
Χριστιανικής εκκλησίας, ήν ευφυέστατα σατυ- 
ρΐζει.

Τό μεγαλείτερον μέρος τής ήμερα; διήρχετο 
έσχάτως εΐ; έν λαμπρόν κρεββάτι όπερ έχρησίμευε 
συγχρόνω; καί ώ; γραφείον. ’Εκεί έγραψε τήν 
αυτοβιογραφίαν του, έν ή όμιλεϊ διά τήν τέχνην, 
τήν πολιτικήν, τά ταξείδιά του κλπ.

Ή ζωή του βρίθει έξ ανεκδότων, τά όποια 
είνε ακόμη εύθυμότερα καί άπό τά δ.ηγήματά 
του.

Τά μέχρι τοϋδεγνωστά έκ τή; ζωή; καί περί τών 
διαφόρων έκκεντρικοτήτων τού Μάρκου Τουαίν 
συμπληρούνται διά τής έσχάτως έκδοθείση; βιο- 
γραφικής σημειώσει»; περί αυτού, τή; οφε.λομέ- 
νης εις τήν γραφίδα τοΰ καθηγητού Χένδερσων.

Ό Χένδερσων έγνώρισε τόν Τουαίν όταν με- 
τέβαινεν έξ Αμερικής εις τήν ’Αγγλίαν. Τό 
Ιΐανεπιστήμιον τής ’Οξφόρδης είχεν άπονείμει 
εις αύτόν τόν τίτλον τού έκτακτου καθηγητού 
καί ό Τουαίν διέπλεε τόν Ωκεανόν, όπως λαβή, 
έπισήμως τό χρίσμα τή; καθηγεσίας έν ’Οξφόρδη).

Συνωδεύετο έντός τού άτμοπλοίου παρά τής 
θυγατρός του, ή όποια κατόπιν πολλών παρα
κλήσεων τώ άπέσπασε τήν ΰπόσχεσιν, ότι δέν 
θά έπεχείρει νά κάμη, καμμίαν έκκεντ. ικότητα.

Κατά τήν διάρκειαν όμως τού ταξειδίυυ ό 
Τουαίν συνγ,νεσε νά γραψη) μερικά; σκέψει; εί; τά 
λευκώματα τινών τών συνεπιβατών του καί 
μίαν ήμέραν ό Χένδεσσων τόν συνέλαβεν επ' αύ- 
τοφώρω γράφοντα τά έξης :

ο Ή άλήθεια είνε τό πολυτιμότερον τών άγα- 
θών μας. "Ας κάμνωμεν λοιπόν οικονομίαν 
αυτής ».

Όταν ό Τουαίν έφθασεν εί; το Λονδίνον κά
ποιος τώ άπέστειλε τήν φωτογραφίαν του μέ 
τή.ν έξή; σημείωσιν :

— «Είνε ή φωτογραφία μου. Δέν σάς κάμνει 
έν-.ύπωσιν ή όμοιότης, τήν όποιαν έχει μαζή 
σας ;»

Ό Τουαίν τφ άπήντησεν.
— «Κύριε, ή φωτογραφία σας μού ομοίαζε·, 

περισσότερον άφ’ ο,τι ομοιάζω έγώ πρός τόν 
εαυτόν μου. Διά τούτο τήν έβαλα έντός πλαι
σίου καί τήν έκρέμασα εις τό δωμάτιόν μου άντί 
καθρέπτου διά νά ξυρίζωμαι έκάστην πρωίαν 
ενώπιον της».

Μίαν άλλην ήμέραν ό Τουαίν έγραψε τά εξής:
«Μή λέγητε ποτέ ψεύμα άνωφελώ;, διότι πι

θανόν νά τό χρειασθήτε μιαν ημέραν !»
Όταν δέ ό ίΐαύλος Μπουρζέ είχε γράψει ότι 

εις τήν ’Αμερικήν κανείς δέν γνωρίζει τόν πάπ- 
πον του, ό Τουαίν τώ άπήντησεν.

«’Ίσως οί ’Αμερικανοί νά μή γνωρίζωσι τόν 
πάππον των. Άλλ’ οί Γάλλοι ούδέποτε γνωρί
ζουν ποιο; είνε ό πατήρ των ! η

------- -------------------------

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Ν. Γεωργοί τη. ΟΙ 'Απόκληροι.
(Φωτογραφία Σ. Κοκκόλη).
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ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ

ΩΡΙΣ κανείς νά άνα- 
μένγ, ότι Οά έληγε τό
σον τραγικά καί τό
σον πρόωρα μία υπε
ρήφανος, μία αριστο
κρατική ζωή, ώσάν 
τοϋ Γιαννοπούλου, έ- 
ψιθυρίσθη καί μετά

πολλάς αμφιβολίας έβεβαιώθη ότι ό ωραιότερος, 
ό κομψότερος καί λευκότερο, τήν ψυχήν καί δυ
νατότερο; κατά τήν εκφρασιν καί ίδανιστικώτε- 
ρος τών Ελλήνων λογιών, ό Περικλή; Γιανν-ό- 
πουλος, ηΰτοκτόνησε.

“Οπως ή ζωή του ήτο μία λευκή οπτασία 
μέσα είς τόν κοινωνικόν βόρβορον καί είς τόν στε
νόν πνευματικόν ορίζοντα τών 'Αθηνών, οϋτω 
και ό θάνατός του είνε μία αγνή θυσία είς τόν 
βωμ.όν τοϋ αγνώστου. Εί; τό σημερινόν περιβάλ
λον ό Γιαννοπουλος ήτο εν παρόραμα. Γεμά
τος ιδανικά, λάτρη; φανατικός τή; ’Αλήθειας, 
ίερεύς τής θρησκείας τοϋ Ωραίου καί τοϋ Αιω
νίου Κάλλους, ήτο ό γλυκύτερο;, ό ρεμβωδέστε- 
ρο; λογοτέχνης είς τά έργα τοΰ όποιου έσπινθ/-,- 
ριζον αί ίδέαι, έζετινάσσοντο, ώ; πύραυλοι, οί πό
θοι. Μία θυελλώδης ευγλωττία ώθει την γραφίδα 
του είς τήν δημιουργίαν τών θαυμάσιων εκείνων 
είς εκφρασιν και νόημα κζί ειλικρίνειαν άφορισμών. 
I ραφών περί Νεοελληνικής τέχνης, είχε τό ύφος 
Μεσσιου και Τιμ,ητού. ’Απότομος είς τάς εκ
φράσεις του, άλλα δίκαιος, ρηξικέλευθος, ώ«ειρο- 
πολει τήν 'Ελληνικήν τέχνην ΰπέροχον, —α- 
ρωρμα τοΰ; ζωγράφους καί γλύπτας νά είνε 
άληθινώτεροι καί έθνικώτεροι Έζήτει νά χειεα- 
γωγήσγ, τήν νεοελληνικήν τέχνην εί; τά νέα ιδεώ
δη, είς τά βάθη τής ΐδικής του ψυχής.

Μετά τήν τέχνην, έστρεψε τήν προσοχήν του 
είς τνν κοινωνικήν άνάπλασ.ν καί πολιτικήν άνα- 
γεννησιν τοϋ "Εθνους. Μεγαλοϊδεάτης, άπό φύ· 
σεως πρό; τά μεγάλα καί ύψηλά φερόμενος, έ
τασσε σημεία δρασεως, ύπεδείκνυε προφητικό; 
τόν δρυμόν τόν όποιον πρέπει νά λάβγ, τό Έλλ. 
πνείμα έν ταί; παντοίζι; έκδηλώσεσιν αυτού.Ό 
άναγινώσκων τά; ύποθήκα; τοϋ Γιαννοπούλου, 
ήοθάνετο νέους παλμού; ΐθνικής ζωής. Άτυχώς, 
μόνον δύο τομίδια έξέδωκε, τά όποια θά παρα
μείνουν ώ; τό εγερτήριον σάλπισμα τής πνευμα
τική; τοϋ Έθνους άναστάσεως. Τό «Νέον Πνεύ
μα» καί τήν «Έκκλησιν πρός τό Πανελλήνιον».

Ό Γιαννοπουλος ήτο ό σημαιοφόρος τή; όνει- 
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ροπολουμενης ύπό πάντων ’Αναγεννήσεως. Κα
νείς δεν τήν έφαντάσθη τόσον ώραίαν, τόσον κα
θολικήν, τόσον ά'φευκτον, όσον ό Γιαννοπουλος ό 
όποιος ήτο όλος κάλλος καί δύναμις καί έρως, 
γεμάτος ελπίδα καί χαράν. 'Ολόκληρον σύστημα 
εργασίας είχε καταστρώσγ, σκοπούν τήν άφύ- 

πησε»’τή; Ελληνική; ψυχής, τήν άπελευθέρω- 
σιν τοϋ Έλλ. πνεύματος.Τό σάλπισμά του ήτο: 
«Άπό τά νέα ερείπια πρός τό φώς».

Έπίστευεν εί; τήν ζωικήν δύναμιν τή; Έλλ. 
φυλή;’ άλλ' ήτο απογοητευμένος άπό τούς σημε
ρινού; "Ελληνας. «'Ελλάς-φώς τό 1821. Ελλάς 
-κόπρος τό 1897. Κάτω ή Ελλά; τών ψήφων, 
τών μισθών, τών χαρτοπαικτών, τών βουλευ
τών, ή ‘Ελλάς ή χαταχρεωκοπημένη.Ή Ελλά; 
άξια τοϋ ονόματό; τη; ή τέφρα !»

Τό έργον τοϋ Γιαννοπούλου άπεβλεπε είς τό 
μέλλον, εις νέους ανθρώπους, οπο.ς ό ίδιος έ- 
γραφεν εί; τήν προμετωπίδα τοϋ πρώτου βι
βλίου του: «Απώτατα εί; τούς κυανοροδίνου; 
άέρας άσημένια καμπάνα σημαίνει τόν όρθρον 
τής ’Αναγεννήσεως». Καί τό βιβλίον του έτε- 
λείωνε με εν πελώριον, κατάυαυεον ερωτημα
τικόν .

Πολλά τά επεισόδια, άτιν.κ χαρακτηρίζουν 
τήν ΰπέροχον άζίαν του.

"Οταν εις τήν «Άκρόπολιν» έδημοσίευσε σει
ράν άρθρων επαναστατικών κατά τοϋ σαπροϋ 
καθεστώτος, ένεποίησαν ταύτα βαθυτάτην αΐ- 
σθησιν. Ό Γαβριηλίδης τόν ένεκολπώθη μέ τόν 
συνηθη ένθουσιασμόν του διά κάθε άναφαινομέ- 
νην πραγματικήν αξίαν. Ώνόμασε τότε τόν 
Γιαννόπουλον Ράσκιν τής 'Ελλάδος. "Οταν δέ 
ή «Πινακοθήκη» πρό έτών προεκήρυξε δημοψή
φισμα περί τοϋ έπιφανεστέρου "Ελληνος λογίου, 
ό κ. Δ Γρ, Καμπούρογλους έψήφισεν ώς τοι- 
ούιον τόν Γιαννόπουλον. Έκρίθη τότε ώς πα- 
ραδοςος κζί ύπερβολ'κή ή γνώμη αυτή, προ
ερχόμενη. μάλιστα άπό τόν συντηρητικώτερον 
καί έπιφυλακτικώτερον τών λογιών μας, άλλ' όχι 
και άδικο;.

'Ενθυμούμαι μίαν χαρακτηριστικήν εικόνα τού 
ιδιορρύθμου συγγραφέω; κατά τινα έπίσκεψίν του 
ε!; τά γραφεία τοϋ περιοδικού τούτου. Εΐσήλθεν 
μέ τεφρόχραυν άνοιξιάτικην ενδυμασίαν,μέ χειρό
κτια λευκά, μέ ρόδα προκλητικώτατα είς τήν 
κομβιοδόχην. Ό Γιαννοπουλος ήτο πάντοτε ό 
τύπος τοϋ τζέντλεμαν, τοϋ άμέμπτω; ήμφιε- 
σμένου, τοϋ ρεμβώδους καί ποιητικού τήν κόμ- 
μωσιν, τού; τρόπους, τό βλέμμα. Είχε μαζή 
του ένα μαϋρον χαρτοφύλακα. Έξήγαγε ταχύ; 

έκεϊθεν δέσμην χειρογράφων, μέ χαρακτήρας κτυ- 
πητούς, έπιμήκεις καί μεγαλοπρεπείς — ώ; ήτο 
και ή όλη φυσιογνωμία του—καί μοϋ άνέγνωσε 
αποσπάσματα ένό; μεγάλου έργου, τό όποιον 
είχε άρχίσφ καί ύπελόγιζε ότι θά έπεράτωνε εν
τός διετίας. Ήτο έν οικοδόμημα λογική; αρχι
τεκτονικής εύγραμμίας. Ώμιλει περί ζωγραφι
κής καί γλυπτικής. Μοϋ είχε κάμει μεγάλην 
ιδίως έντύπωσιν ή ακάθεκτο; κατά τοϋ ζωγρά
φου κ. Μαθιοπούλου έπίθεσίς του. Άλλ’ ή με
λέτη ήτο μακρά, δυσανάλογο; πρός τόν χώρον 
τή; «Πινακοθήκη;» καί δέν έδημοσιεύθη. Δέν 
θά λησμονήσω όμως τήν έντρύφησιν ήν μοί πα- 
ρέσχεν ή παρά τού ίδιου συγγραφέω; έπί μίαν 
καί πλέον ώραν άνάγνωσις τών χειρογράφων του, 
έκ τών όποιων αί φράσεις άνεπήδων έπιβλητι- 
καί,κυλιόμεναι ώ; ογκόλιθοι μέσα είς τούς άφρούς 
τών έμπνευσμένων λέξεων.

Ή ζωή τού Γιαννοπούλου ΰπήρξεν ώραίζ, καί 
όπως κάθε ώραϊον, σύντομος. Μη άναστρεφόμε- 
νος σχεδόν μέ κανένα — καί είνε όλοι οί συνά
δελφοί του τόσον πεζοί—μή προστριβόμενος, μη 
ακολουθών ούτε μιμούμενος άλλον, ά.λλά μόνος, 
μέ τόν έσωτερικόν κόσμον, μέ τό έγώ του, μέ 
τήν προσφιλή του Άκρόπολιν, τήν όποιαν κάθε 
ημέραν έπεσκέπτετο, διερχόμενο; ύπό τά φυλ
λώματα τή; δενδροστοιχίας, ώ; ξένος, ώ; άλλου 
κόσμου μετανάστης, ήτο ένα; σπάνιο; τύπο;. 
Πάντων είλκυε τήν προσοχήν. Πολλοί τόν έζε- 
λάμβανον ώ; άνισόρροπον,άλλοι ώ; έρωτευμένον. 
Καί όμω; ήτο ή φωτεινοτέρα ίσως διάνοια καί ή 
πατριωτικωτέρα καρδία.

Κατήγετο έξ εύπορου Πατραίκή; οικογένεια;. 
Επιστημονικά; σπουδάς δέν έκαμε. Ούτε συστη- 
ματικώς έδημοσιογράφησε ποτέ, ούτε στίχου; 
διέποαξε. Είχε όνειρα μόνον, όνειρα άναγεννή
σεω;. Δυστυχώ; ήλθε διά τήν 'Ελλάδα πρόωρα.

Δι?: τόν Γιαννόπουλον ό θάνατος ήτο άπολύ- 
τρωσίς, αφού ή ζωή δέν ικανοποιεί τά ιδεώδη 
του.Τάς τελευταίας του στιγμάς λέγεται ότι πα- 
ρηκολούθησε ένας αιγοβοσκός— καί είνε αρκετά 
ποιητικόν διά νά τό πιστεύσωμεν — όστι; έβε- 
βαίωσεν ότι είδε «ένα τρελλόν» εί; τήν παραλίαν 
τοϋ Σκαραμαγκά,όπου όντως εύρον τό έπανοφώ- 
ριόν του καί άνθη πολλά, οτι κατά μήκος τή; 
παραλίας έπεριπάτει «ό τρελλός» ασκεπής,φέρων 
έπί τής κεφαλής ένα στέφανον άπό αγριολούλου
δα καί φωνάζων. Καθόλου παράδοξον ό διαρκώ; 
έν έκστάσει έμπνεύσεω; Γιαννόπουλο; νά άπήγγε- 
λε κανέν ανάθεμα κατά τή; κοινωνικής σαπίλα;. 
Έγράφη οτι έθεάθη ύπό τού βοσκού εισερχόμενο; 
εις τήν θάλασσαν καί μετ’ ολίγον δέν έφαίνετο 
τίποτε άλλο ή ή έστεφανωμένη κεφαλή του καί 

ή δεξιά χειρ του υψωμένη καί κρατούσα περίστρο
φου, μέ τό οποίον ηΰτοκτόνησε.

Ό Γιαννόπουλο; ούδέποτε έπεδίωξε τήν δια- 
φήμισιν’ έν έπιστολη του πρό; ένα τών φίλων 
του έδωσε τήν έπιτακτικήν έντολήν νά μή γίνγ 
καμμία έρευνα πρός άνεύρεσιν τοϋ πτώματός του 
—καίτοι έλαβε τά κατάλληλα μέτρα ώστε νά 
μείνγ έν τώ βυθω τής θαλάσση;—αλλά καί έάν 
τό ανασύρουν νά τό στεφανώσουν μέ άνθη καί 
νά τό ρίψουν πάλιν εί; τήν θάλασσαν, χωρίς ού- 
δέν εί; ούδένα νά αναφέρουν.

Χαρακτηριστικόν ανέκδοτον τής λογική; έκ- 
κεντρικότητό; του είνε τό έξής έπ ισόδιον, ού 
ήρως έγένετο κζτά τήν κηδείαν τού άειμ νή- 
στου Ε. Ι’οίδου. Έβάδιζε παραπλεύρω; μου- ή 
κηδεία έβαινε εί; τήν όδόν τή; Άναπαύσεως’ ό

πισθεν ήρχετο νεόπλουτος τι; γνωστό; κύριος έπί 
τή; ιδιοκτήτου άμάξη; του μεταβαίνων χάριν 
περιπάτου είς τό νεκροταφ-ίον έπειδή δέ ολίγοι 
ήσαν οί άκολουθοϋντες τόν έπιφκνή νεκρόν,έθεώ- 
ρησε καλόν νά διασχίσν) τόν όμιλον ΐνα προσπε- 
ράση τήν κηδείαν. Ό Γιαννόπουλο; δέν ήνέχθη 
τήν ασέβειαν. Άποσπζται άπό τό πλάγι μου 
καί σπεύδων τίθεται έμπροσθεν τή; άμάξης, έμ- 
ποδίζων αυτήν νά προχωρήσ/) διά τή; ωμοπλά
της, ήν έστήριξεν έπί τού ρυμοϋ μέ προφανή 
κίνδυνον νά καταπλακωθή, άπό τού; ρωμαλέου; 
'ίππου;. Έπί πολύ ό Γιαννόπουλο; έβαινε μέ 
τού; ώμους προσκεκολημένου; έπί τοϋ ξύλου,άνα- 
γκάζων οϋτω τήν άμαξαν νά άκολουθρ βρα
δύτατα. Ητο καταπόρφυρος έκ θυμού, τό 
πείσμα δέ όπως έπικρατήστ; αυτός,τοϋ έδιδε με
γάλα; δυνάμεις. Διεμαρτυρήθη ό έποχούμενος’ δ 
1'ιανόπουλο; ανένδοτος,σιγών,τοϋ είχε γυρισμένα 
διαρκώ; τήν πλάτην, ώ; είδος στόπερ 1 ...

Ό Γιαννόπουλο; ύπήρξε έγοηστή; θνήσκων- 
άφοϋ κατεξ-έσχισε όσα; φωτογραφίας είχε δώσει 
είς τούς ολίγου; φίλους του, διέπραξε καί τό με- 
γαλείτερον ίσω; σφάλμα τής ζωής του. Κατέκαυ- 
σε ολίγα; ημέρας πριν αύτοκτονήσφ όλα τά χει
ρόγραφά του — έν ολόκληρον κιβώτιον — έν οί; 
καί τήν «Αρχιτεκτονικήν» του,ήτις ήτο πλήρη;. 
"Οταν δ κ. Καμπούρογλους, είς δν είχε εΐπ-ji ότι 
θά τά έκαιε, τόν άπέτρεψε, ό Γιαννόπουλο; ανέ
κραξε : «Αύτά μοϋ τά ένέπνευσεν ή ατμόσφαιρα 
τών ’Αθηνών, ή ’Αττική ώμορφιά' αύτή, δέν 
πεθαίνει' θά τά έμπνεύση, καί εί; άλλους, ακόμη 
καλλίτερα».

Κρίμα διότι μία τόσον φωτεινή έργασία έγινε 
παρανάλωμα φλογός, ήτις άφίνει όπισθέν της 
σποδόν μόνον. Ό Γιαννόπουλο; δέν ήρκέσθη νά 
στερήσν) τήν Ελλάδα ενός ώραίου σώματος. Τήν 
έστέρησε καί τοϋ έπίσης ώραίου πνεύματός του.

ΔΙΚ.
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Φ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ φ-
‘Ο Τολβτόη.

Ό μέγα; Ρώσσος φιλόσοφος είναι ήδη λίαν κατα
βεβλημένο; καί τό γήρα; τόν κάμνει νά ύποφέρει 
υπερβολικά. Εί; ’Άγγλος δημοσιογράφος δστις μετέβη 
πρό τίνος εί; τήν έπαυλιν τής Ι’ιασνάία Πολιάνα 
ενρε τόν Τολστόη έξηπλωμένον εί; μίαν άπό τά; κινη
τά; εκείνα; τροχοφόρου; πολυθρόνας, τά; οποία; χρη
σιμοποιεί άπό οκταετία; περίπου.

Εί; τόν συνομιλητήν του, δστι; τοΰ εκαμνε λόγον 
διά μυθιστορήματα, ό γέρων άπόστολο; τής ειρήνη; 
άπήντησε :

— Δέν ενθυμούμαι πλέον τί άφηγήθην εί; τά πα
λαιό μου μυθιστορήματα. Ούτε ασχολούμαι πλέον μέ 
αύτά, διότι είμαι 81 ετών καί αι’ριον θά άποθάνω.Έν 
το» μεταξύ πρέπει νάγράψω ένα νέον βιβλίον τό όποιον 
θά άσχοληθή μέ ηθικά ζητήματα. Ή πολιτική—έξη- 
κολούθησε—δέν μέ ενδιαφέρει. Δέν δύναμαι νά εννοήσω 
διατΐ ένα; λαό;, δπω; ό Αγγλικός ό όποιο; λέγει ότι 
θέλει τήν ειρήνην προθυμοποιείται νά κατασκευάζω 
πλοία. Τά πολεμικά είναι χρήσιμα μόνον διά τού; λαού; 
ο'ι όποιοι επιθυμούν τήν αρπαγήν καί επιδιώκουν τήν 
λεηλασίαν.

*

Ό Χριστό; έπί σχηνήζ.
Εί: τήν Βαυαρικήν πολίχνην Όμπεραμμεργκάου 

κατά τόν Μάϊον θά έπαναληφθη ή κατά δεκαετίαν 
γινόμενη παράστασι; εί; τό ύπαιθρον τών παθών τού 
Χριστού.

Κατά τό έτο; 1633, δτε ή πανιόλη; εκαμνε θραύ- 
σιν καθ’ δλην τήν Εύριόπην, οί Αφελείς κάτοικοι τού 
Όμπεραμμεργκάου ώρκίσθησαν νά παριστώσι κατά 
δεκαετίαν έν «θαύμα· έκ τή; ζωή; τού Χριστού. Κατά 
τήν παράδοσιν, ευθύ; μετά τόν δρκον τούτον ή πανιό
λη; έξωλοθρεύθη ώ; έκ θαύματος καί οί κάτοικοι τής 
Βαυαρικής εκείνη; πολίχνης έξακολουθοΰσιν άπό τότε 
ανελλιπώς τά; παραστάσεις των.

Κατά τά; δύο πρώτα; εικόνα; τή; θρησκευτική; 
ταύτης παραστάσεως, διεξάγεται έπί σκηνή; ή ιστορία 
τής έκδιιόξεως τού Άδάμ καί τής Εύα; άπό τοΰ Πα
ραδείσου καί μία συμβολική σκηνή, καλουμένη «ή λα
τρεία τοΰ Σταυρού». Ταύτα; άκολουθούσιν έτεραι δέκα 
καί οκτώ εικόνες έκ τοΰ βίου τού Χριστού άπό τή; 
εισόδου του εί; τήν 'Ιερουσαλήμ μέχρι τή; Άναλήψεως. 
Τό μέρος τού Χριστού θέλει ύποδυθή ό καί κατά τό 
έτος 1900 ΰποδυθείς αυτό ’Αντώνιο; Λάγκ. Ό δήμαρ
χο; τή; πολίχνη; θά ύποδυθή τόν Πόντιον Πιλάτον 
καί ή κόρη τού Ι’ιόχαν Ζβίγκ, δστι; θά υποκριθή τόν 
’Ιούδαν, θά παίξη τό πρόσωπον τής παρθένου Μαρίας.

Κατά τήν παράδοσιν ούδεμία έγγαμο; γυνή θά 
παραστή εί; τό δράμα, τοΰ όποιου τά πρόσωπα ανέρ
χονται περίπου εί; χίλια. Καί όντως· τό δράμα άπαιτεϊ 
98 Ανδρα; ηθοποιούς, 14 θηλείας, 32 στρατιώτα;, 18 
φύλακα;, 200 Ανδρα; καί γυναίκα; άποτελοΰντα; τόν 
λαόν καί 300 παιδία. Πλήν τούτων απαιτούνται χοροί 
Sαλτών καί ψαλτριών καί έτερα βοηθητικά πρόσωπα.

I Ανδρε;, οι όποιοι μετέχουσι τής παραστάσεως έν 
έτος πρό αυτή; άφίνουσι τήν γενειάδα των καί τήν 
κόμην των νά μεγαλώνη κατά τόν Ναζαρηνόν τρόπον, 
διότι έπί τή; σκηνής δέν επιτρέπονται φενάκαι καί 
τεχνηταί γενειάδες.

Εί; τ·|ν πρωτοτυπωτάτην ταύτην παράστασιν συρ- 
ρέουσι χιλιάδες ξένων καί αί παραστάσεις εξακολου
θούν άπό τοΰ Μαιου μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου.

★
Απρόοπτο; συνεργασία.

Ό μουσουργός Στράους, ό συνθέτης τή; «Σαλώ
μης», κερδίζει όχι μόνον έκ τών πρωτοτύπων αυτού 

ιΛε μου ! 
ποσοστά.

έργων, άλλά καί έκ τών παρφδιών τών έργων του.
Πρό τίνος χρόνου νέο; τι; μουσουργό; έξ άβρό- 

τητος συναδελφική; παρουσιάσθη ένιόπιόν του καί τώ 
άνήγγειλεν ότι έγραψε μίαν παρωδίαν τή; «Σαλώμης» 
έζήτησε δέ τήν Αδειάν του διά νά τήν άναβιβάση έπί 
τή; σκηνή;.

Ό Στράου; τόν παρεκάλεσε νά έκτελεση κάτι άπό 
τήν μουσικήν παρωδίαν του έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου. 
Ό νέος έξετέλεσεν άρκετά μέρη τού έργου του, ό δέ 
Στράους δέν ήδυνήθη ν’ απόκρυψη τήν εΰχαρίστη- 
σίν του.

— Πολύ πρωτότυπο; ή παρωδία σας, φίλε μου ! 
Σα; συγχαίρω έκ καρδία; καί ελπίζω δτι ΪΙά έχετε επι
τυχίαν εί; τό θέατρον.

Ό νέο; ήτοιμάζετο ν’ αναχώρηση άρκετά ευχαρι
στημένο; έκ τή; έκβάσεω; τή; έπισκέψειό; του ταύ- 
τη;, δτε αίφνης είσήλθεν έντός τή; αιθούσης ή κυρία 
Στράους.

— Αυτό; ό νέος—τή; εΐπεν ό Στράου;—έχει συν
θέσει μίαν παρφδίαν τή; «Σαλώμη;· μου καί τήν ευ
ρίσκω πράγματι ώραιοτάτην.

— Καί τί συμφωνίαν έκάμαμε ;
— Μά... καμμίαν !
— Άλλ’ ένήργησε; μετ’ ελαφρότητας 

Ζήτησε του τουλάχιστον 25 έπί τοϊς έκατ
Ό νέο; μουσικό; έπί τώ άκούσματι έμεινεν ώσεί 

κεραυνόπληκτο;. 'Οπωσδήποτε σ. νήνεσε καί ήδη δ 
Στράου; εισπράττει τακτικώτατα τά ποσοστά του.

*

Καλλιτεχνικά κειμήλια.

Εί; μίαν προθήκην τοΰ έν ΙΙαρισίοις Μουσείου 
τοΰ Λούβρ φυλάσσεται μεταξύ άλλων ή παλέττα τοΰ 
μεγάλου τοπειογράφου Κορό, ώς καί ή παλέττα τοΰ 
Delacroix. ’Επίση; έν τή ιδία προθήκη επιδεικνύεται 
ή ξύλινη πίπα τοΰ Κορό, ό έκ βάμβακο; σκούφο; αυ
τού, μέ λευκά; καί ερυθρά; γραμμάς, τόν όποιον έφε- 
ρεν ό καλλιτέχνης, όταν μέ τήν πρωινήν ομίχλην έζω- 
γράφιζε τού; ορόφους τού Ville—<1* Avray, ή στακτό- 
χρου; ρενδεκότα καί ό μικρό; του πίλος.

*

Ψευδή καλλιτεχνήματα.

Πότε θά έγκαινιασθή τό Μουσεϊον τών ψευδών 
καλλιτεχνημάτων; έρωτά ό Γάλλο; καλλιτέχνη; Άν- 
δρέα; Μυσσέ.

Καί έχει δίκαιον. Σ ή ιερόν ή παραχάραξι; τών αρ
χαίων καλλιτεχνημάτων έφθασεν εί; τοιοΰτον βαθμόν 
τελειότητο;, όίστε δέν είνε εΰκολον ούτε εί; τού; καλ- 
λιτέρου; έμπειροτέχνα; νά άποφανθοΰν αν ένα καλλι
τέχνημα είνε γνήσιον ή ψευδές. Πολλά ψευδή καλλι
τεχνήματα υπάρχουν εις τό Λοΰβρον, παραπλεύρως τών 
πραγματικών καί όμως είνε δυσδιακριτώτατα. Μέ είκοσι 
πέντε φράγκα δύναται νά άποκτήση κάνει; ένα ’Απόλ
λωνα τοΰ Βελβεδέρε ή μίαν εικόνα τοΰ Ρούμπεν; ή 
οποία δέν θά διαφέρη τοΰ πρωτοτύπου, ούτε κατά 
τήν . .. φθοράν.

Πλησίον τοΰ κοιμητηρίου τών Παρισίων Πέρ Λα- 
σέζ εύρίσκεται μέγα έργοστάσιον ψευδών καλλιτεχνη
μάτων ζωγραφικής καί άγαλματοποίίας καί εί; αυτό 
δύναται τι; νά άποκτήση δλην τήν σειράν τών έργων 
τοΰ Ραφαήλ ή καί άλλα ισότιμα καλλιτεχνήματα.

ΊΙ σημερινή πρόοδος τής έπιστήμη; κατέστησε 
δυνατήν τήν τελείαν άπομίμησιν καί αυτών τών έκ 
πορσελάνη; αγγείων τοΰ Σάξ. τά όποια μέχρι τινός 
έθεωρούντο άπαραχάρακτα.

ΑΔΟΤΕ Καλλιτεχνική εκθε- 
σις δέν ήνοιξε μέ τόσην αφέ
λειαν καί τόσην αταξίαν 
οσον εφέτος. Ή επιτροπή 
πολλάκιςδιεμαρτυρήθη,μέλη 
τοΰ συμβουλίου αύθαιρέτως 
άναμιγνύοντο εις τά έργα 
τής Επιτροπής,καλλιτέχναι 

άπεχώρησαν, διαβούλια, δυσαρέσκειαι,άναφοραί, 
κακογλωσσιά. "Ολα αύτά συνετέλεσαν ώστε ή 
ίφετεινή έκθεσις έν τφ συνόλω νά φανίί πενιχρά, 
μολονότι λαμβανομένη δΓ ενα έκαστον καλλι
τέχνην χωριστά, δέν είνε υποδεέστερα πολύ τών 
άλλων.ΊΙ Ί'λωρά, ό Μποκατσιάμπης, ό Χατζής, 
ό Κοντόπουλος,ό Άριστεύς,ό Ίωκννίδης,ό Γεωρ- 
γαντής, ό Μαθιόπουλος δέν έκθέτουν χειρότερα 
έργα άπό άλλοτε, αναφαίνονται δέ καί νέοι ώς 
ό Δήμας, ό Λουκίδης, ό Άνδροκίδης, μέ έντε- 
λέστερον δέ ταλαντον ό Γεραλής. Έν τούτοις ή 
έντΰ.πι»σις δέν είνε ικανοποιητική, εις τοΰτο δέ 
συνετελεσεν ή άστοχος άπόφασις νά έκτεθώσιν, 
έν ΐδιαιτέργ. έστω αϊθούσγ,προεκτεθέντα έργα καί 
μάλιστα έπί ζτμία τής έκθέσεως άφοΰ ώς έκ τού
του άπεχωρίσθη ό γονιμώτατος εις έκλεκτά έργα 
κ. Θ. Θωμόπουλος. "Επειτα ή απουσία ίκανω- 
τάτων καλλιτεχνών, ώ; οί κ. κ. Ίακωβιδης, 
1’οϊλός, Ι'ερανιώτης, Λεμπέσης, Φωκάς, Ί’σιρι- 
γώτης, Λασκαρίδου, Σκββίδης, Ε. Θωμόπουλος, 
Μπονάνος, κατέδειξε πόσον περιωρισμένη είνε ή 
άντίληψις έν Έλλάδι τοΰ καλλι
τεχνικού συμφέροντος.

Ή κ. Θάλεια Φλώρα — «α
ραβία κυριαρχεί έφέτος τής έκθέ
σεως. Εκθέτει δέκα έργα, άτινα 
έκτος ένός ή δύο, είνε τά ώραιό- 
τερα καί τεχνικώτερα. "Εν προ- 
σωπάκι παιδός είνε θαυμάσιον εις 
σχέδιον καί έκφρασιν, ώς καί μία 
κεφαλή παιδίσκης, ήδικημένη πο
λύ εις τήν τοποθέτησιν. Δυστυ
χώς τά έργα τής κ. Φλωρά δέν έ- 
τοποθετήθησαν μαζή, άλλως θά 
άνεδεικνύοντο έπί μάλλον. Ό 
«’Έφηβος» , οστις κάπως ύιΐενθυ- 
μζει τόν «Όλυμπιονίκην» τού 
1 ύζη, μία Προσωπογραφία διά 
κρητίδας, τό «Κέντημα» ,ό «Ρεμ
βασμός» εινε άπό τά καλλίτερα 
εξ όσων μέχρι τοϋδε έχει στείλγ,.

Θ κ. Βικάτος, τοΰ όποιου το Θ. Φλωρα-Ιίαρα6ία.

σάκις έπηνέσαμεν τήν δύναμιν καί τό χρώμα, 
υστερεί έφέτος, έκθέτων άφ’ ένός μέν τά 'Αραπά
κια έκφραστικώτατον έργον καί μίαν σπουδήν κε
φαλής γέροντας, άλλ' άφ’ ετέρου μίαν 
σκουσαν ήτις ουδέ καλοκαθισμένη δέν 
μέ μίαν άπελπιστικώς πρασίνην ζώνη 
σημειωματάριον άντί βιβλίου.

Ό κ. Κοντόπουλος μετά μακράν 
έμφανίζεται μέ μίαν σύνΟεσιν, πέντε 
γραφίας καί 'έν σχεδιογράφημα, τό

αναγινω- 
είνε κάν, 
καί έν...

έκλειψιν 
προσωπο- 
«Χρίυτός

’Ανεστη» τό οποίον είχε πρό ετών φιλοτεχνήσ·/) 
χάριν τής «ΙΙινακοθήκης». ΊΙ σύνθεσις, πρό τε
τραετίας γενομενη, παριστα τόν «Θάνατον τοΰ 
άγωνιστοδ» οστις θνήσκων δίδει τό τελευταϊον 
φίλημα πρός τήν σημαίαν, ένω γονυπετής παρ' 
αυτώ ύψοί τό ποτηριον τών άχράντων μυστηρίων 
ό ίερεύς, εν δέ παιδίον κρατεί τόν φανόν.Ή σύν- 
θεσις αϋτη καί ώς θέμα είνε λίαν ένδιαφε'ρουσα 
καί ώ; έκτέλεσις μετά πολλή; έπιμελείας εΐργα- 
σμενη. Γό Θέμα ήτο δυσκολώτατον, έχρειάσθη 
δε πολλή ίκανότης ϊνα ΰπερβή ό καλλιτέχνης 
πολλούς σκοπέλους. ΊΙ διαγραφή τών προσώπων 
άνταποκρίνεται έπιτυχώς εις τήν Ιερότατα τής 
στιγμή, εκείνης ΊΙ αυτοπροσωπογραφία του 
είνε άνωτέρα τών τριών άλλων συνεκτεΟειμένων.

Ό κ. Μποκατσιάμπης εις κάτι θλιβερά κυ- 
παρίσσ.α μέ μερικά σύννεφα κατάλευκα δίδει 
αρμονικήν άντίθεσιν καί χρώματος καί ψυχικής 
διαΟέσεως. Έκ τών προσωπογραφιών, μία σπου
δή μάλλον τοΰ πίλου ή τοΰ προσώπου μ’ όλην 
τήν μονοτονίαν τοΰ βάθους είνε κάλλι^τα είργα- 
σμένη, ώς καί ή υδατογραφία της δεσποινίδος

Άνάγνωσις.
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Ε. Ίωαννίδου. «ΆχολοϋΟει |*οι S»

Καποδίστρια. Καί 'έν τοπεϊον (άρ. I 15) είνε 
άπό τάς συνήθεις ποιητικά; αντιλήψεις τοϋ κ. 
Μποκατσιάμπη.

Ό κ. Μαθ-.όπουλος, δστις έν Παρισίοις τόσον 
καλά ένεβολιζσθη μέ μίαν ψευδή, έκφυλιστικήν 
άντίληψιν τοϋ χρώματος, τοϋ όποίου τό τάλαν- 
τον δέν Οά προσανατολισθή ποτέ πρός τήν αγνό
τητα τής Ελληνικής φύσεως, είνε πάντοτε ό 
καλλωπιστή; ζωγράφος, ό κατάλληλο; διά δια- 
κοσμητικούς πίνακα; καί εξώφυλλα περιοδικών 
τού συρμού. ΊΙ γραμμή του χάνεται τόσον πο
λύ εϊ; άοριστίαν, ώστε άπό τού; θαυμαστά; 
τών εφήμερων πινάκων του νά κρίνεται ώ; αιθέ
ρια. Καί εί; μέν τά; γυμνογραφία; επιτηδεύεται 
κομψότητα, εί; δέ τά; προσωπογραφία; απασχο
λείται μέ τήν άμφίεσιν. Ή τού μακαρίτου Σι- 
μοπούλου λ. χ. είνε ξύλινη ώ; άνδρείκελλον' ή 
τής κ. Πετμεζά είνε σχετικώ; άνωτέρα. Τά γυ
μνά του εφέτος είνε πολύ αντιαισθητικά, ώ; 
λ. χ. ή άκροβατςκή στάσι; μιά; γυναικό;, ή 
όποια ύψώνει τούς πόδας κατά τρόπον σκανδα- 
λωδέστατον.

Πολλήν δύναμιν καί κίνησιν έχει ό ωραίος 
πίναξ «Στό λιμάνι» τού κ. Χατζή. Σπανίω; ό 
τόσω μετριόφρων θαλασσογράφο; έκθέτει μεγάλα; 
είς διαστάσεις έργα. Καίτοι τό αλιευτικόν πλοΐον 
είναι πλήρες προσώπων, ή τοποθέτησί; των είνε 
δεξιωτάτη, κατώρθωσε δέ νά άποδώσ·/) δλην εκεί
νην τήν ποικιλίαν διά τή; κρητΐδο;, ήτι; δέν δύ
ναται, ώ; τό ελαιόχρωμα, νά έξυπηρετήσ») δλα; 
τά; καλλιτεχνικά; άνάγκα; εί; τήν άναπαρά- 
στασιν τή; φύσεως. Τρεϊ; άλλαι μικρότεραι θα
λασσογραφία·. έχουν τήν διαύγειαν τή; Έλ-
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ληνική; άτμοσφαίρας, ίδίω; ή ύπ’ αριθμόν. 46.
Ξεχωρίζει άπό δλου; τού; συναδέλφου; του 

μέ τά; δυνατά; γραμμά; του δ νεοίδεάτης Ά- 
ριστεύς. Τί δύναμι; άλλα καί τί άπλότη; εί; 
τά; τρεϊ; κεφαλά;—προτομά; ζωγραφικά; — ας 
εκθέτει. 'Ομοιάζουν πολύ μέ τά θαυμάσια εξώ
φυλλα τή; Jugend.Είνε ό μυστηριώδη; Μεσαίων 
μέ τήν αρρενωπήν κατατομήν, ή πλήρη; λυρι
σμού Σαπφώ μέ τήν τόσω χαρακτηριστικήν έν- 
τασιν τοϋ λαιμού καί ή ήκιστα ηδυπαθή;, μάλ
λον ιδανική ’Αφροδίτη. Άλλά διατί αϊ έπιγρα- 
φαί Γαλλιστί ;

Ό κ. Ε. Ίωαννίδη; πάντοτε πρωτότυπο; 
καί προσεκτικό;. Μέ τά σκίτσα του ελκύει συμ.- 
παθέ; ενδιαφέρον. Αί ύπ’ άρ. 101 καί 103 κε- 
φαλαί, μία άλλη έν κιτρινωπφ περιβζλλοντι 
ρεμβαζουσα, ή σκεπτομένη, όλα σχεδιασθέντα έκ 
τού φυσικού, ταχύτατα, φανερώνουν πολλήν ει
λικρίνειαν άντιλήψεω; καλλιτεχνική;. "Εν άλλο 
σκαρίφημα τοϋ Χριστού φέροντο; τόν σταυρόν καί 
εμφανιζόμενου προ ένό; είδωλολάτρου, ταλαν- 
τευομένου μεταξύ τών παλαιών ειδώλων καί τή; 
νέα; θρησκεία;, είνε έμπνευσι; μεστή έννοια;. Έκ 
τών προσωπογραφιών, ά; εκθέτει, υπερτερεί ή 
τού κ. Άριστέω; καίτοι εί; ώχρότερον τοϋ φυσι
κού τόνον είργασμένη, έχουσα δμω; εί; τό βλέμ
μα ολην τήν ήμερότητα καί μυστικοπαθειαν τού 
συμπαθού; καλλιτέχνου.

Έκ τών νεωτέρων ό Δήμα; καί ό Γεραλή; 
προχωρούν πολύ έμπρό;. μέ κάποιαν πεποίθησιν. 
Εισέρχονται εί; τόν άληθινόν δρόμον τή; τέχνη;.

Εί; τήν προσωπογραφίαν τή; δεσπ. Χόρ; ύπό 
τοϋ κ. Δήμα, τό ύπαίθριον φώ; σχηματίζει 
μίαν παραδοζον, σχεδόν άνθελληνικήν άλλ’ αρ
μονικήν ώχροκύανον άνταύγειαν, πρό; ήν ήδύ- 
τατα σύνθετε·, ή ξανθή κόμη. Λεπτότατη ήάπό- 
δοσι; τού άφθονου φωτισμού. Τού κ. Γεραλή τά 
θέματα, γνησίω; Ελληνικά, έχουν φυσικότητα. 
Γό Πότισμα τώ» άνθέων, ή Κεντώσα κόρη, ή 
Εύχάριστο; άνάγνωσι;, είνε άπό τά καλλίτερα 
του έω; τώρα έργα. 

Έκ τών πρωτοεμφανιζομένων ζωγράφων οί 
κ. κ. Αουκίδη; καί Άνδροκίδη;, άμφότεροι άπό- 
φοιτοι τού ίδικοϋ μα; Πολυτεχνείου,δίδουν πολ
λά; ελπίδα; εύδοκιμήσεω;. Τό είδύλλιον τού κ. 
Λουκίδου καί έν άλλο σκαρίφημά του ύπενθυμί- 
ζουν — τηρουμένων,έννοεϊται, εύλαβώ; όλων τών 
άναλογιών καί τών άποστάσεων — τόν Άνρϋ 
Μαρτέν μ' ολην τήν άσάφειαν τή; γραμμή; ύ- 
πάρχει μία αΐσθησις, κάποιο; χρωματισμό; άξιος 
προσοχής. Όλιγωτέραν άντίληψιν χρώματος έχει 
ό κ. Άνδροκίδη;' τό λέγει ό ίδιο; είς τήν άναι- 
μικήν του αυτοπροσωπογραφίαν. Τό «Θυμίαμα» 
μία καλή άπόπειρα συνθέσεως.Σχετικώ; τό καλ- 
λιτερον έργον του είνε ή ύπ' άριθ. 73 προσωπο
γραφία.

Ό κ. Οικονόμου, έκτος τοπειογραφιών, μάς 
παρουσιάζει τόν εαυτόν του κατά δέκα έτη τού-

λάχιστον νεώτερον. Εφέτος, άλήθεια, πολλαί 
κροσωπογραφίαί καλλιτεχνών εί, τήν^ έκθεσιν Δέν 
θά ήτο άσκοπον νά έγίνετο μία ειδική έκθεσις 
άντιπροσωπογραφιών καί αύτοπροτομών. Θά 
κατηρτίζετο έν φυσιογνωμικόν καλλιτεχνικόν 
μουσεϊον χρησιμώτατον διά τήν ιστορίαν τής 
‘νεοελληνική; τέχνης, θά εί'χομεν δέ ουτω καί 
τά καλλίτερα έργα τών καλλιτεχνών μα;, άφοϋ 
θά ίφιλοτιμούντο νά έξωραίσουν εαυτού; !...

ΊΙ δεσποινίς Αγγελική Στεφάνου, ήτι; έξε- 
τιμηθη μέχρι τοϋδε ώ; γλύπτρια, εκθέτει ήδη 
καί ζωγραφικά έργα. Τά τοπεϊα της έχουν πολ
λήν παρατήρησιν καί λεπτότητα’ ήξεύρει νά 
κεατή τό φώ; καθ’ ολην τήν επεξεργασίαν. Ό 
«Αγρό;» είνε τό καλλίτερου.

ΊΙ δεσποινίς Κική Χαλκιοπούλου άμελεϊ τού 
σχεδίου, δίδουσα δλην τήν προσοχήν εί; τό 
χρώμα. ΊΙ προσωπογραφία τή; δεσπ. Ε. Κ. 
είνε τό προτιμώτερον καί κατ' έλάσσονα λόγον 
ή Γωνία αιθούσης.

Οί κ. κ. Άσπρογέρακας, Κογεβίνας, Ι*ωμα- 
νιδης, Κοντιάδη; καί Φερεκύδη; δέν προσθέτουν 
τίποτε εξαιρετικόν εΐ; τό μέχρι τοϋδε ενεργητι
κόν των.

Ή γλυπτική πενιχρά. Κυριαρχεί όχι μόνον 
λόγω ϋψου; άλλά καί διά τήν σύλληψιν καί τήν 
έκτέλεσιν τό ώραϊον άγαλμα τοϋ κ. Γεωργαντή 
«Οί Απόκληροι». Μια γραία τυφλή οδηγείται 
άπό τό έγγονάκι της. Σκοπίμως ό γλύπτης πα
ρέθεσε δύο άντιθέσει; ηλικίας, έκφράσεως. ενδύ
ματος, βλέμματος, διά νά δείξν) τήν δύναμιν 
του καί τήν άλήθειαν. "Οθεν καί άν στρέψη, τι; 
τό άγαλμα, θά εϋρτ) κάτι νά έκτιμήσν). Ό κ. 
Γεωργαντή;, ρεαλιστής, άποδίδει μέ φυσικό
τητα τήν κίνησιν, πλάττων δ,τι ύποπιπτει εΐ; 
τήν άντίληψιν. Έάν ό κ. Θ. Θωμόπουλος είνε 
ή μικρογραφία τού Ροδέν, ό κ Γεωργαντή; είνε 
ή τοΰ Μενιέ. Εί; τού; «Αποκλήρου;» είνε πολύ 
ψυχολογημένη ή έκφρασις τή; τυφλής καί ρικνή; 
γραίας συγκεντρώνουσα τήν μελαγχολίαν τή; 
δύσεως ταλαιπωρημένου βίου, ένφ τό άφροντι 
έγγονάκι τη; μόλις ήμιανοίγει τού; οφθαλμού; 
εί; τό φώ; τή; ζωής.

ΊΙ κ. Γεωργαντή μάς δίδει εφέτος τό άντί- 
στοιχον τού περυσινοϋ «Διάβολό», έν χαριτωμέ
νου κοριτσάκι τό όποιον παίζει τό στεφαυι. ΊΙ 
στάσι; τοϋ σώματος, ή έκφρασις τοϋ προσώπου, 
προδίδουν λεπτότητα αισθητικήν. Αί κνήμαι, 
ιδίως έχουυ δληυ τήυ τρυφερότητα,σχεδόν είπεϊν, 
τήν προσιδιάζουσαν εί; τήν παιδικήν ηλικίαν.

Ο κ. Κωνσταντινίδη; παρουσιάζει μίαν κε
φαλήν άριστα είργασμένην, άλλ’ άνεξήγητον 
πώ; εξεθεσε μίαν άρχαϊκήν άντιγραφήν κορμού 
άθλητού. Υπάρχει και έν πρόπλασμα τή; Κρή
της ύπό τού κ. Στεργίου/Ολοι φανταζόμεθα τήν 
ηρωικήν μεγαλόνησον πολεμοχαρή, έξηντλημ.έ- 

νην έκ τών άγοίνων καί δμω; βλέπομεν μίαν άβρο- 
δίαιτον καί καλλωπισμένην κυρίαν, άνέκφραστον 
δέ.Ό καλλιτέχνη; διά νά τήν κάμγ Κρήτην έθεσε 
κρίκους, άλλ’ οϋτε αυτοί δέν κατορθώνουν νά δώ
σουν τόν χαρακτήρα, τόν όποιον μόνον ή τέχνη 
θά έδιδε.

“Εν φίλημα—τοϋ κ. Τόμποου,—μέ πλοκά
μου; άντί ποδών, έν άσελγές σύμπλεγμα, ύπεν- 
θυμίζον τόν όκτάποδα, παρέχει τήν ιδέαν ένό; 
ύλισμού μόνον.

ΊΙ δεσπ. Στεφάνου εκθέτει τήν Άπηλπισμέ- 
νην καί τήν Λουομ.ένην — σκίτσα, εί; τά όποια 
δέν ητο δυνατόν νά δύση λεπτομέρεια; χαρακτη
ριστικά;.

*

Ό κ. Θ. Θωμόπουλος εί; μίαν ίδικήν του αί
θουσαν μά; παρουσίαζε·, συγκεντρωμένην τήν μέ
χρι τοϋδε εργασίαν του, γλυπτικήν κυρίως καί έν 
παρέργω ζωγραφικήν.Τά περισσότερα είνε σκίτσα. 
Προπλάσματα καί σχέδια.Σπουδαί,αναζητήσει;, 
ίδέαι αί όποΐαι δέν έλαβον τήν οριστικήν διαμόρ- 
φωσιν, άπό τάς όποίζς λείπει ή επεξεργασία. 
Άλλ’ έν τφ συνόλω ποιο; οργασμό; καλλιτεχνι
κό;, ποίαι τανυπτέρυγοι τάσεις, οίζι ευρεϊαι 
ίδέαι καί εμπνεύσεις μεγαλοπρεπείς.

Εκτός τών γνωστών ήδη έκ προγενεστέρων 
έκθέσεων έργων του, ύπάρχουν νεώτερα, δεικνύ- 
οντα ενα έλεύθερον δρόμον.

Τό «Πνεύμα τού πένθους» — έπιτύμβιο; άγ
γελο; δστις θά δεσπόσν) τού έν ΙΙειραιεϊ ίδρυθη- 
σομένου μνημείου τή; οικογένεια; Κορωναίου, 
μέ τά; πτέρυγα; ήνεωγμένας, πρηνής, μέ τήν 
κεφαλήν μεταξύ τών χειρών του, μάλλον σκεπτό- 
υ.ενος ή κλζίων, μάλλον άνθρωπο; ή άγγελο; — 
είνε άπό τά πρωτοτυπότερα έργα τού Θωμοπού- 
λου, δστις έκαινοτόμησε εί; τήν στάσιν, έδειξε 
δέ κζί ολην τήν ανατομικήν δύναμιν τού γυμνού. 
ΊΙ έγχρωμο; μάσκα τού Μπετόβεν ή έστεφανω- 
μένη μέ δάσος κόμης, κάμνει τήν μεγαλειτέραν 
έξ όλων έντύπωσιν — καί έχει άλλα ωραιότερα-— 
διά τήν ύπεράγαν ζωηράν έκφρασιν, ήτι; μολο
νότι άντιπαθητική, δεικνύει δτι είνε ή μορφή 
ένό; μεγαλοφυούς καθ’ ήν στιγμήν έμπνέε- 
ται. Έξοχοι γλύπται άπεπειραθησαν νά άποδώ- 
σουν τήν φυσιογνωμίαν τού μεγάλου Διδασκά
λου, μόνο; δέ ό Al’OnSOIl τό έπέτυχε’ ήδη νέα 
άπόπειρα προστίθεται. Ό κ. Θωμόπουλος προ- 
σεπάθησεν όσον ήδυνήθη νά δείζν; δτι ήννόησεν όν
τως τον Μπετόβεν.

Ή «Δύναμι; τού άνθρώπου», μάτην κοπιά- 
ζοντο; νά προχωρησν) εί; τόν άνήφορον καί τόν 
όποιον κρατεί ή Κακή Μοϊρα, ή Δυστυχία, ή 
Ζωή, μία γυνή προσδεδεμένη είς τόν τροχόν (έμ- 
πνευσθείσα άπό ένα στίχον τού Έρωτοκρίτου), ή 
Αυτοθυσία,έξοχον σκίτσο—έν κατεσκληκός σώμα 
έπάνω είς ένα τρίποδα, μέ τά; φλόγα; τή; Αλή
θεια; τριγύρω, — πλασθέν έν Φλωρεντία έν
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στιγμή υπερευαισθησίας έζ ηθικής τίνος στενοχώ
ριας, ό Κουρασμένος της Ζωής αποτελούν μίαν 
σειράν μελέτης τών απογοητεύσεων καί εναντιο
τήτων τοΰ βίου, έν τώ όποίω παλαίουν αί σωμα- 
τικαί δυνάμεις καί καταπονείται τό πνεύμα.Έζ 
ετέρου ή ’Ελευθερία, άχειρ, οίονεί άναδυομένη 
«άπό τά κόκκαλα τών Ελλήνων τά ιερά», ό- 
Δούλος "Ελλην έξηντλτ,μένος ύπό τό βάρος τής 
κατακτήσεως, αλλά κρατών όπισθεν τήν βίβλον 
τής Ιστορίας, είνε παραστατικαί τού εθνισμού 
έκδηλώσεις, αί όποίαι ήξιζον κάποιας στοργής έκ 
μέρους τής Πολιτείας, ϊνα κατορθωθή νά έκτε- 
λεσθουν είς μέγα σχήμα.

ΊΙ «Σφίγζ», μία γυνή μέ συμπεπλεγμένας

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ 7
Άφ' {μ ημέρας έτέθη έν ‘Αμερική είς εφαρμογήν 

τό νέον δασμολόγιον, διά τοΰ όποιου επιτρέπεται ή 
ελεύθερα εισαγωγή καλλιτεχνικών έργων, φιλοτεγνη- 
θέντων πρό είκοσι καί πλέον έτών, πλημμύρα γλυπτι
κών και ζωγραφικών έργων τής Ευρώπης ήρχισε να 
κατακλύζη τάς Ήν. Πολιτείας. Ί'οιοΰτος πλούτος καλ
λιτεχνικών έργων ουδέποτε άλλοτε παρετηρήθη είς τήν 
'Αμερικήν. 01 ‘Αμερικανοί αγοράζουν εις το έξωτερι- 
κόν καλλιτεχνικά έργα, αξίας εκατομμυρίων δολλαρίων. 
Είς εκατομμυριούχος έκ Φιλαδελφείας έκόμισε πρό τίνος 
εικόνας αξίας 200,000 δολλαρίων πρός διακόσμησιν 
τοΰ μεγάρου τον-

*
Ή ‘Ιατρική 'Εταιρία ‘Αθηνών προεκήρυξε τόν διά 

το έτος 1910 Συμβολίδειον Ιατρικόν αγώνα, οίτινος ή 
εκλογή τοϋ θέματος άφίεται είς τήν ελευθέρου επιστη
μονικήν εργασίαν τών διαγωνιζομένων. Τοϋ άγώνος 
δύναται νά συμμετάσγη πας "Ελλην Ιατρός, αί δε 
πραγματεία/, ούχί βραγ.ύτεραι τών δύο τυπογραφικών 
φύλλων, δέον νά άποσταλώσιν είς τόν Γενικόν Γραμμα
τέα τής ‘Ιατρικής 'Εταιρίας ‘Αθηνών, τό βραδύτερον 
μέχρι τής 1ης ‘Ιουνίου 1910.

Τφ νικητή τοϋ άγώνος άπονεμηθήσεται στέφανος έκ 
δάφνης καί χιλιόδραχμον γέρας.

★

Είς τήν Νίκαιαν προσεχώς Οά άνιδρυθή μνημείου 
είς τήν βασίλισσαν Εικτωρίαν. Ή προτίμηοις της ήσαν 
αί άκταί, οπού κατά τόν χειμώνα εΰρισκε άνακούφισιν 
έκ τών μερίμνων, απερχόμενη εις Κάννας, Μεντόν 
κλπ. Κατόπιν διαγωνισμού ό Μ. Mailbert—ό γλύπτης 
τοΰ έν Νίκαια. αγάλματος τοΰ Γαμβέττα—έβραβεύθη. 
Τό πρόπλασμα του παριστάνει τήν βασίλισσαν καθημέ- 
νην έν άφελεΐ στάσει, κρατούσαν έπί τών γονάτων δέ
σμην άνθέων, γυναίκες <5έ συμβολίζουσαι τάς τέσσαρας 
πόλεις τήν Νίκαιαν, τήν Γκράς, τάς Κάννας καί τό 
Μεντόν προσφέρονσι άνθη.

¥

Ίδρύθη έν Άθήναις «Σύλλογος τών φίλων τής 'Ι
στορίας ν πρός άρωγην ιστοριοδιφικών εργασιών διαφό
ρων λογιών. Αί ανακοινώσεις, πληροφορίαι κλπ. θά 
δημοσιεύωιται είς τεύχη. Έξελέγη έπταμελές συμβού
λιου έκ τών κ. κ. J. Καμπούρογλ.ου προεδρεύοντος, Μ. 
Εύαγγελίδου, Κουρτίδου, Παπαμιχαλοπούλου, Γάδου, 
Ξενοπούλου καί 1. Ζερβού.

* 
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χείρας εις τό ύψος τών Πυραμίδων, σύμβολον 
τού νεωτέρου αινίγματος, ό «Εσπερινός» — ένας 
έργάτης δστις άφήνων τό πτύον προσεύχεται—ή 
«Έρημία»,εΐκονιζομένη διά γυναικός ή όποια διά 
τής στάσεως της δίδει αμέσως έν μελαγχολικόν 
αίσθημα — άλλη σειρά,φιλοσοφικής άναζητήσεως.

Έκ τών ζωγραφικών έργων, τά «Περασμένα 
μεγαλεία», πίνας έμπνευσθείς έκ τού γνωστού 
στίχου τού Σολωμοΰ—ένας βωβός τής Έλλάόος 
θρήνος θρηνούσης διά τήν καταστροφήν τού αρ
χαίου κόσμου—τό Πρωί,καί τό Βράδυ, συμ.βο- 
λιζόμενα δι' άροτρου μέ πολλήν δύναμιν, είνε τά 
άξια ιδιαιτέρας δλως προσοχής.

ΔΙΚ.

Ό Φαλλιέρ έγκαινιίζων τύ Salon.

7’ό έφετειιόν Salon τώκ ΤΙαρισΙων, ίϊπερ ήνοιξε πρό 
τίνος, έχει ώς πάντοτε αφθονίαν έργων. Ή νικών ήν 
δημοσιενομεν, παριστή τόν Πρόεδρον τής Γαλλ. Δημο
κρατίας κ. Φαλλιέρ, καθ' ήν όίραν εξέρχεται μετά τά 
εγκαίνια τοΰ τμήματος τής Socicte Nationale des 
Beaux Arts, έχων δεξιά μεν τόν επιφανή ζωγράφον 
Lhermitte, αριστερά δέ τόν μύγαν γλύπτην Albert 
Besnard.

*
Προσεχώς θά γίνουν έν Ρώμη τά αποκαλυπτήρια τοΰ 

τεραστίου άνδριάντος τοΰ Ώίκτωρος 'Εμμανουήλ, περί 
ου έγράψαμεν έν προηγουμένω φύλλ/ρ. Είς τά αποκα
λυπτήρια Οά παραστ,ή καί ό αύτοκράτωρ Γουλλιέλμος.

¥

Ο ποιητής κ. Άρ. Προβελέγιος οστις τόν χειμώνα 
εφέτος διήλθε μονάζων εις τήν παρά τήν Σίφνον έπαυ- 

λιν του έγραψε, νέον έμμετρον δράμα, τήν ι'Ιφιγένειαν 
έν Ταύροις», έμπνευσμένον άπό τόν άρχαΐον μύθον.

*

Ό Καροπάνειο; αγών τοΰ Φιλολο 'ίκοΰ συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως πρός σύνταξιν οδηγού τής πρώτης 
παιδεύσεως με επάθλου 2,150 δραχ. παρετάθη έπί εν 
έτος· Τά χειρόγραφα άποστέλλονται μέχρι τής .ΊΙ Μαρ
τίου 1911.

¥

Είς τό Γαλλικόν Με/ώδραμα άνεβιβάοθη «ή Κόρη 
τοΰ Ήλιου*, τοΰ όποιου ή μέν ποίηιις έχει γραφή παρά 
τού Μαυρίκιου Μάγκρ, ή δέ μουσική παρά τοΰ συνθέ
του ‘Ανδρε Γκαγιάρ.

Τό μελόδραμα τούτο δεν ανήκε/ είς τόν τύπον τών 
γνωστών μελοδραμάτων. Είνε μάλλον εμμελής τραγωδία 
μέ χορικά, τά όποια ο' ηθοποιοί χορεύουσιν έπί τής 
σκηνής- Είνε δέ κατά τήν θεατρικήν αύτοΰ μορφήν 
όμοιου πρός τά παιχθέντα είς τό υπαίθριον αμφιθέα
τρου τής Μπεζιέρ κατά τό παρελθόν έτος δράματα «ζίε- 
κάνευρα καί Παρύσατις», « Προμηθείς» κλπ.

Οί συνθέσαντες τό δραματικόν τούτο έργου άγονται 
ύπό τής ιδέας ότι πρέπει τό δράμα νά προσλάβη συνθε- 
τωτέραν μορφήν, νά σύγκειται έξ Ισου έκ μουσικής, 
ποιήσεο'ς καί όρχήστρας. Διά τούτο καί ή «Κόρη τοΰ 
Ήλιου» είνε προωρισμένη νά διδάσκηται είς τό ύπαι
θρον καί εις τό φώς τοΰ ήλιου. Πασαι αί τεγνικαί λε- 
πτομέρειαι τής συνθέσεώς της έχουσι παραοκευασθή 
πρός τούτο.

*

Υπέρ σκοπού έξόχτος εϋεργετικοΰ, τοΰ νοσοκομείου 
τών φθισιώντων, τοΰ όποιου προίσταται ή ακούρα
στος κ. Σοφία Σχλήμαν έδύθη καλλιτεχνική ίσπερίς έν 
τφ Δημοτική} θεάτρω,τής όποιας τό clou ήτο κωμωδία 
—ό» Κύριος ’Επιθεωρητής»—γραφεΐσα υπό επτά συγ
γραφέων, ιών κ. κ. Άνυίνου, Πώπ, Σπανδωνή, Λά- 
σκαρη, Δημητρακοπούλου, Μωραΐτίνη καί Γσοκοπουλ,ου. 
Τά «Ηνωμένα παγοποιεία» έφιλοτιμήθησαν νά διαπρά- 
ξουν τάς άνοητοτέρας σκηνάς καί τό κατώρθωοιιν. Εάν 
έ)·ράφετο άπό ένα συγγραφέα βεβαίως θά ήτο καλλι- 
τέρα. ‘Αλλά τό Έπτάμορφον τέρας ήρε τάς αμαρτίας 
επτά συγγραφέων καί επειδή ή ευθύνη ενός έκαστου 
ήτο δυσδιάκριτος ή μάλλον αδιάκριτος, περιελήφθη ίϊ,τι 
κατέβαινε είς τόν καθένα. Εντούτοις τό επταμηνίτικον 
αυτό κατεσκεύασμα διηνθισμένον άπό πασίγνωστα τρα
γουδάκια, τά όποια, ανευ κόπου βέβαια, συνέλεξεν ό κ. 
Σακελλαριάδης, είχε δύο φωτεινά άντίδοτα. Τό πρώτον 
είνε ϋτι αί εισπράξεις ΰπερέβησαν τάς 11,01)1) — επί
ζηλος επιτυχία, ικανή νά μάς κάμη νά λησμονήσωμεν 
τήν συγγραφικήν άποτυχίαν. Τό δεύτερον, οτι έδειξε 
τήν υποκριτικήν ικανότητα, τήν ολως άπρυσδόκητον, 
τών κυριών Σοφίας Μάτσα, Ζέγγελη καί Ναδίρας 
Σχλήμαν, τών δ-νίδο>ν Χρ. Κορόμηλά καί Τζίφου καί 
τών κ.κ. Σ. Κωνσταντινίδου, Δαμαλά καί Καλλιγά.

“Αδεται οτι ό «Κύριος 'Επιθεωρητής· θά έμφανισθή 
xai κατά τήν θερινήν περίοδον ."Ας μή λησμονή ή έπταν- 
δρία οτι σκοπός υπέρ τής «Σωτηρίας» δέν θά ύφίστα- 
ται τότε καί καλόν είνε νά φροντίσουν περί τής σωτη
ρίας τοΰ ταλ.άντου των . . ·

¥

Ό ποιητής κ. Α. Νέης, οστις άπό τίνος περιηγείται 
τήν Κρήτην, έπεράτο>σε νέον δραματικόν έργον, οπερ 
προορίζει διά τήν προσεχή θερινήν περίοδον, τόν 
«Κουρσάρον» συμβολικόν έμμετρον δράμα μετά προ
λόγου. Εις το πρόσωπον του Κουρσάρου συμβολίζεται 
ό Χάρος, κατά τήν λαϊκήν άντίληφιν.

¥

II βασίλισσα τής Αγγλίας κατά τήν έν Κερκύρφ 

διαμονήν της ήγόρασε υδατογραφίας, Κερκυραίκών ύπό· 
ψεων, τών κ. κ. Γιαλλινά, Σκαρβέ'λη καί Πιέρρη.

*
Ό δεκαπενταετής κλειδοκυμβαλιστής Λέων Ευστρα

τίου άφίκετο έξ Ευρώπης, δίδει δέ προσεχώς είς τό

Λέων Ευστρατίου

Β. θέατρον καλλιτεχνικήν εσπερίδα. "Οσοι τόν ήκουσαν 
έν φιλικαίς άναστροφαΐς κατεπλάγησαν διά τήν τέχνην 
του, τήν ακρίβειαν και ιδίως τόν χρωματισμόν. Οά 
παίξη εις τήν συναυλίαν του τάς Συμφωνικός μελετάς 
τοΰ Σοΰμαν, τήν 12 ουγγρικήν ραψωδίαν τοΰ Λίσι, καί 
συνθέσεις Σοπέν, Σαΐν-Σαένς καί δίισκόβσκη.

κ

Δύο διαμαρτυρίας πρός τήν Έλλ. Καλλ. Εταιρείαν 
άπευθυνομένας υπέγραψαν οί πλεΐστοι τών έν ‘Αθήναις 
καλλιτεχνών. Διά τής μιας ζητούν όπως αντικαταστα- 
θώσι τά μέλη τοΰ Συμβουλίου διά μόνον τών έξ έπαγ. 
γέλματος καλλιτεχνών καί διά τής άλλης διαμαρτύρον
ται διά τήν αυθαίρετον ύπό τοΰ προέδρου τής Εται
ρείας εκλογήν επιτροπής διά τήν έν Ρώμη καλλιτεχνι
κήν έκθεσιν, ήτις άπηρτίσθη έκ τών κ. κ. Ίακωβί- 
δου, Μαθιοπούλου καί Ζάχου, καί διότι είς τήν έπι- 
τροπήν ταύτην ουδε'ις συμπεριελήφθη γλύπτης.

¥

Ό έν ΙΙάτραις ζωγράφος κ. Ε. θωμόπουλος έπ’ ευ
καιρία τών έκεϊ τελεσθησομένων «’Ελευθερίων» θά 
διοργανώση έκθεσιν έκ 50 έργων του.

*

Έκλ.εισεν ή έν Καίριο έκθεσις. Ή αγορά έργων υ
πήρξε πολύ πεοιωρισμένη, αξίας .ΊΟ λιρών έν ολω μό
νον ! Είς τούτο συνετέλεσε τό εμπόρων τών εικόνων δ- 
περ διεξάγει έβραιογάλλος τις οστις κατά εκατοντάδας 
έκόμιοεν εκεί ψευδή έργα, πωλών αυτά διά πλειοτηρια ■ 
σμοΰ. ‘Επώλ.ησε έν Κα'ρφ είς ολίγον διάστημα έργα 
άςίας 10,000 φρ. Είνε εικόνες αί όποίαι κατασκευά
ζονται είς βιομηχανικά καταστήματα τής Βιέννης, τών 
ΙΙαριοίων καί τής 'Ιταλίας,ούδεμίαν καλλιτεχνικήν αξίαν 
έχοντα. Πλαίσια μόνον παχέα και πλούσια χρώματα, 
ονόματα δέ άπλ-ώς όμοιάζοντα μέ γνωστά ονόματα καλών 
ζωγράφων. Πολλοί Ομογενείς ήπατήθησαν. Άτυχώς ό 
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δρόαα; τό Hotel lies Venles, έν ώ διοργανονται ή 
καπηλεία αΰτη τής τέχνης, είνε. "Ελλην.

¥

Εΐς τινα αίθουσαν τοΰ Πολυτεχνείου συνήλθον ύπό 
τήν προεδρεΐαν τοϋ κ. Π. ‘Ιακωβίνου οί καλλιτέχναι 
κ.κ. Ροϊλός, Γερανιώτης, Μποκατσιάμπης, Θ· θωμό
πουλος, Χατζής, Ρικατος, 'Ιωαννίδης, Γεωργαντή;, 
Δήμα;, Σώχος, Ζάχος, Γεραλή;,Ρωμανίδης καί άπεφά- 
σισαν διά πρωτοκόλλου ΰπογραφέντο; παρ’ 22 νά ίδρΰ- 
σωσι « Σύνδεσμον 'Ελλήνων καλλιτεχνών» εάν δεν ήθελε 
γίνη δεκτή υπό τή; « Καλλιτεχνικής Εταιρείας» ή αΐτη- 
σίς των όπως οΰτοι διευθύνουσιν εφεξής τήν 'Εταιρείαν. 
'Επίσης άπεφάσιοαν δπως έν τφ μέλλοντι έκθέτιοσιν 
άποκλειστικώς καί μόνον είς τάς εκθέσεις, ιός ο! ίδιοι οί 
ανωτέρω καλλιτέχναι έκάστοτε θά διοργανώνουν.

¥

Πρώτη ήρξατο τών παραστάσεων της ή « Νέα Σκηνή» 
με θιαοάρχας τήν δεσπ. Κοτοπούλη καί τον Φύρστ, 
συνεργαζομένων τών Λεπενιώτη, Φιλιππίδου, Ροζάν, 
Δράκου, Περΐδου κλπ. Ή δεσποινίς Κοτοπούλη έκόμιοεν 
έξ Ευρώπης νέα: σκηνογραφίας. Πρός τούτοι; άπέκλεισεν 
έκ τοΰ θεάτρου της τάς ‘Επιθεωρήσεις. Πρώτον έργον 
έπαίχθη ή ε Μικρά Σοκολατιέρα».

Ό κ. Σαγιιορ συνεργάζεται μετά τής κ. Κυβέλης 
είς το Βαριετέ καί τών ηθοποιών Παπαγεωργίου, ΙΊαλ- 
μύρα, Γαβριηλίδου, Καλογερικού, Μουστάκα καί Μαοϊ
κού. Είς τόθέατρον τοΰ Συντάγματος θά εχομεν Βιεν- 
νέζικην ΰπερέτταν, πιθανώτατα τόν θίασον τής Τέρ- 
ρεν. Είς τοΰ Άρνιώτου Ιταλικήν ΰπερέτταν, είς τοΰ 
Τσόχα Ελληνικήν ύπό τόν κ. Νίκαν, είς τό “Άθή- 
ναιον» δραματικόν θίασον ύπό τούς κ. κ. Διον. Τα- 
βουλάρην καί Σταυρόπουλον, είς το Φάληρον Βιενέζι- 
κην όπεραν, είς τό “'Αθήναιον» θίασον υπό τόν κ. 
Δαμάσκου, εΐς τήν “'Αλάμπραν» τήν κ. Σιεφιίνου. Ό 
Παντόπουλος ιός καί ό Πιιπαΐωάννου θά έργασθοΰν έξω 
τών 'Αθηνών έφέτος.

Ή ■ Πινακοθήκη» θά παρακολούθηση τήν θερινήν 
θεατρικήν κίνησιν, δι' άναλύσεω; κυρίως τών πρωτο
τύπων έργων.

Είς τήν Τεργέστην, δπου ή ‘Ιταλική μουσική μεσου
ρανεί, έπαίχθη έπιτυχώς τό “ Κατηραμένον Δακτυλίδιον» 
τοϋ Βικεντίου Μορέ.λλου. Τό θέατρου ήτο υπερπλήρες.

— ΙΙαρητήθη ό γνωστός καί έν 'Αθήναις /'άλλος ηθο
ποιός Λεμπαρζύ έκ τής Γαλλικής καιμιρδίας, τής όποιας 
από έτών ήτο εταίρος.

¥
‘Επωλήθη εσχάτως είς δημοπρασίαά έν Νέα Ύόρκη 

ή καλλιτεχνική συλλογή τοΰ άποθανόντος Καρόλου 
Γυίρξ, περιλαμβάνουσα 45 πίνακας, οϊτινε; έπωλήθη
σαν άντί 3,845,000 φράγκων. Οί αδελφοί Δυβέν, έμπο
ροι ζωγραφικών πινάκων, /πλήρωσαν 515,000 φράγ
κα τόν πίνακα τοΰ Τύρνερ, τόν καλούμενου Πύραυλοι 
καί Φώσφοροι Φωτίδε; καί 402,500 φράγκα τόν πί
νακα τοΰ Κορό τόν καλούμενου ό Αλιεύς. Τό τελευ
ταίου αυτό ποσόν είνε τό μεγίστου, είς 8 άνήλθε ποτέ 
πίνα; τοΰ Κορό. Οί αδελφοί Δυβέν προτίθενται ν' ά- 
πρστείλιοοι πάλιν είς ’Αγγλίαν τόν πίνακα Τύρνερ.

¥

7Ζ ««Dortmunder Zeitung» αναγγέλλει νέους θρι
άμβους τής έν τή “Οπερφ τοΰ . Δόρτμουνδ έν Βετσφαλία 
απο δύο έτών συμπραττούση; Σαμίας μεσοφώνου δε
σποινίδας 'Ελένης Στνλιανίδου.

Ίί δεσποινίς Στνλιανίδου, ήτις, κατά τούς Γερμα
νούς κριτικούς, άνακηρύοσεται ή τελειότερα Κάρμεν, ή 
όποια έφάνη ποτέ άπό σκηνής, ενεφανίσθη έσχάτω; είς 
τήν Κυρίαν Μπεττερφλάϋ ώ; Ίουλιέττα, ώς Μινιόν 
καί τέλος ώς "Ελσα είς τόν Λόεγγριν, άποσπάσασα 
ενθουσιώδεις επευφημίας τοΰ ακροατηρίου.

Η δεσποινίς Στνλιανίδου Ιλάμβανεν άποδοχάς κατά 
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ι>;>· λήξασαν θεατρικήν περίοδον εξακόσια; δραχμάς 
τόν μήνα, δια τόν προσεχή δέ χειμώνα έκλεισε συμφω
νίαν πρός έννεακοσΐα; δραχμάς.

*

Πρός άποθανάτισιν τής μνήμης τοϋ Μπλεριώ, τοϋ 
διασχίσαντος τήν Μάγχην δΤ αεροπλάνου, άνηγέρθη έν 
Δούβρη τής 'Αγγλίας θαυμάσιου μνημείου έπί τοΰ μέ
ρους ακριβώς, δπου ό Μπλεριόι κατήλθευ έπί τοΰ έδά- 
φονς τής 'Αγγλίας. Τό μνημείου παριοιά άεροπλανον.

*

' Απέθανεν ό "Εμπεν Ά λεξάντερ έπί τετραετίαν δια- 
τελέσας πρεσβευτής τών 'Ην. Πολιτειών έν 'Αθήναις, 
'Ελληνιστής κράτιστος, διορισθείς καθηγητής τής 'Ελ
ληνικής είς τό Πανεπιστήμιου τής Βορείου Καρολίνας, 
τοϋ όποίου καί Πρύτανις έξελέγη. Ό θανών πολλακις 
δημοσιογραφικώς ουνηγόρησεν υπέρ τών ’Ελληνικών 
δικαίων.

¥

Μία όμάς κυρίων καλής κοινωνικής τάξεως ένόμισεν 
δτι θά κατορθώση νά διορθώση τά τής έκπαιδεύσεως, 
ίδρύουσα «πρότυπο σχολείο, παρέχοντας χρήσιμες γιά 
τή ζωή γνώσες». Ύπό τά πρόσχημα τούτο κρύπονται 
οί έπίβουλοι Μαλλιαροί—φιγουράρονν μάλιστα τά ονό
ματα τοΰ “Ιδα, τοϋ Ραμα, τοΰ Φωτιάδη καί τοΰ... έφο
ρου τών αρχαιοτήτων κ. Σιοτηριάδου καί, δπερ χεΐρι- 
στον, τοΰ κ. νομάρχου Αττικής, νέου καί τούτου άν
δρός τή; Άνορθώσεως. Ευτυχώς κατενρήθη τό ατό
πημα καί ή φαεινή ιδέα θά ναυαγήση, ώς οίκτρώ; 
/ναυάγησαν καί αί υπέρ τοΰ μαλλιαρισμού άπεγνωσμέναι 
προσπάθειαι τών περί τόν “Νουμάν» Λονθήρων.

¥

Τόν ζωηρότερου χαρακτηρισμόν έν παραλληλισμφ τών 
δύο μεγάλων βορεινών συγγραφέων Βγιόρνσον καί Ίψεν 
έδωσεν ό μέγας Δανός κριτικός Μπρανδέ; έπ' εΰκαιρίιι 
τού θανάτου τοΰ Βγιόρνσον :

« Ό “Ιψεν είνε δικαστής αυστηρός, δπως οί δικασταί 
τοΰ Ισραήλ. Ό Βγιόρνσον είνε προφήτης, ό κήρυξ καλ
λίτερου τινός μέλλοντος. Ό Ίψεν είς τό βάθος τής ψυ
χής του είνε μέγας επαναστάτης. "Ο,τι προσβάλλει, τό 
θρυμματίζει μέ τήν απότομον, τήν δηκτικωτάτηυ έπί- 
κρισίν του.

Ό Βγιόρνσον είνε τό πνεύμα τής συνδιαλλαγής.
Διεξάγει τόν πόλεμον μέ γλύκα. Ύπεράνω τοΰ έργου 

του χύνεται ήλιος ‘Απριλίου, ένώ τό έργον τοΰ Ιψεν 
μέ τήν μελαγχολίαν καί τήν βαθεϊάν του σοβαρότητα 
κατάκειται ΰ.ιό πυκνήν σκιάν.»

Οί Νορβηγοί άφ' ετέρου λέγουν περί τών δύο μεγάλων 
συμπατριωτών των.

• Ό Βγιόρνσον είνε τόσον κοντά μας' ό “Ιηιεν είνε 
μεγάλος, πολύ μακρυά καί πολύ έπάνω άπό ήμάς.»

¥

Ή κριτική 'Επιτροπή τοΰ Αασσανείου διαγωνισμού 
άπετελέσθη έκ τιϊιν καθηγητών κ.κ. Λάμπρου, Πολίτου 
καί Σακελλαροπούλου, είσηγητοΰ. Ύπεβλήσαν 24 έργα. 
Ή κρίσις θά άναγνωσθή τήν πρώτην Κυριακήν τοΰ 
Μαΐου.

¥

Ό Ροστάν λίαν προιεχι'ις θ' άναβιβάσι/ είς τό θέατρον 
τής Σάρας Βερνάρ νέον έργον του, μονόπρακτον αύτήν 
τέ/ν φοράν, “Τό 'Ιερόν “Αλσος.» "Ωστε θά παίζωνται 
δύο “'Ιερά άλση» εφεξής. Τό θριαμβεΰον ήδη τών 
Ντέ Φλέρς καί Καγιαβέ, καί τό τοΰ ποιητοϋ τοΰ « Σαν
τεκλέρ.» Ή ύπόθε-ις είνε άρκετά παράξενη. Δύο νέοι 
χάνονται μέ τό αυτοκίνητου των μέοα εΐς κάποιο δάσος. 
'Εγκαταλείπουν τήν μηχανήν διά νά περιπατήσουν κάτω 
άπό τά φυλλώματα.

ΟΙ θεοί τοϋ δάσους βλέπουν τό αύτοκίνητον καί σαατί- 

ζουν. “Τί νά είνε τοΰτο πάλι;» Τότε ό "Ηφαιστος 
προσπαθεί καί ανακαλύπτει τόν μηχανισμόν. 'Ανεβαί
νουν οί θεοί είς τό αύτοκίνητον καί τρέχουν χαρούμενοι. 
Μόνον ό ’Απόλλων άρνεΐται διότι προτιμά, λέγει, τό 
αρμα τοΰ Ήλιου.

Καί έχει δίκαιου, άφοΰ μέ τό ηλιακόν ίίρμα σπανίως 
συμβαίνουν δυστυχήματα.

*
'Αναμένεται άνυπομόνως έν Ρώμη ή παράστασις ιοΰ 

νέου έργου τοΰ Σέμ Μπενέλη “Έρως τών τριών βα
σιλέων», θέματος Μεσαιωνικού.

¥

Ή επιτροπή, είς τήν όποιαν άνέθεσεν ή 'Ελλην. 
Κσβέρνησις τήν σύνταξιν καί έκδοσιν τοΰ Ιστορικού .le- 
ξικοΰ τής ‘Ελληνικής γλιΐκιση;, ύπέβαλεν έκθεσιν τών 
πεπραγμένων της κατά τό διαρρεΰσαν έτος.

Ή έργαοία τής περισυλλογής τοΰ γλωσσικού υλικού 
έκανονίσθη ώς 'εξής : Συλλογή τών έν χρήσει λαλουμέ
νων λέξεων καί άντιπαραβολή αύτών πρός τάς μεσαιω
νικός καί άρχαίας, πρός έξακρίβωσιν τής καταγωγής 
τών λέξεων. Διά τής έργασίας ταύτης θέλουσι σωθή 
άφ' ενός πλείστα στοιχεία τής “κοινής» γλώσσης, άφ' 
ετέρου δέ θέλει φωτισθή έπιστημονικώς καί ό μέσος 
αιών.

Έπί τών βάσεων τούτων οί συνεργάται τοΰ Λεξικού 
κατήρτισαν ήδη πλήρη σχεδόν βιβλιογραφίαν, εΐς τήν 
όποιαν ουμπεριελήφθησαν τά κυριώτερα ύπάρχοντα 
Λεξικά, τά γλωσσικά περιοδικά, τά χειρόγραφα καί τυ
πωμένα γλωσσάρια, ήτοι περί τάς 120 χιλιάδας λέξεων. 
'Υπολογίζεται δτι αί συναχθησόμεναι μέχρι τέλους λέξεις 
θά ύπερβοΰν τάς 200 χιλ.

Αί λέξεις κατεγράφησαν μία έκάστη είς ίδιον δελτίου, 
έπιχειρεΐται δέ ήδη ή έξέτασις, ερμηνεία καί καταγραφή 
μιας έκάστης είς τό Λεξικόν.

*
Ό Γερμανός αρχαιολόγος κ. Μπρύκυερ, ό ένεργιου 

μετά τοΰ "Ελληνος αρχαιολόγου κ. Γ. Οικονόμου τάς 
έν τφ Κεραμεικφ άνασκαφάς, έδήλωσευ, δτι χήρα Γερ
μανού καθηγητοΰ, προσφέρει ποσόν πρός έκτέλεσιν 
άναοτηλωτικών έργων έν ιφ Κεραμεικφ, δπου είνε δυ
νατόν νά έκτελεσθοΰν τοιαΰτα.

Ό κ. Μπρύκυερ θά προβή είς τήν άναστήλωσιν τοΰ 
οικογενειακού μνημείου τών Ήρακλεωτών, τό όποιον, 
σχεδόν έξ όλοκλήρου συμπληρούμενον δι’ αρχαίου υλι
κού, δύναται νά άποκατασταθή είς τήν κατά τήν αρ
χαιότητα δψιν του.

Είς τά δύο άκρα τοΰ περιβόλου θά τεθούν δύο με
γάλοι μαρμάρινοι λουτροφόροι. Έκ τών δύο λουτροφό- 
ρων τούτων τής μιας σώζεται κατά -χώραν τμήμα μετά 
τής βάοεως καί θά χρησιμεύση ιός υπόδειγμα καί διά 
την άλλην. "Οταν τελειώσουν δλαι αί έργασίαι αΰται 
συμπλήρουμένου καί τοΰ έπί τής προσόψεως αρχαίου 
μαρμαροκονιάματος, τό μνημείου ιών Ήρακλεωτών θά 
λαβή τήν δψιν, ήν είχε κατά τήν αρχαιότητα, παρέχον 
μοναδικόν παράδειγμα τάφου τής Δ' έκατονταετηρίδος.

¥
Ο Μάξιμος Ι'κόρκυ εΰρίσκεται έν Νεαπόλει, δπου 

έπαίχθη εΐς το &εατ()ον · Γ1ολν0εα}ΐα νέον
δράμα κοινωνικόν του Φράγκο Λιμπεράτι οί “Πτωχοί 
άνθρωποι.» Τό έργον έγένετο δεκτόν μετά μεγάλου εν
θουσιασμού.

Τό δράμα είνε Ι'ωσοικής ϋποθέσεως, ό δέ Γκόρκυ 
έπλεςε τό εγκώμιου τοΰ συγγραφέω;, άποδιόσαντος, ώς 
είπε, πιστότατα τήν Ρωσσικήν ψυχήν.

¥
Απίθανε ό πολαίμαχος πρωταγωνιστής τοΰ 'Ελλην. 

θέατρου Μιχαήλ Άρνιωτάκης. Άνήλθε τό πρώτον έπί 
τής σκηνής τφ 1865 εΐς τήν Μερόπην, παίξας τον ρόλον 

τοΰ Αίπυτου. Ό 'Αρνιωτάκης, άλλοτε σννεργαζόμενος 
μετά τοΰ Σουτοα καί τού κ. Ταβουλάρη, άλλοτε “διον 
διευθύνων θίασον, περιήλθε πλεΐστα μέρη, άφήσας τάς

Μιχαήλ Άρνιωτίχης

άριστα; τών εντυπώσεων. Τφ 1877 διωρίσθη καθηγη
τής τή; σχολή; τοΰ Έθν. δραματικού συλλόγου, δν ει 
χεν ίδρύιση ό μακαρίτη; ’Αντωνιάδης.

Ό Άρνιωτάκης διεκρίθη κυρίως ιός «Ταρτούφος,» 
ώς Όθέλλο; καί εί; τόν “Πολιτικόν Οι'ινατον ώς Κορ- 
ράδος. Εγραψε δύο δράματα, τά; · Κοινωνικά; Πλη- 
γάς» κα'ι τούς · Προνομιούχους,» έδημοσίευσε δέ μελέτην 
περί Ταρτούφου καί Κοκλέν, περί θεάτρου υπό έθνι- 
κΐ/ν έποψιν κ.λ.π. Τούς υπέρ τοϋ Έλλην, θεάτρου 
αγώνα; του ευδοκιμώ; συνεχίζει ή κόρη του κ. Ροζαλία 
Νίκα.

*
'Εν ουνεδρίρ τή; Βυζαντιολογικής 'Εταιρείας ό άντι- 

πλοίαρχο; κ. Μ. Γούδας άνεκοίνωσε περί τή; ακριβού; 
θέσεως τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει λιμένας ιού Βουκο- 
λέοντος. Δι' εύστοχου ιών παλαιών πηγών συγκρίιεω; 
άντέκρουσε πολλά; πεπλανη/ιένας γνώμα; καί καθώρισε 
τήν θέσιν, ο"α υπήρχε κατά το!·; μεσαιωνικούς χρόνους.

*
Ό έν Ρώμη πρέσβυ; τή; Χιλιανή; κ. Errazuriz de 

I rilicneta, διελθών έξ Αθηνών, ώμίλησεν εΐς τόν 
>ι Παρνασσόν» περί τής Έλλην. γλυπτικής έν τοΐς μου- 
σείοι; τοΰ Βατικανού. Ό κ. I rmeneta είνε συγγραφεΐ-ς 
μονογραφία; περί Ρώμης ύπο καλλιτεχνικήν καί αρχαιο
λογικήν εποχήν, δίτομου περί Φλωρεντία; συγγράμματος, 
περί Βειετίας κλπ.

*
Έν τφ Παρνιισσφ ό κ. Ίππ. Καραβία; ιόμίλησε 

περί έπιφανών Ελλήνων καλλιτεχνών έν τή ξένη καί 
ίδίιι περί τοΰ διάσημου ζωγράφου 'Λντιον.'ου Βασιλάκη 
’Allicnse) τοΰ άκμάσαντο; κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα έν Βε- 
νετίρ. Ή ενδιαφέρουσα αί'τΐ] διάλεξι; συνωδεύετο καί 
διά προβολή; φωτεινών είκόνεον τών ιόραιοτέριον έργων 
αυτού, ίίτινα κοομοΰσι τΐ> Δουκικόν Παλάτιον, τά Μου
σεία καί τούς ναούς τή; Βενετίας.

Ο κ. Γουλ. Νάϊτ ώμίλησεν εί; τήν Αγγλικήν σχολήν 
περί Ρώσκιν. Έν Έλλάδι γνωρίζομεν κυρίως τόν Ρώσ- 
κιν ιό; συγγραφέα τοΰ τετράτομου έργου περί Νεωτέρων 
Ζωγράφων, τών Φλωρεντινών Πρωιών, τών Λίθων τής
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Βενετία; κτλ. κτλ. ‘Αλλά παρά τόν θαυμάσιου κριτι
κόν τον ταμόντα νέας όδοΰ; εί; τήν τέχνην, τήν μετα- 
βαλύντα άρδην τά; περί καλαισθησία; Ιδία; τών συμπα
τριωτών τον, υπάρχει καί <ί Ρώσκιν ό ηθικολόγος καί 
οικονομολόγο;, οστις είνε παρ' ήμϊν σχεδόν άγνωστος, 
καί περί ου κυρίως ό κ. Νάϊτ ώμίλησε.

*

Τή 2.Ί (ν.) ‘Απριλίου ήΐ'οιξεν ή Λιεθνής έν Βρυξέλ- 
λαι; έκθεσις. Τό καλλιτεχνικόν τμήμα είνε πλουσιώτατον.

¥

Έδόθη ή τελευταία υπό τή; ορχήστρα; τοΰ ‘Ωδείου 
συναυλία, καθ’ ήν νπερόχον; έξετελέσθη ή γοητευτική 
εί; ρε μείζον (No 1 ΐ) αυαφωνία τοΰ εν ‘Ωδεία,> τή; 
Ρώμη; αρχαίου καθηγητού κ. Sgamhalti, μαθητου τον 
Λίστ. Οί μελωδικοί καί ποικίλοι τόνοι, οί τόσον εύπρόσ- 
δεκτοι εί; τήν Έλλην. ψυχήν,άπεδόθησαν μετά μεγάλη; 
λεπτότητος.

¥

Άπεβίωσεν <ί Γάλλο; ‘Ακαδημαϊκό; 'Ερρίκο; Μπαρ- 
μόν, οστις πρό τριών ετών ειχεν έκλεγή γραμματεν; τή; 
‘Ακαδημίας εί; τήν κενωθείσαν θέσιν τοΰ Βρυνετιέρ. 
Ό Μπαριών ήτο ε’ς εκ τών διασημοτέρων δικηγόρων 
τή; Γαλλίας. Παρέστη ώ; δικηγόρος τή; Σάρα; Βερνάρ 
κατά τής Γαλλικής Κωμφδία; ώς καί κατά τήν δίκην 
τών Παναμαϊκών. Οί εύγλωττοι αύτοϋ λόγοι δημοσιευ- 
θέντες εί; τόμον τοΰ έδωσαν τήν ‘Ακαδημαϊκήν έδραν.

*
Νεώτατον κοινωνικόν δράμα τοΰ νεαροΰ 'Ιταλού συγ

γραφέαν Νουλλη. αί "Σφήκες», προεκάλεσαν θύελλαν 
άλληλοσυγκρουομένιον σχολίων. Μία νεαρά γυνή ερωτο
τροπεί, χωρίς νά θέλη νά νυμφευθή,διότι υποδύεται τήν 
πλουσίαν καί δέν θέλει νά φανή ψευδομένη. Απο
κρούει διά τοΰτο τόν έρωτα ένός μαρκηιίου, οστις διά 
νά τήν έκδικηθή κατορθώνει νά τήν κάμη νά αγαπήοη 
ένα έκφυλου νέον. ΊΙ Σφήξ πίπτει θύμα εις τήν πλε- 
κτάνην. ‘Αγαπά τόν νέον έκεΐνον οστις, εξαναγκαζόμε
νος υπό τοΰ μαρκηοίου εί; δν είχε υποχρεώσεις, αποκα
λύπτει εί; τήν Σφήκα τό παρελθόν του διά νά τήν 
εξευτελίση. Άλλ* εκείνη τόν συγχαρεί, διότι τόν αγαπά 
παραφόρως. Ό μαρκήοιος αποτυχίαν τοΰ σχεδίου του 
αύτοκτονεΐ ενώπιον τή; Σφηκός. ό δέ νέο; φοβούμενο; 
μή ουλληφθή, δραπετεύει. ΊΙ Σφήξ τότε καταλαμβά
νεται άπό ατελεύτητου γέλωτα' έχει παραφρονήσ/ι.

— ‘Εν Βρυξέλλαι; παρεστάθη έπιτυχώς ή "'Ημέρα 
τών νεκρών·, αισθηματικόν καί φιλοσοφικόν δράμα τοΰ 
Εΰερμανς, έκ τών μεγαλειτέρων δραματουργών τή; 
‘Ολλανδία;.

— ΊΙ νέα κωμική όπερα τοΰ Ριχάρδον Στράου; ώνο- 
μά.,θη ό "Ιππότη; τών ρόδιον·, θά σύγκειται άπό 
μελωδικά; φράσεις καί βαλλίσματα. Ό Στράου; έπλη 
ρώθη άπο τόν εκδότην προκαταβολικά; 250,000 μάρκα.

— 'Ο Τζιοκόντο Φίνο έγραψε τρία νέα έργα: τήν 
« Λεβώραν», τόν "Προμηθέα» καί τήν «Mater l)olo- 
roza».

— θριαμβεύει έν'Ιταλία τόνέον μελόδραμα τοΰ Μον- 
τεβέρδη «Όρφεύς». Ό συνθέτη; δε έξέφυγε ιών ορίων 
τοΰ αρχαίου μύθου, είνε όμως τό μελόδραμα διεξοδικόν.

— Εί; το θέατρον Αντονάν» τών Παρισίων άνεβι- 
βάσθη νέον έργον νεαροΰ συγγραφέω; Φλέγγ όνόματι, 
τό «Κτήνος·. Τό έργον προκαλεϊ πλεϊστα σχόλια" ό 
συγγράφει’; έκρίθη τολμηρότατος.

— Εί; τό Ρήγιον έδόθη μετά μεγάλης επιτυχία; μο
νόπρακτου δράμα εί; δύο μέρη διηθημένου, τοΰ Καμ
πανιού,ή «Πατρίς· με μουσικήν τοΰ Μπαττιόλι. ‘Ανα
φέρεται εί; ιστορικόν επεισοδίου τή; εκστρατεία; τών 
Χιλίων.

— Τό θεάτρου " Αργεντινή · τής Ρώμης, οπερ 
μέχρι τοΰδε άνεβίβαζε έργα τή; Ιψενική; σχολή;, ένε- 
κολπώθη τήν σχολήν τώυ ιστορικών δραμάτων. Πρώ
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τον παρεστάθη ό "Άνδρέα; δ'ελ Σάρτο· τοΰ ποιητοΰ 
Σολδάνι. Τό δράμα τοΰτο δεν έχει ψυχολογικήν δρασιν, 
άλλ' είνε μάλλον ιστορική παράσιασι; τή; παλαιό; εκεί
νη; Ιταλικής έποχής.Τό κοινόν τό έδέχθη ένθουοιωδώς.

— Ό Του μάτι συγγράφει πατριωτικήν τετραλογίαν 
"Νέα Ιταλία·. "Ηρω; ό'Ιωσήφ ΜαντσΙνη, ό απόστο
λος τή; ‘Ιταλική; ενότητος.

-Εις τό θέατρον " ‘Ολύμπια· έπαίχθη δράμα δίπρα
κτου α<5 " Υμέναιο;» · Ό συγγράφει·; είνε νεώτατος, 
πρώτην φοράν εμφανιζόμενος. Ή κριτική έφάνη λίαν 
αυστηρά, αλλά τό έργον έχειροκροτήθη.

—Εί; τό μικρόν άλλα άριστοκρατ · κώτατον θέατρον τοΰ 
Μεταστασίου έν Ρώμη έπαίχθη μία χαριτωμένη κωμω
δία «ΊΙ πεπλοφόρος κυρία· όφειλομένη εί; τήν γραφίδα 
πριγκηπίσση; Ροΰοσο ντΐ-Καλάβρια ’Αρναμπόλδι. ΊΙ 
κωμφδία αϋτη είνε μονόπρακτος καί πολύ πνευματώ
δης. Πρόκειται περί δύο νεονύμφων, ο· όποιοι κατα
διώκονται άπό παραδόξω; ίδιοτρόπου; καί άλληλομα- 
χομ ’νας πενθεράς. "Ενεκα τούτου οί δύο σύζυγοι αναγ
κάζονται νά δίδιοσι ουνεντεύξ’ΐ; μυστικά; έξω τή; ο'- 
κίας των. Πλήθος άστειοτάταιυ σκηνών επακολουθεί 
καί ή λύοις έπέρχεται συμφιλιουμένοσν τών δύο πεν- 
θερών.

— Έδόθη έν Τουρίνιο νέον έργον' τοΰ γνωστοτάτου 
'Ιταλού δραματικού συγγραφέω; Έρμέτε Ζακκόνι ή 

Έπαυλις τών Κρίνων·. Είνε ελαφρού οικογενειακόν 
δράμα, τετράπρακτου, έγράφηδ'ε τή συνεργασία τοΰ νεα
ροΰ συγγραφέω; Γεραρδίνι. Ό Ζακκόνι παρουσιάζεται 
ύπό νέαν εντελώς μορφήν· Λεν είνε πλέον ό ποιητη; 
τών · Φαντασμάτων» καί αί οκηναΐ τοΰ νέου του έργου 
δέν εξελίσσονται έντός φρενοκομείου ή νοσοκομείου. Το 
έργον αποβλέπει εί; γενικά ανθρώπινα θέματα. Πρό
κειται περί οικογένειας ήτις χάρις εις παίδοπαραδικους 
παραδόσεις παρίμεινεν άγνή καί άθικτο; ύπό τοΰ πέριξ 
αυτή; έκφυλισμοϋ.

— Εί; τήν Ρώμην έπαίχθη νέον έργον τοΰ ΛΓονρόλι 
υπό τόν τίτλον "Χαϊρε, άιραία Νεάπολις·. Το δράμα 
ΰπερήρεσε διά τήν άντίθεσιν τοΰ ' Αμερικανικ ιϋ θετικού 
καί γρενοπλήκτου χαρακτήρο; πρό; τόν εϋθυμον κα· 
άφρόντιδα τοΰ Ναπολιτάνου.

¥

'Αφίκετο έκ Μονάχου ή διακεκριμένη ζωγράφο; δε
σποινίς Σοφία Λασκαρίδου, ή; ιό τάλαντου τοσοΰτον έξε- 
τιμήθη κατά τά; εκθέσει; τοΰ Μονάχου. ΊΙ δεσποινίς 
Λασκαρίδου διηγωνίσθη έσχάτως εις τήν Acadeniie lies 
Hames, τυχοϋσα μεταξύ 120 διαγωνιζομένων τοΰ δευ
τέρου βραβείου. Μετά σύντομον διαμονήν έν ‘Λθήνιας, 
αναχωρεί εί; Παρισιού;, ένθα θά παραμείνη έπί ίν έτος.

¥

Ή άπό επτά μηνών παραπηδημοΰσα έν Άθήναις 
Βιενναία δεσποινίς Έλίζα Κόρνιρ, θά έμφανιοθή υπό 
τό ψευδοινυμον θέσπις έν τφ Λημοτικώ θεάτρω εί; την 
"Φαίδραν·, ήν θά διερμηνείωη μιμογραφικώς, μέ μου
σικήν νπόκρονσιν. Αί ένδυμασίαι τη; άντεγράφησαν έξ 
αρχαίων αγγείων καί αναγλύφων. ΊΙ θέσπις θά έμφα- 
νισθή κατόπιν σοβαράς αρχαιολογική; μελήτης ως μΰστις 
τή; Έλλην. τραγωδίας, θά χορεύση δέ συγχρόνως τον; 
Μυκηνα κον; χοροί·;, τόν χορόν τιον κανηφόρων Κα
ρυατιδών καί τόν χορόν τών Μαινάδων.

*

‘Απέθανεν έν Παριοίοις ό Έδουάρδο; Coloillie, <ί 
έξοχώτερο; διευθυντή; ορχήστρας. Τώ 185Β έξήλθεν 
αριστούχο; τοΰ ‘Ωδείου τιϋν Παρισίων, άπό δέ τοΰ 187-1 
διηύθννε τήν όρχήστραν Chatelel.

ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μία ίακρυΖό'/ο; ArtKvOvc xosgsi το ίςώουΛΛον 

τών ποιημάτων τοΰ Πέτρόν Ζητοννιάτου, ατινα 
έξέοωχεν ή μήτηρ αύτοΰ—ευλαβής μνημών τών εμ
πνεύσεων τοΰ υίοΰ της, οστις τόσον πρόωρα εφυγεν 
εις τό χάος, τό όποιον ώνειρεύόη νά περνά μέ τόν 
Πήγασον. Εις τους στίχους τοΰ Ζητουνιάτου, όπως χα'. 
εις τάς ποιήσεις τοΰ Μωρεάς, ον έμιμήθη, πλανάταΐ 
μία ελαφρά μελαγχολία, ένας ρεμβασμός μάλλον ώς 
μαχρυσμένη ήχώ φιλοσοφικής σχέψεως. Εκτίμα τις 
τήν μορφήν too στίχου, ήτις κρύπτει ενίοτε τής έν
νοιας τήν πενιχρότητα. Άναγινώσκων τις τήν Λήκυ
θον 9α προσέςη πολύ εις τό εξής τετράστιχον, τό όποιον 
σχεδόν προφητεύει τό σύντομον από τήν γήν πέρασμα 
τού ποιητοΰ :

Φτωχή ψυχ,ή πού φαίνεσαι γαλήνια σαν τ* άστέρία 
Μά μέσα σου τά ηφαίστεια καί ή τρικυμίες βράζουν 
Τί τάχα έννοιιοσες καί έσΰ ποΰ μάτωσες τ ι χέρία 
Μέ;' τά τετράψηλα βουνά ποΰ οί αητοί φωληάζουν;

¥

Ό εν Βόλω κ. Α. Μαρπουτζόγλους έςέδωκε μετά- 
φρασιν εις δημοτικήν γλώσσαν τοΰ «De profundis» 
τοΰ περιλαλήτου έργου τοΰ Όσχάρ Ούάϊλδ. Ό "Αγ
γλος συγγραφευς — ποιητής, ό τόσον ΐδιορρύΟμως ζήσης 
εινε ήδη τοΰ συρμού- έπικαί'ρως 09εν έρχεται ή μιτά- 
φρασις τοΰ κ. Μαρπουτζόγλου, συμπίπτουσα μάλιστα 
μέ μίαν άλλην μετάςρασιν έν τή «Δάφνη». Ί’ό «De 
profundis» ό Ούάϊλδ έγραψεν έν τή φυλακή και είνε 
τό τελευταϊον του πεζογράφημα—μία μυχιαιτάτη ά- 
πήχησις τοΰ πόνου, οστις ηυλάκωσε τήν ζωήν του. 
Αί περί Χριστού σελίδες είνε λίαν πρωτότυποι, απο
δίδονται δέ πιστώς. Άτυχώς ή μετάφρασις έχει καί 
τινας μαλλιαρισμούς.

¥

ΔελτΙον τή: Ι’αληνοτάτης Μεγάλης Ανατολής τής 
Ελλάδος. Έν Άθήναις, τεύχος τέταρτον. Πρακτικά, 
Γεν. συνελεύσεις, οικονομική λογοδοσία, πίνας πα- 
σίΰν τών τεκτονικών δυνάμεων τής ύφηλίου. Ώς έκ 
τοΰ πίνακος τούτου έμφαίνεται αί έν Ευρώπη λειτουρ
γούσα: στοαί ανέρχονται εις 7,022 έκ τών οποίων 
19 Έλληνιζαί.

¥

'Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ύπό Χρ. ΙΙαπαδο- 
πούλου, αρχιμανδρίτου έν ’Αλεξάνδρειά. Εξετάζει ό 
συγγραφευς τον β·ον καί τήν άποστολικήν δρασιν τοΰ 
Εύαγγελιστού Μάρκου μετά ιστορικής ακρίβειας. Έ- 
ρευναται ώς συνέκδημος τών Αποστόλων, ώς ιδρυ
τής τής ’Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς, ώς συγγραφευς 
και ώς μάρτυς τού Χριστιανισμού.

*
Ύπό τού γνωστοτάτου γεωγράφου κ. Μιχ. Χρυ- 

ΰοχόον έξεδόΟη δαπάναις τού Συλλόγου πρός διάδο- 
σιν τών Έλλην. γραμμάτων μελέτη περί Βλάχων 
καί Κουτσοδλάχων, μετά δύο γεωγραφικών πινά
κων. Διά τής μελέτης ταύτης ό συγγραφεύς, τέλειος 
γνωστής τού ζητήματος, διατυπώνει ιδίαν θεωρίαν περί 
Βλάχων καί Κουτσοβλάχων, στηριζομένην έπί τοπο- 
γραφικών παρατηρήσεων έν συνδ^ασμω πρός τά ιστο
ρικά γεγονότα, πρός τάς παραδόσεις καί τά έθιμα, 
ουχι δέ τάς πηγάς. Διά τούτο αί γνώμαι τοΰ κ. Χρυ- 
σοχόου είνε συζητήσιμοι, καίτοι ή ιστορική έρευνα 
καί τά ήθη εινε τεκμήρια πολλάκις αλάνθαστα. Διά 
τής μελέτης ταύτης δίδεται αφορμή νά συζητηίή άπό 
νέας απόψεως ή καταγωγή τών Βλάχων.

*
Υπό τόν γενικόν τίτλον «ΝαυτικαΙ χαί "Λρχαιυ- 

λογιχαΐ Σελίδες» έξεδόΟη σειρά μελετών τού κ. Ρά
σου ε; αφορμής τών έξ ’Αντικυθήρων ευρημάτων καί 
των λειψάνων τής έκεϊ ναυαγησάσης αρχαίας όλκάδος 
μετά πολλών σχημάτων και εικόνων. Αί λίαν ένδια- 
°έρουσαι αυται μελέται χύνουν φώς έπ! πολλών ζη

τημάτων τής ναυτικής αρχαιολογίας καί δίδουν σαφή 
ιδέαν τού τί είνε οί αστρολάβοι, τά μηχανικά δρομό
μετρα. τά αναφορικά ώρολόγια, αί «σφαίραι» ή πλα- 
νωτάρια τών αρχαίων 'Ελλήνων καί τών Ρωμαίων. 
Ό κ. Γάδος κάμνει λόγον έν τέλει περί τών καταλ
ληλότερων μεθόδων καί οργάνων δ Γ υποβρυχίους άνα- 
σκαλεύσείς πρός άνεύρεσιν αρχαιοτήτων.

*
Ύπό τοΰ έν Λεμησσώ κ. Ίΐο. Χατζηγεώργη έςεδό- 

6 η ελληνιστί Χάρτης τής Κύπρου, έπί τή βάσει τού 
αυθεντικού χάρτου τοΰ λόρδου Kitchener, έπί πολυ
τελούς χάρτου, διαστάσεων 48x30 δακτύλων. Ό χάρ
της οίτος άνεγνωρίσθη ώς ό καλλίτερος καί έπιστη- 
μονικώτερος πάντων τών μέχρι τοΰδε έν οίαδήποτε 
γλώσση έκδοβέντων, έξετυπώθη δ’ έν Άγγλίφ.

*
Σαμοθράκη, ύπό Ίδα (I. Δραγούμη).’Εντυπώσεις 

περί τής νόσου, γραμμέναι εις μαλλιαρόν ιδίωμα.
«·

Ό κ. I. Σιδέρης βιβλιοπώλης άνειύπωσε πρό τίνος 
σειράν μυθιστορημάτων τιν-7>ν τού ’Ιουλίου Βέρν. Με- 
ταςυ τούτων συγκαταλέγεται και ό «Μεσημβρινός 
Άστήρ», οστις πρό έτών είχε μεταφρασθή υπό τοΰ 
διευθυντού τής «Πινακοθήκης» κ. Δ. Καλογεροπού- 
λου. ΊΙ μετάφρασις εκείνη, ήτις είχε τότε δημοσιευθή 
έν τινι περιοδικώ, άνεδημοσιεύθη αργότερα οχι μόνον 
άνευ τής άδεια; και έν πλήρει άγνοίφ τοΰ μεταφραστοΰ, 
αλλά καί ύπό άλλου όνομα 1 Και ή άσυ-.ειδησία έκεί- 
νη, δΓ ής άφ’ ένός μέν έλωποδητήθη ξένη εργασία 
καί άφ’ ετέρου έφιγουράρησε τό ονομα ώς δήθεν 
μεταφραστοΰ άνθρώπου, οστις οϋΓ έν τή μεταφράσει 
είχε καν άναγνώσγ, τό έργον, παρήλθεν έν ςιγή ίσχυ- 
ρισθέντος τοΰ τότε έκδοτου οτι ένένετο θΰμα πλα
στοπροσωπίας. Προκειμένου ήδη νά ανατυπωθή ή 
είρημένη μετάφρασις είδοποιήθη καταλλήλι, ς ό κ. 
Σιδέρης, όπως έπανορθώση τό άδικον αποφεύγνιν ου- 
τω τήν κλεψιτυπίαν. ’Αλλά και ό κύριος σίτος ακο
λουθιών πιστώς τήν τακτικήν τοΰ τέως έκδοτου, α/,Λ 
έν γνώσει πλέον, έξέδωχε τήν μετάφρασιν χωρίς νά 
λάβη ΰπ’ δύει τάς διαμαρτυρίας τοΰ πραγματικού με
ταφραστοΰ, γενόμενος ούτω ήρω; βιβλίοκαπγ,λείας -ού 
χειρίστου είδους. ΊΙ οίκτρά αύτή κατάστασις τής ά- 
συστόλου νοσοίσεως ξένης έργασίας, δι’ ή: οί περίφη
μοι "Ελληνες έκδόται κερδίζουν ακόπως μέ την εργα
σίαν τών άλλων, δέον νά παταχθή, έλπίζομ-ν δέ οτι 
ή Δικαιοσύνη, εις ήν κατέφυγεν ήδη ό λωποουτηθείς, 
θά τιμωρήσγ, τήν τόσω κατάφωρον καπηλείαν.

¥
Ό ’Άγγελος Σλόου έξέδωκε μελέτην μέ τόν τί

τλον "ΙΙώς 04 σώσωμεν τήν σπουδήν τής Ελλη
νικής». Προτείνει νά γινη υποχρεωτική δΓ όλους 
τους Άγγλόπαιδας, θεωρών τήν Ελληνικήν απαραί
τητον διά την τελείαν μόρφωσιν παντός άνθρώπου. 
’Αλλά προτείνει συγχρόνως άπλοποίησιν τής έκμαθή- 
σεως. Καταφέρεται κατά τοΰ Συντακτικού καί τής 
Γραμμανικής <·ις κουραστικών καί ζητεί απλήν ανά- 
γνωσιν τών συγγραφέων διά προφορικής διδασκαλίας, 
ϊνα έννοοΰν οί σπουδασταί τάς έννοιας χωρίς θέματα.

¥

IT 1 ιι c C n d i a r i ο, συλλογή στίχων μελλοντι
κών του Aldo I’alazzeschi, ών προη,γεΐται έκθεσις τίς 
δράσεως τού Μελλοντισμού έν Τεργέστη, ένθα οί οπα
δοί πανν,γυρικώς έώρτασαν τήν ίδρυσίν του. Ό κ. i’a- 
lazzesclii έχει έκδωση καί τρεις άλλας ποιητικός σύλ
λογός, πρό τής έμφανίσεως τοΰ Μελλοντισμού, καί έν 
μυθιστόρημα μέ τόν τίτλον «lliflessi».

¥

Ό κ. Μαρινέτι, ό δαιμόνιος όνειροπόλος τοΰ Μελ
λοντισμού έξέδωκεν εις ογκώδη τόμον τά; απαντήσεις 
γνωστών λογογράφων καί ποιητών εις τήν διεθνή έρευ
ναν έπί τοΰ έλευθερου στίχου,τοΰ μανιφέστου τοΰ Μελ-



ΛΟντισμοΰ. Εκτός άλλων άπήντηοαν ό Δ’ Άνούντζιο, 
Μωκλχίρ, “Λδα Νέγρη, 'Ελένη Βακαρέσκο, 11. de 
Regnier, Jules Biiis χ.λ.π.

*
Ώ; συμπλήρωμα ή μάλλον πρόλογον τή; μελέτης 

τον περί τής Γλώσσης τοΰ Έλληνο; έςέδωκεν ό κ. Γ. 
Χασιώτης δύο Διαλέξεις αύτοΰ περί τής έξελίξεως τή; 
Έλλην, γλώσσης κατά τήν αρχαιαν Άλεςανορινην καί 
Βυζαντιακήν περίοδον. Γεγραμμέναι μετά ύγιοΰς ά«τι- 
λήψεως, συνηγορούν υπέρ τής καβαρευούσης. Ό κ. 
Χασιώτης κηρύσσει ώς δόγμα ότι ή ελληνική γλώσσα 
είνε ενιαία τις ύλη, ζώσα καί καλλιεργούμενη τοεϊ; 
δλας χιλιετηρίδας χωρίς νά άποκάμη και νά έξασβενή, 
παοαμένουσα δέ πάντοτε σχεδόν ή αυτή, έλαχίστας 
λαμβάνουσα εναλλαγές καϊ διαλεκτικά; άλλοιώσεις μέ 
τά; ξενικά; επιδράσεις καί κατ’ αύτοΰ; τους πλέον 
σκληρού; χρόνους. Έν τελεί επισυνάπτεται κατάλογος 
τών ελληνικών γραμματικών όσαι από τής αλώσεως 
τής Κων πόλεω; μέχρι τοΰ 1840 έξεδόίίησα-, Φρονών 
ό κ. Χασιώτης ότι ή έπισκόπησις τή; γραμματικής 
κινήσεως οΰκ ολίγον συντελεί είς τήν διαοώτισιν τοΰ 
γλωσσικού ήμών ζητήματος,καταγράφει τά; 173 ίλλη- 
νικάς γραμματικά; σας γεγραμμένας είτε 'ελληνιστί 
είτε είς άλλα; γλώσσας.

¥

Ύπό τοΰ έν ΊΙρακλείω κ. Γ. Χατζιδάζι έξεδόβη 
μαχρά λαογραφική μελέτη περί Κρητική; μουσική; 
καί όρχήσεως. Οί Κρητικοί χοροί, γραφικότατοι, πο
λυσύνθετοι, ρυθμικοί, ζωηρότατοι, είνε είσέτι άνερεύ- 
νητοι. Θά άποοειχΟή σύν τώ χρόνιο ίίτι έχουν συγγέ
νειαν μέ τον Πυρρίχιο-', δια τήν εύρυόμίαν, ευκινη
σίαν καί τεχνικήν σύνΟ.σιν αυτών. Ό κ. Χατζιδάχις 
δίδει διά τή; μελέτη; του πλήρη εικόνα τών θαυμά
σιων αυτών χορών καί τών ασμάτων, είς ·. ά οποία 
κατοπτρίζεται ή μεγάλη καί εϋγενή; ψυχή τοΰ Κρη
τικού λαού.

¥

Ύπό τόν τίτλον «Les homines et les invres» 
άπό τριών ήδη μηνών ήρξατο έκδιδόμενον έν Παρισίοις 
ύπό πλειάδας συγγραφέων παγκόσμιον εϊκονο/ραφημέ- 
νον Βιογραφικόν Λεξικόν τών συγχρόνων καί τοΰ 
όποιου ό πρώιτο; τόμο; έξεδόβη ήδη, περιλαμβάνουν 
τούς διαπρεπέστερου; έκ ταϊς έπιστήμαις, φιλολογία, 
γράμμασι καί τέχναις, ύπό τήν διεύΟυνσιν τοΰ γνω- 
στοτάτου έπιστήμονος κ. Μάρτεβιλ.

Ή φιλολογική αύτη εταιρεία κατέβηκε περί τάς 
τριακόσια; χιλ. φρ. ώς κεφάλαιον, όπως καταρτισΟή 
είς οκτώ όλοζλήρους τόμους, μή φεισύεϊσα δέ δαπανών 
ίιώρισεν είς πάντα τά ευρωπαϊκά κέντρα συντάκτας, 
αντιπροσώπους έκ τών εϊδότων τήν αξίαν έκάστου 
μνημονευίισομένου έν τώ ρηβέντι λεξικό.Έν Άθήναις 
καί καθ’ όλην τήν ’Ανατολήν αντιπρόσωπος είνε ό παρ’ 
ήμίν συνάδελφος ζ. Δ. Ζωγραφίδης. ’Ιδιαιτέρα έχοοσις 
αφόρα τάς ’Επιφανείς γυναίκας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Νέον ΙΙνεΰμα». — Τεύχος 'Απριλίου. Περιεχό
μενα : Διάσημος Άγγλϊς έν Κων)πόλει, ύπό Σ. Δέ 
Βιάζη.— Αυγουστιάτικη νύχτα (ποίημα Άλφρέδου δέ 
Μυσέ).— ‘Π μεγάλη έβδομά; έν Άθήναις, ύπό Άθ. 
Ι'αϊτανοπούλου. — Μισοφέγγαρου καϊ δικέφαλος. — 
Γράμματα άπό τάς ’Αθήνας, ύπό Δ. I. Καλογεροπου- 
λου. — Σαντεκλέρ, υπό II. ΓΙίντζα. — Ποιήματα, διη
γήματα, σημειώσεις τοΰ μηνός κλπ. Έν Κ)πόλει.

★

«Ανεμώνη». Μηνιαία φιλολογική εκδοσίς. Διευ
θυντής ’Ιούλιος Νάρκισσος. Δημοσιεύει έργα ομίλου 
νέων ποιητών.

¥

ΊΙ έν Κρήτη έκδιδομένη έφημερίς «Ίδη» αναδη
μοσιεύει ολόκληρον τήν έν τή «Πινακοθήκη» δημοσι- 
ευΟεΐσαν μελετην τοΰ έγκριτου συνεργάτου ήμών κ. 
Δε-Βιάζη περί Κρητικής ψαλμωδία; έν Έπτανήσω.

¥

Λαογραφία.— (Τεύχος Δ’.) Περιεχόμενα: 'Αγνεία; 
πείρα, ύπό Άδ. 'Αδαμάντιου, μελέτη άναφερομένη είς 
τάς παραδόσεις έν τή χριστιανική αρχαιολογία.— Δύο 
Βυζαντινά κάλαντα, παλαιά καϊ νεότερα αινίγματα, 
ύπό Παπαδοπτόλου Κεραμέως — "Ασματα δημοτικά 
Σωζοπόλ.εως. — Τοσκικαί παροιμία·.. — Λασγραφική 
έπιβεώρησις τώιν περιοδικών, ύπό Ν. Πολίτου.

Α ΙΤΕΑ Λ OJV 7’/!1:

«ΙΙαρνασσός». 'Εβδομαδιαία έπιύεώργ.σι;, λαϊκού 
τύπου, αναμορφωτική, μέ πρωτότυπον ύλην. Διευθυν
τής Παν. Ξένος.

ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ
Νεοσσό.— Είνε περιττόν νά έκίιάζετε διά παρα

κλήσεων είς βιβλιοκρισίαν. ΊΙ «Πινακοθήκη» χάρι- 
τών αναγνωστών της κυρίως ή χάριν τίϋν συγγραν 
οεων, μετ’ έπιμελείας, δι’ ήν καυχαται, ύπέρ παν άλ
λο, περιοδικόν κάμνει μνείαν παντός άξιου λόγου έργου 
έκδιδομένου Ελληνιστί, μή άποβλέπουσα καβόλου ε ς 
αντιπάθειας η συμπάθειας. ΔΓ αυτήν είνε ύποχρέωσι; 
η αναγγελία τής έκδόσεωςένός βιβλίου.Άλλα δικαίωμα 
αυτής νά τό κρίνη, νά τό αξίωση επαίνων ή κατακρί- 
σεω;. Στείλατε τό βιβλίον σας. "Αν Οά τό έξάρωυίν 
ή θά τό εϊρωνευθώμεν, ώς φοβεϊσθε, δέν ήμποροΰμεν 
νά σας εϊπωμεν τίποτε. Θά κριθή όπως τοΰ αξίζει. 
Μνεία όπως δήποτε Οά γίνη οιά λόγου; βιβλιογραφική; 
ένημερότητσς.

¥

Περιέργω.— Ό άποΟανών ακαδημαϊκός υποκόμης 
Μελχιόρ δέ Βωγκέ (VogOej έγεννήθη ιίς τήν Νίκαιαν 
τω 1848. Μετέσχε τοΰ πολέμου τώ 1871), ότε καί 
επληγώθη. Ύπηρέτησεν <’·>; διπλωμάτης, έξελέγη δέ 
καί βουλευτής. ΈδημοσιΊυσε μελέτας περί Συρίας, 
Παλαιστίνης,τοΰ "Αγίου Όρους,ήσχολήΟη δέ είς Άνα 
τολικάς ιστορικά; μελέτα;.Άλλα εργάτου είνε ό Ύίί; 
τοΰ Μεγ. Πέτρου,ό Μαζέππας,Ιστορία·, τού χειμώνες, 
τό Ι’ωσσικέν μυΟιστόοηυα κλπ. Ακαδημαϊκός έξελέγτ 
τω 1888.

¥
Λ. Ν. Ενταύθα. Τά «ΠαραμυΟάκια» είνε πράγ

ματι μονότονα, Δύο έξ αύτών πιθανότατα νά δημουΐ- 
εύσωμεν προσεχώς, έάν βεβαιωθώμεν ότι έως τότε θά 
είναι ανέκδοτα.

ΤΟ ΙΪΙΕΤΣΟΒΕΙΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ 
ΙΙροχηρύττει

Διαγωνισμόν πρός άποστο/.ην εί; την Εσπερία» έκ 
τών εισοδημάτων τοΰ Άβερωφείου κληροδοτήματος 
έπί μίαν τριετίαν καί έπί μηνιαία υποτροφία φρ. 300, 
ενός άποοοίτου τής Γραφικής δι’ ευρυτέρας σπουδάς 
και ενός διπλωματούχου τή; Σχολή; τών πολιτικών 
Μηχανικών πρός σπουδήν τή; Τεχνικής Μηχανικής.

Ό διαγωνισμός άρχεται δια μέν τούς άποφοίτου; τής 
Γραφικής τήν 10 Μαίου, διά δέ τους διπλωματούχους 
τής Σχολή; τών Π, Μηχανικών τήν 27 Μαΐ'ου έ. ε.

Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν είσ! οί άπό τού 1008 
άποφοιτήσαντες, έξεταοβήσονται δέ οί μέν άπό τής 
Σχολής τών II. Μηχανικών.

α'.) Είς τήν θεωρητικήν μηχανικήν (έγγράφως καϊ 
προφορικός).

β’.) Είς τήν Μηχανολογίαν καϊ τήν άτμομηχανι- 
κήν (έγγράφως καί προφορικός).

γ’.) Εί; τάς σιδηράς γεφύρας (έγγράφως και προφο
ρικός).

δ'.) Εί; τήν Γερμανικήν γλώσοαν.
Οί δέ τής γραφικής.
α'.) Είς τήν έλαιογραφίαν (γυμνόν έκ τοΰ φυσικού). 
β',)Είς τήν σκιαγραφίαν (σπουδή νυκτερινού γυμνού), 
γ'.) Είς τήν Γερμανικήν γλώσσαν.
Λεπτομερείς πληροφορία: παρέχονται καθ’ εκάστην 

είς τό γραφεΐον άπό 8—11 π. μ.

Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα Όδός Άριστείδου


