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ΝΕΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οί μέλλοντες ατρατιώται.—Ούτως έπιγρΐοεται 

τό πρώτον βιίλίον τής νέας σειρά; έχόόσεων τοϊ Συλ
λόγου πρός juoogiv Ώοελίμω ■ Βιθλίων, ή όποια αρ
χίζει μετά τήν συμπλήρωσιν τών 1(|0 Ωφελίμων Βι
βλίων Άποτελεϊται εκ σελ. 12t> μ» ·ά σχημάτων κα! 
τιμάται μόνον λεπτά 80. Τό περιεχόμε-.όν του σον- 
ταχθέν επί τή (ίχσει τοΰ αγγλικού πρωτοτύπου τοΰ 
στρατηγ ΰ Μπαδεν ΓΙαουελλ είναι πλήρης όοηνός τή; 
σωματικής κα! ηθικής μορφώσεως τών νέων ϊ·.α κατα- 
στώοι» έν και ώ ειρήνης χρήσιμοι είς τους όμοιους 
των και έν «αίρω πολέμου άξιοι ύπερασπ'σταί τή; πα- 
τρίδος. Τό βιβζ.ιον ουμφωνως πρός τήν έπιγραϊήν του 
είνε πράγματι εγκόζ.πιον τών μελλόντων στρατιωτών 
καί συνιστίται θερμιώς ύπό τοΰ Ί’πουργείου τών Στρα
τιωτικών κα! τοΰ ‘ί’πουργείου τής Παιδεία; ώς δυνά- 
μενον να επίδραση μεγαλως έπί τής μορρώσεως τής 
νέας 'Ελληνική; γενεάς.

*

Συμπαθής ποιήτρια, ή δεσποινίς 'Ελένη Σ6οοιύνου 
νέα» έξιδωχε λυρικήν συλλ'γήν, τά « Δειλινά» Οί 
στίχοι τή δεσπ. Σβ'ρώνου έχουν τήν ό-λγουσαν αφέ
λειαν τής ήρεμου έμπνεύσεως. διαπνέονται δέ ύπό 
εύγενοϋ; μελαγχολίας. Εινε αληθινά δειλινά τής ψυχής 
μέ τάς ωραίας αντανακλάσεις τού δύοντο; φωτός. Ίδ ως 
τά ποιήματα τά περικλείοντα αντιθέσεις κα! αλλη
γορίας, ώ; ό Πλούτο; καί ή Πτωχεία, Νεότης και 
γηρατειά. Δάφνη κα! Έληά. Συμφωνία, διακοίνονται 
διά τήν πρωτοτυπίαν κα! τήν αρμονικήν μορφήν. Ή 
ποιήτρια δίδει τόν χαλύ-ερον χα-,ακτηρισμόν τών ποι
ημάτων της, διά τοΰ έξής τετραστίχου.

Εσείς αντίλαλοι πικροί 
Θά μείνετε άκ’τή ζωή μου 
Νά μέ θυμ-’ζετε στή γή 
Σ’ δσους αγάπησε ή ψυχή μου.

Πιστεύει ή ποιήτοια τών «Δειλινών» ότι Οά ζοΰν οί 
στίχοι της, όταν αυτή θά ε’ίνε λησμονημένη. Τό ίλη- 
Οέστερον είνε ότι δέν Οά λησμω-ηθή, άκρ βώς διότι Οά 
ζήσουν είς τάς ευπαθείς καρδία; οί πονεμένοι τη; 
στίχοι.

★
Ό έν Χανίοι; αρχιμανδρίτης κα! καθηγητής κ.’Αγα

θάγγελος Νικολάκης έ·έδ··χε τήν Πχραίνεσιν 
προς τούς νέους Βασιλείου τον Μεγάλου, μετά ση
μειώσεων επεξηγηματικών κα! ιστορικών, απαραιτή
των πρός πλήρη χατανόησιν τού κειμένου.

*
Κωνσταντίνου Λονμάκη,πρώην γυμναιιάρχον έν 

Σπαρ-η, ή ‘ιλιάς τοϋ 'Ομήρου. ’Λνάλυσι: κατά γράμ
μα τής Ίλιάδο;. Ό συγγρασεΰς σκοπεί νά διευκολυνη 
τήν χατανόησιν τού 'Ομήρου, οστις οΰτω γίνεται κοι 
νόν κτήμα πάντων. Μονον διά τοιαύτης π-ριλήύεως 
σαφούς χα! εύληπτου είνε δυνατόν νά άγαπήση τις κα! 
νά μελετήση τόν θειον ποιητήν. ’ Αλλ'ό φιλόπονος 
συγγραφεΰς δέν άρκεϊται εις τήν αναλυτικήν περιγρα
φήν τής ύποθέσεω; τή; Ίλιάδο;* διατυπώνει και συμ
περάσματα χα! διαγράφει γνωμολογικώς διδζγκατα έκ 
τής Ίλιαδος, παραδοτών τά οίχεϊα παραδ-ίγκατα. Εινε 
τόσον έπι-υχής ή εργασία τού κ Λουμάκη, ώστε ευ- 
χόμεθα όπως ταχέως έχδ.Οή ύπ'αυτού κα! ή «'Οδύσ
σεια». Διότι,ώς όρθώς παρατηρεί ό γράφω-, ό "Ομηρος 
καί τό Ευαγγελίου πρέπει νά αποτελούν τοϋ; δύο στυ 
λοδάτας τοϋ εκπαιδευτικού ημών συστήματος.

*

ΙΙερΙ τής έξελίξεως καί τής σημασίας τών 0·τι· 
»ί>ν έπιστημών, λόγος απαγγελθείς έν τώ *Εθν·κώ 
Πανεπιστημίω ύπό τού χαθηγητοΰ ζ. Κυπ. Στε
φάνου, άναλαμβάνον-ο; τήν Πρυτανείαν. ’Ιστορική 
επιοκοπησις τής προόδου τών μαθηματικών επιστημών 
κα! τής έξελίξεω; αυτιών έν ταίς έφιρμογκϊ; τοΰ πρα
κτικού βίου, ι’ις κα! τής διά μέσου τών αιώνων πληρέ
στερα; άντιλήψεως τών ορδών επιστημονικών μεθόδων.

Ό επίλογο; τή; διδακτικότατη; δμιλίας τοΰ εγκρίτου 
χαθηγητοΰ είνε λίαν αξιανάγνωστο;.

«
Έξεοόθη εί; τεύχος ή έν το» «Πιρνασσώο γενομένή 

ομιλία τού ύοηγητού κ. Δ. Μπαλάνου περί τής 
θέσεως τής γυναικος έν ταϊς θρησκείας;. Κατό
πιν συντόμου έρεϋνης περ! τής γυναικός παρά τ'ΐς αρ
χαίοι; εθ'εσι. παρ'οι; αυτή έδεωρείτο γενικώς ύποδεε- 
στεοα τού άνδρός, άποδεικνύει ό συγγραοεΰ; πόσο·, 
ανύψωσε τήν γυναίκα ό Χριστιανισμός.

¥

Μέ πολλήν ηθογραοικην δύναμιν ό κ. Κώΰιας Πα
ροδίτης περιγοοφει επεισόδια τοϋ σπογναλιευ-ικοΰ 
β ου. τ'ΰ δυναμένου νά παράσ/η πολλήν -ϋλην εις ένα 
κοινω-ιολόγον. Ό κ. Παοορίτη; εΐς τό «"Αλμπουρο» 
δί-'ει εικόνα; άθλιότητο; πιστώς, μέ μ’αν σπανίαν πχ- 
ρατήρησιν κα! ακρίβειαν περιγραφής. Ή προπαρασκευή 
πρός ανσχώργ,σιν διά τήν αλιείαν τιών σπόγγων, οί 
ύποψήφιοι δϋτα: καί οί εκμεταλλευόμενοι αυτούς έπι- 
χειρηματίαι. αί ζακουχίαι τών ποώ-ων κα! ή δυστυχία 
ήν εκμεταλλεύεται ό πλούτος τών διυτέρων, αποτελούν 
σελίδας, τα; όπο’α; μέ όλονέν αΰξδνον ενδιαφέρον παρα
κολουθεί ό αναγνώστης. Τό μυθιστόρημα τοϊ κ. Παρω
ρίτου είνε άπό τά ζωντανοτερα έργα τής νεοελληνική; 
φιλολογίας.

*

Q ιι ί V ί ν e ϊ Ε ι· a ιι c e «Q uarnl in ύ in e 1 » 
par Haul D e r o u 1 c <1. Bloud et Cie editenrs, 
' Place Saint-Sulpice, Paris. Καθ’ οίονδήποτε τρό
πον κά ’άν εκτίμηση τις τήν πολιτικήν δρασιν τοΰ 
Γάλλου πατριώτου Παύλου Δερουλέδ, οέν ίύ-.αται ή 
νά όμολογήιη τά προτε ήματα τή; ευγλωττίας. Και 
ουω: 1 Έ ω τό ποιητικόν έργον του είνε άο-ετά οια- 
ο δομένον, ιυδϊϊς άκόμη είχε σζεφθή νά συλλέξη τοΰ; 
ρητορικούς λόγους του. Ό εκδοτικό; οίκο; Blmid συνέ 
λεξε -ά; ώρζία; ομιλία; του, αϊτινες άντελνλησαν άνά 
τήν Γαλλίαν τά βαθύτερα τών εθνικών αϊοθτμάτων 
καί ατινα αντικατοπτρίζουν τήν ψυ/ήν του. Ό συγ
γραφές δέν έξηφάνισε άπό τά; σελίδας του ταύτα; 
τίποτε, οίίτε παν δ,τι είχε σχέσιν μέ τά; δύυ ύπο τής 
Γερμανία; κατεχομένας Γαλλικά; επαρχίας.

¥
Γπό τής Ήπειρω’ϊκής ’Αδελφότητος εν Καίρω έξε 

δοθη ή ύπό τού έντώύπουργείω τών Έξωτ-ρικών γοομ- 
ματέως κ. Κωΰτ.Μέκιου συγγραφεΐσα καί έν τώ δια 
γωνισμώ τή; Ηπειρωτικής άδελοότητο; βραίευθεισα 
Ιστορία τής Ήπιίοου, άπό τιών αρχαιότατων χρό
νων μέχρι τιών καθ’ ημάς. Διεξέρχεται ό γράφων τά; 
τρεις κεφαλ.αι-'δει; έποχάς : τής άρχαιότητος, τοΰ Με- 
σαίωνος και τ<ών νεωτέρων χρόνων ίστοοικώς, έκτενέ- 
στιρον ένοιατρίβων είς τά νεώτερα γεγονότα. ’Π αοή- 
γησι; είνε άτλή κα! άπρόσκοπτος. Έν τέλει προσήρ- 
τηται σημείωμα περί ’Αλβανών κα! Βλαχοφώνων Ελ
λήνων. Ή αναγνωσις τή; Ιστορία; ταύτης καταδει
κνύει πόσον ένδοξο; άλλά κα! ατυχής ύπήρξεν ή "Ηπει
ρος.

¥

Επτανησιακόν ήμερολύγιον, 1U1U ύπό Σι".. 
Μουσοί’οη. δημοσιογράφου έν ΙΙκ-ρχις. Περιλαμβάνει 
δημοσιεύματα περί ’Επτάνησου, ύπό Έπτανησίων, ώ; 
έπ! τό πλεϊστον, γραφέντα, παλαιοτέοων κα! · εωτέ,ρων.

¥

Διατί ένικήθημεν τό Ιί>ί*7. Μελέτη τοΰ άνθυ- 
πολσχαγού τού πεζικού Ν. Γμιιγο^ιαδον. Αί γνώ- 
μαι τού εύπαιδιύτου αξιωματικού στηρίζονται εις όιρ: 
σμένας άρχάς τή: πολεμική; τέχνης κα! ερευνούν μόνο·, 
τά πράγμκ-α. Κρίνων ότι ό νέαν εν Τουρκία καθε
στώς δέν είνε βιώσιμο», βρονει ότι δέν πρέπει νά άπελ- 
πισθώμεν έκ τών ελλείψεων καί σφαλμάτων τού 9“, 
κα! ότι δυνάμεθα νά αντεπεξέλβωμεν νικηφόρω; κατά 
τοΰ εχθρού.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τό απατηλόν τή; ευτυχία; φάσμα έμφανί- 
ζεται καί πάλιν εί; τό άτυχή ήρωα τώ 1806. 
Κατά Μάίον τοΰ έτους εκείνου φιλοξενούμενο; 
έν < Ιύγγαρία ύπό τοΰ κόμητο; «Ι’ραγκίσκου 
I irunsw.ck εράται καί μνηστεύεται τή συγ
καταθέσει τοΰ «Ι’ραγκίσκου την αδελφήν του 
Ηηρεσίαν. ή οποία τόν ήγάπα παιδίσκη έτι. δτε 
έδιδάσκετο παρ' αύτοΰ τήν μουσικήν.Εί; τό Λεύ
κωμα τών αναμνήσεων τη; ή Ηηρεσία μέ πολ
λή·/ τρυφερότητα περιγράφει τήν πρώτην τοΰ 
αϊσθ'ήματο; τοΰ Μπετόβεν έξομολόγησιν μέ άσμα 
τοΰ Bach, τό όποιον έπαιξε·/ εί; τό πιάνο. ΙΙρω- 
τότυπο; τοΰ Μπετόβεν επιστολή πρό; τήν «θά
νατον άγαπημένην <ύς τήν έπιγράφει ό Μπετό
βεν και ή τι; ύπό τών βιογράφων >ε«·ηοεΐται ώ; 
ή κόμησσα (-·. Brunswick φυλάττεται εί; τήν 
ρασιλικήν βιβλιοθήκην τοΰ Βερολίνου καθώ; 
καί τμήματα χειρογράφων μουσική;. ΊΙ Η. 
Brunswick είχε χαρίσει πρό; τόν Μπετόβεν 
τήν φωτογραφίαν τη; μέ τήν έξή; άφιέρωσιν. 
«ΙΙρό; τήν σπανίαν μεγολοφυίαν. πρό; τόν μέγαν 
τεχνίτην, πρό; τόν καλόν άνθ'ρωπον». ΙΙοία μυ
στηριώδη; αιτία ήμπόδισε τήν ένωσιν τών δύο 
αύτών ύπάρξεων. αΐτινε; ήγαπήθ-ησαν μέχρι 
τελευταία; τοΰ (βίου των ήμέρας. άδηλον βέ
βαιον μόνον είνε. ότι ό δεσμό; διελύθ·η καί ό 
Μπετόβεν εύρέθ-η καί πάλιν έρημο; καί δυστυ
χή;. Άλλ' εί;'τήν .βραχεία·/ καί παροδικήν εκεί
νην τοΰ ρίου τοΰ Μπετόβεν εύτυχή περίοδον ή 
άν'Λρωπότη; ^φείλει δύο αριστουργήματα μου
σική; τέχνη; τήν ύην Συμφωνίαν cn ill. llii- 
lieiir καί το ίΐεΐον εκείνο δνειρον. τήν ίίοιμενι- 
κήν Συμφωνίαν (Pastorale S/mphonie). 
ΊΙ ΙΙαστοράλ Συμφωνία διαιρείται εί; τέσσαρα 
κύρια μέρη. Εΐ; τό πρώτον μέρος ό μουσουργό; 
περιγράφει τά γαλήνια αισθήματα ποΰ πλημ- 
μυροΰν τήν ψυχήν επί τή άφίξει εί; τήν έξο
χή ν είνε μία αληθή; βουκολική δροσιά, ένα 
κύμα ποιήσεω; γεμάτο άπό αγροτικά αρώματα.

Εϊ; τό δεύτερον μέρος εϊκονίζει τήν «σκηνήν

Ί Σι1)·.··/·■/.<.

.ωην

παρά το ρυάκιον». Σώζεται καί σήμερον έτι τό 
ρυάκιον, τοΰ οποίου ό ποιητικό; φλοίσβο; ένέ- 
πνευσε τόν Μπετόβεν. πασά τήν όχθην του ερει
πωμένου έδώλιον έπί τοΰ οποίου. <·>; λέγεται,έκά- 
θ-ητο ό μουσουργό;, έκεϊ δέ πλησίον έχει στηθ-ή, 
χάλκινη τοΰ Μπετόβεν προτομή περιτρυγυρι- 
σμένη ύπό σιδηρού κιγκλιδώματος. Εΐ; τί,'/ ζν.ι,- 
νήν έκείνην ό Μπετόβεν μά; δίδει 'ΐ,'/ ποιητι- 
κωτέραν καί ήδονικωτέραν τή; φύσεω; εικόνα 
εί; πλούσιον καί αρμονικόν σύνολο·/. Οί Γερμα
νοί άκούοντε; τό θελκτικόν έκεΐνο ειδύλλιο·/ 
λέγουν, δτι δέν γνωρίζουν τί νά θαυμάσουν, «τόν 
Συνθέτην ζωγράφον, ή τόν ζωγραφίζοντα μου
σικόν» (Den Musikalischen .Maier oiler 
lien malenden Musiker). Μετά τήν σκη
νήν τοΰ ρυακίου περιγράφει τήν εύθυμου " 
τό>ν χωρικών.

Εϊ; τό τρίτον μύρο; παριστά τήν καταιγίδα 
δι' ήχων πληρούντων μεγαλοπρεπεία; τήν ατμό
σφαιραν καί τέλο; εΐ; τό τέταρτον μέρος είκο- 
νίζει τό άσμα τών ποιμένων τό διατυπώνον τό 
αίσθημα τή; χαρά; καί ευγνωμοσύνη; μετά τήν 
καταιγίδα.

Καί ή προσευχή εκείνη, τό τμήμα έκεΐνο τή; 
άγροτική; ζωή;, τό τμήμα έκεΐνο τοΰ άπεράν- 
του κόσμου τή; άνθ-ρωπίνου ψυχή; μέ τά; γω
νία; τή; χαρά; του. μέ τήν ΐριδόκονιν τών ονεί
ρων καί τών αισθημάτων του μοιάζει περίκόμ- 
ψον Αττικόν ναόν ποΰ ζωγραφίζει πάλλευκη 
μετά τήν καταιγίδα τήν τελειότητα τών γραμ
μών του εΐ; τόν αιθέρα. Καί μοιάζει τό άπολ- 
λώνειον φώ; τοΰ 'Αττικού όρίζοντος, μοιάζει τό 
νικηφόρου άρμα τή; ΊΙοΰ; ποΰ σκεπάζει μέ τά 
χρυσά του κύματα τήν μεγαλοπρεπή θύελλαν 
τών 11 αρνασαϊκών κορυφών καί άπλόνει άσβε
στου ιόν πυκνόν, τόν σκοτεινόν τή; όμί-
ζ/ή-:

Η ΙΙοιμενική Συμφωνία έν τώ συνόλω τη; 
είνε ένα πλούσιον ανθισμένου καί εύώδε; δέν
δρου ποΰ έχει τά; ρίζα; του εΐ; τήν γήν καί τήν 
κορυφήν του εΐ; τόν ούρανόν. Οί Γερμανοί τό 
άπεκάλεσαν «Hollo l.ied VOII der Xatlll*»

ήτοι «Μέγα τή; «Ι’ύσεω; άσμα». ΊΙ ζωτική δύ- 
ναμι;. ή έντασι; τή; σκέψεω; καί έμπνεύσεω;. 
τό ηδονικόν τοΰ πνεύματο; λουτρόν χαρακτηρί
ζει τήν ύπέροχον έκείνην μουσικήν ποίησιν. Ο 
ρα'Λΰ;. ό ύπέροχο; πονεμένο; μά; οδηγοί εϊ; τήν 
μεγάλην φύσιν, εΐ; τοΰ; άγροΰ;. εϊ; τά νερά, εΐ; 
τήν καταιγίδα καί ψάλλει, ψάλλει τό δαιμόνιο·/ 
ποΰ νικά τήν σάρκα καί τόν πόνον. 'Γάλλε·, μέ 
ύπέροχον φιονήν. μέ φωνήν Μπετόβε.ον.

Δέν είνε περιγραφικό; μόνον, διαχύνεται εϊ; 
δλην τήν φύσιν. διαγράφει τήν δημιουργικήν 
πνοήν τη; μέ τά; μεγάλα;, γενικά;, άπλά; 
γραμμά; τοΰ αιωνίου.

Μόνον εϊ; τήν έλευίΙ-εριαν τή; «Ι’ ύσεω;. εϊ; τήν 
ΙΙερμήν καρδιά, τή; φύσεω; εύρίσκει τήν εύτυ- 
χίαν. έκεϊ δπου τό αίσθημα δέν μολύνει ή άμαρ- 
τια καί δέν τό πνίγει ό φθ-όνο; μέ τά; δηλη
τηριασμένα; πνοά; του.'Εκεί συνθέτει εϊσπνέων 
τήν ριαίαν τών ανέμων πνοήν.

ΙΙοτέ ή παρατήρησι; καί ι δέν
ένεδύθ-ησαν ώραιοτέραν καί στο
λήν. Εϊ; τοΰ; ήχου; του χορεύουν σκέψει;. άπλιό- 
νονται ώκεανοί α:σθ·η;ιάτων. άναπηδοΰν βαθύ
τατοι θ-ρήνοι. τραγουδούν ύπέροχα αισθήματα, 
ζοΰν τέλο; τεράστιοι κόσμοι.

ΊΙ μουσική τοΰ Μπετόβεν όμιλεί δΓ όλου; τοΰ; 
τόπου; καί δΓ δλου; τοΰ; χρόνου;, ομοιάζει τόν 
μεγάλου ήλιον ποΰ άγκαλιάζει ολόκληρον τό 
πλανητικόν σύστημα πάντα φωτεινό; καί ζωο
γόνο;. ’Εκ τούτου καί ή σταθερή αύτή λατρεία 
τοΰ μουσικού κόσμου πρό; τόν Ολύμπιου συν- 
θ-έτην.

Κατά τήν αύτήν έποχήν συνθέτει καί τήν 
πέμπτην Συμφωνίαν <>ρ. 67. Έν αύτή περιγρά
φει τήν πάλην καί τόν θ'ρίαμόον τοΰ άνθ'ρώπου 
έναντίον τή; Ειμαρμένη;. Ό συνθέτη; άπεκ- 
δύεται πάσαν άτομικότητα καί έφαρμόζει τήν 
οδυνηρά·/ τή; ζωή; του πείραν εϊ; τήν ζωήν 
ολοκλήρου τή; 
θ-έμα τό ρητόν

Durcli

ος

πείραν εις ’ 
άνθρωπότητο;. λαμβάνω·/ ω

Nacht zum Licht!
Durcli Kainpf zum Sieg!

δηλ. διά τοΰ σκότου; εϊ; τό φώ; ! διά τή; πά
λη; εϊ; τήν νίκην ! 'Η δΓ ήχων έποποϊΐα έκείνη 
διηγείται τήν γενικήν τάσι·/ τών ανθρώπων πρό; 
τό φώ; καί τόν άνευ ορίων θρίαμβον. Έκάστη 
πάλη, τήν οποίαν ό άνθρωπο; εύγενώ; έναντίον 
τή; Ειμαρμένη; ύπό οϊανδήποτε μορφήν ανα
λαμβάνει εύρίσκει εϊ; τήν Συμφωνίαν αύτήν τήν 
ιδεώδη εικόνα καί τόν ύμνον τη;. Τό έργον άρ- 
χετ'αι μέ τό κτύπημα τή; Ειμαρμένη; εΐ; τήν 
θύραν τοΰ άνθρώπου. Ό άνθρωπο; δέχεται τήν 
εϊ; τήν πάλην πρόσκλησιν. Και ή πάλη έκτυ- 
λίσσεται μέχρι; ού ό άνθρωπος τήν πίστιν έχων 
ώ; στήριγμα θριαμβεύει. Τόν νικητήν έπί ασπί
δων ανεγείρει ομά; πολεμιστών, ενώ τό πλήιίο; 
χορεύει καί έπευφημεϊ πέρις τοΰ ΐΙ-ριαμρευτοΰ. 
< ·: μεγαλείτεροι τή; Τέχνη; μυσταγωγεί όμο- 
λογοΰσιν, δτι ούδέν συγκρίνεται πρό; τήν παρα- 
γομένην ύπό τή; 0-εία; έκείνη; έποποίΐα;έντύ- 
πωσιν.

*

■λπις. άλλ' 
φλογερόν

: -ήί μεϊ»· 
τή; ζωή;, 
τη; Ζ««φ:; 
προλήψεις

γρά-τόν έγνώρισε τήν εποχήν έκείνην 
αύτοΰ. «δτι ούδεμία έστεμμένη προσω- 
έχει τόσην τή;ισχύος τη; συνείδησιν». 
έποχήν αύτήν οφείλονται ή 7η καί 8η 

τώ 1 812 γραμμέναι έν Tieplistz. 
γα αύτά ό συνθέτη; παρουσιάζεται φυ- 

όρμά; τή; χαρά; καί τή; πα- 
άπροόπτου; αντιθέσεις. μέ τά 
>. μέ τά; τιτανείου; εκρήξεις, 
εϊ; τήν φρίκην τόν Gietlic 
Aurli ich bewimderc ilm 

« Κ αί έγ<·> τόν θαυ- 
ό Zelter πρό; τόν

'< > άπό τή; (->. Brunswick χωρισμό; ύπήρςε 
ραθ-εία διά τόν Μπετόρεν πληγή. «Δυστυχή 
Μπετόρεν. λέγει ό ίδιο; περί τοΰ εαυτού του. δέν 
ύπάρχει εύτυχία δΓ έσέ έν τώ κόσμω τούτ«;>. 
πρέπει νά δημιουργήση; τά πάντα έντό; σου. 
Εϊ; τά; σφαίρα; τοΰ ϊδειόδου; μόνον θά εύρη; 
τήν χαράν». Καί ε:;τά; σημειώσει; του γράφει 
•Ήεέ μου. δό; μου τήν δύναμιν νά νικήσω τόν 
εαυτόν μου !»

Τώ 1810 εύρίσκεται μόνο; καί άπ: 
ή δόξα έρχεται νά θ·ωπε·ίση μέ τό 
φίλημά τη; τό αγέρωχου καί μονήρε 
λοφυία; μέτωπον. Είνε έν τή ακμή, 
άφίεται εΐ; τήν ορμητικήν διάθ-εσίν 
ούδεμίαν νά δϊδη εΐ; τά; κοινωνικά; 
προσοχήν.

II Bettiua Brontauo φίλη τοΰ Gu-the 
ή όποια 
φει περί 
πικότη; 
Εϊ; τήν 
Συμφωνία 
Εΐ; τά έρ 
σικώτερο;. μέ τά; 
ραφορά;. μέ τά; 
όργια τοΰ ρυΐίμοΰ. 
αΐτινε; έβύθ·ιζον ί 
καί τόν Zelter. «. 
mil Schrecken» τούτέστ 
μάζω μετά φρίκη;» γράφει 
Giethe. Ό ίδιο; Μπετόβεν έλεγεν. ότι είνε ό 
Βάκχο;, ό όποιο; παρασκευάζει τό ήδονικόν διά 
τήν ανθρωπότητα νέκταρ· έγώ. έλεγε, δίδω εΐ; 
τοΰ; άνΐίρούπου; τήν θ-είαν τοΰ πνεύματο; φρενί
τιδα.

Καί τώ όντι. ή 7η Συμφωνία είνε μία τρελλή 
δαπάνη ύπερανθ-ρώπων ενεργειών εί; τήν μου
σικήν ήδονήν. μίαν ήδονήν όμοιάζουσαν πρό; 
ποταμόν έκχυλίζοντα. πλημμυροΰντα. κατα- 
βροχϊΗ’ζοντα τό πάν. Εϊ; τήν 8ην Συμφωνίαν ή 
δύναμι; είνε βλιγώτερον μεγαλοπρεπή;, άλλά 
μάλλον παράδοξο;.

Τώ 1811 ό Μπετόβεν είνε εϊ; τό απόγειου τή; 
δόςη; του. Εΐ; τό συνέδριου τή; Βιέννη; τιμά- 
ται ώς Εύρωπαϊκή δόξα. Καί αύτοί οί πρίγκη- 
πε; τοΰ

ό συνέδριου 
Εύρωπαϊκή δός_. ί.' 
δεικνύουν σεβασμόν. Άλλά 

αύτήν τή; δόςη; διαδέχεται ή θ-λιβερωτέρα τ- 
^ίου τοΰ Μπετόβεν περίοδο;. Οί 
στάται του διασπείρονται ή 
έχώ πλέον φίλου; καί είμαι μόνο; εϊ; 
σμον. γράφει εϊ; τά; σημειώσει; "·■ ~· 
ΊΙ κώφωσι; είχε καταστή τελεία· 
συνεννοείται μόνον γραπτώ;. Ί 
συνομιλία; τοΰ Μπετόβεν 11000 σελίδε; φυλάσ
σονται εϊ; τήν Βασιλικήν Βιβλιοθήκην τοΰ 
Βερολίνου, 
εί; ήμέραν 
τόν όποιον ό ιατρό; του 
ώ; φυματίωσιν.

ιύ τΐλυί].

Άλλά την ώραν 
:οΰ 

φίλοι κα’· προ- 
θ-νήσκουν. «Δεν 

': τον κό- 
του τοΰ 1816. 
άπό τοΰ 1810 

Τά τετράδια τή; 
.. · ’ ·* ...,*. Λ _

-.ΐ,-ι Βασιλικήν ΒιβλιοίΡήκην 
Η ύγεία του έκλονίζετο άπό ήμέρα; 
έπασχεν έκ (βρογχικοΰ κάτάρρου.

ι ’ ------ τώ 1817 έχαρακτήρισεν

ζΙΛ...-.. .·λ

full
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Π I Ν A Κ Ο 0 Η Κ Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

II υψίφωνο, Άρτεμις ΚυπαρίΟΰη ιΐς τήν «Μψέϊγ»Ο ΠΟΙΜΤΗΣ
ΕΣΑ στήν πλούσια κά
μαρα συγχέονται λάμ
ψεις άπό κατάχρυσα 
επ:πλα καί κατακόκ- 
κινα βελούδα. Κι' ό 
τρελλός αύτός χορός 

,. , Αντανακλάται πειό πα-
ραςενας μέσα στα λαμπρά κάτοπτρα πού φΙΕά- 
>ο·^ περήφανα καί ύψηλά έως τά μωσαϊκά τού 
ταβανιού.

2τή μέσα, ένα μεγάλο τραπέζι μέ χαρτιά.
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χαρ.ιά, χαρ.ια... άλλα χαρτιά άγραφα, άλλα 
γραμμένα.

. Ο ποιητής καϋιστός στό τραπέζι καί σκυμ
μένος. κρατεί τήν πέννα έτοιμος νά γράψη. Εΐνε 
με/.αγχολικός. καί μέ δψι σκοτεινή, νά αποτε- 
κε· τή μεγαλείτερη άντιΉεσι μπροστά στά πλού
σια ρούχα του. μονολογεί, ωσάν ν’ αποτίνεται 
σε κάποιο πλάσμα πού μόνο αύτός τό βλεπει.
- Ι''ί'/ε. ίιάτ:. :ο,υ άνήΡή|ΐένο κ«ί ύπερβολικά 
ανοιχτό σ ό.τι βλέπει μπροστά του. σάν άνθ-ρώ- 
που πού τρε/.λάΟ-ηκε άπό κάποια μεγάλη έσω- 
• ερική έπανάστασι.

Καί λέγει :
_ .’·.·■ Ί I1.’ -ειά. Σ’ εγνώρισα
<·ο/.υ κα/.α. Είσαι συ τό μόνο πράγμα πού άκο- 
Λουϋ-εΐ παντα τόν ίδιο δρόμο πού άρχισε, είτε σέ 
φώτα κο/.υμβ*. είτε σέ σκότος. Είσαι ωσάν τόν 

ήλιο, πού δέν αλλάζει τροχιά κι' όταν ακόμη 
απειλεί τήν ομορφιά του καί τή λάμψι του τό 
σάβανο τής συννεφιάς.

»Τά συναισθ-ήματά σου αν τύχη κι' έχουν 
χρώμα ροδαλό.—-χαρά σέ σέ ! Κανένας χειμώ
νας δέν μπορεί νά τά μαράνη. .Μ' αν όμως έχουν 
χρώμα κίτρινο,—άλλοίμονο σέ σέ ! Κανένα κα
λοκαίρι δέν μπορεί νά τά ζωογόνηση...

«Ένας στεναγμός ραίΙ-ύς ξέφυγε απ' τά κονε
μένα στή^η τού ποιητού. καί τό μαύρο δάσος 
τών μαλλιών του ξαφνιάστηκε στό σπασμωδικό 
πέρασμα τών ωχρών δακτύλων του ανάμεσα του.

•Ήμουν φτωχός κι' έγινα πλούσιος. Λύχνο 
οέν είχα γιά νά ιδό>, κι" έχω πολυελαίους πού 
μού θαμπώνουν τά μάτια μέ λάμψι τους. Μά 
είμαι πάντα ό ίδιος.

•Ή ψυχή δέν πονεί στό σκότος καί δέν χαί
ρεται στο φώς. ’( >χι· ή ψυχή καί στό σκότος καί 
στό φώς πονεί.

«Ή ψυχή οέν πεθαίνει στή μελαγχολική δύσι 
καί δένάνασταίνεται στήνεύθυμη άνατολή-Τοβο
τάνι τής χαράς κάνεις οέν τό κρατεί στό χέρι του,

«θά πεΟ-άνης όπως γεννήθηκες. Μέ τόν ίδιο 
εσωτερικό άνθρωπο.Άστρο εσύ έτερόφωτο, πλά
σμα ζωντανεμένο άπό άλλου άνωτέρου πλάσμα
τος πνοή, τράβα τόν δρόμο σου αγόγγυστα.

«Μέ κεραυνούς καί θύελλες αν σ’ απειλή ό 
ούρανός. καί ή γή μέ άγριάγκα'.ία καί τσου
κνίδες, τράβα... τράβα !...

«Καί ξέρε ότι ένας 9·ά ήνε ό μέγας άνθρωπος 
κι ό εύτυχής: εκείνος πού <*·ά μπορέση νά παρα
κάλεση γιά τήν τύχη του πριν γεννηΐ+ή. ΙΙρό 
τής Δημιουργίας.

«Ύστερα, εινε αργά, άργά πολύ.,.Ηάνε ύστερα 
σάν τά δάκρυα καί τή μετάνοια τών πρωτο
πλάστων μετά τό έγκλημα...»

Είπε, καί σφραγίσϊίησαν τά μαραμένα χείλη 
τού Ιίοιητή. σάν τά φτερά τής μισοπεθαμένης 
πεταλούδας...

Έχει σκοτεινιάση μέσα στή πλούσια κάμαρα- 
μά πειό γρήγορα άπό άλλοτε.

"Ο πόνος τού ανθρώπου νά. έτάχυνε τάχα τό 
βασίλεμα τού Ηλιου :...

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ

ΊΙ υψίφωνο, Ελένη Βλαχοπούλον
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚ Η
Η ΞΥΛΟΓΛΥΦΙΑ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩΓ

Θεοδόσης Σαράντης το·> :εο Διονυσίου καί 
μητρό; Στυλιανή; Καλοδούκα Κατσή έγεννήθη 
έν Ζακύνθφ τή 4 Αύγουστου 1841. Συνεργα- 
σθεί; μετά τοΰ Ραφτόπουλου (Χαραλαμπάκη) 
μετέβη κατόπιν εί; Αθήνα; καί έσπούδασεν έν 
τώ ΙΙολυτεχνείφ τό σχέδιον καί τήν γλυπτικήν, 
ήναγκάσθη δμω; νά διακόψη τά; σπουδά; του. 
ένεκα διαφόρων λόγων, κατά τήν έκθρόνισιν τού 
Ώθωνος. Έργα αύτοΰ έν Ζακύνθω εΐνε τό ει
κονοστασίου καί ή ουρανία τού έν χωρίω άγιοι 
Λέοντι ομωνύμου ναού, τό άρτοφόριον τού έν 
χωρίω Μαριαΐ; ναού Μαρία; τή; Μαγδαληνή;. 
ό θρόνο; τοΰ έν χωρίω Άγίω Κηρύκοι ναού, 
εϊ; διάφορα δέ άλλα χωρία διάφορο: θύραι 
ναών εξωτερικά: καί εσωτερικά:. Έν ΙΙύργω 
στασίδια, τόν αρχιερατικόν θρόνον καί δύο προσ- 
κυνητάρια, έν τώ ναώ τή; αγία; Κυριακή;, ώ; 
έπιση; καί άπαντα τά έσωτερικά τοΰ ναοΰ τοΰ 
άγιου Νικολάου καταπλακωθέντα έκ τοΰ σει
σμού τη; 15 αύγούστου 188(5. Έν τώ χοιρίφ 
Τζόγια τή; Ήλιδο; άπαντα τά έσωτερικά τοΰ 
έκεΐ ναοΰ τοΰ άγιου Γεωργίου, έν τώ χωρίω Ξυ- 
λοκέρα τήν ουρανίαν καί γυναικωνίτην τοΰ έκεΐ 
ναοΰ. έ- χωρίω Σαβάλια τόν γυναικωνίτην. τήν 
ούρανιαν και τά; ύαλοθύρα; τοΰ ναοΰ τοΰ άγ. 
Γεωργίου καί τέλο; έν ΙΙύργω θρόνον έν τώ ναώ 
τοΰ αγίου ΙΙαντελεήμονο;. Ό Ηεοδόση; έγγαμο; 
μετά τή; Διονυσία; Κλάδη άπέθανεν έν Ζα
κύνθω τή .12 άπριλίου J 894.

Τορτορέλης Σπυρίδων τοΰ Ίωάννου καί μη- 
τρό; Φραντζικούλα; Τσαγκαροπούλου έγεννήθη 
έν Ζακύνθω τή ί δεκεμδρ. 1845. Στοιχεία αρχι
τεκτονική; έλαβε παρά τοΰ πάππου τοΰ Διονυ
σίου Τορτορέλη δημαρχιτέκτονο; έπΐ αγγλική; 
ΙΙροστασία;. (ού σχέδια ή οικία Αεονταράκη. ή 
άλλοτε Νομαρχία, αί οικία: Δικοπούλου. Σχοι- 
νοπούλου νΰν Δαμίρη. Στραβοπόδη νΰν Καρ- 
ρέρ κλπ.), τήν δέ Ξυλογλυφίαν έμαθεν άπό τόν. 
ω; άνω. Έπαμ. Κάναλην. Ό Τορτορέλης κατε- 
σκεύασεν: εικονοστάσια τών ναών άγιου Δη
μητρίου έν χωρίω Δράκα. —τών Ταξιαρχών έν 
χωρίω Όρθωνιαΐς.—τή; άγιας Βαρβάρα; έν χω- 
ριω Πηγαδάκια,— τοΰ άγιου Νικολάου έν χω
ρίω Γερακαρίω άνω,— τή; Θεοτόκου έν χωρίω 
Βανάτω—τή; Θεοτόκου έζ χ. Βολύμαι; μέσον 
τοΰ άγ. Θεοδώρου έν χ. 'Αγι'φ Κηρύκω,—καί 
άπεπεράτωσε τό είκονοστάσιον τοΰ έν χ. Μπε- 
λούση ναοΰ τή; άγ. Παρασκευής: -αρχιερατι
κού; θρόνου; τών ναών : Μαρία; Μαγδαληνή; έν 
χ. Μαρία:;,—Θεοτόκου έν /. Σκουλικάδω.—άγ. 
Δημητρίου έν όμωνύμω χωρίω.—ΙΙαντοκράτο- 
ρο; έν χ. Καληπάδω καί αλλαχού,—καθέδρας 
ή πρασκυνητάοια τών ναών : άγ. Σπυρίδωνο; έν 
χ. Βολύμαι; κάτω.—ΙΙαντοκράτορο; έν χ. Κα
ληπάδω (έν ώ ναώ κατεσκεύασε καί δύο εσωτε
ρικά πλάγια τών θϋρών μετά σκαλιστών ύαλο- 
θυρών, στήλα; ρυθμού κορινθιακού καί άλλα).

*) Τίλος.
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—άγ. Νικολάου έν χ. Σαρακινάδφ,—Σωτήρο; 
έν χ. Λαγοπόδω.—άγ. Δημητρίου έν χ. όμω
νύμω,—άγ. Βαρβάρα; έν χ. Πηγαδάκια,—Παν- 
τοκράτορο; έν γ_. Γαλάρω,—άγ. Ίωάννου Ηεο- 
λόγου εν χ. Αιθακιά,—άγ. Γεωργίου έν χ. Λαγ- 
καδάκια.—τή; εϊκόνο; τή; άγ. Βαρβάρα; έν τώ 
έν χ. Μπελούση ναώ τή; άγ. Παρασκευή;,— 
Βλαχέραινα; έν προαστείω Νεραντζούλων,—άγ. 
Βαρβάρα; i·/ προαστείω Κήπων κα'. άλλαχοΰ: - 
αρτοφόρια τών ναών άγ. Αέοντο; έν χ. όμωνύ- 
μω,—Θεοτόκου έν χ. Βανάτω,—ΙΙαντοκράτορο; 
έν χ. Καληπάδω. — μονή; Σπηλαιοτισση; εί; 
Βουνά καί άλλαχοΰ:—ουρανίας (ταβάνια) τών 
ναών: ΙΙαντοκράτορο; έν χ. Γαλάρω,—άγ. ΙΙα- 
ρασκευή; έν χ. Μπελούση και άλλα; :—επιτα
φίους τών ναών: Θεοτόκου έν χ. Βανάτω.—άγ. 
ΙΙαρασκευή; έν χ. Μπελούση καί άλλαχοΰ :— 
αγίας ΙΙροθέσεις τών ναών : ΙΙαντοκράτορο; έν 
χ. Γαλάρω. —άγ. Νικολάου έν χ. Μουζάκη. - 
άγ. Δημητρίου έν χ. όμωνύμω (έν ώ ναώ καί 
ρημοθύρα; καλλιτεχνικά;). — τήν άριστεράν 
ΙΙρόθεσιν τή; Μητροπόλεω;. (έν ώ ναώ καί αε
τόν τοΰ άμβωνο;),—τετράποδον τοΰ ναοΰ τοΰ 
άγ. Δημητρίου έν χ. όμωνύμω.—κουβούκλιου 
τοΰ έν χ. Αγίω Λέοντι ομωνύμου ναοΰ και κορω
νίδα
καεόρτου έν τώ ναώ άγ. Διονυσίου τή; πόλεω;.

Εκτο; δε τή; Ζακύνθου κατεοκεύασεν εικο
νοστάσια τών έν ΙΙύργω ναών τοΰ άγ. Διονυσίου 
καί άγ. Ίωάννου καί τού έν χ. Νεοχώρ: (Κυλ
λήνη;) ναοΰ τοΰ άγ. "Αθανασίου· καί—καθέ- 
δραν έν τώ έν Γαστούνη ναώ τών Καθολικών. 
"Ο Τορτορέλη; άπέθανεν έν Ζακύνθω τή 15η 
Δεκεμβρίου 1908.

Άίπελέττ/ς Διονύσιος τοΰ Νικολάου καί μη- 
τρό; "Άννη; Λιβαθινοΰ Κουτσουκέλη έγεννήθη 
έν Ζακύνθω τή 31 ‘Οκτωμβρίου 183-1 καί έπε- 
οόθη εί; τήν Ξυλογλυφίαν, προσλαβών εϊ; τό 
κατάστημα αύτοΰ, τό όποιον ίδρυσε τώ 1854. τόν 
Ιταλόν σκαλιστήν Φραγκίσκον Ντεφέον. τ.α',' 

ού μεγάλω; ώφελήθη, καί είτα τόν Σαρ. Θεο- 
δόσην. Ό Μπελέτη; μετά τοΰ υιού αύτοΰ Αν
τωνίου. (γενν. 7 "Απριλίου 18(55 έκ μητρό; 
Μαρία; Κατσαροΰ καί άποθ. τή 15 Φεβρουαρ. 
1896) έπιση; ςυλογλύφου. κατεσκεύασαν τά 
εικονοστάσια τοΰ έν X Μαχαιράδω ναοΰ τή; 
άγ. Μαύρα;, τοΰ έν X. Τραγάκι άγ. Νικολάου, 
τοΰ έν X. Σκουλικάδω τή; Θεοτόκου καί άλλα
χοΰ. () Μπελέτη; άπέθανεν έν Ζακύνθιρ τν( 2S 
Μαρτίου 1902.

Καιέκ τών νεωτέρων εύδοκίμω; μετερχόμε- 
νοι τήν Ξυλογλυφίαν έν ΖακύνϊΚ·) εινε: ο: "Ιωάν
νη; Σ. Θεοδόση;. μαθητεύσα; παρά τώ ϊδίω 
πατρί του. "Αναστάσιο; Δ. Βλάχο;. Μιχαήλ 
Παπαναστασόπουλο; καί Σπυρίδων Κεφαλλο- 
νίτη; παρά τώ Τορτορέλη. Ιΐίκτωρ Ι’ιζώτο;. 
Φώτιο; Δ. Μπελέτη; διραχθεί; σχέδιον παρά 
τοΰ ζωγράφου Σ. ΙΙελεκάση. Λαμπρινό; Κου- 
τουλογένη; και ’Αντώνιο; Ντόμη;, περί ών. 

καθώ; καί περί άλ/.ων ςενων ςυζ,ογκζφων. άζ.- 
λοτε θά πραγματευθώμεν.

Καί έν τή πόλει καί έν τή έξοχή πολλά 
ύπάρχουσιν εικονοστάσια άρίστη; ρυζαντιακή; 
παραδόσεω; καί φραγκική; έπιδράσεω;. Τοιαΰ- 
τα. άΞεόλογα.—πλήν τοΰ μοναδικού ύπό έπούιν 
τέχνη; τή; Η. Φανερωμένη;—τυγχάνουσι τά 
τών ναών Κυρία; τών "Αγγέλων ξυλόγλυπτον 
(γρονολ. 1719). τοΰ άγ. Νικολάου τοΰ μώλου 
καί τή;-Θ. ’Οδηγητρία;. φραγκοβυζαντιακή; 
τέχνη;, τή; "Αναλήύεω; βυζαντ. μετά παρα
στάσεων δφεων άνεχόντων εικόνα;, άγ. Παρα
σκευή; Κλαψή όμοια; τέχνη;, φέρον πρό; τά 
άνω σύμπλεγμα φ ίλλων μετά γοργόνων, άγ. 
"Αθανασίου Κήπων φέρον πρό; τά άνω γοργό
να; μετά εικόνων εκατέρωθεν τοΰ σταυρού, άγ. 
Αικατερίνη; τοΰ Σινά, φέρον όφει; καί γοργό
να;, άγ. Κωνσταντίνου Κήπων μετά παραστά
σεων δφεων καί γοργόνων. Ευαγγελισμού εί; 
ΙΙόχαλη φέρον όμοια; παραστάσεις, άγ. Δημη
τρίου Κόλα μετά γοργόζων άνεχουσόιν εικόνα;. 
ΙΙαντοκράτορο;.—άγ. "Αντωνίου τοΰ Τζίμη 
μετά ποικίλων κοσμημάτων, άγ. Σπυρίδωνο; 
εί; Σγούρναι;. (-1. Κεριοτίσση; έν χ. Κερί. άγ. 
Νικολάου έν χ. Βουγιάτω. μετά δφεων άνεχόν
των εικόνα;. Σωτήρο; έν χ. Καληπάδω. δπερ. 
ώ; λέγεται, εΐνε τό παλαιόν τοΰ έν τή πόλε: 
ναοΰ τοΰ άγ. Διονυσίου, άγ. Γεωργίου έν ■/.

* ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΠΟΛΙΝ *

ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Ν άπό τα μεγαλοπρεπέστερα 
μνημεία τή; Αίωνία; ΙΙόλεω; 
εΐνε τό ΙΙάνθεον, ό θαυμα
στό; καί έπιβλητικό; εκείνο; 
όγκο;, τόν όποιον ή πάροδο; 
τών αιώνων ελάχιστα κατόρ- 
θωσε νά άλλοκόση καί κατα-

Κατ άρχά; ενομισΚη ότι
τό Πανθεον έκτισθη άπό τόν Μάρκον Άγρίπ- 
παν. φίλον καί γαμβρόν τοΰ Αύτοκράτορο; Αύ
γούστου ώ; μνημειον του. "Αλλά τό πράγμα δέν 
έχε: άκριβώ; ουτω.

"Ο Άγρίππα; έδαπάνησε σημαντικά ποσά 
έ; ίδιων του πρό; καλλωπισμόν τή; Ρώμη;. Καί 
κατεσκε·»ασε δρόμου;, ύδραγωγεΐα. στοά;, λου 
τρά καί άλλα θαυμάσια έργα.

Μεταξύ τούτων λοιπόν κατεσκεύασεν κατά τό 
39 μ.Χ. έν ιερόν πρωτοφανοΰ; μεγαλείου καί 
πλούτου, τό όποιον άφιέρωσεν εί; τά; θεότητα; 
τά; προστάτιδα; τοΰ «‘Ιουλίου γένου;» τούτέ- 
στι τή; οικογένεια; τοΰ Αύτοκράτορο; Αύγού 
στου.

I ερακαριω μέσω, ήδη έν άποσυνθέσει, άγ. Νι
κολάου έν χ. "Εξωχώρα, δπερ εΐνε τό παλαιόν 
τοΰ έν χ. Γερακαρίω μέσω ναοΰ τή; άγ. Τριά- 
δο; καί άλλα. Περί έκάστ>υ τών εικονοστασίων 
τούτων, ώ; καί περί πολλών έπιγραφών διη- 
κουσών άπό άκρα; εί; άκραν αύτών καί περί 
άλλων αντικειμένων ξυλογλυφία; λαμπρά; τέ
χνη;. όποια λ. χ. παραστάσε-.; λεπτότατα: ποι
κίλων οχεοίων. προσώπων, ζώων, πτηνών, φύλ- 
λων κλπ. παρατηρούμενα: ει; ούρανία;. πλαίσια. 
'.' ήοα;.— έδρα: έπ-.τρόπων ναών (κ. μπάγκα:; 7( 
μπαγκάδα:;), οι'α ή τοΰ άγ. Ν':κολάου τοΰ μώ
λου.—άρτοφόρια. οΐον τό τή; 'Οδηγητρία;,— 
τρίπτυχα. οιον τό τή; άγ. Παρασκευή; τών 
"Αθιγγάνων,—θυρώματα, ο’.α τά τή; Φανερω
μένη;. τοΰ άγ. ‘Αντωνίου τοΰ Άνδρίτση καί 
άλλων, θέλομεν διαλάβει έν τή περί έκκλησ'.ών 
Ζακύνθου ήμετέρα πραγματεία. Όπερ δμω; 
άξ:ον ιδιαιτέρα; μνεία; τυγχάνει, είνε ό τόν 
ναόν τή; Μητροπόλεω; κοσμών άρχιερατι- 
κό; θρόνο;, έργον τοΰ 1Δ’ αίώνο;, ώ; λέγεται, 
ού τό Κολοειδε; έπιστέγασμα κρατείται ύπό 
δύο μεγάλων αετών, άλλοτε άνήκων τώ έν τή, 
περιφερεία προαστείου Βλόντου ναώ τών Τα- 
;:αρχ<ον καί δωρηθεν τώ άειμνήστω άρχιεπι- 
σκοπω Δ. Λάτα ύπό -ή; εύγενοΰ; οικογένεια; 
τών Γ αή τα - <1>ωσκ.άρ δη.

Ζίζΐ'νΐίος ιίχι-ι. .•.:·:ω::ι..as χ. zsh;:

Λ -------- -------

Έκ τοΰ άρχαίου τούτου ιερού σήμερον σώ
ζονται μόνον ό Πρόναο; καί ό Πυλών, καί αύτά 
δέ έσιόθησαν ώ; έκ τή; μεταβολή; ύπό τοΰ Αύ
τοκράτορο; Σεπτεμίου Σευήρου. ήτοι μετά ένα 
καί ήμισυ αιώνα.

ΊΙ cella τοΰ οίκοδομήματο;. πυρπολιθέντο; 
έπΐ τή; Αύτοκρατορία; τοΰ Τραϊανού, άνοικοδον 
μήθη ύπό τοΰ Άδριανοΰ, κατά τό 123 μ.Χ. ούχ: 
δμω; κατά τό άρχαιον σχέδιον άλλ" ύπό τύπον 
μεγάλου θόλου πλινθόκτιστου, κατά τό έξ 
Ανατολή; εϊσαχθέν κατά τού; χρόνου; εκεί

νου; έν Ρώμη νέον σύστημα οικοδομική;.

Λ: στήλα: τοΰ Πυλώνο; είνε δεκαέξ τόν αριθ
μόν. μονοκόμματοι. Τά κιονόκρανα, ρυθμού 
Κορινθιακού, εΐνε ωραιότατα. Αί στήλα: έκ γρα
νίτου κυανοχρόου καί έρυθροΰ, σχηματίζουν ένα 
πρόναον Ελληνικόν, αρμονικόν καί φωτεινόν.

Αλλά τήν άρμονίαν τοΰ προνάου συσκοτίζει 
καί μειώνει τό ύπόλοιπον οικοδόμημα, τό όποιον 
ε!?ε 'ζ’ '·’; τάφο;, εις τά
πλευρά δέ τοΰ ιθόλου τοΰ Πανθέου ό γλύπτη; 
καί άρχιτέκτων Been ill I. δστι; άλλω; τε θεω
ρείται άπό τού; καρυφαίου; Ιταλού; καλλιτέ- 
χνα;, άνήγειρεν άνάρμοστον αρχιτεκτονικόν 
τερατούργημα, δύο πύργου;, εύφυέστατα άπο-
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Τό IlivOeov

ζληθ-έντα; ύπό τού Ρωμαϊκού λαού «Τά γαϊ
δουρινά αύτιά τού Bernini». Κατά τό έτο; 
1883 έκρημνίσθ-ησαν κατά διαταγήν τή; Ιτα
λική; Κυβερνήσει·); οί δύο τερατώδει; ούτοι 
πυργίσκοι.

Τό έσωτερικόν τού ναού είνε μεγαλόπρεπε; 
καίδύναται νά παραβλητή μάλλον με κολοσ
σιαίο·/ τάφον, μέ μίαν γιγάντιον κρύπτην. Ή 
έσωτερική διάμετρο; του 132 μέτρα, άλλο τόσον 
δέ είνε το ύψο; άπό τή; έπιφανεία; τοϋ έδάφου; 
μέχρι τού ύψου; τού ΙΙόλου.

Κανέν παράθυρου, κανέν άνοιγμα εί; τόν κο
λοσσιαίο·/ αύτόν τοίχον, παρά μόνον μία κυκλο
τερή; οπή, διαμέτρου οκτώ μέτρων, εί; τήν κο
ρυφήν τού θ·όλο·>.

Γύρω-γύρω εί; τό ιερόν υπάρχει παοεκκλή- 
σιον μέ στήλα; άπό κίτρινο·/ μάρμαρο·/, σπα- 
νιώτατον καί πολύτιμον.

*
Τό ΙΙάνίΙεον μετετράπη εί; χριστιανικόν ναόν. 

άφιερω1>έν ξϊ; τήν Παναγίαν, κατά τό 810 ύπό 
τού Πάπα Βονιφατίου Δ'. Κατ'άρχά; έπωνο- 
μάσθ·η «Παναγία τών Μαρτύρων» διότι εκεί ό 
ΙΙάπα; μετέφερεν έκτών κατακομβών τά κυριώ- 
τερα λείψανα τών πρώτων μαρτύρων τού χρι
στιανισμού. Ήσαν δέ τόσα πολλά, ώστε έγέμι- 
σαν είκοσι βκτό> αμάξια άπό οστά Μαρτύριο·/ και 
‘Αγίων.

Βραδύτερου δμω; λόγω τού σχήματο; τού 
ιερού δ λαό; ώνόμασεν αύτήν «Στοογγύλην Πα
ναγίαν. (L'l Rotonda) μέ τό όνομα δέ αύτό 
είνε γνωστή μέχρι σήμερον παρά τώ Ι’ωμαϊκώ 
λαώ.

Τό ΙΙάνίμεον ύπέστη άρπαγά; καί έπιδρομά;. 
'Ο Βυζαντινό; Αύτοκράτωρ Κώνστα; Β'. κατά 
τό 655 μ. X. έλεηλάτησε τό Πάν^εον μεταφέ- 

ρα; πλούσια αύτού πράγματα εϊ; Κωνσταντι- 
νούπολιν. Αλλά καί οί ΙΙάπαι έλεηλάτησαν 
τό άρχαϊον τούτο μνημείο·/. () Πάπα; Ούρβα- 
νό; Η’, κατά τό 1631 άφήρεσε τόν ορείχαλκον 
τού ΙΙόλου — δσον είχεν άφήση ό Βυζαντινό; 
Αύτοκράτωρ—έπήρε τά; δοκού;, τά καρφία καί 
δι' αύτών κατεσκεύασε στύλου; τού εξομολογη
τηρίου τού Αγίου Πέτρου καί μερικά τηλεβόλα 
διά τό φρούριο·/ τοΰ Αρχαγγέλου.

Τέλο; μετά ένα αιώνα δ ΙΙάπα; Βενέδικτο; 
ΙΔ'. άφήρεσε·/ άπό τό ΙΙάνθ-εον τόν περίφημο·/ 
έκ μαρμάρου καί πορφυρίτου λίθου περίβλημα 
τού ναού.

Μαζύ μέ τήν τέχνην του. τό ΙΙάνίμεον είνε 
περίφημο·/ διότι έν αύτώ άναπαύονται τό οστά 
τού Ι’αφαήλου. μαθητών του τι'/ών καί άλλων 
έπισήμων.

'Ο μέγα; ζωγράφο; ήθέλησε νά έξακολου- 
ίμήση καί μέσα εί; τον τέμπλο·/ του άκόμη τό περί 
ώραιότητο; όνειρό·/ του. Έτάφη εΐ; τό παρεκκλή 
σιον τό όποιον δ ίδιο; έπεσκεύασε καί εΐ; τόν 
ρωμόν τού όποίου ύπάρχει έν άγαλμα Παναγία;. 
χαραχ.Ί-είση; άπό τόν ίδιον Ι’αφαήλον καί σκα- 
λισθ-είση; άπό τόν μαθ-ητήν του Lirenzetto.

Πλησίον τού μεγάλου τούτου διδασκάλου 
κοιμώνται τόν αιώνιον ύπνον διάφοροι διακεκρι
μένοι μαθ-ηταί του. έν οί; ό PorUZZl, δ Gio
vanni Da Udine, καί ή λοιπή χορεία τών 
ζωγράφων τή; Ρωμαϊκή; Σχολή;.

'<) καρδινάλιο; Βόμβο; έπί τού τάφου τού 
μεγάλου τούτου ζωγράφου,άποθ·ανόντο; εΐ; ηλι
κίαν μόλι; 37 έτών. έθ-ηκε τό κατωτέρο) έπί- 
γραμμα λατινιστί: «Αύτό; είνε δ Ραφαήλο; 
έκείνο;, ζώντο; τού όποίου ή φύσις έφοβείτο 
μήπω; νικηθή παρ' αύτού καί τούτου άποίΐα- 

νόντο; ή φύσι; ένεκρώίΐη». Εΐ; τό αύτό παρέα- 
κλήσιον πρό; τά αριστερά είνε τό κενοτάφιο·/ τοϋ 
διασήμου Καρδιναλίου (’ons.'llvi, κατασκεύα
σαν άπό τόν περίφημο·/ καλλιτέχνην ΤΙ1ΟΓ- 
vvaldsen.

Σιμά εί; τού; τάφου; τόσων ύπερόχων μορ
φών έτοποθ·ετήθ·ησαν ο: τάφο: τών νεωτέρων 
Βασιλέων τή; ’Ιταλία; άπό τή; Παλιγγεννεσία;. 
Τό 1878 έτάφη έκεί μέσα ό πρώτο; Βασιλεύ; 
τή; ήνωμένη; Ιταλία; Βίκτωρ 'Εμμανουήλ Β'. 
κατά τό 1900 δέ απέναντι τούτου έτάφη ό Ούμ- 
βέρτο; Α'. δ αγαθό; Βασιλεύ; ό όποιο; έπεσε 
θύμα έγχειριδίου αναρχικού.

Καί τοιουτοτρόπω; μετά τοιαύτα; περιπετεία; 
τό ΙΙάνθεον μετεβλήθη εϊ; τετιμημένον καί με
γαλοπρεπή τάφον τών νεωτέρων Ιταλών Βασι
λέων.
Ρώμη, Maine mill. K2STAS KAIPQ4YAAS

Τιοιανοϋ II άνιΐληψις της Θεοτόκου

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ
Ερημε δρόμε, .τοϋ άλλοτε /αρούμενη περνούσα 

καί ίσκ’ο τά πλατάιία Σου μούριχναν δροσερό 
καί τα κλ,ωνίά Σον έγερναν σάν νά με γ^αιρετοϊσαν 
ιό δρόμε, τά στολίδια Σου ποιο ‘μάρανε κακά;,..

ίΙού ν' τα πουλιά ποΰ άλλοτε έου/νοκελαδοΰσα·· 
καν μένα μέσα στά κλαδιά ;
Πουν' ή χαρά ποΰ σκόρπιζες, την ώρα ποΰ περνοΡοα, 
σιή βαρυμένη μου καρδιά

Γιατί σήμερα, δρόμε μου. μοιάζεις σάν κοιμητήρι 
καί τή ψυχό μου ή σκιές τών δένδρων Σου φοβίζουν 
;1ατί τά φύλλα τρίζουνε στό βήαα μου ποΰ σβύνει 
ώ δρόμε, τί μηνύματα πικρά μοΰ μουρμουρίζουν ;...

Κ Ιουλίου ι·.·10 ΡΟΚΑ Η. IQAMNOY

114 Ηί·



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΙΙΟΡ'ΓΙΆΙΤΑ ΧΕΣΙΙΟΙ XI \»» X ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

η υρον ειδυλλιακού μένους! πνέεται ά.τό μίαν ίσχυράν 
πνοήν κοινωνική; ψυχολογία;. Ε ! εδώ ό κπλλι ί
χνη; μα; άνδροϋται. αισθάνεται βαθύ ερο,· κάποιο 
καθήκον διά τήν Τέχνην έμπνέε-αι άπό κι’ιποιο διή
γημα περί δημίου κ ;.'ι λαμβάνει -ο · χρωστήρα. '(> 
Χήμιος τοϋ ζωγράφου μα; λαμβά'.ει κάτοι ·.·,· δύναμιν 
ανατομικήν' η φ υσιιιγνωμί'ΐ του σκια'ίομένη από τή·.· 
κρατούσαν τό μέτωπον χι··ρα του. ε’ναι σκληρά.. Τό 
σώμα του κι νούμενοι· διά τή; ΰιμώοεω; τοϋ άριοτεροϋ 
ποδίι; εχει τι τό ά.τιλπιστικόν ! Τό προ τών ποδών 
του αίμοβαφέ; Γκργανσν τοϋ φόνου προσθέτει εΐ; = ιήν

ίιψιν του τά; ιραγικάς τού φονου σκηνας. ο δι! πέριξ 
τή; κεφαλής του εκτεινόμενο; ζοφωδής ουρανός προσ
θέτει ϊσ<·>; τί> ι'ιμισυ τής δυνάμει»; τοϋ έργου. Ή Οά·- 
λιισσα ιΐδρτνι ■ νεκρική κάτωθεν ενός τοιοϋτου ασφυ
κτικού οΰρ ινοϋ. κάτωθεν τοϋ θύματος τού παλαίοντος 
κ ΐ’ά τή; συνειδήσε ·>ς του! Χύν.ιταί τις εϊπε’ν ότι ό 
ζοιγράφο; ηθέλησε μέσα :ί; τιί στοιχεία τή; φύσει»; 
νά ρίψιΐ την ψυχήν τού λημίου!

’Αρκεί ό \ήμιός του μόνον διά νά σημειώση εί; τύ 
μέλλον μίαν νίκην εί; τήν Χεο-ελληνικήν Τέχνην.

ΙΙαρΙπιοι ΞΣΖΟί.. ΚΥοΡΑί©^

Δ. Κ.

ΙΌΣΩΙΙΑΚΙ μικρό, άβρότστο. άρίσιο- 
κρατικό. τριανταφυλλένιο καί γλυκό 
σάν τά θλιμμένα όνειρα ποϋ ποϋ αργο
πεθαίνουν στον γαλήνιο όρίζ.'.ντα τέ; 
θερμές καλοκαιριάτικες βραδνές.

Λυό μάτια μαύρα. μαύρα σάν τό γ,α- 
γάτη, γεμάτα άπό πένθος και ήδυπά-

θεια. δυό μάτια βελουδένια. φωτίζουνε γλυκιλ τό πρό
σωπό της. Τά βράδυα, σάν δύση ό ήλιος είναι σάν 
μενεξέδες κα’ι τήν νύχτα φέγγοννε σάν δι·ό μεγάλα 
κατάμανρα άστρα.

. . . 'ίί τά άιραϊα της μάτια! . . . στά βαθιά σκο
τάδια των ή καλοσύνη καί ή άγάπη λάμπουν, κι’ ακό
μα πιο βαθειά μέσα στά ματιά της κοιμάται ή ηδονή.

Στά μάγουλά τη; είναι σκορπισμένες άγκαλιέ; ολό
κληρε; τριανταφυλλιά. ροδοπέταλα τοϋ ’Απρίλιον, καί 
όλο τό προσωπάκι της εχει τήν άπαλωσννη τό·.· ρό
δο ν, τών άνέγγιχττ >ν άλικων ρόδιον.

Τά χείλια της είναι κόκκινα, κόκκινα σάν αύρα κιί 
σάν τά γαρύφαλλα. Είναι πορφυρά σάν ιό ήλιοβασί- 
λεμμα καί σάν τ.'ι ώριμα ρόδια, ή σάν τά. κεράσια 
ποϋ σοΰ δίνουν τόν πόθο νά τύ δαγκά.σΐ];· τόσο είναι 
όμορφα καί προκλητικά.

1<ι’είναι μεθυστικά, γλυκά τά χείλιά τη;, κάτι σάν 
τό ροδόσταμα καί σάν τό μίλι... Άδιάκοπιι ποθεί 
νά τά φιλήση τό στόμα μου. καί σάν αΰτό κουρασθή 
τότε ή διιμασμένη μου ψυχή θι'ι τιί. φιλή.

Συχνά μισοανοίγουνε σέ γλυκύτατο χαμόγελο τιί 
κόκκινα χειλάκια της καί τότε προφ Οάνεις ν’ άντι- 
κρύσης διό λαμπρές σειρές μαργ.ιριταριών πού στο
λίζουνε τό στόμα τη:.

"Ενα πυκνό στεφάνι καστανόξανθων μαλλιών είναι 
πλεγμένο επάνω άπ’τό ευγενικό ολόλευκο μέτωπό της. 
ενα στεφάνι ποΰ φεγγοβολάει χρυσά στόν ήλιο.Ξέπλεκα 
τά χρυσομέταξα μαλλιά της στό σκοτάδι μοιάζουν μέ 
τής νυχτιάς τού; πέπλου;, καί μέ τιί κύματα ποϋ κυ
λάει άδιάκοπα τ’ άγρια μεσάνυχτα ή θάλασσα.

Τό χεράκι της είν’ όμορφο, μικρό σάν κουκλίστικο, 
μέ κάτι άνθινα δαχτυλάκια, τόσο λεπτά, ποϋ φοβάσαι 
νά τά έγγίζης μήπως σπάσουνε· είναι λευκό καί διά
φανο τό χέρι της σάν τόν άφρί» τής θάλασσα; καί σάν 
τά κάτασπρα τριαντάφυλλα καί τές μεγάλε; λευκέ; 
πεταλούδες.

Ή ά/τϊνες τοϋ φεγγαριού ποΰ περπατούν τιί βρά
δυα στους λουλουδένιους κάμπους δέν έχουν τή δικιή 
της χάρι, κι’ ί) ασπράδα τοΰ χλωμού κρίνου καί τών 
γιασεμιών είναι τίποτα μπροστά στή λευκότητα τοϋ 
γλυκού ολόθερμου κορμιού της.

Κι’ είσαι τόσο» βαθειά κι’ ανεξάλειπτα γραμμένη 
στήν ψυχή μου. ώ αγαπημένη. ώστε μονάχα ό θάνατος 
θά σβέση τήν εικόνα σου μαζί' καί τή ζωή μου...

λ!ΠΥΡΟΣ! ΤΡΙΚΟΥΠΗΜ

1Α προαίσθησις δημι- 
ουργουμένη κατ’ ιίρχι’ι; 
άπό τήν τυχαίαν μελέ
την : νό; χαρακτήρας, 
άπό τήν προσοχήν ε

κείνην ποϋ άποσ.τά ϋ άληθής Καλλιτέχνης ιός άν
θρωπος πρώτον τής Ζωής. παρ:ϊ ΰ>; ιίντιπρι’ισωπο; 
τής Τέχνης μέ έφερε μέχρι τοϋ έργαστηοίου τοϋ Σμυρ- 
ν./.ι'ου ζωγράφου Αουκίδη· κ τί έθειόρησα τόν εαυτόν 
μου εύτυχή ύστερον κιί τήν συγκίνησή· μου δικαιολο
γημένης όταν, επάνω είς τά: μορφιι; καί τούς χαρα
κτήρας ποϋ παρ ατάσσει έκεϊ είς πέντε έργα του. εύρηκα 
τελείως ήνωμένον τόν "Ανθρωπον τόν ι’ιποίον έγνώρισα. 
μέ τόν Καλλιτέχνην τόν όποιον είδα ιΐς τό. έργα του.

Είδα δύο εικόνα;. τόπους γυναικείους, αί οποϊαι δύ- 
ν.ιντ.αι νά ενθουσιάσουν καί τόν πλέον αυστηρόν τεχνο
κρίτην. είδα ό.τι μπορεί κανείς νά ζητήση άπό μιι’ι 
γυναικεία μορφ ή. άγνή καί άφελή. μέ κάποια νεανικό- 
τητα θωπευιική καί λευκή, μέ ψυχήν ·'ίσως γαλλικήν 
ό.λλι'ι μέ ένα ονειροπόλημα εΐς τά χείλη καί κατι’ι τήν 
κόμμωσι ν Ελληνικότατοι· καί όπλούστατον τήν ψυχήν 
τήν οποίαν ενρεν ο καλλιτέχνης εΐ; τήν ζωήν ώς τύ
πον. τήν .περιέβαλλε μέ τήν Ιδικήν του ψυχήν είς χρώ
ματα όπλα καί η νσικώτατ.ι. Εί; τήν δευτέραν εικόνα 
εόρήκα κιΐποιαν ψυχολογίαν έπί τή; μορφ ή; τή; γυ
ναικεία; εκείνη; Σκανδι ναυϊκή; χάριτο;. Έκείναι αί 
σκιαί καί αί στροφαί τών ζωγραφικών χαρακτήρων 
τή; μορφή; θύτης είνε πρωτοτυπώτεραι καί τή; 
πρώτης.

Στο Λωτώ τφ,· 7/κγ·_, 7ο /.υ.’αΰφτ·>;* ;ί<«' »
Ιζ/ιιο; τρία άκόμή έργα, τά καί σοβαρότερα, δι'ά έχει 

νάόμιλήση κανείς ευρύτερα. Είς τό πρώτον άρμονικώ; 
διά τοϋ καίοντος Βωμού συμβολίζεται ή ιδέα τή; 
ΙΙατρίδος· ή παρισταμένη ιέρεια, αυτή μόνη, ή εξα
γνιζόμενη Ελληνική ψυχή, στέκει σθεναρά μέ έσθήτα. 
ερυθρού άνοικτοΰ χρώματος. δεικνϋουσα τάς άνερχο- 
μένα; φλόγας τού Βωμού· ό χρωματισμό; καί τά κύ
ματα τή; έσθήτος πιπτούση; άρμονικώ;. επάνω ε’; 
μίαν μορφήν αυστηρόν, δεικνύουσαν τήν ιερότητα ένό; 
υψηλού καθήκοντος τή; πατρίδα;. είνε μέ πρωτοτυ
πίαν είργασμένα.

Εί; τό «Λυκόφως» πνέει κάποιο; ειδυλλιακό; ζέφυ
ρο; αρχαίας Ελληνικής ζιοής, πνέει ενα; τέτοιος ζέ
φυρος χρωμάτων άραχνοϋφών καί ζωντανών καί άλ- 
ληγορικών επάνω είς μονογραφικάς γρ ιμμά; ποϋ θέλ
γει πολύ, άλλά καί σιιγκινεϊ ταυτοχρόνως διότι αί δύο 
έκείναι νεινικαί μορφ ιί εξομολογούνται 
έρωτα των ενώπιον τ-" ’· 
ούσης ημέρα; ! "Οταν αί τελευταΐαι χλωμαί ι'ικτϊ- 
νε; τοϋ ήλιου σχηματίζουν ί'ν.α μυστικόν δίσκον λιπο
ψυχάν. άπό νέφιη χλωμά, είς τό βάθος μιά; δενδροσει- 
ράς φαίνονται μόνον έκεΐνα τά δύο. συντετριμμένα 
άπό τό έσωτερικόν συναισθημάτων, στόματα!

Άνώτερον όλων τών έργων του είνε ό Λήμιός του . 
Ό λήμιος τοϋ Αουκίδη δέν πνέεται πλέον από τόν ζέ

ίσως τόν 
τοϋ λυκόφωτος. ενώπιον τής δυ-

ΑΜΑΛΡΥΑΑΕ Σ...

ΕΥΑ ΕΑΕΧΙΙ ΜΥΡΣΙΧΊΙ

ΚΟΥΣΑ κάθε ήχο τή; ζυιής... 
Κάθε μιά βροντερή ιλποστροφ ή. 
ποϋ ξεστομίζει μ’ απειλή ό Ου
ρανός στήν Γή. καί κάθε γλυκτ- 
νάσασμα μοσχόβολο καί μυστικό 
εκείνης, πού αναδεύει τά ωραία 
τά οιραϊα στήθη της γιά. κείνον, 
κι’ εσκυηκι άκόμη κΓ άφεγκοί- 

σθηκα άνήσι·, ητή ; Γής τά σπλάγχνα... .
Κι’εννοιωσι τί; άνατριχίλε; τή; ζωή;, ποϋ μα; 

χαμογελζι τριγύριο μέ Οιοριές καί μϋρα. καί τή; ζω
ή;. .τοϋ άπ' τά δάκρυα τού πόνου της γεννιοΰντα στά 
σκοτάδια σταλλακτϊτες. Τής ζωής, ποϋ ξανανειωνει 
καί πανηγυρίζει· κΓ έπειτα γέρνει καί πεθαίνει απ’ 
τήν γοητείαν τών φιλιών τοΰ "1 Ιλιον της ή άπ’ τήν 
ληομονιά του· καί τής ζωής, ποϋ κρύβεται στά τρί
σβαθα τής γής τ’ άνήλια καί στή; θαλάσση; τού; 
βυθού; καί τις άλμύρες κ.ι,ί κυβερνά τό μαϋρό τη; 
βασίλειο μέ τοϋ μυστ'.κισμοΰ τήν μυριόχορδη Γαλήνη.

Καί νννοιωσα γλυκοχαράγματ ι όνιτρεντι’ι κ ιί 
δύσει; σέ πυρφ ΰρινη <>ϊ·ράνια άγκάλη.

Κ·’ έστάθηκα βυιβή, μαγνητισμένη άπό την μεγα
λοπρέπεια μπρός στήν γιγάντια πιίλιιν τών κυμάτων, 
ποϋ ξεσποϋν στά ξεσχισμένα μά αλύγιστα πλευρά ιών 
βράχων καί σκάφ τουν τύ θεμέλια των μέ ειρωνείαν.

ΚΓ απ’ τού ανέμου ΐι’ι φτερά δέχίΐηκ-.ι χάδια καί 
ραπίσματα.

Καί έδοκίμασα τήν ήρεμη μελαγχολία τού ι’ι.τοφ υλ- 
λίσματο; κάποιου κλειστού άκόμη μπουμπουκιού καί 
σπόγγισα ψυχρό επιθανάτιο ιδρώτα στρίγγλα; άτσιγ- 
γάνα;. Μέτρησα τούς στερνού; σφυγμού; χελιδονιού 
καί τό ξεψύχισμα τ ιρηκολούθηοα γερόντισσα; παρ
θένοι·. Κι' έννοιωσα τήν άνατριχίλα τοϋ θανάτου τής 
Καρδιά; καί τή; ψυχής τό άγκομαχητό μοϋ βούρκωσε 
τά στήθη· κι’ είδα τό Σώμα σκέλεθρο...

Έγνώρισα τόν Πόνο κΓ εζησα πολύ...

*
Καί περιμαζέυσα όλους αύτού; τούς ήχους.
. . . ΚΓ έσμιξα παιδακίσια δάκρυα καί γέλοια μέ 

στεναγμούς καί θεϊκι'ι χαμόγελα παρθένου' κι’ ήνυισα 
τήν βροντή τού Ούρανοϋ μέ τήν κατάιρα- τόν οίκτο 
Τοϋ ανθρώπου μέ τήν περιφρόνησι· κΓ έσμιξα τήν 

λαχτάρα, τής αγάπης του με ιόν πικρό ιης πόνο καί 
τή; άχνοφτέρουγης ελπίδας του τό ϋρόησμα μέ τόν 
αντίλαλο τοϋ βογκητού, ποϋ άργοχύνει στήν ψυχή τον 
η άπογοήτι-υσίς της.

. . . ΚΓ έπλεξα τό τραγούδι μου. ύπό ιό φώς ιού 
ξανθομ.ίλλου Φοίβου τών ιδανικών μου, 'μέσα στόν 
; κατόμπυλο ναό. ποϋ τόν υπηρετούσα. Τραγούδι, πώ- 
χει τις στροφέ; άπό κρωγμούς κοράκιον καί σοννέια 
κύκνεια τ' άθάνατά του σύμβολα- καί ποϋθι’ι άντηχή 
νέο καί αναλλοίωτο μές τις ψυχές τις ώμορφ,ε; καί 
ri; μεγάλες, ποϋ θά μ’ άναγνωρίσουν άπ’ α·’τό.μονάχα.

»

Καί τό τραγούδησα σιγ·ά σιγά μές στον σηκό τού 
όμορφου θεού μου... Καί άνελύθηκαν τα δροσερά 
λουλούδια του άπ’ τά άνθογυάλια τους σέ δάκρυα. Τ’ 
ακόυσαν τά πουλιά τή; άνοιξις, πωκτιζαν τις φοιληές 
των στής σκεπής τό γείσο. κ.Γ ιίνιστέναξαν βαρι ιά· Γ 
ιί.ιτρα τή νύχτα έτρεμόσβυναν σάν όνειρα· καί τιι νερά 
τοϋ ποταμού γαργάρισαν πειό λυπημένα...

Καί μόν’ αύτό; άνάλγητος κι’ άνεξιλέωτος από τόν 
στυλοβάτην. πού τοΰ έστησα, μέ Οωροΰσε !

- <· Μ ή ξεγελιέσαι. μοΰπε άδυσιόπητα ιΓ αύτο 
τό φιέμμα τής χαρά; πώς θ’ ιίποκτήσης τό αμάραν
το λουλούδι τή: ’Αλήθειας! Σύρε τοϋ πόνου τί|ν χα- 
ι,ιι’ι νά νοιώσιι; καί ν’ ιίναστηθ ής πειό δυνατή καί πειό 
περήφανη άκόμη. Σύντριιρε αυτόν τόν γύψινο σου 
φ τερωτϋ θεό. πού μέ τά φ τερουγίσματά του κάμνει 
τό φοβερότερο κακό: ματώνει τις καρδιές κι’ άπο- 
κοιμίζει τά μεγάλα όνειρα. Πάρε τό δρόμο σου ανάλ
γητη. Οϋτε στ’ αγκάθια μήν άναστενάζης.. . >>

*
Αίχιος άγιόπη νά διαβώ μές τή ζωή! Έγυ’ι. ιό χαϊ

δεμένο της. νιλ τήν συντρίιρω ...
♦

Εσυρα τό βαϊίύ μου βήμ* κΓ άτοκρύφ θηκ α .τερί- 
λυ.τη. αφ ανισμένη στ’ι’ίδυτά τοΰ ίεροΰ του διίσους και 
σάς βρήκα, ιό παρηγορήτρες μου!

ϊεΐξτέ μου. σεις, τό μονοπάτι τό αγκαθωτό καί 
έξηγήστέ μου τά λόγια τού θεού μου...

Βαρύγκομη. μά. κι’ άκατάβληι η. θά σάς άκολουθ ήσ[| 
ή Ψ’-'χή μου έως πέρα.

Σύρτε, παρθένες άλλου ούρανοϋ καί άλλη; Γής 
γεννήματα, μέ; στή; ιδέας τ’ άλση, τά πυκνοφυτευ- 
μένα απ’ τάς δρΰς. ποΰ άπ’ τήν ψυχι’ι σας έδανείσθη- 
καν ένα καιρό, σάν τήν φιλοξενούσαν, τήν ιίλόγιστι’) 
ιοιν περιφάνεία . . . Σχίστε μέ τιί άγνά σας κρινοδά-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

κτυλα τούς πέπλους, .τού μ’ άποσκεπάζουν το μεγάλο 
μυστικό.

Βύθισε πρώτη τά μεγάλα μάτια σου τά γαλανά. ώ 
Εύα, στων φιλοσοφικών σου λογισμών τά υπερκόσμια 
πβλάγη. Κι’άνάσυρε άπό τάβύθη των τά σπανιώτερα 
καί τά, πολυτιμότερα κογχύλια : άσπρα μαργαριτά- 
ρια - δάκρυα ανθών - κι ολόοτιλπνα μαργαριτάρια 
μαύρα - δάκρυα φονιάδων. ΚΓ ανάλυσε τα καί μαρ
τύρησε : Ποια είνε ποιο εΰπρόσδεκτα στοΰ Ύπεράί’·- 
λου τόν ιερό βωμό, στό φοβερό θυσιαστήριο τοΰ Πε
πρωμένου ;

Και σύ, των Ιίλιάδων η μ υρι αδάκρυτη, ή λυγεοή 
τού Πόνου λεύκα, ώ Ελένη, άφες άπό τά μαύρα τά 
περιπαθή σου μάτια καί τά πικραμένα χείλη σου νά 
κυλισθοϋν σέ ήχους παναρμόνιους όλοι οί παλμοί σου: 
τού ’Ωμορφου καί τοΰ Μεγάλου καθ’ ένα παλμό, πού 
η Μοίρα θ άποκρυσταλλώση σ’ ένα κεχριμπάρι άτί- 
μητο καί πές μου : Ποιο φίλημα στών Χερουβείμ τά 
διάπλατα φτερά σκορπά ανατριχίλα καί τ’ άργοδιπλώ 
νει καί ποιό ματώνει τού προδότη τήν καρδιά :

Κι έλα στερνά σιμά μου σύ, γλυκό τίιν άστρων τίμ 
αυγής τρεμούλιασμα, ονειρευτή Μυρσίνη, καί ζύγωσε 
τά χείλη σου στην πονεμένη μου καρδιά καί όιιολό- 
!’ησέ ,'*°.υ : ΙΙ°!,ί> Ζ,'’μ“ γελοίου τής Ζωής φθάνει έως 
εκεί επάνω, και ραγίζει τή μεγάλη Ούρα τ’ ουρανού, 
καί ποιό σφαλλά σαν άγρια άνεζομάλη τής Κολάσεως 
τά τρίπυλα ;

♦

--! άρμονίστε γύρω μου. Άμαδρυάδες μου παρηγο
ρήτρες, τά γλυκά σας λόγια . . .

Μιλήστε μου στην γλώσσα καί στόν τρόπον της ή 
κάθε μια για την ζωή. πού δίνει αίμα καί γμ’ι κείνην, 
πού σκορπρ Γ>> δηλητήριο.

Μνήστε τήν ψυχή μου στά συμβολικά θροήματα 
των φυλλωμάτων σας καί ΰρχηΟήτε γύροι ιιου σ’αύτά 
ΤΟ μποσκότειδο τοΰ άλσους, πού διαβαίνω άσυντρό- 
Ί fvtu...

Θέλω νά ςαποστάσω ϋδώ στις ρίζες σας καί σφίγ 
γοντας τό βαρεμένο μέτωπο μέ τις παλάμες νά νανού- 
ρισθώ μέ τις παρηγοριές σας.

Θέλω ν’ακούσω άπ’τι'ι χείλη σας πειό σπλαγχνικά 
απ τού μαρμάρινου θεού μου λόγια.

Θέλω νά μάθω άπό σάς: Ποιος δρόμος δίνει τη 
καί ποιος τήν στραγγαλίζει. ’Αξίζει ή ’Αγάπη 

πειο πολύ άπό τόν πόνον της. πού άνδρειώνει τήν ψυχή 
και το κορμί κι’άπό τό μισός της άκόμη. ή καί τά 
δυο των πρέπει ν’ άποχλωμιάζουνε μές σέ Νιόβης στή- 
θια ; Ποιο θά μάς βοηθήση ν' άνεύρουμε τήν μεγάλη 
Αλήθεια τής ζωής: Ποιό θά καρδιώση τήν ποοσπά- 
ih'ta μας:

Μίσος: ’Αγάπη: ΙΙεριφρόνησι ; Πώς τ’όνομάζουν:

Τοΰ Φοίβου εξηγήστε μου τόν φοβερό χρησμό... 
—ίβυλλες στής Σιβύλλης σας τόν πόνο άποκριΟήτε...

ΑΘΗΠΑ Π. ΓΑ-Ι-ΤΑΜΟΠΟΓΛΟΓ
Μαξιμιλιανοΰ Λ’τίζιο Τειρεσίας
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Η ΠΛΗΑΓΙΑ TOY ΤΖΑΝΕ

II κριτική τού διδασκάλουΤ. Ε. Jiosenthal

Οί τακτικοί άναγνώοται τής «Πινακοθήκης» θιι 
ενθυμούνται ότι έν τώ τρίτφ έτει έδημοσιεύσαμεν 
σημείωμα περί Β υ ζ α ν τ ι α κ ή ς τ έ χ ν η ς έ ν 
Ζακύνθφ καί έν σελίδι 132 έγράφομεν ότι έν 
Ζακύνθφ υπάρχει έν τή Εκκλησία τής Φανερωμένης 
ώραία Παναγία φέρουσα τό όνομα ή Ά μ ό λ υ ν τ ο ς 
γραφεϊσα υπό τοΰ κρητός ’Εμμανουήλ Τξάννε τώ 
1641. Έγράφομεν συγχρόνως ότι ομοιάζει πρός τήν 
βρεφοκρατοΰσαν Παναγίαν τήν έν Ρώμη σωζωτένην 
εις τήν εκκλησίαν τού Αγίου Άλφόνσου, ήτις φημί
ζεται ώς θαυματουργό; καί φέρει τό όνομα S. Maria 
del Perpetuo Soccorso, δήλα δή II αναγί α τ ής 
διηνεκούς βοήθειας. Συγχρόνως δέ έλέγομεν 
ότι ή έ ν Ζ α κ ύ ν θ ω Π α ν α γ ί α ίσως ν ά είνε 
π ρ ω τ ό τ υ π ο ς κ α ι τ ό τ ε θ ά έ χ η ι; ε γ ί σ τ η ν 
ά ξ ί α ν.

Τώρα είμεθα πεπεισμένοι ότι ούτε ή Παναγία ιού 
Τζάνε, ούτε ή έν Ρώμη είναι πρωτότυποι.

Ο κ. Σπυρίδων Λάμπρος έν τφ Ν έ φ ”Ε λ λ η ν ο- 
μνήμονι (έτος Ε'. σελ. 270 κ. ε. καί έτος ΣΤ', 
σελ. 215) έδημοσίευσε τήν εικόνα τής Παναγίας τοΰ 
κρητός Άνδρέου Ρίκου τήν εΰρισκομένην έν τώ Μου- 
σειφ I ffizii έν Φλωρεντίρ. καί ήτις είναι όμοιοτάτη 
προ; την τού Τζάνε. ώς καί ή έν Ρώμη Παναγί l έν 
τφ ναφ τοΰ 'Αγίου’Αλφόνσου είναι έπίσης έκ Κρήτης 
μετενεχθεϊσα είς Ρώμην τφ 1499, ονομάζεται δέ 
Παναγία ή Κ α ρ δ ι ιό τ ι σ σ α. Επίσης ποιείται γνω
στόν ότι έν τή Πινακοθήκη τής Νεαπόλεω; σώζε
ται όμοια Παναγία καί δύο έτεραι έν τή τής ΙΙάλ- 
μας καί μία έν τή συλλογή τοΰ Γάλλου Artaud, άλλά 
πασών η δημοφιλεστέρα είναι ή τής Ρώμης έν τφ 
ναφ τοΰ Άγ. ’Αλφόνσου.

Τά αντίγραφα τι'ι. σωζόμενα έν Ζακύνθφ αγνοούν
ται, ιός (ραίνεται.

Τούτων τό ωραιότερου είναι τό τού Τζάνε.
ΊΙ Παναγία αυτή τού Τζάνε φέρει τήν επιγραφήν 

αριστερόθεν οίίτω πως.
<■’0 τό χαϊρε πριν τή πανάγνφ μηνύσας τά σύμ- 

»βολα νΰν τοΰ πάθους προδείκνυ. Χριστός δέ θνητήν 
■τσάρκα ένδεδυμένος πότμον δεδοικως δειλιρ. ταύτα 
«βλέπων».

Μετά τήν άλωσιν τή; Κρήτης, ιός γνωστόν, κατέη υ- 
γονείς Ζάκυνθον πολλοί Κρήτες.έν οίς καί καλλιτέχναι. 
Τότε έφερον έν Ζακύνθφ καί ιερά σκεύη τής έν Κρήτη 
εκκλησίας τού άγίουΜηνά.τής συντεχνίας τών έκεϊ βου· 
τοποιών καί άφιερώθησαν ύπό τών Κρητών εί; τήν 
εκκλησίαν τών άγιων Τεσσαράκοντα. Έν τή εκκλησία 
ταύτη σώζεται άκόμη όμοια Παναγία, εί; ήν μετά 
πολλά έτη, τφ 1δ03, έθεσαν άργυρόν ένδυσιν, έπί τής 
οποίας ότεχνίτης έγραψε : 1.303 Γεόργιο; Άρ- 
βανιτόπουλος ό έπισθίμον (sic).

Ή επιγραφή έχη μικρά; παρ ιλλαγάς.διό τήν δημο- 
σιεύομεν:

« ’() τό χαϊρε τή Ηαναχράντφ μηνύσας τα σύμβολα 
■> τού πάθους προδεικνύει Χριστός δέ θνητήν σάρκα 
» ένδεδυμένος πότμον δεδοικως δειλιά ταύτα βλί - 
πων.»

Καθ' άπασαν τήν νήσον Ζάκυ.’θον εϊδυμεν άντιγρ.·.- 
φα τής Παναγίας ταύτης. άτινα έγειναν άπό Κρήτας 
άγιογράφους πρώτα καί έπειτα άπό τούς Ζακυνθίους. 
ΊΙ εΰλάβεια αυτή τών Κρητών μαρτυρεί ότι ό τύπος 
ούτος θά ήτο προσφιλής καί θαυματουργό; έν Κρήτη, 
διό τόν προετίμων καί διέδιδον έν Ζακύνθιρ.

Νά είναι ό Άνδρέας Ρίκος ό ποιήσας τό πρώτον
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τόν ώραϊον τούτον τύπον τής Παναγίας ή να προϋπήρ- 
χεν έν Κρήτη :

Εϊδομεν άνωτέρω ότι ήέντφ ναώ τή; Ρώμης τού 
Αγίου Άλφόνσου Παναγία ιρέρει τύ αρχικόν όνομα ή 

Κ α ρδ ι ώ τι σ σ α. Έν Ζαζύνίΐω. έν τίμ ίερώ τής 
Ί* α ν ε ρ ω μ ι: ν η ς. υπάρχει εΐκων τής Παναγία; 

έχουσα πέριξ τήν είκόνισιν τών είκοσι τεσσάρων οί
κων καί έν μέσιο τήν Θεοτόκον κρατούσαν τό βρέφος 
εις τά δεξιά μέ τήν επιγραφήν ή Κυρία ή Κ α ρ
δ ι ιό r ι σ ο α. Είνε δέ έργον τον όγιογράφ ου Δημη
τρίου Νομικού καί φέρει τό έτος 1654.

3Π. 3Ε -

Φ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ Φ

ΑΦΟΡΙΕΜΟΙ ΜΙΣΟΓΥΝΟΥ

Ο γνωστός "Αγγλος μισογύνη; συγγραφείς ΙΙερνάρ- 
ό<·; IllUW έδημοοίευσε πρό το»,-Ι’έαν σιτοάε άιχυτιτοιόι'.

Ό προορισμός, λ'γει, τής ουεήάυυ,- χυεαικό; «<ι·« 
" ;’"μ«ί· καί αι αχέιβις μεταξύ γυνα'κός καί άνδρό; 
πάντοτε αί αύταί εκείνη αποφασίζει καί άγορτζει' αυτός 
κρίνεται καί αγοράζεται.

- "Οταν ή γυνή βλέπη τούς σκοπού; τη; ματαιουμι'- 
εοΐ'ί, τότε χίετται έξαλλο; ώ; ή Όι ηΐία η αύτοκτονεϊ.

— Ή αυτοθυσία τής γυναικί; δεν είνε τίποτε άλλο 
παρά ανδρική αδυναμία.

— Ό άνδρας, ό όποιο; ζητεί νά είνε καθ' ίίλην ιου 
τήν ζωήν ευτυχή; μαζή μ'έ μία:· ώραίαν γυναίκα- μοιάζει 
πολύ τον άξιοΰντα ν' άπολαύσμ την γβΰσιν ιοΰ κρασιού, 
ιν<ϊ> έχει διαρκώς γεμάτο με κρασί τό στόμα του.

— Ή άνάπτυξις τοϋ πνεύματος καί ή μίρφωοις ιοΰ 
χαρακτήρα; μια; νέα; έγκειται συνήθως είς τό νά κα- 
θ'σταται αυτή ικανή νά κρύπτη τά ψεύδη πού λέγει. 
Ι'.’νε δέ χρησιμότατη ή ιιο'ρφωσι; αυτή, διότι αί ; i'Va<- 
κες διέρχονται τό ήμ·συ τοΰ βίου των λέγουσαι μικρά, 
κάποτε δέ καί μεγάλα ψεύδη.

— "Ολος ό κόσμος είνε γεμάτος από θηλειαΐ; καί πα
γίδες, τάς οποία; στήνουν αί γυναίκες διά νά πιάνουν 
τούς άνδρας .

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΙ

Ευτυχία καί ωραιόιη; εΐνε παρακμή.
*

// μωρία είνε ή άμεσος συνέπεια τής ευτυχίας καί 
ωραιότητας.

*
Πλούτος καί τέχνη εΐνε ψευδείς ουνταγαί πρός παρα

γωγήν ευτυχία; καί ώραιόιητος.
*

Π τυραννία, ή όποια σου απαγορεύει ν’ άνοίγης tin’ 
δρόμον σου μέ σκαπάνην εινε χειρότερα άπό εκείνην, ή 
οποία σε υποχρεώνει νά περάοης αϊτόν τόν δρόσο;· 
ύπό ζυγόν.

¥
Ι’.ίς ένα άσχημον κοί άθλιον δρόμον καί ό πλουσιώτε- 

ρος άνθρωπο; δέν μποριΐ νά εύρη παρά αθλιότητα --.αί 
ασχήμιαν.

*
Τά πλάσματα .ιοΰ ώιομιίζαμεν ζιρα ίκσιωποιήθησαν 

άφ'οτου ·· ίάρβιν μας τά ΰπέδειξεν ιός προγόνους μας.
*

Οί εξυ.ιηρετοΰντες τήν πτωχείαν καί τήν ασθένειαν 
εΐνε οί χειρότεροι ιών εγκληματιών.

*
Ο δίδιον χρήμα που δέν έκέρδισεν ό ίδιος κόμνει ιόν 

μεγιιλόδωρον μέ τήν εργασίαν άλλων.
*

Καθένα.; πυΰ θέλει αληθινά τό καλόν αισθάνεται 
αηδίαν άπό τούς έλεήμονας καί ιούς έπιιίτας.

Γ'Γσνιΐοους Σόιο,ι

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
I) μικρό; Λύκο; κάνει λάθος ιί; ιήν άρίθιιησ.ν '<) 

διδάσκαλο; διά νά ιόν φοβίση τοΰ λέει :
- Αν ξανακάμης τό ίδιο, τότε θά τό γράψω τοΰ 

πατέρα σου;
— <) πατέρας μου μέ έμαθε άρίθμηοι.

— Καί ιί είνε ό πατέρα; σου ;
— Υπηρέτη; ξενοδοχείου.

¥

Ποιητή; τή; σήμερον ( διαβάζων τάς εφημερίδα; ιίμ· 
επαύριον .ταρασιάσεω; έργου του.) "Ολη ή κριτική 
όμοφωνεί, άτι παρόμοια γουρουνιά δέν παρυυσιάσθη 
ποτέ στί/ν σκηνή. Λαμπρά, τό μέλλον μου έξησφαλίσθη.

*
'Εκείνη.-- Ιΐώ; σάς φαίνεται σήμερα ή υψίφωνο, ;
‘Εκείνος.— Τήν εύρηκα θελκτικήν ώς άγγελον !
'Εκείνη fζηλοτνποϋσα).— Μά δέν ιΓδατα .τώ; είνε 

ό'λρ χρώμα ;
'Εκείνος.— Άλλα είδατε ποτέ αγγέλου; πού νά μήυ 

εΐνε ζωγραφισμένοι ;
¥

Ο νεοσύλλεκτο; εί; τά χωράφια μαζί με τήν εκλε
κτήν τον.

Ο νεοσύλλεκτος (ΰλος γλύκα).— Καί πΰ>ς τήν λένε 
λοιπόν τήν δεσποινίδα μου ;

Εκείνη (δειλή).·— Μαργαρίτα.
'(> νεοσύλλεκτο;.— Καί τι επιθυμία έχω νά τήν ξε- 

Ί υλλίσω.
*

Π κυρία πρό; τήν μαγείριοσαν. — Λοιπόν όύ ια- 
ξιωματικό; ήταν αδερφός σου... Καί πυΰ τόν εγνώρισες;

♦
Οί δύο καει.ιτέχναι έκαυχησιολογοΰσαν περί τών τ«- 

λίντων των.
— Ξέρεις, ειπεν ό ένας, μια ήμέρα έξω, ράφισα είς 

τό πεζοδρόμιων ένα σελλήνι κ’ ένας επαίτης έσπασε σχε
δόν τά δάχτυλά του προσπαθώντας ι ά τό πάρι/.

— Λυτό, εί.πεν ό άλλος, δέν εΐνε τίποτε μπροστά σ' 
ϋ,τ.ι έκαμα εγά> μιά φορά. Έζωγράιγισα ο’ ένα λιθάρι 
ένα μποΰτι άρνιοΰ τόσο φυσικό, ώστε ένα; πεινασμένυ; 
σκυ.,λος εφαγε τό μισό λιθάρι έως ό'ιου νά παρατηρήσα 
τήν ιιπάτην του

*

Ζωγράφος. — Οχι, ποτέ μου δεν θά παντρει θώ. 
Παντρεΰθηκα τήν τέχ.νην.

Κυρία. — IT αυτό τήν κακομεταχειρίζεοθε τόσον ά
σχημα.

ΊΙ νεότης τοΰ Λ Άννούντζιο
Ή άγάπη πρός τήν ζτοήν ένυπήρχεν άπό τρυφερός 

ήλικίας εις τι’μ· ψυχήν τού Γαβριήλ \”.\ννούντ'ΰιο. 
Έσχάτοις έδημοσιι-ύΛησαν μερικαί έπιστολαί τον εις 
εν Ιταλικόν περιοδικόν, γραφείσαι άπό τού έτους Ιδϊό 
μέχρι τού έτους 1880. ότε δηλαδή ό .ποιητής ήγεν 
ηλικίαν 12-17 ετών.

Καί γράφει πρός τόν διδάσκαλόν του :
<· Εχι·> πατέρα καί μητέρα, οί όποιοι μέ λατρεόοΐ'ν 

καί αποτελούν τήν ζωήν μου καί τ'άγαΟιί μου. Έχω 
αδελφούς καί αδελφός, οί όποιοι μού κάμνουν τήν 
;<·>ήν ωσάν μίαν άτελείωτον εορτήν μέ τήν λευκότητα 
ι ής καρδίας των. Συγγενείς καί φίλους, οί όποιοι μέ 
αγαπούν καί μ' εκτιμούν. Καί σάς. όστις μέ διδάσκετε 
καί ενσταλάζετε είς τήν ψυχήν μου τόν έρωτα πρός 
τήν επιστήμην, ίδοί· ή είκών τού Παραδείσου, όστι; 
μέ κάμνει νά έγείρω τούς οφθαλμού; πρός τόν οί·ρα- 
νόνκαί νά χύνω δάκρυ ευχαριστίας πρός τόν αθάνα
τον θεόν, διότι μ’ έπλασε ».

’Αλλά, μετά τής αγάπη; τής ζωής ιϊχε κ /.ι τήν .ίγά- 
πην πρός τήν δόξαν καί τήν σπουδήν.

-‘Αγαπώ τίμ· δόξαν έγραφ εν είς τον πατέρα τον 
διότι γνωρίζω πόσον ί>ά ήγάλλεσίΐε έάν ήκούετε Γ 
όνομά μου δοξασμένοι·. Άγαπω τήν ζωήν, διότι γνω
ρίζω ότι αυτή πρέπει νά. εΐνε στήριγμα κ ιί παρηγο
ριά τής ίδικής σα;·>.

Καί όταν έβλεπε τάς ελπίδα; του ύποστηριζομένα; 
ένίΐέρμως άπό τού: φίλους του κ ιί τού; ίδικοΰς του. 
άνελάμβ ινε σϋένο; καί ηνχετο νά ήτο ή ΙΙατρίς. "ί 
Ιταλοί καί σύμπασα ή άνίίρωπότη; έν καί μόνον πρό- 
σωπον διά νά τό έν.ιγκαλισί) ή. Καί ιί.νεφ ,όνει :

«Γονείς μου. σά; εύχαριστώ, διότι μ' ι’φέρατε εις 
τον κόσμον, σά; ευχάριστοι έξ όλη; ψυχής διότι μ 
έκάματε καλόν κατά τήν καρδίαν. Σάς λατρεύω, καί 
άν ή ΙΤατρίςμί ιν ημέραν ύπερηφ ανι-ΐ'ίΙ ή δΓ εμέ. ίΙέλω 
οί έπαινοι νά δοθούν είς σάς καί οΰ/ι εί; έμέ».

Κατά τό έτος 18711 έγραφε τά πρώτά του ποιήματα, 
τύ. όποια άνατυ.πωίΙέντα άργότερον έπέσυραν επ’ αυ
τοί· τήν προσοχίμ· τοΰ Κιαοίνι. Καί τότε ήσίίάνδη ότι 
ήτο «όχι πλέον άνίϊος ό.λλ' άνήρ μέ νεύρα ισχυρά, μέ 
πάθη φλογερά, μέ απέραντα ιδανικά·' καί διηρωτάτο: 
<·ί)ιί φΒάσω άρά γε εί; τι'ι άκρότατα τή: τέχνη; ή ίΐ.'ι 
ί·ποκύΐ|·ω μαχόμενο; ;,·

*
Καλλιτεχνών Ανέκδοτα

Ί) 'Ιταλός καλλιτέχνης Άχιλλεί·; λονδινη. πατήρ 
ιού διάσημου Καίσαρος Λονδίνη. έδανι ίσΟη μίαν ημέ
ραν τό όπλον καί τόν σκύλον ένό; φίλου του. διό. νά 
ύπάγη νά κυνηγήσ|]."(.)ταν έπέσνρεψεν άπό τό κυνήγιον 
εζλ.εισεν είς ενα σάκκον τά πουλιι'ι πού είχε σζοτώση 
διά νά τά στείλι) είς τόν φίλον του. ΦαντασΟήτε δμω; 
τήν έζπληξιν τοΰ τελευταίου αύτοΰ όταν ήνοιξε τόν 
σάκκον καί είδεν ότι δέν περιείχε τίποτε άλλο έκτο: 
ιΐπό ... περροϋκες.

’Εννοείται ότι καί ό Λονδίνη όταν ήλΟεν ή ωρα τής 
παραστάσεως ήνοιξε. τόν σάκκον είς τόν όποιον ένόμι- 
ζεν ότι εόρίσκονται αί περροϋκαι καί άντ’ αυτού εύρε 
τι'ι θύματα τοϋ κυνηγίου του.

Δεύτερον ιταλικόν ανέκδοτον. ΊΙ πρωταγωνίστρια 
τοϋ βιάσου Πάστα ΙΤιερίνα Κανιόνι ϋμάλωσε μέ τόν 
διευθυντήν της και ύπεκρίδη τήν άσι'ΐενή διά νά μιήν 
παραστήση.

Ό ίμπρεζάριος Κιαρέλλα πληροφορηβείς τά σμυ- 
βάντα καί έννοήσας ότι έπρόκειτο περί ιδιοτροπίας. 
έσκέφιΊη αμέσως νά εϋρη αντιφάρμακου. Παρήγγειλε 

λοιπόν αμέσως εί; τό τυπογραφεΐον νά τυπωθούν προ
γράμματα μέ τήν προσθήκην : «την εσπέραν ναύτην 
αί τιμαί Οά είνε ηϋξημέναι. επειδή δέν παριστάνει ή 
Κανιόνι». Περιττόν νά εϊπωμεν ότι ή ιδιοτροπία τής 
ήΟοποκ.ϋ έίίαραπεύίΐη πολύ γρήγορα,,

¥
ΑιΑσημο·, μ'ινες

Είνε πολύ περισσότεραι άπό όσα: δύναται κάνει; 
νά φαντασΟή. 'Ο Συοτνίι ννέ Μπερζεράκ έχει προκα- 
τόχους καί διαδόχους όχι ολίγους. 'Ο Σολομών π. 
Ζ· είχε μίαν μύτην περί τή; οποίας γίνεται λόγος εί; 
τό « Ασμ ι ασμάτων». « ΊΙ μύτη του είνε ωσάν πύργο; 
πού παρατηρεί πρός τό μέρος τής Δαμασκού.» Ό 
Κύρος έλατρεύετο άπό τούς Πέρσας ιδίως διά τήν 
μεγαλοπρεπή ιλέτειον μύτην.

Ί) Ροδόλφος τού Άψβούργι.υ είχε μίαν τόσον με- 
γάλην προβοσκίδα, ύιστε κάπτιος χωρικός ποΰ τόν 
συνήντησεν είς τόν δρόμον τοΰ έφ ώναξε;

"Ε πατριιότη ! πήγαινε παρά πέρα γιατί μου 
φράζεις τόν δρόμο μέ τήν μύτη σου.

Ί> αύτοκράτωρ παρεμέρισι.· χωρίς να είπη τίποτε, 
συλλογιζόμενο; ίσως ότι ό χωρικός είχε δίκαιον. '<> 
Σωκράτης καί ό ‘Οβίδιος είχον επίσης μεγάλε; μύ
τες. Κανείς όμως άπό αυτούς δέν είχε μύτην τόσον 
μεγάλην όσον ο επίσκοπος τοϋ Πουΐ. όστις ήτο άντι- 
κείμενον τής γενική; χλεύης είς τήν αυλήν τοΰ Λουδο
βίκου I V. '< > δούξ τή; Ροκελάνς, ό όποιος είχε του
ναντίον πολύ μικρά μυτίτσα, είπε μίαν ημέραν εΐςτόν 
έ.ιίσκυπον:

—Σεβασμ ιώτατε. κάμετε μου τήν χάριν ν' άποσυρ- 
ίΙήτε διότι μ’ εμποδίζετε νι'ι ϊδω τόν βιασιλέα.

- Φαίνεται —άπήντησεν ό σεβασμ ιώτατος- ή μύτη 
μου έμεγά,λωσε είς βάρος τής ίδικής σας.

Οί ποιηταί συχνά εξύμνησαν τές μεγάλες μύτες. 
Ό Λέσσιγζ έγραψε διά μίαν μεγάλην μύτην ότι 
όταν πταρνίζεται, τό αυτί τοϋ ιδιοκτήτου της δέν κα- 
τοριίώνει ν’ άζού.τη τό πηίρνισμ ι. Τόσον μακράν είνε 
οί ριοΟωνε;.

¥

ΊΙ ΑΊγρη ώς διζασκάλισσα

ΊΙ διάσημος Ίταί.ίς ποιήτρια "Λδα Νέγρη υπήρξεν. 
υις γνωστόν, άλλοτε διδασκάλισσα είς τό χωρίον Μύττα 
Βισζόντι. Τό χωρίον τούτο είνε μικρότατος καί άση
μος συνοικισμό:, όπου οί κάτοικοι έλάχισια μόνον 
πράγματα γνωρίζουσιν έκτό; τής άγροτικής των ερ
γασία:. Οί χωρικοί ενθυμούνται μεβ’ υπερηφάνειας 
τήν μικρόν καί τατεινόφ ρονα διδασκάλισσάν των. Εις 
έζ τών άλλοτε μαθητών αυτής, όνόματι Τσελάριο. 
άφ ηγείται τά εξής εις μίαν Ιταλικήν εφημερίδα:

«Ύπήρξαμεν μαιίηταί της. Οί μαβηταί τη; ήσαν 
πολυάριθμοι. Ίσως ύπερέβαινον καί τούς εκατόν. ΊΙ 
διδασκάλισσα ήτο καλή καί έμοίραξε ζαχαρωτά είς ττι 
μικρότερα τών παιδιών. Άλλ’ ημείς ήμεΟα αδιόρθω
τοι. ΊΙ καϋμένη ή "Λδα—όπως τήν έλέγομβν τότε 
ήτο άπηλπισμέωι μαζή μας.»

Οί πριίιην μαβηταί τή; 'Άδας δεικνύουσι μεθ’ υπε
ρηφάνεια; είς τούς έπισζέπτας των τόν οίκίσκον, όπου 
κατιίιζει τότε ή Νέγρη, τό μικρόν της δωμάτιον, τό 
ύτερζείμενον φούρνου, όπου κατοίκησε κατά τά μάλ
λον γόνιμα έτη τής Μούσης της, τό μέρος τοΰ δάσους 
τού Τιτσίνο, όπου πολλάκι; έκάβητο ονειροπολούσα 
καί σι·νί)έτουσα.

Οί εργαζόμενοι είς τό δάσος χωρικοί λέγουσιν ότι 
πολλάκις ή Άδα Νέγρη έσημείοινε βιαστικά επί τίνος 
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τετραδίου μερικός φράσεις. Λλλ' οί άγαβοί χωρικοί 
έπίστευον ότι προητοιμάζετο διά τά μαδήματα τής 
επαύριον.

Ό μόνος. <> όποιος ήρχισε νά έννοή ότι ή ’Άδα 
Ν’έγρη ήτο προσωπικότης αρκετά σημαντική, ήτο ό 
ταχυδρόμος τοΰ χωρίου ίίστι; ύπέδειε τούτο έκ τού πλή
θους τών εντύπων καί των περιοδικών, τά όποια τή 
έστέλλοντο.

Τύ χωρίδιον έκεΐνο έμαθε διά πρώτην φοράν ότι ή 
Αδα Νέγρη ήτο μεγάλη ποιήτρια, όταν έδημοσιεύδη 

τύ ποίημά της Εις τήν κηδείαν τον απεργού». Ίο 
ποίημα έκεΐνο έγράφη όταν δικακισχίλιοι κτίσται τού 
Μιλάνου συνόιδευσαν εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν 
ένα άποθανόντα συνάδελφόν των.

Και από τής στιγμής εκείνης οί χωρικοί τής Μόττα 
ήγάπησαν τήν ποιήτριαν, ή όποια έγραψε διά τούς έρ- 
γάτας καί διά τοί·_ πτωχούς.

*

Λί χρωματο-ηναχίδΕ; τυϋ Δτλχχρουά

Ό μέγα; ζωγράφος Δελακρουά ήλλασσε συχνά τόν 

ΩΛΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Η Δεσποινίς ΠΗΝΈΛΟΠΙΙ ΙΙΑΠΑΧΑΤΖΠ 
ή τυχοΰσα διπλώματος μετ’ αργυρού μεταλλίου

συνδυασμόν τών χρισμάτων εις τάς παλλέτας τον, εις 
τάς οποία; απέδιδε πολλήν σημασίαν. Διά τά πρώτα 
έργα του έχρησιμοποίησε τήν «παλέτταν τής Σχολής» 
έφ’ ής είχε τά χρίσματα μαΰρον καί άσπρον- τό κυα- 
νοΰν δέν υπήρχε. Τό έσχημάτιζε διά τής ένώσεως 
τοΰ λευκού καί τού μαύρου. Βραδύτερου έχρησιμο- 
ποίησε περισσότερα χρώματα καί όταν τώ 1845 έζω- 
γράφισε τήν Βιβλιοθήκην τού Λουξεμβούργου επί τή; 
παλέτας του εϊχεν: jaune de Naples, ocre jaune, 
vermilion, outrenicr, vert Titien, terrc de Sienne 
nalurelle, μαΰρον τής Λιέγης, καί laque rouge. *<> 
Δελακρουά έξ άλλου είχε ειδικός καί ώοισμένας γνώ- 
μας περί τοΰ απολύτου τών χρωμάτων, αϊτινες έξέ- 
πληξαν τούς ζωγράφους, οΐτινε; παρεδέχθησαν τύ 
άναντίρρητον τών γνωμών του. Οίίτω λέγει: Ή σκιά 
οίουδήποτε σώματος ή πίπτουσα έπί τής γής είνε χρίσ
ματος κυανού—βιολέτ (σχηματιζομένου άπό τό terre 
de Casseluaibeun rouge)" τό φώς κίτρινον. ή άντα- 
νάκλασις πράσινη.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ
‘Επ’ εύκαιρίφ τών «‘Ελευθερίων· αγώνων, διωρ- 

γανώθη έν τή ultMag τοΰ έν Ποτραΐς Εισαγωγικού 
Συλλόγου έκθειις ιών έργων ιοΰ διακεκριμένου ζω
γράφο» κ. Έπαμ. θωμοπούλου. Διακόσιοι περίπου 
πίνακες,μικροί καί μεγάλοι, άνηρτήθησαν.άπό τών πρώ
των χου έργων τής «Όδολίσκη;» καί τών ε Στριγγλών· 
μέχρι ιών νεωχάιων, τοΰ ·Τεμπέλη· καί ιοΰ "Πλυσίμα
τος τών κάρρων·. θέτω φαίνεται ολόκληρο; ή έςέζι- 
ξι; τοΰ καλλιτεχνικόν ιον ταλάντου, τό οποίον έσχεν 
επ' έσχατων σημαντικήν έπίδοσιν. Ό κ. θωμόπουλος 
είναι ό και" εξοχήν ζωγράφος ιοΰ ύιαίθυου, <5 ποιη
τής ιοΰ Ελληνικόν χρώματος. ’ Ασχοληθείς εις ιό το- 
πεΐον μετ' έρω ος. άπειύπωσε τάς λεπτοιέρας τής 
Έλλην. ατμόσφαιρας καί Έλλην. φ ύοεως αποχρώσεις. 
Ή άνιίθεσι; τής υιοθηιική; τον φαίνεται είς τάς άπά
γεις τάς Αυστριακά;, ‘Ιταλικός καί άφ' ίιέρου ιά; 
Ελληνικός. Αί τελευταίοι γεμάτοι φώς καί διαφά
νειαν, δίδουν ένιύπωσιν ποιητικωιάτην.

Τό άνώτερον ιών εκτεθειμένων έργων του εινε καί 
τό νεώτατον, ένα παιδί έξηπ λωμένυν νωχελώς ένφ 
άνωθεν ιον στέκει μία < ΐ·. Καί ώς οχέδιον (μολονότι 
δεν ήτο ιελειωμένον) καί ώ; θέμα καί ώ; φωτσμό; 
καί ώς σύνθεσις ιΐναι εργον μεγάλης Αξίας. Ωραία 
συνθέτει έν ά.μονικφ χρωματι >μώ μ* δλην τήν αντ ί- 
θεοιν, ήν επεδίωξεν ό καλλιτέχνη:. Αί παπαροΰναι 
αΐτινις ν ροΰνται πρό τον προσώπου του πη αινούν 
πολύ εύμορφα. Έπ.οη; έπιτυχή; είναι ό πίιαξ τών 
κάρρων, ιά όποια πλύνονται είς ιήν παραλίαν. Είναι 
ζωγραφισμένος είς πολύ δύσκολον ώραν, οεέ/ον προ 
τής δύσεως. "Ενα χρώμα πεθαμίνον. ‘Η δυσκολία είς 
τόν πίνακα αυτόν έγκειται εί; ιό θέμα. ‘Ιδίως τάτρία 
άλογα, τά οποία άγωιίζοντοι νά σύρουν πρός ιά έξ ο έκ 
ιής θαλάσση; τά κάρρα παρουσιάζουν χαρακτηριστικήν 
σπουδήν.

‘Εκ τών άλλων έργων Αξίζουν Ιδιαιτέρας μνίας οί 
Ινδιάνοι μέ τυύς ύφηλοΰς κορμούς, τόν ώραΐα φωτισμέ
νου δρόμον καί τό οννεφώδες βάθος, ή «Πρω'α τοΰ 
Σεπτε -βρίου·, ό · Παρνασσό;· έν πρωινή διαφανε’φ, 
τό · Καλοκαιρινόν απόγευμα· μέ τους κούφιους κορ
μούς, ή · Δενδροοτοιχία τών ‘Ιτεών· φαιοκίτρινη.

Ό κ θωμόπουλος εργάζεται a prinia. αντίθετα); δη
λαδή πρός δ,τι συνήθως γίνεται παρ’ ήμΐν" εργάζεται 
απ' αρχής ιελειωτικώς έκαστον μέρος καί κατόπιν 
συνεχίζει. Συνειθίζει δέ τήν άφθονον χρήσιν τοΰ χρώ
ματος ήτις έκ τοΰ σύνεγγυς δίδει μίαν ασάφειαν, έξ 
άποστάοεως δμως παρέχει θαυμασίαν έ. τύπωσιν.

Τά εγκαίνια τή; έιθέοεως έτελ.έσθηοαν έπιοήμως, 
παρόντος τοΰ ' ί'πουργοΰ τή; Παιδείας, δ>ιι; καί 
ώμίληοε. Κ.

*

Καταστρεπτική πυρκαίά άπετέφρωσε πέντε διαμε
ρίσματα τής έν Β^νξέελ.αις Διεθνούς έκθέοεως. Τό πυρ 
προήλθεν έκ μικροΰ κυκλώματα; τοΰ ηλεκτρικού ριύ- 
μαιο;· Ή ζημία ανέρχεται εις 12 εκατομμύρια, ανυπο
λόγιστοί δμως είναι ή αξία τών καταοτραφέντων έργων 
τέχνης.

¥

Εί; τό Σπά τοΰ Βελγίου ήνοιξε τήν 17ην ‘Ιουνίου 
καλλιτεχνική έκθεοις λίαν έπιτιιχώς όργανωθεΤσα. Δια- 
κρίνονται τά ϋρ;α τών llercliaiu, lialle, Nicolet, 
l.ekelius, Seghers, Bctilleux καί τής κυρίας Γεωρ- 
γιέτας Μενιέ.

¥

Ό κ. Ρεκόρ έδημοσίευοε κατάλογον τώτ έχόντων 

καλλιτεχνικά; σύλλογός εν 1'αλλίρ καί άλλαχοΰ. Κατ' 
αυτόν, άριθμσΰνται 21 I συλλογιΐ; έν Β·ρι λίνφ, 77 
έν Ρώμη, 120 έν ΙΙετρουπό'.ει. Κατ' εθνικότητα με
τά τήν Αγγλίαν αριθμούσαν 1,823 συλλογείς, έρχεται 
τό Βέλγ ον μ 1,12ό, έ·νμ ή ’Ελβετία αριθμεί β 13, ή 
‘Ισπανία 408, αί Κάτω Χώραι 17β καί ή ΙΙοοτογαλ- 
λία 71.

•

Ό Γαλλοϊ ζοσγράφος ‘Αλβέρτος Besnard έπεφορτί- 
οθη ίπό τή; ‘Ολλανδικής Κνβνρνήσεως νά διακοσμι,ση 
τήν μιγάλην αίθουσαν τοΰ έν Χάγη ανακτόρου τής Εί- 
ρήνης.

¥

Ό Ρακίνας θά ΐ'χη έπί τέλους τόν ανδριάντα του 
έν Παρισίοις. Καθ’ ήν εποχήν έχουν Αδριαντοποιηθή 
ούκόλ.ί,αι σύγχρονοι άιημότητε; έν τή Γαλλική πρω
ί ευοναη, ό μύγας ποιητής τής «Φαίδρα;· άνέμινε από 
τό 18!)J νά έλθη ή σειρά τσυ / . .

¥

Εί; τό Poulngnc-SUr-Mer θά έγερθή μνημεΤον, κα· 
τα τό προσιχ ς έτος εί; τού; αδελφού; Κοκλέν Τό ά- 
νέλ'ίβεν ό γλύπτη; Ανγουττο; Maillard. ΕΙ; Τού; 
πρόποδα; έ> ό; οωροΰ, έφ’ υύ ύ μουται ή προτομή τοΰ 
Μι,λιέρυυ, ό Κοκλέν ό πρεοβύτερο; με τό πρόσωπον 
γελαστόν, με μίαν έκφραοιν κ<ικεττρεχή απαγγέλλει στί
χους, τ· ύ; οποίου; ακούει προοεκτικώς με τούς βρα
χίονας σταυρωμένους έν τή οικείες του στάοει Κοκλέν <5 
νεώτερο:. Έπί ιοΰ βάθρου θ.ι υπάρχει ή απλή έπιγρα- 
φή: "Είς ιού; αδελφού; Κοκλέν ή Γαλλική κωμφδία.·

¥

Τό θέατρον τής Σάρα; Βερνάρ θα έγκαινιάση τήν 
χειμερινί,ν περίοδόν του μέ τό δράμα ή · Κιιτάκτηοι; 
τοεν ’Αθηνών· γραφέν υπό του Βέλγου κόμητος ’Αλ
βέρτου du llois.

*

Ή Γάλλική σκηνή έπλουτίσθη εσχάτως διά τή; νέα; 
κωμφδία; *’() Θεόδωρο; καί ό σύντροφό; του.· Είνε 
τρίπρακτο; καί πλήρης σκηνικής δράοεοις απροόπτων.

II ΰ.πόθεσι; στηρίζεται έπί ;ής δεξιότητας τοΰ θεο- 
δώρου κοί του συντρόφου του είς τό νά έξευρίσκωσι 
και'ιοιε διέξοδον άπό πασών τών δυσχερών περιστά
σεων τοΰ βίου των. Ε ; έκ τών φίλων των ανευρίσκει 
άποτδοκήιω; εί; τό χαρτοφυλάκίον έΐ’ός φίλοι του τήν 
φωτογραφίαν τής ιδίας συζύγου. Ζητεί έξηγήσεις καί τά 
^ριίγματα αρχίζουν νά περιπλέκωνιαι έπικινδύνως, δτε 
αί'φιη; ό Θεόδωρο; μετά τοΰ συντρόφου του άναλαμβά- 
νοι σι κά κανονιοωοι τό ζ/μημα. ΙΙρό; τοΰτο δέ πείθουσι 
τόν άπατηθένια σύζυγον δτι ή φωτογραφία εκείνη δέν 
είνε φωτογραφία τή; συζύγου ιίλζά μιας άοιδοΰ καφω
δείου, ή όποια 'έχει καταπληκτικήν ομοιότητα μετά τής 
συζύγου του. Ό σύζυγο; δμως δύσπιστε! καί θέλει νά 
βεβαιωθή αυτοπροσώπως. Διά τοΰτο οί δύο φαρσέρ πεί
θουν τί/ν σύζυγόν του νά έκμαθη τόν ρόλον μιας άοι- 
δοΰ καί ν' άνιίβή έπί τής σκηνής. Τοΰτο καί γίνεται, 
ό δέ σύζυγος έξαπατάται κατά τρόπον κωιιικώτατον 
καί έρωτ ιτροπεί μετά τής συζύγου του, τήν οποίαν ύπο- 
λαμβάνει άοιδόν !

★
'II μεγάλη τραγωδός Σάρα Βερνάρ ήτις άνεχώρησεν 

έκ ΙΙαριοίων διά τήν μακράν της καλλιτεχνικήν περιο-
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δεΐαν θά-μτταβή καί «ί; 'Αμερικήν, όπου Οά μείνη μέ
χρι τοΰ Προιεχοΰ; Μαρτίου.

*
Τόν προσεχή Δεκέμβριον Οί παιχθή εί; τΐιν Δρέσδην 

τό νέον έργον τοΰ Στοάου; ’/’υίενκα,/αΖίο» ('Ό τριαν
ταφυλλένιος καβαλλ.ιέρο;. >)

Είνε ένα; κομ /’ευόμενος, ό όποιο; πηγαίνει να ζη- 
τήσή, έξ ονόματος ένό; γέροντα; φίλην του, την γείσα 
μι&ς ώραία; νέας. -'/Μις δμω; τήν βλέπει ερωτεύεται 
αύτήν, εκείνη άνταποκρίνεται εί; τό αίσθημά του κι' ό 
γέρων φίλο; άπομονοΰται.

*
Μετά τινα; εβδομάδα; ουμπλυροΰται εκατονταετία 

άπέ τή; ίδρύσεω; τή; ’ Αργεντινής Δημοκρατία; καί ή 
έκατονταεσηρί; αΰτη Οά έορτασθΤι μετά μεγίστη; επιση
μότητας εί; τήν πρωτεύουσαν τή; ’ Αργεντινής,τό Μ.σου- 
ένος Άϋρες.

Ό δήμος τή; πρωτευούση; τούτη: έδοιιε παραγγε
λίαν εί; τί·ν διάοημον Ί ιπανόν ζωγράφον Μοοένο Καρ
μπονάρο, έν Μαδρίτη, όπιο; ζωγραφίση μ'γαν αναμνη
στικόν πίνακα έπί τή εύ.ιαιρίμ. Ό Καρμπονάρο έζω- 
γράφιαε πίνακα μεγάλων διαστάσεων, παμστώντα τήν 
ίδρυα ν τοΰ Μιουένος "Αύρες, τήν 1 Ιην 'Ιουνίου 158). 
Ή δρυσις τή; πόλεω; έγένετο ώ; εξής :

Ό στρατηγό; ’Ιωάννη; Καράϋ ,ιιεΟ’ έξ '/κοντά τριών 
στρατιωτών, ένέπηξε πάσσαλον έπί τοΰ εδάφους, συμ- 
βολ'ζοντα τό δένδρο* τή; δικαιοσύνη;. Ό π ϊσσαλο; 
σίτο; έστολίοθη διά κ). ίιό.οχ δένδρων καί άνθέων καί 
στρατηγό; φέρων τήν άπαστράπτουσαν αύτοΰ πανοπλίαν 
ενώπιον τή; Βασιλική; Ίσπανική; σημαία; καί τοΰ 
σταυρού, σόν όποιον έκράτει ίερεύ; Φραγκισκανός, έθιξε 
τρις διά τοΰ ξίηον; του τόν πάσσαλον κήρυξα; έπισή- 
μω; δτι κατελάμβονε τ'ην χώραν εκείνην έν όνόματι τοΰ 
βασιλέω; τής 'Ισπανίας Φιλίππου τοΰ 8ου.

Ό πίνα: παρισιίι άκοιβώ; τήν τελετήν ταύτην, φαί
νεται δέ οτι αποτελεί θαύμα καλλιτεχνική; Αποδόοτω; 
καί ακρίβεια; ιστορικής. Τόν ζωγράφον ϊπεσκέφθη πρό 
τίνος εί; τό έργαπτήριόν του καί ό βασιλεύς τή; 'Ισπα
νία; Άλφόνσο;, ΰιτι; καί συνέχαρη αύτ,ΐν.

Ή παρά τοΰ στρατηγού ίδρυθεΐσα πόλ·; ώνομάοθη 
«Μπουένο;-*Αύρες· έκ τοΰ ναοΰ τή; Παναγία; τοΰ 
Καλοΰ Άέρο;.

¥
Μεο·κοί Παρισινοί συγγραφείς καί καλλιτέχναι απο

φάσισαν νά εγείρουν εί; τήν Πλά; ντε λά Τέατρ, μνη- 
μεΧον εί; τόν Γεράρδον δέ Νερβάλ. τρυφερόν ποιητήν, 
δραματουργόν, μυθιστοριογράφον, μεταφραστήν θαυμά
σιου τοΰ 1 "καίτε καί πρό; τοϊ; άλλοι; στενόν φίλον τοΰ 
Θεοφίλου Γκωτέ. 'Π «Μικρά Έφημερΐ;· άφηγεϊται 
τά; περιπέτεια; τής ζοσή; του ή όπ··ία δύναται νά θε.ο- 
ρηθή άπό τήν αρχήν εω; τό τέλος ώς ένα ερωτικό οο- 
μάντζο. Δυιτυχώς τά ειδύλλια κατέληξαν εί; τραγωδίαν. 
Έρωτευθείς παραφόρω; τήν ώοαιοτάτην ηθοποιόν "Λεννυ 
Κολάν περισσότιρον όνο ·αστήν διά τήν καλλονήν παρά 
διά τό τάλαντόν τη., κιτηστησε νά χάση δ δυστυχής τό 
λογικόν του χάρι; εί; τά μαστάρια τά όποια τοΰ κιιινε 
νά ΰποφέυη ή παρ' αΰτοΰ Αγαπημένη. Τόν έστειλεν 
πανειληιιμένω; εί; τό φρενοκομείου και τέλυ; έφάνη 
δτι έγεινε καλά. Μίαν ημέραν είπεν εί; τόν 'Ερρίκον 
"Αίνε.

— Είμαι χαμένος.
Καί έρ.ίφθη είς την αγκάλην του καί έκλαυσε.
Κατόπιν έξηφανίοθη.
Τήν πρωίαν τή; 6 ’Ιανουάριου 1885 εΰρέθη άπηγ- 

χονισμένος. "Εφερε τόν κυλινδρικόν του πίλον καί ή 
ρεδιγκότα του ήτο μετά προσοχή; κομβωιιένη. Είς τήν 
αρχήν ένομίσθη δτι έπρόκειτο περί έγκλ'/μττος, άλλά τό 
πιθανώτερον είνε δτι ό ποιητή; ηύτοκτόνησε.

♦

Εί; κάποιον παλαιοαώλην τοΰ Μονάχου εΰρέθη μία 
όπερα τή; νεότητα; τοΰ Β'ιγνερ ·Ό γάμο;·, ή όποια 
ούδέποτε παρε’τάθη. Διηγείτο δλ ό Β'ιγνερ Ακριβώς δΓ 
αύτήν ότι ίνδεκαετή; μόλις ενθουσιασμένος άπό τήν ανά- 
γνωσιν τοΰ Σιίξπυρ, 'ί/ε χαράίη 'ό διάγραιιαα μεγά
λη’ τραγωδία: : l.eilhalil. Καθ' ολην τήν δρ&σίν τη; 
Απέθνησκαν 42 πρόσωπα, τά όπ·Ία έπανήρχοντο έπί 
τό; σκηνή; κατόπιν ιό; πνύκατα. Έιργάσθην δι’ αύ
τήν δύο έτη, έλεγεν <5 Βι'ιγνερ. Αυτά τά δύο είνε τά 
μόνα χαμένα χρόνια τής ζωή; μου·.

*
Ό έν Παρισίοις νεοδιορισθεί; πρεσβευτή; κ. Α. Ρω

μανό; παρ ίγγειλεν εί; τόν ζωγοάνον κ. 'Ιακωβίδην 
τήν ποοσωπογραφίαν τή; Α. Μ. τοΰ Βασιλέω;, ϊνα 
άναστηδή εί; τήν αίθουσαν riji υποδοχή; τοΰ νέου με
γάρου τή; έκεϊ Έλλην. πρεσβείας.

*
Μετά μεγάλη; Ιπισηαάτητο; ίωρτάσιΐη εί; τήν ΙΙολω- 

νίαν ή 15η ‘Ιουλίου, ήτι; εΐι'ε ή ιιεγπλειτέρα έδνική 
επέτειος, άν’ ή; ό Πολωνός βασιλεύ; Εακελ.λόν ένίκησε 
κανατά 1410 τού; εΤεύτσνας Ιππότα:·

’Επ’ ευκαιρία τή; εορτή; ούτής, 3 διάσημης μουσικό; 
Παδ ρέβσκυ, έ.χήρισεν εί; τήν πατρίδα του ένα άνδοι- 
άντα τού μεγάλου αύτοΰ βασιλέω;, στοιχίοαντα περί τό 
ημισυ εκατομμύριον δραχμών.

¥
Μεταξύ τών έκκαΟαρισδέντων καθηγητών τοΰ Πα- 

νεπιστημίου σνμπεριλ ιαβάνεται καί ό τής ί-ιτορία; τής 
'Αρχαίας τέχνη; καθηγητή; κ. II. Καββαδίας. Ή ά- 
πόλυσί; του κατεκρίΟη γενικώς ΰτό πόντιον, ώ; άδι
κο; καί ά’ύμγορσς. ΙΙρσαε,ώ; ύπό ιών ξένων ασγαιο- 
λ '.γων Οί έυοταοδή ή 25ετηοίς τοΰ αρχαιολογικού στα
δίου ιοΰ κ. Κιιββαδίσυ καί δμω; έν τή πατρίδι του ά.-ιο- 
λΰετιιι ώς... ανεπαρκή;.'

η
ΊΙ τελευταία τή; έφιτεινή; περιόδου συναυλία τοϊ 

Ωδείου Λό'τνερ έπεσφράγισε τΐ/ν έν αύτώ τελουμένην 
πρόοδον. Μικτό; χορός έκ μαΟη-ών καί μαθητριών ύπό 
τήν όδη ίαν τοΰ κ. Μπέμμερ έξετίλεσε λίαν έπιτυγδι; 
τόν 'Τραγουδιστήν· ιοΰ li olTnia η η. τά 'Τραγούδια 
τή; άγ ίπης· τοΰ Brahms, ώ; καί τό καταχειροκροτη- 
Οίν Άσμα ιοΰ Τυρταίου.

*
Είς τήν Πόρτ-Σαίν-Μαριεν τών Παρισίων έωρτά- 

"δη κα·' αύτά; ή διάκο ιιοιτή Π'.ράστασι; τοΰ Σαντε
κλέρ. Κυρίως ή διακοσιοστή αυτή παράοτασι; είνε >} 
πεντακόσια‘τή τριακοστή.διότι αν ά.τό διακοσίων ώ; έγ
γιστα τμιερών ό Σαντεκλέρ ίκπέμπει ιό λαμπρόν του 
λάλη/ια είς τ'ην Πόρτ-ΣαΙν-δίαρτε.ν, τό λάλημα αύτό 
άντ'ΐχη^ καθ' δλην ιήν Εύρόιπην. Κυί ό ολικό; αριθ
μό; ιών παραστάσεων ύ.τερβαίνει ήδη τήν πεντακοσιο
στήν τριακσστήν,

Αί όλικαί εισπράξεις ύπερβαίνουσι μέ/ρι τοϋδε τά δύο 
εκατομμύρια έξακοιίι; πεντήκοντα χιλιάδα; φράγκων. 
Πρό τή: ένάρξεω; ιή; χειμερινή; περιόδου Οά ί'χη συμ- 
πληρωΰή τό τρίτον εκατομμύριον.

»
Εί; τήν έν Παρισίοις σχολήν ιών Καλών Τεχνών 

έξετέθηοαν τά έργα τών δΜγωνισθένεων διά τό βρα- 
βείυν ιή; Ρώμης. Συνηγωνΐσθηοαν δέκα ζωγράφοι καί 
δέκα άρχιτέκτονες.

Εί; τ ώ; ζωγράφου; έδόθη τό εξής θέμα : < Αί νύμ- 
φαι έπείραζαν διαρκώς τόν θεόν ΠΛνα. διά τά τραγίσια 
πόδια ·ου καί τήν ά’χημίαν τοΰ προσώπου του.'θ θεός 
τών δασών έλαβε τότε τήν α.ιό·ι·ιισιν νά μή άγαπήση 
ποτέ. 'Αλλ' ό σκληρό; Έρως έξεδικήθη. Έπροκάλεσε 
τόν Πάνα εί; πάλην σώμα πρός σώμα. Ό Παν ήττήθη 

ποό; μεγάλην χασάν τών νυμφών, αί όποΐαι παοίσταντο 
είς τήν πάλην·.

Εΐ; τού; Αρχιτέκτονα; ύποφηγίους τό δοθέν θέμα 
ήτο ■' '"Εν σανατόριο)' εί; τάς άκτάς τή; Μεσογείου·.

¥
Τό φιλολογικόν πιιρίρτημα τοΰ · Φιγαρώ· γράφει τά 

έξής διά τό πρώτον βήμα τ ί όποΧ·>ν έκ ι/ιεν ή μεγάλη 
τραγωδό; Ραχήλ πρός τήν δόξαν. ΊΙτο μικρό κοριτσάκι 
άκόμη τόσον δε αδύνατη ώστε ή μητέρα τη; έκρινε καλίν 
νά τήν φουσκώ’η με διάφορε; πατσαβούρες, πριν τήν κα- 
οουσιάση είς τόν καθηγητήν Σαμφών, ό όποίι; Οί τήν 
έδίδασκε απαγγελίαν. "Οταν τήν εΐίεν ό Σαμμιον έμεινε 
κατάπληκτος.

— Δεν τής διδίσκυ τίποτε—είτε. Είνε πολύ χον
δρή καί δέν ιίνε δυνατόν νά τήν παρουσιάσω εί; τήν 
σκηνήν σ' αύτά τά χάλια.

Ή μήτηρ τής καλλιτέχνιδο; ήναγκίιθη τότε νά όι;ο- 
λογήση τό πανοΰργον τέχνασμα εί; τό οποίον είχε κατα- 
φύγν.

Ή Ραχήλ ηύχαριττεΧιο ν' άφηγείται κατόπιν τήν μο
ναδικήν αύτήν περ'πτωαιν κατά τήν όποιαν έγεινε λό
γος διά τό πάχος τη;.

*
Ό έν Παρισίοις παρεκιδημών ό.τω; μελετήση τήν 

Παρισινήν ζωήν ποιητή: Δ' Άννονι'τζιο έτοι·ιάζει 
τρία έργα μ Γαλλικήν ύκόθεσιν. Τό έν Οά εί ·ε μυθι
στόρημα, τό όποΙον ένεκνεύσθη ά τό τόν τραγικίν θί- 
νατον μιας σχοιτοβάτιδο; έν πλήρει παρασιάσει ιππο
δρομίου. Τ·ί έτερσν Οί είνε δρϊμτ τρικ τακτόν, τ', όποιον 
θά παιχθή Γαλλιστί είς τό θέατρου Βωδεβιλ άπό τήν 
κυρίαν Σιμόν, τήν περικαλλή Φασιανήν τοΰ ' Σιιν- 
τεκλέρ·. ¥

Είς τή·· Λιέγην έγίνετ.ο ειδική έκθεσις τοΰ Ρώοσου ζω
γράφου Ίβάν Pokltouow. "Εξετέθησαν 11)5 έργα του.

*
Έν Βρυξέλλαις ήνοιξεν έκθεσις τής Τέχνη; τοΰ ΙΑ' 

αίώνος. Εί; τήν έκθεσίν ταύτην ά.πεστάλη έκ τοΰ Μου
σείου τοΰ Καπιτωλίου ό πίναξ < Ρωμόλος καί Ρώμο;· 
τοΰ Ρουβενς, ώ; καί δύο .πρόσω:τογραφίαι τοΰ Βάν-Δίκ.

¥
Έν Ζακύνθφ συνεστήθη φιλολογικό; σύλλογος, σκο

πών τήν κατα.π.ιλέμητιν τών Δημοτικιιτών. Κατά τά 
εγκαίνια, γενόμενα έν τώ καιαστήμ ιτι τοΰ συλλόγου, 
ϊμίλησαν οί κ. κ. Άνδρέα; Μαρτζώκης και Σπ. δέ 
Βιάζης.

*
Ό Γαβριήλ Γ 'Αννούντοιο κατασκευάζει θέατρον 

ίδικόν του κινητόν ολόκληρον εκ σιδήρου τό όποιον διά 
νά στηθή χρειάζονται επτά ήμέραι. θά περιέχη 1,50) 
θέσεις καί Οά έχη σχήμα αρχαίου Αμφιθεάτρου με θεω- 
ρε α. ΊΙ σκηνή Οά έχη σχήμα ήμισφμιρικόν ώ; άερύ- 
στατον κομμένον εί; δύο. θά άνομασθή 'θέατρον έσρτών· 
καί θά άνοιξη τάς κύλα; του τήν ί Άκρ λίου 1 >11 είτε 
εί; τά πέριξ τοΰ ναοΰ τών ‘Απομάχων εϊιε εί- τό πεδίον 
τοΰ "Αρεω; δίκην παραπήγματος σαλτιμπάγκον.

θά έγκαινιαοθή με μίαν μιγάλην φανιαιμιγορικήν 
καράσταοιν ποιητικού έργου τού Δ' ’Αννούντζιο, με χο
ρούς, χορικά άσματα, μεγάλην ορχήστραν κλπ καί 70) 
πρόσωπα έπί σκηνής. Υπολογίζεται ότι θά όοθώ'ΐν έν 
Παρισίοις καραοτάοει; επί τρεϊ; μήνας, κατόπιν δέ Οά 
μεταφερθή διαδοχικώ; άλας τά; μεγάλα; κ ιωτευούσας.

Έάν τό έγ·χείρημα έ.πιτύχη θά σχηματισθοΰν εί; Πι- 
ρςσίου; καί κατόπιν εΐ; άλλα; πόλεις, έταιρίαι πρό; 
κατασκευήν θεάτρων όμοίοσν πρό; τό < θέατρον τών 
εορτών·.

Κατ’ ‘Οκτώβριον θ' άρχίση ή έγγραφή διά τά; μέ
τοχός διά τό νέον θέατρον, τών όποιων τά δύο τρίτα 

εκαλύφθησαν ΰπή τών φίλων καί θαυμαστών τοΰ Δ' 
'Αννούντζιο. Τό κεφάλαιον άπαρτίζεται έκ δύο έκα- 
τομμυρίων.

*
Δίωρίοθησαν νέοι καθηγηταί έν τφ 'Εθν. ΙΙανεπ’- 

στημίφ, έν μεν τή Φιλι,ωφική σχολή οί κ. κ. Πέτρος 
ΙΙακ ιγε οργίου καί Άνδρέα; Σκιά: τών Έλλ. γραμμά
των, έν τή Ν·>ιμ-ή σχολή οί κ.κ. Σαρίπολος καί Δη- 
μητρακΐκουλω; καί έν τή ‘Ιατρική οί κ.κ. Λιβιεράτος, 
Οικονόμου, Μπούκουρας, Φωτεινός καί Δελλαπόρτας.

ΘΕΑΤΡΑ
Ίόνη. Ό κ. X. Δαραλ'ξη; οστις εί; τά; ποιητικός 

περιγρα-οά; τών χ,ρών είναι έκτα; συναγωνιοιιοΰ, με- 
ταχειρ'ζό.μενο; επίθετα ύπέρκομ ι>α καί ύπεραιθέρια, 
εί; τήν ·Ίάνην· ο'ονεί συνεχίζων τήν εφαίαν· καί 
τόν < Λ οτόν· διέχυσεν όλην του τΐ/ν ποίησιν καί τόν συμ- 
βολισμΐν, εί; σκηνή; α! όποΐαι ούδεν έχουν τό δραμα
τικόν ενδιαφέρον, αλλά ποο’εγγ.'ζο'Λ· τά; feeries. Είχε 
κάποτε ίδρυθή σύλλογο; ’Ιολήπτων, ζήσα; δσον καί τά 
Γι κπΐ τοϋ όποιου τήν Ιστορίαν μά; άφηγήθη ό κ. 
ΣτανΛΌνί/ί.'Εκείθεν έ'λκει τήν ποίησιν ή *Ιόνη. "Ενας 
έοω; ιδεώδης, γεμάτο; μενεξέδες, τόσον παρθενικός, 
ώστε νΐ κ'ΐταντζι σχεδόν Απίστευτος εις τήν σημερινήν 
πεζότητα. 'Η κ. Κυβέλη προσεπάθηοε νά στήριξή τό 
άιτ '/οίκτον αύτό δράμα, άλλά δεν τό κατώρθωσε, καίτοι 
έχει διάλογον αβρόν, κομφογραμένυν, λυρικώτατον. Ίσως 
αύτό νά είνε καί εό έλάττωμα του, τό οποίον καί προε- 
κ ίλεσε τά κακεντρεχή μειδιάματα μερικιον συναδέλφων 
τρυ

κ
Ό ϊνΟρωκός τό ρεαλιστικόν όραμα τοΰ κ.

Χόρν άπετέλεσε τόν άντίτοία τής ε'Ιινης·. 'Ωμόν, 
άγμον. μία αλυ’σο; δυστυνηιιάτων, κραυγών, μαλλιοτρα- 
βηγμίτων, σκοτωιιών. Ύπερέβη ό συγγραφεύ; κα! τόν 
Σαίξπηρ εί; τό... θανατικό. Ό κ. Χίον γράφει μέ δύ- 
ναμιν και έχει ικανότητα είς τήν σκηνικήν οικονομίαν, 
αλλά δυστυχώ; τά θέματά του, είλημίνα άπό τά; λα'κάς 
τάξει; καί μέ τύπους άπιισίους, δέν είνε άνεκτά. Εΐ; 
τόν 'Άνθρωπόν μα;· ΰλα σχεδόν τά πρόσωπα τοΰ έργου 
άποσιέλΐωνται εί; Άδην, μή εξαιρούμενου ούδ’ αύτοΰ 
τοΰ Ανθρώπου μας μολονότι δέν έμφανίζεται καθόλου 
είς τό δράμα.

¥
Ό κ. Σενόπουλο; ,’/θέλησε νά δοκι/ισση τήν τύχην 

του εί; τήν σάτυραν καί έδωκε τόν «ΙΙειραβ|Λ<>ν» 
άλλ’ ώς ξένον δήθεν έργον ένας Γερκανοΰ μέ τόν τίτλον 
«"Ενα σπήτι άνω - κάτω·. Ήθέλησε νά τό έμφανίση 
οΰτω διά νά .. αποφυγή, ώ; έδήλωσε, τάς κριτικά; έπι- 
θέσεις! Άλλά μετανόησα;, τό έδωσεν ώ; «Πειρασ όν» 
πλέον, μή άνθέξα; εί; τόν πειρασμόν δ τω; άκούση κρίσεις 
καί ήκουσε τόν έξίι'αλμον άπό τόν συνάδελφόν του κ. 
Δημητρακόπουλιν, δστις ιίχε τήν σκληρότητα νά άπο- 
καλ.ύ /η] ότι ή ύπόθεσι; είχε ληφθή ά:ιό μίαν κορδέλλαν 
κινημιτογράφου, ήν Αντέγραφε" πιστώ; δ X. Ξενόπου- 
λο;. Τήν κατηγορίαν αυτήν Απέφυγε να άναιρέση ό σί. 
Σ Είνε τόσον πολλοί οί κινηματογράφοι έν ‘Αθήναις, 
ώστε Αδύνατον νά έξακριβωθή έξ Ιδίας άντιλήφεως- ή 
κατηγορία. Έίν δμω; είνε εντελώς πρωτότυπος ή ΰπό- 
θεσις, δ κ. Σενόπουλο; περισσότερον θά εύδοκιμήση Άς 
τήν σάτυραν παρ' δσον είς τό δράμα. Αί σκηναί τοΰ 
' ΙΙειρασαοΰ· είνε φυσικώταται, γοργαΐ, χαριτωμένοι'. 
Κάποιος συνάδελφό; του έγρα με ότι τό θέμα είνε τοιοϋτον 
ώστε κ ιθένα; ή ιπορούσε νά γο ί μη σκηνα; όχι διά 4 άλλά 
καί διά περισσοτέρας πράξεις. Τό αυγό δηλαδή τοΰ Κτ>- 
λόαβου! * ·—■.·. *>

Ό «Κομήτης τοϋ Χίλ’ϋ» τού κ. Μωοαϊτίνη, &tlJ
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έ)εώρ»;σι; συνεχίζουσα ιό πεουσινύν Πανόραμα τοΰ ίδιου, 
είχε τή:· τύχην τού άληθ.νοΰ κομήτου. Έφάνη διά με
ρικός εσπέρας καί εξηφανίσθη. Είχε ώραίας σκηνάς, 
έξυπνοτάτας. Ή σάτυρα τοΰ χ· Μωραίτίνη, δεν εΐνε 
μόνον χαριτωμένη, αλλά ένέχει καί διδάγματα, χωρίς νά 
έξευτελίζη πρόσωπα ή συνήθειας. 1:1 χον όμως αί οκηναί 
κάτι τό άσύνδετον' ί.φαίνετο ότι έγράφησαν βιαστικά.

Ήάλλη έπιιίεώρησις, τά «Λία ΙΙαναΟήναια» υπήρ
ξαν κατώτερα τών άλλων (τών. Σκηναί, άλ/.αι περιττοί 
καί άλλαι ανούσιοι. Αωθητοτάτη ή απουσία ιοΰ Σαγιώρ 
καί τής Γαβριηλίδου Έσώθησαν τά Ν. Παναθήναια 
χάρις είς τά τραγουδάκια, ιδίως τήν δυωδίαν Χρυσό
μαλλη - Λεπενία.τη.

ΕΐχΟμεν καί μίαν πρωτοειιφάνισιν καί μάλιστα πυθίας, 
ής τό συγγραφικόν τάλαντου έμενε έπιμελώς χεκρυμένον· 
Τής κ.’Αργυρώς Σακελλανίου είς τήναΈδελφή». Λ'εαρά 
χ )υα αγαπά ένα παραλυμένον νέον καί τόν συμπαθεί 
ύιότι λυπεΐται τήν παράλυτον μητέρα του. ‘Εκείνος 
τήν άγαπή αλλά εκείνη διά νά τόν συζευχθή απαιτεί 
πρώτον νά (ξυγιανθή ηθικώς, ν' άποβάλλη τά ελατ
τώματα του. Τό κατωρθώνει κ·.ΐ εκείνος προσποιού
μενος ότι άγαπή τήν αδελφήν γίνεται αφορμή νά άπο- 
καλυφθή ή προς αυτόν αγάπη τής νεαρός χήρας. ‘Εκ 
τής ύ.τοθέσεως εννοεί τις τήν λεπτότητα τοΰ έργου, τήν 
ηθικήν βάσιν. Καίτοι τά έργον έχει έλλείφεις τινάς, 
απαραιτήτους είς νεοφανή συγγραφέα, ήρεσε είς τό 
ευμενώς άλλως τε διατεθειμένου ακροατήριου.

*
Εφέτος παρετηρήθη ϋφεσις είς τόν πυρετόν τής πα- 

τριωτικομαυίας καί ίοτορικσαναγνωσματικής δραματο- 
ποιήσεως, ήτις έλυμάιθη τήν σκηνήν. Τρία πατριωτικά 
έργα, οί αΰρήτες κροοιδδμενοι» τοΰ κ. Άμπελό 
(διασκευή μαθητικού του έργου). — I Α μάτια τοΰ 
καεικιΰ δράμα τοΰ ' Ελληνοδιδασκάλου κ. Βουλοδή- 
μου—καί τό Μποϋκοτάζ ιοΰ κ. Δημητρακοπούλου, το 
όποιον πορέρχόμεθα ώς άτυχες καί μοιραίου επακολού
θημα τής έφετεινής θεατρικής καχεξίας, ήσαν τά μόνα 
κρούσματα. Είς ιήν αυτήν τάξιν δέον ιά καταριθμηθή 
καί ή «Μαρία ή ΙΙενταγιώτιοσα», τώ>' κ κ. Κυριά
κού καί Σταθοπούλου ήτις διαφέρει πολύ τοΰ όμο>' ύμου 
έργου τοΰ κ. Νιρβάνα. Εινε γραμμένη με όλιγωτέραν 
έκε.νου τέχνην, περισσότερον ήρμοομένη είς τήν πρα
γματικότητα τής εποχής εκείνης. Διά τοΰτο εΐ·ε κατάλ
ληλόν έργον δια τόν λαόν, άρεσκόμενον είς τοιαΰτα 
θέματα.

Ό Βασιληάς Άνί,λιαγοτ, δραματικόν παραμύθι 
τοΰ λυρικωτέρου ιών ποιητών μας κ. ίίολέμη. Έκ τοΰ 
γνωστού θρύλου τοΰ Βασιλιά δν (βάρυνεν κατάρα νά 
μη τόν Ιδη ό ήλιος, (δημιούργησε τήν ΰπόθεσιν τοΰ δρά
ματός του. Ό ‘Ανήλιαγος ήγάπησε τήν ώραίαν τής 
παραδόσεως Κυρά-Ρήνην. μεθ' ής συνανταται τάς νύ
κτας' άλλ' είς μίαν τών συνεντεύξεων, παρασυρθεΐς έκ 
τής αγάπης μένει μέχρι τής ανατολής. Αί πρώται ακτί
νες τοΰ ήλ’ου κεραυνώνουν τόν νεαρόν Βασιλέα. Ό κ. 
Πολέμης έσχε ευκαιρίαν νά γράφη καί πάλιν ώραίους 
αισθηματικούς στίχους. Μολονότι εό θέμα δ'εν παρείχε 
επαρκείς δραματικές σκηνάς διά τρείς πράξεις, κατώρ- 
θοχσεν ό ποιητής νά προοδώση δριιματικότητα, ιδίως 
είς τήν μεταξύ πατρός καί υίοΰ συνάντησιν, ώς καί είς 
τήν γ' πραξιν. Τά ώραιότερα μέρη ήσαν ό μονόλογος 
τής Μοίρας, καί ή πρός τόν Ήλιον προσφώνησες τοΰ 
θνήοκονιος βασιληά.

Έλέχθη κοί έγράφη οτι τό βραβεϊον τοΰ Άβεοωφείου 
διαγωνισμού προχαιαβολ.ικώς έχει όρισθή δια τόν ‘Βα· 
σιληα ’Ανήλιαγου», έν,κα ποοσωπικής πρός τόν ποιητήν 
συμπάθειας. Ύποθέιομεν οτι πρόκειται περί ανακρί
βειας, διότι ούτε τά ήμισυ των πρωτοτύπων έργων δεν 
παρεστοθησαν, διόλου δ απίθανου νά ύπαρξη κανεν 
άλλο έργον πολύ άνώτερον, όντως άξιου τοΰ βραβείου. 
Διότι ή καλή ή κακή απονομή τοΰ βραβείου θά άποφα- 
σίογη περί αυτής τής ΰπάρξεως έν τιβ μέλλοντι τοΰ δια
γωνισμού. *

Ι?$

Εκτός τών πρωτοτύπων έργων, έδόθησαν καί μετα
φράσεις τινές. Έκ τούτων υπερέχει τό θαυμάσιου έρ
γον τοΰ Ζσκόξα Ιάν τά φύλλα. 'Υπάρχουν οί παρα
ποιούμενοι κατά τών ηθοποιών άτι προτιμούν ιά δίδουν 
έργα αμφιβόλου ηθικής. Μόλις καί μετά βίας κατώρ- 
θοισε νά δώση 3-4 παραστάσεις τοΰ έξοχου αύτοΰ κοι
νωνικού δράματος ό θίασος, διότι οί άκροαταί ήσαν 
ελάχιστοι. Ωστε πταίιι καί τό κακομαθημένον κοινόν 
καιοτε. Έκ τών κωμωδιών, ή τού Καπύς ο I tvs 
άγγελος» (σημείωσε μίαν επιτυχίαν τοΰ <· Βαριετέ».Δρρ, 
μία γυνή νεωτεριστική, ήτις άλλάοσει συχνά στέγην άπό 
τοΰ συζύγου είς τόν εραστήν καί τ<< άπαλιν, μέχρις ου 
ακολουθεί ένα Άγγλον πρι θυμόν νά πληρώ η τά χρέη 
της καί δν έγκοταλείπη έρωιευθείσα παλαιόν οικογε
νειακόν φύλων. Είτε έργου κομφόν, έξυπνου, άλλ’ εί- 
κονίζιι τοσοΰτον τήν οικογενειακήν άποούνθεσιν, ώστε 
να άποβαίνη επικίνδυνον.

Είς τό «Νέοι· Θέατρου» άνεβιβάοθη μία ώραία κω
μωδία τοΰ Όρντονώ, ή «Κυρία Χίρρυ». Είτε σάτυρα 
αστειότατη. Πρόκειται περί ενός άνεφιοϋ. ό οποίος εξα
πατά τόν θειον του λέγων είς αυτόν δτι ιίνε νυμφευμέ
νος κοί έχει καί δύο παιδιά καί οϋτω κατορθώνει νά 
λαμβάνη κάθε μήνα γενναίον έπίδ··μα.

Ο θείο; αποφασίζει τέλος νά έπισκεφθή τή» οΐκογέ- 
vnav τον d^eiptov του, ό όπο'ο; παρουσιάζει ώς νίό>· του 
β>α xa< ώ; χό^ην του μίαν μηαλλαοίνα,

Τά δυο νεύιίκα τέκνα είνε ερωτευμένα τό εν με τό 
ά/.λο καί μίαν ημέραν ό θείος των τά συλλαμβάνει επ’ 
αυτοφόρερ έν εριστική έκτάσει.

Τό Έλληνιχύν .Μελόδραμα έδωσε σειράν λίαν 
επιτυχών παραστάσεων, έκθύμως ύσοντηριχθεν ύπό τοΰ 
κοινοΰ. Ό Χαζηλουκάς καί ό ΜωριΛης, ή Κυπαρίσσι/ 
καί ή Βλαχόπουλου, ή Μολυνίδου καί ή Θεσδωρίδου, ό 
Βεκ-ιρέλης καί ύ Βλ.αχόπουλ.ος καί ό Άγγελόποιλος 
έπαιξαν μέ πολλήν επιτυχίαν τά εκλεκτότερα έργα τοΰ 
’Ζί«2ιχ.,0 μελοδραματικού δραματολογίου. Ό θίασος 
έκοχύθη διά τής διακεκριμένη, ΰφιφιόνον Δομάρ καί 
τοΰ έξοχου βαρυτόνου Ραπισάρντη. Τό Έλλην. μελό
δραμα άπήλθεν ήδη είς Κέρκυραν.

Δύο κωμιρδίαι ας ένραφεν προπέρυσι καί πέρυσι ό κ. 
Β. Κολοκοτρώνης ό «'Ιπτάμενος Παναμάς· καί τά 
τ'Απρόοπτα τής Άπογοαφής· (σημείωσαν επιτυχίαν διά 
τήν λεπτότητα καί γοργότητα τών οκηνών. Ήδη ό αύ
τός νεαρός συγγραψεύς έγραφε ενα μονόπρακτου δράμα, 
τών ·Α.·λίταν·. Εΐνε ευτύχημα δι' αυτόν άτι επιλαμβά
νεται μονοπράκτων έργων. Δράμα ή Αολίτα δ'εν εΐνε, 
άλλα διήγημα οκηνοποιηθέν. Ή ήρω'ις δ'εν έχει ενεργόν 
μέρος, αλλά ακούει μίαν παράκαιρου ερωτικήν έξομο- 
λόγηοιν ή μάλλον έν μοίρολόγι τοϋ παρελθόντος τό ό
ποιον μουρμουρίζει ένας παράξενος παρήλιξ μπεκιά
ρης, έιτρ ό σύζυγος τής Λολίτας γράφει ενα γράμμα ή 
μάλλον έκθεσιν, εάν κρίνητις έι: τοΰ χρόνου 3ο κατε- 
νάλωσε γράφων. Τό τέλος εΐνε μ' ιιλην τήν τρ· γϊκότητα 
ην ό συγγραφινς επιδιώκει μάλλον ευθυμον, κα’αλήγον 
είς τήν επίμονον βεβαίωοιν ιοΰ τόσον αργά ειθυμηθέν- 
τος τον έρωτά του οτι δέν έχει ΰ,εξιν νά φάγη.

Ο κ. Άννινος (ξαναζέστανε μίαν παλαιόν φάρσαν, 
»ί; τήν οικίαν έ.ταιαλαμβάνονται φράσεις σατυρ καί ας 
πολλάκις μετεχειρίοθη ό κ. Άννινος. 'Ο ήρως τής 
κωμωδίας, έν είδος δασκάλου εις τό εΖητείται ύπηρέ 
της· έξ αίτιας μιάς (πιοτολής (ρωτικής ήτις αποτελεί τό 
Αίνιγμα εΰρεθείσης είς έν ξένον έπανοφώοιον τό όποιον 
κατά λάθος φορεί, πειραματίζεται επί τής συζύγου, τής 
κόρης κοί τής υπηρέτριας ενός χαθηγητι,ΰ, διότι τά 
ονόματα αρχίζουν άπό Ε, τό οποίον υπάρχει είς τήν επι- 
στο/.ήν. Ή εκ τής άπιθανότητος ιών οκηνών ένιύπωσις 
μετρειάζεται άπό μερικά αστεία τά όποίιι άν καί παλαιό 
ήρεσαν διότι τά έλεγεν ό κ. Λεπενιώτης.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΈξαζχλουΟοϋν αί έν τή Αρχαία Άγορί ένεργούμ,Ε- 

άναοχαοαϊ ϊαπάναις τή: ’Αρχαιολογικής 'Εταιρίας. 
Ήδη ά-εζαλύφϋη εξ δλοκλήροο ό στυλοβίτη; τής ’Α
γοράς, ή τίλεοταϊα δέ εργασία εοερεν εις 3ώς έκπλη- 
ξιν απροσδόκητο': άπεκαλύο'ιη μ α κοήνη έξ ής ρέει 
διαυγές ζα>. άοΟονον ύ'δωρ, τοσοΰτον άρΟονον μάλιστα 
ι.ίστε νά παρακωλύη πω; τήν πρόοδον των εργασιών.

Ή προέλευσις τοΰ ΰδατος τούτου, οπερ πρό τή; εκ
σκαφής ήτο ά'ιέατον, χυνόμενον ύτογείω:, πιθανώς 
εΐνε ή άΰτή μέ τήν τής ιστορικής πηγής κλεψύδρας, 
ή δέ ροή αύτοΰ φαίνεται νά εξακολουΟή αδιάκοπος εκ- 
τοτε, άπό τή; κτίσει»; τής άγορας, ώ; μαρτυρεϊται 
τοΰτο έκ τή; εΰρεθείσης κρήνης ϋ-ό τήν όποιαν ΰτάρ- 
χει κοίλη μαρμαιίνη (δάσις μετ’ οπών διά τήν οιεκ- 
ουγήν τοΰ ε-ςρέοντος ύ'όατος.

’Επίσης άπεκαλύυΊησαν λιΊίνη κλίμα- ητις πιθανώς 
ι'οδήγει είς τήν 'Δκρόπολιν, μαρμάρινη κεοιλή 'ίππου 
καλλίστης τέχνης, καί πλά; τοσοΰτον κολοβωμένη ό
μως ώστε να είνε δισεξακρίβωτος ή ενν.ια τή; έπ' 
αύτή; ελλιπούς επιγραφής. Ίσως πρόκειται περί πλα- 
κό; επιτύμβιας. ¥

ΊΙ μικρά πόλι; τοΰ 'Αλμυρού -ή; Θεσσαλίας, ήτις 
άπό Ιβετίας καί πλέον συντηοεΐ ίδια δαπάνη ιδίαν άί· 
χαιολογικήν συλλογή/, κατ’αύτάς συνέλεξ-ιν ικανά ευ
ρήματα ενδιαφέροντα. Ούτως έν τή άρχα κ νεκροπόλει 
τής "Αλου, οί χωρικοί τοΰ [Ιλατάνου άνασκαπτοντες 
τυχαίως άνεκάλυψαν δύο αρχαίους τάφους, ών τά ευ
ρήματα, ουγκείμενα άπό ξιοη, έγχειρ·δια κα1 δόρατα 
έκόμισαν είς τό μουσείο·/ Αλμυρόν. 'Επίσης χ ορικός 
τις έκ Καοαμπα'ίράμ έκόμισεν είς τό μουσείου "Αλμυ
ρού ευρήματα αρχαίας νεολιθικής εποχής καί τινα νο 
μίσματα, ώ·/ ούο χαλκά, φαίνεται ότι είναι πρωτότυπα 
τοΰ κοινοΰ τ<ον Θεσσαλών ανέκδοτα, σερί ό>ν έν ιδιαι
τέρά διατριβή Οά άσχολη'ίώμεν έν τή «ΐΐι.ακοΰήκη». 
Ό αύτός χωρικός έκόμισε πέρυσι·/ είς τό αύτό μου
σείου σπουδαία προϊστορικά ευρήματα, τά όποια είναι 
κυρίως ειδώλια και εν δμοίωμα πλοίου τής νε-ολιΟικής 
έποχΐς, καί τά όποια έδημοσίευσεν ό κ. Ν. 1. Γιαν- 
νόπουλος έν τοίς Milleilungen τοΰ ένταΰία Γερμανι
κού 'Ινστιτούτου τοΰ J910.V

Ο μέγας οικολογος εν Γερμανία κ. L. Willa- 
triowilz Muellcndorf έν τή ανακοινώσει αύτοΰ ενώπιον 
τής Άκαδιμ-.ας τοΰ Βερολίνου όμιλών περί τής έν fi
ve·. παγκοσμίου Αρχαιολογικής κινήσεως καί τών κατά 
τό 1909 αρχαιολογικών δημοσιεύσεων περί τής έν Θεσ- 
σαλίφ όμοιας κίνήσεως ώμίλησεν ουτω:

«Άπροσδό-.ητον γενναίαν έπαύξησιν εύρίσκουσιν αί

Οεσσαλικτί έπιγ αυαί διά νέων ανακαλύψεων, δΓ ών 
τήν οιλόορννα πρός ημάς άνακοίνωσιν όμολογοΰμεν 
πολλά; χάριτα; τώ έν Βό/ω "Ελληνι έφόρω τών αρχαίο- 
τή'ων Άπ. Άρβανινοπουλω καί τώ έν 'Αλμυρω ήμε- 
τέρω έμπιστοι φιλώ καί χορηγώ Ν. I. Γιαννοπούλω.»

*
Καΰέ άναγράοουσ-ν οί «Τάιμς» τό ΒρεττανικόνΜου- 

σειον ήγόρασεν άπό έν πρατήριο·/ τών ΙΙαρισίων άνά- 
γλυφόν ελληνικής τέγνη;, έκ Πεντελησίου μαρμάρου 
καλά διατηρούμενο·/ άλλά τεμαχισαένον.

Τό ανάγλυφο·' τοΰτο συνεκο/.λν,Οη καί απετέΰη είς 
-ήν αίθουσαν τών έκ Φυγαλεΐας ευρημάτων τοΰ Μου
σείου.

Τρία είνε τά επί τοΰ άναγλύφου εικο-.ιζόμενα πρό
σωπα.

ΊΙ ύπ-ράνω αύτών' Αττική επιγραφή δηλοί οτι ό μϊν 
άνήρ κα-εϊται Έπ χίρης, ή δέ βυγχτηρ του Άριστέα. 
Τής συζύγου τό ονυκα δέν διακρίνεται. ‘II σύζυγος 
παρίστατα: ώ; συνήθως καθημένη. Ένώπιόν της ή θυ- 
γάτηρ της ‘Αριστέα τής σφίγγει τήν δεξιάν έν στάσει 
αποχαιρετισμού καί εις τό βχθο; μεταξύ τών ούο ϊστα- 
ται ορθιο; ό σύζυγος.

Το ανάγλυφου -χνάγιται είς τόν τέταρτον π, χ. αι
ώνα. εϊ ε δέ σπουδαιότατο·/.

Φαίνεται ότι τό ανάγλυφο·/ χποσπασθ’εν έκ τοΰ μνη
μείου τό όποιον έκόσμει, έκρύβη εις τήν γήν καί ουτω 
διέφυγε τήν καταστροφήν.

*
"Εληξαν αί έν Λευκάδι διενεργηθεισαι δ·.’ όγδόην φο

ράν άνασκαφαΐ ΰπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Δχΐρ-φελδ 
καί τοΰ έκ Στουτγάρδης καθηγητοΰ κ. ΓΙ. Γέσλερ οϊ· 
τίνε; ά·εκάλυψαν π/.ηθΰ/ διαοόρων πολυτίμ.»·/ευρημά
των, δια τών όποιων ένισχύεται καί πάλιν ή γνώμη 
τοΰ κ. Δαϊρποελδ, καθ' ή- ή αρχαία Ιθάκη τοΰ Όμη
ρου δέν εΐνε άλλη ή ή σημερινή Λεύκάς.

Αί έφετειναι άνασκαφα! περιωρίσθησαν άποκλειστι- 
κώς είς τήν κοιλάδα τοΰ Νιδρί.

Έκ τών άνευρεθέντων νεκροταοε'ων, εν ανασκαφέν 
κατά τό ήμισυ άπό τοΰ 1908 καί κείμενον παρά τούς 
πρόποδας τοΰ ορού; Σκάρου άνεσκάφη έφέτο; όλό-λη- 
ρον. Ό περιβάλλω·/ τό νεκροταφείο·/ τοΰτο τ'ϊχυς έχει 
δώδεκα μέτρων διάμετρον, εις τό μέσον δέ αύτοΰ εΰοί· 
σκετχι ακόμη ένας μεγάλος χώρος, χρησιμεύων διά 
τήν καΰσιν τών νεκρών, έξωθεν δέ τοΰ τοίχ'-υ φαίνον
ται οί λάκκοι, οίπνες ήνοίχθησαν διά τούς τάφους, 
ίσοι δέν έχώρουν πλέον, ώ; φαίνεται, είς τό νεκροτα 
φεϊον.

Μέχρι σήμερον ήνοίχθησαν τό ολον δεκατρία μνή
ματα, πλουσιώτερον τών οποίων εΐνε τό τελευταίο·/, 
εΰρεθέντων εντός αύτοΰ πέντε καλώς διατηρούμενων 
δοχείων, είκοσι·/ αίχμ ΰνβελών έξ αχάτου καί πλείστων’ 
άλλων λειψάνων όπ'-ων ές ορειχάλ.κου.

Κατά πολύ όμως πλουσιώτεραι υπήρξαν αί άνασκα 
φαί αί διενεργηθεισαι πλησίον τής θέσεως Στενό όπου 
εις τό μέσον - οΰ έλαιώνος εΰρέθη εν άρχαιότατον νι 
κροταυείον, μέ δ’λως διόλου διαφορετικούς τών προη
γουμένων τάφους, ΊΙ ιδιορρυθμία τοΰ νεκροταφείου 
τούτου, <’·>ς καί ή μεγαλοπρεπής είκών, τήν όποιαν 
παρουσιάζει άφ’ ύψηλοΰ θεώμενον άγει είς τό νά π·.- 
στεύση κανείς ότι θά ήτο ανέκαθεν τό καλλίτερου καί 
άριστοκρατικώτερον νεκροταφείο·/.

Το μέρος τοΰτο κάλλιστα θα ήδύνατο νά όνομασθή 
νϊκρόπολι;. δ.ότι εΐνε μιγίστη έκτασις, περιλαμβάνου- 
σα δένα πέντε νεκροταφεία ακέραια, άλλα δέ κατά 
τόήμισυ κατεστραμμένα καί μΐ τείχη σχεδόν ηνωμένα.

Μεγάλη·/ σημασίαν διά τήν κατανόησιν τοΰ τρόπου 
του ένταφιασμοΰ τή; εποχής έκείννς έχουν τά εΰρε ■ 
θέντα λε ψανα τών μερών όπου έκαίοντο οί νεκροί.

Μεταξύ τών ευρημάτων τούτων πλεονάζουν ύδρίαι 
έκ κεράμου έπΐ τών όποιων έχουν χαραχθή διάφορα 
κοσμήματα, δοχεία τινά περιέογου κατασκευής, πυρό - 
λίθοι καί κοσμήματα άπό αχάτην λίθον, ένω τά πολύ
τιμα κοσμήαατα είνε σπανιώτερα.

Έκ τούτων τά άξιολογώτερα εΐ'νε εν άργυροΰν ψέλ-



λιον, δύο άλυσσίδες, οί χρυσοί κρίκοι τών όποιων είνε 
κεκοσμι.μένοι δια μαργαριττών, οιαφορα όπλα κο,ί ΐδίι»; 
εν ξίφο; μέ χρυσήν λαβήν.

Ιΐαντα τα ουρήματα ταϋτα άνεκαλύφβησαν si; τ', 
διάστημα δέκα εβδομάδων.

*
Έκ Λονδίνου άνηγγίλ.θη τη) εγοαφικώς ή σπουδαιό

τατη δια τήν άρχα.ολογ-'αν άνακαλυψις τοΰ παλαιοτά 
του ιερού τής Ιϊαφίας Αφροδίτη; έν Κυπρω. Ή άνα- 
κάλυψι; αύτή. ή οποία αποτελεί μέγα γεγονός διά τήν 
αρχαιολογικήν επιστήμην, άνηγγέλδη εϊι τούς «Ταΐμς» 
δε’ επιστολή; μακροσκελεστάτης — καταλαμβτνούσης 
τρεις πυκνοτυπωμένα; στήλας—τοΰ Γερμανού διδάκτο
ρας τής Φιλοσοφίας ζ. Μάς "Ο-εφαλς Ρίχτερ.

ΊΙ άνακάλυψι; έγένετο κατά τάς άρχας τοϋ παρελ
θόντος Μαί/υ καί είς αύτήν συνετέλετε κατ· π-λϋ ό 
Έλλην έμπορος τής Λ·.μησσοΰ κ. Κλεάνθης Πιερίδης, 
«χνήρ έκτακτου εύφυία,» κατα τήν φράσιν τοΰ κ. Ρίχ
τερ, ί> όποιος άπό τοϋ παρελθόντος Φεβρουανίου εδωκε 
τήν πρωτην πληοοφορίαν πρός τόν Γερμανόν επιστή
μονα περί τής ■·οπο6εσ''α; τοϋ αρχαιότατου ναού.

Άργότερον, πε.ΐ τά ιχίσα τοΰ Ιουνίου, τή ύποδε.ςει 
τοϋ κ. Ρίχτερ, ό κ. ΙΙιερίόης ήγόρασεν εξ ίδιων και 
έδώρησεν είς y κυπριακόν Μουσείου δέκα ένεπιγρά 
φους πλάκας; ^ 'χίι.ίσα; έπί «που παρ' εγχωρίων αρ 
χα-οκαπήκω- -Λ tir.',·'.·. συστηματικό.; διε.ήργουν τό 
έμποριον αύ:# Περί τής άνα ιαλυψεως ταύτης έκτενώς 
θά γραψωμε'.ΰεί; τό προσεχές φύλλον.

ΰ ' *
Τό αρχαιολογικόν Συμβούλων τοϋ υπουργείου τής 

Παιδείας άπετελεσαν οί εξής;
Ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστήμιου κ. X. Τσούντας, 

ό έφορος τοϋ ’Αρχαιολογικού Μουσείου ζ. Βαλ. 
Σταης, ό νομικός συμβυυκο; κ. Κ. ’Αντωνόπουλος, ό 
τμ-μα άρχης τού ’Αρχαιολογικού τμήματος κ. Γ. Βυ
ζαντινός, ό ρι:υόυντής τοΰ νορπματικοί μουσείου κ. 
I. Σβορώνο^ έφορος τών μεσαιωνικών μνημ ίων .<. 
Άδ. Άδαμά,- ".υ, οί δύο τών παλαιοτερων εν Άβή 
ναις έφορων ... Β. Λεοναροος καί 11. Καοτριώτης και 
ό παλαιοτερ; τών έν ταις έπαρχίαις κ. Γ. Σταυρό- 
πουλος. 1

ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ
Έρανιστής. Μηνιαίον περιοδικόν τοϋ εν Σμύρνη 

Έλλτ,νογςρμανικοϋ Λυκεί-υ. Έκ τών περιεχομένων: 
Έλβετις.— Οί Εβραίοι εν Κρήτη έπί Ενετοκρατίας. 
’Εκλογικά έθιμα έν Άγγλίφ.— Ή άπογραφή κατα τήν 
αρχαιότητα.

♦

Φιλία. Περιοδικόν έν Μεγίστη έκδιδόμενον ύπό Π. 
Πετρίτου. Ιστόριζα·, έκπαιδευτιζαί, γεωγραφικά!, ία 
τρικαι μελέται.

¥

Παιδαγωγικόν δελτίον τοΰ Έλλ. Διδασκαλικού 
συλλόγου. ΙΚριεχόμενα : Σύμβολα! είς τήν παιδαγω
γικήν τών πατέρων τής Εκκλησίας. — ΊΙ γυμναστική 
έν τή πολιτική φιλοσοφίφ τοϋ Πλάτωνος.—Τό έν Λον- 
δίνω συνέδρων τής ηθικής αγωγής κ.λ.π.

★

ΆΟηνβ Αλεξάνδρειά;. Τεύχος Μαίου. πανηγυρικόν 
επί τή επετείω τής πτώσεως τής Κων)πόλεως.

¥

Groecia. Περιέχει, έν καλλιτεχνικωτάτη έκτυπώσει, 
τό γ' ©ύλλον ποίημα τοϋ Aicard. τοϋ Leo Claretie 
άνομνήσεις έκ Δελοών, τοϋ Blanchet τό μυθιστόρημα 
περί τής ’Αφροδίτης τής Μήλου κ.λ.π.

¥

Les Gufipes. Τό τελευτα’ον τεύχος ε?νε έζ ολοκλή
ρου άφίερωμένον είς τόν .lean Moreas.¥

Έρευνα. Τεύχος ’Ιουνίου. ’Εντυπώσεις τοϋ μη
νάς.— Ί1 αστική και ή στρατιωτική ϊδιοσυγκραιια. 
(άρθρον τοϋ άμερικανοϋ καθηγητοΰ William Jcmes).— 
Ό νεότερος κοινωνικός καί βιομηχανικός κοσμος.— 
Το πρόγραμμα τοϋ Συνδέσμου "ών εργατικών τάξεων 
τής ΈΛζ.αδος.—ΊΙ ηθική άποψις τή; άζρεοφαγιζή; 
διαίτης.

*
‘Νίον Πνεύμα».—Έςεάόθη μέ ύλην ένΰιαφ.-ροτα- 

την καί καλλιτεχνικά; εικόνα; τό τεύχο; Ι.υκίου τοϋ 
εν Κων|πολει εκδι-.ομένου άρίττου περιοδικού «Νέον 
Πνεύμα». Έν αύτώ δημοσιεύουν οί ζ. κ. Pierre Loti 
Μ, Κατινακις, ’Λυςν-χ Γαΐ ανοπούλου, Λ. I. Καλογε- 
ροοουΌς, Paul llervieii, Σπ. Δέ Β-.οζης, ΊΙρ. Πίν- 
τζας, Νίκο; Γίχν.ιός, Βόρειος, Έλ. Σ6 ρώ-.ου, Τώνης 
ΧοηστίΟης, Χρ. Βχσιλακακης, Κώστα; Γαζία; καί διη
γήματα τών συγγραφέων Ιίγιόρνσον, Μγιου/.ενταλ καί 
άλλων. (Βιβλιοπωλείων «Εστία;»).ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β1ΟΝΟΗΙΑΣ

ΥΠΟ π. Ε. ΔΡΑΚΟΓΛΗ

Γό εργον τοΰτο ΰαοδεικνύει, δτι άρβτή καί ε.τι/ωι-ο.· 
προΐ!ί·.& ια ε’··Β βέβαιο; ίλρ'αμβο;, και ή Βιονομία ανα
λύει τα; οννδήκα;, ΰφ' <1; ύ δρίαμβο; ακολουθεί την 
μετ' άρετή; επίμονον προσπάθειαν. ΟΜςίήποτε θέαη 
είς* εφαρμογήν τήν γνώην, ήν .7 > απόκτηση μελετών τ6 
εργον, επί εν έτος, ί>ά “δη ταχύτατα τον; καρπού; τής 
δημιουργική; του δυνάμεως ΰπό μορφήν εύπορίας καί 
γαλήνης.

Τιμαται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών δραχ. δέκα. 
Πωλείται δέ είς το Βιβλιοπωλείου 'Εστίας* χαί εί; τό 
γραφείου τής -■‘Ερεΰνης’ι, οδός Διδόταν, 38, εν ‘Δ- 
θήναις.

ΧΆΡΓ0Π2ΛΕΙ0Ν
ΠΑΛΛΗ <5c ΚΟΤΖΙΑ

Ά&ήναι —· Όόό; Έρμοι'

Πλοΰιος γραφικής ΰλης.—-’Ένευπα καί επι
σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιον φακέλ- 
λων τέλειον. — Χάρτης τυπογραφικός λευκός 
καί εξωφύλλων παντός είδους καί πόσης ποιό- 
τητος.

Εί’θηνία, Ακρίβεια, ταχύεης.

ΠΡΟΤΥΠΟΙ! ΠΑΡΘΕΚΑΓΩΓΕΙΟΚ 

ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΡΙΑΝΓΑΦΥΛΛΙΔΟΪ

Ύπό τήν Υψηλήν προστασίαν τίίς Α. Μ. 
τής Βασιλ.σσης.
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Δέχεται εσωτερικά;, ήμιτροφίμους καί εξωτερικά; 
μαθήτριας.

Κυρία φροντίς τής Διευόύ.σεω;, οπω; αί μαϋήτρ-αι 
καταρτ.ζωνται τελείως εις τήν θρησκείαν καί τήν μη
τρικήν των γλ'.σσαν, 'Ιστορίαν καί εθνικά;παραδόσεις.

Μαγειρική συστηματική είς τα; άνωτ-ίρα; τών τά
ξεων. -Ραπτική, κοπτική, ύποχρεοηιχά. — Ζωγρα
φική, Ίχ ογραφία, —Μουσική. — Γυμναστική Σουηδι
κή.— Έκδρομαί, διαλέξεις.

3έναι γλώσσα:: Γαλλική, ’Αγγλική, Γερμανική, 
’Ιταλική, διδασκόμενα! άποτελε· μετικώτατα.

Δίδακτρα τά αυτα μετά τών άλκων ιδιωτικών.

*F.v Άθήναιχ: έκ τοΰ Τυπογραφείου «Κράτους» θάνου Τζαβέλλη Όδός Άριστείδου 1.


