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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μπετόδεν, ΰπό’Αγγελικής ΓΙαναγιωτάτον. 
Γεώργιος Διαμάντης Μπάφας, ΰπό Δ. IΙιλικά ι>11. 
Xs... Χϊ... Xa... ! ΰπό Μ. Δονρακη. 
Άμαδρυάς στη Σίβυλλα, ΰπό ΜυριΤΐνιις. 
Δαλματία - Βενετία.
Της ζωής καί τοΰ θανάτου, ΰπό Μ. ΜαγκάΚΙΙ. 
Γλυπτική ΰπό Ζ. ΙΙαπαντωνίου.
'<> ναός τής Παφίας Αφροδίτης.
Γράμματα καί τέχναι.
Ποικίλη σελίς.
Μειδιάματα.

ΕΙΚΟΝΕΣ

καλλωπισμός τής Αφροδίτης (φωτοτυπία) υπό L, Perrault- 
λάφυρον, ΰπό W. Ρι'ιλλίι.
βασιλεύς Γεώργιος el; τό ΑΤ;-λτ~Μπαίν. 
πατριώται, ΰπό Β. Μπεκαΐϋιάμπη. 
λάρναξ τοΰ Άγ. Διονυσίου, ΰπό Δ. Χί,ττιϊέ^·I- 

Εύαγγέλιον, ίπεξιργαοίο. Δ. Μπάφα.
Τό πνεύμα τοΰ πένθους, ΰπό ©. ©ωμό ποΰλον. 
Προσωπογραφία τής δ)ος Χό(ς, ΰπό Δ. Λύμα. 
Κάτταρον.
Σεμπενϊκον.
Ή ίν Βενετία γέφυρα τών ‘Ελλήνων.
‘Ο έν Βενετία 'Ελλην. ναός.
Οέσπις.
"Αδα Τζιακέτι.

^‘Εύγενία Ζωγράφου.
Ρεβέκκα.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΡ. 12. ΓΡΑΦΕΙΑ 'Οδό; Χαριλάου Τρίκούπη
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ΙΪΙΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΑΘΗΝΑΙ

Διευθυντής Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΟΥΛΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδό; Χαοιλάον Τηικονπη 22α.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ έτησία προπληρωτέα

Έν Έλλάδι δρ. . . . 12
Έν τί] αλλοδαπή φρ. . 12
Έξάμηνος φρ. ... 6

’Έκαστον τβΰχος τιμάται 1 δραχμής.

Ιίαρακαλοΰνταφ οί κ. κ. συνδρομηταί, 

ών ή συνδρομή εληςεν, ΰπως άνανεώσωσιν αύ- 
τήν άποστέλλοντες τό άντίτιμον πρός τήν Αιεύ- 

ϋυνσιν διά ταχυδρομικής επιταγής, ϊνα μή δια

κοπή ή αποστολή ιοΰ γνλλον.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Τό ’Αρχαιολογικόν Ίνστιτοΰτον τής Β.εννης από 

πολλοΰ ένεργεΐ έν Έφέσω άνασκαφάς.
Μέχρι τοϋδε άνεσκάφη όλόχληρος ή Ρωμαϊκή άγορα 

τής αρχαίας πολεως, τό θέατρον κα! λιθόστρωτος όδός 
άγουσα πρός τήν θάλασσαν, τό μέγα πρόστοον χαϊ τρεις 
πάλαι έξ ών ή μία χρονολογείται άπό τοΰ -ίου π. X.
έτους,

Τό Ίνστιτοϋτον έβρόντισε νά μετακόμιση ήδη εΐς 
Βιέννην πλεϊστα αγάλματα, ώς χαϊ τά ανάγλυφα τής 
εποχής τοϋ ‘Αντωνίου, άτι να εΰρέθησαν έντετοιχισμενα 
είς τοίχον νεωτέρας κατασκευής. Ό τοίχος ουτος ητο 
έκτισμένος κατά μήκος τής χλίμακος ήτις άνηγέρθη 
πρός τιμήν τοϋ Κέλσου Πολεμαιανοϋ ταοέντος έν 
Έφέσω χαϊ χρηματίσαντος υπάτου χατά τό έτος 92 
μ.Χ. χαϊ ανθυπάτου τής ’Ασίας χατά τά έτη 106— 
107 μ.Χ.

'Ομοίως μετά τινα έτη άπετέθη είς τήν μεταξύ τής 
Ελληνική; κα! Ρωμαϊκής βιβλιοθήκης τοϋ Ούλπιανοΰ 
Φόρου κοχλιοειδή στήλην ή τέφρα τοϋ Τραϊανού.

’Επίσης άνευρέθη χαΐ τό άγαλμα τοΰ Κέλσου άχέ- 
φαλον όμως καϊ μέ τεθραυσμένον τόν δεξιόν βραχίονα. 
Τό άγαλμα τοΰτο, κολοσσιαίων διαστάσεων, παριστά 
τόν Κέλσην μέ πώγωνα μακράν φέροντα έπ: τής κεφα
λής στέφανον δάφνης καϊ κρατούντα διά τής άριστερας 
τήν λαβήν τής τεράστιας σπάθης του.

Τό στήθος του καλύπτεται ύπό θώρακος οέροντος 
διαοόρους άναγλύφους παραστάσεις.

Τά άνευρεθέντα ανάγλυφα παριστοΰν τάς νίχας τοΰ 
Μάρκου Αϋρηλίευ χατά τών Πάρθων περ! τό 'έτος 161 
μ.Χ. "Αλλα έξ αυτών παριστοΰν τόν Αΰτοκράτορα μετά 
τοϋ Λουχίευ Βέρου χα! τοΰ Κομμόδου, όταν ητο ουτος 
παΐς έτι. "Αλλα παριστοΰν δύο μάχας χα! μ’αν θυσίαν, 
τόν Ευφράτην, έν τώ μέσω γυναικείων μορφών ουμ- 
βολιζουσών τάς Άσιατιχάς πόλεις τάς άλωθείσας παρά 
τών Ρωμαίων.

Τά σπουδαιότερα όμως έξ όλων είνε τά άπειχονι- 
ζοντα ούο συμβολικάς παραστάσεις, μοναδικάς εΐς τό 
είδος των, τάς οποίας μελετά ήδη ό Τζάκομο Μπονι, 
όστ ς φρονεί οτι έξ αυτών θά εύρεθή ή έξήγησις τών 
σπουδαιότερων αναγλύφων τεΰ Φόρου τής Ρώμης.

Εν έκ τών αναγλύφων αυτών παριστά τήν Σεμέ- 
λην ώς Άρτέμιδα άρματοδρομοΰσαν έπ! άρματος συρό
μενου, ώς συνήθως παρίσταμαι, υπό έζευγμένων έλά- 
φων. ΊΙ θεά τής Σελήνης φέρει τον έζωσμένον χιτώνα, 
τόν άνεμιζόμενον μανδύαν κα! τήν φαρέτρα·' της.

Προηγείται αύτής δ Έσπερος, φέρων απλήν βασι
λικήν χλαμύδα, καί αί έλαφοι όρμοΰν πρός τήν πεπλο- 
φσρον νύκτα, τρέχοντες έπ! τής έκτάσεως τοΰ πόντου 
οπού ή θάλασσα παριστωμένη ώς θεά μέ κυματίζευσαν 
κόμην, χεκαλυμμένη ύπό πολυπτύχου μαν’ύου κα! 
κρατούσα διά τής άριστερας έν πηδάλιου, έρείδεται έπί 
θαλασσίου τέρατος μέ περιεστραμμένην είς κύκλους 
τήν ουράν. Τό ανάγλυφου τοΰτο έχει μήκος τριών 
περίπου μέτρων κα: ύψος δύο.

Τό έτερον τών αναγλύφων κατά τι μεγαλείτερον, 
παριστά τον Αΰτοκράτορα έπ! άρματος τεθρίππου κε- 
καλυμμένου ύπό θώρακος μέ γρύπας κα! κροσσού;. 
’Ενώπιον του ϊσταται μία Νίκη, κρατούσα τάς ήνίας. 
Τοΰ τεθρίππου προηγείται μι ροή συμβολίζουσα τήν 
Ρώμην ϊσως ή τήν ’Αρετήν. "Οπισθεν αύτής 'έρχεται ό 
' Ηλιος μέ στέφανον άκτίνων, ό όποιος φαίνεται παοα- 
χωρήσας τό άρμά του είς τόν Αΰτοκράτορα. Ύπό τούς 
ίππους κείται ή θεά Τύχη μέ σταχεις καί άνθη καί 
οπώρας.

Χαρακτηριστικόν τών αναγλύφων τούτων είνε οτι 
πάντα ήσαν έστραμμένα ούτως,ώστε αί έπ’αύτών παρα
στάσεις νά φαίνωνται κατευθυνιμεναι είς τήν Ρώμην 
η ατενίζουσαι πρός τόν λόφον τεΰ Καπιτωλίου έν ανα
μονή τού θριάμβου, τόν όποιον θά προητοίμαζεν ό δή
μος τής Ρώμης άμα τή άφίξει των.

¥
Αί έν Τολεσίω τής Κρήτης ένεργούμεναι ύπό τοϋ 

εφόρου τών αρχαιοτήτων κ. Χατζηδάκι άνασκαφαΐ είς 
παλαιοχρητικήν επαυλιν τών Μηνωικών χρόνων, έφε
ραν είς φώς" ευρήματα πολλής άξίας. Ίδιαιτε’ρως εξαί
ρετα'. ώς άξια προσοχής ή αίθουσα τής υποδοχής κα! ό 
λουτρών, πολλής όμοιότητος γενικώς πρός τά τού Βα
σιλικού 'Ανακτόρου τής γειτονικής Κνωσσοΰ, κα! άλλα 
τινά ορειχάλκινα και πήλινα ευρήματα.

¥
Αί διά τήν άναστήλωσιν τών Προπυλαίων τού ΙΙαρ- 

θενώνο: εργασία: διεχόπησα-, θά έπαναληφθοΰν δέ όταν 
εύρεθή είς θέσιν τό άρχαιολογικόν συμβούλων νά άπο- 
φασίση περ! τής έπαναλήψεώς του.

— Προσεχώς πλήν τών ανασκαφών τών γινομέ
νων είς τήν Ρωμαϊκήν άγοράν τών Αθηνών θά διενερ- 
γηθώσι τοιαΰται καί είς τόν πλησίον χώρον οπού τό 
άρχαιον Βουλευτήριον.

*
Ή ύπό τήν προεορείαν τοΰ Άρμοστοΰ τής Κύ

πρου ’Επιτροπεία τοΰ Μουσείου εδωκε τήν συγκατά- 
θεσιν της είς τόν επίτροπον τής Βασ. 'Ακαδημίας 
τοΰ Βερολίνου, οπού ένεργήση άνασκαφάς είς θέσιν 
Ραντίδι. Αί άνασκαφα! ήρξαντο αμέσως.

Περ! τής τοποθεσίας ταύτης ύπάρχουσι δύο αρχαιο
λογικά! θεωρίαι, καθ’ άς αΰτη είνε έκείνη οπού έκειτο 
τό Ιερόν τής Άστάρτης-Άφροδίτης ή ότι πρόκειται 

έκ των άνα- 
φώς έπ: τών.

περ! συνοικισμού προϊστορικών χρόνων, 
σκαφών τοΰ όποίου θά διαχυθή πολύ 
περ! τοΰ Αιγαίου πολιτισμού γνώσεων.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ο ΙΖΠΕτΟΒΞΙ'Τ’ί

Μία άπό τάς θλιβερωτέρας στιγμάς τοΰ Μπε
τόβεν είναι ή τών γενικών δοκιμών τής παρα- 
στάσεως τοΰ E.dea·' 1822, -ήν όποιαν διηγεί
ται δ Icllindlei·. «Ό Μπετόβεν ώς έκ τήςπροι- 
ούσης κωφώσεως δέν ήκουε τούς ψάλλοντας 
ηθοποιούς καί έβράδυνε τήν διεύθυνσιν τής 
ορχήστρας έξ ού έπήρχετο σύγχυσις. Ό Διευ
θυντής τής ορχήστρας Unrau 1’ ήναγκάσθη 
νά σημείωση είς τόν Μπετόβεν έπί χάρτου ότι 
δέν πρέπει νά έξακολουθήση. Τότε ό Μπετό
βεν έννοήσας τά συμδαίνοντα άλλόφρων έξήλ- 
θε τοΰ θεάτρου, έτρεξεν είς τόν οίκόν του, έρ- 
ρίφθη συντετριμένος έπί ενός διβανίου και έκά 
λυψε τό πρόσωπο·/ μέ τάς δύο του χεΐρας. Εί
χε τήν έκφρασιν τής συντριβής και τοΰ βαθύ
τερου πόνου. «Ούτω κλεισμένος είς τόν εαυτόν 
του, δυστυχής καί μεμονωμένος ό Μπετόβεν 
εύρισκεν μόνην παρηγοριάν εις τήν φύσιν. Αυ
τή ήτο ή μόνη έμπιστός του λέγει ή Θ. Brun 
SWl”k αύτή καί τό καταφύγιόν του». Ό 
Char ps Neate. δ όποιος τόν έγνώρισε τώ 
1815-λέγει, δτι «δέν είδε ποτέ άνθρωπον, ό 
όποιος νά ήγάπησε τόσον πολύ τά άνθη, τά 
νέφη, τήν φύσιν· έφαίνετο ζών έξ αυτών.» Ό 
ίδιος Μπετόβεν έγραψεν «Αγαπώ ένα δένδρον 
περισσότερον άπό ένα άνθρωπον» καί κατωτέ
ρω «Είς τά δάση είμαι ευτυχής, ευτυχής είς 
τά δάση δπου κάθε δένδρον μοΰ δμιλεΐ» «Θεέ, 
τό άπειρον μεγαλείο·/ σου είς τά σύδενδρα δά
ση !» Καί τώ δντι, έάν δ Βάγνερ χρειάζεται τό 
Μπαϋρώΰτ διά τήν μουσικήν του, ό Μπετόβεν 
θέλει τήν φύσιν όλόκληρον, διότι τό Μπαϋ- 
ρώϋτ; δέν τόν χωρεΐ. Τό θέατρον τής Μουσι
κής τοΰ Μπετόβεν, τό θέατρον τοΰ Φλαμανδοΰ 
γίγαντος είναι ή Φύσις δλη, είνε ό άπειρος τής 
Φύσεως δρίζων μέ βαθμίδας τά αιωνόβια δέν
δρα, μέ στέγην τά αιθέρια πλάτη, μέ κίονας 
τούς κεραυνούς.

Ό Μπετόβεν δυστυχής καί μόνος είς τήν 
μεγάλην φύσιν, είς τήν μεγάλην μητέρα εύρί- 

*) Τίΐο;. '
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σκει κάποιαν άνακούφισιν τών άσθενειών, αί 
όποια: τόν έβασάνιζον καί τών οικονομικών 
δυσχερείων.

ΊΙ άνάγκη τής άφοσιώσεως, ή όποια ύπερε- 
ξεχείλιζε τήν μεγάλην τοΰ Μπετόβεν καρδιά 
διελύετο είς τά δάση, είς τούς άψύχους γύρω 
συντρόφους του ορμητική, άκατάσχετος. ’Εκεί 
τούλάχιστον δέν εύρισκε τήν άπαγοήτευσιν και 
αχαριστίαν, ή όποια τόν παρηκολούθει παντού 
καί ή όποια καί δΓ αύτοΰ τοΰ άνεψιοΰ του Κα
ρόλου τοΰ έπιβάλλει σκληράς όδύνας. 'Ο ανε
ψιός αύτός, τόν όποιον μέ πάθος ήγάπησεν ό 
Μπετόβεν, έδείχθη άνάξιος τής έμπιστοσύνης 
τοΰ θείου του. Ή μετ’ αύτοΰ άλληλογραφία 
τοΰ Μπετόβεν είνε οδυνηρά ώς ή τοΰ Μιχαήλ- 
Άγγέλου μετά τών άδελφών του, άλλ’ άφελε- 
στέρα καί μάλλον συγκινητική. Ούτως ή υπέ
ροχος, ή εύγενής έκείνη ψυχή τοϋ Μπετόβεν. 
ή όποια έγραφε πρός τήν Καν ltreicher 
«Δέν έκδικοΰμαι ποτέ· κάμνω μόνον τό άπο- 
λύτως άναγκ.αΐον εναντίον τών άνθρώπων διά 
νά ύπερασπισθώ, ή νά τούς έμποδίσω νά μέ 
βλάψουν», ή πλήρης άγαθότητος ψυχή έκείνη 
συνήντα μόνον άπογοήτευσιν, συνήντα μόνον 
πικρίας.

Κατά θλιβεράν καί ούχί σπάνιαν άντίθεσιν 
τό ηθικόν μεγαλείο·/ τοΰ θείοι/άντί νά ώφελή, 
έβλαπτε τόν άνεψιόν, ώς ό ίδιος όμολογεΐ έν 
τή φρικώδε: φράσει έν ή φαίνεται γυμνή ή 
άθλια έκείνη ψυχή. «Έγινα χειρότερος, διότι 
ό θείος μου ήθελε νά γείνω καλλίτερος».

Άλλ’ όποιον ύπέροχον θάρρος, όποιον δλύμ- 
πιον μεγαλείο·/ άναβρύει έκ τοΰ βάθους τής φο
βέρας έκείνης αβύσσου έν τή ψυχή τοϋ κολοσ
σού. Ό Μπετόβεν παρά τό τραγικώς οδυνηρόν 
τοΰ βίου του ζητεί, θέλει νά ύμνήση τήν 
χαράν.

Λυτός άλλως τε υπήρξε·/ ό σκοπός δλου τοΰ 
βίου του. Καθ’ δλην τήν ζωήν του ώνειροπόλει 
νά στέψη μέ τόν ύμνον τής χαράς έν τών με- 
γαλειτέρων έργων του. Καθ’ δλην τήν ζωήν

καί τού ώραίου...» 'Η γενναιόφρων αύτη ικεσία 
δεικνύει ποια ήτο ή ισχύς τού ύπερόχου τής 
Ιδέας γίγαντος όχι μόνον ύπό έποψιν τέχνης, 
άλλ’ ύπό έποψιν ηθικής έτι. Ό Μπετόβεν συν- 
εκινήθη ύπό τής έκδηλώσεως έκείνης καί έμεινε. 
Τή 7 Μαίου 1824 έξετελέσθη τό πρώτον έν 
Βιέννη ή IX Συμφωνία. ΊΙ επιτυχία ύπήρξε 
θριαμβευτική. Χειροκροτήματα βαγδαΐα πεντά- 
κις ήχησαν έπί τή εμφανίσει τού Μπετόβεν, ένώ 
έν τή χώρα "εκείνη τής εθιμοτυπίας ή τής έπευ- 
φημίας έκδήλωσις αύτη ήχει μόνον τρις έπί τή 
είσόδω τής αύτοκρατορικής οίκογενείας.'Η αστυ
νομία έδέησε νά θέση τέρμα είς τάς έκδηλώσεις. 
'Η Συμφωνία διήγειρε φρενητιώδη ένθουσια- 
σμόν, τόν όποιον δ δυστυχής συνθέτης δέν ήκουε 
καί έδέησε ό διευθύνω·/ τήν ορχήστραν UUlla11f 
νά στρέψη τόν Μπετόβεν διά νά ιδη τό πλήθος 
επευφημούν. Πολλοί έκλαιον, ό Τιτάν τής Τέ
χνης έλιποθύμησεν έκ συγκινήσεως. Άλλ’ ό 
θρίαμβος ύπήρξε παροδικός καί ή οικονομική 
στενοχώρια ούδαμώς μετεβλήθη. '() Μπετόβεν 
έπανευρέθη πτωχός, ασθενής, μεμονωμένος, 
άλλά...νικητής, νικητής τής μετριότητος τών 
άνθρώπων, νικητής τής ιδίας του Ειμαρμένης, 
νικητής τού Πόνου ό άθάνατος πονεμένός.

«Θυσίαζε, θυσίαζε πάντοτε τάς μικρολογίας 
τής ζωής είς τήν τέχνην σου!» έγραφε·/ δ 
μέγαςτής τέχνης ιερουργός. Έςεπλήρωσε λοι
πόν τόν σκοπόν τής ζωής του δ δαιμόνιος συν
θέτης ... κατέκτησε τήν χαράν παρά τήν δι
αρκή τού βίου του τρικυμίαν άρά γε θά μεί
νη είς τήν κορυφήν εκείνην τής ψυχής δ ’Ο
λύμπιος τής τέχνης λειτουργός:

Βεβαίως δ Μπετόβεν έπανέπεσε συχνά είς 
τάς παλαιάς άγωνίας. Βεβαίως τά τελευταία 
Qllatuors είναι γεμάτα παραδόξων σκιών, 
άλλ’ ή δόξα τής IX Συμφωνίας φαίνεται, δτι 
άφήκεν είς τήν ψυχήν τού Μπετόβεν άνεξίτη- 
λον τήν ένδοξον σφραγίδα της.

*
Ό Μπετόβεν προσωποποιεί τήν μεγάλην φω

νήν τής έλευθερίας, τήν μονήρη ίσως κατά 
τόν χρόνον έκεΐνο·/ φωνήν τής Γερμανικής σκέ
ψεως. Ούδεμία δύναμις θά κατώρθου νά θέση 
φραγμόν είς τήν γιγάντων έκείνη·/ σκέψιν. 
Καί τό ήσθάνετο, διότι συχνά έλεγε·/, δτι τοΰ 
έπιβάλλεται νά δράση διά τής τέχνης του 
«ύπέρ τής πτωχής άνθωπότητος», ύπέρ «τής 
άνθρωπότητος τοΰ μέλλοντος», νά τήν εύεργε- 
τήση, νά τής δώση θάρρος, νά συγκλονίση 
τήν νάρκην της, νά μαστίγωση τήν δειλίαν 
της. Καί όντως, ούδέν ήτο δυνατόν νά δαμάση 
τήν άδάμαστον έκείνη·/ δύναμιν. Κατά τούς τε
λευταίους χρόνους τής ζωής του μεταχειρίζε
ται τήν θλΐψιν ώς παίγνιον. 'Η μουσική, τήν 
όποιαν γράφει παρά τάς θλιβεράς περιστάσεις 
άποπνέει είρωνίαν, περιφρόνησιν, ήρωϊσμόν καί 
.. . χαράν. Τέσσαρας μήνας πρό τοΰ θανάτου 
του κατά Νοέμβριον 1826 συνθέτει τό τέλος 
τού Quatuor Ι·ρ. 30 χαρμόσυνο·/. Άληθώς 
δμως ή χαρμονή έκείνη δέν δμοιάζει τήν τοΰ 
κόσμου. Ότέ είναι άγριος καί διακεκομένος 
γέλως περί τοΰ δποίου όμιλε: δ Moscheles, 
ότέ τό συγκινητικόν μειδίαμα, τό όποιον έγέν

του έδίστασε νά εύρη τόν ακριβή τύπον τού 
ύμνου καί τό έργον είς τό όποιον έμελλε νά 
τόν τοποθετήση. Κατ’ αυτήν έτι τήν έννάτην 
συμφωνίαν είς ήν τέλος έτοποθέτησε τήν ωδήν 
είς τήν χαράν (1/ ode ilia joie). έδίσταζε 
μέχρι τελευταίας στιγμής. Ή έξήγησις τών 
δισταγμών τούτων ευρίσκει τό αίτιον βαθύτερο·/, 
Ό δυστυχής εκείνος άθάνατος θνητός, ό διαρ
κώς ύπό τής θλίψεως τυραννούμενος, ό κυλιν- 
δούμενος μέσω τών παθών καί τής μελαγχολίας 
ανέβαλλε διαρκώς νά ύμνήση τό ύπέροχον Ο
νειρό·/ του. Περί τά τέλη μόνον τής ζωής του 
άποφασίζει καί δημιουργεί τό άθάνατον εκείνο 
έπος, τό θειον έκεΐνο τής μουσικής τέχνης δη
μιούργημα, τήν ωδήν τής IX Συμφωνίας. Καί 
είκονίζει οι’ ήχων άσυλλήπτου μεγαλοπρεπείας 
τήν Διονύσειον χαράν δργιάζουσαν έπί τού πτώ
ματος δλων τών θλίψεων.

Καθ’ ήν στιγμήν μέλλει ν’ άρχίση τό θέμα 
τής χαράς ή ορχήστρα σταματά άποτόμως· γί
νεται στιγμιαία σιγή, ή όποια προσδίδει είς τήν 
είσοδον τού άσματος χαρακτήρα μυστηριώδη καί 
•θειον. Καί τώ δντι, τό θέμα έκεΐνο είνε άληθώς 
αιθέριο·/. Ή μουσική έκείνη είνε άληθής πάλη, 
άληθής κυριαρχία κατά τού πόνου μέ τούς ύπε- 
ρόχους βυθμούς της μέ τό φλέγον καί άσθμαΐ- 
νον άσμα, μέ τάς φρισσούσας σελίδας καθ’ ας 
αισθάνεται τις τήν πνοήν αύτοΰ τού μουσουργού, 
τόν ρυθμόν τής ύπερόχου πνοής του καί τών έμ- 
πνευσμέων κραυγών του, ένώ διατρέχει τούς 
άγρούς συνθέτων τό μονήρες έργον, παραφερό- 
μενος ύπό οαιμονίου δρμής. Καί αισθάνεται τις 
τάς μυρίας άναπάλσεις μιας μυστικής πηγής τής 
ζωής, κάτι ώσάν έμφάνισιν θεού άπροσπελάστου, 
θεού κεραυνοβόλου, είνε ώσάν ή λάμψις τού Όρ- 
μούζ, τοΰ μεγάλου τής ζωής γεννήτορος, καί 
φέρει μίαν άντανάκλασιν Ελληνικού ουρανού.

Κατορθώνει μέ τήν θαυματουργόν θέλησιν δ 
ήμίθεος έκεΐνος τής Σκέψεως ν’ άναστήση καί 
νά δημιουργήση σαν Θεός μπροστά του τήν εύ- 
τυχίαν—μία ευτυχία ξένη πρός τόν κόσμον, μία 
εύτυχία άσύλληπτη. Ένίκησε τό μέγα καί κα- 
ταπλήσσον μυστήριον τής Ειμαρμένης καί ή 
Νίκη έκείνη τής άκαθέκτου ’Ιδέας άφυπνίζε: 
μετά ύπνον χιλιάδων έτών τήν φρίκην, τήν όποιαν 
έσκόρπισεν ό άθάνατος τραγικός έπί τού Διονυ
σιακού Θεάτρου καί ή όποια έτάραξε τόν άέρα 
τοΰ τραγικού τεμένους.

Τήν Διονύσειον χαράν διαδέχεται ή θρησκευ
τική έκστασις καί τέλος τό παραλήρημα τοΰ 
έρωτος. 'Ολόκληρος άνθρωπότης φρίσσουσα τεί
νει τούς βραχίονας πρός τόν ουρανόν, τείνει πρός 
τήν ’Ολύμπιο·/ χαράν.

Τό έργον τοΰ Τιτάνος ύπερενίκησε τήν μετρι
ότητα τοΰ κοινού. 'Η Βιενναία έπιπολαιότης συν- 
εκλονίσθη πρός στιγμήν. Ό παραγνωρισμένος 
Μπετόβεν έσκόπευε νά έγκατασταθή έν Αονδίνω 
καί έκεΐ νά έκτελέση τήν IX Συμφωνίαν, αλλά 
συνεκρατήθη ύπό τής έκλεκτοτέρας τής κοινω
νίας μερίδος, ή όποια γραπτώς τόν ικέτευε νά 
μείνη. «'Γπερφυσικόν φώς φωτίζει τήν μεγάλην 
σας ψυχήν, έγραφον πρός τόν μουσουργό·/...Άπό 
ύμάς καί μόνον τό έθνος αναμένει νέαν ζωήν, 
νέας δάφνας καί νέον βασίλειο·/ τού άληθοΰς
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Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕί’Ι’ΠΟΣ
ΕΙ, ΑΓξ.λ,.Μ^Ιν (χαΟήκενοοίν τώ Κεντρ.ζφ ξενοδοχείο, κατά τήν τε,λευταίαν Λ,ααονήν του)

νησαν α: τόσα: νικηθείσαι θλίψε:;· άδ:άφορον. 
ό Μπετόδεν εΐνε νικητή;.

'Ο Μπετόβεν άπέθανε τή 26 Μαρτίου 1827 
αφού έπΐ τρίμηνον ό αθλητικό; οργανισμό; του 
έπάλαισε κατά τή; νόσου. Έπΐ τή; κλίνη; τή; 
αγωνία; τή J7 Φεβρουάριου 1827 άναμένων 
τήν τετάρτην έγχείρησιν πλευρίτιδο; έγραφε 
μέ ύπεράνθρωπον γαλήνην. «Υπομένω καί 
σκέπτομαι, ότι κάθε κακόν φέρει καλόν τι. » 
Τό τέλο; τοΰ Μπετόδεν ήτο άληθή; άπελευθέ- 
ρωσις. «Τό τέλο; τή; κωμωδία;», ώ; είπε θνή- 
σκων, ήτο ύηερόχου τραγφδίας τό τέλος, τό 
όποιον έλίκνισεν ή θύελλα, έθώπευσεν ή -ή; 
χιόνο; καταιγίς καί έπροσκύνησεν δ κεραυνό;.

Καθ’ ήν στιγμήν δ Μπετόδεν παρέδ-δε τό 
πνεύμα ή γή συνεκλονίσθη άπό τήν πτώσιν 
κεραυνού πρό τή; οικία; του.

Τό έργον τού Μπετόδεν εΐνε άληθώ; μέγα. 
Έγραψε 6 Concerts διά κλειδοκύμβαλο·? καί 
όρχήστραν, 17 θαυμάσια Quatuors δι’ έγ
χορδα δργανα. πολυάριθμα Trios, DlloS καί 
Sonates, πολλά άλλα τεμάχια διά πιάνο, τό 
διάσημο·? ScptllOr, ένα μελόδραμα τό Eidc- 
Ιιο, πολλά; Ouvertures : Oorional, Eg- 
inont. Leonore, lluines d‘ Athene:?, 
τόν Προμηθέα, μίαν Λειτουργίαν τήν Missa 
Solemn is παριστώσαν δι’ ήχων τό τραγικόν 
τή; σταυρώσεω; μεγαλείο·?, πολλά άσματα 
έχοντα to; θέμα στίχους τού (Lethe καί τέλο; 
τήν κορωνίδα τή; δημιουργ.κής τέχνη; του 
τά; διάσημου; έννέα Συμφωνία;, τή; δεκάτη; 
μή περατωθείσης.

Ό Μπετόδεν εινε πλέον ό Τιτάν τή; μουσι
κής, εΐνε ή ήρω.κή δύναμι; τής νεωτέρα: Τέ
χνης. Εΐνε ό μεγαλείτερο; καί ό καλλίτερο; φί
λο; έκείνων που πονούν καί παλαιού·?. Καί οσά
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κις ή κόπωσι; καταλαμβάνει τού; ήρωας εις 
τήν άπαυστον πάλην εναντίον τή; μετριότητο; 
τών ελαττωμάτων καί τών αρετών, α; λούωνται 
εί; τά νάματα έκεΐνα τή; θεία; μουσικής, είς 
τόν ώκεανόν έκεΐνον τής θελήσεω; καί τής πί- 
στεως καί θά αίσθανθώσ: τό υπέροχου τής 
ανδρείας μόλυσμα, τήν εύτυχίαν τή; πάλης, 
τήν μέθη·? τή; Νίκη;, ήτις αισθάνεται έν έαυτή 
τό θειον. «Είμαι εύτυχής οσάκις ύπερνικώ τι» 
γράφει πρό; τήν αθάνατον άγαπημένην. Φαί
νεται, ότι έν τή διαρκει έπικοινωνία πρός τήν 
Φύσιν ό Μπετόδεν άφωμοιώθη τάς βαθεία; 
ένεργείας της. Ό Schindler λέγει, ότι «κατέ- 
κτησε τό πνεύμα τή; Φύσεως».

Καί όντως ό Μπετόδεν εΐνε δύναμις τή; Φύ
σεως, εΐνε φαινόμενο·? ομηρικού μεγαλείοj έν 
τή πάλη άρχεγόνου δυνάμεως πρός τό λοιπόν 
τή; Δημιουργίας. Ή ζωή του δλη δμοιάζει ημέ
ραν καταιγίδος. Δηλητηριώδης πυρετό; μίγνυ- 
ται εις δλα τά αίσθήματά του. Αίφνης έν τή 
ακμή, έν τή μανία τής θυέλλης τά σκότη σχί
ζονται, ή νύξ διώκεται καί ή γαλήνη τή; ημέ
ρας έγκαθίσταται δι’ ύπερτάτης θελήσεως. ΙΙοία 
'Γιτάνειος κατάκτησις, ποια ήρωϊκή δόξα δύνα- 
ται νά φθάση τήν ύπεράνθρωπον έκείνην προ
σπάθειαν, τήν ύπεράνθρωπον έκείνην νίκην, τήν 
θείαν έκείνην τού Πνεύματος έπικράτηοιν; Μία 
δυστυχής, ασθενής, μεμονωμένη ΰπαρξις, ή προ
σωποποίησή τού πόνου, ύπαρξις είς τήν όποιαν 
ό κόσμο; άρνειται τήν χαράν, δημιουργεί τήν 

διά νά τήν χαρίση είς τόν κόσμου. Καί 
τήν Όλύμπιον έκείνην εύτυχίαν σφυρηλατεί μέ 
τήν δυστυχίαν του ώς τό διατυπώνει έν τή ύ- 
περηφάνω φράσει, ήτις περιλαμβάνει ολόκλη
ρον τήν ζωήν του καί ήτις αποτελεί τό έμβλη
μα κάθε ηρωικής ψυχής: 'lJureh leiden freii 
de» ήτοι ή «Χαρά διά τού πόνου».

Δέν γνωρίζει τις τώ ίντι είς ποιαν άπό τάς 
δύο κολοσσιαίας αξίας τού Φλαμανδού γίγαν- 
τος νά κατάθεση τόν θαυμασμόν του, εί; τόν 
μέγαν τής Τέχνης μυσταγωγόν ή εί; τόν ήρωα, 
ό όποιο; πολέμων κατά τής δυστυχίας δέν ήρ- 
νήθη τήν Τέχνην του είς μίαν άπό τάς άγριας, 
τάς άδυσωπήτου; έκείνας στιγμάς πού κυνηγούν 
αμείλικτα τού; λειτουργού: τής ’Ιδέας, πού 
σπαράσσουν τού; ανθρώπους τή; σκέψεως. Οί 
σίδηροί κλοιοί τής άνάγκης ουδέποτε τόν κα
θυπόταξαν. Καί όσον άπηνέστερο; ό διωγμός 
τής ύλης, τόσω μεγάλείτεροι ήσαν οί πνευμα
τικοί του θρίαμβοι.

Καί τώ οντι, ποιος πνευματικός θρίαμβος δύ- 
ναται νά παραβληθή πρό; τήν θείαν έκείνην 
μουσικήν μέ τήν όποιαν είμπορή νά πή κάνει;, 
ότι δ μουσουργός θάπτει τά νεανικά του όνειρα: 
Ή <.Marche Eunebre» τή; Σονάτα; ορ 26 
«είς τόν θάνατον ένό; ήρωος» μοιάζει σάν λει- 
τανεία πένθιμη είς τό λυκόφως- αισθάνεται κα
νείς τής μελαγχολικές στιγμές ένό; κόσμου πού 
πεθαίνει τήν ώρα πού στόν ούρανό τά χρώματα 
δειλά ξεψυχούν, τήν ώρα πού σβύνει τό ίόχρουν 
τής δύσεω; καί περνά ένα έπίδεσμο άρωματι- 
σμένο στά κουρασμένα βλέφαρά μας, αισθάνεται 
τή μελαγχολική, τή νεκρή τού δειλινού ώμορ- 
φιά. Νομίζει κανείς, ότι δ Τιτάν συγκεκινημένος 
άφι'νει έλεύθερα στό λυκόφως τά φαντάσματα 
τών ονείρων του, τά όποια προσωρινώς μόνον 
έπνιξεν ή ζωή καί τά δποία κοιμώνται αιώνια 
μέσα του έναν ύπνο μαγευμένο. Καί μάς μιλεί 

Β· Μηοκτιτ«ιάμ.τΐ|

κλαφτά. μελαγχολικά, δλολύζει γλυκά μέ θείαν 
αρμονίαν. Καί νομίζει κανείς, οτι κάτι μεγαλο- 
,πρεπές σάν τό θάνατο έγγίζειτήν υπέροχη σκίψι 
του καί άκούει τό ποτάμι τού χρόνου πένθιμα 
νά διαδαίνη, νά κυλά μέκλάμμα άνήκουστο τάς 
στιγμάς τής ζωής είς τήν αιωνιότητα, αισθάνεται 
τό ποτάμι τού χρόνου άϋλα νά κυλά σάν σέ 
χώρα ονείρου...Ναι. ή μουσική τού Μπετόδεν 
είναι ή μεγάλη ψυχή τών μεγάλων αισθημάτων 
τών άθλων αισθημάτων καί τών ωραίων φίλ
τρων καί τών ύπερόχων σκέψεων, τά; όποια: 
δέν μολύνει ή χυδαιότης. Είνε αύτή ή πνοή τής 
Μεγάλης Τέχνης, ή δποία έκχύνει τάς μυρω
μένα; αύρα; πού ρυτιδούν εί; ρίγη καί τά; πνοά: 
πού γεννούν τά μεγάλα κύματα καί τού; μεγά
λους μυκηθμούς.

Καί άναδύει γύρω μας ένας παράδεισο: άπό 
τήν κατάκτησιν τής ύπιρόχου Τέχνης, ή όποια 
κινεί τήν μαγικήν ράβδον έπάνω άπό τήν Φύσιν 
καί τήν ύποδουλόνει μ’ ένα μαστίγωμα δαιμό
νιο·? ή άπαλόν ωσάν θωπείαν. Τώρα τήν θω
πεύει, τώρα τήν σφίγγει.τήν υποτάσσει, τήν συν
τρίβει μέ όλα: της τά; καλλονάς, μέ δλου; της 
τού; λυγμού: καί μέ ολον τη: τάπόκρυφον είς 
τόν γλυκύτατου στεναγμόν τού άνθρωπίνου 
πόθου.

Φαίνεται ωσάν νά ίππεύη κάποιον θυμοει
δή Πήγασον ό Φλαμανδό; γίγα; καί τρέχε: 
καλπάζω·? πρό: τά ύψη. Τίποτε δέν βλέπε: 
καί τίποτε δέν υπακούει εί; τήν πτήσιν του· 
χρόνους, ρυθμού;, δλα τά περιφρονεί ή έμπνευ-
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σις του, τα μεταπλάττε: κα: δημιουργέ: μίαν 
θαυμασιωτέραν άρμονίαν, ανώτερος τών κανό
νων, κυρίαρχος τών συνθηκών τής Τέχνης, ατε
νίζω·/ τήν Φύσ:ν μέ λύσσαν κατακτητοΰ, μέ 
γοητείαν δαμαστοΰ δαμάζοντος θηρίον.

Κα: αισθάνεται κανείς, εΐς τά σκότη τά αδη
μιούργητα τής νύχτας, τήν φρικίασιν τή μυστι
κή τής γεννήσεως τοΰ φωτός, αισθάνεται τάς 
ακτίνας ποΰ περνοΰν ν:κήτρ:α: τά μαϋρα νέφη 
κα: πλάττουν θριαμβεύουσαι τήν άρμονίαν.

*
'Ο βίος τοΰ Μπετόβεν ύπό έποψιν έμπνεύ- 

σεως, ύπό έποψ:ν ίδέας δύναται νά διαιρεθή 
είς τρεις έποχάς. Ή πρώτη έποχή περιλαμβά
νει τήν μουσικήν τοΰ ρεμβασμού κα: τών νεα
νικών ονείρων, ή οποία έκοηλοΰται ιδία εις τό 
Andante τής περίφημου Septuol’, είς τήν 1 
Συμφωνίαν, είς τήν Senate I’afhetiqUe 
είς τό Largo τής 3ης Σονάτας και άλλα- ή 
έποχή κλείε: μέ τήν Σονάταν είς τόν θάνατον 
ενός ήρωος, τήν Σονάταν μέ τό έπικειδιον έμ- 
βατήριον, τό όποιον περικλείει κα: δλον τόν 
θρήνον τοΰ θανάτου μιας άρετής.

Ή δευτέρα περίοδος είνε ή περίοδος τής 
πάλης. Ή μουσική τοΰ Μπετόβεν κατά τήν 
περίοδον αύτήν, ή οποία άρχετα: μέ τήν 2αν 
Συμφωνίαν είνε μία ατελείωτος διήγησις μαχών 
πρός τό σκότος, σταυροφοριών πρός κατάκτησιν 
τοΰ μυστικού σπινθήρος τής Ευτυχίας καί τοΰ 
’Ιδανικού. Τό κύριον χαρακτηριστικόν τής πε
ριόδου έκίνης είνε ή λεόντειος τοΰ Μπετόβεν 
μορφή μέ τάς συνεσφιγμένας σιαγόνας, μέ τάς 
πτυχάς τοΰ πόνου καί τής δργής, είνε ή Ναπο - 
λεόντειος θέλησις.

Κατά τήν περίοδον εκείνην διαγράφεται δλον 
τής ζωής τού ήρωος τό μαρτύριαν. Ό Μπετόβεν 
κατά τήν περίοδον αύτήν, εμφανίζεται ένας άπό 
τούς έπαναστάτας έκείνους τής ’Ιδέας, οί όποιοι 
θεμελιώνουν έπάνω είς τά χαλάσματα Ή Φύσις 
μεταβάλλεται είς Ναόν -Μουσών κα: "Απολλώ
νων ύπό τήν ούράνιον τοΰ Γίγαντος πνοήν. Τό 
κΰμα τοΰ πόνου άναδίδε: τήν γοερωτέραν ήχό> 
άπό τά έγκατα τής ύπάρξεώς τον ή ρομφαία 
τής οδύνης, ή όποια διήλθε τά σπλάγχνα τοΰ 
Μουσουργού διαπερά καί καίει όλοκληρον καί 
τοΰ άκροατοΰ τήν ύπόστασιν. Κα: οί οφθαλμοί 
■υγραίνονται άθελήτως κα: δράμα τ: κλαυθμού 
τελεσιουργε’τα: έντός μας.

Ή Ζωή άπώθει τδν Μπετόβεν άπό όλων τών 
κήπων καί τών συμποσίων της, άλλ’ άντί ν’ 
άποθάνη ό Μπετόβεν προετίμησε νά έκδικηθή. 
Έξεδικήθη τήν Ζωήν ύπερόχως ... κα’ι έζησε. 
«Έζησε διά νά έκφραση, διά νά ένσαρκώση είς 
ήχους τό έσωτε-ικόν ύπέροχον τής τέχνης δη
μιούργημα. διά νά χαρίση είς τόν κόσμον, δ,τι 
δ κόσμος τοΰ ήρνεϊτο. Ίσως τό θειον έδωκεν 
εις τόν Μπετόβεν ώς φοβέραν χάριν τήν άπώ- 
λειαν τής άκοής, διότι έπί τή σκληρά άπωλεία 
ό Μπετόβεν κατόρθωσε νά κατακτήση τή / άό- 
ρατον τοΰ κόσμου άρμονίαν, τόν σιωπηλόν, τόν 
μυστηριώδη ρυθμόν, τήν μουσικήν τοΰ έσωτε- 
ρικοΰ κόσμου, τήν μουσικήν τών συναισθημά
των κα: τής Σκέψεως, τήν μουσικήν, ή όποια 
άποτελεΐ αύθεντικόν θαύμα κα: ή όποια θά 

μάς ήτο ίσως άγνωστος, έάν δ Μπετόβεν δέν 
ήτο κωφός. Ένας μεγάλος έσωτερικός ήλιος 
τόν έφώτιζεν. 'Όλα τά άτομα τής ύπάρξεώς 
του έκπέμπουν ακτίνας ήλιου μεταβαλλομένας 
είς ηχηρά κύματα πλημμυροΰντα τό σόμπαν. 
Ή μουσική του είναι ή μουσική τής έσωτερι- 
κής Ζωής κα: τής Ίδέας, τήν όποιαν ούδεμία 
έπέμβασις δράματος ή ατόμων περιορίζει, σμι
κραίνει. Είναι ή μουσική έν όλη τή έλευθερία 
τής πνευματικής πίστεως, είναι ό άπειρος τών 
στοιχείων ωκεανός έξ ού γεννώντα: οί κόσμοι 
εις ήχους. Καί διακρίνει τις είς τούς ήχους έ
κείνους ολην τήν κλίμακα τών έντυπώσεων άπό 
τών λεπτότερων χρωμάτων, τά όποια ένεφανί- 
σθησαν ποτέ έπ: τών διαφανών πετάλων τών 
τρυφερότερων ρόδων μέχρι τών φρικιάσεων κα: 
τής μέθης τοΰ πανικού, ό όποιος έκχεΐτα: άπό 
τών σκοτεινών τής φύσεως δυνάμεων.

Καϊ μάς διδάσκει ή μουσική έκείνη, ότι ό 
άνθρωπος ούδέποτε οφείλε: νά ύποχωρή πρό 
τών τυφλών τής ειμαρμένης δυνάμεων. Μάς δι
δάσκει, οτι ό ταπεινότερος τών θνητών δύναται 
νά έξευγενίση έκάστην τής ύπάρξεώς του στι
γμήν έκπληρών τόν προορισμόν του. "Οτι ούδε
μία οικονομική, κοινωνική ή φυσική δυσχέρεια 
δύναται νά έμποδίση τήν πτήσιν ένΟς έλευθέ- 
ρου πνεύματος. Μάς διδάσκει τέλος, δτι ή χαρά 
είνε ιερά καί δτι διά μέσου όλων τών απογοη
τεύσεων και όλων τών αθλιοτήτων τής ζωής 
δέον πρός αύτήν νά τείνωμεν δι’ δλης τής ψυ
χικής μας δυνάμεως.

Καί λήγει ή δευτέρα αύτή περίοδος τοΰ έργου 
τοΰ Μουσουργού μέ τήν αθάνατον τής Νίκης 
κορωνίδα, μέ τόν θειον έκεινον ύμνον εΐς τήν 
χαράν, μέ τό ιερόν τής εύτυχίας πΰρ, τό όποιον 
ό Προμηθεύς νικητής κατακτά είς τά βασίλεια 
τοΰ Όλύμπου καί σπείρει άφθόνως εΐς τήν άχά- 
ριστον ανθρωπότητα. ΊΙ IX συμφωνία είς τήν 
όποιαν άνήκει ό Τιτάνειος έκεΐνος πρός τήν χα
ράν ύμνος έσχε λατρευτάς μέχρις ειδωλολα
τρίας. 'Ως τόν Ilalicneek, Moscheles, 
Mendelssohn. Νίοοίιιϊκα1. Wagner.'Ο Βά- 
γνερ μάλιστα, ό όποιος άπεκάλεσε τόν Μπετό
βεν «Θειον Μάγον» καϊ ό όποιος λέγει περ: τοΰ 
έργου του δτι «θά χρειασθή αιώνας ή άνθρω- 
πότης διά νά περιέλθη τό άπέραντον έκεϊνο 
έργον κα1. τήν άπειρον έκείνην σκέψιν», ό Βά- 
γνερ τήν IX Συμφωνίαν ώς πιστήν σύντροφον 
έτοποθέτει διαρκώς ύπό τό προσκεφάλαιόν του.

Ή τρίτη τέλος περίοδος είνε ή περίοδος τής 
’Ολυμπίου ύπεροχής, είνε ή περίοδος τής είρω- 
νίας κα1. τοΰ σαρκασμού.

ΊΙ λατρεία τοΰ 'Ημιθέου έξηπλώθη είς τήν 
γήν ολόκληρον. Αί Συμφωνία: του είνε αί εύ- 
ρεΐαι μητροπόλεις έν αίς βυθίζεται πυκνότερου 
καθ’ έκάστην τό πλήθος τών πιστών. Οί άνθρω
ποι άντί άγάπης καί έλπίδος εύρον άπογοή- 
τευσιν, λησμονούν είς τάς αρμόνικάς πτυχάς 
των τάς φρικώδεις σκιάς τών άδικων τής Ει
μαρμένης δυνάμεων. Γνωστόν δτι σήμερον μετά 
τήν παγκόσμιον άναγνώρισιν τοΰ Μπετόβεν ώς 
τού κορυφαίου τών μουσουργώ - ε?ς τά διάσημα 
Concerts Lamoureus τών Παρισίων παί 

ζεται άνά μία Συμφωνία ώ; τό ιδεώδες τής μου
σικής τελειότητες.

Α: έννέα Συμφωνίαι τοΰ Μπετόβεν Αποτε
λούν τώ δντι τόν άναγεννηθέντα χορόν τών 
αρχαίων έννέα Μουσών. Είς τάς έννέα έκείνας 
υπέροχους τής μουσικής συνθέσεις αί γενεά1.

ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝ ΖΑΚ*Ν©Ωι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΠΑΦΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ οΰιυς 
έγεννήθη έν Καλαρρύταις, 
άπεθοπεν δ’ έν Ζακύνθφ 
τφ 1854. Τά έργα τοΰ άρ- 
γιρογλύπτου τούτου είναι 
άξια θαυμασμού καί έπι- 
σταμέτης μελέτης, καθ' ό
σον έκ τούτων καταηαίτε-

ται έντριβέστστος καί έν τφ σχεύίφ καί έν τή άνατο- 
μίρ. Είς τά διάφορα άργυρογλυφήματά του υπάρχει 
μεγίστη αρμονία ώς καί μελέτη σχεδίου, ώς πρός τάς 
πτυχάς τών διαφόρων ενδυμάτων τών παρισταμένων 
αντικειμένων, έκ τούτου δέ έϊάγεται δτι έγνιόριζε αρ
κετά τήν ανατομίαν. Προσέδιδεν ουτος έκφρασιν είς 
τά διάφορα πρόσωπα π. χ. τά κροταφικά, ζυγωματικά 
αί κύριαι γραμμαί τών μετώπων καί λοιπών κάλλιστα 
είναι μελετημένη καί ή μυολογία αρκούντως εύρίσκε- 
ται είς τήν οίκείαν Οέσιν της. Πρό παντός, έπί τών 
γεροντικών κεφα'.ών ά.τέδιδεν κάιι τό όποιον μόνον 
χρωστήρ ζωγράφου ήδύνατο ν’ ά.τοδώση. Ό Διαμαν
τής Μπάφας διά τής γλυφίδος του άπέδιδε τήν ζωήν, 
τήν έκφρασιν, τάς φυσικός ρυτίδας τοϋ μετώπου, ώς 
επίσης έχάρασσεν λεπτεπίλεπτος κ ιί φυσικώς τάς τρί
χας τής κεφαλής, γενείων καί μύστακος. Τόση δέ φυ- 
σικό’ης παρατηρεϊται είς τά έργα του ώσιε ό είδήμων 
έν τή τέχνη παρατηρεί διάφορα τής τέχνης μυστικά έν 
τοΐς παριστανομένοις προσώποις τά όποια μόνον έκ 
τοΰ φυσικού κανείς δύναται νά τ’ άντιληφθρ. Τήν έκ- 
φρασιν τής χαράς, τήν λύπην καί άγοιιίαν άπέδιδεν 
ώσεί έχειρίζετο χρωστήρα αριστοτέχνου. Πρός τήν δε
ξιάν γωνίαν τοΰ ναού τού άγιου Διονύσιο" εύρίσκεται 
είκώ” 1,50 ύψος μέ 1,20 πλ. παριστώσα τόν βίον καί 
τά θαύματα τοϋ άγιου Διονυσίου. Πράγματι, είς ταύ
την έκαστος αντιλαμβάνεται τήν ώραίαν τέχνην τοΰ 
Λιαμάντη. Δυστυχώς όμως, τό άτίμητον τοΰτο κειμή
λιου, άπό ημέρας είς ημέραν φθείρεται έκ τής κακής 
χρήσεως τών μοναχών, καί όμως μέχρι τής στιγμής 
ταύτης οΰύείς εΰρέθη ΰπως προλάβη τόν κίνδυνον καί 
σώση έκ τής φθοράς τό καλλιτέχνημα τούτο. Πρό πάν
των ρ έν τφ μέσω τής είκόνος ταύτης παριστάμενος 
άγιος Διονύσιος έπί θρόνου καθ ήμενος, έχει καθόλου 
σχεδόν φθαρεί ώς καί αί έπί τών γονάτων πτυχαί έχου- 
σιν ύ.τοχωρήσει έκ τής τριβής.

’Εν τώ ΐδίφ νοώ φυλάσσεται ιερόν κυτίον τό ό- 
παϊον περικλείει τήν Χείρα ιοΰ ίεροΰ λειψάνου τοΰ 
προστάτου ημών. I ίναι καί τούτο έργον τοΰ ίδιου 
καλλιτέχνου. ’Επί τού κυτίου τούτου παρίσταται ό 
"Αγιος Διονύσιος έντέχνως έπειξεργασμένος, έπί τών 
πλευρών δέ αύτοΰ υπάρχουσι μικρογραφικώταται πα

θ’ Αντλήσουν τό άναγκαϊον Ιδεώδες διά τήν 
καλλονήν τής Ζωής τοΰ μέλλλοντος, διότι τό 
Φώς διά τόν Μπετόβεν ήτο Μουσική κα1. ή 
Μουσική του είτε Φως.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΚΑΓίαΤΑΤΟΓ
’Λλβi<iv5Qftn, Μάρ-ιος 1910

ραστάσεις τοΰ βίοι· καί τών θαυμάτων τού Αγίου, 
έργα τέχνης καί γλυφής εξαίσιας. Δύναμαι μάλιστα νά 
προσθέσω, ότι έν τφ έργφ τούτφ ό Διαμάντης συνήν- 
τησε με-,'ίσιας δυσκολίας, καθότι, κ ιίτοι αί παραστά
σεις του έξετελέσθησαν μετά περισσής τέχνης, εν 
τούιοις είς μέρη τινά άνακαλ.ύπτει τις. ότι ή χειρ 
τοΰ καλλιτέχνου έκουράσθη. Διότι τ’ αύτά αντικείμενα 
έν τή μεγάλη είκόνι. έχαράχθησαν μέ μεγάλειτέραν 
έμπνευσιν καί ευχέρειαν, μέ κ. ανονικωτέρας γραμμάς, 
μέ άκριβεστέρας βαθμολογηθείσας αποστάσεις τών 
αντικειμένων καί μάλλον μεμετρημέναι τών διαφόρων 
πωμάτων. ’Εν τφ έργφ» τούτη» όμως έκαστος διακρίνει 
τήν κομψήν κανονικότητα του, τήν λεπτότητα αύτοΰ, 
καί τό καλλιτεχνικόν τού σχήματός του. Ήδη μετα- 
βαινομεν εΐς τήν θείαν λάρνακα τοΰ ιερού λειψάνου, 
έπί τής όποιας απεικονίζεται ή κοίμησις τού ’Αγίου 

Διονυσίου.
’Εν τφ έργο» τούτη» τύ όποιον άπό ήμέρας είς ημέ

ραν καί ά.τό ώρας είς ώραν τείνει πρός τήν φθοράν, 
διά τούς γνωστούς λόγους τής κακής συντηρήρεως, πα- 
ρατ»)ρώ μεγαλοπρεπεστάτην άργυρογλυφικήν σύνθε- 
σιν, κ ανονικότητα καί έντέλειαν σχεδίου." Ή τοποθέ- 
τησις τών διαφόρων προσώπων είναι έξαισί'.ι, ή δέ 
έκτέλεσις μοναδική. ΊΙ έν τφ μέση» κεφαλή τοΰ Αγίου 
Διονυσίου έχει σχεδιαοθή καί έκτελεσθή τοσούτον 
έντέχνως, ώστε έκαστος διακρίνει έπί τοΰ έν τφ προ- 
σώπη» τοΰ Άγιου διακεχυμένου θανάτου γαλήνην άρ
ρητον, έπί τών κεκλεισμένων δ’ αύτοΰ οφθαλμών, 
καί τού κεκλεισμένου στόματος, διακρίνεται εύχερώς 
έκηρασι; τέχνης απαράμιλλου. 'Ομοίως τά ιερά άμφιά 
του είνε άξια θαυμασμού διά τήν άκούραστον έκτέλε- 
σιν τών ποικιλμάτων αύτών καί τήν φυσικότητα καί 
έντεχνον έκτέλεσιν τών πτυχών, αϊτινες τόσον θαυμά
σιος άναπαρίστανται. "Οπισθεν τοΰ σεπτού λειψόν, υ 
παρατηρούνται διάφοροι άλλαι μορφαί, έκ τών όπόίων 
έξι'.χουν, άτό έποψιν τέχνης, αί ώραΐαι γεροντικά! κεφα- 
φαί τών παρευρισκομένων μοναχών τών οποίων ή έκ- 
τέλεσις, ώς παρατηρεϊται είς τήν φωτογραφίαν, είναι 
άρίστη. ’Επί τού αριστερού όμως μέρους αύτής, εΐχον 
φθαρεί σημεΐά τινα τά όποια άντελήφθην καθ’ ήν 
ήμέρ αν έπεσκέφθην τόν Ναόν τοΰταν δΓ ιδιαιτέραν 
μου μελέτην έ.τι τών τοιούτων άργυρογλυφημάτων. 
Μικρόν μόνον χρονικόν διάστημα παρήλθε άπό τής 
πρώτης μου έκείνης έπισκέψεως, καί ήδη ευρίσκω 
καί τό πρόσωπον τοΰ σεπτού λειψάνου έφθαρμένον 
καί εντελώς έξηφανισμένον.

Έν τφ ίδίφ ναφ εύρίσκεται έρ-/ον καΜ.ιτεχνικόν 
τού ίδιου τεχνίτου. Είναι δέ ό κομψός καί καλλιτε- 
χνικιότατος πολυέλαιος, τού όποιου ή κοσμηματική 
τέχνη είναι θαυμασία, ώς έπίσης καί ή κοσμηματο- 
γράφησις, ή άπολήγουσα έπί άνοικτοΰ πτερού άγγέέ.ου, 
είναι δ,τι ώραΐον. Κατά τήν γνώμην πολλών ειδημό
νων οΐτινες έκαμαν κρίσεις έπί τού πολυείαιίου τούτου,
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είναι δτι ιό έργον τοΰτο είναι εξαίσιας καί μοναδι
κής τέχνης καί άφαντάστου μεγαλοπρεπείας, ύπερ- 
βαίνει δέ καί αυτόν έτι τόν τοϋ ναού της Μητροπό 
λεως Ζακύνθου εργον τοΰ ίδίου καλλιτέχνου. Τά κο
πιώδη καλλιτεχνικά έργα, τά όποια ή καλλιτεχνική 
έμπνευσις τοϋ Διαμαντή καί τών όμοιων του παρι’ιγα- 
γον, έξηφανίσθησαν καί άντεκατεστάθησαν μέ έργα 
σημερινής έπιπολαίου τέχνης, άνευ έμπνεύσεως καί σχε
δίου. Περί Διαμαντή έγραψαν οί γνωστρί ιστορικοί 
Σ. Δε Βίαζης είς τό περιοδικόν «Πινακοθήκη» καί ό 
κύριος Λ. X. Ζώης είς τό παρ' αύτοΰ έκδιδόμενον 
λεξικόν, έν τώ περιοδική» «Μοϋσαι». Μάλιστα έν τώ 
λεξικό» τούτα» ό κ. Ζώης αναφέρει δι’ έν έξοχον έρ 
γον τοΰ Διαμαντή δστις τό προσέφερεν ώς δώρον είς 
τόν Άγγλον στρατηγόν Στούαρτ τφ 1812· Πεοί Δια
μαντή αναφέρει είς τό έκδοθέν έργον του καί ό Δούξ 
Σαλβατώρ.

Πολλά έργα τοϋ Διαμάντι] εύρίσκονται διεσπαρμέ
να είς διαφόρους ναούς τής Ζακύνθου, άλλά τά άρι 
στουργήματά του είναι τά έν ναφ τοΰ Αγίου Διονν 
σίου ευρισκόμενα.

Τό δέ έξοχά ιερόν έργον του ΰπό έποψιν μικρογρα
φίας είναι τό έν τώ ίδίφ ν.ιφ ευρισκόμενον έπίχρυ 
σον Εύαγγέλιον τό όποιον περιέχει έπάνω τριάκοντα 
μικρά ανάλογα τετραγωνίδια έντός τών όποιων είκο- 
νίζονται οί Προφήται καί ό βίος τού ’Ιησού ώς καί 
τά μαρτύρια αύτοΰ. 'Επί δέ τών πλαγίων ωραία κο- 
σμηματογράφησις περικλείει τά είκονιζόμενα άντι 
κείμενα.

Οΰτω συντομεύωμεν τήν περιγραφήν μας ταύτην. 
καί είς ιδιαιτέραν μας μελέτην θέλομεν αναφέρει καί 
διάφορα άλλα έργα άλλων μεταγενεστέρων άργυρο- 
γλυπτών, οΐτινες προσεπάθησαν νά μιμηθούν τόν Δια. 
μάντ»)ν.

Ό αγαθός φίλος Κος ’Αλέξανδρος Μαρτινέγκος έξ 
ίδιοιτέρας αγάπης του πρός τούς καλλιτέχνας, μάς φι
λοδωρεί τάς δημοσιευομένας φωτογραφίας.

Ζάκυνθος Δ. S. ΠΕΛΕΚΑ2ΗΣ
Ζωγράφο ς

Μ π ά φ α
Ε6αγγί).ι«.ν (Οί προφήται κ.ί ο βίος τοϋ Ιησού 

έν μικρογραφία.)

Τό κνιΰμα βένθους
Θ. Θωμοπουλου

α
A MOR..·.

ΧΑ Ι-

Α κουρέλια κρεμόντανε 
στις πλάτες του άπ’ τό 
ξεθωριασμένο καί παμπά
λαιο σακάκι. Τό παντελόνι 
του χιλιομπάλωτο καί ξε
σχισμένο φαινότανε σά νά 
ουχάθηκε κι' έκεΐνο τά 
τρέμουλα πόδια του καί τά

λυγισμένα γόνατά του- Τό σακκοΰλι πού κρεμότανε 
πάντα δεμένο μέ μιά σάπια τριχιά πίσω άπ’ τούς ώ

μους του ήτανε γεμάτο ξερά ψωμιά καί μισομαρα- 
μένα χόρτα. Τό κεφάλι του δεμένο μ’ ένα βαθύγαλάζο 
μαντήλι. Στί) μορφή του, πού μόλις «ραινότανε άπ’ τά 
πυκνά μακρυά γένεια. λαμπυρίζανε δυό φλογοβολά μά
τια σκεπασμένα μέ δύο μαΰρα ίσκιερά φρύδια. Κρά- 

ταγε πάντα καί περιπατώντας τήν έσερνε μιά χοντρ») 
μαγκούρα. Στά πλατειά σ^ρκ.ιίιδικα χείλια του πλανιό
τανε,σάν ίσκιος άγνωστου σκοταδιού,ένα βάρβαρο χαμό
γελο. Δέν ήτανε ζητιανος.Πλάνητας. ’Ερείπιο τής ζωής.

Διάβαινε ανάμεσα σ’ ένα δροσερό μονοπάτι δημο
σίου κήπου. Έσκυβε καί χαΐδευε τάνθια, ποϋ άνΟ ί
ζανε, σάν ψυχές παρθένων, μές στό δημόσιο κήπο. 
•Εκοψεν ένα τριαντάιρυλλο κίτρινο· τοϋ ρούφηξε μέ 
δίψα τό γλυκό μύρο, υστέρα τό ξεφύλλισε, τό μάδησε 
καί τό σκόρπισε στό δροσερό μονοπάτι, ποϋ διάβαινε.

’Απομακρύνθηκε λίγο καί κάθησε σ’ ένα μουσκεμμένο 
πάγκο σκουμπώντας τό σακκοϋλί του καί ξαπλιόνον- 

τας τό κορμί του λαχταρισμένος γι’ άνάπαψι.
Είδε νά περνάη άπ’ τό δροσερό μονοπάτι σιγαλά- 

σιγαλά μέ ηδονικήν άργοπερπατησά ένα έρωτικό ζευ
γάρι. Έπέρασε πατώντας τά φύλλα τοϋ κίτρινου τραν- 
τάφυλλου, πού μάδησε. Νόμισε πώςτά μαδημένα φύλλα 
στενάξανε κάτω άπ’ τις πατημασές τους. Μά άμέσως 
τρίφυγεν αύτή ή ιδέα καί ξέσπασε σ’ ένα σαρδώνειο 
γέλιο, ποϋ κ’ ή νύχτα θά τύ τρόμαζε. Κύτταξε μέ 
προσοχή τό έρωτικό ζευγάρι, πού άγκαλιασμένο διά- 

βηκε καί χάθηκε μές στις ιροινικιές καί εις τραντα- 
φυλλιές. Άλλαξε φιλιά λαχταριστά ένώ χανότανε μές 

στις τρανταφυλλιές καί τις φοινικιές.
Καί ξέσπασε σ' ένα σαρδώνειο γέλιο βγαίνοντας μέ 

πόθο μές άπ' τό παλιοσάκκουλό του ένα κομμάτι ξερό 

ψωμί καί τρώγοντάς το :
— Χά!... χά !... χά !.,.

Β 
MISERKORbM ...

"Εβρεχε ραγδαία ένα σουρούπωμα. Οί δρόμοι καί 
τά σταυροδρόμια έρημα άπό διαβάτες. Έκαθότανε σέ 
μιά γωνιά ενός τρίπατου άρχοντικοΰ σπιτιού καί κύτ- 
ταε τή βροχή ποϋδερνε μέ τις έ'γρε'ς μάστιγες της τά 
τζάμια καί τις πόρτες καί τούς τοίχους τών τριγύρω 
σπιτκον. Δέν έκλεινε τά σπιθόβολα μάτια του, πού- 
μοιαζαν σάν άσβυστα κάρβουνα σέ κάθε άστραπήπού 
κατηύγαζεν άπό φώς ασημένιο τό άπειρο. Άκουγε 
άτάραχος τάστροπελέκια νά σκούζουνε καί νά σοϋνε
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άπό τά Βέμελα τή γή. Βρεχότανε. μουσκευότανε καί 
δέν τόν έννοιαξε. Τα κουρελιασμένα QOir/tL του νερο- 
στάλαχτα τοΰ φέρνανε ανατριχίλες σιύ κορμί και τ6 
κάνανε νά τριμρυλιάζρ σάν ψάρι... "Ετριογεν ενα 
¥ερί> κομμάτι ψωμί καί λίγο τυρί ξερό κι’ αυτό. Καί 
μαζί μέ τό φαί του τό γαλήνιο καί αμίλητο χαμογέ- 
λαε ποιο; ξέρει γιατί.

Περάσανε δύο διαβάτες πλουσιοντυμένοι καί περή
φανοι καί ό ένα; των κράταε στό μπράτσο του μιά 
κομψή κυρία, πού πάταε άλαφοά σηκώνοντας τό φου
στάνι της. Σάν περνάγανε άπό μπρος του ή κομψή κυ
ρία έβγαλε μέ τό γαντοφορεμένο χέρι της μιά πεντάρα 
άπό τό άσημενοκεντημένο τσαντάκι της καί τήν έρ- 
ριψε μπροστά του. Εκείνος τήν πήρε καί .ής τήν 
εδωκε πίσω μ’ ένα χαμόγελο πουδειχνε κάτι ευγενικό. 
Μείνανε όλοι μέ μιστ-.νοιγμένο τό στόμα καί τόν κυτ- 
τάγανε μέ προσοχή. Φαινότανε σά νά ξεχύσανε τή ρα
γδαία βροχή πούπεφτε. Εκείνος χωρίς νά δώσει προ
σοχή στήν προσοχή τους ξανάσκυψε καί ξανάρχισε τό 
γαλήνιο καί αμίλητο φαί του. "Οταν απομακρυνθή
κανε οί δύο διαβάτες μέ τήν κομψή κυρία, πού έξα- 
νάβαλε τήν πεντάρα στό άσημόστι-χτο τσαντάκι της 
ακούσατε πίσω σάν ά.τήχησι τοΰ αστροπελεκιού που 
τραντάνιζε τά τζάμια τών σπιτκ' ν γύρω ένα σιρδώνειο :

— Χά!... χά!... χά !...

Γ 
QENTES...

ΚάΟησε μιά νύχτα σ’ ένα καπελειό ύπόγει μιας α
πόμακρης μικρής συνοικίας. Ήπιε δυό τρία ποτήρια 
καί ετοιμαζότανε νά φύγη. Ήτανε περασμένα μεσάνυ
χτα. Δέν πρόφΟασε νά σηκωδή άπό τήν καρέκλα του, 
δταν κατεβήκανε γλήγορα-γλήγορα άπ’ τή σάπια σα
νιδένια σκάλα τεΰ καπελιοΰ δυό άνθρωποι μέ φωνές 
καί νευρικές χειρονομίες. Δίχως άλλο φιλονεικούσανε. 
Δουλειά δέν είχε. 'Αν καθότανε νάβλεπε πού 8ά τε
λειώνει· ό καυγάς τους. ΙΙαράγγειλε άλλο ένα δεκάρικο. 
Τώπιε σιγά-σιγά. Στο μεταξύ οί δυό άνθρωποι πού 
έφιλονεικούσανε είχανε φτάσει σέ σημείο επικίνδυνο. 
Χτυπάγανε τά χόρια τους στό σιδερένιο σκουριασμένο 
τραπέζι τοΰ καπε? ειοΰ καί φωνάξατε κι’ οι δυό δί
χως ν’ άκούη ό ένα; τόν άλλο καί δίχως νά συνεν
νοούνται. Ό ταβερνιάρης είχε αποκοιμηθεί στό 
μπάγκο μεθυσμένος. Ή κιτρινόφωτη λάμπα άρχιζε 
νά χάνη τό φώς της. Δέν είχε άλλο πετρέλαιο. Μές 
στό καπελειό δέν ήταν άλλος άπ’ τούς δυό πού έφι- 
λονεικούσανε, αΰτόνε καί τόν κύπελλα. πού έκοιμώ-

------------■·

ΑΜΑΔΡΤΑΣ ΣΤΗ ΣΙΒΥΛΛΑ

είδών σάν τή 
στολίδι της...

Ο.Χ πάλη και
ρό γεννήθηκε 
άπότό’Απειρο 
μϊά δύναμις με 
γάλη— ή ’Α
γάπη. Kt’ άπ" 
τήν ’Αγάπη έ- 
γεννήθηήΖωή 
—σκλάβα της. 
μεγάλη κυβερ-

τανε ροχαλίζοντας. Ξάφνου τό φώς τής λάμπας, πού 
κρεμότανε άπ.ό τήν καπνισμένην οροφή, έσβυσε καί τό 
σκοτάδι απλώθηκε στό καπελειό βαθύ. Σέ λίγο άκου- 
γεν έναν αναστεναγμό σπαραχτικό κι’ ένα δοϋπο μές 
στό βαθύ σκοτάδι. Ό ένας άπ’ τούς δυό. πού έφιλο- 
νεικούσαιε, Οάπεσε άπό μαχαιριά. Σηκώθηκε καί βρί
σκοντας τή σκάλα άνέβηκε, ένώ συνεκρούετο μέ τό 
φονιά πούφευγε κι’ έφυγε κι’ αύτός. Κι’ ένφ ανέβαινε 
τή σκτ'άα ξέσπασε σ’ ένα άρρυθμο σαρδώνειο γέλιο :

— Χά !.. χά !... χά! ...

Δ
MOKS...

Περπάταγε στό μεγάλο δρόμο ποΰφερνε στό νεκρο
ταφείο. Δεξά καί ζερβά,δένδρα. Μακρυά φάνταζε, σά 
στεφανωμένο άπό μιά θολήν ομίχλη, τό κυπαρισσό- 
φυτο νεκροταφείο. Περπάταγε σκυμμένο; καί τραγου
δώντας σιγανότατα κάποιον παλιό σκοπό. Πίσωθέ 
του ξάφνου ακούσε μιά συρμένη νεκρική ψαλμωδία. 
Γύρισε κι’ είδε νά φέρνουνε γλήγορα, σά νά βιάζον
ταν νά τό ρίξουνε στό χώμα, ένα λείψανο. Άκολου- 
Οάγανε ’λίγοι άνθρωποι σκυμμένοι' περσότερες μαυ
ροφόρες γυναίκες μέ τά μαντήλια στά μάτια. Άπό 
μακριά ερχότανε μιά άμαξα, πού κοντά στόν άμαξα 
καθότανε ένα παιδί κρατώντας τό Σταυρό καί γελών
τας μαζί μέ τόν άμαξα....

Τό φέρετρο φτωχό καί λουλουδοσκεπασμένο κρα- 
τάγανε τέσσεροι τυχαίοι άνθρωποι. Τό λείψανο σί
μωνε γλ ήγορα. "Εφερε μέ ταχύτατο κίνημα τά χέρια 
στό κεφάλι κι’ έλυσε τό βαθύ γαλάζο μαντήλι, πού 
τώδενε. Καί τά μάτια του γιά μιά στιγμή Οολιόσανε 
στού λειψάνου τό διάβα. Σταυροκοπήθηκε τρεις φο
ρές γλήγορα καί κύτταξε τό νεκρό. Ήτανε ένας γέρος 
κατάλευκος. Φαινότανε σά σκιά μέσα στήν κάσα· τά 
βαμπάκια πού βουλώνανε τό στόμα του τοΰκρυβαν τό 
μισό πρόσωπο Πίσω μαλλιοτραβιούνταν ε δΐ'όνιέςκαί 
μιά σκελεθρωμένη γρηά Σκούζανε καί πνιγόντανε 
στά άναφυλλητά.

Καί τά μάτια του γιά μιά στιγμή Οόλωσεν ένας 
δακρύ.τεπλος. Τό ξόδι διάβηκε κι’ απομακρύνθηκε ώς 
είκοσι βήματα.

Ξάφνου έκεϊνοι πού τό συνοδεύανε ταραχτήκανε καί 
γυρίσανε απότομα πίσω τους δλοι νά ίδοΰν. Είχαν 
άκούσει ένα συρμένο σαρδώιειο γέλιο νάρχεται νά 
χτυπήση τή θλίψι τους :

— Χά !.. . χά !. .. χά ! ...

r.HTSOS Δ0ΓΡΑΚΗ2

Τότε έβασίλευεν ακόμη ή Νύχτα.
Κι’ είχε χαϊδεμένα της παιδιά τόν θάνατον 

—πού έσκλάβωνε τή Ζωή—τήν Μοίρα—πού τυ
φλά τήν έσυρε—τή Νέμεσι— έκδικήτρια τής 
αδυναμίας—τόν Δόλο—άτιμη απάτη—τό Γήρας 
—τό φαρμάκι τής ψυχής—καί τή φρικτή Δι
χόνοια, πού δοκιμάζει τήν αληθινή αγάπη.

’Ανάμεσα σέ δλα αύτά γεννήθηκε ό άνθρω
πος, συντροφευμένος άπ’ τή λύπη και τή πάλη 
—πού έγεινε τό σύμβολον—κ·Γ άπό τόν δρκον 
—τών άνδρών!

'Αλλά έκυριάρχησε σέ δλα ή Άγάπη...
Κι’ ήταν αύτή λογιών λογιών.
Ήταν άγάπη τοΰ φλογισμένου ήλιου—γςά τή 

φύσι δλόκληρη καί μίσος γιά τά άστραπόβροντα 
—κΓ αυτό είν’ άγάπη—κΓ άγάπη τοΰ άδυνά-

σμός—πολλές φορές άπαρατήρητος ό κάθε της 
παλμός. . .

Ό άνθρωπος δέν ξεύρει τί ζητεί. Άφίνει ότι 
έχει μεσ’ τά χέρια του—θά κλάψη ύστερα—καί 
αγωνίζεται νά εύρη τήν άλήθεια.

’Αλήθεια είναι τό παρόν.
.λησμόνησε κάθε στιγμή πού φεύγε.·...
Γιατί νέο δρόμο έπιζητεΐ μέ τυφλωμένα μάτια·. 
Χίλιες φορές ό άνθρωπο: βυθίζεται σέ τρί

σβαθα σκοτάδια, ενώ :ά πόδια ματωμένα άρ- 
νούνται ν’ άναβούν τόν Γολγοθά. . .

Πεθαίνει ή δόξα—/.έξις κενή—εμπρός στήν 
ευτυχία πού άδικα ζητείται καί δέν βρίσκεται, 
γιατί ποτέ κανένας δέν τήν έπιασε, όταν τον 
κυνηγούσε. ..

Ό Πόνος έξαγνίζει:
Κάμνει πολλές φορές 

ματίαν. . .
Τό γελοίο πού θά σέ 

γώτερο είναι έκεϊνο πού 
λάσης.

Κόλασις κΓ ούρανό: είν’ ή ζωή καί κάθε άν
θρωπος έχει δικαίωμα νά ζήση.

Βαρύνει ή κατάρα. . .
Άς ύψωση τό κεφάλι του.
Ή ζωή δέν περνά σέ ύπνο καί τά όνειρα εί

ναι μάταια. . .
Ποια είν’ ή άλήθεια τής ζωής ;
Ίσως ή ίδια ή ζωή μέ τόν εγωισμόν της. 
Ηά ζήση ό δυνατός.
Κάθε άνάμνησις κατακρατεί τό βήμάμας.

του γιά τή δύναμι καί τού ταπεινωμένου γιά τό 
έγκλημα, κΓ άγάπη τοΰ πανεύμορφου τοΰ μπου
μπουκιού γιά τήν μεγάλη τριανταφυλλιά...

ΚΓ ήταν άγάπη έγωϊστική—καί ποιά άγάπη 
δέν έχει έγωϊσμό!—κ.Γ άσπλαχνη πού αισθά
νεται ό γονεύς γιά τό παιδί του κρατώντας το 
κοντά του χωρίς νά σκέπτεται τήν Ευτυχία του.

ΚΓ ήταν—τό συνηθέστερο—άγάπη δύο άν- 
θρώπων πού έταύτισαν γιά μιά στιγμή τές άμοι
ρες ψυχές των καί παρεγνώρισαν ή μιά τήν 
άλλη καί τώρα τραβούν τό δρόμο των ό κάθε 
ένας χωριστά·..

Άλλοίμονον σ’ όποιον ξυπνήοή υστέρα άπό 
ένα όνειρο πού έπλασε κυττώντας μιά πεταλούδα 
πούφευγε.....

Μέσα στό άντιφέγγισμα τών άχτίδων θάπτε
ται κάθε άνασασμός τοΰ λουλουδιού πού θά 
θέληση νά τό άντικρύση...

Μιά. λύσσα πιο βαθειά άπό τή δύναμι, πώχει 
ή ’Αγάπη μέσα της δίδει δύναμι γςά μςά στιγμή. 
"Γστερα έρχεται ή κούρασις.

Κάθε παρηγορήτρα είναι μάταια. "Οσφ κ.Γ 
άν γύρης στές ρίζες τών Άμαδρυάδων σου ή 
ψυχή σου είναι δική σου καί β πόνος πόνος της...

"Οταν τό μικρό λουλούδι τό λυγιση ένας βορ- 
ρηάς άλύπητος, ή θέλησίς του θά τό σώση άπό 
τόν θάνατον. ..

Καί είναι αύτή βαρεία, μεγάλη κι* έχει μέσα 
της τή φλόγα τής ζωής. ,

Χρησμός είν’ ή ζωή κι’ άλυτο μυστήριο . . . 
Μυστήριο είναι κΓ ή καρδιά κΓ είναι χρη

τόν άνθρωπο έγκλη- 

κάμη νά κλάψη: όλι- 
μέ τούς άλλους θά γε-

Δ. Δήμα Προσωκογραφία διοποινίδοε Χύρί
13?

Τοΰ Φοίβου ίξηγήαΐί μου κ’„· φηβκοϋ χρηαμύ 
atiji 2ιβν!.ί.η{ ait U'V ηύ>ο ά.ιοκ(ΐΙ/,]τι.
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Τό ποτάμι χύνεται δρμητικό γιατί μ' ευγνω
μοσύνη δέχεται τήν δροσιάν άπό τά σύννεφα, 
πού υποστηρίζουν τήν ζωήν του.

Τό χέρι πού δοκιμασμένο στή φωτιά απλώ
νεται γ;ά νά μάς βοηθήση μέσα στό διάβα τής 
ζωής, γιατί περιφρονητικά τό διώχνομε ;

Μίσος, άγάπη, περιφρόνησις άνοίγει τό με
γάλο δρόμο;

Αδιαφορία γιά δτι πέρασε καί άφησε πληγή. 
Είνε χειρότερ’ άπό περιφρόνησι.

Άν ή άγάπη γιά τούς άλλους—έζυμώθη ή 
ψυχή μας μέ αυτήν—έσκότωσε κάθε έγωίσμό 
γΐά τή ζωή, δ πόνος ας κρυφθή βαθε·.ά...

Στους γύρω χαμογέλα...
Ίσως τά δάκρυά σου συγκρατηθούν μεσ’ τή 

πηγή τους, δταν ή αυτοθυσία σου θά είναι 
τετελεσμένη...

MYFSIMH

Κάτταρον

ΣιμπινΙχον

ΔΑΑΜΑΤΙΑ-ΒΕΝΕΤΙΑ
ΊΙ ύπό τήν ήγεσίαν τού κ. Σπανδωνή πρώτη 

'Ελληνική εις Ευρώπην έκδρομή άπετέλεσε 
μεγάλην επιτυχίαν. Μετέσχον 82 εκδρομείς, 
διήρκεσε δέ αύτη 14 ήμέρας.

Ή πρώτη ξένη πόλις ήν έπισκέφθησαν οί 
εκδρομείς ήτο τό Κάτταρον, έπίνειον τής Κα- 
τίγνης. Είνε μάλλον στρατιωτικός σταθμός. 
Θαυμάσιος είνε δ κόλπος δΓ ού εισέρχεται τις 
εϊςτό Κάτταρον. ’Απαράμιλλος είς γραφικότητα. 
Εκατέρωθεν τοπεία χαριέστατα.

Μετά τήν Ραγούζαν, τό Φάληρον τών αρ
χαίων Ρωμαίων, μέ τόν μητροπολιτικόν ναόν 
της περικλείοντα έργα τοΰ Ραφαήλου, τού Τι- 
τσιάνου καί τού Γουϊδο Ρένι, μέ τό άρχαιότε- 
ρον φαρμακείου τής Ευρώπης καί τήν ποιητι- 
κωτάτην νήσον Λακρόμα, ήτις δμοιάζει τήν 
νήσον τών νεκρών τού Μπαϊκλιν, έφθασαν οί 
έκδρομείς είς Λίσσαν καί κατόπιν είς Σεμπε- 
νικον, πόλιν Αυστριακήν, ήτις στολίζεται μέ τό 

μνημείου τού Τομαζέου, τού έπιφανούς 
φιλέλληνος τού διδάξαντος έν τή Ίονίω 
"Ακαδημία. Πλησίον τού Σεμπενίκου είς 
τό βάθος γραφικωτάτου κόλπου ύπάρχουν 
καταρράκταιλίαν αξιοθέατοι,έκ τής δυνά- 
μεως τών όποιων έργάζεται μέγα έργοστά- 
σιον άνθρακασδεστίου.

Ή έπίσκεψις τής Βενετίας παρέσχε τάς 
ώραιοτέρας τών έντυπώσεων. Οί ναοί τοϋ 
'Αγ. Μάρκου, τής Σάντα Μαρία ντέ Σα- 
λοΰτε, τών 'Αγ. Ίωάννου καί Παύλου, 
τών Φράρι, τό Δουκικόν Άνάκτορον, ή 
’Ακαδημία, ή Καλλ. Έκθεσις, τό Αίνδο, 
τό Εθνολογικόν μουσείον, είλκυσαν τό 
ένδιαφέρον καί τόν θαυμασμόν.

Οί έπισκέπται μετέοησαν εις τήν Ελλη
νικήν έκκλησίαν, κειμένην παρά τήν «Γέ
φυραν τών Ελλήνων» καί τήν 'Ελληνι
κήν δδόν. Είνε άρχαία εκκλησία, μέ τοι
χογραφίαν μωσαϊκού μεγάλης αξίας. Κέ- 
κτηται περιουσίαν 2 1)2 εκατομμυρίων. 
Οί έν Βενετία "Ελληνες άνέρχονται εις 
150. Τής έκκλησίας προϊσταται Κρής άρ- 
χιμανδρίτης, έπιτροπεύει δέ δ κ. Αυκού- 
|δη«·

Αί φωτογραφίαι έλήφθησαν καί εύγενώς 
παρεχωρήθησαν είς τήν «Πινακοθήκην» 
ύπό τής δεσποινίδες Αουϊζης Τριανταφυλ- 
λίδου. Ός πρός τάς φωτογραφίας τών 
Δαλματικών πόλεων δέον νά σημειωθή 
δτι έγένοντο παρά τήν κρατούσαν αύστη- 
ράν άπαγόρευσιν τών αρχών, όπως μή 
φωτογραφούνται, διά στρατηγικούς λό
γους, αί παράλιοι φρουριακαί πόλεις.

Ό έν Βενετίρ Έ/Ληνικός ναός

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
1

Ν. Π. 7.

Σάν δάπρο κρίνον έγεννήΟιικες 
Μιαν άνοιξιάτικην άύγοΰλα

Σάν άΰπρο κρίνον έξιήύχησες 
Τήν άλλην νύχτα. Κι’ ή δροσοϋλα

Τήν μίαν ημέρα ήταν δάκρυα 
Χαράς στό γέννιισίν σου, κρίνε

Τήν άλλη νύχτα ήταν κλάμματα
Κ1’ άχ! κλάμματα κι’ άκόμα είναι...

μ,ν.τΐ. Ponti dei Greci

I I
Hidi Pagliaccio!

Βαθειά στό πέλαο κύττα 
Έκεϊ τό σκοτεινό

ΊΙ θάλασσα πώς σμίγει 
Μέ τόν ουρανό

Τόσο π’ούτε ξέρομε
Ιΐοϋ τελειών’ ή μιά

Οϋτ’ ό άλλος βλέπομε 
ΙΙοϋθε άρχινά.

Παρόμοια στή ζωή μας 
Θλίψες καί χαρές

Συγχύζουνται, κι ώ, κόσμε!
Γελάς άντί νά κλαϊς...

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
— Είς τήν αρχαιότητα αί άπιστοι σύζυγοι έλιθο- 

βολοΰντο.— Χμ ! Τότε πρέπει νά δοξάζωμε τόν θεόν διά 

τούς άσφαλτωμένους μας δρόμους σήμερα.

*
Γεροντοκόρη (ζωγραφίζουσα είς τήν Πινακοθήκην) 

— Αισθάνεται κανείς τόν εαυτόν του τόσον νέον άντι- 

γράφοντα παλ.ηούς διδασκάλους.
¥

Ζωγράφος — Δέν ξέρω τί νά κάμω,! Ζωγραφίζω κα
κές εικόνες δέν τής άγοράζει κανείς, ζωγραφίζω κα

λές. τής παίρνει ό δικαστικός κλητήρας.
•

Διευθυντής (πρός τόν ρεζισσέρ είς τήν πρώτην τοϋ 
νέου έργου).—Ό συγγραφεύς θά ξέρη ό ίδιος τώρα 
πώς τό έργον του πηγαίνει άσχημα. Είδατε πώς τήν 

πρώτη πράξι έκάθονταν στό θεωρείο τής α σειράς, 
στή δεύτερα στό Οεωπεϊο τής β’ σειράς, καί στην τε

λευταία στή γαλερία !
¥

Ή Αφροδίτη τής Μήλου.
Ή κυρία—Πρόσεξε νά μή πέση κάτω τό άγαλμα. 
Υπηρέτρια - Μά άπό δ,τι είναι περισσότερο δέν 

μπορεί νά σπάση, κυρία.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΙΚΜ

ΜΠΩΝΤΕΛΑΙΡ έλεγεν δτι γλυ
πτική ποϋ δέν τήν κάμνει δ Μι- 

δ? χαηλάγγελος δέν υπάρχει, θά τό 
είπεν είς ώραν οργής. Έν τούτοις 
ύπάρχει μία δικαιοσύνη είς αύτήν 
τήνbuutaile Όλιγώτερον (οργι
σμένος, Οά έλεγεν δτι γλυπτική 
ποϋ δέν τήν κάμνει άρθρωπος 
μέ εξαιρετικόν τάλαντον δέν ύ- 
πάρχει.

"Ολαν αί τέχναι είνε δύσκολοι* ή γλυπτική δμως 
άκόμη περισσότερον. Είνε τέχνη έξαιρετικώς κρύα, 
πολύ ολίγον υποβλητική, πολύ συγκεντρωτική, καί 
χρειάζονται πολλά πράγματα διά νά δικαιολογηθή. 
Αί πόλεις υποφέρουν άπό μέτριους ή κακούς Ανδριάν
τας, οί κήποι έγέμισαν άπό άσχημα έργα καί εΐς τό 
νεκροταφεϊόν τά γλυπτικά έργα κριμώνται τόν ΰπνον 
τής μετριότητος.

Διέτρεξα πρό ολίγων μηνών τήν γλυπτικήν τών 
δύο τελευταίων Παρισινών Salons, τήν τεριστίαν αί
θουσαν τοϋ Γκράν-ΙΙαλαί, απέραντου έκτασιν χιόνι- 
σμένην άπό τούς γύψους καί τά μάρμαρα χιλιάδων 
γλυπτών ποϋ έσώρευσαν έκεϊ τάς προσπάθειας των, 
τάς ελπίδας των καί τάς πλάνας των. Καί έπείσθην 
δτι άν ημείς ποϋ γράφομεν καταστρέφομεν δάσιι ολό
κληρα διά νά τά κάμωμε χαρτί είς τό όποιον θά γρα
φούν πράγματα ποΰ δέν δικαιολογούν τήν καταστρο
φήν τών δασών, υπάρχουν δμως καί άλλοι άνθρωποι, 
οί γλύπται, ποϋ καταστρέφουν μίαν θαυμασίαι ύλην, 
τό μάρμαρον διά νά τό κάμουν χειρότερον. Έάν είς 
κ·ίθε όγκον μαρμάρου εντός τής γής κατοική καί ένα 
άγαλμα, δπ«>ς λέγουν, τό άγαλμα αύτό ομοιάζει μέ 
τήν βασιλοπούλαν τού παραμυθιού τού Περρώ. Περι
μένει ώρισμένον πρϊγκηπα τής τέχνης νά τό άναστήση. 
Ή διαφορά μόνον είνε δτι πηγαίνει καί τό έξυπνα 
άλλος γλύπτης, ό όποιος δέν είνε δ αναμενόμενος, καί 
τό παραμύθι καταστρέφεται αίφνηδίως μαζί μέ τά 
πρόσωπα.

Πόσα έργα φθάνουν είς τήν πόρτα τού Salon, 
άπορρίππονται καί γυρίζουν πίσω ; Θέαμα θλιβερόν 
πού παίζεται κάθε ’Απρίλιον. Θά νομίση κανείς δτι 
καί εκείνα ποϋ μπαίνουν μέσα είνε έξαιρετικά. Άλλά 
κατά τά έννέα δέκατα είνε Απλώς καλλίτερα εκείνων 
ποΰ άπερρίφθησαν.

Έβλεπα φέτος δύο συμπλέγματα ποϋ είχεν εκθέσει 
ένας 'Αμερικανός Δύο τεράστια συμπλέγματα, μέ δε
καπέντε πρόσωπα τό ένα καί τά δυο είς μάρμαρον. Εΐς 
τό βάθρον είνε χαραχθή ένας τίτλος τόσον μακρύς 
καί τόσον συμβολικός, ώστε δέν τόν ένθυμοΰμαι, ούτε 
μάλιστα τόν είχα εννοήσει όταν τόν έδιάβασα. Τά 
συμπλέγματα ήσαν συμβολικά. Διά τούτο καί τά εκα
τομμύρια τών θεατών ήλθαν, είδαν καί άπήλθαν μέ 
πάσαν απάθειαν. Τριάντα πρόσωπα δέν κατιόρθωσαν 
νά μάς συγκιν ήσουν ! Διατί τριάντα πρόσωπα τά ό
ποια δέν συγκινοϋν καί δχι ένα πρόσωπον, ή ενα κε

φάλι, ή ένα χέρι, τό οποίον τά συγκίνηση ; Πώς τώρα 
νά δικαιολογηθή ή εργασία τού λατομείου, άπό τό 
όποϊον έβγήκαν τριάντα όγκοι μαρμάρου, τών μαρμα
ράδων, τών εργατών, καί τοϋ γλύπτου φευ I τού γλύ
πτου ; Μέ τόν συμβολισμόν; Άλλά ό συμβολισμός, 
άφού έξώδευσε τόσο χαρτί διά νά κάμη βιβλία καί 
τόσον χρώμα διά νά κάμη έργα ζωγραφικής ποΰ Απί
θανα» διά παντός, χωρίς ού .ε ή σάλπιγξ τοΰ Αρχαγ
γέλου νά ήμπορή νά τ’ άναστήση. φυσικά δέν ήμπορεϊ 
τά δικαιολογήσω πλέον τήν κακήν γλυπτικήν. Θά ήτο 
δυστύχημα άν έσκαβε καί είς τά λατομεία διά νά χα- 
λάση τά μάρμαρα πού άπόμειναν. Ό Αμερικανός 
γλύπτης δέν έπήρεν ούτε εύφημον μνείαν άπό τό Σα
λόν. Διότι είχε πλανηθή. Καί κατά τόν ίδιον τρόπον 
έπλανήθησαν καί άλλοι.

Μία γλυπτική Έκθεσις δέν γίνεται διά νά συγκέν
τρωση δρμάς, άλλά μορφάς τελειωτικός. Κατά τά τρία 
τέταρτα ή γλυπτική τών δύο Σαλόν ήτο έκθεσις ορ
μών, αί όποΐαι κακώς υπολογισμένοι έξετροχιάσθησαν 
ή έκουράσθησαν πρό τής ώρας. Ξαναείδομεν λοιπόν 
καί έδώ γλύπτας οί όποιοι ήθέλησαν νά κάμουν τήν 
γυμνήν γυναίκα τού Σαρπαντιέ, ποΰ σηκώνεται άπό 
τόν ΰπνον, χωρίς νά τήν κάμουν. Τά γυμνά τού Ρον
τέν, χωρίς νά τά φθάσουν. Τήν galantc γλυπτικήν 
χωρίς νά τήν φθάσουν. Οί όποιοι έκακομιμήθησαν 
τόν Μενιέ καί τόν Νταλοΰ, ή Αντέγραψαν τό κακόν 
μέρος τής εργασίας τοΰ Μερσιέ, ή μάς έδωσαν λανθα
σμένους έφιππους τού Φρεμιέ. Έσκόνταψαν. "Οσοι δέ 
ήθέλησαν νά κάμουν τόν νέον υπήρξαν Ατυχείς. Νέοι 
δέν ύ.,άρχουν, είμή μικροί πού μετρούνται είς τά δά
κτυλα, όπως δ Σικάα, ό Λαετόβσκυ, ό Αμερικανός 
Όκόννορ, τοϋ όποίου καί τό φετεινόν έργον, δπως καί 
τά μέχρι τοϋδε, βασισμένον είς σταθερόν καί ώριμον 
νεότητα, εμενεν έκεϊ άδάμαστον καί άκλόνητον. μέ 
μορφήν καθαρόν.

Όπως ήτο επόμενον, ή σύγχρονος Γαλλική γλυ
πτική παρηκολούδηοε τήν πολιτικήν τής Δημοκρατίας 
καί τήν ήθικήν της. τήν δημιουργίαν τής νέας κοινω
νίας. Πλάττει τόν έργάτην, τόν γεωργόν, τόν μεταλ- 
λευτήν. Κάμνει σκηνάς άπό τό μέγα θέατρον τής ερ
γασίας. Πολλά συμπλέγματα είχαν έκτεθιή καί εφέτος 
εμπνευσμένα άπό τούς άγρούς καί τά έργοστάσια. ’Μ
ι.’ ό Μενιέ ό όποιος είς ολίγα ανάγλυφά του άπηθανά- 
τισε τήν εργασία.·, άπέθανε πλέον καί μέ αύτόν έκοι- 
μήθη προσκαίρως ί) σοσιαλιστική προσπάθεια τής τέ
χνης. "Οσοι προσπαθούν νά τήν έξυππ ήσουν τείνοντες 
πρός αύτόν ή τόν Δαλού, δέν κατιόρθωσαν τίποτε 
σπουδαϊον. Είνε έκτος Αμφισβητήσετε; δτι τά σοσια
λιστικά ιδεώδη τής κοινωνίας δέν ύψωσαν Ακόμη μα
ζί των τήν γλυπτικήν τέχνην. Έν τούτοις λείπει, φαί
νεται, ό καιρός καί πρέπει νά περιμένωμεν. Εξαιρε
τικά έργα εμπνευσμένα άπό τήν κοινωνικήν έπανάστα- 
σιν δέν έμφανίζονται άκόμη.

Όσον άφορά τό κράτος, τό βλέπει κανείς είς τό 
γλυπτικόν τμήμα τού Σαλόν έμφανιζόμενον μέ δλην 
τήν μεγαλοδωρίαν κράτους, τό όποϊον έχει τήν τέχνην 
θεσμόν. Ραγδαία βροχή παραγγελιών έπεσε πάλιν καί 
έφέτος. Σκοντάβεις κάθε στιγμήν εί; έργα τά όποια 
φέρουν τήν έπιγραφήν-

«Ήγοράσθη άπό τό Κράτος.» 

«Παρηγγέλθη άπό τό Κράτος.»

’Εννοείται ότι τό κράτος δέν άγοράζει εντελώς τά 
καλλίτερα. Δέν ένεργεϊ ώς Αγοραστής, άλλά μάλλον 
ώς πολιτεία. "Οπως πάντοτε, αί προτιμήσεις του έπε
σαν καί έφέτος είς τά έργα τά ΰποστηρίζοτ τα τό 
πρόγραμμα τής Δημοκρατίας. Λαϊκότητα τής εκπαι
δεύσει·';, γεωργίαν, αύξησιν τοΰ πληθυσμού, νασιονα- 
λισμόν κτλ. Άλλά διά νά μή φανή τό κράτος ότι πο
λιτεύεται μόνον είς τήν τέχνην, άγοράζει καί πολλά 
έργα, άδιάφορα πρός τήν πολιτικήν του, τά οποία 
προορίζει διά τούς κήπους καί τά Μουσεία τών Πα
ρισίων ή τών έπαρχιών. Νύμφας, πηγάς, διακοσμητικά 
συμπλέγματα, γυμνά κτλ. Δέν ήσαν καθόλου εξαιρε
τικά τιί άγορασθέντα έφέτος. Ίό Κράτος δμως κάμνει 
συνήθως πώς δέν βλέπει.

Ή άποτυχία τής συγχρόνου γλυπτικής, παρ’ δλην 
τήν τεραστίαν παραγωγήν της, είνε Ασθένεια τής |πρ- 
χής. Ό Ροντέν έξέθεσεν έφέτος ένα ριγηλόν κοριόν 
γυναικός, άπό εκείνους ποϋ ξέρει νά πλάτε;]. Άλλά ό 
Ροντέν δέν Αρκεί δυστυχίας νά όδηγήση μίαν γλυπτι
κήν είς τόν δρόμον της. Ό Ροντέν είναι καλλιτέχνης 
ό όποιος καί αύτός προσπαθε^ Εκείνος ποΰ υπήρξε 
μεγάλος ήτο ό Καρπι'ο, καί μετά στεναγμού πρέπει ν’ 
άναπολήσωμεν τόν πλάστην αύτόν τόσων ζωντανών 
ώρσιοτήτων, αί όποΐαι είνε τελειωμέναι. μορφοποιη- 
μέναι, σταθεραί καί τόσον έλαφραί'.

Οί νέοι γλύπται ξοδεύουν πολύν γύψον καί μάρμα
ρον πριν υπολογίσουν τί πρόκειται Ακριβώς νά κά
μουν καί έάν πρέπει νά τό κάμουν. Είδα είς τύ Σαλόν 
τήν αίωνίαν άρρώστειχ τών νέων νά στραπατσάρουν 
τό τάλαντόν των. Διότι τάλαντον Οά πή όχι μόνον νά 
τό έχρς (δλοι οί άνθρωποι σχετικώς έχουν), άλλά νά 
ξεύρης νά μή τό χαλάσος. Νά μή τό φορτιόσης, νά μή 
τό τραβήξης, νά μή τό παραμόρφωσης, άλλά νά τό

0 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΦΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Ή άνακάλυφις τοΰ αρχαιότατου χνωστοΰ Ναοΰ τής 

Παφίας Αφροδίτης, τοΰ άναφερομένου παρά τοΰ Ομή
ρου, άπετέλει τό άντικείμενον μακρών έρεονών των 
Άγγλων Ιδίως αρχαιολόγων έν Κύπρφ. Όμάς Άγγλων 
αρχαιολόγων προέβη εΐς άνασκαφάς κατά τό έτος 1^87 
— 88 είς τήν θέσιν Κουκλιά, ώτου έπιστεύετο, δτι έκειτο 
ή παλαιά Πάφος καί ή τοποθεσία τοΰ αρχαιότατου ναοΰ 
τής Παφίας Αφροδίτη;, τής λατρευομένης παρά των 
ίν τή νήσω Φοινίκων ύπό το δνομα Αοτάρτη*.

Άλλ' αί άναοκαφαΐ ίκείναι δ'εν.εφεραν είς φώς σπου
δαία ευρήματα. Διότι ενρέθησαν μεν πολλαί ενεπίγρα
φοι πλάκες, άλλ’ ανήγοντο είς τήν εποχήν τών Πτόλε- 
μαίων. Δύο αλλεπάλληλοι οειραί λειψάνων αρχαίων κτι
ρίων άνεκαλύφθησαν. Ή ανωτέρω ήτο Ρωμαϊκής επο
χής. Ή κατωτέρω έξηκριβώθη δτι άνήκεν είς τόν .Ίον 
π.Χ. αιώνα. Αί έπιγραφαί ήσαν γραμμένοι με τό ούνε- 
θες Ελληνικόν Αλφάβητου καί δχι διά τών Ελληνο
κυπριακών ψηφίων.

Κατόπιν είδοποιήαεως τοΰ κ. Κλεάυθους ΙΙιερίδου, 
ό κ. Ρίχτερ οι νοδευόμενος καί παρά τοΰ Γερμανοΰ αρ
χαιολόγου κ. Κορίτζκη, άπεφάσισε νά μειαβή είς τό 
Ραντίδι, δπως καλείται ή θέοις, δπου είχον εϋρεθή 
παλαιόταται ίνιπίγραφοι πλάκες με έπιγραφάς διά τοΰ 
Έλληνο-Κυπριακοΰ αλφαβήτου. Πέιτε Κύπριοι ουνώ- 
δευσαν τούς δύο Γερμανούς Αρχαιολόγους. 

βρής καί νά τό Ανάπτυξης τέτοιο πού είνε. «Γνώθι 
σαυτόν» — είς πόσα έργαστήρια καί σπουδατρήρια δέν 
έ.τρεπε νά κρεμασθή ή επιγραφή το>ν Δελφών ! Οί 
περισσότεροι γλύπται τού Σαλόν άπέτυχαν|δι’ αύτήν 
την άθεράπευτον αμαρτίαν τών νέων, νά μή θέλουν νά 
γνωρίσουν εαυτούς.

Είς αύτήν τήν Απέραντοι· ’Γκθεσιν τού 1910, τήν 
όποιαν σχετικώς είμποροϋμεν νά όνομάσωμεν αποτυ
χίαν, ένα άπό τά δέκα ή πέντε έργα ποΰ έπέπλευσαν 
είνε τό έργο, τοϋ κ. Κ. Δημητριάδου. «(,’ bomnie». 
Πόση Αρμονία Αναβρύζει άπό αΰτό τό ισχυρότατο» 
μπρούντζινον κομμάτι τοϋ Έλληνος γλύπτου. Παρι
στάνει τόν άνθρωπον, τόν άνδρα, ό όποιος άφού έπεσε 
νικημένος άπό τήν μοίραν, συγκεντρώνει μολαταύτα 
μίαν τελευταίαν καί οριστικήν προσπάθειαν διά νά 
σηκωθή πάλιν όρθιος καϊ νά έπαναλάβρ τόν Αγώνα, 
εναντίον δλωντών Αντιπάλων δυνάμεων. Αύτό τό απλού ι· 
γυμνόν ενός άνδρός είνε ολόκληρον σύμπλεγμα, άφθονον 
εΐς κί ·ησιν. Είς τήν αρτιότητα τής πλαστικής του, 
είς τή·· καθαρότητα καί τό πλάτος τής Ανατομίας 
του, εΐς τήν σοφήν του καί εκτάκτως γραφικήν κί- 
νησιν είνε ένα ούμβολον σπό τά άπΛούστερα καί τά 
ύποβλητικώτερα πού είμπορούσε νά στήση σύγχρονος 
γλύπτης. ’Ιδού ένας καλλιτέχνη); ό όποϊος πρό πολλοΰ 
άπέδειξεν δτι ξεύρει νά μή χαλάσΐ) τό τάλαντόν του. 
Άνέπνεε κανείς όταν γυρίζων άπό περιπλάνησιν είς 
τόσας Ατυχείς Απόπειρας γλυπτών ποϋ πυρεξήγησαν 
έαυτοΐς σταματοϋσεν εμπρός είς τήν γαληνίαν ρώμην 
αύτού τού μετάλλου είς τό όποιον ένας καλλιτέχνης, 
Απαθή; είς τάς πλάνας, τόσον λαμπρά έσυλλογίσθη 
καί έξετέλεσεν. Ητο άπό τά όλίγιστα τού Salon 1 
Άλλ’ άποτελεϊ καί αύτό, δπως καί τό περυσινόν, κομ
μάτι μεγάλης ολική; συνθέσεως διά τήν οποίαν θά 
ήξιζε νά γίνι) ευρύτερος λόγος.

Παρίοιοι Ζ. ΙΓΑΠΑΗΤΩΙΠΰΥ

'Η τοποθεσία Ραντίδι κείται πέραν τοΰ Χά-Ποτάμι 
δ όποϊος ρέων νοτιοδυτικώς προς τήν θάλασσαν, χώριζε, 
είς δύο τήν χώραν — άποιελών ούνορον τών Ιπαρχιών 
Λεμησσοΰ καί Πάφου. — Άνατολικώς εύρίσκεται ή επαρ
χία Λεμηοσοΰ καϊ τό δάσος τοΰ Ραντιδίου αρχίζει από 
τήν πρός τόν ποταμόν κλιτόν. Δντικώ·· κείται ή Πάφος 
με τό χωρίον Κουκλιά, είς άπόστασιν δύο Άγγίικών 
μιλλίων.

Ή παλαιά καϊ ή νέα οδός διέρχονται διά τοΰ Ραντι- 
δίου, άπέχοντος 86 μίλλια άπό τήν πρωτεύουσαν τής 
νήσου Λευκωσίαν. ’Π τοποθεσία κείτάι έπϊ οροπεδίου. 
Δεξιά τής δημοσίας όδοΰ, πρός τήν θάλασσαν, έν μέοτρ 
πυκνού δάσους έξ ελαίων, ξυλοκερατεών καί πρίνων 
καί είς δέκα λεπτών άπόστασιν άπό τής όδοΰ εύρον τά 
πρώτα έρείπια. Τά ερείπια αύτά περιβάλλονται άπό 
πυκνότατους θάμνους καί χαμόδενδρα.

Οί άρχοιοκάπηλοι είχον έξαγαγει άρκετάς πλάκας 
έτεπιγράφους. Διά ν' άποφύγουν τήν καταδίωξιν τών 
άρχών είχον άποκόψει τάς έπιγραφάς, άλλας δέ κατί- 
στρεφαν με πελέκεις καί κατόπιν μετέφεραν τούς 'λί
θους δι' ήμιόνων μέχρι τής θαλάσσης, δπου άνέμενον 
πλοιάρια.

Τά ίρείπια εκτείνονται έπ! ήμιου μίλλιον είς μήκος 
καί τέταρτον μιλλίον είς πλάτος. Τά περισσότερα έξ 
αύιών περιβάλλοντα θέσιν πυκνόφυτον, δπου Ασφαλώς
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θά εύρίσκετο <3 ναό;, όμριάζουν πρό; βάθρα αγαλμάτων, 
δ. ότι έχουν επί τής Λνωτέρας πλευρά; τετραγωιικήν 
εκσκαφήν.

Εΰρέθηταν άιβιρι άγαλμάιια άπό οπτήν γήν— ιίρρτ 
κότες, δπω; καλούνται γενικώς—καί πλησίον ανιών 
άνεκαλύφθηταν πάμπολλα πανάτχαια είδωλα περίεργο - 
τάτης κατασκευής, έκ πηλοΰ Ό τεχνίτη; φαίνεται διι 
δ'τν ι*/β πρόπλασμα άλλ' ότι κατεσκεύαζε προχείρω; 
κάθε μέλος τοΰ αγάλματος, κατόπιν δέ τά συνεκόλλει 
όπως κάμνουν τά παιδιά δίαν κατασκευάζουν άνθρώ- 
πινα όμοιόματα έκ χιόνο;.

Πολλοί πέτραι φέρουν εί; την ύψηλττέραν αυτών 
επιφάνειαν Έλληνο-Κυπριακά; έπ.γυαφάς, πολλαί τών 
οποίων διατηρούνται καλώ;.

Πέριξ τοΰ κεντρικού τούτου σωρού τών πυκνών ερει
πίων, εΰρίικονται οποραδικώ; διήκοντα πρό; τήν θά
λασσαν, εί; άπόστασιν μερικών αγγλικών μιλλίων καί 
alia μνημεία. Τάφοι πολλοί φαίνονται εγκατεσπαρ
μένοι κατά διαστήματα, είς μερικά δέ σημεία φαίνεται 
οτι ήσαν ολόκληροι νεκρόπολεις.

Καί άκολουθοΰνιε; τήν πρός τήν θάλασσαν κατωφέ
ρειαν φθάνομεν είς νέον σωρόν πυκνών λίθων καί είς 
ερείπια κτιρίων, φαίνεται δέ δτι ήτο εκεί ή αποβάθρα 
δπου προσήγγιζον τά πλοία τών προσκυνητών τού ναοΰ, 
οί οποίοι προσήρχοντο διά νά αφιερώσουν διάφορα ά· 
φιβρώματα είς τόν ναόν καί νά ουμβουλευθοΰν τόν 
χρησμόν τής Παφίας θεάς.

Όλα τά ερείπια αυτά άποδεικεύονται αρχαιότερα τοΰ 
Δ . π. X. αίώνος, μερικά δέ δύνανται ν'άναχθοΰν μέχρι 
τοΰ δωδεκάτου οίώνος. 'Εν γύνει δέ τά ευρήματα και* 
ούδέν ομοιάζουν πρός τά 'Ελληνικά ευρήματα τής Νέας 
Πάφου , τής Κυπριακής ΣαλαμΧνο; καί τοΰ Κουρίου, 
τά οποία είτε μεταγενέστερα τοϋ τετάρτου αίώνος.

Τά πανάρχαια εκείνα κτίρια φαίνεται δτι κατεστρά- 
φησαν διά μιας άπό μέγαν σεισμόν, ό όποίος συνέβη περί 
τά τέλη τοϋ 4ου π. X. αίώνος. Καί μετά τήν κατα- 
στοφήν ό ναός τής Παφίας άνηγέρθη είς τήν άλλην 
όχθην τοΰ ποταμού, δπου σήμερον εΰρίσκεται τό χωρίον 
Κουκλιά. Τοΰτο εξηγεί κάλλιστα τήν έκεΐ άνεύρεσιν τά
φων άνηκόντων είς εποχήν αντιστοιχούσαν πρός τήν 
Μυκηναϊκήν.

Κατά τόν τρόπον τούτον, χάρις εί; τόν κ. Κλεάν- 
θην Πιερίδην, <5 όποιος φαίνεται κατέχων πολυτίμους 
άρχαιολογι κάς γνώσεις, άνεκαλύφθη ή θέσις τοΰ 
Ναοΰ τής ‘Αφροδίτη; Άστάρτης.

Ό κ. Ρίχτερ άφηγείται, δτι ή πρώτη άνακάλυψι; 
οφείλεται είς ένα βοσκόν, ό οποίο; άνασκαλίζων μέ τήν 
γκλίτ ιαν του τό έδαφος, εΰρε πέτραν φέρουσαν έπιγρα 
φήν. Ό βοσκό; ειδοποίησε τόν κουμπάρου του, ό κουμ
πάρο: τόν ίδικόν του καί διά τή; κουμπαρική; αυτής 
άλύσσεω; εφθασεν ή εΤδησις εί; τόν κ. Πιερίδην, 
ό όποίος ειδοποίησε τόν κ. Ρίχτερ.

Άλλ' έν τ<μ μεταξύ ή Κυβέρνησις κατεσκεύαζε νέαν 
δημοσίαν οδόν διερχομένην πλησίον τών ερειπίων καί ό 
κ· Ρίχτερ μει' άγανακτήσεώ; άναφέρει, δτι οί έπόπται 
—"Αγγλοι αρκετή; μορεβώσεω;—πολλάκις έχρησιμο- 
ποίησαν ένεπιγράφους πλάκας διά το οτρώσιμον τής όδοΰ- 
Ό κ. Ρίχτερ ειδοποίησε Χεόντω; τήν Βασιλικήν 'Ακα
δημίαν τών Επιστημών τοϋ Βερολίνου, ώς καί τήν 
Πρωσοικήν καί Σαξωνικήν 'Ακαδημίαν.

Φαίνεται δτι τήν διεύθυνσιν τών άνασκαφών θ' άνα- 
λάβιι ό διευθυντής τής έΑαΰθα Γερμανικής ‘Αρχαιο
λογικής Σχολής κ. Δαίρπφέλδ.

Οί ‘Τάϊμς» έν τούτοι; δημοσιεύουν επιστολήν τοΰ 
“Αγγλου άρχαιολόγου κ. Χόγγαρθ, <5 οποίος εκφράζει 
αμφιβολίας ώς πρός τήν πεποίθησιν τοΰ κ. Ρίχτερ, 
τήν όποίαν συμμερίζεται ό κ. Δαίρπφέλδ, δτι τά παρά 

τό Ραντίδι ερείπια αποτελούν τά λείψανα τών περί τόν 
μέγαν ναόν τής Παφίας 'Αφροδίτης-'Αστάρτης συνοι
κισμών.

*Ή ενθουσιώδης άναγγελ'α τοΰ κ. Ρίχτερ—γράφει 
ό κ. Χόγγαρθ·—μέ υποχρεώνει νά συστήσω δημοοίφ 
κάποιαν έπιφύλαξιν, μή τυχόν υποθετικοί τινες δηλώ
σεις, περιεχόμεναι είς τήν επιστολήν τοΰ κ. Ρίχτερ, 
ήθελον έκληφθή ώς αποδεδειγμένοι καί αναμφι ’βήτητοι».

Ό κ. Χόγγαρθ. έν τούτοι;, όμολογεί, δτι τά λείφανα 
τοΰ Ραντιδίον είνε ύψίστου ένδιαφέρονιο;, άλλ ούδέν έξ 
διών αναφέρει ό κ. Ρίχτερ δύναται νά τόν πείση άδι- 
σιάκτω;, δτι πρόκειται περί τοΰ παναρχαίου ίεροΰ τή; 
' Αφροδίτης-' Αστάρτης.

Ό κ. Χόγγαρθ ήτο ε ; τών αρχαιολόγων, ο! οποίοι 
μετέιχον τών άνασκαφών εΐι τήν Κουκλιά κατά τά έτη 
18 17—-8. Γνωρ'ζει κάλλιστα, δτι κατά, τάς έκιΐ γενο- 
μϊνας άνασκαφάς, ή άρχαιολογι ιή άξίιη δέν έπληξε τά 
ερείπια τοΰ άναζητουμένου ναοΰ και τήν πεποίθησιν του 
τούτην έξέθεσεν έν λεπτομερείς καί μετ' επιχειρημάτων 
είς τό βιβλίον του : « Τά δυσάρεστα τοΰ βίου ένό; άρχαιο- 
λόγου». Οϊίτβ έχει άνευρεθή ακόμη είς τήν Κύπρον λεί 
φανόν τι ιοΰ ν ωτέρου Ναού τής Παφίας, πλήν μιας 
Πύλης μετά λει μινών ίτεριτειχίσματος, τά όποια δίν 
δύνανται νά θεωρηθούν ασφαλώς ώ; άποτελοΰυτα μέ
ρος ίεροΰ.

Άλλ' άφ' ετέρου ουδεμία υπάρχει άμφιβολία είς 
τού; Άγγλους αρχαιολόγους, περί τοΰ δτι τά εί; τήν 
Κουκλιάν άνευρεθέντα αρχαία οίκοδήματα άπετέλουν 
παραρτήματα τοϋ νεωτένου ναοΰ, τοϋ υφισταμένου κατά 
τόν 4ον π.Χ. αιώνα. Τοΰτο άπεδείχθη έκ τών ά*τυ· 
ρεθεισών άναθηματικών επιγραφών, ιδίως δέ έκ τή; 
άνευρέσεως θαυμασίας τέχνης χρυσής κερκίδας, φερού- 
σης διάστικτον επιγραφήν άναφερομένην εί; τήν θεάν.

Ή χορεύτρια αρχαίων χορών 
Θέακις

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ r
Άπέθανεν εις τήν έπαυλιν Σερενέλλα, ό διάσημος 

σνγγραφενς τής ’Ιταλίας Παύλο; Μαντεγκάτζα.
Ό Μαντεγκάτζα έγεννήθη είς τήν Μόντζαν τήν 31 

'Οκτωβρίου 1331, έσπούδασεν εί; τό Μιλανον, είς τήν 
Πίζαν και τήν Παβίαν καί εί; τά Πανεπιστήμιον τοΰτο 
έλαβε χό δίπλωμα τής 'ιατρικής.

Ευθύς μετά τήν άναγόρευσίν του ώς διδάκ.ορος έξέ
δωκε το ποώτόν του επιστημονικόν σύγγραμμα περί 
αυτομάτου γενέοεως, μετά ταΰτα δέ έταίείδευσεν έπΐ 
πολύ είς τήν Νότιον Αμερικήν, όπου καί ένυμφεύθη. 

Τά μεγάλα γεγονότα τή; άναγεννωμένης 'Ιταλίας τόν 
εκάλεσάν έκ νέου είς τήν Ευρώπην. Μετά τήν πολιτι
κήν αποκατάστασιν τής πατρίδα; του, ό Μαντεγκάντζα 
έχρημάτισεν ιατρός τοΰ Μεγάλου Νοσοκομείου τοΰ Μι
λάνου καί κατόπιν καθηγητής τή; Γενικής Παθολογίας 
έν Παβίη.

Αλλά τό φιλελεύθερον πνεΰμά του δέν ήδϋνατο νά 
περιοριοθή εντός τών στενών όρίων μιας ξηρας διδασκα
λίας, καί διά τοΰτο ήρχισε νά συγγράη η. Ό Μαντεγ
κάτζα ήτο προωρισμένος νά έκλαΐκεύση τά μεγάλα επι
στημονικά προβλήματα.

Έδημοσίευσεν άπειρα λαίκο-επιστημονικά συγγράμ
ματα, διακρινόμενα μάλλον διά τό θερμόν καί κομψόν 
τοΰ ϋψους των καί διά τόν ενθουσιασμόν των, παρά διά 
τήν επιστημονικήν άκριβολογίαν των.

Μεταξύ τών συγγραμμάτων του διακρίνοντα- ή '< Φυ
σιολογία τής Ήδύνής», ή r Φυσιολογία τοΰ Πόνου ', ή 
« Φυσιολογία τοΰ Γάμου‘, τό >>'Ημεοολόγιον τή; Υγιει
νή;» , ό ‘Άγνωστο; Θεός», -Μία ήμερα έν Μαδέρα», 
καί τό τολμηρότατον ‘Οί ανθρώπινοι έρωτε;».

¥
Μελετάται ή άνέγερσις μνημείου είς τόν Μωρεα; έν 

ΙΙαρίσίοι; εις τήν πλ.ατεϊαν MonirotlgC.
*

Ό ζωγράφος κ. Φρ. Άριοτεύς, όστις τόσα δείγματα 
έδωσε τής μεγάλη; του καλλιτεχνικής αξίας, -ίπήλθεν 
εις Μονάχον, δπω; έγκατασταθή έκεΐ.

¥
Ή κυρία Κρών Τζύουνς, μεταφράστρια έκ τοΰ Γαλ

λικού, ένήγαγεν είς δίκην τόν εκδότην Πένηνς, διότι εις 
τύ τέλος τής παρ' αυτής γενομένης μεταφράσεω; τοΰ 
‘Ισχυρό; ώς ό θάνατος» τοΰ Ι’κύ-δέ-Μωπασσάν ό εκ
δότης προσέθεσεν άλλα δέκα διηγήματα τοΰ Μωπασσάν, 
ιά οποία ή κυρία Τζόονν; δέν είχε μεταφράσει.

Τά διηγήματα ταΰτα ήσαν ανήθικα καί ή μεταφρά
στρια έθειόρηοε τοΰτο προσωπικήν κατ' αυτής προσ
βολήν.

¥
“Ηνοιξε τάς πάλας του είς τήν Κοπεγχάγην τό δεύ

τερον Συνέδρων τών σοσιαλιστριών. Παρήσαν 130 αντι
πρόσωποι όλων τών χωρών τής 'Αμερικής καί Ευρώ
πης, μεταξύ τών οποίων 20 άπεσταλμέναι έξ Αγγλίας. 
Πρόεδρος έξελέγη ή κυρία Λάρα Πέτκεν άπό τήν Στοντ- 
γάρδην. Γραυματιύς ή κυρία δίονιεφιόρε, ή γνωστή 
συγγραφεύς τοΰ ^Ιονδίνου. Άφοΰ έψήφισαν εκφρασιν 
συμπάθεια; πρό; τό Φιλανδικόν έθνος, τά όποιον είνε τό 
μόνον Εύρωπαΐκύν ί'θνος, τό οποίον έδέχθη τάς γυναίκας 
είς τήν Βουλήν, συνεζητήθη μία εκθεσι; τής Σοσιαλι
στική; 'Ομοσπονδίας τών γυναικών τής Αγγλίας υπέρ 
τής είρήνης.

¥
Ό έν Κων)πόλει ναό; τής 'Αγίας Σοφία; εύρίσκε- 

ται πρό τίνος έν κίνδυνοι. 'Υπόγειοι ίσως ύποσκαφαΐ 
τού εδάφους προεκάλεσαν τήν καθήζησιν αύτοΰ έξ ή;

έπαρουσιάοθησαν ρήγματά τινα εις τε τον κύριον θόλον 
και τάς ύποβασταζούσας αυτόν στήλας. Π Τουρκικΐ/ 
Κυβέρνησις ευθύς ώς έγένοντο αισθητά νά ρήγματα 
ταΰτα Ισπευσεν νά ζητήση τ'ην γνώμην τών έν Κων)πό- 
λ.ει μηχανικών καί αρχιτεκτόνων, επειδή όμως αί γνώ- 
μαι αυτών έδιχάσθηοαν, προσεκάλεσε τόν εξοχον τής 
Ρώμη; Βυζαντιολόγον καί αρχιτέκτονα κ. Μαραγκώνην. 
Κατηρτίσθη έπιτροπή έκ τών καλλιτέρων ’Οθωμανών 
αρχιτεκτόνων υπό τήν προεδρείαν του, ήτις θά μελε- 
τήση τά; βλάβα; καί θά υπόδειξη τά μέτρα, ατινα πρέ
πει νά ληφθώό.ν όπως σωθή τό Βυζαντινόν άριστού»- 
γημα από τόν κίνδυνον τής καταπτώσεως.

¥

Τήν 11 Σεπτεμβρίου τό Πανεπιστήμιον τοΰ Βερολί
νου εορτάζει τήν ΙΘΊτηρίδα του. Εί; τήν εορτήν θά 
μετάσχη καί τό 'Ελληνικόν Πανεπιστήμιον διά τοΰ κ. 
Σ. Αάμποου.

¥
Ή πριγκήπισοα -louei Παρλάνγκ Ουγγαρέζο θέλει 

μεταβή εις Ν. Υόρκην οπω; ζωγραφίση τόν πρόεδρον 
Γουλ.ιέλμον Ταφτ. Είνε ζωγράφος διάσημο;, έχει επτά
κις ζωγραφίσει τόν Ι'ουλιέλμον, τά δέ χρήματα τά δι«·- 
θέτει είς φιλανθρωςικούς σκοπούς. Είς τό μεγαλείτερον 
ξενοδοχεϊον τή; Ν. Ύόρκης παρήγγειλε νά τής φυλα- 
χθώσι 17 δωμάτια.

¥

Έτελέσθησαν είς τύ “ίο), τά αποκαλυπτήρια τοΰ αγάλ
ματος τοΰ άνεγερθέντο; έπι τή ευκαιρία τής επετείου 
τοϋ Αυτοκράτορος ύπό τών κυνηγών τής Αύστρουγγαρίας.

¥
Πλούσιος αστό; τής Βιέννης ήγόρασε τελευταίως 

τόν 'Ιππέα —θαυμάσιου άγαλμα τοΰ ‘Ιωσήφ Μύλερ — 
καί τό έδώρησεν είς του Ιήμον ΰπό τόν όρον νά στηθή 
είς μίαν τών πλατειών τή; πόλεως. Τό Δημοτικόν Συμ
βούλιου όμως Τής Βιέννης διεμαρτυρήθη εναντίον τή; 
ίδρίσεω; τοΰ αγάλματος διά μόνον τόν λόγον ότι ό Ίπ
πους εΐνε γυμνός.

Τό γεγονός ενθυμίζει τόν Πάπαν εκείνον όστις διέ
ταξε νά καλυφθούν μέ φύλλα συκή; οϊ άγγελοι.

¥
Τραγικόν έσχε θάνατον έν Γαλλίη εντός σιδηροδρό

μου ό τέως έφέτης Νικόλαος Κωτσάκης, συγγραφείς 
ιστορικών μονογραφιών καί κατ’ εξοχήν φιλότεχνος άνήρ. 
Ίδίαις δαπάναις άνήγειρε τό βάθρον τοΰ άνδρ,άνιος 
τοΰ Κολοκοτρώνη, επίσης δέ μνημεϊόν έν τή παραλιακή 
πλατείρ τοΰ Ναυπλίου είς μνήμην τών κατά τόν Ελ
ληνικόν αγώνα πεσόντων φιλελλήνων, έσκόπει δέ νά 
πρωτοστατήση είς τήν άνέγερσιν άδριάντων τοΰ Καραϊ- 
σκάκη καί τοϋ Ρήγα Φεραίου.

¥

Άπέθανεν ό έταΐρος τής Γαλλική; Ακαδημίας Αλ
βέρτος Βανδάλ, έκ τών έμβριθεστέρων Γάλλων ιστοριο
γράφων, ίν ήλικία 57 ετών. Έκ τών γνωστότερων του 
έργων εΐνε «Λουδοβίκος ΙΕ' καί ή ‘Ελισάβετ τής Ρωσ- 
σίας», · Ναπολέων καί Αλέξανδρο; Α », ·ή Άναγόρευ- 
σι; τοΰ Βοναπάρτου», ‘ή 'Οδύσσεια ένός πρεσβεντοΰ» 
καί άλλα.

*
Άπέθανεν έν Άθήναι; ό ιέω; διευθυντής διδασκα- 

λίου Μιλτιάδη; Βρατσάνο; συγγραφεύς πολλών παιδα
γωγικών έργων έν ο'ς και ‘Τά κατά τόν θησέα>.

*
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Ή Ίταλΐς υψίφωνος ’Άδα Ί'ζιακέτι
Κατά τάς παραστάσεις τοΒ έν Φαλήρφ Ί~αλικοΰ με

λοδραματικού θιάσου πρωτηγωνίσιηοεν ή πολυθέλγητρος 
διερμηνεύτρια τών μεγάλων 'Ιταλικών μουσουργών καί 
εκλεκτή τοϋ Καρονζο φίλη ’/15α Τζιακέτι. Τό τάλαν
του τής ΰποκρίσεεο;, άμιλλαται προς τό τής φωνής, ήτις 
είς τους μάλλον δυσχερείς, ρόλους ο'τινβς άπαιτοΰν έντα- 
σιν καί ευστροφίαν καί ψυχικός δονήσεις, άνεδείχθη 
απαράμιλλος. ΊΙ δεσποινίς Τζιακέτι άνεχώρησεν όπως 
παραστή κατά τήν δίκην τοϋ Καροϋζο, συγχρόνως 
όπως ΰπογράνη συμβολαίου μετά τής διευθύνσεως τοϋ 
Μεγάλου Μελοδράματος τής Ν. Ύόρκης, έ:'θα ϋά έρ- 
γασθή κατά τήν χειμερινήν περίοδον. Ή δεσποινίς 
Τζιακέτι κατά τήν εδώ διαμονήν της συχνά έπεσκέπτετο 
τά άρχαία μνημεία, μελετώσα τήν τέχνην αυτών.

¥

Τόν ‘Οκτώβριον θ’ άνοίξη είς τήν Γερμανικήν 
πόλιν Σένεμπερκ “Εκθεαις αφιερωμένη είς τήν μνήμην 
τής Βασιλίσης Λουίζης καί άφορώσα «Τό παιδιού κατά 
τάς τελευταίας εκατονταετηρίδας^. θά έκτεθοΰν φορέ
ματα, βιβλία, χειρόγραφα, παιγνίδια, εικόνες καί δ,τι 
άλλο έχει σχέσιν μέ τήν παιδικήν ήλικίαν τοΰ ανθρώπου, 
διά ν’ άποδειχθή έάν τά παιδία άνατρέφοντο καί έδι- 
δάσκοντο καλλίτερα τότε ή τώρα. Ή διοργανωτική επι
τροπή τής Έκθέσεως προσπαθεί Ιδίως νά συλλέξη τά 
λείψανα τών βιβλίων, εικόνων, χειρογράφων, παιγνιδίων 
κτλ. τής παιδικής ηλικίας τών μεγάλων άνδρών.

★
Είς άπό τους έπιφανεστέρους Γάλλους γλϋπτας, ό 

Emm. Fremiet. άπέθανεν είς τούς Παρισίους. Έγεν- 
νήθη τώ 1824, ήτο δέ ανεψιός καί μαθητής τοΰ Rude. 
ΛΓατ" άρχάς είργάζετο ώς λιθογράφος διά νά πορίζεται 
τά πρός τό ζήν, καί εΐτα εγινεν ζωγράφος. Τό πρώτον 
γλυπτικόν εργον μέ τό όποιον ένεφανίσθη είς τό Παρι
σινόν Σάλον τφ 1845 ήτο μία σπουδή Cazello. “Εκτοτε 

έξέθηκε πλέον τών 200 έργων, έκ τών οποίων διεκρί- 
θησαν τά έξης: Chien Courant blcssc (μουσείον Λου
ξεμβούργου), Lc Cheval a MoiitfauconYZ&oxrijafa τοΰ 
Κράτους), Carabinier, Voltigotir, μία σειρά άγαλμα- 
τίων τής εποχής Ναπολέοντος τοΰ Γ, Cavalier remain 
(βροβεϊον τής παγκοσμίου έκθέσεως τοΰ 1867), Napo- 
leOll Τ, La Guerre (κολοσσιαία προτομή,1872), Jeanne 
d’Arc (άγαλμα στηθίν είς τήν πλατείαν τών Πυρα
μίδων τώ 1847), I.e Grand Conde, Charles V (ΐδρυ- 
θέν εις τήν Έθνικ. βιβλιοθήκην) Chevaux de cours 
(σύμπλεγμα όρειχάλκινον, 1885), Gorillc (βραβείου 
τιμής 1887), Velasquez, Saint Georges, Orangs— 
oulango et sail v age de Borneo (ποιηθέν διάτό Μου
σείου), Saint Michel καί άλλα. '.-Ιπό τοΰ 1802 ήτο 
μέλος τής Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών ήτο δέ καί 
καθηγητής τοΰ σχεδίου τών ζώων είς τό Μουσείον τής 
φυσικής ιστορίας.

¥

Είς τήν 'Αγγλίαν άπεβίωσε ό μέγας ζωγράφος τής 
ποορραφαηλιτικής σχολής Χώλμαν Χώντ. δοτις άπεφα- 
σίοθη νά ταφή είς τό ‘Αγγλικόν Πάνθεον, ήτοι είς τόν 
καθεδρικόν ναόν τοΰ αγίου Παύλου καί δή είς τήν γω
νίαν τοΰ πρανάον, τήν καλουμένην γωνίαν τών καλι- 
τεχνών, παραπλεύρως τοΰ τάφου τοΰ μεγάλου του φίλου 
καί διάσημου ζωγράφου τής ‘Αγγλίας Μιλλέ.

ΊΙ κηδεία έγένετο μετά πάσης έπισημότητος, επειδή 
δέ ό ζφγράφος διά τής διαθήκης του έζήτησε τήν 
καΰοιν τής σοροϋ του, διά πρώτην φοράν κατετέθη τέφρα 
ανθρώπινη εις τόν "Αγιον Παύλον.

ΘΕΑΤΡΑ
ΊΙ δεσποινίς Ζωγράφου εινε ή πρώτη δραματική 

συγγραφεύς, ής έργων άνεβιβάσθη προ ετών έπί σκηνής. 
ΊΙ ·Τζένη μέ τό γελοίο της* εινε κομψογραμμένον 
δραματάκι μέ πρωτότυπον σύνθεσιν, γραμμένου με όλως 
γυναικείαν χάριυ. Λέν έχει δραματικός εξάρσεις, μάλι
στα ή σκηνή τής συυαντήσεως τής Τζένης μέ τόν Στέ
φανον—ίσως διότι επαίχθη ψυχρά—δέν "δώσε τήν 
συγκίνησιν, ήν ή κρίσιμος έκείνη στιγμή ΰπέσχετο.ΙΙολν 
εύμορφο τό τέλος. ‘Η κόρη ή αιωνίως καί διά τό παρα-

ν

Ευγενία Ζωγράφου·

μικρόν γελώσα, θυσιάζει χάριν μιας φίλης της τό αί
σθημά της, ό άθφος, ό χαριτωμένος χερακτήρ τής 

Τζένης σκιάζειαι άπό τήν οδύνην. Τό 
γέλοιο της ξεσπή είς λυγμούς. Ή δεσ
ποινίς Κοτοπούλη, έφ' ής έστηρίζετο 
όλον τό έργον, έπαιξε μέ πολλήν όρε- 
ξιν. Έγέλασε άρκετά, ίσως είς πείσμα τοΰ 
κ. 'Ιωσήφ, διά τόν οποίον τό γέλοιο τής 
Λδος Κοτοπούλη κατήντηοεν έφιάλτης.

»
Ή έπί τής σκηνής τοΰ Ελληνικού με).· 

λοδράματος έμφάνισις τής Ρεβέκκας (κ. 
Όλγας Παπαδιαμαντοπούλου)άπετέλεσε τό 
σπουδαιότερου θεατρικόν γεγονός τοΰ λή- 
ξαντοε μηνάς. Καταρρίψασα εύτόλμως τά 
οδοφράγματα τών κοινωνικών προλήψεων, 
αφοσιώθη εις τήν τέχνην, πρός ήν τήν 
ώθει είς διακαής έρως. ΊΙ έμφάνισις 
της κατεχειροκροτήθη έπί τρεις εσπέρας 
μετ' ενδείξεων εξαιρετικής άλως εύνοιας. 
Μολονότι κατείχετο υπό εύλογου συγκινή- 
σεως, είς τήν Καβ.αλερίαν ‘ Ιδίως, άλλά 
καί είς τους ’■ Παληάτσους*,έψαλε μέ πολύ 
αίσθημα καί διαύγειαν. Ή ίπόκρισίς της 
ανώτερα πάσης προσδοκίας' χωρίς καμμίαν 
υπερβολήν άπέδιδεν έκφραστικώτατα τόν 
ρόλον της. ‘Εάν ληφθή νπ' ό μει άτι ή 
έμφάνισις της ήτο κάπως βιαστική, δέν έχη 
τις ή θερμότατα νά συγχαρή τήν εύτολμου 
καί ήδύλαλον καλλιτέχνιδα, τήν οποίαν 
ηύτύχησε νά άποκτ,/ση τό 'Ελληνικόν με
λόδραμα. Ή Ρεβέκκα μελετά. ήδη τήν 
« Κάρμεν·.

¥
"Ο Κινηματογράφος τοΰ 1010 εΐ»ε 

κομψότερος, άν δέν εινε ευφυέστερος, τών 
προγενεστέρων. “Εχει ιδίως εφέτος πολλά 
τραγουδάκια, όφειλόμενα είς τήν πρωτο
τυπίαν τοϋ έν Παρισίοις ειδικού διά τάς 
έλαφράς συνθέσεις κ. Κλ. Τριανταφύλλου, 
χαρακτηριστική δέ επιτυχία τής παραστά- 
σεως ήτο τό διπλ.οϋν σφύριγμα τοΰ μαέσ
τρου. ‘ΙΙμπορεΐ νά λεχθή άτι πρώτην φο
ράν σφύριγμα έστήριξε θεατρικόν έργον.

Ό < Κινηματογράφος* άνέσυρεν έκ τής 
άφανείας τήν κ. Γαβριηλίδου, τήν αμίμη
του είς τήν παρωδίαν τύπων, Ιδίως ξενικών. Ώς Γύφ
τισσα χειρομάντις, ώς Τραγιάσκα, ο>ς 'Εκκαθάρισις 
ύπήρξε μοναδική. Ή δεσποινίς Φιλιππίδου καί ή κ. 
Μουστάκα χαριέσταται είς τά νούμερά των.

Έκ τών σκηνών κωμικωτάτη εινε ή τών Σεριη ιω- 
τεόν,ή τών ’Αρσακειάδων καί πολύ καλλιτεχνική ή τών 
Νεράιδων. Έν γένει, ή τρίτη πρ&ξις εινε ή καλλίτερα.

Είς τόν ‘ Κινηματογράφον* έδειξεν ανέλπιστου κωμι
κόν τάλαντου καί ό κ. Παπαγεωργίου ώς ’Υδραίος.

¥

Ό κ. Μαροέλλος πρώτην φοράν ι}θέλησε νά δοκι- 
μάση τάς συγκινήσεις τής σκηνής, ριψοκινδννεϊσας δΓ 
ύποθέσεως, ήτις συνδέεται μέ τά τόσον ευρέως κυκλο- 
φορήσαντα είς παλαιοτέραν έποχήν «Κακουργήματα τής 
Άηηί'λως*. Τό λαϊκόν θέμα ήδίκησε τό καλογραμμένου 
δράμα τοΰ κ. Μαρσέλλου, άστις έχειρίσθη τήν ύπόθεσιν 
μέ αρκετήν ευγένειαν καί φαντασίαν. ’Ανέλαβε νά πα- 
ρουσιάση έπί σκηνής τήν Αγγέλα», μέ τήν αλυσσον τών 
έγκλημάτων της, όχι άγρίαν άλλ' απεναντίας μάλλον 
συμπαθή.

Ή επήρεια μυθιστορημάτων τής παλαιός σχολής είνε 
έμφανής' άλλά τό έργον ώς λαϊκόν ήτο άπό τά καλλί
τερα ποΰ έπαίχθησαν έως τώρα τοϋ είδους αύτοΰ. 'Αφοΰ 
δέ συγγραφείς δημοσιογράφοι έχοντες κάποιον τάλαντου 

-εκμεταλλεύονται τάς εύκολους συγκινήσεις, εύφυώ: ό κ.

Ή νέα υψίφωνος τοΰ Έλλην. μελοδράματος Ρεβέκκα

Μαροέλλος άντεπεξήλθε, ύποδεικνύων ένα καλλίτερου 
δρόμον.

¥

Ό τετραπλούς τίτλος ιΕυα-Μαρία-Έλένη-Σαλώμη* 
προδιέθεσε φαιδρώς τό κοινόν, δυσμενώς δέ ή προ τής 
παραοτάιεως δήλωσις ότι τό έργον ειχεν ώμας καί απρε
πείς εκφράσεις. Καί αί εκφράσεις μέν δέν έκαμαν, ώς 
εφοβείτο δ κ. Ίαιαήφ, πολύ κακήν έντύπωσιν, όσον τό 
άκαιρον, είς τήν συγκινητικφτέραν μάλιστα σκηνήν, γέ- 
λ-Λο τής Αδος Κοτοπούλη, ή οποία dip κατώρθωσε νά 
κρατηθή, βλέπουσα είς τά παρασκήνια τόν ίδιον συγγρα
φέα ψάλλοντα ένα τραγοΰδι, τό όποιον είχε σφηνώση 
είς τό δραμά του. Επίσης η έμφάνισις ένός μωροΰ 
προεκάλεοε ψιθυρισμούς έπιφόβονς χαΐ γ παράστασις 
έτελείωσε ψυχρώς.

*
Πολύ ενωρίς καί πολύ έπιτιμητικά οί συγγραφείς μας 

έθ,ξαν κοινωνικά ζητήματα έπί σκηνής. Όλοι έπρο- 
θυμοποιήθησαν νά παραστήσουν τήν 'Ελληνικήν κοινω
νίαν ώς έκφυλον. Είς τήν προσπάθειαν αύτή:·, ήν κυ
ρίως χαρακτηρίζει τό αναληθές—σησαντικόν ελάττωμα 
διά δραματικόν έργον—ανάγονται καί οί “Σκλάβοι* τοΰ 
κ. Νικολοπούλου, οί σκλάβοι τών κοινωνικών προλή
ψεων, τής ψευδεπιδείξεως, οί όποιοι φέρουν πρός τήν 
καταστροφήν μίαν οικογένειαν άνερμάτωτον. 'ί"πάρχει 
μόνον μία κόρη, ή όποία ζή μέ τήν άντίληψιν τής
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ηθικής, άλλ’ ή όποία έπί τέλους πίπτει καί αυτή θΰμα 
τοΰ περιβάλλοντος. Τό έργον ήρεσε εί; πλείστους,μολονότι 
ήϋποθεοις δέν είνε πρωτότυπος,οϋτεοί χαρακτήρες β.ταρ- 
κώς ψυχολογημένοι, διότι ό συγγραφείς αποφεύγει τήν 
έπειοοδειακήν δραοιν τών προσώπων στηριζόμεντ; μάλλον 
είς την νοημοσύνην τοϋ κοινού όπως έννοήοη όσα άπμαιω- 
πώνται. ‘Υπάρχουν σκηναί ενδιαφέροντος, ιδίως είς τήν 
β' πραξιν, ώ; καί διδάγματα διά τά: οικογένειας έκεί- 
νας, αί όποΐαι χάριν έφημέυου έπιδείξεω; κλονίζουν τα 
θεμέλια τοΰ οίκου των. ΊΙ καταστροφή επανέρχεται 
ραγδαία και οΰτως εΐπεΐν έν συρροή, δχι άνταξία τή: έν 
συνόλφ δράσεως.

*

Ο κ. Δεληκατερίνη; έμαοτίγωσε τοΰ; μετανάστας, οί 
όποιοι ‘Διά τά Χρήμα· εγκαταλείπουν τά; οίκογε- 
Vila; των, αϊτινες οϋτω χαταστρέφονται. Μίαν τοιαύτην 
παρουσιάζει με πολλήν δύναμιν ολίγον όπέχουσαν τή: 
στυγνότητος. "Οταν μετά πολυετή απουσίαν επανέρχεται 
ό μετανάστη; συλλέγει έρείπια. Ό Ιδιοκτήτη; τής οίκίας 
έξώνει τήν οικογένειαν του, τό παιδί του αποθνήσκει, 
ή αδελφή του έγεινεν εταίρα κα! ή γυναίκα τοο κλονίζε
ται νά πέση είς τά δίκτυα τά όποια έπιτηδείω; στήνουν 
οί έπιβουλευόμενοι τήν τιμήν της. ΊΙ πιΐνα τούς εχει 
ρημάξη όλους. Αί σκηναί είνε γραμμένοι μέ ωμήν δύ- 
ναμιν. Ύπ ίρχουν στιγμαί καθ’ ίί; αγανακτεί τι; καί πνί
γεται ή αισθητική πλέον άντίληψις, διά νά κνριαρχήση 
ή δόνησι; των νεύρων. Ό σκοπός δΤ δν έγράφη τό 
δράμα, εθνικής σημασίας, δικαιολογεί τήν παράστασιν 
αύτοΰ.

¥

φ ΓΊΟΙΚΙΛ
Γυναικεία νίκη

ΊΙ γνωστή διά τά συγγράμματα καί μυθισεορήμα- 
τά τη; Ίσπανί;κόμ»)σσα Αιμιλία ΙΙάρδο Βατσάν. ήτι; 
ανέκαθεν εργάζεται υπέρ τών λαϊκών τάξεων, διω- 
ρίσθη σύμβουλο; τοΰ υπουργείου τή; Παιδεία; έν 
Ίσπανίρ.

Ό διορισμός αύτό; δέν .τρέπει βεβαίως νά θεω- 
ρηΟ ή ώ; αποτέλεσμα τοΰ μεγάλου γυναικείου άγώνο;, 
οστις διεξάγεται καθ’ ολην τήν Ευρώπην καί δή εί; 
μ ίαν χώραν, δπου ή άνδρική, πρό πάντων νμω; ή 
γυναικεία μόρφωσις. είνε τόσον παρημελημένη.

Ή πρόσληψις τής κομήσσης Βατσάν οφείλεται κυ
ρίως εΐ; τήν επιθυμίαν τή; Ισπανικής Κυβερνήσεως. 
νά χρησιμοποίηση πρό; τό καλόν τής πατρίδας ενα 
τόσο υγιές καί δυνατόν πνεύμα.

*
"Αγνωστοι προσωπικάτητες.

Είς μίαν αίθουσαν τοΰ Γαλλικού ’Ινστιτούτου εΰρί- 
σκονται φύρδην-μύγδην εί; τάς γωνία; υπέρ τά τρι
άντα αγάλματα, προτομαί καί συμπλέγματα, άνδρών. 
<>ί όποιοι φαίνεται, ότι εί; τήν εποχήν των υπήρξαν 
κάτι, άλλ’ ή Ιστορία Αλησμόνησε νά τούς άναγράψη 
εί; τάς δέλτους της.

Ή πληθώρα αύτή τών άγνωστων ένδοξων—ή δόξα 
τών όποιων άλλως τε, είνε άρκετά άμη ισβητήσιμος. 
—ήρΖισε ν’ ‘’νησυχή εί; μέγαν βαθμόν τά; Γαλλικά; 
άρχάς. Τί Οά γίνουν τόσα μάρμαρα; Καί θά αρκοΰν 
εΐ; τό μέλλον αί άποθήκαι τής παρακρατήσει·»; τοϋ 
Ινστιτούτου, διά τήν καταπληκτικήν αύτήν υπερπαρα
γωγήν ένδοξων άνδρών;

Τό πρόβλημα τούιο Απασχολεί σοβαρότατα ιδίως 
τούς περίφημους αθανάτους τή; Γαλλικής Ακαδημία;, 
υί όποιοι ώρισαν επιτροπήν διά νά προσπαθήση νά

.Ι/s τόν συμβολικόν τίτλον ‘Ύπεράνω τοϋ χόαμον 
τούτου· ό συνάδελφο: κ. Βώκο: έδίδαξε τήν θεωρίαν 
—ήτις υπάρχει βεβαιότης νά μένη θεωρία πάντοτε— 
ίίιι ό γάμο; πρέπει νά ΰποχωρή πρό τοϋ έρωτος. Είς 
ζωγράφος άγαπή μίαν ύπανδρευμένην καί άνταγαπάται. 
‘Αλλά δέν τοΰ αρκεί αΰτό' διά νά είνε ή ευτυχία του 
πλήρη;, πρέπει νά τήν έχει ·ός σύζυγον. Καί μέ ύφος 
ίταμώτατον αποκαλύπτει εί; τόν κατάπληκτον άλλ' ά- 
σθενοΰς χαρακτήρο: σύζυγον ότι άγαπή τή γνναΐκά τον 
κα! απαιτεί παρ' αύτοΰ νά τοϋ τήν παραδώση. Ό σύ
ζυγος δστις άγαπή καί τήν γνναΐκά του καί τόν φίλον 
του κλαίει μέ πολλήν γυναικείαν ευαισθησίαν, ότε ή σύ
ζυγο; ταλαντευόμενη μετάξι' καθήκοντος καί αισθήματος 
άγαπώσα καί σύζυγον καί εραστήν, αΰτοκτονεΐ, τήν 
μιμείται δε ό εραστής, ϊνα ουναντηθώσιν ίπεράνω τοΰ 
κόσμου τούτου. ΊΙ βάσις τοΰ έργου είνε αντικοινωνική 
άναγομίνη μάλλον είς τά; η εντασιοπληξίσ; τής ποιήσεως. 
'Ανατέμνεται έν τούτοι; μετά δεξιότητο; ή ανθρώπινη 
ψυχή εί; τά; αδυναμίας τη;' it; σκηνά; τινά; ό συγγρα
φείς άνεδείχθη βαθΰ; ψυχολόγο;.

*
Ό «Ξένο;» τον κ. Ποριώτου είνε κωμωδία., σοβαρά. 

Λεπτή, μέ καλώ; διαγεγραμένου; χαρακτήρας, κωμι
κά; σκηνά; άρτυμένα; δι' ευφυολογιών άβιάστων. Τύ 
τέλος είνε παρατεταμένον, κουραστικόν, ό συγγραφεΰ; δέ 
ΰπέρμιχο; τοΰ γάμου, διευκολύνει τρία συνοικέσια ταυ- 
τοχρόνως.

Έκ τών ξένων κωμωδιών ήρεσε πολύ ή νεωτάτη 
φάρσα τοϋ Φεϊ·3ό> (τοΰ συγγραφέω; τή; : Κυρία; τοΰ 
Μαξίμν), τό ‘Καθίρσιο τοΰ μπεμπέ". ΊΙ κ. Κυβέλη 
ϊπεξε θαυμάσια, μέ πολλήν ζωηρότητα.

Η ΣΕΛΙΣ 3>
πιστοποιήση τήν ταυτότητα τών έκ μαρμάρου μεγάλων 
άνδρών, οί όποιοι μέ τάς κενός των κόγχας παρατη
ρούν άπό τό άγνωστον τοϋ παρελθόντος τούς σημερι
νοί·; Ακαδημαϊκού; καί σιωπούν.

Κάποιο; χαριτυλό/ος«άθάνατος»έπρότεινε νά κτισθ ή 
δεύτερονΠάνθεον διά τού; άγνωστους μεγάλου; άνδοα:'.

¥
"Εν μνημείο ν.

Εί; τό Παρίσι θά έγερθή μνημεϊον είς ένα άπό 
τούς παράδοξοτέρους κιί ολίγον τι μυθικού; συγγρα
φείς τή; Γαλλίας,τόν Βιλλιέ ντε-λ’-Λντάμ,τόν άλλοκότω; 
ζήσαντα εύγενή απόγονον τών ιπποτών τής Μάλτας, ό 
όποιο; μίαν ημέραν παρουσιάσθη εΐς τόν Ναπολέυντα 
τόν 1’ον καί τοϋ έζήτησε τόν θρόνον τής Ελλάδος.

-Ό παράδοξος αυτός ποϋ έγραφεν ιδιαιτέρως 
ωραίας σελίδας, είχε γοητεύσει ώς φίλος καϊ ομοτρά
πεζος τού; μεγαλητέρου; άνδρας τής έποχή; του μέχρι 
καί τοϋ Βάγνερ καί τοΰ λόρδου Σαλισβουρΰ. Είς τήν 
Γαλλικήν έκθεσιν ιοΰ 1867 παρέθεσε γεύμα ντυμένος 
ώ; Άμλέτο; πρίγκηηι τής Δανίας. Ό ’Ακαδημαϊκό; 
Ααβεδάν τόν περιγράφει όμιλοΰντα εί; κύκλον φίλων 
ώ; εξής.

«Τόν άκούομεν νά ξετυλίγη, νά μιμήται, νά λέγει 
τά; καταπληκτικά; του ιστορίας, τάς ωραία; του χί
μαιρας, τά μεγάλα σχέδια τών ποιημάτων ποΰ θά 
έγραφε, τάς κολοσσιαίας του φιλολογικός επιχειρήσεις, 
καί μα; έπνιγεν ό τρόμο; είς τήν ιδέαν όλων αύτών 
τών ιδεών, είς τήν σκέψιν όλων αύτών τών σκέψεων, 
αί όποΐαι, στιγμιαίο»;, κατά εκατομμύρια, μεγαλειω- 
δεις. υπέροχοι, φαιδραί. τρομερά!, έβραζαν, έκόχλα- 
ζαν, συνεκρούοντο καί έσχηματίζοντο αρχιτεκτονικά 
τέρατα είς κατακόμβη;, εί; κρύπτης, εί; φύλακας, είς 
Βαγνερικά δάση κ ιί εΐ; Δαντικούς κύκλους. »

ΝΕΑ1 ΕΚΛΟΣΕ1Σ διάλιςιςτουπιρί τοϋ Κρητικού πολέμου (1610-1069) 

κα>. ό έπιμνημόσυνος λόγος είς Κωνστ. Κόντον.

Ό λυκειάρχη; ζαί αρχαιολόγο; κ. Ίάκ. Δραγάτση; 
έδημοσίευσε ύπό τόν τίτκΟν «Τϋ θεμιστόκλειον · τό 
συμπέρασμα πολυετών ερευνών καί μελετών του περί 
τής δέσεως τεΰ τάφου τοϋ Θεμιστοκλέους. Μέχρις 
έσχατων έπιστεύετο ότι ή περιέχουσα τά οστά τοϋ έν 
Μαγνησία άποθανόντος ναυάρχου κάλπη έναπετέθη αρι
στερά τώ έςερχεμένω έκ τοϋ λιμένας Πειραιώς, κάτω
θεν άχριβώς τής Ναυτικής σχολής, "ένθα ύπήρχον ζρη- 
πϊς, σπόνδυλοι καί μερικοί τάοοι. Ό κ. Δραγάτση; 
όμως εύρε,έ-.τός τών βράχων,ακριβώς απέναντι ήτοι είς 
τήν θέσιν Κάίο-Κράζαρη, δηλ. δε;ια τώ έκπλέοντι τοΰ 
λιμένας, βάοιν κρηπίδας βωμοειδοϋς μετά δαπέδου κυ
κλικού, οέν ευρήχε δμως τάφον, ότε τώ 18'.·" τυχαίοι; 
ευρε συλημένον τάφον άρχαιον λαξευτόν μετά συντριμ
μάτων αγγείων, τεμαχίου νεκρική; κάλπης καί κόνιν 
οστών. Τόν τάοον αύτόν, έκ τον όποίου ζαί ή ονομα
σία τής θέσεως έζείνη; «Θεμιστόζλειον», θεωρεί ό κ. 
Δραγάτση; άνευ ούδενός δισταγμού ώ; τόν τοΰ Θεμι
στοκλέους, διά πολλών δέ έπιχειρημάτων τό άποδει- 
κνύει, τοπογραφικώς, διά χωρίων τοΰ Άριστοτέλους 
ζαί Δ'.αδώρου και διά τής μελέτη; νομισμάτων σχε
τικών πρός τόν Θεμιστοκλέα.

¥
Ύπό τοΰ έν Παρισίοις εκδοτικού εικου Blouil el Cie 

έξεδόθησαν υπό τόν γραφικόν τίτλονιΈοβ jardins de Γ 
Hisloire» περίεργοι κριτικαι υ.ελέτα·. τοϋ ’Ακαδημαϊ
κού Einile Gebliarde. Οί τίτλοι τών ιστορικών σκα
ριφημάτων δεικνύουν τό ενδιαφέρον αύτών. ’Ιδού αυτοί: 
Τό ονειρον τοΰ Βρούτου. Βυζαντιακά δραματα. Αιμα
τηρά ’Οδύσσεια. Εις σατανικό; έπίσζοπος τοΰ ΙΔ' αίώ
νος. Οι μεγάλοι ’Ενετοί λησταί—σελίδες αισθηματι
κά! ζα! αιματηροί— ΊΙ άληθινή Θεοδώρα. ΊΙ παραφρο
σύνη τοΰ Καρόλου VI. ΊΙ Ιταλία τοϋ XV αίώνος. Οί 
•Κήποι τή; ιστορίας» περιλαμβάνουν κατ’ εκλογήν 
αύτοΰ τούτου τοΰ συγγραφέω; τά εκλεκτότερα τών άρ
θρων του τών δημοσιευθέντων εΐ; τόν Παρισινόν «Χρό

νον». ¥
Ύπό τοΰ αύτοΰ έκδοτικοΰ οίκοι· BlO'ld έξεδόθησαν 

είς τόμον τά νεώτατα άρθρα τοΰ Εύγενιου Μελχιόρ de 
\'θί|ίϊ<·, ’ Ακαδημαϊκόν, άποτελοΰντα οίονει τήν φιλο
λογικήν διαθήκην τοΰ διάσημου συγγραφέω;, ΰπό τόν 
τίτλον Les Houles. Οί δρόμοι δι'ών οδοιπορεί ό Voqiic 
ζαί προσελκύει τούς άναγνώστάς του δέν όδηγοΰν μό
νον είς 'Ανατολήν καϊ Ρωσσίαν, οί δρόμοι αυτοί, άγνω 
στοι, φέρουν πρός τά διαφεύγοντα πλάτη τοΰ ούρανοϋ, 
πρός τά άπροσιτώτερα βάθη τή; ιστορίας. Είνε θαυμα- 
σία ή εύστροοία τοΰ πνεύματός του δι’ ή; μεταπηδά 
από τόπου εί; τόπον, άπό ενός προσώπου εΐς άλλο. 
'Ενδιαφέρουσα; είνε αί σελίδες περί τής Σταμποΰ/. ζαί 
Θεσσαλονίκης, περί τοΰ σζαραβαίου τοΰ Καρνάκ, περί 
Ταυρίδος, ώς ζα: α! φυσιογνωμίαι πολιτικών άνδρών 
καί συγγραφέων, λ. χ. περ! Ίγνάτιεφ, περ! Τολστόη, 
περ! Ταίν, περί Σορέλ, περί Βρυνετιέρ. Τό τελευταιον 
κεφά.λαιον τοϋ βιβλίου Ceux de Bir-Taoilil είνε πα- 
τριωτιζώτατον. ’Εκτενή πρόλογον τοΰ βιβλίου έγράώεν 
ό ’Ακαδημαϊκός κόμης d’Haussonville.

♦

Γ. Άντωνοπούλου. Ορός τήν δημοσίαν γνώμην 
καί τήν Αναθεωρητικήν Βουλήν. Γνώμαι προερχόμενα! 
έκ πατριωτικού αισθήματος κα! πείρας, άφορώσαι τήν 

στρατιωτικήν μόρφωσιν τής νέα; γενεάς.

★
Ύπό τοΰ κ. Γ. Χατζιξάκι, τοΰ διαπρεπούς ζαθη- 

γητοΰ, έξεδόθησαν τρία τεύχη. Τά Νεοελληνικά, 
γλωσσολογικα! παρατηρήσεις ίπ! διαφόρων λέξεων, ή

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:

Ό ήμέτεροι συνεργάτης κ. Ίω. Δ. Φαραντϊτος, 
δικηγόρος καί ιδιαίτερος γραμματεΰς τοΰ κ. υπουργού 
τών ’Εσωτερικών χοί ό συντάκτη; τών «Αθηνών», 
χ. Θάνος Κωνσταντινίδης, προαναγγέλλουν τήν Ιχ- 
δοσιν ιστορικού βοηθήματος χρησίμου ζα! πραχτικοΰ, 
ύπό τόν τίτλον: ·Τά κατά τήν Έθνοσυνέλενσιν ·.

Πρόκειται περί έργου έν ω θά συγκεντρωθή έν πάση 
ακρίβεια ή άοήγησις τών κατά τήν προσεχή Έθνο- 
συνέλευσιν συζητήσεων καί τό όποϊον θα λάίη εύρυ- 
τέραν ποί ιτικοϊστορικήν μορφήν ωά τής προτάςεως 
έν ιίδει προλόγευ τής ιστορίας τών προηγηθεισών έ- ' 
θνοσυνελεύσεων καί τής προσθήκης πληροφοριών περί 
τής πολιτικής δράσεως τών πληρεξουσίων, τών επι
φανέστερων έκ τών οποίων θά δημοσιευθώσι χαϊ αί 
εικόνες.

Τό δλον εργον, έκ 350 σελίδων έπί πολυτελούς 
/άρτου, καλλιτεχνιχώ; τετυπωμένον, τιμαται δρ. Β. 
Συνδρομηταί έγγράφονται άπό τοϋδε καί εΐς τά γρα

φεία μα;.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Δαναίς. Μηνιαία πολιτική έπιθεώρησι; τοΰ νομοϋ 

Άργολιδο-Κορινθίας. Διευθυντή; Δ. Δεσμίνης, όδός 
Νίκης 37.—Ψύλλον 1η; Σεπτεμβρίου. Περιεχόμενα: 
Ό ’Αρχιμήδης ώς μηχανικός υπό Ν. Ιίετ.ρή. — Άνά 
τό Μυρτώον πέλαγος, ύποΦορτωνίως.— Σκέψεις έπί 
τής έςελίςεω; τής κοινωνίας τοϋ ανθρώπου, ύπο Μ.Λι- 
σμάνη. — Γνώμαι Γερμανών περί τή; παρ’ ήμΐν κατα- 

στάσεως χ.λ.π.
¥

Λϋγή. Δεκαπενθήμερον περιοδικόν έκδιδόμενον έν 
Λευκωσία τής Κύπρου.—Περιεχόμενα: Γέννησε; μιας 
νέα; Γής. — Πενιήκοντα ετη—Τό καθήκον σας.

¥
Έλικών, έν Λεμησσώ. Περιεχόμενα’ Περί ΓΙοιή- 

σεως καί Μέλους.—Ίί Ελλά; δράμα Σίλλεϋ.—Ζωο- 

τεχνιζαί μελέτα·, ζ.λ.π.
¥

Οί τρεϊ; Ίεράρχαι. Ήθικοθρησκευτικόν εβδομα
διαίο·/ δργανον τοΰ έν ’Αθήναις ομωνύμου Συλλόγου. 
Ψύλλον 3ης Σεπτεμβρίου. Περιεχόμενα: Ό υλισμό; 
έν τή κοινωνία υπό Γ. Γέγλε. — Ό Χριστιανός καί αί 
υποχρεώσεις αύτοΰ. — Α· τρεις εικόνες τής Παναγία; 
υπό Κ. Παπαμιχαλοπούλου. — · ΊΙ πέμπτη εντολή 

ζ.λ.π.
★

Ευτυχία. Έβοομαοταιον οικογενειακόν περιοοι· 
κόν. έκοιδόμενον έν ΙΙεφαι·:. Περιεχόμενα: ΊΙ Κρ:- 

~ _ .—Πώς νά σας αγαπούν.—
Ό ουρανός τή; Έλλάοσς. — ΊΙ ούναμις τή; μουσικής 
τική τοϋ Π. Γιαννοπούλου. 
Ό ουρανό; τή; - 
κ.λ.π.

♦
Έρανιστής. Σμύρνη. Περιεχόμενα τοϋ 6 τεύχους, 

Αύγουστου: Ό "Αθως.—’Η Μαντική ράβοος.—Ό 
έκ Σαρδηνίας τυμπανιστής, έκ τών τοΰ ’Εομόνδου δέ 
Άμίτσις.—ΊΙ Κυριακή άργία άνά τους αιώνας.— Ή 
Διανοητική άγωγή. — Ή έφημεριοογραφία άπό τών 
ά&χαίων χρόνων μέχρι σήμερον. — Είνε ό ήλιος αίτια 

παραγωγής σεισμών ;
¥
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Άπ' δλα. Ίίρξατο έκοιδομένη έν 1<ων)πόλεΐ ένα 
έβδεμαδιαία εικονογραφημένη έπιΰεώρησις, ύπό τήν 
διεύΟυνσιν τοΰ κ. Θ. Καβαλιέρου Μαρκουίζου. Έκ 
τών περιεχομένων τοΰ α' φύλλου: Χρησιμεύει ή πί- 
στις : —Τό ζήτημα τών 'Εκκλησιών. — ΊΙ φοβερά επω
δό; ΰπό Θ. Κ. Μαρκουίζου. — Σκέψεις, ΰπό Νοεμής 
Ζωηρού. — Τό Μαυροβοϋν·. ΰπό X. Χρηστοβασίλη. - 
Lacry mae, ΰπό Δ. 1. Καλογεροπούλου. — Ή διπλή 
Ουσία, μυθιστόρημα κ.λ.π.

*

L' Orient expies s. Γαλλόφωνο; έφημερίς ε
βδομαδιαία δια,εμομένη εί; χιλιάδες αντιτύπων δωρεάν. 
Διευθυντής X. Άνεμογιάννης, Αθήνα:. Περιέχει άρ
θρα περί έμπορίου ".αί βιομηχανίας.

¥

Ύγιεία. Μηνιαίο» περιοδικόν πρακτική; ιατρικής. 
' Διευθυντής Άχιλ. Αρμόδιος. Περιεχόμενα: Ίαματικα 

λουτρά. — ΊΙ φυματίωσι; καί ό κατ' αυτής αγών. — ΊΙ 
πρόωρό; άνάπτύξις τών 'Εφήβων.— ’Οδηγία; διά τάς 
μητέρα;.—Οί στρατώνες ΰπού,Ίεινήν έποψιν κ.λ.π.

¥

Ανατολή. 'Εβδομαδιαία εικονογραφημένη έπιΰεώ- 
ρησις. Διευθυντής Μ. Θεοδωρύπουλος, Νέα Ύορκη. 
Περιεχόμενα. Ό 'Άϊ Νιζόλας,διήγημα.—Σχολεία'.— 
’Ιωάννη; Μωρεϊς —ΊΙ τύχη άπ’ τήν Άμέριζα, διή
γημα Α. Παπαδιαμάντη. — Κωνσταντίνος, ΰπό Γ. 
Χόρτων ζ λ,π.

¥

Καλλιτεχνική Επιθεώρησες. Περιεχόμενα: Το 
τράκ, ΰπό Ε. Καροίζο. — ΊΙ κοινωνία τών γυναικών.— 
Μία στιγμή άνά τό σόμπαν κ.λ:π.

★

Πυθαγόρας. Έτο; δέκατο», τεύχος 3ον. Διευθυν
τής Ε. Γαλανής. Περιεχόμενα. 'Εδουάρδος Ζ'.— Τό 
βιβλιον τοΰ μαθητου. — Το μέλλον τή; Έλλ. τεκτο
νική;. (Συνδρομή έτησία δρ. '. Γρ.φεϊα, όοο; Μεταξϊ. 
11, έν ΆΟήναις).

*

I.es IWines. Τό τεύχος ’Ιουλίου περιέχει ποιήσει; 
τώ» I’icard, Boissier, Vincent, Cuvot, Laton κ.λ.π.

*

Νέον Ιΐνεΰμα. Τεύχος Αύγουστου. Έκ τών πε
ριεχομένων : Ό ’Εθνικό; μα; ΰμνες καί ό Αίμύλιο; 
Bolin, ΰπό Σπ. Δέ Βιαζη.— Τό Παληόκαστρο, διή
γημα, ύπό Ε. Τζελεποδήμου.—Πώς συνεννοούνται τά 
ζώα.ΰπό (ί. Iloux-— Δέ μοιάζουνε τά χρόνια, στίχοι 
ΰπό Φρ. Δέ Σιμώνε Μπροΰβερ.—Τά μάγια, διήγημα 
εικονογραφημένο» ύπό Σταμ. Σταματίου.— Σοννέτο 
Arvers.—Στή ΣκέΦι, στίχοι ύπό 11. Ζι,τουνιάτου.— 
Σημειώσει; τοΰ μηνάς.

¥

Ελληνική Έζ.ιΰεώρησις- Τεύχος Ιουλίου. ‘Εκ 
τών περιεχομένων : ’Εντυπώσει; έκ Κύπρου, ύπό Ευ
γενία; Ζωγράφου.— ΊΙ ΰέσις τή; γυναικός έν τή σημε
ρινή κοινωνία, ύπό Π. Λασκάρεως.— ΊΙ έκΟεσις τοΰ 
κ. Θωμοπούλου, ύπό Ζ. Μάκρη.—Ιεροσόλυμα, ύπό 
Δ. Ζωγράφου.—’Επιστολή τού ΙΙερ. Γιαννοπούλου.— 
Θεατριζαί κρίσεις κ.λ.π.

¥

’Εμπόριο». Έτος 1”. Τεύχος Γ. Περιέχει άρΰρα 
τών κ.κ. Κ. Βουριάζου, Ο. Ρουσοπούλου, Σ. Ιίατα- 
κουζηνού, Γ. Μουρίκη, Α. Μεταξα, Θ. Ζύγουρα, Κ. 
Παναγιωτοποΰλου καί άλλων.

ΤΗΛΕΦ2Ν0Ν
Συλλέκτη. — Δεν είνε πολύ. Ό Σούδερμαν διά τό 

μυθιστόρημά του «’Ασμα ασμάτων» έλαβε αμοιβήν 
00.000 μάρκων.

¥

ΊΙΟοποιω.—Ή κ. Σμίλτων είνε Έλληνίς εγκα
τεστημένη εις Λονδϊνον καί παρέστησε τήν «Μήδειαν». 
Τά χορικά έχει τονίση ό κ. ΓΙαχτϊκος.

¥

Φ. Φ —Λέγουν ότι ό Μπερνστάϊν έν Φιλαδέλφεια 
θεραπεύει ριζικώ; τόν καρκίνον δεά τοΰ διοξειδίου τοΰ 
άνθρακο;. 'Αποτα-.ΰήτε εί; ειδικόν.

¥

Ιίερ. Ιί.—Τί ΰά έλέγατε διά τό Βερολίνο», όπου 
έπΐ’50 άνδρών αναλογεί εν καπηλεϊον :

¥

Ε. II.—Τό Φαϊβ κλόκ, τό απογευματινόν τσάι, εί 
άρχο.οι ώνόμαζον «έσπέρισμα».

*

Δανδή.—Ό έρως τών Κινέζων δέν είνε παιδί μέ 
φτερά καί βέλη, άλλά γέρο; με κυματίζουσα» γενειά
δα’ αόρατος δένει μέ αόρατόν σχοινί τά πόδια δύο 
υπάρξεων προορισμένων νά ενωθούν.

Σφ.—Μετά τό Εΰκγγέλιον τό μάλλον διαδεδομένο» 
βιβλίον είνε οί «’’Δόλιοι» τοϋ Οΰγκώ.

*
Καλλιτέχνη.—Τήν «Φρύνην πρό τοϋ Άρείου Πά

γου» έχει ζωγραφίση ό Ζερώμ πρό 50 ετών. ΊΙ Φρυ- 
νη ήτο τό συνεπέστερο» μοδελο τοΰ Πραξιτέλουι.

Είς τό προηγηθέν τεύχος έ'όει νά προσαρτηθή 
καί ?/ προαγγελθεϊοα φωτοτυπία. πρός τοΰτο δέ 
έν τ/7 άριθμίσει τών σελίδων s'/ον παραληφθη 
2 τοιανται, ϊνα παρεντεϋή ή είκών ."Ενεκα αβλε

ψίας τον βιβλιοδέτου παρελείφθη νά τεθή ή 
q-ωτοτυπία, ήτις διά τοΰτο διανέμεται μετά τοΰ 
παρόντος φύλλου. Ή θέσις αύτής εΐνε πρό της 

α'. σελίδας τοΰ προηγουμένου τεύχους καί πα· 
οακαλοΰνται οίκ. κ. συνδρομηταί νά την τοπο· 
ί/ετήοωσι έκεΐ, ϊνα μη όπάρχη κενόν είς την ά· 

ρίθμησιν τών σελίδων.

ΕΛΛΗΝ. ΠΑΡΘΕΝΑΓΠΓΕΙΟΝ
ΑΣΠ. ΣΚΟΡΔΕΛΗ ΚΑΙ ΣΟΦ. XOYPWOYZH

Έν ’ Αθήναις ’Ακαδημίας 43.

Περιλαμβάνει πλήν τοϋ Νηπιαγωγείου 10 
τάζεις. Δια τών τελεσφορωτε’ρων μέσων ή Διεύ- 
Ουνσις φροντίζει περί της σωματικής ευεξίας, νοη- 
τικής άναπτύξεως καί ηθικής καί οϊκοκυρικής 
μορφώσεως τών τε εσωτερικών καί εξωτερικών 
μαθητριών αύτοΰ. Έν ταϊς άνωτεραις τάξεσι 
πρός τγ iW-q διδασκαλία επιδιώκεται καί ή εκ- 
μάθησις ξένων γλωσσών ιδία τής Γαλλικής καί 
ή πρακτική οΐκοκυρική μόρφωσις.

9'Έν ΆΟήναι; έκ τοΰ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα 'Οδός Άριστείδου 1.

-


