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ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ό Γερμανός καθηγητής χ. Βρύκνερ, ύπό τήν έπο- 

πτείαν τοϋ όποιου έγένοντο αί άνασκχφαί τοϋ Κερά· 
μεικοΰ, ανεχώρησε ληξάσης τής αδείας του. Αί έργα- 
σίτι έπί τοϋ χώρου τούτου φαίνετκι οτι έληξαν, γίνε
ται δέ τώρα διαρρύθμισις τών άνασκαφέντων μερών.

Έξ όλων τών εργασιών κατά τούς ειδικούς πολλά 
τά διαφωτιστικά προέκυψαν.

»
“Ηρχισαν άνασκαφαί παρά τήν Πνύκα, ύπό τήν 

έποπτείαν τοΰ καθηγητοΰ χ. X. Τσούντα έφεραν οέ 
είς φώς ερείπια τοΰ αρχαίου τείχους. ’Επίσης εις μι- 
κράν άπόστασίν άπ’ αυτών χα! “.ατά παράλληλον διευ- 
θυνσιν άνευρέθη έτερον τείχος αρχαιολογικής σημασίας.

Αί έρευναι πρός τούτοις ήγαγον είς φώς άγνωστον 
τέως άρχαιότερον ανάλημμα έκ πωρίνων λίθων ώς καί 
κλίμακα άγουσαν είς αϋτό. Έκ τούτου άποοείκνυται 
ηόη ότι το γνωστόν τοξοειδές έξ ογκολίθων ανάλημμα 
έπί τής όδοΰ τής άγούϊης είς τό *Αστεροσκοπεϊον εινε 
νεώτερον καί τοϋ Δ' πιθανώς αίώνος μ.Χ. ένώ πρότε- 
ρον έθεωρείτο πολλφ άρχαιότερον.

*

Αί Αγγλικά! καί Γερμανικαι εφημερίδες διαμαρ-.ύ 
ρονται δια τήν αμέλειαν, τήν δπο'αν δεικνΰουσιν καί 
’Αγγλικά- άρχαί τής Κύπρου δτον άφορα τάς αρχαιό
τητας. Πέντε αρχαιολόγοι καταγγέλλουν διά τών 
«Τάϊμς», ότι είς τό Ραντίδι τής Πάφου οί χωρικοί κα
ταστρέφουν αρχαιολογικήν αξίαν έχοντα παλαιά σπί
τια, ένώ είς τό Σόλι, άλλοι χωρικοί πάλιν προμηθεύ
ονται οσας πέτρας χρειάζονται άπό ένα έκεϊ άνευρε- 
θεντα άρχαίον ναόν. Είς τήν ίδιαν θέσιν εύρέθη πρό 
εικοσαετίας πλάξ φέρουσα κάποιαν επιγραφήν τοϋ Σε- 
λαγίου Παύλου, όστις ηχούσε τήν διδασκαλίαν τοϋ 
Βαρνάβα. Τήν πλακα εκείνην χρησιμοποιούν έκτοτε 
ώς σκαλοπάτι ενός καφενείου.

¥
Διενεργουμένων άνασκαφών είς τήν “Ανω Αίγυπτον, 

εύρεθησαν εντός ξύλινης θήκης πενήντα χειρόγραφα, 
εκ τών όποιων όμως μόνον τά τριάντα πέντε δύνανται 
ν’ άναγνωσθοΰν. Τά χειρόγραφα αύτά, είς τά όποια πε- 
ριγράφεται ή πολιορκία τών 'Ιεροσολύμων ύπό ποϋ Βε- 
σπεσιανοϋ καί τοϋ Τίτου μετά θαυμαστής ακρίβειας, 
αποτελούν μετά τών έν Πομπηία άνακαλυφθέντων τά 
ωραιότερα δοκίμια τής Λατινικής γλώσσης, έν ω συν 
τοίς αλλοις μας δίδουν τάς πλέον αυθεντικός πληροφο
ρίας περί τής πολιορκίας τής "Αγίας Πόλεως, έπ.βε- 
βαιοΰντα τους διαφόρους συγγραφείς καί τήν ιστορίαν 
τοΰ ’Ιωσήφ.

¥
Διενηργήθη άνασκαφή ένδιαφέρουσα έπί τών ύψω- 

μάτων τοΰ Όλύμπου τής Κύπρου έπί τίνος σημείου, 
ένθα τά έρείπια παλαιας πόλεως. Στερεός τοίχος προ- 

ανώς δΓ οχυρωματικούς σκοπούς κτιθείς, περ:φράτ· 
φ 

τει τό μέρος οπού ύπάρχουσι σχέδια κλπ. Οί κάτοικοι 
τοΰ παρά τήν άνω τοποθεσίαν χωρίου Μαραθασης κα- 
λοϋσι τοΰτο Παλαιάν χώραν’ άλλ’ ούδεμία περί τοϋ 
τοιούτου υπάρχει παράδεσις. ΊΙ άνασκαφή όφΊλεται 
εις τήν είσήγησιν τοΰ κ. Μπέρτραμ. 60 άνδρες τοϋ 
λόχου τοΰ έν Κύπριο άγγλικοΰ στρατού καταγίνονται 
εις τάς άνασκαφάς.

¥
Μετά μεγάλης επιτυχίας καί πλούσιαι είς εύρήματα 

προχωρούν αί άνασκαφαί τής Ρωμαϊκής Αγοράς περί 
τήν άνακαλυφθείσαν κρήνην, ευχής δέ εργον θά ητο, 
αν ή αρχαιολογική ύπηρεσία, τελείως άνέσκαπτε 
καί έξωράϊζε τούς περί τήν Πύλην τής Αγοράς συ
νοικισμούς.

Ανάγλυφα οΰκ ολίγα προέκυψαν έκ τών διενεργου
μένων εργασιών, έν οίς τό κατώτερον μέρος τοΰ κορ- 
μοΰ όρχηστρίδος έν κινήσει, τής όποιας ή κνήμη έξέρ- 
χεται τής φαινομηρίδος, κορμός παιδβς καί τέλος άκέ- 
φαλον άγαλμάτιον θαυμαστής πτυχώσεως, τό όποιον 
λέγεται οτι άνήκει είς τόν ναόν τής Άπτέρου Νίκης.

Καί έν τω καλουμένω Βουλευτηρίω μετ’ ίσης επι
τυχίας έξακολσυθοΰν αί έργασίαι, άνακαλυφθέντος άρ
τιου τείχους, πλείστων έπιγραφών καί σειράς ραβδω
τών κιόνων σχεδόν άθίκτωνγκαί ύπερβαλλόντων νό με- 
γεθρς.

¥
Έπερατώθησαν, αί προκαταρκτικά! άρχαιολογικαί 

έργασίαι, ας ώς γνωστόν, διενεργεί άπό τίνος είς τό 
Ραντίδι ό Γερμανός αρχαιολόγος κ. Ζάν. Άνευρέθη 
πληθύς έπιγραφών Κυπριακής Συλλαβικής γραφής, κα
θώς καί θεμέλια παναρχαίων τειχών. Πάντα ταϋτα ενι- 
σχύουσι τάς ελπίδας, 3τι πρόκειται περί σπουδαιότα
της άρχαιολογικής θέσεως, έφ’ ής ό Γερμανός αρ
χαιολόγος άπεφάσισενά διενεργήση συστηματικός άνα
σκαφάς κατά τήν προσεχή άνοιξιν. Έπί τοΰ παρόντος 
ό χ. Δρ. Ζαν παρασκευάζει τόν κατάλογον τών ανα- 
καλυφθεισών έπιγραφών, ό δέ αντιπρόσωπος τοΰ Μου
σείου καταγράφει καί συσκευάζει τ’ άνακαλυφθέντα αρ
χαία αντικείμενα όπως μεταοερθώσιν είς τό Κυπρια
κόν Μουσείον.

Έν τώ μεταξύ όμως οι αρχαιολόγοι συζητούν έπί 
τής άνακαλυφθείσης τοποθεσίας. Ό κ. Ρίχτερ έξέφερε 
ώς γνωστόν, τήν δοξασίαν, οτι είς τό Ραντίδι εκειτο ό 
πανάρχαιο; Βωλός τής Παφίας καί αϋτη ίσως ή θέσις 
τής αρχαίας πόλεως τής Πάφου τής ’Ομηρικής, ή καί 
αυτής τής Μυκηναϊκής περιόδου.Άλλά κατά τής θεω
ρίας ταύτης άντεπεξήλθεν ό Κύπριος κ. I. Κ. ΙΙεριστι- 
άνης οστις έν τε τώ έγχωρίω τύπω καί εσχάτως δΓ 
έπιστολής είς τους «Τάϊμς» ισχυρίζεται οτι ό ναός 
τής Παφίας εύρίσκεται είς άλλο μέρος τής νήσου, τά 
Κούκλια καί έν ή θέσει άνέσκαψεν κατό το 1888 ή έν- 
ταΰθα ’Αγγλική 'Αρχαιολογική Σχολή. Φαίνεται 
όμως ότι τήν αλήθειαν θ’ άποκαλύψουν μόνον ή άνά- 
γνωσις τών έπιγραφών καί ή αρχαιολογική άξίνη όταν 
άνασκοψη συστηματικώς τήν άρχαίαν γην τοϋ Ραν 
τιδίου.

¥
Κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς άπεκαλύφθησαν 

σπουδαία τμήματα τής αρχαίας άγορας Αθηνών, ιδίως 
δέ ύπό τήν άνασκαπτομένην οδόν Ηανός, ύπό τήν 
όπο'αν άνευρέθη ολόκληρος ωραία πύλη, αί δύο δηλ. 
μαρμάρινοι 3 μ. καί πλέον ύψους παραστάτες καί τό 
παρ’ αύτάς έκ ΙΙεντελησίου επίσης μαρμάρου στηθαίον. 
Εντός δετών χωμάτων εύρέθη κορμός έφήβου μαρμά
ρινος άρίστης τέχνης, ένθυμίζει δέ τόν κορμόν τοΰ έν 
Έλευσϊνι Έφήβου καί τεμάχια έπιγραφών καί άναγλύ- 
φων λίαν ένδιαφέροντα.

Αί άνασκαφαί τής αρχαίας άγορας θά έξακολουθή- 
σωσι καί κατά τόν χειμώνα ύπό τής ’Αρχαιολογικής 

, ‘Εταιρείας.

θυελλώδη·! Μύξ ΌκιωδρΙου 

Albert Lucas



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΙΤΑΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ETASY τών γεν
ναίων προσφύγων 
Ιταλών, οί όποιο: 

βαρυαλγούντες άπε 
χαιρέτιζον τήν ώ- 

ραίαν πατρίδα των, διά νά άποφύγωσι τάς πιέ
σεις ή τά βασανιστήρια τοΰ ξένου κατακτητοΰ, 
συναριθμήται καί ό ζωγράφος Ραφαήλ Uec· 
coll. όστις κατά τόν ’Ιούνιον τοΰ 1839 έτους 
κατέφυγεν είς Κέρκυραν διά νά άναπνεύση έ- 
λεύθερον αέρα. "Αμα τή άφίξει, περί τής διαγω
γής του έγένετο έγγυητής ό ’Ιταλός καθηγητής 
τοΰ γυμνασίου και Πανεπιστημίου Κερκύρας 
Φραγκίσκος ’Οριόλης, υπήκοος ίόνιος, όστις ά- 
φήκε και παρ’ ήμίν όνομα σοφοΰ συγγραφέως 
καί έπιστήμονος. Κατά την έτησίαν άναχώρη- 
σιν τοΰ ’Οριόλη, τήν έγγύησιν άνέλαβεν ή Ίτα- 
λίς κόμησσα Μαρία Άννα Βρόλιου Γραμπίνσκα, 
ήτις έγένετο ίόνιος υπήκοος όπως φανή περισ
σότερον ώφέλιμος είς τούς πρόσφυγας συμπα- 
τριώτας αυτής καί γίνει έγγυήτρια.

'Ο Ceccoli ήτο άριστος καλλιτέχνης. Μεθ’ 
δληντήν φυσικήν όκνηρίαν του, είργάσθη πολύ. 
Τά έργα του έξετιμώντο, ίδια αί προσωπο- 
Υρχφία".

Είς τόν έπιθυμούντα έδίδασκεν εύχαριστως 
τήν τέχνην του καί δωρεάν.

Μετέβη και είς άλλας Ίονίους νήσους, δπου 
άφήκεν 'ίχνη τής διαδάσεώς του διά τοΰ χρω- 
στήρος του.

Ήτο αρκετά άρχαιόφιλος καί ένθουσιάζετο 
άπό τά αρχαία μνημεία. Διά τοΰτο προύτίμησε 
νά μεταβή είς ’Αθήνας, δπου διέμεινεν έπ* αρ
κετόν χρόνον. 'Επ’, κεφαλής τοΰ χάρτου τών 
έπιστολών του, είχε λιθογραφήσει αρχαία τών 
’Αθηνών μνήμεΐα. Τούς λογίους Ιταλούς φί

λους, τούς ευρισκομένους μάλιστα έν Έπτα- 
νήσω, τούς παρότρυνε νά έπισκεφθοΰν τάς ’Α
θήνας πρός μελέτην τών μνημείων. ’Εκ κιβω- 
τιδίων έστελλεν είς τούς φίλους του τεμάχια 
μικρά μαρμάρων τών άθανάτων μνημείων καί 
εύώδη θύμον καί άλλα όνομαστά φυτά άπό τήν 
κορυφήν τοΰ 'Υμηττού- καί τά έστελλεν ώς ιερά 
λείψανα.

Διά τόν Ceccoli αί Άθήναι υπήρξαν τόπο; 
δράσεως περισσοτέρας τής Έπτανήσου. Διότι έν 
Έπταννήσω ήτο καλλιτεχνική κίνησις, κα’. έν 
’Αθήναις τότε ήρχιζον νά αΐσθάνωνται τήν 
άνάγκην καλλιτεχνικής μορφώσεως. Συνεπώς ό 
Ceccoli εύρεν εύφορον έδαφος νάκαλλιεργήση 
καί νά έπιδείξη τήν ικανότητά του.

Κατά τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1844 είχε ίδρυθή 
έν ’Αθήναις ή ‘Εταιρεία τών ωραίων τεχνών 
ΰπδ την Ιδιαιτέραν προστασίαν τοϋ Μεγα- 

λειοτάτου Βασιλέως τής 'Ελλάδος. Ή Εται
ρεία αύτη έτυχε λαμπράς υποδοχής, ώς φαίνε
ται άπό τά πρώτα φυλλάδια τών πρακτικών, 
τά όποια τότε έδημοσιεύθησαν έν ’Αθήναις. 
Είσεπράχθ-ησαν άρκεταί χιλιάδες δραχμαΐ άπό 
τά μέλη.

’Αρκετά ήσαν τά τακτικά και άντεπιστέλ- 
λοντα μέλη. Δέν έλειψαν οί εύεργέται καί οί 
συνδρομηταί. Όχι μόνον τά έπισημότερα πρό 
σωπα τής Ελλάδος ήσαν μέλη, άλλά καί 
πλειστοι έπιφανείς τής ’Ιταλίας, Γαλλίας, Γερ
μανίας, Αύστρίας, Τουρκίας, Ρωσσίας, Αίγύ- 
πτου κ.λ.π.

Ή ίορυσις τής Εταιρείας ταύτης πολύ κα- 
τηυχαρίστησε τήν Επτάνησον, βλέπουσαν ότι 
είς τό νέον Βασίλειον τής Ελλάδος ήρχισαν 
νά άγαπώσι καί νά διαδίδωσι τάς ώραίας τέχνας, 
αιτινες πρέπει νά είναι αχώριστοι άπό πάντα 
μορφωμένον άνθρωπον καί διά τήν διάδοσιν τών 
όποιων πρέπει ή Κυβέρνησις καί οί δυνάμενοι 
νά έργασθώσι. Διό μετά χαράς καί ύπερηφανίας 
ό Μουστοξύδης, ό Μάντζαρος, ό Σολωμός, ό

«ειδει κοσμημάτων καί άλλα σύμβολα, οίον, 
«στήλα: τεθραυσμέναι, τμήματα κιόνων καί κιο- 
«νοκράνων κατά γής έρριμένα, άνάγλυφον ή- 
«κρωτηριασμένον καί δένδρα δύο- τό μέν μύρ- 
«του, τό δέ δάφνης, ένθεν καί ένθεν τού πίνα- 
«κος. Πρός δέ τώ τάφω υπάρχει 'Ροδοδάφνη 
«θάλλουσα. Τούτον τόν ικανώς έκφραστικόν 
«Πίνακα παραδεχθεϊσα ή Έφορεία. ώς έμβλημα 
«τεθησόμενον κατά τό σύνηθες έπΐ τών Διπλω- 
«μάτων, έπεχείρησε μέν τήν έν τή Έλλάδι λι- 
«θογράφησιν αύτοΰ- άποτυχούσης δέ τής έπι- 
«χειρήσεως ήναγκάσθη νά προστρέξη εις τε- 
«χνίτας εκτός τής Ελλάδος καί παρήγγειλεν 
«έν Εύρώπη....»

’Ακολούθως ό Ί. Π. Κοκκώνης, όρθώς ποιών, 
έπρότεινε τήν σύστασιν σχολείου τών ’Ωραίων 
Τεχνών καί νά γίνη ή άρχή άπό μίαν έξ αύτών. 
Ή πρότασις αύτη διήγειρε συζητήσεις. Ό Λ. 
Καυτατζόγλους άπήντησεν ότι ύπάρχει τό Πο- 
λυτεχνεΐον ύπό τής Κυβερνήσεως συντηρούμε
νου καί ή εταιρεία πρέπει νά ένθαρρύνη τούς 
τεχνίτας. Παρετήρησεν εις αυτόν ό Ράμφος ότι 
ή έγκρισις τής συστάσεως τής έταιρείας άπό τήν 
κυβέρνησιν καί βασιλέα κυρίως άφεώοα τήν σύ- 
στασιν σχολείου τών Ώραίων Τεχνών καί ότι 
τό Πολυτεχνείου δέν είναι σχολεΐον τών ’Ω
ραίων Τεχνών, άλλά τών μηχανικών τεχνών.

Έπειτα λέγει: «Διά ταΰτα άποδέχομαι έντε- 
«λώς τήν πρότασιν τοΰ κ. Κοκκώνη, προσθέτω 
«δέ δτι άρξάμενοι τής διδασκαλίας τής Ζωγρα- 
«φικής, διά τήν όποιαν υπάρχει παρ’ ήμίν δοκι- 
«μώτατος τεχνίτης ό κ. Ρ. Τσέκολης, πρόθυμος 
«νά διδάξη άμισϋ-ί, ουνάμεθα νά είσαγάγωμεν 
«άμέσως κατόπιν καί τήν διδασκαλίαν τής Γλυ- 
«πτικής, ύπάρχοντος, ώς πληροφορούμαι^ έν 
«Έλλάδι, λιθοξόου δοκίμου, άλλοδαπού, ύπη- 
«ρετούντος έν τή Άκροπόλει, τοΰ όποιου μοί ει- 
«πον, άλλά δέν ένθυμούμαι τώρα, τό όνομα. 
«Έάν οί διδάξοντες οέν είναι έκ τών ομογενών, 
«είναι δίκαιον έν έλλείψει τούτων καί ύπαρχόν- 
«των δοκίμων άλλογενών, νά μή προσλάβωμεν 
«τούς δευτέρους, καί προπαρασκευάσωμεν ουτω 
«τήν ούχερεστέραν είς τάς καλάς τέχνας τε- 
«λειοποίησιν τών εις Εύρώπην άποσταλησομέ- 
«νων Έλληνοπαιδων ; Λυπούμαι, οσάκις συλ- 
«λογίζομαι. ότι τοιαύτη άντίξοος εις τήν τού 
«κυρίως κοινή συμφέροντος ιδέα τινών έβλαψεν 
«όχι ολίγον καί τούτο τό τέμενος τής άνωτέρας 
«έκπαιδεύσεως, έν ώ έσμέν σήμερον συνηγμέ- 
«νοι, διότι άπελύθησαν τής υπηρεσίας δόκιμοι 
«άλλοδαποϊ καί διεδέχθησαν τούτους ήττον 
«ίσως δόκιμο: άλλοι, διά τόν λόγον ότι έπρεπε 
«τάχα νά γίνεται ή διδασκαλία ύπό ήμεδα- 
πών«. Ό πολύς Νεόφυτος Βάμβας ύπεστήριξε 
τήν γνώμην περί συστάσεως σχολής Ώραίων 
Τεχνών, διότι τό έθεώρει άναγκαίον «διά τήν 
«έμψύχωσιν τών έκτος τής Ελλάδος όμογενών 
«καί διά τήν ύπόληψιν τής Εταιρείας καί διά 
«τό καλόν τό έξ αύτών έλπιζόμενον είς τόν 
«τόπον».

'Υπέρ τής συστάσεως τοΰ σχολείου τών Ώ
ραίων Τεχνών έκηρύχθησαν καί ό Φιλήμων, 
ό Μάμουκας, άλλ' ή συνεδρίασις διελύθη χω
ρίς άποτέλεσμα.

149

Γεώργιος Μαρκοράς, ό Ιωάννης Ζαμπέλιος, ό 
Βραΐλας κα’. οί λοιποί έξέχοντες τότε Έπτανή- 
σιοι ήσαν μέλη τής «Εταιρείας τών ώραίων 
τεχνών.»

Τή 15 Ιουλίου τοΰ 1845 συνήλθ-εν ή πρώτη 
γενική συνέλευσις τών μελών έν τώ Πανεπι- 
στημίω. Ή πρόσκλησις είχε δημοσιευθή είς τάς 
εφημερίδας "Χρόνον,, καί “Φήμην„. Ή προσ- 
διορισθείσα ώρα ήτο ή δεκάτη τής πρωίας. Ό 
πρώτος άντιπρόεδρος, ό I. Κωλέττης, ήτο είς τά 
’Ανάκτορα διά λόγους υπηρεσίας, ό δέ δεύτερος 
Α. Μεταξάς ήτο άσθενής, διό άνήλθεν εις τήν 
έδραν τοΰ προέδρου ό πρεσδύτερος τών παρευρι- 
σκομένων μελών, ό Γεώργιος Γλαράκης. Γραμ- 
ματεύς ήτο ό A. Ζ. Μάμουκας.

Ό Ceccoli φυσικά, ήτο έκ τών ένεργών 
μελών, πάντα παρών είς τάς συνεδριάσεις, άφιε- 
ρωμένος ψυχή τε καί σώματι υπέρ τής προόδου 
τής Εταιρείας ταύτης καί διαδόσεως τής καλ
λιτεχνίας είς το νέον βασίλειον.

Ό Μάμουκας άναγινώσκων τήν έκθεσιν εις 
τήν συνεδρίασιν ταύτην είπε καί τά εξής :

»'Η έφορεία έσκέφθη περί τοΰ τύπου τών δι- 
«πλωμάτων τών δοθησομένων εις τά μέλη κατά 
«τόν Διοργανισμόν. Ό εισηγητής τής ζωγρα- 
«φικής κύριος Ραφαήλ Τσέκολης, αύτοσχεδιά- 
»σας, έπαρουσίασεν εις τήν ’Εφορείαν είκόνι- 
»σμα, ή μάλλον πίνακα, παριστάνοντα πέντε 
«γυναίκας, ών ή έν μέσω ύψοΰται μετάρσιος, 
«ένδεδυμένη χιτώνα άπό φώς- καί διά τοΰ 
«βλέμματος καί τοΰ σχήματος τών χειρών κα· 
»λε: πρός έγερσιν τάς-τέσσαρας άλλας, αιτινες, 
«παρακαθήμεναι, άτενίζουσι πρός αύτήν, καί 
«δείκνυνται έτοιμοι νά έγερθώσι. Καί ή μέν 
«λευκοχίτων γυνή είκονίζει τήν 'Ελλάδα άνα- 
«γεννηθείσαν ό υποκείμενος τάφος, έκ τοΰ ό- 
»ποιου δείκνυται ότι άνέθορεν ή Ελλάς—ό 
«συντετριμμένος λίθος τοΰ τάφου—καί τά διερ- 
«ρηγμένα δεσμά, δι’ ών ό τάφος περιησφαλί- 
«ζετο, άναμιμνήσκουσι τούς χρόνους τής δου- 
«λείας καί τήν ίν. ταύτης ταπείνωσιν, πρός δέ 
«καί τήν μυστηριώδη άναγέννησιν τού ήμετέ- 
«ρου Έθνους. Τών δέ άλλων τεσσάρων γυναι- 
«κών έκάστη γνωρίζεται έξ ών φέρει έργων καί 
«τών εις αυτήν ίδιαζόντων εργαλείων. Διότι, η 
«μέν ζωγραφική κρατεί εικόνα μέ έπιγραφήν 
«ΆπεΛλής,παρακειμένων αγγείων, έν οίς τιθέα- 
«σιν οί ζωγράφο: τά χρώματα καί γραφίδας. ΊΙ 
«δέ Μουσική κρατεί λύραν καί παράκειται αύτή 
«χάρτης, έν ώ διακρίνεται τό όνομα ’Ορφεύς. 
«Ή Γλυπτική, κοπιώσα, συνανεγείρει μαρμά- 
«ρινον προτομήν, έν ή υπάρχει κεχαραγμένον 
«τό όνομα Φειδίας, καί παράκεινται σμίλη, 
«σφυρίον, διαβήτης καί γνώμων καί τέλος ή 
«’Αρχιτεκτονική κρατεί πίνακα, παριστώσα άρ- 
«χαίας οικοδομής σχεδιαγράφημα, μέ έπιγρα- 
«φήν Δαίδαλος- προ τών ποδών δέ αυτής κείται 
«κανών (regie - καί διαβήτης. ’Εντός τού περί 
«τήν Ελλάδα φωτεινού μέρους τής είκόνος δια- 
«κρίνεται, οίον άμυδρώς καί έν σμικρώ, πρός 
«δείξιν άποστάσεως, ή Άκρόπολις ’Αθηνών, ό 
«ΙΙαρθενών καί ή Πολιούχος Άθηνά- πορρω- 
«τέρω δέ διακρίνεται ώσαύτως ό 'Υμηττός. Έν 
«τώ πίνακι ύπάρχουσιν εύστόχως τεθειμένα έν
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

'Ο προσευχόμενος ερημίτης

εΐς Άίΐήνας, άνέγνωσε δέ καί περί τούτου έπι- 
στολήν. Καί έξέχΙ-ηκεν έπειτα δτι δύο νέοι μα- 
σηταί τοΰ Πολυτεχνείου έχοντες κλίσιν πρός 
τήν γλυπτικήν, στερούνται τών μέσων καίέζήτει 
τήν συνδρομήν τής Εταιρείας διά νά τελειο- 
ποιησοΰν. Επειδή δμω: ή ώρα είχε παρέλϋη 
ή συνεδρίασις έλύση καί έμεινεν ασυζήτητου τό 
ζήτημα.

Έκ τής συζητήσεως τών εταίρων τής 'Εται
ρείας τών Ωραίων Τεχνών βλέπει ό άναγνώ- 
στης πόσον προώδευσαν ύπό έποψιν καλλιτεχνι
κήν αί Άθήναι. Τότε ούδείς "Ελλην έν τή 
πρωτευούση ύπήρξεν δπως οιδάξη τήν καλλι
τεχνίαν, άμα δ’ ύπήρχον καί άνθρωποι πολε- 
μοΰντες τήν διάδοσιν τών ώραίων τεχνών, οί'τι- 
νες προσεπάσουν καί νά πείσου·/ τούς φιλοτέ
χνους, δτι ή καλλιτεχνία δέν πορίζει τά πρός 
τό ζήν!

'Ο Ceccoli είναι άξιέπαινος δτι εΐς έποχή·/, 
καί)·’ ήν έλειπον 'Έλληνες καλλιτέχναι έν τώ 
έλληνικώ βασιλείς), εΐργάσΐίη δπως δείξη τήν 
σημασίαν καί τήν ωφέλειαν τών ώραίων τεχνών, 
διό πρέπει νά διαφυ’.άττωμεν πρός τήν μνήμην 
του ευγνωμοσύνην.

Έργα τοΰ Ceccoli ύπάρχουν έν Έπτανήσφ 
καί δή προσωπογραφία’.. Έφιλοτέχνησε τήν 
Ηώ, τή'/ όποια'/ ήγόρασε·/ ό Ιωσήφ Γαριβάλ- 
δης καί τήν Φραγκίσκαν da Rimini, τήν ο
ποίαν απέκτησε·/ ή οικογένεια Ί’άλλη. Έφιλο

τέχνησε τάς προσωπογραφίας τών Ηρώων τοΰ 
Είκοσι ένα καί συλλογήν Ελλήνων καίΈλλη- 
νίδων μέ τό τότε έσ-ζικόν φόρεμα. 'Ο βασιλεύς 
Όσων τόν έξετίμησε δεόντως.

Είχε μίαν μόνην κόρη/, ήτις άπέσανε', καί 
τόσον έλυπήση, ώστε άπώλεσε σχεδόν τό λογι
κόν. Έγκατέλειψε τήν Ελλάδα, μετέβη είς 
Παρισίους καί έπειτα εΐς Λονδίνον. Άγνωστον 
τί άπέγειναν πολλά τών άξιολόγων έργων του, 
ή μάλλον άγνωστον ποΰ σώζονται.

Ή σύζυγος αύτοΰ ύπήρξε γυνή φιλόπτωχος· 
άπέίΐανεν έν πενία εις πολύ προχωρημένη·/ 
ήλικίαν.

ΣΠ. ΔΕ-Β1Α2.ΗΣ

I) Σν,μ. ΠΙΝ.Ή κόρη τοΰ Ccccol i, παρίλένο; 
εκτάκτου καλλονή; ,προσεβλτ,ϋη ίν νεαρωτάτΐ] ήλικία εν 
φ&ίσεως. Πρό; άνάρρωσιν μετέβη μετ’αϋτής ό καλλιτέ
χνη; εί; Πόρον, διαμείνα; εν τή πλησίον μονή τή; 7.ωο· 
όόχον Πηγή;, ενίλα υπάρχει δάσο; πεύκων. Άτνχώ; 
μετά τινα χρόνον άπέ&ανεν ή κόοη τον, ένιαφιαο&εϊοα 
εί; τό προανλιον τοϊ ναοΰ τή; μονή;, έν&α καί άλλοι 
τάφοι νπάρχουσι.Ό Ceccoli ήτο απαρηγόρητο.-, εί; !ν- 
δειξιν δ’ ευγνωμοσύνη; πρό; τον; μονάχον; διά τήν φι
λοξενίαν, /ζωγράφισε μίαν ΰανμασίαν εικόνα, παριοτώ- 
σαν τήν Παναγίαν. καί ήτι; είνε εκτοτε άνηρτημένη εί; 
τόν δεξιά τού ίεροϋ τοίχον. Ή είκων, εκτός τή; καλ
λιτεχνική; άξια;, ελκύει τήν προσοχήν τών επισκεπτών, 
διότι ό καλλιτέχνη; ώ; πρόσωπον τή; Παναγία; /ζω
γράφισε αύτό τό πρόσωπον τή; άποΟανούοη; κόρη; τον. 
Περί τοϋ συγκινητικού τούτον επεισοδίου είχε συλλέξη 
πληροφορία; καί ό μακαρίτη; Ε. ’Αοώπιος, α; άγνοοϋ- 
μεν αν έπρόφίλαοε νά δημοσίευση.

Rembrandt

'Η τρίτη συνεδρίασις έγένετο τή 23η Δεκεμ
βρίου τοΰ 1845 έν τώ ύπουργείω τών ’Εκκλη
σιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
ύπό τήν προεδρεία·/ τοΰ Ίωάν. Κωλέττη. Προς 
τοΐς άλλοις ήλθ-ε έκ νέου τό ζήτημα τής ίδρύσεως 
τοΰ σχολείου τών 'Ωραίων Τεχνών καί έκ νέου 
κατεπολεμήθ·η ύπό τοΰ Καυτατζόγλου σφοδρά 
καί μεταξύ τών σαθ-ρών έπιχειρημάτων του είπε 
καί τά εξής: «....είναι ασύμφορος έν γένει καί 
«αλυσιτελής ή σύστασις Σχολής, ύπάρχοντος 
«τοΰ Πολυτεχνείου- λυπούμαι τούς νέους, οί’τινες 
«σέλουσι σπουδάσει τάς ώραίας τέχνας, διότι 
«προβλέπω οτι δέν σέλουσι δυνηίίή διά τής έρ- 
«γασίας των νά κερδίσωσι τά πρός τό ζήν».

Ό Τζέκολης δμως άπήντησεν ούτω πως: 
«Δέν μοί φαίνεται όρ4ή ή ύπό τοΰ κ. Καυτα- 
«τζόγλου προεκφρασ&εϊσα γνώμη, δτι δηλαδή 
«καλοί τεχνΐται γενόμενοι οί μαΐίηταί τής προ- 
«κείμενης νά συστηθ-ή Σχολής, κατά τόν Διορ- 
«γανισμόν, δέν σέλουσιν έχει αυτάρκη τά πρός 
«τό ζήν. Δέν 3-έλω νά αναφέρω παραδείγματα, 
«άλλά άρκεΐ, νομίζω, τό οδικόν μου. Είμαι ξέ- 
«νος, ήλσον ένταΰϋα καί εύρον φιλοξενίαν, 
«διότι δλοι σχεδόν οί "Ελληνες μέ τιμώσι μέ 
«τήν φιλίαν των. Είμαι ό ελάχιστος ίσως τών 
«περί τήν Ζωγραφικήν άσχολουμένων άλλά 
«ποτέ δέν έπείνασα εις τήν ’Ελλάδα. Άπ’ 
«έναντίας, όχι μόνον έχω αυτάρκη, πολλά αύ- 
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«τάρκη τά πρός τό ζήν έκ τοΰ έργου μου, άλλά 
«καί περισσεύω». Ό άντιπρόεδρος Κωλέττης 
ορθ·ώς ποιων άμέσως άπήντησεν εις τόν καλλι
τέχνην Ceccoli ώς πρός τήν λέξιν ξένος, δια- 
βεβαιών αύτόν δτι «κανείς 'Έλλην δέν τόν 3-εω- 
«ρεΐ ξένον, δτι ή Ελλάς δέν θ-εωρεΐ ποτέ ξέ- 
«νους τούς φιλέλληνας, δσοι ήλίίον ένταΰθ-α διά 
«νά γίνωσι καθ·’ οίονδήποτε τρόπον χρήσιμοι 
«εΐς αυτήν. Τοΐς ώμολόγησε δέ καί τοΐς όμολο- 
«γεΐ αείποτε ευγνωμοσύνην, διότι έκ φιλελλήνων 
«είδεν ύποστήριςιν μεγίστην εΐς τό διάστημα 
«τοΰ ίερου άγώνος, καί έκ φιλελλήνων πάντοτε 
«προσδοκά τήν διάδοσιν τών δσων αυτή στε- 
«ρεΐται είσέτι έπί τοΰ παρόντος οίον καλών τε- 
«χνών κ.λ.π. Είς τών τοιούτων φιλελλήνων 
»θεωρείσ^ε άπό τούς "Ελληνας καί ύμεΐς (άπο- 
«τεινόμενος πρός τόν κ. Τσέκολην) διότι και 
«άμισϋέ διδάσκετε τούς Έλληνόπαιδας, εύ- 
«εργετοΰντες οϋτω τήν Πατρίδα καί πρό 
«πολλών ήδη χρόνων εϊσϋε άποκαταστημέ- 
«νος οίκογενειακώς »

Μετά τάς συζητήσεις άνευ πρακτικού άποτε- 
λέσματος, ό πολέμιος τής ίδρύσεως τής σχολής 
τών 'Ωραίων Τεχνών Καυταντζογλους είπεν 
δτι ό Κάρολος Φινέλλης, γλύπτης έξοχος έν 
Ρώμη πρό καιρού παρακλήσεις άπό αύτόν νά 
έλση εΐς τήν 'Ελλάδα ώς διστάζων πρότερον, 
άπεφάσισε τέλος νά κατέλση καί άποκαταστα^ή
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ

ΡΕΠΕΙ νά έχη τάσιν ή 
τέχνη; Άν ή τέχνη είνε 
ανεξάρτητη άπό τήν κοινω
νίαν, τότε διατί νά εχη τά
ση·; Άλλ' είνε άνεξάοτητη 
ή τέχνη άπό τήν κοινω
νίαν ; Εύρισκόμεθα προ 
πολλών γνωμών. Οί ίοχνρι- 
ζόμενοι δτι τά πάντα τις 
μίαν κοίτα» ίαν ύπόκεινται 

είς τήν έπίδρασιν των παραγωγικών καταστάσεων, ευ
ρίσκουν όιι ή τέχνη βγαίνει άπό άνθρώπους υφιστα
μένους κι' αυτούς αμέσως ή εμμέσως τήν έπίδρασιν 
αυτήν. Μία κοινωνία έχει ταΰτα τά κοινωνικά, πολι
τειακά ιδρύματα, ταύτην τήν θρησκευτικήν δοξασίαν, 
ταΰτα τά ιδανικά, άρα κ ιί τούτην τήν στόψιν κιί τέ
χνη··, διότι αυτή ιί ε ή παραγωγή και ό τρόπος τής πα
ραγωγή;, τοιανται α! οικονομικοί καταστάσεις τη.. Άρα 
ευρίσκουν δτι ή τέχνη είχεν. έχει καί θά εχη τάοιν. 
'Αλλ' είιε κι' άλλοι οί άνιιτείνοντε; δτι παραγωγή καί 
οικονομικοί άφορμα! οΰδεμίαν σχέσιν έχουν πρός τήν 
τέχνην' ή τέχνη είνέ τι ανεξέλεγκτο·’, μή έχον νά δώαη 
κανένα λόγον είς τό περιβάλλον της, επομένως δεν πρέ
πει νά εχη καμμίαν τάοιν καί τέχνη μέ τάοιν δεν εινε 
διόλου τέχνη. Προέρχεται ή τέχνη άπό τά σύγνεφα ; 
Δ ν βγαίνει άπό κανεν περιβάλλον; Τοΰτο ουδόλως 
έπιδρή πρός αυτήν ; Όχι, άπαντοΰν. Είς τάς μεγάλος 
κοινωνίας, δπου ή πάλη τών τάξεων έχει δημιουργήιη 
εντελώς αντιθέτους πρακτικούς σκοπούς κ' εντελώς 
έναντία Ιδανικά, εχομεν πλέον κεί εντελώς άιτιθέτους 
αισθητικός.

Άλλ' ή ιδέα, δτι ή τέχνη δεν έχει καί δεν πρέπει νά 
εχη τασιν είνε άιόμη ριζωμένη δχι μόνον είς τάς άλλα; 
τάξεις ποΰ έκυριάρχησαν καί κυριαρχούν, άΙΑά καί είς 
αυτήν τήν τετάρτην τάξιν, ποΰ έρχεται νά παλαίση καί 
νά κυριάρχηση μ'ε αντίθετα ιδανικά πρός τά τής χθες 
καί σήμερον. Μεταξύ αυτών τώ·' σοτιαλιοτώ’ τεχνιτών 
δέν έπήλθεν άκόμα όμοφωνίτ είς τό ζήτημτ τής τέχνης. 
Εύρίσκονται είς χαώδη σϋγχυσιν μέ τά άξιώματά των 
ή · τέχνη διά τήν τέχνην», «άιόθευτη τέχνη·, <αντι
κειμενική τέχνη·, “τέχνη χωρίς επιβλαβή συστατικά·. 
Τελευταίως ό Άΐνι; Σπέρμπερ, ποΰ έπετέθη πρό 
τίνος κατά τής έκβιομηχανεΰοεως τής φιλολογίας 
καί τοΰ θεάτρου σήμερα, προτεπάθητε νά διαφώτιση 
αρκετά αύτό τό ζήτημα “τέχνη και τάοις· καί θά μιλή- 
σωμεν εδώ τά λόγια του, λόγια πολύ ενδιαφέροντα είς 
ένα ζήτημα νότον σπουδαίον. Περί νέων πραγμάτων 
δεν πρόκειται βέβαια. "JZ’.A ιό συγκεντρωτικόν κ' ή 
τακτική τή; κριτικής του κανονίζουν ένδιαφερόντως τό 
θέμα καί δίνουν κάποιον συστηματικήν καθορισμόν μέσα 
είς τό χάος τών άτιθέιεων καί τών συγχύσεων. “01 
άιτοί κριτικοί, όμιλε! ό Σπέρμπερ, οί άνιιδρώντες κατά 
τής τάσεως είς τήν τέχιην, δέν εύρίσκονται μόνο·. Έ- 
χομεν συντρόφους Iσοιιαλοδημοκράτας), οί όποιοι όταν 
αρχίζουν νά μιλούν περί τέχνης, κατά τά 0)10 παρα
δέχονται τήν αυτήν γνώμην. Υπάρχουν μεταξύ αυτών 

μερικοί, οί όποίει άποφαίνονται αέ τήν μεγαλειτέραν 
θειικότητα, μέ τήν αυτήν βεβαιότητα, όπως κ' ένας 
αστός τεχνοο ισθ η μαζικός κατά πάσης τάσεως καί μά
λιστα Ιδιαιτέρως κατά σοσιαλιστικής τάσεως είς τά δρά
ματα καί τα ρομάντσα !

'Αλλά &ν θέλωμεν ν' άνοίξωμεν μέ τόσην προθυμίαν 
εύθύν, κι' άν είνε δυνατόν, βραχύν δρόμον έπί πολιτικών 
καί οικονομικών περιοχών, τότε είνε παράλογον νά λα- 
ξοδρομούμεν τόσον πολύ καί ιά ποίζωμεν κρυφτούλι ε'ς 
τήν περιοχήν τής πνευματικής καί καλλιτεχνικής παρα
γωγής. Άν θελήσωμεν σήμερα νά βιάσωμεν τούς ολί
γους σοοισλιστάς συγγραφείς ποΰ έχουν κάποιαν φήμην 
καί τούς πολλούς ποΰ δέν απέκτησαν άνομη τοιάύτην 
>ά είνε “άντικειμενικοί·, “ελεύθεροι άπό τάσιν·, κα
θώς λένε, τότε διαπράττομεν τήν ακατανόητου πλάνην 
νά αντιλαμβανώμεθα τήν σοσιαλιστικήν κοσμοθεωρίαν 
ιός τρελλόν, περιωρισμένον δόγμα, τό όποιον πρέπει 
νά μένη μόνον είς τό καθαρώς κοινωνικόν καί τίποτε 
άλλο. Τοιουτοτρόπως μικραίνεται αύτή ή κοσμοθεωρία 
είς κάτι περιωρισμένον πράγμα, είς ένα είδος τροχιό
δρομον' τό έξαναγκάζομεν νά βαδίζη μέσα είς δύο τρο
χιάς, άν τύχη δέ καί βγή άπ’ αύ'άς παίρνομεν είς τό 
χέρι τό καμουτσίκι διά τά άλογα. Άν πιοτεϋωμεν εις τό 
ίδιον μας μέλλον, τότε οφείλομε» νά παραδεχθώμεν, 
δτι δχι μόνον είς τό μέλλον θά δημιουργήοωμεν μίαν 
Ιδιαιτέραν καί ύγιά τέχνην, μίαν σοσιαλιστικήν τέχνην, 
άλλ’ ότι άπό τώρα πρέπει νά έργαζώμεθα δΓ αυτήν. 
Μόνον δ υμνούμενος θεός τής Βίβλου «δημιούργησε 
τόν ώρπίον κόσμον έκ τοΰ ολοκλήρου μηδενός είς έξ 
ημέρας καί πιθανόν μέ όκτάωρον εργασίαν· "Εκτοτε δίν 
συνέβη η τό ευτυχές κ' ημείς επίσης δέν θά δημιουρ- 
γήσωμεν πράγματα τοΰ μέλλοντος χοιρίς νά βάλαμε λι
θαράκι μέ λιθαράκι τάς βάσε ς. Κατά τήν γνώμην μου 
κι' άν παρουσιασθή ακόμη ό κίνδυνος τής υπερβολικής 
‘τάσεως· είς τά έργα τών σοσιαλιστών συγγραφέων, 
αύτό θά είνε κάτι πολύ καλλίτερου άπό τήν άξιοθρή- 
νητον, άνωφελή, κούφιαν καί θεόκουτην φλυαρίαν τής 
σημερινής φιλολογίας.

Ή φιλολογική παραγωγή τής ημέρας χρησιμεύει 
πρός τέρψιν τής κυριαρχούσης τάξεως. Είς τήν θεω
ρίαν ιίμεθα επ' αύτοΰ σύμφωνοι. Άλλ' ευθύς ώς θελή
σωμεν νά θέοωμεν ιί; χοήσιν τήν ύγιά ταύτην γνώμην 
έπί συγκεκριμένης περιπτώσεω; είς μίαν ώρισμένην 
χώραν, άντεπεξέρχεται συχνά τό εθνικόν αίσθημα τιον 
όμοφρονούντων «συντρόφων· τής χώρας τούτη;. ‘Αϊτό 
τήν παιδικήν ηλικίαν ακόυσαν ώρισμένα ονόματα, τά 
ακούουν άκόμα κτθε μέρα. Άν είπή κανείς είς ε,α 
Γάλλον, ότι οί φιλολογικοί του θεοί, τού; οποίους εξυ
μνούν άδ,αιόπως αί έφημερίδες του, ότι ό Καηύς κι' ό 
Ροστάν του ε’ιε εφήμερα φαινόμενα, τά οποία θά έξα- 
φσνισθοΰν, δίαν θά έπανέλθη ό Άλλέϋ ·ς κομήτης,διότι 
είνε άδύνατον νά σκεφθή κανείς, ότι ή άνθρωπόιης θά 
μείνη είς ενα αιώνα άκόμη είς τό αύτό παράξενου επί
πεδον καί έτι τ \ παραγόμενα τής μόδας τής καπιταλι
στικής κοινωνίας θ' άιθιξουν τό πολύ μερικός γενιάς 
άκόμη απέναντι τής κοσμοθεωρίας τών προλεταρίων — 
ατ είπή κανείς αύτά είς ενα Γάλλον “σύντροφον·, τότε 
λαμβάνει τά μέρος τών συμπατριωτών του καί φλυαρεί 
έπαναλαμβάνων τάς φλυαρίας τών φιλολογικών έφημε- 

gldo»* τευ περί “άθαναιίας». Άν είπή κανείς είς ενα 
Άγγλον ότι ό Τζώ·'ς του, ό Ούάϊλδ του θά συμπαρα- 
ουρθοΰν είς τήν λήθην, θά τόν ίδή νά χαμογελίι. Άν 
είπή κανείς είς ενα Γερμανόν “σύντροφοι ·, ότι θά 
έλθη μία περίοδος, όπου τά όνόματα "Αουπιμανν, 
Φούλδα, "Λλμπε, Σνίτολερ, "Ιροφελτ θά ιί·ε κούφιες 
άπηχήσεις, διότι όλοι αύτοί κι’ άλλοι άπέμιι αν δούλοι 
τής μπουοζοαζίας, αν εΐπωμεν είς τούς “συντρόφους· 
μας, ότι ό μεγαλοπρεπής ποιητής Σαίξπηρ μέ τά σπα
θιά του, μαχαιριά τον, δολοφονικός σκηιά; του καί βα
σιλείς έπί τής σκηνής, μέ τόν έγκωμιασμόν του τοΰ ά- 
πολυταρχιομοΰ δέν θά δύναται νά προκαλέση πλέον 
καμμίαν συγκίνηση· κι' άιτίληγιν εί; ενα σκεπτόμενον 
άνθρωπον, κανεν βαθύ συναίσθημα, τό ό τ< ίον άλλως 
αποτελεί τόν έκ τών προτέρων όρον ενός νκαλλιτεχνή- 
ματος», — ιίν ε’πη κανείς είς τούς φίλους μας, οτι ό 
Ί'άουστ μίαν ήμίρανθάείνε κάτι άξιοπερίεργον κι'ότι 
ό βασιλεύς Οίδίπους τοϋ Σοφοκλέους θά καταντήση πε· 
ριστατικόν, τό οποίον μας άφ.'νει φυχρούς, τότε θά 
μας μεμφθοΰν ώς παραδοξολόγους, θεωρητικούς φλυά- 
ρους ή θ' άρκεσθοΰν νό υψώσουν τούς ώμους καί θά 
μακρολογήσουν περί τής άθανασίας τοΰ “Γενικού άν- 
θρωπίνου·, τό όποιον έπέζησε καί διετηρήθη έπί τόσους 
αιώνας.

Ό Σαίξπηρ είνε σήμερα ποιητής τάσεως κατά τήν 
άξιοκαταφρονητοτέραν σημασίαν τής λέξεως. Είνε ό 
ποιητής έλίορ Θεοΰ δι' όλους τούς έλέω θεοΰ κυβερνών
τας. "Αν τον κρίνωμεν είς τήν εποχήν του, είς τού; 
λαμπρού; καιρού; τής βασιλίοσης 'Ελισάβετ, τόν βρί- 
σκομεν γίγαντα" άλλ’ είς τήν έποχήν μο; κρινόμενο;, 
κατα τσς συγχρόνους άιτιλήψεις μας (τό αίσθημά μας 
τό άφίνει ψυχρόν) δυσορεοτούμεθα ολ-ι μ' ούτού; τούς 
βασιλικούς ήρωας — άπαράλλαχτα όπως μέ όλου; τούς 
• ήρωας τής λεωφόρου τής Κίκης τοΰ Βερολίνου (προ
πάτορες τοΰ Κάΐζερ Βίλελμ Β")—οί οποίοι άπό τά 
χαράμματα έ'ως άργά τό βράδυ στέκονται εκεί μέ τό 
χέρι είς τήν λαβήν τοΰ ξίφους καί προκαλοΰν ημάς 
τούς αγαθούς μέν, άλλά κομμάτι ιύρύτερον μορφωμέ
νους πολίτας...Παρόμοια αισθάνομαι ώς ίκφυλισμένον 
άτομον, πρό τοΰ δποίου δύσκολα κρατώ τήν ευθυμίαν, 
τόν σακαράκαν Βαλεντίνον, δίαν ιόν βλέπω είς τόν 
“Φάουοτ· να νβρίζη καί καιαιαραι καί τά ίδια μοΰ 
συμβαίνουν όταν βλέπω τήν Γκρέτχεν εί; τήν έκκλη- 
σίαν καί τήν φυλακήν. ’Ημείς όλοι ύπό κάποιουσ 
όρους δέν αίοθανόμεθα πλέον ιήν τραγικότητα μιας 
“άτιμοσθείσης· γυνεικός. Κανείς άπό μας δέν θά έξε- 
δικιίτο τήν άδελφήν του μέ τό σπαθί. Ημείς θά ουνε- 
πράττομεν είς τήν τιμίον ανατροφήν τοΰ παιδιοΰ. Ένα 
παιδί, είτε γεννατοι άπό γόμον νόμιμον είτε γεν’αται 
νόθον, είνε έ'να θαυμάσιον δημιούργημα. Ποιο; άπό 
μάς, τών όποιων άνοίχθηοαν το. μάτια, βλέπει μίαν 
έγκυον γυναίκα ώς ένοχον ; Επομένως δίν πρέπει ν' 
άποδοκιμάσωμεν ύμεί; αυτήν τήν τάσιν τής μειανοίας, 
αισχύνης, εκδικημένης τιμής, άπολυτρώσεως διά πί- 
οτεως καί όλα όσα μάς παρέχει τό λαίκώιεριν μέρος 
τοΰ “Φάουατ· άκόμα είς καθαρόν ιάσιν χαί προσπά
θειαν ; θά εΰρισκε κανείς άπό μάς λέξιν μομφή; κατά 
τοΰ Οίδίποδος ; Δέν θά άνεχώμεθα σήμερα χωρίς 3υ- 
σφερίαν είς τό μέσον ήμών ιόν Οίδίποδα, δέν θά τόν 
έσεβόμεθα ιός τίμιον άνθρωπον καί δέν θά τόν συνεφι- 
λιώναμε μέ τήν εύθύνην τοΰ παιγνιδιού τής ουμπτώ- 
οεως (πεπρωμένου); Ή ηθική, ή τάοις αύτή; τής 
πρό καιρού χαθείσης έποχής ίξηφανίοθη δι' ημάς. Εύ- 
ριοκόμεθα μέ το ονμπόνεμά μας, μέ τήν διαλλσκτικό- 
τητά μας, μέ τήν κοινωνικήν μας άνάλυοιν είς ένα ύ- 
ψηλόιερον, άνθρωπινώτερον, · λευθεροφρονίοτεροι»
οχέδιον. Τά έξορυχθέντα μάτια τοΰ Οίδίποδος, <ί όπιΐος 
«γέννησε παιόιά εντεΑιΰς έν άγνοίιι του καί χωρίς κσμ- 
μίαν ενοχήν μέ τήν μητέρα του, άποτελοΰν δι' ήμάς 
τό πολύ ένα παλαιωμένον ούμβολον καί μόλις πως έν- 
νοητήν θρησκευτικήν άνιίληψιν. Κατ' αυτόν τόν τρόπον 

δυνάμεθα :ά σριθμήοωμεν χιλιάδες δράματα ή μάλλον 
όλα τά έως σήμερον γραη έντα δράματα καί είς όλα 
αυτά ν’ άνεύρωμεν τά ίχνη μιας γέρικη; κοσμοθεωρίας 
καί μίαν λίαν ίσχι ρώς έκφραομένην τάσιν.

Δέν δίναται νά φανταοθή κανείς κανέν θεατρικόν 
έργον, κανεν μυθιστόρημα χωρίς τάσιν. Μόνον πού ο! 
περισσότεροί μας δέν παρατηρούν τήν τάιιν, διότι ή 
παληά τάοις μάς έδόθη ώς τό μόνον άληθές ήδη μαζί 
μέ τό μητρικόν γάλα. ΑΙ ίννοιαι τάσεων περί τ μής, 
άνδριία;, πατρίίος, άρειής, έρωτος, οικιακής εστίας κτλ. 
μάς περιτυλίσιουν τοιουιρόπως ώστε να μή δυιάμεθα 
νά βλέπωμεν ότι ολαι αυτοί αί Ιννοιαι προέρχονται 
άπό μίαν καθιριοθιϊσαν τάοιν, προσπάθειαν, προδια· 
γνγραμμένον σκοπόν. Τό ψάρι μένει είς τό νερό, τό 
σκουλήκι ιί: τήν γήν, ένας άνθρωπο; μέ “γιρήν συνεί- 
δησιν· συνήθιοεν εί; τήν τάοιν ποΰ τόν περιβάλλει, εί; 
τήν τάσιν τής κοινωνίας γύρω του. Τό παν είς ιήν 
περιοχήν τής τέχνη; πνίγεται είς τήν τάοιν. Ό άστός 
δημ σωγράφες, ό γράφων λαμπρόν άρθσον περί τί/c 
καταστρεφιύοη; τήν τέχνην σοσιαλιστικής τάσεως, άπέ- 
μεινε τυφλός ό ίδιο; είς τήν συνήθη, τήν εύχρηστον 
τάοιν τοΰ πε^ιβάλλοντο; ποΰ άνετράφη.

Τό παράξενου ή τό άποδοκιμάζον ή τό έμποδιστικόν 
τής νέας τάσεως ιού φαίνεται ώ; σφαλερά πρόσμιξις, 
μή έπιτρεπομένη προπαγάνδα. Τί θέλει αυτός εκεί κι' 
άνακατεύεται είς πράγματα, τά οποία ή τάοις μου μέ 
συνήθισε νά τά βλέπω ώς ατράνταχτα, αιώνια, άναλ- 
λοίωτα, μή μεταβαλλόμενα ; ‘Εκπλήσσεται, άγανακτεί, 
γελά, ειρωνεύεται, επικαλείται τό παρελθόν, τήν τάσιν 
του, τήν τάοιν τοΰ παρόντος καί τοϋ μέλλοντος τοϋ εόε 
άδύνατον νά ίδή, διότι ιίνε πνιγμένο; άπό τήν δικήν 
του τάοιν, τοΰ τήν έβύζαξεν ή όλη κοινωνική του πα- 
ράδοοις. Άκόμη μεταξύ τών σοσιαλιστών εύρίσκονται 
όμοίως “σύντροφοι· πολλοί, εί; τούς όποιου; ό νέος 
ήχος εί; τήν τέχνην, ή σοσιαλιστική φωνή τούς φαίιε- 
εαι ώς αισθητικόν φάλτσο.

Βλέπουν τόν Σαίξπηρ ή τόν Σίλλερ ή τόν Λέσσιγγ 
ή τόν Έμπελ ή ένα νεωτιριστήν ευγγραφία, όοτις έξα 
οκεί τήν “τέχνην διά τήν τίχιηι · κοί παραδέχοντα ώς 
τυφλό; περί τά χρώματα τό χρώμα τοΰ ποιητοΰ, διότι— 
κ' έδώ προοέξωμεν πολί·—ή τάσι; τούτων δέν μάς κάνει 
πιά καμμίαν έκπληξιν, δέν μάς ξενίζει άκριβώ; έτεκα 
τή; συνηθείας μέ τήν όποιαν επορεύθημεν.

Καί οί ποιηται εκείνοι, οί όποίοι συμμορφοίνται 
πρός τήν τακτικήν, τήν συνειθισμένην, τήν παραδεδεγ- 
μόνην τάσιν λέγονται 'σωστοί τεχνίται·, ισόρροποι—οί 
όποιοι δημιουργούν μέ τήν δικήν μας άντίληη·ιν, μέ 
τήν δικήν μας τάσιν, διότι άλλοιώς δίν μπορούν νά 
κάμουν, άφοΰ ή σοιιαλιστική τάοις έγινε μέρος τής 
ζωής των, καθορίζονται μετά τούς αστούς “σιοστούς 
τεχνίτας» ώς “ποιηται τάσεως», προσπαθ,ίας. Νομίζω 
πώς ό οκεπτόμινος άνθρωπο; πρέπει ν' αρχίοη νά προ
σεχή καλλίτερα. Τήν τάοιν κάνει; δέν δύναται νά τήν 
άποφύγη. 'Εκείνοι ποϋ μέμφονται τού; άλλους πώς 
γράφουν “μέ τάσιν·, δέν βλέπουν, ότι οί ίδιοι είνε 
βουτηγμένοι είς τήν πλέον σκωριασμένην τάοιν. Ή 
τάοις είνε μία ανάγκη. Χωρίς σοσιαλιστικήν τάοιν δίν 
θά φθάσωμεν είς κομμίαν σοτιαλιοτικήν τέχνην. Κι' 
αν δέν μπορούμε νά φθάσωμεν εί; σοσιαλιστικήν τέ
χνην, τότε ή σοσιαλιστική μας κοσμοθεωρία είνε κάτι 
11 ‘χωρίς ψυχή».

Γράφει λοιπόν κανΑς είς τόν κόσμον χωρίς τάσιν ; 
Άλλ’ έπορεύθη κιιν άνθρωπο; είς όποιανδήποτε έπο
χήν χωρίς τάοιν ; Ευκόλως δυνάμεθα νά τό αρνηθώμεν 
άλΓ όσον τό άρνούμεθα, άφίνομεν τήν παρητήρηοιν 
τών πραγμάτων, άρνούμεθα κυρίως, ότι ό εαυτός μας 
δέν είτε παρά μία έπίδρασις τοΰ περιβάλλοντα;. "Ενα 
βήμα καί άνεβήκαμεν είς τά σύγνεφα, επέσαμεν είς τήν 
ουτοπίαν.

Βερολίνο» Μ. X.
15‘J
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ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΔΙΣ
Τά νεώτερα ολοκαυτώματα είς τον βωμόν της 

Πατρίδος καταφυγόντα ώς άλλο·. Πάργιο·., είς 
τήν έλευθέραν ΙΙατρίδα, έλαοον παρ’ αυτής γήν 
πρός κατοικίαν έν τή φιλοξένω καί έριβώλακ: 
Θεσσαλία- είνε δέ ταΰτα τά θύματα τοΰ Βουλ
γαρικού συρφετού, όστις ένεσφηνώθη ύπό τών 
'Ελλήνων αύτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου είς τήν 
μεταξύ Δουνάβεως καί Αίμου εύρεΐαν πεδιάδα 
τής Μυσίας.

Άπό 2,500 ετών έκεΐ επ’ τής παραλίας τοΰ 
Εύξείνου ήνθουν πόλεις 'Ελληνικά· ή Άγχία- 
λος, ό ΙΙύργος, ή Σ-οζόπολις, ή ΆγαθόποΛίς, ή 
Μεσημβρία κλπ. καί έκεΐ έν μέσω τών Βουλγά
ρων βιών ελληνικός λαός, ού μόνον εσωσεν αλώ
βητου τήν θρησκείαν τών πατέρων αύτοΰ καί 
τήν αγάπην πρός τήν δλην πατρίδα καί τήν 
ελληνικήν μητρικήν αύτοΰ γλώσσαν, άλλ’ άντε- 
προσώπευεν έν μέσω τών Βανδάλων τοΰ Αίμου 
τό έκπολιτιστικώτερον, νομοταγέστερον καί έμ- 
πορικώτερον στοιχείου.

Άλλ’ δ φθόνος ώθεΐ τούς Βουλγάρους είς 
βαρβαρικάς πράξεις, φόνους καί ατιμώσεις, είς 
έκδικήσεις κατάτώ/ ανθρώπων έκείνων, οίτινες 
αείποτε πίπτουσι θύματα τών φθονερών καί απο
τρόπαιων κακούργων! 'Επομένως οί "Ελληνες 
τών έπΐ τού Εύξείνου τέως άνθουσών έλληνίδων 
πόλεων έγένοντο θύματα τών απογόνων τοΰ 
Κρούμμου καί πρό τετραετίας κατέφυγον άθρόοι 
εις τάς άγκάλας τής έλευθέρας μητρός Ελλά
δος, ήτις ώς φιλόστοργος μήτηρ έγαλούχησε 
καί περιέθαλψε τά-τέκνα αύτής καί άποκατέ- 
στησε ταΰτα εις συνοικισμούς μεγάλους έν Θεσ
σαλία.

Δύο τών συνοικισμών τούτων, οί σπουδαιότε
ροι, κεΐνται είς τόν δήμον Αλμυρού. Τούτων ό 
είςκεΐται έν τώ ΒΔ. μυχώτοΰ Παγασητικοΰ κόλ
που, έπΐ τών ερειπίων ακριβώς τής αρχαίας ΙΙυ- 
ράσου καί τού Μεσαιωνικού Αλμυρού, τοΰ Βο
ρείου. είναι δέ ή Νέα Άγχίαλος ή προσθέσασα 
μίαν ακόμη ένδοξον σελίδα αύτοθυσίας χάριν 
τής πατρίδος, τής θρησκείας, τής γλώσσας τής 
ελληνικής καί τών Ελληνικών γραμμάτων είς 
τό αίμόφυρτον ένδοξον λεύκωμα τ-ής Ελληνικής 
Παλιγγενεσίας, δικαιολογούσα έπαρκώς τό πα
λαιόν αύτής όνομα, ώς κειμένη πλησίον τής θα
λάσσης.

Ό έτερος κεΐται κατά συνέχειαν τής πόλεως 
Αλμυρού, μή άφιστάμενος αύτής πλέον τών 40 
μέτρων, έκλήθη δέ Εύξεινούπολις, ώς άποτε- 
λουμένη έξ όλων τών έπΐ τού Εύξείνου πόλεων, 
πλήν τής Άγχιάλου.Οίκοΰσι δέ ένμέντώ πρώτω 
συνοικισμώ 600 περίπου οίκογένειαι- έν δέ τώ 
δευτέρω 936. Οικία·. έκτίσθησαν 850 έν X. 
Άγχιάλω καί 880 έν Εύξεινουπόλει.

Είναι δέ άμφότεροι οί συνοικισμοί ούτοι έρ- 
ρυμοτομημένοι θαυμασίως, έχοντες ωραίας εύ- 
ρείας καί κανό νικάς δδούς καί λαμπρά δημοτικά 
σχολεία τών άρρένων, άνεγειρόμενα δαπάνη τοΰ 
Κράτους.

Ευτυχείς λογιζόμενοι ότι εις τό εθνικόν τούτο 
οικοδόμημα κατεΤέσαμεν καί ημείς έν τώ δήμω 
Αλμυρού ένα λίθον, εύχαρίστως δημοσιεύομε-/ 
ώδε δύο φωτογραφίας παριστανούσας μέγα μέ
ρος τών συνοικισμών τούτων.

'Αλμυρός, 17 Ανγούβτηυ 191·.

ν. ι. για::νοπουλος

ΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
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αντιπροσωπεύει καί εν άφθαστον καλλιτέχνημα άλλ’ 
έκ τών όποιων καμμία, ούδ’ αύτή ή Μαδόνα τής εκ
κλησίας τών Φράρι τοϋ Τζοβιίνι Μπελίνι, δύναται νά 
μάς άναγκάση νά γονατίσωμεν πρό αύτής καί έπικα- 

λεσΟώμεν τήν Χάριν Της.
’Επικούρειοι καί συμφεροντολόγοι, έγίνοντο Πα

πικοί όταν τούς συγέφι-ρε, καί συνεμάχουν μετά τών 
Σαρακηνών κατά τοϋ Πάπα όταν τό έκάλβι τό συμφέ
ρον των. «Σιάμο Βενετσιάνι, πόι Κριστιάνοιβ.Μέ άλλα 
λόγια πρώτα τό συμφέρον τής Βενετία; καί έπειτα 

τό τοϋ Χριστού.
Άπό όλους όμως τούς ζωγράφους τή, καλής επο

χής εκείνος ποΰ τό είχεν έντελώς παρακάμει, ώς πρός 
τήν άπεικόνισιν τών θείων πραγμάτων, ύπήρξεν ό 
Παύλος Καλιάρι, ό επιλεγόμενος Βερονέζε.

Εις τά 1573 τό ’Εκκλησιαστικόν συμβούλιον τοϋ 
Σάν Τζιοβάνι καί Πάολο τοΰ παρήγγειλε διά τήν πε
ρίφημου ταύτην έκκλησίαν μίαν εικόνα παριστάνουσαν 
τόν «Μυστικόν Δείπνο*». Ό Βερονέζε έκαμε τόν 
θαυμάσιον πίνακά του, αλλ’ έθεώρησε καλόν νά βάλη 
είς αυτόν πλησίον τοΰ Σωτήρος γελωτοποιούς κρα
τούντας παπαγάλους, ύπηρέτας κορυβιώντας καί τούς 
’Αποστόλους καθαρίζοντας τά δόντια των μέ τά πη- 
ρούνια.

Τό Συμβούλιον έξηγριώθη καί τόν ένήγαγε.ν ένιό- 

πιον τής Ίεράς έξετάσεως. Άλλ’ό Βερονέζε άπήντη- 
σεν, ότι ό ζωγράφος, όπως καί ύ ποιητής, έχει τό δι
καίωμα νά χράται τής ποιητικής άδειας. Οί ίεροξε- 
τασταί, Βενετοί βλέπετε καί αύτοί. τοϋ έπρότειναν 
νά διόρθωση τόν πίνακά του. άλλ’ ουτος άπήντησε 
ύπερηφάνως :

«Θά εξακολουθήσω νά ζωγραφίζω τά πράγματα, 
όπως τά άντιλάμβάνομαι».

¥
’Εκτάκτως έξυπνοι όμως άνθρωποι καί φινίσιμοι 

είς τό άκρον, έσκέφθησαν, ότι θά ήτο καλόν νά τε
θούν ύπό τήν ιδιαιτέραν προστασίαν τριών τουλά
χιστον άγιων.

’Εκτός λοιπόν άπό τόν Άγιον Μάρκον, τόν όποιον 
ειχον ώς είδος Άδελφάκι καί είς τόν όποιον έφόρ- 
τωναν όλας τάς άποτυχίας των καί όλας τάς αμαρ
τίας των, έπήραν ώς προστάτας των τόν "Αγιον ’Ιά
κωβον τοΰ βαθειοϋ Καναλιού, διότι έκεΐ εύρίσκετο 
τό Ιερόν του, καί τόν "Αγιον Θεόδωρον μέ τόν Κρο
κόδειλον. Επειδή όμως ό καϋμένος δ "Αγιος ‘Ιάκω
βος έβαρέθηκε, ώς φαίνεται, νά προστατεύη τόσον 
άμαρτωλούς άνθρώπους, τόν έλησμόνησαν καί ήρκέ- 
σθησαν είς τόν Άγιον Μάρκον καί τόν "Αγιον Θεό
δωρον.

Καί δι’ αύτό τό πρώτον πράγμα πού βλέπετε απο
βιβαζόμενοι είς τήν Πιατσέταν είνε δύο ύπερύψηλοι 
μαρμάρινοι κίονες. Είς τόν ενα έξ αύτών ϊσταται ό 
Λέων τοϋ Άγιου Μάρκου, είς τόν άλλον δέ ό "Αγιος 
Θεόδωρος πατών τόν κροκόδειλον.

Λιοντάρι άπό τή μία μεριά, κροκόδειλος άπό τήν 
άλλην δν τούς βαστοϋσε τών εχθρών τής Βενετίας, 
ας περνούσαν μέσα άπό τάς δύο στήλας!

¥
Ύπό εθνικήν έποψιν ή θέα τών δύο τούτων στηλών 

διόλου δέν είνε κολακευτική δι’ ημάς τούς Έλληνας, 
διότι συνδέεται μέ μίαν ήτταν έπονείδιστον τών προ
γόνων μας Βυζαντινών. ’Εάν έτυχε νά έπισκεφθήτε 
τήν νήσον τού Άγιου Γεωργίου μέ τόν θαυμάσιον
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

έπ’ αυτής ναόν, θα είδατε έκεϊ πλησίον τής Στοάς 
τοϋ Παλλάδιο ένα τάφον έρειπωμένον καί έπ’ αύτοΰ 
θά άνεγνώσατε τήν επιγραφήν:

«Ενθάδε κεϊται ό Δόγης Δομήνικος Μικιέλ, ό 
τρόμος τών Ελλήνων». Ό Δόγης αυτός προσκληθείς 
από τόν Βασιλέα τής Ιερουσαλήμ Βωδουίνον νά δρά- 
μη εις βοήθειάν του, έξέπλευσε μετά μεγαλοπρεπούς 
στό/ ου, κατενίκησε τούς Αιγυπτίους καί έσωσε τόν 
Γάλλον Βασιλέα. “Εως έδώ έξεπλήρωσε τά χριστια
νικά του καθήκοντα.

Άλλά τότε ένεθυμήθη ότι ήτο Βενετός καί έμπο
ρος, καί οτι έπ·>μένφς ή Τύρος θά ήτο πολύ χρήσιμος 
είς τήν Βενετίαν, δι’ δ καί τήν κατέλαβε. Καί δια νά 
συμπλήρωσή τό έργον του έπιστρέφων κατέλαβε τήν 
Κεφαλληνίαν καί καταναυμαχήσας τούς Βυζαντινούς 
τούς άπεδίωξεν άπό τήν Δαλματία-·. Μεταξύ δέ τών 
πλουσιωτάτων τροπαίων, τά όποια έφερεν είς Βενε
τίαν ήσαν καί οί δύο αυτοί κίονες. Καί ιδού διατί 
είνε δυσάρεστος ή θέα των είς τόν έθνικόν μας έγωϊ- 
σμόν.

¥
Μέ τούς δύο αυτούς κίονας συνδέεται καί ένα νο- 

στιμώτατον ανέκδοτον. Ήτο τό έτος 1126 όταν τούς 
έφερεν είς Βενετίαν ό Δόγης Μικιέλ. Άλλ’ έστάθη 
αδύνατον νά εύρεθή κανείς διά νά τούς στήση ορ
θούς. Ίο 1171 όμως παρουσιάσθη έιας άρχιτέκτων 
Νικόλαος Δέ Κουρτιέ, δστις καί κατόρθωσε νά τούς 
άναστηλώση. Ή χαρά τών Βενετών υπήρξε μεγάλη, 
δι’ δ καί τοΰ έπρότειναν νά ζητήση ώς αμοιβήν δ,τι 
θέληση. Καί αύιός έζήτησε νά στήσι] υπαίθριον χαρ- 
τοπαίγνιον μεταξύ τών δύο στηλών.

Τό Συμβούλιον τών δέκα εΰρέθη πολύ περιπεπλεγ
μένοι·, διότι άπηγορεύετο τό χαρτοπαίγνιον τότε.

Κατέφυγε λοιπόν εΐς πολύ πονηρόν συνδυασμόν, 
ούχί σπάνιον είς αΰτό. Τοΰ έδωκε μέν τήν άδειαν 
νά στήση τό χαρτοπαίγιόν του. έθέσπισεν όμως 
ταύτοχρόνως, δτι είς τό ίδιον μέρος Οά έκτελώνται 
αί θανατικαί ποιναί.

Ν. ZHANiQXHS

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ

I ίδιοτροπίαι τής δόξης 
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ματα πο
λύ χτυπητά,περισσότερον 
παρά παντού άλλου, είς 
τήν'Ιστορίαν τής’Ιταλίας 
καί τής Ιταλικής τέχνης. 
Έκεϊ καθρεπτίζονται 

θερμά βίαια καί ασυλλόγιστα τά κινήματα τής μεσημ
βρινής ψυχής. Είναι άγνωστοι, αίφνης, ολόκληροι 
εκατοντάδες μεγάλων ζωγράφων καί είνε ένδοξα καί 
περίφημα γεφύρια, πηγάδια ή κατσαρόλες.

Είς τήν Βενετίαν τύ πρώτον πράγμα ποΰ θά δείξη 
στόν ξένον ό γονδολιέρης είναι ή γέφυρα τών Στε
ναγμών, ή όποια, έν τούτοις, δέν έχει καμμίαν άλλην 
ωραιότητα εκτός τοΰ ονόματος της. Ή γέφυρα τοΰ 
Ριάλτου, τής όποιας αί κατάφωτοι στοαί λικνίζουν τά 
είδωλά των είς τόν καθρέπτην τοΰ μεγάλου Καναλιού 
κατά τήν νύκτα, είνε άσυγκρίτως ώρσιοτερα. Ανακα
λεί όλας τάς συγκεχυμένας αναμνήσεις άπό παράξενα 
καί θελκτικά παραμύθια, τά όποια ό θεατής ετυχε νά 

άκούση κατά τήν παιδικήν τον ηλικίαν. Ή γέφυρα 
τών στεναγμών έχει δμως μίαν ιστορίαν ένδιαφέρου- 
σαν. ή όποια θά ήτο καί συγκινητική, έάν δέν τήν 

είχαν έξ ολοκλήρου κατασπιλώσει μέ τά ψεύδη των οί 
έπισκεπτόμενοι τήν Βενετίαν «διά λόγονς φιλολογίας». 
Καί αύτός άκόμη ό ξηρότατος «'Οδηγός τής Βενε
τίας», περιγράφων τήν μικρόν αύτήν γέφυραν, αι
σθάνεται τήν ΰποχρέωσιν νά κάμη «φιλολογίαν».Πα
ρατάσσει αρκετήν ποσότητα κοινοτοπικών ποιητικών 
φράσεων, ικανών νά συγκινήσουν καί Ιπποπόταμον. 
Είς μίαν έποχήν όχι τόσον μακρυνήν. ένα πλήθος 
γενναίων ανθρώπων έβάδισε διά τής γεφύρας αυτής, 
άπό τής ζωής πρός τόν θάνατον: Άπό τάς αίθούσας 
τών δικαστηρίων τοΰ δουκικοΰ '..αλατιού πρός τά 
βάθη τών άνηλίων καί υφάλων φυλακών, άπό τάς 
όποιας κανείς δέν έξήρχετο πλέον. Καθό>ς «διάβαιναν 
τήν γέφυραν σκοτεινήν καί κλειστήν, άπ’ δλα τά μέρη 
άπεχαιρέ τιζαν, διά παντός, τό ιρώς τής ήμερος καί 
τον ήλιον, τοΰ όποίου όλίγαι ακτίνες έφθαναν μέχρις 
αυτών, διά μέσου κιγκλιδωτοΰ φεγγίτου. Ουδέποτε 
τάξις πραγμάτων υπήρχε σκληρότερα, ουδέποτε νόμος 
πλέον απάνθρωπος. Οί κατάδικοι δέν έθαναιώνοντο 
μόνον κατ’ αύτόν τόν τρόπον. Έλάμβανον συνείδησην 
τοΰ θανάτου του καί παρευρίσκοντο μάλιστα είς τήν 
ιδίαν αύτών κηδείαν. Ζυγίζων κανείς τό βάρος όμοι
ας, σκληρότητος καί άναμετρών τάς δυνάμεις τής πε
ριέργου δημοκρατίας ή όποια είχε τό θάρρος νά τήν 
έπιβάλλη ώς νόμον, ματαίως ζητεί κατόπιν ν’ άνακα- 
λύψη τά ίχνη όλης αύτής τής δυνάμεως άποτυπω- 
μένα είς κανένα μνημεϊον έκεϊ που πλησίον. Είνε πα
ράδοξον κι’ εκπληκτικόν, δτι τά πέριξ παλάτια, οί 
ναοί καί τά σπίτια, είνε λεπτουργήματα, όμοια πρός 
τάς περιφήμους δαντέλλας τής Βενετίας. Ή περί
φημος θεωρία τοΰ περιβάλλοντος χρεωκοπεϊ κάθε 
δευτερόλεπτου είς αύτό τό κεφάλαιον.

— Τι βάρβαρος έποχή. άγαπητή μου, έψιθύριζεν 
ένας Γάλλος νεόνυμφος είς τήν γυναϊκά του, άκουμβι- 
σμένην εΐς τό πεζούλι τής σκάλας, ή όποια οδηγεί 
πρός τήν πιατσέταν τοΰ Άγιου Μάρκου, καί παρατη
ρούσαν είς τήν γέφυραν. Εί'μεθα ευτυχείς δτι στόν 
αίώνά μας τουλάχιστον ό νόμος είνε λογικός..

Άλλά τήν στιγμήν εκείνην κακή σύμπτωσης ήθέ- 
λησε νά τόν διαψεύση. Ή κατάμαυρη γόνδολα τής 
Αστυνομίας έφάνη φέρουσα τρεις σιδηροδέσμιους 
ύπό συνοδείαν. "Επλευσεν ύπό τήν γέφυραν τών Στε
ναγμών κι’ έσταμάτησεν είς τήν θύραν τών παλαιών 
φυλακών τής δημοκρατίας, τάς όποιας χρησιμοποιεί 
σήμερον τό Ιταλικόν βασίλειον. "Ολα τά πράγματα 
είναι ύπόθεσις λέξεων είς αύτόν τόν κόσμον.

S. MEAAS

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Τί λυπηρά ό ουρανός συνεφιασμένος 
κάθε βροντή του άγριο, μοιάζει, βογγητό 
σαν στεναγμός βαθύς - βαθύς κι’ απελπισμένος 
μοιάζει τό άργό καί λυπηρό ψυχαλητό!

¥

Ή γή μοΰ φαίνεται σήμερα νεκρωμένη 
καί ή ψυχάλες πέφτουνε άργά σάν δάκρυ, 
Πές μου, βροχή, ή ψυχή μου είναι Ολιμένη 
ή σύ βογγγς τόσο Ολιμένα άπ’ άκρη σ’ άκρη ;

¥

Ξάφνου, ένα λάκκο κοντά μου νειοσκαμένο 
τό βρόχινο νερό γοργά-γοργά γιομίζει 
σκάφτω καί τό νερό τοΰ λάκκου θολωμένο 
μεσ’ τούς άφρούς τό πρόσωπό μου καθρεφτίζει....

2 Σε.ττεμβίον lulu ΡΟΖΑ Ν. 1QAMN0T

φ Ρ Ε JVLI Ε
κορυφήν ενός λόφου, σύμβολον τής γεωργίας. Οί μυώ
νες τών ζώων είς ώραν κινήσεως, έλξεως, άλματος, 
ένέδρας, άμύνης, βαδίσματος Οά είνε πάντοτε άπό τά 
αγαπητότερα θέματα τής γλυπτικής καί τάεύγενέστερα 
καλλιτεχνήματα ποΰ ήμπορεϊ νά σταματήσουν τόν δια
βάτην των πόλεων, τόν επισκέπτην τών δημοσίων κή
πων. Τά ελάφια τοΰ Γκαρντέ είς τόν κήπον τοΰ Λου
ξεμβούργου είνε ένας ύμνος τής φύσεως καί τής οικο

γένειας.
Είς τοιαύτην καλλιτεχνικήν ηδονήν είχε βυθισθή ή 

μακρά ζωή τοΰ άποθανόντος Φρεμιέ. ό όποιος έσπού- 
δασε τήν ανατομίαν τών ζωων μέ τήν μεγάλην υπο
μονήν τών διδασκάλων. Άπό τά έργα του ποΰ είδα 
έχω τήν έντύ.τωσιν, δτι ό Φρεμιέ κατά ιά τελευταία 
χρόνια κυρίως, φεύγων άπό τούς περιορισμούς τής 
φύσεως καί τής ανατομίας, εζητοΰσε τήν έπικήν μορ
φήν τών ζώων, έκείνην πού υπάρχει μέσα είς τήν μυ
θολογίαν καί τήν ποίησιν τών ανθρώπων.

Τά άλογά του, επάνω είς τά όποια έστησε τήν Αύ- 
ρηλιανήν Παρθένον ή σιδηροφράκτους μεσαιωνικούς 
πολεμιστάς καί άγιους τρυπώντας μέ τήν ρομφαίαν 
των τούς δράκοντας, έχουν τό φοβερόν όρθοσήκωμα 
τών άλογων τοΰ έπους καί τού μύθου, ΰψ ίνουν είς 
τόν άέρα «τά άμιλ/ητήρια πέταλα», είνε ζώα μάλλον 
υπερφυσικά καί υπηρετικά τής παραδόσεως. Ό χρυσω
μένος μεσαιωνικός έφιππός του. ό όποιος υπάρχει είς 
τό Petit Palais, είνε μία παράστασις άκρα; μυθικής 
τόλμης, πέραν τοΰ φυσικού. ’Άλογο καί καβαλλάρης, 
μέ. τήν εκστατικήν κίνησιν ποΰ έχουν, έπέρασαν τά 
σύνορα της φύσεως καί τρέχουν είς τάς σφαίρας τοΰ 

παραμυθιού καί τής πίστεως.
Ή μεγάλη τάσις τοΰ Φρεμιέ πρός τό έπος καί τόν 

μύθον, εκφράζεται πλέον άνέτως είς τούς θα?.ασσινούς 

του ίππους μέ τούς όποιους διεκόσμησε τήν l-'oiilai lie 
de I’Observatoirc. Ή πηγή αύτή είς τήν όποιαν είτε 
στημένον τό γνωστόν σύμπλεγμα τοΰ Καρπω, διεκο- 
σμήθη άπό τόν Φρεμιέ ούτως, ώστε στολίζεται μέ δύο 
μεγάλα ό'·όματα τής Γαλλικής γλυπτικής τοΰ 19ου 
αίώνος. Διά τό έργον τοΰ Καρπό), δέν είνε τή; στιγμής 
αύτής νά όμιλήσωμεν. Ό έξοχος γλύπτης έχει καί έκεϊ 
τήν βαθυτάτην σφραγίδα του, μέ τά τέσσαρα γυμνά 

τών γυναικών πού βαστάζουν τήν υδρόγειον σφαίραν, 
έργον τό όποϊον θά μείνη μεταξύ τών καλλιτέρωντου. 
"Οσον άφορφ τούς ίππους τού Φρεμιέ, οί όποιοι δια
κοσμούν τήν Fontaine de I’Observatoirc, άελλόποδες, 
φρίσσοντες, άφρίζοντες, όρμώντες, είνε άδυνατον να 
μή θαυμάση κανείς τήν «βιρτουοζιτέ» είς τήν όποιαν 
είχε φθάσει ή ζωοπλαοτ: κή τοΰ ανεξάντλητου αύτοΰ 

διδασκάλου.Ό Φρεμιέ δέν Οά σημειώσή ούτε τόν σταθμόν τοΰ 
llnde. τοΰ μεγάλου διδασκάλου του καί γλύπτου τής 
«Μασσαλιώτιδος», οϋιε τόν σταθμόν βέβαια τού Καρ- 
πώ. Ύπήρξεν όμως ένας άπό τούς διδασκάλους τής 
Γαλλικής γλυπτικής τοΰ 19ου αίώνος. ευνοηθείς ιδιαι
τέρως άπό τό θαύμα μιας μακροβιότητος καί άκοι - 
ράστου ένεργείας. χάρις είς τήν όποιαν επέταξε τά έργα 
μέ αφθονίαν λάβας. Ιδιαιτέρως αγαπώ νά τόν συλλο- 

γίζωμαι διακοσμητήν τής Fontaine de I’Observatoirc. 
"Οταν τό νερό τής πηγής σφενδονίζεται κατά τών ’ίπ
πων του, όταν αστραποβολούν τά ρουθούνια των. τά 
πλευρά των καί τά πέταλά των, είς τήν είσοδον τής 
al Ice τοΰ Λουξεμβούργου, καί δίδουν είς τό σύνολον 
μίαν φρικίασιν ένεργείας καί πτήσεως, τότε δεκαπλα
σιάζεται ή ώραιότυς αύτής τής μυστηριώδους δεντρο
στοιχίας, ή όποια είνε έκ τών Παρισινών τοπίων ποΰ 

κρατούν τό μυστικόν των καί δέν τό είπαν είς κανένα.

Παβ'αωι Ζ. ΠΑΠΑΚΤΩΗΙΟΓ

ΓΑΛΛΟΣ γλύπτης Φρεμιέ, ό 
όποιος άπέθανε πρό ημερών είς 
ηλικίαν 86 έτών, ήτο άπό τά 
τέρατα τής μακροβιότητος καί 
τής παραγωγής. "Οχι μόνον είχε 
τήν μεγαλοφυΐαν νά ζήση S6 έτη, 
άλλά ή ζωή του Ο.ι μάς φανή 
περισσότερον απέραντος εάν σκε- 
φ,θώμεν δτι τήν έπέρασεν ύπό 
τέσσαρα διάφορα πολιτεύματα. 
Ήτο γλύπτης ύπό τόν Λουδοβί

κον Φίλιππον, ί.τΐ τήν Δημοκρατρίαν τού 48, ύπό τήν 
Αυτοκρατορίαν τσΰ Ναπολέοντος Γ’. καί ύπό τήν ση
μερινήν Δημοκρατίαν.

Ή ζωή. τήν όποιαν κατηγοροΰμεν ώς βραχεϊαν, 
είναι διά μερικούς άνθριόπους ατελείωτος. "Οχι μόνον 
έχουν τήν τύχην νά ζοΰν πολύ, άλλά πλατύνουν καί 
βαθύνουν τό χρονικόν αύτό διάστημα μέ τόν τρόπον 
πού ζοΰν. Εΰρίσκονται διαρκώς είς ένέργειαν καί γί
νονται πλέον έπη, άνθρωποι είς τόμους, ογκώδη βι
βλία πού διαβάζονται μέχρι τέλους. Ό θάνατος εύ- 
ρήκε τόν Φρεμιέ εργαζόμενον άκόμη ! Πέρυσι παρέ- 
διδεν είς τήν Βολιβίαν τόν έφιππον ανδριάντα Βολι- 
βάν τοϋ Έλευθέρωτοΰ, τόν όποϊον τού παρήγγειλαν. 
Μέχρι πρό τριών εβδομάδων έκαμνεν άκόμη προπλά
σματα. Έσ/εδίαζε δι<λ τό μέλλον καί είς τό άτελιέ του 
οί φίλοι του τόν εΰρισκαν σκυμμένοι· είς τήν εργασίαν- 
δπως τόν είδαν οί πάπποι της σημεριν ής γενεάς.

Ό Φρεμιέ ήτο κυρίως γλύπτης ζώων, ένας άπό 
τούς maitrcs animaliers τοΰ περασμένου αίώνος. Είς 
τάς μεγάλος πόλεις τά ζώα μέ τάς ύπερόχους στάσεις 
των πιάνουν εύτυχώς έντός τών δημοσίων κήπων τήν 
Οέσιν ποΰ θά έπιανεν άνωφελώς κάποιος άνοστο: άν- 
δριάς μέ ρεδιγκόταν. ΙΙοιός δέν έπόθησε δύο θηρία 
είς τήν είσοδον τοΰ Ζαππείου, είς τήν Οέσιν δπου στέ
κονται οί δύο Ζάππαι ; Μεγάλην ευεργεσίαν προσέφε- 
ραν ό Μπαιΐρ. ό Γκαρντέ, ό Καιν καί οί άλλοι ani — 
n.aliers τής Γαλλίας, οί στήσαντες έδώ τούς μεγα
λειώδεις λέοντας, τούς πάνθηρας, τά ελάφια, τά άλογα, 
τήν ρώμην τής φύσεως άντί τής πτωχείας τών ανθρώ
πων. Ό τεράστιος λέων ιού Μπελφόρ, τό έργον τοΰ 
Μπ./ρτόλδι, είνε ολόκληρος πολεμική σελίς καί λέγει 
περισσότερα πράγματα ά.~ό κάθε σύμπλεγμα άνθρώ- 
πων. Ό ίδικός μας λέων τής Χαιρωνείας έπίσης ξεύ- 
ρει τί λέγει. "Ολοι οί λέοντες, όσοι ύψώθησαν είς 
βάθρα ή περιέφερον τό βασιλικόν βήμά των έπί τής 
μετώπης τών κτιρίων, «ομίλησαν περί τής δυνάμεως 
καί τοΰ μεγαλείου. Βεβαίως δέν είνε εύχάριστον νά 
είσβάλη ολόκληρος ή ζωολογία είς τήν γλυπτικήν, σύ- 
ρουσα άκόμη καί ττύς ελέφαντας, οί όποια ένεκα τώ” 
αποικιακών κτήσεων τής Ευρώπης, έγιναν καϊ αύτοί 
θηρίον επίκαιρον μέ δικαιώματα. Άλλά τά ωραία ζώα 
ποΰ έκυνήγησεν ή έχρησιμοποίησεν ό άνθρωπος άπό 
τής άρχής τοΰ κόσμου. Οά έχουν τήν αίωνίαν ωραιό
τητα ποΰ είχαν πάντοτε καί ή γλυπτική Οά έξακο- 
λουθή νά τά στήνη είς τάς πόλεις, σύμβολον ώμορ- 
φιάς, δυνάμεως, ευγένειας καί χρησιμότητας. Προπέ- 
ρυσιν ό γλύπτης Μπουσάρ έξέθεσεν είς τό Σαλόν ενα 
σύμπλεγμα άπό έξ πελιόρια βώδια καλλιεργούντο. 
Ήτο, νά πή κανείς, γλυπτικόν τοπεϊον. Τά έξ βώδια 
ήγοράσθησα.· άπό τό Κράτος διά νά στηθούν είς τήν
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό τάφος τοΰ Θεμιστοκλέους. Τό σύνολον άφ' υψηλού.0 ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
Έν βιβλιογραφία τοϋ παρελθόντος τεύχους 

έγένετο λόγος περί τής αρχαιολογικής μελέτης 
τοϋ κ. Ίακ. Δραγάτση, δι' ής ούτος καθορίζει 
ώς τάφον τοϋ Θεμιστοκλέους, αντί τοϋ μέχρι 
τοϋοε ώς τοιούτου θεωρούμενου, το άντί9·ετον 
ακριβώς μέρος, δεξιά τοϋ έξερχομένου τοϋ λιμέ- 
νος Πειραιώς. 'Εκεί υπάρχει ΐ>έσις (έγγύτατα 
τής θαλάσσης) έφ’ ής υπάρχει κρηπίς εύμεγέ- 
ιΤης μέ λίθους μεγάλους, ούς τυμβωρύχοι είχον 
ύπεγείρή και έφάνη τότε ή κοιλότης, έν ή ε’χον 
έναποτεθ-ή μετακομισί>έντα τά οστά τοϋ έν Μα
γνησία θανόντος μεγάλου ναυμάχου. Είς τήν 
θέσιν ταύτην άνταποκρίνονται πάντα τά χωρία 
τών συγγραφέων ό εδρεύεις άλλως τε τάφος 
φαίνεται οτι ήτο πρός έναπόθεσιν οστών καί 
ούχΐ πρός ενταφιασμόν όλοκλήρου σώματος. Εις 
τόν καθορισμόν τής 9-έσεως ό κ. Δραγάτσης 
ήχθη ^κ τ°ύ Διοδώρου, έν συνδυασμώ πρός τό 
υπό τοϋ ΙΙλάτωνος τοϋ κωμικού επίγραμμα διά 
τόν τάφον τοϋ Θεμιστοκλέους. Ή θ-έσις ήν παρι 

Ή κρηπίς τοΰ τάφου άπό νότου,

στά ή πρώτη είκών προσαρμόζεται ύπό έποψι 
θέας είς τό έπίγραμμα. Άλλά καί τοϋ Άριστο. 
τέλους έν χωρίον συνηγορεί ύπέρ τής άπόψεως. 
ήν παριστά ή δεύτερα είκών.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
‘Αξίζει ή άγαπη πειό πολύ άπο ιό» 
πάκο της, -τού ανδρειώνει την ψυχή/ 
και τό κορμί κι’ άπό τό μίσος της άχά- 
μη, η καί τά δύο των πρέπει ν' άποε- 
χλωμιάζουνε μέα' σέ Νιότης βτήθια ; 
Ποιο θά μάς συνειθίαη ν άνεύρομκ 
την Μεγάλη Αλήθεια τής ζωής ; Ποια· 
θά καρδιώση τήν προσπάθειά μας ; 
Μίσος ; Άγάπη ; Περιφρόνηαι ; Πώς: 
τ'ονομάζουν ;

Σίβυλλα

— Ναι. Σίβυλλα, αξίζει ή άγάπη πιό πολύ άπό τόν- 
πόνο της καί πιό πολύ άπό τό μίσος.

Ό Φάουστ βγαίνοντας μεσ’ άπ τό χημικό του εργα
στήριο, απελπισμένος νάβρη τήν άλήθεια τής ζωής.. 
γύρεψε τήν άγάπη γιά νά ζήση.

Έτσι μιά μέρα, όταν κάποιος νεώτερος σοφός πα
ρουσίαση στην ανθρωπότητα σ’ ενα ’Αλγεβρικό τύπο 
τή λύσι τής μεγάλης άλήθειας καί πάλι τήν άγάπη 
θά ζητήση.

θάν’ ή άλήθεια θετική, ψυχρή, άδυσώπητη. θά 

είκονίση πιό φανερά παρά ποτέ τήν αδυναμία τοΰ άν- 
θρώπου, ποϋ σάχη κυριεύσει τή φύσι μέ τό πνεύμα 
του, γιά νά καταλάβη μονάχα πώς είναι ένα τιποτένιο 
κομμάτι ύλης μέσα στό στρόβιλο τών αιώνων.

Καί ή άλήθεια αύτή θά μάς κάμη νά δοϋμε τόν 
κόσμο μέ άλλα μάτια, θά βρούμε άσκοπες τις έχθρες 
καί τά μίση μα;.

Μικρά μονάχα άτομα στήν έξέλιξι τοϋ σύμπαντος 
θά γελάσουμε γιά τις τόσες δυνάμεις ποϋ χάσαμε, γιά 
τό τόσο αΤμα ποΰ χύσαμε, γιά νά χωρισθοΰμε σέ έθνη, 
σέ τάξεις καί σέ κόμματα.

Γιατί θά δοϊμε μέσα στή γενική τήν όψιν τοϋ παν
τός πώς δέν υπάρχει ξεχωριστή ευδαιμονία γιά τό 
έθνος, γιά τήν τάξι, γιά τό άτομο. Αύτό δέν είμπορει 
νά εύτυχήση παρά μέσ’ σέ ευτυχισμένο περιβάλλον.

Ό άνθρωπος γνωρίζει τήν πραγματική χαρά τή 
στιγμή μονάχα ποΰ δημιουργεί τήν εύτυχία ενός 
άλλου, θά έργασθή ό ένας γιά όλους καί όλοι γιά τό" 
ένα. Ή άγάπη μας στούς άλλους θά ξαναγυρίζη άδιά- 
κοπα σ’ έμάς σέ μιά αιώνια κυκλοφορία καί ό έγωι- 
σμός θά καταπέση σάν τή γελοιωδέστερη ουτοπία ποΰ 
επινόησε ποτέ ό άνθρώπινος νους.

Ή άγάπη θά κατακτήση τόν κόσμο.

ΞΓΑ ΘΕΟΔΩΡΙΛΟΓ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΙΣ τόν |'έγαν Δημόσιον κήπον τής 
Βενετίας, είς έν αληθινόν άνάκτορον 
τέχνης, ήνοιξε άπό τοΰ παρελθόντος 
Μάϊουή έτησία—έννάτη εφέτος—Δι
εθνής καλλιτεχνική έκθεσις τής Βε
νετίας. Τεσσαράκοντα α’ίθουσαι περι- 
ριλαμβάνουν έργα καλλιτεχνών, ών οί 
περισσότεροι είνε γνωστοί εις τόν 
καλλιτεχνικόν κόσμον καί έκ προη

γουμένων εκθέσεων.
Μετά τήν μεγαλοπρεπή πρώτην αίθουσαν (Sala 

della Curola) τήν κατακόσμητον μέ τάς υπέροχους 
διακοσμητικάς ζωγραφιάς τοΰ Γαλλιλαίσυ Chini, τάς 
συμβολιζούσας τάς έποχάς τής τέχνης, εισέρχεται ό 
επισκέπτης εις τήν μεγαλειτέραν αίθουσαν, τήν διεθνή. 
Τά ωραιότερα έργα τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου διαμε
ρίσματος είνε ή «Νυκτερινή έορτή έν Μαδρίτη» μέ 
τά αμαυρά χρώματα, άλλά τόσον χαρακτηριστικά, τού 
'Ισπανού ζωγράφου Agiiera, ή «’Αγαθοεργία» (παί- 
ζουσα άρπαν) τοΰ Lancerotlo, ή «'Εορτή Santa I’a- 
trona di Atzara» τοΰ 'Ισπανού Ecbagiie. τό έξοχώ- 
τερον δέ, τό έργον τοΰ Γάλλου Roll. τό έχον μεγάλην 
κίνησιν προσιόπων καί άνήκον είςτό Μουσείον Valen
ciennes, «Ή άπεργία τών γαιωρύχων». Ή β’ αί
θουσα, τών Ισπανών ζωγράφων, περιλαμβάνει 22 
έργα, έκ τών όποιων έξέχουν ό «Καμπούρης τής Βουρ- 
γονδίας» τοϋ, έκ τών άριστων 'Ισπανών ζωγράφων, 
Ajiiera, ή «Άνέλκυ.'ΐς τής λέμβου» τοΰ Ruiz, τοΰ

ΑΠΟ ΤΑ “ΠΛΕΚΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ,,

Τήν Ώμορφιά είπαν ώμορφη κ' ή Χάρι άπολογήθη. 
— Ακούσε τέ με νά σά; 'πώ χ" εγώ ενα παραμύθι. 
'Την Ώμορφιά, ποϋ σάν αύτή στον κόσμο δέν εί/άλλη, 
μια μέρα τήν απάντησα στή στράτα τή μεγάλη. 
Πήγα κοντά, τή ρώτησα γιατ' ήταν θυμωμένη 
καί μονπε : γιατί μέ θωροΰν, μά μέ θαρρούν γιά ξένη' 
κ’αν μέ θαυμάζουν όλοι των κι'αν μέ ποθούν κι'οί γέροι, 
κανείς δέν μού χαμογελά νά δείξη πως μέ ξέρει.— 
Έτσι μιλώντας πήραμε μαζή τό δρόμο αγάλι 
χ’ Βίους συναπαντούσαμε, όλοι, μικροι-μεγάλοι 
μ' ενα γλυκό χαμόγελο μπροστά μας σταματούσαν, 
έθαύμαζαν τήν Ώμορφιά κ' έμένα έχαιρετούσαν·.

***

Μαύρα μαλλιά, ξανθά μαλλιά, λογής-λογής ματάκια, 
άν δέν σάς πολυτραγουδιο, μή μσύ κρατείτε κάκια.
Οί κριτικοί τής νέας σχολής, τοϋ νέου συρμού οί δασκάλοι 
τά βρίσκουνε πολύ πεζά τ' ανθρώπινό σας κάλλη. 
Ή Τέχνη, λένε, είνε ψηλά καί τόν αγέρα κλώθει 
καί τά σοφά τραγούδια της κανένας δίν τά νοιώθει' 
κ' εμείς οπού τά γράφομε όπως αύτή τά θέλει 
σάν τή ρωτάμε: ΤΙ θά ποΰν; μά; λέει : Νά μή σάς μέλη!

JQANNHS HOAEMHS

Zaragosa τόέπιγραφόμενον «Spannuocchialrici· υπε
ρέχει δέ όλων τοΰ Zuloaga αί «Γυναίκες έν Sepul
veda», δύο γραϊαι Καστιλιαναί, άδύναται, μετά κόπου 
βαίνουσα-., μέ μίαν ύπέροχον έκφρασιν. Τά έργα τών 
'Ισπανών διακρίνονται διά τό άφθονον φώς, διά τό 
έντονον χρώμα.

Ή γ' αίθουσα περιλαμβάνει 33 έργα τού Άδόλφου 
Monticelli, τοΰ έν Μασσαλίρ τώ 1836 θανόντος. Ή 
συλλογή τών έργων του είχεν έκτεθή εις Παρισίους και 
κατόπιν είς Βρυξέλ/.ας. Αί κατόπιν αϊθουσαι είνε 
άφιερωμέναι έκάστη είς ένα καλλιτέχνην, ουτινος δίδε
ται πλήρης ή φυσιογνωμία διά τής έκθέσεως τών 
χαρακτηριστικωτέρων έργων του. Ό ΙΙέτρος Renoir, 
ό Γουσταΰος Courbet πρωτότυπος είς τόν ρεαλισμόν 
του (έκ τών πινάκων του θαυμάσιο, είνε ό «ΙΙαπα- 
γάλος», ή «Κλώστρια» ό «Πληγωμένος άνθρωπος») ό 
“Άγγλος ’Ιωάννης Lavery τά ώραιότερά του ή «’Αρι
άδνη», «Είς τό φώς τού ήλιου — γυναϊκε: άπολαμ- 
βάνουσαι τοΰ θάλπους καί ή «’Εσθήρ»), ό Jozef 
Is'aels (τά έργα: «Χωρικά στό τραπέζι» καί τό 
«"Οταν γηράση κανείς» ό Γερμανός διαφημιστής 
Klimt (απαίσια είς σχέδιον καί χρώμα, άκαλαίσθητα, 
συμβολικά, τά όποια προκαλοϋν τό ειρωνικόν μει
δίαμα τών επισκεπτών), ό Γερμανός Όσκάρ Ζινίιι- 
tscher (ύπερέχουσιν ή «Μελωδία», ό «Σπουδασιής ζω
γράφος» κχί ή «Αυτοπροσωπογραφία» του) καί ό τό
σον ομοιάζων πρός αυτόν κατά τήν τέχνην συμπατρι
ώτης του Λουδοβίκος Dill, έχουν ίδια διαμερίσματα.

Άξια μελέτης είνε τά έργα τοΰ Roll, Άλσατοϋ, 
διά τήν καλλιτεχνικήν άξίαν τοΰ όποιου πολλάκις 
έγένετο έξαιρετική μνεία έν τή κριτική. Ή «’Εργα
σία» είνε μέγιστος πίναξ, μέ πολλήν δύναμιν ζίργασμέ- 
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νος, χαριτωμένα δέ ή «θωπεία τοΰ ήλιου (γυμνόν) 
«Μετά τόν χορόν», εις τήν «Όχθην τοΰ ϋδατος» καί 
ή «Πανδώρα».

ΊΙ γλυπτική. εκτός τινων έργων διεσκορπισμένων 
είς τά κέντρα αιθουσών, έχει συγκέντρωσή είς ειδι
κήν αίθουσαν. ’Εκθέτουν γλύπται διαφόρων εθνικο
τήτων. Ξεχωρίζουν άπό τι'ι συνεκτειθέμενα 60, τό 
«’Ορφανό» τοΰ Balestrieri, ή «Μητέρα» τοΰ Barzaghi 
μέ τήν έξοχον άποτύπωσιν τής κοπώσεως, ή προτομή 
τοΰΜαρατοΰ Alberti, τό «Μέγα γυμνόν» τοΰ Bugatti 
τό είς τόν Δελακρουα. μνημεϊον τοΰ Dalou, ή χαρι
τωμένη μαρμάρινη «Κρήνη» τοΰ ’Ιταλού Clicenstein. 
έν ώραΐον σύμπλεγμα Οί αστέρες» τού Αυστριακού 
Kafka, τό πλήρες κινήσεως άγαλμα «Σάν τόν Νάρκισ
σο» τού ’Ιταλού Peilini, ό "Εφηβος τού Busconi καί 
πρωτοτυπώτατον είς σύλληψιν καί τεχνικώτατον είς 
έκτέλεσιν τό Laggiii (Έκεΐ πέρα) τού ’Ιταλού Loren- 
zetti. "Ενας γερόλυκος τής θαλάσσης δεικνύει άπό 
τής λέμβου είς τό έγγονάκι του, τό όποιον εΐνε πρηνές, 
έν σημεϊον είς τήν θάλασσαν. ΊΙ έκφρασις καί τών 
δύο προσώπων εΐνε θσυμασία- ωραιότατα άποτυ- 
ποϋται επί μέν τοΰ γεροντικού ή γαλήνη τής γνώ- 
σεως, έπΐ δέ τοϋ παιδικού ή πρώιμος σκέψις ήν προσ
δίδει ή άγνοια. Εΐνε τό ωραιότερου γλυπτικόν έργον 
τής αιθούσης ταύτης.

Είς τήν αίθουσαν τών Τσέχων ελκύουν τήν προσοχήν 
«Οί γέροντες απόμαχοι» τού Kalat, οί «Μουσικοί 
έπαΐται» τού Jarocki, ό «Κήπος»,μέ αρμονικούς χρω
ματισμούς, τοΰ Mekoffer καί ή «Προσευχή έπΐ τού 
μνήματος» γλυπτικόν έργον τού Hilck. Μία γυναίκα 
όσκητικής φυσιογνωμίας μέ τήν μίαν χεϊρα έπΐ τής 
καρδίας καί τήν άλλην έπΐ τού δεξιού κροτάφου ϊστα- 
ται φέρουσα έπΐ τού προσώπου μίαν στυγνήν μελαγ
χολίαν καί οδύνην.

Είς τήν Διεθνή αίθουσαν τής Ζωγραφικής διακρί- 
νονται τό «Φθινόπωρον» τού Ρώσσου Kolesnik off, 
ή «έκ τής Αλιείας επάνοδος» τοΰ ’Αμερικανού Κοορ- 
nian, τό «Κυριακάτικο άπομεσήμερο» τού Ρώοσου 
Mu-ascliko, ό «ΚαΘρέπτης τής ζωής» διακοσμητικός 
πίναξ τοΰ ’Ιταλού Paoletti. Προσωπογραφία κόρης, έν 
ζωηροτάτ-ρ φωτισμώ, τοΰ Talamini, τά «Τελευταία 
φύλλα» έκφραστικώτατον τοΰ Giani, ή ’Αγωνία τοΰ 
φθινοπιόρου, συμβολικώτατον, τοΰ Maggi, καί δύο 
άρχαιοπρεπή, τό «Σπήλαιον τών Σειρήνων» τοΰ Ι’οΐ- 
lonera καί «ό ’Απόλλων καί ή Δάφνη» τοΰ Saccaggi.

Είς τό διαμέρισμα τών έκ Πεδεμοντίου ζωγράφων, 
κυριαρχεί ό Cavalleri μέ δύο έργα, τάς «Άράχνας» 
έξοχου τέχνης καί τόν «Ανεμοστρόβιλον». Τοΰ (tnetti 
ό πίναξ «Post vitam» έχει ζωντανόν χρώμα ώς καί 
τό «Πειμενικόν», τό πρασινοπλημμυρισμένον, τοΰ 
Tavernier.

Αί αϊθουσαι τοΰ Brass καί τοΰ l’ragiacomo περι
λαμβάνουν ωραίας άπόψεις τοπείων καί Θαλασσογρα
φιών.

Οί Τεργεσταΐοι ζωγράφοι πληρούν μίαν αίθουσαν. 
Ό Carabon (Άναδυομένη Αφροδίτη Κύπρια) καί δ 
Wostry (Προσωπογραφία τής μητρός μου.—Μία 
γυμνή) εΐνε οί καλλίτεροι.

Είς άλλην αίθουσαν έξέχουν ό Battaglia καί ό 
Hergler (ό τελευταίος έκθέτει τήν «Κρήνην τοΰ Ήρα- 
κλέους» καί τήν «Σικελιανήν ψαροπούλαν»), άλλ’άπαί- 
σιοι τήν τεχνοτροπίαν εΐνε ό Innocenti καί ό Lionne.

Τού Sartorelli εκτίθενται 46 έργα, ών άριστα εΐνε 
ή «’Ελεγεία», «Είς τόν λιμένα», ή «Βοσκή είς τήν 
κοιλάδα».

Τών Βενετών ζωγράφων διακρίνονται ή «Πρωία» 
τοΰ Ciardi, ή «Μητέρα» τοΰ Milesi, τά «Δίχτυα» καί 
ό «’Αχανής όρίζων» τού Tito, «ΊΙ γρηές φιλενάδες» 

τοϋ Καίσαρος Vianello, τό Τρίπτυχον (σπορεύς - χαλ
κεύς - αλιεύς) τοΰ Ίωάννου Vianello, ό τρυγητός τοΰ 
Vizzotto. Είς τήν αίθουσαν αυτήν υπάρχει εν ωραιό
τατου γλυπτικόν, έργον τοΰ liirelli, τό «Μπουρίνι». 
Μία μητέρα κρατεί τό παιδί της ένώ γύρω της μαίνε
ται ό άνεμος. Όλον τό σώμα γέρνει πρός τά έμπρός. 
Σφίγγει στοργικά τό νηπιον καί θερμαίνει μέ τι'ι χείλη 
της τό προσωπάκι του. ΊΙ κολπουμένη έσθής είνε τε- 
χνικώτατα έξειργασμένη.

Είς τάς άλλας αίθούσας. Ιδιαιτέραν έντύπωσιν 
έμποιοΰν δια τε τήν έμπνευσιν καί τήν έκτέλεσιν 
τό «’Επικήδειου έμβατήριον», έξοχος πίναξ τού Itizzi 
έμπ.'ευσθείς άπό τήν«ΊΙρωικήν συμφωνίαν »τοΰ Μπε- 
τόβεν, τά έργα τού Λομβαρδού Carcano, οί «Γογγυ
σμοί» συμβολιζόμενοι ποιητικώτατα δι’ άρπας, πίναξ 
τοΰ Piatti, ό «Τυρρηνικός άμφορεύς» συμβολικόν 
καί ό Βάκχος τού Noniellini, δστις παρά τά ωραία 
αΰτά έργα έκθέτει καί δύο ανάξια χρωστήρος ενός καλ
λιτέχνου, οί «Θερισιαί» τού Netti, «Τό πανί» τού 
Bianchi—ένας γέρος δστις διορθώνει τό πεπαλαιω- 
μένον ίστίον τής λέμβου του —ό «Βιολιστής» a la 
Rembrandt ζωγραφισμένος τού Bocchi, ή «Γύφτισ
σα» τού Cazzaniga, τό «Παιδικόν είδύλλιον» τού 
Mattielli- Έκ τών γλυπτικών έξέχουν τό «Φάσμα» τοΰ 
Boni, ή πλήρης πρωτοτυπίας προτομή τοΰ ποιη- 
τοΰ Marradi ύπό τού Fiovavanti, ό Θεριστής δστις 
πίνει νερό τού Manfredini, μέρη τινα τού μνημείου 
τοΰ Οϋγου Φωσκόλου ΰπό τοΰ I’egora.

’Ιδιαίτερα περίπτερα καταλαμβάνουν τά έργα τών 
Βέλγων, Γερμανών, Ούγγρων καί "Αγγλων.

’Εντός τοΰ ’Ανακτόρου τής έκθέσεως ή ύπ' άριθ. 
20 αίθουσα τιτλοφορείται «Αίθουσα τής Βουλγαρίας». 
Δεκατρείς ζωγράφοι καί τρεις γλύπται—μέ ονόματα 
δλα λήγοντα είς off καί eff, πλήν ένός, δστις εΐνε 
καί ό καλλίτερος δλων. τοΰ Mrkvicka. Οί Βούλγαροι 
περί ών όμιλούμεν μετά μεγάλης καταφρονήσεως άν- 

τιπροσωπεύονται μέ 34 ηολν καλά ένφ είς όλό- 
κληρον τήν έκθεσιν ονιε εν έλληνικόν δέν έξετέθη. 
’Εκείνο δέ τό όποιον πρέπει νά τονισθή είνε ότι τά 
Θέματά των έχουν έθνικήν ή λαογραφικήν ύπόθεσιν 
οί καλλιτέχναι Βούλγαροι δηλονότι έργάζονται καί 
ί/λιικως. Είς τήν Βουλγαρίαν ύφίστανται δύο καλλιτε
χνικοί σύλλογοι, ή « Εταιρεία τών Βουλγάρων καλλι
τεχνών» ίδρυθεΐσα τώ 1892, καί ή «Εταιρεία τής 
συγχρόνου τέχνης» ίδρυθεΐσα τφ 1904. ’Ανώτερος τών 
εκθετών Βουλγάρων καί ίσως δλων τών ομοεθνών του 
ζωγράφων εΐνε ό Ivan Mrkvicka—πώς νά προφέρε- 
ται τάχα;—έκθέτων τρία έργα: Τό εν εΐνε «Οί άρρα- 
βώνες είς τά περίχωρα τής Σόφιας» έθνογραφικός 
πίναξ, ή «Μακεδονίς» καί ό τρίτος πίναξ είκονίζει 
μίαν παράδοσιν τής «Ευλογίας τού αμνού κατά τήν 
ημέραν τοΰ Άγιου Γεωργίου». Εις χωρικός βαστά έν 
άρνίον. είς τά κέρατα τοΰ όποιου εΐνε άναμένα δύο 
κηρία. Ό ίερεύς τό εύλογεί, άναγινιόσκων εύχάς έκ 
τής Ίεράς βίβλου. Μακεδονίδα έπίσης (ύδρευομένην 
μέ τό έγχώριον ένδυμα) έκθέτει δ Berberolf. Άλλα 
καλά Βουλγαρικά έργα εΐνε τό «Τρομερό σπήτι» τού 
Gheorghieff καί ή «Λειτουργία» τοΰ Thodoroff.

ΊΙ έκΟεσις κλείει κατά τόν μήνα αύιόν. "Εσχε δέ 
μεγάλην κίνησιν άρκεΐ νά σημειώσω δτι όταν τήν 
έπεσκέφθην κατά τάς άρχάς ’Ιουλίου ό αΰξων αριθμός 
τοΰ εισιτηρίου μου έφερε τόν άριθμόν 26,180. Είνε 
ή σπουδαιότερα τών Ιταλικών έκθέσεων καί διότι 
άντιπροσωπεύεται πλέον ή έπαρκώς έν αύτη ή ’Ιτα
λική τέχνη καθ’ δλας αύτής τάς έκδηλώσεις, άλλά καί 
διότι συγκεντροΰνται έκ τών ξένων έργων ούκ ολίγα, 
δίδοντα πιστήν τήν καλλιτεχνικήν φυσιογνωμίαν τοΰ 
τεχνίτου καί πολλάκις τής έθνικότητός του.

Κ.

Φ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ φ

'Ο Καροΰζο φλαουτίστας

Υπήρξεν έποχή κατά τήν όποιαν ό διάσημος ’Ιτα
λός τενόρος κατεγίνετο καί είς τό νά παίζη φλάουτο-;. 
Μίαν ημέραν τον έπεσκέφθη ένας άνθρωπος κρατώ’· 
φωνόγραφον τό όποιον είχε διά πώλησιν.

— Ιν.τάξτε—εΐπεν είς τόν Καρούζο—Θά ήμπορεΐτε 
σείς μόνος νάάποτυποινετε τούς κυλίνδρους σας. Ελάτε 
ι’ίν Θέλετε, νά κάμωμεν μίαν μικρόν δοκιμήν.

Ό τενόρος έπήρε τό φλάουτο καί έπαιξεν ενα μικρό 
κομμάτι. Κατόπιν ό έμπορος έγύρισε τόν κύλινδρον 
καί τό κομμάτι ήκούσθη παιζόμενον αυτομάτως.

—Αύτό εΐνε τό κομμάτι μου;—ήρώτησεν ό Καροΰζο . 
κατάπληκτος.

— Αύτό μάλιστα.
— ’Έτσι τό έπαιξα εγώ;
— Βέβαια, έτσι τό έπαίξατε. Λοιπόν τί λέτε- θά 

πάρετε τόν φωνόγραφον ;
— ’Όχι, πάρε καλλίτερα εσύ τό φλάουτο.
Καί έτσι άπό τήν ημέραν έκείνην ό Καροΰζο έπαυσε 

νιι εΐνε φλαουτίστας.

»
1,089.

’Ιδού εν μαθηματικόν παιγνιδάκι αινιγματώδες, τό 
όποιο; άποκαλύπτει ό «Φιγαρώ».

"Εκαστος παίκτης παίρνει ένα κομμάτι χαρτί καί 
γράφει ένα άριθμόν έκ τριών ψηφίων ύπό τόν όρον τό 
πρώτον καί τό τελευταϊον νά μή δμοιάζουν.

"Ας ύποθέσωμεν δτι εΐς παίκτης γράφει τόν άριθ
μόν 523. Λέγετε είς όλους τούς παίκτας ν’ αντιστρέ
φουν τόν γραφέντα άριθμόν όστις γίνεται 32·>. Τούς 
προτείνετε κατόπιν νά άφαιρέσουν τόν μικρότερον 
άριθμόν άπό τόν μεγαλείτερον κατά τήν ακόλουθον 
πράξιν. 523

325

198
Τιάρα τό παιγνίδι συνίσταται είς τό νά άντιστρέ- 

ψητε τό υπόλοιπον (198) καί έπειτα νά τό προσθέσητε 
μέ τόν νέον άριθμόν, τόν όποιον θά έχηΓε (391). Καί 
τό αποτέλεσμα Θά είνε 1089 πάντοτε I... Καί διά νά 
τό έννοήσητε καλλίτερον, έπαναλαμβάνομεν ολόκληρον 
τήν σειοάν τής πράξεως.

523
325

198
891

1,089
1,089 .... πάντοτε !

Καί εΐνε άλάνθαστον, περίεργον, εκπληκτικόν I Τό 

τελικόν άποτέλεσμα θά εΐνε τό ίδιον ηάντοτε 1,089 
οίοσδήποτε καί άν είνε ό άρχι.ιός, ύπό τόν όρον —τό 
έπαναλαμβάνομεν— νά σύγκειται έκ τριών ψηφίων 
έξ ών τό πρώτον καί τό τρίτον νά μή εινε όμοια

*

Αί αϊώνιαι νέαι.
ΊΙ Κλειίι ντέ Μερόδ εξακολουθεί τούς χορούς της 

εΐς τό Ίπποδρόμιον, έν άπό τά καλλίτερα Μ ι ο ΰ ζ ι κ 
X ώ λλ ς τοΰ Λονδίνου. Μολονότι ώριμωτάτης ηλικί
ας, διατηρεί τήν δροσιάν καί τήν χάριν νεανιζούσης, 
χάρις ιδίας είς τά πολυπληθή βότανα καί μαγικά, 
διά τήν εφαρμογήν τών όποιων έπΐ τής όχι πλέον, 
φεύ I έλαστικής έπιδερμίδος της ή διεύθυνσις τού θε

άτρου άφιέρωσεν ολόκληρον διαμέρισμα ώς μ π ο υ ν 
τουάραύτής. ΊΙ λεπτεπίλεπτος, ή διαφανής ώς 
φ α γ ι ά ν ς Κλεώ είναι, φυσικά, δεινή χορεύτρια τής 
περασμένης μόδας, τι'ι δέ καλαμοειδή ποδαράκιά της, 
τά όποια φρονιμότατα κρύπτει ύπό ροδόχροα περι
πόδια, κινούνται καί στροβιλίζονται |«έ ίλιγγιώδη 

εύστροφίαν.
Κάτι όμως σάν σύννεφο μελαγχολίας έπικάθηται 

είς τήν άβράν, τήν εύγραμμον, τήν ώραίαν φυσιογνω
μίαν της, καί είς τά χειροκροτήματα τών θεατών δέν 
άπαντα μέ τήν χάριν καί τήν δροσιάν, τήν όποιαν θά 
έπερίμενε κανείς. Είναι τό στίγμα βεβαίως τοΰ άμει· 
λίκτου χρόνου, ό όποιος μόνον έπΐ τοΰ ήθικρΰ τής 
γηραιός Σάρρας Βερνάρ δέν ήμπόρεσεν ακόμη νά 
έπιδράση, όπως λέγουν οί καί εσχάτως ίδόντες αύτήν.

Έπήγε καί αύτή είς τό Λονδΐνον διά τάς είς τό 
« Κολιζίουμ» παραστάσεις της. Έπΐ τή ευκαι
ρία δέ αύτή διηγούνται τύ εξής ανέκδοτον τά Αγγλι
κά φύλλα, τώρα άποκαλυφθέν ύπό τής Σάρρας.

Ό Βασιλεύς Έδουάρδος ήτο έκ τών θαυμαστών 
της καί όταν εύρίσκετο είς τό Παρίσι, ήτο άδύνατον 
νά μή ύπάγιι είς τό θέατρόν της νά τήν ϊδη. Τήν τε- 
λευταίαν φοράν παρέστη είς τήν διδασκαλίαν τών 
«Μπουφόνων» καί είς έν διάλειμμα έπήγεν είς τό 
καμαρίνι τής ήθοποιού μαζή μέ τήν βασίλισσαν.

— «Τί καλά πού χτυπάτε μέ τό σπαθί στήν σκη
νήν». τής είπε, «θά ήθελα νά χτυπηθούμε μαζή γιά 
νά ίδώ άν θά μέ άφοπλίσης».

Καί χωρίς νά χάση καιρόν ό άείμνησιος Βασιλεύδ 
παίρνει τό σπαθί τής μονομαχίας καί λαμβάνει στάσιν :

— Έμπρός, μαντάμ», τής λέγει.
ΊΙ Σάρα ύπήκουσεν, άλλά τά βρήκε σκούρα, δέν 

ήμπόρεσε νά άφοπλίσή τόν σπόρτσμαν βασιλέα καί 
παρητήθη τοΰ άγώνος.

*

Τό σημειωματάριο» τοΰ Φλωμπίρ.
Ό συγγραφεύς τής «Κυρίας Μποβαρύ» έγραφε 

κριτικός, τάς όποιας όμως «κρατούσε διά τόν εαυτόν 
του. Άπό μερικάς σημειώσεις τού μεγάλου συγγρα- 
φέως, τάς οποίας δημοσιεύει τώρα ή «Έπιθεώρησις 
τών δύο κόσμων» παραλαμβάνομεν τάς άκολούθους 
κρίσεις, έκ τών όποιων φαίνεται, έκτος τών άλλων, 
ότι ό Φλωμπέρ δέν ήτο διόλου επιεικής πρός τούς 
ά”θρώπους τών λαϊκών τάξεων.

1) Δέν ύπάρχουν πλέον ήλίθιοι άνθρωποι άπό τούς 
άποτελοϋντας τήν λεγομένην μεσαίαν τάξιν.

2) Ό όχλος εΐνε ακριβώς τό αντί θετόν τοΰ αν
θρώπου.

3) Έάν ΰπήρχε σήμερον Προμηθεύς δέν έπρεπε νά 
έξεγερθ ή εναντίον τών θεών, άλλ’ εναντίον τοΰ λαοΰ, 
τοΰ νέου αύτοΰ θεού. Τάς παλαιάς ιερατικός φεου- 
δαρχικάς καί μοναρχικός τυραννίας, διεδέχθη τυραν
νία περισσότερον έπίφοβος· ή έ’χλοκρατία. Έπΐ αρ
κετόν καιρόν δέν θά άφίση έλευθέραν ούτε μίαν γω
νίαν γής.

Ιδού καί δύο άλλαι γνώμαι μή έχουσαι σχέσιν μί 
τόν λαόν.

1) ΊΙ κριτική είναι ή δεκάτη Μούσα. ΊΙ καλωσύιη 
ή τέταρτη Χάρις.

2) "Οποιος δέν κακολογεί τάς γυναίκας δέν τάς αγα
πά, διότι ό καλλίτερος τρόπος διά νά έννοήσουν κάτι 
τι εΐνε τό νά υποφέρουν έξ αιτίας του.

¥
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Τονωτικόν.
Μία ’Αμερικανική ρεκλάμα τονωτικού φαρμάκου, 

δημοσιευόμενη εΐς τά ’Αμερικανικά φύλλα:
«Μέ μίαν κουταλιάν τήν ημέραν μπορείτε νά μετα

κινήσετε ολόκληρον πιάνο διά τοΰ μικρού δακτύλου 
τής χειρός.

«Μέ δύο κουταλιές μπορείτε ευκολότατα νά λυγί
σετε σιδηράς δοκούς.

«Μέ τρεις κουταλιές σπάζεται χρηματοκιβιότια.
«Μέ τέσσαρες κουταλιές σταματάτε μέ. τά χέρια σας 

τό εξπρές.
«Μέ πέντε κουταλιές τέλος δέν έχετε νά φοβηθήτε 

τίποτε καί άπό τήν χειροτέραν πενΙΙεράν.»

*

Τελευταίως έξεδόθησαν ’Αγγλιστί οί λόγοι τοΰ
Οί λόγοι τοΰ Μάρκ Τουαίν.

,Ό ηθοποιός Τ. Λεπενιώτης 

ως «Βασιλεύς τής Σερδανίας»

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Μάρκ Τουαίν, συνοδευόμενοι άπό ένα πρόλογον τοΰ 
έκδοτου Χόΰυελς, δστις φίλος στενός τοΰ διάσημου 
εύθυμογράφου, διηγείται έν τώ προλόγω αύτφ, πώς 
ό Μάρκ Τουαίν έγραφε τούς λόγους του καί πώς 
ύστερα έγυμνάζετο διά νά τούς άπαγγείλη καλά καί 
διά νά μή τούς λησμονήσ]].

Πρώτα-πρώτα, πριν γράψη τίποτε, έζύγιζε κάθε 
>έ.ξιν καί κάθε συλλαβήν, κατόπιν δέ, όταν ό λόγος 
είχε τελειώσει, έτοποθέτει εΐς ένα τραπέζι μαχαίρια, 
πηρούνια, βελόνες, ταμβακοθήκες κτλ.

Κ παρσταξις αύτήν τών αντικειμένων είχε δύο 
λόγους. Πρώτον μέν άντεπροσιόπευον τό άκροατήριον 
δεύτερον δέ δτι κάθε εν άπό αύτά έσήμαινε διά τόν 
Μάρκ Τουαίν καί μίαν περίοδον τοΰ λόγου του.

ΟΝΕΙΡΟ
Κοιμάται ή ώμορφη παρθένα 

Πάνω σ· σιρώ/ια βασιληά 
ατούς ώμους έχει ξεμπλεμένα 
«α όλόχρουσά της τά μαλίά

*«’ δλω γελάει στδνειρό της.

ΙΙοΙυς ξέρει τί όνειρα τήν σέρνουν 
οί κόσμους ξινούς, μακρυνούς, 
κι ή Μοίρες τί καλά τή; φέρνουν 
μέσα στους ΰπνον; τους γλυκούς ;

Τί ευτυχισμένο τδνειρό της !

Ξυπνά κι* 3μως γελάει ακόμα 
τον νειό τοΰ νάνου της ζητεί. 
Ξάφνου με μία; αλλάζει χρώμα 
τά δάκρυά της δΐν κρατεί..

Ψεύτικο ’βγήκε τδνιιρό της.
ΕΛΕΥ'Θ. ΣΠΥΨίΔΗΣ

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Μαικήνας.— Και γράφετε λοιπόν μόνον τήν νύχτα ; 

Βέβαια κάποιος λόγος ιδιαίτερος θά οας κάνη νά προ
τιμάτε τήν ησυχίαν τής νύχτας...

Ποιητής. Βεβαίως, γιατί τήν ημέρα δέν έχει κανείς 
διόλου ησυχίαν άπ" αυτούς τούς καταραμένους δανειστάς.

¥
— Και τί έπάγγιλμα έχετε;
— Λυρικός ποιητής.
— Μά αύτό δΐν live έπάγγιλμα, είνε δυστύχημα.

¥
— Πως τό βρίσκετε, κυρία, τά νέον ηθογραφικόν 

δράμα ;
— 'Απλούστατα, σκανδαλώδες. Μετά τήν πρώτην 

πραξιν έστειλα στό σπίτι τόν άνδρα μου, μιτά τήν δεύ- 
τιρην τήν κόρην μου και μιτά τήν τρίιην έφυγα έγώ 
ή Ιδία!

¥
Ή σύζυγος (πρός τόν ανδρα τη; ζωγράφον). ‘Αντί 

νά γυρνής δεξιά κι' αριστερά, δέν κάθεσαι νά τελειώοη; 
τήν εικόνα σου ! Ό δικαστικός κλητήρας ήρθε τρεϊ; 
φορές τώρα —θέλει νά τήν κατάοχη.

Έ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?
Ό γνωστότατος Λουδοβίκος Μπουσενάρ, ό συγγραφεύς 

τοϋ «Γύρου τοϋ Κόσμου» άπέθανε τόν παρελθόντα 
μήνα. Πριν άποθάνη συνέταξεν ό ίδιος καί έδωκε καϊ 
τοΰ έτύπωσαν τήν ακόλουθον νεκρώσιμου πρόσκλησιν.

«Ό κ. Λουδοβίκος Μπουσενάρ, συγγραφείς κ.λ.π. 
λαμβάνει τήν τιμήν νά σάς προσκαλέση είς τήν κηδείαν 
του, γενησομένην είς τό Έσκρέν τήν Δευτέραν 12 Σεπτεμ
βρίου 1010 εΐς τήν μίαν καί τέταρτον. ‘Απαρηγόρητος 
διά τόν θάνατον τής συζύγου του υποκύπτει έν ήλικίρ. 
83 έτών είς τήν θλίψ,ν είς τήν όποιαν δεν δύναται ν' 
άνθέξη. Αποστέλλει είς τούς πολυπληθείς φίλους του 
καϊ τούς πιστούς του άναγνώστα; τήν ύστάτην ταύτην 
άνάμνηοιν. Ή συγκέντρτοσις θά γίνη είς τήν οικίαν τοΰ 
νεκρού τήν 12ην Σεπτεμβρίου είς τάς δέκα καί ·> λεπτά.

*
Ό Καροϋζο υπέγραφε συμβολαίου μέ τό θέατρον Με- 

τροπόλιταν τής Νέας Ύόρκης. Άνενέωσε διά μία* τρι
ετίαν τήν ύποχρέωοίν του νά ψάλη άντϊ 12 χιλιάδων 
φράγκων δΓ έκάστην παρόατααιν.

¥
Ό «'Ιππότη; τών Ρόδων», τό νεώτατον έργον τοϋ 

Ριχάρδου Στράους, θά δοθή έν Μιλάνφ, είς τήν «Σκά
λαν» κατά τήν χειμερινήν περίοδον.

*
Μέ ^αρκετήν πικρίαν αί ' Ιταλικοί εφημερίδες γρά

φουν, δτι ό D’Annunzio ίτοιμάζει πρωτότυπα έργα 
διά τά Γαλλικά θέατρα. Ό περίεργος αύιός ποιητής 
ετοιμάζει διά μέν τό Βωδεβίλ τό «Μυστήριο* τοϋ άγιου 
Σεβαστιανού», τό όποίου θά διερμήνευσή ή Ρωσσίς χο
ρεύτρια Ρουμπισιάΐν, διά δέ τήν Γαλλικήν Κωμφδίαν 
τήν «Σκιάν τής Αντιγόνης».

¥

Τό Δημοτικόν συμβούλιον τών Παρισίων άπεφάσισε 
νά άνεγείρη μνημείου εΐς τόν ποιητήν τών «Τροπαίων» 
καϊ "Ακαδημαϊκόν Σώζε Μαρία δέ Έρεδιά.

*
Τήν 15 Νοεμβρίου θά διοργανο,θή έν τφ Σαππείω έκ- 

θεσις καλλιτεχνική, ήτις θά είνε προκριματική τών είς 
Ρώμην σταλησομένων Ελληνικών έργων. Ή έκθεσις 
αϋτη διοργανοΰται υπό τοΰ «Συνδέσμου τών 'Ελλήνων 
καλλιτεχνών», Hi έκτεθοΰν καϊ έργα τεθνεώτων.

*
Σκέφις γίνεται δπως υπό τής «Καλλιτεχνικής έται- 

ρείας» διωργανωθή έκθεσις τών έν ‘Αθήναις ύπαρχου- 
σών καλλιτεχνικών συλλογών. Η Ιδέα είνε θαυμασία, 
τοιαύτη δέ έκθεσις αγνώστων πρωτοτύπων έργων με
γάλων καλλιτεχνών θά άποτελέση καλλιτεχνικόν γεγο
νός. Αί σύλλογοί, ϊνα άναφέρωμεν τάς γνωστοτέρας, 
τοΰ Κοργιαλένιου, τών κ. κ. Σκουλούδη, Σερπιέρη κι ί 
άλλων περιλαμβάνουν πίνακας καϊ πολλούς καί μεγά
λης άξίας. Ύπάρχε· βεβαιότης δτι, λαμβανομένων μέ
τρων διά τήν ασφάλειαν τών μεταφερθησομένων έργων, 
οί ίδιοκτήται προθύμω; θά συναινέσωσι είς τήν παρα- 
χώρησιν αύτών πρός έκθέσιν.

*
Διά Β. Διατάγματος άνετέθη ή Διεύθυνσι; τοΰ σχο

λείου τών Καλών Τεχνών είς τόν έφορον τή; 'Εθνικής 
Πινακοθήκης κ. Γ. Ίακωβίδην. Είς τό αυτό σχολείου 
διωρίοθη καθηγητής τής Αισθητικής <’· αρχαιολόγος κ. 
Γ. Βυζαντινός.

¥

Κατά τάς εξετάσεις έν τώ Ώδείω τής Βιέννης διά 
τήν εισαγωγήν δύο μαθητριών είς τήν τάξιν τοΰ περιω
νύμου καθηγητοΰ Γουσταύου Γκοντόφσκη, έπέτυχε 
μεταξύ 40 υποψηφίων πάσης έθνικότητος ή δεσποινίς 
Λήδα Ευλαμπίου, διπλωματούχος τοΰ Ωδείου 'Αθηνών 
καί μαθήτρια τοΰ κ. Νάζου.

¥
Ό ‘Ιταλός μυθιοτοριογράφος Καζανόβα έφονεύθη 

έπιβαίνων σιδηροδρόμου.
¥

Ό κ. Γ. Ίακωβίδη; θά φιλοτεχνήσω τήν προσωπο
γραφίαν τής Α. Μ. τοΰ Βαοιλέως. Γενόμενος δεκτός 
παρ' αύτερ, παρεκάλεσε τήν Α. Μ. δπως ποζάρη είς 
τό έν τιβ Πολυτεχνείφ ίργαοτήριόν του. Ό Βασιλεύς 
ηύδόκησε νά τιΰ ύποσχεθή ολίγα; συνεδριάσεις. Ή εί- 
κι·>ν θά γίνη ολόσωμος, ελαιογραφία, θά κοσμήση δέ τό 
έν Παρισίοις μεγάρου τή; Έλλην. Πρεσβείας.

¥

Διά Βασ. Διατάγματος είς έκτέλεσιν άποφάοεως τής 
ολομέλειας τοΰ έν Κοπενάγη τήν 7 Αύγούστου 1908 
συγκληθέντος ιε' συνεδρίου τών 'Ανατολιστών—ούτινος 
μετείχε καί ή 'Ελλάς—όρίζονται ώς τόπος τελέσεως τοΰ 
ις' ταούτου αί Άθήνάι καί χρόνος τό έαρ τοΰ 1912 
ύπό τήν επίτιμον προεδρείαν τής A. Υ. τοΰ Διαδόχου.

Διά τοΰ αύτοΰ Διατάγματος διορίζεται επιτροπή πρό; 
προπαρατκευήν τών τοΰ Συνεδρίου ουνισταμένη 1) έκ 
τοϋ ύπουργεΰ τών "Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
'Εκπαιδεύσεως ώς τακτικού προέδρου, 2) τοΰ κ. Σ. 
Λάμπρου γενικού γραμματέως, 3) τοΰ Πρυτάνεω; τοΰ 
‘Εθνικού Πανεπιστημίου, 4) τοΰ δημάρχου 'Αθηναίων,
3) τοΰ AV. Dorpfeld, ίί) C. Karo γραμματέα); τοΰ 
Γερμανικού ‘Ινστιτούτου, 7) Μ. IJolieauX διευθυντοΰ 
τής Γαλλικής Αρχαιολογικής σχολής, 8) Κ. Μ. Daw
kins διευθυντοΰ τής ‘Αγγλικής 'Αρχαιολογικής σχολής, 
9) Β. llodje Hille διευθυντοΰ τής ‘Αμερικανικής 'Αρ
χαιολογικής σχολής, 10) Ant. von Prcmerstein διευ- 
θυντοΰ τοΰ Αυστριακού 'Ινστιτούτου, 11) L. Pcrilier 
διευθυντοΰ τή; 'Ιταλικής ’Αρχαιολογικής σχολής, 12) Γ. 
Βυζαντινού τμηματάρχου τής 'Αρχαιολογίας, 13) Γ. 
Χατζιδάκη, 14) Ν. ΙΙαπαγιαννοποίλου καθηγητοΰ τής 
Εβραϊκής, 15) X. Τοούντα, 1ΰ) Ν. Πολίτου, 17) II. 
Καρολίδου, 18) Σαφ. Μάτσα Γεν. Διευθυντοΰ τής Τρα- 
πέζης ‘Αθηνών.

¥
Ό Αύγουστος Σχρόλ, ό Ιδρυτής καί Ιδιοκτήτης τοΰ 

«Λοκαλαντέΐγερ» καί τής «Τάγκ», άπεφάσισε νά άπο- 
συρθή όριστικώς έκ τού δημοσιογραφικού έπαγγέλμα- 
τος. Ήδη εκκαθαρίζει τήν οικονομικήν του κατάστα- 
σιν. Ίί έκποίησι; τών διαφόρων αύτοΰ δημοσιογραφι
κών έπιχειρήσεων τοΰ έδωκε 43, 700,000 φράγκα. 
Τήν κολοσσιαίου αύτήν περιουσίαν ό Σχρόλ απέκτησε 
δημοσιογραφίαν έπί μίαν είκοσιπενταετίαν. Ό Σχρόλ, 
δστις, μηχανικός τό επάγγελμα, άνεκάλυφεν είδος σιδη
ροδρόμου έπί μιας σιδηράς γραμμής, θά έπιδοθή εί; τήν 
έκμετά/λευσιν τής έφευρέσεώς τον.

*
Ή πριγκήπισα Μαρία τής 'Ελλάδος αναμένεται είς 

ΙΙαρισίους, οπού ό γλύπτης Πουές θά έργασθή δια τήν 
προτομήν της.

★
‘Αγγέλλεται έκ Παρισίων ό θάνατος τοΰ πατρός Ό- 

κταβίου Όλλιβιέ, Δομηνικανοΰ ίεροκήρυκος, ό οποίος
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ίθεωρεϊτο ώς ό αριστο: τών ιεροκηρύκων τής συγχρό- 
νου Γαλλίας. Ό άποθανών ήτο ρήτωρ πλήρης δυνά- 
μεως. Δεν ήγάπα τούς περιτέχνους καί έκ τών προτέ- 
ρων παρεσκευασμένους λόγους, αλλά προετίμα ν' άφίε- 
ται είς τήν ορμήν τής φαντασίας του καί ν' αύτοσχε- 
διάζη τούς λόγους του επ' αμβωνος.

*
Ή μηνιαία "Έπιθεώρηιις τών Τεχνών» αναφέρει 

είς τό τελευταίου τεύχος αυτής, ότι <5 Δομίνικος Θεοτο- 
κόπουλος, δέν ήτο μόνον μέγας ζωγράφο;, τοΰ όποιου 
τά έργα πωλοΰνται σήμερον ακριβότατα, άλλά καί ικα
νός γλύπτης. Τοΰτο τουλάχιστον μαρτυρεί όιραιότατον 
σύμπλεγυα τής Παναγίας καί τοΰ άγιου ' Ιλ.δεφύνοου, 
ότακαίυφθέν είς τήν επισκοπήν τοΰ Τολέδου καί περί 
τοΰ όποίου δέν μένει καμμία Αμφιβολία ότι κατεσκευά- 
σθη ύπό τοΰ Θεοτεκοπούλου.

*
Άπέθανεν, άφοΰ έπί έτη έδοκίμασε τάς πικρίας, 

τας οποίας ή δημοσιογραφικέ) εργασία επιφυλάσσει ·ίς 
τούς άφωοιωμένους είς αυτήν, ό "Αγγελος Βερύκιος, έκ 
τών πολαιοτέρων καί δοκιμωτέρων δημοσιογράφων.

Έκδίδων επί μακρά έτη τόν «Πατριώτην» έν Ζα- 
κίνθω καί έν Άθήναις, συνεργασθεΐ; πολλάκις εις τά 
γνωστότερα φύλλα τής εποχή'· του, διακριθεί; διά to 
άφβλίς όσον καί ιδιόρρυθμον νφος του, νφος Έπτα- 
νησίου άπό τούς γνηοιωιέρους, εζησε κατά τά τελευ
ταία του έτη έν άφανεία και έγκ στ αλείψει.

κ

"Εν τινι συνεδριάσει τής Βιρολινείου 'Ακαδημίας ό 
ζωγράφος Άλπίσιος Γούνβαλτ άπέδειξεν, όιι ή κοινώς 
είς τόν ζωγράφου Μιχαήλ "Αγγελον άποδιδομένη είκών 
τοΰ Ίωάννσυ τοΰ Βαπτιστοΰ, εύρισκο/ιένη έν τφ Μου- 
σείφ τοϋ Βερολίνου, είνε εργον τοΰ 17ου αίώνος, καλ
λιτέχνου δέ τοΰ Δομενίκου Πιεράττι, είς ίΐν πρέπει νά 
άποδοθώσι καί άλλα έργα, αποδιδόμενα είς τόν Μιχαήλ 
"Αγγελον. Ή άνακοίνωσις προεκάλεαε κττάπληξιν, 
άνεγνωρίσθη δέ ορθή ύπό τοΰ διάσημου κιιθηγητοϋ 'Ερ
ρίκου Βέλφλεν.

¥

Έν τφ ιΘεάτρω τών Καλλιτεχνών* τοΰ Μονάχου 
ξενίζεται ό καλλιτέχνης Μάξ Ράϊναρ μετά τοΰ θιάσου 
τού Γερμανικού Θεάτρου τοΰ Βερολίνου. Σκοπός τής με- 
ταβάσεώς του είνε επανειλημμένοι διδασκαλίαι τοϋ αρι
στουργήματος τοΰ Σοφοκλ.'ου; ΟΙδίποδο;. ‘Επειδή όμως 
δεν έπαρκεΐ ή σκηνή τοΰ θεάτρου, διαρρυθμίζεται ή 
σκηνή τής αιθούσης τής έκθέσεω;. Αί παραστάσεις τοΰ 
Θίδίποδος άρξοντα τή 15 Δ)ρίου.

¥

Έν Μονάχεο έξετελέσθη έν θριαμβευτική έπιτυχία 
ή όγδοη συμφωνία τοΰ μουσικού Γουστάβου Μάλεο. Αί 
εφημερίδες άναγράφουσιν άρθρα περί τοΰ έκδηλωθέν- 
τος θαυμασμού καί τών έπιδοκι/ιασιών τοΰ νέου μου
σικού έργου.

¥

Ό γηραιός άλλ' ακούραστος Λέων Τολστόη, ετοιμάζει 
πρός έκδοσιν τρία νέα διηγήματα, έπιγραφόμενα "Τρεις 
ήιιέραι στό χωοιό*.

Βίς τό πρώτον έξ αΰιών, τόν « Περιπλανώμενον ζη
τιάνου*, ό συγγραφιύ; περιγράφει τήν Απελπιστικήν 
φτώχειαν τών Ρώσοων χωρικών. Είς τό δεύτερον " Νε
κροί και ζώντες» παραβάλλει μέ τά ζωηρότατα χρώ 
ματα τήν στέρησιν τοΰ λαού πρός τήν άσωτείαν τών 
πλουσίων. Είς τό τρίτον τέλος διήγημα < Οί φόροι ' 
απεικονίζει τήν βαρβαρότητα, μέ τήν οποίαν οί κυ- 
βερνώντες περνούν άπό τόν πιωχόν καί τό τελευτοΐον 
κομμάτι τοϋ ψωμιού του.

Έν συμπεράσματι ό Τολστόη εκφράζει τήν ελπίδα,

16'1 

ότι τό ζήτημα τής Ιδιοκτησίας θά λυθή κατ' ευχήν, 
όπως καί τό τών δουλοπαροίκων.

¥

Αφίκετο εις 'Αθήνας έκ Βερολίνου νέος καθηγητής 
τοΰ βιολί,υ έν τώ Ώδείω Αόττνερ, ό κ. I. Σαΐφερ. 
Εινε^μαθητής τοΰ μεγάλου τετραχορδιστοΰ ‘Ιωακείμ, 
τής Άνωιάτης Μουσικής Σχολής τοϋ Βερολίνου, φη
μίζεται δέ ώς έξοχος κονσερτίστ. Μέ τοιοΰτον καθη- 
7’Ρήν ή τάξις τού βιολιού έν τφ Ώδείτρ Αόττνερ λαμ
βάνει ίδιάζουσαν δλως σημασίαν.

¥

■ Γ Κω>,Πτανχί''ουπύ>·εω; ερχόμενος παρεπιδημεί έν 
Αθηναις ό διακεκριμένος Βυζαντινολόγος Louis lire- 

1ικ?ι. κα&ηγητης gfc Γαλλικόν Ilavenιστήμιον Cler
mont — Ferraub.

Ό Brehier άπέκτηοεν ήδη φήμην Ευρωπαϊκήν ώς 
συγγραφευ; πολυπληθών τά μάλιστα άξιοσπουδάστων 
εργασιών, άναφερομένων είς τόν μεσαιωνικόν Ελληνι
κόν κόσμον. Δια τής άξιοθαυμάσιου συγγραφικής του 
πολυμερούς δράσεως καθιστάνει γνωστόν τον Βυζαν
τινόν κόσμον είς τήν Γαλλίαν, γράφων είς ποικίλα πε
ριοδικά καί συγχρόνως καταγινόμενος είς είδικωτέσας 
με/.ετας καί προσκαλούμενος νά κάμνη είς διαφόοους 
πο/πις διαλέξεις περί τοΰ Βυζαντίου.

Ηδη, αφού δια τών μελετών του εζηοεν είς τόν 
Βυζαντινόν κόσμον έρχεται εί; τήν Ελλάδα μέ άγάπην 
να ερευνήση έπί τόπου καί πρό παντός νά γνωρίση έκ 
τού πλησίον τόν κόσμον, τό ό-icijv ήγήπηοε. Μετ’ εν
θουσιασμού έπεοκέφθη μέ τόν έφορον τών Βυζαντινών 
μνημείων κ. Άδ. Άδαμαντίου τάς Βυζαντινός έκ- 
κΖ^αί καί, ιδιαιτέρως τήν Χριστιανικήν συλλογήν τοΰ 
Θησείου καί τόν ναόν τοϋ Δαφνιού. Ό κ. Hreliicr έχει 
αποστολήν έκ μέρους τού Γαλλικού 'Υπουργείου πρός 
μελέτην ιδίως τής Βυζαντινής γλυπτικής έν σχίσει μέ 
τήν Φραγκικήν καί μάλιστα τήν Ρουμανικήν.

¥

Ή δραματική τέχνη ύπέστη μεγάλην απώλειαν μέ 
τόν θάνατον τοΰ 'Ιωσήφ Κάϊντζ. Ό Κάντζ, είς τήν 
1ερμανίαν έθεωρεί-ο ό μέγιστος τών ήθοπο.ών, ό δέ 
Αυτοκράτωρ^ Γουλλιέλμος καί ό Διάδοχος τής Γερμα
νίας μόλις έμαυον τόν θάνατόν του ετηλεγράχησαν 'αμέ
σως είς τήν χήραν αύτοΰ·

Ο Κάϊντζ όστις ήτο αμίμητος είς πλείστους ρόλους, 
διεκρίνετο πρό πάντων διά τήν άπαράμιλλον άπαγγε- 
λίαν τ>υ. Εις έκ τών καλλίτερων κριτικών τής Βιέν
νης έγραφε τήν έπιοΰσαν τοϋ θανάτου τού καλλιτέχνου 
ότι είς τήν επαγγελίαν τών Γερμανικών στίχων είς'τήν 
τραγωδίαν κατώρθωνε νά φθάνη είς αρμονικά ί-φη είς 
τα οποία μόνον άο'δός όχι τυχαίο; ψάλλων κλασικά 
μουσικά τεμάχια ήδύνατο νά έξαρθή.

Ο Κάϊντζ ήτο ό δημοφιλέστατος τών ί'ερμανών ηθο
ποιών καί είς τό Δημοτικόν θέτρον τής Βιέννης, τό 
Ανακτορικόν θέατρον ώς καί είς τό μεγάλα θέατρα 

του Βεροείνου καί τοΰ Μονάχου έδρεφε κολλάς δάφνας.
Μικρούλης, φέρων ώς μόνον εφόδων τό άπολυτήριόν 

του απο το δημοτικόν, χαμίνιον, 5πως νό άπεκάλεσεν 
είς βιογράφο; του, έρρίφθη είς τήν ζωήν καί μόνο; του 
ανεπτυχθη καί άπέκτηοε μόρφωσιν ή όποία τόν άνέ- 
δειςε, μεταξύ τών συναδέλφων του τουλάχιστον, ένα τών 
πολυμαθέστερων καλλιτεχνοτν τή; έποχή; toy. Ehey 
έκτακτον περιέργειαν δι' όλα τά πράγματα τοΰ κόσμου 
και το χάρισμά νά τά αντιλαμβάνεται μέ μεγάλην εν- 
χβρβιαν.

Έπί πολλά έτη ήσχσλήθη μέ τάς έπιστήμας, ποό 
με την αστρονομίαν. Είς τάς τέχνας έπίοης 

επεδίδειο πολύ. Έζωγράφιζε μέ αρκετόν τάλαντου. 
Το περίεργον δέ είνε δτι ένώ έφημίζετο διά τήν ά,- 
μον.κήντου απαγγελίαν, ή μόνη τέχνη ή όποία δέν τόν 
ισαγήνευσε ποτέ ήτο ή μουσική.

Ήτο γλωσσομαθής, είχε δέ μεταφράση πολλά εκλε
κτά ποιήματα τοΰ Βύρωνος.

Ό Κάϊντζ έκτο; roG μεγάλου καλλιτεχνικού τον τα
λάντου ιό; ηθοποιό;, ώνειροπόλει καί δάφνας δραμα
τικού συγγραφέως έκλέγων τά θέματά του ούχΐ έκ 
τής συγχρόνου ζωή; άλλ' έκ τής άρχαιότητο;.

Οί'-ιω ή φιλολογική του διαθήκη άτοτελεϊται άπό 
τρεί; τραγωδίας, τόν " Σαούλ*, τόν »θεμιστοκλέα* καί 
τήν "Ελένην*.

Κ
Τήν 25 Σεπτειιβρίου συνήλθεν έν Βρυξέλλαις καλ

λιτεχνικόν συνέδρων, κατά τό όποιον ή Ελλάς άντε- 
προσωπενθη διά τοΰ έν Παριοίοις γλύπτου κ. Κ. Δη- 
μητριάδου.

¥
Έν Λιέγη θά άνεγερθή μνημεϊον εί; τόν μέγαν Βέλ

γον καλλιτέχνην τοΰ 1/.' . αίώνος del Cotir. Τήν προ
τομήν θά έκτελέση ό γλύπτη; Paul dll Hois

¥

Άπέθανεν έ.ν ηλικία Β5 έτών ό "Αγγλο; ζωγράφος 
V. Holman Hunt, ό ύστατος έπιζών τών ίδρυιών 
τοΰ Προραφαηλισμοΰ. Τό πρώτον έξέθεσεν έν Λονδίνφ 
τφ 18-1'ϊ. Αί πρώται του συνθέσει; ένεπνεύσθησαν έκ 
τών μεγάλων μυθιστορημάτων καί ποιήσεων μεγάλων 
ποιητών. Κατόπιν αί συνθέσεις του προσέλαβον θρησκευ
τικόν καί μυστικοπαθή χαρακτήρα, όστις τώ έξησφάλισε 
τήν δόξαν. Ό περιφημόιερο; έκ τών πινάκων τον, 
αναγόμενο; είς τήν πιρίοδον ταύτην τής καλλιτεχνικής 
του εργασίας (1850—1866), είνε τό «Φώς rov χόσ/ιου» 
όστις εύρίσκεται έν ‘Οξφόρδη, είς τό Keble College. 
Διά τό έργον αύτό έγραψε σειράν έπιστολών έξ'μιητι- 
κών τφ 1851 είς τού; -- Τάϊμς* ό μέγας αισθητικός 
Ι'άσκιν. Τά πλεϊστα τών μεγαλειτέρων επαρχιακών μιυ- 
σείων τής Αγγλίας, ώ; τοΰ Μάνζεστερ, τής Βιρμιγ- 
χάμης, τής ΑΙβερπουλ, κέκτηται πίνακας τοΰ llolllian- 
Illint, οΐτινε; είνε όνομαστοί. Ό Hunt διήλθε πολλά 
ετη τής ζωής του έν Παλαιστίνη ΐνα μελετήση ο,τι ΐιφεώ- 
ρα τό διακοσμητικόν τών Χριστιανικών ανιοΰ πινάκων.

Τφ 1005 έδημοοίευσε ‘Αναμνήσεις περί τών φίλων 
του Hossetti καί Hurnes-Jones καί περί τών πρωτο
λείων τοΰ Προραφαηλισμοΰ, ΰπό τόν τίτλον “ I.a Era- 
ternitc Preraphaelique.»

¥
Διαγωνισμοί προεκηρύχθησαν έν Ευρώπη οί εξής : 
ΙΙαρΙαιοι — Διεθνή; άρχιτεκτονικός δ,αγώνισμά; : 

• Μία νεωτέρα ‘Ολυμπία*. (Λήξις 15 Νοεμβρίου).
Λιίγη.—Διαγωνισμός δι' εργατικά; κατοικία; (1 

'Οκτωβρίου).
Κρυξλλλαι.— Διαγωνισμός τής Βασ. 'Ακαδημία; διά 

σχέδιον μνημείου διακοσμητικοΰ πρός διαιώνιιιν τή; 
βασιλεία; Λεοπόλδου Β'. (1 Όκτωβρίο” 1012).

ΙΙίτρούπολις.—Διεθνή; διαγωνισμός διά τήν άνέ- 
γερσιν τού μνημείου τοΰ Τσάρου 'Αλεξάνδρου Β'. (1 
Νοεμβρίου 1011).

¥
‘Εκθέσεις.
ΙΙρυξίλλαι.—"Εκθεσις καλλιτεχνική γενική. — "Εκ- 

θεσις τής Βελγικής τέχνης τού ΙΖ'. αίώνος.
Λ ιίγη.—"Εκθεσις καλλιτεχνικών διαφημήσεων (af- 

fiches) εί; τό Palais des Beaux-Arts, διοογανωθεϊσα 
ύπό τής έταιρείας « L’Oeuvre’. Μετέσχον Βέλγοι,Γάλ
λοι, Γερμανοί, Αυστριακοί, "Αγγλοι, 'Ιταλοί, 'Αμερι
κανοί, ’Ιάπωνες καί είς έξ ‘Αθηνών, ό κ. ΡοΙΙΪ. Έξε- 
τέθησαν 816 άχρωμα σχέδια.

'Η « Εταιρεία πρός ένθάρρυνσιν τών Καλών Τεχνών» 
τού Βελγίου έκ ουνενοήσεως μετά τής εκεί "Εταιρείας 
τών Αρχιτεκτόνων» θά διοογανώσουν έν Λιέγη κατά 
τά; άρχάς Μάΐου εκθεσιν τών Διακοσμητικών τεχνών 

καί εκθεσιν ’Αρχιτεκτονικής, διαρκεία; δύο μηνών. 
Ταυτοχρόνως θά συνέλθη καί τό Ζ' συνέδρων τών 'Αρ
χιτεκτόνων-

*
Είς τήν γενέτειραν toC Βιργιλίου, τήν Μάντουαν, θά 

έγερθή άνδριά; τοΰ ποιητοΰ τών "Βουκολικών*. Πολύ 
όψιμος ή σκέψις άπω; δέκα εννέα αιώνα; άπό τοΰ θα
νάτου του άποφασισθή ή άνέγερσι; άνύριάντο; 1

Τά άποκαλυπτήρια θά γίνουν προσεχώς.
Τό μνημεϊον τοΰ Βιργιλίου άποτελεϊται έξ έ>ός μαρ- 

μαρίνου ναού, περιβαλλόμενου έκ μο>σαϊκών. τά όποία 
άναπαριστοΰν ποιμενικά; σκηνάς έκ ιών ‘Βουκολικών* 
καί " Γεωργικών *, ώ; και επεισόδια έκ τής " Αίνειάδος*. 
Χαλκού; άνδριάς top ποιητοΰ ύψοΰται εί; τό εσωτερι
κόν τοϋ νααΰ. Έγένετο σκέψις νά μεταφερθούν είς τόν 
ναόν αύτόν τά λείψανα τοΰ Βιργιλίου, ίίτινα εύρίσκον- 
τοι, ώ; πιστεύεται, είς τό Πανοίλυπον τής Νεαπόλεως. 
Άλλά ούδέν βάσιμτν τεκμήριον υπάρχει περί τής δοξα
σία: αυτής, ήτις είνε μάλλον θρύλος. Ή πόλις τής 
Μαντούη; θά καλέση ΐνα παραοτώσι κατά τά άποκαλυ
πτήρια επίτροπός έκ μαθητών καί καθηγήιιΰν τιϊιν 
κυριωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τή; Ευρώπη;.

¥

Έν Παριοίοις έπωλήθη έν δημοπρασ,'φ ή καλλιτε
χνική συλλογή tioerg. Μεταξύ τών πωληθέντων περι
λαμβάνονται. τοΰ Corot Ό δρόμος τών άγελάδων I αντί 
12,500 φρ.), τοΰ Ziem "Αλιευτικά πλοία* (18,000), 
Ναό; έν Βενετία (10,000), Διώρυξ έν Βενετίφ(5,850), 
τοΰ Lliermitte Εί; τούς αγρού; (81,100), τοϋ Liesiiard 
Γυνή μέ τά γαρύφαλα (6,800), τοΰ Monet «'Ανθισμέ
νοι μηλέαι (10,500) καί άλλα.

*

Είς τό θέατρον τής κυρία; Ρεζάν έν Παριοίοις άνε- 
βιβάαθη τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα διά πρώτην φο
ράν νέον έργον τών κ. κ. ΙΙαύλου Μπελώ καί ΛΙανρι- 
κίου Έννεκέν, ύπό τόν τίτλον εή Άγάπη μου*.

ΊΙ ύπόθεσις τής λεπτοτάτης ταύτη; κωμφδίας είνε 
ή έξή; : Μία γυνή έχουσα εραστήν, τόν όποιον άπο- 
καλεϊ "άγάπη μου* απαιτεί έξ ιδιοτροπίας όπως ουτος 
γνωρίση τόν σύζυγόν της. Εκείνος άνθίσταται κατ' άρ
χάς, άλλ' έπί τέλους υποκύπτει καί κάμνει τήν γνωρι
μίαν του. Άλλά μεταξύ τών δύο άνδρών γενναίοι το- 
σαύτη συμπάθεια, ΐόστε ο εραστής δέν δύναται πλέον 
ν' άπατή τόν φίλον του καί. καθίσταται Μέντωρ τής 
συζύγου του, τήν οποίαν οδηγεί αύτό; ό ίδιο; πλέον εί; 
τήν αρετήν.

Το εργον έκρίθη ώς λεπτότατον, ενθυμον, πνευμα
τώδες καί γοητευτικόν, ή δέ κυρία Ρεζάν μετά τοΰ κ. 
Ντομπόσκ άνέδειξαν τούς δύο πρωτεύοντα; ρόλους.

*

Ό κ. Ροϊλό; έφιλοτέχνησε προσωπογραφίαν τοΰ κ. 
Ε. Βενιζέλου, έκτάκτως ζωηράν καί έπιτυχή. Ό αύ
τό; καλλιτέχνη; ήρχισεν εργαζόμενο; είς μέγαν πίνακα 
έθνικήν ύπόθεσιν. Είκονίζεται τό πτώμα τοΰ ΙΙατριάρ- 
χου Γρηγορίου άνασυρόμενρν ύπό ναυτών Ελλήνων.

if-
Έν Παριοίοις ύπό τών φιλολογικών καί θεατρικών 

κύκλων θά έορτασθή ή είκοσιπενταετηρις τοΰ κ. ‘Ιουλίου 
Κλαρετή, ώς διευθυντοΰ τής "Γαλλική; κωμφδίας*.

¥
‘Εναντίον τών άσέμνοον βιβλίων, τά όπολα άπό τί

νος είστβαλον είς κάθε βιβλιοθήκην, ό "Σύνδεσμος τών 
Γερμανών συγγραφέων* ήνοιξεν είς Άμβοϋργον άπό 
τής 8ης μέχρι τής. 8ης. 'Οκτωβρίου μίαν έκθεσεν, διά 
τής όποία; ά κόσμος θά μάθη, ποιοι είνε οί παράγον 
W τήν φιλολογίαν αυτήν, ποίαΜνε ή έπί τών Αναγνω
στών έπιρροή της, πόσα έξοδεύονται έτησίως πρός άγο-
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ράν τοιούτων βιβλίων κα'ι διά τίνος τρόπου ι9ό πολε- 
μηθοΰν αύτά.

‘Ο Σύλλογο; τών συγγραφέων σκέπτεται άκόμη, όπως 
αργότερο?, επεκτείνω? τήν δράσίν του, μεταφέρη τήν 
έκθεσιν αύτοΰ καί εί; άλλα; πόλεις "να τοιουτοτρόπως 
τήν ΐδή περισσότερος κόσμος, φέρη δε τελειότερα απο
τελέσματα.

¥
Οί κάτοικοι τής Φλωρεντίας έχουσι διαιρεθή άπό τί

νος είς δύο αντίπαλο στρατόπεδα έξ αίτιας ενός αγάλ
ματος, το όποιον άνηγέρθη είς τήν πλυτεΐαν Σιντορία.

Πρόκειται περί αντιγράψου τον «ζίαιίό» τοΰ Μιχαήλ 
‘Αγγέλου, τό όποιον κατ' άπόφαοιν τοΰ Δημοτικού 
Συμβουλίου τής πόλεως άνηγέρθη είς τήν ρηθεϊοαν 
πλατείαν. Τό άγαλμα όμως τοΰτο, ώς γνωστόν, είνε 
έντελώς γυμνόν καί ακριβώς περί τής γυμνότητος ταύ
της έρίζουοιν οί Φλωρεντιανοί. Οί μεν διατείνονται, δτι 
ή ευπρέπεια καί ή αιδώς έπιβάλλουοιν όπως επενδυθή 
κατά τι ό Δαυίδ, ένώ οί άλλοι Ισχυρίζονται δτι πάσα 
απόπειρα ένδύσεως τοΰ ωραίου άριστουργήματο; θ' ά- 
πετέλει βεβήλωσιν.

Μία έφημερίς τής Φλωρεντίας διά νά βοηθήση τήν 
Δημοτικήν 'Αρχήν είς τήν έξακρίβωσιν τοΰ φρονήμα
τος τών δημοτών προεκάλεσε δημοψήφισμα.

Τό αποτέλεσμα υπήρξεν απροσδόκητο?, διότι πλειο
νοψηφούσε? οί κηρυτθέντε; υπέρ τής διατηρήσεω; τής 
γυμνότητος τοΰ Δαυίδ.

¥
Ήνοιξε τό φθινοπωρινόν Sa'on είς τό Grand Pa

lais τών ΙΙαρισίων. Περιέχει ύπερχίλια έργα ζωγρα
φικής καί γλυπτικής. Ιδιαιτέρα αίθουσα περιλαμβά
νει έργα τοΰ κατά τόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον φο- 
νευθέντος ΐν ηλικία 29 ετών Γάλλου ζωγράφον Λίπα- 
ζίγ. Έκ τών έργων του υπερέχει μία πλανόδια τρα
γουδίστρια, ή δποία παίζει με ένα παληοβ ιολΐ στά γό
νατα καί τραγουδεΐ συγχρόνως είς μίαν παλαιόν συνοι
κίαν τών ΙΙαρισίων. ‘Εκτίθενται έπίοης είς άλλας αί
θουσας πολλά έργα διακοσμητικής.

Ό μουσικοδιδάσκαλος κ. Λ. Καμηλιέρης προσελήφθη 
είς Κόβεν Γκάρντεν τοΰ Λονδίνου, ϊνα έκ περιτροπής 
μετά τοΰ Άγγλου μουσουργού Μπήτσαμ διευθύνει τήν 
ορχήστραν κατά τήν τρίμηνον χειμερινήν περίοδον τής 
Βασιλικής “Οπερας.

*
Ή έν ’Αθήναις ‘Ιταλική Πρεσβεία ανήγγειλε? είς 

τό ύπουργεΐον τών 'Εξωτερικών, δτι τόν προσεχή μήνα 
άρχεται ή 7η έκθεσις τοΰ Συλλόγου τών 'Ιταλών καλ
λιτεχνών έν Φλωρεντία τής ‘Ιταλίας, ήτις θέλει διαρκέ
σει μέχρι τής .ΊΟ 'Ιουνίου 1911. Κατ' αυτήν θέλουσιν 
έν.τεθή έργο ζωγραφικής σχεδιαστικής, γλυπτικής καί 
άρχιτεκτονικής,

Διά τά έργα τών ξένων καλλιτεχνών, τά όποια θέ- 
λουοιν άποσταλή είς τήν έκθεσιν ταύτην, παρέχεται τε- 
λωνιακή ατέλεια, σιδηροδρομικοί εκπτώσεις διά τήν 
μεταφοράν κτλ. Διά περισοοτέρας πληροφορίας άπευ- 
θυντέον είς τό παρά τώ ύπουργείω τών Εξωτερικών 
τμήμα τοΰ Τύπου.

*
Είς τό Βερολΐνον, κατά τόν χειμώνα, θά λειτουρ- 

γήση εν πρωτότυπον θέατρον, ή «όπερέττα τής ρεκλά- 
ΕΙ; βερολιναΐος έπιχειρηματίας εσχε τήν επίνοιαν 

νά δώση σειράν παραστάσεων μετά μουσικής νέας καί 
πρωτοτύπου.

Δίο πτωχά παιδάκια τά όποια περνούν τήν νύκτα 
τών Χριστουγέννων είς τούς δρόμους, σταματοΰν κου
ρασμένα είς εν προπύλαιον καί κοιμούνται. Καθ' ύπνους 
ό άγγελος τών Χριστουγέννων τά λαμβάνει άπό τήν χείρα 

καί τα όδηγεΐ διά μέσου τών μεγάλων καταστημάτων και' 
τα γεμίζει με απειρίαν δώρων, τά όποια πλήθος υπηρε
τών βαστάζουν. Μπαλέτα θά ποικίλλουν τήν παράσταοιν.

¥
Η Σαβοΐα έπΐ τφ πρόσεχε! έορτασμφ τής πεντη- 

κονταετηρίδος άπό τής προοαρτήσεώς της είς τήν Γαλ
λίαν, ανήγειρεν ανδριάντα είς τόν ‘Ιωάννη? 'Ιάκωβον 
Βουσώ, είς τήν πόλιν Chambery, ήτις δύναται νά θεω- 
ρηθή ή πνευματική γενέτειρα τοΰ μεγάλου φιλοσόφου.

Ο άνόριάς εΐνε έργον τοΰ γλύπτου Mars-Vai let.
¥

Μνημειώδες χάλκινου σύμπλεγμα τοΰ κόμητος de 
Lalaing «Πάλη τίγρεων καί δφεων» θά έγερθή προσε
χώς είς Louvain, ϊνα κοομήοη τήν Πλατείαν τοΰ .·1αο£>.

*
Ο κ. I' leurot έν συνεδριάσει τοΰ δημοτικού συμβου

λίου τών Παρισίων δΓ εύγλωττου είσηγήσεως προέτεινε 
όπως μία όδό; τών Παρισίων ύνομασθή με τό όνομα τοΰ 
Ίωάννου Μωρεάς. Ή πρότασις ήκοϋσθη μετά πολλής 
εύμενείας καί παρεπέμφθη εις τήν οίκείαν επιτροπήν.

★
Είς τήν Ταρασκώνην ανεγείρει κατ' αύτός ό δήμος 

ανδριάντα πρός τόν Άλφόνσον Δωδέ, τόν αθάνατον συγ
γραφέα τοΰ Ταρταρίνου τής Ταρασκώνης.

Τό γεγονός ϊοως φανή περίεργον. Διότι βέβαια διά 
τοΰ Ταρταρίνου δέ·.’ έξαίρονται αί άρεταί τών κατοίκων 
τής Ταρασκώνης. Άλλά μήπως διά τοΰ μυθιστορήμα
τος τούτου δέν κατέστη γνωστή ή Τσράσκώνη άνά τόν 
κόσμον ολόκληρον ; Καί ποΰ άλλοΰ, λοιπόν, θά ήτο δυ
νατόν ν' άνεγερθή καταλληλότερο? τό άγαλμα τοΰ Δωδέ 
άν μή είς τήν Ταρασκώνην ;

'Οπωσδήποτε ό σεβασμό; αύτός τών Ταρασκονίων 
πρός τόν Δωδέ εινε αρκετά όψιμος, δ·ότι όταν κατά 
τό 1872 έξεδόθηοαν κατά πρώτη? φοράν αί «Περιπέ- 
τειαι τοΰ Ταρταρίνου», οί 'Γαρασκόνινι εΐχον καταληφθή 
άπό όπερίγραπτον θυμόν εναντίον τοΰ σνγγραφέως, δστις 
έπετάθη Αργότερου, ότε επηκολοόθησαν τά έτερα δύο 
βιβλία τοΰ Δωδέ, «ό Ταρταρίνος έπΐ ιών Άλπεων» καί 
ό «Τόρ-Ταροσκών».

¥
Τό πρώτον βραβεϊον Ρώμης είς τόν Παρισινόν καλ

λιτεχνικόν διαγωνισμόν έλαβε έ·’ μέν τή ζωγραφική ό 
‘Ιωάννης Dupas ζωγράφισα; τόν Έρωτα νικώντα τον 
Πάνα. Ό μικρός θεός καταπατεί διά τοΰ ποδός τόν 
θεόν υψών θριαμβευτικώς τάς χεϊρας, ένώ γυναίκες 
άποτελοΰσαι έν σύμπλεγμα χαίρουν βλέπουοαι τό αποτέ
λεσμα τής πάλης. Τό βραβεϊον έν τή αρχιτεκτονική, 
έλαβε? ό Φερδινάνδος Janin.

*
Είς Cherchell έν Γαλλίφ άνενρέθη μαρμάρινον 

άγαλμα τοΰ Πυθίου 'Απόλλωνος.
¥

‘Ανδριάντες.

Είς Hanovre τής Γερμανίας άπεκαλύφθη χαριέστα- 
τον μαρμάρινον σύμπλεγμα τής βασιλίοσης Λουΐζης καί 
τής πριγκηπίοης Φρειδερίκου. Παρίοτανται έν άρμονι- 
κωτάτφ έναγκαλισμφ.

— 'Επίσης έγένοντο είς Ρίγαν τής Ρωσσίας τά άποκα- 
λυπτήρια τοΰ έφιππου άνδριάντος Πέτρου τοΰ Μεγάλου,, 
έργου τοΰ Schmid de Cassel, παρουσίφ τοΰ Τσάρου.

— Είς Βεζανσόν τής Γαλλίας άπεκαλύφθη παριστα- 
μένου τού Προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας τό μνη
μείο? τό άνεγευθέν εις τόν ποιητήν Proudhon, ίρ-,ο»· 
τοΰ γλύπτου Lautbier. Ό ποιητής παρίσταται καθή- 
μενος' άνωθεν αύτοΰ ή Ποίησις κρατεί πυρσόν διά τής 
δεξιάς, ένώ τήν αριστερά? έπακουμβή οτοργικώς έπΐ τοΰ· 

ώμου roC έκλεκτοΰ της. Έπΐ τοΰ οτυλοβάτου στηριζό- 
μενος έπΐ τοΠ όβξίοΒ γόνατος ύψοί τήν αριστερά? προσ
φέρω? κλάδο? δάφνης είς νεανίας.

— Είς Toulon τής Γαλλίας άπεκαλύφθη προτομή 
τοΰ Vincent Cordouan (1810—1893), δστις ήτο δια
κεκριμένος ζωγράφος.

— Έν Παριοίοις, είς τό Ferte-Miloil έγένοντο μειά 
πολλής έπισημύτητος τά αποκαλυπτήρια τοΰ ανδριάντας 
τού Ρακίνα έν ήλικία 14 ετών. Τό έργον εΐνε τοΰ πρό 
τίνος θανόντος άτνχοδί γλύπτου 11 io.in, έπΐ τής 
στήλης δέ έπΐ έρυθροΰ γρανίτου ό καλλιτέχνης Uescailips 
άπετύπωοε εν έπεισόδιον, άναφερόμενον είς τήν οικογέ
νειαν τοΰ ποιητοΰ. Λόγον έξεφώνηοε ό Ακαδημαϊκός 
Ιούλιος Λεμά'τρ.

— Έγένοντο έν Βεροαλλίαις τά αποκαλυπτήρια άν- 
δριάντος τοΰ Λαφαγιέτ, παρισταμένης όλοκλήρου τή; έν 
Παριοίοις ‘Αμερικανικής παροικία;.

¥
’Εντός τοΰ πρώτον δεκαπενθημέρου τοΰ Νοεμβρίου 

θά ένεργηθή έν 'Αθήναις διαγωνισμός διά τρεις θέσεις 
έφορων άρχαιοτήτων.

♦
Είς τό μουσικόν περιοδικόν 'Όρφεύς» έδημοσιεύθη 

θαυμαοία κριτική, κατόπιν άκρινομυθίας ενός φίλου τοΰ 
Πουτσίνι, είς S? ένεπιστεύθη τό χειρόγραφόν τον διά 
τήν νέαν όπεραν του κόρη τής Δύσεως».

Έκ τής κριτικής ταύτης μανθάνομεν, δει ή έκτέλε- 
σις τοΰ έργου διαρκεϊ τρεις ώρας χα< δέκα λεπτά. Ότι 
ή ΰπόθεσις λαμβάνει χώραν είς τά μεταλλεία τής Καλ- 
λιφορνίας καί άποτελεΐ θλιβερόν ειδύλλιο? έρωτος μεταξύ 
ληστοΰ τίνος και νβαρΰς ίδιοκτητρίας ενός ·μπάρ». Μία 
χορωδία, ή «χορωδία τής νοσταλγίας», άδομένη ύπό τών 
έκεΐ συσσωρευομένων χρυοοθηρών, έξαίρεται Ιδιαιτέρως 
ύπό τής κριτικής.

Ώ; προιταγωνιοταΐ δέ τοΰ έργου εΐνε ή άφθαστος 
τριάς, ή άποτελουμένη άπό τόν Καροΰζο, τήν Ντεοτίν 
καί τόν βαρύτονον Άμάτον, μέ διευθυντήν ϊ,ρχήστρα; 
τόν δαιιιόνιον Τοσκανίνι.

— Περί τής «Isabeau» δμως τοΰ Μασκάνι δέν δύναν
ται νά λεχθώσι τοσαύται λεπτομέρειαι. Ό συνθέτης τής 
« Καβαλλερίας», φοβούμενος ίσως τάς προκαταβολικός 
έπικρίοεις τών εχθρών του, έφάνη λίαν έπιφυλακτικός.

Περιωρίσθη δέ νά άνακοινώση μόνον δ,τι άφορή τήν 
σκηνικήν κατάταξιν και διαίρεοιν τοΰ ερ/ου του, τό 
όποιον θά παιχθή είς Ν. Ύόρκην τόν προσεχή Νοέμβρ.

— Άφ' ετέρου λέγεται, δτι καί ό Τσιλέα, συνθέτης 
τής κ'Αδριαιής Λεκουβρέρ», ετοιμάζει νέον μελόδραμα 
ύπό τόν τίτλος «Ό γάμος τοΰ άγριου».

— Ό Φράντς Λεχάρ τής «Εύθυμου Χήρας»έπεράτωσε 
κατ' αυτός έν Ίολνέαν όπερέτταν ΰπό τόν τίτλον«Εΰα».

— Επίσης άλλη όπερέττα νεωτάτη έπαίχθη κατ' 
αύτός έν Βιέννη. ‘Ονομάζεται «Ή ώραιοτέρα κυρία» 
καί εΐνε έργον τοΰ Μινκόφσκι.

— Ή δραματική τέχνη έχει ν' άναδείξη έφέτος πλη
θώραν νέων Ιταλικών έργων. Δύο έξ αύτών « Ό έρως 
τών 3 ξυνομήλων» και «Ή άδεια» εΐνε έργα τοϋ Ρε- 
νάσο Σιμόνι.

Επίσης καί δ Τεστόνι θά άντιπροσωπευθή ύπό δύο 
νέεον έργων του : τής «Συζύγου τού καθηγητού» καί 
τοΰ «Πλησίον μας».

¥
Ό πολύς Ροστάν προετοιμάζει νέον δράμα ύπό τόν 

τίτλον «Ή Μακρυνή Πριγκήπισοα».
Τήν ΰπόθεοιν τοΰ δράματος τούτου κατά τήν συνή

θειάν του τηρεί μυστικήν. Τό μόνον τό όποιον έγνώσθη 
εΐνε δτι πρόκειται περί δράματος εμμέτρου, τό όποιον 
da έμπιστευθή είς τήν Σάρραν Βερνάρ.

‘Η Βερνάρ, εύρισκομένη είς τό Λονδίνο?, θ' άναχω- 
ρήοη λίαν προσεχώς δΓ Αμερικήν, θά παίξη δέ τήν 

"Μακρυνήν Πριγκήπισοα?· κατά τήν εί; Παρισίους 
επιστροφήν της. ¥

Ό διακεκριμένος Έλλην βαθύφωνο: κ. Γρηγόριο; 
Καραβίας, περί ου εύφήμως πολλάκις έγραψεν ό ‘Ιτα
λικός και Γαλλικός τύπος, συνεβλήθη μετά τής διευ- 
θύνσεως τοΰ έ» Τουρίνιρ θεάτρου «Vittorio Emanue
le» δπως παίξη πρωτεύον μέρος καθ' δλην τήν χειμε
ρινήν περίοδον.

ΘΕΑΤΡΑ
Ό κ. ‘Ιωσήφ μετά τήν έν τή Ν. Σκηνή αποτυχίαν, 

“σχε καί μίαν επιτυχίαν ε'.ς τό «Βαριετέ». ΊΙ «Φιλά- 
ρεσχος» ήτο άπό τά καλλίτερα δραματικά έργα.Κομψό
τατα γραμμένο, μέ ώραΐον διάλογον, κα! μέ πολύ χαρα- 
κτηριομίνον κσ! ψυχολογημένο? τό πρόσωπο? τής ήρω — 
δο;—ένα τύπον έλαφράς φιλαρέοκου, άπό τούς συχνά 
άπαντωμένους είς κάθε κοινωνίαν. Ό συγγραφεύς ύπο- 
δεικνύει είς ποιας καταστροφάς δύναται νά φέργ] ή 
φιλαρέσκεια τής γυναίκας, μέ αρκετήν σκηνικήν τέχνην, 
έν γένει δέ τό έργο? δίδει πολύ καλάς έντυπώσεις.

¥
«Άμχρτίαι γονέων» παιδεύουσιν...ηθοποιούς. Ό 

κ. Σταθόπουλος, ό τόσον πλατύστομο; είς άληθςίας έν 
τοίς χρονογραφήαασιν, έσκέφθη νά παρουσιάση επί 
σκηνής κοινωνικά παραπτώματα, έπΐ τ<β σκοπώ τοΰ 
οωφρονισμοΰ. Ό τίτλος δέν έχει σχεδόν καμμίαν σχέ- 
οιν μέ τήν έξέλιξιν τοΰ έργου, βεβιασμένη δέ καί ά
σκοπος ή έν τέλτι άποκάλυψις ότι οί μελλόνυμφοι έρα- 
σταΐ ήσαν αδελφοί. Αί άμαρτίαι τών γονέων έμειναν 
πολύ μυστικοί. Ούχ' ήττον μάς έδωσεν εΐς τινας οκη- 
νάς εικόνα τοΰ 'Αθηναϊκού έλαφροκόσμου, ή όποια ά- 
ποδεικνύει τόν συγγραφέα εύφυά παρατηρητήν. Περί 
τή; ευφυΐας του άλλως τε δέν υπάρχει τις ό άμφιβάλ- 
λ.ων, τήν απέδειξε? δέ καί ό ίδιος, μή προιελθών 
είς τό θέατρον κατά τήν ίσπέραν τής παραστάσεως, 
προτίμησα; τήν Ταραντέλλαν τοΰ Ζαππείου.

♦
'Π κ. Είρήνη Δημητρακοπούλου, έπιληφθείοα τοΰ 

κοινωνικού δράματος εξέλεξε θέμα, τό όποιον δέν ήτο 
προωρισμένον ν' άρέση. Μία υιοθεσία θά ήτο ίσως δρα- 
ματοποιήσιμος άν πολύπειρος συγγραφεύς έστήριζεν επ' 
αύτής ολόκληρον κοινωνικόν οικοδόμημα. Ή γυναι
κεία ψυχή, οίον καί αν ήσθάνθη λεπτομέρειας τινάς 
τής ψυχικής καταστάσεως τοΰ ξερριζώματο;, τής με- 
ταφυτεύσεως μιάς εύαισθήτ'ου κόρης είς ξένον έδαφος, 
δέν ήτο εύκολο? νά δώση τραγικός σκηνάς. Και διά 
τοΰτο τό έργον ήτο μάλλον λυρικόν, μολονότι λαϊκοί 
τινες τύποι προοεπάθησαν νά τοΰ δώσουν κάποιον 
ρεαλισμόν.

Τό «ΞερρΙζωμα» δεικνύει έν τούτοις δει ή συγγρα
φεύς έχει τάλαντο?, όπερ δεξιώτερον κατευθυνόμενον 
θά μάς δώση γνησιωτέρας καί τεχνικωτέρας δραματι
κά; έμπνεύοει;. ¥

Ό έν ΙΙαρισίοις διαμένων κ. Μαυρουδής μετά σπου
δή; άπέστειλεν είς τόν θίασον τή; Ν. Σκηνή; τήν 
«Λυαιατρίττ,ν» τοδ Άριστοφάνους, μεταφρασμένη? 
ύπ’ αύτοΰ κατά τήν διασκευήν τοΰ Γάλλου Ακαδη
μαϊκού Ντοναΐ. Ή διασκευή κατέστησεν άγνώριστον 
τγχ χαριτωμένη? κωμφδίαν τοΰ Άριστοφάνους. Οί η
θοποιοί έπαιξαν πολύ καλά, άλλά πληκτική ή θέα τής 
έξ άνδρών πλημμυρισμένη; πλατείας. Ώς πρός τήν με- 
ταφρασιν, ήτο περιττόν νά γίνρ μετάφραοις παραφρά- 
σεως, άφοΰ ίχομβν τό .πρωτότυπόν είς τήν 'Ελληνικήν 
είς δέ ττγν νεοελληνικήν επιτυχή μεταφοράν ύπό τοΰ 
κ. Δημητρακοπούλου.

¥
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

« Ώς Βασιλεύς Γιοΰ-Γιοΰ», είς τήν έξυπνην σά- 
τνραν τοΰ Καγιαβέ καί Φλέρ;, την παρωδούσαν ενα 
μακαρίτην γλεντζέν βασιλέα, ό κ. Λεπενιώτης, ό άνε- 
πιτήδευτο; καί χαρίει; ηθοποιό;, κατεχειροκροτήθη. Ο 
κ. Λεπενιώτης, ό λεπτότερος καί άφελέστερο; τών κω
μικών ηθοποιών μας, κατορθώνει πάντοττ, είς ολους 
τοΰ; ρόλους, νά άοέση καί νά προκαλή άβίαστον τόν 
γέλοιτα.

»

Είς τον Άρνιώτη παρήλασεν ή Ελληνική Όπε· 
ρέττχ μέ τό γνωστόν, άπό πέρυσι, δραματολόγιόν 
τη;. Άτυχώ; ό θίασο; σι ιρείται υποφερτή; υψιφώνου, 
καί τά άλλα δέ πρόσωπα υστερούν. ΊΙ έλλειψι; τής δ 
Κολοβά είνε αίσθητοτάτη, διότι ό κ. Παπαΐωάννου 
μόνο; δεν δύναται νά στήριξή ολόκληρον τήν όπερέτ- 
ταν. ‘Ενα; κοϋκκο; άνοιξιν δέν φέρει καί μάλιστα 
« Τρελλήν άιοιξιν· καί · Όνειρώδε: βάλς·, πολύ ευγε
νικά; καί λεπτά; καί αρμονικά; συνθέσει;. Έκτος άν 
περιορισθή ό θίασο: εΐ; τόν προκατακλυσμιαίου Λε- 
πλεμπιτζήν Χόρ-Χόρ άγαν....

¥

Τό Έλλην. μελόδραμα μετά διακοπήν, ευτυχώ; σύν
τομον, έπανέλαβε τά; παραστάσεις τον. ΊΙ Ρεβέκκα 
ένεφανίσθη ώ; «Κάρμεν» μετ’ επιτυχία;' ώ; μεσό
φωνο; υπήρξε πολν καλλίτερα ή κατά τήν πρώτην ώ; 
υψιφώνου έμφάνισίν τη;, έπαιξε δέ μέ αρκετήν χάριν. 
'Επίσης έψαλλαν έξαιρετικώ; καλά ό Βεκαρέλης τό 
άσμα τοΰ Ταυρομάχου καί ή Κυπαρίσση τήν μονωδίαν τή; 
γ' πράξεως. Ό Μωραΐτη; πολν καλό;, άπω; πάντοτε. 
Ό χορός τών γυναικών ... ώτοσπαρακτικός.

•

Ό χ. θ Οικονόμου μετά μακράν έκλειηαν άνεφάτη 
καί πάλιν ϊνα μάς χαρίση εσπέρα; τινά; καλλιτεχνική; 
άπολαύαεω; διά σειρά; φιλολογικών παραστάσεων δί; 
τή; εβδομάδας. Καίτοι έκ του προχείρου καταρτίσα; 
όλιγοπρόοωπον θίασον, ::ατόρθιοσε »·ά παρουσιάση ω
ραία έργα πολύ εύπροσώπως, εκλεκτόν δέ κοινόν, οΰχί 
τό σύνηθε; τών έπιθεοιρήοεων, μετά πολλή; προσοχή; 
παρηκολούθησε τά; παραστάσεις, επευφήμησαν έκθύ- 
μω; τόν πρωταγωνιστήν κ. Οικονόμου καί τόν άξιον 
αύτοΰ συνεργάτην κ. Κοντογίάννην. Εί; τήν «Χαμέ- 
νην τιμήν» τοΰ Bolirnianil έργον τής παλαιά; σχολή; 
ό Οικονόμου ώ; τύπος δυστυχισμένου άνθρώπου, πτω
χού, καταδίκου, άπεστερημένου οίκογενείας, ύπεκρίθη 
μετά μοναδικής φυσικότητος, άλλά καί δυνάμεως' ή 
φωνή του, ή φυσιογνωμία του, αί κινήσεις του ήσαν 
άρμονικώταται, άνταποκρινόμεναι είς τόν χαρακτήρα 
τοΰ προσώπου, δπερ ύπεδύετο. ΊΙτο πρας τούτοις, 
τελείως μελετημένος, καί διά τοΰτο κύριος εντελώς τοΰ 
ρόλου του.

Και ώς Όοβάλδο; είς τοϋ; < Βρυκόλακας· υπήρξε 
θαυμάσιος' μάς ΐδωσε τέλειον τόν τύπον τοΰ έκφύλου 
καί παραλυμένου.

"Εν άπό τά καλλίτερα έργα τοΰ Ίψεν, Ισχυρότατου 
τήν έκτέλεσιν καί πρωτότυπον κατά τάς θεωρίιις, τό 
Ροσμερςχολμ παρεοτάθη ύπό τοΰ θιάσου Οίκονόμου. 
Ό μέγας Νορβηγό; δραματικός δίδει εί; τό έργον αΰτό 
τήν σφραγίδα τής μεγαλοφυΐα; του. Καίτοι ήρέμω; καί 
εν διαλόγφ εξελίσσεται τό έργον, περικλείει δεινήν σύ)- 
κρουσιν αίοθημάτων' τά πάθη άνακυκλώνται μεγαλο
πρεπών;,καί μία σκιά — ή γυναίκα τοΰ πάστορα; Ι’όσμερ — 
ώς δι' αοράτων νημάτων διευθύνει δλην τήν τραγικήν 
περιπέτειαν εί; τόν εκούσιον θάνατον τών δύο ήθικών 
αυτουργών τή; αυτοκτονία; τη;, οί όποίοι ήδύναντο νά 
ζήσονσιν ηνωμένοι, άλλεκρινον λογικώτερον νά ίν ωθούν 
έν τώ θανάταν. Ή λύσις αϋτη παρασκευάζεται διά ψυ- 
χολογικωτάτη; πλοκή;, ήτις διανθίζεται άπό βαθυτάτας 
σκέψεις τοΰ συγγραφέως.

Ο! ηθοποιοί κατέβαλον, ενίοτε έπιτυχώς, πολλά; 
προσπάθειας δπως άνταποκριθώσιν εί; τους δυσχερεοτά- 
τους ρόλους. Ό Οίκοιόμου, ώ; ίδεολόγος γέρων, είχεν 
ελάχιστου μέρος, πάντοτε όμως δυνατός χαΐ άπλοΰς έν 
ταντφ.

*■
Αί ευεργετικοί — τιμητικοί έπί τό εΰφημότερον—αί 

αλλεπάλληλοι έσήμαναν τό τέλος τής περιόδου. 'Εφέ
τος μάλιστα τί δύο πρωταγωνίστριαι — Κυβέλη, Μα- 
ρίκα — ένεωτέρισαν τοιχοκολλήσασαι affiches εγχρώ
μους, όλοσώμους δηλ. εικόνας των άπό καλλιτέχνας 
σχεδιασμένα;. Άλλ' άπέτυχον αί προσπάθειαι τών καλ
λιτεχνών, διότι αί συμπαθεί; πρωταγωνίστρια ένεφα- 
νίσθησαν αγνώριστοι, μέ τήν προσθήκην δεκάδων έτών. 
ΊΙ τής Κοτοπούλη Ιδίως ήτο άπαισία τήν δψιν. Ώ; 
τιμητικά;, ή μέν Κυβέλη έίέλεξε τήν «Μαρίαν Μαγ* 
δχληνήν» τοΰ ΑΙαίτερλιγκ, έργον θρησκευτικό:· ή μάλ
λον άντιχριοτιανικόν, κατά τοΰ όποίου λάβρος έπετέθη 
όΝέο,(;) τή; ε'Εστίας· κριτικό;, ό άρκετό...παλαιός 
κ. Επανδωιής. Τό έχαρακτήρισεν ώ; έργον ηλίθιον, 
άτεχνου, ηιευδίς, βλάσφημου, παιδαριώδες κ.λ.π.

Τό βέβαιον είνε ότι τό έργον δέν ήρεσε, καί μόνον 
έπρεπε νά παίξη τόσον υπέροχα ή Κυβέλη διά νά γίνη 
άνεκιόν. Ό; Μαγδαληνή ή Κυβέλη είχε έξοχου σκηνι
κόν κάλλος, μέ τήν πλαστικήν κορμοστασιάν της.

ΊΙ δ. Κοτοπούλη επανήλθε εί; τοΰ; έρωτας τοΰ Βασι
λικοί καί ένεφανίσθη ιό; Μαργαρίτα εί; τόν «Φάουστ», 
τόν πρώτον ρόλον δν έπαιξε εί; τό Βασιλικόν καί τόν 
όποϊον τή; έδίδαξεν ό Θ. Οίκονόμου. Διά Τούς πολλοΰ; 
παρήλθεν απαρατήρητο; ή τοιαύτη εκλογή,διά τοΰ; παρα- 
οκηνίτα; όμως έχει τήν σημασίαν δ:ι άν καί παρήλθον 
έκτοιε δέκα περίπου έτη, ή ευφυή; καλλιτέχνη; ένεφα- 
νίοθη μέ ένα παλαιόν ρόλον, καίτοι έπαιξε τόσα έργα 
έκτοιε. Ό » Φάουστ· έπαίχθη κατώτερα άπό τό Βασι
λικόν.

Αί εκδηλώσει; τής συμπάθεια; τοΰ κοινοΰ πρό; άμφο- 
τέρα; τά; πρωταγωνιοτρίσ; υπήρξαν ζωηραί καί άνεπι- 
φύλσκτοι.

Τό σύνθημα τή; λήξεω; τη; περιόδου, τό έδωσεν ή 
κ. Κυβέλη ήτις άναχώρησεν ήδη είς 'Αλεξάνδρειαν ένθα 
θά δώιη 25 παραστάσεις, άρχίζουσα μέ τό έργον ε'Ο 
Έρως αγρυπνεί». Κατόπιν θά μεταβή δι’ ένα μήνα εί; 
Κάϊρον καί έπειτα είς Βόλον.

ΊΙ δνι; Κοτοπούλη θάδώση παραστάσεις τινά; κατά 
τόν ‘Οκτώβριον είς τό Βασιλικόν θέατρον.

*

Έπερατώθησαν αί άπό τριών μηνών έκτελούμεναι 
έπισκευαί έν τώ Δημοτικώ θεάτρω ύπό τοΰ κ. Κοντα- 
ράτου, δι' ών τοΰτο άνεκαινίσθη, μετά μεταρρυθμίσεων 
πολλών. Καταργηθείση; τή; εξέδρας, ή πλατεία έχει 
ήδη Ιίβ θέσει;, έτοποθετήθησαν δέ ένθεν καί ένθεν 
ιοΰ διαδρόμου όκλαδίαι δίφροι, διά 50 άτομα. Τά μη
χανήματα τή; σκηνή; άντεκατεστάθησαν, ό δέ φωτισμό; 
έπολλαπ λασιάσθη μέ Α προβολείς. Ή σκηνή θά θερμαί
νεται διά καλοριφέρ. Ό σκηνικός διάκοσμος μετεκομί- 
σθη έκ Βιέννης, είνε δ' εμβαπτιομέτο; είς άμίαντον, 
έ·α είτε άφλεκτος. Μηχανήματα τελειότατα θά άπολυ- 
μαίνουν τήν άτμοσφαίραν. Τά θεωρεία δύναιται νά περι
λάβουν 395 άτομα, τό δέ ΰπερψον 450.

Ή αυλαία έγένετο εί; Ευρώπην, είνε de κομψοτάιη. 
Χάοιτε, οφείλονται είς τόν δραατηριώτατον χαί ρέ
κτην κ. Κονιαραιον, δστις έξησφάλιοε κατά τόν χει
μώνα διά τοΰ; *Λθηναίοα; έν θέατρον ευπρόσωπον, 
είς τό όποιον θά παρελάσουν θίασοι ποικίλοι, άλλά καί 
έκλεκτ >ί.

Ιίαραχαλοϋνταχ οί καΟυστεροϋντνς την 
συνδρομήν τοΰ δέκατου ετου; δπως άποστείλω- 

οιν αύτήν άπ’ ευθείας προ; τήν ίν Ά&ήναι; 
Αιεύδυνσιν τή; ΐίΐΐινακοϋήκη;» αλλω; ΐ)ά δια

κοπή όριαιικώ; ή άποοτολή τοΰ φύλλου. 

ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Φρειδερίκου Νίτσε : «Γνώμχι xxt xcpcxoxxl κατ’ 

έκλογήν Ε. Λιχτεμπερζέ», με-άφρασις 1. Ζεεβοΰ : Έν 
’Αθήναις ’Εκδοτικός οίκος Γεωρ. Δ. Φέξη.

Ό διάσημος τή; Γερμανίας λυρικός ποιητής συνά
μα καί οιλόσςφος, τοϋ όποίου τά έργα έχουν μιταορα- 
σθή εις κάθε φιλολογικήν γλώσσαν δέν ή·;ο γνωστός 
έως τώρα είς τοΰ; "Ελληνας άναγνώστας παρά άπό τά 
έκάστοτε γράφομε.α ύπό τών εφημερίδων καί άπό με
ρικά σύντομα άποσπάσματα τοϋ Ζ.αρατούιτ, α, δήμο- 
σιευθέντα παλαιότερον είς περιοδικά. Καί ίίμως ό Νί- 
τσε, ό πρωτότυπος και τολμηρό; εΐς τήν σκέψιν, b 
επικρατών εΐς τήν παγκόσμιον φιλολογ.αι συγγρα- 
φιΰς τής ημέρας περισσότερον παρά διά κάθε άλλο 
έθνος έχει ενδιαφέρον δι’ ήμας τούς Έλληνας. Διότι 
μέ τήν άρχαίαν ‘Ελληνικήν ζωήν ήσχολήθη, τούς 
Έλληνας ποιητάς έθαύμασε καί άπό τήν 'Ελληνικήν 
σεέψιν ιορμήθη εΐς τάς άντιλήψεις του καί τήν 'Ελ
ληνικήν τέχνην έςύμνησεν ώς ιδανικόν του. Ευτυχώς 
τήν έλλειψιν βαθ.τέρας γ.ώσεω; τοΰ έργου του ήδυ- 
νήθη νά τήν πληρώση ή έκδοσις τοΰ ύπό τόν άνω 
τίτλον έργου, εΐς τό όποιον περιλαμβάνονται τά πλέον 
χαρακτηριστ κά κεφάλαια άπό τά συγγράμματα τοΰ 
Νίτσε : «Τήν γέννησιν τής τραγωδίας», τάς «'Ασύγ
χρονους θεωρίας», τά «’Ανθρώπινα πράγματα πολύ 
ανθρώπινα», τό «Ξημέρωμα», τήν «Φαιδράν Γνώσιν», 
τόν «Ζαρατοόστραν» καί τό «"Ιδε ό άνθ'ωποςβ. Μία 
φιλοσοφική εισήγησις καί άνάλυσις τοϋ κ. Λιχτε- 
μπερτέ προτάσσεται είς τό έργον, τό όποϊον δύναται νά 
όνομαοθή άπόδοαις τοΰ Νίτσε εΐ; τήν 'Ελληνικήν— 
—τόσω πολύ επέτυχαν είς τήν μετάφρασίν του ό 
δόκιμος λογογράφος κ. Ζερβός.

¥

Μά: Νορδάου: «Ψυχολογικά Παράδοξα» μετά
φρασες Ν. Κουντουριώτου, ίν Άθήναι;. ’Εκδοτικός 

οίκος Γεωρ. Δ. Φέξη.
'Έν βιβλίου, οπερ προεκάλεσε πολΰν θόρυβόν καί 

συζητήσεις καθ’ ολην τήν Ευρώπην είνε τά Ψυχολο
γικά Παράδοξα τοϋ Νορδάου. Διότι στηριζόμενον εΐ; 
τήν φυσιολογίαν καί προβαίνουν έπιστημονικώς είς άνά- 
λυσιν τών αισθημάτων, τών ηθικών διαθέσεων καί τών 
προλήψεων τοϋ άνθρώπου εξάγει τολμηρά συμπερά
σματα περί τή; ηθικής καί τής κοινωνική; έν γίνει 
τάξεως, τής διεπούσης τόν σημερινόν πολιτισμόν. Ό 
έρως, ή αισιοδοξία, ή άπαισιοδοξία, αί προλήψεις άλη- 
θείας καθορίζονται χωρίς επιφυλάξεις καί χωρίς σεβα
σμόν τών παραδόσεων. Μολονότι δέ σοβαρόν καθεαυτό 
τό θέμα έχει γένη τερπνόν καί προσιτόν είς καθένα 
χάρις είς τό ζωντανόν καί παραστατικόν ΰφΟς τοϋ συγ
γραφέω;, τον όποιον ώραϊα άπέδωκεν ε:ς τήν γλώσσαν 
μας ό κ. Κουντουριώτης. Περίληφθέν εί; τήν σειράν 
τής φιλοσοφικής καί κοινωνιολογικής Βιβλιοθήκης τοϋ 
κ. Φέξη δύναται άληθώς νά κριθή ώς μία εκδοτική 
επιτυχία λόγω εκλογής καί λόγω μεταφράσεως.

★
Ossip Lourie! «ΊΙ φιλοσοφία τοΰ Τολ· 

στόη», μετάφρασίς Γεωργ. Βουτσινά. Έν ’Αθήναις 
Εκδοτικός οίκο; Γεωργ. Δ. Φέξη. Ό δυνατός μυθι- 
τοριογράφος καί δραματουργός, ό γοητευτικός διηγη-

ματογράφος, δ άπέριττος ηθικολόγος, ό νεοχριστ-.ανικός 
Τολστόη είναι πασίγνωστος. Άλλ’ ή γ-.ώσις τών έρ
γων του καί ή άνάλυσις τών σκέψεων καί τών ιδεών 
του ώς συστήματος καί ή κατοδειξις τοΰ βαθμοΰ τής 
έπιδράσεώς του είναι τόσω μάλλον δυσχερής, οσω τό 
πλήθος τών καλλιτεχνικών και φιλοσοφικών συγγραμ
μάτων του καί ή ποικιλότροπος διατύπωσες τών θεω
ριών του θ’ άπήτουν εμβριθή καί φωτισμένην μελέτην. 
Τήν μ λέτην αύτήν ώς πόρισμα χριτικϊς άναλύσεως 
παρέχει τό άνωτέρω έργον τοϋ κ. Λουριέ, τό μετα- 
φρασθέν λίαν έπιτυχώς ύπό τοϋ κ. Γεωργ. Βουτσινά.

¥
Τό Σύντχγμχ καί ή Αναθεώρησες αύτοΰ, ύπό 

Άριστείδου Γλαράκη. Σελ. 270. Έλλην. εκδοτική 
εταιρεία.'Αρχαίος ανώτερος δικαστικός χαϊ νΰν Διχαστι
κός σύμβουλος, ό κ. Γλαράκης, έπικαίρως «δημοσίευσε 
πκήρη επιστημονικήν μελέτην περί τοΰ Συντάγματος 
καί τή; Άναθεωρήσεως αύτοΰ. ΊΙ μελέτη τών ορών 
ύφ' οΰ; συ·.ετάχθη καί έφηρμόσθη ό Συνταγματικός 
ημών χάρτης, αί άτέλειαι αύτοΰ, αί άνάγκαι αϊτινες 
κατά τό διάστημα τής ισχύος αύ-.οϋ παρουτιάσθησαν, 
τά μέσα τής δι?ρθώσεως έρευνώνται μετά πολλής 
κρίσιως χαί σαφήνειας. Τό σύγγραμμα τοΰ κ. Γλα
ράκη, άναδεικνυομένουΣυνταγματολόγου έμβριθοΰς,πρέ
πει νά άναγιωσθή παρά παντός πολίτου ενδιαφερομέ
νου διά τήν εϋρρυθμον Συνταγματικήν λειτουργίαν τής 
Πολιτείας. Τά θ!μα;α είναι λίαν ενδιαφέροντα, ήτοι 
περί νομοθετικής εξουσίας, περί νομοτελεστικής, περί 
δικαστικής, περί δήμων, νομών, σχολείων, στρατού, 
οικονομικής ύπηρεσίας, άτομικών δικαίων.

¥
Τό ΊΙρώον τοΰ άγώνος. Μίαν θαυμασίαν άλη- 

θως έκδοσιν και ύπό έθνικήν και ύπό καλλιτεχνικήν 
έποψιν ένεκαινίασεν ή 'Ελληνική εκδοτική εταιρεία, 
έκδοτιν ή οποία πρέπει νά γείνη κτήμα παντός "Ελ- 
ληνος καί νά χρησιμεύση ώς καλλιτεχνικόν καί πα- 
τριωτι«όν έγκόλπιον διά πάσαν 'Ελληνικήν οικογέ
νειαν. ΊΙ έκδοσις αύτή είνε «Τό ΊΙρώον τοΰ Άγώ- 
νο,», ήτοι σειρά πινάκων τοϋ περιφήμου Βαυαροΰ ζω
γράφου Φόν "Ες, οί όποιοι παριστοΰν τάς κυριωτέρας 
σκηνά; τοΰ ύπέρ ’Ανεξαρτησία; Έλληνικοΰ άγώνος 
καί τών όποιων τά πρωτότυπα κοσμούν τό περιστύ
λιο ν τοΰ έν Μονάχω 'Ανακτόρου.

Τό Α'. έκδοθέν τεύχος προκαλεΐ τόν θαυμασμόν διά 
τήν εντέλειαν τής έκτυπώσεως καί τήν πιστήν άπόδο- 
σιν τών έξοχων συνθέσεων εΐς έγχρωμα άντίγραφα. 
Έκάστου δέ πίνακος προτάσσεται είς ιδιαιτέραν σελίδα 
επεξηγηματικόν κείμενον εΐς δ είς έκ τών γνωστών λο
γιών συνώψισεν έν όλίγοις τήν ολην διήγησιν έκάστης 
τών ηρωικών σκηνών. Ό καθηγητής κ. Σπ. Λάμπρος 
έν προλόγω έξαίρεί τήν σημασίαν τής έκδόσεως. Τό 
δλον έργον θά άποτελεσθή έκ δέκα τευχών, έκάστου 
τιμωμένου 3,50 δραχ. Τό α’ τεΰχος περιλαμβάνει ει
κόνας τών ήοώων Ρήγα Φερραίου, Άναγιωσταρϊ, Θα
νάση Διάκου και Μπουμπουλίνας.

¥
"Εντυπώσεις άπό τό Παρίσι, ύπό Μαρίνου Σί

γουρου. Σελ. 61. ΊΙ σαγηνευτική μεγαλόπολις, ή αιώ
νια πηγή ποικιλωτάτων έντυπώσεων, άντιπαρέρχεται 
εΐς άδράς γραμμάς καί είς τάς κυριωτάτας αύτής άπό- 
ψεις άπό τά; σελίδας, άς παρεπιδημιών έκεϊ έγραψεν ό 
συμπαθής λογογράφο; κ. Σιγοϋρος. ΔΓ όσους ίζτ,σαν 
έστω καί έπ’ ολίγον εΐς τήν Παρισινήν τύρβην, αί σε
λίδες αυται άποτελοϋν μίαν εύάρεστον άνάμνησιν. Γρα- 
μέναι μέ μίαν παρατήρησίν, ήτις θέλγει, εμφανίζει ει
κόνα; αί όποΐαι έχουν πολύ τό ένδιαφέρον.

¥
Ό περίβολος τοΰ Όλυμπιείου έπί Άδριανοΰ, 

ύπό Φρειδερίκου Βερσάκη. Έν Αθήναις. Άρχαιολο-
«68
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γική μελέτη. 'Υποστηρίζει δ συγγραφεύς δτι τά έν τώ 
περιβόλω τοϋ ναοΰ τοϋ ’Ολυμπίου Διός κατά τήν βο- 
ρείαν πλευράν θεμέλια, δέν έβάσταζον τά βάθρα αν
δριάντων, ώς ένομίσθη, άλλ1 άπετέλουν τόν περίβολον 
τοϋ Όλυμπιείου, βαστάζοντα τους χίονας τους φέροντας 
τόν θριγκόν.

¥

Έρβέρτου Σπένσερ Ή άγωγή, πνευματική, ηθική 
χαί σωματική. Κατά μετάφρασιν έκ τοΰ Αγγλικού 
υπό τών δεσποινίδων Δ. καί Π. Λασκάρεως, τελειό
φοιτων τοϋ έν Σμύρνη Όμηρείου. Σύλλογος πρός διά- 
δοσιν Ωφελίμων βιβλίων. Σελ. 270. Δρ. 1.50.

Ό μέγας 'Αγγλος φιλόσοφος καί κοινωνιολόγος έγρα
φε τό περί α’Αγωγής» σύγγραμμά του όδηγηθείς έκ 
τής αγωγής ήν αυτός οντος παρά τοΰ πατρός του, εύ- 
φυεστάτου διδασκάλου, έλαβε, αγωγής έλευθέρας καί 
κατά φύσιν. Ή «’Αγωγή» έσχε μεγίστην διάδοσιν, 
αί δέ παιδαγωγικοί Οεωρίαι του έπήνεγκον αληθή α>α- 
στάτωσιν κατά τών παλαιών θεωριών τής σχολαστικό
τητες. Δέν θεωρείται δ παϊςώς μηχανή άποστηθίσεως, 
άλλ' ώς αύτενεργόν δν, μέ κρίσιν καί παρατηρητικό
τητα. Καταφερόμενος δ Σπένσερ κατά πάσης έπιδει- 
χτικής μαθήσεως,άνακηρύσσει ώς δόγμα μόνον τό ώοέ- 
λιμον, ή δέ έκπαίδευσις κατ’ αύτόν δέον νά άφορα μό
νον είς τήν παρασκευήν τοΰ παιδός τούτου, ώστε νά 
έκπληροΐ τά ατομικά, οικογενειακά και πολιτικά καθή- 
χοντά του. Έκ τών γνώσεων προκρίνει ώς πολυτιμω- 
τάτας τάς έπιστημονιχάς. Ώς ποός τήν πνευματικήν 
μόρφιοσιν, έρευνα τον τρόπον καθ' δν αύτη δύναται νά 
αποβή καρποφόρος, στηριζομένη εις τήν έμπνευσιν τής 
πρός τά γράμματα αγάπης.

¥

Πέτρος Ψειλορείτης. Ό Πρωτομάστορας. Τρα
γωδία. Κρίσιν περί τοΰ έργου έπιφυλασσόμεθα νά δη- 
μοσιεύσωμεν έπί τή παραστάσει αύτοΰ, ύπό τοΰ βιά
σου τής 6. Κοτοπούλη, λίαν προσεχώς, έν τώ Βασι- 
λικώ θεάτρω.

¥

Λόγος έπιμνημόσυνος έχφωνηθείς ύπό Άγαθ. Νι- 
Χολάκη αρχιμανδρίτου κατά τό έν 'Αποκορώνω τελε- 
σβέν μνημόσυνον ύπέρ τών κατά τό 1866 έν τή πο- 
λιορχίφ τοΰ Αιγυπτιακού στρατού πεσόντων ηρώων.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΑΙ Μούσαι. Φύλλον 1 Σεπτεμβρίου. Περιεχόμενα: 

Έθνοσυνέλευσις. — Αί οίκοδιδασκάλισσαι. — Βαρκαρόλα. 
—Στή Ζάκυνθο.—Ένας σταυρός.—Έπνανήσιοι έπι- 
οανεΐς.—Ό ποιητής.

¥
Έρανιστής. Έζεδόθη τό τεΰχος Σεπτεμβρίου. Πε

ριεχόμενα : "Ο ’Ιωνικός πολιτισμός καί τά 'Ομηρικά 
έπη ύπό Ν. Μπενάκη. — Τό "Αγιον “Ορος μετάφρ. 
Χρ. Γιαννίκη. — Ή έξερεύνησις τοΰ Ν. Πόλου. —Ή 
έπενέργεια τοΰ Ήλιου. — Ίί άμφιδεζιότης.— ΊΙ χηπού- 
πολίς.— Αί Κυδωνίαιύπό έποψιν γεωργικήν, βιομηχα
νικήν καί έμπορικήν ύπό Β. Βασιλειάδου.

¥
L' Effort, ϊργανον τής Ένώσεως τών άρχαίων 

μαθητών τής καλλιτεχνικής ’Ακαδημίας τής Λιέγης. 
Μηνιαίον δελτίον. Ήρξατο έκδιδόμενον έσχάτως. Πε
ριεχόμενα τοΰ φύλλου τής 15 Σεπτεμβρίου : Ddcen- 
tralison. 1 —Un oeuvre de Rodin. —Tardifs reg
rets.—Bulletin de Γ Association.—Varia.

Άσπίς. Παιδαγωγικόν δεκαπενθήμερον περιοδικόν, 

οργανον τοΰ Παγκρητίου Δημοδιδασκαλικοΰ συλλόγου 
έν Χανίοις. Έκ τών περιεχομένων : Περί έσωτερικής 
έπαναλήψεως.— Τό αναγνωστικόν βιβλίον. —Ή σχο
λική οκνηρία. — Αί μεγάλαι σχολικαι περιφέρεια·..—ΊΙ 
ευχή τής μάνας κ.λ.π.

¥

Mercure de France. Άρ. 319. Τεύχος 1 
’Οκτωβρίου 1910. Έκ τών περιεχομένων. J. Maeter- 
lingk: Le role comique du Demon dans les mvste- 
res Flamands.—A. Rouveyre: L. Paul Leautaud.— 
L. Hearn: Trois conies.—Revue de la quinzaine.

¥

Νέον ΙΙνεϋμα. Τεύχος 10 — 11. Έκ τών περιεχο
μένων : ’Ιαπωνική καλλιτεχνία ύπό Ν. Καλλίδου.— 
Λόγια τοΰ άητοΰ, ύπό Μυρσίνης. — Γράμματα άπό τάς 
’Αθήνας, ύπό Δ. I. Καλογεροπούλου.·—Ούάσιγκτων 
καί Βοναπάρτης.—Ό βίος καί τά έργα τοΰ Γογόλ.— 
Σας προσκαλώ τό καλοκαίρι, βοημικόν είδύλιον κ.λ.π. 
Πολλαί εικόνες κοσμούν τό τεΰχος.

ΤΗΑΕΦ2Η0 Η
Παρατηρητή. — Λάθος τυπογραφικόν. Αί άνασκα- 

φαΐ γίνονται έν Τυλίσω (καί Βχι Τολεσίω) τής Κρήτης. 
Τρεις εΐνε οί εύρεθέντες θάλαμοι, περιέχοντας ες 
πίθους.

¥
Φίλιρ.—Ή τέχνη διά νά εινε νοητή, πρέπει νά 

αποτυπώνη την έκφρασιν ενός τόπου, μιας έποχής, 
ενός πολιτισμού, νά συγκεντρώνη τήν εθνικήν ψυχήν.

•

Συλλέκτη. — Δελτάρια έργων 'Ελλήνων καλλιτε
χνών, ώς λ. χ. Λασκαρίδου, Γιαλλινα, Λάντσα καί άλ
λων έςέδωκε τό έν Κερκύρα λιθογραφεϊον Άσπιώτου. 
Είνε τρίχρωμα.

*

Περιέργψ.—Έν ’Αμερική κατά τό 1908 ηΰτοκτό- 
νησαν 8332 άτομα. Κατά τό 1909 δέ 8402. Δέν σας 
φαίνεται ή στατιστική τών δύο έτών πολύ περίεργος ; 
Ώσάν νά ύπήρχε κάποια συνεννόησις. Οί περισσότεροι 
(2,464) διά δηλητηρίου άπέθαναν. Διά περιστρόφου 
2,395. Άπηγχονίσθησαν 1,215. Έπνίγησαν 507.

ΠΡΟΤΪΠΟΝ «Γ2Μ 
ΑΛΕΑΦ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 

Ί'πό την Ύψηλην προστασίαν της Α. Μ. της

Βασιλίσσης

’Οδός Ιΐανεπιστημ-ίου

Αί έγγραφα! εξακολουθούν.—Τά μα
θήματα ήρχισαν.

Δεκτά! γίνονται μαθήτριαι καί μόνον 
διά τάς ξένας γλώσσας.

Δίδακτρα τά αύτά, ώς πάντοτε, μέ τά 
τών άλλων Ιδιωτικών.

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα 'Οδός Άριστείδου 1.


