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ΑΘΗΝΑΙ
ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟΙ!

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Έν Κερχύρα ύπό τοΰ έπιμελητοϋ τών αρχαιοτήτων 

κ. Μαρμαρά έγένοντο άνασκαφαί εις τήν θέσιν Νερα- 
τζύχα, άνεχαλύφθησαν δέ διάφορά πλαίσια μαρμάρινα 
χαΐ αγάλματα χαί άλλα αντικείμενα.

Ό επιμελητή; έζήτησεν από τό Υπουργείου πί· 
στωσιν όπως έςακολουθήση τάς ανασχαοάς.

*
Διευθυντής Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαριλάου Τρικοΰπη 22α.

ΣΥΝΔΡΟΜΙΙ έτησία προπληρωτέα
’Απανταχού δο.—<ρο. ... 12

'Έκαστον τεΰχος πμαται 1 δραχμής.

Κατά τόν ένεργηθέντα διαγωνισμόν διά τρεις θέσεις 
εφόρων αρχαιοτήτων επέτυχαν οι κ. κ. Φ. Βερσάκης, 
Ν. Παπαδάχης καί Ν. Κυπαρίσσγ.ς.

*
Εις αντιζατάστασιν τοΰ άποθανόντος Βυζαντινού 

διωρίσθη τμηματάρχης τοΰ αρχαιολογικού τμήματος 
τοΰ υπουργείου τής Ιίαιδείας ό κ. Β. Λεονάρδος, έφο
ρος τοϋ επιγραφικού μουσείου.

*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νΰξ Χριστουγέννων, υπό Δ. I. Καλογεροποιλου. 
Λί Ίοστέφανοι, υπό Ντώκκετ Φέριμαν. 
Σκέψεις.
Ί i μάτια σου, υπό Κλεαρέτη; Δίπλα. 
"Επιστυλαί έκ Βενετίας, ύπό Ζόιρου. 
Ό Βάγνερ καί ή Έλλην. τέχνη.
Πέραν τής Ολίψεως, ύπό Ειρήνης Δηιιητρακοπού- 

λου.
Ό Τολστόη καί ή κριτική.
ίϊρός τάς γυναίκας (τέλος), νπό Λέοντος Τολστόη. 

(Μετάψρασις Π. Παναγοπούλου).
Ό ΙΙαρδενώνας, ύ,-ιΰ Ναπ. ΛαπαΟιιίιτη. 
Βυζαντιναΐ διαλέξεις.
Ποικίλη σελίς. (Λεπτομερής λογαριασμός. — Ράπ- 

τρια μιΟιατοριογράφος.—Έκδίκηοις ζωγράφου.) 
Τό τραγούδι τών καλαμιών. Ποίημα Λενάου.

( Μετάφραοις Μαρ. Σίγουρου, ή 
Γράμματα καί τέχναι. 
’Επιστολή, ύπό Π. Συνοδινοΰ. 
Προεσπερίδες «Πινακοθήκης».

Ό έν Μερσίνη ευρισκόμενος αρχαιολόγο; χ. Γκότ- 
βαλδ έγραψε μονογραφίαν αρχαιολογικήν, άναγομένην 
εις τά τείχη, άτινα είχον εγείρει έπί τής έποχής, καθ’ 
ήν διετέλουν κύριοι τοϋ Γαλατά ο! Γενουήνσιοι.

Ό κ. Γκότδαλδ διά τής μονογραφίας ταύτης εκθέτει 
λεπτομερώς τά τών έπιγραφών, αίτινες έκόσμουν τά 
τείχη τοϋ Γαλατά, αναφέρει τήν άνεόρεσιν μιάς νέας, 
ίσως τής τελευταίας επιγραφή:, άνωθεν τής όποιας 
υπάρχει ό Θυρεός τοΰ δυνάστου Δόρια.

ΊΙ επιγραφή εϋρέθη πρός τό μέρος τοϋ νέου τεμέ
νους Καράκιοϊ, όπισθεν τοϋ όποιου εις έν άπομεινάριον 
τών τειχών Γαλατά, ΰπήρχεν έντετειχισμένη τετρά
γωνος πλάξ, ή οποία παρ’ όλα τά επανειλημμένα έπι- 
χρίσματα, παρουηίαζε λαξευτόν τινα διάκοσμον. Ο κ. 
Γκότβαλδ έκαθάρισε τήν πλάκα καί άπεκαλύοθη ή 
εξής έπιγραβή λατινιστί.

«Τό τείχος τοϋιο κατεσκευάσθη τω 1418 έπί τής 
έποχής τής διοικήσει»; τοΰ αύθέντου Θαδεσίου Δόρια. 
Τής επιγραφής προηγείται χαί επεται σταυρός, δστις 
ήτο χαί ό θυρεός τών Γενουηνσίων. Έτέρα πλάξ ανα
θηματική υπάρχει προ: τό Άζάπ Κάπου, άλλ’ άνευ 
επιγραφής, ανήκει δέ αυτή, <»ς έκ τών θυρεών εξά
γεται, εις τάς οικογένεια; Μερδροΰδ χαί Δόρια.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Χριστούγεννα, ύπό). Knop ρ. ('Εκτός κειμένου.) 
Ό ύμνος τών Χριστουγέννων.
Σψιγξ, ύπό Θ. Θωιιοπούλου.
’Η κύρη μέ τά άνθη, ύπό Ε. Bisson.
Ελένη Στυλιανΐδου, ώς 'Ιουλιέττα.

Μαρία Γκαλβάνυ.
Κυπαρίσσια, ύπό Β. Μποκατσιάμπη.
Ρενέ Παρνύ.
Ρεμβασμός, ίπό I) e 1> i I 1 e m a r h-C barton. 
Τό νεογέννητου, ύπό E Ug. Bou let. 
Λουδοβίκος φόν Λέφτς.
Μάρθα Καστριώτου.
Προσωπογραφία Ν'. Χαλογεροπούλου, ύπό Σ. Βι- 

κάτου.

ΤΗΛΕΦΟΚΟΝ
Συνορομητή Κ. ΙΊ. Σϋρον. — Ή ομιλία τοΰ Διευ- 

θυντοϋ τής αΠινακοθήκης» περί τών σημερινών αιθου
σών έδημοσιεύθη σχεδόν όλόκληρος εις τό «Κράτος» 
τής 21 Νοεμβρίου.

¥
Έν Ν. Φαλήρω εύρέθη τάφος Ρωμαϊκής έποχής. 

Παρ’ αΰτώ οέ βαθρον πώρινον περί ου εικάζεται ότι 
έβάσταζεν ανδριάντα.

¥
Δύο άρχαιολογιχαί ανακαλύψεις έγένοντο συγχρόνως 

εις τήν ’Ιταλίαν. ΊΙ πρώτη είνε ή άνεύρεσις έν Πομ
πηία άπολιθωμένου πτώματος γυναικό; φερούσης κοσ
μήματα μεγίστης αξίας, βραχιόλια, άλύσεις, έν θαυμά
σιου περιδέραιον, και δύο ένώτια ών έκαστον αποτελεί- 
ται έξ εϊκοσιν ενός μαργαριτών. Τά κοσμήματα ταϋτα 
τών οποίων ή κάτοχος ήτο φαίνεται εύγενής τις Ρω
μαία, πλήν τής πραγματικής των αξίας έχουν καί με- 
γίστην αρχαιολογικήν, διότι είνε τά μόνα τοιουτου εί
δους άνακαλυφθέντα εις τήν Πομπηίαν.

ΊΙ δευτέρα ανακάλυψες είνε ή άνεόρεσις νεκροπό- 
λεως ρωμαϊκής, έπί τής έποχής τοΰ Αυγούστου, πλη
σίον τής Μορεστά. Άπεκαλύφθησαν είκοσι περίπου τά
φοι οϊτινεί δέν περιέχουν σκελετούς, αλλά μονον τέ
φραν. Έν αΰτοίς εΰρέθησαν αγγεία τινά καί διάφορα 
άλλα αντικείμενα άρίστης τέχνης.

¥
Χ Τό ’Αρχαιολογικόν συμύούλιον συνεσκέφθη πρός έξ- 
εύρεσιν χώρου, έν ω νά περισυλλέγουν αί Βυζαντιναί 
καί Χριστιανικά! αρχαιότητες. Αΐ ύπάρχουσαι εις τό 
Θησεϊον άπεφασίσθη νά μεταφερθοΰν έκεϊθεν.

··* ❖ ❖ ·Ζ· ·> <· <· ·> <· <· <· <· ·> <· <· ·> ·> <· ··· ··· <· ·ί» <· <· <· <· ·> <· <· <· ·> <· ·>
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ



■ο Ύμνοί τώ» Χριστουγέννων



NTS ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΙ ΙΟΣΤΕΦΑΝΟΙ

ΑΤΩ από τα ύπερύψηλα δέν
δρα, παρά τάς υπώρειας τοϋ 
παλλεύκου όρους, διαβαίνει εις 
παράδοξος άνθρωπος. Λύσας 
τά δεσμά τών προλήψεων, ο
δοιπορεί πρός τό τέρμα, άιε- 
νίζων εις τό τρεμοσβϋνον ά- 
στρον τής Έλπίδος.-V-- -·|3

'II νύξ έχει ιίλον το ήρεμον μεγαλείου χειμε
ρινής εύδίας. Μία σιγή άπειρος, μυστηριώδης, 
άτάρακτος, κυριαρχεί. ΕΙς τό στερέωμα λάμπει 
δ Γαλαξίας, μέ τό έπιτελεΐον τών φωτεινών κό
σμων. Μία έλαφρά ομίχλη περιβάλλει, ώς νυμ
φικός πέπλος, τό στερέωμα.

Ό ουρανός πανηγυρίζει ένα του θρίαμβον. 
'II γή φρίσσει ειςτό αγνόν φίλημα τών άστρων.

Ό παράδοξος άνθρωπος βαδίζει τον δρόμον 
τής ’Αγάπης. Ένα δρόμον, τον όποιον σκιάζουν 
πυκνά φυλλώματα. Κάπου αναδεύεται ταπεινόν 
εντομον, ακούεται θροΰς φευγαλέου πτηνού. Βα
δίζει, ένώ πολύ μακράν σκιαγραφεΐται ή πολί
χνη, ή οποία άναρριχαται εις εν ύψωμα, ως νά 
θέλη νά προσέγγιση εΐς τά σύννεφα.

’Αμυδρότατα φώτα λάμπουν σκορπιστά, εδώ 
κ’ εκεί, ώς άστρα, τά όποια λιποτακτήσαντα από 
τάς ουρανίους αψίδας έπεσαν κάτω εις τό χώμα. 
Τίς οίδεν αν το φώς τό ύπεραιθέριον δεν εινε 
αυτό τό φώς, πού λάμπει δειλόν, άλλ’ άκοίμη- 
τον εμπρός εΐς τό ομοίωμα τής Παρθένου. Τό 
άΐδιον Πνεύμα, τό όποιον ένέδυσε μέ ακτίνας τό 
πάμφωτον εκείνο σώμα, εινε εξ ίσου μέγα καί 
πονετικόν, όσον καί ή Ψυχή ή πιστεύουσα, ή 
οποία δίδει τήν φλόγα είς τήν πενιχρόν κανδή- 
λαν.

Ό δδοιπόρος προχωρεί, ένώγύρω του πλημΓ 
μυρεΐ τό πάν ή ποίησις τοϋ μεσονυκτίου. Βα
δίζει τον δρόμον, ό όποιος οδηγεί εις τήν αγά
πην. 'Όλοι πέριξ τής εστίας θερμαίνονται μέ τό 
φίλημα τής στοργής’ αυτό ριγεί εις τόν νυκτε
ρινόν παγετόν. Μόνος, ζή τήν ζωήν τών ονεί
ρων καί τών ρεμβασμών. Είνε δ Ποιητής τού

οποίου τό πνεύμα μετεωρίζεται εις τάς σφαίρας 
τοΰ ’Ιδανικού, τοΰ οποίου ή ψυχή εινε γεμάτη 
φώς καί γαλήνην. ’Αναζητεί τήν αλήθειαν, φι
λοσοφεί είς τήν ΰπαρξιν τών δντων, και ή καρ- 
δία του εινε βωμός τον όποιον στολίζουν αίμα
τωμένα ρόδα. Εινε δ ’Εκλεκτός ό όποιος προ
πορεύεται τών θνητών, είνε δ 'Υπέροχος ό όποιος 
σκέπτεται κα’ι πονεΐ. Ψάλλει τό Καλόν, υμνεί τήν 
Φύσιν, αποθεώνει τό Αίσθημα. Τό σόμπαν 
εινε δ ναός του. 'II διάνοια-λαμπάς καταυγά- 
ζουσα, άλλα κτι άναλισκομένη.

Μεσάνυκτα. Ό ουρανός γίνεται λευκότερος. 
Τά άστρα, πολυπληθέστερα, μαρμαίρουν είς έν 
παιγνίδισμα φωτός. Τών δένδρων οΐ κλώνοι γέρ
νουν εις εν ηδονικόν φρικίασμα άνεμου καί ενώ
νουν τά φύλλα των.

Είς τό βάθος τού δρόμου, παρά τάς υπώρειας 
τοϋ παλλεύκου όρους, τά γήινα φώτα ένδυνα- 
μοϋνται.

Ή ομίχλη γίνεται άραιοτέρα. Μακράν, άπό 
τήν άκραν τού δρόμου, έρχεται ένας χαρμόσυνος 
ήχ°ς·

Ό κώδων τής έκκλησίας σημαίνει τήν Ι’έννη- 
σιν τοΰ Χριστού.

Ό Εκλεκτός σταματά. ’Αποκαλύπτεται. Καί 
ένφ δλα γύρω του άστράπτουν άπόγλυκείαν λάμ- 
ψιν καί ή φύσις σιγμ τήν σιγήν τοϋ μυστηρίου, 
ΰψώνει τά βλέμματα πρός τήν πηγήν τοΰ αιω
νίου φωτός’ καί ένώ ό ήχος τοϋ κώδωνος ήχεϊ 
τούς παλμούς τής χαράς, ό Υπέροχος γονυπετεϊ.

'II ψυχή του έκχύνεται είς ένα αίνον λατρείας, 
τό πνεΰμα έκτείνει τάς πτέρυγάς του καί ϊστα- 
ται έκεΐ, μέ τά γόνατα είς τό χώμα, ακίνητος, 
έως δτου ή άνάπαλσις τοϋ κώδωνος σβεσθή είς 
τοΰ κενού τά απέραντα πλάτη — άπήχησις αρ
μονίας, ή όποια πτερυγίζει άπό τά χείλη τών 
’Αγγέλων.

Δ. I. ΚΑΛ0ΓΕΡ0Π0ΤΛ02

[Άπό τό βιβλίον τοΰ χ. Ντΰχχετ Φϊρρι- 
μοε ηιρί τοΰ βίου κ» ΈλΙάίι παραλαμβά- 
νομτν την εξής περιγραφήν τών ‘Αθηνών]:

«Τό λεπτόγειον τής ’Αττικής πεδιάδος έσ/ολιάσθη 
παρά τοϋ .Πινδάρου καί τοΰ Θουκυδίδου, Αντμφιβό- 
λως καί παρ’ άλλων πρό αύτών. Βεβαίως δέ άπό τής 
έποχή; έκείνης πολλοί ακόμη έμέμφθησαν τήν Άττι · 
κήν διά τούτο.

Ό «χορός τών λοιμών», οι όποιοι πανιαχόθεν τήν 
περιβάλλουν, πλήν τοΰ πρός τήν θάλασσαν μέρους αύ· 
τής, δέν είνε Αρκετά υψηλός, ώστε νά συγκρατή τά 
ύμβροφόρα σύνιεφα, άλλ’ είνε άφ’ ετέρου αρκετά χα
μηλός διά ν’ άιρίνη νά περνούν αί αύραι τοΰ βορρά, 
αι όποϊαι μετριάζουν τόν καλοκαιρινόν καύσωνα.

Ή λεπτή καί διαφανής άτμόσφαιρα καθιστά τάς 
υψηλός θερμοκρασίας πολύ μάλλον υποφερτός παρά 
εΐς τά ύγρά μας κλίματα.

Κατά τό καλοκαίρι, μεταξύ τών εννέα καί τών πέντε, 
τά πεζοδρόμια τών ’Αθηνών καίουν καί ή άντανάκλασις 
τών λευκών τοίχων άποτυφλόνει. άλλ’ό καύσων ουδέ
ποτε είνε πνιγηρός καί ή σκιά είνε πάντοτε εύχάριστος.

Καί τήν αυγήν, όταν ό ουρανός ροδίζη πίσω άπό 
τόν Υμηττόν, πριν ακόμη ό ήλιος εξάτμιση τήν δρό
σον τής νυκτός, καί τό δειλινόν, όταν δύη τυλιγμένος 
είς πέπλον άτμώδους χρυσού πίσω άπό τάς οροσειράς 
τής Πιλοποννήσου, αισθάνεται κανείς τήν Ανάγκην νά 
όμολογήση ότι κανέν κλίμα εΐς τόν κόσμον δέν είνε 
δυνατόν νά ονγκριθή πρός τό κλίμα τών ’Αθηνών. 
Ώρισμένως κανέν κλίμα δέν είνε Ακριβώς δμοιον πρός 
αυτό είς τήν Εγγύς ’Ανατολήν.

'Π χαρακτηριστική γλυκύτης τοΰ άέρος εκπλήττει 
τόν Επισκέπτην κάθε φοράν ποΰ Επανέρχεται είς τήν 
’Αττικήν. Τό ψύχος καταπολεμείται δυσκολωτερον 
παρά δ καύσων, διότι τ’ ’Αθηναϊκά σπίτια δέν έχουν 
τά μέσα τής τεχνητής θερμάνσεως.

Ό Φεβρουάριος, ό Μάρτιος, κάποτε δέ καί ό ’Απρί
λιος, είνε ενίοτε ψυχρότατος· άλλ’ ό θελκτικός καιρός 
τοΰ ’Αθηναϊκού Δεκεμβρίου παρατείνεται κάποτε καί 
κατά τόν Ιανουάριον, ό όποιος προσπαθεί νά δίδη τήν 
εντύπωσιν άνοίέεως.

Αί ΆΟήναι έξαπλοΰνται πρός βορράν τής Άκρο
πόλεως επί τοΰ κάμπου, κατακλύζουν τάς δυτικάς, νο
τίους κχί Ανατολικός υπώρειας τού Λυκαβηττού, υπερ
πηδούν τόν Ίλισσόν μέχοι τών αντερεισμάτων τού 
Υμηττού, έν φ κάποιον άραιόν καί περιπλανώμενον 
προάστειον προχωρεί πρός τό Φάληρον, πρός νότον, 
καί εν άλλο, συμπαγέστερον αύτό, πρός τά Πατήσια, 
κατά τόν βορράν.

Μεμονωμένη λοφοσειρά, δχι μεγάλου ΰψους, άνα- 
θρώσκει άτό «ήνπεδιάδα καί λήγει είς τόν-πυργωτόν 
Λυκαβηττόν. "Εν μίλιον πέραν τοΰ Λυκαβηττού, είς 
τά νότια κράσπεδα τής πόλεως εύρίσκετιφ όμας χαμη- 

λοτέρων λόφων—ό Απότομος τραπεζοειδής λόφος τής 
Άκροπόλεως μέ τόν μικρόν του ακόλουθον, τόν τρα- 
χύν Άρτιον Πάγον, καί πέραν αύτών αί στρογγυλό
τεροι καί μαλακωτεραι κορυφαί τού Λόφου τών Μου
σών καί τού Λόφου τών Νυμφών, τοΰ πρώτου στε- 
φομένου άπό τά περίοπτα λείψανα τοΰ μνημείου τοΰ 
Φι>.οπάππου, ένφ επί τοΰ τελευταίου ΰψούται ό θόλος 
τού συγχρόνου ’Αστεροσκοπείου.

Πρός άνατολάς τής πόλεως, αί Απότομοι καί ένάν- 
τεις πλευραί τού Υμηττού φέρουν πλησιέσιερον τό 
τείχος τών όρέων. Τό τείχος τούτο πρός δυσμάς καί 
βορράν άποτελεΐται άπό τόν Αίγάλεο,ν καί τά υψη
λότερα βουνά τής Πάριηθος καί τοΰ ΙΙεντελικού.

Αί σκέψεις τοΰ πρώτην φοράν έπισκεπτομένου 
τάς Αθήνας συγκεντροΰνται επί τής Άκροπόλεως, 
άλλ’ Ασφαλώς οί οφθαλμοί του έλκύονται κατά πρώ
τον Από τό εΰτολ ιον καί χάριεν ύψος τοΰ Λυκαβητ
τού, τοΰ εύγενοΰ; βράχου, ΰψους 900 ποδών, τόν 
όποιον έπίδητες έρριψεν ή Άθηνά διά νά χρησιμεύη 
ώς προπύργιον είς τόν λαόν της.

Είνε ό Λυκαβηττός ή άντίθεσις τής Άκροπόλεως 
διότι δέν έχει 'ιστορίαν. Δέν έξηκριβώθη καν αν είνε 
ό Άγχεσμος τών Αρχαίων. Άλλ’ Αποτελεί τό κυριαρ
χούν χαρακτηριστικόν τής πόλεως, Από τά σπλάγχπ» 
τής όποιας όρθοΰται, Απότομος βράχος, έπιστεφόμε- 
νος άπό τό πάλλευκον μοναστήριον τοΰ Αγίου Γεωρ
γίου. Καί ή εύμορφιά του ούδέ.τοτε άμαυρούται.

Οί Αθηναίοι αναρριχώνται έπ’ αυτού πανστρατιά 
κατά τήν εορτήν τοΰ Άγιου Γεωργίου. Κατά τάς λοι
πός τριακοσίας εξήντα τέσσαρας ημέρας τοΰ έτους 
τόν άφίνουν συνήθως είς τήν έρημικήν μοναξιάν του 
— κέρδος όΓ όσους επιθυμούν ν’ Απολαύσουν τήν έξ 
αυτού θέαν έν ήσυχία.

Ή θέα αυτή ώς καί ή έκ τής Άκροπόλεως περιε- 
γράφη παρά τοΰ Χριστοφόρου Γουόρδσγουωρθ καί 
πολλών άλλων περιηγητών άργότερον. Άν όμως τό 
βιβλίον τοΰ το ήτο οδηγός, θά συνεβούλενεν ιός σκο
πιάν ολοκλήρων τών ’Αθηνών τήν πλατείαν τοΰ Θη
σείου, διότι Απ’ έκεΐ ή θέα περιλαμβάνει καί τόν Λυ- 
καβητόν καί τήν Άκρόπολιν, ένφ Αν ό είς έκ τών 
βράχων αυτών ήθελεν έκλεγή ώς βάθρον τοΰ θεατοΰ, 
μέιει έξω τοΰ συνόλου τής είκόνο..

"Ο,τι είνε ή Καννεμπιέρ διά τήν Μασσαλίαν καί 
τό Τολέδο διά τήν Νεάπολιν, είνε ή όδός Σταδίου διά 
τάς Αθήνας κατά τήν έκτίμησιν τών πολιτών της. 
Περιττόν νά εΐπωμεν ότι δέν έχει τι τό κοινον ούτε 
πρός τήν μίαν, οΰτε πρός τό άλλο, εκτός τοΰ ότι θεω
ρείται ώς ή κυριωιάτη όδός.

Έπ’ αυτής κεΐτ ι ή Βουλή, τό ύ.τουργεΐον τών Οι
κονομικών, τό ύ.τουργεΐον τών ’Εσωτερικών ό Άρτιος 
Πάγος καί οί Βασιλικοί σταΰλοι. Κανέν όμως έκ τών 
κτιρίων αυτών δέν δύναται νά Οεωρηθή ώς έμπνέον 
Από Αρχιτεκτονικής Απόψεως. Τά καταστήματά της
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Θ. θωμοπούλου ΣφΙ^ξ

·ά·έσΓΤ0ρ1“ τη’8ίνε τά «'-Λλίτερα τη- 
τ,’} ζ; ‘ “·™^λεϊ την κυρίαν λεωφόρον τής μεταξύ 
Αί δυο^ταΓ πλ0’ 'X<U Ομθνοίαν συγκοινωνίας. 
Λι ΰυο αυται πλατειαι δννανται νά θεωρηθούν ώς τά 
δυο κέντρα της πόλεως, ή πρώτη κέντρον τέρψεως κΐ 
' ΓΤρ°ν·ϊής έμπθρ1*^ *4σεως 9 ‘ ?

ή όδός'-ΐκίδημί^”'·’ Επΐ ή0έμα θυμένου έδάφους, 

μιά" ^ί ?™™?'μίου, μέ τά ευρύτατα πεζοδρό- 
Ηβταξί, 

~ δέν ίχει νά 2% 

κού X°X£“V’ «Μίωστν τοΰ ’IiovJ

{,,/ί0’ “Λ1'?' κεΙταν ΐό Πάνε τ,τήμτον κχί ή Βιβλίο- 
Οψ.η, ρ.θμου Δωρικού. Τό νότιον τέρμα U - όβο© 
Πανεπιστήμιου οδηγεί εις πλατείαν πρό τών Άνακτό 
Ε °™ 2 τ?
μεν η προς την πλατείαν τοΰ Συντάγματος 
τ,ΰ- · .<Ώη’Οϊκΐ“ “?ΓΊ ’Ί Μάλλον επιβλητική έξδλων 
τω. Αθηνών, καιτο. τό Άνάκτορον δέν προσθέ.ει τ 
ποτέ ε.ς την έπιβλητικότητά της. Οί Βαυαροί"ήθελαν 

·ή.ς ,Ακρο-™λ^ χ 
"ΑντΧ άλυθ?' 1τεΐ'ίΐνε Ζ“τά Τ0ΰ ^^ίου αύτοΰ. 

τούτο αληθευ,;. ο κοσμος ολόκληρος οφείλει αιώ
νιον ευγνωμοσύνην πρός αυτόν.
;ί„θ Κ?π0ξϊ σλεδιασθείς παρά τής Βασι-
έθΓ> Λδά' ·Τς/1·'ε α':οικιό?όιά « κοινόν δίς τής 
• βδυμαδο,-αληθινόν ευτύχημα διότι τό γοητευτικόν 
Γε.:* "λσος-είνε ™ (,±V °κΐ8ρόν <”>με?ον,τής ϊ 
rft-ϊο · κηπ^ς’,εριΡαλλειαι τ<?ιών π?.ευρών άπό 

Λεωφόρου Κηφισία:, τής λεωφόρου Άμαλί^ζαϊ 
«Κ λεωφόρου Ήρώδου τοΰ ’Αττικού, απολήγει δέ εις 
το παρκον τοΰ Ζαππείου. -™Ληγει δε εις
Ατά! ’ρε? \8<“φό(^ --λαισιούνται Από πιπεριές, τών 
οποίων οι κλάδοι γέρνουν επάνω ά.τό τά πλατέα πε- 

κ£^“· κ'^κοσ·,,°Ϋντα' “π» μίγα<·>α· Kl'e ή συνοι
κία αυτή το Μαικφαιαρ και ή Μπέλγράβια τών Άθη-

θ! κΐ|πθ1 τ°” ?“ππείου αποτελούν τόν άγαπητότε- 
ρον βρσδυνον περίπατον. ’Από την υψηλήν - πλατείαν 
του Ζαππείου η θεα είνε Απαράμιλλος. Στεκόμεθαέΐς 

'Τ“ -κρ°* · *λί,Μ*Ος Η^μαρίνης, έκατέ-
ρωθες της οποίας ορθούνται οί ανδριάντες τών αδελ
φών Ζαππα, με ρεδιγκότας, καί τό βλέμμα μας έκ- 
τεινεται υπερανω δροσερών πρασιών καί μαιανδροει- 
δων δρομ ίσκων πρός τούς ύπερηφάνους στύλους τού 
ΟΛιμπιου Διος, υψουμενους μεταξύ τών φοινίκων Ό 

ναός εινε ο μεγαλοπρεπέστερος τών Αθηναϊκών ιερών, 
αποπερατωθείς βραδύτερόν όλων τών άλλων. Μήπως 
ο Πλούταρχος δεν εσχολίασε τήν βραδύτητα τής άπο- 
περατωσεως του;

Δεξιφ πυργοΰται ή Απότομος ανατολική πλευρά τής 
Ακροπολεως, διαστιζομένη Από σπήλαια καί φέρουσα 

το διάδημά σκυθρωπαζόντων τειχών καί υπέρ τούτα, 
περίοπτα ,πι του βάθους τ’ ουρανού, τά σελαγίζοντα 
μαρμαρα του Παρθενώνος.
- Αριστερφ ό Ίλισσός, μέ κροσσούς ροδοδαφνών έπί 

των γελαστών του οχθών καί εις τήν αντίπεραν όχ
θην αυτου οι χθαμαλοί λόφοι τών Αγρών-ό Άρ- 
δηττος με τον νάνον πευκώνα, εις τάς άγκάλας τού 
οποίου το ανιμ χρμ ιρωθέν Στάδιον-πρό τοΰ όμοιου 
ευρισκεται ο ανδριάς τοΰ Άβέρωφ, έπίσης μέ ρε- 
διγκοταν - αναπαύεται Αποτελούν όξεϊαν άντίθεσιν 
προ, το πράσινον βάθος μέ τήν ωμήν του λευκότητα.

. Ιεταξυ δε των δυο υψηλών κιόνων τού ’Ολυμπίου 
Διος μαρμαίρει τό Αΐγαϊον, πλαισιούμενον από τήν 
θαχιν τοΰ ’Υμηττού καί τάς κυανός οροσειράς τής 
‘ ργολιδο,, διασιικτον απο νησιά, πού έχουν τό χρώ

μα του οπαλέου καί τής μ αργαριτόρριζας.
"Ιαταιως θ’ άπεπειράτό τις νά περιγράψη τό το- 

πειον αυτό την ώραν πού βασιλεύει ό ήλιος· καί «ό 
πδεος φοινίσσεται», τά βουνά περιβάλλονται τήν βα
θύχρωμο-, πορφύραν καί ό Παρθενίαν μεταβάλλεται 
εις φ/.ογα ροδινην.
νοι'^·'-?1 ’Α?Πν-*ϊοι Φαίνονται ολίγον ένβίαφερόμε- 
κάθην °λ“ “Τ’ ·Τ°υ·ς απο^(Ρ·ί ή πολιτική, έν φ 
τού ■“ μΐκρά σι0°ΪΥιλά τζάκια
του υ,ταισριου καφενείου..»

Ε. Bisson Η »6Ρη μ1 ,* 4νβη

Έλίνη Στυλιανίδου 
'lie Ίουλιέιτα

ΣΚΕΨΕΙΣ

Πλέον άκαταληπτότερον ύμιλοΰν οί άι&ρωποι, τών 
όποιων ή γλώσσα τις οΰάεν άλλο χρησιμεύει, τιμή διά 
νά γίνωνται καταληπτοί.

¥
Ή γλώσσα τών γυναικών χρησιμεύει νά κρύπτουν 

τάς οκέφεις των καί τό φόρεμά των νά δείχνη τάς γραμ- 
μάς τοΰ σώματός των.

¥
Ή γυναίκα &έλει ν' άρέοη εις τόν άνδρα, άλλα ποτέ 

δίν τοΰ κάνει κάτι ποΰ >'ά τοΰ άρέοη.
»

Μεγαλόφωνοι ερα έπιδοκιμάζομεν εκείνο διά τό 
όποιον κατ' Ιδίαν καταδικάξομεν τόν εαυτόν μα^

¥

Οι «ή·.·»?{ τρόποι είςτά γεύματα έφευρέ&ι,οαν ΰπ'άν- 
θρώπων οί όποιοι ουδέποτε έπείναοαν.

¥

‘Εάν ίνα; άνθρωπος σάς είπή ότι ουδέποτε διέπραξε 
σφάλματα εις τήν ζωήν του, έοιε βέβαιος ότι ούτε τί
ποτε άξιον λόγου επραξε.

¥
Όστις έχει φίλους, άποκτή εύκόλως καλήν θέσιν 

καί όστις Ιχει καλήν Φέσιν άποκτή ευκόλως φίλους.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΤ
θωρώ τά μαΰρα μάτια σου πού σέρνουν σά μαγνήτες 
Κι’ ή. ανατριχίλα ζώνει με ώς φεΐδι έρωπκό. 
Αιωγμένες φεύγουν μακρυά—μαΰρα πουλιά—ή λύπες 
Καί σ'ο’ίίρα ανιστόρητα καί μαγικά πετώ.

Τά ολόμαυρα τά μάτια αου με τι νά πώ πώί μοιάζουν; 
Νά πώ μτ διαμαντόπετρες η μ’ άντρα λαμπερά ;
Πότε αάν ήλιο, όλόφλογος κοΐ καίνε καί φαντάζουν 
Καί πότε αάν άχνόνερα φωτάνε σ’ εκκλησία.

βλέπω ο' αυτά lev φτγγαριοΰ έρωτ.κί: αχτίάτς 
'Όταν φιλοΰντ τά ντριι χλωμότατις βραίνές.
Βλέπω ο’ αυτά τή; άοτραπής τις φλογτρές λτπίάις 
Όταν μοΰ αχίζουν τήν καρδιά αάν voces μαχαιριές·

Τής λίμνης τά ήλιόφωτα ντρ'ι ν' ανατριχιάζουν 
Καί τήν πλατιιά τή Οαλασοα άνάοτατη θωρώ 
Σ’ οντά «ά μοίρα μάτια οου Μτ τ( νά πύ πώς μοιάζουν; 
Ή&τλα κάτι άλλοιώτικο καί κάτι πειό τρανό.

Μές τά στενά τους σΰιορα τά μάτια σου κρατοΒντ 
Τόν κόσμο τόν πολύμορφο, τόν κόσμο τόν πλατύ 
Καί κάιι ακόμα αγνώριστο απ' άλλου; κόσμους κλτιοΐνκ 
ΠοΒ fliv 'οτοριύν τά χείλη μου, μά νοιώθει το ή φυχή.

Καί τρέμω χίά τά μάτια οου, πονώ καί λαχταρίζω. 
Μόνο γιά μτ νά λάμπουντ &ίλω μτ τέτοιο φώς, 
ΚΤ άν τήν 'Αγάπη παυσω ώ·μτ, σ’ αυτά νά ξεχωρίζω, 
θά μαρα&ΐι ή Ντιάτη μου αάν αρρωοτος &ν9ός.

KZ>EAFETH ΔΙΠΛΑ

Μαρία Γκαλβίνυ
'Η έξ Άΰηνών διελ&οΰσα καλλιτέχνις214



h I Ν ΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
II

Βενετία, 11 ’Ιουλίου.
Τί γλυκό πράγμα, "Αννα, ή νεότης εννοούσα τήν 

Τέχνην καί τήν Φύσιν. Είνε ή ωραιότερα ζωή... καί 
πόσον ευτυχής είμαι αυτός τάς ημέρας. >'οί είχον 
διηγηθή πώς διήλθομεν τό Σάββατον καί τήν Κυρια
κήν έπί τοΰ πλοίου μας.

Τήν Δευτέραν ησυχία. Έφλυαρήσαμεν πολύ καί 
έχαιρετίσαμεν όλος τάς ωραίας νήσους τοϋ Άδριατι- 
κοϋ μεταξύ τών όποιων διήλθεν τό · 1 lasburg”. Τό 
εσπέρας είχον μείνη πάλιν εΐς τήν συνήθη μου θέσιν, 
μέ τόν φίλον μου, δστις ώμίλει πολύ ολίγον, πολύ 
σοβαρά, καί όταν τοΰ έτεινα τήν χεϊρα διά τόν καλή· 
νυκτίσω, ήσθάνθην ότι ή ϊδική του έκαιιν καί έτρε- 
μεν εντός τής ΐδικής μου. Δέν εϊ.τομεν ούτε λέξιν καί 
κατήλθον Ασθενής σχεδόν εΐς τήν καμπίναν μου. ΊΙ 
σύντροφός μου, ή ωραία κυρία περί τής όποιας σοί 
έχω ήδη όμιλήση, έκοιμάτο ήσυχα. Έκάθησα εΐς τόν 
καναπέ καί τήν έβλεπαν χωρίς νά σκέπτομαι τίποτε. 
Ύπέφερον χωρίς νά καταλαμβάνω διατί. Άκούμβησα 
τήν κεφαλήν μου είς τόν τοίχον, έκλεισα τούς οφθαλ
μούς μου καί έσκεπτόμην τόν πλοίαρχον μέ τήν μυ
στηριώδη λύπην του. Ήτο βεβαίως τότε επάνω εΐς 
τήν γέφυραν καί ώδι’ιγει τό πλοϊόν μας πρός τήν άγα- 
πημένην του Πατρίδα....Έσκεπτόμην τόν τάφον τόν
όποιον τόσον άγαπά.... καί έπειτα ένεθυμούμην ότι 
όταν μοΰ ώμίλει πάντοτε άπέφευγε τό βλέμμα μου καί 
ή 7.®ίβ Ιου έτρεμε έντός τής ΐδικής μου....Έσκεπτόμην 
όλ’ αυτά, άλλά ή κούρασις τής ημέρας καί ή ησυχία 
μοΰ έφερον τόν ϋπνον.... ΊΙ αύγή μ’ εύρεν έπί τοΰ 
τιμονιού μου....

Ήμην ήσυχος—ήσυχος καί έψαλλον σιγά τά τρα
γούδια τοΰ Schumann, έν ω ή πρωινή αύρα μοΰ έθώ- 
πευε τό πρόσωπον. Περιττόν νά σοΰ εϊπω, "Αννα μου, 
πόσον μ’ ένεθουσίασεν Αργότερα ή ανατολή τοΰ Ήλιου, 
ό όποιος θαρρείς έχαιρέτπε πρώτον έμέ μέ μίαν 
λαμπρόν του ακτίνα καί έπειτα έχρύσωσεν δλην τήν 
φύσιν καί έμειδίασεν είς κάθε θνητόν. Τήν ημέραν 
διήλθον ήσύχως μετά τών λοιπών συντρόφων μου καί 
άνέγνωσα πολύ. Τό εσπέρας είς τήν συνήθη γωνίαν 
ευρον τόν πλοίαρχον. Έκάθησα πλησίον του. Ώμιλή- 
σαμεν περί Τέχνης, περί θρησκείας, περί καθηκόντων 
καί τέλος ένεθυμήθημεν πάλιν τήν Maria...Cara bmi- 
bina! Ό φίλος μου έκλαυσε πολύ...καί κατόπιν έθεσε 
ήσυχα τάς χεϊράς μου έντός τών ίδικών του καί διά 
τής γλυκυτέρας φωνής μοΰ είπε μερικά πράγματα, τά 
οποία μ’ έκαμαν καί έπόνεσα πολύ.

— «Θά σάς φαίτεται βεβαίως περίεργον τό πρός 
υμάς ΰφος μου... Θ’ ΑντιλαμβάνεσΟε ότι τρέμω άμα 
σας συναντήσω, ότι φοβούμαι νά συναντήσω τό βλέμμα 
σρς—καί όμως έρχομαι πλησίον σας—καί όμως μοΰ 
κάμνετε καλόν καί σας Αγαπώ, δεσποινίς...ναι, σας Α
γαπώ διότι όμοιάζετε υπερβολικά Έκείνην...Οί ίδιοι 
ύφθαλμοί, τό ίδιον ανάστημα, ή ιδία φωνή...καΐ όταν 
τό Σάββατον σάς εΐδον διά πρώτην φοράν κλονίζομε· 
νην εΐς τό έστιατόριον, ένόμισα ότι ή Μαρία έλιποθύ- 
μει έμπροσθεν μου.,.καί έτρεξα καί σάς έσήκωσα είς 
τήν αγκάλην μου σχεδόν...»

Διεκόπη υπό λυγμών, έν <Τ> έγώ έκλαιον πλησίον 
του. ’Ιδού τό μυστήριον, τό όποιον μάς ήτωσε. Μοΰ 
έζήτησε τήν φωτογραφίαν μου καί τήν φιλίαν μου... 
Τοΰ έδωκα καί τά δύο, ύποσχεθεϊσα νά τοΰ γράφω 
τακτικά.

Έπέρασα δλην τήν νύκτα στενοχωρημένη διά τήν 
λύπην, τήν όποιαν έπροξένησα είς τόν καλόν εκείνον 
νέον, άλλά τήν επαύριον ή ιδέα ότι έντός όλίγων ωρών 
θά έφθανα είς Βενετίαν μ’ έκαμεν εύθυμοτάτην. Ή- 
τοίμασα τάς Αποσκευάς μου καί πράγματι κατά τάς 
10 1)2 π. μ. εϊμεθα έξωθεν τής Βενετίας.

Ό λιμήν της δέν είνε πλωτός καί έπρόκειτο νά 
είσέλθωμεν δι’ ένός μικρού άτμοπλοίου τής έταιρίας. 
τό όποιον ώνομσζετο « A<1 rialico»· ’Ολίγα λεπτά πριν 
άποβιβασθώ εΐδον τόν φίλον μου. Τοΰ έδωκα τά άνθη 
πού είχον έξ Αλεξάνδρειάς διά νά τά όπάγη είς τήν 
Μαρίαν τό απόγευμα καί τόν Αποχαιρέτισα...Add ίο, 
arnica--.side senipre liuoria c relice.. Κατέβην τήν 
κλίμακα καί έκάθησα είς ένα Ορονίον τής γεφύρας 
τοΰ « Ad rial ico» καθώς καί πολλοί άλλοι έπιβάται. 
Τό «Lloyd» μετά τών περισσοτέρων θά έξηκολούθει 
τό ταξείδιόν του καί κατά τάς 4 μ. μ. θά ήτο είς 
Τεργέστην.

"Ολοι οί έπιβάται έκ τών δύο άτμοπλοίων έκίνουν 
τά μανδήλιά των καί έχαιρετώντο—Ciao -.addio.- 
buon viazzio... Έγιο έβλε.τον τόν πλοίαρχον. Είχε 
βάλ[) τήν χεϊρα εΐς τό πιλήκιόν του καί μ’ έχαιρέτα 
στρατιωτικά... ένφ τό μικρόν μας πλοΐον έτρεχεν 
Απαλά-άπαλά πρός τήν ώραιοτέραν τών πόλεων. Ό 
μέγας κόλπος La cliicsa della salute είς τήν είσοδον 
αΰτοΰ, τό Palaggo Ducalc καί τέλος, όλη ή θέα τής 
πόλεως, ή όποια παρουσιάσθη πρό έμοΰ, μ’ έκαμε νά 
λησμονήσω τήν μελαγχολίαν μου....

¥
Ή! είνε, άγαπητή μου, ώραϊαι μερικαί στιγμαί τοΰ 

ταξειδίου μου, άλλά ποτέ δέν είνε δυνατόν νά παρα- 
βληθώσι πρός τάς στιγμάς, τάς όποιας διήλθα σήμερον 
είς τήν Venezia μου, τήν ώραιοτέραν κόρην τής ’Ιτα
λίας. "Ισως είς τήν άρχήν σοΰ φανή υπερβολικός ό 
ενθουσιασμός μου, ή λατρεία μου.,.άφες με όμως νά 
σοΰ ομιλήσω, νά σοΰ διηγηθώ, νά σοΰ περιγράφω έν 
όλίγοις δ,τι εΐδον, ό,τι έθαύμασα, καί είμαι βεβαία 
όιι θά μέ δικαίωσης.

Ή τέχνη έδώ ζή είς πάσαν γωνίαν, είς πάσαν 
στήλην, είς πάν άντικείμενον. Σήμερον ένόησα ότι 
τό νά ζή τις μόνο: δέν είνε πάντοτε δυστυχία. Διά 
νά έννοήσης τήν τέχνην, διά νά απόλαυσης αυτήν, 
έχεις ανάγκην άπολύτου ησυχίας· μόνη, μετά τής ψυ
χής σου καί τής ψυχής του καλλιτέχνου, τόν οποίον 
μελετρς ή παρατηρείς! Τό ίδιον καί διά τήν μουσικήν. 

Τήν πρωίαν σήμερον κατά τήν όιραν τής λειτουρ
γίας είς μίαν σκοτεινήν γωνίαν τοΰ Άγιου Μάρκου 
οί αθάνατοι ήχοι τοΰ Αρμονίου καί ή έπιβάλλουσα 
μεγαλοπρέπεια τοΰ ναοΰ μέ ήνάγκασαν νά γονατίσω.... 
ναι, νά γονατίσω πρό τής Θείας Τέχνης, ήτις άνεβί- 
βαζεν τήν ψυχήν μου έως τόν Θεόν.,.Καί έπί πολλήν 
ώραν έκεΐ, είς τό ήμερον καί γλυκύ ημίφως ήσθανό 
μην συντετριμμένου τόν εαυτόν μου.... εν μηδέν, καί 
πάλιν οί αθάνατοι ήχοι τοΰ Stradclla καί τοΰ Per- 
golese έπανέφερον είς τήν ζωήν, την εις τό άπειρον 
χαθεϊσαν ΰπαρξίν μου...

Θέλω, Άννα μου, καί σύ νά τήν θαυμάσης καί νά 
τήν άγαπήσης τήν άγαπημένην μου πόλιν.

Άφ’ ότου ό Αττίλας έδιωξε τούς Γαλάτας τούς κα· 
τοικοΰντας τάς έκεΐ πλησίον νήσους, έκτοτε Αρχί
ζει ό πολιτισμός τής Βενετίας. Είνε έκτισμένη έπί 
τριών νήσων καί εινε ή κατ’ έξοχήν υδρόβιος πόλις. 
Αί οδοί της θαλάσσιαι, ή δέ συγκοινωνία της έ»τε-

ρον. Αί καταχθόνιοι κρύπται, είς τάς όποιας ένέκλειον 
τούς πολιτικούς καταδίκους, αί δέσεις τής έκτελέ- 
σεως τών θανατικών ποινών, σιδηρά, πέτραι άμορφοι, 
όπαί είς τούς τοίχους, υγρασία Αφόρητος, προξενούν είς 
τόν επισκέπτην φοβερωτάτην εντύπωσιν. Δέν ήξεύρω 
αν γνωρίζης τήν ιστορίαν τής «γεφύρας τών στεναγ
μών». Πόσον ή όψις της είνε μυστηριώδης! Ό άπαξ 
διερχόμενος τήν γέφυραν ταύτην διά νά μεταβή είς 
τάς φύλακας δέν έπέστρεφε πλέον ! Εΐδον καί τάς έπί 
τών παραθύρων τών φυλακών δεδεμένας γονδόλας. 
Λείψανα καί αύται τής μαύρης έκείνης εποχής. Έχρη- 
σίμευον πρός μεταφοράν τών καταδίκων, Αν έγένετο 
ανάγκη. "Οταν όμως Από τήν Κόλασιν αυτήν άνέλ- 
θης είς τήν αυλήν καί έκεΐθεν είς τάς άπεράντους αί
θουσας, μεταφέρεσαι είς άλλον κόσμον. Ζής μέ τούς 
παλμούς, τούς όποιους σοΰ προξενούν ωραία χρίσματα, 
άρμονικαί γραμμαί, μεγάλαι ψυχαί. Ζής μέ τήν Τέ
χνην. Είς τήν αίθουσαν «del maggior Gociglio» ό 
«Παράδεισος» τού Tintorello. Ό Άγγλος κριτικός 
Holin buskin λέγει, ότι ή μεγαΐ.ειιέρα είκών τοΰ 
κόσμου εύρίσκεται είς τήν μεγαλοπρεπεστέραν αίθου
σαν όλων τών μεγάρων! Φαντάζεσαι πλέον τό σύνολον. 
Έκεΐ συνηθροίζοντο οί «δέκα σύμβουλοι» καί ό Δό
γης πρός σύσκεψιν, καί έκεΐθεν έξήρχόντο αί διάφο
ροι μαΰραι Αποφάσεις... Είς την αίθουσαν «delle 
qualro porte» εύρίσκεται εν Αριστούργημα τοΰ Ti
ziano. Ό Δόγης Grimani γονατίζει ένώπιον τής Πί- 
στεως, ήτις τώ παροιοιάζεται έν όράματι έν τώ προ- 
σιόπορ ώραιοτάτης Παρθένου κρατούσης μέγαν Σταυ
ρόν καί περιστοιχουμένης υπό πλήθους Αγγέλων. Τί 
φώς, τί χρώμα, τί γραμμαί, τί δύναμις! Έμεινα 
είς μίαν άκραν καί έθαύμαζα τό Αριστούργημα τοΰ 
μεγαλειτέρου Βενετοΰ ζωγράφου. Άλλά νομίζεις, άγα
πητή μου, ότι είς τά μουσεία τής ’Ιταλίας είνε ευκο- 
λον κανείς νά ϊδη τίποτε μετά προσοχής καί ησυχίας ; 
Αδύνατον. Εκείνοι οί ευλογημένοι οί Αμερικανοί μέ 
τάς συζύγους καί όλα τά τέκνα των, μέ στρατιωτικά 
υποδήματα καί τόν άπαραίτητον Baedeker είς τάς 
χεϊράς ένοχλούν όλον τόν κόσμον. Ρίπτουν εν βλέμμα 
είς τό εργον, ένώπιον τοΰ όποιου ΐστανται, καί έπειτα 
κατατρώγουτ· τάς σελίδας τοΰ όδηγοΰ των, χωρίς νά 
καταλαμβάνουν τίποτε, κάμνοντες δαιμονισμένον θό
ρυβον, σνζητοΰντες ξηρά-ξηρά, άνοστα σύν γυναιξί καί 
τέκνοις. Σέ βεβαιώ πώς όλοι αυτοί οί λεγόμενοι πε- 
ριηγηταί μέ τά μακρυά έπανωφόριά των, μέ τόν'Οδη- 
γόν εΐς τάς χεϊράς των μοΰ φαίνεται ότι δολοφονοΰσι 
τήν καλλιτεχνικήν Ατμόσφαιραν τών μουσείων διά 
τής σκονισμένης καί χονδροειδούς παρουσίας των. 
Καί είνε Αδύνατον είς τήν Ίταί.ίαν νά κάμη τις εν 
βήμα, χωρίς νά έχη τοιούτους συντρόφους. Καί τώρα 
συνέχεια. Είς μίαν άλλην μεγάλην έπίσης αίθουσαν 
εύρίσκεται ή’Α.τοκαθήλωσις τοΰ Tintoretto. Μεγάλην 
έντύπωσιν καί μελαγχολίαν μοΰ προυξένησεν ό .-όνος 
ό έζωγραφισμένος έπί τοΰ ωραίου προσοιπου τοΰ Σω- 
τήρος. Έπειτα ‘μία άίληγορία τής «Ευρώπης» τού 
Veronese. ’Αληθινόν άλως διόλου τό χρώμα τών 
δένδρων καί τής γής. Καί πλήθος άλλων θαυμάσιων 
έργων τοΰ Bellini, Tintorello, Veronese, Palma 
καί Tiziano.

ΖΟΦΟΣ

λείται διά γονδολών. Άπό τό 697 Αρχίζει ή μεγάλη 
Δημοκρατία τής Ένετίαςδιά τοΰ Δόγη Paoluccio Ana- 
facito, ολίγον δέ κατ’ ολίγον έγένετο ίσχυροτάτη χώρα. 
Κατόπιν πολλών περιπετειών, πολλών έπιδρομών καί 
κατακτήσεων υπό άλλων λαών, ό Βίκτωρ Εμμανουήλ, 
ήνωσε τήν Βενετίαν τώ 1849 μετά τών άλλων τής 
Ιταλίας πόλεων, καί σήμερον είνε ή μάλλον χαριτω
μένη κόρη αύτής.

Τό πρώτον διά τό όποιον θά σου ομιλήσω είνε τό 
πολυτιμώτερον καί άγιώτερον κόσμημα τής πόλεως 
II san Marco. Πόσος άρά γε φοράς θά έχης άκούση 
μετά θαυμασμού τό όνομα τοΰτο ; Χρυσοΰν έκ μωσαϊ
κού στερέωμα, τό όποιον Αναβιβάζει τήν φαντασίαν 
σου είς τόν Ουρανόν. Είνε Αδύνατον νά σοΰ περιγράφω 
τάς λεπτομέρειας, τήν ποικιλίαν τών γραμμών κχί 
τών ρυθμών της. Βυζαντινοί, Γοτθικοί, Λομβαρδικοί, 
όλοι ηνωμένοι μετά τής μεγαλειτέρας αρμονίας. Έπί 
τών τοίχων δέ παντού τό δαιμόνιον πνεύμα τοΰ Vero
nese καί Tiziano άναπαριστφ διά γραμμών καί χρω
μάτων τάς Αγίας σελίδας τής Ιστορίας τής Θρη
σκείας τοΰ Χριστού. Καί μένεις έν έκστάσε; πρό τής 
άπλότητος τών γραμιιών, τής γλυκύτητος τών χρωμά
των καί τής Αλήθειας τοΰ όλου έργου. Ό,τι μ’ ένε- 
Οουσίασε περισσότερον, είνε τό φώς, τό μοναδικόν 
χλωμόν φώς τό όποιον είσερχεται διά τών έζωγραφι- 
σμένων ύελωμάτων. λαμβάνει όλίγην χρυσήν χροιάν 
άτό τόν έκ μωσαϊκού Οόλον, καί κατόπιν αντανακλά
ται έπί τών έκ πολυχρώμου μαρμάρου στηλών. Είνε 
μυθώδες, είνε ουράνιον τό φώς έκείνο. Δέν λέγεται, 
δέν περιγράφεται. Ποτέ τό περίφημον Duomo τοΰ 
Μιλάνου δέν μοΰ έδωκε τήν αΐσθησιν ταύτην. Ό ναός 
τοϋ Άγιου Μάρκου έχει τήν άρχήν του άπό τοΰ 828 
μ. X. έπί τοΰ Δόγη Pa) tecipazio δτε έκτισε μικρόν 
έκκλησίδιον καί μετέφερεν έκεΐ έξ Αλεξάνδρειάς τής 
Αίγύπτου τά όστά τοΰ Εύαγγελιστοΰ Μάρκου. Κατά 
τό 1094 ηύρύνθη, έπλουτίσθη καί έλαβε τήν σημερι
νήν του μεγαλοπρέπειαν. Ίίραΐον θέαμα παρουσιάζει 
καί ή έξω τοΰ ναοΰ ομώνυμος μεγάλη πλατεία. Χιλι
άδες περιστερών λευκαί, φαιαί, μαΰραι, πετώοιν άπό 
στήλης είς στήλην, άπό παραθύρου είς παράθυρον, 
έρχονται πλησίον σου, λαμβάνουν σπόρους άπό τάς 
χεϊράς σου, σού όμιλοΰν διά τής ΐδικής των γλώσ- 
σης, σέ βλέπουν προσεκτικά καί περίεργα είς τούς 
οφθαλμούς, καί κινοΰσι χαριτωμένα τάς μικράς κεφα- 
λάς των. Μοναδικόν θέαμα! Είνε ή καλλίτερα διασκέ- 
δασις τών ξένων, τών παιδιών καί έν γένει όλου τοΰ 
κόσμου, ό όποιος θά κάμη τό Απόγευμα τόν περίπα
τόν του είς τήν πλατείαν. Πόθεν έχουν έλθη αί περί
στεροί αύται, ήρώτησα πολλάκις, άλλά καθείς λέγει 
καί μίαν ίδικήν του Ιστορίαν, ώστε δέν γνωρίζω τί
ποτε θετικόν. Υποθέτω μόνον ότι οί πρώτοι Χριστι
ανοί θά είχον αύτάς ώς θρησκευτικόν σύμβολον καί 
έκτοτε έμειναν έκεΐ έξωραϊζουσαι έτι περισσότερον 
τήν Βενετίαν.

Καί τώρα, Άννα μου, έρχόμεθα είς τό 1’alazzo 
Ducalc, τά περίφημα Ανάκτορα τών Δογών. Ή έντύ- 
πωσις, ήν μοί προυξένησεν ή μεγαλοπρεπής Τέχνη, ή 
όποια ζή κεκλεισμένη έντός τών έκ λελαξευμένου μαρ
μάρου τοίχων είνε μία έκ τών μεγαλειτέρων συγκινή
σεων τής ζωής μου. Καί τά ανάκτορα ταΰτα έχουσι 
τήν άρχήν των άτό τοΰ Δόγη Parteeipazίο κατά τό 
813. Πολλάκις όμως ύπέστησαν μεγάλας καταστροφάς 
άτό πλημμύρας, πυρκαϊάς, καί τέλος άνεσκεύασεν αύτά 
έν όλη τή αίγλη των ό Δόγης Sebastiano Ziani κατά 
τό 1170 μ. X. Είς κάθε βήμά σου, έντός τοΰ μεγαλο
πρεπούς τούτου κτιρίου νομίζεις ότι σοΰ όμιλεϊ μυ
στική τις φωνή. Ή φωνή τής φοβέρας τών Ενετών 
Ιστορίας. Κατήλθον είς τά Απαίσια υπόγεια καί είς 
τάς είρκτάς. Φρίκη, φίλη, φρίκη ! Παρεκάλεσα τόν 
οδηγόν νά μ’ άφήση μόνην. Μοΰ έφαίνετο ότι θά 
ήσθανόμην καί ήννόουν τήν φρίκην αυτήν περισσότε
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0 ΒΑΓΝΕΡ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Γερμανικής δραματικής τέχνης—τόν Γκαϊτε καί τόν 
Σίλλερ.

Καί όμως άργότερον αύτός ούτος ό Νίτσε, κρίνων 
τήν μουσικήν τοΰ Βάγνερ, έχαρακτήριζεν αυτήν ώς 
τήν «άνθελλληνικωτάτην προσπάθειαν έξ όσων έγέ- 
νοντο ποτέ είς τήν τέχνην».

Παρά τούς σαρκασμούς έν τούτοις τού φιλοσόφου 
τούτου έ/αντίον τοΰ μεγάλου μουσουργού, θά παρα- 
μείνη ανεξάλειπτος άπό τήν μνήμην τών κριτικών ή 
φράσις τοΰ Νίτσε είς τόέργοντου. «Ό Ριχάρδος Βά
γνερ είς τό Μπάϋρωϋτ» :

«Μεταξύ τού Αισχύλου καί τοΰ Βάγνερ ύφίσταται 
μεγάλη όμοιότης. Δι’ άμφοτέρουςή διαφορά τού χρό
νου δέν ύφίσταται, άλλ’ άποτελεΐ άπλώ; έλαφράν νε
φέλην, διά τής όποιας οι έξησκημένοι οφθαλμοί ενός 
κριτικού διαβλέπουσι τήν ομοιότητα».

Ό Βάγνερ έτρεφε μεγάλην άντιπάθειαν πρός τούς 
Ρωμαίους, τούς όποιους άπεκάλει «κτηνώδεις δορυ- 
κτήτορας τού κόσμου, στερούμενους πάσης πρωτοτυ
πίας εις τήν τέχνην».

Ή άντιπάθεια αΰτη χαρακτηρίζεται παρά τοΰ ’Ι
ταλού κριτικού ώς τό κυριαρχούν ένστικτον τής Γερ
μανικής φυλής, είς τήν οποίαν ανήκει έντελώς ό Βά
γνερ.

‘Ο μέγας μουσουργός δέν ήθελε νά άκούση περί τέ
χνης άλλης, πλήν εκείνης, ή όποια ήνθησεν ώς ύπέρ- 
λαμπρον άνθος κατά τήν εποχήν τής ακμής τού Ελ
ληνικού πνεύματος καί ύπό τόν γελόεντα Ελληνικόν 
ούρανόν.

«Τό νά έννοούμεν ώς κλασικήν τέχνην τήν ’Ελλη
νικήν καί τήν Λατινικήν όμοϋ, άποδεικνύει άπίστευτον 
βαρβαρότητα καλαισθησίας καί οίκτράν άγνοιαν τής 
ουσίας καί τής άξίας πάσης τέχνης» έλεγε συχνότατα 
ό Βάγνερ.»Καί τί θά έλεγον τά τέκνα μας, αν τό πρωί μέν 
τοίς έδιδάσκετο ί) «Ίλιάς»,—τό μεγαλοφυέστερον τυ>ν 
ποιημάτων—τό δέ. απόγευμα ή «Αίνειάς», εποποιία 
εξεζητημένη, γραφείσα κατ’ αΰτοκρατορικήν διαταγήν, 
καί αν τούς έλέγαμεν ότι καί τά δύο έργα ταΰτα είνε 
κλασικά ;»

Ό Βάγνερ ουδέποτε έγκατ'λειψε τήν σπουδήν τών 
αρχαίων 'Ελληνικών συγγραμμάτων. ’Εξ όλων τών 
συγγραφέων ήγάπα τόν "Ομηρον -ιαί τόν Πλάτωνα, ή 
δέ γνωριμία του μετ’ αυτών έχρονολογεΐτο άπό τρυ- 
φερωτάτης ηλικίας.

Είς ηλικίαν δέκα όκτιο έτών είχεν άναγνιόσει ολό
κληρον τήν ’Οδύσσειαν, τής όποιας έγνώριζεν άπό 
στήθους δλόκληρα άσματα. Είχεν επίσης άναγνιόσει 
όλους τούς διαλόγους τοΰ Πλάτωνος.

Έξ όλων τούτων έπεται, ότι ό Βάγνερ ύπέστη με
γάλην έπίδρασιν έκ μέρους τής κλασικής 'Ελληνικής 
τέχνης καί έκ τής βαθύτατης μελέτης αύτής έσχημά- 
τισε τό ύπέρτατον ιδεώδες τής μιας καί μόνης ιδεώ
δους πατρίδος του ανθρωπίνου πνεύματος -τής πα- 
τρίδος εκείνης, ή όποια άποτελεΐ τήν μεγάλην μητέρα 
τής αγνής καί άρμονικωτάτης ώραιότητος.

Ή δραματική ηθοποιός
1’ivi ΙΙαρνΰ

ΙΣ τό Ίταλικύ'· περιοδικόν «Μαρ- 
τσόκκο» ό Έδγάρδος Φιορίλλι δη
μοσιεύει μακράν καί σπουδαιοτά- 
την μελέτην περί τής σχέσεως τής 
τέχνης τοΰ Ριχάρδου Βάγνερ πρός 

τήν αΐωνίαν 'Ελληνικήν τέχνην τών αρχαίων κλασικών.
Ό Βάγνερ έτίμα υπερβολικά τήν άρχαίαν τέχνην 

«Ή 'Ελληνική τέχνη — έλεγεν— εις όλας αύτής τάς 
έκφάνσεις είνε δύναμις ευεργετική, άπορρέουσα. άπό 
τοΰ 'Ελληνικού λαού, ώς ή ύψηλοτέρα λειτουργία τοΰ 
κοινωνικού του βίου».

Ό Βάγνερ έχει γράψει δέκα περίπου τόμους, εις 
τούς όποιους έκθέτει μετά πάσης λεπτομέρειας τάς 
αισθητικός καί ήθικάς πεποιθήσεις του περί τής αν
θρώπινης ζωής. Εις κάθε σελίδα τοΰ έργου του αύ- 
τού έπαναλαμβάνεται μετ’ έμφάσεως τό όνομα τής 
'Ελλάδος καί εξαίρετοι διαρκώς ή φυσιογνωμία τοΰ 
ιδεώδους ανθρώπου τοΰ Έλληνος—«τού έλενθέρου, 
τοΰ ωραίου, τοΰ ισχυρού», τοΰ καλλιτέχνου έξ ενστί
κτου, πρός τόν όποιον όφεί’.ει νά έχη έστραμμένα 
τά δμματα πάς έπιθυμών νά συντελέση εις τήν άνα- 
γέννησιν τής άνθρωπότητος.

Ώς πρός τό δράμα ιδιαιτέρως, ό Βάγνερ έφρόνει 
ότι ζώτ κέντρον πάσης δραματικής τέχνης είνε ή ’Ατ
τική τραγωδία. Διά τούτο έμελέτα διαρκώς τάς άρ- 
χαίας τετραλογίας καί έθαύμαζε κυρίως τόν Αισχύ
λον καί τόν Σοφοκλέα.

Ό Έρνστ, έξετάζων τήν σχέσιν τοΰ Βάγνερ μετά 
τοΰ Ελληνικού πνεύματος, παρατηρεί, ότι ύφίσταται 
στενή πνευματική συγγένεια μεταξύ τής «’Αντιγόνης» 
καί τής «Βαλκυρίας». Εις άμφότερα τά έργα διεξά
γεται ό μέγας άγιον τών ανθρωπίνων αισθημάτων 
πρός τούς νόμους τών άνθρώπων. Καί ή μεταξύ ’Αν
τιγόνης καί Κρέοντος στιχομυθία έπαναλαμβάνεται 
μεταξύ τής Βρουνχίλδης καί τού Βόταν εις τήν τρί- 
την πράξιν τής «Βαλκυρίας».

Εκείνος ό όποιος ήνόησε βαθύτερου παντός άλλου 
τήν μεταρρύθμισιν, τήν όποιαν έπέφερεν ύ Βάγνερ 
είς τό θέατρον, ήτο ό Φρειδερίκος Νίτσε.

Πρώτος αυτός ησθάνθη τό δημιουργικόν πνεύμα 
τοΰ άρχαίου ‘Ελληνισμού είς τό έρ/ον τοΰ Βάγνερ. 
Ό Νίτσε πρώτος έδήλωσε καί έκήρυξεν, ότι ή μαγική 
θύρα, ή άγουσα είς τήν άνοδον τοΰ ούρανογείτονος 
όρους τής 'Ελληνικής τέχνης, άπό τής κορυφής τοΰ 
όποιου άπλούται απέραντος κόσμος δροσερότητος, 
λαμπρότητος καί αρμονίας, είχεν άνοιχθή διά τόν 
Βάγνερ. Ό Νίτσε θεωρεί επίσης αξιοθαύμαστου, ότι 
ό Βάγνερ δέν έπηρεάσθη άπό τούς δύο κολοσσούς τής

ΠΕΡΑΗ ΤΗΣ 0Λ1ΨΈΩΣ

πάνω άπό τήν θλΐψιν, ένα φώς 
κυματίζει μελιχρόν, ποΰ έγινε 
λίγο-λίγο άπ’ τάπομεινάρια τών 
δακρύων πού δέν έστέγνωσαν, καί 
τών στεναγμών ποΰ δέν έλησμο- 
νήθησαν, κι’ απ’ δλα τά θλι
βερά δσα ή άνθρωπίνη ψυχή ά- 
φήκεν δπίσω της. Καί δλοένα τδ 

παρόν γίνεται παρελθόν, καί δλοένα δ μαύρος 
καί κατασκότεινος ουρανός του, πού δέν περι
μένει κανένα ήλιον, κεντιέται πυκνότερα άπδ 
τούς πελιδνούς αυτούς φωσφορισμούς, πού είς τδ 
σελάγισμά των έχουν δλη τήν ήρεμη θλίψε 

•J h> προ.σπ.ρΜ. π/ί ' .

ενός καθησυχασμένου θολού πελάγους, ύστερα 
άπδ φριχτήν άνεμοταραχήν. ’Αλλά τί μέ αύτό, 
άφοΰ τδ φώς πού κυματίζει έπάνω άπδ τήν θλΐ- 
ψιν—τήν πένθιμην αύτήν άτμοσφαΐραν, ποΰ 
κρατεί τδ ήθικδν σύμπαν τοΰ ανθρώπου μέ δύ- 
ναμιν κυριάρχου έντός της—άπλώνεται καί δυ
ναμώνει, δυναμώνει ώστε νά δίδη τήν συναίσθη- 
σιν τοΰ άτελειώτου τής ψυχής;

Καμμίαν άπόλαυσιν δέν πρέπει νά συγκρίνη 
δ άνθρωπος μέ τήν θλΐψιν. Τόσο είνε εύεργε - 
τική δι’ άνθοβόλημα τοΰ νοΰ καί βοηθητική είς 
τήν βλάστησιν σπανίων καί πρωτοφανών φυ
τών, μέ νέους οργανισμούς τελειοτέρους, καί μέ 
άρωμα δυνατόν ποΰ νά μή ξεθυμαίνη στούς άνέ- 
μους τής κάθε έποχής. ’Αλλά διά τέτοια πνευ
ματικά άνθη χρειάζεται μεγάλος άγών.Ό άγρδς 
τοΰ νοΰ θέλει νά καλλιεργήται μέ τήν ψυχήν καί 
νά ποτίζεται μέ τδ αίμα τής κ.αρδιας.’Αλλοιώτικα
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δέν άναδίδε: ονειρευτά άνθη. "Ομως σαν άρχίση 
νά βλαστάνη, χαρά εις τβν ύπομονητικόν γεωρ
γόν ποΰ έσπειρε τήν ψυχήν του και τδ α!μά του 
εις τδ χώμα. Τά φυτά θά έχουν τήν μυθώδη 
αξίαν τών πολυτίμων λίθων, ποΰ είνε χυμένα είς 
τά φαντασμαγορικά παραμύθια τών μυθολογιών. 
Καί είς κάθε σπιθαμήν χώματος θά κρυφοανα 
σαίνουν ψυχαί. Καί ανάμεσα άπδ τά ευγενικά 
βλαστάρια θ’ άκούωνται οί παλμοί, ωσάν ρυθ 
μιστα'ι τής γοργής των αύξήσεως. Καί τά άνθη 
ποΰ θά φυτρώνουν είς τήν ζωντανήν αύτήν γήν 
θά ύψώνωνται μέχρι τοΰ ούρανοΰ τής θλίψεως. 
Καί θά τδν μυρώνουν μέ τδ βαρύ καί γλυκύ- 
πνοον μΰρόν τους, ώστε θ’ άναδεύωνται άπδ τήν 
εύφροσύνην μέσα είς τδν βαθύν ύπνον τους δλοι 
οί σκελετοί τών πεθαμένων Όραίων. Καί άπδ 
τώρα θ’ άρχίση ή άνταπόδοσις τοΰ άγροΰ ποΰ 
έποτίσθηκε μέ τό αίμα καί ώργώθη μέ τήν 
ψυχήν. Καί ιδού ή θυσία τής ψυχής που κά- 
μνει άτελείωτον τδ ύψος τοΰ μυριοχρώμου αύτοΰ 
ιδεώδους άνθους,—ώστε νά τραβά ύψηλά, εκ
πληκτικά άκούραστον, νά σχίζη αιθέρας καί 
νά άφίνη όπίσω του τούς δρόμους τών Μυστη
ρίων. Καί ιδού το αίμα ποΰ άνέρχεται μέσα 
άπδ τάς ρίζας είς δυνατάς ευωδίας καί ύπεράνω 
τής θλίψεως.

Έτσι εύωδία καί δύναμις ενώνονται είς κάτι 
άρρήτως γλυκύ, καί αυτό είνε ή χαρά τής θλί
ψεως, ποΰ έκφράζεται πέραν αύτής είς τήν άτε
λείωτον μελιχράν λάμψιν—τήν κολυμβήθραν 
τής έκλεπτύνσεως καί καθάρσεως τοΰ ’Εγώ. Μα- 
κρυνδς πολύ είνε δ*βρίζων ποΰ διαγράφεται μέ

0 ΤΟΛΣΤΟΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ

ΝΕΚΡΟΣ τοΰ Τολστόη 
έγένετο άντικείμενον ζωη
ρότατων έκδηλιόσεων έκ 
μέρους τοΰ Λαοΰ. Τύ φέ- 
ρετρόν του κατέστη προσ- 

ίαν παρη- 
κολούθησαν χιλιάδες χω
ρικοί,οΐτινες έψαλλον καθ’

κύνημα.Τήνκηδείι
ΛιηΊ ιιλζ-.μ ... λ . .

υλον τδ διάστημα τής εκφοράς καί έγονυπέτησαν κατά 
τήν στιγμήν τής ταφής, ήτις έγένετο παρά τήν έπαυ- 
λιν του. 25,000 τηλεγραφήματα έστάλησαν εϊς τήν 
οικογένειαν.

ΙΙροτοΰ μεταφερθή ό νεκρός είς τήν Γιασνάγια Πο- 
λιάνα ό γλύπτης Gunzbcrg έλαβε τή 21 Νοεμβρίου 
αποτύπωμα γύψινον τής μορφής του. Τά χαρακιηρι- 
στίκά του δέν είχαν άλλοιωθή έκ τοΰ θανάτου.

’Ιδού τό δελτίον τής αγωνίας καί τοΰ ψυχορραγή- 
ματος τοΰ Τολστόη.

«Είς τάς 3 καί 26 τής πρωίας έγένετο είς τόν 
Τολστόη ένεσις μορφίνης, ήτις τόν άπεκοίμισεν. Ούδε- 
μία μεταβολή είς τήν κατάστασή· του.

»Εΐς τάς 5.50' επετράπη εις τήν κόμησσαν Τολ

αύτήν τήν λάμψιν, ώστε ή παρηγοριά του νά 
άργη νά φθάνη είς τήν ψυχήν. ’Αλλά φθάνει, 
διότι, άληθινά, υπάρχει φωτεινός δρίζων είς 
κάθε ύπέροχον ψυχήν. Καί μέσα του, καί υπο
κάτω του, σωριασμένοι οί πόνοι τής ζωής, ποΰ 
κυττάζουν ποιδς νά λάβη πλατυτέραν θέσιν είς 
τήν ψυχήν. ΙΙαλαίουν μεταξύ των, καί πότε ό 
ένας κάθεται είς τδν καπνισμένον καί άραχνο- 
σκέπαστον θρόνον τοΰ βασιλείου τής συμφοράς, 
καί πότε ό άλλος. Μά κανένας δέν κάθεται είς 
τδν χρόνον αύτδν διά πολύ. Είνε δ πειδ γελοίος 
καί δ πε;ό έφήμερος θρόνος· έως τώρα δέν εύ- 
ρέθηκε θλΐψις ποΰ νά μήν ήμπορή νά ύπερπη- 
δηθή άπδ άλλην μεγαλειτέραν. Αλλά σείς, 
άνθρωποι, μή προσέχετε είς αύτδν τδν πόλε
μον καί είς αύτάς τάς προσωρινά; νίκας. Φρον
τίζετε νά βλέπετε ύπεράνω τής θλίψεώς σας. 
Έκεΐ θά εύρητε τό αίμα σας καί τήν ψυχήν 
σας, ’Εκλεκτοί, ποΰ τά έθυσιάσατε διά τήν καλ
λιέργειαν τοΰ νοητικοϋ άγροΰ,—εις τούς κάλυ
κας τών μεγάλων έμπνεύσεων καί εις τά ανοιγ
μένα άνθη τών δυνατών έργων.

Εις τήν Ιδέαν πλέον είσθε σείς, εις τήν 
Σκέψιν, είς τήν Φαντασίαν καί είς τδν Όραμα- 
τισμόν,—τά έμψυχα αύτά άνθη ποΰ διαιωνί- 
ζουν τήν άναμνησιν τοΰ ποιητοΰ των επάνω 
είς τά άνα/λοίωτα χαρακτηριστικά των, καί 
ποΰ ή εύωδία τους είνε ή μόνη παρηγοριά 
τής ζωής, γιατί μόνον αύτή ήμπορεΐ νά φθάνη 
καί πέραν τής θλίψεως. . . .

ΕΙΡΗΝΗ Π3Λ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΓΛΟΓ

στόη νά καθήση παρά τό προσκεφάλαιον τοΰ συζύγου 
της. Ό Τολστόη δέν τήν άνεγνώρισεν. Εϊς τάς 6 καί 
5' ό μέγας φιλόσοφος παρέδωκεν έν ειρήνη τό πνεΰμα».

’Ολίγον πρό τής κρίσεως ήτις τόν κατέρριιρεν Αναί
σθητου μέχρι τής μοιραίας στιγμής, ή οικογένεια τοΰ 
Τολστόη ανήσυχος ΐστατο παρά τήν κλίνην τοΰ έτοι- 
μοθανάτου. Ό φιλόσοφος έφάνη ώσεί νά έστενοχω- 
ρήθη διά τήν τόσην ανησυχίαν τών οικείων του έξ αι
τίας του καί είπε ί

— 'Υπάρχουν είς τήν γήν χιλιάδες ανθρώπων οί 
όποιοι υποφέρουν. Διατί θέλετε νά άσνολήσΟε μόνον 
περί έμοΰ;

Ήσαν αί τελευταΐαι λέξεις τοΰ μεγάλου γέροντος.

Ό παρισινός «Χρόνος» παραθέτει επιστολήν ήν «ό 
τελευταίος τών προφητών» άπηύθυνε πρός Γάλλον 
κληρικόν μόλις δέκα πέντε ημέρας πρό τοΰ θανάτου 
του καί ήτις είνε τρόπον τινά ή θρησκευτική διαθήκη 
τοΰ ρώσσου φιλοσόφου, έν ή ή ψυχολογία τοΰ αισθή
ματος τής πίστεως έκτίθεται μέ τρόπον βαθύτατου :

«J«S ιΰχαρισιώ, άγαπηχβ άδιλφι—γράφει ό Τολ- 
οχόη—διά χήν έπισχολήν σας ήν e"lnrevoe ιό άληθές 
χριστιανικόν αίσθημα χής αγάπης. "Οσον αφορά έμ'χ 
επιθυμώ νά αας υπενθυμίσω μίαν άραβικέ,ν παράδοαιν:

·’() Μωϊ'οής, ιύριοκόμενος είς χήν ίρημον, έπλη- 
σίαοεν είς ίν ποίμνιον καί ί/κονοε χόν ποιμένα άσχις

κ αθ’ήν μέγα λευκόν πτώμα αναπαύεται είς εν δωμάτιον 
ένός μικρού επαρχιακού σταθμού, αισθάνεται τις δτι 
κάτι τι ισχυρόν άφήκε τήν γήν ταύτην».

Ό «Ριζοσπάστη;» έγραψε :
«Ό μεγαλείτερος σιγγραφεύς, όν παρήγανεν ή 

Σλαύίκή φυλή, έσβέσθη. ’Εσβέσθη τό μύγα καί αγνόν 
ιρώς, δπερ κατηύγασε τάς απέραντους στέππας, φώτι
σαν διά τής φλογός του σύιιπασαν τήν ψυχήν μιας 
φυλής».

Ή έφημερίς «Ζιλ-Μπλάς» έγραψε:
«Μετά τοΰ Τολστόη εξαφανίζεται μία άπό τάς με- 

γαϊειτέρας φυσιογνωμίας τής Ρωσσικής φιλολογίας.
Είς ένα σταθμόν τής Μόσχας έσβέσθη εν ά:.ό τά 

ωραιότερα πνεύματα, μία άπό τάς εύγενεστέρας λαμ
πάδας τοΰ Ανθρωπίνου πνεύματος».

Ό ’Λντιόνιος Φογατσάρο, διάσημος ’Ιταλός συγγρα- 
φεύς καί κοινωνιολόγος, έγραψε τά εξής έπί τώ Οανά- 
τιρ τοΰ μεγάλου Ρώσσου φιλοσόφου.

«Μία κολοσσιαία μορφή πυρός καί σκιά; σταθερά 
έπί τοΰ όρίζοντο; τή; άνθρωπότητος, έξαφανίζεται 
αίφνιδίως.

"Υπέροχος δημιουργός ζωντανών ψυχών, υπέρο
χος ποιητής τών τυχών των. τών συναντήσεών των είς 
τόν έρωτα, εις τό μίσος, εις τού; συγκρουομένους 
πρός άλλήλους έγωϊσμούς, άνεφάνη είς τό πεδίον τής 
τέχνη; ώς γίγας, είς τόν όποιον ή φύσις ένεφύσησε 
κάποιαν αύραν άπό τήν ιδίαν της ίσχύν.

Διότι είς τά έργα του ή ισχύς τή; φύσεως άναδει- 
κνύεται πολύ περισσότερον τής ισχύος τής τέχνης. ’Ε- 
δημιούργησεν αλήθειας καί δέν κατέβαΐ.ε καμμίαν 
προσπάθειαν νά δημιουργήση ωραιότητας. Έιράνη 
σχεδόν ώ; νά περιφρονή τήν τέχνην ώς κατωτέραν, 
ώς άνθρωπίνην καί όχι Οείαν 'Υπήρξε φιλόσοφος 
καί φωνή τή; πραγματικής άί.ηθείας, όχι μόνον τή; 
άί.ηθείας έκείνης ποΰ παρακολουθεί ιόν καλλιτέχνην 
άλλά καί έκείνη; πού πρέπει νά παρ ακολουθείται άπό 
αύτόν.

Αληθές καί καλόν υπήρξαν ί·ν καί τύ αΰτό διά τόν 
Τολστόη.

Βεβαίως ό,τι έφάνη είς αύτόν Αληθές καί καλόν 
δέν (ραίνεται δμοιον καί είς έμέ καί είς απείρους άλ
λους, οί όποιοι αισθάνονται τό πάθος τοΰ ’Αληθούς 
καί τοΰ Καί.οΰ.

Άλλά δι’ αύτό δέν πρέπει νά τόν σεβώμεθα όλι- 
γιότερον ιδίως ημείς πού. δπως αύτός, έχομεν βαθεί- 
ας τάς ήθικάς μας -ρίζας είς τόν Χριστόν καί τό Εύ- 
αγγέλιόν του.

Πολλοί μεταξύ ημών είνε οί διαφωνσύντε; Αλλά 
έγό> τουλάχιστον έντρέπομαι νά έπιμείνω τήν στιγ
μήν αύτήν είς τήν Ατομικήν μου γνώμην, άφοΰ ό άν
θρωπος αύτός καί ώς απλούς Χριστιανός είνε υπέρ
τερός μου, τόσον διά τά δείγματα τΐις ηθικής πίστε- 
ως τά όποια έδωκεν, όσον καί διά τό δτι διέθεσε τόν 
εαυτόν του είς τήν έξυπηρέτησιν τών άθλιων, τών 
ταπεινών, τών καταδυναστευομένων καί διά τό δτι 
διετήρησεν, έν τφ πλούτιρ, καρδίαν πτωχού, περιφρο- 
νήσας τό πνεΰμα τής εποχής είς τήν οποίαν έζη.»

Ό Γκόρκυ είπε. «"Ο,τι αισθάνομαι διά τόν Τολστόη 
είνε άνώτερον τών δυνάμεων μου διά νά τό γράψω. 
Είμαι βέβαιος δτι έν καταλληλοτέρω χρόνφ τό έρ- 
γον τοΰ Τολστόη θά δώση τούς καρπούς του.»

Ή «Νοβόγιε Βρέμια» σημειοϊ τόν περίεργον ρόλον, 
τόν όποιον παίζει ό αριθμός 28 είς τό έργον τοΰ Τολ
στόη. ’Εγενιήθη τήν 28 Αύγούστου, έπήγεν είς τήν 
Γ ιασνάγιαν Ιίολιάναν τήν 28 ’Οκτωβρίου.

Ό Τολστόη έλεγε πάντοτε δτι οί μαθηματικοί τής 
άρχαιότητος έθεοιρουν τόν αριθμόν 2S ώς τόν τελειο- 
τερον αριθμόν.

Ιδίεχο ώ; έξης προς χόν θεόν: «Πόσον είμαι εύιυχής, 
Κύριε, νά είμαι ό δοΰλος αου, ποιον θά ήμην εύιυχής 
»·ά eoC πλϋνω χούς πόδι;, νά ιούς φιλώ, νά σσϋ φορώ 
χά ΰποδήμαια, νά σέ κχενίξω, νά π λύνω χά ένδϋμαχά 
οου, χά προπαρασκευάζω χά χρειώδη σου, νά aoj φέρω 
ιό γάλα ιών αμνάδων μου· "Ολη ή καρδία μου αίσθά- 
χχιαι διά σε». ‘Αχούσα: χοιούχου; λόγους ό Μωϋιής 
ώργ.'οθη και χοΰ fine : εΒλααφημ I;. Ό θεός είνε πνεΰ
μα και δεν Ιχει ανάγκην οϋχε ένδυμάιων, o'vce ΰπηρι- 
σιών·. Ή καρδία χοΰ ποιμένας έπληρώθη οδύνης, 
διόχι δέν ήδύναχο νά φανχασθμ ίν 8ν χωρίς μορφήν 
σωματικήν, χωρίς υλικά; άνάγκας. Δ'εν ήόύναχο πλέον 
νά Siexai πρός χόν Ηιον καί νά χόν ΰπηρ^χή κ ιΐ πιριί- 
πιοιν *ίς απελπισίαν. Τόχι ό θβός «Ζτ«ν el; ιόν Μωΰ- 
οέα: αιΐιαχί άτβμάκρυνε; απ’ έμοΰ ιόν αίσιόν μου 
όοΰλον ; Κάδε άνθρωπος Ιχιι σώμα ίδικόν χον καί λέξεις 
ίδικάς ιου. "Ο,χι διά σέ δέν έχει καλώς, δι* άλλον ίχβι 
άριστα, ό,τι Ίιά σε e’ve δηληχήριον live μέλι δι" άλλον. 
Αί λέξιις δ'ενσημαίνο ν xlnoie Έγω βλέπω χήν καρ
διάν έκΊνων, olxivet άποχχίνονχαι πρός έμέ».

Ή παράδοοις ανιή μοϋ άρέσκιι πολύ καί σάς παρα
καλώ νά μι ϋχωρϊίιχ ωσάν έκιίνον χόν ποιμένα. Πάσα 
παραχύρηοις άνθρωπίνη άπένανχι χοΰ θεοΰ θά eive 
πάνχοχι ατελής. Δ'.ν θέλω νά οΰχαπαχώμαι διι ή κορ- 
δία μου ι’νε ειλικρινής δ.χαο; ή καρδ'α χοΰ ποιμ;νοςσ.

Ένδιαιρέρουσαι είνε αί έπί τοΰ έργου τού Τολστό'ί 
κρίσεις τών Γάλλων φιλολόγων.

Ό ΙΙαΰλος Μπουρζέ, οστις τόν χαρακτηρίζει ώ; 
μίαν τών τελειοτέρων καί ίσχυροτέρων προσωπικοτή
των τής εποχής μας, έδωσε τήν έξη; σύνέντευξιν περί 
τής Τολστοείου φιλοσοφίας.

«Ή φιλοσοσία του μοΰ έφάνη πάντοτε ώςέστερημέ- 
νη άξιος. Υπάρχει παράδοξος δυσαναλογία μεταξύ του 
τρόπου τοΰ βλέπειν τοΰ Τολστό'ί. οστις ήτο λίαν ανε
πτυγμένος, καί τοΰ χαρίσματος τό όποιον κατεΐχεν 
οΰτος νά διερμηνεύη τάς παρατηρήσεις καί τό όποιον 
ήτο είς νηπιακήν κατάστασιν. Τοιαύτη καταπληκτική 
άντίθεσις έξηγεϊ τό άνακόλουθον τών άντιλήψεών του 
δπερ άπό ςιολλοϋ καιρού κατεδείκνυεν.

Μόνον ή αίγλη τοΰ ταλάντου του ώς μυθιστοριο- 
γράφου ήδύνατο νά προσδίδη σοβαρότητα είς τούς λό
γους του, οί όποιοι, δυνάμεθα ήδη νά κρίνωμεν πό
σον επιβλαβείς άπέβησαν τόσον πρός αυτόν, όσον καί 
πρός τούς άλέ.ους.

Ό Λουδοβίκος Λεζέρ έδήλωσεν έν συνεντεύξει, ότι 
ύ Τολστόϊ γράφων τά μυθιστορήματα του κατέδειξεν, 
ότι κατέχει διάνοιαν τελείως ίσόρροπον, άλλ’ άφ’ ή; 
ή|ΐέρας συνέλαβε τόν σκοπόν ν’ άναδιοργανώση τήν 
κοινωνίαν καί νά Ιδρύση μίαν θρησκείαν, ήρχισε νά 
εύρίσκεται έν πλάνη.

Ό Άνατόλ Φράνς: «Δυστυχισμένε Τολστόη... Τό τέ
λος του υπήρξε λυπηρόν, καί μάλιστα τραγικόν. Ή- 
γάπα τόσον τήν ζωήν... Ναι, γνωρίζω καλώς ότι ού- 
δείς πιστεύει διι τήν ήγάπησε μετά πάθους· καί όμως 
τήν ήγάπα ώς ηδυπαθής. Άνθρωπος οστις αναλύει 
καί προβαίνει είς αύτοψίαν τής κοινωνίας ήτις τόν 
περιστοιχίζει, όπως έκαμεν <’> Τολστόη, δέν δύναται 
νά είνε μέγας ερωτευμένος τοΰ μέλλοντος.

Ό ’Ιούλιος Λεμαίτρ : «Ήτο άνθρωπος όχι μόνον 
μεγαλοφυής, κατείχε χαρακτήρα έκτακτον. Δέν
καθωδήγησεν, άλλ’ έφο'ιτισεν».

Ό «Φιγαριό» έγραψε :
«.. Είς τόν Τολστόη ό κόσμο; είχε παράσχη θέσιν 

ύπέροχον, οποίαν δέν είχε παραχώρηση ούδενί άλλω 
ούτε είς τόν Βίκτωρα Ούγχώ, ούτε καί είς τούς Βολ- 
ταίρον καί Γκαϊτε. Καί κατά τήν συγκινητικήν στιγμήν
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ρ·μβ<χομ6ς
Πίνα; τής Gabrielle Debillemarli—Cliarlon

Ή οικογένεια τοϋ μεγάλου φιλοσόφου κατηγορεί 
τον φίλον του κ. Τσιρκώφ, οτι αύτός τοϋ ένέπνευ κ 
τήν ιδέαν νά συμμορ^ώσ^ τήν ζωήν του μέ εν τών 
προσώπων τών μυθιστορημάτων του καί νά δραπέ
τευσή.

Ό Μπονρμόν, ό Γάλλος συγγραφεν; μεθ' ού ό Τολ- 
στόη συνεδέετο διά φιλίας, λέγει:

— Ό Τολστόη είχεν εύγενεστάτην μορφήν. ΊΙ 
άπλότης τών τρόπων του ήτο μεγαλοπρεπής. Έφερε 
πάντοτε μιά μπλούζα κολλημένη στο σώμα του, ή«ις 
έφαίνετο κάτω άπό τήν λευκήν γενειάδα. Στή μέση 
του υπήρχε πάντοτε μία πλατειά ζώνη. Ήτο ικανός 
νά! κόμη καί τάς μικροτέρας εργασίας τής οικίας του. 
Τό πρωί έξήρχετο ένωρίς καί χωρίς νά είδοποιήση 
κανένα. ,

Τό κείμενον τής διαθήκης τοϋ Λέοντος Τολστόη 
έχει ώς έξης :

22 ‘Ιουνίου 1910.
« Ό υπογεγραμμένος σώος τάς φρίνας καί τήν μνή

μην άρτιος, λαμβάνω τήν εξής άπόφαοιν έπί τμ προό- 
ψει τον θανάτου μου.

• Πάντα τά φιλολογικά μου έργα, όπο’τβ δήποτε χαί 
ιίν έγράφησαν ϊ/ μέλλουν μέιρι τοΰ θατάιου μου νά γρα
φούν, τά δημοσιιυθένια ήδη ώς καί τά ανέκδοτα, τό- 
οον τά έχονια χαρακτήρα καλλιτεχνικόν όσον καί τά 
λοιπά τελειωμένα ή ατελείωτα, τά δραματικά έργα, τάς 
μεταφράσεις, τάς παραφράσεις, τάς εφημερίδας, τάςίδιω- 
τικας {πιστολάς, τά σχέδια, τάς σκέψεις, τάς σημειώ
σεις, έν μιή λέξει δ,τι μέχρι τοΰ θανάτου μου έγραφα 
ή καί θά γράψω, οπουδήποτε καί αν εύρίσκωνται καί 
παρ' οίιμδήποτε διατηρούνται είτε χειρόγραφα είτε έν
τυπα, συμπεριλαμβανομένου πλήν τεΰ συγγραφικού δι
καιώματος ανεξαιρέτως έπί παντός έργου μου, καί τοΰ 

δικαιώματος έπί αυτών τούτων τών έναπομεινάντων 
χειρογράφων, πάντα ταυ τα κληροδοτώ καί άφήνω εις 
τήν κατοχήν τής θυγατρύς μου Αλεξάνδρας Λυόβνα 
Τολοτόη. Καθ' ήν περίκνιοσιν ή θυγάτηρ μου ‘Αλεξάν
δρα Λυόβνα Τολστόη ήθελεν άποθάνει πρό έμοϋ, κλη
ροδοτώ καί άφήνω τ’ ανωτέρω ιίς τήν θυγατέρα μου 
Τατιανήν Λυόβνα Σκουκολίνα.

Λέων Νιχολάϊτβιτ; Τολοτόη»

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ*
‘Εκείνη ή γυνή—μήτηρ, ή όποια θεωρεί τήν γέννη- 

CIV τέκνων δυσάρεστου σύμπτωσιν, τός ds τέρψεις τοϋ 
έρωτος, τάς ανέσεις τής ζωής, τήν άνάπτυξιν, τήν συνα
ναστροφήν ώς σκοπόν τοΰ βίου, αϋτη θά άναθρέψη καί 
τά τέκνα της όντως ι'όατε νά έχωσιν δσον το δυνατόν 
περιασοτέρας άπολαύαει; καί νά άπολαμβάνωσι τούτων 
δσον τό δυνατόν περισσότερον. Αϋτη θά τρέφη αύτά ή- 
δέως, θά στολίζη, τεχνηέντως θά διασκεδάζη αύτά, θά 
διδάσκη αύτά όχι εκείνο τό όποίον θά καταστήση αΰτα 
ανθρώπους μέ αύταπάρνησιν, έτοιμους νά έντείνωοι τας 
δυνάμεις των μέχρι τών έσχάτων ορίων ή καί τήν ζωήν 
των νά διακινδυνεύοωσι πρός έπίτευξιν τοΰ προορισμού 
των, αλλά εκείνο τό όποιον θά άπαλλάξη αύτά τοΰ αλη
θούς κόπου. ΛΙόνον τοιαύτη γυνή, άπολέσαοα τήν ιδέαν 
τής ζωής της θά συμμερίζεται τόν απατηλόν καί κίβδη- 
λον ανδρικόν κόπον, κατά τόν όποιον ό σύζυγός της 
έλευθερώσας εαυτόν άπό τών αληθών υποχρεώσεων τοΰ 
ανθρώπου επωφελείται μιτ'αύτής ξένους κόπους. Μόνον 
τοιαύτη γυνή θά έκλέγη τοιοΰτον σύζυγον dia τήν θυγα
τέρα της καί θά εκτιμή τούς άνθρώπους ούχί κατά τήν 
αξίαν των, αλλά σνμφώνως πρός εκείνο τό όποίον είνε 
ουνδεδεμένον μετ’ αυτών δηλ. τήν κοινωνικήν θέσιν, τά 
χρήματα ναι τήν τέχνην τού έπωφελείαθαι ξένους κόπους.

Ή αληθής όμως μήτηρ γνωρίζουσα τήν θέλησιν τοΰ 
θεού θά προετοιμάση καί τά τέκνα αύτής πρός εχπλή- 
ρωοιν τούτης. Διά τσιαύτας μητέρας τό νά βλέπαχτι τό 
τέκνον των ΰπερτεθραμμένον, μαλθακόν, εστολισμένον 
θά είνε συμφορά, διότι γνωρίζουοιν ότι τούτο θά φέρη 
δυσκολίας είς τήν έκπλήριοσιν τής θελήσεως ιοϋ θεού 
τήν ύπ’ σύτών έγχαραχθιίσαν εις τήν καρδίαν τοΰ τέκνου 
των. Τοιαύτη μήτηρ θά διδάακη τό τέκνον της δχι εκείνο 
τό όποίον θά παράσχη εις τόν υιόν της ή τήν θυγατέρα 
της τήν ευκαιρίαν νά έλευθερώση εαυτόν άπό τοΰ κό
που, αλλά εκείνο τό όποίον θά βοηθήση αύτούς νά φέ- 
ρωοι τόν κόπον τής ζωής.

Δέν ιίνε ανάγκη νά έρωτά αϋτη τί πρέπει νά διδά- 
σκιι τά τέκνα της, αϋτη γνωρίζει εις τί συνίοταται ό 
προορισμός τοΰ άνθρώπου καί επομένως γνωρίζει τί 
πρέπει νά διδάξη καί πρός τί νά προετοιμάση τά τέκνα 
της. Τοιαύτη γυνή δχι μόνον δέν θά ένθαρρύ'Ί) τόν 
σύζυγόν τη; εις τόν άπατηλόν καί κίβδηλον κόπον έχοντα 
ώς μόνον σκοπόν τήν έκμετάλλευσιν ξένων κόπων, αλλά 
μετ' άποστροφής καί φρίκης θα ουμπερ-,φέρηται πρός 
τοιαύτην ενέργειαν χρησιμεύουσαν πρός διαφθοράν καί 
άποπλάνηοιν τών τέκνων της. Τοιαύτη γυνή δέν θά 
έκλέξη σύζυγον διά τήν θυγατέραν της άναλόγως τής 
λευκότητος τών χειρών του ή τής λεπτότητας τών νρό- 
πων του, άλλ' ακριβώς γνωρίζουσα τί ιίνε κόπος καί τί 
είνε απάτη, πάντοτε καί παντοΰ, άρχομένη άπό τοϋ 
έαυτής συζύγου, θά σέβηται καί θά έκτιμή ιούς μετ’ 
αύταπσρνήοεως άφωσιωμένονς εις τον άληθή κόπον, θά 
περιφρονή δέ τόν κίβδηλον κόπον, τόν έχοντα ώς σκο
πόν τήν αποφυγήν άπό τού άληθοΰς κόπου.

Τοιαύτη μήτηρ θά γεννί'ι, ή ιδία θά τρέφη, πρό παν
τός άλλου ή ιδία θά προετοιμάζη τήν τρυφήν τών τέμνων 
της, θά ράπτη, θά πλάνη, θάδιδάοκη τά τέκνα της, θά 
κοιμάτα καί θά όμιλή μετ' αυτών διότι ταΰτα θεωρεί 

*) Τέλος. 

προορισμόν τής ζωής της. Τοιαύτη μήτηρ δεν θά εξα
σφάλιση τό μέλλον τών τέκνων της διά τών χρημάτων 
τοΰ συζύγου της ή διά διπλωμάτων, αλλά θά άναπτάξη 
εν αύτοίς εκείνην τήν τάσιν πρός αύταπάρνησιν, τήν 
όποιαν ή ίδια έν έαυτή διακρίνει, θά άναπτύξη έν αύτοίς 
τήν Ιδέαν ίοΰ άληθοΰς κόπου έστω καί μέ κίνδυνον ή 
θυσίαν τής ζωής των, διότι τοιαύτη είνε ή θέλη τις τοΰ 
θεοΰ Γνωρίζει δέ ότι έν τφ άληθεί τοΰιω κόπω έγκει
ται ή εύτυχία τής ζωής. Τοιαύτη μήτηρ div θά έρωτή 
τούς άλλους τί πρέπει νά πράττη' γ Ιδία όλα θά τά 
γνωρ'ζη καί ούδέν θά φοβήιαι.

‘Εάν είς άνδρα ή εις γυναίκα άτεκνον ϋπάρχωαιν 
ΰμφιβολίαι, είς τί άρά γε συνίοταται ή έκπλήρωσις τής 
θελήσεως' τοΰ θεοΰ, είς τήν γυναίκα-μητέρα τοΰτο είνε 
σαφέστατα καθοτρισμένον. Καί εάν αϋτη εύπειθής, έν 
τή άπλότητι τής ψυχής της, {ξεπλήρωσε τήν θέλησιν τοϋ 
θεοΰ ίοταμένη εις τό ϋψιστον σημείον τής εύτυχίας, μέ
χρι τοΰ όποιου είνε δυνατόν νά φθάση άνθρώπινον δν, 
χρησιμεύει ώς πολικός άσιήρ καθοδηγών πάντας τούς 
άνθρώπους τούς φερομένους πρός τήν ευτυχίαν. Μόνον 
ή μήτηρ δύναται πρό τοΰ θανάτου ήούχως νά εΐπη είς 
έκείνον ί όποιος τήν άπέστειλεν είς τούτον τόν κόσμον 
καί εις έκείιον τόν όποίον υπηρέτησε διά τής γεννή- 
σεως καί ανατροφής τέκνων άγαπητών, μόνον αϋτη 
δύναται ήσύχως νά εΐπη είς έκείνον τοϋ όποιου τό έργον 
{τελείωσε ·Νϋν απολύεις τόν δοΰλον σου, Δέσποτα·. 
Τοΰτο δέν είνε ή (ιψίστη τελειότης πρός τήν όποιαν πάν- 
τες οί άνθρωποι φέρονται. Μόνον τοιαΰται γυναίκες 
προετοιμάζουσι τάς νέας γενεάς τών άνθρώπων καί όιά 
τής ανατροφής αύτών ρυθμίζουσι τήν κοινωνικήν γνώ
μην καί όιά τοΰτο είς τάς χιίρας τών γυναικών τούτων 
έγκειται ή μόνη σωτηρία ιών άνθρώπων έκ τών υπαρ
χόντων καί έπαπειλούντων κακών τοϋ αίιΰνος μας.

Ναι, γυναίκες-μητέρες, είς τάς χιίιας υμών έγκειται 
ή σωτηρία τοΰ κόσμου !

AEQN TOASTOH

Μετάφρασις II. Παναγοποΰλου
Έν Νοβορωσίσκ.

«
Eogeuc Boulel ϊ6

0 ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ
— ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ —

IΙ'ραμμένο ένα δειλινό έπάνω στά σκαλοπάτια
τοΰ Παρθειώνος].

Τό Μέτωπο εϊμ' 'Εγώ.—
Και τών κακών δίου οχτρών ή βαρβαρότη,
— Τών οχτρών Μου ή μάνητα καί τ' άχτι,—
ΚΓ δ,τι κακό Μοΰ βουληθήκανε — δ,τι —
Συντρίμμια όμπρός Μου, καί τρίψαλα, καί στάχτη. 
Γιατί ιό Μέτωπο ε’μ' 'Εγώ....

¥
Κυττάω βαρεία κι* όλοΰθε.—
ΚΓ όλοΰθε τή ματιά Μου Έγώ τή στέλνω.
— Καί τή στέλνω ώ; τά γλυκόθαμπα πελάη 
όπου τό ήλιόγερμα πικρό κατασταλάει,—
ΚΓ ώς τ' άϋλα κορφοβούνια Έγώ τή στέλνω, 
Καί γιά μανδύα—τά χρυσά τάστρα παίρνω.
Γιατί τό Μέτωπο είμ' Έγώ, είμ' Έγώ...

¥
Τιτανικό Λουλούδι Έγώ.—
ΚΓ άπό τά βύθη τών Αιώνων άναδίνω,
— Κ'είμαι ή Πέτρα ή Σκέψι,καί τό Μάρμαρο — ιό Κρίνο. 
ΚΓ ούτε θά μαραθή, οϋτε θά σαλέιμΐ)
Τό Μάρμαρο —τό Κρίνο, ή Πέτρα—ή Σκέψι.
Καί θυμάμαι, τ' αλαργινά πικροθυμάμαι.
Κι' ούτε κλαίω —μόνο βαρυοκοιμάμα-.

*
‘Αρηοί, τριγύρω μου, οί Προσκυνητάδες
— Οί Προσκυνητάδες κ' οί Διαβάτες —
Μέσ' τής κολώνες, κΓ άπό τούς στυλοβάτες
Πάνε κ' έρχονται άπό χρόνια κι άπό χρόνια
Μέ τά καλοκαίρια καί μέ τάσπρα χιόνια,
Άνάμεα' άπ' τοΰ; στυλοβάτες
Οί Διαβάτες.
Καί περπατάνε, τριγύρω περπατάνε
ΚΓ ούτε κλαίεε—μοναχά ποΰ Μέ κυιτάνε...

'Οκτώβριοί Ιυΐυ ΝΑΠΟΛΕΟΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Είς τήν αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού» έγένοντο δύο 

πρωτότυποι διαλέξεις βυζαντινών θεμάτων. 'Ομί
λησαν ο καθηγητής κ. Σπ. Λάμπρος καί ό κ. Άδ. 
’Λ δαμαντίου, έφορος τών βυζαντινών μνημείων. Ό 
κ Λάμπρος είχεν ώς θέμα αρκούντως περίεργον τό 
περί τών γελωτοποιών έν τή βυζαντινή αυλή. Ό κ. 
’Λ δαμαντίου καθόρισε τήν φύσιν τής βυζαντινής τέ
χνης καί ήρμήιευσεν αυτήν ώς σύμβολον τοϋ ορθοδό
ξου δόγματος.

Ό κ Λάμπρος ήρχισε τήν διάλεξίν του μέ κάποιον 
ανέκδοτον τοϋ μεγάλου Ιταλού ηθοποιού Γκάριγκ, χα- 
ρακτηρίζον ζωηρότατα τήν διαπάλην τής ψυχής τών 
ύποκρινομένων, οΐτινες ύποχρέωσιν μόνην έχουν νά 
διασκεδάζουν τούς άλλους, χωρίς οί άλλοι νά ένδιαφέ- 
ρωνται διά τάς ενδομύχους αύτών διαθέσεις.

"Μετά τήν φιλοσοφικήν ταύτην έρευν ιν τοΰ ζητήμα
τος καί δι’ άλλων παραδειγμάτωνό κ Λάμπρος είσήλ- 
Οεν είς τό θέμα καί κατ’ άρχάς άνέφερε γενικά τινα 
περί γελωτοποιών, χρονολογούμενων άπό τών άρχαιο- 
τάτων χρόνων, χωρίς όμως τότε νά άποτελώσιν ίδιους 
τύπους έν Ί λλάδι, όπως συνέβαινε καί έν Ρώμη.

'Ο πρώτος γελωτοποιός κατά τούς Βυζαντινούς χρό
νους άνεφάνη κατά τον !ιον μ. X αιώνα βασιλεύοντος 
τοϋ αύτοκράτορος Θεοφίλου.

Ήτο ή έ.τοχή καθ’ ήν ό θρησκευτικός φανατισμός 
είχεν άφαιρέοει άπό τούς άνθριόπους πάντα ζήλον πρός 
άλλην εργασίαν καί είχεν έμπ.νευσει είς αύτούς τυφλήν 
πρός τά θεία προσήλωσιν. Ήτο ί] έποχή τοΰ μεγάλου 
πολέμου τών εΐκονομάχων εναντίον τών εικονολατρών, 
τής διαιρέσεως αύιοϋ τού Βασιλικού οίκου είς δύο 
άντιμαχόμενα μέρη, τόν Θεόφιλον υπέρ τών πρώτων 
καί τήν Θεοδώραν υπέρ τών δευτέρων.

Ό Δένδερις—αύτός ήτον ό πρώτος γνωστός έκ 
τών πηγών κατά τήν εποχήν εκείνην γελωτοποιός — 
άπετέλει έξαμβλωματικόν άνθρωπάριον, κινούν τόν γέ
λωτα έκ πρώτης οψεως.

Εκτός όμως αύτοΰ κατά τήν ιδίαν εποχήν υπήρχε 
καί δεύτερος γελωτοποιός ό Γρύλλος, είς τόν όποιον 
είχε δώσει τήν άδειαν ό Θεόφιλος, διά νά έμπαίζη τά 
θεία μυστήρια, τόν τότε Πατριάρχην, τάς εικόνας, ένφ 
τόν πρώτον μετεχειρίζετο,διά νά ΰποβλέπρ τήν Λ ύτο- 
κράτειραν, μήπως έξακολουθή λατρεύουσα τάς εικόνας.

Έπί Μιχαήλ Γ' κατόπιν τοΰ Μεθυστοΰ, τοΰ περι- 
βοήτου διά τήν μέθην καί τήν άσωτείαν του, ύπήρξεν 
άλλος γελωτοποιός Χοίρος ονομαζόμενος, τόν όποιον 
άπτκάλει ό βασιλεύς Ήμέριον κατ’ εύφημισμόν.

Ό γελωτοποιός οϊίτος ήτο βρωμερός τήν δψιν καί 
βρωμερώτερος τήν γλώσσαν, ό δέ Μιχαήλ ήρέσκετο 
νά άκούη τάς βωμολοχίας του καί νά βλέπρ τάς άσεμ
νους χειρονομίας του

Μετά τούτον άναφέρεται έπί Ανδρονίκου Κομνη- 
νοΰ άλλος γελωτοποιός ό Ταζινζιφίτσης όνόματι βωμό- 
λόχος έπίσης καί τερατιόδης τήν μορφήν.

Κατ’ άντίθεσιν όμως πάντων τούτων εμφανίζεται 
νέος τύπος γελωτοποιού, κροκαλών τόν γέλωτα όχι διά 
βωμολοχιών ή μορφασμών, άλλά διά λογοπαιγνίων.

Ώνομάζετο Χαλιβούριος καί εΰρίσκετο εΐς τήν υπη
ρεσίαν τού Ίσαακίου Αγγέλου.

Λιά.τύ πνεύμα τού γελωτοποιού τούτου ό κ. Λάμ
προς άνέφερε τό εξής ανέκδοτον.

Ό Ίσαάκιος είχε διόσει μέγα συμπόσίον είς τό 

όποιον παρεκάθηντο συγγενείς φίλοι καίπλεΐσται φί 
λαι του.

Ό Βασ.λεύς έζήτηοεγ αλάτι είπών.
— Ένέγκατέ μοι άλας.
Καί ό Χαλιβούριος αφού έρριψεν έν βλέμμα πρός 

τάς γυναίκας καί παρετήρισεν ότι ήσαν πλέον ή πολ- 
λαί εϊπεν.

— "Αφησε πρώτον, ώ Βασιλεύ, νά ίδωμεν αύτάς 
καί κατόπιν βλέπομεν καί άλλας.

ΙΙλήν όμως τούτων κατά τόν μέοον αιώνα ΰπήρχεν 
έν τή Αυλή τού Μεδιολάνου Έλλην γελωτοποιός Γιαν- 
νάκης ονομαζόμενος αγνώστου επωνύμου καί καταγό
μενης έκ Χίου.

Ώς τελεί ταϊον ό κ. Λάμπρος άνέφερε τόν Μπερ- 
τόδουλον, όστις εξυπηρέτησε πολύ τόν Ελληνισμόν 
έπί Τουρκοκρατίας, διότι εΰρισκεν άνακούφισιν είς 
έκείνον τόν κακόμουτρον χωριάτην, πού είχε τό θάρ
ρος νά άντιμετρήται πρός τόν Σουλτάνον καί νά σκώ- 
πτη άφόβως τούς μεγιστάνας.

Ό κ. Λάμπρος κατέληξεν ευχηθείς νά μήν άνα- 
γράψΐ) ή ιστορία άλλους γελωτοποιούς.

Τόν « Λάμπρον διεδέχθη είς τό βήμα ό κ ’Αδα
μάντιου, όστις έξέθηκεν ιδίαν αυτού θεωρίαν γενέσε- 
ως καί έξελίξεως τής βυζαντινής τέχνης. Καί κατά 
πρώτον μέν άπέδειξεν ότι ή ιερατική ακινησία τής τέ
χνης ταύτης προέρχεται έκ τού γεγονότος ότι εινε τέ
χνη καθαρώς θρησκευτική, ή οποία έτέθη είς τήν 
υπηρεσίαν τής Εκκλησίας. Διά βραχέων έδειξε τήν 
συβολικήν σημασίαν τών μερών τού ναοΰ, εΐς τά 
όποια άνταπεκρίνετο ίδια διακόσμησις ζωγραφική καί 
παραστάσεις έχουσαι πάσαν αρμονικήν συμφωνίαν 
μέ τό σύμβολον τού ’Ορθοδόξου δόγματος. Έπειτα 
έξήγαγε πώς άπό τάς παραδόσεις περί τών ιερών 
προσώπων διεμορφώθη ή εΐκονογραφική παράδοσις 
ήτις καθώρισε τήν μορφήν αύτών.

Μετά ταύτα έξέθηκεν ό κ. ’Αδαμάντιου τήν θεω
ρίαν του περί τής τοιαύτης έξελίξεως καί διαμορφώ- 
οεως τής βυζαντινής τέχνης. ΊΙ τέχνη αϋτη δέν είνε 
δημιούργημα ώρισμένου προσώπου. Άλλ’είνε δημι
ούργημα γενεών καί αιώνων, είνε δημιούργημα ενός 
ορθοδόξου λαού, όστις διά ταύτης ήρμήνευσεν έπί 
τών τοίχων τών ναών τό δόγμα αυτού τό ορθόδοξον.

Ή τέχνη ή ’Ιταλική τής ’Αναγεννήσεως ήτο δημι
ούργημα άτομικόν, καί άντέγραψε τήν ζωήν τήν ώ· 
ραίαν, ή όποια έπλημμύριζε περί αύτήν. Ό ’Ιταλός 
ζωγράφος ελάμβανέ ώς πρόφασιν τήν ίεράν ιστορίαν 
διά τά παραστήση τήν μεγολοπρέπειαν τών δουκικών 
αύλών, διά νά ζωγραφίσο ώς Μαδόνας τάς ώραίας 
ίταλίδας, αί όποίαι ήστραοττον περί αυτόν. Καί οΰτω 
διεμορφώθη ή ιταλική τέχνη ώς τέχνη κοσμική πλέον. 
Ό βυζαντινός ζωγράφος, μοναχός ώς έπί τό πλε ι
στόν, έξηφάνιζε τό άτομόν του, καί τό έργον του δέν 
είχεν άλλον σκοπόν ή νά έρμηνεύση καί νά ενίσχυση 
τό δόγμα του τό ορθόδοξον. Καί οΰτω διέπλασεν ή 
Εκκλησία μα; εν μεγαλοπρεπές είκονογραφικόν έπος, 
τό όποιον έκτυλίσσεται είς τούς ναούς τοΰ Μυστρά, 
τοΰ 'Αγίου "Ορους, τών Μετεώρων. «Τό είκονογρα
φικόν τούτο έπος, κατέληξεν ό κ. ’Αδαμάντιου,- άπό- 
κειται είς τόν βυζαντινολόγον νά έρμηνεύση, είς δέ 
τόν ορθόδοξον ζωγράφον άπόκειται νά συνέχιση έμψυ- 

χών αυτό μέ τήν πνοήν τής δημιουργικής φαντασίας».

ΊΙ έπιστηιιονική σημασία τής διιλέξεως τοϋ’κ. ’Α
δαμάντιου. έγκειται είς τό ότι έθηκε δύο πρωτοτύπους 
καί θεμελιώδεις άρχάς τής βυζαντινής τέχνης: τήν 
γένεσίν της ώς προϊόν οΰχί άτόμου. άλλά ενός λαού, 
ότι είναι τέχνη οΰχί π ρ ο σ ω π ι κ ή (art personnel), 
άλλ’ άπρόσωπος (ait impersonnel). —καί τόν 
σκοπόν αυτής, ότι είναι τέχνη κατ’ εξοχήν θρησκευ
τική, έ ρ μ η ν ε ύ ο υ σ α καί χρησιμεύουσα ώς σύμβο
λον τοΰ ’Ορθοδόξου δόγματος. Αί άρχαί αΰται είναι 
οΰτω πολυσήμαντοι, οΰτω θεμελιιόδεις. ώστε έπ’ αύτών 
δύνφται νά στήριξη “ ήμέτερος βυζαντινολόγος δλον 
οικοδόμημα μελέτης καί δημιουργικής εργασίας.

Άλλά πλήν ταύτης τής σημασίας, άξιοπαρατήρητον

φ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ $>
Λικτομτρν,ς λογαριασμός.

Μία αρχαία έκκλησία έν Βέλγιο» άπεφάσισε «νά 
διορθώσμ» τάς ΐδιοκτησίασ της. Κατηρτίσθη λοιπόν 
έπιτροπή. ήτις προσέλαβε καί ένα ζωγράφον μέ τήν 
παραγγελίαν νά άναχρωματίσΐ) μερικός τών πεπαλαιω
μένων εικόνων τή; έκκλησίας. "Οτε μετά τινα; ημέρας 
ό ζωγράφος άπέστειλε τόν λογαριασμόν του. τά μέλι) 
τής έπιτροπής ήρτήθησαν νά πληρώσουν έπί τφ λόγιο 
ότι <·ό λ)σμό; δέν ήτο λεπτομερής». Τότε δ ζωγράφος 
άπέστειλε νέον τοιοΰτον. τόν εξής :

Διά βελτίωσιν τών δέκα ’Εντολών 55.03
Δι’ έξωραϊσμόν τού Ποντίου Πιλάτου καί διά 

νέαν κορδέλλαν διά τόν πίλον του 3.12
Διά νέαν ουράν τού άλέκτορος τοό Αγίου 

Πέτρου καί δι’ έπιδιόρθωσιν τού έπανω- 
φορίου τοΰ Αποστόλου 3.20

Λιά νέα πτερά, καί έπιχρύσωμα τή; άριστε- 
ράς πτέρυγος τοΰ φύλακος ’Αγγέλου 5.18

Διά πλύσιμον καί ψυμμιθύωμα τών παρειών 
τοΰ υπηρέτου τού Καϊάφα 5.02

Δι’ άνακαίνισιν τοϋ Ούρανοΰ, διά τακτοποί
ησήν τών άστέρων, καί διά καθαρισμών 
τής Σελήνης 7 14

Λιά μικρός επιδιορθώσεις τοΰ Καθαρτηρίου, 
καί δι’έπαναφορά-.· άποπλανηθεισών ψυχών 3.06

Δι’ άφαίρεσιν κηλίδων ,έκ τών ενδυμάτων 
τοΰ υίοΰ του Τωβίτ 1.30

Διά κρέμασμα ενωτίων είς τά ώτα τής Σά
ρας. (Δέν θά ήσαν χρυσά!) 1,31

Διά ζωήρευσιν τών φλογών τής Κολάσει·»;, 
διά νέαν ουράν τοϋ Διαβόλου, καθαρισμόν 
τής άριστεράς του οπλής, καί άπέναντι 
διαφόρων μικροδουλειών διά ιούς κακό- 
μοιρους τούς κολασμένους 7.17

Διά νέον ποδόγυρον τής Πορφύρας τοΰ Ή- 
ρώδου καί τακτοποίησιν τής φενάκης του 4.00

Διά καθαρισμόν καί διά καινουργή πέταλα 
τοΰ όνου τοΰ Βαραάμ 1,70

Διά τοποθέτησιν νέου λίθου είς τήν σφεν
δόνην τοΰ Δαβίδ, διά μεγέθννσιν τής κε
φαλής τοΰ Γολιάθ, καί πάχυνσιν τής κνή
μης τοΰ Σαούλ 6,18

Διά βαφήν τής Κιβωτού τοϋ Νώε καί διά
νέαν κεφαλήν τοΰ Σήμ 4,31

Δι’ έμβάλωμα τοΰ υποκαμίσου τοΰ άσώτου
υίοΰ καί διά καθαρισμόν τοΰ ώτίου του 3,3.)

'Ολικόν 5»Ίύ
Πολύ μικρά αμοιβή άν λάβχ) τις ύπ’όψιν τό μέ

γεθος τής εργασίας! Κρήσσκ

ιδιαζόντως διά τήν καλλιτεχνικήν ημών δημιουργίαν 
ήτο καί τό πόρισμα τοΰ κ. ’Αδαμάντιου. "Οτι ό 
σημερινός ορθόδοξος ζωγράφος έχει πάσαν βεβαίως 
ελευθερίαν νά έπεξεργασθή μορφάς καί συνθέσεις 
ωραίας,—καί άξια πάσης ένθαρρύνσεω; είναι ή έπι- 
ζήτησις ΰπό τών καλλιτεχνών μας, όπως ληφθοΰν μέ
τρα νά είναι καλλιτεχνικιότεραι αί εικόνες,— οφείλει 
όμως νά μείνη είς τόν κύκλον τής παραδόσεως, καί 
νά παρέχη τήν τέχνην του είς τήν ερμηνείαν τοϋ 
’Ορθοδόξου δόγματος. Τό Εύαγγέλιον άναγινώσκεται 
είς τήν γλώσσαν, έν τή όποια έγράφη, οί υπέροχοι 
ΰμνοι τής Εκκλησίας μας άντηχοΰσιν είς τούς ναούς 
αναλλοίωτοι. διατί τά μή διατηρήσωιιεν τήν τόσον 
υψηλήν σ υ μ β ο λ ι κ ή ν έννοιαν τής ε ί κ ο ν ο γ ρ α- 
φ ι κ ή ς π α ρ α δ ό σ ε ω ς ;

Ράπτρια μνΰιστοριογράφος.
Εφέτος τό βραβεΐον τής Ακαδημίας Γκονκούρ θά 

δοθή κατά πάσαν πιθανότητα είς τό μυθιστόρημα 
«Μαρία-Κλαίρη». οΰιινος συγγραφεύς είνε μία ταπεινή 
καί πτωχή Παρισινή ράπτρια, ή "Αννα Ώντόν. Ή 
ιστορία τής κόρης "αυτής είνε εκπληκτική διά τήν 
δύνσμιν τής ένεργητικότητος, μεθ’ ής ί] άσημος καί 
αμόρφωτος αΰιη νεάνις άνέπτυξε τό όπολανθάνον έν 
αΰτή φιλολογικόν δαιμόνιοι·.

Ή Ώντόν ήτο ποιμενϊς είς τό χωρίον όπου έγεν- 
νήθη. Μετά τινα καιρόν άθλιας έκεΐ ζωής κατιόρθωσε 
νά μεταβή είς Μπούρζ, όπου εύρεν ευτελή τινα θέσιν 
μαθήτριας εΐς τι ραφεΐον. ’Ολίγον κατ’ ολίγον έ[ΐαθε 
τήν τέχνην καί είς ηλικίαν 18 έτών ένόιιισεν ότι ήτο 
ήδη ώριμος διά νά έπιδιώξρ βελτίωσιν τής θέσεώς 
της. Μέ τόν σκοπόν τούτον άνεχώρησεν είς 1 Ιαρισίους, 
καί έχρειάσθησαν πολλοί κόποι διά νά εΰρρ μικρόν 
θέσιν ραπτρίας.

Έν ΙΙαριοίοις συνήψε στενήν οικειότητα μέ τινα 
συγχώριόν της όστις είχε δημ ιουργήση έν τή πρω
τεύουσα αρκετά καλήν φήμην ώς συγγραφεύς. Έκ τής 
συνάφειας μετ’ αυτού ήσθάνθη ζωηρόν τήν έφεσιν νά 
άσχοληθή είς τήν φιλολογίαν. Άλλ’ή άτυχής δέν έγνώ- 
ριζεν ούτε νά άναγινώσκρ, οΰτε νά γράφμ. Παρεκάλεσε 
τόν συμπατριώτην της νά τής χρησιμεύση ώς διδά
σκαλος οπερ οδΤος έπραξε. καί άναπτύξασα άπερίγρα- 
πτον θέλησιν φιλοιιαθείας. κατώρθωσεν έν βραχυτάτφ» 
χρόνιο νά γράφ») καί νά άναγιννίσκρ. "Οταν έξοικειιόθη 
τόσον πρός τήν γλώσσαν ώστε ένόμισεν ότι ήδύνατο 
νά έκφράζρ τά διανοήματά της, έλαβε τήν τολμηροτά- 
την άπόφασιν νά γράψβ μυθιστόρημα. Καί ήρχισε 
τότε γράφουσα τήν «Μαρίαν —Κλαίρην». Ό φίλος της 
έμεινε κατάπληκτος έκ θαυμασμού έκ τής γοησσης 
έμπνεύσεως, ή ις διέκρινε τά πρώτα κεφάλαια τού 
μυθιστορήματος, παρά τάς φρικιόδει; άνορθογρα(ία; 
αί όποϊαι υπήρχον είς έκάστην σχεδόν λέξιν. Τήν ένε- 
θάρρυιεν κ ιί ή νεάνις έξηκολούθησε τό έργον της 
βραδέως συμπληρούσα αυτό, άλλά μετ' έπι,ιιονή; έργα- 
ζομένη. έως ότου πρό δύο έτών τό έτελείωσε.

Παρά τά έγκώμια τοϋ λογίου συμπατριώτου τη; δέν 
είχε τήν τόλμην νά φέρ;) είς τήν δημοσιότητα τό έργον 
αυτής. Άλλά έσχάτως έπαθε προσβολήν βαρέω; οφ
θαλμικού νοσήματος, τό όποιον δέν τή έπιτρέπει νά 
κερδίζη τά πρός τό ζήν έργαζθ|ΐένη καί τότε έσκέφθη 
ώς άναγκαίαν λύσιν τήν δημοσίευσιν τοΰ μυθιστορή
ματα; της έπί τή έλπίόι ότι θά έκέρδιζε κάτι έξ αυτού.

Ό φίλο; της, επειδή ούτε αυτό; ούτε έκείνη είχον 
τά μέσα τή; έκδόσεω;. έφερε τό χειρόγραφον εΐς τήν 
κόμησσαν Νοάιγ. ήτις όμως μετά φρίκη; τό άπέρρι
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ψεν όταν έπληξαν τήν λεπτότητα τής γραμματικής της 
αίσθητικότητο; αί αναρίθμητοι καί χονδροειδείς άνορ- 
θογραφίαι. Τό χειρόγραφον παρεδόθη κατόπιν είς τόν 
Όκτάβιον Μιρμπω, όστις παριδων τάς άνορθογραφίας 
καί προσέξας είς τήν έννοιαν, άνεΰρεν έν τφ μυθιστο- 
ρήματι χαρίσματα υπέροχα καί ίδίαις δαπάναις τό 
έδημοσίευσε, συστήσας άμα αυτό θερμώς είς τήν ’Ακα
δημίαν τών Γκονκούρ. "Οταν τό βιβλίον έτυπώθη 
άπηλλαγμένον τής ασχήμιας τών ανορθογραφιών, οί 
φιλολόγοι άνεγνώρισαν είς αυτό έξοχον καί λεπτότατου 
μυθιστορηματικόν τάλαντον.

»
Έκδίκηαις ζωγράφου.

Ή διάσημος κατά τήν εποχήν της Πολωνίς άοιδός 
Κατρούας παρήγγειλε τήν εικόνα της είς νεωτεριστήν 
τινα ζωγράφον. ΙΙερατωθείσης τής είκόνος, ή άοιδός 
ήρνήθη νά τήν παραλαβή διά ν’ αποφυγή τήν πληρω
μήν της, προφασιζομένη ότι δέν τής ώμοίαζεν.

— «’Αλλά ε'σθε σεις ή ιδία», τή έλεγεν <> ζωγράφος.
— «Ούτε κατά φαντασίαν! » άπήντα ή άοιδός. 

«Έγό> έχω οφθαλμούς μεγαλειτέρους, τό στόμα μικρό- 
τερον, τήν κόμην πλουσιωτέραν. . .»

Ό ζωγράφος άιροΰ διεμαρτυρήθη, βλέπων διαφεύ- 
γουσαν τήν ελπίδα τοΰ κέρδους, κατέφυγεν είς τό εξής 
ευφυές τέχνασμα. Έπρότεινεν ώς πραγματογνώμονα 
τόν οκταετή υίόν τής άοιδοΰ. Ή άοιδός παρεδέχθη 
τοΰτο. Τό παιδίον άμα ώς άπεκαλύφθη ή είκόιν, άνε- 
γνώρισεν άμέσως τήν μητέρα τού. . . άλλ’ ή άοιδός, 
ήρνήθη ν’ άναγνωρίση καί πάλιν τήν εικόνα καί έφυ- 
γεν όρκισθεΐσα ότι δέν θά τήν πληρώση.

— «Αυτό θά τοΰ ίδούμε» είπεν ό ζωγράφος έξωρ- 
γισμένος.

Μετ’ όλίγας ημέρας, ή είκι'ον ευρίσκετο έκτεθειμένη 
εις τήν προθήκην ένός καταστήματος. Ό ζωγράφος 
δύο τινά τής προσέθηκεν μόνον. Έζωγράφισε μερι
κά; σιδηράς ράβδους παριστιόσας τό κιγκλιδωτόν πα
ράθυρου φυλακής καί τήν εξής έπιγραφήν:

• Είς τήν φυλακήν διά χρέη.»
Τό πρό τής είκόνος διερχόμενον πλήθος άναγνω- 

ρίζον έν αυτή τήν περίφημον άοιδόν έξέσπα είς άκρα- 
τήτους γέλωτα; διά τήν εΰφυα τοΰ ζωγράφου εμπνευ- 
σιν καί κατειρωνεύετο τήν άοιδόν.

Τήν έπομένην φθάνει ή άοιδός κατηγανακτησμένη.
— «Είνε άτιμία αυτό ποΰ έκάματε, κύριε ! Διόσατέ 

μου τήν προσωπογραφίαν μου!»...

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Λουδοβίκος von LoefftZ

Έκ νέου τό δρέπανον τοΰ Άδυσωπήτου, τό όποίον 
κατά τούς τελευταίους χρόνους τόσον πλουσίως έθέριαε 
μεταξύ τών καλλιτεχνών τοΰ Μονάχον, συνήρπασεν ένα' 
έκ τών μάλλον τετιμημένων.

Ό Λουδοβίκος von LoefftZ δέν υπάρχει πλέον. 
Πρό τινων ήμερών άπέθανεν etc Μονάχον. Άπό τοΰ 
τελευταίου του έργου ε’Ορφεύς καί Ευρυδίκη ν τό 
όποιον έγένετο τό 1898 καί ήγοράσθη διά την Πινα
κοθήκην τον Μονάχου, ό καλλιτέχνης, ένεκα ύφθαλμίας 
ήτις άπήτησεν έγχείρησιυ, παρημποδίσθη νά παρόν 
οιάοη μεγαλείτερον έργον. ‘Ενίοτε μόνον έπανέφερον 
αυτόν etc τήν μνήμην τοΰ κοινοΰ xai τής δημοσιότητας 
τινές έκ τών άφελών καί βαθυφαιών τοποθεσιών του. 
Άλλ' ύπήρξε χαιρός, καθ' 8ν έν τφ πεδίφ τής έπι-

— «Ποιαν προσωπογραφίαν;»
— «Τήν ίδικήν μου, τήν όποιαν έχετε έκτεθειμένην.
— «’Αλλ* αυτή δέν είνε ίδική σας... Δέν σάς ομοιά

ζει... Δέν μοΰ τό είπατε σείς ή ιδία χθες ;...»
Ή άοιδός ήτηθεϊσα έζήτησε συγγνώμην καί έπλή- 

ρωσεν όσα έζήτησεν ό ζωγράφος. Καί τοιουτοτρόπως 
έγλύτωσεν άπό τό κιγκλίδωμα....

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΙΩΝ
(Τοΰ Λενάου)

Στό απόκρυφο τοΰ δάσους μονοπάτι, 
στήν όχθη τήν καλαμοφυτεμμένη 
πηγαίνω κάθε βράδι άγάλι—γάλι 
κ’ έχω στή σκέψι έσέ, ώ αγαπημένη.

Καί τά καλάμια μυστικά βουίζουν, 
στά χαμοκλάδια απλώνεται σκοτάδι, 
κρυφομιλήματα γροικώ καί θρήνους 
καί κλαίω καί κλαίω μές τό μαύρο βράδι.

Μοΰ φαίνεται τοΰ τραγουδιοΰ σου ό ήχος 
σάν φύσημα όποΰ άλαφρά πετά 
καί ή γλυκειά κι’ αρμονική λαλιά σου 
πλανιέται στή; νυχτό; τή σιγαλιά.

Ξεχύνεται τοΰ φεγγαριοΰ ή λάμψι 
στής λίμνης τά κοιμάμενα νερά, 
καί τό άχνόχρυσο φως πλέκει στεφάνια 
στήν πυκνόφυλλε] μέσα καλαμιά.

Μέσα στους κάμπους τριγυρνοΰν τά λάφια 
καί πρός τ’ άστρα τά μάτια τους σηκώνουν, 
μές τά καλάμια τά πουλιά κοιμούνται 
καί στον ύπνο τους γέρνουν καί ζυγώνουν.

Κ’ έγώ τά μάτια χαμηλώνω δακρυσμένα 
καί μές’ απ’ τή θλιμμένη μου ψυχή 
όλες οί σκέψεις μου πετοΰν σ’ έσένα 
σάν ήρεμη τής νύχτας προσευχή.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΓΡΟΣ

ζητήσεως τοΰ ποιον τής ζωγραφικής — δυνατόν τότε 
χαί έν έσφαλμένη όδφ νά τί έζήτησαν—έστη ό LoefftZ 
ώς δημιουργός xai ώς διδάσκαλος έν ιή πρώτη σειρ$ xai 
έξήσκησε μεγάλην έπίδρασιν. Έζήτηστ τήν σωτηρίαν 
επόμενος τοΐς παλαιοτίρχς χαι δυνατόν άφ' ένός μεν 
ό Βάνδυκ, άλλ' άφ' ετέρου, χαί ό μέγας έπίσης ζωγρά
φος Ribera ώς πρότυπα νά τφ έχρησίμευσαν. "Απειρος 
επιμέλεια έν τοΐς λεπτομερείαις τής ζωγραφικής, έν τή 
πλαστική έπεξεργασίφ τών μορφών, έν τή παραστάοει 
τοΰ άνθρωπίνου σώματος είναι αί σπουδαιότεροι Ιδιό
τητες τής τέχνης του χαί ό οχοπός τόν όποίον προίβαλλεν 
εις τούς μαθητάς τον. Ύπό αυτή:’ τήν έποψιν είναι τό 
σώμα τοΰ Χριστού έν τφ έργο» του «Pieta» τής Νέας 
Πινακοθήκης (ζωγραφηθέν τ<5 1883) τό ίσχνρότατον 
του έργον. Αί αντιλήψεις τής ζωγραφιχής έν γένει θά 

1895 έν Μονάχτμ έξέθεσε, παριστΛ μίαν πλέκτριαν δαν- 
τελλών, ή οποία έκ τής εργασίας άναπαυομένη, παρα
τηρεί τήν μικρόν της θυγατέρα άπησχολημένην είς τό 
πλέξιμον.

Είς άλας αυτός τάς εικόνας είναι ή έμβάθυνσις, ή 
εύγενής και καλλιτεχνική σοβαρά έργασία άξια θαυμα
σμού' παν τό όποίον έδημιούργησεν ό καλλιτέχνης ζω
γράφος έχει τόν τύπον τής γνητιότητος. Ουδέποτε κατε- 
δέχθη καί έπέτρεψεν είς εαυτόν γονιμότητα xai άφθο
νου παραγωγήν έργων, ήτις θά άπέβαινεν έπί βλάβη 
τής τέχνης τών έργων του, άν xai ή καλλιτεχνική βιο
μηχανία λίαν έπεθύμει νά συγχαταλέγη μεταξύ τών προσ
όντων της και πίνακας τοΰ μεγάλου ζωγράφου και ή 
πώλησις αύτών ήτο βεβαία. Μεγίστης έπιμελείας είναι 
προσέτι καί ή είχών προσευχόμενης χωρικής, καθώς 
καί ή μικρή παράστασις ένός άγιου Αντωνίου τής Πα- 
δ τύης.

Είς μεγαλυτέρας διαστάσεις, έργα πρός σκοπόν δια- 
κοσμήσεως, ό Λέφτς δεν έζωγράφ,σε.- Τής χειρός του 
έργον ι'ναι εν τεμάχιον τής πομπής τοΰ γάμνυ έν τή 
δημαρχίφ τής I.andsbut, είς ην μετά τοΰ Seitz, 
Sllicss καί iVcigaud συνειργάσθη. Καί ένα Ισχυρόν 
πίνακα διά θυσιαστήοιον, τήν άνάληψιν τής Παναγίας 
διά τόν ναόν τοΰ Freising έτελείωσε κατά τό έτος 1890 
περίπου. "Οπως κάθε θέμα, ο'ύτω καί τοΰτο μετά θαυ
μάσιας έπιτυχίας άπέδωχεν, άν χαί ή ιδιοφυία του δέν 
ήδύνατρ νά προσορμιοθή ακριβώς είς ζωγραφικά προ
βλήματα τοιοΰτα, όποία άπήιουν ΰψος καί πάθος. Τό 
πεδίον αυτοί ήτο τό ένδόμυχον, ή Τέχνη του ήτο καί 
είς τόν μιχρότερον τών πινάκων τον νά προσδώση θέλ- 
γητρον καί ώραιότητα, ή βάσις του ήτο μία απεριόρι
στος γνησιόιης σχήματος, τό όποιον νά έξωραιζη xai 
ύπερτερή τοΰ πραγματικοΰ μάλλον παρά νά ύτολείπη- 
ται. Ανται αί ίδιότητές του είναι έκεϊιαι βεβαίως, αί 
όποίαι σννντέλεσαν ΐνα τόν LoefftZ, έκ πολύ νέφ ήλι- 
κ'α ήδη, κατά το 1873, προσλαβώοιν ώς βοηθόν εν τή 
Άκαδημίφ τοΰ 'Μονάχου. Άπό τοΰ 1880 διηύθυνε ώς 
καθηγητής μίαν τάξιν ζωγραφικής, ήτις πολλούς συνε- 
κέντρωσε. "Οιε κατά τό 1811 ό Φρειδερίκος Αύγου
στος von Kaulbach παρητήθη τής διευθύνσεως τής 
'Ακαδημίας τών Καλών τεχνών τοΰ Μονάχου, άνέλαβε 
τούτην ό LoefftZ ώς διευθυντής καί τήν έκράτησε μέ
χρι τιΰ 1893. Έκ τών μαθητών του σπουδαιότεροι 
είναι ό Klaus Meyer, Waller Firle, Frithjof Smith, 
Max Thedv.

Ο! άνω μνημοτευθέντες πίνακες τοποθεσιών, όιά τών 
όποιων κατά τά τελευταία έτη ό καλλιτέχνες σπσνίως 
ένεφανίζειο ειχον μεγαλυτέρας διαστάσεις ώς πρός τό 
μέγεθος καί μεγίστην αρμονίαν χρωμάτων. "Ας έλπίσω- 
μεν δέ άτι καί μεταξύ τών ημιτελών πινάκων του θά 
εϋριθή έργον τι, σπουδή ή σχεδίασμα, τοΰ οποίου ή 
ώραιότης θά έκπλήξη έκ νέου τόν κόσμον, ’ζίλλά πάν
τως μένει ό Ludvig von LoefftZ δοξασμένος, ώς καλ
λιτέχνης βαθείας καλλιτεχνικής πεποιθήσεως καί 
Ισχυρός καί δυνατής θελήσεως, καί ή ύόξα αϋτη είναι 
άρκττά ώοαία ! Ο.

*
"Ηρχισαν αί συναυλίαι τοΰ Ωδείου 'Αθηνών, αίτινες 

έφέτος—εξ τόν αριθμόν—θά δίδωνται έν τφ Δημοτιχφ 
θεάιρω. Ή πρώτη συναυλία έδόθη τή ΰ Δεκεμβρίου. 
Ή ορχήστρα έξετέλεσε μττά ζηλευτής άκριβείας τήν 
Συμφωνίαν op. 16 είς ρέ μείζον τοΰ Scainbatli, τοΰ 
καθηγηιοΰ τοΰ έν Ρώμη “Ωδείου, μαθητοΟ δέ τοΰ Λίττ. 
Ό Scainbatli είνε ό μεγαλείτερος συνθέτης συμφωνιών 
τΰς πατρίδας του, ιδιαζόντως δε τόν έτίμα ό Βάγνερ. 
Ή έκτελεσθεΐσα συμφωνία έγράφη τφ 1881. Τό Scherzo 
καί τό Finale, τά τεχνικώτερα μέρη τής συνθέσεως, 
έπαίχθησαν μέ πολύ μπρίο.

Etta ή ορχήστρα έξετέλεσε τοΰ Βάγνερ τό συμφωνι
κόν έργον Siegfried-Idyll. Τοΰτο ουνέθεσεν ό μέγας

Λουδοβίκος φϋν Λέφτς 

μετοβάλλωνται αιωνίως, άλλ' ή υπερμεγέθης δύναμις 
καί ή έπίσης τεραοιία ένταιις τής θελήσεως. αί όποίαι 
χρύπτωνται έν τούτη τφ έργω, δεν είναι δυνατόν νά 
νηοτιμηθώοιν ούδ'ε έν μεταγετεστέροις χρόνοις.

Ό Λουδοβίκος Λέφτς έγεννήθη τή 21 ‘Ιουνίου 
1845 έν Δαρμοτάτη. Ήτο υιός ένός έμπορον ταπήτων 
και χαι' άρχάς άνετράφη κοί έξεπαιδεύθη διά τό επάγ
γελμα τοΰ πατρός του, άν χαί ενωρίς ήδη ένδιεφέρετο 
διά τήν τέχνην καί έσύχναζεν είς καλλιτεχνικούς χό
χλους. Βραδύτερον έλαβε τήν άδειαν ΐνα φοιτήση είς 
τήν Σχολήν τών Καλών τεχνών, οπού υπήρξε μαθητής 
τοΰ Ροδόλφον Hofmann. Κατά τό 1869 μετεγράφη είς 
τήν Σχολήν τών Καλών Τεχνών τής Νυρεμβέργης χαί 
εν έτος βραδύτερον μετέβη είς τό Μονάχον xai παρη- 
χολούθησεν έχεί τά μαθήματα τής χαλλ. σχολής, ήτις 
υποβοήθησε πολύ τήν άνάπτυξιν τής άτομιχότητός τον. 
Κατά τό 1872 έτελείωσε τό πρώτον του έργον «Fro- 
delmarkt» (αγορά κροσσών), τοΰτο ήχολούθησαν εν 
μικρόν χαί λεπτόν έργον «der Radierer» (ό χαρά
κτης), μία είχών Μοναχοΰ, «der Marinenialer» χλπ. 
Mfa σειρά έχ ρωμαντιχών τοποθεσιών, αΐιινες άλίοτβ 
υπενθυμίζουν τόν Salvator Rosa, άλλοτε τόν Roitmanιι 
ύιαδυχιχώς αναφαίνονται. Κατά τήν καλλιτεχνικήν έχ- 
θεσιν τον Μονάχου τοΰ 1876 εξέθεσεν τόν «Orgclpie- 
lender Kardinal» (όργανοπαίχτην καρδινάλιον)' άστις 
έχει τά χαρακτηριστικά τοΰ Franz Liszt,είςέ'ιερον έργον.

“Gciz und Liebe® (φιλαργυρία καί έρως) δεικνύει 
ένα γέροντα, όστις, όπως εγς έκ τών τύπων τοΰ Κοεν- 
τίνου Massvs, μετρή χρυσόν, έν ω όπισθεν τών νώτων 
του ή θυγάτηρ του μέ τόν τέον πελάτην τοΰ τοκογλύ
φου χαριεντίίεται. Κατά τό 1879 έζωγράφισε τόν "Ερα
σμον έκ Ροτερδάμης πρό τοΰ γραφείου του. Ή Πινακο
θήκη τής Στουτγάρδη; ήγόρασε τό έργον τοΰτο, τό όποίον 
έπίσης έν τή πρώτη σειρά τών έργων του τάσσεται. Η 
«Εύσπλαχνία· («Pieta») τής Νέας Πινακοθήκης, έν 
τή όποίφ ό Λέφτς τήν κυρίαν του όμολογίαν πίστεως 
ένέγραψε καί τό σπουδαιότερόν του έργον έδημιούργησε, 
ίμνημονεύθη ήδη. Μία ιόραία είκών, τήν όποιαν κατά τό
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Miptla Καστριώτου

μουσουργός ίν Λυκέρνη τώ 1871 έ,ιί τή γεννήσει τοΰ 
υίοΰ τον, είς δν είχε δώση rd όνομα τοΰ ί/ρωος τοΰ 
Δακτυλίου τών Νιμπελοίγκεν. Ή σύζυγος τον Βάγνερ 
είς ήν άφιερώθη τό έργου το ήκουσε πρώτη, κ-.τά τά 
γενέθλια της, έκτελεοθέν ΰπό προχείρου μικρά; ορχή
στρας ατρατολογηθείοης ίκ Ζυρίχης ΰπό τοΰ Ρίχτερ. 
Έπαίχθη είς τήν έπαυλιν τιϋ Βάγνερ, διευθύνοιτος 
αύτοΰ τοΰ συνθέτου. Τά Αίματα τής ουιθέσεως έλήφθη- 
σαν ίκ τοΰ ημερολογίου roC Σήγκφρηδ.

Ή ορχήστρα κατόπιν έπαιξε τήν Εισαγωγήν τής 
«Σεμιράμιδος» τοΰ Ροοίνη. Eire γνωστή ή κομψό: ης 
καί ή έλοφρότης τοΰ θίμντοι, τοΰ όποίου οί επαναλη
πτικοί τόνοι είς τήν αρχήν τοΰ γοργοΰ έκτελοϋιται άπό 
τά πρώτα βιολιά. Εις τήν είοαγωγήν ταΰτην διά /τρω
τήν φοράν ό Ροοίνη έκαμε χρήσιν τών περιφήμων 
crescendo (αύξάνουσα ένταοις), τά οποία προκάλεσαν 
πολΰν έτθουνιαομόν είς το κοινόν τής έιιοχής του.

Είς τήν συνουλίαν μετέσχεν ή δεσποινίς Μάρθα 
Καοτριώτου, κλειδοκυμβαλίσιρια διπλωματούχος τοΰ 
‘Ωδείου τής Γενεύης. “Επαιξε μετ' έξοχου έπιτυχίας τό 
Κονσέρτο εϊς si (νφεσις) έλασοον τοΰ Ρώσσου μουσουρ
γού Tscbaikowski (1810—1898), τον διακριθίντος διά 
τόν λυρισμόν τον και τόν Ακραιφνή ρωσσικόν χαρακτήρα
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τών έργων τον. Τό ίκτελεοθέν έργον (τό 28 τοΰ 
συνθέτου) είνε εντελώς ρωματτικόν. Έπαίχθη 
μέ πολλήν ακρίβειαν, έπευφημηθείσα δ'ε έπαιξε, 
έκτός προγράμματος, τό Glair de Lune τοΰ 
Μποσύ.

Η β· . συναυλία τής ορχήστρας τοΰ Ωδείου 
άπετελέσθη έξ έργων άποκλειοτικώς τοΰ Μπε- 
τόβεν.

Έξετελ-έσθησαν ή Είσαγωγή Κοριολάν δΓ ορχή
στραν, τό κονσέρτο είς Jo ίλαοσον διά κλειδο
κύμβαλου ΰπό τον καθηγητοΰ κ. Α. Βασενχόβεν, 
>; άρια Al perfide par jure δΓ άσμα ΰπό τής κ. 
Φωκά, τό είς ρέ μείζον κοντσίρτο διά βιολίον ΰπό 
τοΰ καΑηγητοΰ κ. Τ. Σοΰλταε τή συνοδεία δρχή- 
οτρας καί τέλος ή είσαγωγή Egmont ΰπό τής δρ· 
χήστρας.

¥
'Εδημοσιεύθη προκήροξις διεθνούς διαγωνισμού 

πρός άνίγερσιν Δικαστηρίων ίν Άθήναις, εϊς τήν 
διοαταύρωσιν τών εδών Ρηγίλΐης χο< Κηφηοίας. 
Ή προθεσμία πρός ύποβολήν σχεδίων λήγει τή 
9 Αύ} ούστου 1911. Έκ τούτων εν θά ιύγη βρα
βείου 20,000 δραχ. καί ιό δεύτερον 8,000. Ή 
δοπάιη πρσϋπελογίσθη είς 4 ίκατομμύρια.

*
ΆσύνηΑες φαινόμενου αυτομάτου μονσικής συν- 

θέοεως ίοημειώθη ίν ‘ΑΑήναις. "Η κ. Γιαννακο- 
πούλου άφηγήθη δτι ό Οΰγκώ—δστις σημειωτέου 
δέν ήτο καθόλου φιλόμουσο;, ίκτός αν πρόκειται 
περί roO Γκουνώ—καθ’ ύπνους τή προείπε δτι 
ό δεκατριετΰ.ς υιός της Γώγος είνε μέγας μουσουρ
γός, τόν ιίδε δε πρός τούτοις χί λαμβάνη τόν υιόν 
της έκ τής χειρός και νά τόν καθίζη έπί τοΰ κλει
δοκύμβαλού καί εκείνος έπαιξε τότε μελωδι- 
κώτατο. Τήν επομίνην ό μικρός, παρακινηθιίς, 
έπαιξε μηχανικώς, χωρίς νά γνωρίζη μουσικήν 
έπί τρείς ώρας διαρκώς. ‘Επίσης ενώπιον δημο
σιογράφων έπαιξε ό αυτόματος μουσουργός Ιδία; 
Ασυνάρτητους ουνθίσεις, οϊιινες κατά τινα αύτή- 
κοον ήσαν «τότοι, μεγαλοπρεπείς μυκηθμοί, με- 
λωδίαι Ιξωτικαί είς άλας τάς χρωματικός καί 
διατονικός κλίμακας, συγχορδίαι αφάνταστοι. 
Μουσική υπερκόσμιος καί ρεαλιστική.» Ό μικρός 
Γώγος έπαιξε, ίκτός δύο τεμαχίων, και τρίτον μέ 
κλειστούς διά μανδηλίον οφθαλμούς.

Ό μικρός μουσουργός άπήλθεν ήδη είς Παρι- 
σίους.

¥
Οί 4 μικροσκοπικοί υιοί τοΰ εμπόρου κ. Ζαργάνη 

άποτελέσαντες μικρόν ορχήστραν έδωσαν, διευθύνοντος 
τοΰ κ. Καλομα, συναυλίαν, καθ' ήν έπαιξαν τό 1‘icolo 
Adazio τοΰ llologniari, έν άπάνθσμα τών «Due Fos- 
cari» καί τό Defile du regiment τοΰ Angd. Τής 
συναυλίας μετίοχον ή κ. Ρεβέκκα καί ό κ. Μωρα'της.

»
Είς τήν καλλιτεχνικήν ίκθεσιν ίν Καν)πόλει τών 

έργων τοΰ κ. Κ. Μαλέα επωλήθησαν πίνακες Αξίας 
150 λιρών, ήτοι 4,750 g>b. Τά τοπεία του ίξετιμήθη- 
σαν πολύ. Ό κ. Μολέας ήλθε» εσχάτως έκ Παριοίων, 
ένθα διετέλεοε μαθητής τον Martin.

♦
Έν τή αιθούση τοΰ «Παρνασσού» ό καθηγητή; κ. 

Άνδροΰτσο; ώμίλησεν έν ασφυκτική συρροή ακροατών 
περί τής φιλοσοφίας τοΰ Τολστόη. Μετά πολλής σαφη- 
νείας άνέλιοεν έν γενικαΐς γραμμαίς τάς Ιδίας τοΰ Τολ
στόη ίν σχίσει πρός τόν Πολιτισμόν, πρός τήν Εκκλη
σίαν καί πρός τήν Πολιτείαν καί Κοινωνίαν. Άπεκά- 
λεσεν αύτόν όνειροπόλον, ποιητήν καί καλλιτέχνην, άλλά 
τόν έπέκρινε ώς φιλόσοφον καί κοινωνιολόγον καί ώς 
οπαδόν τοΰ πανθεϊσμού, τονίσας δτι στερείται ή φιλο- 

οιφία τον ιίσνστηματοποίητος, στερείται λογικού είρμοΰ 
καί συνοχής, κοί δτι είνε Ανεφάρμοστοι αί μεταρρυθμί
σεις ας ίπαγγέλλεται, διότι είνε δυσκολωτάτη καί άσκο
πος tj είς τήν φυσικήν ζωήν ίπάνοδο. καί ή κοινοκτη
μοσύνη. "Εν μόνον σημεΐον εΰρε σημαντικόν είς τήν ζωήν 
τού Τολστόη' δτι Ανέστησε τήν νεναρκωμένην ψυχήν ιοΟ 
1‘ωσσικοΰ λαοΰ.

★

Ό Δ' Άνούντσιο πλησιάζει χά τελειώση έν νίον έρ- 
γον του ΰπό τον τίτλον «* *Αγιος Σεβαστιανός», διά τό 
όποίον λέγουν άπό τούδε θαυμάσια πράγματα. Ή ΰπό- 
θεσίς του οίνε ή ζωή ενός μάρτνρο; χριοτιανοΰ, τοΰ 
'Αγίου Σεβαστιανού. Ό Διοκλητιανός είχεν ίμπιστευθή 
τήν διοίκησιν τής πρώτης κοόρτεαις τοΰ στρατοΰ του είς 
τόν "Αγιον Σεβαστιανόν, οστις δμως Ανακαλυφθείς δτι 
ήτο απόστολος θερμός τής νέας θρησκείας, κατεδικάσθη 
είς θάνατον διατρηθείς ΰπό βελών. Μία γυνή, ή Ει
ρήνη, τόν περιίθαλψε ζώντα Ακόμη καί ίθεράπιυοε τάς 
πληγάς ιου. Ό Άγιος Σεβαστιανός ίαθεΐς, παρουσιά- 
οθη πρός τόν Αΰτοκράτορα δστις, κατάπληκτος διότι 
τόν είδε ζώντα, διέταξε νά τόν ουλλάβουν χα< νά τόν 
θανατώσουν τελειωτικώς. Και <5 Άγιος αποθνήσκει έπί 
τής σκηνής ΰπό τά κτυπήματα τών στρατιωτών.

Προσωπογραφία Ν. Καλογιροχούλον 
Έργον Σ. Ιίικάτου

Ό κ. Σ. Βικΰτος δύο νέας προσωπογραφίας έφιλα- 
τέχνηαε. Τήν top άποθανόντος πολιτευτοΰ Βασιλείου 
Βουδούρη καί τήν τυΰ τέως υπουργού κ. Ν. Καλογε- 
ροποίλου. 'Αμφότεραι, ήμικσρμια, διακρίνονται διά τήν 
ακρίβειαν ιοβ σχεδίου καί τήν όμοιόεητα τής μορφής.

Ό κ. Βικάτος έκτισε ίδιον ώραιότατον έργαστήσιον 
έν Καλλιθέφ, tcO όποίου έσχάτω; έτέλεσε τά εγκαίνια.

¥
Διελθοΰσα έξ Αθηνών έδωσε δύο παρασ άσει- ή πες 

φημισμένη δραματική δεσποινίς Ρενε Παο ΰ, τήν · Μω
ρόν παρθένοι ο και τήν «Τήβεννον» ατινα ώ; έργα 
δέν έχουν φιλολιγικήν Αξίαν. Άλλ'ή κ. Παρνΰ έπε- 
δείξατο ύπέροχον δύ-ομιν ύποκρίοεως. 'Ιδίως είς 
τήν «Τήβεννον» είς τήν β’. πραξιν, ώς καί είς τήν δ'. 
έθαυμάοθη ή φυσικότης, ή ταχύτης τών μεταπτώσεων 
και ή τελειότης τής ήθοποαας τη:.

Ή δεσποινίς ΙΊαριΰ παίζουσα δημιουργεί, δπερ είνε 
ίδιον μόνον νών Αληθινών καλλιτεχνών.

Άτυχώς τό Ακροατήριου ήτο Αραιότατου. Ή πλου
τοκρατία έλαμπε διά τής απουσίας της, άπησχολημένη 
εις τό μπρίτζ...

*

Τάς γλυκυτέρας Αναμνήσεις αφήκιν ή χαριτωμένη, 
ή τελεία Παριζιάνα μεσόφωνος Ταριέλ Μπωζέ, κατά 
τάς πέντε παραστάσεις α; έδωσε, ουμπραττούσης τής 
Γαλλικής όπερέττας Ιδίως δέ τής ήδυλάλου υψιφώνου 
δεσποινίδος Αύγουστος Πουζέ. 'Η έλαφρότης τών κινή
σεων, τό γοητευτικόν της μειδίαμα, ή ποικιλία τής φω
νής άπό τοΰ: κατωτάτους τόιους τεχνικώτατα μεταπι- 
πτούσης είς τούς μάλλον ύψηλούς, Ατέδειξαν τήν δ. 
Μπωζέ μίαν άπό τάς έλκυστικωτέρας άοιδούς.

*

Ό πίναξ τοΟ Ροϋμπενς «Τό λουτρόν τή; Άρτέμι- 
δο;» ήγοράσθη ΰπό Άμερικανοΰ άντί ενός επατομμι-

♦
Είς ιό θέατρον «Μαντζόνι» rcC Μιλάνου έπαίχθη 

μονόπρακτος κωμιρδία toO Μπράκο, ΰπό τόν τίτλον 
«Με βραχέα δπλα !»

Ή >ωμφδία αυτή, ή όποια μάλλον διήγημα είς 
διάλογον, έχει τήν εξής ΰπόθεσιν :

Ή διάοημος έταίρα Λαουρίνα Κορμί.άρι μεταβαίνει 
πρός ίπίοκεψιν τής κυρίας ‘Αρλέττι, πρός τήν οποίαν 
λίγει άπερισερόφως :

— Έχετε εραστήν. Δ'εν θά μ" ίνδιίφερε τοΰτο καθό
λου,άλλά συμβαίνει ό ίραστής σας νά είνε καί ίδ'κός μου. 
Έγώ, δμως, ιίμαι εταίρα καί σείς τιμία }υνή. Ό άνήρ, 
τόν όποιον άμφιοβητοί μεν καί οί δύο μοϋ άρέσει καί 
είνε πλούσιος καί διά τούτο θέλω νά οάς τόν πάρω. 
Λ-ιπόν, ή παραιτείσθε πάσης σχίοιώ; σας με αύτόν, ή 
καθιστώ >ά πάντα γνωστά πρός ιόν σύζυγόν σας.

Ή κυρία θέλει να τήν διδιξ/] άλάά δίν τολμά
xai τήκεται άπό μανίαν καί λύσσαν.

Έν τιρ μεταξύ καταφθάνει ύ σύζυγος, έντός δι ολί
γου αναμένει σι xai ό εραστής. Ή κυρία 'Αρλέττι μή 
γνωρίζουσα τί νά κόμη, καταφεύγει εις τόν κοιτώνα τη; 
καί κλειδώνεται άφίνουοα ιήν Λαουρίναν μετά τοΰ συ
ζύγου της.

“Ερχεται κατόπιν ό εραστής, δστις βλέπων μίαν γυ
ναίκα προχωρεί πρός αύιήν μειδιών, χωρίς ν' άνιιληφθή 
τόν σύζυγον. Άλλ’ άνακαλύπιει διι >; γυνή αυτί/ είνε ή 
Λαουρίνα, βάλλει κραυγήν καί τρέπεται είς φιγήν.

Τό έπεισόδιον τούιο ποικίλλεται με ώραίας κωμικός 
σκηιάς.

Είς τό αυτό θέατρον θά παιχθή λίαν προσεχώς via 
κωμιρδία τοΰ Ροβέρτου Μπράκο, ΰπό τόν τίτλον «Τέ
λειος έρως». Ό συγγραφείς τηρεί Απόλυτον έχεμύθιιαν 
ώς πρός τήν ΰπόθεσιν τού τριπράκτου έργου του, δ,τι 
δε έγτώσθη ιΐνε μόνον ή περίεργος λεπτομέρεια δτι τά 
πρόσωπα τής κωμιρδία; θά ιΐνε δύο μόνον.

Έπί τής σκηνής θά έμφανιοθοΰν κοί μιριχά πρό
σωπα βωβά έντελώς ή λέγοντα Αλίγας λέξεις. Ό θεατρι
κός κόομός έχει πολλήν περιέργειαν νά ίδη πώς θα 
κατορθώση ό Μπράκο ; ά κρατήοη ιό ένδιαφέρον είς διά
λογον δΐΌ προσώπων παρατεινύμενον έπί τρείς πράξεις.

¥
Έν 'Οξφόρδη απεφαοίοθη έν συνεδρίη τών καθη

γητών τοΰ Πανεπιστημίου δπως διατηρηθή ή Ελληνική 
γλώσσα κατά ιάς γενικός έξετάσεις. Ή «Σαββατιαία 
Έπιθεώρησι;» οχολιάζουαα τήν άπόφαοιν ταύτην, χα
ρακτηρίζει αυτήν ώς θρίαμβον τοΰ ανθρωπισμού.

¥
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ρίου. Ό πίναξ οντος άνήκεν εί; την κ. Shubart έν 
Μονάχφ.

— Εί; τό Λοΰβρον τών Παρισίων ήνοιξε ειδική αί
θουσα έργων τοΰ ζωγράφου Ingres. Πολυάριθμα συνε- 
κεντρώθησαν έν αυτή σχέδια τοΰ διάσημου ζωγράφου.

—"Εν έκ τών ώραιοτέεων γλυπτικών έργων τοΰ Γαλ
λικού καλλιτεχνικού τμήματα: τής έκθέοεω; τών Βρυ
ξελλών, al ' Χορεύτριαι» τοϋ Forain, ήγοράσθη υπό τοΰ 
Βέλγου Υπουργού τών 'Επιστημών καί Τεχνών, διά 
τό μουσείον τών Βρυξελλών.

—Έν Λονδίιφ ήνοιξεν έκθεσις τών Γάλλων ζωγρά
φων Post -Im pression istes.

*
Ό κ. Γ. Ίακωβίδη; έφιλοτέχνησεν ιώραίαν προσω

πογραφίαν τής γνωστή: καί παρ' ι'/μΐν Ούγγρίδο; χορεύ
τριας 'Ελίζας Κόιιρ, τής έξ ‘Αθηνών πρό τίνος άπελ- 
θούσης. Είκονίζει αυτήν ώ; Πυθίαν, προορίζει δε τήν 
εικόνα πρός έκθεοιν.

¥
Ή πρός άνέγεροιν ΉρΑου έν Βαλτετσίφ εΐς μνή

μην τών πεσόντων κατά τήν μάχην τής 7.7 Μαϊου 1821 
επιτροπή υπό τήν προεόρτιαν τοΰ ‘Επισκόπου Μαντι- 
νείας έξέδωκεν έν Τριπόλει έκκλησιν πρός συλλογήν 
εράνων ίνα ουμπληρωθή τό άπαιτούμενον ποσόν. Ή 
έπιιροπή έκ τών ύποβληθέντων αύιή υπό τοΰ γλύπτου 
κ. Ν. Γεωργαντή σχεδίων, ένέκρινεν έν έξ αυτών. Πα- 
ρίοτανται έκατέρωθεν τοϋ μνημείου ή Νίκη καί ή ‘Ελευ
θερία τείνουσαι δάφνην, είς τό διάζωμα δέ γύρω θά 
χαραχθοΰν 21 προτομαι τών προκρίτων άγωνιστών τής 
μάχη; τοΰ Βαλτετσίου. Όπισθεν θά είκονίζωνται διά
φορα είδη πανοπλιών.

¥
“Εκθεσις έξαιρετικοΰ ενδιαφέροντος ήνοιξεν είς Πα

ρισιού;, περιλαμβάνουοα έργα τριών καλλιτεχνών, πολύ 
διαφορετικά. Τών Robert, Itcboussin καί Camille 
Mauclair. Ό τελευταίος εινε γναιστότερος ώ; μυθιστο- 
ριογράφο; καί τεχνοκρίτης, άλλ' είνε καί θελκτικός κρη
τιδογράφος. Τά έργα του έχουν πολλήν λεπτότητα. Ό 
Itcboussin ά ιχολεΐται είς άπεικονίσεις τοπείων καί ζώων.

Ό Robert είνε νεωτεριστής, μή ακολουθών κανόνας 
ώρισμένης σχολής. -ε

¥
Ή μεγίστη επιτυχία τοϋ «Οίδίποδος Τυράννου- τοΰ 

Σοφοκλέους, παρισταμένου είς τό Ιπποδρόμων τοΰ 
Βερολίνου μέ λαϊκός τιμάς, ήγαγε διαφόρους καλλι- 
τέχνας επιχειρηματίας καί δημάρχου; μεγάλων πόλεων 
είς τήν Ιδέαν νά οχηματωθή μεγάλη έταιρεία πρός πα- 
ράστασιν τών αρχαίων καί τών κλασικών δραμάτων, 
είς θέατρα καί Ιπποδρόμια δυνάμενα νά περιλαμβάνωσι 
χιλιάδας θεατών. Ό σκοπό: τής έπιχειρ ήσεω; ταύτης 
δέν είνε μόνον ταμιευτικός, άΛΑά καί ήθικοκ ινωνικός, 
διότι προοδοκαται έκ τών παραστάσεων τούτων έξημέ- 
ρωσις τών ι/θιον.

¥
Ή κυρία Σοφία Σχλήμαν, πρόεδρος τοΰ Φθισια

τρείου, διωργάνωοεν έν τψ Βαο. θεάτριρ μεγαλοπρεπή 
εορτήν.

Τό πρώτον μέρος περιέλαβε πέντε μεγάλα; πλα
στικός εικόνας (tableaux vivantsA ών ή πρώτη άνε- 
παρίοτα μέρος τής πομπής τών Παναθηναίων, ή δευ- 
τέρα τήν αντοκράτειραν θεοδώραν, ή τρίτη τήν «Μίσσε; 
Σίδδονς· καί ή τέταρτη ‘Ιαπωνικόν κήπον.

Αί πλαστικοί αύται εικόνες έποικίλλοντο είς τά δια
λείμματα υπό τεσσάρων μικρότερων έντός πλαισίων, τής 
ε Πηγής·, τής Λημνίας Παλλάδο;, τή; Συναυλία; τοΰ 
Βαττώ, τής «Άνθοπώλιδο;· τοΰ CreuSe, τοΰ «θυμιά
ματος· τοϋ θ. Ράλλη καί τής Κλεοπάτρας βασιλίσοη; 
τής Αίγυπτου.

Συμμετέσχον εις τάς εικόνας αί γνωστότεροι κυρίαι 

καί δεσποινίδες τών 'Αθηνών, έν «Γς αί κ. κ. Σακορ- 
ράφου, Ράλλη, Ν. Σλήμαν, Βάλδμαν, Μεταξά, Μέρλιν 
καί αί δεσποινίδες Άργυροπούλου, Λεβίδου, Περάγλου 
Γρυπάρη, ’Ανδριτσάκη, Τσακάλη, Δηληγιάννη, Σκούζε, 
Κομανοΰ, Βρυζάκη κ.λ.π.

Αί εικόνες συνοδεύοντο ύπό μουσικής.
¥

Έδόθη εΐς τήν Μητροπολιτικήν Όπεραν τής Ν. 
Ύόρκης ένώπιον έκλεκτοτάτου άκροττηρίου, μεταξύ 
τών όποιων καί ή Σ ρα Βερνορ, ή « Κόρη τής Δύσεως» 
τό νέον μελόδραμα τοΰ Πουτσίνι. ΊΙ επιτυχία υπήρξε 
πληρεστάτη καί ή γενική έντύπωπς ·1νε ότι πρόκειται 
περί ενός νέου άριστουργήματο;. Έν τούτοι; άξιον ση- 
μειώσεω; είνε ότι οί παριστάμενοι, οϊτινε; έχειροκρό- 
τησαν παταγωδώς τήν πρώτην πράξιν καί ένεθουσιά- 
σθησαν είς τήν δευτέρν, δέν έδέχθηταν μέ πολλήν εύ- 
μένειαν τήν τελευταίαν πράξιν, καίτοι τήν δραματικω- 
τέραν πασών.

¥
Ό Γάλλος δραματικός ποιητή; Ρενέ Φωσουά, ό 

άναστατώσα; τούς θαμώ’ας τών φιλολογικών διαλέ
ξεων τοΰ θεάτρου τοΰ « 'Ωδείου· με τήν τολμηρόν κατά 
τοΰ Ρακίνα διάλεξίν του, έγραψε δράμα υπό τόν τίτλον 
« Μπετόβεν·.

Ό κ. Φωσουά είς τό δράμα τοΰτο κατεπάτησε πάν- 
τας τούς κανόνας τής τέχνης. Δέν ένέμεινεν είς τά 
ίστορικώ; γνωστά, άΙΖά παρουσιάζει ένα Μπετόβεν, 
οϊον τόν έφαντάσθη αύιός αυθαιρετώ;. Κατά τού; Πα
ρισινού; κριτικού; είς όλα; τάς πράξεις τοΰ δράματος 
τούτου δέν γίνεται άλλο τι είμή τά διάφορα πρόσωπα 
αφηγούνται διάφορα φανταστικά επεισόδια τοΰ βίου τοΰ 
μουσουργού. Μία καί μόνη δραματική σκηνή υπάρχει 
είς όλον τό δράμα καί αΰτη είνε ή σκηνή τής δευτέρας 
πράξεως, καθ' ήν ό Μπετόβεν βλέπει τέοσαρας φί
λου; του παίζοντας εν ·κουαρτέτο» του καί αντιλαμ
βάνεται ότι έχασε τήν ακοήν :

— Δέν ακούω πλέον I Δέν άκούοι πλέον ! αναφωνεί 
άπελπις.

Πλήν τής αληθώς συγκινητικής ταύτης σκηνής, αί 
λοιπαί δέν διαφέρουν τής άναγνώσεω; ανεκδότων αμφι
βόλου κύρους.

¥
Είς τό «' Αθήναιον· έπαίχθη τρίπρακτο; κωμφδία 

τοΰ κ. Κορλύ; «Les bleus de Γ amour·. Ή βάοι; 
τοΰ έργου είνε, ότι δέν πρέπει κανείς νά εμπιστεύεται 
τήν τύχην τής κόρη; του παρά είς άνθρωπον που έχει 
ερωτικήν πείραν. Ή κωμωδία είνε ζωηρά, πεταχτή, 
εύθυμη. “Ηρεσε πολύ εί; τού; Παρισινού; καί ώ; έρ
γον τέχνης καί διότι τού; κολακεύει ή ΰπόθι,σις.Έχουν 
όλοι τόσην πείραν, εινε τόσον λαμπρά μορφωμένοι υπό 
ερωτικήν έποψιν, ώστε εύχαριστοΰνται ιδιαιτέρως ν' 
άκούουν ότι είνε οί μόνοι κατάλληλοι σύζυγοι.

¥
Ή κ. Γκαλβάνυ είς έξ εμφανίσεις κατέπληξε μέ 

τήν τέχνην τής φωνής της. Έπαιξε συμπράττοντας τοΰ 
θιάσου Καστελάνο, όστις αφίκετο πρό; τοΰτο έκ Ζα
κύνθου, τόν ε Κουρέα τής Σεβίλλη;·, τήν «Λουκίαν· 
τήν « ' Υπνοβάτιδα» καί τόν · Ριγολέττον».

Είς τόν «Κουρέα τή; Σεβίλλης· έτραγούδησεν ή κ. 
Γκαλβάνυ τό «Καρναβάλι τή; Βενετίας· τό γλυκύ Βε
νετικόν δημοτικόν τραγούδι τό οποίον ένορχήστριοσεν ό 
Παγανίνι υπέροχα. Είς τήν γ’πράξιν τής εΑουκίας· ώς 
τρελλή ήτο υπέροχος, κληθείοα πεντάκις έπί σκηνής. 
Είς τήν τ'Υπνοβάτιδα·, είς τήν γ' πράξιν Ιδίως είς 
ήν παίζει συνεχώς, κατέπληξε μέ τάς απίστευτους va
riations καί τούς έξοχου; λαρυγγισμού; της. Είς τού; 
υψηλού; Ιδίως τόνου; ήτο άνυπέρβλητος. Είς τόν «Ρι- 
γολέτον· τήν aria τής β" πράξεω; έψαλλεν πολύ τεχνικά.

Κατά τήν ομολογίαν πάντων τών κριτικών ή κ.Γκαλ-

Έν Βερών// άνι/γέρθι] μνημεΐον εί; τόν Σαίξπηρ.
— Άπεβίοεσεν έν Γόθα ό Αάσβιτς, ουγγραφεΰ; φι

λολογικών έργων.
— Ό Μπερνστάϊν δίδει προσεχώς εί; τό Theatre 

Francaisc νέον δράμα, ύπό τόν τίτλον ι \pres mois».
— Έν Κων)πόλει ίδρύθη Ώδεΐον ύπό τού Συλλό

γου ‘Ι'.ρμοϋ».
— 'Απέθανεν έν Γερμανίρ έν ηλικία 80 έτών ό μυ- 

θιοτοριογράφος καί ουμοριοτής Γονλλιέλμο; Raabe. Τό 
καλλίτερόν του έργον εινε ό '' Ποι/ιήν τρς πείνης·.

*
Ό κ. Μ. Καλομοίρη; έδωοο συναυλίαν έργοεν του εί; 

τήν ιϊθονσαν τοΰ 'Ωδείου. Έξετέλεσε πρόγραμμα εί; 
γλίόσσαν καθαρεύουσαν—δόξα σοι ό θεός!—ουντεταγ- 
μένον. II μουοική έμπνευοις τοΰ κ. Καλομοίρη βασί
ζεται έπί 'Ελληνικών μοτίβων — καί εινε διά τοΐτσ 
αξιέπαινο; ό μουσουργό; — τά όποια όμω; πνίγονται άπό 
μίαν θορυβώδη καί ομιχλώδη Βαγνερίζουσαν ούνθεσιν. 
ΊΙ έναρχήστρωσι; δυσχερεστάτη προσδίδει εί; τά τόσσν 
άπλά καί παθητικά Έλλ. μέλη διάκοσμον δυσανάλο
γον. Έν τούτοι; υπάρχει αρκετή πρωτοτυπία εί; τά; 
συνθέσει; του καί οϊιθηοι; βαθεΐα, ήτις οδηγεί είς δη
μιουργίαν νέα; 'Ελληνική; μουσικής.

Έπαίχθη ή «Ρωμαίϊκη Σιν^τα· έκ πέντε /ιερών συγ- 
κειιιένη, /ιέρη έκ τοΰ άνεκδότου μουσικού δράματός του 
ό «Μαυριανός καί ό Βαοιληά;· (έπί τή βάσει τοΰ 
δμωνύ/ιου δημοτικού άσματος). Έκ τούτων ήρεοε πολύ 
τό τραγούδι τή; «Γρηάς ζωής·, ώς επίσης καί ή εισα
γωγή εί; τήν γ'. πράξιν τής «Στέλλα; Βιολάντη·.

★

ΔΤ Ιβδόμην φεράν διωογανοΐ έτητίαν έκθεσίν τών 
έργων τον ό κ. Β. Μποκατσιάμπης, ΐν τή οίκία αυτού 
(οδό; Ζαϊμη 22). Εκτίθενται 10 έργα, έκ τών όποίορν 
25 ιίνε νεώτατα καί τά όποια κυρίως είργάαθη κατά τό 
θέρος. Ή εφετεινή παραγτογή τοΰ κ. Μποκοτσιάμπη 
παρουσιάζει νειοτεριστικά; ταοιις Τίσσαρε;—πέντε πί- 
νιικί; του εμφανίζουν νέαν έξέλ·ξιν τοΰ τόσον ποιητικού 
τάλαντου του, εΐς αντιθέσεις καί 6Ϊς έντονώτερον χρώμα. 
Οί πίνακες αυτοί είνε έκ μέν τών τοπείων ή «Δύσις·, 
έκ δε τών θαλασνογραφιών ή «'Αλιευτική λέμβο;·. Εί; 
τόν πρώτον πίνακα τό πορφυρού)· χρώμα τής δύσεω; 
εί; τό βάθος τοΰ όρίζοντο·- άρμονίζεται πρός τάς πρώτας 
σκιά; τοΰ δάσους, εί; δέ τό δεύτερον ή λέμβο; είνε βυ
θισμένη εί; εν κατακύανον χρώμα, Έλληνικιίιτατον. Τό 

Φρούριον Κερκυραςί) στεφανομένον άπό τό χρώμα τή; 
δέσεως με λεπτότατα έρυθρωπά σύννεφα πλανισμένα εί; 
τό κενόν, καί ό «"Αγιο; Νικόλαο; τών Πευκακίων·, 
είνε έκ τών καλλίτερων νέων έργων του. Άξια Ιδιαι
τέρας μνείας εινε τό « Μαντοΰκι», δ « Ποταμό;·,δ « Δρό
σο; πρός τό Κανόνι·, ό «Κΰποςτ·, τό «Λυκόφως·, ή 
«Νύξ σεληνοφοιτιστο; · με τά; άμυδριος διαγραφομένας 
σκιέι; τών πλοίων καί μία υδατογραφία Κυπαρισσιών·, 
ών αί κορυφαί φωτίζονται ποιητικώτατα.

ΊΙ γνωστή άβοότης, ή ι'ιρμονική τή; φύσετο; έξεικό- 
νισις, τοΰ φωτός ή λεπτότατη άπόδοσις, άνέδειξαν τόν 
κ. Μποκατσιάμπην ώ; τόν κατ’ εξοχήν ζωγράφον τή; 
ποιι/οεω;. Τά τοπεΐα του Κερκύςας, 'Αττική; καί Αι
δηψού θέλγουν.

Τήν έκθεσιν έπεοκέφθησαν ή A. II. Ύψ. δ Διάδο
χο; καί οί πρίγκηπε; Νικόλαος καί Άνδρέα;.

Πέντε έργα ήγοράοθησαν : Τά "Κυπαρίσσια τοΰ Μοπ 
Repos» καί τά «‘Ανάκτορα τή; Κέρκυρα;· ύπό τού 
Διαδόχου, δ «Ποταμός· υπό τή; κ. Μ. Νεγρεπόντη καί 
δύο ΰδατογραψίαι ύπό τοΰ κ. .1. Σούτσου.

♦
Ό κ. Σ. Ξενύπουλο; άποσιέλλεται είς Βόλον όπως 

ΰντιγρά/·// τά; εγχρώμου; ζωγραφίας τών Ππγασίϊ,ν. ΊΙ 
εργασία θά διαρκέση έπί πέντε μήνας.

βάνυ είνε ωδικόν φαινόμενου. Ό λάρυγξ τη; είνε ί·λό· 
κληρον μεταλλείου φωνή;. Οί λαρυγγισμοί τη;, Ιδίως είς 
τά όπεροξέα ρέ-μί-φά καταντούν νά μή είνε πλέον <!>’- 
θρώπιχοι, είνε δέ μεγάλη; δια^κείας.

Ή κ. Γκαλβάνυ ήμε'βετοδι’ 600 δραχ. καθ' Ικάοτην 
έμφάνισιν·

Προσεχώς έρχεται εί; τό Δημοτικόν ό θίασος τή; Τέρ- 
ρεν καί κατόπιν ‘Ιαπωνικός θίασο; (Hanako) θά
δοιοη 'Ιαπωνικά; δπερέττας. Άμφότεροι παίζουν ήδη 
εί; Κάϊρον.

¥
ΆΟηναίχΐ) χίντ,σι?.

Είς τήν οϊθουοαν τοΰ 'Ωδείου ώμίλησεν Λ κ. Τσοκό- 
πουλος περί τής ιδιωτικής καί κοσμικής ζωής τίΰν γυ
ναικών τοΰ Βυζαντίου-

— ‘Επίσης άνέγνεοσε παλαιός αναμνήσεις του περί 
*Ιωάννου Μετρεάς και τοΰ έν *.4θήνα<ς βίου του ό κ. X. 
“Αννινο;, έν τή αυτή αιθούση, έν ή θά παρείάσωοι καί 
άλλοι λόγιοι, έν οί; καί ό κ. Μελά; δμιλών περί Τολοτόη.

— Ό ζωγράφο; κ Ν. Όθιοναίο;, άρτι έπανελθίον 
εκ Μονάχου, έξέθηκε νεωτάτα; εικόνα; του εί; τήν έκ- 
θεοιν τοΰ γυναικείου συλλόγου - Πρόοδο.·.

— Εί; τΰ,ν μικρόν αίθουσαν τοΰ « Παρνασσού ό Σύν
δεσμο; τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών διιοργάνωοε πρατήριον 
μικρών καλλιτεχνικών έργων, .Teo! ιά 60, ών τά ήμισυ 
δωρεάν προσέφεραν τά μέλη τοϋ συλλόγου. Μεταξύ αΰ- 
ιών διεκρίναντο ή «Τυφλή· τού κ.' Ιακωβίδου. ό «Σει- 
ληνός· τοΰ κ. θ. Θωμοπούλου «αΐ ό «Γάιο;· τοΰ κ. 
Γεωργαντή. Έκ τ<3)< έργων αύτών α>-λα έπωλήθηοαν 
καί άλλα έκληρώθηοαν έν λαχείω

— Ή προκριματική έκθεοις όιά τήν Ι'ιίιμην έν τιΰ 
Ζαππείω θ' άνο ξη κατά τάς άρχάς ‘Ιανουάριου, έάν δέν 
μα-αιωθή. 'Απεστάληοαν έργα μόνον ΰί).

— Ή 1‘εζάν έδωοεν είς τό Βασιλικόν θέατρου δύο 
παραστάσεις. Τήν < Κυρίαν δέν μέ μέλει και τόν "'Ισ
ραήλ ■ τοΰ Μπερνστάϊν.

— Ή Άγγλί; δεσποινίς Φελίτσια Σκέτσερδ, ποιή- 
τρια καί δημοσιογράφο;, ώμίληοε έν τιΰ « Συ. δέσμιο τών 
εργατικών τάξεων· περί τών βάσεων τή; οίκονομολο- 
γίας από σοσιαλιστική; άπάψεως. Ή ομιλία εγένετο 
‘Αγγλιστί, διερμηνεύοντο; τού κ. Π. Αρακούλη.

— Έν τώ «Παρνασσό·' έδόθη συνσυλία υπό τή; κ 
Φωκά. Συνέπραξαν ή κ. Θεοδοιροπούλου καί οί κ. κ. 
Σοΰλτσε. Καλομοίρης καί Πίνδιο;. Έπαίχθησαν συνθέ
σεις τών Βέμπερ, Μπράμ;, Μάγερμπερ, Βεκέβσκη, 
Ριές καί Δβόρακ.

— Οί καθηγηταί τοΰ Ωδείου ‘Αθηνών κ. κ. Λίηου- 
στιι τούϊ καί Μάρσικ, καί ο!καθηγηταί τοΰ Ωδείου Λότ 
τνερ κ.κ. Σαΐφερ καί Μπέμερ κι,τήρτισαν ’Αθηναϊκόν 
κουαρτέτο, καί ΐξ υπαμοιβή; ήρχισαν νά δίδουν συναυ
λία; ότϊ· μέν εί; τήν οϊθουοαν τοΰ Ωδείου ‘Αθηνών, 
ότέ δέ εί; τήν αίθουσαν τοΰ ‘Ωδείου Αόττνερ.

— Είς τήν οϊθουοαν τοΰ «Παρνασσού» έδόθη υπό ιού 
ΣυλΑί’/ου «"Αγιο; 'Αντώνιο;·. υπέρ τόεν πτωχών τή; 
πόλεως συναυλία, καθ' ήν ή ίίρπίστρια κ. Βασενχόβεν 
έπαιξε τήν Μαζούρκαν τοΰ Χάσσελμαν, οί κ.κ. Σαΐφερ 
καί Μπέμερ τήν Νυκτωδίαν τοΰ Σούβερτ, {τραγούδη
σαν Λί αί δεσποιιίδες Κρέμερ καί Εανθάκη καί έπαιξε 
επί κλειδοκυμβάλου ή δεσποινίς Ναούμ.

— Ή ‘Αθηναϊκέ/ Μανδολινάτα έδωσε τήν α εφέτος 
συναυλίαν, παρισταμένι·).' πάντοεν τών πριγκήπων. Έξε- 
τέλεοεν όρ/ωνικώς ι'/ πεντηκονταμελή; ορχήστρα υπό τήν 
τεχνικωτάτην διιύϋυσιν τοϋ κ. Αάβδα τήν Suite Ma- 
rinareska τοΰ Ιταλού Amadei, ώραίαν σύνθεσιν βρα- 
βευθεΐσαν έν τώ διεθνεΐ μουοικώ διαγωνιομώ τοϋ Μι
λάνου, έμπνευσμένην έκεοΰ μύθου Ναϊάδων, Νυμφών, 
Σειρι'/νων καί Τριτό,νων. τού; Ίσπαιικού; χορού; τοΰ 
Moszkowski χαί Φαντασίαν έκ τοΰ Αουκ>; τοΰ Δονξε/ι- 
βούργου. Μετέσχον τή; συναυλία; ό βαρύτονο; κ. Π. 
Μπότασι;. >'/ κλειδοκυμβαλίστρια κ. Καλλινίκου καί ή 
μαθήτρια τή; κ. Φωκά δ. Καλλιρρόη Κωνσταντινίδου.230
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Κατά τήν τετάρτην απογευματινήν τή; «Πινακο

θήκη;» οί παρευριθέντες ήκουστν μιας κριτικωτάτη; 
μελέτης τοΰ κ. Πέτρου Ψήλορείτσυ, δι’ ης έχαρακτη- 
ρίζετο καί άνελύετο τό έργον τοϋ Ίωάννου Μωρεάς. 
"Π κριτική ήτο πολύ πρωτότυπος καί βαθεΐσ.

Ό κ. Ναπολέων Λαπαθιώτη-, απήγγειλε τρία ανέκ
δοτα ποιήματα του, τήτ «Ballade τοΰ τριαντάφυλλου» 
τό «Γράμμα στήν αγάπη μου» καί τόν Διθύραμβον 
τοΰ «ΠαρΟενώνος». τόν όποιον καί δημοσιεύομεν, καί 
κατόπιν έϊετέλεσεν έπί κλειδοκύμβαλού μίαν μουσικήν 
σύνΟεσιν τοΰ Σο.-έν καί τήν 12ην ραψωδίαν τοΰ 
Λίστ.

Κατά τήν πέμπτην προεσπερίδα, ή κ. Ειρήνη Πολ. 
Δημητρακοπούλου. ί) εκλεκτή συτεργάτις τή; «Πινα
κοθήκης», άνέγνωσε δύο ανέκδοτα έργα της. ών τό εν 
συνεπλήρωσε όλίγας ώρας πρό τ ής προεσπερίδος. Τό 
εν αποτελεί μέρος τών «Παραμυθιών τής ιδέας» καί 
είνε τό πρώτον τής σειράς έτιγραφόμενον «ό Ίδεο- 
πλάθης καί ό Άποΰηκευτής.» Πολλήν ένεποίησεν είς 
τό ακροατήριου έντνπωσιν ή δύναμις τών φιλοσοφι
κών εννοιών. Τό δεύτερον, ήτο πεζόν ποίημα, έπιγρα- 
φόμενον «ΓΙέραν τής θλίψε·»;» οπερ έπίσης ήρεσε πολύ, 
είνε δέ τό δημοσιευόμενου είς τό άνά χεϊρας τεύχος.

Κατόπιν ό κ. Πολύβιος Δημητρακόπουλος Απήγγειλε 
μέ τήν ιδιόρρυθμον Κεφαλληνιακήν προφοράν έν έμ
μετρον σατυρικόν διήγημα τόν « 1 Ιαπα-θανάσην» ώς καί 
έτερον ποίημα σατυρικόν τό «Γάντι». Άμφότερα 
προεκάί.εσαν επανειλημμένα); πολλήν θυμηδίαν.

Κατά τήν εκτην προεσπερίδα ό έφορος τών Χρι
στιανικών καί Μεσαιωνικών μνημείων κ. Α. ’Αδα
μάντιου έκαμεν ένδιαφέρουσαν διάλεξιν περί τών φιλο
λογικών συγκεντρώσεων. 'Ιστορικός διεξήλθε τάς δια
φόρους φάσεις αύτών άπό τών χωρικών συγκεντρώ
σεων, καθ’ας ήκούοντο τά παραμύθια τοΰ παληοϋ και
ρού μέχρι τών σημερινών προεσπερίδων καί άπό τών 
'Ομηρικών χρόνων, όιε άνεφάνησαν οί ραψωδοί, μέχρι 
τών Γαλλικών αιθουσών τών Αρχών τοΰ ΙΘ’. αϊώνος. 
Ή διάλεξις τοΰ κ. ’Αδαμάντιου, εΐδικώ; γενομένη χά- 
ριν τής «Πινακοθήκης», διήρκεοε έπί μίαν ώραν, άκου- 
σθεϊσα μετά μεγάλης προσοχής ύπό τοΰ πολυπληθούς 
άκροατηρίου.

Ό κ. Ν. Μωραΐτης, ό συμπαθής υψίφωνος τοΰ 'Ελ
ληνικού μελοδράματος έψαλε εκτάκτως επιτύχω; μίαν 
νέαν σύνΟεσιν τοΰ κ. Τιμ Ξανθοπούλου ύπό τόν τί
τλον «Σιμά σου» καί μίαν μονωδίαν έκ τής «Τόσκας».

Ό κ. Σπ. Θεοδωρόπουλος, βουλευτής ’Αττικής καί 
Βοιωτίας, γνωστός είς τόν φιλολογικόν κόσμον ύπό τό 
ψευδώνυμον «ΓΑγις Θέρος» άνέγνωσε ιδίας μεταφρά
σεις εξ ποιηματίων τοΰ Μαίτερλιγκ καί τινων άλλων 
ξένων ποιητών, έν οϊς τοΰ Οΰλανδ. τοΰ Βερλαίν καί 
τοΰ Γκαϊτε.

Κατά τήν έβδόμην προεσπερίδα ό κ. Τιμολέων 
Άμπελός ώμίλησε περί τών έν τφ Άθανασακείω ’Αρ
χαιολογική μουσείφ Αρχαιοτήτων καί έν γένει περί 
τών Θεσσαλικών. Ή διάλεξις τοΰ κ. Άμπελά ύπήρξε 
λίαν ενδιαφέρουσα ιδίως διά τούς καλλιτέχνας, είς 
οΰς συνέστησε τήν Αντιγραφήν τών όλονέν άποχρωμα- 
τιζομένων έγχρωμων ζωγραφκΰν τών Παγασών.

Ή δεσποινίς Τασία Δυμπεροπσύλου, ή διακεκρι
μένη καθηγήτρια έν τφ Ώδείφ Λόττνερ, ένραγούδησε 
μετά πολλής τέχνης μονωδίαν έκ τοΰ μελοδράματος LaI- 
la-Roukli τοΰ David καί τά «Μαγεμένα της φιλιά» 
σύνθεσιν τοΰ κ. Κ. ΙΙαπανεωργίου.

Ό κ. Σπΰρος Τρικούπης άνέγνωσε «Παρισινά; εν
τυπώσεις,» ίδίρ περί τών θεαμάτων καί διασκεδά
σεων τής Γαλλική; πρωτευούσης.

Ή νεαρωτάτη δεσποινίς Ιουλία Άμπελό, θυγάτηρ 
τοΰ κ. Τ. Άμπελό, Απήγγειλε μετά πολλοΰ αισθήμα
τος καί διά άρμονικωτάτης φωνής έκ τών «Rayons 
et ombres» τοϋ V. lingo τήν θαυμασίσν Trislesse 
d Olvropio».

282

Ό κ. Πολ. Δημητρακόπουλος άπήγγειλεν εύθυμα 
Χριστουγεννιάτικα στιχουργήματα, γραφέντα επίτηδες 
διά τήν εσπέραν εκείνην.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΙΗΤΟΓ
Ό πολαίμαχο; ποιητης κ. Παν. Συνο- 

δινό: άηίστιιλιν ήμΐΧ πρτς δημοοίτυοιν τή» ίξ?ς 
πράί ιόν ουγγραιρία τοΰ «Βίου ίν Έλλάδι' κ. 
Ντωκκίΐ Φϊριμαν ΐηιοτολήν.

ΈρΙτιμε κ. Φίριμαν
Είδον τάς Αντιλήψεις καί γνώμας σου είς τήν «Πι

νακοθήκην», τό μόνον άξιον λόγου παρ’ ήμϊν περιο
δικόν. περί τών συγχρόνων εργατών τής νεοελληνικής 
φιλολογίας καί έξεπλάγην ίδιον πελταστήν τοΰ κόσμου 
τών γραμμάτων έχοντα τόσον σκοτεινήν φιλολογικήν 
άντίληψιν.

Άνέφερας μετ’ έκτιμήσεως τόν Βικέλαν, ούτινος ό 
«Λουκης Λάρας» δέν τολμά νά παραβληθή πρός τά 
ελαφρά παραμύθια δι’ών προσπαθοΰσι τ’ αγαθά γραΐ- 
δια ν’ άτοκοιμήσωσι τ’ Ανήσυχα νήπια. Κοπιάζεις πολύ 
περί τοϋ άστε ίου Σουρή, χωρίς νά μνημόνευσες καν 
τόν Ίουβενάλην τής συ','χρόνου 'Ελλάδος Ήλίαν Συ- 
νοδινόν. Θαυμάζεις ώς δραματικούς τούς μετελθόν- 
τας τό έργον τοΰ δραματικού Ραγκαβήν καί Βερνα- 
δάκην παραλείπων τού; όντως δραματικούς Ίωάννην 
Ζαμπέλιον καί Σπυρίδωνα Βασιλειάδην καί τούς μόνους 
συγχρόνους μας κωμωδιογράφους Ίωάν. Βυζάντιον καί 
Δημήτριον Κορομηλάν. Χλευάζεις τούς μόνους έπιζών- 
τας άν όχι μεγάλους άλλ’ Αληθείς ποιητάς μας Γ. Δρο- 
σίνην καϊ I. Πολέμην άναφέρων αυτούς μετά τόσων 
ξυλοσχιστών μεγαλομανών, οΰς θεωρεί; άξιους νά καθέ- 
ξωσι Οέσιν μετάξι· τών έπιφανών τοΰ Ευρωπαϊκού 
Παρνασοΰ. Πλέον ή φοβερόν νά παρουσιάζω; τήν Ελ
λάδα, ήν λέγεις ότι τιμάς, τήν Μητέραν τών Σοφών 
τοΰ κόσμου, παράγουσαν νΰν έπηρμένου; Νάνους επι
διώκοντας διά γελοίων σκαριφημάτων νά κτήσωσι τό 
όποιον οΰ κέκτηνται όνομα· έφθασες δέ μέχρι τοΰ Ασνγ- 
γνώστου αμαρτήματος νά κρίνης τούς Γίγαντας τής 
Νεοελληνικής ποιήσει»; Σο?.ωμόν καί Βαλαωρίτην. έν 
ή κριτική σου Αναφέρεις τόν Ψυχάρην τόν μαινόμενον 
νά θρέψη ώς δάφνην τήν δρακονιίδα φιλολογικού 
Ήροστράτου. Τό λυπηρότερον δέ ότι μετά τάς κρί
σεις σου έπί τών συγχρόνων ’Ελλήνων πεζογράφων καί 
ποιητών, Αφήνεις τό γλωσσικόν ζήτημα νά λύσωσιν αί 
κατά σέ φατρίαι τών μαλλιαρών καί καθαρευ ίντων,έν 
ώ ούδέν ζήτημα ύφίσταται γλωσσικόν,μιας ύπαρχούσης 
γλώσσης,τής έν ΐδιώματι καθαρώ όμιλουμένης καί γρα
φόμενης. κόρης γνήσιας τής Αρχαίας πρός ήν όλονέν 
προσεγγίζει. Βεβαιωθήτε, κύριε, ότι τά δέκα εκατομ
μύρια τών 'Ελλήνων συναντώσι τούς μέσφ των διερ- 
χομένους ευαρίθμους μαλλιαρού; μεθ’ ού οίκτου καί 
πικρού μειδιάματος τούς έλευθέρους παράφρονας, οΰς 
δέν εΰρέθη φιλάνθρωπος νά σώση έν φρενοκομείφ. 
Δέν δϋνασαι φρονώ νά δικαιολογηθώ; προφασιζόμενος 
ότι έγραψες δ,τι έγραψες έν άγνοίφ πλανηθείς άπό 
τούς μωρούς συνεταίρους τοΰ Αμοιβαίου θαυμασμόν, 
οΰς έπλησίασες άφ’ ού σύ δέν είσαι μωρός ώστε νά πι- 
στεύσης καί γράψης ότι έγω είμαι Αΰτοκράτωρ τής 
Κίνας, άν σοί έλεγον ότι είμαι τοιοΰτος. Καί ταΰτα όχι 
διότι ύποπτεύωμαι μή έκληφθώσιν ιός οί σύγχρονοι 
ημών φωστήρες οί ώς τοιοΰτοι φημισθέντες παρά τής 
παραδόξου άντιλήψεώς σου. Αλλ’ ΐνα προλάβω τό γλύ- 
στρημα καί άλλων λογιών Ευρωπαίων περί τής καθ’ 
ημάς φιλολογικής δράσεως εις παραπλήσιον ένοχον 
άτόπημα.

’Εν τούτοι;, πεποιθώς ότι ή παρεξήγησίς σου δέν 
έμπεριέχει κακόβουλόν πρόθεσιν σφίγγω τήν χεΐρα 
σου μεθ’ ΰπολήψεως.

‘AOijvai 10 Αεκιμβρίου 11)10.
Ό είς τήν θεραπείαν τών Έλικωνίδων γηράσας 

Παναγιώτης £. Συνοδινύς
}'. Γ. ΆγνοϋΥ την Λιιύ&υαίν σου διά νά σοΒ δωρήσο> 

ιά ρρνα μου, διάταξί μβ ιίς ποΤον νά παραδώσω αύτά.

ΝΕΛ1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό κ. Νεοκλής Καζόζης, τέως καθηγητής τοϋ ΓΙχ- 

νεπισττμίου, είς εκτενή μελέτην του, δνμοσιεοθεϊσαν 
τό πρώτον έν σειρά άρθρων εις τόν «'Ελληνισμόν», 
έπιτιθέμε-.ος μετά δυνάμεως καί επιχειρημάτων κατά 
τοϋ πολιτικού κοινοβουλευτικού καθεστώτος, άποδει- 
κνύει ότι ολα τά κακά έν Έλλάδι έπήγασαν έκ τοΰ 
Κοινοβουλευτισμού, όστις σημαίνει παρ’ήμιν τήν κομ
ματικήν ολιγαρχίαν. Αυτός εφθειρε τάς δυνάμεις τής 
'Ελλάδος ώς "Εθνους καί ώς Κράτους. Ό κ. Καζάζης 
παρακολούθησα; τήν πολιτικήν κατάστασιν άπό έτών 
καί μετά τοΰ έξω 'Ελληνισμού έπικοινωνήσας έσφυγ- 
μομέτρησε τήν νόσον, έξ ης πασχ/.μεν καϊ τήν διά- 
γνωσιν αύτσΰ μετά πολλής δριμύτητος, άλλά καί ειλι
κρίνειας έκθέτει, χαρακτηρίζων τόν 'Ελληνικόν κοινο
βουλευτισμόν ώς άποβλέποντα είς τήν έξυπηρέτησιν 
ούχί τών κοινωνικών, πολιτειακών, έθνικιον συμφέρον 
των, άλλά είς τήν τών ίδωτικών, έπαρχιακίΰν, κομμα- 
τ,κών, καί ώς περιοριζόμενον είς λογοκοπίαν καί εις 
ένέδραν πρό; κατάληψιν τής εξουσίας ή άγώνα πρός 
παραμονήν έν αύτγ. Είνε ή μελέτη οϋτη μια πολιτική 
ψυχολογία λίαν επίκαιρος καί ενδιαφέρουσα πάντα πο
λίτην θέλοντα νά ϊδη εΰημεροϋσαν την πατρίδα.

¥
Τό Ήρωον τοΰ αγώνας. Έξεδόθησαν τά τεύχη 

€’. καϊ γ’. περιέχοντα θαυμάσιας τετράχρωμους εικό
νας τών άγω· ιστών Άλ. Ύψηλάντου, Ίακ. Τιμπάζη, 
Παν. Κεφαλα, Νικηταρα, Κ. Κανάρη, Γεωργ. 'Ολυμ
πίου, Άλ. Μαυροκορδάτου καϊ Δημ. Ύψηλάντου.

*
Βιογραφίαν τοϋ Ίωσία Καρδοΰτσι μετά χαρακτη

ρισμού αυτού <·>ς ποιητού έξέδωκεν ό πολιτευτής Κε
φαλληνία; κ. Α. Τυπάλδος Μπασιάς. Έν προλέγω δ κ. 
Σπ. Λάμπρος έξαίρει τόν φιλελληνισμόν καί τήν ποιη
τικήν αξίαν τού έπιφανεστάτου Ιταλού πατριώτου, δι
δασκάλου καί ΰμνωδοϋ. Έκ τών έργων τοϋ Καρδοϋτσι 
ό κ. Μπασιάς παραθέτει έν έμμέτρω μεταορασει τάς 
«Έλληνικάς Ανοίξεις». Διά τής μελέτης ταύτης ό 
μιγας Καρδοϋτσι γίνεται γνώριμος καϊ είς τους μή δυ- 
ναμένους νά τόν άπολαύσουν έν τή μητρική του γλώσση.

*
Ό κ. Χρ. Βαρλέντης γράφει ποιήματα άπό εικο

σαετία; καϊ ό καρπός τής πολυετούς έμπνεύσεώς του 
άπ<κρυσταλλώδη είς έν έκατοντασέλιδον τομίδιον με 
τόν τίτλον «Θρύλοι». ’Αναλογώ; τοϋ αριθμού τών 
έτών τά ποιήματα δέν είναι πολλά. Έξ αύτών τό μέ
σο; τό έπιγραφόμενον «Στροφέςβκαθω; καί τά ποιήματα 
«τής ’Αγάπης» είνε τα αρμονικότερα. Ή έμπνευσις 
τού ποιητού είνε ποικίλη. Ή πατρϊς και δ κοσμοπολι
τισμός εμπνέουν όσον καί ή κόρη και δ Θάνατος καί ή 
ειδυλλιακή ζωή. 

¥
Ό φιλόλογος καί συντάκτης έν τώ Νεοελληνικό 

Λεξικώ κ. Άθ. Μπούτουρας διετύπωσεν είς τεΰχος 
φωτεινάς ιδέας περί Φιλολογίας, Έκπαιδιΰσεως 
ααΐ Κοινωνικής μορφώσεως. Καταδεικνύει τήν ση
μασίαν τής φιλολογίας διά τήν καθόλου μόρφωσιν, ύπο- 
στηρίζων όρθώς οτι ή ιστορία τών γραμμάτων παρ’ ήμίν 
είνε πιστή άναπαράστασις τής πολιτικής ημών ιστο
ρίας. ’Ερευνά τήν φιλολογικήν, παιδαγωγικήν καί έπι- 
στημονικήν έν Έλλάδι μόρφωσιν, άς ευρίσκει ατελείς 
καί καταστρώνει τά έκ τής άτελείας ταύτης αποτελέ
σματα, ών σπουδαιότερου ή ελλειψις ύγιοϋς κοινής γνώ
μης. Άσχολεΐται έν τέλει είς τά τής φιλοσοφική; σχο
λής τοϋ Πανεπιστημίου, ύποδεικνύων πώς πρέπει αύ’τη 
νά βελτιωθή.

Ό αυτές συγγραφεύς κ. Μπούτουρας, έξέδωκε μο-

νογοαφ'αν περί τών β’Ονομάτων τών μηνών έν τη 
Νεοελληνική». Διατρεχων είς τήν ιστορικήν ποράοοσιν 
περί τής ονομασίας τών μηνών, παρακολουΰών τήν 
έςελιζιν αύτών, παραθέτει τά ονόματα έκ γεωργικών 
καί οοσικών λόγων, ώς καί ές εορτών ή ιδιοτήτων τών 
μηνών καί παραθέτει άλοαδητικώς τά ονόματα καί 
επίθετα τών μηνίίν μετά τι»ν παραλλαγών, μετά τών 
τόπων, έν οις απαντιόνται κ.λ.π.

¥
Leonard de Vinci par le baron C a r r a 

de Vanx. Editenrs Β I o u ·1 et Cie. Paris.
Πρό εκατόν περίπου ετών έγραψαν ότι: «Δεν δια

τρέχει τι; ποτέ τόν χινσυνα/ «α μή γίνη μέγας, οσά
κις επιδίδεται εις εν καί μόνον πράγμα. Ό Da Vinci 
γεννηθείς μέ πολλαπλά δώρα, μή θυσιάσας τό έν δια 
τά άλλα, δέν εμεινεν ό πρώτος είς κανέν ιϊδος».

Είς τήν εποχήν μας τουναντίον, οί σοβαροί συγγρα
φείς παραδέχονται σχεδόν ότι ό Da Vinci ύπήρξεν ό 
μεγαλείτερος μεταξύ τών αντιπάλων του, ό πρώτος έν 
τη τέχνη καί τό γόητρον όπερ ασκεί είς έν είδος 
ύποστηρίζη καί αυξάνει έκεϊ-.ο τό όποιον κέκτηται είς 
τό άλλο είδος. Ό,τι ακριβώς πρέπει νά πιστεύοωμεν 
έν τώ ζητήματι -ούτω θά το πλιροοορηθιΰμεν άναγι- 
νώσκοντε.- τόν τόμον τόν ακριβή καί τέλειον τόν όποιον 
ό κ. Carra de Vanx άφιεροί είς τόν Βίντσι ώς <<pen- 
seur». Τα τετράδια τοϋ Λεονάρδου δά Βίντσι άτινα 
είνε όγκος συγκεχυμένος όύνανται νά καταστώσιν άντι- 
λγ,πτά σήμιρσν χορις εις τήν ταξινόμησιν, ήν προο- 
δευτικοις ύφίσταται ή έπιστημη.

Β u c Ιι e z par 6. C a s t e I I a. Edileurs R I o u d 
et Cie Paris.

Κοινωνιολόγος πρόδρομος τοϋ κοινωνιών καθολικι
σμού ό Μπουσί είνε ταυτοχρόνως καί φιλόσοφος ιστο
ρικός. Έπεδόθη είς τήν εξεύρεσιν τοϋ νόμου τών 
ιστορικών γεγονότων. Καίτοι ό τύπος δι’ ον περι
βάλλονται αί βλέψεις τών δυσεπίλυτων τούτων προ
βλημάτων φαίνεται ήκιστα φαεινός, είνε έν τούτοις, 
αντάξιος προσοχής ΐνα κατα-τή γνωστός είς τούς ένα- 
σχολουμένους περί τά τοιαϋ-.α. 'Υφίσταται δέ καϊ σύ
στημα πρωτότυπον ύπό τήν επωνυμίαν «bnehezisme» 
καθ’ δ μακράν Θεωρείται ή ιδέα τοϋ νά ήναι πάσα αρχή 
καί αϊρεσις ετοιμόρροπος καϊ άξιοπεριφρόνητος.

¥
Ό κ. Κ. ΙΙαλαμας έξέοωκε νέον τόμον ποιημά

των, περιλαμίανοντα κυοίως τήν «Φλογέρα τοΰ 
Βασιλν,ά», διηρημένην είς 12 λόγους. Προηγείται ό 
«Γιός τής Χήρα;» και επεται ή «'Πρω’ίκή τριλογία» 
(τραγούδι αφιερωμένο στήν Τραγωδία, άλλο στον θά
νατο τοϋ "Ιψεν καί τρίτο στόν Γαριβάλδη). Οί γλωσ
σικοί ιδιωτισμοί ύπεραφθονοϋν.

¥
Ύπό τόν τίτλον «I.es bains de i'halcre» ο κ. 

Λουδοβίκος Μπερτράν έξέδωκεν έν Παρισίοις έν ελκυ
στικόν μυθιστόρημα διακρινόμενον διά τήν ψυχολογι
κήν παρατήρησιν. Θέμα μία ραδιουργία ερωτική ενός 
διπζ.ωμάτου πρός νεαράν Άτθιδα. Ό κ. Μπερτράν 
πρό τριών ετών έπισκεφθείς τήν Ελλάδα, έδημοσίευσε 
τάς εντυπώσεις του είς τήν «Revue des deux 
Mondes».

¥
Λί τρεις ώραιότεραι κωμωδία: τοϋ Άριστοφάνους 

«Οί όρνιθες», «Οί βάτραχοι» και αί «Νεφί· 
λαι» έξεδόθησαν εις τήν σειράν τής «Βιβλιοθήκης 
’Αρχαίων Συγγραφέων Γ. Φέξη». Μεταφραστής αύ
τών είνε ό κ. Πολ. Δημητρακόπουλος, επιδέξιο; χει
ριστής τοϋ σατυρικού στίχου καί συνεπώς δ κατ' εξο
χήν ένδεδειγμένος διά τήν άπόδοσιν τοϋ δαιμόνιου



ποιητοΰ είς την σημερινήν μας γλώσσαν. Α: ύποθέσει; 
τών Αριστοφάνειων κωμωδιών έχουν συγχρονισμόν κα
ταπληκτικόν καί ενημερότητα εν σχίσει μέ τήν ση
μερινήν πολιτικήν καί κοινωνικήν ζατάστασίν μας, 
ώστε αναγινώσκων κανείς αύτάς νά ένθυμήται πολλά 
'έκτροπα τής σημερινής ζωής καί νά άνευρίσχη τήν 
διακωμώδησιν συ-χρόνων γελοιοτήτων. Είς·τούτο δέ 
συνετέλεοεν οχι μονον ή τόσον γενική καί τόσοι αλη
θινή σατυρα τού Άριστοφάιους, ή προσαρμοζομένη είς 
τήν καθόλου ανθρώπινη» ατέλειαν, άλλά και ή δεξιό· 
της καί ή σατυρική άν-ιληύι; τού μεταφραστοΰ, ό 
όποιος ουνε-αύτισε τήν προσωπικότητά του μέ τήν 
προσωπιζότζ,τα τοΰ αρχαίου κωμικού. Εις τού; «"Ορ
νιθας» σατυρίζον-αι αί πολιτειακοί άεροί.ογίαι καί 
διακωμωδούνται τα πολίτικα τών ’Αθηνών πραγαατα, 
ένω γοργός τοΰ ποιητοΰ ό οίστρος σπαθίζει πρόσωπα 
επιφανή ή άσημα κατά τ'ην ανύψωσιν αύτοΰ είς ύφη 
γενικωτέρα; κοινωνική; καί ηθικής άντιλήύεως.

Είς τούς «Βατράχους» φανερώνεται ΰπό τήν κωμι
κήν αύτής οΦιν ή ποιητική υπερβολή, ό ιδεολογικός 
στόμφος, ή έπιτετηοευμένη τεχνοτροπία, χωρίς ό ποιη
τής νά φεισθή οϋΰέ τών τότε κορυφών τής τραγικής 
τέχνης. Ό ’Αριστοφάνης ανεπιφύλακτο; μέχρι βωμο
λοχίας είς τήν έκφρασιν, κατ' ούσίαν όμως ηθικός καί 
τής αρετής υπερασπιστής, άποτελεΐ πραγματικόν εν
τρύφημα καί δίδαγμα κοινωνικόν ύώίστης ώφβλείας.

Αί «Νεφέλ,αι» είνε διικωμώδησις τών σοοιστών. 
Τοιοΰτος έκλαμβάνεται καί ό Σωκράτης, τό κύοιον 
τής κωμωδίας πρόσωπον, περί τόν όποιον δρώ^ι θαυμά
σιοι κωμικοί τύποι. Ή ύπεραπολογία τών αρχαίων 
ηθών καί ή έπίθεσις εναντίον τής συγχρόνου ανήθικο 
τητο; αποτελούν τό κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ έργου.

*

Μακεδονικόν ΊΙμερολόγιον. Έπετηρΐ; τών Μα- 
χεδόνων τοΰ Παμμαζεοονιζοΰ Συλλόγου 1911. Έζδί 
δεται, τέταρτον ήδη έτος, εκλεκτόν, εις ύλην καί είς 
τύπον. Τό Μακεδονικόν ΊΙμερολόγιον περιέχει όχι 
τήν κοινήν καί συνήθη τών ημερολογίων φιλολογικήν 
ύλην. 'Εν αύτώ κατοπτρίζεται ή Μακεδονική ζωή, ή 
τε αρχαιότερα καί ή νϋν ζώσα, ήτις είνε γνήσια 'Ελ
ληνική ζωή. Οί κατά τούς τελευταίους χρόνους αγώ
νες τής Μακεδονίας, οϊ κρατούντες έντεταμένην τήν 
προσοχήν ολοκλήρου τής φυλής ήμώ», παρέχουσιν ύλην 
συγγραφ.κήν, αξίαν ν’ άναγνωοθή άπό πάντα "Ελληνα, 
αξίαν να φρονηματίση πάσαν 'Ελληνικήν διάνοιαν, να 
ήλεκτρίσγι κάθε "Ελληνα είς πάσαν υπέρ τής Μακε
δονίας θυσίαν. Διότι ή Μακεδονία είνε ή ζωή καί τό 
μέλλον τοΰ 'Ελληνισμού. Ώ; τοιοΰτον τό Μακεδονι
κόν ΊΙμερολόγιον πρέπει νά γίνη απόχτημα παντός 
"Ελληνος. Τιμαται δραχ. 4.

*

S ο u ν c π i r s ιΓ υ ι> ν i e ί I Λ l h c n i e n, par 
Emile G eh liar I. Editenrs Hloud e t Cie- 
Paris."— Ό Αιμίλιος Γκεμπάρτ ύπήρξεν ’Αθηναίος 
βύχέ βεβαίως κατά τήν άντίληψιν τών αρχαιολόγων 
άλλά συμφώνω; πρός τήν τοΰ Σατωβριάνδου, Γαζίνα 
καί Φενελόν. Ό θελκτικός όντως τόμος «Νεανικα.Ι 
ΈπιστολαΙ» («Lettres de jeunesse»), περιλαμβά- 
νουσιν θεσπεοίος περιγραφές αΐτινες άναπολοΰσιν τό 
ύφος καί τήν έμπνευσ,ν. τών προμνημονευθέντων Γάλ
λων αυγγραοεων. Αί πρώται εντυπώσεις του συγγρα
φέως αΐτινες παρήχθησαν έκ τή; μετά τών αρχαιοτή
των αναστροφής οιχαιολογοϋσιν επαρκώ; τόν άκρατον 
ενθουσιασμόν όστι; ένεφώλευεν από τής νεανικής του 
ήλικία; πρός τήν ιδεώδη ζωήν τοϋ Αθηναίου. Ό Ε. 
Gebhart απέστελλεν τακτικώ; ΰπό τό ψευδώνυμον«Άτ- 
τικός» ώραια άρθρα πρός τήν «Γαλλικήν Δημοκρα
τίαν», τήν β’Εφημ. τών Συζητήσεων» χλπ. Ό 
νέος τόμος τοΰ έξοχου συγγραφέως έπικαίρως έχδίδε- 

ταΐ, καθ'ήν στιγμήν ή καλλιέργεια τών κλασικών 
οπουοών έν Γαλλία και αλλαχού ύφίσταται επιζήμιους 
επιθέσεις.

*

Chansons des Aines Blanches, par II. Colas. 
Editeurs It 1 o u d el Cie Paris. — Προηγείται πρόλο
γος του 'Επισκόπου τών Βερσαλλιών. Οί φιλόθρησκοι θά 
όφείλωσι ζωηρας χάριτα; είς τόν κ. 'Ερρίκον Κόλα, 
όστις έγνω να συγκεντρώοη έν ώραιοτάτω τιμώ, τάς 
τερπνοτερας τών <·>όών χαί τών ποιήσεών του, τόσον 
έχτιμήθείσας καθ'όλην τήν Γαλλίαν. Σκοπός τοΰ νέου 
συγγραφέως είνε ν’ άποΒείξη ότι έθυσιάσθη ολόκλη
ρος βίος εις το άποστολικον έργον διά του άσματος. 
Το βιβλίον είναι γεγραμμένον εκ τών μυχιαιτατων τής 
καρόίας, διότι δο οΰνται αί αίσθηματιχώτεριι χορδαί 
τή; ανθρώπινης χαρδίας >.αί πας νέο; αίσθηματία; οφεί
λει μετά προσοχή; νά τό διεξέκθη, διότι θα εύρη σοφά 
διδάγματα καί άγνάς έμπνεύ*εις.

*

Ύπό τον τίτλον «Τ e in ο ί g ιι a g c s» έξεδόθη τό
μος κριτικών δοκιμίων τοΰ κ. Marcel Conlon. Μεταξύ 
τών άρθρων του περιλαμβάνονται κριτική μελέτη περί 
τοΰ Ρεμΰ δέ Γζουρμόν τοΰ γνωστού διά τήν βαθύτητα 
τής σχέώεως κριτικού καί μυθιστοριογράφου, άλλη με · 
λέτη περί Ίωάννου Μωρεας κ.λ.π.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ
Εις τό τελευταίου τεύχος τής «Construction 1110- 

derne» ό ζ. Α, Γέλβερτ δημοσιεύει άρθρον διά τήν 
ύπό τοΰ ζ. -βορώνου γενομένην άνακοίνωσιν περί 
Κολωνοΰ.

♦

Νίον Πνεύμα. Τεύχος 1ης Δεκεμβρίου. Περιεχό
μενα : Έκατονταετηρί; Βερολινείου Πανεπιστημίου, 
ύπό II Βιζουχίδου. — Πινελιές, ύπό Άκροθαλασσί- 
του. — Ή ψυχή τοΰ βιολιού, διήγημα, ύπό Ν. Άμουρ- 
γιανοϋ. — Τό Αρχαιολογικόν Μουσείον Κων]πόλεως, 
ύπό 'Αθήνας Γαϊτανοπούλου.—Τό άλογο τοΰ μακε
λειού, διήγημα ύπό Νοεμής Ζωηρού.—Γράμματα άπό 
τας 'Αθήνας, ύπό Δ. I. Καλογεροπούλου.— Λέων Τολ
στόη. ύπό Nicolas Segur- — Στή θάλασσα, στίχοι, 
ύπό Φ. δέ Σίμωνε Μπροΰβερ. (Βιβλιοπωλείου Εστίας 
έν Άθήναις).

*

"Αρπα. "Πρξατο έκοιδομενον εν "Αργεί δεκαπεν
θήμερον περιοδικόν, τό όποιον έχει έπιμεμελημένην 

φιλολογικήν ύλη». Τό β' φύλλον έχει ποιήματα τοΰ 
Στ. Δάφνη, τού 1. Περγιαλίτη, μεταφρασιν διηγή
ματα; τοϋ ΤουαΙν κ.λ.π.

Μ

’Ελληνική Έπιθεώρησις. Τείχος Νοεμβρίου. 
’Εντυπώσει; άπό τήν Αίγυπτον, ύπό Ευγενίας Ζωγρά
φου.—ΊΙ Έλλη.ίς έν Λονδίνω. — ΊΙ θέσις τής γυ- 
ναιζός έν τή σημερινή κοινωνία.—ΊΙ φιλάρεσκος, δρά
μα ύπό Μ. ’Ιωσήφ. — Είς Έ/.λην φωτογράφος κ.λ.π.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:

Ό έκδοτης A. Mcsseiη έν Ιίαρισίοι; αγγέλλει τήν 
εκδοσιν λευκώματος ΰπό τόν τίτλον «llommage a Ver- 
lain». Είς αύτό θά γράψουν ποιήματα εϊ; μνήμην τού 
έξοχου Γάλλου ποιη-ού Βερλαίν οί γνωστότεροι Γάλ
λοι ποιηταί.

Έν Άθήναις εκ τοϋ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα 'Οδός Άριστείδου 1.


