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Λιά τοΰ παρόντος τεύχους συμπλη- 
ρονιαι τό Δίκαιον ί’ιος, συνεπώς λήγει ή συνδρο
μή αδιοΰ. Παρακαλοΐινται οί έν ιαϊς Ιπαρχίαις 
καί ίν ιώ εξωτερικό) κ.κ. ουνδρομητοί δπως 
μετά τήν λήψιν τον παρόντος τεύχους εΰαρεστη- 
ΰώοι καί άποστείλωσιν in‘ ιίδειας πρός 
τήν ίν Άδήναις διεύδυνσιν τοΰ περιοδικού τήν 
συνδρομήν τοΰ άρχομένου ενδεκάτου Ιτους, 
ΐνα μή διακοπή ή αποστολή ιοΰ φύλλου. Ύπεν- 
ϋυμίζομεν είς πάντας οιι ή προπληρωμή 
είνε όρος άπαρόβαιος, καί ήμας μεν δπαλάττει 
πολλών ενοχλήσεων, παρέχει δε συγχρόνως τοϊς 
ουνδρομητοϊς δικαίωμα εκπτώσεων καί δώρων.

'Έκαστον τεύχος τιμαται δραχμής. ΊΓό εςώφυλ/.ον τοΰ δέκατου Ειους μετά 
τοΰ πίνακος τών περιεχομένων &ά διανεμητή 
μετά τοΰ προσεχούς τεύχους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δίχα ίτη, υπό τή; ΔιευΟύνσεως.
Έν χαριτωμένον μουσεΐον, ντό Τιμ. Άμπελά. 
"Αλέξανδρός 11 ατιαβιαμάντης, ναό Δίκ. 
Έπιβτοίαΐ έχ Βενετίας, /τέλος) ΰαό Ζόφου.
Τό 1 ftιατημονιχ6ν, φιλολογικόν καί καλλιτε

χνικόν 1910, ΰπό Δίκ.
Ό Κυκλαδικός κολιτεσμός.
Άλσος τδ>ν Ηρώων, ί! »ό Θ. Τζαβέλλα.
Στή Μοίρα, ναό Ρόζας Ίωάννου.
Φλώρα Σπίρλα.
Σχίψιις γλά τί) τέχνη χαί τή ζωή, ναό Μ. Μαγ- 

κάκη.
Γράμματα καί τέχναι.
’Επιστολή Παύλου Σουάν.
"Ελαίς Καλογεροηούλου.
Άπό τήν ζωήν μου, υπό Έλπίδος Καλογεροπού- 

λου.
Αρχαιολογικά Αγγέλματα.

ΕΙΚΟΝΕΣ

’Αλέξανδρος ΠαπαδιαμΑντης
Τό δνειρον τής Σταχτοπούτας,ΐ>αό Hortense 

Richard.
ΊΙ Μητρότης, άγαλμα Ε. Guibourge.
"Αφροδίτη καί Έρως, ναο Πάλμιΐ τοβ ε.ωτέρον. 
Φλώρα Χσ'ρλα
Σεβαστή Καλλιαχέρη.
Παύλος Σουάν.
Ιωάννης Σαΐφερ.
Camille Chevillard.
’Ελπίς Καλογεροαοϋλου.

ΠΑΛΛΗ <3c ΚΟΤΖΙΑ
Άίλήναι — Όδός Έρμου

Πλούτος γραφικής ύλης.— "Εντυπα καί επι
σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιον φακέλ- 
λων τέλειον. — Χάρτης τυπογραφικός λευκός 
και εξωφύλλων παντός είδους και πόσης ποιό- 
τητος.

Εύϋηνία, ακρίβεια, ταχύτης.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δηλοποιεΐ
ότι έκτος τών ήδη tv κυκλοφομ'α εκατονταδράχμων 
τραπεζικών γραμματίων, τ'θησι κατ' αϋτάς είς κυκλο
φορίαν καί έτερα τραπεζικά γραμματια τών 100 έχα 
τό» δραχμών, νέου τύπου πλάτους 87 χιλιοστών καί 
μήκους 178 χιλιοστών τοϋ μέτρου, διακρινόμενα έκ 
τών εξής κυριωτέρων γνωρισμάτων :

Πρόσοψις
Ή προσοψις φέρει πρός τά άνω τοζοειίώς διά μελα

νιών κεφκλα ων γραυμάτοιν τάς λέξεις «'Εθνική Τρά
πεζα τή; Έλλάϊο,», κάωθι δέ αύτών καί έν τώ μέσω 
έν πλαισίω πεποικιλμένω διά οαντελλοειδοΐς ποικίλ
ματος τόν αριθμόν ,100 διά μεγάλων αραβικών στοι
χείων. Ύπό τούτον εν μελανφ πλαισίω σχήματος 
ταινία; τάς λέξεις «οραχμαί εκατόν» δ<ά κεφαλαίων 
λευκών /ραμμάτων.

Κατωτέ ω φέρονται αριστερά ή υπογραφή τού Τα- 
μίου τής Τραπεζης, έν τώ μέοω ή τού Διοικητοΰ καί 
όεξ α ή τού Βασιλικού Επιτρόπου, τεθειμέναι αί μεν 
δύο πρώται διά σφραγιστήσος, ή δέ τελευταία ίδιο- 
χείρως.

’Αριστερά τού γραμματίου ευρν,ται έν πλαισίω σχή
ματος κυκλοτερούς ή είκών τον ίδρυτού τής Τραπέζης 
Γ. Σταύρου, δεξιά δέ τό Βασιλικόν στέμμα.

Ή πρόσοψις χρώματος ιώδους πλαισιοΰται ύηό δαν- 
τελλοιιδών ήμικυκλικών ποικιλμάτων χρώματος πρα
σίνου.

"Οπίσθια δψις
Ή οπίσθια οΔις, πλαισιουμένη διά πρασίνου δαντελ- 

λοειδούς ποικίλματος, φέρι; έν τώ μέσω εικόνα τοΰ 
εωζομένου αρχαίου άγάίματος τής Ειρήνης φερούσης 
τόν Πλούτον, ώς άναγινώσκεται καί έπί τοΰ βάθρου 
αΰτςΰ διά κεφαλαίων μελανών γραμμάνων.

'Εκατέρωθεν τού αγάλματος τής Ειρήνης φέρεται 
έν θυρεοις διά μεγάλων λευκών στοιχείων ό αριθμός 
100, ΰπ'αΰτό δέ σημειούται ή εκδοσις διά τών λέξεων 
εκδοσις ένάτη.

Έν ’Αθήναις τή 15 Δεκεμβρίου 1910.
Ό ‘Υποδιοικητής 

1. Α. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΰ Ε Κ Α ΕΤΗ
ΥΜΠΛΗΡΟΥΝΓΑΙ Λϋκα έτη διά τοϋ παρόι-τος τεύχους <5.-π» της ίκδόσειος τής 
Πινακοθήκης ·. Ή ανελλιπής έκδοσις αύτής και ή εν τοίς δέκα τόμοις συγ- 

κεντρωθεϊσα φιλολογική και καλλιτεχνική εργασία άποτελ.οΰσι γεγονός διά 
τόν εν Έλλάδι περιοδικόν τύπον, οστις πολλάς μεν εκδόσεις άριθμε'ι, άλλ' 
δλ'γιστα έχει νά ίπιδεξη μακρόβια φύλλα.

Ή «Πινακοθήκη» κατά τήν διαρρεύσασαν δεκαετίαν προσεπάθησε νά
καταστήση τάς στήλας αύτής ίντευκτήριον κομψών καλάμων καί εμπνευσμένων καλλιτεχνών. Ώς 
πρός τά φιλολογικά έργα, και τών παλαιοτέρων επεδίώξε τήν συμβολήν καί τών νεωτέρων ίφιλοξέ- 
νησε τάς προ'πας πτήσεις. Έκ δέ τών καλλιτεχνημάτων, ούτε ίκ τών αριστουργημάτων τής παλαιός 
τέχνης ήμέλησε rd παραθέση τά εκλεκτότερα, άλλά καί δέν 'ώκνησε καί τών νεωτέρων ίργαπών τον 
χρωστήρας καί τής σμ λης τά πρωτόλεια νά παρουσίαση. Οΰτω, δ διεξερχόμένος τάς 2,500 σελίδας 
τής «Πινακοθήκης» δνναται ίν γενικωτάταις γραμμαις νά έχη πιστήν τήν ίξέλιξιν τής πνευματικής 
κινήσεως τών κυριωτέρα» εποχών καί εθνικοτήτων.

Ιδιαίτατα ή άναβιοϋσα Ελλάς άπησχόλησεν ημάς. ΙΙροσεπαθήσαμεν rd ίμφανίσωμεν είς τους 
άναγνώστας ήμών τά ακμαιότερα, άλλά καί τά πλέον εύέλπιδα τάλαντα, άπορρ'ψαντες πάσαν παρα- 
χώρησιν είς φιλοδόξους ή κενολόγον.ς ή πρωτοπείρους συρραφεϊς, έστω καί επί μειώσει υλικά»’ συμ
φερόντων. Όνειροπολήσαμεν άπό τοΰ πρώτου τεύχους τήν «Πινακοθήκην» ώς σημαιοφόρον τής 
Αναγεννήσεως τοΰ “Εθνους, δργανον τέχνης κατά προπιστον λόγον καί γραμμάτων κατά δεύτερον, 
προθυμοποιηθέντες εν συνδυασμτβ νά ίξυπηρετήσωμεν τά είγενή Ιδεώδη, πρός Ιί προσβλέπει ή 
Ελληνική φυλή. Άναλόγως τών μέσων, άτινα παρεσχέθησαν ήμϊν, ίπετελέσαμεν—όση δύναμις— 
τάς υποχρεώσεις ήμών καί υπέρ αίτάς τάς επαγγελίας έτι, άποφυγόντες πάσαν αότοφήμησιν καί 
ψευδεπίδειξιν.

Ή «Πινακοθήκη», ήτις ίπί δέκα έτη ενσυνειδήτους εσφυγμομέτρησεν άλας τάς πνευματικός δυ
νάμεις τής Ελλάδος, δικαιούται νά όπερηφανεύηται ότι είστόχως εδολιγοδρόμησεν, άλλά συγχρόνως 
αισθάνεται καί τό καθήκον νά άπονε'μη θερμός ευχαριστίας πρός εκε νους, ο'.'τινες είτε ώς συνεργάται 
είσφέροντες πολύτιμον καί αφιλοκερδή τήν συνεργασ'αν των, είτε ώς συνδρομηταί άπό τής ίδρνσεως, 
ίξησφάλισαν τήν άπρόσκοπτον έκδοση· καί παρεσκεύασαν είς αύτήν ίξαιρεπικήν θέσιν εν ττβ παρ' 
ήμϊν, περιοδικοί τύπω.

II ΔΙΕΥθΥΝΣΙ?
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ΑΙ’Λ τήν γραφικήν παρα
λίαν τοΰ Βόλου, ήτις είνε 
διά τήν ώραίαν ταύτην 
πόλιν ό,τι είνε διά τού; 
’Αθηναίου; καί ΙΙειραιεΐς 
τά δύο Φάληρα, πρό τή; 
εισόδου τοΰ λιμένο; καϊ 

εί; τό ακρον τή; πόλεω;, εκεί όπου οί κάτοικοί 
τη; μεταβαίνουσι σύν γυναιξί καί τέκνο.; ν' 
άναπνεύσουν τήν θαλασσίαν αύραν, καί όπου ό 
έκ τών υπωρειών τοΰ ΙΙηλίου κατερχόμενο; πο
ταμό;, ό κατ’ άντίθεσιν πρό; τήν αύραν τή;· 
παραλία; εκείνη; καλούμενο; Άναυρο;, χύνει 
τά ολίγα ή πολλά κατά τά; περιστάσει; νερά 
του, ώ; δ ήμέτερε; Ίλισσό;, ύψούται πάλλευ- 
κον νεόδμητο·/ οικοδόμημα, καλούμενου Άθα- 
νασάκειον. Είνε τό μικρότερου καί νεώτερον, 
άλλά καί τό μάλλον χαριτωμένου αρχαιολογι
κόν μουσείου ού μόνον τή; συγχρόνου Έλλάδο; 
άλλά καί τού άλλου κόσμου, διαφέρον τών άλ
λων ού μόνον κατά τήν σμικρότητα καί τήν 
κοκεταρίαν, άλλά κατά τούτο ίδίω;, δτι περι
κλείει πρώτον αυτό καί μοναδικόν μέχρι τοϋδε 
τά ευρήματα τών Παγασών, τά; έγχρωμου; πλά
κα; ή τά; έπί μαρμάρου άναγλύφου; χρωματι
στά; εικόνα;, διατηρούσα; έπί δισχίλια καί πλέον 
έτη δλου; τού; χρωματισμού; τών είκονιζομέ- 
νων προσώπων καί πραγμάτων. Είνε έπιτύμβιοι 
πλάκε; ένεπίγραφοι καί εικονογραφημένα·, δί- 
δουσαι ήμϊν ιδέαν τών άρχαίων έν Θεσσαλία 
συρμών, τών κομμώσεων, άμφιέσεων, έπιπλώ- 
σεων, υποδήσεων καί αύτών έτι τών χρωματι
στών άλεξηλίων, άτινα μετεχειρίζονται αί δέ
σποινα·. τών χρόνον έκείνων.

Τά ευρήματα ταύτα, άνακαλυφθέντα πρό 
μηνών είς τόν χώρον, ον κατεΐχον αί άρχαΐαι 
ΙΙαγασαί, κόποι; καί δαπάνα·.; ξένων άρχαιολό-

ΤΟ ΑΟΑΝΑΣΑΚΕΙΟΝ

γων καί έποπτεία τοΰ ήμετέρου κ. Άρβανιτο- 
πούλου, άποξεσθέντα πρό; άφαίρεσιν τών έπ’ 
αύτών χωμάτων, είσί τό μοναδικόν, άλλά καί 
πολυτιμώτατον άπόκτημα τοΰ νεοδμήτου Μου
σείου, δπερ οφείλεται εις τόν δαπανήσαντα πρό; 
ϊδρυσίν του κ. Άθανασάκην καί εί; τόν έπο- 
πτεύσανταεί; τόν στολισμόν του κ. Άρβανιτό- 
πουλον, ον δικαίως έτίμησαν οί ένεργήσαντε; 
τά; άνασκαφά; άρχαιολόγοι άναγράψαντε; έπί 
πλακό; τιμητικώτατον δι’ αύτόν έπίγραμμα. 
Λυπούμαι δτι έπισκεφθείς δι; τό χαριτωμένον 
αύτό Μουσεΐον δέν είχον τήν μικράν φωτογρα
φικήν μηχανήν ΐνα φωτογραφήσω τινα; τών 
εικόνων καί τά; στείλω εί; τήν «Πινακοθή
κην». Ίσως τό πράξω εί; τό μέλλον έάν δέν 
μέ προλάόη έτερο; καί δή αύτή ή Κυβέρνη- 
σις, ήτις διά τοΰ αρμοδίου υπουργείου έμερί- 
μνησε ν’ άποστείλη έπίτηδε; τόν φίλον καλλι
τέχνην κ. Ξενόπουλον δπω; άντιγράψη τά; πο
λυτίμου; αύτά; έπί μαρμάρων εικόνα; καί τά; 
έκδώση εί; ίδιον τεύχος. Έξόχω; έπαινετή ή 
πρόνοια· διότι υπάρχει ύπόνοια δτι το ύπό τήν 
γήν έπί τόσου; αιώνα; διατηρηθέν χρώμα τών 
εικόνων θά ύποστή ήδη βαθμιαία·/ άλλοίωσιν 
έκ λόγων γνωστών εί; τού; άρχαιολογοΰντα;.

Τήν άξίαν τών ευρημάτων τούτων δέν άντι- 
λαμβάνονται άμέσω; μόνον οί άρχαιολογοΰντε; 
άλλά καί ήμεΐ; οί μή τοιοΰτοι, οί πολυάριθμοι 
έπισκέπται τοΰ μικρού μουσείου τερπόμενοι έκ 
τή; θ'έα; εικόνων, αΐτινες άποκαλύπτουσιν ήμϊν 
τό εσωτερικόν άρχαίων έν Θεσσαλία οίκων, δπου 
βλέπομε·/ τά; δέσποινα; μέ τά ωραία χρωματι
στά ένδύματά των, τά χρώματα τού προσώπου 
των καί αύτά έτι τά περίκομψα άλεξήλιά των. 
Μεγαλειτέραν έντύπωσιν προξενεί ή ύπ’ άριθ. 
1 έγχρωμο; πλάξ, έφ’ ή; ή πολυπλοκωτέρα 
τών έγχρώμων συνθέσεων, ή μόνη δέ σχεδόν, 
ή; δέν διεσώθη ή άνωθεν έπιγραφή. ’Εν αύτή 
έκτυλίσσεται ολόκληρο; οικογενειακή σκηνή, 
καίτοι πολύ μέρο; τή; πλακό; άποκοπέν, κρύ 

πτει ικανόν μέρο; τή; εικόνας. ΙΙαριστά οικο
γενειακόν, ούτω; είπεΐν, δράμα· γυναίκα μόλι; 
άποθανούσαν μετά τοκετόν. ΊΙ λεχώ, ωραία 
γυνή, έπί κλίνη; έξηπλωμένη, έφ’ ή; πρό μι
κρού έτεκεν, φαίνεται ώ; θανούσα πρό στιγμής. 
Παρ’αύτή ή μαία, περιτυλίξασα προχείρω; δι’ 
υφάσματος τό τεχθέν βρέφος, ισταται έκ
πληκτο; πρό τής έκπνεούσης ή έκπνευσάσης, 
έν ώ ό σύζυγος παρ’ αύτή καί ή θεραπαινϊς 
παρά τούς πόδας τη; ΐστανται κατάπληκτοι πρό 
τού θεάματος τής νεκρά; λεχοΰς, έπί τού προ
σώπου τής όποιας δέν διεχύθη έτι τό χρώμα 
τού νεκρού. Τήν εικόνα ταύτην πρώτην αντέ
γραψαν μέ δλους τού; ζωηρού; χρωματισμούς 
της καί οί ξένοι άρχαιολόγοι καί δ ήμέτερος κ. 
Ξενόπουλος. Αί άλλα·, έπί μαρμάρου έγχρωμοι 
εικόνες δέν έχουσι τήν αύτήν πολύπλοκο·/ σύν- 
θεσιν. ΙΙαριστώσιν ώ; έπί τό πολύ άποχαιρετι- 
σμούς πρός θνήσκοντας· μία δέ τούτων, είκονί- 
ζει γυναίκα πλουσίως καί φιλοκάλως ένδεδυμέ- 
νην, φέρουσαν έπιχαρίτω; τό κομψόν ερυθρού 
χρώματος άλεξήλιόν της, όμοιάζον πω; πρό; τά 
σημερινά ιαπωνικά άλεξήλιά.

'Αλλά καί ή ονοματολογία τών είκονιζομέ- 
νων προσώπων άποκαλύπτει θησαυρόν έλληνι- 
•ζωτάτωνκαί χαριτωμένων ονομάτων, γυναικείων 
καί άνδρικών. ΊΙ πρώτη έπί παραδείγματι έγ
χρωμος παρά τήν είσοδον τής αιθούσης πλάξ 
άναγράφει τό δνομα τής είκονιζομένης γυναι- 
κός: ΗΔΓΛΙΙ, Χαιρογένους γυνή, Κασσανδριώ- 
τις. Άλλη πλάξ φέρει τό δνομα ΦΙΛΑ. Καί 
άλλαι δέ τά ονόματα Σωσικράιεια, Ειρήνη Ισι
δώρου, Διοδώρα Διοδώρου, ’Αφροδισία, Αρτε
μίσια, Καλλιστράτη, Άριστοβούλη, Δημητρία, 
κλπ. Τό πρώτον μάλιστα τών ονομάτων τούτων, 
ή ΊΙδύλη, έφάνη τοσούτον γλυκύ καί ποιητικόν 
ή καλλιτεχνικόν, είς γνωστήν Αθηναία·/ καλ- 
λιτέχ/ιδα, διπλωματούχου τοΰ Ωδείου τη; Βιέν
νης, έπισκεφθεΐσαν μετ' έμοΰ τό μικρόν τούτο 
Μουσεΐον, ώστε τό έσημείωσεν ΐνα δνομάση δι’ 
αύτού τό αβάπτιστο·/ έτι τέκνο·/ της. Έντύπω-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΖΙ μέ τό 1910 έσβυσε— 
είτε ή καταληλοτέρα λέξις—- 
καί όΈλληνικώτερος, αν μή 
δ πλέον υπέροχος τών'Ελλή
νων διηγηματογράφων. Είς 
τήν ερημικήν, άλλά τόσον' 
προσφιλή του Σκιάθον πέ- 
νης,ταπεινός καί —ας λεχθή

όχι βέβαια πρός τιμήν ιή; 'Αθηναϊκής κοινωνίας — 
λησμονημένος «ψυχορραγεί ό Παπαδιαμάντης, καθ’ ήν 
στιγμήν ή Πολιτεία άφυπνιζομένη ένεθυμεΐτο μαζί

σιν έτι μοί έκαμε τό δνομα τής Αρτεμίσια; 
δπερ έφερον δύο ή τρεις έκ τών εϊκονιζομένων 
είς τάς 'επιτύμβιους πλάκας καί συνεπέρανα 
δτι τό δνομα τής περιδόξου Σαλαμινομάχου βα- 
σιλίσσης ήτο έκ τών κοινοτέρων έν Ιίαγασοϊς, 
άφοΰ μεταξύ τών οκτώ ή δέκα γυναικείων ονο
μάτων δύο ή τρεις έφερον αύτό.

Άλλά καί τών άνδρών τά ονόματα τά περι- 
σωθέ·/τα εί; τάς πολυτίμους αύτάς έπιτυμβίους 
πλάκας ένέχουν ικανήν δνοματολογικήν κα
λαισθησία/ καί ούτως ειπεϊν ελληνικότητα, ΐνα 
μεταχειρισθώ ιδίαν λέξιν. ’Αντέγραψα προχεί- 
ρως τινα : Θεσαγόρας ό Κρής, Ευθείας ο Κλε- 
ονίκου, Στρατόνικος δ Στράτωνος, Λέων δ Τι
μοθέου, Αντίμαχος Άντιμαχίδου, Άοάχθηε, 
Διονίτας δ Σάθωνος κλπ. «Ραίνεται δ' έν μια 
τούτων ώς υποκοριστικόν, ούτως ειπεϊν, τδ όνο
μα I Ιαρμενΐσκος, ίσως παιδός χαϊδεμένου, κα- 
λουμένου ΙΙαρμενίων, άλλά περί τούτου ας άπο- 
φανθούν ο: έντριβεΐ; περί ταύτα. Παρωδίαν δέ 
άποτελεΐ μεταξύ τών έλληνικωτάτων τούτων 
ονομάτων τό ξενίζον ή λατινοφανές όνομα ενός 
ίερέως τής Ίσιδος, δστις καλε’.-αι Ούάφρη;!

Ιΐλήν δέ τών έγχρώμων πλακών άπετέθησαν 
είς τό Άθανασάκειον Μουσεΐον καί άλλα πε
ρίεργα ευρήματα τών Παγασών, ήτοι καί πί
θοι άρχαιότατοι καί εργαλεία λίθινα έλαιοτρι 
βείου καί σύκα άπολιθωμένα και σίτος καί κρι- 
θή καί φακή, πάντα στερεοποιημένα ένεκα 
τή; έπί αιώνας ύπό τήν γήν παραμονής των.

ΤΙ Μ. ΑΜΠΕΛΑΣ
Υ. Γ. Δυστυχώ; ή υπόνοια τής βαθμιαίος Ιξαλιί- 

φεως ή εξαο&ννήοιως τών χρωματισμών ιών πλακών 
τούτων, &ά τπολη&ιύ ιη. */ ω; ό πατώμαι' αλ/.ΐ κιτά 
ιήν ίιυτεραν μου επίσκεψιν—μττά ίϋο μήνας άπό τής 
πρώιη,—μτ,ί έφάνη δτι οί χρωματισμοί αύτών Λίν ήιον 
τοιοΐιον ζωηροί δοον κατα τοΰ; πράιους μήνας τής 
ανακαλυφτώ; ιων. Πι&ανόν νά προλη-ρύή ή έξαι&ί- 
νηοις αυτών, άφοΡ τιτ&ησαν ήΛη βΐς ύτλίνονς &ηκας. 
Άλλως ττ, scripta manent·., ΐλήφάηααν ή)η άνιί- 
γραφα ανιών ε^ονια τοΰ; αΰτοΰς χρωματιαμοΰς οϋ; 
ιΐ^ον μόλι; α- ικαλύφδησαν.

μέ 22 αίΰ.ους λογίους καί τόν ερημίτην αύτόν, ΐνα 
κόσμηση —τό έφαντάσθη καί αύτό ή Πολιτεία - τά 
σιιήΟη του, τά οποία έπϊεζε καί συνέθλιβεν ήδη ό θά
νατος, μέ τό άργυροΰν παράαημον. Εύτυχής ό αφελής 
διηγηματογράφος ποΰ δέν έμαθε κάν τό παράκαιρον 
καί απροσδόκητου αύτό δώρον τοΰ Κράτους, τό όποιον 
άφοΰ τόν άφήκε έπί δεκαετηρίδας τρεις νά βιοπαλαίη, 
ήΟέλησε νά τοΰ διόση είς τά χείλη τοΰ τάφου έν τόσον 
άχρηστον δι’ αύτόν στολίδι.

Ό Παπαδιαμάντης—δστις μέ τά χέρια συνήθως 
κρεμάμενα κάτω καί τήν κεφαλήν κλίνουσαν έλαφρώς, 
έφαίνετο ώς νά άπεοπάσθη άπό παλαιόν τοιχογρα
φίαν Βυζαντινού ναοΰ -αποτελεί δλως εξαιρετικήν 
φυσιογνωμίαν είς τον κόσμον τών νεοελληνικιΰν γραμ-
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Mme Hortense Richard 16 όντιρον τής Σταχτοπούτας

μάτων. Καί ώς άνθρωπος καί ώς συγγραφεύς. ’Από 
χαρακτήρος ταπεινόφρων, ανεπιτήδευτος, Στωϊκός, 
μισάνθρωπος, πλασμένος διά τόν ασκητικόν βίον ώς 
συγγραφεύς, παρατηρητικός, ήρεμος καί πρό παντός 
Έλλην μέχρι μυχιαιτάτων. Τά διηγήματα του είνε αί 
πιστότεραι απεικονίσεις τής 'Ελληνικής ψυχής, τής 
'Ελληνικής φύσεως. Είνε αντανακλαστικά κάτοπτρα, 
έν οϊς άποτυποΰνται αί ώρα’.ότεραι απόψεις καί αί 
άγνότεραι συγκινήσεις. Μαζί μέ τόν Βιζυηνόν καί τόν 
συμπατρκότην του καί φίλτατόν του Μωραϊτίδην —μέ 
τόν όποιον τόσον πολύ ομοιάζουν καί είς τόν χαρα
κτήρα καί είς τό ΰφος- συμπληροϊ τήν τριάδα τών 
Έ ft ν ι κ ώ ν διηγηματογράφων μας.

Αί χριστιανικοί άρεταί ηνωμέναν μέ τόν κατά φύ
σιν βίον άπετέλουν τήν ζωήν τοΰ Παπαδιαμάντη, τήν 
φιλολογικήν καί φυσιολογικήν. Μία φιλοσοφική άντί- 
ληψις, μία γαλήνη καί έγκαρτέοησις, μελαγχολία τις 
μυστική, έδιδον εΐς τά έργα του κάτι τό επιβλητικόν, 
μολονότι λεπτομέρεια! μηδαμηναί ένίοτε τόν άπησχό- 
λουν τόσον, ώστέ τά πρόσωπά του, μ’ δλην τήν ζωήν 
ήν προσελάμβανον, δέν έθελγον.

Ό κριτικός τοϋ μέλλοντος - διότι οί σύγχρονοι 
πάσχουν συνήθως μυωπίαν—θά άποφανθή άν ό ΙΙα- 
παδιαμάντης ήτο ύ κορυφαίος τών Ελλήνων διηγη
ματογράφων, ώς τινές τόν άπεκάλεσαν. Πάντως όμως 
είνε έκ τών πρώτων. Συνήρμοσεν εΐς τά έργα του τόν 
ρεαλισμόν καί τήν ποίησιν, την παρατήρησιν καί τήν 
έμπνευσιν, τά είδωλα καί τήν πίστιν. Παρουσιάζει 
τήν ζωήν μέ τόσην ακρίβειαν, ώστε νά καταντρ ένίοτε 

κουραστική, άλλ’ έμφυσρ συγχρόνως καί τήν πνοήν 
τής ποιήσεως. ’Επιμένει είς τήν περιγραφήν τών προ
σώπων, είς τήν γενεαλογίαν των, διαγράφει λαϊκούς 
τυπους περιεργοτάτους, διασώζει έθιμα καί ήθη σχε
δόν άγνωστα είς τούς έν τή πρωτευούση βιοΰντας καί 
αδιαφορών διά τό σόμπαν, ζή είς μίαν ατμόσφαιραν 
έντελώς ίδικήν του, ατμόσφαιραν οτϋ νησιού του, ατ
μόσφαιραν θρησκευτικής μυστικοπαθείας. Είς τάς 
γραμμές, τάς τόσον γραφικός, τών διηγημάτων του 
υπολανθάνει ό ίδιος αύτοΰ χαρακτήρ· καί δι’αΰτό 
φαίνονται πρό παντός αληθινά. Οί ήρωες του, πτωχοί, 
ταπεινοί, ώς αυτός, καί κακοντυμένοι έν τή πράγματι- 
κότητι, άλλ’ έξιδανικευμένοι είς τόν ψυχικόν κόσμον.

Είς τήν ίκανώς γοργήν καί προοδευτικήν έξέλιξιν 
ήν έσχε τό διήγημα έν Έλλάδι, ό Παπαδιαμάντης, 
πρωτότυπος, ιδιόρρυθμος, μή παρασυρόμενος ούτε άπό 
ξένα αναγνώσματα, ούτε άπό τάς γλωσσολ.ογικάς δια- 
μάχας. έμεινεν οίος ήτο, καί έν τούτφ έγκειται ή με
γάλη αύτοΰ επιτυχία. Άπεμονώθη καί είργάσθη χωρίς 
νά συζητή καί νά έπικρίνι] ή νά μιμήται. Καί οϋδε- 
νός έπέσυρε τήν κατάκρισιν απλώς δειλαί επιφυλάξεις 
διετυπώθησαν άόριστοι είτε ώς πρός τό μορφολογικόν 
είδος, είτε ώ; πρός τήν τεχνικήν σύνθεσιν τών διη
γημάτων του.

Τό διήγημα δέν είνέ τι ομοιογενές. Αί μορφαί αυ
τού δέν είνε δυνατόν νά προσαρμόζονται είς κάθε 
ιδιοφυίαν. Τό ηθογραφικόν διήγημα, τό πατριωτικόν 

τό ψυχολογικόν, τό καλλιτεχνικόν, τό ρωμαντικόν, έχει 
έκαστον τά χαρίσματά του, τήν τέχνην του, τούς θια- 
σώτα; του, άλλά καί τούς έπικριτάς του. Τά διηγήματα 
τοϋ Παπαδιαμάντη δέν έχουν κοσμοπολιτικόν χαρα
κτήρα- είνε απλώς 'Ελληνικά, έχουν κάτι τι άπό κάθε 
είδος καί ευτυχώς δέν έχουν τό μάλ.λον έπουσιώδες. 
Πρό παντός κυριαρχεί έν αύτοϊς ή άπλότης, ή ζωή, 
ή αλήθεια. ’Αφελείς καί απλοϊκοί νησιώται, τύποι 
γυναικών βασανισμένων, θεοφοβούμενων γραιών, αγνών 
κορασίδων, άντιπαρέρχονται άφίνοντες μίαν ξεχωρι
στήν εντύπωσιν είς τήν ψυχήν μας. Έκ τών διηγημά
των του τά ώραιόιερα είνε ή «Φόνισσα», ό «Έρωτας 
στά χιόνια», ή «Νοσταλ.γός», τά «Ροδιν’ ακρογιάλια», 
τό «Όνειρο στό κύμα», ή «Φαρμακολύτρια», «Φτω
χός άγιος», <■ 'Ολόγυρα στή λίμνη.»

Σκορπισμένα τά έργα του, δυσεύρετα, δέν είνε δυ
νατόν νά δυόσουν σήμερον ολοκληρωτικήν τήν φυσιο
γνωμίαν τοΰ έκλιπόντος διηγηματογράφου. Ή «Νέα 
Ζωή·> τής ’Αλεξάνδρειάς, ήτις καί τά περισσότερα διη- 
γήματά του έδημοσίευσε .·, είχε προαναγγείλη τήν έκδο- 
σιν όλων τών διηγημάτων του, έπί τή εύκαιρίρ δέ ναύτη 
έσκόπει ό συγγραφεύς εσχάτως νά τά άναθεωρήση. 
Τώρα πεΰ άνεπαύθη είς τούς κόλ-πους τοΰ Αιωνίου, 
καί άφυπνίσθη τό ενδιαφέρον, χάρις είς τήν κ. Μπε- 
νάκη θά έχωμεν πλήρες τό έργον του, τό όποιον ούτος 
επανειλημμένος παρακινηθείς, δέν έστεργεν ό ίδιος 
νά δώση πρός έκδοσιν.

Ό Παπαδιαμάντης είνε άπό τούς ύλιγώτερον άνα- 
γνωσθέντας λ.ογίους μας, είτε διότι δέν ήτο συσσωμα- 
τωμένον τό έργον του, είτε διότι ήσαν διεξοδικά τά 
διηγήματά του, δημοσιευόμενα έν συνεχεία, είτε διότι 
δέν ήτο προσωπικώς γνωστός, είτε διότι τά δρώντα 

Emm. Guibourge. ΊΙ μητρότης

πρόσωπα ήσαν λαϊκοί τύποι. Καί έκ τοΰ κύκλου ακόμη 
τών λογιών δέν άνεγινώσκετο!

Ώς πρός τό λεκτικόν, ό Παπαδιαμάντης διετήρησε 
πλήρη τήν ανεξαρτησίαν του. Μετεχειρίζετο τήν καθα
ρεύουσαν μέ όλίγας δημοτικάέ λέξεις, ούχί αύθαιρέ- 
τως κατασκευασμένα:, άλλά γνήσιας, είτε έξ αισθη
τικής ανάγκης, είτε πρός πλειοτέραν έμφασιν. Οΰτω 
απέδειξε πόσον πρόσφορος είνε ή καθομιλουμένη, 
μέ τινας παραχωρήσεις είς τήν δημοτικήν, διά τό διή
γημα, αρκεί νά ήξεύρι] τις νά τήν μεταχειρισθή.

Ό θάνατος ιού Παπαδιαμάντη ώθεΐ είς σκέψεις 
άποθαρρυντικΰ.ς διά τήν πσρ’ ήμΐν μόρφωσιν. ’Αμφι
βάλλω άν ήτο καν γνωστός καί έξ ακοής είς τάς... . 
«ανεπτυγμένα:» τάξεις ό ώ.οθανων λογογράφος, δέν 
θά τολμήσω δέ νά αναβιβάσω είς εκατοντάδα τούς 
παρακολουθ ήσαντας τό φιλολογικόν του έργον. Ότε 
πρό διετίας έωρτάσθη ή είκοσιπενταετηρίς του, εκλε
κτός κόσμος παρευρέθη εΐς τόν «Παρνασσόν», διά νά 
συμμετάσχη τού εορτασμού ανθρώπου, ον τελείως 
ήγνόει. Καί όταν έφευγαν οί πλεϊστοι ήρώτων περιέρ
γως : «Μά έχει τόσην αξίαν αυτός ό άνθρωπος;»

Αύιύς λοιπόν ύ άνθρωπος αφού έζησεν άφατης, 
συχνάζων είς άπόκεντρόν τι καφενεϊον ή μαγειρεϊον 
καί είς τά ψαλτικά στασίδια τοΰ "Αγίου Έλισσαίου, 
άπεσύρθη μετά τόν εορτασμόν έκεΐνον είς τό νησί 
του, χωρίς νά δώση σημεία καν ζωής. Τώρα πού άπέ- 
θανε καί έδημοσιεύ.θησαν έκτενεϊς νεκρολογίαν του, 
είμαι βέβαιος ότι θά έπανελήφθη ή επωδός τών εορ
ταστών τής είκοσιπενταετηρίδος του: «Μά έχει τόσην 
άξίαν αυτός ό άνθρωπος ;»

ΔΙΚ.
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Έπεσκέφθην τόν ώραϊον ναόν τή; Santa Maria 
Formosa, Σαξωβενετικοΰ ρυθμού, πλούσιον καί μεγά- 
λον, κτι,σθέντα κατά τό 86I. Οί Βενετοί άγατώσι πολύ 
τούς ναούς των. Τό κωδωνοστάσιον τοΰ Αγίου Μάρ
κου, τό όποίον έν εΐδει πύργου ήτο έστημένον είς 
τήν ομώνυμον πλατείαν καί έπεσε τό 1902 έκτίσθη 
καί πάλιν είς τήν Ιδίαν Οέσιν καί ύπό τό ίδιον σχήμα, 
διότι οί Βενετοί, anon p.vssano Fare senza il loro 
campanile·. Καί έξωδεύθησαν πολλά χρήματα διά 
τήν άνέγερσιν. Άδιάφορον. '.Αρκεί ότι ό γέρων γον
δολιέρης, ό όποιος διέρχεται τήν πλατείαν δέν θά 
δακρύζει πλέον διότι δέν τοϋ είνε δυνατόν νά συνη
θίση τήν άπιόλειαν τοϋ πύργου τόν όποιον ΰγάπησε 
άπό παιδίον Έκ τών εικόνων τή; Santa Maria For
mosa ή Παναγία τοϋ Sarroferralo μοΰ έκαμε τήν 
μεγαλειτέραν έντύπωσιν. ’Επίσης ώραιοτάτη ή Αγία 
Βαρβάρα Palma τοϋ πρεσβυτέρου. Ό ερυθρού; τή; 
άγιας μανδύας, ή γλυκεία καί σοβαρά φυσιογνωμία 
της, ή μεγαλοπρέπεια τοΰ όλου έργου έχει έπιβάλλον 
άνάλογον τοϋ μεγάλου ονόματος τοΰ Palma.

Μετά τήνδύσιν τοΰ ήλιου έκαμα τόν περίπατόν μου 
είς τό Gran canale, έξηπλωμένη εις τό βάθος ωραία; 
γόνδολας. Ή πόλις τήν ώραν έκείνην λαμβάνουσα 
ώραιοτάτας άποχρώσεις έκ τών τελευταίων ακτι
νών τοΰ Ήλιου ήτο περικαλλεσιάτη, θεία- τά μεγα
λοπρεπή εκατέρωθεν παλάτια ερριπτον έπί τών ύδά- 
των γλυκυτάτας σκιάς. Τό Palazzo Manin μεγαλοπρε
πέστατου, τό t'aso d’oro τό ώραιότερον όλων. Αίφνης 
μοΰ έκίνησε τήν προσοχήν μικρόν μέγ.ιρον κεκλεισμέ- 
νον, μέ μίαν μελαγχολικήν όψιν. Φαντάζεσαι ποιον 
ήτο; Ή ωραία κατοικία τή; Δυσδαιμόνας, τή; συμ
παθούς ήρωΐδο; τοΰ Σαιξπήρου. Φαίνεται ή μικρά 
θύρα, άπό τή; οποία; ή θελκτική Ένετή έδραπέτευσε 
μετά τοΰ λατρευτού Μαύρου τη;. Ό ουρανό; μάλλον 
σκοτεινός τήν στιγμήν έκείνην καί ιώδη; έρριπτεν έπί 
τοΰ μικρού μεγάρου θλι βέράν χροιάν καί ήκουα, 
ήκουα, τήν Ιστορίαν κ.ιί τήν ΙΙοίησιν νά ψάλλωσι 
μετά τή; κώπης τή; γόνδολας άθάνστα άσματα, πότε 
γελώσα μέ τήν έπίσης γελώσαν ιρύσιν, καί πότε φρίν- 
τουσα μέ τάς κατάρας καί τού; στεναγμού;, τού; όποι
ους ή φαντασία μου άπό τά βάθη τή: θαλάσση; 
έφερε μέχρι τή; άκοής μου....Υπάρχει επίσης έκεϊ
Μεσαιωνικόν άνάκτορον, είς τό όποίον κιτφ.ιησεν έπί 
πολύ ό Βύρων. Τό palazzo τού βαρώνου Tranclictti 
ώραιότατον. Έκεϊ φαίνεται ό μουσουργό; έμπνέεται 
τάς θαυμασίας του συνθέσεις. Καί πολλά άλλα ανά
κτορα μεγάλα, επιβλητικά καί ταυτοχρόνως πλήρη 
αρμονίας καί τέχνης. Τά πλεϊστα χρησιμεύουσι σήμε
ρον ώς δημόσια καταστήματα, τράπεζαι, μουσεία κτλ:

Κατόπιν διήλθον διά τών χαριτωμένων στενών 
διωρύγων τής παλαιός Βενετίας. La vecchia Ve
nezia 1 Έκεϊ εύθυμία, Λί κόραι έψαλλον είς τάς 
γόνδολας των, μέ κόκκινα ρόδα έχουσαι έστολισμένα; 
τάς πλούσιας μαύρα; κόμας των. Έπέστρεψα είς τήν 
πλατείαν καί έκεΐθεν είς l.ido—νησάκι όλοπράσινον 
έξωθεν τή; πόλεως είς τό όποιον κάμνουσι τό θέρο; 
τά λουτρά των οί κάτοικοι τής Βενετία; καί οί ξένοι, 
καί όπου ύπάρχουσι πλεϊστα μεγάλα ξενοδοχεϊχ Έ3εί- 
πνησα είς τήν προκυμαίαν μόνη, έχουσα τά συννεφά
κια τοΰ ούρανοΰ συντροφιάν. "Επαιζον μετά τή; Σε- 
λήνης, ή όποια μεγαλοπρεπώ; είχεν άναιείλη....  πότε
έκρυπτον αυτήν καί πότε έκαμνον ένα κύκλον γύρω τη; 
καί έχόρευον γελώντα.....

Ή Ακαδημία τών Ηραίων Τεχνών ίδρυθεΐσα

• Τίίος.

κατά τό 1707 έχρησίμευεν πρώτον ώς μοναστήριον 
καί κατόπιν ώ; Πινακοθήκη, τήν όποιαν πλουτίζει τό 
όνομα τοΰ Tiziano, τοΰ Bellini, τοΰ Veronese, τοΰ 
Palma καί τοΰ Tintoretto "Ολα κλεινά τέκνα τής 
Βενετίας. Ή Άνάληψις τή; Θεοτόκου τοΰ Tiziano 
είνε άνωτέρα πάσης περιγραφής. Μοΰ φαίνεται άνω- 
τέρα καί αύτής τής Παναγίας τοΰ Ρ-φαήλου τοΰ Βα
τικανού, ώ; πρό; τό σχέδιον καί τήν αρμονίαν τοΰ 
χρώματος. Καί όσον περισσότερον βλέπεις αυτήν, τό
σον περισσότερον σέ κατακτφ καί σέ μεταφέρει είς 
ιδεώδη ύψη. Έν τούτοι; καί έκεϊ μοΰ έτάραξαν τήν 
ήσυχίαν δέκα περίπου Άγγλοι καί 'Αμερικανοί μέ 
τάς άγριας φωνάς των καί τά χονδροειδή βήματά 
των. Τάγμα στρατού δέν ήτο δυνατόν νά κάμη περισ- 
σοτέραν ταραχήν. Ή Παναγία, τοΰ Bellini έπίσης μοΰ 
έκαμε μεγάλην έντύπωσιν, καθώς καί τό Συμπόσιον 
τοΰ Veronese καί ή Παναγία τοΰ Palma. Λοιπόν, 
φίλη μου, πανταχοϋ, είς ολας τάς αίθούσας κλεινά 
ονόματα καλλιτεχνών καί αρμονία, άπόλυτος αρμονία. 
Έν φ βλέπεις καί μένεις έκστατική, νομίζεις ότι 
άκούεις έν preludio τοϋ Bach άπό μαγικόν τετράχορ
δον. "Ολαι αί μεγάλαι ψυχαί τών καλλιτεχνών έχουν 
άφήσει έντός τών τοίχων έκείνων ένα αθάνατον παλ
μόν. έν αθάνατον Ιχνος ! 'Αγαπημένη μου Venezia!... 
Θά έπεθύμουν ν’ άποθάνω μόνη καί άπαρατήρητος είς 
έν μικρόν δωμάτιον τών πενιχρών καϊ με>αγχολικών 
οικιών τοϋ canale Albrizzi, τό εσπέρας,—έν φ θ' 
ακούω τό α,σμα τής κώπης τής γόνδολας νά τρίζη, 
καθ’ ήν ώραν θά περνώ τά ήσυχα νερά, καί νά ψάλλη 
τήν μεγάλην Ιστορίαν τής πόλεως, μέ λύπην νά έν- 
Ουμήται τάς μαύρα; ημέρας, έπειτα νά σιωπή... καί 
νά τρίζ-j εύθυμοτέρα ένθυμουμένη τού; ναού;, τήν 
ζωήν, τήν άρετήν καί ψάλλουσα τό ρσμα τοϋ Έρωτος 
καί τή; Τέχνη;, ν’ απομακρύνεται σιγά—σιγά. Ναι, 
Άννα, ήθελα ν’ άφινα τήν τελευταίαν μου πνοήν είς 
τήν πόλιν αύιήν, έν φ τοιοΰτον έπικήδειον θά μετέ
φερε τήν ψυχήν μου είς τήν άλλην ζωήν....

Δύο λέξεις καί διά τήν Santa Maria della Salute. 
Έκτίσθη τφ 1639 ύπό τοΰ λαοΰ καί άφιερώθη είς 
τήν σώσασαν τήν πόλιν έκ τή; πανώλους Θεοτόκον. 
Ώραιοτάτη καί πλουσιωτάτη εκκλησία. Μόλις είσέλ- 
θη; είς τόν λιμένα σέ χαιρετρ ίσταμένη μεγαλοπρεπώ; 
πρό; τήν άριστεράν πλευράν τοΰ κόλπου.

Ήθελον νά σοΰ γράψω μερικά άφορώντα τήν διε
θνή κατ' έτο; καλλιτεχνικήν έκθεσιν είς τόν περίφη- 
μον Δημόσιον κήπον άλλά είνε τόσον πτωχή ή σημε
ρινή Τέχνη άπένανν. έκείνης τήν όποιαν φιλοξενοΰσι 
τά Μουσεία, ποΰ δέν τολμώ νά σοΰ είπω τίποτε... Πιο; 
είνε δυνατόν νά παραβάλης τά έργα τοΰ Tiziano καί 
Bellini μέ τά σημερινά, καί πώς είνε δυνατόν νά σοΰ 
ομιλήσω διά τάς κομψά; κυρίας, τά; οποίας συνήν- 
τησα είς τήν έκθεσιν, περιεργαζομένας τάς διαφό
ρου; αίθούσας, έν ώ ονειρεύομαι μίαν ώραιοτάτην 
Δόγησσαν περιβεβλημένην τόν μέλανόντης πέπλον μέ 
άπαστράπτοντας μαύρους οφθαλμούς είς τό βάθος τής 
γόνδολας τη; διερχομένην διά τοΰ Gran Canale, τό 
ό.τοϊεν τρέμει άπό φόβον καί θαυμασμόν !.. Ούτε Δο- 
γήσσα; έχει πλέον ή Βενετία,ovte Θήσβας Ουσιαζομέ 
νας μετά τόση; αύταπαρνήσεως. Καί άν έπαναζήση ό 
Victor Hugo δέν θά εύρη πλέον έκεϊ φοβερά; ήρωΐ- 
δας. Θά Ιδη μόνον είς τό σκότος μικρά; διώρνγος 
μίαν γόνδολαν πλέουσαν σιγά καί ήρεμα, 0’ άκούση 
τον ψίθυρον τών φιλημάτων δύο ψυχών καί τά αιώ
νια λόγια τή; Άγάπης....Διήλθον μετά τής μεγάλης 
'Ιστορίας τή; Ένείικής Δημοκρατίας καί άπέθανον 
τά μεγάλα πάθη καί τά άθάνατα αισθήματα..

Δέξου, φίλη μου, ένα γλυκόν άσ.τασμόν άπό τήν 
καρδιάν τής φίλης σου, η όποια ήγάπησε πολύ τήν 
Βενετίαν, τήν μοναδικήν είς τόν κόσμον πόλιν.

ΖΟΦΟΣ

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΛΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 1910

Ο 1910 δύναται νά 
όνομασθή έτος έξε- 
λίξεως ήρέμου καί 
προοδευτικής. Κα- 
νέν έξαιρετικόν γε
γονός δέν συνε τά
ραξε τόν πνευματι
κόν κόσμον, άλλ’ ή 
τελεσθεϊσα εργασία 

εξύπήρν άνοικοδομητική, σκόπιμος καί γόνιμος.
Διά τήν 'Ελλάδα τό 1910 παρουσιάζει τήν αυτήν, 

ώς άπό τινων έτών, στασιμότητα είς τά γράμματα καί 
τάς τέχνας, κάποιαν πρόωρον κούρασιν τών παλαιοτέ· 
ρων λογιών, ένφ άφ’ ετέρου αί νέαι εμφανίσεις δέν 
υπήρξαν πολύ ενθαρρυντικοί. Είς τήν ταχεΐαν ναύτην 
άνασκόπησιν τών σπουδαιότερων έπιστημονικών, φιλο
λογικών καί καλλιτεχνικών συμβάντων τοΰ έκπνέονεος 
έτους θά θίξωμεν απλώς τά κυριώτερα γεγονότα, άτινα 
είνε ικανά νά μα; δώσουν τήν άληθή φυσιογνωμίαν 
τοΰ 1910.

Ή Αρχαιολογία έξηκολούθησε άνασκάπτουσα 
καί άνευρίσκουσα. Αί έν Αίγύπτφ ύπό τοΰ Μασπερό 
διενεργηθεΐσαι άνασκαφαΐ νέα ήγαγαν είς φώς ευρή
ματα. Έν Έλλάδι διενηργήθησο,ν άνασκαφαί ; Έν 
Άθήναις— εις τόν Κεραμεικόν,Ρωμαϊκήν Άγοράν.ΙΙνύ- 
κα. Έν ταίς έπαρχίαις: είς Θεσσαλίαν, Τίρυνθα, Έρέ- 
τρειαν, Τεγέαν, Λευκάδα, Δήλον, Θήβας, Σικυώνα, 
Ήλιδα, Μήλον, Σπάρτην, Ώρωπόν, Κέρκυραν. ’ πί- 
ση; έν Κρήτη, Ραντίδι Κύπρου καί Έφέσφ. Ή άνεύ- 
ρεσις τοΰ άρχαιοτάτου ιερού τής Παφίας ’Αφροδίτης 
ύπήρξε τό σημαντικώτερον γεγονός. Έξηκολούθησεν ή 
άναστήλωοις τών Προπυλαίων, ένεκαινιάσθη νέα Άρχ. 
Σχολή έν Άθήναις, ή ’Ιταλική, ίδρύθη τό Αρχαιο
λογικόν Συμβούλιου, διωρίσθησαν τρεις νέοι έφοροι 
’Αρχαιοτήτων, έγένοντο ικανού ένδιαφέροντος άνακοι- 
νώσεις είς τάς ξένα; Άρχαιολ. Σχολάς ώς καί εις τήν 
Άρχαιολ. 'Εταιρίαν. Είς τό ένεργητικόν αύτό άντιτί- 
Οεται ή παρατηρηθεϊσα βαθμιαία άποχρωμάτισις τών 
ζωγραφιών τών Παγασών. Ώς νίκη τού αρχαίου 'Ελ
ληνικού πνεύματος δέον νά θεωρηθή ή έν τφ Πάνε· 
πιστημίφ τής ’Οξφόρδης άναγνώρισις ώς υποχρεωτι
κού μαθήματος τής 'Ελληνικής γλώσσης.

*11 Επιστήμη κατήγαγε επιτυχίαν θριαμβευτικήν 
μέ τήν έφεύρεσιν τού Έρλιχ, τήν καταπολεμούσαν 
τήν είδεχθεστέραν τών νόσων.

Ή άεροπλοία ήρίθμησε τά περισσότερα θύματα έν 
τή έπιτεύξει τοΰ ρεκόρ, τό όποιον κατά τό λήξαν έτος 
άνήλθεν είς δυσθεώρητου ύψος. Ή απόπειρα τής 

εναερίου διαβάσεως του ’Ωκεανού άπυτελεΐ τήν τολ- 
μηροτέραν απόπειραν τής κατακτήσεως τού άέρος ά.τό 
Δημιουργίας.

Έν Έλκάδι τό επιστημονικότερου γεγονός είνε ή 
έκκαθάρισις τών 17 καθηγητών τού Πανεπιστημίου, 
καί δ διορισμός 7, έν οί; οί φιλόλογοι Παπαγεωργίου 
καί Σκιά;.

Ό κόσμο; τών γραμμάτων καί τεχνών έώρτασε τά 
εξής Ί ω β ι λ α ί α. Τήν ΙΟΟτηρίδα τού Πανεπιστη
μίου τού Βερολίνου, τήν δΟτηρίδα τής Πάττη άπό τής 
έμφανίσεώς της έπί σκηνής, τήν ΙΟΟτηρίδα άπό τή.; 
γεννήσεως τού Σοπέν, ομοίως τοΰ Σοΰμανν, τήν 25ετη- 
ρίδα τοΰ Κλαρετή ώ; διευθνντοΰ τής Ι’αλλ. Κωμφ- 
δίας, τήν 99ήν έπέτειον τού Άγγλου γελοιογράφου 
Τένιελ, τήν 70 τοΰ διασημοτάτου τών γλυπτών Ροντέν.

Διακίξτις έγένοντο έν Άθήναις αί τής Βυζαν- 
τιολογικής έταιρείας, τοΰ «Παρνασσού» καί έκ τών 
ιδιωτικών άξιοσημείωτοι είνε αί τών κ. κ. Σβορώνου 
περί τή; κόρη; τού Άντίου καί τοΰ Ίππίου Κολωνοΰ, 
καί Άνδρούτσοτ περί Τολστόη. Εκ τών ξένων διαλέ
ξεων θορυβωδεστάτη καί έκκεντρική ή κατά τοΰ 
Ρακίνα έπίθεσις τοΰ Φωσουά έν ΙΙαρισίοις.

ιαγωνισμοι παρ’ ήμϊν έτελέσθησαν ό Σεβαστό· 
πούλειος γλωσσικός ; βραβευθέντος ενός φοιτητού), ό 
ύστατος Λασσάνειος (βραβευθέντος τού κ. Καζαντζάκη) 
ό Άβερώφειος τοΰ ΙΙολυτεχνείου (άποσταλέντων δύο 
άποφοίτων τής ζωγραφικής είς Εΰριόπη·,), ό Άβερώ- 
φειος δραματικός τοΰ \1δείου ’Αθηνών, έν δέ Κ)πόλει 
ό τοΰ Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου δραματι
κό; (οΰδενό; βρσβευθένιος). Προεκηρύχθη πρός τού
τοι; καί διεθνιή; διαγωνισμός άρχιτεκτονικός διά τό 
μέγαρον τών έν Άθήναις Δικαστηρίων.

Αί Καλαϊ Τίχναι ήρίθμησαν πολλά; καλ.λιτεχνι- 
■<άς εκθέσεις, ών σπουδαιότεροι είνε τά δύο Σαλόν 
«ον Παρισίων, εαρινόν καί φθινοπωρινόν, αί έκθέσεις 
Βενετίας, Φλωρεντίας, Μονάχου, Βρυξελλών, Λιέγης 
τών διαφημίσεων, Αμβούργου τών νέων Γερμανών 
ζωγράφων, Βερολίνου τής Γαλλικής τέχνης τοΰ ΙΗ' 
αίώνος, Παρισίων γελοιογραφιών, Κάιρου, ή έν τφ 
Ζαππείφ τής Καλλιτεχνικής Εταιρίας, ή τοΰ Θ. θω- 
μοπούλου έν Άθήναις. Έ π. θωμοπούλου έν Πάτρα, ς, 
Β. Μποκατσάμπη έν Άθήναις, Κ. Μαλέα έν Κωσταν- 
τινουπόλει καί Β. Ίθακησίου έν Σμύρνη.

Ή άπόσπασις έκ τής διευθύισεως τοΰ Πολυτεχνείου 
τής Καλλιτεχνικής Σχολής, ό διορισμός ώς καθηγη- 
τοΰ έν αυτή τοΰ κ. Ροϊλοϋ, ή ΐδρυσις «Συνδέσμου Ελ
λήνων Καλλιτεχνών», τό πρατήριον τού ίδιου Συνδέ
σμου, ή βράβευσις τού γλύπτου Κωνσταντίνου Δημη- 
τριάδου έν Παρισίοις καί έν Αργεντινή, ή ΐδρυσις 
τής προτομής τοΰ Παύλου Μελά έν τφ Ζαππείφ είνε 
τά σπουδαιότερα 0Ί)μεϊα τής καλλιτεχνικής κινή- 
σεως. Αί έν Άθήναις τάξεις τών ζωγράφων έστερήθη- 
σαν τοΰ κ. Άριστέως άπελθόντος είς Μονάχον, άλ.λ’
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II άλμα τοΰ νεωτέρου. Αφροδίτη χαί Έρως.

έπανέχτησαν τόν κ. Όθωναΐον. Ή Έθν. Πινακοθήκη 
κλειστή καί κατά τό 1910...

Έν Ευρώπη ή ϊδρυσις ανδριάντων καϊ μνημείων 
αδιάκοπος, ιδίως έν Γαλλία.

Τό βτατρον άνεστατώθη άπό τό ΰξύ λάλημα τοΰ 
Σαντεκλέρ. Έκ τών άλλων νέων έργων επιτυχίαν έση- 
μείωσεν ή «Μωρά Παρθένος» τοΰ Μπατάϊγ.

Έν Έλλάδι έδόθησαν πρωτότυπα έργα τά έξής : 
’Ατμόσφαιρα—Αδελφή—Ίόνη—ό ’"Ανθρωπός μας— 
Ό κομήτης τοΰ Χάλεϋ — Μαρία ΙΙενταγιώτισσα— 
Μποϋκοτάζ— Πειρασμός — Τά μάτια τοΰ παπποΰ— 
’Απόκληροι—Λίνα Δράκα—Νέα Παναθήναια—Νέος 
Κινηματογράφος—Άγγ«λω—τά μονόπρακτα τών κ.κ. 
Κολοκοτριόνη, V ννίνου, δεσπ. Ζωγράφου. — οί Σκλά
βοι— Άμαρτίαι γονέων — Λιά τό χρήμα—Εϋα Μαρία 
κλπ.—Φιλάρεσκος—Τό καινούργιο σπήτι — Τό ξερ- 
ρίζωμα—Ό Βασιληάς ’Ανήλιαγος, — Ύπεράνω τοΰ 
κόσμου τούτου — Ό ξένος. Έκ τούτων ή επιτροπή 
τοΰ Άβερωφείου έχειροτόνησεν ιός τά σχετικώς 
καλλίτερα τέσσαρα, άσπλάγχνως διομελήσασα τό 
έπαΟλον. Έκ τών άλλων παραστάσεων δέον νά μνη- 
μονευθή ή «Λυσιστράτη» κατά μετάφρασιν έκ τοΰ.... 
Γαλλικού, ή έμφάνισις ώς ’Αντιγόνης τής κ Κυβέλης, 
ή παράστασις τοΰ «Κυρίου Έπιθεωρητού» ύπό ερασι
τεχνών ύπέρ τοΰ Φθισιατρείου, είς τό όποιον όφείλο- 
μεν καί τάς τό πρώτον εΐσαγομένας παρ’ ήμΐν πλα

στικός εικόνας, ή έμφάνισις τής μιμογράφου καί χο
ρεύτριας Θέσπιδος, ομοίως τής υψιφώνου κ. Ρεβέκκας 
έν τφ Έλλ. μελοδράματι. Έγένοντο τά εγκαίνια τοΰ 
έν Τριπόλει Μαλλιαροπουλείου θεάτρου καί άνεκαινί- 
σθη τελείως τό Δημοτικόν τών ’Αθηνών. Ξένοι θίασοι 
ήλθον είς ’Αθήνας οί. τοΰ Δομπάρδο, τοΰ Καστελά'Ό 
καί Γαλλική ύπερέττα Ή έλευσι; τής Ντόμαρ, 
τής Τέρρεν, τής Τουταίν, τής Πουζέ, τής Παρνΰ, τής 
Μπωζέ, τής Ρεζάν καί τής Γκαλβάνυ έσημείωσαν έπι- 
τυχίας εξαιρετικός. Συχνή ή παράστασις άρχαίων έρ
γων έν Ευρώπη καί έν ’Αμερική. Άναφέρομεν τήν 
παράστασιν τού «Οίδίποδος Τυράννου» έν Βερολίνο,», 
τής «Λυσιστράτης» έν Λονδίνιρ είς τό κτισθέν άρι- 
στοκρατικόν θέατρον τής Κήγκσιον καί τής «Ήλέκ- 
τρας» έν Λονδίνιρ.

Δέον νά έξαρθώσιν αί παραστάσεις τοΰ Θ. Οικονό
μου, ώς καθαρώς φιλολογικαί.

Είς Παρισίους παρεστάθη καί εν έργον Έλλην.ύπο- 
θέσεως. Ή < Κατάκτησις τών ’Αθηνών» τοΰ de Bois.

ΊΙ Μ ουσιχή κίνησις έν γένει τείνει είς νέαν δλως 
άκμήν. "Ο «'Ιππότης τών Ρόδων» τοΰ Στράτους, ή 
«Ίζαμπώ» τού Μασκάνη, ή «Κόρη τής Δύσεως» τοΰ 
Πουτσίνι, ή «Σεμίραμις» τοΰ Ρεσπίγγι έπευιρημήθη- 
σσν ζωηρότατα.

Έν Αθήνας τά δύο ’Ωδεία φιλοτίμως είργάσθηοαν. 
Αί συμφωνικαί συναυλίαν τοΰ Ωδείου ’Αθηνών άπε-

Αί ΙΙολιτιχιΙ Έχιστήμαι, τήν περί Συντάγματος 
μονογραφίαν τοΰ κ. Γλαράκη, τόν «Κοινοβουλευτι
σμόν έν Έλλάδι» τοΰ κ. Καζάζη καί τάς «Μελέτας 
τής διπλωμα-ικής ιστορίας» τοΰ κ. Δρόσου.

ΊΙ Ιστορική επιστήμη τήν περί Βλάχων καί Ινου- 
τσοβλάχων μελέτην τοΰ κ. Χρυσοχόου, τήν «Ιστορίαν 
τής ’Ηπείρου» τού κ. Μέκιου, τήν 'Ιστορίαν τής Κύ
πρου τοΰ κ. ΙΙεριστιάνη, όμοίαν τοΰ κ. Κωνσταντινί- 
δου, τάς «Βυζαντινά; σελίδας» τοΰ κ. Χασιώτου, τά 
«Άργυροπούλεια» τού κ. Σ. Λάμπρου, τό α' τεύχος 
τοΰ «Διπύλου» τού κ. Δ. Καμπούρογλου.

"Αρχαιολογικά! μιλίται έξεδόθησαν αί «Νέαι 
έρμηνεΐαι άρχαίων άναγλύφων» τοΰ κ. Σβορώνου, 
τού κ. Βερσάκη δύο μονογραφίαι (ί) «Περί Διονυσια
κού θεάτρου» καί ή «Περί τού περιβόλου τοΰ Όλυμ- 
πιείου»), ή περί «Θεμιστοκλείου» τού κ. Δραγάτση, 
αί «Ναυτικαί καϊ ’Αρχαιολογικά! μελέται» τοΰ κ. 
Ράδου. 1’ ε ω γ ρ α φ ι κ η ν έχδοσιν μίαν εϊχομεν, ίτόν 
«Χάρτην τής Κύπρου» τοΰ κ. Χατζηγεώργη.

Φιλολογικά έργ» ήρίθμησε τό λήξαν έτος ολίγα. 
Τρεις μονογραφίας τοΰ κ. Χατζηδάκη, δύο τοΰ κ. Α. 
Μπούτουρα (τήν «Φιλολογίαν καί Έκπαίδευσιν» καί 
τά «’Ονόματα τών μηνών»), τά πορίσματα έκ τής 
Ίλιάδος τού κ. Λουμάκη, τήν «Φιλοσοφίαν τού Πλά
τωνος» τοΰ κ. Ί. ’Ολυμπίου, δέον δέ ν’ άναφερθή ώς 
σημαντικόν βήμα έκδοτικής προόδου ή έκδοσις ύπό 
τοΰ κ. Φέξη τής «Φιλοσοφικής βιβλιοθήκης» καί τής 
Μεταφράσεως τών άρχαίων Ελλήνων συ/γραφέων.

Ποιητικά; μελέτας άπεκτήσαμεν τήν περί Βύρωνος 
τοΰ κ. Δασκαλάκη καί τήν περί Καρδοΰτσι τοΰ κ. 
Μπασιά.

Διηγημάτων τόμοι έξεδόθησαν οί εξής: «Ναυτικά 
διηγήματα» Κ. Ράδου—«Στό Άλμπουρο» Κ. Παρο- 
ρίτου—«Μακεδονικοί ραψφδίαι» Α. Τανάγρα—«’Α
γάπη στό χωριό» Κ. Χατζοπούλου- «Παραμύθι χω
ρίς όνομα» II. Δέλτα.

Φιλοσοφικά διηγήματα: Οί Γίγαντες Μ. Παπαστρα- 
τηγάκη. — Βρυκολάκων συμπόσιον Β. ΊΙλιοπούλσυ.

Έντοκώαιις ταξτιδιωτιχαΐ έξεδόθησαν αί «Εν
τυπώσεις άπό τό Παρίσι» τοΰ κ. Σιγούρου, οί «Ει
κόνες Αθηνών καί Κωνσταντινουπόλεως» τού κ. Ν. 
Βασιλειάδου καί τρία ξένα περί Ελλάδος βιβλία, αί 
«Έλληνικαί χώραι» τοΰ Γκρήνφιλδ, ό «Βίος έν Έλ
λάδι» τοΰ Ντώκε.τ Φέριμαν καί τό μυθιστόρημα «Τά 
λουτρά τού Φαλήρου» τοΰ Μπερτράν.

βτατριχά ίργα έξεδόθησαν : «θέατρο καί πρόζα» 
καί «Τσιγγανόθεοι» τοΰ κ. Σκίπη, «Ό Βασιληάς ’Α
νήλιαγος» τοΰ κ. Πολέμη, ό «Πρωτομάστορας» τοΰ κ. 
Ψηλορείτου.

Αί Καλαί Τίχναι έπλσυτίσθησαν μέ τρεις έκδό- 
σεις : Τό «Ήρφον τοΰ Άγώνος» τής Ελληνικής Έκ
δοτικής 'Εταιρίας, τήν «Ιστορίαν τών Καλών Τεχνών 
τοΰ κ. Κ. Ζησίου καί τήν περί «Καλού καί Τέχνης» 
μελέτην τοΰ κ. Κυπαρίσση.

Αί κοιητιχαιί συλλογαί, παρά τήν στιχοπλημμϋ- 
ραν, τήν έκχυνομένην διαρκώς είς έφημερίδας, περιο
δικά καί ημερολόγια, δέν έφθασαν ούτε τάς δέκα. 
Είνε δέ αί εξής : «Λήκυθος· Π. Ζητουνιάτου—«Μι
κρά τραγούδια» Μαράνου — «Καινούργια Λύρα» Δόγη 
— «Δειλινά» Ελένης Σβορώνου - «Θρύλοι» X. Βαρ- 
λέντη — «Νησιωτικά τραγούδια» Γ. Ζερβού—«Ήλύ- 
σια» Τ. Βιτούρη —«Τρόπαια στήν τρικυμία» Σ. 
Σκίπη —«Ή φλογέρα τοΰ Βασιληά» Κ. Παλ.αμά. Είς 
ταϋτα δέον νά προστεθή καί ή Γαλλιστί έκδοθεΐσα 
«Δημώδης νεοελληνική άνθολογία» τοΰ κ. Περνιό.

ΜουσιχαΙ συ-Θίσιις έδημοσιεύθησαν: Τρεις τοϋ κ. 
Τ. Ξανθοπούλου, δύο τοΰ κ. Καλομοίρη (Κομμάτια 
πιάνου—Τραγούδια γιά μιά φωνή) καί τέσσαρα βιβλία: 
Ή Κριτική κατά τοΰ ’ίλδείου ’Αθηνών ύπό τοϋ κ. 
Γ. Άξιώτη, ή περί Κρητικής μουσικής καί όρχήσεως 
τοΰ έν Ήρακλείφ κ. Γ. Χατζηδάκη, τά «Δημώδη

τέλεσαν εκλεκτήν μουσικήν άπόλαυσιν εις τό Ώδεΐον 
Λόττνερ έδόθη τό όρατόριον «Παράδεισος καί ψυχή» 
τού Σούμανν. Πρωτότυποι συνθέσεις τοΰ Μάρσικ καί 
τοΰ Καλομοίρη έξετελέσθησαν, διήλθον δέ έξ.’Αθηνών 
ό Φλόριζελ, δ φλαουτίστας Λέεβεν, ό βιολιστής Λούδ- 
λωφ, τό κουαρτέτο τών άρχαίων οργάνων, τό κουαρ
τέτο Φίτσνερ.

Μουσικά γεγονότα άλλα είνε ή πρόσληψις τοΰ Κα- 
ραβία είς τό θέατρον τοΰ Τουρίνου, τής Καλογερο- 
πούλου εΐς τό Κονοέρ Λαρουμέ, τής Στυλιανίδου είς 
Γερμανικόν θέατρον, τοΰ Καμηλιέρη είς τό Κόβεν 
Γκάρντεν τοΰ Λονδίνου, αί συνθέσεις τοΰ κ. Βάρβογλη, 
ή βράβευσις τής ’Αθηναϊκής Μανδολινάτας έν Κρε- 
μόνη, ή άφιξις τού καθηγητοΰ Σαΐφερ, ή ϊδρυσις 
Ωδείου έν Κων)πόλει, τό ’Αθηναϊκόν Κουαρτέτο καί 
τό έξαιρετικόν φαινόμενου τής αυτομάτου συνθέσεως 
παρά τιρ μικρή» Ι’ιαννακοπούλιρ.

Οί Μελλοντισταί νέα έξέδωκαν μανιφέστα, είσπη- 
δήσαντες ήδη είς τήν ζωγραφικήν καί τήν μουσικήν.

ΊΙ γυνχιχτία καιάκτησις είς τόν κόσμον τής έπι- 
ο-.ήμης καί τών γραμμάτων καιά τό λήξαν έτος ύπήρξε 
θαρραλέα. Ή ύποψηφιότης τής κ. Curie διά τήν 
Ακαδημίαν τών ’Επιστημών, ή είσοδος τής 'Ιουδίθ 
Γκωτιέ είς τήν ’Ακαδημίαν τών Γκογκούρ. ή επιτυ
χία τής μνθιστοριογράφου Μαργαρίτας Ώντόν, ή νέα 
δραματική συγγραφεύς Λενερΰ είνε λίαν ενθαρρυντικά 
τεκμήρια τής γυναικείας πνευματικής δυνάμεως.

Ό θάνατος κατά τό 1910 έθέρισεν οΰκ όλίγας 
κορυφάς. Άπέθαναν ό διάσημος Κο»χ. οί μυθιστοριο- 
γράφοι Baabe, Λάσβιτς, Καζανόβα, Μπωσενάρ, Μαντε- 
γάτσα, Ρόδ, Τομπλέρ, Χεϊμπέργκ, οί ποιηταί Μίκστατ, 
Ζέρχσρτ, ό θεατρικός συγγραφεύς Ρενάρ, ό ούμορι- 
στής Τουαίν, οί Γάλλοι Ακαδημαϊκοί Μελχιόρ δέ 
Βογκέ, Μπαρμπόν, Βανδάλ, ό ίεροκήρυξ Όλιβιέ, ό 
κριτικός Gagnant, ό φυσιοδίφης Mosso, ή ίδρύτρια 
τής Χριστιανικής έπιστήμης’Εδδ1·, ό δραματικός συγ
γραφεύς Μπγιόρνσον, δ φιλόσοφος Τολστόη, οί συγ
γραφείς Χέϋς, Χάουπτμαν, Μπιερμπώμ, Χεβέζι, ή 
κυρία Μαρνύ, Πίζα, Ροβέττα, οί μουσικοί Colon lie 
Ilucoutrav, Χοστένσκυ, Χάρτμαν, Λούση,οί ζωγράφοι 
Hunt, Φρεμιέ, Σκαρμπίνα, Λέφτς, ΙΙριόρ. Kniiffer, 
Χέκ.ιερ, Άσαμπαχ, Δυπρέ, Σαίν, Φριεδρίχ, Κνάους, ό 
διευθυντής τού άρχαιολογικοΰ μουσείου Κων)πό- 
λεως Χαδμή βέης, ό αρχαιολόγος Μικαέλι, ό 
ήθοποιός Καίϊντζ, ή άοιδός Βιαρδώ, ό ποιητής Μω- 
ρεας. Ίν Άθήναις άπέθαναν ό άρχαιολόγος Βυζαντι
νός, ό δημοσιογράφος Βερύκιος, ό ιατρός Καλλιβωκάς, 
ό λογογράφος Περ. Γιαννόπουλος, ό παιδαγωγός Βρα- 
τσανος, ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Δαμασκηνός, 
δ συγγραφεύς Ν. Κωτσάκης καί οί ήθοποιοί Άρνιω- 
τάκης, Χρυσάφης, Βαρνάβας καί Σαγιώρ.

X
Αί έχδόσιις κατά τό 1910 πρωτοτύπων έργων 

παρ’ ήμΐν, άν δέν ήσαν πολυπληθείς, υπήρξαν όμως 
έχλεκταί. Ή έλλειψις ύποστηρίξεως έκ μέρους τή; 
Κοινωνίας, ή όποια δέν άναγινώσκει, άπεθάρρυνε τούς 
συγγραφείς καί αί έκδόσεις σπανίζουσι.

Αί ΟττιχαΙ ίπιστήμαι άπέκτησαν δύο μελέτας, 
τήν περί δημωδών φυτών Χελδράίχ —Μηλιαράκη, καί 
τήν περί έξελίξεως τών θετικών επιστημών τοΰ κ. Κ. 
Στεφάνου.

ΊΙ θτολογίβ, τό Λεξικόν τής Καινής Διαθήκης 
τοΰ κ. Σωφρ. Εϋστρατιάδου, τόν «Ευαγγελιστήν Μάρ
κον» τοΰ κ. Χρ. ΙΙαπαδοπούλου, τήν μελέτην περί Γυ- 
ναικός έν ταϊς θρησκείαις τοΰ κ. Δ. Μπαλάνου, τόν γ' 
τόμον τής Χριστιανικής γραμματολογίας τοΰ λ. Δέρ- 
βου, τήν «'Εκατονταετηρίδα τού ναοΰ τής Άναστά- 
σεως» τοΰ κ. Τ. Θέμελη, τόν < Σοσιαλισμόν καί Χρι
στιανισμόν» τοΰ κ. ΙΙαπαμιχαήλ.

2 41
243



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

άσματα» τοΰ Κ. Ψάχου καί ύ «’Απόλλων μουσηγέτης» 
τοΰ χ. Παχτίκου.

Άλλαι «»δόο«ι« > Δ' τόμος Ρητορικών λόγων τοϋ 
κ. Μιστριώτη, τά «Έμμετρα καί πεζά» τοϋ Τυμφρη
στού (ΙΙαπαδοπούλου).

ΊΙμιρολόγια έϊεδόθησαν 11. Τό Μακεδονικόν, 
Επτανησιακόν, Σπαρτιατικόν, ’Ηπειρωτικόν, Μικρα
σιατικόν, τοΰ Σκόκου, Εγκυκλοπαιδικόν, Κρητική 
Στοά, «Φιλόκαλου Πηνελόπης», «’Επιστημονικής 
Ήχους» καί Σατάν (Κωνσταντινουπόλεως).

Ί-ονμιρίδτς vtai έξεδόθησαν κατά τό λήξαν έτος 
αί έξής: «Έφημερίς» (Κάϊρον), «[.a Nouvelle Grece» 
(Παρίσιοι), «Les Nouvelles de Gr0ce", «Δαναΐς». 
«Φρουρός», «Σατυρική έπιθεώρησι;». «Σατυρική έφη
μερίς» (ΆΟήναι), «Καιροί» (Σμύρνη).

Έκ τών ξένων νέων εφημερίδων τό «Exelsior» έσχε 
έκτακτον έπιτιτ/ίαν.

ΙΙιριοδοκί: «Έλικών» (Λεμησσός), «Φιλολογική 
Έπιθεώρησις» (Κων)πόλεως), «Έπιθεώρησις» (Τρα- 
πεζούς), «Graecia» (Παρίσιοι), «Μηνιαία εικονογρα
φημένη Άτλαντίς» (Νέα Ύόρκη), «Άσπίς» (Χανία), 
«'Άρπα» (“Αργος). «Ιπποκράτης» (Κων)πολις). «Χα

ι ------

0 ΚΥΚΑΑΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΣΕΧΩΣ ή Αγγλική Αρχαιολογική 
Σχολή επαναλαμβάνει τάς άνασκαφάς 
της είς τό αημείον Φυλακοπή τής βο
ρειοανατολικής ακτής τής Μήλου, όπου 
αί προηγούμενοι έργασίαι της, αί ό.β-

ξαχθεϊσαι κατά τά έτη 1896—99, ιίχον αποδώσει άρι-
οτα άποτελίσματα.

Ή Φυλακοπή else άναμφιβόλως τό σπουδαιότερου 
τών προϊστορικών σημείων τών Κυκλάδων. Α! παρά 
τής ‘Αγγλικής 'Αρχαιολογικής Σχολής άναληγθεϊιαι 
ίργαοίαι έφερον είς φως τρεϊς πόλεις. Ή πρώτη εξ 
αύτών άνήκει είς τήν άρχαιοτίραν περίοδον τοΰ πολι
τισμού τοΰ Αιγαίου, ή <5« τελευταία έγκατελείφθη παρά 
τών κατοίκων της κατά τήν Μυκηναϊκήν ίποχήν. Η 
αίτία τής εγκαταλείψεως ταϋτης θά παραμιίνη πιθανώς 
άγνωστος διά παντός' φαίνεται δμ-ος, διι είχε λάβει 
χώραν κάποια αίφνιδία καταστροφή, ή όποϊα έθηκε 
τέρμα εις κοινωνίαν, άναπτύξασαν είς τό άκρότατον 
δριον τόν πολιτισμόν τής έποχής της.

Τά αίτια τής καταστροφής ταύτης ματαίως ήθελε τις 
άναζητήση σήμερα '. Ή άξίνη τοΰ αρχαιολόγου μάς 
φέρει άντιμετώπους πρός τά λείψανα κάποιου τρομα
κτικοί) δράματος, διαδραματιοθίντος είς ίποχήν κειμέ- 
νην πέραν τής σφαίρας τής Ιστορίας.

*
Ή πρώτη πόλις, ι) άνευρεθεϊσα είς τήν Φυλακοπήν, 

είνε προμυκηνοϊκή, ή δευτέρα ανήκει είς τήν παλαιο- 
τέραν Μυκηναϊκήν ίποχήν, συμπίπτουσα με τήν περίο- 
δον τής δωδικάτης Αυναστιίας τής Αίγυπτου και τής 
μέσης Μινώας περιόδου τής Κρήτης.

Τοιουτοτρόπως ίξ δλων τών Κυκλάδων μόνον ή 
Μήλος κατέχει μίαν τοποθεσίαν, έπί τής οποίας εύρί- 
οκονται έπί τό αύτό τ' αποτυπώματα δλων τών περιό

ραυγή» (Πειραιεΰς), «Απ’ ΰλα» (Κωνπολις), «Έρανι- 
στής» (Σμύρνη), «Φιλία» (Σάμος), «Έρμης» (Λευκω
σία), «Φιλελεύθερος» (Σύρος), «Νεότης» (Σμύρνη).

Έν Άθήναις περιοδικά νέα έξεδόθησαν δ «Καλλι
τέχνης», ό «Κοινωνισμός», «ΟΙ Τρεις Ίεράρχαι», 
«'Όμηρος», «’Αράχνη», «Νεωτερισμός».

Διεκό.τη ή έκδοσις τής «Ψυχής», τής «’Ανεμώνης», 
τής «Έπιθεωρήσεως», τής «Εθνικής Μούσης», τής 
«Δάφνης», τού «Ριζοσπάστου», τοϋ «Σεραπίου» Αλε
ξάνδρειάς καί τής «’Ανατολής» τής Νέας Ύόρκης.

Ώς φιλολογικά γεγονότα δέον ν’άναφερθώσιν ή έν 
τφ Οικουμενική) Πατριαρχείφ υποβολή προτάσεως 
πρός λήψιν μέτρων κατά τών χυδαϊστών καί αί είς τάς 
αίθούσας τής «Πινακοθήκης» φιλολογικοί καί καλλι- 
τεχνικαί προεσπερίδες.

Χύλλογοι νέοι ίδρύθησαν έν Άθήναις ό τών«Φίλο.ν 
τή.· ίστορίας»,ή «Φοιτητική Συντροφιά»,ό «Λογοτεχνι
κός Σύνδεσμος», έν Ζακύνθω ό «Κατά τών δημοτικι
στών», διελύθη δέ δ «Σύνδεσμος τών συντακτών έφημε- 
ρίδω·. »καί άλλα μικρότερα σωματεία,ζησαντα έν σιγή.

ΔΙΧ.

δων τοΰ Κυκλαδικού πολιτισμού, άπό παιδικής του 
ηλικίας μέχρι τής παρακμής του.

Ό Κυκλαδικός πολιτισμός έφθασεν είς τό κατακόρυ- 
φον ίν Μήλω και ίν Κρήτη. Έκ τών γινομένων 
άνασκαφών έτέθη ίκτός πάσης ουζητήσεως τό γεγονός, 
δτι ύφίσταται μεγάλη συνάφεια μεταξύ τών δύο νήσων, 
όταν ό Μινώος πολιτισμός εΰρίσκετο είς τό ζενίθ.

Ή ναυτιλία καί τό ίμπόριον ήκμαζον είς τήν Μή
λον άπό τής νεολιθικής έτι εποχής καί ίξηκολούθουν 
άκμάζοντα μέχρι τής εποχής τού χαλκού, ούδεμία δέ 
αμφιβολία, διι ώφείλοντο είς τήν έν Μήλω παρουσίαν 
τοΰ όψιανοΰ λίθου, εξ ού έπρομηθεύοντο ή Τροία, ή 
Κρήτη καί ή Αίγυπτος.

Μάχαιραι τής Μήλου, εποχής νεολιθικής, εΰρίσκον- 
ταί καί είς τάς τρεις ρηθείσας γώρας, εύρίσκονται δΐ 
επίσης καί άγγεϊα τής Μήλου, νεωτέρας δμως εποχής, 
είς τήν Κνωσσόν.

*
Τά λατομεία τοΰ όψιανοΰ λίθου είνε εσπαρμένα ακόμη 

μΐ θρύμματα καί τεμάχια τοΰ λίθου τούτου, τά όποϊα 
άφέθησαν ίκεί παρά τών ίργατών τών λατομείων, οί 
όποιοι ίλάξευσαν εντός αύτών τάς πέτρας, δταν ή Μή
λος ήτο ή κεντρική αγορά τοΰ προϊόντος τούτον, πρό 
τοϋ έτους 3000 π. X.

Ό όρείχαλκο; δ'τν αντικατέστησε τό προϊόν τούτο 
καθ' ολοκληρίαν, διότι ό όψιανός λίθος ίχρησιμοποι- 
ιϊτο καί κατά τήν χαλκίνην ίποχήν. 'Αντικείμενα ίκ 
πυρίτου λίθου, ίξ όοτοΰ, έξ έλεφαντόδοντος, εκ μολύ- 
βδου, χαλκού, μαρμάρου καί στεατίου, επίσης όέ καί 
άγαλμάτια έξ ορειχάλκου καί τινα έργα κεραμικής, έβο- 
ήθησαν κατά πολύ τοίς αρχαιολόγους είς τόν καθορισμόν 
τών σχέσεων τής Μήλου μετά τών Μυκηνών.

"Εν ίκ τών άνακαλιφθέντων αντικειμένων, ευρισκό
μενον ήδη είς τό 'Αρχαιολογικόν Μουσεΐον, έχει μεγά
λην άξίαν καλλιτεχνικήν. Είνε δΐ τούτο τεμάχιον ζφο- 
φόρου χρωματισμένου με τέσσαρα χρώματα καί παρι- 
οτών χελιδονόψαρα τοΰ Αίγαίου.

Καίτοι ή ρυθμική κίνησις τών άναπηδώντων ιχθύων

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

αυτών παρέχει ίμφανώς τήν Λπόδειξιν δτι πρόκειται 
περί διακοσμήσεως, καί δτι τ' άνοιγμένα των πτερά 
έχουν κινήσεις κατά συνθήκην, ό αβρός εν τούτοις χρω
ματισμός των καί ή ακρίβεια τοϋ σχεδίου των άποδει- 
κνύουν δτι ό ζωγράφος άντέγραψεν αύτά ίε τοΰ φυσικοΰ.

Σήμερον μόνον είς τήν 'Ιαπωνίαν ίκτελεΐται παρό
μοιας φύσεως εργασία. Ή εργασία δε τού άρχαιοτάτου 
εκείνου τεχνίτου παρέχει δτίγμα τής εκτάκτου φυσιολα- 
τρεία; τής Μινιίιας τέχνης τής Κνωοσού.

Αί μέλλσυσαι άνασκαφαί θά έχουν μεγαλειτέραν ά- 
κόμη σημασίαν λόγω τών προϊστορικών λειψάνων, τά 
όποϊα άνεκαλύφθησαν εσχάτως είς τήν θεοταλίαν πι ρά 
μελών τής ’Αγγλικής ‘Αρχαιολογικής Σχολής. "Οταν 
έγένοντο α! πρώτοι άνασκαφαί τής Μήλου, κατά τό 
1896, ταύτα βεβαίως ήσαν άγνιοοτα. "Οπως it αί έκ 
Κρήτη άνασκαφαί τοΰ 1900 — 1903 άπεκάλυψαν νέους 
ορίζοντας διά τήν έπιοτήμην ΰ>ς έκ τής συγκριτικής 
αντιπαραβολής τών ευρημάτων, τοιουτοτρόπως καί τά 
ευρήματα τής Θεσσαλίας δύνανιαι νά όδηγήσουν εις 
σπουδαία συμπεράσματα, δίαν άντιπαραβληθοΰν πρός 
όσα θ' ανακαλυφθούν είς τήν Φυλακοπήν.

Άλλ' οί αρχαιολόγοι δέν άά περιορίσουν τά; άνα- 
σκαφάς των μόνον είς τό σημεϊον έκεϊνο τής Μήλου. 
Ό διευθυντής τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχοί,); 
έπέτυχεν ήδη τήν άδειαν πρός ενέργειαν άνασκαφών 
οπουδήποτε τής νήσου ήθελε κρίνει δτι αί έργασίαι θά 
έστέφοντο ΰπό έπιτυχίας. Λιά νά έπωφεληθή δέ δσον 
τό δυνατόν περισσότερον ίκ τής άδειας αύτής, θά άρχίση 
τά; εργασίας του ίκτάκτως ίνωρίς κατά τόν Μάρτιον.

Αί άνασκαφαί τοΰ τρέχοντος ετουρ θά είνε ώς έχ

ΑΛΣΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ01 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ03—01 ΨΑΔΤΑΙ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ
ΠΟ τής 25 Μαρτίου 
1821,μέχρι τής 25 Μαρ
τίου 1921, ήτοι μετά 
μίαν περίπου δεκαετίαν 
συμπληροΰται εκατοντα
ετία άπό τής άπελευθε- 
ρώσεως τής γωνίας τής 
Μεγάλης πατρίδος μας,

έθνικόν δέ έχωμεν καθήκον νά τελέσωμεν εορτήν 
καί μεγάλην νά πανηγυρίσωμεν πανήγυριν. Θά συμ- 
πληρωθώσιν εκατόν έτη κατά τήν ημέραν εκείνην άφ’ 
δτου ήκούσθη είς τήν Αγίαν Λαύραν, ώς άπό σάλπιγ- 
γος άρχαγι-έλου, άπό τοΰ στόματος του Παλαιών Πα
τριόν Γερμανού, τό πρώτον σάλπισμα τής έξεγέρσεως
τοϋ έθνους καί ή έκ νεκρών άνάστασις τής δούλης 
‘Ελληνικής φυλής. Πώς θά πανηγυρίσωμεν ι ί Πανέλ- 
ληνες τήν τρισένδοξον έκεΐνην ημέραν ; Πώς θά έξά- 
ρωμεν τό [ΐέγα γεγονός τό καταπλήξαν τόν κόσμον πρό 
ενός αίώνος ; ΙΙρέπε- νά είνε τό διηνεκές έρώτηιια 
παντός "Ελληνος τοΰτσ καί πρέπει πάς τις έξ ήμών 
ν’ άναλογισθή οτι έχει καθήκον νά συμβάλη καί νά 
συντεΤιέσ]] είς τόν ένδοξότερον εορτασμόν τής ημέρας 
εκείνης, διότι έθνη τά όποϊα δέν πανηγυρίζουσνν έπα-

τούτου λίαν ένδιαφίρουσαι, πιθανώς δε καί περιπε
τειώδεις.

Είς τήν Μήλον οφείλει ό κόσμος τήν Άφροδίτην, ή 
οποία φυλάσσεται σήμερον είς τό Μουσεΐον τοΰ Λούβρου 
καί τόν Ποσειδώνα τοΰ ίδικοΰ μας'Εθνικοΰ ‘Αρχαιολο
γικού Μουσείου. Καί ή Μήλος δύναται νά εγκλείη 
άκόμη καί άλλα υπέροχα έργα τής 'Ελληνικής Τέχνης, 
θά ήτο βεβαίως άνύητον νά προφητεύοη χάνει; τήν 
άνεύρεσιν αγαλμάτων μεγίστης αξίας. Καί δμως εένε 
δυνατόν ν’ άναδώση είς τό φώς τοΰ ήλίου ή άξίνη κα- 
νέν νέον αριστούργημα. Ή 'Αρχαιολογία διεκδικεί σή
μερον θέσιν μεταξύ τών θετικών έπιστημών, καί δμως 
δΐν είνε πανιελώς άμοιρος ρωμαντιομοΰ.

Ή προσοχή τής ‘Αγγλικής 'Αρχαιολογικής Σχολής 
έριιλκύσθη κατά πρώτον έκ τής τοποθετίας, όπου εύρέ- 
θησαν καί τά δύο περίφημα έκεΐνα αγάλματα. Ή τοπο
θεσία αύτή καλείται Κλήμα καί αί εις αύτήν έργασίαι 
τής 'Αγγλικής Σχολής χρονολογούνται άπό τοΰ 1893.

Πρό τής ίποχής ταύτης εϊχον γείνει εκεί άνασκαφαί, 
τυχαίως δμως καί ενχί έπιστημονικώ:, άνευ δε αποτε
λέσματος. "Οταν δμως οί “Αγγλοι άρχαιολόγοι ήρχισαν 
συστηματικός έρευνας, κατώρθωσαν μεν νά διευκρινί
σουν μερικός αμφιβολίας ώς πρός τήν τοπογραφίαν τής 
άρχαίας πόλεως, δέν υπήρξαν δμως ευτυχέστεροι τών 
προκατόχων των είς τήν άνακάλυψιν οίονδήποτε εύρή- 
ματος ποιας τίνος άξίας.

"Αν ή Μήλος κρύπιη άκόμη κανένα θνσαυρύν δμοιον 
πρός τήν ‘Αφροδίτην, κατά πάσαν πιθανότητα εϋρίοκε- 
ται αυτός είς κάποιο οημεΐον τής νήσου, τό όποϊον και 
νείς δέν υποπτεύεται. Καί ίν τοιαύτη περιπτώσει μόνον 
’} τΰχη δύναται νά όδηγήση τήν άξίνην τοΰ αρχαιολόγου.

ξίως τών τελεσθέντων τά ιστορικά γεγονότα τής εαυ
τών πατρίδος, δέν δικαιούνται νά. έχωσιν άξιώσεις δι’ 
έθνικόν μέλλον κκΐ δι’ έθνικά μεγαλεία.

♦

Τό έφ’ ήμϊν, φρονοΰσιν δτι ί] ήμέρα τής 25ης 
Μαρτίου 1921, πρέπει νά καταστή έπίσης ένδοξος 
καί μεγάλη ώς έκείνη τοΰ 1821, έγράψομεν καί έν 
τ<ΐ> «Κράτει» καί έν τή «Έστίρ» δτι έπάξιος πα· 
νηγυρισμός τής ένδύξου ήμέρας ήθελεν εΐσθαι ί) 
προσφορά τιμής καί εύλαβείας, πρώτον πρός εκείνους 
οΐτινες καί ζωήν καί περιουσίαν καί γυναίκας καί 
τέκνα καταλιπόντες ελαβον άνά χεϊρας τά δ.νπι καί 
ήγωνίσανιο μέχρις έλευθερίας υπέρ τής φιλτάτης 
μας πατρίδος. Ό θαυμασμός δ’ έπειτα καί τά προσή
κοντα εγκώμια πρός έκείνους οΐτινες τά κλέα τϋίν 
ήρφων εκείνων φάλλοντες, ανύψωσαν τί|ν μικράν Ελ
λάδα είς τό ϋψος τή; άρμοζούση; αύτή δόξης μέσφ 
τών πεπολιτισμένων κρατών, καί κατέστησαν πεπο- 
λιτισμένην καί ταύιην. Είς τούς πρώτους νά κατα- 
σκευασθώσιν άνδριάντες καί νά τοποθετηθώσιν έν 
ί ε ρ <[> ά λ ο ε ι, μέσφ τοϋ δποίου ύπερύψηλος νά 
έγερθή ναός, ό ναός τής ‘Εθνικής Σωτηρίας, ώς κα- 
θώρισεν ί] Δ', έν 'Αργεί Εθνική Συνέλευσις τοϋ 
1829. Είς τούς δευτέρους νά έγερθώσιν άνά τά διά
φορα τής πόλεως περίοπτα καί έπίσημα μέρη προ- 
τομαί, δπως ένθυμίζωσιν είς τούς παρόντα; καί τούς
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μεταγενεστέρους τών μέν προγόνων, τά γιγάντια κα
τορθώματα καί ότρύνωσι καί τούτους εις παρόμοια 
έργα- τών δέ ποιητών, τάς υψηλός ιδέας καί τά εύ- 
γενή αισθήματα, δι’ ών ούτο·. έψαλλον τούς γιγαν- 
τομάχους. Νά κληθώσι δέ νά παραστώσιν είς τά 
αποκαλυπτήρια τών μνημείων τούτων, τά όποια νά 
γίνωσιν κατά τήν ιδίαν τοϋ έορτασμοϋ ημέραν, πάν- 
τες οί απανταχού τής γης ομογενείς "Ι· λληνες, ώστε 
τήν ημέραν έκείνην ή τών ’Αθηνών περικλεής πό
λις νά μή έχη τήν όψιν μόνον κα είδωλον, ΐύΣΐι καί 
πολυάνθρωπον καί πανελλήνιον !

»
Πού όμως πρέπει νά ΐδρυθή τό ‘Άλσος τών 

’/Ζρώωι» καί διά πίνων μέσων νά έπιτευχθή 
τούτο ; 'Η. άρμοδία επιτροπή ήτις πρέπει νά διορι 
σθή όπως φέρη είς πέρας παρόμοιον έργον καί τόν 
χώρον θά έϊεύρη καί τά μέσα θά έξοικονομήση, 
διότι καί ό δήμος τών Αθηναίων έχει καθήκον νά 
χορηγήση τόπον πρός άνέγερσιν μνημείου εις τούς 
έιλόίουί νεκρούς, καί οί απανταχού ομογενείς,’ τής 
Κυβερνήσεως συντρεχονσης, νά προσφέρωσι τά μέσα 
ταύτα έξ υπέρτατης πρός τούς έλευθερωτάς μας ύπο- 
χρεώσεως. '0 αείμνηστος Βικέλας, σκεφθείς έπί τοϋ 
θέματος τούτου, είχεν υπόδειξη ότι έάν έπί τοΰ Λυ- 
κοβη οΰ ήγείρετο τό Ήρώον τοϋ Άγώνος, αί ΆΟήναι 
θ’ άπέκτων περίβλεπτον καί αντίπαλον πρός τόν 
Παρθενώνα νεώτερον μνημεϊον. Δέν ήτο ατυχής τοϋ 
άνδρός ή ιδέα καί είνε συζητήσιμος, καί τοι ημείς 
ήθέλομεν προκρίνει πρός τούτο τόν περί τήν ΙΙιύκα 
χώρον, όστις καταντικρύ καί τού Παρθενώνος καί 
τής θαλάσσης κείμενος προσιτώτερον καί έγγύς καί 
μακρόθεν θά καΰίστα τοΰτον είς πάντας. Πλήν τούτο 
δέν είνε τό θέμα, δ δέον ν’ άπασχολήση ημάς ήδη. 
Τό ζήτημα είνε νά ένστερνιθώμεν τήν ιδέαν τού 
ένδοξου πανηγυρισμού τής συμπληρώσεως εκατονταε
τίας άπό τής Ελληνικής παλλιγγειεσίας, καινά έπι- 
τελέσωμεν έπαξίως αυτής ταύτην.

ΘΑΗΟΣ Γ. ΤΖΑΒΕΛΑΣ 
Διευθυντής τής ύφημ. «Τό Κράτος·

ΣΤΗ ΜΟΙΡΑ
Σταμάτησε νά ξαποστάσω λίγο 
Χαλαρωσέ μου τά σφιχτά σου δίχτυα, 
τό ξέρεις, δέν μπορώ γιά νά Σου ιρύγω. 
Μέχει άποκάμει—χρόνια, μερονύχτια — 

ή δυστυχία, 
μέσα στή πάλη 
μέσα στή ζάλη

”Ω, τρικυμία...

’Εσύ ένίκησες ! Έγό> ’μαι σκλάβα 
μά σκλάβα—λεύθερη πού δέν φοβάμαι 
κι’ έγώ νικήτρα Σου, σ’ αυτό τό διάβα 
ποϋ μένει ακόμα, έλπίζω νάμσι.

Γένηκα πέτρα 
καί χτύπησε με, 
καί λάβωσε με· 
δέν σοΰχω έχτρα 

ο’ έχ’ άψηφίση, σ’ έχω νικήση!

FOZA ΙΩΑΝΝΟΓ

---------- >«»»■■-----------

ΦΛΩΡΑ ΣΠΙΡΛΑ
Ή δραματική ΰψίφωίος δεσποινίς Φλώρα Σπίρλα, 

έσποίδασε δαπάναι; τής ένθουσιώδους φίλης τής Ελ
λάδος καί φιλομούσου Αϋτοκρατείρας Φρειδερίκου, μή
τρας τής πριγκηπίσσης Σοφίας, έν Γερμανίρ, ένθα διέ- 
μεινε πλέον τής δεκαετίας, μεταοχοΰσα, ώς ΰφίφωνος, 
πλείστων συναυλιών.

Ή Αϋτοκράτειρα Φρειδερίκου έγνώρισεν αυτήν έκ 
τών χορικών μελών τής ‘‘Αντιγόνης·, άτινα ή δε- 
σποιείς Σπίρλα έψαλλε μετ’ απαράμιλλου τέχνης καί 
χάριτος, ήν έπηύξανε το ώραϊον παράστημα καί ή ‘Ελ
ληνική αυτής κατατομή.

Τά τής έκπαιδεύσεως αυτής έν Βερολίνο) είχον άνα- 
τεθή είς επιτροπήν κυριών, έκ τών συμβούλων τοϋ με
γάλου διδακτηρίου τοϋ Bette Uerein, ής προήδρευοεν 
ή κ. Charlotte Stettiner. Τήν φωνητικήν μουσικήν, 
κατ' ά.ταίτηαιν τής Αϋτοκρατείρας. έδιδάχθη παρά τή 
πρώτη μουσικοδιδασκάλω τής Γερμανίας, κυρία Mathil
de Mellinger, άοιδφ τής Βασιλικής Πρωσσικής Αυ
λής καί τφ Dr Paul Bruns, καθηγητή τής μονωδίας 
έν τφ Ωδείο) Stern τοϋ Βερολίνου και συντάκτη τοϋ 
περιοδικού «Deutsche Gcsailgskunst», τήν απαγγελίαν 
παρά τφ κ. Heine καθηγητή τής άπαγγελίας καί ήθο- 
ποιφ τεΰ Βασιλικού θεάτρου τοΰ Βερολίνου, τήν υπο
κριτικήν παρά τφ κ. Buhls καθηγητή τής Αραματική; 
καί άοιδφ τοΰ Μελοδράματος τής Βασιλικής Πρωσσικής 
Αυλής, τήν θεωρίαν τής μουσικής παρά τφ κ. Straus, 
ετι δ'β έδιδάχθη Ιστορίαν τής μουσικής, Ιταλικά, κλει- 
δοκύμβαλον κλπ.

Άτυχώς διά τήν δεσποινίδα Σπίρλα, μετά τό πέρας 
τών σπουδών αυτής ή Αϋτοκράτειρα Φρειδερίκου δέν 
έπέζησεν, ΐνα άκούορ τήν προστατευομένην άπό τοΰ 
Αύτοκρατορικοΰ Μελοδραματικού θεάτρου τοΰ Βερολί
νου, καί άπονείμη αυτή, κατά τήν ακραν επιθυμίαν 
Αυτής, τόν τίτλον Αύτοκρατορικής άοιδού. ‘Ο Γερμα
νικός τύπος πολλάκις έγραψεν έπαινετικώτατα διά τήν 
δεσποινίδα Σπίρλα, ήτις ήδη έγκατεστιθη είς ‘Αθήνας.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ_ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΟΗ
Ή τέχνη όλη δέν είναι παρά ή έκφρασις τού 

«έγό» τοϋ καλλιτέχνου. Είνε κάποιος τρόπος μέ τόν 
όποιον ό ποιητής, ή ό ζωγράφος, ή δ μουσικός θά 
έξωτερικεύσουν τόν εαυτό τους. Καί ή ζωή είνε ίδια 
κάποιος τρόπος έκφράσεως τοΰ «έγώ» τού καλλιτέ
χνου είνε μία τέχνη καί ή ζωή.

— Τό έργο ένός καλλιτέχνου είναι ή έπαλήθευσις 
τής ζωής του καί ή ζωή του είνε ή έπαλήθευσις τού 
έργου του.

— Ό «ατομισμός» είτε σάν μιά απαλή σκιά ποϋ 
περνάει μέσ’ άπ’ όλο τό έργο καί μέσ’ άπ’ όλη τή ζωή 
καί τά χαρακτηρίζει.

— Σ’ ένα έργον τέχνης όπως καί σέ μιά ζωή δέν 
πρέπει νά προσέχωμε μόνο είς τό τί υπάρχει, άλλά 
καί είς τόν τρόπον μέ τόν όποιον υπάρχει.

— Ό καλλιτέχνης είναι άνθρωπος ποϋ αισθάνε
ται τάς σκέψεις του καί πού σκέπτεται τά αισθήματα 
του. Έτσι μόνο μπορεί κανείς νά έξωτερικεύση τόν 
εαυτόν του.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ 7
Διετυπώθη πρότασις υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Σ. 

Λάμπρου, όπως πρός πανηγυρισμόν τής ΙΟΟτηρίδυς άπό 
τής έλευθερώσεοις τής Ελλάδος αναγράφεται έτησίως 
έν τφ προϋπολογισμφ ποσόν 30,000, ΐνα μετά δεκαε
τίαν συμπληρωμένων 300,000 κατορθωθή εις αντάξιος 
πανηγυρισμός, δχι μόνον διά λόγων, άλλά καί διά μνη
μείων. Ή Ιδέα τής άπό τούδε εργασίας πρός πανηγυ
ρισμόν, ήτις οφείλεται εις τόν Βέλγοι κ. 1‘lomdeur, 
διά τής ‘Πινακοθήκης· πρό τετραετίας προτείνανια 
τήν έγκαιρον προπαρασκευήν, ένισχύεται οΰτω σημαν- 
τικώς. Κατά τόν κ. Λάμπρον έπί τφ Ίωβιλαίτρ δέον 
νά άνεγερθή έν Άθήναις μεγαλοπρεπές Ήρφον, περι- 
λαμβάνον τός προτομές τών κυριωτέρων μορφών τοΰ 
‘Αγώνος. ‘Αλλά καί ή άποπεράτωσις τοΰ πλήρους 
Λεξικού τής Έλλην. γλώοσης επιβάλλεται, ώς καί ή 
έκδοσις βιβλιογραφίας πάντων τών ελληνιστί άπό τής 
‘Ανεξαρτησίας καί εντεύθεν έκδοθέντων βιβλίων.

*
Έλ Ρώμης.

Ή Διεθνής ε κ θε σ ι ς τής Ρώμης ώρισεν ώς 
τελευταίαν ημέραν παραδόσεως έργων τήν 20ήνΦεβρ·άντί 
τής 31ης ’ Ιανουαρίου ένεκα ΰπ.σθοδρομήοεως τών εργα
σιών τοϋ Μεγάρου τής έκθέσεως ώς έκ τών τελευταίων 
βροχερών καιρών" προμηνύεται πληθώρα έργων τοιαύτη 
ώςτε 0 υπάρχων χώρος δέν αναλογεί ούτε δΓ έν έργον 
έκάστου καλλιτέχνου, έξ ού καί ουζητεϊται ή προσθήκη 
δύο έτι αίθουσών. Τά διάφορα περίπτερα δραστηρίως 
ετοιμάζονται" Ιδίως ή ‘Αγγλία καί Ουγγαρία έπιδει- 
κνύουσι ζήλον άξιοπαρατήρητον.

Τό Βατικανόν παντί σθένει καταγίνεται είς τήν μα- 
ταίωσιν τών έορτών, έπιφέρον προσκόμματα έπι προσ
κομμάτων ήπείλησε τελευταίοις καί τό >:λεΙσιμον τών 
Μουσείων του ιίς τό κοινόν κατά τήν διάρκειαν τών 
έορτών" άλλά τό κομιτατον υπέδειξε είς τήν αυτού Αγι
ότητα, ότι τά Μουσεία δέν είναι ιδιωτικοί θησαυροί 
αύτοΰ, άλλ' είνε ‘Ιταλικός πλούτος καί συνεπώς είναι

— Καί τό νά δείξη κανείς κάτι μέ τήν άληθινή 
του μορφή είναι κάποιος τρόπος δημιουργίας.

— "Οταν ένας καλλιτέχνης κάνει κάποιο ηθικό 
παράπτωμα δέν θά πούν πώς αύτός κατεβαίνει ώς 
αυτό τό έπίπεδον, άλλά πώς τό ήθικόν παράπτωμα άνε- 
βαίνει ώς τό έπίπεδον τού καλλιτέχνου.

— Γιά παραδοξολογίες δέν μιλούν παρά μόνον οί 
άκαλλιέργητοι άνθρωποι’ γιά τούς άνθρώπους τοΰ 
πνεύματος δέν υπάρχουν παρά λογικά καί παράλογα 
πράγματα. ΊΙ αλήθειες πού παρουσιάζονται στό πλή
θος γιά πρώτην φοράν ονομάζονται συνήθως παρά
δοξα.

• - Ή ποίησις είναι «ζωγραφιά ποϋ μιλεϊ» μέ τήν 
μουσικήν τών λέξεων.

— 'Ένα ποίημα δέν είνε παρά τό ξεχείλισμα τοΰ 
αισθήματος τού ποιητού.

— Ή σχέσις πού υπάρχει μεταξύ ζωής καί τέχνης 
υπάρχει καί μεταξύ τέχνης καί κριτικής.

— Οί κριτικοί ξεχνούν συνήθως πώς δέν βλέπει 
κανείς δ,τι δέν νοιώθει.

MAN. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

δικαίωμα τοΰ “Εθνους πανηγυρίζοντος ν' άνοιξη τός 
πύλας τών άριοτουργημάτων του είς πάντας άδιακρίτως.

Αί π ρ ό ο δ ο ι τής υδατογραφίας έν Ρώμη· 
Δέν συνεπληρώθη είσέτι τό τρίτον έτος καθ' δ ή επι
τροπή τής ένιαυσίου έκθέσεως τής Ρώμης άπέρριπτε 
ττ/ν υδατογραφία-,· ώ; κλαδον μή Λνταποκοινόμενον είς 
τάς αξιώσεις μιας σοβαρός Έκθέσεως. Ή αυστηρά 
αϋτη άπόφασις τών μελών τής έπιτροπή; πολύ μακράν 
ούσα τοΰ νά πιστεύρ οοβαρώς τοιοΰτον σκοπόν, κυρίως 
ήθελε νά πατάξη τούς έρασιτέχνος χαί μικροκαλλιτέχνας 
έξευτελίσαντας δι' άιέχνων υδατογραφιών, xai χάριν 
συμφεροντολογικού ακοποΰ τήν λεπτοτάτην αυτήν Τέ
χνην... Οί νέοι acquarellisti οί οοβαρώς καταγινόμενοι 
είς τήν υδατογραφίαν βαθύ ουνριθάνθηοαν τό τραΰμα, 
άνέλαβον δθεν σοβαρόν καί ιύγενή αγώνα τής άναστη- 
λώσεως τού κλάδου oiroD τής τέχνης, ΰποδεικνύοντες 
διά τών έργων των τήν διαφοράν τήν ένυπάρχοισαν 
μεταξύ τών καπήλων τής τέχνης xai τών σοβαρών καλ
λιτεχνών, καί οί κόποι των έστέφθησαν ύπό έπιτυχίας 
διότι θά άνοιχθώσι είς τήν σοβοράν υδατογραφίαν αί πύ- 
λαι τής Διεθνούς Έκθέσεως. Δέν παρουσιάζει πλέον ή 
Τέχνη αϋτη, μόνον τό λεπτόν, διαφαεις xai απαλόν 
τών γραμμών, άλλά καί τήν δύναμιν τοΰ χρωματισμού 
κ.ιί τήν ακρίβειαν τής έκτελέσεως' δέν θωπεύει μόνον 
τόν όφθαλμόν, άλλά έπιβάλλεται διά τοΰ κλασικισμού. 
Ή campagnia Bomana άναπαρίσταται μ' δλην τήν 
φυσικήν καί ιστορικήν αΐγλην της είς ιεραστίας υδα
τογραφίας μεγέθους ένός μέτρου καί περιπλέον. Ό κ. 
Carlandi κατ' εξοχήν ύδατογράφος, γνωοτός ιίς ίίπαντα 
τόν καλλιτεχνικόν κόσμον, έξήρε τήν υδατογραφίαν είς 
ϋιμη ουράνια. Οί θαυμάσιοι πίνακές του έπί τριακον
ταετίαν ήδη κοομοϋσι τάς διαφόρους Εκθέσεις" έν ’Αγ- 
γλίφ ιδίως, ένθα τό ημισυ τοΰ έτους διέρχεται περίπου 
ύ κ. Carlandi, χαίρει φήμην ϊξόχου καλλιτέχνου.Έσχον 
τήν ενχαρίστηαιν νά έπισκεφθώ τό Studio τοΰ κ. Car
landi. Εύγενής καί χαρίεις, μοΐ έπέτρεμε, έφ' όσον 
ήθελον. >ά θαυμάσω τά άριοτουργήματά του, παρέχων
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μοι τά; δέουσα; εξηγήσεις δι' έν έκαστον. τοΰ: κατα- 
βληθένεα; κόπους καί τά όνειρά Ιου περί τή: 'Ιταλική; 
Τέχνης. ’Ονειρεύεται νά έπιοκεφθή τήν ’Ελλάδα 
καί νΐ απεικόνιση τά; αρχαιότητάς της, άέέά κακώς 
πληροφορημένο; δυστυχώ; όμιλεΐ π«ρί τής κόνεω; καί 
λάσπη; τών 'Αθηνών, ώ; περί πληγών τοΰ Φαραώ. 
ΙΙροοεπάθηοα νά τον έξαγάγω τή; απάτης, χαί έφάνη 
ευχαριστημένος λίαν. .V ύπεοχέθη φωτογραφία; τών 
τελευταίων έργων τον, άγορασθέντων ύπό τον Μουσείου 
Λουξεμβούργου έκ τή; τελευταία; εν Βενετία έκθέσεω;. 
Ευχαριστώ; θά τά; στείλω προ; δημοοίευσιν έν τή 
«Πινακοθήκη*, άπω; οί φιλότεχνοι δυνηθώοι νά θαυ- 
μάοωσι και έκτιμήσωσι τά; προόδου; τή; υδατογραφία; 
έν Ρώμη.

Μαρία Ίγγλίση
¥

Ύπό ιών κληρονόμων τού μακαρίτου πριίιην υπουρ
γού Β. Βουδούρη έγερθήσειαι πολυτελές μνημείον, ον 
ή δαπάνη προϋπολογίσθη εί; 20,000 δρ Ή έργασία 
θά γίνη κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ γλυπτών.

*
ΕΙ; ηλικίαν 81 έτους άπέθανεν ίν Βερολίνω δ Γερ

μανός ζωγράφο; Λουδοβίκο; Κνάους. ‘Εκ τών έρ
γων του έξέχε: ό πίναξ 4Χρυσοί Γόμοι*. Ό Κνάους 
δεκρίθη δια τήν δύναμιν τοΰ χρωσιήρος. τήν ακρίβειαν 
τοΰ σχεδίου, τήν είλικρίνειαν τής έκφράσεω; καί διά 
τήν τέχνην εΐς τήν άπόδοσιν τών αισθημάτων.

★
' Απεφαοίοθη ύπό τής Συγκλήτου τοΰ Έθν. Πανε

πιστημίου άπω; πανηγυριοθή τόν Μάϊον τοΰ 1II12 ή 
75τηρί; τού ' Ανωτάτου ιδρύματα;. ΏΛίοθη επιτροπή 
έκ τών κ. κ. Λάμπρου καί Σακελλαροπούλου, όπως 
συσκεφθή.

*
Έ» Κωναταντινουπόλτως.

“Ε κ θ ε σ ι ς Κ. Μ α λ έ α. — Έκλεισαν εν Πέρρ 
Κων)πόλεως ή έκθεσι; τών καλλιτεχνικών έργων τοΰ 
ζωγράφου Κ. Μαλέα, διαρκέσασα επί ένα μήνα. Τά 
έργα ήσαν περί τά 300. Τά πλεΐατα υπαίθριοι μελέται 
τοπείων τοΰ Λιβάνου, ̂ τής Αίγυπτου καί τή; Κων)πό- 
λεως, λεπιή; επεξεργασίας. Ύπήρχον έπίση; θαλασσο- 
γραφίαι επιτυχείς, Ιδ.'φ δύο είκονίζουσαι καράβια διά 
μέσου δμίχλης, σκίτσα Βεδουίνων καί Αράβων λίαν 
χαρακτηριστικά, νεκροί φύσεις, σκίτσα άναπαραστά- 
οεως Ιδεών, τά όποια θά χρησιμεύσουν δι' έργα, τά 
όποία ό καλλιτέχνη; μελετά άκόμη καί τό σπουδαιότε
ρου, τρεις μεγάλοι συνθέσεις αληθώς έπιβαλλόμεναι καί 
ώ; Ιδέα καί ώς χρώμα καί ώς έκτέλεαις. Αί συνθέσεις 
αύτοΰ φέρονται ύπό τούς τίτλου; «Τό σ κ ι ο φ ω ς 
τή : ζωής*, αΈ π I τών κλειστών τάφων* 
καί ‘Πρός τ ό Ιδανικόν*. "Ο,τι διακρίνει τόν 
κ. Μαλέαν είτε τό αίσθημα τοΰ χρώματες. Τά έργα του 
μικρά ή μεγάλα έχουν πολλήν ψυχήν. Εινε έμπρεσιο- 
ν,στής, μαθητή; προσφιλής τοΰ πολλοΰ Martin. Πολλά 
τών έργων του ήγοράσθησαν άπό τού; φιλοτέχνους τή; 
πόλεώ; μα;. Έπωλήθησαν έν συνόλφ έργα άντιπροσω- 
πεύοντα αξίαν 2500 χιλιάδων φράγκων. Τό γεγονός 
αυτό πρέπει νά θεωρηθή όχι άπό άπόψεω; υποκειμε
νική; κέρδους διά τόν διακεκριμένου καλλιτέχνην, <ΜΑά 
άντ.κειμενικώς, ώς καταδηλοΰν ποιόν τινα πρόοδον 
και άνάπτυξιν καλλιτεχνικήν τών Κων)πολ.ιτών, οί 
οποίοι μέχρι Τίνος ολίγου συνεκινοϋνιο άπό τήν καλλ - 
τεχυίαν.

Έ κ θ ε σ ι ς δο; Άσπρ ι ώ τ ο υ.— Περί τάς άρ
χάς τοΰ Φεβρουορίου θά άνοίξη ή έκθεσι; τής δο; Κλεο
νίκη; ' Ασπριώτου, ή όποία έχει άπό δύο ετών έγκιτα- 
οτήτει τό ατελιέ της έν Πέραν—Cite d’Alep, No 2. 
Ή έκθεσι; τής διαπρεπούς καλλιτέχνιδο; προμηνύεται
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πολλής σημασίας. Διότι πλήν τών συνθετικών τη; έρ
γων, ή καλλιτέχνι; έξετέλεσε τά; προσωπογραφία; τών 
γνωστότερων κιί ωραιότερων άριοτοκρατίδων μας, όπως 
καί πολλών διακεκριμένων προσώπων τή; όμογενοΰς 
καί τή; ξένη: ίν Κων)πόλει παροικίας. Αί προσωπο- 
γραφίαι αύται είνε φυοικιϋ μεγέθους. 'Υπερέχει όλων 
κατά γενικήν κρίσιν ή τής ωραίας Βιεννέζας κυρίας 
Σουκρή πασά καί ή τή; έπίσης θελκτική; κυρίας Σμα- 
ράγδα; Σινιότογλου, τού κ. Επαμεινώνδα Ρίζου, διευθ. 
τών μεταλλείων Μπόλιας, ή τή; κ. Ρωξ. Πεοσινάκη, 
τοΰ ίοτροΰ ΙΙοπαδοπούλαυ καί αλλαι.

Συναυλία δεσποινίδων Τ I τ η ς κ α ί Ί ρ ι- 
δο ; X έ λμη —Νεώταται άέέά καλλιτέχνιδε; άδιαφι- 
λονεικήτου ταλάντου αί δύο θελκτικά! άδελφαί Χίλμη 
έδρεψαν τάς δικαιοτέρα; δάφνας. Ή δίς Τίιη. περί ή; 
καί άλλοτε ή εΠινακοθήκη* έγραψε, είνε διπλη-μιτοΰ- 
χος τοΰ 'Ωδείου τής Βιέννη; εί; τό κλειδοκύμβαλον, 
τιμημένη διά μεταλλίου, διωρισμενη ήδη καθηγήτρια εί; 
ηλικίαν μόλις 22 ετών έν τφ άρτισυοτάτφ Ώδείω 
Κων)πόλεως. Διακρίνεται διά τήν άψογον ερμηνείαν εν 
τή έκτελέσει τών δυσκολωτέρων τεμαχίων, ώς τοΰ Con
cert τοΰ Lizst, καί τήν τελείαν αύτών άπόδοσιν.

Ή μικροτέρα δΐς Ίρις, μαθήτρια διατελοΰσα έτι τού 
αύτοΰ Ωδείου καϊ ύπό τον πολύν Εέφτοικ τελειοποι
ούμενη είς τό βιολί, σαγηνεύει τόν ακροατήν μ'ε τό βαθύ 
αίσθημα, με τό όποιον παίζει. Βλέπων τι; αυτό τό αφε
λές καί ωραίο παιδί, — ήδη άγει τό 17ον έτος τή; ηλι
κίας της—αδυνατεί νά πιστεύση τά ώτα του ! Τόση εινε 
ή τέχνη, ή ακτινοβολία τής Ιδιοφυίας ιης. Ή συναυλία 
τών δων Χέλμη έστέφθη ύπό επιτυχία; πρωτοφανούς 
διά τά καλλιτεχνικά χρονικά τή; πόλεώ; μας.

Έξετελέοθησαν έκτό; άλλων τό Perpetium Mobile 
τοΰ llies δυσκολώτατον είς τήν διερμηνείαν, ή Ι
σπανική συμφωνία τοϋ Lalo καί ή Ballade et Polo
naise τοΰ Vieutemps.

Σίβυλλα
¥

Κατ' ειδήσεις έ'κ Δόρτμουνδ τής Γερμανίας, νέου; 
θριάμβους κατήγαγεν ή έν τή έκεΐ Όπερα άπό διετίας 
έργαζομένη Έλληνί; μεσόφωνο; δεσποινίς Ελένη Στυ- 
λιανίδου, ύποδυθείσα είς τόν «Όριρέα» τοΰ Γκλούκ 
τήν Εύρυδίκην.

Αί εκεί έκδιδόμεναι έφημεριδε; εινε πλήρεις επαινε
τικών κρίσεων διά τήν Έλληνίδα άοιδύν.

¥
Άφικνείται εκ Βιέννη; ή δεινή κλειδοκυμβαλίστρια 

δεσποινίς 'Αγλαΐα Βυζάντη έκ τής πατριωτικωτάτη; καί 
σημαινούσης οικογένεια; Ζ. Βυζάντη έγκαιεοτημένη; 
έν Βεσαραβία καί πολλά; ύπηρεσία; παρασχούοη; έκά- 
οτοτε εί; τοΰ; έκεΐσε μεταβαίνοντα; όμοεθνείς. Μετ' 
έπιτυχεΐ; σπουδά; έν τφ Ώδείιο τών Παριοίων ύπό 
τήν καθηγεσίαν τόύ Λρο; Belaborde, μεταβασα είς 
Βιέννην καί μαθητεύσασα εί; τό αυτόθι Ώότϊον ύπό 
τήν καθηγεσίαν τοΰ Λρο; Ilcinhold έξήλθεν άριστοΰ- 
χο;. Έξηκολούθησε τάς μουσικός αυτή, σπουδά; έπ: 
διετίαν παρά τφ ά.Οιοτοχράιγ; καί έζόχρι μυυσικφ 
Pau) Weigarten καί παρά τώ καθηγητή τής Orgue 
καί άρχιμαυσικιβ τής αΰτοκρατορική; εκκλησίας De 
Bb6m. Ή δεσπ. Βυζάντη θά δώοη έν συναυλία προςε- 
χώ; δείγματα τής έξόχου αυτής ίκανότηιος.

¥
Ή Βασιλική 'Αρχαιολογική ‘Ακαδημία τής Νεαπό- 

λεω; δημοσιεύει έν τώ τελευταίοι τόμφ τών Πρακτικών 
αύτή; αριστοτεχνικήν μετάφρασιν ύπό τοΰ κ. Simone 
τή; περί τοΰ αινίγματος τοΰ διαβοήτου άγάλματο; τή; 
Κόρης τοΰ Άντίου γνωστή; μελέτη; νοΰ χ. Σβορώνου, 
τής δημοσιευθείσης τό πρώτον Ελληνιστί έν τή Διεθνεΐ 
’Εφημέριοι τή; Νομισματική; 'Αρχαιολογία;.

¥

Χτβαστή Καλλισπίρη

' Υπέρ τοϋ Συνδέσμου τό>ν σταθμών τών πρώτων 
βοηθειών έδόθη έοπερ'ι; έν τώ Λημοτικώ θεάτρω. Έ
παίχθη υπό έρασιτεχνών ή ‘Βασίλισσα Σαββα* μονό
πρακτου δριμάτιον, εί; τό όποιον έδωαεν άρκετήν ζωήν 
ή κ Ζέγγελη κεί ιδίως ή δεσπ. Λιλή Χατζίτ-κου.Έλα- 
βον μέρος καί οί κ.κ Κι,τσογιάνης καί Παναγόπουλο;. 
Είς τό μοασικόν μέρος διεκρίθη >J άρπίστρια κ. Βασεν- 
χόβεν, έψαλε δε μετ' εκτάκτου έπιτυχία; ή διακεκριμένη 
καθηγήτρια κ. Τασία Λυμπεροπούλου. Έπαίχθη έν 
τέλει Γαλλιστί τοΰ Άλεβΰ τό « Λϋτόγραφιν*, είς 8 διε- 
κρίθησαν αί δεσποινίδες Λαμαλα, Μπαίρα καί ό κ. Ζω- 
).λός

¥
— Εί; τό Ώδεΐον 'Αθηνών έδόθη ουνουλία υπο τοΰ 

καθηγητοϋ τοΰ κλειδοκυμβάΙου κ. Άλ. Λογγομπάρδι, 
συμπράιτοντο; τοΰ κ. Σοΰλτσε.

— Ύπό τής δ. δϊελπ. Κολυβά ίδρύθη νέα έΖΙην. 
όπερέττα, με υψιφώνους τού; κ κ. Βενιζέλον, Κοφι- 
νιώιην, Βολάνην χαί βαρύτονον τόν χ. Βεκαρέλην. θά 
παίξουν εί; τό «ΙΙολυθέσμα*.

* ·

— Τόν ,ιροσεχή Σεπτέμβριον θά έορταοθή έν Χρι- 
οτιανία ή ΙΟΟτηρί; τοΰ έκεΐ Πανεπιστημίου. Έκλήθη 
νά άντιπροσωπευθή καί τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον.

— Είς τήν κενήν θέσιν ήν κατείχεν ό Μαθιε έν τή 
Γαλλική ’Ακαδημία έξελέγη ό έκκληοιαστικός συγγρα- 
φεύ; καρδινάλιο; Λουδοβίκος Δουχέσν.

έξΜετά τριετή απουσίαν έξ ’Αθηνών έπανήλθεν 
'Αμερική; ή διακεκριμένη φιλόλογος δεσποινίς Σεβα
στή Καλλισπέρη, ή μετά ζήλου καί παρρησίας άγωνι- 
σθεΐσα πάντοτε ύπέρ τή; ύγιοΰ; διαπαιδαγωγήσεω; χαί 
τοΰ έθνικοΰ μέλλοντος.

Ή δεσπ. Καλλισπέρη μετέσχε είς τό μέγα έν Βοστώνιι 
Διεθνές συνέδριον ύπέρ τής εγκράτειας, είς τό έν Ν. 
'δ'όρκρ υπέρ τής ειρήνη;, εί; τό έν Βασιγκτώγι τών 
μητέρων, έπεσκέφθη δέ πλείστα; πόλεις τής ‘Αμερικής 
μελετώσα τό εκπαιδευτικόν σύστημα χαί διενεργούσα 
διαλέξεις, τεινούσας εις τήν προπαρασκευήν πρός παλι- 
νόστηοιν τών έκεΐ Ελλήνων, άμα δέ έμπεδούοας τήν 
άγάπην πρός τήν πατρίδα.

Ή δεσπ. Καλλισπέρη άπογοητευμένη όμως έκ τοΰ 
έδώ περιβάλλοντος σκοπεί χαί πάλιν >ά άπέλθη είς 
"Αμερικήν όπως ουνεχίσιι τό εκπολιτιστικόν καί έλλη- 
νικώτατον Ιργον της.

¥
2 εκατομμύρια φράγκα έπωλήθη κατ' αύτάς ή είκών 

τοΰ μεγάλου Ισπανού ζωγράφου Βελασκέζ, ή παρι- 
οτώσα τόν Φίλιππον Δ', είς ενα πλούσιον 'Αμερικανόν.

¥
Ό έν τή Καλλ. σχολή καθηγητής τής σκιαγραφίας 

κ. Σπ. Βικιίτος άπελνθη καί διωρίοθη άνι' αύτοΰ ό κ. 
Παΐλο; Ματθιόπουλος-

'Η άπόλυσι; τοΰ κ. Βικάτου ένεποίητε θλιβερόν 
εντύπωσιν είς τούς καλλιτεχνικούς κύκλους. Εύτυχώς 
άνεκλήθη τό διάταγμα, <5<ο'τι τό ύπουργεΐον δέν ήδύνατο 
νά άπολύση τόν κ. Βικιΐτον, ένεκα τοΰ περί μονιμότη- 
τος νόμου, καί οΰτω άπεσοβήθη μία κατάφωρος άδικία.

*
Τό ‘Αθηναϊκόν κουαρτέτο κατά τήν πρώτην αύτοΰ 

έμφάνιοιν, έξετέλεοε μετά θαυμαστή; άρμονία; τό κου
αρτέτο (op. 29) είς la niineur τεΰ Σοΰμπερτ, τάς 
variations τού κονσέρτου ορ. 18 τοΰ Βετόβεν καί τό 
κουαρτέτο είς re niajeur τοΰ Χάϋδν. Οί συμπαθείς 
καλλιτέχναι θερμότατα έχειροκροτήθηιαν.

¥

¥
Ή δημοφιλής Μίλα Τέρεν, ή πεταχτή καί χαρίεστα 

Β'ιεννέζα υψίφωνος, με τόν καλώ; κατηρτισμένον θία
σον της, έδωσε δέκα παραστάσεις εί; τό Δημοτικόν, έν 
αί; καί τήν ιέάν ΰπερέτταν ·Άγνή Σωσσάνη· ήτις ένε- 
θουσίασε τού; Βιενναίους, άλλ’ οχι κεί τού, ’Αθηναίο»;. 
Έκ τοΰ θιάσου Ιδιαιτέρως δέον νά έξαρθή ή θαυμασία 
ΰπόκρισις τοΰ κωμικού κ. Γκοίτμαν.

♦

Ή τρίτη συναυλία τοΰ Ωδείου ήτο άπό τά; άριστα;. 
Έξετελέοθη ή συμφωνία op. G4 τοΰ Schubert ήτις 
είνε τό κϊκνειον έργον τοΰ παραγωγικωτότου μουσουργού, 
γράψαντο; 800 συνθέσεις. Ή συμφωνία αΰτη είνε άρι- 
στούργημα χάριτο; καί αίοθηματικότητος.Δύο μόνον μέρη 
έπρόφθασε νά γράψη, έξ αύτών δέ έννοε! τις ποια ύπήρ- 
ξεν ή απώλεια τής τέχνη;, άφοΰ άπέθανεν ό Σούβερτ, 
δν δ Βετόβεν άπεκάλεσε δαιμόνιον, έν ηλικία 31 έτους.

Τό κονσέρτο εΐς μι έλασσον τοΰ Μένδελσον άπεδόθη 
άριστοτεχνικώς ύπό τοΰ κ. Μπουστιντούί, συνοδευοΰοη; 
*ή( άρχήστρας, ή δέ δεσποινίς Άντωνοπούλου έξττί- 
λεσε μετά πολλής εύχερείας τό concerto εΐς μί μείζον 
τοΰ /Ιί'στ. δίετέσχε καί ή δεσποινίς Ι'ιννάδη τραγουδή- 
σασα μονωδίαν τών · Ούγενότων* (air du Page). Ό 
μικτό; μόνον χορό; ύπελείφθη, αισθητή δέ ή έλλειψι; 
καλού υψιφώνου.

¥
Ό Βικέντιο; Τζέμιτο, έκ τών μεγαλειτέρων γλυπτών 

τή; Ιταλίας, ό πρό εικοσαετίας γενόμενο; όνομαστός 
διά τό έργον του ‘Ό μικρό; αλιεύ;·, έξηφανίαθη εύ- 
θύ; άμέσω; έκτοτε, παθών διατάραξιν τών φρενών 
ένεκα άτυχούς έρωτος πρός τινα κυρίαν τή; αύλής. Εσχά
τως έθεραπεύθη καί πρό τίνος έξήλθε διά πρώτην φοράν 
άπό εικοσαετία; έκ τής έν Νεαπόλει οικία; του. Ήδη 
είργάσθη νέον έργον τόν «Ποοιδώνα*, περί ου ένθου- 
σιώδεις έγράφησαν κρίσεις.

*
Εί; τήν έν Ρώμη Β. ’Ακαδημίαν τοΰ Λέντσεί δ 

πρόεδρος τή; ‘Ακαδημίας παρουοίασεν εΐς τινα συνε- 
δρ’.αοιν μελέτην τοΰ χ. —. Μπροΰβερ περί τοΰ έργου 
τοΰ ποιητοΰκ, Σ. Μαρτζώκη.Ή μελέτη θά δημοοιευθή
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

cis τό περιοδικόν τώ» επισήμων πρακτικών τής ‘Ακα
δημίας.

¥
Τό Συνέίριον ιών Ανατολιστών θά ουγκροτηθή ίν 

Άθήναις τήν 25 ην Μαρτίου 1912.
Μέχρι τοϋδε έχουν ληφθή καταφατικοί απαντήσει; 

συμμετοχή; έκ μέρους των σοφών πόσης γης 100.
'Υπολογίζεται ότι θά συγκεντρωθώσιν έν Αθήνα·; 

διά τό Συνέδριου 800 ξένοι εταίροι.
Τό Συνέδριον θέλει διαρκέσει 7 ήμερος, διαιρούμε- 

VOV ιίς δώδεκα τμήματα. "Εδραι 3β τών τμημάτων τοί
χων θά εινε τό Παιεπιστήμιον, ή 'Ακαδημία, ή 'Εθνική 
Βιβλιοθήκη, <5 ‘Παρνασσός’, ή Γερμανική καί ή Γαλ
λική Σχολή.

'Αμέσως μετά τί πέρας τοΰ συνεδρίου μέγα μέρος 
τών συνέδρων θά Ιπιχειρήση αρχαιολογικά ταξείδια άνά 
τήν 'Ελλάδα xai τάς 'Ελληνικός χώρας έπί ίδιου μεγά
λου άτμοπλοίου.

*
Ή νεαρά xai πτωχή μοδίστα Μαργαρίτα Ώ'τόν, 

ήτις έβραβεύθη διά τό μυθιστόρημα αυτής ‘Μαρία 
Κλαίρη» οπερ εΙ·ε οόσεΐ η αυτοβιογραφία της, ώναϋτως 
έβραβεϋθη καί είς άλλον φιλολογικόν κύκλον διά τήν 
ιδιοφυίαν της καί τήν έγκαρτέρησίν της. Τή άπε'εμήθη 
τό έκ 5000 φρ. βραβεϊον τοϋ περιοδικού «Vie Heu- 
retisc» κατόπιν ψηφοφορίας επιτροπής έξ είκοσι κυ
ριών λογιών, ών al 11 έψήφιοαν υπέρ τής Ώντόν.

¥
Κατά τόν προσεχή ‘Απρίλιον διενεργείται έν Ρώμη 

Διεθνές Συιέΐριου Μουσικής, είς S έκλήθη νά λάβη μέ
ρος καί ή 'Ελλάς.

¥
Τό Δημοτικόν Συμβούλιου τής Ρώμης προεκήρυξε 

διεθνή διαγωνισμόν στιχουργίας είς τήν Λατινικήν γλώσ
σαν έπί τή έπχτείφ τής άνακηρύξεως τής ’Ιταλίας etς 
βασίλειον.

*
^ffrancliis (Ξεσκλαβωμένοι). Είνε ό τίτλος 

τοΰ μάλλον άξιοσημειώιου έκ τών έφετεινών δραμάτων 
οπερ έπαίχθη είς τό Παρίσι. Πρόκειται πεοί τών μή 
άκολουθούντων τήν τρέχουσαν ηθικήν, άλλά ζώντων μέ 
τήν Ιδίαν φιλοσοφικήν των άντίληψιν. Συγγραφεύς ή 
κωφάλαλος κυρία Αενερΰ.

¥
Άπέθανεν έν ήλικίφ 67 ετών ό Chat les van der 

Stappen, καθηγητής τής γλυπτικής είς τήν ’Ακαδημίαν 
τών καλών τεχνών έν Βρυξέλλαις, Λ γονιμώτερο; τών 
Βίλγων γλυπτών. Ήτο άπό εικοσαετίας μέλος όλων 
τών ελλανοδικών έ:’ Λιέγη. Έπί μακράν ύιέμεινεν έν 
Ίταλίφ. Έκ τών έργων του γνωστότερα είνε : Ό καλ
λωπισμός τοΰ Φαύνου, ό “Ανθρωπος μέ τό ξίφος, ή Δι
δασκαλία τών Καλών Τεχνών, (ήτίς κοσμεί τήν πρόσο- 
ψιν τοΰ Μουσείου τών Βρυξελλών,) τό άγαλμα τοϋ'Αγ. 
Μιχαήλ καί πληθύ; προτομών. Τό τελευταίου έργον ττυ, 
τό συγκεφαλαιοΰν δλην του τήν ζωήν, είνε τό Μνημείου 
τής ‘Εργασίας. ΟΙ μαθηταί του, οΐιινες είνε πολυπλη
θείς, άπεφάσιααν ν' Ανεγείρουν μνημείου πρός τιμήν του-

¥
‘Από τοΰ λήξαντος μηνάς παρεπιδημεί έν Άθήναις 

ό νεαρώτατος άλλά χαί ίκανώτατος ‘Αμερικανός ζωγρά
φος κ. Paul Swan διακρινόμενος διά τήν μεγάλην 
πρωτοτυπίαν του καί τήν καλλιτεχνικήν αισθητικήν. Ό 
κ. Σουάν άπέστειλεν ήμίν τήν έξής επιστολήν, άναγ- 
γίλλων τήν έκθεσιν τών έργων του, διά τά δποία ή έκλε- 
κτή ήμών ουνεργάιις κ. ΕΙρήνη Δημητρακοπούλου θά 
γράψη ειδικήν κριτικήν διά τήν ‘Πινακοθήκην·.

Ή έπιστολή τοΰ συμπαθούς ζωγράφου έχει ώς εξής. 
Αξιότιμε χ. Διευθυντή,

Πολλοί φίλοι μου μέ παρεκάλεσαν νά έκθέσω τά 
έργα μου είς κοινήν θέαν. Έοκέφθην όμως ότι θά ήτο

Παύλος Σουάν

κα! δι’ εμέ καί διά τους φίλους μου καλλίτερου νά 
δεχθώ εις τδ δωμάτιόν μου όλους έκείνους οί δποίοι 
άγαποΰν τήν τέχνην καί τήν έκφρασιν μιας ψυχής.

Κατοικώ είς τό .Ίον πάτωμα τής «Pension Mac- 
Tagart” είς τήν οδόν Σταδίου άρ. 10 καί δέχομαι 
ώραν Ί—5 μ. μ., επειδή 3ί πρέπει κανείς ν' όναβή 
μίαν αρκετά υψηλήν σκάλαν, νομίζω ότι όσοι πάσχουν 
άπό τήν καρδιά τους 3ί>> πρέπει νά διακινδυνεύσουν 
τήν ζωήν τους πετώντες είς τά ΰνη. 'Οπωσδήποτε αί 
δύο δραχμαί αί οποίοι κατά τόν τρόπον αυτόν έξοικο- 
νομώ ήμποροΰν νά κάμουν ιύτυχή Sva άνθρωπον.

Ή θεωρία μου είνε ότι ό καλλιτέχνης πρέπει νά 
έχη μέσα του τήν Ιδέαν τής εύμορφιας, ή όποία γεν
ναίοι άπό πολλάς παρεξηγήσεις τοΰ έαυτοΰ του κα! 
θλίψεις, καί έάν έχη τήν καλλιτεχνικήν προδιάθεσιν, 
(ήτις είνε μία άλλη έκφρασις τοΰ ‘θείου πυράς·,) 
θά έκφράση καί θά δημιουργήση ωραία πράγματα. Έν 
τούτοις, έκιίνο τό όποίον συχνά γύρω μες άκνύομεν 
‘γεννημένος καλλιτέχνης· δέν έχει καμμίαν ύπόστασιν' 
γειναται μόνον κανιίς μέ τό υλικόν τό χρήσιμον διά 
τό ΐοωτερικόν πΐρ. Πρέπει νά έχη όμως αγωγήν καί 
φιλοσοφικήν διαπαιδαγώγησιν καί γνώσιν τοΰ ·έγώ· 
του πριν δώση είς τά ό ειρά του τήν υλικήν μορ
φήν καί τά κοραδώορ είς τόν κόσμον. Έπίσης καμ
μίαν σημασίαν δέν έχει ή έκφρασις : ‘Αρκετά 
καλός καλλιτέχνη;·, έάν 3ί>· άπεχελείωοε κανείς τό 
έργον του. Δηλ. άν κανείς δέν ίξέφρασε μέχρι τέλους 
τάς Ιδέας του ιίνε μόνον εργάτης, ίσως τυφλός, δ ό- 
πο'ος ζητιί οδηγόν. Δύο Ιδιότητες χρειάζονται Απολύ
τως είς τόν καλλιτέχνην' λεπιότης καί δύναμις. Τό 
πρώτον είνε γυναικείου χαί το δεύτερον ανδρικόν Τά 
δύο αύτά στοιχεία είνε ανάγκη νά κλείση κανείς είς 
τήν ψυχήν του, διότι κατ’ άλλον τρόπον δέν είνε δυ
νατόν νά δημιουργήοη πρωτοτύπως. Συχνά βλέπομεν 
λεπτότητα αίσθήμαιος είς έργον τέχνης χωρίς τήν δύ- 
ναμιν χαί τήν άνδρικότητα χαί τότε μένομεν Αδιάφοροι 
απέναντι του' άν όμως καί τό έτερον στοιχείου υπήρχε, 
τότε θά έλεγε τήν Ιστορίαν τήν όποιαν τώρα μόλις μάς 
κάμνει νά ΰποπτεύωμεν- Άλλοτε πάλιν βλέπομεν μίαν 
ε)κόνα μέ δύναμιν μόνον άγρίαν χαί Ανεξημέρωτου, καί

πότε μας γενιά κάποιον αίσθημα φόβου τό όποίον μά; ι 
κάμνει νά εϊπωμεν : :

‘“Ω,αν είτε μόνον όλίγην ήσυχη λεπτότητα·. Κατ' 
αυτόν τόν τρόπον μία είκών ή όποία έχει τά δύο αύτά 
στοιχεία, καμωμένα άπό ένα καλλιεργημένου άνθρω
πον, δεν είνε δυνατόν παρά νά φθάση είς ϋ,τι 
προωρίοθη. ~Ωιτε >} τέχνη είνε ή πραγματοποίηοις μιά; 
Ιδέας, παρουσιαζομένη; δι' ένό; μέσου τό όποίον τήν 
δημιουργεί. Κάθε καλλιτέχνης πρέπει νά έχη μίαν ιδέαν 
3«ά τό έργον του, καί είς τήν έκφρασίν του ποτέ δέν 
ήμπορεί νά μιμήτσι τίποτε.

ΊΙ μίμησις είνι ή αυτοκτονία τοϋ καλλιτέχνου. Ο 
καλλιτέχνη; πρέπει νά γνωρίζη κάτι ά.τό τό κάθε τι 
κα! κάθε τι άπό τό κάτι, πρέπει νά μήν άποκλείη 
κανένα τρόπον έκφράσεως καί ίίταν ακόμη μόνου ένα 
μεταχειρίζεται. '<) καλλιτέχνης ό όποιο; μεταχειρίζεται 
μ ίνον ενα τρόπου έκφράσεω; εΐι ε στενός. Ό καλλι
τέχνη; πρέπει νά αισθάνεται ότι είνε ό παγκόσμιο; 
ομιλητή; εί; ενα βωβόν κόσμον. Πρέπει νά αισθάνε
ται ότι είιε ό άίελφό; ’.ού κάθε διεφθαρμένου ανθρώ
που καί όμως νά γνωρίζη ότι τό ‘θειον πΰρ· ■ 

Πρέπει πρώτον καί τελευταίου νά γνωρίζη ΰιι είνε 
I ί','ας μικρό; εκτελιοτής μιά; μεγάλη; υπηρεσίας·. ΊΙ 
ιΰτυχία είνε σκοπό; κάθε ανθρώπου' άν δεν είνε, ό άν
θρωπο; είνε ασθενής. *Εγνώρισα ανθρώπου; οί όποΓοι 
ΐ,ταν ευτυχέοτατοι όταν ήταν περισοι'.τερον δυστυχείς. 
Αυτό είνε μία διαστροφή. Διαστροφή είνε τό νά βλέπη 
κανείς τά πράγματα μέοτρ μιά; γάζας, όπόιε τά ουγ- 
χίζει ένεκα τοΰ ι’Αι/ωτόρου φωτό; τό όποτον δέχεται' 
έπίσης δί καϊ κρύπτει τήν εύμορφιά των. Μία ψυχή 
ποτέ δέν είνε δυνατόν νά είνε διεφθαρμένη έφ όσον ήμ- 
πορεί νά βλέπη ή νά έκφράζη τήν εύμορρ’ά. καί υπάρ
χει κάποια ώμορψΐά σέ κάθε ψυχή. Τά λερωμένα νερά 
θά έμεναν πάντα ήσυχα, άν όλοι οί αναμάρτητοι έρρι- 
πτον τόν πρώτον λίθον

Τί σχέσιν έχει αυτό με τήν Τέχνην ;
"Ενα; καλλιτέχνης ε’ι'ε ικανός νά άποδείξη αυτά είς 

νν άληθινό πορτραΐτο του. Κανείς δέν ήμπορεί νά έξι- 
δανικεύη. ‘Ημπορεί »'ά κάμη μίαν προσωπογραφίαν καί 
ϋ κόσμο; βλέπων αυτήν θσ ι“.τη. · Είνε πολύ έξιδανι- 
κενμένη.· Καί ό φιλόσοφο; βλέπων αυτήν θα εΐπη : 
‘Τή; λείπει ή δύναμις·.

Οντω, ή ερμηνεία τήν όποίαν αποδίδει ό καλλιτέχνη; 
είς τό μοντέλο του, είνε ό τρόπο; 3τά τοΰ όποιου δει
κνύει εί; τον κόσμον χαί εΐ; αϊτόν τόν ίδιον πολλάκις 
οτι ή ειλικρίνεια καί φιλευσπλαγχνία καί ή αγάπη χαί 
,, αυτοθυσία είνε πάντοτε ώ. ένστικτα εί; τό βάθο; τή; 
ιίνθρωπίνη; κοοδίις. Μέ πίστιν διά τήν ΰ,μορφίά καί 
μέ τά μάτια πρό; τά αιώνια άστρα.

Άθήναι
Ίδικός σας 

Ιΐαΰλος Σουΐν 
¥

Έν τή μεγάλη αιθούση τοϋ Παν 
γηιής έν αΰτ»ΰ κ. Γ. Μιοτριιότης 
Φιλιππικόν εναντίον ·ών χυδαϊστών, ον; άπεκάλεοε προ- 
δότιις τής πατρίδας. ΊΙ αίθουσα ήτο κατάμεστος, διε- 
κρίνοντο δέ οί τά πρώτα φέροντες έν τή πολιτική, τή 
έπιστήμη καί τοί; γράμ.αισι. Λίττά τήν ομιλίαν οννώ- 
δευααν τόν κ καθηγητήν μέχρι τή; οικίας του πλείσιοι 
καθηγηταί καί φοιτηταί.

Ό κ. Μιοτριώτης ά.νέφερεν ί.ν τώ λόγφ του ότι καί 
ό Οίκ. Πατριάρχης καί ό Βασιλεύ; άποδοκιμίζουοι 
ιούς προσπαθοΰντας νά διασιρεβλώοωσι τ'ην Ελληνι
κήν γλώσσαν.

¥
'Εθνικού θεάτρου, ήρχιοε δέ 

όνομα τοΰ κ. Παλαμά ιό; μέλ- 
................ ! πρόωρα, πολλή 

άντίδρασι; έξεδηλιόθη κατά τοΰ είρημένου προσώπου,

Μελετάται ή ΐδρυσις 
νά ψιθυρίζεται καί τό οι 
λονιο; διευθυντοΰ. Καίτοι όλα είνε

διότι ή διεύθυνσι; Εθνικού θεάτρου άπαιτεί διοικητι
κόν πνεύμα—-οί δέ ποιηταί είνε πάντοτε ποιηταί—καί 
πρόσωπον νπέρτερον πόση; διαμάχη;, ό δέ κ. Παλαμά; 
είνε αρχηγό; τό,ν μαλλιαρών, άλλοίμονον 3s έάν τό Έθν. 
θέατρον μολυνθή μι τό άγος τής μαλλιαροσύνη;.

¥

Διακεκριμένο; δημοσιογράφος, ό Γεώργιο; Γιολδιΐση; 
άπέθανεν έ'· ‘Αθήναις. Είργάσθη έπί μοκρόν ιό; άρχι- 
ονντάκτη; τών - Καιρών·, άπό τής έκδόσεως δί τής 
‘ Αστραπής· διεκρίθη ώς πολιτικός αυτή; άρθρογράη ο;·

¥

<>! έλλην. θίασοι πεοιοδεύουν. ΊΙ Κυβέλη μετά ιόν 
Βόλον, θά μεταβΟ είς Σύρον. '<> Ταβουλάρης παίζει εί; 
τό Καιρόν. Ό θίασο; Φϋρστ-Νίκα είνε ήδη εί; Μαν- 
οούραν, κατόπιν δέ θά μεταβή είς Σμύρνην. ΊΙ ιίπε- 
ρέττα τοϋ IΙαπαίωάννου παίζει είς τήν Ρουμανίαν, είς 
Πάτρα; δέ μετίβη ό θίασο; Σταυροπούλου-Λαζαρίδου.

¥

Έν τιϋ δραμιτικω διαγωνιομώ ιοΰ Έλλην. φιλολο
γικού συλλόγου Κων)πόλεως, μεταξύ I υ.τοβληθέντων 
έργων, έβραβεύθη παμψηψεί ή «Άνθούλα· τοΰ χ. (θ.

' θωμά. Εισηγητής ήτο ό κ. Γ. 'Λποστολίδη;.
¥

Όίν Παριοίοις κριτικός κ. I.ebesqlie μιταφροάει 
Γαλλιστί τή συι εργασία εντεύθεν τοΰ κ. ΓΙο.'.υβ. Δη
μητρακοπούλου τόν 'Ερωιόκριτον· εί; έλευθέρου; σΊ- 
χους. Τόν πρόλογον θά γράψη δ κ. I. Κάμποι, ρογλος.

¥

Κατά τάς πληροφορία; τών Βιενναίων έφημεοίδων 
έκ ΙΙετρουπόλεως τό καλλιτεχνικόν θέατρον τή; Μόσχας 
ι’/γόραοεν ΓΛα τά ανέκδοτα δράματα τοϋ Τολστόη, τά 
πλεϊστα τών όποιων είιε ατελή, καί ώ; φαίνεται θά 
αυμπληρωθοΰν κατά τήν έαελθουσαν συμφωνίαν παρ' 
επιτροπής δραματογράφων. "Εν έκ τών ΰλίγων πλήρτον 
δραμάτων χιιε τό ‘Ζών πΐ'δ'ΐα·, όπερ θά παραοταθή 
προσεχώ;.

»
Κάποιος είκοσιτριε'ή; 'Ολλανδός, ύνόματι Σίγκρισι, 

έχω·', ιό; διετείνετο, άφορμάς παραπόνων κατά τής Κυ
βερνήσει»;, ή όποία τόν ήδίκηοεν άπορρίψασα τήν οΓ- 
τηοίν του περί απαλλαγή; άπό τής στρατιωτική; θη
τείας, έπήγεν εί; τό Κυβερνητικόν Μουσείον τοΰ Άμ- 
οτερδαμ καί κατέσχιοε μέ τόν σουγιά του εν άπό τά 
αριστουργήματα τοϋ Ι’έμπραντ, τόν · Νυκτοσκοπόν .

Ό νεαρός Καννίβαλο; έπρόφθασε νάούρη μόνον τρεις 
μαχαιριές έπί τή; όϋόνηί, διότι ουνελήφθη άμέοω; 
παρά τών φυλάκων καί παρεδόθη είς τήν άοτυνομίαν. 
Ή ζημία τής είκόνο; ευτυχώ; είνε εί κολον νά διορθωθή.

Ό πίναξ αύτά; είνε το μόνον έργον τοϋ μβχάλου 
καλλιτέχνου, είς τό όποιον ποοσεπάθησεν οι’το; »'ά έκ- 
φύγη τής συνήθους τεχνοτροπία,' του καί νά ζωγραφίση 
σκηνήν στρατιωτικήν φωτιζομέιην άπλέτως "τό τον 
ήλιου, παρά τόν νυκτερινόν τη; τίτλον. ΔΓ'οΰτό ακρι
βώς εύρίσκεται είς Ιδιαίτερον δωμάτων τοΰ Μουσείου. 
όπου ούδεμία άλλη είκών υπάρχει άνηρτημένη.

¥

Εσχάτως έπωλήθη έν Αονδίνιρ ή περίφημος βιβλιο
θήκη τοΰ τραπεζίτου Χούθ, μία έκ τών οπουδαιοτέρων 
βιβλιοθηκών μεγίστης φιλολογικής άξια;. Ή κολοσ
σιαία αυτή βιβλιοθήκη, τήν όποιαν χρειάζεταί τις διά νά 
μελετήση .ΊΟ έτη, έπωλήθη av*‘ τοΰ ποσοΰ ·1<λΟ,Ο(ΐθ 
λιρών στερλινών. Έκ τών βιβλίων άλλα μιν είνε μο
ναδικά, άλλα δέ ”πανιώτατα. δύο άντίτυπα τή;
Αγίας Γραφής τό μέν τοΰ ττους 1150, τό δέ τοΰ 1-169. 
Υπάρχει έπίσης πλήρη; συλλογή τών περιφημότερων
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εκδόσεων τών ίργων τοϋ Σαιξηήρου, καί πολύτιμος συλ
λογή »>·;·ρ«?'β>» καί επιστολών.

*
Εί; ιούς καλλιτεχνικούς κύκλους θέμα αυζηιήσεως 

ίγίνιιο ή ίπίσκεψι; τοϋ Βαοιλίως ιίς τά παρασκήνια 
ιοϋ Βασιλικού θτάτρον καί ή επακολοιθήοασα συνομι
λία τοΟ Άνακιος μέ τήν Κυβίλην κατά τήν προτελευ
ταίου παράσταοίν της.

— Μοϋ ·ΐχον ιίπή ιά παιδιά μου, etnev ό Βασιλεύ; 
πρός τήν Κυβίλην, δτι τ’σαι πολύ καλή ηθοποιός. Καί 
πραγματικώ; έμεινα καί δγώ ευχαριστημένος άπό τό 
παίξιμόν σου. Άλλά πρέπει νά ξϊρης δτι ιίς τό Πα
ρίσι ol ηθοποιοί μαθαίνουν είς τά Ιργα ιντά τους ρόλον; 
των άη’ έξω.

— Έχουν άλλα μέσα δμως ϊκιΧ, Μιγαλειύιαιε, διά— 
κοη·εν ή Κυβέλη.

— Τά ξϊρω αϋιά καί άπό τόν ίδικόν μας θίασον, 
είηκολούθηαιν ή Α. Μεγαλειότη;. ϊννοών τόν θίασον 
τοΰ πρό τετραετίας διαλυθίντος Βασιλικού θιάτρου. 
Έμαθα δμως δτι θά παίξης τόν «Ρωμαίο· καί τήν 
‘ Ιουλιίτταν;· ήρώιητεν ό Βαοιλιύς.

— Μάλιστα Λΐιγαλιιόιατι! άπήντησεν ή Κυβέλη.
— Νά μήν τόν παίξης, διότι δεν θά οί βοηθήση 

καθόλου ό θίασός σου.’Εγώ ιϋιυχώς δΐν θα... έλθω,αν 
τόν παίξετε. Σΐ συμβουλεύω δΐ νά μήν τά κάνετε αυτό!

Οί λόγοι αυτοί τής Α. Μεγαλειότητος πρός τήν Κυ- 
βϊλην, διαφωνοϋντος ριζικώς μΐ ιοί; διαφόρους κρι
τικούς, έκαμαν αΤοθηαιν.

¥
Είς τινα εκκλησίαν τοΟ χωρίου Καμπανιάνο, κειμέ

νου it; μικρόν άπόστααιν άπό τής Ρώμης, άνευρέθη 
μία ιΐκών Παναγίας, ήτις κρίνιται ίκ ιών άριστων 
έργων τής βυζαντινής τέχνης.

ΙΙαριστί) τήν Παι αγίαν κρατούσαν «Ις τήν δγχάλην 
της τόν Χριστόν καί κατα τήν γνώμην τοϋ καθηγητοϋ 
Κανιαλαμέσοα, δστις ϊχλήθη νά τήν ϊξιτάση, πρόκειται 
περί έργου χρονολογώ: μίτου άπό τό έτος 1000. Ή ιίκών 
ήιο ήμελημένη ίν τή όκχληοίρ ιός ονχί καλλιτεχνικόν 
έργον, καί διά τοΐιο ιΐχεν ίποατή άλλοίωσιν. Τό έργον 
παρεδόθη ιίς τόν ζωγράφον Μπαρτολούτσι, ΐνα καθα- 
ρίοη αύτό.

¥
Ή Σάρα Μπιονάρ ύπιδύθη ϊσχάτως ϊν Αμερική 

ιό πρόσωπο ν τοϋ ‘Ιούδα ’Ισκαριώιη ιίς Ιν τρίπρακτου 
παράδοξον δριϊιια τοϋ Άγγλου Αΐ Mali, μειαφρασμένον 
ιίς τήν γαλλικήν.

Ή τραγωδία δέν ακολουθεί πιατώς τήν ιύαγγελι- 
χήν διι/γηοιν. Παρουσιάζει ιόν ‘Ιούδαν ώς ϊρωτευμίνον 
μΐ τήν Μαρίαν Μαγδαληνήν, προδίδονια δΐ ιόν Χρι
στόν χάριν ϊκδικήσεως καί όχι πρός κερδοσκοπίαν.

Τό Ά/ιερικανικόν κοινόν, τό πολύ αυστηρόν καθό
σον άφορή τήν θρησκείαν, ιουγχώρησιν ευχαρίστως τις 
τήν Σάραν Μπιρνόρ τήν μιτομόρφωσιν τοΟ Ιστορικού 
προσώπου τοΟ ‘Ιούδα, ιίς «6 τόλος δέ τής τραγωδίας 
ϊκάλεοε 14 φοράς έπί τής σκηνής τήν καλλιτίγνιδα.

Ή Μπιρνάρ ήναγκάσθη νά ϊπαναλάβ// δΐς ιό λογί- 
Λριον δπερ συνιιθίζεται τις τά ιιγγλοοαξωνικά θόατρα 
πρός έπιξήγηοιν ϊνός νίου έργου κατά τήν πρώτην 
αύτόν παράσταοίν.

*
Ή κόμηοοα Άλιξάνδρα Τολστόη, θνγάτηρ καί κλη

ρονόμος τοϋ άποθανό· τος φιλοσόφου, άπιφάσιοε νά δη
μοσίευση τόν προσιχή Μάΐον τα άτϊκδοτα έργα τοϋ 
πατρός της, άιινά φυλάσσονται ίν γειρογράφοις κατα
τεθειμένα ιίς τινα Τράπεζ'-ν. θά άποτελέσουν δύο τό
μους όγδόου σχήματος Ιξ 600 σελίδων έκαστον, καί θά 
πιολοϋνται αντί 16 φράγκων. Ή δημοαίιυσις θα γένη 
ταϋιοχρόνως ιί; ριοοσικήν γλώσσαν καί ιίς ξίνας ϊν 
μεταφράσει. Οί τίτλοι τών έργοτν τούτων ιΐνε οί έξής :

Χατζή Κυράντ. Ό πάιερ Σέργιος. Meta τόν χορόν. 
Ό διάβολος. Τό πτώμα. Είς ψευδογιλωτοποιός. Τό 
ήμιρολόγιον ίνδς τρελλοϋ. Τό φώς λάμπει ιίς ιά ακόιη. 
Είς νεαρό; Τσάρο;. Τό μεταθανάτιου ήμιρολόγιον ιοϋ 
θιοδώρου Καζμίτς. Τις ίχιι δίκαιον; Ή ίοιορία μιας 
κυψίλης. Άλιόκα 1'κόρτχωφ Τί είδα ίνΰνιίριο. Έχιι 
δλας τάς άραάς. Τύχων καί Μιλανία. Τό ήμτρολόγιον 
μιας μητρός. 1ί>’ ιίμιθα τνοχοι. Τις ΐφόν/υοιν; ‘Π παι
δική σοφία. Καιά τύχην. 'II ιστορία > ι·ό; ·νιουχομπόρ*. 
Ό νιώτιρος σοσιαλισμός.

Τά έργα ιαϋτα live διηγήματα, μυθιστορήματα, άφη- 
γήαιι·:, δραμάτια κλπ. ΙΙλήν αντιΰν δμως θά αυνικδο- 
θώαι καί 1Γ ιστορικά! καί κοινωνιολογικοί μιλίτσι καί 
μία κωμιρδία υπό τόν τίτλων ·Ή σοφή'. Βρνδύτι- 
ρον θά δημοοιιοθή καί ιό ήμιρολόγιον τοϋ Τολστόη τι. 
οποίον ήρχιοι γραφών ιίς ηλικίαν 25 ίιών χ«< ιό όποΧον 
θά όποτιλ.τοθή ίκ ·Ί0 κοί πλ.τον τόμων.

■»
Τό μνημιΐον Μπλιριιο, προωρισμίνον νά διαιωνίοη 

ii;V μνήμην τής ιστορικής διαβάατως τής Μάγχης δι' 
άιροπλάνου υπό τιϋ διασήμου άιροπόρου, ίτοποθιτήθη 
ίν Λούβριρ ακριβώς ιίς ιό σημιΐον ίνθα κατήλθι τό 
άιροπλάνον.

Τό μνημιίον πορισιάνιι ιήν αιλουίιταν χαρίενιος 
μονοπλάνου, γτγλνμμίνου ιίς λ.ιυκόν γρανίτην. Άφήγη- 
αις σύντομος τής διαβάσιως ιίνι κιχαραγμίνη έπί τοϋ 
βάθρου.

*
Είς ιό θίαιρον ιής ·'Αναγιννήαιως· ϊν Παριοίοις 

ίδόθη νϊον δράμα ιοϋ ί'βωργίου Πόρτο νιί Ρίς, δστις 
θιωρτίιαι ώς ό ιιρχ^ηγός τής ιμυχολογικής σχολής, κοί 
δστις live περίφημος διά ιά δι'ο θαυμάσια προηγούμενα 
Ιργα του, τό · ΙΙαριλ.θόν· κοί ή · Έρωτινμίνη». Τό 
νίον τοϋτο δράμα κρίνιται ώς αριστούργημα φυχολογι- 
χής άντιλήφιω; καί διξιότηιος, μΐ τήν δξυτάιην άντι- 
μιιώπισιν μιιοξΰ αισθημάτων καί χαρακτήρων, ήτις 
ζωηρότατη καί συγκινοϋσα ίμφανίζιται ίπί τής σκηνής: 
Κύρια πρόσωπα τιϋ δράματος ιΐνι ιίς ιν.τογράφο; ·1ί)τής 
περίπου, ·<5 γηραιός άνθρωπος·, δπως eltr ό τίτλως ιοϋ 
ίργον, δστις δΐν κατώρθατσβ ποτΐ νά μβίνη πιστός ιίς 
τήν γυναίκα του, ήτις ϊν τούτοις ίν τή άγαθοτητί τη; 
ονδΐν υποπτεύεται. ‘Αλλά ίκ τής πλάνης της τήν εξά
γει ή άφιξις μιας ζωηρά; καί ηειαχτής Παρισινής, ήτις 
σαγηνεύει τόν · γηραιόν άνθρωπον ·. Ταϋιοχρόνως ή 
χάρις τής Παρισινής θίλ.γτι καί αίχμαλωτίζιι καί τόν 
υιόν τοϋ τυπογράφου ύιά πρώτην φοράν δοκιμάζοντα 
ιά ηδονικά ουμπτώμαια τών ερωτικών βελών. Άλλ' 
δταν ό υιός μανθάιη δτι ίγίνειο άντιραστής τοϋ πατρός. 
αίσθάνεται ιίς τήν πυρθινικήν του φυχήν συγκλονισμόν 
τρομερόν καί ανιοκτονεΧ.

*
Μία ,κτ/άλι) άπώλ.ιια ιής ιϊχνης ουν/βη ιίς ιήν ‘Αμ

βέρσαν. Ό πλούσιος συλλίκιης πινάκων ζωγραφικής 
κ. Μίκ θίιων ϊπιγραφας ΐπί κιβωτίου εντός τοϋ όποιοι- 
ιίχε τοποθιτήοη ίν Ιργον τοΟ Ροϋμπινς, ϊν Ιργον τοΰ 
Βάν Αύκ καί εν Ιργον τοϋ Τενιΐ τάς ίπεκόλλα διά 
σφραγιδοκηροϋ. ΙΙροστρίβει εν πυριίον, άΐΐά τό &κρον 
τούτου άναφλεγΐν πίπτει εντός τοΰ κιβωτίου, μεταδίδει 
τό πΰρ είς τά ροκανίδια καί κατακαίει ιόν πίνακα τοΰ 
Ροϋμπινς ώς καί τόν πίνακα ιοϋ Βάν Αύκ καί τοϋ 
Τινιί. Ή ζημία άνέρχιιοι εί; διακόσια; πίντήκοντιι 
χιλιάδας φράγκων.

¥
Έκ Βιρολίνου άγγϊλλιτυι ότι ΐιιμήθηοαν διά ιοϋ πα

ρασήμου τής 'Αξία; ι&ν Καλών Τιχν&ν ό φυσικομα
θηματικός Γουλιίλμος Ρϊντγγεν, ό τοπιιογράφος Σεν- 
λίβιρ, δ άνδριαντοποιός Όττο Αισσιγγ, δ Λνατόμος ιής 
Στοκχόλμης Γουοταϋος Ρϊτζιους καί ό ϊν Κοπεγχάγη 
χημικός ‘Ιούλιος Τόμσων.

¥

Ιωάννης Σβίφτρ

πόνων ιου ίπληρώθησαν κολοσσαΧα ποσά. 1<ά τήν «'.-1- 
φιίρωσιν ιίς τόν Βάκχον· ελαβε 150,000 φρ. Αι’ ίνα 
πίνακα παριστώντα · Άνοιξιν· ϊπλ.ηρώθη ί 12,000 φρ. 
Καί γέρων ϊ'ι ι ϊξακολουθιΧ άκόμη ϊργοζόμενος. Ζωγρά
φοι επίσης ιΐνε ή σύζυγός του χαί ή κόρη του “Αννα.

¥

ΊΙ Έρνεοιος 1‘ενώ ΰπό τόν τίτλον ε'Εγκώμιου τοΰ 
7.ΐιν Μωρειςε ϊξέδωσι τομίδιον οοννϊτοιν, είς ιά όποια 
εξυμνεί ιόν ποιητήν ιών « Στροφών·. Ό ί'οσιάν, άφοϊ- 
ίδιόβασι ιό ·'Εγκώμιον· Ιαιειλε πρός ιόν Ρενώ ιό ά- 
χόίονθον πενιάσιιχον. ιό όποιον μιιαφσαζόμενον εχει 
ώ; έξής :
• Σ’ άγοπώ ποΰ λατρεύεις ιήν υψηλήν αύιήν μνήμην. 
Γιατί ξέρω ιί ψίθυρος καί ιί δόξα
Ήρθε άπο μίαν Ελληνική μίλιοσα σιήν παλμά Γαλ-

[λική κυψϊλη, 
Καί άπό τή χοϋφια ενός φωτε,νοϋ χεριοϋ, ξέρω 
~<)ιι λίγο; Είρώιας έπεσε στον Λίγηρα·.

¥
'ΊΙνοιξε ϊν Φλωρεντία (Via <let ilocidi ‘-'5 >} /χτ>; 

Καλλιτεχνικέ/ Έκθισις τής Εταιρείας τών ‘Ιταλών 
Καλλιτεχνών. “Ελαβον μέρος έν αύιή οί ϋνομαστότεροι 
καλ.λ.ιτέχναι τής 'Ιιαλ.ίας καί διακεκριμιιίνοι τοιοϋιοι 
τή; Ισπανίας, Γαλλίας, Βελγίου, ‘Ολλανδίας, ‘Αγγλίας, 
Ι'ωσσίας, Γερμανίας, Αυστρία; κλπ.

Μεγάλη συρροή επισκεπτών καί άπό τοϋδε πολυά
ριθμοι πωλήσει; ϊπραγμαιοποιήθησαν. Ή Ι'κθεοίς θά 
κλείση ιήν -ΊΟ ‘Ιουνίου 1011.

¥
Έν Bofeculrccate άπιβίωσιν ι.ίφνιδίω; ό διάσημο; 

όρχμιϊκτων μηχανικός Ραφαήλ ΧαρΧτος, ό σχιδιάσο; 
καί κνίσας ιή ένιολή τής Αΰιοκρατείρας Έλιοσάβετ 
τό Άχίλλειον. 'Αργότερον ό Αΰτοκράιωρ 1'ουλιϊλμος 
είχεν άναθϊσιι ιίς ιόν ίδιον Χαρίτον τήν ϊκτέλισιν δια
φόρων νεωτερισμών εϊς ιό Άχίλλιιον.

¥
Έν Άμβίρση θά δοθή προσέχω; ίν δράμα, τοϋ 

όποιου ουγγραφιΰς ιΐνε ή δεκαεξαέιις Μαργαρίτα Τζόλ- 
λιρν, ήτις ιΐνε καί καλλίστη πιιήιρια. Τό δράμα ίπι- 
γράφιιαι ·Γιούιια Σάνιεν·.

¥

Ό χ. Καλομοίρη; ϊδωοε καί δευτέραν συναυλίαν έρ
γων ιου, ήτις δΐν είχε ιήν τεχνικήν σημασίαν τής πρώ
της άλλ' ήιο ποικιλωιϊρα. Έπαίχθη ΰπό τοϋ συ> θειου 
ή Σονάτα διό πιάνο μΐ μοιίβα έλλην. χορών είς τϊσσαρα 
μέρη, ίκ τών όποιων τό τελευταΧον (γοργόν) ήιο τό καλ- 
λίτιρον. Τά τραγούδια τά όποΧα Ιψαλεν <5 κ. Βεκαρέλη; 
καί κατόπιν ό χορός ιίχον ίλληνικώταιον ύφος. Επί
σης λίαν επιτυχή ήσαν ή · Καιάρα· ή ϊμπνιυσθεΧσα καί 
άναπτυχθεΐαα έκ τοϋ γνωοιοϋ δημοτικοΰ άσματος, καί 
τήν οποίαν ϊτραγούδησε πολύ ϊηιιυχώς ή κ. Φωκά κοί 
ό «Φανταστικός χορός· αύνθιοι; διά κλειδοκύμβαλο··.

¥

' Απίθανεν ϊν Άθήναις ή ηθοποιός 'Ελένη Άρνιω- 
ιάκη, ή μειά τοΟ μακαρίτου συζύγου της πρωταγωνι- 
στήαασα ιί; ιό παλαιόν δραμαιολόγιον τοΰ Έλλην θεά
τρου. Ή τελευταία εμφάνισι; της, ώ; κυρίας “Αλβιγκ 
είς τούς · Βρυκόλακας· ήιο καί ή έπιιυχεστέρα. Άπό 
ιινων ίιών ιΐχεν άποσυρθή τής σκηνής.

¥
Ί) γραμματεύ; τής Γερμανικής αρχαιολογικής σχολής 

κ. Άδ. Struck ϊξϊδωκε βιβλίον περί Μυστρά, προω- 
ριαμϊνον διά τόν εύρύν κύκλον τών λογίων. Όουγγρα- 
φεύς ερευνά πλεΧστα επιστημονικά ζητήματα έπιτνχώς.

¥

II υπό ιών καθητητών riC 'Ωδείου Αόιινερ δεθεΧοα 
συναυλία ήτο ;<ία άληθινή έντρύφησι;. Οί κ.χ. Σαΐφερ 
(βιολί), Μπϊμπερ (βιολοντοέλλον) καί ή κ. Λόιτνερ 
(πιάνο) ΐξετέλεσαν άηιόγω; καί άρμονικιώιατα ίν Trio 
roC Brahms. 'II δεσποινίς Κρίμερ ίυ·αλλε τρία άσματα 
(Σοΰμπερτ καί Σιοϋμανν), ό δε κ. Μπέμερ έξιιέλισεν 
άριοτοτιχνικώς έπί ιή; βαρβίιου μία σονάταν ιοϋ 
Saint-Saens, εν Pruludium τοβ Σοπίν καιά παράφρα- 
σιν τεΰ Golterniann καί κυριολεκτικώ; έγοήιενσι με 
τό περιποθέσταιον Spilinlied, ιήν χαριτωμένην σπου
δήν τοϋ Popper.Καιά ιήν συναυλίαν ιαύιην έξετιμήθη επίσης καί ή 
τεχνική ϊκιέλεσις τον κ. Σαΐφερ, δστις δικαίως θεωρεί
ται ώς έξέχουοα πρσοωπικόιης ιί; τόν μουσικόν κόσι ον.

¥

Ό Σιρ Αάουρινς “Αλμα Ταδέμα ίώρταοι πρό τίνος 
ίν Λονδίνω τήν Γόην έπέτειον τών γενεθλίων του. Τά 
ιργα τοϋ μεγάλου τούτου ζωγράφου κατατάσσουν τόν 
καλλιιέχνην μεταξύ τών άριστων έκ τών συγχρόνων. 
Ώς έπί ιό πλιΐοτον, ϊζωγράφησεν ιίκόνας θεμάτων Έλ- 
ληνσρωμαϊκών. Γεννηθείς ϊν ‘Ολλανδία κατά τό 183'ί 
ήρχισε τήν σειράν τών ίργων του κατά τό 1863, καί μΐ 
θαυμασίαν παραγωγικότητα έζωγράφηαι τόν · Κάιουλ- 
λον καί τήν Λιοβίανο ιόν · Ρωμαϊκόν χορόν··, τήν 
•Άγριππίναν καί τόν Γερμανικόν· Ιργα τά όχοϊα ϊν τή 
άναπαραοτάσει τών μαρμάρων, ιών υφασμάτων, ιών 
χαλκών, ιών μωσαϊκών,τών άρχαίων πρωτοτύπων μαρ
τυρούν τήν /ιεγάλην μελέτην ιοΒ χαΖΒτέ^νον. Κατά τό 
1870 άνεχώρησεν έκ Βρυξελλών, δπου διέμινε, καί εγ- 
καιεοιάθη είς τό ΛονδΧ-ον, ουνεχίσας έκεΧ ιήν λαμπρόν 
εργασίαν του. Μετοξύ τών άλλων περιφημότερα ιΐνε τά 
εργάτου ύπό τόν τίτλον · Ρωμαϊκός κήπος". , Ή άνα- 
γίνωοις τοΰ Ομήρου·, ·Μία άκρόαοις παρά τιβ Ά- 
γρίππφ·, ·Ό Αύιοκράτωρ Κλαύδιο; , · Σαπφΐό·,
• Σκλάβα εις Ρωμαϊκόν λουιρόν". Μερικοί εκ τών εί-
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’Ελπίς Καλογεροπούλου
'Αφιχθεΰια έξ 'Αλεξάνδρειάς ένθα έχ ΙΙαριοίων πρό 

μηνά; είχε μεταβή ή διακεκριμένη Έλληνί; Αοιδτ; δι- 
σποινί; Έλπΐ; Κολογεροπούλον, ή γνωστοτάτη ίν Γαλ- 
?.ό.< <&6 S |> C Γ a ιι Ζ a Cal <·. έμεινε» ίν ’Αθήναι; επί 
δεκαπενθήμερον.

II δεσποινίς Καλογεροπούλου μετά τήν προ τετραε
τίας περίπου διέλευσί» τη; εξ ’Αθηνών ') Ανεδείχθη 
έπί μάλλον, σήμερον δέ θεωρεΐαι ίν Παρισίοις ώ; ή 
κορυφαία conccrtislc. ΙΙροσληφθεΐαα είς τά Concerts 
Lamoureux χττέκτησε επίφθονον θέσιν β!; τόν εκεί 
μουσικόν κόσμον.

ΙΙρό δύο μηνών έπεχβίρησε περιοδείαν άνά τά,- χι- 
ριωτΐρας πόλεις τή; Γαλλία; μετά τοΰ ί πϊοης δεινοΰ 
χλειδοχυμβαλιστοΰ χ. Cortot, ίγράφηοαν δ’έχί τή εΰ· 
καίρια ταύτη χολαχευτιχώταιαι χρίιεις δ.ά τήν δεσπ. 
Καλογεροπούλου.

Θ διευθυντής τοΰ “Μουσικού Κόσμου· τών Παρι- 
σίων χ- A. Maugeot δΓ ενθουσιώδους άοθρου τον 
πλέκει χαρακτηριστικό» ιό εγκώμιο» τής καλλιτεχνική; 
ιδιοφυίας της.

Τού νιραίο" τούτον άρθρου παρέχομε» ιά; μάλλον 
ενδιαφέρουσα; περιχοπάς.

“Πρό ενός περίπου έτους—γράφει <5 χ. Maugeot— 
ίνεφανίσθη ιΐς τά γυαφιΐα μα; μία νειΐνις, ijii; μά; πα- 
ραχάλεσε νά τήν Ακούοωμεν. I >ν έφερε καμμίαν πρό; 
ήμά; ούσιαοιν. Έλεγε» διι ήτο» Έλληνί;, όιι ώνομά- 
ζετο δ. Καλογεροπούλου καϊ διι δέν είχε ποτέ τραγου
δήσει ένώπιον τοΰ Χοινοΰ. Έπεδώκαμεν εί; τήν επιθυ
μίαν της, ή νεανις αί’ιη κατ' «ίιηοίν μα; διηρ/ιήνειαε 
τότε μερικά; δημώδεις τής πατρίδο; ιη; μελωδίας. 

1<ά τής ιόραιόιηιο; τή; φοινή; ιη;, μια; φωνή; καθα- 
ρώ; μεταλλική; έξελισσομινη; ι:ί; Ισχυροί,- τόνους, φω
νή; μάλλον έ-εζητηαένη; τρυφβρόιηιο;, μας ένεθουσία- 
οεν αίφνης καί άνεκάλεσε συγχρόνως ενώπιον μα; ‘ίλην 
την αγνήν καί ένδοξον Ελλάδα. Έοχημαιίσαμεν τότε 
τήν πεποίθησι» ότι ευρισκόμενα πρό μια; άληθοΰ; καλ- 
λιτέγνιδος, μια; άοιδοΰ μεγαλόπρεπου;.

».Ιίχ>. πέντε ήμέυας βραδύτεροι· κατωρθώσαμεν νά 
έμφανιοθή δηαοσίιι ιό πρώτον ή to; Καλό εί; τά; ΰπό 
τοΰ “Μουσικού Κύαμον· ιίργανουμένα; συγκεντρώσει; 
πρό; εκτίμησιν ιη; ξένη; μουσική;. Τά ελληνικό τη; 
άσματα παρίσχον τήν γενικήν εντύπωσιν μιά; αποκαλύ
ψεις; .

«Ή άγνωστο; νβάΐ'ις ένεποίησεν σώθησιν ζωηρόν χαί 
ό χ. Κάμιλλα; Clivvillard, όστις τήν ηχούσε μιιά τινα 
χρόνον, τήν προσεκάλεσεν εί; τά; συναυλία; Lamou
reux και μετ’ όλίγο'ΐ θ’ Απέλθη εί; περιοδείαν ουναυ 
λιών ανά τήν Γαλλίαν (llousi, LilllOgi'S, I.illc. dr 
Mans, Rouen etc.) μετά τοΰ διάσημου κλειδοπυμβάλι- 
στοΰ κ. "Αλφέδρου Cortot. Θά (μφανισΟή τέλος κατά 
τά μέσα τοΰ Φεβρουάριον εί; ιό θέατρον τή; Γενεύη; 
προσκληΟείαα παρ’ αυτού διά ιινα, παραστάσεις ιοΰ 
ΙΙερθέρου, ΐνα εκτελεση ιό μέρος ιή; Καρλόιτα;.

• ’Ιδού λοιπόν υπέροχο» οτάδιον, τό όποιον αίφνιδί- 
ω; διεγράφη χαί έντός ιινων μηνών τελείως ίξηοφαλ’- 
οθη. Τοΰτο άιοδεικνύει ότι <5<ά νά ίπιτίχη τις δέν 
έχει ανάγκην οΐιε τίτλων, οϋιε συστάσεων, ούιε σχέ
σεων. ’Αρκεί νά έχη τάλαντο». Τοΰτο επιβάλλεται μό
νον...»

ΙΙαρακολουθών εέια ό χ. Maugeot τήν καλλιτεχνι
κήν ίξέλιξί» ιη; άπ> τή; παιδική; ηλικία;, Αναφέρει 
τοϋ; ‘Ιταλού; χαί Γάλλου; διδασκάλου; ιοΰ άσματα; 
καί ιή; νποκρίοεω; παρ' οί; ίμαθήιευοε, τήν εί; τά; 
παραδόσεις ιή; Σορβόνη; ιακτικήν τη; φοίιησιν, την 
εί; τήν φιλολογικήν καί ποιητικήν ίδίω; κίνησιν προσή- 
λοτσίν ιη; καί τήν βα&εΐαν μελέτην τη; πρό; παν ό,τι

ί) Εικόνα; τη; ίδημοσίβνσεν ή «Ηινακοθήκη· εί; 
ιόν τόμον. 
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απιεται ιή; ιίχνη; ίν πόση χώρα καί εποχή ϊξαίρων 
οϊτω τον σπάνιον αληθιϋ; καταρτισμόν ιη;.

« Ijr εινε επομένως οΰδόλω; παράδοξον—συμπεραί
νω» επιλέγει ό κ. MangCOt — on ή όεσποινΐ; Καλό ίν 
ιή διερμηνεύσει τών ρόλων ιοί·; οποίου; υποδύεται 
προβαίνει μετά πεποιθήοεως, τήν όποιαν εχοτοιν εκεί
νοι οίιινε; καιακτώνται ά.-τό ιό αντικείμενου τή; λα
τρεία; των. Κατέχεται ΰπό τοΰ δαιμονίον ιή; μουσι
κή; όι; ειλικρινή; ίερεύ; ΰπό roC Θεόν τον. χαί έκ ιή; 
προσαρμογή; ιη; εί; ιό Ιργον τή; τέχνη; άπεκόμιοε 
δύναμιν ίκφράοεως, ήτι; ανυψώνει αυτήν ΰπεράνω 
τών ίρμηνέων—τόσον φιΰ .' πολυπληθοιν—οϊτινε; πα- 
ρίχουσι τήν εντύπωσιν. ότι ίπιπολαίω; χαί ακροθιγώς 
ή’μαντο ιοΰ έργου χωρίς νά καιυρθώνωσι νά είσδύσωσιν 
είς τό πνεύμα του.

«.lav γναιρίζομε» ποιον θά είνε τό μέλλον ιή; .Ιος 
Καλό επί ιή; σκηνή; ιοΰ θειίερου, αλλά πιοιεύομεν, 
όιι έπ’ αυτή; θά ενδοκιμήση περισσόιερον ή εί; τήν 
συναυλίαν. Έκεΐ θά δείξη τά άληθέ; μίτραν τοΰ δρα
ματικού χαρακτήρο; τη; κτι θά μεταδιόση πΛν ό,τι ή 
μόρφεοσί; τη; προσίθεοεν εί; τα; φυσικός άρειά; τη;·.

Έν Άθήναι; έδωσε συναυλίαν έν ιω Αημ. θεάιρω, 
ι'ην όποιαν καίτοι βπί δίωρον διαρκέσασαν διεξήγαγε 
μόνη, τραγουύήσασα, χωρίς καθόλου νά χουρασθή, δώ
δεκα τεμάχια.Ή συναυλία >'μο αληθινή άποκάλυηκ; διά 
τήν ταχνιάτην καί θαυμασίαν έξέλιξιν τή; φα>νή; τη;. 
Κατεγοήττ.υσε ιό έκλεκτόταιον Ακροατήριου' αί κρίνει; 
τών παρ' ήμΐν μουσικών υπήρξαν άνεπιφύλαχιοι.

Έιραγούδησε τρεύ. Sons τοΰ ΙΣΤ’ χαί 17.' αίΰινος, 
τώ» μουσουργών Pergolesc, Scarlatti καί Caldara, έ; 
ών ή δευιίρα ήτο γοητευιική.Έηιαλε. έπειτα τήν ιόραίαν 
σύνθεοιν «Socic» τοΰ Sclillbcrl με μοναδικήν τελειό
τητα, ό>; καί δύο άλλα; τοΰ ίδίου. Έπίση; ιό air <1* 
Oltone TOC Handel διηομηνεύΟη αριστοτεχνικοί;, ώ>; 
χαί ή ούνθεσις τοΰ Schumann Ό ερω; καί ή ζωή 
μιά; γυναίκα; · άποιελουμένη έξ όκιώ μικρών μελωδιών, 
αΐιινε; είκονίζουσι τά; φ σει; τή; ζα ή; ::αί τά; ψυχι
κά; καταστάσεις μιά; γυναίκα;, άπό τοΰ πρώτου ρίγους 
τοΰ έρωιυ; μέχρι τή; 'ίδύνη; έπί τώ θανάιω τοΰ Βρα
στού. ΑΙ χαραί καί αί θλίψει; αποτελούν οϋιιο μίαν 
χαρακτηριστικήν άνιίθεοιν. Ή έμπνευσι; αίιη τοϋ 
Σιοϋμαν κρίνειαι ιό; αριοιούργημα. Έ·ι’αλε κατόπιν 
άπό τοΰ ι Γάμου; ιοΰ Φίγαρο· τοΰ Μόζαρι μίαν μονω
δίαν ιή; Σωσάννη;, ιοΰ Μπετόβεν <5όο άσματα, ώυ 
περιπαθισιαιον τό άρχόμινον διά τών λέξεων oln que- 
sta lomba oscura» καί έληξε;’ ή συναυλία μέ τό υπέ
ροχο» εί; ίκρηίιν οργή; αλλά κ;ί άπειρον θλΐηιιν <.1/»τ- 
ρολόγι τή; Πολωνία;» ιοΰ Chopin.

'II δεσποινίς Καλογεροπούλου άνέπτυξεν εΐς ιήν συ
ναυλίαν τη; όλα τά ιίνιογς σπάνια χαρίσματα τοΰ ταλάν
του ιη;. ΊΙ φωνή τη; πολύ τεχνική είνε φυσική ίι- 
ταυτί’ί. Ί'>· καταφεύγει εί; τρίλλιε; διά νά δημοκυ- 
πήση, άλλα κάθε τόνος, μετρημένος, αίοθητός, στα
θερός, άβίαστο;, έντός τών αυστηρών όρίων τής τέχνης, 
είνε ί'πόδειγμα πραγματικής μουσικής, ή όποία εισδύει 
βαθιιά εί; τήν ψυχήν. Ή δεσπ. Καλογεροπούλου πρό; 
τούτοι; έχει μεγάλην έκφ’ρασιν εΐς τήν φωνήν της, ήν 
υποβοηθούν ιά ώραΐα μιίτία τη; καί αί άρμονικαί κινή
σεις. ιΐιότι ψάλλουσα ή δεσποινίς Καλογεροπούλου αι
σθάνεται καί κατορθώνει νά μειαδίδη καί εί; τούς άλ
λους τήν αίσθημαιικόιηια αυτήν. Είνε άμεμπτος εί; 
τήν ακριβή άπόδοσιν τοΰ μέλους, τό όποιον εί; τά χείλη 
ιη; οίονεί ένοαρκοϋιαι καί πτερυγίζει μεταδίδον ό,τι ό 
μουσουργός έμπνεόμενο; ήοθάνειο.

’<>ιαν, έ.τανειλημμένως κληθεΐσα έπί σκηνή;, ή συμ
παθέστατη άοιδό; ίψαλ-ς δύο Ελληνικά δημοτικά αοματο, 
τό θέατρον έδονηθη άπό ιά ένθουσιωδέοιερα χειροκρο
τήματα. Πρώτην φοράν τά αθάνατα δημοτικά μα; τρα
γούδια διηρμηνεύθησαν το’οον rs/νιχά, τόσον παθητι
κά, τόσον μεγαλοπρεπώς. Ί.'νόμιζέ τι; ότι δέν ήταν 

λαϊκοί άπηγήιιεις, άλλά μουσουργήματα μεγάλων Διδα- ι 
σκάλων. Ή δεσπ. Καλογεροπούλου τά έψαλε μέ σιορ- ι 
χήν, τήν όποιαν ΰπηγόρευεν ό αγνός πατριωτισμός της. ι 
Διότι είς τάς συναυλία; της έν Ευρώπη δέν παραλείπει ( 
νά ψάλλη πάντοτε 'Ελληνικά τραγούδια, τά όποια παν- . 
ταχού. προκαλοΰν ζωηροτάτην εντύπωσιν.

Ή δ·ττίρα συναυλία τής δεσπ. Καλογεροπούλου ίάό- 
θη ΰπίρ τής Πολυκλινική; 'Αθηνών, τοΰ εΰεργετιχω- 
τάτου τούτου ιδρύματος, έν τώ όποίο> εΰρίοκου» δωρεόν 
πρόχειρον νοσηλείαν απειράριθμοι ασθενείς. ΙΙαοιστα- 
μένου τοΰ Βασιλέως, τοΰ Διαδόχου, τών πριγκηπισσών 
καί πριγκήπων ή δεσποινίς Καλογεροπούλου έξετέλεοε 
νέον ΰλω; πρόγραμμα, μετά τής αυτής τέχνη; καί θαι- 
μασιή; αίσθητικότητος. Έκ τών Αομάττον άτινα έψαλε 
κιτέθελξε έ» άσμάιιον τοΰ ΙΖ'. αίώνο; ή « Zi n g ar e 11 a n 
μέ τού; έλαφροΰ; κυματοειδείς τότουςτης, τήν θ.λκιι 
κήν χάριν. Άντιθέτω; έδειξε δλην τήν δύναμιν τή; 
φωνής τη; εί; τήν άρρενωπήτ μελωδίαν τοΰ Handel 
Air d’ Alcina,</eranr<uoe<c άποραμίλλους καί δραματι
κό; εί; τό» Hoi des Aulnes τοΰ Σοΰμπερτ, κ ί εί; έ» 
Rondo τοΰ Dvorak ευστροφίαν καί ταχύτητα κατα
πληκτικήν. "Ολα έξετελέσθηοαν άμέμπτως, επακριβώς, 
παραστατικώτατα, άλλ' ΰπερέβη πάσαν προσδοκίαν είς 
τήν ίκτέλεοιν τής ποιητική; “'Αδελαίδο;· τοΰ Μπετό- 
βεν, καί ιίς τά δύο μέρη τής “'Ιφιγενεία;· τοΰ Γλοΰκ 
τής άρχαιοπρεποΰς καί δνσκόλου αυτής μουσικής, ήν 
διακρίνει μεγαλιΐο» αρμονίας. Εί; τήν ο'Ιφιγένειαν· ή 
δεσπ. Καλογεροπούλου ίφάιη μεγάλη όντως καλλιτέχτις. 
Όταν κατόπιν επανειλημμένων χειροκροτημάτων, τών 
όποιων τό σύνθημα έδιδεν ή Α. Μ. δ Βασιλεύ;, είπε 
τό κλέφτικο τραγοΰδι “Έσεΐ; πουλιά τοΰ κάμπου» καί 
τήν “Παναγία· ή Έλληνίς καλλιτέχνι; ουνήρπασε καί 
συνεκίνησε βαθύτατα.

Ό Βασιλεύ; έπεσκέφθη τήν δεσπ. Καλογεροπούλου 
εΐς τά παρασκήνια, συγχαρεί; αυτήν. Τή; είπεν διι ά«ν 
ίγνώριζεν διι υπάρχει Έλληνί; νά τραγουδή τόσον τέ
λεια καί τήν προέτρεψε νά με'.νη εί; ‘Αθήνας, προσ
λαμβανόμενη εί; τό Ώδεΐον. ‘Επίση; ό Διάδοχος τήν 
συνεχάρη θερμότατα, άποφανθείς ότι ιϊνε εφάμιλλο; 
τών πρώτων τή; Ευρώπη; άοιδών.

Λιά ιήν δεσπ. Καλογεροπούλου οί καθηγηταί τοΰ 
’Ωδείου εξεφράοθησαν μετ' ά> επιφυλάΧτου ενθουσια
σμού. Αΰτοι πρό παντό; ήδύναντο νά τήν έινοήσουν, 
διότι τά Ικτελεοθέντα τεμάχια δέν ήσαν διά τάν πολΰν 
κόσμον.Ή δεσποινίς Καλογεροπούλου, προσχλήσει τοΰ 'Ω
δείου, έπανέλαβε τά ίν τιβ Δημ. ί»βάτ{0> έκιελβσθέν 
πρόγραμμά τη; χάριν τών μαθητών. Έιραγούδησε μέ 
τήν αυτήν τέχνην, άλλά καί μέ περισσοτέραν συγκίνη- 
σιν. Οίκειοτέρα πρός τό άκροατήριον, μα; έδωσε βαθύ
τερα; έντυποιιεις. Τά επίμονα καί ενθουσιώδη καί ει
λικρινή χειροκροτήματα τήν είχαν ουγκινήοη πολύ, δια» 
δέ όλοι όρθιοι, εί; τό τέλος, ήκουσαν έν κλέφτικο τρα- 
γοΰδι νά ζωντανεύη εί; τά χείλη της, ή αίθουσα επλη- 
ρώθη άπό ίπευφημίας άκρατήτους. Καί όλοι έσπευσαν 
είς τόν προθάλαμον καί ίσχηματίσθη μία διαδήλωσι; 
υπέρ αυτής. Όλοι τής έφιλοΰσαν τό χέρι' ή καλλιτέχνι; 
δέν ήτο δυνατόν ν' άνθέξρ πλέον. Ένα; λυγμό; τήν 
έπνιξε χαί έπεσε κλαίουοα εί; εν κάθισμα. Ή σκηνή 
αυτή, ή μοναδική είς τά μουσικά χρονικά τών ‘Αθηνών, 
ΰμήρξεν ό αίηΰτνός θρίαμβο; τής Έλπίδο; Καλογερο
πούλου.

Τήν δεσπ. Καλογεροπούλου ουνώδευοεν εί; τό κλει- 
δοκύμβαλον δεξιώτατα ό διακεκριμένο; καθηγητή; χ. 
Βασενχόβεν.Ή δεσποινίς Καλογεροπούλου μεταβαίνουσα έξ ‘Α
θηνών θά τραγουδήση είς ιά «Concerts Colonne,· «Γτα 
θά μεταβή εί; Γενεύην διά νά παίξη εί; τόν « Βέρθερον,· 
θά περιοδεύση είς Βέλγιο», έπανερχομένη είς ΙΙαριοίους 
θα μετάοχη ο'χτάχτς τών συναυλιών Lamoureux, ναι

κατόπιν μέ τόν Βίολερ θά περιοδεύση καί άργόιερα μέ 
τόν Πουνιά εί; Ισπανίαν καί Ά -γλίαν. Τόν ‘Οκτώ
βριον θά δώση συναυλία; εί; Γερμανίαν. Μέχρι τοΰ θέ
ρου; είνε διά συμβολαίων υποχρεωμένη νά δώση 62 
συναυλίας.

Ή δεσποινίς Καλογεροπούλου έχει καί τά χάρισμα τοΰ 
λογογραφεΐν. 'Η “Πινακοθήκη· πρώτη έφιλοξένησε 
πρό τριετίας τά φιλολογικά ίογα της, αί δημοσιευόμενοι 
δ' “Έπιστολαί έκ Βενειία;· έχουν γραφή ύπό τή; 
Έλπίδο; Καλογεροπούλου, ήτις προσεχώς ίδιαν εργα
σίαν έχει προειοιμάσιι διά τήν “Πινακοθήκην·. πλήρη 
περιγραφήν τοΰ πρωτοτύπου μουσείου τή;Άμβέρσης.

Ή άναχώρησις τή- συμπαθέστατης καλλιτέχνιδος 
ύπήρξε λίαν συγκινητική. Είς τον σιδηροδρομικόν σταθ
μόν συνεκιντρώθησαν εκλεκτά μέλη τή; 'Αθηναϊκή; 
κοινωνία;, καθηγηταί τοΰ 'Ωδείου χαί συγγραφείς, οί 
πλεΐστοι άΐ τής προσΐφεραν Αναμνηστικά δώρα. Τό βα
γόνι έγέμισεν άπό άνθη καί βιβλία καί γλυκίσματα. 
Ό μουσουργό; κ. Σανθό.τουλο; καϊ ό μ-θητή; τοΰ ‘Ω
δείου κ. Άντωνόπουλο; έλαβον δλίγα; οιιγμάς πρό τή; 
άναχωρήσεω; φωτογραφίας χάριν τής “Πινακοθήκης·.

’Ελπίς Κα>.ογτροτιοϋλου
(Κατά τήν στιγμήν τής άναχωρήσεως τοΰ σιδηροδρό

μου.— Φωιιγραφία κ. 'Ανιοινοπούλου)

Πριν έκκινήοη τό τραΐνον ή γόησσα καλλιτέχνι; δακρύ- 
ουοα εμοίραοεν είς τους θαυμαστά; της μενεξέδες τού; 
όποιους, ώ; άντίδωρον τέχνης, έλοβον πάντες.Όταν δέ 
έφυγε μέ τό μανδήλι άνιμιζόμενον Απεχαιρέτα τού; φί
λους τη-, οί όποιοι εστάθησαν όλοι Ακίνητοι, άφωνοι, 
διά νά μή χάσουν καί τήν τιλευταίαν Ανταύγειαν τοΰ 
ωραίου όνείρου, τό όποιον εκυμάτιζεν el: τά υγρά, τά 
εμπνευσμένα μάτια τής Έλπίδο; Καλογεροπούλου.

Κ.

Τήν παοαμονήν τή; άναχωρήσεω; της εξ 'Αθηνών ή 
δεσπ. 'Ελπίς Καλογεροπούλου έδωσε ήμΐν πρός δημο- 
σίευσιν τό εξής αημείωμα, συνοδευόμενον ΰπό τή; είκό- 
νο; τού κ. Cheviilard, διευθυνιοΰ τών Concerts La
moureux.

254



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Camille Chevillard

Άθήναι 10 Φεβρουιρίυυ 1911.
ΑΠΟ THN ZQHN MOY

Τώρυ ote όλα εά Ελληνικά περιοδικά καί εφημερί
δες μέ τόσην αγάπην έφιλοξένηααν ro όνομά μου καί 
«ύοον διά τήν τέχνην μου τόσον ωραία έπίθετα, νομί
ζω καθήκον μου νά παρουσιάσω εϊι τούς καλούς μου 
φίλους έκείνον, είς τόν όποίον όφείλω τήν αϊγλην, 
τήν όποιαν μοΰ έδκκεν ή τέχνη.

Πέρσυ. μίαν βροχερήν ημέραν τοΰ Σεπτεμβρίου, είς 
Παρισίους έκαΟήμην είς τό πιάνο καί μελετούσα χω
ρίς μεγάλην διάΟεσιν είχον κ ατά τήν ημέραν έκείνην 
des idecs noi es. όπως καί ό καιρός. Έβλεπα ότι, 
παρ’ δλον τό taletit τό όποιον ήσθανόμην μέσα μου, 
παρ’ δλην τήν φωνήν, δέν θά έκαμνα τίποτε. I- ίς τήν 
Opera Connque «που παρουσ-.άσθην μοΰ έκαμον πό
λεμον, είς τά Concerts    μοΰ ζήτησαν νά πλη
ρώσω 1000 φρ. διά νά τραγουδήσω. .. άπό μικρόν δέ 
concert καί θέατρον δέν εννοούσα ν’ αρχίσω. Καί ό 
καιρός μου έχάνετο έν απραξία. Είς τά concerts La
moureux δέν τολμούσα νά παρουσιαστώ διότι έκεϊ δέν 
τραγουδούν παρά γνωστοί καί μεγάλοι καλλιτέχναι. 
Λοιπόν τήν βροχερήν έκείνην ή αέραν τού Σεπτεμβρίου 
ξεφύλλιζα έμπρός είς τό piano μίαν partition, όνε 
αίφνης μοΰ έρχεται μία ιδέα. .. σηκώνομαι τρέχω είς 
τό γραφεΐον μου καί γράφω δύο λέξεις, είς ποιον νο
μίζετε;.. είς τόν Camille Chevillard, τόν chef d’ 
orchetlre τών concerts Lanioureiix,τόν μεγάλονέπί
σης συνθέτην καί διδάσκαλον τής Γαλλίας. Τού ζητού
σα ένα rendez-vous. Πέρασε μία έβδομάς, δύο, 
τρεις... καμμία άπάντησις. Είχα σχεδόν ξεχάση καί τό 
γράμμα καί τά όνειρά μου, δτε ένα πρωί λαμβάνω 
δύο λέξεις τού Διδασκάλου, όστις μού έδιδεν έπί τέ
λους τό περίφημον rendez-vous... Θυμούμαι ακόμη 
τί συγκινητικήν σχεδόν έντύπωσιν πού μού έκαμε τό 
γραφεΐον του,μ’ένα μεγάλο πιάνο είς τήν γωνίαν καί 
μίαν ώραιοτάτην εικόνα τού \Vag.uer είς τόν τοίχον. 
Καί θυμούμαι έπίσης ότι έτραγαύδησα L'eelhoven 
καί Schubert καί δτι χωρίς νάμού κάμη κομπλιμέντα 
μέ προσέλαβεν είς τά concerts Lamoureux. Έκαμα 
τήν πρώτην μου έμφάνιοίν πέρσυ, είς τάς 6 Φεβρουά

255

ριου καί έκτοτε γυρίζω άπό κέντρου είς κέντρον μου
σικόν δρέπω δάφνας καί succes παντού, άφίνω τήν 
•ψυχήνμου ε’ις διαφόρους ορίζοντας καί έγινα ή Mlle 
Speranza Calo des concerts Lamoureux de Paris. 

Χωρίς τόν C. Chevillard, ό όποιος πρώτος μ’ 
ένόησε, δέν θά είχα κάμη ίσως ακόμη τίποτε, καί διά 
τούτο σήμερον, έδώ, υπό τόν θειον ουρανόν τής με
γάλης μου Πατρίδος, ήθέλησα δημοσίως καί ιδιαιτέ
ρως νά ευχαριστήσω τόν κ.αλ> έτερον τών φίλων μου, 
καί νά διαβεβχιώσω αυτόν περί τής λατρείας καί τού 
θαυμασμού μου.

ΈλπΙ; Καλογεροποϋλου
¥

ΊΙ γνωστή άοιύύς τοΰ Ελληνικού μελοδράματος κ. 
2'ωιώ Κανδύλη ήτις άπήλθεν είς τήν Νεάπολιν, προσε- 
λήφθη ιίμα τή άφίξει της είς τόν θίασον Γκραβίνα, ίνε- 
φανίσθη δε άπό σκηνής τού θεάτρου Βελλίνη είς τήν 
ί'κέοαν ώ: Μιμόζα. Αί Ιταλικοί εφημερίδες γράφουν 
εϋφήμως περί τής Έλεηνίδος καλλιτϊχνιδος.

»
Ύπό τήν προστασίαν τοΰ βααιλίως τής ‘Ιταλίας, 

δστις είνε αριστος νομισματολόγος, ίξεδόθη i α' τόμος 
Δοκιμίου γενικού καταλοχον τών μεσαιωνικών καί νεω- 
τίρων νομισμάτων, τά όποία ΐκόπησαν ίν Ίταλίφ ή ύπό 
‘Ιταλών έν Λλλαις χώραις. Τό β·βίίον ονομάζεται «Cor
pus numinorum italicorura· καί τιμάται 60 φρ.

¥
Ό κ. Σ Κουγίας ίν ανακοινώσει του είς τό φιλο

λογικόν τμήμα τού <Παρνασσού· ώμίλησε περί Βυζαν
τινών λογιών και ίδίφ περί ιοΒ 'Επισκόπου Άρεθα 
ζήααντος κατά τόν θ' αίώνα καί περί τοΡ ίργου αυτού. 
'Ιδίαν γνώμην ίξήεεγκεν ό ομιλητή περί τής χώρας εξ 
ής έπρομηθεύετο ό Άρεθας τά άρχίτυπα τών κωδίκων 
οΰς άντέγραφε πρός διατήρτ,σιν, άποδείξας δτι αύτη ήτο 
ή Αίγυπτος.

*
Είχαμε· αναγραφή καί ημείς τόν θάνατον τού Ι’εράρ- 

δου Χάουπτμαν, ίξ άλλου περιοδικού παραλαβόντες 
τήν είόησιν. Ό Γερμανός 'Ελληνιστής κ. Ilostalski 
άπέστειλεν ήμίν τήν εξής επιστολήν, ‘Ελληνιστί γεγραμ- 
μίνην.

Myslowitz Γερμανία, 2 'Ιανουάριου 1911. 
Έρίτιμε «ϋριε διιυΟυντά ,

Έν τφ περιοδικφ σας « Πινακοθήκη·, (Δεκέμβριος 
1910,σελ. 209) είνε γραμμίνον,δτι ό Γεράρδος Χάουπτ
μαν άπίθανεν. ΤοΟιο προέρχεται έκ λάθους.

Άπίθανεν ό Κάρολος Χιουπτμαν.αδελφός τοΰΓεράρ- 
δυυ. Αύτός επίσης ήν δραματικός (καί λυρικός), καί τά 
γνωστότερα δράματά του είνε · Μονσής· καίε'Η Μπράΐ- 
τε τοΒ Έφραίμ·, έκτος τούτου ό Κάρολος Χάουπτμαν 
Ιγρανε διηγήματα ίκ τού βίου τού λαού.'Ο Γτράρδος, δς 
είνε πολύ γνωστότερος ή ό νικρός άδελφός του, έγραψε 
νιωστι μέγα ρομάντσο *Ό ίν Χρ·στφ μωρός ‘Εμμανουήλ 
Κου'ντη. Μετά μεγάλης ψυχολογικής τέχνης <5 ποιητής 
δεικνύει, δτι ό πτωχός άνοητος ‘Εμμανουήλ Κουιντ, 
κάτοικος τών Σιλεοιακων βουνών, κηιύττει ίν μι Δ πό- 
λει' δύο άλλοι α δρες θιασώταί του γίνονται, κατά τό 
φαινόμενου ό 'Εμμανουήλ γιατρεύει ίνα άρρωστον, καί 
άγάλ' αγάλια ό 'Εμμανουήλ νομίζει, δτι αύτός έστίν ό 
Χριστός. Έν τή πρωτευούαγ] τής έπαρχίας οί θιασώταί 
τού 'Εμμανουήλ ποιοΰσιν μεγάλην συνάθροισιν, άλλά 
αύτη άποτυγχανει καί ό · μωρός ίν Χριοτφ· πεθαίνει 
δυστυχώς ίν τοίς βουνοίς.

Μιτά πολλών ιυχών ύπΐρ τής καλής «Πινακοθήκης·. 

Όλως πρόθυμος 
R ο s t a Is k ϊ

Καθηγητής τοΰ Γυμνασίου
*

Άπίθανον ίν Άθήναις οί καθηγηταί τής ιατρικής ίν 
τφ-Εθν. Πανιπισνημίω Γ. Βάφα; χαι Ν. Πιζάπουλως.

— Ό παριπιδημών Άμιρικανός καλλιτίχνης κ. 
Παΰλος Σουάν Ικαμε διάλτξιν πιρί τίχνης, τής ίξιλί- 
ζβως αυτής χαί τών διοφόρων μορφών τοΰ ΓσαλισμοΒ, 
τοΒ *Ιδταλιομοΰ χαί τοΰ 'Ιμπρεσιονισμού.

— Έν τή αίθούοη τού Όίιίου ίκαμι διάλιξιν ό κ. 
Ν.Σπανδωνής πιρί τοΰ Ι'υναικιίου προβλήματος 1>·Ά- 
θήνπις, άποδιίξας διά τής στατιστικής καί παραδειγ
μάτων δτι ό βίος τών γυναικών έν Άθήναις καθίσια- 
ται όοημϊραι προβληματικώτερος.

*
Ή Κρητική ουνίλευοις διά τοΰ ΙΙροίδρου αυτής ου- 

νιχάρη τόν κ. Μιστριώτην διά τους ΰιτίρ τής εθνικής 
καθεριυούσης γλώσσης άγώνας αΰιοΰ.'Π άπόφασις αΰιη 
ένεποίησε βαθεΐαν :.αί εύάρεστον ίντϋπωτιν.

*
Ό δεύτερος διευθυντής χαί πραγμττογνώμων τοΰ 

Μουσείου τής Βρέμης ίν Γερμανία κ. ΑΙμίλιος Βίλδμαν 
πσρεπιδημών ενταύθα, ώμίλησε περί τών Ιργων τής ή- 
μετίρας Εθνικής Πινακοθήκης γαλλιστί,μετά προβολών 
φωτεινών είκόνων.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΜΑΤΑ
Ττ,λιγραοικώ; άντ,γγέλβη έκ Βοιωτία; είς τό ύπουρ- 

γεΐον τή; Παιοτίας, ότι παρά τό χωοίον Κάρυά τοϋ 
οήμου Όρχομενίων άίευρέΟη σπουοαιοτάτη; αξίας αρ
χαιολογικόν αναθηματικόν άνάγλυοον. Παριστά σύμ
πλεγμα έξ 8 ατόμων και ενα χοίρον όοηγούμενον προς 
Ουσίαν. ¥

Έν Άθήναις είς τήν διασταύ^ωσιν τών όδών Μεγ. 
Αλεξάνδρου καί Θερμοπυλών άνευρίΟησαν τίσσαρες 
τάφοι τοΰ Δ', αίώνος, πλήρεις κτερισμάτων.

¥
Έν τή Γερμανική αρχαιολογική σχολή ό κ. Στρούκ 

ώμίλησε περί τών Φραγκο-Βυζαντινών ανδριάντων τής 
"Ηλιδος, ό δέ κ. Κάρο περί τών πρώτων Ελλήνων 
άποίκων είς τήν Δϋσιν.

— Έν τή Αυστριακή αρχαιολογική σχολή ό μέν δι
ευθυντής αύτής κ. Α.Προμερστάϊν άνικοίνωσε τά πορί
σματα τών έν "Ηλιοι δοκιμαστικών άνασκαφών τή; 
σχολής, ό δέ κ. Saucin* άνέγνωσε τάς έκ τής Άνδρου 
μελέτα; αΰτοϋ. ¥

Είς τό χωρίον Μούσγα τής Κυπαρισσίας άνευρέβη- 
σαν κίονες οωρικοϋ ρυθμού καί λίθοι έπεξειργασμένοι 
καλλιτ. άποτελοΰντες λείψανα μεγάλου οικοδομήμα
τος. Ό γυμνασιάρχης κ. Λάσκαρι; άπιοίνθη ότι ανή
κουν είς τό ί-ρόν τού ’Απόλλωνος, φρονεί δέ οτι ό χώ
ρος περικλείει πολυτίμους αρχαιότητας, αιτινες άνα- 
σκαπτόμεναι βέ)ουσι καίορίση τήν θέσιν τή; αρχαίας 
Κυπαρισσίας καί τής αρχαίας Πύλου.

¥
Είς τήν Μαλεσίνγ,ν τής 'Αταλάντης άνευρέΟη έπι- 

τύμβιον άνάγλυφον ύψους 1,48 παριστάνον νεανίαν έν 
ίματίω καί παΐδα έν χλαμύδι,έπ* αύτοΰ δέ γεγραμμένα 
τά εξής: «ΛΥΚΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΧΑΙΡΕ».

Έπίσης άνευρέδη έπίγραμμα έν ω άναφέρονται όνό- 
μ,ατα έφήόων Ρωμαϊκών χρόνων,

¥
•Οίνέοι έφοροι αρχαιοτήτων έτοποδετήΟησαν ώς έξή;: 

Ν. Παπαδάκης εις Θήβας, Φ. Βερσάκης είς Μεσολόγ- 
γιον, Ν. Κυπαρίσσης είς Πάτρας.

Έκ τών παλαιών έτοποβετήβησαν Άρβανιτόπουλος 
εΐ; Βόλον, Ρωμαίος είς Σπάρτην, Οικονόμος είς Ναϋ- 
πλιον, Σταυρόπουλος είς Μύκωνον.

¥
Είς τήν Γαλλικήν 'Ακαδημίαν ό κ. II. Καββαδίας 

ώμίλησε περί τών έν Κεφαλληνία άνασκαφών. Π^ρί 
τής διαλέξεως τού κ. Καββαδία ό Παρισινός τύπος 
έγραψε κολακευτικότατα.

♦
Έν τή 'Αρχαιολογική Έταιρείφ ήρξαντο αί άνακοι- 

νώσεις τών εταίρων. Πρώτο; όιμίλη’εν ό κ. Άρδανι- 
τόπουλος περί τών Γόννων τή; Θεσσαλίας, περί τής 
ιστορία; τής παλχιάς πόλεως έπί 'Ομήρου, 'Ηροδότου 
καί Περσέως βασιλέως τής Μακεδονίας, είτα άνέφερε 
περί τών άνασκαφών, τής εΰρέσεως τού ναού τής Άδη- 
να; μετά 100 μαρμάρινων ένεπιγράφων πλακών καί 
άγαλμ,άτων, καί διαφόρων μικρών άντικειμένων.

Είτα ό χ. I. Σδορώνος ώμίλησβ περί τής κεφαλής 
έφήβου, ήν ό Φουρτβαϊγκλερ έταύτισε πρός τόν Εΰ- 
βουλεα τοΰ Πραξιτέλους, χαί οι' ήν άντίδετον όπεστή- 
ριξε γνώμην. Ό χ. Σβορώνος φρονεί οτι ίίνε ή κε
φαλή αυτή τοΰ ’Ιάκχου, τήν γνώμην δέ ταύτην έπε- 
βεβαίωσεν ή έν Ίτα*ίφ άνχχχλυψις σαρκοφάγου είχο- 
νιζούσης τήν Έλευσινιαχήν τριαόα, ήτοι Δήμητραν, 
Κόρην χχι "Ιακχον. Ό χ. Σβορώνος χατέδειξεν επί τή 
ευκαιρία ταύτη όποια·, ήταν ή στάσις, τά ένδύματα 
καϊ η έκφρασις τών τριών άγαλμάτων τοϋ διασήμου 
Έλευσινιακοΰ συμπλέγματος τοϋ Πραξιτελου;.

¥

Ώς άνακοινοϊ ήμίν ό έφορο; τών άρχαιοτήτων κ. 
Βερσάκης άνεκαλύφδη έν Κερκόρφ παρά τήν λίμνην 
Χαλκιοποϋλου σπουδαιότατου πώρινον άνάγλυφον μο
νόλιθον μετά τοϋ τυμπάνου ναού καί είκονίζον τόν Δία 
κεραυνοΰντα γίγαντα, γνωστήν δηλ. παράστασιν τής 
γιγαντομαχίας. Τό άνάγλυφον άνάγεται εις τά 550 
περίπου π. X., κατά τι δηλ. νεώτερον τών έπί τής 
Άκροπόλεως όμοιων πωρίνων έναετίων τών άρχαϊκω- 
τέ;ων ναών.

Ή τεχνοτροπία δηλοί ολα τά χαρακτηριστικά τής 
δωρικής τέχνης καί όμοιάζει προς τάς μετόπας τών 
ναών τοϋ Σίλινοϋντος έν Σικελία. 'Επειδή ΰποτίβκ- 
ται ότι καί άλλα πολλά κειμήλια 6ά είνε τεδαμμένα 
είς τό μέρος τούτο, δά γίνουν πιδανώς άνασχαφαί, 
άφοΰ άπαλλοτριωδή ό χώρος. Έν τώ μεταξύ ό έφορος 
κ. Βερσάκης δά προβή είς τήν ταξινόμησιν τοΰ μου - 
σείου Κέρκυρα;.

¥

Έν τή ’Αγγλική άρχαιολ. σχολή ό διευθυντής αυ
τής άνήγγειλε τόν θάνατον τοϋ δόκτορο; Μποϋτσερ 
καί έτόνισβ τήν άπώλειαν ήν ΰπέστησαν αί Ελληνι
κά! σπουδαί. Είτα ό κ. Χαλινταϊ προέβη είς άνακοί- 
νωσιν περί τής προελεύσεως τοΰ μύθου περί τής 
καύσεως τοΰ Δημοφώντος ύπό τής Δήμητρας, τής 
άναφερομένη; παρα τοΰ 'Ομήρου. Τού μύθου τούτου 
δύο ϋπήρχον εκδόσεις' ότι ό Δημοφών κατεκάη δπό 
τών φλογών, ή ότι άπώλεσεν απλώς τήν άδανασίαν, 
ήν τώ είχεν ύποσχεδή ό Ζεύς. Είτα ό κ. Ντώκινς 
ώμίλησε περί τής άναπτύξεως τής γλυπτικής έπϊ έλέ- 
φαντος και όστοΰ έν Σπάρτη.

¥
Ό διευθυντής τής ’Αγγλικής σχολής έπανήλδε έκ 

ταξειδίου του άνά τό Αίγαϊον, κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
όποιου έπεσκόπησε τήν τοποθεσίαν τοΰ Άκάνδου, έπι 
τοϋ Δωριχοΰ άκρωτηρίου τής Μικρός 'Ασίας, όπου 
χεϊνται τά έρείπια τής Κνίδου.

Ό Άκανθος εΰρίσκεται πλησίον τοΰ σημερινού χω-
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ρίου Ντάτσα καί εϊς τό μέσον άχριβώ; τή; γλωσσίδος 
τοϋ ακρωτηρίου, εί; τό στενώτατον αύτή; σημεϊον. Ή 
τοποθεσία οΰτη 6’ ανασχαφθή πιθανώς λίαν προσεχώς.

"Οπισθεν τών 'Ανακτόρων τοΰ Διαδόχου έν Άθή- 
ναι; ευρέθη πήλινον είδώλιον παριστών γυναίκα καθα· 
ρίζουσαν. ’Επίσης καί μικρόν χρυσού» ενώπιον αρίστης 
τέχνη?·

»
Λίαν ενδιαφέροντα ευρήματα άνεκαλύσ·θησαν εσχά

τως παρά τήν Μερόην, τήν πρωτεύουσαν τοϋ αρχαίου 
Αίθιοπικοΰ, ιερατικόν καί έμπορικον κράτους, οπού 
άπό ετών διεξήγοντο κατ’ εντολήν τον Πανεπιστημίου 
τή; Λιβερπούλη; άνασκαφαί. Ύπό τοϋ καθηγητοϋ Γάρ- 
σταγκ άνεχαλύφθη ναό; τοϋ Ήλιου, οστις άναφέρεται 
ΰπό τοΰ Διοδώρνυ.

Εί; τήν νοτίαν πλευράν τοϋ ναού εΰρέθησαν παρα- 
στάσει; θυσιών παιδιών καί νέων, καί αμέσως υπ’ αυ
τήν δωμάτιο', όπου έξετελοΰντο αί θυσίαι. Εΰρέθησαν 
λίθοι έφ’ ών ήκονίζοντο αί μάχαιραι καί δοχεία πλήρη 
έκ ξυλανθράκων καί κεκαυμένων ανθρωπίνων μελών. 
Άλλά καί ανάγλυφα καί εικόνες τοΰ ναοΰ καί πομπών 
θυσιών άνεκαλύφθησαν. Μία είκών παριστάνει, πώς οί 
αιχμάλωτοι άνιβιβαζοντο έπί τοΰ θυσιαστηρίου: Εις 
έξ αύτών διαπερατοί ΰπό ξίφους ύπό τίνος τών στρα
τιωτών. Μεταξύ τών αιχμαλώτων εΰοίσκονται και 
Έλληνες.

ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΔΕΣ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
Κατά τήν όγδόην προεσπερίδα τής «Πινακοθήκη;» 

ό ζωγράφος κ. Βύρων Κοντόπουλος άνέγνωσε φαν
ταστικόν, έμμετρον κατά τό πλεϊστον, διήγημά του έπι- 
γραφόμενον «Κόσμοι ονείρων», τοϋ όποιου ό πρόλο
γος είχε δημοσιευθή πρότινος ε’ις τήν «Πινακο
θήκην».

Ή κ. Έλ. Γεωργαντή έτραγούδησε μίαν μονωδίαν 
έκ τής «Λακμέ» λίαν έπιτυχώς.

Ή δεσποινίς Ντόλη Τρικοΰπη έπαιξεν έπί τοϋ κλει
δοκύμβαλού μίαν I’.cverie τοΰ Παδερέφσκη, ό δέ κ. 
Ναπ. ΛαπαΟιιότης άπήγγειλε τρία ανέκδοτα ποιήμα
τα του.

Περί τό τέλος, είς τούς κεκλημένους ίιενεμήθη- 
σαν ύπό τής μικρός Ουγατρός τοΰ Διει-θυντοΰ τής 
«Πινακοθήκης» μικρά αναμνηστικά δώρα έπί τφ νέφ 
ετει.

★

Κατά τήν έννάτην προεσπερίδα ό .·.. Θ. Τζαβέλλας 
διευθυντής τοΰ «Κράτους» άνέγνωσε προσωπικός αϋ- 
τοΰ εντυπώσεις έξ έπισκέψεως τοΰ Ίορδάνου καί τής 
Νέκρας θαλάσσης.

Ό κ. Γ. Χωραφάς, καθηγητής τοϋ 'ίΐδείου ’Αθη
νών, έξετέλεσεν έπί κλειδοκύμβαλού τήν «Σερενάταν» 
καί τήν «Άνάμνησιν» τοϋ Drgla.

Ή άπό τίνος έγκαταστάσα έν Άθήναις κλειδο- 
κυμβαλίστρια κ. limner έπαιξε τό 15ον prdlude 
τοΰ Chopin, δπερ θεωρείται ώς έν τών ώραιοτέρων.

Ό κ. Ν. Ζάνος, ό γνωστός διακεκριμένος ηθοποιός 
καί καθηγητής τής Δραματικής Σχολής τοΰ Ωδείου 
μετά σύντομον όμιλίαν περί ΐ,ποκρίσεως, απήγγειλε 
σατυρικούς στίχους τοΰ κ. Σουρή.

"Ο κ. Πολ. Δημητρακύπουλος άπήγ/ειλε σατυρικόν 
ποίημα φέρον τόν τίτλον «Ό Ποιητής».

*
Κατά τήν δεκάτην προεσπερίδα, έ κ. Δ. Καλογερό- 

πουλος άνέγνωσε ευθυμογράφημα, ύπό τόν τίτλον «Αί 
επισκέψεις». Ό κ. Πολ. Λημητρακόπουλος άνέγνωσε 

εκτενές ανέκδοτον δραματικόν ποίημά του, ό «"Ικα
ρος». Ό κ. Μπονάνος έπαιξεν έπί κλειδοκύμβαλού 
μίαν σύνθεσιν τοϋ Λίστ καί ή δεσποινίς ’Ιουλία Άμ
πελό απήγγειλε Γαλλιστί μέν τό «Vase brise» τού 
Σουζ.ϋ Προυδοιμ, έλλήνιστΐ δέ τά «Παράξενα τρα
γούδια» τοϋ κ. Δημητρακοπούλου.

*
Κατά τήν ένδεκάτην προεσπερίδα, ή δεσποινίς 

Εύθαλία Α. Λέκα άνέγνωσε μελέτην της περί τής 
πνευματικής κινήσεως έν Γαλλίφ έπί Λουδοβίκου ΙΔ., 
ό κ. Ν. Μαρσέλλος άνέγνωσε ποιήματά του έκ τής 
ανεκδότου σειράς «Πένθιμα τραγούδια». Οί κ. κ. 
ΛαπαΟιιότης καί Λημητρακόπουλος άνεπλήρωσαν έπι
τυχώς τόν ένεκα άσθενείας κωλυθέντα νά προοέλθη 
ομιλητήν τής εσπέρας κ. Τ. Μωραϊτίνην.

Καιά τήν προεσπερίδα ταύτην παρέστη καί ό παρε- 
πιδημών ’Αμερικανός ζωγράφος κ. Παΰλος Σουάν.

Ή δωδεκάτη προεσπερίς έδόθη πρός τιμήν τής 
παρεπιδημούσης έξοχου καλλιτέχνιδος δεσποινίδος 
Έλπίδος Καλογεροπούλου, ήτις καί παρέστη.

Πρώτος ώμίλησεν ό διακεκριμένος γλύπτης κ. Θω
μάς Θωμόπουλος περί τής συγχρόνου τέχνης καί ιδίως 
τής έν Έλλάδι. ‘Η κυρία Ειρήνη Δημητρακοπούλου 
άνέγνωσε κριτικός εντυπώσεις περί τοϋ ρσματος τής 
δεσποινίδος Καλογεροπούλου, .ας άπεκόμισεν έκ τής 
συναυλίας της, ή δεσποινίς Τασία Λυμπεροπούλου 
έτρα/ούδησεν εν ρ.σμα τοΰ κ. Ξανθοπούλου, ό κ. Λα- 
παθιώτης έξετέλεσεν έπί κλειδοκυμβάλου δυσκολω- 
τάτην σύνθεσιν τοΰ Λίστ, ό κ. Δ. Καλογερόπουλος 
άνέγνωσεν εν μέρος τιών «Κωμικών τύπων», ή δε
σποινίς Ξαβερία Κανελλοπούλου άπήγγειλε τρία ποιή
ματα τοΰ κ. I. Πολέμη, ό κ. Ν. Ζάνος τήν άφήγησιν 
τοΰ Μαλτέζου άπό τόν «Κωλέττην» καί ό κ. Πολυβ. 
Λημητρακόπουλος τό «Προπατορικόν αμάρτημα», έμ
μετρον σάτυραν. ΊΙ προεσπερίς άρξαμένη τήν 5 απο
γευματινήν παρετάθη μέχρι τής 1) μ. μ.

¥

Κατά τήν δεκάτην τρίτην προεσπερίδα, καθ’ ήν 
παρευρέθησαν ή τήν προτεραίαν άφιχθεΐσα έκ Βιέν
νης διπλωματούχος κλειδοκυμβαλίστρια δεσποινίς ’Α
γλαΐα Βυζάντη καί δ έκ Λονδίνου άφιχθείς πρό τίνος 
διακεκριμμένος υψίφωνος κ. Ξανθόπουλος, άνέγνωσε 
ό κ. Ριχ. Παρίσης, συντάκτης τής . Εστίας», ηθογρα
φίαν είλημένηνέκ τής ’Αθηναϊκής ζωής ύπό τόν τί
τλον «Ασφάλεια γάμου». Ό κ. Ίω. Ίωαννίδης, ταγ
ματάρχης τοΰ πυροβολικού, ώμίλησε περί τής δεσποι
νίδος Βυζάντη καί γενικώτερον περί τής τέχνης έν 
σ/έσει πρός τόν πολιτισμόν, ή δεσποινίς δέ Βυζάντη 
έδωσε δείγματα τής αληθώς υπέροχου τέχνης της. 
Έπαιξε μέ μοναδικήν ακρίβειαν τρεις συνθέσεις. Τήν 
Lefende τοΰ Παδερέφσκη, μίαν Ctude τοΰ καθηγητοϋ 
της l einbort καί τοϋ Legitiski τήν «Τσοκάτα». Έκ 
τούτων τήν etude έξετέλεσε καίτοι δυσκολωτάτην, διά 
μόνης τής αριστερά; χειρός, έμποιήσασα κατάπληξιν 
διά τήν ευχέρειαν καί σταθερότητα τής έκτελέσεως. 
Κατόπιν ό γνωστότατος ύπό τό ψευδώνυμον Δόγης 
ποιητής κ. I. Βουγιουκλάκης άπήγγειλε τρία λυρικά 
ποιήματα του, έν οίς τήν «Βρύσιν τοΰ χωριού», ό κ. 
Δ. Καλογερόπουλος άνέγνωσε σκαλάθυρμα ύπό τόν τί
τλοι «Τό καλάθι τών άχρήστων», ή δεσποινίς Άμπελό 
άπήγγειλε μετά πολλοΰ λυρισμού καί ή δεσποινίς Έ· 
ρασμία Άναστασιάδου έψαλλε μέ πολύ αίσθημα έκ 
τής Manon μίαν μονωδίαν καί εν άσμα κατά δια
σκευήν τοΰ κ. Λαμπελέτ.

ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Γρηγορίου Παπαμιχαήλ, «Σοσιαλισμός καί Χρι

στιανισμός». Ύπο τόν τίτλον τοΰτον ό κ. Ι’ρηγόριος 
Παπαμιχαήλ, διευθυντή; τοϋ «Έκκλησ. Φάρου» και 
τοϋ «Πανταίνου» ’Αλεξάνδρειάς, έξέδωκεν επίκαιρον 
μελέτην πραγματευομένην περί τοϋ ασυστάτου τοΰ 
Σοσιαλισμού, περί τής άτυμφωνίας αύτοΰ πρός τόν 
Χριστιανισμόν καί Λερί τοΰ άνεφαρμόστου τοϋ σοσια
λισμού έν Έλλάδι.

¥
• L’ «uvre de I’ Assemble e uatio" 

nale»- —Ό πρόξενο; κ. Κ. Σβορώνο; έξέδι-κε 
Γαλλιστί σύντομον μελέτην, έν ή θίγει σπουδαιότατα 
θέματα έν οχέσει πρό; τήν Έθνοσυνέλευσ ν ΰποστηρί- 
ζων α) Τήν συγχώνευσήν τή; Έκκλησ α; τή; Ελλά
δος μετά τοϋ Ο:κ. ΙΙατριαρχείου β') τήν ίδρυσιν Αλ
βανικής σχολή; πρός ΰποχρεωπχήν έκμάθησιν τή; 
γλώσσης. γ’) τήν ίδρυσιν Μιγάλου Έθνικοϋ Συμβου
λίου ά.τί τή; Γεριυσία; καί δ') τήν καταδίωξιν τών 
χυδαϊστών, ώ; ΰπονομευτών τϊ,; ύπάρξεω; τοϋ έθνους.

ΊΙ μελέτη αϋτη είνε απαύγασμα παρατηρήσεων καί 
αντιλήψεων τοΰ έξω ’Ελληνισμού.

*

«Χώραι καί λαοί ιή; Ευρώπης», ΰπό Γ. Σωτη- 
ριάδου. Σύλλογο; τών ωφελίμων βιολιών. ’Ακριβής 
είκών τή; Εύρώπης ΰπό γεωγραφικήν χαϊ εθνολογικήν 

’έποψιν. μέ πλείοτα; λεπτομέρειας διά τόν υλικόν καί 
πνευματικόν βιον τών ευρωπαϊκών έθνών. "Υλη χρή
σιμος εις ΰ’φο; άπλοΰν.

¥
«Οικογένεια καί Πολιτεία». Ύπό τόν τίτλον 

τούτον ό γνωστό; καθηγητή; τή; φιλοσοφίας κ X. Άν- 
•δροΰτσος. έξέδωκι επιστημονικήν πραγματείαν, άνα- 
σκευαζουσαν τήν γ.ωστήν επιστολήν, ήν ό κ. Χαλ- 
κοκονδύλης άπηύθυνε τώ πρωθυπουργώ προτείνων τόν 
μετασχηματισμόν τή; Ελληνική; Οικογένειας.

¥

Είς τήν Βιβλιοθήκην Φέξη τών Άρχαίων συγγρα
φέων έξεδόθησαν δύο τόμο: τών Απάντων τοΰ Λου
κιανού. Ό χαριέστατος καί γονιμότατος οατυριυ-.ή;, 
ό κομψό; τό ύφος, ό πυρρωνιστή; την σκέψιν, ο οει- 
νός σκώπτης περιέλαβεν είς τάς διηγήσεις του καί τού; 
διαλόγου; του δλον τόν άρχαίον κόσμον. ΊΙ μεταφρα- 
σι;, άποδίοουσα τήν χάριν τοΰ πρωτοτύπου, έγένετο 
ύπό τοΰ κ. Κονουλάκη.

Άπό τήν σειράν τών Πλατωνικών διαλόγων, έξε
δόθησαν μέχρι τοϋδε ό «Φαίδων», ό «Κρατύλο;·» καί ό 
«Θεαιτητος». Ό Φαίδων, δστις είνε τό Εΰαγγέλιον 
τή; αθανασία; τή; ψυχής καί έν τώ όποίω περιγρά- 
φεται ό θάνατο; τού Σωκρά-ους, μετεφράσθη ύπό τοΰ 
κ. Α. Χαροκόπου. Ό Κρατύλος, διάλογο; έν ω εξετά
ζεται πώς παρήχθη ή γλώσσα και συνίστάται ή μου
σική ετυμολογία τών λέξεων άπεδόθη ΰπό τοΰ κ. Κ. 
Ζάμπα, ώ; καί ό Θεαίτητος — έργον οψιγενέ; τοϋ Πλά
τωνος—έν ό> διερευνώνται τά τής άνθρωπίνη; γνώσεω; 
και καθορίζεται ή επιστήμη.

Έν τή Φιλοσοφική βιβλιοθήκη τοΰ αύτοΰ έκδοτικοΰ 
οίκου Φέξη έξεδοθη τό αριστούργημα τοΰ Οΰγζ.ι» «Φι
λοσοφία καί φιλολογία» κατ’ επιτυχή μετάφρασιν τοΰ 
κ. Γερ. Βουτσινα. Εϊς ύφος εναργές καί ποιητικόν ό 
Οΰγκώ διερευνά τήν παγκόσμιόν σκέψιν κατά τήν καλ
λιτεχνικήν ιδίως έκδηκωσιν αύτή;. Ή άναλυσι; τοϋ 
έργου τοΰ Αισχύλου κατά συμπαραβνλήν μέ τό έργον 
τοΰ Σαίξπηρ περιλαμβάνει οξυδερκή έπισκόπησιν τοϋ 

■αρχαίου ιδεώδους καί τοΰ νεωτέρου.
*

Το έφετείνόν ΊΙμερολόγιον τοΰ κ. Σκόκου, καλ- 
λιτεχνικώτερον ε’ίπερ ποτέ, νέαν λάμψιν προ.θέτει εις 
την σειράν το,ν τόμων, οί όποιοι βαθμη -όν περιέλαβον 
τά ωραιότερα έργα τή; νεοελληνικής λογοτεχν'ας.Περι- 
γραφαί περιεργόταται, διηγήματα ελκυστικά, ήθογρα- 
φίαι /αρίεσσαι, ποιήματα, ευθυμογραφήματα έξυπνα, 
ιστορικά! μελέται περιλαμβάνονται, ενώ αί εικόνες 
έργων καλλιτεχνικών είνε άφθονώτεραι καί ίδϊω; αί 
εικονογραφία! τών διηγημάτων, τα όποια οίίτω προσ
λαμβάνουν διπλοϋν ενδιαφέρον.’Εάν αί παρεντιθέμεναι 
άγγελίαι, αΐτινες εί: 'Οδηγού; άλλ’οΰχί καί είς φ·./.ο- 
λογικά ήμερε λόγια άρμοζιυν, ετίθεντο είς το τέλος, θά 
έκέρδιζιν άκόμη περισσότερον τό ΊΙμερολόγιον.

¥
«Ή Ήπειρος». Λεύκωμα ετήσιον ’Ελπινίκη; 

Μαυρογορδάτου. Εν Κων)πόλει. Έτος Λ' σελ. 192. 
Περ,εχει φιλολογικήν ίίκην, πρό; δέ εντυπώσεις έκ Βε
νετίας τής κ. Σοφίας Σπανούδη, βιογραφίαν τοΰ οιλο- 
λόγου Α. Τάγη, ηθογραφίας καί πεζά ποιήματα τή; 
Νοιμή; Ζωηρού, τής Συβίλλης, μελέτην τοϋ κ. ’Ιωα
κείμ Βαλαβανη περί πενθερας, τοΰ κ. Παχτιχου περί 
τοϋ μελοδράματος κατά τήν Έλλ. άρχαιοτητα.κ.λ.π.

★

Γενική ιστορία τής νήσου 
αρχαιότατων χρόνων μέχρι ιής 
ύπο 1. Κ. Περισπάν),. Τόμος Λ'. 
1028. Σπουοαίυτατην ιστορικήν, 
πογραφικήν καί εθνολογικήν πίριγραφην

Κύπρου, άπό τών 
’Αγγλική; κατοχή; 
Έν Λευκωσ-.α. Σελ. 
α.χαιολογικην, το- 

............ ? τή; Κύπρου 
συνέγραψε ό κ. Ηεριστιανης, μετά κοπου; μάκρους. 
Κ/ τή ίστοριφ ταύτη ό φιλόπονος συγγραφεύς έκτος 

αλκών, έρευνα ζα>. τρ-.α σπουδαιότατα σημεία τών προϊ
στορικών χρόνων. Τήν καταγωγήν τών πρω-ων κατοί
κων τή; Κύπρου, τήν γλώσσαν χαΐ γραφήν αύτών, καί 
τον βίον, θρησκείαν καί έν γίνει τον πολιτισμόν εν 
συγχρίσει πρός τόν τών άλλων αρχαίων λαών. ΊΙ ιστο
ρία τή; Κύπρου τοΰ κ. Ιίεριστιανη απαρτίζεται εκ 
σειράς μονογραφιών περί έχαστης αρχαίας πυλεω; τής 
Κύπρου, άρχεται δέ άπό τής Κερυνεία;- ό δεύτερος 
τομος θά περιλαβη περί τών νομισμάτων τή; Κυπρου, 
οί λοιποί δέ τόμοι θα πραγματευθοϋν περί τών ύπολοί- 
πων επαρχιών τής Λΐεγαλονήσου.

¥

Ύπο τοΰ Κρητός ζ. Δ. Βουτετάζη, γνωστού καί 
έκ προηγουμένων δημοσιευμάτων περί τοΰ Κρητικού 
ζητήματος έζεδύθη Γαλλιστί άνασκευή άνακριβειών 
τινών αΐτινες διέφυγον έν τή Γαλλική βουλή τόν ζ. 
I’ichoil, υπουργόν τών Εξωτερικών, οστις ώμίλησε 
άλλως τε εύμενέστατα ύπεό τών Κρητών.

¥
Υπό τοΰ έν Ιίων)πόλει έκδιδομένου περιοδικού 

«’Απ’ όλα» έξεδοθη Εΰθυμογραφικόν ήμερολόγιον μέ 
ώραιοτάτας γελοιογραφία; τού κ. Ι’ηγοπουλου. ΊΙ ύλη 
του εί·ε άξιανάγνωστο; καί χαριεσσα.

*
Βρυκολάνων συμπόσιον. Ό έν ΙΙάτραις δημο

σιογράφος κ. Βασ. Ήλιόπουλος ευ/εται, ώς ό ίδιος 
γράφει, νά μ ή παρέλθη απαρατήρητος ή έκδοσις τοϋ 
βιβλίου του. Τό εύχόμεθα καί ημείς. Είς ΰφο; φιλο
σοφικόν αναπτύσσει εκκεντρικά; καί ανατρεπτικά; 
ιδέας, αΐτινες, παρά τά; διαμαρτυρίας τού συγγραφέως, 
θά έκληφθώσιν ύπό τών πολλών ό>; άθεοι- καί διά 
τούτο ό γράψα; μόνον εί; τούς ολίγου; φαίνεται άπευ- 
θυνόμενος, τού; έχοντας ύπερτέραν τινά αισθητικήν 
μόρφωσιν. Είς τςΰ; «Βρυκόλακα;» όρμαί καί θύελλαι 
πνέουν, φέρουσαι την καταστροφήν. Είνε γραμμένον 
τό βιβλίον εί; άμεμπτον καθαρεύουσαν, γλαφυρών, τήν 
όποιαν έν τούτοι; παραδόξως προσπαθεί ό συγγραςεύς■257



νά ύποτιμήση jjue ένα πρόλογον ήχρωτηριασμένης κα- 
θαρευούοης.

»
ΟΙ Γίγαντες, ύπό Μιχ. Παπαστρατηγάκη. Ό συγ- 

γραοεΰς αγωνίζεται διά τήν αλήθειαν χαί τό έργον 
του αύτό δύναται νά θεωρηθή ώς ε’ς πρόλογος είς έκ- 
τενεστίραν εργασίαν ήν υπόσχεται τό άπώτερον μέλ
λον. Είνε γεγραμμένοι οί «Γίγαντες» μέ δόναμιν χαί 
έχφρασιν, μέ έννοίος έλευθέρας καί αρρενωπας. Έν 
τφ συνόλω είνε μία μελέτη Νιτοεΐχή ύπό τύπον άφη 
γήσεως, ή μάλλον μονολογςυ Είς οράσεις βοιηΤιΧ&ς 
υπεραμύνεται τών φυσικών δικαιωμάτων τοΰ ίνίιρώπου 
απέναντι τών παλαιών προλήψεων.

*
L e jeunebomme el I a ν i e- Τόμον εκλε

κτών ποιήσεων έξέδωκεν ό Παρισινές ποιητης χ. 
Marcel Martinet.Ό δοχψώτατο; ποιητής γράφει άπό 
πεν-αετίας, χαμνει δμως την έμφάνισιν του ηοη τό 
πρώτον διά πλήρους συλλογής, ήτις δίδει τάς ώραιο- 
τέρας εντυπώσεις. Οί «Ρυθμοί τής μοναξιάς» καί οί 
«Ιϊρός τόν Ουρανόν» στίχοι είνε γεμάτοι αϊσθνμα καί 
ιδέας.

¥
Περίδρομος. Σατυρικόν ήμερολόγιον έχδοθέν έν 

ΚΙπόλει ύπό Χρ. Ντεληχρήστου χαι Γ. Μούσκεμμα, 
Έξυπνη ή συνεργασία του, αί δέ γελοιογραφίας του 
λίαν επιτυχείς.

¥
Ήμερολόγιον «Φιλόκαλου Πηνελόπης» 1911. Κομ- 

ψότατον μέ περιεχεμενα λίαν χρήσιμα διά τόν γυναι- 
κεΐον κόσμον.

¥
CammileCessi-Satira epessimismo. 

Μελέτη τοΰ διακεκριμένου έν Κατανη κριτικού καί 
Έλληνιοτοϋ x. ( espi περί τοϋ Δημητρίου Παπαρρ-ο· 
γοπούλου. Τό ποιητικόν’έργον τοΰ έξοχωτέρου φιλεσό- 
φου ποιητοΰ τής νεωτέρα; Ελλάδος αναλύεται μετά 
πολλής όξυδιρκείας.

¥
Καί τέταρτος τόμο; τών «Ρητορικών λόγων» του 

κ. Γ. Μιστριώτου έξεδοθη, περιέχω< προσφωνήσεις, 
διαλέξεις, κρίσεις διαγωνισμών, Πανεπιστημιακού; λό
γους, ίπισ-ίολάς, συνεντεύξεις, υπομνήματα κλπ. Καί 
διά τοΰ τιμου τούτου καταδεικνύεται η ακαταπόνητος 
δρσ.σις του σεβαστού καΟηγητςϋ είς τά έθνιχά χαί έπι- 
στσ μάνικά ζητήματα.

♦
Ό επιθεωρητής τής Μέσης εκπαιδεύσει»; χ. ‘Αν. 

Σακελλαρίου έφιλοπόνησβ μετάφρασιν τών «Στοι
χείων παιδαγωγικής χαί τών βοηθητικών ουτή; έπι- 
στημών», τής γνωστής σι γγραφής τοΰ Ελβετού παι
δαγωγού Ρ. Conrad. ‘Ηδη έξέδωχε τόν Α' τόμον, 
περιλομβάνοντα τήν Ψυχολογίαν μετ’έφαρμογών έν τή 
διδασκαλία.

Τό έργον είνε χρησιμώτατον δ.ά τους φοιτώντας είς 
τά διδασκαλεία καί παιδαγωγικά φροντιστήρια, άλλά 
χαί διά τούς δημοδιδασκάλους. Τό σύγγραμμα του 
Conrad έτυχεν εύρυτάτης διαδόσεως έν Ευρώπη διά 
τήν σαφήνειαν καί το εϋμέθοδον. Ό συγγραφείς άπό 
τής έξετάσεως τών συγκεκριμένων παραδειγμάτων 
βαίνει είς τήν άφηρημένην θεωρίαν χαί τήν εφαρμο
γήν είτα τών ψυχολογικών νόμων έν τή αγωγή καθό
λου. Ή μετάφρασις ήτις έγένετο έχ τής β' έκδόσεως τοϋ 
πρωτοτύπου, είς ήν ό συγγραφεΰς ουσιώδεις έπήνεγχε 
μεταβολάς, διαχρίνεται διά τό δμα/ώτατον λεκτικόν· 
άλλά χαί τό περαχόμενον διεσχεύασεν δ μεταφραστής 
χαί προσήρμοσε πρός Έλλ. κύκλους παραστάσεων καί 
οϊκειότερον έν γένει πρός ήμάς τούς Έλληνας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ό «’Ανεξάρτητος» 'Εβδομαδιαία πολιτική, κοι

νωνιολογική καί φιλολογική «πιθεώρησις. Διευθυντής 
Άλ. Καραμανλίχη,-. Άθήναι. Τ» πρώτα φύλλα περιέ
χουν άρθρα τώ» κ. κ Λάμπρου, Σοριπόκου, Άννινου, 
Μπαλάνου, Ζαλοχώστα, Κουρτίδου χλπ.

¥
ΊΙ «Έρευνα» έχδίοεται ήδη καθ' εβδομάδά, ώς 

έφημερίς. Είνε τετρασέλιδος καί πεντάλεπτος. ’Απο
βλέπει ιίς τήν κατάλυσιν τής πλουτοκρατίας διά τής 
οργανώσεως τών εργατικών τάξεων.

¥
«Ελληνική Έπιθεώρησις» Έξεδόθη τό 3ϋον τεύ

χος τής «Ελληνικής Επιθεωρήσει»;» μή ύλην καί 
εικόνας έκλεχτάς. ΙΙιριεχόμενα : Άπό τά; έντυπώ- 
σεις τοΰ Λονδίνου, (Ευγενίας Ζωγράφου). — Ρώπσοι 
συγγραφείς κρινόμενοι ύπό Έκλήνων. — ΊΙ θέσις τής 
γυναικός έν ταίς θρησχείαις (Δ. Μπαλάνου).—’Εντυ
πώσεις καί άνομνήσεις έκ Κύπρου καί Αίγυπτου.— 
«Φιλάρεσκος», δράμα του κ. ’Ιωσήφ. — Μουσική κίνη- 
σις.—Άπό τήν ζωήν τοΰ μήνες, τής Διευθύντριας.— 
ΒιΚλία, περιοδικά χτλ.

¥
Δίίαν ΙΙνεϋμα. Έκυχλοοόρησε μέ ύλην εκλεκτήν 

καί εικόνας καλλιτεχνικά; τό τεύχος τής 1ης 'Ιανουά
ριου. Περιεχόμενα : 'Αρχαιολογικόν Μουσείον Κων)πό· 
λεως, μελέτη ύπό Άθ. Π. Γαϊτανοπούλου —Τό θύμα 
διήγημα Ε. Τσελεποδημου.—Τό «τίμιο σπήτι» δράμα 
Λέοντες Άτρέα. —θεοφανεια, διήγ. μα Χρήστου X. 
Ίωαννου.—Περικοπή επιστολής Τολ.σ-όη.—Δημοκρα
τία ανηλίκων.—Intermezzo ύπο Ν. Άμουργιανοΰ.— 
Γρσμματα από τας ’Αθήνας, ύπό Δ. 1. Καλογεροπού- 
λου. — Ένα ταζείδε στό χωριό, ύπό Σταμ. Σταματίου. 
— Σημειώσεις τοΰ μηνός (Βιβ/.ιοπωλείον Εστίας).

¥
Ί'ί> Ίίρφον τοΰ Άγώνος. Τεύχος δον. Περιέχει 

τετραχρωμίας τοΰ Θεοδ.Κολοκοτρώνη, τής χαταληώεως 
τών ΓΙατρών, τοΰ Σιαϊχοπουλου καί τής παραδοσ.ως 
τού Νεοκαστρου.

¥
«Όμηρος». Φιλολογικόν περιοδικόν μν,νιαϊον έν 

Άθήναις. Περιέχει συνεργασίαν δημοτικιστών.
»

Ή «Έλληνίς». Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώ- 
ρησις οι’ οικογένειας. Έν Άθήναις, έκδοτης Γρ. Στέ
φανος. Περιέχει ϋχην συρμού ώς επί τό πλεϊστον, χρή
σιμον δια τα; κυρία;.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:

Ό κ. Α. Σπηλιωτόπουλος αγγέλλει τήν προσεχή 
εκδοβιν δύο τόμων έχ σελίδων 508 έχασιον περί τών 
κρατών τοϋ Αίμου έν συγκρίσει πρός τήν ’Ελλάδα. 
Τά κράτη ταΰτα περιώδευοεν ό συγγραφέας καί εμεχέ- 
τησεν έπιτοπίως, παρακολονθών πα.τοτε τήν έζελιξιν 
αύτών. Ό α’ τόμος θά περιλαβη τήν έθνογραφίαν χαί 
ιστορίαν τής Σερβίας, ό δέ β’ τήν σύγχρονον Σερβίαν. 
Εικόνες, χάρται καί στατιστικοί πίνακες θα συνοδεύουν 
τό κείμενον. Βραδύτερον θά έπακολουθήσουν έτεροι 
τόμοι περιλομβανοντ.ες τήν Ρωμουνίαν, τήν Βουλγα
ρίαν, τό Μαυροβούνιου χαί τήν Ελλάδα.

*
Ή «Τέχνη». Εϊχονογραφημενον περιοδικόν έχοοθη- 

σύμενο·; έν Άθήναις.

Έν Άθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα Όδός Άριστείδου 1.


