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“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΑΘΗΝΑΙ
ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Διευθυντής Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α.

STNAPOMII έτησΐα προπληρωτέα
Έν Έλλάδι. δρ. . . . 12
Έν τη αλλοδαπή φρ. . 12
Έξάμηνος φρ. ... 6

•Έκαστον τεΰχος τιμαται δραχμής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ

’Αφροδίτης δύο χεφαλαί, υπό Ν. I. Γιαννοπούλου. 
Φθινοπωρινό, ύπό Ν. Μαρσέλλου.
Ή Πιναχοδήχη Άδηνδιν (ζΐαίλεξις Α. Βάλδμαν).
«Ε ί ιι valzcrtrau m», διήγημα ΰ.αό Δάφνης 

Δώρα.
Ή άντιχριτιχή.
Ό Απόλλων τής Σιροίλ.
Έλληνες ζωγράφοι έν Ρωσσία,ύπδ Ε. Ίιοαννίδου. 
ΚαλλιτεχνιχαΙ φυσιογνωμία;, ( Ιουλία Άμπι- 
λα-Ρόζα ‘Ιωάννου-Σ. BaviHeoi-X. Ξανθάπουλος ).

Γνώμαι.
Des vers, ύπό R..C r a ιι s s. 
Φύσι-Ψυχή, ναό Ι’όζας Ίωάννου.
Ή δεχαετηρίς τής «ΙΙιναχοΟήχης» · 
Γράμματα χαί τέχναι.
Προεσπερίδες «ΙΙιναχοΟήχης».

ΕΙΚΟΝΕΣ

Μάρτιος, ύπό Ελένης ΙΊωργαννή.
ΚεφαλαΙ ’Αφροδίτης (βίκόντς 3).
"Όλγα Οίχονόμου.
Σχίτσα Βεδουίνων, ύπό Κ. Μαλέα. (Είκόνις 2). 
ΙΙροσήλωσις, ύτό Κ. Μαλέα.
’Απόλλων.
Ιουλία Άμπελά. 
Ρόζα Ίωάννου.
Ροδ. Κράους.—Κεφαλή Χριστού.—Κρητιδο
γραφία.— Προσωπογραφία ίργα Σπ. Βανδώρυυ.
£π. Βανδώρυς, ίν τφ ίργαοιηοίιρ ίου.
Χρ. Ξανθόπουλος (Είκόιες 3).
Λάζαρος Σώχος. 
’Αγλαΐα Βυζάντη. 
Μελπομένη Κολυβά.
Φερωδΰ.

Ό κ. Δ. I. Καλόγερό πουλος έκφράζει τήν 
ευγνωμοσύνην άθεου πρός τούς φιλτάτους συν
αδέλφους καί συνεργάτας τον, πρωτοβουλία τών 
όποιων έωρτάσθη εν τφ «.Παρνασσφ» ή δεκαε- 
τηρίς τής «Πινακοθήκης» , πρός τούς συμμετα- 
σχόντας τοϋ πανηγυρισμόν, πρός τό Ώδεΐον 
Λόττνερ, πρός τούς τιμήσαντας τήν εορτήν διά 
τής παρουσίας τω>', πρός τούς άποστείλαντας 
συγχαρητηρίους (πιστολάς καί πρός τόν Ελλη
νικόν τύπον, όστις εύφημον έποιήσατο μνείαν τής 
δεκαετούς τή: «Πινακοθήκης» σταδιοδρομίας.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ
«Δαναίς». Έτος Β'. άρ. 14. Έχ τών περιεχομέ

νων τοϋ φύλλου της 20 Φεβρ. Ξεναγός ύπό Διχ.— 
Τό Σύνταγμχ περί έκπαιδεύσεω; ύπό I. Κοφινιώτου. 
— ΊΙ κοσμική εξουσία τοΰ Πατισμοΰ.— «Πινακο
θήκη» χλπ.

¥
«'Ελληνική Επιθεώρησες». Τεΰχο; 39. Περιέ

χει δημοσιεύματα τή; οεσπ. Ευγενία; Ζωγράφου χαί 
τών χ. χ. Ε. Χατζηϊωάννου, I. Β.λανιδιώτου. Δ. 
Μπαλάνου, Ζ. Μχκρή, I. Σταμκτούλη χλπ.

*
«Caccia». Τεύχος τή; 15 Φεβρουάριου. Περιέχει 

μετάφρασίν τοΰ διηγήματος τοΰ ΙΙαπαδιαμάντη «Έ
ρως στά χιόνια», ποίημα τής Candier, μία πόλις 
Ελληνική >.αί Γαλλική τοΰ Maurras, 'Αθηναϊκά; 
αναμνήσεις τοΰ Γζεμπάρ, συνέντευξιν μετά τοΰ κ. II. 
Καββαδίου χλπ.

¥
«Νέον Πνεύμα». Περιεχόμενα τεύχους 1ης Φε

βρουάριου·. Τό έργον τοΰ Παπαδ αμάντη, ύπό Π. 
Νιρβάνα.—Θαλασσινή σκοπιά, ύπό Κ. 1’ούναρη.— 
’Όνειρο στό κϋμα, διήγημα ΙΙαπαδιαμάντη.—Γνώμκ·. 
λογιών περί ΙΙαπαδιαμάντη.—Τό Ιδανικό, ποίησις 
Sully I’lUilh.ininie —Γράμματα άπό τάς ’Αθήνας, 
ύπό Δ. I. Ιίαλογεροπούλου. — Τό τίμιο σπίτι, δράμα 
ύπό Δέοντος Άστρέκ.—Σημειώσεις τοΰ μηνός.

*
«Παιδαγωγικόν δελτϊον». Τόμος Ε'. τεύχη α'. 

καί β'. Περιέχει τόν έναρκτήριον έν τώ Πανεπιστή
μιο, λόγον τοΰ χαθηγητοΰ κ. Σκιά, ώς καί επιστημο
νικός καί εκπαιδευτικά; μελετάς.

♦

«Ό Γεωργός». 'Εβδομαδιαία έφημερίς, έκδιδο- 
μενη έν Άθήναις ύτό τοϋ τέως βουλευτοΰ Τρικκάλων 
χ. Θεοδ. Φιλιού. Όργανον τοΰ αγροτικού κόμματος. 
Έξεδόθη τό Ιον φύλλον, μέ ύλην ένδιαφέρουσαν κυρίως 
τούς Θεσσαλούς.

¥
«’Ορθοδοξία». Νέον περιοδικόν, θρησκευτικόν καί 

καλλιτεχνικόν ήρξατο έκδιδόμενον έν Ipsiwich τής 
Άμ.ριχής, ύπό τήν οιεύθυνσιν τοΰ λογίου αρχιμαν
δρίτου αϊδ. κ. Π. Μαρινά,ιη.

¥
«Νεότης». Νέον περιοδικόν, είκονογραφημένον εΰ- 

θυμογραφικόν, έκδιδόμενον έν Κων)πόλει ύπό τοΰ κ. 
Θ. Σκενδεριάδου.

¥
«Φιλία». Έτος Γ'. Άριθ. Ζ’. Έκοίδεται έν Με

γίστη. Έχ τών περιε/ομένων : ΊΙ ψυχή μου, ύπό Π. 
Ιίετρίδου, ΊΙ αγάπη ύπό Εύχς ©εοδωρίδου κχτ*άνα- 
δημοσίευσιν έκ τής < Πινακοθήκης»,έξ ή; χαί τό «Όνει- 
ρονο τοΰ χ. Σπυρίδου έλήφθη, ό *Άγ. Γεώργιος τοΰ 
βουνού, ΊΙ Μελισσίνγ, διήγημα Κ. Γούναρη, κ.λ π.

*
«Ήλύσια». Ίίρξατο άπό 1 Φεβρ. έκδιδόμενον έν 

Πειραιεΐ νέον φιλολογ. περιοδικόν μέ έκλεκτήν συνερ
γασίαν. Δι-υθυνταί ”Αγγ. Σούλης και I. Βουλόδημος.

Il-if·'?, καλούνται οί εν ταϊς έπαρχίαις και 
εν τφ ίζωιερικφ κ. κ. συνδρομηιαΐ δπως άπο- 
οτιίλωσιν ήμίν τήν συνδρομήν τοΰ άρξαμένου 
ενδεκάτου έτους. Ή προπληρωμή είνε όρος 
Απαράβατος. Είς όσους δέν θά πληρώσουν μέ
χρι τής 10 ’Απριλίου τήν συνδρομήν των, τό 
επόμενον φύλλον δέν θά σταλή.

Τα a Ια αΤα ri t α α|α αΤα φΧα«Η4 ΧΤα φΧ<4 ι>Τα λΤα τ> Ια αΤααΧα αΧα αΙαφΧα ■ .ΤΊ .ΤΊ .Τ. .τ. .ΤΊ .Τα, ^ΤΊ, ,*Τα·λΤ~Α αΧαΦ«μ ♦Χα αΤα α · α“τ·^τι»·~Χ~ ir^4’ X ■’ί’· ίΣΤ ~Χ~ τΧ~ ^χ“ ”Χ*”*Χ“λΣΤ ~Χ~ “Τ“ **4? “χ·~Χ~ “χ~^XTτχ“ τχν ~Χ^
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Λιθΰ-η κεφαλή ’Αφροδίτης (Μουσεΐον ’Αλμυρού).

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙ

ΣΧΑΤΩΣ τό Μουσεΐον 'Αλμυ
ρού απέκτησε δυο κεφαλάς ά- 
γαλματίωνγνναικείων έξ αγοράς.

Τούτων ή μέν μία είναι λί
θινη. ή δέ έτέρα πηλίνη.

Καί ή μέν λιθίνη έχει ύψος 
0.13 μετά τοΰ λαιμού έπί πλά
τος 0.09. Ό λίθος είναι πεν- 
τελήσιος λευκός, Ή κεφαλή α

νήκει εις γυναικεΐον αγαλμάτων έκομίσθη δέ έκ τών 
ερειπίων τών Φθιωτίδων Θηβών.

ΊΙ ·δέ ..πηλίνη έχει ύφος 0,01 μετά τοΰ λαιμού 
έπί πλμτος 0,04 καί είναι άποκεκρουσμένη όπισθεν 
κατά κρόταφον. Ανήκει δέ είς γυναικεΐον άγαλμά- 
τιον πήλινον, τό όποιον φαίνεται, οτι δέν θά είχεν 
ΰψος μεΐζον τών 15—50 ΰφεκατομέτρων. Προέρχε
ται δέ έκ τών ερειπίων τής Σκοτούσης.

Μετά τάς γενικάς ταύτας περιγραφάς άμφοτέρονν 
τών κεφαλών τούτων, προβαίνομεν είς τήν μερικωτέ- 
ραν αυτών άνάλυσιν.

Ή πρώτη κεφαλή είκονίζει γυναίκα ίσταμένην όρ
θια·/, έχουσαν τήν κεφαλήν κεκλιμένην ολίγη» αριστε
ρά καί προσβλέπουσαν πρός τά άνω. Ή στάσις αΰτη 
καταδείκνυται νΰν έκ τής κεφαλής, οΰσης ολίγον κε- 
κλιμμέιης. ΊΙ ρίς είναι ολίγον έφθαρμένη. άλλά 
τοΰτο δέν κωλύει νά θαυμάση τις τήν λεπτότητα καί 
χάριν, μεθ’ ής έξειργάσθη ό καλλιτέχνης τό άγαλ- 
μάτιον.

ΊΙ κόμμωσις είναι διερρυθμισμένη οΰτως, ώστε περί 
τό μέτωπον καί τούς κροτάφους ΰπεγείρεται ή κόμη 
δίκην στεφάνης, όπισθεν δέ περί τόν αυχένα περιστέλ
λεται άφοΰ πλουσίως καταπέτη μέχρι τινός σημείο.·, 
μή καλύπτουσα τόν λαιμόν. Ταινία δέν παρατηρεΐται 
ουγκρατοΰσα τήν κόμην.

Ό λαιμός κάτωθι φέρει οπήν, έν ή εΐσήρχετο σί
δηρους ουνδετήρ συνδέων αύτήν μετά τοΰ σώματος. 
ΊΙ οπή αΰτη έχει βάθος μέν 0,023, πλάτος δέ 0,001, 
ώστε άρχικώς ή μεταγενεστέρως ή κεφαλή, άπό 
τής άρχαιότητος ήδη ήτο πρόσθετος είς τόν κορμόν 
του άγαλματίου, καί επομένως δέν είναι θραύσμα 
χριστιανικής βαρβαρότητος καί Ορησκοληψίας, ώς θά 
ήδύνατο εΰλόγως πάς τις νά είκάση.

Άλλά τίνος θεάς ή θνητής ήτο τό πλαστικόν τοΰτο

Αφροδίτη έκ Πραινεστού
(Palestrina) τής Ιταλίας.

καλλιτέχνημα, ού τήν κεφαλήν έξετάζομεν νΰν ;
Καθ’ ημάς τοΰτο ήτο τής ’Αφροδίτης, παρισταμέ- 

νης ίσως ήμιγύμνου, στηριζομένης έπί κιονίσκου, καί 
τή μέν μιφ χειρί άνεχούσης ίμάτιον, τή δέ δεξιφ ύψου- 
μένη πρός τά άνω κρατούσης μήλον. Όμοίαν παρά- 
στασι.ν εύρίσκομεν έν συμπλέγματι έκ Πραινεστού 
(Παλαιστρίνα) τής ’Ιταλίας, ένθα παρίσταται ’Αφροδί
τη όρθια στηριζομένη έπί τοΰ αριστερού ποδός, γυ
μνή καί μόνον διά τού ίματίου καλύπτονσα άπό τοΰ 
δεξιού ισχίου καί κάτω τόν δεξιόν πόδα, έχουσα δέ 
τήν κεφαλήν κεκλιμμένην ολίγον πρός τά δεξιά καί 
όψοΰσα τήν δεξιάν χεΐρα. δι’ ή: κρατεί τό μήλον. τή 
δέ άριστερά άνέχουσαν τό ίμάτιον. (I)

Ή κόμμωσις όμως τής : εφαλής έν τφ ήιιετέρω ά· 
γαλματίφ διαφέρει τής ’Αφροδίτης τής Πραινεστού' 
φαίνεται δέ μάλλον δμοιάζουσα τή κομμώσειτής κεφα
λής τής έκ Πομπηίας ’Αφροδίτης, άποκειμένης έν τφ 
Μουσείφ Νεαπόλεως (?)

Άλλά καί έξ άλλων άγαλματίων τής Αφροδίτης 
γνωρίζομεν ότι ή κόμμωσις δέν είναι διάφορος τής ή- 
μετέρας κεφαλής. Διότι καί έν τή Αφροδίτη τής Μή
λου (3) καί έν τή χαλκή Αφροδίτη τής Δωδώνης τής 
συλλογής τοΰ κ Κ Καραπάνου δημοσιευθείση ύπό 
τοΰ Γάλλου άρχαιολόγου λ. Henri I.echal (4 ί καί έν 
τή Αφροδίτη έξ ’Επίδαυρου, δημοσιευθείση ύ.τό τοΰ 
έφορου τών Αρχαιοτήτων κ. Β. Στάη (5) καί έν τή 
Αφροδίτη τού ’Εθνικού Μουσείου προερχόμενη έκ 
πρωτοτύπου έργου τού Καλάμιδος κατ’ άντιγραφήν, 
καί έν τή κατωτέρω π«ρ·.γραφησομένη κεφαλή πήλι
νου άγαλματίου τής συλλογής Άλμυροΰ, ή κόμμωσις 
ουδόλως διαφέρει τοΰ ενός ή τοΰ έτέρου άχά'ματο; ή 
άχα ματιού κατά τάς γενικάς γραμμάς. είμή μόνον 
κατά τινας λεπτομέρειας, γενικώς δέ έν πάσι τό χώρι
σμα τής κόμης είς δύο βαίνει καθέτι,ς άνωθεν τοΰ

(1) G. Saloman, Die Venus von Mil o, 
Stockholm 1901, p. 59, table I. figure 21.

(2) Αυτόθι, σ. 28, πίν. I, είκών 20.
(3) Α ό τ ό 0 ι πίν. 1. είκών 1.
(4) Β u I 1 e t. d e C o r r esp. 11 e 1 1 e n i <|.

XV. Aphrodite p. 4G I—481 pl. IX.
(5) Αρχαιολογική έ ο η μ ε ρ ί ς.

ΙΙηλίνη κεφαλή άγαλματίου Αφροδίτης 
(Μουσεΐον Αλμυρού).

μετιόπου καί κατ’ εύθεϊαν γραμμήν τής ρι.ώς κατά τό 
άγαλμα τής Αφροδίτης τής Μήλου· άλλά κατά τάς 
λεπτομέρειας διαφέρει τό έν τοΰ έτέρου.

Ούτως, έν τή Αφροδίτη τής Μήλου ή κόμη προσ- 
δένεται διά ταινίας καί αί τρίχες κνματίζουσαι έπιχα- 
ρίτως διευθύνονται όπισθεν έν τή Αφροδίτη δέ τής 
Δωδώνης ή κόμη χωρίζεται έμπροσθεν κατά τό σύ
στημα τής Αφροδίτης τής Μήλου, καί προσδένεται 
διά ταινίας, ήτις διευθυνομένη όπισθεν συγκρα εϊ τόν 
κεκρύφαλον τής κόμης, έν δέ τή Αφροδίτη έξ ’Επί
δαυρου ή κόμη έπίσης χωρίζεται έμπροσθεν κατά τό 
σύστημα τής Αφροδίτης τής Μήλου καί προσδένεται 
διά ταινίας φερούσης έμπροσθεν ήμισφαιρικόν κό
σμημα καί προσδενομένης όπισθεν άτημελώς.

Έν δέ τή Αφροδίτη τή ά.τοκειμένη έν τφ Έθνικφ 
Μουσείο» Αθηνών, θεωρούμενη ώς άντίγραφον τού 
τοΰ Καλάμιδος έργου, ή κόμη χωρίζεται έμπροσθεν 
καί προσδένεται διά ταινίας κατά τό υπόδειγμα τής 
Αφροδίτης τής Μήλου. Άλλ’ έν τή ήμετέρρι κεφαλή 
είναι μέν ή κόμμωσις διερρυθμισμένη κατά τό άνωτέ- 
ρω περιγραφέν υπόδειγμα, δέν προσδένεται όμως διά 
ταιτίας έμπροσθεν καί όπισθεν άφοΰ δέ κατέλθη 
μέχρι τοΰ αύχένος άνασύρεται έσωθεν, χωρίς νά φαί- 
,ηται ό τρόπος τής προσδέσεως. Κατά τούτο λοιπόν 
ομοιάζει πρός τό άγαλμάτιον τής Αφροδίτης έκ Πομ
πηίας άποκείμενον έν τφ Μουσείο» Νεαπόλεως(I) ένφ 
κατά, τήνκλίσιντής κεφαλήςπρός τό έκ Πραινεστοΰ.(ϊ)

Β'.
ΊΙ δευτέρα κεφαλή είκονίζει τήν Άφροδίτην έν 

στάσει άναμφιβόλως όρθίφ ".αί εύθυτενώς βλέπουσαν 
πρός τά έμπρός, ώς ή Αφροδίτη τής Μήλου, πλήν 
κατά τάς λεπτομέρεια: τής στάσεως δέν δυνάμεθανά 
κρίνωμεν. άτε έλλείποντο; ολοκλήρου τού λοιπού.σώ
ματος.

ΊΙ κόμμωσις καί ένταύθα χωρίζεται κατά τό μέσον, 
αί δέ τρίχες κυματίζουοαι διευθύνονται πρός τά όπι
σθεν, όπου —εί καί άτυχώ; ή κεφαλή είναι άποκε
κρουσμένη κατά κρόταφον καί δέν δυνάμεθα νά γνω- 
ρίζωμεν —προσεδένετο όπισθεν έν εϊδει κεκρυφάλου 
(κότσου). ’’Ανωθεν τοΰ. μετώπου υπέρ τήν κόμην έξέρ- 
χεται ήμισφαιρικόν εξόγκωμα. τό όποιον είκονίζει τό 
διάδημα· χαρακτηριστικόν-γγώρισμα τής ’Αφροδίτης.

Τοιοΰτο διάδημα έφερε καί ή Αφροδίτη τής Μή
λου, κατά τήν ύ.τό τού κ. Saloman γενομένην συμ-

fl | Ίδέ πιριγραφήν καί εικόνα παρά Saloman. 
Venus von Milo, «<λ. 28. Πίνας I, είκών 20.

(2) Α ύ τ ό 0 ι. Πίν. I, είκών 21.
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πλήρωσιν αυτής. (I) Τό σώμα φαίνεται υπομειδιάν 
ελαφρός δέ χρωματισμός σαρκώδης ύπελείφΟη έν τώ 
προσώπφ μετά στιλπνότητας.

Συνελοντι δ’ εΐπεϊν, ή κόμμωσις τής ήμετέρας πήλι
νης κεφαλής καϊ τό ευθυτενές βλέμμα βεβαιούσιν ήμάς 
ότι τό πήλινόν τούτο άγαλμάτιον είναι άντίγραφον 
έν σμικρογραφία τοϋ περιφήμου έκείνον Αγάλματος 
τής ’Αφροδίτης τής Μήλου, τό όποιον ήδιι κοσμεί τό 
έν ΓΤαρισίοις μουσείον τοϋ Λούβρου.

Γ'.
"Αξιόν δέ μελέτης άμφοτέρων τούτων τών κεφα

λών είνε τό ζήτημα καί τής κομμώσεος. Είνε δέ αλη
θές δτι ή κόμμωσις τών άρχαίωνΈλληνίδων έξετελείτο 
μετή περισσής φιλοκαλίας καί χάριτος, ούτως ώστε 
καί σήμερον έτι καθίστανται τάρχαϊα ημών μνημεία 
πηγή Ανεξάντλητος μιμήσεως τοϋ γυναικείου φύλου 
τού πεπολιτισμένου κόσμου.

'Ότι δέ καϊ σήμερον αί γυναίκες απομιμούνται 
κατά τό πλεϊστον τήν κόμμωσιν τών αρχαίων έλλ.ηνί- 
δων κατά τό υπόδειγμα τής ’Αφροδίτης τής Μήλου, 
τής πηλίνης κεφαλής τής ’Αφροδίτης, δημοσιευομέ- 
νης ενταύθα ώς καί τής Καραπανείου ’Αφροδίτης

$

Δις <·λγα (Ηνοναμαυ 
Κόμμωσις κατά τό άρχαϊον υπόδειγμα.

κλπ., παρατίύεμεν ενταύθα φωτογραφίαν τής δεσποι· 
νίδος "Ολγας Οικονόμου. Θά ηδυνάμεί).·, δέ νά παρα- 
Οέσωμεν καί άλλας προσωπογραφίας νεωτέρας κομμώ- 
σεως, αν μή έφοβούμεθα μή καταχρασΟώμε'· τών ο
ρίων τής φιλοξενίας τοΰ καλλίστου τούτου περιοδικού. 

Έν 'Αλμυρά τή 24 ’Ιανουάριου 1911.
Μ. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
Χαρά στά χελ ιδύνια πού πετάξανε 
Σ’ άλλες μεριές μ’ όλόταχα φτερά, 
Δέν είδανε τή γή στό νεκροκρέβατο 
Σαβανομένη άπό τά φύλλα τά ξερά.

Χαρά σ’ έσένα, αγάπη μου, πού πέταξες 
Στον ουρανό πριν νάρθη ή χειμωνιά 
Καί τώρα άπ’ τόν παντοτεινό Παράδεισο 
Βλέπεις τή γή λευκοντυμένη στή χιονιά.

Μ’ αλλοίμονο σέ μένανε πού ανώφελα 
Στον Πλάστη πάντα κράζω πώς ποθώ 
Νά πάρη τήν ψυχή μου καϊ στού τάφου σου 
'Γό μαραμένο νά τή δώση τόν άνΟό !

________ Η. ΜΑΡΣΕΛΛ02

(1) Saloman, D i e Venus von Milo, pl. 
II. III. IV.

Σκίτσο Βεδουίνου

Κ. Μαλί a Σκίτσο Βεδουΐνας

Κ. Μαλέα Προσήλωσις

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

,.

Κ. Μαλέα

Ν ιή αΙθούση τού « ΑΖαρκασοού^ 
ώμίληατ πιρί της άχκτόοτου Πινα
κοθήκης ιών 'Αθηνών 6 κ. Αί- 
μίλιος Βάλδμαν, ο ειδικός Γερμα
νός τεχνοκρίιης,όίπό καίροΰ πορι- 
πιδημών είς τάς "Αθήνας καί 
παρακολουθώ» τήν εργασίαν τής 

αναδημιουργίας τών έργων τής Πινακοθήκης, τής όποίας 
έξήτασεν όλους ανεξαιρέτως τους πίνακας, μτίνας έκ
θαμβος πρό τής άποκαλύψεως τοΟ κεκρυμνένου αύεοΰ 
Έθνικοΰ θησαυροί.

• Άπό τοΰ τίτλου · Πινακοθήκη 'Αθηνών», ρρχτσε 
λέγων ό κ. Βάλδααν, λείπει κάτι, κτΐ τό κάτι αυτό 
είνε απουδσιότατον : λείπει ίν ερωτηματικόν. Ό τάς 
‘Αθήνας έπισκεπτόμενος ξένος βλέπει τήν Άκρόπολιν, 
τός όδοΰς. τά Ιερά καϊ τά προπύλαιά των, τό θησείον 
καϊ τό θέατρον τοΰ Διονύσου, τήν ‘Αγοράν και τούς 
Στύλους τοΰ 'Ολυμπίου Διάς. ’Επισκέπτεται τό μου
σείον τής 'Ακροπόλεως xai τό 'Εθνικόν Μουσείον' 
ευρίσκει, έπί τέλους, ενδιαφέρον καί είς τά Βυζαντινά 
μνημεία, άλλ' ό όδηγύς του οΰδ'εν απολύτως τοΰ λέγει 
περί Πινακοθήκης.

• Κοί όμως ύφίοταται ένταΰθα συλλογή πεντακοσίων 
περίπου πινάκων, άνηκόντων είς τό Κράτος. Έκομί- 
σθηααν αυτοί είς τό Πολυτεχνεΐον, μερικοί μίν εντός
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κορνιζών καί έκρεπάσθηταν εί; τούς τοίχου:, άλλοι 
τούτων τοτοΐ|ϊάχθηοαν, άφοΰ πρώτον ήριθμήδηταν, 
χατά μήκ-; τών τοίχων, μερικοί δέ άπετέθηοαν χαί μέσα 
είς τό εργαστηρίου τοϋ διορθωτοΰ. Πάντε; οί πίναχβς 
ούτοι έδωρήθησαν είς τό Κράτος παρά ουλλογέοιν χαί 
φιλοτέχνων. αί δέ δ ορεοί ήρχισαν προ πεντηκονταε
τίας. ‘Ο Ξένο; έκληροδότησε τήν συλλογήν του, ώ: έπί- 
σης επραξαν αργότερου δ Άβέρωφ, ό Άλέξανδ >ο; 
.i’oOfa’;. Έδωρήθησαν έπίσης πίνακε; πασά ζώντων 
δωρητών, ώ; τή; κυρίας Ροδσκανάκη, χιί άλλω*.

• Καί όμω: είς τό Έξωεερικ·ν οί πίνακε; αύτοί είνε 
άγνωστοι. Διά τοΰτο ακριβώς συνέταξα συνοπτικήν έκ- 
δεοιν, τήν όποιαν άπηύδυνα ϊσχάτω; πρός καλλιτέχνι ■ 
κον περιοδικόν. Οί φιλότεχνοι φίλοι μου έν Γερμανία 
έμειναν έκπληκτοι μαθόντες διι ύφίατανται έν Άδήναι; 
παλαιαί εικόνες, καί έλαβαν πλείατας επιστολής, διά 
τών όποιων ποικίλα: μοί προεβάλλοιτο ερωτήσεις π·ρ· 
τής άξία: καί τοΰ ποιεΰ τών πινάκων αύτών. Εί; δλις 
αύτάς τάς ερωτήσεις θ’ απαντήσω λεπτομερώς. Πριν 
δμως άποστείλω τήν άπάντησίν μου, θά μοΰ έπιτρέ- 
ψητε νά σας έκθέσω ένταΰδα τά κυριώτερά τη; σηιιεΐα.·

Μετά τόν πρόλογον τοΰτον, ό κ. Βάλδμαν προέβη 
είς μακράν έκδεσιν τής Ιστορίας τής ζωγραφικής άπό 
τής έποχής τής καταπτώσεω; τοΰ Βυζαντινοΰ χράτους 
χαί τής άνατολής τής Αναγεννήσεως. Άνέφερε τόν 
μύγαν καλλιτέχνην τή; 'Ελληνικής Αναγεννήσεως, τόν 
θεοτοκόπουλον, Κρήτα, απουδάσαντα έν Βενετία χαί 
παραγαγόνςα αριστουργήματα έν Ίσπανίφ. Έξέδηκι 
τάς καλλιτεχνικά; διαμάχης τοΰ 16ου αιώνα; μεταξύ 
τών διαφόρων σχολών. Ί'ήν γιγαντομαχίαν μεταξύ Ρα- 
φαήλου καί Μιχαήλ Αγγέλου. Τήν πιριφρόνηιιν τών 
Βενθών, οπαδών τής σχολής ιοΰ Τιτοιανοΰ καί τοΰ 
Τζορ-ζόνε, πρός τούς γίγαντα; τούιους. Ώμίλησε περί 
τής Βενε ικής Στολής, οίς τήν όποιαν ό άνθρωπος δέν 
άπετέεει τό μοναδικόν δέμα ιοΰ πίνακας, άλλά τό το- 
πιίον έπαιζε δρών πρόιωπον.

Ό Τισιανός, ό Τζορτζόνν, ό Παΰλος Βερονέζε, ό 
Τιντορέτος, ό Τιέπολο, άποτελοΰν δόξαν όχι μόνον τή; 
Βενετίας, άΧ2ά καί τή; τέχνη; έν γίνει.

Ό κ. Βάλδμαν διέγραψε κατόπιν τήν έξέλιξιν τής 
Τέχνης διά τοΰ Ροΰμπνε; καί τοΰ Ζορδάενς, τοΰ Ι'έμ- 
πραντ, ιοΰ-Βαιτώ χαί ιοΰ Μπουάτ, ώμίλησε περί τών 
Ναζωραίων τής Γερμανίας, τών Προρραφαηλισιών 
τής Αγγλίας, άνέφερε τόν Ούώτς καί έφθασε μέχρι 
τής σημερινής έξελίξεως τής Τέχνης.

Έπανελθών κατόπιν είς τό δέμα τής Πινακοθήκης 
Αθηνών, παρετήρησεν διι, καίτοι οί άποτελοϋντε; αυ
τήν πίνακες έδωρήθησαν τμηυαιικως καί παρά διαφό
ρων δωρητών, ά»ευ ώρισμένου σχεδίου καί προγράμμα
τος, διακρίνεται εν τούτοι; μία λογική ακολουθία είς τό 
ποιόν τών είκόνων, ωσάν ε! δωρητα! νά ύπείκον είς 
τήν μυστηριώδη ύπόδειξιν τής 'Ελληνικής παραδόσευς. 
Αντιπροσωπεύονται λοιπόν είς ιήν Πινακοθήκην αυ
τήν όλαι αί αχολαί, αί ά τοτελοΰσαι τού; κρίκου; τή; 
μεγάλης άλύσεω; τής έξελίξεως, μέχρι τή; σημερινής 
’’έχνης, καί παρατηρεϊιαι κάποια προτίμησι; πρός τήν 
Βενετικήν Σχολήν.

Όκ. Βάλδμαν ήρχισε κατόπιν νά παρουσιάζη φω
τεινά; προβολας τών πολυτιμοτέρων πινάκων τής Πι
νακοθήκης, μεταξύ δ' αύτώ·> ήτο καί ό μοναδικό; πί- 
ναξ τοΰ Τιέπολο « Έλιέζερ καί Ρεβέκκα·, δαΐμα χαρ
μόσυνου έναρμονίσεως. πλήρες χάριιος, έλαφρόιητο; 
καί φαντασίας. 'Επί τοΰ πίνακα; αύτοΰ ό κ. Βάλδιιαν 
παρέτεινε τόν λόγον έπ' άρχβτόν, μετά τοΰτον δέ υπέ
δειξε προβολήν ετέρου πίνακας τοΰ αύτοΰ ζωγράφου, 
τήν ίν ττβ εΚήπφ Προσευχήν·, τόν όποιον έχαρακτή- 
ριοεν ώ; άνήκοντα εί; τό έτος 1750 περίπου.

Ταΰτα δμως—ειπεν—άποτελοΰν μέρος μόνον έλάχι- 
στον τής Πινακοθήκη;, ή όποία περιλαμβάνει σειράν ο

λόκληρον εικόνων τής Ρώμης κιί τής Βολωνίας, εν 
άριστούργηαα τοϋ Κορρέγιο, άρχιτά; λαμπρά; οίκόνα; 
τή; Βορείου Σχολής, δύο δδόνα; τοΰ Ζορδάενς, ενα 
πίνακα τοΰ Βάν Ντάνκ, όκόκληρον συλλογήν πινάκων 
τών Γάλλων ζωγράφων τοΰ ΙΗ'. αίώνος, πίνακας τοϋ 
Μπουσε, τοϋ Γκρέζ, τοΰ Σαρδέν, πίνακας τών νεω- 
τέρων χρόνων, εν έργον τοϋ διασήυου Άγγλου Ούόοτς, 
πίνακας τοϋ Γύζη καί τό «Παιδικόν κονσέρτο· τοΰ 
' Ιακωβίδου.

* Κατόπιν τούτων, είπε, δύναμαι νά εΐπω, ότι ύφί 
αταται έν Άθήναις ουλλογή έργων τέχνης μεγάλη; 
σπουδαιότηιο:, τιμώστ τήν άπαρόμιλλον ταύτην πάλιν 
διον χαί τά άρχαίά τη; μάρμαρα.

• Καί τώρα, ε’πεν ό κ. Βάλδμαν, σας άνέγνωσα τήι 
πρός τούς φίλους μου επιστολήν μου. Λείπει μόνον τό 
ύστερόφραφον. Άλλ' εί; τοΰτο είμαι ήναγκασμένος νά 
ομιλήσω περί δυσαρέατων πραγμάτων.

« Πόντε; οί πίνακες ούτοι άπειλοΰνται ύπό μεγάλου 
κινδύνου καταστροφής. Λείπει τό άαυλον, όπου θά έ- 
ξησφαλίζοντο, καί έντας εικοσαετίας τό πολύ, άν μεί
νουν ακόμη έκεΐ, δπου ιύρίσκονται σήυερον, δεν θά 
υπάρχουν πλέον. Πλήν ελάχιστων, οί άλλοι εύρίακον- 
ναι, ελλείψει χώρου, στοιβαγμένοι είς τούς τοίχους, ώς 
έμπορεύιιατα έν αποθήκη καταστήματος. Οί περισσότε
ροι έξ αύτών εΰρίοκονται είς άξιοθρήνητον κατάατααιν 
καί μερικοί άπό τοΰδε ήδη είνε καταδικασμένοι είς τόν 
όλεθρον.

Αί αϊδουσαι τήσ Πολυτεχνική; Σχολής εινε ακαταλλη
λότατοι δια Μουσείον ζφγραφική; Είνε τεράστιοι, μ'ε 
παράθυρα πσμμέγ οτα καί ό θερμός ΆθηναΙ'κίτ ήλιος 
κατακαίει τά χρώματα, οί δε τοίχοι καθίστανται πα
γεροί μόλις ό ήλιος λειψή. Ή σκόνη εισέρχεται άπό 
τά; ρωγμάς τών παραθύρων καί οΰδεμία υπάρχει μέθο
δο; πρός ποοφύλαξιν τών πινάκων άπό τών καιρικών 
μεταβολών. Όλα ότ τούτα συντελούν εί; τήν ταχείαν 
τών πινάκων καταοτοοφήν·.

Ό κ. Β ίλδμαν έπέδειξε τόν κατά τό ήμισυ έπανορ- 
θωθέντα πίνακα τής Αύιοκρατείρτς τοΰ Ζελόττι, καί 
έξήρε τό έργον τή; resist)ration ύπό τοΰ χ. Χατζο- 
πούλου, προσθέσα-, ότι αποβαίνει τοΰτο μάταιον, άν οί 
διορδωνόμενοι πίνακες παραμείνουν έκεί, δπου εύρί
ακον ται καί δπου δά καταστραφοΰν έκ νέου, καί έχαρα- 
κτήρισε τήν άσκοπου ταύτην ίργοσίαν, έφ' όσον δίν 
ιδρύεται κατάλληλον είκημα πρός ΐναπόθεοιν τών πινά
κων, ώς προσπάθειαν πληρώοεως πίθου τών Δαναΐ
δων. Καί itvs τοΰτο θλιβερόν, ιίπε, διότι τά έργα τής 
Πινακοθήκης,ανεξαρτήτως τής καλλιτεχνική; των άξίας, 
έκπροσωποΰοιν αξίαν αρκετών έκατομμυρίων φράγκων.

Ό κ. Βάλδμαν, καταλόγων, έτόνισε τήν έπείγουσαν 
ανάγκην τής άνιγέρσεως Πινακοθήκης, καθ' όλους τούς 
κανόνα; τής οηαερινής έπιστήμη;' καί πρός άπόδειξιν 
τής σημασίας τής έλλείψεώ; της, άνέφερε τό ίξής γε
γονός :

Είς τό Λονδίνον ό άλλοτε Έλλην Γενικός Πρόξενος 
Ίωνίδης, κατείχε μεγάλην συλλογήν άριοτονργηυάτων 
τής Γαλλικής Σχολής, έκπροαωποΐοαν αξίαν πολλών 
εκατομμυρίων. Όταν άπέθανε, τήν έκληροδότηοεν είς 
τήν Αγγλίαν, άλλ' έσειδή οί Άγγλοι όέν έκτιμοΰν τήν 
Γαλλικήν Σχολήν, δεν άπίθηκαν αύτήν εί; τήν έθ ικήν 
των Πινακοθήκην, άλλ’ είς τό Μι,υαείον τών Διακοσ- 
υητικών τεχνών έν Σάουθ-Κέναιγκιων, δπου ύλίγιοτοι 
τήν έπισκίπτονται.

Άλλ' άν ύπήρχε Πινακοθήκη ιίς τάς Αθήνα-, δέν 
θά άφηνε ποτέ ό 'Ιωνίδης τήν πολυτιμοτοτην συλλογήν 
του είς τήν 'Αγγλίαν, δπου ούτε καν έξετιμήδη.

Ό κ. Βάλδμαν, κατέληξεν έκφράτας τήν έλπίδα, ότι 
προσεχώς θά πραγματοποιηθώ ή έπ θνμία παντός φιλο
τέχνου περί ίδρύσεως τοΰ Μουσείου τούτου τής Ζωγρα
φικής, ύπό τού; αίσιωτέρους οιωνούς.
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άπό τάς οιραίας έκείνας Άττικάς τοΰ χειμώνας νύκτας 
τάς όποιας Οά έπεθύμουν καί διά τό θέρος άκόμη οί 
κ ίτοικοι τών βορείων πόλεων. Τά τόξα τής πλατείας 
τής Όμονοίας καί τής οδού Σταδίου ήσαν άναμμένα 
καί πλήθος κόσμου άνεβοκατέβανε τήν οδόν πειράζων 
μέ άθώα πειράγματα τούς διερχομένους ομίλους· ήτο 
ή τελευταία Κυριακή καί ή κίνησις ήτο μεγάλη. Ά- 
πεφάσισαν τά μή πάρουν άμαξας καί νά διέλΟουν 
πεζοί τήν φωτισμένην καί κοσμοπλημμυρισμένην οδόν. 
ΊΙ εσπέρα ήτο τόσον ωραία !

Είς τήν οικίαν τοΰ τραπεζίτου Μέβα ή υποδοχή 
τών μετημφιεσμένων ήτο επίσημος καί λαμπρά' όλαι 
αί πολυτελείς αΐθουσαι, τά σπουδαστήρια καί τά ή- 
λεκτροφώτιστα θερμοκήπια ήσαν άνοικτά· έπί πλέον 
ό Διάδοχος καί οί Πρίγκηπες έλάμπρυνον διά τής πα
ρουσίας των τήν εκλεκτήν μερίδα τής ’Αθηναϊκής κοι
νωνίας, ήτις είχε συναθροισθή έκεΐ τό έσ.τέρας εκεί
νο. Αί κυρίαι εφερον έξωμους ένδυμασίας, καί οί κύ
ριοι τό άσυγ·κρίτως κομψότερου καί κατά πολύ ώράιό- 
τερον τοΰ φράκου, μέλαν σμόκιν. Οί μετημφιεσμένοι 
.•περιτριγύριζαν τούς πρίγκηπας οΐτινες συνδιελέγοντο 
μετ’ αυτών δημοκρατικότατα· όλη ή άγάπη ή συνδέου- 
σα αύτοϋς μέ τούς υπηκόου; των έφαίνετο έπί τή ευ
καιρία έκείνη έν όλη της τή φυσική εκδηλώσει.

ΊΙ ’Αναστασία διά πρώτην φοράν εύρεθεΐσα ύπό 
μάσκαν ήσθάνθη περίεργον αίσθημα βλέπουσα νά 
τήν πλησιάζουν άγνωστοι μέ οικειότητα παιδικού φί
λου. καί φίλοι της άγαπητοί μέ ψυχρόν καί άδιάφο- 
ρον β?.έμμα Ευφυής καί αίσθανομέιη ταχέως καί βα- 
θέως, «vib-antc» ώς λέγουν οί Γάλλοι, είς κάθε εύ- 
χάριστον ή δυσάρεστου, άμέσως εύρέθη έν τφ στοι- 
χείιιτ της, έντός τού πλαισίου εκείνου καί άντελήφθη 
ολην τήν ηδονήν τήν όποιαν παρέχει ή ύπό τί)ν προ
σωπίδα ελευθερία. Ώ, νά μή σέ γνωρίζουν, ένφ σύ 
τούς γνωρίζεις, νά όμιλής ένώ οί άλλοι ζητούν νά 
μαντεύσουν μόνον, νά πειράζης ελαφρά όπως μία έ- 
ξυπνη καί καλοανατε9ραμμένη γυναίκα είμπορεΐ νά 
κάμνη μέ tact καί καλωσύνην μαζύ, τί άπόλαυ- 
σις ! Καί έπί πλέον νά μή αισθάνεσαι έπάνω σου νά 
σέ παρακολουθή τό συζυγικόν βλέμμα βαρύ, επιβλη
τικόν καί έπιτηρητικον πάντοτε !

Τό ώραΐον, παχουλόν άλ.λά καί λεπτόν σώμα της 
έπροδίδετο ευκόλως ύπό τό δόμινον, καί ή βελούδινη 
μάσκα έδιδε μυστήριον καί θέλγητρον εΐς τούς λάμ- 
ποντας οφθαλμούς, ένώ άφινε ακάλυπτον τό κάτω μέ
ρος τοϋ προσιόπου μέ τόν στρογγυλόν παιδικόν πτό- 
γωνα, τό κατακόκκινον στόμα καί τούς λευκούς μι
κρούς όδόντας.

Έκυκλοφόρει είς τάς αίθούσας ζωηρά καί εύτυχής 
πότε σταματώσα ενα γνώριμον καί πότε παρακολου- 
θουμένη άπό κύριον, τόν όποιον είχεν έλκύσει ή χάρις 
της ή άπό κυρίαν ήτις ένόμιζεν ότι είχεν αναγνωρίσει 
φίλην της.

Αίφνης έστάθη. Άκουμβών έπί τοΰ μαρμάρου τής 
εστίας, ό ανθυποπλοίαρχος Λάζης παρετήρει μέ ά- 
διάφορον βλέμμα την ποικίλην καί ευθυμον συνά- 
θροισιν. Οί ρεμβώδεις οφθαλμοί του είχον τό χρώμα 
τής αγαπημένης του θαλάσσης, τήν όποιαν καί κατά 
τήν στιγμήν εκείνην ένόμιζες ότι έβλεπεν- ή κατατο
μή τοΰ προσώπου του ήτο τελείως ελληνική, τό μαλ
λιά, ο μύσταξ καί τό a !a Henri IV γένειον πυκνά 
καί βαθέος ξανθοΰ χρώματος.

Ή ’Αναστασία ένεθυμήθη ότι κάποτε τής τόν είχον 
παρουσιάσει καί είχον άνταλλάξει ύλίγας λέξεις. Τόν

διαβκεδαστικωτέ- 
ΐσως Λρα νυ

κτερινής έξόδου με- 
τημφιεπμΰνων είνε 

’ ή σν/ζέντρωσις αυ
τών είς τό φιλι
κόν σπίτι, άπό τό ό
ποιον Οά έκκινήση ό 
όμιλος διά τήν περι

πλάνηση· είς γνωσιά καί άγνωστα σπίτια, όπου δέ
χονται μεταμφιεσμένους καί είς τά όποια εισέρχονται 
όλοι μέ τό κλειδί ενός γνωστού ονόματος καί τήν ά- 
ιραίρεσιν μιας μάσκας είς τήν είσοδον.

Τί γελοία καί τί φωναί εκείνο τό βράδυ εί ς τό σα
λόνι τής θείας ’Αναστασίας, όπου είχε δόσει rendez
vous ή τρελλή συντροφιά όλων τών ανεψιών της καί 
τών φίλων των, διότι τό σπίτι τής περιποιητικής όσον 
καί χαριτωμένης θείτσας ευρίσκετο παρά τήν πλα
τείαν τής Όμονοίας καί είχεν δλας τάς εύκολίας τοϋ 
κεντρικού καί ευχάριστου—λόγιο τών οικοδεσποτών 
— φιλικού κέντρου. Ή είσοδος έκάστου μετημφιεσμέ- 
νου έχαιρετίζετο μέ επιδοκιμασίας καί έπιφωνήματα. 
Tc τρία μικρά αγόρια τής κυρίας Αναστασίας, τρία 
σωστά διαβολάκια μέ ναυτικά, έχοροπηδοΰσαν όλο · 
λύζοντα, ένώ ή μικρά αδελφή των, διετές κοράσιον 
μέ καστανά μπουκλάκια, μέ τό μικρόν στόμα σοβαρόν 
καί τούς όφ&αλμοΰς έκπεπληγμένους, παρετήρει τήν 
ποικίλην καί παράδοξον συντροφιάν τής εσπέρας ε
κείνης καθισμένου έπί μεγάλης πολυθρόνας.

Αίφνης ή “Αννα, ή δεκαεξαέτις μελαγχροινή, έφώ- 
ναξε : «Θεία ’Αναστασία δέν έρχεοΟε καί σεις μαζύ 
μας; ϋά είνε τόσον εύμορφα !

— Έγώ; ά).λά ποτέ δέν έφόρεσα μάσκαν εωςτοιρα! 
ειπεν έκείνη.

—Ένας λόγος ακόμη περισσότερος διά νά δοκιμά- 
σητε καί σείς αυτό τό γλέντι» προσέΟεσεν ένας υψηλός 
εικοσαετής πιερρότος.

—Τό βέβαιον είναι, ειπεν ή Ελένη, ή μεγαλειτέρα 
αδελφή τής ’Αναστασίας καί μήτηρ τών δύο κορι- 
τσιών, ότι Οά είμαι πολύ πλέον ήσυχος όταν αισθά
νομαι ότι είναι καί ένας φρόνιμος μαζύ μέ όλους αυ
τούς τούς τρελλούς! Θά ήμην πολύ ευχαριστημένη έάν 
άπεφάσιζες νά συνοδεύσης τά κορίτσια.

—Διατί δέν πηγαίνεις;» είπε καί ό κ. Θέμος, ό σύ
ζυγος τής ’Αναστασίας.

Τά μικρά έκυλίσθησαν έπάνω είς τό χαλί άπό χα
ράν ότι θά ΐδούν τήν μαμά μασκαρευμένην καί ύπε- 
σχέθησαν νά υπάγουν νά πλαγιάσουν ήσύχως άμα τή 
άναχωρήσει της· καί ή μικρούλα Λιλή έπήγεν ήδη εΐς 
τό κρεββατάκι της, άφοϋ έφίλησε τήν μαμά καί φοβι
σμένη ολίγον πρό τοϋ θορύβου εκείνου καί τών δια
φορετικών μορφών έκρυψε τό καστανό κεφκλάκι ε'ις 
τάς άγκάλας τής νταντάς, όταν ένας κόκκινος διάβο
λος καί ένας μαύρος ντομινοφόρος ήθέλησαν νά τήν 
φιλήσουν.

Ένα λευκόν άτλαζωτόν δόμινον καί μία μαύρη 
βελούδινη προσωπϊς εύρέθησαν άμέσως διά τήν ’Ανα
στασίαν, καί ή ποικίλη συντροφιά άποτελουμένη έκ 
δώδεκα μετημφιεσμένων, έξεκίνησε. Ή εσπέρα ήτο
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έπλησίασε καί δέν ήργησε να αιχμαλωτίσω τήν προσο
χήν καί νά κινήσω τθ ενδιαφέρον του εύροΰσα τήν 
πρός τοΰτο κατάλληλον συνομιλίαν. Τήν στιγμήν εκεί
νην ή ορχήστρα ήρχισε νά παίζω τ® γλυκύ καί λικνι- 
στικόν βάλς τή; γνωστή; όπερέττας «ein Walzer- 
taei'nn». Ό Λάζης παρέσυρε τήν Αναστασίαν είς τήν 
αίθουσαν τοΰ χορού καί ήρχισε νά βαλσάρη μαζί της. 
Ήσαν καί οι δύο καλοί χορενταί καί έταίριαζον 
θαυμασίως. Ό Λάζης εις έκάστην στροφήν έσφιγγε 
περισσότερον τό ώραΐον σώμα, τό όποιον ό βραχίων 
του περιέβαλλεν ή χειρ του έκράτει σφιγκτά τήν μι- 
κράν χεϊρα τής άγνιόστου του, ήτις, γοητευμένη, με
θυσμένη άπό τήν μουσικήν καί τό βάλς τό όποιον ύ- 
περηγάπα, άφίνετο μεθ’ ηδονής τήν οποίαν ποτέ άλ
λοτε δέν είχεν αίσθανθή εί; τήν δίνην όπου τήν έσυ- 
ρεν δ ωραίος συγχορευτής της.

Ό άνθυποπλοίαρχος Λάζης τήν ώδήγησε τώρα είς 
τό θερμοκήτιον καί όμφότεροι έκάθισαν έπί μικρού 
καναπέ ύ.τό τά φύλλα μεγάλης λατάνιας. Τό φώς έδώ 
ήτο άσθενέστερον καί γλυκύτεροι·· οί ήχοι τοΰ «’Ονει
ρώδους βά?.ς» έφθανον καί αύτοί γλυκύτεροι καί αί- 
θεριώτεροι.

Έμειναν έπ’ αρκετόν χρόνον σιωπηλοί. Ό Λάζης 
προσεπάθει νά μαντεύοη ποια ήτο ή γυναίκα εκείνη. 
Ή απαλή έκείνη φωνή τήν ότοίαν ή Αναστασία δέν 
παρεμόρφωνε πλέ>ν, είχε καί άλλοτε αντηχήσει είς 
τά ώτά του· τά ηδυπαθή μάτια κάποτε άλλοτε —τφ 
έφαίνετο—δτι είχεν άντικρύσει· τό κόκκινοι· στόμα ε
κείνο τόν έθελγε μέ άκαταμάχητον δύνσμιν. ΙΙοία 
νά ήτον ;

Έλαβε τήν χεϊρά της, τήν όποιαν έκείνη τώ άφήκε 
καί άφήρεσε τό μαΰρον γάνα· τό χέρι ήτο λεπτοκα
μωμένου καί λευκόν. "Ω ! πώς τόν έσυρεν ή άγνωστο; 
έκείνη!

—Δέν θά μοΰ είπήτε τό όνομά σας ;» τήν ήρώτησε· 
«δέν θά σας ίδώ πλέον ποτέ ;

Ή ’Αναστασία έσιώπα.
—Ύποσχεθήτε μου δτι θά σάς ξανάίδώ* δτι δλα 

δέν θά τελειώσουν ά.τόψε μεταξύ μας».
— Frourou frourou! ήκούσθη μία φωνή.'Η μουσι

κή είχε παυσει. Ή συντροφιά μας συνηθροίζετο διά 
·,·ά αναχωρήσω· Frourou'· frourou !τό σύνθημα τής 
συναθροίσει·); τοΰ ομίλου ήκούσθη καί πάλιν.

Ή ’Αναστασία έσηκώθη. Έτεινε τήν χεϊρα είς τόν 
ανθυποπλοίαρχον.

—Σωστό όνειρον» τφ είπε. «Χαίρετε».
— Μή μού λέγετε δτι δέν θά συναντηθώμεν πλέον !» 

είπε ζωηρώς ό Λάζης. «Μή μοΰ τό λέτε».
Άφήρεσε άφό τήν κομβιοδόχην τοΰ σμόκιν του δύο 

άνθη bluets καί τής τά έδωκεν.
— Λϋριον, καθαράν Δευτέραν είς τό Νέον Φάληρον» 

τής είπε- κάμετε μου τήν χάριν νά φορήτε αύτά τά 
άνθη είς τό στήθος σας· θά σάς αναγνωρίσω δι’ αύ- 
ίοΰ τοΰ τρόπου. Au re voir. Δέν είνε έτσι; Ύποσχε
θήτε. μου ότι θά έλθετε >.

« \u revoir» είπεν ή ’Αναστασία.

"Οταν εόρέθη έξηπλωμέ'Τ) έπί τής κλίνης της, άλ- 
λόκοτον. αίσθημα έπλημμύριζε τήν καρδιά της· ενα 
αίσθημα ιίνεξήγητον, γεμάτον εύτυχίαν καί χαράν, 
κάτι, τό όποϊονά>ύδέποτε άλλοτε είχε δοκιμάσει. Ό 
ϋπνος ήργησε ί.θλύ νά αποκοιμίσω τά κλειστά βλέφα
ρά της, καί όταν έπήλθεν ήτο αλλόκοτος, εν είδος 
νάρκης καί χατηίόσεως •.:ατ’ άρχάς, δπου πότε έχανε 
τάς αίσθησης τελείως καί πότε ήσθάνετο τό χαρού
μενου έκεϊνο καί νέον δλως δι’ αύτήν συναίσθημα, 
συνοδεύομε νον πάντοτε μέ τού; μελωδικούς ήχους τοΰ 
<■ ’Ονειρώδους βάλς».

Θόρυβος παιδικών βημάτων καί φωνών τήν έξύ- 
πνησε. Τά παιδιά είς τήν τόσον άργήν άφύπνισιν τής 
μητρό; των, έζήτουν νά είσέλθουν είς τό δωμάτιόν 

της, καί ή Άγγλίς παιδαγωγός μετά κόπου προσεπάθει 
νά τά άπομακρύνη, λέγουσα ότι ή μαμά έπλάγιασεν 
άργά καί είχεν ίσως άκόμη ανάγκην άναπαύσεως.

Ή ’Αναστασία ήνοιξε τούς οφθαλμούς. Ό ήλιος 
είχε πλημμυρίσει τό εύρύχωρον δωμάτιόν έκοκκ'νιζε 
τό φώς τό διερχόμενον άπό τά κόκκινα παραπετά
σματα καί τά δαντέλλινα μπερντεδάκια, έσχημάτιζεν 
έπί τοΰ περσικού τάπητος ένα μεγάλο φωτεινόν τε
τράγωνον καί έδιδε ιραιδρότητα είς τήν καλαίσθητου 
εκείνην φωλεάν, δπου έζη μία ωραία γυναίκα. "Ενα 
βάζο μέ μενεξέδες άπό τό λεπτόν πινέλο τής Λασκα- 
ρίδου έφωτίζετο ζωηρώς έπί τοΰ άντικρυνοΰ τοίχου, 
ένώ μία κεφαλή γυναικός, ένα παστέλ όπως μόνον ό 
Μαθιόπουλος γνωρίζει νά ζωγραφίζω, έμενεν είς τό 
ημίφως· καί διεγράφοντο αίθεριώτερον άκόμη αί έ- 
λαφραί γραμμαί αί χαρακτηρίζουσαι τήν ιδιοφυίαν 
τοΰ καλλιτέχνου. Έπί τής chaise longue τό λευκόν 
μεταξωτόν δόμινον ήπλούτο ώς φάντασμα τώρα μό
νον, φάντασμα τό όποιον πρό ολίγων ωρών άκόμη 
τόσην ένέκ) ειε ζωήν.

Ή ’Αναστασία έσηκώθη μέ βραδύτητα έκ τής κλί
νης. Έφόρεσεν έν μακρύ peignoir καί έπλησίασε τό 
παράθυρον. Ή ημέρα ήτο μία άπό τάς ήλιολούστους 
έκείνας χειμερινός, αΐτινες δέν είναι σπάνιαι είς τόν 
άττικόν ορίζοντα. Έκάθισε πρό τοΰ καθρέπτου της. 
Έπί τοΰ λευκού μαρμάρου τής τραπέζης τήςτουαλέτ- 
τας, πλησίον τών ποικίλων μικροπραγμάτων τών απα
ραιτήτων είς τήν τουαλέτταν τή; νέα; γυναικός, ή 
μαύρη μάσκα έκειτο ώ; μελανόν σημεΐον, πλησίον δύο 
άνθη bluets μή μαρανθέντα άκόμη καί παρέκει τά 
μαΰρα χειρόκτια. Τό βλέμμα τής ’Αναστασίας έπεσεν 
έπί της μάσκα; καί έθώπευσε τά κυανά bluets.—Εις 
τό νέον Φάληρον λοιπόν σήμερον;

"ι·ξω, πρό τής Ούρα; της, ό θόρυβος τών παιδιών 
έπανελήφθη ζωηρότερος. 'Π θύρα ήνοίχθη μετά πα- 
τάγου καί τά παιδιά εΐσώρμησαν έντός τοΰ κοιτώνος.

— Καλά τό έλεγα εγώ δτι ή μαμά θά έξύπνησε 
πλέον. Είνε ένδεκα ή ώρα» είπεν ό μικρός Παύλος 
κρεμασθείς συγχρόνως άπό τόν λαιμόν τής μητρόςτου,

— Μαμά, δέν θά πάμε σήμερα μαζή είς τήν Κηφισ- 
σιά ;» είπεν ό Τοτός, ό μικρότερος τών υιών της ά- 
ναβαίνων έπί τών γονάτων της. «Δέν αγαπώ τήν M is 
Evans οήμεοα, διότι δέν μέ άφινε νά μπώ είς τήν 
κάμαρά σου, καί μέ έμάλωσε πολύ. Πές, μαμάκα, θά 
μέ πάρω; μαζί σου ;»

Ό ένδεκαετής Ευγένιος είχεν άνασηκώσει τό μπερν- 
τεδάκι καί έβλεπεν έξω. «Τί ωραία ημέρα», είπεν, 
«είς τήν Κηφισσιά θά ήνε θαυμάσια».

Είς τόν μεγάλον καθρέπτην έφαίνετο ολόκληρον τό 
χαρίεν σύμπλεγμα. Ή ’Αναστασία έκάρφωσεν έπί μα
κράν τά μάτια της έπί τής είκόνο; αύτής καί τή έ
φάνη ότι είδε τήν εικόνα αύτής τής ζωής της. 'Π 
χθεσινή νύξ, ή μάσκα, τό δόμινον, ό χορός, ό άνθυπο- 
πλοίαρχος Λάζης, ήσαν πραγματικότης αύτά δλα ή 
φαντασμαγορία; Τά δύο bluets τής ένθύμησαν δτι 
τήν έπερίμενεν είς τό Φάληρον. Ώ τό ώραΐον δνει- 
ρον, ήδύνατο λοιπόν νά έχη συνέχειαν;

Τά παιδιά έκάθηντο ήσυχα βλέποντα τήν μητέρα 
των άφρρημένην καί μή προσέχουσαν. Τά έφίλησεν, 
άπεσπάσθη ήσύχως άπό τάς περιπτύξεις των καί έ
καμε ένα γΰρον έντός τοΰ δωματίου. Έμεινεν άφη- 
ρημένη καί σκεπτική. Πού θά έπήγαινεν ; είς τό Φά
ληρον δπου τήν έπερίμενεν ό Λάζης, ή είς τήν Κη- 
φισσιάν μέ τήν οίκογένειάν της; Έκύτταξε μέ θω
πευτικόν βλέμμα τό λευκόν δόμινον, τήν βελουδίνην 
μάσκαν καί τά κυανά άνθη. "Ολα αύτά τή έφάνησαν 
ώς μία εύμορφη, άλλά ξένη σελίς παρεντεθεϊσα είς τό 
βιβλίον τής ζωής της.

Έξω είς τόν διάδρομον ήκούσθη ή φωνή τοΰ συ
ζύγου της.

’Αποφασισμένη τώρα πλέον, έστράφη προς τά ποι- 

διά καί είπε μέ άτονον φωνήν : «Είπέτε είς τήν Mis 
Evans νά πάω περίπατον μόνον τήν Λιλή μέσα είς 
τό αμαξάκι της- σείς θά έλθετε μαζί μου, θά πάμε 
είς τήν Κηφισσιάν αμέσως μετά τό πρόγευμα».

Καί ένώ τά παιδιά έξήρχοντο εύχαριστημένα καί 
χοροπηδώντα, έκείνη έπήρε τά bluets είς τά χέρια 
της, ήνοιξεν ένα βιβλίον καί τά έτοποθέτησε προσε- 
κτικώς μεταξύ δύο φύλλων. Έπειτα έκάθισε πρό τοΰ 
μικρού κομψού γραφείου της, έστήριξε τό κεφάλι 
της μελαγχολικά είς τό ένα χέρι, έκλεισε νά μάτια καί 
έψιθύρισεν: «Ein Walzertraum ?»

ΔΑΦΝΗ AQFA

Η ANTIKFITIKH
Ό Ροβέρτος Μπράκο, γράφων πρό τίνος είς τό θ«α 

τρικό» περιοδικόν ·Τίροο« έξέφερε τήν γνώμην δ,ι, 
οί θεατρικοί συγγραφείς πρέπει ν' Απαντούν είς τιύς 
κριτικούς και ν' άνασκευόζουν δια πεπλανημένα καί 
Ανακριβή γράφουν οί τελευταίοι αυτοί — νά γίνεται δΊ- 
λαδή ένα είδος κριτική; τής κριτικής.

Ό Αεατρικός ουγγραφεύς, κατά τόν Μπράκο, ίχει 
ΰποχρέωαιν νά ΰπεραοπίά/ι τό ιργον του καί νά μή 
άφίνη τόν κα&ένα νά λέγρ δι' αύτό δ,τι δέλει.

Πολύ πιΰανόν νά γράφρ ό κριτικός ότι έν έργον δεν 
έχει άξίαν.Ό συγγραφεύς θ’ άναοκευάορ τήν γνώμην 
αυτήν καί βά δείξη ποΰ έγκειται ή αξία τού έργου.

Είς τόν Μπράκο άπαντή ό Ρενατο Σιμόνι καταδε·.- 
κνυων μέ λογικώτατα έπιχειρι'μιατα, δτι ή κριτική τής 
κριτικής &' άποτελέορ ένα είδος φαύλου κύκλον καί 
αντί νά καταατήαρ καταφανεστέραν, τουναντίον θά υπο- 
βιβάοη τήν άξίαν τήν οποίαν δυνατόν νά έχη έν θεα
τρικό*· έργον.

Ό κριτικός θά προσπαβή νά καβορίζη τήν άξίαν 
τής κωμεοδίας ή τοΰ δράματος καί ύ συγγραφεύς βά 
καταγίνεται κατόπιν είς τό νά καβορίορ τήν άξίαν τον 
κριτικού.

ΙΙοίος έκ τΰν δύο θά οκεφβή λογικώτερον, πτίο: 
έκ τών δύο θά εΰρίσκεται έν τεβ δικαίφ ;

Ίσως—γράφει ό Σιμόνι—νά νομίσουν μερικοί δτι 
χρειάζεται ούτοΰ τοΰ ιΓόους ή συζήτησις Λιά νά εκβέ- 
σου< τάς γνώμας των καί ό συγγραφεύς καί ό κριτικές.

Άλλά ό μέν πρώτος έκ τών δύο, τήν γνώμην τ<υ 
^ΧΙΙ ^δη έκφέρει είς τήν παράσταοίν, ό δέ δεύτε

ρος είς τήν κριτικήν.
’Εάν τό κοινόν δέν ήννάηαε τάς γνώμας αυτά; ιίς 

τήν παράσταοίν καί είς τήν κριτικήν τής κριτικής;
Άπό δλα δσα γράφει ό κριτικός είς δύο ::αί τρεί; 

πολλάκις στήλας, ένα πράγμα Αντιλαμβάνεται ό ανα
γνώστης : δτι δηλαδή τό έργο» είνε ώραΐον ή ασχημον 
Τό ίδιο θά καταλάβη καί άπό τήν άντικριτικήν 
τοΰ συγγραφέως.

Καί επειδή δέν είνε δυνατόν νά ΰπάρξη συγγραφε'ς 
ό άποίος νά εΐπρ δτι τό έργον του εί'ε δσχημον, ό 
Αναγνώστης τής έφημερίδος ή τοΰ περιοδικού θά Αώτη 
περισσοτέραν πίστιν είς τόν κριτικόν, ποΰ έχει συ>- 
ειβίορ νά τόν άκονη τακτικά καε έχει είς αυτόν από
λυτον εμπιστοσύνην, από τήν κρίσιν του δέ περιμένει 
νά φωτισβή Λιά *·’ αποφαοίση είς ποιον βέατρον θά 
ύπάγρ τό βράδυ.

Άλλ' έρχεται τώρα τό έρώτημα : έχει τό δικαίωμα 
δ καβένας νά κατηγορή τά έργα μας ;

— Φαίνεται δτι τό έχει'—Απαντφ ό Σιμόνι.
Ή βεατρική τέχνη έχει πολλά καλά, άλλά έχει καί 

τά κακά της. Καί έν άπό αύτά είνε νά Ανέχονται °ί 
συγγραφείς τάς δυσμενείς κριτικά;.

«άλλως τε ύπάρχουν καί ευμενείς καί αύταί ακριβώς 
είνε έκεΐναι ποΰ έχουν μεγαλειτέραν σημασίαν.

Καί δέν είνε μόνον αύτό. Όταν απαξ καβιερωβή ή

A ν τ ι κ ρ ι τ ι κ ή, ϋά έπεκταβή καί tic άλλα; τέχνας 
μή εξαιρούμενης ούδέ τής κοινοβουλευτικής.

Kai τότε δέν βά διαβάζη καί δέν θ’ άκούη κανείς 
άλλο παρά υβρεολόγια.

Ό Σιμόνι τελειώνει τό άρθρου του μ’ ένα ώραΐον 
φιλοφρόνημα τό όποίον Αποτείνει είς τό» Μπράκο.

• Είς τήν κριτικήν—γράφει— ποΰ δέν σοΰ αρέσει και 
etc άλλην — τήν πολυπληβεστέραν βίβαια — ποΰ σοΰ 
Αρέσει άπαντα; ανέκαθεν θαυμάσια. Έξακολούβησε ν' 
απαντάς κατά τόν ίδιον τρόπον καί είς τό μέλλον : 
Γράφε ωραίας κωμωδίας».

0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΗΣ 2ΕΡΣΙΑ
Τόν Μάρτιον τοΰ 1!)10 ένεργουμένης εκσκαφής έ» 

τινι ίδιοκτησίφ Γάλλου πολίτου έν Σεροίλ τής'Αλγερίας, 
άνεκαλύφβη αίφνης ώραΐον άλλά παραμορφωμένον πω; 
άγαλμα τοΰ Απόλλωνος είς τεμάχια έντός τοΰ έδάφους,

Κατόπιν συζητήσεων, ήχβησαν οί αρχαιολόγοι είς 
τό συμπέρασμα δτι ό Απόλλων ουιο; ήτο Αντίτυπο» 
άλλου έλλην. προτύπου, ή δ’ έκτέλεσίς του Ανήγετο 
είς τό τέλος τοΰ Β' μ. X. αίώνος. Πρόκειται περί 
τύπου άγνώοτου είσέτι. Τό ύφος είνε 2 μ. καί 10 έκ. 
Τό άγαλμα παραμένει έκτοτε έν τινι δωματίεφ τού δη
μαρχείου τής Σεροίλ, ήδη δέ ανεκινήβη τό ζήτημα άν 
τό άγαλμα Ανήκει είς τόν Ιδιοκτήτην τοΰ κτήματος ή 
είς τό Κράτος.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΕΝ ΡΩΣΣ1Α.

ST', Οί άλεδφοί Νικόλαος Μιλιώτης, Βασίλειος Ν. Στελιανούδης, Λεωνίδας Έγγλέζης, Άλέξ. Μαγ- 
Μιλιώτης, Αναστασία Μιλιώτη. Έκ τών καλλίτερων κανάκης, Τσιριγώτης, I. Κυρίλλου Άμαστάλωφ, Γεώρ- 
dclxdenti τής Ρωσσίας. _ γιος Χαραλ. Μπογιατζίεφ, Άλεξομάτης καί άλλοι.

Άλλοι ζωγράφοι έλληνικής καταγωγής είνε : Λ Ε. ΣΟΑΝίίΙΔΗΕ

ΙΝΕ, νομίζω, μία παράλειψις 
έκ μέρους τών 'Ελλήνων καλ
λιτεχνών νά μή γνωρίζουν τούς 
έκτός τής 'Ελλάδος, 'Ελληνι
κής καταγωγή; καλλιτέχνας, 
οί όποιοι φαίνεται δτι δέν 
είνε ούτε ολίγοι, ούτε ευκατα
φρόνητοι.

Εις τήν Ρωσσίαν τουλάχιστον είρίσκονται αρκετοί 
πρώτης τάξεως ζωγράφοι, οί οποίοι καί αναγνωρί
ζουν τήν έλλη νίκην καταγωγήν των καί ασμένως η
χούσαν τινές έξ αυτών δτι υπάρχει έν Άθήναις καλ
λιτεχνία, δτι γίνονται έκθέσεις εις τάς όποίας προθυ
μίας θά έστελλον τά έργα των.

"Εν τών πρωτιάν έργων τοΰ ΰ.τ' αΐσίοις οΐωνοϊς 
ίδρυθέντος Συνδέσμου τών ‘Ελλήνων Καλλιτεχνίαν θά 
είνε βεβαίως νά σύνδεση τούς απανταχού Έλληνας 
ζωγράφους καί τούς ελληνικής καταγωγής τοιούτους 
μέ τήν μητρόπολιν. Βοηθούμεν δέ φρονοϋμεν τόν 
σκοπόν αύτών δημοσιενοντες τά ονόματα καί τά κυ- 
ριοιτερα έργα τών έν Ρωσσίφ, δπως μάς μετέδωκαν 
ταΰτα έκεϊσε έγκατεστημένοι "Ελληνες καλλιτέχναι.

Α-. "Λρχιππος Ίβάνοβιτς Κουΐντζη.
Έγεννήθη οδτος τφ 1842 είς τήν Μαριανούπολιν, 

υίδς πολύ πτωχών γονέων. Μικρόν οί γονείς του τόν 
έγκατέλιπον εις τήν τύχην του. Ού.'ίαμοϋ έδιδάχθη τά 
γράμματα ούτος ή τήν τέχνην του. Ιταλός έμπορος 
έκτιμήσας τό τάλαντόν του παρεκάλεσε τόν Άϊβαζόφ- 
σκην νά τόν παραλάβη καί τόν διδάξη, ’Αλλ’ έκεΐ- 
νος φθονήσας τήν μεγάέην του έπίδοσιν μετεχειρίσθη 
αυτόν άπλώς ώς υπηρέτην. Ό Κουΐντζη τόν άφήκε 
καί έπιμείνας έμορφώθη άφ’ εαυτού· ή φήμη τής 
μεγαλοφυΐας του δέν έβράδυνε, περιορισθεϊσα δυστυ
χώς μόνον εντός τής Ρωσσίας. ’Από τοΰ 1870 καί έ- 
φεξής έδωσε μεγάλην ώθησιν είς τήν Ρωσοικήν το- 
πειογραφίαν.

Αί πλέον γνωσταί εικόνες του είνε : «Βορέας», 
«Βαλαάμ», «Νύξ είς τόν Βορισθένην» καί «Δάσος 
σημύδων». Αί περισσότεροι είς τήν «Πινακοθήκην 
Τρεδιακώφ έν Μόοχςι, τήν καλλιτέραν τής Ρωσσίας. 
Κατά τό 1894 έκλήθη καθηγητής είς τήν 'Ακαδημίαν 
διά τό paysagc. “Αφησε πολλούς διαπρεπείς μαθητάς. 
Άπέθανε καρδιακός τφ 1910. 500,000 ρούβλια, καί 
6,000,000 πήχεις γης έν Κριμαίρ. άφήκεν είς τόν 
«Σύλλογον τών Καλλιτεχνών» τόν λαβόνταήδη τό όνο
μα τοΰ Κουΐντζη.Κατά τό 1904 έδώρησεν είς τήν 'Α
καδημίαν Πετρουπόλεως 100.000 ρούβλια δπως γίνε
ται ή έτησία έκθεσις τής Άνοίξεως καί άπονέμονται 
βραβεία έκ τών τόκων.

Β’ Κυριάκος Κωνοταντίνοβιτς Κωνστάντης Έγεν- 
νήθη τό 1852 άπό πτωχήν οικογένειαν είς τό μικρόν 
ειαραθαλάσσιον χωρίον Ντοφίνοφκα, 20 χιλιόμετρα 
άπό τής 'Οδησσού. Τά πρώτα του βήματα είς τά 68 
καί 69, όταν είργάζετο είς τού φωτογράφου Μπύλωφ, 
δπου έχρωμάτιζε τάς φωτογραφίας. Κατά τό 1870 ήρ· 
χισε νά πιγαίνη είς τά Κυριακά μαθήματα τής Σχο
λής τής Οδησσού. ΙΙρώτοι διδάσκαλοί του ήσαν ό Ίο- 
ρίνη, ό Μπάουερ, ό Μαλμέν, καί δι’ ολίγον δ Μπίμ- 
πίκο. Τό 1874 είσήλθεν εις τήν τάξιν τών προτομών 

τής Ακαδημίας Πετρουπόλεως, έκ τής όποίας άπε- 
φοίτησε τό 1831. Ήτο μαθητής τού καθηγητού Ζο- 
στιακιόφ. Πρώτην φοράν έξέθεσε κατά τό 1884 είς 
τήν έκθεσιν τών «Μεταβατικών Ζωγράφων». Μία εί- 
κών του «Είς τόν άρρωστον φίλον» έθαυμάσθη άπό 
δλους καί ή πινακοθήκη Τρικακόιφ τήν ήγόρασε.

Δι’αυτήν τήν εικόνα καί τήν τοΰ Κουΐντζη «Δάσος 
σημύδων»,Άγγλος περιηγητής αφού είδε δλην τήν Πι
νακοθήκην, είπεν δτι αί μόναι ρωσσικής τέχνης εικό
νες ήσαν αΰταί. Έθαύμασε δέ δτι καί αί δύο ήσαν 
ζωγράφων έλληνικής καταγωγής. Ή φήμη τού Κων- 
στάντη ηΰξησε διά μιας. Κατά τό 1885 τόν έκάλεσαν 
καθηγητήν είς τήν ζωγραφικήν σχολήν τής 'Οδησσού, 
δπου έως τιόρα μένει Πέρυσιν έώρτασε τήν 25ετη- 
ρίδα του καί δλη ή Ρωσσία τόν συνέχαρη. Δέν είνε 
μόνον καλός ζωγράφος, άλλά καί σπάνιος άνθρωπος 
ώστε καί τώρα οί μαθηταί του άν καί αποκαταστη
μένοι τόν ενθυμούνται μέ ευγνωμοσύνην καί τόν πε
ριβάλλουν μέ φωτεινόν ιδανικόν. "Εκτοτε ήρχισε νά 
εκθέτη τακτικά είς δλας τάς ρωσσικάς εκθέσεις. Τα 
κύρια έργφ του είνε «Συνέντευξις» είς τήν Πινακο
θήκην Wolg, «Χήνες» είς τήν Πινακοθήκην τού Τε- 
ρέστσενκο. «Γραϊαι» Πινακοθήκη Πετροκοκκίνου, 
«Πρόωρος άνοιξις» Πινακοθήκη Ρούσσωφ είς 'Ο
δησσόν. «Μεγάλη Πέμπτη» Πινακοθήκη iVolf, «Ε
σπέρα» Πινακοθήκη Ρούσσωφ, «Τό λείριον» Πινακο
θήκη Καλλιτ. Συλλόγου 'Οδησσού.

Είνε μέλος καί Ιδρυτής καί 'Επίτιμος Πρόεδρος 
τής «Εταιρίας τών Μεσημβρινών Ρώσσων Καλλιτε
χνών.

Τό 1906 ή Ακαδημία Πετρουπόλεως τόν έκαμεν 
’Ακαδημαϊκόν καί πολλάκις τόν έκάλεσε καθηγητήν 
είς τήν ’Ακαδημίαν, άλλ’ έκεϊνος δέν ήθέλησε ν’ άφή- 
ση τήν άγαπημένην του Σχολήν τής 'Οδησσού καί 
δέν έπήγε. Έζωγράφιζε καί τόπε ία καί genr··, άλλά 
τό κύριον είδος του είνε «τοπεΐα μέ πρόσωπα».*

I". Νικόλας Πέτροβιτς Χειμών. Έγεννήθη τό 1885 
είς τήν Μπαλακλάβαν τής Κριμαίας. Είσήλθεν 
είς τήν 'Ακαδημίαν τό 1889 καί έτελείωσε τό 1896 
είς τό ατελιέ τού paysage τού Κουΐντζη. Άπό τά έρ
γα του, είς τό μουσείον τού Αλεξάνδρου Γ’. είς Πε- 
τρούπολιν είνε η είκών του «Φιλανδία» καί είς τό 
Μουσείον τής Άκαδημείας «Πρός τήν Άνοιξιν», δπερ 
έτυχε α' βραβείου είς τήν «"Εκθεσιν τής Άνοίξεως 
τού Κουΐντζη». Είς τήν Διεθιή τού Μονάχου έλαβε 
β' χρυσούν μετάλλων.

Τά έργα του είνε δεκτά είς τό Salon τού Champs 
de Mars- Τώρα είνε υποδιευθυντής καί καθηγητής είς 
τήν σχολήν τού Αύτοκρατορικοΰ Συλλόγου πρός έν- 
θάρρυνσιν τής τέχνης έν Πετρουπόλη.

Δ'. Περικλής Ξυδιας· σχεδιαστής καί χαράκτης έκ 
τών διασημοτέρων. Έσπούδασεν είς τήν Αύτοκρατο- 
ρικήν Καλλ. Σχολήν τής ’Οδησσού. Τό 1890 είσήλθεν 
είς τήν Ακαδημίαν καί έτελείωσε τάς τάξεις τής χα
ρακτικής τό 1894. ’Εργάζεται καί είς τήν σχεδίασιν 
τών κυβερνητικών χαρτονομισμάτων.

Ε’. Μιχαήλ Πελοπίδας Λάτρης. Έγεννήθη τό 1875 
είς τήν Γιάλταν. Έγγονος έκ μητρός τού Άίβαζόφσκη. 
Έσπούδασεν είς τήν Πετρούπολιν, είς τήν Ακαδημίαν 
παρά τφ Κουΐντζη καί ύστερον είς τό Μονάχον ύπό 
τόν καθηγητήν Γολέση. Έπέστρεψεν είς Πετρούπολιν 
καί έτελείωσε τήν Ακαδημίαν τό 1900.Τοπειογράφος.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ

ΙΟΥΛΙΑ ΑΜΠΓΛΑ
Τάλαντον έπίζηλον απαγγελίας έπε- 

δείξατο ή νεαρωτάτη δεσποινίς Τζούλια 
Άμπελοί, θυγάτηρ τοΰ διακεκριμένου λο 
γιου καί συνεργάτου μας κ. Τιμ. Άμ- 
πελά. Έμφανισθεϊσα τό πρώτον εις τάς 
προεσπερίδας της «Πινακοθήκης», ενο
ποίησε ζωηροτάτην έντύπωσιν ή αφελής 
άλλά καί γλυκυτάτη απαγγελία της, ή 
έμψυχώσασα τά ποιήματα. Απήγγειλε 
Γαλλικά καί 'Ελληνικά λυρικά ποιήματα 
μέ τέχνην καί περιπάθειαν, σπανιότατα 
καί εις τούς έξ έπαγγέλματος παρ’ ήμίν 
ήθοποιούς άπαντωμένην. Ή δεσποινίς 
Άμπελά είνε αυτοδίδακτος, ένεκα τής 
έλλεί’Ι εως έν Άθήναις δραματικής σχο
λής, δυναμένης νά ανταποκριτή εις τάς 
αξιώσεις τής τέχνης.

ΡΟΖΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Άπό τάς νεαρωτέρας άλλά καί τάς μάλλον 

εύέλπιδας ποιητρίας, ή δεσποινίς Ι’όζα Ίωάν
νου. ’Εδημοσίευσεν είς τήν «Πινακοθήκην», τό 
πρώτον, σύντομα ποιήματα έχοντα τό χαρακτη
ριστικόν τής ήρέμου καί φιλοσοφικής σκέψεως, 
άλλά καί τό χάρισμα τής άνεπιτηδεύτου μορ
φής. Οί στίχοι τής νεαρωτάτης τών συνεργατί- 
δων μας έχουν τό θέλγητρον μιας χαριτωμένης 
έμπνεύσεως καί υπόσχονται γενναιοτέρας πτή
σεις. Ή «Πινακοθήκη» πάντοτε ένεθάρρυνε τά 
νεαρά τάλαντα, εύχαρίστως άποβλέπουσα είς 
τήν διά τής ένθαρρύνσεως πρόοδον, τήν παρά 
τή λυρική ποιήσει τόσω σπανίαν παρ’ ήμίν.
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Pod. Κράους (Σπονδή) Κίφαλ'ι Χριστού

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΓΝΩΜΑΙ

H P Γ A X. BAN A a;p O'Y

Ό κ. /Ιανδώρο; έν τφ ΐργαοτηρ'ω του

ζημιούμενον άποδεικνύεται δτι 
έχρησίμευσεν είς τόν καλλιτέχνην 
πρός άνάδειξιν ένός ύψηλοτέρου 
ιδανισμού.

Ή ευγένεια τοϋ χρώματος εις 
τούς πίνακας αύτοΰ φανερώνει 
πόσον δ καλλιτέχνης συνδέει αύτά 
μέ τήν εσωτερικήν τοΰ καλλιτε
χνήματος ύπόστασιν.’Οχι τό χρώ
μα διά τό χρώμα· τοΰτο είνε μό
νον μέσον έκφράζει πρό παντός 
τήν ιδέαν, τό έσωτερικδν υποκεί
μενον δι’ ού ερμηνεύει τό αίσθη- 
μα, τό πάθος.'Η γραμμή του είνε 
γραμμή άγνή καί έλευθέρα.

Έκ τών έργων του διακρίνον- 
ται έν ώραιότατον τοπεΐον «’Ερεί
πια έπί έρειπίων», δ «θάνατος», 
τό «Αίνιγμα», ή «Ζωή», Κεφαλή 
Χριστού. ’Επίσης έργον του είνε 
ή έντφ«'Ηρώωτού άγώνος»έν τώ 
έξωφύλλω κυκλική παράστασις.

Αί παραδόοβις sivs ΰαυμάσιαι, μόνον όμως όταν ουν- 
δυάζωνται μέ στο-.χτΖά τινα νιωττρισμοΓ. Ούδέν δυνα
τοί να παροβέη&ή si; τόν κόσμον μέ τήν αριστοκρα
τίαν, alia αριστοκρατία Αδρανή; καϊ όπιοΟοδρομική 
elvs μοιραίω; καταδικασμένη ιίς παρακμήν.

Ή κυρία ήτις γνωρίζιι νά παίζρ όργανόν τι ή νά 
ψάλλη, έστω χαί μόνον <5 ά τόν ίαυτόν της, έχιι πίου- 
ο'.αν πηγήν ιύχαριστήαιως. Κατέχιι κάτι τι τό οποίον 
θά τήν άπαέΐάξη ή θά τήν άνακουφίοη από στ ινο χω
ρία; ή άπό άθυμιος.

*
Τό καΐλίτβρον ποΰ έχομιν νά κάμωμιν ill's νά πα- 

ριδβχ&ώμιν 51α τά αίτήματα των γυναικών, διά τό δι
καίωμα τής ψήφου. Τϊοΐΰ σύντομα θά έχουν οΰτω ά- 
παυδήση άπό τά νέα των δικαιώματα, απαράλλακτα 
όπως συμβαίνει μέ τάς γυναικεία; των μόδας.

*
ΊΙ οοβαρότης sirs μυστήριον τοΰ σώματος άνακαλυ- 

φΟίν, ΐνα έπιοκιάζη τάς πνευματικά; έλλιίψιις.
*

Φαίνεται ότι τά έργα έχουν τούς καλούς ή τούς 
κακούς των αστέρας, ιίς τούς όποιους όφιίλιται κατά 
μύγα μέρος ή έπι'οχιμασία ή ή αποδοκιμασία αύτών.

ΣΠ. ΒΑΝΔΟΡΟΣ
Παρουσιάζομεν είς τούς άναγνώσ’ας ήμών 

νέον, ισχυρού ταλάντου, καλλιτέχνην, τον κ. 
Σπ. Βανδώρον ζωγράφον, είς δν οφείλεται κα; 
τό ώραιότατον νέον έξώφυλλον μας.

Ό νεαρός καλλιτέχνης μετ’ έπιτυχείς σπου- 
δάς έν Γερμανία παρά τοΐς έν Βερολίνω καθη- 
γηταΐς κ. κ. L. KnailSS καί Miiller-Scliuj- 
nofeld έγκατεστάθη άπό τού παρελθόντος 
έτους έν ’Αθήναις.

Τό σπουδαστήριον αύτοΰ, έν δδώ Σίνα άρ. 58 
είνε πλήρες σχεδιασμάτων καί έργων, τά όποια 
δεικνύουν ακρίβειαν σχεδίου καί σταθερό
τητα γραμμής. Μελετητής δ κ. Βανδώρος τής 
αρχαίας τέχνης, έχων Έλληνικωτάτην τήν 
ψυχήν, ζητεί έκ τής αρχαίας τέχνης έμπνεό- 
μενος νά παραγάγη έργα, έχοντα τήν απλό
τητα ώς κύριον χαρακτηριστικόν καί τήν αλή
θειαν. Είς τά πλεϊστα τών σχεδιασμάτων του 
διαφαίνεται β αθεΐα ή συναίσθησις του πραγμα
τικού- άλλά τό πραγματικόν τούτο ούοόλως

Προσωπογραφώ Δ. Π.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Μετά μακράν διαμονήν έν Αονδίνω άφίκετο 

είς -Αθήνας δ διακεκριμμένος οξύφωνος κ. 
Χρήστος Ξανθόπουλος, δ κατά συγκοπήν τοΰ 
ονόματος του ώς Xanthos παίζων είς τά ’Αγ
γλικά θέατρα. Ό συμπαθής καλλιτέχνης κα
τάγεται έξ Ίωαννίνων, έσπούδασεν είς τό con
servatoire τού Μιλάνου, κατόπιν δέ έμαθή- 
τευσε μετά τού άειμνήστου ’Αποστόλου παρά 
τφ POCCO, δστις ήτο διδάσκαλος καί τού Τα- 

μάνιο.
Ό κ. Ξανθόπουλος έδωσε πολλάς μέχρι τού- 

δε συναυλίας είς ’Ιταλίαν, Αύστρίαν, Αίγυπτον, 
’Αγγλίαν, Κων)πολιν, Σμύρνην, άλλοτε μετά 
θιάσων καί άλλοτε μόνος είς έσπερίδας παρ’ 
αύτοΰ δοθείσας. Έψαλε μέχρι τούδε είς τά 
γνωστότερα μελοδράματα, διακρίνεται δέ είς τόν 
«Λόεγκριν», «Παληάτσους», «Τόσκαν» καί 
«Μεφιστοφελήν» τοΰ Μπόϊτο.

'Ο κ. Ξανθόπουλος έψαλεν έπίσης έν Λον- 
δίνφ είς τό Kennigston Theater καί είς τό 
Crystal palace, συνέπραξε δέ μέ τον Άγ- 
γλοαμερικανικόν θίασον, τόν ύπό τοΰ Lum

sden διευθυνόμενον.
Προσεχώς θά δώση έν Άθήναις συναυλίαν, 

μέ εκλεκτόν πρόγραμμα.

Αί εικόνες άς δημοσιεύομεν παριστώσι αύτόν 
παίζοντα είς σκηνάς ’Αγγλικών μελοδραμάτων, 
άτινα είνε τελείως άγνωστα παρ’ ήμίν. Χρ. ΕανβύκουλΟί έπί σκηνής
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Χρ. ΞχνΟύηουλος έπί σκηνής

DES VERS
Que nos petits desirs, nos vaines passions, 
Sont loin en ce moment ou respirant I’haleine 
Ou soir dans I’ontbre claire el legere ct stJreine 
Je contemple ravi les constellations.

—C’est la paix; c’est la paix qu’on trouve loin des
[liommcs Sous les arbres des bois, dans les gorges des moots, 

Test la paix qui nous fuit dans les lieux ou nous
(sumnics Dans nos villes de bruits et de lultes sans nomsj

C’est la paix qui descend le soir des cimes pales, 
Λ I’beure ou tou! s’efface et s’apaise et se tail; 
A I’beure ou la tristesse aux teintes vespcrales 
Donne le charme exquis et Ioinlain du rej'et;

C’est la paix qui descend dans les coeurs et les antes 
Et qui nous fait marcher en silence longtcmps, 
Coniine avant de rentrer les toutes jeunes femmes 
Vont la main dans la main aux beaux soirsde priu- 

[tenips. 

— C’est la paix: nul desir, nul regret,nulle envie’, 
A plcins poumons heureux Ton resprire I’air pur; 
El la douceur du soir caressante et suivie 
Descend sans se lasser de la voute d’azur.

II. Kiiauss

ΦΤΙΙ-ΨΓΧΗ
Άργά-άργά γλυβτροΰνε ή σκιές 
σαν ’ξωτικά στής νύχτας τό σκοτάδι 
καί όλες πένθιμες εΐν’ ή γραμμές 
κι’ oka. θανάτου πέρνουν τό σημάδι.

Στό ΐσκιοφώτιστο τής νύχτας ’φάδι 
τυλίγ’ ή φύσις τό άβρό κορμί της 
κι’ ένφ τό σώμα—τής ζωής ρημάδι - 
μένει ασυγκίνητο στή καλλονή της,

Τοϋ άνθρύπου ή ψυχή, όπου γεννήθηκε 
τής μυστικιές νά νοιώθρ ομιλίες 
τής φύσεως, όπου σοφά δημιουργήθηκε, 
μέρος λαμβάνει μυστικά,στής θείες συμφωνίες.

, FOZA Ν. IQATINOT

Η ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΛΕΙΣΤΟΙ συνεργάται 
τής « Πινακοθήκης » 
έπ1. τή συμπληρώσει 
δεκαετίας άπδ τής έκ- 
δόσεως αυτής ώς καί οί 
συνάδελφοι τοΰ διευ- 
θυντοΰ κ. Δ. Καλογε- 
ροπούλου άπεφάσισαν 

καετίας, καταρτίσαντες 
πρός ;ούτο έπιτροπήν έκ τής δεσποινίδος Εύ. 
γενιάς Ζωγράφου διευθυντρίας τής «'Ελληνι
κής Έπιθεωρήσεως», έκ μέρους τοΰ Περιοδικού 
τύπου, καί τών κ. κ. Πολυβίου Δημητρακο- 
πούλου έκ μέρους τών συγγραφέων. Στεφάνου 
Μαρτζώκη έκ μέρους τών ποιητών, Μάνου Τζα- 
βέλλα διευθυντοΰ τοΰ «Κράτους» έκ μέρους τοΰ 
έβδομαδιαίου τύπου κα1. τών καλλιτεχνών κ. κ. 
Βύρωνος Κοντοπούλου ζωγράφου και Νίκου 
Γεωργαντή γλύπτου.

Ή επιτροπή έδωσε τή 2 Μαρτίου έν τή εύ- 
μενώς παραχωρηθείση ύπδ τοΰ φιλολογικού 
συλλόγου «Παρνασσού» αιθούση αύτοΰ τιμητι
κήν προεσπερίδα, φιλολογ. κα1. καλλιτεχνικήν.

Οί έκλεκτότεροι αντιπρόσωποι τών γραμμά
των κα1. τεχνών, ώς και έπίλεκτα μέλη τής ’Α
θηναϊκής κοινωνίας προσήλθον. Ή αίθουσα 
άσφυκτικώς έπλημμύρισεν, πλεΐστοιδέ, έλλείψει 
χώρου, παρέμειναν έν τοΐς διαδρόμοις.

Τήν έορτήν έτίμησαν διά τής παρουσίας των 
ή A. Β. Ύψ. δ πρίγκηψ Νικόλαος, συνοδευό- 
μετος ύπδ τοΰ ύπασπιστοΰ του κ. ΙΙάλλη, δ ύ- 
πουργδς τών ’Εξωτερικών κ. I. Γρυπάρης, δ 
Μέραρχος τοΰ στρατού κ. Ψαρροδήμος,καθηγη- 
ταί τού ΙΙανεπιστημ. κα1. πολλοί τών έπισήμων.

Ό έκ τών μελών τής έπιτροπής κ. Θ. Τζα- 
βέλλας διά ποιητικής προσλαλιάς υπέδειξε τήν 
σημασίαν τής εορτής. Είτα ή δεσποινίς Ευγε
νία Ζωγράφου δΓ δμιλίας λίαν ένδιαφερούσης 
καί έμβριθοΰς έπραγματεύθη τδ θέμα περί 
Κοινωνίας καί Περιοδικού τύπου, έποιήσατο δέ 
εύφημον μνείαν τού έργου τής «Πινακοθήκης».

Ό διακεκριμένος καθηγητής τοΰ τετραχόρ
δου έν τώ Όδείω Λόττνερ κ. Ιω. Σαΐφερ έξετέ- 

λεσε, συνοδευούσης τής κυρίας Λίνας φδν 
Λόττνερ έπί κλειδοκυμβά)ου, μίαν σονάταν τοΰ 
Μπετόβεν. Ή δεσποινίς Ξαβερία Κανελλοπού- 
λου, άναπληρώσασα τδν κωλυθέντα αίφνιδίως 
νά προσέλθη κα1. άναγνώση ποιήσεις του κ. I. 
Πολέμην, άπήγγελε τδν «Καλλιτέχνην», μετά 
περισσού δραματικού πάθους. Ή δεσποινίς Τα- 
σία Λυμπεροπούλου καθηγήτρια έν τώ ’Ώδείω 
Λόττνερ έψαλε μετά πολλής τέχνης τδν «Ταξει- 
διώτην» τοΰ Σοΰμπερτ καί τήν «’Ανοιξιάτικη 
νύκτα» τοΰ Σοΰμανν.

Ό κ. Πολύβιος Δημητρακόπουλος δΓ άδρο- 
τάτης εις νοήματα ομιλίας έτόνισε τούς αγώνας 
τού περιοδικού τύπου καί είδικώτερον τής «Πι
νακοθήκης», κατόπιν δέ δ κ. Σαΐφερ έξετέλε- 
σεν έπί τετραχόρδου τήν Legeilde τού \'θ- 
niawski κβΐ το Menuet τοΰ Μόζαρτ μετά 
θαυμαστής δεξιότητες.

Ύστατος ένεφανίσθη δ διευθυντής τής «Πι
νακοθήκης» κ. Δημ. Καλογερόπουλος αφηγη
θείς αναμνήσεις τής διαρρευσάσης δεκαετίας, 
δώσας εικόνα τής δημοσιογραφικής ζωής, άμα 
δέ λογοδοτήσας διά τήν μέχρι τοΰδε έργασίαν 
τής «Πινακοθήκης».

Αί πρδς τδν διευθυντήν τής «Πινακοθήκης» 
έπιδειχθεΐσαι συμπάθεια·, υπήρξαν ζωηρότατα·.. 
Ή A. Β. Ύψ δ πρίγκηψ Νικόλαος, — δ κατ’ 
έξοχήν φιλότεχνος καί απ’ άρχής τής έκδό- 
σεως τής«Πινακοθήκης» συνδρομητής αύτής,— 
τδν συνεχάρη δμιλήσας πρδς αύτδν μετά πολ
λής εύμενείας, ώς καί δ κ. ύπουργδς καί πάν- 
τες οί παρευρεθέντες, οΐτινες παρήλασαν συγ- 
χαίροντες. 'Η έπιτροπή προσέφερεν είς τδν έ- 
ορτάζοντα Διευθυντήν άνάγλυφον αναμνηστι
κόν μετάλλων, φιλοτεχνηθέν διά τέχνης λεπτό· 
τάτης ύπδ τής καλλιτέχνιδος κυρίας Ελένης 
Γεωργαντή, δ δέ κ. Σπ. Τρικούπης προσήνεγκε 
μέγαν κλάδου φοίνικος μετά δαφνών κα'. άν- 
θέων, δεδεμένων διά ροδοχρόου ταινίας.

Τήν έξαιρετικήν έπιτυχίαν τής εορτής έξή- 
ρεν δ ’Αθηναϊκός τύπος δι’ εύμενεστάτης 
περιγραφής.— Πολυάριθμοι έπιστολαί συγχα
ρητήριοι άπηυθύνθησαν πρδς τήν Διεύθυνσιν 
τής «Πινακοθήκης» έπί τή δεκαετηρίδι αυτής.

Είς τό προσεχές φύλλον θά δημοσιεύσωμεν τούς λό 
γους, τούς κατά τήν έορτήν έκφωνηθέντας.
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Amt piox pdodwipx bxjDf b a Ata booj_ ·3οιοΒριιρι 
Aaffbg goxiioiibg got aoBog alft bgb wtAmfip^iBau da 
ADDiXab toioup jo ‘AmBDiffVii Amjoioxp Amt 3<η»βυ»·}« 
idau DAailpffailXDiDX pt Uiptajf daj 'fiiodnuf 
bxnaavno^oAiox bioaAao oigot SoBj] ·]οΒον(γΏΐΙ ιοχ 
-lA^atAp jo mtog^oBou jdx φιχαΒχ Af »υ»40}νΧδρ sfc 
Baua ‘SboomfX Sbt Smaomf^aBiovig 3bt xf ‘oaaj 01 
laXaBioig 3Λ0 ‘SooAngAix 3got axbQaja goxitoiau Sot 
-Diibatioxg tig ssjAmaiox :(fxwAbffp sbt Ujaii DtAoXa} 
-a DffD JDX AmiAXaiAag Appt SoBgaoBu p 'SbXBDrion 
ρ 'ooipu aojaByt got SnifaiiDojg 0 'Soimfo^ '» no)n 
-btoiuaADjj got suDtaBjj p‘ibimiBto'jg ·χ p 'Ayabgy, 
SbijfOUoBibjg ~^ao p 'SbXdpiBiDjj 'xjq p idiadiojoBu 
sb sboaooaBDQDx s{ii Bavg UuoBuxf j/t ·3</Χηνδχη»υχ 
sbxiAai Sbt pup Aiomopig SoBu SatAf^aBxoup ‘Aoa-jai 
ADobfiojfatab^f joBoifTfDii jq ‘SUotpifi 'Afff SdjoUaX sbt 
AmAfrioiaiioBaua ‘Abfaog Abt SoBu ADoUiptoa Amjatoiino 
DtDiiojibbih ag tiigiBpBiaup 'SDjXBuuf SDtojafU spi Sja 
JDX sap 'goof got jdx AfoiUtiodi Amt oua AOiBbtbjwf 
-γηο Sagm^aBoff UgmADiBmig >DAbgyt 3pt Sjg ■SmaoBa/. 
-a^f aojAbifaAD/j sbiptoobmj sj/t oug vejagoaiu ‘sbt 
-go AbXogoup Abt sja bgopxiDAbia ·3.}υ»ρ>ρ Uigoiot 
lagattiBau 110 goiBaouaffmBjj -x got Abtimti AUAf 0 
-oBibauxf Abt pBou SiobABa^ag jjt -SDScg/bDODH sbo 
-pu pup iDiiaBaoBibiBau mtgo Sub ‘voaMidogox f 
SaotpBg got DDtxppX Soribojua Sm wiaJjBmaXoAp sb ig 
‘Sma^ptDig AbdivdiDAp liorlXpiAag φι Af Abt bfftfg 
-a SDjcbbihoilo tig AogaXo bf«og Ji '3<<ορθΛ»δο^ΐΓΧ 3g* 
AmXpiitaug Amt pug Smjgj' aoiaogaBoip Atoapff AiuoiDif 
■tbfaog ohfuiy abi SiaopiBgaaao SiagmjaBog jdx 31» 
-aaao ΊρΒχνιΙ Sja AtobfpXoUup uiibib] Aoxioourfi pj,

★

•aoXb goAitAD^ag goi AijOApttx ADjago^ tlft 6i>f *® 
■didx D4 »»4D ‘itAjatAf : AoBaijuig] pt oigot 1>X1 aot-

-fQAao Mipt0aAo3<boiBiaH got ojaorlop jf ·λ'ιΧοΛ abi 
AoBatagod ADogoaixino ‘avoaoagomg ‘αιΒοϊ AuBftma 
■DlAf adioudx 3(fx,oaoH SffxwumBg, 3{μ AmHouoHax 
AmBfiotuaj 45» p,g ptgu 3j, ao„u juf i.g.gooBu 
ADiagpuoxitoari amtgot AmjBuuoBt am, Abaitao^g abt 
Abfp .agjgoup ‘oopu^ jdx oBoaat ‘otjp amapt amt xa 
A^o V^“' ^C's^Dtx -x got DjgabfaH H abait 

"Τ Sooi“JZ“0’P '«‘’W W iDtpBaBx 
aoBml^, pt jdx sbaowoog 3&1 aoiBpuoBt pt Avjgcbf 
-ail abx,amd,,Bi abxjuumBg, Sja aaooHBbooBu SbgDiiori 
■Dig -rlotg .χ sUtoaii s(fx,oao^ 3bxwumBaq jdx sbait 
-ADjag SI>1 3lffaf/ t„M iUtUibgox Sori 3m‘,‘x9u 3bi 'sba 
.DrtafOU 3?»0<D4X O-bxiDMK tfXliDDloUjXng/ 

Sni^punoAiiADiDAmjj xg.
¥

'sDj(atiUf pug bgtbfiof 'SDfgj SdahIo 
->3m aao^rlao s^bxo 3j.» juf oumopBu di aojoug 
4οχΛο p -o-poz. go»
abt °r° a°* '»oto 'f

, 1 baUxo 3lft juf tDiaJpioaoBou ΙιγοΧο »ρ^
♦

.3X1 X „ , -SoBgipBu bXfftjf d>mo
sotiaiBv 3/* ί^9<!> *f?"l»tilignxyt apt

P -,‘D?rfi'PD*K. *i>*’i<fl3. AtixiBDifoog abt 
smriboiuf aaoDjawxaaf 3ο;ΒοΧ(αοΒ sift Sgapoog Oi '

-0Z3 BiDIt 3bt BmibHoox ,ρχαφ ·χ ?'α^ 
■^Μ^α Τ ·’”* ,D^ono>8X bojiiUioiuaADn 
“93. β»» ig)BUt.DiAOXDXf (It juf 3pldo?

3?1 ■”'Χ Λ°Ι^’“·^υ boB.taiib aoi 
’oumooBuiiAD 3m aoib^ag >ifi pug aoobgojB^

*
•aojiBojji Sc Siotaxa & Usioap 

.Θ ‘KrnreiaDg ?Οχ 3/ιχιΛοδΧοι<υώ ‘S^iua^ -3ix,»oorf 
-»xop ,DX s&x.AdS^j >amipDbaXtioBiaX Dio^.rti 3j, 
ah! ΤΓ-Χ3'1- ^AhU.a,u ADJobtf
Abt a^BbxaoBu .SogopBUt ajo.Bax Soiofjag 0. '

*

J61
■ ouf aVx.io,BUixdBdX afoiBt s„o,gx3_ 3d» jdx ao'ho 
-aoK apxuiDBXsuog p, sbojuf ll^’au DQ-ama^y 
'a^oniiZ*^3' !b’soj8uo··) !aP auo|BS'?ro 3,ο»*β« 
“·’ Oo?»rf'^« Ptf oP8uv u,s OpjSBO pi 43
nn.,n, ’ODgdi! DjXBoiCax bxwiimj I.ZaXa"^ 3?ί3°Οί,“Ρ S’· ‘^“Ajp amt hgZx 
ibaXjg 3(fx,ortmj amXBt amjg.Xo jdx amip^m.orioAD 
'! °aU S^D“P a*/,rf Ptf *’P -·&ι»>χο»χρ 3ο8οΛν>9ο 
.(χ p jdS -auBizajaoiq sauuaj, spi pBou ■hxiXor 

" 0 V. If AlfXoooBu abt smBtiiDigj lagxff ‘slixiAoBi 
■0Λ93. I0» ‘•VAXag amjDBQ' a<pt Siaofgxf spi ptajg

'AC01U9MD 
xrpi AOjtooMaih 3od»t Jooooa^foUdX όλ diao^tI 

■DiDriojBniD.g DVx,ou aioa0x3ti alfxubDBXoao-j abt 
’looBbiuriag -tuoilStpBd aVx,jDiIt amt S.BaiOfxax ot 
3]1 Ugpgf taiao ojooiioao H. -amtBof apt tbogogjo s'ht . 
sooBfii igmtpxfyot χ, aoaaiimag luoiiaj a||ap 0||au 
-OB, 1 DiiojQ aoXoft mg ι -ahxidiDBXm^ jdx alfxituavi 
3;» Djoao-fu 'amtBof agfi shogogjo sjft Sopooia DiBax 1 
b wtaxojBga Diorlhilogoxjo mBftmap ti SoBu DtDto

8Ϊ

1 -Ariooxoig φχίΛΧιιιγιοχ jUf wtaoajBxDig dB
-atoibiiyt -aioagxg^ atixuboBiloagg, abt pig sbojuf oa 
-adoidooBu Όγ6γιρ SpBu pxiBtariiiao DiDntf8ogoxjo oag 
wiaoBjaiiap sbaiijf Sf/t amBaii 4p. amBftoMp ' 

•goxitoiBg 
-y, got jdx aojaiooijy S^t 01 'aniptUrfUtitut amxiB 
•oibup amjoDtiaog pig jdx aharijj abi AmtapffD^iBau 
SmxiaXaivcfDx AmXpBtf Sujaomo Sototimihg got iBXftl Oa 
-iftp smug 'sbariji SpBxni Sujaaudiiuf s'lft tBXfii smBA 
-s(f »V(X aogaujuf 01 0430143, -Uipqon Amihuot 
jdx 4<υιρι/γοΧρ ?? ‘DiDimxiAXanyiDx SoaaiioDaaxoaig 
SoXBau p lorioox Amjautiox oag ajpt Sojfi pt ,ox 
'aoamlDBiti got SojxroX SoBuaoat 3pj -SoBfii' aoixioad 
01 SoBu SDjauriox oag 3ja laibjoup Baus ·αοΑφίοΒιι\ 
3?‘? AfoBaafu amiBi xf wia^jtoiihXo SDjatom >o( 
-o^/Bau θ, ’SnopiBgaAao SaojBffwug pg BaatioiBiooBu 
shuaxop DiaiDfu ‘juoiSau a|pp ojoj pi '3»iptf>i 
-ayt -goDf ooiopxa SbXouf ^hiopxf ‘Shxitanjp ojiyoX 
■df pt woaoApgiiofiBau jd woaogjo ;o ‘3m;XOy« _di!d3 
-oig AoioiXaii tbofif φι a3t •htpimxiimBhixDBoX ‘hxn 
-3A3t Mogoxjo ‘SDjaijp Shi DiloiBfrioig pi wiaxojBai 
Ί'59Ρ pa Sjgwilbtipgoxjo aodagoo jdx agofuy^ -Smiofg 
~"3. 3'<fxii>D3/.0AQ3' sbt aoBpXajg got wumtfthiap og 
-aiipxoiBga luuy.p bzzbij abt sodu saiAgoBmXoB'n 

-Ijt Awhjouoiajai SoBu ahXouf ahiopxa Sja 
'aotiopx aoAfiionijouau gsa DiagpuooBu Ig tlgboauidx 
Smuo-amiapaaiiwbBX '3oj^p stjxiaXaigjDx sbiijiari ama 
-ariiaxiiap amBpioig jdx 3pXoj7»D 3oiao]pioaodDu py^p 
'3ίι·<??^ >oag smxnoiafxoup amXBa aijiagjuf alft sj'a 
aoaaiiaoxBp M Saoagg. aotopxf amBaiuiBau amBpcb 
-Dig amt jDXoyyoo jO aum pg aojf woaoB/^oigag 

■Djoomj jox aoUjfg ‘oniiy_ ‘djaduo 
•I. 'Df^dag -djaduo^ ‘djatiIBij ·ο;δοΧΧ?ο '.oj.i.yo^ 
wap>imaHi ‘djudj Ig agogaofoxp abigot jox DjBtogy 
h wnaXhoBjj ·5ΐιχΐΛθΐχβιιΧΒρ 3ht xf aoiopxa 3paj 
aoaarioaiBxDig 'iuO!|8ipBj toBoipig jo apBiao didx 
t.iaoug^ -AmiBa Ami ADomghfU aIji ago-jidau Smuo 
SgoxBouaap SoiaaghBrnag Smaoagxg^ tjjt αοΒριχοιρ goi 
•amBiaii 000'9 wxbgoxoaiu ADobgaiaooBu gcipo aago 
■’uo. ' SfuaBuofoiati jox Apxnhfgiuf •3maofgxgt sbt 
4θδοιχρχρ aoigj pt oijD lagajwDg iao3gxgt tit a3t 

•oiuiaiBij 4o;v>o4no abt sja ahm] 
ahiojiari i.g,g jox awogyig alii laufBuuf Sorhoia o-(g 
,gox 'sfixuboPioaggt slit piail amaXsj amjDB^ aoii 
A’O’gxa. Doaosgaao h OBadifi Jojoioiorf U miaQ 
■AgoBmXoBu joaaxooBiuoBu jy MoX/yp lip bghigiap 
lir'l,d }<Djoagxgt fog Sgoagng s'ht Si^Bda» ut 

S'llim,! xg,
*

•shaXfi Sfex 
u((a. 3&. AogopBu Alft JDX 4pyox 01 prp aolnagoja 

pi pg no DjfogiMp taXBpug aag djouj h ‘awhABagag 
alft Sja oiao aiomfpgoug jdx D/lhaiipug "ajpuno ‘smug 
AOfaoupiimQ x aoi ADoafpxaBou SmiiggoiiQ^ •amivii 
-XoBu AmxiaXaiiffDx aiiili .Box ayt Aiornji-jag ahi Sat 
-igoib^ lDaXanjfDx jo aDohiofav^a Smjuxig aiom'-airi^ 
Bou aghjarioBou iaXp 40130001 4<Dyyp 4(01 4<υι 
-4p« SoiDiowgoouo p aaia ioijdx Sotgo Soggfx θ, 

■<4Q>4T»iiyyo3 
Am»l<fiamt aoiioagagg > 401 Sja tailoxa aojoug abt 
‘amaXag amfug apt stfjoXg sbt smaomauXdoig stjxux 
sbt jBau jdx >ppyy3, af amaXai ayi Smaopiooiox sbt 
jBau aojaoxoiirnQ mime -x aotugfi goi tD^irto abt 
Stii iDAXaiiffox jo AuobgXfgaug apiioDio.iogaf ajg '
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ραχώτ, άπεμακρίνθη ταχέως εξ αύτοΰ, εγκατασταθείς 
etc Παριοίους. ' Επολιτιύθη. εκτεθείς ώς υποψήφιος 
βρυλευιής ίν Άθήναις, σΖΛ* ό κομπατικός άνταγωνι- 
ομΰς ΰπερίσχυε πάντοτε. Άπελπιοθείς περί τής βελ- 
τιο'ιτεως τών πολιτικών πραγμάτων, άπήλθε χαι πάλιν 
είς Πορισίόυς, όθεν δέν επανήλθε πλέον. ‘Ο Γεννάδιος 
κυριολεκιικώς ίγοή: ευεν, δίαν ήγόρευε προς τά πλήθη. 
Την κηδείαν του, παρηκολούθησαν πολλοί επίσημοι, ίνε· 
τάφιίοθη δέ είς ιό κοιμητήριον Here Lae liaise.

*
ΊΙ δεσποινίς Αγλαΐα Βτζάντη ίν ουνσυλία δοθείση 

ίν Tip Δημοτινφ θεατρφ διικρίθη διά τήν υπέροχου τέ-

Άγλ»{» ΙΐυζίΜτη

riyp. Άνεδείχθη κλειδοκυμβαλίστρια έξοχος, εκτι- 
λίοαοα δυσκολώτατα τεμάχια. Περί τής συναυλίι ς τής 
δεσποινίδας Βι-ξάντη θά γραψη ίκιενώς είς το προσεχές 
τεΰχο; ειδική οινεργατι;.

*
" }'λο τήν προεδρείαν τοΰ Άκαδημαϊκοΰ Άνατόλ 

Φράνς ουνεοτήθη ίν Παριοίοις επιτροπή διά τήν συλλο
γήν εράνων προς άνέγερσιν μνημείου είς τον 7.άν Μω- 
ρεάς. Τής επιτροπής μειέσχον δ υφυπουργό; τών Κα
λών Τεχιών Διζαρδέν-Μπωμέτζ και πλεϊοτοι λογογρά
φοι καί καλλιτέχναι. Τό μνημείου θά γίιη ύπό τοΰ 
γλύπτου κ. ΑίμιλΓυ Μπουρδέλ.

¥
Λίαν επιτυχής ή συναυλία τοΰ καθηγητοΰ τοΰ 'Ωδείου 

κ. Μπουοτςντούΐ Έξετέλεσε έπί τετραχόρδου τό Con
certo είς la mincur τοΰ Goldmark, εν andante xai 
μίαν σερενάταν τοΰ Scambati. Τήν Jota Aragoncsa 
τοΰ Σαραζάτε έπαιξε θαυμάσια, ώ; καί τήν Chaconne 
τοϋ Μπάχ, αριστούργημα τέχνης, ίκτελέοας αυτήν άνευ 
ουιοδείας πιάνου. Έπίσης αριστοτεχνικά έπαιξε τήν 
Berceuse τοΰ Gni χαί τό Moto perpetuo τοΰ Hies. 
Τήν επιτυχίαν συνεπλήρωσαν ή δεσποινίς Παοπάτη ήτις 
έπαιξεν εκτάκτως ώραϊα έπι βιολοντοέλλου τό Adagio 
τοΰ Bargiel χαί >; κυρία Βελουδίου ήτις έπί κλειδοκυμ
βάλου ά.ιίδωκε μετά νελειάτητος τήν 3ην nocturne τοΰ 
Λίοτ και την ballade είς sol »ineur τοΰ Σοπέν.

Ό. κ. Μπουστεντούϊ έπαιξε με ΰλως εξαιρετικήν 
επιτυχίαν, μέ αισθηματικότητα καί ευχέρειαν σπάνιάν.

*

Νέον έργον *'Ο πατέρας τοΰ τενόρου* κωμωδία τρί
πρακτος τοΰ I. Φορτζάνο παρεστάθη έν Φλωρεντία. Είνε 
μέ πολλήν ευφυΐαν καί λεπτότητα γραμμένη.

¥
Μανθάνσμεν ίκ Μονάχου τάς προόδους τής Έλληνί- 

δος κλειδοκυμβαλιστρίας δνος θαλείας Π ανία. Προσε
χώς θά δώση δείγματα τής τέχνης της ιίς μεγάλην συ
ναυλίαν έν τφ Ώδείω ταϋ Μονάχου. Τή συνοδείφ ορ
χήστρας μέλλει νά ίκτελέση τήν Walzer τοΰ Brahns 
χαί τό είς do mineur Corcert τοΰ Beethoven·

Περί τής συναυλίας αυτής θά γράψωμεν προσεχώς 
μολονότι γνωρίζομεν ήδη έκ τών προτερων τήν μεγά
λην της επιτυχίαν. Τό παρελθόν θέρος ήκουοα τήν δεσ. 
Πανϊα είς τό Μονάχον καϊ ίξετίμησα τό τάλαντύν της.

Μ. I. Α.
*

Είς τΦΠοιί ντέ Ντόμ, έπι εδάφους άνήκοντος εί; τά 
γαλλικόν χωρίου Έσπανε, έγένοντο τά εγκαίνια κολοσ
σιαίου άγάλματος τοΰ άγιου 'Ιωσήφ. Τό άγαλμα τοΰτο 
είνε τό πυραδοξότιρον όλων ύπό εποψιν κατασκευή;, 
δέν είνε ούτε χυτόν, ούτε γλυπτόν, άλλά κατεσεευάσθη 
διά σιδηροπαγούς σκιρροχονιάματος. Τό άγαλμα έχει 
ύφος 15 μίτραν καί έχτι Ιγερθή έπί βάθρου 8 μέτρων, 
επίσης κατεσκευαομένου ίκ σιδηροπαγούς σκιρροκονιά- 
ματος. Τό άγαλμα χαί τό βόθρον φαίνονται ώσει άπο- 
τελοΰντα μονόλιθον. Τό όλον βάρος είνε 80 τόννων.

¥
Ό κ. Ί. Σαϊφερ, ό διακεκριμένος καθηγητής τού 

τετραχόρδου εν τφ ‘Ωδείω Λόττνερ έδωσε συναυλίαν, 
καθ' ήν έπαιξε μετά πολλής τέχνης συνθέσεις τών Tar— 
tini, Beethoven. Bruch χαί Weniawski, συνοδεύου- 
σης τής κ. Σαϊφερ έπί χλειδοκυμβάλου. Ό κ. Σαϊφερ 
διηρμήνευοεν δλα τά τεμάχια μετά σπανίας λεπτότητο; 
και άκριβείας.

Μ
Τά ‘Αραβικά φύλλα άγγέλλουν τό» θάνατον τοΰ Μω- 

χάμετ Ίαμάν έλ "Αμπεντ, τοΰ μόνου Αίθίοπος ποιη- 
τοΰ, όστις ίνεθουοίαξε μέ τους στίχους του τούς όμοε- 
θνεϊς τευ. Ό Αίθίοψ ποιητής άπίθανεν ίν μεγίστη πε
νία, ή δέ ‘Αραβική φιλολογία έν τώ προσώπφ του έχασε 
ένα των καλλίτερων της ίργατών.

♦
Βαθυτάτην έντύπωσιν ένεποίηοεν ή τέταρτη συναυ

λία τοΰ 'Ωδείου Αθηνών, καθ' ήν έξετελέσθησαν τέσ- 
ααρις συνθέσεις τοΰ Βάγνερ. Ό μέγας μουσουργός άπε- 
δόθη μέ μεγάλην επιμέλειαν. Έπαίχθη ή είοαγωγή τοΰ 
εΑόεγκριν·, ή romance de Γ Etoile «χ τοΰ «Ταγ- 
χονζερ·, τό είδΰλλιον Σίγφρηδ καί τό Maitres chail- 
teurs de Nuremberg. Η εισαγωγή τοΰ Αόεγκριν έ- 
γράφη, ώς γνασστόν, είς διάστημα εξαετίας (1841— 
1847), ό μύθος όί πλήρης μυοτικοπαθείας άναφέρεται 
είς τόν “Αγγλον Craal. Τό προοίμιον, όπερ εΐιε οΰμ- 
πτυξις τοΟ άλου συμβολικού έργου, αποδίδει θαυμασίως 
τήν δύναμιν καί γλυκντητα μιας φιλοσοφικής Ιδέας. Ή 
romance τοΰ Ταγχοΰξιρ ιΐιε έκκλησις πρός τόν πέ
ραν τοΟ τάφου κόσμον <5ιά τήν άπελευθέρωσιν τής ψυ
χής ίκ τού γήινου περικαλύμματος της. Τό MaitieS- 
cbanteurs άφορά τους ποιητάς καί ψάλτας τών αστών. 
Ή ποίηαίς των κυρίως ήσχολεϊτο είς θέματα ίκ εής. 
'Αγίας Γραφής.

—Αί μαθήτριαι τής ωδικής τοϋ ‘Ωδείου ‘Αθηνών, 
κατόπιν ίπιμελεστάτης διδασκαλίας ύπό τής κ. Φεράλδη- 
παρέστησαν δύο μονοπράκτευς ύπερέττας τοΰ “Οφεμ- 
παχ τό «Mariage aux lanternes» καί τό aChansoi? 
de Fortunio». Al λαβοΰσαι μίρος, πρώτην φοράν άλαι 
εμφανιζόμενοι είς θεατρικά έργα, έπαιξαν με ζηλευτήν 
φυσικότητα χαί ηθοποιίαν. "Εψαλαν μέ χάριν και μέ 
τέχνην, καταχειροκροτηθεΐσαι ενθουαιωδώς.Διεκρίθησαν 
Ιδίως >; δεσποινίς Έραομία 'Αναοτασιάδου ώς χωρικός, 
ή δ. Λυμπεροπούλου και ή κ. Σκέπερ ώς χήραι καί ψ

διαλέξεων 

τού *Φι· 
διαλέξεις,

Ό πρόιδρος τής α Έλλην. καλλιτεχνικής εταιρεία;* 
κ. Μερλόπουλος υπέβαλε τήν παραίτησίν του, άλλ' αϋτη 
δέν ίγένετο δεκτή.

— Ί'.-τό τής αυτής εταιρείας άπεφασίσίη ή ΐδρυσις 
καλλιτεχνικής σχολής κυριών, ής ή διεύθυνσις άνετέθη 
εί; ιόν π. Μαθιόπουλον. Ή σχολή έγκατεστάθη είς τήν 
όδόν Καραγεώργη 11.

— Έπίση; άπεφοσίσθη άπω; γείιη σειρά 
επί καλλιτεχνικών θεμάτων.

»
Ό παρεπιδημώ" ίν Άθήναι; συντάκτη; 

γαρώ* κ. Γεώργιο; Μπουρντόν έκαμε τρεϊ; 
περί Ροστόν, Μωρεάς καί Μαίιεολιγκ.

χ
Ή 1 Μαίου ώρίσθη ώ; ήμερα ενάρξεω; τής εν ’Α

λεξάνδρειά IIαναιγυπτιαχής έκθέσεως, πρωτσβουλίφ τοΰ 
έχει Συλλόγου τών Ελλήνων βιομηχάνων καί τεχνιτών.

¥
Είς τό άοχαΐον Μουσείου τών ‘Ωραίων Τεχνών τή; 

Βυυδατέστη: ό καθηγητής Βειονρκ τής Ρώμη; άνεκά- 
λυψεν είς τόν πίνακα, μιγέθυυς δύο μέτρων, ό όποιο; 
μέχρι σήμερον έφερε τόν τίτλον *'ΙΙ Παναγία μέ τούς 
Άγιους* τοΰ ‘Ιωάννου Σάντη, παιρός τοΰ Ραφαήλ, 
έν έργον τοΰ περίφημου Εύαγγελιοτοΰ Πιαν Μελάτο ό 
όποιος ύπήρίεν Ο πρώτο; τεχνίτης ιοϋ Ραφαήλ.

Ό όΐίνιϊυνη/ς τοΰ Μουσείου καθηγητής Πολάνκα βέ
βαιοί ότι ή άνακάλυψι; τοΰ Ίταλοΰ καθηγητοΰ είνε ά- 
ληθής. Κατά συνέπειαν ή άξια τή; είκόνος καί άπό 
καλλιτεχνικής καί Ιστορικής άπόψεω; είνεΐ-υπολόγιστος.

¥
Διά τών Ικλεχθέντων νέων Άκαδημα'ίκώνΓΑνρύ ντέ 

Ρενιέ, τού στρστηγοΰ Ααγχλοι-ά, τοΰ Δενύ Κοσέν χαί 
τοΰ Άνρύ Ρουζόν ουνεπληρώθησαν πάοαι αί έδραι τής 
Γαλλικής 'Ακαδημίας.

*
Είς τό « Πςλυθέαμα* ό θίασος τής δεσπ. Μελπομέ

νης Κολυβα δίδει λίαν έπιτυχεϊ; παραστάσεις. Είνε ή

δεσπ. Ξννθάκη είς τήν α όπερέτταν, είς τήν δευτέραν 
ή κ. Ι'ιαννάρου παίξασα μέ πολλήν φυσικότητα, ή δεσ. 
Γεννάδη, ώ; υπάλληλος συμβολαιογραφείου, ή μικρά 
Μαργαρίτα Όριγώνη ώς μικρός κωμικός, ή Α. Δημη- 
τραχοπούλου μέ τήν ώραίαν φωνήν μεσοφώνου, ή "Αγνά 
Καίσαρη υψίφωνος, ή δεσ. Λυμπεροπούλου χαριτωμένη 
ώς σουμπρίττα, άπέδειξαν χαρίσματα λεπτότατης ΰπο- 
κρίοεως. "Εψαλαν δλαι εύμορφα, γλυκά καί είς τήν 
α' όπερέτταν, αλλά χαί ιίς τήν β', τήν καϊ δισκολω- 
τέραν.

— Ή πέμπτη συναυλία τοΰ ’Ωδείου έσημείωσε μεγάλην 
επιτυχίαν. Ή ϋρχήοτρα άνέκρουσε τήν αρχαϊκής μεγα
λοπρέπειας είσαγωγήν τή; «’Αλκήστιδο;· τοΰ Ι'λούκ, 
τήν Suite τοΰ Μπάχ μέ τό γλυκντατον εν τέλει mennet, 
τοΟ οποίου δικαίως ίξητ>ιθη ή ίπαιάληψις. Ή σειρά 
αντη άπό εξ μέρη συγκείμενη έξετελέοθη διά πλαγιαύ- 
).ου κα! εγχόρδων οργάνων. Ό πλογιαυλητής κ. Πασα- 
γεωργίου ουνετέλεσε πολύ είς τήν επιτυχίαν. Καιόπιν 
έπανέλοβε ήόρχήστρα τούς «Meistersinger τή; Νυρεμ
βέργης* τοΰ Βάγνερ, μέ τό δυοκολώτατον προοίμιον καί 
τό θαυμάσιον εμβατήριου τών συντεχνιών. Έπαίχθη τό 
προοίμιον τής γ' πράξεως τοϋ Ταγχονξερ χαί επερα- 
τώθη ή συναυλία διά μιας ραψωδίας τοΰ Λαλά, ήιις εί- 
κονίξει χωρικήν εορτήν.

*

Συνέστη μετοχική εταιρία διευθυνομένη προσωριιώς 
ύπό ουμβουλίον άποτελουμένου ίκ τών κ. κ. Λαυράγκα, 
Μίνδλερ, 'Αραβαντινοΰ, Τυπάλδου χαί άλλων, ήτις 
σκοπόν έχει τήν άναούστασιν χαί ουντήρηαιν τοΰ έλλη- 
νιχοΰ μελοδράματος, ώς καί τήν ΐδρυσιν ταμείου συν
τάξεως.

Διά τοϋ Καταστατικού τής 'Εταιρίας ορίζεται άπω; 
έκαστον έτος ίνεργούνται διαγωνισμοί πρός σύνθεοιν 
μελοδραμάτων, ελληνικών, ώς ίπΐ τό πλεϊστον, υπο
θέσεων, τά όποϊα θά κρίνωνιαι ύπό διεθνούς επιτροπή; 
μουαουργί'ιν. Έπίσης θά ίνεργοΰ'.'ται διαγωνισμοί λιμ- 
πρέττων, ώς καϊ μεταφράσεις τοιούτων, όπως δυνηθή 
ή ‘Εταιρία ν' άποκτήση δραματολόγιον ίδι- 
κόν της, γνηαίως ελληνικόν. Οί έπιτυγ- 
χάνοντες έν το«; διαγωνισμοί; εκτός τοΰ 
βραβείου θέλουσι λαμβάνει καί μέρισμα 
ίκ τών κερδών.

Τό μέχρι τοΰδε κατατεθέν κεφάλ., ΰιοερ 
θέλει χρησιμεύσει ώς πυρήν τής Ιδρυόμενης 
'Εταιρίας, ανέρχεται είς τό ποαόν τών 10 
χιλιάδων δραχμών, πρός κάλυψιν δέ τοΰ 
ποσού τών εκατόν χιλιάδων δραχμών θέ- 
λουοιν εκδοθή 4 χιλιάδες μέτοχοί εξ είκο- 
αιπίντε δοαχμΰν ίκάστη.

¥
Ό σοφός ‘Αμερικανός γλωσσολόγος κ. 

Ριχάρδος θόρντων, ό ίπΐ μακρά έτη κα
θηγητής είς τό Oregon τής 'Αμερικής καί 
άπό τίνος είς τό Λονδϊνον, ίφθαοε είς 
τήν πόλιν μας. Ό κ. θόρντων ήσχολήθη 
«π» τρία συνεχή έτη είς τόν καταρτισμόν 
ένός δλως πρωτοτύπου Λεξικοΰ τών ‘Α
μερικανικών λέξεων καί φράσεων. Τό 
Λεξικόν τοΰτο θά είνε τό σπουδαιότερου 
είς τό εϊδός του εκ τών μέχρι τοΰδε ίκδο- 
θέντων. Καίτοι ή διαφορά είνε πολύ μι- 
κροτέρα, ίν τούτοις ή ‘Αγγλική γλώσσα 
διαφίρει τής όμιλουμίνης ίν ‘Αμερική 
κατά τόν αυτόν τρόπον, καθ' δν διέφιρτν 
ή αρχαία ίλληνική,ή όμιλουμένη άλλοτε εν 
Άθήναις, άπό τήν δμιλουμένην τότε είς 
τάς Συρακούσα; καί τή» Κόρινθον άκόμη.

Τό νέον Λεξικόν τοΟ εύπαιδεύτου καθηγητοΰ κ. 
θόρντων θά περιέχη 13,000 παραγράφους, έπεξηγούσο; 
·*’ξ·ις χαί φράσεις.

¥

ΜτλχομΙνη ΚολυβόΙ

πρώτη εμφανισθεϊσα ίν Άθήναις μέ σαλβάρια είς τήν 
• Εύθυμου-, χήραν*, έπαίχθη δέ διά πρώτην φοράν ΰπ' 
αυτής τό ^'Ανοιξιάτικο άεράκι*. Μετά τής δ. Κολοβά 
συμπράττει χαί τό ζεύγος Μουστάκα.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό «.ΣϋΧΖο/ο: τώΰ Ερασιτεχνών· έκαμεν είς το 
foyer τοΰ Βασιλικού θεάτρου τήν έμφάνισιν τον διά 
προεσπερίδος, ήτις,παρά τό μακράν τοΰ προγράμματος, 
ήκούοθη μετά πολλοΰ ένδ.αφέροντο;. 'II δεσποινίς Πα- 
παχατζή απήγγειλε τό «Παληϊ βιολί· τοΰ κ. Πολέμη 
καί τόν ‘Άράπηε· τοΰ κ. Δροσίνη μετά πολλή; παρα
στατικότητας, ή δεσποινίς Δαμαλά απήγγειλε μετά γόν- 
τάτου λυρισμού τήν «Lucie» τοΰ Μυσοέ, άποκάλυψις 
δέ έκλεκτοΰ ταλάντου ύπήρξεν >j έμφάνισις τής νεαρά; 
δεοποινίδο; Λααασκηνοΰ,ήιις τις «ϊ ποιήματα τοΰ Οΰγ- 
κώ καί τοΰ Μωρεάς άνεδείχθη εΰμοιροΰσα δραματικού 
πάθους καί δυνάμεως.

Ή δεσποινίς Στεφάνου έψαλεν έπιτυχώς, ή κ Νε- 
γρεπόντη έπαιζε βιολί, ό κ. Bourdon έκαμε ή μάλλον 
απήγγειλε διάλεξίν περί Μωρεάς ώ; άρδρώπου καί ώς 
ποιητοΰ, έπαίχθη ΰπό τών κυριών Ζέγγελη καί Φοστη- 
ροπούλου, αΐτινες ύπεκρίθηιαν τελειότατα, ,; κώμοι ίία 
τοΰ Κουρτελΐν «Gres chagrins», έπαίχθη έπί κλειδο- 
κιμβάλου δι" όκτώ χειρών τό «’Ηρωικόν έμβατηριον· 
τοβ Σαενς, και χορός δεκαοκταμελής, διευθυνόμενο; ΰπό 
τοΰ ερασιτέχνου κ. Ψαρούδα, έψαλλε μέρη έκ τοΰ με
λοδράματος ‘Σαμψών καί Δαλιδά» τοΰ Σαενς καί άπό 
τήν ‘Μαρίαν Μαγδμληνήν» τοΰ Μασενέ

Ή προεσπερίς ιοΰ ‘Συλλόγου τών 'Ερασιτεχνών· 
άπέδειξε πόσαι κεκρυμέναι ίδιοφυίαι ύπάρχουν, αϊτινες 
αν συστηματικές ήσκοΰννο δά έτίμων τήν Έλλ. τέχνην.

¥
Είς τό Βερολινιαίον δέαιρον ‘Τεάιερ ντές Βέστενς· 

έδόδη νέα όπερέττα, ή « Nil λούστιγεν Νιμπελοΰνγεν·, 
με λιμπρέττο τοΰ Ριδεάμου; καί μουσικήν τοΰ "Οσκαρ 
Στράους.

¥
"Εως τώρα ήτο γνωστέ) μία χαί μόνη Τζοκόντα, ή 

ώραιοτάτη καί έπί αιώνας δαυμαζομένη είκών τοΰ Λεο- 
νάρδου ντά Βίντσι τής Μάννα Λίζας, συζύγου τοΰ Φλω- 
ρενσίνου Μεσσέρ Φραντζέσκο ντ'ελ-Τζοκ ίνιο, ή εΰρισκο- 
μένη είς τό Λοΰβρον έν Παρισίοις.

Έν τοΰτοις, είς τό Μουοείον τοΰ Πράδο, είς τήν 
Μαδρίτην, εΰρίσκεται έκιεδειμένη άπό πολλοΰ καί μία 
άλλη Τζοκόντα, όμοια καθ' όλα σχεδόν πρός τήν πρώ
την, μέ τήν διαφοράν ότι ή κόμμωσίς της φαίνεται 
κάτω άπό τόν διαφανέοτατον πέπλον της καί τό φόντο 
της είνε έντελώς μαΰρον, άντί τοΰ τοπείου, τό οποίον 
αποτελεί τό βάθος τοΰ πίνακας τοΰ Λούβρου.

"Ωστε έχομεν δύο Τζοκόντες. Άλλ' εσχάτως οί καλ- 
λιτεχν.κπ κύκλοι συνε :ινήδηταν έκ τής άνακαλύψεως 
μιας άλλης Τζοκόντα:, όμοιοτάτης πρός τήν τοΰ Λού
βρου, μέ τήν διαφοράν, ότι τό τοπείον τοΰ βάδους είνε 
διαφορετικώτερον. Ή τρίτη αυτή είκών εΰρίσκεται είς 
τήν Πινακοδήκην τοΰ ζωγράφου Καρρέ.

Μεταξύ τών Γαλλικών καί τών 'Ισπανικών εφημε
ρίδων προέκυψε φιλονεικία ώς πρός τήν προτεραιότητα 
τών εικόνων αύτών' έπικρατεί δέ >} γνώμη ότι αί δύο 
τελευταίοι εικόνες είνε αντίγραφα τοΰ έν Παρισίοις ευ
ρισκομένου πρωτοτύπου, όφειλόμενα είς τόν χρωστήρα 
δεξιού μπδητοΰ τοΰ Λεονάρδου νιά-Βίντσι.

¥
Είς τό Λονδίνον έπωλήδη έσχάτως εΐς ζωγραφικός 

πίναξ τοΰ Τιτοιάνο άειί 750,030 φράγκων, θεωρού
μενος ώς εν έκ τών ώραιοτέρων Αριστουργημάτων τής 
γραφικής τέχνης.

"Αξιόν σημε ώσεως είνε ότι πρό πενταετίας διά εό 
ίδιον έργον δέν προσεφέρδησαν είμή μόνον 52,000, 
πράγμα τό όποίον σημαίνει, ώς βεβαιοΰν καί άέ.λά προ
ηγούμενα, ότι ή τιμή τών κλασικών εικόνων διαρκώς 
αύξάνει·

¥
Αντήχησαν έΐΐηιαχά τραγούδια είς Λονδίνειον θέα- 

τρον. Τό γεγονός όφείλεται εί; τόν Έλληνα Βασίλειον 

Σιδερήν μέ άλλου; επτά λαμπρούς τραγουδιστός, έμ- 
φανιοδέντας είς τό ‘ Κολιζίωμ·, είς τό ίδιον δηλαδή 
Μιούζικ-Χώλλ, είς τό όποίον παρέστησεν ώς άπλοΰν 
νούμερου καί δά παραστήση πάλιν ή Σάρα Μπερνάρ. 
Παρουοιάοδησαν έπί σκηνής μέ Κρητικήν ενδυμασίαν 
καϊ έτραγούδησαν 3—4 άσματα, ιό πλείστον τοΰ Κόκ
κινου, έχειροκροτήδησαν δέ παταγωδώς καί έκλήδησαν 
εις τό προσκήνιον τρις.

*
Έν Καΐρω έπαίχδη διά πρώτην φοράν εΐς τό Χε- 

διβικόν δέατρον ή ‘Ρέα· διευθύνοντο; τοΰ συνδέτου 
κ. Σαμάρα τήν όρχήστραν. Ό ένθουσιασμός τοΰ ακρο
ατηρίου ήτα ακράτητος.

— Πολύν θόρυβον έπροκάλεσε τό νέον δράμα τοΰ 
Μπερνστάϊν παρασταδέν εις τήν· Γαλλικήν κωμωδίαν·, 
τά ‘"Υστερα άπό μένα· .Καίτοι δέν παρουσίασε μεγάλην 
πρωτοτυπίαν, προεκάλεσε βαδυτάτας συγκινήσεις .Άλλ' 
έξέγεραις έκ μέρους τών άντισημιτικών ήνάγκασε τόν 
Μπερνστάϊν ν' άποούρη τό έργον του.

— Τό δικαστήριον τοΰ Μιλάνου κατεδίκασεν εί; δίμη- 
ιον φυλάκισιν τό* Ιδρυτήν τοΰ Μελλοντισμού Μαρινέτη 
διά τό μυθιστόρημα του Mafarka le Futuriste.

— Είς Παριοίους διοργανοΰται καλλιτεχνική έκδεσις 
ζωγραφική; καί γλυπτικής άποκλειστικώς διά τό γυμνόν. 
Ή έκθεσι; είνε διεθνής.

— Ό αρχαιολόγος Χέρμαν καί <5 φροντιστής Β ιντέ 
τοϋ ‘Εθνικού Μουσείου τοΰ Βερολίνου έφυλακίσδησαν, 
έπειδή έπώλησαν πολλά αντικείμενα Αξίας τοΰΜουσείου 
καί τά άντεκατέστησαν μέ Απομιμήσεις ιδίας κατα
σκευής.

— Έπί τή συμπληρώσει πεντήκοντα έτών άπό τοΰ 
δανάιου τοϋ Ερρίκου Μυρζέ τοΰ ουγγραφέως τών 
.‘Σκηνών τοΰ Βοημικοΰ βίου· άνηγέρδη ή προτομή του 
είς τόν Κήπον τοΰ Λουξεμβούργου έν Παρισίοις.

—Είς τό «Gymnase» τών ΙΙαρισίων έδόδη νέα κω
μωδία τών Φλέρ καί ΚαβαγΓι, δ «Μπαμπάς·. Ή έπι- 
τυχία ύπήρξεν εξαιρετική. Τό έργον έχει παλλάς κω
μικός σκηνάς.

¥
Άπέδανεν έν Κων)πόλ.ει ό διευθυντής τής ‘Νέας 

Εφημερίδας· Σπυρίδων Καραγιαννίδης, έκ τών πα- 
λαίοτέρων δημοσιογράφων τής Κων)πόλεως.

— Έγνώσδη δει ομογενής,μή δέλων νά γίνη γνωστόν 
τό όνομά του, δΓ έπιστολής πρός τήν Λ. Β. Ύψ. τόν 
πρίγκηπα Νικόλαον έδήλωσε ότι δωρεϊται 250,000 
δρ. πρός άνέγερσιν τής Έδν. Πινακοθήκης.

— Ό ΛήμοςΆδηναίων ώνόμασεν μίαν τών όδών τής 
πρωτευούσης— πάροδον τή; λεωφόρου Αλεξάνδρας, εΐς 
τό τέομα τής όδοΰ Ιπποκράτους—μ'ε τό δνοιια τοΰ Ν. 
Γύζη.

— Άπέδανεν έν Άδήναις ό ποιητής Πέτρος Pat της. 
Τά ποιήματα του καί εν δράμα—άτινα δά έκδοδώ'ΐν 
ΰπό τοΰ κ. Φέξη—είχαν κάμη μεγάλην έντύπωσιν είς 
τούς φιλολογικούς κύκλους, εις οΰ; τά είχεν άναγνώση 
Ό δάνατός του άφίνει ήμιτελή τήν έκδοσιν τών ποιη
μάτων τοΰ "Αίνε, πλεΐστα τών οποίων, άμετάφραοτα 
παρ' ήμΐν, είχε μτταφράοη.

— Τά διά τήν καλλιτεχνικήν Ικδεσιντής Ρώμης έλλ. 
έκδέματα συσκευασδέντα άποστέλλονται τήν 15 Μαρ
τίου είς Ρώμην. Ε'νε έργα τά πλείοτα ζωγραφικά 
καί τινα γλυπτικά.

¥
Άφικνείται προσεχώς ό μέγας μελοδραματικός θία

σος Κεδιβιάλ, έξ ‘Ιταλών καλλιτεχνών άποτελούμενος 
μέ ιδίαν ορχήστραν πολυόργανον καί θαυμάσια σκηνικά, 
θά δώση τρεις παραστάσεις, τήν ‘Ρέαν· τοΟ Σαμάρα, 
τήν ‘Σαλώμην· τοΰ Στράους καί τήν ‘ Μπετερφλαΐ· τοΰ 
Πουτοίνι.

— Ό θίασος Φύροτ-Νίκα παίζει ήδη είς Σμύρνην. 
Κατά τήν θερινήν περίοδον δά παίξη έν Άδήναις είς 
τό δέατρον Τσόχα.

Φερωδϋ

τα

παίζει είς

Ό ήθοποιος τής ΓαΧΙ. κω
μωδίας,ό παγκοσμίου φήμη - Φερωδύ 
θά δώση τή 17 καί 1S Μαρτίου 
Ιύο παραστάσεις είς ιό Βασιλικόν 
δέατρον. θά παίξη δύο άπό 

νεώτερα τοΰ Γαλλικού δραμιτολογίου έργα, τό ‘Παγόνι· 
τοΰ Κρουασέ καί τάς ‘ Μαριοι έτ· τοΰ Βόλφ.

— Ό δίατος τής Μαρίκας Κοτοπούλη 
Αίγυπτον, ό τής Κυβέλης είς Σύρον.

— Ή όπερέττα τοΰ κ. Παπα'ϊωάννου εΰρίσκεται
ήδη είς Βραΐλαν, καί κατόπιν δά τολμήιη νά μεταβή 
είς Βιέννην όπως δώση δύο παραστάσεις, τόν Χόρ-Χόρ 
Άγαν καί τόν « Μπότσαρην·

— Ό θίασος Οικονόμου — Καλογερικού θα παίξη τό 
θέρος έν Άδήναις, είς τό · Άθήναιον·.

*
Ό Otto Puchstein, ί γενικός γραμματεύς τυΟ έν 

Βερολίνφ αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου, άπεβίωσε.
Ό I’ucliStein ήσχολείτο κυρίως εΐς άρχιτεκτονικάς 

μελέτας καί πλτίοται πραγματείαι αύτοΰ σχετικαί κο- 
σμοΰσι τά γερμανικά περιοδικά συγγράμματα. 'II περί 
τοΰ Ίωνικοΰ κίονας πραγματεία αύτοΰ, αί περί θεάτρου 
πολεμικοί αύτοΰ κατά τής θεωρίας τοΰ Dorpfcld δια
τριβή', αί περί ΙΙαρθενώνος καί τή; ζοιηφόρσυ του ναοΰ 
μελέται του δά μιίνωσιν έ; άτι δείγματα τής ευθυκρι
σίας τοΰ άνδρό; καί τής βαδείας γνώιεως τών Αρχιτε
κτονικών κανόνων τής αρχαία; τέχνη;. κι! είς
μνημειώδη έργα ό I’ucliSli'iu δεν ΰπελείφδη τής συγ
χρόνου κολοσσιαία; παραγωγής.

Τό έν συνεργασίη. μετά τοΰ Koldewey έκδοΉν μέγα 
εργον αύτοΰ ‘περί τών 'Ελληνικών κα! ιών έν Σικελίφ 
καί κάτω 'Ιταλί,ι άρχαίων ναών· θεωρείται ώ; τό άρι- 
οτον καί τό τελειότατον τών τοΰ είδους τούτου συγγραμ
μάτων. Τελευταίως ό Puchstein ήγιίιο τών έπι τόνων 
μΐν άΑΖά και τόσον καρποφόρων έπιοτημονικών έ<στρα- 
τιιών τών σοφών Γερμανών είς τά ενδότερα τής Μι
κρός Άοίας διαμερίσματα, ερευνών κα! άναικάπτοιν 
τάφους, ά’άκτορα καί ναούς τής χώρας ιών πάλαι Χετ
ταίων καί Βαβυλωνίων καί άλλων έκλιπόντων λαών. 
Συγγράμματα σχετικά πρός τάς έν Baghaskioi καί 
Baalbek ύπό τήν οδηγίαν αύτοΰ διενεργηδείσας άνασκα- 
φάς έκτυποϋνται ήδη, ά’.Γ ό άκαμπτο; έρ'υνητής δεν 
έπέζηοε τής δημοοιεύσεω; αύιών.

¥
Παράδοξος έκθεσι; άνοίγιι τάς πύλας τη; κατά τόν 

προσεχή 'Ιούνιον έν Ρίβολι τή; Ίιαλίας. Πρόκειται περί 
μεγίστη; σατυρικής έκθέσεως εί; τήν όποιαν δά άντιπρο- 
σωπευθοΰν πολλά κράτη Πολλοί σατυρικοί καλλιτέχναι 
τοΰ Γαλλικοΰ θεάτρου δά μεταβοΰν έκεί. Αί δέ σατυ- 

ρικαί Γαλλικά! έφημτρίδες «Ι’ίρ» καί «Σαλότ» 
δά λάβουν μέρος είς ιήν ίκδεσιν.

¥
Εΐς τήν 'Ιταλικήν φιλολογικήν έφημερίδα »Lc 

Cronachc Letterarie» <5 διακεκριμένος καθη
γητής κ. Gami lie ( cssi δημοσιεύει εκτενή έπαι- 
νετικήν μελέτην περί τοΰ Σπυρίδωνος Βασιλειά- 
δου καί τής ‘Ι'αλατεία;· τον. Είς τήν μελέτην 
ταύτην ό εγκρ τος 'Ελληνιστής ποιείται ευμενή 
μνείαν τοΰ διευθυντοΰ τή; ‘Πινακοθήκης· κ. Λ. 
Καλογ εροπούέ,ου.

¥
Άπέδανεν ό διάσημος 'Ιιαλός φιλόλογος *.4»- 

τώνιος Φογκαιοάρο. Ήτο μία άπό τάς εύγενεστέ- 
ρας μορφάς τοΰ 'Iταλικοΰ "Εθνους. Περί τοϋ 
θανόντος μεγάλου μυδοοτοριγράφου θά γράψωμεν 
είς τό προσεχές ιεΰχος, δημΜιεύονιες άμα κρι
τικήν περί τών έργων του ύπό τοΰ BagCOt·

*
Άπέδανεν ή 'Ελένη Άρνιωτάκη, σύζυγος τοΰ 

μακαρίτου διασάρχου Μιχ. Άρνιωτάκη. Ή Οα- 
νοΰσα ι}το ά.τό τάς φιλοτιμωτέρας έργάιιδας τοΰ 
Έλλην. θεάτρου, πρωταγωνιστήοαοα έπί μακράν 
σειράν έτών.

ΕΛΠΙΣ! ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ*

’Λπήλθεν εΐς ΙΙαρισίους ή ’Ελπίς Καλογεροπούλου, 
καταλιποΰσα τάς γλυκυτέρας τών αναμνήσεων καί τόν 
εΐλικρινέστερον ενθουσιασμόν.

Ή έκτέλεσις της υπήρξε μία άποκάλυψις διά τάς 
’Αθήνας.

'Ολόκληρον σειράν άριστουργημάτων, άπό τών με
γάλων ’Ιταλών τοΰ 17ου αίώνος, μέχρι τών Beetho
ven. Sobutnann ( hopin, Dvorak, έξετέλεσεν ή 
καλλιτέχνις μέ έξαιρετικήν maCstria. Ποιος Οά 
λησμονήση ποτέ τήν τρυφερόν arietta τοΰ Pergolese, 
τήν aria του σοφοΰ προδρόμου τοΰ Bach — Scarlatti, 
τήν aria τού Βενετοΰ Caldara, τήν λεπτήν καί 
χσριτωιιένην Zingarclla τοΰ Paiziello. Εΐς τό 
«Φθινοπωρινόν άσμα» τοΰ Ilandel άπέδωχεν ή δις 
Καλογεροπούλου τήν βαΟεϊαν μελαγχολίαν καί τήν 
βιβλικήν εμπνεοσιν διά τών όποιων διαπνέεται ή συμ
παθητική αϋτη ιιελωδία «L’air d’Alcina» έκ τοΰγνω
στού μελοδράματος τοΰ Handel, έξετελέσΟη ύπ’ αυτής 
μέ άληθή μεγαλοπρέπειαν. Διά τόν «Sosic», τό δρα
ματικόν αϊτό άριστούργημα μεταξύ τών lieder τοΰ 
Schubert, τί είμποροΰμε νά γράψωμεν; διά τήν βαθειά 
παθητική μελφδία «La jeuiic fille et la mort». 
διά τήν «Marguerite au rouct», τήν όποιαν περνά ή 
Καλογεροπούλου (καί μέ τί τέχνη 1) σιγά σιγά άπό 
τόν πρώτον άδιάφορον καρδιακόν κτύπον, μέχρι τής 
μανίας τοΰ έρωτος καί τής άπελπισίας, ένώ ό κ. Was- 
senhoven Ακολουθεί τόν καϋμόν της ύφαίνων μέ λε
πτότητα καί χάριν είς τόν αργαλειό,έως ότου κόπτεται 
ή κλωστή του—εις τήν δυνατήν της φράσιν «acli! eis 
kuss» καί επαναλαμβάνει—άφοΰ ένωση πάλιν τό μαλ
λί διά νά έγκαταλείψη τήν έργασίαν του ύστερα άπό 
άρκειήν ώραν παραφοράς καί οδύνης. «Le roi des 
Aulnes», τόν όποιον όλοι γνωρίζομεν, έξετέλεσεν ή 
έλληνίς καλλιτέχνις μέ δλως ίδιον τρόπον αί τραγι
κοί φωναί τοΰ τρομαγμένου παιδιού, ή παρηγοριά τού 
πατρός, ή προσπάθεια, όπως τό καθησυχάση, δ δαιμο-

’) Εύχαρίστω; δημοσιεύομεν κριτικόν σημείωμα γρα
φών τή παρακλήσει ήαών ΰπό διοκεκοιμμένης καί γνω
στής ε'ς τόν μουσικόν κόσμον δεσποινίδος, ήί ή γνώμη 
έχει άναμφισβήτητον κύρος, πβρί τών συναυλιών τής 
Έλπίδο; Καλογεροπούλου.22
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νιωδης δρόμος των (ό κ. Wsssenlioven έτρεξβ μέ 
τόσην δύναιιιν, ώστε δέν θά ήδύνατο ώρισμένως νά 
έταναλάβη διά δευτέραν φοράν τόν φοβερόν δρόμον 
του...) ιδίως ή Απελπισία τοΰ πατρός, όταν βλέπει νε
κρόν τό παιδί του: «[Jas kind war todt» βγάζει άπό 
τά βάθη τής ψυχής του μέσα είς ένα άπηλπισμένον βω
βόν λυγμόν. 'Γί φοβερά έντΰ.τωσις! (Τήν μικράν αυτήν 
φράσιν ήκούσαμε πάντοτε είς ήσυχώτατο πιανίσσιμο, 
ώς νά συνέβαινε σϋνηθες γεγονός...) Έπίσης θαυμάσια 
λέγει ή δις Καλογεροπούλου τόν «Hoi des Auluei·» 
τοΰ Beethoven,δσνις ύφ’ δλας τάς επόψεις είναι ανώ
τερος καί προγενέστερος τών τοΰ Schubert. Δέν ήξεύρω 
διατί νά μάς τόν στερήσμ. Εις τόν Mozart αποδίδει ή 
καλλιτέχνις ολην τήν τρυφερότητα, τήν λεπτήν αισθη
ματικότητα καί ειλικρίνειαν τοΰ διδασκάλου τοΰ Sal
zburg. Τάς δύο arie άπό τό Noces de Figaro, air de 
Suzanne καί «Mon cocur soupire (air de Cherubin) 
μέ τί χάριν δέν τάς είπε ! Έκεϊ όμως ένθα φαίνεται 
τό βάθος τοϋ ταλάντου της είναι είς τήν α Adelaide», 
ιό «Repentir» καί τήν «Tomba oscura» τοΰ Beetho- 
vcn- Ώς Adelaide είνε εύγενής καί discrete, είς τό 
Re pent ir στενάζει, πονεϊ διά νά ζητήση συγγνώμην, 
είς, τήν «Tomba oscura» νομίζει κανείς, δτι έχασε 
ολόκληρον τήν ψυχήν της, διά ν’ άνακαλύψη μέσα" είς 
τό σκοτεινόν αύτό βάραθρον τήν αιτίαν τής συμφοράς 
ΐοΰ Beelhoven... Καί ίσως τό κατόρθωσε! Ί,Ισθάνθη 
καί ήννόησε τόν συνθέτην τών εννέα Μουσών όπως ολί
γοι. Μαζύ μέ τήν Γερμανικήν βαθύτητα προσέθεσε 
καί τήν Γαλατικήν χάριν καί απλότητα. Είσεχώρησε 
είς τάς σκέψεις τοΰ θείου κωφού διά νά μεταφράσμ 
τιήν αλήθειαν τήν όποιαν περικλείει τό μυστήριοι τής 
ύπάρςεώς του—μολονότι δ Beethoven έλεγε «ούδείς 
θνητός θ’ άνασύρη τόν πέπλον ό όποιος μέ σκεπάζει!!»

’Από τόν Shumann ήκούσαμε «La vic et I’amour 
d une femme» είς 8 μελωδίας κατά τάς όποίας μία 
γυναίκα περνφ άπ’ολα τά registres τής άυγκινήσεως 
και τοΰ έρωτος διά νά κλαύση είς τό τέλος τόν θάνα
τον τοϋ Αγαπημένου της: Ή Καλογεροπούλου έθαυ- 
ματούργησεν εις τό Αριστούργημα αύτό, ό δέ Was- 
senhoven ύπερέβη εαυτόν. Διά τό Chant funeraire 
de la Pologne, τό μόνον δπου είμποροΰμε νά εϊπω- 
μεν είναι δτι έχύσαμε τόσα δάκρυα δσα καί ό ατυχής 
Chopin, όταν έμαθε τήν δυστυχίαν τής πατρίδος του 
καί έγραψε τό θλιβερό του μοτίβο επάνω εί: τήν κο
ρυφήν τής Montmartre.

Δέν μάς υπολείπεται ή νά χαιρετήσωμεν τήν Καλο- 
γεροπουλου ώς Ιφιγένειαν μέ τήν χλαμύδα ριγμένην 
είς τόν ώμον καί τήν ελληνικήν ψυχήν της άνεβασμέ- 
νην είς τά χείλη. Ήτο μία άποκάλυψις ώς ήρωίς τοΰ 
Εύριπίδου, ίνδαλμα τοΰ Αρχαίου δράματος μέ τάς 
ειλικρινέστερος άρχιτεκτονικάς γραμμάς Τό llecitativo 
της ητο ισχυρότατον, μεγαλοπρεπές, μέ χαρακτήρα καί 
απλότητα. Ή έπακολουθήσασα aria μέ τούς ύπερη- 
φάνους τόνους της, εκφραστική καί εύγενής.

II Καλογεροπούλου έχει τήν ιδιοφυίαν νά χαράττη 
τήν φυσιογνωμίαν τών ήρφων της, ακολουθούσα τό 
όραμα τοϋ εσωτερικού ίδανικοϋ της. Προσέτι φύσις 
βαθύτατα καλλιτεχνική, συγκεντρώνει πλουσίως Ανε
πτυγμένος, τήν ποίησιν, γλυπτικήν, ζωγραφικήν, είς 
εν σημεϊον-τήν μουσικήν ! ΔΓ αυτήν ή ποίησις είναι 
το σώμα, τό όποιον κατασκευάζει μέ τάς τελειοτέρας 
τών γραμμών καί θέτει τήν μουσικήν ώς τήν ψυχήν 
τοϋ Αριστουργήματος της. ’Αρκεί νά τήν άκούση κά
νεις νά τραγουδή ένα άπλοϋν lied τοΰ Schubert διά 
νά δή πόσον επιμένει είς έκάστην λέξιν καί πόσον 
άναδεικνύει τό ποίημα, διά νά έξηγήση τήν μουσικήν. 
Ιδού καλλιτέχνις διά Βαγνέρειον έργον, μία τελεία 
Walkiirie, δαιμονισμένη Σαλώμη διά τόν Stiauss. 
Το μέλλον έχει πολλά νά μάς παρουσίασή - καί τό 
περιμένομεν!

Πρός τό παρόν όμως, δυνάμεθα έν πλήρει συνειδή-
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σει νά όμολογήσωμεν, δτι ή Καλογεροπούλου είναι μία 
πρωιης τα,εως concert isle, μέ μεγάλο temperament 
dramatiqne, με φλόγα, μέ Ανεξαρτησίαν πνεύματος 
και εντελώς σύγχρονος. ’Ανήκει είς τούς εύτυχεΐς εκεί- 
νους λαούς, οί ό,τοϊοι δέν έχουν ίσκορίαν, δέν έχουν 
στέμμα, δέν έχουν τίτλους, άλλά μόνον ισχυρόν νεό
τητα, εμμορφιά, αύτοπεποίθησιν, εγωισμόν καί μεγαλο- 
φυιαν διά τήν εκπλήρωσιν ένός σκοπού είς τήν ζωήν ! 
, Εις τ“? ’Αθήνας, ή υπερφυσική αυτή δύναμις τοΰ 
εσωτερικού της κόσμου, έκαμε καλλιτέχνας νά πονέ
σουν, να κλαύσουν, νά πέσουν στά πόδια της διά νά 
πάρουν τό μυστικόν της!... Λυτό όμως τό μυστικόν, 
τό παράδοξον μυστήριον, είναι μόνον δΓ αυτήν.

Ή Καλογεροπούλου είναι τόσον personnel^, ώστε 
ούτε θά δώση, οϋτε θά πάρρ ποτέ -διότι δέν χρεω
θεί τίποτε είς κανένα!

Ή εξαιρετική Αντίληψις καί τό βαθύ τάλαντόν της 
εφωτισαν τόν ορίζοντα τής τέχνης της !

A. I. Μ.
1. Γ. Ελησμονήσαμιν τά δύο αριστουργήματα τοϋ 

Dvorak, τά όποία έτραγούδηστ μ'τ τόσον 'χαρακτήρα 
καί charme ή δεσποινίς ΚαΙογβροπούλου. ΕΙς τά 
Τ Κλέφτικα· άνθησε τήν μνχήν τοΰ αγνού Έίΐην,κοΰ 
λαοΰ άρωμαιισμίνην άπό τά ά/ρια τοΰ βουνού λουΐού- 
8,α·· Α. Μ.

ΠΡ0ΕΣΠΕΡΙΔΕ3 “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΕΣ,,
Κατά τήν δεκάτην τετάρτην προεσπερίδα, άνεγνώ- 

σθη τό έν τφ παρόντι τεύχει δημοσιευόμενων διή
γημα «Είιι valezrtrauni», γραφέν ύπό γνωστοτάτης 
^Ατθίδος δεσποίνης, ήτις δέν έστερξε νά δηλιόση τό 
όνομά της. II δεσποινίς Βυζάντη έξετέλεσεν έπί 
κλειδοκύμβαλού τρεις δυσκολωτάτας συνθέσεις, ό κ. 
Άλεξ. Άντωνόπουλος έπαιξεν έπί βαρβίτου καί ό κ. 
Λαπαθιώτης Ανέκρουσεν έπί κλειδοκύμβαλού.

Κατά τήν δεκάτην πέμπτην προεσπερίδα, ό κ. 
Σπ. Βανδώρος έπαιξεν έπί τετραχόρδου μίαν Ro
mance τοΰ Μπετόβεν, ό κ. Άλ. Άντωνόπουλος δύο 
συνθέσεις έπί βαρβίτου, ό κ. Μπονάνος έπί κλειδο
κύμβαλού καί ή δεσποινίς ΤξούλιαΆμπελα Απήγγειλε 
τό «Άγαλμα» ποίημα τοϋ κ. Γ. Δροσίνη καί τό «Γέ- 
λοιο-κλάμμα» ποίημα τοΰ κ. Λ. Καλογεροπούλου.

Κατά τήν δεκάτην έκτην προεσπερίδα δ καλλιτέ
χνης κ. Βυρ Κοντόπουλος άνέγνωσε μελέτην αύτοΰ 
περί συγκριτικής καλλιτεχνίας έπ’ ευκαιρία τής δε 
καετίας τής «Πινακοθήκης», περί ής έν τελεί ώμί
λησε, έξάρας τάς υπέρ τής τέχνης προσπάθειας τοΰ 
Διευθυντοΰ αυτής. Ή κ. Dinner έπαιξεν έπί κλειδο
κύμβαλού καί οί κ. κ. Μαρσέλος καί Βουγιουκλάκης 
άπήγγειλαν Ανέκδοτα ποιήματα των.

Κατά τήν δεκάτην έβδόμην προεσπερίδα—ήτις ήτο 
καί ή τελευταία τής έφετεινή; περιόδου -ή δεσποινίς 
Ευγενία Ζωγράφου άνέγνωσεν ένέκδοτον διήγημά της 
έπιγραφόμενον «Ή γαζία». Ό κ. Άλ. Άντωνόπουλος 
έπαιξεν έπί βαρβίτου, ή δεσποινίς Βυζάντη έπί κλει
δοκύμβαλού, δ κ. Μαρσέλος Ανέγνωσε επίκαιρον με
λέτην του, ή κ. Αύρα Θεοδωροπούλου έπαιξεν δύο 
συνθέσεις τοΰ κ. Καλομοίρη, ή δεσποινίς Κωνσταντι- 
νίδου έψαλε καί ό κ. Τζαβέλλας ώμίλησεν περί τών 
προεσπερίδων τής «Πινακοθήκης». Ό κ. Δ. Καλογε- 
ρότουλος ηΰχαρίστησε τούς μετασχόντας τών προεσπε
ρίδων, καί ή απογευματινή παραταθεϊσα έπί πολύ, 
έληξε ύπό τάς έγκαρδιωτέρας έκδηλώσεις έπί τή επι
τυχία.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Τό μουσείον 'Αλμυροί ήγόρασε πασά τίνος χωρικοί 

χατ’ αύτάς διάφορα προϊστορικά ευρήματα προερχόμενα 
έκ τή; Μαγούλα; Τσαγγλί’ τούτων δύο είνε πήλινα 
ειδώλια, τά δέ λοιπά πελέκεις, έν άγγείον καί 
τινα άλλα αντικείμενα. Έπίσης ήγόρασε κεφαλήν πή
λινου άγαλματίου παιδόε, τεθραοσμένην κατά πρόσω- 
-ον, τών ιστορικών χρόνων, εύρεθείοαν έν τή άκρο 
πόλεί Φερών. ΊΙ έκφρασις τοϋ παιδός είνε συμπαθη
τική καί αφελής. Πρός τούτοις τό αύτό μουσείον ήγό- 
ρασεν έν ανέκδοτον νόμιομα χαλκοϋν τών Φθιωτίδων 
©ηβών, έν μολυβδύβουλλον βυζαντικκόν, δύο δ’ έπι- 
γραφάς άντ! 20 δραχμών. Τούτων ή μία είνε άναθη- 
αατική τώ Σωτήρι At!, ή δε άλλη επιτύμβιος τοϋ Δ' 
π. X. αϊώνος, έχουσα καί τό δνομα αγνώστου Θεσσα- 
λικής πόλεως. Ταϋτα πάντα διέσωσεν δ κ. Ν. I. Γιαν- 
νόπουλος, διότι ό χωρικός έσκόπει νά τά πώληση εις 
άρχαιοκαπήλους.

—Ό κ. Γ. Παρθενοπουλος διευθυντής του Υπο
καταστήματος τή; ’Εθνική; Τραπέζης έν Άλμυρώ 
ήγόρασεν άργυροίν δεκάΰρκχμον νόμισμα Συρακοσίων 
έκ τών Δαμαρετείων, γνήσιον.

— Ό κ. Ν. Γιαννόπουλος ήγόρασεν χαλκοϋν δακτύ
λιον φέρον έγγλυφον πιράστασιν τοΰ βασιλέως τής 
Αίτωλείας Ο'.νέως μετ’ έπιγραφή; τοΰ Γ' π. X, αϊώ
νος, τέχνης καλής.

*
Έν Πάτραις, εις τήν πλατείαν 'Τψηλών Άλωνίων 

έπισκευαζομένην, άνευρέθη αγαλμάτιον μαρμάρινου 
καλλιτεχνικώτατον, μεγάλης αρχαιολογικής αξίας, 
καθ’ δσον πρόκειται περί αντιγράφου ένός τών μεγά
λων τή: ΙΙραξιτελείου τέχνης έργων. Τό αγαλ
μάτων ύψους ένός μέτρου περίπου, στερείται τής 
κεφαλής καί τών χειρών, φέρει δέ περί τήν όσφύν 
αυτοί ίμάτιον, τό όποίον πίπτον άφίνει νά διαφαίνων- 
ται οί γλουτοί. Κατ’ άρχάς έπιστεύθη, δτι τό άγαλμα 
εινε άντίγραφον τοϋ αγάλματος τής ’Αφροδίτης τής 
Μήλου. Καί είνε μέν αληθές, οτι έν πολλοίς παρα
τηρείται καταπληκτική όμοιότης τοί άγαλματίου 
πρός τήν Άφροδίτην τής Μήλου, άλλά μία λεπτό- 
τέρα παρατήρησις άπέδειξςν, δτι τό άγαλμα αύτό δέν 
είνε μέν άντίγραφον τής Αφροδίτης τής Μήλου, είνε 
όμως άντίγραφον τού τής Κνιδία; ’Αφροδίτης τοί 
Πραξιτέλους.

Τοιαΰτα άντίγραφα Κνιδία; Αφροδίτης μόνο; δύο 
μέχρι τοΰδε είχον άνευρεθή καί τό μέν έν εύρίσκεται 
είς τό Μουσείον τοϋ Μονάχου, τό δέ έτερον εις τό 
Μουοείον τοΰ Βατικανού έν Ρώμη. Ήδη άνευρέθη και 
τρίτον έν Πάτραις.

¥
Ό έπιμελητής τών αρχαιοτήτων Κέρκυρας κ. Ίω, 

Μαρμορας μετά τοί εφόρου κ. Βερσάκη με*αίχντες 
είς τό χωρίον Γούβιον, έπεσκέφθησαν τόν ιστορικόν 
έκεϊ ναύσταθμον τόν κτιιΟεντα τώ 1715 έπί ’Ενετών. 
Ό ναύσταθμος ουτος κατελήφθη ύπό τής οικογένεια; 
Καποδίστρια, ήτις καλλιεργεί έντός αύτοΰ.

Ό κ. Βερσάκης προβάς εις άνακρίσεις άνεκάλυύεν 
δτι οί σημερινοί κάτοχοι άπαγορεύουσιν είς τούς περι- 
γητάς νά έπισκεφθώσι τό ιστοριών τοΰτο μέρος τής 
Κέρκυρας καί έζήτασε πώς κατελήφθη ύπό τοΰ Καπο- 
διστρια. ’Επίσης είς τό κτήμα τοΰ ’Ιταλοί Λατσε- 
νερε άνευρέθη ύπό τοϋ κ. Βερσάκη έντετειχισμένη 
κεφαλή ’Αθήνας φέρουσα Κορινθ.ακον κράνος τής επο
χής τοΰ 450 πρό Χριστοί, τέχνης έξόχου, τήν όποιαν 
αποτειχίσα; μετέφερεν είς τό Μουσείον.

¥
Είς τό χωρίον Δρίσκολι τής Λαρίσσης εύρέθη υπό 

χωρικοί σκάπτοντος μαρμάρινη πλάς μήκους 1,10 
καί πλάτος 0,50 φέρουσα άνάγ) υφα καί 9 παοαστά- 
σεις, ήτοι τρεις άνδρας, μίαν γυναίκα καί πέντε παι- 
ο'.α. Ανωθεν τώι κεφαλών υπάρχουν γράμματα δυσ
ανάγνωστα. 'Εντός τοΰ- τάφου άνευρέθησαν καί όστα.

¥
Έν τή Αρχαιολογική Εταιρεία ώμίλησαν έν τή 

δευτέια συνεδρ’α ο! κ. κ. Κουρουνιώτης περί Αγωνι
στικοί άιαθήματος τοί Άλκιβιάδου καί Σδορώνος 
περί τών παρά τήν Πνϋκα καί έν τώ Βουλευτηρίω άνα
σκαφών. Έν τή έπομένη ώμίλησεν ό κ. Γ. Οι
κονόμο·! περί τής ύπό τό Θησείον γενομένης άνα- 
σκαφής καί τών κατ' αυτήν εύρημάτων, έν οίς καϊ 
τοΰ κορμοί υπερφυσικοί άγά/ματος τοί 'Απόλλωνος, 
οπερ έταύτισε πρός τά ύπό τοΰ Εύφράνορος ποιηθέντα. 
Ό κ. Κεραμόπουλος ήρμήνευσε εικόνας πολεμιστών 
ευρισκομένας είς τό μουσείον τών Θηβών χαρακτςς 
ίπΐ μελανός λίθου, προερχομένας έκ τάφων έν δευ- 
τέρα διαλέξει ό κ. Κεραμόπουλος ώμίλησε περί τών 
πολεμιστών τής παρά το Δήλιον μάχης (424 π, X) 
Ό κ. Ίάκ. Δραγάτσης ώμίλησε περί τών ΙΙειραϊ- 
κών όροσήμων.

¥
Έν συνεδριάσει τή; Αυστριακής Άρχ. Σχολής ό 

κ. Πρεμερστάϊν έπλεξε τό έγκώμιον τοϋ θανόντος 
Γερμανοί άρχαιολόγου Puchstein, γεν. γραμματέως 
τοΰ έν Βερολίνω Γερμανικοί άρχ. ’Ινστιτούτου. Είτα 
ό κ. Frickenhans έπραγματεύθη περί τοί λεγομένου 
Διονυσείου έν Λ’μναις, άντικρούσας τόν κ. Δαίπρε- 
φιλδ φρονοίντα δτι τό τέμενος έκείνο, κείμενον είς 
τού; μεσημβρινούς πρόποδας τοΰ Άρείου Πάγου, είνε 
τό περίφημον ιερόν τοΰ Διονύσου καί ύπεστήριξεν δτι 
τοΰτο είνε τό ιερόν τοΰ Ήρακλέους έν Μελίτη. Κατό
πιν ώμίλησεν ό κ. Πρεμερστάϊν περί τοΰ έργαστηρίου 
τοΰ Παναθηναϊκοί πέπλου, ου τεκμήρια ευρεν τή ζω- 
©όρω τοΰ Παρθενώνος καί έν ποιήματι τοΰ Λατίνου 
ποιητοΰ Άπολλιναρίου Σιδανίου.

¥
Έν τή Γερμανική Άρχ. Σχολή ώμίλησεν ό κ. 

Ρόντεβαλτ περί τών τοιχογραφιών τής Τύρινθος. Ό 
κ. Στάης περί τής Μυκηναϊκή; «θεάς τών ανθεων» 
παριστανομένης έπί τή; σφενδόνης χρυσοί Μυκηναϊκοί 
δακτυλίου. Ό κ. Μύλλερ άνεκοίνωσε τά πορίσματα 
τών τελευταίων έν Τύρινθι άνασκαφών.

¥
Τό ’Αρχαιολογικόν Συμβούλων απεφάσισε την στε- 

ρέωσιν τής Πύλης τοί Άδριανοΰ’ άνέθηκεν είς τόν 
κ. Άρβανιτόπουλον τήν ένέργ-ιαν ανασκαφών εις Σκο- 
τοΰσαν τών Φαρσάλων καί Κρανώνα τής Λαρίσης, 
δπου πλήθος θολωτών τάφων κρύπτεται’ είς δέ τόν 
κ. Μπαλανον τήν διόρθωσιν τής Βυζαντινής εκκλη
σίας τοΰ Κορωπωϋ.

ΝΕΑ I ΕΚΔΟΣΕΙΣ
'Τπό τοΰ εφόρου τών άρχαιοτήτων κ. Φ. Βερσάκη 

έξεδόθη Ι’ερμανιστί πραγματεία ύπό τόν τίτλον : 
«Τό Βραυρώνιον καί ή Χαλκοθήκη έν τοΐς Ρωμαί- 
κοϊς χρόνοις.» ΊΙ λατρεία τή; έν Βραυρώνι τής ’Ατ
τικής Άρτέμιδος μετηνέχθη έπί τών Πεισιστρατιδών 
είς Αθήνας, τό δέ ιερόν αύ-.ής ίδρύθη έπί τής Άκρο- 
πόλεως πρός δυσμάς τοΰ Παρθενώνος. Βραδύτερον, 
είς τάς άρχάς τοΰ Δ' π. X. αϊώνος ωκοδομήθη μεγα
λοπρεπέστερου οικοδόμημα, περιλαβόν καί τό ολίγα 
έτη μετά ταΰτα ύπό τοΰ Πραξιτέλους κατασκεεα- 
σθέν άγαλμα τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος, ού άντίτυ- 
πον θεωρείται το έν Taviois εύρεθέν καί νΰν έν τάώ 
Μουσείω τής Δρέσδης φυλαττόμενον άγαλμα τής θεάς



ταύτης. Παρά τό νέον άγαλμα τής Άρτέμ'.δος έτέθη 
καί τό άρχοιότερον ξοχνάμορφον, τό έδος τό αρχαϊον. 
Τή Βραυρωνία ’Αρτέμιδι άφιεροΰντο ενδύματα κυρίως 
ύπό τών γυναικών μετ' έπιτυχή τοκετόν. Έκ τούτου 
ύπήρχεν άναρχη ειδικού οικοδομήματος πρός τέλεσιν 
τής λατιείας καί πρός έναπόθεσιν συγχόόνω; τών α
φιερωμάτων. Κατεσχευάσθηναν λοιπον δύο στοΐκά 
οικοδομήματα πεφραγμινα κατά τά μεταϊκόνια διχ- 
οτήματα, πλήν τών διά τάς θύρας χρησίμων άνοιγμά 
των, καί ένούμενα πρός τό εν άκρου κατ’όρθήν γωνίαν. 
Συνεκοινώνουν αί δύο οτοοι διά θυρώματος καί εφερον 
έσωτεριχώ; ήλους έμπεπηγότας πρός έξάρτησιν τών 
αναθημάτων. Τό β'ρείον διαμέρισμα τής μιας στοάς 
έχρησίμευα πιθα-.ώς πρός κατοικίαν τών έν τώ ίερώ 
ύπγρετουσών παρθένων, τών άρκτων.

Συγχρόνως πρός τό ιερόν τής Βραυρων α; Άρτέμ·.- 
δος, τό Βραυρώνιο», ώκοδομήθη κα! έτερον οικοδό
μημα, ή Χαλκοθήκη, αποθήκη δηλ. όπλων, εφαρμο
ζόμενη πρός τό πρώτον διά τής δυτικής αυτής πλευ
ράς, κειμέ-ας όμως εί; ολίγον ύψηλότερον επίπεδον. 
Το μέτωχον τής ΧκλκοΟήκης απετελείτο έκ θριγκοί 
χαί κιόνων δωρικοί ρυθμοί, τό δέ τοϋ Βραυρωνί.υ 
έξ ήμιχιόνων καί θριγκών 'Ιωνικοί ρυθμοί. Τα δύο 
οικοδομήματα μετεσχευάοθησαν κατά τι έν τώ 
δευτέρω μ. X. αιώνι, διετήρηοαι όμως περίπου τήν 
αρχικήν (*Ο/φήν. 1« ν“ν σωζ'-μενα θεμέλια ανά
γονται είς την άρ/αιοτέραν έποχήν, τά δέ έπί 
τή βάσει τιών έπί τών θεμελίων οωζομέ-ων ιχνών έ- 
πικαθήσεως ά'ευρεθέντα μέλη, πλήν ολίγων, ανήκουν 
εΐς τήν Ρωμαϊκήν. Τό έργον τοϋ κ. Βέρσακη, ά-.α- 
παριστά τά δυο οικοδομήματα <'·>; ήσαν έν τή μετα
γενέστερα εποχή, συμπληρωθέντα έκ τών ρηθένταν 
στοιχείων.

*
Έχχλησι; πρός τους βουλευτές τής Διπλής Βου

λής έπί τοί ζητήματος τής Έλλ. γλώσσης, ύπό Ίω. 
Φουσοσνου ιατρού, έν Σύρω.

*
«’Εγχειρίδιου Ιστορίας τής Φιλοσοφίας», ΰπό 

Βασιλείου Άντωνιάδου, χαθηγητοί έν τή Θεολογική 
Σχολή τής Χ-λχης. Τόμος Α" Ιστορία τής Αρχαίας 
Φιλοσοφίας. Άριττον βοήθημα διά τούς θέλοντας νά 
μελετήσωσι τά φιλοσοφικά ζητήματα άπό γενικής ά- 
πόψεως. Έν σαφεϊ καί άπερίττω γλώσση εισάγει εις 
τήν βαθμιαία» άνάπτυξιν τής ανθρώπινης γνώσεως. 
Ό ουγγραφιύς σύν τή έκθέοει τών οιλοσοφικών θεω
ριών παραθέτει και τά (ήματα τών φιλοσοφησάνιω·",

*
Ή έν Μονάχω Ακαδημία τών Έπ στημών έχο- 

ρήγ’ησεν έκ τοίν προσόδων τοί κληροδοτήματος τοί 
Διονυσίου Θερειανοΰ 1500 μάρκα ύπέρ τοί Βυζαντι- 
τοί Περιοδικού- 1000 μάρκα ύπέρ -οΰ Corpus grie- 
chisclier Urkundeil* είς τόν καθηγητήν κ. Κάρολον 
Reicliold 1000 μάρκα πρός συμπλήρωσιν τοϋ περί 
ελληνικής άγγειογραφίας έργου" εις τόν έν Κρήτη κ. 
Στέφ. Ξανθουδίδην 1000 μάρκα πρός έκδοσιν τοί νεο
ελληνικοί δημώδους επικοί ποιήματος «Έρωτόχρ·· 
το;»- εΐς τόν εν Νυρεμβέργη καθηγητήν χ. Φρειδε
ρίκον Stab)in 300 μ. χάριν τυπογραφικών έρευ-ών έν 
Θεσσαλία- εις τόν κ. Γ. Σωτηρ.άδην, έφορον τών 
Αρχαιοτήτων 300 μ., πρός νέαν έκδοσιν τών τοπο- 
γραφικών καί ιστορικών δημοσιευμάτων του- είς τόν 
έν Ά'.ήναι; διδάκτορα χ. Άθ. Μπούτουρχν 300 μ. 
δι" έπίσχεψιν γερμανιχΰίν Βιβλιοθηκών πρός σύνταξιν 
επιστημονικής νεοελληνικής γραμματικής- εί; τόν έν 
Κέμπτεν χαθηγηνήν κ. Κ. C. Bitlarauf 300 μ., πρός 
νέαν έκδοσιν τής τοϋ Άριστοτέλου; ιστορίας τών 
ζώων εΐς τόν έν Μονάχω καθηγητήν κ. Ίάχ. Ilaury 
400 μ., πρός έχδοσιν τοί Προκοπίου- συνάμα άπέ- 
νείμε δύο βραβεία άνά 800 μ- έκαστον, τοϊς έν Άθή- 
ναις χαθηγηταϊς χ. κ. Σπ. Λάμπρω καί Χρ. Τσούντα.

*

Έν θαυμάσιου έργον, τοί lohn Gaircj «’ II Φιλό
σοφέ* τής Θρησκείας», έςεοοθη είς τήν «Φιλοσο
φικήν καί Κοινωνιολογικήν βιβλιοθήκην» Γ. Φέξη 
κατ’ άριστοτεχνιχήν μετάφρασιν τοϋ κ. Παύλου Γρα- 
τσιάτου.

Ή έπιστημονικη και μεταφυσική δικαιολογία τής 
θρήσκε α; έπί τή βάσει τή; ανέκαθεν σκέψεως τής 
άνθρωπότητο; καί σύμφωνα μέ τάς νεωτέρας γνώσεις 
διατυποίται σαφώς καί μεθοδικώς είς τό έργον τοΰτο, 
θεωρούμενου ύτό τής κριτικής ώς κλασικόν είς τό 
είδος του.

¥
ΊΙ αυτή βιβλιοθήκη τοί κ. Γ. Φέξη έπλουτίσθη μέ 

τό έξοχου έργον τοΰ κ. Έρνέστου Χάχελ α ΊΙ κατα
γωγή τού ανθρώπου» κατά μετάφρασιν τοί κ. Άνδρ. 
Φαρμακοπούλσυ.

Επιφανής ερμηνευτής χοί έκλαϊκευτης τής Δαρβι- 
νείου θεωρίας τής έξελίξεως ό Χάχελ έξετάζει είς τό 
βιβλίου του τοΰτο χαί άναλύει τά τής εξελίξεως τοί 
ζωικοί βασιλείου μέχρι τοί ανθρώπου, τά παλαιοντο
λογικά καί άλλα βιολογικά τεκμήρια, τά φανερώνυντα 
τήν καταγωγήν τοϋ άνθρώπου χαί τούς σταθμού; τής 
προόδιυ αύτοΰ μέχρι τοΰ σημερινοί τύπου.

¥
Β. Dangcnles «ΊΙ Θέλησιςο. (Βιβλιοθήκη Φέξη). 

"Ο,τι σχετικόν μέ τήν άσκησιν καί τήν ένίσχυσιν τής 
θελήσεω; χαί πάντα τά έξ αύτή: άγαθά αποτελέ
σματα κοινωνιχώς καί άτομικώς περιελήφθησαν εΐς τό 
βιβλίου τοΰτο. Μεθοδικά ταξινομημένα, εξηγημένα, 
μέ αφηγηματικότητα καί εύληπτα-; παρετέθησαν αί 
περί θελήσεω; γνώμαι άρχαίων καί νέων σοφών μαζί 
μέ τά διδάγματα τής κοινωνική; πείρας. Ή μετά- 
φρασίς του λίαν έπιτυχή; έγένετο ύπό τοΰ κ. Ήλ. 
Οΐκονομοπούλου.

¥
Richard. «'Ο Σοσιαλισμός» (Μετάφρασι; ΊΙλ. 

Οΐκονομοπούλου. Βιβλιοθήκη Φέξη). Μελέτη τής 
ιστορίας τοΰ Σοσιαλισμοί, έκθ'.σι; περιληπτική τών 
νεωτέρω» σοσιαλιστικών συστημάτων καί τών έφαρ- 
μογών των, ιδίως δέ έξέλεγ’ις αύτών σύμφωνα μέ τάς 
αντιλήψεις τής συγχρόνου οικονομολογική; επιστήμης, 
είνε τό έργον τοΰτο, τό όποιον παρέχει ιδίως πολλά; 
χαί πολύτιμοι; περί Σοσιαλισμοί γνώοε·; καί πλη
ροφορία;.

¥
Θεόφιλος ΚαΙρης. 'Ιστορική μελέτη τοϋ έν Σομω 

κ I. Ζωγράφου περί τοΰ διαιήμου θεολόγου, μετ’ 
έπιμελεία; γεγραμμένη.

¥
Οίκος Τυφλών. Λογοδοσία τοΰ 

η; έμφαίνεται ή προοδευτική ορϊσι; 
χοί τούτου ί’ρύματο;.

*
« ΊΙ ψυχή τοϋ παιδιού». Ύπό

έν τώ Άριακείω χαί τέως ’Επιθεωρήσου τών έν Μα
κεδονία Έλλ. σχολείων χ. Λ. Παπαζαχαρίον, έξε- 
οόθη μεταφρασις τή; λίαν ένδιαφιροϋση; συγγραφής 
τοΰ χαθηγκτοΰ τή; Ψυχιατρική; έν τώ Πανεπιστη
μίου τοί Κίεβου χ. |. Sikorsky, έν ή μελετιέται ή 
παιδική ψυχή χαί έρευνώνται αί άνάγκαι αύτή;. Ή 
μελέτη ούτη είνε ποέ άτιμος όδηγό; εί; πάσαν μη
τέρα χοί παιδαγωγόν. Καθά όρθώς παρατηρεί ό 
συγγραφεύς I’rcycr άνευ τή; σπουδής τής ψυχική; ά· 
ναττύςεω; τοΰ μικροί παιδιού δέν ούναται ή τέχνη 
τής άγωγή; χαί διδασκαλίας έπί άσφαλοΰ; εδάφους 
νά Οεμελιωθή. Ή παιδική ψυχολογία είνε νεωτέρα 
επιστήμη, διανυουσα ήδη τό δεύτερον στάδιον τή; άνα- 
πουξεώςτης. Χιλιάδες τόμων έγράφησαν, έν'Αμερική 
ιδίως, ένθα ή σχολική παίδευσις εδράζεται έπί τών 
παρατηρήσεων τής ψυχολογίας. Ή έξελλίνισις εινε 
αξία τοΰ πρωτοτύπου. Καίτοι δυσχερής, έγένετο άκρι 
βής καί είς ύφους άπλοίν. Τής μεταφράσεως προηγεί
ται εισαγωγή ΰπό τοΰ μεταφραστεί.

έτους 1909, έξ 
τοϋ φιλανθρωπι-

τοΰ χαθηγητοί

Λ·—
Έν Άθήνιχις εκ τοΰ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα Όδός Άριστείδου 1.


