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“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΙΪΙΗΝΙΛΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Διευθυντής Δ. I. ΚΑΛΟΙΈΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΑ : Όδος Χαριλάου Τρικούπη 22α.

ΣΤΝΔΡΟΜΙΙ έτησία προπληρωτέα
Έν Έλλάδι δρ. ... 12
Έν τή αλλοδαπή φρ. . 12
Έξάμηνος φρ. ... 6

'Έκαστον τεΰχος τιμαται δραχμής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Antonio Fogazzaro, ύπό G. Rageot· (Me- 
τάφρ. Τ. Λάσκαρι).

Γνώμαι.
Αί ίορταί τής Ρώμης, ino Κ. Κ. 
Μόνα Λίζα.
Συγκριτική καλλιτεχνία (ουνίχιια), ύπό Β. Κον- 

τοπούλου.
Δέκα χρόνια, ύπό Μυρσίνης.
Ό Τολστόη, ύπό Άνατόλ Φράνς.
I)’ A n n u η z ί ο.
"Ανά τόν καλλιτεχνικόν κόσμον, ύ.τό Κρήσσης. 
Ό ποιητής, ύτό Γιάννη Περγιαλίτη.
Τά εύρήματα τής Κέρκυρας.
Γράμματα καί τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ό καλλιτέχνης, ύπό Κλεονίκης Άσπριώτου. 
Χαμένο όνειρο, ύπό Μ. Lauteschlager. 
Τολστόη, (ηροτομή) ύπό Ν. Aronson.
Στά λειβάδια, ύπό F. Planquclli. 
Παύλος Χέϋζε.
*Ο Σατανάς, ύπό Θ. Θωμοπούλου.
Τό νυκτέρι, ύπό Σοφίας Λασκαρίδου.
Ίσπανίς χορεύουσα, ύπό Σοφίας Λασκαρίδου. 
Είς τό καλλωπιστήριον, ύπό Σοφίας Λασκαρίδου. 
Τά ευρήματα τής Κέρκυρας, (·ί·ίααρΐ( ιϊκόνες). 
’Αντώνιος Φογκατσαρο.
"Αννα Καίσαρη.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX- ΑΡΝΙΩΤΟΓ

'Οδός Χαριλάου Τρικούπη T?
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Καλλιτεχνική εργασία.—Ταχύτης. — Τιμαί 
συγκαταβατικαί.
Τό άρχαιότατον καί τελειότατον βιβλιοδετεϊον.

Οί μ.ή άποστείλαντες εισέτι τήν συν
δρομήν τοΰ δέκατου έτους, παρακαλοΰν- 
ται δπως έμβάσωσιν αύτήν, άμα τή λήψει 
τοϋ παρόντος τεύχους, άλλως διακοπήσε- 
ται ή αποστολή τοϋ φύλλου όριστικώς.

Τ ΗΛΕΦ ΩΗ 0 Κ
Συνδρομητή- Παρ’ ήμίν έκτενή καί περισπούδα- 

στον μελέτην περί τοϋ ζητήματος έάν δ "Ομηρος ήτο 

τυφλός, έξέδωκε πρό διετίας δ καθηγητής τής ιατρι

κής κ. Σπ. Μαγγίνας. Λεπτομερέστατα καί πειστικώς 

άποδεικνύει δτι δ "Ομηρος δέν ήτο τυφλός.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Ό καλλιτέχνης. Επ’ εύκαιρίφ τής έν Κων)πόλει 

καλλιτεχνικής έκθέσεως τών έργων τής δεσποινίδος 

Κλ. Άσπριώτου, δημοσιεύομεν ένα τών καλλίτερων 

αύτής πινάκων, τόν «Καλλιτέχνην».

*

Χέϋζε. Ό διάσημος Γερμανός συγγραφεϋς, όλαίών 

τό βραίείον Νόμπελ τοϋ έτους Γ.ΊΟ. Άπέθανεν έσχά- 

τως.
* ·

"Εργα Λασκαρίδου. Είς τήν έν ΙΙαρισίοις έκθεσιν 

τών ’Ανεξαρτήτων τοϋ 191 1 I Salon des Independants) 

ή δεσποινίς Σοφία Λασκαρίδου έξέθεσεν έξ εικόνας. 

Τρείς έκ τούτων δημοσιεύομεν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σπουδαιοτάτη έσημειώθη άνακάλυψις κατά τάς έν 

Κερκύρφ άνασκαφάς τοϋ άνασκαπτομένου ναοϋ τοΰ Κασ- 

σ'ου Διός. Έπί τών βάσεων αύτοΰ κείται δ Βυζαντινός 

ναός τής Παναγίας Κασσοπήτρας. Είς τήν τοποθεσίαν 

έκείνην, κατά τήν παράδοσιν, ή Άγριππίνα μετά τοϋ 

Κικέρωνος παρέμεινε κλαίουσα τόν Βρεττανικόν.

¥
Ό κ. ‘Αρδανιτόπουλος είς θέσιν Λασποχώρι πλησίον 

τών Άμπελακίων άνέσκαψε τάφους γεωμετρικού ρυθ

μού, πλησίον δέ αύτών άκρόπολιν αρχαίου Όμολίου 

καί Ιερόν μετά πολλών σπουδαίων αρχιτεκτονικών εύ- 

ρημάτων.

¥
Ό έφορος άρχαιοτήτων κ. Παπαδάκης έν Πύργφ 

άνέσκαψε περί τούς 13 τάφους τού 5 π. X. αϊώνος. Κατά 

τάς γενομένας άνασκαφάς εύρέθησαν πολλά ειδώλια 

καί άγγεΐα.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καλ.ύμ.μ.υτα χρυσόδετα τον 
δεζάτου ετονς, αντί δραχ. 2 έκαστον, είς τά 
γραφεία μας.

EGYPTIAN CIGAPETTES
NICOLAS D. TOCCOS

C fl I R O A hEXANDRJA

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πρός τούς κ. κ. υδρολήπτης τής πόλεως 

Άϋ'ηνων.
Παρακαλοΰνται ci κ. κ. ύορολήπται οί τυχόν 

μή πληρώσαντες εισέτι τό άντίτιμον ποσίμου 
ύδατος διά τό έτος 1910 όπως προσέλ&ωσι και 
καταβάλωσι τούτο εις τό ταμεϊον τοΰ Δήμου, 
ΐνα μή ή υπηρεσία εύρεσή είς τήν ανάγκην νά 
οιακόψη τήν παροχήν αύτοΰ.

Έν Ά-9-ήναις τή 15 Μαρτίου 1911.

(Έκ τοϋ γραφείου τοΰ υδραυλικού τμήματος)

Ό καλλιτέχνηςΚλεονίκης Άσπριώτου
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ill-

ANTONIO FOGAZZARO
ft Πολύ ίλίγος λόγος Εγινβν βίς ιόν Ελληνικόν τύπον 

διά τόν πρό τίνος άποθανόντα μίγαν'Ιταλόν φιλόλο

γον 'Αντώνιον Φογκατσδρο. Καί 4ν τούτοις ή μορφή 

ή όποία ΕξΕλιπβν βίνε άπό τάς βΰγβνβστίρας, ή διά

νοια ή όποία Επαυσβ νά ύφίοταται άπό τάς σπάνιάς 

χαί αύτήν τήν στιγμήν τό Εργον τού Φογκατσδρο σχο

λιάζεται άπό τούς σοφούς δλου τού κόσμου.

-Τό όνομα του ήτο κάπως γνωστόν καί παρ' ήμΐν 

μολονότι Ελάχιστα—καί ίσως όχι τά καλλίτερα—τών 

Εργων του μετεφράσθ-ησαν ελληνιστί.

Ό «Παλαιός μικρόκοσμος»— τό μυθ-ιστόρημα τό 

όποίον κατέστησε παγκοσμίως γνωστόν τό όνομά του 

—θεωρείται ώς Εν άπό τά άριστουργήματα τής διε

θνούς φιλολογίας καί τό ώραιότερον Ιταλικόν μυθι

στόρημα, Επειτα άπό τήν «Ιστορίαν δύο μελλονύμφων» 

τού Μαντζόνι.

Είνε δύσκολον νά δώση κανείς μέ όλίγας γραμμάς 

περίληψιν τού ώραίου αύτού Εργου. Δυνάμβθα μόνον 

νά εϊπωμεν ότι δ Φογκατσδρο δείκνυται Εξαιρετικώς 

αισιόδοξος βίς τό βιόλίον του αύτό, Εξβτάζων δλα τά 

πράγματα άπό τήν φαιδράν καί συμπαθητικήν των δψιν.

"Αλλο άριστρύργημα δπερ' Εδωκβν δ συγγραφεύς 

περί τά τέλη τού βίου του, είνε ή «Λεϊλά», μυθιστό

ρημα- ένεπνεύσθη άπό τάς νβοκαθολικάς ιδέας τών 

δποίων ήτο καϊ αυτός ύπέρμαχος καί κατώρθωσβ νά 

γοητεύση καί Εκβίνους άκόμη, οϊτινες δέν συμμερίζον

ται τάς ίδέας του.

Είς τήν «Λβϊλά» εύρήκαν μερικοί μεμψίμοιροι κρι

τικοί Ελαττώματα, άλλ' βίς τόν «Παλαιόν μικρόκο- 

σμον», δλοι έκ συμφώνου δέν βύρίσκουν παρά μόνον 

προτβρήματα σπάνια.

"Αρκεί Εν άριστούργημα διά ν' άποθανατίση τό 

όνομα τού συγγραφέως του, άκόμη καί άν ΰποτβθή 

δτι ούτος Εχει γράψει πολλά άλλα Εργα, μή έχοντα 

μεγάλην άξίαν.

Καϊ έφ' όσον ύπάρχουν άνθρωποι άρεσκόμβνοι εΐς 

τόν ρωμαντισμόν καϊ τήν ποίησιν καί ζητούντες νά 

μάθουν άπό τάς σελίδας τών βιβλίων τά μυστικά τής 

έποχής μας, ό «Παλαιός μικρόκοσμος» δέν θά παύση 

νά θεωρήται άριστούργημα.

Διά μέσου τής θρησκείας, διά μέσου τής φιλοσοφίας 

καϊ τής τέχνης, άβέβαιοι καϊ άμφιρρέποντβς ζητούν 

οί άνθρωποι νά προλειάνουν —έφ' δσον Επιτρέπουν αί 

άαθβνβίς των δυνάμεις—τήν εύρυτέραν, δγιεστέραν κα’ι 

εύθυτέραν δδόν, τήν δποίαν δ Φογκατσδρο ήθελε νά 

βλέπη φραγμένην, βίς τρόπον ώστε νά έμποδίζωνται οι 

πολλοί νά τήν διαβούν.

Έσφαλεν άρά γε δ συγγραφεύς τής «Δεϊλδς»; Ποιος 

βίνε Εκείνος πού είμπορβϊ νά τό διαόεβαιώση ; Τό ού- 

σιώδβς εϊνε δτι δέν Εσφαλεν Εφ' όσον ή ζωή του ήτο 

μία άτβλεύτητος καλοσύνη καί μία άτελεύτητος ά- 

γνδτης. Μόνος, άκούραστος, σιωπηλός, μάς άφίνβι τό 

Εργον καί τό παράδειγμά του.

Καί άκριβώς μβγάλων Εργων καί μεγάλων παραδειγ

μάτων Εχει άνάγκην δ κόσμος σήμερον.

Αί λβπτομέρειαι τού θανάτου του είνε συγκινητι

κά!. Ό ιατρός Βισεντίνι καί οι νοσοκόμοι οί δποΐοι μέ 

Ενέσεις προσεπάθησαν νά παρατείνουν τήν ζωήν του 

Εξβρράγηςαν πρώτοι βίς λυγμούς, όταν δ Φογκατσδρο 

παρέδωκβ τήν τελβυταίαν πνοήν.

Τό μειδίαμα τό όποιον ήγλάϊζβ τήν μορφήν του όλί

γας άκόμη ώρας πρό τού θανάτου του βίχβ πλέον έκ

λειψη Εντελώς καί βίς τούς δφθαλμούς του είχεν άπο- 

τυπωθήή τελευταία δδυνηρά Εκφρασις τής άγωνίαςτου.

Είς τό παραπλβύρως δωμάτιον ήγρύπνβι βίς (ερβύς. 

Τό έγνώριζβν δ Φογκατσδρο καί δταν έπλησίασε τό 

τέλος του, συγκβντρών τάς δυνάμεις του έπίβσε τό η

λεκτρικόν κουδούνι.

Ό ιατρός τόν ήρώτησε τί ήθβλβν.

— Άς μού φέρουν τήν Μετάληψιν.

Είδοποιήθη άμέσως δ ίβρβύς, δστις Εσπευσε παρά τφ 

έτοιμοθανάτφ.

Πριν λάδη τήν όστιαν, δ Φογκατσδρο Εστράαη πρός 

τούς όλοφυρομένους οίκβίους του καί είπε μέ φωνήν 

μόλις άκουομένην καί μειδιών.

— Μή άνησυχήτε. Τήν Μετάληψιν τήν έζήτησα Εγώ 

μόνος μου.

Μόλις βίχβ τελείωση τάς λέξεις αύτάς δταν ήοχιοεν 

ή Επιθανάτιος άγωνία. ’Επειδή Εστάθη άδύνατον νά 

καταπίη τήν όστιαν, δ ίερεύς περιωρίσθη είς τό νά 

τοΰ άναγνώση τήν εύχήν τών ψυχορραγούντων, μβθ' δ 

άπβμακρύνθη, κλαίων καί αύτός.

Τήν Εξής ώραίαν περί τού Fogazzaro μελέτην έδη- 

μοσίβυσβν δ κ. Gasion Ilageot.

ΛΙΓΟΙ ξένοι συγγραφείς 
είχον περισσότερον εξοι
κειωθώ μέ τήν Γαλλίαν καϊ 
αγαπήσει αύτήν άπό τόν 
Antonio Fogazzaro. Ώς 
μυθιστοριογράφον μάς τόν 
είχε παρουσιάσει ό Edou
ard Rod, άποθανιον πρό

αύτοΰ- ώς άνθρωπος μας παρουσιάσθη διά διαλέξεων 
τελειότατου λεκτικού καϊ διά τής αφελούς χαράς ήν 
έλάμ βανε οσάκις τόν ύπεδέχοντο οί Παρισινοί του συ
νάδελφοι. Δέν ώμίλει δέ μόνον τήν γαλλικήν μετ’ εύ- 
χαριστήσεως, άλλά καϊ έγραφεν αύτήν προθυμότατα 

καϊ ορθότατα. Έν τή έ.ταύλει του, τή ευρισκόμενη έν 
τοΐς περιχώροις τής Βικεντίας, παρά τήν λίμνην Λου- 
γάνην, ή μεγαλυτέρα του εύχαρίστησις ήτο νά δέχηται 
τούς διαφόρους Γάλλου; φίλους του. Ένίοτε μάλιστα 
βλυπεϊτο νά μ ή δέχηται πλέον επισκέψεις. Έγνώριζε 
καλώς δτι ή Γαλλία, ή τόσον φιλόξενος ε’ις τάς δό
ξας αϊτινες δέν ήσαν ϊδικαί του, τοϋ παρεΐχεν άλλο 
τι ή ένα άπλοΰν θαυμασμόν έκ φήμης προερχόμενου. 
Τόν έξετίμα. Έν αύτφ έτίμα ενα χαρακτήρα εύγενή, 
μίαν ώραίαν ζωήν, τήν τιμίαν προσπάθειαν συγγρα
φέως, δστις άφιερώσας ολον σχεδόν τόν βίον του είς 
τό γράφειν δέν παρήγαγε πλείονα βιβλία τής ήμισείας 
δωδεκάδος- τήν ειλικρινή συνείδησιν ένός πιστού, δσ- 
τις μερίμνων πρό πάντων περί ήθικοΰ ιδανικού, δέν 
ήσχολήθη είς τήν φιλολογίαν είμή διά νά έκφράση 
αύτό τό ιδανικόν καϊ τήν πίστιν. Δέν λησμονεί τις τήν 
καταδίωξιν ήν ύπέστη ό «"Αγιος» έν Ίταλίφ- εΰρε τού- 
ναντίον άσυλον είς τήν Revue dos deux mondes είς 
ήν, πριν ή μάλιστα μεταφερθή είς τό νοσοκομείου 
δπου άπέθανεν, ό Fogazzaro ήδυνήθη νά ϊδη άρχί- 
ζουσαν καί τήν δημοσίευσιν τού τελευταίου του μυ
θιστορήματος «Leila.»

Έν αύτή τή ίδίφ Βικεντίφ, έν ή καϊ άπέθανεν ό 
Fogazzaro,έγεννήθη κατά τό έτος 1842.Έκεΐ επίσης,έν 
αύτή τή προσφιλεΐ γωνίςι τήςΛομβαρδίας.ό Fogazzaro 
διέτριψε τό πλεϊστον τής ζωής του, παρετήρησεν, 
έσκέφθη, συνέλαβε καϊ έπραγματοποίησε τό έργον του, 
έργον εράνου, στενόν καϊ συγκεντρωμένοι-, τόν «μι- 
κρόκοσμόν του τής χθες καί τής σήμερον». Οί γονείς 
του —ό πατήρ του κυρίως άνθρωπο; εύρυτάτης καλ
λιτεχνικής μορφώσεως — ηύνόησαν άμέσως τάς φιλο
λογικός του διαθέσεις- έσχεν ώς διδάσκαλον άββιιν 
συγγραφέα—προφητικόν σύμβολον εκείνου δπερ έ
μελλε νά είναι άργότερον τό ιδανικόν τού μεγάλου 
καθολικού συγγραφέως. Έν τούτοις δμως δσον καϊ άν 
υπήρξε Επιρρεπής είς τήν θρησκευτικήν ποιησιν καί 
πίστιν ό Fogazzaro δέν ήτο όλιγώτερον πνεύμα πε
ρίεργον καϊ παρατηρητικόν. Έφοίτησεν είς τό ΙΙανε- 
πιστήμιον τού Τουρίνου, έσπούδασε τά νομικά, τάς 
φυσικός έπιστήμας, έμελέτησε τόν Darwin καί τάς 
θεωρίας αύτού—μήπως δέ δέν εΰρίσκεται έκεΐ ή κα
ταγωγή αύτού τού «νεωτερισμού» ον ό καθολικός ού
τος συγγραφεύς προσεπάθησεν είς πείσμα τής Ρώμης 
νά άναμίξη είς τήν θρησκείαν του, καί αύτού τοΰ ρεα
λισμού, δν ό ποιητής ούτος έδοκίμασεν είς πείσμα 
τών ανθρώπων, νά προσθέση είς τάς ταραχά; τή; συ- 
νειδήσεώς του, είς τούς φόβους, ε’ις τάς θλίψεις τής 
άγιότητος ή τής αμαρτίας; "Ολη λοιπόν ή έμπνευσις 
τοΰ Fogajjaro είς άνάμνησιν τοϋ λογίου άββά ήτο θρη
σκευτική. Είς άνάμνησιν τού Πανεπιστημίου τοΰ Του
ρίνου, θά έστρέφετο πρός τό μέλλον, δχι πρός τό πα
ρελθόν, λαμβάνουσα δψιν μεταρρυθμιστικήν. Τέλος, 
είς άνάμνησιν τής γενέθλιας χώρας θά είχεν άντλήση 
τήν ζωήν καϊ φύσιν ή ζωή, ήν γνωρίζει τις καλώς 
διότι ζή έν αύτή- ή φύσις, ήν ζωγραφίζει τις καλώς 
διότι τήν βλέπει πάντοτε. Έκ τού αρμονικού μίγμα
τος (κατόπιν μεγάλων κόπων, άναμφιβόλως, καϊ επι
μόνου μελέτης) τών τόσον άντιθέτων τάσεων, έγεννή- 
θησαν (μέ διαλείμματα πολυετή καϊ πολύ άργά έν τή 
ζωή τού συγγραφέως) οί τρεϊ; τόμοι τής έκπληκτικής 
αύτής ήδικής τριλογίας.- Ό μικρόκοσμος τού παρελ
θόντος. Ό μικρόκοσμος τής σήμερον. Ό "Αγιος.

Κατά τό αύτό έτος μάλιστα, τό 1906, προσεπαθή- 
σαμεν νά σκιαγραφήσωμεν τά χαρακτηριστικά αύτής 
τής σοβαρός καί ελκυστικής φυσιογνωμίας. Ήτο κατά 
τήν έποχήν τού «Άγιου», τοΰ τελευταίου βιβλίου τής 
τριλογίας. Άναμφιβόλως ήτο ή έποχή, καθ’ ήν ό ολί
γον τραχύς ποιητής τών πρώτων ποιημάτων, ύ ολίγον 
μελοδραματικός μυθιστοριογράφος τής Malumbra, ό 

ολίγον σκοτεινός ψυχολόγος τοΰ Daniel Cortis, ό λε
πτολόγο; ιστορικό; καί ύ προσεκτικός παρατηρητής 
τών δύο μικροκόσμων, ήτο ύ.τερεξηκοντούτης. "Εκτοτε 
δέν φαίνεται δτι ή Leila, ώραΐον έργον έν τούτοις, 
έχει εκδηλώσει τί τό άγνώριστον είς τήν τελείαν προ
σωπικότητα τοΰ συγγραφέως αύτής. Τότε είχα γίνει 
αρκετά δριμύς διά τά χάσματα τοϋ έρ/ου καϊ τά είχα 
σημειώσει μετ’ ειλικρίνειας. Σήμερον—νά είναι τό 
αποτέλεσμα τής απομακρυνθεί»;, ή άκούσιος ποίησές 
τή; άναμνήσεως ή άπλώ; καϊ μόνον τό σεβαστόν θέλ- 
γητρον τού θανάτου ή τή; δόξης ; — β)έπω τά; ωραιό
τητα; αύτού καϊ δέν αισθάνομαι εί μή τό εύγενές 
αύτοΰ πνεύμα.

Όσάκις ώμίλουν,περί τοΰ Λ. Fogazzaro ήτο έθο; 
νά προφέρωσι και τό όνομα τού G. D’Annunzio' 
ήσαν οί δύο άδάμαντες τοΰ Ιταλικού στέμματος. Αύτή 
ή δόξα, δι’ ής άμφότεροι έτίμων τήν πατρίδα των, 
ήτο όντως τό μόνον σημεϊον κατά τό οποίον ώμοία- 
σαν καί ήτο άδύνατον νά προσέγγιση τις δύο συγγρα
φείς μάλλον άντιθέτους. Ό D’Annunzio είναι ό θρι
αμβευτής τοΰ λυρισμού, ό μεγαλύτερος όνειροπόλος 
τής σήμερον, ό πλουσιώιερος δημιουργός πλαστικών 
τύπων καϊ δ άπληστότερος έρασιτέχνης τού φιλήδο
νου σύμπαντος. Ό Fogazzaro, ούτε αύτός κιιτεφρόνει 
τήν δψιν τών πραγμάτων καϊ τό κάλλος τοϋ κόσμου. 
Έγνώριζε νά βλέπη καί νά ζωγραφίζη τά τοπεΐα καϊ 
τούς ανθρώπους. Ώ; δημιουργός δντων έτρεπε νά 
είναι καί τύπων, καϊ δέν δύναται νά τόν κατηγορήση 
τις δτι δέν υπήρξε καλλιτέχνης αύτός, δστις δέν έκο- 
ρέννυτο ποτέ θεωρών τάς αντανακλάσεις τής ημέρα; 
έπί τής αύτής γωνίας τής γής. Είναι δμως άληθές δτι 
είς τήν ζωήν ήτι; παρουσιάζετο πρό τών οφθαλμών 
του, ή συνείδησίς έδιδε κυρίως μίαν ιδέαν ηθικήν καί 
μίαν θρησκευτικήν ή σκέψις του. Έκ τούτου δέ, δπως 
αρκετά συχνά τό άπέδειξεν θά έπλησίαζε πολύ πρό; 
ένα διδάσκαλον δν ήγάπησεν. Ό Manzoni καί μετ’ 
αύτοΰ έκεΐνο δπερ πρό ολίγου έξέλιπε καί δέν Οά 
εύρεθή άναμφιβόλως ποτέ πλ.έον, τόσον ή συνάντησις 
ύπήρξεν έκτακτος, είναι ό νέος ζωγράφο.; τϋς αρχαία; 
ανησυχία;, ό ρεαλιστικό; παρατηρητής τή; πνευματι
κής ζωής.

Μετάφρασις ΤΛΚΗ ΛΑΣΚΑΡΙ

Γ Ν Ω Μ A I
Ή εΰτνχια orav είνε προ τής ύύρας μας μας φαί

νεται τόσον μεγάλη, όόστε έγγίζει τόν ουρανόν. “/να 
διέλθη διά τής θύρας μας γίνεται τόσον μικρά, ώστε 
δεν τήν διακρίνομεν πλέον.

¥
Σχεδιογραφήμανα κωμικά και γελοιογραφίαι τής ση

μερινής εποχής δέν προσβάλλουν κανένα. *Εγείναμεν 
όλιγώτερον ευαίσθητοι καί πολύ λογικώτεροι καί διά 
τοΰτο ευκόλως εξοικειοΰμεθα πρός κάθε τι.

¥
Πολλοί τών συγχρόνων καλλιτεχνών εινε πραγματι

κοί μάρτυρες. 'Αναπτΰσσουσι εξαιρετικήν ευαισθησίαν 
ήτις καθίσταται επικίνδυνος λόγφ τής λεπτότητας της. 
ΙΙαραληροΰσι μέ χρώματα καί ήχους, τά νεΰρά των 
ουνταράσσονται ευκόλως, και ζώσιν είς είδος διαρκοΰς 
έξάψεως.

¥
Ή φωνή τής μεσοφώνου μάς διεγείρει εν είδος φρι- 

κιαστικής εκπλήξεως, μας ελευθερώνει τήν ψυχήν, μάς 
μεταμορφώνει τόν γνωστόν μας κόσμον, μάς αποσπά 
άπό τήν ι'ινθρωπότηνα. Ή μόνη λέξις τήν οποίαν ήμ- 
πορεΐ ιά εϋρω ώστε νά έκφράξη τήν ιδιότητα τής 
φωνής τής μεσοφώνου καί νά δεικνύη τήν συγκίνησιν 
ήν διεγείρει είνε ή λέξις «μητέρα», δηλαδή ή παθητι- 
κωτέρα, ή αγαπητότερα, ή έκφραστικωτέρα λέξις είς 
δλας τάς ανθρωπίνους γλώσσας.
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Μ. Lautcsch lager. Χαμένο όνειρο

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
FIs τό Φρούριον τοϋ ’Αρχαγγέλου. —ΕΙς τάς Θέρμας τοϋ Αιοχλητιανοΰ.

άντικατοπτρίζουσα

ΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ έγέ - 
νοντο έν "Ρώμη τά εγ
καίνια τής έκθέσεως, ήτις 
έδραν έχει τό περιλάλητον 
Φρούριον τοϋ ’Αρχαγγέ
λου.

Είνε μία πρωτότυπος
έκθεσις «άναπαραστατική » 

τήν ζωήν τής Ρώμης κατά τούς 
παρελθόντος Μεσαιωνικούς χρόνους. Τήν άρχαίαν 
Ρώμην άναπαριστά ή έκθεσις τών Θερμών τοΰ Διο- 
κλητιανοΰ. Τήν νεωτέραν Ρώμην, ή καλλιτεχνική έκ- 
θεσις τής ’Ιουλίας Έπαύλεως. Τήν Μεσαιωνικήν Ρώ
μην, τήν μυστηριώδη καί ρωμαντικήν, άναπαριστά ή 
έκθεσις τοΰ Φρουρίου τοΰ ’Αρχαγγέλου.

'Υπάρχει έν αρχή εν πρωτότυπον τμήμα ΰπό τήν 
επωνυμίαν «Ή ζωή τών 'ξένων έν Ρώμη». "Ολα τά 
έθνη εις στενά δωμάτια χαριτωμένης κατασκευής 
παριστάνουν καϊ έπιδεικνύουν τό αιώνιον προσκύ
νημα σοφών, ποιητών, καλλιτεχνών, οϊ όποιοι ένε- 
πνεύσθησαν τάς ώραιοτέρας έμπνεύσεις των άπό τήν 
διαμονήν των είς τήν Αίωνίαν Πόλιν.

Ή Γαλλία άναπαριστά τά έχοντα σχέσιν μέ τήν 
Ιταλίαν καί τόν Ναπολέοντα, ή ’Αγγλία τόν βίον τής 
οικογένειας τών Στουάρτ, τών καθολικών βασιλέων 
τής ’Αγγλίας, τών οποίων οί τελευταίοι βλαστοί έξο- 
ριστοι άπέθανον έν Ρώμη, ή Γερμανία στέλλει πρω
τοτύπους εικόνας τής Ρώμης ζωγραφηθείσας άπό τόν 
Γκαϊτε. Ή Δανία έργα τοΰ μελάγου Τορβάλδσεν της 

ζήσαντος έν Ρώμη. Ή Ρουμανία τέλος έχει ίδιον πε
ρίπτερον άναπαριστών οικίαν Ρουμάνου χωρικού μέ 
όλα τά καταφανή λείψανα τής Ρωμαϊκής έπιρροής έπι 
τών ενδυμάτων, κοσμημάτων, εικόνων καί αγιογρα
φιών, διότι ώς γνωστόν οί Ρουμάνοι διαβεβαιοΰσι 
οιι κατάγονται άπό τούς άρχαίους Ρωμαίους.

Καϊ άλλα έθνη εκπροσωπούνται είς τήν περίερ
γον αύτήν συλλογήν, ή οποία άποτελεΐ ένα υψηλόν 
ύμνον θαυμασμού καί άγάπης τού παγκοσμίου πνεύ
ματος πρός τήν Ρώμην.

Έπειτα έρχεται ή τοπογραφική έκθεσις τής Ρώ
μης, ή άναπαράστασις ένός μεσαιωνικού διαμερίσμα
τος μοναστηριού, ή έκθεσις τών μεσαιωνικών ένδυμα- 
σιών, τών προσωπίδων καί ένδυμασιών μεσαιωνικών 
τών Άποπρέω, συλλογή όπλων παλαιών καϊ σκευών 
οικιακών, μία τελεία άναπαράστασις ένός μεσαιωνι
κού φαρμακείου μέ βάζα πράγματι άρχαΐα κλπ. Καί 
είνε όντως μοναδικά εις τόν κόσμ.ον καί μεγίστης 
αξίας., ’Αρκεί νά λεχθή ότι ένα γουδί καλλιτεχνικόν 
έχει άξίαν 35 χιλιάδων φράγκων. ’Επίσης υπάρχει 
μία θαυμασία καϊ μοναδική συλλογή μεσαιωνικών 
χειρουργικών έργαλείων μεγίστης άξίας.

Είς τήν αίθουσαν τήν γνωστήν ΰπό τό όνομα «Αϊ- 
θουσα τοΰ ’Απόλλωνος» έν τφ διαμερίσματι τών Πα
πών υπάρχει θαυμασία έκθεσις ειδών πορσελάνης γνω
στών ύπό τό δνομα Μαγιόλικα. Υπάρχουν πράγματα 
μυθώδους άξίας. Τρία πιάτα σταλέντα άπό τό Παρίσι 
διά νά έκτεθοΰν ΰπελογίσθησαν άντϊ διακοσίων πεν- 
τήκοντα χιλιάδων φράγκων.

'Υπάρχει έπίσης τμήμα έκθέσεως έργων τοΰ Μι
χαήλ. ’Αγγέλου, καϊ ειδών τέχνης.

Είς τάς θέρμας τού Διοκλητιανού είς έν ιδιαίτερον 
φωτοπλημμυρισμένον περίπτερον παρετάχΟησαν τά έκ- 
μαγεΐα τής αρχαίας Ελληνικής τέχνης τά όποϊα ή έπι- 
μονή καϊ είδικότης τοΰ κ. Καββαδία συνέλεξεν, όπως 
εκπροσωπήσουν κατά τάς έθνικάς έορτάς τής Ιταλίας 
τήν έξέλιξιν τής Ελληνικής τέχνης διά μέσου τών 
αιώνων.

’Από δλην τήν έκθεσιν τών Θερμών τό μάλλον έν- 
διαφέρον τμήμα είνε τό Ελληνικόν.

Βάσις ιής έκθέσεως αύτής ήτο νά συγκεντρώσουν 
είς τάς Θέρμας δλα τά πανταχού τού κόσμου σωζό- 
μενα λείψανα τής Ρωμαϊκής επικυριαρχίας. Οΰτω 
πρώτη είνε ή αίθουσα τοΰ Αύτοκράτορος Λύγούστου 
μέ δλα τά λείψανα τών θριάμβων του.

Έπειτα είνε ή αίθουσα τής θεάς Ρώμης. Είς τό 
μέσον ΰπάρχει τό άγαλμα τής θεάς Ρώμης σωζόμενον 
είς τό Καπιτώλιον. Δεξιά καϊ αριστερά δέ υπάρχουν 
δύο προτομαί της μία σωζομένη είς τό Λοΰβρον καϊ 
μία είς τήν Δήλον.

Κατόπιν έπονται αί αίθουσαι αί περιλαμβάνουσαι 
τά ’Ιλλυρικά μνημεία τής Ρωμαϊκής κατοχής. Μετ’ 
αύτά τά τής Μυσίας, Παιωνίας καί Δακίας, επαρχιών 
συμπερώαμβανομένων σήμερον είς τήν Αύστρίαν καϊ 
Ρουμανίαν.

'Επειτα έπονται αί αίθουσαι μέ μνημεία τής έν 
Γερμανίρ, Γαλλία καϊ Ίλλυρίρ Ρωμαϊκής κατοχής. 
Κατόπιν «ή αίθουσα τής Άχαΐας». Είς τό κέντρου 
κυριαρχεί τό κιονόκρανου τού μνημείου τού Παύλου 
Αιμίλιου, νικητοΰ τής περιφήμου μάχης τής Πίδνας. 
Έκεϊ πλησίον εύρίσκεται τό περίφημου Ιερόν τής 
Άγκυρας έν Μικρά Άσίρ, τό όποιον, ώς γνωστόν, 
περιέχει τήν διαθήκην τοΰ Αύγούστου. Υπάρχουν μνη
μεία τής Καρχηδόνος, Κυρηναϊκής, Περγάμου, Παλ- 
μύρας καί άλλων μερών, είς τά όποϊα έξηπλώθη ή 
θριαμβευτική έξουσία τής άρχαίας Ρώμης.

Ή 'Ελλάς άντϊ τών μουμιών τής Ρωμαϊκής κατο
χής, ήθέλησε νά παρουσίαση είς τήν διεθνή έκθεσιν 
τής Ρώμης έν σύνολον όμοιόμορφον καϊ πολύτιμον 
τής καθόλου έξελίξεως τής Ελληνικής τέχνης.

Τά εκμαγεία έτοποθέτησαν προχείρως έκεϊ, ώ; καϊ 
αί αληθώς θαυμάσιαι είς μέγιστον σχήμα φωτογρα
φίας πεντακόσιοι τόν άριθμόν, παριστώσαι διάφορα 
άρχαΐα 'Ελληνικά τοπεΐα και μνημεία άρχαΐά τε καϊ 
Μεσαιωνικά-Άργότερα θά ταξινομηθούνέπιστημονικώς 

Τό σύνολον τών έκμαγείων έλήφθη μέ πνεΰμα έπι- 
στημονικής αρμονίας καϊ λογικής. Διά τών έκμαγείων 
τούτων παρέχεται μία πλήρης καϊ διαφωτιστική είκών 
τής έν γένει έξελίξεως τής άρχαίας 'Ελληνικής τέ
χνης, κατά τήν γένεσιν, τήν άκμήν καϊ τήν κατάπτω- 
σιν αύτής έν τέλει.

Αρχίζουν άπό τήν προϊστορικήν, μέ τόν Μυκη
ναϊκόν πολιτισμόν, έρχεται κατόπιν ή άρχάίκή τέχνη 
ή όποια έχρησίμευσεν ώς πρόλογος είς τήν κλασικήν 
περίοδον ή όποια έχει φωταυγή άστέρα τόν Φειδίαν 
καϊ τούς μεγάλους καλλιτέχνας τής Αττικής καϊ Άρ· 
γειο-σικυωνικής σχολής. Ή έποχή αύτή άποτελεΐ τήν 
δόξαν τής Ελληνικής τέχνης μέ τόν Φειδίαν, τόν 
Σκόπαν, τόν Πραξιτέλην, τόν Λύσιππον καί άλλους 
γίγαγτας τής τέχνης.

Καϊ έπειτα έρχεται ή Άλεξανδρική περίοδος τής 
καταπτώσεως, τήν όποιαν έπακολουθεϊ ή 'Ελληνο
ρωμαϊκή λεγομένη έποχή, μία περίοδος έστερημένη 
πρωτοτυπίας καϊ μεγαλοφυίας.

Οί Βασιλείς τής Ιταλίας καϊ οί Γερμανοί πρίγ- 
κηπες έδειξαν μέγα ενδιαφέρον διά τήν Ελληνικήν 
αύτήν έκθεσιν.

Έκίνησε τόν θαυμασμόν δλων ό γύψινος Ερμής τοΰ 
Πραξιτέλους καϊ ή πύλη τών Μυκηνών μέ τούς περί
φημους λέοντας, γνωστή καϊ είς τούς βέβηλους άκόμη 
έν Ίταλίρ έκ τοΰ θαυμάσιου δράματος τού Δ’ Άν-

Ν. Aronson. Προτομή Τολστόη

νούντσιο «Ή νεκρά πόλις», δπερ παίζεται είς τάς άρ
χαίας Μυκήνας.

Ή Μυκηναϊκή Πύλη, διάφορα αρχαϊκά άγάλματα, 
μία θαυμασία έπιτάφιος στήλη εύρεθεϊσα είς Βελανι- 
δίτσαν, έργον τοΰ γλύπτου Άριστοκλέους, είς κίων άπό 
τό μνημεϊον τών Λυσιμαχιδών τοΰ Κεραμεικοΰ και 
μερικά αρχαϊκά άγάλματα εΰρεθέντα έν Άκροπόλει 
κατά τό 1886 δίδουν θαυμασίαν εικόνα τής άφελοΰς 
πρωτογόνου Ελληνικής τέχνης.

Μετ’ αύτά επακολουθούν τά έργα τής κλασικής έπο- 
χής (475 έως 323 π. χ.) θαυμάσια ανάγλυφα εΰρε
θέντα έν Έλευσΐνι, τό έξοχον άνάγλυφον τής Άθηνάς 
εύρεθέν έν Άκροπόλει, άνάγλυφον άπό τήν μετώπην 
τοΰ Παρθενώνος, δύο άγαλματίδια άναπαριστώντα τΰ 
χαθέν άγαλμα τής Παλλάδος Άθηνάς τοΰ Φειδίσυ, ό 
Ερμής τοΰ Πραξιτέλους καϊ πλεΐστα άλλα άριστουρ- 
γήματα εΰρεθέντα είς τάς άνασκαφάς τής ’Επίδαυρου, 
χρησιμεύουν ώς εύγλωττος ένδειξις τοΰ ύψους είς τό 
όποιον ήδυνήθη νά φθάση ή Ελληνική τέχνη κατά 
τήν άρχαιότητα.

Έπεται ή Αλεξανδρινή περίοδος μέ τόν κολοσσαϊον 
ΙΙυσειδώνα τοΰ ’Εθνικού Μουσείου Αθηνών, μέ τό 
κολοσσαϊον έπίσης άγαλμα τής Θέμιδος τοΰ ίδιου 
Μουσείου, καθώς καϊ μέ άλλα έκμαγεϊα έκ τοΰ Μου
σείου Αθηνών χαρακτηρίζοντα τελείως τήν περίεργον 
περίοδον εκείνην τής τέχνης, καθ’ ήν οί καλλιτέχναι 
έπεζήτουν έν τφ κολοσσαίιο καϊ τώ επιβλητική) τήν 
έπιβολήν τής τέχνης των.

Καϊ τελευταία έρχεται ή Έλληνα - ρωμαϊκή περίο
δος, ή όποια δύναται νά λεχθή ή έποχή τών άντιγρά- 
φων καί προτομών μέ τήν προτομήν τοΰ Αύτοκράτο
ρος Άδριανού, μέ προτομήν τοΰ Αντωνίου τών Πα-
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τρων, μέ δύο ανάγλυφα χορευτριών εύρεθέντα εις τό έν αίς κυριαρχούν αί επιτύμβιοι πλάκες τοΰ Κεραμει 
θέατρον του Διονύσου και άλλα. Παρ’ αύτά, κεχωρι- κόΰ καί ιδίως οί τάφοι τού Δεξίλεω καί Ήγησοΰς. 
μένα όμως, έρχονται επιτάφια, ανάγλυφα καί πλάκες Κ ..

Π ΙΝΑΚ0ΘΗΚΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ*

* Συνέχεια.

Μ ο Η Α ΠΙΖΑ

e

ΝΕΚΑΘΕΝ τά αινιγματικόν 
μειδίαμα τής Μόννας Αίζας, 
συζύγου τοΰ Μεσσέρ Φραγ
κίσκου 'Γζοκόντο, ήςτά χα
ρακτηριστικά δ Αεονάρδος 
οά Βίντσι κατηνάλωσε τέσ- 
σαρα δλα έτη δπως άναπα- 
ραστήση είς ένα άπδ τούς

ώραιοτέρουςΤπίνακάς του, είνε έν άπδ τά προσ
φιλέστερα θέματα είς τά όποια ασχολούνται 
οί τεχνοκρίται.

Έπί ούδενδς ίσως καλλιτεχνικού θέματος έγι
ναν τόσαι ζωηραΐ συζητήσεις και έκείνοι ποΰ 
μόλις κατώρθωσαν νά άντικρύσουν κάποιαν λύ- 
σιν τοΰ αινίγματος ήρχισαν νά κάμνουν τέτοιον 
θόρυβον, ώστε νά νομίζη κανείς δτι θέλουν νά 
συμμερισθ-οΰν τήν δόξαν τοΰ μεγάλου ζω
γράφου.

Κάποιος τεχνοκρίτης έσκέφθη νά συλλέξη 
καί νά έκδώση είς βιβλίον τάς γνώμας τών συ
ναδέλφων του τάς σχετικάς μέ τδ μειδίαμα τής 
Μόννας Αίζας, τής γνωστής ύπό τδ όνομα «Τζο- 
κοντα». Τδ βιβλίον είνε πολύ ένδιαφέρον διότι 
ευρίσκει τις έν αύτώ τάς πλέον παραδόξους έξη- 
γησεις τοΰ μυστηρίου ποΰ φαίνεται πλανώμε- 
νον έπί τών χειλέων τής Φλωρεντινής δεσποίνης.

Μερικοί, μεταξύ δέ τών άλλων καί δ Μπουρζέ 
δμολογοΰν μέ θαυμαστήν ειλικρίνειαν δτι τούς 
είνε αδύνατον νά έξηγήσουν τδ μυστηριώδες 
μειδίαμα τής Μόννας Αίζας, ένώ άλλοι δέν δι
στάζουν νά δμολογήσουν δτι τδ έξήγησαν.

Κάποιος έκφέρει τήν γνώμην δτι τδ μειδίαμα 
τό δποίον δ Αεονάρδος Δα Βίντσι απεικόνισε·/ 
έπί τών χειλέων τοΰ μοδέλου του αποτελεί «έγ- 
κυκλοπαιδικήν σύνθεσιν τής ανθρώπινης σκέ
ψεως διά μέσου τών αιώνων»· αί Άθήναι καί 
η Ρώμη, τά μεσαιωνικά όνειρα καί τών Βορ- 
γιών τά όργια, δλα αύτά τά ευρίσκει κανείς συ
νενωμένα είς τδ μειδίαμα τής συζύγου τοΰ μεσ
σέρ Φραγκίσκου.

Ο Θεόφιλος Γκωτιέ, σχολιάζων τδ αριστούρ
γημα τοΰ Λεονάρδου, έγραψεν δτι αί πτέρυγες 
τοΰ δδν Ζουάν θά έτήκοντο ύπό τήν έπήρειαν 
τών άκτίνων τοΰ μαύρου ήλιου τών βλεφάρων 
τής Μόννας Αίζας.

Ή Γεωργία ϊάνδη, ή όποία καθδ γυνή, δέν 
ήτο φυσικόν νά αισθάνεται μεγάλην συμπάθειαν 
διά τήν Φλωρεντινήν τήν οποίαν άπηθανάτισεν 
δ χρωστήρ τοΰ διάσημου ζωγράφου, άπεφάνθη 
δτι τδ πλανώμενον εις τά χείλη της γλυκύ μει
δίαμα είνε συνάμα καί τρομακτικόν, δπως τό 
μειδίαμα τής Μεδούσης.

Οί περισσότερον θετικοί κριτικοί δέν μάς φω
τίζουν ούτε αύτοί. Ό Ταίν π. χ. εινε τής γνώ
μης δτι τό μυστηριώδες μειδίαμα τής Μόννας 
Αίζας δέν είνε άλλο παρά έκδήλωσις τών μυ
στηριωδών έπίσης σχέσεων τών υφισταμένων με
ταξύ αύτής καί τοΰ ζωγράφου, είς βάρος τοΰ 
γέροντος συζύγου. Γερμανός κριτικός, τοΰ ό
ποιου τά νεύρα έτάραξε προφανώς ή θέα τής 
ωραίας είκόνος, έξέφερε θεωρίαν τόσον παρα
κινδυνευμένη·/ ώστε ν’ άναγκασθή ό ίδιος νά 
ζητή συγγνώμην άπδ τούς άναγνώστας, φρο- 
νών, φαίνεται, δτι τάς κριτικάς τών έργων τής 
ζωγραφικής δέν τάς άναγινώσκουν κυρίαι καί 
κατά συνέπειαν δέν θά είχεν άναγνωστρίας.

Άλλη θεωρία είνε δτι καθ’ ήν έποχήν ει’ρ- 
γάζετο δ Αεονάρδος δπως φέρη είς πέρας τήν 
εικόνα τής Μόννας Αίζας, έχασεν αύτη τδ μο
νογενές θυγάτριόν της καί, δπως ήτο έπόμενον, 
έλυπήθη υπερβολικά. 'Ο καλλιτέχνης παρήγ- 
γειλε τότε νά έλθουν γελωτοποιοί καί αύληταί 
οί οποίοι έπαιζαν καί έκαμναν διάφορα αστεία 
ένώ ή Αίζα έπόζαρε. 'Η σύζυγος -ού μεσέρ 
Φραγκίσκου ήναγκάζετο τοιουτοτρόπως νά μει
διά, άλλά συνάμα δέν έφευγε·/ άπδ τά χείλη 
της καί ή έκφρασις τής πικρίας καί τής θλί- 
ψεως ποΰ ήσθάνετο διά τήν άπώλειαν τού παι
διού της.

Δι’ αύτόν τόν λόγον τό μειδίαμά της φαίνε
ται τόσον μυστηριώδες.

ΓΙρό δύο εβδομάδων ένας Ισπανός τεχνοκρί
της έγραψεν δτι ή είκών τής Μόννας Αίζας ή 
εύριοκομένη εις τδ Αοΰβρον είνε άντίγραφον, 
ή γνησία δέ είκών τού Λεονάρδου εύρίσκεται 
είς τό Μουσείον τής Μαδρίτης.

—Τώρα εξηγείται τδ μειδίαμα τής Μόννας 
Αίζας- -συμπεραίνει δ «Φιγαρώ», σχολιάζων 
τήν είδησιν—γελά μέ τήν άνοησίαν τού Ι
σπανού.

Άλλ’ έκτος τών έν Άθήναις ήκμασαν καί άλλαι 
σχολαί έν τφ αύτώ τοϋ Περικλεούς αίώνι, άλλ’ είς 
άλλας πόλεις.

Είς τό Ιωνικοί έργαστήριον άνήκουσιν ό Ζεΰξις, ό 
Παρράσιος καί ό Τιμάνθης. Είς δέ το Σικυώνιον έρ
γαστήριον, έξ ίσου φημιζόμενον ήν σχολή καλλιτεχνική 
ής αρχηγός ήτο Πάμφιλος ό Άμφιπολίτης μαθητής 
τοϋ Σικυωνίου Εΰπόμπου. ’Εν τή Σικυωνία σχολή ήτις 
πολύ έδοξάσθη έτελειοποιήθη καί ή έγκαυστική ζω
γραφική, έν τή όποια διεκρίΟη Παυσίας ό Σικυώνιος, 
πάντας όμως.τούς ζωγράφους τής έποχής εκείνης ύπε- 
ρέβαλεν Άπελλής ό Κολοφώνιος δστις συνήνου τά 
προτερήματα άμφοτέρων τών εργαστηρίων τοϋ τε Ίω- 
νίου καί τοΰ Σικυωνίου. Μετά τόν Άπελλήν όνομαστός 
ζωγράφος έγένετο Πρωτογένης ό Καύνιος. Άλλ’ ό 
Άπελλής προήγαγε τήν γραφικήν είς ύψίστην ακμήν.

"Ετερος όνομαστός ζωγράφος άναφέρεται ό Θέων, 
ό γράψας τήν Όρέστου μητροκτονίαν, καί Άετίων δ 
γράψας τόν γάμον Ρωξάνης καί Αλεξάνδρου καί πα- 
ρεμ βαλών έν τώ πίνακι έρωτας παίζοντας. Άλλά καί 
αί γελοιογραφίαι έπίσης δέν ήσαν άγνωστοι, Γρύλοι 
καλούμενοι άπό τίνος Γρύλλου, δστις έπεδίδετο είς 
αύτάς. Ό ΙΙελοπονησιακός πόλεμος καταπονήσας τοί-ς 
Έλληνας έσήμανε καί τήν βαθμιαίαν παρακμήν τής 
τέχνης έπί μάλλον νοθευθεΐσαν άπό τής Ρωμαϊκής 
κατακτήσεως, μέχρις δτου έπί τών Βυζαντινών χρόνων 
κατήντησε πλέον τέχνη μικροπράγμων καί απειρόκαλος.

Tow’ αύτό Οά ήτο άδικον νά εϊπωμεν καί διά τήν 
αρχιτεκτονικήν. ήτις μας έδωσε ένα νέον ριΟμόν, επι
βαλλόμενο», καί άνάλογον πρός τήν νέαν θρησκείαν 
ήν ήλθε νά ύπηρετήση. τήν χριστιανικήν.

ΊΙ Βυζαντινή τέχνη άρχεται κυρίως άφ’ δτου Κων
σταντίνος ό Μέγας κατέστησε τήν Κωνσταντινούπολη 
πρωτεύουσαν τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. ΔιεκρίΟη 
δέ αυτή είς τρεις περιόδους. Τούτων ή πρώτη έκτεί- 
νεται μέχρι τών μέσων τοΰ έννάτου αϊώνος. ΊΙ δευ- 
τέρα, ή καί ακμή τής Βυζαντινής τέχνης, διαρκεϊ μέχρι 
τής ύπό τών Λατίνων άλώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως, ή δέ τρίτη ή τής παρακμής αύτής μέχρι τοϋ 1453.

Κατά τόν έκτον αιώνα έτέΟη είς χρήσιν ό τρούλος 
έν ταϊς χριστιανικαΐς έκκλησίαις. ΊΙ άνάπτυξις αυτή 
κυρίως οφείλεται είς τούς άρχιτέκτονας τοΰ ’Ιουστι
νιανού έν άπαραμίλλω δέ τελειότητι φαίνεται ό ρυθ
μός ούτος είς τόν ναόν τής αγίας Σοφίας έν Κωνσταν- 
τινουπόλει. Έκτοτε ύ τρούλος άπέβη κανών διά τήν 
Βυζαντινήν εκκλησίαν.

Άλλ’ ή πλαστική, δλως εναντίαν έσχε τύχην. Μετέ- 
πεσεν είς τελείαν παρακμήν, μέχρις δτου ή έν Νίκαίρ 
Α’. σύνοδος 787 μ. χ. άπηγόρευσε πάσαν δι’ αγαλμά
των άπεικόνισιν θείων ή άγιων προσώπων.

Έν τή πορείρ τής γραφικής χαρακτηρίζεται ή Βυ
ζαντινή τέχνη. Ή Βυζαντινή ζωγραφική παρακολου
θεί τάς δογματικός συζητήσεις, έν άντιθέσει πρός τήν 
χριστιανικήν καλλιτεχνίαν έν Ίταλίρ, δπου πλήρης 
έλευΟερία άφίεται είς τούς καλλιτέχνας. Οΰτως έν τή 
Βυζαντινή τέχνη έμορφώΟησαν ορισμένοι τύποι έκκλη- 
σιαστικών εικόνων, αϊτινες διά τής έν Νίκαια συνόδου 
787 άνεγνωρίσθησαν ώς κανονικοί.

ΊΙ Γραφική λοιπόν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 
είχε καταντήσει βιοτεχνία μάλλον ή καλλιτεχνία. Άλλ’ 
ό σπόρος τής άληθοΰς τέχνης δέν είχεν άπολεσθή. 
Μετά αιώνων έξαφάνισιν άναβλασιάνει δλως αίφνη- 
δίως, καί μετά πολλού οργασμού, έν Ίταλίρ ίδια δέ 
έν Φλωρεντίρ τό πρώτον οί άρχοντες αύτής Μέδικοι, 
ως άλλοι Περικλεϊς διά τήν Φλωρεντίαν περιέθαλψαν 

καί έζωογόνησαν τάς τέχνας. Καί παρήχθη τέχνη 
ισχυρά καί νευρώδης τέχνη, έπιβάλλουσα καί έκπλή- 
τουσα, διά τό μεγαλείου καί τόν πλούτον τών έργων. 

Ιίαρατηρητέον δτι δπως καί έπί τής έποχής τοΰ 
Περικλεούς νομίζει τις δτι ή γή ένεκυμόνει καί έξ 
αύτής έβλάστησε ταυτοχρόνως σωρεία έπιφανών πνευ
μάτων, τοΰτ’ αύτό συνέβη καί έπί τής Αναγεννήσεως 
τής τέχνης. ΊΙ ’Ιταλία έκτήσατο συγχρόνως, ή σχεδόν 
συγχρόνως, όλους τούς μεγαλοφυείς αύτής ζωγράφους, 
άρχιτέκτονας. καί γλύπτας. Τόν Λεονάρδον Δα Βίντσι. 
τόν Μιχαήλ Άγγελον, τόν Ραφαήλον, τόν Ζιορξιόνην. 
τόν Τιτσιάνο. τόν Βερονέζ, τόν Κορέγιον. Άλλά καί 
πλήθος άλλων έπιφανών, τόν Άνδρέαν Δελ Σάρτρον, 
Σοδόμαν, Λελαπόρταν, Ποντόρμον, Άβερτινέλλην. 
Ρόσσην, Καραβάγιον, Πριμάτικον, Δελπιόμπον, Πάλ- 
μαν, Βονιφάτιον, Βορδόνην, Τιντορέτον.

’Ισαρίθμους γλύπτας. καί άρίστου; άρχιτέκτονας, 
τόν Γιλβέρτην, τόν Δονατέλον, τόν Δελακουέρτσιαν. 
Βανδινέλλην, Βάνβαλον.Δελαρόβιαν, Βενβενοΰτον Τσε- 
λίνην, Βραμάντην Σαγκάλλον, ΙΙαλλάδιον καί Σανσο- 
βΐνον. "Ολοι ούτοι ήκμασαν είς διάστημα πεντήκοντα 
έτών περίπου άπό τήν τελευταίαν είκοσιπενταετηρίδα 
τοΰ δεκάτου πέμπτου αϊώνος, διά νά σταματήσουν είς 
τά τριάκοντα έτη περίπου τοΰ επομένου, τοϋ δεκάτου 
έκτου. Πρό αύτών ή τέχνη είναι άτελής, μετ’ αύτούς 
δέ παρηκμακυΐα. Άλλά καί ή αΐσθησις τοϋ περιστοι- 
χοϋντος κοινού ήν ανάλογος, αΐσθησις φυσικίμ αυτό
ματος, γενική.

ΊΙ τέχνη άρα τής άναγεννήσεως δέν ήν άποτέλεσμα 
συμπτώσεως τύχης. Ή τέχνη έρχεται ν’ άκολουθήση 
τήν ιδιοφυίαν ένός έθνους δπως ή σκιά τό σώμα, καί 
κατά τάς διαφόρους μεταλλαγάς τής ιδιοφυίας μετα
βάλλεται καί ή τέχνη.

Τρεις όροι είναι αναγκαίοι ΐνα ό άνθρωπος αίσθαν- 
Οή καί παραγάγη μεγάλα καλλιτεχνικά έργα. Πρώτον 
ή παίδευσις. Άνθρωποι άπαίδευτοι, κατατριβόμενοι 
είς βαναύσους έργασίας, άδυνατοϋσι νά κατανοήσωσι 
τήν κομψότητα τών σχημάτων καί τών χρωμάτων τήν 
αρμονίαν, ένώ άνθρωπος άπηλλαγμένος τών υλικών, 
φροντίδων έπιδιώκει κρείττονας καί εΰγενεστέρας 
άπολαύσεις. Καθίσταται παρατηρητικός. Δεύτερον. 
Ζωηρότης αισθήματος αύτομάτου, ιδιαζόντως προσω
πικού, μή φοβουμένου έξέλεγξιν τινά. Καί τρίτον ένα 
περιβάλλον συμπαθητικόν, τό όποιον νά συμβολή είς 
τήν άνάπτυξιν τοΰ αισθήματος αύτοΰ. Έν Ίταλίρ ή 
μετάβασις άπό τοΰ φεουδαλικοϋ πρός τό νεώτερον 
πνεΰμα συντελεϊται ταχύτερον παρά είς άλλα έθνη.

Ό Itabelais άπεικονίζει κατά τόν 17ον αιώνα τήν 
βδελυράν άποκτήνωσιν τών Γοτθικών ηθών. Ό κόμης 
Castiglione έγραφε κατά τό 1525. «ΟΙ Γάλλοι, περί 
πολλού ποιούμενοι τήν χρήσιν τών όπλων, έν ούδενί 
τίθενται λόγω παν άλλο έργον, ώστε ού μόνον παρο- 
ρώσι τά γράμματα άλλά καί αποτροπιάζονται αύτά. 
τούς δέ πεπαιδευμένους θεωροΰσιν ώς τήν έσχάτην 
ίλύν τής κοινωνίας, τό όνομα τοΰ λογίου άποτασσό- 
μενοι ώς ϋβριν έσχάτην.» "Ωστε ένώ κατά τήν έποχήν 
έκείνην έν Ίταλίρ ό φεουδαλισμός έπροχώρει κατα- 
πληκτικώς πρός τόν πολιτισμόν, έν τή λοιπή Εύρώπη 
εόρίσκετο έν τή άκμή του. Κοσμάς δ Μέδικος ιδρύει 
Ακαδημίαν φιλοσοφικήν, παντού φιλολογικοί συζητή
σεις εγείρονται. Πέτρος ό τοΰ Λαυρέντιου συνιστά δια
γωνισμόν περί τής άληθοΰς φιλίας. Ιίαρατηρητέον δτι 
αί γραφικαΐ. τέχναι δπως άναπτυχθώσι χρήζουσι, ούχί 
μέν δλως άνεργάστου ΰλης άλλ’ούχϊ καί λίαν έξειργα- 
σμένης.Ό άν&ρώπινος νοΰς ήν παχύς καί σκληρός κατά 
τήν φεουδαλικήν έποχήν νύν δέ τεθρυμμένος. Κατά
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τήν έποχήν τής άναγεννήσεως τής τέχνης έν Ίταί.ίφ ή 
«ραντασία έτεινε πρός τά όπλα καί μεγάλα σχήματα, 
δέν κατεπονεΐτο δπως σήμερον καί δέν άπεπνίγετο υπό 
τής πληθώρας τών γνώσεων,υπό τής ΐδέας.Ίδιον δέ τής 
άκρας παιδεύσεως είναι τό έξαλείφειν έπί μάλλον καί 
μάλλον τάς εικόνας πρός όφελος τών ιδεών. Σήμερον, 
λέγει ό Taino, δέν υπάρχουν κατά φύσιν ζωγράφοι. 
Σήμερον οί μέγιστοι τών ζωγράφων είσίν φαντασιο
κόποι καταπεπονημένοι. Τουναντίον οί καλλιτέχναι 
τής άναγεννήσεως είσίν οί καθαρώς βλέποντες.

"Επειτα οί άνθρωπον τών χρόνων εκείνων δπως καί

F. Ρ 1 a ιι q u ε t t ί Στά λειβάδια

ΑΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΑΝ καθισμένοι γύρω στό μι
κρό τραπεζάκι.

Χρόνια τιάρα ήσαν χωρισιιέ- 
νοι, μά αί παληές χρυσές ημέ
ρες ήσαν άσβυστες άπό τή Ού- 
μησί τους.

"Εξω έκαμνε κρύο.
Τί τούς έμελλε ; Ή κουβέντα

τους ήταν ατελείωτη, δπως καί τά παραμύθια τοΰ 
παληοΰ καιρού.

— Βρέ παιδιά, αλήθεια ! Ποΰ είναι έ.ιεϊνα τά 
χρόνια; είπε ένας πούχε μεγάλα μάτια μελαγχολικά. 
«Δέκα χρόνια πέρασαν. Καί τά νοιώθω βαρειά στή 
ράχη μου...»

— Τά αισθάνεσαι τά χρόνια; άποκρίθηκε ό άλλος 
ό ξανθός καί γελαστός. «’Αλήθεια; Έγό> δέν τ’ αψη
φώ. Έζησα πάντα σάν παιδί,πάντα δικόν μου ένόμισα 
τόν κόσμον όλόκληρον καί έπέρασα χωρίς νά γύρω 
κάτω καί κυττάξω που πατώ.»

οί αρχαίοι ήναγκάζοντο νά σπουδάζωοί τι δπερ ημείς 
δέν βλέπομεν πλέον,τό σώμα, τούς μυώνας, τά διάφορα 
σχήματα τοΰ κινούμενου σώματος. Διότι τήν έποχήν 
εκείνην, ή τε αστυνομία καί δικαιοσύνη δέν ύπήρχον, 
έκαστος ήναγκάζετο ν’ αμύνεται καί επιτίθεται' επο
μένως κύριον μέλημα τών εύγενών ήτο ό αθλητισμός, 
άσυναισθήτως λοιπόν είχον πάντοτε έν τή μνήμη αυ
τών τά δρώντα σώματα τών μαχομένων, τά ωραία 
σχήματα. Άπό τοιοΰτον περιβάλλον έβλάστησε διά 
μιάς ή σωρεία αύιη τών καλλιτεχνών τής Αναγεννή
σεως. (Έπεται τό τέλος)

Οί άλλοι έχαμογέλασαν μέ δυσπιστία κι’ αύτός έξη- 
κολούθηΰε.

— «"Εζησα σ’ εκείνη τή μακρυνή καί μεγάλη πόλι.
Δέν ξέρετε τί θά πή νιος νά ζήση ελεύθερα. Κι’ 

ήμουν έγωιστής.
Γεννήθηκα πλούσιος. Καί τό πρώτο ποΰ κατάλαβα 

ήταν πώς ό κόσμος δλος ήτο δοΰλός μου. Καί διασκέ
δασα. Ποτέ μου δέν έσυλλογίσθηκα τό αέριον καί 
πάντα στίβαζα στον δρόμο μου χαρές καί ηδονή. Γε
λάτε! Μά είν’ αλήθεια. Άποκάμωμένος άπ’ τήν ατέ
λειωτη ζωή κοιμώμουν χωρίς όνειρα καί τήν άλλη 
ήμέρα τά ίδια ξαναήρχιζα. Τίποτε στό δρόμο μου δέν 
μέ ήμπόδισε. Χρυσάφι; είχα. Ό πατέρας μου είχε 
δουλέψει χρόνια. Αγάπη; Ή γυναίκα ήταν ένα στο- 
λιδάκι ποΰ έστόλιζε τόν βίον μου.

Μιά κουτή μ’ αγάπησε στ’ αληθινά. Ταξείδεψα. Σ’ 
ένα όρφανοτροφεϊον χάρισα λίγες δραχμές καί τόνομά 
μου γράφηκε μέ γράμματα χρυσά.

Γελάτε ! Μά έγώ έζησα. Κανένα δέν φοβήθηκα εκ
τός άπό τήν ίδια μου ψυχή, ποΰ πάντοτε φοβούμαι νά 
έρευνήσω.

Ή μεγάλη, ή ήσυχη έπιφάνεια παντού μ’ άρέσει. 
Δέν πολυσκοτίζομαι γι’ αύτό σοΰ κρύβει μέσα της.

Ό συγγραφεύς Παύλος Χέϋζτ

Καί περνώ χωρίς >·ά σκύβω ταπεινά, μέ τό κεφάλι 
αγέρωχο.»

Έσήκωσε τό κεφάλι του περήφανα κι’ έγέλασε μέ 
τό αθώο γέλοιο του τό παιδικό...

Κι’ είπε ό δεύτερος ποΰ ήταν καθισμένος πλάγι του.
— «Πώς σέ ζηλεύω! Έτσι θά ήθελα νά ζήσω κι’ 

δμως σκλάβος έζησα. Ποτέ δέν είχα θέλησι δική μου.
Μεγάλα ώνειρεύθηκα κι’ έκαρφώθηκα έκεΐ ποΰ ξένο 

χέρι μέ ώδήγησε. Μιά δύναμις μεγάλη μ’ έβασάνιζε. 
Τήν έτνοιωθα πώς μ’ έπνιγε, μά πάντα έπεφτε τό χέρι 
μου αδύνατο στόν πρώτο λόγο π' άκουα.

Τήν θάλασσα έγύρευα άπό μικρός. Τήν αισθανό
μουν μεσ’ τά γαλανά τά μάτια τής μητέρας μου ποΰ 
μ’έφερε στή γή καί δμως προσκολλήθηκα στην άγο
νη στερνά.

Μιά μέρα αγάπησα μιά ωμορφη. Ό πατέρας μου 
Λντεστάθηκε καί πήρα τήν γειτονοποΰλά μας. Έκλα- 
ψα, μά δέν είπα λέξι. ό ανόητος ! Πανδρεύθηκα. Εί
μαι δυστυχισμένος. Θέλω νά κόψω τή βαρειά άλυσ- 
σίδα ποΰ μέ δένει, μά τό παιγνιδάκι, ί) γυναίκα, μέ 
κρατεί σφιχτά.

Είναι καλέ] στό βάθος. Σάν κάθε μιά γυναίκα είναι 
κι’ ί] δική μου, σάν τό γατάκι τό καμαρωτό, στολίδι 
τοΰ σπιτιοΰ.

"Αν τό χα’ίδέψης, θά τριφτή χαρούμενο έπάνω σου 
γλύφοντας τά χέρια σου, μά αν τό πειράξης, θά σέ 
γρατσουνίση...

Δέν είμαι εύτυχισμένος. Ούτε καί αύτή. Ό βίος 
μου περνά χωρίς ζωή, γιατί πάντα στό δρόμο μου κυ
μαίνεται μιά ξένη θέλησι.»

Κι’ έσκυψε τό κεφάλι του. Όλοι προσήλωσαν τά 
βλέμματα έπάνω του καί κανένας δέν είπε λέξι.

Τώρα ή βροχή άρχισε νά πέφτη. Ρυθμική σάν χρο
νόμετρο ποΰ μετρά τά δάκρυα τής ζωής. Κι’ αύτός ό 
αμέριμνος γιά τή ζωή τήν ακούσε νά άντηχή —ίσως 
πρώτη φορά—τόσο βαθειά στή κοιμισμένη του ψυχή.

Καί σιγά σιγά άποκρίθηκε ό τρίτος, ό μελαγχολικός. 
— «Θά σας πώ κι’ έγιο πώς έζησα τά τελευταία χρό

νια. "Ολος ό βίος ήταν ένα βιβλίο ποΰ έφυλλομέτρησα 
καί τά βιβλία ήταν ή δική μου ή ζωή.

Κι’ έδιάβασα καί έμελέτησα.
Κι’ είδα εύμορφα πράγματα, εύμορφες ιδέες. Κι’ 

δταν έγύριζα γύρω μου δέν τές εΰρισκα. Κι’ ολοένα 
έδιάβαζα, καί συνήντησα πραγματικές αλήθειες, (ομορ
φιά μέσα στό άσχημοι κι' άσχημο μέσα στό καλό. Καί 
ή ζωή μοΰ φάνηκε πιό γνώριμη.

Είδα διαφορές πολλές καί αντιφάσεις μέσα στήν 
ίδια τήν σελίδα ένός βιβλίου, μά σέ δλα μιά λέξι κοινή 
παντού γιά τή γυναίκα.

Καί κατάλαβα πώς είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο 
άπ’ τή ζωή.

Καί διαβάζοντας τήν ηύρα πρώτα εύμορφη, ιδα
νική, σάν τές εικόνες τές ζωγραφισμένες μεσ’ τά βα- 
Οειά ποιήματα τής πρόσκαιρης ζωής. Καί έγύρισα 
γύροι μου καί δέν τήν είδα, κι’ είπα πώς είναι ψέμμα.

Κι’ ύστερα έδιάβασα καί τήν είδα άσχημη πολύ σάν 
τές εικόνες ποΰ πλάττει ή φαντασία γιά τήν κόλασι 
καί γύρισα γύρω μου καί δέν τήν είδα κι’ είπα πάλι 
πώς είναι ψέμμα.

Κι’ ύστερα στ’ άληθινό βιβλίο τής ζωής μου τήν 
συνήντησα. Καί δέν ήταν καλή, καί δέν ήταν άσχημη. 
"Ενα κομμάτι άπό τή σάρκα μας καί ένα κομμάτι 
άπ’ τήν ψιυχή μας.

Καί τότε αληθινά κατάλαβα πώς δέν έχει μόνο μιά 
μορφή ή γυναίκα, μά είναι σάν τόν βίον, ποΰ κάθε 
ένας έζησε δπως έφανερώθηκε στά μάτια του.

Καί τότε άληθινά κατάλαβα πώς πιό γλήγορα περνφ 
ή ζωή μέ συντροφιά. Καί δέν μετάνοιωσα ποτέ. "Ο
ταν εσείς, ό ένας βαρεμένος θά κοιμάται μέσ’ τό βόρ
βορο κι’ ό άλλος θά αίσθάνηται μιά λύσσα άγρια 
στά στήθια του σέ κάθε θέλησι τής γυναικός του, 
ημείς θά φυλλομετρούμε πάντοτε μαζί τό άτέλειωτο 
βιβλίο διαβάζοντας μεσ’ τή ψυχή μας τή βαθειά άρ- 
μονία πού σκεπτόμεθα.»

Σάν ένας καινούργιος κόσμος νά άποκαλύφθηκε 
άνοιξαν δλοι τά μάτια των καλά καλά κι’ ΰστερα’γέ- 
λοιο δυνατό άκούσθηκε.

Κι’ είπε ό τέταρτος ποΰ είχ’ ακούσει όλους μειδιών.
— «Τί παιδιά, ποΰ εΐσθε όλοι σας. Θέλετε νά δι-

Ο. Θωμοπούλου Σατανάς
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καιολογηθήτε και θά κάμετε τούς άλλους νά γελάσουνε 
μέ σάς.

Πέσατε δλοι χαμηλά. "Οχι! Πρέπει ό άνδρας νά 
σταθή ψηλά, χωρίς ποτέ νά καταδέχηται νά ρίχνη 
βλέμματα στά πόδια του. Πρέπει νά ζήση γιά τή δύ- 
ναμι, χωρίς ποτέ ν’ άφήση μιά γυναίκα τόση δά να 
καυχηθή πώς τόν «κέρδισε.

Έπέρασα άνέγγιχτος, κι’ υψώθηκα.
Καί κάθε μιά φορά ποΰ τήν συνήντησα, έπαραμέ

ρισα χωρίς νά τήν πατήσω, καί χωρίς ν’ άποκριθώ 
στά λόγια καί στό βλέμμα της.

Κι' δταν σωριάσθηκε στά πόδια μου, προχώρησα 
πατώντάς την.

Σάν τή πλατειά τή θάλασσα υψώθηκα ποΰ αί Νε

ράιδες αγριεύουν καί φουσκώνει ατέλειωτα άπό τή 
λύσσα κι’ άγανάκτησι. Μά κι’ ευεργέτησα σάν τό πο
τάμι, ποΰ ποτίζει μέ τό αίμά του τό βαθύ σπόρο ποΰ 
έσπειρεν ό άνθρωπος. Κι’ είμαι υπερήφανος.»

Ή βροχή είχε παυσει. Βιαστικοί περνούσαν οί δια- 
βάται κι’ οί πολλοί ίσως δέν ήξεραν ποΰ παν.

Κι’ οί φίλοι ήνώθηκαν μ’ αυτούς. Έβιάζοντο νά 
χωρισθοΰν έκεϊ στή καμπή τοΰ δρόμου γιά νά τρα- 
βήξη κάθε ένας χωριστά τό μονοπάτι του... Όλο ζωή 
«διάβαιναν.

Κι’ οί άλλοι ποΰ τούς έβλεπαν έτσι αγκαλιασμένους 
έψιθύριζαν.

— «Τί ταιριασμένοι».
ΜΓΡ2ΙΝΗ

«"Οχι- ό Τολστόη δέν είνε εχθρός τής τέχνης. Θά 
άφήσω είς τόν Φρειδερίκον Πασσύ νά σάς εϊπη πώς 
ό Τολστόη ύπήρξεν εχθρός τοΰ πολέμου καί τόν έπο- 
λέμησεν όλιγώτερον ώς νεώτερος φιλόσοφος, παρά ώς 
χριστιανός τών πρώτων αίιόνων. Άν όντως θέλομεν 
νά εΐμεθα ειρηνικοί, όφείλομεν νά εΐμεθα μεγάλοι 
καί ισχυροί. Όμιλοί περί τής έθνικής δυνάμεως, ήτις 
είνε τό αποτέλεσμα τών καλών δρων τή; πνευματικής 
καί υλικής έργασίας. Τά έθνη ήρύσθησαν τάντοτε τήν 
δύναμίν των άπό τοΰ λαοΰ. Έν τή νεωτέρρ καί έπι- 
στημονική δημοκρατίρ ή λαϊκή αΰτη δύναμις δύναται 
νά δεκαπλασιασθή. νά έκατονταπλασιασδή. Αύριον τά 
έθνη τά όποϊα θά άποκτήσουν τήν μεγαλειτέραν οικο
νομικήν, πνευματικήν δύναμιν- τά έθνη τά όποϊα θά 
πραγματοποιήσουν διά τοΰ βιομηχανικού πνεύματός 
των άνωτέραν μορφήν πολιτισμού, τά όποϊα θά έχουν 
προλεταριάτον καλλίτερα ταξινομημένον, περισσότε

ρον ήνωμένον, πλουσιότερου καί γενναιότερον, θά είνε 
είς θέσιν νά επιβάλουν τήν ίσχύν τών ιδεών τής ομο
φωνίας, τής ειρήνης, τής παγκοσμίου ένώσεως.

»Ό πόλεμος θά λήξη δχι διότι είνε σκληρός· ή 
φύσις είνε άφ’ έαυτής αναίσθητος καί σκληρά, ήμεϊς 
δέ εΐμεθα δούλοι της. Ό πόλεμος θά λήξη, δχι διότι 
είνε άδικος, άφοΰ ούδέν δεικνύει διι αί ίδέαι μας περί 
δικαιοσύνης καί καλοσύνης θά θριαμβεύσουν μίαν 
ημέραν άλλά θά λήξη δταν θά λήξουν νά τόν υπο
κινούν αί κοινωνικοί καί πολιτικοί αίτίαι, αΐτινες τόν 
κατέστησαν δυνατόν καί άναγκαϊον' ό δεσποτισμός, δ 
βιομηχανικός άνταγωνισμός, ή καταπίεσις τών εργατι
κών τάξεων. Άς προσπαθοΰμεν νά έργαζώμεθα, κατά 
τά άδύνατα μέσα μας, δπως προετοιμάσωμεν τήν έλευ- 
σιν τών καλλιτέρων τούτων χρόνων, διά τούς όποιους 
ό μέγας Τολστόη έσχε προαίσθημα ασαφές καί ύπέ
ροχον».

Ο ΤΟΛΣΤΟΗ
ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ

D’ ANNUNZIO

ΙΣ τό ευρύ άμφιθέατρον τής Σορ- 
βόνης τών Παρισίων, ώμίληοεν ό 
Άνατόλ Φράνς περί τοΰ Τολστόη, 
κατά πρόσκλησιν τής έφημερίδος 
«Τά δικαιώματα τοΰ άνθριόπου». 
Χιλιάδες προσώπων έσπευσαν νά 

χειροκροτήσουν τήν ομιλίαν τοΰ διασήμου συγγραφέως.
Ό λόγος τοΰ Άνατόλ Φράνς δέν είνε έξ έκείνων 

τούς όποιους δύναται τις νά συνοψίσβ· δέν συνοψίζε
ται είς ύμνος, διότι δ ρήτωρ εξύμνησε τόν Τολστόη, 
χωρίς ρητορικάς ύπερβολάς. Πρό παντός έξήρε τήν 
ειλικρίνειαν τοΰ Ρώσσου φιλοσόφου. Θά διύσωμεν είς 
τούς άναγνώστας μας έν τούτοις μίαν ιδέαν τής ομιλίας 
του, δημοσιεύοντες όλίγας περικοπάς.

«Δέν είνε δυνατόν ν’ αξιώσετε νά σάς παρουσιάσω 
μελέτην έπί τοΰ Τολστόη καί τοΰ έργου του. Θά ομι
λήσω μόνον έπί τινα λεπτά, ένφ θά άπητοΰντο ώραι 
καί ώραι διά ν’ άναμετρήση τις τόν μικρόν δάκτυλον 
τοΰ κολοσσού. Ό Τολστόη είνε μέγσς υπογραμμός· διά 
τοΰ έργου του μάς δεικνύει, δτι ή ώραιότης προβάλ
λει τελεία έκ τής ένότητος, ώς ή ’Αφροδίτη αναδύε
ται έκ τών κυμάτων’ διά τοΰ βίου του μάς κηρύσσει 
τήν ειλικρίνειαν, τήν δραστηριότητα, τήν καρτερίαν, 
τόν ήρεμον καί διηνεκή ηρωισμόν, καί μάς διδάσκει, 
δτι έπάναγκες είνε νά εΐμεθα ισχυροί διά νά μή εϊ- 
μεθα βίαιοι, διά νά εΐμεθα δίκαιοι, πραεϊς καί αγα
θοί. Ή αδυναμία δέν δύναται ν’ σμείψη τήν ματαιο- 
δοξίαν, αύτή δέ, κατά τούς άνδρας, είνε ή δικαιολο
γία τών γυναικών, ένώ οί άνδρες θά ήδύναντο συχνά 
τά έπικαλεσθώσι τήν αρχήν ταύτην υπέρ εαυτών. Δι
δάσκων τήν ειλικρίνειαν ό Τολστόη μάς προσκαλεΐ νά 
άντιλέξωμεν είς αύτόν δπου νομίζομεν δτι σφάλλει. 
Καί ό κύριος ούτος τής καρδίας συμβουλεύων τήν φι
λανθρωπίαν, τήν ύπακοήν, τήν αύταπάρνησιν, εμπνέει 
τάς εύγενεστέρας έπιθυμίσς καί τό ύπεροχώτερον θάρ
ρος. Όπόταν μάς προσκαλεΐ νά πιστεύωμεν, νά ύπο· 
φέρωμεν, νά καρτερώμεν, ή ηρωική καρτερία του προσ
λαμβάνει τοιούτον χαρακτήρα ένεργείας, σχεδόν βιαιό- 
τητος θά έλεγα, ώστε νά μάς προσκαλή νά σκεπτώ- 
μεθα, ν’ άμφιβάλλωμεν, νά πολεμώμεν.

«Ώ δόγματα νεκρά! Ώ σκέψις ζώσά! Ίδετέ τον 

ώς άναπαρέστησε τήν μορφήν του χειρ φιλική ! Ίδέτε 
τό εύρύ του μέτωπον, τήν δψιν του τήν κατατρυ- 
χομένην ύπό τής χαράς καί τής οδύνης! Δέν είνε Βί
βλος· είνε άνθρωπος. Αί διαταραχαί του καί αί πλάναι 
του πραΰνονται έν τή έξελίξει μιάς εύρείας σκέψεως 
καί έν τή γραμμή μιάς ύπάρξεως υψηλής. Όχι· ό δυ
νατός ούτος καλλιτέχνης δέν καταδικάζει, όχι, οϋιε 
τήν τέχνην, ούτε τήν επιστήμην. Ώ Τολστόη. υψηλό
τερος τοΰ λόγου σου, έν τή χιονοσκεπεϊ πεδιάδι, ύψη- 
λότεραι τών νεφών, φαίνονται τό Επικόν πνεΰμά σου, 
ή γενναία πίστις σου, ή βαθεΐα καρδία σου. Όχι· δέν 
είσαι ή ένσάρκωσις άγνοΰ τίνος λυπηροΰ Θεοΰ! Είσαι 
ό Γκαϊτε τής Ρωσσίας, είσαι ό Ιερός ποταμός εις τόν 
όποιον σβύνουν τήν δίψαν των οί λαοί.Διατί ώμίλησαν 
περί τών σφαλμάτων σου ; Ούδέποτε μάς ήπάτησες, 
μάς είπες πάντοτε τήν αλήθειαν, άφοΰ έξύψωσες τήν 
πραότητα, καί άφοΰ ή ώραιότης είνε ή μόνη άλήθεια 
τήν όποιαν δύναται νά φθάση δ άνθρωπος, ή μόνη 
ήτις επικοινωνεί πιστώς μέ τό πνεΰμά του καί τάς 
αισθήσεις του. Όχι! Ό Τολστόη δέν καταδικάζει τήν 
τέχνην. Ό,τι δήποτε καί άν έσκέφθη ή είπε, μακράν 
τοΰ νά τήν καταδικάζη, τήν έξαίρει καί τήν μεγαλύ- 
νει. Άκόμη καί δταν τήν άπαρνεϊται, τήν προσεπικυ- 
ροϊ. Ματαίως προσπαθεί τις ν’ άπεκδυθή αύτή;· ή τέ
χνη ενυπάρχει έν έαυτφ, ενυπάρχει είς πάν νεΰρον τής 
σαρκός του, είς πάσαν σταγόνα τοΰ αίματός του. Ώ 
κύριοι, ή τέχνη είνε τό μεγαλεϊον καί τό γόητρον τοΰ 
άνθριόπου! Ό άνθρωπος δέν είνε ωραίος, ούτε μέγας, 
ούδέ άγαθός παρά διά τοΰ έργου, τοΰ πνεύματος καί 
τών χειρών του, διά τής Άθηνάς, ήτις, γεννηθεϊσα είς 
τόν εγκέφαλόν του (άφοΰ Ζεύς είνε αύτός) φυτεύει τήν 
έλαίαν, κατεργάζεται τό μέταλλον, καί είνε γεωμέτρης 
ή φυσικός νομοθέτης,ζωγράφος ή ποιητής, καί τρομάζει 
τόν βάρβαρον μέ τήν λάμψιν ήν άφίνει τό δόρυ της.

»"Ας προσβλέψωμεν δλας τάς τέχνας δι’ ένός β?.έμ- 
ματος· αί μέν προκύπτουν έκ τών δέ έν διηνεκεϊ προό- 
δω. Αί ταπεινότεροι είνε αί ρίζαι τών υψηλότερων. 
Ό γέρων Μπουαναρρότι είπε μίαν ήμέραν έν μιρ 
τών πλατωνικών συνομιλιών του μέ τήν Βιττόρια Κο- 
λόννα. «Ό πρώτος αγρότης, δστις έχάραξε μέ τό άρο
τραν του ένα αύλάκι είς τόν αγρόν, έφεΰρε τήν τέχνην 
τοΰ σχεδιάσματος άποκαλύψας τήν γραμμήν». Οΰτω 
καί έκεϊνος όμιλών άπεκάλυπτε διά τοΰ ϊδεαλιστικοϋ 
καί βαθέος βλέμματος τήν μεγαλοπρεπή αρμονίαν τοΰ 
ανθρωπίνου πνεύματος.

ΟΛΥΣ λόγος ήρχισε νά γίνεται πά
λιν περί τοϋ Δ’ Άννούντσιο. 'Ο 
ποιττής δέν κατοικεί έντός τών 
Παρισίων. Έκάστην εσπέραν,άφοΰ 
διευθύνη μέ νεανικόν ζήλον τάς δο-

κιμάς τοΰ «Άγιου Σεβαστιανού» άποσύρεται είς 
τό εξοχικόν έρημητήριον,τό όποιον ό ίδιος έξέλεξε.

Ή κομψή έπαυλις τοϋ ποιητοΰ είνε κατάλ
ληλος διά νά έμπνέη τήν φαντασίαν. Πρό αύ
τής εκτείνεται εϊς αρκετά μεγάλην άπόστασιν 
κομψόν δάσος.

Τό δωμάτιόν έντός τοϋ όποιου έργάζεται ό δ’ 
Άννούντσιο μετεβλήθη είς ιερόν τής τέχνης. Οί 
τοίχοι είνε κεκαλυμμένοι μέ αναπαραστάσεις έρ
γων ζωγραφικής, κάθε έποχής καί σχολής, εις 
τά όποια φαίνεται δ ώραίος "Αγιος τήν στιγμήν 
ποΰ δέχεται εις τό τρυφερόν έφηβικόν του σώμα 
τά βέλη τών Ρωμαίων στρατιωτών. Ό "Αγιος 
παρουσιάζεται είς τάς πλέον εύγενεΐς καί τάς 
πλέον θλιβεράς στάσεις, έκάστη τών όποιων δύ
ναται νά χαρακτηρισθνί ώς αριστούργημα καλ
λιτεχνικής κομψότητος.

Ίσως νά μή ύπάρχρ μυστικιστής ζωγράφος 
τοΰ δεκάτου τετάρτου αίώνος καί κλασικός τοϋ 
δέκατου πέμπτου, δστις νά μήν άπεικόν.σε τήν 
Άδώνειον μορφήν τοϋ Άγιου. "Ολοι σχεδόν τόν 
άναπαριστοϋν ώς υπέροχου κάλλους έφηβον, 
δπως άλλως τε τόν θέλει καί ή παράδοσις- ό 
ποιητής έν τούτοις κατόρθωσε νά εΰρρ μεσαιω
νικόν "Αγιον Σεβαστιανόν ώριμου ήλικίας καί 
φέροντα γένιιον, άλλον δέ μέ τά σκέλη κεκαλυμ· 
μένα τελείως, έν άντιθέσει πρός τά γυμνά τής 
Σχολής τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου.

Είς τά τραπέζια καί τής έταζέρες, έν μεσω 
άνθέων καί αντικειμένων τέχνης, είνε τοποθετη- 
μέναι κατά σειράν σπάνιαι έκδόσεις τών Γάλ
λων κλασσικών, είς τήν άνάγνωσιν τών όποιων 
ό ποιητή; συνειθίζει νά βυθίζεται πριν αποφα
σίσει νά γράψη μερικάς σελίδας είς τήν γλώσσαν 
τοϋ Ροστάν καί τοϋ Ρακίνα.

Έπί τοΰ γραφείου τοΰ ποιητοΰ, αί διορθώσεις 
τοΰ νεωτάτου τών έργων του—τό δποϊον φέρει 
τόν τίτλον «Μυστήριον».

Είς τό γραφεϊον του δ ποιητής συνειθίζει νά 
άγρυπνή, διότι ή σιωπή τής νυκτός έξάπτει τήν 
φαντασίαν του καί καθιστά προσφορώτερον τό 
έδαφος διά τό δημιουργικόν του πνεΰμα.

Είς άλλην έξοχικήν έπαυλιν, τήν όποιαν είχεν 
είς τό Άρκασόν, μεταξύ ένός δάσους καί τοΰ 
’Ωκεανού, ό ποιητής ήρέσκετο ν' άκούη τήν αύ- 
γήν, έπειτα άπό ώρας όλοκλήρους έργασίας, τά 
κτυπήματα τοΰ γαλακτοπώλου δι’ ών ούτος έξυ- 
πνοΰσε τήν ύπηρέτρίαν.

Είς τό έρημητήριον αύτό έπεσκέφθη τόν Δ’ 
Άννούντσιο συμπατριώτης του δημοσιογράφος 
καί έζήτησε νά μάθνΐ τήν γνώμην του περί δσων 
γράφουν αί ΐταλικαί έφημερίδες διά τά χρέη τά 
όποϊα έχει συνάψ»).

— Δέν κινούν τήν άγανάκτησίν σας καί δέν 
προκαλοΰν διαμαρτυρίαν έκ μέρους σας αί ύβρεις 
καί αί συκοφαντίαι τάς οποίας άκούετε άπό τήν 
πατρίδα μας τήν παραμονήν μιάς καλλιτεχνι
κής μάχης;

’Αρκετήν δόσιν πικρίας καί ίσως καί όλίγην 
ειρωνείαν ένεϊχεν ή άπάντησις τοΰ Δ’ Άννούν- 
τσιο.

— Είμαι ’Ιταλός καλλιτέχνης καί είργάσθην 
έπί είκοσιπενταετίαν όλόκληρον διά νά πλουτί
σω τήν φιλολογίαν τής πατρίδος μου. "Ηδη, ώ-
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Σοφίας Λασχαρίδου Τό νυκτέρι

θούμενος άπό τήν δύναμιν εκείνην ή όποία εμ
ψυχώνει όλους τούς ανήκοντας εΐς τήν φυλήν 
μας, έρχομαι είς ξένην χώραν διά νά κάμω μίαν 
καλλιτεχνικήν άπόπειραν. "Ισως άλλος εΐς τήν 
θέσιν μου νά άνέμενε κάποιαν ύποστήριξιν άπό 
τόν Τύπον τής πατρίδος μου. Έγώ τοιαύτην 
δεν άνέμενον, άλλ’ομολογώ ότι δέν άνέμε··ον ν’ 
άκούσω έκτοξευομένας εναντίον μου τάς πλέον 
βαρβάρους καί χυδαίας ύβρεις. Διά τόν Δ’ ’Λν 
νούντσιο κατηργήΟησαν τά δικαιώματα τά όποια 
έχει καϊ ό ελάχιστος άκόμη πολίτης.

Μέ κατηγορούν χωρ:ς νά μέ έρωτήσουν, μέ 
καταδικάζουν χωρίς νά μέ άφίσουν νά άπολογη- 
θώ. Δέν εινε παράδοξον άν μεθαύριον ό πρωθυ
πουργός τής ’Ιταλίας ζητήση άπό τόν Πρόεδρον 
τής Γαλλικής Δημοκρατίας νά συλληφθώ, δυνά
μει τής μεταξύ τών δύο κρατών συνθήκης πρός 
έκδοσιν εγκληματιών. Τοιουτοτρόπως, άφοϋ μ’ 
έξώρισαν άπό τήν ’Ιταλίαν, ζητούν νά μέ εξο
ρίσουν καί άπό τήν Γαλλίαν. Καί Οά μοΰ μείνη 
τότε ώς μόνον καταφύγιον ή Ελλάς, όχι τοϋ 
Θουκιδίδου καί τοΰ Πινδάρου, άλλ' ή Ελλάς 
είς τήν όποιαν καταφεύγουν οι τυχοδιώκται, οί 
καταδιωκόμενοι ύπό τών λοιπών Κρατών.

"Ολα αυτά πιθανόν νά φαίνωνται εύθυμα ή 
μελαγχολεκά, άναλόγως τών περιστάσεων."Οταν 
όμως τά βλέπει κανείς άπό μακράν φαίνονται 
καί ώραϊα.

Έγώ δέν δύναμαι παρά νά είμαι ευγνώμων 
είς τους ανθρώπους, οί όποιοι μέ αναγκάζουν νά 
άποδυθώ μέ περισσότερον ζήλον καί μέ μεγαλει- 

τέραν αυτοπεποίθησιν είς τον τραχύν α
γώνα τής ζωής».

Ό 
Γάλλους

Δ’ Άννούντσιο καταπλήσσει τούς 
μέ τήν γονιμότητά του. Καί 

αύτός ό ίδιος μένει κατάπληκτος διά τήν 
φιλεργίαν του.

— Ή εξορία, είπε πρός άλλον δημο
σιογράφον, αυξάνει καταπληκτικώς τήν 
εργατικότητα !

ΓΙλήν τοϋ «Άγιου Σεβαστιανού», διά 
τήν παράστασιν τοϋ όποιου εργάζεται 
άπό πρωίας μέχρι νυκτός, συμπληρώνει 
τήν «Τρελλήν Μητέρα», μυθιστόρημα.

’Επίσης κρατεί σημειώσεις διά νά γρά- 
ψη έπειτα έν άλλο μυθιστόρημα τιτλοφο- 
ρούμενον «Αμάραντα»

Τό τελευταϊον αύτό μυθιστόρημα είχε 
πωληθή εΐς τήν Παρισινήν εφημερίδα 
«Έξέλσιορ». Επειδή όμως ύπήρχον σκη- 
ναί πολύ.,.ζωηραί, δ ποιητής έπροτίμησε 
νά γράψη διά τήν εφημερίδα αύτήν «Τό 
Λευκόν μυθιστόρημα» ,τό όποιον Οά παρα- 
δώσν) έντός τοϋ Μαίου.

"Εχει ήδη έτοίμην μίαν εκτενή μελέ
την του διά τόν Δάντε, ή όποία Οά δημο- 

σιευθή ώς προοίμιον μιάς νέας έκδόσεως τής 
«Θείας Κωμφδίας».

«Τό μαρτύριον τοϋ 'Αγίου Σεβαστιανού» Οά 
δοθή είς τό Παρισινόν θέατρον Σατλέ τήν 7)20 
Μαίου καί θά δοθή δεκάκις- ή παράστασις Οά 
στοιχίζγ καθ’ εσπέραν 37,000 φρ.

Περί τά τετρακόσια πρόσωπα κινούνται έπί 
τής σκηνής καί κατά τάς τέσσαρας πράξεις τοϋ 
έργου, τό όποιον έχει σκηνάς μεγάλης έπιβλητι- 
κότητος καί μεγαλοπρεπείς.

Τό «Μαρτύριον τοΰ Άγιου Σεβαστιανού» 
έγράφη είς γαλλικήν, Οά μείνη δέ μνημεϊον κλα
σικισμού έν τή γαλλική φιλολογία, ώς ένθουσιω- 
δώς διαβεβαιοϋν όσοι γνωρίζουν περί αύτού.

Έκ χαρακτηρισμού ώς έγραψεν δ κ. Καιρο- 
φύλας άποσπώμεν τά έξής :

Ό Δ’ Άννούντσιο εΰρίσκεται είς μεγάλα βά
σανα κατ’ αύτάς. Είνε γνωστός ό σπάταλος χα- 
ρακτήρ του καί ή μανία του διά πολυτελείς δα- 
πάνας. Είνε ενα τύπος περίεργος άνΟρώπου μεγα
λοπρεπούς. Ένφ κερδίζει μέ τό σωρό τά χρή
ματα, έν τούτοις ποτέ δέν έχει πεντάρα.

Κτίζει έπαύλεις τάς όποιας ύποθηκεύει σχεδόν 
άμέσως.Αγοράζει αυτοκίνητα διά νά τά ένεχυριά- 
σγ έντός ολίγου όπως δανεισΟή χρήματα. Έφθασε 
μάλιστα μέχρι τοϋ σημείου νά ενεχυριάσει τά 
χειρόγραφα τών έργων του. Είνε τά πρωτότυπα 
τών συγγραμμάτων του μέ τάς έπ' αύτών ποι
κίλας μεταλλαγάς καί διορθώσεις. Είρήσθω δέ έν 
παρόδφ, ότι έν τφ συμφωνητικό) τής υποθηκεύ-

Σοφίας Λασχαρίδου Ίσπανίς χορεύτρια

Σοφίας Λασχαρίδου Είς τό καλλώπιστήριον

σεώς των ώρισεν ότι τά χειρόγραφά του αύτά, 
δεκαεπτά τόν άριθμόν,δέν δύνανται νά πωληθούν 
είς τιμήν μικροίέραν τών πεντήκοντα χιλιάδων.

Ο Δ’ Άννούντσιο, άσχημος τήν μορφήν,φα- 
λακλρός τελείως καί μέ ένα μουστάκι ψωριασμένο 
μικρουτσικο, κακοσπαρμένο,είνε μανιώδης σπόρτ- 
ομαν καί ρεκλαμαδόρος. Αύτά τά έλαττώματά 
του βεβαίως δέν θίγουν, ούτε ζημιώνουν διολου 
τήν άξίαν του ώ; συγγραφέως. Καί ένφ κανείς 
είς την ’Ιταλίαν δέν χωνεύει τόν Δ’ Άννούντσιο 

ώ; άνθρωπον, δέν υπάρχει κανείς πού νά μή τύν 
θαυμάζη ώς συγγραφέα,ώ; ποιητήν, ώς μυθιστο- 
ριογράφον, ώ; δραματουργόν.

"Αλλο συγγραφεύς, άλλο άνθρωπος.
Ώς άνθρωπος στερείται χαρακτήρος. Ώ; οικο

γενειάρχης είνε έλεεινός. Συνεζεύχθη μίαν κόρην 
τής μεγαλειτέρας Ρωμαϊκής άριστοκρατίας—ένας 
χωριάτης απλούς αύτός άπό τό Άμποούντση— 
καί όμως ή εύγενής νεάνις δέν μπόρεσε νά ζήση 
έπί πολύ μαζί το··. Καί ήναγκάσθη νά ζητήση 
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χωρισμόν άπό τραπιζτ,ς καί κοίτης. Έν τούτοι; 
εξακολουθεί νά τόν άγαπφ ακόμη τόσον, ώστε 
πολλάκις δίδει εσπερίδας καί ύποδοχάς εις τό μέ 
γαρόν της πρός τιμήν του.

ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Ο Ίσλανδδς γλύπτης Τζόνσον.

Μέσα στους πάγους καί τάς μακράς μαυρας 
νύκτας τή; ηφαιστειώδους 'Ισλανδίας, μεγαλώ- 
σας έν μέτφ τών Νορβηγικών μύθων καί παρα
δόσεων, ό Έϊναρ Τζόνσον εκπλήττει τήν Ευ
ρώπην σήμερον μέ τά παράδοξα καί πρωτότυπα 
δσον καί ώραία άγάλμ.ατά του.Ό Έϊναρ Τζόνσ- 
σον έμελέτησεν ύπό τόν Δανόν γλύπτην Στέφα
νον binding τφ 1893, κατόπιν τό ’Ισλανδι
κόν Κοινοβούλιον τφ έχορήγησε ποσόν τι διά νά 
μελετήσ») εις τά σχολεία τής Γερμανίας, Ουγ
γαρίας καί ’Ιταλίας. Άλλ' δ Τζόνσον εινε καλ
λιτέχνης έκ φύσεως. Καλλιτεχνικοί κανόνες καί 
δροι δέν στ.μαίνουσί τι δΓ αυτόν. Τό πρώτον ά
γαλμά του, δ «Φυγόδικος», είναι έν θαυμάσιον 
παράδειγμα τής έπιτηδειότη,τος καί μεγαλοφυίας 
τοΰ γλύπτου. Ό φυγόδικος φέρει τό πτώμα τής 
συζύγου ήτις απίθανε έκ τών κακουχιών, συμ- 
μεριζόμενη τή,ν εξορίαν τοϋ συζύγου της, έπι 
τής ράχεώς του διά νά τό θάψφ, ένφ κρατεί τό 
τέκνον του είς τήν αγκάλην του καί βλέπει τις 
ενα κόσμον σκέψεων καί θλίψεων καί λύπης καί 
στοργής έπί τοϋ προσώπου του.

Ό Τζόνσον άντιλαμβάνεται τάς έποχάς ώς 
έξής : Τήν Άνοιξιν ώς παιδίον μέ τή» Τροπι
κήν Ζώνην ώς βασιλεών του' τό Θέρος ώς νεα
νίαν μέ τάς Εΰκράτους Ζώνας ώς βασίλειον του' 
τό Φθινόπωρον ώς γυναίκα έξαντληθείσαν έκ τών 
βασάνων καί τών μητρικών καθηκόντων της μέ 
βασίλειον τάς Χώρας πλησίον τής 'Αρκτικής- 
καί τόν Χειμώνα ώς θάνατον μέ κατοικίας τούς 
Πόλους. Τό άγαλμά του «Έποχαί» παριστφ 
τήν Άνοιξιν ώ; παιδίον, τοΰ όποιου τά λεπτά 
δάκτυλα μόλις έγγίζουν τήν τροπικήν ζώνην εις 
μίαν μεγάλην σφαίραν. Τό Θέρος, ώ; νέος, έχει 
έναγκαλισθϊί τάς Εΰκράτους Ζώνας, τό Φθινό- 
πώρον ώς γυνή έξηντλημένη καί ύψηλή έγγίζει 
τάς ψυχροτέρας χώρας καί δ Χειμών ώ; οστεώ
δης γέρων άπλώνεί τάς ξηράς χείράς του άνω
θεν τών ΙΙόλων. Ή «Χαραυγή» διακρίνεται ε
πίσης μεταξύ τών καλλίτερων έρ·'ων του.

Γουήνσλοου Χόμερ
Εις τό Μητροπολιτικόν Μουσείον τών Τεχνών 

τής Ν. Ύόρκης έξετέθησαν πρός κοινήν θέαν μέ
χρι τής 19ης Μαρτίου αί θαυμάσιαι θαλασσο-

Έπειτα,δέν έφοόντισε ποτέ διά τά δύο παιδιά 
του. Τά άφή,κεν είς τήν τύχην των. Καί ό ένας 
εινε ήθεπο.ός καί παίζει είς τό θέατρον «Άργεν- 
τίνα» τής Ρώμης.

γραφίαι τοΰ άποθανόντος Αμερικανού ζωγράφου 
Γουήνσλοου Χόμερ. Μεταξύ τών πολλών έργων 
του είναι καί ή βραβευθείσα είκών «Άλιείς τοϋ 
Banks», «Ασπασμός τής Σελήνης», «Δύσις 
Ήλιου», «Ανατολή Σελήνης», «Παραλία τής 
Με’ην», «Σεληνόφως εις τή» Νήσον Γούντ», 
«Ήλιόφως εις τήν παραλίαν» καί ή «Ψαρο
πούλα». Ό Χόμερ ύπήρξε διάσημος ζωγράφος 
θαλασσίων σκηνών.

'Εργα τοϋ Βελάσκεζ.
Είς τό ένταϋθα ’Ισπανικόν Μουσείον δύναται 

τις νά ί'δη τρία έργα τού διασή,μου προσωπογρά- 
φου Βϊλάσκεζ. Είναι προσωπογραφία!. Ή μία 
παριστή τόν ‘Ισπανόν Κόμητα-Δούκα Όλιβιά- 
ρες έν πλήρει στολή, καί κατά τή,ν γνώμην τών 
κριτικών, είναι άκριβεστάτη ή όμοιότης τοΰ 
δουκός. Ή δευτέρα είναι ή τοΰ καρδιναλίου 
Ιϊαφίλι, καί ή τρίτη παριστφ μίαν παιδίσκην 
έγγονή,ν τού Βελάσκεζ, χαριτωμένη,ν είς τη,ν α
πλότητα καϊ λεπτότητά της.

Είς τήν ίδιαν έκθεσιν ύπάρχει καί ή είκών 
«'Αγία Οικογένεια» τοΰ περιφήμου Κρητός ζω
γράφου El Ci’eco.

* Ο Νέλσων ώς &εός.
Είς τά όρη Άκουλ τής Χακτής εύρέθη πρό 

τίνος προτομή έκ λευκού μαρμάρου τοΰ Άγγλου 
ναυάρχου Λόρδου Νέλσων. Φέρει πέντε παράση
μα, έξ ών εν άναμνηστικόν τής μάχης τού Ά- 
βουκίρ μέ τήν έπιγραφήν «’Αντιναύαρχος Λόρ
δος Νέλσων τοϋ Νείλου».

Ή ίστορικώς ένδιαφέρουσα αυτή προτομή εύ- 
ρέθη είς ένα βωμόν είδωλολατρικόν ένθα έπί πεν- 
τήκοντα έτη τιμάται καί δοξάζεται ώς... ή θεό- 
της τών ’Ορεινών Ρυάκων !

Ό Χριστός τών "Ανδεων.
12,000 πόδας ύπέρ τη,ν έπιφάνειαν τής θα

λάσσης, έπί τής ύψη.λοτέρας κορυφής τών Κορ- 
διλλ’έρων τών "Ανδεων ή,γέρθη τό μνημείον τής 
Ειρήνης «Χριστός τών Άνδεων» τφ 1904 είς 
άνάμνησιν τής συνθήκης μεταξύ Αργεντινής καί 
Χιλή,ς ύπό τήν διαιτησίαν τού άποθανόντος Άγ
γλου μονάρχου Έδουάρδου.

Ή βάσις τοΰ μνημείου άποτελείται έκ λευ-

Χυυ μαρμάρου καί έπ' αυτής ϊσταται ό Ιησούς 
έχων ύψωμένη,ν τήν δεξιάν—ώσεί έν ευλογία — 
καί κρατών σταυρόν είς τη,ν άριστεραν. Αγρίως 
ποιητικόν πλαίσιον σχηματίζουν αί δεξιόθεν καί 
αριστερόθεν τοϋ μνημείου όροκορυφαί.

Τούς έγνώρισεν έπι τέλους !
Μίαν ί,μέραν Λουδοβίκος δ 14ος έδείκνυεν είς 

τόν διάσημον γελωτοποιόν Κιλλιγκροΰ τάς εικό
νας αϊτινες έστόλιζον τούς τοίχους τού Λού
βρου. Έφθασαν καί είς κάποιαν γωνίαν ένθα 
εδρίσκιτο ή είκών τή,ν Σταυρώσεως μεταξύ δύο 
προσωπογραφιών. «Αυτοί, πρός τά δεξιά», εί- 
πεν δ βασιλεύς, «είναι ό Πάπας καί πρός τ' ά-

— «Ταπεινώς ευχαριστώ τή,ν Ύμ. Μεγαλειό
τητα, ειπεν ό Κιλλιγκροΰ, διά τή,ν πληροφορίαν. 
Διότι άν καί έγνώριζον οτι δ Χριστός έσταυρώ

1. Ό έφορος τών αρχαιοτήτων κ. Βερσάκης. Έμπροσθεν αύτοΰ; Γοργώ.—Δεξιά 
αύτοΰ: Καθημένη θεά.-3) Μονή τών Άγ. ©εοδώρων.

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΤΑ τδν παρελθόντα Δεκέμβριον άνεκαλύ- 
φ&η τυχαίως έν Άγιοι; Θεοδώροις παρά τήν 
λίμνην Χαλικιοπούλου άνάγλυφον έκ πώρου, 
προερχόμενον έκ τοΰ τυμπάνου άρχα’.κοΰ ναού 
κα1. παριστών τον Δία πολεμοΰντα κατά γιγαν- 
τος. Ό Ζευς παρίσταται αγένειος καί ‘ερειδομε- 
νος έπ1. τών αρκετά διισταμένων ποδών. Διά 
τής άριστερά; κρατεί τδν γίγαντα έκ τοΰ τρα
χήλου, διά δέ τής δεξιάς υψώνει τδν κεραυνόν, 
ετοιμαζόμενος νά έκσφενδονίση αύτδν κατά τοΰ 
γίγαντας, προσπαθ-οΰντο; νά διαφύγη τον Δια 
κα1. άπωθ·ών αύτδν διά τής δεξιάς. Τδ άνάγλυ

θη μεταξύ δύο ληστών, μέχρι σήμερον ήγνόουν 
τά όνόματά των !»

Ν. Ύόρκη ΚΡΠΣΣΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΜΩΣΑΤΚΑ
ΠΟΙΗΤΗΣ

Τανιελωτές οί ακρογιαλιές 
Καί τό νησάκι κλίνη, 

Ποΰ μέ τή Μοΰσά του γλυκά 
Μ’ άποκοιμάει η Γαλήνη-

Καί σάν οί Φλοίσβοι μέ ξυπνούν 
’Ονειρεμένα οί δυό μας

Μέ καραβάκι τό νησί 
Πάμε δπου τ" όνειρό μας !

Σπέτσες 1911.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΗΡΓ1ΑΛΙΤΗΣ

φον κοσμείται κατά τήν άνω καί τήν κάτω 
πλευράν διά πλίνθ-ου, φερούση; φυτικόν τι κό
σμημα κα1. μαίανδρον. 'Η τεχνοτροπία δεικνύει 
πάντα τά χαρακτηριστικά τής αρχαϊκής δωρι
κής τέχνης' όμοιαζούσης πρδς τήν τέχνην τών 
μετοπών τοΰ Σελινούντος, άναγομένην εις τάς 
άρχάς τού ς' π. X. αϊώνος, εποχήν δηλονότι 
καί!" ήν ή Κέρκυρα, άποικία τής Κορίνθ-ου, ευ- 
ρίσκετο εί; άμεσον σχέσιν μετά τής μητροπό- 
λεως αύτής.

Μετά τήν πρώτην είδησιν περί άνακαλύψεω; 
τοΰ άρχαίου τούτου, άπεστάλη ύπδ τοΰ Ί'πουρ-
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2.—Πρόσθιον μέρος τοϋ δέοντος

’Από τάς άνασκαφάς τής Κέρκυρα: (Φωτογρ. Μ. Πιέρρη)γείου τή; Παιδεία; ό έφορο; κ. Βερσάκη;, δστις 
έξαγαγών τδ άνάγλυφον έκ τή; γής, ήρχισε 
κατά τήν 29 Μαρτίου άνασκαφά; είς τό μέρο; 
τοΰτο. αΐτινες έντδ; ολίγων ήμερόν έφερον εί; 
φώς πάντα σχεδδν τά ανάγλυφα τοΰ δυτικοΰ 
άετώματο; τοΰ ναοΰ. Ταύτα είνε 1) Μία γοργώ 
έχουσα ύψος άπδ τή; κεφαλή; μέχρι τών γο
νάτων μ. 2.80 περίπου. Φέρει δωρικόν χιτώνα 
κοσμούμενου κατά τδ κράσπεδου διά μαιάνδρου, 
εί; δέ τδν λαιμού διά κυματίων, και φ·ΙΙ·άνοντα 
μέχρι τών γονάτων. Ή κόμη άπολήγει εί; 
δφει; έξικνουμένου; εκατέρωθεν μέχρι τή; ό- 
σφύο;. περιεζωσμένη; και ταύτη; δι’ δφεων. 
ΊΙ γοργώ παρίσταται πτερωτή, πτερωτοί δέ 

Άπύ τά ευρήματα τής Κέρκυρας.
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(Φωτογραφία Μ. Πιέρρη.)

ήσαν και οι ποοες, οΐτινες ήσαν έξειργασμένοι 
επι άλλη; πλακό;, καί ών άνευρέΙ*·η μέχρι 
τοϋδε εί;. Τδ άνάγλυφον τοΰτο κατείχε τδ κέν- 
τρον τοΰ ναοΰ.

2.) Εί; λέων άναπαυόμενος μήκου; μ. 3.30 
περίπου καί έξειργασμένος έπί τριών πλακών. 
JI κεφαλή έθ-ραύσθ-η. Τδ τρίχωμα παρίσταται 
διά συγκεντρικών κύκλων, αί δέ άνατοιιικαί 
λεπτομέρεια! προδίδουσι τήν έπίδρασιν τή; με
ταλλουργική;. Προ τοΰ λέοντα; διακρίνονται 
ίχνη ίππου.
_ 3.) Μια κεφαλή όμοιου, άλλά μεγαλυτέρου 
λέοντο;.

4.) Ανάγλυφον παριστών νεαράνκόρην,ΐ>εάν. 

καθ-ημένην προ βωμού καί βλέπουσαν προ; τά 
δεξιά. Προ αύτή; σώζονται λείψανα δόρατο; 
διευΟ’υνομένου κατ' αύτή;, καί δ φαίνεται δτι 
άπω&εΐ.

ύ.) Κορμό; καί κεφαλή άνδρδ;, βλέποντο; 
πρό; άριστερά.

G.) Πωγωνοφόρος δαίμων κείμενο; έπί τοΰ 
εδάφους καί ώ; νεκρός παριστάμενος. 'Ομοιά
ζει κατά το σχήμα πρός τούς δαίμονα; τή; Ά- 
κροπόλεως, τού; άπολήγοντας εί; δφιν.

ΙΙλήν τούτων άνευρέθ-ησαν καί πλεϊστα θραύ
σματα άνήκοντα εί; τά άνωτέρω άνάγλυφα καί

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ 7
Έ» Ρώμης.

Παρά τό έν Ρώμη ουγκληθ'εν πεδίον Τέχνης, ό έμ
πειρος παρατηρητής διαβλέπει, εν γενικαϊς γραμμαΐς, τήν 
καλλιτεχνικήν κατάπτωσιν καί ανιών ετι τών βορειό
τερων κρατών. Ή ini ήμισυ ήδη αίώνα έκζετητημένη 
όδός τέχνης, αί διάφοροι σχολαΐ, ή σπουδή μερικών με
τριοτήτων, όπως άναδειχθώσι ταχέως εξοχότητες, έφε
ραν παραλυσίαν τινα τής σοβαρός Τέχνης, και τ' απο
τελέσματα είναι καταφανέστατα είς άπαντα γενικώς τά 
διαμερίσματα' δέν θά ήτο ίσως πολύ τολμηρόν άν έξ//- 
ρουν τήν γηραιόν Άλβιόνα, ήτις ώς πνεΰμα Ισχυρόν, 
υπό ούδεμιός πνοής έπιρρεαζομένη, ήκολούθησε ιόν 
εΰθύν δρόμον καί τό 'Αγγλικόν διαμέρισμα είναι σή

εΐ; άλλα μή άνευρεθ·έντα άκόμη, πρό; δέ καί 
τεμάχια γείσου, κίονας και τή; σίμης.

Αί άνασκαφαί έξακολουθ-οΰσι άλλά ή δαπάνη 
αύτών παρεχωρήθ·η δυστυχώ; εί; τόν Αύτοκρά- 
τορα τής Γερμανία;.

Κατ’ έκφρασθ-είσαν ‘επιθ-υμίαν τοΰ Κάϊζερ 
έντδ; τριμηνία; οί κ.κ. Δαΐρπφελδ καί Βερσάκη; 
■ίΙ'ά συγγράψουν μονογραφίαν τών άνασκαφών, 
Γερμανιστί ό πρώτο;, Ελληνιστί δέ ό δεύτερο;.

'Ο Κάϊζερ καταγίνεται εΐ; τήν συγγραφήν 
λόγου περί τών άνασκαφών, τόν όποιον ΰ·’ άπαγ- 
γείλη εί; τήν ’Ακαδημίαν τοΰ Βερολίνου.

μερον τό προσκύνημα όλου τοϋ καλλιτεχνικού κόσμου. 
Έκεϊ δέν εύοίσκεται παρά τό πλευράν μιας εξοχότηιος, 
μία μετριότης ή καί μία αναιδής μηδαμινότης' άλλά άνά 
ε'ς οί "Αγγλοι καλλιτέχναι άνήλθον τόν ιερόν βωμόν 
προσφέοοντες τά έτη τής νεότητάς των είς τήν ύπερή- 
φανον θεότητα' παλαιό και νεωτέρα τέχνη έν τφ Άγ- 
γλικφ διαμερίσματι επιβάλλει σεβασμόν, κινεί τόν θαυ
μασμόν, καί δίδει θάρρος είς τήν σπουδάζουσαν νεο
λαίαν. Παρά τήν γενικήν όμως ταύτην εντύπωοιν, δέον 
νά όμολογήσωμεν, ότι είς εν έκαστον διαμέρισμα παρα
τηρούνται θαρραλέοι τίνες ζητούντες νά θέσωσι νέα θε
μέλια τέχνης, θεμέλια ιερά, βασιζόμενα εϊς τήν αρμο
νίαν, τό σχέδιον, τήν πρωτοτυπίαν, τήν απλότητα, και



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό 'Αντώνιο; Φραγχα,τααρο εργαζόμενος βίς τό γραφείον του.

ίν γίνει tit τήν έξωτερίκευσιν τής ψυχής τοΰ καλλιτέ
χνου κατ' Ιδίαν τον άρέσκειαν, καί οΰχί κατ' άρέσκειαν 
τον κοινού. Τδ κοινόν οφείλει νά μορφωθή καί νά εν
νοεί τόν καλλιτέχνην καί οΰχί ό καλλιτέχνης νά γίνε
ται δργανον τοΰ κοινού. Τύπους ιδιαιτέρους καί πάλιν 
πρωτοτύπους μάς παρέχει ή Ισπανία. Ό κ. Zuloaga 

Ιχων ώς διδάσκαλον, ώς τουλάχιστον γίνεται κατάδηλον 
έκ τών εικόνων του, τόν ήμέτερον θεοτοκόπουλον,τέμνιι 
νέαν οδόν τέχνης, τολμηρόν, πρωτότυπον, χαρακτηρι
στικήν. Τά έργα του καθυστερούν ίσως είς τήν έκτέλε- 
ειν, είς τήν ατμοσφαιρικήν προοπτικήν, ακόμα καί βίς 
αχέδιον, άλλ' ή δημιουργία τών τύπων του είναι τόσον 
επιβλητική, ώστε ευκόλως ττβ δίδεται ή άφεσις τών 
αμαρτιών' καυτηριάζων τάς άσχημίας τής πατρίδος του 
άσπλάγχνως, είναι άντιπαθής είς τόν 'Ισπανικόν κό
σμον, δι' δ καί φιλοξενείται είς τό ’Ιταλικόν διαμέρι
σμα.' Λντιϋέτως αύτοΰ έμπνέεται δ «.Herman An ylada, 

όστις διαβλέπει τό ώραίαν, τό ίδιότυοπον, τό πρωτότυ
πον ιοΟ 'Ανδαλουσίου τύπου, καί ή τεχνοτροπία του, 
καί ή έκλογή τών εικόνων του, είναι ολόκληρος ιστορία 
τής έκλειηιάσης έξ 'Ισπανίας μαύρης φυλής. Άμφότε- 
ροι οί καλλιτέχναι, άξιοι μεγάλης έκτιμήσεως, προκα- 
λοΰν τήν γενικήν προσοχήν. Μ. Ίγγλίση

*

Είς ιό 'Ελλην. τμήμα τής 'Ιστορικής έκθέοεως τής 
Ρώμης θά εκτεθούν 400 εικόνες, άντιγραφαί πιστότα
τοι εικόνων σχετικών πρός τήν Βυζαντινήν αυτοκρατο
ρίαν, ευρισκομένων είς εκκλησίας, μουσεία καί χειρό
γραφα, ιά πλεϊστα τών όποιων έλήφθησαν έκ τής βι
βλιοθήκης τής Μοδένης. Τάς άντιγραφάς έφιλοτέχνησαν 
ό Παρισινός καλλιτέχνης κ. Φουοε, 'Ιταλοί καλλιτέχναι 
καί τινας ό ήμίτερος κ. Στ. Ξενόπουλος.

Τά αντιγραφώ θά δωρηθώσι, μετά τήν ίκθεσιν, 
είς τήν 'Ιστορικήν καί ‘Εθνολογικήν 'Εταιρείαν. Ή 
έργασία έγένετο τή έποπτεία τοΰ κ. Σπυρ. Λάμπρον, 
όστις καί αναχωρεί μετά τινας ημέρας είς Ρώμην, ώς 
αντιπρόσωπος τής 'Ελλην. Κνβερνήσεως. ‘Επίσης θά 
έκτεθή σειρά 460 φωτογραφιών (καί 92 μεγεθύνσεων) 
αρχαίων καί μεσαιωνικών μνημείων, χαί δέκα λευκώ
ματα περιέχοντα φωτογραφίας τών 'Αθηνών κατά τούς 
περιηγητής (1670—1840).

Ή όλη ιίντιγραφική έργασία έατοίχισε 6,000 δραχ.
¥

Ό χ. —. Βανδώρος νέας είργάοθη εικόνας, έκ τών 
όποιων διακρίνονται δύο σχεδιαγραφήματα ή θλίψις, καί 
τό Αίνιγμα, επίσης δε ό Προμηθεύς, προσχεδίασμα με
γάλου πίνακος.

Έξετέλεσε τήν προσωπογραφίαν τής μικρός δεοποί- 
νίδος Μαρούλη, ής τά μειδιώντα χείλη όμοιάζουν κατα
πληκτικές πρός τής Τζοκόνδα, καί ιόν 'Απόλλωνα ίστά- 
μενον εΐς τινα ακτήν περί τήν δύσιν τοΰ Ήλιου, έργον 
έμπνευσμένον καί νεωτεριστικόν κατά τήν τεχνοτροπίαν. 
'Επίσης έφιλοτέχνησε τόν 'θριαμβευτήν τοΰ παντός* 
εϊκονίσας τόν θάνατον φερόμενον έπί τεράστιας πτέρυγος 
καί ούροντα τούς νεκρούς.

*

Ό Παν. Οικουμενικός Πατριάρχης Κ)πόλεως 'Ιωα
κείμ κατιδών τόν κίνδυνον δν ή θρησκεία καί ή γλώσσα 
διατρέχουν έκ ιών ύπουλων καί αντεθνικών ένεργειών 
τών μαλλιαρών, συσκεφθείς μετά τών δύο Διοικητικών 
σωμάτων, τής Ιερός Συνόδου χαί τοΰ 'Εθνικού συνε
δρίου έξεδωκε τή 16 Μαρτίου έ. ε. θαυμασίαν εγκύ
κλιον πρός τάς ύφιοταμένας εκκλησιαστικός καί κοινο
τικός άρχάς καί πρός πάν τό ευσεβές πλήρωμα, δΓ ής 
άφοΰ τονίζει τήν ζωτικότητα τής ‘Εθνικής γλώσσης 
ήτις αποτελεί τό προπύργιον τής ’Εθνικής ύποστάσεως 
καί συνοχής, κατακρίνει δι' αυστηρός γλώσσης τους έλα- 
φρή τή διανοία καί κσρδία άποπειρωμένους νά είοαγά- 
γωσι ·άτάσθαλον καί άπεχθές γλωσσικόν κατασκεύασμα, 
κακοβούλως έργαζόμενοι ϊνα διαφθείρωσι χαΐ μολύνω- 
σιν ό,τι μέγιοτον καί κάλλιστον άποτελιϊ τοΰ ευγενοΰς 
καί ευκλεούς ημών έν τοίς νεωτέροις χρόνοις κατόρθω
μα* .Άποκαλεϊ βέβηλον, ασεβή καί άπόβλητον τήν Ευαγ
γελικήν μετάφρασιν τοΰ Πάλλη, ίφιστή δε τήν προσο
χήν όπως έν ταίς σχολείοις ή διδασκαλία παρέχεται έν 
πάση όιαυγεϊ καθαρότητι ΰπό προσώπων άξιων τής 
κλήσεως καί τοϋ προορισμού αύτών.

»
' Υπό τής Γαλλικής ‘Ακαδημίας έβραβεύθο ή ύπό 

τοϋ έν Παρισίοις ομογενούς κ. Κωνστ. Φωτιάδου δημο- 

οιευθείσα κριτική μελέτη περί τών έργων τοΟ “Αγγλου 
μυθιοτοριογράφου Γεωργίου Μέρεδιθ.

¥
Ό Μαρίνος Κοργιαλένιος, ού άνηγγέλθη ή δαιρεά διά 

τήν οίκοδομήν τής ‘Εθνικής Πινακοθήκης, άπέθανεν. 
Άφίνει διάφορα κληροδοτήματα άνερχόμενα είς 10 και 
πλέον εκατομμύρια, μεταξύ δ' αύτών καί τά εξής : 1, 
000,000 δΓ ΐδρυσιν άνωτέρας σχολής άρρένων έν Άθή- 
ναις, καθ’ 'Αγγλικόν υπόδειγμα, 200,000 είς τό ' Αστε
ροσκοπείου ’Αθηνών, 375,000 βίς τό Ώδεΐον 3ι" Γδρυ- 
οιν νέου κτιρίου συναυλιών, 250,000 είς τόν Σύλλογον 
τών Ωφελίμων βιβλίων, 150,000 διά τήν ΐδρυσιν 
άσχαιολογικεϋ μουσείου έν τή πατρίδι του Κεφαλληνία, 
375,000 πρός άποοτολήν αριστούχων διδακτόρων είς 
Ευρώπην πλήν τής νομικής καί ιατρικής πρός σπουδήν 
έπιστημονικήν, 375,000 ύπ'ερ τοΰ Βασιλικού θεάτρου.

♦
‘Εν ‘Αλεξάνδρειά ή κ. θάλεια Φλωρά-Καραβία εκα- 

μιν ίκθεσιν τών έργων της. Κριτικήν περί τής έκθέ
οεως θά δημοοιεύσωμεν είς ιό πρόσεχες φύλλον, γρα- 
φείσαν ύπό τής κ. Άγγ. Παναγιωτάτου.

¥
Οί Μελλοντισταί επεκτείνουν τά όρια τής δράαεώς 

των. Μετά τούς όλίγοις ποιηιάς, ζωγράφους καί μου
σικούς, δραματικοί τινες συγγραφείς έξέδωκαν ήδη καί 
αύτοί μανιφέστου, δι* ού κηρύσσονται ύπ'ερ τοΰ μελλον
τισμού καί είς τά θεατρικά έργα.

¥
ΊΙ Ρεβέκκα επανήλθε μετ' επιτυχείς συναυλίας είς

Μιτυλήνην, Κυδωνιάς, Σμύρνην, καί Σάμον.
♦

Άφίκετο έκ Παρισίων ό χ. Lull lie διδάκτωρ τής 
ιστορίας καί έρασιτέχνης μετά τής συζύγου του, Έλλη- 
νίδος τήν καταγωγήν. Ή κ. Letllie σκοπεί νά ίδρυσή 
έν Παρισίοις περιοδικόν, πρός ύποστήριξιν τών 'Εθνι
κών δικαίων καί διαφώτισιν τών ξένων ώς πρός τήν 
άντίληηιιν αύτών περί 'Ελλάδος. Πρός τόν αύτόν σκο
πόν ώμίλησεν είς τόν σύλλογον «Παρνασσόν* ένώπιον 
εκλεκτού άκροατηρίου, όπερ έπεκρότησε τήν πατριωτι- 
κωτάτην καί εϋγλωττον ομιλίαν της.

¥
Ό έν Παρισίοις Σύλλογος πρός ένθάρρυνσιν τών 'Ελ

ληνικών σπουδών σπένειμεν είς τόν κ. Ίωόννην Βλα- 
χογιάννην άκέραιον τό βραβείου Ζάππα διά τήν έκδοσιν 
τών *'Αρχείων τής νεωτέρας 'Ελληνικής ιστορίας* τών 
οποίων μέχρι τοΰδε έξεδόθησαν επτά τόμοι.

¥
Κατά τό 1910 οί εισπράξεις τών Παρισινών θεάτρων 

έφθασαν τά 57 εκατομμύρια δραχ.
— Τά περισσότερον έργαοθέντα είνε τά σοβαρά θέα

τρα, τά ηθικά. Τό θέατρον <Πόρτ-Σαϊν-Μαρτίν* είοέ- 
πραξε 3 εκατομμύρια έκ τοΰ « Σαντβκλαίρ».

¥
'Υπό τής ‘Ιταλικής Κυβερνήαεως ώρίαθη έπιτροπή, 

είς τήν οποίαν άνετέθη νά σνλλέξη τάς φωτογραφίας 
τών έπιοτολών, σχεδιαγραφημάτων καί λοιπών αύτο- 
γράφων τοΰ Λεονάρδου <5ά Βίντσι, άτινα εύρίσκονται 
εγκατεσπαρμένα είς τά διάφορα μουσεία τοΰ κόσμου.

Παρομοία έργασία έγινε καί πρό έτών, ένεκεν όμως 
έλλείφεως μέσων δεν κατωρθώθη νά συγκεντρωθούν 
άπαντα τά πολύτιμα κειμήλια.

Ήδη ύπολογίζεται, ότι θά συναχθοΰν τετρακιςχί- 
λια, κατ' έλάχιατον όρον, αύτόγραφα τοΰ μεγάλου ζω- 
γοάφου.

ΑΙ ΟΠΕΡΕΤΤΑΙ ΤΟΥ ΟΔΕΙΟΥ

Άννα Καίααρη
Είς τδ «Chanson <lc Fortunio»

'Απίθανε εΐς Παρισίους ό βαθύπλουτος 'Εβραίος 
‘Ισαάκ Καμόνδος χαί άφήκε τήν μοναδικήν καλλιτε
χνικήν συλλογήν του είς τό Μουσιίον τοΰ Λούβρου, ύπό 
τόν όρον όπως οί πίνακες συμπεριληφθοΰν όλοι είς 
μίαν αίθουσαν ή όποία νά φέρη έπί πεντήκοντα τούλά- 
χιστον έτη τό όνομά του.

Μεταξύ τής θαυμασίας αύτής συλλογής είνε καί ίν 
ώρολόγιον τό όποιον φέρει τάς τρεις Χάριτας, έξοχον 
έργον άξιες άνω τοΰ εκατομμυρίου.

'Επίσης μεταξύ τών πινάκων είνε καί πολλαΐ εικόνες 
τής Γαλλικής σχολής τοΰ 18ου αίώνος, καθώς καί τινες 
πεφημισμένων ζωγράφιθν τής έποχής μας.

Ό Καμόνδος ήτο καί συνθέτης ενός μελοδράματος, 
τοΰ «Κλόουν*, ήτο δί άπό τούς πλέον μανιώδεις συλλέ- 
κτας αντικειμένων τέχνης. Ιδιαιτέραν στοργήν ίιοθάνετο 
πρός ηιίν ό,τι προήρχετο έξ 'Ιαπωνίας καϊ ή ‘Ιαπω
νική συλλογή τοΰ μεγάρου του ήιο άπό τάς πλουσιωτέ- 
ρας καί τάς περισσότερον αξίας θαυμασμού. Περιελάμ- 
βαιεν άγαλμάτιον τοΰ Βούδα, είς τήν φυσιογνωμίαν τοΰ 
όποιου ήτο άποτυπωμένη έ.ιφρασις έκστάσεως άπό τάς 
πλέον σπανίας.

ΟΙ μεσαιωνικοί πίνακες τών διαφόρων σχολών, κα
θώς έπίσης χαί οί τής 'Αναγεννήσεως, οί περιλαμβανό
μενοι εις τήν συλλογήν του, έξετιμήθησαν ώς έχοντες 
άξίαν δέκα καϊ πλέον εκατομμυρίων.

¥
Πολύς λόγος γίνεται είς τήν Εύρώπην δι' ίν μυ

θιστόρημα ουγγοαφεν ύπό τής Δανίδσς κυρίας Κάριν
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hlN ΑΚΟΘΗΚ Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Μιχαέλις υπό τόν τίτλον » Ή έπικίνδυνος ηλικία·. Τό 
έργον μόλις ίκδοθ'εν μετεφράσθη είς τήν 'Αγγλικήν καί 
τήν Γαλλικήν.

Ή ήρωί; τοΰ μυθιστορήματος είνε μία περικαλλής 
κυρία, έρωτευμένη με τόν σύζυγόν της, θαυμαζομένη 3ε 
από ΰλον τόν κόσμον. Ή ωραία κυρία δταν αίσθάνε- 
ται ότι γηράσκει,Αποσύρεται είς μίαν μακρυνήν έπαυλιν 
με δύο πιστούς ΰπηρέτας διά νό μή δοκιμάση τήν τα- 
πείνωσιν τής σωματικής δύσεώς της. Καϊ είς τήν μόνω- 
σίν της γράφει τά; εντυπώσεις της ήμερολογιακως.

¥
Είς τήν έν Παρ.σίοις στοάν Κλεϊμβέργερ προκαλοΰν 

τό ένδιαφέρον τών επισκεπτών δύο πίνακες τους δποί- 
ους δλοι σχεδόν οί κριτικοί έκ συμφώνου αποδίδουν 
είς τόν Τιτοιανο.

Ό είς έξ αύτών παριστΛ τόν δόγην Άνδρέαν Γρίτ- 
την κιΐ Απετέλει μέρος τής συλλογής τού μεγάρου Ίου- 
στινιάνι τής Παδούης.

Τόν είχον κληρονομήση οί διάδοχοι τού Τιτσιάνο καί 
έξ αύτών τόν ήγόρασεν ή οίκογένεια Ίουστινιάνι.

Ό έτερος πίναξ, προερχόμενος έκ τής Ιδίας συλλο
γής, παριστί} τόν δόγην Αυγουστίνον Βαρβαρϊγον.

Προφανώς Αντεγράφη άπό μετάλλιον ή άνάγλυφον 
διότι κατά τό 1650—οπότε έγεινεν ό πίναξ—ό δόγη; 
Αυγουστίνος Βαρβαβΐγος είχεν άποθάνη.

¥
Είς τό Παρισινόν κοιμητήριο» Mont Parnasse άπεκα- 

λύφθη τό μνημείου τό άνεγερθέν είς τόν χαράκτην Cha

plain έργον τοΰ Beer.

— Άπέθανεν έν Παριοίοις δ ζωγράφος Berne-Belle- 

COUr έν ήλικίη 71 έτους. Οί καλλίτεροι του πίνακες εί
ναι οί άναφερόμενοι είς τά; έπεισοδειακάς σκηνάς τοΰ 
Γαλλογερ μανικού πολέμου, Ιδίως ds ιό τιτλοφορούμενου 
Ένέδρα. ‘Επίσης έζωγράφισε και πολλά τοπεία.

— Ό γλύπτης Raoul Verlet, έκ τών γνωστότερων 
Γάλλων γλυπτών, έξελέγη μέλος τής Ακαδημίας τών 
Τεχνών είς άντικατάστασιν τοϋ αποθανόντος γλύπτου 
Fremiet.

*
Είς τόν κήπον τού Tuileries τών Παρισίων Ανηγέρ- 

θη προτομή εϊς τόν Charles Perrault συγγραφέα χαριε- 
Οίάτων διηγημάτων και μύθων,έργον ιού Γαβριήλ Pocli.

¥
Κατά τήν τελευταίου ουνεδρίασιν τοΰ συμβουλίου τή; 

‘Αρχαιολογικής εταιρίας έλήφθη ή άπόφασι; δπως άπαλ- 
λοτριωθοΐν οίκόπεδά τινα έγγύς τών θηβών πρός ενέρ
γειαν άνασκαφών διά τά ανάκτορα τοΰ Κάδμου.

Άπεφαοίσθη έπίσης ΐνα ένεργηθοΰν άνασκαφαί είς 
τήν Τανάγραν παρά τό χωρίου Δρίτσα διά τοΰ κ. Πα- 
παδάκη. Είς τήν Κυπαρισσίαν παρά τήν τοποθεσίαν 
τοΰ Φόρου διά τοΰ κ. Κυπαρίσση, είς τήν Φωκίδα καί 
εγγύς είς τήν Χαιρώνειαν διά τοϋ κ. Σωτηριάδου καί 
είς τό Λέων ίδιον πλησίον τοΰ χωρίου Μελάνες διά τον 
κ. Ρωμαίου·

Αί έν Λεωνιδ.'φ άνασκαφαί άπεφασίσληοαν κατόπιν 
τής άνευρέσεω; είς λοφίσκον άρχαίων τινην νομισιιάτων 
φερόντων τήν έπιγραφή ‘Άγέλων* καί διότι έκ τούτου 
καϊ έξ άλλων άκόμη ενδείξεων υποτίθεται δτι θά άνεν- 
ρεθή προμυκηναϊκός συνοικισμός.

Μικραί άνασκαφαί θά γείνουν ώοαύτω; έν Άθήναις 
είς τήν Στοάν Γιγάντων καϊ πλησίον τοΰ ναοΰ τής 
'Αγίας Αικατερίνης καϊ είς τό χωρίου Καστανιά τής 
Στυμφαλίας.

¥
Ή άπό έτών λειτουργούσα άθορύβως Δραματική σχολή 

τοΰ ‘Ωδείου έκαμε τήν έμφανιοίυ της διά παραστάσεως 
έν τή αίθούοη τοΰ ’Ωδείου. Άτυχώς ή σχολή δεν ύπε- 
οτηρίχθη καϊ διά τοΰτο όλίγιστοι ε’νε οί φοιτήοαντες 
και ούτοι έραοιτέχναι, ένώ έπ’ άλλων βάσεων διοργα- 

νομένη ή σχολή αΰτη ήδύνατο νά άποβή κάλλιοτον φυ
τώριου ηθοποιών διά τήν νεοελληνικήν σκηνήν.

Ή έκλογή τοΰ προγράμματος γενικώς έκρϊθη ώς 
άκατάλληλος.

Ή μεν ‘Μςρόπη* τοΰ Βερυαρδάκη ώς δυσβάστακτος 
διά τάλαντα μό|>ς ήδη διαμορφούμενα καϊ ώ; απαιτούσα 
δύναμιν ύποκρ(σεως, τό ‘“Ονείρου* τοΰ κ. Πολέμη ώ; 
μονότονου, καί ή προκατακλυσμιαία φάρσα αΝύφη καϊ 
Φοράδα· ώς ακαλαίσθητος. ‘Εν τούτοις έπαιξαν με πολ
λήν έπιμέλειαν δλοι, ιδίως α! δεσποινίδες Ξαβερία Κα- 
νελλοπούλου, Έλίζα Ααλεζίου καϊ Κλεοπάτρα Πετριοφ 
καϊ οί κ κ. Α. Ντολιόπονλο; καί θ. Λαμπαδάριος.

ΊΙ διδασκαλία έγένετο ΰπό τοΰ δεδοκιμασμένου ίκα- 
νότητος ηθοποιού κ. Ν. Ζάννου, μόνου καθηγητοϋ τής 
σχολής.

¥
‘Ο ύπό τήν Ακάματου διεύθυνσιν τής κ. “Αυυης Πα

παδοπούλων σύλλογο; · Πρόοδος* πρός έυίσχυσιν τοΰ 
προοδευτικωτάτου έργου του, άφορώντος τήν διά τής 
έργασίας, προστασίαν τής έντιμου καί άναξιοπαθούση; 
ένδειας έδωοεν εύεργετικήν παράσταοίν.

Ό μικρόκοσμος γνωστών οικογενειών χαριτωμένα πα- 
ρίστησε μίαν Γαλλικήν κωμωδίαν καϊ έν 'Ελληνικόν 
παιδικόν δραμάτιον. Τό ώραιότερον δμως μέρος ήτο τό 
‘Χωριάτικο πανηγύρι*, Έλλην. χορός τόν όποιον με 
εγχωρίους ενδυμασίας έχόρευσαν εκλεκτής μορφώσεως 
'Ελληνόπουλα. Ή πρωτοτυπία τή; εορτής εύηρέστησε, 
ώς καί ή άπροοδοκήτω; ώραιοτάτη έκτέλεσι; Από τόσον 
μικροσκοπικονς έραοιτέχνας.

¥
Ό καθηγητής τοΰ τετραχόρδου έν τφ Ώδείω κ. 

Τόνυ Σοΰλτζε είς συναυλίαν, ής μετέσχε καί ή κ. Φω
κά, έξετέλεσε μετά μεγάλης δεξιότητος έκλεκτάς καί 
δυσκόλους συνθέσεις τοΰ Haydn, Beethoven, Bach, 

Mozart, Paganini καί Schubert.

*

Νέαν όπερέτταν, τήν ‘Ελβετικήν καλύβην*[1>0 Cha

let) είς μίαν έκτεταμένην πράξιν, έδωσε τό Ωδείου. Τό 
έργον τοΰ Adam, αν καί παλαιόν, ήρεσε διά τήν ώραίαν 
μουσικήν του καί τήν έκτέλεσιν, είς ήν διεκρίθη ή δεσπ ■ 
Τασία Λυμπεροπούλου, έπιδείξασα ζηλευτά χαρίσματα 
ΰποκρίσεως χαριτωμένης και εύστροφου φωνής. Τό 
μέρο; τοΰ ύφιφώνου έπαιξαν ό κ. Σκλάβος, τό δέ τοΰ 
βαρυτόνου ό κ. Κοντογιάννης. Τάς δύο, είς τήν Αρχήν 
καί τό τέλος, ώραιοτάτας συνθέσεις έξετέλεσε λίαν 
έπιτυχώς μικτός έκ 35 μαθητριών καί μαθητών χορός. 
Ή διδασκαλία οφείλεται είς τήν κ. Φεράλδη.

¥
Έγκρίσει τοΰ ύπουργοΰ τής Παιδείας προσελήφθη 

ώς καθηγητή; τή; άπαγγελίας είς τό Διδασκαλείου τής 
Μέσης Έκπαιδεύσεω; ό γνωστότατος καθηγητής κ. Μ. 
Σιγάλας, δστις διδάσκει τούς διδάκτορας τής φιλολο
γία; καί παιδαγωγούς απαγγελίαν, ήτις είνε ό άναπλα- 
στικώτερο; παράγων τής καθόλου έκπαιδεύσεω;, ώς 
έισαρκώνων τάς εμπνεύσεις τών έκλεκτωτέρων ποιητών.

¥
Τά Άνθεοτήρια έωρτάσθησαν εί; τό Ζάππειον έπι- 

μελείρ τής εφορείας τών έθνικών χορών καί άομάτοιν 
τοΰ άρτισυστάτου ‘Λυκείου τών Έλληνίδων*. Έχορεύ- 
θησαν υπό δεσποινίδων Έλλην. χοροί, Κλέφτικος, Κου- 
λουοιώτικος, Νησιώτικος, Συρτός, Καλαματιανός, Με- 
γαρίτικος, Κρητικός καί άσματα Ελληνικά, έν οίς καί 
συνθέσεις τών κ κ. Λαμπελέτ καί Καλομοίρη, υπό τών 
δεσπ. Παπαγεωργακοπούλου καί Γεννάδη.

Ή ^Μανδολινάτα* ουμμετέσχε έπιτυχώς, έπερατώθη 
ύ« ή ποιητικωτάτη εορτή, διά παρελάσεως κανηφόρων 
καί άνθοπολέμου.

¥

Τήν 22 Μα'ου θά γίνουν έπ οήμως τ' αποκαλυπτή
ρια τή; προτομής τοΟ στρατηγού Πάνου Κορωναίαυ έν 
Κυθήροις, είς τήν πλατείαν τοΰ Ποταμού, ιδιαιτέρας 
πατρίδος του.

'Π προτομή έγένετο δαπάνη τής Κυθηραίκής ‘Αδελ
φότητος Σμύρνη;. Είς τά αποκαλυπτήρια θά παραστή 
χαί ό κ. Πρωθυπουργός.

*

Έντός τοΰ Μαίου έκδίδονται τά απομνημονεύματα 
τοΟ Βάγνερ. Έγράφησαν έν Αυκέρνη, ένθα ό μέγας 
μουσουργός διέμεινεν έπί εξαετίαν.

■*

Είς τήν έν Ρώμη Καλλ. έκθεσιν άπεστάλησαν έργα 
τών έξής Ελλήνων ζωγράφων: Άλταμούρα, Αργυ
ρού, Βικάτου, Αήμα, Ι'εραλή, Γερανιώτου, Γύζη, '/.αέ
ρα. Ίγγλέση, Ίακωβίδου, Ίωαννίδου, Καντζίκη, Κον- 
τιάδου, Λασκαρίδου, Λύτρα πατρός, Λύτρα υίοΰ, Μπο- 
κατσιάμπη, Μαθιοπούλου, * Οθωναίου, Ε. θαιμοπούλου. 
Γλυπτικά δ' έργα τών κ κ. Μπσνάνου, Γ. Δημητριά- 
δου, Γιωργαντή, Ίακωβίδου, Κουλουρή καί τοΰ μακα
ρίτου Σώχου.

¥
Εί; Βόνιτσαν άνευρέθη Ρωμαϊκόν όίκοδόμημα έκ 

πλίνθων μετά μαρμάρινων πλακών καί τριών κιόνων.
κ-

Νέα έργα ξένα έπαίχθησαν έπιτυχώς τά Ιξής :
Έν Μιλάντρ δράμα ή * Κουμπαριά* τού Καπουάνα, 

λαϊκή; ύποθέσεως περιστρεφόμενη; περί τήν απιστίαν. 
Πρωτοτυπίαν di* έχει τό έργον, άλλ’ ε’νε καλά γραμ
μένου.

Είς τήν «Comedic Francaise» έπαίχθη ή *Εύχα- 
ρίστησις τοΰ κικοΰ · τοΰ Λαβεδάν. “Ηρεσε διά τό πνεύμα 
καί τήν πλοκήν, καίιοι έθεωρήθη αΰτη υπερβολική.

Ή νέα κωμωδία τοΰ Βαλαμπρέκγ δστις είχεν άπο- 
συρθή τοΰ θεάτρου, * Σημερινοί γόμοι* ήτις έπαίχθη 
είς τό «Βαριετέ* τών Παρισίων, έ/ρεσα πολύ.

Άλλα έργα: Τό εΤέκνον τοΰ έρωτος* τοΰ Μπατά'ίγ.
— «Ave Maria» μονόπρακτου τοΰ Ιταλού Ζόρτζη.— 
Ή ‘Πνιγμονή* δίπρακτον δράμα τών Τραβέρση καί 
Σαρτένε μΐ ΰπόθεσιν σύγκρουσιν τραίνων. — Ή "Φυγή 
τής κ. Καραμόν* τοΰ Π. Ζαννιώ. —' Ι'ίβολι* ιστοριών 
δράμα τοΰ Φωιουά. — ‘Οί έξόριστοι* roti ΝΓ Άμπρα, 
έν Ρώμη παρασταθέν.—‘Έτσι πάντοτε* τοΰ Ιταλού 
Μπούττη, παιχθεν είς τό ‘ Πολυθέαμα* τής Γενονης.— 
Ό ‘Φίλος Διχοτομίας* έργον κατά τής άσυνειδηοία; τών 
Ιατρών, τοΰ Μουεζΰ-Έόν. Τοΰ αύτοΰ συγγραφέως έδόθη 
είς τέ «Palais Hoval» τϋιν Παρισίων φαιδρότατου έρ
γον ‘Ό έρως είς τά γυμνάσια*, είς τό όποίον παρου
σιάζονται έπί σκηνής δλαι αί νεώιεραι έπιστημονικαί 
έφτυρέσεις έφηρμοσμέναι έν τή στρατιωτική τέχνη.— 
Ή σΜαρία Βικτωρία* δράμα πλήρες έπεισοδίων τής 
Γαλλ. έπαναατάσεοις τοΰ Γκυρώ.—'Π ‘μητρική καρ
διά* τοΰ Ο. Φράγκ.

Είς τό Παρισινόν «Odeoil» έδόθη μία καί μοναδική 
παράιτασι; τοΰ τρίπρακτου δράματος «L’Apdlre». 

Συγγράφει·; τοΰ έογου είνε ό κ. Παΰλο; 'Υάκινθος 
Οουαζόν, υιός τοϋ ποιητικού θρησκευτικού ρήτορας ό 
οποίο; έπέραοεν άλλοτε άπό τάς 'Αθήνας καί έδωσε δια
λέξεις αί όποίαι άφησαν έποχήν.

Ή ύπόθεσις τοΰ έργου είνε πολιτική, όμτία περί
που πρός τόν «Trihun» τοΒ Μπουοζέ. Ό Λουσζόν έχει 
έν τούτοι; μεγάλας δραματικά; άρίίάς.

— Ό Πατώ, ό συνεγείρων τά έργατικά πλήθη εί; 
Απεργίας, έγραφεν έργατιχόν δράμα ύπό τΰν τίιλον 
‘Αέριον*, ΐνα τό άντιτάξη εϊς τό <Χαράκωμα· τοΰ 
Μπουρζέ. Άλλά κανεν Παρισινόν θέατρου δεν έδέχθη 
να τό παραστήση. Ό Πατώ αποφάσισε νά τό άναβιβάση 
ίδίαις δαπάναι; είς τό θέατρον ‘Μολιέρος*.

— Είς τήν ‘Όπερα Κωμϊκ* τών Παρισίων π αρεστά-

θη δίπρακτον μελόδριμα έξηγμένον ίκ τοΰ φιλοσοφι
κού δράματος τοΰ Κλεμανσώ ‘Ό πέπλος τής εύτυχίας*. 
Ή μουσική τοΟ νεαροΰ μουσικοδιδα-κάλου Καρόλου 
Πόνς οίνε μτλωδικωτάτη, άντανακλώτα λεπτότατα τήν 
ψυχολογίαν τοΰ έργου.

¥

Άπέθανεν έν Λιέγρ ίν ήλικίιι 61 έτους ή ζωγράφος 
Παυλίνα Jamar, γνωστοτάτη έν Βελγίω διά τά καλλι- 
τεχνήματά της, άιινα διακρίνονται διά τήν χάριν καί 
τήν ίκλεκτικότητα.

Ήτο τοπειογράφος, προτιμώσα τάς υδατογραφίας, 
άΑΖά καί ώ; άυθογράφος είχε μεγάλην έπιτυχίαν είς τό 

χρώμα. ‘Εξέθετε πάντοτε, έσχάτω; Λ« εξελέγετο συχνά 
μέλος είς τάς Ελλανοδίκου; έπιτυοπάς.

¥
Άπεφαοίσθη ΰπό τή; Συγκλήτου τού Εθνικού Πα

νεπιστημίου νά έορτασθή >5 75ιηρίς άπό τής ίδρύσεώ; 
του τήν 25 Μαρτίου 1912, δτε θά γίνρ καί ή έναρξι; 
τοΰ Συνεδρίου τού Ανατολιστών. Άπεφαοίσθη έπίσης 
δπως έκδοθή διπλή έπετηρΐς, ής τό μέν πρώτον μέρος, 
περιέχον έπιστημονικάς πρωτοτύπου; έργασίας τών ήμε- 
τέρων καθηγητών καί υφηγητών , θά εινε έτοιμον πρός 
διανομήν τήν 25 Μαρτίου τοΰ προσεχούς έτους, τό <5s 

δεύτερον περιλαμβάυον τά; οταλησομένα; σύμβολά; άΧ- 

λογενών καθηγητών, θά δημοσιευθή έντός τοΰ 1912.
¥

Εί; τήν «Ν. Σκηνήν» εφέτος θά παίξη τρισυπόστα
το; θίασο; τών κ.κ. Νίκα-Φΰροτ-Λεπενιώτου. Ή κ. 
Κυβέλη θά παίξη είς τό Βαριετέ,τό οποίον στεγάζεται 
ήδη. Ή δεσπ. Κοτοπούλη εί; τό θέατρον Τσόχα, δπερ 
άνοικοδομηθεν ώνομάσθη ‘Παναθήναια*. Ή δεσπ. 
Κολυβά είς τό Σύνταγμα πιθανώς θά πήξη τόν μελο
δραματικά τη; θίασον, θίασος ύπό τόν κ. Πλέσσα:' είς 
τό ‘Πανελλήνιον* θά παίξη, ΰπό τόν κ. Οικονόμου είς 
τό ‘ΆΟήναιον*, ‘Ιταλικό; μελοδραματικός θίασος είς 
τοΰ Άρνιώτου καί Γαλλική όπερέττα είς τό Φάληρον.

♦

Έν Αλεξάνδρειά Ανοίγει τή 17 Ιουλίου ΙΙαναιγύ- 
πτιος έκθεσις έργων Ελληνικής τέχνης, ΰπό τοΰ εκεί 
«Συλλόγου τών Βιομηχάνων*.

Ή έν Άθήναις έπιτροπή κατηοτίσθη ΰπό τήν προε
δρείου τοΰ κ. Παπαμι-χαλοπούλου■ Τό Έλλην. τμήμα 
διατελεΐ ύπό τήν προστασίαν τής Έλλην. Κυβερνήοεως. 
Ή έκθεσις θά διαρκέση έπί εξάμηνου.

¥

Ό “Αγγλος καθηγητής κ. Ούϊλλάμ Φλίνδερς-Πέτρη 
ώμίληοεν εί; τό ‘Βασιλικόν Ίνστιντοΰτον* τοϋ Λον
δίνου περί τοΰ κύκλου τώ» πολιτισμών Κατά τόν κ. 
Πέτρη έξ δλων τών έκφάνσεω» τής έκπολιτιστικής δρά- 
σεω; τού Ανθρώπου ή γλυπτική είνε ή σπουδαιότερα. 
‘Η άνάπτυξις καί ή κατάπτωσις τής τέχνη; αύτή; Απο
τελεί τόν αριστον τών γνωμόνων τής Αναπτύξεως χαί 
τής καταπτώοεω; ένός πολιτισμού.

01 οχτώ Αλλεπάλ,ληλοι πολιτισμοί τής Αρχαίος Αί- 
γύπτου έσημειδιθησαν δΓ οκτώ Αλλεπαλλήλων Ανθή
σεων τής γλυπτικής τέχνης. Τάς Ανάλογου; ανθήσεις 
τοΰ πολιτισμού Α'ευρίοκομευ κατά τάς αύτά; περίπου 
έποχάς είς τήν Ευρώπην.

ΟΙ Μτσογειακοϊ πολιτισμοί παρουσιάζονται ώ; ειδική 
καί λίαν ένδιαφέρουσα μονάς έν τή ίστορίφ τής ανθρω- 
πότητος. Μαζή έ/νθιζαν καί μαζή παρήκμαζον.

Είς τήν Αίγυπτον ή μεγάλη Ανάπτυξις τής γλυπτι
κής τέχνης ίσημειώθη μεταξύ τών έτών 3130 π. X. 
καί 1240 μ X., εί; δέ τήν Μεσοποταμίαν μεταξύ τών 
ετών 3750 π.Χ, καϊ 320 μ.Χ. 'Αντιστοίχους περιό
δους άνευρίσκομεν είς τάς Ινδίας καί είς τό Μεξικόν.

¥
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Γερμανοί άρχαιολόγοι περιερχόμενοι διάφορα μέρη 
τής ' Αργολίδος μελετώσι τήν σύνταξιν τοπογραφικοΰ 
χάρτου τών αρχαίων χρόνων, καθορίζοντες τά μέρη 
ένθα έ’κειντο αί ίν τή περιφερείρ τούτη άρχαίαι πόλεις, 
ναοί καϊ μνημεία. Ό χάρτη; ονιος μετά τής Ιστορίας 
του θά είνε μεγάλη; άξίας, δ,ότι θά περιέχη τάς νέα; 
αυτών ανακαλύψεις αρχαίων μνημείων.

¥

"0 Έρμαν Σούδερμαν ετελείωσε νέον θεατρικόν 
έργον του, τή; πρώτη; παραστάσεω; τοΰ όποιου εξηγό- 
ραστ το δικαίωμα εν τών θεάτρων τον Βερολίνου. Πρό
κειται περί ένό; δίπρακτου δράματος γραμμένου ίμμέ- 
τρως. Ο συγγραφεύς παρέδωσεν ήδη χειρόγραφον τό 
εργον του είς τον διευθυντήν τού Βερολινείου θεάτρου, 
δστις θά τά άναβιβάοη επί τή; σκηνή; προσεχώς. Ό 
τίτλος τού έργου είνε ·Ό επαίτης τών Συρακουσών·, ή 
ΰπόθεοι; δε αυτού εξελίσσεται έν τή πόλει ταύτη τής 
Σικελία; κατά τού; αρχαίου; χρόνου; τή; εποχή; τών 
τυράννων.

Ό Σούδερμαν θά γράψη σειράν μυθιστορημάτων 
άφορώντων τήν νεωτέραν ζωήν εν Βερολίνο).

*

Ό Μαυρίκιο; Πράξ δημοσιεύει εί; τήν Παρισινήν 
‘Πρωίαν· χαριέστατον άρθρον περί τών παλαιών εικό
νων, καϊ χωρίζει αύτά; εί; τά; γνήσια; καϊ εί; τάς 
πλαστά;.

Κατ' αυτόν, άσυγκρίτω; ωραιότεροι εινε αί πλαστοί 
παλαιοί εικόνες διότι οί αντιγράφεις έχουν φροντίσει νά 
διορθώσουν δλα τά λάθη εί; τά όποια οί ζωγράφοι τής 
έποχής εκείνης άκαλαισθήτω; ΰπέπιπτον. Ό Πράξ 
καθορίζει ποιοι είνε αί γνήσιαι εικόνες, ί) "Οιαν δεν 
ανακαλύπτονται ώ; πλαστοί. 2) "Οταν θεωρούνται πλα
στοί απο τον; ύτό τοϋ Δημοσίου τεταγμένους πραγμα- 
τογνώμονας. 3) "Οταν ή είκών ανήκει εί; πλούσιον καϊ 
άκληρον συλλέκτην καί ί) όταν είνε τόσφ άσχημο; (καϊ 
τόσφ πλαστή) ώστε νά μή γεννιέται ή σκέψις δτι είνε 
δυνατόν ν' άποτελή άντίγραφον.

Καϊ όμολογουμένως δέν πλανάται ιίς τάς παρατηρή
σει; του ταΰτα; ό Πραξ, δστι; άφιεροΐ καί πολλά περί 
τή; συγχρόνου παλαιογραφίας, ήτις συνίοταται εί; τήν 
σημερινήν παραγγελίαν παλαιών εικόνων αί όποίαι νά 
παριστάνουν τοΰ; ευκλεείς τών όψιπλούτων προγόνους. 
Είνε καί αυτή μία ωραία αυταπάτη, άνάλογος πρός τά; 
απαιτήσει; τοΰ σημερινού περιβάλλοντος.

*
Είς τούς Παρισιού; ήνοιξε τό ετήσιον Salon, εί; τό 

οποίον εκθέτουν ό κ. Κ. Δημητριάδης μίαν προτομήν 
τοΰ Πρίγκηπος Γεωργίου καϊ τόν ‘"Ανδρα· δν είχεν 
έκθεση πέρυσι άλλ' εί; μικρόν εφέτος καί είργασμένον 
επί μαρμάρου, ό κ. Μηλιάδης ίν τοπείον ‘ Παλαιαϊ οί- 
κίαι τής Βρεττάνης·, ό κ. Αουκίδης μίαν προτωπο- 
γραφίαν γυναικός καϊ ό κ. Περβολαράκη; εί; τό τμήμα 
τής χαρακτική; μίαν χαλκογραφίαν.

’Εκτός τοΰ Salon, ήνοιξαν εί; Παρισιού; καί αί εξής 
εκθέσεις: Τών 'Ανεξαρτήτων, τοΰ Ingres, δύο εκθέ
σει; Ουμοριστών, εκθεσις τών μεγάλων 'Ολλανδών ζω
γράφων^ άλλη όμάδος συγχρόνων ζωγράφων είς τήν 
Γαλαρίαν Βέϊλ, εκθεσις τών Καλών Τεχνών. Εί; δλα; 

αύτά; τάς εκθέσεις εκτίθενται 20,000 περίπου έργα.
Μεταξύ τών πινάκων τοΰ Salon, ιδιαιτέρως ελκύει 

τήν προσοχήν μία σάιυρα τοΰ βερνισάζ έργον roSGrOll. 

"Ολοι οί συνήθεις τύποι ποΰ συχνάζουν εί; τό βερνισάζ, 
γνωστοί προσωπικότητες Παρισινοί, γλύπται, ζωγρά
φοι, τεχνοκρίται, λόγιοι, ηθοποιοί άμφοτέρων τών φύ
λων, φιγουράρουν είς τήν ούνθεσιν τοΰ GrOli.

¥

Ή τελευταία άσκησις έν τώ Ώδείφ τής κ. Λόττνερ 
απέδειξε πόσα; προόδους επιιελεί τό άριστον τοΰτο ίδρυ
μα. "Εν trio τοΟ Μόζαρτ, έκτελεοθέν ύπό τή; δεσπ.

70

Φανής Αυγερινού καί τών κ.κ. Α. Παπαλέξη καί Α. 
'Αντωνοπούλου έπαίχθη πολύ καλά. 'Επίσης έξετέλε- 
σαν μουσικά; συνθέσει; αί δεσποινίδες 'Αμαρυλλίς Ζα- 
νίου, Βιργινία Γεωργιάδου. Εϋθαλία Λέκα καί ’Ιωάννα 
ΙΙαικου. Ή δεσποινίς Μάγδα Βίασα επαιξε βιολί καϊ 
ή δεσποιιί; Ροδόπη Πριονιστού έτραγούδησε.

¥

'Π κ. Αννα Κατοίγρα-Μελά άνεκηρύχθη ΰφηγή- 
τρια τής μαιευτική; έν τα> Εθνική) Πανεπιστημίφ.

¥

Άπέθανεν εί; Παρισιού; ή γνωστότατη άοιδός “Αννα 
Ζουδίκ έν ήλικίρ 72 έτών.’Εδημιοΰργησε πλείστου; ρό
λου; ιών γνωστότερων κωμειδυλλίων. Κατά τού; χρό
νου; τής ακμής τη; είχεν έπισκεφθή καϊ τά; ’Αθήνα;.

¥

Ό κ. Γ. 'Ιακωβίδη; άπήλθεν είς Ρώμην οπω; έπι- 
στατήση εί; τήν τοποθέιητιν τών καλλ. έργων τοΰ Έλλ. 
τμήματος.

¥

Ή δεσπ. Καλογεροπούλου εδωσε συναυλίαν άπο- 
κλτιστικώς [δικήν τη; εί; τήν Παρισινήν Salle des 

Agriculteurs Τό πρόγραμμα περιελάμβανε παλαιό 
‘Ιταλικά τραγούδια καϊ νεώιερα. Παρίστατο και ό 
Πρίγκηφ Γεώργιο; μετά τής πριγκηπίσση; Μαρίας.

*
Ό έν Παρισίοις διαμένων κ. 'Αθανασιάδης, ό συγ

γραφεύς τής ‘Κέα; Τουρκία;* δράματος τό όποίον έπαί
χθη μετ' επιτυχίας πέρυσι εί; τό «Theatre des Arts» 

έγραψε τραγωδίαν ύπό τόν τίτλον ‘Περίανδρο; τύραν
νο; τή; Κόρινθόν·.

¥

Είς Παρισιού; υπάρχει σύλλογο; ύπό τό ο vs μα «' Ακρό- 
πολι;·, κατά περίεργον ούμπτωσιν εχων τά γρα
φεία του εί; τήν οδόν ‘Αθηνών. Εί; τήν αίθουσαν τοΰ 
Συλλόγου τούτον ό ζωγράφο; τών γυναικείων καλλονών 
καϊ χαρίτων, ό διάσημο: Λά Κανδαρά έκαμε μίαν διά- 
λεξιν με θέμα ‘Ή Μόδα καϊ τό Πορτραΐτο*.

'Απέδειξε πόσον ή μόδα έπιδρή άναμφισβητήτως, 
ίπΐ τών ήθών, ώ; καϊ έπί τοΰ γυμνού τών αρχαίων 
'Ελλήνων τών άνθρώπων τής έποχής τή; Αναγεννή
σεως καϊ τών άνθρώπων τού δεκάτου ογδόου αϊώνος μή 
έχόντων τήν αυτήν καθαρώ; Ιδέαν πιρί τή; γυναικεία; 
καλλονή;. Ό Κανδαρά δέν άρνεΐται βεβαίως τήν χάριν 
τών άρχαίων γυναικείων κομμώσεων, άλλά δίν θέλει 
δμως άπω; σήμερον αντιγράφουν τά; άρχαίας κομμώσεις.

— "Α; είμεθα άνθρωποι τής έποχής μας ! εΐπεν ό 
Γάλλο; ζωγράφος. Διεμαρτυρήθη δέ κατά τοϋ γούστου 
τοΰ μασκαρεύματος εί; τό όποιον υποκύπτουν εύχαρίοτως 
γυναίκες τινές, αί όποιοι ζητούν άπό ένα ζωγράφον τό 

πορτραΐτο.
• Ό Κανδαρά συμπαθεί τήν σημερινήν μόδαν. Δέν 
είνε κεκηρυγμένος εχθρό; τής φοΰστας-κιλότας καί έφ' 
όσον εννοείται συνεπέρανεν, αΰτη δέν μιμείται τήν βρά
καν ιών Ζουάβων καϊ δέν δίδει είς τάς φορούσα; αυ
τήν γυναίκα; τήν οψιν όνος παπαγάλον.

¥

Ή περίφημο; ' Ιαπωνϊς καλλιτέχνις Χανάκο εΰρί- 
σκεται είς τήν Κων)πολιν δίδουσα παραστάσεις.

Ή Ίαπωνίς καλλιτέχνις τρέφει ιδιαιτέραν αγάπην 
πρό; τους αρχαίου; σιγ γραφείς. Μετέφρασε μάλιστα εί; 
τήν 'Ιαπωνικήν καί τήν ‘Ιφιγένειαν τοϋ Εΰρυπίδου έκ 
Γαλλική; μειαφράσεως. Τούτο μαθιον ό έν Κων)πόλει 
Έλλη). Φίλο'. Σύ/λιγος, παρεκάλεοε τήν Χανάκο νά 
άπαγγείλη διάφορα τεμάχια έκ τή; μεταφράοεώς της.

ΝΕΛ I ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ή ζωή. Είς τόμον ίκ 100 σελίδων δ γνωστός ίκ 

τοδ εύαγγελικοΰ κηρύγματος Αρχιμανδρίτης καί Ιερεύς 

τής Βασιλίσσης κ. Τιμόθεος 'Αναστασίου ipsuvi ίν 

»1δ«ι ίπιστολών πρός ίνα άπογοητευμίνον τί είνε ή ζωή, 

πώς τό μυστήριον αύτής καθίσταται φανερά πραγμα- 

τικότης καί πώς αί άπορίαι περί τής ζωής μεταβάλ

λονται είς πεποιθήσεις. Είνε τό δλον μία πραγματολο

γική άπολογία ύπέρ τής άξίας τής ζωής τού άνΟρώ- 

που, ύπίρ τής ζωής τής ψυχής. Τήν λύσιν τού προβλή

ματος εύρίσκει δ συγγραφεύς διά τής θρησκείας τού 

χριστιανισμού.

Ό ύφηγητής καί βουλευτής κ. Άντ. Ροντήρης ίξ 

ίκτενούς ανεκδότου οικονομολογικού ίργου του άπί- 

σπασε λίαν ίνδιαφίρον μίρος, veepl Γεωργικής πί. 

στεως ίν Έλλάδι καί ίξίδωκεν είς τεύχος. Κατόπιν 

τού ίκδηλωθέντος ίνδιαφέροντος ίκ μέρους τής Πολι

τείας ύπέρ τής γεωργίας, τής κυριωτάτης ταύτης Αρ

τηρίας τού ίθνικού δργανισμού, ή μελέτη τού διακε

κριμένου δημοσιολόγου κ. Ι’οντήρη είνε λίαν διαφω- 

τιστική,δσον καί πρωτότυπος είς γνώμας καί συμπερά

σματα, δι’ ών υποστηρίζει τήν έπιστημονικήν λύσιν τού 

οικονομικού παρ' ήμίν προβλήματος.

¥
Εύφυεστάτην καί καυστικήν αάτυραν κατά τών μαλ

λιαρών ποιητών καί τών συμβολικών—μολονότι οι τε

λευταίοι οδτοι παρ' ήμίν ίξέλιπον ά'ΐα τή ίμφανίσει 

των—Αποτελούν τά -( Τραγούδια Λινομέταξα», ατινα 

συνίρραψεν δ κ. Γεώργ. Τζανετάκησ Τό Ασυνάρτητον, 

ή σύνθεσις λέξεων, αί ϋστερικαί ίπιφωνήσεις είνε δλα 

γραμμένα μέ κωμικώτατον ίξωφρενισμόν.

¥
Ύπό τής Έλλην. ίκδοτικής έταιρείας ίξεδόθησαν 

σύντομα έργα τού κ.Δ.Γρ. Καμποΰρογλου ύπό τδν τίτλον 

«Περασμένα χούνια». Είνε ίπεισόδια, διηγήματα, 

ίντυπώσεις, εικόνες, γραμμένα μέ τήν διακρίνουσαν 

τδν συμπαθή Ιστοριοδίφην καί λδγιον Απλότητα καί 

τό θελκτικόν ύφος τής άφηγήσεως. Τά πλεϊστα ίξει- 

κονίζουν τήν παλαιοτίραν 'Αθηναϊκήν ζωήν.

¥

Ό ίν Χίφ καθηγητής κ. Κωνστ. Άμαντος ήρξατο 

ίκδίδων είς ίτήσια τεύχη Χιακά χρονικά- Έρευ- 

νώνται ίν αύτφ άποκλειστικώς Χιακά ζητήματα ιστο

ρικά, λαογραφικά, τοπογραφικά, γλωσσικά. Κυρίως 

σκοπείται νά διευκολυνθή ή δυσχερής ώς ίκ τής άνά 

τάς βιβλιοθήκας τής Εύρώπης διασποράς τών ίγγρά- 

φων έρευνα αύτών. Ή πρωτοβουλία τής ίκδόσεως είνε 

Αξία παντός ίπαίνου, διότι ικανά Ιστορικά σημεία δια- 

λευκαίνωνται καί παρέχεται Αφορμή εύρυτίρας ίθνο- 

γραφικής μελέτης.

¥

ΕΙααγωγή είς τήν ίγκληματολογικήν Ανθρωπο

λογίαν, ύπό Μιχ. Άβανασιάδου. Ό κ. Αθανασιάδης, 

δ γνωστότατος γελοιογράφος, διευθυντής Αλλοτε τής 

«Σφύρας», ίμφανίζεται ήδη ώς ίπιστήμων καί μάλιστα 

ώς εισηγητής έν Έλλάδι σπουδαιοτάτου κλάδου τής 

ίγκληματολογίας: τής 'Ανθρωπομετρίας. Τδ σύστημα 

δπερ Ακολουθεί είνε τού διασήμου Γάλλου έγκλημα- 

τολόγου Μπερτιγ^όν, δι' ού ίπιτυγχάνεται ή πιστοποίη- 

σζί τήί ταυτότητος τού ίγκληματίου. Τδ σύστημα τού

το, χρονολογούμενον Από τοδ 1855, παραδέχθησαν δλαι 

αί Απανταχού δικαστικαί Αρχαΐ, χάρις δέ είς τδν κ. 

Άθανασιάδην είσήχθη καί παρ'ήμίν. Ή δικαστική 

φωτογραφία προσίφερε πολλάς ύπηρεσίας είς τήν Αστυ

νομίαν καί τήν ποινικήν δικαιοσύνην. Άς ίλπίσωμεν 

δτι δ φιλόπονος καί εύφυής συγγραφεύς θά ίκδώση 

τάχιστα καί τήν «Άνθρωποσκοτίαν», ήτις θά διδάξη 

διά τεχνικών δρων, Ανευ τής βοηθε'ας έργαλείων, τήν 

Αναγνώρισιν τού ίγκληματίου.

¥

Άνατυπωθείσαι αί πρό είκοσιπενταετίας τό πρώτον 

δημοστευθεϊσαι «Νύκτες φδινοπώρου» τού κ. Σπυρ. 

Παγανέλη, έξεδόθησαν είς τεύχος Αί «Νύκτες φθινο

πώρου» δτε ίδημοσιεύθησαν παρήγαγον ζωηράν ίντύ- 

πωσιν διά τδν ποιητικόν οίστρον καί τάς φιλοσοφικάς 

σκέψεις.'Αλλά καί σήμερον άναγινωσκόμεναι Αφίνουν 

τήν αυτήν ραθεϊαν έντύπωσιν.

¥

Ati τό χρήμα. Τό κατά τήν περυσινήν θερινήν 

περίοδον παρασταθέν δρίμα τού κ. Δεληκατερίνη ίξε- 

δόθη είς τεύχος. Είνε γνωστή ή ύπδθεσις, περιστρεφό

μενη περί τήν μετανάστευσιν καί είκονίζει τά ίκ ταύ

της προερχόμενα δεινά, τά συντρίβοντα τούς οικογε

νειακούς δεσμούς.

¥

Ύπδ τόν ίπίκαιρον τίτλον «Τά Ελευθέρια» ό κα

θηγητής κ. Στυρ. Λάμπρος έξέδωκεν είς τόμον ίξ 15S 

σελίδων ίννέα λόγους αύτοΰ ίπΐ τή 25 Μαρτίου, ίκφω- 

νηθέντας κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, τρία Αρθρα 

διά τήν αύτήν ίπέτειον καί λόγους διά τά Ελευθέρια 

καί διά τήν ΙΟΟτηρίδα τοδ 1821. Τό νέον βιβλίον τοδ 

κ. Λάμπρου είνε δ ποιητικώτερος πανηγυρισμός τής 

Έλλην. Ανεξαρτησίας, δυνάμενος νά διδάξη καί νά ίν- 

θουσιάση.

♦

Δέν είνε μόνον τά Ανθη Ατινα ίχουν Ανάγκην περι- 

ποιήσεως 6tA νά άναπτυχθοδν καλλίμορφα καί Ανθηρά. 

Είνε καϊ τά παιδϊά, τά δποία ίχουν Ανάγκην συστημα- 

τικωτίρας καί Αγρυπνοτίρας μερίμνης διά νά γίνουν 

ύγιί καί εύμορφα.Προσφυώς Αρα «Ιίαιδοκομίαν» ώνό- 

μασεν ή διακεκριμένη Ιατρός κ. Άννα Κατσίγρα-Μελί 

τό ριβλίον της, διά τοδ όποιου κρούει τδν κώδωνα τού 

κινδύνου, παραθίτουοα μίαν Απελπιστικήν στατιστικήν, 

καθ' ήν κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν 100,000 βρέφη 

άπέθανον, ίκ τών οποίων τά 130,000 Αναμφιβόλως ίκ 

τής πλημμελούς Ανατροφής καί διαίτης, ήτις δφείλε- 

ται ούχί είς Αστοργίαν τών μητέρων, άλλά είς Αμά

θειαν. Ή κ. Κατσίγρα ύποδεικνύει τά μέτρα ατινα καί 

ή Πολιτεία καί ή Κοινωνία ίχουν καθήκον νά λάβουν 

πρός καταστολήν τής θνησιμότητος τών νεογνών.

¥

ΊΙρώον τοϋ άγώνος. Έλλην. έκδοτική Εταιρία. 

Έξεδόθησαν τά τεύχη 5 καί Ο. Περιέχουν είς θαυμασίας 

τετραχρωμίας, τδν Π. Πατριών Γερμανόν, τήν Απαγχό- 

νησιν τοδ Πατριάρχου Γρηγορίου, τήν παράδοσιν τής 

Μονεμβασίας, τήν καταστροφήν τού 'Ιερού λόχου, τόν 

Θ. Αγραφιώτην, τήν καταστροφήν τών Λαλαίων, τόν 

Α. Οικονόμου καϊ τόν Πετρόμπεην έπαναστατούντα τήν 

Μεσσηνίαν.

κ
Ό δικηγόρος καί πολιτευτής κ. Θεόδ. Άποστολό- 

πουλος ίξίδωκε Γνώμας περί βελτιώσεως τών κοι

νών Άπαντών είς τόν «Εμπορικόν σύλλογον Κόριν

θου διατυπώνει σκέψεις αύτοΰ τί πρέπει νά γίνη διά νά 

ίπίλθη ή πραγματική άνόρθωσις τών καθ' ήμΑς πραγ

μάτων. Αί πλείσται τών γνωμών αύτοδ είσίν ίπιτυχείς 

καί πραγματοποιήσιμοι.

¥

Ό ίκδότης κ. Μιχαήλ Σαλίβερος νέαν ίξέδωκε πλήρη 

Έλλην Ανθολογίαν, ήτοι συλλογήν τών ίκλεκτοτί- 

ρων προϊόντων τής νεοελληνικής ποιήσεως. Ό τόμος 
Αποτελεϊται ίκ 584 σελ. καϊ τιμδται μόνον 2 δραχμάς.

¥

Τήν έξαντληθείσαν σειράν τών Φιλοσοφικών μελε

τών, πρωτοτύπων καί κατά μεφάφρασιν, τού Αειμνήστου 

Π. Βραΐλα Άρμένη, είχε τήν εύτυχή Ιδέαν νά Ανα

δημοσιεύσω δ έκδοτικός οίκος Γ. Φέξη,

Ή φιλοσοφική διδασκαλία τοΰ Βράϊλα Αρχεται άπότό 

«ΙΙερί πρώτων Ιδεών καί Αρχών» σύγγραμμα, Απο

τελούν Αμα περίληψιν πολλών φιλοσοφικών συστημά

των μεταφυσικής καί καθαράς λογικής Από τοΰ Άρι- 

στοτίλους μέχρι τοδ Καντίου. Συνεχίζεται είς τά 

«Στοιχεία φιλοσοφίας’ δΓ ών διδάσκει τήν Ιδεολο

γίαν, ηθικήν ψυχολογίαν καί φιλοσοφίαν, είς ας περιέ

λαβε τάς περί Γλυπτικής, Ζωγραφικής, Μουσικής καί 

Ποιήσεως μεταφυσικός Αντιλήψεις. Τήν άνάπτυξιν τής 

νεωτέρας μεταφυσικής φιλοσοφίας συνεχίζει είς τό 

«Περί ένότητος τών λογικών στοιχείων» έργιν 

του, ίξηγών ίπΐ τή βάσει τών φυσικών φαινομένων τούς 

θεμελιώδεις νόμους τής ίφηρμοσμένης λογικής, Απο- 

δεικνύοντας τήν ύπαρξιν Θεοΰ καί ψυχής.

Ό Βράϊλας μετέφρασε τδ τρίτομον ίργον τοδ Αΰγ. 

Νικολάου, «ΦιλοαοφικαΙ μεϊέται περί χριστιανι

σμού». Έξοχον ίργον θεολογικής καί μεταφυσικής 

φιλοσοφίας, είς δ διατυποδνται αί θεωρίαι περί Θεοΰ,



άθανασίας τής ψυχής,· θρησκευτικής άποκαλύψεως, 

προορισμοί τοί "Ανθρώπου, περί φυσικής θρησκείας 

καί περί άποκαλύψεως.Έξετάζεται είς τάςλεπτομέρειας 

αύτοΰ δ χριστιανισμός καί παρουσιάζονται μέ δλην τήν 

Ιστορικήν έμίρίθειαν καί μέ δλην τήν φωτεινότητα 

κριτικής σκέψεως αί άφετηρ'.αι άπδ τάς όποιας ώρμήθη 

δ Χριστιανισμός, τδ περιβάλλον μέσα εις τδ όποιον άνε- 

φάνη, αί κοινωνιολογικαί άνάγκαι διά τΰ>ν όποιων 

προήχθη καί τέλος τά μεγάλα καί σταθερά καί διαρκή 

καί έξυψωτικά τοΰ άνθρώπου καί ένισχυτικά τής σκέ

ψεως καί ρυθμιστικά τής ήθικής άποτελέσματά του. 

"Ωστε ώς πλήρης φιλοσοφική, Ιστορική καί δογματική 

έγκυκλοπαιδεία τής χριστιανικής θρησκείας τδ τρίτο

μον σύγγραμμα τοΰ Αύγούστου Νικολάου άποβαίνει 

έξαιρετικώς ωφέλιμον κα1. ύπερόχως μορφωτικόν δχι 

μόνον είς τούς πιστούς άλλά καί είς τούς ακεπτικιατάς, 

έιώ άπό ήθικής άπόψεως είνε πολυτιμότατο* έφόδιον 

διά κάθε άτομον καί διά κάθε οικογένειαν.

*

A. I. Παρχαρίδου. "Αντίλαλοι. Τραπεζοΰς. "Λναμ- 

φιβόλως θά είνε οί πρώτοι στίχοι, ούς έγραψε* δ νέος 

ποιητής. Ώς τοιοΰτοι έχουν τά μειονεκτήματα τών 

πρωτολείων, ήτοι τήν έλλβνψιν αρμονίας, ήν καθιστψ 

έτι αισθητήν ή άτεχνος τομή τοί στίχου καί ή άτονία 

τής έμπνεϋσεως.

*

Ύπό τοΰ κ. Λεωνίδα Π. Κωστάκη, διευθυντοΰ Νο

μικού Φροντιστηρίου, έξβδόθη μελέτη r.tpl τοΰ άμε- 

ταφρίστυυ τοΰ κειμένου τών "Αγίων Γραφών ζοι 

περί τής είς τά άρθρα 2 καί I τοΰ Συντάγματος γενο- 

μένης προσθήκης. "Ο κ. Κωστάκης στηριζόμενος έπί 

τών Πηγών άποδεικνύει τδ άτελές τών πρδς προστα

σίαν τής γλώσσης κα’. τής Θρησκείας προστεθεισών 

διατάξεων καί ύποδεικνύει τί δέον γενέσθαι.

★

"Ο έν Πάτραις ποιητής κ. 2. Γιαννιτσόπουλος έδη- 

μοσίευσε συλλογήν ποιημάτων του ύπδ τδν τίτλον 

«1’6 τραγούδι τής Ι’ήνας». Είνε μία σειρά εικόνων 

ειλημμένη άπό τά ήθη καί έθιμα τών έλλην. χωρίων.

*

Ό έν Σάμφ άρχιμανδρίτης κ. Συνέσιος Γιαννύς έξέ- 

δωκε τόμον έκ σελίδων Ι>88, πραγματευόμενον περί 

τής ‘Αρμονίας καί Θτιότητος τοΰ Ευαγγελίου. 

Τί έργον, ούτινος σκοπός είνε νά έμπεδώση τήν πρός 

τήν θειότητα τοΰ Εύαγγελίου πίστιν, άποτελείται έκ 

τριών μερών. Τό α'. καθαρώς χρονολογικόν πραγμα

τεύεται περί τής άρμονίας καί χρονολογίας τοΰ Εύαγ

γελίου, έκδίδεται δέ προσεχώς. Τό 6’. άπολογητικόν, 

άποδεικνύει τήν αρμονίαν τοΰ Ευαγγελίου πρός τάς Γρα- 

φάς, τήν Βιβλικήν γεωγραφίαν, άρχαιολογίαν, έθιμα, 

φιλοσοφίαν, έπιστήμην καί λογικήν, καταδεικνυόμενης 

ούτω τής ιστορικής άληθείας τοί Εύαγγελίου. Τό γ’. 

ήθικολογικόν, θά παρουσιάση τά τέσσαρα Εύαγγέλια 

ήνωμένα χρονολογικώς είς μίαν βιογραφίαν τοΰ "Ιησού. 

"Ηδη έξεδόθη τό 6' μέρος, τοΰ δποίου ή ταξινόμησις 

τής ύλης ε’νε έπιμελεστάτη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ
«’Απ’ δλα». Κων)πόλεως.—Φύλλον 1'.) Μαρτίου. 

Περιεχόμενα : Τά δράματα.—Ή "Ιταλική "Αναγέννη

σις.—Διά τάς Έλληνίδας. —Δεκαετηρίς «Πινακοθήκης» 

Ή μαγική νύμφη. Εικόνες: Τοπεία τής "Ανω "Αλβα

νίας.—Τό «Καίμπριτς.»—Χριστιανική οικογένεια κρε- 

ουργηθεϊσα.—Δ. I. Καλογερόπουλος.

¥
«’Εκκλησιαστικός Κήρυξ». "Εκδίδεται δίς τοΰ 

μηνός έν Λάρνακι, ύπδ τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Κιτίου 

Μελετίου Μεταξάκι. "Αρθρα θρησκευτικά, έν οΐς περί 

έκκλησιαστικής έξουσίας, γλωσσικού ζητήματος κ.λ.π.

¥

«"Αρπα». Τεύχος Μαρτίου. Περιεχόμενα: Τό κυπα

ρίσσι, πεζόν ποίημα, ύπό Δ. I. Καλογεροπούλου.—"Από 

τήν «Ιφιγένειαν» τοΰ Μωρεάς.—Τδ μεγάλο μυστικό, 

ύπό Φώτου Γιοφύλλη.—Δημοτική μούσα, ύπό Λ. Ζώη.— 

Δεκαετηρίς «Πινακοθήκης».

¥

«'Αττική ’ίρις». Τεύχος Μαρτίου. ‘Ο άκάθεστος 

ύμνος, ύπδ Β. Αύγερινοΰ.— Χρυσά λόγια ύπό Κάρμεν 

Σύλβα.—Γλώσσα κομψή καί γλώσσα συρφετώδης, ύπδ 

Κ. Ζησίου.—Πρός τούς Δελφούς, ύπό Σπ. Παγανέλη.— 

Ή δεκαετηρίς τής «Πινακοθήκης».

¥
‘II «’Ανατολή». Ήρξατο έκδιδομένη καθ’έβδομάδα 

έν "Αθήναις, έθνική καί πολιτική έπιθεώρησις, ύπό τήν 

διεύθυνσιν τού έν Βρυξέ-λλαις έκδίδοντος τήν Γαλλικήν 

έφημερίδα «Ε’ Orient» κ. Ν. Νικολαΐδου.

♦

«Αρμονία». Νέον περιοδικόν έκδιδόμενον κατά 

δεκαπενθήμερον είς Πάτρας. Περιεχόμενα : ΟΙ δρόμοι 

τοΰ δημιουργού, Νίτσε.— Ό θάνατος τού Τροβαδάρου.— 

Ή προαίσθησις τού Μδζαρτ.—Είς τό Βατικανόν κ.λ.π.

*

«Χαραυγή» Δεκαπενθήμερον περιοδικόν έκδιδό- 

μενον έν Μιτυλήνη. Τεύχος 12. Περιεχόμενα: Διάλεξις 

περί Σαπφοΰς.- Ρυθμοί.—Ή Μοσχούλα τής Πονηρούς, 

διήγημα —Οί ξεπεσμένοι, ύπό Μ. ϊ’κόρκυ κ.λ.π.

*

«"Ελληνική έπιθεώρησις». Τεύχος Μαρτίου. Πε

ριεχόμενα: "Από τήν ζωήν τού Λονδίνου, ύπό Ευγενίας 

Ζωγράφου.—Ό Ζάν Μορεάς, ύπό Μ. Δασκαλάκη.—"Η 

άξία τών γυναικών, ύπό Σίλλερ.—"Ελεύθερα νηπιαγω

γεία, ύπό "Ολγας Παπαδάκη.—Ή δεκαετηρίς τής «Πι

νακοθήκης». "Ομιλία Πολ. Δημητρακοπούλου. "Ομιλία 

Εύγενίας Ζωγράφου. — Ή μόδα κ. λ. π. Εικόνες : "Η 

Άγγλοϊαπωνική έκθεσις.—Νηπιαγωγεία.-Γολγοθάς. 

Δημ. Καλογερόπουλος.—’Αγλαΐα Βυζάντη.

*

«Μουσιΐον». Νέον περιοδικόν δεκαπενθήμερον ήρ- 

ξατο έκδιδόμενον έν Καΐρφ ΰπό τού κ. Γ. "Αρβανιτάκη. 

"Εκ τών περιεχομένων: Χεδιβική Πινακοθήκη. — Πνευ

ματισμός.— Πτολεμαϊκή έπιγραφή.—Quo vadis — Ιω- 

βιλαία κ.λ.π.

¥
« ΐίσχύλοςι. Μηνιαίον δργανον τού έν "Αλεξάν

δρειά δμωνύμου συλλόγου. Έτος Γ". "Αρ. 13. Έκ τών 

περιεχομένων: Τολστόη Τό πράσινον ραβδίον.—Ή ζωή. 

Νοσταλγίες—"Ανδρ. Κάλβος. —"Αριστοφάνους Πλούτος, 

μετάφρ. Γ. Πλουτάρχου.

¥
«ΔαναΕς». 18 "Απριλίού 1911. "Εκτός άλλης έκλε- 

κτής ύλης περιέχει ώραίαν καλλιτεχνικήν μελέτην τού 

κ. Ν. Γιαννουλάτου, ύπδ τόν τίτλον «"θ' έλεος έν τή 

καλλιτεχνία καί έν τή ζωή».

¥
«Le Construction moderne» Είς τό τεύχος τής 15 

"Απριλίου δημοσιεύεται Αρχιτεκτονικόν σημείωμα τφ κ. 

κ. Α. 1’έλβερτ ύπό τόν τίτλον «Croquis d’ Archite

cture».

*

Μηνιαία εικονογραφημένη «Άτλαντίς» Νέας "Γόρ- 

κης. Τεύχος Μαρτίου. Περιεχόμενα: "Επιθεώρησις τών 

γεγονότων τοΰ μηνός. —Α! "Ηνωμένοι Πολιτεΐαι κατά 

τοΰ Μεξικού, μία άνεξήγητος κινητοποίησις μέ I". ει

κόνας. Ή Καμμόρα στό κλουβί, μία ε'κών.—Ό Πό

λεμος τής "Επιστήμης κατά τής Μηνίγγίτιδος. Πώς 

έθριάμβευσεν είς Άμεριιανός Ιατρός κατά τής νόσου 

ήτις μαστίζει τήν "Ελλάδα, μία είκών. —Είς τήν "Ενε

νηκοστήν "Επέτειον.—Όσα γίνονται Γύρω μας. Τάτρία 

θαύματα τής "Αμερικής. Τό Μουσείον τών Ωραίων 

Τεχνών τής Βοστώνης, εικόνες.—Σταχυολογήματα 

άπδ τά περιοδικά τής Ευρώπης κ.λ.π.

¥
«Les Nouvelles de Greet’»· Ή καθ’έβδομάδα Ανελ

λιπής εκδοσις τής γαλλσφώνου εικονογραφημένης συνα

δέλφου, ής Ιδιοκτήτης τυγχάνει ό συνάδελφος κ. Ζιο- 

γραφίδης, δίδει μίαν πιστήν άναπαράστασιν τής "Αθη

ναϊκής ζωής. "Αλλά καί τά έθνικά δίκαια μετ' εύγλωτ- 

τίας ύπερασπίζει, διό καί ύπεστηρίχθη ή συνάδελφος 

έν Γαλλίφ, "Ελβετίφ, Τουρκί? καί έν τοΐς Βαλκανικοίς 

κράτεσι.

Έν ’Αθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα 'Οδός Άριστείδου 1


