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“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΤΟΣ^ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Διευ&υντής Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΑ : Όδόί Χαριλάου Τρικούπη 22α.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ έτησία προπληρωτέα
’Εν Έλλάδι δρ. . . . 12 
Έν τή αλλοδαπή φρ. . 12 
Έξάμηνος φρ. ... 6

Τό παρόν τείχος τιμάται 2 δραχμάς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ή τέχνη- Αιάλεξις Paul Swan.
Σκέψεις. Ή άνοιςις II. Murger.— Ή ευτυχία τοΰ 

ακάτους Β. de Saint Pierre. — Τδ πάθος O-Eeuil- 
let. (Μιτάφρ. Τ. Λάσκαρη).

Ή «’Ελλάς» τοΰ Δαυίδ δ’ Άνζέ.
Συγκριτική καλλιτεχνία ΰπό Β. Κοντοπούλου.
Σοϋνιον, J. Μ or e as. (Μετάφρ. Μ. ΜαλακάσηΓ 
ΙΙομπηΙ'α.όν, ποίησα Φ. Γιοφύλλι].
ΜεκραΙ άλήθειαι, ΰπό Α. Γκινόν.
Σπλαμίς, πεζόν ποίημα, υπό ‘Αμάραντου. 
Συγνέφιασμα, ΰπό Κλεαρέτης Δίπλα.
'Ιστορικά μνημεία, f Ο ναός τής Άγ. Σοφίας ίν 

Νικαίφ.—Ή στήλη τοΰ Κασοίου.— 'Ανάκτορα 
Κνωσοιΰ παϊ Τυλίσου).

Τό γυναικεΤον ζήτημα, ΰπό Λέοντος Τολστόη. 
(Μ'τάφρ. Π. Παναγοπούλου).

'Επάνω στόν βράχο, ΰπό Η. Άζουράτερ. (Ms- 
τάφρ. Κοραλίας Μακρήΐ.

Φυσιογνωμίαι τοϋ ΙΗ’ αϊώνος. Οί ερααται τής 
τέχνης, ύπδ Arseno II ο u s s a v e. (Μετάφο. 
’Αλ. Δουξίνα-J

Έντυπώοεις άπό μίαν ϊκθεσιν ΰπό ’Αγγελικής 
Παναγιωτάτου.

Τό άνϋάκι, ποίημα Ρόζας Ίωάννου.
Άφορισμοί.
Εΐς 'Ισπανός ζωγράφος.
Άν* τόν καλλιτεχνικόν κόσμον ΰπό Κρήσσης.
Ποικίλη σελίς. (Ή ζωγραφική καί ό Μόργκαν.— 

Συγγραφείς με τήν όκά.— Τά μοδέλα.— Πρωτο
φανής εΙκών. — Ό Τολστόη περί Ευαγγελίου. — Ή 
Ώντοΰ.— Ρίτα Σακέτι).

Γράμματα καί τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Ίό λουτρόν, ΰπό Ρ. Thumann. Φωτοτυπία.
Τό σκιόφως τής ζωής, ΰπό Κ. Μαλέα. 
Πομπηία, ΰπό Ε. Serra.
Κόπωσις ΰπό Μ. Β a r I a w.
'Ελλάς ΰπό David d’Angers.
ΊΙ Μούσα, ΰπό II. Κ o n i g.
Ό πρώτος μπάτσος ΰπό Θ. Ράλλη.
Ή στήλη τοΰ Κασσίου.
Ό ναός τής Αγίας Σοφίας έν Νικαίφ, 
’Ανάκτορα τής Κνωσσοΰ.—Ό θρόνος. — Μίναϊκή 

θεά και αναθήματα. —'Ανάκτορον Τυλίσου.
Τό γατάκι, ΰπό D. Β i n c h ί.
Βεδουίνος, ΰπό Κ. Μαλέα.
Άνοιξις.
Σοφία Τσίλλερ.
Τό τέμενος τοΰ Όμάρ,
Ή Κιβωτός τής Διαθήκης.
"Ελένη Λαίν.
"Ηλεκτρα Παπαγεωργακοπούλου.

ΤΗΑΕΦΩΚΟΚ
Συνδρομητή Σ.—Έχομεν άκόμη σπουδαιότερον 

παράδειγμα. Ό ίν έτει 1883 άπσθανών γλύπτης 

Kleinbaus, παθών παιδιόθεν τύφλωσιν ένεκα ευλο

γίας, έγένετο δνομαστδς γλύπτης ποιήσας 400 εικόνας 

τοϋ Χρίστου καί προτομήν τοϋ αΰτοκράτορος Φραγκί

σκου 'Ιωσήφ, σωζομένην έν Βιέννη.

¥

Τ. Δ.—Πάτρας. Καταλληλότατου πρδς ίπίρρωσιν 
ήθικών άρχών παρά τή νεολαίφ είνε τδ έργον τοϋ κ. 

Διομ. Κυριάκο!! «Λόγοι πιστού». Είνε πρακτικώτατον 

καί διδάσκει τάς άρχάς τοϋ Εύαγγελίου ίν εΐδει προ

σευχής. Περιέχει καί Ιστορικήν έκθεσιν τών θρησκευ

τικών ζητημάτων.

*

Φ-—Τό άρχαιότερον χειρόγραφον 'Αγίας Γραφής 
υπάρχει είς τήν 'Ακαδημίαν τών 'Επιγραφών ίν Ρώμη. 

Είνε ίκχειρογράφου συριακοϋ βιβλίον άντιγεγραμμένον 

τοϋ προφήτου Ήσαΐα καί χρονολογείται άπδ τδ 159 μ.Χ. 

Τδ χειρόγραφον τοΰτο θεωρείται ώς τδ άρχαιότατον 

έξ δλων τών εύρεθέντων μέχρι σήμερον.

*

"Ερωτώντι.—Πρδς άποφυγήν τής ύπδ τών έντόμων 

καταστροφής τών βιβλίων θέτετε όπισθεν τών είς τήν 

βιβλιοθήκην τεταγρίνων βιβλίων κατά διαλείμματα μι

κρά τεμάχια τσόχας ή φανέλλας τά δποία βρέχετε είς 

δ’.άλυσιν τερεβινθίνης, βενζίνης καί φανικοϋ δξέως, ή 

άπλούστατα είς άφέψημα καπνοϋ. Τοΰτο άπομακρύνει 

τά μικρά ζωύφια τά καταστρέφοντα τά βιβλία.

ΠΩΛΟΥΣ!’ΑΙ καλύ|Αμ.ατα χρυσόδετα τοϋ 
δεζάτου έτους, άντί δραχ. 2 έκαστον, εί; τά 
γραφεία μας.

EGYPTIAN CIGAPETTES
NICOLAS D. TOCCOS

C A I R LEX^NDRlff

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πρδς τους κ. κ. ύδρολήπτας τής πόλεως 

Ά&ηνων.

ΙΤαρακαλοϋνται οί κ.κ. ύδρολήπται οί τυχόν 
μή πληρώσαντες είσέτι το αντίτιμου ποσίμου 
ΰδατος διά τό έτος 1910 δπως προσέλιλωσ: και 
καταβάλωσι τοΰτο είς τό ταμεΐον τοΰ Δήμου, 
:να μή ή υπηρεσία εύρεσή είς τήν ανάγκην νά 
διακόψη τήν παροχήν αύτοΰ.

Έν Άδήναις τή 15 Μαρτίου 1911.

(Έκ τοΰ γραφείου τοϋ υδραυλικού τμήματος)

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

εικο^ογραφΗΜΕΝΟΗ
Διευθύντρια: ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Γραφεία: Όδδς Μενάνδρου 83, Άίλήναι

Χυνδρομ.ή έτησία δρ. Ιίί



P. Thumann Τό λουτρον

Κ. Μα), ία Τδ σκιόφως τής ζωής ,

Η τεχΝΗ
ΔΙ ΑΛΕΞΙΣ PAUL SWAN’

Κνρίαι και Κύριοι,

ΠΟ δλα τά πράγματα τοϋ κό
σμου,τά όποϊα έξητάσθησαν άφ’ 
οτου χρονολογείται ή έκπαίδευ- 
σις τοΰ Ανθρώπου, τδ ζήτημα 
τής Τέχνης είναι τό περισσότε
ρον ένδιαφέρον.ΊΙ πολιτική μέ 
δλας της τάς διαμάχας,ή διπλω
ματία μέ τάς μηχανορραφίας 
της, ή μόδα μέ τάς αυθαιρεσίας

της, καί αί έμπορικαί συναλλαγαί ευρίσκονται έν σχέ- 
σει πρός τήν Τέχνην εις πολύ κατώτερον επίπεδον. 

Έν τούτοις δλα αύτά είναι άπό μία έκφρασις τής 
Τέχνης. Λέγοντες δέ τέχνην, έννοοΰμεν τήν καλλιεργη- 
μένην δύναμιν τής έκφράσεως. Ή απλή έκφρασις δί
χως τήν καλλιέργειαν είναι άγριότης, καί άγριότης 
είναι τό νά ζή κανείς έξ ένστικτου μόνον διά μίαν 
κτηνώδη έκδήλωσιν τής ζωής,

Ή πρώτη Τέχνη τοϋ κόσμου ήτο έκείνη ποΰ έφρόν- 
τιζε νά δίδη εις τούς άνθριόπους τήν άνάπαυαιν καί 
ή οποία περιελάμβανε τήν Τέχνην του προμηθεύεσθαι 
τροφήν, τοϋ θερμαίνεσθαι καί τοΰ ύπερασπίζεσθαι 
κατά τών εχθρών.

Μετά ταΰτα άνεπτύχθη ή τέχνη τοΰ έπικοινωνεϊν— 
ή γλώσσα—ή όποια έφερε τήν συναλλαγήν ποΰ ό άν
θρωπος έξ ενστίκτου ήθέλησε νά συνάψη ύπέρ έαυτοΰ. 
Κατόπιν ήλθαν τά ιερογλυφικά καί τά διάφορα σχή
ματα καί ανθρώπινα πρόσωπα, τά όποια μάς έκαμαν 
να μαντεύωμεν κάποιαν κίνησιν, ή κίνησις έχρειάσθη

*) Έγίνβιο ’Αγγλιστί ίν τή 'Αιθούση τών Συντα- 
*ιώκ». Ή μιιάφρααις ίγένττο ΰπό τοΰ π. Μ. Μαγ
κάκι). 

κάποιαν φαντασίαν καί ή φαντασία μας έφερε είς τόν 
ρωμαντισμόν, ό δέ ρωμαντισμός εξακολουθεί νά μας 
φέρει είς τήν τελείαν έκφρασιν τοΰ έαυτοΰ μας.

Παραβάλλατε τδν πρωτογενή άνθρωπον τοΰ όποιου 
ή έκφρασις δλων του τών σκέψεων έγκειται εϊς τδ πλέ- 
ξιμον ένός καλαθιοΰ, μέ τόν καλλιεργημένον άνθρωπον 
δ όποιος εκφράζεται δι' ενός ποιήματος ή δι’ ένός 
αγάλματος. Καί οί δύο μεταχειρίζονται κάποιαν τέ
χνην. ΊΙ μόνη διαφορά εύρίσκεται εϊς τδ σημεϊον τής 
άναπτύξεως τών διανοητικών των δυνάμεων. Άφ’ ετέ
ρου ένας πρωτογενής άνθρωπος πηγαίνει είς τδν πό
λεμον μέ μίαν κακοκαμωμένην λόγχην καί ένα δερ
μάτινοι· θώρακα. Κρύπτεται, σαν νά ήτο σαρκοφάγον 
ζώον, πίσω άπδ θάμνους καί τά τοιαΰια, ένφ ό νεώτε- 
ρος πολεμιστής έχει καλλιεργήσει δλας τάς στρατηγι
κός κινήσεις καί τά δπλα του είναι λεπτά καίώρισμένα.

Καί πάλιν ή διάφορά εύρίσκεται είς τό σημεϊον τής 
άναπτύξεως τών διανοητικών δυνάμεων των.

Ό πρωτογενής άνθρωπος παίζει επάνω εις μίαν 
λύραν, καμωμένην άπδ δύο κέρατα ζώου, τρεις μελαγ- 
χολικούς τόνους διά νά συγκινήση τήν καρδιά του, ένφ 
ή άνάπτυξις τής έκφράσεως έδωκεν είς τδν σημερινόν 
άνθρωπον πολλά όργανα καί πολλούς τόνους διά τών 
όποιων διατρέχει τήν κλίμακα δλων τών άνθρωπίνων 
συγκινήσεων εϊς λεπτάς αρμονίας καί μελωδίας γλυ
κείας.

Καί είναι βεβαίως, μεταξύ τών δσων άνεφέραμεν, 
τόσον μεγάλη ή άντίθεσις I

"Ωστε δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς γεγονός δτι 
δ,τι εΐμεθα σήμερον είναι τδ άποτέλεσμα προσπαθειών 
έτών δλων καί ενός άνεξαντλήτου πόθου νά έκφρά- 
σωμεν τδν εσωτερικόν εαυτόν μας.

"Ολη ή Τέχνη λοιπόν είναι ή άναπαράστασις τής 
ψυχής μας εϊς μορφήν αισθητήν, είς τρόπον ώστε νά 
δύνανται καί οί άλλοι νά τήν ίδοΰν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΠίΝΑ/ΟΘΗΚΗ

Κάβε άνθρωπος είναι μέχρις ένός σημείου καλλι
τέχνης καί αν άκόμη ράβει κουμπιά ή βάφει υποδή
ματα. Καί έσκέφθην πολλάκις δει δσον όλιγώτερον 
είναι κανείς καλλιτέχνης, τόσον περισσότερον είναι 
ευτυχής, διότι τότε είναι περισσότερον χρήσιμος 
εις τούς πολλούς. Ή τέχνη δταν φθάνη υψηλότερα, 
δπως ή μουσική, ή ζωγραφική καί ή γλυπτική γίνεται 
μάλλον μία διακόσμησις, χωρίς νά είναι άνάγκη, έκτος 
μόνον είς τόν ίδιον τόν καλλιτέχνην, δ όποιος προι
κισμένος μέ μίαν άνέκφραστον Ανάγκην νά έκφραση 
τόν εαυτόν του, δέν είναι δυνατόν παρά ολίγον ή πολύ 
νά παραγάγη κάποιον καλλιτέχνημα καί άν άκόμη 
είναι τελείως άπηλλαγμένος τών άναγκών τής ζωής.

Διατί άρά γε τόσοι άνθρωποι εγκαταλείπουν έπι- 
κερδεϊς έργασίας καί ζονν είς μίαν καλύβαν καί τρέ
φονται διά ξηρού άρτου; Μήπως τό κάμνονν άπό 
προτίμησιν; Όχι, τό κάμνονν μόνον διότι είναι αναγ
κασμένοι νά είποϋν δ,τι αυτοί γνωρίζουν καί νά δεί
ξουν εις τόν κόσμον δ,τι αυτοί αποβλέπουν διά τής 
ζωγραφικής, ή τής γλυπτικής, ή τής λογογραφίας. 
Καί άνάκόμη καί αύτός δ έπιούσιος άρτος τούς λείψιμ 
αυτοί προχωρούν έκφράζοντες είς τόν κόσμον τήν 
θυσίαν τους, έως δτου άκουσθή είτε μία νεκρική καμ
πάνα, είτε μία πραγματική φωνή ! Έν τούτοις ή επι
θυμία τής έκφράσεως δέν δεικνύει πάντοτε έμπνευσιν 
καί τό λυπηρόν είναι νά βλέπη κανείς ένα ζωγράφον 
ό όποιος παρεξηγήσας τόν έαυτόν του άποτυπώνει έπί 
τής οθόνης ένα χάος αδυναμίας καί παραφωνίας. 
Είναι σαν μία μητέρα πού έχει ένα παραμορφωμένων 
παιδί. 'Η ιδία άγαπρ φοβερά τό παιδί της καί τού 
είναι άφωσιωμένη αιωνίως. ’Αλλ’ δ κόσμος έξ ένστι
κτου άποστρέφει τρ πρόσωπον καί είτε γελρ, είτε 
κλαίει, διά τό τραγικόν θέμα!

’Ατελές τάλαντον, ή απλώς καλλιτεχνικόν αίσθημα 
διά τήν δημιουργίαν είναι κάτι χειρότερον άπό τήν 
παντελή έλλειψιν αυτού. Τόσαι ζωαί έχάθησαν καί 
τόσα έπήλθον θλιβερά τέλη ένεκα τής παρεξηγήσεως 
αύτής τής σελήνης τής έκτιμήσεως τοϋ κόσμου διά τόν 
ήλιον τής μεγαλοφυΐας. Καί άπατάται κανείς φαντα- 
ζόμενος δτι έπειδή άρέσκεται είς τά ωραία πράγματα 
ήμπορεί καί νά τ’ άποδώση είς τήν οθόνην.

Υπάρχει τόση διαφορά μεταξύ καλαισθησίας καί 
ταλάντου, μεταξύ ταλάντου καί μεγαλοφυΐας ! Κ άποιος 
είπεν έπιτυχέστατα : «"Ενα τάλαντο κάμνει δ,τι είμ- 
πορεϊ' μία μεγαλοφυΐα δ,τι πρέπει». Ή μεγαλοφυΐα 
πολλάκις συγχύζεται μέ τήν έκκεντρικότητα, καί ή έκ- 
κεντρικότης μέ τήν μεγαλοφυΐαν τούτο δέν είναι ορ
θόν, έκτος άν θεωρήση κανείς ώς έκκεντρικότητα τήν 
εύθύτητα καί τήν απλότητα είς τόν τρόπον τής ζωής. 
Αί μεγαλοφυΐαι φαίνονται μοναδικαί διότι έπέταξαν 
τήν προσποίησιν καί ώμίλησαν μέ ειλικρίνειαν καί 
εύθύτητα. Καί τόσον σπάνια όμιλεΐ κανείς είλικρινώς 
καί χωρίς φόβον, ώστε δέν πρέπει νά φανή παράδο
ξον αν έκεϊνος πού έχει τό θάρρος νά τό κάμη θά 
δώση υποψίας διά τήν διανοητικήν του κατάστασιν.

Είς τήν τέχνην υπάρχει ή τάσις κάθε σχέδιον νά 
παρουσιάζεται δμοια σχεδιασμένου καί κάθε χρώμα 
όμοια χρωματισμένου καί εκείνος ποΰ θά τολμήση 
κάτι φυσικόν καί άτομικόν, κινδυνεύει νά γίνη γελοίος 
είς τόν καλλιτεχνικόν κόσμον. "Ολα τά μεγάλα έργα 
τέχνης υπήρξαν πρωτότυπα είς τήν σύλληψιν καί τήν 
έκτέλεσίν των καί δλα προέτρεξαν τής έποχής τής 
δημιουργίας των. "Αν κάθε άνθρωπος συμφωνεί μέ 
ένα έργον, αύτό σημαίνει δτι τό έργον είναι δμοιον μέ 
τά άλλα καί δέν μας παρουσιάζει μίαν νέαν σκέψιν, 
μίαν νέαν ιδέαν, μίαν νέαν τεχνοτροπίαν. ’Αμέσως 
κατατάσσεται μεταξύ τών γνωστών έργων τά όποια 
εχομεν τελείως έννοήσσει δεικνύον δει δέν σημειώνει 
καμμίαν πρόοδοι καί επομένως δτι είναι κοινόν.

‘Υπάρχει μία καθορισμένη διαφορά μεταξύ ένός

καλού έργου τέχνης καί ένός μεγάλου έργου τέχνης. 
Καλόν έργον τέχνης είναι εκείνο είς τό όποιον ό καλ - 
λιτέχνης τευ έφήρμοσε δλους τούς νόμους τής τέχνης, 
όλους τους τρόπους τούς όποιους πρέ πει νά μεταχει- 
ρισθη διά ν’ άποδώση τήν ατμόσφαιραν, νά παρα- 
στήση τό φώς καί τήν σκιάν, καί νά κράτηση κανονι
κός τάς σχέσεις μεταξύ τών χρωμάτων. Κατά τήν 
σύνΟεσιν τού έργου, έδωκεν είς τό μοντέλο του τήν 
στερεότυποι θτάσιν τήν ιδίαν στάσιν ή όποια πάν
τοτε υπήρχε—καί Αφού είργάσθη τακτικά άπό τό πρωί 
μέχρι νυκτός μα; έδωκεν ένα καλόν έργον τέχνης.

Ό άνθρωπος πού είναι Ικανός μόνον ένα καλόν 
έργον τέχνη; νά παραγάγη, σπανίως απογοητεύεται 
Καί είναι άξιοθαύμαστος ή υπομονή αύτών τών άν
θρώπων καί ή ησυχία μέ τήν όποιαν πρωί-πρωΐ αρ
χίζουν τήν εργασίαν τους. Ποτέ δέν ευρίσκονται είς 
έκστασιν, ποτέ δέν ιιελαγχολοΰν ! Είναι σάν μία άν- 
θρωπίνη μηχανή, πού είς ώρισμένον χρόνον τελειώνει 
μίαν εικόνα.

Τώρα άς έξετάσωμεν ένα μεγάλου έργον τέχνης. 
Τό μεγάλον έργον συνήθως προσπαθεί νά ύπερβή δλας 
τάς άρχάς ~ού παρεδέχθη ή τέχνη. Ευρίσκομεν είς 
αύτό μίαν νέαν διάταξιν, μίαν άσυνήθη στάσιν τού 
μοντέλου, καί ένα έκπληκτικόν συνδυασμόν χρωμάτων. 
ΙΙαρατηρούμεν αρμονίαν είς τό χρώμα, τήν όποιαν 
ποτέ δέν θά έτολμούσαμεν ήμεϊς νά μεταχειρισθώμεν 
καί γραμμάς αί όποίαι έως τότε θά μάς έφαίνοντο 
άμελέτητοι καί Ακαλαίσθητοι. Βλέπομεν πολλά άχρω- 
μάτιστα μέρη τού μουσαμά, καί πολλάς απροσεξίας 
εις τήν έκτέλεσίν, ή όποία έν τούτοις δεικνύει μίαν 
κίνησιν. Βλέπομεν μέρη τά όποια γνωρίζομεν δτι δέν 
είναι αληθινά καί κατ’ άρχάς θέλομεν νά τήν κατα- 
δικάσωμεν, νά τήν όνομάσωμεν έρασιτεχνικήν, νά τήν 
γελάσωμεν.........Άλλ’ έπί τέλους τί είναι έκεΐνο τό
όποιον μέ τόσην δύναμιν μάς έκπλήττει, ώστε νά μάς 
καθιστρ. ανικάνου; νά λησμονήσωμεν ποτέ αύτήν τήν 
εικόνα ;

Δέν είναι τό χρώμα, δέν είναι τό σχέδιον, δέν εί
ναι ή φαινομένη απροσεξία τής έκτελέσεως, δέν είναι 
τό νεοφανές, ούτω καί ή άντίθεοίς των πρός δ,τι ήδη 
γνωρίζομεν τόσον καλά, δέν είναι τέλος ή μυθώδης 
τιμή του. Είναι ή άτομικότης τοϋ έργου, είναι ή δύ- 
ναμις τήν όποιαν καταβάλλει μία ψυχή προσπαθούσα 
νά έκφρασθή, είναι ή φωνή τού άνθους δταν τήν 
άνοιξιν δέν έχει άκόμη φυτρώσει καί ζητεί φώς, πε
ρισσότερον φώς, είναι ό Άγιος Γειόργιος ό όποιος 
μάχεται κατά τοΰ θηρίου τοΰ έπαρχιωτισμοϋ, είναι δ 
Δαυίδ ό όποιος ρίπτει τόν λίθον εναντίον τού Γολιάθ 
τής κοινοτοπίας, είναι ό Προμηθεύς θραύων τά δεσμά 
δπου τόν έκράτουν μέσα είς τήν μετριότητα, είναι ή 
μεγαλοφυΐα !

"Ενα μεγάλον έργον τέχνης έχει τήν ζωήν μέσα 
του, κάτι τι τό όποιον εισδύει έντός μας καί μάς α
παγορεύει νά τό άναλύσωμεν ή νά τό ταξινομήσωμεν 
μεταξύ άλλων κατασκευασμάτων μηχανικών. Αίσθα- 
νόμεθα Αμέσως δταν ό μεγάλος καλλιτέχνης άκούει 
φωνάς έσωτερικάς καί εκφράζει μόνον δ,τι τοΰ υπα
γόρευση ή ψυχή του καί δπως τούτο υπαγόρευση. Καί 
ένφ ό δημιουργός τοΰ καλού έργου άκούει τάς φωνάς 
τοΰ κόσμου περί αύτοΰ, ό μεγάλος καλλιτέχνης προ
χωρεί Ανεξάντλητος, άπεριόριστος καί άδέσμευτος,ένας 
Άγγελος τοΰ Θεού, ό όποιος Αντιλαμβάνεται τά ά- 
ληθή, τά άπειρα καί τά πνευματικά πράγματα.

Μία χαρακτηριστική διαφορά μεταξύ ένός καλού 
έργου τέχνης καί ένός μεγάλου έργου τέχνης, είναι 
δτι τό πρώτον δεικνύει τήν περιωρισμένην ικανότητα 
τοΰ δημιουργού του, καί τήν κλίμακα όλων του τών 
δυνάμεων μέχρι τοΰ άπωτάτου σημείου. "Ενα μεγά
λον έργον τέχνης ποτέ δέν είναι περιωρισμένον, ποτέ 
δέν είναι τέλειον, ποτέ δέν άντιπροσωπεύει όλόκλη- 

ρον τήν ικανότητα τού δημιουργού του, ό όποιος άτε- 
νίζει πρός κάτι άνώτερον άκόμη. ’Αποβλέπει πρός τήν 
τελειότητα τήν όποιαν ποτέ δέν δύναται νά φθάση

ΣΚΕΨΕΙΣ
Ilenri Murger : ·Η άνοιξις.

11ΤΟ ή πρώτη Μζίου. Οί κώδωνες του ΙΙάσχα 
είχον πρό τινων ήμερων ηχήσει τήν άνζστασιν 
τής άνείςεω;, καί παντχχόθεν έφθζνεν ζύτη εσπευ
σμένη κζΐ πλήρης χζρζς’ ήρχετο, κζ.θώ; λέγει 
εν γερμανικόν ποίημα, έλζφρά δπως ό νέος ερω
τευμένος δστις πηγαίνει νά θέση τόν Μάΐον ύπό 
το πζράθυρον τή; ερωμένης του. Έχρωμζτιζε 
τόν ούρανόν κόκκινυν, τά δένδρα πράσινα. καί 
δλζ τά πράγματα μέ ώρζϊζ χρώματζ. Έςύπνζ 
τόν άπονενζρκωμένον Ήλιον, ό όποιο; έκοιμζτο 
έν τή όμιχλώδει του κλίνη, έχων τήν κεφαλήν 
έστηριγμένην έπί τών πζχέων έκ χιόνο; σύννεφων 
ατινα τώ έχρησίμευον ώ; προσκέφαλου, κζί τοϋ 
έφώνζξε’ Ε ! έ ! έ φίλε μου ! Ή ώρα έφθζσε 
κζί ήλθ.ζ’ ταχέως εις τήν έργχσίζν. Ένδόσου 
αμέσως τό ώραϊον σου φόρεμα, πζρζσκεύζσον νέζς 
κζί ώραία; άκτϊνζ; κζί πήγαινε νά φζ.νή; εις 
τόν έξώστην σου διά νά άνχγγείλη; τήν άφι- 
ξί··’ μου.

Πράγματι, αμέσως ό “Ηλιος χνέλχβε τήν έρ- 
γζσίζν του κζί περ.επάτει ώς ήγεμών. Τά χέλι 
δόνιζ, ατινα έπέστρεψζν έκ τής έν ανατολή, απο
δημίας των, έπλήρουν τήν ατμόσφαιραν πετώντα’ 
ή λευκακάνθη έλεύκζνε τούς θάμνους’ τό ΐον 
ευωδίαζε τά χό;τα τών δασών, έπί τών όποιων 
έβλεπε τις τζ μόλις έκ τών φωλεών των έξελ- 
θόντα πτηνά,τά όποια έκράτουν ύπό τάς πτέρυ
γας έν μικρόν τετράδων ασμάτων. Ήτο πράγ
ματι ή άνοιξις, ή αληθής άνοιξι; τών ποιητών 
κζί τών ερωτευμένων κζί δχι ή άνοιξις τοΰ Ματ
θαίου Ταϊνσβεργ, ήτις κάμνη άκόμη τόν πτωχόν 
νζ άνατριχιάζη εί; τήν άκραν τής έστίζς του 
όπου ή τελευτζίζ στάκτη τοϋ τελευταίου του 
καυσίμου ξύλου είχε σβεσθή άπό πολλοϋ. Ή 
γλυκεία αύρα έτρεχεν είς τόν διαφανή άέρζ κζί 
έσπειρεν έπί τής γής τας ευωδίας τών γειτονι
κών έξοχών. Αί άκτϊνε; τοϋ Ήλιου κζθζρζί κζί 
θερμαί έκτύπων έπί τών ύέλων τών παραθύρων. 
Εί; τον ασθενή έλεγον’ “Ανοιξον, ήμεϊ; εΐμεθα ή 
ύγείζ ! καί εί; τό δωμάτιον τή; κόρη; τής έσκυμ- 
μενης έπί τοϋ κζθρέπτου, αύτοΰ τοϋ άγνοϋ κζί 
πρώτου έρωτος τών άθωωτέ^ων, έλεγον’ “Ανοιξον, 
ώ ώραία, διά νά φωτίεωμεν τήν καλλονήν σου’ 
ήμεϊς ε’ίμεθα οί άγγελοι τοΰ κζλοϋ καιρού’ δύνα- 
σζι τώρα νά φορέση; τά άσπρα σου ένδύματζ κζί 
τόν ψζθινον σου πίλον’ Ιδού, οί άνθώνε; δπου 
χορεύουν έκζλύφθησζν ύπό ωραίων άνθέων κζί 

καί δημιουργεί ώραία πράγματα ένφ βαδίζει πρός 
τό τέρμα.

(Έπεται συνέχεια)

τζ τετράχορδα πηγαίνουν νά έξυπνήσουν τόν 
κόσμον δια τόν χορόν τής Κυριακής. (Έκ τών 
Scenes de la vie de Bohdme )

Bernardin de Saint Pierro : Ή εύ- 
τυχία τοϋ ακάτους.

Ευτυχής τήν σήμερον έκεϊνος όστις άντί νά 
περιτρ-χη τόν κόσμον ζή μακράν τών άνθρώπων! 
Ευτυχής τήν σήμερον έκεϊνος, δστις δέν γνωρίζει 
τίποτε πέραν τοΰ όρίζοντό; του,καί διά τόν όποιον 
τό γειτονικόν χωρίον είναι γή ξένη ! Οϋδαμώς 
απεμζκρυνε τήν κζρδίαν του τών αντικειμένων 
ατινα ήγάπζ, ουδέ ζφινε τήν φήμην του είς τήν 
διάκρισιν τών πονηρών. Νομίζει δτι ή άθωότης 
κατοικεί εί; τά μικρά χωρία, ή τιμή είς τά άνά- 
κτορζ κζί ή αρετή είς τούς βωμούς. Τήν δόξζν 
του κζί τήν θρησκείαν του θέτει διά νά κατζ- 
στήση ευτυχή δ,τι τόν περιβάλλει. Έάν δέν βλέ
πει είς τόν κήπον του ούτε τούς καρπούς τής 
Άσίζς, ούτε τάς σκιάδας τή; ’Αμερική;, κζλιερ- 
γεϊ τά φυτά τά όποια άποτελοΰν τήν χαράν αύτοΰ, 
τή; γυνζικός καί τών τέκνων του. Δέν έχει άνάγ
κην τών μνημείων τής άρχιτεκτονική; δια νά 
καταστήσγ τήν χώραν αύτοΰ εϋγενή. Έν δέν- 
δρον, ύπό τήν σκιάν τοΰ όποιου άνεπαύθη έ.χρε- 
τό; τις, τοΰ δίδει άνζμνήσεις θείας. Ή λεύκη 
τών δασών τοΰ ύπενθυμίζει τούς άθλου; τοΰ 
Ήρακλέους, τό δέ φύλλωμζ τών δ.υών τούς στε
φάνου; τοΰ Καπιτωλίου. (Έκ τών Eludes de 
la nature.)

Octave Feuillet ·. Τό πά&ος.

Ό έρως ό αληθή; έχει τί τό ιερόν, τό όποιον 
άποτυπώνει ένα χαρακτήρα πλέον ή άνθρώπινον 
εΐ; τε τζ; λύπζς κζΐ εί; τά; χαράς τά; όποία; 
μά; δίδει.

Έάν έφθανε τι; ώστε διά νά μή ύποφέρή καί 
είναι εύτυχής,νά άπολιθοι τήν κζρδίαν του, πλεϊ- 
στοι τότε θά ήσαν τοιοΰτοι παρ’ άζίχν. Διά τοΰ 
λογικοΰ κζί τή; πεζογραφία; φθάνομεν νά έπι- 
κρίνωμεν τόν Θεόν κζί νά ύποβιβάζωμεν τό έργον 
του. Ό Θεό; δίδει τήν ειρήνην εί; τού; νεκρού; 
κζί τό πάθος εί; τού; ζώντα; ! Νζί, ύπάρχει έν 
τή ζωή εί; τό πλευράν τή; χυδζιότητο; τών δι
ηνεκών καί καθημερινών συμφερόντων, άπό τά 
όποια δέν έχω τήν κου.φότητα νχ κζυχώμζι δτι
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Enrique Serra Πομπηία

άπέχω, ύπάρχει έπαναλαμβάνω μία ποίησις επι
τετραμμένη—τί λέγω ;—καταδικασμένη ! Τοΰ
το είναι τό μέρος τής ψυχής τό έχον τό δώρον 
τής αθανασίας. Αΰτη ή ψυχή οφείλει νά αίσθάνη- 
ται καί νά άποκαλύπτηται ενίοτε είτε ύπό παρα
φορών πέραν τών πραγματικών, είτε ύπό καται
γίδων καί δακρύων. Ναι, ύπάρχει μία οδύνη ήτις 
αξίζει περισσότερον τής ευτυχίας, ή μάλλον ητις 
είναι αΰτη ή ευτυχία, πλάσματος ζώντος, τό 
όποιον γνωρίζει όλους τούς παλμούς τής καρδίας 
καί δλας τάς χίμαιρας τής σκέψεως καί ή όποια 

μοιράζεται τάς εύγενεΐς αύτάς θλίψεις μέ μίαν 
κκρδίκν όμοίαν καί μίαν σκέψιν αδελφικήν.

Ιδού τό μυθιστόρημα, δπερ έκαστος έχει τό 
δικαίωμα καί, διά νά τά εϊπωμεν δλα, τό καθή
κον νά θέση είς τήν ζωήν του εάν έ'χγ τόν τίτλον 
τοϋ ανθρώπου καϊ εάν θέλγ νά τόν δικαιολογήσω,. 
(Έκ τοϋ l’.oman d’un jeune liommc pauvre·)

Κέρκυρα Μετάφρασις TAKH ΛΑΣΚΑΡΙ

David d’Anters Ελλάς

Myron · Barlow Κόπωσις

Η «ΕΛΛΑΣ» ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ Δ’ ΑΝΖΕ
Είς τό καλλιτεχνικόν παράρτημα τοΰ «Κή- 

ρυκος τής Νέας Ύόρκης» δημοσιεύεται άρθρον 
τοΰ έν Άθήναις άνταποκριτοΰ τής ’Αμερικανι
κής αυτής έφημεριδος περί τοΰ αριστουργήματος 
τοΰ Γάλλου γλύπτου Δαυίδ Δ’ Άνζέ, τοΰ εύρι- 
σκομένου σήμερον είς τό ‘Εθνολογικόν μας μου- 
σεϊον.

Τό έπιτύμβιον άγαλμα, τό όποιον ή φι)ελλη
νική σμίλη τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου έστησεν 
επάνω εις τόν τάφον τοΰ ήρωος Μάρκου Μπό- 
τσαρη είς Μεσολόγγιον, παριστά δεκατετραετή 
κορασίδα, χαράττουσαν επάνω είς τήν έπιτύμ- 
βιον πλάκα τοϋ ήρωος τό δ.ομά του. Τό πρόσω- 
πόν της εινε σχεδόν παιδικόν, άλλά τό ισχυρόν 
σώμα καί αί άναπτυσσόμεναι λαγάνες προμη- 
νύουν τήν μητέρα. Ό Δ’ Άνζέ ήθέλησε νά συμ- 
βολίσρ διά τής κορασίδος αύτής «ή όποια δέν 
εινε πλέον παιδί, άλλ’ ούτε μήτηρ άκόμη», τήν 

νέαν Έλλαδα, τήν εύρισκομένην είς τήν ώραιο- 
τέραν άνθησιν τής νεότητος καί τό πλήρη υπο
σχέσεων διά τό μέλλον της σφρίγος.

Τό άγαλμα εύρίσκετο είς Μεσολόγγιον, άλλ’ 
έκεϊ έπεσε θύμα βανδαλισμού. Ό Δ’ Άνζέ, έπι- 
σκεφθείς τήν Ελλάδα, γέρων πλέον, κατά τό 
1852, τό συνεκόλλησε καί εύρίσκεται τώρα είς 
τό Εθνολογικόν Μουσεΐον, άγνωστον είς τούς 
περί ά)λα τυρβάζοντας άστούς καί άναμένον νά 
μεταφερθή καί πάλιν είς τόν τάφον τοΰ γίγαντος 
έκείνου τοΰ μεγάλου άγώνος.

Ώ.αίαν φωτογραφίαν τοΰ επιτύμβιου καλλι
τεχνήματος έλαβε, παρακληθείς ύπό τής «Πινα
κοθήκης», ό φίλος συνεργάτης κ. Σπυρ. Κοκκό
λης, ήν καί δημοσιεύομεν.

Τήν ιστορίαν τοϋ άγάλματος διετύπωσεν δ 
μακαρίτης καθηγητής Γ. Λάμπρος εις τόν Η' 
τόμον τής «Ι1ινακοθήκης> (Μάρτιος 1908).

77



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ)

Ή τέχνη βαθμηδόν έτεξετάθη βορειότερου καί έ· 
γεννήθη ή Φλαμανδική τεχνοτροπία, περί τήν οποίαν 
συσπειροΰνται πλείστοι επιφανείς καλλιτέχναι. Ό 
Ρεμβράντ, ό Άβερκαμ, ό Φρα,νς-Χάλ, ό Βάν-Δάυκ, ό 
Όλβάϊν, 'Ελβετός αύτός, ό Ροϋβενς καί άλλοι.

Κατά τήν έποχήν ταύτην τής πυρετώδους καλλιτε
χνικής δράσεως, ή Ελλάς ύπό τόν Τουρκικόν ζυγόν, 
ΰπνωττε βαθέως. Ούχ ήττον είς τάς Ίονίους νήσους, 
ώς έκ τής γειτνιάσεως αύτών μετά τής ’Ιταλίας ανα
φαίνονται τινες καλλιτέχναι ίδίρ έν Ζακύνθφ ό Καν- 
τούνης καί ό Κουτούζης, τιμώντες τήν τέχνην. Τούτων 
έργα εΰρηνται καί έν Άθήναις, έν τή άξίρ λόγου συλ
λογή Βυζαντινών εικόνων τοϋ κ. Κολυβά τέως Βασ. 
’Επιτρόπου παρά τή 'Ιερά Συνόδφ.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ “Εθνους ημών ό Βα
σιλεύς ”Οθων κατελθών είς τήν Ελλάδα έφερε μετά 
τής ακολουθίας αύτοΰ καί δύο δεξιωτάτους καλλιτέ- 
χνας, τόν αρχιτέκτονα Χάνσεν τόν πρεσβύτερον (όστις 
οικοδόμησε τό Πανεπιστήμιου, τ’ ’Ανάκτορα, τήν άλ
λοτε Γαλλικήν Σχολήν νΰν δέ Ξενοδοχεΐον τής Μεγά- 
γάλης Βρεττανίας) καί τόν Θείρσιον. Ούτος έθεσε τάς 
βάσεις τής καλλιτεχνίας συστηματικώς είς τήν κατά 
τό πρώτον τόιε ίδρυθεΐσαν σχολήν τών τεχνών. Πε· 
ριελθόιν δέ τάς άνά τό κράτος Βυζαντινός ’Εκκλησίας, 
διεμόρφωσε έπί τό άκαδημαϊκώτερον καί αύτήν τήν 
Βυζαντινήν αγιογραφίαν, καταλιπών αφθονίαν σχεδι
ασμάτων λίαν τεχνικών, δωρηθέντων βραδύτερον είς 
τήν Χριστιανικήν Αρχαιολογικήν έταιρίαν. Πίναξ τοΰ 
Θειρσίου άριστος παριστών τόν ’Απόστολον Παΰλον 
κηρύσσοντα είς τήν αγοράν τών ’Αθηνών, εϋρηται είς 
τήν Δημαρχίαν ’Αθηνών. ’Εκ τών γνωστοτέρων μα
θητών αύτοΰ είσίν δ Λύτρας καί ό Γύζης, οϊτινες καί 
έμόρφωσαν καθαρώς 'Ελληνικήν τέχνην. "Ετερος δια- 
κεκριμμένος καλλιτέχνης, ό Θεόδωρος Ράλλης έν Πα
ρισίοις κατά τό πλεϊστον διατρίψας, ού οί τύποι τών 
έργων του γνήσιοι 'Ελληνικοί καί τά θέματα έκ τών 
σπλάγχνων τών 'Ελληνικών παραδόσεων έξηγμένα 
προσέδωσεν τοπικόν χρωματισμόν είς αύτά. ’Αλλ’ ό 
Γύζης, τόν όποιον οί πολλοί μόλις έκ τοΰ ονόματος 
γνωρίζουν, δέν είναι μόνον "Ελλην ζωγράφος, ό Γύ
ζης ανήκει είς τήν παγκόσμιον ιστορίαν.

'Ο κολοσσός αύτός διεσκέλισε τήν άπό τής έποχής 
τοϋ Περικλέους τέχνην διά νά φθάση είς τήν σημε
ρινήν, έχων υπόδειγμα τό αρχαϊκόν κάλλος δπερ χα
ρακτηρίζει άπλότης καί μεγαλε·ον περί τήν σύνθεσιν 
τών γραμμών, συνεδύασε μετ’ αύτοΰ τήν νεωτέραν 
τεχνοτροπίαν παραγαγών τέχνην ιδίαν, ούδεμίαν σχέ- 
σιν έχουσαν πρός τάς νέας τάσεις είτε ceccecion λέ
γονται αύται είτε impressionisme, αΐτινες έν έκζε- 
ζητημένη πρωτοτυπίρ πολλάκις παρουσιάζουσι παρα- 
δοξότητας ασυμβιβάστους πρός τε τήν λογικήν καί τήν 
καλαισθησίαν. ΊΙ τέχνη δμως τοΰ Γύζη έδραζομένη 
έπί τοΰ ενιαίου οικοδομήματος τής κλασσικής τέχνης, 
συνεχίζει τήν παράδοσιν, έποικοδομοϋσα νέαν τέχνην 
άπορρέουσαν έκ τής φυσικής έξελίξεως τής έμπνευσμέ- 
νης αύτοΰ διανοίας. Είς τήν τριάδα αύτήν τών καλ
λιτεχνών περιορίζεται ή νεωτέρα εθνική ζωγραφική. 
Διότι ναί μεν ύπάρχουσιν άκόμη άριστοι Έλληνες ζω
γράφοι, άλλ’ είς τά έργα αύτών δέν ευρίσκει τις τόν

*) Τέλος τής διαλέξτως τοΰ κ. Β. Κοντοπούλου· 

ίδιάζοντα χαρακτήρα ένός έθνους, δπως έπί παρα- 
δείγματι δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τήν ’Ιταλικήν τέ
χνην άπό τής Φλαμανδικής, τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν 
άπό τής Ρωμαϊκής, τήν Αιγυπτιακήν άπό τής Άσυ- 
ριακής.

Περί τής συγχρόνου γλυπτικής, ολίγα θ’ άναφέρω 
μόνον περί τών χθες έτι ύπαρξάντων, άφίνων διά τούς 
έπιζώντάς νά όμιλήσωσιν οί έπερχόμενοι ημών. Καί 
ονομάζω πρώτον τόν Δράσην, δστις έποίησε τήν πρό 
τής Άκαδαμίας ’Αθήναν καί ’Απόλλωνα, έτι δέ καί 
τήν μετόπην αύτής. Τόν Κόσον, τούς άδελφούς Φυτά- 
λας, τόν Βρούτον, τόν Βιτσάρην, τόν Χαλεπόν καί 
τόν χθές έτι θρηνηθέντα Σώχοτ.

Έξ αύτών οί τέσσαρες πρώτοι ήθέλησαν νά βαδί' 
σωσιν έπί τά ίχνη τών άρχαίων καλλιτεχνών. Δυστυ" 
χώς άλλαι ήσαν αί συνθήκαι ύφ’ ας είργάσθησαν καί 
άνεδείχθησαν εκείνοι. Οί νεώτεροι, καίπερ νοήμονες 
καί φιλόπονοι καί εγκρατείς κατά τό τεχνικόν μέρος, 
δέν ήδυνήθησαν νά πλησιάσωσι τούλάχιστον, κιτά τήν 
χάριν, τήν απλότητα καί τήν εύκαμψίαν τών μελών, 
μεθ’ ών περιέβαλλον τά έργα των οί τής καλής έπο
χής καλλιτέχναι. Ή γλυπτική τής σήμερον άνά τήν 
Εύρώπην έλαβεν άλλος τάσεις, έγκατέλιπε πλέον τούς 
θεούς μέ τήν άόριστον καί μυστηριώδη έκφρασιν, οί 
σήμερον τεχνϊται έπελαμβάνοντο τοΰ άνθρωπον, μέ 
δλα τά βίαια αύτοΰ πάθη, μέ δλας του τάς συγκινή
σεις, τήν χαράν, τήν θλίψιν, τήν άπόγνωσιν, τόν έν- 
θουσιασμόν. ΊΙ σύγχρονος γλυπτική διεκδικεϊ πολλά
κις τό πολυποίκιλον καί παράβολον τής γραφικής. Ό 
Σάτυρος ό έν τώ προαυλίω τοΰ οίκου Καραπάνου, καί 
ή έν τφ νεκροταφείφ κοιμωμένη κόρη, άμφότερα έργα 
τής προώρως σβεσθείσης διανοίας τοΰ Χαλεπά, είναι 
κατά τήν γνώμην μου έκ τών καλλίστων έργων τής 
Νεοελληνικής γλυπτικής. ’Αλλά καί έν τή άρχιτε- 
κτονική άξιον λόγου καλλιτέχνην έχομεν νά έπιδείξω- 
μεν τόν Καυαντζόγλου χρηματίσαντα καί διευθυντήν 
τοΰ Πολυτεχνείου, σεμνόν, ήρεμον καί άρχαιοπρεπέ- 
στατον έν ταϊς γραμμαΐς τών έργων του.

Τό λυπηρόν δμως είναι ή όσημέραι παρατηρου- 
μένη έλάττωσις τής καλλιτεχνικής παραγωγής. 'Ημείς 
δέ οί έργαζόμενοι καί βιοΰντες έν τή καλλιτεχνία 
γνωρίζομεν πόσον δύσκολος Αποβαίνει ή συγκέν- 
τρωσις εύαρίθμων πινάκων διά καλλιτεχνικός έκθέ- 
σεις. Αιτία τούτου βεβαίως δέν είναι ή έλλειψις ζή
λου πρός τήν τέχνην έκ μέρους τών καλλιτεχνών 
άλλ’ ή ανεπάρκεια ένδιαφέροντος διά τάς καλάς τέ- 
χνας καί υποστηρίξεις αύτών έκ μέρους τοΰ τε κοινού 
καί τών έκάστοτε ιθυνόντων. — Δυστυχώς, ημείς οί 
Νεοέλληνες, άριστοτέχναι τών λόγων μόνον, δέν έγνω- 
ρίσαμεν άκόμη νά αίσθανόμεθα τό καλόν είμή είς τά 
τΰς έξωτερικής έπιδείξεως. Οϊαν έντύπωσιν παρέχει 
βιβλιοθήκη όψιπλούτου πολυτελεστάτη, περικλείουσα 
έν τούτοις τά μάλλον κακόζηλα τών βιβλίων, οΰτω 
καί ό πολιτισμός ημών είναι άκόμη έψιμυθιωμένος. 
Ή αϊσθησις καί άγάπη τοΰ καλοΰ δέν είναι άκόμη 
έρριζωμέναι είς τήν ψυχήν ημών, είμή κατ’ επιφά
νειαν, κατ’ άπομίμησιν. — ’Άς έξετάσωμεν τήν καρ
διάν τοΰ 'Ελληνισμού, τάς Αθήνας, καί ας ζητήσωμεν 
νά ίδωμεν ποϊαι είναι αί ψυχαγωγίαι είς τάς οποίας 
ό Αθηναίος κατά προτίμησιν άναλίσκει τάς ώρας τής 
σχολής σύτοΰ. Είς φιλολογικας συγκεντρώσεις; είς 

μουσικός τοιαύτας; Αί θεαματικαί άπολαύσεις σπανί- 
ζουσιν. Διά τάς άθλητικάς άδιαφοροΰσιν οί πολλοί. 
Σπανίως νά εύρη τις τήν σήμερον οίκους έξερχομέ- 
νους τής πεζοτάτης καί Ανιαρός ένασχολήσεως τής 
χαρτοπαιξίας. Είς ολίγον προγενεστέραν έποχήν του
λάχιστον. συνήρχοντο ώς έπί τό πολύ είς χορευτικός 
μάλλον συναθροίσεις. "Οσον καί αν αύται δέν είναι 
αί συντελοϋοαι είς τήν ψυχικήν διάπλασιν, πάντως 
δμως καθίστων τό πνεύμα εϋστροφώτερον καί τό 
σώμα υγιέστεροι·.

Έν μέσφ τής πεζότητος αύτής ό) ίγοι έτι σκαπανείς 
τής προόδου αγωνίζονται ν’ Ανοίξουν δρόμον τή καλ- 
λιτεχνίφ. Είς τούτων είναι καϊ δ Κος Καλογερόπουλος 
Ακούραστος έργάτης είς τήν ιδέαν αύτήν.

Πρό δωδεκαετίας έκ τών κυριωτέρων Ιδρυτών γε- 
νόμενος καλλιτεχνικού σωματείου, τής «'Εταιρίας τών 
Φιλοτέχνων», υπήρξε ή ζωή, τά νεΰρα αύτοΰ, τά μάλι
στα έργασθείς πρός διάδοσιν τοΰ καλλιτεχνικού αισθή
ματος. Κατά τήν τετραετή διάρκειαν τοΰ συλλόγου 
αύτοΰ, πράγμα ασυνήθες, όκτώ καλλιτεχνικοί έκθέσεις 
έγένοντο τή ένεργείφ καί έποπτεία αύτοΰ. Τέσσαρες 
έν Άθήναις, έν Πστραις, έν Κρήτη, έν Καΐρφ καί έν 
Πειραιεΐ. ΙΙροεκηρύχθησαν καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, 
έξελαϊκεύθησαν διά φωτοτυπικών εκδόσεων έργα δια- 
κεκριμμένων συγχρόνων καλλιτεχνών, τοΰ Βολανάκη 
καί τοΰ Γύζη. Έκτοτε ό κ. Καλογερόπουλος συνέλαβε 
τήν ιδέαν τής έκδόσεως καλλιτεχνικού περιοδικού, 
τής «Πινακοθήκης», άλλά πρό αύτοΰ έξέδωκε τδ Λεύ
κωμα τών Ελλήνων καλλιτεχνών περιλαμβάνον έργα 
αύτών. Πινακοθήκη έκλήθη κατά τούς άρχαίους χρό
νους οίκημα ευρισκόμενον έν τή Άκροπόλει, δπερ πε- 
ριέκλειε έργα ζωγράφων διακεκριμμένων, τοΰ Πολυ
γνώτου καί τοϋ Τιμαινέτου. Καί δ κ. Καλογερόπουλος 
διά τής Πινακοθήκης του σήμερον έγκολποΰται πάν 
έργον 'Ελληνικόν άξιον διαφημίσεων.

Άλλ’ έκτος αύτών έκαινοτόμησε καί είς άλλο τι. 
Γνωσταί ήδη κατέστησαν αί κατά Πέμπτην φιλολογι
κά! καί καλλιτεχνικοί συγκεντρώσειςέν τφ οϊκφ αύτοΰ, 
όασις αύται έν μέσφ τής στειρώσεως πάσης αισθητι
κής άπολαύσεως. Έν αύταΐς πολλάκις έλησμονήσαμεν 
τάς Απογοητεύσεις τής ζωής, άφαιρούμενοι δτέ μέν 
είς τούς νοσταλγικούς τόνους μιάς συμφωνίας τού Μπε
τόβεν, δτέ δέ ήλεκτριζόμενοι άπό τήν σπινθηροβοΐ ίαν 
ποιητικού τίνος ταλάντου, ή έκλυόμενοι είς άκράτη- 
τον γέλωτα άπό τάς δηκτικωτάτας σατύρας τοΰ κ. 
Δημητρακοπούλου, ή φωτιζόμενοι άπό εμβριθή πραγ
ματείαν τοΰ κ. Άδαμαντίου, καί άλλων.

Οΰτως έννοεϊ τήν ζωήν ό κ. Καλογερόπουλος, δστις 
κατέστησε τόν οίκον αύτοΰ τύ κέντρον τών λογίων καί 
καλλιτεχνών.

"Οπως κατά τόν 16ον αιώνα έκ τοΰ οίκου Ilain- 
bouillcl έν Παρισίοις έγεννήθη ή ιδέα τής ίδρύσεως 
τής Ακαδημίας τών Αθανάτων, άς εύχηθώμεν τφ κ. 
Καλογεροπούλφ δπως μίαν ημέραν άπό τάς αίθούσας 
του είσπηδήσωσιν είς τάς έδρας τής Ί λληνικής Ακα
δημίας ήτις πρό πολλοΰ Αναμένει τό πλήρωμα τοΰ 
χρόνου, οί μέλλοντες Ακαδημαϊκοί.

Τάς πρός τάς τέχνας λοιπόν υπηρεσίας του άνα- 
γνωρίζοντες οί φίλοι αύτοΰ καλλιτέχναι, έκφράζομεν 
αύτώ εΰχαριστίσς καί θερμά συγχαρητήρια.

ΙΟΥΝΙΟΝ
Sunium, Sunium ! !

Μπερττλώ 

Sunium, Sunium sublime promontoire !
Άννοτώ

Σούνιο, Σούνιον έσύ, θεσπέσιο άκρωτήρι 
Κάτ’ άπ’ τόν πιό ώμορφο ουρανό,
Τής δόξας τής άνθρωπινής, λίκνο καί κοιμητήρι, 
Τοΰ νοΰ καί τής ψυχής Ιερό.

”Αλλοτε νέος, σέ μιά στιγμή ποΰχε τό φώς νικήσει 
Λαμπρό τά σκότη τής νυχτιάς,
Τό άντίκρυσμά σου, σά γοργή σαΐτα, μοΰ είχε 

(σκίσει 
Τά βάθη τής καρδιάς.

Ώ, πώς ματώνει αύτή ή καρδιά! καί σείς Ονη- 
(τά μου μάτια

Κρατήσετε διπλό,
Απάνω από μιά θάλασσα άσπρογάλαζη, κομμάτια 
"Εναν άρχαϊο ναό.

Άπό τάς Stances τοΰ J. MOIIEAS

Μετάφρααις Μ. ΜΑΛΑΧΑΣΗ

ΠΟΜΠΗΙΑΝΟΝ
(Μέσα στής Πομπηίας τά παληά 

φρέσκα ΰπάρχβι κ' eva ποΰ παρι- 
στάνιι τναν άνδρα μαυροκόκκινον 
καί μιά γυναίκα φιλντισένια γυ
μνούς ν' αγκαλιάζωνται. Μά έκτίνη 
οάν κάποιον άλλον εά οκέπτιται).

Είμαι σάν ήλιος, κόρη, 
κ’ έσύ ’σαι τό φεγγάρι. 
Σάν ήλιος δποΰ πάρη 
νά κάτσρ πρός τά όρη, 
καί σύ σάν τό φεγγάρι 
τό ήμερινό είσαι, κόρη.

Σάν ήλιο μ’ έχει ντύσρ 
τό χρώμα τής υγείας.
Τής άγριας τρικυμίας
τό φώς, τά πάθια, ή φύσις 
τό χρώμα τής υγείας 
μοΰχουν πλατειά χαρίσρ.

Καί σύ λεπτή καί μόνη 
στήν ώρ·[)α παρθενιά σου 
κλειέσαι. Τήν ώμορφιά σου 
δέν τήιε φτάνουν πονοι.
Μά μέσα στήν καρδιά σου 
μι’ άγάπη σέ πληγώνει. —

Τής Πομπηίας είδες 
τής ζωγραφιές, καλή μου; 

"Αχ, άνθινο κορμί μου... 
Τής μάταιες άσε έλπίδες... 

"Αχ, δέξου τό φιλί μου 
κι’ άσε τής νυχτερίδες.

Πάτςαι.
ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΜΙΚΡΑΙ ΑΛΗΘΗΙΑΙ
Ποτέ νά μήν »!ρων«ϋώμ«θα τούς άνθρώπους πού 

πιστ·ύοον ιίς τά θαύματα. “Ας άφήσωμ·ν Ιχαατον νά 

Jtt<rt»6g (Ις δ,τι 4πιθομ«1 ή καρδιά του.

¥
Τδ πάθος τής Ιρωτιομίνης ίταίραςίχτι κάποτ· τήν 

άλγιινήν βιαιότητα αύτοκτονίας.

¥
Ή άγάπη πού μάς προσφίρ«ται άπό ντωτόραν άπδ 

ήμάς γυναίκα μάς κάμιι μάλλον νά άγων<ώμ«ν.

¥
ΕΙς τούς άγώνας δ Άγγλος ζητ«1 τήν φυσικήν χα

ράν, δ Γάλλος τήν μδθην τού πολέμου.

¥
Πολλοί καυχώνται δτι «ίργάσθηίαν καλώς, δταν 

ιΐργάαθησαν κακώς μέν, άλλά «Ις πολλά πράγματα.

*

ΟΙ άληθ&ς άνιξάρτητοι ·1ν« σπανίως κακοί. ΟΙ κα· 

xol ·Ινι άν«λ«ύθ·ροι.

*
Γινικώς ot αίσιόύοξοι έχουν σττγνήν καρδίαν καθ

ότι Ιχουν άποφασίση νά μήν ένοχληθούν μέ τίποτ».

*

ΑΙ χβιρότ«ραι άδ«ξιότητ«ς ·1ν« συνήθως αί πλέον 
δικαιολογημένα!.

¥
Υπάρχουν άνθρωποι τούς όποίους δέν άγαπώμεν 

πλέον καί τούς δποίους έν τούτοις άγαπ&μιν άκόμη. 

προσκολλώμιθα «Ις αύτούς ώς ιίς μνήμα...

¥
Πολλάς φοράς λυπούμιθα δχι τούς δυστυχίΐς άλλά 

τούς έννοούντας ίήν «ύτυχίαν κατ’ άλλον τρόπον, διά-

β. Ράλλη Ό πρώτος μπάτσος

φορον άπδ τδν Ιδικόν μας. Ή συμπάθιιά μας αύτη 

πρδς τούτους dvc Ιγωϊσμός.

*

’Εκτός μ»ρικών έξαιρίσ«ων οί πολυγράφοι συγγρα

φές Ιργάζονται έναντίον τής Ιδίας των καλλιτ»χνικής 

θέσβως. Είς Ισην άξίαν, ή ποιότης τών Ιργων φαίνε

ται καλυτίρα δταν ή ποσότης «Ινι μικροτέρα.

*

ΟΙ συγγραφές οί δικαιολογούμενοι μέ τήν φράσιν 

«θεατρική άνάγκη» δέν ύποψιάζονται δτι κακώς γνω

ρίζουν 8να μέρος τής ώραιότητος τού θεάτρου. Κα

θότι τδ λαμπρότερον στόλισμα μιάς τέχνης συνίστα- 

ται είς τάς δυσκολίας της, δπως ή λεπτοτέρα χάρις 

μιάς γυναικός ϊγκειται είς τήν άθωότητά της.

¥
Μία λίξις άρκεί νά έξαφανίση ώραίαν έντύπωσιν |ρ· 

γου τινδς, δπως θρόμβος αίματος δύναται νά σταμα- 

τήση δλόκληρον τήν κυκλοφορίαν.

★

ΑΙ γυναίκες μερικών συγγραφέων δφείλουν νά συνε- 

νούν τήν συζυγικήν άγάπην των μέ τήν άλγεινήν έπι- 

είκειαν τών μητέρων τών πασχόντων.

¥
ΟΙ μεγάλης άξίας άνθρωποι οίτινες άπδ πλάνην 

άπεμακρύνθησαν τού πατριωτισμού, έπανέρχονται πάν

τοτε είς αύτόν.

¥

Τδ θέατρον είνε ή άναλογία Ιν τή ύπερδολικότητι.

*

At άπαντήσεις τών γυναικών είνε κάποτε έπίφοβοι 

— άλλά ποτέ τόσον δσον ή σιωπή των.

¥

Ό τυφλός είνε γενικώς γαλήνιος, καθότι δ δρος τής 

ζωής του εΐνε ή έμπιστοσύνη.

¥
Τδ πρόσωπον τών κωφών δμοιάζει μέ ώρολόγιον 

πού ποτέ δέν εύρίσκεται είς τήν ώραν του.

ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΓΚΙΝΟΝ
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ΧΙΖΕΙ τά ήσυχα νερά τά 
μικρόν σκάφος. 'Η θάλασσα 
τής Σαλαμΐνος—ένα στενόν 
τό όποιον υπήρξε λεωφό

ρος τοΰ Πολιτισμού —μάς φιλοξενεί έλαφρά, 
ευλαβείς προσκυνητάς ένός υπερόχου μεγαλείου. 

Τά νερά έκεΐνα, έπάνω είς τά όποια έκη- 
δεύθη ένας κολοσσός, τώρα αναπαύονται σιω
πηλά. Αί ήλιακαί ακτίνες πίπτουν τρελλά, 
αδιάκοπα καί στοργικά, γεμάτα·, φώς καί θάλ
πος—φιλήματα αχόρταστα καί έρωτομανή, τά 
όποια δέχεται, άκκιζομένη, είς τήν ύγράν, τήν 
άναπαλλομένην αγκάλην της ή νύμφη, ή γα
λανή καί φιλάρεσκος—ή θάλασσα.

Τά βουνά ένδεδυμένα ώχρόλευκον πέπλον 
ατμών—άθικτα άπό τό καταστρεπτικόν πέρα
σμα τοΰ χρόνου, άμόλυντα άπό τήν αυθάδη 
έπέλασιν τοΰ άνθρώπου—όρθοΰνται ώς παρα- 
στάται, άκαμπτοι, βωβοί, καί μόνον κάπου ή 
παιγνιώδης χλόη, ένα πράσινον ανοικτόν χρώ
μα, γεμάτο χυμόν, άναρριχάται καί θωπεύει τά 
φαλακρά πλευρά καί τά δροσίζει, ένώ ήδονικά 
πνέει ή έσπερινή αύρα τοΰ Σαρωνικοΰ.

Δίπλα μου ή ευτυχία υπό τήν παρθενικωτέ- 
ραν μορφήν, έν αρχαϊκόν μάλλον άγαλμα, 
δμοιον μ’ έκεΐνα, τά όποια δταν ή σκαπάνη τά 
απαλλάσσει τοΰ χωμάτινου τάφου των γίνονται 
κάθε άγνής ψυχής, κάθε εύγενοΰς πνεύματος 
προσκύνημα. Διότι τό 'Ωραΐον καί τό Καλόν—ή 
Τέχνη καί ή Φύσις—είνε θρησκεΐαι αιώνιοι, 
άνευ τύπων έφημέρων, άδελφωμέναι είς μίαν 
καί κοινήν ένδόμυχον λατρείαν, διά τήν όποιαν 
είνε άχρηστος κάθε γλώσσα καί περιττή κάθε 
πατρίς.

Το άγαλμα αύτό, ποΰ έστεκε δίπλα μου, δέν 
είχε τό ψυχρόν μυστήριον τοΰ μαρμάρου. Περιέ- 
κλειε καί τό θειον δώρημα τής ψυχής, ή όποία 
έδιδε φώς είς τά μεγάλα όνειροπόλα γαλανά 
μάτια της καί χαμόγελο είς τά λεπτά καί γλυκά 
σιγηλά χείλη. Εύθυτενής καί άρρενωπή—Άρ- 
τεμις — έφαίνετο ώς έν άντίγραφον άριστοτε- 
χνήματος Φειδιακής σμίλης. 'Ο λαιμός μέ τάς 
τελείας καμπύλας—μία υπέροχος πάλλευκος 
βάσις τοΰ προσώπου, έπάνω είς τό όποιον αντι
φέγγιζαν αί γλυκύτεραι άλλά καί άρρενωπό- 
τεραι λάμψεις χάριτος καί υπερηφάνειας — έν 
ρόδινον δνειρον μαζή μέ μίαν μελαγχολικήν 
άνάμνησιν, μία μυστική χαρά μαζή μέ μίαν 
αόριστον λύπην, μία άπωτάτη σκέψις μαζή μέ 
ένα άνεκπλήρωτον πόθον, μία ευγένεια μορφής 
μαζή μέ μίαν χάριν καλοσύνης.

Τίποτε τό πεζόν, τό έξεζητημένον, τό κοσμι
κόν. Ή υπαρξις της δέν έχει σχεδόν τίποτε τό 
γήϊνον. Νομίζει τις δτι τώρα μόλις έπαλινόστη- 
σεν είς τήν γήν άπό ένα κόσμον ουράνιον. 
’Αθικτος άπό κάθε ταπεινόν πάθος, κλείει ζη-. 
λοτύπως μέσα της μίαν άλλην έξωτικήν ζωήν, 
άγνωστον καί άπρόσιτον είς τά πλήθη. Είς τά 
μάτια της ζωγραφίζεται κάποια έκστασις, άλλά 
καί έκπληξις γιά δ,τι παράξενο ή παράφωνο 
βλέπει, κάποια λύπη διότι παραγνωρίζεται ή 
ζωή, ή όποία είνε τόσον ώραία καί τήν δποίαν 
προσπαθοΰμεν άδιακόπως νά κάμνωμεν οδυνη
ρών.

Καί αισθάνεται μίαν μελαγχολίαν τήν όποίαν 
μετριάζει τό θελκτικό γέλοιοτης, ποΰ φανερώνει 
δλη τή καλοσύνη ποΰ στάζουν τα χείλη δταν 
συγχωρούν.

Τό σκάφος αύλακώνει τά νερά καί άφίνει 
κάποιους άφρούς φλοισβίζοντας, κάποια άνα-
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στενάγματα—εύκολόσβυσ-α Ιχνη, ποΰ χαράσ- 
σει ή νικήτρια δύναμις τοϋ άνθ-ρωπίνου λογι
σμού: ό άτμός.Δίπλα μου ή εύτυχία—τδ άγαλμα 
ποΰ βλέπει περισσότερον και όλιγώτερον όμι- 
λεϊ. ΙΙοΰ βλέπει περισσότερον τήν φύσιν καί 
όλιγώτερον τούς άνθρώπους. Ποΰ δμιλεΐ περισ
σότερον μέ τδ έσωτερικδν έγώ, παρά μέ τά 
πρόσκαιρα φαινόμενα τής ζωής.

ΊΙ σιγή είς τοιαύτας στιγμάς ψυχικής ρέμ
βης κα’. γαλήνης είνε ιεροτελεστία. Προσεύ
χεται δ γνωρίζων νά σιωπά, δταν γύρω του 
μυριόφωνος λαλεΐ ή φύσις, τδ άγνωστον, τδ 
ώραΐον, ή δόξα. Καί δλαι αύτα’. αί θεότητες μάς 
περιτριγύριζαν.

Άφωνοι καί θλιμένοι, έβυθίζαμεν τούς 
όφθαλμούς υγρούς έκ τών δραμάτων τής ψυ
χής είς τά ακύμαντα στήθη τής θαλάσσης, άν- 
τανακλώσης τάς τελευταίας τοΰ ήλιου ακτίνας.

Λυκόφως: ή έμπνευσις τοΰ σκεπτομένου αν
θρώπου.'!) ήλιος—άθερμος φωτόσφαιρα—κατα- 
κόκκινος κυλιέται είς τδ χάος. Είς τδ βάθος τοΰ 
δρίζοντος συγχέεται δ άκτινοβόλος δίσκος του 
μέ τήν φωσφωρίζουσαν θάλασσαν. "Ολα τριγύρω 
λαμβάνουν μίαν χρυσέρυθρον ανταύγειαν. Γί
νονται δλα χρυσά καί κόκκινα—τά χρώματα 
τής δόςης καί τοΰ αισθήματος. "Ολα ένδύονται

--------------------- -

ΣΥΓΝ ΕΦΙΑΣΜΑ

ΝΑ λιανόκαμπτο κορμάκι μέ 
τές γραμμές του άπλές καί χα
ριτωμένες.

Σάν τήν έβλεπες, σου έφερνε 
στήν ένθύμιση τή γλυκύτερη 

μουσική πώχεις ακούσει, καί τή ζωγραφίζ έκείνη 
ποΰ βαθύτερα σον μίλησε.

Μέ τό λαστιχένιο καί γοργό της περπάτημα 
λαλουσε ή αρμονία κΓ ό Έρωτας έταίριαζε απά
νω στο καλογραμμένο τόξο τοΰ κορμιού της τά 
παθητικότερα βέλη του.

Στο λευκόχλωμο προσωπάκι της, τά μεγάλα 
σταχτερά μάτια μιλούσαν μέ τές γύρω τής φύ· 
σεω; ομορφιές, κΓ έλεγαν μαζί τ’ ανιστόρητα 
μυστικά τής απόκρυφης ζωής τους.

Ό άνθρωπος πού μόνο τή δυνατή τή φλόγα 
τού ήλιου έβλεπε καί μόνο τού κόσμου τού πυ
κνού ακούε τή βοή, διάβαινε κοντά της σάν τυ
φλός, γιατί δέν έβλεπε καί τού γιασεμιού τήν 
ομορφιά καί τής ομορφιάς τό τραγούδι δέν ακούε.

ΚΓ άπαντούσε κάθε μέρα άνθρώπους τέτοιους 
σάν έτρεχε στή δουλειά της, στο σχολείο πού 

μέ φώς, άλλ* δχι μέ τδ φώς ποΰ θαμβώνει καί 
εμποδίζει νά ίδή κανείς τήν πραγματικότητα, 
τδ φώς ποΰ καταπλήσσει καί φυγαδεύει τήν 
ατομικότητα, άλλά τδ γλυκύ φώς ποΰ σκορπί
ζει μίαν παρθενικήν πνοήν δημιουργίας, ποΰ 
περιενδύει μέ τής μελαγχολίας, άλλά καί τής 
στοργής τδν πέπλον, ποΰ μέ κάμνει νά δακρύζω, 
άλλά καί ν’ άγαπώ...

Ό ήλιος δλονέν ψυχορραγεί. Όλίγαι άκτΐ- 
νες λιπόθυμοι φθάνουν έως ήμάς. Τά νερά χά
νουν τάς αντανακλάσεις των. "Ενα πένθος άρ- 
χίζει νά άπλώνεται γύρω μας. Έρχεται ή νύξ 
μέ τάς αμφιβολίας της, τούς φόβους καί τά σκότη.

Δίπλα μου τδ άγαλμα, σιωπηλόν πάντοτε, 
νοσταλγικδν, ύπερήφανον καί ώραΐον. Καί έγώ, 
σκλάβος ένός ονείρου, μιάς έλπίδος, αιχμάλω
τος ένδς πόθου δ όποιος μέ κάμνει νά σκέ- 
πτωμαι καί νά σιωπώ, νοιώθω έντός μου, ένώ 
έπέρχεται ή Δύσις, μίαν ’Ανατολήν, ανατολήν 
αισθήματος ήδυτάτου καί άκατανικήτου, μιάς 
αγάπης πρός τδ άγαλμα έκεΐνο τδ έμψυχον, τδ 
όποιον, ένώ έγώ σκέπτομαι, υφαίνει τά ώραιό- 
τερα τής ευτυχίας δνειρα, στεφανωμένα μέ τοΰ 
δύοντος ήλίου τάς παιγνιώδεις μαρμαρυγάς.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

έδινε μάθημα μουσικής κΓ έφευγε κάθε φορά άπό 
κεί, μ' αγριεμένα ή κουρασμένα νεύρα.

Πολλές τήν έζήλευαν νομίζουσαι πώς ήταν ευ
τυχισμένη καί περήφανη, γιατί τδνομά της ήταν 
ακουστό, γιατί έβγαζε μονάχη τό ψωμί της.

Δέν τήν ήξεραν.
ΊΙ καρδία της γύρευε καλλίτερα άπ’ τά θα

μπωτικά τά φώτα σάλας άπέραντης, τό ήμερο, 
τό σπητίσιο φώς τού καντηλιού τής καμαρούλας 
της, τό φώς πού ξένο μάτι δέν τό βλέπει κανένα.

’Ηταν κάμποσος καιρός τώρα, πού μιά μυ
στική χαρά τά νεύρα τού κορμιού :ης, όταν περ
πατούσε, έτάνυε παράξενα σάν μυστικές /ορδές 
μέ μιά δυσκολοκράτητη ορμή.

Ενα υπερκοσμο τραγούδι σκορπούσε τό διάβα 
τού νηοΰ κορμιού πού ό Έρωτας έξύπνησε, τού 
κυματιστού κορμιού πού χαίρονταν, τών μεγά
λων ματιών πού κύτταζαν σάν εκστατικά μέσα 
σ-ό είναι της μία λαμποόφωτη χαρά πού ήσυχα 
έκεϊ θρονιάστηκε.

ΚΓ άντανακλούσεν ή χαρά στά σταχτογάλαζα 
νερά τους τά μαγικά της φώτα, σάν τά φώτα 
πού δέν ξέρουμε άπό πού έρχονται κΓ άνακατεύ- 
ονται μέ τά βαθειά νερά λίμνης στο γλυκοχά- 
ρκμμα. 

έτσι σάν έ'υα σύγνεφο σκότιζε τή χαρά τών μα
τιών της.

Τήν άγαπάει τάχα όπως αύτή καί πάντα θά 
τήν αγαπά ;

Ά ! δέν τραγουδεί πειά κΓ ή καρδιά της πειά 
δέν χαίρεται. Βουβά τά χείλη καί σφιχτοκλει- 
σμένα μένουν, κλεισμένα καί νεκρά.

ΚΓ άν άνοίξουν, τί ·, Μήπως 8ά πούν τά πε
ρασμένα τραγούδια, τά τραγούδια π’ άρπαζε ό 
καιρός στά γοργά του φτερά, πού τ' άρπαζε καί 
χάθηκε μαζί τους ;

Δέν τραγουδεί. ΚΓ άν βλέπει τούς κάμπους 
να γελούν στ' 'Απρίλη τό άντίκρυσμα καί τά 
πουλιά νά χαίρωνται στή: άνοιξις τόν ερχομό, 
δέν τραγουδεί. Έμαθε πειά πώς τά λουλούδια 
πού τώρα χαίρονται θά γύρουν μαραμμένα, καί 
θά διπλώσουν τά μικροκάμωτα φτερά φοβισμένα 
τά πουλάκια σάν ό βορρηάς τά δείρη.

Ήταν κΓ αύτή πουλί κΓ ήταν λουλούδι κι' 
έννοιωσε τής άνοιξις-χαράς τό χάϊδι.Μά ή άνοιξι 
έπέρασε, έσβύστηκε τ' άστέρι τής χαράς.Τ’ άστέρι 
οπού ξύπνησε τό κοιμισμένο,τό άμύρωτο τό λού- 
λουδο, καί τό ψυχρό πουλάκι πού ζωντάνεψε.

Καί πέθαναν τά μύρα καί σώπασαν τά τρα
γούδια καί μονάχα ό μακρυνός αντίλαλός τους 
ακούεται θλιβερός καί πνιγμένος.

Τί κρύο, τί κρύο πού νοιώθει,'κΓ όμως είναι 
καλοκαιρινό τό βράδυ. Σφίγγει τά μπράτσα 
σταυρωτά μέ τά παγωμένα χέρια της καί περ- 
πατεΐ γοργά-.

Τ’ ασύγκριτο ήλιοβασίλεμμα, γλυκό καί πονε- 
μένο όσο ποτέ δέν ήταν, στέλλει χρυσορόδινχ φι
λιά απάνω στό καπέλλο, στό κάτασπρο φόρεμα, 
στά φιλτισένια χεράκια της καί τά μεγάλα μά
τια τά συγνεφιασμένα πασχίζει νά φιλήση, τά 
μάτια πού δέν τό κυττάζουν.

Πού νά τώξερε πώς έτσι ξαφνικά τόνειρό της 
θά πεθάνν). Πού νά τώξερε πώς έτσι ξαφνικά θά 
τήν άφίση. Άς τόν ίδή πριν φύγη, άς τόν ίδή 
γιά ύστερη φορά άπό μακρυά, άπό τό δρόμο τής 
άκρογιαλιάς πού τόσες φορές χεροπιαστούς τούς 
είδε νά διαβαίνουν.

Φεύγει καί θά ξανάρθη, είπε... Κάποια φωνή 
τής λέει σιγά πώς δέν θά ξανζρθή. Τό πέλαγο 
τής πίκρας ξεχειλίζει μέσα της καί τήν πνίγει.

Ό μαέστρος δυναμωμένος φυσούσε δροσάτος, 
καλοκαιρινός, φέρνοντας μαζί του τές θαλασσινές 
ευωδιές. Κάποιες βαρκούλες γλιστρούσαν στό λι
μάνι καί λίγοι διαβάτες τραβούσαν τό στενό τό 
δρόμο τής άκρογιαλιάς οπού τά φύκια ξεβράζον
ταν στήν άκρη σέ γλώσσες δαντελωτές, στεφα
νωμένες μ’ άφρό.

Οί διαβάτες κύτταζαν τές βάρκες κΓ έτρεχαν 
σπρωγμένοι άπ’ τόν άγέρα. ’Ακολουθούσε κι'αυτη 
τόν κόσμο κΓ έτρεχε. Κανένας δέν έγύριζε νά τήν 
ίδή, γιατί δέν καταλάβαιναν τί έκρυβε μέσα του 
τό φωτολουσμένο έκεΐνο πλασματάκι, Ιδιο μέ τά

Ώ ! τί χάρί πού χρωστούσε σέ 'κείνον πού τήν 
έμαθε νά πονή άπό χαρά, πού τής έδωσε τήν 
πρώτη λαχτάρα τής ζωής, τό αληθινό της χαμό
γελο μέ τό πρώτο ερωτικό καρδιοχτύπι. Στόν 
ξένον εκείνον πού τήν ψυχή της γιγάντωσε κΓ έ- 
δωκε στο στοχασμό της πλατύτατα φτερά. Πού 
τήν έκαμε νά γυρίση καί νά ίδή τήν περασμένη 
της ζωή, νεκρή, ξεθωριασμένη, στείρα.

Καί πώς τόν έπερίμενε ! Άπό καιρό πώς τόν 
ποθούσε, πώς ! Τά μάτια κι’ή ψυχή της γύρευαν 
χρόνια τώρα νά τόν βρούν.

Σάν τόν πρωτονηρεύτηκε δειλά κΓ άόριστα, 
είπε πικραμμένχ : Είναι θεός... Μά σιγά σιγά 
τ' άγάπησε βαθειά τδνειρο πού γίνηκε δυνατό κΓ 
όλόγλυκο.

Ήταν ξανθός, ήταν μελαχροινός, καστανός 
ήταν δέν τώξερε. Τά μάτια του είχαν ολα τά 
χάΐδια τού βασιλέμματος κΓ όλη τή φοβέρα εί
χαν τής τρικυμίας. ΚΓ ήταν φωτεινά κΓ είταν 
σκοτεινά κι’ είταν παράξενα τά μάτια του. Καί 
τά μαλλιά του φίδια κουλουριασμένα κΓ ολο
ζώντανα, κΓ ήμερα κΓ όλόχυτα σάν τά χαϊδευ
τικά κλωνάρια τής πιπεριάς, σάν τή γαληνεμένη 
θάλασσα πού κλείνει μέσα της τή φουρτούνα.

"Ω ! πώς τόν ονειρεύτηκε καί πώς τόν άγά
πησε όταν μπροστά της βρέθηκε μιά μέρα άλη- 
σμόνητη καί τά ονειρεμένα μάτια πού είχαν μέσα 
τους βελούδινο χάϊδι καί πόθου ορμή, έστειλαν 
στά δικά της τήν άσύγκριτη ματιά τους.

Καί τό κορμί της όλάκαιρο έγινε μιά λύρα, 
καί στά νεύρα του σάν σέ καλλίφωνες χορδές, 
τραγούδησεν ό έρωτας τής ζωής τή χαρά...

Κάποτε τόν άντάμωνε κάτω στ' άκρογιάλι ή 
σέ κανένα δημόσιο κήπο- έσφιγγε τό χέρι του μέ 
τά χεράκια της, τόν κύτταζε, τόν κύτταζε καί 
δέν μιλούσε.

Εκείνος τής έλεγε για τήν ώμορφη πατρίδα 
του, τής έλεγε γιά τούς δικούς του, μά κείνη τί
ποτα δέν άκουγε,μονάχα τά μάτια του ρουφούσε.

Έννοιωθε μέ γλύκα άνιστόρητη, πώς ήταν 
μικρή, μικρή κΓ άδύνατη μπροστά του καί γύ
ρευε τόν ίσκιο του σάν τό φτωχό λουλούδι στή 
ρίζα τού μεγάλου δένδρου.

Τής άρεσε νά βρίσκεται στό πλάι του, ν’άκούη 
τό γύρο τού μεγάλου της καπέλου νά τρίβεται 
στον ώμο του, νά νοιώθη τό χέρι του στό μπρά
τσο της μ’ ένα σφιχτό καί χαϊδιάρικο άκούμπι 
σμα. Τό δυνατό του χέρι πώς ήθελε νά τό φιλήση 
τότε. Τό χέρι πού ήταν τό τιμόνι τή: βαρκούλας 
πού χάνεται χωρίς αύτό. Τό τιμόνι πού πασχί
ζει άκοπα να τήν περάση πασίχαρη άπ’ ολόδροσα 
μέρη, νά τήν άράξη στ’ άπάνεμο, σέ κάποια 
γλυκοφώτιστη αμμουδιά.

Τότε στά μάτια του ξυπνούσαν ολα τά γλυ- 
κόνειρα χειμωνιάτικης βραδυάς κοντά στό τζάκι, 
όλες αί επιθυμίες τής φωτιάς π’άναταράζεται κα'. 
τού άγέρα πού μάχεται μέ τά κλεισμένα τζάμια.

Πόσο τόν άγάπησε... Καμμιά φορά μονάχα,
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λαμπρόφωτα τζ σύγνεφα, ποϋ ήταν σκορπισμένα 
ψηλά.

Κύτταζε ψηλά τες βάρκες καθώς ^'.έβαιναν καί 
ξάφνου στάθηκε στο πάτημά της. ”12 ! πώς τόν 
βλέπει. Μοναχά αύτόν καί τίποτε άλλο, τίποτε. 
Ή θάλασσα, ό ουρανός, τά βουνά, τά πρόσωπα 
τ’ αδιάφορα, δλα, δλα, δεν εινε παρά ένα θολω
μένο φόντο γύρω άπ’ την ασύγκριτη ζωγραφιά 
ποϋ φαντάζει μπρος ’ςτά μάτια της δυνατή κι’ 
όλόγλυκη.

Ώ ! νά μπορούσε νά σταματήση τη βάρκα 
του, νά πάη μαζί του, νά μήν τόν άφίσγ, που
θενά μοναχόν.

Δέν μπορούσε, δέν μπορούσε ! Στην αδυναμία 
αυτή, μία παράξενη λύσσα ξύπνησε μέσα της, 
κι’ έσφιγγε τά δόντια κι’ έσφιγγε τές γροθιές καί 
τέντονε τά μάτια στεγνά - στεγνά καί πονεμένα.

’ Αγάλια-γάλια έρρεχνε τό σουρούπωμα τη στα
χτερή του άχνα άπάνω στή μεγάλην αμμουδιά 
καί στή μεγάλη θάλασσα. Δειλά τ’ αστέρια τρυ- 
πούσανε ψηλά τό σκοτεινό σεντόνι, άγάλια-γά- 
λια καί στήν ψυχή της ή μεγάλη φουρτούνα τής 
λύσσας ημέρωσε κι' έγινε δλη ένα πέλαγο θαμπό, 
θλιμμένο πέλαγο άπό πολύπικρο δάκρυ, ένφ συλ
λογίζονταν άδιάκοπα έκείνον, πού τής έμαθε δλα 
τά τραγούδια τής ζωής κι’ δλα τά μοιρολόγια...

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΝΙΚΑΙΑ

Ό ναός τής άγιας Σοφίας
ΕΝ προηγουμένφ φύλλω τής «ΙΙινακοθήκης» 

(άριθ. 118) έγράψαμεν περί τοϋ έν Νικαία 
ναού τής Κοιμήσεως. Συμπληρούντες τήν περι
γραφήν τών μνημείων τής Νίκαια.;, παραθέ- 
τομεν έτέραν εικόνα, παριστώσαν τά έρείπια τοΰ 
έκεϊ ναοΰ τής Άγιας Σοφίας.

Έκ τοϋ ναοΰ τούτου τής Αγίας Σοφίας ό 
χρόνος όλίγιστα έρείπια διαφύλαξε, ήτοι τέσσα- 
ρας τοίχους ύψους 3 μέτρων άνευ στέγης και 
άνευ έπιγραφών. Και έκ τών έλαχίστων δμως 
τών διασωθέντων, φαίνεται δτι ήτο εκκλησία 
κομψή και άρχιτεκτονικώς ώραία, διατηρούσα 
κάποιαν έλαφρότητα, χάριν καί αρμονίαν. Ήτο 
ώς εικάζεται, βασιλική μετά θόλου, πλουσίως 
κεκοσμημένη διά ψηφιδωτών καί εικόνων. ΓΙότε 
ακριβώς έκτίσθη παραμένει άδηλον. ”Ο,τι εινε 
βέβαιον είνε δτι ύπό τρύς θόλους καί τάς στοάς 
της συνήλθον οί 367 πατέρες τής Ζ'. Συνόδου. 
Εντός τοΰ ναοΰ τούτου ή είκονομαχία έπισή- 
μως κατεδικάσθη καί αί εικόνες άνεστηλώθη- 
σαν έπισήμως έν τοΐς ναοΐς.

Ή στήλη τοΰ Κασσίον.
Άπό τά περιεργότερα μνημεία τής Νίκαιας 

είνε ή στήλη τοΰ Κασσίου, ύψουμένη έν μέσω 
πεδιάδος. καί είς άπόστασιν 7 χιλιομέτρων άπό 
τής λίμνης. Ώς πανήψυλος μαρμαρίνη κυπάρισ- 
σος τείνει τήν κορυφήν της πρός τόν ούρανόν ή

Τριγύρω της κανένας. Ώς μακρυά απλώνεται 
ή αμμουδιά καί χάνεται ατέλειωτη,απελπισμένη, 
σάν όνειρο πού σβύνεται, σάν κάποιας γλυκόπι
κρης χαράς ή ένθύμησις ή -χλωμή.

Ξαπλώθηκε κάτω κι’άκούμπησε τό κεφάλι στα 
κρυερά χαλίκια. Τριγύρω ψυχή. Τίποτ’ άλλο 
παρά ή μεγάλη άμμουδιά κι' ή απέραντη θά
λασσα.

Άπό μακρυά τό κύμα έρχονταν μέ φυσομά- 
νημα, ένώ άλλο ψηλότερο τό καβαλλίκευε καί τό 
προσπερνούσε μ' ένα βουητό βαρύ, σά γελοίο 
θριάμβου.

Κι' άπλώνετο τών μεγάλων κυμάτων ή βοή, 
τών κυμάτων πού κυλούσαν μεθυσμένα στο μο- 
λυβένιο τής θάλασσας χοροστάσι, κι’ υστέρα ξέ
σπαζαν μέ λύσσα ή μέ ξανάσασμα στήν άμμο 
καί στα βράχια.

Καί νόμισε πώς ήτανε κι’ αυτή ένα τής θά
λασσας παιδί σάν τά κύματα, κι’ έπρόσμενε νά 
τήν άρπαξα, ξανά στήν αγκαλιά της, νά τήν κυ- 
λήση στό μολυβένιο χοροστάσι τού πόνου καί τού 
μεθυσιού της... ί

Τό άπειρο επάνω της, τό άπειρο τριγύρω, τό 
άπειρο μέσα της ! Θεέ 1 καί πού νά κυττάξη, νά 
γύρη πού ;...

KAEAFETH ΔΙΠΛΑ
·-«»»-* ----------------------------------

*) Λεπτομερή περιγραφήν ανιών εδη- 
μοοίενοεν ό π. Ίωαήφ Χατζηδάχηο είς την 
'Κρητικήν Στοδν* τοΰ ετονς 1909.

Νίκαια.— Ό ναός τής Άγ. Σοφίας.

στήλη αυτή έπί βάσεως τετραγωνικής ύψους 2,70 
μέτρ. φερούσης πρός τήν δυτικήν πλευράν τρεις 
βαθμίδας, έφ’ ών ύψοΰται δ κυρίως οβελίσκος 
δστις άποτελεΐται έκ πέντε τριπλεύρων έπαλ- 
λήλων λίθων.

Τό ύψος τής στήλης είνε 14 μέτρων. Έπί τοΰ 
πρώτου τριγωνικού λίθου άναγινώσκεται ή επι
γραφή «Γ. Κάσσιος Φιλίσκος Κασσίου Άσκλη- 
πιδότου υιός, ζήσας έτη ΙΙΓ.»

Ή ιστορία αναφέρει πολλούς Κασσίους. Ή 
έπιγραφή δμιλεΐ περί Κασσίου Φιλίσκου τοΰ 
υίοΰ τοΰ Άσκληπιδότου, δστις έξωρί- 
σθη ύπό τοΰ Καίσαρος διά τήν φιλίαν 
του πρός τόν ποιητήν Σοράννον δέν 
είνε δμως άπίθανον νά άνήκη καί είς 
τον Αιώνα Κάσσιον δστις καί Νικαευς 
ήτο καί άπέθανεν έν Νικαία, ζήσας 
ύπέρ τά 80 έτη, ήτο δέ τοιαύτη ή κοι
νωνική του θέσις όίστε νά άξιωθή 
παρά τών συμπολιτών του τοιαύτης 
τιμής. "Οπωςδήποτε δ οβελίσκος ανή
κει είς τόν Α' μ. X. αιώνα.

είνε ή αρχιτεκτονική, στη- 
ριζομένη έπί σχεδίου σοφω- 
τάτου υπό έποψιν υγιεινής, 
φωτισμοΰ, στερεότητος καί 
συγκοινωνίας.

Ή ύπ’άρ. 1 είκών παριστα 
τον ύπάρχοντα έν τώ άνα- 
κτόρω τής Κνωσού θρόνον. 
Μετά τήν κεντρικήν αυλήν 
διάδρομος οδηγεί είς προθά
λαμον, καί είτα είς θάλαμον 
φέροντα γύρω κτιστά καθί
σματα ( πεζοΰλες ) ώς φαί
νεται έν τή είκόνι (άρ. 1), 
είς τό μέσον δέ τού δεξιά τώ 
είσερχομένφ τοίχου υπάρχει 
θρόνος έκ γύψου. Άντικρύ 
τοΰ θρόνου εύρέθησαν τρεις 
βάσεις στρογγυλών τοιού- 
των, συμπληρωθέντων νυν 
κατά μίμησιν τοιχογραφιών.

Είς έτερον δωμάτιον τοΰ 
αύτοΰ ανακτόρου, είς δύο βα- 
θεΐςτετραγώνους λάκκους εύ-

ρέθησαν τά έκ πορσελάνης δνομαστά τής Κνωσοΰ 
Ειδώλια καί άλλα αντικείμενα τέχνης (είκών 2) 
Ό είςτό μέσον τής είκόνος (άρ. 2) σταυρός ήτο 
άντικείμενον λατρείας, παριστάνον άστρον α
πλοποιημένο'? μέ τέσσαρας μόνον ακτίνας.

Άνάκτορον Τνλίσον.
Ή ύπ’ άρ. 3. είκών παριστα μικρότερον σχε- 

τικώς άνάκτορον, τό τής Τυλίσου, δπερ δμως 
έχει τήν αύτήν μέ τό τής Κνωσοΰ αρχιτεκτονι
κήν οιάταξιν.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ*)
'Ανάκτορα Κνωσοΰ

ΕΞ ανάκτορα έχουν άποκαλυφθή 
μέχρι τοΰδε έν τή Ανατολική Κρήτη 
πάντα συγχρόνως περίπου κτισθέντα, 
περί τά μέσα τής Β'. π. X. χιλιετηρί
δες. Τό μεγαλείτερον τούτων καί πλου- 
σιώτερον είνε τό τής Κνωσοΰ, μετά 
τοΰτο έρχονται κατά σειράν τό τής 
Φαιστοΰ, τό τής Άγ. Τριάδος, τό τών 
Γουρνιών καί τό τής Τυλίσου.

Τών Ανακτόρων αύτών θαυμαστή

Κρητικά ανάκτορα.—1. Θρόνος Κνωσοΰ.
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ΙίρητικΑ Ανάκτορα.-2. Μινωϊκή θεά καί Αναθήματα.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Ποιητής (μ-.κρού Αναστήματος καθρεπτιζδμενος, μέ 

λύπην).—Μ' αύτό τό Ανάστημα τί άσχημον Ανδριάντα 

ΟΑ μού κάμουν μιά μέρα!

¥
Αρχιεργάτης τυπογραφείου.—Κύριε άρ- 

χισυντάκτα, ή είκών τής μάχης χάλασε Απά

νω στήν πλάκα- δέν φαίνεται τίποτε παρά 

μιά μεγάλη μουντζούρα.

— Χμ! Δέν πειράζει, βάλτε Αποκάτω: 

Νυκτερινή έπίθ-εσις τών Αλβανών κατά τών 

Τούρκων.

•
— Ό συνθέτης λοιπόν Λογοκλοπίδης δέν 

έτελείωσε τήν νέαν του όπερέττα;

— Όχι, ό δυστυχής, Ιχασεν αίφνίδίως τήν 

μνήμην του.

¥
Όδηγίαι πρός Επιτυχίαν.

Ό διευθυντής θεάτρου (πρ,ός τόν σκηνοθέ

την).—Έχε ύπ' δψιν σου, δτι δσο μακρύτερη 

είνε μία όπερέττα, τόσο κοντήτβρα πρέπει 

νά είνε τί. φουστάνια τών γυναικών.

¥
--Άλλ'αύτό τό φυλλάδιον τού περιοδι

κού εΙ··ε πολύ μεταχειρισμένο.

— Ναΐ, συνήθως τό δανείζω τής Κυρια

κές στήν ύπηρέτρια.

—Άλλά δέν βαρειέται νά διαβάζη διαρκώς 

τό ίδιο ;

— Ά δχι! Ξέρετε, είνε μέν πάντα τό Ιδιο 

φυλλάδιο, άλλά διαρκώς είνε νέα ύπηρέτρια.

*

Απερίσκεπτος κριτική:

Ζωγράφος: '2στε δλα έσφράγισεν δ δικα

στικός κλητήρ κα’. μόνον τάς εικόνας άφή- 

κεν άσφραγίστους. Απορώ πολύ.

Νοικοκυρά: "2, έφαίνετο δτι ήτο είδήμων.

¥

Άρσις παρεξηγήσεως.

Σπουδαστής: Κύριε, διατί μέ κυττόζετε Ετσι; Δέν 

σας τό Επιτρέπω !

Κόρας : Παρντόν, ώς καλλιτέχνης εύρίσκω τόσα χα

ρακτηριστικά στό πρόσωπό σας....κάμνω μελέτας.

Σπουδαστής (διακόπτων). Ά, αύτό διαφέρει. Mol Επι

τρέπετε νά μάθω τό άξιότιμον δνομά σας ;

Κύριος: Λεμάν, ζωγράφος ζώων.

*

Ζήλεια.

Συγγραφεύς (νεόπαντρος).—Τί Νίτσα, σέ ξαναβρίσκω 

μέ τό βιβλίον ένός Αλλου στό χέρι;

θρωτε, τούς

Δύο λωποίύται Ανοίγουν μαγαζί γυ

ναικείων ίνίυμάτων.

Ό ίνας. - Γιάννη,τόν νοϋ σου μήν πάρης 

κανένα φουστάνι τής μόδας. Έως δτου 

νά τό πφς στό σπίτι σου βγαίνει άλλη 

μόδα.

*

Κυρία.—Καλό ·!·.« τό πορτραϊτό μου 

πού μου κάματε, άλλά βρίσκω τά μαλλια 

μου κομμάτι σκούρα.

Ζωγράφος.—Αύτό διορθώνεται εύκολα- 

θ-έλετε νά τά Αλλάξετε σείς ή έγώ ;

♦
Στιχουργός (μάτην ζητών είς τήν έφη- 

μερίδα τήν Αγγελίαν τών Αρραβώνων 

του).—Περίεργον, τί κΓ αύτήν νά μού 1ρ- 

ριξαν στό καλάθι ;

¥
Ένας χωρικός.—Έφερα μαζί μου Από 

τήν πόλι ένα βαρόμετρο. Δείχνει δταν 

πρόκειται νά βρέξη.

Άλλος χορικός.—Τί έξοδα πήγες κΓ 

έκαμες! Τότε γιατί σού τούς Ιδωσεν, Αν- 

ρευματισμούς σου δ καλός Θεός ;

¥
Ή μικρή Α (πρό τής Αφροδίτης τής Μήλου).—Τί 

φοβερά μεγάλη μέση είχαν τά κορίτσια στά παληά 

χρόνια!

Ή μικρή Β.- Ναι, άλλά Ισως τότε οί Ανδρες νά εί

χαν μακρύτερα χέρια!

Α

Κρητικά ανάκτορα.—3. Άνάκτορον Τυλίσου.

Συντάκτης (πρός συγγραφέα).— Καί τό τελευτούν 

έρωτικόν διήγημά σας τελειώνει πάλιν μέ γάμον άλλά 

σάς παρακαλώ, μή δίδετε τόσον τραγικόν τέλος είς τά 

διηγήματά σας.

¥
Κυρία.—Λοιπόν συγκατένευσεν δ Ανδρας σου νά τρα- 

γουδήσης εις τήν φιλανθρωπικήν έορτήν ; Άλλά πώς 

τόν κατάφερες ;

Άλλη κυρία.—Τού είπα άπλούστατα, δν δέν τρα

γουδήσω είς τήν φιλανθρωπικήν Αγοράν, θά τραγου

δήσω στό σπίτι!

ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΛΣΤΟΗ
το ΓΥΝΑΐΚΕίΟΝ zhtHMR

(ΑΠΑΝΤΗΣ1Σ ΕΙΣ ΤΙΝΑΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ)

ΡΟΟΡΙΣΜΟΣ έκαστου ανθρώπου, είτε 
άνδρός είτε γυναικός, είνε νά υπηρέτη 
τούς ανθρώπους. Ώς πρός τοΰτο νο
μίζω δτι είνε σύμφωνοι πάντες οί μή 
Ανήθικοι άνθρωποι. Ή διαφορά με

ταξύ άνδρών καί γυναικών είς τήν έκπλήρωσιν τοϋ 
προορισμού τούτου έγκειται είς τά μέσα, διά τών 
όποιων έπιτυγχάνουσι τούτου δηλ. κατά τινα τρόπον 
όπηρετοΰσι τούς ανθρώπους.

Ό άνήρ υπηρετεί τούς ανθρώπους καί διά φυσικού 
κύ.του άποκτών τά μέσα τής διατροφής, καί διά δια
νοητικού κόπου σπουδάζων τούς νόμους τή; φύσεως, 
πρός κατανίκησιν ταύτης καί δι’ εργασίας κοινωνικής 
κανονίζων τρόπους τής ζωής καί τάς σχέσεις τών αν
θρώπων Τά μέσα διά τήν έξυπηρέτησιν τής άνθρω- 
πότητος είς τόν ανδρα είνε ποικίλα. "Ολη ή κίνησις 
τής άνθρωπότητος, εξαιρέσει τής γεννήσεως καί δια 
τροφής τέκνων, αποτελεί τό στάδιον τής υπηρεσίας 
τού άνδρός πρός τήν ανθρωπότητα. Ή γυνή δύναται 
νά υπηρέτηση τήν ανθρωπότητα δχι μόνον διά τών 
αυτών μέσων, δΓ ών καί ύ άνήρ, άλλ’ άκόμη καί δι’ 
έτέρου προσιδιάζοντος μόνον αύτή.

Ή έξυπηρέτησις τής άνθρωπότητος άφ’ έαυτής 
διαιρείται είς δύο μέρη, είς την αϋξησιν τής εύτυχίας 
τής ύφισταμένης άνθρωπότητος καί είς τήν έξακο· 
λούθησιν τής άνθρωπότητος. Διά τό πρώτον, εινε κυ
ρίως προωρισμένοι οί άνδρες, διότι είνε υστερημένοι 
τής ίκανότητος νά ύπηρετήσωσι διά τού δευτέρου. 
Δ.ά τό δεύτερον κυρίως είνε προορισμένοι αί γυναί
κες, διότι άποκλειστικώς aurai είνε ίκαναί πρός τοΰτο. 
Τήν τοιαύτην διάκρισιν είνε άδύνατον, δέν πρέπει 
είνε αμάρτημα νά μή ένθυμεΐταί τις καί νά άπαλείφη. 
Έκ τής τοιαύτης διακρίσεως άπορρέουσι τά καθήκοντα 
καί τούτων καί εκείνων, καθήκοντα μή έπινοηθέντα 
ΰπό τών ανθρώπων, άλλά κείμενα είς αύτήν τήν φύ
σιν τών πραγμάτων. Έκ τής τοιαύτης διακρίσεως 
αποβαίνει δυνατή ή έκτίμησις τής ευεξίας ή τού 
αμαρτήματος τής γυναικός καί τοΰ άνδρός, έκτίμησις 
ύπάρξασα καθ’ όλους τούς αιώνας καί σήμερον υφι
στάμενη καί ουδέποτε μέλλουσα νά έκλίπη, έφ’ δσον 
είς τούς ανθρώπους ύπήρχεν, υπάρχει καί θά ΰπάρχη 
λογικόν.

Πάντοτε υπήρχε καί θά ύπάρχη τό δτι άνήρ διελ- 
θών τό πλεϊστον μέρος τή; ζωής του εΐς τόν αύτόν 

προσιδιάζοντα ποικίλον φυσικόν καί διανοητικόν κό
πον καί γυνή διελθοΰσα τό πλεϊστον μέρος τής ζωής 
της είς τόν άποκλειστικώς αύτή προσιδιάζοντα κόπον 
τής γεννήσεως, διατροφής καί ανατροφής τέκνων, άμ - 
φότεροι ομοίως θά αισθάνονται δτι πράττουσιν εκείνο 
τό όποιον πρέπει καί ομοίως θά διεγείρωσι τόν σε
βασμόν καί τήν άγάπην τών άλλων άνθρώπων, διότι 
άμφότεροι έκπληροΰσιν εκείνο, τό όποιον προώρισται 
αύτοϊς ύπό τής φύσεως.

Ό προορισμός τού άνδρός είναι ποικιλιότερος καί 
ευρύτερος, ό προορισμός τής γυναικός μονομερής καί 
στενωτερος, βαθύτερος όμως καί διά τούτο πάντοτε 
ήτο καί θά είνε τό δτι δ άνήρ έχων εκατοντάδας κα
θηκόντων, έάν παραβή εν ή δέκα έξ αύτών δέν απο
βαίνει άφρων, ούδέ επιβλαβής άνθρωπος άρκεϊ νά 
έκπληροϊ τό πλεϊστον μέρος τού προορισμού του. ‘Π 
γυνή δέ έχουσα μικρόν αριθμόν καθηκόντων, έάν πα
ραβή έν έξ αύτών, άμέσως ηθικώς πίπτει χαμηλότερον 
τοΰ άνδρός παραβάντος δεκάδα έκ τών ίδικών του 
καθηκόντων. Τοιαύτη πάντοτε ήτο ή γενική γνώμη καί 
τοιαύτη πάντοτε θά είναι, διότι τοιαύτη είναι ή ούσία 
τοΰ πράγματος.

Ό άνήρ, διά τήν έκπλήρωσιν τής θελήσεως τού 
Θεού, οφείλει νά ύπηρετή Αύτόν καί εΐς τόν κύκλον 
τοΰ φυσικού κόπου καί τής σκεψεως καί τής αρετής. 
Διά πάντων τούτων τών έργων δύναται νά έκπληρώση 
τόν προορισμόν του. Διά τήν γυναίκα τό μέσα, διά νά 
ύπηρετήση τόν Θεόν, είναι κυρίως καί σχεδόν Απο
κλειστικόν (διότι έκτός αυτή; οϋδεί; δύναται νά πράξη 
τοΰτο) τά τέκνα. Μόνον διά τών ιδίων του έργων εί
ναι προορισμένος νά ύπηρετή τόν Θεόν καί τούς αν
θρώπους ό άνήρ, μόνον διά τών τέκνων της είναι προω- 
ρισμένη νά ύπηρετή ή γυνή.

Καί διά τοΰτο ή άγάπη πρός τά έαυτής τέκνα ή 
προσιδιάζουσα τή γυναικί, έξαιρετική άγάπη, τήν 
όποιαν είναι τελείως άδύνατον διά τή; λογικής νά 
καταπολέμηση τις, πάντοτε θά ΰπάρχη καί πρέπει νά 
ύπάρχη είς τήν γυναίκα - μητέρα. Ή άγάπη αΰτη πρός 
τό τέκνον κατά τήν νηπιακήν του ηλικίαν καθόλου 
δέν είναι εγωισμός, άλλ’ είναι άγάπη εργάτου πρός 
τήν έργασίαν, τήν όποιαν αύτός πράττει καθ’ δν χρό- 
νόν αυτή εΰρίσκεται είς χεϊράς του. Άφαιρέσανε τήν 
άγάπην πρός τό άντικείμε ,'ον τής εργασίας καί άπο- 
βαίνει άδύνατος ή έργασία. Καθ' δν χρόνον έγώ ράπτω 
υποδήματα, αγαπώ ταύτα περισσότερον παντός άλλου. 
Έάν δέν τά ήγάπον, δέν θά ήδυνάμην καί νά έργα- 
σθώ. Έάν μοΰ καταστρέψωσι ταύτα, Οά πέσω εΐς απελ
πισίαν, άλλ’ έγιδ άγαπώ ταύτα έφ' όσον εργάζομαι.
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Όταν τά αποτελειώσω, απομένει ασθενής τις σύνδε
σμος καί προτίμησις.

Τό αύτό ακριβώς συμβαίνει καί μέ τήν μητέρα. Ό 
άνήρ είναι προωρισμένος νά ΰ-τηρετή τούς άνθρώπους 
διά ποικίλης έργασίας καί άγαπα ναύτην τήν εργασίαν, 
έφ' δσον έκτελεϊ ταύτην. Ή γυνή είναι προορισμένη 
νά ΰπηρετή τούς άνθρώπους διά τών τέκνων της και 
δέν δύναται νά μή άγαπρ. τά τέκνα της ταΰτα, έφ’ δσον 
ενεργεί έπ’ ay τών, μέχρι τοϋ 3ου, 7ου, 10ου έτους.

Γενικώς είς τήν υπηρεσίαν τοϋ Θεοΰ καί τών άνθρώ
πων ό άνήρ καί ή γυνή είναι τελείως ίσοι, παρά τήν 
διαφοράν τών μέσων τής τοιαύτης υπηρεσίας. Ή ίσό- 
της έγκειται είς τοΰτο, δτι ή μία υπηρεσία είναι τόσον 
σπουδαία δσον καί ή έτέρα, δτι ή μία δέν έννοεϊται 
άνευ τής άλλης, δτι ή μία περιλαμβάνει τήν άλλην καί 
δτι διά τήν πραγματικήν υπηρεσίαν, τόσον είς τόν άν- 
δρα δσον καί είς τήν γυναίκα, είναι ομοίως άπαραίτη- 
τος ή γνώσις τϋς άληθείας, άνευ τής όποίας ή ένέρ- 
γεια τόσον τοΰ άνδρός δσον καί τής γυναικός αποβαί
νει όχι ωφέλιμος, άλλ’ έπιβλαβής είς τήν άνθρι ιπότητα.

Ό άνήρ είναι προορισμένος νά έκπληρώση τόν ποί- 
κίλον αύτοΰ κόπον, άλλ’ ό κόπος αύτοΰ τότε μόνον απο
βαίνει ωφέλιμος καί ή εργασία του καί ή φυσική καί 
ή διανοητική καί ή κοινωνική τότε μόνον άποβαίνουσι 
καρποφόροι, δταν έκτελώνται. έν όνόματι τής άληθείας 
καί τοΰ άγαθοΰ τών άλλων άνθρώπων. Όσον προθύ- 
μως καί έάν έργάζηται ό άνήρ διά τήν αυξησιν τών 
Ιδίων του τέρψεων διά κενής φιλοσοφίας καί διά κοι
νωνικής έργασίας πρός ίδιον όφελος, ό κόπος αύτοΰ 
δέν θά είναι καρποφόρος. Θά είναι καρποφόρος μόνον 
τότε, δταν κατευθύνηται είς τήν μείωσιν τών συμφο
ρών τών άνθρώπων έκ τής ένδειας, τής άμαθείας καί 
τοΰ ψευδούς κοινωνικού καθεστώτος.

Τό αύτό καί μέ τόν προορισμόν τής γυναικός. 'Π 
γέννησις, ή διατροφή καί άνατροφή τέκνων θά είναι 
ωφέλιμοι είς τήν ανθρωπότητα τότε μόνον, δταν άνα- 
τρέφη αύτά ούχί πρός ιδίαν χαράν, άλλά μέλλοντας 
ύπηρέτας τής άνθρωπότητος, δταν ή άνατροφή τών 
παίδων τούτων γίνηται έν όνόματι τής άληθείας καί 

πρός άγαθόν τών άνθρώπων, δταν άνατρέφη τά τέκνα 
της ούτως, ώστε τά άποβώσιν άριστοι άνθρωποι καί 
έργάται τοΰ άγαθοΰ τών άλλων άνθρώπων.

’Ιδανική γυνή, κατ’ έμέ, είναι έκείνη, ή όποία προ- 
σοικειωθεΐσα τάς άνωτέρας βλέψεις τής έποχής, είς 
τήν όποιαν ζή, παραδίδεται είς τόν έαυτής γυναικεΐον 
έμφυτον προορισμόν, τήν γέννησιν, τήν διατροφήν καί 
ανατροφήν δσον τό δυνατόν περισσοτέρων τέκνων, Ικα
νών νά έργάζωνται διά τούς άνθρώπους κατά τάς 
βλέψεις αύτής.

Διά νά άποκτήση δέ ή γυνή τάς άνωτέρας ταύτας 
βλέψεις, νομίζω, δτι δέν ύπάρχει άνάγκη σπουδών, 
άρκεΐ μόνον νά άναγνιόση τό Εύαγγέλιον καί νά μή 
κλείη τούς όφθαλμούς καί τά ώτα, πρό παντός δέ τήν 
καρδίαν.

Άλλ’ δσαι γυναίκες δέν απέκτησαν τέκνα, δσαι δέν 
ένυμφεύθησαν, δσαι είναι χήραι; Αΰται άριστα θά 
πράξωσιν, έάν λαμβάνωσι μέρος είς τόνάνδρικόν ποι- 
κίλον κόπον. Είναι άδύνατον δμως νά μή λυπήταί τις 
βλέτων τοιοΰτον πολύτιμον όργανον, ώς ή γυνή, στε- 
ρούμενον τής ίκανότητος νά έκπληροιση τόν αυτή προ- 
σιδιάζοντα μέγαν προορισμόν.

Τόσον μάλλον καθ’ δσον, πάσα γυνή, παύσασα πλέον 
νά γεννά, έάν έχη άκόμη δυνάμεις, προφθάνει νά άπα- 
σχοληθή μέ τόν ανδρικόν κόπον βοηθούσα τόν άνδρα. 
Ή βοήθεια αϋτη τής γυναικός είναι πολύτιμος, άλλά 
τό νά βλέπη τις νεαράν γυναίκα, έτοιμον πρός γέννη- 
σιν τέκνων, άσχολουμένων μέ άνδρικήν έργασίαν, πάν
τοτε είναι καί θά είναι λυπηρόν. Τό νά βλέπη τις 
τοιαύτην γυναίκα είναι τό ίδιον ώς νά βλέπη εύφορον 
γήν κεκαλυμμένην διά χαλίκων, ΐνα χρησιμεύση ώς 
πλατεία περιπάτου. Άκόμη λυπηρότερον, διότι ή γή 
αϋτη θά ήδύνατο νά παραγάγη μόνον άρτον, ή γυνή 
δμως ήδύνατο νά παραγάγη εκείνο τοΰ οποίου δέν δύ
ναται νά ύπαρξη διατίμησις, άνώτερον τοΰ όποιου οΰ- 
δέν είναι—άνθρωπον. Καί μόνον μία γυνή δύναται 
τοΰτο νά πράττη.

Μετάφραοις Π. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΓΛΟΓ
Νοβορωασίοχ 

D. Binchi Τό γατάκι.

τήν ποθούν αί μικρέ; ρίζες καί, χωρίς νά κατωρ- 
θώσουν νά τήν βρουν, ξεψυχούν στού βράχου τά 
παγωμένα σπλάχνα...

Ό ήλιος φωτίζει καί χρυσώνει μέ τές άκτϊνέ; 
του τήν επιφάνεια τοΰ βράχου. Αί ακτίνες παι- 
γνιδιάρικα χαδεύουν καί φιλούν τά πράσινα κλα
διά τής πεύκη;. Τά προσκαλούν νά ανεβούν μαζύ 
του; απάνω, στά ύψη εκείνα πού εκτείνονται 
πέρα άπ’ τά σύννεφα. Εκεί αί κουβέντες του; δέ 
θάχουν τελειωμό καί μέ περιφρόνησι θ' ατενίζουν 
πρός τήν γήν, στήν όποιαν ζοϋν τόσα ασήμαντα 
πλάσματα, πού δέν αισθάνονται τή παραμικρή 
άνάγκη τού ήλιου καί τή; ελευθερίας.

‘Εκατοντάδες χρόνια ξανοίγουν αί ρίζες το 
δρόμο τους μέσα, στό βράχο, κι’ εκατοντάδες χρό
νια ή πεύκη προσπαθεί νά άνυψωθή. Μά απομέ
νει ή ίδια πάντα, ασήμαντη, μικρή, γυρμένη... 
Ιίαραπονετικά αντηχεί τό ψΛθύρισμά τη;, μά ό 
βράχος δέν τήν άκούει, δέν τήν νοιώθει' σ’αύτόν 
μονάχα ή αιώνια ησυχία είναι γνωστή...

Αιώνια ανάμεσα στή γή καί στον ουρανό ! 
Χωρίς σωτηρία, χωρίς ελπίδα, χωρίς διέξοδο ! 
"Ετσι επάνω σ’ ένα βράχο, ανάμεσα στή γή καί 
στον ούρανό πέρνα κι’ ή άχαρη ζωή μου ποτι
σμένη μόνο μέ τή; απογοητεύσει»; τό φαρμάκι.

(Έκ τον Ptiuoixov) ΚΟΡΑΛΙΑ ΜΑΚΡΗ

η. ακουρατερ: ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΟ

ΗΛΙΟΣ λαμποκοπά στά 
ύψη τά απρόσιτα τοϋ 
γαλανού ουρανού, πού 
απλώνεται πέρα ώ; πέ
ρα χαμογελώντας γλυ
κά στο χρυσοδιαμαν-.έ- 
νιο άκτινοβόλημά του.

Καί σάν προάγγελοι κάποιας χαράς ή δυστυ
χίας περνούν τά άσπρα σύννεφα αργά αργά, με
λαγχολικά καί πικραμένα, γιατί δέν εινε ελεύ
θερα νά ακολουθήσουν οποίο δρόμο θέλουν—-τά 
διώχνει τού άέοα ή ακατανίκητη ορμή.

Βαθειά, κάτω—ή άπόκρημνη χαράδρα, ή σκο
τεινή κι’ ανήσυχη ρεμματιά.

‘Ανάμεσ’ άπ’ τά άσπρα στρώματα τοΰ ασβέ
στη ξανοίγει τό δρόμο του ό μελαγχροινός Δουί- 
νας, καί τρέχει ορμητικά σάν νά γυρεύν] διέξοδον. 
Βράχοι, χωρίς καμμιά ζωή, ύψώνονται τριγύρω 
καί παρακολουθούν μέ περιέργεια τό τρέξιμο τού 
ποταμού, σάν πνεύματα ορεινά. Τά κύματα 
χτυπιούνται, θρηνούν, καταβρέχουν μέ τά δά
κρυα. τους τούς πρόποδας τών βράχων ζητούντα 
τή μυριοπόθητη ελευθερία. Θέλουν νά χυθούν καί 
νά δροσίσουν τή ξερή γή. Μά οί βράχοι δέν τά 
νοιώθουν, δέν συγκινούνταΓ τά στήθη τους κα
νένα αίσθημα δέν θερμαίνει, είναι κρύα, παγω
μένα. Σ'αύτούς είναι γνωστή μονάχα ή ησυχία.,

Επάνω σ' ένα σκληρό βράχο, ανάμεσα στή 
γή καί στον ουρανό, ολομόναχη είνε φυτρωμένη 
μιά χαμηλή, φουντωτή πεύκη.

Αί ρίζες της είνε χωμένες βαθειά μέσ’στά σκα

σίματα τού βράχου καί τον κρατούν απ’ όλε; τές 
μεριές καί βυζαίνουν τούς τελευταίους χυμού; 
άπ’ τον πέτρινον έκείνον όγκον. Μά ένας πόθο; 
μυστικός τάς 'έχει κυριευμένε;,πόθος στον όποιον 
συνεκεντρώθη κάθε σκέψις τους, κάθε λογ-σμός 
τους' νά βρούν διέξοδον άνάμεσ' άπ'τέ; πετρες, 
νά φθάσουν ώ; τή ρεμματιά, ν’ απορροφήσουν άπ’ 
τό βάθος έκεϊνο τή δροσιά, νά σβύσουν μιά φορά 
τουλάχιστον τή φλογερή δίψα τους καί γιά λίγο 
νά ξεχαστοΰν στά δροσερά νερά.

Μέ δύναμι,πού δέν θά την περίμενε κανείς άπ’ 
αυτές, ανοίγουν τό δρόμο τους μέσα στό βράχο 
καί τρέχουν κάτω' άπ’ έκεϊ ακούεται ή ταραχή 
τού νερού πούναι γιά τές ρίζες το πειό μελωδικό 
τραγούδι...

Έκεϊ στό βάθος αί περιπλοκάδες έχουν σφιχτά 
αγκαλιασμένο τό βράχο, ώμορφα λουλούδια τού 
νερού ειν’ ανοιγμένα καί σκορπίζουν τό μεθυστικό 
άρωμά τους, αί φουντωτές ιτηές ψιθυρίζουν καί 
στό ελαφρότερο φύσημα τή; αύρα;, αί νεράιδες 
μέ τά άγαλματένια κορμιά τους καί τήν αφάν
ταστη ώμορφιά καί χάρι στήνουν χορού; μαγι
κούς, καί τάηδόνια τονίζουν τό πειό λιγυρό τρα
γούδι τους...Καί πειό βαθειά ειν’ fl ρεμματιά,τού 
μεγάλου ποταμού ή πηγή. Αιώνας ολόκληρου; Κ. Μαλέα Βεδουΐνος
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ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ TOY ΙΗ . ΑΙΩΝΟί
01 ΕΡΑΣΤΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΔΙΑΣΗΜΟ’ΓΕΡΟΣ 
φιλότεχνος είς τήν 
Γαλλίαν κατά τόν 
ΙΗ'. αιώνα ΰπήρ- 
ξεν δΤαρντίφ,πρώ
ην άρχιτέκτων καί 
ειτα γραμματεύς 
τοΰ στρατάρχου 
Bouflers . Συνε - 
δέετο διά φιλίας 

μετά τοΰ Βατώ, Λαργκιλιέρ καί Ώντράν, πρό παντός 
δμως ήτο φίλος τοΰ Ζιλλό. ') Εφημίζετο διά τήν ευ
θυκρισίαν του. Ούδείς έτόλμα νά έκφέρη γνώμην περί 
τίνος είκόνος, εάν δέν τήν έβλεπε πρώτον ό Ταρντίφ. 
Ή γνώμη του ήτο τρόπον τινά ή τελευταία πινελιά. 
Λυτός δ τόσον άπεχθανόμενος τήν κριτικήν Βατώ. 
ευθύς ώς άπετελείωνεν εικόνα τινά έλεγε : Θαυμασία! 
έάν ήτο έδώ δ Ταρντίφ, θά τήν υπέγραφα.

Κατεΐχεν έν τή δδφ Glt-le-Coeur θελκτικώτατον 
οίκίσκον. Ό στρατάρχης Bouflers, δστις έγνώριζε 
τόν έρωτα τοΰ γραμματέως του, τοϋ έδώρει άνά πά
σαν πρώτην τοΰ νέου έτους καί μίαν εικόνα έξοχου 
ζωγράφου. Ό ίδιος δ’ έδαπάνα τό πλεϊστον τών χρη
μάτων του εις τήν αγοράν εικόνων φίλων του ζωγρά
φων νεκρών ή ζώντων. Ή πινακοθήκη του κατέστη 
τόσον περιώνυμος, ώστε τήν έπεσκέφθη ό δούξ τοΰ 
Όρλεανς μετά τοΰ Noce, καί αύτό έγένετο αφορμή 
ν ά σ τ ρ ί ψ η τ ό μυαλό τοΰ Ταρντίφ. Έν τού- 
τοις έάν είχε μόνον αύτήν τήν ώραίαν τρέλλαν, ήτις 
άποδεικνύει τό εύγενές καλλιτεχνικόν αίσθημα, θά τοΰ 
άπέμενον αρκετά, ώστε νά ζήση άξιοπρεπώς μέχρι 
τοΰ τέλους του· δυστυχώς δμως κατελήφθη ύπό τής 
θλιβερας μανίας τοΰ χρηματισμοΰ καί άφέθη νά πα- 
γιδευθήείς τά δίκτυα τοΰ Law. ’) Καί έχασε δ,τι καί 
αν είχε, εκτός τών εικόνων του.

Έν τούτοις έπρεπε νά ζήση. Πας άλλος θά έστε- 
ρεΐτο τών αριστουργημάτων του, ό Ταρντίφ έστερήθη 
τών υπηρετών του. «Πηγαίνετε, φίλοι μου, πηγαίνετε 
νά εΰρητε τό χρήμα. Έγώ πλέον δέν δύναμαι νά ζήσω 
παρά μέ πρόσωπα τά δποϊα δέν τρώγουν- αί εικόνες 
μου θά μέ συντροφεύουν». Ό Ταρντίφ ήτο ήδη γέ
ρων, επομένως παν βιωτικόν πάθος ούδεμίαν επιρ
ροήν είχεν έπί τής καρδίας του.

Όταν οί ΰπηρέται του άνεχώρησαν, κατήλθεν είς 
τήν οίναποθήκην του καί μετά χαράς παρετήρησεν δτι

’) Διάσημος γάλλος ζωγράφος, μαθητής τοΰ Βατώ.
) Περίφημος οίκονομολάγος Σκωτος, έπινοήοας τήν 

γρηματιστικήν. Τή ή τοστηρίξει τοΰ Δουκός τοΰ Όρ- 
λεανς ίδρυσιν ίν Παρισίοις χρηματιοτικήν Τράπεζαν 
καί ίθηκεν els κυκλοφορίαν απειρίαν χαρτονομισμάτων 
καί Συναλλαγμάτοιν. Μετ' ολίγον δμως ή Βασιλική ε
κείνη Τράπεζα, ήτις τόσα κέρδη νπέσχετο, κατέρρευοε 
καί έστάδη αδύνατον ν' άντιμετωπίση τάς υποχρεώσεις 
της. Πληθνς οίκογενει&ν, αΐτινες ει^ον ανταλλάξει τάς 
οικονομία: των διά των τίτλων της, κατεοτρ&φη κσΐ ή 
κοινή άγανάκτησις επέβαλε τήν εξορίαν τοϋ Λάο, δστις 
μετά πολλάς περιπλανήσεις άπέ&ανεν είς Βιέννην πένης 
σχεδόν. Σ. Μ. 

τώρα δτε δέν θά είχε πλέον κεκλημένους, ό οίνος του 
θά διετηρεΐτο πλειότερον αύτοΰ, θά ήδύνατο μάλι
στα κατά τάς ημέρας τών ωραίων αναμνήσεων νά 
καλή τόν Βατώ καί Ώντράν διά ν’ απολαμβάνουν τό 
μελφδικόν γ κ λ ο υ γ κ λ ο ύ τών φιαλών.

Άνερχόμενος μέ μίαν φιάλην είς έκάστην χεϊρα, 
άπήντησεν είς τό άκρον τής κλίμακος τόν Ζιλλό.

«Ό Βατώ καί δ Ώντράν οίκονομοΰνται, είπεν, άλλ’ 
αύτός δ πίθος τών Δαναΐδων, δ Ζιλλό! »

Δέν είχεν αποτελειώσει τήν φρασιν του καί ό γη
ραιός ζωγράφος, δυνατός πότης, είχεν άρπάσει τήν 
μίαν φιάλην καί τήν έσφιγγεν έπί τοΰ στήθους του.

—Καϋμένε Ζιλλό ! δέν έχω άλλο.
— Έ! είπεν ό Ζιλλό, πολύ καλά, μία ό καθένας μας. 
Διότι ό Ζιλλό ουδέποτε έσκέφθη διά τήν αΰριον.
—’Αγαπητέ μου Ταρντίφ, έξηκολούθησεν, ήλθα νά 

δειπνήσωμεν μαζί.
—Πολύ εύχαρίστως, φίλε μου, άλλά ξέρεις πώς δέν 

έχουμε καί τίποτε σπουδαίο νά μασήσουμε;
Είσήλθον. Ό Ταρντίφ άπέθηκεν έπί τής τραπέζης 

τεμάχιον άρτου.
— Διάβολε ! άνεφώνησεν δ Ζιλλό άναπτύσσων τό 

μάκτρον του, αύτή ή δίαιτα ποΰ ήρχισες θά σέ άπαλ- 
λάξη άπό τούς παράσιτους.

Έν τούτοις ό Ταρντίφ έμάσα τόν άρτον του, περι
φέρανε τό βλέμμα έπί τών προσφιλών εικόνων του.

—Τί μέ μέλλει; είπεν’ τοΰ λοιποΰ ολίγο ψωμί καί 
κρασί θ’ αποτελούν τά συμπόσια μου· θά προγευμα
τίζω μ’ ένα Τενιέ ή ένα I’uysdafl, θά γευματίζω 
μ’ ένα Βάν Ντΰκ ή ένα Μουρ’ίλλον, καί θά δειπνώ 
μ ένα Σαντέρ, ή ένα Βατώ. Κατά τάς μεγάλας εύω- 
χίας μου θά χρησιμοποιώ τόν ΙΙάολο Βερονέζε, κατά 
τάς ημέρας δέ τών θλίψεων καί στενοχώριών μου θά 
ροκανίζω τά τόσον εύθυμα μικρά αριστουργήματα 
σου, φίλε μου Ζιλλό.

— Θέλεις νά σοΰ μιλήσω ορθά κοφτά; άνέκραξεν 
ό Ζιλλό πληρών τό ποτήριον του. Άν είχα έγώ δλα 
αύτά τά αριστουργήματα, θά τά ξεκοκκάλιζα δλα καί 
μέ τέτοιον τρόπον ποΰ ύστερα άπό κάμποσα χρόνια δέν 
θά υπήρχε τίποτε. Άκουσέ με, άγαπητέ Ταρντίφ, μή 
άπαρνήσαι τόν κόσμον μέ τάς βωβάς αύτάς σκιάς, αΐ
τινες ήρχισαν νά σέ περιπαίζωσι. Ή μητέρα φύσις 
δέν σοΰ έχάρισε τό στόμα διά νά τρέφεσαι μέ χί
μαιρας. Θά δμοιάσης μέ τόν μυθικόν σκύλον, δστις 
έτρωγε τήν σκιάν του καί- έπί τέλους έλύσσαξε.

Οπως αγαπρς, φίλε μου Ζιλλό. Άν δέν σ’ αρέ
σουν τά φαγητά μου, μήν έλθης νά ξανακαθίσης στό 
τραπέζι μου. ’Εμένα πεινά περισσότερον τό πνεΰμά 
μου, παρά τό στόμα μου.

Καί πραγματικό»; ό Ταρντίφ έπέμενε νά ζή δΓ άρ
του καί οίνου έμπροσθεν τών άριστουργημάτων του.

Έδωκε τό ώρολόγιον καί δ,τι κόσμημα είχεν εϊς 
τινα γυναίκα, ήτις ήνοιγεν όστρακα είς τήν θύραν οι
νοπωλείου, έναντι τών παραθύρων του, ύπό τόν δρον 
έκάστην πρωίαν νά τοΰ φέρη άρτον, νά τοΰ διευθετή 
τήν κλίνην, καί νά τοΰ καθαρίζη τό δωμάτων. Ή γυ
ναίκα έκείνη διετήρει δροσερότητά τινα άκόμη, αόρι
στον άνάμνησιν καλλονής ήν χάνουσι μετά τό 25 
έτος ή καί ένωρίτερον, δσαι πωλοΰσιν όστρακα είς 
τούς πελάτας τών οινοπωλείων.

ΊΙ νέα έκείνη οικονόμος τοΰ Ταρντίφ έτραγώδει 
εύθύμως καί έγέλα πάντοτε τόν φαιδρόν γέλωτα τών 
ερυθρών χειλέων καί λευκών όδόντων. Μέ τόν κεκλι- 
μένον έπί τής κεφαλής σκούφον της, τό κοντόν φό

ρεμά της, καί τόν ζωηρόν χαρακτήρά της, ήτο μία 
έπί πλέον είκών είς τήν πινακοθήκην καί έκ τών καλ
λίτερων ίσως.

Ό γέρων Ταρντίφ έσυνήθισε καί τήν εικόνα αύτήν 
δπως τάς άλλος. ’Επειδή δέ έφλέγετο ύπό τής επιθυ
μίας ν’ άπολαμβάνι) τάς γραμμάς καί τύ χρώμα, ήσ-

------- ---------------------

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΕΚΘΕΣΙΝ

ΙΣ τόΣαβόϊ-Ώτέλ, πλάι στό εύρύχωρο 
χώλ μέ τούς ωραίους τάπητας καί τά 
φοινικοειδή, είς ένα κομψό δωμάτιόν 
τοΰ ξενοδοχείου ή κ. Φλωρά-Καραβία 
έχει διευθετήση τούς ωραίους πίνα
κας τής έκθέσεώς της, περί τούς 100. 

Διψασμένο τό μάτι μου άχόρταγα, 
έκολύμβησεν ένα δίωρον μέσα στάς 

ωραίας εικόνας μέ τά απαλά χρώματα καί τό πνεΰμά 
μου αίσθάνθηκε όλο τό δροσοβόλημα πού άναδίδουν 
οί ωραίοι πίνακες καί τά γραφικά τοπεϊα.

Ή ζωγραφική τής κ Φλώρα Καραβιό πρό παντός 
μέ συγκινεΐ γιατί συλλαμβάνει καί άποδίδει μέ θαυ
μαστή τέχνη έπάνω στό πανί τό μουσικό τόνο κάθε 
τοπείου, κάθε μορφής, κάθε ιδέας ποΰ απεικονίζει. Ή 
μικρά έκείνη είκών ποΰ επιγράφεται «Παρά τήν Πη
γήν», είνε άληθννό ολόκληρο ποίημα. Ή γραφική 
κλίΰις τοΰ σιόματος μέ τήν άρχάίκή περιβολή, ή γυρτή 
'Ελληνική κεφαλή, τό θαμπό τής είκόνος χρώμα, ή 
μόλις διαφαινομένη πηγή τοϋ νερού άποτελεΐ ένα σύνο
λον τόσο ποιητικόν, τόσο μυστηριώδες ποΰ σέ μαγεύει 
καί δύσκολα μπορείς ν’ άποσπάσης τά μάτια σου άπό 
πάνω του. Καί μού ένθύμησε ένα πεζό ποίημά μου 
«Σονάτα-ΙΙόνος» ποΰ περιγράφω μία νέα, ή όποία έ
κλινε περιέργως τό κεφάλι πρός τήν διαυγή πηγήν 
ώσεί ζητοϋσα νά λύση, ν’ άναγνώση άνεξήγητον γρί
φον· καί έν τφ ύγρφ καθρέπτη ή είκών τής θλίψεως 
έδιπλασιάζετο καί είχε κάτι τι άγριας χάριτος.

Ή «’Επιστροφή τών ψαράδων» παριστά ένα κομ
μάτι τοΰ υγρού στοιχείου τήν ώρα τοϋ δειλινοϋ μέσα 
σ’ ένα χρυσορρόδινο πλαίσιον. Ό ήλιος κουρασμένος 
έγυρε άργά, άργά στήν ύγρά άγκάλη κι’ έσκόρπισε 
χρυσάφια γύρω τριγύρω, ένφ ή θάλασσα άπλωσε φι
λάρεσκα μενεξέδες γιά νά τόν δεχθή, γιά ν’ άκουμ- 
βήση απαλά στό μενεξεδένιο προσκέφαλο τό ολόχρυσο 
τοΰ βασιληά κεφάλι. Καί οί ψαράδες μέσα στή μα
γεία έκείνη τής φύσεως σργοκινοϋν τά κουπιά τής 
βάρκας τους άποσταμένοι,σάν μεθυσμένοι άπό τήν κού- 
ρασι τής ημέρας κι’ άπό τό χασίς τής γύρω ώμορφιά;.

«Τό τοπεϊον τής ’Αττική;» άναδίδει δλη τήν ειδυλ
λιακή ποίησι ποΰ μόνη ή ’Αττική φύσις μπορεί ν’ ά- 
ποδώση μέ τά λάγνα έκεΐνα χρώματα μιάς απαλής 
άνοιξιάτικης ημέρας, χρώματα πού σκορπίζουν γύρω 
δροσιά καί θάλλος καί χαρά καί έρωτα, πρό παντός 
έρωτα, γιατί νομίζει και είς πώς ή ελεγειακή έκείνη 
’Αττική φύσις έρωτευμένη μέ τήν ώμορφιά της ψιθυ
ρίζει άδιάκοπα κρυφόλογα αγάπης μέσα στήν άπαλή 
πνοή τοΰ άνοιξιάτικου δειλινού καί μέσα στά μετάξινα 
φυλλιόματα καί μέσα στή σκιά τοΰ χειμώνος καί μέσα 
στό θωπευτικό ψιθύρισμα τοΰ γάργαρου νερού.

Άλλά καί ή «Μαούνες» καί «Ή αύγή» καί «Τό δει
λινό» καί ή «Τσάμλιτζα» καί τά Τοπεϊα τής Κων

ΠΙ Ν Α Κ. Ο Θ Η Κ Η

θάνετο πολλάκις τήν ανάγκην, άκουσίως δλως, καί 
δι’ αύτήν τήν εικόνα δπως καί διά τάς άλλος, νά φέρι) 
ένθουσιωδώς τήν χεϊρα έπί τών ωραιότερων μερών. Ή 
οστρακοπώλις έγέλα ήχηρότερον καί τό παν έτελείωνεν.

(Έπεται συνέχεια)
Μετάφρασις ΑΛ. ΔΟΤΖΙΝΑ

σταντινουπόλεως μάς δίδουν είς ωραίους πίνακας ά- 
ποκρυσταλλωμένη τήν ’Ανατολίτικη νωχέλεια καί μια 
ελαφρά μελαγχολία σάν διάφανο χνούδι έπικάθηται 
είς δλα αύτά τά τοπεϊα.

«Ό ποταμός Πηνειός» είνε ένα αληθινό, μαγικό 
όραμα γαλάζιου καί πρασίνου· φώς καί χρώμα καί 
γραμμή αρμόζονται είς μαγικήν ποικιλίαν. Ό ποτα
μός κυλά άργά, άργά τά σμαραγδένια νερά του μέσα 
στά δασωμένα βάραθρα λές καί περνά ταξειδευΐής 
μέσα στούς κόσμους τών παραμυθιών, τούς κόσμους 
τούς ύπερόχους τοΰ Όλύμπου καί τής Όσσης. Καί 
είνε ένα ζωντανό κομμάτι άπό τήν υπέροχη 'Ελληνική 
φύσι μέ τό δικό της φώς καί τόν αμίμητο δικό της 
ουρανόν ή δροσερά έκείνη αρμονία καί ή κοίτη έκείνη 
μέ τά σμαραγδένια νερά ποΰ γλύφουν, ποΰ φιλούν τής 
χλοερές όχθες, τής καταπράσινες χαράδρες καί τά ύ- 
περήφανα βουνά είς τό βάθος.

Το «Δειλινό στό παληό Κάιρο» μέ τά μυστικά 
θάμπη τοΰ βραδυοΰ ποΰ ξεψυχά μέσα σ’ ένα χρυσο
κίτρινο φώς γύρω μοΰ ένθύμησε δλη τή νοσταλγία 
καί τά πένθη μιάς φυλής ποΰ αναπολεί μέ πόνο τά 
περασμένα, τά χαμένα μεγαλεία.

Καί ή «’Ιφιγένεια·, ή προσωποποίησις τής υπέρο
χου θυσίας μέ τή ρεμβή στάσι μπρός στόν άπέραντο 
τής θάλασσας πόθο λές καϊ σκύβει νά πή τό μυστικό 
της στά πλατυά κύματα, ένφ δ ήλιος άπό πίσω στεφα
νώνει τό ρεμβό κεφάλι καί πλέκει χρυσά δαφνοκλαδα 
στά θυσιασμένα νηάτα.

Άλλά καί αί «Πυραμίδες» υπερήφανες κι’ άσάλευ- 
τες μέσα στή χρυσοκίτρινη πλημμύρα καί τά «Προ
πύλαια» καί ή «Άκρόπολις» μέ τή μελαγχολική νο
σταλγία τών υπέροχων μαρμάρων μοΰ έδωκαν μιά 
δυνατή εικόνα ρωμαντισμοϋ καί ποιήσεως.

Καί έκεΐνα τά «Ρόδα» μέ τά όργιάζοντα φύλλα 
τους καί τά ηδονικά χρώματα ποΰ μοιάζουν σαν υμέ
ναιοι όργασμοΰ καί σαν ύμνοι έρώτων λές καί στε
ναγμοί, γέλοια, χαμόγελα σμίγουν μέ τή δροσιά καί 
άφομοιόνονται μέ τό τραγοΰδι τής σιγής στόν θελκτι
κόν πίνακα.

Καί τά παστέλ έκεΐνα μέ τάς θυσίας τών καλλονών 
τής Τέχνης καί τά σκίτσα μέ τής απαλές γραμμές πού 
λές καί πλανάται έπάνω τους κάποιο λεπτό άρωμα, 
δλα σκορπίζουν μαγεία καί ώμορφιά.

Ή «Νεράιδα» ποΰ βγαίνει μέσ’ άπό τό καταγά
λανο νερό ξυπν<; μέσα |ΐας δλα τά όνειρα τής λίμνης, 
τοΰ δρυμοΰ μέ τόν ειδυλλιακό χαρακτήρά της.

Καί ή «Κεφαλή τής Έλληνίδος» καί ό «Ρεμβα
σμός» καί οί «Υάκινθοι» δλα παριστονν ένα κόσμον 
ευγενικόν ονείρων ποΰ πλάττει ή Έλληνις Έστιάς 
τής Τέχνης, ένα κόσμον ποΰ ξεχειλίζει εις μίαν γραμ
μήν έδώ, είς μίαν πτυχήν εκεί καί σύρει τήν ψυχήν 
τοΰ θεατοΰ πρός τό μυστήριον ποΰ δημιουργεί τά 
μνημεία τής Σκέψεως καί τά έρατεινά είδωλα τών 
’Ιδεών.

ΑΓΓ. Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΡ
'Αλεξάνδρεια
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ΑΝΟΙΞΙΣ

—TO ΆΝ8ΑΚΙ—
Σέ μιά γωνιά απόμερα, κεϊ πέρα 
ένα λουλούδι άνθισε μιά μέρα...
Γύρω αγκάθια τώξωσαν, τριβόλοι 
ποϋσαν σπαρμένοι μέσα στό περβόλι...

"Ολο δροσιά τό κάτασπρο λουλούδι 
γέρνει τά φύλλα τ’ απαλά σαν χνούδι 
πάνω στά τόσ’ αγκάθια πούσαν γύρω...
Μέθυσαν κείνα άπό τό θείο μύρο,

σφίγγουνε, σχίζουν τ’ απαλό κορμί του 
πίνουν αχόρταγα πειά τή ζωή του 
γέρνει τ’άνθάκι χάμω... χλωμό, μαδημένο. 
Μοιάζουν τ’ αγκάθια γύρω, στεφάνι πλεγμένο...

FOZA Κ. JQAHNOr
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ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ
Όταν μία γυναίκα γυρίζει τό κεφάλι της πρός ίσέ- 

να, θ-έλει νά σοΰ γυρίαη τό κεφάλι σου.

— Ό ξρως πρός μίαν κόρην φέρει πρός τόν γάμον 

δ γάμος, πρός τόν έρωτα πρός μίαν άλλην.

— Ή καρδιά τής γυναικός δύναται νά είνε ψεύτικη, 

άρκεϊ τουλάχιστον νά μήν είνε καί τά δόντια της.

— Τό θέατρον δέν έχει σκοπόν νά διορθώσρ τήν 

ηθικήν. 'Απλώς είνε κάτοπτρόν της.

— Ή τέχνη τρέφει καλλίτερα τούς κριτικούς της 

άπό τούς δημιουργούς της.

— Οί σημερινοί άνθρωποι διαιρούνται είς δύο κατη

γορίας· 1) είς έκείνους ποΰ έχουν αυτοκίνητα καί 2) 

είς έκείνους ποΰ φοβούνται τά αύτοκίνητα.

Η ΕΚΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΡΩίνΐΗΣ

ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

[III ΣΧΥΙ’ΛΝ έντύπωσιν προκαλεΐ ή'Ισπανική 
τέχνη έν τή εκθέσει τή; 'Ρώμη; καί ιδίως

||Ι| ό καλλιτέχνης, δστις φέρει τό τόσον 
■Μι γλυκόηχον καί αρμονικόν όνομα "Ιρμεν 

Άγκλάδα ΰ Καμαράζα. Έγεννήθη πρό 39 
ετών είς τήν Βαρκελώνην και άντιπροσω- 

*· πε1-'ει’ θμού μετά τού Ιγνατίου Ζουλοάγα
xcii τού Ιωακείμ Σουρόλλα, τήν νεωτέραν 
'Ισπανικήν ζωγραφικήν, τήν όποιαν ή 

Σχολή τού Φουρτουνύ, ήτις είχεν ώς προορισμόν τό 
εΰκολον έμπόριον, τόσον εδυσφήμησεν.

Εΐς τήν άρχήν τού σταδίου του ό "Ερμεν Άγκλάδα 
ήκολούΟει τάς μεθόδους τής Παρισινής Σχολής τών 
ρεαλιστών, άρεσκόμενος είς τό ν’ άπεικονίζη πρόσω 
πογραφίας καί γυμνά διάφορα. Ήδη είς τούς πίνα- 
κάς του εμφανίζει διάφορα τοπεΐα τής πατρίδος του 
καί έορτάς Ίσπανικάς, άπό τάς χαρακτηριστικός εκεί 
νας, αϊτινες προκαλοΰν καί τών ξένων τό ενδιαφέ
ρον. Πολλοί έκ τών πινάκων αυτών έχουν έκτεθή εΐς 
τήν ΈκΟεσιν τής Ρώμης καί, ώς ήτο επόμενον, προε- 
κάλεσαν ζωηρότατον τό ενδιαφέρον τής κριτικής καί 
τού κοινού. Πρέπει δέ νά όμολογηθή δτι μόνον έπαι
νοι ακούονται καί άναγινώσκονται διά τήν ζωγραφι
κήν τέχνην έν Ίσπανίρ καί τόν σπουδαιότερον έκ τών 
σημερινών ιεροφάντων της "Ερμεν Άγκλάδα ύ Καμα
ράζα.

Καί προηγουμένως, κατά τήν έκθεσιν τού 1900 έν 
Βενετία, ό Άγκλάδα είχεν έκθέσει δύο πίνακας έκ τών 
όποιων ό εΐς παρίστα σκηνήν ληφΰεϊσαν έκ τού φυ
σικού είς υπαίθριον καφφδεΐον μέ τάς κυρίας φερού- 
σας τά χαρακτηριστικά 'Ισπανικά κουστούμια καί δ 
άλλος δμιλον μανδολινιστών καί μανδολινιστριών,τήν 
περίφημον Έστουνδιαντίναν. Τό κοινόν τότε δέν έφά- 
νη ευνοϊκόν καί οί κριτικοί έπίσης έδείχθησαν αύστη- 
ρότατοι. Ό καλλιτέχνης δμως κατώρθωσε νά έπι- 
βληθή δταν είς τήν έκθεσιν τή; Βενετίας τού επο
μένου έτους εξέθεσε σειράν έκ 10 πινάκων.

Οί περισσότεροι έξ αύτών παρίστων χαρακτηρι
στικά; σκηνάς τής νυκτερινής ζωής τών ΙΙαρισίων, 
δύο τρεις ήσαν 'Ισπανικής ύποθέσεως καί εΐς παρίστα 
ένα λευκόν ίππον καί ένα άλέκτορα άντιμετιίιπους.

Οί έπισκέπται ήρχισαν νά έκφράζωνται μέ συμπά’ 
θειαν είς τήν άρχήν, μέ θαυμασμόν κατόπιν διά τούς 
πίνακας έκείνους, οϊτινες ήσαν διαφόρων διαστάσεων 
καί διαφόρων υποθέσεων, διεκρίνοντο έν τούτοις α
πόντες διά τήν ιδίαν πλουσίαν χρωματικήν αρμονίαν. 
Έάν θέλη κανείς νά έννοήση καί ν’ άπολαύση ενα 
καλλιτέχνην, ιδίως δταν ούτος απομακρύνεται άπό τά 
γενικώς παραδεδεγμένα καί κατορθώνει νά δημιουρ
γήσω άντίληψιν τής πραγματικότητος καθαρώς ατο
μικήν καί τεχνικήν ιδίαν, διά τής όποιας άποτυπιόνει 
τάς διαφόρους συνθέσεις έπί τών πινάκων, άν είνε 
ζωγράφος, ή έπί τού μαρμάρου, αν είνε γλύπτης,πρέ
πει νά παρατηρήση μετά προσοχής τά έργα του καί νά 
τά άναλύση λεπτομερώς έξετάζων άκόμη καί τά αίτια 
τά όποια προεκάλεσαν τάς διαφόρους συνθέσεις.

Ούδέν δέ κωμικώτερον —γράφει ’Ιταλός κριτικός— 
άπό τό νά θέλη κανείς νά κρίνη είς όλίγας στιγμάς 
καί ν’ άποφανθή διά καλλιτέχνας οϊτινες, διά νά δη
μιουργήσουν δ,τι έδημιούργησαν, κατηνάλωσαν έτη

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

. Σοφία Τσίλλίρ

ολόκληρα τής ζωής των. Πρέπει νά έχη ζήση κανείς 
τήν ζωήν, τήν όποιαν άναπαριστά ό καλλιτέχνης, διά 
νά δύνηθή νά κατανοήση τό έργον καί νά ύπολογίση 
τήν άξίαν του.

Πολλά έργα προξενούν έκ πρώτης όψεως δυσμενή 
μάλλον έντύπωσιν. Άλλ’ ή έντύπωσις αύτή δύναται νά 
καταστή πολύ διαφορετική δταν ό κριτικός μελετήση 
μέ περισσοτέρων ηρεμίαν, δταν σταθμίση τά γεγονότα, 
δταν έξετάση τούς λόγους διά τούς όποιους ό καλλιτέ
χνης έκαμεν δ,τι είς αύτόν-τόν κριτικόν—φαίνεται 
ελαττωματικόν.

—Ζήσατε τήν ζωήν τήν όποιαν θέλει ν’ άναπαρα- 
στήση ό καλλιτέχνης καί προσπαθήσατε νά τήν αί- 
σθανθήτε.-—

Αυτήν τήν συμβουλήν πρέπει νά δίδη κανείς είς 
τούς κριτικούς, οί όποιοι μόνον τοιουτοτρόπως θά 
κατορθώνουν νά κρίνουν σύμφωνα μέ τήν δικαιοσύνην.

Έάν παρ’ δλην τήν λεπτομερή έξέτασιν, τήν όποιαν 
θά κάμετε, τό έργον τής τέχνης έξακολουθεΐ νά μή σάς 
άρέση, παραδεχθήτε μάλλον δτι ή καλλιτεχνική σας 
ιδιοσυγκρασία διαφέρει άπό τήν ιδιοσυγκρασίαν έκεί- 
νου, δστις τό έδημιούργησεν.

Άλλά—θά εϊπη τις—τό τοιούτον δέν εινε εΰκολον 
νά γίνεται διότι, καί έπί τή υποθέσει δτι υπάρχει ή 
καλή διάθεσις, δέν θά ύπάρχη ό άπαιτούμενος χρόνος.

Άλλά δέν απαιτείται νά γίνεται τοιούτον τι πάν
τοτε καί άπό όλου;. Πρέπει νά γίνεται οσάκις παρου
σιάζονται έργα καλλιτεχνών καί άπό τούς κριτικούς 
έκείνους, τών όποιων ή κρίσις δύναται νά βαρόνη είς 
τήν άξίαν ένός έργου.

Οί άνθρωποι αύτοί αναλαμβάνουν υποχρεώσεις καί 
επομένως πρέπει νά σκέπτονται πολύ καί καλά, πριν 
δυσφημήσουν ένα άνθρωπον.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)

ANA ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Ή Κιβωτός τής Δια&ήκης.
Ό ενταύθα ’Ιουδαϊκός πληθυσμός διατελεϊ έν συγ 

κινήσει έκ τής είδήσεως ήτις διεβιβάσθη είς τάς 
Αμερικανικός έφημερίδας έξ 'Ιερουσαλήμ, περί άνευ- 
ρέσεως τής Κιβωτού τής Διαθήκης ήτις, ώς γνωστόν, 
είχεν άπολεσθή άπό τής έποχής τοΰ Σολομώντος. Τά 
τελευταία τηλεγραφήματα άναφέρουσιν ότι οί Μωα
μεθανοί τής 'Αγίας Γής είναι έξηγριωμένοι, διότι διε- 
δόθη ή εΐδησις δτι τό Τζαμίον τοΰ Όμάρ* *)  τό ιερό
τερου τέμενος τοΰ Ίσλάμ έσυλήθη ύπό ’Αγγλων καί 
’Αμερικανών έξερευνητών, οΐτινες έκλεψαν έξ αυτού 
τήν Κιβωτόν τής Διαθήκης, περιέχουσαν τάς Πλάκας 
τών ’Εντολών.

— Άλλά αύτός ποϋ τήν έχει δέν τήν πωλεϊ. Δέν 
έχει άνάγκην χρημάτων.

— Τίνος είνε;
— Τού πρίγκηπος Λίχτεν-στάϊν δστις μένει είς τήν 

Βιέννην.
— Θά υπάγω είς τήν Βιέννην καί θά ίδωμεν έάν 

δέν δεχθή τήν προσφοράν μου.
Καί άνεχώρησε μεταβαίνων είς τήν Βιέννην.

*
Συγγραφτϊς μέ τήν όνδ.

Είς Γάλλος δημοσιογράφος είχε τήν έμπνευσιν καί 
τήν υπομονήν νά ζυγίση τά έργα πολλών γνωστών 
Γάλλων καί ξένων συγγραφέων. ’Ιδού λοιπόν, τί πα· 
ρήγαγον κατ’ όκάν αί μεγαλοφνΐαι:

Ό Μπαλζάκ 28 όκάδας, ό Βολταϊρος 12 όκάδας, 
ό Ζολά έπίσης 12 όκάδας, ό Μπαρρές μόνον 6, δ Έ- 
ρεντιά μόνον 1 όκά, δ δυστυχής ό Λεκόντ ντέ Λίσλ 
3 όκάδας, ό Κουρτελίν 4, ό Μυσέ έπίσης 4, δ Βί
κτωρ Ούγκώ 13, ό Μωπασσάν 10, ό Μπουρζέ 9, ό 
Σαίξπηρ 7, ό Μοντέν 9, κλπ.

Καί μία περίεργος παρατήρησις : πολλοί μεγάλοι

Κατά τήν άνω διάδοσιν, είς Σουηδός ιεροσπουδα
στής μελετών τήν ιστορίαν τών ’Ιουδαίων είς τήν βι
βλιοθήκην τής 'Αγίας Σοφίας έν Κων)πόλει πρό δύο 
περίπου έτών, άνεκάλυψεν εν κρυπτογράφημα τό όποιον 
ύπεδείκνυε τήν κρύπτην τής Επτάφωτου Λυχνίας, τού 
Θυμιατηριού, τής Κιβωτού τής Διαθήκης μετά τών 
Πλακών τού Νόμου, τά όποια οί ’Ιουδαίοι έκρυψαν 
δταν τφ 10 μ. X. ή Ιερουσαλήμ έλεηλατήθη ύπό τοΰ 
Τίτου. Ό Σουηδός υπέβαλε τό κρυπτογράφημα μετά 
τής κλειδόςτου είς τήν έξέτασιν σοφών,οΐτινες τό διε·

Τό τέμενος τοΰ Όμάρ.

*) Τό περικαλλές Τέμενος τοϋ Όμάρ εν Παλαιστίνη, 
εγείρεται επί τής θέοεως έφ’ ής sxeito ό ναός τοΰ Σολο
μώντος. Τό τέμενος τοΰτο δ.τιρ έούλησαν οί “Αγγλοι 
είνε ιό ίερώτατον μετά τήν Μέκ <αν προσκύνημα ολο
κλήρου τοΰ Μωαμεθανισμού. ΚεΙιαι 200 πόδας ντο 
τήν ΰψίστην κορυφήν τοΰ ορού; Σιών χαί αποτελεί 
τβτράγωνον 1523 ποδών χαί πλάτος 1050. Περιέχει 
τήν Ιερόν πέτραν έφ' ή; έκοιμήθη ό ’Ιακώβ, προοέφερε 
Ουσίαν ό 'Αβραάμ καί προοηύχοντο ό Ααυίδ χαί ό Σο
λομών. 'Ενταύθα άνελήφθη ό Μωάμεθ. 'Ενταύθα συ
νάζονται, κατά τήν παράδοσιν, 70,000 άγγελοι καί 
ψάλλουν Αλληλούια. Τό Τέμενος Όμάρ έκτίσθη τφ 
686 μ.Χ. Φαγεντιναί πλάκες,ψηφιδώματα, όρειχάλκινα 
καί επίχρυσα νομίσματα, μονόλιθοι χρωματιστοί κίονες 
με Ρωμαϊκά καί Βυζαντινά κιονόκρανα, ανάγλυφα καί 
αραβουργήματα πλουαιώτατα, χρωματιστοί ύαλοι, καθι
στούν τό τέμενος αξιοθαύμαστου. Οί κλέπται τών ίν 
τοΐς ύπογείοις τοϋ τεμένους θησαυρών, ό Πάρκερ καί <5 

Αγγλος μηχανικός Ούΐλσων, άπεκόμισαν δέκα μεγάλα 
κιβώτια.

ΊΙ Κιβωτός τής Διαθήκης.

-κήρυξαν γνήσιον. Αμέσως έσ/ηματίσΟη έταιρεία έν 
’Αγγλία, υπό προσώπων κατεχόντων έπίσημον Οέσιν, 
ήτις άπέστειλε τόν λοχαγόν Πάρκερ νά ένεργήση άνα
σκαφάς, μέ τήν άδειαν τοΰ Σουλτάνου. Ή αποστολή 
είργάσθη έπί δύο έτη άρχίσασα τάς άνασκαφάς άπό τό 
χωρίον τοΰ Σιλωάμ κείμενον πρός τό Νοτιοανατολι
κόν άκρον τής'Ιερουσαλήμ έπί τής νοτίου κλιτύος τοΰ 
όρους τών Έλαιών,άνωθεν τής κοιλάδος τού Κεδρόν. 
Έν τέίει,ή δίοδος ήν ήνέφξαν έφερεν αυτούς πρό τού 
'Αγίου βράχου τοΰ Τζαμιού τοΰ Όμάρ,όστις καλύπτει, 
τό Φρέαρ τών Πνευμάτων.ένθα υποτίθεται δτι αί ψυ- 
χαί τών Νεκρών άπό καιρού είς καιρόν συναθροίζον
ται διά προσευχήν. Κατά τήν ομολογίαν τών φυλάκων 
τι·ΰ Τεμένους, οί έξερευνηταί έδωροδόκησαν τούτους 
καί είσελθόντες είς τό Τζαμίον, έσκαπταν έπί έξ νύ
κτας εύρόντες τέλος τούς θησαυρούς τούς όποιους 
άφήρεσαν.
Τό μήκος τής Κιβωτού είναι 4 πόδ., 4 δάκτυλ. καί 

τό ύψος καί πλάτος 2 πόδ., 7 δακτύλων. Είναι κατε- 
σκευασμένη έκ ξύλου Σετίμ (είδος ακακίας) κεκαλυμ- 
μένη έσωθεν καί έξωθεν έκ καθαρωτάτου χρυσού μέ 
χρυσοΰν κύκλον πέριξ. Τέσσαρες χρυσοί κρίκοι διά 
μέσου τών όποιων διέρχονται δύο έκ Σετίμ. ράβδοι, 
είναι προσηρμοσμένοι είς τάς τέσσαρας γωνίας. Τό 
σκέπασμα τής Κιβωτού είνε έκ καθαρωτάτου χρυσού 
ώς καί τά δύο Χερουβείμ, τά όποια μέ έξηπλωμένας 
πτέρυγας καλύπτουν αύτό.

Πώλησις εικόνων.
Έν τών άρισιουργημάτων τοΰ περίφημου Άγγλου 

τοπειογράφου J.M.W. Turner (Τέρνερ) (1775 — 1851) 
έπωλήθη ενταύθα πρό τίνος είς ’Αμερικανόν συλλέκτην 
αντί 375,000 φράγκων περίπου. ΊΙ είκών επιγράφε
ται «Άνατίναξις τής 'Ανατολής—Μάχη τοΰ Νείλου.» 
Παριστα δέ μίαν φρικιαστικήν σκηνήν κατά τήν μά
χην τοΰ Νείλου, δταν ή «’Ανατολή» άνετινάχθη μεταξύ 
τοΰ προμαχώνος καί τοΰ φρουρίου τοΰ Άβουκίρ. Έξε- 
τέθη τό πρώτον έν τή Βασιλική Άκαδημίφ τοΰ Λον
δίνου τφ 1799.

’Εφέτος έπωλήθησαν τέσσαρες άκόμη τών εικόνων 

ϊού Τέρνερ είς ’Αμερικανούς. Ή είκών του «Τώρα 
διά τόν Ζωγράφον» έπωλήθη άντί 1,000,000 φράγ. 
καίαί «’Ολλανδικοί αλιευτικοί λέμβοι» ήγοράσθησαν 
ύπό τής κ. Κίμβωλλ έκ Σικάγου δι’ εν έκατομμύριον 
φράγ. έπίσης.

Τά Αμερικανικά έ'ργα τοΰ Salon.
Είς τό Salon τών Γάλλων καλλιτεχνών, δηλ. είς τό 

Παλαιόν Σαλόν τό όποιον ήνοιξε τήν 29ην Απριλίου 
έξετέθη μία είκι'ον τοΰ ’Αμερικανού έξ Άγ. Λουδοβί
κου ζωγράφου Ριχάρδου Μίλλερ. Ή είκών δέν είναι 
μεγάλη, άλλ’ ό χρωματισμός της είναι έξαισίας λεπτό- 
τητος. Παριστα δύο γυναίκας πρό κομμωτηρίου. Ή 
πράσινη μετάξινη έσθής τής έτέρας τούτων άναπαρί- 
σταται είς τήν εί'όνα Οαυμασίως λεπτή. Ό G. Le- 
conite, γραφών είς τήνπαρισινήν «Πρωίαν» ονομάζει 
τήν εικόνα «τήνκαλλίστην τώνέν τή έκθέσει»,καί λαμ- 
βανσμένου ύπ’δψει δτι οί διασημότεροι τών Γάλλων 
καλλιτεχνών αντιπροσωπεύονται είς τό Σαλόν, τό έρ
γον τοΰ Μίλλερ πρέπει νά είναι πράγματι ώραϊον.

Ό διάσημος ’Αμερικανός γλύπτης Μακμόνις έστει- 
λεν είς τήν ιδίαν έκθεσιν είς γύψον τά ηρωικά άγάλ- 
ματα τά όποια θάστηθώσιν είς τήν 'Αμερικανικήν πό
λιν Δένβερ. Είναι πρώτου μεγέθους αγάλματα μέ γραμ- 
μάς πλήρεις έκφράσεως, χάριτος καί δυνάμεως.

’Ανασκαφαί έν Παλαιστίνη.
Ό Αυστριακός Αιγυπτιολόγος καθηγητής Έρ.’έστος 

Σέλλιν (Sellin) αναφέρει δτι άνεκάλυψεν είς τήν κοι
λάδα τοΰ Ίορδάνου πλησίον τής όδοΰ τής μεταξύ Ιε
ρουσαλήμ καί Ίεριχοΰς τά έρείπια άνακτόρου τό 
όποιον πιστεύει δτι έκτίσθη έπί τοΰ Ήρώδου.

’Αποστολή, ή; μετέχει καί ό Σέλλιν, διενεργούσα 
άνασκαφάς έφερεν είς φώς πολλά αξιοσημείωτα έρεί- 
πεια καί ευρήματα είς τήν Παλαιστίνην μεταξύ τών 
όποιων καί τά κατωτέρω :

α’) Τό έξ έλεφαντόδοντος καί άνωθεν μνημονευθέν 
άνάκτορον τού βασιλέως Άχαβ, υίοΰ τού Όμρί. Έν

Φ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ Φ
Ή ζωγραφική καί ό Μόργκαν.

Έπεσκέφθη καί ό Μόργκαν, ό περίφημος ’Αμερικα
νός εκατομμυριούχος τήν έν Φλωρεντία έκθεσιν ζω
γραφικής καί έθαύμασεν δπως δ άλλος κόσμος τά έκ- 
τεθειμένα έργα.

Άλλ’ ό θαυμασμός είχεν εκφρασιν έντελώς διαφο
ρετικήν ή ό θαυμασμός τοΰ άλλου κόσμου. Ό κοινός 
θνητός έπί τή θέρ είκόνος τινός θά εϊπη, «καλή»,«ώ
ραία», «θαυμασία». Ό Μόργκαν δέν αισθάνεται μόνον 
τάς έννοιας αΰτάς, άλλά καί τάς εκφράζει δι’ αριθμών. 
Τό «καλόν» θά είπη «εκατόν χιλιάδας φράγκα». τό 
«ώραϊον» «200,000», τό «θαυμάσιον» «ήμισυ έκα
τομμύριον» καί οδτω καθεξής. Είδεν ένα καλόν 
πίνακα καί είπεν: «Δι’ αύτόν θά έδιδα εκατόν 
χιλιάδας φρ.». Είδεν ένα άλέον ώραιότερον καί είπεν : 
«’Αξίζει νά δώση κανείς 200 χιλιάδας φράγκα». 
(Φθάνει νά τάς έχη, πτωχέ μου Μόργκαν). Πρό μιας 
κόρης ή όποία παίζει ποιμενικόν αυλόν ύψώθη πολύ 
τό άριθμητικόν θερμόμετρον τοΰ θαυμασμοΰ του :

— Δίδω αμέσως ήμισυ έκατομμύριον δι’ αύτήν τήν 
εικόνα. 

αύτφ ευρέθησαν πινακίδες περιέχουσαι είς νέους κρυ
πτογραφικούς χαρακτήρας διάφορα ονόματα προσιό- 
πων καί τόπων. Έπίσης άνεσκάφη πινακίς τις έξ άρ- 
γίλλου έφ’ής είναι γεγραμμένη επιστολή Άσσυρίου 
τινός βασιλέως—ίσως τοΰ Άσσούρ - ναζίρ - παλ, δστις 
τυγχάνει γνωστός είς τήν ιστορίαν ώς «Ό Άσσύριος 
Κολοσσός»,—πρός τόν Άχαβ.

β ) Τά λείψανα τής άρχαίας πρωτευούσης τού 
'Ισραήλ έφ’ ένός μεγάλου άπομεμονωμένου λόφου 350 
ποδών ύψους, έξ μιλ. νοτιοδυτικός τής Nablus, καί 
άπέχοντος περί τά είκοσι μίλλια τής Μεσογείου. Ό 
λόφος ουτος άναφέρεται είς τήν ιστορίαν δταν ήγο- 
ράσθη τφ 900 π.Χ. υπό τού Όμρί, δστις έκτισεν έπ’ 
αύτοΰ τήν Σαμάρειαν. Έν αυτή ό Άχαβ έκτισε βωμόν 
τοΰ Βάαλ ώς καί τό έξ έλεφαντόδοντος άνάκτορον του.

γ’) Πλεϊστα τών ανακτόρων τών ’Ισραηλιτών βασι
λέων, οΐτινες διέμενον είς τήν Σαμάρειαν.

δ ) ΙΙλεϊστοι όσοι Ελληνικοί καί Ελληνορωμαϊκοί 
ναοί άνεκαλύφθησαν. Μεταξύ τούτων εις, Βυζαντινής 
έποχής.

ε') ’Αραβικοί λαμπτήρες, Ελληνικά καί Ρωμαϊκά 
πήλινα άγγεϊα, ογκώδεις τοίχοι εβραϊκής κατασκευής, 
κλίμαιχς καί δεξαμεναί. Τινές τών λίθων είς τάς κλί
μακας έχουσι πλέον τού μέτρου μήκος καί είναι έπι- 
τηδείως τοποθετημένοι.

"Εκϋ-εσις καλλιτεχνική.
1915 καλλιτεχνικά έργα είνε εκτεθειμένα έν τή Βα

σιλική Άκαδημίφ τοΰ Λονδίνου.
Οί Άγγλοι κριτικοί είναι αυστηροί είς τάς κρίσεις 

των. Μεταξύ τών άξιοσημεκότων προσωπογραφιών 
είναι ή τής κ. A. Walkee ύπό τού Δίξη καί ή τής 
Λαίδης [lend lip ύ.τό τοΰ Shannon. Τοΰ Όρτσαρντσόν 
(Orchardson) «Τά προσφιλή τής Μητρός» καί τοΰ 
Σάρτζεντ ή «Άρμαγέδων» είναι έκ τών ολίγων καλών 
έργων έν τή Ακαδημία.

Νέα Ύόρκη ΚΡΗΣΣΑ
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Κυρία 'Ελένη Leunc,
ήόμιλί,σασα κατά τής ξενομανίας έν τώ ε Παρνασσφ··.

συγγραφείς, έχουν τό μικρότερου βάρος, ένώ πολλοί 
άλλοι, όχι καί οί σπουδαιότεροι, τό μεγαλείτερον. Τά 
έργα τών ίδικών μας συγγραφέων δέν έχουν ακόμη με- 
τρηθή μέ τήν ϊ>ΛΪι· αρκεί δτι έχουν πωληθή μέ τήν οκά.

*
Ti μοδέλα.

Λυτήν τήν εποχήν τό Παρίσι έγέμισεν άπό καλλι
τεχνικός έκθέσεις. Οί ζωγράφοι βεβαίως θά είνε ευ
χαριστημένοι.

Οί κριτικοί δμως παρετήρησαν δτι τά πορτραΐτα 
καί πρό πάντων τά σώματα τών γυναικών ήσαν ασχη
μότερα άπό κάθε άλλην φοράν καί αίτια αύτοΰ τοϋ 
κακού είνε ή χειρότερα ποιότης τών μοδέλων.

Τό μοδέλο κάποτε άναδεικνύει τόν ζωγράφον καί 
κάποτε, πάλιν ή έργασία τοΰ ζωγράφου χάνει ώς έκ 
τής κακής σωματικής διαπλάσεως τής γυναικός, ήν έ- 
έξέλεξεν ώς μοδέλον.

Πρό ολίγων έτών είς περίφημος ’Αμερικανός ζω
γράφο; ήθέλησε ν’ αϋτοκτονήσρ διότι τοϋ έπήραν τήν 
γυναίκα τήν οποίαν μετεχειρίζετο διά μοδέλο καί εις 
τήν όποιαν έχρεώστει μέγα μέρος τής φήμης του.

Αί γυναίκες αί δυνάμεναι νά χρησιμεύσουν ώς μο- 
δέλα είνε όλίγισται. Οί γλύπται καί οί ζωγράφοι πα· 
ραπονοϋνται δτι δυσκολεύονται πολύ νά εΰρουν γ·,- 
ναϊκα σύμφωνον μέ τήν αισθητικήν των.

Κατά τά συμπεράσματα τών αρμοδίων, ή τελεία γυ
νή πρέπει νά έχη ΰψος 5 ποδών καί 4 δακτύλων, στή
θος 91 1)2 ύφεκατοστομ , μέσην 66 1)4 ύφεκατοστοιι. 
ισχία 94 ύφεκατοστομ., κνήμας 37 ύφεκατοστομ., χεί- 
ρας 11 1)2 ύφεκατοστομ., πόδας 16 1)2 ύφεκατοστομ. 
βάρος περίπου 6C χιλογράμμων.

Αύτά είνε τά μέτρα τής τελείας γυναικός.
Μή άπελπίζεσθε δμως καί αί άλλαι. Ήμπορεϊ νά 

είσθε ώραΐαι, χωρίς νά συμφωνήτε μέ τάς ανωτέρω 
διαστάσεις.

Τό μοδέλο λοιπόν αΰιό διά τήν στέρησιν τοΰ ό
ποιου ό ζωγράφος ήθέλησε ν’ αύτοκτονήση, ήτο μία 
νεαρά κυρία τής Νέας Ύόρκης όνομσζομένη Κλάρα 
Μπέτζ. καί ή όποία θεωρείται ώς τό τελειότερον μο
δέλο ποΰ ύπάρχει. Αί διαστάσεις της είνε ακριβώς ώς 
αί προπεριγραφεϊοαι.

Ό ’Αμερικανός ζωγράφος, ποΰ τήν άνεκάλυψε καί 
τήν έχρησιμοποίει, έθαυμάζετο καί ή φήμη του οφεί
λεται είς τήν τελειότητα τών γυναικών τάς όποιας 
έζωγράφιζεν.

’Εν τούτοις co μοδέλον τό όποιον τφ έχρησίμευεν 
διά τάς ωραίας του συνθέσεις άνεκαλύφθη άπό τούς 
άλλους ζωγράφους, οΐτινες έπολιόρκησαν τήν Κλάρα 
Μπέτζ, καί έζήτου·.' νά ποζάρη καί δι’ αυτούς.

Καί τώρα άγιόν γίνεται διά τήν νεαρόν γυναίκα, ή 

όποία δέν «ποζάρει» δι’όλιγώτερον από 200 φράγκό 
τήν φοράν.

Έν τούτοις μέ δλας τάς έπιτυχίας της δέν έξέχασε 
τόν ζωγράφον ποΰ τήν άνεκάλυψε. Τρέφει δέ διά τόν 
άποθανατίσαντα αύτήν μεγάλην εύγνωμοσύνην.

— Είνε ό μεγαλείτερος ζωγράφος ποΰ γνωρίζω, 
έλεγεν ημέραν τινά.

— Αύτό τό κρίνετε, άπήντηυε κάποιος αδιάκριτος, 
άπό ;ήν ώραιότητά σας τήν όποιαν μέ τόσην έπιτυ- 
χίαν άπετύπωσεν.

★
Πρωτοφανής (Ιχών.

Είς τό Λονδϊνονείς τήν Πινακοθήκην τήςΜπόντ-
Στρήτ έξετέθη πρό τίνος είκών,ή όποία κατέστη τό άν- 
τικείμενον ζωηρότατων συζητήσεων καί περιέργειας. 
Ό 'Ερρίκος Ώλτ, ό Καναδός ό όποιος έζωγράφισε 
τήν παράδοξον ταύτην εικόνα,είνε καλλιτέχνης έκ τών 

διαπρεπέστερων* άλλ’ ό θαυμασμός καί ή έκπληξις 
προέρχονται ιδίως άπό τό έξής παράδοξον φαινόμε- 
νον : Ή είκών φαίνεται τόσον καλά είς τό βαθύ σκό
τος, δσον καί είς τό άπλετον φώς. 'Η είκών παριστά 
τόν Ίησοΰν Χριστόν έπί τής Νέκρας θαλάσσης· είς τό 
σκότος ή μορφή τοΰ Ναζωραίου διακρίνεται τελείως 
έίς φωτεινήν ενδυμασίαν, όπισθεν τής όποιας διαγρά
φεται άμυδρώς ή σκιά τοΰ σταυρού.

"Ολοι οί μύσται τής ζωγραφικής κατάπληκτοι έξή- 
τασαν τήν μυστηριώδη εικόνα, τήν έψαυσαν, μήπως 
άνεύρουν τό μυστήριον, μήπως Ιδουν άν ή είκών αΰτη 
έγινε διά διαλύσεως φωσφόρου καί ραδίου καί τούς 
ζωγράφους διεδέχθησαν οί χημικοί, χωρίς νά είνε 
εύτυχέστεροι τών πρώτων. Καί ή είκών λάμπει, φωτο- 

Δεσποινίς Ήλίχτρα Πακαγιωργακοκούλαυ 
Ή διακριθβίσα el; τους ‘Ελληνικούς χορούς 

καϊτά’Ελλην. τραγούδια ιΐςτά *Άνθβσνήρια·,

βόλεϊ, αστράπτει είς τό σκότος, έκπάγλως ώραία είς 
τό μυστήριόν της. Τό θαύμα έγκειται είς τύ δτι ή 
φωσφωρίζουσα είκών έζωγραφήθη μέ διάλυσιν φω
σφόρου. Ό ζωγράφος, άγνοών καί ό ’ίδιος τό αίτιον 
τής λάμψεως, άσυναισθήτως ψά είχε ρίψει κάποιαν 
διάλυσιν φωσφόρου είς τά χριόματα. τά όποϊα κατα
σκευάζει ό ίδιος. Τού προσεφέρθησαν γενναία ποσά, 
ΐνα κατασκευάση παρομοίαν. άλλ’ αί άπόπειραί του 
άπέτυχον. Καί ή είκών τού Ναζωραίου παραμένει μυ
στήριον !

Ό Τολστόη πτρϊ Εΰαγγιλ.ίου.
Είς ζωγράφος, φίλος τού μεγάλου Ρώσου συ; γρα- 

φέως, παρουσίασεν είς μίαν σειράν εικόνων τάς πλέον 
χαρακτηριστικός στιγμάς τής ζωής τού Ρώσσου φιλο
σόφου. Μία καλλιτεχνική είκών όχι άξια περιφρονή- 
σεως παρουσιάζει τόν γηραιόν συγγραφέα, φεύγοντα 
έκ τής Γιασνάγια Πολιάνας, διασχίζοντα τήν έρημον 
ρωσικήν πεδιάδα, μέ τόν παγωμένον άνεμον, ένώ είς 
τήν τεταραγμένην του μορφήν παρουσιάζεται δλον τό 
δράμα έκεΐνο τού θανάτου.

'Π είκών επιγράφεται τό «Ταξείδιον πρός τό "Απει
ρον» καί ό ζωγράφος είνε ό ’Ιωάννης Σπίκα.

"Ολος τάς εικόνας αύτός τάς έχει τοποθετήσει είς 
μίαν μεγάλην αίθουσαν, έχει δέ καί ένα χειρόγραφον 
τού Τολστόη, περίφημον ιδίως διότι είνε θρησκευτι
κής ύποθέσεως.

Ιΐνε άπάντησις τοΰ Τολστόη είς τόν ζωγράφον 
διατί δέν βασίζει τάς θρησκευτικός του πεποιθήσεις 
έπί τού Εύαγγελίου.

— Ήσχολήθην, λέγει περί τής χριστιανικής πίστεως 
καί τούτο μοί έπέφερε πνευματικήν άπόίαυσιν, άλλ’ 
άπέρριψα τάς άρχάς τού Εύαγγελίου ένεκα τών νοθεύ- 
σεων τάς όποιας είσήγαγον είς αύτό αί διάφοροι έκ- 
κλησίαι.

Είτα γράφει συλλογήν γνωμικών έξ άρχαίων καί 
νέων συγγραμμάτων, περί θρησκείας καί ήθικής. Είς 
όλους αύτούς τούς τόμους, λέγει, δέν εύρηκα παρά 
μόνον ολίγα τινά, έπί τών όποιων δύνανται νά στηρι- 
χθώσιν αί άρχαί τοΰ Εύαγγελίου.

«"Ενεκα τούτων δύνασθε νά κρίνετε — γράφει ό 
Τολστόη — διατί δέν αποδίδω μεγάλην σημασίαν είς 
τό Εύαγγέλιον.

*
ΊΙ ΊΙντοΟ.

Εις μίαν έπιθεώρησιν σατυρίζεται πολύ έξυπνα ή 
κυρία ’Ωντοΰ, ή οποία άπό ράπτρια έγινε μυθιστοριο- 
γράφος καί — χάρις είς τήν προστασίαν τού Όκταβίου 
Μιρμπώ — κατόρθωσε ν’άναδειχθή πολύ γρήγορα.

Σχετικώς μέ τήν κυρίαν αύτήν μία έφημερίς άφη- 
γεϊται τά έξής χαρακτηριστικά άνέκδοτα.

Κάποιος ’Αμερικανός έζήτησεν άπό ένα βιβλιοπώ
λην τό καλλίτερου έργον της καί. ό βιβλιοπώλης τοΰ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ r
Εχ Ρώμη,

Γενικώς παρ’ δλων τών επισκεπτών τής Valle Giu
lia σΐ'ίρτεΐται ή Ευρωπαϊκή τέχνη. Τύ ‘Αγγλικόν διαμέ
ρισμα ελκύει τόν κόσμον τής ενσυνειδήτου τέχνης, τό 
Ουγγρικόν Εκπλήττει διά τάς προόδους του, τό Σερβικόν 
πνέει φωτιά, και τό Βελγικόν Αναπαύει καϊ συγκινεΐ μέ 
τάς παθητικός τοποθεσίας του. Ό Aliassara και ό Zu- 
loaga κινούν θεμέλια αιώνων τέχνης μέ τόν νεωτερισμόν 
των' ελάχιστοι δμως κάμνουσι λόγον περί ‘Ιαπωνίας, ε.Ιά- 
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έδωκε τό μόνον της μυθιστόρημα, τό όποιον έχει έκ- 
δοθή μέχρι σήμερον.

— Τί νά τό κάμω αύτό--είπεν ό εκκεντρικός ’Αμε
ρικανός—ένα τέτοιο βιβλίο ήμπορεϊ νά τό άποκτήση 
δ καθένας.

— Τότε λοιπόν τί θέλετε, κύριε ;
— Νά! Θά ήθελα π. χ. ένα πουκαμισακι ραμμένο 

άπό τήν συγγραφέα.
Άλλοτε πάλιν ή ιδία ή κυρία Ώντοΰ είσήλθεν εις 

ένα βιβλιοπωλείου τής Μασσαλίας καί έζήτησε τό τε
λευταίου μυθιστόρημα.

Τής έδωκαν τό ίδικόν της.
— Γνωρίζετε αύτήν τήν συγγραφέα ήρώτησε τόν 

ύπάλληλον.
— Πώς νά τήν γνωρίζω κυρία μου — άπήντησεν 

έκεϊνος—άφοΰ δέν υπάρχει. Είνε ένα φανταστικόν 
πρόσωπον τό όποιον έδημιούργησεν ό Μιρμπώ.

1‘Ιτα Σαχίττι.
Οί θεατρικοί κριτικοί τής 'Ιταλίας εκφράζονται 

ένθουσιωδώς διά τήν χορεύτριαν 1’ίταν Σακέττι, ή 
όποία έδωκε δείγματα τής τέχνης της είς τό «Κοστάν- 
τζι» τής Ρώμης.

Ή χορεύτρια, νέα, ώραία καί έξησκημένη είς τήν 
έκτέλεσιν τών δυσχερέστερων χορευτικών καί παντο- 
μιμικών κινήσεων, κατόρθωσε νά σημείωση μίαν άπό 
τάς σπανιωτέρας έπιτυχίας.

«ΊΙ Ρίτα Σακέττι—γράφει ό θεατρικός κριτικός 
τής «Τριμπούνας» —είνε κάτοχος λεπτής καί παθητι
κής καλλιτεχνικής ιδιοσυγκρασίας· είς τήν φυσικήν 
της χάριν καί τήν εύχέρειαν τών κινήσεων, ενώνει τό 
θέλγητρον μεταδοτικής συγκινήσεως. Αί τουαλέτται 
τάς όποιας χρησιμοποιεί — πλουσιώταται—καί αί στά
σεις της - μετρημένοι καί καλλιτεχνικώταται — συντεί
νουν έπίσης πολύ είς τήν επιτυχίαν.

Ό χορός της άποτελεϊται άπό ρυθμικός στροφάς 
ολοκλήρου τού σώματος καί ομοιάζει πολύ μέ τάς 
μιμικός άναπαραστάσεις, αΐτινες τόσον συχναί ήσαν 
είς τήν άρχαιότητα.

Είς τήν μουσικήν ευρίσκει στοιχεία αισθηματικά, 
δραματικά, άκόμη δέ καί τραγικά καί μας αποκαλύ
πτει τήν θείαν τέχνην ύπό νέαν δλιος μορφήν, εντελώς 
άπροσδόκητον διά τούς οφθαλμούς μας. Είς τήν «Τα- 
ραντέλλαν» τοΰ Σοπέν παρέχει μέ τάς κινήσεις της καί 
τάς εκφράσεις ποΰ άλλάζει διαδοχικώς ή φυσιογ".ι>- 
μία της, πλήρη τήν έντύπωσιν γυναικός πού ένφ άφ' 
ένός πονεϊ δυνατά, άφ’ έτέρου αισθάνεται ζωηρόν επι
θυμίαν νά χορεύση καί είς τήν ψυχήν της συνάπτεται 
άγιόν σφοδρός μεταξύ τών δύο συναισθημάτων.

Καί, δταν νικημένη άπό τόν πόνον, έπεσεν ώς όγκος 
άδρανής είς τό έδαφος, τό κοινόν μέ ζωηρότατα χει
ροκροτήματα έξεδήλωσε τήν έκπληξίν του διά τό πρω
τοφανές τοΰ θεάματος».

χιστοι οί έπισκεπτόμενοι τό τμήμα αυτό καί αί'τοϊ δε δέν 
φαίνονται κατεχόμενοι άπό ίκανοποιηθεϊσαν περιέργειαν 
Καί πράγματι, ή Ιαπωνική τέχνη είς Ευρωπαίοι' υφΟα'1.- 
μ’ιν είναι άκατά'.ηπτος. ζΐιιί νά άντιληφθή τις τήν τέχνην 
ένός "Εθνους είναι απαραίτητον νά έχη ήι'ιαη έν αύτώ, 
να γνωρίοη καλώ; τήν ιστορίαν του, τάς συνήθειας του 
και τα; φυσικας κα'.λονάς τον. 'Ημείς ευρισκόμενοι πρό 
τών γραμμών τοΰ Ίάπωνος δέν τόν άντιλαμβανό/ιεθα. 
"Εσχον τήν τύχην νά έπισκεφθώ τό ‘Ιαπωνικόν padi-
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glioilC- /« ‘Ιάπωνα καλλιτέχνην. Τά τοπεΐα μας σας έκ- 
πλήττουσι, μοί λέγει, καί δέν σάς τέρπουσι, αν δμως έτα- 
ξειδεϋατε εί; 'Ιαπωνίαν, καί ίδιοι; οφθαλμοί; άντελπψ- 
βάνεσθο τό περίεργον τή; έκεΐ φύσεως, ή γνώμη σας $ά 

ήλλασσε. Εί; τόν τόπον μου, προσθέτει ό σύνοδό; μου, δλα 
τά πράγματα εινε εξωτικά, μυστηριώδη, ακατάληπτα. 
‘Εν ώ ταξειδεϋετε τόν ‘Ωκεανόν, δλο>; αίφνιδίω; οά; πα
ρουσιάζονται κυανόλευκοι κορυφαί όρέων, υψηλότατοι καί 
διαφανέσταται. Τάχιστα εΰρύταται άλύοεις τούτων πλάι- 
οιοΰσι τόν ορίζοντα με φαντασιο'ιδη σχήματα ανεν βάσεως, 
καλυπτόμενη; αυτή; τε καί τή; θαλάσση; ύπό πυκνών 
νεφών έξοχου χρωματισμού' πλησιάζετε, κα! τά ονειρώδη 
ταύτα σχήματα λαμβάνουσι πλέον μορφήν στερεόν, αί 
κορυφαί βάφονται ΰπό ελαφρού κυανοπρασίνου, αί πλη- 
σιέστεραι ροδοχρυσίζουν. Ύπ' αυτήν τήν εντύπωσιν <5 

Ίάπων καλλιτέχνη; χαράττει τά; εναερίου; γραμμά; του 
εί; τήν μέταξαν, άφήνοτν λευκόν τόν ουρανόν, καί λευκά 
τά νέφη, εί; τρόπον ώστε βλέπετε, βουνά π ε τ α μ ε ν α, 
κατά τήν λαϊκήν έκφρασιν. Είπον δτι έχουν δίκαιον, άλλά 
μά τήν αλήθειαν, δέν έννοώ καί ποία είνε ή ευλογημένη 
αυτή καλλιτεχνική άντίληψι;, άφ' ού μά; κρατεί τόσον 
κεκρυμ/ιένα τά μυστήριό τη;, ώστε νά μή δυνάμεθα ν’ 
άντιληφθώμεν τόν έξαίσιον αυτόν,ώ; /Αγουν, χρωματισμόν.. 
Προχωρούμε)' πρός τά; προσωπογραφία;' μέ θαυμαστήν 
δντοι; έπιτηδειότητα χαράττεται τό contorno* άλλ’ αυτό 
καί μόνον' οί μικροοκοπικοί οφθαλμοί των Ίαπωνίδων 
άναπαρίοτανται ΰπό μιά; γραμμή;, αί όφρΰ; καί ρώθω- 
νε; έπίση;, καί μόνον τό στόμα βάφεται ίσως δπως άπο- 
δοθή αυτό τό τεχνητόν μειδίαμα, μειδίαμα ούδέν λεγον. 
Παρετήρησα το αδιάφοροι· τής φυσιογνοιμία; αύτών τών 
πλαγγόνων, τήν ελλειψιν τή; παλλομένη; ζωή;, τήν άναι- 
σθηαίαν περίπου εί; τό περιβάλλον, καί έμαθον δτι ό 
Βουδδισμός κατέστησε τόν ’Ιάπωνα καί τήν Ίαπωνίδα 
οντα ψυχρά, κατέχοντα τό μυστήριον τή; έπ ’ αυτών κυ
ριαρχία;, άδιαφοροΰντα διά τά διάφορα ανθρώπινα συ
ναισθήματα, καί περιμένοντα τόν θάνατον μετά στατική; 
αδιαφορία;' διενοήθην δτι αδίκως οί πνευ/ιατισταί κατα
γίνονται νά δεσπόσωσι τή; ανθρώπινης φύσεως δια τή; 
έπιοτήμη;' ίΐ; άσπασθοΰν τόν Βουδδιομΐη· καί έπέτνχον τό 

ποθούμενον. Έν συνόλφ κατερχομένη τοΰ ‘Ιαπωνικού 
padiglione, δέν εΰρον (αυτήν πλέον σοφήν' τά para- 

vents, τό ωραία δοχεία τοϋ τεΐου, τά θαυμαστά άλιξή- 
λια κα! άνεμιστήρια ήσαν αί γνο'ισεις μου καί τά χρυσάν
θεμα τοϋ Loti κατεϊχον μίαν μικράν θέσιν' έκεΐ καί 'έμει
ναν' ώμολόγησα δτι δέν άντελήφθην τίποτε καί χαιρετώσα 
τόν εύγενή συνάδελφοί', έσπευσα ν’ άναπαυθώ και να 
πλουτήσοι τά; γνώσεις μου είς τόν διάσημου Alcaiiara 

τόν βασιλέα τοΰ χρο'ιματος, τόν δημιουργόν τή; νέα; τέ
χνη; έπί τών βάσεων έξοχου χρωματισμού, τόν διανοί- 
γοντα είς τόν έχοντα τήν τέχνην νά τόν αντιλαμβάνεται, 
σφαίρα; νέα;, καί κόσμον; αγνώστους μέχρι τή; χθες 
ετι. Είνε ή ’Ισπανία, ή δοτσαοα ζωήν καί νέον αίμα εί; 
τήν έξησθενημένην Ευρωπαϊκήν τέχνην, παλμού; νέου; 
καί σχέδια δράσεως εί; τοί·; νέους καλλιτέχνη;, ή ‘Ισπα
νία άναγεννο/μένη /ιέ τά; ταυρομαχία; τη;, μέ τους χο
ρού; της τού; ασυνήθεις, μέ. τά; δυνατά; φυσιογι’οιμίας 
τη;" κατέχει τα σκήπτρα εί; τήν υγιά τέχνην, επι τών 
αρχών τοΰ θεοτοκοπούλου κα! έπί τή; σχολή; τοΰ Ve

lasquez βαδίζουσα πάντοτε.
Μαρία Ίγγλίοη 

¥
Υπέρ σκοπού έξόχοκ κοινωφελούς, τών παιδικών 

εξοχών, ή κ. Σοφία Σχλήμαν διωργάιωσε ώραιοτάτην 
καλλιτεχνικήν έορτήν έν τήϊ Ζαππείφ, καθ’ήν παρήλα- 
σαν ανθοστολισμένοι αμαξαι μέ περικόμψους Άτθΐδας. 
Ή έορτή επέτυχε θαυμαοίωζ, ένισχΰθη δέ συγχρόνως ή 
ϊδρυσις τών παιδικών έξοχων, δι1 ιον θά ευεργετηθούν 
τόσα πτωχά καί φιλάσθενα παιδία.

¥
Άπέθανεν έν Άθήναις ό ’Ιωάννη; Περβάνογλους, έκ

τών παλαιοτερων λογιών, δοκιμώτατος δέ μεταφραστή; 
Σαιξπηρείων δραμάτων. Ήτο εσχάτως αντιπρόεδρος τοΰ 
Μουσικού καί Δραματικού Συλλόγου.

— Άπέθανεν έν 'Αθήναι; μετά βραχεία)· νόσον, ή τι; 
έξεδηλώθη διά εγκεφαλική; διαταράξεως,ό γλύπτη; Γεώρ
γιο; ζενάκης.

— 'Επανήλθεν έξ Ευρώπη; δ ζωγράφο; κ. Φρ. Άρι- 
στεύς.

*
Ή "Ρέαν τού κ. Σαμάρα έδόθη καϊ εί; ’Αθήνα;, 

δίς. Τό έργον, τό όποιον έοτάθη εί; τήν “Σκάλαν» τοΰ 
Μιλάνου, έσχε κα! έν 'Αθήναι; ζωηροτάτην έπιτυχίαν. 
Ώ; ούνθεοις έθαυμάσθη ή δύναμι;, ή ποικιλία, ή Έλλη- 
νικότης τον. “Εργον δυσκολώτατον, διά τού; ΰψηλού; ίδιοι; 
τόνου;, απαιτεί πρώτη; τάξεως ηθοποιού;. Πρό παντός 
δμως πρωτότυπον. Τό άρχαΐον μέλο; συνανταται μέ τήν 
χάριν τών νεοελληνικών άσμά των. Ή ‘Ιταλική εύρυθμία 
μέ τήν άντίδρασιν Βαγνερείο»· δύναμιν. Ό ‘Ολυμπιακό; 
ύμνο;, ή δυωδία τή; α' πράξεως, ή εισαγωγή τή; β', τό 
κουαρτέτο, είνε μεγάλη; τέχνη; συνθέματα.

Ό θίασο; κατέβαλε μεγάλα; προσπάθεια; διά νά αντα- 
ποκριθή εί; τό έργον. Μόνο; ό βαρύτονο; δέ-Μάρκο τό 
κατώρθωσεν.

Τό λιμπρέτο τή; ιΡέα;» πενιχρόν' ευτυχώ; ή ιδιο
φυία τοΰ κ. Σαμάρα ΰπερϊσχυσε καί έπεβλήθη, παρ’ολα; 
τιι; άτελεία;. Ή τ Ρέα» κατατάσσει δικαίω; τόν δαφνο
στεφή μουσουργόν τη; μεταξύ τιϋν κορυφαίων τή; Ευ
ρώπη;.

*

ΊΙ διακεκριμένη κλνιδοκυμβαλίστρια κ. Σοφία Τοίλλερ 
εί; στενώτατον κύκλον κεκλημένων έν τή οικία τη; έδωσε 
δείγματα τή; υπερήχου τέχνη; τη;.

Ή κ. Τοίλλερ διηρμήνευσεν δυσκολωτάτα; συνθέσει; 
Γερμανών μουσουργών. Έξετέλεσε όλόκληρον τό πρό
γραμμα μετά μοναδική; ακρίβεια;, μετ’ άπαραμίλλου 
διαισθήσεοι;, /ιτιά κρυστάλλινη; διαύγεια;. Μία διερμη- 
νεία άποκαλύπτουσα δλην τήν ψυχήν τοϋ συνθέτου. “Ε
παιξε δύο μελέτα; Βάρ·ερ—Αίστ καί Σοπέι-Λίστ, τό 

Βάλ; τή; Καρένιο, δπερ εινε ή μόνη σύνθεσι; τή; έξοχου 
έν Βερολίνιο κλειδοκυμβαλιστρία; καί τό όποιον έπαιξε 
κατά τον ίδιάζοντα έκείνη τρόπον, τήν “Ταραντέλαν» τοΰ 
Λίβτ, ήν έδιδάχθη παρά τοΰ ίδιου Αίστ, δύο Μαζοΰρ- 
κε; τοΰ Σοπέν, τό γοητευτικόν «Περσικόν έμβατήριον» 
τοΰ Γρώμφελδ, μετενεχθέν διά κίπιδοκύμβαλον υπό τοΰ 

Στράου;. Καί ή βαθυτάτη άπόλαυσι; έτελείωσε μέ εν 
galop τοΰ Ρουμπινστάϊν. Καί τά εννέα μουσουργήματα 
άπέδοικεν ή κ. Τοίλλερ μέ μεγάλην έντυπωτικήν δύναμιν,μέ 
σταθερότητα, αισθηματικότητα, μέ χάριν καί ετοιμότητα.

Εί; τήν συναυλίαν μετέσχε καί ό κ. Σαΐφερ, έκτελέ- 
σα;, συνοδευούση; τή; κ. Τοίλλερ, δι'ο συνθέσει;.

Ή κ. Τοίλλερ τό πρόσεχε; φθινόποιρον άπέρχεται εί; 
Αίγυπτον δπο>; δώση συναυλία;, πρόκειται δέ νά άνατεθή 
εί; αυτήν ή διοργάνωοι; τοϋ έν ‘Αλεξάνδρειά ίδρυθησομέ- 
νου ‘Ωδείου.

¥

Εί; τήν μικράν πάλιν Βέτζιβιτ; παρά τι! Κίεβον, ένιΰ 
έδίδετο θεατρική παράστασι;, ή Άστυνο/ιία περιεκύκλωοε 
τό θέατρον κα! όιδήγι/σε πάντα; τοΰ; έν αύτώ ηθοποιοί·; 
καί θεατά;, 600 τόν αριθμόν, εί; τά; φυλακά;.

Έκεΐ έλήφθησαν τά ονόματα δλων καί μετά όλονύ- 
κτιον κρατησιν οί συλληφθέντε; άπελύθησαν τήν πρωίαν. 
'Αφορμή τοΰ πραξικοπήματα; ήτο, δτι παριστάνετο έρ
γον μή έπιτραπέν ύπό τή; ’Αστυνομία;.

»

Αύο Άγγλοι φιλότεχνοι, οί κ.κ. Σκότ, πρφην υπουρ
γό; καί ό λόρδο; Μογκόμμερυ, άνήκων εί; μίαν άπό τά; 
αρχαιότερα; εύγενεΐ; οικογένεια; τή; 'Αγγλία;, έπεσκέ- 
φθησαν πρό ττνο; τά; ’Αθήνα;.

Άνέγνωσαν εί; τον; « Ττίϊμ;» όσα έγράφησαν διά τήν 
ήΐιετέραν Πινακοθήκην έξ αφορμή; τή; δωρεά; τοΰ Κορ- 
γιαλένιον καί ήλθον διά νά τήν ι’δοΰν.

'/Ι.τό τούς πίνακα; έμειναν κατενθονσιαομένοι, ιδίως 
δέ έθαύμαοαι· τόν “ Έλιέζερ καί τήν Ρεβέκκαν» τοΰ Τιέ
πολο καί ένα πίνακα του Βερονέζε. Έθαύμαοαι· έπίση; 
τήν έργαοΐαν τή; έμφανίσεοι; τοιν πινάκων παρά τοΰ κ. 
Χατζοπούλου, τήν όποιαν ό λόρδο; Μο··κόμμερν ήτο εί; 
θέσιν νά έκτιμήοη, ώ; έχων εϊ; τήν συλλογήν τον αρχαίοι·; 
πίνακα;.

Εί; τήν Πινακοθήκην ή έργασία αύτή εξακολουθεί 
άθορύβοκ καί συστηματικοί;. Το'ιρα άπεκαλΰφθη ένα νέον 
έργον, θαυμάσιοι· υπό έποψιν ουνθέοεω; καί αρμονία; 
χρωμάτων. Είνε ένα; Μαζανιέλλο; τοΰ Φαλκόνε. Ό έπα- 
ναστάτης αυτός τής Νεαπόλεω; πάρίοταται φέρων πορ
φύραν καί πίλον πτερωτόν, ή δέ δλή τεχνοτροπία ιή; 
προσωπογραφία; ένθυμίζει Ρέμπραντ. Ό πίναξ ανήκει 
εί; τήν δωρηθεΐσαν συλλογήν τοΰ Τυπάλδον Κοζάκη καί 
εΰρίσκετο εί; οίκτράν κατάοταοιν. Δέν ήδύνατο τι; >·ά 

διακρίνη αν ήτο τοπεΐον ή προσωπογραφία.
♦

Μετά δεκαετή άπονοίαν εί; Γερμανίαν επανήλθεν ό 
γνωστό; λογογράφο; “Μποέμ», όστι; πρΐις εικοσαετία; 
είχεν άρχίση τό στάδιον τον διά συνεντεύξεων μετά λο
γιών, καί ήδη έθεώρησε καλόν νά έπαιαλάβη τό πείραμα, 
“συνεντενξιουμενο;» μετά λογιών γνωστών καί άγντόστων, 
μετά οοβαριον καί γελοίων ΰποκειμένων. Ώ; έκ τοΰ τρό
ποι· καθ’δν γράφονται αί συνεντεύξεις καί τή; έπιπολαιό- 
τητο; ήτι; διακρίνει τά; απαντήσει; πρόκειται περί γελω- 
τοποιήσεω; τών λογιών, διά τή; γραιόδου; γκρίνια;, ήτι; 
φέρει εί; φοι; δλα; τά; παιδαραόδει; αντιζηλία; καί δλα τά 
συχαμερά άπλυτα τή; παρασκηνιακή; ζωή; τών λογιών. 
Ήρωτήθησαν ρεπόρτερ, ποιηταί βυζαίνοντε; άκόμη τό 
biberonri/ς ποιήσεοι;,δραματικοί συγγραφείς άποτυχόντες, 
μερικά ψευδαινυμα, μεταφραοταί, οοοιαλιοταΐ, λόγιοι άνισ- 
οόροποι, παντώ; είδους καί πάσης προελενοκος σνρρα- 
φεΐς, διά νά άραδιάσονν κάθε είδους ανοησίαν καί κάθε 
είδους μοχθηρόν πείραγμα.

Α! συνεντεύξεις αύται,. αί όποΐαι έσημείωοαν μεγαλο
πρεπή αποτυχίαν και διά τά πρόσωπα μεθ' ών ό λόγιος 
συνεντευξιολόγο; διελέχθη καί διά τάς ακρισίας, αϊτινες 
έξετοξεύθησαν, δυστυχώς έξακολουθούν, μ* δλα τά κυνικά 
καύματα, μετατοπιζόμενοι καί εις τήν δ' σελίδα.

¥
Έν προεοπερίδι τοΰ συλλόγου ή “Δράοις», ό φιλόλογο; 

κ. Χριοτοφάκης ώμέλησε περί γυναικός, καί τοιν περί 
αυτής γνωμών μεγάλων φιλοσόφων καί ποιητοιν, ή δε
σποινίς Κολοβά έτραγού'δηοεν, ό κ. Ααπαθιαιτη; απήγ
γειλε καί ό κ. Μ. Μαγκάκης άνέγναισε τήν » Άνεκδοτικήν 
Ιστορίαν τοΰ Πέτρον Ξυπνοΰ», σΰμοριατικά αποφθέγ
ματα λίαν έπιτυχή.

' Υπέρ τιΰν έργων τή; Σηροτροφικής εταιρείας ήν 
μετ' απαραδειγμάτιστοι· ζήλον διευθύνει ή κνρία Αίκατ. 
Ζλατάνον έδόθη έν τώ » Άκταίω» παρουσία τών Α.Α.Μ. 
Μ. τών Βασιλέων έορτή, ής προηγήθη συναυλία. Μετέ- 
σχον ή δεσποινίς Ήλέκτρα Παπαγεωργακοποϋλου ήτις 
έιμαλε τό τραγούδι τής Μικαέλας έκ τής “ Κάρμεν», ό 
ερασιτέχνης βαρύτονο; κ. Π. Κονκέας δστις έτραγούδηοε 
τό Ideale τοΰ Tosti, ή νεαρωτάτη δεσποινίς Τζονλια-Ρέα 
Άμπελο, ήτι; πρωτοενεφανίσθη ένιόπιον τον κοινού μέ 
τήν ώραίαν απαγγελίαν τοΰ ποιήματος τον Ουγκιό «Tris- 

tesse d’Olympio». ό κ. Κ. ΙΙαναγόπουλο; άπαγγείλας 
τούς « "Ηρώα; αφανείς» τοΰ κ. Στρατήγη καί τό σατυ
ρικόν «Oh, les parents» τοΰ Casegue. Ή συναυλία 
έληξε μέ τήν έπί τετραχόρδου έκτέλεσιν τή; Manon ΰπό 
τής δεσπύινίδος Καροτίνου, σννοδενοιισης έπί κλειδοκνμ- 
βάλου τή; δεσποινίδα; Παμπούκη καί μέ τήν δυωδίαι· τού 
κ. Σανθοπούλου “ Ύπό τό φέγγος τής Σελήνης», ήν 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

έτραγούδησαν ή δεσποινίς ΙΙαπαγεωργακοπούλου μετά τοΰ 
κ. Κονκέα.

Ό ε>· Παρισίοις κ. Γ. Άργύρογλον έξέδωκε νέον τό
μον. Είνε σειρά σκίτσων καϊ αναμνήσεων άπό τήν Κων
σταντινούπολη ΰπό τόν τίτλον - Άφθαστη Ευτυχία».

Τό βιβλίου, μέ πρόλογον τοΰ Ζοΰλ Μποα, έχει μερικά 
μέρη έξάρσεως ρωμαντικής καί περιγραφάς ζωντανά;.

•

Καθηγητής τής γλυπτικής, αντί τοΰ μακαρίτου Σώ· 
χον, εί; τήν Καλλιτεχνικήν σχολήν διωρίσθη διακεκρι
μένος γλύπτης κ. Γεώργ. Μπονάνος. Ό κ. Μπονάνος 
μόλις έλαβε τόν διορισμόν άπηύθυνεν έντονον υπόμνημα 
πρό; τόν Υπουργόν τής Παιδείας, διά τά; άνάγκα; τή; 
σχολής τών Καλιΐιν τεχνών. .Ί/ά τοΰ υπομνήματος του ό 

κ. Μχονάνο; θεωρεί απαραίτητα τά; εξής :
II "ΐδρυσιν είδικών οπονδαοτηρίων διά ζωγράφον; καί 

γλυπτός, τά όποια διά δαπάνης 30,000 δραχ. νά άνεγερ- 
θοΰν εί; τήν βορείου πλευράν τοΰ Πολυτεχνείου.

2) Ν* άγοραοθοΰν έκμαγεΐα άγα'.μάτων τή; καλή; έπο
χή; έκ τής Άκροπόλεως καί έκ τών μουσείων 'Ιταλίας 
καί Γαλλία;.

3) Νά χορηγηθή πίοτωσι; διά μάρμαρα καί έργα'·πΐα, 
ίνα διδάσκεται ή επεξεργασία τού μαρμάρου εί; τούς μα- 
θητάς καί οΰχί μόνον ή πλαστική.

4) Ό Διευθυντής τής Καλλ. σχολή; νά έκλέγηται έτη- 
οίως, πότε ζωγράφο; καί πότε γλύπτης.

!>) Σννιοτα τήν τύπωοιν τον συγγράμματος τοΰ ζωγρά
φου Έμμ. Κουμέλη, περί οπτικής καί σκιάς, αναγκαιό
τατοι· διά τους μαθητά; τής σχολϊ};. Επίσης σννιστα. 
τήν μετάφρασιν καί κριτικών συγγραμμάτων περί τέχνη; 
/'άλλων καί Γερμανών συγγραφέων.

6) Προτείνει τήν άποτελεοματικοιτέραν χρήσιν τοΰ κλη
ροδοτήματος Άβέρωφ δηλ. διά τών τόκων τών 300,000 
έτηοίως ν' άγοράζωνται έργα έλευθέρα; τέχνης, πρός τόν 
αυτόν δέ σκοπόν να χρησιμοποιηθούν οί τόκοι τής δωρεά; 
έκ 300,000 τοΰ Κοργιαλένιου διά τό κτιρίου τή; Πινα
κοθήκης, δπερ θεωρεί περιττόν ν’ άνεγερθή, αφού ώ; 
Έθν. Πινακοθήκη δύναται νά χρησιμεΰση τό κεντρικόν 
κτίριον τοϋ Πολυτεχνείου.

7) Νά ψηφίση >; Κυβέρνησι; 50,000 δραχ. υπέρ τής 
καλλιτεχνίας.

3/ Νά γίνονται έτηοίως διαγωνισμοί πρός διακόσ/ιησιν 
πλατειών καί κήπων.

Τό υπόμνημα ήτο γεγραμένον μέ τήν χαρακτηρίζουσαν 
τόν ρέκτην Κεφαλλήνα καλλιτέχνην έλευθεροστομίας καί 
άπλότητος. Επειδή διά τά αϊτού μένα δέν έδόθη, έκ μέ
ρους τοΰ ΰπουργείου προσοχμ] τις, ό κ. Μπονάνος υπέ
βαλε παραίτησιν άπό τή; καθηγεσίας, ήν παρά τάς παρα
κλήσεις τών μαθητών τής γλυπτική; δέν έστερξε ν" άπο- 
ούρη-

' Υποψήφιοι διά τήν έκ τής παραιτήοεω; τον κ. Μπο- 
νάνον κενωθησομένην θέσιν είνε οί κ.κ. θ. ΰέωμόπσυλος, 
Ν. Γεοιργαντής καί Σ. Παρλιάρος. Ό ' 1'.τοΐ'ρ·/ός θά 
διορίοη έκεϊνον, δν θά ΰποδείξη κατά πλειοψηφίαν ό σύλ
λογο; τών καθηγητών τής Καλλιτεχνικής σχολής, καίτοι 
κρίνεται ορθότερου δπως γίνη διαγωνισμός μετάξι· τών 
υποψήφιων.

¥
Συνέοτη έν Άθήναις ΰπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. Κ. 

Μανιάκη 'Ελλην. τμήμα τοΰ · Παγκοσμίου Επιστημονι
κού Συνδέσμου», εύ'ρύτατα σήμερον διαδεδομένου έπί τιΰν 
πέντε τή; Γής ήπείρο»·, πρωτίοτοι; δέ σκοπονντος τόν 
συνασπισμόν τών απανταχού τή; Γή; επιστημόνων, καλλι
τέχνου·, δημοσιογράφων καί λογίοιν.

¥
Είς τήν Τεργέστην 'Ελλην. θίασο; διευθύνοντος τοΰ κ. 

Δ. Ταβουλάρη εδοισε παράσταση περί ής κολακευτικο')- 
τατα εγραψε τό «Piccolo». Ό θίασο; θά διόση παρα
στάσεις και εί; Ρώμην.

*

999?



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
'/Ζ έν Άθήναις Βυζαντιολογική εταιρεία, προ έτους 

περίπου, άπεφόοωεν δπως προβή εί; τήν δημοσίευση· 
έκτενοΰ; μελέτη; περί των έν Έλλάδι Βυζαντιακών μνη
μείων. Ή εργασία αυτή έπερατοιθη ήδη καί μετ* οί1 πολύ 
θ’άιρχίση ή έκτύπιοσι; αυτής. Οί συντάξαντες τήν μελέ
την ταντην Βυζαντιολόγοι ειχον υπ* όψει πάντα τά μέχρι 
τοΰδε γραφ έντα περί τών έν Έλλάδι Βυζαντιακών μνη
μείων. Ή εργασία αϋτη έπερατο'ιθη ήδη καί μετ’ ού 
πολύ θ’ άρχίοιι ή έκτίπωοι; αύτής. Οί συντάξαντες τήν 
μελέτην ταντην Βυζαντιολόγοι ειχον ΰπ’ δψει πάντα τά 
μέχρι τοΰδε γραφέντα περί των έν Έλλάδι Βνζαττιακο»· 
μνημείο»·, ίδάι δε τάς κατά τά τελευταία έτη γενομένας ερ
γασία; περί τών ναών Όσιου Λουκά, Σκριποΰς, 1α- 
φνίου, Μυστρά, Άθηνό»·, Άρτης, Μονεμβασίας, ’Αργο
λίδα; κτλ. Οι ναοί οντοι ήρεννήθησαν ύπό τών διαπρε- 
πεοτέροιν συγχρόνων Βνζαντωλόγων, τον Miller, τον 
Strzygoaski, τοΰ Diehl, τοΰ Struck, τοϋ Laurent 

καί άλλων.
Έπί τή βάσει τών εργασιών τούτων ώ; καί ίδιων παρα

τηρήσεων καί ερευνών οί ήμέτεροι βυζαντιολόγοι κατήρ- 
τισαν πλήρη μονογραφίαν τών έν Έλλάδι Βυζαντιακών 
μνημείων. Πάντων τοήρων δημοσιεύονται άρχιτεκτονικά 
διαγράμματα καί εικόνες γενόμεναι έκ φωτογραφιών, παρέ
χεται δε περιγραφή λεπτομερή; καί σοφή, άνευ άκαίρων 
ενθουσιασμό»· καί πο/ιφολυγιίιδου; πολυλογίας. Μνημονεύε
ται δέ πανταχοΰ πάσα εργασία γενομένη ήδη παρ' άλλο»·, 
έστω καί ή ελάχιστη.

—κοπός τής μονογραφία; τιιύτι,ς είνε δπως καταστήσ/) 
είς ευρύτεροι· κύκλον γνωστά τά Βυζαντιακά ημών μνη
μεία.

'Αρκεί νά οημειιοσωμεν οτι ή προτασσόμενη βιβλιο
γραφία έν τώ δημοσιείματι τή; Βυζαντιολογική; Εται
ρείας, περιλαμβάνει τετρακόσιοι·; καί πλέον τίτλον; βι
βλίο»' καί διατριβών.

¥
Ι'ά τά Έλλην. καλλιτεχνικά έργα τή; έκθέσεως τή; 

Ρώμη;, ό ειδικό; συνεργάτη; τή; ι Τριμποννα* δημο
σιεύει επί τοί; έγκαινίοι; τοΰ Ελλην. τμήματος τήν εξής 
κριτικήν :

•Ή συλλογή έργων Τέχνης, ή όφειλομένη εί; Έλλη
να; καλλιτέχνης, καίτοι πολύ περιωρισμένη—πρόκειται 
περί 40 τό πολύ πινάκο»—παρουσιάζει ασφαλώς Ιδιαί
τερον ενδιαφέρον τό δτι αντικατοπτρίζει κάπως τάς τά
σεις τή; νέας τέχνη; τοΰ ενδόξου ’Έθνους.

Τό αριστούργημα βεβαίως λείπει. Καί ή αιτία έγκειται 
ίσως είς τό άτι οι καλλιτέχναι τής νεωτέρα; Έ'Λάδος, μή 
στρεφόμενοι πρός εν ίδεοιδε; ώραϊον, πράγματι εθνικόν, 
προσεπάθησαν μέχρι τοΰδε νά άντλήσωσι τήν έμπνευση· 
τής εργασία; το»· άπό τά μεγάλα πρότυπα τής ξένης Τέ
χνης, αντί νά συγκεντρωθώσιν είς τήν μελέτην τό»· κλασι
κών των άριστουργημάτο»· καί τής θαυμασία; χώρας των.

Σχολαί Γαλλικοί, 'Ιταλικοί καί Γερμανικαί αντανα
κλώνται εί; τάς ολίγα; εικόνας, αϊτινες εκτίθενται εί; τήν 
έκθεσιν. Κα! λείπει συνεποι; άπό τού; πίνακα; ό ειδικός 
χαρακτήρ, δστις καθορίζει τήν ιδιαιτέραν οντότητα.

" Ό Γερανιο'ιτης εκθέτει μίαν εικόνα γυναικός ύπό τόν 
ήλιον' εικόνα μέ κάποιαν ζωηρότητα χρώματος, άλλά χω
ρίς πολλήν σαφήνειαν σχεδίου.

Πλήρης δυνάμεως εινε ή εΐκιόν γέροντο; τοϋ Μαθιο- 
πούλου και πλήρες φοιτάς καί ποιήσεως τό μικρόν τοπειον 
τοΰ Κοντιάδη, μέ τί»· μικρόν τόξον μιά; γεφύρα; κατο- 
πτριζόμενον είς τά ακίνητα νερά μιας λίμνης.

• Τοΰ Γκύζη, τοΰ γνωμτοΰ εί; τούς θαυμαστά; τή; 
ξένη; τέχνη;, υπάρχει είς μόνο; πίναξ' μία σύνθεοι; ρω
πογραφία;, έκτελεοθεϊσα μέ ενσυνείδητον προσοχήν καί 
δύναμαι σχεδίου.

’ Ή σκηνή τών κουρσάρων μέ τάς πατροπαραδότους 
πολυχρώμους στολάς, ή όφειλομένη εί; τόν Λύτραν, παρου
σιάζει ρωμαντισμόν ούχ! πολύ υψιπετή, άλλ’ εκπεφρασμέ
νου μέ πολλήν ευσυνειδησίαν τεχνητών μέσων καί αναμ
φισβήτητου ειδικότητα.

«Πολλά έργα παρουσιάζει ό Ίακωβίδη;, ζωγράφο; και 
γλύπτης. Ό μεγάλο; πίναξ τον, παριστών σκηνήν παι
γνιδιού μετάξι· γελαστών παιδιών, πάλλεται άπό φώς καί 
κίνησιν, καίτοι δέν έμβαθύνει πάρα πολύ είς τήν ψυχήν 
τοΰ θέματος. Αί προσωπογραφία! τοι· μοΰ έη άνησαν καλ
λίτεροι. Μία κεφάλι) προσωπογραφίας κυρίου είνε σχε
διασμένη μέ δύναμη· καί εκφράζει σταθερόν άποφατι- 
οτικότητα χαρακτήρας. Ό Ίακωβίδη; έσχεδίασε καί με
ρικά; προτομάς, έκ τό»· οποίων τιτ’ε; φέρουν τήν οφαγϊδα 
ζωηρά;, άν μή έντυπωτικής, δυνάμεως.

• Τών άλλων τά έργα /ιοί έφάι'ηοαν όλιγώτερον δυνατά. 
Ή τοπογραφία τοΰ θωμοπούλου μάλλον σκοτεινή. Ό 
Διαβάτη; τοΰ 'l'avris ίϊσως Σταυρίδη) ούχΐ πολύ σαφής 
εις χρωματισμοί·. Τοιαΰται και α! συνθέσει; τή; Φλωρά- 
Καραβία και τοΰ Π. Ματθιοπούλου, τον όποιου τό πα
στέ! δέν στερείται ποιας τίνος χάριτος Γαλλικής...

• Δέν τολμιο νά είπώ δτι πολλά προσθέτει είς τήν έκθε
ση· ρ αίθουσα αυτή. Άλλ’ όπωσδήποτε άποτελεϊ ένδειξη· 
έργασίας, ταπεινή; έσω;, άλλ ’ ούχί αφανούς, καί προλέγει 
άφύπνισιν, έκ τής όποία; βεβαίως ή Τέχνη θά κερδίση 
είς τό μέλλον.·

•

Μετά μεγίστη; /ιεγαλοπρεπείας καί ενθουσιασμού έγέ
νοντο έν Ρώμη τά ryxo/rra τον έξόχως ωραίου και μεγα- 
λοπρεποΰ; μνημείου, τό όποιον ανηγειρεν ό πατριωτισμός 
τών Ιταλό»· εί; τΰν πρώτοι· βασιλέα τής Ηνωμένη; 
'Ιταλία; Βίκτωρα ’Εμμανουήλ τόν Β’, μνημείου τό 
όποϊον συμβολίζει αύτήν τήν ενότητα τή; ‘Ιταλίας.

Τό μνημείου τοΰτο έοτοίχισε υπέρ τά τριάκοντα έκα- 
τομμύρια, τά όποία σι·νεισέφερεν ή γενναιοδωρία καί τοΰ 
κράτους καί τών απανταχού Ιταλών. Έπί 25 έτη καί 
πλέον διήρκεσεν ή κατασκευή του, υπό τήν οδηγίαν τοΰ 

πρώτον Ίταλοϋ καλλιτέχνου Σακκόνη, δστις δμω; δέν 
έπέζηαε νά έδη τό έργον του, πλήρες καί έγκαινιζόμενον. 
Άποτελεϊται τοΰτο άπό μεγα, ευρυτατον περίπτερον και 
περιστύλιον' έν τώ μέοτρ αύτοΰ ύψοΰται ό άνδριά; τοΰ 

Βασιλέως έφιππου. Τό περιστύλιον άποτελεϊ άρμονικώ- 
τατον σύνολον συμβολικών παραστάοεα»·, αγαλμάτων καί 
ιίναγλύφα»· μαρμάρινων, είς α απεικονίζονται ήθικαί /ιε- 
γάλαι ίδέαι, α! τέχναι καί έπιστήμαι, καί αί χώραι καί αί 
πόλεις τής Ιταλίας, αϊτινες έδρασαν είς τήν τελεσθεϊσαν 
ενότητα, έι· δλρ> 75 παραοτάσεις, ας έπεξειργάσθησαν 75 
γλύπται κα! καλλιτέχναι Ιταλοί.

*

Κατά τό προσεχές έτος ονμπληροΰται ίκατονταετία 
άπό τής γεινήσεως τοΰ Καρόλου Δίκενς καί έπί τή ευ
καιρία τούτη ίδρύθη εΐ; τήν ’Αγγλίαν ειδικέ) επιτροπή, 
ύπό τήν αιγίδα τον Δικενοιανοΰ Συνδέσ/un·, πρός τόν 
σκοπόν τή; έκδόσεω; καί τής ποιλήσεω; βιβλιοσήμου άι·α- 

ιινηστικοΰ, τι/ιωιιέ>'ου άντι μιά; πέννας, ήτοι μιας δεκά
ρας περίπου.

Εί; τήν ‘Αγγλίαν, δπως καϊ είς τήν ‘Αμερικήν, ή πνει- 
ματικί] Ιδιοκτησία είνε μέν άνεγνοιρισμένη διά νόμου, άλλ’ 
ό νόμο; αυτός περιορίζει τά έκ ταύτης διφελήματα είς 
τόν συγγραφέα καί τοί·; κληρονόμου; του έπί ώρισμένον 
αριθμόν έτό»·.

Ή Ιδιοκτησία έξαοφαλίζεται διά 42 έτη άπό τής έκ
δόσεω; ίνΰ; βιβλίου, ή έφ’ δρου ζωής τοΰ συγγραφέως 
καί έπί επτά έτη μετά τόν θάνατόν του.

Μετά ταΰτα ή πνευματική παραγωγή καθίσταται δη
μόσιον κτήμα καί οίοσδήποτε εκδότης δύναται ν* ανατυ- 
πώση τό ερ;·οι· χωρίς νά ύπέχη πλέον καμμίαν υποχρέω
ση· πρός τοί·; κληρονόμου; τον ουγγραφέο>ς.

Τούτο συνέβη καί μέ τήν Δίκενς. "Ολα τά έργα του 
είνε σήμερον δημόσιον κτήμα καί οί Άγγλοι καί 'Αμερι
κανοί έκδόται κερδίζουν αμύθητα ποσά άπό τήν πώληοίν 
το»·.

Μία μόνη εκδοτική εταιρεία, ή Κάξτυ»· Κόμπανυ, 
έπώλησε κατά τό παρελθόν έτος 200 χιλιάδα; τόμο»· τοΰ 
Δίκενς, φαντάζεται δέ κανείς εύκολώτατα τί δύναται νά 

r/ρ κερδίσει έπί μίαν δεκαετίαν. Διότι ό Δίκενς είνε ό 
δημοιικόττατος τ<5ι· "Αγγλων συγγραφέων καί ό περισσό
τερον πατ·των αναγινωοκόμενος. Λίετα τόν Δίκενς έρχεται 
ό Σαίξπηρ κα! κατόπιν ό Οΰώλτερ Σκώτ κα! ό θάκεραι.

Έν τώ μεταξύ οί κληρονόμοι τοΰ Δίκενς, /ιή είσπράτ- 
τοντες πλέον τίποτε έκ το»· έργων τοΰ ένδόξοι· προγόνου 
το»·, πένονται σχεδόν. Τό πρακτικόν Βρεττανικόν πνεύμα 
εΰρεν, δτι τούτο άποτελεϊ δχι μόνον άδικίαι·, αλλά καί 
ανευλάβειαν πρός τήν μνήμην τοΰ ουγ)·ραφέως. Έσκέ- 
φθησαν λοιπό»· μερικοί, δτι μία πέννα έπί ένός εκάστου 
τών πωλουμένων τόμων, αποδιδόμενη είς τούς κληρονό
μους <ός φόρος τιμής πρός τόν Δίκενς, θ ’ άπετέλει γεν
ναίου χρηματικόν ποσόν, τό όποιον θά ήδύνατο νά θεω- 
ρηθή ιίις εύλαβής φόρος τών Άγγλοφώνων λαών πρός 
τήν μεγαλοφυΐαν ένός άνδρός, τιμήσαντος τήν ‘Αγγλικήν 
φιλολογίαν.

Διά τοΰτο ή ειδική έπιτροπή διά τήν εκατονταετηρίδα 
τού Δίκενς σννέλαβε τήν ιδέαν »·ά κατασκευάση βιβλιό- 
σημον έν ειδει γραμματοσήμου, τό όποϊον νά κολλάται έπί 
παντός τόμον τον Δίκενς. Τό βιβλιόσημου αυτό θά κολ
λάται παρά τών θαυμαστών τοΰ συγγραφέως καί έπί τών 
τόμο»·, τούς όποιους έχουν ήδη άπό έτών είς τάς βιβλιο
θήκης των.

Έχαράχθη λοιπόν παρά καλλιτεχνιον τό σχέδιον έπί 
χάλυβος καί έτέθησαν εί; κυκλοφορίαν εκατοντάδες χιλιά
δων βιβλιοσήμων.

Τήν ύποστήριξιν τού σχεδίου άνέλαβον οί διαπρέποντες 
είς τήν πολιτικήν, τήν κοινωνίαν καί τά γράμματα έν 
Άγγλίρ καϊ Αμερική.

Τό βιβλιόσημου παριστα άψϊδα ΰποβαοταζομένην άπό 
δύο ‘Ιωνικούς κίονας. Έπί τής μετόπης της άναγράφεται:
• Φόρο; είς τήν Μεγαλοφυΐαν·. Εί; τό έσωτερικόν τής 
άη'ϊδος, εντός ιϊιοειδοϋς στεφάνου δάφνης, εΰρίσκεται ή 
εϊκων τοΰ Δίκενς ωραιότατα έπεξειργαομένη, έπί τή βά
σει τή; τελευταία; φωτογραφία; τον καί φέρονσα εκατέ
ρωθεν τά έτη 1812—1912, ήμικυκλικώ; δέ τάς λέξεις
• Ενθύμιου Έκατουταετηρίδο;· καί είς τήυ βάσιυ τής 
άη’ϊδος τήν υπογραφήν τοΰ συγγραφέα);.

♦
Ή πρώτη παράστασις τού · Μαρτυρίου τοΰ Άγιου 

Σεβαστιανού* είς τό θέατρου Σατελέ έδόθη έν /ιεγίστ/) 
συρροή κόσμου.

Ή πρώτη έφερεν εισπράξεις περίπου τεσσαράκοντα 
χιλιάδων φράγκα»·.

Ό κόσμο; έμεινε κατενθουσιασμένο; καί άπό τήν 
ώραιαν γλώσσαν τοΰ συγγραφέως κα! άπό τήν μουσικήν 
τοΰ Κλαυδίου Δεμπουσσ! και άπό τήν έκτέλεσίν τών ηθο
ποιών.

Τό έργον καθημερινώς έπαναλα/ιβάνεται καί ό τύπο; 
εκφράζεται ευμενέστατα.

*
Οί φοιτηταί τοΰ Πανεπιστημίου τής ΙΙαδούης παρέ- 

στηοαν τά; ·Νεφέ.λας· τοΰ Άριστοφάνους. Άλλ'ή παρά- 
στασις έγεινε κατά τήν Ιταλικήν μετάφρασιν κα! δχι είς 
τήν άιρχαίαν Έλληνικήν, δπως γίνεται συνήθως εί; τά 
Αγγλικά καί τά Αμερικανικά Πανεπιστήμια.

'Π παράατασις έπέτυχ_ε θανμασίως' τό κοινί»· ένθου- 
οιασθεν άπήτησε τήν επανάληψη· τοΰ έργου.

¥
Ό άρχηγός τών Γάλλο»· Συμβολιστών, ό ποιητή; 

Βερλαΐν έχει ήδη ιόν ανδριάντα του είς τό Λουξεμβούρ
γου. Ποιητή; άληθινός δέν ήδύνατο νά άνεχθή τήν 
μετριότητα. Καί έζήτησε νά καινοτομήση παλαιών ταυτο- 
χρόυως καί πρός τόν κλασικισμόν καί πρός τόν ρωμαντι- 
σμόν. Έζησε σχεδόν αφανής, άλλ’ άπέθανεν εύτυχής διότι 
είδε τήν σχολήν του κατακτώσαν έδαφος. Τέλος ή άξια 
του άνεγνοιρίσθη, καί ολίγον κατ' ολίγον έ.πεκράτησεν εί; 
ευρυν κύκλον. Μαθηταί τής σχολή; αύτής έγένοντο δια
πρεπείς διδάσκαλοι, καί ήδη ό γλύπτη; Ροδό δε Νιετερ- 

χάουζεν κατεσκεύιιοε τό άγαλ/ιά του. Τ' άποκαλι πτήρια 
έν τώ Λουξεμβούργω έγένοτ'το μετά πάση; έπιση/ιότητο; 
ύπό τοΰ κ. Δυβοι, προέδρου τής Γερουσίας, ήτις φιλοξε
νείται εί; τόν αυτόν περίβολον. Έξεφωνήθησαν λόγοι, 
άπηγγέλθησαν ποιήματα καί κατόπιν έδόθη παράστασις 
εί; τό · ‘ίΐδεΐον*, καθ' ήν διάσημοι καλλιτέχναι απήγγειλαν 
ποιήματα τοΰ Βερλαΐν, καί έδίδαξαν έργα τοι·.

¥
Έπωλήθη εΐ; τήν Νέαν ' Υόρκην άντί 2,200 δολλα- 

ρίων μία Ελληνική γραμματική Ιστορική; αξίας. ΊΙ γραμ- 
ματική αυτή ανήκει είς τώ· Βυζαντινόν συγγραφέα Κων
σταντίνον Λάσκαρην έκ τή; βααιλευοι·σης οικογένεια; τή; 
Τραπεζοΰντος καί έγράφη κατά τό 1476. ΊΙ γραμματική 
άνήκεν είς τήν βιβλιοθήκην Χόε τή; Νέα; Ύόρκης κα! 
είχεν άγορασθή άντί .140 δολλαρίων κατά τό 1891.

*

Τή πρωτοβουλία τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου ’.Ίρ/ο- 
οτολίου συνεστήθη έπιτροπή πρός άνέ)·εροη· άνδριάντο; 
τοΰ /ιεγάλου τής νήσου εύεργέτου Παναγή Βαλλιάνου διά 
συλλογή; ΙΙαγκεφαλληνιακϋ»· εράνων.

¥
"Ινα τιμήο/ι τήν μνήμην τον Θεοφίλου Γωτιέ όμάς 

Γάλλων φιλολόγων διωργάνοισεν εί; τοί·; Παρισιού; έκθε
ση· εις τινα αίθουσαν τή; 'Εθνική; βιβλιοθήκης τών δια
φόρων αντικειμένων τά όποια ούτος /ιετεχειρίζετο δταν 
έζη. Συνίοταται οί'τω; ή έκθεοι; άπό αυτοβιογραφίας, 
εικόνας, εκδόσεις το»· έργων του καί μερικά; ίδιας καλλι
τεχνικά; σκέψεις.

Άλλ' δπως όρθώς παρετήρηοε κριτικό; τις, μεταξύ 
δλων αύτό»· τό»· ι’ιντικειιιένων <5έι· παρίσταται κα! τό περί
φημοι· γελέκο του τό όποϊον ήτο καί αύτό έργον τέχνης. 
ΊΙτο ίδιας έπινοίας καί ήτο δι' αύτό υπερήφανος. Τό 
γελέκο αύτό έκούμβωνεν έκ τών όπισθεν καί ήτο άιρκετά 
πρωτότυπον κα! καινοφανές.

»
ϊ'ό παρά τφ Βατικανφ Ιερόν Συμβούλων τού ’ Δεί

κτου* έξέδωκε νέοι· κατάλογον άπαγορεύσειο; φιλολογικόιν 
έργων διά τούς πιστούς καθολικούς.

Καί είς τόν κατάλογον αύτόν περιλαμβάνονται · πάντα 
τά δραματικά έργα, τά πεζά, τά μυθιστορήματα καί τά 

διηγήματα* τοΰ Γαβριήλ Δ' Άννούντσιο.
‘Εννοείται δτι είς τήν άποκήρυξη· περιλαμβάνεται καί 

ί) θρησκευτική τραγοιδία τοϋ ποιητοΰ · Τό μαρτύρων τού 
Άγ. Σεβαστιανού*.

Άπεκηρύχθη πρός τοΐς άλλοι; καί τό μυθιστόρημα 
• Λεϊλα* τοΰ Φογκατζάρο, τον όποιου καί ό · "Αγιος* 
είνε υπό διωγμόν.

¥
Ό έν Φλωρεντία φιλότεχνος κ. ‘Αντώνιος Fa Ida 

άγ)·έλλει είς τήν Έθν. ήμών Πινακοθήκην, έντολή αριστο
κρατικής οικογένεια; τή; Φλωρεντίας,έκ Πατρικίων κατα- 
γο/ιένης, δτι κέκτηται αϋτη πρός πόιλησιν πολύτιμοι· συλ
λογήν εικόνων καί δτι προοφέρεται νά πωλήοη είς τήν 
ήμετέραν Πινακοθήκην όσα; τυχόν ήθελεν αντη έκλέξη. Έκ 
τής πωλουμένης συλλογή; υπερέχει πίναξ τοϋ Λεονάρδου 
Δα-Βίντσι, παριστα»· τήν Παναγίαν μετά τού ’Ιησού παι
διού.'() πίναξ ουτος εΰρίσκεται ήδη έν Λονδίνφ,ή άξια τον 

δέ είνε ίν έκατομμύριον δραχ/ιό»·. Ό αφελής Φλωρεντι
νός προσδοκά δτι ί) ’Εθνική Πινακοθήκη θά σπεύοΐ) να 
τόν άγοράσ/).

ΘΕΑΤΡΑ
Οί τρεις θίασοι, οί συγκεντοιόσαντες τούς δοκιμωτέ- 

ρους ηθοποιού; καί οί όποιοι κυρίως θά διεξαγάγοι ν τίν 
άγώνα τής έπικρατήσεοες, ήρχισαι· τακτικός παραστάσεις 
πρώτοι. Τό Γαλλικόν δραματολόγιον έτροφοδότησε 
τάς πρώτας παραστάσεις, παρατηρήθη δέ—προανάκρου
σμα ζηλότυπου, άλλ' επιζήμιου συναγωνισμού, — τάσι;
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δπως δείξουν τα; δυνάμει; των ή, έπι τό πεζότερον, στρέ
ψουν τό ρεύμα τών θεατών διά της ταυτοχρόνου τον 
ίδιου δραματικού ιργον παραστάσεως. Τό λογικώτερον θά 

ήτο ι·ά άπέφευγον τον συναγωνισμόν αϊτό»· καί διότι οί 
θίασοι ποιοτικοί;—εξαιρέσει τών πρωταγωνιστριών—-δέν 
είνε ισοδύναμοι καί διότι τό κοινόν καταδικάζεται ί] ι·ά 

βλέπη τά ίδια έργα η νά απέχη.
Κα'ι εάν έπί τέλους έπρόκειτο περί αριστουργημάτων, 

συγγνωστή ή άμιλλα. Άλλά τά δοθέντα έργα—-καί μάλι
στα τά έπαναληφθέντα—δέν ύπερβαίνουσι τά όρια τοϋ 
μέτριου. Λύο έξ ανιών, ό · Μπαμπά;· τον Αε Φλερ καί 
Καγιαβέ καί τό *Σάν πεθάνω· τοϋ Μπερνστάϊν δέν 
έχουν φιλολογικήν άξίαν. Τον πρώτου ή υπόθεσι; είνε 
κοινότατη, τό σώζει δέ ό κομψότατο; καί σπινθηροβόλος 
διάλογος. 'Ιδίως ό χαρακτήρ τοΰ άββά είνε γραμμένο; 
μέ πολλήν οϋμοριστικήν λεπτότητα. Τό έργον τοΰτο 
έκ τών θιάσων, έπαιξε <5 τή; Κοτοπούλη σννολικώ; 
καλλίτεροι·. Έκ τών ηθοποιών τής Ν. Σκηνή; έπαιξαν 
πολύ καλά ή κ. Νίκα καί οί κ. κ. Νίκα; κα! Λεπενιώτη;.

¥

Τό “Σάν πεθάνω·, δπως μεταφράοθη τό «Apres 

moi» rop Μπερνστάϊν, έχει δύναμιν σκηνικήν, σπάταλοι- 
μένην δμως εΐ; ΰπόθεσιν χυδαιοτάτην. Τό δράμα αυτό, 
κατα τοϋ οποίου διά λόγον; άσχετον; πρός τήν τεχνικήν 
οικονομίαν, έξηγέρθησαν οί ναοιοναλιστα! ώστε νά ανακοπή 
τελεσίδικοι; ή παράστασι; τον, δέν έχει κανένα όχι ενγενή, 
άλλ* ανεκτόν σκοπόν. Χαρακτήρες παραδέρνοντε; εί; τον 
βόρβορον, ένα; σύζυγος καταχραστή; και άπατώμενος,πότε 
ουγχοιρών κα! πότε άποπέμπαιν τήν σύζυγόν του' μία 
σύζυγο; κυμαινο/ιένη άπό τή; αγκάλης τοΰ συζύγου 
εις την top έραστού καί ταναπαλιν, ένας ίραστής άνανδρος, 
τρεπόμενο; εί; φυγήν, άφοΰ προηγουμένως έδέχθη άφιλο- 
τιμώτατα δλον τό σι·ίι··/ικόι· νβρεολόγιον. Καί τό συμπέ
ρασμα μία ηλίθια μακροθυμ'α τοϋ συζύγου, δεχομένον 
τήν άπιστήσασαν έν σκηνή υστερική; μετάνοιας, άφοΰ 
κατά κόρον εξευτελίζει κα! τήν Ιδέαν τή; αυτοκτονίας.

Αί οκηναί τής βιαιότητος, αί έκνευριοτικαί, αί παρα- 
τεινόμεναι ένιαχοΰ διά ρητορική; άρθρογραφίας, άφίνουν 
μιαν εντύπωση· ανιαρόν, ήν επιτείνει ή διδαχή τοϋ συγ
γραφέως—-'Εβραίου τήν καταγωγήν—στηριζομένη εΐ; λύ- 
σιν σειούσαν τά κοινωνικά θεμέλια.

ΊΙ Κυβέλη ώ; σύζυγο; έπαιξε μέ τήν γνωστήν άλλως 
τε είς τοιούτου είδους ρόλους τέχνην της, ίσως λυρικω- 
τέρα τοϋ δέοντος, σ-γκεντρώισασα τήν δύναμιν -τής υπο- 
κρίσεως μάλλον είς τήν έντασιν τή; φωνής. Ό κ. Λέων 
εί; τίι; τελευταία; σκηνά; τή; τρίτης πράξεως έπαιξεν 
μέ. πολλήν φυσικότητα καί δι'ναμιν συγχρόνως.

¥

Εικόνα τής επαναστατική; έν Ρωσοίφ κινήσεω; δίδει 
τό ι Μεγάλο βράδυ· τοΰ ΙΤολωνοΰ Ριχάρδου Κράμπφ, τό 
όποιον έπαίχθη εί; τό <·. Αττικόν· θέατρον. Φιλολογικήν 
άξίαν δέν έχει καμμΐαν. Αίδει άπλοι; μίαν Ιδέαν τή; κοι- 
νωνιστικής καί μηδενιστική; προσπάθειας, όπως έκλειψη 
τό όπιοθοδρομικόν καθεστώς έν Ρωσοίφ. ’.·1Ηά μέ τοιαϋτα 
έργα δέν είνε άρμόζον, ούτε σκόπιμοι· νά επιβαρύνεται τό 
Έλλ. θέατρον, διότι πλήν μιάς φρικιαστικής καί βίαια; 
εντυπωσεως, δέν λέγουν τίποτε εΐ; κοινόν, ιόσάν τό ΐδικόν 
μας. Αί πράξεις είνε ασύνδετοι' εικόνες ληφθεϊσαι άπ* 
έδώ κ * έκεϊ άπό άνομοίους κοινωνικά; τάξεις καί. 
σκοποϋσαι »·ά έμ·μυχώσουν έπί σκηνή; τάς ιδέας άς 
έν κρυπτή! κα! παράβυστοι αγωνίζονται νά επιβάλουν 
ολίγοι φιλελεύθεροι κατά τής απολυταρχίας, ύπό τά; κατα
διώξεις τής εξουσίας.’Αλλά κα! ό ρόλος τή; μηδενιστρίας, 
δν ΰπεδύθη πολύ έπιτυχώς ή δ. Κοτοπούλη δεν είνε 
τοιοϋτος ώστε ν' απόδειξη τά χαρίσματα ενός δραματικού 
ταλάντου. Πολύ καλά έπα'ξεν 6 κ. Λούης, ιδίως εις τήν 
λυρικωτάτην σκηνήν τής γ'. πράξεοις μετά τή; δ. Κοτο
πούλη και ό κ. Χάννος εις τό σύντομον, άίίά χαρακτη
ριστικόν μέρο; τοΰ υπαλλήλου, τοΰ εκπροσωπούντο; τόν 

δεοποτισμόν.

Ό θίασος τή; δεσποινίδος Κολοβά άπαρτισθεις έξ 
δλων τών υπαρχόντων καλών στοιχείων όπερέττας, άριθ- 
μεΐ σειράν επιτυχιών. Μετά τήν διάλυσιν τή; όπερέττας 
τοΰ ΙΙαπαϊωάννου, οστις συμπράττει ήδη μετά τή; δεσπ. 
Κοτοπούλη, ό θίασος τή; δεσπ. Κολυβα είνε ό μοναδι
κός θίασος Έλλην. όπερέττας. Τά ’■Φθινοπωρινά γυμνά
σια· ή ωραία Ουγγρική όπερέττα έπαίχθη διά πρώτην 
φοράν Ελληνιστί, μέ πολλήν σκηνικήν μεγαλοπρέπειαν.

Ό κ. Χαντας, ώς ΰπολοχαγός Ραγενστάϊν ΰπερήρεοεν 
διά τό κωμικόν τάλαντου κα! τήν ώραίαν φωνήν του.

Έπίσης έπαιξε πολύ καλά κα! ο κ. Τρίχας.
Εΐ; τόν θίασον τή; δεσπ. Κολοβά συμπράττει ή δεσπ. 

Ιενδρινοΰ, ής ή φωνή κα! ή νπόκρισι; έχουν πολλήν χά
ριν κα! ό κ. Άφεντάκης, πολύ καλός.

¥

Νέα Σκηνή.
Ή ’Λόξα· Γαλλικόν οικογενειακόν έργον, μέ ζωηράν 

ΰπόθεσιν κα! λεπτήν επεξεργασίαν.
Τά ’πράσινα γυαλιά·, ώς μετωνομάοθη ή κωμωδία 

«ϋη prix Monthyon» τών Valabreque καί Henne- 

quili. Φάρσα, ι) όποία στηρίζεται όχι τόσον είς τήν ΰπό- 
θεσιν, δσον εΐ; τά κωμικά επεισόδια, προερχόμενα εκ 
παρεξηγήσειο; κα! προκαλοϋντα πολλήν ευθυμίαν.

Ό κ. Λεπενιώτη; ώς καθηγητή; έσκο'ρπισεν ευθυ
μίαν, χαριτωμένη ή κ. Νίκα, ό δέ κ. Νίκα; έπαιξε μέ 
πολλήν δρεξιν.

Εί; τήν · Όρδινάτζαν·, μίαν κωμωδίαν πολυδαίδαλον, 
ό κ. Λεπενιώτη; ώ; ταυρομάχο; κα! όρδινάτζα προεκά- 
λεοε τήν γενικήν θυμηδίαν. ΊΙ κ. Φϋρστ αμίμητος, δπως 
εΐ; δλου; τού; κωμικού; ρόλου; τη;.

¥
Ή έμφάνισις τή; δεσποινίδα; Κομποτη έπί τή; σκη

νή;, έχαιρετίσθη συμπαθώ;. Εί; τήν «Νύφη μου· έπαιξε, 
άν καί πρωτόβγαλτο;, μέ φυσικότητα καί ψυχραιμίαν.

------------------------· *------------------------

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Ό ίν Άλμυρφ άρχαιολδγος κ. Ν. I. Γιαννόπουλος 

ίκϊραμών άνί τούς δήμους Φαρσάλων καί Ε&ϋδρίου 

ϊι" άρχαιολογικάς μελίτας, καθ·ά άνακοινοΕ ήμΕν 

εΰρεν ίν τφ δήμιρ Φαρσάλων ίπιγραφάς τινας καί 

είδεν ίν τφ άστυνομικφ καταστήματι φυλασσόμενον 

άγαλμάτιον λΙΟινον ύψους 0,40 περίπου, παριστών 

παΕδα ίνδεδυμένον δωρικόν χιτώνα άχειρίδωτον μέχρι 

τών μηρών καί κρατούντα πτηνόν, δπερ τροφοδοτεί 

διά τής έτέρας τών χειρών. Άπό δέ τών μηρών καί 
κάτω τελευτφ είς τετράγωνον στήλην ατενουμίνην 

πρός τά κάτω, δι" ής έγομφοΰτο εϊς τι ύπόδαθ-ρον, 

δπερ δέν εύρέ^η. Τό άγαλμάτιον είναι τέλειον καί 

έργον τοΰ Δ’ — Γ' π. X. αίώνος. Είς τόν δήμον Εδΰ- 

δρίου καί είς τήν πρωτεύουσαν αύτοΰ Δρίσκολι γυ

ναίκες σκάπτουσαι πρός ίξαγωγήν λευκοχώματος δι’ 

ίπίχρυσιν τών οικιών αύτών εϋρον τυχαίως τάφον άρ- 

χαίον. Ό τάφος είχε τάς πλευράς έκτισμένας διά μι

κρών λίθ-ων καί πηλοΰ' ήτο δέ κεκαλυμμένος διά δύο 

πλακών, ιόν ή μία ήτο ίκ λί&ου λευκοΰ πεντελησίου. 

Ταύτην άναστρέψασαι είβον δτι περιεΕχεν άνάγλυφδν 

τι άρχαίον δπερ καί κατεσχέΟη ύπό τής άστυνομίας.

Τοΰτο έχει μήκος Ιμ,ΙΟ πλάτος 0,57—0,60, πάχος 

0,08. Άνωθεν έχει τέσσαρας τόρμους, ιόν ή τρίτη δια

τηρεί μόλυβδον, δι' ών ίγομφοΰτο είς τι μνημείον. 

Έχει δέ τό άνάγλυφον ίννέα πρόσωπα. Δεξιά τφ δρώντι 

άνήρ περιδεδλημένος μανδύαν καί άτενίζων άριστερά 

τείνει τήν δεξιάν πρός νεάνιδα ή παιδίσκην, ήν δεξιοΰ- 

ται διά τής χειρός ίν ^έσει χαιρετισμού, τή δέ άριστερφ 

κατά τό ήμισυ κεκαλυμμένη ΰπό τοΰ ίματίου κρατεί 

τήν έτέραν άκραν τοΰ ίματίου. Όπισδ-εν αύτοΰ ϊστα- 

ται έτερος άνήρ άτενίζων πρός αύτόν καί περιδεδλη- 

μένος ίμάτιον τήν μέν δεξιάν φέρει ίπί τής άριστεράς 

ωμοπλάτης, τήν δέ δεξιάν έχει κεκαλυμμίνην, διά τοΰ 

ίματίου υποφαινομένην. Όπισ8·εν τής παιδίσκης ΐστα- 

ται παίς περιδεδλημένος χιτώνα άχειρίδωτον βραχΰν 

καί έκτείνων τήν δεξιάν πρός τά ίμπρός. Όπισθεν δέ 

τούτου Εσταται άνϊ'ρ άτενίζων δεξιά περιδεδλημένος 

δμοίως ίμάτιον. Καί τήν μέν άριστεράν έχει κεκαλυμ- 

μένην διά τοΰ ίματίου, 6φ' δ ύποφα'.νεται ίξογκοΰσα 

τό ίμάτιον πρός τά έμπρός' τήν δέ δεξιάν ϊχων γυμνήν 

φέρει πρός τά έμπρός καί στηρίζει αύτήν ίπί τής κεκα- 

λυμμένης διά τοΰ ίματίου. 'Οπισθεν δέ τούτου ϊσταν- 

ται δύο παιδικαί μορφαί, ών ή μία μείζων τής έτέρας 

είναι κόρη· ίσως καί ή έτέρα μορφή νά^ήναι κόρη, 

διότι έχει ποδήρη χιτώνα καί ίμάτιον. Όπισθεν δέ 

τούτων ίσταται γυνή περιδεδλημένη ποδήρη χιτώνα 

καί ίμάτιον καί έχουσα κεκαλυμμένην τήν κεφαλήν διά 

πέπλου, άτενίζουσα δέ δεξιά. Καί τήν μέν μίαν χείρα 

φέρει πρός τά ίμπρός, τήν δέ έτέραν έχει κεκαλυμμί

νην διά τοΰ ίματίου καί φέρει πρός τά έμπρός. Όπι- 

σθ-εν δέ ταύτης ϊστατα·. παιδική μορφή, μάλλον 9·ή· 

λεως, άτλώς ίγκεχαραγμένη καί ίξίτηλος, φίρουσα 

τήν άριστεράν πρό τοϋ μετώπου. Τό άνάγλυφον σωζό- 

μενον τέλειον, έχει σχήμα δωρικού ναού, δηλ. δύο τε

τράπλευροι κίονες μετά δωρικού κιονοκράνου ύποδα- 

στάζουσι μετόπην, έφ' ής ίν δυσί σειραίς φέρεται έπι- 

γραφή πυκνώς γεγραμμένη διά χαρακτήρων όπωσοΰν 

καλών, πλήν ίκ τοΰ χρόνου λίαν ίξίτηλος γενομένη καί 

δυσανάγνωστος τά πολλά.

Άνωθεν τής κεφαλής τής παιδίσκης είναι ίγκεχα- 

ραγμένον δένδρον, δπερ έχει δύο κλώνους κεκομμένους, 

ϋπισθ-εν δέ δ είς κλώνος φέρει άν9·ος· μεταξύ δέ τοΰ 

άνδρός καί τής γυναικός είναι δύο ίνθη ίγχάρακτα 
(ρόδακες;).

Τό άνάγλυφον φαίνεται ότι είναι ίπιτύμδιον καί 

έπίμηκες, άντϊ όρ&ιον. Είναι δέ τοΰ Α'. μ. X. αίώνος, 

άν μή άπατώμείλα, ώς ίκ τής καθόλου τεχνοτροπίας 

αύτοΰ ίμφαίνεταν κάτωθι σώζεται προεξοχή, δι' ής 

ίγομφοΰτο τοΰτο είς ύπόδαθρον.

Περίεργος ό τόπος τής εύρέσεως τοΰ τάφου, ίφ' ού 

τό άνάγλυφον. Είναι ούτος γηλοφικέν Tt έπαρμα βρα

χώδες ώς έπί τό πολύ καί ολίγα βήματα πρός τό ΜΔ 

μέρος τοΰ χωρίου άπέχον.

¥

Ό κ. Κωνσταντίνος Καραπδνος, είς ον ή Αρ

χαιολογική ίπιστήμη δφείλει τάς περιφήμους αύτοΰ 

άνασκαφάς τής Δωδώνης, καί τήν πρός τό "Εθνικόν 

Αρχαιολογικόν Μουσεΐον δωρεάν τών μοναδικών άρ- 

χαιοτήτων τού Παναρχαίου μαντείου τής Δωδώνης, ώς 

καί τήν δωρεάν όλοκλήρου τής λοιπής αύτοΰ άρχαιο- 

λογικής συλλογής, τής πληρούσης νΰν δύο αίθούσας 

τοΰ. Μουσείου μας, νέαν ίποιήσατο δωρεάν πρός τό 

‘Εθνικόν Νομισματικόν Μουσεΐον δωρούμενος τήν γνω

στήν πλουσίαν αύτοΰ συλλογήν δακτυλιόλιθων.

Ή συλλογή αΰτη άποτελεΐται έκ χιλίων άκριδώς 

εύγενούς ύλης λίθων, ών 279 άνάγλυπτοι (camei), 

703 έγγλυφοι (in lai Iles), άρχαίων, μέσων καί νεωτέ

ρων χρόνων. Πολλοί τών λίθων τούτων είνε μετά τών 

πλαισίων αύτών, δακτυλίων, πορπών κτλ. Έν τή αύτή 

συλλογή ύπάρχουσι καί όκτώ χρυσά διάφορα κοσμή

ματα.

Πρός καταρτισμόν τής συλλογής ταύτης δ κ. Καρα

πδνος είργάσθη μετά πεφωτισμένου ζήλου ίπί τεσσα

ράκοντα περίπου έτη, δύναται δέ νΰν νά θεωρηθή 

αύτη ώς ή πλουσιωτάτη τών έν Έλλάδι ιδιωτικών 

συλλογών τοιούτων μνημείων, ών όλιγάριθμα κέκτην- 

ται καί αύτά τά Μουσεία τοΰ Κράτους ήμών.

Σύν τή δωρεφ ταύτη δ κ. Καραπδνος δίδει πρός τό 

άνω Μουσεΐον καί 112 χρυσδ, άργυρδ καί χαλκά νομί

σματα καί νομισματόσημα πασών τών έποχών.

Έν τή πρός τόν κ. Υπουργόν ίπιστολή αύτοΰ δ δω

ρητής γράφει τά έξής. « 'Γήν δωρεάν μου ταύτην ποι

ούμαι, ύπό τόν δρον Ενα οί δωρούμενοι δακτυλιόλιθοι 

περιληφθώσιν είς ιδίαν τράπεζαν έκθέσεως, φέρουσαν 

διαρκώς τήν ίπιγραφήν · δωρεά Κωνστ. Καραπάνου> 

καί ίκτεθώσιν είς μίαν τών αιθουσών τοΰ 'Εθνικού 

Νομισματικού Μουσείου. Ή φίλαξις δέ καί συντήρησις 

τών άρχαίων τούτων, ώς καί παντός άλλου δακτυλιό

λιθου, δνπερ ήθελον τυχόν προσφέρει ίν τφ μέλλοντι, 

άνατεθή είς τήν Διεύθυνσιν τοΰ ίν λόγω Μουσείου, 

ήτις θέλει ίνεργήσει τήν καταγραφήν καί ταξινόμη- 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
σιν ώς καί τήν έκδοσιν ίπιστημονικοΰ αύτών κατα

λόγου κτλ.»

Ή συλλογή θέλει παραληφθή ύπό τής διευθύνσεως 

τού Έθν. Νομισματικού Μουσείου εύθύς άμα τή ίκδό- 

σει τοΰ Β. Διατάγματος τής άποδοχής τής δωρεάς ταύ

της ύπό τοΰ Κράτους, διότι ήδη, ίπί μακρδν ίργασθείς 

έν τή οΐκίφ τοΰ κ. Καραπάνου δ διευθυντής τοΰ Νο- 

μισμ. μουσείου κ. Σβορώνος, κατέγραψεν ένα έκαστον 

τών άποτελούτων αύτήν μνημείων. Θέλουσι δέ τάχιστα 

ίκτεθή ταΰτα είς κοινήν θέαν καί μελέτην ίν τφ 

Νομ. Μουσείφ.

*

Έν τφ «Παρνασσφ· ώμίλησε περί τών μνημείων τής 

Άρτης δ έφορος τών Μεσαιωνικών άρχαιοτήτων κ.Άδ. 

Άδαμαντίου.

Μετά βραχείαν Ιστορικήν εισαγωγήν περί τής ση

μασίας τής ίποχής τής Φραγκοκρατίας, είσήλθεν είς 

τήν ίξέτασιν τοΰ Δεσποτάτου τής Ηπείρου. Τήν ίπο

χήν έκείνην άνθίζει είς τήν Ελλάδα άληθές Ιστορι

κόν lap, καί μέ τόν Ιστορικόν βίον άναπτύσσεται καί 
ή τέχνη καί παράγεται άληθής άναγέννησις αύτής. 

Μνημεία τής άναγεννή ιεως ταύτης είνε τά ίρείπια 

τοΰ Μυστρδ καί τοΰ Γερακίου, καί είς τά Β. τής Ελ

λάδος είνε οί μεγαλοπρεπείς ναοί τής Άρτης· οί ό

ποιοι είνε ίντελώς άκόμη άγνωστοι.

Οί ναοί τής Άρτης είνε ή Παρηγορήτισσα, ή Αγία 

Ηεοδώρα, δ Άγιος Βασίλειος καί ή Κάτω Παναγία. 

Τό σπουδαιότερον χαρακτηριστικόν είνε δτι έχουσι 

σχήμα βασιλικής λατινικής, καί ή πλουσία αύτών πο

λύχρωμος διακδσμησις, τήν δποίαν τό.-·ον πολύ ήγάπων 

οί Βυζαντινοί.

Τό σπουδαιότατον δμως άρχιτεκτονικόν έργον είνε 

ή μεγαλοπρεπής Παρηγορήτισσα, καί μάλιστα δ τρό

πος μέ τόν όποιον δ άγνωστος αύτής άρχιτίκτων άνύ- 

ψωσεν είς τά ύψη τόν τροΰλλόν του, στηριζόμενον έπί 

κιόνων κατά προεξοχήν ύψουμένων ίπί άλλήλων,ίφαρ- 

μόσας οΰτω σχέδιον ΐδικόν του καί άγνωστον έως τότε 

είς τήν άρχιτεκτονικήν.

Καί τοιουτοτρόπως παράγεται αίσθημα μεγαλείου, 

όποιον αίσθημα παράγει καί ίξωτερικώς δ ναός τής 

Παρηγορητίσσης. Διότι δμοιάζει μέ παλάτιον, καί μό

νον είς τό έπάνω μέρος στολίζουσι τόν ναόν υψηλοί καί 

πολυάριθμοι βυζαντινοί τροΰλλοι, κατά δέ τόν Ιερόν 

άγώνα ίχρησίμευσεν ώς προμαχών.

Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν τών ναών τής Άρτης 

είνε τά κοσμοΰντα αυτούς έσωτερικώς άνάγλυφα. Ιδίως 

δέ τά σπουδαιότερα άνάγλυφα έχουσιν δ ναός τής Πα

ρηγορητίσσης καί δ ναός τής Αγίας Θεοδώρας. Ό 

ναός τής Παρηγορητίσσης ίχει παραστάσεις Γεννή- 

σεως, καί δ ναός τής Αγίας Θεοδώρας κοσμείται μέ 

πολύτιμον μνημείον, μέ τό κενοτάφιον τής Αγίας Θεο

δώρας, τό όποιον φέρει τήν παράστασιν τής εύαεδοΰς 

Δεσποίνης, συζύγου τοΰ Δεσπότου Μ.χαήλ τοΰ Β'.

Έκεΐνο τό όποιον μάς διδάσκουν οί ναοί τής Άρτης 

είνε ή ποικιλία τής Βυζαντινής τέχνης. Άλλο δέ σπου

δαίου δίδαγμα είνε ότι ή Φραγκική ίπίδρασις ύπήρξε 

μικρά. Όλος χαρακτήρ τής τέχνης έμεινε Βυζαντινός.

¥
Έν Κερκύρφ είς τόν προκαθορισβέ<τα τόπον ύπό 

τοΰ κ. Δαϊρπφελδ άνευρέθη βωμό; ναοΰ, πέριξ δ’ εύ- 

ρυτάτη δρχήστρα, πρός δυσμσς ή θεμελίωσις τοΰ ναοΰ 

νομίσματα καί χάλκινος όδελός, χαρακτηρισθείς ύπό 

τοΰ κ. Δαϊρπφελδ ώ; κλείς. Καθ' ό.ιηρικήν περιγρα

φήν τά βορειανατολικά πλάγια τοΰ ναοΰ πρός τόν λό

φον άνεσκάφησαν, άνευρέθησαν δέ άοχαιότατα πελώ

ρια τείχη πόλεως, μεγίστης άοχαιολογικής σπουδαιό- 

τητος. Αί άνασκαφαί διεκόπησαν.

ΝΕΑ I ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νέαν γραμματικήν μονογραφίαν έξέΐωκεν δ κ. 'Λθ. 

Μποότουρας περί «Φωνητικών καί 'Ορθογραφικών 

τής νεοελληνικής». Πραγματεύεται περί τοΰ ύπολαν 

θάνοντος νόμου τής έξασθενώσεως τοΰ ου είς ι πρό 

τής άποσιωπήσεως καί έκδολής αύτοΰ έν τοίς βορείοις 

ίδιώμασι.
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Ύπό τοΰ διακεκριμένου Αξιωματικού τοΰ ναυτικού κ. 

Περ. Ρεδιάδου έξεδόθη είς δ', έκδοσιν, συμπεπληρω- 

μένη ήδη, ή μελέτη αΰτοΰ περί τής «Τν Σαλαμΐνι 
ναυμαχίας». Ή μελέτη είνε μετά πολλής έπιμελείας 

γεγραμμένη, διασαφηνίζουσα πλεΐστα σημεία τής ναυ

μαχίας. Ό συγγραφεύς, άντιτιθέμενος πρός τήν γνώμην 

ξένων συγγραφέων, οίοι οι Ιστορικοί Grote, Loescbkc, 

Goodwill, έκθέτει Ιδίαν έρμηνείαν τών κειμένων, δια- 

τυπών νέαν θεωρίαν, καθ’ ήν οί Έλληνες έν κινήσει 

δντες καί πρός τήν Τυττάλειαν έκ τοΰ Αγκυροβολιού 

των πλέοντες συνεπλάκησαν πρός τούς Πέρσας. Ή 

θεωρία αΰτη, ήν ό κ. Ρεδιάδης στηρίζει έπί τής ναυτι

κής τακτικής καί τής έν γένει Στρατηγικής, ήοχισεν 

ήδη νά έπικρατή.

»

Ρ e r i c I e s—A s p a s i e, par C> rorges I’ hi

la r e I o s. Έξεδόθη είς τήν Γαλλικήν μεταφρασθείσα 

ή μελέτη τοΰ κ. Φιλαρέτου περί Περικλέως καί Ασπα

σίας, κατά μετάφρασιν έπιτυχή τής θυγατρός τοΰ συγ

γραφέως δεσποινίδος Πηνελόπης Φιλαρέτου. Ή μελέτη, 

άναλυτική τής μεγάλης έκείνης έποχής, δίδει καί 

πλήρη τήν εικόνα τής έπιδράσεως τής ‘Ασπασίας έπί 

τοΰ δημοσίου έν γένει βίου καί Ιδιαίτατα τοΰ Περί· 

κλέους.

¥
Λογοδοσία τής ύπό τήν προεδρείων τής κ. ΑΙκ. 

Ζλατάνου έπιτροπής τών κυριών πρός περίθαλψιν τών 

προσφύγων. Έν Άθήναις 1911. Μετ’εικόνων. Έκ τής 

λογοδοσίας ταύτης καταφαίνεται ή ευεργετική δράσις 

έκλεκτών ‘Ατθίδων, αί όποια ι παρηγόρησαν καί άνε- 

κοϋφισαν τάς οικογένειας τών έξ ‘Ανατολικής Ρωμυ

λίας προσφύγων.

*

ΊΙ ’Αδελφή, δράμα ύπδ "Αργυρής Δ. Σακελλαρίου. 
Έξεδόθη είςτομίδιον τό ώραϊον έργον τής κυρίας Σα- 

κελλαρίου, τό όποίον παρασταθέν πέρυσιν άπεκάλυψε 

ένα μετριοφρονέστανα κρυπτόμενον δραματικόν τάλαν- 

τον. Ή συγγραφείς δίδει μίαν εικόνα αισθημάτων καί 

σκέψεων, άντιθέσεως τοΰ πνεύματος πρός τήν δλην, 

μέ τήν νίκην τοΰ πρώτου.

¥
1! ο s s u e I. — Ε χ |> ο s i I i ο ιι de 1 a Ο c I r i ne 

d c I’E g I i s c c a t h ο I i q u e. Edition cri

tique par Albert Vog t.Collection "La Pen- 

see chrt tienne». Blond et Cic editeurs, Paris.

Τό βιβλίον τοΰτο είνε έξ όλων τών έργων τοΰ Βο· 

σουέτου έκεϊνο τδ όποιον έσχε ζώντος τοΰ συγγραφέως 

τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν. Τδ «χρυσοΰν τοΰτο βι 

βλίον» δπως τό ώνόμαζε δ Leibnitz, άπό τής έμφανί- 

σεώςτου κατόρθωσεν δ,τι δ Βοσουέτος διενοείτο δτε 

τό έγραφε- τήν μετάνοιαν πολλών διαμαρτυρομένων 

καί δλίγον έτη άργότερον, τήν μόνην έπιδοκιμασ'αν 

ήν έπιθύμει- τήν τοΰ ‘Γπερτάτου Ποντίφηκος.

Σήμερον, κατόπιν πολεμικής ήτις διήρκησεν έπί δύο 

αιώνας, τό πολύτιμον τοΰτο έργον μένει, διά τούς κα

θολικούς τοΰ XX αίώνος, ώς καί διά τούς τοΰ χνΐ 

δν δχι μία άνακεφαλαίωσις άμοιδής τής πίστεώς των 

τούλάχιστον ό θαυμαστότερος δδηγός τής προτεσταν- 
τικής ' Ιριδος διά τούς διαμαρτυρομένους, ή σοδαρο- 

τέρα συγγραφή τών Απολογητών ήτις ήγειρε τήν με

γάλην δογματικήν σύγκρουσιν τοΰ χνΐ αίώνος. Διά 

κάθε γαλλικόν πνεΰμα, είνε έν έκ τών πλέον άθανάτων 

έργων τής θρησκευτικής φιλολογίας.

¥
Les sieurs Bronte, par Ernest 1) i- 

m net. Collection des Grands Ecri vains etrarigers. 

Blond et Cie etiteurs Place Saint Sulpice. Paris.

At άδελφαί BrontC είνε τρεις μυθιστοριογράφοι καί 

ποιήτριαι, αίτινες έζησαν περί τά μέσα τοΰ ΙΘ' αίώνος 

καί είνε σήμερον έν Άγγλ'φ είς τόν κολοφώνα τής 

φήμης των. Είς τό έργον άρμονικώς συνδυάζεται 

δύναμις καί φαντασία, άλλ" ή πάλη διά τήν ζωήν καί 

τήν δόξαν είς ήν παρεδόθησαν καρτερικώς έν σιωπή 

είς έν πρεσβυτέρων θά ήρκει νά τάς καταστήση Ιδια

ζόντως ένδιαφερούσας, άκόμη καί άν τδ έργον των ήτο 

δλιγώτερον περίφημον. "Ο κ. Dimnet έγραψε βιογρα

φίαν, άλλά συγχρόνως καί κριτικήν, δείξας δλην του 

τήν πολυμάθειαν καί τήν λεπτήν παρατήρησιν.

¥

Μέ φιλοκαλίαν ζηλευτήν, μέ έκλεκτά περιεχόμενα 

καί καλλιτεχνικάς εικόνας έξεδόθη, τρίτον ήδη έτος,ή 

"Κρητική Στοά», έν Ήρακλείφ ύπδ τοΰ λογίου κ. 

Ίω. Μουρέλλου.

Είς τάς κομψοτάτας τριακοσίας σελίδας του συνε- 

κεντρώθη πνευματικός πλούτος, λογογραφικός καί 

καλλιτεχνικός. Αί Αρχαιολογικά! μελέται τών Κρητών 

Αρχαιολόγων κ. κ. Σ. Ξανθουδίδου, Ί. Χατζηδάκη, Ε. 

Παντελάκι, αί λαογραφικαί σελίδες τών κ.κ. Δρακοπού

λου καί Κληρονόμου, τδ δραματάκι τής κ. Ψηλορείτου 

«Μέσα ατούς τίμιους·, αί μεταφράσεις έργων τοΰ Μαί- 

τερλιγκ, Νοζιέρ, Αίνε, ‘Ανδρέϊεφ, έν ώραιότατον ηθο

γραφικόν διήγημα τοΰ έκδότου (Σπήλιου Ρούδα) «δ 

Γέρω Μπεκρής», πεζά ποιήματα κλπ. άποτελοΰν άλη- 

θινδν έντρύφημα. Καί έάν ύπάρχη τι ψεκτόν, είνε ή έξ 

ύπερδολικής έπιμελείας παραχώρησις σελίδων τινών 

είς φανατικούς τινας μαλλιαρούς, οί όποίοι παντού έν- 

νοοΰν νά ύπεισδύουν, διά νά μειώνουν τήν άγαθήν έν- 

τύπωσιν καί τοΰ ώραιοτέρου βιβλίου.

¥

‘Γπδ τοΰ ‘Εθνικού Πανεπιστημίου έξεδόθη, έκτον 

ήδη έτος, ή Επιστημονική "Εχετν,ρΙς 1909 — 1910, 

έκ σελ. 612. Περιέχει γλωσσολογικάς καί κριτικάς με

λέτας τοΰ κ. Γ. Χατζιδάκι, μελέτην περί τών Ανασταλ

τικών φαινομένων τού κ. Ρ. Νικολαίδου, περί ένώσεως 

μονών ύπδ τού κ. Κ. Ράλλη καί Ελλην. βιβλιογραφίαν 

(Β' μέρος), έπιμελείφ τοΰ κ. Ν. Πολίτου. Ή βιβλιογρα

φία καταλαμβάνει τδ πλείστον τοΰ βιβλίου, περί τάς 

500 σελίδας' Αναγράφονται τά κατά τό έτος 1909 καί 

τό 1910 έκδεδομένα Βιβλία καί τά μή έν τφ α' μέρει 

περιληφθέντα βιβλία τών έτών 1907 καί 1908. Ή βι

βλιογραφία είνε μετά πολλής έπιμελείας καί μεθοδι- 

κώς συντεταγμένη, πολύτιμον βοήθημα διά πάντα με

λετητήν.

¥
Ί’ύ Ράδιον. Διάλεξις, γενομένη έν τφ Έλληνικφ 

κέντρφ Καίρου, ύπό Έμμ. Βαλσαμή, ιατρού. Έ περί 

τής σπουδαιοτάτης ταύτης άνακαλύψεως μελέτη τοΰ 

διακεκριμένου έν Καίρφ ιατρού κ. Βαλσαμή είνε λίαν 

διαφωτιστική καί Αξιανάγνωστος.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΆ
“Φόρμιγξ >. Τής μόνης καθ' άπασαν τήν ‘Ανατο

λήν μουσικής ταύτης έφημερίδος, ής ή δημοσιογρα

φική δράσις πολλάς μέχρι τοΰδε έσημείωσεν έπιτυχίας 

διά τήν καθόλου προαγωγήν τής έκκλησιαστικής καί 

δημώδους ήμών μουσικής, έξεδόθησαν οι Αριθμοί 17— 

18 τοΰ δγδόου αύτής έτους,μέ ύλην πλουσίαν καί έκλε- 

κτήν περί τής Ελληνικής έν γένει μουσικής.

¥
Σατυρική ΈπιΟεώρησις. Νέας μεταρρυθμίσεις 

είσήγαγεν ή μόνη παρ’ ήμίν σατυρική εικονογραφη

μένη έφημερίς. Πλουτισθεϊσα μέ προσθέτους σελίδας 

καί μέ πενταχρώμους γελοιογραφίας καί μέ νέους συν- 

τάκτας, τείνει ν' άποβή τό έλληνικόν «Hire».

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:

Ί'πδ τού κ. Άνδρ. Λόντου Αγγέλλεται ή είς μέγα 

σχήμα έκδοσις τού 'Ιστορικού αρχείου τοϋ στρα

τηγού Άνδρέου Λόντου.

Ό Λόντος ήτο έξέχουσα φυσιογνωμία τής έπανα- 

στάσεως, μετασχών είς πλείστας μάχας καί είς τών 

ήγητόρων μετέπειτα τής Μεταπολιτεύσεως τδ 1843. Ή 

άλληλογραφία αύτού, έκδίδεται προσεχώς θά περιλάβη 

δέ ιστορικά σπουδαιότατα έγγραφα Από τοΰ 1820 μέ

χρι τοΰ 1846.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ - ΕΛΛΗΝ. ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΕΩΣ,,
Κύχχρίβτως άναγγέλλομεν είς τους ήμετέρους συνδρομητάς και άναγνώστας δτι ή «Ilt- 

νακοΟήκη», εν συμπράξει μετά τοΰ ίν Άθήναις ίκδιδομένου εγκυκλοπαιδικοί' περιοδικού « Έλ- 
ληνική ΈπόΟεώρησος» θά ίκδώση διά τδ προσεχές έτος Ήμ.ερηλόγςθν ’Κγκυκλα- 
παιδικόν, Φιλολογικόν καί Καλλιτεχνικόν.

Τό Ήμ,ερολόγιον μ,ας θά είνε ή πιοτί; άπεικόνισις της τε εθνικής, κοινωνικής και 
πνευματικής έξελίξεως καί προόδου έν Έλλάδι. Λόακεκριμ.ένοι συνεργάται, οί οριστείς τοΰ 
καλάμου, θά ουμβάλλοισιν είς τδν έπιτυχέατερον αυτού καταρτισμόν.

Τδ 'Ημερολ όγιου μας, ογκώδες, έκ τριακοσίων σελίδων πυκνών είς ΰλην και κοσμούμε
νων υπδ καλλιτεχνικών εικόνων, έπί εκλεκτού στιλπνού χάρτου τυπονμενον, θά περιλαμβάν;; ΰλην 
ανέκδοτον καί πρωτίστους πρωτότυπον, άσχετον πρδς τάς εις τά είρηιιένα περιοδικά δημο
σιεύσεις.

Μελέ ται επιστημονικά) είς έπαγωγδν ύφος γεγραμέναι και χρήσιμοι είς τδν καθημερινόν 
βίον, φιλολογικοί μελέται, διηγήματα, πεζά και έμμετρα ποιήματα, ήθογραφίαι, ταξειδιωτικαί περι- 
γραφαι, μεθυγραφίαι, καλλιτεχνικά άρθρα, ιστορικά καί αρχαιολογικά σημειιόματα, μελέται κοινω
νιολογικοί, εθνολογικοί, βιονομικαί θά παρελάσουν άπδ τάς στήλας τοϋ ’Ημερολογίου μας. Ειδικοί 
και πεφωτισμένοι συνεργάται θά πραγματευθώσι τά θέματα αύτά.

Τό Ήμ,ερολόγιον μ,ας θά είνε τδ ίτήσιον άναπόσπαστον συμ,πλήρωμ,α άμφοτέρο»· 
τιΰν περιοδικά»·.

Εικόνες έργων ζωγραφικής καί γλυπτικής Έλλήνα»· κα) ξένων καλλιτεχνών, το- 
πεϊα Ελληνικά, μ.νημ.εΐα ιστορικά έκ το»· ήκιστα γνωστών, γελοιογραφίας τών εύ- 
θυμοτέρων γεγονότα»· τοΰ έτους, θά ποικίλλουν τά δημοσιεύματα τοΰ ’Ημερολογίου.

Αί διευθύνσεις τής «Πινακοθήκης» κα). τής «'Ελλην. ΈπιΟεωρήσεως» φιλοδοξούν 
νά προσφέρουν είς τούς άναγνώστας το»· εν πρωτότυπον κα). χρήσιμ.ον Ημερολόγιου, ελκυ
στικόν διά τήν φιλολογικήν κα) καλλιτεχνικήν άξίαν του.

Τό Ήμ.ερολόγιον ρ.ας άρχίζει νά έκτυποΰται άπδ τοΰ άρξαμένου μηνός. <-)ά είνε έτοι
μον πρδς κυκλοφορίαν κατά τάς παραμονάς το»· Χριστουγέννο»·. Ή δέ τιμή τον, παρά τάς όπε- 
ρόγκονς δαπάνας, μόνον δύο δραχμα) διά τούς συ. δρομητάς τής «Ιΐινακοόήκης» καί τής 
«'Ελληνικής ΈπιΟεωρήσεως» ώς και διά τους ·ίπί> τοϊίδε μέχρι 1 Αύγούστου έ. έ. ίγ- 
γραφησομένονς κα) προπληρώνοντας τό αντίτιμου. Διά τους λοιπούς, δραχ. τρεις.

Τό 'ΙΙμερολόγιον «Πινακοθήκης — 'Ελλην. ΈπιΟεωρήσεως» θιι κυκλοφο- 
ρήσι; είς 5,000 άμτΖτυπα. Άρίστη εύκαιρία διά τούς ίπιθυμοΰντας νά καταχωρήσιοσιν 
λιας και διαφημίσεις. .Ιι’ αΰτι'τς Ιδιαίτεροι συμφωνίαι, τοιαύται δέ γίνονται άπό τοΰδε.

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
προετοιμάζει τό 'ΙΙμερολόγιον «ΙΙινακοΟήκης—'Ελλην. ΈπιΟεωρήσεως» 

πλουσί'ότατον εί; έκλεκτά περιεχόμενα καί ωραίας εικόνας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ. ΦΕ2Η
Απομνημονεύματα Ξενοφώντο?. Μετάφρασις 

Κ. Βάρναλη. Έκδοσις βιβλιοθήκης Φέξη "Αρχαίων 

"Ελλήνων συγγραφέων. Λαξευτής τοΰ λόγου, ύπερέχων 

είς σαφήνειαν, λιτότητα καί περιγραφικότητα, δ Ξε

νοφών Αποτελεί τδ ύπόδειγμα τής ‘Αττικής καλλιε- 

πείας καί είναι είς τών μεγαλιτέρων Ιστορικών καί- 

ήθικολόγων τής παγκοσμίου φιλολογίας. Τά "Απομνη

μονεύματά του είναι ή περίληψις τής διδασκαλίας τοΰ 

Σωκράτους, ώς άντελήφθη αύτήν δ μαθητής του συγ

γραφεύς. Περιέχουν δέ κυρίως τάς ήθικάς καί κοινω

νικός Αντιλήψεις τοΰ μεγάλου φιλοσόφου.

¥
Αισχύλου «‘Επτά έπί Θήβας·. Έκδοσις βιβλιο

θήκης Φέξη Άρχαίων "Ελλήνων συγγραφέων. "Απδ τδν 

έμβριθή φιλόλογον καί κομψόν τοΰ στίχου σμιλευτήν 

κ. "I. Γρυπάρην, έγινεν ή μετάφρασις. Τό έξοχον τοΰτο 

δράμα τοΰ μεγίστου τραγωδού, τδ θαυμαζόμενον τόσον 

άνεπιφυλάκτως κατά τούς κλασικούς χρόνους, ώστε νά 

τύχη έπαίνων καί ύπ-αύτού τοΰ σκώπτου Άριστοφάνους, 

έχει ώς ύπόθεσιν τήν Αλληλοκτονίαν έν μονομαχίφ τών 

δύο Αδελφών Έτεοκλέους καί Πολυνείκους πρό τών τει

χών τής πολιορκουμένης πόλεως. Δι- όλου δέ τοΰ δράμα

τος φρικιαστική διώκει ή φοβερά κατάρα τοΰ α’.μομίκτου 

πατρός των Οίδίποδος, έμψυχουμένη ύπό τής μεγαλο

φυούς Διονυσιακής πνοής τοΰ Αισχύλου καί όρθουμένη 

είς Μοίραν σύμβολον παραστατικόν τής έξελίξεως τών 

πραγμάτων ύπδ δυνάμεως άνωτέρας τής Ανθρωπίνου 

ένεργείας. ‘Η μετάφρασις παραστατική καί Αρχαιο

πρεπής δίδει κατά τδ δυνατόν τήν έκ τού Αρχαίου 

κειμένου αισθητικήν άπόλαυσιν.

¥
Σοφοκλέους Οίδίπους Τύραννος. Έκδοσις Φέξη. 

Τό δνομα τοΰ κ. Καμπάνη ώς μεταφραστού είναι Αρ

κετόν 6tA νά χαρακτηρίση τήν εύσυνειδήσιαν καί τήν 

πλήρη άπόδοσιν τού τραγικοΰ αύτοΰ Αριστουργήματος 

είς μουσικήν καϊ Αρμονικήν νεοελληνικήν. "Εκαμψεν 

έπιτυχώς τδν Αρχαΐον στίχον είς νεοελληνικόν, άποδό- 

σας τδ πνεΰμα τοΰ πρωτοτύπου, δπου δέν ήτο δυνατόν 

Ακριβώς ν’ Αποδοθή καϊ τδ γράμμα. Μετεχειρίσθη τδν
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δεκατρισύλλαβον τοί Πολυλά διά τδν διαλογικδν Ιαμ

βικόν τρίμετρον καί μετέφερεν είς έλευθ-έρους στίχους, 

τά χορικά καί τούς κομμούς, λόγφ τής Ανάγκης τής 

σημερινής προσωδίας. '1>ς πρδς τήν γλώσσαν δ μετα

φραστής συνεπλησίασε τήν δημοτικήν ηαράδοσιν τοδ 

στίχου μέ τήν δμιλουμένην, δόσας μορφήν γλώσσης 

καταληπτήν είς πάντας.

*

ΙΙλάτωνας Φίληβος. "Έκδοσις Γ. Φέξη. Φωτεινό- 

τάτη μελέτη καί διευκρίνισις τοδ τί είνε ευτυχία, με

λέτη χρησιμεύουσα ώς Αφετηρία τής παλαιάς καί τής 

νεωτίρας ηθικολογίας, olvat 4 πλατωνικός διάλογος 

«Φίληβος»· Είς τήν βαθ-εΐαν αύτήν ψυχολογικήν κα’. 

φιλοσοφικήν του Ανάλυσι·' 6 Πλάτων ίξετάζων Sv ώς 

άγαμόν (ώς ευτυχία) δύναται νά &εωρη#ή μόνον ή 

ήδονή καί άφ' έτέρου άν ή εύτυχία δύναται νά έχη 

αύτάρκειαν, ήτοι δν μόνος δ ήδονικδς βίος ή καί μό

νος δ φρόνιμος άποτελεϊ τήν ευτυχίαν καϊ καταδει- 

κνύων τήν άνft-ρωπίνην Ανεπάρκειαν, φΒ-άνει είς τήν 

ύπέροχον άντίληψιν ϊντος άνωτάτου καϊ είς τήν έναργή 

παράστασιν τής ζωής ώς προκυπτούσης έκ συνδυασμού 

τοδ άγα,ίοδ κα1. τοδ ωραίου. Τόν «Φίληβον», απουδαϊον 

άληθ-ώς μελέτημα πρδς ψυχολογικήν μόρφωσιν καί 

πρδς ίπίδοσιν τής καλλιτεχνικής έκάστου άντιλήψεως 

μετέφρασε μέ λεκτικήν Ακρίβειαν καϊ καλλιέπειαν δ 

κ. Κ. Ζάμπας.

¥

Ιίλάτωνος Κρίτων. Μετάφρασις Ν. Γκινοπούλου. 

Έκδοσις Φέξη. Ό Κρίτων Αποτελεί φωτεινήν διδασκα

λίαν φιλοπατρίας καί υποταγής είς τούς νόμους. Ό 

μέγας φιλόσοφος, παρακινούμενος ύπό τοδ Κρίτωνος νά 

φύγη διά νά μή ύποστή τήν άδικον τιμωρίαν, άρνεϊ- 

ται καϊ έξηγών τούς λόγους τής Αρνήσεως διδάσκει 

διατί καί πώς πρέπει νά Αγαπώμεν καί νά σεβώμε&α 

τήν πατρίδα καί τούς νόμους αύτής. Ή μετάφρασις 

φιλολογική καϊ καλλιτεχνική.

¥

Θουκυδίδης. Μετάφρασις Ί. Ζερβού. Έκδοσις Γ. 

Φέξη. Ή Αμερόληπτος Ακρίβεια, ή κριτική βαϋύνοια, 

ή συντομία τοϋ λόγου καϊ ή άδρότης τοϋ νοήματος 

άνέδειξαν τδν Θουκυδίδην κορυφαϊον Ιστορικόν τοδ 

κόσμου.

ΓΙελοποτνησιακός πόλεμος είναι ή θαυμασία Ιστορία 

τοδ έμφυλίου μακροϋ πολέμου τών Ελλήνων, Αποτέ

λεσμα τοδ δποίου ύπήρξεν ή Ανεπανόρθωτος έξασ&έ- 

νισις τής 'Ελλάδος. 'Ανατρέχων είς τά Απώτατα αίτια 

δ Θουκυδίδης έξηγεϊ τά τής άναπτύξεως τοϋ 'Ελλη

νισμού Από τών Αρχαιοτάτων χρόνων, περιγράφει τήν 

σύστασιν καί τήν ζωήν τών καθ-έκαστα πολιτειών, 

παρέχει δέ συγχρόνως ούτω Αρτίαν εΙκόνα τής έθ-νικής 

τών Ελλήνων ζωής. Ή μετάφρασις τοϋ κ. Ζερβού Ανε

πίληπτος.

¥

Εύριπίδου « 'Ιππόλυτος ό στεφανηφόρος» Μετά- 

φρασις "Αγγ. Τανάγρα. Έκδοσις Φέξη. Ό 'Ιππόλυτος 

είναι άπδ τά νεωτεριστικώτερα έργα τοϋ Εύριπίδου. 

Πρδς τδν υΐδν τοδ συζύγου της Θησέως, τδν Ιππόλυ

τον, ή Φαίδρα αίσ&άνεται άνδσιον έρωτα, άποκρουο- 

μένη δέ αύτοκτονεϊ, συκοφαντούσα 8ι" έπιστολ.ής τδν 

υΐδν πρδς τόν πατέρα. Ό Θησεϋς έξορίζων τδν ’Ιππό

λυτον, τόν καταραται νά έξολιβ-ρευ^ή ύπό τοδ Ποσει- 

δώνος. Ή κατάρα πραγματοποιείτο,, άλλ' ή συκοφαν

τία φανερώνεται καϊ δ 'Ιππόλυτος Αποθνήσκει Ορηνού- 

μενος καϊ συγχωρών.

¥

Rousseau. Hepl τής Ανισότητας τών ανθρώ

πων. Μετάφρασις Α. Κιονίτη. Έκδοσις Φιλοσοφικής 

καϊ Κοινωνιολογικής βιβλιοθήκης Γ.Φέξη.Είναι τδ τολ- 

μηρότερον έργον τοδ Rousseau, περιέχον περιληπτι

κούς τάς φιλοσοφικός του ιδέας δπως άνεπτύχίίησαν 

είς τδ «Κοινωνικόν Συμδόλαιον·, είς τάς «'Εξομολογή

σεις· του κ.τ.λ. Υποστηρίζει δτι τά δεινά τής Ανισδτη- 

τος προέκυψαν έκ τοδ πολιτισμού καί ύποδεικνύει τήν 

έπαναστροφήν τοϋ Ανθρώπου εις τήν Αρχέγονον κατά- 

στασιν.

^ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΠΗΡ|0ΝΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ 
και ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
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ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ. 
ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΕΙΑ JJ

"Ενεκα άναχωρήσεω; τοϋ .Ιιευθυντοϋ τής 
«Πινακοθήκης» τό παρόν ψύλλον ίκδίδεται δι- 
πλοΰ}·, περιλαμβάνω· και τό τεύχος τοί' Ιουλίαν. 
Τό κατόπιν ψύλλον θά ίκδοθή κατά τά τέλη τοϋ 
προσεχούς μηνάς.

ΠαρακαλοΟντχδ και πάλιν οί εκτός των 
’Αθηνών κ. κ. συνδρομηταΐ όπως Ιμβάσωσιν 
ά π' ε >’ ί) ε ί α ς πρός ημάς τό άντίτιμον τής 
συνδρομής τον ενδεκάτου έτους, άλλως θ ά δ ι α- 
κ ο π β όριστικως ή πρός αύτυΐ-ς Αποστολή τής 
«Πινακοθήκης».

ΦΩΊΌΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

'Οδό? Χταδίου apt6. -4ϊϊ

Παντός είδους ψωτογραψίαι, ίργααία ταγυ- 
τάτη καί καλλιτεχνική.

ΒΙΒΛΙΟ ΑΕΤΕΙ ΟΝ
ΤΗΣ Β· ΑΥΛΗΣ

MIX- ΑΡΝΙΩΤΟΪ1
'Οδός Χαριλάου Τρεκούπη 77

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Καλλιτεχνική εργασία.—Ταχύτης. — Τιρεαί 
συγχαταβατικαί.
Τό αρχαιότατου καί τελειότατου βιβλιοδετεΐον.

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


