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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Γενομένων άνασκαφών έν Πλαταιαϊ; καί Άλιάρτω 
άνευρέΟησαν δ io άνάγλυοα γυναικών καί μία κεφαλή 
παιδιού.

— Εί; τό χωρίον Άλήφακα, κείμενον παράτό Ζάρ- 
κον πλησίον τή; όροΟετικ ή; γραμμή;, άνευρέΟησαν δ ίο 
βάθοα κυβικά άτινα έχουσι βάρος δ ίο χιλιάδων οκάδων 
έκαστον και εφ' ών ύπάρχουσ: πολλαί έπιγραφαί μεγά
λη; σημασία;. Τά βάθρα ταϋτα άνήκουσιν εί; τήν άρ- 
χαίαν πόλιν , ."Λτραξ,, τή; Περραιβία;, μεταφέρΟησαν 
οέ εί; το Μουσείου ΒόλΟυ.

— Ό έφορο; τών’Αρχαιοτήτων κ. Οικονόμου εφεύρε 
υπόδειγμα ευρετηρίου διά τά Μουσεία, έγκριθέν ύπό 
τού Άρχαιολ. Συμβουλίου. Τό σχέδιον, πλήν άλλων 
πλεονεκτημάτων, ένει και Οέσιν διά τήν έν σμικρώ 
απεικόνισιν τών αρχαιοτήτων. Θά είσαχθή εί; όλα 
τά Μουσεία.

Τό Γερμανικόν άρχ. 'Ινστιτούτου 'Αθηνών, 
τά; συνεδρία; του, παρουσία τοΰ Διαδόχου.

Ό κ. Κάρο ι’·>μ·.λησ= περί 
νών αρχαιολόγων Πουχστάιν,

w.’-«
τών αποΟανϊντων Γερμχ- 
Στράδονιτ; καί Στρούκ. 

Ό κ. Δαΐρπφελδ κατόπιν εξέθεσε τά τών εργασιών 
Μικρά: 'Ασίας. 'ένθα έξα- 
'<) κ. Δαΐρπφελδ άπεχαιρέ- 

ιαεαδώ-

★

Ο καθηγητή; Νίβεν τή; 'Ακαδημία;τών ’Επιστημών 
τή; Ν. ' 1'όρχη;, άνεκάλυΦε προσφάτω; εί; το Μεξικόν, 
εί; τήν κοιλάδα μεταξύ Τεζκοκό καί Φ/.ανελ.πάντνα- 
πόλιν όλοσχερώ; τεθιμμένην άπδ αιώνων, συνέπεια 
ηφαιστειώδους έκρήξεω;. ώ; συνέβη διά τήν Πομπηίαν.

Εις βάθος ολίγων μέτρων ανεύρεν ολοκλήρου; οδού; 
καί οικία;. Μία τών οικιών είνε πολυτελέστατη, έχε: 
δέ τού; τοίχου; κεκοσμημένου; διά ζωγραφιών Οαυμα- 
σίω; διατηρούμενων. Τά κυριαρχούντο χρώματα είνε 
τό χυανούν. τό ερυθρόν, τό κίτρινον, τό πράσινον καί 
τό μέλαν. Εις μίαν αίθουσαν αί ζωγραφίαι άναπαριστώ- 
σιν επεισόδια τή; ζωή; ένό; ποιμένο;. Εί; τό συνεχό
μενον πρό; τήν οικίαν κατάστημα, οπερ φαίνεται οτι 
ήτο κοσμηματοπωλεΐον, εΰρέΟησαν ανέπαφα διάφορα 
άργυρό. και χρυσά αντικείμενα, άγαλματίδια καί ειδώ
λια έξ οπτή; γή;, πάντα ’Ανατολική; τέχνη:.

ΊI άνακάλυψι; αύτη θεωρείται σπούδαιοτάτη, πρό
κειται δέ νά άνακαλυφθή έξ ολοκλήρου ή πόλι; δι’ εκ
σκαφών, αί όποια: Οά απαιτήσουν δαπάνην πολλών εκα
τομμυρίων.

*

Ή άστυνομία ’Αθηνών άνεκάλυΦε διαφόρου; Βυ
ζαντινά; άρχαιότητα;, ήτοι χρυσοί; σταυρού; καί πε
ριτραχήλια χρυσοκέντητα, αρχιερατικά άμφια καί διά
φορα άναΟήματα άνήκοντα εί; τόν άρχαιοκάπηλον 
Μαρτίνην. ΊΙ άξια τών κατασχεΟεισών βυζαντινών άρ- 
•/αιοτήτων είνε μεγίστη.

’ *

αυτού έν ΙΙεργάμω τή; 
κολουΟοΰν αί άνασκαφαί. 
τησε τού; εταίρου; μετά πολλή; συγκινήσεω;, 
σα; τήν διεύΟυνσιν τού ’Ινστιτούτου ε'ι; τόν διάδοχον 
του Κάρο.

'Ο κ. Δαΐρπφελδ έπί έτη 25 διηύΟυνε τό 'Ινστιτού
του, άποσύρετα: δέ ήδη έν πλήρη εύρωστία. ϊνα άφο- 
σιωΟή εί; τήν έπεξαργασίαν καί έκδοσιν τού ποικίλου υλι
κού όπερ μελετών τήν 'Ελλάδα συνήγαγεν.

♦
Άπεφασίσθη ή άνέγερσι; ίδιου κτιρίου έν ω θά 

στεγασΟή τό ήδη εί; τά υπόγεια ΐ!) τού 'Εθνικού ’Αρ
χαιολογικού' Μουσείου κατακείμενον ’Επιγραφικόν 
Μουσείον. Διά τόν καταρτισμόντή; μελέτη; κατηρτισΟη 
επιτροπή έκ τών κ. κ. Τσοίντα, Σβορώνου, Στάη, 
Κουρουνιώτου καί Μπαλ.άνου.

■*-- ·»■

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Λαός Άγ. Σοφίας. — Τόν ναόν τή; Αγ. Σο

φίας έν Άμμοχιόστφ, ό>· δημοσιεύομεν, έσχεδίασαν 
οι μαϋηταί τοΰ 'Ανθεμίου καί 'Ισιδώρου, ο'ΐτινες έ
κτισαν τόν έν Κων)πόλει ναόν τής Άγ. Σοφίας. 
Κεϊται είς τήν παλαιόν'Αμμόχωστον, ιστορικόν προ
πύργιου τής Ένετιζής κυριαρχίας. Διατηρείται άρι
στά ό ναός, μεγαλοπρεπής τήν θέαν. 'Εντός τού 
φρουρίου τής Αμμόχωστου υπάρχουν άνι'ι πάν σχεδόν 
βήμα έρείπια καθολικών έκκλησιώγ, καί τούτο διότι 
έκαστη πλούσια οικογένεια είχε καί τόν ναόν της. 
Έν μέτφ τών ερειπίων αυτών τών Δυτικών ναών, 
σώζεται ο ναός τής 'Αγίας Σοφίας, όστις τώρα έ
χει μεταβληΟή εις Τέμενος 'Οθωμανικόν.

Ήλνύιον. Έν τφ μεταξύ 'Αθηνών καί Φαλήρων 
προάστειον τής Καλλιθέας, εις τών πρώτων οικιστών 
αυτής, ό νομομαθής καί πολιτευτής κ. Γ. Φιλάρε
τος έκτισε όιραιοτάτην λευκήν έπαυλιν, ήν ώνόμσσε 
Ήλύσιον. Είνε ή οικία αϋτη λόγω τής βέσεως καί 
τής οικοδομής αληθινόν κόσμημα τής Καλλιθέας.

·«· -ίθ-

Έν Τριπολίτιδ: ’Ιταλοί στρατιώτα: κατά τινα άνό- 
ρυξιν ευρον πλουσιαν συλλογήν Μωσαϊκών τή; Ρωμαϊ
κή; εποχή;, ένοι; έξοχον ρωμαϊκόν Μωσαϊκό ν τό όποιον 
Οά είνε εποχή; τουλάχιστον κατά 20 εκατονταετηρίδα; 
άφισταμένη; ημών. ΊΙ ποικιλία καί πολυχρωμία αυτού 
τείνει πρό; τόν Άλεςανδριανόν χαρακτήρα. Εί; έν 
τετράγωνον παρατηρούνται διάφοροι ταινία: καί στέ
φανοι δάφνη;. 'Αλλά σπουδαιότερου πολύ είνε ή 
εΰρεσι; ένό; άριοτουργήματο; τή; Έλλ. γλυπτική;. 
Άπό τού 'Οκτωβρίου 1'310 "Αμερικανική εταιρία ένήρ- 
γει άνασκαφά; άπό τών ερειπίων τή; άρχαΐα; πόλεω; 
Κυρήνη;. ’Εδημοσιεύθησαν ήδη αί εικόνες τών ευρη
μάτων, μεταξύ τών όποιων είνε καί άγαλμα έχον κα
ταπληκτικήν ομοιότητα μέ τήν Νίκην τή; Σαμοθράκη;. 
Είνε άγαλμα γυναικό; Ναπχία;, ύψου; δύο μέτρων χαι 
παρίστχ αυτήν δρομαίω; φεΰγουσαν μέ κυματίζοντα πέ
πλον' έλλείπε: ομω; ή κεφαλή.

Άτυχώ; ένεκα τού Ίταλοτουρκικοϋ πολέμου διε- 
κόπησαν αί άνασκαφαί.

ΤΜΛΕΦΩΝΟΝ
Συνόρομητίι.— Δέν άνευρέθη ή έκ τής παλαιός 

μοι ής τών Δομινικανών τοϋ Άγ. Μάρκου κλαπείσα 

θαυμασία ι ίκών τοϋ Φρά-’Αντζέλικο ή «Παναγία τών 

Άστρων* .Ό Φρά Τζοόάννι ντάΦιί'ζολι,γεννηθείς τό 

13S7, έπωνομάοθη καί Φρά Άντζέλικο, ένεκα τής 

δεζιότητος ιού νά προοδίδη είς τάς μορφάς τών αγγέ

λων, τούς οποίους έζωγράφιζε, κάποιαν έκφραοιν ύπε- 

ρανθρώπου γλυκύτητο:, άί.ηθώς αγγελικήν.

Αί περισσότεροι εικόνες του εύρίοκονται είς Φλω

ρεντίαν, ΙΙαρισΙους καί Περούτζια. Τοιχογραφίαν δε 

είς δύο εκκλησίας τής Ρώμης.

Μ ουόεκφ. — Περί Λίοτ έχομεν δημοσίευση είς 

τόν Β' τόμον τής 'Πινακοθήκης- έκτενεστάτι,ν βιο- 

γραφικήν καί κριτικήν μεί-έτην, γραφείσαν ύπό τής 

κ. Άθηνάς Σερεμέτη.

.Γ , < V 5 -X Σ τ ό 3 Ο υ ν δΙουλίας 2υμμελιόου *-ΈκόοΟέντος ήήητοΰ Ήμεμολογίον ■- Πη·ακο&τ\κι)ς— 
ΈΙΙ. ‘ΕκιΟκοιρήηιοκ ■', παρακαλοϋνται οί έχοντε; έ-ι 
αγγελία;, νά έπιστρέψωσιν αύτάς πρό; ήμά;, ϊνα άπο- 
σταλώσιν έγκαιρω; τά αντίτυπα.

Πίναξ εκτίΟείί είς Λ'αό/.. τμήμα τή; Ιΐανατγνπττακή; ΈκΟέαεω;.
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έορ- 
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I "Αγγλοι, οί Γάλλοι 
οί Αμερικανοί, 
θησαν έν ομοθύμω και 
συγκινητικωτάτη 
καρδιότητι διά νά 
τάσουν τώ 1912 
εκατονταετηρίδα 
Καρόλου Δίκενς. 

εορτασμός αυτός 'γίνεται ευτυχώς κατά τρόπον 
όλως φιλολογικόν καί ιδεώδη, χωρίς λόγους 
πολιτευόμενων, χωρίς θόρυβον. Ο καλλίτερος 
τρόπος όπως τιμώνται οί μεγάλοι συγγράφεις 
είνε προφανώς νά διαβάζονται τά έργα των, 
νά έπαναδιαβάζωνται άκαταπαύστως καί νά δια
δίδονται, διά προπαγάνδας έμπλεου συγκωή- 
σεως και γοητείας, τα ευεργετήματα τής με- 
γαλοφυ'ίας των. Δι' αυτό οι θαυμασταί τοϋ 
Δικενς άμιλλώνται όπως καταστήσωσιν αυτόν 
αγαπητόν. Ε'ς τό Παρίσι τό θέατρον “Odeon 
αναβιβάζει έπί σκηνής τόν “Δαυίδ Κοππερ- 
φήλδ». Ε'ς τό θέατρον τοϋ Πάρκου, ε'ς τάς 
Βρυξέλλας, θά έορτασθή ή έκατονταετηρίς τοϋ 
Δίκενς παρεχόμενου el? τα βλέμματα τών θεα
τών ενός τών ήδυτάτων διηγημάτων τών Χρι
στουγέννων. τοϋ “Γρύλλου», δραματοποιηθέντος 
υπό τοϋ κ. Λουδ. δέ Φρανμέν. Τό φιλολογικόν 
αύτό μνημόσυνου θά είνε τοσοΰτιρ μάλλον συγκι
νητικόν, καθόσον σχεδόν συμπίπτει μέ την έπο- 
χην τών ευλαβών μνημοσυνών κατά τά όποια 
ο καθείς μεταβαίνει ώς προσκυνητής el? τούς 
περισσότερόν αγαπημένους τάφους καί κατά τά 
οποία έπιφυλάσσει τις ίσως 'ιδιαιτέραν προτι
μήσω πρός τούς - ' η
οποίοι άπέθανον 
ζωήν τόν κλήρόν

ταλαιπώρους ανθρώπους, οί 
χωρίς νά έπιτύχουν el? την 
των τής ευτυχίας.

★

Ε'ς αυτούς ό 
σπανιώτερον, πολυτιμότερου 
el? τό πνεϋμά του καί el? · 
E<? αυτούς οφείλει ό,τι υπάρχει διαρκέστερου 
ι ' 
ριογράφος τοΰ

Δίκενς άφιέρωσεν ό,τι είχε 
ι ,, έξαιρετικώτερον 

τήν καρδίαν του.
• I Ι~ ~

καί λαϊκώτερον έν τή δόξρ του. Ο μυθιστό- 
. .. “Μαρτίνου Τζούζλεβιτ» καί 

τοϋ “Νικολάου Νίκλεμπυ» επομένως θάέλεγεν 
καθώς ό Αλφόνσος Δωδέ, οτι «τό μυθιστό
ρημα εινε ή ιστορία έκείνων ο! όποιοι δέν 
έχουν ιστορίαν». Είς δυστυχής μικρός παίς, ό 
οποίος υποφέρει διότι δέν έχει πλέον πατέρα 
καί διότι ή μήτηρ του ήλθεν είς δεύτερον γά
μου με άνδρα τραχύν, ψυχρόν, φοβερώς με
θοδικόν καί έπιπληκτικόν, ιδού έν τών κυριω- 
τάτων προσώπων τής έποποιϊας τοΰ καλοκά
γαθου Δίκενς. Ό ατυχής Δαυίδ Κοππερφήλδ 
αυαλογιζεται την πρώτην του παιδικήν ηλι
κίαν. τήν τόσο εύτυχή ύπό τό φιλόστοργου 
βλέμμα τοϋ έκλιπόντος προσφιλεστάτου πα- 
τρος. . . "Ηδη τά πάντα μετεβλήθησαυ. “Αν ή 
οδύνη είνε πάντοτε ανεξήγητος καί μας φαί
νεται ωσει καταπάτησες τών νόμων τής φύσεως 
και τής άνθρωπότητος, πόσον δέν είνε σκαν
δαλώδης όταν ύπό τό κέντρου αύτής άλγεί μία 
άπό τάς αθώας καί αγγελικός έκείνας ψυχάς 
αι οποίοι θά ήθελον νά άυοιχθοΰν el? τήν 
ζωήν, el? τήν εύτυχίαν, el? τήν αγνήν καί 
αφελή άρετήυ, καθώς ανοίγονται τά άνθη ύπό 
τήν δρόσου τής αυγής, el? τό φώς τής ημέρας ! 
Καί ιδού έν τή ανθρώπινη ιλαροτραγωδία, τό 
κύριον δράμα τό όποιον συνεχώς έφείλκυσε τό 
ευπαθές βλέμμα, τοϋ Καρόλου Δίκενς.

*

Εκείνος ό όποιος έγραψε τά “ΔύσκολαΧρό- 
νια» είνε ό ποιητής τών μικρών, τών ταπει
νών, έκείνων τούς όποιους ειμαρμένη αδυσώ
πητος καί άδικος έστέρησε πάσης προστατευ
τικής στοργής καί πόσης τής αγνής χαράς, τήν 
οποίαν δίψα ή ψυχή των. Αγαπά τού? αν
θρώπους τοϋ λαού, διότι οί ταλαίπωροι αύτοί 
άνθρωποι είνε «ώ? παιδία ήκιστα μορφωμένα, 
γειτυιαζοντα προς τήν φύσιυ καί υποκείμενα 
el? καταπιέσω». Τό κοινωνικόν ζήτημα κατέ
χει έμμονος τήν σκέψω του καί ή λύσις τήν 
όποιαν αύτός ύποβάλλει είνε όλως ευαγγελική.

Ο εύγλωττότερος τών ερμηνευτών του εί- 
πεν ότι αι συγκινητικοί σελίδες τά? οποίας 
προέβαλεν el? τήν εύαισθησίαν τών αναρίθμη
των άυαγνοστών των καί el? τά δύο ημισφαί
ρια, καταλήγουσιν el? έν καί τό αύτό συμπέ
ρασμα. Ιδού τό συμπέρασμα αύτό. “Έστέ 

αγαθοί και αγαπάτε" δέν ύπάρχει αληθής χαρά 
ή el? τά? συγκινήσεις τής καρδίας" ή ευαισθη
σία είνε όλο? ό άνθρωπος. “Αφετε el? τού? 
έπιστήμουας τήν έπιστήμην, την ύπερηφανειαν 
el? τού? εύγενεΐς, τήν πολυτέλειαν ε'ς τούς 
πλουσίους" συμπονείτε τάς ταπεινός αθλιότη
τας. Τό όν τό περισσότερου αδύνατον καί πε- 
ριφρονούμενον δυνατόν νά άξίζη μόνον αύτό 
όσου χιλιάδες όντων ισχυρών καί μεγαλοπρε
πών. Προσέχετε νά μή διαθρύπτετε τάς λε
πτός ψυχάς, αί όποΐαι θάλλουσιν el? ολα τά 
κοινωνικά στρώματα, ύπό ολα τά ενδύματα, 
ε'ς πάσαν ηλικίαν. Πιστεύετε ότι ή φιλανθρω
πία, ή εύσπλαγχνία, ή συγγνώμη είνε ό,τι 
υπάρχει ώραιοτερον έν τώ άνθρώπφ" πιστεύετε 
οτι αί έγκάρδιοι καί έπιστήθιοι σχέσεις, αί 
διαχύσεις, αί τρυφερότητες, τά δάκρυα είνε 
ο,τι ύπάρχει γλυκύτερου έν τιρ κόσμιρ" δέν 
είνε τίποτε τό νά ζή κανείς" εινε έλάχιστον τό 
νά είνε ισχυρός, σοφ’ς, ένδοξος" δέν είνε αρ
κετόν τό νά είνε ωφέλιμος. Εκείνος μόνος 
έζησε καί είνε άνθρωπος, όστις έκλαυσευ έπί 
τή άναμνήσει μιας εύεργεσίας τήν οποίαν πα· 
ρέσχεν ή τήν οποίαν έλαβεν. . .»

ΠΑΛΤΚΙΤΚ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

EFI τής ίερας Μονής τής Λαύρας 
ένθα ηύτύχησα νά φέρω είς πέ
ρας πάντα τα ανακαινιστικά έργα, 
ίδια τήν διασωσιν τοΰ ιερού ναοΰ, 
—ένθα ηϋλογήΟη και ύψώΟη ή 
σημαία τής Έπαναστάσεως,— 
καί τήν ιδρυσιν τοΰ σκευοφυλα- 
κείου, ένθα άπεΟησαύρισα, κατα-

γράψας και έξασφαλίσας,πάντα τά ιερά κειμήλια τοΰ 
έΟνικωτάτου τούτου καΟιδρύματος, μετά τών εγγρά
φων και βιβλίων αύτοΰ, έδημοσϊευσα έπί δεκαπεν
ταετίαν σειράν ολην διαφόρων μελετήμάτων, χωρίς 
νά υπολογίσω τάς αγορεύσεις καί διαλέξεις.

Δυστυχώς, τά μεμονωμένα ταΰτα δημοσιεύματα, 
άσχετα προς τάς «Χρυσά; έΟνικάς σελίδας»—ένθα 
είδικώτερον έκτίΟημι τα τής ιστορίας του Λαβαρου 
καί τά τής τελετής καί έΟνοσυνελεύσεως έν Λαύρα 
τής κατά Μάρτιον του 1.821— δέν κατορΟώθη νά 
συναρμολογηΟώσιν, ίνα μετά τών λοιπών ανεκδότων 
άποτελέσωσιν έν όλον, καί δια τοΰτο καί ήδη αναγ
κάζομαι ν’ ακολουθήσω το σύστημα τούτο τής διε- 
σα.ορπ'.σμένης όλης, συνεχίζων τά περί τών εγγρά
φων δημοσιευΟέντα.

Ί” άνευρεΟέντα έγγραφα (Ένετικά, Βυζαντιακά, 
Τουρκικά, καί τοΰ Ίεροϋ Άγώνος μετά τών νεωτέ- 
οων> έταςινόμησα είς ίδιον διαμέρισμα καί είς ιδίας 
Οήκας καί φακέλ/.ους. 'Ομοίως καί τά χειρόγραφα 
βιβλία, άκολουΟήσας χάριν ευκολίας τών μοναχών

Ο Κάρολος Δίκενς υπήρξε κοινός εύεργέ- 
της διά τής αδελφικής παρηγοριάς τήν όποιαν 
έπεδαψίλευσε μετά λαμπρός γενναιοδωρίας, 
πρός πάντας έκείνους τούς οποίους ή ζωή 
πληγώνει καί ό θάνατος τρομάζει. Παλινώρ- 
θωσε τήν άποκαρτεροϋσαν έν θρηνοις πολι
τείαν αύτήν, τήν όποιαν καταπιέζει ή βάρβα
ρος ύπερηφάνεια τίών κεκορεσμένων. Υπέδειξε 
τάς πηγάς τής α'ωυίας νεότητας απο τας οποίας 
δυυάμεθα πάντες νά άντλώμεν κατα τας αλ
γεινός ώρας τήν άναγκαίαν ένίσχυσιν διά τόν 
μόχθον ήμών καί τήν γενναιότητα όπως εξα- 
κολουθήσομεν ζώντες. Κατέστη κύριος τών 
καρδιών μας, διότι έγνώρισε καλώς καά αυτός, 
έπικυρών τόν Πασκάλ καί καθιστάμενος ο 
πρόδρομος τοϋ Μπέργσου «τού? λογους εκεί
νους τούς οποίους ή λογική δέν γνωρίζει». 
’ Επροτίμησε τήν όρμέμφυτον λογικήν των μι
κρών ανθρώπων άπό τούς συλλογισμούς των 
ύπεράγαν σκόλιών σοφών, τήν απλότητα της 
συγκινήσεως άπό τούς πολυπλόκους υπολογι
σμούς τής νοήσεως καί, κατά τήν ακριβή πα- 
ρατήρησιν τοΰ Ταίν,“τήν διαίσθησω τής καρ
δίας άπό τήν θετικήν έπιστήμην».

καί τής υπηρεσίας ϊκεΐ τήν σύνταξιν προχείρου πρω
τοκόλλου, ούτως ώστε ή καταλογοποίησις νά καθί
σταται προσιτή είς τάς πρώτιστας άνάγκας τής έξ·- 
λέγςεως και τής λειτουργίας τοΰ Οησαυροφυλακείου. 
Τοΰ επιστημονικού δέ καταλόγου έχων σύνταξη ιδίας 
σελίδας έδημοσίευσά τινα, παραμένοντος τοΰ πλεί- 
στου άνεκδότου, έπί δεκατριετίαν ολόκληρον.

Τά έγγραφα είσίν Ένετικά τοΰ ιε'.καί ir'. αίώ- 
νος,Τουρκικά καί τής Έπαναστάσεως,έξησφαλισμ,ένα 
είς ίδιους φακέλλους κατά τάξιν- προσέτι διάφοροι 
κατάλογοι, καί πατριαρχικά πιττάκια, σιγγίλια, 
διακηρύγματα συνοδικά καί ετερα, έξ ών διακρί- 
νονται τά τοΰ Τιμοθέου, Καλλινίκου, Ιερεμίου, 
Γαβριήλ, Σωφρονίου καί Ι’ρηγορίου, ΙΙατριαρχών 
(αωζ, αωκ' ., αψπα'., ζοκ.γ’. κτλ.)

Έκ δέ τών χειρογράφων διακρίνεται ιδία πεντη- 
κοντάς κωδίκων, έξ ών τινες πολύτιμοι, Ευαγγέλια 
έκ μεμβράνης μετ’ εικόνων καί διακοσμητικών μο- 
νογράμμων έρυΟροβαφδνκαί άλλων, κομψών ή κακό
τεχνων, σχεδιαγραμμάτων μετά ποικίλων συμβολών 
ιστορικών ή άλλων πληροφοριών, άναγομένων εις τόν 
δημόσιον ή ιδιωτικόν βίον. Άπό τοΰ δωδέκατου δ 
ούτως αιώνος μέχρι τοΰ δεκάτου όγδοου, ή χρονική 
περίοδος αντιπροσωπεύεται διά χειρογράφων οΰχί 
μ,ικρας άξίας. Άλλά καί ή Επιστήμη έπαρκώς 
ικανοποιείται' ούτω, σώζονται συνοπτικά! άποσημειώ- 
σεις είς τά οκτώ τοΰ Άριστοτέλους βιβλία της 
Φυσικής άκροάσεως. ήτοι εϊς τά περί άρχών, ών εις 
σαφεστέραν κατάληψιν προλεγόμενά τινα εκτίθενται 
άνήκοντα είς πάσαν τήν τών φυσικών πραγματείαν»' 
καί ταΰτα «τοΰ σοφωτάτου καί λογιωτατου κυρίου,
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Μιριου Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλέως». "Ετερον «περί 
τών έκτος ’Ιταλίας γεγενημένων ζαί πεπραγμένων 
Ρωμαίοις, έως μοναρχίας Ι’αιου ΊοΛίου Καίσαρος». 
"Ετερος κώδιξ περί θείων νομικών ζητημάτων, ένθα 
πληθύς τοιούτων αναπτύσσεται, ώς «Βασιλικός νό
μος Δέοντος ζαί Κωνσταντίνου», «νόμος στρατιω
τικός έκ τοΰ Ρούφου», περί Άγιας Τριάδος ύπό 
'Αθανασίου ’Αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς «τοΰ σο- 
φωτάτου ’Επίκτητου περί δικαιοσύνης», περί «ακρι
βούς ορισμού τοΰ χρόνου τής σταυρώσεως τοΰ I. 
Χριστού», περί μαντευμάτων, περί τών μητροπόλεων 
τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου, περί εύρέσεως τοΰ Πάσχα, 
εορτών ζτλ.Εϊς τινα σελίδα άναγινώσκεται είς είλη- 
τόν οπερ κρατεί κακοτέχνως άπειζονιζόμενος άγιος:

Ναός τϋς Άγ. Σοψίας ίν Άιιριοχώότφ Κύπρου

Απόψεις τού λιμένος Κύπρου

«νόμοις φυλάττων τούς φόβους έξω βάλλεις' φόβων 
γάο έξω πας ό τοΰ νόμου φύλαξ». 'Υπογράφεται ο 
προηγούμενος Ιερεμίας (1739. ώς ζαί έν ίδίφ στι- 
χουργήματι αναγράφεται έν τώ τελεί’. 'Έτερος τοι- 
οΰτος νομικός κώδιξ,πεποικιλμένος άφθόνως διά πο
λύχρωμων έπιτιτλικών κοσμημάτων, περιλαμβάνει 
ποικίλας διατριβάς, περί τών κανόνων τοΰ έκλησια- 
στικοΰ νόμου, ύπό τοΰ Πατριάρχου Ίωάσαφ, τοΰ 
Μ. χαρτοφύλαζος Μανουήλ Ξανθινοΰ, θεοδώρου 
τοΰ Βαλσαμώνος, Νικήτα Θεσσαλονίκης. Ίωάννου 
Κίτρους, Νικήτα Ηράκλειας, Ίσαακίου καί Αλε
ξίου Κομνηνών, ζτλ. έτι δέ νόμους γεωργικούς 
Ιουστινιανού, νόμους στρατιωτικούς, πολιτικούς, 
ναυτικούς, χρονολογικούς πίνακας ζ.τλ. έν τή πλη · 
Ούϊ δέ τής ύλης ταύτης συμπεριλαμβάνονται έτερα 
ποικίλα κεφαλαία ώς περί «ασπασμού μνηστήρων» 
ζαί περί τής σημερινής διαμονής τών ψυχών. "Ετε
ρον χειρόγραφον περιλαμβάνει τήν μεταφυσικήν' είς 
τό τέλος δέ τούτου άναγινώσκεται «Τέλος θεοΰ 
συναραμένου καί τής θεομήτορος» «ώσπερ ξένος 

πέφυκεν ΐδεϊν πατρίδα καί οι Οαλασσεύοντες λιμένα, 
ούτω καί οί γράφοντες...» "Ετερον αποτελεί φυσι- 
κήν’Ιωάννου Φρειδερίκου Βουκεράρ.» Εισηγήσεων τής 
φυσιολογίας μέρος τό κατά γένος».

Όμοιως «Νικηφόρου Βλεμμύδους, ’Επιτομή Λο
γικής», άνήκουσα είς τόν πολλαχώς τότε έργα · 
σθέντα ΰπερ τής μονής ιεροδιάκονον Ιωσήφ. Περιέρ
γως δέ έν τινι σελίδι άναγινώσκεται εύκρινώς ή υπο
γραφή : Τ'ήγας ΙΙαλαμίδης, ό αρχιστράτηγος πάν
των (ό γνωστός δηλαδή άρχιφροντιστής τής Έπα- 
ναστάσεως, ο επιλεγόμενος Φαταούλας). 'Ομοίως 
έτέρα «Εισαγωγή Λογικής», ένθα αναπτύσσονται 
ζητήματα λογικής πρός άσκησιν τών λογικευομένων, 
περί φύσεως λογικής ζαί όπως τήνγένεσιν εϊληφεν»,

έτι δέ «Δημητρίου 'Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας τοΰ 
Χωματιανοΰεις τό τής φιλοσοφίας οργανον», «Συνο
πτική πραγματεία Λογικής», «Σύνοψις γενική τής 
Λογικής έξεως», «Περί τοΰ όπως διά τής αψευδούς 
γνώσεως, ήν έκαστος έχει περί αύτοΰ, δύναται βαθμη
δόν έλθεΐν έφ’ έτέραν καθ’ όλου». Καί έτερον δέ μέ
ρος μεταφυσικής πραγματευόμενου περί τής «ιστο
λογίας, είτ’ ούν ή πρώτη φιλοσοφία».

Ετερον χειρόγραφον περιλαμβάνει τά ύπό τόν 
τίτλον «τοΰ προδρόμου τοΰ φιλοσόφου ζύρ θεοδώρου 
έξήγησις, είς τούς έν ταϊς δεσποτικαΐς έορταΐς κα
νόνας», «Γρηγορίου Κορίνθου, έξήγησις τοΰ κανό- 
νος τής Κοιμήσεως τής Παρθένου», «Τόπος δια
θήκης», «Σειρά αύτοκρατόρων άπό Κωνσταντίνου 
τοΰ Μεγάλου μέχρι τοΰ ’Ιουστινιανού»' ύπάοχει καί 
ώραϊον κόσμημα . άετοΰ έν μέσω κλάδων καί τοΰ 
έξης στίχου «’Ιησού μου, προηγοΰ καί φώτιζέ με». 
"Ετερον περιλαμβάνει τήν «Ρητορικήν τέχνην» καί 
υπόμνημα περί τής Άριστοτελείου πραγματείας περί 
Ουρανού. Έτερα περί ρητορικής, γεωμετρίας, τριγω-
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νομετρίας, περί έρμηνειας εις τήν ίεράν Άπο/.ζ/.υ- 
ψ·.ν, ζερί διασκευών φιλοσοφικών καί μαθηματικών 
έργων, κτλ. είς το τ-λευταϊον δέ τοΰτο άναγινώσκεται 
έν τινι σϊ/ίδι το έξης «Είς τήν βίβλον Πανοσιολο
γιοτάτου κύρ Κυρίλλου τοΰ έκ ΙΙατρών*.  ήτοι είς 
τήν ερμηνείαν τής Ίερας άστοζαλΰψεως, ήν ίδίοις 
πόνοις υπομνηματίσεις κατέλιπε τοΐς έν ΙΙελοπον- 
νήσω τοΰ τής Αγίας Λαύρας μοναστηριού άρ-χι - 
πρεσδυτέροις, επίγραμμα δίστιχον ήρωελογβϊον 
'Αλεξάνορου ΙΙετρίδου τοΰ Βυζαντίου.

* Αιάλεξις γτνομίνη Γαλ/αοτί κ>· τώ Αημοτικώ ι'Μτρώ 
'Αθηνών. Μντάη,ραοις τής δεοπ. Αίταας Λέκα,

Βουκουρέστιον έν έτ·ι ,αωα' Ίαν. 5. 
Κύριλλος βίβλον άμπτύξας, οίς mSeaaiv 
Κάλλιπίν ής αοφίης δί'νγματ όττιαθο^όνοις. 
. . . Λαβών ό μωμος ΐ'ς χεϊρας τήν σήν βίβλον 
διαρραγείς αίηησε θανμάσας ιίκων.

"Ετερον Αντωνίου Γεννανενσίου έκλεκ-οΰ φιλοσό
φου Μεταφυσική μεταφοασΟεΐσα ύπ'ο Ευγενίου τοΰ 
Βουλγάρεως. Στοιχεία μεταφυσικής μτφ. ύπό ’Αθα 
νασίου τοΰ Ιίαρίου τοΰ καί έτερα μετενεγκόντος. 
"Ετερον «Περί εισαγωγής είς τό θεωρητικόν καί πρα
κτικόν τής εκκλησιαστικής μουσικής».

Έν τοΐς περιερ-;οτέροις χειρογράφοις συγκαταλέ
γεται τοιοΰτον τής αυτής εποχής (X VIII αίώνος) 
περιλάμβαναν Ί. Γοτ. Αϊνεκκίου «Φιλοσοφικήν ιστο
ρίαν», «Στοιχεία Λογικής», «Στοιχεία ηθικής φιλο
σοφίας»,«Περί ουρανίου σώματος καί τι έστίν καί έν 
ποιώ στοιχείφ υπάρχει καί πόσες σφέρες κεΐνται έν 
αύτώ καί περί τών ιζ" ζωδίων καί τών πλανητών καί 
τοΰ ήλιου τήν κίνησιν καί τής σελήνης καί τών λη’ 
αστέρων άπλανητών». Άποτελεΐται έκ ρπη". κε-

* Είς 8ν ή Μονή όφτΐλτι πλιϊατα κνεογντήματα καί το 
ίίλτΐστον μέρος τών βιβλίο»·.

ΛΣΑ γυνή είναι μυστήριον καί θέλ
γητρο'· έν ταυτφ. Ή Όθωμανίς 
είναι κατ’ εξοχήν μυστήριον καί 
γοητεία. Ούδείς, νομίζω, μέχρι τοΰδε 
είσέδυσεν είς τήν ψυχήν τής ΌΟω- 
μανίδος.Διότι ή χανούμισσα δέν εκ
μυστηρεύεται ποτέ είς κανένα τί

αισθάνεται, ούτε τί σκέπτεται.
"Ενίοτε, μάλιστα, καί τοΰτο Ιδίως συμβαίνει δταν 

εΰρίσκεται είς συναναστροφήν μετ ’ Εύρωπαίων κυ
ριών, ή Όθωμανίς άρέσκεται νά επιδεικνύεται 
ίίλως άλλη παρ’ δ,τι πράγματι είναι. Τήν παρατή- 
ρησιν αύτήν έκαμα είς τήν Djelna Σουλτάνα, τήν 
τρίτην καί πλέον αγαπητήν γυναίκα τοΰ Χαμίτ. 
Ιδού τί μέ άπήντησεν. Αί Εύρωπαϊαι θέλουσι 
πολύ νά γνωρίζωσι τήν ΌΟωμανίδα άριστοκράτιδα, 
νά εχωσι σχέσεις στενάς μαζύ της, ΐνα σπουδάσωσι 
τόν χαρακτήρα της. Φαντάζονται λοιπόν δτι εΐμεθα 
όλως διαφορετικά! απ’ αύτάς. Γνωρίζω ότι ή Ευ
ρωπαία δέν θά κόμη ποτέ τήν τιμήν είς μίαν 

φαλαίων,ών τό α" περί ουρανοί ον οί' Ελ/.ηνες φι/.ό- 
σοφοι έΟεώρουν κρυσταλλοειδή,ό δέ μεγας Βασίλειος 
καπνοειδή, έτερα κεφάλαια «περί τοΰ πώς συλλαμ
βάνει ή γυνή»,«πώς τυπώνεται τό αρσενικόν παιδίον 
καί τό θηλυκόν» καί περί τοΰ . . . «λΰσαι ανδρόγυ
νου», οπερ κατορθοΰταιι ώς εξής: «Γράψον τά δύο 
ονόματα τους τά βατ.τιστικά καί γράψε καί τούς χα
ρακτήρας τούτους . . .είςκαυκήν γυάλινου καίλυόσε τα 
μετά οίνου, και θέσετα ύπό τό κρεββάτι, τό Σαβόα- 
τον τά αργά καί λύεται»: ή «γράψον τούς χαρακτή
ρας τούτους μετά κυναδάρεως καί μέ χαρτί αγέννητο 
καί μέ νερον, τρεχάμενον : αδραδατδζατι, καί 
θέσετα εις τά ποδάρια τοΰ ανδρογύνου άπό κάτω άπό 
τό κρεββάτι». Περί δέ τής λύοεως τοΰ «άποδεμέ- 
νου» συνιστα : «άς πηγαίνη είς τό ποτάμι, νάγδυθή 
ζάρκος τό ταχύ, νά πιάση τρία ψάρια καί νά τά κα- 
τουρίσκ είς τα στόματά τ ,ιν καί πάλιν να τά βαλη 
είς τό νερόν,νά τά άπολύση καί μετ’ αυτό λύεται». 
Είς τάς παραδόξους ταύτας συνταγάς ανάγεται καί 
ή εξής δι’ άνθρωπον νάβμισήση τό κρασί είς δλην 
του τήν ζωήν» : «"Επαρε χελιδώνιον ζωντανόν καί 
ονομάτησε τόν άνθρωπον, ήγουν τό όνομά του, καί 
χάραξε τό κεφάλι τοΰ χελιδωνιοϋ μέ ένα δυαριον 
έως ου νά στάξτ είς τό κρασί αίμα, καί δός αύτό νά 
πίη καί τότε θέλει τό μισήση». ’Εννοείται οτι αί 
μαγγανιστικαί αύται συμίουλαί ακολουθούνται άπό 
τας σχετικας εικόνας.

Έτερον χειρόγραφον περιλαμβάνει πέντε πραγ
ματείας Γερασίμου Βλάχου τοΰ Κρητός’ «παραφρά
σεις καί ζητήματα εις τήν λογικήν μέθοδον» ώς καί 
«είς τήν τοΰ φιλοσόφου Πορτυρίου εισαγωγήν» καί 
«είς τάς τοΰ Άριστοτέλους κατηγορίας».

(Έπτται το τέλο;) X- Η-

ΌΟωμανίδα νά τήν έκλάβη τόσον εΰφυά, δσον αύτή. 
«Είναι μία χανούμισσα» θά σΐς εϊπη σχεδόν μετά 
περιφρονήσεως, δηλαδή έν δν βάρβαρον, έξω παντός 
πολιτισμού, άποκτηνωθέν καί άποβλακωθέν ϋπό τής 
μακριές δουλείας. Αύτά, ώς πρός τό ήθικόν μέρος. 
Ώς πρός τό φυσικόν, ή Ευρωπαία νομίζει δτι είναι 
δυνατόν νά εΐμεθα ώραΐαι άλλ’ ουδόλως χαρίεσσαι, 
ούτε ελκυστικοί. Ή χανούμισσα, λέγει ή Ευρωπαία, 
έχει τάς κινήσεις στενοχωρημένος και αποτόμους, 
τήν φωνήν τραχεϊαν, καί ή στάσις της στερείται 
χάριτος καί ελευθερίας-

Έπειτα νομίζει ή Εύρωπαία, δτι μία χανούμισσα 
δέν είξεύρει καθόλου νά ένδύεται. Άλλ’δταν μάς 
βλέπει, ομολογεί δτι γνωρίζομε'· νά καλλωπιζιόμεθα 
τόσον καλά,όπως κα! αύτή καί δτι εΐμεθα έν γνώσει 
όλων έκείνων τών τεχνικών μέσων, τά όποια καθι- 
στώσι τήν γυναίκα άκόμη περισσότερον θελκτικήν 
καί γοητευτικήν.

Ώς πρός τόήθος, ή γλυκεία καί χαρίεσσα χανού
μισσα δέν έχει τίποτε νάμιμηθή άπότήν ψυχρόν καί 
άγέρωχον Εΰρωπαίαν. Διότι ή Όθωμανίς κατέχει ώς 
πρός τό ήθος, τήν στάσιν, καί έν γένει τόν τρόπον 
τοΰ φέρεσθαι τήν Ανατολικήν έκείνην χάριν, τήν 
ηρεμον, μετριόφρονα καί ανεξιχνίαστου Οελγήτρου, 
ήτις επιβάλλεται καί συναρπάζει. Καί ούτω ή Εύ
ρωπαία μένει έκπληκτος ενώπιον μας. Έκπληκτος, 

καί, διατί νά μή τό εϊπωμεν, δυσαρεστημένη. Διότι 
ή γυνή δέν είναι ποτέ εύτυχής δταν συναντρ μίαν 
ώραίαν και αβρόν γυναίκα έκεΐ ποϋ ήλπιζε νά εύρη 
τό αντίθετον. Ώς πρός τήν εύφυΐαν καί τήν μόρφω- 
σιν, ή χανούμισσα—πιστεύσατέ με— υπερτερεί τήν 
Εύρωπαίαν. ’Εκτός τών τριών ή τεσσάρων ξένων 
γλωσσών ας μανθάνομεν,εΐμεθα δλαι σχεδόν ολίγον 
καλλιτέχνιδες. Καταγινόμεθα είς τήν μουσικήν ή 
τήν ζωγραφικήν, καί πρός τούιοις άναγινώσκωμεν 
πολύ καί μετά προσοχής. Δυνάμεθα νά κρίνωμεν 
τούς "Ελληνας ή Γάλλους συγγραφείς, διότι τούς 
έχομεν μελετήσει, σχολιάσει καί αναλύσει. Ώς πρός 
τόν χαρακτήρα,έχομεν περισσότερα.· υπομονήν, καρ
τερίαν καί εΐμεθα περισσότερο'1 ψύχραιμοι άπό αύ
τάς. Ούδείς δύναται νά λύση τό ζών αίνιγμα, τήν 
ΌΟωμανίδα.

Είς τήν χαράν ή τήν λύπην, είς τήν ηρεμίαν ή 
τήν ανησυχίαν ούδείς δύναται νά άναγνώση είς τύ 
πρόσωπό'· μας εκείνο τό όποιον συμβαίνει εις τήν 
ψυχή'· μας. Τό βλέμμα μας. τό μειδίαμά μας, η 
φωνή μας ούδέποτε μϊς προδίδουσι, καί ενώπιον 
τών αδιαφορών, ενώπιον τών περιέργων,συγκρατού
με θα.>

'Οφείλω νά σάς εϊπω έν τούτοις, δτι ή Djiilnit 
Σουλτάνα εΐχεν ανατροφή είςτά ’Ανάκτορα καί έκεΐ 
δλα έπιτρέπονται καί συγχωροϋνται, έκτος τής ειλι
κρίνειας καί τής αλήθειας αϊτινες ώδήγουν συνήθως 
είς τόν θάνατον. ’Επ’ αύτοΰ έπιτρέψατέ μοι νά σϊς 
αναφέρω εν παράδειγμα. Ό Χαλήλ Ριφαάτ πασσίς, 
Μεγας Βεζύρης, στέλλει είς τόν Χαμίτ μίαν Οελ- 
κτικωτάτην Κιρκασίαν. Ο Μονάρχης αισθάνεται 
έρωταδι’ αύτήν καί τήν κρατεί.

Άλλ’ ή νεαρά γυνή δέν δύναται νά ύποφέρη τόν 
περιορισμόν είς τδ χαρέμι τοΰ Χαμίτ, υποφέρει καί 
μαραίνεται ώς άνθος στερούμενο'· άίρος. Ό Σουλ
τάνος τό παρατηρεί. Συμβουλεύεται τούς έξοχωτέ- 
ρους ιατρούς διά τήν ωχρότητα καί μελαγχολίαν τής 
Ίκμπάλ. Φεϋ, οί έπιστήμονες δέν δύνανται νά ία- 
τρεύσωσι τάς φυχικάς άσθενείας. Ή Κιρκασία άπέ- 
μεινε πλέον σκιά. Ό Χαμήτ ανησυχεί. Μίαν εσπέ
ραν μεταβαίνει πλησίον της χωρίς νά τήν προειδο
ποιήσω καί τήν έρωτά μετ’ ένδιαφέροντος περί τής 
καταστάσεώς της.

— Ίκμπάλ, παιδί μου, σέ βλέπω νά τήκεσαι, μή
πως είσαι δυστυχής είς τό Χαρέμι μου ;

— 'Εφφέντη μ', μοΰ επιτρέπεται νά είμαι δυ
στυχής, άφοΰ μέ τιμάτε διά τής εύνοιας σας;

— Ίκμπάλ, θά έκαμνον τά πάντα διά νά σέ ίδώ 
εύτυχή,

— ’Εφφέντη μ’, τόση καλωσύνη. τόση έπιείκεια 
έκ μέρους ένός επιφανούς καί ένδοξου Σουλτάνου 
μέ συγκινεϊ.

— Είσαι ωραία Ίκμπάλ καί ή ώραιότης είναι 
μία δύναμις ένώπιον τής όποιας όφείλομεν όλοι νά 
ύποκλινώμεθα.

— ’Εφφέντη μ', ayanija operim, τούτέστι 
φιλώ τούς πόδας σας. (Έκφρασις μεγάλης εύγενείας 
παρά τοΐς ΌΟωμανοϊς έν χρήσει τών κατωτέρων 
πρός τούς άνωτέρους).

— Ίκμπάλ, νομίζεις δτι ένας ηλικιωμένος, άσχη
μος καί άπογοητευμένος άπό τήν ζωήν θά ήδύνατο 
νά άρέση είς μίαν νέαν ώραίαν καί άνθηράν;

— 'Εφφέντη μ’, τί θέλεις νά είπής ;
— "Οτι δ Χαμίτ ζητεί τήν άγάπην σου.
— Βασίληϊ μου, ό έρως, δπως τό μίσος, δέν έπι- 

βάλλεται !
Ή Κιρκασία δέν είχε τελειώσει τήν ομιλίαν της 

δτε ό Δζελάλ αγάς, δ άρχηγός τών ευνούχων τοΰ 
Αύτοκρατορικοΰ Χαρεμιού,ένεφανίζετο ένώπιόν της. 
Ό Δζελάλ αγάς, δταν δ Χαμίτ έπεσκέπτετο καμμίαν 
εϋνοουμένην, παρεφύλασσε πάντοτε είς τήν θύραν 

καί δταν ευρισκεν δτι ί] εύνυουμένη δέν έσέβετο τοΛ. 
Κύριόν του έτεφανίζετο.

— Είς τό πράσινον δω;ιάτιον, Δζελάλ, διατάσ- 
σει ό Χαμίτ.

Τότε ό εύνοΰχος αρπάζει τήν Ίκμπάλ καί τήν 
φέρει είς τό πράσινον δωμάτιον. Μετά ήμίσειαν 
ώραν είσήλθεν είς άνθρωπος μετημφιεσμένος. Κα- 
λεί τήν Κιρκασίαν μέ τό δνομά της καί τήν δια
τάσσει νά τόν άκολουθήση.

ΙΙοΰ ώδήγειτήν Κιρκασίαν; Μυστι'ιριον! ’Αλλά τήν 
έπομένην μάς άναγγέλλουσι έπισήμως τόν θάνατον 
τής Ίκμπάλ έπισυμβάντα τήγ νύκτα.

ΌΧαμίτ δένήγάπα καθόλου τάς πεπαιδευμένος γυ
ναίκας καί δέν παρείχε τήν έλαχίστηνεύνοιαν είς τάς 
γυναίκας τών γραμμάτων. Ή Άλλιέ Χανούμ, κόρη 
τοΰ Τζεβδέτ πασσά διατελέσαντος πρωθυπουργού τής 
Τουρκίας,μέ ΰπεχρέωσε νά παρουσιάσω είς τόν Σουλ
τάνο'· μίαν αναφοράν της. Έζήτει νά έκδώση μίαν 
έφημερίδαΤουρκιστί.Έθεώρησα καλόν νά κάμω λόγον 
περί τούτου είς τόν Ταχσίν, πρώτον γραμματέα τών 
'Ανακτόρων.Άλλ'ούτος μέ συνεβούλευσε νά ξεσχίσω 
τήν αναφοράν καί νά μή προφέρω τήν λέξιν έφη- 
μ ερ ί ς είς τά Ανάκτορα. Ύπεσχέθην εκείνο τό 
όποιον ήθελεν δ γηραιός Ταχσίν, ένφ κατά βάθος 
ήμην ύπέρ τής Άλλιέ.

Μετ’ όλίγας ημέρας ό Σουλτάνος μέ καλεϊ διά νά 
μοΰ ζητήση μερικός πληροφορίας διά τήν Ρωσσίδα 
πριγκίπισσαν Όλγαν Νελιώφ,τήν όποιαν έφιλοξενού- 
σαμεν. Ό Χαμίτ μοΰ φαίνεται εύδιάθετος καί τού 
υποβάλλω τήν αναφοράν τής Άλλιέ. ί'Αλλ’ άναγι- 
νωσκων τήν αϊτησιν, ώχρίασεν έκ θυμοΰ.

—Είπέτε είς τήν Άλλιέ, άπήντησε μέ τραχεϊαν 
φωνήν, ότι ένόσφι ό Χαμίτ βασιλεύει, αί χανούμισαι 
δέν θά περιβληθοΰν περισκελίδας.

Τό ενδιαφέρον οπερ έδείκνυον διά τήν θυγατέρα 
τοΰ Δζεβδέτ πασσά, μέ κατέστησε'· ύποπτον είς τά 
Ανάκτορα. Οί έπίσημοι κατάσκοποι καί οί άξιωμα- 
τικοί τών Ανακτόρων ή σχολή Οη σαν αύτήν τήν φοράν 
μετά μεγάλης δραστηριότητος διά τό ταπεινόν μου 
άτομον. ’Ημέραν καί νύκτα οί άξιαγάπητοι ούτοι φί
λοι παρουσίαζον αναφοράς έναντίον μου είς τόν 
Ταχσίν, τόν Καδρί καί τόν Δζελαλεδίν. Μίαν φο
ράν μάλιστα έτυχε νά ίδώ τόν πτωχόν Ταχσίν έν 
άμηχανίρ. πρό ένός δυσανάγνωστου χάρτου γραμμέ
νου 'Ελληνιστί. Ό πρώτος γραμματεύς τών 'Ανα
κτόρων ώφειλε νά λάβη γνώσιν καί δέν έγνώριζεν 
ούδέ λέξιν 'Ελληνικήν! Δέν μοΰ έπήλθεν ή ιδέα 
δτι ήδύνατο νά λέγη δι' εμέ καί τό έλαβα διά νά 
τό έξηγήσω είς τόν Ταχσίν. Ήτο μία αναφορά. 
Συνεβούλευον τόν Χαμίτ νά μέ έκδιώξη δσον τό δυ
νατόν τό ταχύτεροι·.

Ή παρουσία μου είςτό ΙΊλδίζ έφείλκυε τά κακά 
πνεύματα καί έφερε κακοτυχίαν. Τό βέβαιον ήτο δτι 
άφ' ής στιγμής είσήλθον είς τό Αύτοκρατορικόν 
Χαρέμι αί υποθέσεις τής Τουρκίας έβαινον έπί τά 
χείρω. Καί ήτο δλως φυσικόν. Έξ επισήμου πηγής 
έμαθον δτι έγεννήθην τόν Απρίλιον, άποφράδα 
μήνα παρά τοΐς ΌΟωμανοϊς.

Είς τό Γιλδίζ, π ίσα φιλία άνδρών καί γυναικών 
έφείλκυε τήν προσοχήν τών κατασκόπων. Κατ’ Αύτο- 
κρατορικήν διαταγήν.αί χανούμισσαι τοΰ^Σουλτάνου 
έζων άπομεμακρυσμέναι ή μία τής άλλης καί δέν 
έβλέποντο. Μόνον διαρκοΰντος τοΰ Μπαϊραμιού αί 
χανούμισσαι τοΰ Γιλδίζ συνηθροίζοντο είς τής Βα- 
λιδέ. “Επρεπε νά βλέπη τις τότε πόσον ήσαν γελα
στοί καί πώς συμπεριεφέρετο ή μία πρός τήν άλλην, 
ένώ έμισοΰντο.Άλλως τε αύτή ήτο ή πολιτική τοΰ 
Γιλδίζ,νά δεικνύουν μεγάληνκαί άπεριόριστον στορ- 
-,·ήνένφ κατά βάθος ηύχοντο τόν θάνατον. Είςτό Γιλ· 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
δίζ π ίσα ένδειξις συμπάθειας έκρυπτε έχθραν. Καί 
ενθυμούμαι τόν νεαρόν Άχμέτ Βέην, υπασπιστήν 
τοϋ Σουλτάνου, όστις μίαν ώραίαν πρωίαν έγκατέ- 
λειψεν αίφνιδίοις τό Γιλδίζ καί τήν Κωνσταντινού
πολην, διότι τήν προηγουμένην ό Άραψ Ίζζέτ τοΰ 
έκαμεν άπειρους περιποιήσεις. Καί έγώ ή Ιδία όταν 
έβλεπον ότι έγινόμην τό αντικείμενου πολλών περι
ποιήσεων έθεώρουν φρόνιμον νά προσποιούμαι τήν 
ασθενή, καί τοιουτοτρόπως κατέφευγον είς τό Αύτο- 
κρατορικόνΝοσοκομεϊον.Ό πρίγκηψ Μετζήτ'Εφένδης 
όταν ήρχετο είς τό Γιλδίζ έφερε πάντοτε μεθ' εαυ
τού φιαλίδιον άντιδότου κατά τοΰ δηλητηρίου. Ή 
δευτέρα σύζυγος τοϋ Χαμίτ, Μεβτζιέ, μού ώμίλει 
περί αύτοΰ μετά περιφρονήσεως. Είξεύρετε, μοί 
έλεγε, ό Μετζήτ 'Εφένδης δέν είναι αληθής 'Οθω
μανός, άφοΰ νομίζη ότι δύναται νά άποφύγη τύ πεπρω
μένου. ·

Φιόίι Τάίλλερ

Ή καλλιτέχνις ζωγράφος δεσποινίς Φιφή ΤοΜπρ, 
μαθήτρια τοϋ κ. Γ. Ίακωβίδου, εξέθηκεν εν Βοοτών/) 
ίργα της. Περί τών πινάκων τή; δεσπ. Τσϊλλερ, ό 
‘Αμερικανός κριτικό; κ. Downe δημοσιεύει επαινετικοί-

Ή Όθωμανίς, ιός έκ τής Ορησκομανίας καί τής 
νωχελείας τοΰ πνεύματος πιστεύει είς τό πεπρωμένου. 
Είναι τόσον εϋκολον νά επαναπαύεται τις μέ τήυ 
ιδέαν οτι ή ειμαρμένη μις άγει καί μάς φέρει είς 
τήν ζωήν. Διατί τότε νά παλαίωμεν, νά ΰποφέρω- 
μεν καί νά λυπούμεθα, άφοΰ τό πϊν είναι μοιραίου 
είς τόν κόσμον τούτον ; Άλλ’ αύτη ή ίδια ή Μεβ- 
τζηέ άπηλπίσθη όταν ύ Χαμίτ έκράτησε πλησίον 
του περισσότερον τοΰ συνήθους, μίαν ώραίαν 
Εβραίαν, δώρου τοΰ Ίζζέτ. ’Εγώ τότε τής ύπεν- 
Ούμησα τό μοιραΐον. «Φεΰ ! μοί άπήντησε ί) Μεβ- 
τζηέ, όταν ή καρδία υποφέρει καί άγωνιφ, πάσα 
σκέψις ήτις θά ήδύνατο νά τήν καταπραδνη καί νά 
τήν παρηγόρηση είναι έχθρά. Καί έπειτα ποιος 
πταίει ■ Φεΰ ! ο Χαμίτ προτιμρ. άλλην άπό εμέ' δέν 
ήξευρον νά διατηρήσω τήν άγάπην του».

("Επεται τό τέλοί) Princesse ΤΗ έθ SA R ΤINSKA

τάτην κρίοιν . Δύο έργωΊ της, ών τό έν .ταρι-οτα εσωτε
ρικόν τραπεζαρίας, τό δέ εσωτερικόν κουζίνας, εξαιρεί 
τό 'χρώμα Ιδίως. Ή δεσπ. Τσϊλλερ είνε θυγάτηρ τής 
διακεκριμένης κλειδοκυμβαίιστρίας κ. Σοφία; Τσϊλλερ.

Κ Τ Π Ρ ο -Σ.

Old Caslla Pnpho, Cyprus.

To όρονριον τΛς Ιΐιιφοι/

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ
Κακότυχε τραγουδιστή, πού σούγραψεν ή Τύχη 

νάν’ ή ζωή σου όνείρατα, νάνε τό βιός σου στίχοι 

ναν’ ή καρδιά σου άπό κερί κι' δίαν διαβαίνουν πόνοι 

βαθειά-βαθειά τ ’ άχνάρια του καθένας νά τυπώνη.

Καλότυχε τραγουδιστή, πού οί πόνοι σου όταν βγαίνουν

δέν είνε στείροι καί άκληροι, σ’άλλες καρδιές πηγαίνουν 

κ’έκεί σάν ξωτικά πουλιά ποΰ όπου βρεθούνφωλιάζουν, 

γεννούν, ξαναγεννούν, διπλιάζονται, διπλιάζουν.

Κακότυχε τραγουδιστή, ποΰ σέ πλανούν ή ελπίδες 

κ' είδες τό ρόδο τής χαράς, τ’ αγκάθια του δέν είδες 

κι’ άπλωσες χέρι άπότολμο μέ πόθου ανατριχίλα 

καί πλήγωσες τά δάχτυλα καί μάτωσες τά φύλλα.

Καλότυχε τραγουδιστή, ποΰ ρίμες συχνοσμίγεις 

κμί πλάϊ στό δρόμο τής ζωήςτό μονοπάτι ανοίγεις, 

τό μονοπάτι πού κρυφά κάθε καρδιά θά φίρη 

στό ρόδο ποΰ ξαγκάθωοες πληγώνοντας ιό χέρι.

Κακότυχε τραγουδιστή, πού ξής μ’ αγάπη αιώνια 

κι’ ή άγάπη σου είνε Αγέραστη κα! δέν λογιάζει χρόνια 

καί πύργους άνεμόχτιστους’στόν άμμο θεμελιώνει 

καί ξανανιώνει ό πόθος της κι’ ούτε ποτέ παληώνει.

Καλότυχε τραγουδιστή, πού σοϋγραψεν ή Τύχη 

νά γίνωνται ή αγάπες σου σφιχτοδεμένοι στίχοι, 

συντροφευμένοι αχώριστα μέ τοϋ ρυθμού τά κάλλη 

σκορπίζοντας τούς πόθους σου γιά ν’άγαπιώνται οί άλλοι.

ΙΩ· ΠΟΛΕΜΗΣ

ΜΙΚΡΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ!
Είνε ευχάριστοι· νά δίδρ τις χρήμα' δυσάρεστου είνε νά 

πληρωνρ.
ΐ*

Ή τέχνη δέν πρέπει νά χάνεται είς τά γεγονότα' 
πρέπει νά στηρίζεται έπ ’ αυτών.

*
Ή αγάπη παραφέρει τόν νέον, ανανεώνει τόν γέροντα, 

καταστρέοιει τόν ώριμον.

Εί; τους αληθώς πνευματιόδεις ανθρώπους, τό πνεύ
μα είνε απαύγασμα όρθο'.ογισμοϋ.

·*
'Υπάρχουν πολλοί τρόποι τοϋ διοικεΐν κακώς, τοΰ 

διοικείν καλιό; μόνοι· είς.
*

Σημεϊον τοϋ αληθώς γενναίου άνδρός είνε τό νά ένθα- 
ρόΐ'/Ι τούς άλλους. %

Άπό υπερβολικόν ζήλον αγάπης, οί άγαπώντε; ημάς 
διαβλέπουν συνήθως δυστυχήματα εις τας ευτυχίας μας.

*
Ή μονοζωία ίλαττώνει τό αίσθημα καί αυξάνει τήν 

ιδέαν.
*

Πουθενά η Ιεραρχία δέν είνε τόσον άδιά·.·.ακτος, όσον 
παρά ηβ λαιρ.

Μερικά μονόπρακτα δραματικά έργα περιέχουν κάποτε 
πολλάς πράξεις.

Λαρίί εϊς τήν παιδείαν, εχομεν όλιγωτέρους αγραμμά
του; καί περισσοτέρου; ηλιθίους.

ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΓΚΙΝΟΝ
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< ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Νέαι Βιεννέζικοι όπερέτται Αγγέλλονται αί έζής: 
«Στρατιωτικά παιγνίδια» λιμπρέττο Βίλνερ, μου-

Ό «Ναπολέων καί αί γυναίκες» τού Ρεϊνχάρ.
Ή «ώραία Σουηδή» λιμπρέττο Κρουμπάουν, μουτ 

σική Βιντεμβέργερ.

Ή «Βασίλισσα τής νυκτός» υουσική Όλλάνδερ. 
Ό «Κυανούς ήρως» μουσική Στράους.,
Ή «Δνίς Πομπαδούρ» λιμπρέττο Βερνάουερ, μου

σική Στράους.
Τό «Λιλδ ντόμινο» λιμπρέττο Ζεμπάχ, μουσική 

Κουλιβιέ.

ΝΕΑ ©EATPIKA ΕΡΓΑ τ*π·

ΕΟΝ ΕΡΓΟΝ τοΰ Άλ- 
φρέοου Καπύί έπαΙχθ»|, 
ή ώραιοτέρα tauc άπό 
οσας ό/ει γράψη kjjiijj- 
οΙας,ά/.Λ'ή κωμωδία αύτή 
δέν Θά άρέση ££ω άπό 
τήν Γαλλίαν περισσότε
ρον άπό τάς άλλα;, διότι 
είνε tie τόν ύπέρτατον 
Βαθμόν Παριζιάνικη καί 
οέν έννοοΰν δλα; τη;

τά; λεπτομερείαε δσοι αγνοούν τό Παρίσι.
Ό Καπύ; δέν Θά κατορθώση ποτέ νά γράψη Θεα

τρικόν έργον είς τό όποιον νά ιιή ζωγραφίζεται καί 
ένα κομμάτι άπό τήν Παρισινήν ζωήν. Η πλήρης 
προσοικείωσί; του πρός τό Παρισινόν περιβάλλον συν
τελεί εί; τό νά έίάπτεται ή φαντασία του καί νά γί
νονται τά έργα του ούμοριστικώτερα.

Τό τελευταϊόν του έργον άποτελεΐται άπό σειράν 
στιγμιοτύπων ληφθέντων είετά διάφορα Παρισινά σα
λόνια. Ek τά; τέσσαρα; πράΐειε του ζωγραφίζεται 
δαυμασιώτατα τό περιβάλλον αύτό.

Είς τάς πρώτα; σκηνάς τής κωμωδίας αυτής ή 
οποία φέρει τόν τίτλον «Αί Εύ νοούμε ναι» 
τρεις κυρίαι τοΰ ελαφρού κόσμου, φίλαι ή πρώτη ένός 
"Αγγλου εκατομμυριούχου, ή δευτέοα ένός Γάλλου 
τραπεζίτου καί ή τρίτη ένός εύπατρίδου, πείθουν 
τούς έραστάς των να καταθέσουν τά άναγκαιοΰντα 
κεφάλαια διά τήν ϊδρυσιν περιοδικού, τού όποιου ή 
διεύΘυνσις Ανατίθεται είς ένα βουλευτήν άπωλέσαντα 
μόλις πρό όλίγων ήμερων τό χαρτοφυλάκιο’/ τοΰ 
ύφυπουργοΰ τής Δημοσίας Έκπβιδεύσεως.

Ό άνθρωπος αυτός δστις έχει σύζυγον καταγινο- 
μένην,είς τήν πολιτικήν, γίνεται δημοσιογράφος καί 
έρωτεύεται ώραίαν κυρίαν, ή όποία πάλιν είνε ερω
τευμένη μέ τον θειον του. Ή σύζυγος όμως τού δη
μοσιογράφου τόν άπομακρύνει άπό τήν ερωμένην του 
καί τόν πείθει νά δεχθή τήν προεδρείαν τού υπουρ
γικού συμβουλίου.

*

Ό Ρενάτος Σιμόνε έγραψε σατυρικήν έπιθεώρησιν 
ή όποία φέρει τόν τίτλον «Πανταλονειά;.. Θά τήν 
παίϊη ό Θίασος τής ’Αμαλίας Σοάρεζ, δστις είνε άπό 
τούς καλλιτέρους Ιταλικούς Θιάσους δπερέττας.

*
Ό Φράντζ Λεάρ έπαυσε νά έκχωρή τά έργα είς 

έκοότας καί άπεφάσισε νά συνεννοήτάι αύτός Απ’ 
ευθείας μέ τούς θιάσους. Φαίνεται όμως ότι αί απαι
τήσεις του είνε κάπως παράλογοι καί διά τούτο οί 
μετ' αύτοΰ συναλλασσόμενοι μένουν δυσηρεστημένοι.

Διά νά έπιτρέψη π.χ. νά παραστηθή ή «Εύαβ—ή 
νεωτάτη άπερέττα του—είς τήν Τεργέστην έζήτησεν 
έγγύησιν φοοο κορωνών, ένφοιά τήν «Πουπέ»—πού 

έπειδή δέν είνε βιεννέζικη δέν σημαίνει ότι είνε χει- 
ροτέρα άπό τήν «Εΰαν»—ό ίδιος Θίασος έπλήρωσε 
μόνον φοο κορώνας.

*
Είς τήν Γαλλίαν αρχίζει νά κυρίαρχη τό σύστημα 

τών Θεατρικών επιθεωρήσεων. τό όποιον θριαμβεύει 
είς τήν ’Αγγλίαν.Εννοείται ότι αί έπιθεωρήσεις αύ- 
ταί δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τάς έπιθεωρήσεις 
τάς όποίας βλέπομεν έδώ. Τάς διακρίνει Ιδίως ή πο
λυτέλεια τών σκηνικών καί τού βεστιαρίου καί τό 
νεωτεριστικόν τής μουσικής.

*

Είς τήν «Βασιλικήν Κωμωδίαν» τών Παρισίων 
έπαίχθη ή νέα τρίπρακτος κομεντί τών κ.κ. Συλόαίν 
καί Μουζύ καΗιία νέα μονόπρακτος κωμωδία τού 
Γεωργίου Φεωδύ. Ή «Πεταλούδα», όπως τιτλοφο
ρείται ή χαριτωμένη κομεντί, είνε μία Ατελεύτητος 
σειρά γεγονότων, τά όποια σπινθηροβολούνάπόαρκε
τόν χιούμορ καί Παρισινήν λεπτότητα.

ΤΙ ύπόθεσις τής«ΠεταΛούδας»εΤνε ήέίής. Μία γυ
ναίκα τού ήμικόσμου άποφασίζει νά έλθη είς γάμον μέ 
τόν καθηγητήν της τών Γαλλικών.Ή νέα σύζυγος.δοκι
μάζει μεγάλα; στενοχώριας διά νά συμβιοάση τά κα
θήκοντα τής νέας καταστάσεώς της μέ τάς συνήθειας 
τού παρελθόντος. Ό σύζυγος δέχεται ώς Αναγκαία 
επακόλουθα τά άποτελέσματα αύτοΰ τού γάμου. Τέ
λος όμως κατορθώνει νάγαπηθή άπό μίαν Θαλαμηπό
λον πού άκολουθεί τόν νέον έραστήν καί γηραιόν 
κύριον, ό όποιος, μένει πλέον άνευ εργασίας, ύπό 
τάς διαμαρτυρίας τής έγκαταλειφθείσης συζύγου του.

Ή οευτέρα μονόπρακτος κωμωδία τιτλοφορείται 
«Πώς βγαίνει ό μπεμπέ;». Ό συγγραφέα; κατώρ- 
θωσε έπί μίαν ώραν νά συγκράτηση τήν προσοχήν 
τού Ακροατηρίου, τό όποιον είχεν ενώπιον του παίζό
μενη ν τήν παραμονήν ένός τοκετού. Ή κωμωδία 
στρέφεται περί τόν Αμοιβαίου έγωϊσμόν τής γυναι- 
κός, ή όποία υποφέρει καί τοΰ άνδρός, ό όποιος δέν 
υποφέρει, άλλά αναμένει τό τέλος τού τοκετού. 'Αρ
κετόν μέρος έχουν άκόμ·η είς τήν κωμωδίαν αί περι
θάλψεις τής μάνας κτλ.

Τούς ρόλους τών προσώπων ύπεδύθησαν οί ήθο- 
ποιοί τής Γαλλ. Κωμωδίας Μαρσέλ Σιμόν καί δε
σποινίς Ροσνί.

*
Είς τήν τελευταίου συναυλίαν τής «Όπερά» τών 

Παρισίων έπαίχθη τό νέον έργον τού Μ’ Μογκιέ. 
« Γό προοίμιον τής Σφιγγός». Τό έργον άποτελεΐται 
άπό ένα σύνολον χαρακτήρων, οί όποιοι πλέκουν, 
όλόκληρον λυρικόν δράμα. Τινές έκ τών χαρακτήρων 
τούτων είνε πολύ ειδυλλιακοί, άλλοι πάλιν πολύ εκ
φραστικοί. Τό έργον έπηρεασμένον πολύ άπό τό 
πνεύμα τής Βαγνερείου μουσικής, περιστρέφεται περί 
έν πρόσωπον εντελώς μυστικοπαθές, τό όποιον μετ' 
άπογοητεύσεις Αλλεπαλλήλου;, στροβιλίζει πέριϊ μιας 
σφιγγόε, άπό τήν όποιαν άναμένει ν’ Ακούση τήν τε- 
λευταίαν λέίιν τής ζωής του. ..

*

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΠΦΟΓΣ

ΙΣ τήν Γαλλικήν ’Ακαδημίαν τών 
’Επιγραφών καί Γραμμάτων ό 
γνωστότατος φιλέλλην καί Ελ
ληνιστής κ. Θεόδωρος Ραϊνάχ έ
καμε τήν Απολογίαν τής περιφήμου 
ποιητρίας Σαπφοΰς, άκμασάσης 
περί τό 610 π. X. έπί τή βάσει 

ποιημάτων της έσχάτως άνακαλυφθέντωτ ύπό ’Αγ
γλων Αρχαιολόγων.

Ό κ. Ραϊνάχ έπιμένει ιδιαιτέρως είς τό ζήτημα 
τής ηβικής τής Σαπφοΰς, περί τής όποιας τόσον 
κακήν παράδοσιν έχομεν άπό τούς συγχρόνους της. 
"Εως σήμερον ή φήμη τής Σαπφοΰς ώς ποιητρίας 
συνηγωνίζεεο μέ τήν φήμην της ώς εταίρας, ί.σα- 
ξίας πρός τήν Φρύνην καί τήν Λαΐδα. 'Εν τοότοις, 
τό τοιοΰτον δέν φαίνεται πιστοποιούμενου ύπό τοΰ 
έν γένει έργου της. Άπ’ εναντίας, ό κ. Ραϊνάχ εξά
γει τό συμπέρασμα, οτι ή Σαπφώ έσυκοφαντήβη 
ύπό τών συγχρόνων της χρονικογράφων, οϊτινες εί- 
χον ΰπ' δψει των τάς συγχρόνους των οικοκυράς, 
αί όποϊαι έζων κλεισμέναι είς τόν γυναικωνίτην καί 
δέν ήσαν μορφιόσεως μεγαλειτέρας άπό τάς όδαλί- 
σκας τών Τουρκικών χαρεμίων. Μόνον αί μεγάλαι 
έταϊραι διεκρίνοντο διά τό πνεΰμά των καί τήν φι
λολογικήν των μόρφωσιν. Καί τό γεγονός οτι ή 
Σαπφιό έγραφε στίχους, ήρκεσε διά νά τήν κάμη νά 
ΟεωρηΟή ώς εταίρα άπό τούς Αθηναίους χρονικο
γράφους, οΐτινες δέν έλάμβανον ΰπ’ ύψιν των τήν 
ζωήν έν τή Μιτυλήνη τή πατρίδι τής ποιητρίας καί 
παρεξηγήσαντες δλα τά ποιήματά της έπλασαν ονό
ματα εραστών καί ερωτικά επεισόδια ανύπαρκτα.

Ό κ. Ραϊνάχ παρετήρησεν ακριβώς, ότι ή Σα
πφώ, άν ήτο εταίρα δέν Οά είχε ποτέ τόσην λεπτήν 
άντίληήιιν τής έκτιμήσεως τής κοινωνίας έν τή ό- 
ποίρ. έζη. Καί τήν βλέπομεν εις ένα ποίημά της δια 
τόν άδελφόν της Κάραξον, δστις περιπλεχΟείς είς 
τόν έρωτα Αιγύπτιας εταίρας κατέφαγε τήν περιου
σίαν του, νά έκφράζη βαθυτάτην πικρίαν διά τό 
άτύχημα καί νά έπικαλήται τήν Άφροδίτην καί τάς 
Οαλασσίας θεάς νά επαναφέρουν όπίσω καί ύγιά τόν 
άδελφόν καί νά τόν Απαλλάξουν άπό τήν κακολο- 
γίαν τών συμπολιτών του.

Ή Σαπφώ, κατά τήν παράδοσιν, ήτο μία -χαρι
τωμένη γυναικούλα», όπως λέγομεν σήμερον. Κοντή, 
μελαχροίνή, ζωηρά, εύθυμος καί διαχυτική, έσκόρ- 
πιζε γύρω της χάριν καί πνεΰμα. Έμεινε χήρα νεω
τάτη καί αυτό συνετέλεσεν ούκ’ ολίγον εις τό νά 
δώση ύλην είς τήν κακολογίαν τών συγχρόνων της. 
Διά νά έχη συντροφιάν γύρω της καί χάριν τής μορ- 
φωσεως τής θυγατρός της ή Σαπφώ εϊχεν ιδρύσει 
είδος λέσχης γυναικείας άπό τάς καλλιτέρας νέας τής 
Λέσβου, πρός τάς όποίας νυμφευόμενος άπηύίίυνε 
πάντοτε μίαν άποχαιρετηστήριον φδήν.

Μίαν άπό τάς ώδάς αΰτάς παραβέτομεν κατά 
πρόχειρον μετάφρασιν:

«Στ' άλήβεια μοΰ έρχεται νά πεθάνω, όταν συλ- 
λογίζωμαι πώς τήν έπνιγε τό κλάμα ένφ μέ άφινε ;

Μου έλεγε: <Αλλοίμονο τί δυστυχισμένη πού εί
μαι Σαπφιό μου ! Μέ τί λύπη σ’ άφίνω !»

«Κ’ έγώ τής άπαντοΰσα: «Φύγε μέ χαρά καί μή 
μέ ξεχνφς. Ξέρεις τί στοργικά ποΰ σ' έφρόντισα.

«“Η, άν τό έλησμόνησες, άφησε με νά σοΰ τό θυ
μίσω, άφησε με νά μιλήσω πάλι γιά όλες τής γλυ
κείες ώρες που έζήσαμε μαζή.

«Γιά δλα τά στεφάνια τών ίων, τών ρόδων καί 
τών κρίνων, μέ τά όποία έστολίζεσο στό πλευρό 
μου.

«Γι' δλα- τά περιδέραια τών Ανοιξιάτικων λου- 
λουδιών πού έδενες γύρω στό λεπτοκαμωμένο λαι
μό σου.

«Γιά δλα τά κύματα τοΰ βρενθίου, τοΰ βασιλικού 
αύτοΰ Αρώματος ποΰ έχυσες στό νέο σου στήθος...»

Τό τελευταϊόν άλλως τε έπεισόδιον τής ζωής τής 
Σαπφοΰς, ή αυτοκτονία της, Αποδεικνύει σαφώς, 
κατά τόν κ. Ραϊνάχ, ότι ή ποιήτρια, Ακριβώς διότι 
ήτο τιμιωτάτη καί έζησε ζωήν σεμνήν, ήσθάνθη τό
σον βαθειά τήν έρωτικήν Απελπισίαν διά τήν άπάρ- 
νησιν τοΰ Φάωνος καί έρρίφθη είς τήν θάλασσαν 
διά νά τερματίση τόν βίον της. Μία εταίρα δέν θά 
έφθανε ποτέ είς αύτό τό σημεϊον, άλλά θά ευρισκε 
προχείρους περί αύτήν διασκεδάσεις διά νά παρη- 
γορηθή.

★

Άλλά δέν έμειναν πεπεισμένοι όλοι οί Έλληνι- 
σταί άπό τής Απολογίαν αυτήν τοΰ Ραϊνάχ. Οΰτω ό 
Μαυρίκιος Κρουαζέ είπεν έπί τοΰ προκειμένου είς 
συντάκτην τοΰ Παρισινού «Χρόνου».

Ή Σαπφώ δέν ήτο εταίρα. Τό γνωρίζομεν. Ό 
Θεόδωρος Ραϊνάχ μϊς Απέδειξε λαμπρότατα, οτι η 
Σαπφιό κατηγορήθη Αδίκως λόγω μιας αξιοκατακρί
του συγχύσεως. Τά ήθη δέν ήσαν όμοια εις τήν Λέ
σβον κατά τόν έκτον αιώνα καί είς τάς Αθήνας 
μετά ένα ή δύο αιώνας.

Είς τάς Αθήνας αί έταϊραι, αί μή κλεισμέναι είς 
τούς γυναικωνίτας και αί δυνάμεναι νά συχνάζουν 
ελευθέριος είς τάς σιιναναστροφάς και τά δείπνα δι
εκρίνοντο διά τήν μόρφωσίν των, δια τήν λεπτήν 
άνάπτυξιν τοΰ πνεύματός των καί τούς τρόπους των. 
Άλλ’είς τήν Λέσβον μία γυνή ή όποία έχει τό αύτό 
πνεΰμα, ήτις διευθύνει μίαν σχολήν μουσικής, η 
όποία εμφανίζεται πρό τοΰ κοινού,δέν είνε κατ’ εξο
χήν μία εταίρα.

Ό Ραϊνάχ έχει δίκαιον υποστήριξών ότι ή Σαπφιό 
είνε μία γυνή εύγενούς καταγωγής καί δέν έζησε πε- 
ριφρονημένη άπό τήν κοινωνίαν. Άλλ’ έπρεπε νά 
σταματήση έδώ. Ό Ραϊνάχ Απεναντίας τραβά πλέον
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εμπρός, θέλει οτι ή Σαπφώ ειχεν δλας τας ΰρετΰς 
καί μάς τήν δεικνύει έν μέσω τών γυναικών τής Λέ
σβου όπως ή Μαντάμ Δέ Μαντενόν μεταξύ τών δε
σποινίδων τοΰ Σαίν-Σέρ. Άλλ* είνε αδύνατον νά 
κάμη κάνεις ουδέ τήν έλαχίστην καν παρομοίω- 
σιν μεταξύ τών νεωτέρων ηθών καί τών ήθών τών 
αρχαίων. 'Εκείνο τύ όποιον τότε ήτο άληθές, δέν 
εινε αληθές σήμερον—καί τάνάπαλιν».

Η τιμή τής Σαπφοΰς συνεκίνησεν άκόμη καί τόν 
Άνατόλ Φράνς, ό όποιος ήθέλησε νά λάβη μέρος είς 
τήν συξήτησιν ναύτην, είπών :

«Καθώς ό διάλογος τοΰ Πλάτωνος είνε μία άνύ- 
ψωσις τοϋ άνδρός, οΰτω καί ή Σαπφική ποιησις εινε 
μία άνύψωσις τής γυναικός.

Άλλ* ή γνώσις τοΰ «άγνοΰ πνεύματος τύ όποιον 
μάς προέρχεται άπό τούς πατέρας τής εκκλησίας είνε 
ξένη τόσον είς τόν Πλάτωνα, όσον καί είς τήν 
Σαπφώ.

Τούτου λεχΟέντος βλέπομεν σήμερον λαμπρότατα 
τί διαφέρει ή Σαπφική ωδή άπό τόν δεινά ή δείνα 
μίμον, έπί παραδείγματι, άπό τόν διάλογον είς τόν 
όποιον ύ Λουκιανός θέτει δμιλόύσας τήν Λιάνην καί 
τό Κλωνάριον.

Οί Έλληνες δέν ήπατώντο έπί τοΰ προκειμένου. 
Έν τφ Λουκιανφ οί αιώνες τών ηθών καί τοι πα- 
ρακεκινδυνευμένοι,έν τούτοις προκαλοΰν τόν γέλωτα, 
έχουν ένα ύφος κωμικόν.

Δέν συμβαίνει τό ίδιον καί μέ τήν Σαπφικήν ωδήν. 
"Οταν οί αρχαίοι ποιηταί ομιλούν περί Σαπφοΰς λέ
γουν ·ό εΰγενέστατος ποιητής

Τύ έργον τής Σαπφοΰς, ώς τό τοΰ Πλάτωνος, θε
ωρείται αρμόδιον πρός ΰμνησιν ενάρετων αίσίίημά- 
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των. Μόνον, ή 'Ελληνική διανοητική, άπό τήν 
οποίαν τύ αίσθημα τοΰ παραπτώματος είνε τελείως 
ξένον, δέν έννοεΐ τήν αρετήν όπως ημείς τήν έννο- 
οΰμεν.

Τύ οτι ή Σαπφώ δέν ύπήρξεν εταίρα, είνε άληθές. 
Άλλά τούτο δέν εμποδίζει τύ ότι αύτη έβαλε πολύ 
άπύ τύν εαυτόν της είς τό έργον της.

Ο Ραϊνάχ παραβάλλει τήν γλώσσαν της μέ τήν 
τής Μαντάμ Δέ Σαβινιέ. Παρομοίωσις παράτολμος! 
Δέν δυνάμεθα νά άγνοώμεν, ότι τά ήθη καί τό 
κλίμα τοΰ Λεβρύ δέν ήσαν όμοια μέ τά τής Λέσβου.

Κατ' ουσίαν—συμπεραίνει ό Άνατόλ Φράνς—ό 
Πλούταρχος είπε τήν αλήθειαν γράψας: «’Εκείνο τό 
όποιον ή γυνή αυτή ψάλλει είνε άναμεμιγμένον μέ 
φωτιάν .»

*

Τά πρακτικά τής δίκης τής Σαπφοΰς έχουν ώς 
έξης:

Π παράδοσις κατηγορεί τήν Σαπφώ, ότι άπετέ- 
λεσε τό όνειδος του φύλου της, κατά τήν έποχήν 
της, ότι έθελγε τούς ώραίους νέους τοΰ καιρού της 
ού μόνον διά τών ποιημάτων της, άλλά καί διά τών 
ερώτων της, καί ότι έν τέλει, ήττηθεΐσα ύπό τής 
αδιαφορίας τού Φάωνος, ούτινος ήράσθη έμμανώς, 
παρέδωκεν είς τήν ιστορίαν τών ερωτευμένων τύ 
θανάσιμον εκείνο πήδημα της πρύς τήν θάλασσαν, 
είς τό νότιον άκρωτήριον τής Λευκάδος.

Ο κ. Ραϊνάχ άπέδειξεν ότι αί κατηγορίαι αύται 
πϊσαι ήσαν ανυπόστατοι καί ότι ή Σαπφώ παραμεί- 
νασα λίαν νεαρά χήρα άφοσιώθη είς τήν ανατροφήν 
τής θυγατρός της Κλεΐδος, χάριν τής όποιας ϊδρυ- 

σεν εταιρίαν, είδος τι οικοτροφείου διά τάς νε- 
άνιδας, είς ας έδίδασκε ποίησιν καί μουσικήν.

Ό κ. Ραϊνάχ άγνοεϊ τό όνομα τοΰ συζύγου τής 
Σαπφοΰς. Άλλά γνωρίζει τύ όνομα τοΰ πενθεροΰ 
της, όστις έκαλεϊτο Σκαμανδρώνυμος. Γνωρίζει επί
σης ότι ή Σαπφώ είχε τρεις αδελφούς, έξ ών δ είς 
ήτο μέγας οίνέμπορος καί ηύδοκίμει άριστα είς τό 
έμπόριόν του. Άλλ' έμπλακείς είς τούς έρωτας τής 
εταίρας Ροδόπιδος κατήντησεν είς τήν ψάθαν, έν
τός ολίγων ημερών. Ή Σαπφώ έθλίβη πολύ διά 
τοΰτο καί συνέταξε τρυφερά καί ώραία ποιήματα 
τά όποια ό κ. Ραϊνάχ μετέφρασε πρός τούς Ακαδη
μαϊκούς.

Ό Ελληνικός ναός τον Καιρόν άνεγερθείς δαπάναις τοΰ κ. Τσανακλή.

3ToiKijn £ε^ϊς
’βαεισόάιον τοϋ Φμωμαιέρ.

Ή «Γαλλική Έπιθεώρησις» δημοσιεύει μερικάς 
άνεκοότους σελίδας τοϋ Φλωμπέρ. Αί σελίδες αύται 
άποτελοϋσι τό 'Ημερολόγιου ταξειδίου, τό όποιον ό 
Φλωμπέρ έπεχείρησεν είς τά Πυρηναία κατά τό 
18ηο, περιέχουσι δέ τήν άφήγησιν μιας διασώσεως, 
είς τήν όποιαν ό συγγραφεύς τής «Κυρίας Μποόαρύ» 
μετέσχεν είς τό Μπίαρριτς.

Ό Φλωμπέρ περιεπάτει έπί τής παραλίας, δτε πα- 
ρετήρησεν είς τό πέλαγος δύο άνθρώπους, οί όποιοι 
έφαίνοντο πνιγόμενοι.Έπί τής παραλίας δέν εύρίσκοντο 
άκτοφύλακες καί μερικά πρόσωπα εύρισκόμενα είςτήν 
προκυμαίαν ουδόλως έφαίνοντο συγ κινούμενα.

Συγκινήσεις έκ τών απελπιστικών κραυγών ιιιάς 
μελανείμονοε κυρίας, τήν όποιαν ό Φλωμπέρ ύπέλα- 
δεν ώς μητέρα τών κινδυνευόντων, ήσθάνθη τήν ψυ
χήν του αίρομένην είς ήρωΤσμόν, καί άφαιρέσας τά 
ύποδήματά του καί τόν σάκκον του, έρρίψθη έντός 
τής θαλάσσης μετά τοσαύτης ψυχραιμίας, μευ’ δσης 
έκολύμόα καθημερινώς, είς τρόπον ώστε προεχώρει

Π IN Α ΚΟθΗ k Η

Κατόπιν τόσον ωραίας σύνηγορίας, γράφει ή 
*Ματέν>. ή Κυρία χήρα Σαπφώ, διευθύντρια Οικο
τροφείου κα· ποιήτρια. ήθωώθη.

Πρό ημερών έν τφ αύτφ Δικαστηρίφ είχε δικα- 
σθή ή Φρύνη, χάρις δέ είς τήν συνηγορίαν τσΰ κ. 
Παύλου Ζιράρ ήθωώθη ή κατηγορουηένη, άναιρε- 
θείσης τής κατηγορίας έπί άσεμνότητι ενώπιον τοϋ 
αρχαίου 'Ελληνικού Δικαστηρίου, πρό τοΰ όποιου, 
ΐνα συγκίνηση ύπέρ αύτής τούς δικαστάς, άπεκάλυψε 
μέρος τής παγκάλλου γυμνότητος. Οί ακαδημαϊκοί 
μετά τήν ύπεράσπισιν τοΰ κ. Ζιράρ έδέχθησαν ότι 
ούδέποτε ύπήρξεν ένοχος τοιούτου παραπτώματος.

πρός τήν διεύθυνσιν τών κινδυνευόντων λησμονήσαε 
σχεδόν οτι μετέόαινεν έκεϊ διά νά σώση δύο όμοιους 
του. Έν τούτοις τά Ενδύματα, τά όποια Εφερεν έκώ- 
λυον αρκετά τάς κινήσεις του.

Μετά τινα λεπτά συνήντησε δύο άνθρώπους, οί 
όποιοι έρρυμόύλκουν πρός τήν παραλίαν μετ’ άρκε- 
τή- δυσκολίας κάποιον άλλον άναίσθητον. Ό Φλωμ- 
περ προσεφέρθή διά νά τούς βοηθήση, άλλ' ό είς έ£ 
αύτών τώ είπε:

— Είνε καί άλλος, ό όποιος έέηφανίσθη!
— Άε ύπάγωμεν νά τόν άνεύρωμενΙ άπήντησεν ό 

Φλωμπέρ καί οί δύο άνδρες ήρχισαν νά προχωρούν 
πρός τό πέλαγος. Άλλ' έπήρχετο αιφνίδια καταιγίς 
μέ άστραπάς καί βροντάς καί τά κύματα ήρχισαν νά 
καθίστανται απειλητικά. Καί άφοΰ μάτην έέήτασαν 
τήν θάλασσαν, ό Φλωμπέρ καί ό σύντροφός του ήνα- 
γκάσθησαν νά έπανέλυωσιν είς τήν παραλίαν, δπου 
ειχεν ήδηέκπνεύσει δ ποώτος κομισθείς.

Τό πλήθος περιεκύκλωσε τόν Φλωμπέρ καί τόν 
συνεχαίρετο. ΆλΧά μετά δέκα λεπτά τόν έλησμόνησε 
καθ’ ολοκληρίαν, όπως συμβαίνει συνήθως.



ΠίΝ ΑΚΟ0Η KH ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— 3ΐΰ>ς eajjaadn δ ‘^ζα^ός.
Ή έφημερίς «Ζιλβάς» γράφει τά έξής περί τής δη

μιουργίας τών Ιταλών :
Ό Θεός έδημιούργησε τόν άνδρα έκ χώματος, τήν 

δέ γυναίκα έκ τής πλευράς τού άνδρός, άλλά δέν συ
νέβη τό αύτό καί μέ τούς ’Ιταλούς.

Οί ’Ιταλοί έδημιουργήθησαν ύπό τού 'Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ προσωπικώς.

Ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ έλαοεν όλίγον χώμα, 
προσωπίδα έκ Βελούδου, έγχειρίδιον έκ χάλυβας, τάς 
χορδάς τής λύρας, τήν καροίαν νεάνιδος, τόν στενα
γμόν τού ποιητού, τό φίλημα τού έραστοΰ, τό ρόδον 
τοΰ Παραδείσου, καί έπί τέλους ίκέτευσε τόν Θεόν νά 
τοΰ δώση ένα Θείόν του χαμόγελο. Και ό Θεός εύγε- 
νώς ύπεμειδίασε... Οΰτω ό 'Αρχάγγελος έδημιούρ- 
γησεν τόν ’Ιταλικόν λαόν, τόν λαόν ό όποιος έγέννη- 
σεν τούς μεγίστους τών ά/αρχικών καί τούς μεγίστους 
τών ποιητών.

* *

— Ό 3Υΐυβσε ήζο ά(παιβιόάο}ος;
Διά πλε Ιστών έργων του ό διάσημος Γάλλος ρω

μαντικός ποιητής ’Αλφρέδος δέ Μυσσέ άφήκε νά πι- 
στευθή δτι ήτο απαισιόδοξος. Ήτο δμως πραγματί- 
κώς τοιοΰυος; Ό ΑΙμύλιος Φαγκέ δέν τό φαντά
ζεται ή μάλλον φρονεί δτι ό Μυσσέ κατελαμοάνε- 
ται ύπό άπαισιοδοξίας περιοδικής καί μετά μακράς 
χρονικάς διαλείψεις. Άλλ δ,τι παρέχει πολύ ένοια- 
φέρον είνε δτι κατά τάς έκδηλώσεις ταύτας τής απαι
σιοδοξίας, ό ποιητής άνέλυε τό αίσθημά του καί άψι- 
νεν έλευθέραν τήν μελέτην τών προκαλούντων αύτό 
αιτίων.

Ή άποθάρρυνσίς του ώφείλετο κατά πρώτον λό
γον είς τήν έπήρειαν τοΰ Βύρωνος καί τού Γκαίτε. 
Άφ' έτέρου ύπέφερε τήν «νόσον τού αίώνος», ήτις 
κατά τήν έξήγησιν ήν ό Ιδιος 'Αλφρέδος Μυσσέ δίδει 
οφείλεται εις δύο αίτιας. «Ό κόσμος δστις έπέρασεν 
άπό-τό 17<)3 καί άπό τό ιδιφ έχει δύο αίμασσού- 
σας πληγάς. "Ο,τι ύπήρξε δέν υπάρχει πλέον. Καί 
δ,τι Θά ύπάρξη. δέν είνε τώρα άκόμη».

★ *

— 3ΐώς έα^ηρώνεζο δ 3Υΐωωαββάν.
ΌΓκΰ δέ Μωπασσάν ήτο άκόμη, κατά τό l8yq, 

ύπάλληλοε είς τό ύπουργεΐον τής ΙΙαιδείας δταν έ
γραψε κατ’ έντολήν τής κυρίας Τρές, κωιιωδίαν φο
ρούσα τόν τίτλον «Μία έπανά/,ηψις».

Ό 'Ιούλιος Κλαρετή άποκαλύπτειδιά τού Παρισι
νού «Χρόνου» πρός παρηγορίαν τών δραματικών 
συγγραφέων τής νεωτέρας Σχολής, δτι διά τό έργου 
του αύτό ό Μωπασσάν έλαδεν ώς άμοιβήν“τό ποσόν 
τών 5ο φράγκων

Φαίνεται δμως δτι κατόπιν μετενόησε διά τόν έξευ- 
τελισμόν είς τόν οποίον έκουσίως ύπεβλήθη καί έγοα- 
ψεν είς τήν κυρίαν Τρές τά άκόλουθα: «Είργάσθην 
δύο μήνας καί πλέον, έκοπίασα κατόπιν διά νά μεταρ
ρυθμίσω τό έργον συμφώνως μέ τάς ύποδείξεις σας 
καί τί ιιοϋ προσφέρεται ώς άμοιίήν; Πενήντα φράγκα, 
δσα δηλαδή κερδίζω σήμερον διά κάθε άρυρον τό ό
ποιον οημοσιεύω είς τάς έφημςριδας καί διά τό όποιον 
δέν εργάζομαι περισσότερον άπό a ώρας.

Ή άμοιβή είναι ελάχιστη, έκτόε δέ τούτου είναι 
' καί εξευτελιστική.

Είνε αληθές δτι μου ύπεσχέθητε νά μοΰ δώσετε 
άλλα 5ο φράγκα άν παρασταθή τό έργον.

Άλλ' ακριβώς διότι έγνώσθη δ τρόπος μέ τό ό
ποιον έγράφη καί τό ποσόν άντί τού όποίου έπληρώ- 

222

δη, δυσκολεύωμαι νά εθρω θίασον δστις ν' άναλάβη 
να τό παραστήση».

Έν τέ/,ει έζήτει άκόμη 5ο φράγκα διά τά συγγρα
φικά του δικαιώματα, έν ή περιπτώαει τό έργον πα- 
ριστάνετο.

♦ ♦

— 'βρρϊκος φδν ΣΚ^άϊσζ.
'Εκατονταετία συνεπληρώθη, ώς έγράψαμεν έν τφ 

προηγουμένιμ φύλλω,άπό τοΰ θανάτου ένός τών μεγα- 
λειτέρων δραματικών ποιητών τής Γερμανίας, τού Ερ
ρίκου φόν Κ/.άϊστ.

Τήν 8)2 1 Νοεμβρίου ι8ιι ό Κλάίστ ηύτοκτόνησε 
μετά τής φίλης του Έρρικέτας Άδολφίνας Βύγκελ. 
έν Βανςέε.Ό ρωμαντικός άπέθανενώς ρωμαντικός, έν 
ήλικία τριαντατεσσάρων έτών, κατόπιν ταραχώδους 
ςωής ήν διήλθε, διατελέσας στρατιώτης, δημόσιφς ύ- 
πάλλη/,ος, οημοσιογράφος, ποιητής, έν διηνεκεϊ έναλ 
λαγή όρμώνκαί άθυμιών, άπηλπισμένος άπό^τόν εαυ
τόν του, άπό τήν τέχνην, άπό τήν πατρίδα.

Τόν ένεθυμήθησαν είς τήν Γερμανίαν οί ποιηταί 
καί οί άπογοητευμένοι κατά τήν έποχήν αύτήν 
έθνικόφρονες, άναμιμνησκόμενοι, δτι έγραψε κατά τάς 
ήμέρας τής ταπεινώσεως τής Πρωσσίας τήν «Μάχην 
τοΰ Αρμενίου», όπου Βάρος ήτο ό Ναπολέων, Ρω
μαίοι δέ οί Γάλλοι. Ήτο εξ έκείνων. ο'ίτινεε μή δυνά- 
μενοι νά πολεμήσουν, γράφουν. Τό δράμα αύτό 
παρήλθεν άνευ άπηχήσεως χωρίς κάν νά παρασταθή,» 
καί μετά τήν φιλολογικήν ταύτην άπόπειραν κατά τής 
Ναπολεοντίου δεσποτείας έν Γερμανία,ό Κλάίστ έμε- 
λέτησε σοβαρώς μίαν πραγματικήν άπόπειραν κατά 
τού Ναπολέοντος. Δέν ήννόει πώς Γερμανοί ήδύναν- 
το νά θαυμάζουν τόν Ναπολέοντα, δπως τόν έθαύ- 
μαζεν ό μέγας άπατρις Γκαίτε.

Είς τήν «Μάχην τού Αρμενίου» κηρύσσεται ή έ- 
ξολόθρευσις τοΰ έχθροΰ, καί αύτή δέ ή Θουσνέλδα, ή 
σύζυγος τοΰ ήρωος συμπράττει οιαφθείρουσα τόν Ρω- 
μαίον πρευσβευτήν Βεντίοιον. Άλλ' ή Θουσνέλδα ά- 
γαπά τό παιγνίδιον καί δωρεϊ ένα βόστρυχον τής κό
μης της είς τόν Ρωμαίον Ιππότην. 'Ο βόστρυχος λαμ
βάνει τήν άγουσαν είς Ρώμην, άποστελλόμενος είς την 
Αύτοκράτειραν Λυδίαν, ώς μικρόν τρόπαιον νίκης.

’Αλλ’ ή έπιστολή περιπίπτει είς χείρας τής Θουσ- 
νέλδας, ήτις ένώ πριν είχε παρακαλεσει τόν ’Αρμέ
νιον νά φεισθή τοΰ Ρωμαίου, προσδληθείσα τώρα έν 
τή ύπερηφανεία της. προσκαλεί τόν Βεντίδιον είς 
ερωτικήν σννέντευξιν καί τόν άφίνει νά κατασπαρα- 
χθή ύπό άρκτου πειναλέας.

Πρό έτών ή τραγωδία αύτη έδόθη είς .τήν Βιέννην 
κατά τά έγκαίνια ένός θεάτρου μέ σκοπούς έθνικούς. 
Άλλ’ ό δήμαρχος παρετήρησεν, δτι τό δράμα είχε 
γηράσει, αί δέ Γερμανίδες είχαν έξευγενισυή έκτοτε 
καί δέν άφιναν πλέον τούς έραστάς των νά τούς 
διαμελίζουν αί άρκτοι.

Έκ τών έργων τοΰ Κλάίστ παρεστάθη. ζώντος αύ- 
τοΰ, ό «Χαλασμένος κουβάς», κωμγιδία γραψείσα κα
τόπιν στοιχήματος, καί ή «Αικατερίνη 'Έλλμπρον» 
καί τό έν καί τό άλλο άνευ έπιτυχιας. Ή έπιτυχία 
ήλθε·/ έπειτα καί όλονέν αυξάνει καθ' δσον παρέρχε
ται ό χρόνος. Τώρα παίζεται ή «Πεντεσίλεα», παίζε
ται δέ καί ό «πρίγκηψ τού Χομοούργου» άποοριφθείε 
πρό εκατόν έτών ύπό τοΰ ίδιου βασιλικού θεάτρου, 
το όποιον τόν άναγράφει τώρα έν τή πρώτη σειρά 
τών έργων τού προγράμματος του.

Ό «πρίγκηψ τού Χομοούργου» είνε άπεικόνισις 
τής τότε στρατιωτικής καταστάσεως τής Πρωσσίας, 
είνε τό δράμα τής νίκης Ζτις έπήλθε δι’ έ/.λειψιν 
πειθαρχίας. Όταν άπερρίφθη ή τραγωδία του αντη— 
ή θεωρούμενη σήμερον ώς τό άριστούργημα τοΰ 

πρωσσικοΰ πνεύματος—ό Κλάίστ περιέπεσεν είς 
άπόγνωσιν.

Ειχεν ήδη έπιζητήσει τόν έρωτα καί τόν θάνατον 
καί εύρε τότε μίαν γυναίκα ήτις τού προσέφερε καί 
τό ίν καί τό άλλο. Ήτο ή Έρρικέτα Βόγκελ, ή 
οποία τόν εΐχεν ορκίσει νά τής προσφέρη οίανδήποτε 
ύπηρεβίαν ήθελε τού ζητήση. Ό/.ίγον μετά ταύτα τοΰ 
έζήτησε νά τήν φονεύση.

— Δεν θά τό κάμης δμως—τοΰ είπε—Δέν ύπάρ- 
χουν πλέον άνδρες....»

— Θά τό κάμω—άπήντησεν ό Κλάίστ—καί τήν 
έφόνευσε καί ηύτοχειριάσθη.

* *

— "&ν άνεκδοζον ζοϋ Τοναίν.
Είς τήν Γαλλίαν έσχηματίσδη σύνδεσμος κατά 

τής συνήθειας νά δαν-ίςωνται τά βιβλία !
Έπί τή ευκαιρία ταύτη μία Γαλλική έφημερίς διη

γείται τό έξής· ανέκδοτον:
Μίαν ήμέραν ί Μάρκ Τουαίν, έζήτησεν άπό ενα 

γείτονά τόυ μερικά δανεικά βιβλία.
— Ελάτε σάς παρακαλώ, τού άπήντη-εν ό γεί- 

των, νά τά διαβάσετε είς τήν βιβλιοθήκην, διότι εχω 
τήν συνήθειαν νά μή άποχωρίζωμαι ποτέ άπό τά βι
βλία μου.

Όλίγας ήμέρας κατόπιν, δ ίδιος γείτων έπεσκέφθη

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ
‘EitepatlMri ί) άνέγρρηις έι1 liieri'// μεγάλοι· npnitoO 

καί βιομηχαηκον Μοναείοι·, τοΰ όιτοίον τόν ΛεμέΙιον ).1· 
&ον είχε καταπτοεί ό ανιοκράτοιο Φραγκίσκο; ’Ιωσήφ 
τόν ‘Ιούνιον τοΰ 1909. Τό μονοεϊον καταλαμβάνει επι
φάνειαν 20,0<)0 τετραγ. μέτρων, εκτίθενται δ' έν 
αντιρ τά προϊόντα τής τέχνης καί βιομηχανίας σύμπαν- 
τος toC πεπολιτισ/ιένον κόσμον. "Ηδη ήρχισεν ή περι
συλλογή τΛν μέχρι τοΰδε διεσπαρμένων σχετικών συλλο
γών έν Αυστρία καί ή τοποθέτησις έν τιβ μουσείω τοντφ.

Έν αντιβ Οά έκτίΟενται κυρίως μηχαναί παντός εί
δους, εργαλεία, υλικά διαφόρων κατασκευών, σχέδια τε
χνικών έργων, βιβλία σχετιζόμενα πρός τάς τέχνας καί 
τήν βιομηχανίαν, χειρόγραφα σχετικά κλ.

θά περιλαμβάν/ι περί τά 14 τμήματα, ών τά σπουδαι
ότερα 9ά ώσι: Τό έπιστη/ιονικόν, τό όποιον θά περιέχη 
πάν τό οχετιζόμενον πρός τά; φυσικομαθηματικά; έπι- 
οτήμας, τό τμήμα τών μηχανών, τής μεταλλουργίας, τών 
μεταλλείοιν καί ορυχείων, τής ηλεκτροτεχνίας, τοΰ δέρ
ματος, χάρτου κλ. τών ενδυμάτων, τής χημικής βιομη
χανίας, τής υγιεινής, τών ξύλων, επίπλων, μουσικών 
όργάντον κλ. κλ.

♦
Προσεχώς έκδίδεται υπό τοΰ Παρισινού « Mercuro de 

France» ανέκδοτοι· εργον τοΰ αγγλου ποιητοΰ “Οσκαρ 
Οί’άϊλδ, φέρον τόν τίτλων « Ή άγια έρωμένη». Το εργον 
αυτό έχει περίεργρν Ιστορίαν. Μίαν ήμέραν ό Ούάϊλδ 
έληομόνηοε μέσα σ' ενα αμάξι είς τό Παρίσι εν χειρό
γραφον, τό όποιον δεν άνευρέθη. Τό χειρόγραφον τοΰτο 
εινε τό τοΰ βιβλίου, τό όποιον έκδίδεται τώρα. Ή ΰπό- 
θεσι; τοΰ ΟΰαΙδείου τούτου έργου συνδέεται με τό περί
φημου έργον τοΰ Φ).ο>μπερ «Ό πειρασμός τοΰ ’Αγίου 
’Αντωνίου». Μία σκηνή δημοσιευθεϊσα ήδη ώς προοί- 
μων, φέρει τόν προσηλυτισθέντα είς τόν χριατιανισμόν 
'Ονώριον ώς προσκληθέντα υπό τής εταίρας Μυρρίνας 

τόν Μάρκ Τουαίν. καί τοΰ έζήτησε τό σκαλιστήρι 
τού κήπου του.

— Νά σάς τό δώσω εύχαρίστως άπήντησεν ό 
Τουαίν. Άλλά θά μοΰ κάμετε τήν χάριν νά τό με- 
ταχειρισθήτε είς τόν κήπόν μου. διότι έχω τήν συνή
θειαν νά μή άποχωρίζωμαι ποτέ άπό τά έογαλεία τού 
κήπου μου.

♦ ♦

— Τά όργανα και ή υγιεινή.
Τό β.ολί—σύμφωνα μέ τήν διαρκώς νέαν έέαγ- 

γελλομένην άλλά πάντοτε παλαιάν άνακά/,υψιν—ένερ-
‘ ' ετικώς έπί πάντων δσοι ύπόκεινται είς τήν 

με/.αγχο/,ίαν ή τήν υποχονδρίαν.
Ή μπάσσα-βιόλα έχει θαυμάσια άποτε/.έσματα είς 

περιπτώσεις νευρικής άτονίας καί είς πρόσωπα φλεγ
ματικά ή ύποκείιιενα είς τόν μυστικισμόν. Ή άρπα 
είνε σωτήριος είς τούς υστερικούς, τό φλάουτο είς 
τούς πολύ νευρικούς καί τούς έχοντας τάσιν είς τήν 
φθίσιν, τό όμποε τονώνει δλον έν γένει τόν όργα- 
νισμόν καί φέρει τήν γαλήνην είς τάς διανοίας πού 
υποφέρουν, τό κλαρινέτο δίδει εύεργετικά άποτε- 
λέσματα χρησιμοποιούμενο'/ έναντίον νής νευρικής 
ύπερδιεγέρσεως, ή τρόμπα είνε άποτελεσματική εναν
τίον τής μανίας τής καταοιώξεως, τό γαλλικόν κόρνο 
έναντίον τής άδρανείας τών νεύρων.

εί; τον πολυτελή οίκον της, οπω; τόν σαγήνευσή μέ τήν 
καλλονήν της. Ό Όνώριος άρνεΐται τόν έρωτά της, όμι- 
λών μόνον περί τή; αγάπη; πρός τόν θεόν καί τή; ώραι- 
οτητο; τοΰ Σωτήρος. Οί λόγοι τον προξενούν μεγάλην 
σύγχυσιν καί έντύπωσιν είς τήν πολυπόθητοι· έταίραν καί 
επαναλαμβάνει διαρκώς: »Ti παράξενα ποΰ μοΰ μτλεϊ! 
Καί με ποιαν περιφρόνησιν μέ κυττάζει.' Γιατι τάχα 
νά μοΰ μιλή έτσι ;· Ή σκηνή πνέει τό πνιγηρόν καί 
παράδοξον θέλγητρον τής Ούαλδείου τέχνης τών λέξεων.

*
Οί Κεφαλλήνες άπεφάσισαν τήν άνέγερσιν άνδριάντο; 

εί; τόν ευεργέτην συμπολίτην των Παναγήν Βαλλιάνον. 
Ό άνδριά; θά οτηθή διά κοινό»' εράνων.

★

Παρά τοΰ διακεκριμένου φίλου τή; «Πινακοθήκης■■ έν 
Λιέγη Χ· '^· f’lomdeur έλάβομεν τήν έξης επιστολήν, 
άπευθυνομένην πρός τόν Διευθυντήν τής »Πινακοθήκης».

Ή έπιστολή τοΰ εύγενοΰς φιλώλληνος έχει ώ; εξής 
έν μεταφράσει:

'Αγαπητέ μοι Κύριε,
Ή άπο δεκαπενταετία; σημειωθεϊσα άνάπτυξι; εί; τά; 

'Ηνωμένα; Πολιτείας ώς πρός τήν καλλιτεχνικήν κίνη- 
οιν είνε /ιεγίστη. Εί; τόσον ολίγον διάστημα ίδρυσαν μου
σεία, συνέστησαν καλλιτεχνικά; εταιρίας, έκτισαν καλλι
τεχνικά; σχολάς, καί καλλιτεχνικοί έκθέσει; διοργανοϋν- 
ται κατ’ ένας εί; όλα τά 'Αμερικανικά κέντρα. Κατά 
τινα 'Αμερικανικήν εφημερίδα, άριθμοΰνται ήδη εί; τα; 
'Ηνωμένα; Πολιτεία; 914 μουσεία, καλλιτεχνικοί Έται- 
ρεΐαι καί καλλιτεχνικοί σχολαί, έναντι 408 αϊτινες υπήρ
χαν κατά τό 1907. 31,700 φοιτώοιν είς 102 καλλι
τεχνικά; σχολάς, μ>/ ΰπολογιζομένων 170 Λυκείων καί
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Π I Ν Α Κ Ο Η Κ Η

Πανεπιστήμιο»·, ών τό πρόγραμμα ^περιλαμβάνει σειράν 
καλλιτεχνικών μαθημάτο»·.

Εϊς πτλλάς πόΑις έχουν έπιβάλη φόρον, ούχί ini 
τής ,ύχηΙ^ι άλλά ί'πέρ τής τέχνης. Τοιουτοτρόπως ή 
πόλις τοΰ Άγιον Λουδοβίκον δαπανά έτηοίως 120.000 
δολλάρια διά τό Δημοτικόν μουσείου της. Άφ' έτέρου ή 
Κυβέρνηοις άνέλαβεν έπισήμοτς τήν προστασίαν τών καλ
λιτεχνικών συμφερόντων άπό τής 17 Μαΐου 1010, δτε 
τό Κοινοβουλίου κατήρτισε μίαν Καλλιτεχνικήν Κυβερ
νητικήν ‘Επιτροπήν, ήτις άποτεΑΐται άπό 7 γνώστας τής 
τέχνης καί τήν οποίαν ή Κυβέρνηοις συμβουλεύεται δΓ 
όλα τά καλλιτεχνικά ζητήματα. 'Εκτός τοϋ άνωτέρρι,· 
τούτον ελέγχου, υπάρχει ή Αμερικανική 'Ομοσπονδία 
τών Καλών τεχνών, ήτις έχει τήν έδραν της εϊς τήν 
Βασιγκτώνα καί άπό τήν όποιαν έξαρτώνται όλα τά 
καλλιτεχνικά Ινστιτούτα τών Ηνωμένων Πολιτειών.

Διατί νά μή συμβαίνει τό ίδιον είς τήν Ελλάδα, τη
ρούμενων τών αναλογιών; Διατί δέν συνιστοΰν εις τάς 
Αθήνας μίαν λ. χ. καλλιτεχνικήν σχολήν ειδικήν, είς τήν 
όποιαν να διδάσκεται τό μάθημα τοΰ διαγράμματος τής 
πόλεως, δπως υπάρχει ήδη είς δλας τάς Γερμανικός 
Ακαδημίας; Αί νεώτεραι άνάγκαι καί ή άνάπτυξις τών 
δημοσίων ύπηρεσιόιν επιβάλλουν τάς. εργασίας τής 
διευθετήσεως καί έπεκτάσεως τών πόλεων μας, αΐτινες 
πρέπει »·ά ανατίθενται είς καλλιτέχνας άξιους νά νπερ- 
βοϋν τάς δυσκολίας, χωρίς νά καταστρέφουν τον χαρα
κτήρα και τήν αισθητικήν τής πόλεως" ή χάρις μιας χώ
ρας είνε μία πηγή πλούτου δι ’ αΰτήν, Ιδίως όταν είναι 
μία αρχαία πόλις τέχνης.

Είνε λυπηρόν δτι αί έργασίαι τής διαμορφώσείος καί 
έπεκτάσεως τών πόλεων είνε τής δικαιοδοσίας τοϋ μηχανι
κού τοϋ δήμου, πολλάκις πολύ πεπαιδευμένου, άλλά τοΰ 
όποιου αί σπουδαΐ δέν τόν έχουν διόΑου προπαρασκευάση 
δπως οκεφθή δι'εν καλλιτεχνικόν έργον άνταποκρινόμενον 
καί είς τάς πρακτικός άνάγκας.

Τό περιοδικόν '■ Τέχνη» υποστηρίζει τήν αρχιτεκτο
νικήν έκπαίδευσιν τοΰ κοινού, ίδίιος τών μελών τών συμ
βουλίων, επιτροπών ή διοικήσεων, Suva κρίνουοι τά 
σχέδια τών δημοσίων οικοδομών, αΐτινες άσχη(όζουν πόλ- 
λάκις τάς πόλεις άντί νά τάς έξωράϊζσυν. Διά τούτο 
έπρεπε τά σχέδια ταΰτα νά έξετάζωνται υπό μιας καλλι
τεχνικής επιτροπής, πριν ή έκτελεσθώοι. Τούτο θά έπρο- 
φύλλασσε τάς πόλεις μας άπατούς πολλούς ηλεκτρικούς 
πασσάλους τών τραμ καί τά τηλεφωνικά συμπλέγματα 
ατινα είνε μία άσχημία διά τήν αισθητικήν τών πόλεων 
καί εμπόδια κωλύοντα τι/ν διάβασιν καί συντελοΰντα 
είς τήν έξαφάνισιν τών δένδρων, τοσοΰτον ωφελίμων 
είς τάς συγκεντρώσεις μας, τόσον διά τήν εύχαρίοτηοιν τών 
οφθαλμών όσον καί διά τήν δημοσίαν υγείαν καί τόν 

καλλωπισμόν τής πόλεως. Άν αί άνάγκαι τής νεωτέρας 
ζωής μας επιτρέπουν ολίγον κατ' ολίγον τήν φαντασίαν 
είς τό σχεδίασμα τής πόλεως, όφείλομεν νά πολλαπλα- 
οιάζωμεν τάς σωρείας τής χλόης έστολισμένας πολλάκις 
άπό μίαν κρήνην ή άπό εν διακοσμητικόν μνημεΐον.

Μετ' έγκαρδίου φιλίας
J. Plomdeur

*
Έκ Παριοίων ήγγέλθη ό θάνατος διαπρεποΰς δημοσι

ογράφου καί πολιτευτοΰ τοΰ Ζερώ-Ρισάρ, δοτις ίδρυσε 
καί διεύθυνε τήν Παρισινήν εφημερίδα « Paris-Journal»

Ό Ζερώ-Ρισάρ άγρίως ποΑμηΟέίς έν τφ πολιτικώ 
τον οταδίφ κατώρθωσε νά νικήαη καί νά έκλεγή έπανειλ- 
λημένως βουλευτής.

★

Νέον έργον «Ειρήνην τοΰ νέου Γερμανού ουγγραφέως 
Άδόλφου Μποέμ έπαίχθη διά πρώτην φοράν ύπό τής 
ορχήστρας τοΰ βασιλικού θεάτρου τοΰ Βερολίνου. Κατά 
τάς εντυπώσεις τών ειδικών ό Μποέμ θεωρείται ώς συν
θέτης δυνάμεως καί ευγενικού υψηλού ρυθμού, άπό τό τά
λαντου τοϋ όποιου αναμένουν οί κριτικοί αριστοτεχνήματα.

★

Μεγίστου ενδιαφέροντος βιβλίον εΑδόθη υπο τοΰ Μάξ 
Σταΐνίτζερ περί τοΰ μουσικού Ριχάρδου Στράους. Ό 
κριτικ'ις δίδει πιστήν εικόνα τής προσωπικότητος τοϋ 
Στράους,παραλαμβάνων υλικόν άπό πληροφορίας περί τής 
ζωής του, αί ΰποΐαι διευκρινίζουν τον χαρακτήρα τοΰ 
μεγάλου μουσικού. Υπερεκθειάζει τον ηθικόν καλλιτε
χνικόν χαρακτήρα του, διεξερχόμτνος μέ έπικαιρότητα καί 
βαθύτητα τά διάφορα σημεία τοΰ έργου τοΰ Στράους. 
Είς τό βιβλίου τοΰτο περιέχεται καί συλλογή εικόνων τοΰ 
μουσικού όλων τών εποχών τής ζωής του.

♦

Είς τήν Αγγλίαν πρόκειται νά ίδρυθή Μουσείου είς τό 
όποιον θα φυλάοσωνται δλα τα κειμήλια τά οχετιζόμενα 
μέ τήν πρόοδον τού Αγγλικού θεάτρου.

Μεταξύ τών άλλων θά κατατεθή είς τό Μουσείου 
συλλογή άποτελουμένη άπό 6'0 χιλ. προγράμματα όλων 
τών θεαμάτων ατινα έ δόθηοαν είς τά Αγγλικά θέατρα άπό 
τοΰ 17 Of! μέχρι σήμερον. Ή συλλογή άνήκει εί; τήν κυ
ρίαν "Ενθο; ή όποια έδήλωσεν ότι θά τήν προοφέρη είς 
τό Μουοεΐον.

Εϊς τό Βρεττανικόν Μουοεΐον καί είς τά Μουσεία ε
παρχιακών πόλεων τοΰ 'Ηνωμένου Βαοιλείαυ υπάρχουν 
επίσης διάφορα σπάνια κειμήλια.

ΊΙ β'. συναυλία τοΰ Έλλ. Κουϊντέττου απέδειξε κα> 
πάλιν τήν ικανότητα τών εκτελεστών. Έπαίχθησαν δύο 
κουΐντέττα. Έν τοΰ Sinding είς μι έλαοσον καί εν τοΰ 
Brahms είς φα έλαοσον.

Ό πρώτος ανήκει είς τήν Νορβηγικήν σχολήν τήν 
ακολουθούσαν τόν Γρήγκ. Τα εκτελεσθέν κουϊντέττο είνε 
ίιπό τά ιιεγαΑίτερα έργα τοΰ συνθέτου, γραμμένου μέ 
πολύ brio. Τό α'. μέρος καταλήγει είς ύμνον μεγαλο
πρεπή. Τό AlldantC, τό ωραιότεροι· όλης τής ουνθέσεως, 
ήουχον καί γλυκύ υπενθυμίζει τά φιόρδ τής Νορβηγίας 
άλλά καί τόν 'Ιταλικόν κώμου. To Intermezzo πολύ πρω
τότυπος καί λεπτή σύνθεοις, τό δέ Finale "μεγαλοπρε
πέστατου άλλά καί. δνσκολώτατον, στολισμένου μέ ολα τά 
ποικίλματα τής όργαυικής δεξιοτεχνίας. Χαρακτηριστική 
ή άντίθεοις μεταξύ τοΰ πρώτου θέματος—θορυβώδους— 
καί τοϋ δευτέρου—μελωδικού ■

Ό Μπράμς είνε ό τελευταίος αντιπρόσωπος τής Γερ
μανικής κλασικής μουσικής παραδόσεως. Μυστικοπαθής, 
άντιπριίσοιπος τής «άπολύτον1 μουσικής. Τό παιχθέν κουϊν- 
τέττο, άνο'ιτερον τοΰ Sinding, είνε τό ωραιότερου τών 
κουΐντέττα»·, έξ ίίοων έγράφησαν. Τό α'. μέρος μέ αρ
χιτεκτονικήν εύρυθμίαν γραμμένου. ΤόΑ ndnilte—είνε καί 
εδώ το ιόραιότερον μέρος τής ο'ΐ’θέοεως έξοχου. '<) Μπράμς 
είς ra Andante είνε υπέροχος. Τό ScIlCVZO είνε θαυ
μαστώ· διά τήν πρωτοτυπίαν καί τόν ρυθμόν. Τό Finale 
αρχίζει μέ παθητικήν μελωδίαν, είκονίζεται είτα χωρική 
πανήγνρις καί τελειώνει ή ούνθεσις άποτόμως.

Αί δεσποινίδες Κωνσταντινίδον καί Βεροή έτραγούδη- 
οαν τραγούδια άμφοτέρων τοιν σύνθετό»·, ήρεσε δέ πολύ 
0 δυαιδία Δρό/ιος τής άγάπης·.

Αί έκτελεοθείσαι συνθέσεις διά τιρώτην φοράν ήκού- 
οθηοανέν Άθήναις Ή τρίτη συναυλία θΐ δοθή μέ κουϊν- 
τίιτα τοΰ Saint-Saens καί τοϋ Cesar Frank.

♦
Κάτι τι τέλειον παρουσιάσει· ή σνναυΠα τής κ. Νίνας 

Φωκά, ή δοθεΐοα είς τό Δημοτικόν Θέατρον Άθηνό»·. 
Αίσθημα καί τέχνη ήδελφώθησαν εϊς τό άσμα τής συμ
παθούς καλλιτέχνιδος. 'Εννεάκις έτραγούδησε καί ή αυτή 
άνθηρότης καί ή αυτή δύυαμις έχαρακτήρισε τήν φωνήν 
της. Ή Plipilton, παλαιόν άσμα πού Καπρά, Απτό
τατου καί χαριτωμέιον, άπεδόθη θανμασίως. Είς τό Fi- 
delio τοΰ Μπετόβεν εξέχυσε τόν πλούτου τής μελοιδίας 
είς τόνους άρτιους. 'Επίσης άριοτοτέχιις ιΐνεδείχθη ή κ 
Φωκά είς τήν Ariane τοΰ Μαοοενέ καί είς τήν άριαν 
τής «Mlle de Belle Isis· τοΰ κ. Σαμάρα. Άλ>Λ καί 
τό ελληνικόν τραγούδι τοΰ κ. Λαυράγκα—διατί όμως μόνον 
έν ελληνικόν καί αύτό εκτός τοΰ προγράμματος;— έψάλη 
μέ διαύγειαν καί περιπάθειαι·.

Θριαμβευτική ήτο ή σκηνή τής παραφροσύνης έκ τής 
«Λουκίας ,Ια/ιερμονρε συνοδείη κΑιδοκυμβάλου καί 
πλαγιαύλου, τόν όποιον επαιξεν ό κ. Παπαγεωργίοι·. Οί 
λαρυγγισμοί άηδονόστομοι, τεΑίως προοαρμοζόμενοι πρός 
τοί·ς τόνους τού πλαγιαύλου, λεπτεπίλεπτοι καί γοητευ
τικοί.

Ό κ. Λογγοβάρδι εξετέλεσεν έπί κλειδοκυμβάλωυ, δια- 
κριθείς διά τόν τέλειον μηχανισμόν του καί τήν ζηλευτήν 
ακρίβειαν, τέσοαρα τεμάχια, έκ τών όποίτον ήρεσεν Ιδιαι
τέρως τό Valse τοϋ Βενιάφσκη. Τήν κ. Φωκά συνώ- 
δευεν έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου ή κ. Αύρα Θεοδωροπούλου.

υ
Ό παρεπιδημών έν Άθήναις ύψίφωνος κ. Χρ. 

Σανθόπουλος, ό πλπιοτάκις παίξας είς Αγγλικά θέατρα, 
ίδιοοε συναυλίαν είς τόν · Παρνασσόν . Έτραγούδησε 
εκλεκτά άσματα, έκ τών όποιο»· περισσότερον ήρεσαν αί 
μονωδίαι έκτοι· ludas Mac.cabaeus τοΰ Handel, καί 
τοϋ .Ιόεγκρα·. Ό κ. Ξανθτίπουλος έψαλε και άπό τήν 
• Ρέαν» τοΰ κ. Σαμάρα τό μέρος Aniai gill nil di. 
Ή φοεντ; τοΰ καλλιτέχνου θά έκέρδιζε περισσότερον ά- 
κουομένη ά.τό σκηνής θεάτρου.. Ή δνϊς Κωνσταντινίδον 

έψαλε πολύ εύμορφα τό Printeinps τον Γρήγκ, τό 
Oiselel τοΰ Chopin καί από τήν,Αακμέ τάς clochetles. 
Μετέσχον έπιτυχώς τής συναυλίας ό κ. Άντωνόπουλος 
βιολονσελίοτας καί τμήμα τής 'Αθηναϊκής Μανδολινάτας.

♦
Έγένοντο τά εγκαίνια τού εντευκτηρίου τοΰ Λυκείου 

τών Έλληνίδο»·. Εύάρεοτον έντύπωοιν εμποιεί ή χάρις 
καί κομηώτης, άλλά πρό παντός ή ίλληνοπρέπεια, ήτις χα
ρακτηρίζει τήν πρώτην αΰιήν έλλην. γυναικείου λέσχην. Είς 
όλα διαφαίνεται μεγάλη καλαισθησία. Παραπετάσματα αρ
χαϊκά, ανάκλιντρα καί έ'δραι μέ ζωγραφισμένος άρχαίας 
παραστάσεις, γραφεία, πίνακες ζωγραφικής, μέταλλα ά- 
νάγλυφα, βιβλιοθήκη καλλιτεχνική, δλα ρυθμοΰ έλληνι- 
κοϋ, έργα Έλληνίδων.Τό Λύκειον διαιρείται είς τέσοαρα 
τμήματα. Τό φιλολογικόν, τό επιστημονικόν, είς τά όποια 
γίνονται διαλέξεις καί μαθήματα, τό παιδαγωγικόν, μέ 
πρακτικά μαθήματα υγιεινής καί βραβεία διά τάς μητέ
ρας τροφούς εύρο'ιοτιον παιδιών καί τό καλλιτεχνικόν, 
περιλαμβάνον μουσικήν (ωδική καί οργανική), έθνικοΰς 
χορούς, ζοίγραφικήν, γλυπτικήν, διακοσμητικήν καί κομ
ψοτεχνίαν.

Καίτοι όλίγων μηνών βίον άριθ/ιεϊ τό Λυκειον, επε- 
τέλεσε μεγάλος προόδους ύπό τήν διεύθυνοιν τής κ.ΙΙαρ- 
ρέν καί τήν συνεργασίαν έπιλέκτων Έλληνίδων, έκ 
τών όποιων ση/ιειοΰ/ιεν τάς κυρίας Φωκά, Κρεστενίτου, 
Καλογερή. Λέκα, Βλαστού, Γεωργαντή, Μομτρερράτοι·, 
Αημητρακοπουλον, καί τάς δεσποινίδας Τριανταφυλλίδου, 
Κλεάνθους, ΒιιοιΑιάδου, Βουγιούκα, Νικολαίδσι·, Κε
φάλα. Τό Λύκειον έχει καί βιβλποθήκην καταρτιοθεϊοαν 
διά δωρεάς ΰ,ΟΟΟ δρ. τοΰ όμογείΌύς κ. Βάλτον, τοΰ όποιου 
καί προτομή έοτήθη, φιλότεχνηθεΐσα υπό τής κ. Γεοιρ- 
γαντή.

Σκοπός τοΰ Λυκείου είνε <ί μεταξύ τών γυναικών έν 
Έλλάδι τών άσχολουμέντον είς τά γράμματα, τάς τεχνας 
καί τήν έπιοτήκην οί'νδεοιιος πρός έξνπηρέτησιν τής προ
όδου τοΰ φύλου των.

*
'() καθηγητής κ Λεντερέρ, ενεργήοας εσχάτως άνα- 

οκαφάς είς παλαιόν Γερμανικήν πόλιν, άνεκάλυψε καί 
άπέστειλεν εις Βερολίνου κλασικόν άγαλμα Γερμανικής 
τέχνης, έξ ορειχάλκου, παριοτών παϊδα κρατούντα δτ·ο 
ιχθύς σπαρταριστούς. Ή όλη έκφρασις τοϋ παιδίου μέ 
τήν αθωότητα του καί τήν περιέργειάν του να Ιδη τούς 
δύο αυτούς ίχθϋς διαφαίνεται, καίτοι οί οφθαλμοί έχουν 
καθ’ ολοκληρίαν καταστραφή.

Άπέθανει· έν ήλικίφ 80 έτών έν ΒεροΗνφ ό τεχνοκρί
της Λουδοβίκος Πείτς, ;ψωστότατος καί ώς κοινωνιογρή- 
ιμος, διαρκής συνεργάτης τής · Έφημερίδος τοΰ Φός». 
Ό οίκος του ήτο ή καλλιτεχνική φωΑά τής πρωοσικής 
πρωιευούοης. Ή τεχνοκριτική παραγωγή του κυρίως ήσαν 
αί πυκναί σελίδες τής · Έφημερίδος τού Φός·. Νέος 
έτι είχε έκδιόσει βιβλίον περί τέχνης ώς καί περί τής Ιστο
ρίας τής τέχνης.

★

Ή πριγκήπισσα Theo Sartinska έδωσε καί δευ
τέρου, αποχαιρετιστήριου, διάλεξιν έν τή αιθούση τοϋ 
‘Ωδείου Λόττνερ, μέ μίαν Απτήν άντίληψιν περιγράψαοα 
τήν γυναίκα τής Ανατολής, ήτις έχει πολύ τό περίεργον 
άφοΰ ζή είς εν περιβάλλον προσεγγίζον τά όρια τής 
μυθικής παραδόσεως.

Είσήγησιν είς τό θέμα εποιήαατο ό διευθυντής τής 
• Πινακοθήκης» κ. \.-Καλογερόπουλος.

*

Ό κ. Θ. Θωμόπουλος έφιΑτέχνηαε κεφαλήν τής κα- 
θηγητρίας τοΰ Ωδείου κ. Νίνας Φωκά, καθ'ήν στιγμήν 
ψάλλει. 'Επίσης έπί μαρμάρου έπεξεργάζεται προτομήν 
τον ζωγράφον κ. Παύλου Σουάν.
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— Είς τό>· πάρε πιδημούντα έν Άθήναις γλύπτην κ. 
Κ. ΔημητριάΑην άνετέθη ύπό τρς Λιοικήσεως τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ή φιλοτέχνησις προτομής tor κ. Στ. Στρέϊτ. 
’ Επίσης ό κ. Λημητριάδης Οά έκτελέοΐ) προτομήν τον 
κ. Κώνον. Καραπανον.

— Ή γλύπτρια κ. Ελένη Γεωργαντή επεξεργάζεται 
προτομήν τής κ. Καλλιρρόης ΤΙαορ'εν.

*

Άπεβΐοεον τί; τό Παρίσι τον παρελθόντα μήνα ό Λιά- 
σημος ζωγράφος I·'. Ziem έν ηλικία 99 ετών. Κρίνεται 
ιός ό κατ' εξοχήν ζωγράφος τών χωρών τοΰ ήλιου καί 
ό λυρικιότερος άναμφιβόλως μετά τόν Κλαύδιον Αέ Λορ- 
μαν καί τον Τυρνέ. θαυμάζονται τά εμπνευσμένα άπό τήν 
Βενετίαν καί τόν Άδριατικον έργα του.

Ό ποιητής ’Ερρίκος Αέ Ρενιέ ένεπνεύσθη έξ αυτών 
όταν είς τά “ Βενετσιάνικα σκίτσα,, τον έγραψεν ,,Ή 
Βενετία είνε οαν ΰφασμιι μεταξωτό .τοΰ σχίζεται άπό μιά 
ακτίνα ήλιον,,

Οί Αδελφοί Γκογκούρ όταν είδαν τήν ,, 'Εορτήν στή 
Βενετίαν,, τού Ziem έγραψαν ,,Ό Ziem είνε ζωγράφος 
τον Άδριατικοΰ, τοΰ συμφυρμού τών παλατιών, τών ναών, 
τών δόλων, τών κωΑωνοστασίοιν, τών κοιδώνων καί τών 
τερών ποΰ ξεφυλλίζονται επάνω τους τριαντάφυλλα, τών 
γαλάζιων καί ώχροπρασίνων νεριϊιν.,,

Τά κυριώτερα έργα τον είνε ή Βενετία· τιμηθεϊοα διά 
α.' μεταλλίου καί άνηρτημένη ήδη είς τό Μουσείον τοΰ 
Λουξεμβούργου, ή “ ‘Ανατολή ήλιου είς τήν Σταμπούλ , 
ένας άπό τούς ώραιοτέρους πίνακας τής νεωτέρας σχο
λής κ.λ.π. θαυμάσιοι α! εικόνες, ίις έκαμε διά το βιβλίου 
« Ό θάνατος τοΰ Παγανίνη · .

*

Δημοσιεύομε» τήν εικόνα τής ύπό τό ψευδώνυμον Lydia 
}’avoi‘ska κρυπτόμενης Ρωσσίδος πριγκηπίοοης Baria- 
tinskU,ijvK άνήλίλε πρό ενός έτους έπι τής σκηνής, μέ με
γάλη» επιτυχίαν. ‘Ανεδείχθη Αληθινή καλλιτέχνις, ήδη δέ 
έπαιξε μίαν κωμωδίαν τοΰ συζύγου της πρίγκηπος Bar ia
tinsky είς τό Λονδίνιιον θέατρον * Kingsiway Thea
ter·. Εις τήν κωμωδίαν αυτήν σατυρίζεται ή κοινωνία τής 
Πετρονπόλεως καί ή Ριοσσική Κυβέρνησις.

π

• Τό Πανεπιστήμιου τής ΙΙιτσβούργης θά πανηγυρίοη 
τόν Φεβρουάριον τοΰ 1912 τήν 150 άμφιετηρίδα του. 
Εις τάς εορτάς προσεκ'ι.ήθη καί τό ήμέτερον Πανεπι
στήμιου.

★

Ήγνωοτοτάτη διά τήν εϋθυμογραφίαν της λόγια 
καί Αιά τήν φωνήν της καλλιτέχνις κυρία Ρεβέκκα έδωσε 
δείγματα τού διττού ταλάντου της έν τιμ « Παρνασσφ» είς 
τήνύπ' αυτής δοθεΐοαν προεσπερίδα. 'Ομίλησε χαριτωμένα 
περί παροιμιών καί Ιδίως τών άλληλοσυγκρουομένοιν, μεθ’ X 
έδειξε τό χάρισμα τοΰ άσματος της. Έτραγούδησεν εκτά
κτως καλά τήν μπαλλάντα τοΰ τραγουδιστού άπό τήν ■■ Πε- 
οουζέ·, μονωδίας έκ τής “ “Ιριδας > τοΰ Μασκιίνι, καί τής 
« ‘Αϊδάς·, έν μεθυγραφικόν τραγουδάκι τοΰ κ. Ξανίλοπού- 
λου καί δύο άλλα άσματα τών Αδελφών κ. κ. Λαμπελέτ.

Τής ίοπερίδος μετέοχεν & έξοχος βιολιστής κ. Σοΰλτζε 
καί ό ποιητής κ. Πολέμης, απαγγείλας δραματικόν του 
ποίημα, τήν “Βιάγκαν».

★

Ό άρτι ίδρυθείς Μουσικός καί φιλολογικός Σύλλογος 
Τέχνη έδωσεν έν τή αιθούση τοΰ Ωδείου Λόττνερ τήν 

ά. αύτοΰ οικογενειακήν προεσπερίδα, είς ήν παρευρέθησαν 
μόνον τά μέλη, μετέσχον δέ οί έρασιτέχναι τών τμήμα
τα»· τοΰ Σύλλογον.

Μετά σύντομον είσήγησιν περί τοΰ οκοποΰ τοΰ 
Συλλόγου ύπό τον Προέδρου κ. Δ. I. Καλογεροπού- 
λου, ωμίληοε περί μουσικού αισθήματος ό αντιπρόεδρος 
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κ. Π. Σπανδωνής. Ό κ. Δ. Καμπάνης έξετέλεσεν έπί 
έπί τετραχόρδου τό Spailiche Tange τοΰ Σαραζάτε 
καί τήν Legende τοΰ Βενιάφσκη, ό κ. Άλ. Άντωνό- 
πουλος τήν Reve τοΰ Goltermann καί τό Canta- 
bile τοΰ Haydn. Τήν έκτέλεσιν τών συνθέσεων αυτών 
σι-νώδευσαν έπί κλειδοκύμβαλού αί δεσποινίδες Άρμα- 
κόλλα, Αυγερινού καί ό κ. θεοΑωράκης. Ή Αεσποινίς Μα
ρία Βαοιλάκη έπαιξε έπί κλειδοκύμβαλού τό Chanson 
sans paroles τοΰ Μένδελσων καί τό Impromptus τοΰ 
Σοΰμπερτ. Ή δεσποινίς Ξανθάκη έτραγούδηοε μονω
δίαν έκ τής “Περονζέ· καί έν Γαλλικόν ιισμα, ουνο- 
δευούσης έπί κλειδοκύμβαλού τής δεσπ. Ε. Μπερτζονάνη.

Οί κ. κ. Σ. Βαλλώσης καί Σ. Χιλιαδάκης απήγγειλαν 
Λραματικα ποιήματα, ό πρώτος τήν «Φλογέρα τοΰ Γέρω- 
Δήμου» τοΰ Κόκκου καί ό δεύτερος τό “Κρίμα· τοΰ κ. 
Δροσίιη- "Ολοι οί έκτελεσταί ζωηρώς έχειροκροτήθησαν 
από τό πολυπληθές καί εκλεκτόν Ακροατήριου.

Τό πρόγραμμα τής συναυλίας τής “Τέχνης έπαυε- 
Ιήφθη έν τώ ΓΙαρναοοτή», κατά τήν δοθεϊσαν ύπό τοΰ 
Συλλόγου τών Κυριών ή “Φιλαδελφΐα· εορτήν, υπέρ τών 
πτοιχών τής πόίπως

*

Τής δευτέρας συναυλίας τής ορχήστρας τοΰ Ίΐδείου 
Αθηνών τό πρόγραμμα ήτο, ώς πάντοτε, εκλεκτόν. Ή 
ορχήστρα, καίτοι έλλιπής, έπαιξε τό '..OllsertO (irOSSO 
(No 3) είς ρε έλασσον τοΰ Handel, περιλαμβάνω· πέντε 
σύντομα μέρη μεστά χάριτος καί διαύγειας, με μίαν 
έπίδρασιν τής 'Ιταλικής μουσικής, ιός καί τήν ουμφο»·ίαν 
είς σολ έλασσον τοΰ Μόζαρτ, έκ τοΰ όποιον γοητευτικό)· 
ήτο τό Andante.

Ό καθηγητής τού βιολιού κ. Σοΰλτζε συνοδείρ τής 
ορχήστρας άπέδοικε δαυμασίονς τό Concerto τοΰ Saint- 
Saens, Αυσκολώτατον, Αιακρινόμενον διά τήν νεωτεριστι
κήν ένορχήστρωτιν. Έκπληκτικο'ιτατον τό τέλος τοΰ δευ
τέρου μέρους, κατά τό όποιον ό εΰθύαυλος εύρίσκεται 
κατά δύο όγδοος βαθύτερου τοΰ πρώτου βιολιού.

Χορός μαθητριών έτραγούδηοε άπό τήν α'. πράξιν τής 
• Mireille* πολύ αρμονικά. Η ύφίφωνος Α. Κο»·σταν- 
τινίδου άρίστη όις μονιοδός.

Έπανελήφθη έν τέλει ή καί άλλοτε παιχθεΐοα εΐσα- 
γωγή τού μελοδράματος ·Βθϊ d'Ts·.

It
Είς Άμστελόδαμον τό προσεχές έτος Ανοίγει διεθνής 

καλλιτεχνική εκθεοις. 'Εκ τών ήμετΰροιν ζωγράφων 
έκλήθησαν νά άποοτείλονν έργα ο! κ. κ. Ίακοιβίδης, 
Μποκατσιάμπης καί Μαθιόπουλος.

♦
Κατά τήν ύποβληθεΐααν έκθεσιν τής τριμελούς διά 

τούς υποψηφίους καθηγητάς τής Φιλοσοφικής Σχολ>\ς 
top 'Εθνικού Πανεπιστημίου γνωμοδοτικής έπιτρο- 
τεής, προτείνοί'ται διά τήν έδραν τής Φιλοσοφίας 
ύπό τού είοηγητυΰ κ. Εΰαγγελίδου ό κ. Βορέας, ύπό τοϋ 
κ. Βερναρδάκη ό κ. Άνδροΰτσος, ύπό δέ τοϋ κ. Σκιά 
ούδείς κρίνετω κατάλληλος, έν ουγκρίσει Αέ πρός τούς 
δύο ευρίσκει ύπερτεροΰντα ιόν δει'τερον.

Διά τήν έδραν τής ΠαιΑαγοιγικής ό κ. Σκιάς προτείνει 
τους κ. κ. Έξαρχόπονλον καί Λάμψαν, ό κ. Εναγγελίδης 
τόν Π. Οικονόμου, ό κ. Βερναρδάκης τόν κ. Λάμψαν, ό 
δέ κ. Έλευθερόπουλος έν τή ίδιαιτέρφ του εκθέσει ό>ς 
μόνον ικανόν ευρίσκει τόν κ. ‘Εξαρχόπονλον.

Διά τήν έδραν τής Βυζαντινής Τέχνης καί ‘Αρχαιολο
γίας ό κ. Σκιάς υπέρ οΰδενός συνηγορεί, ό κ. Βερναρδά- 
κης υπέρ τοΰ κ. ‘Αδαμάντιου καί <5 κ. Ενα-,-γελίδης ύπέρ 
τοϋ κ, Λαμπακη. .

Ώς πρός τήν έδραν τής Γενικής 'Ιστορίας οί κ. κ. 
Βερναρδάκης καί Σκιάς προτείνουν τόν κ. Σωτηριάδην 
ό Αέ κ. Εναγγελίδης τόν κ. Πατσϋπουλον

Είς τήν έδραν τής άρχαίας τέχνης καί επιγραφικής 
Αιιιίβίοθη πάλιν ό κ. Κοββαδίας,

Μία ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική ήμερίς έν Βερολίνψ τοϋ 
δόκτωρος Μπέν, διευΟι νιοΰ τοΰ Ρωμαϊκού καί Γερμα
νικού μουσείου, ουνεκέντρωαεν άπειρον κόσμον. Τό θέμα 
του ήτο σύντομος ιστορία τής μουσικής τών άρχαίο»·.

‘Αφού έκαμεν είσήγησιν περί τών προόδων τών αρ
χαίων έν τή μουσική, κατόπιν διά φωτεινιον προβολών 
έδειξε τά διάφορα μουσικά οργαΐ'α άπό τοΰ κατακλυσμού 
καί εντεύθεν μέχρι τής Λύρας τών έλλήνων και τών ρω
μαϊκών καί γερμανικών αυλών. Κατόπιν έπηκολούθηοε 
τή ουμπράξει τοΰ κ. Ναοϋμαν καί τής δεσποινίδος ΙΙέν 
ριχ Απαγγελία Αρχαϊκών ιΐιδι'»·, Ασμάτων καί ϋμνοιν.

*
Νέα “Εργα.

Είς τήν Σκάλαν τοϋ Μιλάνου έπαίχθη τρίπρακτος κω- 
μωδία τοΰ "Ιταλού συγγραφέοις Τεστόνη. < Ό πλησίον 
μας·. Έθαυμάοθη ή δύναμις τοΰ διαλόγου.

— Είς ΙΙαρισίους έπαίχθη ό “Ναύαρχος· τρίπρακτον 
έργον τοΰ Μόρς, μέ ζωηρωτάτην πλοκήν.

— Νέον έργον τοΰ Κιστεμακέρ, >/ ·Φλόξ" έπαίχθη 
είς τί> Παρισινόν θέατρον ΙΙόρτ-Σαιν-Αίαρτέν.

— Είς τό · Ώδεϊον· τών Παρισίων έπαίχθη νέον έργον 
τοΰ Άντοάν Οί ‘Αδελφοί Ααμπερτιέ·. Είνε εν είδος 
τραγωδίας οικογενειακής, μέ βιαίας οκηνάς.

— Είς τό θέατρον τών Τεχνών» είς Παρισίους έ
παίχθη εν δρμμα τοΰ Λαλούϊ συγκινητικόν, μέ Αράσιν 
γορι·ήν καί Απότομον « Ή στενοχώρια είς τό παλάτι τοΰ 
Νάν». Είνε εμπνευσμένη άπό Κινεζικήν παράδοσιν.

Παρεστάθη είς τήν - Σκάλαν τοΰ Μιλάνου» δράμα 
ρίπρακτον τοϋ κ. Λοθάρ ύπό τόν τίτλον “Σ’ ιίγαπιΰ ’, 
Επέτυχε θανμασίιος.

φ
Ό κ. Μαρσέλ Κουλόν έξέδιοκεν δεύτερον τόμον 

κριτικών μελετών ύπό τόν αυτόν τίτλον: · I'einoi- 
gnages·. Τά θέματά του είνε ό Ρενάν, ό Μιρμπώ, ό 
Γκουρμύν, ό Λοτί, ό ‘Ανατόλ Φράνς, δηλαδή αί πλέον 
ένδιαφέρουσαι φυοιογνώμίαι τής φιλολογικής Γαλλίας.

♦
Εις τό Πονταρλιέ, πρίες τά γαλλοΐταλ.ικά σύνορα, 

συνελήφθη μία Τζοκόντα. Τηϊπγραφιμιατα, τηλεφωνή
ματα. Έπί τέλους άπεδείχθη, άτι ναι μέν ί/ Τζοκόντα 
ήτο Τζοκόντα, άλλά άχι ή Αληθινή. Ήτο μία άλλη, οχι 
μικρός αξίας καί αυτή, Αντιγράφω· παλαιός εποχής, κλα- 
πέν ποό μηιιον Από τό Μουσείον τής Φλωρεντίας.

♦
‘Απεβίοισεν έν Άθήναις, συνεπεία Ανιάτου νόοω ό ηθο

ποιός τοΰ θιάσου· Κυβέλης Κωνσταντίνος Άγγελάκης. 'Ο 
Σύλλογος τών ηθοποιών κατέθεσεν οτέΐ/ιανον.

Ό θανόιν ήτο Αδελφός τοΰ. προαποθανόντος επίσης 
νεωτάτου άλλά δοκιμοετάτου ηθοποιού Δημ. Άγγελάκη.

■α

Προσεχώς ai/iV-veitai έκ Παριοίο»· ή έξοχος κα>.λιτέ· 
γνις δ. ‘Ελπίς Καλογεροπσί·λ.ου.

— Επίσης προσεχώς έρχεται έκ Βιέννης καί >/ γνω
στή έκ τής περυσινής περιοδείας της δεινή κλειδοκυμβα- 
λίστρια Α. ‘Αγλαΐα Βυζάντη.

ντ

'Η Σινικτι έηημερις “Τοϊγκ-Παοί·· θά έορτάοη κατ' 
αυτάς τ'ην χιλιετηρίδα άπό τής ίδρύοεώς της.

★

Ή ιΒέμπερ Γκαέπρίε», καΐ.λιτεχνική πινακοθήκη, 
ή τις Αριθμεί δέκα έτη άπό τής συστάοεοις της έι· ‘Αμ
βούργο), ήδη μετά τόν πρό δύο έτιον συμβάντα θάνατον 
τοΰ ίδρυιοΰ της καί ιδιοκτήτου διελύθη, ή πολύτιμος 
δέ συλλογή της, Λποτελουμένη άπό έργα τών καλλιτέρων 
ζωγράφο»·, θά έκτεθή κατά τόν μήνα Φεβρουάριον έν 
Βερολίνι» πριις πώληοιν.

Ή αναγκαστικέ) αϋτη πώλησις τής μοναδικής διά τόν 
κόσμον συλλογής, κινεί τό ενδιαφέρον τών καέ.λιτεχνών 
καί τών πολυταλάντο»· έρασιτεχνοιν. Ό έκδοθείς κατά
λογος περιέχει ονόματα ζαιγράφων, οί όποϊοι θά γίνουν 
τό άντικείμενον άνταγοινιο/ιοΰ τών ζηλοτύπων εραστών τής 
τέχνης των.

Μεταξύ τών πολυαρίθμων φωτοτυπικών άναπαραστά- 
σεων υπάρχουν 25 τοΰ ΟΜλλιαμ Οέιγκερ. Είς τους 354 
Αριθμούς τής Συλλογής ΰπάρχουν πολλά έργα, τά όποια 
κατέχουν έξαίρετον θέσιν είς τήν καλλιτεχνικήν Ιστορίαν. 
Έξ όλων δέ τούτων προέχουν έργα τοΰ 15ου αίώνος— 
Γαλλικά, Γερμανικά, τής Φλάνδρας, ‘Ιταλικά—τρεις ει
κόνες τοΰ Ρέμπραντ, ιού Τιουινον, τού Ντοΰρερ, τοΰ 
Ροΰμπενς,τοΰ Μουρίλλου,έν τοΰ θεοτοκοποί’λου καί. άλλων 
καί.λιτεχνών. Ή σημασία τής Αγοράς ώς πρός τήν καλ
λιτεχνικήν Αξίαν τών έργων, θειορεΐται μεγίστη. Τοΰ 
θεοτοκοπούλου τόν πίνακα δέν έπρεπε νά οπεύοη νά 
τόν αγορτίσιι ή 'Ελληνική Κυβέρνησις;

*

*Η ‘Ιταλίς μυθιοτοριογράφος Σερίιο έξέΑωκε νέον 
μυθιστόρημα «Ή Αγάπη ποΰ φονεύει». ‘Εχει πολλήν 
ζωήν καί Αλήθειαν. Ή Σεράο περιγράφει φωτεινότατα 
τήν γυναικείαν ψυχήν.

— Ή 'Ρουμανίς ποιήτρια 'Ελένη Βακαρέοκο έδημο- 
οίευσε νέον τόμον ύπό τόν τίτλον · Σορπλάζ·, έργοι’ λυρι- 
κώτατον καί παθητικόν, κατάλληλον διά λιμπρέττο)· με
λοδράματος.

*

‘Εξακολουθεί ό ζιμγραφικός Ράλλειος διαγο»·ισμός εις 
τήν σχολήν τών Καλών Τεχνών. Έκ τών τεσσάρων δια- 
γωνιζομένων άπέ/ιειναν δύω, οί κ. κ. Μπεσκίνης και Γου- 
ανρόπουλος. θέμα ουνθέοεως έδόθη ή Εργασία.

♦
Κριτικοί τοΰ ‘Αβεροκμείου δραματικού διαγωνισμού 

ώρίαθησαν οί κ. κ. Σακελλαρόπουλος, Σοιτηριάδης καί 
Δοοσίνης.

“Εργα υπεβλήθηοαν μέχρι τούδε δύο, ό “Νικηφόρος 
Φωκάς τοΰ κ. Προβελεγγίου καί οί Νικη/ιένοι- τοΰ 
κ. Χόρν.

*

Ό κ. Παύλος Νιρβάνας έν τώ · Παρναοοφ» έδιοσεν 
ένα χαρακτηρισμέ»· ζωγραφικόιτατον τοΰ Χρηοτομάνου, 
μεθ ’ ον ουνεδέετο φιλικιίιτατα. Ή όμιλία τοΰ κ. Νιρ
βάνα κι-ράος περιεοτράφη είς έξεικόνιοιν τού Ανθρώπου 
—Χρησιοιιάνου μέ πλούσιον άρτυμα Ανεκδότων, ένφ πε
ρισσότερον ενδιαφέρον θά είχε καί θά έθεωρεΐτο άρ/ιοδιω- 
τέρα Αιά φιλολογικόν μνημόσυνον ή έξέτασις τοΰ σνγγρα- 
φέως — Χρηστο/ιάνου.

★

Έν τιβ Έθνικφ ΙΙανεπιοτηιιάο άνεγνώσθη ή κρίσις 
τής επιτροπής τοΰ Λιαγωνισμοΰ τής Γλαισσικής 'Εται
ρείας, άποτελονμένης έκ τιον κ. κ. Γ. ΧατζηΑάκι είση- 
γητοΰ, Α. ΙΙροβελεγγίου καί Στεφ. Κλών.

ΙΙραγματεΐαι υπεβλήθηοαν 7, ίίπασαι δέ έκρίθηοαν 
άξιοι έπαινοι·. Άπενεμήθη τό α' βραβείου έκ 300 δραχ. 
είς τά Λακιονικά τοΰ μακαρίτου Νεοτορίδου, ΰποβλη- 
θέντα ύπό τής οικογένειας αύτοΰ, είς δέ τούς λοιπούς τό 
β' βραβείο)· έκ δραχ. 200 δι'έκαστον συγγραφέα. Τά 
άλλα έργα είσι τά εξής :

■ Περί Μεγαρικής διαλέκτου Κ. Ι'ούναρη οχολάρ- 
χου Μεγάρτω·, Ποντικά· 1. Μπλαβάνη καθηγητον άπο- 
θανύντος (έκ Κεραοσοΰντος), “Διάλεκτος τοΰ 'Αραβανίον 
καί τών περι/ώρο»·· Ν. Κεχαγιοποϋλον δικηγόρον έκ 
Κων)πό/.εα>ς, “ Καρυοτινά· Ε. ΙΙαπαχατζή καθηγητοΰ, 
• Σνιιαϊκα Ν. Χαβιαρά εκ Σύμης καί “ Πολνκάντυλο· 
Δ. Πονλάκη ιατρού (τόπο»· διαφόρων καί ίδια έξ 
“Ασίας καί Τσεο/ιέ).
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Ήλνόιον έν ΚαλλιΟέμ.

,Ιιωρίσθη καθηγητής τής Ανατομικής έν τή Καλλιτε
χνική σχολή ό χ. Πιπερίδης, «ιτΐ τοΰ παρηιπ/έλέι-ηι; 
χ. Θ. Παπαϊιοάννου ίατροΰ.

* Υπέρ τοΰ Μακεδονικού οικοτροφείου,δίδεται τή 28 Δε
κεμβρίου εν τώ Βαοιλικώ θεάτρφ παράστασις έπιμελείη 
τοΰ συλλόγου κυριών τό “ Αϊακεδονικόν έργαοτήριον ” υπό 
τήν προστασίαν τής A. Β. Υ. πριγκηπϊσσης ’Ελένης, 

θα παιχθή υπό τοΰ θιάσου τής κ. Κυβέλης και' 
αν τήν Αιά πρώτην φοράν ό - Νικηφόρος Φωκάς · τοΰ 
κ. Προβελεγγίου.

★

Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τής ΊταΜας ηύδόκηοε νά ποοα- 
γάγη είς Ταξιάρχην τοΰ Ιταλικού Στέμματος τόν εν Ρώμη 
διαπρεπή ζωγράφον κ. ΆριοτείΑην Βαροϋχαν, τετιμημέ- 
νον καί Αιά τον χρυσού Σταυροί’ τοΰ Σιοτήρος. Ό κ. 
Βαρούχας Ανήκει είς άρχαίαν καί εϋγενή Ήπειροττικήν 
οικογένειαν πρό πολ’-ών έτών έ-χκατεστημένην έν Ρώμη 
καί Λιακρινομένην διά το καλλιτεχνικόν αυτής τάλαντου.

*
Ή χαριεοτέρα κιί κομ μοιέρα κωμω'ώς, ι/ ονναο- 

πάζονοα μέ τήν ελκυστικήν νπόκρισίν της τους Παρισι
νούς κ. Μαρθα Ρενιέ, Αιελ.θοΰσα έξ 'Αθηνών εδωοε τρεις 
παραστάσεις είς τό Βασιλικόν θέατρον. Είς τό · Γαϊ
δούρι τοΰ Μπονριντάν» έδειξεν όλην την τοακπινιαν 
ιδίως είς τήν β'. πράξιν. Είς τήν Μικρήν σοκολατιέ- 
ραν· τοΰ Γκαβό/ έπαιξε άβΐαστα, μέ πολ.λήν δέ φυσικό
τητα είς τόν «Μπόμπαν·. Καί τους τρεις αυτούς ρό
λους ^δημιούργησε μετά τόσης επιτυχίας είς τούς 
Παρισίους, ώστε τό ονομά της είς τό πρόγραμμα νά 
προκαλή πρωτοφανή συρροήν. Άλλά καί δλος ό θίαοιες 
ήτο πολύ καλός, ανώτερος τών συνήθως ερχομένων ξέ
νων θιάσων.

Ή 'Ρενιέ έδωσε καί τετάρτην παράστασιν, τήν «Ζω- 
ζέττβν·, είς τό Δημοτικόν αύτήν, <5<όπ τό έργον έκρίθη 
έλαφρίν διά τό Βασιλικόν. Ή « Ζωζέττα· έγράφη έπί- 
τηδες δι' αύτήν καί ^δημιούργησε τον ρόλον μετ ’ άφθα
στου τελειότητας. "Επαιξε καλλίτερα άπό όλα τά άλλα 
έργα.

Ή ’Ρενιέ είνε μόλις είκοοιπενταετής. Καίτοι τό λε
πτοφυές τοΰ σώματος καί τό λεπτόν τοΰ προσοιπου τήν 
παρουσιάζουν ιός ζώοαν εικόνα μαρκησίας τοΰ ΙΗ'. αΐω- 
νος, έχει είς τό σταθερόν βλέμμα καί τήν νεωτερίζουσαν 
τέχνην της τό όαιμόνιον τής μεγάλης καλίπτέχνώος.

Παίζει είς τήν Γαλλικήν ΚωμωΑ.’αν·. Συγ
χρόνου έχει καί τό χάρισμα τής φωνής. Έπαι
ξε είς τήν “Οπεραν Μόντε Κάρλο, ήδη δέ γρά
φεται επίτηδες όι* αυτήν μελόδραμα.

*
Ή καλλιτεχνική αγορά τοΰ «Συνδέσμου τών 

Καλλιτεχνών προοείλκυσεν ικανούς επισκέπτης, 
Ή έκθεοις χλει« τήν 29 Δεκεμβοϊοι· Αιά σι-ναν- 
λίας, ής θά μετάοχοισι μέλη τοΰ ΣυνΛέομω·.

Τά έκτεθέντα έργα, άτινα είνε 80, έξ ιόν 01 
ζωγραφικής, 11 πλαστικής καί ·ί αρχιτεκτο
νικής, αντιπροσωπεύουν αξίαν 10,0011 Αί εισ
πράξεις έκ τής πωλήοεως έργων καί τοΰ λα
χείου υπολογίζονται οτι θά ΰπνρβοΰν τάς 2,000' 
δρ.

’Ηγοράοθησαν αρκετά έργα, έν οΐς και τά έ-

Μία ανθογραφία τόν ζωγράφον κ. Γερανιώ- 
του ύπό τοΰ κ. Βικέλα. Άλλ// τοΰ κ. Ν. Αν
τρα ύπό τοΰ γλύπτου κ. Δημητριάδου. Ύπό 
τοΰ κ. 'Εμπειρικόν ήγοράοθη έν γλυπτόν, to 
Χαμίνι», τοΰ κ. Συνεφά. Ύπό τής κ. Ριαγκοορ 
τό « Τζαμί· τον κ. ΦερεκνΑον καί ό «Ιίαρθινϊονν 
τοΰ Λάντσα. Υπάτου κ. Ίακωβίδου είς πίναξ 

τής κ. Άσπρογέρακα καί 'έν γλυπτικόν έργον τον κ. Τόμ- 
πρου. 'Επίσης ήγόρασε Αύο έργα ό κ. Ε. Μπενάκης.

★

ΙΙροσεχώς θά μάς έπιοκεφθή ή 'ίβέτ Γκιλμπέρ, ή 
Λιάσημος Αιά τά τραγούδια της.

— Ή Αεσπ. Κοτοπούλη ένοικίαοε Αιά μίαν Αεκαετίαι- 
τήν ·Ν. Σκηνήν· .

— Ή Κυβέλη μετά τάς παραστάσεις τοΰ Βασιλικού 
θά μεταβή περί τά μέσα 'Ιανουάριου είς Σμύρνην,

— Ή όπερέττα ΤΙαπαϊωάννου μετά τάς Πάτρας, όπου 
ήΑη παραστάνει, θά μεταβή είς Ζάκυνθον.

*

Οί ί Νικημένοι τοΰ κ. Χόρν έΑόθηοαν ύπό τοΰ 
θιάσου τής κ. Κυβέλης ένο'ιπιπν άραιοτάτου ακροατη
ρίου. Είς πλούτιος χρηματιστής ανήθικος εκμεταλλεύε
ται τήν κόρην τον Αιά χρηματιοτικοΐ·ς λόγους, όλΖά καί 
εξευτελίζει Αιά τοΰ χρήματός ίου τούς αντιθέτους, οί όποιοι 
καί ΰποκύπτοω·. Παγιδεύεται ά αρχηγός τών έΐ’αΐ’τία»· 
ϋοτις όμως εις τό τέλος κατορθώνει νά φύγη προτιμών νά 
φυλακιοθή παρά νά ύποκύψ/), παραθύρων καί τήν κόρην 
τοΰ χρηματιστοΰ.

Τό έργον πολύ κατόιτερον τών · ΠετροχάρηΑοη'· τοΰ 
ίΑίου ουγγραφέιος, είνε κουραστικόν καί παρήλθεν εντελώς 
άπαρατήρητόν, όπιος καί τοΰ ήξιζε.

*

. li'ra επιτυχής ή Χριστουγεννιάτικη συναυλία τής 
'Αθηναϊκής Μανόολινάτας. Μετά τήν όύοκολονΟΙΙΰβΙ'Ιlire 
Si j'eldis roi, έπαιξε ή ορχήστρα Αύο ελαφρότερα καί 
μελιυΑικιότερα τεμάχια, τοΰ Σαέν καί τοΰ Μπιζέ. ‘Αλλά 
τό οπουΑαιότερσν μέρος τοΰ προγράμματος ήτο »/ τό πρώ
τον έ/Αη παιχθεΐοα ελληνική συμφωνία τοΰ Αιευθυντοΰ κ. 
ΛάβΑα γραμμένη έπί μοτίβων τής δημοτικής μουσικής 
καί ιδίως τον άσματος ιΓΙοτιμιέ, τζάνεμ, ποταμέ·. Αρ
χίζει μέ fuga, Αι' ής εναρμονίζεται τό λαϊκόν μέλος, είς 
τό an dilute, υποκαθίσταται ι/ φλογέρα, μεθ’ ί> έρχε
ται τό allegro—έν είίος σνρτοΰ—καί επανέρχεται κα
τόπιν είς τό αρχικόν μ .τίβο μέ πολλην μεγαλοπρέπειαν. 
Ή Αις Λυμπεροπούλου έτραγοϋΑησε ιόραιότατα "Αμλετ 
καί Αύο ελληνικά άσματα. Ή δεσποινίς Βλαβιανοΰ έπαιξε- 
μόνη μανΑολϊνον μέ πολλήν τέχνην.

ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Όγκωοίστάτη, 650 τ.οχ,ιάς ζαί καΛΛ·.τεχ·>·.κά; 

σίλίδας ένεοανίσΟη καταζτώσα ζαί ·ηάί.·.ι τάς ουμπα- 
Οείας τοΰ ΈΛΛην.κοΰ Δημ,οβίου ή «ΙΙοιν.ίλη Στοά 
•τοΰ έτους 1912—τόαος ji.v7|u.sιώδης είς πεε'.ε-/έμενα 
καί εξωτερικήν επιβολήν, δείγμα ακαταπόνητου επιμο
νής καί μό/Οοιν τοΰ ιδρυτοϋ της κ. Ίοκίννου Άρσένη, 
έ/οντος συνεπίκνυεον τόν φίλον τών γραμμάτων κ. -Μ. 
Ραφαήλοβιτς. Ό έφετεινό; δέκατος πέμπτος τόμος, γε- 
Όυεώνωνέν χάσμα δεκαετούς αοανείας, επιστεγάζει Οαυ- 
μασίως έργον ΟεμελιωΟε» επί τής ευσυνειδησίας καί 
τοΰ έρωτος πρός τό καλόν. II σταδιοδρομία τής “Ποι
κίλης Στοάς·· είνε τόσον φωτεινή, τόσον αναπόσπαστος 
άπό την ιστορίαν τών νεοελληνικών γραμμάτων, όίστε 
δίκαια αποβαίνει ή χαρά ήν αισθάνεται τις βλέπων 
άναβιοϋν έν Ημερολόγιου, τό οποίον λόγο» όγκου καί 
έκλεζτικότητος υλη; ζαί καλλιτεχνικής διατάξεως 
έκράτησε τα σκήπτρα.

Ή "Ποικίλη Στοά» συγκεντρώνει ποικίλην, άλλά 
καί σπουδαιοτάτην λογοτεχνικήν εργασίαν, όφειλ'.μέ- 
νην είς τούς κορυφαίους τών γραμμάτων έργάτας, πα
λαιούς καί νέους. Λέν Οάήρκει σελίς τής «Πινακοθή
κης» ΐνα άναγραφώσι τάπεριεχόμενα τού τόμου. Αρκεί 
νά άναφέρωμεν τά ονόματα Φλογαίτου, Παράσχου, 
Άννίνου, Μιστρ-.ώτου, Καρολίδου, Σζαλτσούνη. Λυ- 
κούδη, Φιλαρέτου, Μαρτζώκη, Ράδου, Ιίαλαμά, Σα- 
ριπόλου, Πολέμη, Παπαντωνιου. Καλλισπέρη, Καμ- 
πούρογλου, Καλογεροποέλου, Νιρβάνα Ξινοπούλου. 
Μαλακάζη, Δημητρακοποόλου, Φιλαδελφέως. Αλε
ξάνδρας Παπαδοποόλου, Ευγενίας Ζωγράφου κ.λ.π.

ΊΙ «Ποικίλη Στοά» δέν πρέπει νά λείΦη άπό καμ- 
μίαν βιβλιοθήκην, διά τήν ύπέροχον συγγραφικήν καί 
καλλιτεχνικήν άξίαν της.

★
Έξεδόθησαν έντεύχει οί Τίτλοι, πρωτότυποι ίρ- 

γαόίαι, έπιότηιιονικοί [ΐελέται καί δρασις τού 
γνωστότατου καί διακεκριμένου οφθαλμιάτρου κ.^π»;- 
λωυ Χαραμή, υποψηφίου πρός κατάληψιν Πανεπιστη
μιακής έδρα:. Ό διεξερχόμενος τό.έξ 70 βλων σελί
δων τεύχος πείθεται περί τής άοκνου έπιμελείας, ήν 
επεδείξατο καί περί τών πρωτοτύπων εργασιών του. 
αϊτινες εύφημότατα έκρίθησαν πάντοτε ύπό τών ξένων 
εταιρειών καί όφθαλμολόγων. Αί μελέται τού ζ. Χα
ραμή άποοεικνύουν αυτόν ενσυνείδητον επιστήμονα 
εύμοιροΰντα προσεκτικής παρατηρήσεως καί διαγνω
στικής ίκανότητος. ’Ενδελεχώς εργαζόμενος είς 
τρεις κλινικάς, άς διευθύνει, ζαί άποκτήσας πείραν με
γάλη». ητο ό ένδεδειγμένος διά τήν καθηγεσίαν.

★
Κριτικής χρονογραφίας επιτομής δεκάλογος 

τών μετά Θεοφάνην
★

Χρησιμώτατον διά τήν νεολαίαν βιβλίου έξέδωκεν ό 
Σ ύλλογος πρός διάδοσιν τών ωφελίμων βιβλίων. Ει
κόνας έκ τής αρχαίας Ελληνικής ιστορίας. Έκάστη 
σελίς —καί είνε έν ολω 52 —κοσμείται άπό μίαν χρω
ματιστήν εικόνα ιστορικού θέματος, κάτωθεν ο’ αυτής 
υπάρχει σύντομος έπεξήγησις τής είζόνος.

★
'Ο κ. 'Αθ. Μποΰτουρας, ικανός φιλόλογος, άλλά 

προώρως εμπλακείς είς έριδας, έξέδωκε ΙΙρολεγόιιενα 
είς τό Νεοελληνικόν Λεξικόν, ού είνε συντάκτης. 
Είς τό νέου βιβλϊον του —τό πέμπτου εντός διετίας— 
άφ’ ένός μέν συνεχίζει τήν έπιθεσίν του κατά τής 
Κοντιζής μερίδος τών φιλολόγων καί ιδία κατά τού 
διδασκάλου του κ. Γ. Χατζηδάζι, άφ’ έτερου δέ περι
λαμβάνει τό πρόγραμμα τοΰ έκδοθησομένου ύπό τού 

Κράτους Νεοελληνικού Λεξικού' ίστορικώς καί εκθέτει 
συγχρόνως τά τής καταρτήσεως καί τάς πηγάς τού 
άρχείου τοΰ Λεξικού, έξηγώνπώς είργάσθη μέχρι τοΰδε.

♦
Δυσχερές έργον έπεχείρησεν ό κ. Μ. Μαγκάκης είς 

τών νεαρών λογιών τών παρεχόντων πολλά; ελπίδας 
εύδοκιμήσεως, νά μεταφράση ρυθμικώς τά περίφημα 
Σονέτα τοί Σαίξπηρ. H προσπάθεια τοΰ μετα- 
φεαστοΰ ύπήρξεν ικανοποιητική, εις τρόπον ώστε νά 
φανή ή άξια τών ποιημάτων καί νά δυνηθώμεν νά άπο- 
λαύσωμεν αύτήν.

♦
Ί'πό τού κ. Ν. ΣπανΑωνή έξεδόθή τεύχος περιέχον 

γνώμα; πολλών λογιών καί ιδίως θεατρικών συγγραφέων 
καί τών κορυφαίων ηθοποιών περί τού κ. ΈΑ. Φύροτ. 
Όλαι αί γνώμαι συμφωνούν ότι ό συμπαθής ήθοποιός 
είνε ό κράτιστος τών συγχρόνων παρ’ ήμϊν δραματι
κών ηθοποιών. Τό τεΰχος περιλαμβάνει καί πολλάς 
εικόνας τοΰ κ. Φόρστ. είς διαφόρους ρόλους.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ

Νόιιο».— Ή πρακτική,ή βαθεία άλλά συγκεκριμ- 
μένη σκέψις τοΰ Πλάτωνος, άποτέλεσμα μακράς πα- 
ρατηρήσεως ζαί στοχασμού καί πείρας διατυπούται είς 
τόν τελευταίου του διάλογον, τούς «Νόμους», τούς ό
ποιους, ώς κέγεται, καί άπέθανε γράφων ό μέγας φ· 
λόσοφος. Ό διάλογος ουτος λιτός είς τήν έζφρασιν 
σπανιως άναφε.όμενος είς άλληγορίαν καί μύθον, με
στός όμως σοφών γνωμών ζαί κοινωνιζών αξιωμάτων 
καί ήθικών αντιλήψεων εΰρυτάτων, είνε εκτενής <ος ή 
• Πολιτεία» καί διατυπώνει σύστημα κοινωνικής διαρ- 
ρυθμίσεως καί πολιτικού οργανισμού πραγματοποιήσι
μου αμέσως καί κατορθωτού. Είνε δέ καταληπτόν, 
οτι πλεΐσται τών είς τούς Νόμους Πλατωνικών άντι- 
λήΦεων αποτελούν τήν βάσιν το»ν νέων πολιτειών καί 
πολιτευμάτων κα· νόμων, άλλα·, δέ πάλιν είνε αυταί 
αυται αί νεωτεριστικά·, βλέψεις τής σήμερον. Ό διάλο
γος διεξάγεται μεταξύ ενός άνωνύμου 'Αθηναίου, ήτοι 
αύτού τού Πλάτωνος καί δύο άλλων έκ Λακεδαίμονος 
καί Κρήτης, ήτοι έκ τόπων οπού ύπήρξαν έξόχως φη- 
μιζόμεναι νομοθεσία·.. Ούτε Σωκράτης πλέον παρεμ
βάλλεται, ούτε περιγραφή τών διαλεγομένων γίνεται 
όπως είς του; άλλους διαλόγους, άλλά καθείς εκ τών 
τριών παρίσταται διερμηνεύς μια; σταθερά; θεωρίας. 
Γίνεται δέ ή συνδιάλεξες είς μιας ήμέρας πορείαν άπό 
Κνωσσοΰ είς τό άντρου τρύ Διό;, ήρεμο; καί άνευ έπει- 
σοδίων, συζητική οέ καί διευκρινιστική τοΰ έν αύτώ 
θέματος, ήτοι τής συνθέσεως νόμων πρός άμεσον καί 
σχετικώ; μέ τά; κοινωνικά; άτελείας πραγματοποιή
σιμου όργάνωσιν πολιτεύματος. Οί Νόμοι μεταφρασθεν- 
τες ύπό τοΰ κ. Κ. Ζάμπα έξεδόθησαν είς τήν Βιβλιο
θήκην Φέξη 'Αρχαίων 'Ελλήνων Συγγραφέων.

Ιππίας ιιείζων. — Τί είναι τό ώραίον; Ποια είνε 
ή έκδήλωσί; του καί ποια τά άποτελεσματά του επί 
τού ατόμου και έπί τής κοινωνικής όμάδος; Τό μέγα 
τούτο ζήτημα έξετάζει ό Πλάτων είς τόν διάλογόν του 
ι'ιππίας μείζων·' τό άναλυει, τό λεπτολογεί, τό διευ
κρινίζει, ώστε νά δώση εύρυτάτην άποψιν είς την αι
σθητικήν άντίληψιν καί ιδεολογικώ; νά πλατύνη τόν 
ορίζοντα τής τέχνη; έως έκεΐ, όπου άκόμη ίσως ή δι- 
μιουργική καλλιτεχνία δέν έφθασε. Προχωρών βαθμη
δόν εις τήν οιλοσοοικήν τοΰ Όραίου ερευνάν ό Πλά
των μελετά πρώτον άν ώραϊον είνε τό πρεπον, επειτα 
άν ώραίον είνε τό χοήσιμον, κατόπιν αν ωραίον εινε 
τό ικανόν, ύστερον άν ώραϊον είνε τό αγαθόν αίτιον καί 
τέλος άν ώραίον είνε τό ηδονικόν είς τήν ορασιν καί 
τήν άκοήν. καταλήγει δέ είς γενικότητα περιλαμβάνου- 
σαν το όιραίον είς τήν άρχικήν καί συνάμα άπωτάτην 
τής τελειώσεω; τού κόσμου ροπήν.228



Τήν περί τοΰ ωραίου μελέτην του εξακολουθεί από 
άλλη; άπόψεω; ει; τόν έτερον διάλογόν του « 'Ιππίας 
ΐ'.άιτιον*, ο όποιο; έεευνα τά; γεν.κωτέρα; έ/.δοχά; 
τή; άληθεία; καί τοϋ ψεύδους καί άπό ήθική; καί άπό 
αισθητική; άπόψεω; καί ό όποιο; αποτελεί ούτω; εί- 
πείν τήνδευτέραν σκηνήν τοϋ βλου έργου. Οί δύο ούτοι 
θαυμαστοί διάλογοι τοΰ ΙΙλάτωνο; κατά μετάφρασιν 
τοϋ κ. Ζάμπα έξεδόθησαν εί; έν βιβλίον ε·.; τήν Βι
βλιοθήκην Άρχαίω Ελλήνων Συγγραφέων Γ. Φέξη.

Κ. ΧρηοιομάιΌΓ. *11 κερένια κούκλα.— ’Αλη
θινόν εί; ψυχολογίαν, εί; ηθογραφίαν έργον, είνε ή 
«Κερένια κούκλα». 'Ελληνικόν καί ίδίω; ’Αθηναϊκόν 
μυθιστόρημα. ΊΙ πλαστικότη; καί ή χάρι; τοΰ δφου; 
καί κάποια υποβλητική δ ύναμι; ή χκρακτηρίζουσα τόν 
Χρηστομάνον ώ; συγγραφέα, παρέχουν καί εί; τό έργον 
του αύτό εξαιρετικήν δίναμιν. Είνε τό Κύκνειον άσμα 
τοϋ έκλιπόντο; λογογράφου. "Αν εξαίρεση τι; τήν 
γλώσσαν, μαλλιαοίζουσαν. ώ; περιγραφή είνε δυνατυν 
μυθιστόρημα. «Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη» Φέξη.

Κρετικιιΐ ειελέται 'Λ’ηΜου. Μία τών σημαντι- 
κωτέρων—ή πλέον σημαντική ϊσω; επιδρσσι; τού 
Ροίδου εί; τά ελληνικά γράμματα καί τήν ελληνικήν 
τέχνην εινε ή κριτική του. Βαθεϊαι, ερευνητικά), 
καλαίσθητοι, αποτέλεσμα φωτεινή; προσωπική; άντι- 
λήψεω; καί μεγάλη; πολυμαθεία; παραμένουσιν αί κρι
τικά! μελέτα·, τοΰ Ροίδου δχι μόνον εύχάριστοι, χάρι; 
εί; τό σπινθηροβόλον πνεΰμα τοΰ συγγραοέω; των, 
άλλά καί διδάγματα τή; τέχνη; εί; τήν φιλολογίαν 
μα;. Έπί πλέον δε άποτελοΰσιν τήν έναργεστέραν 
ϊσω; άφήγησιν τή;πνευματική; έν Έλλάδι δράσεω; από 
τή; εποχή;τών Σούτσων μέχρι τών τελευταίων ετών. Αί 
"Κριτικαί Μελέτα;» τοΰ Ροίδου έξεδόθησαν εί; τήν 
«Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη».

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
' ι’πό τοΰ κ. //. Βοιτιερϊόοι· ήρξατο έκδιδομένη 

εβδομαδιαία έπιθεώρησ·.; ύπό τόν τίτλον «Χρονικά», 
Άσχολεΐτα; εί; ζητήματα πολιτικά, οικονομολογικά, 
στρατιωτικά, επιστημονικά καί φιλολογικά, έξετάζουσχ 
από περιωπή; τήν εν γένει κατάστασιν τή; χώρα;.

*

Λ’έιι όκέψες. Έξεδόθη νέον περιοδικόν δεκαπενθήμε
ρον έν Αθήνα·; ύπό τών κ. κ. X. Ιΐαπχντωνιου καί II. 
Γεωργακοπούλου, έχον ώ; σκοπόν τήν κατεύθυνσιν 
τοΰ έλληνικοΰ πνεύματο; πρό; ανώτερα στρώματα καί. 
ασχολούμενου φιλοσοφικοί; έπί τή; πολιτική; καί πνευ
ματική; ζωή;. ’12; θρησκείαν αυτή; ή «Νέα σκέψι;» 
έχη τό 'Ωραίοι·. ΊΙ αισθητική Οά είνε ή σημαία αυτή;.

*

Παιδαγωγικόν δελτίον. Τόμο; ΣΤ'. Τεύχη α’
'ί'. ΙΙεριεχει παιδαγωγικά;, φιλοσοφικά; καί γλωσ- 

σολογικά; μελέτα; τών κ. κ. Άνδρούτσου. Λορεντζά- 
του, Σαρρή, Κυταριόλου κ.λ.π.

*
Έλληνεκϊι ΈπιΟεώρηάις. Τεϋχο; Νοεμβρίου. 

ΙΙεριεχόμενα : Α' 'Ολυμπίά;, ύπό Δικ.—ΜαντώΜαυρο- 
γένου;, ύπό Σπ. Δε-Βιάζη.—Μαχα-Βαράτα. ύπό Μιλτ. 
Δασκαλάκη’— Σκέψει;, Δικ.— Ή γαζία, διηγημα 
Ευγενία; Ζωγράφου. — Ό Θάνατο; (εξ ανεκδότου συλ
λογή;), Κ. Θανέμη —Ή προίξ, Εϋγ. Ζωγράφου.— 
Ό Τοκογλύφο; (διήγημα).—Λόγοι Βασιλικοί, ύπό 
’Αγγελική; Ιΐαναγιωτάτου.—Γέλοιο-Κλάμμα, ’Λμα- 
ράντου.—ΐένα Θέατρα (έκ ΛονδίνουΙ, Δο; Όλ. ΓΙα- 
παδάκη.—Αι άνασκαφαί τή; Άναβύσσου.—Δημοψήφι
σμα·'Έλλ. Επιθεωρήσει»;»: Αι εργαζόμενα·, γυναίκε;,. 
II. Νιρβάνα.—Τά γυναικεία επαγγέλματα. Δ. I. Κα- 
λογεροπούλου.—-Σατυρική Έπιθεώρησί;, Άμαράντου.

ΕΞΕΔΟΘΗ
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

‘‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,. ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,
πλουσκότατου καί εκλεκτόν ε’ς ΰλην και εικόνας. Κομψότατου, ελκυστικόν, 
άντικατοπτρίζον αλην σχεδόν τήν παρ' ήμίν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν 
κίνησιν.

3Vlej6tai φιλολογικά!, καλλιτεχνικοί. ιστορικοί, επιστημονικοί, αρχαιο
λογικοί. κοινωνιολογικοί, μεγάλου ενδιαφέροντος.

3)ΐηνήματα, ήθογραφίαι, άνεγυωριαμενών λογιών- 
3ΐθΐήβεΐς εκλεκτοί, πρωτότυποι καί κατά μετάφρασιν.
Si κάνες έργων ζωγραφικής και γλυπτικής τών μεγάλων ξένων καλλιτε

χνών καί τών κορυφαίων Ελλήνων.
Τό 'ΣΚμεpojoytov μας εινε καταλληλότατου διά νά ποοσφερθή ώς 

φιλική άνάμνησις.
Οί εχοντες εΐσέτι αγγελίας, παρακαλοϋνται νά έπι- 

στρεψωσιν αυτός όσον το δυνατόν ταχύτερου.
Οί εχχραρένεες εις αγγελίας συνδρομηταί καί μή 

προπληρώσαντες παρακαλοϋνται όπως άμα τή λήψει τοΰ πα
ρόντος τεύχους άποστείλωσι τό αντίτιμου, ΐνα λάβωσι τά αντίτυπα, 

βίς ον δ ένα θά σταλή αντίτυπου άνευ προπληρωμής.
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜΑΣ εϋρίσκεται εϊς τά κυριώτερα βιβλιοπωλεία. 

Εν Άθήναις πωλείται εις τά βιβλιοπωλεία * Εστίας* οδός Σταδίου καί Ε
λεύθερον δ άκ η, πλατεία Συντάγματος.

Τφ ήμών άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τ ελιάν, ευθύς 
άμα τή λήφτει τοΰ αντιτίμου.
ΦΠ UMli’Dn λ ΠΠΐίΊΜ WiAV ειμαεαι όιά τού; αυνδρομηιάς μας Λρ. 2. Jia toi-ς μή τοι- 
1U ΠΠΙχίΓυΛΙΙΙ 111™ ΙιΙΑΖ οίνους Δρ. 3. ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΝ Διά ιούς σνιόριιμηιάς μας 
Λρ. 4. Διά ιούς λοιπούς άραχ. 5.
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