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ΔΙΕΥΘΓΒΤΗΕ

Δ. I. ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΌΑΑς Χαριλάου Τρι'κούπη 22α

Τιμή τεύχους 1 δρχ.
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ΑΝΑΤΟΛΗ""'·* 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

\Ζ

περιεχόμενα

Οί Άγιοι θεόδωροι τώ'· ’Αθηνών, ΰπό Κλ.ήμη 

Έσφιγμενίτου.
Μετά τόν χορόν, διηγημα Τολστόη. Μετά

φρασες Φυλλίδος.
'Ασπασία Σρόττεμβεργ.
Μουσική καί θέατρον, ύπό Alice de Lapferitty.
Στροφαί, ΰιώ Γ. Γαλιάτσα.
Τζέτη Καμπούρογλου.
’Ελεύθερα .' διήγημα ύπό Δάφνης Δώρα.
Ό Ράλλειος αγών.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ή Παναγία τών Παρ,α.αη·. 'Βροχερά ημέρα).
Πίναξ Fr. Boberg.

Οί σεισμοί τής Ζακύνθου. Οΐκίαι έρειπω&εϊσαι.— 
Η' κατοικία τοϋ Φω σκύλου.

Οί Άγ. θεόδοτροι τών ’Αθηνών.
Ό Αάντης κλαίων τήν Βεατρίκην, πίναξ Rieder.
Ή Αίλή τής βαοιλίσσης 'Αμαλίας.
Ασπασία Σρόττεμβεργ.
Τζένη Καμπούρογλου.
Μετά τό κινήγιον, πίναξ A. ForbAe.
Ή Εργασία. Πίνακες J. Μπιακίνη καί Γ. Γου- 

ναροηούλου.
Χορεύτρια Ενοχλητική. — Ή μοδίστρα, -τνακες 

Sererinl.
Μαρία Παπαδιαμπντοττούλου.
‘Εξώφυλλου. Ή Νέα Ελλάς, ύπό φ. 6ωμο· 

η ούλου.

ΤΗΑΕΦΏΝΟΝ
ΆποροΟντε.— ΤήνΤέρρεν τήν...άπέ''αναν α: Α

θηναϊκοί εφημερίδες, ές ών παρελά6ομεν τήν είδησιν. 
*11 συμπαθής ηθοποιός παίζε·, ήδη έν Γερμανία.
G^DG^C G^g G^O G^O Q^O G^fl 0^0 ΟφΟ Ο^ΰ

Ή « Πινακοθήκη > διά τοΰ παρόντος φύλ
λου είσέρχεται είς τό δωδέκατον έτος άπό τής 
ίκδύσεώς της. Παρακαλοννται οί απανταχού 
ουνδρομηταί θύτης όπως είαρεοτηθώοι καί ά- 
ποστειλωσι μετά τήν ζήφιν τον παρόντος τεύ
χους τήν συνδρομήν τωνάπ’ ευθείας πρός τήν 
Διεύθυνοιν τον περιοδικού είς ’Αθήνας. Ή 
άπ’ εΐ θείας αποστολή τής συνδρομής δ.ευκολύτ- 
νει τήν Εργασίαν ήμών καί Εξασφαλίζει τήν λή- 
φιν τής συνδρομής. ’Επειδή στερούμεθα αντα
ποκριτών είς τά πλιίοτα μέρη, άποβαίνει ήμίν 
αδύνατος ή είαπραξις, Εάν οί ίδιοι ουνδρομηταέ 
δέν προθυμοποιηθώσι νά άποστείλωοιν ήμϊν 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον τήν συνδρομήν των,: 
καί το.ουτοτρόπως νά λαμβάνωοι και εφεξής τό 
φύλλον, τοΰ όποιον τήν αποστολήν μέ μεγάλην 
λύπην μας θά άναγκαοθώμεν νά διακόψωμεν, 
πρός όσους Εγκαίρως δέν Ανανεώσουν τήν συν
δρομήν τω··, τήν λήξασαν ήδη.

Οί άποστελλοντες άπ’ εύθείας τήν συνδρομήν 
των παρακαλοννται »·<1 κρατώοιν Εκ τον ποσοΰ- 
αύτής τά έξοδα τής αποστολής τών χρημάτων, 
θά λαμβάνωοι δέ τήν άπόδειξιν μετά τ·,ΰ επο
μένου φύλλον ώς καί οίονδήποτε εκδοσιν ζητή- 
σωσι ίκ τών υπό τής τΐΐ.ιακοθή-.ης» προσφε— 
ρομένων.

1ΤΛΛΟΓΟΣ Η “ΤΕΧΝΗ,,
Το Μουσικόν τμήμα τοϋ ήμετέρου Συλλόγου 

ιύρυαε ειδικήν σχολήν «εθνικών ασμάτων καί 
χορών» -προς περισυλλογήν. Εκκαθάρισιν, εναρ
μονίσω καϊ διδασκαλίαν αυτών, ΰττό την εττο- 
■πτείαν Εφορευτικής έκ Κυριών Επιτροπής.

Έν τή σχολή θά διδάσκωνται όευρεάυ οί 
εθνικοί χοροί καθ' ώρισμένας ημέρας καί ϊορας. 
Αί βουλυμεναι νά Εγγραφώσιν ώς μαθήτριαι 
δίον ν' άπευθυνθώσι ττρός τήν Επιτροπήν τών 
Κυριών, ήτις θά δέχεται Εγγραφος Εκάστην 
Δευτέραν καϊ- Τετάρτην 5—6 μ. μ. εν τή α - 
θούση του κ. Ανδρεοπούλου (οδός Ακαδη
μίας 45).

(Έκ τοϋ Γραφείου τοΰ Συλλόγου)
g^£) 0^3" g^o g^cq^S" g^o
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Ε ϊ> Γ Α
α. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σελ. 208. Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ- Διηγήματα εικονο

γραφημένα. Σελ. 64. Δ:, 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. ΙΙεζά ποιήματα μετά χρωματιστών 

εικόνων. Σελ. 184. Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ Διηγήματα. Σελ. 64. Δρ 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ· Πεζά ποιήματα μετ’ εικόνων.

Σελ. 64. Δρ I.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα. Σελ. 128. Δ:, 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ’Εντυπώσεις καί σκέ

ψεις. Σελ. 84. Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64. Δρ. I.

ΤΙωλοΰνται είς τά γραφείά μας.
Jia τους σννδρομητάς τής ε Πινακοθήκης» είς τό

ίίμιάυ της τιμής.
G •̂-Λ-- G^9 G3J03^0

ΕΚΑΟΣΕΙΣ 
“ΠΙΝΑΚΟΘΜΚΗΣ,,

ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, π/Μ Λζ. ZW,/. Φ<,,<<>- 
τυπία els μέγα. σχήμα Jo. 1. Έπί χονδρού χάρτου 
Αραχ. 3.

‘"ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, όραμα Φρ. Κοππέ, κατά μειάηρη- 
οιν "ΑγιΛος Θέρον. Έπί ‘ΟλλανΑικοΰ χάρτου Αρ. 1.

ΤΟ ‘ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ ·, δράμα Ν. Αάακηοη καί 77. 
Δημη τρακοπούλου Αρ. 1.

ΤΟ ‘‘ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ., πίναξ Φρίξον ‘Αρι- 
οτέωί. Φωτοτυπία ιίς μέγα σχήμα Αρ. 1.

Η ’ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ-, πίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία είς μέγα όχημα Αρ. 1.

Η "ΑΙΩΡΑ,, πίναξ Vigor, φωτοτυπία ek μέγα αχήμι 
Αρ. 1.

Ο ‘ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ., Πίναξ 
HochcgrOSSe. Φωτοτυπία Αρ. 1.

Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-, Τρίχρωμος 
φωτοτυπία ek μέγα όχημα. Πίναξ Bennet Αρ. 1.

ΤΟ “ΟΝΕΙΡΟΝ,, ('■ Bargelin: Φωτοτυπία Αρ. 1
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ,, πίναξ 

Vincent. Φοττοτνπία Αρ. 7.
‘‘ΟΡΑΜΑΤΑ,, -τεςά ποιήματα, ί:πό Σ'βϋλλης, Αρ. 1,50
Ο ‘ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ"0Ρ-

ΓΑΖ·, πίναξ Α. Θιυτοκοπούλου. Φωτοτυπία Αρ. 1. 
‘‘ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,, Καλλιτε

χνική καϊ ιστορική μελέτη ύπο I. Καραβία, Αρ. I. ;1 
‘‘ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ., Πίναξ J. Knopp. Αρ. 1.

Αιά τους σννδρομητάς τής "Πινακοθήκης,, εις τό 
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 
άπό τοΰ Α' μέχοι τοΰ 1Β'

εύρίσκονται εις ιό γραφεϊόν μας τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι έκαστοςδρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Διά τους Αγοράζοντας ηλήρη σειράν γίνε
ται έ'κπτωσις 25 τοΐς ο]ο.

f

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ®ΕΩ?Η5ΙΧ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕϊΚΌΝΟΓΓΛΦΗΜΕΝυΝ
Δ.τυίλώτρια: ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Γραφεία : ΌΑΑς Μενάνδρου 83, Άθήναι 
Συνδρομή Ετήσια δρ. 12.
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Ζητήσατε τιμολόγιου βιβλίων*

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣΕΑΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.

Τροποποιηθείσης τής κλ'μακος τών τόκων τών 
είς τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων 
εν οψει η επί προθεσμία, δηλοποιεΐται, οτι άπό 15 
'Απριλίου 1909 ή 'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέ
χεται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι και τοΐς 
'Υποκαταστήμασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζογραμ
μάτια αποδοτεας εν δψει ή εν ώρισμένη προθεσμία 
επί τόκω'

1) 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δψει άπο- 
δοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000’ πέραν τοΰ 
ποσού τούτου του τόκου όριζομένου εις 1 τοΐς ο)ο 
κατ’^ έτος. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί 
είς ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη 
βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
δοτέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.

2) 1)2 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις άποδο- 
τέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τά. άπο- 
δοτεας μετά δύο έτη τούλάχιστον.

? V* °)° έτος διά τάς καταθέσεις τάς 
αποδοτεας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

-* 1 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο-
δοτέας μετά πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς 

^πέρα τών πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.
Καταθέσεις είς χρυσόν.

» Δεχεται έτι εντόκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι 
•ής οράγκα^καί λίρας 'Αγγλίας, αποδοτεας έν ώρισμένη 
προθεσμί- ~ ------- ' ' ’
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προθεσμία η διαρκείς έπι -όζω. 
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τών εντόκων καταθέσεων έκδίδοντα: 
■ου ονομαστικαί ή ανώνυμοι.

4
5

ετών 
ετών

Αί ομολογία: 
κατ’ εκλογήν τοΰ

Τό κεφάλαιον κα: οί τόκοι τών ομολογιών πλη
ρώνονται παρά τώ 1<ε· , ή ” αστήματι καί τή αι

 

τήσει τοΰ καταθέτου παρά τοίς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπεζης εις τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατά-

ΧΑΡΤΟΠΠΛΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ

Διάδοχος: Αθ Π ΑΛΛΗΣ
Άθήναι — 'Οδός Έρμου

ΙΙλιϋτος γραφικής ύλης. — "Εντυπα καί έπι- 
σκε.ττήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιονί φα- 
κέλλων τέλειον. — Χάρτης τυπογραφικός λευκός 
καί έξωφΰλλων παντός είδους καί πησης ποιό- 
τητος.

Εύθηνία, άκρίβεια, ταχύτης.καλλιτεχνικόν φοτογραφειον^
εΠ· ΞΑΝ®οηογΛθγ

ΆΟηναι — ’Οδός Έρμου 10
Τό καλλιτεχνικουτερον φωτογραφείου τών ’Αθη
νών. — Μηχανήματα τέλεια. — Ταχύτης. —Τι- 
μαΐ Ασυναγώνιστοι.

Πλήρης συλλογή φωτογραφιών συγγραφέων 
καί καλλιτεχνών μοναδικής επιτυχίας.

Φωτογραφίαι είς ό'λα τά ε'ίδη 
Μεγεθύνσεις καίλιτεχνικαϊ.

βιβλιοδΪτεΓον
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΓ
77 - Όδός Χαριλάου Τρικούπη -77

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Καλλιτεχνική έργασία. — Ταχύτης. —Τιμαί 

συγκαταδατικαί.
Τό αρχαιότατου καί τελειότατου βιβλιοδετείου.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΓΣΟΛΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

δλων τών έτών πωλοΰνται είς τό γραφεϊόν μας 
αντί δραχ. δύο έκαστον.

C^-^0 Q^O tty) C-^gQo



ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΊΙ οικία ev/'/ κατιόκρΉν έν ΖακιτΛ.ι ό ποιι/η;,- 

Φώοκολοζ^ άνί/- 
κοιοα efc ιόν κ. 
—οιμίρίιψ·. λ'α· 
τν.οτράφη υπό ιών 
οειομών.

Οικίαι εν ‘Ζακννάφ έρειωωδεϊβαι.



ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Oi "c^yiot ^ίόόωροι

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ©ΕΟΑΠΡΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΑΞΥ τ<3» ολίγων, gy5TJ- 
‘/ώς, έν Άθήναις μνημ ΐίων, 
τά οποία μας άφήζε ί Βυ
ζαντινός μέσος αιών, τήν 
πρώτην θέσιν, ώς έκ τής άρ- 
χαιότητος ώς καί έκ τοΰ 
αμιγούς βυζαντινού αύτής 
ρυθμού, κατέχει ή έκκλη- 

σία τών Άγιων Θεοδώρων. Μία θεία άπλότης, νη- 
φαλιότης περιβάλλει τδ ώραΐον μνημεΐον, άπλότης 
καί γαλήνη που μόνον τά βυζαντινά μνημεία εμ
πνέουν.

Υπεράνω τής μεσαίας θύρας τής εκκλησίας είναι 
έντετοιχισμέναι δύο έπιγραφαί. Τούτων ή μία είναι 
χαραγμένη έπί μικρού ύποφαίου λίθου καί φέρει απλώς 
τήν χρονολογίαν :
t ΜηνΙ Σεπτεμόρίω Ίνδικτ. γ' έτους ς-φνη t (* 1) 
Τ’σ άπό κτίσεως κόσμου έτος ς-φνη (=6558) αν

τιστοιχεί πρδς τδ σωτήριον έτος 1049.

Manuel d’ait Byzantin Paris 1910 σ. 438 παραδέχι- 
ται ότι ό ναός είναι κτίσμα τών μέσων τοΰ XII 
αϊώνος.

1) . Ένθ. άνωτ. σ. 95.
2) . Monasteria.........Sancti Theodori,........  Migne

I’atrologia Latina. Tom. 215 σελ. 1550.
3) . Lenuglavit. Juris Graeco-Rotnanitam cano-

nicitaru civilis tomi duo Φραγκφοΰρτη 1569 σ. 
218......ό ιερότατος μητροπολίτης Αθηνών Νικόλαος
Άγιοθεοδωρίτης τοΰ ύπ’αυτόν ποιμνίου κηδόμενος 
κ.τ.λ. Βλ. καί Le Quien Oriens Christianus Παρί- 
σιοι 1740 Τομ. 11 σ. 173. Ό Νεροΰτσος (Ένθ. άν. 
σ. 39) λέγει, άγνωστον πόθεν αρυόμενος τήν εϊδησιν, 
ότι ό Νικόλαος έπί τή χειροτονεία του ετιμήθη με 
τόν τίτλον τοΰ ύπερτίμου.

4) . Τό χάραγμα έχει ώς εξής; «Έτελειώθη έν 
Κυρίω ό άγιώτατος μητροπολίτης ήμών καί ύπερτιμος 
κύριος Νικόλαος ό Άγιοθεοδωρίτης μην'ι Μαιω ήμερα 
β ινδικ. θετούς ΰ"χπγ ( = 1175) Έξεδόθη ύπό τοΰ 
Αρχιμανδρίτου Άντωνίνου. «Περί τών παλαιών χριστι
ανικών έπιγραφών έν Άθήναις» (Ρωσσιστί) Πετρούπολις 
1874. Σελ. 66 Ν° 83.

5) . Βλ. « Αρμονίαν» τομ III (1302) σ. 210 Ό λό
γος ούτος ευρισκόμενος είς τόν κώδικα Υ-ΙΙ-10 τής 
βιβλιοθήκης τοΰ Έσκουριάλ είναι άιέκδοτος Miller : 
Catalogue des manuscr ts grecs de la bibliotlieque 
d’Escurial Paris 1898 σ. 201. Ό δέ Νεροΰτσος λέ
γει οτι άπέθανεν έν Βυζαντίω καί έτάφη έν τή γενε- 
θλίω πόλει Θεσσαλονίκη.

6) Ό Εύθύμ. Τορνίκης. όστις ήκμασε κατά τόν 
χρόνον τόν μεταξύ Μανουήλ Κομνηνοΰ (1143 - 1180) 
και τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών 
Φράγκων (1204), ήτο πιθανώς διάκονος έν τή Άγια 
Σοφία Λάμπρου Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ σωζομένου 
Άθήναι 1819—80 Τομ II σ. 608 Έχρημάτισε δέ καί 
αύλικός (Αρμονία ένθ. σ. 210).

_Η δέ άλλη επιγραφή γεγραμμένη έπί πολύ με
γαλύτερου ύπολεύκου λίθου τεθραυσμένου εις τρία 
τεμάχια (») έχει ώς έξής :

Ιον πριν παλαιόν όντα σου ναόν, μάρτυς, 
καί μικρδν καί πήλινον καί σαθρόν λίαν, 
ανήγειρε Νικόλαος ό σδς οίκέτης,

,, 'λ 6nb Πιττάκθ 'Αρχαιολογική έφημερις
Αριθμ. 2448 καί πολλάκις κατόπιν.

2) Τά τεμάχια τής επιγραφής είναι κακώς έντετοι- 
χισμενα, επομένως ή έννοια καθίσταται ακατάληπτος, 
θυτω οε κακώς εξεδόθη ύπό τοΰ ΙΊιττάκη Άρχ. έΦημ. 
Αρ. 244 <. Πρώτος, καθ’ όσον γνωρίζομεν άνεγνώρισε 
την ορθήν θεσιν τών τεμαχίων ό Σ. Λάμπρος έν ΓΙαρ- 
νασσω (Τομ. II. (1878) Σελ. 70—73)7 
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ο Καλομαλος, σπαθαροκανδηδάτος, 
ός εΰρέν σε προστάτην παιδόθ-ν μέγαν. 
βοηθόν καί πρόμαχον πολλών κινδύνων- 
ον καί πρέσβευε τοΰ άνω τυχεΐν κλήρου, 
λαβόντα τήν άφεσιν τών εσφαλμένων (1) .

• .Εκ. τ’*ς. δ7ΤΞ?α.ς ταύτΤ·» ^'7.-«?ή'ς μανθάνομεν 
αφ ένδς μέν οτι ό ανακαινιστής είναι α Σπαθαροκαν- 
δηδατος Νικόλαος Καλόμαλος καί άφ’ ετέρου διορ- 
Οονωμεν έν λάθος ώς πρός τήν ονομασίαν τοΰ ναοΰ. 

C) ανακαινιστής επικαλείται ένα μόνον μάρτυρα άρα 
η εκκλησία έτιματο έν ονόματι ένδς μόνου Θεόδω
ρου, ούτος δε είναι ό μεγα/.Ομάρτυς Θεόδωρος ό 
Στρατηλάτης ο άνεκ.αθεν προστάτης τών στρατιωτι
κών ( - ) . ’Οχι σ= ό ναός ώνομάζετο "Αγιος Θεό
δωρος αναφέρει καί ό περιηγητής Spoil ( 3 ) .

Αλλά νϋν έγείρεται τδ ζήτημα τις ήτο ο Καλό
μαλος ούτος. Και πρό τινων μέν έτών δέν ήτο γνω
στόν τίποτε περί αύτοδ. Άλλά τώ 1899 ό κ. Κων- 
σταντόπουλος έξέδωκεν έν τή Έφημερίδι τής Νομι
σματικής ’Αρχαιολογίας τοΰ Σβορώνου (Τομ. II σ. 
125) έν μολυβδόβουλ.λον τοΰ 'Εθνικού Νομισματικού 
Μουσείου φέρον τήν εξής επιγραφήν :

ΝΙΚΟ[Λ]ΑΟΥ [CJ<H’Ar‘(lCMA) ΤΟ(Υ) 
ΚΑΑΟΜΑΛΟ(Γ) *)

1) Εκτός τής ύπό τοΰ ΙΙιττάκη έκδόσεως έξεδόθη 
ή επιγραφή έν τ<·> Corpus Inscripsionum Graecarum 
Αρ. 8803. Ύπό Λάμπρου έν ΙΙαρνασσφ (ένθ. άνωτ.) 
ύπό Τάσσου Νερούτσου Χριστιανικού Άθήναι. (Δελ- 
τίον Ίστορ. καί ’Εθνολογικής έταιρ. Τόμ. Ill 1889 
σ. 94.) καί αλλαχού.

2) Σ., Λάμπρου. Αί Βυζαντιναί έκκλησίαι τών 
’Αθηνών έν «Έσπέρω» (Τομ. I. 1881) σ. 97 κ. έξ. καί 
έν Μικταΐς Σελίσιν. Άθήναι 1905. σ. 536. Νεροΰτσος 
ένθ. άνωτ. σ. 94.

3) Παρά Laborde Athfcnes au XV. XVI et XVII 
siecles Paris 1804 Τομ. II σ. 26.

4) . 'Επειδή έν τή έπιγραφή τής εκκλησίας τό όνομα

Τδ μολυβδόβουλλον τοϋτο ό κ. Κωνσταντοπουλος 
διά πιθανοτάτους λόγους άναβιβάζει είς τδν Nil αι
ώνα. Τά δύο άρα πρόσωπα, λέγει, (δηλαδή τδ του 
μολυβδοβούλλου καί τδ τής επιγραφής) ταυτίζονται 
διότι είναι λίαν απίθανος ή σύγχρονος ϋπαρςις έν τή 
αυτή πόλει δύο επισήμων προσώπων έχόντων τά 
αυτά ονόματα καί τά αυτά έπωνύμια. Το ότι δέ έν 
τώ μολυβδοβούλλω δέν άναφέρεται τδ αξίωμα Σπα- 
θαροκανδηδάτος, ό κ. Κωνσταντοπουλος εξηγεί ώς 
προερχόμενου έκ τοΰ οτι το μολυβδόβου/.ον κατε- 
σκευάσθη προ τής χειροτονίας τοΰ Καλομάλου.

Καί ή μέν έπι .ράφι, αναφέρει ανακαίνισιν τοΰ 
ναοΰ. Πότε όμως έγένετο ή άνακαίνησις αΰτη ; Ό 
Νεροΰτσος μετά τοΰ Σακκελίωνος παραδέχονται οτι 
ή άνακαίνησις έγένετο κατά τδέτος 1049 συμφώνως 
πρδς τήν μικροτέραν έπιγραφήν (1 ) . Ταύτά παρα
δέχονται ό Hopf καί ό Gregorovius ( 2 ) . Τοΰτο 
δέ έςάγουσι έκ τής εσφαλμένης ιδέας ότι αί δύο έπι- 
γραφαί είναι τεμάχια μιας καί τής αύτής επιγραφής. 
"Οτι δέ τοϋτο δέν είναι αληθές απέδειξεν όκ. Κων- 
σταντόπουλος( 3) λαβών ύπ’ δψει τήν διαφοράν τών 
λίθων καί τοΰ σχήματος τών γραμμάτων, προσέτι δέ 
ισχυρίζεται οτι ή μικρά επιγραφή άπετέλει μέρος με- 
γαλειτέρας τοιαύτης. Ή μικρά δέ αύτη έπιγραφή 
δέν εύρίσκεται κατα χώραν διότι δ Candler όστις 
αντέγραψε τήν μεγα/,υτέραν έπιγραφήν δέν είδε τήν 
μικράν (4),

Τι σημαίνει λοιπδν ή χρονολογία αύτη ; Ό Λάμ
προς νομίζει ότι αυτή σημαίνει πιθανώς τήν πρώτην 
κτίσιν τής εκκλησίας ή πρώτην τινα επισκευήν (5). 
Καί ό Κωνσταντοπουλος τά ίδια παραδέχεται προσ
θέτων οτι ή μεγάλη έπιγραφή δέν δύναταί νά είναι 
παλαιοτέρα τής μικρας ένεκα τοΰ ρυθμού τής έκκλη- 
σίας. Κατ’ αύτδν λοιπδν ή έπί Καλομάλου άνακαί- 
νησις τίθεται μεταξύ τοΰ 1049 καί τής Φραγκικής 
κατακτήσεως (1205) ήτοι είς διάστημα 150 έτών. 
Διά πιθανοτάτους δέ λόγους περίπου πίπτει ο χζζ- 
νίς τής άνακαινήσεως είς τά μέσατοΰ XII αϊώνος (6).

δεν σώζεται όλόκληρον ό μέν Hopf (Geschfchte Grie- 
chenlands ev τή ’Εγκυκλοπ. τοΰ Ersch-Grub r T. 
85 σ. 115.) συνεπλήρωσε Καλομαλας. Ό Σακκελίων 
(παρά Νεροΰτσω ένθ. άνωτ.) συνεπλήρωσε Καλόμαλος 
τούτο δέ άπεδείχθη άληθές έκ του μολυβδοβούλλου. 
Ό δέ Σ. Λάμπρος έν μέν τώ Παρνασσώ ένθ. άν. καί 
έν Μικταΐς Σελίσιν άκολουθεΐ τόν Hopf. Άλλά έν τή 
μεταφράσει τής Ιστορίας τής πόλεως ’Αθηνών κατά 
τους μέσους αιώνας τοΰ Gregorovius Τομ. I σ. 233 
έπηνόρθωσε είς Καλόμαλος.

1) . Νεροΰτσος ένθ. άνωτ. σ. 94.
2) . Hopf ένθ. άν.—Gregorovius. ’Ιστορία τής πό

λεως Αθηνών κατά τούς μέσους αιώνας Μεταφρ. Σ. 
Λάμπρου (Βιβλ. Μαρασλή) Τομ. I. σ. 233.

3) . Έφημερις Νομισματ. άρχαιολογ. ένθ. άνωτ. 
σ. 126.

4) . ΊΙ μικρότερα έπιγραφή δέν εύρίσκεται ούτε είς 
τδ Corpus Inscriptionuni Graecarutn όπου ή μεγάλη 
διότι ό Chandler, έξ ού άντεγράφη αύτη εις τό Corpus 
δέν άναφέρει τήν μικράν.

5) . Μικταί Σελίδες σ. 536 Παρνασσός ένθ. άνωτ.
6) . Κωνσταντοπουλος ένθ. άν. Ό Κωνσταντινίοης 

('Ιστορία τών ’Αθηνών Άθήναι 1876) σ. 295 παρα- 
νοήσας τό άπό κτίσεως κόσμου έτος έξέλαβεν αύτό ώς 
σημαίνον τό άπό Χρ. γεννήσεως καί έγραψεν ότι ό 
ναός άνεκαινίσθη τό!558 έπί Τουρκοκρατίας. Ό Diehl

ίϊίΝΑΚόόΗΚΗ

"Αγνωστον είναι άν ή έζκλησία ήτο αύτοτελής ή 
περι-λαμβάνετο έντδς μοναστηριού. Ό Νεροΰτσος (1) 
αρνεϊται τελείως τήν ύπαρξιν μονής λέγων οτι ή 
έκζλ,ησία ήτο ένοριακή. "Οτι όμως έν Άθήναις υπήρ
χε μονή τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου εξάγεται έξ επιστο
λής τοΰ ΙΙάπα Ίννοκεντίου Π1 άπευθυνομένης πρδς 
τόν πρώτον Λατίνον έπίσκοπον ’Αθηνών Βεράρδον 
κατά Φεβρουάριον τοΰ 1208 (*).

Έκ τής μονής δέ ταύτης πιθανώς ειχεν έξέλθη ό 
μητροπολίτης ’Αθηνών Νικόλαος Άγιοθεοδωρίτης 
οστις κατά τδ έτος 1166 μετέσχε τής έπί πατριάρ- 
χου Λουκά Χρυσοδέργη (1156- 1169) γενομένης 
συνόδου, τής άπαγορευσάσης τούς γάμους μεταξύ 
συγγενών εβδόμου βαθμού, καί έπί τή ευκαιρία ταύτη 
έπηνέθη ύπδ τοΰ πατριάρχου διά συνοδικού γράμ- 
ματος( 5).

Άπέθανε δέ ούτος κατά τ’ο έτος 1155 συμφώνως 
πρδς χάραγμά τι έπί μιας στή/.ης τοΰ Ιίαρθενώ- 
νΟί

Δέν έτάφη όμως έν Άθήναις, άλλά μετηνέχθη 
είς Κωνσταντινούπολή. Κατά τδν πλοΰν δέ έξήχθη 
τδ λείψανον είς Θεσσαλονίκην καί κατετέθη είς τινα 
έξοχικδν ναδν τοΰ Άγιου Νικολάου όπου ό Ευστά
θιος Θεσσαλονίκης έξεφώνησε λόγον (5). Κατόπιν 
δέ έν Κωνσταντινουπόλει όπου μετηνέχθη τδ λεί- 
ύανον ό Ευθύμιος Τορνίκης έξεφώνησε άλλον έπική- 
δειον λόγον όν έξέδωκεν ό κ. ΙΙαπαδόπουλος Κερα- 
μεύς έντή Αρμονία (Τ.111 (1902) σ.216-224; (fi) 
Ομοίως ό ζ. ΙΙαπαδόπουλος Κεραμεύς έξέδωκεν έν
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗn in α κοθηκη

ττ, ’Αρμονία (ένθ. άν. σ. 292-293) καί γράμμα 
Μακρεμβολίτου τίνος άπευθυνόμενον προς τον υπερ
τιμάν ’Αθηνών όστις ύποτιθεται οτι είνε ό Νικόλαος 
Άγιοθεοδωρίτης (*),·.

Ό Νεχόλαος είχε και αδελφόν έν Κωνσταντινου- 
πόλει Μιχαήλ Άγιοθεοδωρίτην χρηματίσαντα έπί 
Μανουήλ Κομνηνοΰ ζ,ογοθέτην τοΰ δρόμου (1 2'. Έν 
τώ αϋτώ δέ κώδικι τοΰ Έσκουριαλ , όπου ό προη
γουμένως άναφερθείς λόγος τοϋ Ευσταθίου, υπάρχει 
λόγος τοΰ «διδασκάλου κύρ Κωνσταντίνου τοΰ Έαλ- 
τοπούλου προτφωνητικός προς τόν λογοθέτην τού 
δρόμου κύρ Μιχαήλ τόν Άγιοθεοδωρίτην» καί είς 
άλλος ΰπό τοΰ μεγάλου δρουγγαρείσυ Γρηγορίου 
Άντιόχου γραφείς λόγος παρηγορητικός έπί τώ θα 
νάτω τής αδελφής τοΰ Μιχαήλ (3).Κατά τούς αυτούς 
δέ χρόνους έζησεν έν ΚωνσταντινΟυπολει καί Κων
σταντίνος τις Άγιοθεοδωρίτης, περί ου πληροοορού- 
μεθα έξ επιστολής άγνωστου τίνος γραφείσης έπί τώ 
θανάτω τοϋ Κωνσταντίνου (.*). Έκ τής έπιστολής 
ταύτης μανϋάνομεν ότι ούτος ήτο διαπρεπής νομι
κός (5 6). ΙΙρός αυτόν δέ απευθύνεται καί μονωδία 
τοΰ Θεοδώρου Ιίροδρόμου (fi). Ό δέ Krnniba- 
cher υποθέτει οτι ό Κωνσταντίνο; ούτος είνε συγ
γενής τοΰ λογοθέτου τοΰ δρόμου Μιχαήλ 7).

1) Βλ. καί Gregorovins ενθ. άν. Τομ. I σ. 277 
καί τήν εκεί σημείωσιν τοΰ Λάμπρου.

2) «’Αρμονία» ενθ. άνωτ. σ 211.
3) Άμφότεροι οϊ λόγοι είνε ανέκδοτοι Β/.. Miller 

ένθ. άν. σ. 205 καί 207.
■ί) Ό Kriiiiibaclier (Ιστορία τής Βυζαντινής λο

γοτεχνίας Σωτηριάοου Βι6λ. Μαρασλή Τομ. II σ. 
1281 νομίζει ότι συγγραφέας τής έπιστολής εινε ίσως 
όΜιχαήλ ’Ιταλικός.Έξεδόθη δέ έκτου Βοδληϊθνοΰ κωδ. 
131 (Coxe Catalog! codiciim mannfcriptormn Codi
ces Graeci. Oxonii 1853 σ. 220 No 86) πλήρης λα
θών ύπό του Fabricus Bibliotheca Graeca Άμβοΰρ- 
γον 1724 Τομ. XII σ. 483. Μέρος δέ αυτής έξέδωκεν 
ό Tren έν Byzantinirche zeitclirift II (1893) σ. 102.

5) ..... εν νόμοι; ευδοκίμώτατον.... τής νομικής
επιστήμης ότιπερ πράτιστον.... Fabricius ενθ. άν. σ. 
483 Tren ένθ. άν. σ, 102.

6) Miqne Patrologia Graeca Tou.. 133. σ. 1007 
—1017.

7) Krumbacber ενθ. άνωτ. Τομ. II σ. 136.
8) ’Ιωάν, καί Άλκ. Χακκελίωνος Κατάλογος τών 

χειρογράφων τής εθνικής βιβλιοθήκης τής Έλλάδο- 
Άθήναι 1892 σ. 58. 1<αί £. Λάμπρου Αθηναίοι βιο
γράφοι καί κτήτορες κωδίκων κατά τούς μέσους αιώ
νας καί έπί Τουρκοκιατίας έν Έπετηςίδι ΙΙασνασσοΰ 
Τομ. VI (1902) σ. 196.

Ό Νικόλαος Άγιοθεοδωρίτης έγραψε καί συγ
γράμματα τινα. Μεταξύ τούτων υπάρχει καί τις 
«’Ακολουθία τών κεκοιμημένων» εύρισκομένη έν τώ 
κώδικι 346 τής Εθνικής βιβλιοθήκης ’Αθηνών (8) 

ΙΙροσέτι φέρεται ρητώς ώς συ-ργραφεύς πραγματείας 
« Οτι βασιλεύς έχει έξουσίαν άμοίόειν τούς θρόνους 
τούς μητροπολιτικοΰς». Ό δέ κ. ΙΙαπαδόπου/.ος 
Κεραμεύς αποδίδει εις αυτόν μετ ενδοιασμού καί 
σχόλια τινά είς τά Βασιλικά (’). ’Αλλά νομί- 
ζομεν ότι μάλλον τά σχόλια ταΰτα πρέπει νά ά- 
ποδοθώσιν είς τον Κωνσταντίνον Άγιοθεοδωρίτην 
ο όποιος, ώς ανωτέρω άπεδ-ίχθη, ήτο νομικός. Ό 
Mortrenil (2) λέγει ότι τινές, λαμόάνοντες άσορ- 
μήν έκ τοϋ Βα/.σαμώνος όστις αναφέρει ώς νομικόν 
μητροπολίτην τινά Νικόλαον Άγιοθεοδωρίτην, λέ- 
γουσι αύτόν συγγραφέα τών σχολίων. Είναι δέ τής 
γνώμης : Mortrenil ότι τά σχόλια πρέπει νά άπο- 
δοθώσι είς τόν λογοθέτην τοΰ δρόμου Μιχαήλ, Ά- 
γιοθεοδωρίτη.· οπερ, λέγει, φαίνεται ότι παραδέχε
ται καί ό ZaclimiH von Lingenthal. Τέλος ό 
■Schlninborger (3) έδημοσίευσε καί σφραγίδα τινά 
φέρουσαν τήν επιγραφήν :
(Cj'bPAriC [Α]ΘΗΝΩΝ ΠΟΙΜΕΝΟϋ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υποθέτω δέ ότι ανήκει είς τόν περί ού ό λό
γος Νικό/,αον Άγιοθεοδωρίτην.

Ο δέ Νεροΰτσος λέγει οτι ο Νικόλαος πρό τής 
χ-ιροτονίας του εις Μητροπολίτην ήτο μοναχός όχι 
έν Άθήναις, άλλά είς τήν έν Κωνσταντινουπόλει 
μονήν Θεοδώρου τοΰ Τύρωνος τήν έν τοΐς Σφω- 
ρακίου [4!.

Αύτά μόνον είναι όσα γνωρίζομεν έκ τής ’ιστο
ρίας τής ωραίας έκκλησίας. Ώς προς δέ τήν άρ- 
χιτεκτονικήν αύτής έχομεν νά παρατηρήσωμεν ότι 
ρ ναός ανήκει είς τόν λεγόμενον έλ.ληνοίυζαντινόν 
ρυθμόν, τοϋ οποίου δείγματα έν Άθήναις έχομεν 
έκτος τών Αγίων Θεοδώρων, τήν Καπνικαρέαν καί 
άλλας έκκλησίας. Ό Νεροΰτσος άναφέρει ότι κατά 
τήν έπανάστασιν αί έκ τής Άκροπόλεως πεσοϋσαι 
βόμόαι έσάλευσαν τόν ναόν, χωρίς όμως να έπιφέ- 
ρωσι μεγάλ.ας ζημίας. Άνεκαινίσθη δέ ό ναός 
νατά τό έτος 1846 (5).

ΚΛΗΜΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗΣ

1) ’Αρμονία ενθ. άν. σ. 211.
2) Ilistoire du droit Bvzantin' Paris 1845 — 47 

Τομ. Ill σ. 48·'·.
3) Sigillographie de Γ empire Byzantin Paris 

1884 σ. 174.
4) Χριστιανικά! 'Αθήνα: ένθ’ άν. σ. 96.
5/ "Ενθ. άνωτ. σ. 96. ΙΙινά περί τοΰ ναοΰ άναφί- 

ρε: καί ό Κάμπο ίρογλου; Ιστορία τών ’Αθηναίων έπί 
Τουρκοκρατίας Άθήναι 1889—9b Τομ. II σ. 309-1(1 
Βλεπε καί Diehl ενθ. ανωτ. σ. 438. Χχέδιον τοΰ ναοΰ 
εοημοσίευσεν ό Conclmnd Clioix d' eglises Byzan
tines on Grece. Paris 1842 Πίνακες Vlll—X καί επε
ξηγηματικόν κείμενον σελ. 17.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΛΕΟΝΤΟΧ ΤΟΛΙΤΟΗ

ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ
τ<5>· μετά tor Saratov 

τον μεγάλοι1 φιλοσόφου tvyeffirroiv καί 

νπύ τής ιΉγαιρός αΐ'τοΒ ηδη δημοαι- 

ευομένων. Μετάφραοις ίκ τοΰ 1‘ωο- 

αικοΰ νκο σννεργάτιδος ημών, κρυπζο- 

μίνιμ νπδ τό ψευδώνυμον Φ υ ). λ !

είνε είς Οέσιν νά 
έννοήση ό ίδιος τί 
είνε καλόν καί τί 
είνε κακόν, ότι το 
παν έξαρταται άπό 

άπορροφα καί το περιβάλλον,
αφομοιώνει πρός εαυτό τ» άτομα. Έγώ όμως έχω 
τήν ιδέαν, ότι τό παν έξαρταται ΐ ~- ----- 'τήν ιδέαν, ότι τό παν έξαρταται άπό τάς περιστά
σεις, άπό μίαν τυχαίαν σύμπτωσιν. Θά σας είπω 
κάτι, τό όποιον μοϋ συνέβη. . .»

Είπεν ό γενικής έκτιμήσεως ά-,ολαύων Ίβάν Βα- 
σιλίεβιτς, ότε είς τινα συναναστροφήν έλέχθη, ότι 
διά νά τελειοποιηΟτ, τό άτομον είνε άπαραίτητον 
πρώτον καί κύρ.Ον ν’ άλλάξωσιν αί συνθήκαι, ύφ’ 
ά; ζώσιν οί άνθρωποι. Ουδείς είχεν εΐπή, ότι ό άν
θρωπος δέν δύναται να έννοήση μόνος του το καλόν 
καί τό κακόν, αλλ’ ό Ίβάν Βασίλιεδιτς συνήθιζε νά 
άπαντα είς τάς ίδικάς του σκέψεις, αίτινες έγεν- 
νώντο κατά τήν διάρκειαν τής συζητήσεω; καί συνέ
πεια τών όποιων κατέληγεν είς διηγήσεις διαφόρων 
επεισοδίων τοϋ βίου του.

Διηγείτο πάντοτε μέ πολλήν χάριν, ευγλωττίαν 
καί ειλικρίνειαν, άλλά πολύ συχνά ένθουσιαζόμενος 
έξ όσων έλεγε, παριφέρετο καί έλησμόνει παντελώς 
τήν άφορμήν τής διηγήσεώς του. Ούτω συνέβη καί 
τώρα.

— Θα ομιλήσω περί έμοΰ. 'Όλη μου ή ζωή έκα - 
νονίσθη τοιουτοτρόπως και όχι άλλως ιύχί συνεπεία 
τής έπιδράσεως τοΰ περιβάλλοντος, άλλ’ ένεκα εντε
λώς άλλης αίτιας.

— Ποιας: ήρωτήσαμεν όλοι.
— Μα αύτό είνε μεγάλη ιστορία. Διά νά μ’ εν

νοήσετε πρέπει νά σας 
ρείας.,

— Έστω’ διηγηΟήτέ 
Ο Ίβάν Βασίλιεδιτς 

φαλήν.

τας.
έσζέφθη, ’κίνησε τήν κε-

— Ναι, είπε. Όλην μου τήν ζωήν τήν ήλλαξε 
μία νύκτα ή καλήτε.ιον ένα πρωί.

— Τί συνέβη λοιπόν ;
— Συνέβη, ότι ήμην σφοδρά ερωτευμένος. ΓΙολ- 

λακις ήγαπησα, άλλ’ αύτός ήτο ό ισχυρότερος έρως 
μου. Περασμένα’ τώρα έχει κόρες ύπανδρευμένες.
Ητο ή Β. . . , ναι ή Βάρεγκα Β. .—ό Ίβάν Βασί- 

λι-βιτς άνέφερε τό έπίθετον. Καϊ πεντηκοντούτης 
ακόμη είνε έκτακτος καλλονή, κατά τήν νεότητά της 
όμως είς ήλικίαν δεκαοκτώ έτών ήτο Οαυμασία, 
ύ.ηλή, κομψή, εύχαρις καί μεγαλοπρεπής, ιδίως 
μεγαλοπρεπής, έκράτει τό σώμα πάντοτε ευθυτενές, 
ώς έαν δέν ήδύνατο άλλως, αίρουσα ολίγον πρός τα 
οπίσω τήν κεφαλήν καί τοϋτο μέ τήν καλλονήν της 
και τό ύψη/.όν ανάστημα τή προσέδιδεν ύφος ηγεμο
νικόν, τό ό τοίον θά ένεΐχέ τι τό άποκρουστικον έάν 
έλειπ-ν τό ευπροσήγορον καί πάντοτε εύθυμον μει- 
δίομα τών κοράλλινων χειλέων της, ή γλυκύτης 
τών άκτινοβόλων οφθαλμών καί έν γένει ή γοητεία 
τοΰ συνόλου τής χαριτωμένης φίλης μου.

— ΓΙώς τά περιγράφει ό Ίβάν Βασίλιείιτς!
— Καί όμως δ,τι καί άν σας είπω, είνε άδύνα- 

τον ν» σας τήν περιγράψω ούτως, ώστε νά σχηματί- 
σητε ακριβή ιδέαν τής ωραιότητάς της. Άλλά δέν 
πρόκειται περί τούτου. Τό γεγονός, τό όποιον θέλω 
να σας διηγηθώ συνέβη κατά τό 40 έτος. "Ημην τότε 
φοιτητής επαρχιακού τίνος Πανεπιστημίου. Δέν γνω
ρίζω άν τοϋτο ήτο καλόν ή κακόν, άλλά δέν υπήρ
χαν τότε είς τό Πανεπιστήμιων μας αί πολυώνυμοι 
θεωρίαι και άρχαί, αί διαιροΰσαι τούς σημερινούς 
φυιτητας είς διαφόρους άντιμαχομένας μερίδας.

Ημείς άπ/ούστατα έφροντιζαμ-ν διά τάς σπουδάς 
μας καί τάς διασκεδάσεις μας, διήγομεν δηλ. ζωήν 
σύμφωνον μέ τήν ήλικίαν μας. Έγώ ήμην ζωηρό
τερος καί τολμηρός, συγχρόνως δέ καί πλούσιος. 
Διέτρεφα εκλεκτούς ίππους, μέ πολλήν εύλυγισίαν 
έπαγοδρόμουν μέ δεσποινίδας άνά τάς κατωφέρειας 
τών βρυνών (αί παγοβατίδες δέν είχον είσαχθή είσέτι) 
διεσκέδαζα με φίλους συχνά. Δέν έπίνομεν ούδέν 
άλλο πλήν τοϋ καμπανίτου καί άν δέν ε’ίχομεν χρή
ματα προτιμούσαμε* νά μή πίωμεν τίποτε, άλλ’ ου
δέποτε κατεφεΰγαμεν είς τήν βότκαν, όπως κάμνω- 
σιν οί σημερινοί φοιτηταί. Ή κυριωτέρα μου δια- 
σκέδασις ήσαν αί έσπερίδες καί οί χοροί. Ήμην 
καλός χορευτής καί ώς πρός τήν μορφήν δέν ήμην 
άσχημος.

— Έλατε δά, κατά μέρος αί μετριοφροσύνου ! 
διέκοψε μία τών κυριών. ΊΙμείς τώρα όλοι μας 

γνωρίζομεν φωτογραφίας τής εποχής εκείνης καί άν 
κρίνωμεν άπό αύτας καί από τό πρωτότυπον ήσθε 
ένας ωραιότατος νέος καθ’ όλην τήν σημασίαν τής 
λέξεως.

— Έστω καί ωραίος’ δέν πρόκειται όμως περί 
τούτου, άλλά θέλω να είπω, ότι κατά τήν έποχήν 
τοΰ σφοδροτάτου. πρός εκείνην έρωτός μου, ήμην 
προσκεκλημένος τήν τελευταϊόν Κυριακήν τών Ά- 
πόκρεω είς τόν χορόν τοϋ επαρχιακού προέδρου τών 
εύγενών, δστις ήτο καλοκάγαθος γέρων, βαθύπλου- 
τος, φιλόξενος καί εύπροσηγορος παρ’ όλον τό υψη
λόν του άξίωμα.

Τούς προσκεκλημένους ύπεδέ/.ετο ή σύζυγός του 
καλοκάγαθος όπως καί εκείνος, φορούσα βελουδίνην 
έσθήτα, άδαμάντινον διάδημα έπί τής κεφαλής, 
μέ γυμνούς τούς γηραιούς ώμους καί τό στήθος της 
ώς τά πορτραϊτα τής Α ύτοκρατείρας ’Ελισάβετ 11ε- 
τρόβνας.

Ό χορό; ήτο /.αμπρός. Ή αίθουσα εύρυτάτη, 
ή διακόσμησις όλου τού μεγάρου Οαυμασίως μεγα
λοπρεπής. Τήν μουσικήν άπετέλουν άνθρωποι έκ 
τών τής υπηρεσίας τοΰ εύγενούς ύπασπιστοΰ, καθότι 
κατα τήν έποχήν έκάνην ήσαν πολύ τού συρμού 
παρ’ ήμίν αί ορχήστρα:, άποτελούμεναι έκ δού
λων καί άργανούμεναι ύπό άρχόντων-έρασιτεχνών. 
Τό κυλικείων ήτο έλκυστικώτατον έν τή ποικιλία καί 
πολυτελεία του καί ό καμπανίτης έρρε-ν άφθόνως. 
Άλλ’ έγώ, παρ’ δλην μου τήν αγάπην πρός αυ
τόν, δέν έπινα ποσώς, διότι ήμην μεθυσμένος έξ 
έρωτος. Έχόρευα όμως άκαταπαύστως καί, έννοεί- 
ται, προσεπάθουν, ώς έπί τό πλείστον, νάέχω ντάμα 
μου τήν Βάρεγκα. Εκείνη έφορούσε λευκήν στολήν, 
ροδίνην ζώνην, λευκά δερμάτινα χειρόκτια, φθάνοντα 
μέχρι τών αγκώνων καί λευκά μεταςωτα ύποδη - 
μάτια.

Είς τήν μαζούρκαν μ’ έπρόλαβεν ό γεωμέτρης 
Άνίσιμοβ. Τί αυθάδεια ! έως τώρα δέν δύναμαι νά 

‘λησμονήσω πόσην οργήν ήσθάνθην τότε. Ελαβε 
τήν συγκατάθ-σίν της μόλις είσήλθεν είς τήν αίθου
σαν. Έγώ, βλέπετε, ήργησα νά φθάσω, διότι, ερ
χόμενος είς τόν χορόν διήλθον άπω τό κουρείων διά 
νά παραλάβω τά χειρόκτιά μωυ. ’ Ετσι λοιπόν τήν 
μαζωύρκσ δέν τήν έχόρευσα μαζί της άλλά μέ κά
ποιαν Γερμανίδα, πρός ήν άλλοτε έπεδαψίλευα φι
λοφρονήσεις, πλήν φοβούμαι, ότι έκεινο τό εσπέρας 
έφάνην πολύ αγενής. Δέν τής είπον τίποτε, δέν τήν 
ήτένισα κάν, διότι έβλεπα μόνον τήν υψηλήν καί 
χαρίεσσαν σιλουέταν τής Βάρεγκας μέ τήν λευκήν 
στολήν καί τήν ροδίνην ζώνην, τήν άκτινοβολοϋσαν 
μορφήν της, τούς εκφραστικούς οφθαλμούς της μέ 
τό θωπεΰον βλέμμα. "Οχι μόνον έγώ, δ/.οι τήν έβλε- 
πον καί τήν έθαύμαζον. Τήν έθαύμαζον καί οί άν- 
δρες καί αί γυναίκες, άν καί ή ώραιότης της έπε- 
σκίαζε τήν ίδικήν των.

Ήτο αδύνατον νά μή τήν Οαυμάση τις.
Ή Βάρεγκα άτάραχος διηυθύνετο πρός τό μέρος 

μου κΓ έγώ ΰπεκλινόμην χωρίς νά περιμένω πρόσ- 
κλησιν κ.αί έν άγγελικόν μειδίαμα μέ ηύχαρίστε· διά 
τήν προθυμίαν μου. Έπί ώρας ολοκλήρους έφερό- 
μεθα οί δύο μας είς τήν δίνην τοΰ στροβίλου κι’ε
κείνη μειδιώσα καί βιαστικά άναπνέουσα μού έλεγεν 
«άκόμη ! » κι’ έγώ έξηκολούθουν ά'.όμη καί άκόμη 
ζαί άκόμη καί δέν ήσθανόμην τό σώμά μου.

— Έλατε δά! Πώς δέν το ήσθάνεσθο, άφού έ- 

κρατούσατε καί τήν ντάμα σας αγκαλιασμένην άπό 
τήν μέσην’ όχι μόνον τό ΐδ·.»όν σας αλλα κ·. ’ εκείνης 
τό σώμα ήσθάνεσθο, νομίζω, είπε κάποιος έκ τών 
προσκεκ/.ημένων.

Ό Ίβάν Βασίλιείιτς έκοκκίνησε καί θυμωμένος 
έφώναξε σχεδόν.

— Νά, τέτοια είναι ή νεολαία τής σήμερον ! 
Σείς έκτος άπό τό σώμα τίποτε άλλο δεν βλέπετε. 
Είς τήν ίδικήν μας έποχήν ήτο άλλέως. Οσω σφο
δρότερων ήτο ερωτευμένος ένας νέος, τόσω περισσό
τερον άσώματος καθίστατο ή λατρευτή του έν τή 
φαντασία του. Σείς τώρα βλέπετε πόδια, γάμπες... 
κι’ έγώ δέν ςεύρω τί. Γυμνώνετε τήν γυναίκα, τήν 
όποιαν άγαπατε, ένώ δ·.’ ημάς, όπως λέγει ό Άλ- 
φόνς Κάρ—καλός συγγραφεύς ήτο—τό σώμα τής 
άγαπημένης μας ήτο περιβεδλημμένον χάλκινων έν
δυμα. Ημείς όχι μόνον δέν έγυμνώναμ-ν, άλλά 
προσεπαθοΰμεν παντί σθένει να καλύψωμεν τήν γυ - 
μνότητα, ώς ό κα/.ος υιός τού Νώε! Μά σείς δέν 
Οά μ’ έννοήσετε !

— Μή τόν ακούετε, Ίβάν Βασι/.ίεβιτς. Εξακο
λουθείτε, σάς παρακα/.οϋμεν —ήκούσθησαν διάφοροι 
φωναί.

— Καί λοιπόν, έχόρευα τό πλείστον μαζί της καί 
ή ώρα παρήρχετο χωρίς να το έννοώ. Εσήμανεν ή 
τρίτη πρωινή ώρα. Έπρεπε νά έπωφελ.ηθώ τής πε- 
οιστάσεως καί νά μή χάσω τά ολίγα λεπτά τής ώ
ρας, άτινα μοί ύπελείποντο. Τήν προσεκάλεσα δΓ 
ένα γύρων καί δ: ’ εκατοστήν φοράν διεσχίσαμεν χο- 
ρ-ύοντες τήν άπέραντον αίθουσαν.

— Λοιπόν, μετά τό δείπνων ή καδρίλλια είνε 
δική μου, τής είπα, ένω τήν ώδήγουν είς τήν θέσιν 
της’ , ... ,

— Εννοείται, άν δεν φύγωμεν, μού άπήντησε 
μειδιώσα·

— Δέν θ’ άφήσω νά φύγετε.
— Δώστε λοιπόν τό ριπίδι μου.
—Λυπούμαι νά σάς τό δώσω, είπα τείνων συγ

χρόνως είς αυτήν τό λευκόν ριπίδιόν της.
— ΙΙάρτε τότε αύτό, γιά νά μή λυπήσθε, μού 

είπε δίδουσα λευκόν πτερών, τό όποιον απίκοψεν άπό 
τού ριπιδίου.

Τό έλαβα διά τρεμούσης χε'-ρός καί μέ εν εύ
γλωττων βλέμμα τή έξέφρασα όλον τόν ένθουσιασμόν 
καί τήν ευγνωμοσύνην μου. Δέν ήμην μόνον εύθυ
μος καί εύχαριστημένος,—ήμην ευτυχής, μακάριος. 
Εγινα καλός. Δέν ήμην πλέον έγώ, ό άνθρωπος, 

άλλά πλάσμα άλλου κόσμου, αγνοούν τό κακόν καί 
κατάλληλον μόνον πρός έξυπησέτησιν τοΰ καλού 
καί τοΰ άγαθοΰ. "Εκρυψα τό πτερόν είς τό χειρο
κτίων μ.ωυ καί έμεινα ορθός πλησίον της μή έχων 
τήν δύναμιν νά απομακρυνθώ άπ’ αυτής.

— Κυττάξτε ! παρακα/,οΰν τόν παπάκη νά χο- 
ρεύσή, μου είπεν δ-ικνύουσα τό υψηλόν παράστημα 
τού ταγματάρχου πατρός της ίσταμένου παρα τήν 
θύραν έν μέσω κυριών.

— Βάρεγκα, έλάτ’ έδώ! ήκούσθη ή ήχηρά φωνή 
τής οίκοδεσποίνης. Ή Βάρεγκα διηυθύνθη πρός τό 
μέρος των' τήν ήκολούθησα και έγώ.

— Πείσατε τόν πατέρα σας, chore, νά χο- 
ρεύση ένα γύρο μαζύ σας. Λοιπόν σάς παρακα- 
λούμε, ΙΙέτρε Βλαδισλάβοβιτς, έστράφη λέγουσα 
ή οικοδέσποινα πρός τόν ταγματάρχην.

("Επιται τό τϊΚοί)
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ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΡΟΤΤΕΜΒΕΡΓ

ΛΚΡΛΝ τής πατρώας γης, 
αφοσιωμένη είς τήν μ·νή" 
μην τών πρώτων Βασι- 
/ ίων τής Ελλάδος, γνή
σια πάντοτε Έλληνΐς εις 
τά αισθήματα, άπέΟανεν 
έν Μονάχω ή βαρωνίς 
Schrotteiubeig.

Ή Οανοΰσα ήτο ή 'Ασπασία Καρπούνη, κυρία 
έπί τής τιμής τής αειμνήστου Βασιλίσσης ’Αμα
λίας. Εύμορφία καί χάρις "νεύματος, ευγένεια καρ
διάς, άδρότης συμπεριεοράς, γλωσσομάθεια καί 
έπιμεμελημένη αγωγή χαρακτηρίζουσι — γράφει ή 
βιογράφος τής’Αμαλίας κ. Σωτηρία Άλιμ-πέρτη— 
τήν πρωτότοκον θυγατέρα τοΰ Ίωάννου Καρποόνη, 
χρηματίσαντος διαγγελέως τοΰ Βασιλέως ΌΟωνος.

Ή δεσποινίς ’Ασπασία Καρπούνη ήτο ή χαϊ
δεμένη κόρη τής Αύλής. Κατατομή έντελώς 'Ελ
ληνική. οφθαλμοί ζωηροί μελάνες, χείλη μειδι- 
ώντα, ανάστημα εύλύγιστον. ’Έφερε μετά πολλής 
χάριτος τδ Ελληνικόν ένδυμα. Συχνά έξήρχετο 
έφιππος μετά τής Βασιλίσσης, είχε δέ συνοδεύστ, 
τούς Βασιλείς κατά τό τελευταίον τής 1 86ρίου 
ταξείδιον άνά τήν Πελοπόννησον.

'Π ’Ασπασία Καρπούνη παρηκολούΟησε τούς 
Βασιλείς είς τδ μοιραϊον τής εξορίας καταφύγιον,

γλυκεία σύντροφος καί παρήγορος τής Βασιλίσσης 
μέχρι του θανάτου τής άτυχούς Άνάσσης.

ΊΙ Καρπούνη έφερε καί έν Βαμδέργη τδ Έλλ. 
ένδυμα, κατ' απαίτησιν τής Βασιλίσσης, παρ’ ή 
καί παρέμενε, μέχρις ού συνέδεσε τον βίον της 
μετά τοΰ βαρώνου Στρόττ-μόεργ. ’Αλλά καί μετά 
τον γάμον της συχνότατα έβλεπε τήν βασίλισσαν, 
καθότι ή έπαυλις τοϋ συζύγου της ήτο πλησίον 
τής Βαμδέργης.

Κατά τσς τελευταίας στιγμές τής Βασιλίσσης ή 
βαρωνίς Σρόττεμβ-ργ παρέμενε πλησίον της ώς 
φιλόστοργος κόρη.

ΊΙ άποΟανοΰσα βαρωνίς ήτο άτεκνος. Κατωτέρω 
δημοσιεύομεν δύο ευχετήρια τών πρώτων Βασι
λέων, άτινα έγραψαν ίδιοχείρως είς τδ λεύκωμα 
τής βαρωνίδος Σρόττεμδεργ-Καρπούνη. Τά έτήρει 
ώς πολύτιμα κειμήλια ή βαρωνίς, άντίγραφα δέ 
αύτών ηύτύχησεν ή «Πινακοθήκη» να αποκτήστ, 
κατ' εύμενή παραχώρησιν τής λόγιας κυρίας Σω
τηρίας Άλιμπέρτη.

Τά αύτόγραφα τών Βασιλέων έχουν ώς έξής:

Ευχετήριου τής Βασιλίσσης Άρ,αλίας, γρα
φεί' ϊδιοχεήυως είς τό "λεύκωμα τής δεσποιι/ίδος 
Καρπούνη κατά την ήμέραν των ■γάμων της, την 
9)21 Ιουνίου 1866.—(Μετάφρασή.)

Σήμερον επικαλούμαι τήν χάριν τοΰ Ίψίστον 
εφ' νμας, αγαπητή Άοπαοία.
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ΠΙΝΑ ΚΟΘΗΚΗ

Συγκινητικόν βλέμμα ίπί τον παρελθόντος 
σας, πλήρους πίοτεως, αγάπης, άφοσιώαεως καί 
θυσίας-—καθώς καί ο χαρσκτήρ τον άιώρός τής 
εκλογής σας,—μοί ίγγνώνται περί τον μέλλον
τος σας.

—ήμερον άποχωρίζεοθε εκ τον μέσον ημών, 
τής Αποικίας ταντης τής ακριβής Πατρίδος, 
πλήρης Αναμνήσεων εότνχονς παρελθόντος!— 
Είθε ή νέα Ιίατρίς, δ νέος σύιΛεσμος νά σάς 
παρέχη πάσαν τήν είτυχίαν καί ενλογίαν ό, ’ αύ- 
τήν καί τήν άλλην ζωήν!

Αΰτη είναι ή ενγή τής Λγαπώσης σας 
33ασι^ίσβης ‘31μανίας

Αύτόγραφον τοΰ Βασιλέως “Οθωνος έν τώ 
αύτώ λευκώματι της δος Καρπούνη κατά τήυ ϊ)μέ
ραν τών 'γόμων της.—[Μετάφρασις).

Ένθέρμως χαίρω did τήν εύτυχίαν, ής Απο
λαύει ή αξιότιμος καί πιστή Κνρία "Ασπασία 
Καρποΰνη.

Τήν είτυχίαν νά τείνη τήν χεΐρα αύτής είς τόν 
Ανδρα τής εκλογής της.

Ό Ύψιοτος εΰλογήοει τόν σύνδεσμον τούτον 
μ’ όλα rd Αγαθά τής θείας αύτοΰ χάριτος.

Αότό εύχεται έξ όλης καρδίας 
“OdlOV Βασιλεύς τής Ελλάδος 

Βαμβεργη 9)21 ‘Ιουνίου I860.

Μετά τής ·/.. Σωτηρίας Άλιμζίρτη =ίζε αλ
ληλογραφίαν ή βαρωνίς Σρίττεμβεργ. Μίαν επιστο
λήν αύτής άρζετά έν3·.ατέ;ουσαν ίημοσιεύομεν :

Λΐόναχον 18)30 Νοεμβρίου 1898. 

Goorgenstrasse 24 6.
Φιλτάτη μοι Κυρία,

Μόνον σήμερον άτυχώς κατορθώνω νά απαντήσω 
εις τό τόσον εύγενές γράμμα σας τής 31 Αυγού στου 
καί νά σϊς ευχαριστήσω δια τήν πρός με αποστολήν 
τοΰ συγγράμματος σας1) μέ συνεκίνησε μέχρι δα
κρύων, καί έν τούτοις, μέ δλον τόν πόθον τής καρ
δίας μου, δέν κατώρΟωσα νά σάς απαντήσω καί ευ
χαριστήσω· τό έλαβονδύο μήνας μετά τήν άποστο- 
λήν του, καθότι άπουσίαζον τοΰ Μονάχου- διέμενον 
είς τήν εξοχήν τοΰ αειμνήστου συζύγου μου· επα
νήλθα μόνον περί τόν ’Οκτώβριον όπως φροντίσω 
περί τής έν Μονάχφ μετοικήσεως μου. Άπό τήν 
έξαδέλφην μου Φρό σω 2; ίσως έμάθατε οτι είχα μέ 
τήν μετοίκησιν τόσας φροντίδας, ώστε καί τά άδέλ- 
φια μου έμειναν καθ’ δλον αυτόν τόν καιρόν άνευ 
κατ’ εύθεΐαν ειδήσεων μου.

1) Σωτ. Άλιμιτέρτη ’Αμαλία ή βαοίλιοοα τής 'Ελ

λάδος. Έν Άθήναις, 1σ96.
(2) Κυρίαν Πλατύ κα.

Σήμερον μόνον ήδυνήθην νά ερευνήσω είς τά 

χαρτιά μου όπως σϊς στείλω αντιγραφήν τών παρά 
τής προσφιλούς μου άειμνήστου Βασιλίσσης χαρα- 
χθεισών λέξεων αποχαιρετισμού, έν τφ λευκώματί 
μου, κατά τήν ή μέραν τοΰ γάμου μου- προσέθεσα δέ 
καί τήν αντιγραφήν τού Σεβαστού μοι άειμνήστου 
Βασιλέως ’’Οθωνος.

Ιδού πράγματι κειμήλια όχι μόνον δι- έμε. άλλά 
καί διά κάθε "Ελληνα, διότι χαρακτηρίζουσι τόν 
εύγενή χαρακτήρα Αυτών καί τήν μιγάλην αγάπην, 
ήν ένδομύχως ήσθάνοντο διά τε τήν'Ελλάδα καί 
τούς περιστοιχίζοντας Αύτούς!

Άτυχώς ώς έκ τής μετακομίσεως καί τών πολλών 
έπασχολιών έν τή ετοιμασία τής οικίας μου, μοί ήτο 
αδύνατον νά λάβω πληροφορίας ποΰ δύναμαι νά προ- 
μηθευθώ τό Journal τής Νορδιμφλίχς.

Έάν δέν έστείλατε άντίτυπον είς τόν αδελφόν τής 
Βασιλίσσης, τόν Μέγαν Δοΰκα Πέτρον τοΰ Όλβεμ- 
βούργου σϊς συμβουλεύω πολύ νά τό κάμετε· έλά- 
τρευε τήν αδελφήν του ! καί μεγάλην ευχαρίστηση· 
καί συγκίνητιν βεβαίως 0ά αίσθανθή— όπως μοΰ 
έγράψατε καί μέ συνεκινήσατε μέχρι δακρύων,—-νά 
τφ αναφέρετε, οποίας ένθουσκύδους υποδοχής έτυχε 
παρ’ όλου τοϋ "Ελληνικού τύπου τό σύγγραμμά 
σας καί ότιτά ονόματα τοΰ Βασιλέως "Οθωνος καί 
τής Βασιλίσσης Αμαλίας θεωρούνται παρά τοΰ 'Ελ
ληνικού λαού ιερά, ή μνήμη το>ν λατρευτή.

Άναγινώσκουσά σας, φιλτάτη Κυρία Σωτηρία, 
ήσθάνθην χαραττόμενα έν τή καρδία μου θερμά καί 
εύγνώμονα αισθήματα πρός υμάς, ήτις διά τοΰ συγ
γράμματος σας παραδίδετε είς τήν αιωνιότητα προ- 
ετοιμάζουσα αθάνατον τήν μνήμην τών ιερών μας 
Βασιλέων.

Κατά τήν επιθυμίαν σας, καθότι καί έγω ευρίσκω 
οτι καλόν είναι νά λάβωσιν έν τή βαυαρική Αυλή 
γνώσιν τοΰ συγγράμματος σας—άνέφερα ό,τι μοΰ 
έγράψατε προς τήν ιδίαν Πριγκήπισσαν θηρεσίαν 
(θυγατέρα τοΰ ΙΙρίγκηπος Λουϊπόλδου) ότι μέ συ- 
νεβουλεύθητε έάν δέν προσκρούει είς τί, νά τής 
άποστείλητε τό έργον σας, καθότι αναφέρετε είς 
τό περί διαδοχής ζήτημα περί τής άντιστάσεως τής 
Μητρός Αύτής,—όπως μή άλλάξη δόγμα ό υιός της 
πριν ή γίνη βασιλεύς τής Ελλάδος. Μοί άπήντησεν 
οτι ι’-'τι θερμότερα λατρεύει καί έκτιμρ τήν μνήμην 
τής Μητρός της. καθότι δέν ένέδωκεν όπως κερδίση 
ό υιός της έν στέμμα έπί τής γής καί νά άπολαύση 
αυτό, Ουσιάζων τό δόγμα του !

Εύρον, φιλτάτη Κυρία, καθότι ήτο πολιτικόν ζή
τημα, ότι ήδυνάμην χωρίς νά προσκρούσω νά ανα
φέρω ilirrctenient περί τούτου.—Μοί άπήντησεν ότι 
ευχαρίστως θά δεχθή τό σύγγραμμά σας, έάν υμείς 
ή ιδία άφαιρέσετε έκ τού αντιτύπου, όπερ Οά τής 
στείλετε, τήν σελίδα είς ήν γράφετε περί τής άντι- 
στάσεως τής Μητρός Της, ι'όστε νά μή έλθη είς Οέ- 
σιν νά άναγνιόσή ή ιδία αυτό τό μέρος, — έν ένί 
λόγφ νά άφαιρεθή αύτό τό μέρος άπό τό βιβλίον 
ποΰ Οά τής στείλετε — ’Ελπίζω νι’ι έγκρίνητε οτι 
ώμίλησα κατ’ εύθεϊαν περί τούτου μέ τήν ΙΙριγκή- 
πισσαν.

Είχατε τήν καλοσύνην νά μοΰ ζητήσετε άλλοτε 
τήνφωτογραφίαν μου—σϊς πέμπω μίαν, ήτις έλήφθη 
άπό έ'να portrait μου.

Δέχθητε τήν έκφραση· τής βαθείας πρός υμάς 
ΰπολήψεώς μου.

Άσε. αοία Sc/ι roltember//

McyziKH και

ΚΕΨΙΣ γίνεται el?
I 1 lombourg περί ίδρύ- 

ΑΧ I σ<?ω’ αρχαίου θεάτρου
i / τό όποιον θάλειτουρ-

'/ί) μόνον κατά τούς 
μήνας τον θέρους, διά 
νά δίδωνται παραστά
σεις ελληνικών καί 

ρωμαϊκών τραγωδιών. Ετ/γύτατα τοΰ θεάτρου 
θά έγκαταστήσουν Σταδίου, έν ώ θά τελώνται 
Ολυμπιακοί άγώυες, άρματοδρομίαι, λογχοβο- 

λίαι κτλ.
*

Ή πλούσια συλλογή μουσικών συγγραμμά
των καί χειρογοάφων τήν όποιαν έδώρησε τε
λευταίοι' ό βασιλεύς τής Αγγλίας είς τό Bri
tish Museum δέν θά μεταβιβασθή πρό τοΰ 
1913, οπότε έλπίξεται ή περάτωσις τοΰ νέου 
κτιρίου. Η περίφημος συλλογή ή σχηματι- 
σθείσα ύπό τών βασιλέων τί)? 'Αγγλίας, περι
λαμβάνει 6000 σώματα, μεταξύ τών όποιων 
πολύτιμα αντίγραφα τοΰ Χένδελ, Μόζαρτ καί 
Ριχάρδου Βάγνερ.

*
Μεταξύ θεάτρου καί κινηματογράφου διεξά

γεται άπό τίνος σοβαρός συναγωνισμός, διότι 
τά κινηματογραφικά θέατρα κατέχουν έπίσης 
τους αστέρας των, ώς τά λυρικά καί τά δρα
ματικά, τά ιπποδρόμια καί τών ποικιλιών τά 
θέατρα. Οί διασημύτεροι καλλιτέχναι δέν απο
ποιούνται νά παραστήσουν διά τής παντο
μίμας άπό σκηνής κινηματογράφου. Η διά
σημο? τραγωδός τοΰ Burgtheater τής Βιέννης 
ή κ. Σαυδρώκ έπαντομίμησε πρό τίνος τό 
κύριον προσώπου τοΰ λα ϊκού έργου * ή Μαρι- 
άννα μια γυναίκα τοΰ λαού* Εις Κοπεγχάγην 
έπίσης ή μεγάλη Δανίς τραγωδός κ. Asta Ni
elsen, έδέχθη νά συνεργασθή διά δέκα ταινίας 
(films), αί όποίαι θά όυομασθοΰν «Σειρά “Ασ- 
τας Νίλσεν». Η άμοιβή της 100,000 φρ. 
Η Αεσποινίς Πολαίρ έλαβεν 20.000 φρ. δκί 

συνεργασίαν μιας έβδομάδος ε'ς Dusseldorf.
*

Έν τώ μεγάρω Drouot έγένετο τελευταίου 
ή πώλησις τής συλλογής Delessert. Ζωηρότα
τος ό συναγωνισμός μεταξύ έρασιτεχνών, πε
ριέργων καί βιβλιοπωλών. Τά έργα τού Μο- 
λιέρου, είς οκτώ τόμους έκδόσεως 1691, έπω- 
λήθησαν άντί 3,010 φράγκων !

★

Ό κ. Monzie, βουλευτής, κατέθεσε είς τήν 
Γαλλικήν Βουλήν πρύτασιν νόμου άπαγορεύ- 
οντος τήν συνεργασίαν έπί τής θεατρικής σκη
νής παιδιών μικροτέρας ηλικίας τών 13 έ
τών. Η πρότασις καταργεί τήν μέχρι σήμερον 
διδομένην μετά τόσης ευκολίας ελευθερίαν, χω
ρίς νά λαμβάνηται ύπ' όφει, ούτε ή ζημία τής 
ηθικής, ούτε ή έξασθένησις τής υγείας τώ>ν νε- 
αρωτάτων αυτών υπάρξεων. Τπό άλλων βου- 
λευτώίυ ένεργείται ή ταχεία έπιφήφισις τής 
εύεργετικωτάτης αύτής προτάσεως.

★

Εις τήν πρώτην παράστασιν τού νέου έργου 
τοΰ Mascagni <>) Isabeau» συνέβη έπεισό- 
διον σοβαρώτατον μεταξύ συνθέτου καί τοΰ 
δουκός Visconti di Modrone διευθυντού τής 
εταιρείας τής Σκάλας τοΰ Μιλάνου. Τήν έπο- 
μένην ό συνθέτης έγραφε πρός τόν δοΰκα προ
σβλητικοί! άτην έπιστολήν. είς τήν όποιαν ούτος 
άπήντησε διά μαρτύρων. Ελλείπουσι νεώτεραι 
ειδήσεις.

*
Τέσσαρες έπιστολαι τοΰ Σεβαστιανού Μπάχ, 

έντελώς άγνωστοι μέχρι σήμερον, κατετέθησαν 
ώς πολύτιμα κειμήλια έν τώ μουσείω τής Ei- 
senbach, όπερ. ώς ήδη εινε γνωστόν, έγκαθι- 
δρύθη είς τόν πατρικόν οικον τοΰ μεγάλου 
καλλιτέχνου.

*

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριοΰχος κ. 'Ιω
σήφ Πουλίτσερ, ό ιδιοκτήτης τής περίφημου 
έφημερίδος < New-York Herald ■ κατέλιπε διά 
διαθήκης τό μικροσκοπικόν ποσόν τών 
500,000 δολλαρίων (2,500,ΟΟΟ φρ.) είς τήν 
Φιλαρμονικήν Εταιρείαν τής Νέας Τόρκης.

*

Δύο νέα έργα, όφειλόμενα el? γυναικείαν έμ- 
πνευσιν, θά παρασταθώσι κατά τόν προσεχή 
μήνα : el? τό θέατρον «Fantaisie» τών Πα- 
ρισίιον ή μονόπρακτος όπερέττα Γ-CS Petites 
Entravees.i μέ κείμενου τώυ κ. κ. Μετσβίλ 
καί Σύδνεϋ καί μουσικήυ τής Δδος Jean Vieu- 
el? δέ τό Monte-Carlo ·Αΐ ώραι τής άγάπης» 
μονόπρακτου έπίσης λυρικόν ποίημα τής κυρίας 
Roussel Despierres, μέ μουσικήν τοΰ κ. Μαρ- 
σέλ Μπερτράν. Τρίτου έργον, παρασταθέυ ήδη 
el? τήυ Comedie Fran^aise>, εϊνε οί Κώδω
νες τής Πόρτ-Ρούάλ. ποίησις τής Δδος Jeanne 
Dortzal καί μουσική τοΰ κ. Μαρσέλ Ετέβ. 
Τοΰτο άποδεικυύει κάποιαν σοβαρωτεραυ ανά· 
πτυξιυ μουσικήν καί φιλολογικήν τής συγχρό
νου γυυαικός.

*
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Τοΰ κ. Λενέρ παρεστάθη εις τήυ Βιέννην 
έργου έχον ώς ΰπόθεσιυ την έκ τοΰ Λούβρου 
έξαφάυισιν της Μάννας Αίζας τοΰ Αεονάρδου da 
Vinci.

*

Δράμα με την άπλουστάτηυ επιγραφήν ό 
• Ναπολέων* παριστάιυεται συνεχώς είς τό λε
γόμενον ·Νεώτερου θέατρον* τοΰ Πεκίνου. Τό 
όραμα τούτο αρχίζει με τό διαζυγίου καϊ μέ 
του δεύτερον 'μίμου τοΰ ΝαττοΧέοντος. "Επειτιι 
ή γέννησες τοΰ βασιλέως τής Ρώμης’ κατόπιν 
ο αυτοκράτωρ αναχωρεί εις τόν πόλεμον, ή 
συνωμοσία τοΰ Μαριϊ κατ αύτοΰ, μετά τήν έ- 
πάνοδόυ του ή Ιωσηφίνα σώζουσα τό αύτο- 
κρατορικόυ παιδίον, τό Βατερλώ μέ τήν φο
βέραν σφαγήν του, ό βράχος τής Αγίας Ε
λένης, ο Ναπολέων άποθν ήσκωυ. καϊ κατά τάς 
τελευταίας του στιγμάς μία παρήγορος οπτα
σία’ βΧετει τήν Ιωσηφίναν πίπτουσαν εις

ΣΤΡΟΦΟΙ
Τοΰ μαρασμού ή άγρια θύελλα ένοιωθα νά με πνίγη 
Καί είς τά χείλη μον έκαιγε τοΰ πόνοι· ό καϋμός, 
Κάθε μου έλπιζα πάγωναν της απονιάς τά ρίγη 
Καί τήν καρλιά μου νέκρωνε βαρύς ό στεναγμός.

Μά όταν ξάερνω άντίκρυοα τήν θεία ύπαρξί σου, 
Ουράνιες μες οτά στήθη μου γεννήθηκαν χαρές,
Καί ή η·υχ>ϊ μον λούστηκε οτο φΐος της έμμορφιας σου, 
Σΐ· τής καρ&ιάς μου άνοιξες τής πύλες τής κλειστές.

<Ι·ϊί?ου>'?1ο5 1912 ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΣ

ΤΖ£ΝΚ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
Κατά τήν ύπό τοΰ Λυκείου τών ΕΧΧηνίδωυ 

δοθείσαν εορτήν τής Πήτας διεκρίθη είς τήν 
πλαστικήν εικόνα τής «Πηγής* τήν αναπαριστώτ- 
σαυ μέ τόσην επιτυχίαν μίαν ώραιοτάτην σκη
νήν τοϋ αρχαίου Ελληνικού βίου, ή δεσποινίς 
Τζένη Καμπούρογλου, θυγάτηρ τοΰ αγαπητού 
συνεργάτου μας εφόρου τής Εθνικής Βιβλιο
θήκης. Η δεσποινίς Καμπούρογλου δέν έχει 
μόνον το χάρισμα τοΰ εύγενοΰς παραστήματος, 
αλλά καϊ λεπτοτάτην μόρφωσιν. Ευ τή εικονι 
παρίσταται μέ τήν αρχαϊκήν άμφίεσιν μεθ ής 
ένεφαυίσθη επί τής σκηνής τοΰ Δημοτικού θεά
τρου Αθηνών κατά τήν εορτήν τοΰ Λυκείου 
τών Ελληνίδων. Τής εορτής αυτής καί άλλην 
απεικόνισιν, τής αυλής τής βασιλίσσης Αμα
λίας, δημοσιεύομευ έν τή α' σελίδι, χαρακτηρι
στικήν τής άλησμονήτου εκείνης έποχής, καθ' ήν 
ήνθει ή γνήσια αριστοκρατία τής καταγωγής 
και τοΰ ήθους. 

τάς αγκόλας του. Αύτό εΊνέ τό τέλος.. 01 
ηθοποιοί αμέτρητοι και αί ένδυμασίαι των ποι
κίλοι μέχρι τοΰ γελοίου. Παραδοξότατον φαί
νεται νά ε'ινε τό θέαμα. Εν τούτοις οί φίλοι 
Κινέζοι ενθουσιάζονται ζωηρότατα καί κατ' έ- 
πανάληήτιν ζητούν τήν παοάστασιν τοΰ πρωτό
τυπόν ιστορικού τούτου δράματος.

*

Κατά τήν χειμερινήν θεατρικήν περίοδον θά 
παρασταθή εις τό Metropolitan Opera I louse 
τής Νέαν Ύόρκης, τό έργον τοΰ κ. Πάρκερ 
«’5 Mona» μέ τό όποιον ό νεαρός συνθέτης ε
πέτυχε τό βραβείου τών 250,000 φρ. κατά 
τον όργανωθέντα διαγωνισμόν άποκΧειστικώς μό
νον διά συνθέτας Αμερικανούς. Μεγαλοπρεπείς 
οί κάτοικοι τής Νέας Γης καϊ εις αυτά άκόμη 
τά βραβείά των.

ALICE DE LAPtRITTY

TJevn εΚαμαούρορ^ον

<5)Ζ ετά ζό ηννήριον
Πίναξ A. FOIIBES

* ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ *
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Τό όημοσιευΰμενον ίΐιήγημα ανήκει είς 
σειράν γυναικείων φυχολογ'ικών σκι
αγραφιών, όφειλομένιον είς τήν κορ
φήν γραι/ϊλα γνωστότατης κυρία: 
τής ’Αθηναϊκής αριστοκρατίας, ήτις 
εξαιρετικής λημοοιεύει είς τήν ΙΙι- 
νιικοθήκην· τά έργα της.

Τί| δεσποινίδι 
ΆγηδονΙχη Κ. Άντοινυίβωι

ΤΑΝ τό ώοολόγιον τής τρα
πεζαρίας έκτύπησε τήν δεκά- 
την, ή γραία κυρία Σοη ίδου 
ήγέρθη καί άφοΰ έκαληνύκτιτε 
τόν υιόν καί τήν νύμφην της. 
διηυθύνθη μέ τά αργά βήμα
τα τών ρευματικών κνημών 
της είς τό δωμιίτιόν της διά 
νά πλαγιάση.

Οί δύο σύζυγοι έμειναν 
μόνοι. Ό κύριος, πεντηκον
τούτης περίπου, μελαγχροινός 

σώζων άκόμη όλην τήν καθαρότητα τών γραμμών 
τής ωραίας ελληνικής κατατομής τοΰ προ κόπου του 
μέ κάποιον γεροντικόν πάχος, άνεγίνωσκε τήν εφη
μερίδα του. Ή νέα κυρία Σοφίδου ξανθή κιΐί λεπτή 
μάλλον, μέ γαλανά μάτια, ίιψηλή, είχε κάτι είς τό 
σύνολον τό όποιον έπρόδιδε ξενικήν τήν καταγωγήν 

της. Πράγματι. ή μήτηρ της ητο 1’αλλίς διδασκά- 
λισσα, παιδαγωγός παρά τινι ελληνική οίκογενείο, 
όταν ήγαπήίΐη άπό νεαρόν "Ελληνα ιατρόν, όστις 
καί τήν ένυμφεύθη.

’Εζηιαν έν τελεία όμονοία καί αγάπη καί είμπο- 
ρεϊ νά εΐπή κανείς ότι καί μαζύ άπέθανον διότι 
ολίγους μήνας μετά τόν θάνατον τής συζύγου του, ό 
ιατρός όστις βαθύτατα ήσθάνθη τήν στέρησιν τής 
πολυτίμου συντρόφου, φίλης καί παρηγορητρίας, 
ήσθένητε καί τήν ήκολούθησεν εις τόν τάφον 
άφίνων μόνην καί ορφανήν τήν δεκαοκταέτιδα θυ
γατέρα του, τήν μονάκριβή του Θεόνην.

Τό φτωχό κορίτσι μόνον είς τόν κόσμον, μέ μα
κρινούς συγγενείς, έδέχθη μετά πολλής ευγνωμοσύ
νης τήν χεΐρα τοΰ κ. Σοφίδου, φίλου καί γείτονος 
τοΰ πατρός της. Κατά εΐκοσιν έτη μεγαλείτερός της 
ό κ. Σοφίδης, υπάλληλος είς τό ΰπουργεΐον τών 
Οικονομικών, ήτο άκόμη ωραίος, μελαγχροινός άν- 
δρας καί τό νεόνομφον ζεύγος δέν έταίριαζε καθόλου 
άσχημα μεθ' ίίλην τήν διαφοράν τής ηλικίας.

Κατοίκησα.· είς τό έπί τής ί.δοΰ Ασκληπιού αρ
κετά ευπρεπές σπιτάκι , μόνην κληρονομιάν, ήν άφή- 
κεν ό ιατρός εις τήν κόρην του' δύο μετοχαί τής 
Εθνικής Τραπέζης αίτινες εόρέΟησαν είς τό συρ
τάρι του πωληθεΐσαι εχρησίμευσαν διά τόν απέριτ
τοι· τάφον, ή άνέγερσις τού οποίου ήτο ή πρώτη 
φρονείς τής ορφανής, καί διά τήν άνανέωσιν καί 
προσθήκην ολίγων άκόμη επίπλων είς τά υπάρχοντα 
ήδη τοΰ πατρικού νοικοκυριού ή κμί διάτα προικώα 
ενδύματα τής κόρης.

Ό κ. Σοφίδης παρέλαβε μεθ’ εαυτού τήν μητέρα
14 Ιό
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του, τής όποιας ήτο μονογενής υιός.
Μετ' ολίγα έτη, δ κ. Σοφίδης έπήρε τήν σύντα

ξίν του καί άφωσιώθη δλος είς τήν οικογένειαν του 
ή όποια έν τούτοις έμενε πάντοτε ολιγάριθμος, διότι 
παιδιά δέν ήλθον νά αυξήσουν τόν αριθμόν της.

Ή οικογένεια ήτο τελείως ευτυχής. 'Εάν έκρινε 
κανείς άπό τήν εύ.σαρκίαν ήτις παρεμόρφωνεν όπω- 
σοΰν τό ώραίον παράστημα τοϋ πριόην υπαλλήλου 
καί τήν ήσυχον έκφρασιν τοΰ προσώπου του, ήμπο- 
ροϋσε άνευ αμφιβολίας νά τό βεβαίωση.

Ή θεόνη είχε γίνη μιά καλή νοικοκυρά, τό φα- 
γητόν ήτο πάντοτε έτοιμον εγκαίρως καί καλοφτια- 
σμένον, πράγμα σπουδαιότατου διά τόν κ. Σοφίδην. 
δστις είχε γίνει καλοφαγάς μέ τήν ηλικίαν. ΙΙενθερά 
καί νύμφη συνέζων χωρίς τάς παροιμιώδεις άντιζη- 
λίας κκί φιλονεικίας. ένεϊρήνη καί ησυχία. Τί έλειπε 
πλέον διά τήν ευτυχίαν τοϋ συνταξιούχου ; Σπιτάκι 
εύμορφον καί καθαρόν, γυναικούλα ξανθή καί χαρι
τωμένη. οικογενειακή ειρήνη καί τά μέσα τοϋ βίου 
άν όχι πολύ άφθονα, αρκετά δμως διά τήν ευζωίαν 
τής ολιγομελούς οικογένειας.

Έπήρε τήν συνήθειαν νά σηκώνεται αργά άπό 
τόκρεββάτι, νά άναγινώσκη δύο πρωινός εφημερί
δας καί έπειτα νά ρίχνη μιά ματιά εις τόν μακρο
σκοπικόν κήπον του, δστις δέν τού έδιδε καί πολύν 
κόπον διά τήν περιποίησίν του. Τρία λεμονόδενδρα 
ήσαν τό καμάρι καί ή μεγάλη του φροντίς, μολο
νότι ποτέ, δέν κατόρθωσαν νά ωριμάσουν μίαν δω
δεκάδα λεμονιών. Κάτω άπό ένα ωραιότατοι· καί 
πολυετές πεύκον είχε τήν θέσιν του ένα τραπεζάκι, 
ένας πάγκος καί δύο καθίσματα αρκετά διά τήν 
τριμελή οικογένειαν, διότι σπανιότατα τέταρτος 
είτε άνδρας είτε γυναίκα άπήλαυσε τής σκιάς καί τής 
δροσιάς τοΰ πεύκου, δταν έλαμβάνετο ό πρωινός ή 
ό απογευματινός καφές. Μενεξέδες είς τό άνήλιον 
μέρος τοΰ κήπου καί τριανταφυλλέαι καί γεράνια 
έφαίδρυνον τήν δψιν του.

Άλλ' ί] θεόνη ; ‘ΤΙ σαν δι’ αύτήν άρκεταί αί απο
λαύσεις αύταί ;

Περίπατος τακτικά είς τό πάρκον τοΰ Ζαππείου 
κατά τά ωραία δειλινά τοΰ χειμώνας καί κάποτε είς 
τό θέατρον τό καλοκαίρι- είς τό σπίτι έβλεπαν όλι- 
γίστας οικογένειας καί μερικός παλαιός φίλας τής 
τής κ. Σοφίδου μητρός, ήτις δέν έξήρχετο ποτέ 
λαβοΰσα τήν συνήθειαν άπό τής εποχής τοΰ πένθους 
τοΰ συζύγου της- κατόπιν οί. ρευματισμοί καί ή 
έξις τήν καθήλωσαν τελείως είς τό σπίτι, όπου καί 
δέν έκακοπερνοϋσε σύμφωνα μέ τάς άπ.-ιιτήσεις τής 
ηλικίας της.

Ό υιός της σιγά σιγά έλάμβανε καί αύτός τάς 
ίδιας συνήθειας καί έμενε πολύ είς τό σπίτι. Πα
λαιός κατακτητής καρδιών, ωραίος και άρκετά ευ
φυής, ήννόησεν μέ τήν ηλικίαν δτι τό καλύτερον 
όπου είχε νά κάμη ήτο νά μένη ευχαριστημένος μέ 
τήν θελκτικήν γυναίκα ήτις τώ έλαχεν ώς σύζυγος 
δι' δ καί άπεχωρίζετο αυτής δσον ήδύνατο όλιγώ- 
τερον. καταχτάς ζηλότυπος καί εγωιστής τέλειος. 
Έκράτει την ευτυχίαν καί τήν ησυχίαν καί δέν ήν- 
νόει νά τάς διακυβεύ ιη χάριν τής πλησίον του άν- 
θούσης νεότητος, είς τήν όποιαν ίσως ή ζωή αύτή 
μεταξύ τοϋ ώριμου συζύγου καί τής πενθεράς δέν 
θά ήτον άρκετά ικανοποιητική και ευχάριστος. Τί 
πρός αυτόν ; τό έγώ πρό παντός.

'Π θεόνη έζη ήρεμος έν μέσφ τών δύο. Δέν 
έβλεπέ τις έπί τοϋ προσιόπου της τήν ακτινοβολίαν 
τήν όποιαν δίδει ή ευτυχία και δέν ήτο ούτε εύθυ
μος, ούτε μελαγχολική. Τάς πολλάς ύίρας τάς όποιας 
τή άφινεν έλευθέρας τό νοικοκυριό καί ό συζυγικός 
περίπατος, διήρχετο είςτό γραφείον τοΰ πατρός της, 
τό όποιον είχε διατηρήσει όπως ήτο όταν εκείνος 
έζη.'Εκεί έκλείετο, καί ό σύζυγος καί ή πενθερά δέν 
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εβλεπον καιένα κίνδυνον άπό αυτό τό μέρος καί τήν 
άφινον ήσυχον.

Έκτος τής βιβλιοθήκης τοΰ πατρός της μέ τά 
επιστημονικά βιβλία, ευρίσκετο έκεΐ καί ή μικρά βι
βλιοθήκη τής μητρός της καί τό τραπέζι της τό 
όποιον έχρησίμευεν είς αύτήν συγχρόνως ώς γρα
φείον καί ιός τραπέζι εργασίας. Ή παλαιά διδασκά- 
λισσα κατεΐχεν δλην τήν σειράν τών έργων τών με
γάλων φιλολόγων τής πατρίδος της.

Ή Θεόνη εΰρισκεν ηδονήν νά κάθηται μέσα είς τό 
ευρύχωρο*· όπω.σοϋν δωμάτιον καί νά ένθυμήται τήν 
ζωήν, τήν όποιαν διήγεν ώς κόρη. Έκύτταζε μέ 
πολλήν ευχαρίστηση· τήν φωτογραφίαν τών δύο 
προσφιλών της οί όποιοι είχον ζήσει τόσον ηνωμέ
νοι, σύντροφοι είς δλας τάς περιπετείας τής ζωής, 
καί μέ τήν ιδιαιτέραν εκείνην σφραγίδα τής τρυφε- 
ρότητος τήν οποίαν άποτυπώνει ό έρως είς όσα ζεύγη 
ήνωτεν αύτός, καί μέ τήν αίγλην τήν οποίαν χύνει 
μία τοιαύτη άπαρχή σιιμβιιό.σεως έπί ολοκλήρου τοϋ 
βίου καί ήτις λείπει άπό τά άλλα ανδρόγυνα.

Έπανέβλεπεν έαυτήν όταν ή μητέρα της τή έδιδε 
τά πρώτα μαθήματα τής μητρικής της γλώσ.της καί 
τήν κατέστησε τελείαν κα: ικανήν νά διδάξη τήν 
Γαλλικήν, ένώ ό πατήρ της έκάπνιζε καί τάς παρε- 
τήρει τρυφερώς. Έπειτα, ένώ ή κόρη ήτοίμαζε τά 
θέματά της, ή σύζυγος τοϋ ιατρού είργάζετο σιωπηλή 
μέ. τά επιδέξια δάκτυλά της είς κανέν έργόχειρον καί 
ό ιατρός έγραφε τώρα σκεπτικός, καταγινόμινος είς 
τήν συγγραφήν μιας παθολογίας. Έσήκωνε κάποτε 
τό κεφάλι διά νά θαυμάση τάς δύο ξανθός κεφαλάς 
αϊτινες έχρύσιζον κάτω άπό τό φώς τής λάμπας. 
Μία είκιόν ήτύχου οικογενειακής ευτυχίας.

Μίαν ήμέραν ή Θεόνη, έν τώ περιβάλλοντι έκείνφ 
τφ πλήρει αναμνήσεων, έλαβε τό μολύβι είς τό χέρι 
καί έγραψεν ή μϊλλον άνεπαρέστησεν είς γαλλικήν 
γλώσσαν έν εϊδει περιγραφής τήν οικογενειακήν έκεί- 
νην εικόνα- έπειτα τήν έτιτλοφόρησε «Γαλήνη» καί 
έπειδή τήν ήμέραν εκείνην συνέπεσε νά γράφη είς 
τήν θείαν της, αδελφήν άγαμον τής μητρός της ήτις 
έζη έν Παριοίοις δίδουσα μαθήματα, τή άπέστειλε 
καί τί> διηγημάτων.

Μετ’ ολίγον καιρόν ή θεία της τή έγραψε λέγου.σα 
είς αύτήν ότι τή ευρίσκει στοιχεία αληθινού ταλάν
του καί τήν παρώτρυνε νά τό καλλιεργήση, άφοΰ άλ
λως είχε καί τόσον καιρόν διαθέσιμον.

Ή Θεόνη έγραψε κατόπιν σειράν ποιημάτων καί 
τά άπέστειλε καί αύτά. ’Έπειτα άπό ολίγον καιρόν 
είχε τήν εύχαρίστησιν νά ίδή τινά έξ αύτών τυπω
μένα είς τό περιοδικόν «Revue liitiraire· εις τύ 
όποιον είργάζετο καί ή θεία της.

Ό κύριος Σοφίδης δέν έλαβε καθόλου γνώτιν τοϋ 
πράγματος. Ή σύζυγός του κατ’ άρχάς δέν έτόλμησε 
νά τφ κάμη λόγον φοβουμένη τήν αποδοκιμασίαν 
του- άλλως τε ούτος ήτο έντελώς άδαής καί άνίκα- 
νος νά έκτιμήση οίανδήποτε τοιαύτην εργασίαν, άρ- 
κεσθείς είς δΖην του τήν ζωήν είς τήν ανάγνωση- 
τών εφημερίδων καί ενδιαφερόμενος μόνον διά τά 
πολιτικά άρθρα καί τάς άλλαγάς τών υπουργείων. 
Ή φιλολογία ήτο δι’ αύτόν άγνωστος χώρα οίκι- 
σίΐεϊσα άπό όλους τούς φαντασιοπλήκτους τών αιώ
νων καί ή ποίησις έκδήλωσις άνισορρόπων φύσεων.

Και ή Θεόνη έξηκολούθει νά γράφη- όλη ή ζωή 
τήν όποιαν δέν έζη καί όλα τά αισθήματα τά όποια 
ή λεπτή φύσις καί ή τρυφερά καρδία της δέν εύρε 
ευκαιρίαν νά αίσθανθή καί νά έκδηλώση έξεχύνοντο 
έπί τοϋ χάρτου είς τρυφερά ποιήματα, μικρά διηγή
ματα, ωραίας περιγραφάς μέ απλότητα καί χάριν 
όπως κρυστάλλινοι· καί διαυγές ποταμάκι, ρέον ήσύ- 
χως καί κελαδοϋν ελαφρά ανάμεσα είς πράσινα δέν
δρα καί μέσα είς ήμερον τοπεΐον.

II

Οί δύο σύζυγοι έμειναν μόνοι. Κάτω άπό τήν λάμ
παν μέ τόν κόκκινον καταυγαστήρα ή Κα Σοφίδου 
είχε χρώμα ζωηρώς ρόδινον’ ήτο πυρετός όστις έθέρ- 
μαινεν ουτω τό συνήθως ώχρορόδινον πρόσωπον ή 
τό κόκκινον χαρτί μέ τόν συνδυασμόν τοΰ φωτός 
τήν έδείκνυε έτσι; Ό σύζυγός της τήν παρετήρησε 
μετά τίνος έκπλήξεως: τό εσπέρας εκείνο τώ έφαί- 
νετο δ ιαφορετ ικ ή.

Έξήλθε τοΰ δωματίου καί μετά τινα λεπτά έπέ- 
στρεψε κρατούσα είς τάς χεϊρας βιβλίον τοϋ όποιου 
τά άκοπα φύλλα και τό καινουργές πράσινον έξοόφυλ- 
λον έμαρτύρουν καθαρώς οτι ήρχετο κατ' ευθείαν 
άπό τό τυπογραφείου. Ή Θεόνη έττάθη άντικρύ 
τοΰ συζύγου της μέ τό βιβλίον είς χεϊρας.

Πώς ; διατί άπόψε τφ έφαίνετο υψηλότερα, μέ τά 
χαρακτηριστικά πλέον έντονα ; Τά ξανθά μαλλιά ση
κωμένα άπό όλα τά μέρη έσχημάτιζον ενα χονδρόν 
κόμβον είς τήν κορυφήν τής κεφαλής και άφινον 
ελεύθερον τό λευκόν μέτωπον καί τόν άγαλματώδη 
λαιμόν όστις έπρόβαλλεν άπό τήν ανοικτήν βλούζαν. 
Τά γαλανά μάτια της είχον ασυνήθη έκφρασιν άπο- 
φασιστικότητος, πολύ διαφορετικήν άπό τήν ολίγον 
άφηρημένην καί έκστατικήν συνήθως έκφρασή· των. 
Ώ τί ωραία ήτον άπόψε .' Τήν έκύτταξε μετά θαυ
μασμού, άλλά καί ολίγον σαστισμένος- τόσον τφ 
έφαίνετο διαφορετική,- -τόσονάλλη. Τί νάσυνέβαινε;

— Βασίλη, τφ είπεν έκείνη πλησιάσασα καί βλέ- 
πουσα αύτόν μέ τολμηρόν έκφρασιν είς τά μάτια. 
«Βασίλη θά χωριτθώμεν».

Καί ένώ έκεΐνος τήν παρετήρει άλαλος, ανίκανος 
νά άρθριόση λέξιν άπό τήν κατάπληξη-, ή Θεόνη 
ωμίλησεν ώς έξής μέ φωνήν άτάραχον, γλυκεΐαν 
άλλά καί αποφασιστικήν.

— Θά χωρισθώμεν, διότι ό τρόπος τής ζωής τήν 
όποιαν ώς αρχηγός τοϋ οίκου ωρισες διά τήν κοινήν 
συμβίωση· ήτο διά σέ. Έκανόνισες έγωϊστικώς όλα 
χωρίς νά μέ πολυλογαρτάσης. Δέν έλαβες τόν κόπον 
νά ερώτησης ποτέ ούτε καί τήν συνείδησή- σου 
άκόμη, άν ή γυναίκα ήτις έζη πλησίον σου είμπο- 
ροΰσε νά έχη ίσως άλλα γούστα, άλλας άνάγκας ή 
ψυχή καί τό πνεύμα της. Μέ έφυλάκισες μεταξύ 
σοΰ καί της γραίας μητρός σου καί επειδή οΰδεμίαν 
είιρισκες άντίστασιν, έφέρθης μέ δλον τόν εγωι
σμόν ο όποιος άλλως τε είναι τό κύριον καί κυρίαρ
χον αίσθημα είς τήν ανδρικήν φύσιν. Άλλά έκουρά- 
σθην πλέον θέλω καί έγώ νά ζήσω όπως έγώ αντι
λαμβάνομαι τήν ζωήν, μέ μεγαλειτέρους ορίζοντας, 
μέ περισσοτέραν δράση·. Τό γραφείον τοϋ πατρός 
μου όπου μέ τόσην όλίγην ανησυχίαν ή καί ίσως μέ 
κάποιαν εύχαρίστησιν μέ έβλεπες έπί ώρας κλεισμέ- 
νην, αύτό τό άγαπημένον μου δωμάτιον μέ τάς γλυ
κείας άναμνήσεις, αύτό μοΰ άνοιξε τά μάτια.

Τοΰ έτεινε τύ βιβλίον.
— Είναι σειρά διηγημάτων—τφ είπε—γραμμένοι· 

Γαλλιστί, είς τήν μητρικήν μου γλώσσαν καί τά 
όποια έξετύπωσε ένας έκδοτικύς οίκος τών Παρισίων 
τό όνομα τού συγγραφέως είναι Theo, καί ύπό τό 
Ί'ευδιόνυμον αύτό κρύπτεται ή σύζυγός σου, ή Κα 
Σοφίδου .' ΊΙ θεία μου ή Melle Bertrand μοίέγραψε 
συγχρόνως ότι ή Revue Jiiter.iire είς τήν όποιαν 
καί έκείνη εργάζεται μοί άναθέτει τήν επιφυλλίδα 
τοϋ περιοδικού’ θά γράφω πρωτότυπα έργα ή μετα
φράσεις τών συγχρόνων ελληνικών έργων τών λογιών 
μας. Κατέχουσα είς τήν έντέλειαν καί τάς δύο γλώσ- 
σας χάρις είς τήν γαλλίδα μητέρα μου καί. τά ελλη
νικά σχολεία, δύναμαι νά εϊπω ότι θά άνταποκριθώ 
επιτυχώς είς τάς άπαιτήσεις τοΰ περιοδικού, άφοΰ 
άλλως τε εύρίσκουν ότι έχω καί κάποιον συγγραφι
κόν τάλαντον.

Έσταμάτησε ολίγα λεπτά.
—Φίλε μου—τφ είπεν άκόμη, ένώ έκεΐνος έξηκο- 

λούθη νά τήν παρατηρή άλλαλος καί έννεός, μή δυ- 
νάμενος ούτε νά πιστεύση δ,τι ήκουε. Έχω δύο πα
τρίδας καί τύ διπλοΰν αίμα τό όποιον ρέει είς τάς 
φλέβας μου διχάζει είς δύο επίσης δυνατά ρεύματα 
τάς κλίσεις καί. τήν άγάπην μου. ‘Έζησα τά πρώτα 
καί τά καλύτερα έτη τής ζωής μου είς τήν 'Ελλάδα- 
τήν παιδικήν μου ηλικίαν καί τήνπρώτην μ.ου νεότητα 
Τώρα τήν τελείαν γυναίκα σύρει μετ’ άκαταμαχήτου 
δυνάμεως ή άλλη της πατρίς, ή Γαλλία- θέλω νά 
τήν γνωρίσω, θέλι·> νά ζήσω έκεΐ. Θά κατοικήσω 
μετά τής θείας μου καί αί 300 δραχμαί τάς όποιας 
μοΰ προσφέρει κατά μήνατό περιοδικόν μοΰ εξασφα
λίζουν τά έξοδά μου. Δέν είναι πολλά, άλλ'είμαι τό
σον υπερήφανος διότι τά κερδίζω έγώ μόνη διά τής 
πνευματικής μου εργασίας, ώστε μοΰ φαίνονται χι
λιάδες, μοΰ φαίνονται έκατομμύοια !

Ή έξαψις ήτις τήν κατείχε κατέπεσεν ολίγον, ή 
ηωνι’ι της κατέστη άπαλωτέρα άκόμη καί πλέον σι
γανή.

Έσκυψεν έπί τοΰ συζύγου της όστις τώρα έκράτει 
τό κεφάλι του μέ τάς δύο χεϊρας εκμηδενισμένος 
ύπό τό κράτος τοΰ έξαφνικοϋ κτηπήμ,ατος.

— Μή λυπεϊσαι πολύ — τφ είπε — τό λάθος είναι 
ίδικόν σου, άλλ’ έπραξες σιίμφώνως μέ τάς απαιτή
σεις τής ίδικής σου εύτυχίας, τήνόποιαν ένόμιζες ότι 
έξη σφάλιζες τοιουτοτρόπως. Έχεις τήν μητέρα σου 
καί επιθυμώ νά μείνης είςτό πατρικόν μου σπίτι».

Έσκυψεν άκόμη περισσότερον κοί τά χείλη της 
ήγγισαν τά πλούσια μαλλιά του.

— Χαίρε —τφ είπε—σοΰ έδωσα τιί καλλίτερα έτη 
τής ζωής μου, άνευ έπιφυλάξεως, σοί έδόθην ολό
κληρος. Χάρις είς τήν άνάμνησιν αύτών τών έτών 
πιστεύω νά συγχωρήσης τήν σημερινήν λύπην ποΰ 
σοΰ δίδω . . . είναι ή πριότη. Καί νά μέ συλλογίζεσαι 
χωρίς πικρίαν, διότι έγλύκανα έπί αρκετόν χρόνον 
τήν ζωήν σου. Καί πάλιν χαίρε!

Τοϋ έσφιξε καί τά δύο χέρια καί ελαφρά έξήλθε 
τής τραπεζαρίας.

Μόλις είσήλθεν είς τό γραφείον τοΰ πατρός της 
έκλείδωσε τήν θΰραν καί έπεσεν έξηντλημένη έπί 
τοΰ καναπέ. Έπειτα προσήλωσεν τιί μελανά μάτια 
της έπί τής διπλής φωτογραφίας- ό πατήρ καί ή μή- 
τηρ της τή έμειδίων μέ έν όμοιον — θά έλεγες — 
μειδίαμα.

«Τύ δυσκολώτερον μέρος τής άποφάσεώς μου έξε- 
τελέσθη» έψιθύρισεν σχεδόν χωρίς φωνήν. Πατέρα, 
μητέρα στηρίξατέ με καί κατόπιν. Μέσα είς αύτό τό 
δωμάτιον όπου βεβαίως κατοικούν άκόμη αί σκιαί 
σας, μέ τάς άναμνήσεις καί είς τό περιβάλλον οπού 
έζήσατε, έμορφώθην είς ό,τι είμαι σήμερον. Μέ 
έγεννήσατε άκόμη μίαν φοράν. Εύχαριστώ !

ΊΙ παροδική λύπη καί ή έξάντλησις έξηλείφθησαν 
έντελώς άπό τοΰ προσιόπου της. ΉγέρΘη καί ήτέ- 
νισεν είς όλον του τό ύψος τό λιγερόν άνάστημά 
της. Τά μάτια της έλαμψαν, τό μικρόν στόμα έμει- 
δίασε μειδίαμα εύτυχίας.

• Έλευθέρα!.......  έψιθύρισεν, είμαι ελεύθερα ! »
ΔΑΦΝΗ ΛΩΡΑ

Εί·; πόσο,- βιβλιοΰήκας χρειάζεται >/ αντί/ επιγραφή 
ποΰ βάζουν οί φαρμακοποιοί είς τά φιαλίδιά των: Χρ>~1- 
αις εξωτερική n,

Άί.φόνοος Αωδ'ε
★

Ή βϊ,ακία εΐνα κάτι τι άκατάβ/.ι/τον' τίποτε Λεν τίμ· 
προοβάΙΙει, χωρίς >-ά οιπτριββ κατ' αυτής.

Γουοτανος Φ/.οιμπέρ
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Ο ΡΑΛΛΕΙΟΧ ΑΓΩΝ

ΓΕΝΈΤΟ τήν |?ην Φιδρουίρίου 
:·'ς μίζιν τών αιθουσών τοΰ Με- 
τσοίίου Πολυτεχνείου ή απονομή 
τοΰ πρώτου Ραλλείου διαγωνι
σμού Ζωγραφικής.

IΙαρουσία τοΰ ΙΙρίγζηπος Νι
κολάου ώς επιτίμου I Ιροέδρου

τής ΈΟν. Πινακοθήκης, τοΰ Προέδρου αυτής ζ. Στ. 
Σζουλούοη ζαί τών λοιπών επισήμων μελών, τών 
•καθηγητών ζαί αντιπροσώπων τής χορηγού ζ. Αι
κατερίνης Ράλλη ζ. ζ. Σπ. Στάη πρώην Υπουρ
γού ζαί Σ. Ράλλη ώς ζαί τών μαθητών ζαί μαθη
τριών τοΰ Σχολείου τών Καλών Τεχνών άπένειμεν 
ό διευθυντής τής Σχολής ζ. Γ. Ίαζωδίδης είς τον 
άριστεύσαντα ζ. Δ. Μπισζίνην τδ χιλιόδραχμον 
βραβεΐον, έζφράσας δι’ ολίγων τάς ευχαριστίας τών 
Καλλιτεχνών πρός τήν χορηγόν, ή οποία δια του 
επάθλου τούτου δίδει ώΟησιν εις τήν άνάπτυςιν τής 
Ζωγραφικής έν Ελλάδι.

Οί διαγωνισμοί οΰτοι έπρεπε νά εϊνε ή ζυριωτέρα 
μέριμνα τών πονούντων διά τήν πρόοδον τής Ελ
ληνικής τέχνης. Μεγίστη ανάγκη εινε όπως ζαί είς 
τήν Γλυπτικήν εύρ-θή τις έζ τών πολυτάλαντων 
ζαί χορηγήση τοιοΰτον βραδειον. όπως πολύ δι
καίως τονίζει είς τήν είσήγησιν τήν όποιαν έκαμεν ό 
νέος καθηγητής τής Γλυπτικής ζ. Θωμάς Οωμό- 
πουλος, τήν όποιαν καί δημοσιεύομεν κατωτέρω.

II ώραία αΰτη τελετή εϊνε μία άπαρχή νέας 
ζωής είς τήν καλλιτεχνικήν ζίνησιν τοΰ τόπου μας.

II είσήγησις έπί τοΰ Ραλλείου διαγωνισμού τοΰ 
ζαθηγητοΰ κ. Θωμά Θωμοπούλου έχει ώς έςής :

«Ή ιερά αΰτη στιγμή κατά τήν οποίαν τό πρώ
τον άπονέμομεν τό 'Ράλλειον τοΰτο βραβεΐον μις δί
δει τήν ελπίδα οτι καί άλλοι φίλοι τής τέχνης, τοΰ 
ωραίου καί τοΰ καλού Οά μιμηθώσι τό παράδειγμα 
τής οικογένειας τοΰ μεγάλου Έλληνος ζωγράφου,όπως 
διά τών ώφελιμωτάτων τούτων διαγωνισμών, άνα- 
πτύξωμεν, παραλλήλως πρός τήνζωγραφικήν, καί τάς 
άλλας εικαστικός τέχνας, πρό παντός δέ τήν γλυ · 
πτικήν, ή οποία κατά τά τελευταία ταΰτα έτη έγκα- 
τελείφθη τελείως είς τήν τύχην της. Πολλά εϊνε τά 
διδάγματα τά όποια έχομεν ν' άποκομίσωμεν έκ τών 
αποτελεσμάτων τής ωραίας ταύτης εργασίας.

Οί νεαροί καλλιτέχναι μας παρά τήν δικαιολογη- 
μένην απειρίαν των έφάνησαν τολμηροί. Καί άν 
υστέρησαν κατά τήν τελείαν άπόδοσιν τοΰ θέματός 
των, τό όποιον τόσον καλά ουνέλαβον, τό μέλλον θά 
τοΐς άνοιξη νέους δρίζοντας, καί θά βαδίσουν είς τό 
εξής μέ περισσοτέραν περίσκεψην Λί πρώται δυσκο- 
λίαι θά τοΐς χρησιμεύσουν ώς μάθημα δοκιμαστι
κόν διά νά βαδίσουν κατόπιν μέ θάρρος είς τό έρ
γον των.«Ή ’Εργασία» ήτο τό θέμα τό όποιον τοΐς 
έδόθη· τό συνέλαβον πολύ πλησίον, δέν έτόλμησαν 
ν' ανατρέξουν πέραν τών αιθουσών τής Σχολής, ό 
κοσμος καί ή ζωή δέν τούς συνεκίνησαν, δέν διεϊδον 
βαθύτερα τήν έργαζομένην ανθρωπότητα, μαθηταΐ 
ακόμη, όχι απλώς μόνον ώς πρός τό τεχνικόν μέρος, 
άλλά καί έν γένει μαθηταΐ καί πρωτόπειροι είς τήν 
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ζωήν. Καί τοΰτο ακριβώς εϊνε ή μεγαλειτέρα των 
αρετή· υπήρξαν ειλικρινείς, καί ή ειλικρίνεια είναι 
ή βάσις κάθε αισθητικής δημιουργίας.

Έν τούτοις οί νεοσσοί αυτοί τής τέχνης, οί όποιοι 
είχον τήν εύτυχίαν νά συναγωνισθοΰν τόν καλόν 
άγώνα διά τό 'Ράλλειον βραβεΐον, παρά τήν ύλιγο- 
χρόνιον εργασίαν των. παρά τάς άτελείας των, μϊς 
έδειξαν τί καρπούς είς τό μέλλον δυνάμεθα ν’ άπο
κομίσωμεν άπό τοιοϋτους διαγωνισμούς.

Οί διαγωνισθέντες προσεπάθησαν έκ τών ολίγων 
περί συνθέσεως γνώσεών των νά συμπτήξουν είς ένα 
αρμονικόν σύνολον τό θέμα των· ή προοπτική 
τών γραμμών καθώς καί ή προοπτική τής άτμο- 
σφαίρας αν καί είναι είς μερικά σημεία ελαττωμα
τική, δίδει όμως τήν ιδέαν τοϋ βάθους. Ή δέ διά- 
ταξις έν γένει τοΰ φωτός καί ή άρμονική διαβάθ- 
μησις τών τόνων δεικνύουν ότι ούχί ά ικόπως έφοί- 
τησαν είς τήν σχολήν, είς τήν όποιαν έλαβον τά 
πρώτα διδάγματα τής τέχνης.

Άλλά καί ή άνάγκη τοϋ νά έξυπηρετηθή ή τέχνη 
εύρύτερον καθώς καί ό ζήλος τών καθηγητών συνε- 
τέλεσαν ώστε άπό τίνος νά συστηθή Σχολή συνθέ
σεως είς τήν οποίαν ποδηγετούμενοι θέλουσιν σύν 
τφ χρόνφ αποκτήσει γνώσεις πολυτίμους όπως κατό
πιν έξυπηρειήσουν τήν προσωπικήν των άντίληψιν 
τήν όποιαν πρό παντός πρέπει νά έπιδιώκη πϊς άλη- 
θής καλλιτέχνης.

Ή αισθητική τρεις δρόμους άναγνωρίζει ανοι
κτούς είς τήν τέχνην. Ό πρώτος εϊνε ή μίμησις 
τής προγενεστέρας τέχνης, ό δεύτερος ή αντιγραφή 
έκ τής πραγματικότητος, καί ό τρίτος ή έκδήλωσις 
τών ατομικών έντυπώσεων.

Έκ τών τριών τούτων τεχνών: τής συνθηκολογη- 
μένης τέχνης δηλαδή τής κοινώς άκαδημαϊκής', τής 
πραγματιστικής (reah'stepzal τής προσωπικής, μό
νον ή τελευταία είναι αξία τοϋ ονόματος τής τέχνης. 
ΊΙ πρώτη είναι ή άρνησις, ή άντίφασις μάλιστα 
τής τέχνης, ή δεύτερα είναι συχνότερον τέχνη, διότι 
είναι σχεδόν αδύνατον ό καλλιτέχνης νά έξαφανίζε- 
ται όπισθεν τής πραγματικότητος, άλλά έκεΐνο τό 
όποιον είναι ή προσωπικότης τοϋ καλλιτέχνου, είναι 
έκεΐνο ακριβώς τό όποιον άποκαθιστφ καί καθορί
ζει τήν τέχνην, ι'όστε ήμποροΰμεν νά εϊπωμεν ότι τό 
πρώτον καθήκον τοΰ καλλιτέχνου είναι ότι πρέπει 
νά έπιζητή τήν άπόδοσιν τών θεμάτων τά όποια χόν 

έγγίζουν καί τόν συγκινοϋν πραγματικώς, καθόσον 
ή τέχνη είναι έργον καθαρώς άνθρώπινον, ή δέ πηγή 
έκάστης ποιήσεως εύρίσκεται έν τή ψυχή τοϋ 
ποιητού.

Πολλαπλή Οά είναι ή ωφέλεια έκ τών αποτελε
σμάτων τοΰ διαγωνισμού τούτου. Άλλ’ έκεΐνο πρό 
παντός τό όποιον πρέπει νά έξάρωμεν είναι ή εύ- 
γενής άμιλλα, ή όποια θά γεννηθή είς τάς καρδίας 
τών νεαρών καλλιτεχνών. Άμιλλα, ή όποια παντού 
καί πάντοτε πρέπει νά καθοδηγή τούς τεχνίτας- αί 
ταπεινοί φιλοδοξίαι άς υποχωρούν πρό τοΰ μεγα
λείου τής τέχνης καί νέα ζωή ας σκορπίση καί πά
λιν τήν χαράν είς τήν φυλήν, ή όποια έδίδαξε είς τήν 
άνθρωπότητα τούς νόμους τοΰ ωραίου καί τοΰ κα
λοϋ. Είς ύμϊς δέ, κύριοι, τούς κατ'εξοχήν φιλοτέχ
νους τούς τόσον αρμονικά συμμεθέξαντας είς τήν 
άπονομήν τοΰ πρώτου τούτου Ι’αλλείου βραβείου 
έκφράζομεν τάς άπειρους ήμών εύχαριστίας, καθό
σον μετά τοσαύτης προθυμίας καί άγάπης προσήλ-

ΡΑΛΛΕΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Έργον Δ. Μπισκίνη

(ΒοαβευΟέν)

77Γ ‘Spyaeia

“Εργον Γ. Γονναροπούλου

(Ήγοράσβη νπό τον κ. *Λντ. Μπενάκιρ

θατε ϊνα έκτελέσητε καθήκον πρός τό πνεύμα τοΰ 
Καλλιτέχνου, τού όποιου η εύγενής καί ποιητική 
ψυχή τήν στιγμήν ταύτην θά σκιρτήση άπό άγαλ- 
λίασιν, βλέπουσα ότι οί πόθοι τούς οποίους εϊχεν 
έν τή ζωή διά τήν πρόοδον τής ελληνικής τέχνης 
έκπληροΰνται μέ ζήλον παρά τών έπιζώντων.

Καί τώρα άπονέμοντες τό επαθλον τούτο τού 
Ραλλείου διαγωνίσματος χαιρετίζομεν μίαν νέαν 
βλάστησιν θαλερωτέρων καρπών. Λίωνία «ις χα-

Ν ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
Έκ Ρώμης.

Μελέται έπί τοΰ "οωματιθιιοΰ τών διαφό
ρων καλλ. ιίνολών. — Ή Ένετική καί Φλαμανδικί) 
οχολή rival αί πλέον φημιζόμενοι εν τώ χροιματιαμώ, 
Λιακρινομένης τής πρωτρς έ,σ< ιίρμονίρ. καί πλούτω χρώ
ματος. Ή ΛομβαρΛική έξ Γόον με τίμ· τής Βενετίας Λιαμ- 
φιοβητεϊ τα πρωτεία είς τό χρώμα και τίμ· γ νοικιιτητα' 
εν Ρώμη καί Φλωρεντία κνριαρχοίσι τής ακρίβειας mi! 
οχεΛίον, καϊ τρ; τι/,νιοτίρας άποδιΐοεοκ τώι· ψι·γικϋι>· 
αΐσ9ημάτα>ν.

Έν tjj φι/MOOiiaif τών ώραίοιν Tr/νΛν τοϋ ΓΐΐίΐΊβ. αί 
avTiSioeis ανται ταιν ογυλοιν αποδίδονται νίς τάς ίταί- 
λαγίκ τοϋ κλίματος πρωτίστιος, εν μέρει Λί' ει'ί τί/ν πολι- 
ιικί/ν καί κοινιονικίμ· μόρφωοιν τών λαών, ιός καί ιίς 
τον ατομικόν χαρακτήρα τον καλλιτέχνον.

Είναι ακριβώς αί κλιματικά! μεταβολαί, αί καΐίιατιο- 

ραχθή είς τάς καρδίας μας ή μνήμη τοϋ αειμνή
στου Ράλλη .

Είς τόν Ράλλειον διαγωνισμόν μετέσχον δύο, οί 
κ. κ. Μπισκίνης καί Γουναρόπουλος. "Ο πρώτος εΐ- 
κόνισε ζωγράφον έργαζόμενον είς τό έργαστήριόν 
τον. ό δέ γλύπτην. Άμφότερα έκρίθησαν εύμενώς 
υπό τής έπιτροπής,έβραβεύθη δέ ό κ. Μπισκίνης περα- 
τώσας πέρυσι τάς σπουδάς αυτού έν τή Καλλ. σχολή. 
Τό εργοντοΰκ: Ι’ουναροπούλου (οστις δέν έτελείωσε 
ακόμη τάς σπουδάς του) ήγόρασενόκ. Μπενάκης.

οαι τόοον άντιΟετονς πρός άλλί/λας τάς Λί·ο βααιλίΛας τοϋ 
χριόματος Οί ΦλαμμανΛοϊ ί'.το'/ριιομινοι νά εργάό'ονται 
ί'πό τίμ· νεφε/.'όθρ καί σκοτεινήν ατμύοιμαιραι· ταιν Kami 
Χοιριόν, καταρ ι νγονοιν είς τάς Λννατάς ρ ιυτοοκιάοεις Λιά 
νά ίπιτνχοιοι τό άρμόζον άνάγλνφον είς τά ενδιαφέροντα 
μέρη τον πίνακος. Α! οικογενειακά! .ταραοτάοεις, αί τό
οον έπιτνχιός καί έ.τανειλημμένοες ιίποτνςιιοίίεΐοαι ν.τό 
τοιν ΦλαμμανΛοιν, ρ ιοτΕονται, ρ ,τλαγίιος εκ τίνος Λίρας 
η Λιά τεχνικοί· φοίτος,

Ό χροιμαπομός τοιν ΦλαμμανΛιΰν, εϊνε ανώτερος καί 
αντών τ<5ι· Ένετοιν ά/.τ.’ έι· γέτ·ει εϊνε άκληρός καί τε
χνητός, ά.ΎΟτέϊ^ομα την τεχνητοί· ραιτιομον. Τό τοιοντον 
Λεν νπο&έτει ότι τό είδος αντό τον χρωματίίειν εινε 
εσφαλμένοι·, ές εναντίας εϊνε τό άρμοΛιιότερον κατα το'νς 
φνοικοί'ς κανόνας είς τί· περιβάλλον.

Οί 'Ενετοί ές άντιΛέτοι· ιιπιν/ενγονν τας Λννατας αν-
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τιθέοεις. *11 ομίχλη είνε διαφαί’εοτάτη: αί κυανοπράσιναι 
Λέ κορυφαί τών προ· Αλπεων, ιΐ γλαυκ'η· too ουρανού, 
καί τό ευρυ τοΰ ορίζοντα;, εινε τά κυριώτερα στοιχεία 
τά άναδειξαντα τήν φήμην τής Ένετικής σχολής, ιό; τή; 
πρώτη; σχολή; τον κόσμου έν τώ χρωματισμοί. Οί Ενε
τοί καλλιτέχναι,εν άντιθέαει πρό; τού; Φλαμμανδούς,έκτε- 
λοΰσι τά; εικόνα; των τΖς τό ύπαιθρον' ωραιότατα τα
χεία, θάλασσα, ή μνημείο» αρχαία; αίγλης, είνε τα κατ' 
εξοχήν προτιμιόμενα ώ; foilill) υπό τών Ενετών. Ύπό 
τό άρμονικο'ιτατον αυτό γαλήνιο» ν.αί διαφανές περιβάλ
λον επιτυγχάνεται ή τε/νιοτίρα ιιπόδοοι; δια Λεπτότατων 
φωτοσκιάσεων- Αί αύταί κλιματικοί οι-νθήκαι, άπέδοσαν 
εί; τά; σχολά; Φλωρεντία; καί 'Ρώμης, ιό; έκ τοϋ εκ
θαμβωτικού φωτ·'ς τον Ήλιον καί τή; διαι-γεοτάιη; 
ιιτμοοφαίρα:, τήν , ακρίβειαν καί τελειότητα τών γραμ
μών, καί τήν πιστοτάτ,ην άπόδοοιν τοΰ σχεδίου.

Μ. Ίγγλίάη
*

Ό Ιΐωλ Άδτίμ, ό άκοΰραστο; συγγράφει·;, ήτοίμαοε 
καί άλλο μυθιστόρημα. Είς αντό μελετά τό πρόβλημα 
τή; θρησκείας, λαβών αφορμήν άπό εν οι-ι-έδριον τό 
όποιον έγινεν εί; τήν Ρώμην καί εί; δ οννέρρευοαν άντι- 
πρόοωποι όλων οχεδί.ν τών Χριστιανικών Εκκλησιών, 
δπως έπί.λθη οννένωοι; αυτών υπό τήν αιγίδα τον Πάπα. 
Μετά τήν σύνοδον εί; "Αγγλος ίερεύ; τής Αγγλικανική; 
ΐκκλ.ησίας, εί; Ρώοοο;,ίερεύ; καίει; ίερεί'; Γάλλο; εν- 
ρίσκονται μαζί εί; τά πέριξ τή; Χεαπόλεω; κατά τινα 
έκρηξη’ τον Βεζούβιού, τήν στιγμήν καθ * ήν γίνεται μία 
λιτανεία καί ο! χωρικοί περιφέρουν τήν εικόνα τή; Πα
ναγία; διά νά οταματήση τήν λάβαν. Μάτην ο! χωρικοί 
προσεύχονται καί ικετεύουν τήν Παναγίαν. Τό θαύμα δεν 
γίνεται καί τό χωρίον κ,ατεοτράη η. Τό θέαμα δίδει αφορ
μήν εί; τοϋ; τρεις αυτούς κληρικοί·; εί; συζητήσεις, εί; 
τά; όποια; εκτίθενται αί ύφηλα! θεωρίαι τή; θρησκείας, 
συμφωνούν δε όλοι ότι τό κνριωτερον καθήκον τον ίερέω; 
είναι νά έμπ νεύσι) εί; τόν λαόν πίοτιν ίκανί/ν νά κόμη 
θαύματα, έστω καί άν τοϋτο γίνη έξ υποβολής. Οί ίδιοι 
λόγοι φέρουν διάφορον αποτέλεσμα εί; εν χωρίον τ»;ί Ρωο- 
οίας, εί; μία» βιομηχανικήν πολιν τή; 'Αγγλία; καί εί; 
μίαν πολίχνην τή; Γαλλία;.

*

Εί; τήν Λιέγην τοΰ Βελγίου, συνήλθαν δλαι αί άοχο- 
λούμεναι εί; τά γράμματα καί τήν τέχνην καϊ κατήρτι- 
οαν τόν σύλλογον τών «Φίλων ιή; τέχνη;».

Τά μέλη τοϋ Συλλόγου, άποτελούμενα ιό; έπί τό πλεΐ- 
στον άπό πλούσια; δεσποινίδα; καί κυρία; τή; άνω- 
τάτη; τάξεως, απεηιιοιοαν νίι βοηθήσουν του; καλλιτέ- 
χνιις τή; 'τέχνης Βα'.λόν» · Πρό; τοϋτο κατέθεσαν αρ
κετά σημαντικόν ποοόν διά νά δοθή ιό; δώρον εί; τόν 
ποιητήν Μιίκκελ, ίδρύοαντα τό πρώτον περιοδικόν, εί; τό 
οποίον ουνειργάσθηοαν όλοι οί νέοι συγγραφείς καί καλ
λιτεχνία, που έδωσαν ώρισμένον χρωματισμόν καί αίσθημα 
εί; τήν Βαλλονικήν τέχνην.

Κατόπιν τούτου αί φιλόμουοοι τή; Αιέγης άπεφάσιοαν 
νίι δίδουν εβδομαδιαίας συναυλία; και φιλολογικά; εσπε
ρίδα;. κατά τά; όποία; θά άπαγγίλλωνται καί έργα τών 
μελών.

■κ
Ό κ. θ· Πολυκράτη; ώμίληοε έν τή αιθούση τοΰ 

• Παρναοον > περί τή; μουσικής γραφή; τών διαφόρων 
Εθνών άπό τών άρχιιιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον.

★
Τήν 12ην Αύγουστου ένεατώτο; έτους πρόκειται νά 

ουγκιηθή έν Αρέοόη τό τέταρτον Ιιεθνέ; Συνέδρων διά 
τήν διδασκαλίαν τών τεχνών τών έφηρμοομένων έν τή 
βιομηχτνϊφ.Τό Συνέδριο» τούτο, ως καί τά προηγούμενα, 
σκοπόν έχει όπως επιβάτη τήν διδασκαλίαν τών τεχνών 
καί απόδειξη τήν οποι δαιότητα αυτών κα9ω; έπίοη; καί 
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όπιο; άποδείξη τήν γενικήν διδασκαλίαν τών επάγγελμά- 
τ ον. Κατά τά; έν Α ιν.δίνφ ληφάείσα; αποφάσεις, τό Συ
νέδρων 9ά διαιρείλή εί; δύο τμή^ιατα.

Πρώτον εί; τά; σχολά; τή; γενική; διδασκαλία;, και 
δεύτερον εί; τά; σχολά; τής τέχνης καί τά; έπαγγελμα- 
τικά; οχολιίς. Τό Συνέδρων πρόκειται νά διαρκέση έπί 
μίαν εβδομάδα, καί)' ήν πλπϊοται όσαι διαΠξει; πρόκει
ται νά γείνουν καί πλεΐοται συζητήοει; νά διεξαχίλοϋν.

Ααμβανομένη; δ* όΟεν ΰπ* όψιν τή; οπουδαιότητο; 
τον Συνεδρίου τούτου καί τή; διεΰνσϋ; έκίλέοεοτ; Αυστρια
κών καλλιτεχνών, ιϊναμιμιβόλω; τό Συνέδριου έκεϊνο πρό
κειται να ουγκεντριόοη πλή9ο; πολί· έκ τοϋ διείλνοϋ; 
καλλιτεχνικού κόσμου.

★

Οί μέχρι τοϋ δε άναγγελίλέντε; εί; τήν Πρυτανείαν 
επίσηιωι ώ·τ<.τρόσ<».το< τών Λρί.ωοάΐ'κνν συμμετοχήν εί; 
τα; εορτιις τή; ίόετηρίδο; καί τοΰ Συνεδρίου των *Ανα- 
το'.ιοτου· επισήμων 'Αρχών <■>; καί ίδιώται, ανέρχονται 
εί; 3H0 περίπου.

*
Μετά διαπραγματεύσεις πρ'ι; τήν ‘Επιτροπήν τή; 

Ιιείΐτοϋ; ΈκΙίέσεοι; τή; Ρώμη; έπετενχίΐη άπω; ή υπό 
τοΰ πρυτανείο; κ. Σ. Αάμπρσι· καιαρτιοίίεϊσα συλλογή 
τόιν Βυζαντινών Αντοκρατόρων άποοταλή εις 'Αίλήνιι; 
χάριν τών εορτών τή; 7ήετηρίδος καί τοΰ Συνεδρίου τών 
Άνατολιοτών, άν και ή έκίλεσι; τή; Ρώμι/ς Λά διαρ- 
κέσ/ι μέχρι; ‘Οκτωβρίου.

ΊΙ συλλογή αί'·τη ίλά χοησιμοποιηίλή υπό ιή; Γενική; 
Γραμματεία; τοϋ Συνεδρίου χάριν τή; Βυζαντινή; Έκ- 
ίλέοεο,ς, ήτι; πρόκειται νά διοργανο>ΐ)ή κατά τήν διάρ
κειαν ιοϋ Συνεδρίου, περιλαμβανομένοιν εί; αυτήν καί 
άλλοιν έν ‘Αίλιμ-αι; νπαρχουοών Βυζαντινών εικόνων.

Αιά τήν διοργάνωση· τή; έν λόγοι Βυζαντινή; Έκίλέ- 
σεω; κατηρτίοΆη υπό τοϋ πρυτάνεω; κ. Αάμπρσι· τρι
μελή; επιτροπή έκ ιιϋν κ. κ. ‘Ιακωβίδοι·, Καυτατζϋ- 
γλ.ου καί * Αδαμάντιου.

Μετά τή; συλλογή; τών Βυζαντινών είκόνων είνε πι- 
ίίανόν ν' άποοταλή έκ Ριόμη; καί ή μεγάλη σνλλογϊ/ 
τιϋν φωτογραφιών τών ελληνικιον μνημείων, τήν όποίαν- 
κατήρτιοε πέρνοιν ή έν Βερολίνιρ Φωτογραφική Εταιρεία.

ι»
Έλάβομεν ί'ν τεϋχο; περιέχον νέον μανιφέοτον τίΐιι· 

πέντε Ίταλιόν μελλοντιστών ζωγράφοι». Τό ιιανιφέστον 
είνε εξωφρενικόν, κα9ιεροϋν τήν παραφροσύνηνην έν τ// 
τέχνη. ‘Ιδού· μεταξύ άλλων τί γράφει:

• "Ολαι αί άλήίλειαι, αί όποίαι διδάσκονται εί; τά; σχο
λά; καί τά ατελιέ, καταργοΰνται δι ’ ήμας. Αί χεϊρε; μα; 
είνε αρκετά έ!πύ9εραι καί αρκετά παρθένοι διά νά τά 
άρχβοουν όλα άπ ’ ιϊρχή;.

«'Αλλ' aS έξηγηΦώμεν διά παραδειγμάτων. Ζωγραφί- 
ζοντε; εν πρόσωπο» εί; τό μπαλκόνι έκ τοΰ έοοιτερικοϋ 
τή; οικία;, δεν περιορίζομε» τήν σκηνήν εί; Λ,τι τό τε
τράγωνον τοϋ παραίλυρου μα; άφίνει τά βλέπωμεν, άϋά 
προοπα&οϋμεν νά δώοωμεν τό οι'νοίοΐ' τ<5>’ όπτικων αί- 
οδήοεων, τά; όποία; έδοκίμαοε τό πρίώοιπον αυτό εις 
τό μπαλκόνι : ήλιοφ-ωτιστον κίνηοιν τον δρόμου, διπλήν 
σειράν σπιτιών δεξιά καί αριστερή, μπαλκονάκια μέ άνίλη 
κλπ , δπερ σημαίνει ταυτόχρονον άντίληψιν καί κατά 
συνέπειαν διαμελιομόν καί έξάρ/λρωσιν τών αντικειμένων, 
οκόρπισμα καί μάζευμα τών λεπτομερειών άπαλλασσομέ- 
νων τή; τρεχούοη; λογική; καί ανεξαρτήτων άλλήλων.

« Τά άφνχα αντικείμενα αποκαλύπτουν εί; τά; γραμμά; 
των γαλήνην ή τρέλλαν, μελαγχολίαν ή εΰίλυμίαν. Καί αί 
ποικίλαι αύταί τάοει; δίδουν εί; τά; γραμμά;. έκ τών 
όποιων αποτελούνται, αί'οιλημα ή χαρακτήρα βαρεία; ακι
νησία; η αερώδους έλαφρότητο;.

ι Τά δέκα F; πρόσωπα, τά όποια έχετε γύρω σα; έντό; 
κινουιιένον αυτοκίνητου, είνε διαδοχικώ; καί συγχρόνως 
εν, δέκα, τέοοαρα, τρία' είτε ακίνητα καί ταυτοχρόνων

ΜΕΛΛΟΝΤΙΧΤΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

Χορεύτρια Ενοχλητική
"Εργα τοϋ

μετατοπίζονται' πηγαίνουν, έρχονται, πηδούν στό» δρόμον, 
αρπάζονται άποτάμω; άπό τήν λάμη·ιν τοϋ ήίάου καί κα
τόπιν έπιοτρέφουν νά καδίσοι·» ταπρό; οας ιό; επίμονα 
σύμβολα τή; γενική; παλμιόδου; κινήοεω;. Πόσες η·ορέ; 
επάνω εί; τό μάγουλο τοϋ προοο'ιπου, μέ το όποιον οι ν- 
ομιλονμεν, δεν εϊδαμεν τό άλογο πού περνούσε πολ.ΐ· μα- 
κρυά εί; τό άκρο» τοϋ δρόμου ;

Τά οιόμαιά μα; εισέρχονται εί; τού; καναπέδες, έπί 
τών όποιων καδι/μεδα καί οί καναπέδες εισέρχονται 
μέσα μα;. Τό λεωφωρεΓον όρμά μέσα εί; τά σπίτια καί 
τά σπίτια όρμοϋν επάνω εί; το αυτοκίνητοι·, ανακατεύ
ονται μέ αύτό.

«Τό διάστημα δέν ύφίοταται πλέον. Πράγματι, τό 
πλακόοτρωτον τοΰ δρόμου τό βρεγμένοι· άπό τήν βρο
χήν υπό τήν λάμηιιν τόίν ήλεκτρικαιν φανών κοιλοϋται ά- 
πνίρω; μέχρι τοΰ κέντρου τή; Γής. Χιλιάδε; χιλιομέ
τρων μα; χωρίζουν άπό τόν ήλιον άλλ ’ αυτό δέι εμπο
δίζει τό σπίτι ποΰ έχομεν εμπρός μα; νά εινε πλαισιω
μένοι· μέσα είς τό» ηλιακόν δίσκον:

Καί οί πέντε μελλοντιοταί, εί; οτιγμήν ουναιοΐΐήοεω; 
τής πραγματικόνητος, επιλέγουν :

< ΙΙρέπει νά ίλεωροΰμεν ώ; τίτλον τιμή; τήν έπίκλη- 
οιν τών τρελλών* μέ τήν όποιαν ό κόσμον προοπαδεϊ 
νά τιιιήοη τον; νεωτεριοτάς.τ

Τό τεϋχο; περιέχει καί δείγματα τή; καλλιτεχνι
κής (/.'") των αξίας, δήγματα αληθινά κατά τή; οτοιχειάι- 
δι,ι·; φιλοκαλία; καί άντιλήφεως.

Αημοοιεύομεν δύο εικόνα; μελλοντική; τέχνης, έργα τοϋ 
Σεβερϊνη,9εωρω·μένας <όί άριοτουργήματα (!) τή; σχολής. 
Το εν παριστά χορεύτριαν... ένοχλητικήν καίτόάλΐΛ τήν 
ΛΙοδίοτραν. ‘Αμφότερα είνε τά «<<ΖΖον ευδιάκριτα οχε- 
τικώς, πάντοτε ομω; μαγικαί εΐκώ'ες, δι' ίϊ; δύναταί τι; 
νά ερώτηση : ’Ιΐοϋ είνε ή τέχνη καί ή λογική ;· Έάι· 
οί άναγνώοται μα; εννοήσουν τίποτε άπό τά; εικόνας, 
παρακαλούντιιι ι·ά /ιας διαφωτίσουν.

*
Ή διάσημο; διά τά χαριτωμένα τραγούδια τη; κ. 

'Υβέτ Γκιλμπέρ μά; έχάρισε δύο ίοπέρα; άπολανοτι- 
κή; γοητείας. Καιώρδωοε >ά τξαγάγη εκ τών παραδό
σεων τοΰ Γαλλ. άοματος, άνά τού; αιώνας, αριστουργή
ματα. Τά < Χρυοίι παραμύθια' μί τον; μυοτηριιόδεις ήχου;

Ή μοδίστρα
‘Ιταλού ζωγράφού Sei'Ci'ini

των, τά Πομιενικά άσματα, τά .ίαϊκά τραγούδια, τά 
ϋεώτερα άσματα έβάληοαν θαυμάσια.

♦
Είς τών δοκιμωτέρωι· έν ‘Αθήναις δημοσιογράφων, ό 

Ιημήτριο; Αήμερ απίθανε μετ οδυνηρά» νόσον, νεώτατο; 
έτι. Ό Ιήμεο διεκρίθη πολλάκι; διά τήν ευσυνείδητοι· 
δημοσιογραφικήν αύτοΰ Λράτκν καί τά εύφυά χρονογρα- 
φήματά του.

•
Έγένιτο δεκτέ·; μετά τή; συνήθους πομπή; είς τήν 

Γαλλικήν ‘Ακαδημίαν ά νέος 'Ακαδημαϊκό; χνωοτός φι- 
λέλλην βουέχιιτής κ. Χτένι: Κοοέν.

Καταγόμενος έξ αρχαίας Παρισινή; οικογένεια; ό κ. 
Χιειί· Λ’οοοέν έν τή 'Ακαδημίρ αντιπροσωπεύει τήν έκ 
παραδόοεο^ δραστήρια», έργατικήν, πεπαιδευμένη», καλ- 
λιτέχνιδα καί άγαθοεργΐ·» τάξιν τών αστών τών Παρισίων 
ήτις θεωρείται ιός ή πρωτεύουσα τάξι; τή; Γαλλίας.

Κατά τήν επίσημον 'υποδοχήν του ό κ. 'Αλβέρτο; Βαν- 
δά; έπλεξε τό έγκώμιον τοΰ προκατόχου τον κ. Χτενϋ 
Κοσοέν. Εί» τούτον άπήντηοεν ό κ. ‘Ανοτιό πνευματω- 
δέοτατα.

»

Βιεννέζικη όπερέτταεκ τών άριστων έδωσε δέκα πα
ραστάσεις εί; τό Αημ. θέατρον, άφοΰ υπό τήν δεξιάν 
διεύθυνοιν τοΰ κ. Α'ονταρτίτοι· θριαμβευτικώ; περιο'ι- 
δενοεν είς Ρουμανίαν, Κωνίπολιν, Σμύρνην καί Αίγυ
πτον. Αί τρεις πρωταγωνίοτριαι Φρίτοι "Αρκο, ή κό· 
μηοοα Τού» καί ή Μάργα Ι'κράφ έπαιξαν μέ εξαιρετι
κήν χάριν έν τή ΰποκρίοει καί τώ αοματι. 'Επίσης πολύ 
καλός ό υψίφωνος καί ό κωμικός τοΰ θιάσου. "Επαιξαν 
εκτός άλλων γνωστών κωμειδυλλι'ων τήν ·■ 'Αγνήν Σου- 
οάναν , τή; όποίας τόν πρώτον ρόλον έδημιούργηοεν έν 
Βερολίνω ή κ. "Αρκο έπί διακόσια; εσπέρα; παίξαοα συνε
χώς, καί δύο έργα διά πρώτην φοράν δοθέντα έι·'Αθή- 
ι·αις, τήν τΠολωνικήν άκαταοταοίαν» εύθυμότατον ιός 
φάρσα καί γλυκύτατον ώ; μουσική καί τον · ‘Αθιγγάνικον 
έρωτα ’ τοΰ Αεχάρ, όοτις και εί; τό έργον αύτό ένεφύ- 
οηοε την πνοήν τής εντραπέλου μελωδίας καί θελκτική; 
χάριτος.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Μαρία ΙΙαπαόιαιιαντοποί'λον

’Λ*>· προεσπερίδι ϋπερ οκο.τοΰ έξόχαες ευεργετικόν,ΰπέρ 
τής Φιλόπτωχου Εταιρείας Κοριό»·, τής προεδρενομένης 
ΰπό τής κ. Στρέϊτ, συνέπραξαν ο Σύλλογος τών ‘Ερασι
τεχνών καί τύ Κονϊντέτο. Έκτο; τοΰ μουσικού μέρους 
έπαίγθη καί ή Γαλλική κωμοιδίιι Lu'il lie VCl'i'C·, 
είς ήν πραιτηγωνίστησε μετά μεγαληςεπιτυχϊας ή κ, Μαρία 
Γ,Παπαδιαμαντοπούλου.Έπανελήφθη καί // κωμωδία τον 
κ.Κολοκοιτρώινη Οί έρασιτέχναι μεθ“ ήοο ινο;επιτυχία;

*
"Εκτακτον συναυλίαν διωργάνωσεν <ί Μουσικός καί Φι

λολογικό; σύλλογος Τέχνη·, ήτις ύπήρξεν αληθινή καλ
λιτεχνική έντρύφηοις, έκ τών οπανιωτάτοιν. ΊΙ άλματική 
πρόοδος τον συλλόγου είχε τό φαεινώτερον σημείου, τήν 
έμφάνιοιν τή; δαιμόνιας κλπιδοκυμβαλιοτρίας κ. Σοφίας 
Τοίλλερ, προέδρου τή; εφορευτική; τών κυριών επιτρο
πής τή; ε Τέχνης·. Κόσμο; έκλεκτότατο; καί πολναριθ- 
μότατος έπλήροισε τήν άνεπιιρκή άλλως re αίθουσαν ιοί’ 
Ωδείου Αόττνερ. Ευχής έργον θά είνε ό λΰλλογο; εφεξής 
νά δίδη τάς τόσον εκλεκτά; συναυλίας τον έν ενπροστο- 
πάτερο. καί ευρί'-χωροτέρα αιθούση.

'Υπό έποψιν ακροατηρίου, άλλά καί ΰπό έποψιι· έκ- 
τελέοεως, ή συναυλία τής « Τέχνη; ύπήρξεν εκτάκτως 
επιτυχής.

Ή ουμπαθεοτάτη δεσποινίς Μαρία Άντωνιιπούλω·, 
ή ειδική έπί τό»· συναυλιών κριτικωτάτη ουνεργάτις τή; 

Πινακοθήκης· έπαιξε μετά τοι- αδελφού τη; νεαρωτά- 
του βιολονσελίστα κ. Άλ. ’Αντωνοπονλον τήν είς ι/ά 
μεϊζον Σονάταν τον Μπετόβεν, άρκετά δύσκολου, μέ εξαι
ρετικόν μπρίο καί βαθεϊαν αισθητικότητα.

ΊΙ έξοχος καλλιτέχνι; καί σκηπτούχος τον κλειδοκυμ- 
βάλου, με τήν όποιαν οΰδεμία άλλη έν Έλλάδι δύναται 
να συγκριθή, ή δαιμόνια άληθόις κλειδοκνμβαλίστρια κ. 
Σοφία Τοίλλερ διηρμήνευοε μέ μεγίστην ακρίβειαν. κατα
πληκτικήν ευχέρειαν καί ακατάβλητοι· δύναμιν τήν •■Εισ
αγωγήν τοϋ Γουλλιέλμου Τέλλον τοϋ Ροοοινη, κατά 

παράφραση· τοΰ Λίοτ.Ή τάσον γραφική αύτή υιιυι’ιΊlire, 
ή τόσον ί'ιιορρύθμω; ΰπό τον μεγάλοι· Αίτ,τ διασκευή- 
σθεΐσα άπεδόθη νπερόχω; κατ' Ιδιον όλο>; τρόπον ϋπό 
τή; κ Τοίλλερ, ήτις ίίταν έπαιξεν αίτήν έν Βιέννη κατά 
την τελειταίαν έκεΐ διαμονήν τη; έκαμεν εξαιρετικήν εν
τύπωση·. Οί μεγάλοι καθηγητή! Sillier, HnseilUllll καί 
I'u.iereivsli'.l είνε ο! μόνοι οί όποιοι κατορθώνουν νίι 
παίξουν τελείως τό Ortirje καί διά τούτο καί ό Βιενναΐο; 
μουσικός τόπο; έγραφε μέ πιιλϋν ενθουσιασμόν διά τήν 
κ. Τοίλλερ ΊΙ έκτέλεοι; τή; Εισαγωγή; ναύτη; διήρ- 
κεοε ήμίοειαν σχεδόν ίόραν, τίι δέ κλειδοκύμβαλού άνέδιδε 
συχνά ήχον; ορχήστρα;. Τετράκις ή έξο'/,ος καλλιτέχνι; 
έκλήθη ΰπό τον ακροατηρίον, ένθουσιωδέστατα έπευφη- 
μίσαντος αίτήν. ’() κ. Μ. Καζάζης, ό έκ τόιν νεωτέρων 
άλλά καί ίκανωτέρων καθηγητών τοΰ ΊίόεΙον Άθηνό»·, 
ό τόοον έκτιμηθείζ έν τφ Έλλ. Κόνϊντέτφ, έπαιξα· έπί 
τετραχόρδου ιό Cllftnsoii Irisle τον Ίόαϊκιΐφσκη καί 
τό γλυκύτατοι· · SoilΙΊ!ΊΙ I1’· τον Αρλά, με πολλήν λεπτό
τητα καί περιπάθειαν. Ί! δεσποινίς Τασίτι Λυμπνροποί— 
λου, τή; όποια; ή ανθηρά καί έντονος φωνή είχε καιρόν 
ι’ άκουοθή,κατέθελξε τραγονδήσασα μέ χάριν τήν Λοιΐ- 
ζ'Ο·· τοΰ Σαρπαντιέ καί μέ πολλήν τέχνην τήν προσευ
χήν από τήν τ Τόσκαν* καί άναγκαοθεϊοα εί; επίμονον 
άπαίτηοιν τον ακροατηρίου νά ψάλη έκτος προγράμματος 
καί εν παθητικώτατον ρομα τον κ. Σαμάρα, έπιγραφό- 
μενον Σ' ιιγαπόι .

Ό κ. ’.Ή. Άντωνόπουλος έξειέλεοεν έπιτυχως έπί 
βαρβίτον τό επιβλητικόν Λάργκο τοΰ Χένδελ καί τήν 
απλήν άλλ ' έμ.τνενομένην Γκαβοί τοϋ Μαρτίνη. Τήν έπί 
κλειδοκνμβά/.ον σννοδείαν είχεν άκονραοτο; ή δεσποινίς 
Άντοινοπονλον. μέ πολλήν ικανότητα καί ακρίβειαν σνν- 
οδενονοα.

Την άιραίαν οννανλϊαν ίπεση ράιγισεν ή έκτέλπσι; τεσ- 
σάροιν οννθέοεων νπό τή; κ. Τοίλίπρ. "Επαιξε τό ΙΙερ- 
οικον έμβατήριον τον SlruilSS — l.i'llli'.ld κατά παρά- 
7 ρασιν, μίαν Μαξιιΰρκαν τον Σοπέν, τό HezeiltdllZ τοΰ 
Mae DoiCi'll καί τήν μεγαλοπρεπή Ραφοιδίαν ίάρ. '■>! 
τοϊ· Αίοτ iCitrnaval de Peslli). ΊΙ έντνπωσι; τοΰ 
άκροατηρίυν έκ τή; σι-νεχοΰ; έκτελέσειο; τών τεσσάρων 
τελενταίων άριοτονργημάτων ϊ-πήρξε καταπληκτική, διά 
τήν νπέροχον τέχνην τής κ. Τοίλλερ, μολονότι τό Ώδεΐον 
Αόττνερ δέν ηνδόκησε νά παραχωρήθ)ι. καίτοι ικανόν 
ποοίν κατεβλ,ήνη, τό οχειικώ; καλλίτεροι· κλειδοκνμβα- 
λον, το όποιον θά έτι ματ ο εάν έπαιξεν έπ* ανιοΰ ή 
κ. Τοίλλερ, άλλ* ετερον πολί· κατώτερον, ΐνα άποδειχθή 
άπαξ έτι ή έπαγγελματική άντιζηλία,ήτι; προκειμένον περί 
τέχνη; έδει νά έ·χη κάποιαν δόσιν ενγενοΰ; γενναιοφροοννης.

Άλλά παρ' ολα; τά; <!,-»»> σκοπον παρεμβλιμίείοα; δι— 
σκολϊα; ί·πό τοΰ Ίέδείον Αόττνερ, ή οννανλάα νπήρξεν 
έξοχος, οΐαν ονδέποτε ει'δεν ή αί'ίίονσα έκείνη. 12.

♦
Ή ιετάριη οινανλία τής ορχήστρα; τοΰ ύλδείον 

είχε τί έξαιρετικόν χάρισμα,ότι παρονοίασεν έργιι'Ελλήνιω· 
σννθετώιν. ΊΙ ορχήστρα έπαιξε την ι·πό τί,ν πρωτότν- 
πον τίτλον Ρομαντική ποίησι;· οννι'ίεοιν τοΰ έκ Πατριόν 
νέοι· μονοονργον κ I .Ι'αΛ'ου, τον όποιον καί άλλο έρ
γον, τό Ιβμμει itditt/ili, έπαιξε τό Έλλ. Κονΐντέια έε 
ίίλλή οννανλία, καί τό όποιον νπερήρεοε διά τήν προι- 
τοτνπίαν καί γλνκντητα. ΊΙ νπιι τή; ορχήστρα; έκτε- 
λεοίίεϊοα οώ'ΙΙεοιΖ τον κ. .Ι'ηΛ'οι· άνέδειξεν ανιόν ίκα- 
νιότατω· σννιΜτην, ενμοιροΰντα έμπνείοεοι; καί αισθητι
κότητα;.

Κατόπιν η ορχήστρα έξετέλεοεν τήν « Ι'ωμαίικην οονι- 
ταν · τον κ. Καλομοίρη,όστι; καί διηνθννεν αντοπροσώ- 
πω; τήν ορχήστραν. Τό όιραΐον αντό, έθνικιότατον δε 
έργον τοΰ κ. Καλομοίρη έθανμάοθη καί άλλοτε παιχθέν 
νπό τή; ιδία; ορχήστρας. Εχει όλον τό κάλλος τής Ελλ. 
Ί’νχής. Ίο Παραμύθι τή; γρηάς, τό Νανούρισμα, τό Πα
λάτι, είνε θέματα έπιτνχή άποδοθέντα μέ μεγάλην δν- 
ναμιν κα! λεπτότητα ονγχρόνως. Αί μαθήτριαι τή; χο^ 

ρωδίας έψαλαν τάς Νορβηγίδα; τοΰ Αελίβ, κατ' ένορ- 
χήοτριοοιν τοΰ κ. δίαρσίκ, έν ΐισμα χαριτωμένον καί ΐοιόρ- 
ονθμον, έπαναληφθέν τή απαιτήσει τοΰ ακροατηρίον. ΊΙ 
οννανλία έτελείωσε με τό σνμρωνικότ· ποίημα Stenka 
liiizine τοΐι Ρώοαον σννθέτοιι ClazoUHOV’, ίν άπο 
τά ωραιότερα έργα δι* ορχήστραν. Κατ' άρχάς είκονί- 
ξεται ΰ ποταμός Βόλγας, δν παριοτάνονοι τά τυομπόνια 
με εν χαμηλόν ίσον τών βαθνχόρδων' έπειτα μέ εν όξν 
ίσον τών βιολιά»· με οονρντίναν. ‘Από τόν ϋξνανλον 
ακούεται άιραϊον παράπονον είς τό σολ, τό όποιον επανα
λαμβάνει ο ενϋύανλος είς τό λά. Εν τω μεταξύ εϊκονί- 
ζεται ή επέλασις τον τρομερόν Steilkii. Έν αρχή ή 
μουσική είνε ενθνμο; με πολί·ι· ρυθμόν καί κατόπιν 
μεγαλοπρεπή; ■

'Π ορχήστρα άπέδωκε τά θέματα καλλιτεχνικώτατα.

♦
Ώραίαν πρωτοβουλίαν έσχεν ή καθηγήτρια τον Ώδείον 

κ. Αύρα θεοδωροποίλον νά διοργανώοη σειράν διαλέ
ξεων·—συναυλιών. ΊΙ πρώτη άφιερώθη είς τδν Ίωάν- 
νην Σεβαστιανόν Μπαχ. Μετά σύντομον βιογραφικήν καί 
κριτικήν εισαγωγήν ϋπό τής κ. Θεοδωροπούλου, έξετε- 
λέσθησαν έργα τοΰ διασήμοι· οινθέτοι· ΰπό τών κ. κ. Ν. 
Παπαγεωργίου, θ. Πινδίον, Μ. Καξάξη καί έψάλησαν 
άσματα τοΰ ίδιοι· μουσουργού ΰπό τών δεσποινίδων 
Καλλιρρόη; Κωνστανιινίδου καί "Ελλης ‘Αγγελοπούλου.

'II β' συναυλία άφιερώθη εις τόν Μπετόβεν, τόν <ί- 
ποΐον μετά διαύγειας ένεφάνιοεν ή *. θεοδωροπούλου. 
ΊΙ δοκιμωτάτη καθηγήτρια δεσποινίς "Ηβη ΙΙανιΐ καί ό 
κ. Καξάξη; έξετέλεσαν χαρακτηριστικά; συνθέσεις τοΰ 
Μπετόβεν καί ή δεσποινίς Γκίνη έψαλλε δύο άσματα ιοΰ 
ίδιου, κατά μετάρ ρασιν ιοΰ κ Ποριώτου.

*
Έν τφ Ώδείιμ ’Αθηνών ίδόθη συναυλία μαθητών, 

δίετέσχον μετ’ επιτυχίας αί δεσποινίδες κλειδοκνμβαλί- 
οτριαι Γεράκη καί ΙΙράτοικα, διερμηνεύσαοαι άρμονικώ- 
τατα ίν Κονσέρτο τοΰ Chop in ή Ίωανι-ίδου καί ή χιι- 
ριεοτάτη δεσποινίς Μινιόν Ξανθοπονλου ήτις ξωηοόιατα 
έχειροκροτήθη παίξασα μίαν οπουδί/ν τον Ρονμπενστά'ίν 
καί τό Cracoviene Eantastisipie τοΰ ΙΙαδερέφακη. 
Ή δεσποινίς Σαβερία Κανελλοποίλου απήγγειλε με πολ
λήν δραματικΐ/ν δύναμιν τόν τ ,ΐιποκτάτην τοΰ κ. ΙΙο- 
λέμη καί ό κ. Κοντογιάννης βαθύφωνο; έψαλε, άναδει- 
χθείς εξαίρετο; είς τούς χαμηλού; ίδιοι; τόνους.

♦
Πρωτότυπον τό εξώφυλλου τοΰ τεί-χου; τούτοι· 

άλλ' έκφραστικόν, είκονίζον τήν άναγεννωμένην 'Ελλάδα, 
εί; σινδυασμός τή; αρχαϊκής άπλότητος καί τήςνεωτέρας 
ιμυχής, είς συμβολισμό; τοΰ μηνάς Μαρτίου, κατά τόν 
όποιον ή "Ανοιξις τής φόοεω; καί ή "Ανοιξις τώιν καρ
διών— το Πάσχα — συμπίπτουν, είνε μια άπό τά; ώραιο- 
ιέρας καί ΈλΑηνικωτέρα; εμπνεύσεις τοΰ αγαπητού συν
εργάτου μας καί καθηγητοΰ έν τή Καλλ. Σχολή κ. θωμά 
θοιμοπούλου. Ή Ελλάς, ή λαϊκή ι/’υχή, προσανατολί
ζεται πρός τό φώς τή; τέχνης.

♦
Ό Γάλλο; Ακαδημαϊκό; κ. ’Ιωάννης Ρισπέν, ό γοη

τευτικός ποιητής, ήλθεν είς τάς 'Αθήνας. Έν ιφ Αημ. 
θεάτρτρ ώμίληοε μέ μίαν μελωδικήν φοτνήν περί τής 
'Αθηναϊκή; ψυχής. Λάτρης τοΰ αρχαίου πνεύματος έθιξε 
τό σπουδαιότατου ζήτημα τώ>· πρώτων άρχών τής ‘Αθη
ναϊκής νομοθεσίας καί τής φιλοσοφικής άντιλήψεως. 
Είτα έψαλε ποιητικαιτατα τήν ‘Αθηναϊκήν ψυχήν έν τή 
ιστορία καί τή τέχνη, καταδείξας οτι ή 'Αθηναϊκή ηωχή 
— αυτό τό · ασύλληπτοι· , αυτός «ό χορός τοΰ αισθή
ματος, τής ιδέας, τής alonlov νεότητας, ή αθάνατος 'Α
θηναϊκή ψυχή — ίφόιτιοε, φωτίζει καί θά φωτίξη τήν 
γήν, ή όποια αν ποτέ έκπνεΰοη θ ’ άντικρύση έν φω
τεινόν σημείου καί θά είπη μίαν μόνον λέξιν, ή όποια τά 

λέγει ολα'· « Ελλάς·. Τάς λέξεις αύτάς έπριίφερε μέ μίαν 
παλλομένην έκ συγκινήσεως φωνήν, ΰψώνων τά χεϊρας.

ΊΙ δευτέρα ομιλία τοΰ κ Ρισπέν περιεοτράφη περί 
τον Ναπολεόντειου θρύλον.

ΊΙ * Εταιρεία τό»· δραματικών οΐ'γγραη'έωι· ώδήγησε 
είς Αιόνυοον τ·σ· φιλοξενούμενοι· κατ‘έξοχήν άι τιπρόσωπον 
τής γιΐ'.αιικής οτωμνλίας,παραθέσασααύτω κατόπιν γεΰμιι 
τιμητικόν έν Κηφιοοίρ.

•ε
'Υπό έγκριτο»· κυριών τών Άθηνόιν ίδρύθη · Πανελ

λήνιος Σύλλογος γυναικών·, ον σκοπέ·; είνε ό σύνδεσμος 
τών απανταχού Έλληνίδων, 8πως έπιτενχθή ά) ή διαπαι- 
δαγιόγηοις τών έν ταΐς έπαρχίαις καί τν τοΐς δήμοι; της 
Ελλάδος γι ναικιον διά τή; καλλιέργειας τών συναισθη
μάτων τής θρησκείας, τής φιλοπατρίας καί τής φιλανθρω
πίας, β') ή άρμόζουσα πρός τιις έθν.παραδόσεις μόρφωοι; 
Έλλ. Οίκου καί γ') ή άνάπτυξις τής γυναικείας βιοτεχνίας 
τών κατά τύπους έλλ. προϊόντων.

Έκτ··ς μέσων δ ΙΙανε/.λήνιος σύλ.λογος γυναι
κών· θά διοργανόιοη συνέδρια, τελείάς, Πανελληνίου; 
Εκθέσει; γυναικείων έργων, διαλέξεις, συναυλίας κλπ. 
Τό σπουδαιότεροι· όμως είνε ή ευτυχής ιδέα τής ίδρί- 
οεω; Φιλολογικού Φροντιστηρίου προς διδασκαλίαν ανω- 
τέριον φιλολογικών καί καλλιτεχνικό»· μαθημάτων διά τάς 
κυρίας καί δεσποινίδας.

'() σύλλογο; ένεφανίσθη διά μιά; εύγλώττου προκη- 
ρύξεοες, δι' ής έπί τή συμπληρώσει ΙΟΟετηρίδος άπό τής 
εθνεγερσίας προτείνη όπως αί Έλληνίδες συμμετάσχωοι 
τοΰ πανηγυρισμού διά τής ιίνεγέρσεοι; μνημείου εί; τά; 
ΊΙρίιϊίδα; μητέρας, έη ' ον θα χαρτιχθώσι τά όνόμιιτα 
τό»· προδρόμο»· γυναικών τή; Έλλ. έλευθερίας,

ΊΙ Ιδέα είνι ϊ'ϊοχοί, θά είνε δέ τιμή άληθιν'η διά τύ; 
οΐ'^ρώ'ΟΓί Έλληνίδας ή πραγματοποίησίς της.

Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου είνε ή κ. Αίκ. Γλαράκη, 
γενική δέ γραμματείς ή κ. Σωτ. Άλιμπέρτη.

♦
ΙΙαρεστάθη εσχάτως είς ιό Κωμικόν Μελόδραμα τών 

ΙΙαριοίων νέον εργον τοΰ Έρ. Μπατάϊγ ΰπό τόν τίτλον 
• ΊΙ Λεπρή , ίιπερ έφάνη είς μερικοί·; θεατας καθ' 
ΰ.τερβολήν σκληρόν καί θλιβερόν, άλλ' άπολύτω; έπιτι- 
χέοτατον διά τοϋ ανθροτπίνου μεγαλείου του, δια τής δρα
ματικής δυνάμεο'ις του, διά τής σοβαρας καί αυστηρά; 
καλλονής του, διά τής σθεναρότητος τής εκφράσεοτς, 
ήτις είνε τόσον γλυκεία,όσον ή τιον αρχαίο»’ θρύλων τής 
παραδόιεως. '() ΈοοΓκος Μπατάϊγ επικαλείται έι· τιρ 
έργω ταυ τήν διαρκή αγωνίαν τών ατυχών καί εΰθρά- 
σιων πλασμάτων, όπως εΐμεθα ό'λοι κα! συνδυάζει είς 
αύτήν τήν τρυφερόν καί ζώσαν τή; καρδίας χαράν κατά 
τήν φρικαλέαν θανατηφόρου ασθένειαν τής σαρκός. Καί 
έσκέφθη οτι ή μουσική εϊσδίουσα εί; τό βάθος τών ψυ
χών μα; άπομακρΰνει τήν έκ τοιούτοι· έργου άναδιδομέ- 
νην ί^έαν καί παρατείνει τήν επ' αυτό»· κυριαρχίαν της.

*
Χάρις εις τήν σιπεργασίαν ένός σατυρικού συγγραφέτος 

καί ενός ποιητοΰ οί Παρισινοί είδαν νέον έργον παριοτα- 
νόμενον είς τό θέατρον τής ‘Αναγεννήσεως. Είς τό έργοι· 
τοΰτο οπερ φέρει τί,ν τίτλον Αιά νά ζήση ευτυχής ανα
γνωρίζει τις τόν λυρισμόν τοΰ ‘Ανδρέου Μπιβουίιρ καί 
τ'ην ξεκαρδιστικήν σάτι-οαν τοΰ " Υβ Μιράνδ.

Είς τάς Γέννας τής Γαλλίας έδόθη συναυλία καθ'ήν 
νεαρίς μουσικοσυνθέτη; όκτοι έτών έξετέλεσε ίδικά του 
έργα. Ί) μικρός ούτος τήν ηλικίαν μικροσυνθέτη; όνομά- 
ζτιαι Ρεί'έ Γκιγιοΰ καί σννέθεσεν ώραϊα καί επιτυχή 
μουσικά τεμάχια.

Ή κλίοι; τοΰ Ρενε Γκιγιοΰ τείνει πρό πόντιον πρό; 
τήν ούνθεσιν.

Τό μικρ',ν αυτό παιδίον αισθάνεται τ'ην σφοδρόν ά-
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νάγκην να μεταφράζη μουσικώς τάς έντυπώοεις του. Έκ 
τούτοι· συνέθεσε σεβαστόν αριθμόν μικρών έργων διά 
κλειδοκύμβαλου καί διά βιολίω· καί διά τετράφωνοι· έγ
χορδον ώς και μίαν λειτουργίαν. Τό αξιοπερίεργου εϊνε 
οτι ύ μικρός ούτος μουσικός συνθέτει μετ' απερίγρα
πτοι· ννκολίας χωρίς ι·α χρησιμοποιή μουσικοί· όργανοι·.

*
Ιίαοεατάθη εσχατιάς διά πρώτην φοράν τις τό Μιλάνον 

ΰπερόττα τον συνθέτου Ύβάν .If Χαρτουλάρι· Δαρκλί 
ι'.τό τόν τίτλον ν ‘Αρχαία ‘Ιδιοτροπία ήτις εϊνε ιό πρώ
τον αέ’τού έργον, ούτινος τό κείμενον οφείλεται τις τόν 
συγγραφέα Τσαγκαρίνην. ‘Η επιτυχία τής κωμιοδίας τού
της υπήρξε πλήρης. Τό θέμα rive γοητευτικόν καί 
ενδιαφέρον, άναφερόμενον είς τίμ' άρχαίαν εποχήν.

•
Έν τή ‘Ακαδημία τών Καλώ»· Τεχνών τής Πενσί'λ- 

βανίας έδόθη διάλεξις περί ‘Ελλάδος ύπό τών δεσποινί
δων Boeril'ke καί H'inim0lsbavlt, αί όποΐαι δΐήλθον 
ιό παρελθόν θέρος ίν Έλλάδι, ταξειδενσαααι καθ' ίίπα- 
σαν τήν χώραν χάριν έθνολογικ&ν καί αρχαιολογικών με
λετών. Τήν διάλεξίν κ·»· σΐ'νώίτνοαν αί όυο καθηγήτριαι 
Λιά φιονιινάιν προβολών. Τι

ΙΙαρεοτάθη είς τό θέατρον *ί2δεΐον τών ΙΙαριοίιον νέον 
έργον ιών κ.κ. Ά’Λρβα Δουμά καί Σεβαστιανού Λεκόντ 
υπό τόν τίτλον · Έσθήρ Πριγκήπισοιι ιοί ‘Ισραήλ , τοϋ 
όποιον ιΐι σκηνικά εϊνε περσικά, ή μουσική ροισοική καί 
τά ποιήματα γαλλικά.

Τό θέαμα προσελκύει τούς Παρισινούς. Ή σκηνοθεσία 
rive οοφωτάτη καί ζωηρότατη άναπαράστιιοις τής μεγα
λοπρεπούς πολυτελείας τής περσικής προττευουοης Σοϋσα: 
Μουσική γλυκυτάτη καί θοιπευτική προστίθεται είς τό 
όραμα. Οί χοροί καί άμφιέσεις five αληθής εορτή διά 
ιόν Αφθαλμόν. Καί όλα ταϋταδεν έπισκιάζουιι ιό ποίημα 
ιό όποιον έχει περισσότερον χροιματισμόν άπό λάμιμιν, 
περισσότερον σθένος άπό λυρισμόν. ‘Αντιπροοιοπνίοΐ'οιν 
εϊδός τι νεοκλασικισμού καί ρωμαντισμοϋ, άλλά τό σί·νο- 
λον elve αριοτον.

*
Ί! έν Μονάχοι ‘Ακαδημία τών ‘Επιστημών έχορήγη- 

σεν έκ τών προσόδων τον κληροδοτήματος τον αειμνή
στου Διονυσίου θερειανοϋ 1000 μάρκα είς τον καθηγη
τήν Κάρολον BeicliOltl πρός συμπλήροισιν τον περί 
'Ελληνικής αγγειογραφίας εργοι·' ΙϊίΟΟ μάρκα είς τόν κα
θηγητήν Αύγουστον Heisenberg υπέρ τοϋ Βυζαντινόν 
Περιοδικοί, συνάμα δι 500 μάρκα ώς πρώτην δόσιν διά 
τίμ· ούτναξιν γενικοί· πίνακας ιών περιεχόμενα»· τοϋ 18— 
24 τόμου τον αυτού περιοδικού' 1000 μάρκα υπέρ τοϋ 
Corpus gridh ischer Urkeniden.

Είς τόν καθηγητήν Λεοπόλδον VI eiiger 500 μάρκα 
ώς επιχορήγηση· υπέρ ιής ύπ' αυτού έκδόσεως τών Βυ
ζαντινών παπύρων τής εν Μονάχοι Βασιλικής Βιβλιοθήκης.

Είς τόν έν Νυρεμβέργη καθηγητήν Φρειδ. Stiihlin 
1000 μάρκα ώς δεντέραν δόσιν χάριν ιών τοπογραφικώτ 
έρειπών έν Ηεσσαλίη.

Είς τόν εν ‘Αθήναις διδάκτορα Άθ. Μπού ιουραν 800 
μάρκα πρός έξακολούθηοιν τώι· μεσαιωνικών Ελληνικά»' 
γλωσσικών μελετών τον.

Είς τον έν Κέμπλιν καθηγητήν Κ. Bitterailf BOO 
μαρκα ώς δεντέραν δόσιν πρός νέαν έκδοσιν τής τοΰ Άρι- 
αιοτόΖοι·; ιστορίας ιών ζιρο»·.

Είς ιόν έν Μονάχοι καθηγηιήν Λουδ. ΒΪΙπΊΐβΤ 800 
μαρκα χάριν τοπογραφικώ»· καί χωρογραφικών ιιελετών 
έν Έλλάδι.

Είς τόν έν Έρλάγγη καθηγητήν ,1οι·Λ. Κούρτιω· 400 
μάρκα πρός περάτωσα· τον έργου του «Αί οχέοιις τής 
Ελληνικής αρχαϊκής τέχνης πρ'ις τήν δυομικίμ· ‘Ασίαν·,
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Βραβείου δν ή ίν Μονάχοι ‘Ακαδημία τών ‘Επιστημών 
εκ μάρκων 800 άπενειμεν είς τόν εν ‘Αθήναις καθηγη
τήν Γ. Ν. Χατζιδάκιν διά τίι κατά τά τελευταία έτη δη- 
μοαιει θέντα έργα αυτού, τά αναγόμενα είς τήν Ιστορίαν 
τής 'Ελληνικής γλώσοης.

*
Ό Μουσικός καί Φιλολογικός Σύλλογος " Τέχνη·, σκο

πών έν τή εί'ουιάτιι ανιόν αποστολή πάσαν ίνίσχναιν ιής 
Μουσικής καί ιής Λογοιεχνίας. δεν ήμίλησε στοιχειώδους 
εθνικού καθήκοντος πρός διάσωσιν τβ>ν μνημείων τής 
ΈθνικήςΜούσης—ιών άσμάτων καί χορών — άλλοιουμένων 
εκάοτοτε έκ ιής παρόδου ιοϋ χρόνου. Αιίι ιούιο άπό ιής 
ίδρνοεως αυτού ό Σύλλογος έμερίμνηοε περί ένιοχύσειος 
τών Έθν. χοριΐιν καί Έθν. άομάτιον, περισυλλοιής. εκ- 
καθαρίοειος, έναρμονίοεοες, διδασκαλίας καί διαδόσεως 
αί'τών,καθ'τμ' εποχήν υπό τήν νοσηράν επήρειαν όθνείο»· 
ηθών καί εθίμων κινδυνενουσι νά άπολεοθώοι.

Τά δημοτικά άσματα καί οί εθνικοί χοροί άποτελούσι 
τήν ίΰισαν τοΰ "Εθνους μουσικήν, επειδή δε δεν πρό
κειται περί γραπτής μουσικής διδασκόμενης θεωρητικώις 
καί περί χορών διδασκόμενα»· διά καθωρισμένων βημάτων, 
μεταβιβάζονται άπό γενεάς είς γενεάν δι ’ ιίπλής θέας καί 
άκοής καί συνεπώς ύπόκεινιαι είς νοθείας καί παραλλαγάς. 
Αύτόδηλος ίίθεν ή ανάγκη τής περισυλλογής ίηποπίως 
άσμάτων καί χορών παρ" ειδικών μουσικών καί χοροδι
δασκάλων. Τοιοντον σκοπόν πρόκειται νιι Ιξΐ'πηρετήοη 
τό Μουσικόν τμήμα τής « Τέχνης· καί διά τούτο ανέθεσε 
τήν τεχνικήν διεύθινσιν διά τούς ‘Εθν. χορούς είς τόν 
μόνον παρ' ήμϊν ειδικόν καθηγητίμ· κ· Α. Άνδρεόπουλον 
δοτις άπό εικοσαετίας άρτοσιώθη εις τήν ιδέαν, ίνετείλατο 
δε αντώ τήν γραφήν καί έκκαθάριοιν τής ί·π' αύτοϋ 
σνλλεγείσης μουσικής πρός έκτέλεοιν τών άσμάτων καί 
χορών, μετά προηγούμενου έλεγχον two ειδικών μουαοι ρ- 
γών καί λαογραφων, οί'ς ό Σύλλογος θά όωοη.

’t-
Έγένετο ή κρίοις τής διεθνούς ‘Ελλανόδικοι· επιτρο

πής διά τόν διαγωνισμόν ιοϋ οχεδίου τού Δικαστικοί’ με
γάρου 'Αθηνών. Τής επιτροπής μετέσχον τρεις ξίι·οι αρ
χιτέκτονες, είς Γερμανός, είς Ιταλός καί είς Γάλλος. 
πεβλήθηοαν έν δλιρ 12 σχέδια, ήτοι 4 'Ελληνικά, 4 Γαλ
λικά, 2 ‘Ιταλικά καί 2 Γερμανικά. Έβραβεύθηααν τά 
σχέδια τών κ' ‘Αλ. Νικολοΰδη καί τοϋ Γάλλοι· κ. Γοι ΐ- 
δέττι,οί'τινες καί έμοιράσθηοαν τό έξ 20,000 α'. βραβεΐον. 
Τό σχέδιον τοΰ κ. Νικολούδη θά προτιμηθή είς τήν 
έκτέλεοιν

★
Ό κ. Κ. Τάχος ιόμίλησεν έν τιρ Ώδείιρ ‘Αθηνών 

περί τώ»· μουσικών διαγραμμάτων καί τώ»' μελωδικών τρύ- 
πι·>ν τής Έλλ. μουσικής άπό το»· άρχαιοτάτο»· χρόνο»· 
μέχρι σήμερον, έν παραβολή πρός τούς τρόπους τής νεω- 
τέρας μουσικής.

*
ΊI διδάκτωρ τής φιλολογίας δεσποινίς Μυρσίνη Κλε- 

άνθους ώμίληοεν έν τιρ Αυκείφ τών Έλληνίδιον περί 
τών γυναικείο»· τύπων παρά Tip Σοφοκλβΐ, εΰγλώττοις.

♦
Έν Κωνίπόλει έπωληγυρίσθη ή πεντηκονταετηρίς τοϋ 

Έλλ. Φιλολογικού Συλλόγου. 'Ο κ. Ν, Πολίτης άντεπρο- 
σώπενσε τό Έλλ. Πανεπιστήμιου.

*
Ό κ. Πώλ Ζιράρ όιμίλησεν είς τήν Σορβάνην περί 

Έλλ.άδος. Ό ενγλωτος Ελληνιστής δέν περιορϊοθη είς 
ί'ν ιόριομένον θέμα, άλλ' άφηγήθη τάς έντυπώσεις τουάπο 
τό τελπυταϊον ταξείδί του είς τήν 'Ελλάδα,

Διά τόν κ. Ζιράρ ή 'Ελλάς διι· εϊνε μόνον χώρα 
έρειπίων θαυμάζει τώ'Έρμήν τον Πραξιτελους άλλά καί 
παρακολουθεί με συμπάθειαν τήν στρατιωτικήν, πολιτι
κήν,οικονομικήν καί διανοητικΐμ· άνόρθωοιν τής'Ελλάδος.


