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Γιάννης Τυχερός ήτο 
ό καλλίτερος Εργά
της τού υποδηματο
ποιείου. Τρίακοντού- 
της καί πλέον,ισχνός, 
μελαγχ ροινός, έφερεν 
έπι τής μορφή: δλα τά 
σημεία μακρα.ς βιο
πάλης. Δεν έγνώριζε

καμμίαν άλλην διασκίδασιν, εκτός τής εργασίας. 
Πρώτος μετέβαινεν είς τό κατάστημ.α, τελευ
ταίος έφευγεν. Είς τό υπόγειον τού υποδηματο
ποιείου δλην τήν ημέραν καί ενίοτε τήν νύκτα 
έκυπτεν επάνω είς τό τραπεζάκι. Ό κύριός 
του τόν ήγάπα πολύ καί είς αυτόν ανέθετε κατά 
προτίμησιν τήν εργασίαν τών κομψότερων υπο
δημάτων.

Ό Τυχερός συνεδέετο δΓ ιδιαιτέρας φιλίας 
μέ τόν ομότεχνόν του Σταύρον, δστίς έκάθητο 
εις έν χαμόσπητον—τό μοναδικόν — μιας λεω
φόρου. Κάθε Κυριακήν απόγευμα έπήγαινεν είς 
τό δωμάτιον τού Σταύρου καί άφοΰ έκάθητο 
ολίγην ώραν, έξήρχοντο έπειτα μαζή.

Μίαν Κυριακήν ό Τυχηρός ειχεν άφοσ'.ωθη είς 
μίαν κατασκοπείαν. Δέν εννοούσε ν ’ απομακρυνθώ 
τού παραθύρου και όταν ό Σταύρος τόν εΐρωνεύθη 
διά τήν περιέργειαν του, ό Τυχερός μελαγχο
λικός άπήντησε :

—Άτυχος πάντα ! Καί νά σέ λένε Τνχ(ξ>ό!.. 
Ό Σταύρος συνεπέρανε πολλά. Ί’πωπτεύθη 

καμμίαν ροδοκόκκινην καμαριέραν είς τό απέ
ναντι μέγαρον, άλλ’οποία ύπήρζεν ή έκπληξίς 
του όταν είδε τόν Τυχερόν παρατηρούντα ατενώς 
τήν ώραιοτάτην μοναχοκόρην ένός πολυτάλαντου 
κτηματίου, δστις κατώκει απέναντι.

Έκτοτε ήτο ή μόνη απόλαυσες τοϋ Τυχερού 
νά κάθεται κάθε Κυριακήν είς τό παράθυρου 
εκείνο, είς έν ήρειπωμένον κάθισμα καί νά διευ- 
θύνη τά βλέμματά του είς τήν τραπεζαρίαν τού 
αντικρυνοϋ μεγάρου, διά νά βλέπη έξηπλωμε'νην 
τήν κόρην τοϋ γείτονος.

Μίαν ημέραν, μέ τήν δύσιν τού ήλιου, τήν 
βλέπει άπό τό παραθυράκι τού υποδηματο
ποιείου δπου είργάζετο νά περνόί. Λές καί έστα- 
μάτισεν ή καρδιά του μόλις τήν άνεγνώρισε.

Ποτέ έως τότε δέν τήν ειχεν ιοη είς τόν δρόμον. 
"Ω, πόσον τού έφαίνετο τώρα διαφορετική ! Τί 
ανάστημα μεγαλοπρεπές, ποια χάρις είς τό βά
δισμα, ποιος πλούτος τήν περιέβαλλε. Άφίνει 
τήν εργασίαν του, ανορθούται και τήν βλέπει νά 
εισέρχεται είς τό κατάστημα. Πρώτην φοράν 
συνέβαινε αυτό.’Λ, είχε άδικον προχθές νά μέμ- 
φεται τό όνομά του. Ώμολόγει τώρα ένδομύχως 
δτι ήτο πράγματι τυχερός άνθρωπος.

Οί άλλοι έργάται κάτι ύπωπτεύθησαν. Ένας 
μάλιστα έζ αύτών, ΰπεούψηλος κουτσαβάκης, 
έβαλε τό πρώτον βέλος τής ειρωνείας καί θά 
διεδέχοντο αυτό καί άλλα,αν ό καταστηματάρ
χης δέν έκάλει τόν Τυχερόν επάνω. Ώ, πώς 
έσχε τήν δύναμιν νά τήν άντικρύση χωρίς νά 
πέση ! Μέ εν κατάλευκον φόρεμα, διαφανέστα- 
τον, μέ ένα καπέλλο αιθέριο,ήτο μια ζωγραφιά, 
ένας άγγελος. Δίπλα της ένας νέος — πελάτης
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τού μαγαζειοΰ—πολύ εύμορφος, πολύ κομψός, 
συνοδεύων κάθε λέξιν, τήν όποιαν άντήλασσε 
μαζή της,μέ εν μειδίαμα—μειδίαμα εύδαιμονίας.

Ό καταστηματάρχης διατάσσει τόν Τυχερόν 
νά πάρη τά μέτρα τής κυρίας. Έγονάτισε. Πόσες 
φορές είχε γονατίση ή ψυχή του 1 "Ενα πόδι μι - 
κρό-μικρό μέ μεταξωτή μαύρη κάλτσα Τό' ή- 
σθάνΟη εις τάς χεϊρας του, τό ε’σφιξεν. ’Εκείνη 
με πολλήν προφύλαξιν ανύψωσε τό φόρεμα καί 
προκλητικός αντήχησε, δταν προσετρίβη τό φό
ρεμα εις τό μεταξωτόν έρυθροϋν έσωφόριον,ό Ορους 
τής μετάξηο. Έδοκίμασεν έν τούτοις ό Τυ
χερός μίαν εντροπήν τήν στιγμήν εκείνην,ολίγον 
άπέχουσαν τοϋ έξευτελισμού. Άλλ ’ αφού τήν 
ήγαπα, ο εξευτελισμός δέν τοϋ έκαμνε έντύπωσιν.

— Ετελειωσε και αύτό, είπεν εκείνη, διευ
θετούσα τό φόρεμά της.

— Τά ύποδήματα θά εινε ζι^ιζά, είπεν ό 
καταστηματάρχης πρός τόν Τυχερόν μέ μίαν σο
βαρότητα, ώς νά τοϋ έφίστα ιδιαιτέρως τήν 
προσοχήν.

Ο Τυχερός έμεινε κεραυνόπληκτος. Δέν 
έφαντάζετο ποτέ δτι θά έγίνετο -δική του—αί 
ιοιοτροπίαι και αί φιλαρέσκειαι τών γυναικών 
έχουν όρια—αλλά και δέν υπέθετε τόσω ταχεΐαν 
τήν διακοπήν τών ονείρων του. Πώς θά έπεο- 
νοϋσε τάς Κυριάκός του τώρα πλέον, πώς Οάντί- 

κρυζε τά μαγικά έκεΐνα παράθυρα. Καί δσω 
έσυλλογίζετο δτι αν τήν έβλεπε, Οά τήν έβλεπε 
άκουμβώσαν εις τάς αγκόλας άλλου,τόσω έσπα- 
ράσσετο ή ψυχή του.

“Εκαμε νά φύγη ό Τυχερός· ό καταστημα
τάρχης τόν έκράτησε διά νά έρωτήση τήν κυ
ρίαν πότε ήθελε νά εινε έτοιμα τά ύποδήματα, 
άλλ ’ άντ ’ αυτής έσπευσεν ό μνηστήρ νά είπή 
μέ κάποιαν ανυπομονησίαν :

— Όσω μπορείτε γληγορώτερα.

Σιωπηλός, μελαγχολικός ό Τυχερός επανήλθε 
εις τήν θέσιν του. Έπιασε δουλειά,αλλά ό νοϋς 
του έτρεχε μακρυά, έγύριζε μαζύ μέ εκείνην.

Τί κακή νύχτα πού πέρασε ! Πρώτην φοράν 
εις τήν ζωήν του έκλαυσε μέ τόσον παράπονου.

Τήν άλλην ημέραν, τού είπε ό κύριός του ν’ 
αφίση κάθε άλλην εργασίαν καί νά έπιμεληθή τά 
νυμφικά ύποδήματα.

Άπό τής στιγμής εκείνης ήρχισε τό βραδύ 
μαρτυρίου. Έκυπτε βαρύς, αμίλητος επάνω εις 
τά υλικά,άπό τά όποια Οά περιεκαλύπτουτο τά 
ωραία έκεΐνα, τά μικροσκοπικά πόδια. Έφαυτά- 
ζετο έαυτόν τήν στιγμήν εκείνην νεκροθάπτην 
εχάραττε τό δέρμα, ώς νά έσκαπτε τόν τάφον 
τής ευτυχίας του. Καί δταν έπήρε τό λευκόν 
ατλάζι διά νά τό προσαρμόση,ένόμισεν δτι έκοψε 
ένα κομμάτι άπό τό σάβανον τής ψυχής του,δτι 
έσχιζε τά όνειρά του. Καί έπρόσεχεν—ό δυστυ
χής, ώ πώς έπρόσεχε !—μήπως πέσουν επάνω εις 
τό άσπιλον ατλάζι τά δάκρυά του, αν καί τό 
ήθελε, διά νά τά έστελνε εις τήν νύμφην μέ τά 
σημάδια έκεΐνα τού άπηλπισμένου έρωτός του.

Καί είργάζετο γλήγορα—ό γαμβρός έβιάζετο 
πολύ, καί είχε δίκαιον νά βιάζεται— καί αί ώ- 
χραί, αί κάτισχνοι χεΐρες του νευρικώς καί μη
χανικώς ίκινούντο καί αί άρτηρίαι του ξεπετοϋ- 
σαν φαιαί ύπό τήν άπεσκληρημένην επιδερμίδα, 
καί κοιλώματα βαθέα έσχηματίζοντο εις τάς 
κλειδώσεις τών δακτύλων.

Τά ύποδήματα έξόχως κομψά, μικρά, χαρι
τωμένα, έτελείωσαν. Γοβάκια μέ παλλεύκους 
μεταξωτούς φιόγκους, έτοιμα νά τριγυρίσουν καί 
αύτά τήν τράπεζαν τοϋ Υμεναίου.

Ό καταστηματάρχης ήτο τόσον ένθουσιασυ.έ- 
νος άπό τήν κατασκευήν,ώστε τά έβαλε εις τήν 
βιτρίναν, έως δτου ζητηθούν.

Άλλ ’ αί ήμέραι παρήρχοντο καί κανείς δέν 
έφαίνετο.

"Ενα Σαββατόβραδο, μια άμαξα βιαστική 
σταματά πρό τοϋ καταστήματος. Ένας σκυθρω
πός υπηρέτης, ό οποίος έβαστοϋσε μαύρες κορ— 
οέλλες και νεκρώσιμα, ζητεί τά νυμφικά ύπο
δήματα.

Ό καταστηματάρχης τά έξεσκόνισε καί ένφ τά

■

περιετύλισσε, εξέφρασε συγχρόνως τήν άπορίαν 
πρός τόν υπηρέτην, πώς ήργησαν νά τά πάρουν.

— Γιατί άργήσαμε . . . άπήντησεν εκείνος. 
"Αχ ! Ποιος νά πίστευε πώς θά τής τά φορούσαν 
στή κάσα ! . . .

Έμεινευ έννεός ό διευθυντής τοϋ καταστή
ματος, όταν έφαντάσθη νεκράν τήν ώραίαν εκεί
νην κόρην,

— Κρίμα, κρίμα . . . ποοσέθηκε περίλυπος, 
οίονεί οϊκτείοων τήν ματαιότητα τοϋ κόσμου.

Ό Γιάννης Τυχερός δέν ήξευρε τίποτε. Τήν 
άλλην ημέραν—ήτο Κυριακή—εξεκίνησεν, όπως 
πάντοτε,διά τό σπήτι τοϋ Σταύρου. Ήτο συνή
θειά του- άλλά τώρα, ήθελε περισσότερον άπό 
κάθε άλλη Κυριακή διά τελευταίαν φοράν νά 
τήν ίδή, κόρην άκόμ.η, ξαπλωμένην όπως πάν
τοτε εις τήν άγαπημένην της πολυθρόναν . . .

Τά μαύρα παραπετάσματα τής θύρας τόν 
σταματούν, τοϋ δένουν τήν καρδιά.

Τό δνειρόν του είχεν άποθάνη παρθένον 1

Έξεκίνησεν ή πομπή. “Ω, πόσοι ήκολούθουν 
τό κλειστόν φέρετρον ! Ποϋ νά πλησιάση ό πτω
χός αύτός εις τούς εκλεκτούς εκείνους ομίλους. 
Έσύρετο τελευταίος, μέ τά γιορτινά του, πλη

σίον εις τά πενθηφοροϋντα άλογα τής νεκροφό- 
ρου . . ,

Οταν έφθασεν ή κηδεία εις τό νεκροταφείου, 

ολίγοι είχον άπομείυη. Οί εκλεκτοί διεσκορπί- 
σθησαν, άλλ’ αύτός έσπευσε εις τό πλάι τών 
νεκροθαπτών.

Παρηκολούθησε μέ βουρκωμένα μάτια τήν 
σκληράν διαδικασίαν,ήτις προηγείται τής ταφής.

Οί νεκροθάπται άφήρεσαν τό σκέπασμα τοϋ 
φερέτρου, διά νά άσπαβθοϋν τήν νεκράν διά τε
λευταίαν φοράν οί γονείς. Καί τότε εις τά θολά 
μάτια τοϋ Τυχερού άστραψαν τά λευκά άτλα- 
ζωτά ύποδήματα.

Έκεΐνα ήσαν νομίζει δτι άκόμη τά κρατεί 
μέ τάς τυλώδεις χεϊρας του καί μέσα εις τούς 
λυγμούς τών οικείων ήκούσθη ένας παράτονος 
λυγμός, τό κλάμμα τοϋ Τυχερού. Καί έπιπταν 
τά δάκρυά του, ελεύθερα τώρα καί χωρίς φόβον, 
επάνω εις τά λευκά ύποδήματα, τά όποια έμελ
λαν νά τήν στολίσουν ώς νύμφην καί τώρα τήν 
συνοδεύουν νεκράν, καί ήσθάνθη αίφνης μίαν ά- 
γρίαν χαράν, διότι συνεθάπτοντο, άσπιλα τά 
ύποδήματα, παρθενικά, μαζή μέ τήν κόρην,μαζή 
μέ τά όνειρά του καί τά δάκρυά του, εις τήν 
αίωνίαν αγκάλην τοϋ τάφου !

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Άπό τά; άρτι έκδρΟείσα; 'Εντυπώσεις τής Ζωής»/.

Τάς εικόνας έφΓ/.ρτίχνησεν ό κ. Φ. ΆριΟτεύς.

ΆΛ»- .*«,·

ΑΠΟ ΤΑ “ΠΑΝΟΥΡΑΝΙΑ,,

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΡΙΑΝ Ε. Λ.

Θ'ε νεΐσαι χ’ έσυ π.ΐασμα
Τον π.Ιειύ γα.Ιάζιου χόομου
Καί μό.Ιις σ' είδα εμπρός μου
Σ ’ /'·> νόμ α σα άδε.Ιφ ή.

Θέ νϊίζησες μ ’ εμένα
Κ' αίσθάνθηχα σά βρΰσι
Στα στήδεία ν' ιϊναδρΐεσρ
II π.ίειό .Ιευχή στροφή.

Για σέν' άφ' τό τραγούδι
ΙΙοϋ ι’-ά.Ι./ουν κόσμοι χί-Ιιοι
Καί ποϋ μυριάδες ή.Ιιοι
Τ' ανοίγουν την αυγή,

Σά σπίθα μέσ" στή στάχτη
Στό φτερωτό μου στίχο 
Έκράτησα έναν ήχο
Για νά σε βρω στή γή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

κατ ’ έξοχήν τής νήσου ιστοριογράφος οΰδέν μάς 
λέγει είς τόν δεύτερον αύτού τόμον, ένθα έν σε- 
λίδι 541 άναφέρει τάς δύο ταύτας εικόνας.

'Ημείς δμως έχομεν δυσεύρετον βιβλίον τυ- 
πωθέν έν Βενετία τώ 1761, καί φέρον τίτλον 
Notizie Storiche delle apparizioni e delle 
immogini piu celebri di Maria Vergine San- 
tissima nella citta e dominio di Venezia, τό 
όποιον δπως δήποτε μάς ιστορεί κάτι περί Τών 
δύο τούτων λαμπρών εικόνων τής Θεοτόκου. Έν 
σελίδι 576 λέγει έπί λέξει ; «Δύο είκόνες τής 
• Μητρό; τοϋ θεού φυλάττονται μετά ιδιαιτέρου 
«σεβασμού είς τό φρούριον Ζακύνθου. Ή μέν 
«μετεφέρθη έκ Κωνσταντινουπόλεως καί κοινώς 
«λέγεται ή Κυρά Λαουρετζάνα, έκ τοΰ όνόμα- 
«τος τού Λαυρέντιου Βεργόνου, ίδρυτού τής 
«εκκλησίας, ένθα κεϊται. Καί ή έτέρα μετε- 
«φέρθη έκ τής Κρήτης καί κοινώς λέγεται ΙΙα- 
«ναγία Χρυιτοπιιγή, ητζ’. Πηγή Χαρίτων πρός 
«δήλωσίν τών θαυμάσιων ευεργεσιών, τάς οποίας 
«διανέμει ή Βασίλισσα τών ουρανών είς τούς 
«πιστούς της» Γνωρίζοντες τόν τόπον τής προ- 
ελεύσεως καί έχοντες ύπ’όψιν τάς εικόνας, δυ- 
νάμεθα νά άποφανθώμεν δτι έγράφησαν καθ’ ήν 
έποχήν ήκμαζε ή τέχνη έν Κωνσταντινουπόλει 
καί έν Κρήτη. Γνωρίζομε·/ άλλως τε αύθεντικώς 
δτι μετά τήν άλωσιν τής Κρήτης τήν γενομένην 
1669 πολλά αντικείμενα μετά τών προσφυγόν- 
των μετεφέρθησαν είς Ζάκυνθον. Πιθανόν ή έν 
λόγω είκών νά μετεφέρθη πρό τής άλώσεως.

Τό ένετικόν βιβλίον μάς λύει καί άλλο ιστο
ρικόν γεγονός. Κοινώς λέγεται καί έγράφη δτι 
ή Θεοτόκος λέγεται Χαονρέταινα διότι εύρέθη 
ύπό τίνος ήτοι εργάτου, ένφτώρα γνω-
ρίζομιν δτι έκλήθη ούτως διότι ή εκκλησία 
ίδρύθη ύπό τού Λαυρέντιου Βεργόνου καί ή εί
κών έλαβε τό όνομα, τού βαπτιστικού ονόματος 
τού ίδρυτού. Έν τούτοις έπί τής έπαργυρώσεως 
τής εΐκόνος υπάρχει χαραγμένον : Ή Κυρά ή 
Λαουρίνιενα. Τήν έπιγραφήν ταύτην δέν θά τήν 
είδεν ό Χιώτης καί ούτως έγραψε τό κοινώς Λα- 
ονρέταινα.

Ή επιγραφή συμφωνεί μέ τό LAOBENZANA 
τοϋ ’Ιταλού συγγραφέως, λέξις προερχόμενη έκ 
τοϋ Laurenzio, ώς την Λαουρένιεναν, τήν έξή- 
γαγον έκ τοϋ Λαυρέντιος.

Άμφότεραι αί είκόνες στηρίζονται έπί θρό
νου, άλλ’ ωραιότερος είνε ό τής Χρυσοπηγής. 
"Οπισθεν τής εΐκόνος ταύτης υπάρχει ζωγρα
φιά καλή τοϋ περιφήμου Ζακυνθίου Καντούνη, 
ένθα είκονίζονται καί δύο άγγελοι βαστάζοντες 
μακράν ταινίαν μετά τοΰ τροπαρίου : «Καί πού 
λοιπόν άλλην εύρήσω άντίληψιν κλ.» καί κά
τωθι υπάρχει επιγραφή, άσχετος πρός τό παρόν 
σημείωμα.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΔΥΟ ΑΡΧΑΙΑΙ
ΒΓΖΑΝΤΙΝΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΙ 

ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩι

Ν Ζακύνθφ ύπάρχουσι δύο ώ- 
ραΐαι εικόνες Βυζαντινής τέ · 
χνης,αί όποια', κοινώς λέγον
ται ή Χρυυοπηγη καί ή 
Λαουρέταινα. Ή πρώτη εί
νε κοινότατη καί τοΐς ξένοις 
και περί τής όποιας μνείαν 
ποιείται έν τή βυζαντινή τί 
χνγ καί ό φλο; κ. Μαυρογι- 
άννης. Συχνάζεται ή εκκλη
σία της. κειμένηέπί τοϋ γρα-

φικωτάτου γηλόφου ένθα τό προάστειον Μπόχαλη, 
παρά τφ όποίφ ύψούται τό παλαιόν φρούριον, και 
ή είκών εινε πλήρης αναθημάτων. Ή δεύτερα 
εύρίκεται είς τήν εκκλησίαν τής ΙΊόλεως άφιε- 
ρωμένην είς τήν 'Αγίαν Τριάδα, τήν κειμένην 
είς τήν όδόν Κολοκωτρώνη, τήν άγουσαν είς τό 
Κρύο-Νερό, ένθα άρχεται τό γραφικώτατον Άκ- 
ρωτήρι, άλλο τής νήσου μικρόν προάστειον. Έπί 
Ενετών καί αί δύο Παναγίαι εκειντο είς τό φρού
ριον. Οί σεισμοί κατέστρεψαν τούς ναούς των καί 
έπειτα, έλθόντων τών "Αγγλων, τό φρούριον έ- 
χρησίμευεν άποκλειστικώς διά τόν στρατόν. Ή 
Λαουρέταινα, κατ’έτος κατά τήν δευτέραν ημέ
ραν τοϋ Πάσχα φέρεται είς εκκλησίαν κειμένην 
είς τό Ψήλωμα—νϋν, όδόν Φιλικών—καί τό 
απόγευμα γίνεται ωραία πανήγυρις καί έπειτα 
λιτανεύεται ή Παρθένος ήμιεπισήμως καί φέρεται 
είς τήν εκκλησίαν τής Άγιας Τριάδος.

Άμφότεραι αί είκόνες είνε έπί ξύλου ζωγρα
φισμένα!. Ή Χρυσοπηγή καλύπτεται απασα 
διά νιωτέρας άργυράς έπιχρύσου ένδύσεως, πλήν 
τών προσώπων τής Παρθένου καί τοϋ Χριστού. 
Έπί δέ τοϋ άργυρώματο; τής εΐκόνος, πρός τό 
κάτωθεν αριστερόν μέρος τής εΐκόνος, άναγινώ- 
σκεται ή έξης επιγραφή : Καυχαται ή πό.Ιις Ζα
κύνθου σχοϋσα Χρυσοπηγής τε τοιαό' εικόνα 
όκτακοσίω τετράκις όίκα. ετη γραρεΐσα μετά 
Χρίστον γε. Ή επιγραφή εννοείται είνε άγνωσ
τον ήμΐν άν κατά παράδοσιν συνετάχθη ή άν 
ύπήρξε καί πρό τής έπαργυρώσεως καί έπί τής 
σανίδος Ή Λαουρίταινα έπίσης είνε κεκαλυμ- 
μένη διά αργυρά; ένδύσεως, πλήν τών προσώπων 
τής Θεοτόκου καί τοϋ Χριστού. ΊΙ έργασία τών 
προσώπων άμφοτέρων τών εικόνων είνε άρίστη 
καί άποδεικνύει δτι είνε άρχαίαι καί έγράφησαν 
άπό καλόν καλλιτέχνην. 'II κεφαλή τού Χρι
στού χαρακτηρίζει καί είς τάς δύο τήν παιδικήν 
χάριν. Τό πρόσωπον τής Λαουρεταινας είνε 
ώραιότατον. Άλλά πότε καί ποϋ έγράφησαν ; 
Περί τούτου καί αυτός ό μακαρίτης Χιώτη; ό

Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

(Συνέχεια έζ τοΰ ζ'. τεύχους).

II. ΤΑ Αρα^ιζΑ μνημεία xal τΑ των 
Μαυριτανων.

Ή Μουσουλμανική τέχνη έν Αίγύπτω καί 
Κων)πόλει.

Αί χώραι έν αίς εύρίσκομεν σήμερον τά πρό
τυπα τά μάλλον άξισημείωτα τής κυρίως μου
σουλμανικής τέχνης είνε ή Αίγυπτος, ή Ισπανία, 
καί ή Κωνσταντινούπολις καί τά πλησιόχωρα 
διαμερίσματα,είτε έν Ευρώπη, είτε έν 'Ασία. Έν 
’Ασία εύρίσκοντα οί τύποι οί πλέον αρχαίοι καί 

οί πλέον χαρακτηριστικοί, οΐοι είσίν τό τζα
μίον τό ήρ-ιπωμένον έν μέρει ύπό τού 'Ζμρού 
κατά τόν VII αιώνα, τό πρώτον ίσως τζαμίον 
έκ τών αρχαίων μνημείων τών μουσουλμανικών, 
τά τζαμία τού Έβν-Τουλούν, τών οποίων ό 
μιναρές, είναι διάσημος (IX.αιών), τό τοΰ Χασάν 
^XIV. αιών). Εις τόν αυτόν τύπον περιλαμβά
νονται τά τζαμία τής Συρίας. ’Ανάγκη νά μετα- 
βώμεν μακρότερον, είς τήν 'Ισπανίαν. Οί 'Ο
θωμανοί κύριοι γενόμενοι τής Μικρά; ’Ασίας 
άπό τών άρχών τού XIV αίώνος έκτισαν, ώς 
γνωστόν, είς τήν Προύσαν, πρωτεύουσαν αύτών 
τά σπουδαιότερα τζαμία. Μεταξύ τών μνη
μείων τών ίδρυθέντων έν Κ)πόλει, μετά τήν 
κατάκτησιν τήν Τουρκικήν, θαυμάζεται ιδίως τό 
Τζαμίον Μωάμεθ τού II, φκοδομηθέν άπό τού 
1463—1469 ύπό τού βυζαντινού άρχιτέκτονος 
Χριστοπούλου, τό Τζαμίον Σουλεϊμάν τού Με
γαλοπρεπούς, τό άνεγερθέν άπό τοΰ 1550 — 
1566 ύπό τού Σινάν, τοΰ διασημοτέρου τών 
Τούρκων αρχιτεκτόνων καί τό Τζαμίον τού Άχ- 
μέτ (XVII αιών). Τό Τζαμίον Σελίμ τού II, έν 
Άδριανουπόλει είναι, ωσαύτως, έκ τών ωραιό

τερων τής δλης ’Ανατολής.

Ή μουσουλμανική τέχνη έν Ίσπανίμ.
Άλλ’ έν 'Ισπανία μόνον ευρίσκει τις τά ω

ραιότερα μνημεία τής άραβικής τέχνης, μέ όλα; 
τάς στρεβλώσεις καί τάς μεταμορφώσεις τά; ό
ποια; ύπέστησαν κατά καιρού;. Τό τζαμίον τή; 
Κορδούηςείνε σήμερον άκόμη τό ωραιότερου τών 
τζαμιών. Πάλαι ήνοίγοντο δέκα εννέα θύραι, 
είς τήν μεγάλην αυλήν, τήν φυτευμένην μέ πορ- 
τοκαλέας καί βανανεας,γτήν περικυκλουμένην ύπό 
στηλών καί κοσμουμένην ύπό διαυγών ΰδάτων 
καί άστοαπτουσών κρηνών, αΐτινες άκόμησήμι- 

ρον ύφίστανται, ώραίζουσαι τό μνημεϊον εκείνο. 
Σχεδόν πάσαι αί Ούρα·, αύται έκλείοντο· όπερ 
τροποποιούν τόν φωτισμόν τών ένδον, μετέβαλε 
τήν εσωτερικήν θέαν κατ ’ ίδιον τρόπον καί καθι

στά τήν διακόσμησιν έπί μάλλον χαρίεσσαν καί 
ελκυστικήν. Τό ύψος τού μνημείου είνε μέτριου· 
πέντε μέτρα ύψος έχουσ-.Μ αί στήλαι· εννέα μέ
τρα, εν συνόλω, μέχρι τών θολών, ου; κατά 
τον Χ\ III αιώνα, άδεξίως άντεκατέστησαν διά 
ςυλου. Το θέαμα τού εσωτερικού δέν έχει 
ήττονα έν τούτοι; ενότητα έν τή ποικιλία του.

Ας φαντασθή τι; διά νά λάβη ιδέαν τινα τού 
συνόλου τή; οικοδομής εκείνης τοϋ αρχαίου τούτου 
μνημείου, εί; εμβαδόν 118 μέτρων πλάτου; έπί 
112 μέτρων βάθους, άληθές δάσο; στηλών δια
τεθειμένων παραλλήλω; καί παριστανουσών άπό 
Οέσεω; οίαςδήποτε καί άν έθεώντο γραμμάς συν- 
ουαζομενα; διά τόξων, συνήθως διπλών, στεφά
νους,θά έλεγε τις,συμπλεκόμενου; έν τφ συνόλω. 
'Γοιοϋτον τό περικαλλές εκείνο μνημεϊον.

Ή Μαυριτανικιϊ τέχνη.

ΊΙ Μαυριτανική τέχνη έν ’Ισπανία σημειό- 
νει αισθητά; προόδους. Ή 'Α.Ιόμθρα τής Γρε- 
νάδης είνε πολύ νεωτέρα τοϋ τζαμιού τής Κορ- 
δούης, άνήκουσα εί; τήν έποχήν τής παρακμής 
τή; Μουσουλμανική; ισχύος. Ή Άλάμβρα ήρ- 
ξατο φζοδομουμένη τφ 1231 καί έπερατώθη τφ 
1338. Είνε τό περιφημότερου πρότυπον τή; 
Μαυριτανική; τέχνης, ύπερβάλον τήν αραβικήν 
καί κατά τήν σοβαρότητα καί κατά τήν ποι
κιλίαν, δικαίως δέ ό ποιητή; έν ένθουσιασμω 
άναφωνεΐ:

Alhambra! Alhambra I palais quo les genies 
Ont bati coniine nil reve et rempli d'harmonies; 
Citadelle aux. creneaux lestonnes on croulants, 
Oil I'on entend, le soil·, de magiques syllabes 
Qu and la lune, a leavers les niilie arceaux arabes, 

Seine les murs de trefles blancs.
Τό Ά.ίκαζάρ τή; Σεβίλλη; είνε μετά τήν 

Άλάμβραν τό μάλλον άξιοσημείωτον έκ τών 
αραβικών μνημείων.Τού Τολέδου ή όοό; καί αί οι
κοδομά! ωσαύτως σημειοϋσι ύπεροχήν πολιτισμού.

Ή Αραβική τέχνη έπέδρασεν καί έπί τών 
χριστιανικών τόπων. Ίχνη αύτής εύρίσκομεν έν 
τή μεσημβρινή Γαλλία. Έν Σικελίιχ φκοδομήθη 
άριθμό; τι; μνημείων άραβικού ριθμού, μετά τήν 
εξωσιν τών Μουσουλμάνων ύπό τών Νορμαν- 
δών κατακτητών, ώ; λ. χ. τό άνάκτορον Ziza 
τό ύπό Γουλιέλμου τού Α . (1 154— 1166) 
άνεγερθέν.

Έσχηματίσθη οΰτω μία νέα σχολή Σαρακηνο- 
νορμανδική, τό άριστούργημα τή; όποιας, έν 
τών θαυμασιωτέρων οικοδομημάτων τοϋ Μεσαί
ωνας, είνε έν σύνολον μάλλον ευκτήριων οίκων 
θεμελιωθέντων τώ 1174 έν Μονρεάλη, πλησίον 
τοϋ Παλέρμου, ύπό Γουλιέλμου τοϋ ’Αγαθού. 
Ό καθεδρικός ναός τή; Μονρεάλης μετά τή; 

γειτονικής μονή; τών Βενεδικτίνων, δύναται νά 
όνομασθή ή « Άλάμβρα τή; Σικελίας».

(“Επεται Συνέχεια)
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II ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

(Τέλος)

Εκείνη τή στιγμή ανταριάστηκαν τά σκυλλιά 
στήν αύλή, κι’δλα τά σκυλλιά τού χωριού,καί 
σέ λίγο τό μεσοχώρι αντήχησε άπό ποδοβολητά 
καβαλαρέων στρατιωτών.

— Ή παγάνα ! — φώναξε ό ληστή:. —"Αν 
είσαι χριστιανός και πιστεύγ,ς Θεό μή μέ προ- 
δώσης ! Στόν Θεό καί στά χέρια σου ! Σέ τούτον 
τόν κόσμο σοϋ παραδίδω τό κορμί μου καί στόν 
άλλο θά σοϋ τό ζητήσω.

— Μή φοβήσαι, άγά μου—είπε ό γέρος. — 
Ωσο πού βρίσκεσαι κάτω άπό τή στέγη τοϋ σπι

τιού μου,είμαι υποχρεωμένος νά σέ υπερασπιστώ 
καί νά σέ φυλάξω. Προτιμώ νά κίντυνέψω μαζύ 
σου, παρά νά σέ παραδώσω.

Τά σκυλλιά τοϋ χωριού καί τοϋ σπιτιού κό
βονταν στ' άληχτήματα, κι’ οί Τούρκοι στρα
τιώτες φώναζαν στην έξώθυρα.Τό σπίτι άναστα- 
τώθηκε. Ό γέρος λέγει στόν υπηρέτη φωναχτά :

— Καταίβα κάτω, πιάσε τά σκυλλιά κι’ ά
νοιξε τές Ούρες, νά ίδοΰμε τί θέλουν οίβασιλι κοί 
οί άνθρώποι !

’Αλλά τοϋ λέγει κρυφά :
— Νά μ.ή φανερώσης μέ κανέναν τρόπο, δτι 

υπάρχει ξένος άνθρωπος στό σπίτι.
Στό τέλος γιά νά έξασφχλιστή πλειότερο τοΰ 

λέγει :
—Δέν είναι Τούρκος ! Ψέματα μάς το είπε... 

Είναι Χριστιανός σαν κι’ εμάς... βαφτισμένος... 
άκοϋς ; Χριστιανός ’. |...

'Ενώ ό υπηρέτης κατέβαινε στην αυλή νά 
πιάση τά σκυλλιά καί ν' άνοιξη τές Ούρες, ό γέ
ρος μέ τή νύφη του άνέβασαν τό ληστή μέσα 
στόν καπνοδόχο μέ δλα τά πράγματά του. Ό 
καπνοδόχος είταν πλατύς, κι' είχε καί σκαλο
πάτια καί καθίστρα. Πριν άναίβουν οί στρα
τιώτες απάνω, ό γέρος είχε λάβει δλα τά 
μέτρα, ώστε νά μή προδοθή ή κρυψώνα τού ξέ
νου του·

Μπαίνοντας μέσα στό σπίτι ό αξιωματικός 
τής πανάνας είπε στό νοικοκύρη !

— Γέρο! γλήγορα νά μού παραδώσης τό 
Χαμίτ-Γκόγκα τόν αρχιληστή, πού ήρθε στό 
σπίτι σου απόψε, άν θέλης νά μήν πάθη;.

'Αστραπή τοΰ ήρθε τού γέρου, δταν άκουσε 
τό μισητό του δνομα τού Χαμίτ-Γκόγκα,τού φο 
νια τού γυιοϋ του, πού τόν είχε κρυμμένο στόν 
καπνοοόχο. Μεγάλος πόλεμος πιάστηκε εκείνη 
τή στιγμή μέσα στήν καρδιά του μεταξύ τής 
"Εχτρας καί τής Φιλοξενίας...

— Γιατί δέν άπολογιέσαι, ώρέ γέρο ; — τον 
ρώτησε ο αξιωματικός.

— Καί τί άπολογιά θέλεις νά σού δώσω σ ’ 

αύτό ποΰ μέ ρωτάς ; τοϋ άπάντησε ό γέρος μέ 
άθυμία. Δέν ξέρεις δτι ό Χαμιτ-Γκόγκας είναι ο 
φονιάς τοϋ παιδιού μου ; Είναι εκείνος, ποΰ έκανε 
τή νύφη μου χήρα, τ’ άγγόνια μου ορφανά, κι’ 
εμένα χωρίς παιδί !

Τόσο είχε πλημμυρήσει εκείνη τή στιγμή τό 
αϊστημα τής έχτρας, ώστε λίγο έλειψε νά τοΰ 
είπή : — "Ελα νά σού τόν παραδώσω τόν άντί- 
χριστο !—Αλλά βαστάχτηκε.

— Καί δμως ένας καταδότης τόν πήρε στό 
κοντό καί τόν έφερε ώς τό σπίτι σου ! Δέν είναι 
μιά ώρα. . .—είπε ό αξιωματικός.

— Αλήθεια έδώ καί μιά ώρα ένας άνθρωπος 
χτύπησε τή θύρα μου, κι’ ή θύρα μου άνοιξε, 
δπως ανοίγει σέ κάθε άνθρωπο,ποΰ τή χτυπήση, 
ζητώντας φιλοξενία. Νά μ.ή μού τό χρωστάη ό 
Θ-όςνά κλείσω τή θύρα μου σ'εκείνον, πού μού 
ζητήση ψωμί, νερό, ή στέγη ! Τώρα μοϋ λέτε 
σεις δτι αύτός ό άνθρωπος είταν ό εχτρός μου, ό 
ό φονιάς τοΰ παιδιού μου, ό Χαμίτ ΓκόγκαςίΙΙ 
Πού νά τό ήξερα εγώ ;

— Πού 'ναι τος λοιπόν αύτός ό άνθρωπος ;
— Κάθησε στό τραπέζι μας, έφαγε, έπιε,μάς 

εύχήθηκε καλό ξημέρωμα... κι' έφυγε 1 , ..
"Ιδρωσε ο γέρος,ώς πού νά βγάλη τήν τελευ

ταία λέξη άπό τό στόμα του.
Δάγκασε τά χείλη του ό άξιωματικός,άκούον- 

τας τήν τελευταία λέξη άπό τό στόμα τοΰ γέ
ρου, ποΰ μάθαινε εκείνη τή στιγμή, δτι είταν ό 
άσπονδος εχτρός τοΰ λήσταρχου, πού κυνηγούσε 
κι’ ήλπιζε, πιάνοντάς τον ζωντανό, ή φονιύον- 
τάς τον, νά προαχτή. Δέν είχε κανένα λόγο νά 
μή πιστέψη τά λόγια τού γέρου, πρώτο, διότι ό 
Χαμιτ-Γκόγκας είταν Τούρκος κι’ό γέρος Χρι
στιανός, καί δεύτερο, τό καί μεγαλείτερο, πού 
τόση μεγάλη έχτρα βασίλευε άνάμεσά τους. Τέ
λος περιορίστηκε νά ρωτήση ;

—Καταλάβατε κατά πού έκανε τουλάχιστο ;
— Αύτό ό υπηρέτης μπορεί νά τό κατάλαβε, 

κατά ποΰ έκαμε.
Ρωτούν τόν υπηρέτη :
— Κατάλαβες, ώρ ’ εσύ, κατά ποΰ έκανε ;
Κι ’ ό ύπηρέιης, ρυθμίζοντας τή διαγωγή του 

προς τή διαγωγή τοΰ άφεντικοΰ του, άποκρίθηκε 
μέ φυσική απάθεια :

— "Εκαμε τόν κατήφορο κατά τόν ποταμό.
—Έχει πολύ ώρα ;
— Όση είναι άπό τή στιγμή,ποΰ ήρθατε σείς, 

πρόλαβε ν’ άπαντήση ό γέρος.
Ό άζιωματικός, νομίζοντας δτι βρίσκεται 

άκόμα πολύ κοντά ό καταζητούμενος του,καβα- 
λήκεψε καί τράβησε τόν κατήφορο κατά τόν πο
ταμό, σέρνοντας μαζύ του δλους τούς στρα- 
τιώτές του.

Φεύγοντας οί Τούρκοι, γυρίζει ό υπηρέτης καί 
λέγει τού γέρου :

— Καί τώρα, άφεντικό, τί λογιών ςεμπέρ- 

δέμα θά κάνωμε τοϋ αντίχριστου, ποΰ έχομε 
μέσα στό σπίτι μας ;

— Θά σοΰ είπώ : Τό μόνο μου δνειρο κι ’ ή 
μόνη μου εύχαρίστηση είταν νά τόν βρώ σέ καμ- 
μιά. μεριά, καί νά μοϋ είπούν : — Αύτός είναι ό 
φονιάς τοΰ παιδιού σου,ό Χαμιτ-Γκόγκας 1—Καί 
νά χυθώ νά τοϋ πιώ τό αίμα, άλλά τώρα .... 
ήρθαν άνάποδα τά πράγματα. Ό εχτρός μου ό 
άσποντος έχει προστάτη τό σπίτι μου | Κάθησε 
στό τραπέζι μου, έφαγε τό ψωμί μου, έπιε τό 
νερό μου, ήκουσε τές εύχές μου, κι’ήκουσα τές 
δικές του. . . Τί νά τού κάμω ; "Ας τό βρή άπό 
τό Θεό, κι’ δχι άπό μένα.

Κι’ Γ ’ ’.........................

— "Ακούσε : ’Εγώ πηγαίνω ι 
στό δωμάτιο, πού κοιμούνται ■ 
νά μή συναπαντηθώ μ’αύτόν,κι’ 
τό μίσος στήν καρδιά μου, καί 
πρέπει νά κάμω, κι ’ εσύ πήγαινε

' 2
»

υ.έ τή νύφη υ.ου 
τά παιδιά, γιά 

ι’άνάψη ή έχτρα 
ί κάμω δ,τι δέν 

στήν τραπεζα
ρία, καταίβασέ τον άπό τόν καπνοδόχο, πού τόν 
εχω κρυμμένο, καί βγάλε τον έξω άπό τό ‘χωριό, 
δεϊξέ του τό δρόμο, ποΰ έχουν πάρει οι στρα
τιώτες, κι’αύτός οποίον δρόμο θελήσει ας πιάση.

Ό υπηρέτης τράβησε γιά τήν τραπεζαρία, 
άλλ ’ ό γέρος κάτι είχε λησμονήσει άκόμα κι’ 
έκραξε τόν υπηρέτη :

— Γιά νά σοΰ είπώ: Βάλε του κι* ένα 
γάλο κομμάτι ψωμί στό σακκούλι.

Καί λέγοντας αύτά, έπιασε τή νύφη 
• ................. 1 “—ι κι’ οί δυό

ιός πότε θά τόν φυλάμε μέσα έδώ ; 
. ’I? · ' ’ ' · _

με-

του απο 
τό χέρι, καί πήγαν κι ’ οί δυό μαζύ στό δω
μάτιο, ποΰ κοιμώνταν τά ορφανά, γιά νά μή 
ίδοΰν νά πιρνάη ό φονιάς τού πατρός τους, τοΰ 
άντρός της, καί τοϋ μοναχογυιοϋ του !

X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ
-------··<-------

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1
Κάθομαι μόνη. . . Λάμπουνε τ' αστέρια
Και με άπαΛά καί διάφανα φτερό
Φεύγει ό χοϋς μου κ ’ έρχεται κοντά σου, 
Ζητώντας τή χαμένη μου χαρά !

Κάθεσαι μόνοι;. . . Λάμπουνε τ' αστέρια 
Αρχίζουμε καί οί δυό ένα σκοπό, 
At άκούγεται ό άντίΛαΛος ποΰ φεύγει 
Νά Λέει με Λαχτάρα: . . «Σ’ άγαπω!»

2
Γυρίζω με παράπονο τά μάτια μου.
Τό νοϋ μου άπό τή σκέψη θοΛωμένο,
Και βΛέπω ό,τι έθέρμανε τή νειότη μου, 
Για πάντα ποιο σ' εμένα νά 'ναι ζένο !

ΓέΛοια, χάρις, τραγούδια, μεσ ’ στά στήθη μου 
ΆντίΛαΛο δε βρίσκουν, σαν καί πρώτα...

’Φτωχή καρδιά !.. Κάθε παΛμόςσον σβύνεται, 
Σαν τή στερνή τοΰ τροβαδούρου νότα !

ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΩΝ
ΊΙ φυσιοΛογία τής Ιδιοφυίας (talent). —Πώς 

αποκτάται αΰτη καί πώς τεΛειοποιεϊται.— 
Βήμα πρός τήν καΛΛιτεχνικήν μεγα./οφυΐαν.

νεοελληνική τέχνη , 
λίαν ταχέως έξεδή- 
λωσε τήν κληρονομι
κήν αύτής καλλιτε
χνικήν προδιάθεσιν, ι
δίως έπ’ εσχάτων, 
χάρις είς τό ευχάρι
στου σημεΐον εις τό ό
ποιον έφθασεν έπι τέ
λους ή παρ ’ήμΐν καλ

λιτεχνική έξέλιξις. Έξεδήλωσε δ’αύτήν ταχέως 
■_ι------ τ(·σω·7 ωραίων εικόνων, διότι ή έλλη-

b ώς κατ' εξοχήν νευρική, είνε κληρο- 
καλλιτεχνική, δέν άπητοΰντο δέ εΐμή 
τινις συνθήκαι διά τήν εκφρασιν τών 
αύτής έκοηλώσεων.

υπο μορφήν 
νική φυλή 
νομιχώς 
εύνοϊκαί · 
ωραίων

Θετικοί έξ έπαγγέλματος, έξετάζοντες τήν 
ποιητικήν εκρηξιν τής εντός τής ελληνικής ψυ
χής άπ’ αιώνων κρυπτομένης καλλιτεχνικής ιδι
οφυίας, ήτις μετά τών άλλων ιδιαιτέρων χαρι
σμάτων ειχεν υψώσει άλλοτε τήν φυλήν είς τήν 
άριστοκρατικήν μειονοψηφίαν τοΰ πνεύματος επί 
τής πλειονοψηφίας τού έπιλοίπου κόσμου, εύρί- 
σκομεν τήν ψυχολογικήν διάπλασιν όφειλομένην 
είς τήν κληρονομικότητα, τό κλίμα καί δλον έν 
γένει τό αρμονικόν περιβάλλον τής ωραίας ελ
ληνικής φύσεως, ήτις διέπλασεν εύαίσθητα τά έγ - 
κεφαλικά κέντρα τής άντιλήψεως τών καλλιτε
χνικών ιδεών, τής συναρμ.ολογήσεως αύτών καί 
τής ειδικής αίσθήσεως τών χρωμάτων καί τών 
ήχων, δι ’ ών εκφράζει ό καλλιτέχνης τά διά
φορα αισθήματα του.

Ή καλλιτεχνική ιδιοφυία σχετιζομένη μέ τήν 
ειδικήν άνάπτυξιν κυρίως ούχί τών άνωτάτων 
κέντρων τοΰ άνθρώπου, δέν δύναται βεβαίως ν ’ 
άποτελέση τήν ΰπερτάτην ε'κφρασιν τής τελειο- 
πο'.ήσεως τής ανθρώπινης μεγαλοφυίας, ήν έκ- 
φαίνει ή τελειότης τής άνωτάτης κρίσεως καί 
θελήσεως τών μεγάλων άνδρών. Δέν επεται δμως 
οτι, άποτελούσα τήν πρώτην βαθμίδα τής καλ
λιτεχνικής μεγαλοφυίας, διερμηνεύει βαθέως 
ύψηλάς συγκινήσεις τής ανθρώπινης ψυχής, ήτις 
κληρονομικώς εύαίσθητος πρός τάς έμ.φύτους έν 
ήμΐν συγκινήσεις, ας θωπεύει άρμονικώς ή τέχνη, 
χύνει δάκρυα ή συναρπάζεται άπό τάς σκέψεις 
και τά αισθήματα τοΰ καλλιτέχνου, καθώς καί 
άπό κάθε άλλο εργον μεγαλοφυίας.

Θετικώτερον εξεταζόμενων τών πραγμάτων,
180 -
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Λ. £ΩΧΟ£ Μνημεΐον X. Ζαρίφη.

ή ιδιοφυία εινε ειδική έπιτηδειότης, δι’ έξα- 
σκήσεως άποκτηθεΐσα,δι ’ ής καλλίτιρον τών άλ
λων, καλλιτεχνικόν τι έργον έκτελεΐται ύπό τής 
τής χειρός τοϋ καλλιτέχνου. Όφειλομένη δέ 
εις τήν νευρικήν κληρονομικότητα, καί διεγειρο- 
μένη διά τής σχετικής ανατροφής, διά τοΰ καλ
λιτεχνικού περιβάλλοντος, άποτελεΐται άπό ιδίαν 
ευφυΐαν τών εγκεφαλικών κέντρων τής άντιλή- 
ψεως, τοϋ συνδυασμού καί τής έκφράσεως τών 
καλλιτεχνικών αισθημάτων.

Μολονότι εις όλα τά καλλιτεχνικά τάλαντα 
ό αύτός ψυχολογικός οργανισμός διέπει τά φαι
νόμενα, ούχ ήτταν, άς λάβωμεν τό ζωγραφικοί 
caJarror, τό μάλλον σχετιζόμενον μέ τήν «Πι
νακοθήκην» καί μελετήσωμεν αυτό φυσιολογικώς.

Ό ζωγράφος ό εχων ιδιοφυίαν, έχει πρώτον 
ειδικήν λεπτότητα καί εύαισθησίαν εις τό αίσ
θημα τών χρωμάτων, εις τήν λεπτοτέραν τών 
άλλων άντίληψιν τής αρμονίας τοϋ αριθμού, τών 
μορφών καί τής διευθύνσεως τών φωτεινών δο
νήσεων αΐτινες άποτελοϋσι,κατά τούς Helmholtz 
καί Biucke τήν αΐβθησιν τών χρωμάτων καί τοϋ 
συνδυασμού αύτών. Τό κέντρον τού αισθήματος 
τούτου,σχετιζομίνου μάλιστα καί μέ τόν έρωτα, 
εις τήν ζωγραφικήν έκφρασιν τού οποίου λαμ
βάνει πρώτιστον μέρος τό αίσθημα τών εκφρα

στικών χρωμάτων, δέν εινε καθαρώ; κέντρον τής 
άιωτέρας άναπτύςεως τού ανθρώπου, αλλά παρα
τηρείται καί εις τάς κατωτέρας βαθρΐδας τής 
κλίμακος, ιδίως εϊς τά πτηνά τά όποια, κατά 
τήν εποχήν τών ερώτων αύτών, περιβάλλονται 
τά λαμπρότερα χρώματα, καί ένούνται διά τής 
έπιλογής τού Darvin, πρός διαιώνισιν τών ω
ραίων χρωμάτων. Ώστε τό αίσθημα τούτο, δέν 
έχει ούδέν τό έκτακτον διά τόν καλλιτέχνην.

’Ενώ τουναντίον τό κέντρον τών οπτικών 
αντιλήψεων, δι ού ό καλλιτέχνης ζωγραφίζει 
ουχί τά πράγματα ώς έχουσιν, άλλ’ ώς ταύτα 
ανακλώνται εις τόν αμφιβληστροειδή ή μάλλον 
εις τό οπτικόν κέντρον, εινε πολύ άνώτερον, 
διότι σχετιζόμενον μέ τό κέντρον τής έναποτα- 
μιεύσεως, τών οπτικών μνημονικών εικόνων, διε
γείρει εϊς τόν θεατήν τής εΐκόνος διά τοΰ θεμε
λιώδους φαινομένου τοΰ συνδυασμόν τών ιδεών 
άορίστως τάς σχετικός καλλιτεχνικός σκέψεις, 
αίτινες.συμπληροϋσι τήν εικόνα καί άποτελοϋσι 
τούς ρεμβασμούς εϊς τούς οποίους βυθιζόμεθα πρό 
τών ωραίων καί εκφραστικών εικόνων τών μεγά
λων ζωγράφων.

"Εως εδώ εκτείνεται ή ιδιοφυία. Ή άνάπτυξις 
τοΰ ανωτέρω κέντρου τής ά>·τε.ώ)ιήεω<· τών ου
σιωδών καί χαρακτηριστικών οπτικών σημείων, 
οι’ ών παρίστανται έν τή σκέψει τοϋ ζωγράφου, 
διά πρώτην φοράν, τά υψηλά αισθήματα καί τά 
μεγάλα γεγονότα, άτινα θέλει ν ’ άναπαραστήση 
διά τής άληθείας καί τής αρμονίας τών χρωμά
των και τοϋ φωτισμού,αποτελεί τήν μεγαλοφυίαν, 
ήτις διαλάμπει εϊς τά έργα τοΰ Ραφαήλ, Μου- 
ρίλλου, ΙΙώλ Βερονέζ, Feuerbach, κλπ.

Λύτη εινε ή ψυχοφυσιολογία τής καλλιτεχνι
κής ιδιοφυίας καί μεγαλοφυιας, έν γενικαΐς γραμ- 
μαις άτεχνου σχεδιογραφήματο:.

ΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

ΔΑΚΡΥΑ

Μέσ’ άπ ’ τή: γής τά σωθικά
Ποΰ ή φωτιές των ηφαιστείων βράζουν
Κρύσταλλα νερά, γλυκά
Καί γάργαρα, πηγάζουν.

Κι άπ ’ τής καρδιάς τά σωθικά
Κ ’ άπ' τή φωτιά τοΰ στήθους καί τή λαύρα 
Σιγοτρέχουν μυστικά
1 ά δάκρυα τά μαύρα.

Μ. ΠΑίΐΑΣΠΤΡΟΓ

γ Δ. ΜΟΓΕΛΛΗ£. Τό πρωινόν άστρον.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΕΧΩΦ

ΤΟ ΕΚΘΕΤΟΝ
[ΔΙΗΓΗΜΑ
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ΕΡΑΤΩ.Τ τόν εσπερινόν 
πεοίπατόν του ό βαθ
μόν γραμματέας 6' . 
τάξεω; φέρων Μίγου- 
γεφ,εστάθη πλησίον τη
λεγραφικού μονωτήρος 
καί 'στέναξε βαθίως. 
Πρό μιας έοδομάδοο,εϊς 
αύτήν ακριβώς τήν θέ- 
σιν, δταν έπίστρεφε τό 

εϊς τήν οικίαν του 
ύπηρέτριά του 'Αγνή 

εσπέρας έκ 
κατέφθασεν 
καί τοϋ είπε μέ οργήν.

— Έννοια σου ! καί θά

τού περιπάτου 
αυτόν ή πρώην

κάμω, γιά νά μάθ/,ς άλλη φορά νά. καταστρέ
φω τά αθώα κορίτσια ’ Καί τό μωρό θά τό φέρω 
νά σοΰ τό ρίξω στήν πόρτα σου, καί στό οικα- 
στήρ'.ο θά σέ πάω, καί στή γυναίκα σου θά 

τά πώ...
Και άπήτησε νά βάλη εϊς τήν τράπεζαν έπ' 

όνόματί της πέντε χιλιάδες ρούβλια. Ό Μίγου- 
γεφ ένθυμήθη τούτο, έστέναξε καί μέ συντρι
βήν καρδίας έμέμφθη μίαν ακόμη φοράν τόν εαυ
τόν του διά στιγμιαία* παραφορνά, ήτις τόσον 
πλήθος φροντίδων καί δεινών τώ εγένετο πρό
ξενος.

Πλησιάσας πρός τήν εξοχικήν οικίαν του ό 
Μίγουγεφ, έκάθισεν εϊς τό περίπτερον τής ει
σόδου διά ν' άναπαυθή. Ήτο ακριβώς ή δεκάτη 
εύρα καί όπισθεν τών νεφών προέκυπτε τό ακρον 
τής σελήνης. Εϊς τόν δρόμον καί πλησίον τών 
οικιών δέν υπήρχε ψυχή: οί παραθ-ρίζοντες γέ
ροντες ε’χον ήδη κατακλιθή, οι όέ νέοι επερι- 
πάτουν εϊς τό δάσος. Άναζητών εϊς τά θυλά-
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κιά του πυρεΐα διά νά άνάψη τό σιγάρον του ό 
Μίγουγεφ, προσέζρουσε διά τού άγιιώνος είς μα
λακόν αντικείμενο ν άπό απλήν περιέργειαν
έκυψε κάτωθεν τού δεξιού άγζώνος του και αί
φνης τό πρόσωπόν του ζατελήφθη υπό τοιαύτης 
φρίκης, ώς νά ειχεν ίδή πλησίον του ερπονταο- 
φιν. Είς τό περίπτερον, παρ’ αυτήν τήν θύραν, 
έκε'.το δέμα τι, μέσα είς τό όποιον ήτο περιτε- 
τυλιγμένον μακρουλόν τι αντικείμενου, έκ τής 
ψηλαφίσεως δέ ώμόίαζε πρός τυλιγμένου παπλω- 
ματάκι. Τό έν άκρον τού δέματος ήτο κάπως ά- 
νοιγμένον καί ό Μίγουγεφ γΰ>ΰ&. 
αύτό, ήσθάνθη κάτι θερμόν καί υγρόν.
τάχθη φρικιών καί προσέβλεψε περί εαυτόν 
' · Υ· ' ? Ά ’ ί. .  ' _______

ην χειοα εις 
Άνεπε- 

', ώς 
ό ετοιμαζόμενος νά διαλάθη τήν προσοχήν τού 
φρουρού κακούργος . . .

— Είχε δέν είχε μού τώρριξε ώστόσο I έψέλ- 
λισεν όργίλως καί μέσω τών όδόντο.ν, σφιγγών 
τούς γρόνθους του. Νά το . . . τό έκθετον !.. 
Ώ Θεέ μου 1

“Εμεινεν έννεός άπό τρόμον, οργήν καί εντρο
πήν . . . Τί νά κάμη τώρα ; Τί θά. είπή ή σύ
ζυγός του, άν τό μάθη ; Τί θά εϊποϋν οί συνά
δελφοί του ; Ό προϊστάμενός του άφεύκτως θά 
τόν είρωνευθή καί θά τού είπή : «Τά συγχαρη
τήριά μου, χκ-χα-χά ... 'Ασπρες τρίχες στά 
μαλλιά σου, μά έχεις τό διάβολο μέσα σου, κύρ 
Μίγουγεφ !» Όλοι γύρω οί παραθερίζοντες θά 
μάθουν τώρα τό μυστικόν του, καί ίσως μάλι
στα αί σεβάσμια·, οικοκυρά1, παυσουν νά τόν δέ
χονται είς τά σπίτια των. Όλα·. αί εφημερίδες 
κάμνουν πάντοτε θόρυβον περί τών έκθετων,καί 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον τό ταπεινόν όνομα τού 
Μίγουγεφ θά διαφημισθή καθ’άπασαν τήν χώραν.

Τό μεσαΐον παράθυρου τής εξοχικής οικίας ήτο 
ανοικτού καί έξ αυτού ήκούετο εύκρινώ: ή Άννα 
Φιλίπποβνα, ή σύζυγος τού Μίγουγεφ, ή όποια 
ήτοίμαζε τήν τράπεζαν διά τό δεΐπυον είς τήν 
αυλήν,έκεΐ πλησίον τής αυλαίας θύρας,ό αΰλοφύ- 
λαξ Έρμόλαος έκρουε θλιβερώς τόν ταμπουρσ του. 
"Ηρκει τό νεογνόν ν’ άφυπνισθή καί νά κλαυθ- 
μηρίση καί τό μυστικόν του θ’ απεκαλύπτετο. 
Ό Μίγουγεφ ήσθάνετο ακατάσχετου επιθυμίαν 
νά σπεύση . . .

— Γρήγορα, γρήγορα . . . έψέλλισε — αμέ
σως πρέπει νά σπεύσω, ενόσω δέν μέ βλέπει κα
νείς. Θά το μ.εταφέρω κάπου καί θά τό άφίβω εις 
καμμίαν ξένην θύραν . . .

Ό Μίγουγεφ έλαβε μέ τήν μίαν χεΐρα τό 
δέμα καί μέ ήρεμου καί κανονικόν βήμα, διά νά 
μή φανή ύποπτος, έπροχώρησεν εις τόν δρόμον.

— Οίκτρά κατάστασις 1 έσκέπτετο, προσπα- 
Οών νά προσλάβη άδιάφορον ύφος.—Γραμματεύς 
Β τάξεως καί νά σηκώνη ένα μωρό στό δρόμο ! 
Ώ Θεέ υου, άν μέ ϊδή κανείς καί έννοήση περί 
τίνος πρόκειται, είμαι χαμένος άνθρωπος............
Άς τό άφίσω είς αυτήν έδώ τήν θύραν. . ■ *θΖ'·>

στάσου, έδώ τά. παράθυρα είνε ανοικτά, ίσως 
βλέπει κανείς. . . Πού νά τό ρίξω ; Στάσου, νά. 
τό πάγω είς τήν εξοχή τοϋ εμπόρου Μέλκην. . . 
Οί έμποροι είνε πλούσιοι άνθρωποι καί πονόψυ
χοι· είμπορεΐ νά εϊποϋν ακόμη καί σπολάτη,καί 
νά τό πάρουν νά. τό αναθρέψουν.

Καί ό Μίγουγεφ άπεφάσισεν νά μεταφέρη τό 
νεογνόν ώρισμένως εις τοϋ Μέλκην, ζαίτοι ή εξο
χική οικία τού έμπορου ήτο εις τό άκρον τοϋ 
δρόμου, πλησίον τού ποταμού.

— Μονάχα νά μήν άρχίση τό κλάμμα καινά 
μή μού ξεγλυστρήση άπό τό δέμα, έσζέφθη ό 
Μίγουγεφ. Άλλα τί άπροσδόκητον πράγμα, μά 
τήν αλήθειαν 1 Νά φέρω ύπό μάλης ένα ζωντα
νόν άνθρωπον, ώς είδος χαρτοφυλάκιο·/. Άνθρω
πον ζωντανόν, έμψυχον, μέ αίσθησιν οπωςδλοι... 
Άν, τί παράξενο, οί Μέλκην, τό δεχθούν καί 
τό αναθρέψουν, ίσως αύτό τό μωρό γίνει κανένας 
τέτοιος. . . Ίσως έβγη κανένας καθηγητής, στρα
τηλάτης, συγγραφεύς. . . Όλα γίνονται σ’αύ- 
τόν κόσμον. Τώρα τό φέρω έγώ ύπό μάλης σάν 
ένα τιποτένιο πράγμα. . καί όμως, ποιος ξεύρειάν 
μετά 30-40 χρόνια δέν θά στέκομαι έμπρός του 
είς προσοχήν. . .

Όταν ό Μίγουγεφ διήρχετο διά τού στενού 
καί ερήμου δρομίσκου, πλησίου μακρών περιφραγ
μάτων ύπό τήν πυκνήν καί μαύρην σκιάν τών 
φιλυρών, ήρχισεν αίφνης νά νομ.ίζη δτι διαπράτ- 
τει πραξιν σκληράν καί κακούργου.

— Και έν τούτοις πόσον αισχρόν είνε τούτο ! 
έσκέπτετο Τόσον αισχρόν, ώστε αισχρότερου δέν 
είμπορεΐ νά φαντασθή κανείς. . . Διατι το δυσ
τυχισμένο αύτό νεογνόν τό κουβαλώ από πόρτα 
σέ πόρτα ; Τί πταίει αύτό άν έγεννήθη ; Καί τί 
κακόν μάς έκαμε ; Τί αχρείοι πού είμεθα. . . 
'Ημείς έπιζητούμεν τά: απολαύσεις καί τάς πλη
ρώνουν τά. αθώα πλάσματα. . . “Οταν τό καλο- 
συλλογισθή αλήθεια κανείς αύτό ! Έγώ παρε- 
νόμησα καί τό καϋμένο τό βρέφος τό περιμένει 
σκληρά τύχη. . . Έγώ τό ρίχνω τού Μέλκην, 
ό Μέλκην τό στέλλει είς τό ορφανοτροφείου, κ’ 
έκεΐ ξένοι άνθρωποι, ύπηρετούντες καθ’ ύποχρέ- 
ωσιν. . . ούτε χάδια, ούτε στοργήν, ούτε θω
πείαν. . . θά τόν δώσουν έπειτα νά μάθη τσαγ
κάρης. . . θά. μάθηνά πίνη, θά μάθη βρωμόλογα, 
θά ψοφήση τής πείνας. . . Τσαγκάρης. . . καί 
δμως είναι υιός δημοσίου ύπαλλήλου, Γραμμα- 
τέως Β' τάξεως. . . εύπατρίδης. . . Σάρξ καί 
αίμά μου. . .

Ό Μίγουγεφ άπό τήν σκιάν τών φιλλυρών 
έξήλθεν εις τήν οδόν καταυγαζομένην υπό τού 
σεληναίου φωτός καί άναπτύξας τό δέμα παρε- 
τήρησεν τό νεογνόν.

— Κοιμάται, έψέλλισεν. Βρε τό βρώμικο, εί
δες έκεΐ, έχει καμπουρωτή μύτη — τοϋ πα
τέρα του. . . Κοιμάται καί δέν αισθάνεται πώς 
τό βλέπει ό γονειός του... Σωστό δράμα! φίλε 

μου. . . τί νά γείνη, μέ συγχωρεΐς. . . μέ συγ
χωρεΐς, φίλε μου. . . θά είπή πώς έτσι ήτον 
γραφτό σου. . .

Ό Μίγουγεφ έκάμμυσε τούς οφθαλμούς καί 
ήσθάνθη φρικιάσεις είς τό πρόσωπόν του. . . . 
Έπεριτ.λιξε τό νεωγνόν, τό έλαβεν ύπό μάλης 
καί έπροχώρησε Καθ’ δλον τόν δρόμον, μέχρι 
τής έξοχμκής οικίας τού Μέλκην, τήν κεφαλήν 
του κατείχε σμήνος κοινωνιστικών ζητημάτων, 
τό δέ στήθος του κατέτρυχεν ή συνείδησις.

— Άν ήμην αθώος καί τίμιος άνθρωπος, -:σ- 
κέπτετο, θά αδιαφορούσα είς δλα αύτά, θά 'πή
γαινα μαζύ μέ τό μωρό είς τήν γυναΐκά μου, 
θά έγονάτιζα έμ.πρός της καί θά τής έλεγα: 
Συγχώρησε με ! Ίϊμαρτον ! Σκότωσέ με, αλλά 
τό άθώον βρέφος δέν πρέπει νά τό άφήσωμε νά 
χαθή. Ήμεΐς παιδιά δέν έχομεν, άς τό πάρωμεν 
νά τό άναθρέψωμεν ! ■> Λύτή είνε γυναίκα πονό 
ψυχή καί θά τό έδέχετο. . . Καί θά είχα τότε 
τό παιδί μου κοντά μου. . . Άχ !

Έπλησίασε πρός τήν οικίαν τοϋ Μέλκην καί 
έ’στη άμφιρρέπων. Έφαντάζετο δτι ζάθηται είς 
τήν αίθουσαν τής οικίας του καί άναγίνώσζει εφη
μερίδα, πλησίον του δέ τρίβεται ένα άγοράκι μέ 
καμπουρωτήν μύτην καί παίζει μέ τούς κροσσούς 
του κοιτωνίτου του· ταυτοχρόνως είσέδυον είς 
τήν φαντασίαν του ύπονεύοντ-ς οί συνάδελφοί 
του καί ό προϊστάμενος, φυσών καί κτυπών τήν 
κοιλίαν του. . . Είς τήν ψυχήν του δέ, εκτός 
τής τύψεως τοϋ συνειδότος.ήοθάνετο καί τρυφε
ρόν τι, θερμόν, θλιβερόν αίσθημα.

Ό Μίγουγεφ άπέθ-σε μετά προσοχής τό βρέ
φος επί τών βαθμιδών τοϋ ανδήρου καί 'στέ
ναζε. Έπι τοϋ προσώπου του ήσθάνθη καί πά
λιν τάς αύτάς φρικιάσεις. . .

■—Νά μέ συγχωρήσης εμένα τόν άθλιον, φί
λε μου, νά μέ συγχωρήσης !

Έκαμε βήμα πρός τά όπίσω, άλλ ’ έστααά- 
τησεν αύθωρεί καί είπε :

— Αί, δ,τι έγινε έγινε! Έγό> θά τό παρα
λάβω καί άς πούν δ,τι θέλουν I

Ό Μίγουγεφ έλαβε τό βρέφος καί έστράφη 
οπίσω ταχέως.

«Άς πούν δ,τι θέλουν», έσκέπτετο. «Έγώ 
πηγαίνω αμέσως νά γονατίσω έμπρός της καί θά 
τής πώ :

“Άννα Φιλίπποβνα ! » Είνε γυναίκα αγαθή 
καί θά έννοήση. . . Κ’ έτσι θά τό άναθρέψωμεν 
ημείς. Άν είνε αγόρι, θά τό όνομάσωμεν Βλα
δίμηρον, άν είνε κορίτσι, Άννα. . . Θά έχομεν 
τουλάχιστον μιά παρηγοριά στά γηρατειά μας. . .

Καί έ'πραξεν δπως έσζέφθη. . .
Κλαίων, τρέμων άπό φόβον καί εντροπήν,ε”μ 

πλεος ελπίδων καί απροσδιορίστου έκστάσεως 
εισήλθεν είς τήν εξοχικήν οικίαν του, διηυθύνθη 
πρός τήν σύζυγον του και έγονυπέτησεν ενώ
πιον της. . .

— Άννα Φιλίπποβνα ! είπε θρηνωδών καί θέ- 
των τό βρέφος χαμαί. Μή μέ καταδικάσης. ά
φησε με νά εξομολογηθώ. . . Ίϊμαρτον ! Είνε 
δικό μου παιδί αύτό. . . θυμάσαι τήν ’Αγνή ; αί, 
λοιπό/. . . ό Έξαπεοώ μ’ έσπρωξε...

Καί έκτός εαυτού έκ τοϋ φόβου καί τής έν- 
τροπής. χωρίς ν’ άναμείνη άπάντησιν, έξήλθεν 
έξω. .

— Θά μείνω έδώ έξω, έωσότου μέ προσκα- 
λέση, εσκέφθη. Άς τής δώσω καιρόν νά συνέλθη 
καί σκεφθή. . .

Ό αύλοφύλαξ Έρμόλαος μέ τόν ταμπουρά 
του διήλθ- πλησίον καί άνέσπασεν τούς ώμους.

Μετά μίαν στιγμήν έπέρασεν καί πάλιν πλη
σίον καί έκαμε τό ίδιον. . .

— Αύτό είνε πολύ περίεργο ! έψέλλισε, χα
μόγελών.— ΊΙρθ’ εδώ,Συμεών Εράστοβιτς,πρό 
ολίγου ή πλύστρα ή Ξενία. Άφησεν ή βλάξ, τό 
μωρό της στήν είσοδο, στό δρόμο, καί τήν ώρα 
πού έκαθότανε έδώ μαζύ μου, κάποιος έπήρε τό 
παιδί της κ’ έφυγε. . . Δέν είνε περίεργο;

— Τί ; Τί λέγει: ; έκραύγασε μέ δλην τήν 
δύναμίν του ό Μίγουγεφ.

Ό Έρμόλαος, διαφορετικά έξηγήσας τόν θυ
μόν τού κυρίου του,έςυσε τό ίνίον καί έστέναξε.

— Μέ συγχωρεΐτε, Συμεών Έράστοβιτς, 
είπε, τώρα ξέρετε ή έποχή τής εξοχής τό κα- 
λεΐ. . . χωρίς αύτό πώς νά κάμη κανείς. . . χρει
άζεται, βλέπετε,συντροφιά. . . Καί προσβλέψας 
είς τού; οργίλους καί έκπλήκτους οφθαλμούς τοϋ 
κυρίου του,συνεστάλη ένόχως κ’ έξηζολούθησε :

—: Αύτό βέβαια, αμαρτία είνε, μά τί νά κά- 
μης. . . Είν ’ αλήθεια πώς έπροστάξατε νά μή 
βάλωμε ξέναις γυναίκες στήν αύλή, τις δικαίς 
μας δμως πού νά τις δεχόμαστε. . .Άλλη φορά, 
δταν είχαμε τήν 'Αγνή, δέν 'δεχόμουνα ξέναις, 
γιατί εκείνην τήν είχα δική μου, τώρα δμως, 
πήτε μου και σείς, τί νά κάμω. . . χωρίς τις 
ξέναις δέν γίνεται. . . ”< )ταν δμως ήταν έδώ ή 
Αγνή, πραγματικώς, ήτανε τάξις, γιατί. . .

— Γζρεμήσου άπ ’ έκεΐ, “χρεΐε ! άνέκραξεν ό 
Μίγουγεφ, κτυπών τούς πόδας καί έστράφη όπίσω 
εις τά σωμάτια. . .

Ή Άννα Φιλίπποβνα έκπληκτος καί ώργι- 
σμένη, έκάθητο είς τήν προτέραν θέσιν της θεω
ρούσα μέ δακρυβρέκτους οφθαλμούς τό βρέφος...

— Έλα, έλα. . . έμουρμούρισεν ό Μίγουγεφ, 
διαστέλων τό στόμα είς μειδίαμα. Έχοράτεψα.. 
δέν ήτανε δικό μου. . . ήτον τής. . τής Ξενίας. 
Έγώ σού. . . σοϋ έχοράτεψα. . .Πήγαινε το τοϋ 

θυρωροϋ.

( Έκ τον Ι’ωόιΛκον)

ΑΓΑΘ. Γ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΕΣ

ΘΑΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑ

HTO μαθήτρια άήόμη μικρά του έν Κ)πδλει 
Ζαππείου, οτε ή τότε διευθύντρια κ. Κεχαγιά 
διέγνωσε έν αυτή τδ τάλαντου τής ζωγραφικής. Ευ

τυχώς τδ τάλαντου αύτδ εγκαίρως ένισχύθη διά τής 
μεταόάσεώς της εις τήν κατ ’ έξοχήν καλλιτεχνι
κήν πόλιν τοΰ Μονάχου. Έκεϊ μαθητεύσασα έν τε τή 
Ακαδημία και παρά τω Ίακωόίδη, άνεδείχθη ή 
Θάλεια Φλώρα καλλιτέχνις πολλοΰ λόγου αξία, 
σήμερον δέ εινε άναμφισδητήτως ή κορυφαία των 
Έλληνίδων ζωγράφων.

"Ο,τι διακρίνει τήυ δεσποινίδα Φλώρα εινε ή 
επιμέλεια μεΟ’ ής εργάζεται, ή υπομονή, ή άντί- 
ληψις τοΰ χρώματος. "Ισως δεν έχει εΰρεϊαν φαν
τασίαν, ούδ’ένασμενίζεται εις τάς παράτολμους καί 
νεωτεριστικός πτήσεις καλλιτεχνικής ιδιορρυθμίας. 
Ή επί μακρδν χρόνον έν ταϊς Πινακοθήκαις τοΰ 
Μονάχου αντιγραφή έργων έξοχων ζωγράφων προσέ- 
δωκεν αυτή δΰναμιν καί σταθερότητα χρωστήρες 
και καθωδήγησεν εις τήυ έντεχνον καί έν πρωτο- 
τύποις έργοις γραφήν. Δέν διαφεύγει αυτήν ή λε
πτομέρεια, ήν τινές καλλιτέχναι Ουσιάζουσι χάριν 
του συνόλου καί τής γενικής έντυπώσεως.

Έκ των έργων τής δεσποινίδος Φλώρα αί προ
σωπογραφίας διακρίνονται ιδιαίτατα. Δυο παστέλ 
μικρά, ή «νεάνις» και ή «σκέψις» εινε άξια ιδιαι
τέρας μνείας, τδ πρώτον διά τήν αβρότητα τοΰ σχε
δίου, τδ έτερον διά τήν δΰναμιν τής έκφράσεως.ΊΙ 
Αυτοπροσωπογραφία της,έν τή όποια ή φιλαρέσκεια 
άπεπνίγη διά νά έξαρθή ή τέχνη, είνε έργου έξό- 
χως καλόν.

Έκ των συνδέσεων της, ή «Κιθαρωδός» ήν έδη- 
μοσίευσεν έν τω προηγούμενο φύλλω ή «Πινακο
θήκη > ένεποίησ-ν έντύπωσιν και έν ΙΙαρισίοις έν τω 
πεν.χρώ καλλιτεχνικό π-ριβάλλοντι τοΰ'Ελληνικού 
περιπτέρου.δύο-τρεις δέ κρητιδογραφία·, καί ή «Νη- 
ρη:ς» εινε έργα πολύ ευσυνείδητα, προ παντός δέ 
-δ «ΙΙαραμόΟ: τής Βασιλοπούλας . Δια τα άλλα 
σχ.διογραφήματα καί τας σπουδας περιττόν είνε να 
γράψωμεν τι. Και πολλά είνε καί καλά.

Ή δ σποινίς Φλώρα διεκρίθη επίσης και διά 
μίαν άρίστην αντιγραφήν έκτεΟεΐσαν δίς έν τή Καλ
λιτεχνική εκθέσει των Φιλοτέχνων. τήν « ίς Αί
γυπτον φυγήν» τοΰ Βάν-Δίκ, τήν έν Μονάχοι ευρι
σκόμενη·/. Διά τήν εργασίαν αυτήν λίαν εΰμενώς 
είχ ν έκφρασΟή ό αείμνηστος Γΰζης. -ίπών ότι οί 
Αθηναίοι δέν πρέπιι έπ’ ούδινί λόγω ν’ άφήσουν 
να φύγη ή αντιγραφή αυτή άπδ τάς Αθήνας. Άτυ- 
χώς τδ έργον δεν έπωλήΟη, ΰποθέτομεν δέ οτι Οά 
τδ έχη ύπ’ οψει του ό κ. Ίακωόίδης. οστις ήδη 
καταρτίζει τήν ΈΟν. IΙινακοΟήκην.

Κατα τήν προσεχή έκΟεσιν τοΰ «Ιίαρνασσου > Οά 
έκθεση τήν « ’Ηχώ > έργον ικανής έμπνεϋσεως,όπερ 
μόλις τώρα έτελείωσ:.μ;αν προσωπογραφίαν (Fusain) 
τής δμ.οτέχνου δ.σποινιδος Λασκαρίδου καί τινας 
σπουδας νωτάτας.

Ώς άνθρωπος, ή δεσποινίς Φλώρα είνε συμπα
θέστατη. ’Αφελής, άκακος. είνε τύπος όντως καλ
λιτεχνικής ψυχής. Έμπνεομένη πά τότε άπδ τδ 
υγιές καλόν, ζή διά τήν τέχνην μόνον. Μή άνα- 
μιγνυομένη, ουδέ πόρρωθεν, άπδ χαρακτήρας εις τά 
προσωπικά καλλιτεχνικά ζητήματα. τα όποια εις 
τον Ελληνικόν μικρόκοσμον άπειλοΰν νά κατα
πνίξουν τά σπέρματα τοΰ άγαΟοΰ, ονειρεύεται πάν
τοτε το μεγαλείο·/ τής ΙΙατρίδος καί τήν Δόξαν 
τής καλλιτεχνικής άναόιώσεώς της.

Ή δεσποινίς Φλώρα, ήν ξενίζουν άπδ πέντε μη
νών αί ΆΟήναι, έλκύσασαι τόσω πολύ τήν καλ
λιτεχνικήν ψυχήν της, αποχαιρέτα τήυ πόλιν τής 
αρχαίας τέχνης διά μιας προχείρου έκΟέσεως 
τών έν ΆΟήναις έργων της. Είνε ό ποιητικότερος 
αποχαιρετισμός. ’Απερχόμενη·/ τήν συνοδεύουν,έκτος 
τής ειλικρινούς έκτιμήσεως προς τήν καλλιτεχνι
κήν της ικανότητα καί αϊ εύχαι διά τούς προσεχείς 
γάμους της μετά του Ούγγρου ζωγράφου καί συμ- 
μαΟητοΰ της *εν Μονάχω, τοΰ κ. Si. Alexils, τοΰ 
όποιου έργα ή «1 Ιινακοθήκη» δέν 0’ άμελήση νά 
δημοσιεύση.

Γ. ΒΡΟϊΤΟΖ. ’ΛνδριΑς Σολωμυϋ.

ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΣΙΣ(’)

ΟΥ μ' οδηγείς θεία σκιά ; Τοΰ 
τάφου μου τό μεγαλείου ν ’ανα
ζητήσω καί πάλιν ποθείς, παρά 
τά είδωλα τών πρώτων οιωνών, 
παρά τά ερείπια τών νεανικών 
εμπνεύσεων ;

"Αψες με νά ευλογήσω τόν 
παλμόν, ον δημιουργεί εις πόθος,

καί έν τή γοητεία τών βλεμμάτων του τήν λάμ- 
ψιν ν’ άνεύρω τοΰ αθανάτου φωτός, οπερ «λάμ
πρυνε τούς γλυκείς τής ήβης μου ρεμβασμούς.

Μέ γνωρίζεις, περιπαθής μου αρμονία, άλλά 
δέν προεμάντευσας εις τήν άπήχησιν τοΰ μου- 
σουργήματος τής ένθεου ψυχής σου τό θρηνητι
κόν τοΰ πένθους μου έλεγεΐον, οπότε διεστάλη- 
σαν τά χείλη σου, καί διά μέσου τοΰ παρθενικού 
μειδιάματος, «σύνελθε» μοΰ έφώνησεν ή πονοΰσα 
καρδία σου. Γλυκύ μου έαρ I Ποΰ νά πλανηθώ, 
ικέτης πλέον τών σιγηλών μου νεκράνθεμων ;

Εμπροσθεν σου τό κύμα τοΰ γαλανού πό··του 
λικνίζει καί εν ιδανικόν, άλλ ’ εγώ, από τοΰ

(') ”Ιδε εικόνα s'. τεύχους. 

κευθμώνος τόν στένοντα λυρισμόν, τόν δύστηνον 
έζαποστέλλω τόνον, ώς προσκύνημα τής ειρηνι
κής σου γαλήνης.

Σύγγνωθι τήν ιεροσυλίαν μου άλλ ’ αγαπώ 
πολύ νά είμαι θύμα τοΰ θριάμβου σου

Μή άρνηθής εις τήν ροδίνην έκστασιν τών ρεμ
βασμών σου ένα ορφανόν κλάδον μοιραίου μαρα
σμού. Τίς οίδεν, ίσως άναζήση πρό σοΰ.

’Ασπασία τών ονείρων νύμφη! Εις τάς εσχα
τιάς τής Δύσεως, όπότ ’ έκπνέη ή ημέρα, συγκρά- 
τησε τήν άπωτάτην τής ανατολής οπτασίαν, καί 
δ ουρανός θα έλεήση τάς συγκινήσεις τής ύστάτης 
σου αγωνίας. Δέν θά μέ άσπα.σθής κινδυνεύοντα.

Θά ζήση ή πρώτη ευχή τής έκλειπούσης όσιό— 
τητος, καί σύ, άφιερωθεΐσα εις τήν έπιζήσασαν 
ιδέαν, δέν θά πενθήσης έπί πολύ

Έλπιζε εις τήν άναγέννησιν τών πρώτων μου 
στεναγμών καί μή λησμόνει τό μυστικόν δάκρυ. 
Είναι τοΰ Υμεναίου ό πολυτιμότερος μαργαρίτης 
δν κρύπτω εύλαβώ; μετά τών αργυρών τριχών 
τών προσφιλών πρεσβειών.

Παρθένε πολυφίλητε ! Δός μου ήδη τού ονεί
ρου σου μίαν εικόνα. “Ισως αΰτη έσται ώραιο- 
τέρα τοΰ τάφου μου.

ΑΛΚΤΟΝ
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ

Ό Βιτάλης σπουδάσας

ΟΛΙΣ έπροφθάσαμεν 
έν τώ τελευταίφ φύλ- 
λφ τής «Ιΐινακοθή- 
κής» ν’ άναγγείλω- 
με·/ τόν αιφνίδιου θά
νατον τοΰ έν Άλεξαν 
ορεία ύπερόχου Έλ
ληνες γλύπτου Γε 
ωργίου Βιτάλη- 
ε’ν Ευρώπη δαπάνα.1.;

τής αειμνήστου βασιλίσσης Αμαλία;, έγένετο 
είς τών έξοχωτέρων άνδριαντοποιών, τρις έν δια
γωνισμούς βραβευθείς.

Έζ. τών έργων τοΰ Βιτάλη διαζ.ρίνεται ό έν 
Μεσολογγίφ άνδριάς τοΰ Βύρωνος, ό έν τώ περι
βόλι·) τοΰ Άθη·-αικοΰ Πανεπιστημίου άνδριάς 
τού Γλάδστωνος, χάριν τοΰ όποιου μετέβη εϊς 
Αγγλίαν "να έζ. τού σύνεγγυς ιδη τόν μέγαν 

άνδρα ζ.αί ό έν ’Αλεξάνδρειά άνδριάς τοΰ Άβέ
ρωφ ο ίδρυθείς υπό τών εύεργετηθέντων σχολείων· 
ένεκα τοΰ άνδριάντος τούτου ήναγζ.άσθη να μετοι- 
*ή^'{| εις Αλεξάνδρειαν, έσχε δε περιπέτειας 
αιτινες έπίκραναν πλέον ή άπαξ τόν γηραιόν 
καλλιτέχνην.

Αλλα έργα του εινε τό μνημεϊον Άβερκρόμβυ 
ουτινος ή εργασία τώ άνετέθη ύπό τών Άγγλων, 
ή προτομή τοΰ Ζαγζαρόλα κλπ.

Το τελευταίου έργον τού διαπρεπούς καλλι
τέχνου, εινε τό έν τώ Λ' . Νεκροταφείο) τών 
’Αθηνών άνεγερθησόμενον μνημεϊον τοΰ αειμνή

στου Άβέρωφ, τό όποιον άφήκεν έν προπλά- 
σματι, κατά παραγγελίαν γενόμενον τών εκτε
λεστών τής διαθήκης αύτοΰ.

Εκτακτος ΰπήρξεν ή έμπνευσις τοΰ καλλι
τέχνου, συγκεντρώσαντος έν τώ μνημείφ άπα- 
σαν τήν ευεργετικήν καί έλληνικωτάτην δράσιν 
τοΰ αειμνήστου άνδρός. ’Επί τριών αναβαθμίδων 
εγείρεται βάσις ής τάς τέσσαρας γωνίας κατέ- 
χουσιν τέσσαρες λέοντες φυσικού μεγέθους, δι ’ 
ών ό καλλιτέχνης συμβολίζει τήν ^ώμην τοΰ ελ
ληνισμού, δν εξυπηρετεί ο μέγας εθνικός ευεργέ
της οια τών έργων του. Μεταξύ τών λεόντων 
παρίστανται έφ ’ έκάστης πλευράς έν άναγλύφοις 
ή ’Επιστήμη, κρατούσα διά τής αριστερά; χειρός 
τήν φωτίζουσαν τήν ανθρωπότητα λαμπάδα, διά 
δε τής δεξιάς δέσμην δάφνης προωρισμένης νά 
στέφη τούς άριστεΐς τής επιστήμης. Έν έτέρα 
πλευρά φέρεται ό "Αρης, σύμβολον τής υπέρ τοΰ 
εθνικού στρατού μερίμνης τοΰ άνδρός, διά τής 
ανεγέρσεως τής Στρατιωτικής Σχολής, καί έπί 
ετέρας ο Ποσειδών, δι’ ού συμβολίζεται ή υπέρ 
τών ναυτικών δυνάμεων τοΰ "Εθνους πρόνοια 

τοΰ εθνικού εύεργέτου, διά τής ναυπηγήσεως 
πλοίου καταδρομικού, έπί δέ τής τέταρτης ή 
Μούσα Τερψιχόρη, κρατούσα τήν κιθάραν καί 
συμβολίζουσα τήν μεγάλην υπέρ τού Ωδείου 
προικοδότησιν αύτοΰ. Έπί τής βάσεως ταύτης 
εγείρεται δευτέρα βάσις, ής ή μετωπιαία πλευρά 
θέλει φέρει άπλοΰν τό όνομα « Άβέρωφ», έπί δέ 
τών λοιπών εΐκ.ονίζονται δι’ ωραίων αναγλύφων 
αθλητικοί αγώνες, άναμιμνήσζ.οντες τήν άνα- 
καίνισιν τού Σταδίου, ή Έργάνη Άθηνά διδά 
σκουσα τάςτέχναςεϊς τού; καταδίκους τοΰ Έφη- 
βείου, καί ή Αίγυπτος, έν ή έπλούτισεν υπέρ 
τής ’Ελλάδος ό Άβέρωφ, είκονιζομένη διά τοΰ 
Νείλου.

Ύπερθεν τής δ-υτέρας ταύτης βάσεως ύψοΰ- 
ται τό άγαλμα τοΰ Άβέρωφ εϊς μεΐζον τοΰ φυ
σικού μέγεθος, καθημένου έν μεγαλόπρεπε; στάσ-ι 
έπί εδωλίου καί διά τής μιας χειρός κρατούντες 
τήν διαθήκην του, διά δέ τής έτέρας τεινομένης 
πρός τήν πάλιν τών 'Αθηνών, δωρουμένου. ούτως 
εϊπεΐν, τόν πλούτον του ύπέρ αυτής.

Τοιαύτη ΰπήρξεν ή έμπνευσις τοΰ καλλιτέ
χνου, ουτινος θρηνοΰμεν τήν απώλειαν. Εύτυχε- 
στάτη έν τή συλλήψ-ι αυτής, περιεκτικότατη 
τή; μεγάλης έθ/ϊκή; δράσεως τοΰ άνδρός, άριστα 
όέ διατυπωθ-ΐσα έν τώ μικρώ προπλάσματι, δπερ 
αναπτυσσόμενου έν μ,εγάλω, κατ ’ αναλογίαν οί- 
δουσαν είς τό δλον έργον ύψος πέντε περίπου 
μέτρων, κατά τήν μετά τών έκτελεστών τής 
διαθήκης συμφωνίαν, θ ’ άποτελέση άναμφιβόλω; 
άριστον καί καλλιτεχνικότατου μνηυεΐον, αληθές 
κόσμημα οΰ μόνον τοΰ νεκροταφείου ’Αθηνών 
αλλά καί αύτής τής πόλεως.

Είναι λυπηρόν βεβαίως δτι δέν έπέζησεν ό 
διαπρεπή; καλλιτέχνης, "να έκτελέση αυτός ό 
ίδιος τό έργον τής εύτυχοΰς έμπνεύσεώς του. Οι 
έκτελεσταί τή; διαθήκης δμω, θέλουσιν έ'χει 
ασφαλή έγγύησιν τής επιτυχούς καί πιστής έκ- 
τελέσεως τοΰ έργου καί άνευ εκείνου, έν τφ υιώ 
του, διακρινομένφ ήδη διά το καλλιτεχνικόν 
αύτοΰ τάλαντον έν Άλεξανδοείμ.

ΔΙ’ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΜΟΥ

ΊΙ χειρ<ιφ«τη<#ις r&ir γυνάιχων, όταν 
πραγματοποιηθώ, μοιραίας θά χαταλήί,η είς γοι- 
ραγέτησιν. . ,

*
'Ο Νερών θά ήτο αληθώς μεγαλοφυής, άν 

είς τήν πυρχαϊαν τής Ρβιμης έχαίετο καί ό ίδιος.
*

Τό πρόβλημα τής γυναικείας ύπάρζεως 
έγκειται είς τήν εΰρεσιν έτος αγνώστου, ώς. . . 
συζύγου.

*
Αγνεία ; ΊΙ Άγνοια τοϋ κόσμου.

ΔΙΚ

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΜΑΣ
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΙ

| Ό ήμέτερος καλλιτέχνης συνεργάτης κ. Φρ. 
Άριστεύς άνέλαΰε νά γελοιογραφήσιι τους "Ελ
ληνας χαλλιτέχνας, άρχόμινοι. αΛο τοϋ . . . 
εαυτόν του. ’Er τώ προσεχεΐ φύλλα επεται συνέ
πεια . . . γελοιογραφιών. είς άς ό καλλιτέχνης, 
ό τάσι.· είς τίι σοβαρά έργα τον σκεπτικός,άχα- 
δεικνύεται σατνριστής χαριέστατος |

φ. apij-ΤΕϊς. — Λΰτογελοιογραφϊα.

ΣΥΖΥΓΙΚΟΝ ΔΩΡΟΝ
[ Δ ι ή γ η ιι α ]

•jQi ΕΟ£ εύμορφος. Λέων τής δενδροστοιχίας, θα- 
-Δμών τών ζαχαροπλαστείων, κοομήτωρ είς δλας 
τάς φιλανθρωπικός αγοράς, μβηιέ πάντοτε, πο
δηλατιστής ακόμη—διά νά μή καθυστερήση είς 
καμμίαν πρόοδον—τών αιθουσών κατακτητής,ύπαν- 
ορεΰθη πρό ένός έτους μίαν κούκλαν, μίαν συμπα- 
θεστάτην κόρην,μέ όλίγα χρήματα καί μέ πολλά... 
μαλλιά.

Τήν έπήρε άπό έρωτα. Ο1 φίλοι—οί φίλοι 1 τί 
άστεία λέίις—τόν συνέχαρησαν άλλοι οι’ έπισκε- 
πτηρίων καί άλλοι δι’ έπιδρομής, κατά προτίμησιν, 
είς τοϋ Γιαννάκη. Ό κόσμος τόν έλυπήθη—άφοϋ 
ητο σχεδόν άπροικος ή νύμφη . . —κυριολεκτικές δ’ 
έθλίόη είς δανειστής του.

Παρήλθεν έτος. Πώς άλλάίει ό άνθρωπος I Ποϋ 

οί άστερόεντες οφθαλμοί—αείμνηστε Βασιλειάδη I 
—τοϋ προσώπου της ποϋ τά κρίνα ! . .

Αύτός, τοϋ κόσμου άνθρωποί, riistingul, ήτο δυ
νατόν ν’ ά· εχθή μίαν τοιαύτην Ικνομον καλλονής 
κατάσ-ασιν ; Θά ήτο ύβριο πρός τήν καλαισθησίαν 
του. Καί . . άπεσύρθη. Μόνον τήν ήμέραν τόν 
έδλεπεν ή τλήμων σύέυγόο του.

Έν πρω'ί, καθ’ ήν ήμέραν ήγε τήν έπέτειον τοϋ 
όνόματός της, λαμβάνει έν δώρου άπό τόν σύζυ
γόν της.

ΈπΙ τέλους I Έπανήλθεν είς τήν εύθεϊαν όδόν 
ό έδωκείλας σύίυγοο

’Ανοίγει μετά πολλοϋ Ενδιαφέροντος καί τίνος 
άνακουφίσεως τό σταλέν.

«Κεραυνός είς φάκελλον ευώδη κ ε- 
κλεισμένοςί»

Ητο ό . . . νυμφικός δακτύλιος.

- ΊΙ/>ωίϋεν. cr rTj 
.ΤΌΐηαει καί ΐι· 
tlj totepia·.

Ν τών άξιεθαυμαστοτέρων προτύπων συζυγι- 
/.ή; πίστεως καί μητρικής στοργή; εινε ή 

ύπέρ:χε; τή; Τρωάδα; γυνή ’Ανδρομάχη. Ευλο
γώ; δέ άπό ταύτη; ήοξατο θεμ.ελιοΰσα τό έργον 
αυτή: « Ήρωίδε; έν τή ποιήσει καί τή ιστορία» 
ή ευρυμαθή; δεσποινί; Σεβαστή Καλλισπέρη.

Ό μέγα; Ναπολέων έλεγε : «Θέλετε μεγά
λου; άνδρα; ; Μορφώσατε καλά; μητέρα;. » Βι
βλίου τοιούτου σκοπού, έξόχως μορφωτικόν μη
τέρων, εινε τό βιβλίον τής δεσπ. Καλλισπέρη.

Άπό. τού προλόγου, τού πικροχόλου, δν δι
καιολογεί επαρκώ; ή κακή κατάστασι; τό)ν δη
μοσίων πραγμάτων, μέχρι τοΰ επιλόγου έν ω 
διαφαίνεται ή διαυγής κρίσι; τή; συγγραφέω;, 
έφ ’ όλου τοΰ βιβλίου πλανάται μία έμβρίθεια, 
εί; ήν δέν μά; έχουν συνειθίση αί λόγιαι κυρίαι 
μα;, άμα δέ μία έντεχνος άλυσσος διδαγμάτων 
ήθιζ.ολογικών. Τό πρότυπον άλλως τε, δπερ εύ- 
στόχω; έξέλεξεν, εινε ικανόν ώστε να έμπνεύση 
καί νά διδάξη.

Είκονίζει τήν Άνδρομάχην παρά τφ Όμήρω, 
παρά τφ Εύριπίδη έν τε ταΐ; «Τρωάσι» καί τη 
« Ανδρομάχη»,παρά Ούεργιλίω καί παρά Ρακίνα 
δστι; δλως διαφόρω; τού Εύριπίδου παρίστησι 
τήν ήρωΐδα, αλλά διασιόζει τόν αύτόν χαρακτήρα. 
Αναλύεται άνατομικώτατα ό εύγενής χαρακτήρ 

τής Ανδρομάχης καί διαλάμπει έν δλη του τή 
άγνότητι, έν μ.έσω όλων τών δυσμενειών τής 
τύχης, αιτινες τήν έκύκλωναν διηνεκώς.

Ή συγγραφεύς μέ πολλήν επιμέλειαν έγραψε 
μονογραφίαν σοβαροτάτην, έπιδείξασα χαρίσματα
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ΕΠ. ΘΟΜΟΓ.ΟΥΛΟΣ. ΊΙ Χί’Αη. (' ,

τών ξένων τό μ.έ ηλεκτρικήν ταχύτητα άνυ- 
ψωθέ· νεουφαντον άκαΛέτασμα τής «Νέας 
Σκηνής».

Διά τής έσπερίδος αυτής προσεδόθη τό
νο: αβρός καί γόης εις τάς ποικίλας καί 
κουραστικός έορτάς' και χάρις εις τούς ξέ
νους μας καί οί 'Αθηναίοι ημείς άπηλαύ- 
σαμεν άπόλαυσιν, τήν όποιαν τά ελληνικά 
ΐζ.οία τών θερινών καί χειμερινών θεάτρων 
δέν μάς επίτρεψαν έως τώρα ουδέ καν νά 
όνειρεύθώμεν.

Δέν εΐξ-ύρω διατί κάποιος από τούς συνα
δέλφους μου 'χαρακτήρισε τήν έμφάνισιν 
αυτήν τής «Νέας Σκηνής» ώ: «πρόωρον»’ 
ίσως διότι ή «Νέα Σκηνή» έπρόκειτο τόν 
'Οκτώβριον νά έμφανισθή, κ’ έ'ώ δέν έπε- 
ριμένετο, ένεφανΐσθη ένα μήνα προτήτερα. 
Είξεύρω όμως, — καί τό εΐξεύρουν πολλοί 
αυτό—οτι ίιριμωτέραν μέν φαντασμαγορίαν 
δέν είδαν ακόμη νά παρελαύνη από σκηνής 
τά μάτια τών ’Αθηναίων, έκλεκτοτίραν 
οέ καί καλλιτεχνικωτέραν άνάμνησιν δέν 
έχει από τήν Νέαν ‘Ελλάδα νά κράτηση 
άλλην ή υ-νήμη τών Ρουμούνων,δπως αυτοί 
διεκήρυξαν.

Ή αποκάλυψες τοΰ μικρού δαιμόνιου τοΰ 
κλεισμένου μέσα εις τάπλαστα στέρνα καί 
παλλομένου ύπό τά κύματα τής ασχημά
τιστου φωνής τής μικρός .-.ορασίδος Κυβέ
λης Άνδριανοΰ, ή όποια παρουσίασε ανε-

φικτον τύπον Ίουλιε'ττας· ή έμφάνισις τοΰ ισχυ
ρού κωμικού χαρίσματος τοΰ κ. Ραυτοπούλου, 
προσδώσαντος άγνωστον έως τώρα παρ' ήμΐν 
χρώμα εις πενιχρόν χαρακτήρα πενιχρός ρουμου- 
νικής κωμωδίας· ή φυσική καί χαρίεσσα ύπόκρι- 
σις τής νεαρός κυρίας Βρατσάνου εις τήν ιδίαν 
κωμωοίαν’ ή μ. ευστάθειαν καί ρυθμ.όν,άξία πρω
τεύοντος εταίρου τής «Γαλλικής Κωμ,ωδίας» όπό- 
δυσις τού ’Ιατρού εις τό έργον τοΰ Δ ’ Άνούντζιο 
ύπό τού κ. ΓΙαπαγεωργίου’ δλα αυτά, καί μαζή 
ή άψογος σκηνοθεσία καί ό πλούσιος καί καλαί
σθητος διάκοσμος, άπετέλεσαν τόσας ωραίας ανα
μνήσεις διά τούς ξένους, τόσα ωραία όνειρα δι ’ 
ημάς, τόσα ωραία άνθη, μέ τά όποια έπλεξεν ή 
«Νέα Σκηνή» δι’ έαυτήν τόν ποιητικώτατον 
κ ευωοεστατον τών στεφάνων.

Κ' επί τοΰ στεφάνου, άδάμας περίλαμπρος, 
ϊ'λαμψ,ν ή τέχνη τής Δδος Θεώνης Δρακοπού

λου, ή όποια ώς τελεία άριστοτέχνίς ένεσάρκωσι 
τήν Τρελλήν εις τό «Όνειρον εαρινής πρωίας» 
τοϋ Δ’ Άνούντζιο, χύσασα επί τάς ψυχάς τών 
θεατών συγκράτησήν τήν γοητείαν τών υπερτε
ρών καλλιτεχνικών φρικιάσεων. Εις τήν σκηνήν 
ιδίως κατά τήν όποιαν, έν τη αλλοφροσύνη της 
βλέπει πρό των ομμ.άτων της τήν ιδίαν ψυχήν 
ώσάν πεταλούδαν «νά φτερουγίζη, νά φτερου- 
γίζη»—καί τής οποίας εικόνα δημοσιεύει ή «Πι
νακοθήκη»—ήγγισε τά σύνορα τής Μεγάλης Τέ
χνης ή γλυκεία κόρη.

Καί ούτως ή «Νέα Σκηνή» άπέδειξεν οτι, 
συλληφθεΐσα άρτια εις τήν καλλιτεχνικήν ψυ
χήν τού κ. Χρηστομάνου, άοτία κ’ έγεννήθη, 
καί άνδροΰται, αξία νά πληρώση τούς πόθους τού 
ιδρυτοϋ καί τά όνειρα παντός φίλου τοΰ Καλού, 
τοΰ αληθινού Καλού.

©ΗΤΑΣ

άντιλήψεως καί κριτικής, θά ήτο δ'ευχής έργον 
νά συνεπληροΰτο ή εργασία αυτή; διά τή: έκδό- 
σεως τοΰ β' . τόμου, δστις εινε ήδη έτοιμος.

Τό βιβλίου κοσμούν δύο φωτοτυπία'., ή τή; 
συγγραφέω; καί ό «αποχαιρετισμός "Εκτορος καί 
’Ανδρομάχη;»,θά έπεκοότει δέ πας κηδόμενοςτής 
ανατροφής τών Έλληνίδων, αν είσήγετο ώς ανα
γνωστικόν βιβλίου εις τά ανώτερα παρθεναγωγεία.

ΗΑλλΙ Tax Ν1ΗΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ

// ΝΕΑ ΣΚΗΝΙΙ

ΕΣΑ εις τόν βόμβον καί τόν τάραχον, τον 
όποιον ήγειραν γύρω μας καί γύρω των αι 

ύποδοχαί τών Ρουμούνων φοιτητών, και παρά
τήν έντύπωσιν τών οραμάτων τής αρχαίας Τέ
χνης, τά όποια ώραματίσθησαν διαμέσου τών 
καμπύλών τοϋ Παρθενώνος καί τών επιπέδων 
τού Πραξιτελείου Έρμου, ανεξάλειπτος θά πα- 
ραμείνη ασφαλώς εις τήν μνήμην των μία μι
κρά γωνία τού νέου ελληνικού καλλιτεχνικού 
βίου, τήν όποιαν παρουσίασε προ τών όμμάτων

Ή Λ’ις ΘΕΟΝΚ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ώς 7’ρε.ί.ίή είς τό 
•“Ortipor capirtjc πρωίας· Φωτογρ. Κ. Βέριγχερ).

Τί> παιδομάζωμα τοϋ Κ αιωχος.— Ό X. Α. 
Γμ. και έγώ.—Στάης δι' 2·'ι ώρας.— ΊΙΑι- 
θ'.οι και αγράμματοι.— ΊΙ Στερεομετρία και 
οί άπα.ΙΙαγίντες.—Μία Ίερεμιάς.—Κομβο 
.Ιόγιον ε.Ι.Ιείψεωτ — Ή ωραιότερα 'Ατδίς. 
— 'Αοτέρεο, ία, σπίνοι, ϋποίαιδες, Καρυά- 
τις. — Ή αιματηρά γραφομηχανή.—Τό εζο- 
χώτερον pastel.—Χαίρετε . . .

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ αί Άθήναι άπό 
μαθητάς. Όπου καί άν στρέψη 
κα.εις κατά τόν μήνα αύτόν, θά 
ίδή έν ατελείωτου π α ι δ ο μ ά- 
ζ ω μ α.

Καί χωρίο νά Θέλω, ένθυυοϋ- 
μαι τό έπΙ Τουρκοκρατίας παιδο
μάζωμα,τό όποιον ένέπνευσε τόν 
φίλον μου Καμπούρογλον, τόν 
Δ. Γρ„ διά νά κάμη ένα δράμα,

καί έμέ τώρα, διά νά κάμω μίαν διαμαρτύρησιν. 
Όταν βλέπω τά κακόμοιρα αύτά παιδιά, τά διευ- 
θυνόμενα κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, κάθε άπό- 
γευμα καί κάθε βράδυ πρόε δλας τάε διευθύν
σεις τοΰ γεωγραφικού πλάτους τών 'Αθηνών παρα
φορτωμένα μέ τετράδια καί βιβλία, χάρις είς τά 
όποϊα μερικοί βιβλιοπώλαι έκαμα, μέγαρα, καί τά 
βλέπω ώς είς φυλακήν μεταδαίνοντα μέ πρόσωπα 
άπό τά όποϊα έφυγαδεύθη ή ευθυμία καί τό αΐυσ, 
καί ένθυμοϋμαι τά μακροσκελή προγράμματα τοϋ 
σχολικού ή μάλλον σχολαστικού έτους καί άνα- 
πολώ τάς κωμικός διδασκαλικός μεθόδους, τόσω 
λυπούμαι διότι δέν είμαι διά μίαν ήμέραν Στάης. 
Δέν είνε άπλή έκφρασις. Διά μίαν ήμέραν. μάλι
στα. Όχι δτι ζηλεύω τήν οόίαν του. Θεός φυλά- 
έοι I Χωρίς πολλάς διατυπώσεις θά έπερνα τό

χαρτοφυλάκιόν μου, καί αντί δέσμης διορισμών, 
παύσεων, μεταθέσεων, θά ύπέβαλα είς τήν Α. Μ
ένα καί μόνον χαρτί.Τό πρόγραμυα τών σχολείων.

'Αλλά πώς ; Έλάττωσις αμείλικτος τών ώρών 
τής διδασκαλίας. Κατάργησις μαθηυάτων, μόνον 
δΓ είδικούς χρησίμων. Βιβλία, ούτε τά μισά. Καί 
άντ' αυτών, τριπλασιασμός τών ώρών τής σωματι
κής άσκήσεως, αρχαιολογική μελέτη έπί τύπου, πε
ρίπατοι είς τά πέριί τών 'Αθηνών

"ΔΓ αυτού τοϋ τρόπου θά ήμην βέβαιος δτι δέν 
θά έφόρτωνα είς τήν ράχιν τοΰ δυστυχισμένου αύ- 
τοΰ Έθνους δασκάλους καί ηλιθίους καί—πρό παν
τός—αγραμμάτους, διότι ή πληθύς τών μαθημάτων 
καί τό ποσόν τής διδασκομένης σήμερον ύλης κατ’ 
έίοχήν συντείνει είς τή» αγραμματοσύνην τήν κλα
σικήν,ή όποία δέρνει,άπ ’ άκρου είς άκρον τής Ελ
λάδος, τόν μαθητικόν πληθυσμόν, άλλα θά έχάριζα 
είς τήν μικρόν πατρίδα μου άκιιαϊα σώματα, εύθυ- 
τενή, πνεύματα έλεύθερα, ύψηλόφρονα, πολίτας οί 
οποίοι δέν θά ήίευραν Λατινικά, Στερεομετρίαν, 
'Αστρονομίαν, ’Ησίοδον, δημηγορίας Θουκυδίδου, 
Λογαρίθμους, αλλά δ,τι ήίευραν θά τό ήίευραν 
καλά καί έν ανάγκη έθνική άντί άπαλλαγέν- 
τ ω ν, μαχητικών, κυφών, Αποβλακωμένων λογιω- 
τάτων, θά είχεν ύπό τάς σημαίας της ή πατρίς 
άλκίμους όπλίταε, έτοίμους νά ύπερασπίσουν εύ- 
τόλμως τά Ιερά έδάφη της.

Τον άφινα καί έλεγε, έλεγε :
— Όχι 1 Ή όμολογία ένός κακού είνε τό πρώ

τον βήμα τής άνορθώσεως. Δέν έχομεν,κύριε, Πο- 
λυτεχνεϊον, δπως δέν έχομεν Γυμνάσια, δπως δέν 
έχομεν τίποτε τής προκοπής. Καλλιτεχνική σχολή 
χωρίς είδικόν διευθυντήν, χωρίς θεωρητικά μαθή
ματα, χωρίς ψυχολογίαν, χωρίς αίσθητικήν, χωρίς 
ανατομίαν, χωρίς Ιστορίαν τής τέχνης, χωρίς μαθή-

2ί
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ματα υδρογραφίας, διακοσμητικής, κρητιδογραφία;:. 
Θά μοϋ είπής : <>ΠοΤσς θά τά διδάίη αΰτά ;ο Καί 
ποϊος ίφρόντισε καί ποϊος έσκέφθη εγκαίρως ώστε 
νά μή προβάλλεται καί σήμερον άκόιιη έπειτα άπδ 
τόσας δεκάδας έτών, ή αίωνία αύτή καί ήλιθία 
έρώτησις ; Καλλιτεχνική σχολή χωρίς τόν Ίακω- 
όίδην. ώς καθηγητήν I Α; τα νά πάνε στή όργή 1

Καί ώμΟει έπί ήμίσειαν ώραν έκκοκίιέων, μαςΙ 
μέ τό κομόολόγιον τό ότο’ον έκράτει, ίλας τάς 
έλλείψεις καί δλα τά μειονεκτήματα τής Καλλιτε
χνικής σχολής τοϋ Πολυτεχνείου μας.

Είς δλα αυτά ήθέλησα ν’ αντιτείνω, αλλά δέν 
εύρον τίποτε είς τό όποιον νά οτηριχθώ.

Καί είπα κ' έγώ μέ πολλήν μελαγχολίαν.
— Δέν έχομεν Καλλιτεχνικήν σχολήν

Δέν είνε δυνατόν, θά τήν ίεύρετε. 'Αλλά καί 
άν δέν τήν ίεύρετε. θά τήν μάθετε.

Δι' έυέ, είνε ή ώραιοτέρα Άτθίς, ή οποία δέν 
έχει ανάγκην τών στίχων τοϋ Νέη διά νά είνε ώ- 
ραία. Καλλονή δχι κατακτώσα καί καθυποτασσουσα 
καί συντρίόουσα καί σκανδαλΚουοα· ήρεμος, γλυ
κεία, ένα κομμάτι μάλομμα.

Φώς, όχι ήλίου, αστέρων ή ματιές της. Ταπει
νού Του,όχι κρίνου ΰψικόρμου, ή παρθενία τηε."Οχι 
άηδάνος φλύαρον κελάδημα,ή φωνή της' τερετισμός 
σπίνου. Οχι δορκάδος βάδισμα· ύπολαΐδος. Όχι 
Παρθένων Καρυάτις.

Τί φόρε! ; Έρωτήσατε δλα τά έμπορικά τά όποϊα 
αναστατώνει. Πώς τά φορεϊ ; Συμόουλευθήτε τά 
eSais-m» τά όποια ξεφυλλίζει

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ή έν Δρέσδη ετήσια Διεθνής Ιναλ-
ΊΙ εκθεσις λιτεχνική εκθεσις διακρίνεται εφέτος 

τής Δρέσδης διά τήν θαυμασίαν διακόσμησιν.Τήν 
μεγαλειτέραν επιτυχίαν τής έκθέ- 

σεως αποτελούν τό τμήμα τής χαρακτικής, τών σχε
δίων καί τής γλυπτικής Τό «μνημεΓον είς τούς νεκρούς» 
τοϋ ΒαρθολομαΓ δεσπόζει. Ό Ροδέν εκθέτει 12 έργα. 
Υπάρχει μεταξύ άλλων και συλλογή σχεδόν πλήρης 
έργων τοϋ J.Carride. Έκ τών έργων τής ζωγραφικής 
διακρίνονταΐ αί εικόνες τοΰ Walls,W.Czalie,Strang χλ,

—Προετοιμάζονται αϊ έτήσιαι καλλιτεχνικά! εκθέ
σεις έν Βερολίνω, Δαρμστάτη καί Μονάχω.

—Κατά τήν τελευταίαν καλλιτεχνικήν έκθεσιν τοϋ 
Μονάχου άπενεμήθη τό πρώτον μετάλλιον εις τούς 
έξής καλλιτέχνας Εις τούς Γερμανούς: Petersen, Zim
mermann, Echller. Samherger, Ester, Kunstner, 
Bar, Reitiiger, είς τούς Βέλγους: Baertson.Bieshroeck, 
Vincotte, είς τόν Δανόν Ring, είς τούς ’Ιταλούς Sar
torelli καί Gola, είς τούς Γάλλους Simon, Ddchenautl, 
Leftvre, Rlanclie, είς τούς ’Ολλανδούς Bo; k, Schwar
tzs Brief, Boscb-Reiz, είς τούς ’Αμερικανούς Ewen, 
Slewar', είς τόν "Αγγλον Lavery, εις τόν Νορβηγόν 
Thaulow καί είς τον 'Ισπανόν Caras.

— Άπέθανεν έν Βερολίνω ό ζωγράφος C. Cretius,

Είνε ή μεγαλοφυία τής κοιιψότητος.
Καί χδές, έπειτα άπό τρεις μήνας, κατά τούς 

οποίους ή έξοχή τήν έκράτει ίηλοτύπως είς τούς 
φυλλοόριθεΤς κήπους της, είς τάς άνθοστεφεϊς καί 
ύδρορρύτους άγκάλας της, τήν συνήντησα είς τόν 
δρόμον Ύπό τό άφθονου ήλεκτρικόν φώς ήτο πε
ρισσότερον εύμορφη άφ’ δ,τι τήν έγνώριεα, πλέον 
χαριτωμένη· είχε πάρη δλην τήν δροσιάν καί δλην 
τήν ποίησιν τής έίοχής, άπό τά βάθη τής όποίας 
έλιποτάκτησε.

Καί έπερνοϋσε ώς μία οπτασία, ή όποία χαράτ- 
τει ίχνη πολύ βαθε·ά είς τό αεικίνητον σημειωμα
τάριου μου,—είδος αίματηρας γραφομηχανής,—τό 
όποίον είνε τόσω έπιμελώς σκεπασμένον άπό τό 
περικάλυμμα τού . . στήθους.

Καί έπειδή δέν έχω φωτογραφίαν της—αμφι
βάλλω δέ καί άν έχη τοιαύτην, διότι τοιούτον με
λιχρόν κάλλος πάντοτε θ' άδικήση ή άψυχος μη
χανή—παραθέτω τάς άτάκτους αύτάς γραμμάς—έν 
άκομψον πλαισίου τής αιθέριας αύτής κρητιδογρα
φίας τοϋ Ύψίσ’ου.

Καί τώρα, δέν έχω τίποτε άλλο νά σάς είπώ 
πλέον.

Τό όνομά της :
Καλέ, δέν βαρύνεσθε!
Δέν τήν έννοήσατε ; Περίεργον ! Θά πή πώς 

είσθε πολύ ανόητοι. . .
Καί μέ άνοήτους έγώ δέν έχω νά κάμω.
Ναί, αύτή είνε ! Αύτή πού σκέπτεσθε αύτήν 

τήν στιγμήν.
Χαίρετε. . .

ΔΑΦΝΙΣ

μαθητής τοΰ Wahl, μέλος τής Ακαδημίας τοΰ Μο
νάχου. Μέχρι τοΰ 1870 πολύς λόγος έγίνετο περί 
αυτοϋ. Κατόπιν κατέπαυσεν ή φήμη του.

— Απέθανεν εν Μονάχω ό ζωγρα'φος Ο Faber du 
Fain·. Υιός στρατηγού, ύπηρέτησεν εν αρχή είς τόν 
στρατόν, ον έγκατέλειψε τώ 1867 χάριν τάς τέχνης. 
Έμαθήτευσε παρά τώ Πιλότι, ήσχολήθη δέ είς πο- 
λεμικάς παραστάσεις. Αϊ μάχαι τοϋ Faber du Faur 
εινε ΰνομασταί,

— Άπέθανεν έν Καλσρούη, έν ήλικίμ 83 έτών, ό 
ζωγράφος Hermann GQltz, διευθυντής τοΰ αυτόθι Μου
σείου καί τής Καλλιτεχνικής σχολής Ό Goltz διε- 
κρίθη δια τό πλήρες ενεργείας τάλαν ον αυτοϋ καί τον 
ζήλον μεθ’ ού διηύθυνε τά καλλιτεχνικά ιδρύματα.

ΕΛΒΕΤΙΑ
Άνηγγείλαμεν ήδη δτι ή Έλβε- 

Ilans Sandreuter τική τέχνη θρηνεί' τύν θάνατον τοΰ 
έξόχως εύνοουμένου μαθητου τοΰ 

Μπαϊχλιν, τοΰ Hans Sand renter,θανόντος έν τή ακμή 
σφριγηλότατου καλλιτεχνικού ταλάντου. Ό Sandreu- 
ter ώς σπουδαστής ακόμη εσχε αγνήν συνείδησιν τής 
αξίας τοΰ συμβολισμού έν τή τέχνη. "Οτε τώ 1875 
μετέβη μετά τοϋ Μπαζκλιν είς Φλωρεντίαν, ό έρως 
προς την τέχνην καί τό Ιταλικόν τοπεΓον κατέστη
σαν έν αΰτω βαθύτερο·/ τό αίσθημα τοΰ καλού. Αργό
τερο·/ μετέβη είς Παρισίους, ένθα διέμεινεν έπι τριε

τίαν. Άλλ’ ή 'Ιταλία υπήρξε πάντοτε ή χώρα, έξ 
ή: έπεζήτησε τήν εμπνευσιν.

Ό Sandreuter είχε γράψει κάποτε : «'Ο ζωγράφος 
δέν πρέπει να όαιλή ή διά τών έργων του. Δι’ εκεί
νους οί όποΓοι τα εννοούν, κάθε άλλη ευγλωττία είνε 
περιττή». Τό χαρακτηριστικόν είνε ό,τι ό Sandreu
ter χαίτοι πιστός οπαδός τής σχολής τοϋ Μπαΐκλιν, 
δέν ήτο άπλή ήχώ, κοινός μιαητής. αλλά δημιουργός 
ιδίας εκφρασεως, ιδίας καλλιτεχνικής προσωπικότη
τάς, ειλικρινούς. Έκ τών έργων του διακρίνονται «ή 
Κρήνη τής νεότητος, τό Boice far niente, ή «Πύλη 
τοΰ Παραδείσου», τό «Θερινόν ειδύλλιο·/». Αλλα καί 
έν τή διακοσμητική διεκρίθη, είνε δέ όνομαστόν τό 
Fresque de I'Abbaye des forgerons έν Βασιλεία. Τό 
τελευταίο·/ του ήμιτελες εργον είνε μία σειρά Μω
σαϊκού προορισμένη δια τό αέτωμα τοΰ Εθνικού 
Μουσείου τής Ζυρίχης,

ΓΑΛΛΙΑ
Είνε γνωστός ό ύπό τό όνομα Prix

Grand de Rome διαγωνισμός, καθ' ον έν 
prix de Rome διαγωνισμώ τών αποφοίτων τής έν Πα

ρισίοις Καλλιτεχνικής σχολής (εκ τών 
όποιων κατόπιν άλλου διαγωνισμού απομένουν οΐ κρά- 
τιστοι), χαΐ έν θέματι κοινώ δι' όλους βοα βύεται έν 
εργον ζωγοαφικής, έν γλυπτικής καί έν αρχιτεκτονι
κής, οί δε βραβευόμενοι άποστέλλονται προς τελειο- 
ποίησιν είς Ρώμην. Τό Prix de Rome είνε τό σπου- 
δαιότερον καλλιτεχνικόν βραβεΓον, τίτλος τιμής εξαι
ρετικής. 'Εφέτος εδόθησαν ώς θέματα έν μέν τή ζω
γραφική «ό 'Ιησούς θεραπεύων τούς ασθενείς» έν δέ 
τή γλυπτική «ή έξορία τοϋ Οίδίποδος». Έν τή ζω
γραφική έλαβε το βραβείου ό L Jacquot-Defrance, 
είκονίσας τόν Ίησούν μεταβαίνοντα ποός τό εσπέρας 
είς την πύλην τής πόλεως· όσοι είχον ασθενείς εσπευ- 
οον να οδηγήσουν αυτούς πρό τών ποδών τοΰ ’Ιησού, 
οστις θέτων επί τού ασθενούς την χεϊρα, έθεράπευεν 
αυτόν Έν τή γλυπτική έλαβε τό βραβεΓον ό L. II. 
Buuchai d. Ό Ο’ιδιπους,' συνοδευόμενος ύπό τής θυ- 
γατρός του ’Αντιγόνης, εξέρχεται τών Θηβών ακολου
θούμενος ύπό τών άοών τών κατοίκων, διότι ενεκα 
τών αμαρτημάτων του έφερε τον λοιμόν είς τήν πόλιν. 
Εις τήν αρχιτεκτονικήν τ'ο βραβεέον ελαβεν ό M.Hulol.

— Έν Plombiires άπεκαλύφθη τό μνημεΓον τ'ο έγερ- 
θεν είς τόν περίφημον τοπειογράφον Louis Frangais. 
Ήν τή βάσει είκονίζεται ή θεά τών δασών καί ή ά- 
νοιξις μέ δύο αυλούς. Γλύπτης ό Peynot, οστις κατή- 
γαγε θρίαμβον διά τοΰ μνημείου τούτου.

—Είς τό χωρίον Condi sur Escaut ένθα έγεννήθη 
ή Οιασημος ήθοπιιός Claiion, άπεκαλύφθη μνημεΓον, 
σύνθεσις τοΰ γλύπτου Gauquie.

— Άπέθανεν εις τές "Αλπεις ό Γάλλος χχράκτης 
A. Champoilion Είχε βραβευθή διά χρυσού βοαβείου 
κατά τήν παγκόσμιον Παρισινήν έκθεσιν τοΰ 1889.

— Άπέθανεν ό Γάλλος ζωγράφος Λέων Όλιβιέ. 
Ήσχολήθη είς την ιστορικήν ζωγραφικήν, εις τήν ρω
πογραφίαν καί τήν προσωπογραφίαν.

— Άπέθανεν ό γλύπτης Bocquel.
—Λίαν προσεχώς θ’ άποκαλυφθή έν 

επί τής λεωφόρου Μαγδαληνής στηθείς 
’Ιουλίου Σίμωνος.

— Εις Νανσύ ίδρύθη Αρχαιολογική 
παρεκλήθη δέ ή Έλλ. Κυβ'έ ρνησις νά παοάσχη έχ- 
μαγεΓα τών σπουδαιότερων Έλλ. αρχαιοτήτων.

—Έν τή πολίχνη Άρμποά, ένθα ό Ιΐαστέρ διήλθε 
τα παιδικά του έτη έγένοντο τά αποκαλυπτήρια άν- 
οριαντος του. Είς τό βάθρον δύο άνάγλυοα έξεικονί- 
ζουν τό μέν τόν, εμβολιασμόν τής λύσσης ,τό δέ τήν 
γεωργίαν καί τάς ασθένειας τών ζώων.

Παρισίοις ό 
άνοριάς τού

’Ακαδημία,

— Είς έτέραν πολίχνην, έξοχικήν τών ΓΙαρισίων 
άπεκαλύφθη προτομή, έπι κομψού βάθρου, τού Πώλ 
δέ Κώκ,έν τινι κήπω. Είς την εξοχήν αυτήν ο φαιδρός 
αυθιστοριογράφος συχνά αετέβαινε καί διεσκέδαζε.

ΡΩΣΣΙΑ
Άπέθανεν έν Παρισίοις εν ήλικίγ 56 έτών ό Ρώσ- 

σος ζωγράφος Gr. Lehmann. Μαθητής τής Ακαδη
μίας τών Καλών Τεχνών έν Πετρουπόλει, έν ή έβρα- 
βεύθη, άπήλθεν εις ’Ιταλίαν καί ειτα είς Παρισίους. 
Ήτο αοιστος προσωπογράφος, κατά τό σύστημα τοΰ 
Wintei halter καί τού Cabane). Έκ τών προσωπογρα
φιών του ύπερέχουν ή τοϋ Γορτσακωφ καί ή τής δε
σποινίδας Λιτβίν. Έν τή Παγκοσμίω έκθέσει τοϋ 
1889 είχε λάβη χρυσοϋν μετάλλιον.

ΑΥΣΤΡΙΑ
Είς Βιέννην άπέθανεν δ γλύπτης 

Ηάνκτι.ς γλύπτου Βαρέσκου Ό Αύτοκράτωρ Φοαγ- 
κΓσκ.ος Ιωσήφ άπηύθυνε τήν ακό

λουθον επιστολήν πρό; τήν χήραν τού θανόντος γλύ
πτου, όστις μέ τόσην έπιτυχίαν κατεσκεύασε τόν αν
δριάντα τής άτυχούς αΰτοκρατείρας Ελισάβετ, άπο- 
θανών άμα συνεπληρωσε τό τελευταΓον τούτο καλλι
τέχνημά του ·.

’Αγαπητή κυρία,
Ό θάνατο; τού διακεκριμένου καλλιτέχνου καί πιστοΰ 

υπηκόου και ς!)ου μέ κατέθλιψεν Άίίιον μο'ι άρήκεν ενθύ
μιο/ τόν ά/δριάντα τής ατυχούς συζύγου μου. Αντλήσατε 
παρηγοριάν άπό τά ελέη τοϋ Παναγάθου Θεού.

Μεθ' ύπολήψεως 
Φραγκίσκος ‘Ιωσήφ

Τον ανδριάντα τής αΰτοκρατείρας τόν όποΓον ό 
γλύπτης Βαρέσκου κατεσκεύασεν καί οστις θά στηθή 
είς τό Σένβρουν, πάντες όσοι τόν είδον τόν άπεθαύ- 
μασαν. Τελεία είνε ή τέχνη. Ό Βαρέσκου μέ Γσην 
σχε.όν έπιτυχίαν είχε κατασκευάσει άλλοτε τήν προ
τομήν τοϋ άρχιδουκ’ος Ροδόλφου καί τής πριγκιπίσσης 
Ευγενίας. Δια τόν ανδριάντα τής αΰτοκρατείρας ή σύ
ζυγος τοϋ γλύπτου ελαβε παρά τοϋ αΰτοκράτορος 
20,600 μάρκα.

- Άπέθανεν έν Τεργέστη ό ζωγράφος Ε. Zeltel.’II- 
σχολήθη μάλλον εις την τοπειογραφίαν.

ΓΓΛΛψΑ
Άπό τού Απριλίου μέχρι τού 

"Εκθεσις Νοεμβρίου τοϋ 1902 θάνοίξη ε'ις τό 
ύιακοσμητικής Ί'ουρϊνον διεθνής εκθεσις κοσμητι

κής,ήτις μέλλει νάπεριλάβη πάντα 
τά έργα, τά όποΓα ή νεωτέρα τέχνη 'δημιούργησε 
πρός διακόσμησιν τών οικιών. Τό πρόγραμμα περι
λαμβάνει τρεΓς κλάσεις, είς τάς όποίας θά διανεμη
θούν τα διάφορά εκθέματα: Την νεωτέραν οικίαν καί 
τά στοιχεία τής διακοσμήσεώς της· τό δωμάτιο·/ τής 
νεωτάτης κατασκευής· την οικίαν καί τήν οδόν. 
’Επίσης ή εκθεσις θά περιλαμβάνη τμήματα τών ζω
γραφισμένων, εικονογραφημένων η άλλως πως κεκο- 
σμημένων δωματίων ή μερών μόνον αυτών, ήτοι τοι- 
χογραφικά σκίτσα, όροφάς, διαζώματα, Ούρας, παρά
θυρα, καπνοδόχους, έπιπλα. Ήσαύτως έν πάση λεπτο
μέρεια θα έκτεθώσιν δλα τά κομψοτεχνήματα καί τά 
άλλα αντικείμενα τά συμπληροΰντα τήν διακόσμησιν 
τής νεωτέρας οικίας,ήτοι βιβλία εικονογραφημένα καί 
δεδεμένα, κλείθρα θυρών, ρόπτρα, φανάρια και χίλια 
άλλα είδη.

Εις τήν έκθεσιν θά γίνωντνι δεκτά μόνον έργα πρω
τοτύπου κατασκευής, δεικνύοντα τάσιν πρός τήν αι
σθητικήν άναγέννησιν τοΰ σχεδίου. Ούτε άπλαΓ απο
μιμήσεις τών ρυθμών τοϋ παρελθόντος,οίίτε έργα βιο
μηχανίας, μη έμπνεόμενα ύπό τή; καλαισθητικής,θά 
επιτραπή να εκτεθώσιν. Εις κανένα δέ δέν θά έπι-
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τραπή νά έχθέση άλλο τι πλην τών ιδίων του έργων, 
έκτος μόνον έάν πρός συμπλήρασιν τοϋ έργου του 
άπαιτείται νά κάμη χρήσιν ύλικών ξένης κατασκευής.

Πρόεδρος τής έπιτροπής τής εκθεσεως θα εινε ό 
Δούξ τής Άόστης. Θά δοθούν δέ τά εξής βραβεία : 
Πρώτον, διά τό καλλίτερο·? σχέδιον νεωτερας οικίας, 
έπαύλεως, κλπ.' δεύτερον, διά τό καλλίτερον διαμέ
ρισμα άποτελούμενον έκ τριών τ’ όλιγώτερον δωμα
τίων προορισμένων διά διαφόρους χρήσεις, κεκοσμη- 
μένων δέ ώσάν ν’ άπετέλουν εν σύνολον τρίτον, διά 
τό καλλίτερον οικονομικόν διαμέρισμα συνιστάμενον 
ώς τό ανωτέρω" τέταρτον, δια τό κομψοτερον καί 
ώραιότέρον δωμάτιον' καί πεμπτον δια το καλλίτερον 
δωμάτιον οικονομικού τύπου.

— ΆπέΟανεν ό Ιταλός ζωγράφος Ε Ussi,δστις γεν
νηθείς έν Φλωρεντία τώ 1857, έσπούδασεν εν Ρώμη, 
επανελθών δέ εϊς τήν γενέτειραν εγένετο καθηγητής 
τής Ακαδημίας. Έπεδόθη εις τήν ιστορικήν ζωγρα
φιάν. Εικόνες του γνωσταί εινε ό θάνατος ΤΟΰ Βοϋ- 
άρδου, ή έέωσις έκ τής Φλωρεντίας τοΰ οουκός 
τών 'Αθηνών, ήτις ετυχε μεταλλίου τιμής κατά τήν 
παγκόσμιον εκθεσιν τών Παρισίων τώ 1867, ό Καρ
δινάλιος τών Μεοίκων, αποπειρώμενος να δηλητη
ρίαση τόν Bunct Gapellu κλπ. Ο Ussi εχληροδότησεν 
125,100 φρ. είς τήν ’Ακαδημίαν τών Καλών Τεχνών 
τής Φλωρεντίας προς ϊδρυσιν διαγωνίσματος ελαιογρα
φίας μεταξύ ’Ιταλών ζωγράφων.

— ΆπέΟανεν έν Γαλλίφε ό 'Ιταλός χαράκτης Γ. 
Jaiuuskt.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Ρωμαϊκής εποχής επιγραφή εύρέθη εις Οέσιν «Δύο 

’Εκκλησία·.» τής Κώ, έπί μαρμάρου λευχοϋ μήκους 
75. πλάτους 34 καί πάχους 11 μετά πορφυροβαφών 
γραμμάτων ίχνη ύψους 2. Είναι δέ προωρισμένη συν 
άλλοις καί αυτή να συμπληρώση τόν πλουσιώτατον 
αριθμόν τών δημοσιευόμενων ύπό τοϋ αρχαιολόγου Ρο
δόλφου Χέρζογ, τιμώντος τά μέγιστα τήν βερολίνειον 
Ακαδημίαν τών'Επιστημών,δαπάναις τής όποιας τρία 
έως τώρα ετη μετά ζήλου άκατασχέτου εργάζεται.

—Ό γραμματεύς τής Βασιλίσσης κ. Λαμπάκης 
δστις πρό μηνός μετέβη είς Άγιον “Ορος πρός έπί- 
σκεψιν τών αυτόθι κειμηλίων,έφωτογράφησε πλείστα 
αρχαΐα αντικείμενα φυλασσόμενα έν ταίς μοναΓς.

ΑΣΣΥΡΙΑ
Κατ’ ειδήσεις έκ Βερολίνου, ή ύπό τής Γερμανι

κής έταιρίας τής Ανατολής άποσταλείσα αρχαιολο
γική επιτροπή ύπό τόν διδάκτορα κ. Κολδεβάη κα
τόρθωσε ν' άνακαλύψη έν Βαβυλώνι τήν αίθουσαν 
τοϋ θρόνου τοΰ Ναβουχοδονόσορος. Είναι δέ αϋτη με
γάλη οικοδομή μήκους 52 μέτρων καί πλάτους 8. 
Απέναντι τής εισόδου ύπάοχει θολοειδής είσοχή, εν
τός τής όποιας εύρίσκετο ό θρόνος. Εκατέρωθεν έπί 
τής Β. προσόψεως ύπάρχουσιν έγχρωμα αρχιτεκτο
νικά κοσμήματα καλώς διατηρούμενα καί εχοντα με- 
γίστην αξίαν διά τήν ιστορίαν τής τέχνης.

ΕΛΛΑΣ
Ή διεύθυνσις τής ’Εθνικής Πι- 

•II πινακοθήκη νακοθήκης παρέλαβε τάς εικόνας 
*Αλ. Σούτσου τάς αποτελούσα; τήν συλλογήν ει

κόνων τοΰ Άλεξ. Σούτσου, ήρχισε 
δέ ή τοποθέτησις αύτών είς σήν δεξιά τής ήδη πινα
κοθήκης αίθουσαν τοΰ Πολυτεχνείου.

Ή πινακοθήκη περιλαμβάνει περί τά 180 μικρά 
καί μεγάλα έργα, τών όποιων είκοσι πέντε πρωτότυ
ποι πίνακες εινε μεγάλης αξίας, καί μεταξύ τών άλ
λων όμως ύπάρχουν σχεδιάσματα τά όποϊα έξηκρι- 

βώθησαν ώ; πρωτότυπα μεγάλων ζωγράφων. 
Ή τοποθέτησις θά τελειώση μετά ένα μήνα.

Τόν προσεχή μήνα αφικνείται εκ Πα- 
Σϋντομοι αισίων ό διακεκριμένος γλύπτης κ. Σώ- 
είδήσεις χος, κληθείς ύπό τής Αρχαιολογικής ’Ε

ταιρείας πρός συγκόλλησιν αρχαιοτήτων 
τινών τής 'Ολυμπίας. Ό κ. Σώχος περατώνει ήδη 
τό μνημεϊον τοΰ Ν. Ζαρίφη, δπερ θά στηθή έν τώ έν 
Κων)πόλει τάφω. Εικόνα, έκ φωτογραφίας σταλείσης 
ήμίν έκ Παρισίων, τοϋ μνημείου τούτου, δπερ εινε 
άπό τά ώραιότερα έργα τοΰ κ. Σωχου, δημοσιεύομεν 
έν άλλη σελίδι. Παρίσταται ή ευγνωμοσύνη άνυ- 
ψοϋσα έν παιδίον — σύμβολον άθωότητος—τό οποίον 
στεφανώνει τήν προτομήν τοϋ ευεργετου.ΊΙ ποοτομη 
δέν φαίνεται έν τή είκόνι,διότι δέν έτοποθετήθη ακόμη.

—Ή Α.Β.Υ. ό Διάδοχοί, πρόεδρος τής Άρχ.Ε
ταιρείας ώρισεν ώς χρόνον τής συγκλήσεως τοϋ Διε
θνούς Άρχαιολογ. συνεδρίου τόν Άπρίλιοντοΰ 1903.

— Ό έν Κερκύρα άριστος ύδρογράφος κ. Άγγ. 
Ι'ιαλλινάς ήτοίμασε νέαν σειράν ύδατογραφιών το- 
πείων Ελληνικών καί Αιγυπτιακών,ην θα εκθέση τόν 
προσεχή μ.ήνα έν Λονδίνο),ένθα ετησίως στελλει έργα.

—Τό Studio είς τό τελευταίου αυτού τεΰ^ος δημο
σιεύει έν έξόχως καλλιτεχνική εγχρώμω εκτός κει
μένου είκόνι έν εργον ποικιλτικής τής κυρίας Άννας 
Παπαδοπούλου, τό γένος Μελά, όπεο άπέστειλεν έξ 
Όροβιών τής Εύβοιας, ένθα παρεθέριζε. Τό εργον 
εινε έκτάκτως έπιτυχές κατά τόν χρωματισμόν καί 
τήν έν γένει σύνθεσιν, διασώζει δέ πλήοη τόν έγχώ- 
ριον τύπον.

—"ϊπό τοϋ Δήμου Αθηναίων θά έγερθή άνδριάς 
είς τόν Συγγρόν.

— Ή Αρχαιολογική Εταιρεία θά ένεργήση άνα- 
σκαφάς εϊς τόν πέρις τής Παλαιάς αγοράς χώρον.

—"Ηρξαντο άνασκαφαί δοκιμαστικοί είς Αντικύ
θηρα,έν τή νεκροπόλει έντός τής πόλεως τής αρχαίας 
Αίγίλης. Αυτόθι σώζεται τό πλεϊστον τών τειχών, 
φαίνονται δε καί ερείπια οικημάτων, έντός δέ τής 
πόλεως τάφοι σώζονται πολλοί, τινές τών όποιων έ
χουν συληθή άλλοι δέ εινε έντελώς ανέπαφοι.

— 'Επανήλθεν έκ Κερκύρας,ένθα παρεθέρισεν ό ήμέ
τερος συνεργάτης κ. Μποκατσιάμπης, δστις νέας έφι- 
λοτέχνησεν αύτόθι εικόνας, άς θά έκθέση προσεχώς 
έν ΐδίμ έκθέσει. Μεταξύ τών νέων έργων διακρινεται 
ή «Τρικυμία» θαλασσογραφία πλήρης δυ άμεως καί 
έν παστέλ «Τό αστρον» εκπροσωπούμενου δ·.ά μιας 
ιδεώδους παρθενικής κεφαλής. ’Εκτός τών εικόνων 
αύτών, ό κ. Μποκατσιάμπης άπέστειλεν ήδη είς Ρώ
μην δώδεκα πίνακας πρός έκθεσιν.

—Ήρξαντο τά μαθήματα τοΰ Πολυτεχνείου.
—Δαπάναις τήςΆρχαιολογικής’Εταιρείας θά ΐδρυ- 

θώσι αρχαιολογικά Μουσεία έν Μυκόνω καί έν Θέρμω.
— -IIροεκηρύχθη καί πάλιν διαγωνισμός ύπ'ο τοΰ 

Ύπουργ. τών Ναυτικών δια τόν ανδριάντα Βασσάνη.
—Ή Β’ Πανελλήνιος έκθεσις γυναικείας βιοτε- 

χνίαςέν Χαλκίοι άνεβλήθη διά τήν 21 Απριλίου 1902.
— ’Αποφασισθείσης τής έπαναλήψεως τών έν 

Θέρμω άνασκαφών παρά τής Αρχαιολογικής ’Εται
ρίας άπήλθεν ό έφορο; κ. Σωτηριαδης. Αί νέαι άνασκα
φαί σκοποΰν κυρίως τήν έκκαθάρισιν τοΰ χώρου τοΰ 
πρό τής στοάς δτε θά άποχαλυφθοΰν;δλα τά μνημεία 
καί θά άναφανή δ Θερμός, ώς είχε κτισθή τό πάλαι.

— Ό έν Βιέννη διάσημος γλύπτης κ. Στούρν, ό 
συγκολλητής τού αγάλματος τής ’Εφέσου, έρχεται είς 
Αθήνας πρός συγκόλλησιν τοΰ Έρμου τών Αντικυ
θήρων.

— Ύπό τής πρυτανείας τοΰ Πανεπιστημίου άνε
τέθη είς τόν κ. Μποκατσιάμπην νά γράψη τήν εικόνα 
τοϋ μακαρίτου Γαλβάνη.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.— Νεώτατον έργον τοΰ μεγαλει- 
τέρου Γάλλου ζωγράφου, τοϋ Bonnal, προωρισμένον 
διά τόν οροφον τής μεγάλη; αιθούση; τοΰ Έφετείου 
τών Παοισίιον. ΎΦηλα παρίσταται ή Δικαιοσύνη, 
ήτις, συμβοηθούσης τή; Αλήθειας, κρημνίζει τούς 
ενόχους εϊ; τήν άβυσσον τής απώλειας. Οί κριτικοί 
έξήραν πολύ τό έργον τοϋ B.nnat διά τήν ίσχυράν 
έκφρασιν.

ΥΠΝΟΣ.—“Εργον ύπενθυμϊζον τόν III' αιώνα καί 
τήν Αγγλικήν σχολήν. Κατόρθωσεν ό καλλιτέχνης 
νά διατηρήση έν τώ ύπνο) τήν εύγένειαν τή; μορφής 
καί τό πνευματώδες τή; φυσιογνωμίας.

Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ—Άποφυλλίζει τήν μαργαρίταν, 
τό μαντείον τών ερωτευμένων, καί μία αόριστος με
λαγχολία πλανάται εί; τά ποιητικά μάτια της. 
«”Οχι!» άπήντησεν ή μαργαρίτα. Καί τό εικονίζει 
τόσον εύμορφα δ καλλιτέχνης, τόσον ποιητικά . . .

Η ΝΙΚΗ. — Κατά τήν έκ Πατρών διεύλευσιν τών 
Ρουμάνων οί ΙΙατρινοί φοιτηταί άνέθηκαν τώ έν Πά
τρα ις καλλιτέχνη κ. Έπ. Θωμοπούλω νά ζωγραφίση 
τήν Νίκην, ήτις καί έδόθη εί; τόν αρχηγόν τής έκ- 
δρομής κ. Τοτσιλέσκου πρός άνάμνησιν. Άντίτυπον 
τής έλαιογραφίαςταύτης δημοσιεύομεν έκ φωτογραφίας.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ;
Νικ. Βάγια. Σχολική δμόιίος.—Καλλίστη συλ

λογή παιδικών ποιημάτων, μετά μονολόγων καί δια
λόγων πεζών καί εμμέτρων. Δια τόν σκοπόν, δι ’ ου 
έξεοόθη τό βιβλίον εινε άριστον, δ συγγραφεύς δέ άπο- 
δεικνύεται έχων ποιητικήν καί παιδαγωγικήν ικανό
τητα.

Ή άλτιθιις 'Ιθάκη τοΰ Όμηρου. - Αρχαιολο
γική μελέτη ύπό Νικ. Παυλάτου. Σελ. 16.

Δ. Σολωμοΰ. «“Απαντα τά εϋριΰκόμενα». ’Εν 
τή βιβλιοθήκη Μαρασλή. Εικόνες Ν. Γύζη καί Γ. 
Ίακωβίδου. Σελ. 352 8ον. Δρ. 2,50

Έλλειψιν αληθώς τοΰ βιβλίου αποτελεί ή μή άνα- 
δημοσίευσις τών έν τή α’. έκδόσει τών «Απάντων» 
τοΰ Σολωμοΰ προλεγομενων τοΰ αειμνήστου Πολυλά. 
Τά ονόματα Πολυλά καί Σολωμοΰ, τοϋ μέν ώς κριτι
κού, τοΰ δέ ώς ποιητοΰ, εινε τόσον στενά συνδεδε- 
μένα. ώστε ό χωρισμός αύτός άπάδει πρός τήν μνή
μην άμφοτέρων, τοσοΰτο οέ μάλλον, καθόσον ή α’. έκ- 
δοσις εινε σήμερον έξηντλημένη.

L. Sin id t.—Ή ήθική των άρχαίων 'Ελλή
νων.—Μετάφρασις Δ. Ίωαννίδου Ολυμπίου. ( Έν 
τή βιβλιοθήκη Μαρασλή).

La Revue du Β i e n, humanitaire, litteraire 
et artistique, 34, rue Gay Lussac, Paris.—Sommaire 
du no de Sepleinbre (έ 50 centimes).— Clironique, 
par G. Oudinot. — La Borne, par Marc Legrand. 
L’exposition de Glasgow, par Patrick Geddes.—Fin 
du jour, par Jean Loridan.—Rubioles, par Jean 
Sigaux —Le bon juge, par Ruelle.—Le bien qu'on 
fait.—Le bien ά faire.—Les ceuvres.—A Sion, par 
Raynaud.—Sur le lac, par J. Bach.—Sisley.—Con- 

sells a ina fille, par L Duvauchel.—Une file, par 
Tonrguoneff.— Les actes. — La lubereulose, par le 
docleur E Lrgrand.—Bibliographic.

Aboi.iiements : Palis, 5 ir.; departements : 6 fr. 
Stranger : 8 fr.

A I in a n a c. li d e r L u s t i g e n Blatter 
1902. Έν Βερολίνω. Περιέχει έξοχους γελοιογραφίας 
έν αίς καί Γερμανών καλλιτεχνών.

Γ. Μιστριώτου. — 'Ιππόλυτος ΰτεφανηφόρος. 
Μετ’ εισαγωγής. Έν Άθήναις.

ΈκΟεάις πεπραγμένων τού έν Χανίοις φιλανθρω
πικού συλλόγου ή «Ελπίς >.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ :
’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμεοολόγιον. ΈνΚ)πόλει. 

Έτος Β’. 1902. Εκδότης I. Βρετός.
Παιδικός κόϋμος. Περιοδικόν. Διευθυντής Ίω. 

Σακελλαρίδης. Έν Κων)π·.λει.
Ανέκδοτα έργα Διονυαίου Λάτα,άρχιεπισχόπου
Πανιώνιον Ήμεοολόγιον.—Έν Σμύρνη.
Όδτιγός τοϋ Πειραιώς τοϋ έτους 1902 μετά φι

λολογικού παραρτήματος ύπό Γ. Βώκου.
Ό κ. Μ. Ζώραί έν Σύρω αγγέλλει τήν εχδοσιν 

τών δραματικών έργων του είς 5ύο τόμους.
Ί Π. Ιωαννίδου Σήμαντρα. —Ποιητική συλ-

X Βαρλέντη Κρυφές δόξες.—Συλλογή ποιητική.
Ήμερολόγιον 1902.—ΈνΚων)πόλει έκδιδόυενον 

ύπό τής δεσποιν Κσρν. Πρεβεζιώτου καί τοΰ κ. 
’Eu Ταβανιώτου. “Ετοε Ε’.

Οικογενειακόν ήμερολόγιον. — 'Ετος Γ’. ύπό 
“Αννης Σερουίου. Έν Άθήναις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
G Codin. L’Eslhitiqueel la dicentra

lisation d’a r t.
La pholographie en tourisme. Έν τώ περιοδικώ (Die 

Wage, Βιέννη).
— Έν τή Revue universelle άρ. 33 έδημοσιεύθη 

μελέτη περί τοΰ διάσημου γλύπτου Rodin μετ’ εικό
νων ύπό τοΰ G. Mauclair.

La photographic au charbon ύπό P. Darby.
Έν τώ έν Φλωρεντίφ έκδιδομένψ περιοδικώ La Ras- 

segna nazionale έδημοσιεύθη κρίσις περί τή; Καλλ. 
Έκθέσεως τής Βενετίας ύπό τοϋ S. Benelli.

Dessins d'enfants. Περιεργότατον άρθρον μετά πολ
λών σ/εδίων ύπό τής κ A. Besnard έν τή Revue 
universelie. Έν τώ αύτώ περιοδικώ δημοσιεύεται άρ
θρον τοΰ Grosjean Maupin ύπό τόν τίτλον «L’dduca- 
tion artistique populaire».

Dictionary of Architecture and 
Building ύπ'ο R. Sturgis (Ν.Ύορκη).

Gardening for Beginners ύπό E. Cook (Λονδϊνον).
Bungalows and Country Residences : Λ series of 

Desings ύπό Briggs, 5η εκδοσις νεωτάτη (έν Λονδίνω).
Zweige und Ranken (Λειψία). Μέγα βοήθημα διά 

τούς σπουδαστάς τοπειογράφους. Περιέχει μεγάλους 
πίνακας τοπειογραφιών.

L. Be n ed ite. Les Sculpteurs Fran- 
q a i s c 0 n t e m p o r a i n s. Φρ. 30. Συλλογή 104 
έργων γλυπτικής κατ’έκλογήν.

Η. Bnuchot. L'art dans la decoration du di- 
ρΐΰπιβ Συλλογή σχεδίων.

L. Cloquet Traiti d’architecture (Στοιχεία 
τής αρχιτεκτονικής.—Υγιεινή.—Τύποι οικοδομών.— 
Αισθητική καί σύνθεσις). Τομ. Ε (τελευταίος) Φρ. 20.

Η. Clouzol Catalogue descriptif et 
raisonni de I'ce u v r e de A. de Roche- 
brune (1824—1900.
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H. Hamel. Art et critique.
E Hareux. Cours compiet He peintnre a 1’huile 

| L art, la Science, le metier du purulre) 2 τόμοι μετά 
300 σχεδίων και 61 πινάκων. Φο. 25.

Studio. Αρ. 101.—La Renaissance de la |ein- 
ture a la IMtrempe ύπό Vallance.

Studio. — Ή διεθνής εκΟεσις τής Γλασκώβης 
(αεθρον β’. I—Ή αγιογραφία ϊν τή Πινακοθήκη τής 
'Ολλανδικής τέχνης. — Σχεδιογραφηματα τού Wilson

’Εν τω ίδιο» περιοδικά άρ. 102 τή: 15 Σεπτεμ
βρίου. Ό θαλασσογράφος Allan. — Κρίσεις περί τοϋ 
ζωγράφου Craig.

Ρ i I t u r a Italians antique e in ο - 
d er n a, ύπό A. Melano.

S p a n i e n ύπό J. Israels.
Alt i averse gli Alli e le Cartelie 

ύπό V Pica.

Καλλιτέχνη. — Σκίτσα τοϋ Μορέλίη υπάρχουν δύο έν 
Άδήν«ις. Τό έχει ή κ. 'Ασπασία Νάξον, ήν διατρίβουσαν 
έν Νεαπόλει έγνώρισεν ό Μορέλλης, δστις τόσον έθέλχθη έκ 
τής ΊΟ.)., καλλονής τής · Καουάτιδος >, ώς τήν άπεκάλεσε 
ώστε έζήτησε καί τής έκαμε τήν προσωπογραφίαν της, άρον 
τήν ένέδυσε μέ μίαν κυανήν χλαμύδα. Τό έργον δέν διακρίνε- 
ται έπι όμοιότητι, είνε όμως τεχνικόν πολύ, ευρίσκετα: δέ είς 
τό έργαστήριον τοϋ Μορέλλη,όστις τότε έδωρήσατο είς τήν κ. 
Νόζου δύο σκίτσα, ων τό έν δι' ανβρακος «ιργασμένον.

Ν. Β. 'Ενταύθα.—Εις τό προσεχές.
Λ. Λ. Ν. 'Ενταύθα.— θερμας ευχαριστίας δι' εΰγινεΓς 

κρίσεις σας. Ώς προς τό διήγημα, φαίνεστε έμπνεόμενος 
πολύ έκ τών παλαιών Γαλλικών μυθιστορημάτων. 'Ανάγκη νά 
έξελληνίσητε ύφος καί δέμα.

Άθ. Ρ. 'Ενταύθα. — Μετάςρασις τοϋ ίδιου ποιήματος 
τοϋ Verlain έδημοσιεύβη, κάπως καλλίτερα,είς έτερον περιο
δικόν. Συνεπώς δέν θά δημοσιευθή.

Φλ. Κατά τήν γνώμην τοΰ κ. Σώχου ό άνδριάς τοϋ 
Κολοκοτρώνη πρέπει νά στηθή εις τήν πλατεΓαν τοΰ 
Συντάγματος, ακριβώς είς τήν είσοδον τοϋ κήπου με
ταξύ τών δύο χάλκινων δρομέων, οΰτω δέ και ό πε- 
οίπατος δέν εμποδίζεται,καί ό άνδριάς θά κερδίση ύπό 
αισθητικήν έποψιν, άν μάλιστα τό μέρος άνοιχθή και 
σχηματισθή μικρά πλατεία πέριξ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ
Εις τό αρδρον τοϋ κ. δέ Βιάζη έν τω προηγούμενη» ρύλλω 

παρεισέφρυσαν τά εξής τυπογραφικά λάθη.
Σολ. 151. στήλη 6'. στ. 40, αντί Προσα-Ηττη νσιέρει. 

γράφε : ΠροσαΛΙττη δέν υστερεί.
Σελ. 152, στήλη α' , στ. 8, άντί Κέρκυρας, γράφε : Κα· 

ράρας-
Σελ. 152. στήλη 6'. στ, 9, αντί rd μή μείνΐ], γράφε : 

νά μεΐνη.

"Ο<ίοι έκ τών κ.κ. συνδρομητών δέν έχουν 
π.ίήρΐ) τή>· σειράν της «Πινακοθήκης» παρακα- 
Λοϋνται όπως άμα τή .Ιήψει τοϋ παρόντος φύ.Ι- 
■Ιου είδοποιήσωσι Α’ ενός δε.ΐταρίου περί τών 
τυχόν έ.ΙΛειπόντων φύΛ.Ιων τό γραφεϊόν μας, 
διότι αργότερα δέν θά είνε δυνατόν νά διαθέ- 
σωμεν φύ.1.ία προς τοιοϋτον σκοπόν.

’Αγγέλλονται βιβ.Ιία, ών άντίτυπον ή- 
θεΛε στα.Ιή εις τήν Λιεύθυνσιν.

Δίδονται μαθήματα ζωγραφικής παρ’ειδι
κού Ιχνογραφίας και υδατογραφίας. 'Ιδιαιτέρα 
μέθοδος δι' αρχαρίους. ΠΙηροφορίαι εις τά γρα
φεία τής « Πινακοθήκης ».

Παραδόσεις Γαλλικής δι' αρχαρίους 
και διά προχωρημένους ύπό Σ. Ιδού. Οδσς 

Κοραή. 3·

Μαθήματα κιθάρας καί μανδο.Γινου. 
Ν. Μα.Ιαπέτσας. ’Οδός Ακαδημίας Ί6.

εκδοΈεΓ^ 
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

Τό “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, έργον 
Ρί. Γνζη Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα δρ. 
3. ’Επί πολυτελούς χάρτου (carton) δρ. 4.

ΟΙ “ ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ „ δράμα Φο. 
Κοππέ, (Σελ. 24) Δρ. t. Έπι Ολλαν
δικού χάρτου χειροποίητου δρ· 2.

“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,, 
Διηγήματα εικονογραφημένα Δ. I. Κα- 
λογεροστούλου. 'Ολίγα αντίτυπα έξεδό - 
θησαν έπΙ πολυτελούς ’Ολλανδικοί1 χάο 
του (a Η main).

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δ I Η Γ Η Μ ΑΊΑ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΩΤΗ (Έξεδόθη)
ΣΕΙΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ( Ύπό τά πιεστήρια). 

Εκαστη σειρά δρ. 3.
Παραγγελίαι δεκταί μέχρι τέλους 'Οκτωβρίου 

1901 ποός τόν Συγγραφέα('Οδός Πατησίων ιιβ) 
'Αθήνας.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΕΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΙΙοιήματα χωρίς στίχους.— Φωτοτυπίας.— Στα

λαγματιές.— Άπό τά βάθη τής Ψυχής. — Όνειρα.— 
Τάφοι.

ΪΉΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. Μ.
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Η ΕΝ A0HNA1S ΕΚΠΟ? 1ΕΗ W ΒΙΟΜΗΜΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Έγκριθεΐόα διά Β. Διατάγματος.
ΒραβευθεΙσα διά τού ΟίκονομεΙου βραδείου.

ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ
Σχολή Προπαιδευτική. — Εμπορική. — Βιομηχα

νική ι μετά Έλαιουργικοϋ καί Ζυμοτεχν.τμήματος).—Γεωρ
γική. — Μεταλλευτική καί Μεταλλουργική. — Οι
κοτροφείου Γαλλικόν. — Αελτίον Ακαδημίας.— 
Εσπερινά μαθήματα.Γραάιΐα :ΈπΙ τής πλατείας Κάνιγγοε. — Άθήναι.

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ

Δ Ι- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΈΝΤΥΠΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΑΗΣ„
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