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Ο ΕΡΩΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

Εες tor Λςιστΐα.

ΚΕΙ, έτσι ζ,ετρελλαμένε, 
μέ τά καρφιά στα νεκρω 
μένα χέρια, έπάνω είς τον 
σταυρόν τον μαρτυρίου !
Εκατομμύρια εχεις σταύ

ρωση,τής καρόιας Πιλάτε ■ 
■" Ελα καί σΰ τώρα νά νοιώ- 
στ/C τί θά πή πόνος, τί θά 
πρ μαρτύριο, τί θά π>ί θά
νατος !

dir έκουράσθης, άφ' ότου ή Αφρογέννητη 
σ' έγέννησε,νά τρέχγς ίόώ κ’έκεϊ σε κάθε άνθι- 
σμένο καί σε κάθε ζερό τόπο,σε θάλασσες καί σε 
στεριές, σε παλάτια καί σε καλύβια, παντού’ 
car ατμοσφαιρικός αέρας έκυριαργοϋσες εις τό 
άπέραττο βασίλειο τον ανθρωπίνου στήθους- 
dir απέκαμε τό παχουλό σου χέρι νά ρίγνη 
φαρμακερές σαϊτιές καί νά σωριάζι) θύματα, νά 
σπαράζγ ψυχές, νά πνίγη εις τό όάκρν άπειρα 
μάτια, νά ζηραίνη σε στεναγμούς τόσα χείλη!

Αλλά νά· έπρόβαλε καί γιά σε ό εχθρός· 
αμείλικτος,όπως καί σύ σκληρός, άσπλαγχνος: 
Ο Γάμος. Καί είς tor σταυρός τοϋ μαρτυρίου 

σου, τόν όποιον περιβάλλουν άνοικται ακόμη 
έκ τοϋ σπασμού αί — μεγαλείτεραι καί άπό τό 
σώμά σου - πτέρυγες, αντί ακάνθινου στεφά
νου θεέ τών αίιώνωτ .φέρεις στέφανον άπό άνθη 
πορτοκαλλιας. Στάζει το αίμα άπό τό παιόι 
κόν σου μέτωπο—τοΰ πόνου όάκρυ—καί κάθε 
σταλαγματιά είνε μία έποποαα τραγωόίας,ένας 
κευθμων όακρύων. έναν Καιάόας θανάτου.

Καί τώρα, όέν ήμποροϋν πλέον τά χέρια σου 
νά ρίζουν βέλη. Είνε πεθαμένα,καί // φαρέτρα 
κενή’ τά μικροσκοπία σου πόόια όέν ήμποροϋν 
νά τρίζουν τά καρφιά είνε βαθειά στο ζύλο 
βαλμένα. Γέρτει τό ζανθόμαλλο κεφαλάρι σου 
είς τοϋ θανάτου τήν άγρια αγωνία καί ένα 
πελώριο σύννεφο άπό τήν ουράνια πατρίόα σου

Φ. Άριστεύς.

έρχεται νά άρπάζρ γιά πάντα τήν αμαρτωλή 
ψυχή σου. . .

Κοιμήσου τόν αιώνιον, ώ μαγεμμένη Μάισιιζ ! 
Κανείς όέν θά σε θρηνήσρ, όιότι όέν άφησες όιί ■ 
κρυ, όέν άφησες μοιρολόγι ποϋ οί άνθρωποι νά 
μή τά έχουν σκορπίση έζ αίτιας σου.

« Ό έρως ένταφιαζόμενος !» Ώ γλυκύ μου 
ονειροτ. . .

Άλλοίμονον ! “Ονειρον κουρασμένης φαντα
σίας μόνον. Ό έρως είς τόν τάφον; ’Αθά
νατος, όπως ό Θάνατος, θά βασιλεύς, καί
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μόνον είς τον φανταστικόν σταυρόν τοϋ καλ
λιτέχνου θά σταυροϋται,έτοιμος νά τοζεύσρ καί 
πάλιν, καί αιωνίως,τίι βέλη, περί τά όποια fjj 
καί κινείται ό κόσμος όλος, έν χαρμονρ καί εν 
σπαραγμώ.

II

ΤΡΙΛΟΓΙΑ

1
ΤΤΤΑ με και την ψυχή μου 
πάρε. Σκόρπισε της ακτίνες σου 
καί φώτισε τόν ζωντανό τάφο, 
ποϋ μέ τίι ίδια σου μάτια ά 
νοιζες. Νεκρός είμαι. Κύτ.ταζέ 
με.'Α! Αειλή! Φοβάσαι μήπως 
τά μάτια σου μου δώσουν ζωή',

"Οχι ! Μή μέ κυττάς. Θά άναστηθώ χαί τρο- 
μερώτερο μαρτύριο θά με βασανίζρ. Μή μέ κυτ
τάς. Προτιμότερος ό τάφος άπό τήν Κόλασι .

2
Μίλα μου. Άπό τά χείλη σου γοργή κυλά 

ή ζωή. Άς μελωδήσουν τραγούδι έρωτος τά αρ
μονικά σου λόγια.

Οχι! Μή μιλάς. Ψυχορραγεί—στό κάθε μί 
λημα σου — ή πνοή στά χείλη μου, ποϋ δέν 
μπορούν νά ενωθούν με τά δίκιά σου χείλη 
“Αφησε τα νά στενάζουν κρυφά. Μή μιλάς, ώ, 
μή τά πληγώνρς.

3
’Ελα κοντά μου ! Άπό τό άφρογένητο σώμα 

σου Άνάστασι ψυχίς γυρεύω. Πειό κοντά. Θά 
νοιώσω ό.Ιον τόν κόσμο, όλη του τή καλωσύνη 
θά κλείσω μέσα μου. έλα!

“Οχι ! Μή πλησιάζεις, μή Τό άθλιο σώμα 
σπαράζει όταν όεν σε βλέπω. “Ω καί νά 
πλησιάσρς. “Οχι. Φύγε ! Μή έγγίζρς τά σά
βανα μου. Άφησε μου σταυρωμένα τά χέρια, 
ήσυχα τά μάτια. ‘Ετσι, μαχρυά, μοϋ φαίνεσαι 
πειό άμορφη, πειό γλυκειά, μοϋ φαίνεσαι ιΐγγε 
λος καί οχι γυναίκα. Μή πλησιάζεις, μή ■ .

Ill

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ

ΓΑΠΙΙ μου ! 
"Ελα στήν αγ
καλιά μου, έλα 
καί πές μου τί 
ευχή νά πουν 
τά χείλη μου 
για τή γιορτή 
σου' τά φυλλο
κάρδια μου σι
γά σιγά άνοί- 

γουν. σαν κάτι νά θέλουν νά ψιθυρίσουν.
ΕΙν' ή γιορτή σου. Σαν τί προσευχή νά 

κάμω στή Παναγιά, ποϋ τόνομά της έχεις ;
Κυττάζω τά μάτια σου χαί Λέγω: Τό φως 

τους — αιώνια ανατολή στά όνειρά μου — ι ά 
νικήση τοϋ τάφου τό σκοτάδι.

Βλέπω τά χείλη σου χαί συλλογίζομαι : Κα 
λοσύνη νά σκορπίζει τό χαμόγελό τους καί 
νά μοϋ ανοίγουν διάπλατα τοϋ νοΰ τά μαγικά 
παλάτια . .

Κυττάζω τό σώμα σου και τίι δάκρυα μέ 
πνίγουν. "Ω νά τό χαρώ δικό μου αιώνια νά 
εινε, πάντα κοντά μου, πάντα στήν αγκαλιά 
μου' νάσαι συντρόφισσα πάντα στή χαρά καί 
παρηγορήτρα, στή θλίψι.

Καί όταν—ή μόνη μου ευχή — ό Χάρος—νι
κητής αχόρταγος — άπλώσγ τό σκελεθρωμένο 
χέρι του απάνω στή πολύπαθη καρδιά μου, ώ 
Καλή μου Παρθένα τών θλιμμένων ώ γιά- 
τρισσα, κάμε μαζή μου κι'αύτή νά πεθάνρ,στή 
ίδια κάσα νά μας βάλουν, ό ίδιος παπάς νίι 
μάς ψάλρ, ή ίδιες λαμπάδες τό ίδιο νά χύνουν 
φώς στά άγνά μέτωπα μας, ό ίδιος νεκροθά
φτης με τήν ίδια σκαπάνη τό ίδιο νά ρίζη χώμα ■ 
Κ' έτσι θά νικήσουμε τόν Ανίκητο, θά βρούμε 
μια νέα Ζωή στά σκοτεινά βάθη τής Γης καί άν 
ή ψυχές θά πετοϋν αγκαλιασμένες είς τόν αι
θέρα, τίι σώματά μας, ώ ευτυχία 1 θά φιλιούν
ται.. καί αυτά, πεθαμένα

IV

ΠΕΘΑΜΕΝΑ ΦΟΥΛΙΑ

Καί ή αγάπη μου πλάι.

ΑΝΟΡΑΜΑ μαγι
κό απλώνεται εμ
πρός μας.

Ο Σαρωνικός 
βουτηγμένος εις ένα 
άκτινοβόλημα. Ό 
ουρανός πανηγυρί
ζει ένα ετι θρίαμ
βον τοϋ σεληνόφω
τος.

Η ακτίνες—ή ίδιες ή ματιές της—παίζουν 
ζετρελαμμέννες μέ τά νερά. Άλλες σβύνονται, 
άλλες γενιοϋνται. "Ενα κρυφτό χαριτωμένο, 
ένας χορός, ένα λίγωμα.

Τί βραδυά !’Π ψυχή μου ^αναγεννιέται.
Καί αυτή δίπλα μου.
Τό φόψεμά της άχουμποϋσε έπάνω μου. Τά 

δικά μου βλέμματα άνεπαύοντο στά στήθη της" 
τά δικά της,στά νερά,λες καί τά ένανούριζαν.

"Ενα κοριτσάκι πουλεί φούλια. Είδα τίι 
στήθη της καί είπα : Γιατί νά εινε χωρισμένα;

λοϋσαν τά

Τής τα δωσα Σύμβολα 
τοΰ έρωτός μου θαρρείς καί 

είχαν άνο'ζη μέσα στή ψυ 
χή μου.

Τά πήρε τά έβαλε στά 
στήθη της. Κ εκείνα, στεφα 
νωμένα με τά φούλια — τόν 
άφ.ρό τής άγνότητος—έσιγό- 
τρεμαν.

Αειλά-δειλά δυο τρεις α
κτίνες έπεφτα ν έπάνω καί φι 
λοϋσαν τά φούλια με ζήλεια, 
και εκείνα έγερνα/ και φι- 

άγαπημένα στήθη, σαν νά ήσαν
μητέρα τους.

Ω, με τί λαχτάρα έβλεπα τά άνθη μου ν' 
ανθούν με τόση στοργή έπάνω στό μαγικό έκεϊνο 
θερμοκήπιο, στά ονειρεμένα έκεΐνα στήθη .

Ό άνεμος φιλούσε τά μαλλιά της Τά χείλη 
της μισοανοικτά, επίτηδες λες καί τάφινε γιά 
νά φεύγουν οί παληόί πόθοι Κ' έτρεμαν τά 
στήθη της. καί ήσαν μιά ένωτική γραμμή τής 
Γής με τόν Ουρανό. Ή Γή είχε στείλρ τά φού
λια της. Ό Οΰρα/όςτής ακτίνες τουψΩ άγα- 
πημένα, αθάνατα στήθη !

* · *

“Εκλεισα γιά μιά στιγμή τά μάτια. Μπο
ρούσα τάχα νίι κυττάζω αδιάκοπα τά φλογι
σμένα έκεΐνα μίτια της; Καί ένοιωσα έζαφνα 
κάτι φτεροϋγες γύρω μου, ένα αγγελικό ανάσα 
σμα νά μέ περίκυχλώνρ ένα θόρυβο παράξενου.

ΙΙσαν αί αναμνήσεις, τά όνειρα. . .

Τήν είδα τότε μέσα είς τό αμφίβολο φώς 

νεκρικών λαμπάδων άστραφτε τό μελαγχολι
κόν κάλλος της καί μιά άλυσσίδα άπό δάκρυα 
έστεφάνωνε τά μεγάλα της μάτια.

***

Τήν είδα έπειτα εις ένα 'ερημικόν δρόμον, 
κάτω άπό φύλλα άργνρωμένα στό φώς τής Χύ
σεως νά βαδίζι) μόνη καί έγώ νά προπορεύομαι 
καί αυτή νά μοϋ στέλλρ φιλήματα καί έγώ νά 
ξεριζόνω άπό τήν καρδιά τά πειό σπάνια άνθη 
καί νά τά μαδώ καί νά τά στρώνω γιά νά δια- 
βαίερ.

Μέ ξύπνησε τό μεσονύκτιο αγέρι.
Τά όνειρά μου σβύσθηκαν είς ένα. εξαφνικό

ρίγος.
Καί χωρισθήκαμε. . .
Μά μιά παρηγοριά μοϋ στέγνωνε τό δέκρυ 

τοϋ χωρισμού.
Συλλογιζόμουνα πώς θα. έχρ δίπλα της τά 

φούλια, κ' έτσι θά μέ θυμάται. Τί περισσότερο! 
'Άν καλοχυττάζι) έλεγα, θά ίδρ μέσα στά 
φύλλα τους διπλωμένη τή ψυχή μου. Θά 'δή 
τήν καρδιά μου μέσα κεί. φυλακισμένη, τους 
πόθους μου ror έρωτά μου ! . . .

* **

"Αχ ! Λυπηθήτε με. . .
Καταρασθήτε τή φοβερή μου Μοίρα.
Κανείς σα.ς μή ρωτήσρ.
Τά φούλια, άχ ! ποϋ εινε τα.
Τά φούλια !
Τά κλαίει ή ψυχή μου.
Φούλια δέν ύπάρχουν ! . .
Τά σάρωσε ή λησμονησιά . .
Μοϋ τώπε : Τά πέταζε !
Τά 'δωσα μέ τόση λαχτάρα καί πέθαναν 

τά δύστυχα μέ τόση καταφρόνια !

*· *

Πεθαμένα, ποιος ζέρει ποϋ νά εινε . .
Πεθαμένη καί ή καρδιιί της,ούτε ένα όνειρο 

δέ έχει πειά. . .
Φούλια δώστε μου ! Χιλιάδες, εκατομμύρια 

φούλια νά τά σωριιισω όλα μαζή έπάνω της, 
ιϊδιάκοπα νά ρίχνω νά τήν γεμίσω ύλην, τά 
μαλλιά της. τά στήθη της — άχ ! τά άπονα 
στήθη της — παν-ου .καί έτσι καθώς θά εινε στο
λισμένη νά πέσω έπάνω της, έπάνω στά φού
λια ποϋ θά ζεψυχόΰνε στρς ματιές της καί στό 
άνάισασμά της καί έκεί νά μείνω δίχως πνοή, 
περιτριγυρισμένος άπό τά λευκά τοΰ έρωτός μου 
σύμβολα, μέ τό έζωτικό, άλλου κόσμου, άρω
μά τους.

Φούλια ! Χώστε μου φούλια. . .
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Φ. 'Afiatetc,.
V

ΘΥΜΗΣΟΥ
Στο Φάλιιοο.

ΤΜΠΣΟΓ τήν ήσυχη 
βραδιά, ποϋ ή θά.Ιασσα 
άπ.Ιώνετο σαν ερωτευ
μένο χαμόγεΛο χαΐ ι) σε- 
.Γηνη σχορποϋσε επάνω 
της χί.Ιιες τρε.ΙΛές α
χτίνες, χαΐ αυτή έτρεμε 
ωσάν γυναικέίό στήθος 
χαΐ ί.Ιαμποχοποϋσε χαΐ 
έρριχνες χα·. σΰ τή μα
τιά σου — τήν μαγική, 
σαν σεΛηνόφως. ματιά 
σου— χαΐ ή δυο Λάμψες 

έφιΛιοϋντο χαΐ χυματοΰσαν είς era ανήσυχο 
φωσφώρισμα, εις era αιθέριο άγχά.ΐιασμα, στα. 
γαΛανά νερά.

Στή Φρεαττύ.

Θυμήσου bear σου 'δωσα τά κάτασπρα, τά 
άγγιχτα φοϋΛια, πώς >ι ματιές μας ενώθηκαν 
είς era μυστικόν ασπασμόν χαΐ σΰ έχάρφωσες 
τά φού.ΐια επάνω είς τά παρθενιχά σου στήθη, 
χαΐ ή καρδιές μας ίδέθηχαν σφιγχτά μέ τά χά 
τασπρα. τά μυρωμένα φύ.Ι.Ια τους 

Στή Κηφιάΰίώ. 

θυμήσου όταν κάτω άπό τά γέρικα π.Ιατά- 
νια, στής Ανθισμένες περιπλοκάδες τό Λιγυρό 
σου κορμί, το χυπαρισσένιο, έδιάβαινε χαΐ ή σε
λήνη έφιλοϋσε τό πένθιμο φόρεμά σου μέ τής 
μελαγχολιχές αχτίνες της χαΐ σΰ μέ χαριτωμένο 
γέλοιο σκορπούσες στά στήθη μου τή χαρά χαΐ
τήν 'Αθανασία. . .

Σπό <5πΰτι.

Θυμήσου όταν άχούμπησα, τήν ώρα ποϋ ό 
ήλιος ψυχορραγούσε στά βουνά, τρεμουλιαστά 
τιι χείλη μου—ώ άφραστη, ώ Παραδείσια στιγ
μή— στον χιονάτο λαιμό σου χαΐ σοΰ 'σφιγξα 
τό απαλό χέρι, θυμήσου πως στή αιθέρια εκείνη 
ηδονή, βουβός,χωρίς πνοή άπόμεινα .χαΐ γονά 
τισε ή ψυχή μου στην παρθενιά σου εμπρός, 
χαΐ σοΰ 'δωσα era κρυφό φιλί, ω θυμήσου γλυ- 
χειά μου αγάπη, χαΐ χ.Ιαψε, χ.Ιαψε μαζή μου, 
χλίϊψε τό σχληρό μας χωρισμό, χ.Ιαψε ποϋ δική 
μου δέν είσαι πειά. . .

Φ. Άριστινζ

VI

ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙΑ

ί

ΡΕΧΕΙ! τΩ χαρά! 
Πώς σας έπρόσμενεν 
ή ψυχή μου, πρώτο 
βρόχια!...

Κεραυνοί ξεσχί
ζουν τόν αέρα· στε
ναγμοί τό στήθος μου 
ξεσχίζουν.

Πέφτουν αί ρανί
δες σιγανά-σιγανά 

χαΐ χυλοϋν μέ θρήνο στή γή. Πέφτουν χαΐ τά

θιίάιια Φλώρα

δάχρυα μου βουβά απάνω στον έρημο τάφο τοΰ 
έρωτός μου.

Καθώς ήλθατε πρωτοβρόχια ! 'Ελάτε, μέ τά 
δάχρυα σας τόν πεθαμένο μου πόθο ραντίστε.

2

Σέ μια αστραπή βλέπω, στον φωτεινό χαΐ 
άγριεμμένο δρόμο της, τήν μορφή της. Φωτο- 
λουσμέτη μέ ασύλληπτη ταγύτητα. χάνεται. 
Τήν σέρνει μαζή της ή αστραπή χαΐ διπλωμένη 
σέ φως μαζή της φεύγει,στής γης τά τρίσβαθα 
ΤΑχ ! Ναι ■ έχει τής έπρεπε νά ταφή, άνάμεσα 
στής φλόγες. βαθειά, ή σκληρή, ή άπιστη !

Καί τώρα, ελάτε πρωτοβρόχια, εις τόν τόπο 
ποϋ άφανίσθηχε έτσι έξαφνα' στάζε βροχή, πέ
φτετε ρανίδες, ποτίστε τή ξεροχαμένη γή, Ισως 
χαΐ 'βγή ένα άγχάθι — σημάδι πώς είνε έχει 
θαμμένη μιά σκληρή, μια Άπονη Καρδιά.

3

Όνειρεμμένα πρωτοβρόχια, σείς παρηγοριά 
μου μόνη, σας άνοίγω τήν άσαρκη αγκαλιά 
μου 1 ΚΛάψτεμαζή μου τής χαράς τήν όρφάνια, 
χ.Ιάψτε τή ΘΛΙψι χαΐ τόν πόνο χ.Ιάψτε. . .

VII

ΚΟΙΜΗΣΟΥ .. .

Μά ή καρδιά σου α
νήσυχη χτυπά- τό στή
θος σου κάποιος πόθος

ΟΙΜΠΣΟΤ! Φτε- 
ρουγίζονν τά ό
νειρα γύρω σου οί 
Μοίρες κάτι Λένε, 
αγρυπνούνε γιά 
σέ άγαπημέναμά- 
τια · Κοιμήσου !

Ξαπλωμένη μέ 
τό λευκό σου φό
ρεμα, μέ κλειστά 
τά μάτια σαν πε
θαμένη μοιάζεις

Αναταράζει. Κοιμάσαι, 
μά ή καρδιά πονεί. . .

Κοιμήσου! Γιατί σαν 
χαίδέψρ τό μέτωπο σου 
τής Αυγής τό φως, θά 
φύγουν χαΐ όνειρα χαΐ 
Μοίρες, χαΐ σ&ν πεθα
μένη πειό πολύ θά μοι-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΪ ΜΟΝΑΧΟΙ*

Ροΰβενς εύρίσκετο έν 
τή αύλή τής ’Ισπα
νίας, δτου ήσχολείτο 
τοτον εις τήν πολιτι
κήν όσον καί εις τήν 
ωγραφικήν καί έχαρ- 
οπαίκτειμετά μεγι- 
τάνων και τοΰ ποέσ- 

βεως, ένώ ταυτοχρό
νων"' έξετέλει [μετά τής συνήθους αύτώ εύχε- 
ρείας διαφόρους προσωπογραφίας και εικόνας.δτε 
κατά τινα κυνηγετικήν εκδρομήν εις τά πέριξ 
τής Βίλλα-Ριτσιόζα, συνοδευόμενος ύπό δύο εύ- 
γενών Ισπανών ζατελήφθη ύπό τοΰ σκότους τής 
νυκτός, ώς έκ τούτου δέ ήναγκάσθη νά ζητήση 
φιλοξενίαν έν

Μεθ ’ δλην 
ρειαν καί τήν 
καλλιτέχνης, 
άπροσδοκήτο,υ 
λιτεχνίκών του τάσεων δέν συμμ 
σύντροφοι αύτοΰ, ήτοι ό δόν ’}■'■■■■ 
■/μ ό δόν Φε 

έκ τούτου δέ
τινι μοναστηρίφ.
τήν κλίσιν αύτοΰ πρό: τήν εύμά- 
πολυτέλειαν ό Ροΰβενς ήτο άρκετά 
ώστε νά μή δυσαρεστηθή έκ τοΰ 
συμβεβηκότος. Άλλα τών καλ- 

• ·· ! f■■■■ " · ••.ετΞ'χον /Μ οι 
Εμμανουήλ Σερικό 

ερνάνδος Δελέϋβα, ένώ δέ ό πρώ· 
πρό τής θύρα

ν

, ενω σε ο πρώτος 
συνδιελέγετο μετά τίνος μοναχού πρό τής θύρας 
τοΰ μοναστηριού, ό δόν Εμμανουήλ έλεγε μετά 
προφανούς δυσαρέσκειας :

— Ήξεύρω έγώ τί μάς περιμένει έδώ μέσα. 
Ένα έλεεινόν δειπνον, μία κακή νυχτιά καί αύ- 

τωχική λειτουργία. Αύτά.Ώ 
παρε-

ριον τό πρωΐ μία 
κύριε Ροΰβενς, ή αλήθεια είνε δτι σάς ■ 
σκευάσαμεν ένα δυσάρεστου περίπατον.

— Τουναντίον, ειπεν ό Ροΰβενς μετ’άπερ 
αβροφροσύνης. Έγώ άγαπ 
προσεύχονται δι’ ήμάς. 
f—ι-------λ—
δέν μέ γνωρίζετε, δον 
νειθίζω νά έγείρωμαι μέ τό φώς τής αυγής, 
τήν λειτουργίαν, καί κατόπιν λιτοϋ προγεύμα
τος — διότι ή πολλή τροφή βλάπτει εις τήν 
εργασίαν— λαμβάνω τούς χρωστήρας μου . . .

Ό δόν Εμμανουήλ, χωρίς ν’ άπαντήση, έκί- 
νει τήν κεφαλήν στενάζων.

ρίττου 
ώ τού; μοναχούς, <ζίτ'. 

προσεύχονται δΓ ημάς. Όσον διά τήν υποδοχήν ή 
οποία μάς επιφυλάσσεται, μην άνησυχήτε, διότι 

Εμμανουήλ. Έγώ συ- 
άκούω

Μετά μικρόν, οί σφριγώντες ίππόται άπήρχον- 
το είς τήν μονήν, δ’που οί καλόγηροι έν προθυ
μία αλλά καί συγχύσει έζήτουν επανειλημμένος 
συγγνώμην, ένώ έν τούτοίς έδεικνύοντο λίαν πε
ριποιητικοί .

Ό δόν Εμμανουήλ έσχεν δ,τι καί προέβλε- 
ψε : Δειπνον κακόν, νύκτα κακήν καί λειτουρ

γίαν πτωχικήν, ούτως ώστε τήν πρωίαν τής έπι- 
ούσης, έν τώ έκκλησιδίφ τή: μονή:, θνήσκων έκ 
πείνης καί ύπνου, έχασμάτο παρά τόν Ροΰβενς, 
οστις βλέπων αυτόν οέν ήδύνατο νά συγκράτηση 
τόν γέλωτα.

— Αύτό θά σάς τό λογαριάσουν εις τά κα
θαρτήριου, τώ ύπεψιθύρισε.

— Είμαι βέβαιος περί τούτου, άπήντησεν ό 
δόν Εμμανουήλ.

Είτα σέ, ύποοεικνύων τούς μοναχούς προσευ
χόμενους έν τώ ιαώ :

— Πιστεύετε,ειπεν,δτι οί καλοί αύτοί πατέ 
ρες μοί φαίνονται παράδοξοι ;

— Καί μ ’ δλα ταΰτα ! . . παρετήρησεν ό 
Ροΰβενς. Βλέπετε εκείνον δστις ισταται έκει κά
τω, πλησίον τή: στήλης ;

— Ναί,άπήντησεν ό δόν Φερνάνδος· εννοείτε 
τόν ύψηλϊν εκείνον μοναχ ν τόν μελαγχροινόν 
τόν παρετήρησα... .Τί θαυμασία κεφαλή !. .. Πρό
τυπον άγιου διά τόν χρωστήρα, σας,κύριε Ροΰβενς.

— Πράγματι’ αλλά κυρίως μ’ εκπλήσσει ή 
γαλήνη τήν όποιαν αποπνέει τό πρόσωπόν του. 
Ό άνθρωπος αύτός εινε εύτυχής, φίλοι μου . . . 
πλέον ίσως εύτυχής καί άπό τούς τρεις μας, δι
ότι κανείς έξ ’ ημών δέν δεικνύει όμοίαν αταρα
ξίαν καί ίλαρότητα.

— Ναί, διέκοψεν ό δόν Εμμανουήλ, άλλ ’ έν 
πάση περιπτώσει ό μοναχός αύτός, έάν γνωρίζη 
τί τόν άναμένει είς τόν άλλον κόσμον, ούχ ήτ- 
τον άγνοεϊ δ.τι ήδύνατο νά γνωρίση έν τφ κόσμω 
τούτφ . . . Επομένως ούδεμ.ία δι ’ αυτόν λύπη, 
ούδελία στενοχώρια.

Ό Ροΰβενς έδέχθη δτι ό φίλο: του δέν ειχεν 
άδικον. Τής αύτή: δμως γνώμης δέν ήτο καί ό 
δόν Φερνάνδος.

— Ό καλόγηρός σας,ειπεν, έχει τό ύφος αν
θρώπου δστις δέν φαίνεται νά έφερε πάντοτε αύ
τό τό ένδυμα. Έκ τής μορφή: του καί τοΰ έςω- 
τερικοΰ του συμπεραίνω ότι θά ύπέφερε πολύ, 
θά έπάλαισε, δλη δέ ή φαινομενική αύτοΰ ατα
ραξία θά είνε αποτέλεσμα φοβέρας ψυχικής τρι
κυμίας .

Τήν στιγμήν εκείνην ή λειτουργία έληξεν,δλοι 
δέ έξήρχοντο τοΰ ναού, εκτός τοΰ Ροΰβενς,δστις 
δέν ήκολούθησε τούς φίλους του.

— Έκεΐ κάτω, είπε, βλέπω μίαν εικόνα, 
τήν όποιαν ήθελον πολύ νά εξετάσω έκ τοΰ πλη
σίον. Θά σάς έπανεύρω είς τήν τράπεζαν.

Έν τη τραπέζη άνέμειναν έπι πολύ τόν Ροΰ
βενς, άλλ’ ούτος δέν ήρχετο. Οί φίλοι του συν- 
διελέγοντο μετά τών φιλοξενούντο·? αύτούς μο
ναχών, δτε τέλος, άνοιγείσης βιαίως τής θύρας. 
έπεφάνη ό Φλαμμανδός καλλιτέχνης.

Έφαίνετο κατενθουσιασμένος.
—Ποιος έζωγράφισε τήν εικόνα αύτήν ; ανέ

κραξε.— Ποϊος έζωγράφισε τόν « Ίησοΰυ έν τώ 
τάφω» τόν όποιον είδον εις τήν εκκλησίαν σας ;

Καλοί μου πατέρες, είπέτε μοι ποιος παρήγαγεν 
αύτό το άριστούργημα ;

Οί μοναχοί τεταραγμένοι πως έβλεπον έν σιγή 
Αλλά πρό τής επιμονής τοΰ Ροΰβεν;, είς έξ 
αύτών ειπεν έπι τέλους :

— Δέν ειμποροΰμεν νά σάς είπωμεν τό όνομα 
τοΰ ζωγράφου.

Ό Ροΰβενς έδακνε τά χείλη ανυπόμονων,εί- 
τα. δ ’ άποτόμως ήρώτησε :

— Ήκούσατε ποτέ νά γίνεται λόγος περί 
τοΰ Ροΰβενς, πατέρες μου ;

Τό διάσημον τούτο όνομα ούδεμίαν έφάνη προ- 
ξενήσαν έντύπωσιν είς τούς αγαθούς εκείνους 
άνθρώπους, ήδη δέ οί δύο εύγενεΐς ’Ισπανοί προ- 
ετίθεντο ν ’ άστειευθώσιν είς βάρος τοΰ φίλου 
των, δτε ό υψηλός καί ωχρός μοναχός ον ό Ροΰ
βενς είχε παρατηρήση έν τφ ναώ έπλησίασε πρός 
αύτόν.

•— Έγώ ήκουσα πολλά περί τού Ροΰβενς 
είπε. Έλαβον μάλιστα τήν εύκαιρίαν νά θαυ
μάσω ωραιότατα έργα τοΰ μεγάλου τούτου ζω
γράφου, ό όποιος έγεννήθη είς τήν Κολωνίαν.

Οί λόγοι ούτοι έξηνέχθησαν βραδέως καί σο
βαρός. Ο Ροΰβενς άνέπνευσε πρός στιγμήν 
τό άρωμα τών επαίνων τούτων, οιτινες τφ έφά- 
νησαν έν τφ λησμονημένοι έκείνω έρημητηρίφ 
δτι προήρχοντο μακρόθεν ώς κρίσις τοΰ μέλλον
τος,ώ: διαβεβαίωσις δόξης ασφαλούς,σταθεράς...

Έμεϊδίασε.
— Έ, λοιπόν,πάτερ μου,ειπεν. Σάς όμιλεϊ ό 

ζωγράφος Ροΰβενς. Ελπίζω δτι τώρα δέν θά μοί 
άρνηθήτε τό Ονομα τοΰ καλλιτέχνου, ό όποιος 
σάς ‘λέγω έδώ, παρρησία, δτι είνε όμοιός μου.

’() μοναχός ώχρίασεν, μετά βραχεϊαν δέ σι
γήν άπήντησε διά φωνής ύποκώφου:

— Ό ζωγράφος τής εικόνες αύτής δέν θά 
ζωγραφίση πλέον!...

— Άπέθανεν ;
— Άπέθανε διά τόν κόσμον,έψέλλισεν ό πα

τήρ. Είνε μοναχός...
— Μοναχός I “Γψιστε Θεέ!
Άλλ’ ό Ροΰβενς έπανέλαβε πάραυτα.
— Καί εις ποιον μοναστήριον εύρίσκεται; 

Δέν πρέπει νά μείνη έν αύτφ. Θά ομιλήσω περί 
αύτοΰ είς τόν βασιλέα... Θά όμιλήσητε καί 
σείς, φίλοι μου... Δέν έχει ούτω; Ό μοναχός 
πρέπει νά προσεύχηται, άλλα είς τοιοΰτο: ζω
γράφος πρέπει νά ζωγραφίζη. “Αλλως τε δύνα
ται καί νά συμβ'.βάση ό άνθρωπος ούτος τά θρη
σκευτικά του καθήκοντα μέ τό δώρου τό όποιον 
τοΰ έχάρισεν ό Θεός.

“Πδη οέ αποτεινόμενος πρός τούς περιστοι
χίζοντας αύτόν μοναχούς, άφηγήθη τά τοΰ βίου 
αύτοΰ, τάς επιτυχίας του,τάς επιδόξους φιλίας, 
τάς όποίας ώφειλεν είς τήν τέχνην του.

— Δέν δύνασθαι νά φαντασθήτε, τοίς είπε,τί 
δύναται νά καταστή είς ζωγράφος δταν έχη τά- 

λαντον, καί πόσον δύναται ν’ άνυψωθή. Ό Θεός 
βλέπει τού: καλλιτέχνας εύνοϊκώς διότι είνε καί 
αύτοί δημιουργοί,ώς έκείνος.’Ολόκληρος ή φύσις 
τοίς ανήκει καί οί μεγαλήτεροι τών άνθρώπων 
τούς άγαπώσι καί τούς θαυμάζουσι. Ούτω καί 
ϊγ'ν,δ·/.· μόνον ήδυνήθηυ μέ τό χρήμα τό όποιον 
έκέροισα οιά τών χρωστήρων μου νά κτίσω έν 
Άμβέρση έν άληθές μουσείου άριστουργημάτων 
σχεδόυ έυ μέγαρου, πλήρες εικόνων, άγαλμά- 
τωυ καί καλλιτεχνημάτων διαφόρων, τά όποια 
συνέλεξα έν τοϊς ταξειδίοις μου, άλλά πρός 
τούτοις έχω τήν τιμήν νά συγκαταλέγω μεταξύ 
τών φίλων μου δλα τά μάλλον διακεκριμένα 
πρόσωπα τής Εύρώπης... Επιθυμώ νά γνωρίσω 
τόν ζωγράφον σας μοναχόν, διά. νά τόν συστήσω 
εις τόν βασιλέα, σάς βέβαιοί δέ δτι διά τής συ- 
στάσεώς μου θά γείνη λίαν εύμευώς δεκτός έν 
τή αύλή. Έπειτα θά τόν παραλάβω μαζύ μου 
διά νά. τφ δείςω τήν συλλογήν μου. Θά τόν 
παρουσιάσω έπίσης είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας 
καί τής Αγγλίας. Έάν δέ προτιμά τήν ’Ιτα
λίαν ήτις άφθονεΐ" άριστουργημάτων, έχω πολ
λά: έκεΐ σχέσεις καί θά ομιλήσω περί αύτοΰ είς 
τόν καρδινάλιον Ροσπιλιόζον, είς τόν καρδινά
λιον Κολόναν καί είς αύτόν άκόμη τόν Πάπαν, 
διότι ό Πάπας είνε φίλος μου.

Οί μοναχοί έβλεπον τόν Ροΰβενς έν έκπλήξει. 
Εκείνος δέ έξηκολούθει έξαίρων τάς σχέσεις,τάς 

φιλία: του καί τά πλούτη.
Τέλος έπανήλθε καί είς τήν εικόνα τής μονής, 

αποτεινόμενο: δέ πρός τόν μοναχόν, δστις τόν 
ήκουσε σιωπών,άλλά συγκεκινημένος καί τρέμων:

— Δέν πρέπει, ειπεν,ό μέγας αύτός ζωγρά
φος σας νά μείνη είς τό μοναστήριόν του. Πρέ
πει τά τόν ιαώ, νά τόν συγχαρώ καί νά τόν 
άσπασθώ, διότι τόν θαυμάζω, άκούετε; Έγώ 
ό Ροΰβενς τόν θαυμάζω. Ποΰ είνε; Πώς ονομά
ζεται; Άπαντήσατέ μοι λοιπόν, απαντήσατε.

Ό υψηλός μοναχός άνηγέρθη,τά ήμιανοιγμένα 
του χείλη ώχρίασαν, τό εκστατικόν αύτοΰ βλέμ
μα προση/.ώθη έπι τοΰ Ροΰβενς, άληθής σκοτο- 
δινίασις τόν κατέλαβε, ώσάν εύρίσκετο πρό τοΰ 
χείλους βαράθρου. Μετά τινα δ ’ έσχάτην άπό- 
πειραν στραφείς έβάδισε βραδέως πρός τήν θύ
ραν. Έστη έπι τής φλιάς, αισθανθείς δέ τάς 
δυνάμεις αύτοΰ έκλιπούσας κατέπεσεν έπί τοΰ ε
δάφους, άφείς βαθύν στεναγμόν.

Έδραμον πρός αύτόν, τόν άνήγειραν.
Ό Ροΰβενς, έν στιγμιαία έκλάμψει τά πάντα 

ένόησεν.
— Είνε αύτός, άνεφώνησεν, είνε αύτός.
Καί έπλησίασε μ.ετά τών φίλων του, άλλ ’ 

ήδη οί μοναχοί άπήγον άναυδον τό σώμα τοΰ 
άγνωστου. Ό Ροΰβενς ήθέλησε νά τούς συνο- 
δεύση. Τόν άπεμάκρυναν.

— Άφήσατέ τον.ειπεν ό ηγούμενος, νά άνα- 
λάβη τάς αισθήσεις του. Έχει ανάγκην ησυχίας.
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Ό Ροΰβεν; διέτρεχε μέ μεγάλα βήματα τό 
κενωθέν ήδη έστιατόριον.

— Πόσον είμαι ευτυχής, έλεγε, διότι ήλθον 
εϊ; αύτό το μοναστήριον !

Ό δόν ’Εμμανουήλ έφαίνετο ωσαύτως κα- 
τη υχαρίστημένο;.

— Τόν συνεκινήσατε πολύ, φίλτατε, είπεν 
ό δόν Φερνάνδος πρός τόν Ροΰβεν;.

— Μέχρις οΰ άναλάβη, είπεν ό τελευταίος, 
έλθετε νά θαυμάσητε τήν εικόνα του εις τήν 
έκκλησίαν.

Οί εύγενεϊ; Ισπανοί ήττον γνώσται τής Τέ
χνης, αλλά πεποιθότε; εϊς τήν πείραν τοΰ Ροΰ
βενς, άπεθαύμασαν τήν εικόνα, ήτις άνεκηρύχθη 
ώς άριστούργημ.α. Συνεφωνήθη δέ όπως γείνη 
λόγο; περί τοΰ γράψαντο; αύτήν εϊς τόν βασιλέα, 
θερμόν τή; καλλιτεχνία; προστάτην.

Άλλ’ ένφ έςήρχοντο τοΰ ναού, όπου επ' αρ
κετόν παρέμειναν, ό Ροΰβεν; είδε μοναχόν διερ- 
χόμενον πρό τή; Ούρα;.

— Πώ; εινε ό μέγα; καλλιτέχνη; σα; ; τόν 
ήρώτησεν.

Άλλ’ ό έρωτηθείς άπήλθε χωρίς ν'άπαντήση.
— Αυτοί οί ρασοφόροι μάς περιπαίζουν,είπεν 

ό δόν ’Εμμανουήλ.
— Έ λοιπόν. Δέν θά έςέλθω άπ’ εδώ, χω

ρίς νά έπανίδωτόν συνάδελφόν μου,είπεν ό Ροΰ
βενς. Θά τούς τόν πάρω. Δέν θά τούς άφίσω νά 
πνίξουν τοιουτον τάλαντον.

'Εντούτοις, παρετήρησεν ότι έν τή μονή έ- 
πεκράτει κίνησις ασυνήθης. Έκ τού βάθους δια
δρόμου τίνος, μοναχοί έπέστρεφον πρός τήν έκ
κλησίαν, συνοδεύοντες τήν αγίαν μετάληψίν. 
Πλησιάσαντες δέ οί ξένοι είδον μικρόν δωμάτιον 
ανοικτόν, έπί τίνος δ ’ έν αύτφ κλίνη; άνεγνώρι- 
σαν έκ τής θαυμασία; αύτοΰ κεφαλής τόν ζωγρά
φον τής έξόχου εϊκόνος.

Εϊχεν ώχράν τήν μορφήν καί τού; οφθαλμούς 
κεκλεισμένου;. Ό ήγούμενος ήτο γονυπετή; πρό 
αύτοΰ.

Τήν στιγμήν εκείνην ήχοι κώδωνος κρουομένου 
πενθίμω; διέλυσαν τήν βαθεϊαν σιγήν τή; μονής.

Ό Ροΰβεν; καί οί σύν αύτφ, έννοήσαντες ότι 
ό δυστυχής μοναχός άπέθανεν, άπεκαλύφθησαν 
καί έγονυπέτησαν πρό τής θύρας τοΰ κελλίου.

Όταν ήγέρθησαν,ό ήγούμενος πλησιάσα; τοϊς 
είπε:

— Δύναμαι νά σάς είπω τό όνομά του. Είς 
τόν κόσμον έλέγετο: Ξαβιέρο; Κολλάντης.

Καί προσέθηκε:
— Μέ ό'λην τήν ταραχήν, τήν όποιαν τοΰ έ- 

προζένησαν οί λόγοι σας, μέ όλην τήν έντύπω- 
σιν τής ζωηρά; περιγραφή; τήν οποίαν τοΰ έκά- 
ματε τοΰ λαμπρού βίου, τόν όποιον θά διήοχετο 
ώ; ζωγράφος έν τφ κόσμφ κατόρθωσε νά δει— 
χθή ανώτερος τής δοκιμασίας, τήν όποιαν ύπέ- 
στη. Άλλ’ ό άγων ήτο πολύ ισχυρός καί αν ή 
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ψυχή του έξήλθεν άθικτο;, αλλά τό σώμά του 
ήτο άσθενές καί ΰπέκυψ-ν. Ό θάνατο; έπήρε τον 
αδελφόν μας, αλλά δέν τόν προκατέλαβε,διότι 
έσχε τόν καιρόν νά έτοιμασθή καλώ; διά τό τε
λευταίων ταξείδιον...

— Όποια απώλεια ! οποία δυστυχία ! 
στένων ό Ι’οΰβενς. Ή δόξα θά έστεφε τ· 
τωπόν του, ό κόσμο; θά τόν έλάτρευε.

Ό ήγούμενος έμειδίασεν άποδοκιμαστικως καί 
δεικνύων διά τοΰ δακτύλου τόν ουρανόν, είπε:

— Τώρα τον άναμένει άλλος κόσμος,ό κόσμο: 
τή; αιώνιας δόξης.

Ό Ροΰβεν; στραφεί; πρός τόν Φερνάνδον, τώ 
είπε χαμηλοφώνως:

— "Λς ετοιμάσουν τά άλογά, μας καί άς φύ- 
γωμεν άπό αύτόν τον τάφον,διότι.. .ύποφέρω... 
διότι πνίγομαι.

(Ch. Moreau—Vauthier)
'& Χμύ,νη. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΝΤΖΑΛΙΛΗΣ

είπε 
ό μέ-

ΛΙΤΟ ΤΑ ‘ΠΑΝΟΎΡΑΝΙΑ.,

ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ

Εΐνε δικοί μου οί κόσμοι 
Στά ουράνια σκορπισμένοι, 
ΓΙάντα σ’ αύιοΰς πηγαίνει 
Ή δόλια μου 'φυχή.

Πάντα σ’ αυτούς πετάει 
Λευκός-λευκός ό στίχος
Τών τραγουδιών μου ό ήχος 
Περίφανα αντηχεί.

Ό,τι άφ’τή γη ξεφεύγει. 
Δική μου εινε πητρίδα 
Τών άστεριών ή άχτίδα.
Τοϋ ρόδου Λ μυρωδιά.

Καί μεσ’ στά ούράνια πλάτη 
Καί μεσ’ στήν οικουμένη 
Εινε μονάχα ξένη
Σ’ έμένα μιά καρδιά.

ΜΙΑ ΨΥΧΗ

Γιά σέ στον κόσμο τρέχω
Μέ μάτια θολωμένα, 
Παράτησα γιά σένα 
Τά πλάτη τ’ ουρανού.

Βυθίστηκα στ’ άστέρια,
Στη λάμι^ι, στό σκοτάδι, 
Έζήτησα στον "Αδη 
Τή λευτεριά τοΰ νοϋ.

Λαχτάρισα γιά σένα 
Κ’ αίμάτωσα τό δώμα, 
Κυλίστηκα στό χώμα 
Καί σύρθηκα στή γή.

Γιά νάδρω τή ήιυχιί σου,
Στή συφορά μου έπΰρα 
Τήν καταχθόνια λύρα 
Τοΰ Μεφιότοφελή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ΠΡΟΤΟΜΗ Ν. ΛΥΤΡΑ.
"Εργον γλυπτικόν Γ. "Ιακωβίνου.

SIC TRANSIT
Τώ χ. dr^iiXQaxoftoi'M.

Είς τοϋ Τραπεζίτου.

— Πιστεύω, κύριε, ότι εννοείτε τήν θέσιν 
μου, διότι καί σείς έχετε γυναίκα καί παιδιά.

— Ώ, βέβα.α, καί έδοκίμασα όχι ολίγα άτυ- 
χήματα καί στενοχώριας. Έγνώρισα έκ τοΰ πλη
σίον τήν δυστυχίαν, φίλε μου, καί όταν ίδώ 
άνθρωπον πάσχοντα... σέ βεβαιώ, ραγίζεται ή 
καροιά μου.

— Τούτο εινε φυσική συνέπεια τών εύγενών 
και φιλάνθρωπων αισθημάτων σας.

— Καί τώρα;
— Τώρα, κύριε, επτά υπάρξει: περιμένουν 

νά ζήσουν άπό τάς χεϊρας μου καί έγώ πρό 
ένός έτους είμαι άνευ εργασίας καί άνευ άλλου 
πόρου.

— Καϋμένε, σέ λυπούμαι!...
— Προσπαθώ έκτοτε νά έπιτύχω έργασίαν 

τινά, έξήντλησα βαθμηδόν παν ό,τι ύπελεΐφθη 
έκτης καταστραφείσης περιουσία; μου, έπώλησα 
καί τό τελευταϊόν μου έπιπλον καί τό τελευταϊ- 
όν μου σκεύος καί σήμερον εύρίσκομαι εϊς τήν 
έσχάτη-ν αθλιότητα...

— Καί μέ τόσην οικογένειαν...Καϋμένε, πό
σον θά ΰποφέρης!...

— Ά, κύριε, εινε άδύνατον νά φαντασθήτε, 
ποιον φρικώδες μαρτύριον, ποιος θάνατος εινε 
διά τόν πατέρα, τό νά βλέπη τήν γυναίκά του 
νά σβύνη σάν τό κερί άπό τάς στερήσεις καί τά
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παιδιά του νά μαραίνωνται σάν τά λουλούδια τά 
άπότιστα’ νά βλέπη έπερχομένας, ώς άδυσω- 
πήτου; Άρπυίας, τάς φοβερά; τή; οίκονομοκής 
καταστροφής του συνεπεία; καί νά μή δύναται 
νά τάς άποσοβήση’ νά αισθάνεται περισφίγγοντα 
αύτόν έπί μάλλον καί μάλλον τόν σιδηρούν τής 
άνάγκης κρίκον καί νά μή δύναται νά τόν θραύση 
καί νά σώση τά φίλ.τα.τά του. ”Ω, κύριε, δέν 
εινε ουνατόν νά ύπάρςη οδυνηρότερα θέσις...

— Αλήθεια, καϋμένε, εινε φοβερόν!... ή θέ
σις σου εινε δεινοτάτη... Μέ συγκινείς, σέ βε- 
βαιώ, πολύ, άλλ.ά τό κακόν εινε ότι δέν δύναμαι 
δυστυχώ; νά σοΰ χρησιμεύσω εϊς τίποτε... Αί 
περιστάσεις εινε τόσον δύσκολοι... Περιστοιχί
ζομαι άπό τόσα; άνάγκα;... Είμαι τόσον στενο-

— Συγγνώμην, κύριε, μέ παρεξηγείτε. Δέν 
ήλθον έδώ διά νά έπαιτήσω, ούδ’ έφανταζόμην 
ότι θά μ ’ ένομίζατε ικανόν νά καταπέσω εϊ; 
τοιοΰτον έξευτιλισμόν. Διά τοΰ κόπου καί τοΰ 
ίδρώτός μου ζητώ νά θρέψω τά παιδιά μου καί 
νά έπανέλθω εϊς τήν προτέραν θέσίν μου. Έδώ 
ήλθον, όπως σάς παρακαλέσω νά μοΰ δώσητε 
μόνον έργασίαν καί τίποτε άλλο. Προσλάβατέ 
με εις τήν υπηρεσίαν σας, κύριε. Αναλαμβάνω 
ό,τι δήποτε θέλετε. Έάν μέ ευρητε ανίκανον 
διώξατε με. Ή χρηστότη; μου σά; εινε γνω
στή’ τήν φιλοπονίάν μου θά τήν ϊδήτε εϊ; τό 
έργον. Δώσατε μου έργασίαν καί θά πράξητε 
τήν μεγαλητέραν εύεργεσίαν τής ζωής σας. Τήν 
έργασίαν αύτήν σά; ζητώ ώ; έλεημοσύνην.

— Αλλά ποΰ νά τήν εύρω...
—Ποΰ νά τήν ευρητε!.. .Σεϊς, ό όποιο: είσθε 

τόσον ισχυρός, σεις, ό όποιο; έχετε μέρος εί; 
τόσα; επιχειρήσεις ; σεϊς ό όποιος διευθύνετε τό- 
σας Εταιρείας ;...

— Καί μέ τούτο, τί ; Νομίζει; ότι έχω καμ- 
μίαν δύναμιν εκεί ; Πλάνη, φίλε μου, τίποτε 
δέν μοΰ περνφ. Άλλως έχομεν τόσα; άπαιτή - 
σεις.... τόσα; πολιτ.κάς υποχρεώσεις....

— Άλλ ’ ή ϊδική μου περίπτωσις, κύριε, εινε 
εξαιρετική καί ή άνάγκη ύπερτέρα πάση; άλλης.

— Τό βλέπω, καϋμένε, καί συμμερίζομαι 
πληρέστατα τήν θέσιν σου, άλλά τί νά σοΰ 
κάμω......... Άν είχες τουλάχιστον καμμίαν σύ-
στασιν.........

— Ένόμισα ότι έπαρκή; σύστασις εινε τό 
άμεμπτον παρελθόν μου, αί γνώσεις καί ή ίκα- 
νότης μου. Ήλθον δέ μέ τήν πεποίθησιν ότι 
μία τόσον μεγάλη ψυχή, τή; όποια; συχνά ό 
τύπος δημοσιεύει τάς άγαθοεργίας, προθιμω; θά 
συνέδραμεν ένα άξιον καί τίμιον οικογενειάρχην 
ζητοΰντα έργασίαν.

— Τό ήθελα, καϋμένε, έξ όλης ψυχής, άλλά, 
σοΰ είπα, ή θέλησις μόνη δέν άρκεϊ, χρειάζεται 
καί δύναμις.

— Δύναμιν έχετε περισσοτέραν παντός άλ-
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λου καί γνωρίζω καλώς δτι, έάν ήθέλατε, διά 
μιάς λέξεώς σας θά έδίδατε τήν ζωήν καί τήν 
ευτυχίαν είς ολόκληρον οικογένειαν. Ιϊρός Θεού, 
κύριε, λυπηθήτε τά παιδιά μου λυπηθήτε τήν 
δυστυχή γυναίκα μου, ήτις υποφέρει τά πάν- 
δεινα, καί μή μοΰ άρνηθήτε αυτήν τήν λέξιν.

— Μά σοΰ είπα δτι δέν ήμπορώ νά κάμω τί
ποτε.... ’Αδίκως μέ στενοχωρεϊς.

— (Θεέ μου, είνε άκατάπειστος !) Μέ απο
πέμπετε λοιπόν άπρακτον καί σείς ;... Άλλ ' ή 
απροσδόκητο: αυτή άποποίησις μέ απελπίζει, κύ- 

Ριε··· , , , ..........................
— Δέν εινε λόγος νά σε απέλπισα, ή ιοική 

μου αδυναμία. Νέο; είσαι' κινήσου, έργάσου... 
Έγώ δέν είμαι τόπάν πήγαινε καί εις κανένα 
άλλον.

— Άλλοίμονον! Άφ ’ δτου είμαι άνευ εργα
σίας, αυτό πράττω διαρκώς. Πολλούς ίκέτευσα, 
πολλούς έξελιπάρησα, άλλ’δλοιμοΰ άπήντησαν 
τά αυτά' μοΰ έκλεισαν τήν θύραν άστοργότατα 
καί μέ έστειλαν είς xarera aJtor. Φεΰ, κύριε, 
δέν έχει οίκτον ό εγωισμό:, ό πλούτος καθιστά 
τόν άνθρωπον καί γρανίτου σκληρότερον.

— Έ, βέβαια, δέν ήμπορεΐ νά ήνε δλος ό 
κόσμος καλός· φυσικά είς τήν κοινωνίαν θά άπαν- 
τήσης καί κακούς, αλλά τί νά κάμης,πρέπει νά 
παλαίσης... Αύτό θά είπή βιωτικός αγών... 
’Αρκεί δμως νά έχης θάρρος, υπομονήν καί ή 
τρικυμία θά παρέλθη.

— Έχετε δίκαιον, κύριε. Σάς ευχαριστώ διά 
τήν συμβουλήν, μέ τήν οποίαν μέ εφοδιάζετε’ 
είνε πολυτιμοτάτη δι ’ εμέ. θά τήν μοιράσω τό 
βράδυ είς τά παιδιά μου καί θά κοιμηθούν ανα
παυμένα. θά είπώ δέ είς αύτά δτι τήν Ορεπτι- 
κωτάτην αυτήν τροφήν τοϊς παρέχει είς πλου
σιότατος κύριος, δστις ήρνήθη μέν νά δόση είς 
αύτάτόν έπιούσιον μέ τό άζημίωτον, άλλ' δ- 
στις θά έδαπάνα πολλάς χιλιάδας χάριν απλής 
έπιδείζεως, θά ύπεβάλλετο είς πάσαν θυσίαν, 
έάν έποόκειτο νά διαφημισθή ύπό τών εφημερί
δων, καί προς εμέ αυτόν θά έφέρετο δουλοπρε- 
πέστατα, έάν τώ παρουσίαζον σημείωσιν κανε- 
νός ισχυρού ή καμμιάς κυρίας. Ό θεός, κύριε, 
νά σάς κόμη άνθρωπον ! Χαίρετε.

— "Ω, αναίδεια!!! . . . ω, θρασύτης !. . . 
Νά μέ ύβρίση μέσα είς τά γραφεία μου !.. . 
'Αλλά πταίω έγώ, ό οποίος τού έκαμα τήν τι
μήν νά ομιλήσω μαζή του, καί τού έπέτρεψα 
νά λάβη τόσον θάρρος ενώπιον μου ! Γιάννη, 
Γιάννη ! Άν έπανέλθη άλλοτε αυτός ό οχληρός 
πού έξήλθε τώρα, δέν είμαι έδώ" ήκουσες, δ,τι 
καί άν σοΰ είπή, δέν είμαι έδώ.

Είς τοΰ ηολιτευτοϋ.

— Φίλε μου, μ’ έλύπησες κατάκαρδα μέ 
αύτά πού μού είπες. Σέ βεβαιώ,ούτε έφανταζό- 
μην δτι είχες περιέλθει εις τοιαύτην κατάστασιν.

τοιαύτην συνδρομήν. Δέν
Άν μού

ου: οια τοι- 
παιδί μιλεΐς. 
άνθρωπος μέ 

κάμνουν τό 
=α; 

·', κερδί- 
Είνε είς τάς διαταγάς σου. Δέν 

Έχε δσην αξίαν καί ικανότητα 
γυρίζουν νά σέ ίδοΰν.

— "Εκρυπτα τήν θέσίν μου, διά νά μή χάσω 
τήν ύπόληψίν μου.

— Λυπούμαι.. .τή αλήθεια, λυπούμαι πολύ. 
Άνθρωπος μέ τόσην αξίαν, μέ τόσην ικανότητα!..

— Ευχαριστώ. Ακριβώς διότι έγνώριζα δτι 
είχατε κάποιάν τινα ύπόληψίν προς εμέ, έτόλ- 
μησα νά έλθω καινά ζητήσω τήν συνδρομήν σας.

— Ά, επέτυχες! Δυστυχώς,φίλε μου, μ'εύ
ρηκες χωρίς λεπτό.

Αλλά δέν εννοώ 
ήλθα νά έπαιτήσω' εργασίαν ζητώ, 
έδίδατε μίαν θέσιν, τό ζήτημα θά έλύετο καί τά 
παιδιά μου θά έσώζοντο άπό τήν πείναν.

— Δυστυχώς δέν μού κάμνουν τίποτε, φί
λε μου.’Άν είξευρες εις ποιαν δυσχέρειαν μέ έχει 
φέρει ή κυβέρνησι:... Μέ εξέθεσαν απέναντι τών 
πολιτικών μου φίλων, προς τούς όποιους έχω 
τόσας ύποχρεώσείς καί σήμερον οί περισσότεροι 
είνε δυσηρηστημένοι μαζή μου. Καί είξεύρεις 
τώρα σύ ποιαν σημασίαν έχει αύτό. Ά, θά ήνε 
δυσχερής, πολύ δυσχερής ή θέσις μου είς τάς 
προσεχείς έκλογά:.

— Άν δμως έλέγατε εις τόν Υπουργόν περί 
ποιου άνθρώπου πρόκειται καί ποιον ύπάλληλον 
θ’ άποκτήση ή υπηρεσία, έ-.ώ συγχρόνως θά σω- 
θή μία οικογένεια...

— Χά χά, χά! Τούς μέλει αύτ 
αύτα πράγματα; Μιλεΐς τώρα, σαν · 
Μά δέν τά ξεύρεις τώρα σύ αύτά, 
τόσην πείραν ; Άνευ συμφέροντος 
παραμικρόν ; Δέν βλέπεις τί γίνεται κάθε μέρ 
Συνεισφέρεις, τούς ύπηρετεϊς κομματικό.......... :
ζουν άπό σένα ; Γγ ’ -
συνεισφέρεις ; ". 
θέλεις, ούτε

— Άλλ' είνε δυνατόν νά είνε τόσον σκλη
ρός ένας Υπουργός, δταν τού είπήτε ....

—Μπά,καί σκληρότερος άκόμη.Δέν τόν παρε- 
κάλεσα έγόι νά σιορίση τόν υιόν ενός τών"καλλι- 
τέρων κομματαρχών μου,τού μεγαλητέρου στα- 
φιδοκτήμονο: τής'Επαρχίας μου καί μού ήρνήθη;

— ’Αλλά δέν είνε τό αύτό ...
— Τό αύτό καί χειρότερο, διότι διά τής άρ- 

νήσεώς του μού διοικεί φίλον, ο όποιος μού βα
ρύνει πολύ. Ξεύρεις έσύ τί αξίζει ένας κομμα
τάρχης μέ ψήφους καί μέ παρά.δες.

— Άν ώμιλούσατε είς τόν Πρωθυπουργόν...
— Είς αυτόν ίσα ίσα δέν είμπορώ νά ομιλή

σω, διότι έχομεν έλθει είς προσωπικότητα άκρι- 
βώ; δι ’ αύτά τά ζητήματα καί μοΰ φαίνεται δτι 
ταχέως θά τούς άφήσω ύγείαν. Καί άν είξευρες 
πόσην επιθυμίαν είχα νά σοΰ φανώ χρήσιμος καί 
μέ πόσην χαράν θά τό έκαμνα, δχι δι’ άλλον 
λόγον, άλλα διότι είσαι άνθρωπος άξιος, πάσης 
ύποστηρίξεω; καί άναξιοπαθεϊς.

— Άν ώμιλούσατε είς κανένα άλλον φίλον 
σας...

— Καί είς ποιον; έχω κανένα; πού νά τόν 
εύρω; Άχ. νά είξευρες πόσον είμαι άπογοητευ- 
μένος, φίλε μου, άπό τήν πολιτικήν ίσα ίσα δι ’ 
αύτούς τούς λόγου, !

— Αλλά σείς έχετε τόσην δύναμιν... τόσας 
σχέσεις...

— "Ολα είνε φαινόμενα, φίλε μου, είς αυτόν 
τόν τόπον! Φωνάζουν έξω δτι έχω επιρροήν, δτι 
πέρνω ρουσφέτια, δτι αναμιγνύομαι είς επιχειρή
σεις, τό ξεύρω, τά φωνάζουν, καί όμως ιδού ή 
πραγματικότης-έρχεται μία στιγμή νά φανώ χρή
σιμο; είς ένα φίλον αγαπητόν, ό όποιο: καί θά 
μέ ίκανοποιήση όπου τόν συστήσω, καί μοΰ είνε 
αδύνατον. ΔΓ αυτό οέν βλέπω τήν <·>ραν πότε 
ν' άποσυρθώ άπ ’ αύτό τό αχαρι στάδιον.

— "Ωστε είνε άπελπισία πλήρης;...
— Άπό τούτο βέβαια. 'Άν μέ νομίζης χρή

σιμον εί; άλλο τίποτε, είμαι προθυμώτατο:’ νά 
μή διστάση: καθόλου- σέ παρακαλώ μάλιστα.

— Άλλ' είς τί πλέον νά μού χρησιμεύσητε, 
άφοΰ μού άρνεϊσθε τήν ζωήν; "Οταν άποθάνω 
δέν θά έχω άνάγκην άπό τίποτε.

— Νά άποθάνης ; Τί άνοησίαι είναι αύταί ; 
Δέν επιτρέπεται είς άνθρωπον σάν καί σέ νά σκέ
πτεται τοιαύτα πράγματα. Δέν είξεύρεις ότι ή 
ζωή τοΰ άνθρώπου είνε διαρκής πάλη; "Ολοι εί- 
μεθα βιοπαλαισταί, άλλά δέν άπελπιζόμεθα. Εί- 
ξεύρεις τί ύπέφερα έγώ διά νά φθάσω έως έδώ ; 
ποιου; πολιτικούς διωγμούς ύπέστην, ποιον άπο- 
κλεισμόν μοΰ έκαμαν, πόσα προσκόμματα ύπερε- 
πήδησα ;...

— "Ετρωγαν δμως τά παιδιά σας κατ' αύτό 
τό διάστημα.

— Έ δέν σοΰ λέγω τό έναντίον. Δόξα τφ 
Θεφ,δέν έστερήθησαν ώ: τώρα τά παιδιά μου...

— Τά ίδικά μου δμως τρώγουν συμβουλάς καί 
ενδιαφέρον. Χά, χά, χά ! Χαίρετε, φί-U μου... 
ακριβέ μου φ'ι.έε'. ΙΙρίν φύγω δμως θά σού δώσω 
καί έγώ μίαν συμβουλήν: Μή παίζε μέ τούς δυσ
τυχεί:, διότι είνε πιθανόν νάγείνη: δυστυχέστε- 
p.CC.

— Φαίνεται δτι δέν είνε καλά είς τήν ύ
γείαν του ό άνθρωπος... Γιώργη ! Αύτή είνε ση
μείωσές διαφόρων μεταβολών. Νά τήν δώσης είς 
τόν ίδιον τόν Υπουργόν καί νά είπής ότι είνε 
έπείγουσαι καί δτι τον παρακαλώ νά γείνουν ό
σον τάχιστα.

Είς τοΰ 'Ιεράρχου

— Αύτή είνε ή έξομολόγησί: μου, πανιερώ- 
τατε. Έξ όσων σας διηγήθην συμπεραίνετε τώρα 
ποια φρικιώδη βάσανα ύφίσταμαι, άγωνιζόμενος 
νά συντηρήσω έ< τών ένόντων τήν πολυμελή 
οίκογενειάν μου. Έκαστη ήμερα είνε δΓ έμέ καί 
διά τήν δυστυχή σύζυγόν μου ημέρα μαρτυρίου, 
έκάστη ώρα, είνε ώρα πικρίας καί πόνου. Μετά 
τάς περιπέτειας αύτάς, περιπεσόντες εί; τήν έ- 

σχάτην ένδειαν, κατηντήσαμεν είς μίαν τρώγλην. 
’Εκεί, κρυπτόμενος άπό τόν κόσμον διότι τόν 
έντρέπομαι, διέρχομαι τάς ήμέρας τής φαρμακευ- 
μένης ζωής μου, κλαίων τήν μοΐρά μου καί 
καταρώμενο; τήν ώραν τής γεννήσεώ; μου.

— Δέν κάμνεις καθόλου καλά" αύτό είνε ά- 
μαρτημα.

— "Λ; μέ συγχωρήση ό θεός, πανιερώτατε, 
άλλ ' ύπάρχουσι καί βάρη ύπέρτερα τών δυνά
μεων τοΰ άνθρώπου. ύπάρχουσι καί θλίψει:, είς 
τάς όποια: δέν άντέχει ή καρδία.

— Πρέπει νά έχης ύπομονήν.
— Έχω πολλήν καί άπόδειξις τούτου είνε 

ότι ύπάρχω ακόμη. Άλλ ’ δταν, κατάκοπος, έ- 
ξηυτελισμένο;, απογοητευμένος, επιστρέφω τήν 
εσπέραν είς τήν τρώγλην μου μέ τά δάκρυα 'ςτά 
μάτια καί τά χείλη κατάξηρα καί βλέπω τά 
ράκη τά καλύπτοντα τά ριγούντα καί άποστεω- 
μένα μέλη τή; πολυπαθοΰ; μητέρα; καί βλέπω 
τήν άπόγνωσιν τήν άποτυπωμένην επί τής στυ- 
γνήςμορφή; της καί τήν πικρίαν τήν σφραγίζου- 
σαν τά λευκά χείλη της,καί βλέπω τών παιδιών 
τά χλωμά καί πικραμένα προσωπάκια μέ τούς 
μελανού; κύκλου; εί; τά μάτια νά τριγυρίζουν 
δειλά δειλά και νά μοΰ λέγει ή παραπονετική 
φωνή των : — «Γιατί, πατέρα, σ’ εμάς δέν έφε- 
» ρες τίποτα; ο γείτονας έφερε χίλια πράγματα 
» ’:τά παιδιά του,σύ δέν μάς άγαπφ: εμάς; Πει- 
» νάμε, πατέρα" γιατί δέ μά; άγαπας ;» τότε, 
πανιερώτατε, ή μάχαιρα, πού σχίζει τά σπλάγ
χνα μου, εισδύει βαθύτερα, ό πόνο: μου γίνεται 
όξύτερος καί ή οδύνη μου μεγαλειτέρα, ή άγα- 
νάκτησι: μέ πνίγει καί... χάνω τήν ύπομονήν, 
μαΰραι και άπαίσιαι ίδέαι σκοτίζουσι τόν νούν 
μου καί δέν είμαι πλέον κύριο; εαυτού.

— Πρέπει νά έχης θάρρος καί νά ύποφέρης 
γενναίως τήν δυστυχίαν. Ό θεό; είνε μέγας· 
έλπιζε εί; αύτόν καί προσεπάθει νά έξέλθης έκ 
τής δοκιμασίας, είς τήν όποιαν σέ έθ-σεν, άξιος 
τής εύλογίας αύτοΰ.

— Συγγνώμην, πανιερώτατε, άλλ' ό κόσμος 
μού έχει δώσει τόσας συμβουλάς άπό ένός έτους, 
ώστε ή ράχι; μου έκυρτώθη ύπό τό βάρος των. 
"Ισως είνε άπρεπέ; δ.τι είπα άλλ' έκορέσθην, 
άκούων άδιαλείπτω; στερεοτύπου; συμβουλάς 
καί τετριμμένας παρηγοριάς,αί οποΐ'αι έν τή πρά- 
ξει δέν παρέχουν κανέν όφελος, άφοΰ ούτε τρέ
φουν, ούτε ενδύουν. Έγώ, πάτερ μου, διωγμέ
νος άπό τού; εγωλάτρας πλουσίους, οί όποιοι έ
χουν καρδίαν χαλυβδίνην, έγκαταλελειμμένος 
άπό τούς άλαζόνα; ισχυρούς,οι όποιοι δέν έχουν 
άλλο αίσθνμα άπό τήν κενοδοξίαν των, περιφρο- 
νημένος άπό τούς φίλου: μου, οί όποιοι δέν έχου- 
σι πλέον κέρδος τι άπό άνθρωπον δυστυχήσαντα, 
έστερημέ ο; τά πάντα, ήλθον έδώ νά ζητήσω, 
όχι συμβουλήν, άλλά τήν προστασίαν σας. Σάς 
ήνοιξα τήν καρδίαν μου, σάς έξβμολογήθην τάς
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θλίψε·.; καίτά: -εριπετεία; τής άθλια: ζωή; μου, 
σας περιέγραψα τήν απελπιστικήν κατάστασίν μου 
καί τώρα άπό τό πατρικόν ένσιαφέρβν καί τήν 
μέριμναν ύμών εξαρτώ τό μέλλον τή: πενομένης 
οικογένεια; μου.

— Τό ενδιαφέρον τό έχω, χριστιανέ μου, αλ
λά τί είμπορώ νά κάμω έγώ, πώ; ιά σοΰ χρη
σιμεύσω ;

— Πολύ ειμπορεϊτε νά μοϋ χρησιμεύσετε, αν 
θέλετε.

— Μά πώς ; . . .
— Σάς είπα· εΐργάσθην όσον μοί ήτο άνθρω- 

πίνως δυνατόν, άλλά πόρον ζωής δέν επέτυχα. 
Εργασίαν έζήτουν, άλλ ’ ένώ πάντες ώμολόγουν 

τά πλεονεκτήματα μου, εΐ; πάντα; ήμην άχρη
στος καί πάντες μ' έδίωκον, ώ: κακοποιόν ά- 
παιτοΰντα τήν περιουσίαν των διότι δέν ειχον 
θειον Έκατομμυριοΰχον ή προστάτην επίσημον. 
Τώρα σεις εισθε τό τελευταϊον άσυλά·/ μου. Βο
ηθήσατε με,πάτεο μου’ ή συνδρομή σα; θά σώση 
όλου: μας· δ'.' αύτής θά δυνηθώ νά επιτύχω ευ
κόλως,δ,τι δέν ήδυνήθην νάκατορθώσω μόνο: μου.

— ΙΙάλιν τά ίδια ! ... Μά τί θέλεις νά σοϋ 
κάμω έγώ ; ... ένα; παπάς ; ... Τί θέλεις ... 
νά σοϋ κάμω ; !!

— Θυμώνετε, πανιερώτατε, διότι ένα πρό- 
βατον έτόλμησε νά ζητήση τήν ύποστήριξίν σας;

— 'Ορίστε !.. .τήν ύποστήριξίν μου !... ’Αλλά 
ποιαν, ευλογημένε άνθρωπε ; ... τί ύποστήρι- 
ξιν ; ... Είπέ μου, δείξε μου, τί νά κάμω ;

— Νά θυσιάσητε δύο μόνον λέξεις σα;, μεσο
λαβών, δπω; μοί δοθή μία δημοσία θέσι; ή ιδιω
τική έργασία οίαδήποτε. Όπου όμιλήσητε σεϊ;, 
θά εΐσακουσθήτε, ένφ έγώ ...

— Άλλ’ αύτά τά πράγματα, χριστιανέ μου, 
είνε δουλειά τών βουλευτών έγώ δέν είμαι αρ
μόδιος ...

— Εισθε άρμοδιώτατος παντός άλλου, πάν
ε ρωτάτε, άλλά δυστυχώς ...

— Τί θέλεις νά ειπης μ ’ αύτό ; Μήπως έχω 
εργασίαν νά σοΰ δώσω καί δέν σοϋ δίδω ;

— Σά; είπα δτι ειμπορεϊτε νά ' άπαετήσητε 
ία. μοϋ σώσουν έκεϊνοι ποΰ έχουν.

— Μά δέν είμπορώ νά άναμιχθώ ! . . . Δέν 
μοϋ τό έπιτρέπει ή θέσι; μου, πώ: νά σοΰ τό 
ειπώ ; ...

— Ή θέσις σα; δνι μόνον σά; έπιτρέπει, άλλά 
καί σά; επιβάλλει νά έργασθήτε διά μίαν πά- 
σχουσαν οικογένειαν, διότι καθήκον καί προορι
σμόν έχετε τό νά βοηθήτε τού; πάσχοντα; καί 
νά περιθάλπητε τού; άπροστατεύτου;. Καί λυ
πούμαι άκούων άπό τό στόμα αντιπροσώπου τοΰ 
Χριστού τοιαύτας αντιρρήσεις εις τοιαύτην αίτη- 
σιν. Αλλά φαίνεται δτι καί έδώ άπητοΰντο συ
στάσεις ...

— *Ε, φίλε μου, έξήλθες τών ορίων σου, υπέρ 
τό δέον παραφέρεσα.

— Όταν άπηλπισμένο; άπό τήν σκληοότητα 
τών κοσμικών, προσφεύγω έδώ, είς τόν φυσικόν 
προστάτην καί άντιλήπτσρα τών αδυνάτων μέ 
τήν κρυφήν έλπισα δτι θά εϋρω άγάπην καί στορ
γήν, καί σεϊ;, αντί νά μέ βοηθήσητε, μοί φράσσε
τε καί τήν έσχάτην διέξοδον, είς τήν όποιαν 
έστήριζα τά; ύστατα; έλπίδα; μου, έχω άδικον 
αν άγανακτώ ; Ιδού δτι τώρα δέν μού άφίνετε 
ή δύο όδού; : νά έπαιτήσω ή νά κλέψω διά νά 
ζήσω’ τι θέλετε νά κάμω, πανιερώτατε ;

— Ν' άφήση: τήν ρητορικήν εί; τούς δικηγό
ρου; καινά πα; νά βρή; δουλειά.

— Έν τούτοι; δχι ιεράρχη;, άλλ' ό άπλ ο ύ
στερο; κληρικό; άλλου δόγμ.ατο;,ούτε θά έφέρε- 
το, ούτε θά μοί ώμίλει τοιουτοτρόπως.

— Αν εινε καλλίτεροι έκεϊνοι, τότε πήγαινε 
εις έκείνου;.

— Κατάρα ! ! ...
— Τόν αναιδέστατου !!! Είδες έκεΐ προπέ

τειαν ! ... Νά μέ κατασυγχίση ό κατάρατο:!.. 
Είδε; ασέβειαν !... Δι ’ αύτό καί ό Θεός έσήκωσε 
τό χέρι του ... “Λ, τόν κατηραμένον !— Διάκο, 
Διάκο ! Είνε έτοιμη ή άμαξα ; Θέλω νά άνα- 
πνεύσω ολίγον.

("Επεται τό τέλος| ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ θAKAΡΕSKO

ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ
Τό φλογισμένο χέρι μου τό χέρι σου, άν χαϊδεύη 
τά βελουδένια δάκτυλα άν στά δικά μου πέσουν, 
άσβεστη φλόγα ερωτική μέ μια; μέ κυριεύει 
καί μύρια αόρατα δεσμά μέ σέρνουν νά μέ δένουν

Σάν τρέμω, νά τό χέρι σου, μέ μιάς μέ καταπείθει 
κι’ έλπίδα όπλίζει τήν καρδιά καί πολεμώ τήχτίση- 
τόσες πληγές άγιάτρευτες πού φέρνω μέσ’στά στήθη 
νά τίς γιατρέψη αυτό μπορεί, χωρίο νά τίο άγγίση.

Σάν υποφέρω, τοϋ χεριού τά χάδια πού δέν παύουν 
στό είρηνεμένο μέτωπο πλανώντας άγαλινά 
κι’ άπό ντροπή τά μάγουλα τά χλωμιασμένα άνάβουν 
σάν τήν αυγή ποΰ δώκαμε τά πρώτα μας φιλιά

Τό χέρι σου τήν πρώτη μου μοϋ φέρνει τήν άπάτη, 
καί δέ μέ μέλει, κι’ ή Ψυχή δέ θέλει νά το ίέρη 
σ' δποιο τρισκόταδο άν βρεθώ καί σ’δποιο μονοπάτι, 
φτάνει άν μπορούσα αδιάκοπα νά σέ κρατώ άπ’τόχέρι.

Μετέφρασε Ν. Λ. ΖΑΧΑΡΙΟΓ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΜΟΥ

Υπάρχει τι ταχντερον τής φαντασίας. 
Ή ύεαμαρτύρησις μιας . . . συναλλαγματικής.

★
Τότε ό ερως είνε λογικός, όταν είνε . . . 

τ ρ ε Λ λ ο ς.
★

Καί τά ωραιότερα μάτια είνε άσγημα, 
όταν τα βλέπομεν χαί ύεν μας βλέπουν.

ΔΙΚ

‘ΣΗΜΑΝΤΡΑ,

ΠΟΥ ΝΑΣΑΙ ;

Ποΰ νάσαι, ώ κύμα ποθητό, 
πού σε προσμένω νά με πάρηο, 
ο τήν κορυφή σου νά ύψωθώ 

τρανός τοϋ πόντου καόαλλάρης ;

Ποΰ νάσαι, ώ χέρι θεϊκό,
’ς τά έρέδη, πού βογκούν έμπρός μου, 
νάνάψης άσβεστου δαυλό, 
νά σπείρης λάμψι ένθέου κόσμου ;

Ποΰ νάσαι. ώ πνεύμα εύλογητό, 
μέ φώς ζωής νά με φιλήσης 
καί 'ς τό λιμάνι, πού ποθώ, 
άτρόμητον νά με όδηγήσης ;

Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ

Διαβαίνει άπό τά Σόδομα 
τραγουδιστής καί ’ς τά συντρίμια σπέρνει 

παρθένα νεκρολούλουδα— 
δση εύσπλαχνία ’ς τήν καρδιά του φέρνει.

Καί οί αστραπές τρυγύρω του 
τά φτερωτά του άρπάζουνε λουλούδια 

καί τάναλυοΰνε 'ςτό άπειρο 
καί γίνουνται άγγελέφωνα τραγούδια.

Διαβαίνει ό τραγουδιστής 
καί αναγαλλιάζουνε ’ς τό λάλημά του 

όλοι οί κομμένοι άμαρτωλοί 
καί χαιρετούν τήν δψι τοΰ 'Αθανάτου.

ΨΥΧΕΣ

Κάποιες ψυχές λευκές πετοϋν 
’ςέ μιάν απέραντη έρημία 
κέχουν φτερά τους στραφτερά 

τή μελωδία.

Καί λαχταρίζωντας ζητούν 
γαλήνιο δάσος καί ανθισμένο, 
νάναπαυθοΰν, νά όνειρευθοϋν, 
νά είποϋν τραγούδι μαγεμένο.

Κάποιες ψυχές περίλυπες
’ς τά σκότη κλαΐν καί ίεψυχοϋνε 
καί τόν καϋμό τους τά βουνά 
καί οί θάλασσες άντίλαλοΰνε...

ΘΥΣΙΑ

Ροδόκρινσ, ποΰ ή εύσπλαχνία τά ’φύτεψε 
’ς τήν γη τής θλίψεως, φέρνω 'ς τήν άγκάλη 
καί βγαίνω τά τρισκότειδα μεσάνυχτα 
’ς τής Νεκρής Θάλασσας τό περιγιάλι.

Καί όλόφωτος προβάλλει άπό τήν άβυσσον 
ό Ναζωραίος ’ς τόν Σταυρό του άπάνω 
καί με καλεϊ μέ τό θεσπέσιο βλέμμα του 
’ς τά πόδια του τά δώρά μου νά ράνω.

Πατώ τήν Θάλασσα μέ ορμήν. Άχ 1 'ίύπνησαν 
τά νεκρά κύματα καί με ποντίζουν, 
μά οΐ κεραυνοί αρπάζουν τή θυσία μου 
καί ’ς τοΰ Σταυρού τή ρίζα τή φλογίζουν.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

— Ποΰ πάς, χλωμέ μου αύγερινέ, 
Ϊέ άχνάτα γιούλια ’ς τήν άγκάλη;

Ιά στεφανώσω κάποιον νειόν, 
ποΰ τραγουδάει ’ς τό περιγιάλι.

—Πού πας, νεφέλη όλόλευκη.

S‘ δάφνης φύλλα ’ς τήν άγκάλη ; 
ά ράνω τόν τραγουδιστήν, 

ποΰ κλαίει πικρά ’ς τό περιγιάλι.

—Ποΰ πάς, ώ Νύχτα σιωπηλή, 
μέ μαύρην σκέπη 'ς τήν άγκάλη ;

— Νά σαβανώσω τήν ψυχή, 
πού άγκομαχά 'ςτό περιγιάλι...

ΖΩΗ

Σταλάζει άπό τά σύγνεφα 
χυμός ζωή: — άθάνατο νερό 
καί ή μαύρη γή έλουλούδισε 
καί 'λύγισαν τά δένδρα άπ’ τόν καρπό.

Σταλάζει άπό τά σύγνεφα 
αίμα ζωής—βροχούλα φλογερή 
καί άγρια ρόδα έρρόδισαν 
'ς τού Όλυμπου τήν χιονόσκεπη κορφή.

Σταλάζει άπό τά σύγνεφα 
μύρο ζωής—τό δάκρυο τού Θεού 
καί αγάπης φώς 'πλημμύρησε 
μεσ’ 'ς τή νεκρή ψυχή τοΰ αμαρτωλού.

Ο ΒΑΡΔΟΣ

Τό βράδυ ό βάρδος ’πλάγιασε 
τά τρόπαιά του κουρασμένος 

καί ή Δόία τόν 'τραγούδησε 
καί επεκοιμήθη πικραμένες.

Τή νύχτα ό βάρδο; Έύπνησε 
κέστέναίεν άπελπισμένος 
καί ό Χάροντας τόν 'χάϊδεψεν 
ώςάν πατέρας του θλιμμένος.

Καί όταν 'γλυκοίημέρωσεν, 
ήταν ό βάρδος πεθαμένος 
καί ό "Ηλιος τόν άγκάλιασεν 
ώςάν Θεός του φλογισμένος.

ΞΑΦΝΙΚΟ ΤαΞΕΙΔΙ

Νεκρά μεσάνυχτα- ό Χιονιάς 
χτυπάει τή θύρα μον τοΰ άνοίγω 
καί «Ήρθα—μού λέει—νά ζεσταθώ 
καί γλυκοχάραγμα νά φύγω».

—Γέροντα πλάνε, 'πάγωσες I
— 'Κρουστάλλιασα καί θα πεθάνω. . .
—Ζεστάσου πίνωντας κρασί,

πού άπ' τήν καρδιά μου σού το βγάνω.

Καί πίνωντας καί πίνωντας 
άνδρειεύει ό γέρος καί με πέρνει 
καβάλλα ’ς τό άσπρο του άλογο 
χωρίς νά ίέρω ποΰ με φέρνει. . .

I. Π- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗIl I Ν Α Κ Ο Θ Η κ Η

•Αναθηματική στή7»η έν Έπιϋαύρω

Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

τόν πλούτον καί τήν δύναμιν τής πόλεως,άλλα 
βέβαιοί δτι άπασα ήτο έκ ξύλου.

(Συνέχεια έζ τοϋ η’, τεύχους).

ΜΕΡΟΣ Γ'. —ΙΝΔΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΚΕΦΛΛΑ1ΟΝ Λ'.— ΤΕΧΝΗ ΒΙ'ΑΧΜΛΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΥ1ΔΙΚΗ

Αί αρχαιόττραι oixoiojiai. —'.Ιργιτίχτοπχη.

Τά έξοχώτερα καί κομψά. έν ταύτφ μνη
μεία τής Ιρανικής τέχνης, εύρίσκονται είς τήν 
Ινδικήν, εί; α ή μουσουλμανική τέχνη είπε 

τήν τελευταία·; τη; λέξιν. Έκτό; τούτου, υ.ί- 
ρο; τι έκ τών μνημείων τούτων περιήλθεν ΐσω; 
εί; τήν Περσικήν εξουσίαν ή εξωτερική των 
όψι; το προδίδει. Ότε ή κυριαρχία τών Αφγα
νών, έπειτα τών Μογγόλων, απόγονων τοϋ Τα- 
μερλάνου, έγκατεστάΟη είς τήν Ινδικήν, ή τέ
χνη αϋτη διετηρήθη έκεϊ μέχρι τοϋ δέκατου έκ
του αιώνες* τή; εποχής ταύτης τά μνημεία εινε 
τά ωραιότερα.

Τά αρχαιότερα μνημεία χρονολογούνται άπό 
τοϋ τρίτου αι’ώνο; πρό Χριστού. Τπήρξαν έξ αύ
τών καί προγενέστερα, άλλά ταϋτα δέν εινε τά 
σημαντικότερα, ούτε πολυάριθμα. Ό Μεγασθέ- 
νης,πρέσβυς τοϋ Σελεύκου παρά, τώ Σανορακόττω 
τώ ίσχυροτέρω τών βασιλέων, οΐτινες έβασίλευον 
τότε έπί τοϋ λεκανοπεδίου τοϋ Ι'άγγου, περι
γραφών τήν πρωτεύουσαν αύτοΰ I Ιαλιπούτραν, 
παρ ’ ή είχε διατρίψει έπί τινα καιρόν, έξαίρει

ΈΛΛηνιχη επιρροή.

η; εποχή; τού διάσημου ’Ασόκα τοϋ 
δστι; ΰπήρξεν έν ταύτώ ήρως καί άγιο; 

βραχμανισμού (περί τό 250 πρό Χριστού), 
το ή διά τού λίθου αρχιτεκτονική.

■ου 
άντεκατεστάθη 

βραχμανισμού 
Εινε

ροή διεδόθη ·. 
'Ελληνικού κρά 
κήν αρχιτεκτονικήν 
στοιχούντα; εί; τ"

I ον Κτίρια έσχαρ-ptra εις βρά γου. 
τά μοναστήρια καί αί κατοικία', κατ 
έσκαμμέναι ει; τόν βράχον, 
ύπό στύλων διατηρούμενων 
βράχου, τοιούτων όποιοι οί 
ναοί, πλησίον τή; Βομβάη;

2ον Κτίρια .ΙΜιτχιστα. — Κατόπιν έπαυσαν 
πλέον νά άνοίγωσι στοάς είς τά όρη. Τά περιέ- 
κοπτον, καί τού; άπεσπασμένουςκαί μεμωνομέ- 
νου; ογκολίθους έκοπτον, έσμίλευον, έσκαπτον. 
Τοιαϋτα πρότυπα ύπάρχουν εί; τήν Έλλόοαν, 
ή όποια θεωρείται τό άςιωσημειώτερον παρά
δειγμα τή; περιέργου αυτής αρχιτεκτονικής. Εινε 
όρο; έκ γρανίτου ερυθρού έν σχήματι ίππείου 
πετάλου, έσκαμμένον ή μάλλον τετμημένου 
εί; πολυαρίθμου; ναού;, εί; μήκο; οκτώ χιλιο
μέτρων. Όλοι οί ινδικοί θεοί έχουσιν έκεϊ τού; 
ναού; των. Αί ύπόγειοι στοαί δέν έχουσιν όλι- 
γώτερον τών δύο λευγών έκτασιν. Έκτο; τών 
άλλων, τά μάλλον περίεργα εινε : μία αίθουσα 
εξήκοντα μέτρων μήκους καί πεντήκοντα πλάτους 
ύποστηριζομένη ύπό είκοσίν οκτώ κιόνων, καί 
εί; τών είκοσι ναών τοϋ Σιβά, Παράδεισος,δστις 
εινε τό μοναδικ ν λίθινου αριστούργημα τοϋ 
11 ου αίώνο; .Τό μνημεϊον τούτο έχει δύο όροφά;, 
πολλά; κλίμακα;, σειρά; 
εξωστών, 
πύργον ύψους 20 μ 
ται έν μέσω αυλή; 
πεοιβόλου έκ λίθωνι 
τρω. 
λό; τη; έσκάφησαν ει 
άλλα; οικοδομά; καί 
μονόλιθον, 
άχαλινώτω 
δυνάμεω-, 
-—ποιΐα:

ένθα βλ έ

Έπί τ 
βασιλέως, 
του 
ήρξατο ή διά τοϋ λίθου αρχιτεκτονική. Αί άρχαί 
αυτή; συμπίπτουσι μέ του; χρόνου; καθ’ οΰ; ό 
Βουδδισμό; άντεκατεστάθη έπί τινα; αιώνα; διά 
τοϋ βραχμανισμού, ώς θρησκεία μάλλον υπέρο
χος. Εινε έπίση; ό χρόνο: καθ' δν ή ελληνική 
έπιρροή οιεδόθη παντού διά τή; έπεκτάσεως τοϋ 

άτους. Εύρίσκομεν εί; τήν Ίνδι- 
ρεϊς τύπου; οικοδομών άντι- 

τρει; έποχά; τέχνη;.
ι;. — Οί ναοί, 
•’άρχάς ήσαν 

καί ύπεστηρίζοντο 
εί; τήν μάζαν τοϋ 
έξ έλαφαντόδοντο; 
καί τή; Σαλσέτης.

ρον

κιόνων, στοά; δίκην 
έναδύο οβελίσκου; 12 μέτρων καί ένα 

Ό ναό; ούτος ύψοϋ- 
κεκλεισμένη;

............_> εί; άπόστασιν <
ων άπό τοϋ κτιρίου. Ή αυλή και ό 

τόν αύτόν βράχον μ 
ιχηματίζουσιν ρ.

ρων.
πάντοθεν ύπό 

δεκάδος μέ- 
’ ΐ πεοίβο- I

■άς 
αύτών 

ΓΙανταχοϋ ή γλυπτική θριαμβεύει 
, τερατώδη;’ καί τοι άνευ μεγάλης 

αναπτύσσεται, ώσάν ν’ άνήκη εί; τά; 
εποποιία, του Μαχαραβάτας. Εινε σωρό; σκοτει
νό; ένθα βάέπει τι; έν μέσω άνθέων, φυτών αλ
λόκοτων καί ζώων, νά. σχηματίζωνται πρόσωπα 
φανταστικά, πλεϊστα; κεφαλάς, κεκλιμένα; εί; 
πλεϊστα ζεύγη βραχιόνων καί κνημών, συνενου-

ι; αποστασιν
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μένων ει; μίαν μορφήν άνθρωπίνην ή εί; έν σώμα 
ζώου, ή μορφήν ζώου ει; σώμα ανθρώπινον. <-)ά 
έλεγέ τι; δτι εινε προϊόν άσυναισθήτου τίνος 
ουνάμιω;, δημιουργημάτων παρασίτων, άτινα 
κατατρώγουσι, έγκλείουσι, πνίγουσι τό κτιρίου, 
τό οποίον έ'μελλον νά κοσμήσωσι.

«Παντού, έπί τοϋ προαυλίου, τού αμαυρού 
μνημείου, κάτι τί φρικώδε; έρπει συγκε.χυμένω;. 
Και έκεϊνο τό όποιον διατρέχει τόν δύσμορφου 
εκείνον λαβύρινθον, ώς έάν είχε συλληφθή ύπό 
πολύποοο; ουσμόρφου, έπί τού άγριεμμένου με
τώπου του, ύπό τόν ριψοκίνδυνου πόδα του, αι
σθάνεται δτι ζή καί κινείται τό ειδεχθές κτι
ρίου» λέγει ό ποιητή;.

3or Κτίρια ΐχ μ,εταφερομέτωτ ύ.ΐιχωτ. — 
Ή γλυπτική διατηρεί τον ίδιον χαρακτήρα ει; 
τά οικοδομήματα τά όποια έπικρατοϋσιν καί 
κατά τήν τρίτην εποχήν, εί; ήν ανάγονται τά 
κτίρια τά έκτισμένα. έξ υλικών, άτινα μετεφέ- 
ρονται άλλοθεν. Τά ωραιότερα μνημεία τής επο
χή; ταύτης εί; τήν Ινδικήν εινε είδη τύμβων 
κυκλοτερών αγόντων έπί ένός δώματος καί ύπερ- 
κειμένων ένός θόλου καί προωρισμένων νά. περι- 
λάβωσι τά λείψανα τού Βούδδα.

Ό Άσόκας λέγουσιν δτι είχε διατάξει νά έ- 
γείρωσιν περί τά; 84,0.00 τοιούτων. Βραδύτερου 
πλησίον αυτών ήγειρον παγόδα;, τών όποιων ό 
τύπο; είχε διαδοθή, μέ τήν βουοδικήν ή βραχ- 
μανικήν θρησκείαν, εί; τό Θιβέτ, Αφγανι
στάν, τήν Κίναν, τήν Ινδοκίναν, μέχρι τών 
νήσων τή; Ωκεανίας.

Αί παγόδαι εινε τό σύνολον κτιρίων περι
στοιχισμένων ύπό ένός ή πλείστων περιβόλων. 
ΙΙεριέχουσιν πλεϊστα θυσιαστήρια’ τό πυραμι- 
οοειοες σχήμα επικρατεί ιοιως εις τα; Ουράς.

Έν Χιλαμπαράν ό ναό; ό λεγόμενος « Έκα- 
τοντάστηλο;» έπί παραδείγματι, δστις συνίσταται 
άπό στήλα; συνηνωμένα; κατά πλάκας, άναμ'.μνή- 
σκει κατά τό ύφος τοϋ σχήματος Ελληνικόν 
ή Αιγυπτιακόν ναόν. Μετά τά; παγόδα;, αί 
σπουδαιότεραι οίκοδομαί τή; Ινδικής, εινε αί 
οεξαμεναί διά τήν διανομήν τών ύδάτων τών πό
λεων, καί τά φρούρια, είδη άκροπόλεων έν μέσω 
τών όποιων εύρίσκονται αί διάφοροι οίκοδομαί, 
κατοικία', τών μοναρχών. Εί; τήν Κεϋλάνην εύ- 
ρίσκομεν τά γιγάντωση ερείπια Anaradjona 
Anuragraumon καί Pollanarona άτινα δύ
ναται νά παραβληθώσι κατά τήν έκτασιν των 
μέ τήν Βαβυλώνα. Είς τήν Anaradjona κατα- 
στραφεϊσαν κατά τόν 13ον αιώνα σώζονται 1,600 
στήλα: τετράγωνοι έπί μιά; προσόψεως τής πό
λεως. Σχηματίζονται λοφίσκοι έκ πλίνθων μετά 
κλιμάκων καί σειρά; κιόνων. “Εχουσιν ώ; έγγιστα 
70 μέτρων ύψος, καί 1,000 μέτρων περιοχήν.

τρεψαν τήν προσοχήν τή; Ευρώπης έπί τών άπε- 
ρο.ντωυ έρειπίων τή; πρωτευούση; Angkor, τή; 
όποια; ό περίβολος δέν εινε ολιγώτερο; τών 14 
καί ίμίσεω; χιλιομέτρων. Ό περίβολο; ούτο; α
νοίγεται διά πέντε θυρών συνδεομένων διά γε
φυρών μεγαλοπρεπών. Περικλείει τά λείψανα 
πλείστων αξιοθαύμαστων κτιρίων, μεταξύ τών 
όποιων μεγίστη παγόδα, ή; ό περίβολο; έχει 
έκτασιν πέντε καί ήμίσεω; χιλιομέτρων.

(“Επεται συνέχεια)

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΜΑ£· Π. Μαϋιόπουλος.

ΑΒΥΣΣΟΙ

ΗΛΙΟΣ

Βλέπω τον “Ηλιο ποϋ γλυκοσκάζει 
’Αγνάντια μου άπ’ τό βουνό 
Και μ’ ενα βλέμμα του κυττάζει 
Γη, Θάλασσα και Ουρανό.

Κι’ όνειρα χύνει, οροσές σταλάζει 
Στον Κόσμο τό νυχτερινό
Ό Ήλιος τώρα ποϋ χαράζει
Άπ’ τό θεόρρτο βουνό

Βλέπω τόν Ήλιο ποϋ γλυκοσκάζει 
‘Αγνάντια μου άπ’ τό βουνό
Καί κάτι μέσα μου σπαράζει

— Τί έχω τάχα καϊ πονώ ;

’lvioxira.

Αί γαλλικαί κτήσεις εί; τήν ’Ινδοκίναν, έσ

ΚΡΥΦΟΣ ΠΟΝΟΣ

Γι’ αύτϊι τή μαύρη μου ι^υχή
Τί έχω υποφέρει
Κανένας δόν τό ξέρει,
Καί γιά τή μαύρη μου καρδιά 
Τί έχω περασμένα
Αλλοίμονο σέ μένα !
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Χωρίς καρδιά, χωρίς ψυχή 
Πώς Αθελα νά. ζοϋΰα 
Άχ ! πόδο έποθοϋδα 
Τή μαύρη λύπη, τή χαρά 
Ποτέ νά μή γροικοϋάα, 
Σάν τό δενδρί νά ζοϋάα.

Γι ’ αύτή τήν άτιμη ψυχή
Τί έχω υποφέρει
“Ενας Θεός τό ξέρει,
Καί γιά τή μαύρη μου καρδιά 
Τί έχω περαΰμένα
Άλλοίμον’ άπό μένα I

Μ. ΠΑΠΑ ΣΠΧΡΟΓ

Β Αλλί TQ.X Ν1ΒΑ &

ΑΝΕΚΑΟΤΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗ

Ζακύνθω πρός τήν οδόν τήν άπό τής λε- 
ιμένης Σαλιτσάδας παρά τώ Άγίω Νικο- 

λάωείς τόψήλωμα-νΰν odor Φι.δι*ώζ-άγουσαν  είς

★ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ *

τό Τσιλιβί είς θέσιν Μαρμαοια καί είς τούς πρόπο- 
δαςτοϋ γηλόφου Άκρωτήρι καί ώρισμένως είς τήν 
τοποθεσίαν « ’ς τοϋ Μπέμπου»,φαίνονται τά λεί
ψανα σπηλαίου έχοντος τήν σήμερον πλάτος έπτά 
μέτρων καί μήκος τεσσάρων καί κατά τήν είσοδον 
ολίγα λείψανα κτιρίου δηλοΰντος δτι ή είσοδος 
ητο κτιστή. Εν τφ σπηλαίφ τούτω άγνώστω 
εις πλειστους καί εις αυτόν τόν αείμνηστον ιστο
ρικόν Χιώτην ΰπήρχεν έκκλησίδιον αφιερωμένου 
είς τήν 'Αγίαν Αικατερίνην. Τό θυσιαστήριον 
τοΰτο ήτο παλαιότατον καί ένεκα τής γεωλογι
κής κατασκευής τοΰ γηλόφου,όντος πλειόκαινου 

οιαπλασεως, έπαθε πολλά έκ τών σεισμών. ζ'.- 
τινες τέλος έκαμαν τό σπήλαιον άχρηστον, διά 
θυσιαστήριον. Έπι τής εισόδου ύπήρξεν ή εξής 
επιγραφή:

Ήραημης Άγησι.ΐάου τοϋ Σηχούρου 

συμβίου άκάχτισμα er ετει α χ a

Ί1 δίστιχος αύτη επιγραφή δηλοϊ δτι τό έν 
τώ σπηλαίφ έκκλησίδιον άνωκοδομήθη τώ 1620. 
Ευτυχώς ή επιγραφή σώζεται τήν σήμερον εις ά- 
νώφλ'.ον, μελανόν έκ τοϋ καπνού, πενιχρότατης 
οικίας πτωχού χωρικού κείμενης ολίγα βήματα 
μακράν τού σπηλαίου. Ό συνθέσας τήν επιγρα
φήν θά ήτο άνήρ λόγιος. Ή διά τοϋ η γραφή τοΰ 
κυρίου ονόματος Σηχοϋρος, ώς γράφεται έν τή 
επιγραφή εινε όρθοτέρα τής διά τοϋ υ ω: owrrftaz 

γράφεται ό Συγούρος. αφού τό φραγκικόν γράφε
ται Segur. Έν τή επιγραφή υπάρχει καί ή λέξις 
άκάχςιιημα=άνοικοοόμησις, λέξις μή ύπάρχουσα 
ούτε είς τό λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης τοΰ 
Λιδδέλλου καί Σκώττου, κατά τήυ λαμπράν 
έκδοσιυ τήν κατ’ αύτάς γενομένην μετά προσθη
κών έν Άθήναις, ούτε είς τήν Συΐ’αγαγί/χ rear 
Ji^ear ύπό rar Λογίαχ π.ΙασθεισΐΣτ τοΰ μακα
ρίτου φίλου Στεφάνου Α. Κουμανούδη. Άφοΰ 
έχομεν τό ρήμα άχαχτέζω δέν εινε άπορρίπτέον 
καί τό ονομα άκά^-ηομα.

ΣΠ· ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Γ. ΒΓΓΑΑΗΣ

Η «Πινακοθήκη» έγραψε έν τώ προηγουμένω 
αυτής φύλλω έπιμνημοσύνους λέξεις περί 
τοΰ θανόντος επιφανούς γλύπτου Βιτάλη καί ιδία 

περί τοΰ τελευταίου του έργου, τοΰ άνδριάντος 
τοΰ Άβέρωφ.

’Επ' εύκαιρίφ ήδη τής δημοσιεύσεως τής

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

προσωπογραφίας αύτοϋ, γενομένης έκ τής μόνης 
ΰπαρχούσης φωτογραφίας, συμπληροϋμεν διά βιο- 
γραφικών σημειώσεων τήν φυσιογνωμίαν τοϋ επι
φανούς γλύπτου,δστις πολύ θά ζήση άναμφιβόλως 
καί μετά θάνατον έντώ Έλλ . καλλιτεχνική) κόσμω.

Ό Γεώργιος Βιτάλης έγεννήθη τώ 1840 εις 
Ύστέρνια τού ΙΊανόρμου ένθα έγεννήθησαν καί 
οί Φυτάλαι καί όΛ.Σώχος. Είνε τό χωρίον δπερ 
μετά τοΰ Πύργου τής Τήνου, ένθα έγεννήθη ό 
Φιλιππότης καί ό δύσμοιρος Χαλεπά:, έδωσαν 
είς τήν Ελλάδα τούς μεγαλείτέρους γλύπτας.

Δεκαπενταετής έγκατέλειψε τούς πτωχούς 
γονείς του’ μεταβάς είς Αθήνας,είργάσθη παρά 
τώ έξαδέλφω του Ι'εωργίω Φυτάλη, καθηγητή 
τότε τής γλυπτικής έν τω 1 Ιολυτεχνείω, ένθα 
ό μικρός Βιτάλης ήκουε καί μαθήματα. Μετά, 
επταετείς σπουδάς, τυχιϋν βραβείου έν ταϊς ένι- 
αυσίαις έξετάσεσιν,άπεστάλη ύπό τής βασιλίσσης 
'Αμαλίας είς Μονάχον. Αυτόθι έμεινε πέντε 
έτη, τυχών τών πρώτων βραβείων καί τιμη
θείς καί διά παρασήμου ύπό τοϋ έξόχως φιλοτέχ
νου βασιλέως Λουδοβίκου, πατρός τοΰ βασιλέως 
"Οθωνος. Έν Μονάχω ένυμφεύθη τήν Άνναν 
φόν Σπροϋνερ, κόρην τοΰ έμπιστου ιατρού τού 
βασιλέως “Οθωνος.

’Εγκατασταθείς έν Σύρω τή προτροπή τού 
τότε δημάρχου Βαφιαδάκη, διεκόσμησε κατά τήν 
είκοσιπενταετή αυτόθι διαμονήν του τό νίκροτα- 
φεϊον τής πόλεως διά μεγαλοπρεπών μνημείων, 
τάς πλατείας δι’ ανδριάντων,τόν ναόν τοϋ Άγ. 
Νικολάου ούτινος τό τέμπλον είνε αξίας άνω 
τών 100,000 φρ. θεωρούμενων ώς τό έξο- 
χώτερον έν Έλλάδι. Άλλα καί άλλαι πόλεις 
τής τε έλευθέρας καί δούλης Ελλάδος παρήγ- 
γειλαν τώ Βιτάλη έργα μεγάλης αξίας, άτινα 
συμβοηθοΰντος καί τοϋ αδελφού του, δοκιμωτά-

ΑΜΜ1Α άυφιόολία δτι αί Άθήυαι είνε μ(α 
άπό τάο κομψοτέραο πόλεις τής Εύρώ- 
πης. Λείπουν οί κολοσσοί, οί άμαυροί 
ώς έπΙ τό πλεϊστον,τών οίκοδομημάτων, 

ο! άποπνίγοντες πολλάκις καί αύτόν τόν ουρανόν. 
Άνέλθετε μίαν πρωίαν τήν όδόν Πανεπιστημίου

Αί ο'.χοδομαι rar Άθηκωκ καί ή διακοσμητική.

— "Er Β. διάταγμα. — Τά εκμαγεία τον 
'E6r. Μουσείου. — ΊΙ γε.ΙοιογραιρΙα er Έ<Γ 

Λάδι καί er ΓερμαΗα..— Ό εζοχύτεροι: rar 

ardpar.— Ούτε βασιλεύς, οϋτε στρατηγός, 
ούτε συγγραιρεύς.—Μία διαθήκη.— Ή γυκή 

και er τα rag>a. — Ο xanroc. καί ή γυτή.
— Τρεϊς θέσεις είς τό θέατροκ.—Μία όασις 

καί μία πρότασις.—Αί άραϊαι συκαγαηζό- 

μεκαι. — Ή πό.Ιις τακ jcd.iear. — Kor^c 
ιβα.Ιμός άΑ.ίη.ίούϊα.—Τά αυτιά έτος μισογύ- 

rov.— Τπ'ερ τής ψυχής έκός κεκοιμημίκου. 

του γλύπτου, Ίωάννου, έξετέλει λίαν εύσυνει- 
δήτως. 'Οσάκις δέ έλάμβανε μέρος είς διαγωνι
σμούς, σχεδόν πάντοτε έβραβέυετο. Βραβεία δέ 
άληθινά είνε αύτά τά έργα δι' ών ένίκησε. 'Ο 
Κανάρης, ή Έρμούπολις, ό Βύρων (έν Μεσολογ- 
γίω), ό Γλάδστων (έν Άθήναις, δι' δν άπε- 
στάλη ύπό τής κυβερνήσεως τοϋ άε'.μνήστου Τρι- 
κούπη είς τήν εξοχικήν έπαυλιν τού «Μεγάλου 
γέροντος» ένθα έξόχως έκτιμηθείς ύπ’ αύτοϋ 
έφιλοξενήθη έπι τρεις μήνα:), καί ό άνδριάς 
Άβέρωφ. Έν ταϊς έκθέσεσι ’Ολυμπίων, Πα- 
ρισίων (1889) καί Ρώμης, έτιμήθησαν τά 
έργα του διά χρυσών καί αργυρών μεταλλίων, 
πρό ολίγων δ’ έτών ό βασιλεύς τής Ιταλία; 
Ούμβέρτος,πρόεδρος τοϋ έν Ρώμη καλλιτεχνικού 
'Ινστιτούτου, άπένειμεν είς τόν Βιτάλην τό δί
πλωμα έπιτίμου μ,έλους τού Ινστιτούτου, τιμή 
άπονεμομένη μόνον εις τούς διαπρεπέστερους 
καλλιτέχνας.

Δίς ό Βιτάληςέκλήθη ύπό τοϋ Ε. Δεληγεώργη 
καί κατόπιν ύπό τού X. Τρικούπη δστις έξόχως 
τόν ήγάπα,ινα διορισθή καθηγητής τής Γλυπτικής 
έν τώ IΙολυτεχνείω,άλλ ό Βιτάλης φύσει μετριό- 
φρων,προετίμα τήν έν Σύρω άθόρυβον εργασίαν.

Τοιούτον τό έργον τοϋ καλλιτέχνου, δστις 
άπέθανεν ενωρίς, εί; τό στάδιον καλλιτεχνικής 
άκόμη ακμής.

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ

Π “ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ.,

ΤΙΧΟΙ : Ευφυέστατοι καί σκανδαλώδεις.— 
Ώς έργον σκηνικόν : Δέν ούναται νά έχη 

πολλάς άξιώσεις.—Οίήθοποιοί: ΙΙλήντής κ.Τα- 
βουλάρη καί Ρούσσου,μέτριοι. Ή κ. Ζάμπου πάν- 
τοτε{τρανωδόο( !! )—Αί ένδυμασίαιι’άνεπιτυχεΐς.

*·5β

άπό τών Χαυτείων. Είνε ή ώραιοτέρα’Αθηναίκήά- 
ποψις ύπό έποψιν χάριτος. Λευκά τά οίκοδομήματα, 
χαμηλά, παρουσιάζουν δψιν μιάς πόλεως, ή όποία, 
θαρρεί κανείς, πώς γελά άπό άνεσιν, άπό εύχαρί- 
στησιν. Άλλ' έάν δεκάδες χιλιάδων έχουν δα- 
πανηθή διά κάθε νέαν Αθηναϊκήν οίκίαν καί μάρ
μαρα έπΙ μαρμάρων έχουν σωρευθή, οΰδαμοϋ δια- 
κοσμητική. Δαπανώνται χιλιάδες διά τάς προσό
ψεις τών οίκιών, δυσαναλόγους ένίοτε,άλλά κανέν
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γούστο, κανέν καλλιτεχνικόν σχέδιον, καμμία 
πρωτοτυπία, καμμία τουλάχιστον μίμησις ρυθμών, 
έκ τών πολλών οϊτινες διεσώθησαν οιά μέσου τών 
αίώυων. Οί μηχανικοί μας προσέχουν μόνον διά 
τά σίδερα, τά τούβλα, τά χωρίσματα. Ποιος Ιδιο
κτήτης είς τδν όγκώδη συνήθως προϋπολογισμόν 
του ανέγραψε καί κονδύλιον διακοσμητικήε ;

Ό ύπουργδς τής Παιδείας κατενόησεν εύτυ- 
χώς τήν έλλειψιν ταύτην καί ήθέλησε νά στομώση 
μίαν δικαιολογιον, δτι δέν ήούναντο νά χρησιμο
ποιήσιμοι τά άνάγλυφα καί τά κοσμήματα τά αρ
χαία τά έν τώ Έθυ Μουσείω άνακείμενα. Καί 
κατήρτισε διάταγμα, καθ’ δ έπιτρέηεται ή πώλη- 
σις, χάριν διαδόσεως, τών ώροιοτέρων έκμαγείωυ 
πρός διακόσμησιν τών οίκιών, διά τού διατάγμα
τος δέ κανονίζεται ή κατασκευή καί δ τρόπος τής 
πωλήσεως. Τδ εύχάριστον είνε δτι ή τιμή ώρί- 
σθη πολύ μικρά· ώστε άς έλπ'σωμεν δτι οί Αθη
ναίοι οί όποιοι μόνον νά πλουτίζουν ήξεύρουν, 
θά μάθουν ν’ άρτύουν τδν πλούτον των καί υέ 
όλίγην φιλοκαλίαν.

• ·
Ό Άριστεύς, δ νεώτερος άλλά καί πρωτοτυ- 

πώτερος δλων τών νεωτέρων καί μερικών παλαιών 
ζωγράφος μας,άφοϋ άπησχόλησε πολύ τόν κόσυου 
μέ τά σοβαρά έργα του. καταγει ήδη νέας έπιτυ- 
{Ισς μέ τάς δημοσιευμένος έν τή κ Πινακοθήκη» γε- 

οιογραφίας τών συναδέλφων του, οϊτινες ώς άν
θρωποι άρκετής μορφώσεως, άφοϋ έζησαν έν Εύ- 
ρώπη,θά σπεύσουν είμαι βέβαιος νά τδν συγχαρούν, 
καί θά τδ κάμουν διότι δέν άνήκουν εύτυχώς είς 
τούς πράγματι κωμικούς Εκείνους ανθρώπους οί 
όποιοι νομίζουν δτι ή γελοιογραφία δέν είνε κλά
δος καλλιτεχνίας άπό τούς δυσκολοτέρους. "Οσοι 
παρακολουθούν τά ξένα σατυρικά φύλλα θά είνε είς 
θέσιν νά έκτιμήσουν ίνα τοιοΰτον τάλαντον ωσάν 
τοΰ Άριστέως, είς τδ τελευταίου ήμερολόνιον τού 
Lusligen Blatter. ΑΙ γελοιογραφίαι τοΰ Λέμπαχ, 
τοΰ Stuk, τοΰ Ibsen, τοϋ ! iebermann, τοϋ Wol- 
iogen,T00 BjOrnson είνε κάτι τι ξεκαρδιστικώτατον 
άλλά καί .... καλλιτεχν-κώτατον Τά δύο αύτά 
πλεονεκτήματα συνενώνει δ Άριστεύς. Τώρα ύ- 
πολείπεται νά σατυρίσουν τδν Άριστέα καί οί σα- 
τυριζόμενοι καί οϋτω νά μορφωθή τελειότερον ή 
Ϊελοιογραφία, δ μόνος κλάδος τής τέχνης δ όποιος 
ικαίως είνε έν Έλλάδι είς τδ στοιχεΤον του. . .

* ·

Ώ τόν θαυμάσιου άνθρωπον ! Δέν τόν {γνώρισα 
καί δμως τόν ίχω στή καρδιά μου Ούτε τδ όνομα 
του κάν είχα άκούσει Εως χθές Καί δμως μοΰ είνε 
προσφιλής.

Μίγας φιλόσοφος, μέγας άνήρ, ώς άνήρ. 'Εάν 
ίζη δ ΕύριπΙδης, θά τδν ένηγκαλίζετο

Καί δ άνθρωπος αύτός απίθανε. Έάν ήτο κα
νείς πολιτικός, ώ θά συνετοράσσετο ή ύφήλιος. 
Άλλ’ αύτδς. μετριόφρων άνθρωπος, έν δσω ίζη 
δέν έρεκλαμαρίσθη. Δέν ήτο συγγραφεύς, δέν ήτο 
καλλιτέχνης, δέν ήτο στρατάρχης, ούτε Εκατομ
μυριούχος.

Εύτύχημα έν τούτοις, διότι άπέθανε. Έάν δέν 
άπέθνησκε, δέν θά έγίνετο καθόλου λόγος περί 
αύτοΰ, διότι δέν θά έγοαφε τήν άμΙμητον διαθήκην 
του, ή δποία άπέδειξε τί φοβερός άνδρας ήτο.

Λοιπόν: ’Ονομάζεται Χό-μαν. ΚυρΙαι, σείς πρό 
παντός, διαβάσατε καλα τδ δνομα αύτό. Γερμανός. 
Άπέθανε έν Μονάχω. Ιδού ε(ς τήν διαθήκην 
του τί έγραψε μεταξύ άλλων :

«Παρακαλώ τού; κληρονόμου; μου νά φροντίσω- 
σιν όπως έκεΐ ποΰ Οά ταφώ νά μή υπάρχουν γυναί
κες, ούτε δεξιά μου, ούτε αριστερά μου. Άν αί πε
ριστάσεις καταστήσουν τοϋτο αδύνατον, τότε τοΰ; 
παρακαλώ νά αγοράσουν τρεις θέσεις, νά μέ θάψουν 
εις τήν μέσην καί ν' άφήσουν τάς δύο άλλα; κενάς !»

Ή περικοπή αύτή είνε ή περιψινεστέρα έπικύ- 
ρ.>σις τοϋ δλου βίου του Διότι μή νομίζετε δτι δ 
μακαρίτης δ'εσκέδασε είς τδν βίον του καί έν στιγ
μή άπογοητεύσεως ίξετόξευσε κατά τήν τελευ
ταία·./ πνοήν τδν κεραυνόν τής άποκυρήίεως. 
Καί ζών, έτήρησε πιστώς τάς Ιδίας άρχάς. Όταν 
μετέβαινε λ. χ. είς τδ θέατρον ήγόραζε τρεις θέ
σεις έκάθητο είς τήν μεσαίαν καί άφινε τάς δύο 
κενάς, έκ φόβου μήπως τύχη καί καθήσουν γυναί
κες. Όταν έταέείδευεν είς τούς σιδηροδρόμους 
έπειδή τδ οικονομικά του δέν έπέτρεπον νά ένοι- 
κιόση δλόκληρον διαμέρισμα, έκάπνιζε φρικωδώς 
καί άδιακόπωε είς τρόπον ώστε νά μή δύνατοι 
καμμία κυρία νά καθήοη παραπλεύρως του. Καί 
άφοϋ μέ τόσην έπιμονήν άπέφευγε τδ ώραϊον 
φϋλον έν τή ζωή. έφρόντ-σε νά ίξασφαλίση καί τά 
κόκκαλά του κατά πάσης γειτνιόσεως. Αύτδς, καί 
δ μετά θάνατον έτι φόβος, ασφαλώς τοϋ παρέχει 
τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών μισογυνών.

Καί έσκεπτόμην χθές άναγι.ώσκων τήν διαθήκην 
του—ένώ δ ουρανός άπίλυεν ασκούς ϋδατος έπΙ 
τοϋ διψαλέου χώματος τής ’Αττικής — πώς αύτδς 
δ άνθρωπος ειχεν άμδλυνθή τόσφτή- δρασιν,ώστε 
νά μή βλέπη τοΰ κάλλους τάς γραμμάς- τήν καρ
διάν,ώστε νά μή δονεΤται είς έν φλογερόν βλέμμα' 
τδν έγκέφαλον, ώστε νά μή σκεφθή δτι δ Δημιουρ
γός απέδειξε τρσνώτατα τήν σοφίαν του δημιουρ- 
γήσας μίαν δασιν είο τήν άνδρικήν πεζότητα.

Άλλ' ίσως δλα αύτά τά έσκέφθη, καί άκριόώς 
δ ότι είδε άρκετάς γυναίκας καί έσκέφθη πολύ, 
στωΐκώτερα βέβαια τών άλλων,ήχθη είς τδ συμπέ
ρασμα,δπερ θνήσκων άφήκε καί διά τδ όποιον τοϋ 
άξίίει αληθώς έν μαυσωλείου.

"Αν ήτο δυνατόν νά φθάσή ή φωνή μου μέχρι 
τών έν Μονάχω κληρονόμων του, θά προέτε’να νά 
τόν θάψουν, δπως παρήγγειλε, χωρίς έκ δεξιών ή 
έξ εύωνύμων νά ύπάρχη γυναικείου σώμα, άλλά 
νά ύψώσουν έν τούτοις ύπέρ τά στήθη του — δπου 
ύπετίθετο δτι ύπήρχε μίαν φοράν καρδία — μίαν 
στήλην καί έπάνω νά λοξεύσουν μίαν κεφαλήν 
γυναικός ώραίας καί τοιουτοτρόπως ή εΙρωνεία, τό 
άπαραίτητον συμπλήρωμα τής τύχης, νά κυριάρ
χηση καί άο είνε βέβαιος δτι έλαφρότερον θά είνε 
τότε τό χώμα τοΰ τάφου του, διότι έλαφρότερον 
πράγμα άπό τήν γυναίκα δέν έγνώρισα !...

Ώς άντίρροπον τής είδήσεωο αύτής έρχεται 
έκ Παρισίων, τής κατ' έξοχήν πόλεως τοΰ θριάμ
βου τής γυναικός, τό άγγελμα δτι άνοίγεται έκεΐ 
εύρύ τό σταδίου είς τό γυναικείου κάλλος. Προε- 
κηρύχθη διαγωνισμός τής ώροιοτέρας γυναικός. 
Αίρει ή πόλις τών πόλεων, ή πόλις τοΰ γυναι
κείου πειρασμού, τήν παγκόμιον αυλαίαν, καί άπό 
τήν σκηνήν αύτής θά παρελάσουν έν διαβολική 
σαγήνη τά ωραιότερα πρότυπα, τά όποια θά είνε 
Ικανά καί αύτόν τόν Χότμαν ν’ άναστήσουν έκ 
τοΰ τάφου ϊνα όμολογήση τήν............ μετάνοιόν
του διά τόν σκληρόν καί άδικον άψορισμδν, μέ τδν 
όποιον ήθέλησε νά κατέλθη είς τόν τάφον.

Φαντάζομαι —καί παρακαλώ νά φαντασθήτε καί 
σείς μαζή μου — τήν προσεχή πσρέλασιν τών ω
ραίων γυναικών έν Παρισίοις. Ιδίως δσοι έχουν 

γράψη ποιήματα—οί Σίσυφοι αύτοί οί άνωφελώς κυ- 
λίοντες τόν λίθον όχι τοΰ άναθέματος, άλλά τής 
άνυψώσεως τού γυναικείου κάλλους—δσοι έχουν 
όνειροπολήση καί δσοι έχουν δεχθή πληγάς έρωτος 
καί όσοι έχουν άνυψώση τήν γυναίκα τόσον ύψηλά, 
είς βάθρα καί πυραμίδας, ώστε νά μή δύνανται νά 
τήν φθοσουν, άς άφήσουν τά γραφεία των καί άς 
μεταφεοθούν ν ο ε ρ ώ ς—είνε τόσον άκριβοΙ οι ναύ
λοι καί τόσον ύψηλά τδ... ναπολεόνι—καί ας φαντα- 
σθούν έαυτούς πρό τοϋ προκλητικού καί σκανδαλώ
δους καλειδοσκοπίου τών Παρισινών καλλιστείων. 
Καί ήθελα νά έχω—6/ι τάς κρίσεις των, δΓ δνομα 
Θεού ! — άλλά τδν ήρωϊσμόν των, διά νά συλ- 
λέξω τά λιπόθυμα έξ έρωτος καί ενθουσιασμού 
έπιφωνήματά των καί δι’ αύτών νά άποτελέσω 
μίαν τεράστιον φωνήν, ή δποία νά έξακοντισθή 
δι’ δλων τών τηλεγραφικών συρμάτων καί έν παγ- 
κοσμΙω άρμονία νά φθάση ώς ευχαριστήριος ψαλμδς 
είς τδν Ιψιστον.

Καί δΓ αύτοΰ τού τρόπου ύπάρχε· τότε έλπίς 
νά συναντήσωμεν ή μάλλον νά συγκινήσωμεν καί 
τήν μακαρίαν ψυχήν τοΰ κεκοιμημένου Χότμαν, 
άφοϋ τά ούτγά τά έπίγεια δέν θ’ άφίσουν βέβαια 
άνέπαφα οί σκώληκες—τό είδεχθές τέρμα τών τρυ-

ΓΑΛΛΙΑ
Άπέθανεν έν Clanarl έν ηλικία

Ηάνατος 66 έτών ό αρχαιολόγος ΑϊμύλιοςΛαμ- 
άρχαιολόγου πέν Ειχεν ασχοληθή ιδιαιτέρως εί;

τήν γλυπτικήν τών εκκλησιών. Ά 
φήκε συγγράμματα, ών σπουδαιότερα εινε : «Les 
eglises des environs de Paris» "La Statuaire des 
grandes cathi'drales de France» ’Εδημοσίευσε πρός 
τούτοι; πολλάς καλλιτεχνικά; μελέτα; είς τήν 
«Gazetie des Beaux arts», εις τήν Revue de 1’ Art 
ClnAtien» κλπ.

— Άπέθανεν ό ζωγράφος Ε. Pomey. Έγεννήθη 
έν Παρισίοις τώ 18 Η. Εί; τάς διαφόρου; εκθέσεις τών 
Παρισίων έξέθεσε άπό τοϋ 1867 πλεΐστα έργα, έν οι; 
και προσωπογραφίας.

— Άπέθανεν έν Montmorency δ ζωγράφο; J. Se- 
veslre. μαθητής τοΰ Coiot. Πλειστάκις έξέθεσε άπό 
τοϋ 186-4, ιδίως θέματα μυθολογικά.

— Άπέθανεν επίσης ό γλύπτης καί χαράκτη; 
L. Bourgeois, μαθητή; τοϋ Jouffroy. Έκ τών με
ταλλίων του διακρίνεται τό διά τήν Βουλήν σχεδια- 
σθέν καί τό διά τήν έκατονταετη- ίδα τή; Πολυτεχνι
κής Σχολής. Έλαβε πολλά βραβεία

ΑΥΣΤΡΙΑ
Τόν παρελθόντα μήνα έγένοντο tv 

Τό μνημεΐον Βιέννη τά αποκαλυπτήρια τοϋ έπι- 
τοΰ ΆΙνε τυμβίου μνημείου, τό όποιον θά στηθή 

επί τοΰ τάφου τοϋ “Αίνε, εν τώ νε- 
κροταφείω τής Μονμάρτρης έν Παρισίοις. Τό μνη- 
μεΐον έξετέλεσεν ό γλύπτης Χάσσελρις. Είς τό πρό
σθιον μέρος είνε ή προτομή τοϋ ποιητοΰ. "Οπισθεν 
έν συμβολικόν σύμπλεγμα άπό πεταλούδας καί δια
σταυρουμένους κλάδους φοίνικος. Τό μνημεΐον έκρίθη 
έν γένει ώ; θαυμάσιον εργον. 

φερωτέρων έπΙ γής σκέψεων καί τών ίδιοτροπο- 
τέρων συλλογισμών.—Οί σκώληκες,οί όποιοι πιθα
νόν νά είνε θυληκοί, διατρέχει δέ οΰτω τόν κίνδυ
νον καίτοι έκατέρωθεν του θά κυρίαρχη τδ κενόν, 
νά έχη θήλυ γένος είς τδ σώμα, άπό κεφαλής μέ
χρι ποδών Δυστυχώς δι’ αύτόν. τόν κίνδυνον αύ
τόν δέν τδν προεΐδε, ούδέ θά ήτο δυνατόν οί 
κληρονόμοι του νά τδν προλάβουν, έστω καί μέ 
κίνδυνον νά χάσουν τήν κληρονομιάν, έπί τή άθε- 
τήσει Τής περιφήμου ύστάτης έντολής του.

Έν τούτοις, συγκατατεθεϊτε, ώ άναγνώστριαΐ 
μου, Ιδίως αί ώραϊαι, καί σάς βεβαιώ, δτι ώνόμασα 
ήδη δλας τάς άναγνωστρίας μου, όπως μέ εύαγγε- 
λικήν άνεξικακίαν δεηθώμεν έν χορώ ύπέρ τής 
άμαρτωλής ψυχής του καί άνακράξωμεν : »A I ω - 
νία του ή μνήμη!»

Άλλως τε, μή λησμονήτε,κυρίαι μου, ότι ό άπο- 
θανών δεδικαίωται έστω καί άν έχη τήν πρόνοιαν ή 
τήν Ιδιοτροπίαν νά θέλη νά έξασφαλίση τήν ήσυχίαν 
του είς τά βάθη τής γής, μή έχων δεξιά καί αρι
στερά τόν μαγικόν πειρασμόν, δστις είς τό λεξικόν 
τής ζωής φέρει τό δνομά σας. . . .

ΔΑΦΝΙΣ

— Άπέθανεν έν ΙΙράγμ, έν ήλικίμ 56 έτών ό 
Τσέχος γλύπτης Schnireh Bornslaw. Έσπούδασεν έν 
Γερμανίμ καί ’Ιταλία. Έν Πράγα άνέλαβε τήν δια- 
κόσμησιν πολλών δημοσίων οικοδομημάτων. Έκ τών 
αγαλμάτων του διακρίνεται τό τοϋ βασιλέω; Γεωργίου.

ΑΜΕΡΙΚΗ
Ό ’Ιάκωβος Ρόζερ, ιδιοκτήτης έργοστασίου ατμο

μηχανών, κατέλιπε διά διαθήκης του ?5 εκατομμύ
ρια είς τό Καλλιτεχνικόν Μουσεΐον τή; Νέας Ύόρκης.

JEATION
— Έν τή αιθούση τοΰ Καλλιτεχνικού Συλλόγου 

τών Βρυξελλών έπισπώσι τό ένδιαφέρον μία σειρά 
κρητιδογραφιών τής δεσποινίοος Art καί τών Janssens, 
τοΰ Verheyden, Olienvaere, Rousseau.

—Ό ζωγράφος J.Middeleer διωργάνωσεν ιδίαν εκθε- 
σιν έργων του,λίαν ένδιαφέρουσαν είς τό Rubens-Club.

ΙΤΑΛΙΑ

Θαυμασίαν προκύρηξιν (affiche) έξέδωκεν ή Επι
τροπή τή; Α’. δ'εθνοϋ; έκθέσεως τή; νεωτέρας διακο- 
σμητικής τέχνης, ήτις Οά γίνη έν 'Γουρίνω άπό τοϋ 
’Απριλίου 1902 μέχρι Όκτ ωβοίου.

ΤΟΥΡΚΙΑ
— Ό έν Σμύρνη «Πανιώνιο; Σύλλογος» προεκή- 

ρυξε καί β'. καλλιτεχνικήν έκθεσιν διά τήν προσεχή 
άνοιξιν. Ή έκθεσις θά συμπεριλαμβάνη έκτό; έργων 
ζωγραφικής, γλυπτικής καί άρχιτεκτον κής καί αλλα 
είδη τέχνης, ώς λ. χ. φωτογραφίας, τσιγκογραφίας, 
χαλκογραφίας, ξυλογραφίας. Όσοι έκ τών παρ’ήμΐν 
κ.κ. καλλιτεχνών έπιθυμοΰσι νά μετάσχωσι, δύναν
ται νά άπευθυνθώσι πρός τόν κ. Διευθυντήν τής 
«Πι ακοθήκης», δστις παρέχει κανονισμούς καί πά
σαν πληροφορίαν.

214 - 215



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΚΡΗΤΗ
Κατά τύχην ύπό κυνηγού εύρέθησαν παρά τό Ηρά

κλειον θαυμάσιος τρίτων, αγγεία, λύχνοι και κτερί- 
σματα εποχής Μυκηναϊκής,έντός δύο τάφων καί οστά 
ανθρώπινα, ιδία δέ δακτύλιος εκ χρυσού διπλού σύρ
ματος με απεικονίσεις δύο γυναικών (ών ή μία ΐστα- 
ται προ κίονος καί ή άλλη έν στάσει προσευχής),καί 
ένδς κυνοκέφαλου, ανεκτίμητου αξίας. Αί άνασκαφαί 
θά εξακολουθήσουν άπό τού εφόρου κ. Ξανθουδίδου.

ΕΛΛΑΣ
Ευχαρίστως αναγράφομε» ότι 

ή ωραία εικων τοϋ έν Σμύρνη 
νεαρού καί λίαν εύέλπιδος ζωγρά
φου κ Ευαγγέλου Ίωαννίδου μέ 

τής όποιας ή «Πινακοθήκη» κα- 
. φύλλου τής καλλι- 

ήγοράσθη άδρώς ύπό τού έν 
ι 

Ό γραμματεΰς αύτοΰ 
____ ___ L ' ..·........

•H
τϊμ

■ ΧειροτονΙα 
καλογραίας-

δηαοσίευσι .■
τήρξατο εν τή α1 . σελίδι τοϋ α'. 
τεχνικής Πινακοθήκης, ·.’ , .
Όδησσώ μεγάλου προστάτου τών έλλην. γραμμάτων 
καί τεχνών κ. Γρ. Μαρασλή. Ό γραμματεύς αύτοΰ 
κ Κώνστας διερχόμενο. έκ Σμύρνης κατά το μέχρις 
’Αθηνών ταξείδιόν του εκάλεσεν έπί τοϋ άτμοπλοίου 
τόν καλλιτέχνην, εις ον ανήγγειλε την εύχάριστο» 
είδησιν. Ό κ. Ίωαννίδης ευθύς μεταβίβασε ήμϊν 
ούτήν διά τής εξής επιστολής :

’Αξιότιμε φίλε κ. Καλογερόπουλε,
Εύτυχής λογίζομαι έχων ν' αναγγείλω ύμϊν σή

μερον έν τών μάλλον σημαντικών γεγονότων τής 
ζωής μου, τό όποιον πολύ ελπίζω νά επίδραση εύερ- 
γετικώς εις τό αρτιθαλές καλλιτεχνικόν στάδιον μου. 
'Γό πρώτον μου εργον, ή «Χειροτούία καλογραίας»,ή- 
γοράσθη υπό τοϋ Κυρίου Μαρασλή.

Ή μεγάλη και πεφωτισμένη πρόνοια ήτις όδηγεϊ 
τήν γενναίαν χεϊρα τοΰ λαμπρού εθνικού εύεργέτου 
δέν παρεϊδε ούδ’ εμέ, έν άφανεία κατατριβόμενον, 
άλλά διά σωτηρίου ώθήσεως ηθέλησε νά μέ παρακί
νηση εις παραγωγήν ανώτερων έργων, παρεχων συ
νάμα ένθάρρυνσιν καί ύποστήριξιν. Εύγνωμονών άπεί- 
ρως διά την χάριν καί αισθανόμενος άμα τήν ύπο- 
χρέωσιν όπως πράξω τι άξιον τοιαύτης προστασίας, 
εκβράζω συγχρόνως θερμοτάτας εύχαριστίας καί πρός 
υμάς, καθοσον αί ευμενείς περί εμού κρίσεις τής «Πι
νακοθήκης» κ>ΐ η εν αυτή τοΰ έργου μου απεικόνισις 
μεγαλως συνετέλεσαν Οπως μέ κιμωσι γνωστόν 
παρά τώ φιλογενεστά-ω καί φιλομουσοτάτω άνδρί.

Άφίνων υμάς, Κύριε, νά κρίνητε τήν σημασίαν 
τή; τοιαύτης τοιούτου τών καλών τεχνών προστάτου 
ύποστηρίξεως, ελπίζω δ·ι θέλετε εύαρεστηθή νά έρ- 
μηνευσητε καί την άτέξμονα καί [δαθεϊαν εύγνωμο- 
σύνην ήν αισθάνομαι διά τήν προσοχήν, ής ήξιώθην 
καί τήν ελπίδα μου δτι δέν θέλω φανή ανάξιος τής 
παρεχομένης εύνοιας.

Μετά μυρίων εύχαριστιών καί προσρήσεων 
Προθυμότατος

Έν Σμύρνη, 2]Χ 1901. Εύόίγγ. Ίωαννίδης

Παρεχωρήθη καί δεύτερα αίθουσα 
Εθνική τού Πολυτεχνείου διά τήν ’Εθνικήν 

Πινακοθήκη Πινακοθήκην. Έν τή α'. έτοποθετή- 
θησαν αί ύπο τοΰ μακαρίτου Ξένου δω- 

ρηθεΓσαι εικόνες,αΐτινες ειχον μέχρι τούδε πολύ παρα- 
μεληθή κατά τήν φύλαξιν. Έν τή β'. τοποθετούνται 
αί εικόνες τής Πινακοθήκης τού Άλ. Σούτσου. Έκ 
τής συλλογή; τοΰ Άβέρωφ, ής εικόνες τινες ήδύναντο 
ν’ αναρτηθώσιν έν τή Έθν. Πινακοθήκη, ούδεμία έλή- 
φθη, διότι μή ύπαρχούσης Πιν>κοθηκης κατά τόν 
θάνατον αύτοΰ, ειχον δωοηθή αύται είς τό Πολυτε
χνείων ϊνα άποτελέσωσιν ιδίαν συλλογήν καί διά τούτο 
θά παραμείνουν έν τώ Πολυτεχνείω, έν ιδιαιτέρα 
αιθούση.

Σύντομοι
εϊδήσεις

βν περιτυλίσσει δφις, ζητεί δ’ εκείνος 
δια τού ένός ποδός. 2—"—~~ ~~η
πάλη παρίσταται ζωηρότατος. — Ό αύτός καλλιτέ-

Ό κ. Θωμάς Θωμόπουλος εργάζεται 
νέον πρωτοτυπότατον γλυπτικόν έργον 
προωρισμένον δια τήν καλλ. έκθεσιν τοΰ 
Παρνασσού. Παρίσταται Ίπποκένταυρος 

—τ α» 1—"... Απαλλαγή
Ό όργασμος τής φύσεως έν τή 

χνης νέον εΐργάσθη ανάγλυφο» τοΰ μεγατίμου ύπο- 
στηρικτοϋ τώ» Καλών Τεχνών κ. Μαρασλή, δστις 
ανέθεσε τώ καλλιτέχνη νά κατασκευάση τό έν τή 
«Πινακοθήκη» δημοσιευθέν ανάγλυφου, εί; χαλκόν.

—Ό κ. Ίακωβίδης έργάζεται τήν προσωπογρα
φίαν τοΰ Σ. Στρέϊτ, κατα παραγγελίαν τών ύπαλλή- 
λων τής Έθν. τραπε'ζης έπ’ εύκαιρία τής κατά ’Ια
νουάριον συμπληρώσεως 25τηρίδος τής έν τή Έθν. 
Τραπέζη υπηρεσίας τού κ. Στρέϊτ.

— Είς τόν πορθμόν μεταξύ τής νήσου Σαπιέντζας 
καί τοΰ φρουρίου τής Μεθώνης δύται άλιεύοντες σπόγ
γους παρετήρησαν είς τόν πυθμένα συντρίμματα στη
λών,σπονδύλους, κιονόκρανα καί υπόβαθρα.

— Ό άνδριάς τοϋ Σολωμοΰ άπεφασίσθη νά έγερθή 
εις τήν Δυτικήν πλευράν τής πλατείας Γεωργίου Α '.

— Ό γλύπτης κ. I. Καρακατσάνης αποπεράτωσε», 
έπί μαρμάρου προτομήν τοΰ ύπ-.υργοϋ κ. Σιμοπούλου.

— Έπσνελήφθησαν αί έν Τεγέφ άνασκαφαί πρός 
ανακαλυψιν τής άρχαίας Τεγέας καί τοΰ ναού τής 
Άλείας ’Αθήνας. Τας άνασκαφάς διενεργεί-, ώς γνω
στόν, ή Γαλλική Άρχ. Σχολή ύπό τήν έπιτήρησιν 
τοΰ εταίρου κ Γουσταύου Μαντέλ, θά έξακολουθή- 
σουν δ’ έπί μακρόν.

— Ο κ. Φ Άριστεύς άπεπεράτωσε νέον έλαιο- 
γραφικόν πίνακα, γνήσιας έλλ. έμπνεύσεως Θέμα 
εχει «ελληνικόν καυγάν». Έν καπηλεία», μεθυσμένοι 
χαρτοπαίκται έρίσαντες συμπλέκονται· άνάστατον τό 
καπηλεΐον. Γρόνθοι καί μάχαιραι εινε έτοιμοι νά 
καταφερθώσι', ένω άπό τής φεγγίτου ροδίζει ή Ανα
τολή. Επίσης καί άλλο εργον έλλ. έμπνεύσεως έτοι- 
μάζει : τό «Πάσχα στό στήτι».

— Ό ζωγράφος κ. Προκοπίου έξέθεσε τά έργα 
του, έν οίς την «Δάφνην διωκόμενη» ύπό τοΰ ’Απόλ
λωνος», τόν Προμηθέα κλέπτοντα τό πύρ», τόν 
«Προμηθέα έπί τοΰ Καύκασού», δστις καί ήγορά- 
σθη ύπό τοΰ κ. Ζορμάν, Γάλλου μηχανικού έν ’Α
λεξάνδρειά.

— Τρεις μαθήτριαι τής γλυπτικής έν τή Καλλ. 
Σχολή, αί δεσποινίδες Ελένη Βοζίκη, ’Ιουλία 
Σκούψου καί ’Αγγελική Στεφάνου αΐτινες διεκρίθησαν 
διά τας έπιμελεστάτας σπουδάς των, ύφίστανται δια
γωνισμόν έν τώ Πολυτεχνείω, όπως μαθητεύσωσι είς 
τήν δ’, τάξιν, μετά τών μαθητών.

— Οι έκ Ρουμανίας έκδραμόντες είς 'Ελλάδα 
φοιτηταί εσχον την ιδέαν νά δωρήσωσιν εις τό αυτόθι 
’Εθνικόν Μουσείου ελαιογραφίαν μεγάλου μεγέθους, 
παριστώσαν την έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ ήμετέρου 
Πανεπιστημίου τελετήν, καθ’ ήν ώμίληιεν δ κ. 
Πρύτανις. Πρός τούτο διεξάγονται συνενοήσεις μετά 
τοϋ κ. Ίακωβιδου, δστις κατ’ αρχήν έδεχθη νά έκ- 
τελέση τόν πίνακα, δστις θά στοιχίαη κατά πάσαν 
πιθανότητα 25,000—30,000 δρ.

— Ό κ. Επ. Θωμόπουλος επεξεργάζεται ήδη με- 
γίστην εικόνα, προωρισμένην διά τό» έν Πάτραις ναόν 
τοΰ Ευαγγελισμού, φέρουσαν τόν τίτλον «Χαϊρε Μα
ρία». Εινε μυστικοσυμβολική ά-απαράστασις τοΰ 
Εύαγγελισμοΰ. Ό κ. Θωμόπουλος ηθέλησε διά τοϋ 
έργου τούτου νά έκφύγη τής τετριμμένης καί κοινής 
τέχνης, ήτις κυριαρχεί έτι είς τάς εκκλησίας μας.

—Έναρξις τής καλλ. έκθέσεως τοΰ «Παρνασσού» 
ώρίσθη τό β’. δεκαπενθήμερον τοΰ Νοεμβρίου έ. έ.

ΒΑΚΧΙΚΗ ΕΟΡΤΗ.— Ή είκών παριστά εορτήν 
πρός τιμήν τοϋ Βάκχου καί τής ’Αριάδνης. Ώς γνω
στόν, δ Βάκχος προσορμισθείς μετά τή; ακολουθίας 
του είς Νάξον,είδε κοιμωμένην είς τήν όχθην τήν’Αριά- 
δνην, ήτις ειχεν έγκαταλειφθή ύπό τοΰ Θησέως,καίτοι 
τόν έβοήθησε νά έξέλθη τοΰ Λαβυρίνθου. Ό Βάκχος 
συγκινηθείς έκ τών δακρύων της, δελεασθείς υπό τού 
κάλλους της, τήν ένυμφεύθη. "Αμα ήρχετο τό φθινό
πωρου, οί "Ελληνες μετά μεγάλης συνοδείας έστεφον 
τό είδωλον τών δύο συζύγων, προσφέροντες πορφυρί
την οίνον. Σάτυροι κεκαλυμμένοι άλλοι μέ δερμάτινα 
ένδύματα και άλλοι μόνον μέ κισσόν καί μέ φύλλα 
αμπέλων, Σειληνοΐ έπί όνων, Βακχΐοες μεθύουσαι καί 
λάγνοι, γελώσαι, τό σύνολον μία μέθη, εις χορός πέ- 
ρ·.ξ τή; θυγατρός τής Σεμέλης "Ολοι ψάλλουν τήν 
δόξαν της καί τήν λατρείαν της.

ΠΡΟΤΟΜΗ ΛΥΤΡΑ.—Ό κ. Ίακωβίδης ήρξατο 
τού καλλιτεχνικού του σταδίου δια τής γλυπτικής, 
ήν έπιμελώς έσπούοασεν έν τφ ήμετέρω Πολυτεχνείω. 
Έν Γερμανία όμως ησχοληθη μόνον είς την ζωγρα
φικήν. “Ηδη, εινε τό πρώτον έργον του εκτοτε τής 
γλυπτικής, είς τό όποιον πολύ τόν έβοήθησεν ή ζω- 
γραφική. _’Ο γηραιός καθηγητη; τής ζωγραφικής κ. 
Λύτρας εινε όμοιώτατος έν τώ προπλάσματα δλαι αί 
γραμμαί τής σκέψεως καί τής ειρωνείας άποτυποϋν- 
ται ζωηραί. Ή προτομή αυτή θά έκτεθή εις τήν 
προσεχή έκθεσιν τοϋ «Παρνασσού».

' ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ. —Ή δημοσιευομένη είκών 
παριστά τήν έν Π. Έπιδαύρω, ακριβώς είς τόν τόπον 
ένθα συνεκροτήθη ή Α'. ’Εθνική συνέλευσις, στηθεϊ- 
σαν αναμνηστικήν στήλην. Ή ιδέα τής ανιδρύσεως 
οφείλεται είς τόν μακαρίτην Ά.τωνόπουλον,επιτροπή 
δέ συστάσα συνέλεξε περί τάς 15.000 ορ. Ή στήλη 
εγένετο κατά σχέδιον τού αειμνήστου Θεοφιλά, εξε- 
τελέσθη οέ ύπό τοΰ γλύπτου κ. Χαλδούπη. Τά εγκαί
νια τελεσθήσονται λίαν προσεχώς, αναμένεται δέ ή 
έλευσις τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως ϊνα όρισθή ή ημέρα.

ΠΡΟΤΟΜΗ ΚΡΗΤΗ.— Έστήθη έν τώ νεκροτα- 
φείω ’Αθηνών. Ό Κ. Κρήτη; ητο μαθητής τής άνω- 
τέρας τάξεως τού Πολυτεχνείου έν τή ζοιγραφική, 0α- 
νών κατά τό παρελθόν έτος.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ
Grand album <ie c a r i c a t u ι· ο β.ΓΙαοίσιοι.
Almanach des cartes postaks. Παρίσιοι.
Almanach pour rire. 53ov έτος.— Comique. Έτος 

61.—De Charivari. Έτος 43.—De la jenues<e.
La Revue du bie n.—No 6. Oclobre 1901. 

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μελέτας : περί τής άρτι 
θανούσης δεσποσύνης Palla ύπό τοΰ Oct. Mirbeau, 
περί τοΰ καλλιτέχνου Ε. du Suau de la Croix, πεοΐ 
τοΰ ζωγράφου Souza-Pinfo.Εικόνας δέ: σχεδιογράφημα 
τοΰ Rodin είς τρεϊς θέσεις τής κεφαλής τοΰ Mirbeau, 
τόν «Άλιέα» τοΰ Souza-Pindo, τήν «"Ηρεμον συνεί- 
δησιν» άγαλμα τοΰ Cliapu κλπ.

Μ. ΚρΙσ.ιη. Χόρτα διάφορα.
Γ Ν. Χατζηδάκι. Γλωόόολογτκαϊ μελέτατ. Τό

μος Α’. Έ» Άθήναις. 1901.

Ν. Ζερβό·". Συμβολή είς τίι·ν νεωτέραν Ιστο
ρίαν τής Κερκΐιρας.—Μελέτη περί τοΰ φιλολογικού 
βίου τοΰ Μουστοξύδου. Έν Κερκύρα.

Ό διαπρεπής γλωσσολόγος κ. Γ. Χατζηδάκις, ού 
τό κύρος αναμφισβήτητου, έξέδωκεν έν τόμω είκοσι 
μελέτα;, δημοσιευθείσας κατά περιόδους εις Έλλ.καί 
ξένα π-ριοδικά. Αί μελέται αύται, ών τινες έχουσι 
πλήν τής γλωσσικής καί ιστορικήν σημασίαν, εινε 
σπουδαιότατα·, πορίσματα μακρών κόπων καί κριτι
κή; διαύγειας. Ίδίφ ή περί τοϋ γλωσσικού ζητήματος 
έν Έλλάδι μελέτη πρέπει ’ιδιαζόντως νά άναγνωσθή.

Γ. Φιλαρέτου. Αί γυναίκες ώς δικηγόροι.— 
Ιστορική μελέτη, καταλήγουσα εί; δυσμενή συμπε
ράσματα ώς πρός τήν γυναικοοικηγορίαν, ή; ύπερμα- 
χοϋσι τόσον άσκόπως κυρίαι τινες παρ’ήμϊν, ύπέρ- 
μαχοι τής ακράτου χιιραφετήσεως.

Κ Παπαδοττούλου. Σειρήνες. Ποιήματα (Χρυ
σαλλίδες.—Ρεμ,βασμοί.—Δάκρυα).

Δ. Ε. Καστόρχη. Αί νέαι τάΰεις τής ποινικής 
έπιότήμΛίς. Μελέτη. Έ» Άθήναις.

«Έλλιϊνιον» έβδομαδιαιον περιοδικόν.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ’·
Γ. Τίονετάκη. Έφεδροι άξιωματικοί.
Ό κ. Δ. Βικίλας έκδίδει προσεχώς τόμον ανεκδό

των εικονογραφημένων διηγημάτων.
Ύπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Κ. Ζάμπά αγγέλλεται ή 

εκδοσις δύο συγγραμμάτων. Τό μεν θά εινε «Γραμμα
τική τής νέας Έλλ. γλώσσης, πρωτοτύπως γεγραμ- 
μένη, τό δέ, μελέται φέρουσαι τόν τίτλον «Ή μου
σική τής γλώσσης».

’Αθήνας Ρουσόκη. Μενεξέδες. (“Εργα πεζά καί 
έμμετρα). Έν Πειραιεΐ.

Ύπό τοΰ έν ΙΙαρισίοις κ. Α. Παρθένη ήρξατο έκ- 
διδόμενον περιοδικόν ύπό τόν τίτλον «Επιθεώρησες 
τοΰ νέου αιώνος».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
‘Εν τή Revue Franco Allemande έδημοσιεύθη με

λέτη ύπό τοΰ κ. Mother ύπό τόν τίτλον (Jn siAcle de 
peinture fi'angaise.

L'Arl innlade : Dessins de foils ύπό M. Riji έν τή 
Revue universelle, No 40.

Naples, Past ant Present. Ύπό A. 
Norway μετά 40 θαυμάσιων εικόνων τοΰ ζωγράφου 
Ferand. Λονδένον.

Med ail les el plaquettes mode rues, 
Art: ant How to Study ύπό T. V'nall. ΛονδΓνον. 
Ήρξατο έκδιδομένη Γερμανιστί πολυτελής σειρά 

τευχών εικονογραφημένων.Έκαστον περιλαμβάνει τόν 
βίον καί τά έργα άνα ένός έπιφανοΰς ζωγράφου. Μέ

χρι τούδε εξεδόθησαν δέκα τεύχη, προς δρ, 6 έκαστον.
F r. de France Μ έ I ο ρ e s e t t r i g I js 

p h e s.
L'Artiste —Revue de 1’Art Centemporain 

69ov έτος. Έξεδόθη τό 3ov τεύχος τοϋ Β’. τόμου 
τής νέας σειράς. Παρίσιοι.

L’A ι t religiiui i I’expositron retrospective 
du Petit Palaisen 1900 ύπό τού άββά Bonillet, μετά 
πολλών πινάκων έκτος κειμένου.

Ε. G r έ b a u 1 t. LeMuseeEgyptien. 
μος Α’. μετά 46 πινάκων. Φρ. 32.

Μ. Hamel.— Les Salons de 1901. 
χρ. 60.

J. C a r l e r o n. — Manuel de p h o t o g 
phi e. mod erne. Μετά 83 εικόνων. Φρ. 2,50.

L'aquarelle Anglaise ύπό C. H Ime, μετ’ άπεικο- 
νίσεωνεργων τών διαπρεπεστέρων“Αγγλων ύδρογράφων 
άπό τοΰ έτους 1725. Τιμή 28 φρ.

Εις τό τελευταιον φύλλον τοϋ Studio (15 ’Οκτω
βρίου) δημοσιεύεται μελέτη περί τοΰ Ουγγρου ζωγρά-

Τό-

Φρ.
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φου Φιλίππου Laszlo μετά 14 εικόνων έργων του. 
'Επίσης δημοσιεύονται αρθρα περί τής αποικίας τών 
ζωγράφων τής Δαρμστάτης, περί του ζωγράφου 
I.e Si'Janer.

Ζωγράφιμ. — Μόνον έν Έλλάδι παρχτηρείται τόση αφέ
λεια. Έν ’Αγγλία και ιδίως έν ΛβνδΙνω, ό καλλιτέχνη; είνε 
πάντοτε κομψότατο; την πιριβολήν. Έσχάτω; μάλιστα,έθεω- 
ρήΟιρ ώς μέγα γεγονός διι επετράπη, άλως έξαιρετικώς,διά 
τούς κ«>λιτέχνας όταν τό βέρο; είνε έν τή έξοχή νά δύνανται 
να μή φέρουν υψηλόν πίλον . . .

Τ. S. Ένταόθα— Λέν είνε αυτό; ό λόγος. Έδώ οί επι
φανείς καλλιτέχναι παράγουν όλίγιοτα έργα καί δι’ αύτό δέν 
είνε ου.ατόν συχνά νά δημοσιεύωνται επιφανών έργα· οί νεώ- 
τεροι εινε γονιμωτεροι

Ν. I. Α. Αϊγιον.— Ή αποστολή τοϋ φύλλου διεκόπη 
διότι καθυστερεί"την συνδρομήν του. Τό μέτρον είναι γενι
κόν* ή αποστολή θά εξακολούθηση μόνον άμα τή πληρωμή 
τής συνδρομής.

Αγγέλλονται βιβ.Ιία, <!>>■ άπίτυπον ή- 
ffeje στα-Ιη είς zqr ditiDvraiV.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Τό ‘‘ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, έργον 
X. Γύζη Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα δρ. 
3. Έπί πολυτελούς χάρτου (carion) δρ.ί.

Οί “ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. 
Κοππέ, (Σελ. 24) Δρ- 1 ■ Επι Ολλανδι
κού χάρτου δρ- Ϋ. Μετά^ρασις Α Θέρου.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Θ. ΙΣΣΑΡΙΣ

TO ΑΡΣΑΙΟΤΑΤΟΝ KAI ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΟΚΝΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΤ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Έργοότάσιον πλαστικής Άόε.ίφών 
Ροβίου. 'Οόος ΒουΛης.

Χοροδιδαήκαλεϊον Ά. Άνόριοπού.Ιου. 
Π.Ιατεΐα Κάνιγγος.

Έστιατόριον τοΰ αύτοϋ ξενοδοχείου.
Μέγιστοι α’θουσαι Ηλεκτροφώτιστοι. 

Μουσική τρίς τής έδδομάδος· 
Δίδονται οικογενειακά γεύματα. 
Souper μετά τό τέλος τών θεατρικών 

παραστάσεων.
Μαθήματα Γερμαπκής. Τιμαι συγκατα.- 

βατικαΐ. ΠΛηροφορΙαι παρ' ΐψ,ΐτ.

ΕΥ ΑΓΓΕΛΙ ΝΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΠΟΥΣΗ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ- 34 - Όδός ‘Αγίου Μάρκου.

ΟΓΊΙΣΘΕΝ ΧΡΥΖΟΣΠηΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ

Τό μόνον ειδι
κόν κατάστημα 
τό όποιον έχει 
πλουτισΟή μέ ό
λα τά είδη τής 
ζωγραφικής ήτοι 

χρώματα ελαιο
γραφίας καί 'υδα
τογραφίας, βερ
νίκια, πινέλα, 
μουσαμάδες, τε
λάρα, παλέτας, 
όκρίβαντας; κα
σετίνας, άνδρεί- 
κελλα, σχέδια 
χρωμολιΟογρα- 
φημένα δι'αντι
γραφήν , χάρ-

LEFRANC etC-
PARIS

του ζωγραφικής 
κτλ. Pastel.

Μηχαναΐ διά 
πυρογραφίαν καί 
όλα τά εξαρτή
ματα αυτών , 
σχέδια και διά
φορα ξύλινα έ
πιπλα διά πυ
ρογραφίαν, δλα 
τά είδη τής bar- 
botine ώς καί 
διάφορα πήλινα 
δοχεία διά bar- 
botine.

Όλα τά είδη 
διά Pholomi- 
niature.ΧΡΩΜΑΤΑ, ΛΙΝΕΛΑΙΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΠΙΝΕΛΑ ΔΓ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ

ΕΙΔΗ ΚΟΡΝΙΖΟΠΟΙΙΑΣ 
ΒΕΡΝΙΚΙΑ XI»niVtJkTOS RIPOLIN
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