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Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ν δωματίω μιζ.ρώ ζΐ'.μένω 
υψηλά, πολύ υψηλά. εις τό 
άζρον στενής ζα· μαζ.ράς ;- 
δοΰ, ζατώζ.εινεαρός ζαλλι- 
τέχνης. ό ζωγράφος Ρολάν- 
οος.

Ό Πέτρος Ρολάνδος ήτο 
πλούσιός, έάν ήν· τις πλού

V. Segofi’in.
’<> "Ανθρωπος zxl ή Δυστυχία

Ε. Bouret.
Ές απροόπτου

II. Levasseur.
ΙΙρός τό "Απειρον

σιος. όταν έλπίζη νά γιί·/'^ τοιοϋτος. II μόνη 
αύτοϋ πρόσοδος ήτο έζατοστύς περίπου φράγζων 
μέ τά όποια έπρεπε νά πληρών/; τ'; ένοιζ.ιον τού 
πενιχρού εργαστηρίου του ζα' τήν λιτήν τροφήν του. 
άναμένων τύχην μάλλον εΰνοιζ.ήν.

Ό Πέτρος ήγείρετο τήν πρωίαν ενωρίς, ήνοιγε 
τά παράθυρά του, έπότιζ-ν άνθη τινά επί τοΰ έξώ- 
στου του, έμενεν έπ: πολύ ρεμβάζων, έστρεφε τό 
βλέμμα μελαγχολιζόν προς τήν απέναντι αύτοϋ'. 
έπι του άλλου άζρου τής όδοΰ. οίζ.ίαν, άνέπεμπεν 
στεναγμούς τ-.νας ύποζώφους ζαι έπειτα έπεδίδετο 
εις τό έργον του.

Κατά τήν αυτήν εποχήν ζαι έν δωματίω ’μ’.ζρω 
ζειμένω υψηλά. πολύ υψηλά, εις τό άζρον τής ο
δού στενής ζαι μ.αζράς. ζατώζει νέα ευειδής, καλ
λιτέχνες ωσαύτως.

Ή Άλίζ.η Λρρμάνδου — ούτως έζαλεϊτό — ήτο 
πτωχή, εάν ήνέ τις πτωχός, όταν έχζ, περιουσίαν 
πενταζοσίων λιρών ετήσιον εισόδημα

Ητο ζωγράφος, λάτρες έμμανής τής ζαλλιτε- 
χνίας. άλλ’ ούχ'ι τόσον γνωστή, προτιμώσα νά ζή 
διά τήν τέχνην της παρα διά τής τέχνης της.

Τήν πρωίαν ήγείρετο ενωρίς, τήν αυτήν περίπου 
ήν ζαι ό Ρολάνδος ώραν ένεδύετο, ήνοιγε τ’; πα
ράθυρό·; της. έπότιζε λευκάνθεμα τι-α τοποθετη
μένα έπ: του εξώστου της, έβλεπε τήν απέναντι αυ
τής ζειμένην οικίαν ζαι έπειτα έπεδίδετο εις τ'; έρ
γον της.

Καλλιτέχνης αληθής ό Ρολάνδος ειχεν ζαρδίαν 
έτοίμην όπως παραδοΟή ζαι ή κομψή αύτοϋ γείτων 
δέν έβράδυνε νά τήν ζαταζτήση.

ΙΙρ'ο ενός έτους ό Πέτρος ειχεν ίδει αποκλεισ
μένη·/ τής ΈζΟέσεως μεγάλην αύτοϋ είζ.όνα παρι-

σαωσαν τήν Διχόνοιαν . < Ισον ωραία ζα: αν ήτο ή
είζ.ών αύτη, δέν έγέ'ετο δεζτή.ΰποτεΟέντος ότι έν 
αύτή άπετυπουντο χλευαστιζώς τα πρόσωπα διχα
στών άνωτέρων, τϊ, επιρροή δέ αυτών άπεζλείσΟη 
τ'; έργον τοϋ Ρολάνδου, όστις παρεζλήΟη ν’ άνα- 
μείνη τήν προσεχή ΈζΟεσιν.

Λαβών ύτ.ό σημ.είωσιν τ; μάθημα τοϋτο, τ’; δο- 
Οέν εις τάς σατυρικός αύτοϋ άποβλέψεις. ά- 
πεφ σ’.σε νά έπιβάλλζ, σιγήν εις τούς κακολόγους 
ζα: να ζαΟησυχάσζ, τούς πολυαρίθμους εχθρούς, ούς 
έζ τής περιστάσεως ταύτης απέκτησε·? έζΟέτων μίαν 
είζ.όνα γυναιζός. μίαν προσωπογραφίαν απλήν, κε
φαλήν μέ όψιν γλυκεία·? καί έζφραστιζήν,μέ βλέμ
μα περιπαθές ζα: νοήμον. μίαν έν ένΐ λόγω είζ.ό
να. τήν οποίαν ή τύχη Οά τώ παρείχε·?.

Άλλ’ αί ήμέρα: παρήρχοντο ζαι ή όνειροπο- 
λουμένη μορφή δέν έφαίνετο.

’Ενίοτε, (ύλέπων γυναίκα τινά έρχομένην μα- 
ζρόΟεν ένόμιζεν, ύπ; τήν πρωινήν ομίχλην ή τ'; 
εσπερινόν σκιόφως, ότι ή γυνή έκ-ίνη ήτο τ'; ιδε
ώδες του. αλλ ’ όταν έπλησίαζεν. επιφώνημα άπο- 
γοητεύσεως έξήρχετο των χειλέων του.

— Αλλά τι πρέπει νά κάμω ; έλεγε καθ’ εαυ
τόν ; ατυχής διά νά ϊδω τήν εικόνα ήν ζητώ ; I (ρέ
πει νά πζρ έλθω τόν κόσμον ολόκληρον :

Γπάρχουσιν άνθρωπο: πράγματι οί’τινες απέρ
χονται μακράν όπως άναζητήσωσι τήν ευτυχίαν,τήν 
όποιαν έχουν ύπ'; τάς χεΐρας των. Οΰτω ματαίως 
ζαι ό Πέτρος ανεζήτει μαζραν τ'ο πρότυπον, όπερ 
εΰρίσζ.ετο τόσω πλησίον του.

— Τι καιρόν ποϋ έχασα, άνέζραξεν ήμέραν 
τινά. ενώ δέν ειχον είμή νά στρέψω απέναντι μου 
τά βλέμματα.

Έν τούτοις προς τό μέρος έκει’νο έπανειλημμέ - 
νως έστρεψε τά βλέμματα ζα: όμως έβλεπε χωρίς 
νά [ϋλέπζ,. τότε δέ μόνον είδε·?. όταν ήγάπησεν. 
’Από τής στιγμής έζ ίνης, ήτοι άφ’ ότου ό Πέτρος 
ε:δε< τήν ώραίαν του γ-ίνονα άνταποζ.ρινομένην εις 
τ’; ιδεώδες του. ο προς αυτήν θαυμασμός του έπηύ- 
ξησε. οσάκις δέ τήν έβλεπε·?. άνεύρισζ.-ν έν αυτή 
μύρια θέλγητρα, ζαλλονάς απείρους, τάς οποίας 
ήτο βέβαιος ;τ·. τήν προτεραίαν δέν ειχεν παρατη
ρήσει.

Ούτω. άπεφάσισε νά γράψζ, τήν είζ.όνα τής.
Άλλ’ αλλοίμονο·? ! Πώς έπρεπε νά έπιληφΟή 

τοϋ έργου : Ένόμιζεν ότι ή έζτέλεσις ήτον όλως 
αδύνατος.

Έν τώ μεταξύ ή Άλίζ.η προέζυπτε συχνάζις 
έπι τοΰ παράθυρου, δίέμενεν έπί μαζ.ρ'ον έπ’ αύτοϋ 
ρεμβάζουσα. ήγειρε τήν κεφαλήν όπως Οεωρήσζ, τον
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ουρανόν, προσέζλίνεν όπως ίδη τή: σδοΰ τού: 5ta- 
βάτας, άλλ’ έν ταϊς ζ-.νήσεσιν αύτή: καί τή στάσ-ι 
ούδέν υπήρχε το θετικόν ζαί ώρισμένον.

Έν τή αμηχανία του ταύτη ό ΙΙέτρος άπεοάσισε 
να γρά-ψη από μνήμη: τήν εικόνα. άφού δέν ήδύνα- 
το να έχη τα κανονικά δια το έργον του μέσα. 
Κεζρυμμένος ήδη όπισθεν παραπετάσματος, έπωφε- 
λεΐτο τών στιγμών. καθ' ας ή γείτων του έστηρί- 
ζετο έπί του παραθύρου όπως τήν σπουδάση. Μετά 
μαζραν ο' επιμονήν κατόρθωσε να έγχαράςη έν τώ 
πνεύματί του τά χαρακτηριστικά τής νέα:, τήν φυ
σιογνωμίαν ζαί τοΰ προσώπου τήν έ'κφρασ-.ν. Οτε 
δέ έπείσθη πλέον περί τή: έν τή μνήμη του πιστή: 
άποτυπώσεώς της, άπεφάσισε να μήν ές-έλΟη τοΰ 
οίκου του προ τής αποπερατώσει.): τής εΐζόνος.

Καθ’ έζάστην πρωίαν έσπευδε·/ είς το παράθυ
ρου, αφού ήντλει έκεΐθεν τήν ήμερησίαν έμπνευσίν 
του. ήρχετο προ τής οθόνης του ζαί αναλαμβάνω·/ 
τόν χρωστήρα του, έπεδίδετο πλήρης άφοσιώσεως 
είς τό έργον του.

Ώς ομιχλώδης όριζων. βαθμηδόν διαφωτιζόμε
νος ζαί αποκαλύπτω·/ διαδοχικός μύρια: άγνώ-τους 
λεπτομέρειας. τό σχεδίασμα άδιαλείπτως συνεπλη- 
ροΰτο. ζαί έξελίσσετο μ.έχρις ου τό ώχρόν ζαί με- 
λαγχοή.ιζόν πρόσωπο·/ τής .ύε-.δοΰς γείτονος με 
τούς μαύρου: αύτοΰ οφθαλμούς, τό μειδίαμα τό σε
μνόν ζαί τό στόμα τό ρόδινο·/ έπλήρωσε φωτός τό 
ψυχρόν ζαί σκυθρωπόν τοΰ καλλιτέχνου δωμάτιον.

Άλλά τό φώς τής ήμ.έρας άτυχώς δέν έφώτιζεν 
έπαρζώς τό δωμάτιον τοΰ Πέτρου οπερ ϊσκιάζετο 
ύπό εργοστασίου μέ ύψηλας καπνοδόχους. έξ ών 
καθ' έκαστη·/ νέφη καπνοΰ ανεδίδοντο. Ι.'ς εκ τού
του ό καλλιτέχνης ήναγκάζετο να ανάπτη πολύ έ- 
/ωρίς τήν λυχνίαν του, ύπό τό ζράτος δέ τής έμ- 
πνεύσεως ζα! τής ανυπομονησίας διήρχετο τά: νύ- 
ζτας του έργαζόμενος άνευ σχεδόν διαζοπής. διορ- 
Οών άδιαλείπτως τό λεπτόν έκεΐνο έργον. ίίπερ έ
φαίνετο συμπεπληρωμένον ζαί τέλειον ζαί όπερ ή 
θελε να καταστήση τελειότερο·/.

Π έργασία έβαινε ζαλώς. 11 κεφαλή ζαΐ ο! ώ- 
μοι εφαίνοντο ες ολοκλήρου τελειωμένοι ζα: μόνον 
οί βραχίονες ζαί αί χεϊρες ύπελείποντο, χεϊρες κομ
ψά:. αριστοκρατικά!. μέ δακτύλου: λεπτούς, μέ Ο
νυχας ροδίνους, χεϊρες μετά δυσκολίας δυνάμενα: 
ν' αποδοΟώσι ζαΐ έν τή εύνοϊζωτέρα τοΰ προτύπου 
στάσει.

Ί’ινές τών φίλων, πρός ου: ό ΙΙέτρος είχε δείξει 
τό έργον του, τόν συνέχαρησαν θερμώς διά τήν 
έπιτυχίαν, αλλα συγχρόνως τώ έπέβαλον νά παύση 
έργαζόμενος ζατά τήν νύκτα.

— Δέν κάμεις διόλου ζαλά. τώ έλεγον. (-Ια 
χάση: τήν ορασίν σου. Διατί β-.ίζεσαι τόσον ; 'Εάν 
ή εΐζ.ών σου δέν προφΟάση τήν έφετεινήν 'Έκθεσιν. 
ήμπορεϊ νά περ-.μένης τό ερχόμενον έτος. Τί μέ 
τούτο :

Ο Πέτρο: ήννόει ζαλώς οτι οί φίλοι του ειχον 
δίκαιον, άλλά.παρά τήν Οέλησ-.ν αύτοΰ,δέν ήδύνατο 
νά συμμορφωθή πρός τήν συμβουλήν των.

Εσπέραν τινα, ένώ ο ΙΙέτρος. ζατά τό σύνηθες, 
εϋρίσζετο έν τώ δωματίω του, ίστάμενος πρό τοΰ 

όζρίόαντος ζαί κρατών δια μέν τής μιας χειρος τήν 
πυξίδα του διά δέ τής έτέρας τόν χρωστήρα, έπε- 
ξηργάζετο έτι τούς ζατηραμένους έκείνους βραχίο
νας ζαί τάς χεΐρας, αίφνης -ήσΟάνθη ώς τολύπην 
τινα άπλουμένην πρό τώ/ οφθαλμών του. Ο 7.?Μ~ 

του ήρξατο νά διευθύνεται αδεξίως, αποθέτων 
τό μέλαν επί τοΰ ζυανοΰ χρώματος;. Ένόμ-.σεν ότι 
τό φώς τής λυχνίας τοΰ δωματίου του ήλαττοΰτο.

Άλλ' ούχί.
ΊΙ λυχνία ήτον υψηλή, ή δέ λάμψις αύτής 

ζωηρά. Έπλησίασε τήν εικόνα, άλλά ούδέν διί- 
κρινε πλέον. ΊΙΟέλησε νά θέση τήν λυχνίαν έπί 
μονόποδος τραπεζίου, παραπλεύρως.,.αλλα τό τρα
πέζιο·/ έκεΐνο δέν τό διέζρινε. Καί ή λυχνία άφε- 
Οεϊσα έν τώ ζενώ ζαί καταπεσοΰσα μετά παταγου. 
έσβέσθη. Τό ϋάλ-.νον αύτής δοχείο·/ έθραύσθη, ό δέ 
ατυχής νέος μ,αντεύσας τήν φοβέραν πραγματιζό- 
τητα, έξέβαλε ζραυγήν φοβερά·/ ζαί κατέπεσεν έπί 
τοΰ δαπέδου αναίσθητος.

Τίτο φριζώδες τό δυστύχημα τό έπελΟόν είς τόν 
·/: α ρό ν κ αλλ ι τ έ χ ν η ν.

Ητο τυφλός !
Αί έφημερίδε: άφηγήθησαν τό γεγονός μετά λε

πτομερειών μεστών συγζινήσεως. Πλήθος φίλων 
τοΰ Πέτρου, ζαί έξ αυτών έτι τών έχΟριζώς πρός 
αυτόν διαζειμένων. έσπευσαν εις τόν οίκον του. 11α- 
ραυτα δέ είδοποιήθησαν ζαΐ οί έν τή επαρχία ευρι
σκόμενοι γονείς του.

Ούτοι, καίτοι διετέλουν είς διάστασιν μετά τ.ΰ 
νέου ώς έζ τοΰ καλλιτεχνικού επαγγέλματος, τό 
όποιον ειχον έζλέξη παρά τήν Οέλησίν των. έσζέ- 
φΟησαν ότι πρό τοιούτου δυστυχήματος, αί δυσα
ρέσκεια- έπρεπε νά ύποχωρήσωσιν, διό ζαί μετα- 
βάντε: είς ΙΙαρισίο-.ς. παρέλαβον μεΟ' εαυτών τόν 
Πέτρον, εις τήν έξοχή·/ ! Ό καθαρός άήρ. ή πλή
ρη: ησυχία ζαΐ άνάπαυσις. ζα! αί οικογενειακά! 
ιδίως περιποιήσεις δέν ήτο δυνατόν νά μή συντελέ- 
σωσιν είς τήν βελτιωσιν τής υγείας του.

Έν τώ μεταξύ ή Αλίκη Λερμάνδου έξήρχετο 
καθ' έζάστην έπί τοΰ εξώστου ί'να περιποιηΟή τάς 
μαργαρίτας της. βλέπουσα δέ τά παραπετάσματα 
τοΰ γείτονος της ερμητικώς κεζλεισμένα. ήσΟάνΟη 
νυσσομένην τήν περιέργειάν της.

— Μήπως ασθενεί : έλεγε ζαΟ’έαυτήν. Πώς 
άπεφάσισε ν'άφήση τα γεράνια του ν ’ άποΟάνουν ; 
Μήπως δέν τοΰ αρέσω πλέον ζαί διά νά με άπο- 
ούγη κλείεται ζατ' αυτόν τόν τρόπον: Μήπως μετ
οίκησε ζαί οϊ νέοι ζάτοιζοι δέν αγαπούν τόσω πολύ 
τά άνθη καί τόν αέρα ;

Άζουσίώς καί παρά τήν πεπο-Οησιν, ήν ειχεν 
οτι ό γείτων της ουδέποτε τή άπησχόλησε τό πνεύ
μα. έξεπλάγη. άνησύχησεν ζαί διά νά μάθη τήν α
λήθειαν ζατέφυγεν είς τό τελευταίο·/ μέσον . . . νά 
έρωτήση τήν ύπηρέτριάν της.

— Νά σοΰ είπώ, Αικατερίνη, τή ειπεν. Ί ί έγει- 
νεν ό νέος εκείνος όπου έκατοιζοΰσε απέναντι : Νο
μίζω ότι εΐνε ζωγράφος, χωρίς άλλο Οά έφυγε, 
διότι δεν τόν βλέπω πλέον είς τό παραΟυρόν του.

— ΈνδιαφέρεσΟε. κυρία :

— (>χ: σ-.όλου. Ερωτώ άπό απλήν 
γειαν, άπήντησεν ή Αλίκη αφελώς.

— Έαν ήξ-ύρατε, ζυρία.
— Τί πράγμα :
— Εΐνε τρομερόν... '() ζαΰμένο: εκείνος 

έτυφλοιΟηζε.
— Ηεέ μου ! 'Αλήθεια :
— Μάλιστα. Τό έ'παΟε έτσι έξαφνα, έζεΐ που 

έζοιγράφιζ-. Ο! φίλοι του όμως τοΰ τό είχαν προ- 
ε-.πεϊ. Ί'αντασΟήτε, κυρία, ότι είχε τ/ν κακήν συ
νήθειαν να ζωγραφιζη τήν νύκτα μέ τό φώς τής 
λάμπας. Ο- γονείς του ήλθαν κα- τόν πήραν είς τό 
σπήτ: των. σ'τήν έξοχή.

είς τό δωμάτιό του καί μοΰ τό έδειξε μίαν ήμερα 
όπου έζει'νος έλειπε. Ολος ό κόσμος έχε: νά κάμ-η 
κυρία... Εγώ μάλιστα ένόμ.ζα οτι τό ήξεύρετε...

— Τί ιδέα πάλιν αύτή. προσέθεσε·/ ή Αλίκη
να εργάζεται τήν νύκτα καί ν’ άναγκάζη τα μο-
σέλα του ν' αγρυπνούν !

— "Λ. όχι. όχι. Ο κύριος ΙΙέτρος δέν είχε μο
δελα. κυρία. Ίΰζωγράφιζεν έτσι . . . πώς νά σάς
'πώ . . . μέ τόν νού του . . . Έζ/ογραφιζεν ένα
πρόσωπο... Έγό) τόν είδα.. .Με επηρεν ή θυρωρός

— Τί να ήξεύρω :
— Ζωγραφίζει μίαν γυναίκα...Καί να ϊδήτε ότι 

σάς ομοιάζει πολύ, μά πάρα πολύ, καθώς είσΟε 
μάλιστα αυτήν τήν στιγμήν..-Τί όμοιότης...Τ’ ό- 
μοιότης !

— Πώς: Ζίογραφίζει τήν -ίκύνα μου :
— Μάλιστα, κυρία, μάλιστα. Έγώ ένόμιζα ότι 

το ηξευρετε...ότι είσΟε σύμφωνοι...
Ευνόητος εΐνε ή συμπάθεια καί τό ένδιαφέρον, 

οπερ διήγειρον έν τή καρδία τής ’Αλίκης οί λόγοι 
τής ύπηρ-τρίας.

Συν-ννοηΟ.ϊσα μετά τής θυρωρού τοΰ ζωγράφου 
ανήλΟεν έπ! τοΰ μικρού αυτού δώματος. (ίύδεμία 
μεταβολή. Τά πάντα εύρίσκοντο εις τήν αυτήν Οέ- 
σιν. ήν ζατεϊχον ζατά τήν στιγμήν τής λιποθυμίας 
τοϋ Πέτρου, πλησίον δέ τοΰ παραθύρου έπί τού ό- 
ζρίβαντος.ύπήρχε εί/.ιον γυνα'.κός μελανειμονούσης.

ΙΙτο πράγματι ή εΐζ.ών της.
Έφαίνετο δέ οτι έξήρχετο πλήρης ζωής ζαί ο- 

μοιότητος άπό τού περιβάλλοντος αύτήν κυανού 
βάθους.

Αί γυναίκες έχουσ: τήν έμφυτον γνώσιν τού έ
ρωτος, τόν όποιον έμπνέουσιν. ζαί ή Άλικη ου
δόλως έδυσζ.ολίύΟη όπως άναζαλύψη τήν άλήΟ-ΐαν.

(> ΙΙέτρος Ρολάνδος έζη έν Τουραινη, έν τώ 
μέσ<;> οικογένειας σχεδόν αδιαφορούσης, υποβαλλό
μενος δέ είς αΰστηράν θεραπείαν, είς τήν Ολι'ψιν 
τής οποίας προσετι'Οετο ζαί ηθική τ-.ς όδύνζ.

ΤΙγάπα’ έκείνη δέ τήν οποίαν ήγάπα άπώλετο 
δι' αυτόν άν-πιστρεπτεί.

Ή χώρα, έν ή εύρίσζετο. ήτο Οαυμασία. περι- 
στοιχουμένη ύπό δένδρων ζαί ανθέων ζαι θάλλουσα 
ύπό ουρανόν διαυγή. Ό ποταμός, όστις τήν διέ
σχιζε·/ ήτο Οεας λαμπράς. ΊΙ φύσις πέριξ έμυρο- 
βολει ζαταμαγεύουσα τό όμμα. Άλλά τί ήσαν όλα 
ταΰτα διά τούς οφθαλμούς του ;

Φεΰ- ήτο τυφλός !

Δεν θα έζωγράφ-.ζ: πλέον. II ήμ-.τελής είκουν 
του έκειτο ζον-οσζ.επής, πέραν έζεί έν τώ έργαστη- 
ρί(·'. του. οπού ή άταξία έβασίλευεεν. Και οί οφθαλ
μοί του δέν ήδύναντο να ιδωσ: πλέον τήν ποιητι
κήν μ.οροήν τής καλή: αύτοΰ γείτονος. ποτιζούσης 
τα άνθη της.

Καί νά σκέπτεται ό ατυχής ότι είχε τόσην πε- 
ποίθησιν είς το μέ/.λον του. ότι μίαν ημέραν ήθελε 
δοξασθή ζαί αυτός. Ώ τής σζληράς τών ονείρων 
του απάτης ! Οΰδεμία πλέον είς αυτόν παρηγοριά 
έναπ μενεν άλλη είμή ή έγκαρτερησις.

Καί όμως...ό Ρολάνδος έθεραπεύθη.
Έπρόκειτο περί καταρράκτου. Έγένετο ή έγ- 

χείρησις. έπέτυχε. ζαί ό νεαρός καλλιτέχνης άπη/.- 
λάγη τής περιβαλλούσης τούς οφθαλμούς του σζο- 
τίας.

'Εχει ήδη ζαλώς τήν ύγείαν.
Ποια χαρά. Θα έπανίδη τό φώ: τής ήμέρας μετά 

τόσας νύκτας σκοτεινάς . απαίσιας. II όσον ήόη ό
ΙΙέτρος ευρίσκει ιόραϊον τόν ή/.ιον ' 11 όσον φαιόεα
ζα: έπίχαρ-.ς άπλοΰται σ:ρό αύτοΰ ή συσ’.ς.

Άλλ’ ό Πέτρος δέν έχει καιρόν vi cii
τα θέλγητρα της φύσ-ως, < >/.ίγα: μόνον ήμίραι 
τώ υπολείπονται δια τήν "Εζθεσιν ζαί θέλει να 
σπεύση νά αποπερατώση τό έργον του. να έπανίδη 
τήν γείτονα I

Αποχαιρέτισα: ήδη τήν οίζογένειάν του εύρίσζε- 
ται έν τή σιδηροδρομική άμάξη.

Φθάνε: είς Ιίαρισίους.
Σπεύδει πρός τόν ο-.ζόν του...ανέρχεται τήν ζλί- 

μαζα ..ανοίγει τήν Ούραν.,.άλλα πάραυτα εκβάλ
λει κραυγήν έζπλήξεως.

ΊΙ εϊζών του έλειπε·/ '.
Εν τούτοις τα παντα έν τώ δωματίω του διετη- 

ροΰντο έν τή αύτή ώς ζα! άλλοτε θέσει. · > όζρί- 
βας. ή χρωματοθήζη. ή πυξις. οί χρωστήρες...Ού
δέν έφαίνετο μεταζινηθέν...έκτος τής είζ.όνος.

Άλλά τί τοΰτο :
Σπεύδει πάραυτα ζητών πληροφορίας. Ίύρωτα 

όλους τούς δυναμ.ένους να τόν πληροφορήσωσιν,αλλ’ 
θύσεις τώ απαντά. Επ': τέλους ή θυρωρός αποφα
σίζει να τώ είπη :

— Μα κύριε, φαίνεται ότι το έργον σας τό έκλε
ψαν. Δεν εί'μεθα δα καί ύπεύθυνοι δια τας κλοπας 
τών άλλων. Πάντοτε υπάρχουν ζλέπται ζα! κάθε 
μάλιστα λογής.

Ό Πέτρος ήνοιξε τό παράθυρο·/. ΊΙ γείτων του 
δέν έφαίνετο.

Έρωτα έζ νέου τήν θυρωρόν.
— "Α ! είπεν αυτή, έννο-ϊτα'. τήν νέαν έζείνην 

οπού έκατοιζοΰσε είς τό απέναντι μέρος ; Δέν κά
τοικε-’πλέον έκεΐ. 'Έφυγε·/. Ηξεύρω ότι άλλοτε 
τήν έκαλοόλέπατ.’ μα μοΰ φαίνεται πώς σάς έκαμε 
ολίγο τόν βαρύ. Δεν εινε αλήθεια :

Καί ή άφελης θυρωρός ήρξατο νά γελά χαιρε- 
κάζως, έμβάλλουσα είς πλήρη άδημονίαν τόν ά
τυχή καλλιτέχνην.

Λοιπόν άν-χώρησε; Δέν εύ^ίσκεται πλέον έκεϊ 
όπου τόσον συχνά τήν έβλεπε·/ ;

Άλλά ποΰ μετέβη ; Τί έγεινεν ;
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Κ. Βασματ’ίδου ·<» ΓολγοΟϊς καί ό Καύκασο:

Ο Πέτρο; Αγνοεί τί νά ϊεχΟή κα: πιστεύσή. 
Εν τή απορία του ζ' ζν.-ίνη ύπό πλήρη; Απελπι

σία; κατέχεται.

Έν τώ μεταξύ ή ΈζΟεσι; είχεν άνοιγε?.
Ητο ή ήμερα τού βερνικώματος. ’Ολο; ό καλ

λιτεχνικός κόσμο; των Παρισίων έπλημμύρει κυ
ριολεκτικός τά; αίθουσα; τής νέας ΈκΟέσεως.

’<) ΙΙέτρος. Βυσηρεστημένος ζατά τής Άλικης 
του. μένεα πνέων ζατά τού κλέπτου τή; εικόνος 
του. ζατά των συναδέλφων του, Ακολουθεί τό πα
ράδειγμα των άλλων καί εισέρχεται εί; την Έζ- 
Οεσιν.

Προχωρεί έν τή μεγάλη τετραγωνική αιθούση.
Προ; τ’αριστερά βλέπει συνηγμένον πλήθος ά

πειρον περίεργων άποτελούμενον έζ κριτικών, ζω
γράφων. γλυπτών και άλλων καλλιτεχνών συζη- 
τούντων.

— Άναμφιόόύ.ως έκεϊ Οά ήνε το έργον. τό ό
ποιον έχει εφέτος τα πρωτεία.είπε καΟ’εαυτόν ό Πέ
τρος.

Κα οιανοίγων τό πλήθος Βιά των ώμων καί 
των Αγκώνων του, κατορΟοϊ επί τέλους νά φΟάση 
προ τή; εικόνος. ήτις ήτο πράγματι τό άντικείμε- 
νον τής γενική; περιεργ-ία; καί έκπλήξεως

Πρίεργον ! Μήπως ήπατάτο : Μήπως ή ορασίς 

του δέν έπανήλΟεν έτι : Μήπως δεν έόλεπεν Ακόμη : 
Άπεμακρύνθη όπως μή έζδάλη κραυγήν Απο

ρίας.
Π εΐκών, ήτις εύρίσκετο έζεε, τοσοΰτον ενΟου- 

σιωδώς κρινομένη, ήτο ή ίοιζή του. Ή είζών τσυ 
συμπεπληρωμένη έξ ολοκλήρου.

’<) Πέτρο; άνοιγε: πάραυτα τόν κατάλογον τών 
έργων τής έζΟέσεως καί άναγινώσζει :

— Άρ. 106. Εΐκών τής Δος Λ... ύπό τοΰ ζ. 
Πέτρου Ι’ολάνΒου.

Άνήγειρε τήν κεφαλήν μετά περισσοτέρας έτι 
έζπλήξεω;.

Τήν Βέ έζπληξίν του ταύτην οΰοεΐ; άλλο; Βιέ- 
λυσεν είμή ή Άλικη, ήτι; άπό τή; στιγμή; τή; 
εισόδου τόν παρηζολούΟει διά τοΰ βλέμματος.

— Ξεϋρετε ; τώ είπεν...Λέγουν ότι Οά λάόητ· 
τό τιμητικόν μεταλλίου !

() Πέτρο; Ρολάνδο; εινε σήμερον ζωγράφο; Βιά
σημο; και πλουσιότατος. ΊΙ Αλίκη τόν βοηΟ-ΐ εις 
τά έργα του. άλλ’ ουδέποτε εκθέτει τι μέ τό ό
νομά της' διότι, ζατά τήν γνώμην τη; ή μόνη 
δόξα, ήτι; άρμόζεΓείς τήν γυναίκα, ειν- ή δόξα τοΰ 
συζύγου τη;.

(J. Berr de Tiiriquel.

MrreifQaor ΓΕΩΡΓΙΟ* ΒΟΝΤΖΑΛΙΔΗΪ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΊΙ itα τι'χιη κι! η via τΊρηοχΒίο. — Ζοτγμι- 
η ικι'ΐ γλ πτικό, ι'ιακοοια τική —Τό πικΓιια 
τοΰ Έ/.λ ι ιαμοΰ. 

Λ’.

ζ. α τ α διετίαν συγ-
κροτουμ.νη κα/.λι- 
τεχνική "ΕκΟεσι;
τή; Βενετίας. Απο
τελεί έν τών μάλ-
λον ενδιαφερόντων 
κ αλλ ιτεχν ικών γε
γονότων τής Ευρώ-

-
πης. ΊΙ «Ηιναζο-
θήκη» χρονογρα
φούσα τήν παγκό-

σμιον καλλιτεχνικήν κινησιν, δέν δικαιούται νά πα
ράλειψη τήν Αναγραφήν ολίγων λέξεων περί τής 
λίαν έπιτυχοόσης εφέτος καλλιτεχνική; ΈζΟέσεως 
τή; ώραίας πόλεως τών τεχνών Βενετίας. Ιδού 
σημειώσει; τινες περί αυτής :

Τό μέγαρον τής Καλ. Εκθέσει»; εύρίσκεται έν- 
τος θαυμάσιου Κήπου, ένηγκαλισμένου ύπό διωρύ
γων καί φιλοξενούντο; μέσα εις τΑ δροσερά καί κα- 
ταπράσινα αύτοΰ άδυτα τόν χάλκινον ανδριάντα τοϋ

λαοφιλούς ηρώο; Γαριδάλδη, τού όποιου τό ύπό- 
δαΟρον άναούεται άπό μίαν λίμνην εις τήν όποιαν 
πλέουν τα πλατιά φύλλα τών σπανίων φυτών τών 
nit-nouveau εικόνων. Τ) κήπο; είνε τόσον Αρμονι
κό;. δροσερό; καί πράσινο;, ώστε σάς διαθέτει εύ- 
παΟή καί εύαι’σΟητον πρός τάς καλλιτεχνικά; συγ
κινήσει; τά; όποια; Απολαμβάνετε εντός τή; Έκ- 
Οέσεως. ΊΙ πρόσοψις του μεγάρου εινε πολύ γνώ
ριμο; εί; τον έλληνα επισκέπτην, διότι =ίνε Αρχι
τεκτονική; έργον. διότι φέρει τόν Έρμήν τού Πρα- 
ξιτέλου; χρυσοΰν άφ’ ενός καί τήν Τέχνην έπίση; 
χρυσήν άφ’ετέρου. ΊΙ Ελλάς, βλέπετε, εινε μία 
ίδια παγκόσμιο; ό Βέ Ελλην ευρίσκει πατρίδα του 
ίλην τήν πολιτισμένην γην, ευρίσκει περιβάλλον 
γνώριμον. συμπαΟέ; καί έλληνΐζον. παντού όπου ή 
τέχνη καί ό πολιτισμός Απαστράπτουν μέ τήν λάμ- 
ύιν τού ωραίου καί τού ύψηλοΰ, παντού όπου τήν 
ζωήν αντιλαμβάνονται ώραιαν καί αληθή, παντού 
όπου ό άνθρωπο; επιτυγχάνει να γείνη θειος. Ό- 
μολογουμένω; Βέ εί; τήν ΈκΟ-σιν τής Βενετίας s 
"Ελλην — οχ: βέβαια ό ρωμηός—εύρίσκεται εί; τήν 
πατρίδα του καί ενώ συνομιλεί μέ καλλονά; μυστι
κά;. συγγενείς καί Απογόνου; τών παλαιών χαρι- 
των. α! όποια·, έφυγαν άπό τήν ’Ελλάδα καί διά 
τών αιώνων κάπως μετεβλήΟησαν.—βλέπει αίφνης 
Οαυμασίαν εικόνα τών « Έλευσινίων», άναγινώσζει 
τά ονόματα τών Οεαινών καί τών καλλιτεχνών εί; 
τα μυστικά κοσμήματα τών αιθουσών, βλέπει εικό
να; καί Αγάλματα τών Ελλήνων θεών. Οεαινών, 
ποιητών καί ηρώων παρά τήν δροσερά·/ διαύγειαν 
τών εικόνων τή; «νέα; τέχνης» καί πλησίον τών 
εικόνων τού σοβαρού κλασικισμού. Γίνεται ένας
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

παγκόσμιος εναγκαλισμός τής ~.ί·/ΊΓ,ζ εις τήν Έζ- 
Οεσιν τής Βενετίας. οίνε δέ ευχάριστο·/ ότι ή δρο
σερά ζομψότης τής νέας τέχνης δέν φαίνεται δυ
σαρμονική πρός τήν τέχνην, ήν διαπνέ’ι τό ελλη
νικόν πνεύμα.

Μέσα εις τόν ναόν τούτον τής τέχνης παρά τήν 
λάμψ'.ν τής πολυτελείας, τά ιδεώδη τής γλυπτικής 
ζα: τής ζωγραφικής, προσανατολίζουν τήν ψυχήν 
πρός τήν νέαν θρησκείαν, ή όποια Οά λατρεύεται 
εντός ολίγου εις ναούς, ών, καλλιτεχνικά! έκΟέσεις 
ώς ή τής Βενετίας. 0’αποτελούν έν σιωπηλόν δια
μέρισμα κατανύξεως ζα: προσευχής. ΦαντασΟήτε 
έν άλλο διαμέρισμα δια μουσικήν. ώς ή τού Βάγνερ, 
Μπετόόεν. Μόζαρτ, έτερον δια τάς απαγγελίας των 
ποιητών, ιός ό Σουλύ Προυδόμ. Κοπέ, Ί’ράνσ. έ
τερον δια τάς ομιλίας των φιλοσόφων. των έπιστη 
μόνων, των μεγάλων άνδρών ώς ό Σπένσερ. ”Ε- 
δ’.σον. Κρούξ.—καί είπατε μου έάν ή Νέα θρη
σκεία, ής ή άνάγζη γίνεται τόσον ισχυρά όλονέν. 
δέν 0ά εξασφάλιση τήν άνύψωσιν πρός τό ιδεώδες, 
τήν τελ·:οπο:ησ·.ν ζαι τήν ψυχικήν εκείνην γαλή
νην. ας επιδιώκουν αί θρησκεία: ζα: των όποιων γ- 
σΟάνΟην τήν έπίδρασ·.·/ μέσα εις τάς έκλαμπρους 
αίΟούσας τής ΈζΟέσεως. Έάν οίαδήποτε ζαι άν 
είνε η στάσις τού σώματος εις τινας στιγμάς—ώς 
είπε·/ ό Ούγγό) ή ψυχή είνε πάντοτε γονυκλινής, 
εγώ ομολογώ ότι άν ζαι αναπαυτικά τοποθετημένος 
επ': των ανακλίντρων τής ΈζΟέσεως. προσηυχόμην 
έν ζ.ατανύξε: ζαι ψυχική γονυκλισία πρό των ώ- 
ραίων καλλιτεχνικών έργων.

Ί 1 έζΟεσις ε’νε διεθνής. κυριαρχούν όμως ο: ’Ι
ταλό': ζ.αλλιτέχναι. Είνε κάπως δύσκολο·/ ν' άνα- 
γραφοΰν όλα τα αξιόλογα έργα, μολαταύτα 0ά ση- 
μειώσωμ-ν τα ζυριώτερα.

Εις τήν κεντρικήν αίθουσαν έχομε·/ έργα γλυ
πτικής ζα: ζωγραφικής. Ό Ρώσος l’epin έζΟέτει τό 
«Ύπαγε όπισω μου, Σατανά», ό Ιταλός Stop|ioloni 
τά " Γεωργικά», ώραίαν είζ.όνα των παιγνίων εντός 
τού δάσους των Δρυάδων ζαι των Σατύρων, ό ΐτα- 
λός Lazzcrini έν θαυμάσιο·/ γλυπτικόν σύμπλεγμα 
«ΙΙρός ήν δόξαν» ζα: ό Ισπανός Znloaga πληΟύν 
ίί,.όνων Ισπανίδων χορευτριών.

Ο γάλλος γλύπτης Fromcni Meurice έζΟέτει 
τήν πρωτομαγίάν, ό δέ 'Αμερικανός Henson τό : 
«Έν όραμα —ή Βενετία». '<) ούγγρος Mavar Man- 
nheiiner έζ.Οέτε: τόν «Ταγχόϋζερ». ό γερμανός Ur
ban μίαν ώραίαν «θερινήν ήμέραν», ό Burton τό 
«Flirt», ό Dal Βο τήν «σεληνοφώτιστον νύκτα». ό 
Graf τούς «φιλοσόφους», ό De Dragon πληΟύν ει
κόνων έζ των έπ:τυχεστέρων καθώς ζα: ό Ολλανδός 
Mesdag ζα: s Pissaro τόν «κήπο·/ τών φιλλυρών».

Ο Faber du Fanr έζ Γερμανίας έζ.Οέτε: πολλάς 
εικόνας στρατιωτικής ρύσεως, «Έφιππον σώμα ά- 
ραό'.κής μουσικής — ή είσοδος τών νικητών — τό 
τρόπαιο·/ τής νίκης—Στόν πόλεμο—’Από τήν μά
χην— 'Επάνοδος άπό τήν εκστρατείαν τής Ρωσσίας 
ζλπ. Τού Firlo τήν «ανάρρωσιν». τού Lavery την 
ιδιαιτέρως ώραίαν «πρώτη·/ μετάληψιν τών λευκο
φόρων παρθένων» τού Sarlorelli Οαυμασίας φυσιο

γραφίας, τού Smith τήν « Ένετιζ.ήν άρμονίαν» δια
κρίνει τις νά έξέχουν εις τάς λοιπάς διεθνείς αί
Οούσας τής 'ΕζΟέσεως.

Ό πολύς Vannuielli έζ.Οέτε: πολλας εΐζ.όνας με
ταξύ τών όποιων «ή πλατεία τού Άγιου Μάρζου» 
κρυτεΐ τόν επισκέπτην περισσότερον χρόνον διά να 
Οαυμάση τήν άρμονίαν τών χρωμάτων τής δύσεως 
εις τήν καλλιτεχνικήν καί γραφικήν πλατείαν τής 
Βενετίας τήν όποιαν περιγράφουν τα πολυποίκιλα 
καί λαξευτα μέγαρα τού δουζιζού ζαι βασιλικού 
παλατιού, τού ναού τού ’.Αγίου Μάρζου κα: τά άλ
λοτε διοικητικά μέγαρα.

Ό έξ 'Αρμενίας Chahine, ό l’ennel, ό N'emnan 
εκθέτουν εικόνας bianco e nero. Τοΰ llesselbom τό 
« Λυκόφως»,τού ,Illusion «ή είζ.ών τοΰ καλλιτέχνου» 
τοΰ δέλγου ιδίως Leeinpoels τό ώραιότατον «in
Irmo rustico» τοΰ Menard τό «τέλος τού θέρους» 
είνε άξια ιδιαιτέρας μνείας. ΕρχόμεΟα ήδη εις τήν 
αίθουσαν Κ’ ένθα εύρίσζ.ετα: έν άπό τά ώραιότερα 
τής έκΟέσεως άριστουργ'ήματα, τό έργον τού Batta
glia «Eleusinie di Agra» μέ τήν ελληνικήν έπιγρα- 
γήν «Τά έν Άγραις Έλευσίνια». Τέσσαρες αρ
χαία·. Έλληνίδες κρατούσα: κλάδο·/. προόαίνουν εις 
τόν ανθόσπαρτο·/ άγρόν ενώ όπισθεν ύποφαινεται ό 
Ερμής. Ό Morani έζΟέτει τήν «άρχαίαν μουσι
κήν» ζα: εις τήν αυτήν αίθουσαν βλέπε: τις καί 
γλυπτικά έργα: τήν χαλζίνην « Κυριαρχούσαν σζ.έ- 
ψιν» τού Bialetti,τόν χάλκινο» «γέροντα Σάτυρον» 
τοΰ La Spina καί τοΰ ltivalfa τό χάλκινο» σύμ
πλεγμα «Έν ’Αρκαδία».

Τρεις αίθουσα: είνε πλήρεις έργων πυρογρασ ικής. 
'Άλλα: περιέχουν κυρίως έργα γλυπτικής χάλκινα 
ώς έπι τό πλεΐστον,άλλά ζα: γύψινα μαρμάρινα κα: 
προπλάσματα σχεδιαγραφικά. Μεταξύ αυτών δια- 
κρίνομεν τού Fainoreti τόν «πρώτον έρωτα» χάλζ:- 
νον. τοϋ Mayer τήν «πάλην».της Hies Theodorowna 
τό «φίλημα».τοΰ Rodin τόν«έρωτα πού φεύγει» τόν 
άποΟνήσζοντα τής πείνης «(Ιύγγολϊνον » κα: τήν 
μαρμαρίνην αύστηράν κεφαλήν τής ΆΟηνάς. Ί'ού 
Rousseau τήν «ήβην»,τού Van Biosbroeck τόν « Ά- 
δάμ καί τήν Ευαν εύρίσζοντας τό σώμα τοϋ ”Α- 
δελ» άνάγλυφον.—δέν δυνάμεΟα ν' άντ:παρέλθωμεν 
χωρίς νά τά άναφέρωμεν.

ΕίσερχόμεΟα εις το διαμέρισμα τής art nouveau 
έπιπλώσεως. διακοσμήσεως καί διασκευής τών κα
τοικιών μας. ()λη ή δροσερότης τής «νέας τέχνης» 
εινε άφΟονως σκορπισμένη εις τό διαμέρισμα τής 
ιματιοθήκης, τόν πρόδρομον, τήν αίθουσαν τής υπο
δοχής, τό αναγνωστήριο» καί τήν βιβλιοθήκην, τό 
καπνιστήριο·/. Λ: τοιχογραφία;, τα έπενδύματα τώ·/ 
έπίπ/.ων έδρών καί άναζλίντρων, αί τράπεζα: καί 
τά έπιτραπέζια, αί κ:γζ.λ:δ·ς, παν ο.τι αποτελεί 
τόσον χαριτωμένας εικόνας φυτών. άνΟέων. πλοίων, 
πτηνών, τόσον δροσερά χρώματα, είνε τόσον λεπτά. 
έλεύΟερα καί κομψά ζατεσζ.ευασμ.ένα, ώστε αδύνα
τον να μή έμπνεύσουν εις τόν επισκέπτην τόν πόθον 
τού να διασζ.ευάση έσωτεριζώς τήν κατοικίαν του 
συμφώνως πρός τάς κομψας δροσεράς καί πο'.ητιζάς 
υποδείξεις της νέας τέχνης.

Εις τας άλλας αίΟούσας βλέπομε·/ τάς εικόνας 
τοΰ Rezzi, Guardi, τοΰ Sartorelli (Meriggio d' au- 
tumno—νέα τέχνη) του Talarnini. τοΰ θαυμάσιου 

Galdeiim. τού Del I mm τό · Ί ·να ζητείτε Ιησοΰν 
τόν Ναζωταίόν.— Ί.γώ είμι» τού Andren I «ver
nier τους «Έφημέρο^υς· (παιδική δροσερότης. ν.α- 
νικός έρως, γεροντικός θάνατος) ζα': ωραίας φυσιο- 
--σασίας πλησίον πο/.'/.ών γλυπτικών έργων. 1 ις 
τήν αίθουσα» 1’ β/.επομεν προσωπογραφίας διαφό
ρους τοϋ ΙΙάπα. τού Βάγ».ρ. τού Βίσμαρκ ζλπ. Εις 
τήν αίθουσαν !’ διαζρίνομεν τα έργα τοϋ J ragiacmno 
κοϋ Milesi (La I'amegia cel barcarol) τοϋ Tito, εις 
δ- την H δύο έζ τών άριστουργημάτων τής ΈζΟέ
σεως τήν «Κηδείαν τού IΙρετταν.ζοϋ» τού Muzzioli 
ζα: τα ρωμαίζα Dacca mile, καθώς κα: τα έργα του 
Pisa, Picion Serra (τα γλεντ:α τής Ι’ώμ.ηςί ζα: 
τοϋ Campagnoli. Gragiosi, Itomanogl. τα •·λυπτ:/-α 
έργα. Ε:ς τήν S διακρίνομεν τάς «μητρικυς ανα
μνήσεις τοΰ Γ. Visconti, τήν μυστικήν ώραν» 
τοϋ Longoni, την «σκιάν» τού Μ-ntcssi τοϋ Bel
trami. τοϋ Xouielmi την «νικήτριαν νεότητα». Ι'.'.ς 
την V βλεπομεν τας υδατογραφίας τού Gemito 
τό ό/.ον) τοϋ Morelli. Ainmei dula. Campriani ζα: 
εις τήν Ζ τ'ϋ Coiba, Sarlorm, Vilahiii τας ζυριω- 
τέρας εικόνας.

Βεόαίως παρελείψαμεν πολλάς. Δεν Οα επήρζ-1 
όμως ό'/.ό/.ληρος ή ΙΙ'.ναζοΟήκη» δ:' όλας. Έζ 
τών εικόνων π /. ε ίσ τ α : ήταν ήγορασμ.να: ύζό 
τοϋ Βασιλεως ζα: τής Βασιλ-.σσης της Ιτα/.:ας 
κα· αρζετα: ύπό πλουσίων ζα: μή. φιλοτέχνων. 
11 δ:άζ.όσμησ-.ς τών αιθουσών, τα παρα τόν σρα- 

φον έ/.λην:ζα κοσμήματα, ήσαν καί ταϋτα ~ράγ- 
ματ: καλλιτεχνικά άριστουργήματα. H αττα- 
στράπτουσα πολυτελής ΈζΟεσις τώ·/ θαυμάσιων 
έργων τής γ/.υπτ:κής ζα: τής ζωγραφικής ητο ί- 
λόκζ.ηρος. ώς π.ρι.χον ζα: π.ρ::χ:μ.νον, ε:ς αλη- 
Οης ν α ό ς τ ή ς τ ε χ ν η ς. έν παρεζζ/.ήσιον τής 
Μ.γάλης 'Εκκλησίας τής » ας θρησκείας τού μέ/.- 
'/.οντοε.ε:; την οποίαν το πνεύμα του Ι././.ηνισμ.ου 
Οα ::·/: άπό τα κυρ:αρχοϋντα.

/ό ιτιόι
Σ ΖΠΓΡΑΦΙΔΗΣ

ΛΥΠΗΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Σ«>’ μάί>!]ς ίφντριΜΐ χοοτιίηι 
—'τι>ϋ ιπηεινοΐ μον τά</Όν τι) νων'/ι 
Καί πώς ό/ι· καίει ύαμ.Ύυ λνχπίοι 
'.-t.-r' τί)ς <«ιν κάτω τά κλωνιά.

Μ!] λνπη#ϊ/ς -τώ: μ’ έχζιε ζνχάο>/ 
Χωρίς κερί και ρόδα νεκρικά, 
Μόνο λνπ ι'ι(ίον με πώς εχεο γάο>] 
Τά λόγια, ιά ιμιλαί σον νά γλνκά-

Ιεμνυνί)
ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΖΕΡΜΠΙΝΗΣ

* ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟ» ΔΙΙΛΙΖΟ’ι *

ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΤΗΝ
ΓΡΥΛΛΩΝ

’’/li'Zrt, ά.·7ΓρΖ;·ηα</ ί«, ηιωπηλα τηαγιιύδια, 
βα’&ίιΰ^ τηανα, αναηι'ΰιιητα,
οάν τά .-τΐ'κ»'ά τίι ύ/.ι'ά.α-κα ηεμιιατίά; λουλοΰ^ιχ 
.τυν ιι'ες τά ^όάηινο paOr, fianFtit /ι>>οχο[1ο/.»ΐ νε.
*Άϊ'/.α, άηαάγηα<ι τα, οιω.Ίίλ·ι τοαγιιΰάια

Τραγονδιαταΐ μεΐηιά<ι π<.
μακ^νά, βαιΙειά. κηνπμε rm,
fitna πιά χ>ά>τα τά χ/.ιηοά, οται^ ατάναι^, πτ·ι λιβάάια, 
ικεΐ ntil· άογιιοιαλά^οΐ'κις <> άα/.ηόζ τι:ΐΐαίι Ft. 
τοαγουδ'οταί ιιετοιιά/ρ.,νυΐ.

Ξαστεριι α-ίλάνεται η νυ/τιά,
υ/.ι><ιιωτη, γα/.ηνεμίΐΊ),
ατά γα.άινά και ήσυχα τί,ς ih’t/.uGotti rto·/ 
οάν ά.ιό ytot ά-ΐάτυλιΐυ πιοτί/ intii
•άοτΗρη άπλιίΓεται ή τν/τιά

Α 'ν/.α, ά:ιερΐγι)ίΐ·/τα, οιω.τηί.α τπαγ -νάια.
βιι&κιά. τρανά, αναρι{/μητα,
κρνιιμννοι κάτω ay ’ ταϊ; βραγιαΐ;, ατά //.ωυα λω>).υύδια 
σταΐς ρνμματιαΐς, ατα Άάσΐ/ οί γου/.λω ^'ά/.λονν:, 
άν/.α, αΊίρίγρα·/ τα, αιν>πϊμ.<> τραγανδια

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒαΝΕΛΛΗΣ
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ΣΤΙΓΜΗ ΕΚΣΤΑΣΕΩΣ

|<»τζ τ'.ν Allied Driiim.

7οι» γΐ» «ο*»1''»· *' οι«ΐ"«» "»-/’ ίζ/.ιιΐ'Οιι Τ» fioi'ibe 
κι ή ύ;νί.νι; i/'m όζ>ί</ (»n; ιι: noieiiiwr «χτιΤΕ; 
ΙΙααϋίνα, μις ιύ ι ι·μι/ ικν xui ϊερύ γα/.ά,’υ 
ϋώ.τευε ' r'/..’/i<5« >//ί ■' «οαρι/ oor ,ι/«;Ί·«όι.

Ί'όοο ι',γο ώριιϊιι; ό 'ιϋραιύ; .νοί ϊι·μμιαα μώ; ο’ 
μέ; τή; μελιιγ'/,μ/.ία; μοΜ ι μ'/.οί' 'ύ i/oro.viiii 
.\ωμ.·Ί·η οτήν ληικότιμμ τώ·· dnrry/iLi' .ν<·ϊ //iw'Gar 
μ ’ ίρω η'μ>ι·α βλεμματιι .νώχουν tij γή μαιμίιΐιι.

7/ ώμι.ρΐ/ ιιι <>»!' ή μ'/ Άμητί) ιι»Γ· έ.·μάνιικε γ« 'γγίεΐι 
ο.·- κ'μιι τι ΰν&ρώαινυ γεμάτο τρυρ roftiin 
κι1 <ιί μόϊίοι μον εχύΐ'ιιντο η ΐοι μέ; ο’ εναι' l«ro, 
οΐίι1 κμΐνιι -νοΓ ι</Γ· βίον μον τιι <5<’<ζ«ιό -αοίΐ'ζει.

Ίοάττ νμο ώραϊ'υ; ύ ούοαί’ΰς ώοτ* ΐκλαναα τυ βραάν... 
Μέςτίμ’ τμυχήν μον ι'ιμ/.ώι·ετο κιίμπος γεμάτυ; ΐίοιρα 
καί ο' ί’ι·α κιιι'μ/ιο αέταγμα // οιωμηλη μου αγατη 
/’/·</ <ι'ΐ/.ΐ τη; rotti/.ε μι; τ' άπμρα ουν μαγΜι...
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ΣΠ. ΔΕ - ΒΙΑΖΗΣ

Δε - Βιάζη; είναι αδύ
νατον ΊΧ Z/.'X^ZXZrJVr, 
εί; ολίγα; ριογραφιζα; 
γραμμάς. Είναι πολυ- 
ειδή; ζαί πολυποίκι
λο;. "Εχει ζυμωΟή εί; 
όλα τά θέματα ζα: έ
χε'. μελετήσει όλα τά
πραγματα ζαι εχει γρα 

ύε: όλων τών ειδών τα; μελέτα; ζαί ίλών τών ει
δών τά; πραγματείας. Εί; τήν μνήμην του έχε: 
μίαν προμήθειαν έργων σχ-διασΟέντων δια πάσαν 
ανάγκην. - καί εί; τό χαρτοφυλάζ.’.όν του έπίσης. 
μίαν ογκώδη παρακαταθήκην διαφόρων σημειώσεων.

Ό Δεβιάζη; ευρισκόμενος ε:τ· έν τώ άρχειοφυ- 
λαζείω. είτε έν τν δημοσία ,βιβλιοθήκη ή όπου αλ
λαχού γνωρίζει οτι δύναταί να άνευρη ολίγα πα- 
λαια χαρτια. συλλέγει αζαταπαύστως. μέ μιαν τα
χύτητα ακούραστο·/. Φαίνεται ώ; νά ζατοιζή μέσα 
εί; τό μ:ζροσκοπ:ζόν του σώμα μία μηχανή ευρι
σκόμενη εί; αίωνίαν ζίνησιν. μία περίεργο: μηχανή 
απαρτιζομένη άπό όλα τα εϊδη ζαί έχουσα μυρίχ; 
ιδιότητα:.

φιλομαθή;, πολυμαθή: ζαί έγζυζλοπα:διζό;. Κρι
τικό; έπιειζή; ζαΐ συγκαταβατικός. όλον; τού; α
νέχεται, δι' όλου; έχε: μίαν ζάλήν λέξιν ζαί ίσως 
είνα: ό μόνο; Ι'.λλην λόγιο;, ό όποιο; παραδέχεται 
ζαί δέν κατηγορεί τού; συγχρόνου; του. Ώς ά.- 
Ορωπος είνα: απέριττος ζαί ατημέλητο;, αφιλοκερ
δή; ζαι ολιγαρκέστατο;. μετριόφρων δέ ζαΐ φιλό- 
;ενο; εί; τό έπαζρον' είνα: ό πρόθυμο; οδηγό; παν 
τό: λογίου ή παντός επισήμου προσώπου άριζνου- 
μένου εί; Ζάκυνθον. < >τε ό άρχ'.δοϋς τή; Αυστρία; 
Λουδοβίκος Σαλβατώρ ήλΟεν εί; τήν Ζάκυνθον 
χάριν τυπογραφικών μελετών. ό αχωριστότερος σύν
τροφο; τών έζδρομών του ζαί ό πολυμαθέστερο; 
σύντροφο; τών εκδρομών του ζαί σύμβουλος τή: ερ
γασία; του ήτο ό Δεβιάζης.

Τά έργα τοϋ Δεβιάζη είνα: πολλά ζαί ποικίλα. 
δημοσιευΟέντά όλα τά περιοδικά ζαί ημερολόγια, 
τά όποια άπό εικοσαετίας έξεδόΟησαν έν Έλλάδι.
Εγραψε περί σταφίδες έν Έπτανήσω.περ! ζωγρα

φικής έν Έλλάδι, περί Ίονιζή; έζπαιδεύσεω; ζαί 
πλήθος άλλων σημειωμάτων ζαί μελετών. Έγραψε 
τα; .βιογραφίας όλων σχεδόν τών Επτανησίων ποιη
τών ζαί πεζογράφων τή; παρε'/.Οούση; γενεά;, κρί
να; αύτού; με τό άζρον άωτον τή; έπιειζεία;.

Δυστυχώ; ή έργασία του άζαταπονήτου τούτου 
λογίου εϋρισζ.εται ζατεσπαρμένη έδώ ζαί έζει. Κα
μία έζδοσι: τών έργων του δέν έγεινε. ΙΙοϊο; να 
φροντίση περί τούτου : ΊΙ Μαράσλειο; .βιβλιοθήκη 
ή όποια, δέν δυνάμεΟα να τό αρνηΟώμεν, εί; τού; 
τόμου; τη; π-ριέλαβε ζαί ά;:ό/.ογα έργα, καλόν Οα 
ήτο έάν εί; μερικού; τόμου; τη; -δημοσίευε τα 
σπουδαιότερα τών έργων, συντόμων τ: ζα: έζτενε- 
στέρων. διαπρεπών σκαπανέων τή; πατρίου ιστορία; 
ζαί άξι παίνων άρχιοδ'.φών. τού (-)εμ. Ί’:/.αδελφέως. 
του Δ. Ι'ρ. Καμπούρογλου, τού Δεβιάζη ζα! ε':’τ:- 
νο; άλλου. Ι’ίπτομεν εί; τά; στήλας τή; «ΙΙιναζο- 
Οήζη;» τήν ιδέαν μα; ταύτην μέ τήν ώραίαν ελπίδα 
0τ: Οά πραγματοποιηΟή.

Μ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

* ΔΙΑΛΟΓΟΙ. *

ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ
ΑΓΙΑ - ΣΟΦΙΑΣ

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ ΚΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΠΟΛΕΙΣ

'J.J; συγγράϊεύ; ο Δ-ιβιάζη; είνα: εύουή: και

.Vni’iir/fi μην ' roiii fit αιτη ό τα-
! νο'ιρια, 

.Vof τήν κρατά; στα χέρι» σον και τήν κντρς με. Ολ.έρΊ, 
Καί orZunrrr τ·ι Οάκρνέι σαν, niir τό μαργαριτάρι ;

/ΙατΟίμην. fir ρ ;i ρ Σοτχιά, ιό fit γη μοναντρρτ, 
Πηνχι Στανρο ρναν καιρό ηιη· τρηνλό ιρς ά’ΐανω 
Kai τετρακόσια σήμαντρα, κι' εΐήντα tieti καμπάνες, 
Και Πατριάρχες λειίηνργηνς καί ρ'άλττς .
ΙίατΚι ιι·>ν, κ/.atai γιό ι·'» Ζτανρό, ml· Fitar nrar 

/ roro/.o u.iavh) 
Kai Ιιήρη ιιίΛιη ίγγαρη, mar jn.roTf.v ρ αίλιάζη, 
Haiti· ·····' για ι·< ι/σσαρα καιι.Ίαναριά τρ; κλαίω 
ΙΚ'ίγκιαν ιίασιρα τζαηια Oratonra, μεγα/.α, 
Κλαίω, .rar tih· ΡΊν* ίκκλρπία ί/'Αρ ιιας .τ/.Ζ<η !

Και :ιώς, μάνονλα μην, γλνκριΐι και :ιώς καλρ μον 
I

Kyttr' if ίκκλρηια τσάμικοι '^αήχτρκε ή Στάνη'·; μας.
— *//or7* ί'νας χοάνης ίίίπικτην και μια ωργωμίνρ

; ρμερα, 
Κι* άνταμωί) ρκηνε τά tivn, κι* ίγ><ν ηηγ ρ λ ν ρ ί >· ν, 
Κι' .τλγ .·Ίλ/://οναανι· Κλλνμτς κ·' ηί Ί'ηνρκηι,
Σκ<·τ·ήί)ρκίν ρρωϊκά ή \ ίτνκράτοράς μας
Και μ.τρκρ ή Τονρκος νικητρς στρν ςακοναιιίνρ Πό/.ρ, 
Και σκλάβωσε την τά.το μας. τρ tin/.ia μας ΠατρίΛα, 
line rirar ρ :·λι·» . νάη;ρ κΓ ρ πλιο τρανρ τ··ρ Κόσμον' 
Ί'όττ, ,-raitii μην ι’ ίχί)ρός, ·'· νικριρς Σανλτανης, 
Πίταζε κάτω τό Σ'τπνριί, .την ιίταν στην τρονΐ.η 

: άτανω 
Kai πτρλωσι ητρ ih'aiv mv τό μιαηρ ίγγαρη την, 
Γκηίιιιηρ τά καμταναρω, τά μαρμαρηχτια··.'να. 
Μ’ ίί/.α τι'ι ορματτρα μαά· xai τις καμ.ιάνις η/./ς 
Κι* iχτίσε τέσσερα τζαμιά, Όεώρατη μεγάλα, 
Σλάν λήγχις, γιγαττήλογχες, ακονισμένες. ασ:τρες, 
Γίην ητ/ κ'ινν \το τις τέσσεηες μεριες καί τρ ρ νλάγ·η·ν, 
Μρν ςαταγείνμ ίκκλρσιίι καί χριητιαν/ρ<ρ ^άλι 1

Μ'ρν κλαϊς, μανσνλα μην, γλνκεμ'ι, μρν κλαϊς.
/ καλρ μην μανα, 

ΚΓ έγ·η Οά γείνω αρχηγός, ίίταν Οά μεγαλιόσω... 
Ηαχω χρναά ρ ορέματα, και ιερικερ α/.αία. 
Καί ηιράτεμα ελληνικό, :n\invna καί καβάλα, 
Καί Οίι κινήσω μιϊιν ανγρ νά τάω για την Πόλμ. . 
Κι ικεϊ 0 ' άνοί-ω .τι'ό.εμη, καί την Τηνρκιά Οά Οαίιξω, 
Καί Οαιι.τω μέσα νικριΐ/ς στ ρν ξηκονσμέτρ Πόλη...
• ■·/ έλα, μαναύλα μην, μρν κλαϊς ΆλρΟιτα σαν τό 

[ λέγω
Τι'ηε Οά πάω στην "Αη—Σ'ορ'ΐά με τό στρατό μον ολη 
f-hi ριςω κττω τά τζαμτα, καί Οά πετά-ω τέρα 
Τό άγριο μιοορ έγγαρα ά.τ·> ittr τρσι λο ά.τάνω 
Και τό χρνσό μας τό Σλτανρό στη Οέσι τον Οά στήσω, 
I ια ναμπμ υ ΙΙατριάργης μας, νά λειτονργι^σμ μέσα !
— I κι σσν. παιΟί μον, μοναχό καί μασχαναΟοεμμένο ! 
Ίί Παναγιά μας κι9 ό Α πιστός νά σε κατα-ιο'ωρ ’

X ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

1 74

:υωζυν
χνη; τή; οιζοδομιζή;
;'/.εων. Τό έργον τούτο 

ζυριω; περιλαμβάνει περί τή; 
ρυμοτομία;, περί τών αναλο
γιών τών οίζοδομόιν 
μνημείων, τών 
τών πλατειών.

Ο’ 7(07 
ζρρ/ώ* ζα·. 
ΙΙαρατήρησι; 
διαζρίνε·. τό 
εύΟείαι όδοί

π/.ή ρη ; ζ αλ αισΟη σ· α 
έργον τούτο. Κατα τον ζ. 
αί απολήγουσαι εί; πλατεία; είναι ή ε; 
έζδήλωσι; μ:ά; πόλ-ω;. Κανον ζή γει. 
παιτεϊται. Σζοπό; τή; τέχνη; δέν είναι 
ραστήσν, τι; έν έργον τέχνη;, δέν είναι 
εν έργον τέχνη:, αλλα να ζ.αμνη όίστε 
τούτο να. έζτ:μηθή. Είτε πρό 
είτε αγάλματος, είτε οΐουδήπο τα έργα
τή; τέχνη; τα ανεγνωρισμένα ζαί ωραία έχουν 
ανάγζην τού πλαισίου των. ζα! λέγο··τε; πλαίσιον 
έννοοίμεν παν ό. τ: ό οφθαλμό; τού ανθρώπου 
λαμβάνει, όταν ί'στατα: αυτών

Κάμνω έζζλησιν πρό; 
χαράζ.τα;. αρχιτέκτονα 
τό περιβάλλον, τό ράθ· 
μόζει δια τήν ειζονα δ 
μοσΟς δια μίαν πλατείαν, δια μιαν οδόν. δ:α μίαν 
πόλ'.ν. '< > ζ. Silte ζάμνει έπιΟεώρησιν τών δ'.αφό- 
οων πλατειών ζαι τών

ζαι γυοτΞως
Silte αί

7.

τα·/

'.τ

: τού; ζωγράφου;. γ/.ύπτας.
α; να έζλέγουν τόν :
ό; ζαί τό πλαίσιον. Ό.τ’ άρ-
ΰνατα: περισσότερον ·/λ Ξ^αρ-

Γ'ί " · ■ -----
7<οϋΞύσΞ(ον τών Ο’.ζ’ών. 

από τή; Δζροπόλεω;. τή; αγορά; τή; Πομπηία; 
ζαί Ι’ώμη; μέχρι σών νέωτάτων πλατειών τών ση
μερινών πόλεων δια να δει;/, πόσον είναι άζ.ανόνι- 
στο:. άν·υ ζαλλιτεχνιζού τίνος συνδυασμού πρό; διευ- 
ζόλυνσιν τή; ζυζλοφορία; τών διαβατών ζα! πρό; 
τέρψ'.ν τήν όράσεω;

Ό 'Αριστοτέλη; ·ί; ολίγα; 
τέχνην τήν οίζοδομιζήν. Μια 
να ζτίζεται ούτω; όίστε να παρέχν, εί; τού; - 
τα; τήν άσφάλειαν ζαί τήν ευτυχίαν, (ύ ζ. 
άποδειζνύε: τήν σπουδαιότητα τών πλατειών τή; 
άρχαιότητο;. μ: τα άγάλματα. τά; ζρήνα;. τα; 
στήλα;. τά μνημεία, προδίδοντα άρρητον μεγαλο
πρέπειαν. Κατα τόν Μεσαίωνα ζαί τήν Αναγέν
νησιν έπανευρίσζει τι; τήν αύτήν τάσιν πρό; συγ· 
ζέντρωσιν εί; έν σημεϊον τών 
μνημείων, ώστε να ζοσμήται τό 
σία; ζωή;. Λ: πλατεϊα; ειχον 
ζαί άπετέλουν έν σύνο'/.ον μέ 
Σήμερον, παρ 
σιμεύουσι τό ζ 
zxz iy.icx:. 
γύρω οίζία;. 
ζωή απεσύρΟη 
άρχαίων έν ύ:
πτυ

τυνώύ’.τ· την

ϋυτως <·>τ 75/.’-
Sitie

ας’Λπατατηεητω·/
7.Ξ7τ;ο·/ τής ϊημο- 

σ/.οζον
•ζτιρια. 

ατηρεΓ μελαγχολιζώ; ό ζ. Sine, χρη- 
ιολύ πολύ ώ; τόπο; σταΟμεύσεω; δια 
ζα: ούδεμίαν σχέσιν έχουν πρό; τα; 
Μετά παρέλευσ-.ν αιώνων, ή δημοσία 
άπό τά; πλατεία;, ένώ ή ζωή τών 

παίΟρω ήτο άρμοδ'.οτέρα εί; τήν άνά- 
ιν τού ζαλλιτεχνιζού αισθήματα;.

-ος
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* ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΝΟΥ *

ΕΡΗΜΙΤΗΣ

“Οταν τά ρόδα τά υστερνά 
Καί τά άπορφανεμένα
Μαδήσουν σιής περίλυπες
Τής ύερες που ποθώ,
Στά υπνωτισμένα ισκιώματα 
Στά δένδρα τά γερμένα 
θά πάω νά πλανηθώ . . .

Κατά τον ζ. Sitlc τδ ζέντρον μια; πλατεία; 
πρέπει νά ζι·ιχ·. έλεύΟερον, τά μνημεία νά έγείρων- 
ται εις τας παρηγκωνισμένα; γωνία; ζαΐ στηρίζει 
την γνώμην του ταύτην εί; χαρίεσσαν δικαιολογίαν. 
Είναι αξιοπαρατήρητο·/, λέγει, πόσον οι παΐδες 
σχεδιάζοντ-ς άνευ οδηγού, παρά μόνοι ύπδ του έν
στικτου τού καλλιτεχνικού έλαυνόμενοι, ζατορΟοΰν 
πολλάκις εις τά; χονδροειδείς παραστάσεις των νά 
φθάνουν εί; τα ίδια αποτελέσματα εΐ; ά καί οί πρω
τογενείς λαοί. Οΰδεί; είμαι βέβαιο; ούτε καν υπο
πτεύεται οτι εν έζ των παιγνιδίων των αυτών 
ήδύνστο νά μα; διδάξτ, τήν τέχνην τού αρμονιζώ; 
τοποΟετείν τά μνημεία. Πράγματι, οι έκ χιόνο; 
άνθρωποι μέ τού; οποίου; οιασζεδάζουσι τον χειμώτα 
ταποδετούνται ακριβώς ζατα τον ίδιον τρόπον, καθ' 
όν αι κρήναι ζαΐ τά μνημεία. Πώς συμβαίνει τούτο: 
Άπλούστατον. 1 Ιαριστάνουσι τήν πλατείαν ένδ; 
χωρίου /.’καλυμμένη·/ ύπδ χιόνο; εντεύθεν ζακείΟεν 
χαράσσονται οδοί αίτινες είσί αί φυσικά: οδοί τή; 
συγκοινωνία;.

Ή ιδεώδη; οδό; ζαΐ ή ιδεώδη; πλατεία κατά 
τον ζ. Sitte πρέπει νά αποτελεί έν σόνολον κλειστόν, 
περιεκτικόν. Όσον αί εντυπώσει; περιορίζονται, 
πλαισιούνται, τόσον ή θέα είναι τελειότερα. Τέρ- 
πεταί τι; εις άνοικτδν μέρο; ένθα τδ βλέμμα δέν 
χάνεται έν τώ άπείρω. Τά διαστήματα των πλα
τειών και τών οδών πρέπει νά είναι σχετικά προ; 
τά κτίρια ζαΐ τά μνημεία. Ιίαρατηρεϊται τάσι; τι; 
εί; τ'ο νά άπομονοδνται τά κτίρια όλοτελώ;. 
Ή υγιεινή ζαΐ ή άπδ τή; πυρκαίά; ασφάλεια δέν 
έχουν λόγους ή νά είναι ευχαριστημένα·.. ’Αλλά 
υπάρχει υπερβολή εί; τά; απομονώσει; ταύτα;. Θέ
λουν οί σημερινοί αρχιτέκτονες νά διωρΟώσουν τά 
έργα τών αρχαίων διδασκάλων, άποξέοντες αυτά 
άπδ τδ περιβάλ λον καί δέν διστάζουν νά τδ κάμουν 
ενώ είναι πρόδηλον, οτι τά έργα ταύτα ίδρύΟησαν 

ακριβώς ι'να ώσιν έν αρμονία μέ τά; παρακείμενα; 
οικοδομά;. Αί μητροπόλει; τού Μεσαίωνος. αί 
οιζοδομαι τή; 'Αναγεννήσεως τι ήΟ-λον ζ-ρδίση 
έκ τή; τοιαύτη; άπομονώσεως ; Οί καλλιτέχναι δέν 
έκτισαν τά κτίρια άπλώ; μόνον ι’να σχηματίσω σιν 
ογκου;.αλλα απ'έναντίας ϊνα Οεώνται έκ τού σύνεγ- 
γους καί δύναντα: ούτω νά μελετηθώσι. Ή σμί- 
κρυνσι; τών πλατειών ζαΐ τών οδών οδηγεί άναγ- 
καστικώ; τδν περιπατητήν νά ϊδν, τά αριστουρ
γήματα ταύτα έξ άποστάσεως κατ'αρέσκειαν, άλλ' 
ούχϊ καί τόσον ώστε νά έλαττωΟή ή άξια τών ιϊζο- 
οίκοδομημάτων. ’() κ. Sitte έξετάζ-ι ειτα τήν νεω- 
τέραν άρχιτεκτον.κήν ύπδ υγιεινήν έποψιν, καί συ
νηγορεί έν τώ τελευταίο» κεφαλαίο» υπέρ δεντροστοι
χιών ζα'ι βλαστήσεων έν ταί; πόλεσι. Οί κήποι δέν 
πρέπει νά ώ-ι εις τά άκρα τής πόλεως. ή έκτος 
αυτών, όπως συμβαίνει σήμερον, άλλά έντδ; τών 
οδών, γύρω τών οικιών. ΙΙόση διαφορά μεταξύ τών 
νεωτέρων κήπων ζαΐ τών τής ’Ελληνική; άρχαιό- 
τητο;. δτε ήσαν οί κήπο: προσιτοί εί; τδ δημόσιον. 
Οί κήποι δέν είναι μηχανική τις έργασία. Είναι 
καλλιτεχνία, είναι τέχνη μεγάλη ζαΐ λαϊκή.

Κ.

Και έχει θά ακούσω τι θά λεν
Ίου άνεμον ή νοσταλγίες 
Ιϊά τής ζωής τά σύθαμπα
Στά ξέφυλλα κλαδιά,
Και γιά τής έννοιες τής παληές

Άνκτολΐτις

Άπό τοΰ παραθύρου

Μέ τά χελιδονόπουλα 
Καί μέ τά συννεφάκια, 
ΙΙοΰ ταιριαστά θά φεύγουνε 
Κατά τά δνσμικά, 
Θρεμμένα μέ τών στοχασμών 
Τά αδιάκοπα φαρμάκια 
θά ανέβουν τά τραγούδια μου 
Θά ανέβουν μυστικά...

Θά γίνω τότε τής ζωής 
'() ξένος παροδίτης 
"Ο,τι είχα κι’ δ,τι Αγάπησα 
Αέ θά μέ ξαναϊδή,
Θαειμαι στη γή τής Αησμονιας 
Θλιμμένος ερημίτης
Καί θάβρω ότι ονειρεύτηκα 
Άπό μικρό παιδί. . .

θρ. ζα ι οπουαοι
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ

Έν Άΐ)ήνηις τή 8 'Οκτωβρίου 1903

Φίλτατί ιιοι.

ότι

Άλλά μήπως έν 
καλόν έχομεν, ό, 
επρα/Οη οφείλεται άποχλειστικώς εί< 
γενναιοδωρίαν — άνάγνωΟι : πρωτοβουλίαν 
ληνός- Ιίαρ'π··’'·--1'---- -----

ν «> ρ ί ζ ε ■ ς χάλλιον έμοΰ 
όπου ή ιδιωτική πρωτοβουλία ά*ε- 
μίχΟη χαί εδρασε, έπετελέσΟησαν 
έργα γενναία χαί πολλά. Σχεδόν 
θαύματα. Ίδε τί γίνεται έν Άγγλ'ζ 
μέ τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν. 
ΕκεΓ, τό Κράτος δέν αναμιγνύεται 

σχεδόν εις τίποτε, ούτε εις τήν 
έκπαίδευσίν. "Ολα οϊ ιοιώται. 

Ελλαδι δέν συμβαίνει τό αύτόι’Ο,τι 
,τι ωφέλιμον εγένετο, δ,τ', σοβαρόν δι- 

■■ ■ - ~ ί- τήν έγνωσμένην
ι — τοΰ Έλ- 

;. Παρ'ημΰ μάλιστα παρετηρήΟη χαί τι πολύ πε
ρίεργον, άξιον πολλής μελέτης. "Οταν τό Κράτος έ- 
πεδιωξεν εργον τι αναγόμενου εις σφαίρας άλλοτρίας 
τής πολι-ιχής, ή αποτυχία χαί αϋτό τοΰτο τό 9α- 
λάσσωμα έστεψε πάντοτε την έπιχείρησίν του. Τό 
διατί δεν ζητώ νά εξετάσω, αρκεί" μόνον ότι είναι γε
γονός τοΰτο αποδεδειγμένο·/.

’Ενθυμούμαι, αγαπητέ μοι συνάδελφε, ότι όταν 
προ δεκατεσσάρων ετών έξώσΟην έχ Τουρκίας καί 
ηλΟον ενταύθα όπως εγκατασταθώ, τρία πράγματα έ- 
ζητησα πρώτον νά ίδιο εις τάς 'Αθήνας, τρία πράγ
ματα. τα οποία συγκινοΰν μυχιαί-ατα χαί ηλεκτρίζουν 
παντα Ελληνα, ιδίως τόν έκ τής ύποδούλου κατα
γόμενου. Τόν ΙΙαρΟεώνα, τό μνημείου τοΰ αοιδίμου 
ΙΙατρικρχου Γρηγορίου καί τόν τάφον τοΰ αθανάτου 
μας Καναρη. Μετέβην πρώτον έπι τοϋ ϊεροΰ βράχου 
καί έΟαύμασα τό εργον τοΰ 'Ικτίνου, κατήλΟον εις 
την Μητρόπολιν χαί συγχεχινημένος ήσπάσΟην τό α
πέριττου και μεγαλοπρεπές μυημεϊον τοΰ μεγαλομάρ- 
τυρος τοΰ 21. ειτα δέ. μετέβην εις τό ΝεχοοταφεΓον. 
Εζητησα από τόν έχει ευρισκόμενον ιερέα νά μοί ύπο- 

^ειςη τον γινάντιον τάφον τοΰ γιγαντοδεστέρου τών 
ηρώων. Ή απάντησις ύπήρξε σπαρακτική χαί ανέλ
πιστος. «Δεν γνωρίζω ποΰ είναι» μοΰ είπεν ό ϊερεύς. 
Φαντάζεσαι τήν έχπληξίν μου. τήν άγανάχτησι'ν μου. 
Κύριος τις ευρισκόμενος έκεϊ ετυχ ε νά γνωοΐζη ποΰ 
εύρίσκεται ό τάφος χαί μοί τόν επέδειξεν. "Αλλη α
πογοήτευσες Εις μαρμάρινος σταυρός, φίρων τό όνομα 
τοΰ μεγάλου πυρπολητοϋ. έδείκνυεν ότι έχει ΰπό τό 
χώμα^ ώς ό κοινότερος τών θνητών, κεϊται ό Κων
σταντίνος Κανάρης !

Από τής στιγμής έκείνης μέ κατέλαβε τό δέος, ή 
απογοήτευσες. Ουδέποτε Οά λησμονήσω τήν Ολίψιν ήν 
ήσΟκνΟην τότε. Μοί άφ-ρρέΟη κάτι τι άπό τόν ενθου
σιασμόν μου, άπό τάς ελπίδας μου, άπό τήν υπερη
φάνειαν μου

'Λπό τής έποχής έκείνης άπεκρυσταλλώΟη εντός 
μου μια ιδέα, έν σχέδιον 'Ενόσω παρέρχεται ό χρό
νος τόσον καί ενδυναμοΰται ή ιδέα εκείνη καί τό σχέ- 
Οιον εκείνο.

Επίτρεπαν με νά σοί τό 
’Ελπίζω να τό παραδεχΟής 

ό είπω, να σοί τό προτείνω, 
νά τό υιοθέτησης, σύ 5-

στις έχει; βαΟυν πατριωτισμόν καί τόσην 9ετικότητα 
έν τή αντιλήψιι τών ζητημάτων.

"Λχουσέ με λοιπόν.
Δεν εχομεν μόνον καθήκον ιερόν όπως τιμώμεντήν 

μνήμην εκείνων οϊτινις ίμεγαλούργησαν, δοξάσαντε; 
την πατρίδα. Όφείλομεν πρό παντός άλλου να δει- 
χνύωμεν αυτούς ιός ύπόδειγμα εις τας επερχομίνσς 
γενεάς· Τό καλόν παράδειγμα υπήρξε πάντοτε ωφέλι
μον. Τιμώντες τούς μεγάλους, προκαλοΰμεν τούς 
απογόνους μα; εις έργα μεγάλα. Έ< τή άμιλλα, μεγα
λουργέ? εν έθνος. Λαός χωρίς ιστορίαν, χωρίς παρα
δείγματα. ομοιάζει ποσόν τι ΰδα.τος άνευ πηγής καί 
ανευ εκβολής. Σαπίζει, φέρει μιάσματα καί τέλος ά- 
πορροφοΰται. .

’Ιδού τί πτοτείνω.
Νά σχηματισΟή έταιρι'α ανδριάντων. Έκαστον μέ

λος να πλητώνη ποσόν τι χατά μήνα. Τά συλλεγό- 
μενα ποσά τα όποια πέπεισμαι ότι 9α ώσι μεγαλα, 
να χρησιμεύσωσι πρός ανιδρυσιν ανδτιάντων εν ’Αθή
να·.;. ΗαστολισΟή ούτω και ή κομψή μας πρωτεύουσα 
μέ έργα ωραία καί διδακτικά <-·ά κε.δίση καί ή καλ
λιτεχνία ή 'Ελληνική, ήτις Οά εύρη στάδια δράσει»; 
καί αμίλλης. Άλλα, πρό παντός άλλου. -ό ηθικόν 
κέρδος Οά είναι μέγα. ύ· υπολόγιστον Τί; θ' άρνηΟή ·<ά 
εγγραφή μέλος εις τοιοϋτον Σύλλογον ;

ΙΙειτήχοντα, εκατόν φίλους μου αναλαμβάνω να 
έγγράψω εις τήν σχηματισΟησομένην αυτήν εταιρίαν. 
'Αλλ' έκαστον νεωστί έγγραφόμενον μέλος οφείλει να 
έγγραφη δέκα τουλάχιστον νέα μέλη. Δέν Οα παρ- 
έλΟη ετοτ καί χιλιάδες 'Ελλήνων θ' αποτελούν τόν 
Σύλλογον τούτον.

1‘ίψε τήν ιδέαν αυτήν εις τήν δημοσιότητα’ Οά πει- 
σΟής αμέσως ότι ένΟουσιωοώς Οα γίνη αποδέκτη.

Φαντάζεσαι, αγαπητέ μοι φίλε, πόσον ώραϊον και 
παςήγορον Οα είναι να ίδωμεν μίαν ήμέραν, ήτις ελ
πίζω νά μή είναι μακράν, τάς ’.Αθήνας μας έστεμ- 
μένας μέ μεγαλοπρεπείς ανδριάντας, ο'οι τών άλη- 
σμονήτων καί πατριωτικωτάτων καί πολυκλαύστων 
πρώτων βασιλέων μας, τοΰ αειμνήστου ΌΟωνος τοΰ 
Μεγάλου καί Αμαλίας τής 'Ενάρετου ; τοΰ τιτανος 
Κανχρη ; τοΰ άτοομήτου Καεαϊσκά.κη ; τοΰ εύγε'οΰς 
Μπότσαρη καί τόσων άλλων μυθωδών ηρώων τοΰ 21 ;

Ό πρώτος όμως άνδριάς όστις Οά στηΟή άς είναι ό 
άνοριάς τής Έ λ λ ά δ ο ς. ήτις έγαλ'ύχησε τά έν
δοξα τέκνα, της !

Δέν σοί λέγω τίποτε άλλο. Μία απόφασις χρειά
ζεται καί τό σχέδιον επέτυχε.

Σέ άσπάζομαι
ΑΑΕΞ Κ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΙ 

Κύριον

Δ- I. ΚαλόγΓηόπουλον
Διευθυντήν *'Ι|:ναχο4ή*η;,,

X. τ. II — ΈκΟνμως τ.τικροτοίμη· rii ιΐμ .τρ·'·ια· 
ηιν τοϋ γΐλου ανναΛϊΙ,φον και ι) ■ //ιχαχοΰγχ/; , νίγηρί- 
ηιω; έγχολτοϋΓ'Κ tlivrvyrvij κηί κηιριαηικωιάιην ΙΑίαν. 
Αί ΆΙίήναι -νού ΛοΛ./υϋ /Αει να ΐκησμοΐ-τιο μί άνΑριάν- 
taf καί μνημιϊα, μία Αι: ά.ια τά; εκπλήξεις ιών ξέι·ωι· 
fjii ή πανιελής ε/.λεη/'ΐς παρ' ήμίν εκγράοεως εΐγνωμα· 
αύνηί :ιρό; ιιίαονς καί ιόαονς ήρωας. Ία έργον Α'εν είναι 
Ιίεβαίως μικρόν Άλλ ή ί/έληοι; ολα ιά ν.τερνικρ. Ά:ιι ■ 
ΑείγΟρ ίΐιι μ οι ’ έ.-ιιερο-ιΰιν ενέργεια είνε ιιαΟενεαιέιεμ· 
χρεμϊζειαι Ανναμις καί ιήν Ανναμιν έι.ποιελονν ιιί πολλοί. 
Διίι τοΰτο >/ "ΊΙινακοίλήκηι’ιρχομένη τής ενεργείας 
άνιίγει ό.αό ιοί .ιροοεχοί; ρύλλοι· κατάλογον εγγραφής 
μελών ιής 'Εταιρείας. "Haul τώι· ά,τανιαχον άναγιιοοιών 
μας άποΛι^ονιαι τήν ίΛέαν ιής ίδούοεως τοιαότι/ς ‘Εται
ρείας .ιιιρακιιλοΪΊ’ΐαι νά μάς τΰ Αηλώαωαιν, ει ί/ΐς Λ' α·ς 
καιαριιοίίή ·ί πρώτης κατιίλογος Ιγγραφιϊιν Λά τεΟαΐν 
αί βάοεις τον αιομαιείον t καταρτιζομένον νπό ειΑ·κής 
επιτροπής τοΰ Καταοιαιικον.

Η ΚΙΘΑΡΑ

τίμμουν, και Γι·α μοιμο

κ ι ί> ιί ρ<ι θαρρείς 
ί ώ; κλαίει. Τα όα- 
κιΐ’/.α τοΰ καλλιτε- 
χνυι> τιόιε χαϊδεύοιη· 
τίϊ^ '/."(.‘δΕς, έΐόιε 
τής κΐΐ'.τοΰε άλν- 
πι/τα. Καί αΰτες 
λάγι ακορ^ΐέιαι ά:ιί>

'Ονειράπλαατιι ή παρθένα, οινλώνει τά 
ιΐιίτια επάνω οιί/ς χορδές Κ εκείνες οαν 
νά περνονν ζωή άπδ τή φλόγα τών μα- 
ττών τι/ς. σαν νά νοιώθουν τί/ν άνατριχίλα 
'ποΰ με σπαράζει, σαν νά ίρωτευωνιαι, 
ιιφίνουν ενα στεναγμό, ποΰ μοΰ σχίζει τι/ν 
καρδιά.

ΙΙόιε κυτκίζω τήν κιθάρα καί πότε τά 
γλυκά θωρώιμάτια τι/ς. ΦλΛγα μ ' ανάβουν 
οιι'ι στήθη τής κιθάρας οί στεναγμοί, 
φλόγα καί τιι δυό της μάτια.

Χάνεται ή άομονία. Νοιώθω νά μου 
φιύγη ή ψυχή : Γμϊ με κόσμος δεν υπάρ
χει. . . "ίΙ, τί καλοί σύντροφοι, τής κιθά
ρας ή μελωδία καί τών ματιών της ή φεγ
γοβολή.

Πεθαίνω !
Τί χαρά μου ! . . .

Δ. I. ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΣ

Ι'Α.ιό ιάς ίκΑοΟείοος ■ -Φωτοσκιάσεις.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΟΪΑΑΙ 
ΙΙΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Έζακολιινθεΐ τί> τρεμοίιλιαομα και γλι>- 
κιί - γλκκιί, αα>· ί'ΐ'α όνειρα :ia).n<'>. νοκ!>ΐ)ω 
τή Ai'Aij να ιι<>7< οΐ/ίγγιι ?//>· καρδμί. Και 
δακρύζω ατί/ν άριιιινίαν, και θέλω, θέλω 
ν' άγαττήςτω.

■// "ΙΙινιικοίλήιιι,, "ιργειαι ι\πό too παρόντος τεύγους 
δρμοαιεΰονοιι γνοίμας έπιμανώι καλλιτεχνών ίίλιον 
ιο,ν εποχών και ίίένικατιμανν Α! γνιομαι αιιτιιι προερ
χόμενοι έκ μακράς πείρας καί Αιαινπονμεναι έιπό εξό- 
χ_ον ιαλέιντον καλλιιέχνας καί φιλοτέχνους 9' άποβώ- 
οιν έϊιιιρέιιος έπωρελεϊς εις τούς παρ' ήμϊν ϊργάτας 
ιον καλοΰ,οϊιινες ιιπομεμονωμένοι καί έινεν τής ι'ιπαι- 
ιοιιμένι/ς καλλιτεχνικής μορφώοεως (μέ ολι/ν ιω>· τήν 
καλήν ύέλι/οιν) nil ενριοοιν όΛμγόν εν τώ έργ·ρ των 
πολύτιμον.

ίι >' ύΐ ν final ίκανυς να σχιδιά- 
σ|)ί ί’να ι’ίνθριυσον πίπιοντα ’ι.πο 
ιΰ πιιριίθνρΌ· καθ' οι· χρόνυν πι- 
πιει ά.πδ ενδς τετάρτου πατώμα
τος ί.τί ιοΰ ιΛάφους, δίν θά πα- 
ραγάγης πυτι καλά έργα.

ΙλεΙαίΊοί.υ

Ή παρατήρηοις er ιή τίχνι/ 
eive ή πρός τήν ι/ύαιν προοήλω- 
σις καί ιξωτερίκευσις ίν τώ βίω. 
Ο καλλιτέχνης, είτε ίξ Ινσιίκιυυ, 

είτε Ιξ άνάγκης. Αποβαίνει παρατηρητής. Διά νά 
ζωγραιγίζΐ) καλώς, πρέπει ι<» βλέπη καλώς, νά 
γνυιρίζη πώς νά παρατηρή. Τίποτε δεν πρέπει 
νά ζωγραφίζη αΐ’ΐυμιίτως. II παρατήρηαις είνε 
ικείνη ήτις θά δώση τό υλικόν εις τήν φανταοίαν.

Μ. Tac/ton

Άναζητεΐν επιμόνως. ιδού ό τρόπος μί τον 
όποιον βλέπω' καί προσπαθώ νά λησμονιό πάν 
δ,τι δύναμαι νά μισηθώ άπό ενα πίνακα, τόν 
όποιον παρατηρώ.

lloui/uereait

.Ιχιιπώ
ςιοι/ι·, πάν ο, τι αποτελεί ενέργειαν καί δράσιν. 

Chap ιι

ΙΙρυσπαθώ νά παρατηρώ' μόνον οί μιγιί- 
λοι καλλιτέχναι γνωρίζουν νά παρατηρούν.

Henner

"Οταν άνεχώρησα διά 'Ρώμην, ΰ ΙΙαυίιΙ μέ 
συνεβοόλεναε νά μένω άεργος επί έζ μήνας καί 
έπειτα ν * αρχίσω νά ζωγραφίζω. Τους έζ αϊ
τούς μήνας ήθελε νά παρατηρώ και νά μελειώ 
τά τοπεΐα. Τό έκαμα καί είμαι είαυχής.

Ccliuetz
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τέσσαρα τινά κυρίως απαιτούνται νά γνωρίζη 
<5 καλλιτέχνης. Το σχέδιον, το χρώμα δπερ α
ποτελεί την αξίαν τοϋ έργου, τό αίσθημα δπερ 
παράγει τήν εντύπωσιν.καί τήν έκτέλεσιν. ήτοι την 
άπόδοσιν τοϋ αισθήματος. Οσον αφορά εμέ. 
πιστεύω νά έχω τό αίσθημα, δηλαδή δλίγην 
ποίησιν εν τή ψυχή, ήτις μέ οδηγεί νά βλέπω 
ή νά συμπληρώ δ τι βλέπω.

Corot

Ό καλλωπισμός είναι ωραίος μόνον όταν 
άντανακλα τήν φύσιν καί άποδίδει τό ψυχικόν 
πάθος.

Purist rle Chavawnes

Καλλιτέχνης είναι Ικεΐνος δστις βλέπει περισ
σότερον, υψηλότεροι·, καθαρότερου ή ο! άλλοι 
άνθρωποι.

Preaull

Ωραία τέχνη είναι εκείνη, ήτις υπό τήν ίξω- 
τερικήν μορφήν αντικατοπτρίζει εξ' ίσου τάς με
γάλος δρμάς τής ψυχής, τοϋ πνεύματος, τής 
καρδίας καί τής φαντασίας και άνταποκρίνεται 
εις τάς διαφόρους άνάγκας τοϋ ανθρωπίνου όν- 
τος πάσης εποχής. ΊΙ ωραία τέχνη είναι ή 
γλίϊισα τοϋ Θεόν.

G. Moreau

Μελετάτε τους διδασκάλους, μή άπομιμή- 
σθε τίποτε.

Coignet.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΜΙΣ ΔΟΪΓΚΑΝ

αρ έ ρ χ ε τ α ι τό παν, 
άλλα καί. έπαναζήΐ. Εις 
τήν πεζότητα ή όποια 
άφορήτως μας περιβάλ
λει, ήλθε έκ τοϋ Νέου 
κόσμου μία άκτ'ις ποιή- 
σεως, μία έμπνευάμένη 
μύάτις φέρουόα μύρτον 

καί δάφνην έκ τοϋ Ίλισσοϋ, όν δέν έγνώριζε. Εις 
τήν ξενομανίαν ήτις μας συνθλίβει, ήλθε μία 
Τ.λληνίς άρχαία νά μάς δείξι,ι δτι πρέπει νά 
πιάτεύωμεν εις τάς νεκραναστάσεις καί ότι ϋχι 
μόνον τδ άρχαϊον έλλιινικόν πνεύμα, άλλά καί 
τό κομμόν καί χαρίεν καί σφριγηλόν άρχαϊον 
έλλιινικόν δώμα ζμ. ΊΙ μις Δοΰγκαν, ή όποια 
άνεστάτωόε καί έγαλβάνισε τούς κοινωνικούς 
μας κύκλους, δέν εΐνε όνειροπόλος τις ποιή- 
τρια ήτάλλουάα διθυράμβους ίι καινοτόμος τυ- 
χοδιώκτις. Εΐνε ή ένσάρκωόις ένός ιδεώδους. 
Είναι θετική, ύπέρ τής άμέσου πραγματοποιή- 
Οεως τών ώραίων ονείρων έργαζομένη. ©έλει τό 
υπαρκτόν, καί δχι τό φανταστικόν. Νά έπανέλ- 
βωμεν εις τόν άρχαϊον έλλ- βίον, όν πάντες καί 
φιλόσοφοι, καί ιατροί, καί καλλιτέχναι, καίποι- 
ιιταί, καί νομοΟέται άνομολογοϋσιν ώς τήν άδα- 
μαντίνην έποχήν τής άνΟρωπότητος Άμ' 
έπος, αμ έργον. ΈνεδύΟη τά πέδιλα, περιε· 
βλήθη τόν χιτώνα, μετεΟκεύαβε τίιν κόμμωΟιν 
καί ήλθε προσΟέσαάα εις τό φυσικόν κάλλος τοϋ 
δώματός της τό κάλλος τής κλαδικής άμφιέ- 
Οεως. εις τήν γήν τοϋ μεγαλείου, τήν πατοώαν 
- αί ιβυχαί δέν έχουν έθνικότητα - εις τήν γήν, 
προς τήν (''ποιαν τήν συνδέει έρως ευσεβής, 
λατρεία άμάχητος. Ό Νέος κόσμος, άγνότερος 
τοϋ παλαιού, μάς έπεφύλαττε καί τήν ίμερόεσ- 
σαν αυτήν έκληξιν, τήν μελιόταγή αύτήν άφύ- 
πνιδιν. Ό νέος κόσμος, καίτοι τείνει νά δημι- 
ουργήΰμ τό Κράτος τοϋ Σιδήρου καί τών Εκα
τομμυρίων, έχει έν τούτοιςτόν ρωμαντισμόν του. 
ίίν γνωρίζει νά συνδέμ μέ τίιν πραγματικότητα. 
Και τόπος ένθα τά άρχαία δράματα παριάτά- 
νονται εις τήν άρχαίαν έλληνικόν μέ άνέφικτον 
δι’ ήμάς μεγαλοπρέπειαν καί άκρίβειαν καί 
έγείρουν θύελλαν ένΟουσιαάμοϋ, δπου νεάνιδες, 
ώςό Frank Miller φιλοδοξούν νά λέγωνται έλλη- 
νίδες καί στένουν δι’ έν φύλλον 'Αττικής χλω- 
ρίδος, ώς ή δεσποινίς Μπάρρους ήτις έγένετο 
διαπρύσιος σημαιοφόρος τού παραάτάσεως τοϋ 
• Λϊαντος·', δέν ήτο δυνατόν ΰ νά μάς χαρίόιι 
καί τήν Τερήτιχόριιν.

ΊΙ μις Δοΰγκαν ήλθε νά μελιτήση τά λείψανα 
τών αρχαίων 'Αθηνών, νά έμπνιυσΟύι ϋπό τόν 
γελύεντα ουρανόν, νά κατοικίσμ διά παντός, εί 
δυνατόν, ύπό τίιν άιγώντα Ιερόν βράχον.

«ΊΙ ποίησις, ιί μουσική καί ή όρχιιστικιι-είπε- 
έ.χωρίσΟιιάαν, πλανώνται όρφαναί. Θέλοι νά 
άνεύρω και νά άναότήόω τόν ρυθμόν τοϋ χορού. 
Τον άνεζιίτων φιλοδόξως, άλλά δέν ήλπιζα 
Ένόμισα οτι ήτο μυστικόν τεθαμμένον ’Ήδη 
νομίζω ότι άνεύρον τό νήμα Άλλ' εϋρίσκομαι 
άκόμη εις τον πυρετόν τής μελάτης. Ή πρώτη 
μου Απόπειρα Οά είναι νά χσρεύάω τον χορόν 
τών Ίκετίδων τού Αισχύλου. Λυτός ό ρυθμός 
τών λέξεων μέ όδιιγεϊ εις τίιν εϋρεόιν τού χορού. 
<->έλω τάσυλλάόω τάς οίονέί μοιραίας κινήσεις 
τών άρχαίων όρχηστρίδων... Νομίζω ότι εδώ εις 
τας Αθήνας το «... μα μου λαμβάνει πτερά, 
κάτι τι μυστηριώδες Αφυπνίζεται έντός μρη Ό 
καλλιτέχνης δστις Οά ήόύνατο νά έπιότρέι^ι,ι 
σήμερον εις τό άρχαϊον ιδανικόν,είναι εύτυχϊις »

Αί όλίγαι αϋταί λέξεις συνοικίζουν έν πρό
γραμμα έργασίας άλιιΟώς άξίοΟαίμαστον Κτίζει 
ήδιι ή μίς Δοΰγκαν σπουδαστήριον όπισθεν τού 
Σταδίου, έπί λόφου ϋΟεν είναι όρατιι ολόκληρος 
άχεδόν ή 'Αττική Θά βλέπι,ι άνέτως τόν μαρμαί- 
ροντα Σαρωνικόν. τήν Άκρόπολιν, τό Όλι μ
πετόν, τό Θησεΐον. δ,τι πολύτιμον έχει ίι πρω
τεύουσα. "Εκεί μονάζοι σα Οά άναπαριότά τίιν 
άρχαϊον βίον καί Οά νομίζμ δτι βλέπει ύπο τίιν 
Άκρόπολιν χορούς έν ύπαίΟρω μέ χιλιάδας θεα
τών πέοιξ, έορτάς και έστιάάεις, άγάλματα καί 
κανιιφόρους. ί’ν πανόραμα τό όποιον λαχταρά 
ιί γή τών Αθηνών, ίι γή τών Ολυμπίων, τών 
ΊΙμιΟέων, τών 'Ηρώων, τών Καλλιτεχνών.

ΙΙριί τριετίας είχε γείνι,ι παρ' ήμϊν έκ μέρους 
κοριών τινών άπόπειρα έπαναφοοάς τοϋ άρ- 
χαίου ένδύματος. Ή όάτι.ρα, όπως συνήθως εις 
τόν εύλογιιμένον αύτόν, τόν περιούσιον λαόν 
τής Ανατολής, έπαιξε τόν ρόλον της, μέ τά κα
λαμπούρια διά τάς Τανα γραίας. Αλλ' ήδη.—έ- 
πειδή ίσως έρχεται έξωθεν ή άναγέννηιίις—τά 
στόματα έκλείσθηδον εις τά μειδιάματα και ή- 
νοίχΟηόαν εις θαυμασμόν. Εύτύχημα καί αύτό, 
Ό θαυμασμός μάς επιβάλλεται, οίοσδήποτε και 
αν τόν οδηγεί. ΊΙ μις Δοΰγκαν φέρει έν όαιμό- 
νιον έντός της. Καί τό βαιμόνιον αύτό δέν εΐνε 
καινόν μάς ώνήκει, εΐνε "Ελληνικόν.

"Η μίς Ίσιδώρα Δοΰγκαν έν Καλλιφορνία ένε- 
πνεύσΟη τούς Έλλ. χορούς, εις τά έν Εύρώπη 
μουσεία τούς έμελέτησε Συνέθεσε καί χορεύει 
— ήδη έν ΛΟήναις Οά τούς τελειοποιήσει—τούς 
έξης χορούς :

α'; Ό Παν και ή 'Ηχώ, συντεθείς έπί τοϋ ει
δυλλίου τού ποιιιτοΰΜόσχου.Χορός βουκολικός.

ύ I Θρήνος τών νυμφών παρά τόν τάφον τής 
Εϋρυδίκιις, συνοδευόμενος μέ μουσικήν τοϋ 
Γλούκ. Χορός πένθιμος.

γ ) Χορός τών μακαρίων ι^υχών εις τά Ήλύ- 
σεια πεδία· είδύλλιον μέ μουσικήν τού Γλούκ

δ') ΊΙ κόρη καί ό θάνατος, χορός τραγικός ά
νευ μουσικής.

ε ) Χορός τής Άλκήστιδος,πένθιμος άνευ μου
σικής.

• · ΓΙΙΝ Λ ΚΟΘΓΧ1£Μ " ’

ς ) 'Ο θάνατος τιΐς Δάφνιις, χορός βουκολικός.
Άλλά τον (Ιιιόαυρόν αύτόν δέν κρατεί δι'έ.αυ- 

τήν. Θέλει νά τόν μεταδιί όι.ι εις οΐόν τε πλειο- 
τέρας έλληνίδας. Ζητεί νά ίδρυση σχολήν, έν ή 
νά διδάάκι.ι τούς άρχαίους Έολ. χορούς και διό
λου παράδοξον τί· μ π ο ό τ ίι ν και τό pas ιΓΕ- 
spagne νά διαδεχθούν αί ορχήσεις τών Νιιρηί· 
δων και τών Αρνάδων.

ΦΥΛΑΚΑΣ-'

υί Βάνδαλοι δέν λείπουν ποτέ άπό καμμΐαν
7/υαν Βάνδαλοι είτε έκ κακούργου ένστι

κτου, είτε έκ παχυλής άμαήείας Ή "Ελλάς, ιί 
τόσφ εύνοιιΟεΐσα ύπο τής τέχνες, έχει καί αύτίι 
τ<·ύς καταστροφεϊς της. Από διάφορα κέντρα άο- 
χαιολογικά ύιβοϋται άπό καιρού εις καιρόν 
φωνή κινδύνου Αί άυχαιότητες δέν φυλάσσον
ται έπαριιώς. Ή Πολιτεία δέν έκρινεν έπάναγ- 
κι·υ νά αποσπά έκ τών ιιο,οοο στρατιωτών της 
έν άπόσπασμα κάπως σεβαστόν τήν πλιιΟύν, 
"ίνα φυλάάόη και προάτατεύμ άπό πάσης έ,πι- 
όρομής καί ρι πάνσεως τά μάρμαρα, εις <ΐ όυγ- 
κεντρούται τό μεγαλείτερον μέρος τής Έλλ- 
δόξυς Ε.ς τούς Δελφούς οί κάτοικοι άνησ 'χοϋν 
διά τήν άφροντισίαν αύτήν, εις κάποιον άλλο 
μέρος έΟραύσϋη μία έπιγραφή Θά ήτο εύχής 
έργον ίίν ή 'Αρχαιολογική Εταιρεία κατάρτιζε 
τή Κυβερνητική όι νδρομίί. ειδικόν σώμα άρ- 
χαιοφνλάκων, μέ κάποια προσόντα στοιχειώδους 
μαΟήσεως και προσήνειας, μέ κάποιαν θητείαν, 
άπό προϋπηρετήσαντας εύδοκίμως έπιστάτας 
ή αστυφύλακας ϊι χωροφύλακας, ί'να καί αί 
άρχαιότιιτες νά άσφαλίζωνται καί οί ξένοι νά 
εϋρίάκωσιν ί να οδηγόν, καί έν άναγκη προστά
την, ευπρεπή καί φιλότιμον.

ΔΑΦΝΙΣ

υέ·, Ί’ώυ.7] 3ιχμενων ΊΊλλην ζωγτάβ&ς έκ ΙΙατίών 
Δηαήτπος Στελ.'.’ζκάτο; ετυχε βραβείου εί; προ* 

κυρυ/Οέντα αυτόθι ί'.ωγωνισμόν.
— Πεο ρ-ηνώυ ει/ε κλαπή έκ τής εν Θεσσαλία 

μονή; τή; IΙορταριτισση; ύπό y.ovayoii πολύτιμος εΐ- 
χών τή; ·τ·εοτόκου, 4‘>0—500 ετών. ΣυνελήφΟη ο μο
ναχό; ίι Κ)πόλει καί ή είκών έπεστράφη εί; τήν 
μονήν.

— Άπεβίωσεν έν Αλεξάνδρειά ό διευθυντής τοϋ 
Έλληνο-ρωμαϊκοΰ Μουσείου Ίιοσηο Μπότη, εν ηλι
κία 50 ετών.

— ΔιωρίσΟη διευθυντή; τών Καλών Τεχνών εν ΙΤα- 
ρισίοι; ό σύμβουλο; τή; ’Επικράτειας Μαράλ, αντί 
τοϋ Ρουζών έκλεγέντος ισοβίου γραμμ- τέω; τής Ά- 
δημία; τών Καλών Τεχνών, εις την Οεσιν τοϋ απο- 
Οανόντο; Λαρρουμέ.
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— Ό κ. Μαθιόπουλο; ήνοιξε/ έργαστήριον απέ
ναντι εί; ναόν Ζωοδόχον Πηγή;, ε·/θα άλλοτε 
τό γλυφεΐον τοΰ Βιτσάρη.

— Ό κ. Χατζή; έσχεδίασεν είς μέγχ σχήμα τόν 
« Γερω - Πειρατή .», όστις διδάσκει το-ό; συντρόφους 
του πώ; νχ προσέχουν χα· πώς νά διάγωσι. ’ όμολο- 
γειτσι ότι ό πίναξ εινε μεγάλη; επιτυχίας.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

\ · πο τοϋ Μετοχικού Ταμείου τών Πολιτικών ύπαλ- 
1. λήλων έψηφίσθη ή χνέγερσις άνδριάντος τοϋ αει

μνήστου Συγγροΰ. Θα ϊδρυθή έμπροσθεν τοϋ άνεγερ- 
Οησομενου Ασύλου τώ. απόρων Μετόχων.

— Έ/ Βερολίνω χπεκαλύφΟη άνδριά; τοϋ Βάγνεο.
— Ιΰι; τό Κλερμόν τή: Γαλλίας άνηγέρθη άνδριά; 

τοϋ Βερκιγκεντόρυγος. όστις έπολέμησε κατα τοϋ 
Καίσαρος, όταν έζήτει να ύποτάξη τήν Γαλατίαν.

— ΈπερατώΟ’η ή προτομή τοΰ άπομνήστου μη
τροπολίτου Αθηνών Γερμανού, ήτις Οά στηΟή είς τήν 
είσοδον τοΰ μεγάρου τής Ίεράς Συνόδου.

— Εις την Γαλλικήν κωμόπολιν Μισεκού; κάποιος 
Μπα;έ έπληροδότησε 200,000 φρ. ύπό τόν όρον νά 
άνεγερΟή, ά δριάς τοϋ Πχστέρ, όστις όμως νχ παρί- 
σταται. . . έφιππος και διά γυμνού ξίφους νά διαπερα 
τό μικρόβιο? τή; λύσσης έν μεγεθύνσει ! ! Διά τόν 
όρον αυτόν τον πολύ επιστημονικόν, αλλ’ ήκιστα καλ
λιτεχνικόν, εύρέθη εις ύσκολον Οέσιν τό Δημ συμ
βούλιο·/ τή: πολίχνης.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΓΙΐήν I Νοεμβρίου ά'οίγει ή Καλλ. εκθεσις τοΰ Παρ- 
1 νασοϋ. I Ιλιον τών 130 έργων ίστάλησα?· έξ αυτών 

θά καταλάβουν αί μέν ελαιογραφία; δύο αίΟούσας, τά 
οε παστέλ,αί ύδατογραφίαι,τά σχέδια καί ή γλυπτική 
έτερας ουο Έχλιπουσώ·/ τών διαφόρων αντιζηλιών, 
οί καλλιτέχναι Οά έμφα/ίσθοϋ/ εφέτος έν τώ «Πχρ- 
νασσώ» έν ό-αονοία Τήν προεδρεία·/ τή; Επιτροπής 
τής έκΟέσεω; άνέλαύεν ύπό τήν υψηλήν του προστα
σίαν ή Λ Β.Υ ό πρϊγκηψ Νικόλαος. Ό κ. Ίακωβί- 
δη; Οα έκθεση ένα πίνακα μέ άνθη, δυο ύδατογραφία; 
καί τήν Μεγαρί ιισσαν δι’ήν έσχε ώς πρότυπον γνω
στήν ’Αθηναϊκήν καλλονήν. Ό κ. Μαθιόπουλος Οά 
εκθεση προσωπογραφία/ τή; δεσποινίδάς Νικολοπού- 
λου, ό κ. Γερανιώτης τήν προσωπογραφίαν τής κ 
Μέρλιν εις φυσικόν μέγεθος καί έν άλλο έργον, ό κ. 
Λύτρας μίαν χωριατοποΰλαν κεατοΰσαν έν τή αγκάλη 
σταυρόν, ον κομίζει εις τό νεκροταφείο·/, ό κ. Γιαλ
λινά; 4 ύδατογραφία;, ό κ. Μποκατσιάμπης 8, ή δεσπ. 
Λασκαρίδου 9 ελαιογραφίας,ό κ. Χατζόπουλο; 2 το- 
πεϊα, ό κ. Φωκά; 1, ό κ. Προσαλέ-τη; τέσσαρα το- 
πεΐα τής Βενετίας ή δεσπ. Άσπριώτου 5 μικρά; κε
φάλας, ό κ Γαλανής 3 σπουδχς, ή δεσπ. Φλώρα 6 
τοπαα καί προσωπογραφίας, ό κ. Ε. Θωμόπουλο; έξ 
μικρά Πατραικά τοπεΐα, ή δεσπ Σκούφου μίαν τοπο
γραφίαν καί αίαν κεφαλήν, ό κ. Άλεκτορίδη; δύο το- 
πεΓα τή; Κ)πόλεως, ο κ. Άριστεΰς τέσσχρα σχέδια 
δ·.’ χ.Ορακο;, ό κ Όθωναϊο; πέντε κρητιδογραφία;, 
οι κ. κ. Αόγγη;, Σαββίδη; Ι’άλλη;, Ίωαννίδης, Οικο
νόμου, Παρθένης έχ τών ήμετέρων, Σεφκέτ - βέη; 
Zonaro, Γκαρτζολίνι, ΟυΑ, έκ τών ξένων θά εκθέσουν 
ωσαύτως. Εί; τό προσεχές φύλλον Οά δημοσιεύσω·/.;·/ 
εκτενή κριτικήν περί τής ΈκΟέσεω;.

— Έν Λονδίνω διωργανώθη ή πρώτη έκΟεσι; τών 
αγνώστων καλλιτεχνών. Έν τή εκθέσει ταύτη εκτί
θενται 80 πίνακες τοΰ George Wilson, καλλιτέχνου 
Σκώτου, πλήρεις χάριτος.
, — Εν Μαγχεστρίρι ήνοιξεν ή δεύτερα έκΟεσι; τής 
^Εταιρείας «Northern Art Workers.» Διεκρίθησαν τά 
έργα τών P.arce, Hiller, Wallis.

— Έν ΙΙαρισ ίοι; προετοιμάζεται Φθινοπωρινό·, 
Salon είς τό Pent l'a’ais Ό διοργανών αΰτό σύλλο
γο; προεδρεύεται από τόν Ε. Jourdain, προέδοου τοϋ 
σωματείου τών καλλιτεχνικών περιοδικών.

— Έν Φιλαδελφιία ήνοιξεν ή ετήσια εκθεσι: τή; 
ακαδημία; τών έν Πενσυλβανία Καλών τεχνών. 1,128 
καλλιτέχναι μετέσχον τή; ΈκΟέσεω;·

— Έν Λιέγη τοΰ Βελγίου Οά γείνν, τόν ’Απρίλιον 
τοΰ 1905 παγκόσμιος εκθεσις, ήτις Οα περιλάβη «αί 
καλλιτεχνικόν τμήμα διεθνές. Δηλώσει; προ; συμμε
τοχήν γίνονται δεκταί μέχρι τή; I Μαιου 1904.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

όταν ήμην είς τό Παρίσι, 
,ς διαμένω·/ έκεΓ με 
ή αίθουσαν. Ήσαν 14 

τής Άγια; Γραφής, 
γύρω. ΤΙσχ·-· οι ε» 
de Home διαμφισβητήσαν- 

.- . ά .·.. -.1 . τΛ.,σν
■να στέλλωνται κατ’ έτος

τών Μεοίκων» 
κα/.ών τεχνών

ώδή- 
ι εόγα 

Ό Νώε 
ΙΙσαν οί έκ τών διχ-

νΟυμούμαι ένα πρωί, 
J αγαπητός καλλιτέχνη 

γησε εί; μίαν μεγαλοπρε 
τοΰ αύτοΰ θέματος, εκ 
ν,εΟύων μέ τα τέκνα του 
γωνισθέντων διά τό Prix ...
τε; τό γέρας. Τό Ρ. ix de Home ιδρύθη εί; τήν Καλλ. 
Σχολήν τών Παρισίων, *
τέσσαρε; νέοι πρός σπουδήν εις Ί’ών.ην ένθα οιαμε- 
νουσιν εί; τήν περιλάλητο·/ «επαυλ·.·/ τών Μεδίκων» 
ήτις εΐνε ή Γαλλική ’Ακαδημία τώ/ : 
έν Ί’ώμη. Οι επιφανέστεροι Γάλλοι καλλιτέχναι εί/ε 
τρ09ΐ·/.οι τοϋ Prix de Rome.

Οί διαγωνιζόμενοι διά το βραβείο·/ τής Ρώμη; 
κλείονται έπί έβδομάδας εί; χωριστόν οιαμέρισμα εί; 
τά ύπεςώσ τή; Καλλ. σχολή; με ται; μπλούζες 
των καί έργαζονται, χ.ωρις ό ει; να έρχεται εις επι
κοινωνίαν μετά τοΰ άλλου, εΓχεμεΟ’ οιουδηποτε ςενου. 
Δίδεται έν θέμα. Καί έκαστος έργάζεται 5πω; θέλει 
καί όταν θέλει. Δέν είχε ξηρά αντιγιαφή ένός καί 
τού αύτοΰ ποοτύπου ύφ* όλων. Έκει δοκιμάζουν και 
τήν εμπ/ευσιν τοΰ καλλιτέχνου,την δημιουργίαν, την 
έλευθεοίχν . ,

"Οταν είδα τά έκτεθέντα έργα - καί ησ^'' ολ'·Υϊ 
λαμβανομένου ύπ’ ϋψιν τοΰ άριθμοϋ τών διαγωνισθέν- 
των—έμεινα χμφιρρέπων.Κανέν δέν ητο τόσω ύπεροχον 
τών άλλων, ώστε νά προτηλωθώ ει; αυτό. Καί^ε.χρει.- 
άσθη ικανής ώοας μελέτη καί συζήτησι; δια να 

' ύπερο/.ή; τού βοχβευθέντος Βεβχίω.ς 
'·/'■ »- -ι ... ουνατόν να

πρώτα [1ή- 
καί πολλή

ψιν

-.οσηλωθώ ει; ι 
ής ώοας μελέτη καί συζήτη 

πεισΟώ περί τής , (
τ.αρ’ ήμί'ν τοιαΰται αξιώσει; δεν .είναι 
έμφιλοχηρήσωσι. ΕίμεΟα ακόμη, εί; τα 
ματα καί χρειάζεται πολλή αισιοδοξία 
•υπομονή.

Ό αείμνηστο; Άβέρωφ έκληροδότησεν, ώ; γνω
στόν, ποσόν 92 χιλιάδων, ινα με τους τοκου; αυτών 
άποστέλλωνται είς Εύρώπην τέσσαοες έκ τών ^τελει
όφοιτων τού Πολυτεχνείου κατόπιν διαγωνισμού προς 
τελλειοποΐησιν, ήτοι εΐ; διά την αοχιτεκτονίκην, ει.ς 
μηχανουργός, εί; ζωγράφος και εί; γλυπτή;. Δια 
πρώτη·/ φορά/ έγένετο κατά τόν παρελθόντα μήνα 
ό διαγωνισμός, όστις καθιεροΰται ήδη εχω·/ περίπου 
τήν αύτή·/σημασία·/ παρ'ήμίν τοϋ Prix de Rome Καί 
πρό τού Άόέρωφ, έπί τής πρώτη, πρωθυπουργία; τοΰ 
αειμνήστου Τρικούπη, έξεδόθη Β Δ δΓ ου ελαμβχ- 
νετο ποόνοια όπως στέλλωνται εις τήν αλλόοχπην 
πρός σπουδήν οί χριστεί; τοϋ Πολυτεχνείου. Εγενετο 
τώ 187 1 ό πρώτος διαγωνισμός καί εστα'.ησαν εις 
Ευρώπην ό ζωγράφο; κ. Γεώργ. Ίαχωβίοης,.ό γλυ
πτή; κ Ίω. Βιτάλη;, ό ξυλογράφο; κ. Ν. Φέρμπο;, 
ό άρχιτέκτων κ. Κολλι/ιάτη; καί ό θχνών μηχανουρ- 
γό; Λεονταράκη;. Ήσαν οί μόνοι ύπότροφοι αυτοί, 
διότι κατόπιν ό ίδιο; Τρικού-της κχτήργησε το Διχ- 
ταγαα.

“Εν άλλο κληροδότημα, τοϋ Μπόζου, σκοπεί την 
έν Εύρώπη τελειοποίησιν. Έκ τοϋ κληροδοτήματος

Χπ. Χέν/ι;

τούτου εσπούδασεν ό γλύπτη; κ. <-·. Θωμόπουλο;.
Άλλ' ήδη χάρις εις τη·/ γενναιοδωρίαν τοϋ Άβέ- 

ρω·ς> συστηματοποιεΐ’ται ό διαγωνισμός. Εί; τόν έφε- 
τειχό/ μετέσχον 12, ήτοι 6 εί; τήν ζωγραφικήν, 
4 εί; τήν γλυπτικήν, ει; την αρχιτεκτονικήν καί είς 
εί; τήν μηχανουργίαν. Οί γ/.ύ.τται εξετέλεσαν γυμνόν 
έκ τοΰ φυσικού. Είργάζοντο έπι 40 ήμερα; καθ’ έκχ- 
στην έπί τινα; ώρας. ‘Π 'Ελλανόδικος έπιτροπή άπε- 
τελεϊτο έκ τών κ. κ. Λύτρα, Βολωνχκη, Βρούτου, 
Μποκατσιάμπη καί Λαζαρίμου. Έβραβεύθησχν, δέ έν 
τή ζωγοαφική ό εικοσαετής έξ 'Αθηνών ζωγράφος 
Σπυρ. Γ Ξένος, όστις απεφοίτησε πέρυσι τοϋ Πολυ
τεχνείου, λαβώ/ τότε τό Θωμαιδιον καί τό Χρυσοβέρ- 
γιον βραβεΓον, έν τή γλυπτική δέ ό Κωνστ. Δημη- 
τριάδης έκ Φιλιππουπόλεως, είκοσαεξαετής, άποφοι- 
τήσχ; πρό δύο ετών τού Πολυτεχνείου μέ τα αύτα 
β:αβε·α. Έν τή άρχιτεχτονική επέτυχε? ό κ Ε. Κρι- 
εζής έξ "Υδρας καί ε·/ τή μηχανουργία ό έξ ΆΟη/ών 
κ. Γ. Σαοόπουλος. Έξ αύτών οί μέν δύο πρώτοι θά 
εκλέξουν μεταξύ Γερμανίας, ’Ιταλίας καί Γαλλίας, οί 
δέ δύο τελευταίοι Οά διαμείνωσι δύο ετη εί; Μονάχον 
καί δύο ετη κατόπιν ει; Παρισιού;. Εί; έκαστον εκ τών 
έπιτυχόντων Οά δοθούν κατά τό τετραετές διάστημα 
τών σπουδών των 23,000 δρ.

Κατα τό διάστημά τή; ύποτροφία; τω/ δέν επιτρέ
πεται εις αυτούς ό γάμος. Κάθε εςάυ.ηνον οφείλουν νά 
στέλλουν πιστοποιητικά τών σπουδών των, εις τό τέ
λος δ’ έκαστου Στους καί έργα των.

Μετά τό πέτα; τών σπουοών των εινε ύποχρεωμε- 
νοι νά έπα/έλθουν ένταϋθα έπι εξ μήνα:. Έαν δέ δέ
σου; χρησιμοποιήση τό Πολυτεχνείο·/ ή ή Κυβέρνη- 
σι; τότε Οά εινε άπηλλαγμένοι πάση; ύποχρεώσεως.

Ό Άβερώφειο; διαγωνισμό; θά τελείται κάθε τέσ- 
σατα ετη.

ΊΙ κρίσι; τής έπιτροπή; γενικώς έπεκροτήθη ώ; 
δίκαια. Καί διά μέν τά έργα τής ζωγραφικής ητο 
τόσω αναμφισβήτητο; ή ύπεροχη τοΰ επιτυχόντος, 
ώστε βεβαίως δέ·/ θά έκοπίασε·/ αϋτη νά τά κοινή, 
ίίαμψηφει ετυχε τού βραβείου. Ένώ όλοι οί άλλοι 
έπροτίμησαν τό κοκκινωπόν χρώμα, αυτό; ειργχσθη 
εις τό σκιόφως. Ενώ δε όλοι οί άλλοι σχεδόν ειρ- 
γάσθηταν κατά τόν αυτόν τρόπον, αυτός έδειξε ίδ'.αι 
τέραν καλλιτεχνικήν άντίληψιν Καί δΓ αύτό όλοι οί 

άλλοι είναι σχεδό / ισόπαλο·, έν τή άποτυχία. Φ<~?; καί 
χεώμα διακρι/ει τό έργο·/ τοϋ κ. Ξένου. Εί; τήν γλυ
πτικήν, δε/ βλέπομε·/ -/,·> μεγάλη? απόστασί/ μεταξύ 
έτιτυχοντος καί αποτυχόνςων Ένώ οί ζωγράφο·, απέ- 
τυχο/ σχεδόν οίκτρώς, οί γ/.ύπται διαγοινίσθησαν ερ- 
ρωμέ/ω;. οί τρεις δ’ έξ αύτών ήμφισβήτησαν καί 
ήρισαν περί τοϋ βςαβείσυ.Καί φ/ί /ετα·. μέ / ύπέρτερον 
τό έργο/ τοϋ κ Δημητριάδου, άλλα καί τό τοϋ κ. 
‘Ρούμπου δέ/ ύστε'.εό. Έχει περισσοτίραν έλευθερίχ·/ 
καί περισσοτέραν ζωήν. ΊΙ γλυπτική έδειξε πρόοδο··, 
πολύ ύπιρτέραν τή; ζωγραφική;.

Ό κ. Ξένο; ήρχισε τό καλλιτεχνικόν του σταοιον 
εις τά βάθρα τοϋ σχολείου μέ μίαν τερατώδη πρόσω 
πογραφ’Χ; τού διδασκάλου του, ΈιιμωρήΟη,ιφυγι καί 
έ/εγράφη είς τό Πολυτεχνείο·/ Είς τά; πρώτα; σπου- 
δά; του είχε διδάσκαλο/ τόν Ί'οίλο·/. έπειτα δέ τόν 
Λύτραν, όστις ένωεί; διέγνωσεν εί; τόν Ξένον ενα καλ
λιτέχνην τοϋ μέλλο-το;· τό/ παρΐλαβ-, τόν έδίδαξι, 
τό·/ έτελιιοποίησε

Πολλά του έργα εΐνε κνηρτημένα είς τάς αίθούσα; 
τή; διδασκαλία; τοϋ Πολυτεχνείου ώς ύποδείγματα, 
ενδέ, π/,ειστάνο · νεα/Γοκον. ετοποθε-ήΟη εί; τήν ύπό 
τού κ. Ίακωβίδου σχηματιζομένη·· εθν. Πινακοθήκην.

Ό κ. Δην.ητριχδης έδωκε δείγματα τή; τέχνη; 
του ικανά. “Εν έξ αύτών εχει δην.οσιεύσν, καί ή Πινα
κοθήκη προ τριετίας

Τά έργα έξετέθησαν είς κο-./ήν θέαν. Ή σειρά τή; 
επιτυχία; εί?ε ή έξή; Ζωγραφική; : I ι Σ π.ε·/ου. 
2ΐ Άρτέμη 3) ΙΙαπαντωνϊου 4) Γκέσκου 5) Φρυδά 
καί 6) Τζεβοπούλου Τής δέ Γλυπτικής |> Κ. Δημη- 
τριάδο·/. 2| 'Ρούμπου 3/ Γχ6χ/.Ζ 41 Κουβαρα.

Καί ήδη ί; εύχηθώμεν εί; τού; χναχωρήσαντα; νά 
φανού/ αντάξιοι τών προσδοκιών μα;.

•Ι'ΐλύτεχνος

ί
στήματ 
τολήν 

καί
Επιτροπή συγκείμενη 

ειώτου

’Οκτωβρίου έγένετο
τή; ’Αρχαιολογικής ’Εταιρεία 

δύο διδακτόρων τή; φιλολογία: 
Γαλλίαν πρός σπουδή/ τή;

εκ τών 
καθηγητώ/

— Τή 
καταστ 
άποστ. 
μανίαν 
λόγιας, 
ση, Καρο/ίδου, Μι 
πιστημίου καί τού κ. Καββαδία γενικού εφόρου

•χαιοτητων εξητασε τού; δύο μόνον : 
διαγωνισμόν κ. κ. Οικονόμου καί 

νε δ’ αύτού; άξιους.

οιαγωνισμο;

ηοη οια

εϊ; Γερ- 
Άρχαιο- 

κ. κ. Βχ· 
τοϋ Πα?ε- 
Τ.,—> ΖΙιύν 

'’ζ,ι-.Ί'.ζ τού; δύο μόνον προσελΟόντα; 
πρός διαγωνισμόν κ. κ. Οικονόμου καί Πελεκιδην 
έκρινε δ’ αύτού; άξιους. Άνεχώοησαν δέ ■*/ ·, ' " 
Γερμανίαν όπου Οά διαμεί/ουν έπί δυο ετη τό δέ τρίτον 
Οά χρησιμοποιήσουν πρός έπίσκεύιν τών ΕύρωπαΤκών 
Μουσείων. Οί ύπότροφοι τή; 'Αρχαιολογικής 'Εται
ρεία; θά αποστέλλουν καθ’ εξαμηνίαν αποδείξεις φοι- 
τήσεως, θά λαμβάνουν δέ 300 φράγκα κατά μήνα 
π/.ηρωνόμενα κατά τριμηνίαν, καί 1000 φράγκα δΓ 
έξοδα μεταβάσεω; καί επιστροφή; Ίίδη ώ; ύπότρο- 
φοι τή; Εταιρείας διαμένουν έν I ερμανίχ 4 οιδάχτο- 
οε; τή; φιλολογίας.

Οχ χρησιμοποιήσουν

$ $ $ φ ψ χ

ΑΡΧ ΑΙΟΛΟΓΙΚ ΑΙ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η γαλλική Κυβέρνησι; διώρισε τόν παρ’ ήμϊν Γάλ
λον αρχαιολόγον κ. Γουσταϋον Μαντέλ ώς καθη

γητήν τή; αρχαιολογία; έν Βορδώ. Ό ζ Μαντελ εΐνε 
ό έρευ/ητή; τής Τεγέας, τοϋ ΙΙτώου τή; Βοιωτίας 
καί άλλων έ/ληνικών μερών, ε·/θα εφερεν ει; φώς οι 
ανασκαφώ·/ πλείστα; όσα; σπουδαιότατα; αρχαιότητα; 
ώ; ό ναός τοΰ Απόλλωνος κλπ. 'Απερχόμενός εις 
Γαλλίαν Οά έπισκέπτηται τήν Ελλάδα καθ’ έκαστον
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θέρος ΐνα πεοατώση τας έν Ί'εγέα άνασκαφάς του.
— Έπερατώθη έν Χαιρωνεία ή τοποθετησις τοΰ 

βάθρου τοΰ λέοντες. "ΙΙδη ήρξατο ή συγκόλλησι; τών 
τεμαχίων υπό τοϋ κ. Καλούδη, Οά διαρκέση δ’ αυτή 
πε:ί τους έξ μήνας.

Έγένοντο μετά μ.εγαλοπρεπεία; τά έγκαίν.α τοϋ 
Ελληνικού θεάτρου τοϋ Πανεπιστημίου τή; Καλλι- 
φοονίας, τοΰ ινεγερθέντος οαπκνη τοΰ διευθυντοΰ τή; 
«Εφημερίδα;» τής Ν. ’Γόρκης, διά τά; παραστάσεις 
τών ο ’Ορνίθων» τοΰ Άριστοφάνους. Ο: Οεαταί ανηρ- 
χοντο εις 10,000 περίπου, ή δέ παράστασι; διεξήχθη 
μετά μεγάλης επιτυχίας.

— Ίδρύθη εί; τό Λονδίνου Σύλλογο; προ; παράστα- 
σιν τών αρχαίων ’Ελληνικών Τραγωδιών, αποτελού- 
μενο; άπό πολλούς γνωστούς ηθοποιούς καί από σπου- 
οαστάς τοΰ Πανεπιστημίου τή; 'Οξφόρδη;. Ό Σύλ
λογος θ' άνεγείρη ίδιον Οέατρον, Οά παίζη δέ τά αρ
χαία δράματα εί; τήν άρχαίαν ’Ελληνικήν γλώσσαν 
καί ούχί κατά τήν Έρασμικήν προφοράν. Πλείσται 
γενναΐαι δωρεαί έγένοντο πρό; ενίσχυσιν τών έργων 
τοΰ Συλλόγου. Κα! όμως, εϊ; τό έν 'Αθήνα·; Βασιλι
κόν Οέατρον. Οά παρασταθή ή Όρέστεια κατά. . . 
μετα-ορασίν.

_ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Ϊ· πό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Ίωάν. Κοφινιώτου ήρ- 
ξαντο άνασκαφαί εϊ; τήν Άκοοναυπλίαν πρό; 

ανεύρεσιν τού αρχαίου ναού τοΰ Ποσειοώνο; όστις. 
θεωρείται βέβαιον ότι έκειτο ε'.; τήν Οέσιν ένθα ενερ- 
γοΰνται αί άνασκαφαί. Έλπΐζεται νά άνευρεΟώσιν 
έστω καί τά θεμέλια μόνον τοΰ αναζητουμένου ναοΰ, 
διότι ολόκληρον τό οικοδόμημα Οά κατηδαφίσθη ύπό 
τών ’Ενετών καί τό άφθονο, ύλικόν αύτοϋ Οά εχρ-η- 
σιμοποιήΟη πάντω; εις τά μεγάλα οικοδομήματα 
καί φρούρια, άτινα οι Ενετοί ά,ήγειραν έντός 
καί έκτος τής πόλεω; τοΰ Ναυπλίου. Εϊ; τήν Οέσιν 
Ί’σαφέραγα εύρεΟησαν φρούρια, όμοια με τα τείχη τή; 
ΤίρινΟος. 'Εντός ένός έξ αυτών άνευρέθη μεγάλη δε
ξαμενή , έκτός δέ πολυτελέστατος τάφος μέ αγγεία.

— Κατά τά; διενεργομένας έν Σάμω άνασ/.αφά; 
ύπό τή; ’Αρχαιολογική; 'Εταιρεία; ό γενικός έφορος 
κ. Καββαδία; τρία τέταρτα ν,ακραν τοϋ ανακαλυφΟέν- 
τος ναοΰ τής "Ηρα; καί εντός τής περιοχής τής πα- 
λαια; πόλεω; ανεκάλυψε Οέατρον αρχαίου. 'Επειδή 
δυ.ως τό θέατρου τοΰτο είνε εν πολλοί; κατεστραμμέ
νο-, καί δεν ύπαρχε·, ελπίς να. εύρεΟώσι σπουδαία εύρη- 
υ.ατα, εγκατελείφθησαν αί εκεί ανασκαφεί.

— Διεκόπησαν αί έν Φιγαλείρι Νάξο» καί Θέομω 
άνασκαφαί ένεκα τοΰ χειμώνας. Θά έπαναληφθοΰν 
τήν άνοιξιν.

—Θα γίνουν ανασκαφαί παρα τόν 'Ισθμόν ΙίορίνΟου.
— Ύπό τοϋ ’ Εφόρου τών ’Αρχαιοτήτων κ. 

Τσούντα, τοΰ ενεργοΰντος ανασκαφά; συμπληρωματι- 
κα; επί τοϋ Διμ.ινίσυ,αναφέρεται ότι απεκαλύφθη καθ’ 
ολοκληρίαν ό συνοικισμό; τοΰ αρχαιότατου εκείνου 
λαοΰ. Μία. μικρά Πομπηία είνε ή ανακάλυψι; αυτή. 
Ο συνοικισμός οΰτος δύναται να αποδοθή ει; λαόν 
15 αιώνας αρχαιότερου τοΰ πολιτισμού τών Μυκη
νών Δέν έξηκριβώθη άν ό λαό; ούτο; ήτο γεωργικός, 
ποιμενικος η αλιευτικός, καθώς καί ποιας καταγωγής 
εινε οί κάτοικοι αύτοϋ. Τό μόνον εκ τών ανασκαφών 
πόρισμα είνε ότι ό συνοικισμός ούτος κατωκείτο ύπό 
λαοΰ τή; λεγάμενη; λίθινης έποχής. Τοΰτο δέ τεκ- 
μαίρεται καί έκ τών πολλών άνευρεθέντων κατά τάς 
άνασκαφάς ακεραίων ή καί τεμαχίων λίθινων εργα
λείων. ΓΙρόςβορράν τοΰ συνοικισμού καί πλησίον τού ά- 
νακαλυφθέντος θολωτού τάφου άνεκαλύφθησαν έξ ή έπτά 
τάφοι όμοιας κατασκευή; τών έν τήτάφρω τοΰ φρουρίου 
ανακαλυφθέντων,καί οί όποιοι,κατά τόν κ Τσούνταν,ώς 
εκ τών άνευρεθέντων εν αΰτοίς κτερισμάτων εισί με

ταγενέστερα; τοΰ συνοικισμού έποχής. Ο συνοικισμός 
περιβάλλεται ύπό αλλεπαλλήλων κυκλοτερών περι
βόλων, έξ ών μέχρι τοΰοε έξ η'.0ον εϊ; φώς. Άναμ.ίξ 
έγκεινται αί κατοικία·., ώς έπι τό πλείστον, μικραί. 
Διακρίνονται έπίσης αί είσοδοι τών περιβόλων καί 
αί οδοί α’ι οιαχωρίζονσαι τά; οικίας, έχουσι πλάτος 
ένός σχεδόν μέτρου. Έπι τής κορυφής τοΰ γηλόφου, 
ένθα σχηματίζεται μικρά; έκτάσεως πεδίον, διακρί- 
νονται τά θεμέλια τή; μεγαλειτέρα; κοτοικίας καί η 
διάτας·.; τή; αρχιτεκτονικής της έχούσης αποψιν προ; 
μεσημβρίαν καί απαρτιζόμενης άπό πρόδομον καί 
εσωτερικόν δώμα. Κατά τόν κ. Τσούνταν, ή διχ-αξι; 
κύτη τής κατοικία; είνε ό πρόδρομο; τής αρχιτεκτο
νική; τών Ελληνικών ναών. Έν τώ προδόμω διακρι- 
νεται εις τό κέντρου κυκλοτερής εστία καθώς καί τα 
βάθρα έφ' ών έστηρίζοντο οί στύλοι.

— 'Εν Νάξω εύρέθησαν ύπό τοΰ έφορου κ Κ.Στεφά
νου άγαλμάτια πολύτιμα καί άλλα αντικείμενα Μεσαιω
νικής εποχής. Είνε πρώτη φορά καθ’ήν εις τάς Κυκλά- 
δα; ανευρίσκονται κειμήλια Μεσαιωνικού πολιτισμού.

— Ό κ. Κλεδά προέβη εις άνασκαφάς έν Έσμου- 
νει, όπερ ουδέποτε έπέσυρε τήν προσοχήν τών αρχαιο
λόγων. Αί άνασκαφαί του επέτυχον, ήγαγαν ο’ εις 
φώς μέγιστα Ιίοπτικα μνημεία, χρονολογούμενα άπό 
τής 7ης μέχρι τής 11 έκατονταετηρίδο;. Έπίσης α- 
νεκαλύφθη Κοπτικόν Μοναστήριον περιέχον 42 κελ- 
λία, όπερ πιστεύεται δ:· είνε τό αρχαιότερου τών εν 
Αιγύπτιο Χριστιανικών μνημείων.

— Ό έν Κζλάμω έφορος τοΰ 'Επιγραφικού Μου
σείου κ. Λεονάρδο; έςακολουθών τήν ανασκάφήν του 
αρχαίου θεάτρου προ; άποκάλυψιν τού κοιλού καί μά
λιστα τού ανατολικού αύτοϋ μέρους ανεΰρε τα; στρώ
σει; τών εδωλίων ΠαρετηρήΟη ότι επί τοΰ Ουσμικοΰ 
μέρους τό έδαφος είνε βραχώδες, εδώλιά δέ δέν ύπαρ- 
χουσιν έκεί.Κατά τήν άνασκαφήν αυτών εύρεΟησαν καί 
εύρίσκονται εϊσέτι πολλά νομίσματα ελληνικών ώ; έπι 
τό πολύ χρόνων. Άπεκαλύφθησαν έπίσης επί τής 
δεξιάς όχθη; τοΰ πλησίον χειμάρρου καί άλλα δωμά
τια. Αί έςγασίαι χωρούσι πρό; νότον όπου διηκει μά
κρος τοίχος εχων οιεύΟυνσιν έξ ανατολών πρός δυ-μα; 
όπου ή έπίχωσις είνε βαθυτέρχ. Καί ε·.ς το μέρος 
αυτό εύρέθησαν πολλά νομίσματα τών αυτών ώς ανω- 
τέρων χρόνων καί διάφορα τεμάχια πήλινων αγγείων.

— Αί έπι τής άκροπόλεως τή; Περγάμου ένεργού- 
μεναι ύπό τοΰ κ. Δαϊρπφελδ άνασκαφαί έφεραν εις φώ; 
πλείστα εύρήματα. Οϋτω εί; τό δεύτερον τμήμα τού 
Γυμνασίου, ήτοι τή; δευτέρας τάξεως τών Εφήβων, 
όπου συνεχίζονται αί ανασκαφαί μέ διεύθυνσιν προ; 
βορραν.ήτΟι πρός τήν τρίτην τάξιν τών νέων,εύρέθησαν 
τοίχοι ελληνικής έποχής, διάφορα μάρμαρα μετά έκ- 
τύπων γλυφών, διάφορα τεθραυσμένα πήλινα αγγεία, 
όμ.οιαι λυχνίαι καί τεθραυσμένα πήλινα άγαλμά
τια, ώ; καί δύο άκέραια γυναικών, όρειχάλκινον 
άγαλμάτιον άνδρός, ώραία μαρμάρινη κεφαλή έλ- 
ληνορρωμαϊκής έποχής , τή; έπι αϋτοκράτορο; 
Άντωνίνου, άνήκουσα εϊ; ολόκληρον άγαλμα, διότι 
επί τή; δεξιάς 7μΐ?ός ύπαρχε·, μαρμάρινη ακέ
ραια ανθοδόχη. 'Ομοίως έπι τής άρχαίας κυρία; όδοΰ 
τής άκροπόλεω; εύρέθη οικία ελληνικής, εποχή; μέ 
κλίμακα έξ 9 βαθμιδών. ΊΙ αύλή τή; οικίας ταύτης 
ήτο μαομαρόστοωτος καί μέ κίονας.

— Ό ft ρύτανις τοΰ Πανεπιστήμιου τοΰ Σικάγου άσ- 
συοιολόγος Μπαίγξ θά διενεργήση ανασκαφάς έν Βι- 
σμαγιά., έξ ώρα; μακράν τή; Βαγδάτης, δαπάνα·.; τοΰ 
ζάπλουτου Ι’οκφέλλερ.

— Ή Άρ/- Εταιρεία 'Αθηνών προτίθεται νά ζη- 
τήση τήν άδειαν παρά τής 'Οθωμανικής Κυδερνή 
σει·>ς όπως ένεργήση αρχαιολογικά; ανασκαφας εν Ε- 
φέσω. "Ηδη μετέοή αυτόθι ό κ. Καδβαδίας.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Χωρικοί άνασκάπτοντε; έξωθι τή; Καλαμπάκας 

αγρόν, εύρον εντός πηλί,ον αγγείου χρυσά, ψέλλια 
καί νομίσματα, α-,αγομενα εϊ; τήν έποχην τοΰ.Φιλίπ
που.

— Έν Τηγανίω τή; Σάμου ανευρέΟη παρά, τόν εν 
τή Ανατολική ακρά τού λιμένο; ώανόν άγαλμα, τό 
οποίον μετεφεοθη ει; το εν τή ποωτευούση μουσείον. 
Είνε ακέραιον, φυσικού μεγέθου;, τέχνη; αρχαϊκή; 
και κατα πασαν πιθανότητα τού έβδομου π.χ.αιώνος.

11 άνεύρεσις τοΰ αρχαιολογικού τούτου κε.μηλιού 
θέλει επιχύσει φώ; εϊ; τήν μελέτην τή; άπωτέρας 
εκείνη; εποχή; καί τού πολιτισμού τών χοίνων εκεί
νων. Φερει ποδηρη χιτώνα καί διπλοιδισν φθάνον μέχρι 
τίϋν γονάτων. Τό πρόσωπον είνε έυΟαρμένον καί μά
λιστα κατά τήν ρίνα κ;.ί σιαγόνα, άλλ' ευτυχώ; δέ, 
χάνει πολύ εκ τή; φθορά; τούτης τό εύρημα' ή κόμη 
είνε περιέργως διατεταγμένη, καταλήγουσα εί; μα- 
στοφίδεί; αποφύσεις καί καταπίπτουσα όπισθεν έπι 
τών νωτων εις βοστρύχου;' αί 'χείρε; είνε προσκε- 
κολλημεναι έπι τοΰ σώματος, ώς είνε τά αγάλματα 
τού λεγομένου αρχαϊκού ’Απόλλωνος

— Ει; τι κτήμα τοΰ κ. Καλογείτονος παρα τόν εν 
Άθήναι; "Αγιον Ίωάννην τόν Ί’έντην άνευρέθη μικρά 
επιτύμβια πλάξ φέρουσα τήν επιγραφήν: Ά Οηνό- 
ο ω ρ ο ς Ά 0 η ν ο δ ο» ο ρ ν Ά ·ζ α ξαντό ε ι το;.

— Ιόν Δελφοί;, =·> τώ νέοι συνοικισμοί, εύρέθη τε 
Οραυσμε’νη έπιγραφή έκ 50 στίχων, άποτελούντων 
αϋτοζοατορικόν διάταγμα..

— Εϊ; τι ανασκαπτόμε-,ον έν Μήλω κτήμα άνε- 
καλύτιθησαν :

1) Λείψανα τοίχων καί ίχνη μεγάλου αρχαίου δη
μοσίου ιδρύματος, έχοντο; ψηφιδωτόν δάπεδον έφθαο 
μενον κατα τό πλείστον. ’() οπίσθιος τοίχος τοΰ οι
κοδομήματος καταλείπει εϋσείαν είσοδον εί; ιδιαίτερον 
μ'.κιόν ορθογώνιον διαμέ;ισμα.

2) Άρχαίαν μαρμαρίνςν στή/.ην όρθίαν καί έρειδο- 
μέ.ην έπι τού τοίχου τή; ανατολική; πλευρά; τού 
κτιρίου φερουσαν δέ την επιγραφήν :

ΛΙ'ΛΗΙΙ·. ΤΓΧΙΙι 
ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ Τ12Ν ΙΙΙΌΙΙΟΛΕ” |.. Μ 

ΛΙΡΙΛΙΟΝ Ο.ΜΙΙΡΟΝ

3) ΑΙικράν μ-ζρμαρίνην κεφαλήν άγαλμ-ζτίου. με
γέθους καρύου, έ-ρίστης τέχνη;

— Ει; το Χριστιαν.'Αρχαιολογικόν μουσείον ύ Δή
μος Πειραιώς έδωρήσατο τρεις έξοχου; άγιογοαφίας 2(10 
ετών, φυλασσόμενα; μέχρι τοΰδε εις τον ναόν τοΰ Ά·'. 
Σπυρίδωνος. Παριστώσι ή μία τήν Παναγίαν, ή άλλη 
τό·· Χιιστόν εύλογούντα καί ή τείτη τον Άγ. Ίωάν- 
νην τόν Πρόδρομον.

—- Αί ύπό τοΰ γάλλου άββα Σέιλ έν τοίς έρειπίοι; 
τή; αρχαίας βαβυλωνιακή; πόλεω; Σεα.πάρ γινόμενα·, 
άνασκαφαί άπεκάλυψαν ολόκληρον βαβυλωνιάκ'ον σχ-.· 
λείον μεθ’ απαντος τοΰ περιεχομένου του Αί έν αύτώ 
πινακίδες έξ οπτής γής, ών διατηρούνται έπιγραφαί 
τινες, περιέχουσι κυρίως λεξικογραφ-.κάς σημειώσεις, 
προβλήματα καί άλλα. Τά εύρεθέντα κείμενα ανά
γονται εις τον 2 Ιον αιώνα π. X.

ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ι:Ξΐ·:ιο<-ιΐΐλΆ.\

1.κ^ε"ι; πςπραγιιένων ί·.νό ry; ε.νισρζαγί ΐ.ιί ιΓ,-; 
ί.κ".ιοΐΊ<ιι ιι/ρί^ο; roi’ Δ'οζω/ι ··'■. Ά'·· Ζ·ι viu·^·/». ί.κ τής 

}.<’;·ιι6υοίας ταντηζ καταη airerm ή ίκιακτος
QtutTi; ιοί! προέδρου ανιής κ Φ. Κ'.ιρυίο, ίΐοιι; ν.ιήρ- 
ίει· ») ψυγ_ή τής ί.ταρυ.τής.

ΤΙ Γκούραινα.-Ι/υΛοΓίίρριιο Εΐ-γν νιΤαι; Ζωγυύψου 
ΤΐχδίδίΓα· κατά y ΐ'/.ΐ.άδια.

Κυρ, ΚοΟίια δ. φ. π.:νοφ;ζ/τοε Κάρου ’Λναόά- 
-ςωε ΤΟ δό" ^ρώπχ /ϊ·/*ζ.ί<ϊ, ,ιιειά ηχολίων, αχξΛκάι· /·«- 
χ.;·>· κιΰ εΐκΐΐ'ωι·. Έ>· ’.ΐΟήναις. Δ’ελ. /6’(7.

ΑΙΊΚ.ϊΑΟ.ΝΤΑΙ
Κ Μκίαιιλίόου. Κυπάρισσο^.
Ίω Διΐ},ιιιτιΐ'·Γ.υ<''ζ."αί Τά ίιίάυια καί τ' άγκά- 

"ια. (Τά λόγια ιτϋν 9(ιϋν. - Τι λόγια τον κόα/ιου — 
Τά λόγια τοΰ .'Τορ/ιο’ροίΌςί. ΙΙειριιιι:ΐ

Ημέρθλ>ή·ι«ν Ζακύνθου, ιηοφ. ’/'.τό H. Ά(ίι·ύρή. 
Δ'εζ. -Oil. Έι· ΖακνιΌιρ

Κασταλία. 'ΤΙ/ιεριιλόγιοί' ίκδιιΰηαόιιτί'υΐ' ίι· ΆΙΙήι'αις 
τφ IUOI ϊ.σό ΎζβηΓίίδου /.’οο.σορίτου.

/ll/iAKU ΙΆΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΣΊΙΣ

G ι u >' n II 11· Ί ’ Α ι· I ι- Πτριτχόαεια. Pei' il ili’C.ni'.i 
ιΓΙΙ.-ιΙιί. —Aril pugis Augusto··.— I. · r.ilnie <ii Lucr.li'— 
Per uno nioslio d’mle. — Ρ·'Ι' I Muz ·· Nizimi. le — 
Il si'gielo ill Etliir" Bern cb.

E Martin. Xuh'sel reflexions il ’ un 
;i t e 11 i t. e c. I e. l’.li is

Ι.Ί S'eu i I Instr li. ' Ip. 12. .'ill llfniiyfi τίκόνας 
τ··ΰ S.l ’i ••Έχόήρ to :ιιυγΐΊ'0ι,":ιιιοη«ι^υγραγιας ini' .lz- 
'I'leui/ και χή; Λι,νκίοοης i>' '.·!z/J<iri>, ιό μινμαιοι· ιού 
'.Ιάμ ιερι;, έ«’·'·ι· τοΰ Ιίαΐ'όβα, καί τΐκό ·α ιή; ήιιιτίρας 
βαοιλίοηιιι: “Ολγας

It. Gil run ι.Ι — Will. Co III III e n I r ·· g n rd ·· r
i e s t ι I· I ·■ .· ii x

Aitue Mue — 1) w 11 I, e s Ε ι I - <1 e I ·· · m: ο ι s. 
E Mac— Curdv Buses de Puesli u in. 
Walter Gr.im·. 1.' I I I u « I r a t i ·· li d ■ > livres. 
Κ· cue. Κ ι u d e s de I a li a I ti r e
Γι·. llvelt. F I o r e n e v, s ο li li i -1 <· r ι e e I - u n 

.· r I.
\V. KiiL'ers. I.e livre de Γ a IΊ ι e. li e
M. Het liegioii E n fa n I < .1 ιι ν il I ο μ e.
Tl:e Studio — Τεόχος Hi ’Οκτωβρίου ΙΙεριέγει τά 

ίξήί ΐίράυα : ΓΙερί τίϋν ΐλαιογοαφιων τον ,1 Μ. \Vlil- 
SI Ιι’Ι' καί περί ιοί· αίιτιιϊ' καλλιτέ/ναν άις λιίλογράγοι.·, 
περί ιιά· ώ· ,Ιωδίι·... Sketch — Gltlli καί τιϋι· ιιΑ.·„ι· tor, 
περί τής ετήσιας εκίλίοεως τής >ι· Αίβερπονλ καλλ ο/'·· 
λής, περί τής έι· Σ'έιι I ονϊτεα τέγνης, καί περί ιοι: καλ- 
λιτέ/νον C Pissaro

La I' e in me. I, e n u d' a p r e s n a I u r e. Do
cuments ph· togrutdiii|Ui·’ arli-liitm's·

Ε. 11 a r ·· u x. P r e m i Θ res e ι u d e s <1 ·· p e i n- 
tu re <ϊ I' li u i le. I.e, mel.mve ite entile irs ensei- 
glli· par Γ exemple. Τεύχη l- 1 'Τ.καοτ o' τεΐιχοη ri- 
ιιάται I, 2'1 η ρ

A I l>. I.u ii de Al li il m d e G li r u a o l· li111 " ■ 
graphics it u c ii in ·· ιι I a ι r e s a I usage des 
artistes. Dfi roses lorniani Iti pl— Er. Γ2.

Ρ ο I d ·■ M on I. I.' Evo I U I i II II del a pe j n 
t u r e ιι ή e r I a ii d a i .·· e aux X I I I. X I \ el X V 
sue'es et I' e.vpusili ιι ό Urn.e-. Τεύχη 1 - Τίμ^ ό· 
λοκλήρον τον εργον ιγρ. χρ. 100 Θά οποτ·.λεοΙ>ιι έξ 20 
ιειιχιόΐ'

L ' a Ι· Ιι e II Be . ιι i ιι. II i s I ο i I' e de la la i- 
once arlisti(|ue de Mo us tiers. Tmuc
I —30 I’r.

II. Ba r I h. Go n slit ιι I i n ο υ I <■ Les villes d’ 
art ic'ebre·. Μετά 10.') εικόνων. Φρ -I

Al ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Mme ΙΙΙΓ.ΟΡΙιΕΛΓ. 'll νη'ίρ ιονος tor ΐι·Ί’α)ήριρ I αλ- 

λικον ί/ιάοον, ή άι/εϊσα τόοιρ Ισχυρός ένινκιοοεις.

II <ι ο ti ε χ <ϊ> ς
ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΑΣΩΠΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ KAI NtA
- Σρι άρι jiijui ίγγριί'ΐ ονιαι .-too’ ήκιν —

— 1 84 — $ ν' $ ’■$ -ψ V "V -ψ σ|έ ί'έ $ -ψ- $ vji 'έ|? $ ·!■· '·!■■ 'ν sjs ν*.- -ί / ψ ψ -ψ ψ ψ ψ Ψ ψ Ψ 'ί $ Ψ Ψ Ϋ



συνοπτική mom the εθνικής τραπεζης της εααλαος
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 4903

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ι εις μεταλλικόν ........ 
Ταμεΐον > » τρα.πεζικϊι γραμμάτια Ίονική; Τριιπέζης

| ο κερματικά » )> δίδραχμά καί μονόδριιχμα
ί ' Αντίτιμου μεταλλικόν είς ίο εξωτερικόν 
> ΙΙροϊόν έκδοδέντρ; Έ!)·.
I ηόν Ελληνικόν Χιδηροδρ. -/“/» τ"'' 191)2 

κνκλ. τρακ, γραμμ. 
καί μονοδράχμ.
λ>:ι,λΐ!7.ιι:ιι:.>.<ι
4®, .9/70,8'.//. 75

1-2
»
»
υ

ΙΙροϊόν έκδιά/έντο; ΊέΙΙνικοϋ δάνειον ιί; χρν- 
...... ν.·

Έίωτερ, λ)σιΐ'_1

Jr(i'fn,r προς τήν Έλλην. Κυ/ϊιρν ΐ.ι’ άναγκ.
Δάνειον προς τήν Ελληνικ. Κυβέρνησα· διδριιχ/ι, 

„ , I έ'ίίς χρυσόν δρ.
Όιιόλογ. Έθν. δανείων >

I ίι ιριιπ.γρα/ι. ύ

11
Μ
V

I)

Πρ'ιείοη /.ήοε.ις........................... ...... . ■ . ... .
Καίλνητερήσεις πρτιεζοφ/.ήσεων................................................
Δάνεια καί άνοικτ. λογ. Ari ένεγγύρω χρηματόγραφό»·
Αι'ινεια επ’ ένεχΰρφ εμπορευμάτων..........................................
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί νποΰήκη . . . .
Δι'ΐνεια είς δήμους, λιμένας καί λιακά νομικά πρόσωπα . 
Χορηγήσει; εις γεωργοκιημαιίας.........................................
Και') νατεοήσει; χορηγήσεο»' εις γεοιργοκτημαιίας καί γρα.ιιμαΊιων 

ΙΙρονομοιούχον Τραπεζ η; ΊΙ.ιειροίΙεσααλία; .
Μέτοχοί >!; εγχωρίους 'Εταιρεία;.........................................
ζίυμμετοχή f'· Τράπεζαν Κριμης.........................................
Τοκομερίδια έν γίνει ........................................................
Καταστήματα Τρα.-ιέζη; καί κτήματα ι: αναγκαστικών εκποιήσει» 
Απαιτήσεις έπιοφαλεΐς .......... 
"Εξοδα εγκταταστιισεοις 'ιδίως δαπάνη καταοκ. ιρα.ιιζ. γραμμ./ 
Διιιΐ/Οριιι λογαριασμοί
Λογαριασμοί τρίτων tv τιβ εςωτερικφ....... 
Υπηρεσία 'ΚΙ)νικώ>· δανείων εί; χρυσόν . . . . .
Λογαρ. ίξαγιιρ. ουμμιτ. Κν/Ιερν. εί; κέρδη ίκ τραπεζ. γραμματ. 
’Εξαγορά προνομίου ΙΙρονι.μιοϋχου Τραπέζι/; 1Ι.πειροίΙεοοαλία; . 
ΙΙρομι/ϋεια τροπή; λαχείο'/ όρου δάνειον είς τραπεζικά γραμμάτια 
Διάφορα ......................................................................................

Τ6 βλον ςρανμαί

Μετοχικόν Κεφιϊλ.αιον ......
Άποθεματικίι κερέιλαια ......

Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοψαρία
I διά λ.]ομόν τήι; Κυβερνήαεως 

ίI · ■ » Τραπέζης

Δρ.
ε

Δραχ. 68,7ι8,7,7:ι.·Ι2
• 67,871,212,06"

Κερ/ιας. γραμμάτια δίδραχμα καί /ωνόδραχ/ια , 
Καταθέσεις ίλνεν τόκον είς μεταλεΐα .
Καταθέσεις άνευ τόκου
Έπιτιιγαί πληρωτέοι.
Μερίσματα κληρωτέα
Καταθέσει; Δημοσίου διά χορ«γ. δαν.
Διείλν. ΟΙκ. Έκ. λ]σμός κατ. εκ 
δημοσίων υπεγγύων προσόδων

*
»

κατά ιόν ΙίΦΜ Δόμον 
) Είς χ ρνοόν ■ ΰ!>,6.Ί6,
• - τρ.γραμ. » 3,021,6Γ>8,

ιι
II

Υπηρεσία Έθιικιϊιν δανείων είς χρυσόν . . . .
ο · » « ιτραπεζικά γραμμάτια]

Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν. . ... .
• » επί τόκοι εί; τραπεζικά γραμμάτια

Εντ. κιιταθ. Λημ. είς χρυο. διά τήν καιαακ. ~. ΙΙ-Δι·μιρλή-—ι
• ■ ... τρ.γραμ. » » - .

Καταθέσεις Δημοσίου είς τραπεζ. γραμμ. κατά τίιν νόμον 
Καταθέσει; έπί τύκτο. ......
Δαχειοφόρον δάνειον Τραπέζι/; . . . . .
Υπηρεσία λαχειοφύρου δανείου Τραπέζι/; .

Καταθέσει; Ταμιευτηρίου ......
Διάφοροι λογαριασμοί ......
Δαίφορα .........

Ι:'ΙΈ

»

Η
>1
η

’<) Διευθυντή; ταϋ Λογιττηρί'.υ
Π. Α- ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΧ

30 Σεπτεμβρίου
1903

31 Αύγούσταυ
1903

1.648.271.24 1.511.73 2 99
1 3,349.340. - 3 599 810-

•7,1.70,72 ’.— 5 281,7:0 75
2'1,03.7,11 2.42 19 9116 3’15.23

7,418.302.3(1 7,915,532.08
(18 778,.77.7 42 68,778,575.42
13,500,000 — 13,500,1.....

53,7'27,878.55 53,864,2 14 30
22.33:7,472.17 22.546,076 81
2.947 825.90 2.923 349 10

11,882,308.43 10 601.683.58
1,33 4,108.5.7 740.933 05

53,092,409.90 51 107.598 52
42.092.090.76 42,209.710.80
1 1,430,888,70 12.837.381.55

4,633.920.61 1.129,536 01
4.060.202.25 4 060,202.25
1,500,000.— 1,500 000.—

151,564.87
8,042.782 24 8,048.157.34
2,402,672 57 2,402 138,57
1,6X8.429.9.1 1,681.433 19

92,743.92 1,605 791.63
1 640 270 74 257,482,72

20,822.05 6.722,05
1 ,93.5.360.- 1 .935,360.
1.520,000.— 1,520,000.-

650,000.— 650.000.—
290,041.85 240,744.63

347,230.678.62 345,915,817.80

20,000 000.- 20,900,000.-
13,500.000.— 13 500.000 -

136,652.817.48 136.347,585 80
13 500,000.— 13 5Ο0.0ΙΗΙ —

500,626 65 478,247.311
15,101 333 56 17 200,538 75

1.96.7,132.01 1,001,165.51
510.074.16 615,389.16
283 749 91 283,'749.94

3,580.695 48 1,6 5,138.33
330,737 - 341.188.
G35 556 57 481,827.7 1

.’.595,243.-.9 3,895,213 49
7.448.362.36 7,915 532.08
5.258 432.67 5,867.835 98
5.1011,199 30 5 4 06 199.30

113,778,176.86 63,402.53: 811
47 621,970 — 47,621.970.-

9 48,236 - 1.190,672,—
3 366,782 87 3,372.703.07
4,246,252.52 1,807.725,49

347 2.10.678 62 345.915,847.80

Έν Αθήνα:; τή 7 Όχτ<. Spiou 1903

■) Διά ) )σμόν τή; Τραπέζης ώ; άνω .
Έχπιπ:ομενων τίό» έν το:'; Ί'αμείοι; τραπ, γραμ, 

τής Ίονιχ. Τραπεζ. χα: τών χερματιχων γραμματίων
Ύπόλ. έν χυχλ. διά λ)σμον τής Τραπ, .

Δρ. G7 874,242.ΟΙ!

ο 8 .700 00 >, —
• ί>9 374.180,00


