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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ήμερολόγιον έγκυκλοπαιδικόν τοΰ έτους 1905 ύπδ I. 

Βρ.ετοΰ. Έν Άθήναις. 'Εκδότης I, Κολλάρος. 
Συγκείμενον έκ 384 σελίδων πυκνών, αποτελεί Αλη
θή κυφέλην ποικιλωτάτων και λίαν χρησίμων πλη
ροφοριών καί γνώσεων. Είνε μετά πολλής Επιμέλειας 
συντεταγμένο*, Απαραίτητον διά παν γραφεΐον. Συνι- 
στώμε* θερμώς τήν άπόκτησιν τοΰ Ημερολογίου 
τούτου είς τούς άναγνώστας μας

Ήμερολόγιον 'Ερημίτόυ — Κατα μετάφρασιν Α.Κο υρ· 
τίδου. Είνετό 60όν τομίδιον τής βιβλιοθήκης τοΰ 
• Συλλόγου πρός διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων», δι' ού 
συμπληροΐται πενταετία άπό τής, έκδόσεως τής βι 
βλιοθήκης. Περιέχει τάς Εντυπώσεις ενός παραλύτου, 
εύρίσκοντος παρηγοριάν είς τήν μελέτην τής φύσεως.

ΈκκληΟιάίουσαι.— Έξεδόθη ύπό τοΰ κ. Πολ. δή
μητρα κ ο π ο ύ λο υ ή μετάφροσις του τής 'Αρι
στοφάνειου κωμωδίας, ήτις Επαίχθη είς τήν Νέα* 
Σκηνήν.

Le dernier Ιέρ on de Leonard de V i n- 
c i ύπό pgladan.

L'Art Tcheijite au XIX siMe υπό-Η. Han- 
lieh. (Ζωγραφική — Γλυπτική,- Αρχιτεκτονικήι.

Les quest ΐόη.έ' eelkitiq'ues eoiitem- 
po r a i n s- Ύπό R.de la Sizeranne.

•Κηρήθρες», ύπό Κ. Β ά ρ ν α λ η Ν έθ' ς ποιητής 
με τήν πρώτην του συλλογήν σύρει πάντοτε είς 
τό* δρόμον, ποΰ Ανοίγει, τήν δυσπιστία*· άλλ' ή δυ
σπιστία αύτή διανσίγειαι είς εΰελπι μέλλον, δταν εχει 

νά έπίδείξη 3 νέος αύτός ποιητής ουλλργην, ώσάν 
τές -Κηρήθρες·; Παράδοξος.ό.τίτλος,-π'αραδρξοτέρα 
δμως η έντύπωαις ποιητή Εμφανιζόμενου τόσον 
άπροοΛΤ®ί μέ ‘Sv τάλαντο* Αδρόν. Μίαν τοιαύτην 
συλλογήν di Εφιλοδόξει καί ποιητής Αριθμών είς τό 
παθητικόν του πλειοτερας Εκδόσεις. Ο! ύπ' αριθ. δ 
τοδ α'. μέρους στίχοι — ή -Νεράιδα·—xal.fi ·Άλή· 

1 θεία» είνε ποιήματα σχεδόν τελεία.
'Ακολουθεί ο ποιητής τόν Μαρτζώκην και είνε ό 

ίκανώτερος μαθητής του Άπορον μι’νον μάς φαί· 
νειαι πώς λέξεις τινες δολ.οφονο'σαι ιήν αίσθηι.ικήν, 
ήκιστα ποιητικοί τοΰ^δτέφυγον, Ενφ φαίνεται δτι 
Ελείανε με προσοχήν τούς στίχους του. Είνε αί λέ
ξεις·. «κόρδα- καΐλα - μάτσο - κλωσσαει · τοΰ αίμα- 
τον ( I ) - δτεί.ο·. 'Sv τούτοις τό εν τρίτον τών ποιη
μάτων είνε πολύ καλόν καί είνε τοϋτο υπεραρκετόν 
δι' ένα νεαρόν ποιητήν.

Ανέκδοτα έργα.— Ύπό τόν τίτλον τούτο* Εκδίδεται 
προσεχώς τόμος Εκ 400 σελίδων περιΕγ,ων μελέτας 
Ιστορικός περί τής Φιλικής ‘Εταιρείας και τής Έλλ. 
έπαναστάσεως, ηθογραφίας, ομιλίας πατριωτικός και 
θρησκευτικός τοΰ αειμνήστου κο,θηγητοΰ Άνδρε- 
ο υ Σ α ρ ρ ή.

Άναμνήοειο.— Έκδίδεται προσεχώς εν Κωνοιαντι- 
νονπόλει υπό τής δεσποινίδας Κο ρν η λ ί ας H ρε· 
βεζιώτου τό Ήμερολόγιον τής ·Βοσπορίδος- 
αί -Αναμνήσεις·. “ Ετος έβδομον 1905

Μακεδονικά τραγούδια.— ‘Κίό τόΰ Συλλόγου -Ελλη
νισμόν· Εξεδόθησαν είς δεκακισχίλια αντίτυπα τά 
• Μακεδονικό τραγούδια» τοΰ κ. Γ. Σ τ ρ ατ ή γ η.

Τραγούδια τ^ο Άνατολήο.— Ύπό τοΰ iv Κωνσταντι- 
νονπόλει κ Κ Μισαηλίδου Αγγέλλεται ή έκ 
δοσις τόμου περιλαμβάνοντας ποιήματα, διηγήματα 
καί ηθογραφίας είς μέγα όχημα μετ' εικόνων, Ικ 
σελίδων 200 Συνδρομηταί Εγγράφονται είς τό έν 
Κων]πόλει γραφείο* τής εφημερίδας ‘Προόδου·.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Συναδέλφω.— Μάς Ερωτάτε πώς δύναται νά μετά, 

φρασθή 'Ελληνιστί τό cliche Είνε κάπως δύσκολον νά 
σάς άπαν ήσωμεν, Άτνχώς δεν Εχομε* Ακόμη ’Ακαδη
μίαν, ή όποία νά συζητή καί >·ά επιβολή τούς όρθοτέρους 
τύπους. Έν τούτοις νομίζομε* δτι δυνάμεθα νά κάμνω- 
μεν χρήσι* τής λέξεως αύτοΤνπΙα άντί τής ξενικής cliche.

Έρωτώνη — Έμάθομε* καί ημείς δτι μερικοί έξυ
πνοι σταοιασταί κατά τής γλώσσης βιέπραξαν σύλλογον ~ 
ή «Έθνική γλώσσα·. Διά περισσοτέρας πληροφορίας σάς 
παραπέαπομεν είς τήν ·Σφυραν·, τήν σατυρικήν Εφημε- 
ρίδα, ή όποία θαυμασίως ανήγγειλε τήν ίδρυοιν.

Φιλοτέχνφ.— Παρηγορηθήτε' δεν εϊμεθα μόνον ήμεΐς 
οί βανδαλικώς Ακρωεηριάζο*τε$ανδριάντας· (δρα καί 
Ανδριάντα Κοραή, ού τούς δακτύλους καί τήν γραφίδα 
τετράκις Ανιεκατέστησε ό κ. Βρούτος) εσχάτως κακο
ποιοί ήκρωιηρίαααν τόν Ανδριάίτα τοΰ Λαφονταίνου έν 
Γαλλίφ

Φιλτάτιρ.— ^4ύτδ Ακριβώς θά είπή καλλιτεχνική ψυ
χή. ‘Ο Αύτοκράτωρ τής Αυστρίας αντεκατέοιηοε καθη- 
γητάς τινάς τής Καλλ σχολής τήο Βιέννης· Αλλ’ οί μα
θηταί οίτινες ησαν πολύ ευχαριστημένοι άπό τούς Απολυ- 
θένταε καθηγητάς τών Αντέστησαν καί δε* Εδέχθησαν 
τούς νέους, καίτοι τούς ήθελε* ό Αύτρκράτωρ, δστις οΰτω 
νπεχώρησε. Απέναντι τής αίωνίας τέχνης τίείνε ή Εφή
μερος δόξα τών εστεμμένων;

Συνδρομητή.— Ό βασιλεύς τής Ποριογαλλίας δστις, 
ώς γνωσιόν, άσχόλεϊται έπιτυχώς είς τήν Ελαιογραφίαν 
καί ύδατογραφΐαν, πολλάκίς Εξέθεσεν έργα είς εκθέσεις 
έπαινεθέντα. Τό νεώτατον έργο* του εινε εν Πορτογαλλι
κόν τοπεϊον και ό «Μαύρος· εις ιθαγενής, με πολεμικήν 
ήμιγυμνον περιβολήν. Τό έργον τοϋτο έξειέθη είς τήν 
έφειεινή* καλλ. έκθεαιν τής-Λιοσαβώνος.
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δίουΟ ΠΑΤΕΡ ΑΝΑΝΙΑΣ θανάτου τώ έπήλθε ύπέρποτε βιαιοτέρα, 
καί παρεκάλεσε τόν πάτερ Προκόπιον νά μείνη 
νατού κάμγ συντροφιάν.Ό πάτερ Άνανίας ητο 
ό πρεσβύτερος τών καλογήρων, καί ήσθάνετο 
ιδιαιτέραν συμπάθειαν πρός τόν Προκόπιον — 

ί), _________ _ _  ._ _ισΛϋς.δι.ότι.ήτο,νεώχερος.— Άλλα και ο Προκόπιος
|l·, Ο μ'ναστήριφαι- . |γν^.ζζε τό νόσημα τού γέρον—u /α· δέν ήθελε νά 
ψ νεται σαν να εινε τόν δύσαρεστήση' τόν «λυπείτε καιδι’ αύτό έδ’.ι- 

; βιδωμένο επάνω '
; εις τον μελανόν, 

• -Ζ τόν άπορρώγα 
^•ζ βράχον. Κτισμέ- 

νον άπό τάς άρ- 
χάς τής πρώτης.

. Δυναστείας, βα
θμηδόν έγκατέλείφθη καί ήδη καταρρέει έρημον.

Είς τό μοναστήρι αύτό, πτωχικόν πάντοτε 
καί παρηγκωνισμένον, έζων τέσσαρες καλόγηροι. 
’Αγράμματοι·, δπως δλοι σχεδόν οί καλόγηροι, 
μέ μίαν τυφλήν πίστιν έν τή καρδία καί μέ ήμι- 
ρακωμένα ράσα είς τό σώμα. Οί δύο ήσαν εν
τόπιοι· οί άλλοι- δύο έίχον άποσπασθή άπό άλ
λα μοναστήρια'κάί ησαν αύτοί: ό πάτερ Άνα
νίας εξηκοντούτης -περίπου, μελαψός, στεγνός,· 
ύψηλός, μέ πονηροτάτους' οφθαλμούς, σταυρο- 
κοπούμενος κάθε λίγο-καί λιγάκι, καί ό πάτερ 
Προκόπιος, νέος άκόμη τήν ηλικίαν; ωχρός εκ 
τών κακουχιών, απογοητευμένος μάλλον έκ τής 
διαμονής του έν τή μονή παρά έκ τού κόσμου, 
ό όποιος πάντοτε τού ήρεσκε.

αςκατα- 
μίαν περι- 

κορίτσι τάχα. ; — 
τού έξεμυ- 

-------- ζ νά 
τά μάτια

κνύετο πάντοτε πρόθυμος ®ις τας ο~ιθυμίας του. 
Καί συνέβαινε συχνά οί δυο των να παραμένουν 
τά βράδυα.

Ό Άνανίας διά νά περνά ή ώρα, τού διη
γείτο μετά βραδύτητες.άίόελπιστικής. επεισό
δια τού νεανικού του βίου, τάς περιπετείας του 
είς τό εξωτερικόν —· διότι πρό χρόνων είχεν έκ- 
πατρισθή — καί πώς προ τεσσάρων έτών άπε- 
φάσισε νά τελείωση τάς ημέρας του είς μονα
στήρι καί μάλιστα τόσφ άπομεμακρυσμίνον. 'Ο 
Προκόπιος ήκουέ μέμεγάλην προσοχήν, έκεΐνο δέ 
τό βράδυ έπέρασαν τρεις ώραι χωρίς νά τάς κατα- 
λάβη, διότι ό Άνανίας τού διηγείτο 
πέτειάν του μέ ένα κορίτσι 
είς τήν Πόλι,- καί τήν στιγμήν .πού 
στηρεύετο τίνι τρόπω έκείνη τ,ου ,έπρύτεινε 
τόν φιλοξενήση είς τό δωμάτιό/'της.
τού Προκοπίου άστραψαν, τά νεύρα του έτεντω- 
θησαν, οί δάκτυλοι τής δεξιάς του έτριξαν τούς 

' δακτύλους τής άριστεράς.ένώέν-.ήλίθιον μειδία
μα έπλάτΰνε τό κεχηνός στόμα του.

Καί έξηκολούθει ό Άνανίας.
— Τί νά σοΰ .’πώ, πάτερ Προκόπιε, σώμα 

ήμουνα καί έγώ,σάρκα κάί αίμα . Ροδοπλασμένη, 
ολο νάζε, -όλο γλύκα. Λές κ’ έσταζε ροδόσταμο 
το κερασένιο χεΐλος της, λές κ’ έβγαζαν σπίθες 
εκείνα τά μαργιόλικα μάτια ... ’Άχ ! 
Προκόπιε ... ό· Θεός νά μέ ■' ' 
έκαμε τόν σταυρόν του τρίς? πτΰ ' 
φον του — ό 
της, - ' , ’ 
τί νύκτα ! "Ο 

πάτερ 
συγχωρέση — καί 

πτΰων εις τόν κόρ- 
•ου— δεν βάσταξα. Ήμουνα βλέπεις πολί- 
τί μ’ έμελλε.Άχ I Τί νύκτάήταν έκείνη, 

"Ολοι οί άγγελοιό Θεός νά μέ 
συγχώρηση — καί εκαμε καί πάλιν τρεις φορές 
τόν σταυρόντου καί έσήκωσε τά μάτια έν μετά
νοια πρόςτά επάνω— οί άγγελοι λές καί είχαν 
κατέβει καί τήν τριγύριζαν.Έως πού νά ξημε- 
ρώοη, είχα γίνη πτώμα. Ήταν ή δεύτερη φορά

πού μ’ έπείραξεν ή καρδιά μου . . . Στά ξημε
ρώματα μ’ άρχισαν κάτι πόνοι. . . ;

Ό πάτερ Άνανιχς διέκοψεν άποτόμ.ως. Εσυλ- 
λογίσθη πο.ισσοτερον άπό τήν δευτέραν φοράν 
τήν πρώτην ποΰ του επονοσε ή καρδιά'καί έσϊι')- 
πησε.

Ό ΙΊρο'/οπισς ησθαν.τ. μ'αν οπαναστασιν 
εντός του. Ή περιγραφή . «άείνη,; μέσα είς τό 
ημίφως τού καντηλιού και είς τήν-'βοήν'τού μύ- 
κωμένου άνομου;τόν έ/αμο νά συμμαζωχθή περι- 
σότερον,νά τρ ψή τας πσλα.μαςτου μ.έ μίαν ακρά
τητου ορμήν καί να ζητήση άπό τον Άνανίαν' 
τήν συνέχειαν της ομιλίας. Άλλ’ ή ώρα ήτο 
περασμένη. Επειτα άπό δυο ώρες θάέκτυπούσε 
ή καμπάνα του όρθρου καί έπρεπε νά υπάγουν 
στην εκκλησία '

Καί έσκκωθησαν, δια νά κλεισθή ό καθένας 
εις το κελ1. του. Οταν έςεκινησαν άπο την 
τραπεζαρίαν, ό Άναν.ας ητο μ.ελαγχολικός, μέ 
μίαν ρυτών οιήσ-τ«ραν εις τό μέτωπον’ ό 
Προκόπιος σ’®πτΐ"·ς, μ μ.ίαν έξαψιν περισσό- 
τέραν ε·ς τα i/.j-x

II

Ήτο χειμώνας. Ό άνεμος έβογγούσε. Ό ου
ρανός πίσσα. Οί καλ.όγηροι, κοκκαλιασμένόι άπό 
τό κρύο είχαν ρ.αζευθή στό μισοαναμένο τζάκι 
τής τραπεζαρίας'./Άλλ’ ή..ώρα. ήτο. περασμένη' 
ή φωτιά σιγά '- σιγά έσβυνε καί μέ τάς τελευ
ταίας άναλαμπάς της -οί δύο εκ τών καλογήρων 
ήσθάνθησαν τήν ανάγκην ν’ αποχωρήσουν είς τά 
κελλία των καί νά κουκουλωθούν στής κουβέρτες 
των. Ό πάτερ Άνανίας δέν είχε καθόλου διά- 
Οεσιν νά κοιμηθή; Άπό καιρού ήσθάνετο ενο
χλήσεις είς τήν καρδίαν καί τού είχε ένσφηνω- 
θήή ιδέα δτιδέν θά έζούσε πολύν καιρόν άκόμη. 
Οί πόνοι έσφοδρύνοντο, ή προαίσθησις αίφνη-

Έκοιμήθζσα/ Κ/ δκν καί οί δύο όνειρα. 
Ό Άνανίας, οτι κατεδιωκετο άπό Διαβόλους. 
Ό Προκόπιος,ότι —εριετριγυρίζετο άπό Χερουβείμ.

β·ώώ';ΐιτ;'

Το πρωί, κατά τά χαράγματα, συνηντήθησαν 
καί οί τέσσαρες κα/.ογηροι είς τό εκκλησάκι 
τής μονής. Ίερουργούσεν ό Άνανίας, ό Προκό
πιος έψαλλεν, ·οί άλλοι δύο καλόγηροι είχαν χωθή 
είς τά στασ;δια των Η λειτουργία έβαινε πρός 
τό τέλος, ότ® ό Άνανίας ήσθάνθη ένα δριμ.ύ- 
τατον πόνον ;/’ς τήν καρδίαν, καθ’ ήν στιγμήν 
ύψωνε τό δισκοπότηρον άνωθεν Τής Άγιας Τρα- 
πέζης. Κατέβαλε -υπέρτατου κόπον διά νά μή 
τού πέση ή Αγία Μετάληψίς άπό τά χέρια.

Ή λειτουργία διέκόπη καί τόν πάτερ Άνα 
νίαν μετεκόμισάν ώποβαστάζοντες οί άλλοι μο
ναχοί εις τό κελλί του. Έξηπλώθη είς τό κρε
βάτι του, άλλ’ ήτο άδύνατον νά ήσυχάση.

Όλην τήν ημέραν έβασανίσθη. Ένας εφιάλ
της τού έπίεζε τό στήθος. Τά μάτια του είχαν 
θολ.ώση, ή ομιλία του επιβραδύνετε, τά χέρια 
του ήρχισαν νά τρέμουν Μία αλλόκοτος πα· 
ραίσθησις προσετίθετ.ο είς τήν ασθένειαν του καί 
τήν έπεδείνων·.

«Άχ! αύτή ή καρδιά μου !» έμουρμούριζεν 
άπό καιρού είς καιρόν στενάζων.

Πλησίον τού ασθενούς έμεινε ό Προκόπιος. Ό 
εις έκ τών καλογήρων κατεγίνετο είς τό μαγει
ρείου, ο δέ άλλος άπελπισθείς εσπευσεν —είχε 
σχεδόν άρχίσηνά βραδυάζη— ε’ςτό χωρίον διά 
νά φωνάξή τόν ιατρόν.

Τήν νύκτα, ό Άνανίας κατείχετο άπό διαρκή 
ανησυχίαν. Ήδύνάτο να όμιλή κάπως έύκρινέ-

ΠΊΝΑΚΟΘΗΚΗ

στερον, άλλ’ ό εφιάλτης δέν ήλκττοΰτο.ΊΙ ιδέα 
ότι θ άπέθνησκε — ίδέ.α προ πολ.λ.ού έρριζωμέ- 
νη — ανέζήσέ'λ.είς’μίάτην': αί ' παρηγορίαι τού 
.Προκοπίου. Τά συμπτώματα ησαν άλλως τε 
προδηλάτερα. Καί φοβούμενος μήπως αίφνηδίως 
έκπνέυσή,ρένευσεν είς τόν Προκόπιόν νά —λησιάση. 
ί — Θέλω να μεταλάβω, τούέιπε.Άλλά προη
γουμένωςθέλω να εξομολ.ογηθώ. 'Έχω ένα βά
ρος στήν ψυχή μου καί επειδή σέ λίγο θά πε- 
θάνώ..

Ό Προκόπιός έταράχθη. «Βκρος στη ψυχή 
του!»'/
γμ—Κλείδωσε καλά ίτήν πόρτα,' καί ζύγωσε 
,σιμ.ά μου. .

ΊΙ θύρα έκλειδώθη.Έσυρεν ό Προκόπιος προς 
τήν κλίνην τοΰ ασθενούς .τό σκαμνί του' άνεση- 
κώθη ό Άνανίας. ΙΊροτοϋ άρχίσγ,. είσέπνευσ: 
βαθέοις ώσεί διά νά λάβα, δυνάμεις καί άφήκε 
παρατετάμένον στεναγμόν. Στεναγμόν ίσως άνα- 
κουφίσεως δι ’ ,οσα «"μελλε ,νά είπή.

— Ακούσε, παιδί -μου' ·σέ λέγω «παιδί μου» 
γιατί αυτήν τήν στιγμ-ην δεν είσαι μόνον πνευ
ματικός' είσαι' καί παιδί μου στήν ηλικία. Με 
ξέρεις μόνον ώς καλόγερο, αλλά ' τί έχω κάμει 
πριν γίνω καλόγερος δέν τό ξέρεις. Τώρα, ποΰ 
έχω ή δέν έχω δύο ώρες άκόμη-νά ζήσω, είνε 
καιρός νά τό μάθης. θέλ.ω αύτότό μυστικό πού 
μού σφίγγει τήν' καρδιά νά τό άφήσω έδιο στή 
γή, γιατί, άν τό πάρω μαζή. μου στόν τάφο, κ’ 
έκεΐ θά βασανίζωμαι. Έγώ ποΰ μέ βλέπεις εχω 
σκοτοιση άνθρωπό---.

Ό Προκόπιος άνεσκίρτήσε..
— Μή φοβάσαι! Έσκότωσα καί άκουσε πως. 

Στόν τόπο μου είχα; γνωρίση μιά γυναίκα πα- 
νιίρηα. Ήταν παντρέμμένη, άλλ’ ό πειρασμός 
δέν μ’ άφήκε' τήν ξελόγιασα, τήν άπάτησα καί 
έχασε τήν συζυ·. ικη τιμ.ή- της. . .. Παιδιά δέν 
έκανε, άλλ’. έξαφνα γεννήθηκε . ένα παιδί αναι
μικό,·-χλωμό. Τον άνδρα τής τόν έζωσαν τά 
φίδια, Παραμονεύει ένα βράδυ καί μέ πιάνει 
τήν ώρα πού κρυφομιλοΰσα μέ τήν γυναίκα του. 
"Εκαμε νά μέ κτυπήση, έγώ τότε τυφλιόθηκα, 
έβγαλα τό μαχαίρι καί τού τό βύθισα δέκα γ.- 
ρές στά στήθια..,

Ό Άνανίας ήσθάνθη πόνους δριμεΐς νά τοϋ 
σχίζουν τά στήθη. Θά έλεγε τις δτι ή μαχαι
ριές τού παληού καιρού άνέζησαν καί έπανήρ- 
χοντο ήδη ώς καρδιακοί πόνοι.

Ήθέλησε ν’ άτενίση πρός τό εικόνισμα τής 
Παναγίας τό άμυδρώς απέναντι εί; τό είκονο- 
στάσιον φωτιζόμενον' άλλά δέν είχε το θάρρος 
καί έταπά.νωσε τούς οφθαλμούς άμέσως.

Μία δύσπνοια ήρχισεν ήδη νά τού περισφίγγω 
τόν λαιμόν. Τό αίμα τοΰ σκοτωμένου θαρρείς 
κ’ εχύνετο, άχνίζον άκόμη, καί τοΰ άπέκρυπτε 
τά άντικείμενα.
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Δέν είδε τδν Προκόπιοννάμετέχη τής στενοχώ
ριας του. Ή ατμόσφαιρα φαίνεται καί είς έκεΐνον 
πνιγηρά, ωσάν ένας βαρύς μυστηριώδης πέπλος. Ή 
έκμυστήρευσίς τόΰ Άνανία τοϋ έχει άφαιρέση 
σχεδόν την άντίληψιν. Ήξεύρει τί φρικώδες 
πράγμα είναι ό φόνος,διότι κατά σύμπτωσιν και 
τόν πατέρα του τόν είχαν σκοτώση εις τό χω
ριό καί άπό τότέ ερήμωσε τό σπήτι του’ άπό μι
κρός έπήρε τά μ.άτια.του καί έφυγε.

— Άμα τόν έσκότωσα, έξηκολούθησε βραδέως 
ό Άνανίας, επέταξα τό μαχαίρι ψηλά στη στέ
γη καί έφυγα σάν τόν Καιν άπό τό χωριό ."Εβγαλα 
τήν φουστανέλλα, έβάλα άλλα ροϋχα κάί έπήγα'

2°2 

στήν Αθήνα. Έβγήκαν αποσπάσματα γιά νά 
μέ συλλάβουν, άλλα έγώ είχα κάνει φτερά ένφ 
αυτοί έγύριζαν στά κατσάβραχα "Επειτα άπό 
καιρό έφυγα -j ιά τήν ΤΙολη δπου έμεινα τριάντα 
χρόνια. Καί άφοΰ βαρέθηκα τά ξένα καί τή 
δουλειά, ήλθα μέ άλλο όνομα καί έγεινα καλό
γερος.Άλλαξα πολύ στό πρόσωπο καί δέν μπό
ρεσε κανείς νά μέ γνωρίση. Άπό τή στιγμή δμως 
ποϋ έμπηξα τό μαχαίρι στον άνδρα τής άγα- 
πητικιάς μου, αισθάνθηκα τόν πρώτο πόνο στη 
καρδιά καί άπότότε είμαι πάντα άρρωστος.Ένα 
φάντασμα παντού μέ κυνηγάει. Δέν φθάνει ποϋ 
τοϋ κατέστρεψα τό σπήτί, τόν έσκότωσα κιό-

λας τή στιγμή ποϋ τόν ατίμαζα. Καί τώρα [.Μία κραυγή διέσχισε τόν άέρα. Ό Άνανίας 
ζητώ άπό σένα, πνευματικέ',' συγχώρησι γιά τό ' έτρόμαξεν, άλλα δέν είχε τήν δίναμιν ούτε νά 
αμάρτημά, μου, γιατί άπ’ευθείας άπό τό Θεό ερώτηση καν τί επαθ: ό πνευματικός του. Τό 
δεν έχω δέναμ-t νά τήν ζητήσω. μίμα έπλημμύοισε τήν κεφαλήν τοϋ πάτερ ΙΙρο-

Μέμ. βρή αίφνης ισχυρότατη ήκούσθη τού άνέ- κ,οπίου. Μία οδύνη, μία κατάπληξις τοϋ έδέσ- 
μου, ά όποί: ς ορμητικός ωσάν πνεύμα εκδικήσεως μευσαν. τήν γλώσσαν έσηκώθη βιαίως άπό τό 
ένηγκα,λεζετο τούς τοίχονς ώσεί νά διεμαρτύ- σκαμνί του, άπεμακρύνθη καί έστύλωσε τά μά- 
ρετο, διά τήν βεβήλωσιν τήν οποίαν είχε φέρει ; άια του είς τό εικόνισμα.

Έάν δέν ήτο καί αυτό, θά έπνιγε τόν ετοι- 
οθάνατον.

— Σύ λοιπόν τον πατέρα μου, σύ τόν έχεις 
κοτώοη ;.έφώναξεν ό. Προκόπιος πνιγόμενος άπό 
υγμούς. Καί είμαι εγώ παιδί σου λοιπόν. . .

Σιγή τραγική ήκολούθησε, ένώ έξηκολοΰθει

είς τόν άγιον έκεΐνον τόπον ο γέρων αμαρτωλός.
— Τό έγκλημά σου ε.ίνε μεγάλο. Καί άφοΰ 

είμαι πνευματικός,. ήθελα νό μάθω πώς σ’ έλε
γαν στόν κόσμο πριν γίνης καλόγερος...

— Θά σου τό ειπώ κι’ αυτό. Μέ έλεγαν 
Δήμο Χατζάρα. . .

BKSESIi: ΑΓ. ΔΟΪ'ΔΟΒΙ'ΓΟτ

Ή πτήβΐξ τοΰ Χρόνου
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νά φωτίζη ή πτωχική κανδήλα τίύς δύτ ζαλί- 
γηρυς, οι οποίοι ε'.ς άπόστασιν ό εΐς τοϋ άλλου 
ΐόοκίμαζκν φρικτήν δοκιμασίαν. Ό φονεύς κα- 
τελήφθη άπό σπασμούς’ ό ρόγχος ταχύς άνήρ- 
χετο καί τόν επνιγε· ό υιός, ό νοθτς υιός, έθρ-ηνει 
τον ενα πατέρα τον φονευθέντα' εθρηνπ όμως 
και τόν άλλον καί δέν ήξευρε είς αύτόν τί κυρίως 
νά θρηνήση : τόν εγκληματίαν η τόν θνήσκοντα.

Εκτΰπησαν έξαφνα την θύραν. Έξηντληαέ- 
νος ό Προκόπιος άνεσηκώθη.

ΙΙρίν βηματίση, είδε ακίνητον τόν Άνανίαν. 
Ήάποκάλυψις είχε τελείωση. ΤΙ·Ιτο νεκρός.

Ήνοιξε την θύραν· ησαν ό καλόγηρος με τόν 
ιατρόν, οί όποιοι ένεκα τοϋ άθλιου καιρού, εί
χαν άποκλεισθη ει’ς τό χωρίον.

— Πολύ άργά, έψιθύρισεν ό Προκόπιος.

Ό Άνανίας ένεταφιάσΟη τό πρωί ύπό .τών 
δύο καλογηρων έν σιγή· ένόμιζον οί δυστυχείς οτι 
εθαπτον ένα άγιον. Ό Προκόπιος προσεποιηθη 
ασθένειαν — καί δεν ητο ψεΰμα —· καί την άλ
λην ήμεραν ξημερώματα έφυγεν άπό τό μονα
στήρι πεζή, ένω ό άνεμος έστροβίλιζε παρά τούς 
τρίμοντας πόδας του ξερά φύλλα καί η πένθι
μος αύτη μουσική τών φύλλων τόν συνώδευε φεύ- 
γοντα άπό τό μοναστήρι, εις τό όποιον ουδέποτε
πλέον επανήλθε. Ή Παναγία μεταξύ τδ»ν 'Αγγέλων

IV < Ο ΒΙΟΣ ΤΟΎ ΙΗΣΟΥ*

Μετά δύο έτη τό μοναστήρι δέν είχε πλέον 
καλογ-ηρους. Ό ένας έφονεύθη πεσών εξ άπρο- 
σεςίας εκ τίνος βράχου είς κάποιαν περιοδείαν 
του, ό άλλος εζητησε καί μετετέθη είς άλλο 
μοναστήρι άπό φόβον. Διότι ένα βράδυ είχεν 
άκούσγ ενα μυστηριώδη κρότον νά εξέρχεται 
άπο τον τάφον τοϋ Άνανία. Δεν έδωσε σημα
σία, άλλά τό άλλο βράδυ ήκουσε μίαν βοξνμε- 
μακρυσμένην, ώσεί σάλπιγγος. Ένόμισεν ότι 
είδε συγχρόνως μίαν σκιάν νά φεύγη διωγ
μένη. Έπιστευσε είς τό όραμα· ήξευρεν ότι τό 
ΙΙάσχα ή ψ’-'χΣί εξέρχονται τών τάφων, περι
φέρονται γύρω καί επιστρέφουν είς τά μνημε;α 
τήν Πεντηκοστήν, Έπείσθη ότι ήτο ή ψυχή 
τού Άνανία — διότι άλλος κανείς δέν ήτο έκεϊ 
θαμμένος — ότι έμεινε έξω τού τάφου και Φο
βηθείς έφυγε.

Έκτοτε ήρημώθη τό μοναστήρι καί μόνον αί 
άράχναι ύφαίνουνΑνενόχλητοι τούς ιστούς των...

4. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΎΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΤΤΕ ϋπερβασία έμ- 
πνεύσεως, ούτε υπέρ
μετρος φαντασίας έν- 
Οουσίο'σμός δύναται νά 
θεώριιθμ τών παρατά/,- 
μών Ιδεών ό γεννήτωρ. 

Άν Αφαιρέσμ τις έν 
παόί συνήθειαν, ηττς 
και κανόνας και όυν- 
ι πεποιθήσεις Ασυνει- 

δήτως καί ΑνεπαισθΛτως δημιουργεί, ό νόμος 
ό σταθερός θέλει δεσπόζει έν ιφ κόόμω τούάν- 
τιλαμβάνεσθαι καί κρίνειν.

Τήν άναμφιόβητήτου δέ κύρους Αλήθειαν ταΰ- 
την. έμφανεστάτην καταδεικνύει καί ή ευαγγε
λική έποποιΐα.

Αιώνες παρήλθον· Λ μία χιλιετηρίς διεδέχθη 
τήν άλλην, καί δμως αύτούόιος ό θρησκευτικός 
ιστορικός κόσμος παραμένει άμετάβλητος,ένίοτε 
δέ καί «Ανεξερεύνητος,αιωνίως παρέχων υποδείγ
ματα φαεινής ήθικής θεάμοθεσίας, άλλάκαί μη
δέποτε Αναλυόμενος, ϊν* άποβάλι,ι τόν στερεό- 
τύπον χαρακτήρα της σκέψεως καί τής ί.ογικής.

Σόμπαν πολύκοόμον, ένθα όνγκεντροϋνται 
τά στοιχεία μίας Αθανάτου ζωής καί μιας Απε· 

ράντου δόξης.· παραμένει περιωρισμένον, έν 
σμικρογραφία μόνον προσιτόν, καί άναγνωρισ- 
θέν ύπό τό κράτος ισχύος. μή ύποκειμένης εις 
έλεγχον· καί τούτο, διότι ό παγκόσμιοί δεσμός 
τής έλευθερίας καί τής ειρήνης καθιέρωσε τοΰ 
τύπον τά γνωρίσματα, ώς Αμετάβλητα.

*

Σταματώ τοΰ πνεύματος τήν οίάτρομανή τά- 
Οιν πρός τόν διαυγή ορίζοντα, άφοΰ Αλλως τε 
κατ’ έπανάληψιν φλογώδες άγόρευμα ή λυρική 
μου περιπάθεια έφιλοτέχν:η.σε..δειλώς πρός τάς. 
ύπερκο.σμίας τών αιθέρων έκτάόεις· άλλά καί 
ύ πόθος τής έρεύνης ποικίλας μοί ένίάχυόεν 
Αναλύσεις είς άς προέβην;, έσχατος έγώ τών ι
κετών τοΰ μυστηρίου.

’Απλώς μόνον εισδύω είς τόν ιερόν νυμφώνα 
τοΰ θεϊκού παραδείσου, και προσπαθώ» νά φαν- 
τασθώ τοΰτον πλησίον τής γιιραιδς γής. ήτις 
δι' έμοΰ,.πτωχοΰ τέκνου ένός φιλοσοφικού ρεμ
βασμού, ένός ποιητικού οίστρου, ν’Αναγνώριση 
πως μίαν ΰπερτέραν έμπνευάιν, μίαν ύψηλοτέ- 
ραν ιδέαν.

Καί οΰτω μεταμορφοΰμαι διά τοΰ πόθου είς 
γίγαντα, δυνάμενον ν’ άτενίσμ τό μεγαλείου 
μιας σελίδος τής έκκληδιαότικήσ ιστορίας, καί 
νά τολμήόιι νά χαιοετήάμ τούτο,έξ ονόματος μι
ας έύγενοΰς ψυχής.

... Καί βλέπω έκεΐ, έν μέσω άκτίνων, τόν 
θρίαμβον τής κλεινής παραδόσεως, τήν νίκην 
μίας οπτασίας, ήτις άνά τόν κρυερσν ζόφον, 
πρός τήν αιωνιότητα τοαπεϊσα. έγκατέόπειρε 
σαλπίσματα θεσπεσίων διθυράμβων, μουσουργό· 
ματα ουρανίας γοητείας, προωριάμένα διά τήν 
μακρινήν χώραν τής άγωνιώσης αμαρτίας.

Βλέπω έν μαγικόν όραμα, έναμοναδικόν μάρ
τυρα, συνταράσσοντα τόν κόσμον διά μιας στο
ναχής,καί προόκαλοΰντα τόν θάνατον, ϊνα δι’ 
αυτού ζήση.

Βλέπω ένα νεκρόν, δι’ δν ό ουρανός δεικνύει 
ενδιαφέρον, έξαποότέλλων Αγγέλους, διαχέων 
σκότη, καί έκπέμπων κεραυνούς.

...Μία-Αελίς 1 και ίλιγγ>ώ πρό τών Απορρήτων 
τών Ακαταλήπτων, άτινα Αναγράφει, άλλά καί 
θαμβοΰμαι πρό τών εικόνων μιας άκατανοήτου 
μεταφυσικής, ήτις τήν ένισχύει.

Μία πάόχουσα γυμνότης, κρεμαμένη, προσ- 
καλεΐ τόν ούρανόν πρός συνεννόησιν, καί ώσεί 
νά διακρίνμ τοΰ τεραστίου θεού τήν μορφήν, 
είς τά χαώδη τοϋ στερεώματος ύψη, προσφωνεί 
ταύτιιν, ώς τέκνον, δπερ ζητεί καί πάλιν νά 
ζήση ύπό τήν εύδαίμονα στοργήν, καί έτοιμον 
νά ριφθξί είς τό άπειρον, ϊνα καταφθάσμ τόν ά· 
ναμένοντα πατέρα.

Βλέπω μίαν θαυματοποιΐαν άνεξήγητον είς 
τόν μικρόν μου νούν, και έξιδανικευόμενος πρό 
τής αίγληςτοιούτων εικόνων, λησμονώ τάς θεο- 
λογικός περγαμιίνάς, δι’ ών ή έκκληόία έξηγεΐ 
τά μυΟτιίριά της. Λησμονώ ένί λόγφ τήν νήν, 
διότι μέ προσελκύει, μ' αιχμαλωτίζει ή σελίς 
έκείνη,ήτις άπλούται,ώόεί έπιζητούσα νάπερι- 

βάλμ τόν κόσμον δλον καί φωτίΑμ τοΰτον διά 
τών λάμψεών της.

*

’Αλλά τόν Ιδανικόν τοΰτον δγκον, ή περιο
ρισμένη καί κατηφής πραγματικότης, αύτη ή 
Ανάγκη τής ήθικής πολιτείας, αυτός ό ψυχικός 
χαρακτήρ τών λαών άντελήφθη άπό άπόψεως, 
Ατενώς συνδεομένης μέ τήν Ανθρωπίνην Ατέ
λειαν καί συνεπώς μή έξαίρετον, άλλά προδί- 
δουόαν νά στοιχεία τού Ανεγνωρισμένου τύπου 
τών εκκλησιαστικών καί ήθικών θεσπισμάτων.

Σύγκρουάις Αρχών, διάσπασίς τις τών νόμων, 
καί τής φυσικής ένότητος παράλυσις, παν δ,τι 
έκ πρώτης δψεως δύναται νά ύποβληθμ πρός 
τό συμφέρον τής Αλήθειας, εΐς βάσανον καί έ- 
ξέλεγξιν περιβάλλεται διά τοΰ Απαραβίαστου, 
λαμβάνει τήν σφραγίδα τοΰ θαύματος, Αποκα- 
λεΐται μυστήριον, καί ώς τοιοΰτον κηρύττεται, 
ώς μή ύποκείμενον τή ήμετέρμ έρεύνη, Απρό
σιτον είς τήν άνάλυσιν καί μελέτην, έάτιν δτε 
δέ καί τήν λογικήν. Ιδού τής Απορίας τά στοι
χεία.

Καί ούτως ύποδουλωθεΐσα ή έλευθερία,καί, 
ύπό το φάσμα τής άφοριζούσης δεσποτείας 
Αδυνατούσα έπί τά πρόσω καί πρός τά Ανω νά 
προβμ, μή τολμώσα νά έκδηλώσμ γνώμας καί 
κρίσεις ή νά ενχηθζί ν’ άνευρη τό φώς τοΰ αΐω- 
νίου λόγου, όπως τοΰτο παρέδωκεν είς τούς 
αιώνας αύτίι ή δύναμις τοΰ θείου, περιορίζεται 
είς τό καθιερωθέν καί τό φανερόν τής έπιβολής.

*·

Καί μακράν άπό τού νό έλπίόμ τις πλειότερα, 
κινδυνεύει νά άπολέσμ καί τά ολίγα, άτινα 
προσπαθεί νά περιάώσμ.

Έν τή, Αιωημ τής ιστορίας ούδέν προσδοκά, 
καί ή ευαγγελική ποίησις κλείει αύτώ τήν χρυ
σήν πύλιν τού ειδυλλίου, ένθα διαλάμπουόι φω
τεινοί όπτασίαι.

Προσεπάθησε νά έπεκτείνμ τήν μΑθηόιν, εύ· 
ρύνων τήν άντίληψιν καί μελετών τό έκκλη- 
σιαότικδν παρελθόν, δχι ώς συμβολικήν σειράν 
άναμνάσεων, Ας μετεμόρφωσεν μία ιδέα, ΐί μία 
Ανάγκη, άλλ’ ώς γεγονότα σαφή, Αναγόμενα είς 
τήν ιστορίαν ήτις άνέλαβε νά τ’άποθανατίση,καί 
εΐς τήν φιλοσοφίαν ήτις έπεζήτηΟε νά χαρακτη
ρίσει τήν Αξίαν καί τόν σκοπόν των.

Καί οΰτω βαθύς μυάτικισμός περιβάλλει τόν 
βίον τοΰ έξαιόίου έκείνου δντος, δπερ μετέβαλε 
τήν μορφήν τής οικουμένης.

... Καί τοΰτο δέν εμφανίζω ώς τόν ήλιον τής 
ζωής· τούτο έ'πραξε πρό έμοΰ ό κόσμος δλοο, 
άφ’ δτου έν τμ Ανατολή άνεγνώριόεν έκεΐνον, 
προπεμπόμενον ύπό της ειρήνης τών ούρανών 
— είμαι πολύ μικρός καί Αδυνατώ ν’Ανέλθω 
είς τά ύψη, διότι οί πτέρυγεςτοΰ ένθέου πόθοι; 
πυρπολοΰνται ύπό τών άκτίνων τού ϋπεργείου 
φωτός, καί καταπλήσσομαι πρό τής αίγλης, ήν 
διαχέει ή Αθάνατος ήώς τής αίωνίας έλπίδος.

Προσβλέπω μόνον είς τήν γηίνην εικόνα, καί 
20&20.}



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ποοδπαθώ ν'Ανακαλύψω τούς έκλεκτούς της 
θνητούς, ίνα τούς χαιρετήσω, «α» φλογώδη φι
λοτεχνήσω άγόρευμα είς την ύπεροχήν είς ήν 
ΑνήκοιΆι.

Καί άπό τοιαύτης άπόψεως σταματώ πρό τής 
άγιας φάτνης, τού πενιχρού έκείνου σπηλαίου, 
καί νομίζω δτι όμιλοϋδί μυδτηριωδώς τά πτω
χά ίχνη , τών μεγάλων της Αναμνήσεων. Εκεί- 
θεν δέ, παρακολουθών τό ιδανικόν δπερ ένεδαρ- 
κώθη, προσπαθώ νά μην Απολέδω τήν τροχιάν 
ftv Απεδτάλη νά διατρέξμ έν τώ κόδμφ

Καί έντείνω τής ψυ
χής καί τής φαντασίας 
τοΰ πνεύματος ι.αί τής 
διανοίας τάς δυνάμεις 
πΑδας, ϊνα γνωρίδω έ
κεΐνα. άτινα δέν μοί 
έμφανίζουδι τ* Απο
μνημονεύματα τής ί- 
διορίας, καί τής έκ- 
κληδίας αί όγκώδεις 
δυμβολαί.

Έπόθουν ένί λόγω 
τόν μοναδικόν θνητόν 
νά τόν γνωρίδω καί έν 
τφ ίδιωτικώ του βίφ-

Έπόθουν ν’άποθαυ- 
μάδω ένα τέλειον άν
θρωπον,πώς 4ρά γε ού
τος Αντιλαμβάνεται 

τής κοινωνικής ζωής, 
πώς έκτελεί τά καθή
κοντα καί ύποχρεώδεις 
καί ύπό ποιους όρους 
καί δυνθήκας Ανταπο- 
κρίνεται tic ένα τύπον 
είς μίαν άρχήν. tic έ
να ιίθικόν νόμον. Λ είς 
μίαν Ανάγκην.

11ώς δύναται νά νι· 
κ# έν πάθος, νά μναι 
ύπέρτερος μιάς όρμής. 
νά ζμ έν ταύτφ ύπό 
τήν έπίδραδιν μιάς Αν
θρώπινης φύδεως, ήτις 
καί αν έμπνέηται ύπό 
μιάς άγίας ψυχής, δέν Bougeureau. 
δύναται ν’Αποτελήται ' 
άπό ύλην αίθερίαν καί μοναδικήν.

Έπόθουν ν’ Αντικρύδω ένα έξαίρετον υιόν δυί 
νομιλούντα μετά τής μητρός του· ένα πολίτην, 
τής πατρίδος έπιτελούντα τά κελεύδματα, πριν 
τολμΛδμ καί Αμφιδβητήδμ τήν Ατέλειάν των 
ένα μέγα φίλον δυμπάδχοντα καί έπίδκεπτόμε- 
νον τόν οίκον Ιερού τίνος ΰεδμοΰ· ένα ποιητήν 
ή καλλιτέχνην, μή έκδηλοϋντα τήν ιδιοφυίαν 
του διά διθυράμβων ή κομψών φιλοτεχνημάτων, 
άλλά ρεμβάζοντάκαί μειδιώντα πρός τόν έμψυ
χον καί άψυχον κόσμον, εύγενή καί μειλίχιον 
λεπτόν καί μακρόθυμον. γενναιόφρονα καί πρρ- 
ον, γλυκύν καί εύπρΟδήγορον, έγκραΐή καί ά·· 
κμαίον.

Έπόθουν νά τόν Εβλεπον δειπνοΰντα καί κόι-

μώμενον- νά δυλλάβω μίαν κοινήν εικόνά ένός 
έξοχου καί Απαράμιλλου θνητού,εί’ς τάς ιδιωτι
κός ταύτας τού βίου του λεπτομερείας, καί νά 
παρακολουθήσω τούτον είς τήν μακρινήν δαδιν 
μελετώντα καί ύπολογίζ'οντά, μόνον, έ'ντελώς 
μόνον, τήν κατάκτηδιν μιάς οικουμένης όλο- 
κλήρου διά τού πνεύματος,καί τήν έξαδφάλιδιν 
ένός παγκοδμίου θριάμβου διά τής Αρετής.

Νά κατανοήδω ηϋχόμην τό μεγαλεΐον μιάς 
δκέψεώς του, καί νά έκπλάγώ πρό ένός όνείρου 
του, τί άρά γε νά έφαντάζετο έγρηγορών, καί 

τί δράματα νά έδημι- 
ούργει, διά τής δυνά
μεων έκείνης τής άκα- 
ταβλήτου. καθεύδων.

Πώς είργάζετο ώς ι
διώτης, πώς διέμενεν 
έν τψ οϊκίμ,ής τόν διά
κοσμον, τήν έπίήλω- 
διν, καί τό έν δυνόλφ 
Εσωτερικόν ν’ άναπα- 
ρίβτων έν πιδτμ είκόνι 
πόθεν έπόρίζέτο τά 
πρόσ τό ζιιν. kai πώς 
Ανεδτρέφετο μετά τοϋ 
οικογενειακού καί κοι
νωνικού περιβάλλον
τος

Ιίώς έκρινε τό τα
πεινόν τής καταγωγής 
καί πώς άντελαμβάνε- 
το τής Αξίας μιάς ά- 
ναμνήδεως ήτις τόν 
συνέδεε μέ την φάτ- 
νην της Βηθλεέμ· τήν 
έπεδκέφθη δκτοτε ϊνα 
χαιρετήδιι έναύτμτήν 
κοιτίδα τής βρεφικής 
Αγιωδύνης ένθουάνών 
πρό τοΰ πενιχρού έκέί- 
νου σκηνώματος, δπερ 
ήδυνήθή νά δυγκρα- 
τήδμ Οπερθεν αύτού 
Ακίνητον τόν Αστέρα 
τής ’Ανατολής ι 

Έζη άοα γε έκ τών
Ή Παναγία, δ Ίησοΰς-καΙ ό Άγ. ’Ιωάννης- άγραυλούντωνέκείνων

ποιμένων γηραιό τις
προδωπικότης έξ έκείνων αίτινες τόν έφιλοξέ- 
νηδαν ποτέ έν δπαργάνοις ι Άνεζήτηδε έκτοτε 
τινά τούτων ϊνα Λ Ανδρική του ευλογιά τιμήδμ 
τό πρώτον τής ζωής του άπομνημόνευμά, καί 
Ανεγνώριδε ποτέ είς πρεσβυτικήν τιναόδιότητα 
τόν Αγαθόν Συμεών όδτις κρατών αύτόνπρό τών 
ιερών τού ναού προδεφώνηδε τό πρώτον τήν Λ- 
ρεμοϋδαν τότε έν τμ τιμία τοΰ Λευίτου άγκάλμ 
•δόξάν τοΰ Ισραήλ·;·

Πώς άνεπόλει τών πρώτων ήμερων του, άς 
έν τφ μικρφ έργαδτηρίφ τού τέκτονος ήατεμέ- 
τρα καί έδτάθμιζεν έν πάιδικμ'· Αφελείμ, κ<Λ πώς 
διεμόρφου έν τή. άντιλήψει του τάς Εντυπώσεις 
τής γαληνιαίας έκείνης περιόδου τού νηπιακού 
καί νεανικού βίου ·,

Καί πάντα ταΰτα. χωρίς νά θεωρηθώ βέβηλος 
ή δυνταράδσωνμίαν θείαν Αρμονίαν τής έκκλη- 
διαδτικής ιστορίας, χωρίς νά φανώ ότι έπιζητώ 
πράγματα μή ϋπάρξαν ca. ή λεπτομέρειας άντι- 
δτρατευομένας πρός τήν πίδτιν, ή δκηνάς Α- 
φαντάδτους καί παρατόλμους.

Ή πρωτοτυπία της ιδέας οΰτω δέν έγκειται 
είς τήνδύναμιν τού δημιουργεϊν μυθοπλαστίας, 
άλλ’είς τό έρευναν τόν βίον τού μοναδικού 
θνητού, ώς ιδιώτου.

Μήτηρ του ή γη. Διατί τάχα νά άποξενούται 
ταύτης;

Τόν προδεκύνηδα, βυθίζων τά βλέμματά μου 
είς τόν πατέρα του ούρανόν, Αλλ’ έπόθηδα νά 
λατρεύδω τούτον, Ανατρέχων διά τής φαντασίας 
είς τάς ημέράς έκείνας, καθ’ άς ή γη αΰτη τόν 
έγνώριδεν ώς τέκνον της

ΑΛΚΥβΝ

ΑΛΗΘΕΙΑ!
Περί τό τέρμα αύτοΰ ό Ανθρώπινος βίος Ανα- 

μιμνήδκει τό τέλος χορού μετημφιεδμένων, δτε 
Αποβάλλονται αί προσωπίδες. Τότε βλέπει τις 
όποιοι πράγματι ηδαν έκεΐνοι, πρός τούς ό
ποιους εύρίδκετο είς συνάφειαν κατά τόν βίον 
αύτοΰ. Πράγματι οί χαρακτήρες τότε έχουδιν 
άποκαλυφθη, αί πράξεις έχουδι Αποδώσει τούς 
καρπούς αύτών, τά έργα έχουδι τύχει τής δι- 
καίας έκτιμήδεως καί παδαι αί φανταδμαγορίαι 
είναι διαλελυμέναι. Διότι χρόνος Απμτεϊτο δι’ 
δλα ταΰτα

...........  Σί,πεγχάονερ

Ή εύγνωμοδύνη είνε γέφυρα οδηγούσα Ασφα
λώς είς τόν έρωτα.

Γκωτιί



ΔΩΡΟ ΠΕΘΑΜΕΝΗΣ

ΑΛΗΝΗ χι’ έρηιιιά. ’Αγέρι 
στεριανό «ζάβωνε τής θάλασ
σας τήν έπιφα·«ια, καί χώματα 
μικρά το «να πίσω από τό άλ
λο «σπάζανε απαλά ’ ςτόν άμ
μο τής ακρογιαλιάς

Τό Φεγγάρι έσκόρπαε τή χλω
μή του λάμψι, ποΰ πέρα ’ς 
τόν ορίζοντα έφάνηχε ξάφνω

μία κομψή δλόασπρη βαρκούλα, νά σχίζη τα ολό
στρωτα νερά και ναρχεται γοργά ’ς τη στεριά, ίσα 
κατ’ επάνω μου.

Σέ λίγο ή βαρκούλα ήταν δίπλα μου. Τήν χύττα- 
ξα καί φόβος, εκπληξι, ανατριχίλα καί θαμπόμάρα μέ 
κατέλαβαν.

“Εκαμα νά φύγω, άλλά δέν πρόφτασα νά σηκωθώ, 
ποϋ δ ναύτης, διπλωμένος μ’-ένα σάβανο λευ·ό, αφι- 
σε τά κουπιά, «τίναξε τό κεφάλι, έτακτοποίησε τήν 
άφθονη καί μαύρη χόμ.η του, καί μέ ένα ελαφρό πή
δημα έβγήκε από τη βάρκα καί στάθηκε μπροστά μου.

Άφαίρεσε τό πέπλο πού έκρυβε τό πρόσωπο, κι’ ή 
μορφή κόρης, ποϋ φώτισε τό φεγγάρι, μ’έκαμε νά 
παγώσω χαί να τρέμω.

Ή κόρη βλέποντας την ταραχή μου καί τόν φόβο 
μου έγέλασε λυπητερά, μ’ έπιασε μέ τά χέρια της 
ποϋ ήταν σάν χιόνι κρϋα, καί μέ φωνή γλυκεία και 
ταπεινή μοΰ εΐπε.

— Μή φοβάσαι, αγάπη μου, μήν τρέμης, άλλά κά- 
θησε εδώ σιμά μου ποΰ θα σοΰ πώ κάτι, όσο εινε νύ
χτα και τό φεγγάρι μάς φωτίζει.

Ό φόβος μου αύξησε π«ρισσότερο καί σάν τρελός 
εφώναξα :

— Μά εσύ είσαι ή σκιά, είσαι τό φάντασμα τής 
Κατίνας... Ό ! σ’ έξορκίζω, φεύγα !...

— Γιατί να φύγω ; Πώς δεν πιστεύεις εσύ ε’ις τα 
φαντάσματα ; Δέν πιστεύεις πώς ή σχιες μπορούν να 
φεύγουν άπό τά μνήματά τους καί νά σμίγουν μέ τούς 
ζωντανούς ;... “Ελα,ησύχασε τώρα, άγάπη μου, διώξε 
τούς φόβους σου, καθησε σιμά μου, βύθισε τή ματιά 
σου ’ς τά μάτια μου καί ίδές |ΐε καλά. Μ’ έγνώρισες; 
Ναί, είμαι ή Κατίνα σου,_ ή αγαπητή σου μιά φορά 
Κατίνα, ποϋ δύο χρόνια είμαι ’ς τόν τάφο λησμονη- 
σμένη. Μέ γνωρίζεις τώρα ;

— Ναί, ποθητη μου, τής είπα, μαγεμένος άπό τή 
γλυκεία φωνή τής κόρης, ποΰ ένα καιρό ήταν ή μό
νη μου ελπίδα’ ναί,τής είπα,σέ γνωρίζω,και πλημμυ
ρισμένος άπό αίσθημα αγνό έκαμα νά τήνφιλήσω.Άλλά 
μ’ εμπόδισε μέ τό καταψυχρο χέρι της καί μουπε :

— Στάσου !>δέν «χεις πλεια κανένα δικαίωμα σ’

Ή ζωή δέν ταιριάζει'νά φιλή τό
fr' _ . . ....... ....... ~ '

θάνατο. Τά 
αισθάνονται

έμέ. Ή ζωή δέν ταιριάζει 'νά φιλή τό 
φιλιά σου δίνε τα όπου μπορούνε νά τά 
καί νά 'ς τά ανταποδίδουνε. Οί πεθαμένοι δέν έχουνε 
αναγκη απο φιλία, και ή Κατίνα σου ποΰ μιλέύ καί 
την βλέπεις σιμά σου, δέν κλ«ΐ μ.έσα της καρδια καί 
αισθήματα όπως τήν γνώρισες. Νιάτα καί κάλλη μου 
ταφαγε τό χώμα, καί μονάχα ή ψυχή μου ’ς τόν άφ
θαρτο έκεϊ· ψηλά κόσμο ποΰ πλανιέται, διετήρησε τες 
πειό γλυχιές άνάμνησες τής ζωής καί παρακαλεί γιά 
όσους αγαπημένους άφησε ’ς τόν κόσμο. Χλωμιάζει 
αγάπη μου τό φεγγάρι, ή ανατολή, κύτταξε, ροδίίει, 
και πρέπει νά μπώ ς’ τό παντοτεινό μου σκοτάδι, 
προτοΰ το πρόσκαιρο σκορπίση από τό φως τής μέ
ρας... "Ενα παράπονο ήλθα νά σοΰ πώ, ποΰ μέ θλί
βει καί ποϋ βαραίνει τά κόχκαλά μου ’ς το μνήμα.

Σύντομα θα 'ς τό πώ, γιατί περνά ή ώρα, ή νύ- 
^τα φεύγει, καί ξυπνά ή ζωή... “Ακούσε λοιπόν. Σέ 
αγαπούσα παράφορα' ’ς τήν άγάπη σου έβλεπα τόν 
παράδεισο, τήν εικόνα τής ευτυχίας. Μέσα ’ς τή μα
τιά σου «ξάνοιγα ζωή χρυσή, ζωή άπίκρατη. Στούς 
δρκους σου «στήριζα τές ελπίδες μου, καί μέ τά φι
λιά σου έλάβαινα χαρά καί δύναμι... Θυμάσαι τούς 
όρκους μας; θυμάσαι ποΰ μ’ έχύτταζες καί -άλλαζες 
οψι ; Θυμάσαι ποΰ σέ κύτταζα κι’ ετρεμα ; θυμάσαι 
τα ατέλειωτα, τά δλόφλογα φιλιά μας; Θυμάσαι τήν 
αχόρταγη δίψα τής αγάπης μας ; Θυμάσαι μιά μέρα 
ποΰ είδαμε άπό τό παρεθϋρι νά διαβαίν^ μιά κηδεία, 
πόσο τρυφερά αγκαλιαστήκαμε, καί με τί δάκρυα, 
μέ πόση ειλικρίνεια χα'ι συγκίνησι, σάν νά μάς πλά
κωνε μαύρη προαίσθησι, ύποσχεθήκαμε πώς άν δ ένας 
μας πεθάνη, δ άλλος νά μείνη παντοτεινά πιστός ’ς 
τούς δρκους του;... Πιθαίνοντας, αγαπη μου, τόονο- 
[<·ά σου ήταν ή τελευταία μου λέξι, κι’ η ψυχή μου 
εφυγε άπό μέσα μου χαρούμενη, πώς θά μέ κλαΐς 
παντοτεινά, πώς αιώνια θά μέ θυμάσαι. Άλλα λίγο 
μ’ εκλαψες, λίγο μέ θυμήθηκες. Τής ζωής τά θέλγη
τρα διώχνουν τή λύπη τοΰ θανάτου, καί μπροστά ’ς 
τα κάλλη κόρης ζωντανής σβυέται ή μνήμη τής πε
θαμένης. .. 'Αγάπα λοιπόν !... Σέ βλέπει ή ψυχή μου 
άπό εκεί· ψηλά νά γλυκοκυττάζης τήν εκλεκτή σου, 
ακούω τούς ορκους, τους ίδιους δρκους ποΰ έδινες σ’ 
εμέ, καί τό παράπονο με πνίγει, κι’ ή αστασία σου 
μ’ ανάγκασε νά βγω άπό τό μνήμα μου καά νάλθω 
να σοΰ παραπονεθώ, καί να σοΰ δώσω λίγα νεκρολού
λουδα, ποΰ τακοψα απο τό χώμα ποϋ μέ σκεπάζει, 
νά στολίση μέ αύτα τά ζωντανά της στήθη έκείνη ποΰ 
σέ θερμαίνει μέ τά φιλιά της, ποΰ σέ σκλαβώνει μέ 
τά κάλλη της καί ποΰ σ’έκαμε έπίο^κο ’ς τήν Κα
τίνα σου... Πάρε τα,τά δίδω δώρο ’ς την ποθητή σου I

Μοΰ έδωσε λίγες άσπρες ανεμώνες καί σκεπάζον
τας μέ τό πέπλο τό πρόσωπό της «πήδησε ’ς τή βάρ
κα, έπήρε ’ς τά χέρια τά κουπιά καί σέ λίγο τά 
έχασα ολα.

Έξύπνησα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΟΥΡΗΣ

ΔΙΑΒΑΤΗΣ
ζζ^τό δρόμο αυτό τον Ιρημο και σκυιίρωπό ποΰ πήρα, 

dsf κλαίω της χαμένης μου άγάπης τόν καϋμό, 

Κι' ή γνώριμες ίν&ύμηοες δέν μέ πλανούν στά μνρα 
Τών μάγων χρόνων ποΰ νφαναν μοιραίο χωρισμό.

Μοΰ πλημμυρίζουν τήν καρδιά χλωμές μελαγχολίες 

Κι' άόέλητα <5π’ τά χείλη μου τό στεναγμό σκορπώ, 

Μά δέ μέ μέλεν στης στυγνές τοΰ βίου τρικυμίες 
Τη Φλΐφι μου σννει&ιοα τη μαύρη ν’ άγαπώ.

Μακρυά τοΰ χρόνου ή Φύλασσα φουρτουνιασμένη βράζει 

Και ή γαλήνη άνώφελα προσμένει ξαστεριύ'
Δέν είδα άκόμη ατών δασών τους ήσκιους νά χαράζη 

Τής άμφιλύκης τής γλυκείας παρήγορη ή Φωριύ.

Γύροι μου άπλόνει ή μοναξιά τά.ρίγη της και πέρα 

Ξυπνούνε τ ’ άστραπόβροντα τή φρίκη κεραυνόν, 
Μέσα στήν άναστρη νυχτιά, στή μολυβένια ήμέρα 

Διαβαίνω έχοντας τό φώς άκοίμητο τοΰ νοΰ.

Στ ’ άγνωστου τό μυστήριο βυΦίζομαι, στά σκότη’ 

Μου είπαν δ δρόμος κάποτε δέν εχει τελειωμό' 
Μά δέ δειλιάζω' προχωρώ μέ τήν ορμή τή πρώτη 

Νά φΦάσω κάποιου Ιδανικόν τόν άχραντο βωμό.

ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΦΑΝΗΣ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ

04 καλλιτέχναι πολλάκις ύποχρεούνται νά 
δαπανούν χρήματα καί νά καταβάλουν μεγάλους 
κόπους πρός έκτέλεσιν ένός έργου των. Φαντα- 
σθήτε πόθον δύόκολον εΐναι νά ζωγραφίόμ κα
νείς δν πλοϊον καιόμενον, χωρίς ποτέ νά Ιδμ 
παρόμοιον πράγμα. Τούτο όυνέόη ποτέ είς ένα 
ζωγράφον, εί< τόν όποιον ό κόμης ’Αλέξιος Όρ· 
λώφ παρήγγειλε νά τού ζωγραφίσμ τέσσαρας 
εικόνας ναυμαχίας μεταξύ Ρωσσίας καί Τουρ
κίας. Μέ τάς εικόνας ταύτας ό Όρλώφ ήθελε 
νά άπαθανατίόμ τάς νίκας τών πλοίων, τών 
όποιων ητο διοικητής.

’Επειδή ό καλλιτέχνης ούδέποτε είχεν ίδεί 
πλοϊον καιόμενον, έφοβήθη μήπως δένέπιτύχμ. 
Είπε λοιπόν είς τόν κόμητα τήν δυσκολίαν, ήν 
συνάντα περί τήν έκτέλεόιν τού έργου. Πλήν ό 
κόμης, χωρίς νά ταραχθχί, διέταξε νά πυρπολή
σουν πάραυτα μίαν κανονιοφόρον, ϊνα πάρμ Α
μέσως ό ζωγράφος τά σκίτσα του.

*

Ό Μεσόονιέ ητο ό εύσυνειδητότερος ζωγράφος 
καί ούτε χρημάτων, ούτε κόπων έφείδετο δπως 
έπιτύχμ τάς εικόνας του, χωρίς νά φαν\ι καμ- 
μία έλλειφις είς αύτάς.

'Οταν έζωγράφιζε τόν «Ναπολέοντα τοΰ ι8ι^- 
έχρειάζετο ένα χιονοσκεπή δρόμον. ’Επί μεγά
λου όανιδίνου έπιπέδου έχάραξε διά πηλού τήν 
όκηνήν, τήν όποιαν έπεθύμει νάζωγραφίόμ. Τά 
πατήματα τών ίππων ειχον άποτυπωθει μετά 
προσοχής, καί δλον τό μέρος έκαλύφθη μέ ύλας 
δπω« άποδοθμ Λ ιδέα τής χιόνος. Ό Βερεότχά- 
ζων, δταν τόν έπεόκέφθη καί είδε τάς προετοι
μασίας έκείνας, έγέλαόε καί του είπε: -Διατί 
δέν πηγαίνετε είς τήν Ρωόσίαν νά ζωγραφίόητε 
έκ φύσεως ; Έκεΐ εΐνε χιών καί πατήματα ίπ
πων Απαράλλακτα δπως τά έσχεδιάόατε έδώ·.

Ό αύτός Μεσσονιέ, βέλων ποτέ νά ζωγραφίσμ 
μίαν μάχην, ένοικίαόε διαφόρους άγρούς καί 
έόχημάτιόεν όλόκληρον ιππικόν δώμα, τό όποι
ον διέτρεξε τούτους, ίνα Ιδη άκριβώς πώς τά 
σιτηρά έπιπτον ύπό τούς πόδαο τών ίππων.

*

Τό πρότυπον διά τόν καλλιτέχνην εινε δ,τι 
ή πνοή εΐς τόν άνθρωπον. Τά χρήματα, δτι ή 
τροφή, ό χρόνος, δτι ό θάνατος.

ΔΙΚ.

ΑΠΟ ΤΑ “POSTUMA,,
■ Ο fiorellin di siepe all’ombranato·

«L. Stccchelti»

■^ουλοΰδι τίί φράχτςί, οιόν ίσκιο γεννημένο, 
χωρίς δροσιά, λουλούδι άγνώρισζο, φτωχό, 
και συ σάν την άγάπη μου είσαι δυστυχισμένο, 
και ον, σαν τήν αγάπη μου, αγνώριστο, κρυφά.

Χωρίς ναΊδης-τόν ήλιο &ά μαρα&ής κλεισμένο 
μέσα θ' αύιά τ’ άγκά&ια, λουλούδι μου πτωχό, 

κα&ως, χωρίς ελπίδα, ώοάν κ’ έσε πε&αΐνει 
αγνώριστη ή άγάπη μου—άγάπη μου κανμένη !

Μετέφρασε ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΑΑΗΣ

»
* ΝΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ *

ΦΘΙΝΟΠΩΡΩΝ

ή προσ/ιένι/ς πλέον τραγούδια 
Γίδ. τά μανρά σου μαλλιά, 
Άπ την φλόγα μου την πρώτη 

Αίν μ' άπόμεινε σταλιά !

Κάποια μάγια μοϋχουν πάρει 

Τον κανμοϋ τη ΰεία πνοή, 
Κι' είμαι &π' δλα ξένος τώρα 

Κι’ είμαι χώρια άπ’ τή ζωή.

Και &ωρω μέ δίχως πόνο

Καί ‘θωρώ χωρίς μιλιά

Τά δεντρόφνλλα νά πίφιονν
Και νά φεύγουν τά πουλιά...

6ΡΑΖ. ΖΔΙΟΠΟΪΛΟΣ

*

ΒΡΑΔΥΝΗ ΩΡΑ
(Lena us)

δάσος κρύβει σιγαλιά και τά μικρά πουλάκια 
Γέρο κλαδί γυρεύουνε τή νύχτα νά περάσουν 
Κ αύριο νά πετάξυυνε, γυργόφτερα νά φτάσουν 
Σε μέρη ξένα, μακρινά, με νέα τραγουδάκια.

Το λειβαδάκι εινε βουβό- τά ζωντανά χορτάτα
Πι·ό λίγο τά κουδούνια τους xui πεχδ σιγά χτυπούνε 
Και τό φαγί κύττάζουνε καί τδ περιφρονοΐνε
Και τά βλαστάρια που καί ποδ μασσούνε τά δροσάτα.

‘Ο κακομοίρης δ βοσκός τά μάτια του καρφώνει 
Στού ή.Ιιου τδ βασίλεμμα· με οκέψι βλέπει πέρα, 
Άφίνει κάτω τό ραβδί καί τή γλνκεχά φλογέρα 
Καί οέ μΐά δέησι κρυφή τά χέρια του σταυρώνει.

ΓΕΔΡΓΙΟΣ ΖΕΡΜΠΙΝΗ2
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* ENTvrjQLEIS , ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ *

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ 
ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ. *)
8. ΠΑΡ1ΣΙ0Ι

Μετά επταμηνον διαμ.ονην μελέτης καί «Μ όήζ έν 
Λονδίνι·» επεικέ-θγ,ν τούς Παρισιού., μεταπεσών άπό 
αντιθέσεως β<< άντίθεσιν. Την σοβαρότητα διεοέχθη 
ή φαιδρότης, τήν γαλήνην ή τρικυμία, την θετικότη- 
τα ή άστασίν, το φλέγμα ό θόρυβος. Όσον καί σμι- 
κρον αν λογισθή τό χωοίζον τά δύο έθνη στενόν τής 
Μάγχης, φαίνεται μιχροσκοπκός τις καί αφανής νά
νος απέναντι τοϋ γιγαντώδου; αναστήματος τής δια
φοράς τών εθνικών χαρακτήρων. "Αν τό Λονδίνον α· 
ποτελή οικογένειαν, οί Παρίσιοι παριστώσι κόσμον έν 
συγχύσει- Άλλη ζωή, άλλη τοϋ βίου άντίληψις, εν
τελώς διάφορος τών άλλων λαών. Έν συνόλιρ ό ξέ·ος 
εύρίσκεται πρό κυκιώνος ηθών καί εθίμων, διότι ούχί 
μόνον έκαστη συνοικία,άλλ’έκαστος σχεδόν άνθρωπος 
κέκτηται καί ΐδιάζουιαν τής ζωής ιδέαν. Αί πλατεΐαι 
μετά τών μνημείων των, τά βουλεβάρτα μετά τών 
ανδριάντων των καί τών ζωντανών καλλονών τών πε· 
ριδιαβαζουσών Γαλλίδων αποτελούν μίαν άπέοαντον 
καλλιτεχνικήν πινακοθήκην άφαρπάζουσαν, έλκουσαν, 
γοητεύουσαν.

Πλήν όμως τοΰ γενικού τούτου πλούτου, τοΰ προσ- 
πίπτοντος εις πάντα οφθαλμόν, ύπάρχουσι καί θησαυ
ροί τής τέχνης κεκλεισμένοι, άπαιτοϋντες ιδιαιτέραν 
έπίσκεψιν, ιδιαιτέραν μελέτην. Τοιοΰτοι είναι τό Λοΰ- 
βρον, τό Μουσείον τοΰ Λουξεμβ ύργου, αί Καλλιτεχνι- 
καί Άκαδημίαι.

Τό μουσείον του Λούβρου είναι ή κορωνίς τών φυ
λακών έν αις κατεδικάσθη ή έλευθέρα τέχνη νά εΰη- 
ται εσαεί καθειργμένη ώς ξένη και άπατρις, απολαμ- 
βάνουσα μέν θείας λατρείας, άλλ’ ύπό περιβάλλοντος 
ξένου δπερ όσον καί άν προσπαθή νά καταστή φίλον 
πρός αύτήν, δέν δύναται νά τό έπιτύχη διότι καί ή 
τέ^νη εχει τόν εγωισμόν της καί τήν φιλοπατ,ίαν της.

Εν αιθούση σιωπηλή καί ρεμβώδει ήτις δμοιάζει 
μάλλον κατά τό μυστηριώδες πρός ινδικήν τινα πα
γίδαν, εΰρηται φυλαγμένη καλλιμάρμαρος κόρη, ά- 
τενίζουσα μετά περιέργειας τού; προσερχομένους προ- 
σκυνητάςώσεί ζητούσα νά αναγνώριση μεταξύ αύτών 
οικείον τινα, πρός δν να όμιλήση,να ειπη τον πόνον 
της. το αιώνιον εκείνο παράπονον δπερ την κατατρύ
χει από 90 καί πλέον έτών, γηράσασαν έν μέσφ τής 
έν τή ξένη άπογοητεύσεως καί όλονέν φθίνουσαν ύπό 
τό φθίνον έκεΐνο περιβάλλον, τοΰ όλως ξένου κόσμου 
πρό; τήν γλώσσαν της, τά ήθη της, τόν εθνισμόν 
της."Οτε ε’ισήλθον καί τήν ήτενισα, άπό τούς οφθαλ
μούς μου κατεκύλισε συγκινήσεως δάκρυ πήγασαν έκ 
τοϋ βυθού τής καρδίας μου, ήν ώς σπάθη διέσχισεν ή 
α ,αγνώρισις έν τώ προσώπιρ τής Βασιλίδας ηοΰ Λού
βρου τής ατυχούς κόρης τής προγονικής μας τέχνης, 
τής ’Αφροδίτης: τής Μήλου. Τί δε έλεγον πάντα ταΰ
τα, ποιον τόνον διαμαρτυρίας δέν άνέπέμπον πρός τό 
κύκλω εκεί ξένον περιβάλλον δπερ όμως έν εγωιστική 
κατανύξει άπήντα πρός ταΰτα ρητώς καί άπεριβρά- 
στως.

') Tiles.
2U

• — Τά-πάντα, -τήν Γαλλίαν αύτήν αντί τής 'Αφρο
δίτης !..

Καί ή ’Αφροδίτη σιωπφ άκούσασκ τόν άπέλπιδα 
τούτον τόνον. Ω! έαν ό φιλοτεχνησας καλλιτέχνης 
είχε τήν δύναμιν νά έμ.βάλη φ·>νήν, διότι τούτο καί 
μόνον ελλείπει από τό εξοχον έκεϊνο αριστούργημα πάν
των τών αιώνων, αί ! τότε ήθελον λάβει παρ’ αύτής 
αν αξίαν οί Γάλλοι απάντησιν. . Άλλά σιωπά, σιω 
πμ πάντοτε καί θα σ ωπα αιών ως...

Εις τό άνω πάτωμα τοΰ αύτοΰ Μουσείου εΰρηνται 
τά αριστουργήματα τών διαφόρων άνά τούς αιώνας 
Σχολών τής Τέχνης Έκεϊ ευρίσκει τις συναυλ-αν 
έλόκληρ'-ν διαφόρων τής Τέχνης αποχρώσεων. Έκεϊ 
εΰρηται ό Μουρίλλος δια τής Παναγίας του, ό Ρα
φαήλ, ό Τατιανός, ό Ροίβ νς, ό Ρέμβρανδ, ό Βαν Δίκ 
κλπ. Πλήν, όλων τούτων τό σύν λον ομοιάζει πρός 
σταγόνα έν Ώκεανώ άπέναντι τοΰ κολοσσού τοΰ ευ
ρισκομένου έν τώ κάτω πατώματι: τής ’Αφροδίτης τής 
Μήλου.

Έπεσκέφθην καί τάς Βερσαλλίας. Αύται αποτελούν 
τό πολεμικόν Μουσείον τών Γάλλων, ένθα εύρίσκον- 
ται όλοι τής Γαλλίας οί πόλεμοι απεικονισμένοι μετά 
ζωής καί δυνάμ.εως τεχνικής, ούτής τυχούσης. Τούτο 
ην το ανακτορον τοΰ φιλομούσου τής Γαλλίας Βασι- 
λέως Λουδοβίκου τοΰ 1Δ'. δπερ δ μέγας έχεϊνος ανηρ 
εκόσμησε δια παντός ό,τι ήδύνατο να παρουσίαση ή 
τέχνη έξοδον καί ώραϊον. Κήποι απέραντοι έστολ-σ- 
μένοι δι’ αγαλμάτων και πίδακες άναδίδοντες τό ύδωρ 
από στόματος Σχτυρων, άποτελοΰν εν μαγικόν σύνο- 
λον όπερ δ έπισκεφθείς τούς Παρισίους καί μή ίοών 
δεν είδε τίποτε.

Τό Μουσείον τοΰ Λουξεμβούργου είναι ό,τι καί ή 
Νέα Πι ακοθήκη τοΰ Λονδίνου. Όλα τά αριστουρ
γήματα τής Νέας Γαλλικής τέχνης εΰρηνται έκεϊ 
ανηρτημένα,θαρραλεως δηλούντα την μεγαλην όντως 
περίοδον τών Γάλλων έν τή καλλιτεχνία. Αύτοΰ’εΰ
ρηται καί δ Χριστός τοΰ Μπονά, τό μεγαλοπρεπές 
τοϋτο κειμηλιον τών νέων χρόνων, δπερ εσημείωσε 
νέαν περίοδον εν τή τέχνη από τής στιγμής τής εμ- 
φανίσεώς του. Άλλα πλην τούτων, πλην τοΰ Παν
θέου, τοϋ κοιμητηρίου τούτου τών μεγάλων τής 
Γαλλίας τέκνων, έν ω εΰρηνται τά έξοχώτερα έργα 
τής ζωγραφικής τών νέων χρόνων ώς “τ ό μαρτύ
ριον τοΰ Άγ. Διονυσίου» ή «Άποκά- 
λ υ ψ ι ς τής ’Ιωάννας Δ’ Ά ρ κ» καί άλλα, 
πλήν τών διαφόρων έργαστηρίων τώ' μεγάλων καλ
λιτεχνών, πλην τών σχολών τής Τέχνης, έκάστη ο
δός, έκάττη πλατεϊα, αποτελεί και ιδιαίτερον τής 
τέχνης περιβάλλον. Έν Παρισίοις εΰρηται καί ή Με
γάλη Σχολή τών Καλών Τεχνών (Ecole des beaux 
arts) έν ή διδάσκεται ή Γαλλκή Τέχνη ήτις ώς^ά- 
σιν καί σκοπόν προέθετο τόν έξωραϊσμόν καί αύτη ή 
ιδιότης σήμερον διακρίνει τήν Γαλλικήν Σχολήν τών 
άλλων Σχολών Γερμανίας κα! ’Αγγλίας. Ε’ισηγητης 
τής τοιαύτης Σχολής ύπήρξε πρώτος ό Bonnat. δστις 
σήμερον έν Γάλλιο: απολαύει θείας λατρείας. Τό έν 
τώ Πανθέω ευρισκόμενον εργον του «το μ α ρ τ υ ρ ι
όν τού Άν. Διονυσίου» δπερ μετά τον 
«Χριστόν του» εΰρηται έν τή δευτέρμ σειρμ 
ώς αριστούργημα τέχνης, κατα τοϋτο ιδιαζόντως εκ- 
τιμάται, διότι έπί τούτου υπάρχει όλόκληρος ό κανο
νισμός τής Γαλλικής Τέχνης άποτετυπωμένος.

Μετά δύο μηνών διαμονήν έγκατέλιπον τούς Παρι
σίους, τήν πόλιν αύτήν τοΰ θορύβου καί συγχύσεως 

μεταβαίνων ε’ις Μονάχον, συγκεχυμένος κτατών ετι 
τάς αναμνήσεις.

!>. ΜΟΝΑΧΟΝ

Εύρίσκομαι ήδη εις τό Μονάχον τή> πρωτεύουσαν 
τοϋ καλλιτέχνου έξ ενστίκτου λαού τής Βαυαρίας. Τό 
Μονάχον άποτε/εΐ έν μέσον μεταξύ τής άκρας σοβα
ρότητας τοΰ Λονδίνου καί τής ακρας φαιδρότητος τών 
Παρισίων.

Είναι ό μεσάζων όρος, ό συγκρατών τά καλλιτε
χνικά σκήπτρα από οίώνος καί πλέον καί ουτινος την 
αύθεντίαν εν τή Τέχνη δεν ηδυνηθη εισετι, αλλ* ού
τε θά δυνηθή να κλονίση ούοεμία καλλιτεχνική προα
γωγή οΐασδήποτε πόλεως. Έκ πρώτης δψεως φαίνε
ται πόάις ελληνική. Ρυθμοί ’Ιωνικοί, Αιολικοί, Δω
ρικοί κοσμοΰσιν άπό άκρου είς άκρον τήν πόλιν, αί 
δέ έπί τών Άχαδημιών καί Μουσείων τετυπωμέναι 
εικόνες τή; Ελληνικής άναγεννήσεως, άποδίδουσι με- 
γίστην τήν ένδειξιν τού άπό πρώτης άπόψιως Ελλη
νικού τής πόλεως. Τό Μονάχον μοί ητο γνωστόν εκ 
τών θριάμβων του Έλληνος καθηγητού Γύζη. Δέν 
εΐσήλθον εις την πόλιν αύτην μέ τόν φόβον έκεϊνον 
μεθ’ ου είσηρχόμην εις τάς άλλας μεγαλοπόλεις τής 
Εσπερίας. Μοί έφα:νετο ώσει εζν,σα έκεϊ έτη πολλά. 
Ή Σχολή τοΰ Μονάχου μοί έφαί ετο οικεία, όσον καί 
ή τοΰ Μετσοβείου Πολυτεχ. είου.

Τό Μονάχον είναι ή σκηπτούχος πόλι; τής καλλι
τεχνίας, ή φιλοξένως καί φιλοστόργω; διαχιουσα τά 
φώτά της π:ός πάντα προσερχόμενον ξένον χαί έφιέ- 
μενον ανωτέρας σπουδής καί μαθησεως.

Έν αύτω λειτουργοΰσιν ύπέρ τάς 12 σχολάς διαφό
ρων κλάδων καί αποχρώσεων τής τέχνης. Πρό εξήκοντα 
έτώ/ δέν ύπήρχεν είμη μία καί μονον Σχολή χρωμά
των,έν φ σήμερον πλείονες τών έξ διαχέουσί τά φώ
τα τής ‘Γ χνης. Ιδρυτής καί αναμ.ορφωτής τών Καλ
λιτεχνικών τοϋ Μονάχου Σχολών ύπήρξεν ό μ.εγαλε- 
πίβολο; και ένθουσιώδης Βασιλεύς τής Βαυαιίας Λου
δοβίκος ΙΑ’, δστις εμπνευσθείς έκτου μεγάλου αυτού 
έρωτος πρός τόν Άρχαϊον Ελληνικόν κόσμ.ον, έσκέ- 
φθη νά μεταβάλη τό Μονάχον είς Αθήνας και κα- 
τώρθωσε νά τό πραγματοποιήση. Αί ύπάρχουσαι σχο
λά! τής Καλλιτεχνίας έν Μονάχω οφείλονται όλως εις 
τόν ακάματον ζήλον τοΰ εύγενούς εκείνου ανδρός’ ρυ- 
θμίσασαι δέ τό πρόγραμμα αυτών επί τών γνωστών 
βάσεων τής Αρχαίας ΈλληνικήςΚαλλιτεχνίας.άπέ- 
βησαν απαράμιλλοι πρόςτήν καθ’όλου δράσιν καί άνα- 
γέννησιν τής Τέχνης.

Πρώτος δούς τήν γενικήν ιδέαν καί τιθέμενος τας 
βάσεις τής μελλούοης προόδου ητο ό μέγας τού αιώ- 
νος διδάσκαλος τής Τέχνης ό αείμνησ-ος Πΐ'ότη, ου- 
τ:νος οί μαγάλοι πίνακες « Ά π ο α ο γ ί α τήςΔυσ- 
δ α ι μ ό ν α ς» καί ©«θάνατος τοϋ Μ ε γ. Α
λεξάνδρου» εύρίσκονται κατατεθειμένοι έν τή 
Σχολή ώς ΐερα πρ-.τυπα τής εν ταϊς Σχολαϊς τοΰ 
Μονάχου διδασκομένης Τέχνης.

Επίσης ό Λεντζερμάΰερ, δ Λέφτζ, ο Λι-τερσμίθ 
καί άλλοι σοφοί καθηγηταί ήγλάϊσαν τό μεγαλοπρε
πές τοΰ-ο τοΰ Μονάχου Καλλιτεχνικόν τέμενος μέ
χρι τοΰ αώτου, δικαίως δέ σήμερον κρίνεται ή πόλις 
αΰτη ώς αί Αθήναι άλλοτε, ή εστία τών φώτων τής 
Καλλιτεχνίας καθ’δλην τήν ϋφήλιον. Ό χρωστηρι- 
σμός,δηλαλήό τρόποςτοΰ χειρίζεσθαι τόν χρωστήρα, 
τής Σχολής τού Πιλότη, τυγχάνει ό τελειοτερον δυ- 
νάμενος ν’ άποδώση πάσαν φυσικήν άπόχρωσιν μετά 
τής ζωής έκείνης τοΰ φυσικού ήν επιδιώκει ή τέχνη 
καί ήτις αποτελεί τό δριον αύτής —Οί υπερφυσικοί πί
νακες του δαιμόνιου Πιλότη καί δη ό παριστών τόν 
θάνατον τοΰ «Μεγ. Αλεξάνδρου» δστις δυστυχώς κα- 

, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τελείφθη ούχί τελείως έπεξειργασμένος, ένεκα τοΰ θα
νάτου του ζωγράφου, άποτελόΰσι τήν άνωτάτην βα
θμίδα, έκείνην, ήτις δίδει τήν σφραγίδα του κύιους 
καί τής αλήθειας.—Ή Σχολή τών συνθ σεων οφείλει 
νά προσελκύση ημάς περισσότερον καθ’ δτι αΰτη κο
λακεύει τόν έθνικόνήμών εγωισμόν, επειδή αύτήν ά- 
νήγαγεν είς περιωπήν δ άοίδιμος Γύζης, τό καύχημα 
τής Παγκοσμίου τέχνης.

Άπέθανεν δ Γύζης. Άλλ’ δ έπισκεπτόμενος τό 
Μόναχον βλέπει δτι δ Γύζης δέν άπέθανεν, ούτε Οά 
αποθάνη ! Τό όνομά του, τά έργα του εΰρηνται έν 
Μον>χω δ ασαλπίζοντα άνά τήν ύφήλιον τόν κολοσ
σόν τής φήμης τοΰ μεγάλου τής Τέχνη; τέκνου, οϊ 
δε Γερμανοί αποθεοΰσιν αύτόν διά τής φράσεως:

— Κρϊμα νά μή ήτο Γερμανός ’
Ή είκών του εΰρηται άνηρτημένη παραπλεύρω; 

της είκόνος τοΰ Πιλότη εν τή Άχαδημίμ τοΰ Μονά
χου φιλοτεχνηθεΐσα παρά τοΰ διασήμου Λεμπάχ. «Ή 
εαρινή συμφωνία του» το μάγον αύ:ό απο
κύημα τής αίθεροβχμονος φαντασίας τοΰ Γύζη καί ή 
«Άπόκρεω» στολίζουσι τάς αίθούσας τή; Πινα
κοθήκης. ΊΙ Δ ό ξ α» του, ή «Ν ί κ η», οί «’Αρρα
βώνες», τό τριπλοϋν «Τάμα» άποπνέουσιν Έλ- 
ληνικωτάτην αύραν, άναδεικνύουσαν τό φυσικόν τέ- 
κνον τής Τέχνης ύπερανω τών γενομενων τοιούτων δΓ 
έπικτήτων προσόντων.

ΙΟ. Ο! ΣΠΟΥΔΑΣΤΑ1

Πόσοι σήυερον δέν μετάβαίνονσιν απόφοιτοι τοϋ 
Μετσοβείου ύπό τάς αύτάς συνΟήκας ϋφ’ ας καί ό Γύ
ζης εις Εύρώπην πρός εύρυτέραν σπ-.υδήν ; Πόσα χτή
ματα δέν θυσιάζει τό 'Ελληνικόν Έθνος ϊνα πέμπη 
κατα πασαν τετραετίαν δύο απαφοίτους τοΰ Μετσο- 
βείου εις Εύρώπην πρός τελ'έίαν κατάρτισιν

Ή άπό έτών επικρατούσα αΰτη συνήθεια τής Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως δέν έπρεπε να άναδείξ^ μέχρι 
τοΰδ*. τοιαΰτα αποτελέσματα, ώστε σήμερον να ίδω
μεν ονχί μόνον ένα Γύζην α'λα πολλούς καί ό θάνα
τος τοΰ ένός νά μή στβιχίση είς ήμας τό κενόν τής 
αδυνάτου άναπληοώσεως ; Ποΰ δυνάμεθα νά άποδώ- 
σωμεν τό τοιοΰτον ; Βεβαίως εΐς τήν άμεριμνησίαν 
καί αφέλειαν τής Κυβερνήσεως, ήτις ώφειλε διά τών 
έν Εύρώπη αντιπροσώπων ’η; αύστηράν νά έξασκή 
τήν έποπτείαν έπί τών κατά τετραετίαν έκεϊσε στελ- 
λομένων. "Οτι 0 διαγωνισμός ε’ις δν υποβάλλονται οί 
τρόφιμοι ούτοι πρό τής αποστολής των εις Εύρώπην 
τελείται ύφ’ δλους τούς όρους τής αύστηρότητος, εΐναι 
έξω πά'ης αμφιβολίας. Δέν είναι λοιπόν κρϊμα, δέν 
είναι αδίκημα αεγα καί πρός τό δημόσιον ταμεϊον 
καί πρός αύτά ετι τά τάλαντα τών πεμπομένων τρο
φίμων, νά μή παρακολουθή αυτούς μέ^ρι πέρατος 
σπουδώ ' ή αυτή αυστηρότης, η αυτή επιμελεια ; 
Τούτον μή γενομένου,ουδέποτε Οέλομεν ϊδει άνάδε-.ξίν 
τινα καλλιτεχνικήν όχι εις περιωπήν Γύζη, αλλα κοι
νού έν Εύρώπη ζωγράφου καί τότε κάλλιον ήθελεν 
είσθαι ινα τά κατά πάσαν τετραετίαν σπαταλώμενα 
χρήματα, χρησιμοποιώνται πρός αγοράν έργων άνα- 
δεδειγμένων καλλιτεχνών,άτινα τοποθετούμενα ε< τή 
Σχολή τοΰ Πολυτεχνείου Οά έπιφέρωσι μεγαλειτέραν 
ωφέλειαν και δή γινικήν.

Ταΰτα γράφω έκ πόνου καί ψυχικού άλγδυς διότι 
τό εις Εύρώπην ταξειδιόν μου μοί απεκάλυψε πλεϊστα 
δτα αίτια τής κρατούσης αύτής . αμεριμνησίας περί 
τήν έποπτείαν τών έκεϊ πεμπομένων. Είναι αληθές 
μέν δτι αί έν Εύρώπη Άκαδημίαι περιέχουσι πά 
S, τι δύναται νά άναδείξη άνθρωπον ταλάντουν 
άλλά παραπλεύρως αύτών τών άναδεικτικών μέσω^ 
ύπάρχουσι καί ετερα αντίξοα δυνάμενα νά άφαρπά^
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Τάφοι Κινέζων βασιλέων είς τύ Μοϋκδεν

σωσι καί συνθλίσωσιν ύπο τήν πιεσιν αυτών παν 
τάλαντον, πάσαν φυσικήν δύναμιν παντός, δστις άπό 
στενού ται περιωρισμβνου όρίζοντος εισπίπτει «ποτά
μιος είς τόν κυκεώνα έκεΐνον τής κοαιπάλης και ακο
λασίας καί 8ή δταν ελλείπει άπ’ αυτού πασα επιμέ
λεια.

Τούτου δέ άπόδειξις τρανωτάτη πρόκειται ή πα- 
σιασθεΐσα εογασία ύπό τών τελειόφοιτων τούτων τών 
άνωτέρων εν Εύρώπη Σχολών, οϊτινες ού μόνον Ονδέν 
αξιον λόγου έπεδείξαντο, άλλα τολμώ ιίπεΓν, δ'< καί 
τό έφόδιον τής Τέχνης, δπερ παρά τοϋ Λύτρα άπή- 
λαυσαν, καί τοϋτούπέστη παρ’ αύτοΓς μείωσιν.

Άλλα δεν ελλείπει μόνον ή επί τών πεμπομένων 
τροφίμων έποπτεία, άλλ’ ελλείπει δυστυχώς κα! ή 
ένθάρρυνσις έκ μέρους τών δυναμένων να έπιδώσωτι 
θάρρος και από τής Σχολής τοϋ Μετσοβείου. Ή ού
τως ριφθεισα εις τήν τύχην της καλλιτεχνία έν Έλ· 
λάδι ού μόνον στάδιον προαγωγής δέν θά εύρη ποτέ, 
αλλά φοβούμαι πολύ μή εύρεθώμεν εις τήν άνάγκην 
να μή γνωρίζωμεν και την τών χρωμάτων άνάμιξιν. 
Τάς έν Ευρώπη Σχολάς επισκέπτονται συχνά οϊ Βα
σιλείς, οίΠρίχκηπες, οί έν τέλει, ένθαρρύνοντις τούς 
εργαζομένου; εκεί" σπουδαστάς και άναπτεροϋντες τάς 
ελπίδας των. Οι έν Άθήναις δμως έν τφ Μετσοβείφ 
σπουδάζοντες εκτός τών καθηγητών καί τών επιστα
τών αμφιβάλλω εαν βλέπωσί ποτέ καί τρίτον τινά άν
θρωπον. Τούτο, αντελήφθην δυστυχώς ό ίδιος καθ’δτι 
καί τοι έπταετίαν ολόκληρον εσπούδασα εν τφ Με- 
τσοβείω, δέν κατώρθωσα νά γνωρίσω έξ δψεως του
λάχιστον καί τόν Διευθυντήν αυτόν τής Σχολή:.

3U

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΓΙερατώ τάς εντυπώσεις μου διά γενικού συμπεράσ
ματος, τό όποιον δέν θέλει ε’σθαι καί έπιζήμιον διά 
πάντα καλλιτέχνην, εφιέμενον ανωτέρω’ σπουδών εν 
Ευρώπη.

Αί έν Λονδίνω Σχολαί τυγχάνουσιν άρτιας καταρ- 
τίσεως, δυνάμεναι πολλά νά ώφελήσωσι τους έν αύ- 
ταϊς σπουδαστάς, άλλά προσιταί δυστυχώ; μόνον είς 
πλήοες βαλάντιον, καθ’ δτι ό εχεΐ βίος είναι λ·αν 
δαπανηρός. Αί έν Παρισίοις είναι ύπό έπι ψιν σπουδών 
έπίσης άρισται, αλλ’ οί Παρίσιοι περικλείουσι τοσαύ- 
τας διά την νεότητα απολαύσεις, ώστε σχεδόν ύπε^- 
νικ^σιν αΰται τόν ζήλον καί την πρός τας σπουδας 
προθυμίαν καί παρασύρονιν είς άλλους πόθους καί 
άλλας έπασχολήσει .

Ή μόνη πόλις δια τελείαν χατάρτισιν ύφ’ δλαςτας 
έπόψεις, καλλιτεχνικήν, οίκονομ κήν, ήρεμου καί ήσύ- 
χου βίου, είναι τό Μονάχον.’Ενταύθα δμ.ως έκτώνών 
ούκ άνευ προστίθεται ό όρος τής εντελούς γνώσεως 
τής Γερμανικής γλώσσης. Ό γνωρίζων τήν γλώσσαν 
τοϋ τόπου έν Μονάχω κιλλιτέχνης δύναται να εύρη 
τό παν, όπερ συντελεΓ διά προαγωγήν καί ανάδειςιν. 
Τούτο δέ διότι τά σπουδαιότερα μαθήματα τής Τέ
χνης, οιον Ιστορία τής Τέχνης, Χημεία τών χρωμά
των, Προοπτική καί σύνθεσις, τά άρτίως δ δασκόμενα 
έν Μονάχφ, άπαιτεϋσι ακριβή γνώσιν τής γλώσσης έν 
ή διδάσκονται. Οί έν Μονάχω φοιτώντες "Ελληνες 
σπουδασται παρακολουθοΰντες μόνον το τεχνικόν μέ
ρος, άδυνατούσιν ενεκεν τής αγνοίας τής γλώσσης να 

παρακολουθήσωσι τά άνω μαθήματα καί ώς έκ τού
του ζημιοΰνται μεγάλως.

Ούχ ηττον δμως δι’απόφοιτον άνωτέραςΕύρωπαϊ- 
κής Σχολής καλόν θεωρείται κατά τήν γνώμην τοϋ 
διάσημου Άγγλου καλλιτέχνου Μπράμπλεϋ καί ή 
επι τόπου επίσκεψις τών Σχολών καί Πινακοθηκών 
Λονδίνου, Μονάχου, Φλωρεντίας καί Παρισίων. Πρό 
του εγκαταλείψω τήν πολιν τοΰ Μονάχου εσχον τήν 
τύχην να ειδω καί την κηδείαν τού πεοιωνύμου ζω
γράφου Λεμπάχ. "Οσον καί έάν προσεπάθουν νά περι
γράφω τήν μεγαλοπρέπειαν τής πένθιμου εκείνης τε
λετής, δέν θα ηδυνάμην ποτέ νά άναπαραστήσω αύ- 
τήν, οϊαν αληθώς τήν ειδον.ΈκεΓ έφάνη ή έκτίμησις 
ην απονέμουσιν οί Ευρωπαίοι είς τήν καλλιτεχνίαν. 
Και αύτός άκόμη ό άπλοϋς λαός έθρήνει τήν απώ
λειαν ήν ΰπέστη ή Γερμανία άπολέσασα τόν έχοντα 
τα σκήπτρα τής προσωπογραφίας άνά χεϊρας. Καί τά 
δάκρυα έκεΐνο. τοΰ άπλου λαού ησαν ό άφθιτος τής 
δόξης στέφανος καί ή εναργής ενδειξις τής αξίας τοΰ 
Καλλ ιτέχνου.

Έν Σμνην·)) X. ίΥΡΡΑΚΟΣ

31 *

Έιαιριία ιών γραμμάτων 
χαί τών τεχνών.

ΠΙ τέλους ι Ήτο καιρός καί οί 
άνθρωποί οί άφοΣιωθέντες είς 
τήν έξυπηρέτηΣιν τοΰ Καλοΰ, 
είτε διά τής γραφΐδος, είτε διά 
τοΰ χρωΣτήρος, νά άποκτήΣουν 
τήν λέΣχην των. έν έντευκτήρν 
ον είς δ νά Συγκεντροϋνται, νά 
έπικοινωνώΣι, νά γνωριΣθώΣιν 
μεταξύ των πλεΐΣτοι έξ αΰ^ών.

νά ΣυναδελφωθώΣι. Καίτοι ό τόπος μας εχνε μι
κρός, έν τούτοις οί Συγγραφείς καί καλλιτέχναι 
ζώμεν ώόεί νά μάς έχώριζαν Συνικά τείχη. Εύ· 
τυχώς Λ πρωτοβουλία ύπήρξεν Σθεναρά καί ό 
θεμέλιος λίθος έτέθη.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ' ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό άκοηός τής 'Εταιρίας el-ve γενικότατος. 
Ιίεριλαμβάνεν τά Καλόν έν τη. εύρυτάτη αϋτοΰ 
έννοίρ θά έπιδίώξμ δέ πρωτίότως τήν ένίόχνότν 
τής φιλολογικής έργάΰίας καί τής καλλιτεχνικής 
κινήόεως. Διά τούτο, Άκτός τού έντευκτηρίου 
ή Εταιρία περιλαμβάνει είς τφ πρόγραμμα 
της διαλέξεις καί άνακοινώόεις, φιλολογικός 
έορτάς, καλλιτεχνικός.έκθέόεις. διδαχήν Αρ
χαίων δραμάτων, έκδόόεις πρωτοτύπων έργων 
φιλολογικών καί καλλιτεχνικών, τήν νομοθετι
κήν προόταόίαν τής πνευματικής Ιδιοκτησίας, 
τήν πρωτοβουλίαν πρός άνέγερΟιν άνδριάντων 
έπιόκέ^εις είςτόπους ένδιαφέροντας τήν τέχνην 
κ.λ.π- "Ολα αΐιτά, άτινα Ανήκουν είς τήν τάξιν 
τών πνευματικώς άγωνιζομένων,νύν ή δέν γίνον
ται παντάπαόϊν, ή γίνονται άτελώς ύπό όμάδων 
καί σωματείων έή διαφόρων κοινωνικών στοι
χείων άποτελουμένων. άσχέτων ώς έπί τό·πλεΤ- 
ότον, πρός τήν ειδικήν έπαγγελματικήν .έργα- 
σίαν, τήν άφόρώόαν τά γράμματα1 καί τάς τέ- 
χνας. Εύτυχώς όί έκλεχθέντες νά διεθύνωόι τήν 
Εταιρίαν είνε-άνδρες περιωπής άγωνισθέντες 
νικηφόρος είς-τό πνευματικόν ότάδιον κατά 
τάς ποικίλας αΰτοϋ έκδηλώόεις, συνετοί καί έν- 
θουΟιώδεις, καί δέν ύπάρχενάμφιβολία δτι πλή
ρης έπιτυχία θά- ότέφχ] τούς εύγενεϊςκαι έκπο- 
λιτιότικούς Αγώνας των .

■;Χ<: '·φ.···· . .

“Εχ&ιοι; Μποχατοιάμπη

Διά τήν έκθεΟιν τού κ Μποκατόιάμπη έδημο- 
όιεύθη έκτενής κρίόις ύπό τού Διευβυντοΰ 

της -Πινακοθήκης· έν τη ■ Ά<5τραπμ« μετά πολ
λών - . τυπογραφικών σφαλμάτων. Άποόπ ^μεν 
παραγράφους τινάς,' χαρακτηριστικός διά τά 
νέα έργα τοϋ συμπαθούς καλλιτέχνου.

' ' '
«Ό κ. Μποχατσιάμπη; εργάζεται κατά τήν ιδίαν 

αυτοΰ άντίληψιν, ήτ ; εινε λεπτότατη, κατά τό ίδιον 
αύτοΰ αίσθημα, δπερ εΐνε είλικρινέ:.

Ό χρωστήρ είκονίζει τελείαν τήν ζωή·· τοΰ αντί· 
κειμένου καί ή οθόνη ώσεί έμψυχουμένη είσδέχεται, 
άλλά καί έξωτερικεύει τής παραστάσεως τήν πνοήν.

Τοϋ κ Μποχατσιάμπη ή δύναμις εΐνε άναμφιβόλως 
το τοπεϊον.Ή πατρίς του Κέρκυρα, ή εΰνοηΟεϊσχ τό
σον δαψιλώς είς φυσικάς καλλονάς,ένεστάλαξε’· είςτήν 
ψυχήν τοϋ καλλιτέχνου δλον το μεγαλεΐον, δλόν τά 
μειλ'χιον χάλλος, όλους τους λαβυρινθώδεις συνδυα
σμούς τ'ΰ χρώματος, τάς λεπτά; δοκυμάνσειςτής γραμ
μής. Καί ό χρωστήρ του κατέστη τόσω οικείος, ώστε 
νά ουνόεθή αναπ οπάστως με τό εκπαγλον αυτό περι
βάλλον τής πατρίδος του.

Άλλά καί τό έμψυχον κάλλος: αί εκφραστ^χαί Χε* 
φαλαί, τά μελαγχολικα βλέμματα, τά αγνά’μειδιάμα
τα, οί κυμαινόμενοι βόστρυχοι εύρίσκουσι βαθυν δι:ρ- 
μηνευτή» τόν κ.. Μποκατσιάμπην. Γνωρίζει τά μυστή- 
ριί,τιρν καί τ' αποδίδει χωρίς να εχη ανάγκην νά 

_προσθέ<?η τι. έκβιάζων τήν τέχνην, χωρίς νά ύπερθε· 
ματιζη είς λυρισμόν. '.I «Έκστασις». μία λυσίκομος 
κεφαλή γνωστής Άτθίδος μέ τάήμιάνοικτα χείληκαί 
τους άτε· εΐς οφθαλμούς εΐνε μία ύπέροχος στροφή σο- 
νεττου. '

Εκ τών θαλασσογραφιών ή «Πρωινή γαλήνη® μέ

τάς λέμβους τοϋ Κερλυραϊκοϋ λιμένος εΐνε ζωντανή, 
με τό φώς, δπερ τήν πλημμυ st, δπως εκ τών το- 
πειων τό «Λυκόφως», μία φθινοπωρινή αποψις ένός 
δρόμου μίσφ δένδρων καί ή «Μελαγχολία τοΰ δάσους» 
μία άτ-.θασσος βλάστησές, έχουν τι τό θλιβερώς θέλγον, 

Άλλά καί ώ: νεωτεριστής παραδόξως εμφανίζεται 
ό απέχω·? Ίκαρείων άν-.δάσεων —καί απαραιτήτων 
π-ώσεων—καλλιτέχνης. Ισως επειδή την μέχρι τοΰδε 
αποχήν του άπό τών έκτυφ'.ωτικών χρωματισμών καί 
τών αχαλίνωτων σχεδίων και τώ-ανισόρροπων εμπεύ 
σεων έχαρακτήρισαν τινές ώς αδυναμίαν, μάς παρου
σιάζειδ-ιλά - δειλά είς έν ύ^ος απόκεντραν, μίαν αγαλ- 
μάτώδους άκααψίας κεφαλήν, τήν εΜελφδίαν» έν.όλο- 
π^ασίνω άπόπτω, μέ τήν κόμην έν σχήματι λύρας. 
Εινε είκών θαυμασίως δυναμένη νά ίχρησιμεύση ώς 
έμβλημα, ώς εξώφυλλο·, ώς διαφήμησις».

Ή αγιογραφία

Η Αγιογραφία εΐνε παρ’ ήμτν είς κλάδος τής 
τέχνης παρημελημένος. Ούτε είς τό Πο

λυτεχνείου είδτκώς σπουδάζεται, ούτε είς Εύ· 
ρώπην άποστέλλειαι ύπότροφος. Άν έξαιρέ- 
σγι τις τόν κ. Γεωργαντάν, έγκαταλείήαντα χά· 
ριν τής Αγιογραφίας τάς ζειγραφ.ικάς συνθέσεις, 
δέν έχομεν ειδικόν ζωγράφον, :ένφ πλεΐσται 
όόαι έργασίαι ύπάρχουν, μάτην άναμένουΟαι 
τόν Ικανόν ζωγράφον των. . :.

Ή Ρουμανία είς τό- ζήτημα-τούτο μάς δίδει 
άξιομίμητον παράδειγμα-

Τό έπί τών ’Εκκλησιαστικών Ύπουργειον τής 
Ρουμανίας πέμπει προσεχώς ίδίμ δαπάνμ ζω
γράφους Ρουμοΰνους είς Άθωνα. Ραβένην, Βε
νετίαν καί Ρώμην —τά κέντρα τής έκκληόιαστι- 
κής ζωγραφικής — πρός τελειοποίησήν εΐς τήν 
Βυζαντιακήν άγιογραφίαν, δπως ό ρυθμός των 
έν τοϊς Ρουμανικοϊς ναοΐς εικόνων, διατηρήόη 
καθαρόν τόν Βυζαντιακόν αυτού χαρακτήρα.

Ύπάρχουν νομίζομεν, περιστάσεις καθ’άς ή 
μίμηόες έθνους έστω καί άντιζήλου έν ταϊς έ- 
θνικαίς βλέφεΟι δέν δύναται νά χαρακτηρισθμ 
ώς προδοσία, άλλ’ ώς έθνικόν καθήκον.

ΗΑλλ1Τ€ίΧ ΝΙΗΑ

ΧΡΟΝΙΒΑ^ίΆ&Μ ■·$

Μία εχατονταετηρίς. — Ή ’Αμβέρσα τό προσεχές 
έτος έπ’ εύχαιρίμ τής 75ης επετείου τής Έθν. ανε
ξαρτησίας τοΰ Βελγίου, θα έορτάση την εκατονταε
τηρίδα τοΰ Jordaens, δι’ έκθέσεως τών έργων του.

χ.ς
Το φθινοπωρινόν Salon. — Είς τήν φθινοπωρινήν 

εκθεσιν τών Παρισϊων, τήν διοργανωθείσαν εις τό 
Grand Palais έξετέθησαν έργα τοϋ Puvis de Cha- 
nannes τοΰ Ρώσσου πρίγκηπος γλύπτου Tronbetzkoi, 
τοΰ Legrand, Renoir,'Besnard, Charpentier, Car
riere, Lefevre, Raffaelli, Prinet κλπ.

♦

"Εκθεοιι κομψοτεχνημάτων, — Κατά τόν λήξαντα 
μήνα διεργανώθη ύπό τοΰ «Μουσείου τών τεχνών» 

έν Στρασβούργε μεγάλη έκθεσις κομψοτεχνημάτων, 
εν οίς πολλά καταστάντα σπάνια.

¥
Μία είκών τοΰ Βερονέζ. — ’Εν τή ’Εκκλησία τή; 

Άγ Μαργαρίτας τοΰ Κολόρνου, πολίχνης παρά. τήν 
Πάρμαν τής ’Ιταλίας, ύπήρχε πίναξ είκονίζων τό 
μαρτύριον τής Άγ. Μαργαρίτας. Ό πίναξ ούτος άπέ- 
δειξεν ό κ. Gl. Lombardi, δτι εινε αυθεντικόν έργον 
τοϋ Paul Vironese. »

'Τργαατήριον ζωγράφος κ. Ε. Λαμπά
κι^ ΐδρυσεν είς τήν οδόν Βουλής σχολήν ζωγραφικής 
δια δεσποινίδας.

*
Άποχάλυψίί αρχαίας πόλεως. — Ό καθηγητής τοΰ 

Βουλγαρικού Πανεπιστημίου κ. Ίβάνωφ διενεριήσας 
άνασκαφάς παρά τό Κιοστεντίλ, άνεκάλυψε τήν άρ- 
χαίαν Ελληνικήν πόλιν Ταυρέδιον. Έν αυτή άνευ- 
ρέθησαν ερείπια οικιών, κίονες έκ μρρμάρου, δοχεία 
πήλινα καί χαλκά, διάφορα νομίσματα, πλατεΓαι, α
γορά κλπ. Αί άνασκαφαί εξακολουθούν.

★
Περιοδεία καλίιιέχνον.— ’Εσχάτως διήλθεν έξ Α 

θηνών ό Γάλλος γλύπτης κ. A. . David δστις είς τό 
τελευταϊον Salon τών Παρισϊων ειχεν εκθεσίΐ δύο 
έργα του τήν «Παρηγοριάν» καί την προτομήν τοΰ

Gasalonga. Βραβευθείς, ήδη δαπάναις τής Γαλλ. 
Κυβερνήσεως περιέρχεται τήν ’Ιταλίαν, Ελλάδα καί 
Τουρκίαν.

*
Ανδριάς ΠαΙαιοΙόγου.— Τό μέχρι τοΰδε συλλεγέν 

ποσόν ανέρχεται εις 43,000 δρ. Καίτοι δέν εΐνε επαρ
κές, έν τουτοις επειδή θά άπαιτηθώσι δύο ϊτη διά 
τήν κατασκευήν τοΰ ανδριάντο:, ή επιτροπή από 
τοΰδε ήρχισε προκαταρκτικά διαβήματα.Άπεφασίσθη 
ινα ό ανδριάς παριστμ τόν ΙΙαλαιολογον ούχί έφιππον 
αλλα πεζόν’ θά κατασκευασθή . έκ μαραάρου καί θά 
στηθή έπί μεγάλου βάθρου έχοντος έκατέρωθεν χαλκα 
ανάγλυφα,παριστώντα διαφόρους σκηνάς τής Άλώσεως 
τής Κωνίπόλεως καί τοΰ θανάτου του Αΰτοκράτορος 
Ή ό.ιστική άπόφασις θά ληφθή κατά τήν εποχήν 
του · Αρχαιολογικού συνεδρίου, ότε ή επιτροπή θά 
συμβουλευθή τους άφιχθησομένους Βυζαντι ολόγους, 
τότε δε θά προν.ηρυχθή καί διεθνής διαγωνισμός, ού 
τ’ απστελέσματαθά κρίνη επιτροπή έκ Γάλλων, ’Ιτα
λών καί Γερμανών γλυπτών.

Ό τύπος επικρίνει τήν άπόφασιν τής πεζής παρα- 
στάσεως ώς άντικειμένης εΐς την άντίληψιν τοΰ λαοΰ, 
φανταζομένου τόν αύιοχράτορα έφιππον πάντοτε χαί 
μαχόμενον. ’Επίσης δίκαιον θά ητο ό διαγωνισμό; νά 
γίνη μεταξύ ’Ελλήνων μόνον καλλιτεχνών.

¥
Θάνατοι καΜιτεχνών. — Άπέθανον έν Γαλλία δ 

γλύπτης Αλέξανδρος Devaux χαθηγητής εΐς τήν Πο
λυτεχνικήν σχολήν τής Ρουέν, ό BeJet γάλλος ζω 
γράφος, ό Emile Galle άπό τους μεγαλειτέρους δια- 
χοσμητάς (deooraleur], ό χαθηγητής τής ζωγραφι
κής Ε. de Polignac χαί δ τ·-πειογράφος Henri de 
Sionac.

— Άπέθανεν ό Ι’ώσσος ζωγράφος Νικόλαος Μα- 
licheff, έν ήλικία 54 έτών

....... . ■ ·|1
Νεα έργα. — Ό γλύπτης' χ. Θ. Θωμόπουλο; έφι· 

λοτέχνησε προτομήν τοΰ Παύλου Μελά, φέροντο; άν- 
ταρτικήν στολήν' στηρίζεται έπί Βυζαντινού κιο
νόκρανου, έπ'ι τής βάσεως ο’ είκονίζεται χαλκούς με 
τεταμένας τάς πτέρυγας ό δικέφαλος αετός τών Βυ

ζαντινών αύτοκρατόρων έπί εγχρώμου μαρμάρου. ’Επί
σης άπεπεράτωσε τά προπλάσματα τοϋ μνημείου 
Καρμπούνη καί τοΰ άνδριάντος τοϋ Παλαιολόγου, ώς 
και δυο μαομάρινα ανάγλυφα, έν τοΰ έν Άλεξαν 
δρείμ γυμνασιάρχου κ. Βενετοκλέους χαί έτερον τοΰ 
ιατρού κ. Γνευτοΰ.

— Ό κ. Β Χατζής έζωγράφισε δύο νέας θαλασ
σογραφίας πολλής δυνάμεως.

Ή πριγχήπιοσα Άλίχη. — Ή πριγκήπισσα Άλικη 
επεσκέφθη τα καλλιτεχνικά εργαστήρια τών ζωγρά
φων κ. κ. Ίακωβίόου, Μπαχατσιάμπη, τοϋ γλύπτου 
©ωμοπούλου καί τής δεσποινίδος Λασκαρίδου, έπιθυ- 
αοϋσα νά γνωρίση τήν νεοελληνικήν τέχνην. Έκ τών 
επισκέψεων της \ίχν ιύηρεστήθη ή πριγκήπισσα, συ- 
στήσασα είς τους καλλιτέχνους τας ίδιωτικάς εκθέσεις 
ώς γίνεται συνηθέστατα έν Γερμανίμ καί ’Αγγλία.

¥
ΚαΙλαεχνικαΙ τχθίαεις. — Τό τμήμα τών Καλών 

Τεχνών τ'Λ «Παονασσοΰ» απεφάσισεν όπως διοργά
νωση Πανελλήνιο» Καλλιτεχνικήν εκθεσιν τα εαρ τοΰ 
1906, έπί τή εύκαιρίφ τών Διεθνών ’Ολυμπιακών 
αγώνων, έν τω Ζαππείω. Κατα τήν εκθεσιν ταύτην 
θά έπιτραπή νά έκτεθώσι καί έργα προεκτεθέντα είς 
αλλας Έλληνικάς εκθέσεις. Ή διοργανωτική επι
τροπή κατηρτίσθη άπό τοΰδε ύπο τήν προεδρεία» τής 
A. Β. Υ. τοΰ πρίγκηπος Νικολάου, καί τούτου κω- 
λυομ.ένου ύπό τοΰ κ. Πέτρου Καλλιγά, εκ τών κ. κ. 
Ίακωβίδου, Σώχου, Φωκά καί Κανάκη.

Δέν εινε απίθανος, ή διοργάνωσις εκθέσεως μικράς 
καί κατά τόν προσεχή Μάρτιον εν τή αιθούση τοϋ«Παρ- 
νασοΰ», έπί'ευκαιρίατοΰ ’Αρχαιολογικού συνεδρίου.

¥
Νέον εργαοτήριον__ Οί νεαροί ζωγράφοι Νικόλαος

Λύτρας, υίός τοΰ θανόντος καθηγητοϋ, καί Οΰμβέρ- 
τος Άργυρος ήνοιξα- έν τή όδώ Πατησίων έργα- 
στήριον, δπερ συγχρόνως κοομεϊται καί άπό έργα 
τοΰ γέροντος Λύτρα καί τινων ευρωπαίων ζωγράφων.

Θάνατοι διενθνντοΰ Μονοείον.— Άπέθανεν έν προ- 
βεβηκυίμ ήλικία έ· Νέμ Ύόρκη ό διευθυντής τοϋ 
αυτόθι Μητίοπολιτικοΰ Μουσείου τών Ωραίων τεχνών 
στρατηγός L. Ρ. di Censola.O πχτηρ τοΰ θχνόντος 
όιευθυντοΰ έλαβε λίαν ενεργόν μέρος κατά την Έπα- 
νάστασιν τής Κρήτης τοΰ 1868,δ δέ προπάτωρ αΰτοϋ 
κόμης Alerino Palma di Censola «πολέμησε κατά 
τήν Έλλ. έπανάστασιν τοΰ 1824 διετέλεσε δέ και 
'Αρεοπαγίτης κατόπιν, τελευτησας εν ΆΟήναις. Ό 
θανών διετέλεσε Πρόξενος τής Αμερικής έν Λάρνακι 
τής Κύπρου, άλλ’ άφήκε μισητήν αυτόθι μνήμην, 
διότι δια τώ? άνασκα'οών, άς πρό τριακονταετίας έ- 
νήργησε· είς Κύπρον, άπεγύμνωσε αυτήν έκ πολυτι- 
μοτάτων αρχαιολογικών θησαυρών, οί'τινες ήδη κο· 
σμ-ΰσι τό Μουσεϊον τής Ν. Ύόρκης, <ίς τό όποιον 
ό θανών είχε πωλήση άπασαν την συλλογήν του 
γενόμενος έξ αυτής έκαιομαυριοϋχος.

¥
’Αρχαιολογικόν σννέδριον— Ημέρα εναρξεως τοΰ 

συνεδρίου ώρίσθη ή 25 Μαρτίου. Ή τελετή τής έ- 
νάρξεω; θά γίνη έπί τής Άκροπόλεως, προεδρεύοντος 
τοΰ Διαδόχου. Οί μέχρι τοΰδε δηλώσαντες δτι θά με- 
τάσχωσιν ανέρχονται είς 1.60, αλλά θά ΰπερβώσιν 
ουτοι τους 400.

Το συνέδριον θα διαιρεθή εις τά εξής 7 τμήματα.
Ιον Τό τής κλασικής ’Αρχαιολογίας, 2ον τό τής 

Προϊστορικής Αρχαιότητας καί τών Ανατολικών 
Εθνών, 3ο» τό τών ’Ανασκαφώ», Μουσείων καί συν- 
τη’-ησεω; αρχαίων μνημείων, 4ον τό τής Έπιγραφι-
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κής ’Αρχαιολογίας καί τής Νομισματολογία;. 5ον 
Τό τής Χριστιανικής. ’Αρχαιολογίας καί·7ον τό της 
Γεωγραφίας καί Τοπογραφίας ·έν σχέσει.μέ 'τήν Άρ, 
χαιολογίαν; 1

Ή A. Υ. ό Διάδοχος συνέστησεν ιδιαιτέρως δπως 
τεθή ώς ιδιαίτερον δέμα και τό τής προφοράς τής 
'Ελληνικής γλώσσης.

Αί τακτικαί έργασίαι θά διαρκέσουν τέσσαρας ή- 
μέρας, είκοσι δε ήμεραι θα αφιερωθούν εις μεγαλην 
περιοδείαν διαφόρων αρχαίων τόπων.

*
Διά μία εικόνα.— Πρό τίνος εν Λονδίνω έξετέθη 

εις δημοπρασίαν μία είκών του διάσημου “Αγγλου 
ζωγράφου Ρόμνεΰ, άποθανόντος τφ 1802.

Ή είκών αΰτη παριστάνει δύο παιδάκια. Ό κά
τοχος αυτής τήν ήγόρασε πρό καιροί αντί ολίγων 
σιλινίων. Κατα τήν προκηρυχΟεΓσαν δημοπρασίαν ή 
εικών ευρεν αγοραστήν, ό όποιος έπλήρωσε.. J 70 
χιλιάδάς φράγκων χρυσών.

Άνινριοιί τάφον. - Έπί τοΰ ανατολικού λόφου ά
νωθεν τοΰ Παναθηναϊκού Σταδίου εϋρέθη μέγας τά- 
^ος καί πλησιέστατα τεθραυσμένα δύο ανάγλυφα, 
εφήβου καί νεάνιδος, έπί δέ τοΰ τ-.ίχου ιοΰ Σταδίου 
ενεπίγραφος βάσις- αγάλματος Ό τάφος έκαλύπτετο 
ύπό’μεγάλης πλακάς μαρμάρινης, έπί'τής μια: δ’ 
αυτοΰ πλευράς υπάρχουν αΰλακοειδεΓς γλυφαί,ή δέ επι
γραφή φέρει τα γραμματα: «Ήρώι τώ Μαραθώνιο,» 
αλλ’ υπάρχει άπεξεσμένον τό άνομα τοΰ νεκοοΰ’ 
ώς έμφαίνεται έκ τοΰ εύρεθέντος έν τώ στόματι τοϋ 
νεκροϋ νομίσματος, ή σαρκοφάγος ανήκει εις τό τέλος 
τοϋ Α' μ. X. αιώνες.’Εντός τοΰ τάφου εύρέΟη λάρναξ 
ευρυτατη στηριζομ.ένη επί δύο γεράνων, εντός δ’ αυ
τής περιτετυλιγμένος μέ ύφασμα σκελετός, όστις άμα 
τή έπαφή τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος οιελύθη άκαριαίως 
είς τέφραν.

*
’Ανάρια! εις tov Βαλιανυν. — Συνέστη έν Κεφαλη- 

νίςε επιτροπή δπως προβή .εις συλλογήν εράνων μεταξύ 
των ^απανταχού Κεφαλλήνων πρός ανέγερσιν άνδριάν- 
τος έν Άργοστολίφ εις τόν Παναγήν Βαλλιάνον.

*
'Εταιρία ιΰ>ν γραμμάΐΜ καί τών τεχνών__ Ο'( βρυ-

ταί τής Εθνικής φιλολογικής και καλλιτεχνικής ’Ε
ταιρίας συνελθόντες έν τω Πολυτεχνείω ώνόμασαν τό 
σωμάτείον των «’Εταιρίαν τών γραμμάτων και τών 
τεχνών» εξέλεξαν δέ επιτροπήν πρός μελέτην διαφό
ρων ζητημάτων, σχετικών πρός τόν σκοπόν τής 'Ε
ταιρίας. Ή επιτροπή αΰτη, ήτις θά άποτελέση άμα 
τόν πυρήνα του Διοικ. Συμβουλίου, άπετελέσθηεκ 
τών κ. κ. Σπ. Λάμπρου πρυιάνεως τοΰ Έθν. Πανε
πιστημίου,Δ. Βικέλα προέδρου τοΰ «Συλλόγου τών ω
φελίμων βιβλίων» Π. Καρολίδου καθηγητοΰ του 
Πανεπιστημίου, Γ. Ίακωβίδου, Γ,Βοούτου, Β. Μπο- 
κατσιάμπη καθηγητών τής Καλλιτ. σχολής τοΰ Πο
λυτεχνείου, I. Σβόρώνου διευθυντοΰ του Νομισματι
κού Μουσείου, Δ. I. Καλογεροπούλου διευθυντοΰ τής 
«Πινακοθήκης» και Αλ. Περδικίδου δημοσιογράφου. 
Η, ΐορυσις τής Εταιρίας έχαιρετίσθη εΰφροσύνως 

ύφ’ δλου του καλλιτεχνικοί και φιλολογικοί κόσμου.

"Αφιξις καλλιτέχνου·—Άφίκετο έκ Βερολίνού ό α
ριστούχος -απόφοιτος τ:ί ήμετέο'-υ' Πολυτεχνείου κ. 
Άριστ. Λάϊο'ς σπουδάσας έπί ετη έν Γερμανία είδι- 
δικώς την χαρακτικήν καί φωτογραφίαν. Δείγμα τής 
τξΖ'|Ι'Ί5 του εινε ή εν τή πρώτη οελίδι τοΰ παρόντος 
φύλλου δημοσιευμένη αυτογραφία αγροτικού οικίσκου 

τής Φραγκφουρτης. Ό κ. Λάιος θά ΐδρύση έν Άθήναις 
ίδιον φωτοτσιγκογραφεΐον.

'*..................
ΆναοκαφαΙΐν Έφίαω.— Έληξαν αί. έν Έφέσω 

ύπο τοΰ.χ. Έβερδάΰ ανασκαφαί, καθ’ά; άνευρέθησαν 
τό οικοδόμημά/τής. βιβλιοθήκη; μέ διάκοσμον ρωμαϊ
κόν, μαρμάρινοι δρόμοι, καί έπιγραφαΐ μνημονεύου- 
σαι τούς αύτοκράτορας Βαλεντιανόν, Βαλέντιον καί 
Γρατιανόν (364—383 μ. X.)

★

Προτομή Μτλ&.—Αί μέχρι τοΰδε διά τό μνημειον 
τοί Παύλου Μελά συλλεχθείσαι' εΐτφοραί ύπερέβησαν 
τας πεντακισχιλίας δραχμάς. Νομίζομεν απαραίτητον 
όπως ή προτομή γινη κατόπιν διαγωνισμοί μεταξύ τών 
παρ ήμΐν γλυπτών.

* '
, ^ώλε'ίεϊς.— Έν τή' ένταίθα Αγγλική Σχολή ό 

μεν Διευθυντής αΰτής κ., Μποζάγκετ ώμίλησε περί 
τών εργασιών τή; · Σχολής κατά τό παρελθόν έτος, δ 
ο: κ. ΤόΟ περί τής Μεσσηνίας, ήν εσχάτως περιήλθε.

— Εν τώ «Παρνασσώ» δ κ. Σβοοώνος ήρξατο δια
λέξεων έπί νέων αυτοί ερμηνειών διαφόρων μνημείων 
τοί Εθνικοί ημών Μουσείου, άνερμηνεύτων μέχρι 
τοΰδε. Πρώτον ήρμήνευσε τό έξ ’Εέίευσΐνος φειδιακόν 
αναγλυφον, περί ού άπειρα έγράφησαν. -

■ *
Ανόριάς Συγγρον.μ Ύπό τήν προεδρείαν του κ. 

Δήμαρχου συνήλθεν ή έπί τής άνεγέρσεως άνδριάντος 
ιις τον Συγγρόν έπιτροπή, ήτις άπεφάσισε νά προβή 
εις Πανελληνίου; εράνους. Ό άνδριάς θά ίδρυθή είς 
την αρχήν τής ομωνύμου λεωφόρου.

*
Μία ιικων τον Κάϊζερ.— Ό αύτοκράτωρ τής Γερ

μανίας ό όποιος εινε λίγο απ’δλα, ποζάρει συχνά ενώ
πιον καλλιτεχνών, δίδων άμα καλλιτεχνικάς συμβου- 
λας' αλλ’ εσχάτως έξετέθη είς κοινήν θέαν μεγάλη 
πιστότατη είκών του, εργον τοί γνωστότατου Φλω
ρεντινού ζωγράοου Κόρχο, δστις παρεκάλεσε τόν.Κάϊ- 
ςερ να μή του οώση καμμίαν γνώμην καί νά τόν άφή- 
ση ελεύθερον. Άπησχόλησε ή είκών αΰτη πολύ τους 
Γερμανούς κριτικούς. Παριστ£ τόν Κάϊζερ ίρθιον, α
σκεπή, με την όλόλευκον στολήν τοΰ διοικητου τών 
σωματοφυλάκων φέρουσαν διαστίξεις- έουθράς καί χρυ
σά σειρήτια, μέ υψηλά υποδήματα, με τάς χεΐρας έμ
προσθεν ,κρατούσας τήν λαβήν του ξίφους. Είς το έλα- 
φ^ότατον βάθος τής είκόνος ό ζωγράφος απεικόνισε 
τον γερμανικόν αετόν μέ ανοικτά τά πτερά, έξ άπό- 
πτου δε μόλις διαφαίνεται ή προτομή Φρειδερίκου τοΰ 
Μεγάλου. Ή κεφαλή τοί Κάϊζερ εκρίθη ύπο ζωγρα
φικήν έποψιν απαράμιλλος.

♦
Εκ^εσις Μποκατσιάμπη.— Κατά τήν διάρκειαν τής 

έκθεσεως τοΰ κ. Μποκατσιάμπη έπωλήθησαν 16 έργα 
του. Εν Κερκυραϊκόν τοπειον ήγόρασεν αντί 200 δο. 
ή ΙΙριγκήπισσα Άλικη, τρία τοπεΐα, ήτοι τήν «Νύ
κτα»,τό «Χειμερινόν τοπειον» και τήν «Μελαγχολίαν 
τοί δάσους» δ κ. Γ. Μαρίνος αντί 650 δρ., τόν «Κα- 
λαθοποιόν» ό κ. Π. Μακκάς αντί 200 δρ., τά «Χρυ
σάνθεμά» καί δύο «Χωρικός Κερκυραίας» δ κ. Κ. 
Νικολαίδης, τρία «Κερκυράικά τοπεΐα» δ πρεσβυς τής 
Σερβίας, έν «τοπειον άνοιξιάτικον» ό κ. Μ. Στελλά- 
κης, ή κ. Ε. Πίσσα τό «Φθινόπώρον», ό κ. Δ. I. 
Καλογερόπουλος τήν «Μελφοίαν», ό πρεσβυς τής Αγ
γλίας καί δ κ. Στρέϊτ άνά μίαν Κερχυραϊκήν θαλασ
σογραφίαν.

Έχδίδβτα» τήν Ιην έκαστου μηνάς.

Τό μόνον έπ ’Ανατολή περιοδικόν τό άσχο 

λούμενον εις τάς Καλός τίχνας.

Γμα^εϊα ; Έν Άθήται:, δδός Γ . Σεπτεμ

βρίου άρ. 85. (*Ωραι 9-10 π.μ 2-3 μ.μ)

Συνδρομή έτησία προπληρωτέα δραχ. 12. 

ΕΙς τό εξωτερικόν φρ. χρ. 12.

Τό δτος δρχεται &πό 1ης Μαρτίου.

"Εν φύλλον στέλλεται είς πάντα άίτοΰντα 

δωρεάν.

Ονδεμέα συνδρομή ισχύει &νευ άποδείξεως 

φερούσης τήν υπογραφήν τον Αιευδυντοϋ καί 

τήν σφραγίδα τον περιοδικού.

Τιμή έκάσιου φύλλου δραχ. 1 20-

Λ. Mvtti

Είς ούδίνα έχει άνατεΟή έν Άΰήναις ει

δική αντιπροσωπεία πρός έγγραφήν συνδρομη

τών οί ϋέλοντες συνεπώς νά ίγγράφωνται συν- 
δρομηταϊ δέον ν Λπενθύνωνται & π’ εϊ> £« ίας 
είς τό γραφείου μας, πασα δέ καταβολή τής 

ΰυνδρομής εινε έγκυρος μόνον άν προσάγηται 
τφ πληρώνοντι άπόδειξις ενιυπος, φίρουσατήν 

Υπογραφήν του όίιεν&νντοΰ, τήν σφραγίδα τοΰ 

περιοδικού καί αύξοντα έντυπον άριίλμόν.

ΑΝΤΔΠΟΚΡΙΤΑΙ "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Φύλλα τής «Πινακοθήκης» πω.Ιοϋνται εν 

Άθήναις είς τά βιθΑιοπωΛεΐα τής «-'Εστίας», 
ΣαΑιδέρου. Έ.Ιενθερουθάκη, Μπέκ. ’Εν Πειραιεϊ 
είς τό βιθΜοπωΜϊον Γ. ΆΑεζ&κη. Έν Τήνω είς 
τά γραφεία τής «Προόδου». Έν Σμύρνη είς τό 
πρακτορείον εφημερίδων (Μαδάμας Χάνι 19/ 

Έν 1V. 'Τόρκη είς τό βι6.ίιοπω.1εϊον τής « Ά- 
τ.ΐαντίδος » Έν Βουκονρεστίω είς τα γραφεία 
τής «“Ιριδος».

Άνταποκμχταί. Έν Ζα,κύνθφ Λ. Ζώης 
διευθυντής «Μουσών»,έν Πάτραις Ε· θωμόπου- 
.ίος καΛΑιτέχνης, έν Πύργω Τρύφων ΚανεΑ.ίό- 
που.ίος. έι ’Οδησσω Α. Μά.Ιτος ^Rue Puschkin 
66), έν ΘεσσαΑονϊκη Άθαν. Βόγας, έν 
Καίρω Π. Τσιριγωτης,εν Αλεξάνδρειά Τ. Τσι- 
τσέ.Ιης βιβλιοπώλης,έν Τρικκάλοις Αλέξανδρος 

Αουξίνας.

ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Καθηγητή: τής Αγγλικής

'Οδός. Πινακωτών 22α

Δ. ΚΑΒΡΑ
ΙΟ.—‘Οδός Έρμο®—ΙΟ.

Έκτίλεσις φωτογραφιών παντός είδους καί με
γέθους έξόχως καλλιτεχνική. Τό κατάστημα με- 
ταφερθέν ήδη παρά τήν πλατείαν τοΰ Συντάγμα
τος κατέστη το κατ’εξοχήν καλλιτεχνικόν εργα
στήριο*, πινακοθήκη τών εικόνων τών ώραιοτέρων 
Άτθιδων καί τών επισημότερων προσώπων.

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

τοϋ Α', Β' και Γ' έτους πωλοννται ύς τό γρα

φείου μας άντι δρ. 1,50. Αιά τάς επαρχίας 2 

δρ. Αιά τό εξωτερικόν 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ

βανομένων τών ταχυδρομικών.

Η SATCEWT ΑΑΛΟΜ TBS EBS.TPABSSBS
Έν τώ κατασιήματι τής ’Εθνικής Τραπέζη; έγέ-

νέτο ή 100η κλήρωσις τοΰ λαχειοφορου εξ 60,UUU,
ΟΟΟφρ. δάνειου αυτής, παρόντος τοΰ ύποδιοικητοί *·
1. ,Βαλαωρίτου. καί τών μελών του Δ. Χυμάουλίου.

Έςήχθησαι' δέ κατα σειρά» έκ τής κλήρωτίδος οί
έξής αριθμοί.

59011 κερόιζιον φρ. χρ. 100000
67049 ϊ 10000

102408 D » 2500
134268 » 2500
68083 » 2500

101868 » 1000
178187 Β 1000
70042 5 1000
64647 9 » 1000

ΧΑΡΤΟΠδΔΕΙΟΚ w w mi
Ίδρυθδν έν Άθήναις κατΔ τθ ίτός 1870

Έν αύτώ πωλοίνται λιανικώς καί χονδρικώς έκτος 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης καί χάρτου καί 
τά έν τω ίδίφ άτμοκινήτω έργοστασίφ κατασκευαζό- 
μένα ειοη, ήτοι’

Φάκελλοι και βιβλία εμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας μέ κατατομάς έπιχρυσωμένας. Πένθιμος έπιστο- 
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Γλυπται επί μετάλλου 
καί ξύλου Σφραγίδες καί έκ καουτσούκ καί πλάκες 
διά θύρας έπί σμαλτωμένων έλασματων.

ΈπιΟκεπτΫιρτα κατασκευάζονται στιγμιαιως καί 
διά χαλκογραφίας.

20— ΌδΟς ·|?ρμο«—20

Περιέχει μελετάς καλλιτεχνικός καί φιλολογι
κός, ώς καί σειράν ίννενήκοντα έργων 'Ελλήνων 
καλλιτεχνών είς έγχρώρονς φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών 
Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ώραιότερον λεύκωμα 
τής Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
αντί δρ. 3. Διά τούς συνδρομητάς μας δρ. 3.Χαρ
τόδετου δρ. η.
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’En’ ευκαιρία τών έορτώι· εκπίςττει διά τους κ. κ. συνδρομητής της ή «Πινακοθήκη» τάς 

- τιμάς τών ίκδόσεα»· της. -:

..·■ *11 εκπτωσίς ίσχνβι <W> 2.5 Δεκέμβριον 1904 μέχρι W Φεβρουάριου Ί9)5.

Τά ωραιότερα δώρα, αί ενγενέσιεραι άναμνήσεΐς είνε

αί καλλιτεχνικοί εικόνες καί τά κομηίά βιβλία.

ΕΙΚΌΝΕΣ·. Τό Κρυφό Σχολείο, Γνζη.— Τό Πάσχα έν Έλλάδι, Άριστέως.— 

Ή Μικρά ΈηαΙτις, Perrault.— *11 αιώρα, Vigor.

. ΒΙΒΛΙΑ· Διηγήματα — Έντυηώσεις τής ζωής.— Χρυσάνθεμα — Σάτν 

ραι — Φωτοσκιάσεις· 'Έργα εικονογραφημένα Δ I. Καλογεροπούλου.

Δύο Πόνοι, Coppee — Τό Μαυσωλεϊον Λάσκαρη- Δημητρακοπούλου-

Αί εικόνες 50 λεπτά έκαστη — Τά βιβλία 1 δραχμή έκαστον.

Δια τά ταχυδρομικά τέλη προστίθενται 20 λεπτά δι' έκαστον βιβλίον.

Άπευθυντέον μόνον εις τά Γραφεία της «Πινακοθήκης’*.

Δια τόίτς αγοράζοντας συγχρόνως δλας τάς άνωτέροτ εκδόσεις εικόνων καί βιβλίων

ΔΡΑΧΜΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΤΑ **^^§[

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ EHETHPIS

‘ΕπιμτλεΙφ Ν. ΙΓΓΛΕΣΗ
Τδν προσεχή ’Απρίλιον έκδίδεται είς μέγαν τόμον 

έχ 1000 δίστηλων σελίδων 'Οδηγός διά τά ετη 1905 
—1906 περιέχων Οικονομικά, Δημόσια έργα, Διοίκη- 
σιν, Έμπόριον,· Βιομηχανίαν, Ναυτιλίαν, Γεωργίαν, 
Κτηνοτροφίαν, Μεταλλουργίαν, Τοπογραφίαν, Συγκοι
νωνίαν, ’Αρχαιολογίαν Γράμματα, Τέχνας

Τα θέματα ταυτα 6α γραφώσιν ύπδ ειδικών συν
τακτών.

Θά περιλάβτ) ίδιον τμήμα Κρήτης,Σάμου,Κύπρου. 
Θά έκδίδεται κατά διετίαν.
©ά τιμδται δεδεμένος δρ. 15.
Διεύθυνσις «Όδηγου».—Όδδς Σταδίου 40.

“ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΜΗΝΥΤΩΡ,.
ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διευθυντής : χ. Α. ΡΟΚΚΟΣ 'Ιατρός
. Γραφΰα οδός Πινδάρου ii.

‘Απαραίτητον διά πασαν οικογένειαν καί πάντα 

Επιστήμονα ■

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
TOY A'· Β’ ΚΑΙ Γ'ΕΤΟΥΣ

έ&ρίσκονται εις τό γραφεΐον μας, τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι δρ. 15. οί άπλόδετοι δρ. 12. τών 

ταχυδρομικών πληρονωμένων υφ’ ήμών.
Διά τό Εξωτερικόν, ή τιμή είς χρυσόν.

ΕΟΚΙΚΗ ΤΡΛΠΕΖΛ THE ΕΜΙΟί
Έντοκοι καταθέσεις·

Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
είς τραπεζικά γραμμάτια και εις χρυσόν . άποδοτέα 
είς ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκή. Αί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αύτών πληρώνονται είς τδ 
αυτό νόμισμα, ε’ις δ εγένετο ή κατάθεσις.

Τδ κεφάλαιον και οί τόκοι τών δμολογιών πληρώ· 
νονται έν τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει του καταθέτου έν τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης, έν Κερκύρμ δέ Κεφαλληνία και Ζαχύνθω 
δια τών ύποκαταστημάτων τής Ίονικής Τραπέζης.

1)21
2
2
3
4

Α! δμολογίαι

1)2

Τόκοι καταθέσεων 
0)0 κατ’ ίτ.
0)0 »
0)0 »
0)0 »
0)0 ν .

δια χατ. 6 μηνών
» » ι ·■
» » 2
» » Α
» » 5

καταθέσεων

έτους 
ετών 
ετών 
ετών 
έχδίδονταιΑ! δμολογίαι τών έντοκων 

κατ’εκλογήν του καταθέτου δνομαστιχαί η ανώνυμοι.

“ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ,, 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΙΣ 

Όργανυν τής ύμωνύμου ‘Εταιρίας

Έν τφ ·Έλληνιομφ° Ικ πίνιι τυπογραφικών φύλλων 
Ουγκίιμίνφ, μελετάνται ειδικές Άπαντα τα Ι&νικά καί 
ικκληοιαατικα ζητήματα τά απασχολούντο τό ήμτττρον 
“Εθνος.
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ΚΑΡΤ ΠΟ2ΤΑΑ
Ζητείτε είς τά βιβλιοπωλεία τά Κάρτ ΙΙο- 

άτάλ τής «Πινακοθήκης» 20 ειδών, μέ έργα 

διάσημων ’Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. 10 
λεπτά έκαστον '

'ΖητεΤάννδίΛίπντης μβςw1άγοράδχι τό α’ ψύλ
λον τής Πινακοθήκης (Μαρτίου ιροι), άν-ri δρ. 
δύο. Άηευθύντέον εις τά γραφεία μας.

ΒΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΒΙΟΥ TQN ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΑΝΕΕΤΗ ΚΟΝΕΤΑΝΤ1Ν1ΔΟΥ,,


