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ΑΜ^ΟΑΟΓΜ ΑΓΓΕΑΜΑΤΑ j

jEtS τήν πόλιν Μακτία τής Τύνιδός/’Χάτά την έξε- 
ρεύνησιν τού βυθού,. τής θαλάσσης, ανευρέθη πλοίου πε
παλαιωμένου ρωμαϊκής εποχής.

'Έν.τδς άΰτού άνευρέθησα· αί εξής πολυτιμότατα! 
αρχαιότητες προελεύσεως ελληνικής

,Άγαλμάτιςν παριστάνον τδν Βάκχον και έν την 
Άριάδνην, έτερα:ούο παρ ιστάνοντα δαδούχους, τέσ- 
σάρες κίονες Ρωμαϊκού ρυθμοί, τδ αγαλμάτων τής 
κυνηγέτιδος Άρτέμιδος, τέοσαρες κεφαλαί Σατίρων, 
ετερον αγαλμάτων παριστάνον γυναίκα κρατούσαν εις 
τάςάγκάλας της παιδιού, τέσσαρα δοχεία, ώς επίσης 
και έπιγραφαί τινες, έκ των οποίων αποδει-κνύεται ότι 
τδ έν λόγω πλοϊόν είχεν άποπλεύσει έξ Ελλάδος καί 
κατηυθύνετο εις Τύνιδα.

Αί ΐνωτέρι» αρχαιότητες προέρχονται έκ Κορίνθου 
χαί έσυλλήθηοαν έκεϊθεν προ 2 χιλιάδων ετών.

*
Μία νέα Άλάμβρα άνεκαλύφθη εις τήν 'Ισπανίαν 

καί τδ ενδιαφέρον των 'Ισπανών ιστορικών καί αρχαιο
λόγων εινε μέγιστον διά τήν απροσδόκητου ανακάλυ- 
ψιν. ΙΙρό τινων έτών δ ’Αμερικανός εκατομμυριούχο, 
λ. ΙΙέρρυ, περιοοεύων εις τήν 'Ισπανίαν, ηχούσε παρά 
τών κατοίκων τής μικρας πόλεως Ρούδας, ότι ε’ις τά 
πέριξ- τής πόλεως υπήρχε παλαιόν οικοδόμημα, τδ 
όποιον ήτο γνωστόν ώς «τδ άνάκτορον τού Μαυρητα- 
νου βασιλέως.» ‘Ο Αμερικανός ηγόρασε τδ παλαιόν 
οικοδόμημα, καί κατ’ έτος έπεσκέπτετο εήν αρχαιολο
γικήν ιδιοκτησίαν του. Ένω έσχάτως έργάται άπέξεον 
τά παλαιά καί εΰρωτιώντα κονιάματα τών τοίχων ένό; 
δωματίου, άνεκάλυψαν κάτωθεν αυτών λαμπρας τέχνης 
μωσαϊκά. Ό 'εκατομμυριούχος έμεινε κατάπληκτος, 
Οτε άνεχαλύφθη 3τι εις ολα τά δωμάτια έκρύπτετο 
δπό τά κονιάματα ή αυτή τέχνη καί Ατι δ θρύλος κατά 
τδν όποιον τδ παλαιόν οικοδόμημα ώνομάζετο άνάκτο
ρον τού Μαυρητανού βασιλέως δέν ήτο άβάσιμος. Ή 
αυτή τέχνη παρουσιάσθη και εις τδ εάπεδον τών δωμα
τίων, καί γενικώς πιστεύεται ότι πρόκειται περί νέας 
τίνος Άλά.μβρας.

Έν τή ενταύθα Αύ-ίτριζχή άρχ. σχοκή ώμίλησε τή 
30 Δεκεμβρίου ό κ. ίίρεμερσταϊν περί τού Ροβέρτου 
φόν Σνάϊδερ, ου έπλεξε τδ έγκώμιον, δ δέ κ. Όθων 
Ουάλ'ερος ώμίλησε περί τών εργασιών τών γενομένων 
εις τά έν τω Μουσείω τής Άκροπόλεως κατακείμενα 
ανάγλυφα.

*
Έν τή ένταυθα ’Αγγλική άρχ. σχολή ώμίλησεν ό κ. 

Δώκινς περί τών κατά τδ παρελθόν έτος άνασκαφών τής 
σχολής έν Βοιωτίφ, έν Θεσσαλία καί Σπάρτη. Ό κ. 
Θόμψιον ώμίλησε περί τής αρχαιότατης ιστορίας τής 
Σπάρττ^. ’Ακριβή περίλγ,ψιν άμφοτέρων τών όμιλιών 
θά δώσωμεν εις τδ προσεχές τεύχος.

*
Άνευρέθη εντός αγρού έν Άμαρουσίω υπό χωρικού 

ανάγλυφου Ρωμαϊκής εποχής, παριστάνον λέοντα, ου 
έλλείπουσιν οί πόδες και ή ούρά.

Μ»6ήμ.ατα διακοσμητικων τεχνών, ήτοι 
cuir decoupe, insise repousse, inetaux 

repousses, pyrosculpture κλπ. δίδονται 

είς μα&ητρίας άπδ καλλιτέχνιδα ειδικώς σπουδά- 
σασαν εν Εόρώπβ. Έργαστήριον Ν. Γεωρ- 
γαντη, λεωφόρος Άκροπόλεως.

Ν. Γ.— ’Ακριβώς αύτδ συμβαίνει. !ίδου τι διη- . 
γεΐται δ Βώλανδ περί.’Αβδηριτών.. «Κάποτε ήγόρα- 
σαν μίαν πολύ καλήν έλεφαντίνην -Άφροδίτήν, ήτις 
έλέγετο έν άπδ τά θαυμαστά τού Πραξιτέλους έργα. ' 
Είχε περίπου πέντε ποδών υψθς καί έπρεπε να βασι- 
σθή επάνω εις βωμόν τινα τής θεάς’- άλλ’ όταν εφθα- , 
σεν είς τήν πόλιν τδ καλλιτέχνημα, όλη ή πόλις τών 
Άβδήρων έμεινεν εκστατική άπδ- τήν καλλονήν τής 
’Αφροδίτης του- διότι ήσαν. καθώς ένόμιζον, οξείς 
κριταί καί μέχρις ένθουσιασμοΰ φίλοι τών τεχνουργη
μάτων. «Είνε πολλή καλήν, έφώναξαν έκ συμφώνου 
όλοι «καί δέν αρμόζει: νά βασ,ισθή <(,ς τατε,ινάν.-τοπο»·. 
αριστούργημα τό όποιον προξενεί είς τήν πόλιν τόσον 
πολλήν τιμήν καί ήγοράσθη με τόσον πολύ άργύριον, 
πρέπει νά βασισθή είς υψηλότατου τόπον, πρέπει πρώ
τον αυτό νά πίπτη είς τήν ορασιν τών είς Άβδηρον 
εισερχομένων ξένων». Κατά τούτον λοιπόν τδν θαυμά
σιου στοχασμόν των έστησαν τδ μικρόν, ευειδές άγαλ
μα επάνω είς οβελίσκον ποδών δγδοήκοντα καί μόλον 
οτι αδύνατον ήτο νά διαερίνη τις έάν τδ όρώμενον 
παρίστανε τήν Άφροδίτήν ή καμμίαν Νηρηίΰα, έν 
τούτοις ήνάγχαζον τούς ξένους νά όμολογώσιν ότι τών 
αδυνάτων ήτο νά Ιδη τις άγαλμα τελειότερου.

’Ακριβώς τδ ίδιον θά συμβή άν στηθή δ άνδριάς 
τού ΓΙαλαιολόγου έπί τού Άρδητού άν καί δέν πρό
κειται περί αριστουργήματος τέχνης...

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Προκηρύσσεται Άβερώφειος Δραματικός διαγωνι

σμός προς συγγραφήν πρωτοτύπου δράματος εχοντος 
ύπόθεσιν Ελληνικήν, άρχαιαν ή νέαν, υπό τούς έξης 
όρους :

1 Έργα είς τον διαγωνισμόν είνε δεκτά τά αναβι
βαζόμενα έπί σκηνής έν Άθήναις απδ 1ης Μαρτίου 
μέχρι 31 Αύγουστου 1910.

Ούδέν έργου έκ τών ήδη έκδοθέντων ή παρασταθέν- 
των είνε δεκτονείς τόν διαγωνισμόν.

2. Οί έπιθυμούντες νά μετάσχωσιν τού διαγωνισμού 
όφείλουσι νά ύποβάλωσι διά τής Διευθύνσεως τού’Ωδείου 
είς τήν Άγωνόδικον ’Επιτροπήν δέκα τουλάχιστον 
•ημέρας πρδ τής έν Άθήναις πρώτης παραστάσεως τού 
έργου τδ χειρόγραφον, νά καταστήσωσι δέ πρδ τριών 
ήμερων γνωστήν τήν ημέραν τής παραστάσεως είς τήν 
Άγωνόδικον Επιτροπήν.

3. Ή Άγωνόδικος Επιτροπή άποτελεϊται έκ τριών 
μελών έκλεχθησομένων υπό τού Διοικητικού Συμβου
λίου τού Μουσικού καί Δραματικού Συλλόγου έντδς 
τού μηνός Ίκνουαρίου 1910.

4. 'Η Έκθεσις τής Άγωνοδίκ-αυ ’Επιτροπής θέλει 
αναγνωσθή ύπό τού Εισηγητοδ έν τή αιθούση τού 
’Ωδείου έντδς ιοί μηνός Νοεμβρίου 1910.

5. Εις τδ βραβευθησόμενον έργον θέλει άπονεμηθή 
2,000 δραχμών αθλον κατ’ εκλογήν οέ τού συγγρα- 
φέως θέλει έχδοθή τούτο έπιμελείφ καί δαπάνη τού 
Συλλόγου είς χίλια άντίτυπα έκχωρούμενα είς τδν 
συγγραφέα, ή θέλουσι οοθή είς αυτόν 500 δραχ. έπί 
πλέον.

6. Έάν δέν ύποβληθή ούδέν έργον ύπό τήν κρίσιν 
τής ’Επιτροπής, ή δέν κριθή ούδέν τών ύποβληθέντων 
άξιον τού βραβείου, δύναται ή επιτροπή δι’ήτιολογη- 
μένης αύτής άποφάσεως ν’ άναβάλη τδν διαγωνισμόν 
διά τό έπιδν έτος.

Ό Διευθυντής τού ’Ωδείου Άθη-ών
Γ. Ν. Νάξος Μ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΓΕΝΗΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ε1Χ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΝ

Ιΐανιάνασσαν τοΰ Μυ- 

τήν τελευταίαν εκχλη-

μακρ# σταδιοδρομία τής εικονογραφίας τής Γεν

νήσει»; τού Χριστού,—τήν κατόπιν μακρά; καί 
πολυπόνου έξελίξεως καί ελιγμών ποικίλων διά 

μέσου τών αιώνων άπεικόνισιν τής ίερωτάτης 
ταύτης σκηνής τού δόγματος τής ήμετέρας ’Εκ

κλησίας,—τήν ελευθερίαν τέλος καί τό κάλλος 

καί τήν άναγέννησιν, εΐς τήν όποιαν έφθασε, 

κατά τούς χρόνους εκείνους τοϋ μεγάλου πρός 

τών μεσαιωνικών 

1Σ τήν

στρά, ...... 
σίαν,.τήν όποιαν ίδρυσαν οί Δε 

σπόται τοΰ νέου 'Ελληνικού

Β κράτους τής Πελοπόννησου, εκ
τυλίσσεται είς μίαν άπό τάς καμάρας ή είκών ’άναβίωσιν άγώνος ή τέχνη 

τής Γεννήσεως τοΰ Χρίστου, θαυμασία κατκ ' '

τήν εύρύτητα τής συλλήψεως καί τον πλούτον 

τών λεπτομερειών καί τήν λάμψιν τών χρωμάτων.
*Η τοιχογραφία τής Γεννήσεως τού Χριστού 

είς τήν Παντάνασσαν, έγγίζει μίαν χορδήν μυ- 

χίαν τής Ελληνικής ψυχής μου. ’Ενώπιον τοΰ 
έν τ?1 Άγίφ Φάτν^ έκείνου παιδιού, περί το ο

ποίον ή χειρ τοΰ ζωγράφου τής άναγεννωμενης 
Ελλάδος έχάραξε, τολμηρά καί εύσταθής, σκη

νογραφίαν εύρείαν καί μεγαλοπρεπή, καταλάμ- 

πουσαν άπό φαιδρούς καί χαροπούς χρωματι
σμούς,θά πετάξ^) ό νοΰς σου είς τάς ήμέρας εκεί
να; τής ύπερτάτης πρός άναβίωσιν προσπάθειας, 

τής ύπερτάτης πάλης τού εθνικού βίου
Εί; χρόνους πικρούς,άλλά καί γεμάτους ελπί

δας καλάς ζωγραφίζει ό άγνωστος ζωγράφος τήν 

Γέννηοιν τοΰ Χριστού τής Παντανάσσης. Και 
βεβαίως ή ψυχή του θά έπληρούτο έλπιδος κκί 

σθένους, όταν ή. χειρ αύτοΰ διέγραφε τήν ίεράν 

μορφήν τον παιδιού, τό όποιον ήρχετο, μεσίας 

προφητών γηραιών, νά σώσιρ τόν κόσμον, και τό 

οποίον τοΰ έσυμβόλιζε καί τον μεσίαν, δ οποίος 
θά έσωζε καί θ' άνεγέννα καί τον ίδικόν του 

λαόν.

ήμών πατέρων.
.Ή καμάρα τού Ν. σκέλους τοΰ σχηματιζο- 

μένου σταυρού επάνω, είς τόν γυναικωνίτην, 

είναι έπεστρωμένη μέ τήν πολύχρωμον ποικιλίαν 

δύο μεγάλων παραστάσεων : τοΰ Ευαγγελισμού 

καί της Γεννήσεως τοΰ Χρίστου.
'Υψηλά, εις τό εν μέρος τής καμάρας, λάμπει 

άστήρ μέγας ρίπτων ακτίνας καί πρός τά δύο , 

αύτής γυρίσματα, ό άστήρ δ γλυκύς τής Γεννή

σει»;. Είς τό Α. γύρισμα τής καμάρας παριστά- 
νεται δ Ευαγγελισμός. Σύνθεσι; έλευθέρα, μέ κι- 
νησιν θαυμασίαν τού άπό τού ουρανού καταβαί- 

νοντος αγγέλου, εχοντος πλουσίαν τήν πτύχωσιν 
καί τήν ώραίαν κεφαλήν ύπό βοστρύχων περιβαλ

λόμενων. Έν τ$ όρμητική αύτοΰ κινήσει άνεμί- 

ζεται όπισθεν τού ώμου τό ποδήρες αυτού περί

βλημα. Δεξιά, απέναντι του αγγέλου, ό όποιος 
τόσον θριαμβευτικώς έρχεται νά εύαγγελισθν! 

τήν καλήν αγγελίαν, ή Θεοτόκος είς θρόνον 
εύρύτατον καί μεγαλόπρεπή καθημένη προσβλέ

πει ήδέως τον προς αύτήν έρχόμενον άγγελον καί 
κλίνει ήρεμα,μέ κίνησιν αρρήτου γλυκείας έκστά- 

σεως τήν κεφαλήν εις τό καινόν Άκουσμα.

Πολύτιμος όμως μού είναι καί δι’ ένα άλλον 

λόγον ή ΓΙννησιί τοΰ Χριστσϋ τής Παντανάσ- 

σης. Ή άπεικόνισις αυτή τού τελευταίου ναού 

τοΰ Μυστρί μού δεικνύει τόύψηλότερον σημεϊον, 
εις τό όποιον εφθασεν ή Βυζαντιακή τέχνη έν τ^

200

Τό θαύμα τό καινόν συντελείται είς τό Δ . γύ

ρισμα τής καμάρα;. Ό μέγας λαμπών άστήρ 

ρίπτει φωτεινά; τάς αχτίνάς του είς τό υψηλόν 

σπήλαιον, εντός τού όποιου είναι ή Άγια Φά- 

τνη. Τό παιδίον έγεννήθη, ύπέρ τήν Φάτνηνκύ- 

πτουσι τάς κεφαλάς δ βού; καί δ δνος, ή θεο

τόκος αριστερά άνακεκλιμένη προσβλέπει ήδέως 
τό γεννηθεν παιδίον.

Άλλ’ εκείνο, τό οποίον εκπλήσσει τον θεα
τήν, είναι δ πλούτος τή; παραστάσεως καί ή 

ζωή τής φύσει»; καί ή. χάρις του ειδυλλίου, μέ 

τά δποία δ άγνωστο; εκείνο; ζωγράφος έπυίειλ» 

τό καινόν ΰανμα.
Άγγελοι πτερυγίζουν περί τό σπήλαιον, καί 

ποιμένες προσέρχονται νά λατρεύσουν τό νεογνόν, 
καί οί μάγοι κομίζοντες τά δώρα, καί αί θερα
παινίδες λούουσιν αύτό είς άλλην σκηνήν, κκί δ 

’Ιωσήφ σκεπτικός,—ταΰτα βλέπομεν καί είς άλ

λα; πολλά; παραστάσεις τής Γεννήσεως τού 
Χριστού.

Μοναδικόν όμως είναι, καί πρώτον, άλλά καί 

τελευταίον, είς τήν Παντάνασσαν τό συναντώ- 
μεν, ή ζωή καί ή κατά φύσιν ένάργεια, τήν ό

ποιαν ό ζωγράφος ήθελησε ν’ άποδώση είς τήν 

εικόνα του. Ό βράχος, δπου τό σπήλαιον, είναι 
υψηλός, οξυκόρυφος, απόκρημνος, άποκοπτόμε- 

νος εΐς βαθμίδας, επί τών όποίων λάμπουσιν έν

τονοι αντανακλάσεις, καί χρωματισμοί ποικίλοι, 
κυριαρχούσι δ’ έν μέσφ αύτών οί ίάνθινοι καί οί 

λειριόεντες.
Ποιμένες, ολίγον μακρότερον, άγραυλούντες, 

παίζοντες αύλόν, κυνηγοί μέ στολάς πλουσίως 

πεποικιλμένας, μέ πέτασου; πτερωτού;, μέ κύ- 

νας, ίμφυσώντες είς τό κυνηγετικόν κεράς,—θά
μνοι καί δένδρα, καί είς δλα αύτά λάμψις χρω

μάτων άπαράμιλλος, — περιβάλλουσιν, ίξυψώ- 

νοντα πάντα ταΰτα καί μεγαλύνοντα τό «Παι
δίον τό νέον, τόν πρό αιώνων θεόν».

Ή άπεικόνισις τής Γεννήσεως τού Χριστού 
καί τά διάφορα επεισόδια, τά συνδεόμενα πρό; 

αύτήν, ύπήρξαν είκονογραφικόν θέμα προσφιλές 

εΐς τήν τέχνην καί τού; καλλιτέχνας πάντων τών 
αιώνων, οί όποιοι διά τών ποικιλωτέρων μέσων 

^προσπάθησαν νά δώσουν εις τό προαιώνιων μέγα 

μυστήριον τήν ζωήν καί τήν δρόσον άεί άνανεου- 

μενης νεότητας.
Διά νά φθάστ) ή Βυζαντιακή τέχνη εις τήν 

μ.εγαλοπρεπή τής Πκντανάσσης παράστασιν, 
διά νά φθάσγ ή καθόλου τέχνη είς τάς μεγάλα; 

συνθέσεις τών Ιταλών καί Φλαμανδών ζωγρά
φων, διήλθεν ολα τά στάδια τής τέχνης, άπό 

τής πρωτογενούς καί απέριττου παραστάσεως 
μέχρι τής ύψηλοτέρας χλιδής λεπτομερειών κάί 

χρωμάτων.
Τούς σταθμούς τούτους τούς κυριωτάτους θέ

λω προσπαθήσει νά διαγράψω είς γενικήν ύποτύ- 

πωσιν καί ώ; είς κεφαλαιώδες διάγραμμα.

Ή εικονογραφία, δηλαδή η ιστορία τής έν τή 

τέχνγ έξεικονίσεως, τοΰ μεγάλου τούτου μυστη

ρίου τής κτίσεως καί τών αιώνων, είναι ή τελειο- 
τέρα μικρογραφία τή; δλη; ιστορία; τής Χριστια

νικής τέχνης. ’Εκείνος, δ όποιος θά τήν έγραφεν, 
έχων έφόδιον δχι μόνον τήν βαθείκν μάθησιν, 

ιστορικήν καί τεχνικήν, άλλά καί τής ψυχής τήν 

αισθητικήν μόρφωσιν, μάλιστα δέ τής πίστεω; 

τήν αγνήν βαθείαν πρό; τό καινόν μυστήριον ε- 
ξαοσιν,—ήθελε μάς δώσει τό ύψηλότερον δίδαγ

μα τής ιστορία; τή; Χριστιανικής τέχνης, όποιαν 
διεπλασεν αύτήν άνά τούς αιώνας ή πάντοτε μέ 
τήν ζωήν, νέων ιδανικών τά σύμβολα τή; παι
δικής ήλικίας τή; εκκλησία; διψώσα νά έξυψώννι 

χριστιανική ψυχή.

Άπό τήν άπέριττον, άλλά συγκινητικήν έν τ·7, 

aytXtlcf της, πενιχράν παράστασιν τού έσπαρ- 
γανωμένου νεογνού, τών πρός αύτό κυπτόντων 
ζώων τής Γραφής, τής Μαρία; καί τοΰ ’Ιωσήφ,— 

ή τέχνη, νέας συγκινήσεις αενάως ζητούσα, φθά
νει είς τών ζωγράφων τής Αναγεννήσεως τήν 

ατελείωτου ποικιλίαν τών λεπτομερειών, τήν 

λεπτεπιλεπ rev χάριν, τήν γαλήνιον μεγαλοπρέ
πειαν, τήν βαθείαν μυστικοπάθειαν, τήν γλυκυ- 

θυμίαν εκείνην καί μεγαλοπρέπειαν έκφράσεω; 

καί συλλήψεως καί λαμπρότητο; χρωμάτων.

Κατά τούς τέσσαρας ποώτους αιώνας άνεπτύ- 

χθη είς τήν 'Υπόγειον Ρώμην καί τά; περί αύ
τήν κατακόμβες κύκλος, πενιχρός βεβαίως, ό 

πρώτος καί απέριττος τή; χριστιανικής εικονο

γραφίας. Αί απεικονίσεις αύται περιωρίσθησαν 
τό πρώτον είς συμβολικάς παραστάσεις τή; διδα
σκαλία; τού δόγματος, μικρόν δέ κατά μικρόν 

έξειλίχθησαν είς ιστορικήν παράστασιν τών γε

γονότων. Βραδύτερου δέ καί άλλων έξεικονίσεων 

ιστορικών εμφανίζεται ή τής Γεννήσσεως του 

Χριστού.
'Γήν πρώτην τοιχογραφίαν, συνάμα δέ καί τόν 

αρχικόν τύπον τής άπεικονίσεως, εύρίσκομεν, τόν 
Δ' αιώνα, εί; τό κοιμητήριον τοΰ Άγιου Σε
βαστιανού. Ή παράστάσι; ανάγεται είς τήν ά- 

πλουστάτην μορφήν αύτής : ή φάτνη, τό νεο
γνόν, τά δύο ζώα. Ταύτα είνε τά είκονογραφικά 

στοιχεία τή; άπεικονίσεως τή; Γεννήσεως τοϋ 
Χριστού, τά όποϊα δέν λείπουν, φυσικά, άπό 

ούδεμίαν παράστασιν τής χριστιανικής καί βυ· 

ζαντιακή; τέχνης.Ή φάτνη καί τό νεογνόν είναι 

αύτονόητα. Καί τά δύο δμως ζώα, είς βοΰ; καΐ 
είς δνος, δέν ήμπορούν νά λειψουν, διά νά πλη

ρωθώ τό ρηθέν ύπό τού προφήτου- «έν μέσω δύο 
ζώων γνωσθήση, εν τφ έγγίζειν τά έτη έπιγνω- 

σθήσηΐ. Τά δύο δέ ταύτα ζώα είνε βού; καί δ
νος,. διότι ταύτα είναι εκείνα τά δποία περιμένει; 

νά ϊδγς είς τήν φάτνην, επί δνου ή Μαρία 
άνέβη εΐς τήν Βηθλεέμ,έφυγεν είς τήν Αίγυπτον, 
δ Χριστός άνέβη εί; τήν Ιερουσαλήμ Οί προφή· 

ται δμιλοΰν καί περί τών δύο τούτων ζώων, καί 

είς χριστιανικόν σαρκοφάγον, πάντα τά κατοι
κίδια ζώα άντιπροσωπεύοντες, πορεύονται δ βού; 

καί ό δνος μετά τών ’Ισραηλιτών τήν πορείαν 

τής Ερυθρά; θαλάσσης.
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Η ΓΕΗΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΕΝ ΤΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

■;Δ — ΙΧΤ αιών).

Τοιχογραφία τού κοιμητηρίου 
τοϋ 'Αγίου Σεβαστιανού.

ί Αρχαιότατη παοάσπισις τή> J'efn'iaeui)· 
Δ’ έκατοννιίτηρίς.

Ψηφιδωτόν του ναοΰ του Δαφνιού.

ΙΑ' ίκατονκίΓτηρίς.

’Ανάγλυφου ε.τΐ. σαρκοφάγου.

Ε' νκατονταετηρΰ.

Μικρογραφία εκ Βυ’ζαντιακοΰ χειρογράφου. 

II' έκατονταττηρίς.
Ψηφιδωτόν τού Καχριέ Τζαμί της ΚωνβταΥΠ.νουπάλεως.

ΙΑ' εκατοντακτηρί;.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

’Ανάγλυφου εΰρΐσκομεν συχνότερα τήν Γεννη- 

σιν τού Χριστού κατά τούς πρώτους τούτους 

χριστιανικούς χρόνους, καί δή είς σαρκοφάγου; 

καί εΐ; πολύτιμα μικρά μνημεία, κομψοτεχνή

ματα επί ελεφάντινου οστού, διά τών όποιων 

κατεσκευάζοντο έν τ$ ‘Ελληνική ’Ανατολή ηυ· 

ξίόες, ήτοι μικραί θήκαι πρός έναπόθεσιν τών 
Άγιων Δώρων, καί δίπτνχα διδόμενα ώ; δώρα 

εις .τοΰ; Αυτοκράτορα;.
Ή έξεικόνισις αρχίζει ενταύθα νά εξελίσσεται. 

Ή χριστιανική ψυχή ποθεί νά περιβαλρ τό Παι
δίον μέ κάθε δυνάμενον νά τό εξύψωση έπεισό- 
διον. ’Ενωρίς ήδη, άπό τού Δ', μάλιστα δέ τόν 

Ε' αιώνα, έρχονται οί ποιμένε; νά προσκυνή
σουν, έπειτα οί μάγοι τά δώρα κομιζοντε; πρό; 

τό νεογνόν, τό όποιον κρατεί επί τών γονάτων 
ή Θεοτόκο;. Καί τέλος δ άστήρ λάμπει δδηγών 

τού; μάγου;: «"Αγγελοι μετά ποιμένων δοξολο

γούσα Μάγοι δέ μετά άστέρο; δδοιπορούσιν».

Οΰτω, κατά μικρόν, άπό τό άπλούστατον 
σύμβολον τής Γεννήσεω; τού Χριστού, την Φά- 

τνην, ή χριστιανική τέχνη άνελίσσεται εΐ; πραγ
ματικήν καί Ιστορικήν έξεικόνισιν τού καινοφα- 
νού; μυστηρίου καί τών μεγαλυνόντων αύτό ε

πεισοδίων.

Ή Βυζαντιακή τέχνη,κατά τάς έποχά; ιδίως 

τής άκμή; αύτή;, ιδιαιτέρως ήγάπησε την παρά- 

στάσιν τή; «Γεννήσεως τού Χριστού».
Άπό τού Γ' Ιδίως τό πρώτον αίώνος, έν συν

εχείς δέ άπό τού Η'δύναται ή ιστορία τή; Τέχνη; 

ν’ άκολουθήσφ την έξέλιξιν τή; εικονογραφία; τή; 
Γεννήσεω; τού Χριστού έν τή Βυζαντιακή εικο

νογραφία.
Ήδη άπό τού ζ” αίώνος, παρά τήν παράστα- 

οιν τού γεννηθέντος νεογνού εύρίσκομεν τού; μά
γους, ύπό αγγέλου οδηγούμενους. Τόν ίδιον 

αιώνα τού; ποιμένας, εκστατικού; πρό; τόν ου
ρανόν προσβλέποντα;, όθεν βοή, καί ό άγγελος, 
ό δποϊο; «τών θρεμμάτων αυτού; άπεβουκόλη- 
σε», καί πρό; τόν ιερόν τόπον βαδίζοντας. «Ή 

γεΐται δέ τή; πορεία; άστήρ».
Νέα στοιχεία εΐκονογραφικά συγκεντρώνον

ται ήδη περί τόν πυρήνα τούτον τού ζ" αίώνος. 

Τό μυστήριον τελείται είς' βράχον ή είς όρος, καί 
έντό; σπηλαίου: «καί ή γή τό σπήλαιον τφ ά- 

προσίτφ προσάγει»,—όπου τά ζφχ, ή Φα'τνη, 

το Παιδίον. ’Αργότερα, τον Η' αιώνα, δύο άγ

γελοι, συμμετρικώς ένθεν καί ένθεν παριστάμε- 

ιοι, προσκυνούσι τόν αστέρα καί τό Παιδίον.

Άλλος νεωτερισμός, δ όποιος εσχε μεγάλην 
επιτυχίαν εΐ; τήν Βυζαντιακήν τέχνην, είναι αί 

θεραπαινίδες αί λούουσαι τό νεογνόν ή μία πλύ
νει αυτό εί; λεκάνην, ή άλλη χύνει τό ύδωρ δι’ 

άμφορέω;. Ή έπί τή; κλίνη; παρά τήν φάτνην 

Θεοτόκο;, ό καθήμενο; εΐ; τήν άκραν τή; σκη
νής ’Ιωσήφ,—συμπληοούσι τήν εικόνα, όποια 

εΰρίσκεται ήδη διαμορφωμένη τόν Η’ αιώνα.
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Άλλο είκονογραφικόν στοιχείου χαρακτηρι
στικόν τής άπεικονίσεω; τής Γεννήσεως, είναι 
τά θαύματα, τά όποία τήν συνοδεύουν, ένωρί; 

ήδη, άπό τού C" αίώνος, καί,μάλιστα το θαύμα 
τής άπιστου ιχαίας Σαλώμης. Ή γυνή αύτη δέν 

δύναται νά πιστεύση, δτι παρθένο; «τόν υπε
ρούσιον τΐκτει», καί παρθένος μ.ενει καί «μετά 

τό τεκεΐν». Άλλ’ δ άπιστος βραχίων τή; άσε- 

βούς άπονεκρούται καί μόνον διά τή; άφής τού 

νεογνού ίάται.
Εί; τήν παράστασιν τού θαύματος τούτου ό 

χριστιανό; γλύπτη; καί δ Βυζαντινός ζωγράφο; 

εΰρε περίστασιν, διά γενικώς εΰνοήτου εικόνος, 
έκφραστικώ; νά δείξή τήν άρμονίαν τής ψυχή; 
του πρό; τό ορθόδοξον δόγμα, καί τήν ίσχύν τού 

δόγματος διά τού χρωστήρο; νά δοξάσγ.

Ούτως έχομεν ήδη συμπεπληρωμένην καί τε

λείαν έν όλη τή αναπτύξει αύτή; τήν παράστα- 
σιν τής Γεννήσεως τού Χρίστον έν τή Βυζαν- 

τιακή τέχνη.
Πόθεν ή φαντασία τού καλλιτέχνου ένεπνεύ- 

σθη διά νά συναπαρτίσγ τήν παράστασιν ταύ

την ; Πού εύρεν ούτος τά διάφορα στοιχεία, τά 

όποια μικρόν κατά μικρόν συγκεντρούμενα συν- 
απετέλεσαν τήν εικόνα τή; κυρία; ταύτη; σκη
νή; τού μεγάλου μυστηρίου, όποιαν τήν θαυμά- 
ζομεν έπί χειρογράφων και έπί τοίχων, εί; τό 

παρεκκλήσιον τοϋ Παλέρμου, εΐ; τό Μηνολόγιον 

τοΰ Βασιλείου,εΐ; τόΚαχριέ Τζαμί τής Κωνσταν
τινουπόλεως, εί; τήν Παντάνασσαν τοΰ Μυστρά ς 

Τά στοιχεία τά παρέσχεν ή άπλή διήγησι; κατ’ 

άρχά; τών Ευαγγελιστών, τού Ματθαίου καί 

τού Λουκά. ’Ιδίως όμως αί περί τή; Γεννήσεω; 

τοΰ Χριστού παραδόσεις, τών όποιων άπήχησιν 

διετήρησαν τά ’Απόκρυφα Ευαγγέλια.Άλλά καί 
εί; τήν άρχαίάν τέχνην εύρεν ό χριστιανό; καλλι
τέχνη; πολλά πρότυπα: έκ ταύτη;προέρχεται τό 

είκονογραφικόν θέμα τού λουτρού, άγκπητή είναι 

ή παράστασι; βουκολικών σκηνών εις άρχαία άνά- 

γλυφκ, όπου εχει τήν άρχήν ή τών ποιμένων τή; 
Γεννήσεω;. Άλλά καί τή; κυρία; παραστάσεω; εΰ· 

ρισκεν δ χριστιανό; καλλιτέχνη; πρότυπα είς τά 

άνάγλυφα τά παριστάνοντα τήν γέννησιν θεών ή 

ήρώων,καί οί άγγελοι οί όδηγοΰντε; τούς μάγου; 

ΰπενθυμίζουσι τά; άρχαία; Νίκα;.

Ή περιγραφή μιάς παραστάσεω; τή; Γεννή
σεως τοϋ Χρίστον, εΐ; ?να άπο τούς σπουδαιό
τερου; σταθμού; τή; Βυζαντιακή; τέχνης,θά δεί- 

ξη πώς συνεχώνευσεν ή χριστιανική ψυχή τοΰ 

καλλιτέχνου τά διάφορα ταΰτα στοιχεία, ώστε 

ν’ άποτελέσρ άφ’ ένό; μέν καλλιτέχνημα αλη
θές, άφ’ ετέρου δέ σύμβολον γραφικόν τή; πί- 

στεω; καί τού δόγματο;.
’Ιδού πώς έξεικονίζεται, κατά τήν καλήν έ

ποχήν τή; Βυζαντιακή; τέχνη; ΙΑ'—ΙΔ' αιώνα, 

ή Γέννησις τον Χρίστον.
Έν σπηλαίφ, έντό; όρου;, ή Θεοτόκος είναι

άνακεκλιμένη έπί κλίνη; έστρωμενης δι* ερυθρών 

καλυμμάτων- παρ’ αυτήν εντός τής φάτνης ανα
παύεται τό ΓΙαιδίον. Όπισθεν τής φάτνης δ βούς 

καί δ δνος προβάλλουσι τά; κεφαλά; αυτών. Μ’ 

επίχαρι άννότητος κίνημα ή Θεοτόκος άνατείνει 
τά; χείρας θαυμάζουσα ή στηρίζει τήν κεφαλήν 

ή καί προσβλέπει τό νεογνό* καί πλησιάζει τήν 

χείρα ώ; διά νά τό θωπεύση. Αριστερά- πρό; τά 

κάτω κάθηται ό ’Ιωσήφ σκεπτικός, δεξιά δύο γυ

ναίκες λούουσαι τό παιδίον. Είς τήν κορυφήν τής 
συνθέσεως έπί τοΰ ουρανού άστήρ, άπό τόν όποιον 
εξέρχεται δέσμη άκτίνων πίπτουσα έπί τής κεφα

λή; τοΰ Χριστού. "Εξω τού όρους, άγγελοι εκα
τέρωθεν τών άκτίνων κλίνουσιν έπιχαρίτω; τήν 

κεφαλήν,ώ; διά νά προσβλέψωσι τό καινόν Οαΰμα. 
Άλλος άγγελος στρέφει πρό; τού; μάγους, δδη

γών αυτούς, τό ανατολικόν ένδυμα φέροντας καί 
ερχομένους μέ τά δώρα νά προσκυνήσοισι τόν 

- Χριστόν. Άγγελο; πάλιν άγγελλε, τήν Γέννη- 

σιν εις ποιμένας «άγραυλούντας», καθημένου; ή 
στηριζομένους έπί. τή; καλαύροπος έν μέσφ αιγών 

καί προβάτων, καί παίζοντας τον αυλόν.

Τούτο τό διάγραμμα τό γενικόν ποοσέλαβεν ή 

απεικόνισές τού μεγάλου μυστηρίου έν τή πλήρει 
αυτή; αναπτύξει,όποιον διεμορφώθη έκ τής πα- 
ραδόσεω; καί έκ τή; πίστεω; τού δόγματος.

Άλλά καί ενταύθα δέν πρέπει νά νομίσωμεν, 
ότι ή παράδοσις έδέσμευσε τον καλλιτέχνην. 

Σνχνά παριστάνονται δύο φορά; οί μάγοι, μίαν 

φοράν έφιπποι μακράν τού όρους, και έπειτα 
προσφέροντε; τά δώρα ύπό αγγέλου οδηγούμε

νοι. ’Αλλού οί μάγοι φεύγουσι μέ τού; ίππου; 
καλπάζοντας. Ποικιλίαν δέ στάσεων δύναται ν’ 

άποδώσρ ό καλλιτέχνης είς τήν Θεοτόκον, άλ

λοτε άνακεκλιμένην, άλλοτε όρθίαν, ενίοτε μά

λιστα γονατισμένην πρό τού παιδιού.
Εις τόν ναόν τού Δαφνιού τόν ΙΑ' αιώνα ή 

παράστασι; περιορίζεται είς τά στενότερα όριά 

της. Άλλ’ δποίος πλούτο; αποχρώσεων καί ό

ποια χάρι; γλυκύθυμος έν τή άπλότητι κατα- 
θέλγουσα ! Εΐ; τόν Όσιον Λουκάν τής Φωκίδος, 

τοΰ οποίου τά ψηφιδωτά ε’.ναι ολίγον προγενέ

στερα, ή παράστασις προσλαμβάνει ίλην αυτής 
τήν ευρύτητα. Πλουσία είνε ή σύνθεσις καί είς 
το Καχριέ-Τζαμί τή; Κωνσταντινουπόλεως, τάς 

άρχάς τού ΙΔ' αίώνος.

Εΐ; τόν Μυστράν δμως καί τό Γεράκι ίδίω; ή 

άπεικόνισις τής Γεννήσεω; τοΰ Χριστού φθάνει 

εις τήν ευρυτεραν καί χαριεστέραν καί ζωντανω- 
τέραν αύτής άνθησιν.

Εις τους θόλους τοΰ Αφεντικού (άρχαι ΙΔ 

ίχ.), τής Περιβλέπτου (μέσκ τού αυτού αίώνος), 
τής Παντανάσσης (άρχαι ΙΕ' έκ.), τοΰ Αγίου 
‘Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου εί; τό Γεράκι (ΙΈ' 

έκ.),—ή χριστιανική ένωθεΐσα μέ τήν άναγεννω- 

μένην ελληνικήν ψυχήν άπετύπωσεν έν αρμονία 
το ύψηλον αύτής ιδανικόν.

Χρωμάτων λαμπρότης,λεπτομέρειαι οίκιακαί,

συνθέσεως εΰρυτης, καί παραστάσεω; ευγένεια, 

μέ κάποιαν, είναι αληθές, αφέλειαν άδεξίαν 

• εΐ; τήν έκτέλεσιν καί τό διάγραμμα, ΰπέρ 

πάντα όμως ταΰτα ένάργεια καί κίνησις καί 
ζωή,—περιέσωσαν είς ήμάς άπήχησιν πιστήν, 

εί; τοίχους καί είς θόλους διαγραφείσαν, τής έπί 
τοΰ Ταΰγετου καί τοϋ Πάρνωνος Αναγεννήσεως 

τής Ελληνικής τέχνης.

"Εκαστον εΐκονογραφικον στεκχείον, έξ εκεί

νων, τά όποια συναπήρτισαν τήν παράστασιν τής 
Γεννήσεως τού Χριστού, είναι ϊν σύμβολον, μία 
’ιδέα. Καί όταν ή παράστασις αυτή έγεινε πλέον 

γνήσια ιστορική παράστασις, καί πάλιν ή αί- 
σθησι;, τήν όποιαν εμποιεί τό δλον τής εικόνος, 
είναι τό υψιστον σύμβολον του μεγάλου μυστη

ρίου καί τή; άγνείας τής Παρθένου. Το θαύμα 

τής άπιστου μαίας Σαλώμης έπαυσεν ένωρις εί- 
κονιζόμενον. "Εμειναν δμω; έπί αιώνα; μάκρους 

εως κχι εις τήν ιταλικήν τέχνην τής ’Αναγεννή
σεως τά δύο τών προφητών ζώα, δ βοΰ; καί δ 

δνος, 'ίνα δεικνύωσι τήν άλήθειαν τών περί τής 

Παρθένου προφητευθέντων. "Εμεινεν ό περίφρον- 

τις ’Ιωσήφ, εκστατικό; πρό τοΰ μεγαλοπρεπούς 

μυστηρίου, οί ποιμένες, οί μάγοι, οί άγγελοι, ό 

άστήρ, δ πάναγνο; άστήρ, δ λαμπών υπέρ τήν 

φάτνην, σύμβΛον μαρμαίρον ύπίρ ·τή; άγιάτη- 

τος καί τή; άγνεία; τής Παρθένου.
Πάντα ταΰτα είναι τά σύμβολα καί τά μαρ

τύρια τού καινόν θεάματος : Παρθένος οννέίαβε, 

ηαρ&ένος Ιγί,ννησε καί παρθένο; παρέμεινεν. 
Εΐ; τό καινόν τούτο &έαμα, εΐ; τό ξένον τούτο 

&ανμα θεμελιουται δλη ή ισχύ; τή; πίστεω; καί 
τοΰ δόγματος. Καί πάσα ή φύσις εορτάζει τό 

Παιδίον καί συμβάλλει εΐς το μεγαλοπρεπές μυ

στήριον : «ή γή τό σπήλαιον, οι ποιμένες τό 
θαύμα, οί μάγοι τά δώρα, οί άγγελοι τόν ύμνον» . 

Άπο τόν ύψηλόν αύτόν σταθμόν τή; βυζαν- 

τιακής τε’χνης, έα'ν έλθφ; είς τούς πρώτου; ζω

γράφου; τή; Ιταλική; ’Αναγεννήσεως, τόν Ci- 
inabue, τόν Duccio, τόν Giotto, τόν Fra 

Angelico καί τούς άλλου;, οΐ οποίοι έζωγρά* 

φησαν τήν Γέννησιν τοΰ Χρισεον—παρά τήν 

άπέραντον ποικιλίαν τών επεισοδιακών διάκο- 
σμήσεων, θά εΰρφ; πάλιν μίαν άπήχησιν τ·7^ς 

παραστάσεως, όποιαν συνέλαβον καί διέγραψαν, 
αυτήν είς χειρόγραφά καί είς τοίχους ναών οί 
ζωγράφοι τοΰ 'Ελληνικού Μεσαιώνο;.

Είς τήν μακράν διά μέσου τών αιώνων έξέλι- 
ξιν τής άπεικονίσεως τής Γεννήσεω; τού Χριστού, 

ή ψυχή τού καλλιτέχνου, ψυχή χριστιανού άμα 

καί καλλιτέχνου, έπόθησε νά εύργι όσα; ήδύνατο 

αενάως νέας εμπνεύσεις διά νά παραστήίγ αιω

νίως νέον τό παλαιόν μυστήριον. Διότι καί τό 

γεννηθέν Παιδίον νέον ήτο, άλλά πρό αιώνων 

ΰπήρχεν. «Έγεννήθη Παιδίον νέον, ό πρό αιώ

νων θεό;».

ΑΛΑΜΑΝΤΙΟΖ ΑΛΑΜΑΗΤΙΟΥ
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Εΐκών ιών «ζοχών τη;· ’Αναγεννήσεως, τοϋ C'jiitilc da Fabriano. 

Άρχαΐ Ill’ εκατονταετηρίδα;.

* WALTER SCOTT *

Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΔΟΥ

'The Minstrel ’a lioinej.

ΓΠ ά’οπα. ν>υ >·.σωπασι-· ζΓ ό βιάιδος φ·κύγει, πάει... 
ΙΙώ;; Μέ ιρτωχά γιωάμ'ΐτα και μόνο; του .τλαναται 
Σέ δοόμο τόση» μακουνό ; Όχι! — Έκεΐθιι κάτω 
Κοντά st- t‘»v περήφανο τον πύργον τή; Νωνάρκης 
"Εχει ’’ βάφΌ; τό φτωχό σπητάκι του στημένο. 
Είναι ζαλύβ<ί απλοϊκή, ά/,λα μέ περιβόλι,

η ράχτη VO" πράσινη, μλ τή θερμή γωνιά του, 
”(}πι?υ κοντά ω; την φ ωτιά οί ξένοι, οί δκ'.βάτε; 
ΙΙολλετ φοοέ; άκοΐ'γανε π<ιλ·ηοΰ καιροΰ ίστοριΐ:-, 
Γιατί ό βάρδο; ήθελε τήν πόρτα του ν' άνοίγη 
Νά δίνη στέγη, «λ; κι.'αυτό; ποοτήτεοα ζητυϋσ;·... ’ 
"Ετσι πιονοϋσαν τή γωνοϊ -ή «όρε; τοϋ χειμΛνο;. 
Άλλ’ όταν ήοι·.ρ«ι γελά τοϋ Μ.τάουχιλ τον; λόφους 
Τό ζαλο/ζόρι το γλυκό καί πέρα εϊ; τού; κάμπου; 
Μέ: μυρουδιά σαν βάλωιμυ λουλούδια κυματίζουν 
Και. ανθισμένο και πλατύ «ι·ουντόνεΛ το ρουπάκι, 
Τότε κ' ή γέρικη ψυχή τοϋ Βάρδου ζωντανεύει, 
Θέλει τραγούδια νά είπή, παλλικαοιέ; νά ψάλη, 
ΙΓ ανδρειωμένοι έκαμνσ.ν οί παλαιοί ίπποτε; 
Καί «ό διαβάτη; άκου:' και μαγεμένο; στέκει 
Ξεχνά τόν δρόμον, λησμονά τήν νύχτα ποϋ σιμονε.ι, 
Μέλει ν' άκούσΐ] λεβεντιά; π;·ρή«ρανα τραγούδια, 
Καί τά ζαρκάδια λησμονά πούλθε νά κυνηγηση. 
Καί νι νερά τά γαργαρό. τοϋ [Ίάοοου κυματίζουν, 
Καί ιιουομοορίζοντα; γλυκά τόν βάρδο συνοδεύουν.

ANTGXICS A. FCJITH5HS

01 Μάγοι, Ισπανική είκών τής ‘Αναγεννήσεως, {>ηό tov Φραγκίσκον Zurarail. 

Τέλη ΙΣΤ' έκατονταετηρίδος.

TFIXITTXOW

ΤΟ βάθος τοΰ όρίζοντο;, 
I ανάμεσα axis τά: υψηλά; 

γοτθικά; αψίδα;, ποϋ φι
λοτεχνούν τά άφυλλα δι
χαλωτά κλαδιά των δέν
δρων, μέσα άπ τά αστρα
φτερά τοΰ Δεκεμβρίου χιό

νια άντικρύζω ένα γελαστό κομμάτι τη; θαλάσση;. 
’Από τοΰ; σταχτερού; κορμούς καί τά; τριγωνικά; α
ψίδάς των σχηματίζεται εμπρός μου μία στοά μακρο- 
τάτη, ώ; τελεσκόπιον ναυτικόν, μέ τό’όποιον παρακο

λουθώ το τμηματάκι εκείνο της ζωής, ποϋ εκτυλίσσε
ται στην ράχιν τής θαλάσση; καί στού; κόλπου; της.

Στά δύο πλάγια τή; στοά; αύτής παίζονται ταΰτο- 
χρόνω; δύο διάφοροι σκηναΐ τοΰ άνθρωπίνου βίου.

I.

Στ’ αριστερά, ανάμεσα σέ δύο σπίτια αρχοντικά, 
εκτείνεται υψηλό; τοίχος κήπου· είνε, τό τελευταίον ό
ρων, έως τό όποιον έπέκτείνεται κάποιου πολυταλάντου · 
ή καλωσύνη. Ή στακτιά θύρα του άνοίγει μόνον γιά 
τόν κηπουρόν, ποϋ κατοικεί σ’ενα τετράγωνο καλύβι 
μικροσκοπικό, δίπλα άκριβώ; στήν θύραν, έξωθεν τοΰ ·· 
κήπου.

Είνε ανήμερα τών Χριστουγέννων κι’ οί Χριστια
νοί ποϋ έπιστρέφονν άπ’τήν λειτουργίαν θεοφοβού-
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μβνοι, κοινωτημένοϊ, παραμερίζουν είς τόπέρασμα εοΰ 
ιερέω:, ποΰ έβγ'ήάε φρό ολίγου από to καλύβι. Βαστρ. 
το πετραχήλι τόΰ -σκ) χέρι, κάΐ διαβαίνει με τδώμόρφο 
χαμόγελο τής παλωσύνητ, .τοΰ προδίδει δτι κάποιο γε
γονός εΰχάρεσ'τον έξετυλίχθη μέ.σα.στδ χαμόσπιτον.

Κλάψες παιδιού μισοκομμέήε;βεβαιώνουν δτιό Πα
πά; έδωκεν εκεν ευχήν γεννήσεως.;

"Ενα καινούργιό πλασματάκι. ήλθε στήν ζωήν. "Ε
νας Χριστός καινούργιος μέ, τήν ίδια αποστολή, τδ 
ϊδιο τέλος: νά έξαγνίσιι, νά αποπληρώσω κάποιο πα
τρικό αμάρτημά στόν φυσιολογικό καΐ ηθικόν όργανι- 
σμόν του, νά ζήση λίγα χρόνια καί νά δούλεψη όλι- 
γώτερα μέ τήν άςιόθαρρυντικήν συναίσθησιν πώς ή 
σταγών, ποΰέρριψεν αύτός μές τόν ωκεανόν τής ερ
γασίας τών προγενεστέρων γενεών, ούτε κ&ν θά λογα- 
ριασθ ό... Άλλά θά άφομοιωθή μέ τόσες Αλλες, γιά νά 
άποτελέση δήνάμιν .γιγάντων : τήν.δύναμιν ποΰ θά 
δώση νέαν άθήσΐν στό κΰμα τής ζωής.

Κι’ αύτό θά μεγαλώση άρά γε ή θά καταπέση άνί- 
σχυρον εύθύ» άπό τήν, γένεσίν του ; Θά θεριέψη ή θά 
ξεψυχήση άδοξα; 7 -

Κι’ έπειτα δ αιώνιος έργάτης, ποΰ ζυμώνει τό ψωμί 
μέ τόν ίδρώτά του καί σκάφτει τής ’Ιδέα; τά αύλακτα 
ή τό χώμα, τί θά’άπογίνη ;

Θά έξαντλήση δλα τά στοιχεία, ποΰ ήμποροΰσενά 
προσφέρη στήν παγκόσμιον ζωήν και άμα βεβαιωθη 
πώς δέν τού απομένει άλλο πειά νά δώση, θα γύρη νά 
ξαπλώση και τό ίδιο σώμά του στήν ίκατόμβην, νά 
χαρίση στήν καθολικήν ζωήν λίπασμα τήν ζωήν 

του...
Στήν. γέννησίν του κλαίει ό ίδιος τήν τύχην, ποΰ 

τόν περιμένει. Στόν θάνατόν του κλαϊν οί τριγυρνοί.
Μ’ άπό τά δάκρυα αύτά τι θ’ άπο^ιιείνη ;
Στήν μιά πλευρά γεν.νήθηκεν ενα; μικρός Χρι

στός... »

Π.

...Στήν άλλην, άργοδιαβαίνει ζεΰγο; νεονύμφων.
Ό Χριστός άύτός, ποΰ έγενήθηκε μιά μέρα κλαίων 

καί άπέκαμε νά κλαυθμυρίζω νοερώς έως έκείνην τήν 
στιγμήν πώγινεν· δνδρα:, άτονα, αδιάφορα διά τόν 
λοιπόν κόσμον;, ποΰ έζησε μέ τόν διαρκή καί ανεκ
πλήρωτου πόθον νά γελάση, ν’ άπολαύση τήν χαράν 
μιά μέρα τόσονζ ώστε νά άποζημιωθή γιά κάθε θλϊ.· 
ψιν, ποΰ δοκίμασεν έως έκείνην τήν στιγμήν, άπέ
καμε μονάχος!' Έζήτησ; σύντροφον τής χαράς καί 
βοηθόν νά λησμονη καλλίτερα τήν λύπην του. Κι’ 
«στάθηκε μιά ‘μέρα .νά σκεφθή σάν τό άδύνατο που
λάκι, ποΰ σταματφ' δοό δευτερόλεπτα στό γείσο τοΰ 
παραθυριού γ-ιθ" νά άποφασίση τί διεύθυνσιν θά 
πάρη...

Γυρνά, τό κεφαλάκι του δεξιά κι’ αριστερά· τείνει 
τό μικροσκοπικόν του ράμφος πρός τά υψη, πρός τά 
κάτω καΐ φτερουγίζει-μέ τήνεύκρλίαν πώχει νά ξα- 
ναγυρίση στήν άφέτηρίαν του. ' ·

Γιά τήνδιάρκειαν τοΰ βίου του είνε πολλά,πάραπολλά 
τά δευτερόλεπτα ποΰ έδαπάνησε γιά νά σκεφθή πειό 
δρόμο νά άκολουθήση. Κι’ έπέταξε κατόπιν χαμηλό
τερα άφ’δσον έπεθύμησε καί έλογάριαζεν.

"Ετσι έδιάλεξεν κι’ ό. άνθρωπος σέ μιά στιγμή τόν 
σύντροφον, ποΰ θά τόν βοηθήση νά άνοίξη'πειό πλατύ 
τό μονοπάτι της χαράς ή θά τοΰ φράξη εντελώς τόν 
δρόμον, πσΰ οδηγεί στό φωτεινό κρυστάλλινο παλάτι 
της. Πάντα θά πέση χαμηλώτερα, διαφορετικά άπό 
τόν πόθον του, άπό τό όνειρόν του.

Τά χτυπητά χρώματα τών ανθών, ποΰ είδε να περ
νούν μές τό πανόραμα τής φαντασίας του, θά ώχριά· 
σουν, αν δέν έξάφανισθοΰν όλότελα άπ’ τόν όρίζοντά 
του- καί δέν θ’ άργήση ή στιγμή, ποΰ θά άντιληφθή 
μέ αηδίαν πώς άν ό βίος, ποΰ τοΰ παρεσκεύασαν 
στήν γέννησίν σου άλλων φροντίδες, περιστάσεις άνε- 
ξάρτητοι από αύτόν, δέν ήτο χαρωπός, εύχάριστος, 
ούτε αύτός, πού πάρέσκέύασεν ό ίδιος μέ σύντροφον 
τής έκλογής του εΐνε εύθυμότερο; ή τουλάχιστον 
πεηό άνε'κτος.

Ρυθμίζει έν τούτοις άπό τήν στιγμήν αύτήν τά βή
ματά ιού μέ τά βήματα τοϋ φίλου ή έχθροΰ, πού 
επροτίμησεν ρ ίδιος καί βιάζεται νά διαβή δσον τό 
δνναϊδν γοργότερα άπ’ τήν σκηνήν τοΰ κόσμου...

208

Καί ή χαρωπή νύφουλα τής .αυγής, τοΰ γάμου, που 
σκορπφ τά. γέλοχα της έν δσφ τά κριγμτα δάκτυλα τών 
φιληνάδω.ν της πλέκουν τά μακρυά. μαλλιά της μέ 
χρυσές κλωστές καί τήν στολίζο.υνλμέλευκόύς σάν τήν 
ψυχήντη; πέπλους καί τήν γεμίζουν άπό'κέρινα λεμο
νιά; άνθη καί ζώνουν τήν κομψήν ιη; βέσήν μέ χρυσές 
κλωστές, πού φιλούν τήν ποδιάν τη -, ώσάν να τη δί
δουν φάιδράς,ΰποσχέσει; γιά τό άγνωστον μέλλον, σάν 
ελθη ή στιγμή τοΰ μυστηρίου καί σταθή εμπρός στό ιερό 
τρισκέλι, πλάι στον άγνωστον,' πού υποχρεώνεται 
νά συντροφεύω ίσοβίως, κι’ αΐσθανθή τά στέφάνα τοΰ 
γάμου νά ξεδιπλώνωνται επάνω άπό τά κεφάλια των, 
ώς νά Αρπάζουν κάτι μυστηριωδώς άπ’ τήν ψυχήν 
της καί νά τό μεταγγίζουν στήν ψυχήν εκείνου τοΰ 
αγνώστου καί τάνάπαλιν, δέν κατορθώνει πειά νά μει- 
διάση χαρωπή, άλλά καί πάλιν κλαίη σάν τό βρέφος 
γιά τήν τύχην του...

Τά δάκρυα έκείνα τή; αγνής νυφούλας τί θά απο
γίνουν ;

Άπό τούς παρθενικούς τη; πόθου.;, άπό τάς ελπίδας 
ποΰ τή ψιθυρίζουν δλα τά λευκά λουλούδια, ποΰ άν- 
τικρύζει γύρω τη; είς τήν επίσημον τής γαμήλιου τε
λετής στιγμήν, άπό τά όνειρα πού τήν ξεπλανεύουν 
μέ τήν μυστικήν τή; γοητείας των φωνήν, κρυμμένα 
στά; πτυχάς τοΰ πέπλου της, άπό όλα τί θά άπο- 
μείνη ; ’

Οί πρώτοι ήχοι τοΰ εμβατηρίου, πού θά τήν υπο
δέχονται, δταν έξέλθη άπό τόν ναόν καί αντιμετωπίσω 
πάλιν τήν κοινήν ζωήν όλόγυμνην, διασκορπίζουν τά 
βαθύχρωμα σύννεφα τής Αμφιβολίας, πού εΐσέδυσαν 
στήν ψυχήν της μέ τοΰ ίερέω; τήν φωνήν καί τήν 
πένθιμον σιωπήν, ποΰ έπέβαλε πρό; στιγμήν τό υψη
λόν μυστήριον στό στήθος της, τήν διαλύει τό μειδίαμα 
πού ανθεί γύρω της. "Εχει τήν ιδίαν δύναμιν αύτό μ’ 
έκείνο ποΰ ενθαρρύνει τό μωρό παιδί στό πρώτον βή
μα του... ■

Ή αισιόδοξο; εμπιστοσύνη γιά το μέλλον εγκαθί
σταται προσωρινώς καί πάλιν στήν καρδιά τη; καί τό 
βλέμμα τη; αρχίζει νά θερμαίνεται γλυκύτερα άπό 
τήν λάμψιν τοΰ άγνωστου, πού τήν έλκει, ένώ ή νεα
νική τη; φαντασία άποφυλλίζει γύρω τη; κάθε αβραν 
στεφάνην καί συσσωρεύει τά βραχύβια τών άνθώνπέ- 
ταλα διά νά θεμελιώση μιά διαρκεστέραν εύτυχίαν...

III.

Καί τήν ζωήν αΐτήν τοϋ βρέφους καί τών νεονύμ
φων—τήν ζωήν ποΰ μά; ήτοίμασαν άλλοι καί έκείνην 
ποΰ παρασκευάζομεν ήμεΐ; οί ίδιοι στον έαυτόν μα;— 
τήν Ανευρίσκω μέ τήν αύτήν έντασιν τοΰ φωτός καί 
τήν αύτήν ευκολίαν τής μεταβολή, στό τμηματάκι ε
κείνο τή; θαλάσσης, που ^ωΰ χαμογελά ακόμη κατα- 
γάλαζο στό βάθος τοΰ δριζοντος.

Ό λευκός άφρό; τοϋ κύματος δέν διαφέρει Απ’ τά 
σπάργανα τοΰ βρέφους καί τούς φευγαλέους πέπλους 
της ωραία; νύμφης. Τά λαμπερά διαμάντια πού φιλο
τεχνεί ό "Ηλιος στήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης δέν 
διαφέρουν άπό τάς απατηλά: ελπίδα:, πού γεννοβολφ 
ή. μάγισσα ’Αγάπη είς τά στήθη τή; παρθένου.

Πόσφ θά διαρκέση ή χαρά μέ; τήν ψυχήν της ; 
Όσφ καί ή γαλήνη τής θαλάσσης... Πόσφ ή θέρμη 
τής άγάπης τη:; "Οσφ κι’ό ήλιος θά χάίδεύη τά 
νερά της... , ■

Μά ρυτιδοΰται αίφνης τοΰ νερού ή επιφάνεια. Εμ
φανίζεται τό πρώτον κυματάκΐ' μουρμουρίζει μόλις 
άκουόμενον, λουσμένον πάντα μέ τοΰ ήλιου τά φιλιά' 
ώσάν τά χείλη τής παρθένου, πού προσεγγίζουν απαλά 
γιά νά δεχθοΰν τόν πρώτον ασπασμόν, ένφ τό στήθό; 
τη; ποΰ ροφφ γλυκύθυμα ακόμη τήν ανατριχίλαν του, 
άποπνίγει σιγανά καί τον πρώτον βαθύπικρον στεναγ
μόν : Κάποιον δραπέτην πόθον της κηδεύει ή χθες 
κόρη· κάποιο Ανυπότακτο της ονειρον, ποΰ δέν άνε- 
χεται νά κυλισθη μές τήν πραγματικότητα, στραγγα
λίζει στό άσπαϊρον στήθος της...

"Επειτα, τό μικρό κΰμα μεγαλώνει, έξογκοΰται. Καί 
ή ζωή τοΰ νέου ζεύγους παίρνει τόν άναπόφευκτόν 
της δρόμον.;.

Είς τήν στιγμήντόΰ γάμου έδημιουργοΰσαν' όνειρά'. 
Τώρα-.-ένα πρός ένα σάν πουλάκια, άγρια τά έλ?υθε·: 
ραίνουν, τα Αποχωρίζονται. .

Καί αί σκιάιτών πόθων, που δέν έ.τριγματώθησαν, 
όί σκελετοί τώνέλπΐδων, πού έματαιώθηταν, τά άπ>- 
κσψίδια γώνπτερων, ποΰ έσκορπίσθηφαν .άπό τά δ.’ειρτ 
τα μάδημενα γύρω είς τά νυμφικά .προσκέφαλα, γενούν. 
τήν δύναμιν έκείνην, πού ώθέϊ. τό κΰμα· τήν δύ.άμν 
πού «νφί πνίγει στεναγμού , κυρτώνει -ώμοπλάτάΐτίι’1 
άποχρωίΛατίζει τά χρυσά μαλλιά καί ρυτιδώνει τά στιλ
πνά κι’ ύπερήφανα μέτωπά : τήν άπογοήτ?ύσιν.
' Μάτηνή καλώσύνη αγωνίζεται νά πλημμυρίση καΐ' 

νά καταλάβη δλην των τήν ΰπαρξιν, νά κλέίση τά κε
νά, πού «δημιούργησαν τάχαμένα όνειρα, νά τού» άπο-· 
πληρώση διά τήν άπογοήτευσιν, πού ύπεισήλθε σιγανά 
είς· τήν νεόκτιστόν των στέγην,—σάν τόν λέθκόν Αφ- 
ρόν, ποΰ. μάτην · κουρελιάζεται γχά νά έξαγνίσΐ], νά 
στολίση διαρκέστερη τοϋ άστατου κύματος τήν ηορυ- - - . ... , .
φήν. ' σμένος μόνον μέ τήν δύναμιν νά ύποφέρη... ' '

Κι’ δταν το δειλινό χαθή δ θέρμός ήλιο; καί άπλώ- : ζιβρΆΛΑ'

ί

Γέρ|Λάνος συγγραψεύ;

Φοίτς Μώτνεο, αφιέρω

σε τά καλύτερα ετητν,ς 

ζωζ,ς του εις τν,ν συγ
γραφήν ένός τριτόμου 

έργου—τέ«τα-?.ύσικι οε- 
λίδες κάθε τ όρκος—ρ/.έ

το όποιον προσπαό-ί ν’ άποδειξ-ρ τν,ν ρχαταιό· 

τν,τα τόΰ λόγου κκί την αδυναμίαν τοϋ ανθρώ

που εις τό νά συγκοινωνήστ) μέ τον πλησίον του 
<^ια του υ.εσου τούτου τής εκφράσεως.Ή επιβολή 

τοϋ έργου είναι τφόντι πρωτοφανής καί ή ση
μασία του πολύ άπαγοητευτική δι’ δλον τόν κό
σμον, ό όποιος εζησεν |’ως τι/φα, έπολέμησεν, 

ηγωνίσθη, εφιλοσόφησεν, έπλασε τήν εύτυχίαν ή 
τήν δυστυχίαν του μέσα είς μιαν ατμόσφαιραν, 

ή δποία άποόεικνύετα·. τοσυν ψεύτικη, ι" 

ατμόσφαιρα τών λόγων. Δι’ ζμάς τούς "Ελληνας 
ιδίως το βιβλίον αύτό άποκτ^ ίδιαιτέοαν καί 

ανυπολόγιστον σομασίκν, φρονώ δέ οτι μεγά

λην υπζρεοιαν Οά προθφΐρτ) εί; το έθνος του εκεί - 

νος ποΰ Οά σ~εύσ·ρ να τό μεταφρασρ.

ΜυΟ στοριογράφος-μέ τάλαντον, αναμεμιγμέ- 
νος ζωηρά με τον φιλολογικόν καί δημοσιογρα

φικόν κοσμον τοϋ Βερολίνου, έπί τριάντα έτη, 

απεσύρθη άπό τόν μάταιον θόρυβον τών πόλεων, 
δια νά επιδοθή εΐς τό έργον αύτό, τό οποίον έθε- 

ώρησεν ώς κυρίαν αποστολήν τής ζωής τον. Α
φού εζησεν εννέα έτη είς τό Φριβοϋργον, εόρτασε 

πρό ολίγου τήν εξηκοστήν επέτειον τής γεννή

σεως του (22 Νοεμβρίου^ είς τό ερημητήριού

σίυν στον ορίζοντα τά σκιερά φτερούγια των τάνέφη- 
κ,αί-χάση. κάθε φωτεινό ' ρτβλίδι του· 'τό, κυματάκι.’ χι’ 
άχαρο καί μελανιασμένο άρχίρη· νά ξεσπάση .στήν α
κρογιαλιά υπόκωφα ή ·νά ξεψυχμ παραπονιάρικα, γιά 
νά δώση θέσιν «Ις τά άλλα ποΰ Ακολουθούν, ^νομίζω 
πθ: άκούω-ενα κράμα άπό κλάψες παιδικές κοΐ'δά- 
κρύα παρθενικής άγάπης πεθαμμένης, ποΰ σφιχτμδέ- 
νόν:αι. για νά άρθρώσουνένωμένα το': Θεέ μου'!; ινα 
τ.ί. μά; εγκιϊιέλειπες ,·- , ·ν· >·.'.'’'ύ.',·

Τί θ’ άπο γίνουν τοΰ παιδιού τά δάκρυα, τά δάκρυα 
τή: νύμφη; καί τά δάκρυα'του γ^βόντός'1; . ' " ’

Τί θ’Απομείνη Απο τούς' χαμένο-υς πόνους; άπ’ τά 
όνειρά ποΰ άπέθαναν παρθενικά; .άπρογμαγοποίητα; 
άπ’ τά; ελπίδα; ποΰ άπέρρόφησανΐτήν. νειότην μας 
άκαρπα καί Ανώφελά; ’ ,; 1 · · ι·"·',

. .μ .
Ή φάινη πάντα θά ύπενθυ^ίξη ενα Γολγοθαν. Καΐ 

Χριστός, τόν άνθρωπον βρέφος, πού γεννιέται χρι-

λου

κην.

■ του, παρά τήν λίμνην Κονστάνς^ όπου έχει έγ- 

καθιδρυθεΐ πρό ολίγου' καί όπου σκέπτεται, νά 
τελειώσν)' τάς ήμέρας 'του. Αί «σύμβόλαί είς' ύή’ν 

κριτικήν τοΰ λόγου» , ή τεράστια τόυ αυτή ερ'- 
γασία, συνεπληρώθη ήδη πρό τριών έτών. Άλλ’ 

ό Μώτνερ δέν ήρκεοθη είς αύτήν μόνον τήν κήρυ- 
ξ·ν τοΰ πολέμου κατά τοϋ «φετιχισμοϋ τών λέ· 

ζεων». Δεν τοϋ έφθανε νά ύποδείζη αόνον τά 

τρωτά μερη^ΰ,'.ίχίρζι^έ^Ι^ήσε νά τόν νικήσν) 

κατά κράτος. Δέν.εόρήκε λοιπόν κατσλληλότερον 
μισόν, διά νάπόδειζη τήν μηδεήικότητα τοΰ λό- 

χΛό τήν άνάλύβίά τώνλ^εων; Μία λεπτο

μερές κριτική έπη.κολούθησε .την γ-ενικήν κριτι-

Ό Μώτνερ τά έβαλε μέ τούξ φιλοσοφικούς ό

ρους. ΙΙέρνει έναν-εναν 0λοό«_τί.ύς στερεότυπους 

ορούς, οι οποίοι «χρησιμέυσαν !εως τώρα εις την 
έ/.φρασιν τών ιδεών, καί κατιήοεικνύων πώς έκ 

περιτροπή; ε/ρησιμοποιήθη κάθρνας άπ’ αυτούς 
·* . λ , ί ά. ' χ* ιχ , ’ 1
οπ<υ; η Λικ νκ ικφ>αο·/ρ τα όιαφο^ω-εοα ’των πραγίζατων^ 

θετει τόν δάκτυλον είς τόν τύπον τών ήλ,ων, εΐς 
τήν ματαιότητα δηλαδή κάθε : λεκτικής έκφρά- 

σεως. Είς τήν εργασίαν του αύτήν προσέδωκε 

τον άπλούν καί λογικόν τύπον ■ λεζικοϋ. Είς τό 

«φιλοσοφικόν» αύτό «λεζικόν»—είναι ό τίτλος 

τοϋ- βιβλίου—όλαι αί έννοιαι εξετάζονται διαδο-

• χικώς. Ή ιστορία των καί ή μεταβλητοτης των 

φέρεται εΐς το καθαρώτερονΰφώς, Ό συγγραφεύς 

κατορθώνει τοιουτοτρόπως νά μάς δωσγ μίαν 

κριτικήν όλων τών τρόπων τής «κφράσεως. Καί 
επειδή είς τήν έξυπηρέτησιγ. ταϋ σκοποϋ του αύ- 

τοϋ διαθέτει μίαν ιδιοσυγκρασίαν, πολύ προσω

πικήν— ιδιοσυγκρασίαν καλ/Χϊτεχνου—τό έργον 

του, μέ όλον τόν αΰστηρώς- επιστημονικόν του 
χαρακτήρα, παρουσιάζει ίσχυράν πρωτοτυπίαν.

Ή έξέλιξις μϊάς 'φιλό'σοφΐκής' ιδέας άπό τοϋ
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ενός λαού εις τον άλλον, ή μετάφρασις ενός α^ου 

άπό γλώσσης ί*4 γλώσσαν,αλλοιώνει συχνότατα, 

όπως παρατηρεί ό Μώτνερ, τόν χαρακτήρα τοΰ 
όρου αυτού, αποτέλεσμα δέ τούτου είνε, ότι 

συνήθως ένας μεγάλος, φιλόσοφος ύποστηρίςει 
πράγματα εκ διαμέτρου αντίθετα, κάθε φοράν 

ποϋ τόν άναγκάσωμεν νά όμιλήσρ Αγγλιστί, 
Γαλλιστί ή Γέρμανιστί. Είνε πασίγνωστου τό 

ανέκδοτον τοϋ φιλοσόφου εκείνου, δ όποιος ελε- 
γεν ότι δεν εννόησε κατά βάθος τό ίδιον του έρ- 

γον, παρά δταν τό έδιάβασεν εις Γαλλικήν με- 

τάφρασιν.
Τό πρώτον τεύχος τοϋ πρωτοτυποτάτου αυ

τού λεξικού ίξεδοθη προ ολίγου. Περιλαμβάνει 

δέ αναπτύξεις, γεμάτας σκεπτικισμόν, τών δρων: 
«ίκ τών προτέρων, άφαίρεσις, άντίληψις, συν

ειρμός Ιδεών κτλ.κ. "Οταν συμπληρωθούν καί 
τά δώδεκα τεύχη τοϋ «Φιλοσοφικού Λεξικού» 

τοϋ Μώτνερ, δλη ή φιλοσοφία τών αιώνων, θά 

εχρ αναθεωρηθώ εκεί μέσα, όχι βέβαια χωρίς 

κάποιαν ειρωνείαν.,Ή σάτυρα, ,έλεγεν εις ένα 

παλαιόν του εργον ό Μώτνερ, είναι ό έρως τής 
άνθρωπότητος, μεταβληθείς εις πικρίαν. Ό έρως 

τής φιλοσοφίας μεταβληθείς είς πικρίαν καί αυ

τός, ίγέννησε την φιλοσοφικήν σάτυραν, γραμ- 

μένην άπό ένα φιλόσοφον.

<·, Ό Μώτνερ ΰψώνων την σημαίαν ενός πρωτο
φανούς πολέμου κατά τού λόγου, δεε εχει ίσως 

απολύτως άδικον. Αί λέξεις έτυράννησαν καί 

τυραννούν την ανθρωπότητα, ώς οί σκληρότεροι 
τύραννοι. Χωρίς τόν λόγον οί άνθρωποι θά ίζοΰ- 

σαν ίσως ευτυχέστεροι, διότι θά έζούσαν χωρίς 
παρεξηγήσεις. Καί δλη ή ιστορία τού λόγου δεν 

είνε παρά μία ιστορία παρεξηγήσεων.Τόσοι αιώ
νες επέρασαν, τόσα βιβλία εγράφησαν, τόση ρη
τορική ίσπαταλήθη καί οΐ άνθρωποι δέν κατώρ- 

θωσαν ακόμη νά συνεννοηθούν διά τά άπλού- 
στερα τών'πραγμάτων, ακόμη καί δι’ εκείνα, 

διά τά οποία τά ζώα συνεννοούνται μέ μίαν κί· 
νησιν ή μέ μιαν άναρθρου κραυγήν. ’Αλλά τί 
ζητεί, θά μ' έρωτήσν) κανείς, ό παράδοξος, αυτός 

κύριος ; Νά καταργήσωμεν τόν λόγον καί νά ζή- 

σωμεν βωβοί είς τό μέλλον; "Οχι βέβαια. Αυτό 

θά ήτο πολύ δύσκολον. Είμποροϋμεν δμως νά 
έλαττώσωμεν τήν σημασίαν, πού άποδίδομεν εις 

τάς λέξεις, καί νά προσέχωμεν περισσότερον εις 

τά πράγματα. Ό λόγος είνε.πυκνός πέπλος πού 

μεσολαβεί μεταξύ τής ψυχής μας καί τής πραγ- 
ματικότητος.Άς τον ξεσχίσωμεν, διά νά βλέπω- 
μεν καθαρώτερα. Ό Μώτνερ δέν κατέληξεν είς 

τό συμπέρασμα αυτό, υποθέτω όμως οτι αυτό 

είνε τό συμπέρασμά του.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΚΑΣ

ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΕΝΝΕΑ έτη ακριβώς συμπληροΰνται 

άφ’ δτου έξέπνευσεν εν Μονάχφ δ ΰπέ 
ροχος “Ελλην ζωγράφος, ό Νικόλαος Γΰ· 
ζης. Τό πλήγμα δπερ έκ τοΰ θανάτου 
του ύπέστη ή παγκόσμιος τέχνη είνε ζωη
ρόν έτι, διά τήν Ελλάδα ; δέ τό κενόν 
δπερ άφήκε φαίνεται σήμερον ακόμη με- 
γαλείτέρον, διότι έμεινεν έκτοτε άναπλή- 

ρωτον.
Ό Γΰζης ύπήρξεν αληθής καλλιτέχνης· 

τά έργα του άναγνωρίζονται έν τή Ευ
ρώπη, ώς έργα διδασκάλου, κοσμοΰντα ’ 
τάς εκεί πινακοθήκας.

Έκτος τών πινάκων ους ένέπνευσεν ευ- 
ρυτέρα τής τέχνης άντίληψις, ύπήρχον έρ
γα γνησίως Ελληνικά, έγκλείοντα τήν ε
θνικήν ψυχήν, με αίσθημα βαθύ καί εΰ· 
γενές ειργασμένα.

"Εξοχος "Αγγλος τεχνοκρίτης, δ Ρΰττερ 
έδωσε τόν ώραιότερον χαρακτηρισμόν 
τοϋ Γύζη.Άποκαλεΐ -θαυμαστός διά το με
γαλείου, τήν ευγένειαν καί τήν απλότητα 
τάς εμπνεύσεις του, τόν άνακηρΰσσει ώς 
τόν μεγαλείτερον σχεδιαστήν τοΰ ΙΘ' αί- 
ώνος.« Αί γραμμαί τοΰ Γύζη απορρέουν 
έκ της εύρυθμίας καί σεμνότητος τών 
άρχαίων Ελληνικών άγαλμάτων» γράφει, 
τάσσει δέ αυτόν παρά τόν Βωδρΰ, τόν 
ΙΙουβί δέ Σαβάν, τόν Μορώ.

’Εξαιρεί τήν Ελληνικότητα τοΰ Γυζη, δστις
y / * & ' . “ I' “ Γ t Γ" v ’ v V/ ν' f**' ) XA' ·' ’ U. vvMri V/V * f,i v 1/ V ·

προσπαθει-να yiwrai δσον το δυνατόν περισ- δημοσιεύομεν δυο τών καλλίστων, καί όλιγώ- 
σότερον Ελλην. ί Υπεταξεν έαυτόν είς πειθαρ- τερον γνωστών παρ’ ήμίν, έργων του, τόν 
χίαν σχεδίου, εδημωΰργησε ατμόσφαιραν σκέ- «ΓΙάππον καί έγγονον» καί τό «Ναυτόπουλο» 
ψεως, κομψότητος καί κάλλους».

* ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ *

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ και ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΕΓΙΑΣ

δέ διότι ύπήρξαν
Ά V./..... — 17.

δίδ;

και 
καλ-

ΙΑ δύο λόγους 

τούς δύο τούτους 

λιτεχνας σκιαγραφώ ό- 
μου. Τό μεν, διότι 
καί οί δύο παρέδιδον 

είς τήν δημοσίαν σχο

λήν τής Κερκύρας, τό 

ίάσκαλοί μου άμφότεροι. 
Ό Χρόνης ήτο Κερκυραϊος καί ό Βέγιας Κεφαλ- 

λήν. Ό μέν άρχιτέκτων, ό δε ζωγράφος. Άμφό- 

τεροι έγένοντο μαθηταί τού αριστοτέχνου ΙΙρο- 

σαλέντου καί έτελειοποιήθησαν είς τί-ν ’Ιταλίαν. 
Έν τή χώρφ ταύτγ άμφότεροι έτιμήθησαν έκλε ·

ΙΌ ναυτόπουλο.

‘Ως μνημόσυνον τοΰ μεγάλου, καλλιτέχνου,

«ΓΙάππον καί έγγονον» καί τό «Ναυτόπουλο».

χθέντες μέλη τής εν Ρώμγ ’Ακαδημίας τών Ω

ραίων Τεχνών τού 'Αγίου Λουκά,
Έπανακάμψαντες είς Κέρκυραν άμ-φότεροι, 

«ξήσκησαν τήν τέχνην των εύδοκίμως. Δεν ήσάν 

μόνον καλλιτέχναι, άλλά καί κάτοχοι γνώσεων, 
εγκυκλοπαιδικοί.

’Επί αγγλικής προστασίας αί ώραίαι τεχναι 
ίόιδζσκοντο εις τά Λύκεια, είς τό Γυμνάσιόν 

καί είς τό Πανεπιστήμιου. Τοιουτοτρόπως ό μα
θητής εν τώ λυκείφ καί γυμνασίφ εμάνθανέ τήν 

ιχνογραφίαν, τήν σκιαγραφίαν, τήν κοσμηματο- 

γραφίαν καί τά στοιχεία τής αρχιτεκτονικές. 
Γινόμενοι φοιτηταί ίξηκολούθουν. Κατά τό πρό

γραμμα τοϋ Πανεπιστημίου οί φιλόλογοι, οί
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μαθηματικοί, οί νομικοί ύποχρεούνται νά διδαχ· 

θοόν τήν αρχιτεκτονικήν, οί δέ ιατροί καί οί τών 

r φυσικών επιστημών τήν σκιαγραφίαν.
• ‘Η..'-Ιόνιος Κϋβέρ,νήσις' '’«κτιμήσάσα' 'κάί 'τάύς 

δυο κάλλ.ιτέχνας μάς; .; δίώρισε‘τόν μέν Χρόνην, 

καθηγητήν ■‘‘Τ^-'άρχττεκτΰνικής'^ ώραίαμοΰ και 
γεωδαιαίος,Λ^χ δέ ■Βε^βη^χής·· σκιαγραφίας. 
Βοηθόν. δί:έιχ0ν τόν Άνδρεαν Άργυωό'πσυλον, 
φύλακα τώναρχαιοτήτων, οστις ύπήρςεν έκ τφν. 

επιμελέστερων μαθητών ιού Προσαλέντη, συνε
πώς ήτο καί η δεξιά χειρ τών δυο καθηγητών 

καί πολύτιμος διδάσκαλος διά τούς μαθητάς.και 

φοιτητάς·.
Ό Χρόνης ήτο έπίσης διευθυντής τών δημο

σίων έργων, Πολλά τών έν Κέρκύρα κτιρίων 
είναι σχέδια αύτοΰ, έν οί; .καί ή Τόνιος Βουλή,' Ό Βέγιας διαμένων είς τήν ’Ιταλίαν κατεγι- 

ήτις μετά, τήν έ’νωσιν μετετράπη' είς εκκλησίαν νέτο είς άντιγραφάς, άς έπώλει. Επιστρέφω* εις 

ν ' — τήνγπατρίδα έφερε μετ’ αύτοΰ’ τινάς άντιγρα-
φάς, Κατέγςνε ηαί είς τήν άγιογραφίαν καί επέ

τυχε λαμπρά.
Πολλαί είναι αί προσωπογράφίαι, διότι ήτο 

φιλόπονος. Είς δλην τήν Επτάνησον υπάρχουν 
. πράόωπογραφίαι του, διότι πολλοί εξ εκείνων, 

οίτινες μετέβαινον είς τήν προτεύουσαν Κέρκυ

ραν, έπιστρεφοντες είς τήν πατρίδα έφερον καί · 

τήν προσωπογραφίαν του·. Αί προσωπογράφίαι 
τών πλείστων προέδρων τής Ίονίου Γερουσίας 
αϊ εΰρισκόμεναι έν τοϊς άνακτόροις' Κέρκυρας' 

είναι έργα του Βέγια, "Εργον του είναι καί ή 
προσωπογραφία τοϋ άρμοστοΰ Σείτωνος. Όταν 

έγένετό έν Κερκύργ, ή εκθεσις, ό Βέγιας δέν ήθέ- 

λησε νά ΰποβληθ’Τί είς συναγωνισμόν ή είκών αυ

τού ή παριστώσα τήν Δίσπα> μετά, τών Σου
λιωτών, όέτουσαν πΰρ είς βυτίον πυρίτιδος. Ή 

Δέοπω όμως ακολούθως έβραβεύθη είς τήν εκθε- 
σιν τοΰ Λονδίνου. Τό έργον τούτο έδωρήθη έ

πειτα είς τον Βασιλέα ήμών Γεώργιον, Ό tit- ·. 

γκκς ήρέσκετο είς άπεικόνισιν εθνικών επεισο
δίων. Μεταξύ τούτων είναι καί ή "Ενωοις τής

■ Επτάνησου}. ήτις έπφνέθτ). Τής: εικόνος ταύττς 

έγένοντό καί πολλαί φωτόγράφίαι είς μέγασχήμα.
Ο’Ιταλός Ιωσήφ Pericciuoli Boi’gesi ’Εξεταζόμενος ώς καλλιτέχνης, έδειξεν ό Βε-

’τ..-:,· ......... ......... ίΚί έχε'ίρίζετο καλά

τόν χρωστήρα. , -χ'- .

Τούς δύο τούτους καλλι τέχΙάί έγνώρΐία άατά
■ τά τελευταία έτη της.ζωή^^ν. Ό είς μέ έδί- 

δαξε τήν ζωγραφικήν καί/ό '^.λος ΐά στοιχειά· 
τής αρχιτεκτονικής. .‘0 Β.έγ^ς-,.,ήτευ πολύ ιδιό

τροπος, ό δέ Χρόνης είχε περισσότέράν υπομονήν.
ί Είς τούς δύο δμ.ως οφείλω πολλά,-διότ·.'όχι μό· 

. νον μ’ έδίδαξαν τήν πρακτικήν·, άλλά καί τήν . 
θεωρίαν καί μοί έδωκαν πολυτίμους, συμβουλές ι 

περί τής καλλιτεχνίας. . ί; ·
Ό Χρόνης- άπεθανεν τώ 1880, ό δέ Βεγιας- 

- τφ 1884,

«γρζφον έκ τοϋ φυσικού. γ')' Τό ««ωτιρίκόν ναού 

«αφιερωμένου τή ΙΙερσεφόνγ, έμπνευσή τοΰ 
«Χρόνη. Ά) Σχέδια ανοικοδομήσεων τών κυρίω- 
ιτέίων προσόψεων τής όδοΰ τών ’Εμπόρων, 

-»4χέναντι τοΰ ναοΰ τοϋ άγιου Φραγκίσκου, 
»μεγαλοπρεπές σχέδιον ρυθμού ελληνικού’ άλλά 

»*νεχα της μεγαλοπρέπειας δέν έξειελέβθησάν. 

«Πάρουσίίίσ&ησαν τώ 1832.
■ «Διάφορα σχέδια αρχαίων ελληνικών καί ρω- 

»μ«ϊκών μνημείων^ άντιγεγραμμένων άπό τού 

«φυσικού. -
«Συλλογή πρωτοτύπων πινάκων τής βενίτι- 

«κής σχολής».

είναι σχέδια αύτοΰ, έν <

τών διαμίκρτυρεμένων. Ό Χρόνης είναι επίσης 

πολλού επαίνου άξιός, διότι κατεγίνετο καί εις 
συγγραφές είς τήν ελληνικήν γλώσσαν.. Τφ. 1858 

έγραψξ^τ.ήν ^Εκ&βοίν ίπιοτημονιχήν τον σνστή- 
ματος λΦοσίρφμάταιν, &τινίι ίκτελοΰνται h>- 

ταίς εώί< πίύδ'οη είς την 'ΑίΧοόαπήν, μετά . 
τής περιγραφή; του λιθοστρώματο; τής όδοΰ·, 

ήτις άγίν ε’.ς τγ,ν στρατιωτικήν ΙΙύλ.ην τής Σπη- 

λαίαςΛ^περ...ύ^5ΐ^ί,.χ5ς,χρησΛμεύ5ΐ[).,ώ;.,ύπογραμ-:„ 
μός καί πάρά&ιγμα δ·-ά.-τά λιίοστρώματα τών. 

λοιπών οδών τής πόλεως. Ή εκθεσις αυτή ύπο 

τής άνωτέρας αρχής εστάλη τω έπάρχφ μετά 

τής γνο,μοδοτήσεως τού “Αγγλου αρχιμηχανι
κού. Τφ I860 ή’ %χ&εοΐς ·αυτη έ.τυπώθη. Τφ 

1862 έδημοαμύθη έν Κερκύρά τό ώφ·λιμον ερ- 

γον τυύ : Έγ^ειρίδιον άστυκής αρχιτεκτονικής 
Λρος χρήαιν,τό>ν φοιτητών τον ίν Κέρκυρα Ίο· 

νίον Γυμνασίου καί Λυκείου μετά έννεα πινάκων 

είς τό τέλος.

Έκτος του τεχνιχού μέρους, περίΐχει ίστορι- 
κάς νύξεις περί τής αρχιτεκτονικής καί συμβου

λής πρός τού; μαθητευομένους.
Έν Ιταλία -έτίσηςγ; έδημοσι'ένσεν Ίταλιστ; 

πραγματείαν περί τών άόχάίων μνημείων'. '
Ό’Ιταλός Ιωσήφ Pericciuoli Borgesi

έν τί|, (j.uida istQVlCA . delle isole. .Jonie για; ζήλον καί έπιμέλειαν 

τρ δημοσιευθείσγ ,φι Κέρκυρα τφ 1835 περί τού 

ήμςτέμου Χρόνη-λέγμ τάδε: «Ό.· κύριος -.Χρόνης 
«έ^ίμημ-ον . μέλος τής περιφανούς ’Ακαδημίας τών 

«ώρμ,ίων..τεχνών τοΰ .Άγιου Λάυκβ έν Ρώμγι 

«ΙΙαρά τφ κερκυραίω τούτφ άρχιτεχτονι υπάρχει 
«συλλογή αρχιτεκτονικών σχεδίων, τά όποια 

«είναι όλα έργα του" τό πλείστον μέρος τού- 
«τφ'ν, τήι διαταγγί τού τότε Λόρδου Μεγάλου 

«Άεμοστού. Άδαμ έξετέθησαν είς τάς'.άίθούσας 

«τών ά·ν?κτόρων τού Άγιου Μιχαήλ ;καί Ά- 

«γίου Γεωργίου προκαλέσαντα τήν. γενικήν ίπι-.

«δοκιμασίαν.'
«Έκ’το'ύτων έξέχούσί: α)..,Ναός αφιερωμένος 

«τ‘71 .εΧευθερωμένρ 'Ελλάδα. έμπνευσις , .τού 

«Χρόνήί β'-) Τύ Κολοσσαίον τής Ρώμης, μντί-

•Μ ο *ιπ '

gH. ΔΕ- BIAZHS ·

φ. Έ3 Ε I XT Ο S φ
(Ά«ύ τ4ς Αναμνήσεις . . . Έχείνης).

ΟΝ συ·ναντού-· 
όα. κ ά π οτε, 
άπανϊως, στήν 
άκρο γ ε α λ ι <1, 
ΰτό θ έ α τ ρ ο, 
ιίτή Πλατεία, 
χωρίς νά τόν' 
γνωρίζω, χω
ρίς νά με γνω·. 
ρίόι,ι ποτέ, πα-

ρακολονθρΰάα άπό μακρύά τάν ϋφιν τάς ζωάς 
του, . άραράλαχτα, δπως άπό το άγαπαμένο 
μας παράθυρο κυττάζομεν τάν θάλαόόα, όάν νά 
ζητούΰαμε νά μπούμε οτά άδυτό τιχς τα μυ
στήρια.

Δέν τόν άντίκρυζα συχνά, άν όμως δ νους 
μου αίώνια ταξείδευε μ·ιζί του, δέν τόν έγνώ- . 
ρίζα κι* δμως μέ ίιτανε γ^ωϋτό τό κάθε κίνημά 
του δέν τόν ύγαπούσα κι’ δμως μέ ίίτανε 
φρτκτή Λ Ιδέα νά παύδω νά τόν ρλέπω. Είχε 
δύο μαύρα μάτια ζωηρά, πού κατόπρτιζαν 
ύλόκλνίργι τήν ζτυχά του, δύο αύτιά πού έ^αί- 
νουνταν τεντωμένα άπό αίώνια προσοχή στοάς 
τριγυρνούς τούς ήχους, μαύρο μουστάκι, μαύρα 
μαλλιά καί δύο σειρές κάτασπρα δόντια

Όταν χαΐροννταν άνοιγε δύο μάτια ζωηρά,
• μεγάλα'· τέντωνε· τύ-αύττά παμγικάί μίσοάν<ηγε
• τό άτόγα του σ’ έκάτακτικό χαμόγελο, δάν ένα
μικρό παιδάκι πού χαίρεται κ’ άπορεϊ γιά τό 
κόινάύργ.ιο··. παιγνίδι πρΰ τό παρουσιάζει ό 
μπαμπάς.· 5άν παιδί κ’ εκεΐνός χαίρουνταν . 
καλ ^ήδ'ϊδΐός νά διΛσπίστοΰσέ- στήν παιδική 
χαράκτου κύτταζέ7άκόμ.α προσεκτικά καί τό- 
σές,ί.,ίδάδξγόντυήιώσεις ζωγράφιζε άέ μιά στιγ- 
μήχΆρπάιχνιδίάρικη μορφή' του. Πόσο μέ δια- 
άν;'έί>&£ί ν ό έξμπνός τόυ μορφασμός, πού φανέ- 
ρων^' .καλύτερα . άπό τού πιστότερο καθρέφτη 
τό'^^οςΡχΛςΊ^ύχης του. / ■ .
; ^?Άτάν'··ή’·<3·ίκείνιί' 'ϊταιδικιί,''ζυμωμένη μέ 

τήν αγάπην άτά λουλούδια,: . στις πεταλού
δες, άτίς άϊτείραχτες χαρές. Τού φαίνουνταν ύ 
κόόμόςγ.σάγ ·£να ζωντανό παιχνίδι μέ χρώματα 
καί μηχανές άάν τόν πρώτο σιδηρόδρομέ πού 
τόν εί^ε δωριίσει ό παππούς τόν έδώ και τόσα 
χρόνιά;

. Μά ’.όταν Λ ζωή του ^αίνουνταν πιό σοδαρίι 
λίγώκΐ,δταν κάποια άναποδιά τον ξυπνούσε άπό

- το όνειρό τον,τότε μελαγχολούσε Απελπιστικά. 
Μιά μέρα .το είδα άκο.υμπισμένο άπάνω στό 
καγ«·εΛ0· τής ταράτσας τον ί;ί·τταζε πρός τή 
θάλασσα, κύτταζε, μά δέν έδλεπε τίποτα' θολά 
τα.μάτια · του προσιιλοϋντο μακρυά; μ ακόυα 
άτο· άπειρο. Κάποιο '3αρ>ύ. φορτίο πιέζει τήν 
ζυχή του; καιή σκιά του φαίνοϋνταν σά δυο 
μαύρες καρδουνιες κάτω άπό τά κουρασμένα 
ματία του; Τον κυτταξά προσεκτικά, καί σκέ- 
όϋηι-α Λν-έφΐΐηκα π<γς .μιίορούάά., νά, τόν 
αγαήηάω, να τόν άγ'απήάω τρελλά, πισ-ά, αιώ
νια, μά να τον άγαπήσω σά νάτανε παιδί. Νά 
δημιουργήσω γι’ αυτόν έναν κόσμο μέ μάγισ
σες καί παραμύθια, μέ κλέφτικες παλλιηαριές 

καί δόξες, μέ λόγια μαγικά καί μέ θαυματουρ 
γές είκό νες.

ϊκέφθηήα νά γείνω ή πνευματική του φι
λενάδα·, να γνωρίσω άπό κοντά τόν παιδιάτικο 
κόδμοχτης ψυχής του καί τη ^αθειά ψυχολο
γία τώ'ν άπιιλπιο'μένων του στιγμών. 'Σκ&Ιιθηκα 
νά γείνω ή μούσα .τής ζωής του ή άπείραχτιι 
σκιά πού-θά'τόν ,όδιιγμ στα στολιβμύνα μονο- 
πάτια,' τό όνειρο τής Παιδιακίσιας τόυ ζωής.

’Έξαφνα έπαυσα νά τόν βλέπαη.. Πόραάαν μέ
ρες, μήνες, έγεινε χειμώνας. 'Ένα Απαίσιο 
πρωί, μια· παγωμένη μέρα, είδα τήν-πόρτα 
τοΰ σπητίίιϋ άνοιχτή. 'Ένα κακό προαίσθημα 
έσφιξε τήν καρδιά μου.. Δεν τόλμησα νά ρω
τήσω καί τοιγυρνούσα μέσα.στενς γειτονικούς 
δρόμους, -τήν κώχην πού σχημάτιζε“δ δρό
μος τού σπιτιού του μέ.' τή 'μεγάλη .Πλατεία 
είδα μιά νέήρίκή άκολουθίά νά προχωρεί σιγά- 
άιγά. Ά Ά

Δέν στάθήκα νά δώ. Ό.νεκρός•πΌδ.πέρνού- 
σαν μπροστά μου παρέσερνεμαζί 'τού στον 
κρύο ίίόσμρ . τής αιώνιας , σιγής. Άό ζ-ωντα- 
νώτερο, κρ^μτ» τής άκμωτηρι αάμένης μου 
•ψυχής». -Ά '

. ύγ ■ ,ΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙ4ΟΓ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΝ
άίι’ Κε yeiiec ή'.ζ&ι}' «»* xlirots goSiaovv: --:0 
Τα σκοτεινά τα σύγνεφα οπου βαρεία γυρνονν, 
Ξέρτο τα ρόδα γθό7.°ρα, &σαν &χνό; βα σβύσουν 
Kai σαν μεγάλα δάκρυα στύ χ'ϋμα βα σταβοΰν.

"Αν ίσως ^βγη tijs χαρας ά ήλιος καί στολίσει 
Λουλούδια δλοζύντανα μ' άστίρινη φιοτιά, 
SeQco ενα χέρι ανίδωτο κώς βάρβη νά τά σβύσ>), ' . 
θά xtaj] γοργοφτέρουγη τοΰ άόνου ή καταχνιά.

Τύ γελοίο κοΰ μελωδικό γιά μιά στιγμή άντηχάει 
“Η μιά. ματιά άχτιδ ’βολη,. χαρούμενος παλμός, 
Είν' άστρο διαβατάρικο ΰπου ταχύ περνάει ■ 
Στόν ουρανό καί χάνεται τί> μαγικό τον φως.

Δεν με γελάει ή ζωή, δταν τρελλή σκορπίζει 
Τή λάαμι ποΰ'τριγύρω μου στά πρόσωπα βωρώ. 
Κι' αυτόν τόν τάφον ό ήλιο; τριαντάφυλλα στολίζει 
Σιά σωβικά του όμως κλεί νυχτιά χωρίς σωμό.

Μέσα οτό γλένιι τό πλατύ, μές τό τρελό μεβύσι, 
Πολλά τά χείλη ποΰ γελούν και λίγες ή καρδιές. 
Κάκοιο μεγάλο σύγνεφο καρτέρι έχει at/psi 
Είς τής λιγόζωης χαράς τις ωμοοφες στιγμές,

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ϊίΚΘΕΕΙΪ

τής Δεσποινίδος IFF ΛΕΣΗ

Μαρία Ίγγλέση.

»
ΙΣ τήν έξέχουσαν τριάδα τών ζωγράφων κυ
ριών Φλώρα, ’Ασπριώτου, Λασκαριδου, τάσσε
ται ήδη νέα δόκιμος καλλιτέχνις, ή δεσποινίς 
Μαρία Ίγγλέση. Ένεφανίσθη «ξαφνικά μέ 33 

έλαιογραφικού; πίνακας, οθ; έξέθεσεν έν τή αιθούση 
τού «Παρνασσού» καί οϊτινες εϊλκυσαν ζωηρόν τό έν- 
διαφέρον τών φιλοτέχνων.

Ή δεσποινίς Ίγγλέση, έκ Μυκώνου καταγόμενη, έ- 
μαθήτευσεν επί τινα καιρόν παρά τφ κ. Μποκατσιάμπη, 
μεθ' δ πρό διετίας άπήλθεν εις Ρώμην, άκολουθησασα 
τά μαθήματα τής έκεϊ Ακαδημίας. Ήδη ήλθεν προς 
έπίσκεψιν της οικογένειας της, ΐνα μετά δύο μήνας 
έπανέλθη είς τό προσφιλές κέντρον τών καλλιτεχνικών 
της σπουδών, τήν ’Ιταλίαν.

Τά έκτεθεντα έργα της είνε κυρίως μελέται Ιταλι
κών μνημείων καί τής ’Ιταλικής φύσεως. Ή καλλιτέ- 
χνις οιακρίνεται διά τήν άντίληψιν τοΰ χρώματος. Ά- 
κριβέστερον σχέδιον θά εξασφάλιση αΰτή τελείαν 
τήν έπιτυχίάν. Έχει έλευθερίαν χρωστήρος, παρατηρη
τικότητα επιμελή, ποικιλίαν τόνων έν τη άποδόσει τής 
φύσεως. Έκτων έργων της, άλλα δίδουν απλώς χρω
ματικήν έντύπωσιν, άλλα παρουσιάζουν βάθη τοπείων 
λεπτόταια.Οίπίνακέςτηςάνήκοννείς δλατάεϊδητής ζω- 
γραφικής.Τσπεΐα, προσωπογραφίας μνημεία, άνθη· καί 
θαλάσσης ·. άπόψεις έτι, έν συνδυασμφ φυτείας. ’Εάν 
ήσχολεϊτο άποκλειστικώς είς τήν τοπειογραφίαν,θά άν- 
υψούτο έ^τή τέχνη. Πρός τουτοις, άς έλπίσωμεν ότι 
έπωφελουμένη τής έν Έλλάδι διαμονής της θά μελε- 
τήση τήν άπαράμιΑλον Ελληνικήν φύσιν, ής ή σπουδή 

θά ωθεί τόν χρωστήρα τη; ίνα φιλοτεχνήση πίνακας 
μεγαλειτέρας αξίας.

Έκ τών έκτεθέντων έργων της, ή «αρχαία ’Αππία 
οδός», είνε άναμφιβόλως τό τελειότερον είς έκτέλεσιν. 
Έν αύτφ έκδηλούται πληρέστερον τό τάλαντόν της, τό 
μεταξύ τοπείου καί μνημειογραφία; κυμαινόμενον. Ό 
πίναξ σδτος καίτοι δεικνύει λεπτολόγον παρατήρησιν, 
έχει τό προσόν νά μή κουράζη. Έκ τών τοπείων της 
εξέχουν ή «Έξοχή τής Ρώμης» καί «Έξοχή τής Νεα- 
πόλεως». Άλλ’ οΐα άντίθεσις ! Ή πρώτη,, γλυκεία, 
ποιητική, προσεγγίζουσα πρός τήν έλαφράν άτμόσφαι· 
ραν τής Έλλ. φύσεως. Ή άλλη, έντυπωτικη, αδρά, 
έπαναστατική. Ώς σπουδή χρώματο;, ή μελέτη τών 
«Κορμών δένδρων» άποδεικνύει ιδιαίτατα τήν αρμονι
κήν άντίληψιν τής καλλιτέχνιδο; καί ή «Δέσμη χυπα- 
ρίσσων», χαρακτηριστική διά τήν άντίθεσιν ηλιακού 
φωτός καί βάθους σκιερού. Έκ τών Πομπη'ίανών της 
πινάκων ύπερέχουν ή οδός Ρεικ-ίΙ — εν βάθος-δρόμου 
μέσφ ήρειπωμένων τοίχων, ΰπεράνω τών οποίων αίω- 
ροΰνται νέφη—καί ή οικία Veti- Τήν σειράν τών κα
λών έργων της κλείουν τά. «Χρυσάνθεμά» της, τά με
γαλοπρεπή δσφ καί φυσικά.

Ή δεσποινίς Ίγγλέση εύρίσκεται είς τήν αρχήν τοΰ 
σταδίου της, αλλά σταδίου τό όποιον προοιωνίζεται 
εύρύταΤον καί φωτεινόν. Ή μέχρι τοΰδε εργασία της 
είνε τόσον επιμελής καί ακμαία, ώστε ολίγος, θ’άπαι- 
τηθή χρόνος ΐνα καταλάβη όλως έξέχουσαν θεσιν εν 

τη Έλλ. τέχνη. ' δικ .

Μαρίας Ίγγλέθη. Κορμοί δένδρων. (Τί(Μι).

Μ.Ίγγλέθιι. . *Η Αρχαία Άππία όδάς (Ρώμη).

I

Μάρ. ’ϊγγΧέθτί. Οίκία Βίτη. (Πομπηία).ΤΟ ΓΪΝΑ1ΚΕΙ0Ν ΕΝΔΥΜΑ ΕΝ ΤΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ?
Ill.

Καί τώρα είσερχόμεθα είς τά βασίλεια τής τέχνης. 
Είς,ταύτην δύο ίέρειαι εύρίσκονται ένώπιόν μας,ή Γλυ
πτική και ή Ζωγραφική. Άμφότεραι λατρεύουσαι τήν 
φύσιν, τόν γαλανόν ούρανόν, τάς άνταυγεία; τών νε
φών, τό δάσος μέ τάς φωτοσκιάσεις τών λοχμών του, 
παν δ,τι ώς βράχος, ως σπήλαιον, ώ; άφρίζον κΰμα 
έξυψόνει καί εθχαρισΚί τήν φαντασίαν. Έκαστη όμως 
έχει Ιδιαιτέραν τεχνοτροπίαν.

Ή Γλυπτική καλλιτεχνεϊ ψυχρόν μάρμαρον άπέριτ- 
τον, λευκόν? καί δέν έχει χρώμα, δέν έχει προοπτικήν 
μεγάλην, ούτε τοποθεσίας.Ή γλυπτική έχει μονάκριβον

*) Συνέχιια.

ΰέμα τό «ν&φβπινον σώμα καί ξητεΐ νά παραστήση 
τήν ύψηλοτέραν ζο>ήν του. Κάθε φορειια θά έσκέπαζε 
τήν παράστασιν. Ό γλύπτης δέν σμιλεύει, όπως ό Ροΰ- 
σκιν λέγει, δ,τι βλέπει, ούτε όπως βλέπει, άλλφ, σμι
λεύει δ,τι αισθάνεται καί δπως τό αισθάνεται. Τό ά
γαλμά του θά παραστήση δ,τι εύγενές υπάρχει είς τήν 
Ιστορίαν τής άνθρωπότητος καί δ,τι ώραΐον είς τόν 
βίον αυτής. Δι’ αύτό ό τεχνίτης έχει πρό τών οφθαλ
μών του γυμνόν τό σώμα, έμβαθύνει είς αύτό καί προσ
παθεί νά συλλάβη τήν εσωτερικήν του ζωήν, νά δια- 
κρίνη τήν αρετήν άπο τό έλάττωμα, δταν τονίζη άμ- 
φότερα καί άποτυπόνων τάς «φανεί; δυνάμει; καί βλέ
ψεις τοΰ ανθρώπου νά έξάρθή εΐ; τόν αιώνιον νόμον 
τής τελειοποιήσεως. Έδώ κεΐται ή μεγαλοφυία τοΰ 
Πραξιτέλους καί τοΰ Φειδίου. ’Αλλ’ είς τάς βλεψεις αύ-
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το ένδυμά καί έξασκήται είς τήν χρήσιν του. Πριν 
Αγοίξρ. είς τήν ^σκηνήν τό σιόμα τού καλλιτέχνου

τάς τό ένδυμα δέν- έχει χώρον.-ΕΙνε δεσμός καί κώ· 
λυμφβαρύ εΐ: τήν-πλαστουργόν φαντασίαν. Καί ή Γλυ- , . . . . . . - . (
πτέ^νίλεί ίά σώματαγυμνά. ' Λ ’ ’ ·': -' · ■ πρέπ» νά όμιλήση -τό ένδυμα.Καί.ή σκηνογραφία, ό 

Ένδύσατε τήν ’Αφροδίτην τής Μήλου καί Φά.χαθώ-' -;ήλεκτριχό;\.πρ<>βολεύ; καί ή χρωμάτωσις Ανάγονται 
σι δλά τάκάλλη. Ή θεά τότε αύτή τού μοιχμίου χοϋ / έίς" μεγαλην τέχνην τού θεάτρου.
Λούβρου, θά γίνή κούκλα είς τό Λούβρου τώ; νεώτε< .' ^ά-.ά^όληθώμεν ιδιαιτέρως εί; τήν ένδυμασίαν τού 
ριόμών. ’Ενδύσατε τον Λαοκόοντα τού μουσείου τού' ...·_ι ,> ...... «...αχ ;.· .. ........
Βφύ&ανβύ; κ<ιί είπέτε μοίπο»; θά άσπαίρη άναστενά· κάς.άρχά; τής ενδυμασία;. ... 
ζθ'^®?^δ<’ίί;’ιώέΰρέα>ί καί πώς; #ά δμιλήση τήν· - όταν φρρό^είς τά τείχη καί όταν βλέπη τό φάσμα 
όδμ^&ΐί^ίυοπάάδέις. δάκτυλος τού ποδός του ; Μόνρν τού δόλόφονηθέντος: πατρός του. Ό διάσημος ήθο- 
γυ^^^0ύεγε*1?’Ο^σάιγ, μόνον γυμνό; δ Λαοκόων- πρίύξ j o>si· διά ,νά παραστήση τόν δεισιδαιμονα φό- 
έμέρ'^^™ίβρ^Ά^κάι'·ρμιλεϊ τήν. σπαρακτικήν ιαχήν ’ βον συμπτόσσει ύμύμασίω; καί αναπτύσσει τόν στρα- 
τώί^^^&^'ώ^’Καζκμτά,&θαυμάσιον τούτο πρό.τυ- ‘ r: -- 1 --·■ *-— Λ-------~ -ι —- —·~
πον ^;3waX5;.i;uiiii> -ίίβΊιί. έζωγράφησετήν ύπέροχόν · 

έκείνην οδύνην είςς τήν κεφαλήν .τοΰ-Χρώτού,.τήν ό- 
ποίάν.έ'πέγρμψε Ecco 'ιοίιιο’ .

?Αλ.^;^ονά φίάσπ ή Γλυπτική εί; τό.στάδιον τού 
γυίνώύ.Λ,ολόκληρον έξέλιξίν. .τελειοπριήσέω^, Ή 
N^f-i'qfi|Haitovwv δέύ είχε πτερϋγήτι^ακομη είς τα 
βώ6βσίφ,ίώματά<τή; τέχνης.-Τά Αίγινητικα τού Μο- 
ναχυνάποτείούν μεταβατικόν-στάδιο-ν -καί ό-τεχνίτης 
όλιγώτερον φανατικός ζητεί νά.ένσαρκώση πάθος εί; 

' τό αάρμαρον καί παραβλέπει τό δόγμα, θραύει τήν 
παραδοσιν. Τότε ανοίγει τό στήθος, πίπτει ό ζωστήρ 
καί ή φύσι; γυμνή ολη όμιλεΐ. Τά εργαστήρια τής 
Ρόδου καί τής Σικυώνο;' ούτως Αργότερα έφθασαν 
εις τό τέλειον. Καί άπηθανατίσθησαν ό Λύσιππο;, ό 

. Πραξιτέλης χαι ό μέγας Φ?ιδία£ ’Ενδυμα λοιπόν εί ; 
τήν Γλυπτικήν δέν ύπάρχετ .- · -,

ΐνί'··/;

Ή Ζωγραφική όμω; εντελώς διαφέρει. Ή τέχνη 
αύτή έχει χρώμα καί σκιάν£:τά}όπσια παραδειγματίζει 
ή φύσις. 'Εχει προοπτικήν-καί εχεί διά τά. πρόσωπά 
S; πλούσιον πλαίσιον. Δι’αίίτό.Απειρος, ποικιλία φω

ς, χρώματος καί Απόψεων παρουσιάζεται εις χεΐρά; 
της. ’Εδώ τό ένδυμα δέγ ΑφάιρεΓ προσθέτει. Τό.ύ
φασμα έχει χρωματισμόν, καί εχέι τάς πτυχά; του. Ό 
χρωματισμός πρό πάντων εχει ιδιαιτέραν· ποίησιν.

Ό Χριστό; άνιστάμενος εκ τού μνημείου φέρει 
κατά τόν χρωστήρα τού Ραφαήλ όλολευκον πέπλον, 
φανταστικόν εί; τούς ριπλσμούς τού ανέμου, γεμάτου 
άπό νεφέλην καί Από ποίησιν καί Από ιδεώδες! Είναι 
τό αιθέριου κάλλος τού λευκού. Ωσαύτως εις τήν «Ά- 
ποκαθήλωσιν· τού Ρέμπραντ μέσα εις τά βαρέα καί 
σκοτεινά ύφάσματα τής έίκονος πόσην δύναμιν συγ
κεντρώνει ό τεχνίτης κάί πόσον μυστήριον έγκλείει 
εις τό λευκόν χρώμα τής.'σινδόνος πού περιβάλλει τήν 
όσφΰν τού Θεανθρώπου! Τά αλλάχρώματα έχουσι ,δυσ- 
χερεστέραν πλοκήν καί μεγαλοφί'εσιέρχν αρμονίαν. 
Κάθε χρώαα έχει τήν έντυπωσίν του και κάθε πτυχή 
τό μυστήριόν της. Οΐ συνδυασ^ίρΓ’ΐω^-χρώϊμίτών κάί 
ή αρμονία ιύρίσκονται εις άπειρους συλλήψεί..’Ακόμη 
αύτό δλόμονον τό ίδιον χρώμα τονούμενον καί άνα- 
λυόμενον δύναται νά παραστήση πλείστους συγδυα- 
σμρΰς καί πλείστας αρμονίας. Τ' “ ' ‘
ληνες έξώρισαν τό ένδυμα άπό τήν Γλυπτικήέ, έν τού
τοι; εις την ζωγραφικήν κατέστησαν αυτό κύριον 
θέμα είς τόν χρωματισμόν καί τάς πτυχώσεις του. 
Αί εικόνες τού Ζεύξιδος καί τού Άπελλοΰ βεβαίως 
ήσαν μεγίστης Αξίας, όταν αύτός ό Καΐραρ έπλήρωνε . 
διά τήν Μήδειαν καί διά τόν Αϊαντα τού Τιμομάχου 
ήμισυ έκατομμύριον φράγκων.

Όστις είχε τό ευτύχημα νά παρευρεθη έν Παρι- 
σίοις εις τό μάθημα τού ακαδημαϊκού ι ομό, όμι- 
λούντος περί τού ελληνικού ενδύματος καί έβλεπε τάς 
ΰαυμασίάς πτυχώσεις καί τεχνικωτάτας περιπτύξεις 
τού λευκού ύφάαματος, τάς όποιας έλάμβανε είς τάς 
χείρας τού ακαδημαϊκού, θά άπεθαύμαζεν Ακόμη μίαν 
.φοράν τό ελληνικόν βλέμμα είς τήν έλληνικήν άντίλη- 
ψιν τής Αρμονίας. Δι’αύτό καί είς τό μάθημα τούτο 
συρρέουν όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχναι τής σμίλης τού 
χρωστήρος, καί τού θεάτρου, ΐνα διδαχθώσιν άπό τήν 
έλληνικήν αρχαιότητα.

V-

Τό ένδυμα Ακολουθεί, έλευθέρως τά; ωραία; τέχνας 
'μόνον είς τό θέατρον. Ό ηθοποιό; μελετά έπιμελ'
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Έ-νόύϊ,ατε τήυ ’Αφροδίτην τής Μήλου καί θά χαθώ -;ήλεκ'τρ%ός\.πρόβολεύξ καί ή χρωμάτωσις άνάγονται 
έίς' μεγαλην τέχνην τού θεάτρου.

' <?ά άσχοληθώμεν ιδιαιτέρως είς τήν ένδυμασίαν τού 
θεά'ιρόθί^διότι αύτό ίάποτυπόνει έλευθέρως τάί τεχνι- 

' ις. Ένθυμηθήτε τόνΆμλέτον,
ΤΟ.ΕΝ ΓΕΝΕΤΗ ΣΤ, ίΙΕΟΝΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΑΡΙΟΝ*'

τιωτικόν του μάνδύαν όταν έρωτα τό φάσμα. 

■Μαχά^ΐόν '<ίΰα(··3ΐ>’βϋμα, flee κολαομίνο 
nvoig όύράν}εί ·. φ/ρνεΐί, είτε φλόγες "ASov.

i ’ όός.μον.άπόκριοιν, αεην Αγνοιαν μη μ' άφήαΐ){ 
νά πνίγωμαΓ ·μλλ’ είπε Αιατι τ’ άγιαομίνα 
κόκκαλά σήυ, .όίτοΰ εάχαν νεκροουγυρίοη

. εά σάββαχά. τών εσπαβαν;
(Αίεταφρ. Τίολυλα)

Νομίζετε ότι τά λόγια ταύτα δέν λαλεΐ καί ό μαν
δύα; μέ τάς κινήσεις του δταν ερμηνεύη ό; linssi 
εϊτε δ Νοβέλι.; Προχωρήσατε τώ^α . είς_ τίρι έξέλι- 
ξιν τής σαιςπήρείού -Φάγήά^^^'ίτόν
’Αμλκτον-πεπεΗ?μέν.ον<.?^^ι^^δ&^άρνί»^^^ά 
σμεΐόν την έκδίκησιγ“·^σύ'’ίίί^τος!ίπ^?'π^^^. 
,’Ω ,δέν.χωρεΐ πλέον 
δολοφόνοι' μητέρά ■ τ^νί'.ίίαΓ,^β'ϊ^^τοί^;; 
όπλα', Αποβάλλει τόν 
είνε τέκνον τής εστίας. 
ζητούν έκδίκησιν.

ία χέ^ιμ, σου 
εγύ θα στέψω :>
Αν ,ήνε ζύμη τρυφερή κ’ έαν ΰυγη^ια , 1

Πώς τώρα νομίζετε.δτι 'ϊΓ.ρεπε!. ·νά 'έύδί·θή. ;ή σύζυ- 
γρκτόνος βασί/.ισσά ; Κομίζετε' πτίύχικά κέα ' άΛΑού- 
στατα ; Τουναντίον. 'Εκείνή,ΐπαρόυσΜϊζετίίι '^Miia>- 
τατα ένδεδυμένη, μέ .βάρεα/εν&ΐίιατα^β^ΐ^^^ίίίσάν 
είς αυτά μονόν νά, σύνεκέντρώνε'ρλον'ίίί',^^ΦαΙκαί 
όλα;..τάς φροντίδάς τής.ί. η’:;ίτϊη χο-
μένη ζωγραφίζει· έλεείνά το πβοάύϊπόίν- 3α-
σιλικόν' στολίδι,^νρίμξέΐς, δχμρέ^ σπέ^έμίίί^ σιν 
του. "Ο,τι φορεϊ. έίνε πάρατυποιΐι^νώί,^ ^ίΡ^? σις 
παράγεται άκάιίψ μεγάλη' κώίρ-;π^ίίΐ|ρ^^ϊΐ^§^θτο- 
λίζει προβάλλει. ώσμν νά .φεύγ®^ έ
κείνην. βασίλισσάνΓ’Μέ,άά .λογία. ρί;'5^ί^θ^ν'ί^'φο· 
ρέματα. . , 1 '<.·' ~ -

- θιίθγ ‘ ji1.;
οερέφει; τα'μάΐια μου 'κι'‘ ανίόΰ’μ^ρ^δϊφρ^ΐφ 
πού δεν ξεβάφουν.. ■ ■ ■ -

λυόμενον δύναται να παραστήσο πλείστους συγδυα- .Καί όμως, αυτός δ στρατιωτικό; μανδύα; όταν 4λ- 
.. ................- -------------- ----------- ‘ν λαχοΰ καλλιτεχνικώς Αναδιπλώνεται τί περιπάθειαν δεν 

ο-· έκφράζει! Φαντασθήτε τόν Όθέλλον πόσον γλυκά καί
ωραία Αναδιπλώνει τήν χλαμύδα του καί σκεπάζει μέ 
αυτήν- τήν Δυσδαιμόνα. Είνε- ή έκφρασι; τού γλυκυ- 
τάχου έρωτος ένός στρατιώτου. . '

' ("Hritiai τύ'εέλό;).
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑ2ΙΛΕΙΑΔΗΣ

·'

Γ

•χου.
τήν 
τά 
δτι 

λίέκνον

ΓΝΩΜΑΙ
Τέχνη εϊυε τε(ΐάχων φύσεως, διά τό όποιου ό τε

χνίτη; έδωσε τήν ψυχήν του.
* ΟΙ «ΰπερνεωτερισταΐ» καλλιεργούν. ένα ■ ΰφό:; το 

όποιον βέβαια είνε επιστήμη, άλλ’ όχι τέχνη πλέον,
* Ό ποιητή; ψάλλει τό δ,τι έζησεν, δ ■ φιλόλογο;

τό εκλεκτόν. ” . '·
* Άν.θέλη; νά πής κάτι μυστικόν είς ένα ψεύτην,

-τότε πές του ,δλην-τήν Αλήθειαν, Άσφαλώ; δέν θάαέ 
πιστεύση. ,

Τό τελευϊαΐον θέμα, δπερ άπησχόλησε τό 
συνέδριου, σχεδόν δέ πάραπλήσιον τού Ανωτέρω, 
ήτο .‘τό· ΛερΤ -ψυχοπαιδαγωγικής· τοΰτο λίαν ευ
φραδώς Ανέπτυξε, -λογία ψυχολόγος ή δεσποινίς 
loteyko, έπί ίτη άσχολιγθεϊσα· εις τήν παώα- 
•γωγικήν ψυχολογίαν,. επί ’ μακρόν δέ - διευθύ- 
ναυσα χό έν τ^ Πανεπιστημίφ Βρυξελλών έρ- 
.γαστήριον. της ψυχοφυσιολογίας καί έκδίδομσα 
τήν ^Ψυχολογικήν ’Επιθ.εώρησ.ιν», Ιργον σπου- 

,δαιότατο,ν.
j ‘O κ. Πρόεδρος τ παραχωρεί τήν προεδρίαν 

εις τόν διάσήμον 'Ιταλόν ψυχολόγον κ. Pali ui 
ιΐρο’κειμένόυ' να συξητηθή τό θέμα τοΰτο,τό περί 
•παιδαγωγικής'ψί^σλογίας. Και εμφανίζεται κατ’ 

άρχιίς -χίΐριτωμένη, Βελγις ή Δνίς begamd 
‘θέτούσα ογκώδη Ιπί τής έδρας φάκελλον περιέ
χοντας πλήθος^ φοτογραφημένων .ανισόρροπων 
,παίδίρν.. Μετά δέ ταϋτα ίή Δνίς loteyko διά 
μακρόΰ υπομνήματος της, δπερ ίδιαν μελέτην 
δέον ύά άπαρτίση(,θεωρεί τήν παιδαγωγίαν μάλ
λον Ιμπειρίαν καί μελέτην τοΰ παιδός βαθεΐαν 
καί διαρκή. Τά'ψυχικά φατνόμενα τοΰ παίδός 

Ανάγει είς τόν κλΑδον τόν ψυχολογικόν, ώς ώνό- 
μάσε τήν -ψυχολογικήν παιδαγωγίαν. Διά τήν 
παιδικήν έξέτασιν φρονεί 'ή ρήτωρ ότι πρέπει 
διά τής· μεθόδρυ #ών. μαθηματικών αυτή νά γί- 
νητμι. Άλλ’, οί ,παρόντες παιδαγωγοί διεφώ·, 
γησαν.-Έν τελεί έξετ,όζει,.τόν παΐδαύπό πολλάς 

επόψεις, παρακολουθήσα.σα πείραματικώς τήν 
ανάπτυξιν τών ψυχικών του δυνάμεων καί 
καταδεικνύει' τήν ΑνΑγκήν ψυχολογικών γνώ
σεων' εις πάντα · παιδαγωγόν.' Καταλήγουσα 
έυχεται.γά ϊδη ^Αναπτυσσόμενου τό ενδιαφέρον 
τοΰτο εις πάνταξ -τούς παιδαγωγούς, δπερ δέον 
^αί εις αυτήν . τήν ΑνωτΑτην έκπαίδευσιν νά 
άναπτυχθή ;κα\, να επικράτηση ομοιόμορφον 
σύστημά παγκόσμιον,.

Όκ..Ρβΐίι·ί..συγχαίρει τήν δεσποινίδα iiitcyko, 
ήτις εξαιρούσα.’.τό γυναικείοι- φΰλον κατα
δεικνύει δτι αληθώς δέν υπάρχει διαφορά με
ταξύ τών δυο φύλων. ’Αλλά φρονεί δτι παι- 
δαγώγίκή ψυχολογία δέν Ιδρύθη είσέτι. Με
γάλα ζητήματα, ώς τό τής συνεκπαιδεύσεως, δέν 

ίξητάσθησΟν είσέτι' έν τφ έργαστηρίω. Έγένετο μακρα συζήτΐ|σις, καθ’ ήν αντίθετον γνώμην 
έξήνεγκον οι κ. κ. Junckcre τών Βρυξελλών, δ 
έμός φίλος καί παιδαγωγός καθηγητής έν Γε- 
νεύηί κ. J. Dudois δστις εκφράζει τήν λύπην, 
του επί τή ύπαρχούση είσέτι δυσπιστία μεταξύ 
τών θεωρητικών ψυχολόγων καί πειραματιστών. 
Σύμφωνεϊίμετά τής Λος Ελένης Key δει ήδη 

ευρισκόμεθ'α ύΐζ-τόν αΐώ'να τσΰ παιδιού' διά δέ· 
τήύ μελέτην τών ζητημάτων τούτων προτείνει 
διεθνή σύνδεσμον; δστις καί έγένετο. Έν τέλει 

τά μέλη συσκέπτοντατδιά τό προσεχές Ζ'. συνέ-
*) Tibs. ’

δριον δπερ δρίζεται εϊς τινα τών έν ’Αμερική 

πρωτευουσών. ’Αποχωρίζονται δέ ήδη πάντες 
μετά συγκινησεω; μετά τό τελευταίου εκείνο 
Αλησμόνητου γεΰμα εις τό. δάσος,.είς.τό όποιον 
τόσαι θερμαί Αυτηλλάγησάν προπόσέις.

Δυστυχώς και είς τό συνέδριον τσΰτο εδεί- 
χθη ή γυμνότης ήμών, διού, ένφ',σχεδόν 'πλα· 
γίως υπέδειξαν ' οί.'πλεΐστοι. τών κορυφαίων 
θεωροΰντες εμέ Αντ^τρ.όσωπον τής- Κύβέρνή- 
σεως ϊνα ύποβάλω πρότασιν,- δπως έν Άθήναις 
συγκροτηθή τό έβδομον συνέδριον, έγώ συλ- 
λογιζόμενος οτ» ούτε έργαάτήριον, ούτε έδραν 
ού μόνον τής πειραματικής ^λλ’ όύδέ τής θεω
ρητικής ψυχολογίας έχομεν, είπον δτι δέν 
ήμην ως αντιπρόσωπος τής Κυβερνησεως .δ
περ και ήτο αληθές· καί ίσως έκ φιλοτιμίας 
θά έπρότεινον, εάν δ έτερος τών 'Ελλήνων δστις 
παρηκολούθει τό Συνέδριον; δ κ. Σ. Κωνσταν- 
τινίδης δστις και είδικώς έσπούδασεν έν τφ 
Πάνεπιστημίφ τής Γενεύης τήν ψυχολογίαν καί 
φιλοσοφίαν, άνήρ διαπρέψας ώς ιατρός επί 
πολλά έ’τη είς Φιλιππούπολιν έξ ής έξωρίσθη, 
δέν μέ απέτρεπεν. Είναι καιρός νομίζομεννΰν 
ή παρούσα Κυβέρνησις νά άσχοληθή εμβρι
θέστερου είς δλους τούς κλάδου; τής Παι
δείας, ,ή’τις δυστυχώς νοσεί νόσον δεινήν, ως 
έκ τής μέχρι τοΰδε έν μίρει Αδιαφορίας τών 
έκάστοτε Κυβερνητών, οϊτινες έπρεπε προς 
αύτήν ιδίφ νά άποβλέψωσιν εάν αληθή 
τών κακώς κειμένων ανόρθωσιν έζήτουν. Ί· 
δίφ τήν προσοχήν ήμών δέον είς τήν φυσι
κήν άγωγήν νά έπιστήσωμεν καί υπέρ τής υ
γείας πρό παντός τών τέκνων μας νά μεριμνή- 
ρωμεν, διότι ύφ’ ας συνθήκας αύτη γίνεται πρέ
πει πάντως νά πεισθώμεν δτι αύτη εκφυλίζει ολό
κληρον τό έθνος. Ό θεσμός τών σχολικών ιατρών 
καθιερώθη ήδη καί είς τά Κράτη τά μέχρι 
χθες ύφ’ ημών περιφρονούμενα. Είς τοΰτο α
νάγκη νά έπισπεύσωμεν, ανάγκη νά έλαττώσω- 
μεν τάς ώρας τών θεωρητικών μαθημάτων καί 
νά ένισχύσωμευ τήν τεχνικήν έκπαίδευσιν.

Στοιχεία υγιεινής Ανάγκη νά διδάσκωμεν τούς 
παίδας τής τε κατωτέρας καί μέσης έκπαιδεύσεως 
ίδρύοντες έδραν σχολικής υγιεινής, ώς πολλά 
ΙΙανεπιστήμια τοΰτο έπραξαν· Αλλά προς τελείαν 
απαλλαγήν τών μικροβιολογικών σχολείων μας, 
Ανάγκη νά θέσωμεν ε.ίς τήν ήμερησίαν διάταξιν 
τήν υπαίθριον διδασκαλίαν, τήν περιπατητικήν, 
τήν Άριστοτέλειον, ήτις μεγίστων Αγαθών πρό
ξενος θ’ αποβή· Αλλ’ Ανάγκη προς τούτόις μορ- 
φώσεω; διδασκάλων, έπιδτημονικήν, φιλοσοφι
κήν, κοινωνιολογικήν καί τεχνικήν έχόντων 

παίδευσιν. ·
ΙΩ, Β. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ . δ. φ.

ΞΗΜ. Είς τό προηγούμενου φύλλου όελ. 193 στηλ. 
Α. στ. 14 παρελείφθηοαυ αί λέξεις: Τό θέμα λοιπού 
τούτο είνε κ.τ.λ.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΟΥ “ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ.,

I πευθήνες, 

οί πλήρεις 
ζωή; ούτοι 

άγγελιαφό- 
ροι τών ειδή

σεων, άφ’ ό- 
τού άπέκτη- 
σαν ίδιον όί- 

ι τούς εύγενε- 
στέρους παλμού; τή; κοινωνικής ζωή;. Ή τέχνη 

δέν ήτο δυνατόν νά τούς άφήσφ άδίαφόρους καί 

υπήρξαν εύτυχεϊ;·,διότι τήν άποφασισθεϊσαν Καλ
λιτεχνικήν έκθεσιν ένεπιστεύθησαν εί; δεξιά; χεϊ- 

ρα;.. Ό οργανωτή; X. Ροϊλός ήτο δ καταλληλό
τερο;- και εΐργάσθη, μόνο; αύτό;, διά τήν συλ
λογήν τών έργων καί άνάρτησιν μετά ζήλου 

π'ολλοΰ.
· ' Βεβαίως δύο έκθέσεις ενΆθζ,ναι; κατ’ έτος, 
παρουσΐάζουσαι νέα εντελώ; έργα—μέ τήν επι
κρατούσαν καλλιτεχνικήν απραξίαν, λόγφέλλεί- 

ψεω; υλική; υποστηρίξει»;—είνε κάτι πολύ καΐ 

ϊσω; δύσπεπτον διά τό Αθηναϊκόν κοινόν. 11ρο- 
τιμότερον Οά ήτο νά ίδρύετο ΰπό τοϋ Συνδέσμου 

μία διαρκή; καλλιτεχνική αγορά μετ’ εναλλα
γή; κατά διμηνίαν νεωτέρων έργων τών έν Άθή· 

'ναι; καλλιτεχνών, εΐ; δέ τό Ζάππειον κατά 
•Μάρτιον νά διόργανοϋτο υπό τή; Έλλ. καλλι

τεχνική; εταιρεία; έκθεσις .νέων μόνον έργων τών 
απανταχού Ελλήνων ζωγράφων καί γλυπτών. 
JMta-συνενόησι; θά προελάμβανε τήν έκατέ- 

ρωθεν ένδεχομένην εκ τοΰ άκαίρου καί άσκοπου 

ανταγωνισμού ζημίαν.

■ Εί; τά; γραμμά; ταύτα; θά γίνγ λόγο; μόνον 
διά τά έργα, διά τά δποία αξίζει νά γείνφ μνεία. 

•Υπάρχουν έν τή εκθέσει πίνακες—-έκ τών 158 
—άλλοι πρωτόπειρων, έξ άκρα; επιείκεια; γε- 

νόμενοι δεκτοί, άλλοι προεκτεθέντε;, καί άλ
λοι σπουδαί άνευ αξιώσεων; Αυτοί καλύπτουν 

μόνον τά κενά τών τοίχων. Καί ήσαν αναγκαίοι, 
διότι τά καλά.έργα, σχετικώ; ολίγα, δεν έπήρ- 

κούν ώστε ν' άποτελειθή ή έκθεσι;,
Ό κ. Ροϊλός εΐς τήν προσωπογραφίαν-τής κ. 

Β.-Φιλαδελφέώς, άναδεικνύεται ό ικανός σχεδια

στή; κάί προσεκτικός χρωμογράφος. ‘Υπάρχει εν 

τφ πίνακι μία γλυκεία άρμονία.
Ό κ. Λεμπέσης εί; τόν «Λιμένα τής Σαλαμί- 
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νος» δημιουργεί ρεμβώδη ατμόσφαιραν, εΐ; δέ 

τήν «Κεφαλήν γυναικό;» τεχνοτροπίαν ενθυμί- 

ζουσαν παλαιού; πίνακας.
Ό Έπ. θωμόπουλο; εινε δ μανιώδη; εραστή; 

τής Έλλ. φύσεως, δ διαρκώς μελετών καίδιαρ- 

κώ; επιβαλλόμενος εΐς έκτίμησινΐ. Τά έργα του, 
μέ τό άφθονον χρώμα καί τήν νεωτεριστικήν έπε- 

ξεργασίαν, παρουσιάζουν δλα τά πλεονεκτήματα 

ζωηρά; άπεικονίσεως καί μεταγγίσεω; τής έν τή 

φύσει άληθείας. Τά «Συννεφιασμένα γεροντάμα

τα» εινε ενα κομμάτι χαριτωμένης καί γνήσιας 

αγροτικής ζωή;.
‘Η κ. Φλωρά-Καραβία μόλις άποθέσασα τούς 

ταξειδιωτικούς μαρσίππου; της, έσπευσε νά ένι- 

σχύσζ τήν έκθεσιν διά πέντε μικρών πινάκων της, 
ών εξέχει ενα ξανθό, άριστα φωτισμένου, πρόσω- 

πάκι παιδίσκης.

Ό κ. Βικάτος είς τό «θήλασμα»— σκαρί
φημα έντονον καί χαρακτηριστικόν — εμφανίζε

ται πολύ Έλληνικώτερο; ή είς τήν «Χειμερινήν 

άνάμνησιν» καίτοι αϋτη είνε τελειωμένον έργον, 

αυστηρά; τέχνης, έκτεθεν άλλοτε έν Μονάχφ.

Τό άνήσυχον πνεύμα τοΰ κ. Άριστεως βομ
βαρδίζει τήν γύρω γαλήνην, τών άλλων εκθεμά- 

μάτων με δύο μυστικοπαθείς πίνακας: Την «Α
ναρχίαν» ήτι; αντί κεφαλής φιλοξενεί επί τών 

ώμων βόμβαν μέ θρυαλλίδα,ενφ περιξ νεκροκεφα- 

λαί άπλοΰνται καΐ φλόγες, άναδίδονται, καΐ τό 

«Αίνιγμα», Σφίγγα υπό έναστρον ουρανόν έν'αγ- 

καλιζομένην τήν υδρόγειον σφαίραν, ένφ ΰπό τά 

κλειστά χείλη της δ άνθρωπος ύψώνει τό μικρόν 

του ανάστημα. Διά νά, έννοήση τι; τόν.τολμη
ρόν καλλιτέχνην πρέπει νά άποξενωθή του πεζού 

πεμβάλλοντος καί νά είσδύσφ εΐ; τά μυστηριω- 

δέστερα. βάθη τή; σκεψεώς.

Άξιος καΐ μόνο; διάδοχος τοϋ Βολανάκη ό 

Χατζής, εί; μικρούς, ώ; έπί τό πολύ, πίνακας 
σκορπίζει ολην τήν θκλασσίαν αύραν καί τά; 

φωτεινά; άνταυγεία; τών έλλην. παραλίων. Η 

είκών του «Μετά το ψ ρέμα» .είνε ή ανωτε.α, 
άλλά καΐ αί «Ψαράδιιε; καλύβες» δέν ΰτολεί- 

πονται εί; ζωήν.

Φιλότιμοι; άλλά καί έάιτυχεϊ; μελέτα; το- 

πείων εκθέτουν ό Κογιεβίνας—-νεώτατο; εκ Κέρ
κυρας ζωγράφος—ό Κοντιάδης, δ Φερεκυΰης, ο 

Φιυδάς. Τοΰ πρώτου μίά σπουδή κεφαλής, ήν 

έχει έργασθή έν [Ιαρισίοις, εΐνε πολύ καλή. Τά 

τοπεΐα του υπέρτερα άπό τάς-θαλασσογραφίας 
καί τά; Αυκουρσιώτισσας. Τού Κοντιάδου τό 

ΙΙζρισινύν προαστειον, τοΰ Φερεκύδού τό Τζαμί 

καί ή "Αποψις μονής, τοΰ Φρυδά ή Κυλύβη εΙ*ε 

είργασμένα λίαν έπίτυχώς.
Είς τήν έκθεσιν αύτήν έγκαινιάζονται καΐ αί 

ΐδιαίτεραι αίθουσαι μέ σειράν έργων ένός καλλι

τέχνου. Ό». Μποκατσιάμπης άντί τή; έν τφ 

έργαστηρίφ του έτησία; έκθέσεως,.προετίμησε έ- 

φέτος—καί έκαμε πολύ καλά—νά συγκεντρώσγ 

τήν νέαν παραγωγήν είς μίαν τών αιθουσών τής 

εκθέσει»;. Οί «’Ελαιώνες», του,οί οποίοι έχουν συν
δεθεί τόσον άναποσπάστως μέ τό όνομά του, έλ- 

κουσι συμπαθή βλέμματα, διά τήν φυσικήν επε
ξεργασίαν. Αί «Ηλιόλουστοι έλγ,έ;» εΐνε τό καλ- 

λίτερον έργον έκ τών έλαιογραφιών του, καί δ 
«’Αλβανός» έκ τών ύδατογραφιών του.Εΐνε πάν

τοτε ό έμπειρος άλλά καί ποιητικό; είκονογρά- 
φος τή; ανεξάντλητου εΐς καλλονάς Κερκυραϊκή; 

φύσεως.
Έν άλλη αΐθούσφ, ό κ. Ίωαννίδης δεικνύει 

τάσεις προ; τήν επιτυχίαν. Εΐνε πολύ φιλόπονος 
καί ζητεί νά εύρφ τόν αληθινόν τής τέχνη; δρό

μον Οί «Τούρκοι παΐκται» εινε το κάλλιστον 
έξ όσων, εκθέτει.

Καΐ. ήδη μετ’ εύλαβείας φερόμεθα είς, ένα ήμι- 

σχότεινον θάλαμον, είς τόν όποιον έστεγάσθησαν 

τού μεγάλου Λύτρα τά έναπομείναντα. Ή αί
θουσα έχει τι τό πένθιμου, ώ; νά ύποδηλοί τήν 

απώλειαν ήν ΰπέστη ή Έλλ. Τέχνη. Ιΐλείστα 
σκίτσα, εκείνα άάόμη τά όποια παιζων 6 καλλι 
τέχνης εχάρασσε, προσχέδια έργων του ή έξαφύλ 

λων ή γελοιογραφιών, δ,τι στιγμ.ιαίω; ,τφ ήρχετο 
εί; τήν μολυβδιδα, συνελέγησαν καί έξετέθησαν, 

άποτελοΰντα περιεργοτάτην συλλογήν. Τήν πλη- 
θύν αύτήν κοσμούν καί τελειωμένα παλαιά 

έργα, έν οίς ό Ζεϊμπέκης, ή αύτοπροσωπογρα- 

φία του, ό πατήρ του, δ Χρήστο; Άράπης, ή 
ΰπ’άρ. 19 προσωπογραφία. ’Αλλά τά άλτθινά 

κοσμήματα τή; αιθούσης, τά δίδοντα πλήρη τήν 

φυσιογνωμίαν τής καλλιτεχνικής του αξίας, είνε 

ή κόρη ή όποια κομίζει σταυρόν διά τό μνήμα 

τή; μάνα; της, ή ποιητικότατος «Όρθρος» καί 
δύο άλη’θίνοί άδάμαντες, ή «Μοναχή θερμαινό

μενη» καί ό θαυμάσιο; πίναξ «Άνθη επιταφίου», 
—τυφλή κόρη ή όποια ενφ έξωθεν τοΰ ναοΰ περι
έρχεται ή λιτανεία τοΰ επιταφίου, αυτή πηγαί

νει νά καταθέτη .πρό τής άγιας εΐκόνος άνθη. Ή 
είκών αυτή, ή δυνατή είς τεχνικήν έκτέλεσιν, 
εΐνε όλη εν δραματικόν ποίημα. Είς τά τέσσαρα 

αύτά έργα καταφαίνεται ό "Ελλην ζωγράφος, δ 

μη επηρεασθείς άπό τον ξενισι/όν, ό'έν φανατι- 

σμφ άποτυπώνων τά έθνικά ήθη. Ούχ’ ήττον 
φαίνεται δ δεξιός- τεχνίτη; κιΐ εί; τήν πληθύν 

τών σπουδών καΐ σκαριφημάτων τά δποία, δια
φόρων εποχών, δίδουν άμυδράν ίδέκν τή; εξελί 
ξει»; τοΰ καλλιτεχνικού του ταλάντου.%)λα δει

κνύουν καλλ. ζωήν γεμάτην ειλικρίνειαν, αγά

πην, ποίησιν^ έμπνευσιν.
‘Υπάρχει καΐ γλυπτική, άλλά καλλίτερα νά μή 

υπήρχε. Μόνον μία προτομή—μάσκα-υπό τοΰ κ;

Γεωργαντή, τό «Αγρυπνούν πνεύμα», ξεχωρίζει. 

Φαίνεται εί; τό πρωτότυπον αύτό, συμβολικόν 

έργον μία προσπάθεια πρός -αίοθητοποίησιν τών 
μεγάλων Ιδεωδών τή; τέχνης. Ή κεφαλή αύτή 

έχει έκφρασιν ίσχυράν- είνε ή αυστηρά τοΰ πνεύ
ματος έντασις, εΐνε ή σοφία ή δποία εισδύει είς 

τού; μυστηριώδεις κόσμους τή; ιδέα;, ένώ κάτω

θεν αγρυπνεί ή γλαυξ. Εί; τό έργον αύτό ό κ. 

Γεωργαντή; δύναται ν’ άποκληθή ό Άριστεύς 

τή; γλυπτική;—συνωνυμιακώς άλλά καί ουσια
στικοί; άριστεύς.

Κ..

ΕΕΝΑΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Μαγδαληνή Ντολλαϊ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΡΟΥΜΒΑΧΕΡ
θρησκευτικής^ κοινωνικής καν' πολιτικής4 τόΰ Βυζάν
τιου κινήσεως ήρευνήθη καΐ - όλονέν -απετίΐ>ΐ£ν&ΐ0 ε^ς 
σοβαρά; μελετάς, γενόμενα ρδτω τό έπίσήμογ διεθνες 
οργανόν καί 'κέντρον τής ίδρυθείοης βα^μηδδν 
έπιστήμηε, τής Βυζαντιολογίας. .--·■' ■ · · ‘ \ -: ·“

Εΐς τόν, Κρόυμβάχερ, τέλος όφείλε.ται κα,τα μ*ρ<>; 
ή ίδρυσι; τοΰ «άιεθνοΰ; Συνεδρίου τών’Ακαδήμιών». 
δπερ άπεδείχθη ΰπό τήν προστασίαν που .τήν παρά- 
σκευαζομένην έκδοσιν. τοΰ. «Συντάγματος τών Ελλη
νικών μεσαιωνικών^έγγράφων», . . ... ,, ...

‘Ο Κρουμβάχέρήτοάκαταπόνητος· πάρηκολουβεί παν 
τό' περ'ι Βυζαντίου γραφόμενου κάΐ'διετέλεί 'έΐς-· τακτι
κήν επικοινωνίαν μετά τών ,Βνξμντκιλογών., αμμτοι 
άγνοών πολλά τής 'Ελλ. γλώσσης, κάτώρθωσε, .διά τής 
έπιμόνής νά φανή άνιότερος, τή; πραγματική ;'τόυ 
άξια;. Είς τόν Κρόυμβάχερ, ίπάρχει διφυής υποστασι?. 
Ώ. μελετητής .τής ,Βυζαντιακή-ς φιλολογία; ήτο.τιπε- 
ροχος; ώς γλωσσολόγος ήτο μέτριος. Τό _ περί Έλλ. 
γλώσσης βιβλίον αύτοΰ ύπήρξεν ατυχές. Τά;;εν αύτφ 
ημαρτημένος γνώμας δριμύτατα, άλλά-.και. έπιστημα- 
νικώτατα ήλεγξεν ό κ. Γ. Χατζιδάκις. Έόίδασκεν δια
πρεπής κατά τά άλλα Βάυαρός καθηγητής οτι ή νέα 
Ελληνική γλώσσα διαφέρει τής άοχαίάς^πολυ περισ
σότερον ή ή.Ιταλική .τής,' Λατινικής, §τι. ρσμι δεν 
υπήρξαν μάθητάΐ Γυμνασίου δέν'έννόρΰν τα;'εφημε
ρίδα;) οτι" ή σωτηρία τών Ελλήνων ένυπαρχει έίς τήν 
άπόΤΟΰ παρελθόντος-"διάζεμξίν μα:,. ότι έγκ^είομεν .έν 
τή .ψυχή μα; ’Ασιατικά ένστικτα, ένίοτε δέ ήτο κωμική 
ή ερμηνεία ήν έδιδε καί,ή παραγωγή ήν έπλαστόόργΛ 
'Ελληνικών τινών λέξεων. Ή άγνοια-αυτού -τ«ά παραι· 
νόησις, καταφαίνεται πληρέστερου 
λέξεώ; «κτήτώρ» πραγματείαν άύτόΰ. Επ’ έσχατων μά
λισταέτέθη έν άμφιρόλφ·’ τό άκραιφνέ; τΟΰΓ φιλελλη
νισμοί το», ού άλλως -τε πλε.ΐστα . δείγματά πάρέσχέ 
καθ’ δλον αύτοΰ τόν βίον, .διά τής άποδοθέίση; elj 
αύτόν φράσεω;’έκ τη;"Βυζ. ιστορίας τοΰ'Cclzer.' 
.Ό θάνατο· τοΰ Κρόυμβάχερ εϊνε άναμφιβόλώς,θλ^ 

βέράς διόνι.άνακόπτήΐ.·πω$ τάς. Β.υζαγτιακά;.έρευνας' 
ή Ελλά; όψείλει χάρ<τ«;, fi.; τήν’ ανδρα. όστις .ω^ 
ή Ίδιος απολογούμενος ένραφεν -άφιέροΐσεν ολην' την 
δύναμιν'τής ζωής -το’.· είς, τον διαφώτισμόν' και την 
όρθην. 4κτίμησιν ,ήτοΰ μ Βι^αντιμκοΰ,-.-καΐ σύγχρονον 
Ελληνισμού·,., · .. - . . ....Λ

Κ τών Βυζαντιολόγών ό επιφα
νέστερος, ό έν Μονάχφ καθηγη
τής Κάρολος Κρουμβάχερ απε- 
θανεν αίφνιδίιοί τή 4 Δβρίου 
(ν) έν ήλικίφ 54 έτών. Αί μελέται 
του είς τήν μεσαιωνικήν έλλην. 
φιλολογίαν, δι’ ών ήγωνιαθη κρα- 
τερώ; κατά τών κρατουσών προ
λήψεων περί Βυζαντίου, έδημι- 
ούργησαν νέον κλάθον έρεύνης, 

ής οί καρποί ταχέως άνεδείχθησαν. Πρώτος_ αύτός 
διωργάνωσε καί ^<^μαίόπόνήσέ’’τή’ν Τρεύνάν τής 
μέσης καΐ νεωτέρας Ελληνικής λογοτεχνία;. , ·

Ό Κρουμβάχερ ήλθε τό πρώτον είς τήν Έλλάδά ίό 
188β· τφ1892 διωρίσθη καθηγητής.' τή; Βυζογτίακή; 
καί τή; νέα; Έλλ. λογοτεχνίας κάΐ'.γλώ,ασής.εϊ; έό 
Πανεπιστήμιον τοΰ Μονάχου,. ίδρύσας- κφί γφρρντι- 
στήρτον·: έν. αύτφ μετά πλουσιώ,τάτήί·-';[£ιβλΐδθή- 
κη ζ εί;' τήν 'δρυσιν τή; . όποίας-· εχρησΐμόπήίήθη 
τό κληροδότημα τοΰ Θερείανοΰ. Έξέδωκε : .τώίίσ£0 

τήν πρώτίγν νεοελληνικήν μεήέτην ; του 
λογίαν τή: δημώδους Έλλ. γλώσφη^ΤΐΆλλά'βργώγρυ 
εϊνε . τό «Ελληνικόν ταξείδιον», ή·?*Ιστρ.ρί^:Λς;®ιζαψ'- 

’ τική; λογω«χιήχ;» ή ύπό τοϋ χ._ ^φ'τή'ρή^ίή^ΐέτίι- 
φρασθείσα, οί «Έλληνολατινικοι ’.δια^^ίάρΰ- λΚέύδφ- 
δοσιθέου’ί· «Συμβολαι πρό? συγγραφήν-. ;.'τήςχ·!μνή^ίί?·ί 
τή; Έλλ.-γλώσσης», αί μελέται τού περί Ροϊμάνόΰΐόΰ 
μελαίδόΰ; περί Φωτογραφία; έν-φ.έξίίπήρε^ή^Λτ^ν 
θεωρητικών έπιστημών, «Λάΐκαί'διάτρ||Μ^.5«ί^Μιί 
μεσαιωνικών παροιμιών. Τφ 1892.τδρ»ώΕ·ήά,’«£ν§»- 
τιακόν. περιοδικόν», έντφ όποίφ συνεκέντρ^ηεγ,δλήν 
τήν σχετικήν πρό; τό Βυζάντιον γράθματέίλ^κηγ.Ερ
γασίαν εί: πέντε γλώσσας, καί τοΰ όποιου λξεο^θή- 
σαν μέχρι τρΰδέ18,τόμοι. Τφ1β98· Ίδρυσε' συμπίλήίΑ >- 
ματικώ; τό. «Βυζαντιακόν άρχέίον», τοΰ όπόίου.,έξεδ >· 
θησαν άχρι τοΰδε τρία τεύχη. '- ' · . ’-. ^.4%, ·

Τά περιοδικά 'ταΰτα ήνοιξαν νέους ΑρίζΟντάς·'·; ό 
πλούσιώτατον άλλ’ άνεκμετάλλευτον,' ύλικον ;.’τη’--τ^ι- 
χιλιετοΰς γλωσσικής, λογοτεχνικής, καλ/Λτεχνιίη:,

'" .4

■:McpaO1SB·
Έν Τΐίρφ ίής Κα>ν)πόλεο>ς ήνοιξεν έκΛεϋι’ς'τοΰ’ζγύ- 

γράφρν AfidHiS· Έν ait ή έκτί&ενται i /ΐεγό-λοι μίναχε; 
τοΰ ίδιου Χα&ηγητοΰ, έξιδν οίδύοΑνώτεροι ^’Οέγχαλήμ· 
λειφ&είς»· και ιΈοωτερικόν ναοϋ έν, Φιλανδοί» πραεξχ- 
τέθηοαν εν Παριοίοις εΐ; τό Salon τών Artistes i raji- 
cais τον 1903 και 1907. Έτερο; άναπάριατών τήν'ί. 
Alld: 08, διακρίνεται διά τήν δμριότητα κα1τήν γϊ·υκ$- 
τητ ι τών χρωμάτων. Καίτοι δμως·δ·χ. A-ndreS διδάακει 
μεΟοδικώς τήν ζωγραφικήν, φαίνεται Ι.τϊδίδών μ&ΐλρν 
είς τήν διαχόομητικήν. ΑΙ γεΧοιογράφίαι · τον εΐνε 
άπαράμιλλάι·, ονγκρατοϋίαι· ^λην τοϋ εύόωπαικοΰ χρβ|· 
στήρό»- ταν··τήν,χάριν. Πρ«άοτυπώτατο;Αίνε:'ε 'ς π-ίνάξ 
διαφημίσεωί κάΐ χαριτωμένοι-αίαμηναί; ας άναπαριάΛ^ 
έπΐ-. wiv. φύλλων -paravan, άμίλουζΐ. περιπαζτιτών 
τηςΈταμπούλ, τοϋ Γαλατά καί. ·τοΰ/..1Ι^<νν. Τά έργα 
των μαθητριών του, εν αίς πρωτεύει η σύζυγος του — 
Έ^ληνΐς τήν καταγωγήν,—καΐή 3ίς Κλοτίίδη Vieiflol, 
εμποιοΰν πολλήν έντύπωσιν, δπως και τά τής δος Πίτας
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Άζαριάν, Αλέξανδρ'δΛ\κλπ. ~Αλλ'·θίοΡ >ά· τυνιοθή 
ιδιαιτέρως- διά τήν. ίχιορίακ τής Κ^ίλνίεχνίας .εϊνε. ζτζ. 
η σχολή θ.ηΛτήύέχρηΗμθίΐοίήρ«γ,>ίρώτ,τλ:;έν;Κ^)-,. 
πόλει γυμνόν. γυγαικεΐον μοδέλον...4ιόΐί η ύπαοχουσα, 
Τουρκική Καλλιτεχνική Σχολή μόνον ’ ίνδρικόΰ.'γύμνύν 
ίπέτρε fl μέχρι τοΰδε 'είς ' τούς μαθητάς··της.''Η'π'ρώιή 
δέ γυνή, ή δποία έπόξαρ^ν έν Κών)πόλει οίνε-· Παρι
σινή, ήτις πρρηγουμένως,έχρησίμευβεν,ώς πρότυπον καί 
έν αυτή τή Καλλιτεχνική Ακαδημία, τών'Παρισίων.

Κων)πολις Σ,ίβολλ*· _
• ' *' .. ".

‘Αφίκετο είς ’Αθήνα; έκ Παρισίων ελθών ό διάσημος 
ζωγράφο; κ. Ifeori Valensi. '? ’ ·■

' *
Ή ’Αθηναϊκή Μανδολινύτα,ζς άκαμάτως προισίατάι 

ό δημιουργός αυτής μουσικοδιδάσκαλος κι.Λάβθας έδωσε 
τήν έτησίαν . αύτής συναυλίαν, έν τφ Βαο. θεάτρφ. 

Τελείως κατηρτισμ^η έξ έραοιτεχνών καί εκ μαθητών 
εζ^ιέλζοε μετ' έκτάκτου ίπ(τυχίας εκ .joy ’Άμ'/.ετ τό 
UaeSfr.-yilJig^fti^e^^'bODWlS. καΐ.. κατεχειροκροχήθη 
ή ou.vertuce. έπι τριών έλληνικώγ θεμάτων τοΰ GlaZOU- 
now κατά διασκευήν. τοΰ μ. Λάβδα. Ή σννθεσις είχε 
τόν έλληνικόν ρυθμόν, άλλ’ έκρίθη ώ; έπιβεβαρημίνη 
διά'ξενιζάύόης' χροιάς- 'II δεσποινίς Μαργαρίτα Άγ'ε- 
λάάτού. έφαλλε μέιτήν έντονον και δροσερόν.φωνήν .της 
εν-.ίαμτι'έκ τώνΠύγενότων,μίαν berceuse τοϋ Μάρίερ- 
βερ,,,χαΐ.φό ά"Εχέζε γειά ψηλά βουμάε. Τό, τελευταΐον 
άσμα, ουναυλίρ όρχήστρας,^προεκάλεσε θύελλαν επευ
φημιών. Έθαυμάσθηκατά τήν συναυλίαν ή Αφέλεια άλλά 
καλή δύνάμι;' ταύτόχρόνως τοΰ μιίιροάκοπικοΰ μαθητοΰ 
ΐϊούνηζ San; ίξετάλεσεν άμέμπτο>ς:έπϊ μανδολίνόυ μίαν 
χαράκτηριστικην φαντασίαν ι"Αγγελοι καΐ δαίμονες» τοΰ 
Leohtrrdi. 'Διά τής συναυλίας τάύτης απ'αζ έτι διεπι- 
στϊΰθήτό σύ,απαθές ενδιαφέρον τής έκλεκτή; ’Αθηναΐ· 
κήζ κοινώνίας προς· το φιλοπρόοδον τούτο Οωματεΐόν.

■-Ί·.· ' ,··, '.·
-..'.Εν-Στοκχόλμη έγένετό ή τελετή ,τής απονομής τ.ών 
βραβείων Νόμπελ διά τό 1909. Άπενεμήθη τό ,τής 
Χημείας είς-τόν Όστβάλδ τής Λειψίας,· Ζής Φυσικής είς 

. ταγ. Μαρκόνι καΐ.-τόν .τελειΟποιησαντα τόν .Ασύρματον 
τηλέγραφον Μπράοννι τή; Πατρικής, είς ζον· καθηγητήν 
έν -Βερ'ολίνφ Κόχερ; τής Φιλολογίας, μετά πολλούς άγώ· 
^αςςψίςτήν διάαημσν ·ΣουηΜφν..υυγγραφέα Σέλμα ,Λαγ- 
γερλώφ, ήτες εϊνε μεγάλη φιλολογική προσωπικότης. Τό 
τελενταΐον·. βιβλίον της··’-'Ιερσρααλήμε' .ένεποίησε . μεγά- 
λήν..έντ.ύπωάιν. .διά . τήν, λεπτότιρα τής ψυχολογικής 
παρατηρήσεώ;^·,.·. Λα-.·. ...

< · Λ

Απέθανεν εν Κερκύρφ ό ποιητής .Σπηλιό; Πααατ 
γιάννης, τοΰ όποιου τά έργα είχόν πολλήν δόσιν μαλλια
ρισμού-

*
ιίΐά~'τοΰ δι^ζρσίΐυ.θέντός 'νόμιΐ») Γϊ~^ (34,20) πάντες 

σΓπίνακτς; τά σχεδίοχράφήματα καΐ όίαδήποτέ·‘άλλα 
έργα γραφικής τεχνής,’ τά έξ άγοράς,δώρεας ή κληροδο
τημάτων άνήκόντά. έίς τά εθνικά ή δημόσια . ΙδρύμΆτα 
κατατίθενται έπί τοΰ παρόντος είς τήν'Εθνικήν Πινα- 
κξθήι^νίν ’Αθήναις καΐδιατελοΰσινύπό τήν έπίβλεφιν 
'ίπΐτΜπής έπι τής Πινακοθήκης, διοριζόμενης δια B.j.

νΟ'νομθς φέρει τήν υπογραφή* τοϋ υπουργού τής 
Παιδείας.

_ ,Ή «‘Αρχή βιοπάλης', τό ώραϊον έργον τοΰ Κ·.Έπ. 
_θωμοΛοΰλοϋ το πέρνοιν έκτεθ'εν εν 'τφ. Ζαππείφ ' ήγο- 
ρασθη. Αντί ’ 1,0)0 δραχμών έν Πάτραι; vnb toi* x. 
Άλεξ. Φρ'αγκοπ.ούίάυ· ■' · ■

- ' * ■ ·'...·

-. Πί *Αγγλόι. ήθοποιοΐ .πρώτοι .έκ τών-συναδέλφων τοϋ 
.μεγάλου Κωνατάν Κοκλένί. έτίμησαν τήν μνήμην αύτοΰ. 

ΑπέσΙίιλαν-εΙςΠαριΒίουςδιά πολυγιελρΰς αντιπροσωπείας 
λαμηρόν,όρειχάλκινον μνημείον προ; τιμήν τοΰ Κοκλέν.

Τό μνημείον παριοτά τά προπύλαια ελληνικοΰ ναοϋ, 
νπο τά δπόΐα ΐσταται γυνή, συμβολίζουσα τήν Λόξαν καΐ 

..Κρατςώοα διά μέν τής. δεξιά; χειρός κλάδον φοίνικας, 
διά θε τής αριστερας δάφνινάν στέφανον. "Οπισθεν τής 

..γυναικος,έπί τών πυλών τοΰ ναοί’, εΐνε άνάγεγραμμένα 

.τα ονόματα καΐ αί χροναλαγίαι τών διαφόρων ρόλων, 
οΰς ,πρώτης επαιξεν ό Κόκλεν, άνωθεν δέ τών επιγρα
φών εΐνε κεχαραγμίναν. τά όνομα τοϋ μεγάλου κωμικού 
μετά τών χρονολογιών τής γεννήσεως καΐ τοΰ θανάτου 
αυτού. Εΐς τήν. βάσιν τοΰ μνημείου υπάρχει ή επιγραφή; 
ιΑώρον τών "Αγγλίόν συναδέλφων άύ.τοΰν. Τό δλον 
μνημ'είον ίχει,'ΰφός χριών ποδών και εΐνε εργον τοΰ 
διααήμου ^Αγγλου γλύπτου (jflbcit Payrs·. ·- · ·

. Αιά νομοσχεδίου ύποβληδίντο; εις τήν Βουλήν ή έν 
τφ. .Πολυτεχνείφ λειτονργοϋαα σχολή τών Καλών Τεχνών 
αποχωρίζεται διοικητικώ; τοΰ σχολείου τών Βιομηχάνων 
τεχνών,'ύπαγομένη έφεξής, είς τό ύπουργεΐον τής Παι- 
δείαςι Αιευ0υντής τοΰ σχολείου δύναται νά διορισ&ή 
καλλιτέχνης είδικώς εκπαιδευτείς έν Εύρώπη Και δια- 
πρέφας έν τή γραφική, τυχών δ’ δμα δύο τουλάχιστον 
πρώιης τάζεως βραβείων έν έπισήμοις χαλλ. εκ&έσεοι 
μεγάλων Ευρωπαϊκών Κρατών. Εΐς τάς δύο άνωτέρα; 
τάζεις είσάγεται τό μάθημα τής Ιστορίας τής τέχνης 
καΐ τής Αισθητικής.

Κατά τοΰ νομοσχεδίου τούτου έζηγέρθησαν οί καθη- 
γηταί τής Καλλ. σχολής, θεωροΰντες τοΰτο προσωπικόν, 
χάριν τοΰ κ. Ίακωβίδου δημιουργηθέν,—-διότι ονδείς 
άλλος έχει τοιαΰτα προσόντα\ ola απαιτεί ό νόμος—καΐ 
άπαιτοΰντες δπως τόν διευθυντήν έκλέγη ό σύλλογος 
τών καθηγητών, ώ; γίνεται καΐ Ιν τφ Πανεπιστημίφ 
διά τήν θέσιν τοΰ Πρύτανεως. Αι’ έιέρρυ νομοσχεδίου 
περί τής Εθνικής Πινακοθήκης, δρίζεται δτι έν αύιή 
θελουσι κατατίθεσθαι : 1) ‘Αρχαία έργα γραφική; άπο· 
καλυπτόμενα έν ταΐς κατά τδ Κρ&το; ανασκαφαΐς, 3) 
έρχα τής Βυζαντιακής καΐ Χριστιανικής τέχνης άπό 
τών πρώτων χριστιανικών χρόνων 3) Πάντα τά δι' 
αγοράς, δωρεών ή κληροδοτημάτων προσκτώμενα έργα 
γραφικής,

Είς τό προσωπικόν τής Πινακοθήκης προιτίθεται 
θέοις έπιμελητοΰ μέ μισθόν 401 δ$χ. είδικοΰ διά τόν 
καθαρισμόν τών γραφικών πινάκων καΐ τήν τεχνικήν 
συντήρησιν; Ό έπιμελητής διορίζεται, τή προτάσει τής 
έπιεροπείας τής Έθν. Πινακοθήκης, διαπρεπής καλλι- 

■ τέχνης έχων ά.τοδεδειγμένως είδικάς γνώσεις προς συντή- 
ρησιν καί διάσοσιν έργων γραφικής. Και τό νο/ιοσχέδιον 
Τοΰτο εΐνε προσωπικόν, νποβληθέν όπως διορισθή επι
μελητή; δ κ. Γ. Χατζόπουλος.
' Κατά τό νομοσχέδιον, έφορος τής Έθν. Πινακοθήκης 

διορίζεται έγγράφφ ίιτιολογημενη προτάσει τής έφορευ- 
τική; επιτροπείας tov ίδρύματο; καλλιτέχνης διαπρίψας 
έν τή γραφική καΐ είδικώ; έν τή Έσπερίι; έκπαιδευθεΐς 
ή ό Αιένθυντής τοΰ σχολείου τών Καλών τεχνών.

.. *

Κατά τήν ίν ταΐς ‘Ανακτόροι; έπραγεΐοαν καταστρε
πτικήν πυρκαϊάν. κατεοτράφήσαν α! έν τή κεντρική 
εώθούαιι τών Τροπαίων περίφημοι τοιχογραφίαι τοΰ 
διάσημου Βαυαροΰ ζωγράφου Hess, as παρητάνουσαι 
σκηνάς έκ τής γιγαντομαχίας τοΰ 21, τήν έλευσιν τοΰ 
*Ρθωνος. είς Καύπλιον, τελείά; κατά τάς πρώτας ήμέ- · 
ρα; τής καθόδου τον είς Ελλάδα.

Ή καταστροφή αΰτη δύναται νά θε·ωρηθή μεγάλη 
διότι, τά κλασικάΙργα τοΰ Peter Hess δένγίνονται πλέον, 

Εϊνε ούτος ό μέγας ζωγράφο; τής Βαυαρίας, δστις 
κατά γό πλείστον κατέστήσεν αληθές καλλιτεχνικόν μου- 
σείον τό Μονάχον, χορηγόΰν’τος τοΰ φιλέλληνας Βαοιλέως 
Λουδοβίκου, πατρός τοΰ Όθωνος.

Αύτός έτοιχογράφηοεν εκεί τάς μακρά; στοάς τοΰ 
Ανακτορικού κήπου, γράψα; τοπεΐα τής κυρίως ’Ελλά
δος, και τής Μεγάλης Έλλάδο; (Μέσης ‘Ιταλίας), 
αυτός περαιτέρω, έτοιχογράφησε τήν θαυμασίαν σειράν 
τών είκάνων τοΰ 'Αγώνας, &πό τοΰ Ρήγα Φεσαίου μέχρι 
τής καθόδου είς 'Ελλάδα τοΰ "Οθωνος' αύτός ίκαλλι- 
τέχνησε κατόπιν και μακράν σειράν τοπείων ίλληνικ&ν 
έν τή Μεγάλη Πινακοθήκη τοΰ Μονάχου—οπού άπετέ- 
θησαν καΐ έν σμικρφ αντίγραφα τών εικόνων τοΰ άγώ- 
νος, ΰπ’ αύτοΰ τοδ- Hess ζωγραφηθέντα. Αί εικόνες 
af’iai εϊνε γνωστοί εί; λιθογραφίας καί χρωματοτνπίας 
άντιγραφεΐσαι καΐ πωλούμεναι παρ’ ήμΐν.

Αΐ τοιχογραφίαι εκείνοι έν Μονάχφ, ούσαι εΐς τό 
ύπαιθρον, συν τφ χρόνφ ειχον Αρχίσει νά φθείρωνται. 
'.Αλλά ό νέος Βασιλεύς τής Βαυαρίας, φιλόμονσος έπί- 
σης. έδαπάνησεν έκανα καί τάς άνενέωσεν.

Αί τοιχογραφίαι - τής καταστραφείσης αίθούσης τών
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Τροπαίων ήσαν όμοίως έργο. τ°ΰ *&i τήί ζώήφόρου 
τή! αιθούση; τον ‘Αγώνο;, άπεικονίζονία τά έπισημό- 
τατα τών γεγονότων τοΰ ‘Αγώνο;, άπό τή; ύφώσεως 
τής Σημαίας έν Άγίφ Λαόρα μέχρι τή; καθόδου τοΰ 
“Οθοσνος. Μέρος τής ζωηφόρου, καί μάλιστα έκεΐνο έφ' 
ου παρίστάτο τοΰ Μεσολογγίου ή έξοδος, είχε καταστρο
φή κατά τήν πνρκαΐάν τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1'Ί3ί, διερ- 
ρευοάντω·/ των πρός κατάσβεσιν αύτής ρίπτομέόων ύ- 
δάτοιν' άΜά πάσάι αί αλλαι διεαώζοντο άριστα. ' ’Επί
σης κατεστράίρη κατά τήν προχθεσινήν 'πύρκαΐάν ή με
γάλη τοιχογραφία τού Βαυαροΰ αριστοτέχνου Μπλτΐζερ, 
ή παριστάάα τον σπαραγμόν τοΰ Πρόμηθέως.

*

Ό -Βυζαντινολόγο; κ. Ν. Βέη; Ανεκάλυ'μεν el; τά 
Μετέωρα πλήθος Αρχαιολογικών' ευρημάτων. 'Λνευρέ- 
θησαν νέοι κώδικες τον Όμηρον, ‘Ησιόδου, ‘Αρισιο- 
τέλονς καί Σοφοκλέους. Έπίσή; άνεκαλΰφθή πολυιι- 
μότατός κώδιξ τοΰ όγδοον αίώνο;, ουτίνος μέχρι τοΰδε 
τρεις ήσαν γνωστοί, άνήκοντες εί; τά μσυσεϊα τή; Πε- 
τρουπόλεως,' τόύ Λονδίνου καί τοΰ Μονάχον.

Ό ανακαλυφθείς έρχεται δεύτερος κατά χρονολογικήν 
προτεραιότητα.

Άνεκαλύφθη πλήθος χρυσόβσύλων, συγγιλίων καί 
θεσσαλικών κτηματογράφων τοΰ Μεσαιώνο;, δι' ών 
θέλει φωτισθή ή μεσαιωνική Ιστορία τή; Θεσσαλίας.

Έπίση: άνεκαλύφθη είκών έξόχου τέχνη;, εί; ήν 
παρίσταται ποοσπίπτουσα ίκέτι; ή δέσποινα Μαρία Πα- 
λαιολογίνα. Ή είκών αυτή εάοέθη εί; τήν οστεοθήκην 
μιας μονή; τών Μετεώρων.

*
ΕΙς τήν καλά. έκθεσιν τοΰ «.Συνδέσμου τών 'Συντα

κτών* έπολήθησαν έν δλω 26 έργα, αξία; 1,950 δρ. 
τά έξης : Τοΰ κ.' ΧατζήΑπωλ'ήθηταν 5 έργα; Ή Ψα
ροπούλες,Μετά το φάρευμα, Ψαράδικες καλύβες άγορα-' 
οθέντα ύπό τοΰ κ. ΤΙ. Μάτσαί μία θαλασσογραφία ύπό. 
τοΰ κ. Τοίμα και ή Ψαροπούλες, νπο τοΰ κ. Πύπ, 
Τοΰ Αντρα ό Ζε'μπέκη; καί δέκα .σκαριφήματα άγο- 
ρασθέντα νπο τή; κ. ΑΙκ.· Ζλατάνον, τά Λάύριον καί. 
δύο σκαριφήματα άγορασθέντά ύπό τοΰ ίατροΰ κ. Α. 
Βασιλείδον, εν σκαρίφημα άγορασθήν ύπό τής κ. Νά- 
ζον. Τοΰ κ. Μποκατσιάμπη το ΚερχυραΙκάν τοπέΐον 
“Υψος, άγορασθεν ύπό τον κ. Α. Σσντσου'.καΙ ή κεφα
λή κοοη; (υδατογραφία) ύπό τοΰ.^κ. I. Κουμανούδη. 
Τοΰ κ. ‘ Ιοσαννίδου ήγοράσθη ύ Μερακλής ύπά ταΰ κ. 
Φιλαδελφέω; καί ή ' Ακρόπολις ύπό τοΰ κ. Πώπ. Τής. 
κ. Γεωργαντή ήγοράσθη μία πόρπη ύπό τή; κ. Ειρή
νης Αημητρακοπούλον καί μία θήκη φωτογραφία; ύπό 
τοΰ κ. ΤΙ. Καραπάνου. .

Ή εκθεσις έκλεισε τήν βΐ Δεκεμβρίου. ’Επτά εικό
νας, έκ τών καλλιτέρων τής έκθέσεως, θέλομεν δημοσί
ευση.είς το προσεχές τεΰχος.

*

Διελθοϋσα έξ ’Αθηνών ή ωραία ΡαλλΙς ηθοποιός κ. 
Μαγδαληνή Doliey έδωσεν είς τό Βασιλικόν θέατρον 
τρεις παραστάσεις, ήτοι τήν «θύελλαν» τον Μπερν- 
στάΐν, τό «Μοντέλλο· τοΰ Μπαταϊγ καί τήν εΦρανσι- 
γιόν» τού Λουμά.Ή κ. Ντολλαΐ,μαθήτρια τή; Μπερνάρ, 
παίζει τούς ρόλου; τή; Φαιδώρα; και τοΰ ΆετιΜως.

*

Τή 13 Δεκεμβρίου συνεπληρώθη εκατόνταετηρί; άπό 
τή; γεννήοεως τοϋ Γλάδστωνος. Έωρτάσθη αΰτη ύπό 
τον Έθν. Πανεπιστημίου καί ύπό τοϋ ‘«Παρνασσού». 
’Εν τφ Πανεπιστήμιο?, παρουσίρ επισήμων κεκλημέ- 
νων, μετά σύντομον είσήγησιν ύπό τού κ.. Πρύτανεως, 
τόν πανηγυρικόν εξεφώνησεν ό καθηγητή; κ. Γεώργιος 
Στρέϊτ, έν δε τφ «Παρνασσφ» ό καθηγητή; κ, Άν- 
δρεάδης, Ό έν τφ κήπφ τού Πανεπιστημίου άνδριάς 
τοϋ «Μεγάλου γέροντας» έστολίσθη διά στεφάνων.
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Μετά πολλής έπιτύχίας εν τή αιθούση τού «Παρ· 
νασσοΰ» οί καθηγηταί τού Ωδείου Λόττνερ, έδωσαν 
δεκαπενθήμερου; συναυλίας (ttio), έκτελέσαντες δυο- 
κολώτατα τεμάχια Γερμανικής μουσικής.¥

Έν προεσπερίδι υπέρ τής Σηροτροφικής Εταιρείας, 
φμίληοε'τό πρώτον άπό δημοιίου βήματος ή κ. Ειρήνη 
Δημήτρακοπούλου περί τής Έλληνίδος έν τή Ιστορία 
τοΰ πνεύματος, κατά τούς αρχαίους ίδίρ χρόνους.

.Έν τφΠανελληνίφ, θείτρφ Αθίααος τών.'κ.κ. Νίκα 
καί Βονοσέρα έδωσε- νέα έργα, έν οί; τήν «Σιμό- 
νην* τοΰ Μπριέ, άπό τά ώραιότερα κοινωνικά δραμα
τικά έργα τής Γαλλικής σκηνής, δπερ προεκάλεοεν έν 
Γαλλία, κατά τήν συνεχώς έπί τρεις μήνας παράστασιν τον 
πολνν θόρυβον και σφοδρά; κριτικός συζητήσεις. ‘Οκ. 
Βονασέρας ώ; Ντέ-Σερζάκ ύπήρςεν έξοχος, μετά με
γάλης δραματικής δυνάμεω: άλλά καί λεπτότητας άπο- 
δώσας τόνδυσχερή ρόλον εί; άλληλοσυγκρονομένου; χαρα
κτήρας. Είς τήν έπιτυχίαν συνετέλεσέ και ή τέχνη τής 
κ. Ροζαλία; Νίκα, ήτις άτέδειξεν, έκτο; τή; πλήρους 
χάριτος Ικανότητάς της εί; τήν όπερέτταν, καί χαρί
σματα ψυχολόγον δραματική; ήδοποιοΰ.

Έάαίχδη πρό; τούτοι; καί εν πρότυπον δράμα.τοΰ 
χ. Λαδοπούλου, « Στό Βούρκο·, κατά to όποίον δρή είς 
άδλιο; καί έκφυλο;, σύζυγος, ύπνωτίζων τήν γΰνάίκά 
τού ένα τήν παοαδώιη είς κάποιον πρέσβυν καί έπι- 
τύχη τήν μεσιτείαν μιδςουμβάοεωί ινα κατόπιν ’φονενίλή 
ύπ" αύτής. Ώς συγγραφή, έκρίδη έντελώ; άφνχολό- 
γητον έργον άνευ'ήδικής τινυ; βάαεω;.

Έδόήη καί ■ μία φάρσα, τό «ΤαξεΤδι τοΰ.γάμορ·, 
ήτι; προεκάλεσέν έπανειλ.ημμένώς την. φαιόροτηΐά τοΰ 
ακροατηρίου.

*
Τά κουαρτέτα τών καθηγητών κ. κ. Μπορστεγτ.ού', 

Σοΰλτζε, Μάρήκ καί Μπέμμερ ύπήρξαν.άληήε; έντρύ- 
φημα τών φίλων τή; μουσικής κατά τον λήξαντα μήνα, 
’.έκ τών έΧτελεσδέντοίν τεμαχίων ,ύπερήρεσαν κατά την 
β' συναυλίαν τό Quatuor 6 είς sol iriincur τοΰ Χάϋδν 
μία canzonetta roC Μένδελοων, και τό Oiiatuor 4 είς 
do mineur τοΰ Μπετόβεν, κατά δε τήν ' γ'. έξετέλίό&η 
τό Ouatuer 13«<s re mineur τοΰ Μόζαρτ, αί Ποικι- 
λώδίαι (Kaiser Quartetr)’ τοΰ Χάϋδν καί τό Ouatuer 
άρ. 59 είς mi mi neur τού Μπετόβεν. ■*

Ήδευτέρααυναυλίατή! ορχήστρας τού Ωδείου Αθη
νών ύπήρξεν ίν έτι έπί πλέον δείγμα τής έν αύτφ 
έπιδόσεως τών μα&ητών. Ή ορχήστρα, διευδυνομένη 
ύπό τοϋ κ. Μάρσικ, έξετέλεσε τήν ύπ’ <5ρ. 2 συμφωνίαν 
τού Μπετόβεν έν ζηλευτή άρμονίρ καί με έκφρασιν .ζωη
ρόν, ώς και^τήν εισαγωγήν έπί τριών Έλλ. δεμάτων 
τοΰ Γκλαζούνωφ. Έγένετο κατά τήν συναυλίαν ταύτήν καί 
ή πρώτη έμφάνιοις δύο καλών μάβητών, τής δεσποινί
δας Κοφίδα είς τό βιολίον καί τοΰ κ. Μάγκου εί; τόν 
πλαγίαυλον. ★

’Η μις Δώγκαν εδριάμβευσεν είς Ν. Ύόρκην, χο· 
ρεύσασα εί; τήν Μητροπολιτικήν “Οπεραν αρχαίους 
Έλλ. χοοούς τή συνοδείφ τής μουσικής τοΰ Γλουκ, έν 
ο!ς και τό μπαλλέτον τής «‘Ιφιγένειας έν Αύλίίι*. Ή 
μι; έχόρευοε περιβεβλημένη διαφανεστάτην έσδήτα, 
κατά τήν άρχαίαν συνήθειαν.

Έν Άγίφ Φραγκίοκφ ή μι; Δώγκαν ήγειρε κατ' αύ
τής τήν σεμνοτυφίαν τοΰ πρω&ιερέακ τών Με&οδιστων 
κ. Tliowpson δστις έδεώρηαε τους χορούς τη; ώ; τήν 
χονδροείδεστίραν παραβίασιν τή; ή^ικήςί

4* Φ 4

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ή ελληνική δημααίκ sxaatSsoois- Ύπό τόν 

τίτλον αύτόν έδημοσιεύ&η τή έπιμελεία καί συνεργασίρ 
τοΰ υπουργείου τών Εξωτερικών, ύπό τοΰ έν Λειψία 
μεγάλου εκδοτικού οίκου Dftrr, έργον συνταχδεν ύπό 
τοΰ κ. I. Λαμπρίδου, μεταφραο&εν δ' είς τήν Γερμα
νικήν ύπό τοϋ κ. Έλ. Νικολαιδου. ’Αποτελεί τόν Αον 
τόμον ’Εγκυκλοπαίδειας περί τή; έκπαιδενσεω; είς 
τά έν τφ ΑΙμφ Κράτη.

Ό έκδοτικός οίκο; Diirr, δπο; τό έργον άποιελή 
αυθεντικήν έκθεσιν τη; 'Εκπαιδενσεω; τών διαφόρων 
Κρατών, άπετάθη είς τά; οικείας Κυβερνήσεις έκαστου 
Κράτους. Τόν τόμον δε περί τή; Έλλπνικϋς Έκ- 
παχδεύσεως (περιλαμβάνοντα τό Βαιίλειον τή; Ελ
λάδος, τάς επαρχίας τή; Ευρωπαϊκής Τουρκία; και 
τήν Κρήτην) έξέδωκεν επ' εύκαιρία. τών Ιορτών τή; 
500ετηρίδος του Πανεπιστημίου τή; Λει·μίαςβ

¥

«Πανελλήνιον λεύχο>μα». Έτηάα εθνική, πολι
τική και φιλολογική επιθεώρησις. Έκδόται Κ. Μακρό- 
πουλο; καί Δ. Καραμάνογλου. 1999. Περιέχει συνερ- 
γοσίαν Άννίνον, Μαρτζώκη, Μωρα'τίνη, Κουρτίδου, 
Γαϊτανοπούλου, Σπανδοινή, Λάμπρου, Καλογεροπού- 
λου, Ξενοπούλου κ.λ.π. Περιέχει καί τινας καλλιτεχνι
κά; είκόνας, έν αί; καί τοΰ όμογενοΰ; ζωγράφου 1. 
Σιτερά.

¥

Ό έγκριτο; όφθαλμίατρο; κ. Γεώργιος Κοόμετά- 
τος έξέδωκεν εί; τόμον έκ 300 σελίδων τήν «®«ρα- 
«ίυτιχήν t&v νόβων τών άφβαλμών». Περιγράφει 
τάς ουνηθεστέρας θεραπείας, δ.ς σ ίδιο; έφήρμοσεν 
έν τή Πολυκλινική ’Αθηνών καϊ εν τή Ιδία κλι
νική, έπί χιλιάδων ασθενών. Τό βιβλίου τοϋ κ. Κο· 
ομετάτου προώρισται διά τού; Ιατρούς, τους μή ειδι
κού; είς τά οφθαλμικά νοσήματα. Τό α'. μέρο; περι
λαμβάνει τήν ανατομίαν τοΰ όφθαλμοΰ καί τήν κλινι
κήν αύτοΰ έξέταοιν, τό β' ■ τήν γενικήν θεραπευτικήν 
τοϋ όφθαλμοΰ καί τήν φυσιολογικήν ένέργειαν τών 
φαρμάκων, τό γ'. τήν είδικήν θεραπευτικήν και ιό 
δ'. τά τραύματα τού όφθαλμοΰ καί τήν προφύλαξιν 
αυτού έκ τών μολυσματικών παθήσεων.

¥

Μαρμαρυγαί. Ποίησι; Μαρίκας Φιλιππίδου. 
Έν Τραπεζοϋντι. Στίχοι μελαγχολικοί, με πολύ αίσθη
μα. Ή συλλογή αΰτη είνε πολύ ανώτερα τών πρό ετών 
έκδοθέντων «Κελαδημάτων* της, ύπό έποψιν έννοίας 
καί τέχνης. Τά περισσότερα ποιήματα ένεπνεύσθη έκ 
προσωπικών αίτιων, διό καί είνε αφιερώσεις είς προσ
φιλείς γνώριμους. Περισσότερόν έντύπωοιν κάμνει ή 
σειρά «Πετράδια». Τά ποιήματα ’Έρ.ως άηδονιοΰ, 
Τό τραγούδι τής Γωνίας, Παλφά ϊότορία, Νιόδπ 

Νυμφικό Οάδανο, Τό *Α<5μα της Πυθίας είνε τά 
αριστα.Ή συμπαθής ποιήιρια είς ένα σύντομον πρόλο
γον δίδει τόν ώραιότερον καί άληθέστερον χαρακτηρι
σμόν τών ποιήσεών τη;. Τόν παραθέτομεν ολόκληρον.

Μαρμαρυγές, οί στίχοι μου 
χλωμέ; τοΰ φιγγαρίον 
σέ χιονισμένην, άγρια 
νυχτιά τού ΓενναρΙοΰ.

Μαρμαρυγές οί στίχοι μου 
κανδήλας νεκρική;, 
καί χαμογέλοίο πύρινο 
τής μαύρη; Ουνεφϊας.

Μαρμαρυγές, οί στίχοι μου, 
αόρατη; φωτλάς, 
καί κρυσιαλενία άνάλαμφι 
δακρυόλουοτης ματίάς.

♦

Ό βιβλιοπώλη; κ. Ίω. Σιδέρης ήρξατο τή; έκδό- 
σεω; τή; σειράς τών έργων τοΰ 'Ιουλίου Βέρν, ήτις 
πρό πολλοΰ τελείω; έχει έξαντληθή. Έξεδόθησαν ήδη 
τά εξής έργα : Ή σχολή τών Ροβινοώνων, — Ρωβΰρο; 
&. καταχτητής. — Ό λαχνός δπ’ άριθ. 9672.—·Αίμελά· 
ναί'Ινδίαι. — Τά 5/)ί) έκατομιιύρια. — Εύχαί 3 Ρώσ- 
οων καί 3 “Αγγλων. "Απαντα μετ’ εικόνων.

*
Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον Ελένης Σβο- 

ρώνου. Έτο; Δ'· 1919. Έν Σάμφ. Παράπλευρον 
τοΰ 'Ημερολογίου Σκόκου καί τοΰ -Εγκυκλοπαιδικού 
'Ημερολογίου εμφανίζεται τακτικώς κατ' έτος τό Μικρα
σιατικόν. Κατάμεοτον από ύλην καί είκόνας, έκ σελ. 
381, συγκεντροί καί έφέτος δοκίμου; καλάμους. Περιέ
χει έργα τών κ. κ. Φραγκιά, Δροσίνη, Κουρτίδου. Βα- 
οιλειάδου, Συνοδινοΰ, Δε-Βιάζη, Άννίνον, Σκόκου, 
Πολέμη, Καλογεροπούλου κ.λ.π., ώ; καί τών κυριών 
Σβορώνου, Παναγιωτάτου, Γαϊτανοπούλου, Μυρσίνης 
Κλεάνθους, Ειρήνη; 'Αθηναίας, Κορακάση-

Λίαν ενδιαφέρον είνε τό τμήμα τής «Έλληνίδος έν 
τή καλλιτεχνία» εν τφ όποίφ εξελίσσεται μετ’ άκρι- 
βεία; ή Ιστορία τή; έν τή καλλιτεχνία έπιδόσεως τή; 
Έλληνίδος, μετά τών προσωπογραφιών τών δοκιμωτέ- 
ρων παρ’ ήμΤν καλλιτεχνίδων. Τό «Μικρασιατικόν Ή- 
μερολόγιον» δπερ χάρις είς τήν άκάματον επιμέλειαν 
τής δεσποινίδος Σβορώνου κατέστη λίαν άξιανάγντοστον, 
πωλείταιείς τά γραφεία μα; εξαιρετικώς διά τους 
συνδρομητάς τή; «Πινακοθήκη;» κατά μίαν δρ. όλιγώ- 
τερον, ήτοι χρυσόδετον 3 δρ. '

*
Ύπό τή; «Έλλ. 'Εκδοτικής Εταιρίας» έξεδόθησαν 

εί; δύο τόμους τά Άκαντα τοΰ δημοφιλούς ποιητοΰ τοΰ 
«Ρωμηού» κ. Σουρή. Είπε τό εκλεκτότερου μέρο; 
τοΰ Πακτωλού τών στίχων τοΰ άνεξαντλήτου είς σατυ
ρικήν έμπνενσιν Σουρή. Τιμή τών δύο τόμων δρ. 8.

♦
Νεοκόόμου. Οί Έδεσβαϊοι. Δράμι. Άθήναι. 

Εμπνευσμένου έκ τών τελευταίων εν Μακεδονία, άγώ- 
νων, ένεκα τών όποιων καί έγράφη. “Εμμετρον, εί; 
γλώσσαν όμαλήν, έπαίχθη δΐ; ύπό ερασιτεχνών εί; Βο- 
δενά, ένθα άπό τόν καιρόν τοΰ ’Αρχελάου διά πρώτην 
φοράν έδόθη θεατρική παράστασις. Ό συγγραφεύς, όστις 
φαίνεται ένεργσν μέρος λαβών κατά τόν Μακεδονικόν 
αγώνα, έτιτλοφόρησε τό έργον του έκ τής Εδέσση; τών 
Βοδενών. Έκ τών δρώντων προσώπων είνε ό φοού- 
ραρχο; τή; εκεί Έλλ. φρουρά; καϊ είς Βούλγαρο; ο
πλαρχηγός.

★

Γ. Βώκου. Οίατρον. Έξεδόθη είς τόμον ή πα
τριωτική τριλογία «Κατοχή». — "Τό Είκοσιένα» .—«Ή 
Μεγάλη ’Ιδέα». Έκ τούτων ή «Κατοχή» υπήρξε μετά 
τήν θριαμβευτικήν επιτυχίαν της 4 αφετηρία σωρείας 
ίστορικΟπατριωτικών δραμάτων, έκ τών όποιων δμως 
ούδεν έφθασεν τήν έπιτυχίαν εκείνης. Καί τά άλλα δύο 
δράμαια παρεστάθησαν, άλίά μεθ’ ήσσονος επιτυχίας. 
Τά δράματα τοΰ κ. Βώκου έχουν λαογραφικήν μάλλον 
αξίαν, ούχί δε καί δραματικήν πλοκήν. Έν τούτοι; 
πρώτος ό κ. Βώκος διεχειρίσθη θέματα λαϊκού ένδια- 
φέροντος μετά τέχνης, Αξίας προσοχή;, και μετά τίνος 
πρωτοτυπίας.
• ' *

“Απύ Κωνσταντινουπόλιω? εί$ Νίκαιαν, ταξει- 
διωτικαι εντυπώσει; τού κ. θ. Καβαλλιέρου Μαρ- 
κουιζου. Έν Κωνσταντινουπόλει.

Πλήρης αρχαιολογική, ιστορική καί κοινωνική περι
γραφή τή; Βιθυνίας, γεγραμμένη λίαν ευουνειδήτω; καί 
κατόπιν μελέτης ενδελεχούς. Ίδίρ τό τμήμα τής περι
γραφής τών εκεί σπουδαιοτάτων βνζαντικών μνημείων 
εινε εκτάκτως ενδιαφέρον. Μετά τήν ιστορικήν έρευ
ναν τής αρχαίας Βιθυνίας, άσχολεϊται ό συγγραφεύς εις



τήν σύγχρονον, περιγράφασν αύτήν έν λεπτομερείμ. Τά 
βιβλίο» άξΙζα νά άναγνωσθ,ή από χάνια φιλόπαίριν 
"Ελληνα.

*

Φυσιχόν Δίκαιον. Περίληψις χάριν τών τελειοφοί- 
των τής νομικής, ύπό I.' Ράντου.

*
-I.Βρεττοϋ Έγχυχλόπαΐδιχόν ‘Ημβρολόγιον. 

"Ετος δέκατόν. Σελ. 408. Ποικιλωτάτη ύλη, χρησιμω- 
τάτη —επιστημονική, φιλολογική, καλλιτεχνική, κοινω
νική, μετ’ εικόνων. Ή εκλογή τής ύλης μετά περισ
σήςέπιμελείας έγένετο, δίδουοα πλείστας 3σας πληροφο
ρίας. Ή έκτύπωσις πυκνοτάτη καί καλλιτεχνική.

*

Ημερολόγιο» «Επιστημονικής ήχοδς». "Ετος 
Γ'. Συνεργασία διακεκριμένων χημικών, γεωλόγων, 
μαθηματικών, όρυκτολόγων, Ιατρών καί άλλων φυσιο
διφών.

»

Κέαν σφραγίδα (!) έξέδωκεν ό σφραγιδοφύλαξ τοΰ 
Παρνασσόν καί εν Παρισίοις τάς διατριβές ποιούμε
νος κ. Σκίπης. Ό νέος τόμος τον επιγράφεται ^Απέ
θαντος". Ύποθέτομεν άτι έννοεί τόν μή άποθνήσκοντα, 
άλλά μόνον τόν πεθαίνοντα. . . από γέλοια.

Ή καλλίτερα κριτική εινε οί εξής στίχοι, οΰς άκό- 
πως ήλιεύοαμεν εκ τής π έ φ τ η ς σφραγίδάς την:

Συλλοίσμένος καί περίλυπος 
Καθόμουνα στο παραγκώνι. 
— Μή χλίβεσαι, μου λέγει ή δράκαινα. 
Με μιά φωνή σά χελιδόνι.

— Πώς να μή χλιβουμαι, Πανώμορφη 
Όποΰ τό κρέας μου γκιουβέισι 
θενάν τό φτειάξη ό στρίγγλος άντρας σου 
Καί τ’ άντερά μου κοκορέτσι;...

Ο τρυφερός ποιητής, τοΰ οποίου τόσον φοβερόν κίν
δυνον διατρέχουν τά άντερα—δσον δέν διατρέχουν ούτε 
τά έντερα τών άναγνώστών του, τοιαΰτα γευομένων—- 
δικαιολογείται γράφων αύτά, διότι λέγει έπί λέξει :

Κ ή μουσική ή στρνγγή, ή κατάοατος 
Όπου ξεσποΰσεν ή καμπάνα 
Ειταν κρασί που έπινα αχόρταγα 
Όλόίσα άπό νταμιζάνα.

Καί δμως, καθώς παρατηρούν αί “Άθήναι», αύτά 
γράφονται εί; Παρισίους, δπου υπάρχουν. . . πέντε φρε
νοκομεία .

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Νέον Πνεύμα». Μετά τρίμηνον διακοπήν έπανέ- 
λαβε τήν έκδοσιν τό μόνον έν Κων)πόλει έκδιδόμενον 
φιλολογικόν περιοδικόν. Τό ιΝ. Πνεύμα» θά έκδίδε- 
ται εφεξής κατά μήνα, εις σχήμα μικρότερον, έκ 48 
σελίδων. Τό τείχος τοΰ Αεκεμβρίου περιέχει έκλεκτήν 
ύλην καί επικαίρους εικόνας. Έκ τώς περιεχομένων : 
Ό ποιητής τοΰ πόνου υπό Κ. Καιροφνλα.— Άντι- 
φωνηιοΰ είκών ύπό Η. Άλεξανδρίδου.— Κλεονίκη 
Άσπριώτου ύπό Άθ. Γαΐτανοπούλου.— Τό ταξείδι 
τής ψυχής ύπό Μυρσίνης.— Γράμματα άπό τάς 'Αθή
νας ύπό Δ. I. Καλογεροπούλου κ.λ.π.

*
La Vie beureuse.To Χριστουγεννιάτικο» ψύλ

λον έξοχον. θαυμάσιοι χρωματιστοί είκόνες τελείας έκ- 
τελέσεως κοσμούν τό πολύ σέλιδο» πανηγυρικόν τεύχος, 
ώς καί σειρά καλλονών όλων τών φυλών.

*
«Ή ψυχή». "Επιστημονική έπιθεώρησις τοϋ πνευ- 

ματισαοϋ. Μηνιαία, έν Άθήναις. Διευθυντής Μ. Λάν· 
δος. Διεύθυνσις όδός Σολωμοϋ 58Α. Συνδρομή δρ. 8. 
Είνε τό πρώτον ειδικόν πνευματιστικόν περιοδικόν. 

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα Όδός Άριστείδου 1.

Σκαπεΐ τήν διάδσσιν τών Χριστιανικών αληθειών, 
ό Χρίστος διά τοϋ θανάτου του έχεαφράγιοε.

*
La I1’ I a Ill m e. Μηνιαίο» περιοδικόν φιλολογικόν, 

θεατρικόν, καλλιτεχνικόν, μουσικόν, πολιτικόν. ‘Αρχι
συντάκτης. Louis Bouband- Δημοσιεύει μόνον ανέκ
δοτα έργα. Είς τό τεύχος τής 20 Δεκεμβρίου δημο
σιεύει κριτικήν τοΰ ομογενούς κ. Ary Reni d’Yvcr- 
mont.

*
Άρχεϊον των έφηρμοσμένων έκιστημών. Φυσι

κοί έπιστήμαι, γεωργία, βιομηχανία, εμπόριο», μεταλ
λευτική, τέχναι. Διευθυνταί Λ. Κισσόπουλος καί Α. 
Μίσιος. Τό τεύχος 4ον περιέχει άρθρα τών κ. κ. Άν- 
δρεάδου, Γάδου, Παπαβασιλοπονλου, Χασιώτου, Κα
λοκαιρινού καί τού κ. Τσίλλερ μελέτην περί έξωραίστι— 
κών έργων τοΰ Λυκαβηττού.

*·
Έπιθεώρησις. 'Εβδομαδιαία εικονογραφημένη έφη- 

μερίς. Διευθυνταί Ν. Μιχαλόπουλος καί Τ. Δεπάστας. 
Έν Άθήναις.

ΞΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Βιβλίο» πολλοΰ ένδιαφέροντος έξέδωκεν ή Γαλλίς 

A. Barine ύπό τόν τίτλον Poetes et Nevrosds. 7ο 
βιβλίον τοΰτο περιέχει τέσσαρας ψυχολογικός μελέτας 
τεσσάρων νοσηρών μεγαλοφυϊών : του Hofmann έκ τοΰ 
οίνου, τοΰ θωμά de Guincev έκ τοΰ οπίου, τοΰ Edgar 
Ι’οΑ έκ τού άλκοολισμοΰ καί τού Gerard de Nerva) 
έκ τής φρενοβλαβείας.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:

Ύπό τής δεσποινίδας 'Ελένης Σβορώνου έκδίδεται 
προσεχώς ό δεύτερος τόμος τών ποιημάτων της, ύπό τόν 
τίτλον «Δειλινά».

»
'Κπο τοϋ κ. I. Φαραντάτου αγγέλλεται ή κατά 

τεύχη άπό τον παοοεχοΰς Μαιου έκδοσις «Νομιχής 
’Ελληνικής βιβλιογραφίας». Ή χρησιμότης είνε. 
προφανής, διότι καίτοι ή νομική βιβλιογραφία είνε πε
νιχρά είς ποσόν, έν ιούτοις ή ύπάρχουσα παραμένει 
σχεδόν άγνωστος, έλλείψει βιβλιογραφικού όδήγού. θά 
περιλάβη ή ' Νομική βιβλιογραφία» τάς επιγραφάς τών 
έκδοθεντων νομικών συγγραμμάτων καί τών δημοσιευ- 
θειοών μελετών έν Έλλάδι ή έν τή αλλοδαπή από τού 
1821 μέχρι σήμερον. Τό υλικόν θά ταξινομηθή καθ' 
ύλην. Οί κ.κ. συγγραφείς νομικών έργων παρακαλοΰν- 
ται νά καταστήσωσι γνωστός τάς εκδόσεις των τιβ κ. I. 
Φαραντάτω, όδός Ζωοδόχου Πηγής 11, είς ‘Αθήνας.

Έ? ε 5 ό 6 η
Τού κ. 4ΓΓΕΛ0Τ ΒΛ.1Χ0Τ

Τό μέγα Έλληνογαλλικύν λεξικόν είς νέαν έκ· 
δοσιν ύπό τοδ νέου διεθνούς βιλιοπωλείου Ίωάννοο 
Ν. 5ιδέρη όδός Σταδίου 48 Β' Μέγαρο» ‘Αρσάκειου. 
Ή νέα αΰτη έκδοσις, άναθεωρηίΐεΐσα όσο τού συγγρα
φέως χαΐ πλουτισθεΐοα διά πέντε περίπου χιλιάδων 
νέων λέξεων, έξετοπώβη μέ περισσήν φιλοχαλίαν έπί 
χάρτου άρίστης ποιότητο; καί δεν άμφιβάλλομεν οτι 
βά σ'ημειώσγι έποχήν είς τήν 'Ελληνικήν λεξικογρα
φίαν. "Ολως οε περιττόν νομίζομεν οίονδήποτε έκ τών 
προτέρων έπαινον ή σύστασιν τοδ έργου τοΰ κ. Αγγέ
λου Βλάχου, υπέρ τοΰ οποίου άρχούντως έλάλησεν ή 
εντός βραχύτατου χρόνου έξάνιλησις τών άντιπύπων 
τής πρώτης έκδόσεως χαΐ ή καθημερινή αύτοΰ ζήτη- 
σις πχρ’ όλου τοδ χόσμου τών γραμμάτων.

Χχεδιαοτής καλλιτεχνικών’ καϊ άρχι- 
τεκτονικών σχεδίων, ζητεί έργασίαν. Ά-’ 
πενθνντέον εις τά iv τώ Σοφοκλείω γρα
φεία Γεωργανια.


