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ΛΙΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΩΝ

Δύο εικόνες Ιακώβου ΙΙάλμα τού Πρεσβυτέ
ραν (1510—I 588),κληθέντος ούτω προς διας- 
τολήν τού ανεψιού αυτού, Ιακώβου Πάλμα τού 
Νεωτίρου (1544 —1628), άμφοτέρων ζωγράφων 
τής ένετικής σχολής, ήτις διέπρεψε καϊ πάσαν 
άλλην ύπερέβη έπί λαμπρώ χρωματισμώ, εύρί- 
σκονται έν Βενετία. Ή πρώτη παριστα. την 
προςδοκίαν τής Δευτέρας Παρουσίας (Gilldizio 
Universale), έν η, ό Πάλμας άπεικονισεν έν 
μέσω των αγγέλων τούς θελκτικούς τής έρωμέ 
νης αυτού χαρακτήρας. Ή έτέρα είναι ή τής 
Κο.ΐΐισεως’ έν τη εΐκόνι ταύτη ή αυτή γυναικεία 
μορφή παρίσταται υπό δαιμόνων αφαρπαζομένη. 
Ή δέ λύσις τού αινίγματος ευχερής : μετά τό 
πέρας τής πρώτης καί τήν έναρξιν τής δευτέρας 
εικόνας, ή τού καλλιτέχνου ερωμένη είχεν όλι- 
σθήσει έκ τού παραδείσου τού ΙΙάλμα εις τον 
παράδεισον τής Ενας,όπου ό δφις,ήτοι ό Διάβολος.

Δέν θά έλεγέ τις ότι ό Βένετος ζωγράφο: επι
τυχίες ώρισε διά τού χρωστήρες τήν σημασίαν 
τού γαλλικού ]Χ·ηι1αηί ή όμοΟψοι; ; ή μία εί- 
κών δέν είναι ακριβώς τό pendant· ή τό όμόζυ- 
·)·ο>· τής άλλης;
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Γάλλος καλλιτέχνης τής ΙΙΓ εκατονταετηρί
δας, σύγχρονος καί φίλος τού διάσημου G reuse, 
έζωγράφει ποτέ εικόνα τόν Υμέναιον παριστώ- 
σαν, παραγγελΟεϊσαν αΰτω ΰπδ έρώντος νέου, 
μέλλοντος δσον ούπω νά νυμφευθή.

« 'Επιθυμώ, έλεγε τώ ζωγράφφ ό τρυφερός 
νεανίας, ό Υμέναιος νά συνοδεύηται ύπό πασών 
τών Χαρίτων,νά είναι ωραιότερος τού Άδώνιδος,

* ΠΓΝΑ.ΚΟΘΜΚΙΥ ♦
99 —

"> - > 
οαοα λαμπροτεραν τής τού Έρωτος- 

, βάλε ολην σου
.... ■ < κάμε τέλος τά αδύνατα, δυνατά 

τήν τί-fyrp ν.ν. έγιο θέλω πληρώσει τήν εικόνα 
έπαςίως τής ωραιότητας αυτής».Ό καλλιτέχνης, 
γινώσκων τού νέου τό ελευθέριον, ουδόν παρη- 
μέλησεν όπως καταστήση το έργον αυτού δσον 
οιόν τ= τέλειον καί άποπερατώσας έκόμισε τήν 
εικόνα τώ μελλονύμφω τήν παραμονήν τού γά- 
μ.ου. Άλλ ' εκείνο; δέν έδείχθη λίαν ευχαριστη
μένος· ευρισκεν έν τώ έργω πλείστας δσας ελ
λείψεις.

— Τό πρόςωπον τούτο, έλεγε, στερείται ζωη
ρότητες, δέν έχει τήν έμπρέπουσαν χάριν, οί 
οφθαλμοί...ή χροιά...τό σώμα...τέλος δέν είναι 
αυτή ή ιδέα ήν περί τού ’Υμεναίου έσχημάτισα. 
Έδωκας αύτώ μετρίαν καλλονήν, δθεν καί με- 
τρΐως θέλω σέ ανταμείψει.

— Έχετε δίκαιον νά παραπανεΐσΟε διά τό 
έργον μου, παρετήρει ό ζωγράφος, οςτις ειχεν 
ίσην τϋ, τέχνη αγχίνοιαν,ή είκών δέν είναι πραγ- 
ματικώς όποια έπρεπε, πλήν δέν είναι εΐςέτι 
ξηρά. Τό πρόςωπον τούτο είναι τώ δντι ύπό- 
σκιον, αλλά διά νά σας είπω βλην τήν αλήθειαν 
τά χρώματά μου δέν άναδεικνύονται αμέσως κατά 
τάς πρώτας ημέρας. Θέλω σάς έπαναφέρεί τήν 
εικόνα μετά παρέλευσιν ολίγων μηνών καί τότε 
θέλετε μοί τήν πληρώσει έπαζίως τής ώραιό- 
τητος αυτής.

Τήν έπιοϋσαν ό νέος ένυμφεύθη- αρκετός δέ 
χρόνος παρήλθε, πριν ή ό καλλιτέχνης έπανα- 
κά.μ.ψη- τέλος ένεφανίσθη κομίζων τήν πολύτι
μον εικόνα.

— Όποια διαφορά ! άνέκραξεν έκθαμβος ό 
νεόνυμφος βλέπον αυτήν, δέν την αναγνωρίζω 
πλέον. Καλώς μοί είπες ότι ό χρόνος θά την 
καλλιτερεύση. Θαυμάζω τήν επ’, τών χρωμάτων 
έπίδρασιν αΰτοϋ, άλλ' έτι μάλλον τήν τέχνην 
σου. ΙΙλήν τί νά σε είπω ; Τό πρόςωπον τούτο 
είναι υπέρ τό δέον φαιδρόν, οί οφθαλμοί παρα- 
πολύ ζωηροί, ή χροιά εις τό έπακρου ανθηρά,
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αί φλόγες τοϋ Υμεναίου ύπερμέτρω; ζωηραί, ένώ 
πρέπει νά φαίνωντα: ήττον λαμπραί ή αί τού 
Έρωτος, διότι είναι φλόγες διαρκείς· έξ άλλου 
δέ μέρους καί ή στάσις αύτη τού Τμεναίου δέν 
μοι φαίνεται λίαν επιτυχής· έχει υπερβάλλονταν 
εύκινησίαν, κάτι τι εύτράπελον,σχεδόν άσεμνον, 
τό όποιον δεν ήξεύρω κατά πόσον αρμόζει είς 
τήν περίστασιν. Τί νά σε ειπω, φίλε μου, ή ει- 
κών είναι άναντιρρήτως ωραία, άλλά δέν εννοώ 

οΰτω τόν Υμέναιον.
—Καί τήν φοράν ταΰτην έχετε δίκαιον,άπήν- 

τησε μειδιών ό ζωγράφος, δ,τι προεΐδον συνέβη· 
ό ’Γμέναιος παρίσταται τώρα ήττον ωραίος έν 
τή ιδέα σας παρ' δ,τι είναι έν τή είκόνι μου- πρό 
τριών μηνών είχε συμβή τό εναντίον, άλλά δέν 
είναι ή είκών μου ήτις μεταβάλλεται,είναι ή φαν
τασία σας· τότε είσθε εραστής,τώρα δέ σύζυγος.

Δύναται τις νά έξαγάγη εντεύθεν ότι ό 'Υμέ
ναιος έχει τι τοϋ χαμαιλέοντος καί δεν απεικο
νίζεται ; Άλλ ’ ό σοφός Γκυιζώ δέν έζήτει τόν 
' Ερωτα εν τώ γύρω · ί, ήτοι έν τώ 7γζε>·«ίω ; 
Καί τις είδε μή συνέγραύ- τό ώραΐον τούτο βι
βλίου, ϊνα διαψεύση τούς κακόγλωσσου; εκείνους, 
τόν Ριβαρόλ καί τόν Βύρωνα, είπόντας, ό μέν 
δτι «ό γάμος διαδέχεται τόν έρωτα, ώ; ό καπνός 
τήν φλόγα»· ό δέ δτι «ό γάμο; γεννάται έκ τοϋ 
έρωτος ώς τό όξος έκ τοϋ οίνου»,ή έπί τό άπλού- 
στερον «τό ξύδι άπό τό κρασί».

ΚΑΠΙΙΑΟΣ ΚΑΙ ΓΛΤΤΟΣ

Ό Άγιος ’Ρανιέρης, ό νϋν πολιούχος τής 
Πίσης, ού ή εύχή είη έφ’ απάντων ήμών, ήτο 
άκόλαστός τις νεανίας, διαβόητος ίργο.Ιάβιχ, τών 
παρελθόντων αιώνων, τήν οοον του Σαλοιμωντος 
έπί πολλά έτη πορευΟείς, λέγει ήμϊν ή ιστορία. 
ΊΙ ιστορία όμως προςτίθησιν ότι, εγκαίρως ένω- 
τισθείς υπό θείας οπτασίας, ύπό θεόπεμπτου 
άετού λομπυρόν έχοντος τό ράμφος — διότι έν τώ 
βιω τών άγιων τά ζώα διεδραμάτισαν σπουδαιό
τατα πρόςωπα—, κατέλιπε τήν λεωφόρον τής 
απώλειας, τραπείς τήν διά τής μετάνοιας εις τήν 
σωτηρίαν άγουσαν. Όθεν έσώθη καί σώζει· έγέ
νετο άγιος,έκαμε πολλά θαύματα,άπερή ευσέβεια 
δύο διάσημων ζωγράφων, του Σίμωνες Μέμμη, 
τοϋ καί γλύπτου, φίλου τοϋ Πετράρχου, καί 
’Αντωνίου τού Βενετοϋ (Veneziano) δέν ήμέ- 

λησε ν ’ απεικόνιση πρός οικοδομήν έπί τών τει
χών τοϋ έν Πίση Κοιμητηρίου (Campo Santo) 
καί κατέστη ό επίσημος τών Πισητών πρεσβευ
τής έν τή αύλή τοϋ Τψίστου, άμα δέ καί ό 
αυστηρός τιμωρός τών καπηλευόμενων τήν παυ 
σίλυπον επίνοιαν τοϋ φυτεύσαντος τόν αμπε
λώνα Νώε.

1 ι Ι.ΆιιιυιΐΓ <i;iiis I·· lliarillge,γνωστόν αυτού σύγγραμμα .

Ύγρογραφία τις ’Αντωνίου τοϋ Βενετοϋ 
(1310—1383) παριστα τόν άγιον 'Ρανιέρην, 
δεικνύοντα χονδρώ τινι καπήλω γάττον ίστά- 
μενον έπί βυτίου, κοινώς βαρέλας. Είναι δέ 
ό γάττος έκεϊνο; ό Όξαποδώ, ό Διάβολος, δςτις 
Οά πάρη τόν κάπηλον, διότι έβάπτισεν οϋτος τόν 
οίνον, ώς άποδεικνύει αύτώ ό άγιος τήν νοθείαν 
διά τοϋ θαυμάσιου τούτου τρόπου : Λέγει πρός 
τόν κάπηλον νά χύση έντός τοϋ κόλπου τοϋ έν- 
δύματος αύτού μικράν τινα οίνου ποσότητα, καί 
ώ τοϋ θαύματος ! ό οίνος διέρχεται καί τό ύδωρ 
μένει έντός τοϋ κόλπου πρό; μεγίστην τοϋ κα- 
πήλου καταισχύνην. Σήμερον δμω; δυςτυχώς 
ζάπηλοι — βαπτισταί— Ίωάνναι αναρίθμητοι,ού- 

δαμοϋ δέ άγιος Ρανιέρης τιμωρός.

ΣΙ IIXΚΑΛΗΣ Κ ΑΙ ΕΩΣΦΟΡΟΣ

επα.να- 
έ αυτών

Ότι οί άνθρωποι δέν έπενόησαν τάς 
στάσεις, ώς κομπάζοντες δοξάζουσι περί 
οί Άγγλοι τών χρόνων Καρόλου τοϋ Α' (1600 
— 1648), οί Γάλλοι τοϋ 1789, 1830, 1848, 
1872 καί άλλοι πρό αυτών λαοί, μαρτυροϋσιν οί 
άγγελοι τοϋ ουρανού, οίτινες καί έπανεστάτη- 
σαν κατά τού Θεού καί δεινόν ήγαγον κατ 
αυτού πόλεμον, δν έψαλεν ή ευσεβής τοϋ Μίλ- 
τωνος μούσα. Πρό δέ τού άγγλου ποιητοϋ,Σπι- 
νέλλος Σπινέλλη, ό ΙΙρεσβύτεροη, ζωγράφος έξ 
Άρητίου, περί τά τέλη τής 1Γ έκατονταετη- 
ρίδος ακμάσας, άπεικόνισεν έν τή Πα.Ιακϊ Μη 
τροπό.Ιει(I)uomo Vecchio) "ής πατρϊδος αύτοϋ 
τήν Πτώσιν τών αποστατών άγγί.Ιων. Άλλ’ έξ 
ΰπερβάλλοντος εύσεβείας ζήλου παρέστησε τόν 
ταλαίπωρου Έωσφόρον,τοσοϋτον ειδεχθή καί απαί
σιου, τοσούτο τήν μορφήν φρικαλέου καί άποτρό- 
παιον,ώςτε αυτός ούτο; ό ζωγράφος κατελήφθη ύπό 
τρόμου έκ τή; θέας τοϋ έργου αύτοϋ. Άπό τής 
στιγμής δ’ εκείνης έγένετο μελαγχολικός καί 
περιδεής· έβλεπεν άδιακόπως έν όνείρω τόν Δαί 
μονά, περιβ-βλημένον δφεις, άποπνέοντα φλόγας 

; «Δέν μου λές, 
ποϋ με είδε; καί με παρέστησες τέ- 

ϊ » Καί εσά
ς τοϋ άτυχούς ζωγράφου, θύμα 

ζήλου γενομένου. Ό πολύ

τροπος πρίγκιψ του ιαυεραν ί.,ϊτΐ γεν-
νηθή,ίνα δογματίση δτι «ό πολύς ζήλος βλάπτει.»

καί λέγοντα. αύτώ άπ-ιλητικώς ; 
καλέ μου, 
τοιον ; έγώ Οά σου δείξω.κακούργε 
λεύθησαν αί φρέν 
τοϋ ευσεβούς αυτού

ς πρίγκιψ τοϋ Ταϋεράν δέν είχεν είςέ 
·' » > - ' -,.·. .. ον Ζ

Ε. Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ
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Φ Ρ Υ Ν Η
ΤΟ ευτυχής μόνον ό
ταν κατέκτα. Έγνώ- 
ριζε καλά πού έγκει
ται ή βασιλεία τής 
γυναιζός. Ήτο ικανή 
είς μίαν στιγμήν νά 
έγείρη περί έαυτήν κο- 
νιορτόν θριάμβου, νά 
σύρη εις τούς πόδας 

της τούς ισχυρότερους χαρακτήρας, μέ τήν αύτήν 
εύκολίαν, μεθ’ ή; αύτή ή ιδία συνέτριβε τά εί
δωλα καί τούς βωμούς έφ ’ ών εσώρευον τά δώρα 
των οί πετρωμένοι θαυμασταί της.

Ή φύσις έμεγαλούργησεν, έξηντλήθη έν τή 
πλαστική τοϋ σώματός της. ΊΙσέλγουν έπί των 
παρειών της τά χρώματα καί αί γραμμαί τής 
σαρκός έκαμπυλοΰντο εί; τών κινήσεων τού; 
φρικιασμούς. Τίτο άπό τά ολίγα εκείνα πλάσ
ματα τά όποια τό κάλλος ήδύνατο νά επίδειξη 
ώ; τήν εκφρασιν τής τελειότητος Πόσοι δέν 
παρήλθον λιπόθυμοι υπό τών όμμάτων της -ό 
δίδυμον πϋρ, πόσων δέν 'ποδοπάτησε τήν άν- 
δρικήν αξιοπρέπειαν, πόσοι δέν έ'.οιμώντο μέ εν 
ονείρου τοϋ έρωτος της καί δέν άφυπνίζοντο μέ 
ένα παγετόν διαψεύσ-ω: !

Άλλ ’ αί ιδιοτροπία·, τής φύσεω; σταματώσιν 
μόνον εις τάς ιδιοτροπίας τού πνεύματος. Τόν 
χάλυβα τής άκάμπτου θελήσεώ; της έλύγισε τό 
πϋρ τής σκέψεως, τόν σάλον τή: φιλαρεσκ-ίας 
της κατηύνασεν ή επιβολή τής Δόξης, ήτις θά 
έστεφε γρήγορα τήν δραματικήν ιδιοφυίαν τοϋ 
φίλου της. Καί δταν ήννοήθησαν, καί έκεΐνος 
έξέχυνεν όλους τού; θησαυρού; τής λυρική: εύ- 
γλωττίας του,εκείνη μέ μειδιάματα ήμειβε τού; 
πόνου: του καί μέ όφθαλμοβολά: ώξυνε τούς εν
θουσιασμού; του καί έδέχετο τάς εκφράσεις του, 
όπως εδέχετο τού κυναρίου τη; τά; θωπείας.

ΉΟέλησε μίαν ημέραν νά φανή ειλικρινής.
— Τό έσυλλογίσθης λοιπόν καλά ; Τοϋ είπε 

μετά περισσής άδιαφορίας,έξηπλωμένη έπί ανα
παυτικού κλιντήρος. Νομίζεις ότι ή καρδιά μου, 
αυτή ή τόσον έλαφρά, θά ήμπορέση νά άπομο- 
νωθή άπό τό σμήνος τών αισθημάτων, άπό τόν 
βομβον τών λατρευτών, καί νά άρκεσθή εί; ένα 
και τον αυτόν παλμόν,εις έν μονότονου τροπάρι; 
Το συλλογίζομαι καί μού έρχεται νά γελάσω.

— Καί έμέ νά δακρύσω, θαυμάσια ! Έχεις 
αύτάς τάς ωραία; ιδέας καί έν τούτοι; ζητείς 
αφοσίωσιν, ζητείς θριάμβους, έρωτα; ειλικρινείς. 
Τοιαύτη φιλαρέσκεια ώσάν τήν ίδικήν σου,τοιαύτη 
αντίληψι; παραπαίουσα τούς έρωτα; μόνον Μαι- 
ναοα ήδύνατο νά δημιουργήση, όχι άβράν ώσάν 
εσε κόρην, όχι ρόδον τόσον αίθέριον............

— Αύτά είναι ποίησι; κα.ί έγό> είμαι αία 
πραγματικότης. Έχω τό φώς, έχω καί τά; ζη- 
λϊδας. Άλλ’ είμαι εύχαριστημένη διότι τό πρώ
τον είναι τόσον πολύ, ώστε νά καλύπτη έντε- 
λώ: τάς δευτέρας.

— Είς τούς τυφλού; άπό έρωτα.
— Όπως σέ.
— Όπως έγώ μέχρι τής στιγμής αύτή;.
— “Ωστε μετεβλήθης τώρα ;
— Ποτέ ! Είμαι τίμιο; άνθρωπος καί ή τιμή 

συνθηκολογία; δέν δέχεται. Σέ αγαπώ, καί άν 
λέγω πικρόν λόγον, είναι αποτέλεσμα τής ύπερ
βολικής αγάπης. Άλλά σέ θέλω άποκλειστιζώ; 
ίδικήν μου.

— Δηλαδή θέλει: έν ξόανον, σάν τά άρχαϊα 
διά τά είδωλολατρικά σου ένστικτα.

— Έάν δέν σ’ έγνώριζα, θά τό άπήτουν. 
Άλλ'ή άποζλειστικότης, τό γνωρίζω, είναι διά 
σέ ειρκτή, είναι θάνατος

— Αύτά τά λέγεις διότι είσαι πολύ ζηλό
τυπο:. Καί δέν έχει; άδικον. Είμαι, τό αισθά
νομαι, πολύ εύμορφη. Έχω πειρασμούς, όπως 
σύ έχει; έμπνεύσει;· είμαι έπικίνδυνος, οσον σύ 
χαριτωμένο; μέ τό φιλοσοφικόν αύτό ύφος σου.

Καί έγέλασεν. Έν τή αδιαφορία εκείνη μόνον 
ό γέλως τή έμενεν.

— Έπί τέλους, έξηκολούθησε, δέχομαι τόν 
έρωτά σου, σοϋ υπόσχομαι έρωτα καί έγώ, άλλ" 
ά.νευ όρων. Είναι πολύ τό νά σέ άγαπώ. Άρκέ- 
σου, Στέφανε, νά αγαπώ τό πνεύμα σου.

— Τό άγαπά; άπό εγωισμόν,διότι σύ τό εμ
πνέεις. Είναι ή αγάπη σου αύτή, μία έπέκτασις 
τής φιλαρεσκείας σου. Αύτό τό πνεύμα θά σέ 
άναπαοαστήση μίαν ημέραν εις τόν κόσμον τών 
ιδεών ήρωΐδα συγχρόνου οράματος, δραματιζω- 
τέραν δέν είναι εύκολον νά ευρώ, θά ύποστώ 
όλας τά: πικρίας τής μετά σοϋ αναστροφή:, θά 
παλαίσω μαζϋ σου, άλλά θά κερδίσω τούλάχι- 
στον ένα στέφανον δάφνης.........

— Στέφανον τόσω μεγάλον, ώστε νά καλύψη 
καί τό ίδικόν μ.ου τό μέτωπον.

ΙΟΙ
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Έγέλασε διά τό λογοπαίγνιου, άνεκλαδίσθη 
καί— καταφύγιου όταν ή καρδία της ήθελε νέαν 
σκηνογραφία·/ έρωτος, νέα πρόσωπα, νέα θυμιά- 
ματα—έχασμήθη.

— 'Αρκετά είπαμε, τοϋ λέγει μέ ενα αργόν 
τόνον φωνής. Πήγαινε νά ήσυχάσης αν Οέλης.

— Άλλ ’ ένας ερωτευμένο; δέν επιθυμεί τό 
τέρμα τής χαράς τόσω γρήγορα. Δι ’ έμέ ή αυ
ριανή ημέρα,αν μ' εΰρισζε δίπλα σου, θά μ’ εύ- 
ρισκε θνήσκοντα εξ ηδονής.

— Προδίδει υλισμόν ο πόθος σου. Σοϋ τό 
ε’.πα καί άλλοτε. Σοΰ το επαναλαμβάνω. Δεν 
μέ γνωρίζεις καλά. “Αν μέ έγνώριζες....

— Όχι δέν πρέπει νά τό λέγη; σύ αυτό. 
Θέλεις νά ψυχράνης τόν πόνον μου. Άλλά μάθε 
το, ’Ερατώ. Ό πόνος αυτός είναι ακοίμητος, 
είναι τόσω μέγας, οσω μέγα είναι καί τό πεί
σμα μου.

— ΙΙεϊσμα θανάσιμου. Μή όμιλεΐς περί πεί
σματος. Μοϋ ενθυμίζει μίαν καταστροφήν.

— Τής όποιας είσαι, δέν άμφιβάλϋω, ό 
ηθικός αύτουργός.

— Δέν τό κρύπτω. Άν Οέλης μάλιστα νά 
διδαχθήο, ακούσε.

Καί έρριψεν έπί τοϋ απέναντι μεγάλου κα- 
θρέπτου έν βλέμμα παρατεταμμένον, ένώ σκιά 
ανησυχίας διεχύνετο έπί τής μορφής της, ώς νά 
έθετε τον δάκτυλον έπί θερμής πληγής. Ρί- 
πτουσα τό βλέμμα έπί τοϋ καθρέπτου ήθελε νά 
ίδη μετά τής εξωτερικής μορφής καί τόν εσωτε
ρικόν άνθρωπον- άλλ' ό καθρέπτης έδείκνυε μό
νον τήν σαρκίνην ύπόστασιν, άντηνά/.λα αίνον 
τοϋ κάλλους τό φως· ήδυνάτει ν’ άποδώση καί 
τάς τύψεις τής συνειδήσεως, τάς σκιάς άπό τάς 
όποιας παρηκολουθεΐτο ή φιλαρέσκειά της.

— Πώς περνούν, ήρχισε μέ κάποιαν δυσθυ
μίαν, τά έτη γρήγορα. Δύο έτη...

— Δύο αιώνες διά μίαν καλλονήν.
— Δύο θάνατοι δι ’ ένα έρωτα. Σϋ έλειπες 

τότε, μακράν τών Αθηνών. Μεταξύ τών δια
φόρων θαυμαστών μου ήτο καί ένας χλωαός 
νέος, μέ χαρακτηριστικά πολύ λεπτά, άλλ ' ά
τολμος, νευρικός, άπειρος τών κοινωνικών σκο
πέλων. Έβλεπα τόν εύθραυστον εκείνον ορ
γανισμόν παραλύοντα έξ αίτιας μου. Τόν έλυ- 
πήθην καί τόν άφήκα νά πιστεύση ότι ήαην 
ιδικήτου. Έρως φιλανθρωπίας . . . Είς κάθε 
μειδίαμά μου, εκείνος έλάμβανεν αίφνης ζωήν. 
Εις τό βλε'μμα του, τό όποιον συχνά ύγραί- 
νετο μέ έν κύμα χαράς, έβλεπα νά λάμπη 
ακτίς υπερηφάνειας. Μέ πόσην χαράν θά κατε- 
πάτει ο,τι ιερόν διά νά άναπαύση έπί ήμίσειαν 
έστω ώραν τήν κεφαλήν, τήν ώχράν εκείνην κε
φαλήν, είς τήν αγκάλην μου.... Άλλ’ ανήκε 
καί αύτος είς τήν σχολήν τών άποκλειστιζών. 
’Εγώ φυσικά ώμίλουν μέ τόν ένα, έβλεπα τόν 
άλλον, έγελοϋσα. Ήσαν πολλοί οί περιστοιγΐ- 

ζοντες καί ήτο πολύς ό οργασμός τής ηλικίας 
μου. Δέκα έπτά έτών.... Ήθελες καλογραίας 
σεμνοτυφίαν έν μέσω ομίλου διαβόλων; Αυτό τόν 
έοαιμόνιζε καί Ομως τήν ώχράν εκείνην κεφαλήν 
ολίγον κατ ’ ολίγον ήρχισα νά τήν συμπαθώ. 
Ποιος ήξεύρει άν μέχρι τέλους δέν κατίσχυεν.

Άλλά τά νεύρα έκυριάρχουν τοΰ λογισμού 
του. Οί δισταγμοί,ώς οφεις, περιέζωνον τήν κε
φαλήν εκείνην,ή όποια ένώ έδίψα αίμα,έβρέχετο 
έν τούτοι; άπό ιδρώτα αγωνίας. Είς λόγος μου 
πρός οίονδήποτε άλλον, ήτο καί μία άτονία τοϋ 
παλμού τής καρδίας του, κάθε μειδίαμά μου εν 
νέφος δι’ αυτόν μελαγχολίας, κάθε βλέμμα μου 
άκακον ή καί απλώς περίεργον, είς ήθικός θάνα
τος. Τόν έβλεπα νά τήκεται, άλλ’ εγώ δέν 
ήμουν τό κατάλληλον πρόσωπον νά παίζω ρόλον 
ιατρού είς τοιαύτην ψυχικήν διατάραξιν. Τοϋ 
έλειπε·/ ή ισχύς τής σκέψεως. Τώ έξηγήθην μίαν 
δύο φοράς, τόν έβεβαίωσα ότι δλην μου τήν ει
λικρίνειαν τήν έφύλαττα δι ’ αυτόν καί μόνον 
—βλέπετε εις ποιον σημεΐον ταπεινώσεως έφθα- 
σα — άλλ’ αύτός τίποτε δέν ήθελε νά πιστεύση- 
τόν έτρωγε·/ ή υποψία καί έφθινεν, έφθινεν.........
"Ενα πρωΐ ήλθεν είς τό σπήτι· ήμουν μόνη- μέ 
μίαν άλλόκοτον, όργίλην αστραπήν είς τό βλέμ
μα, άνευ περιστροφών, έζήτησε νά μέ φιλήση... 
’Α ! ήτο πολύ. Δέν μοϋ είχε προτείνη κανείς έως 
τότε τέτοιο πράγμα καί δέν ήθελα νά κάμω 
αρχήν. Σοϋ είπα, ήμουν μόλις δέκα έπτά έτών. 
Έγνώριζα ότι τό φίλημα είνε ή α' πράξ'.ς τής 
κωμωδίας ή τοϋ δράματος, τό όποιον παίζεται 
κατά τάς περιστάσεις είς βάρος τού έρωτας. Μέ 
τό φίλημα Οά έπήρχετο φυσικά ό εναγκαλισμός, 
δ,τι άλλο θέλει:, ο,τι φανερά πλέον υπε'σχετο 
ή άστραπή έκείνη τοϋ βλέμματός του, ή όποια 
ένέκλειεν άγριον πόθον, μίαν έκτακτον άποφασι- 
στικότητα. Τοϋ τό ήρνήθην γελώσα. Τό γελοίο 
μου ηύξησε τό πεισμά του, έδηλητηοίασε τόν 
έρωτά του καί μέ απεκάλεσε Φρύνην. Δέν ήθέ- 
λησα νά επιταχύνω τήν καταστροφήν του,διότι 
τόν έβλεπα ολονεν νά σβύνη καί είς πικρός λό
γος μου, μία έξωσις έκ τοϋ δωματίου, ήν άπή- 
τει ή φιλαρέσκειά μου, θά τόν έφόνευε. Τοϋ 
είπα ότι άφοϋ είμαι Φρύνη καλά Οά κάμη νά μέ 
άφήση νά γελώ μέ τούς βλάκας πού μέ περι
στοιχίζουν.

Καί έφυγεν έκτοτε οέν τό ζαναεΐδα πλέον.
— Διότι σέ έαίσησε....
— Όχι- διότι ηύτοκτόνησε σφιγγών έπί τοϋ 

στήθους του τά τεμάχια μιας επιστολής μου,τήν 
όποιαν μέ πολλήν επιμονήν κατώρθωσε νά πάρη 
άπό μίαν φίλην μου,μόλις έφυγεν άπό τό σπήτι. 
Έσκόπευσεν είς τήν καρδίαν—άν καί έπταιεν ό 
νοϋς—καί τήν έπιοϋσαν έκηδεύθη. Έγίο δέν 
ήζευρα τίποτε, διότι εκείνην ακριβώς τήν ημέραν 
ένας άλλος φίλος μου έκμανείς άπό τήν αδιαφο
ρίαν μου μέ είχεν υβρίσει διά μιας επιστολής καί 

ήτο ή πρώτη φορά πού έκλαυσα άφότου ήρχισα 
νά παίζω μέ τού; αυδρας. Είχα κλεισθή εις τό 
δωυ.άτιόν υ.ου μελετώσα έκδίκησιν. όταν έμαθα 
τήν αυτοκτονίαν. Είχε δεχθή πλέον ό δυστυχής 
Φίλος μου τό χώμα τοϋ νεκροθάπτου. Τά δάκρυα 
τά όποια έχυσα διά τάς ύβρεις μέ εΐχον έζαν- 
τλήση καί δέν έμεινε κανέν δάκρυ διά τόν τάφον 
τοϋ αύτοκτόνου. Όλίνιστοι έμαθαν ότι ηύτοκτό
νησε χάριν εμού.

Παρήλθον ολίγα δευτερόλεπτα σκέψεως καί 
έξηκολούθησεν.

— Ά, ήτο εύγενής ΰπαροις ! Τά διαφανή χα
ρακτηριστικά του, ή συστολή του, τό άναποφά 
σιστον, ό μυστικός του έρως, αυτή ή τελευταία 
επιστολή του, έδείκνυον μίαν ύπαρξιν λεπτεπί
λεπτου... Νά ιδής, μοϋ φαίνεται πώς έόώ κά
που είνε τό γράμμα πού μοϋ άφήκε πριν αύτο- 
κτονήση...

Ηγέρθη. καί ή έσθής έσύρθη περί τού; πόδας 
της μέ ένα θροΰν προκλητικώτατον.

Έπλησίασεν εί; έν κομψότατου έξ έβίνου τρα
πεζάκι καί μέ έν μικροσκοπικόν κλειοί ήνοιξε 
τόν σύρτην. Κύμα αρώματος, οσμή έμπνέουσα 
μελαγχολίαν θανάτου, προσέβαλε-/ άμφοτέρους.

— Τί μυρωδιά.... Είνε τό θυμίαμα τών πα
λαιών μου ερώτων.

Ειπεν, ένώ άνεσκάλευε φακέλλους χρωματι
στούς, κομψούς, αρωματισμένου:, τόσα μικροσκο- 
πικά, μυστικά μνημεία αισθημάτων σβεσθέντων

Εύρε τήν επιστολήν καί τήν έδωκεν είς τόν 
φίλον της. Αύτός καταπεπληγμένος άπό τήν 
τραγικήν εκείνην ιστορίαν, τήν έλαβε μέ πολ
λήν βαρυθυμίαν καί πριν ή αναγνώση τό περιε- 
χόμενον, έσπευσε νά ίδη τήν υπογραφήν. Βαθεΐα 
συνέσπασε τό πρόσωπό·/ του έκπληξις. Άπεπει- 
ραθη νά έγερθή· δέν ήδυνήθη

— Ό Νίκος ! Αύτός, αύτός είνε. Τό παιδί 
τής αδελφής μου. Τώρα εννοώ... Τώρα έζηγεΐ- 
ται ό θάνατός του, τό μυστήριον αυτό.

Δέν άπέσπασε τούς οφθαλμούς άπό τήν ύπο- 
γραφήν.

— Ώστε σύ ήσο ή Φρύνη, διά σέ έχάθη !
’Εκείνη οέν έχασε τήν ψυχραιμίαν της. Τοι- 

αϋται τρικυμία1, ήσαν συνήθεις.
— Στέφανε, έψιθύρισεν ίκετευτικώς.
— Είς τά αύτά λοιπόν δίκτυα ζητώ νά έμ- 

πλακώ,τήν αύτήν τύχην καί δι ’ έμέ παρασκευά
ζεις τόν αύτόν θάνατον ονειροπολείς.

— Όχι, διέκοψε μέ άφράστου γλυκύτητος 
μειδίαμα. Μείνε. “Εκτοτε πέρασαν δύο έτη...

— Δηλαδή, έτελειοποιήθης.
—Μή μέ άδιζεϊς, Στέφανε.
Καί έπλησίασε πρός αύτόν, καί ζόλασι; πει

ρασμών έπλήρωσε τούς οφθαλμούς της.
— Σοϋ διηγήθην τό επεισοδίου αύτό...
—Δολοφονίαν...
—“Εστω- διά νά σοϋ άποοείζω πού ή άπο-

κλϊΐστικότη; όδηγεΐ όταν άγη κανείς ηλικίαν 
δέκα έπτά έτών...

—Ά, ώστε εγώ δέ φοβούμαι νά πάθω τέτοιο 
κακό. . . είπε πικρώς μειοιών ο Στέφανος,μαλα 
χθείς άπό τήν ικετευτικήν έζφρασιν τοϋ προσώ
που της.

Έκείνη άνέλαβεν εύθύς τήν κυριαρχίαν της 
καί ήθέλησε νά τόν είρωνευθή.

— Τί νά φοβηθής, αφού αλλω; τε τά χαρα
κτηριστικά σου δέν είνε καθόλου. . . διαφανή, 
δπως τοϋ Νίκου.

Άπό τή; στιγμής έκείνη; ό Στέφανο; έδοκ. 
μαζε πάλην. Τόν είλκυεν ή Σειρήν,ή μαγγανεία, 
τών βλεμμάτων, ή άπα.λότη; τών χειλέων. Τόν 
άπεγοήτευεν άφ’ έτέρου ή άξιοθρήνητο: τύχη 
τοϋ ανεψιού του. Έκυμαίνετο μεταξύ σφριγηλής 
σαρκός παρθένου, έν τή οποία άκόμη έμαίνετο 
ή ζωή, ώργίαζεν ή φλόξ τής εύφυία.ς — καί μιας 
σκιάς, ένό; ώχροϋ πτώματος, τό όποιον έσήπετο 
έν υ.έσω σκωλήκων. Τό μαρτύριο·/ ηδονής γυναί
κας δολοφόνου τόν είλκυεν, ό πόνος καρδίας νε- 
κρωθείσης δι ’ έν φίλημα, όχι καί πολύ σπάνιον 
κατ’ εκείνην ακριβώς τήν στιγμήν,τόν έσπάρασ- 
σεν. ΤΙ καρδία, έφέρετο πρός τήν Φρύνη·/. Ό 
νοϋς, πρός ένα λησμονημένου τάφον. . . Καί τα
λαντευόμενος έφυγεν.

Άλλ ’ ή σηπεδών τοϋ τάφου ένίκησε τό θέλ
γητρου τή; ζωής. Τήν έπομένην ή Έρατιο μόλις 
ηγέρθη τή; κλίνη;, τή; μα.λακή; καί παλλεύκου 
κλίνης,έν ή άνεπαύετο τό αριστούργημα έκεΐνο 
τή; πλαστική;, έλαβε μίαν επιστολήν.

Ήτο τοϋ Στεφάνου.
« Ένίκησα—έγραφε—τόν πόθον ένό; φιλήμα- 

το; τόν πειρασμόν ένό; εναγκαλισμού. Αϊσθάνο-
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Λ. VAI.1.XΤΙ XI. Ό μοναχός.

θεια. μου διά νά συγκρατηθώ - ακούετε, κυρία ·- 
ήτο τόσον βίαια, ώστε παρ' ολίγον νά συντρίψω 
τά χεράκια τοΰ υίοϋ μον τό καϋμένο μ’έκύτταξε 
φοβισμένο καί μέ πικρόν παράπονου μοϋ είπε : 
«Διατί μέ κάνεις νά πονώ, μητέρα μου;»

ΒΕΡΘΛ
Καί σκληρότερα αν ύπεφέρατε, τί μέ μέλλει; 

Ήρχιζε πλέον ή τιμωρία. Τήν κραυγήν τού πό
νου έπρεπε νά τήν καταπνίγετε. 'Από τόν πόνον 
του καί αυτός απέθανε,θλιμμένος καί κατάμονος 
καί κυττάζοντα; άναμφιβόλως μέ παράπονου 
αυτήν τήν Ούραν, όπου τήν ημέραν εκείνην δέν 
έφάνητε.

ΡΕΝΕΑ
Είσθε αμείλικτος διά τήν έχθράν σας. Καλά. 

Κτυπάτε, βασανίζετε, καλύψατε με από ατι
μίαν ! Έν τούτοι; θά είσθε πάντοτε δυστυχής, 
διότι ένοήσατε πόσον τόν ήγάπων.

,ισ'

ΓΑΛΛΙΑ

θρούν έπλησιάζατε κ ’ έβλέπατε επάνω από 
τον ώμον του, καί ανεγινώσκατε έπί τού χάρ
του τους ωραίους στίχους τούς όποιους έχάραττε 
διά σάς καί τούς όποιους άντήμοιβεν έςαφυικόυ 
φίλημα έπί τών χειλέων του.—Ώ 1 τά μαν
τεύω ολα, τάς απελπισίας, τούς πυρετούς, τάς 
ηδονές, τάς οποίας έδιπλασίαζεν ό κίνδυνος- καί 
σάς ζηλεύω οι’ αύτά, καί θέλω νά σάς εκδικηθώ.

ΡΕΝΕΑ
Λοιπόν διά. νά εκοικηθήτε, εύρήτε βασανιστη

ρίου άλγεινότερον άπ’ εκείνο τό οποίον υποφέρω. 
Έζηλεύσατε τήν τύχην μου, αληθινά ; ’'Ακού
σατε λοιπόν, πώς έμαθα. τόν θάνατόν του. Χθες 
τό βράδυ ημίγυμνος ό υιός μου εις τό πλάγι μου, 
έμ.πρός εις τήν άναμμένην εστίαν μας, έκαμ.νε 
τήν προσευχήν του. Ό σύζυγός μου καθήμενος 
πλησίον μα; έκύτταζ· μίαν εφημερίδα άφηρημέ- 
νος. ΙΙοΐος λοιπόν ήδύνατο νά μαντεύση τόν 
κρυφόν μου τρόμον ; Καί ποιος θά ύπώπτευεν, 
δ, τι τότε συγκεχυμένως ήσθανόμην, δτι έξεψυ- 
χούσε μακράν μου ό φίλος μου ; Έσιωπώμεν.— 
Έπί τέλους, αφού έκτύπησαν δέκα, λέγω τρέ
χουσα : «Τί λέγουν, είνε καλλίτερα ό ποιητής, 
περί τοΰ όποιου έγραφαν, δτι ήσθένει;» Καί ό 
πιστός άνθρωπος, σχεδόν αποκοιμισμένος πλέον, 
έςεδίπλωσε πάλιν τήν εφημερίδα διά νά τήν διά
βαση. ’Εγώ έμετρούσα τούς ισχυρούς παλμούς 
τής καρδίας μου, όταν ή ήρεμος καί διαυγής 
φωνή του λέγει έν τφ μέσω τής νυκτός : « Ό 
ποιητής σου απίθανε τήν νύκτα!» ΤΙ προσπά

ΒΕΡΘΑ
Δέν τόν ήγάπησα λοιπόν έγώ, ή 

βασανισμένη ; ΊΊ όποια έπί δέκα έτη έ 
ματαίως άνύπανδρη ;—μάλιστα !—δέκα έτη τά 
όποια έ· 
ρύνουν 
κυρία. Χωρεΐ ακόμη εις τήν 
σπλαγχνία καί Οά σάς φεισθώ, 
δλως αναίσθητου. Σάς φθάνει ή 
“Οχι ! Σάς κρίνω από πολύ 
ίγώ είμαι τό Καθήκον καί 
μάρτημα. Ή αγάπη σας, 
πάντα χάριν αυτού. Καί 
εις τήν καρδίαν άπέθανεν. 
Τόν καιρόν,κατά τόν όποιον ΰπετάσσ; 
έρωτά σας τόν τρικυμιώδη, έγώ έκράτουν τήν 
χεΐρα μου έτοίμην διά νά τόν συγχώρηση καί 
διά τό μέτωπόν του,τό γυρμένον από τήν πνοήν 
τού θανάτου,τό στήθος μου,καταφύγιου είχα γα- 
ληνιαϊον,σταθερόν, ωσάν λιμένα. Αλλά τόν έκρα 
τήσατε εις τήν όλέθρίαν αύτήν πρωτεύουσαν.— 
Α ! δίχως τήν φιλοδοζίαν, δίχως τον έρωτα, 

δίχως τάλλα, ή ποίησις δέν Οά ήρχετο ίσως σή
μερα πενθηφορούσα νά ρίψη άνθη εις τό φέρετρόν 
του επάνω...— Άλλ' έπί τέλους θά έζη καί ώς 
χ-λιδών φρίσσουσα θά επέστρεφεν εις τήν πα
τρίδα μ' έν πτερύγισμα, καί θά ευρισκεν εκεί τήν 
αληθινήν ευτυχίαν τήν αφανή, τήν αγροτικήν. 
Έτελείωσα- τώρα, κυρία, φύγετε.

περισσότερον 
περίμενα

πρεπε νά μού κλείσουν καί νά μού σκλη- 

(—υ ευ- 
•ε

τήν καρδίαν ! Δέν τό κατώρθωσαν δμως 
καρδίαν μου 

αφού μέ νομίζε- 
περιφρόνησις. .

'υψηλότερα. Διότι 
σείς είσθε τό Ά- 

λέγετε, άψήφισε τά 
αυτός μέ τήν αγάπην 

Έγώ θά τόν έσωζα, 
ο εις τόν 

όν τρικυμιώδη, έγιο έκράτουν

ΡΕΝΕΑ
Άλλ’ όχι !—Τόν ήγάπων, όπως σεις, περισ

σότερον ΐσωο,ώς ό ίερεύς τόν θεόν του,ώς ό σκύ
λος τόν κύριόν του. Δι ’ αυτόν θά ύπέμενα τά 
πάντα, καί ατιμίαν καί πείναν. Τόν ήγάπων 
περισσότερον από σάς, σάς λέγω !... Άλλοίμο- 
νον ! 'Ενθυμούμαι όταν, θέλων νά μέ άπατήση 
μέ γενναίου ψεύδος,μού έφίλει τά χέρια,λέγου- 
τάς μου δτι είνε ευτυχής. Έγιο τόν περιέβαλλον

1 06 —
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μέ βλέμμα αγάπης καί όνεφευόμην όΓ αύτόν τήν 
ιδανικήν σύντροφον τήν όποιαν πρέπει νά εχη ό 
μονήρης ποιητής, αγαθήν, αγνήν, πιστήν, μίαν 
φίλην, ή όποια, ένώ αύτός ύπό τό φώς τής λυ
χνίας ιοχρός,κατάκοπος,αποθαρρημένος ακούει είς 
τόν λογισμόν του μέσα νά πάλλεται τό έλαφρόν 
πτερόν τών μαύρων πτηνών τής αμφιβολίας, κ’ 
έξασθενίζεται ύπό τό βάρος τής ύπερανθρώπου 
πάλης του,νά πλησιάζη, γλυκεία καί λευκή, /.' 
έγγίζουσα μέ τό χέρι τήν κεφαλήν εκείνην, τήν 
μόλις πρός στιγμήν ύπό τοϋ ονείρου ' άφειμένην, 
—όπως μεγαλειτέρα αδελφή θά έκαμεν είς τόν 
αδελφόν της, τόν μαθητήν, εργαζόμενον πολύ 
αργά,—νά τόν φιλή είς τό μέτωπον,σκορπίζουσα 
μέ μίαν λέξιν τής τέχνης τούς πόνους. Τήν ώνει- 
ρευόμην δι ’ αύτόν τήν ταπεινήν καί άφοσιωμέ- 
νην σύζυγον! Τοϋ τήν ηύχόμην.’Άν τήνσυνήντα, 
θά έκαμνα τό καθήκον μου. Θά έφευγα, θά έ
φευγα, κυρία, μακράν απ' αύτόν, καί δίχως νά 
καυχηθώ καί δίχως νά τόν κάμω νά έννοήση,δτι 

’...... *■>- ;

ευ- 
έγώ 
αυ 
τήν

ήτο μεγάλη Ουσία, διά νά μέ λησμονήση ζαί 
είμπορέση ν ’ άπολαύση είς τόν νέον έρωτα 
τυχίαν ζηλευτήν μίαν ημέραν. Νά τί ήμην 
αξία νά κάμω !— Δούλη τοϋ όρκου και τοϋ 
στηροϋ καθήκοντος, ώ ψυχρά μνηστή, μέ τή 
σκληράν κ’ επίμονον καρδίαν, ό άκαμπτος έρως 
σας, θά είμποροϋσε νά κάμη τόσα ;

ΒΕΡΘΑ
’Αληθινά, κυρία, αύτήν τήν χίμαιραν είχατε 

δι ’ αύτόν ; Άλλά τήν θέσιν αύτήν τής συζύ
γου καί αδελφής μαζή καί μητρός, τοϋ φύλα- 
κος αγγέλου τοΰ προσκεφαλαίου καί τοϋ κατω
φλιού, τό είζεύρετε ; τήν έφύλαττε δι ’ έμέ προ- 
τήτερα. Δέν είξεύρατε τΰ'νομα τής μνηστής 
εκείνης, τήν όποιαν διά χάριν σας είχεν εγκατά
λειψη είς τήν πατρίδα ; Καί άν ή γλυκεία αύτή 
μέριμνα σάς έτάραξε πρός στιγμήν καί σάς έ
καμε νά σκεφθήτε, ότι έκεΐ εύρίσκετο δι ’ αύτόν 
ή εύτυχία, διατί τότε δέν είχατε τήν τόλμην 
νά. ειπήτε εις το άτυχου παιδί, τό πάσχαν άπό 
/οσταλγίαν : «Πήγαινε κ’ εύτύχει» ;

ΡΕΝΕΑ

Καί άν τό είχα κάμει ; καί άν τό είχα πο
θήσει ;... Γελάτε ; Πράγματι φαίνομαι άξια νά 
ίφεύρω απολογίαν αίσχράν. Άλλ’ όμως δέν δύ
ναμαι νά ύποφέρω ν' αποδίδουν τόσην αναν
δρίαν είς τόν γενναϊον μου έρωτα. Θέλετε-δέν 
θέλετε, θά μάθετε τό τί έκαμα. — Μίαν ημέ
ραν. . .ήτον άρρωστος. Ήμην είς τό πλάγι του 
όταν τοϋ έφεραν — ώ ! θά ενθυμούμαι πάντοτε 
“ή'> ωχρότητά του !— ενα γράμμα,τό όποιον ήρ- 
χετο άπό τήν επαρχίαν κ’ έγραφε διά σάς. 
Κάποιος φίλος του τού έλεγεν, ότι τόν έσυγχω- 
ρήσατε, άλλ’ ότι δέν έχετε πλέον καμμίαν έλ
πισα,καί υπομένετε εύγενώς τόν άγαπημένον σας 
πόνον, δίχως πίκραν, μέ τήν σταθεράν εκείνην 

απελπισίαν, τήν όποιαν έχουν αί χήραι τών 
ναυτικών, κυττάζοντας άκατάπαυστα ποός τήν 
θάλασσαν. «Δόσε μου αύτό τό γράμμα!», τοΰ 
λέγω τότε μ. ’έγωϊσμόν.Κα.ί μοϋ τό έδωκε μέ κί- 
νημ.α θλιβερόν, καί είδα τότε τό βλέμμα του 
τό διαυγές ν’ άλλοιωθή.— Ητον ή τελευταία 
φορά όπου τόν είδα νά κλαίη !— Ένόησα κ’ 
έφώναζα : «Εινε καιρός άκόμ.η’ σώσε τον εαυτόν 
σου έκεΐ πέρα,όπου σ' αγαπούν- όπου σέ προσ
μένει ή εύτυχία, δ του σέ προσμένει ή άνάπαυ 
σις...»—Τά. δάκρυα έξηράνθησαν είς τά μεγάλα 
του μάτια, τά τόσον ωραία. Είχε παύση πλέον 
νά ονειροπολή. Μειδίαμα ιοχρας καί μυστηριώ
δους ειρωνείας έπτύχωσε τά χείλη του καί τό 
βλέμμα του έγινε σκυθρωπότερου. — "Επειτα μοϋ 
άπεκρίθη ; «Νομίζω, ότι είνε πολύ ά.ργά, εύχ χ
ριστώ 1» Καί μέ τόνον τόν όποιον οέν δύναμαι 
νά σάς έκφράσω...—ήτον ή τελευταίαφοοά, όπου 
τόν είδα νά γελάση.— Άλλά, τί βλέπω; δά
κρυα έλαμψαν είς τά μάτια σας ; Τί έχετε,κυρία ;

ΒΕΡΘΑ
Μοϋ όμιλεΐτε δι’ αύτόν. (Άποτόμως καί μέ με- 

γάλην συγκΐνησιν), Ά ! σταθήτε ! πάρετε αύτήν 
τήν θήκην,δυστυχισμένη γυναίκα. Συγχωρήσατε 
με,λησμονήσατε μίαν άνανδρου απειλήν. Έγώ νά 
σάς κάμω κακόν ; Έγώ νά σάς ατιμάσω ; Ά ! 
όχι! Είξεύρετε πολύ καλά νά τόν κλαίετε καί νά 
τόν Ορηνήτε. Αληθινά,έφάνην σκληρά καί αναί
σθητος. Άλλά τόν ήγαπάτε ! Μ’ έστενοχώρει 
τόσον ή σκέψις αύτή ! Δέν πρέπει νά τρομάζετε 
μέ όσα είπα... Έπονούσα.. .Τον ήγαπάτε! Τό αι
σθάνομαι. Ό έρως σας ήτον τρυφερός καί πι
στός. Συγχωρήσατε με. Δέν ήδυνήθην νά κρα
τήσω πρός στιγμήν τον θυμόν μου καί τήν ζη
λοτυπίαν μου. Άλλά διά νά μέ συγχώρηση κ’ε
κείνος,συγχωρήσατέ με σεις —Πώς ; ό λογισμός 
μας είχε τόσον άποκοιμηθή, ώστε ημείς, άδελ- 
φαί είς τόν πόνον, έγίναμεν αντίπαλοι ; Άλλ ' 
αφού τόν ήγαπάτε μέ τόσην αύταπάρνησιν, ή καρ- 
δία σας ας κλεισθή τώρα είς κάθε μ.νησικακίαν, 
καί κυττάζοντας τό παρελθόν,ας σκεφθώμεν μαζή 
διά τόν αμαρτωλόν χριστιανόν, ό όποιος άπέθανε 
δίχως νά προσευχηθή. “Ας άφιερώσωμεν απόψε 
εις τήν Μεγάλη» Μακροθυμίαν σείς τήν μετά
νοιαν σας κ’ έγώ τήν απελπισίαν μου. Τό πα- 
ρέλειψεν άπό εγωισμόν άς εύχηθώμεν νά συγχω- 
ρηθή... Ά! Κυρία, θά σάς κάμη ίσως νά συνο- 
φρυωθήτε ή έπαρχιώτική μου εύλάβεια. Όμως 
τό νά προσευχώμεθα δι’ αύτόν σημαίνει ότι τόν 
ενθυμούμεθα. Δακρύων μάς συνδέει άδελφοσύνη. 
Ά: δεηθώμεν κάλλιον,παρά νά κλαίωμεν. Καί 
οί δύο πόνοι μας, ώσάν δύο λαμπάδες άγναί, 
άγρυπνοι πλησίον φερέτρου, θά καίουν σιμά είς 
τόν τάφον του,έξατμίζουσαι πρός τόν ούρανόν τάς 
μυρωμένας ψυχάς των· καί ή διπλή μας προσευ
χή. ώς δύο λευκαί περιστεράς, θά φθάση μέχρι 
τοϋ Θεού.

ήγάπα ώσάν άσμα τής πατρίδος του. II 
υπήρξα τής καρδίας του ή κυρίαρχος.

ΡΕΝΕΑ

Λοιπόν θέλετε, εάν σάς ένόησα . . .

ΒΕΡΘΑ
Δόσατέ μου τό χέρι σας.

ΡΕΝΕΑ

’Όχι ! διότι περιφρονώ τόν εαυτόν μου, διότι 
δέν τά είπα όλα, καί θέλω όλα νά σάς τά ειπώ. 
Ή τιμωρία μου πρέπει νά είνε πλήρης. Ναι ! 
ό,τι άπό τήν άκαμπτου καί άγρίαν αντί ζήλον 
θ' άπέκρυπτα, πρέπει νά τό είπώ είς έκείνην, 
ή όποια μέ σώζει. Θέλω νά ελαφρώσω άπό τό 
βαρύ αύτό μυστικόν τήν καροίαν μου. ΙΙαρηγο- 
ρήσου ,πονεμένη ψυχή 1 Δέν ή-j άπησεν έμέ πλειό- 
τερον έκεΐνος, τόν όποιον αύτήν τήν εσπέραν 
κλαίομεν καί είς αύτά άκόμη τά φιλήματα. μου 
δέν σάς έλησμόνει· είσθε πάντοτε τό ίδικόν μου 
καί τό ίδικόν του βάσανον. Δέν είχεν ίατρευθή 
άπό τόν παλαιόν του έρωτα. Άλλοίμονον ! Τήν 
άνάυ.νησίν σας, τήν οποίαν τόσον έγιο έμισοΰσα

7Ξ G£V 
ΙΙσθα- 

νόμην πάντοτε έντός αύτής σφοδροτέραν καί 
ίσχυροτέραν τήν νοσταλγίαν, άπό τήν όποιαν 
ίσως απέθανε.

ΒΕΡΘΑ
Καί τί σημαίνει σήμερον, ότε αί ήμέραι έκεΐ- 

ναι τής παραφοράς παρήλθον, ποιον αύτος ήγά- 
πησε πλειότερον, τόν άκαμπτον καί αγνόν κρί
νον, ή τό λιπόθυμου ρόδον, άφοϋ άπέθανεν άπό 
τ’ άρώματά των! Έχετε καί σείς όπως κ' έγώ 
τό δικαίωμα τών δακρύων. Άς διαφυλάξωμεν 
καί αί δύο τήν ζηλευτήν γλυκύτητα τών θυ
μάτων, υπερήφανοι, οτι ύπήρζαμεν ή θεία πλά.η 
τοϋ απατηλού ιδανικού, τό όποιον ματαίως άν= 
ζητεί. Ό ποιητής, άδελφή μου, έξωρισμένος εις 
τήν ζωήν, έχει πάντοτε δίψαν έρωτος ακόρεστου. 
Πρέπει νά ύποφέρη τό γλυκύ αύτό μαρτύριο·/ άπό 
τό πρώτον του βλέμμα έ'ως τόν τελευταίου ανα
στεναγμόν. Τόν παρεσύρει τό άπειρον, ποθεί τό 
αόριστον, καί μόλις τό προφθάση, ό,τι καί άν 
εινε αύτό,ποίημα ή γυναίκα, τονειρον, τό οποίον 
τόσον καιρόν άνεζήτει γίνεται άφαντου, ώσάν 
πεταλούδα τήν όποιαν ήγγιξαν. Έξ αίτιας αύτού 
πάσχει, έξ αιτίας αύτού άποθυήσκει ! Καί ημείς 
είμεθα αί λύραι, τάς όποιας έθραυσαν τά δά 
κτυλά του συστελλόμενα άπό τούς πόνους, αί 
λύραι, αί όποια*, κλαίομεν, ένώ είς τάς χρυσάς 
μας χορδάς ή αρμονική καί γλυκεία ψυχή του 
πάλλει άκόμ.η. 

του βάσανον. Δέν είχεν ίατρευθή

ΡΕΝΕΑ

Εύχαριστώ, διότι μέχρι τέλους θά είσθε γεν- 
ναιόφρων. Καί τώρα θ’ αναχωρήσετε τάχα άπ ’ 
εδώ όλιγώτερον δυστυχής, ίσως μάλιστα ολίγον 
παρηγορημένη, άφοϋ έμάθατε τί αισθήματα έ- 
τρεφεν εκείνος διά σάς ; αισθήματα όμοια μέ 
τήν άνάμνησιν τήν όποιαν ό άπιστος φυλάττει

πάντα διά τήν προσευχήν, όπου έλεγεν άλλοτε 
καθιστάς έπάνω είς τά γόνατα τού πατρός του, 
εμπρός είς τό εικονοστάσιον. Έγώ έχω καθήκον 
θλιβερόν νά λησμονήσω. Θ’ άποθάνω βραδέως άπό 
τον μ.υστικόν μου πόνον. Έρυθριώσα διά την αγά
πην, έρυθριώσα διά τήν έκτίμησιν μέ τήν όποιαν 
οί ΐδικοί μου μέ περιβάλλουν — τί ειρωνεία! — 
Ο’ άποδιώκω τό έρύθημα άπό του μετώπου μου, 
θά ύποτάσσω τής απελπισίας μου τήν ούναμιν 
καί θά περιμένω τήν νύκτα καί τήν σιωπήν διά 
νά κλαύσω. — Καί τώρα .χαίρετε. — Προβλέπω ,δ- 
τι ομιλώ περί αύτού διά τελευταίαν φοράν,διότι 
Ο’ αναχωρήσετε. Έκεΐ κάτω ό λογισμός σας 
θά ξαναεύρη καί πάλιν τήν συνήθειάν του, τήν 
όπ-ίαν άφησε. Θά προσευχηθήτε δι ’αύτόν καί— 
ποιος είξεύρει !—ίσως καί δι' έκείνηυ,τής όποιας 
ό έρως σάς έφερε κατ' άρχάς τήν άγανάκτησιν, 
κ’ έπειτα τόν ’συγχωρήσατε, διότι ώμοίαζε μέ 
τόν ίδικόν σας. Μίαν λέξιν άκόμη, πριν άποχω- 
ρισθώμεν Θά έξεπλήρωνα πολύ καλλίτερα το 
ταπεινόν μου καθήκον, εάν είμ.ποροϋσα νά σάς έ- 
πανίδω μίαν φοράν άκόμ.η. Αστέρα θά κλεισθώ 
πάλιν μέσα είς τήν φρικώδη θλ'-ψιν μου, καί θ 
αναγκάσω, ή δυστυχισμένη, τόν εαυτόν μου νά 
λησμονήση πόσον ύπήρξεν αγαθός, εύγενής, θλιμ
μένος καί ωραίος.— Ώμιλήσατε, μίαν φοράν 
άκόμη.

ΒΕΡΘΑ

Αύριον, είς τόν τάφον του.

ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ
(Μετάφρασισ)

Έί ΝΕΚΡΟΨΙΑ

ΊΙ άνωτέοω είκών τοϋ Ιταλού ζωγράφου S"’ο- 
I’elti έ/επνεύτύη εκ τή: Ά'εκοο-ί/ίv.;» τού περίφημου 
ποιήματος τής Ίταλίοο: ποιητρίας ’’Λοας Νεγρη. 
γνωστής καί παρ' ήμιν ές επανειλημμένων απαγγε
λιών. ΊΙ είκίον αφόρα ακριβώς τό έςής τετράστιχον, 
κατά μετάφιατιν τού κ. Λ. Β/.αχου.

Ι’αλ τό μα/αΐρ! σου πειό μέσ' ακόμα 
Ξερρίύωσ' τήν καροιά μου άπό τά βάθη ..
Καί ρώτησ'την. . τό άλαλό τηο στόμα 
Τοϋ πόνου τό μυστήριο δώ σοϋ μάθη.
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ΦίΙΤΟΤΥΠΙΑ
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Φ

Όλη εν ίόχρουν, 
άνάμεσα tic τό οϊιιο- 
διψέε εάόανον τών 
τοίχων , ύπό τό φώς 
τό άκύιιάντεν, ώιιοία- 
ί,ε με μι αν μυστηριωοη 
σπταοΐαν, ιιε ενά δρα- 
πέτην άοτέρα, εστις 
έσελαγισενέκεϊ διά νά 
έίάρη τδ πνεύμα και 
νά Θερμάνη τούς παλ
μούς.

Κομψή,γλυκεία,χα- 
ρίεοσα, φαίνεται ώς 
εν ποίημα τού όποιου 
έκαστη στροφή είνε 
και έν μειδίαμα, μία 
αρμονία, έν όνειρον. 
ΙΙοίηιια , το όποιον 
έιίπνεει τό κάλλος καί 
έέυψόνει ή καλοσύνη.

Τήν είδα νά σκοο- 
πίύη γύρω άφθονα τής 
ευτυχίας τά δώρα. Εις 
τά χείλη της τά πυ
ρώδη εϊδα νά πλανά- 
ται το φεύγον μει
δίαμα μιας οπτασίας 
καί εις τούς οφθαλ
μούς της τούς κουρα
σμένους άνέγνωσα μέ 
τούς οφθαλμούς τής 
ψυχής μίαν αόριστον, 
μίαν μακρυνήν άπο- 
θάρρυνσιν.

Όλα γύρω της έθσρύβουν ολα έπάλ- 
λοντο άπό μίαν τεραστίαν δάνησιν φωνών, 
καί αυτή άπαθής, ξένη προς τήν τύρβην, 
είχεν άφαιρεθή εις [δικόν της φανταστικόν 
κόσμον καί άνέπνεεν μόνη έν αύτώ καί άλλα 
ένδομύχως άνέπλαττεν ιδεώδη καί έύη έν 
άποκρύφω Παραδείσω άγάπης. Ώ, πώς ή
θελα τήν στιγμήν έκείνην νά έζων καί έγώ 
μαώή της εις τόν μύχιον έκεΐνον, τόν παν- 
αρμόνιον κόσμον,νά διεέεδίκουν έγώ τά [ίάθη 
εκείνα τής καρδίας, τού πνεύματός της τούς 
διαλογισμούς τούς περιπαθείς. Τήν ε’δα ατε
νώς νά προσηλώνη τούς οφθαλμούς ύγρούς 
τις οιδεν έκ τίνος άναμνήσεως, καί νά προσ-

τεύσεις ! I ήυ βωβήν έκείνην

παθή να συλ- 
λέ£η άπομε- 
μακρυσμένας 
έντυπώσειε 

καί νά έμσα- 
θύνη εις τό 
μέλλον.τό ό· 
ποϊον δεικ
νύει τόσα ρό
δα — όνειρα 
ερυθρά καί 
κατάλευκά— 
καί όμως κρύ
πτει τόσας 
άκάνθας,τό
σας άπογοη· 
ποίησιν, τήν

έκστασιν έκείνην τήν γλυκυτάτην τών οφθαλ
μών καί τήν άδιάσπαστον τών χειλέων γαλή
νην,τόνοι αίφνης πεοιεκύκλωσαν πεοιπαθούς 
μέλους.καί περιϊπταντο ήσυχοι ώσάν νά έσέ- 
ύοντο καί έκεΐνοι τήν ίεράν μυσταγωγίαν 
τής καρδίας. τήν δειλήν καί άφωνου προσευ
χήν τής παρθένου προς τό άφθαστου ιδεώδες 
τής εύτυχίας καί τοΰ έρωτος.

Ή μουσική έλίκνιζε τά αισθήματα μέ τάς 
ρεμοωδεις στροφάςτης, καί τήν έκαμνέ άκόμη 
περισσότερον άφηρημένην, ένώ έγώ, πλησίον 
της ΐστάμενος, μάρτυς δέσμιος τής όνειρο- 
πολήσεώς της, παρηκολούθουν τήν δοκιμα
σίαν τής ψυχής, καί μού έφάνη οτι έβλεπα 
τήν καρδίαν της,τήν κεκουμένην εις τό άπα- 
λόν εκείνο στήθος, νά παλλη βιαιότερου καί 
τών παλμών έκείνων,ούς ένόμισα ότι οιέκρινα 
εις τό άψροστεψές πέλαγος τών αισθημάτων 
της, τόν αντίκτυπον, τον ήσθσ.νθην εις τά 
ΐδικά μου στήθη καί εις σύνδεσμος αισθημα
τικός με συνέδεσε μέ τήν καρδίαν έκείνην ή 
όποια μού έγεινε αρκετά γνώριμος, διά νά 
αισθανθώ τάς ήδύτητας, άλλά καί τάς πι
κρίας τού πολυκύμαντου κόσμου τής Άγάπης.

Άπό τής στιγμής έκείνης προσατενίζω 
μετ αύτής εις έν ·,έον ιδανικόν. Εις τά 
έρυθροό’αφή εκείνα καλύμματα τών τοίχων, 
φέρσντα καί αύτά τό χρώμα τής άγάπης,ύπό 
τό φώς τό έντονον τώρα, διολισθαίνει ή 
οπτασία καί πάλλεται ή άληθινή ζωή,ένώ ή 
μουσική παιανίζει γοργά τώρα έμόατήρια, ώς 
νά πανηγυρίζη καί αύτή τόν μυστικόν αρρα
βώνα τών νέων παλ
μών,τής νέας ζωής, 
μιας μοναδικής άγά
πης.

Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΜΕΡΟΣ A'.—II ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΙΙ ΤΕΧΝΗ

ΐν,έχε.χ ;ζ. τϋν τεύχους).

ΚΕΦΛ ΛΑΙΟΝ Δ'.
EllIAPAElil T11V 11TZ.. TEXNUO UN 111·- MSH KM 111·.

ΑΝΑΤΟΛΗ!. t'ULOIKII TKXNll. lll.l'tlKIl

I.'ll ll. τέχνη έν τή Δύσει τή ’Ανατολή.

'(> tln.lor.. - 'Exttyamc c.Ti τψ;Ίια.1 Er Ι'ειιιιιι-
vin, Ea.l.lia, EjrarJiravm. 'I'.larfyi’a ,Kira,'.l(>iirrin.

“Αν κατέπεσε τό Βυζ. κράτος, ή Βυζαντιακή 
τέχνη δέν συναπωλέσθη· έσχε σημαντικήν καί 
διαρκή έπίδρασιν έπι τής καθόλου μετέπειτα τέ
χνης. Ή έπίορασις σ αύτη κυρίως συνίσταται εις 
τόν Βυζ. δόλον, ον άπεδέχθησαν καί ήκολούθη- 
σαν κατά τό μάλλον καίήττον δλαι αί άρχιτεκτο- 
νικαί, ΤΙ Βυζαντιακή τέχνη ένε'πνευσε τόν Bru
nelleschi έν τη κατασκευή τής Santa Maria 
del’ Fiore τής Φλωρεντίας, τόν Μιχαήλ. Άγ
γελον εις δν έχρησίμευσεν ώς πρότυπον ό Βυ
ζαντινός θόλος διά τον ’Αγιον Πέτρον τής Ρώ
μης καί κατά τούς ήμετέρους δέ χρόνους ό καθε
δρικός ναός τή: Μασσαλίας, ή εκκλησία Sacre- 
Cceur τής Μονμάρτρης τών Παρισίων φέρουν 
πλήρη τήν έπίδρασιν τής Βυζαντ. τέχνης ήτις 
ακόμη δέν είπε τήν τελευταίαν λέξιν. 1 )

1) Όρα Gossct I.es compoles il'Orient el d Occidents. 
— Επίσης Les liidtnoires τοΰ Felix de Vernheil και 
Bidion.

Δέν θέλομ.εν νά είπωμεν βεβαίως ότι ή τέχνη 
έν τή Δύσει προέκυψεν έκ τής Βυζαντιακής. 
'Απλώς ε'.'.ε ή έξίλιζίς, ή τελειοποίησις τής Β. 
τέχνης, καθότι ή Ρωμαϊκή τέχνη είνε ή αρχική 
τέχνη ήτις έχρησίμευσεν ώς τό όρμητήριον καί 
ή βάσις τής -./yr,-. έν τή Δύσει. Δεν δύναταί 
τις έν τούτοις ν ’ άρνηθζ, οτι ή Κωνσταντινούπο- 
λις δεν έπέδρασεν έν τή τέχνη έν Δύσει. Τό εμ
πορίου, οι προσκυνηταί, αί σταυροφορία·., ήσαν 
άφορμαί συχνή: επικοί-ώνιας τής Δύσεως πρός 
τήν Χριστιανικήν ’Ανατολήν, έξ ής παρέλαβον 
οί εν τή Δύσει πολλά, ιδίως δσον αφορά τήν 
Βιομηχανικήν τέχνην. 'Εκτός τούτου πολλοί Έλ
ληνες καλλιτέχναι άπήλθον εις τήν Δύσιν ίνα 
ζητήσωσιν τύχην και άσυλου, ιδία δέ κατά τήν 
εποχήν τών έρίδων τών εικονοκλαστών πολλοί 
έξεπατρίσθησαν έκ τής ’Ανατολής καί διεσκοο- 
πίσθησκν εις τήν Δύσιν.

Ή έπίδρασις τής Βυζ. τέχνης είνε εναργέ
στερα κυρίως έν τή Ιταλική ζωγραφική. Είδομεν 
πώς έν Ραδέννη άνεπτύχθη ή τέχνη. Ό λόγος 
τής τοιαύτης έπιδόσ-ως τής τέχνης εν Ιταλία 
δέν είνε μόνον κλιματολογικός, άλλά πρωτίστως 
διότι ή μεσημβρινή ’Ιταλία υπήρξε τό καταφύ- 
γιον τών ΰπεραπολογητών τών εικόνων, κατά 
τήν έποχήν τών είκονομάχων,καί μετά τήν Νορ
μανδικήν κατάκτησιν, ή νεοελληνική τέχνη διε- 
σο'ιθη εις τά μέρη ταϋτα, ών ο πληθυσμ.ός ειχεν 
άποβή έν μέρει ελληνικός. Ο'ύτω βλέπομεν τήν 
Βυζ. τέχνην έν Σικελία παράπλευρον τής ’Αρα
βικής. ’Επίσης συναντώμεν τήν τέχνην έν Βενε
τία, έμπνεομένην καθαρώς έκ τήςΈλλ. τέχνης. 
Άρκεΐ πρός άπόδειςιν ό ναός τοΰ Άγιου Μάρ

κου (976 — 1085). Τά μωσαϊκά τής Βενετίας 
έσχον τά πρότυπα αυτών έκ τών Βυζαντινών. 
Έλληνες καλλιτέχνα·. έγκατεστάΟησαν έν Βε
νετία κατά τόν ενδέκατον αιώνα μ.Χ. τοσοΰτον 
πολυάριθμοι, ώστε νά σχηματίσωσι ιο'.ον σω
ματείου .

Έν Γερμανία επίσης καταφανής είνε ή έπί- 
δρασις τής Βυζ. τέχνης. Είνε γνωσταί έκ τής 
ιστορίας αί σχέσεις Καρόλου τοΰ Μεγάλου μετά 
τής αύτοκρατείρας Ειρήνης Ή Ειρήνη ή το άση
μος, άλλ’ ώοαιοτάτη ’Αθηναία,νεωτάτη καί έζό- 
χως ευφυής, μεταβάσα δε έζ ’Αθηνών εις τό Βυ
ζάντιον τφ 769 έγένετο σύζυγος τοΰ αύτοκρά- 
τορος Κωνσταντίνου. Ήθέλησε ν ' άναστηλώση 
τάς εικόνας, πρός τοΰτο δ' έζήτησε τήν συνδρο
μήν τοΰ Πάπα καί Καρόλου τοΰ Μεγάλου. Πρός 
πληρεστέραν δ επιτυχίαν τοΰ σκοπού της ήορα- 
βώνισε τόν υιόν της Κωνσταντίνον μέ τήν κόρην 
τοΰ Καρόλου τοΰ Μεγάλου. Έπετεύχθη ή άνα- 
στήλωσις, τότε δ’ ευθύς ή Ειρήνη άπεμακρύνθη 
τοΰ Καρόλου καί διέλυσε τήν μνηστείαν τοΰ 
υίοΰ της, ον καί ένύμφευσε μέ μίαν ’Αρμενίαν. 
'Γούτο ύπήρξεν αφορμή νά διαλυθώσιν αϊ μεταξύ 
Ανατολής καί Δύσεως σχέσεις. Έν τούτοις ή
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όμοιότης τού παρεκκλησίου τού ανακτόρου τής 
Aix- la Chapelle πρός τάς εκκλησίας τής Κων
σταντινουπόλεως καί τού Άγ. Βίταλίου τής 
Ραβέννης είνε τόσον καταπληκτική, ώστε νά 
φανιρώνη πόσον έπέδρασεν έν Γερμανία ή Βυζ 
τέχνη. Άλλά καί έ'τιρον συνετέλεσεν είς τήν 
έπίδρασιν ταύτην. 11·ρί τά τέλη τού επομένου 
αίώνος, ή Θεοφανώ, θυγάτηρ τού Έλληνος αύ 
τοκράτορο; Ρωμανού τού Β' ένυμφεύθη τόν υιόν 
ΌΟωνος τού Μεγάλου, βασιλόπαιδα Όθωνα, 
δστις έβασίλευσεν άπό τού 973 έτους μέχρι τού 
983. Μετά τόν θάνατόν του έγκατεστάθη ή 
χήρα αύτού είς Κολωνίαν, ένθα περιεζ.υζλώθη 
ύπό καλλιτεχνών καί λογιών. Τών πολυαρίθμων 
εκκλησιών οί θόλοι καί άπειρα αντικείμενα, τής 
χρυσοποικιλτικής ώς καί τό χρυσοΰν θυσιαστή
ριον τού αύτοκράτορος ’Ερρίκου II, τό έν τφ 
ΙΙαρισινώ μουσείω τού Clyny ευρισκόμενον δέν 
είνε άλλο τι ή μιμήσεις ελληνικών προτύπων.

'Εν Γαλλία, ή εκκλησία Saint-Front <le 
Perigeux είνε έν ταΐς γενικαϊς αυτής γραμμαϊς 
ναός Βυζαντινός. Ό ναός ούτος ύφ’ ολας τάς 
επόψεις τής οικοδομής, τής τομής τών λίθων, τής 
διευΟετήσ-ως τού υλικού είνε πρωτότυπον αλη
θώς οικοδόμημα καί τεχνικώτερον τοΰ Αγίου 
Μάρκου. Ό J. Quicherat φρονεί δτι ή έκκλη
σία αύτη δέν είνε άπομίμησις Ένετικής εκκλη
σίας, άλλ' ή σύγκρισις τών δύο βασιλικών εμ
φαίνει δτι άμ.φότεροι οί αρχιτέκτονες εΐχον έν 
κοινόν πρότυπον, τόν ναόν τών Άγ. Αποστό
λων, τόν έν Κω-σταντινουπόλει άνεγερθέντα ύπό 
τοΰ ’Ιουστινιανού.

Τόν Βυζαντινόν τύπον εύρίσκομεν καί έν ταΐς 
Σκανδιναυϊιαΐς χώραις, εις τόν ναόν τού Byben 
έν Δανία, άνακτισθέντα κατά τόν ΙΘ' αιώνα, 
κατά τό σχέδιον τού Saint Front, έν Νορβη
γία δέ,είς τόν ναόν τού Dronlheim δστις έχει 
θόλου; κατ’ έμπνευσιν προφανώς Ανατολικήν. 
Καί τούτο εξηγείται, καθότι οί Σκανδιναυοί εί- 
χον απ’ ευθείας έπικοινωνίαν μετά τής ’Ανα
τολής, περισσότερον άφ’ δ,τι δύναταί τις νά 
φαντασθή, διαδραματίσαντες ένεργότατον μέρος 
κατά τάς σταυροφορίας *).

Άλλ’ έάν ή αρχιτεκτονική τών Βυζαντινών 
έσχε μιμητός εις τόπους τόσον άπομεμακρυσμέ- 
νους, πολύ εύκολωτέρα ήτο ή διάδοσις αύτόθι 
τών βιομηχανικών τεχνών, καθότι ήτο εύχερε- 
στέρα ή μεταφορά τών έργων τοιούτου είδους. ΊΙ 
άνοδος είς τόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως 
τοΰ Κόμητος τής Φλανδρίας Βαδουΐνου τοΰ IX, 
τώ 120ί, ήτο γεγονός σημαντικόν διά τήν φι- 
λοτεχνίαν τών Φλαμμανδικών πόλεων, συνετέ- 
λεσε δέ ιδίως είς τήν τελειοποίησιν κατά τήν 
εποχήν έκείνην τής ταπητουργίας.

Άλλά οέν ήτο μόνον ή Δύσις ήτις ύπέκυψεν

I ) Όρα σύγγραμμα τοϋ L. Itianl περ: τών Σκανοιναυών 
σταυροφόρων. 

είς τήν έπιβολήν τής νεοελληνικής τέχνης. Ήτο 
καί ή Ανατολή. Είναι περίεργος ή έπίδρασις αύ
τής μέχρι τών ανατολικών εσχατιών τής Ασίας 
άπεδείχθη δέ αληθές κατά τούς νεωτέρους χρό
νους >) δτι οί Σϊναι παρέλαβον έκ τής Ευρώπης, 
έκ τών εργοστασίων τής Κωνσταντινουπόλεως, 
τόν τρόπον τής κατασκευής τών μίλτων τών 
διαπεφραγμένων. Ιδία είς τά μέρη εις τά όποια 
πρώτον ο Χριστιανισμός είσέδυσεν έκ Κωνσταν
τινουπόλεως, ήτοι έν Γεωργία, 'Αρμενία, Έτ- 
σμ.ατζ'.ν καί κατ ' εξοχήν έν Ρωσσία, ή τέχνη 
άνεπτύχθη.

("Επεται συνέχεια).

Φί.Ιη ΙΙιταχοθηχη,

Έτελείωσαν τέλος πάντων καί αί έφετειναί 
εξετάσεις τού Ωδείου. Έπί τρεις εβδομάδας 
μέσα εις τήν αίθουσαν τών συναυλιών έςετυλίσ- 
σοντο ένώπιόν μας αί έργασίαι ολοκλήρου τοϋ 
έτους, καί ένας ένας, δλοι οί μαθηταί μάς έδει- 
ςαν τί ποσόν μουσικών γνώσεων κατώρθωσεν ό 
εγκέφαλός των ν’ άφιμοιώση, καί ποίας δυσχέ
ρειας τεχνικά; αι χεϊρες των νά ύπερνικήσου > 
καί ποιαν αίσθητηκήν βελτίωσίν ν ' άποκτήση ή 
άντίληψίς των. ΙΙαρήλασαν ένώπιόν μας φύσεις 
προικισμένα·, αφειδώς ύπό τής φύσεωε, δια. τάς 
οποίας ή άναρρήχησι: είς τάς ύψηλάς κορυφας 
τής τέχνης, είνε ένας φαιδρός περίπατος μέσα 
είς λειβάδ'.α άνθοσπαρμένα, ζαί ή άνοδος ιμαλή 
καί τερπνή. ΙΙαρήλασαν φύσεις πτωχαί καί α
σθενικά!, αί όποΐαι μέχρι τέλους θά σκοντάπτουν 
έπί πετρών καί άκανθων, ζαί θά αίμάσσουν καί 
θά πονούν έ'ω; νά φθάσουν εις κάποιον ύψος, καί 
έκεΐ θά σταματήσουν έξηντλημέναι καί θά βλέ
πουν μέ πικρίαν τούς άλλους εύτυχεϊς συνοδοι
πόρους των νά προχωρούν γελαστοί, ύψηλότερα, 
δλο ενα ύψηλότερα. ΙΙαρέστημεν μάρτυρες είς 
αγώνα έζν-υριστικόν καί συγκινητικόν, αγώνα 
ύπερισχύσεως τοΰ ικανότερου, αγώνα είς τόν 
όποιον αντί δπ/ων ύπήρχον άβραί φράσεις τοΰ 
Σωπέν,καί συνηχήσεις γοργά! τού Λίστ, καί πο
λυφωνία·. τού Μπάχ. Καί μέ τά ώραϊα αύτά 
δπλα είς τάς χείρα; έξήλθον πολλοί νικηταί, μέ 
τήν χαράν τού θριάμβου άπαστράπτουσαν είς τά 
νεαρά των πρόσωπα, είς τήν προσδοκίαν τοΰ 
προσεχούς βραβείου καί τής άπωτέρας δόξης. 
Ύπήρχον καί οί ήτταμένοι. όχι πάντοτε οί α
νικανότεροι, ευαίσθητοι οργανισμοί, τούς όποιους 
ή θέα τών σιωπηλών κριτών καί ή έπισαμότης 
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Λίνα Μαυρομ-ιχίλη.

τής ημέρας έπτόησε, καί τά δπλα έρρίπτοντο 
κατά γης, καί έπηκολούθει θρήνος καί κλαυθμός 
και όδυρμός πολύς.

Άπό έτους είς έτος ό αγών καθίσταται ορι- 
μύτερος, καί ή προσπάθεια μεγαλειτέρα, καί 
λιχνίζεται ό καθαρός χρυσός'άπό τήν σκωρίαν. 
'Εφέτος ό χρυσός εύρέθη άφθονος.

'Εκτός τής μουσικής προόδου είς έκαστον 
κλάδον οργανικής έκτελέσεως, έχομεν νάσαμειώ- 
σωμεν τρία πολύ σπουδαία βήματα πρός τά εμ
πρός. Έγκαθιδρύθη συστηματικώ; ή άσκησε: είς 
τήν musique de chambre. Συνεργάζονται άπό 
κοινού είς αρμονικόν σύνολον,πιάνο, βιολίον καί 
βιολοντσέλλον, διά τήν ερμηνείαν τών ωραίων 
συμφωνικών έργων τών μεγάλων μουσουργών. 
Δεύτερον, παρετηρήθη μία τάσι: πρό; σοβαρά; 
θεωρητικός μελέτας. ‘ Γπάρχει ήδη,τάξις άντιστί- 
ξεω;, ή οποία τις οίδε ποια ευχάριστα αποτελέ
σματα δύναται νά έχη διά τήν μέλλουσαν μου
σικήν παραγωγήν τής χώρας. ’Επίσης πολύ ευ
χάριστο·? είνε τό γεγονός, δτι ήρχισεν ήδη νά 
μή θεωρήται ώς απλούς στολισμό: ή μελέτη 
τής μουσικής, άλλ' ώς έπιστήμη, δικαιούμενη 
νά κατατάσσεται είς ίσην τουλάχιστον μοίραν μέ 
τήν νομικήν λ. χ., διότι είδομεν νέους καλών 
οικογενειών αποφασίζοντας ν’ άνταλλάςωσι τόν 
επίζηλον τίτλον τού ΛΛζζΓορος- τα rojuxd, μέ 
τόν κάπως, ίσως, έως τώρα περιφρονημένον τοΰ 
βιολιστού ή βιολοντσελλιστοΰ.
Ώστε τό έφετεινόν αποτέλεσμα τών εργασιών 

τοΰ Ωδείου ύπήρξεν ύπέρ ποτέ ικανοποιητικόν. 
Καί μέ τους τελευταίους ήχους τοΰ κλειδοκύμ
βαλού, οί όποιοι ήκούσθησαν χαρούμενοι καί

θριαμβευτικοί ζατά τήν επίσημον ημέραν τή? α
πονομής τών βραβείων, εισέρχεται ή μακ.ρα. 
ανιαρά θερινή έποχή, μέ τόν δάκτυλον εις το 
στόμ.α, έπιβάλλουσα σιωπήν είς τήν ώρα'.αν 
Μούσαν, κλειδόνουσα τά πιάνα, καί τάς θήκας 
τών βιολιών καί τάς θύρας οών αιθουσών, ένώ 
αλλαχού, είς χώρας πλέον ευτυχείς, ανοίγονται 
αί πΰλαι τού Μπαϊρόύτ, καί κτίζονται νέα θέα
τρα καί ό γίγα: Βάγνερ νικά καί καύσωνας και 
θερινήν ανίαν.........

Άς έλπίζωμεν !
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ

9| ΗΑλλίΤαΧ ΝΙΒΑ 1^ 
£ jrg,

Ν. ΓΤΖΗΣ

Τό ισχυρόν τάλαντον τοϋ I ύζη ευρεν ά
ξιου ύιινητήν, τόν φιλοτεχνότατον κάλαμον 
ποιητικού λογογράφου. Ή μελέτη τοϋ κ. 
Κακλαμάνου εινε έν άορόν καί αρμονικόν 
πλαίσιον τών παρατεθειμένων εικόνων τού 
Γύζη, αί όποΐαι είς τό πένθος τοΰ θανάτου 
του σκορπίζουν ακτίνας αύγής, ήτις προη 
γεϊται μιας άναγεννήσεως τής τέχνης. Διά 
τής καλλιτεχνικής ιιελέτης τοϋ κ. Κακλα
μάνου ζωογονείται ή αρρενωπή άλλά καί γα
λήνιος μορφή τοΰ Διδασκάλου, άναπαρίοτα- 
ται ζωηρώς τό όλον εργον τό όποιον ηύνόη- 
σεν πλέον ή άπαξ ό Θαλός τής νίκης καί 
έκύκλωσε τοϋ θριάμβου τό φώς.

Είς τάς σελίδας τής μελέτης ταύτης, ύ 
γιοϋς μελέτης καί προσεκτικής οσω καί καλ- 
λιλόγου, άναλίσσεται καί έρευνάται μέ όξυ 
δέρκειαν εις δύο διακεκριμένος περιόδους ή 
καλλιτεχνική τοϋ Γύζη φυσιογνωμία, έν τή 
ρωπογραφία καί τώ νεοϊδανιομώ. 1 ήν δευτέ 
ραν ταύτην. τήν καί σοδαρωτέραν περίοδον 
τής καλλιτεχνικής δράσ ως τοϋ Γύζ/| διεξήλθε 
λίζν εύγλώττως ό κ. Κακλαμάνος. Σύντο
μον. διά τό στενόν τοϋ χώρου, απόσπασμα 
περί τών θεωριών τοϋ νεοϊοανισμοΰ παρα- 
θέτομεν έκ τοϋ βιολιού τοϋ κ. Κακλαμάνου, 
οπερ συνιστώμεν είς τούς άναγνώστας τής 
«ΙΙινακοθήκης» θερμώς.

Αί θεωρία·, τών ριζοσπαστών τού νεοϊδανισμού 
εινε μεταξύ τών σφοδρώ; συζητουμένων, δέν 
γνωρίζω δ’ άν μ ’ δλην τήν φιλολογικήν των ευ
γλωττίαν διότι είναι τόσον ποιηταΐ όσον καί ζω
γράφοι πολλοί έξ αύτών — παράδειγμα ό περίφη
μο: Σάρ Πελαδάν, άξιώτερο; νά είνε γνωστός 
διά σελίδα: του τινα: μάλλον ή διά τά άτλα- 
ζωτά φορέματα, του.θά κατορθώσουν νά τά; επι
βάλλουν. Οί άνθρωποι, όσον καί άν τείνουν πρό: 
τό μυστήριον, δσον καί αν τού; απασχολή τό
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πρόβλημα τής ιδίας ύπάρξεως, όσον καί αν εισ
δύουν μελ-τηταί ακούραστο’, εις τά. άδιεξίτητζ 
βάθη τής ιδίας ψυχή:, φέρονται έπί τέλους φυ 
σικώς πρός τό φώς, τήν ζωήν, τόν ήλιον. Κατά 
τού: ριζοσπάστα; τούτου:,πάν ο, τι σύγχρονον, 
κάθε παράστασι: έ’χουτα άντικείμινον τήν νεκράν 
φύσιν, τό άψυχον τοπίο·/, τα ζώα καί τα φυτά, 
αποτελεί πράγμα άμ.οιρον σαμασία: καί ανόητο·/. 
Οσον αφορά τήν τ.χνικήν τή: ζωγραφικής, τό 
σχέδιον εις τόν χρωματισμόν τοΰ ζωγράφου, οί 
ύπερνεωτερισταί ούτοι ζποοαίνονται ότι «όλα 
αυτά οέν σημαίνουν τίποτε, τό παν δ’ αποτελεί 
ή ουσία, ή σκέψις καί ό ρυθμός». Σκοπό: τής 
τέχνης είνε νά έξεικονίζη όλους τούς ωραίους 
μύθου: τού κόσμου, καί έργον τοΰ τεχνίτου νά 
συγχωνεύη τό μυθικόν αυτό στοιχείο·/ μέ τό αί
σθημα τής τρυφερότητος, τό ίδιάζον εις τήν 
εποχήν μας, άνάγων αυτό μέχρι τοΰ μυστικι- 
σμού. Μόνον δι’ έργων τοιούτων ήμπορούμεν να 
πλουτίσομε·/ τό άθροισμά τών συγκινήσεων μας 
καί νά έχωμεν συναισθήσεις, αδυνάτους άλλως. 
Εις τάς θεωρίας τζύτας οφείλομε·/ εικόνας ύπεν- 
θυμιζούσα: τήν τέχνην τών αρχαίων Ασσυριών 
μάλλον ή τής συγχρόνου Ευρώπης,«τόσον απελ
πιστικά παιδαριώδεις εις σχέδιον καί χρώ[/.α,τό
σον άρχαΐζουσαι, τόσον χαλδαίζουσαι καί μετα- 
φυσικαί είναι» παρατηρεί ό τεχνογραφος Μούτ- 
τερ. Οί ζωγράφοι, οί έξωθήσαντες τό δόγμα τής 
σχολής ταύτης μέχρι τών άκρων, έζωγράφισαν 
τά. μάλλον αλλόκοτα πράγματα, ένας δ’ 'Ελβε
τός. Τράξελ ονομαζόμενο:, έσχεδίασεν εις σειράν 
υδατογραφιών ανθρωπότητα « ύπερβαϊνουταν τήν 
ύφισταμένην (λέγει) κατά τήν έντασιν τής αι
σθητικότητες» . Ί I ζωγραφική αϋτη άνεμίχθη μέ 
τήν μουσικήν καί μέσα εις ήμιφώτιστα εργαστή
ρια άνθρωποι φέροντες χαλδαϊκά γένεια ή φέρον 
τες κάρας, ήκουον άπό μυστηριώδη βάθη χορού: 
έκ τοΰ «ΙΙάρσιφαλ» καί «φούγκας» τού ΛΙπάχ. 
Άπό τούς καλλιτέχνα: τής σχολής εκείνης έφευ- 
ρέΟη ή «Χαλδαϊκή ΙΙαστοράλ». Εις αυτήν ά.νή- 
κεν ό Σάρ ΙΙελαδάν, δστι: έγραψε τόν « Γί-.ν 
τών "Αστρων» βαγνερικήν κωμωδίαν εις τρεις 
πράξεις. Εις αυτήν έθήτευον καί οί έκλέξαντ-ς τό 
ρόδο·/ καί τόν σταυρόν ώς τό διπλού·/ σύμβολο·/ 
τών εκθέσεων τής μυστικοπαθούς φάλαγγας.Λυτή 
ύπήρξεν ή παρασύρασα τήν σοβαρά·/ μ-ταρούθ- 
μησιν μέχρι τοΰ βαράθρου τοΰ γελοίου.

Άλλά τό διακριτικόν τών μεγά/ ων καλλ’.τε 
χνών, καί τοιοΰτος ύπήρξεν ό ί’ύζης, είνε δτι 
εις πάσαν ιδέαν ανευρίσκουν ο,τι αύτη έχει τό 
αληθές, όμοιάζοντες κατά τούτο πρός τούς έξη- 
σκημέναυ: χρυσοθήρας, τούς μεταξύ τής στιλ- 
βούσης άμμου ανακαλύπτοντας τά πραγματικά 
τοΰ χρυσού ψήγματα. Ά: μή νομίζωμεν, άλλως, 
οτι ο νεωτερισμ.ός είνε τό οδυνηρόν άνθος τοΰ 
οδυνηρού αΐώνος μας. ’(> νεωτερισμός είναι, αν 
μοΰ επιτρέπεται ή έκφρασις. παλαιότατος. '<) 
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νεωτερισμός είναι αιώνιος. ΙΙερί ζωγραφικής προ- 
κειμένου, ό Λουκιανός έλεγε·/ «ούδέν τή: επί
νοιας νεαρώτερον». Ο Ζεΰςις, έν σχέσει πρός 
τούς προγενεστέρου; αύτοΰ ζωγράφους, υπήρξε 
νεωτεριστής καθ’ όλη·/ τήν έννοιαν τής λέξεως.

Δέν έγραφε, κατά τόν Λουκιανόν, «τά κοινά 
καί οημώδη, άλλά πάντοτε προσεπάθει νά και- 
νοτομή καί επινοώ·/ άλλόκοτόν τινα ή παράξενου 
σύλληψιν, οι'αυτής προσεπάΟει νά επίδειξη τήν 
ακρίβειαν τής τέχνη:. Εις τήν τάσι·/ ταύτην ο
φείλεται καί ή περίφημος είκών του, ή παρι- 
στώσα θήλειαν Ίπποκένταυρον, άνατρέφουσαν 
τά Ιπποκενταυρίδιά της.

'Αλλά το πρωτότυπον τής έπινοίας καί ή νεω
τεριστική σύλληψι: τής εικόνας δέν ήμπόδιζον 
τον Ζεύζιδα, κατά τήν τελειότατη·/ τεχνοκρι- 
σίαν τού Λουκιανού, νά άποτείνη τάς γραμμάς 
του εις τό ευθύτατο·/, νά έχη άκριβή τήν κράσιν 
τών χρωμάτων, νά σκιάζη δεόντως, νά είναι ρ· 
γαλεπήβολο: εις τήν σύλληψιν,ανάλογος εις τήν 
επεξεργασίαν τών μερών καί αρμονικός εις τήν 
σύνδεσιν αυτών προ: ά/.ληλα' άπό τήν περιγρα
φήν δέ ταύτην τοΰ Λουκιανού εννοούμε·/ άριστα 
εκείνο, δπερ ό ίδιο: ό Ζεύξις επέγραψε» εις μίαν 
των εικόνων του: «μωμήσεταί τι: μάλλον ή μι- 
μήσεται» (ευκολώτερον είναι νά τήν κατακοίνη 
τις ή νά τήν μιμηθή). δεικνύω·/ ούτως οτι ή νεω
τεριστική. σχετικώς πρός τήν εποχήν του, σύλ- 
ληψις ήδύνατο νά δώση αφορμήν εις τούς συνήθειο 
μορφασμούς τών μή παραδεχομένων τήν μετα
βολήν, εΐμ.ή άφού πα/αιωθή. άλλ ’ ή έκτέλεσίς 
του. εις τήν οποίαν είχεν ήδη εισαγάγει τήν φω- 
τοσκίασιν. τήν ποικιλίαν καί τήν φυσικότητα 
τών χρωμάτων, τό ζωντα/όν τοΰ σχεδίου (άνα- 
φέρεται ότι ειχεν ώ μ.οιέλα πέντε από τάς ώ 
ραιοτέρα: νεάνισα: τού Κρότωνες),τήν πτύχωσιν. 
ήτο τελεία. ΊΙμπορεϊ δέ τις άκόμη νά πρόσ
θεση περί τού Ζεύξιδος ότι έπεδίωκε καί τήν έν- 
τύπωσιν της εξωτερικής παραδοξολογίας, άφού 
εις τήν 'Ολυμπίαν έφερε·/ επάνω εις τά πλού
σια καί φζντακτερά ενδύματα του χρυσοκέντητου 
το ουομά του. ιδιορρυθμία ένΟυμίζουσά τόσον 
περιέργως τά κυζνοβαφή άτλαζωτά ενδύματα, 
τάς ιοχρόους ρεδιγκότας μέ τά χρυσά κ'μβίζ, 
τάς έκ οαντελλών περιχειρίοας, τά; φορουμένα: 
υπό μερικών ύπερνεωτεριστών τής συγχρόνου τέ
χνης, προρραφαη‘.ιστών τοΰ Λονδίνου ή νεοίδα- 
νιστών τών Ιίαρισίων.

Ο πραγματισυ.ός δέν ήδύνατο νά είνε ή στα
θερά έκφρασις ολοκλήρου τής συγχρόνου ζωής. Ί1 
δουλική απομίμησις άφ ενός, ή κατάχρησι; άφ’ 
ετέρου και ή τυραννική υποταγή εις τήν εξωτερι
κήν μορφήν, ή ίσως καί αυτή ή εγγενής εις τούς 
ανθρώπους ανάγκη μεταβολής, έγέννησαν τήν 
άντίδρασιν καί ή νέα ’Αναγέννησις μέ τάς ϊδα- 
νιστικάς ροπάς συνετελέσΟη.

Δ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΪ

ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΛΛΓΓΕΧΝΤΔΑ

Δοα ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σ' ειΛι napffh-a άσ»;·^/-// 
Λ/έ τί/>· πιρίσσια χάρι,
Νίι χρίιβηι; jtia στο ρύζι σου 
Μι’ άχζΐύα uiji τό φιγγάρι"

ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

ι
JTF *

★ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ★

>>Π.Τί σου δέ μ’ έ’ννοιωσες κι’ούτε τώρα 
Οά μέ νοιώσης ! "Αν μέσα στή θλιψι σου 
Ολίψι γυναίκας,πού οέ καΟενός τή μα

τιά καί τά λόγια νοιώθει τή φράσι «τήν ά,φηκεν ο 
άντρας της », —προσπαθή: νά μαντέψ/,ς γιατί έγώ, 
πού τόσο σε λάτρευα, έγ<·> πού ζοΰσα μονάχα γιά 
ένα σου χαμόγελο, γιά μιά σου ματιά, γιά ένα 
μοναχό σου φιλί,έγώ,πού στά πόδια σου έ'ρριξα 
μιά μέρα — όπως σέ θυσιαστήριο—κάθε μου φι
λοδοξία, κάθε μου πόθο, κάθε [/.ου όνειρο, κι’ 
όλης τής καρδιάς μου τού: αμέτρητου: θησαυ
ρούς, έγώ ό πειό πιστός σου δούλος, έγι» δ πειο 
άφωσιωμένος σου σκλάβος, έφυγα μιά μέρα, γιά 
νά μή γυρίσω πειά, άπό τή φωλίτσα, που ένό- 
μισα για μιά στιγμή πού είχα σκλαβώση γιά 
πάντα τήν ευτυχία, άν προσπαθή; νά τό μ.αντέ- 
ψης ποιος ξέρει καί τώρα,πού θά διαβάση; αύτές 
τις λίγε; γραμμές, πού σάν εικόνα πιστή θά σού 
παρουσιάσουν ολόγυμνη τήν καρδιά μου, ποιος

Σ' n0at napOira, ό.Ιογ.ίυκη, 
Και ρίσα στη ψυχή /toe, 
Σιι raaonfti δική ρου
// ιικόκα σου f/a ζμ.

Τα δι-κοχτω Μαίάπρι.Ια
Ho ϋ σόι .τ. la car τ ό σίύρ α, 
'rl.i ’pii χαί του .ιόυο am· 
Εΰι’,χΙασα >■ σζυ στϋρα. 
Γι' αύζσ τα ρϋρα γίιι/κα^ 
Ό π.Ιΐίό γα.ΙάΓ,κιΐ: ήχοι:, 
Kpiroi: .Iti'xiir ό ατ\χο<:, 
Σριϋρα σίρ.ΐ’ο ή j<o< ή

II ρι/νριχή πατρίδα ρου 
Σ' γγει εΆ» πέρα iirfi.ltf 
Ί'ό π.Ιεώ γ.ΐυχο χαρόγι.Ιο 
Σοϊ· χάριαζ ata χιί.Ι/Γ 
Στή>· ΐίι'-ι σου ζωγράφι e 
Τιϊ χά.Ι.Ιΐ) τηι: τα ίήϊα 
Καί ριίι κριγή άρρΟτία 
Σοΰ κ.Ιίΐοΰσε στή ψυχή.

Μιιι>· άρροχία πρωτάκουστη
ΙΙοΰ τή ψυχή όδηγάει 
Έκεϊ ψη.Ιά που ιρθάυοιτε 
Ί" άρόψατα τοΰ Μάη,
Εχει' ψη.Ιά ποϋ χαίρεται, 

'Εχει ψη.Ιά .τοΰ pirn 
Κάτι ποϋ έδω πεθαίνει
Καί ρεσ' στά ουράνια ζή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ξέρει, άν καί τώρα θά μέ νοιώσης. Δέν τό πι
στεύω, άφοΰ ώ; τοιρα δέν μ’έννοιωσες. Σ’ αγά
πησα, τό θυμάσαι ; Ήτανε νύχτα βαθειά καί 
στον ουρανό τ ’ αστεράκια σκορπούσαν τό γλυκό 
του; φώς—σά μικρά καντηλάκια — καί φώτιζαν 
καί τούς δυο μας. Ειχαμεν τραβηχτή από τόν 
κόσμο κι'ακουμπισμένοι στά κάγκελα τού μπαλ 
κ,ονιού, ένφ στ’ αυτιά μας έφταν-ν ό ήχος τοΰ 
πιάνου κι' ό θόρυβο; τού χορού,δέν λέγαμε λέξι, 
σάν νά φοβόμαστε νά ταράξουμε μέ τά λόγια 
μας τήν ησυχία τής νύχτας. Ήσουν (όμορφη— 
καί πότ: οέν είσαι ; μέ τό κάτασπρο άπό κρεπ 
ψιλό φορεματάκι σου, πού αφηνεν ολόγυμνο τόν 
άγ· λματένιο σου λαιμό, μέ τά χρυσά σου μαλ
λιά, πού σά στέμμα—στέμμα άτίμητο—έστε
κα·/ άπάνου στ ’ ώραΐο σου κεφαλάκι στολισμένο 
μέ ουό κατάμαυρα μάτια.

Σε κύτταζα γιά πολλήν ώρα σιωπηλός, ώς 
πού τά υ.άτια σου στάθηκαν άπάνου στά οικά 
μου καί τότε: σού είπα. :

«Σ’ άγαπώ πολύ, οπω; κανείς στον κόσμο 
ποτέ δέν αγάπησε, όπως κανείς—ίσως—ποτέ δέ 
θ' άγαπήση ! Σ ’ άγαπώ καί ζηλεύω όχι κάθε 
σου βλέμμα, πού αδιάφορο σταματά σέ άλλου

115 -
15.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μάτια, μ.ά καί για κείνη ακόμα τή σκέψι σου, 
όταν πέτα σέ κάτι άΧλο, πού νά μήν είααι γώ, 
όταν ακόμα σέ σέρνει νά πής, πριν πά.αγιάσν,:, 
τήν προσευχήν σου. Θέλω νάμαι γώ ό Θεός σου, 
ή θρησκεία σου, ή εκκλησία σου, κ’ ή μάνα σου 
ακόμα. Σέ θέλω δική μου, μά δέν ποθώ τό 
σώμά σου μονάχα, μά καί τούς πόθους, καί τές 
σκέψεις καί τά όνειρά σου. Όλα σέ μέ θέλω νά 
τρέχουν, δλα εμέ θέλω νάχουν αντικείμενό τους. 
Μπορείς έτσι νά μ ’ άγαπήσης ;»

Κ’ έκλινες τό χρυσό σου κεφαλάκι απάνω 
στον ωμό μου' τά όγρά ματάκια σου πλημμυ- 
ρισμέν' άπό αγάπην άκούμπησαν άπάνου στά 
δικά μου κ ’ ή γλυκειά σου φωνή μισόσβυστη 
μούπε ναί I Καί σέ πίστεψα !

Μά όχι ! Ούτε τότες μ’έννοιωσες, ούτε τώρα 
θά μέ νοιώσε,; !

II
Ιίόσο σ' αγαπούσα 1 Δέν ειν' έτσι ; Κάθε σου 

πόθος ήτανε καί δικός μου,κάθε σου παλμός εΰ- 
ρισκε στήν καρδιά μου τόν άντίχτυπό του. Καί 
περνούσε ό πρώτος τοϋ γάμου μας καιρός κι ’ ή 
καρδιά μου—καρδιά,πού ξέρει ν’ αγαπά—έμενε 
πάντα ίδια, πιστή, άφωσιωμένη, σκλάβα σου. 
Είχα πλάση ένα μαγεμέν ’ όνειρο κ ' ήθελα πάντα 
στό ιδιο,χώρις ξύπνημα, νά κυλήσ' ή ζωή μας. 
"Ηθελα πάντα νά μ’άγαπας, δπω; μού ύποσγέ- 
θηκες κι’ δπως πίστευα, πώς μ' αγαπούσες. 
Μά δέν ήταν έτσι !

'Αφού πεοάσαν ή πρώτες τού γάμου μας εβδο
μάδες μού φάνηκε πώς άρχισες, χωρίς καί σύ νά 
τό νοιώθης, νά βαρυεσαι τήν μοναξιά μας. Καί 
άρχισαν σιγά, σιγά τά θέατρα, οί χοροί, αί άπο- 
γεματιναίς καί σ ’ ακολουθούσα παντού, γιά νά 
μή βλέπω μπροστά μου ολοφάνερη στά μάτια 
σου μέσα τήν μελαγχολία πού σού χάριζεν ή 
μοναξιά μας. Μά πόσο μ’ έπίκρανε κείνη σου ή 
μεταβολή. Σ’ έβλεπα νά χορεύης,νά γελάς, νά 
διασκεδάζης, κ’ έγώ κρυμμένος σέ μιά γωνιά μέ 
τό θάνατο στήν καρδιά, δέν εΰρισκ ’ άλλη παρη
γοριά, δέν είχ' άλλην εύχαρίστησι, παρά τήν 
ανησυχία τής ματιάς σου, δταν έψαχνες στρέ
φοντας γύρω νά μ’ άντικρύση, νά μ' εύρη, νά 
μάθη πού ήμουν κρυμμένος, γιά νά πή στό στο
ματάκι σου νά μού χαμογελάση κρυφά ! Μά τί 
μικρή αμοιβή γιά τές μεγάλες μου λαχτάρες ! 
Σέ ζήλευα ; δέν εΐξέρω· μά καί δταν ακόμα 
κάπου-κάπου σ’ ακόυα νά μιλής μέ καμμιά σου 
παληά φιλενάδα καί τού γελοίου σου οί μαργα
ριταρένιοι ήχοι φτάνανε στ'αυτιά μου, καί τότες 
ακόμη πονούσα, ώ ναί, πονούσα πολύ. Γιατί νά 
γελάς,άφού δέν ήξερα κ’έγώ τήν αιτία,άφού κι’ 
εγώ δέν ήμουνα σιμά σας,γιά νά γελάσω καί γώ ;

Ένα βράδυ—τό θυμάσαι J—ήμαστε στό θέα
τρο. Τί όμορφη πού ήσουν ! Έπαιζαν MeiistO- 
fele κι ’ άφωσιωμένη δλη στή μουσική ήσουν συγ
κινημένη κι’ αμίλητη. Κάτι θέλω να σού πώ, 

γιά νά σέ βγάλω άπό τήν έκστασί σου, γιατί 
μούκανε κακό νά τραβάη τήν προσοχήν σου κάτι, 
πού δέν ήμουν έγώ, μά έβαλες τό δάχτυλο στό 
στόμα, γιά νά μού πής σώπα. Κι’ δταν τε
λείωσε, μούπες : « "Ετσι θάθελα νά περνούσε 
πάντα ή ζωή μου, όπως απόψε.» Ναί, μά δταν 
κλείστηκα στήν κάμαρά μου γι’ αύτό σου τόν 
πόθο, εκλαψα σά μικρό παιδί. "Αχ ! τ’ όνειρό 
μου, τ’ όνειρό μου ! Μ’ αγαπούσες, τό ξέρω, 
μά τήν καρδιά σου τήν τάραξε κάτι, πού δέν 
ήμουν έγώ, μά ό πόθος σου ήτανε αντεραστής 
μου, σέ τραβούσε άπό μένα καί σούλεγε νά έπι- 
θυμήσης κάτι, μία ζωή, πού έγώ δέν είχα τό 
μέρος μου.

Άπό τότες άρχισα νά νοιώθω τήν άγωνία τοϋ 
ονείρου μου· καί ό φόβος μήπως γλήγορα τό 
νοιώσω νεκρό μπροστά μου, μ’ έκανε νά υπο
φέρω, νά κλαίω, ν’ άγωνίζωμαι. Ώς πού μιά 
βραδειά τ’ αποφάσισα. Νά φύγω, νά φύγω γιά 
πάντα μ.ακρυά σου, νά μ.ή σέ ξαναϊδώ, νά μή 
σ’ αισθάνωμαι σιμά μου, νά μήν ακούω τά λό
για σου, γιατί κάθε μέρα ήτανε γιά μέ καί και- 
νούργι ’ άγωνία, καινούργιος πόνος, καινούργαις 
λαχτάρες.

Θυμάσαι τήν ύστερη βραδειά, πού περάσαμε 
μαζύ ; Καθόμαστε στό κομψό σου boudoir, 
κρατούσες στό χέρι σου μιά dentelle κ ’ ερρα- 
φτες, ένώ έγώ σιμά σου είχ’ άνοιχτό ένα βιβλίο 
τού Voltaire καί προσπαθούσα σέ στίχους νά 
μεταφράσω τές στροφές :

Que j'aiine mieux vous perdre el loin de voire vue 
Mourir desespere lies vous avoir perdue
Que ile vous possider, s'il fail! qu’ii votre foi
11 en coiile un soupir, qni no soil pas pour moi. 

στίχοι, πού ήτανε σωστή άνταπόκρισι τού πόνου 
τής καρδιάς μου.

Ξάφνου σηκώθηκες, πήγες μπρος στον καθρέ
φτη, φόρεσες τήν dentelle που έρραφτες στό 
λαιμό σου κι' άφού κυττάχτηκες λίγο, γύρισες 
σέ μέ καί μού είπες : — «Δέν είναι αλήθεια,πού 
μοΰ πάει όμορφα ; 8 Κ ’ ένώ έγώ κουνούσα τό κε
φάλι πρός τά κάτω, γιά νά σού πώ ναί, σύ πρό
σθετες. «Τρέλλα I φιγούρα πού θά κάμω !»

"Αχ ! ναξερες,πού τά λόγια σου εκείνα ήτανε 
τού ονείρου μου ή στερνή πνοή ! Κ' έφυγα τήν 
άλλη μέρα,γιά νά μή γυρίσω πειά,κ' έφυγα γιά 
νά μή βλέπω μπροστά μου τό πτώμα τού ονείρου 
μου, γιά νά μή αισθάνωμαι τήν σαπίλαν. Άν 
τώρα μέσα στή θλΐψι σου — θλΐψι γυναίκας, πού 
σέ καθενός τή ματιά καί τά λόγια νοιώθει τή 
φράσι «τήν άφηκε ό άντρας της», θέληση; νά 
σκεφθής γιατί σέ άπαρνήθηκα καί ξαναδιαβάσης 
τό γράμμά μου, ισω; πής—«είναι τρελλός» — 
άλλά καί τότε δέ Οά μέ νοιώσης, όπως ποτέ σου 
ως τώρα δέ μ' έννοιωσες.

(Κέρκυρα)

ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΥ ΔΕΝΑΡΙΝΟΓ

Ο ΚΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ
( Μονόλογος)

Εβρεχε. Αί ρανίδες τής βροχής άπέκλειον 
τούς διαοάτας καί πάσαν θέαν. Απελύ- 
θησαν δέ άπό τοϋ ούρανοϋ καθ' ήν στιγμήν 

ό κ. Ηλατής έκαμπτε τήν γωνίαν τής όδοϋ 
Άριόστουϊνα κατά τήν συνήθειαν ήν έχει άπό 
δεκαπενθημερίας ήδη, διέλθη κάτωθεν τών 
παραθύρων τής φίλης του.

Άλλα—pardon—θά αγνοείτε τί έστί Ηλα
τής. Νά σάς τον συστήσω.

Υψηλός, λιγνός, μέ βοστρυχώδη μύστακα 
μέ έκατοντάδραχμον μισθόν—τό μόνον τό 
όποιον αξίζει άπόαύτόν—μέ παθητικόν, .τριά
κοντα πόντε έρώτων καί ένεργητικόν μίαν 
χρόνιαν ποδάγραν. Ή μήτηρ του, τό γένος 
Φαρδύ, ήτο έκκλησάρισσα είς έν χωρι'ον τής 
δυτικής Εύβοιας, ό δέ πατήρ,άπόστρατος άν- 
θυπασπιστής πρά εικοσαετίας άποόιώσας. 'Εάν 
έζη,βεβαίως θά ήτο σήμερον, .άνθυπολοχαγός.

Ό κ. Ηλατής διήοχετο λοιπόν τήν οδόν 
έφ’ ής κατώκει τό ίνδαλμα τής δεκαπενθη
μερίας.Ά.ό κύριος Πλάτης αγαπά τήν στρα
τιωτικήν ακρίβειαν

Άλλά τί βροχή αύτή τοϋ παρελθόντος 
Σαββάτου ! Ί ήν ένθυμεΤσθε ; Τί νά κάμη ό 
δυστυχής ! Τρυπώνει είς μίαν θολωτήν θύραν 
μεγάλης οικίας εγγύτατα κείμενης είς τόν 
κλωβόν τής τρυγόνος του. Καί πίπτει,πίπτει 
μέ οξύτητα, ιιέ κακεντρέχειαν ώς θούριον 
εμβατήριου ή απαίσια βροχή, ενεργούσα στε
νόν άποκλεισμόν. Άλλ' ή ορμή της έπήνεγκεν 
έν μέσω τών ρυάκων καί όμβριων ύδάτων 
καί έν καλόν. Τ οϋ έφερε έμπρός του, είς τά 
πόδια του, τόν Henri IV, ώς ή όμάς τών 
φίλων άποκαλεϊ ένα ψευδορωμαντικόν διδά
κτορα. Και κάμνουν συντροφιά ύπό τό ύπό- 
στεγον τής θύρας, ένώ ή βροχή πάντοτε 
φλύαρος έπλημμύρει τήν οδόν.

— Νά φύγωμεν, νά φύγωμεν, Πλατή. απ' 
εδώ. Χειρότερα βρεχόμεθα.

Ό ΙΙλατής έδίστασε.
Τέλος, ενδίδει. Ή στιγμή είναι κρίσιμος. 

Θά διέλθη κάτωθεν εκείνης, κάτωθεν τοϋ 
παοαθύοου της. Τί άξιοθοήνητον συμβάν ! 
Τό πόδι τό πάσχον άπό ποδάγραν δέν πατεϊ 
άσφαλώς. Τό έδαφος είναι γλοιώδες καί.........
μή γελάτε παρακαλώ, άλλά συμπονέσατε— 
ό κ. ΙΙλατής ακριβώς ύπό τά ομματα έκείνης 
ξαπλώνεται κάτω καί άλλου ή όμβρέλλα, άλ
λου τό καπέλλο, άλλου τό βλέμμα του.Είχε 
έν τή συγχίσει έκείνη τόν νοϋν του νά προ- 
σέξη μήπως έν τώ κωμικώ έκείνω ξαπλωματι 
έν μέση όδώ και ύπό τόσω ύγρόν σκέπασμα 
τόν συνέλαβεν ή άκτίς τοϋ βλέμματός της.

Γελά ή αξιέραστος κόρη, όλη γελά, καί 
τά αύτιά της άκόμη. 'Εγείρεται έκεΐνος έλε- 
εινός, κατακκόκινος, φορτωθείς όλον τόν 
βόρβορον τοϋ μέρους εκείνου τής όδοϋ, ένώ 
ό Henri IV είχε τόν ηρωισμόν μετά τό δράμα 
εκείνο είς ό έπιόάλλετο ή κ ά θ α ρ σ ι ς,ν ' ά- 
στειευθή, φωνάζων δυνατά και μειδιών.

— Βρε άδελφέ, ήξευρα πώς λέγεσαι Πλά
της, ότι ή μάνα σου είνε τό γένος Φαρδή, 
άλλά ούδέποτε σέ είδα τόσω Φ α ρ ό ύ ν 
II λ α τ ή ν, όσω σήμερα.

Κ Α Θ’ ΟΔΟΝ

Ό κ Κορδυλίδης πε- 
ριπατεϊ Κάμνει έαρινόν... 
ψύχος. Ό καιρός βροχερός. 
Καπνίζων μονολογεί.

—Τί ανόητος ποϋ είμαι. 
Φοβούμαι μή βρέξη καί μέ τή 
πίπα μου προσθέτω σύννε
φα. . "Ας καπνίσω έν τού- 
τοις .. . Θά ξέρει τούλάχι ■ 
στον δ Θεός τί καπνό φου
μάρω. . .
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Γ. ΒΓΟϊΤΟε. Ό "«(.ως Οραϋων τό τύξ«»ν του.

Α.ΓΤΟ ΤΟΥΣ 'ΜΑΓΝΉΤΕΣ,,

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Εΐς τίμιος έργάτης τού καλού, έν αύτοδημι- 
ίιύργημα, εις παράγων της τυπογραφικής καί 
έκδοτικής τέχνης έν Έλλάδι, ό Άνέάτιις Κων
σταντίνους ένυκρώΟη αίφνης. Ή καρδία. ίίτις 
ή το πλήρης καλλιτεχνικών αισθημάτων έρράγη, 
ώσάν νά έκουράδΟη έηγαζομένιι επί τόσα έτη 
καί μέ τόσην ζέδιν

ΊΙ Ιστορία της τυπογραφίας παρ' ήμΐν μετά 
στοργής καί έν περιόλέπτω θέσει θ’ άναγράή-ι,ι 
τό όνομα τού Κωνσταντινίδου. ΌρμιιΟείς έκ 
ΰμικρών, διά μόνης τής ιδίας ικανότατος,τής 
άκοιμήτού δραστηριότητας, τής αύτοπεποιθή- 
σεως, Γιτις είναι εις τάς έπιχειρήσεις ή βάσις 
της έπιτυχίας, κατώρΟωσε νά ί’χμ. ύπό την διεΰ- 
Ουνσίν τον τό μεγαλείτεοον έν Έλλάδι τνπο- 
γραφεΐον μετά στοιχειοχύτη ρίοιν, βιβλιοδετείου, 
στερεοτυπείου κλπ.

Αλλά καί ώς έκδοτης έπιάτημονικών καί φι
λολογικών έργων ό Κωνδταντινίδης δέν ίιπε- 
λείφΟη. Υιός φιλολόγου, ένωρΐς ένεστερνίόθη 
τίιν πρός τά γράμματα κλίσιν. Άπειρα διδα
κτικά βιβλία έξέδωκε καί διά πρακτόρων μέχρι 
των άπωτάτων χωρίων διέδωσε, διά τής έκδό- 
σεως δέ τής έπτατόμου ·· Ιστορίας τού Έλλην. 
Έθνους·· τοΰ Αειμνήστου Παπαρρηγοπούλον, 
τοΰ « Έλληνογαλλικοϋ Λεξικού·· τού κ Βλάχου 
καί έπ’ έσχάτων τού μεγάλου Ελληνικού Λεξι
κού, τό όποιον έξακολουόεϊ έκδιδόμενον όλο- 
νέν Ανελλιπώς, έπλοντισε τήν Ελληνικήν βι

βλιοθήκην, διότι ώς έκδοτης δέν έφεϊδετο 
κέρματος όπως έκδίδμ τέλεια έργα.

ΊΙ εργασία του αύτιι ιίμείφΟη όχι μόνον ϋπό 
τής Έλλην. Κυΰερνήσεως, ίίτις πρ<» πολλοΰ 
τίιν είχε τιμήσει διά τοΰ παρασήμου τοΰ Σω- 
τήοος, αλλά καί ύπό των ξένων Κυβερνήσεων, 
τής Γαλλίας,'Ιταλίας, Ισπανίας, Μαυροβούνιου, 
Σερβίας, Τουρκίας, διά τών παρασήμων των 
όποιων είχοντιμιιΟη τά τίμια στήθη του. Πλεΐ- 
στα δέ ['οαβεϊα χρυσάείς ΈκΟέόΐ'ΐς καί Ακαδη
μίας απέδειξαν πόσον έπιτυχώς είχεν έργαάΟμ.

Διά τούτο έν πένβεί είλικρινεϊ ό κόσμος τών 
γραμμάτων έκήδεπόε τίιν μεγαλότολμον ι'ίνδρα, 
τόν αφιλοκερδώς πολλάκις ύποΟτ,ιιρίξαντα τίιν 
πτωχήν φιλολογίαν μας.’Λπό τά μεγάλα κατα
στήματα του έξήλΟον εκατομμύρια. σελίδων, 
δΓ ών διεχύΟη τό φως της αλήθειας.

Αλλά μετά του Κωνσταντινίδου δέν Οά έκ- 
λείιβη καί τίι έργον τον. ΟΙ τρεις υιοί αυτού 
Κωνσταντίνος, Θιιδεύς καί Περικλής, έργαζό- 
μενοι πρ πολλών ετών παρά τίι πλευράν τού 
πατριίς των, έχοντας ώς εφόδια τάς έξοχους 
βάσεις καί καθοδηγήσεις αυτού, Οά άυνεχίσωδι 
τό μέγα τούτο πατρικόν έργον καί Οά πλουτί- 
σωσιν αυτό, άημείοΰντες νέον σταθμόν προό
δου. Ή ■Πινακοθήκη··, ίίτις έκ τών καταστη
μάτων τοΰ Κωνσταντινίδου βλέπει τίι φως τής 
δημοσιότητας, πέποιόεν ίίτι πλήρης έσται ή 
επιτυχία τής μελλούσης προοδευτικής έογα- 
σίας, ην μετά τοσούτου θάρρους καί πεποιΟή- 
άεως άνέλαόον οι υιοί τού θανόντος.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

του Μονάχου ζζσζ σας κρίση; τών τεχνοκριτών 
έσημείωσε τελείαν επιτυχίαν καί εις 

τό τυ.ήμα τού Μονάχου, όσον καί εί; τό τμήμα τών 
ξένων εθνών. Αί τεεί; πρώτα·. αίθουσα·. είνε αφιερω
μένα; εΐ; τρεις ζωγράφους. περιέχουν δέ έργα άποζλει- 
στιζώς τών τριών τούτων ζωγράφων καί άποτελοΰν 
ένδοξα μνημεία της μεγαλοφυή».; των ή όποια ελαμ- 
ψεν εί; τόν κόσμον. Λί τρεϊ; αύται μεγάλα·, συλλο- 
γαί αποτελούνται άπό έργα τού Μπαΐκλιν, τού Λέιβλ; 
καί τού Γύζη.

’Ομίλων περί τών έργων τού Γύζη ό Κέίτσνερ. ό 
τεχνοκρίτη; τών νΝεωτάτων Εΐοησεων τού Μονάχου · 
παρατηρεί : · Ί'ό σύνολον τής ζωή; καί τόν βαθμόν 
τή; παραγωγικότητο: τοΰ Γύζη οίοει ή λαμπρά στο
λισμένη αΰτη αίθουσα, ή οποία μόνη εύρίσκεται εις 
σκοτεινόν κάπως χώρον, τόν όποιον άλλοτε κατελάμ- 
βανον τά έργα τοΰ Λέμπαχ. ΊΙ αίθουσα αϋτη Οά

ά'ετ άγοι">· φι.ΐήματα
Καί ./άγια βε.ίουύεπα

Στή /"*Έ'ί ε/ρ· ζάγιαρα
Τή>" τρι u r vagi ν. Ι./έ η a

Καί τό πιάτο τό γ.Ινχό
Hol· jiUai jt'f τα αστέρια
Που ίπερι-ε χαίάέμιιατα

'ζ/πό τά άσπρα χέρια,

ΙΙήρε Θ.Ιί^ι απέραντη

Καί ονω.τό. χαί /
Τρημη fire ή κάμαρα

Ιΐνιό'ΐι καί πεθαμένη.

Κι' ar στό παραθύρι τ ηι:
Τάρα. τό κ.ίεισμέτο,
“.-Ινθισε τ’ άγιόκ.Ιημα.

Ί'ό ό./όγι·ρα π./εγμένο.

Karn πιιό βαθύτερη
Κάνει πιιό Θ.Ιιμμένη

Tij<; αγάπης τη φω.Ιιμϊ

Τήν ερημωμένη

Κι.' lire σαν τα .Ιοΰ.Ιονιία

Που σκορπάνε' τό μύρο
Κάθε αυγή ανοιξιάτικη

Στα μνημούρια γύροι !

Ο. ΖΩ Ι ΟΠΟΥΛΟΣ

οώση πλήρη ιδέαν ε'ι; τοΰ; ξένου; έπισκέπτας πεεΐ 
τή; οικεία;, εκλεκτή; καί ήρέν.ου Οι' ήμά; τούς κα
τοίκου; τού Μονάχου προσωπικότητος, ή όποια τόσον 
προώρω; έςελιπε·).

<)· ζωγράφοι τοΰ Μονάχου εκθέτουν έργα άξια τών 
μεγάλων διδασκάλων.Ί'.κ τών παλαιών ζωγράφων εκ
θέτουν έργα, θαυμάσια εις σύλληψιν καί έκτέλεσιν, ό 
Ουδέ, ό Λουδοβίκο; Χέρτεριγ, ό ’Ιούλιο; "Νξτερ. ό 
Λέων Σάμπειγερ καί ό Κέλλερ. διά τά τοπεέα δέ ό 
Μπαέκερ, ό Μπιττερσάκ. ό Χέλτσερ, ό Κάϊζερ κλπ. 
Έκ τών νέων.εκλεκτότερα έργα εξέθεσαν ό Μάς Σλε- 
6όκτ. τοΰ όποιου αϊ «'Εορτάσιμοι ώραι» πολύ έπη- 
νέΟησαν καί έΟαυμάσΟησαν. Τά ξένα κράτη άντεποο- 
σώπευσαν ζωγράφοι τή; Λύστρία;,—ό Κλίμτ εξέ- 
Οηκε τήν περίφημον ι·’Ιατρικήν·· του—ζωγεάφοι τής 
Γαλλία;, τής Ιταλίας, τοΰ Βελγίου, τής ’Ολλανδίας, 
τή; ’Ελβετία;, έν οίς καί οι διασημότεροι Χόδλερ, 
Βουρνάνδς, Βέλτη;. τής 'Αγγλία; καί Ρωσσίας, οϊτι- 
νες ολόκληρον αίθουσαν έπλήρωσαν. τή; Δανίας καί 
τής Ουγγαρία;.

Κατά τά εγκαίνια τής έκΟέσεως, ό άντιβασιλεΰς
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πρίγκηψ Λεοπόλδ?;, φθάσα; εί; τας αίθούσα; έν αί; 
εινε έκτεήειμένα τά έργα τοϋ Γύζη, έστάθη μετά 
συγκινησεως, Οιότι είνε γνωστόν πόσον έτίμα καί ή- 
γάπα τόν Γύζην, πολλάκι; έπ·.σζΕπτόυ.ενος αυτόν καί 
ει; τό ζοιγραφείόν του, ήρώτησε οέ τά μέλη τή; έπι- 
τ?ο~η; ; «ΙΙόσα έργα τού Γύζη ήγόρασεν ή Ελλάς ;»

Ι·.κ τή; Εκθεσεω; τού Γύζη λείπει καί έν τών 
καλλίστων αύτοϋ έργων, τό Δίπλωμα τών ’Ολυμπια
κών Λγωνων. Το πρωτότυπον ύπαρχε: έν 'Αθήνα:;. 
Έζητήθη, άλλά δέν έδόθη προς έκθεσιν.

Δύο εκ των εξοχωτέρων γέρμανών αρχιτεκτόνων 
οι Σχιλλιγκ. καί Γκραίβνε; έπεράτωσαν έν συνεργα
σία την οικίαν τού μεγάλου γερμανοϋ δραματικού 

'εράρδου Χάουπτμαν. Έν τή διακοσμήσει 
τή; οικία; ταύτη; οϊ καλλιτέχναι ούτοι’ ελαβον ώς θέ
ματα τά έργα τού ποιητοΰ. τά οποία ώ; έπί τό πλευ
στόν αντλεί εκ τού φανταστικού κόσμου τών Νηρηί- 
0 ·>ν καί των πνευμάτων, άποτελέσαντε; ούτω σόνολον 
διακοσμήσεω; άρμονικώτατον καί κατάλληλον διά τόν 
ποιητήν, διά τόν οποίο/ ποοωρίσθη ή οικία.

Κατα το χειμερινό/ εξάμηνο/ οί σπουδασταί 
τη; Λκαοημια; τ<ών ωραίων τεχνών τού Μονάχου 
άνήλΟον εί; ί(ΐ7 (328 ζωγράφοι. 70 γλύπται, '.I χα- 
ράκται), ήσανδέ 259 Γερμανοί. 17 Ελβετοί, 93 Αυ
στριακοί, 18 Ι’ωσσοι. ί "Ελληνες, 3 Άγγλοι, 7 
Αμερικανοί. 2 Λουξεμβούργιοι. 1 Σουηδός, I Ινδό;. 

I ’Ολλανδός, I Ισπανός.
ν Ο καλλιτεχνικό; όμιλο; Secession οιωργάνωσε 
εκΟε-ιν πρωτοτύπων έργων τή; 'Αναγεννήσεως.

— Ό καθηγητή; Fritz Hover έπέρανε τάς πέντε 
πρώτα; μεγάλα; εικόνας τής σειράς ήτι; Οά κοσμήση 
τόν Οόλον τή; έκθέσεως τού 1902. Είσίν δ' αύταί ό 
«Προμηθεΰς πυρφόρος» ..'Αθήνα Έργάνη» «’Αθήνα 
πρόμαχό;», «Ή Β'ομηχανία»,Ί'ό έμπόριον. ΙΙανταχοϋ 
αποοε-κνυει ό καλλιτέχνης τήν μεγάλην δεξιότητα τών 
γιγαντιαίων επιφανειών καί τήν θαυμασίαν του καλ- 
λαισΟησίαν.

— Άπεθανε ό ζωγράφος Herrmann Soudermann, 
γεννηθεί; τώ 1832 έν Βερολίνω' ήσχολήθη εί; άγρο- 
τικα; εικόνας. — Έπίση; χπέθανε ό άγιογράφο; Johanil 
von der Forst.

— Τό νέου εργον τοϋEduard vsn Gebhardt «Verba 
magistral (οί λόγοι τοϋ διδασκάλου) διεγείρει τό γε
νικόν ενοιαφερον. Άφιερούται εί; τόν διδάσκαλον αυ
τού Δρ. Oscar Jager. Το σχέδιο; είναι ευφυέστατοι 
καί η παράστασι; έξόχως ζωντανή καί έκφραστικω- 

Χ'ομίζει τις δτι ακούε: τόν έρωτώντα μαθητήν. 
Εξαιρέτως έξεοηλώθη ό τρόπος καθ’ον ό έρωτών ζη- 

τε·7 ερμηνείαν καί πειστικήν άπόδειξιν παρά τού έρι- 
τίμου διδασκάλου του. Μεγαλοπρεπή; είναι ό χα
ρακτηρισμό; τή; κεφαλή; τού σοφού διδασκάλου οστις 
μετά μεγάλου ενδιαφέροντος άκούει τόν ιταμόν καί 
νεαρόν μαθητήν,στηρίζων τήν κεφαλήν εί; τήν χεϊρα 
σκεπτικώς.

— Ο εν Δρέσδη αΰλικός καλλιτεχνικός οίκο; τού 
Ερνεστου Άρνολοου εγκαινιάζει σειράν αγορεύσεων 

καλλιτεχνικών διά τού ζωγράφου Adolf Holzei, οστις 
ώμίλησε περί τού προβλήματος καί τού τύπου τή; ζω
γραφικής· ό καλλιτέχνη; ούτο; όρμαται έκ τή; αρχής 
οτι ό σκοπο; έκαστη; είκόνο; είνε νά διαγράψη καί 
την σύλληψιν τού σχεδίου καί τήν έκτέλεσιν. ' ΙΙρο- 
κειμένου θρησκευτικώ; νά κατορΟωΟή κατάνυξις έν τή 
προσευχή ή άγαλλίασι; εϊς τά; έπισημου; έορτά; κτλ, 
πρέπει νά είναι διάφορο; ή χρήσι; τή; ζωγραφικής 
η όταν πρόκειται περί διακόσμου τής κατοικίας μας· 
ως ό ελαφρότερο; ψιθυρισμό; διαταράσσει τήν διανοη
τικήν μα; εργασίαν, ούτω καί αί μεγάλα: αντιθέσεις 
των χρωμάτων μά; στενοχωρούσε καί μά; συγχίζωσι' 
εντεύθεν πρέπει νά διακριθώσ: δύο τάξεις εικόνων, αί 

κυριαρχούσα: τού χώρου, καί αί ύποτασσόμεναι είς 
τον χώρον εκ τούτων αί τελευταία: δέν ποέπει νά 
εχωσι ζωηραν φωτοσκίασιν καί χρώματα, ώ; τούτο θά 
επετρέπετο εί; μεγάλα; πινακοθήκα; ή καί έκθέσει; 
άκόμη δυστυχώς.

Τα μέχρι τοϋδε σφάλματα τή; ζωγραφική; ώς 
προ; τούτο εγέννησαν την αποστροφήν τών πολλών 
προ; την διακόσμησιν ~<~>ί οικιών δι' εικόνων. Καί 
όμως δέν δύναται νά ύπαρξη ωραιότερος διάκοσμο; I 
Τό ούδιιϊιδε; έκάστης είκόνο; είναι τό σχήμα τό ο
ποίον παρέχει την βάσιν καί την συμμετρίαν, Τό 
σχήμα προκύπτει εκ τής μεταβιβάσει»; τού φυσικού 
αιτίου ει; την επιφάνειαν τού αντικειμένου, εις την 
μεταβολήν τοϋ τριχή διαστατού είς διχή διαστατόν 
επιπεοον ουτω λοιπόν σχήμα είναι μέρος επιβανεία; 
περιοριζόμενον διά γραμμής έπιστρεφούσης ε’ι; έαυτήν 
άλλά καί τά κανονικά γεωμετρικά σχήματα (τετρά
γωνον, τρίγωνον κτλ), αποκλείονται εκ τή; ζωγρα
φικής καί τα ολω; ακανόνιστα· όσον πλουσιοτέρα είναι 
ή γραμμή τόσον πλουσιότερου φαίνεται τό σχήμα, έκ 
τή; διαφορά; δέ τού σχήματος διακρίνονται ρυθμοί 
εν τή ζωγραφική, τούς όποιου, χωρίζουσι ολόκληρο: 
αιώνες.

Ί α; θεωρίας ταύτα; ανέπτυξε ό περιοανη; ζω
γράφο; Οια σειρά; εικόνων εκτεθειμένων έντό; τού ρη- 
θέντος οίκου. ε’ι; τάς όποια; έφήρμοσε τά; ιδέα; του.

— ΙΙανηγυρικώ; έτελέσΟησαν έν Βερολίνω τά απο
καλυπτήρια τού ανδριάντας τού Βίσμαρκ, Ό άνδριάς 
εινε 20 ποδών περίπου ύψους έξ ορειχάλκου, ή δέ [1ά- 
σι; του είνε έκ γρανίτου 18 1)2 ποδών ύψους. Ό Σι
δηρού; άρ^ικαγκελλάριο; φορεί απέριττου στρατιωτι
κήν στολήν, μέ σιδηροΰν σταυρόν καί κράνος θωρα- 
κοφόρον. Τέσσαρε; όρειχάλκινοι παραστάσεις περιβάλ
λουν τόν ανδριάντα. Έστοίχισεν 00,000 λίρα;, ήτοι 
1,500,000 φράγκα, συνελέγησαν δ' δλα έκ δημοσίων 
εισφορών.

—Εις το νεοδμητον Οέατρον τού Έμ; έδιδάχΟησαν 
γερμανιστί δύο έργα τού ύπερόχου "Ελληνας δραμα- 
τικ.ού ποιητού καί διαπρεπού φίλου τή; «ΙΙινακοΟή- 
κη; κ. Κλέωνο; Ι’αγκαβή, τό «πΰρ ύπό τών αίΟά- 
λων" καί ή «Die Liebe wacht». Ό Γερμανικό; τύ
πος έξαίρει λίαν άμφότερα τά εογα.

ΑΥΣΤΡΙΑ
Έν Βιέννη έν τή ΙΙινακοΟήκη 

"Εκθεσις Ρουαενς Άλβερτίνα, διωργανιόβη έσχάτως 
έκθεσι; πρωτοτύπων σχεδιασμά

των τού Ι'ούβενς καί τής σχολής του.ΊΙ μέθοδος τής 
κατατάξεως τών εκτεθειμένων δοκιμίων τού μεγάλου 
καλλιτέχνου, αληθών καλλιτεχνικών Οησαυεών, επαι
νείται μεγάλως. Κατά τό πλεϊστον δύναται ΰ έπισκέ- 
πτης να παρακολουΟήση τό νήμα τή; σκέψεως τού 
καλλιτέχνου σχεδιάζοντας καί προετοιμάζοντας τά 
έργα του, απο τών πρώτων σχεδίων μέχρι τού πλή
ρους καί τελειωμένου πίνακας, έκαστου τών όποιων 
άντίγραφα χαλκογραφημένα εκτίθενται είς τήν οϊκείαν 
θέσιν.

Ή έκθεσι; αΰτη άποκαλύπτει καί τούτο τό πε
ρίεργον τής τεχνοτροπίας τού Ι’ούβενς."Οτι έν καί τό 
αύτό σκαρίφημα έή,ρησιμοποιεϊτο παρ’ αύτού εί; 
πλείονας πίνακας, εν γένει δέ μετεχειρίζετο τύπους 
τινα; ώς βασιν ούτω; είπεΓν τών συνΟέσεών του, ιδίως 
είς τά; θρησκευτικά; συνθέσεις του.

Ό αύτοκράτωρ Φραγκίσκος 
Αί Αρχαιότητες Ιωσήφ έπεοκέφΟη'τήν Έκθεσιν 
τής 'Εφέσου. τών εις Βιέννην κομισΟεισώ/ν αρ

χαιοτήτων τής Εφέσου.
ΊΙ Έκθεσι; αυτή εγκαΟιδρύΟη προσωρινώς έν τω 

Ηησείω τού λαϊκού κήπου ( Volksgarten).
Αί αύστριακα: άνασκαφαί τής Εφέσου ένηργήΟη- 

σαν τή πρωτοβουλία τού πρώην ύπουργού τής παι
δείας [ίαρώνου Γκάουτς. Έκ τών ανακαλυφΟέντων δε 
άοχαίων αντικειμένων τινα, ύποδειχΟεντα ύπο τού εν 
Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτοΰ τή; Αυστροονμ/αρία; 
Βαεώνου Κάλιτς, εδώοησεν ό Σουλτάνο; ει; τον αυ- 
τοκράτορα Ί'ραγκΓσκον Ιωσήφ.

Αί άνασκαφαί ήρχισαν διά προκαταρκτικών μελε
τών ένεργηΟεισών τό 1885 ύπό τού αύλικού συμβούλου 
καΟηγητού Βένδορφ τή τεχνική συμπράξει τού κ. Κα
θόλου Χούμαν, γνωστού έκ τή; ανακαλύψει»; τής αρ
χαίας ΙΙεργάμου, διηυκολ.ύνΟησαν δε μεγαλως ύπο 
τού Χαμδή βέη. διευΟυντού τού έν Κ.ον Ιπόλει αύτο- 
κρατορικοΰ Μουσείου τών άρ^αιοτήτων. Τήν I Ια
νουάριου 1898 το εργον τών άνασκαφών παρεδόΟη εί; 
τό τότε ϊδρυΟέν αυστριακόν αρχαιολογικού ’Ινστιτού
του ύπό την οιεύΟυνσιν τού διδάκτορες Ροδόλφου Χε- 
βερδέϋ. Αί δαπάναι εκαλύφΟησαν ύπο κληροδοτήματος 
τοϋ Καρόλου Ί'ερδ'.νάνοου Μάουτνερ φον Μζρκχιόφ.

Τό φΟινόπιυοον τοϋ 1896 έ-οΟασεν εί; Βιέννην ή 
ποώτη αποστολή αρχαίων άντικειμένων. αμέσως δε 
ήεξατο ή άποκατάστασις αύτών ύπο την διεύΟυνσιν 
τού καΟηγητού Σνάιδερ έν τώ έργαστηρίω τού .Μου
σείου τών άρχαιοτήτων.

ΊΙ ήδη είς τό δημόσιον άνοιγεί'σα εκθεσις δέν πε
ριλαμβάνει μεγάλα αρχιτεκτονικά μνημεία ώ; εκ της 
σμικρότητος τού ή/ιρου τού Μησείου. Μόνον μικρά 
άλλ’ ώραιότατα αρχαία άντικείμενα εκτίθενται εν 
αύτώ. Βραδύτερου αί άρχαιότητε; τής Εφέσου Οα 
καταταχΟώσι συστηματικώ; έν ταϊ'ς α’ιΟούσαις τοϋ 
Βελβεδέεε.

Έκ τών έκτιΟεμένων αντικειμένων, την προσοχήν 
ελκύει πρωτίστως χαλκούν άγαλμα αΟλητού ασχολου- 
μένου είς τό νά καΟαρίση διά σιδηρά; κτενός τό ελαίου 
έκ τής αριστερά; χειρός. Τό άγαλμα, ούτινο; μόνου 
ή κεφαλή, ή δεξιά χειρ καί ό δεξιός πού; διετηροϋυτο 
άρτια ανευρέΟη έν ->] άγορά. Είναι δέ εργον σπάνιάς 
ώραιότητος καί φυσική; ζωηρότητος άνήκον είς τόν 
τέταρτον αιώνα. ΊΙ συγκόλλησι; καί τελεία αποκα- 
τάστασις αύτοϋ άπήτησαν έργασίαν ένό; καί ήμίσεω; 
έτους.

Λίαν ένδιαφέρων είναι έπίση; καί λυχνοφόρος άνή- 
κων εϊς τήν ελληνιστικήν λεγομένην έποχην καί σύμ
πλεγμα αγαλματίων εκ χαλκού, παριστών την πά
λην τοϋ ΊΙρακλέους μετά Κενταύρου, ώσαύτως δέ 
κεφαλή Έρμοΰ, ρυθμού τού Πολυκλείτου, καί νεαρού 
αυλοΰντος σατύρου.

Ωραιότατου είναι το σύμπλεγμα διωκόμενων έρωτι- 
δέων άποτελοϋν τμήμα τή; ζωηφόρου θεάτρου τή; 
εποχής τοϋ ρωμαίου αύτοκράτορος Δομιτιανοΰ.

Έφ’ όλων τών αναγλύφων ΰπαρ/ουσιν ίχνη ραφής.
Είς τά; αρχαιότητας τής Εφέσου άνηκουσ: καί 

έπτά στήλαι μετά δύο πινσών έξ έγχρώμου μαρμάρου.
-— ΆπέΟανε δ Vacslav von Brozik εί; τών ίδρυτο/ν 

τής Ακαδημίας τή; Πράγας καί έξοχος καϋηγητη; 
τή·, ζωγραφικής.

ΑΓΓΛΙΑ
ΊΙ Μις Όδνα Χόγκαρτ. (αδελφή τού 

•Λγγλίς πρώην διευΟυντού τής έν ΆΟήναις Άγ- 
ϊωγράφος γλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής), τήν ό

ποιαν ενθυμούνται οί 'Αθηναίοι επί δύο 
ετη νά γυρίζη τούς άΟηναϊκοΰς δρόμους μέ την πυ
ξίδα καί τόν τρίποδα είς τάς χείρας, νά κάθεται δ’ά- 
φελώς είς διάφορα μέρη τή; πόλεως διά νά παίρνν) 
κροκέ, μετέβαλε τρεϊ; αίθούσα; τής οικία; της ει; το 
Λονδίνου είς άΟηναίκόν πανόραμα. Έπί έν έτος επε- 
ξειργάσΟη δλα τά σχέδια, τά οποία είχε πάρει κατα 
τήν ένταϋθα διαμονήν της καί έκαμε μεγάλου; πίνα
κας. Εί; τήν πρώτην αίθουσαν εχει άναπράστασιν 
τής Άκροπόλεως, ε’ι; δέ τήν οευτέραν εικόνα; τών 

άλλων άρχαίων μνημείων καί είς τήν τρίτην άδη- 
ναϊκά τοπεία και μνημεία σύγχρονα. Τό γενικόν εν
διαφέρον έκίνησεν είς τό Λονδίνου μέ τό αθηναϊκόν 
τη; πανόραμα. Είς προηγούμενα ταξείδιά της είχεν 
αναπαραστήσει τό Κάιρου καί τήν Ιερουσαλήμ εί; 
μεγάλους πάλιν χρωματιστούς πίνακας μέ τό ισχυ
ρόν τάλαντον, τό όποιον έχει.

ΑΜΕΡΙΚΗ
— Έν Νέα Ί’ορκη άπέθανεν ό ζωγράφο; Virgiliu 

Tejetli ό προσφιλής καλλιτέχνη; τής ύψηλή; κοινω
νίας τή; ’Αμερικής.

ΙΤΑΛΙΑ
Ό Κάρολο; 

"Εν εργυν ΟηΤ',-ή; τής
τοΰ Ηεοτοκοπούλου. Καλλιτεχνίας, 

τελευταίως είς 
τών πλαστικών τεχνών ( « Zeitschrift 
Kunst » ) συμπληρωματιλας πληροφορ

προο- 
Ηεοτοκο· 
μελέτη; καί 
έπεξεργασίας 
εφηρμοσμένη 
άκριβείας άφ’ έ

Γούστι, κα- 
ίστορία; τής 

εοημοσιευσε 
τό περιοδικό/ 
fur bi dende 

....
Ι-Ιεοτοκοπούλου, τού μεγάλου Έλληνο; ζωγράφου, τοϋ 
άκμάσαντος τήν Ι,ϋην εκατονταετηρίδα. Κατά τόν 
Γούστι. ό Ηεοτοκόπουλο; ύπήρξεν εί; τών άριστων 
ζωγράφων τού αίώνος του καί είς άπό τούς ζωγράφου; 
οί όποιοι κνήγαγον εις τήν έμπρέπουσαν θέσιν τήν 
--------- '.ν.ι·ι εις τήν ζωγραφικήν. 'Όλα: αί εικόνες τού 

,οπούλου είνε προϊόν δχι μόνον ψυχολογικής 
παρατηρησεω,, αλλα καί άκριβεστάτη; 
είς τάς λεπτομέρειας. ΊΙ προοπτική 

μετά μαθηματική; καί σχεδόν ιδεώόου; 
ένό; καί αφ' έτέρου ό ακριβής φωτισμό; 

τών εικόνων συνετελεσαν κυείως, ιϋστε αί εικόνες του 
Ηετοκοπούλου νά φαίνωνται παλλόμεναι άπό ζωήν 
καί αλήθειαν, μολονότι ό χρωματισμός των είνε απλού; 
καί δεν παρουσιάζει άλλην ποικιλίαν πλήν τών Φω
τοσκιάσεων τοϋ δεσπόζοντος τεφροΰ χριύματος.'Π χρή
σι; ένό; μόνου χρώματος είς τάς εικόνα; τού Ηεοτο- 

I '---------------------------------- ’ · ·. I ·» <0 Iκοπου/.ου, γενοαενη κατα την εν Ισπανία Οίατοιοην 
του. δτε το ταλαντόν του εύρίσκετο είς την πλήρη 
ακμήν του, είνε ό έτερος νεωτερισμό; εί; τήν τέχνην 
την όποιαν ηκολούδησαν καί άλλοι κατόπιν ώ; ωχροί 
μιμητά! τού δημιουργού. Ό Καστελλαρ, ό μελίρρυτο; 
Ισπανός ρήτωρ, άποΟανιον τά τελευταία ταύτα έτη, 
είχεν εικόνα τού Ηεοτοκοπούλου περιελΟοΰσαν ήδη 
εις τήν Πινακοθήκην τή; Μαδρίτη;.ΊΙ είκών παριστα 
τον Ίησούν προσευχόμενον εις τό "Ορος τών Έλαιών. 
Ό Γούστι περί τής είκόνο; ταύτης λέγει, δτι είνε έν 
άπό τα καλλίτερα έργα τού Θεοτοκοπούλου, μολονότι 
έγένετο είς έποχην κατά τήν όποιαν ό μέγα; καλλι
τέχνη; δέν θεωρείται οτι είχε πλήρη τήν δύναμιν 
τή; διανοίας του, ώ; προκύπτει από άλλα σύγχρονα 
σχεδόν έργα, είς τά οποία άπεικόνεζεν άγιους ραιβό- 
ποδα; και χείρας έν σχήματι γραμμή; τεθλασμένης. 
Ό Ίησοϋ; όμως προσευχόμενο; εις τό "Ορος τών 
Έλαιών είνε εργον άρτιον καί είνε ίσως τό τελευταίου 
καλλιτεχνικόν εργον τοϋ μεγάλου Έλληνο; ζωγράφου. 
Ή μορφή τού Ίησοϋ είνε σκοτεινή,διότι ό ζωγράφος τήν 
έθεσε πρό τοϋ λυκαυγούς, ώστε κυρίως τό περίγραμμα 
διακρίνεται καί τά ερυθρά νέφη οπιοθεν τού δύσαντος 
ήλιου σχηματίζουν τήν φωτεινήν άλω πέριξ τής κε
φαλής τοϋ Ίησοϋ. ΊΙ στάσις τού Ιησού προσευχόμε
νου είνε Οαυμασία. όπως καί ολη ή σκηνογραφία τή; 
είκόνο;.

ΒΕΛΓΙΟΝ
Ό έν Βρυξέλλαις καλλιτεχνικό; σύλλογο; «’Υπέρ 

τή; τέχνης» διοργανωσεν εν ταίς αιΟούσαις τοϋ μου
σείου τής πόλεως ταύτη; έκθεσιν έργων γλυπτικής, 
εϊς τήν όποιαν έξετέΟησαν έργα τών ονομαστώ·/ Βέλ
γων καλλιτεχνών Β. Ι’ουσσώ, Δυβουά, Μ. Μπραΐκε, 
Ι’οΰδδερ, Βόλφερ κλπ. Έκ τούτων διακρίνεται προ-
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τομή γυναικό; έξ έλεφαντοειδοΰς καί άφγύφου, έργου 
τοΰ Δυβουά.

— Επίσης έν τώ αύτώ μουσείο) ήνοιξευ ή εκΟεσι; 
τών Ύδατογράφων τών Βρυξελλών, ή όποια έστέφΟη 
ύπό πρωτοφανούς επιτυχίας. <->αυμάζοντα·. εκ τών εκ- 
τεΟε'.σών ύδατογραοιών ιδίως τά έργα τοΰ Βαρτλέ καί 
τοΰ Λατούς. ΊΙ ·■ ίσφή” τοΰ πρώτου έκρίΟη ώ; έργον 
μεγάλη; δυνάμει·»;,ηγοράσΟη οέ ηοη παρα τής Βελγι
κής Κυβερνήσει»;.

ΣΕΡΒΙΑ
’Επανήλθε·/ εις Γαλλίαν εκ Βελιγραδιού ό γάλ- 

λος γλύπτης ΆντωνΓνος Μερσιέ, άφοΰ ύπέβαλεν εις 
τον βασιλέα Αλέξανδρο» τό έκμαγείον τοΰ άνδριαντο;. 
οστι; Οά ίορυΟή εις μνήμην τοΰ πατρός αύτου Μιλάνου.

Τό μνημείο·/ τοΰτο Οα στηΟή επί τής πλατείας Κα- 
λιμεγδάν, 0’ αποτελήτα: δε εξ ανόριάντος εφίππου καί 
όρειχαλκΐνου τοΰ βασίλειο; Μιλάνου φέροντο; τήν με
γάλην στολήν στρατηγού καί έξ ύποβάΟρου φέροντο; 
δύο άλλα άγαλμάτων συμπλέγματα, ών τό μεν πρώ
τον προσωποποιεί την παλαιαν, τό οέ άλλο την νέαν 
Σερβίαν. Τό μνημεΓον Οά έχη ύψος δέκα καί έξ μέ
τρων, Οα συμπληρωΟή δε εντός τριών ετών.

ΚΡΗΤΗ
Ό κ. ’Αρθούρος Έβανς γρά- 

Νέα ευρήματα οει έκ Χανιών πρός τούς Και- 
εΐ; τήν κνωσσόν ρους" τοΰ Λονδίνου, δτι άνατο- 

λικ.ιος τής μεγάλη, κεντρικής αυ
λής τοΰ προϊστορικού ανακτόρου τής Κνωσσου άνε- 
κάλυψε νέους θαλάμους, εντός ένό; έκ τών όποιων 
εύρέΟησαν συντρίμματα ανθρωπίνων παραστάσεων έκ 
χρωματισμού κονιάματος, Οαυμασία; έκτελέσεως. ΊΙ 
άποτύπωσις τών φλεβών καί τών μυώνων τών διαγρα- 
φομένων έπί τών τεμαχίων αυτών δεικνύουν τοιαύτην 
καλλιτεχνικήν έπιτηδειότητα πρός τήν όποιαν κανείς 
καλλιτέχνης δέν ήδυνήΟη εκτοτε νά άνταγωνισΟή μέ
χρι τής ιταλικής ’Αναγεννήσεως. Εις παρακειμένην 
γαλαρίαν εύρίσκοντο καί λείψανα σκηνών ταυρομαχίας 
εις την όποιαν καί αί νεάνιδε; φαίνεται ότι έλάμβανον 
μέρος περιβεβλημέναι μυκηναϊκά; άρρένων βραχείας 
ενδυμασίας.

ΕΛΛΑΣ
Λί ένεργουμέναι έν Θέρμω άνα- 

σκαφαί διεκόπησαν ένεκεν τοΰ καύ
σωνα; καί Οά έπαναληφΟοΰν τόν προ
σεχή Αύγουστον. Μέχρι τοΰδε α! 

άνασκαφαι άφεώρων τήν άνακάλυψιν τοΰ ναού.
·<ι ------ _■ .· ; _-)ν αριστουργημάτων

τής μεγαλοπρεπείας του, 
εριγραφήν αυτού ύπό τοΰ 

·; τούτου πλείστα όσα 
τεμάχια αγαλμάτων 
_τ.τ------ μετά έπι-

Λί αρχαιότητες 

τοΰ Ηέρμου

ιλείστον,

’(.) ναός ούτος είνε έν έκ 
τής αρχαία; τέχνης ένεκα Τ 
έπιβεβαιών τήν λαμπράν 
Πολυβίου. ΆνεκαλύφΟησαν εκτό: 
αγάλματα, βάσεις τούτων, καί 
έφιππων καί χαλκών, ώς έπί τό 
γραφών.

"(Ιλαι αύται αί αρχαιότητες παρουσιάζουσι 
γον δσον καί μοναδικόν φαινόμενου διά τήν 
ότι ένώ όλα τά αρχαία είνε εκ μαρμάρου, 
τούτου φαίνεται έν θέρμω. "Ολα τά αρχαία είνε 
οπτή; γής (τερρακότας) ή χαλκού.

Τα ανευρεΟέντα αρχαία ανήκουν εις την 3ηυ προ 
Χριστού εκατονταετηρίδα, έποχήν καθ’ ήυ ή Αιτω
λία ειχεν άνέλΟει εις τό ζενίθ τοΰ πολιτισμού αυτής, 
αμφισβητούσα τά πρωτεία μέ την μεγάλην τότε Μα
κεδονίαν. ΈσχηματίσΟη ή πεποίΟησι; δτι εις μεγάλην 
έκτασιν περί τόν <-)έρμου καί εις πλείστας πόλεις τής 
Αιτωλίας ύπάρχουν αρχαιότητες. Ί.Ι ’Αρχαιολογική 
εταιρεία ευθύς μετά την περάτωσιυ τών έν Θέρμω 
άνασκαφών θέλει προβή καί εις άλλας άνασκαφάς.

τό περίερ- 
Έλλάδα, 

ουδέ ίχνος
s ες

Ό έν Βενετία έπ’ αρκετό.· διαμείνας 
Σύντομοι καλλιτέχνης κ.Έπ. Θωμόπουλος έπέστρε- 
εέδήσει; ψευ εί; Πάτρας,ευΟα ήρχισεν ήδη πίνακα 

αγροτικής ύποΟέσεως.Έν Βενετία έπερά- 
τωσε έργον κάλλιστον.ύπό τόν τίτλον Γό ελάττωμα·).

— Ό κ. Σώχο; απεπεράτωσε τό πρόπλασμα τοΰ 
Παπα-Ί’λέσα. ου ό άνδριάς Οά στηΟή έν Έλλάδι. Τό 
ράσον διανοίγεται, ώστε νά φαίνεται ή χωρική σκε
λέα, ένώ όρμά εις τόν αγώνα. Τήν αριστερά·/ έχει 
τεταμένην πρός τόν ουρανόν καί διά τής δεριας κρατεί 
γυμνόν ξίφος. ’<) κ. Σώχο; εργάζεται πρός τούτοις 
προτομήν τοΰ Γλάδστωνος, τοΰ Άρνω Ζαντί καί τό 
μνημείου τού Ζαρίφη, φέρου την ευγνωμοσύνην ανα- 
στηλοΰσαν διά τώυ χειρών νήπιου, όπερ προσπαθεί 
νά κοσμήτη δ·. ’ α/Οέων τήν προτομήν τοΰ ευεργέτου.

— Ί1 Αρχαίο/ο (ική Εταιρεία ήρξατο άνασκαφών 
εις τάς ύπωρείας τής ΙΙάρνηΟος π:ό; τό άντρου όπερ 
έλέγετο άνήκον εις τόν ΙΙανα.

— Διό τόν μέλλοντα ν’ άνεγερΟή ανδριάντα τοΰ 
Μόλτκε έν Βερολίνω εκόπη εν ΙΙεντέλη τεράστιος 
ογκο; μαρμάρου 7 5 τόνων βάρους.

— Al A. Β. Ίψ Χικόλαο; καί Άνδρέας έπε- 
σκέφΟησαν τό έργαστήριον τοΰ κ. Ι’οιλοϋ, ή δέ Λ. 
Β. Ύψ. ό Διάδοχος έπόζαρε διά τόν πίνακα τής 
“Μάχης τών Φαρσάλων».

— Eic τάς ύπό τής ’.Αμερικανική, σχολής ένερ- 
γουμενας ανασκαφας εις τόν εν Βελεστίυω λόφου 
ΙΙιλάφ-Τεπέ άνεκαλύφΟη τάφος μετά κτερισμάτων 
καί άργυρα; ύδρίας χρυσηλάτου, ήτι; φέρει κεφαλήν 
ΊΙρακλέους. ’< > έφορος τών αρχαιοτήτων κ. Στάης 
φρονεί ότι ό τάφος ούτος είνε ό τάφος Δημητρίου τοΰ 
ΙΙολιορκητοΰ.

—Πρόκειται τό έν τώ ’Αχίλλειο) τής Κερκύρας 
αγαλμα τού Χάϊνε να αγορασΟή, ύπό τών Γάλλων.ΊΙ 
Έλλ.Κυβέρνησες δέν πρέπει ν’ άφίση να φυγή τό έξο
χου εργον έκ τήςΈλλάδο; σπεύδουσα ν’αγοράσγ, αυτό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Kunst f ii ι· u 11 e.—ΙΙεριεχόμενα Hi άρ.—Ούδείς 

λόγο; δύναται νά γείνη περί καταπτιύσεως τή; καλ
λιτεχνία; έν Μονάχο). —Φερδινάνδος "<·λδερ, μελέτη 
μετά των εξής εικόνων : ί Αυτοπροσωπογραφία,—ανοι- 
ξις,—οί διαψευσΟέντες,—ή νύξ, -ή κατάνυξις, — εϋ- 
ρυΟμία.—ό εκλεκτός,—τί λέγουν τά άνθη. Γουλιέλ- 
μος Τέλλο;,—ή Μάχη παρά τό Niifels, ή οπισθο
χώρησες έν Marignano,—τοιχογραφία·, οπλοθήκη; τοΰ 
δημοτικού Μουσείου Ζυρίχης).

Von Glocden φωτογραφικά1, με/.ται. ΊΙ Ζοιγρα- 
φική τεχνογραφία έν τή καλλιτεχνική ’Ακαδημία, τού 
Βερολίνου.—ΊΙ συλλογή τοΰ Keim Koilig έν τή βασι
λική πινακοθήκη τοΰ Βερολίνου.

ΊΙ Αγγλική ζωγραφική έν τή παγκοσμίω εκθέσει 
τών Ιίαρισίων ύπό Ε. I’ascent. (τεύχος 17 I.

— Έπετηρίς τοΰ έτους 1900 τής Γερμανική; Ε
ταιρείας τή; Χριστιανικής τέχνης.

— ’Ο Μιχαήλ "Αγγελος ύπό Karl Justi. Συμβολαί 
εις έρμηνείαν τών έργων αύτου.

— Κ ο be I Η a ιι s.—Τά σύμβολα τοΰ γλύπτου.
— Franz Herman Meissner, Franz 

De fre gg e r. Αποτελεί τόν εκτον τόμον τών μονο
γραφιών τών καλλιτεχνών ών οί προηγούμενοι είναι 
έργα τοΰ Bucklin, Klinger, Sluck, Thoma. Unde.

—Lofli. v. Kunows Κί.Άνά τήν τέχνην καί 
τόν β(ον. Εις ι τόμους. Νόμο·. έλευΟερία, καί έθιμα 
τής καλλιτεχνικής παραγωγής. Ό έν τώ κρυπτώ εργα
ζόμενος ούτος καλλιτέχνης αϊονης παρουσιάζεται διά 
τοΰ ανωτέρω σπουδαίου συγγράμματος δια τοΰ οποίου 
δύναται τις νά έμβαΟύνη εις τά μυστήρια τής τέχνης. 
Άλλα πιθανόν να μή έννοηΟή τόσον ταχέως ή άξια του.

ΛΙΝΑ ΜΑΤΡΟΜΙΧΛΛΗ —Συζυγο; τού διακεκρι- 
•αενου πολιτευτού και πιωην Τπου:··ου κ. Κυ;ια- 
κούλη Μαυρομιχά/η. τό γένος Γιόμα. I |:ωταγ<·>νιστει 
εις παν πατριωτικόν καί ιοιλανύρωπικόν έργον. Τή; 
ψυχή; τα πλεονεκτήματα εικονίζοντα; ε< τν φυσιο
γνωμία της. αποτυπουμενη εν τή εικόνι ήν οφει’/ο- 
μεν εις τήν ΙΙοικ.Γ/.ην Στοάν .

ΕΙΏΣ.—“'·,-γ^'' γλυπτικόν τοΰ κ. Γ. Βρούτου, κα- 
Οηγητού τή; γλυπτική; έν τω IΙολυτεχνειω. ’< > παν
τοδύναμο; θεό; εν σ_ιγμή παρασ.ο;ά: ύ;αυει το τοξον 
του. ένώ ά/λα αναμένουν να τα εκτόξευση η τευφερα 
δσ<·) καί σκληεα χεί; του.

- ‘/ΔΛ/ατεχΝ^ίΌΐ

ι

Etc τόν Α . ϊιαγχ).ιαιιόν οιά τήν αφραγϊδα τής 
«'Εταιρείας τών Φιλοτέχνων» άπεσταλησαν είς 
τήν Διεύθυνσιν τής « Πινακοθήκης τ ρ I α σχέδια. 
Ύπό τής ελλανοδίκου επιτροπής άπερρίφθησαν α· 
παντσ. 'Επειδή ορσόείου ούοέν σχέδιο , ήίιώθη, ό 
διαγωνισμός ματαιοΰται.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΦΥΣ1 Σ.—Δεκαπενθήμερον περιοδικόν άσχο/.ουμενον 
εις τά; θετικά; έπιστηαας. Διά τοΰ άρτι έκδοΰέντο: 
τεύχους συνεπληρώΟη ό Ιος τόμος τή; β’ περιόδου.

ΈξεδόΟη ό β τόμος τών ΑΝΑΛΕΚΤΩΝ τοΰ κ 
Άγγ Βλάχου έν τή βιβλιοθήκη Μαρασλή,πεοιέχων 
κρίσει: <α· έ"τυπώσει: ποιητικά; καί φιλολογικά; Έν 
ΆΟήναι; Τίκτενή βιβλιοκρισίαν έδημοσίευσεν έν τή 

X. Ημέρα τής Τεργέστη; ό κ. Γ. Χατζηδάκι; 
(Ραδάμανθυς).

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ •’ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

A. Κ. Πειραιά. — Φωτοτυπία: οέ. ίυνατ·,. -.ά πα- 
ρασκευκσβοΰν ίιά τό προηγούμενο, και ο ά τό ά,ά 
φνλλον, επε οη σννέπεσε. ή εκτυπωσι; τοΰ -Κρυφού σχο
λείου-, ητ-.; απησ/όλησεν επϊ πουν τό οι.ιτοτυπείον.

Γ Σ. 'Ενταύθα. — Το έχομε·) ύπ’ όψε: μας. Έγένετο 
ηοη ή παραγγελία εϊ; την Λειψίαν.

Οί προπληρώείαντες έτιισίαν συν
δρομήν τής “ Πινακοθήκης» παοακαλονν- 
ται νά ζητήσ<οσι έκ τον γραψείου ιιας 
ααα τή παραλαβή τοΰ παρόντος ψύλλου 
τήν μεγάλην ψολτοτνπίαν τοΰ «Κρυφόν 
σχολείου ι ήτις ίξεδόΟη προσάγοντες 
τήν άπόδειξιν τής συνδρομής των.

ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΔΛΟΝ
“ΓΗΣ ’ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ- 

θ<ί πεοιέχιι I ϊ» φωτοτυπίας.— Εξ Άτ- 
θϊδας —Έργα Π Τσιριγοίτου. Β. Μπο- 
κατοιάμπιι. Θ- Θωμοπούλον — Εικόνα 
τού Μουρίλλου εύρίσκομένην έν Έλλάδι. 
— Καί έν ανέκδοτον έογοντοϋ Ν I ύζη-

Οί ϊϊληρώείειντΕς τήν προίτην έξα- 
μηνίαν. δύνανται .προπληρόινοντες μέχρι 
τέλου«; ’Ιουλίου καί τήν δευτέραν νά λά- 
βωσι τήν Φωτοτυπίαν ΔΩΡΕΑΝ.

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, τιμΰται 
διό τούς κατά ψύλλα τακτικούς άγορα- 
στάς τής «ΙΙινακοθήκης» δο. *£. Διά 
τούς συνδρομιιτάς τούς έξαμήνους ή τους 
έτησίους τους θέλοντας περισσότερης 
Φωτοτυπίας τής μιας (,ϊιν δικαιούνται νά 
λάβουν) επίσης δε». — Οά άγοράζωσι δέ 
αντϊιν μόνον ι’κ τοΰ γραψείου μας. Διά. 
πάντας τούς άλλους πωλείται είς τά βι
βλιοπωλεία άντΐ δρ. Zt.

Έπί ποΖυτελονς χάρτου δρ. 4 οι ’ 
άπαντας ανεξαιρέτως. Όσοι έκ τών ετη
σίων συνδρομητών θέλουν έπί πολυτε
λούς χάρτου τήν φωτοτυπίαν, απο
στέλλουν δραχμήν μίαν μόνον.

Όρος απαράβατος διά τάς επαρχίας 
και τδ έξωτερικόν. ή προπληρωμή.

ΕέΞΕΔΟΘΗ
Δ. ΚΛΚΛΛΜΑΝΌΓ

Ν, ΓΥΖΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μετ’ εϊκόνΐχ)·/ καί δύο φωτοτυπιών
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Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ A .

Πλήρης συλλογή. Ελληνικών βιο- 

μηχάνων τεχνών. 

ΈπρμαΕϊεϊοΓ
ΆΤ ΛΑΤΦ

ΓΕΟΡΓΙΟγ ΖΑΒΟΡΙΤΟΥ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ—ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Τδ έλκυστικώτερον κέντρου άνα- 
ψυχης.4Η γενικτι <ίυνάντη«ίις· τών πε
ριπατητών. ’Απειρία ειδών ζαχαροπλα
στικής· Ή ίδιοτροπωτέρα άπαίτησις πλη- 
ροϋται έν τώ ζαχαοοπλαστείω Αϊ-Λάϊ<ί>.

Δ I Κ ΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΎ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ό Σταυρός. — Διπλή κοινωνία.—Ύπό τήν 
εικόνα τοΰ Χριστού. Ό Κωδωνοκρούστης 
—Τό Δισκοποτηρον. —Γνωριμία.— Εξομο
λογήσεις πρός τά διάμεσα.—Μέθη.—Ή 

, Ιππεύτοια.—^Χαιιένη αγάπη — Τό μυστι- 
I κόν.— ΖΗ συμβουλή τοΰ ιατρού.—Τελευταία 
■ χαρά. — Μυστικιστής. —Ή παραμονή. — 
Τρεις έπιστολαΙ. — Πάσχα πένθιμου. — Ό 
Σαλπιγκτής. — Μία μήτηρ. — Τό ιδανικόν 
τού γλύπτου.— "Ερως ποιητσΰ.— Κόσμος 

ονείρων.

ΔΡ. 3
Πωλοϋνται είς τά γραφεία μας.
Είς τάς επαρχίας και τό εξωτερικόν

Οτέλλονται ελεύθερα ταχυδρ τελών.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΠΟΥΣΗ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Β-4—Όδός "Αγίου Μάρκου— 3-4

ΟΠΙΣΘΕΝ ΧΡΥΣΟΣΠπΑΑΙΩΤΙΣΣΗΣ

Τό μόνον ειδι
κόν κατάστημα 
τό όποιον έχει 
πλουτισΟή μέ έ
λα τά είδη τής 
ζωγραφικής ήτοι 
χρώματα ελαιο
γραφίας καί υδα
τογραφίας, βερ
νίκια, πινέλα, 
μουσαμάδες, τε
λάρα, παλέτας, 
οκρίβαντας, κα
σετίνας, άνδρεί- 
κελλα, σχέδια 
χρωμολιθογρ α
φημένα δι ’αντι
γραφήν , χάρ-

LEFRANC ΕΤ G'
PARIS

του ζωγραφικής 
κτλ. Pastel.

Μηχαναί διά 
πυρογραφίαν καί 
έλα τά εξαρτή
ματα αυτών , 
σχέδια καί διά- 
?°f“ ξύλινα έ
πιπλα οιά πυ
ρογραφίαν, δλα 
τά είδη τής bar- 
boline ό>: και 
διάφορα πήλινα 
δοχεία διά bar- 
botine.

Όλα τά είδη 
διά Photomi
niature.ΧΡΩΜΑΤΑ, ΛΙΝΕΛΑΙΑ. ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΠΙΝΕΛΑ ΔΙ’ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΗ ΚΟΡΝΙΖΟΠΟΙΙΑΣ
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RIPOLIN
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