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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ. Ι· ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
•Βτηαία. . . δρ. 13. — Έξάμηνος. . . βρ. 6

•Β* τφ Έξωτερικδ «I; χρυσόν.

Δι’ Αγγελία; ΙδιαΙτεραι συμφωνίαι.

ΓΡΑΘΕΙΑ : 'Οδός Πινακωτών 2ϊ«.

ΚΤΟϊ Β ΜΑΤΟΣ49Ο2 ΤΙΥΧΟΣ ΠΓ ■

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΡΑΜΑ
Α. Κουρτίδου. Παιδικά διηγήματα.Έκδοσις Β'. 

ΒιβλιοπωλείωνΊω. Κολλάρου. Έν’Αθήναις. Κοσμούν
ται άπό ώραιοτάτας εικονογραφίας τής δεσποινίδος 
θ. Φλώρα. Ό προοδευτικότατος διευθυντής τοϋ βι
βλιοπωλείου τή; «Εστίας» κ. Κολλάοος είνε άξιος 
θερμών συγχαρητηρίων διότι έπλούτισε τήν παιδικήν 
βιβλιοθήκην δια μιας καλλιτεχνικής έκδόσεως. Σκί
τσα τής δεσποινίδος Φλώρα εκ τοϋ βιβλίου τούτου 
παραθέτομεν έν τω παρόντι τεύχει.

Σαμικός άότήρ. Δεκαπενθήμερον Περιοδικόν.
I. Π. Παπασταθοπούλου. Ή ίσιάνοδος. Δραμά- 

τιον. Έν Πΰργψ.
Δ. Πλατύκα. Μελέτη περί τοΰ Ελεγκτικού συνε

δρίου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ε. Bonnaffe. Etudes sur 1’art et la curiosit6.
L. Bray. Du Beau. Essai sur l’origine et Involu

tion du sentiment esthetiqne.
M. et L. Couve. Cataloque des vases peints du 

Musie national d*Ath0ni's
Ch. M. Gouyba. L’art et la democratic.
E. Male. Art religieux du XIII siecle en France. 

Etude sur 1’iconographie du Moyen Age et sur sour
ces d’inspiration. Nouvelle edition revue el corrigie.

R.M a rx. Jean Patricot.peintre et graveur.5O?p-xp.
J. Depier re. La toile peinte a I’Expi-osition uni

verse^ de Paris 1900.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
λιμυλιας κουρτελη. Πρωτομαγιά.
αλεϊανδρλς παπαδοπουλου Χεφαφεσ(α(4>ήτημα). 
ςπ δε βιαζη.Ή ζωγραφική έν Έλλάδι (ΣννΖχεια). 
ΑΘΗΝΑΣ ΧΕΡΕΜΕΤΗ. Ρ. Liszt.
JEAN RICARD.Έκπληίις (Νετάίρασκ Γ.βοττξα.ΙίάσνΙ. 
αχιλ. βενετα. Γραφτό, (ffetrjoie).
2. ζοχού. Ή τέχνη etc τάς έκκλησίας.
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΖΜΗ. Έρημο σπίτι.
δικ. Άπδ τήν πέραν τής πείρας.
αδιόρθωτου. Τδ λαχεΤον τών άρχαιοτήτων.— Ό 

άνορθόγραφος μύτος.
ΠΟΛ. δημητρακοπουλου. Ή γελοιογραφία. 
δ. γρ. καμπουρογλου. Καρφιά καί -πέταλα.
+ ΑΧΙΛΛΕΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ. Ή Νεράιδα ('Arr'xJotov 

ποίημα).
δαφνιδος. Σημειώσεις ένδς μηνάς. 
καλλιτεχνική κινηςις ( ’Αρχαιολογία. — Ζωγρα

φική.—Γλυπτική.— Εκθέσεις.—Μουσική).

ΕΙΚΟΝΕΣ :

ζ. Ή νύμφη τών άνθέων.
φρ. APIZTEQZ. Πρωτομαγιά, (Λκε/τα). 
μαρίας ςκουφου. Μάιος—αΠινακοθήκη». 
μαρίας ςκουφου. Κύπελλον.
εμ. λλμπακη. Άθιγγανίς.
IQ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.Ό άρραβών (Φωτογρ. Σπ.ΚοχχόΑη). 
ιο. οικονομου. Είσοδος μονής Μεγ. Σπηλαίου 

{Φωτογραφία Σπ. ΚοχχόΛη).
ΛΤΘΙΣ. (Φωτογραφία Κάδρα).
ςτ. 2ΕΝΟΠΟΥΛΟΥ. Μούσα.
γ. ιακοβιδου. Διονύσιος Σολωμός. 
μάρκου πιερρη. ’Ανάγλυφον.
γ. κλπαρια. Πρόσοψις Ιερού τοΰ ναοΰ’Ελκομένου. 
γ. κλπαρια. Σχέδιον είκονοστασίου.
Γ.—Σπουδή.
κ ΣΛΡΛΗ- Γεροντοκόρη.
φρ. ΑΡίΣΤΕΟΣ· Χά ! χά : χά
θλλειας φλορλ. Ό γλύπτης. — Είς τούς αγρούς

— Ή συνωμοσία τών γραμμάτων. (Σκίτσα). 
δ. γερανιοτου. Παπαρούνες.
F. friant. Παρθενία.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2ΕΝΟΠΟΥΛΟΥ. Νύξ.
ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ·—ΠΡΩΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.—ΤΙΤΛΟΙ.

Έν τή σελ. 60 τον παρόντος φύλλου κάτω
θεν της είκόνος τοΰ ίργον τοΰ κ. Καπαριά εξ 
Αβλεψίας έτέθη δ τίτλος «Δεσποτικδν τοϋ ναοϋ 
Ελκομένου εν Μονεμβασία» ίνω ή δημοσιευ- 

θεΐσα είκών παριστα σ χέδ ιον είκον.στα- 
σ ί ου διά τδν Ιν Τή ν φ ‘ί ε ρ δ ν ν αδν 
τής Ευαγγελίστριας, νπδ τοΰ Ιδίου καλ
λιτέχνου Ικπονηθέν.

Δ. I, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

‘ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ·.- ΣεΛ.208. “Εκδοσις Β .
Δρ. 3. 

“ΕΝΤΓΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ·.-^π- 
ματα εικονογραφημένα. ΣεΛ. 6ί. Δρ. 2 

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ” ■ Πεζά ποιήματα μετά 
πο.Ι.Ιών χρωματιστών εικόνων. Σε.1. 18i. Δρ. 3.

Πωλοϋνται είς τά γραφεία μας

Π Ρ Ω Τ Ο Μ
Ταξειδενει ή ψυχή
Στοΰ Μαγιού τήν πλάσι
Τήν προσμέν’ ή Χαραυγή
ΑΓ άνϋια νά περάση

ΑΓΙΑ
—Δός μου, ω Χαραυγή, άνθους 

Δός μου φώς κι' Αχτίδες, 
Στής αγάπης τους βωμούς 
Νά σκορπίσω ελπίδες

Κι' έτσι ή Άγάπη θ'ε νά 'δή 
Μιας αυγής τι/ χάρι, 
’Ώσπου ή νύχτα νά διαβή 
Φώς κι' άνθους νά πάρη.

ΑΙΜΥΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ
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ΓΤΙΝ-Α-ΚΟΘΜΚΜ

ΧΕΙΡΑΦΕΣΙΑ

* ΔΙΗΓΗΜΑ *

κ. Φιλάρετος Δημό
πουλος είνε ύπί-ρ της 
χειοαφεόίας.

Έγραφε τριαντα- 
εννέα άρθρα διά τόν 
<3 κ οπόν, και έν τώ 
μεταξύ, ενώπιον πυ
κνού ακροατηρίου, ε- 
δωκε άαράντα πέντε 
διαλέξεις.

Τό άποτέλεομα, ή 
αυτών τών διά γλώσ- 
ήτο ή άπΟθέωδιςτοΰ

καλλίτερα τό προϊόν όλων 
βηςκαί γραφίδός αγώνων, ...« .. u/mvuwn >«υ 
κ. Δημοπούλου. Αί γυναίκες, τών όποιων τόόω 
άφιλοκεοδώς <> κ. Δημόπουλος ύπεδεήριζε τα 
δίκαια, τόν άπεκάλουν πλέον— ό Δ η μ ό π ου - 
λ ό ς μας.

Είς μίαν έδπερίδα τού ΰυλλόγου «Ν έ α ι 
ίδέαι», ό κ. Δημόπουλος έγλύδτρηβεν είς τό 
αγαπητόν θέμα του.

Γέρων καθηγητής έλεγεν, ότι είχε δίκαιον ό 
Θουκυδίδης νά θεωομ ώς τίιν καλλίότην τών 
γυναικών έκείνην, πεοί της οποίας δέν γίνεται 
λόγος.

“Α, τότε ό κ. Δημόπολος άναι[;ε καί κεραυνοί 
έξήλθον άπό τό άτομα του.

— Ό Περικλής, τά είπεν αυτά ; Δέν ξεύρω άν 
τά είπε— διότι είναι έκτος τού έπαγγέλματός 
μου — όμως άν τά είπε, ιϊτο μέγας ύποκριτής, 
καί μέγας ι|[εύ<3της· καί δέν έψεύόετο, ούδέ ύπε- 
κοίνετο, κυρίαι καί κύριοι, (ύ κ. Δημόπουλος 
ένομιόεν ότι όμιλε! διά τεόόαρακοότήν εκτην 
φοράν άπό τού βήματος) διά τούς Συγχρόνους. 
Εκείνοι έγνώριζον ότι γυνή ήτο ό "Ηφαιστος, ό 

όποιος έλάξευε τούς κεραυνούς του.
"Ολοι έγνώριζον τήν Άόπαδιαν, τήν μεγάλην 

γυναίκα, τίιν έκτος τού γυναικωνίτου γυναίκα, 
πρός τήν όποιαν αύτός ιϊτο άφ..ισιωμένος καί 
εύγνώμων, διότι δέν ήτο Όμφάλη και δέν τόν 
ύηεχρέωόε νά ύφαίνμ. (ι)

•Ο Περικλής κύριοι, ύμιλών ούτω, περιύδριζε 
δημοάία τήν Ασπασίαν.

Έν όνόματι τήςπεριυδριζομένης μεγάλης γυ
ναίκας καί δλου τού περιυοριζομένου γυναι
κείου φύλου, ας κράξωμεν ■ Κάτω ό Περικλής 
καί ζήτω ή Ασπασία.

Μά εύυίσκεται βαθειά ’στη γή ύ Περικλής, 
δέν είναι ουνατόν νά πάγμ παρακάτω

(I) Όταν έγραψα 8έν είχα άναγνώσει άχόμη μίαν επιφυλ
λίδα της Ν. Η. επιχυροϋσαν τά επιχειρήματα του ήρωό; μου.

Ή αίθουσα μετεβλήθιι είς πανδαιμόνιον, καί 
μία μικρά ιατρός, άσχημη καί στεγνή, ένηγκα- 
λίιίθη τον κ. Δημόπουλον καί τόν κατεφιλησεν, 
έκ μέρους τού ωραίου φύλου.

Κατόπιν προέτεινε νά γείνουν έρανοι καί νά 
Στηθμ ό άνδριάς τού κ Δημοπούλου.

Τό άκροατηριον έχειροκροτησε καί μία χειοα- 
φετημένη. ή όποια διεζεύχθη τόν σύζυγόν της 
ως πολύ ό π_ι 0 θ ο δ ρ ο μ ι κ ο ν, παρεκάλεσε τόν 
κ. Δημόπουλον νά δημοάιεύάμ τάς διαλέξεις 
του ίι νά τής δώση τά χειρόγραφά του, νά τά 
μεταφράσμ είς το 'Αγγλικόν ιός άνταποκρίτρια 
τής περιφιϊμου έφημεοίδοςβ Ό ο ν ι θ ώ ν ν ω ο' ί <· 
ά λέκτορα».

Ό καθηγητής, άνθρωπος περιριωόμένων ι
δεών, ανάξιος νά κατάνοήσιι τό νέον πνεύμα, 
νά πλαάθμ μέ τό νέον δόγμα, νά ζυμωθή μέ 
αύτό και τό σπουδαιότερον ν’ άγωνισθή ύπερ 
αύτοΰ, προέβαινεν ακράτητος είς τό όλιάθηοόν 
έδαφος.

Ποοσδλέπων τήν έκτρωματικήν άσχημίαν τής 
νεαρός ιατρού προτείνει:

Το χειράφετον ώραΐον φύλον νά παύση 
φέρον τον τίτλον τούτον τής δουλοκρατίας.

Ή ιατρός έξεμάνη καί είπε μέ έπιΟτημονικιϊν 
ύφος :

-- 'Απλούς θνητός δέν δύναται ν' άνατρέ^ι,ι 
τούς νόμους τής φύσεως. Αί γυναίκες γεννωνται 
όιοαΐαι.

Ο φοβερός καθηγητής, βλέπων πονήρως τίιν 
κομμωόιν μιας χειραφέτου. μέ τούς τεχνητούς 
κυματιΰμούς, προτείνει :

— Αί γυναίκες μέ τήν αύραν τής έλευθερίας 
των, νά έχουν τό δικαίωμα νά δεικνύουν έλευ- 
θέρως τήν φαλάκραν των καί νά μή τήν κρύ
πτουν δουλοπρεπώς κ τ.λ.

Ό καθηγητής θά κατεδικάζετο είς θάνατον 
αν ήτο δικαστηριον ζωής καί θανάτου.

Ιο φως ενός κηρίου φωτίζει τό χρυσόμαλλο 
κεφαλάκι τής "Λννης Δημοπούλου. ’Ακούεται ή 
ήρεμος άναπνοή τού μικρού της, τό όποιον κοι
μάται σάν άγγελοΰδι στην κούνια του. Κάποτε, 
βήχει καί φαίνεται άνήσυχον.

Ή "Αννα πλέκει περιώμιον καί άπό καιρού 
είς καιρόν παρατηρεί τό άνοικτόν έπί τής τρα- 
πέζης μικροσκοπικόν ώρολόγιόν της, διά νά 
δώσμ ίσως τό ιατρικόν τού μικρού, το όποιον 
ταράσσεται άπό πνιγηρόν βήχα, ϊι καί διά νά 
μετοήσιι τάς ώρας τής άπουσίας τού συζύγου 
της.

Περασμένα μεσάνυκτα· έξαφνα άκούονται βή
ματα- είναι ό κ. Δημόπουλος.

Πέτα τόν πϊλόν του, γλυκοφιλεϊ τήν Άνναν 
καί πέρνει τό κηρίον καί πλησιάζει είς τό 
λίκνον.

Τί όιραϊο τό παιδάκι του ! Ζαρώνει τά φου- 
δάκια του μέ τό φως. μά δέν ti-πνα

— Σήμερα έβηξε πάλιν πολύ.
- Έβηξε πάλιν ! ! !
- Ναί.
— Μήπως τί» έμπιάτεύθηκες ότά χέρια τής 

νταντάς ;
— ’Εγώ ;
— Ναί, βέβαια σέ είδα τό πρωί ’Στά έμπορικά.
Ό κύριος Φιλάρετος Δημοπουλος μέ τό ύφος 

τών 45 διαλέξεων του, έξάπτεται. βηματίζει πν- 
ρετωδώς μέ κίνδυνον νά έξυπνήσι,ι τό παιδάκι 
του καί λέγει :

— Κυρία, μιά μάνα πού έχει παιδιά, δέν άπο- 
μακρύνϊ-ται άπό τήν κούνια τού παιδιού της. Τά 
ξένα χέρια, δέν μπορούν βέβαια νάτο πιοιποιη- 
θούν καί ή ξένη καρδιά δέν μπορεί νά τό πο- 
νέσι.ι. Τήν ξεύρω έγώ τίιν Μαργαρίτα. Καλό κο
ρίτσι. άλλα καρδιά πολύ τρυφερή...

- Μά, Φιλάρετε, ή μητέρα ιιτον άρρωστη- και 
πετάχθηκα μ’ιά στιγμοΰλά Δέν ήμουν 'Στά έμ
πορικά. Ά... ούτε μιάίι ώρα... σέ τό ορκίζομαι.

- Μά αύτίι ίι μιοή ώρα έφερε αύτή τήν κατά- 
στασι

Τί. άγγελοΰδι παθαίνει νέαν κρίάιν βηχός-, ό 
κ. Διιμύπουλος νέαν κρίάιν λύσστις, ή κ. Δημο
πούλου νέαν κρίάιν απελπισίας.

θά μαζέζ·ω δλους τούς ιατρούς τής πρω- 
τευούάης.

Μά, Φιλάρετε, μιϊ γίνεσαι παιδί. Ό ιατρός 
ήλθε καί μέ καθησύχασε. Τού δίδω τά ιατρικά 
τακτικά, θά τού τά δώσω <·>ς τό πρωί καί θά τού 
περάσι,ι ό βήχας. Πήγαινε σέ παρακαλώ νά ήσυ- 
χάάης. Δέν φθάνει πού κοπιάζεις ’στο γραψεί'ον 
τόσω πολύ ΣυχώρεΟέ με άν νομίζης πώς έσφα
λα, μά ήσύχασε. Σέ τό Οεομοπαρακαλώ.

Τού έφιλούσε τό χέρι.Ό κ. Δημόπουλος καθη
συχάζει καί ήρεμώτερος τώρα, λέγει :

- “Αννα μου", σέ συγχωρώ. Μά θέ παρακαλώ νά 
τό έννοήσης καλά, δτι τί> παιδί άρρωστα σέ ξένα 
χέρια.

ΤΙ μικρά ιατρός έσύναξε το ποόον τό άπαιτού- 
μενον διά τόν άνδριάντα τού κ. Δημοπούλου.

Ό κ Δημόπουλος είναι εύτυχής και υπερή
φανος διά τό μάρμαοον, αλλά .. θά έπροτιμουάε 
νά τού τόν άνήγειρον οι' άλλας εκδουλεύσεις. 
'Εκείνη ή επιγραφή - Τώ Άτλαντι τής χειραφε- 
σιας. αί χειράφετοι-τόν ταράττει. Φοβείται μή
πως ή Άννα, ή όποια μέ χιλίας προφυλάξεις 
έως τώρα δέν άνέγνωάε τά άρθρα του, άντιμε- 
τωπισθιϊ. μέ τόν άνδριάντα.

Τόν τρομάζει, όπως βλέπετε, εκείνο πού έτά- 
ραττε τον πρόγονόν του, τό δ ι α τ ί κ ε ΐ τ α ι!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΤ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΓ'

Ό Δοξαράς διίπρεψε διά. τής ανδρείας τ:υ καί 
τίϋ ζήλου υπέρ τού ένετικοϋ μεγαλείου, αλλά 
περισσότερον έδοξάσθη ώ: καλλιτέχνης ζαΐ c’.i 
τήν εργασίαν τσυ ϋπέρ·τής άναγεννήσεω; έν Έλ- 
λάσι τής ζωγραφικής.

Σημαντυκαΐ ήσαν αί παρ ’ αύτσϋ εις τήν Ένε · 
τικήν Πολιτείαν πρίσενεχΟεΐσαι ύπηρεσίαι. Μι- 
μηθεΐς τό παράδειγμα τ;ϋ πατρός, εδειξεν ήρωϊ- 
σμδν ζαΐ φιλοπατρίαν, έζστρατεύσα: εις Χίον 
έχων ίδιου; μισθωτούς· κατώρθωσε δέ ν' από
σπαση τής τουρζιζή; υπηρεσίας τόν συμπατριώ
την του Λιβίριον Γεραζάρην τω 1696, ανδρα 
ισχυρόν ζαΐ διάστμον. 'Επίσης προσεπάθησε μετά 
πολλοϋ ζήλου νά διατηρήση πιστούς είς τήν 
Ένετιζήν ΙΙολιτείαν τούς Μανιάτας, δ'.ηυζό- 
λυνε τήν εξαγωγήν τών ζωοτροφιών πρός βοή
θειαν τοϋ στόλου ζαΐ τών νήσων ζαΐ τελευταϊον 
μετά τήν άλωσιν τής Πελοποννήσου άπέλιπε ζαΐ 
πατρίδα ζαΐ περιουσίαν ζαΐ ουδέ τά δελεάσματα 
ζαΐ αί προσκλήσεις τών Τούρκων ΐσχυσαν νά 
τόν μεταπείσωσιν. Διά τά; πολλά; καί πολυει- 
δεΐ; -υπηρεσίας προύνόησεν ή Ένετιζή Πολιτεία 
περί τής οικογένειας αύτοϋ. Τώ έδόΟησαν κτή
ματα διαθέσιμα έν τή άρτίω; τότε ζατακτηθείστ, 
Λευζάδι. ’Επίσης ή Ένετιζή Πολιτεία τώ άπέ- 
νειμε τόν τίτλον τοϋ ίππόΐον ζαΐ έπισήμως δου- 
ζιζά έγγραφα πιστοποιοϋσι μετ' ευγνωμοσύνης 
έπΐ τή πίστει τής οικογένεια; Δοξαράδων είς τά 
πάτρια,καί δτι ίθυσι&σθησακ ύιη την dof.ar τής 
Πο.1ιτείω;( *).

X

Περί τού καλλιτεχνικού καί φιλολογικού βίου 
τοϋ Παναγιώτου Δοξαρά πρώτος κατέγινεν ό 
σοφό; τής Κερζύρας ιστορικός Μουστοξύδης. 
’Αφετηρία δέ τών ερευνών τού Μουστοξύδου 
υπήρξε ζωγραφία τις τού Δοξαρά, παρ' έαυτώ 
σωζομε’νη καί έν μικρογραφία παριστώσα τόν 
κόμητα Σουλεμδούργον, τεχνηέντως έπί χαλκού 
είργασμένη δι ’ έλαιομιγών χρωμάτων, Είζο- 
νίζεται δέ ό πολεμιστή; μέχρι στέρνων, περι
βεβλημένο; πορφύραν χλαμύδα ζαΐ τεθωρακι
σμένος. Όπισθεν δετού χαλκού άναγινώσζεται : 
«Έζτύπωμα 'Ιωάννου Ματθίου Κόμητος Σζε- 
λεμπουργίου τής Γαληνοτάτης τών Ενετών 
'Αριστοκρατίας κατ’ “Ηπειρον Στρατάρχου καί

' I Συνέχει»
Εΐ; το ηροηγοϋμενον φύλλον έν σελ. 32, σττ.).. 2, οτιχ. 

38 —Αί ή φράσις ·Παρά σεβαστού φίλου— εΰρΐσχετο είς τήν 
Ζ.άχυνβον· παρεισέφρησε χ»χω;,, διότι αναφέρετσι κατωτέρω, 
ένία γίνεται λόγο; περί τοϋ Νικολάου Δο;αρα, υίοϋ τοΰ ΙΙανα- 
γ-.ώτου.

(1 I Μουστοξύδου. Έλληνομνήμων σελ. 18— Σά8α Νεοελ
ληνική φιλολογία σελ. 424—426.
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ΠΙΝΑ ΚΟΘΗΚΗΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ύπερασπιστού Κερκύρα;. t.'j.z'-j. I Ιαναγιώτου Δο
ξαρά Ίππέω: Λακεδαιμονίου ,αψκε Μα'ίου '.ε'.» 
Ορθώ: παρατηρεί ό Μουστοξύδης ό Δοξαρά; 

κακώς έχρήσατο τή λέξει έχ-τύπωμα έπί ζωγρα
φιάς.

Ό φίλο: κ. Σ. 11. Λάμπρος άναφέρει, ότι εί: 
τήν έν Λευκάδι εκκλησίαν τοΰ άγίου Δημητρίου 
ύπάρχουσιν έργα του Δαςαρά' τοιαΰτα δέ είνε 
αί τέσσαρε; εικόνες τοΰ δεσποτικού(1). Έν τή οι
κία Μελισσινοϋ ύπήρχον τέσσαρε; μεγάλα·. ιστο
ριογραφία·., αίτινες κατά τό Μουστοξύδην, εΐσίν 
έργα τοΰ Δοξαρά]'2). Ό σεισμό; τοϋ 1893 ύπήρ- 
ξεν ή αιτία ώστε τρεις κατεστράφησαν καί τήν 
σήμερον σώζεται μόνον μία μέτρων 2,25Χ 1,70, 
τήν όποιαν κατέχει ό ζ. Κωνσταντίνε: Μελίσσι- 
νός. Είνε μυθολογική παράστασίς. Κάτωθεν δέ 
τής εικόνες πρό: τά δεξιά είνε κύων. ΊΙ σεβα
στή δέσποινα ύπερογδοηκοντοΰτι; Λαύρα Βολ- 
τέρα, τό γένος Μελισσινοϋ, είπεν ήμϊν, δτι παρά 
τών προγόνων είχεν ακούσει δτι ό Δοξαοάς 
κατώκει παρά τή οικία Μελισσινοΰ καί δτι ό 
κύων των οσάκις τόν έβλεπεν ύλάκτει καί τώ 
έπετίΟετο. Ό καλλιτέχνης δέ χάριν αστεϊσμού 
πρός ένθύμησίν τής έχθρας τοΰ κυνός τόν έζω- 
γράφησεν είς τόν πίνακά του.

Τά έργα ταΰτα τοΰ Δοξαρά ήσαν έργα νεανικά 
καί τό σωζόμενον έχει τήν σχετικήν αξίαν. Ό 
Κατραμής λέγει, ότι τά έργα ταΰτα είνε έργα 
τοΰ υιού τοΰ I Ιαναγιώτου καλούμενου Νικο-

11) Ιΐαναγιώΐου Δοςχρα Ιίερ'ι Ζωγραφιάς χλ. Ά&ήναις. 
1871, σελ. ιδ'.

(2) "Ενθα άν. σελ. 20.

1U. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. '<> άρραΟών

μίαν εικόνα εί'δομεν τήν χρονο- 
_ τοΰ πατρός. 

εις τόν έν Ζακύνθω 
ιου τού Κόλλα, υπάρχει 

παραστάνιυσα τόν άγιον Ίωάννην 
αν Βαρβάραν καί ότι ή ε - 
του I Ιαναγιώτου Δοξαρά. 
ιστοριογράφος έπλανάτο, 

■ής εκκλησίας τού αγίου 
ν είς 

εύρομεν τήν εξής 
πρώτη έκαμα έ’να 

-'■ί Δαμα- 
στόρησε 

·ζα(3)τοΰ 
τρία τζε-

i 
λόγιαν 1679. αρα 
'·) Χιώτης(2) ίστ: 
ναόν τοΰ άγί 
ειζων 
μα.σκηνον 
κό>·> αύτη 
Άλλ ’ ό 
διότι είς 
Δημητρί 
το

λάου,( 1 )ζλλ

υ ί:

νε τής χειρός 
ρεϊ, ότι ’ -

,υ Δημητρίου ·
όν Δο----- ■" Σ.<· 

και τήν άγί
Τ υ

αείμνηστος 
:ό βιβλίον Α' 
υ τοΰ Κόλλα σελ . 166, σωζόμενο 

αύ θ α ά οχ = ιεφυλακεΐον, 
σημείωσίν : 1757 Δεκεμβρίου 
κόνισμα μεγάλο τόν άγιον Ίωάννην τόν 
σκηνόν καί τήν αγίαν Βαρβάραν καί τό ί· 
ό Νικόλαο: Κουτούζη: μέ τήν άσηστέντ'. 
Δασκάλου του Δοξαρά καί τοΰ έδωκα .,:-
κίνια τοΰ Κουτούζη» . Ή είκών αύτη,μεγέθους μέ-

I , I 0χ80,φαίνεται αμέσως πρό: τά δεξιά, 
-------- : _ήν λόγω έκκλησίαν.

ί τά σημαντικοί 
έργα τού 1 Ιαναγιώτου 

έν τή ουρανία τού έν 
Δ.ιούχου τών Κ-ρκυραίων. 

ιερόν λείψανου τοϋ άγιου 
ήν ευπά- 

,ίψανον 
;ί; έκ 

ιτε περιστάσεων, καί 
υπάρχων τοϋ Αγίου 

όστις έγκαινιασΟεί: 1589, συνεπλη-
:ξ ολοκλήρου τώ 1 καί τώ 1590 
έθη τό κωδωνοστάσιο·?. Έν τώ ναώ τούτω 
70 έπανειλημμένως καί γίνονται πλεϊστα·. 

καί ζαλ'ωπισμοί, κατά μέγα μέρος 
τών

ν

τρου ι 
άμα εισέρχεται τις ει:

Τά. σπουδαιότερα άμα δέ καί 
τέρα ζαί γνωστότερα 
Δοξαρά ήσαν αί 
Κερκύρα ναού ·

Άπό τού
Σπυρίδωνος λόγω προικός ανήκει είς 

οικογένειαν τών Βουλγάρεων. Τό λε· 
Αγίου μετεφέρετο άπό έκκλησίας ε 

_νεκά τών έκάσ- 
άνηγέρθη ό νΰν 

έγκαΐνιασθεΐ 
■ώ

εικον.
ού πο 

1521 τό

τριοα 
τού Άγ 
κλησίαν 
τέλος 
ναό:, 
ίώ()η 
ποεσε·

βελτίωσε·.;
δι’ iv-yy.-zioi συνδρομών τών χριστιανών. Καί 
αυτή ή οικογένεια Βούλγαρη έδειξε καί δεικνύει 
ζήλον είς καλλωπισμόν τοϋ ναού τούτου. ’() επι
σημότερο: τών στολισμών έγένετο τώ 1727 
υπό ευλαβών χριστιανών διά τών περιζαλλεστά- 
των εικόνων, αίτινες έζόσμουν τήν οροφήν. Αί 
εικόνες ήσαν δεκαεπτά, έξ ών αί μέν κατά τάς 
γωνίας τέσσαρε:, παρίστων τούς Εύαγγελστάς, 

λοιπαί 13 άντικείμενον είχον τά. κατά τόν 
καί μετά θάνατον θαύματα τού πολιούχου 
Κερκυ ραίων. Επειδή όμως αύται έπαλαιώ- 

έφθάρησαν ύπό τού κονίορτού καί 
τολ/ών θυμιαμάτων, ήναγκάσθη ό ίδιοκτή- 
—’ ναού μακαρίτης ιερομόναχος Γεώργιος 
γύρης νά άντιζαταστήση αϋτάς διά νέων, 

ζωγράφο: Νικόλαος Άσπιώτης 
αντέγραψε καθ’ όσον ήδύνατο άπό τών παλαιών, 
αίτινες άλλως τε τοσούτον ήσαν σεσαθρωμέναι, 
ώστε άφηρέθησαν κατακερματισμένα·., μόλις τριών

1 7 ” 
αί δ
3ίεν 
τών 
θησαν καί 
τών τ 
της τοϋ ν
Βούλγαρη 
άς ό μακαρίτης

»

τα

ιΐ) Φιλολογικά Άνάλεκτα. Ζακύνβω 1879, σελ. 360-
(2) 'Ιστορικά Άτϊομνηιχονεύματα τόμ. ΣΤ . Ζάκυνθος 

1887 σελ. 402.
|3) Άσνιστέντζα = βοήθεια.

τεσσάρων περισωΟεισών (■*). Έκτων περισωΟεισών 
εικόνων τώ 1888 ειδομεν δύο έν τή έν Κερκύρα 
μονή τής άγιας Ευφημίας καί ει; το έκζλησίδιον 
Βλαχέραινα έπί τής λίμνη: Χαλικιοπούλου πρό 
τοϋ νά φθάσωμεν εις τό I Ιοντικονήσι, εΐδομεν 
καί έτέρας δύο εικόνας, τήν μέν παριστάνουσαν τό 
θαύμα τού άγίου Σπυρίδωνος καλούντο: άπό τού 
τάφου τήν θυγατέρα του Ειρήνην, τήν δέ τήν 
άπιστον γυναίκα. Έν τώ έκκλησιδίω τούτω 
ύπήρχεν έτέρα είκών τοΰ θαύματος τοϋ δφεως, 
άλλ. ’ ό καιρός τήν είχε κατάστρέψη ει: τρόπον 
ώστε μόλις ή κεφαλή τού Άγίου, ή χειρ καί 
ολίγον τοϋ σώματος δίετηροϋντο. Ή μοναχή 
έδωζεν αυτήν είς τόν μακαρίτην άγιογράφον Μα
ρίνον Τζιριγώτην, όστις έζόλλησεν έπί σαιίδος 
τό περισωθέν, έπιδιώρθωσε τά υπόλοιπα καί 
κατεΐχεν αυτήν είς τό κελλίτης. 11 άπώλεια 
τών εικόνων τούτων είνε βεβαίως μεγίστη άπώ- 
λεια διά τήν άναγέννησιν τής ελληνικής τέχνης. 
Άν οί κατά καιρού: ιδιόκτητα·, τής έκκλησία: 
έγνώριζον τήν σημασίαν έν τή ήμετέρα ιστορία 
"ής τέχνης τών εικόνων, Οά έφρόντιζον περί συν- 
τηρήσεως αύτών καί Οά έκάλουν ξένον καλλιτέ
χνην διά τήν διάσωσιν.“Αλλως τε,άφού αί εικόνες 
εςωβελίσΟησαν τή; Οέσεώ: των, έπρεπε νά άφή- 
ρουν αυτά: μετά προσοχής διαφυλάττοντες τά: 
περισωΟείσας, χωρίς νά τά; άφήσουν νά περιπλα- 
νηΟώσιν άπό έκκλησίας εί; έκκλησίαν.

[’Ακολουθεί-] in. ΔΕ ΒΙΜΖΗΧ

, 111 ”Ορα τό περί ΙΙαναγιώτου Δοξαρά αρΟρον έν τή Οίχιακΐ] 
Αγθοίίσμη, περιοδικόν Κέρκυρας τοΰ 1875 ·Αρώ. 1.

F. LISZT*)

Άπό τοΰ θανάτου τού Ιίαγανίνη ούδείς έκτε- 
λεστή: είχε προξενήση εί; τού; ’Ιταλού; τοιαύ- 
την βαΟεΐαν έντύπωσιν. Έν Βερολίνω οί φοιτηταί 
άποζευγν'ύουσι τοΰ: ίππου: καί άξιοϋσι νά σύρω- 
σιν αυτοί τήν άμαξαν. Έν ΙΙέστη οί Ούγγροι 
τώ προσφέρωσι τιμητικήν σπάθην. Έν Βερολίνω 
πάλιν ένθουσιώδει; νεάνιδες αμφισβητούσι τά; 
τρίχα: τού προσκεφαλαίου, έπί τοΰ όποιου είχε 
καΟίση πρό τοΰ κλειδοκύμβαλού.

Κυριολεκτικώς ό Αίστ έβάδισεν επί άνθέων 
καθ’δλον αύτοΰ τόν βίον. Πολλάκις κατά τάς 
περιοδείας του συνέβαινε νά. εύρη είς σταθμόν 
οίονδήποτε νεάνισα: λευχειμονούσα:, κρατούσα: 
είς τάς χεϊρας μέγιστα; άνθοδέσμας καί άναμε- 
νούσας τόν καλλιτέχνην οπω; τόν όδηγήσωσι 
πρό κλειδοκύμβαλού προπαρεσκευασμένου ήδη 
καί καταστολίστου ύπ ’ άνθέων. Καθ’ όλον τόν 
δρόμον ήνθοβόλουν αύτόν. Κόμησσά τι; Ιίολω- 
νί; τόν έδέχετο τακτικώς εντός αιθούσης αντί 
τάπητος έχούση; παχύ στρώμα πετάλων ρόδων, 
Οέλουσα νά συμβολίση ούτω τόν άνευ άκανθών 
έρωτά της καί τήν άπειρον πρός τήν τέχνην του 
λατρείαν τη:.Άλλη κόμησσα,Γαλλίς,τήν οποίαν 
έθαύμαζε πολύ ό καλλιτέχνης καί ήτι; έπί μα- 
κρόν χρόνον τόν ήγάπησεν ένθέρμως, έλεγεν έν 
τφ ένθουσιασμώ της ότι «τίνές ήμερα·, μόνον άγά- 
πης έκ μέρους τοΰ Λίστ ήτο αρκετή εύδαιμονίη 
δ’.ά μίαν ολόκληρον ζωήν».

*) Τέλος.
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Κατά τάς έορτάς των γενεθλίων καί τοΰ ονό
ματος του αί προσφορά', άνθέων ήσαν τοιαύτα’., 
ώστε έπλήοουν ολόκληρα δωμάτια.

ΊΙ πρώτη αύτοϋ συναυλία έν 11ετρουπόλε’, 
έφθασεν είς τό μυθώδες ποσόν—οι’ εκείνην τήν 
έποχήν μάλιστα— 59,000 φρ. Άλλ’ ό γενναιό- 
φρων καί μιγαλόδωρο; χαρακτήρ του έξήντλησε 
πάντοτε τό βαλάντιον, δπερ τό τάλαντόν του 
έπλήρου.

Οί θησαυροί τής Τραπέζης τής Αγγλίας δέν 
θά τώ έπήρκουν, έάν ήκολούθει πάντοτε τάς 
πρώτα; αυτού όρμάς.

Ή άγαθότης του ήτο ανεξάντλητο;. ΊΙ καρ- 
δία του ήτο ανοικτή ώ; ναός δι ’ δλην τήν αν
θρωπότητα. Ένώ δέ άφ’ ενός ήρχετο επίκουρο; 
εί; τούς πτωχούς, άφ ’ ετέρου έδιδε δείγματα 
μεγαλοπρεπούς άμεροληψίας διά τού ζήλου του 
ύπέρ τού μνημείου τού Beethoven.

Ο Λίστ έγραψε παραφράσει; καί φαντασίας 
έφ’ δλων σχεδόν τών έργων τοϋ γαμβρού του 
Βάγνερ — διότι βοαδύτερον ό Βάγνερ έγένετο 
γαμβρό; του, νυμφευθείς τήν Κοζίμαν, δευτέραν 
θυγατέρα τοϋ Λίστ καί χήραν τοϋ άλλου διακε
κριμένου μουσικού Hans de Biillow.

Ο Λίστ συνεκέντρωσεν έν Βεϊμάρ τούς νεω- 
τεριστά; μουσικούς,οιτινες άπετέλεσαν τήν νεω- 
τέραν Γερμανικήν σχολήν. Τό πλεϊστον τών διά
σημων ταλάντων τής νεωτέρα; μουσική; διήλθον 
έκ τής σχολή; του ή έτυχον τής γενναία; φιλο
ξενίας του. Ό Hans de Biillow, ό Hans de 
Bronsart, ό Tausig, ό Brockner, ό Joachim, 
ό Laub, ό R6meriyi, ό Vieuxtemps, ό Sivori, 
ό Bazzini, ό Raph, ό Cornelius, ό Wagner, 
ό Berlioz, ό Rubinstein,ό Robert καί ή Clara 
Schumann,πάντες δφείλουσι χάριτα; τώ Λίστ, 
δστις τοί; παρέσχεν είς Βεϊμάρ τό έδαφος δπω; 
γίνωσι γνωστοί. Ζωγράφοι, γλύπται, ποιηταί, 
έπιστήμονες καί καλλιτέχναι δραματικοί συνανα- 
μιγνύονται πρό; τούς μουσικούς,ΐνα άποτελέσωσι 
πομπήν έκλεκτήν καί παρελάσωσι εί; Alten
burg. Όλαΐ αί ίδιοφυίαι αύται έσπευδον είς τάς 
μουσικά; ήμερίδας καί εσπερίδας, καθ’αςό Λίστ 
ήρέσκετο νά άποκαλύπτη τήν τέχνην του εί; 
έκείνους, οιτινες ήδύναντο νά τόν έννοήσουν,ΊΙ 
άτμόσφαιρα ήτο αληθώς πλήρη; πνεύματος, τέ
χνης καί μεγαλοφυίας.

Άπό τού 1847 μέχρι τού 1861 είνε ή περίο
δος τοϋ βίου τοϋ διδασκάλου, ή μάλλον ένδια- 
φέρουσα' τά 1 4 ταϋτα έτη είνε τά γονιμότερα' 
υπολογίζονται δέ διπλά καί έν τφ βίω του καί 
έν τοί; χρονικοί; τή; τέχνη;. Ιίί; Altenburg 
ειδον τό φώς τά επεισόδια τού Φάουστ,αί συναυ
λία'., αί σονάτα·., αί ούγγρικαΐ όαψωδίαΐ, ή λει
τουργία Gran, αποσπάσματα τών έργων «ό 

Χριστός» καί ή « 'ΕΑισίβΐτ » /.ί.'. ·ζ'ί. δώδεκα συμ
φωνικά έργα του,τά όποια φέρουσι τήν έξή; άφιέ

«Εί; έκείνην, ήτις 'τελειοποίησε τήν πίστιν 
της διά τής άγάπη;—καί ήτι; ένίσχυσε τήν ευ
τυχίαν τη; διά τή; θυσία; !

«Είς έκείνην, ήτι; είνε ή σύντροφος τοϋ βίου 
μου, τό στερέωμα τής σκέψεώς μου, ή ζώσα 
προσευχή καί ό ούρανό; τή; ψυχή; μου: εις τήν 
Ιωάνναν ’Ελισάβετ Καρολίναν Λίστ».

Τά πλεϊστα τών φιλολογικών του συγγραμ
μάτων έγράφησαν καί αύτά έκεΐ, σιότι έπιση; 
κατέγινεν εί; τήν φιλολογίαν οι’ έργων τά οποία 
θα τόν έτίμ.ων ώ; λόγιον, έάν τόν λόγιον οέν 
κατέπνιγεν ό μέγα; μουσικό;.

Γνωρίζομεν βεβαίως δτι ό Λίστ καί ό Cho
pin ήσαν σύγχρονοι καί άμφότεροι έξοχοι κλειοο- 
κυμβαλισταί. Μοναδικός ό Λίστ έάν δεν ύπήρ
χεν ό Chopin καί μοναδικός ό Chopin έάν οέν 
ύπήρχεν ό Λίστ. Εύτυχώ; έκαστο; αύτών είχεν 
ιδίαν αξίαν, ίδιαν δΰναμιν, ίδιον τρόπον. Ή έζτέ- 
λεσι; τού Πολωνού καλλιτέχνου, συνεσταλμένη, 
διακριτική, μέ άπειρον γόητρον καί λεπτότητα 
πρωτότυπον: ή έκτέλεσι; τοΰ Ούγγρου κλεισοκυμ- 
βαλιστού ορμητική, ισχυρά, βροντώδης, επιβλη
τική. Ό Chopin έκρουε τό κλειοοζύμβαλον οπο- 
ταν ήσθάνετο έαυτόν βέβαιον περί τής τελειό- 
τητος, μεθ* ή; Οά διηρμήνευε τά αισθήματα, του. 
Ό Λίστ τούναντίον, καλώ; ή κακώ; διατεθει
μένο;, ήτο άείποτε πρόθυμος, δι ’ δ καί είχε γεν 
νηθή αντιζηλία τι; μεταξύ τών δύο έξοχων καλ

λιτεχνών.
Εσπέραν τινά τού Μαίου 1845, έν τή έπαύ- 

λει τή καλούμενη «ή Μελανή Κοιλά;» τή; Γεωρ
γίας Σάνδ,δπου 'φιλοξενούντο πλεΐστοι καί παν
τός κλάδου καλλιτέχναι, ό Λίστ έξετέλεσε νυ
κτερινόν τι ασμα τοϋ Chopiil καί κατά τό σύ- 
νηθε; τόέποίκιλλε διά τοϋ τρόπου του. Ο Cho
pin δυσαρεστηθεί; αναμένει ανυπομονώ; το τέ
λος, όπότε πλησιάζων τόν Λΐστ, λέγει.— «Σε 
παρακαλώ, φίλτατε, έκτέλειτάς συνθέσει; μου 
ώ; είναι γραμμένα;, άφοΰ θέλεις νά τά; τίμη
σης. Ό Chopin έχει μόνον δικαίωμα νά μετα- 
τρέπη τόν Chopin». —Α! ναι έχει; δίκαιον! 
ΓΙαϊξε σύ ό ίδιο;, άπαντα ό Λίστ κατά τι οργί- 
σθεί;, άποφασίσας δ’ ένδομύχω; νά έκδικηθή. Ό 
Chopin συγκατατίθεται νά κρούση, άλλ ’ ό Λιστ 
θέλει νά τόν άκούση έν τφ σκότει καί σβύνει 
τά φώτα δλα, άφού κατεβίβασε τά παραπετά
σματα, οπω; έπικρατή πλήρες σκότος. Πάντε; 
έξηγοϋσι τούτο ώ; ιδιοτροπίαν τοϋ καλλιτέχνου. 
Άλλά δέν έπρόφθασεν ό Chopin νά καθήση πρό 
τοϋ κλειδοκύμβαλού καί ακούονται οι πρώτοι 
φθόγγοι συνθέσεω;, τήν όποίαν τήν προηγουμένην 
έσπέραν είχεν έκτελέσει έν μέσφ έκστάσεω; και 
δακρύων έκ συγκινήσεω;. Ή μουσική έξακολου- 
θεΐ, ή μία σύνθεσις τοϋ Chopin διαδέχεται τήν 

άλλην ύπό τά δάκτυλα τοϋ Λίστ, δστι; μιμεί
ται εί; τοιούτον βαθμόν τό ύφο; καί τόν τρόπον 
τοϋ αντιπάλου του, ώστε πάντε; άπατώνται. Ή 
αύτή γοητεία, ή αύτή συγκίνησι; καταλαμβάνει 
τό άκροατήριον. Ό ένθουσιασμά; δέν συγκρα- 
τεΐται πλέον. Τότε ό Λίστ προστρίβει φώσφορον 
καί άνάπτει τά φώτα τοϋ κλειδοκύμβαλού. 1 Ιάν- 
τες έκπληκτοι έρωτώσι :—ΣΛ; είσθε ; Άλλ’ 
ένομίσαμεν δτι ήτο ό Chopin — Τί λέγει;, 
έοωτά ό Λίστ τον άντίπαλόν του ; — Λέγω, οπω; 
δλος ό κόσμο:, δτι ένόμισα καί έγο> αύτό;, δτι 
ήτοόΙΊιορίη.— Βλέπεις, λέγει ό άριστοτέχνη;, 
δτι ο Λίστ δύναται δταν Οέλη νά είνε Chopin, 
άλλ’ εΐπέ μου, ό Chopin θά δυνηθή άρα γε νά 
είνε Λίστ ;

Τόν βίον του έν Ρώμη είχε κανονίση σχεδόν 
καλογηρικον καί έσκέπτετο έν πλήρει πεποιθήσει 
νά ταφή έκεΐ, άλλ ’ εναντίον τής εσωτερική; του 
πάλης ζωηρά*. τάσεις τόν παρέσυρον άκουσίω; εί; 
τήν κίνησιν τοϋ κόσμου. Άπό τοϋ 1869 κατ’ 
έτος έπανήρχετο είς Βεϊμάρ, όπου διήρχετο μή
να; τινα;. Τό επόμενον έτος μεταβα; εί; ΙΙέ- 
στην, ήξιώθη μοναδικών τιμών, άλλά καί τής 
άπαιτήσεω; νά παραμείνη τού λοιπού έν αύτή. 
Διένειμε λοιπόν τούς 12 μήνά; του μεταξύ 
Ρόμης, Βεϊμάρ καί ΙΙέστης. 'Γώ 1873 ολόκλη
ρο; ή Ουγγαρία έώρταζε τό Ίωβιλαϊον τοϋ καλ
λιτεχνικού του σταδίου. Έξετελέσθη τότε τό 
μεγαλοπρεπέστατου εκκλησιαστικόν μελόδραμά 
του « Ο Χριατός», δπερ ώνόμαζεν «ή μουσική 
μου διαθήκη». Τά άνθη, ώ; πάντοτε, τά καλλι
τεχνικά δώρα, αί τιμαί ήσαν άπερίγραπτοι' αί 
κυρία’, τή; ούγγρική; άριστοκρατία; διεκόσμησαν 
τόν οίκόν του διά τών άριστουργημάτων τών 
χειρών των.

Τά τελευταία έτη τής πριγκηπίσση; ώ; καί τά. 
τοϋ Λίστ είνε θλιβερώτατα. Δέν ήτο δυνατόν νά 
άνήκη ό εί; είς τόν άλλον καί έν τούτοι; δέν 
ήδύναντο νά ζώσι κεχωρισμένοι.

Είχον λησμονήση πώς εϋρισκον τήν ευτυχίαν 
ό είς έν τώ άλλω κατά τά; ωραίας ημέρας τοϋ 
Altenburg καί πώς ήνουν τάς ψυχά; των έν 
τοί; αύτοΐ; πόθοι:. Έβάδιζον μεμονωμένοι, έκα
στο; τόν δρόμον του, ηνωμένοι δέ μόνον έν τή 
πίστει καί τή έλπίδι καλλιτέρας ζωής, ήτις θά 
τούς ήνωνε πάλιν έν άνεξαντλήτφ άγάπη.

’() Λΐστ προσείλκυσε πέριξ αύτοϋ τά διψα- 
σμένα πνεύματα. Πάντωθεν μαθηταί καί μαθή- 
τριαι προσέτρεχον είς αύτόν.

ΙΙολλάκι; ό Λίστ έκολιμβησεν ούτως είπεΐν 
εις άνθη καί δάφνας άλλά τά πάντα σβέννυνται 
πρό τή; μοναδική; έν τοΐ; χρονικοί; τής Τέχνης 
έκδηλώσεως,ήτι; τώ έγένετο κατά τήν στέψιν τοϋ 
Φραγκίσκου Ιωσήφ. Ό Λίστ συνέθεσεν έπι τή 
ευκαιρία ταύτη τήν Λειτουργίαν τή; Στέψεως· 
διά τοϋ έργου τούτου συνεχίζει τήν θριαμβευ
τικήν σταδιοδρομίαν έν τή νέα έποχή τής έκ- 

κλησιαστική; μουσικής, τής όποια; θεμέλιος λί
θο; είνε ή Λειτουργία Gran. Έλέχθη διά τά; 
Λειτουργία: τοϋ Λίστ δτι μάλλον προσηύγετο ή 
συνέθετεν αύτά.;, ήτοι δτι προξενοϋσι τήν έντύ- 
πωσιν δεήσεω; πρό; τόν'Γψ’.στον καί ούχί συν
θέσεων έπεζειργασμένων κατά τού; γνωστούς 
τύπου;.

Ό διδάσκαλο; μετέβη εί; ΙΙέστην επίτηδες, 
δπω; διευθύνη προσωπικό; τό μεγαλοπρεπές αυ
τού έργον.

'() αύτοκράτωρ τής Αύστρίας μετά τήν στέ
ψιν του μεταβαίνει, κατά τήν παράδοσιν, δπω; 
όρκισθή εί; λοφίσκον τινά κείμενον έπι τή; δε
ξιά; πλευρά; τοϋ κυανού Δουνάβεω;. Ούτω,ένφ 
άνεμένετο μετά πυρετώδου; ανυπομονησίας,έθ=· 
ά,θη έμφανιζομένη ή φυσιογνωμία ίερέω; τίνος 
μέ μακράν ιερατικόν ένσυμα οιακόσμητον δι ’ 
άπειραρίθμων παρασήμ.ων, μέ τήν λευκήν κόμην 
κινουμένην ύπό τή; αύρα; καί τόν πίλον άνά 
χεΐρας. Εί; τήν θέαν του ψιθυρισμό; ήκούσθη, 
ψιθυρισμός, δστι; ύψοΰτο έφ’ δσον έπλησίαζε τό 
πρόσωπον καί άνεγνωρίζετο. Τό όνομα τού Λίστ 
διεδόθη ώ; άστραπή άπό στόματος εί; στόμα. 
ΙΙάραυτα 100000 άνθρωποι τόν άνευφημούσι φρε- 
νητιωδώ;. Ό λαό; τή; άριστερά; πλευρά; νομί- 
ζων φυσικώτατα δτι ήτο ό βασιλεύ;,δστι; έπλη- 
σίαζεν, έχαιρέτα μετάσυγκινήσεω; φθανούση; μέ
χρι παραφροσύνης. Δέν ήτο ό βασιλεύ; άλλά βε
βαίω; εί; μέγα; βασιλεύ:, πρός δν άπηυθύνοντο 
αί συμπάθειαι τοϋ εύγνώμονος έθνους του.

Μετά τρία έτη τη ένεργεία τού φίλου του 
βαρώνου d ’ Anqusy ίδρύετο ή νϋν ύπάρχουσα 
μουσική Ακαδημία, ή; ό Λίστ ωνομάζετο Πρόε
δρος.

Ό Λίστ,καίτοι ούγγρος ήγνόει τήν ούγγρικήν 
γλώσσαν καί τήν πατρίδα του ολίγον έγνώριζεν. 
Απομακρυνθεί; άπό ηλικία; 9 έτών, είχεν άφο- 
μοιωθή κατά τάς κλίσεις καί τόν χαρακτήρα 
πρός τό έθνος,δπερ τόν ύπεστήριξεν έπι 16 έτη 
είς τήν πνευματικήν καί ηθικήν του άνάπτυζιν, 
τού; άγώνας, τού: θριάμβου;, τήν χαράν καί τού; 
έρωτά; του.

Έν τούτοι; ό Λίστ ήτο θερμός, θερμ.ότατο; 
πατριώτη;.

ΙΙλεΐστοι καλλιτέχναι ήθέλησαν νά διαιωνί- 
σωσι τήν μορφήν τοϋ βασι,ίϊωί; τον κ.ΐτιόοκυμ- 
βά.Ιου ώ: ώνόμαζεν αύτόν ό Berlioz. Ό Jug
rand, Kaulbach, ό Lembach, ό περίφημο; 
γλύπτη; ίταλό; Bertolini, ό ζωγράφος Ley- 
rand,ό Tilqmer.0 μέγας ζωγράφος ουγγρος Mi- 
nnkaw.sky, ό διάσημο; ούγγρο; γλύπτης Bohm 
καί πολλοί άλλοι.

Γνωρίζομεν τό άπέραντον έργον τοϋ Λίστ. 
1200 συνθέσει; παντός είδους' πολλαί έξ αύτών 
άπωλέσθησαν, 700 δέ μόνον περίπου σώζονται. Έν 
ήλικία 13 έτών είχεν ήδη πολλά συνθέσει,έξ ών 
τό Allegro di Bravoura, τήν Μεγάλην Είσα-
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γωγήν καί μίαν Συναυλίαν. Δεκατεσσάρων έτών 
οέ τά; ωραίας 12 Μελέτα; Opus 1.

Τά μάλλον επιτυχή έπί τοϋ κλειδοκύμβαλού 
εινε αί ποικιλοτροποπεποιημέναι μ-λωοίαι τίϋ 
Schubert ζαΐ αί Οϋγγρικαί ’Ραψωδία·..

Ό Λίστ διήλθε τό πλεΐστον τοϋ τελευταίου 
έν τή ζωή χειμώνό; του, ώ; τό σύνηΟες,έν Ι’ώρ,η. 
Μία τελευταία ανταύγεια οόςη; έλάμπρυνε τό 
μέτωπόν του, ό'τ- κατά τήν άνοιξιν τού 188'1 τό 
ΙΙέλγιον, ή Γαλλία, ή ’Αγγλία απεΟέωσαν αυ
τόν άπαξ έτι. Αί τελευταία1. αύται τιμαι ει; 
ηλικίαν, ζαΟ ήν δέν ανίμενε ταύτας,τω έπανέ- 
φερον εις τήν μνήμην τούς θριάμβου; τή; νεότη
τά; του. Μετέσχε προσέτι είς Souder) Mauden 
τοϋ Festival τή; παγκοσμίου Εταιρίας τών Γερ 
μανών μουσικών, τή; ύπ αυτού ιορυθείσης.

Παρέστη εις τόν γάμον τή; έγγονή; του Δα- 
νιέλλη; de Bullow καί εί; τήν έναρξιν τών έν 
Μπαϋρόϋτ παραστάσεων. 'Α'/.'ι. αι άρμονίαι τών 
τελευταίων έργων τοϋ Βάγνερ, Parsifal καί Tri 
Sian δέν έφθασαν είς τά ώτα αυτού εΐμή μόνον 
ώς ήχώ τών επιθανάτιων του παραληρημάτων. 
Πνευμονία καλπάζουσα έπέφερε τάχιστα τόν θά
νατόν του. Τή 31 Ιουλίου 1886 έσβέσθη ή φλόξ 
ή ζαίουσα έν τή έςόχω ταύτη ζαρδία τή αφοσιω- 
θείση ει; τήν Τέχνην καί εΐ; τήν ανθρωπότητα.

Ή φίλη, τήν όποιαν κατέλιπε γενικήν κλη
ρονόμον,οέν έπέζησεν έπί μακράν. Ί I πριγζήπισσα 
Καρολίνα de Wittgenstein ΰποκύπτουσα εί; καρ

διακόν νόσημα τόν ήκολούΟησε μετά 8 μήνας.
Ή γυνή έκείνη ή τόσω άγαπήσασα, ή το- 

σαύτα ύποστάσα, κείται τώρα έν τώ Βη^ικανώ. 
Έπί τοϋ τάφου της δύο λέξεις συνούίζουσι τόν 
'iiov της, αλλά καί τήν πρός τόν Λίστ λατρείαν 
τηο. Ώς νά ύιθυρίζη αϋτη τάς λέξεις αυτά; :

«Ή ελπίς εινε έκεϊ επάνω.»
Άλλ ’ ώ: χαρακτηριστικόν επιτάφιον ήδύνατο 

νά χαραχθή έπί τοϋ τάφου τοϋ \ίστ ο.τι περί 
αυτού εϊπενέτερος μέγας διδάσκαλο; : 6 Boubin- 
slein.

«< Ιΰδένα θέσατε εί; παράλληλον γραμμήν προς 
τόν Λίστ,ούτε ώ; μελωδόν,οϋτε ώς μουσικόν, ολι- 
γώτερον δ’ έτι ώ; άνθρωπον. Διότι ό Λίστ εινε 
πλειότερον όλων τούτων. Ό Λίστ εινε μια 
ΙΛία. »

ΑΘΗΝΑ ΙΕΡΕΜΕΤΗ

4· ·$·<$·«>(■. ιακωβιδΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

4- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ *

ΕΚΠΛΗΞΙΣ

Εδουάρδος Λουζερνιέ 
έφημίζετο ώς καλλι
τέχνης, τοϋ οποίου τό 
λαμπρόν στάδιο·» ηύ- 
ρύνετο όλοέν.

Ήτο ζωγράφος.
Είχε λάβη,έννοεϊ- 
ι, τό βραβείο·/ τής 

Ρώμης, ειτα δέ έπι- 
καί ένοήσας ότι « δέν 
-··-·· μέ τά κλασικά 

’ άεν τ;το

στρέψας είς ΙΙαρισίους, 
είχε πλέον τίποτε νά κάμη» 
θέματα, άφ’ ετέρου δέ γνωρίζω·/ ο 
πεπροικισμένο; διά φαντασίας, ήτις Οά τφ επί
τρεπε νά δ’.ακριθή είς τό μεσημβρινόν ρωπογρα- 
φικόν είδος, είς τήν άπεικόνισιν δηλονότι το
ποθεσιών τών μεσημβρινών (Λερών, πατριωτικών 
εορτών, ή γυναικών άζαλύπτων έν πλήρει ήλίω, 
απεφάσισε νά έπιόοθή εις τήν προσωπογραφίαν.

Προησθάνετο ότι έμελλε νά διακριθή μεταξύ 
τών συγχρόνων του καί δέν ήπατάτο.

Έν άρχή, όλιγίστας έχων σχέσεις, συνε- 
κρούσθη μετά τών προηγουμένων ήδη συναδέλ
φων του, έπί πολλά δ ’ έτη κατόπιν, έξέθηκεν 
εικόνας διάσημων ζωγράφων καί γλυπτών είς 
στάσεις ευφυείς καί άπλάς ένταυτώ. ’Ακολού
θως 'ζωγράφισε μίαν ξένην κόμησσαν, ωρίμου 
ηλικίας καί έκατομμυριοϋχον, μέ βελούδινου λευ- 
κοπόρφυρον ένδυμα, μέ τήν κεφαλήν κεκοσμη- 
μένην διά μαργαριτών, μέ έν λαγωνικό·/ κυνά- 
ριον παρά τούς πόσα; της καί μέ οίζογενιακά σή
ματα έπί τών έν τώ βάθει τής είκόνος σκιερών 
παραπετασμάτων. Διά τοϋ έργου δέ τούτου αρ
κούντως έφημίσθη.

'Εντός μικρού αί φιλόκομ.ψοι κυρίαι, ώς καί 
οι διακεκριμένοι άνδρες ήσθάνθησαν έπιβαλλο- 
μένην έαυτοϊς τήν ανάγκην τοϋ νά κληροδοτή- 
σωσιν είς τήν ιστορίαν τάς μορφάς των διά τής 
ύπογραφής τοϋ Έδουάρδου Λουζερνιέ. τούτο δέ 
συνετέλεσεν όχι μόνον είς τήν μεγαλητέραν αυ
τού άνάδειξιν, άλλά καί είς τόν πλουτισμόν του.

..ζερνιέ ήγόρασεν αρχαία έπιπλα, 
οιεσκεύασε μεγαλοπρεπώς τό έρ- 

ήρςατο νά προσφέρη τέΐον έν 
καθ ’ δλας τάς νεωτεοιστικάς ά-

ναστήματος καί ισχνός, οστεώδης, μέ κεφαλήν 
ώσεί βυθισμένη·/ μεταξύ ώμων του. Είς μάτην 
προσεπάθησεν ό ατυχής ν' άποβάλη διά διαφόρων 
μέσων τήν φυσικήν τραχύτητα τής κόμης καί 
γενειάδες του. Είχε τάς χεϊρας χονδρά;, τό βλέμ
μα θαρραλέο·/ καί τρυφερόν, άλλ’ άψυχον, α
πλανές. Ούτω αί κυρία·., οσάκις άνέφερον περί 
αύτού ήοκοϋντο νά λέγωσιν «ό καλός μας Λου
ζερνιέ» μετά τίνος τόνου προστατευτικής συμ
πάθειας, ήτις κατέστρεφε τά όνειρά του, διότι 
-ήτο πολύ όνειροπόλος ό προσωπογράφος ούτος.

'Ονειροπολεί αίσθημά τι εξαιρετικόν, σχεδόν 
κινδυνώδες, πλήρες μέθης παροδικής.

Πολλάκις αποφάσιζε νά γονυπετήση πρό οίας- 
οήποτε έκ τών λαμπηοόλων εκείνων κυριών,αϊ- 
τινες, έν τώ έργαστηρίω του, έκάπνιζαν οθω
μανικά σιγαρέττα, ανακεκλιμέναι έπί τοϋ διβα
νίου, όπως άναπαυθώσιν έκ τοϋ κόπου είς ον ύ- 
πεβάλλοντο έκ τής στάσεως αυτών διά τήν ει
κόνα των, μέ ώμους γυμνούς, μέ βαρυτίμους 
έσθήτας,ολισθαινούσας μέχρι τοϋ δαπέδου.

Άλλ’ούδέ~οτε άπετόλμησε τοιοΰτόν τι.
Αί φιλαρεσκότεραι έξοικειοϋντο μετά τοϋ α

πλού αύτού καλλιτέχνου, όστις συναισθανόμενος 
ότι έν πά.ση περιπτώσει, ουδέποτε θά καθίστατο 
έπικίνδυνος, κατελαμβάνετο ύπ’ άνεκφράστου 
μελαγχολίας. ,

Είχε δαπανήσει σπουδαία ποσά ίνα έςομοιωθή 
πρός τινας ανθρώπους τοϋ κόσμου, τούς οποίους 
συνήντα έν ταΐς συναναστροφαϊ; καί διά τούς ο
ποίους αί γυναίκες είχον βλέμματα προκλητι
κότερα, συμπαθέστερα.

ΙΓλήν, είς μάτην!
Δέν υπήρχε δι’ αύτόν έρως έπί τής γης.

*

Έδουάρδου Λουζι 
συνετέλεσεν οχι μ,όνον είς τήν μεγαλ' 
τοϋ άνάδειξιν, Α"'·' -' ’ ' '

Ούτω, ό Λούζε 
σπάνια όπλα, 
γασπήριόν του, 
αύτφ καί νά ζή 
παιτήσεις.

*
¥

Μίαν εσπέραν έαρινήν μόλις είχεν ένδυθή έν 
τφ καλλωπιστηρίω του — καλλωπιστηρίω κομ- 
ψφ τό όποϊον τώ έστοίχισε μίαν καί ήμίσειαν ει
κόνα — ό Λουζερνιέ ήσθάνθη δτι ή καρδία του 
κατείχετο ύπό βαθυτέοας ή άλλοτε μελαγχολίας. 
Έξελθών έστηρίχθη έπί τοΰ έξώστου καί άφη- 
ρημένος, παρετήρησεν έπί μικρόν τάς χελιδόνας, 
αίτινες έτερέτιζον πτερυγίζουσαι.

Αί χελιδόνες έξηκολούθουν περιδινούμεναι έν 
τφ θερμφ αέρι — ’Έμελλε ήδη νά είσέλθη, δτε 
είς τό απέναντι μέρος τής οδού — οδού στενής 
καί ήσύχου — είδε·/ έπί τίνος έξώστου, άπέναντι 

ίοικοϋ του μίαν γυναίκα όρθίαν,σκεπτομένην,

πάλλη ώς έάν έζήτει νά έξέλθη τοϋ στήθους του, 
εί; τ’ αλλεπάλληλα δέ βλέμματα τά όποια α- 
πηύθυνε πρός τήν γυναίκα έκείνην προσεπάθησε 
νά περιλάβη δλην τήν θερμότητα καί συγκίνησιν, 
τήν όποιαν ήσθάνθη.

Είχε καλώς ίδή ή ώνειρεύετο ;
Ή γυνή έκείνη τώ έμειδία, μειδίαμα γλυκύ 

καί παρήγορον.
Έπί 

θεώμενοι- έπειτα 
γράφος, ανέμενεν 
επανήλθε.

Τήν επιούσαν 
έν λύνω κυρίας, 
χήρα, πλουσιωτάτη, 
χρόνου έν Παρισίοις

’ Επα ν ε ιλ η μμένω; 
ό Λουζερνιέ ινα ίδη 
είς τό παράθυρο·/, 
καί ή κυρία ουδόλως έφάνη.

Μετά τινας ήμέρας ό Λουζερνιέ υπήρξε·/ ευ
τυχή:. 'Ολόκληρον πρωίαν διήλθεν ή χήρα ά- 
ναγινώσκουσα έπί τοϋ έξώστου της, έξηπλωμένη 
έπί τίνος έδρας... Καί ό Λουζερνιέ έσκέφθη ότι 
αδίκως περιωρίζετο τόσον πολύ έν τώ έργαστη
ρίω του, ένώ ήτο τόσον κα) ά έν ύπαίθρω... Τί 
έξοχο·/ άντίθεσιν άπετέλει ή έβενώδης έκείνη κό
μη τής γείτονοςπρός τήν ροδίνην έσθήτα της!

Καί τόν είδεν αύθις, τώ έμειοίασεν...
Ό Λουζεονιέ ανέβαλε·/ δλας τάς ποοσωπο- 

του έργασίας, όλη δέ ή ζωή του περιω- 
τό παράθυρο·/ — Είχε προσκλωθεϊ διά 

ν εις Τρουβίλλην, Διέππην, 
άλλ' ούδεμίαν πρότασιν άπε- 

εύρών προφάσεις. Καί αί ή- 
:ς παρήρχοντο.
•όλμησε νά τήν χαιρετήση, έ- 

όν χαιρετισμόν, μει- 
καλή καί εΰαίσ- 

ώς τρελ- 
Έάν τήν

ορον.
ινας στίγμα; οιέμεινον ούτω αλληλο- 

ίκείνη είσήλθεν ήρέμα. Ό ζω- 
δπω; έξέλθη, άλλ ’ έκείνη δέν

ζήτησε^ πληροφορία: περί τής 
έμαθε δέ δτι είνε Άμερικανίς 

έγκατεστημένη άπο τίνος 
μετά τής μητρός της. 
ένκατέλειπε τό έργον του 
έάν ή νεαρά χήοα. ευρίσκετε 

Άλλ ’ ό καιρός ήτο βροχερός

Καί δμως ό Έδουάρδος Λουζερνιέ δέν ήτο 
παντάπασιν ευτυχής.

Εν τή τοσούτω καλώς διερρυθμημένη ζωή 
του, τώ έλειπεν,.,ο έρωο, πρός δυστυχίαν του 
δε ήτο καί ολίγον δυσειδής. Ήτο χαμηλού α

του
καί θεωρούσαν αύτόν μετά προσοχής.

Ήτο υψηλού αναστήματος, λεπτή, μέ κόμην 
μικρού; καί θελκτικούς χαρακτήρας, 
ιτος καί κομψότητες. Ό δέ καλ

λιτέχνης παρετήρησεν δτι είς τούς οφθαλμούς 
αύτής είχέ τι τό δλως ιδιαίτερον.

Ή καρδία τοϋ Λουζερνιέ ήρξατο πάραυτα νά

γραφικάς του έργασίας, όλη δέ 
ρίσθη είς τό παράθυρο·/ — I 'ή 
τόν μήνα Αύγουσ- 
είς Βρεττάνην, 
δέχθη, διαφόρους 
μέραι καί έβδομάδε

Ημέραν τινα έτ 
κείνη δέ τώ άνταπέοωκε 
διώσα, ώ; πάντοτε. Έφαίνετο 
θητος. Ό Λουζερνιέ τήν ήγάπα ήθη 
λός. Έσκέφθη νά τή γράψη, άλλά τί ; 
προσέβαλλε ; Θά κατεστρέφετο έκ τών 
Ούτω, έπροτίμησε νά δ'.αμείνη έτι έν 
βαιότητι, ήτις ήτο τόσον γλυκεία δι ’ 
ήτις τόσον τήν ύπαρςίν του μετέβαλε, 
μενε καμμίαν τυχαίαν συνάντησιν, άλλως 
έτόλμα νά διαταράξη τάς σκέψεις της.

Έν τούτοι; τό έργαστήριόν 
σχεδιασι/.άτων τής προσφιλούς 
ής τήν μορφήν ό Λουζερνιέ άπι 
φόρους δφεις καί θέσεις, έκ 
πρόσωπο·/, πρός τά κάτω ή 
πουσαν, πάντοτε δέ μέ τήν 
τέλους θ’’ 
εις αυτόν καί μόνον ανήκοντα.

Τέλος πάντων ήδύνατο και ό Λουζερνιέ ν ά- 
γαπηθή, διότι ή γυνή έκείνη ή τόσον αξιοπρεπή;

αύτόν καί 
Έπερί- 

: τε δέν

του
αυτού 
τύπου 

τού πλαγίου,
πρός τά. άνω 
προαίσθησιν ο-

τήν στάσιν, πώ; ήτο δυνατόν νά γίνεται αντι
κείμενο·/ δία.ρκοϋ; θαυμασμού, χωρίς νά έταράχθη 
μικρόν καί ή καρδία τη; έκ τοϋ θερμού έρωτος, 
τόν όποϊον θά έμάντευσεν ήδη ότι ένέπνεε;

Καί ό ζωγράφο; άδιαλείπτω; νέα. ανέπλαττεν 
όνειρα.

1
* ·

Άπό τινων άμερών ο καλλιτέχνη; σιετέλει 
έν άπεοιγράπτφ γοητεία. Κατά στιγμάς, έν τή 
έκφράσει τής ώραία; άμερικανίδος ένυπήρχε είδό; 
τι ένδοιασμοϋ, ώσεί έπεθύμει νά πράξη τι, ού- 
τινος έφοβεϊτο τό αποτέλεσμα ... Ό δέ Λου
ζερνιέ είχεν έν τή ψυχή του τόν ουρανόν.

Τό άπόγευμα Σεπτεμβριανής τίνος ήμέρας είδεν 
αίφνης ανοιγμένα όλα τά παράθυρα τής άντικρυ- 
νής κατοικίας, ύπηρέται δέ οιετέλουν ει; αοιά- 
κοπον κίνησιν.

Τί συνέβαινε; Μήπως άπευκταϊόν τι;
Άλλ’ όχι. ΊΙ χήρά έφαίνετο ένδεδυμένη 

πρός έξοδον. . . Έστήριζε τά; δύο χε-.ροκτιο- 
φόρους αύτής χεϊρας έπί τού κιγκλιδιόματος τοϋ 
έξώστου. Είχε τό ύοος σοβαρόν καί διστακτικόν. 
Κατά τό σύνηθες,ό ζωγράφο; τήν έχαιρέτισεν έν- 
διαφερόντω;.Τότε ή χήρα,οι; έν αιφνίδια αποφά,σει, 
καί δι ’ έπιτακτικοϋ κινήματο; έπέδειξεν εις τόν 
καλλιτέχνην τήν όδόν, είτα δέ βιαίως έξηφανίσθη. 
Τόν διέτασσεν άναμφιβόλω; νά καταβή... ήθελε 
νά τόν συναντήση... κάτι νά τώ ='.πή.

Ό Λουζερνιέ ήρπασεν έν πάχει τόν πϊλόν του. 
τά χειρόκτιά του,— χρονοτρίβησα; μόνον περί 
τήν έκλογήν τής κομψοτέρα; του ράβδου, καί πά
ραυτα κατήλθε τήν κλίμακα.

ΊΙ άμερικανίς έξήρχοτο τοϋ οίκου της. Ό ζω
γράφος έπροχώρησ· μετά δισταγμού. Ποιαν στά
σιν έπρεπε νά λάβη; "Επρεπε νά τήν πλησιάση; 
Καί δέ·/ θά τήν εξέθετε·/ ; Άλλ’ έκείνη ήλθε 
πρό; αύτόν αποφασιστικώς.

"Ω πόσον ήτο ώραιοτέρα έκ τοϋ πλησίον, ύπό 
τό φώ; τή; ημέρα: τό ζωηρόν.

— Κύριε... ήρξατο.
— Κυρία, διέκοψεν ό Λουζερνιέ, ή συγκίνη- 

σίς μου είνε τοιαύτη... Πόσον σάς είμαι ευγνώ
μων . . . διότι εύηρεστήθητε . . . Τό έπεθύμουν 
τόσον...

έπληρώθη 
ονος, 
δια- 

κατά. 
βλέ- 

:ι έπί 
άπέκτα ένα σιωπηλόν γυναικωνίτην

γεν 
ύπό

Άλλ ’ έπειτα ένόησεν ότι αί φράσεις του θά 
ήσαν ατελείωτοι καί έσιώπησεν αποθαρρυνθείς...

Ή νεαρά χήρα, έπανέλαβε μετά χαριέσσης ξε
νικής προφοράς, συρομένης μεταξύ τών λευκών 
μικρών,δίκην αμυγδάλων, οοόντων της.

— Γνωρίζω ότι αύτό τό όποϊον κάμνω είνε 
ολίγον παράξενο·/, διά τούτο καί έπί πολύ έδί- 
στασα. "Ισως μάλιστα εύρητε καί ολίγον ανάρ
μοστο·/ τό νά έρχωμαι νά αναμιγνύωμαι ει; τα 
τοϋ βίου σας...

— Ώ!..
— Δεν θ’ άπεφάσιζον ποτέ νά πράξω τό τοι-
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οϋτον έάν έπρόκειτο περί τοϋ τυχόντος. Άλύ ά 
σεις εισθε ζωγράφο: πεφημισμένο; καί θαυμάζω 
πολύ τό τάλαντόν σας. ΙΙολλάκι: ήθέλησα νά 
σάς ειπω τά πάντα, διά μέσου τής όδσϋ, άπό 
τού εξώστου* αλλά δέν έτόλμων. ’Λνε'βαλλον 
άπό ημέρας είς ημέραν. Αλλά τώρα πρέπει νά 
ομιλήσω. Μετ’ ολίγον εγκαταλείπω τήν Ευρώ
πην καί μάλιστα ήργησα πολύ. Αί άποσκευαί 
μου εύρίσκονται έπί τής άμάξης. ’Ιδού τί πρέπει 
νά μάθητε... Άπό τό παράθυρον τού δωματίου 
μου, τό απέναντι τοϋ καλλωπιστηοίσυ σας βλέ
πω... σχεδόν καθ’ έκάστην, άπό τριών ήδη μη
νών, δταν έςέρχεσθε, τόν υπηρέτην σας δστι; 
καθαρίζει τό στόμα του μέ τήν ψήκτραν τών ό- 
δόντων σας... Μά δεν εινε τρομερόν αυτό; Εί- 
πέτί μοι ; Ενόμισα καθήκον μου νά σάς τό 
ειπώ. Καί τώρα,χαίρετε κύριε !

. . . Ό Έδουάρδος Λουζερνίε δέν πιστεύει 
πλέον εί: τό μειδίαμα τών νεαρών γυναικών, αΐ- 
τινες κατά τάς εαρινά: εσπέρα: ρεμβάζουσιν έπί 
τών εξωστών.

(Jean Ricard)
Έν Σμύρνη. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΝΤΖΑΛΙΔΗΣ

ΓΡΑΦΤΟ
_Ξ7μΜζ· .· 1/οίί τάιγραβε πώς θά. πεθάνΐη 
Μια στρίγλα, Μάγισσα καταραμένη, 
Κα< -τό»; ά.τό τό μνήμα μου επάνω 
(·)έ νά/ιγη άγράμπελη ανθισμένη.

Τό μητρικέ· θά. τό θεριει'-η χλάμμα.
(·)έ > ό σχεπάση 'όλο μου το μνήμα, 
Και 6-Γ//Γ Γί.',γΐΎ/zc τό πλάνεμα, αντάμα
(·)ε νάρχεσαι μέ άλλοτε' <■> κρίμα !

Σγζ’ζ πράσινα θιι γέρνης τά χ./αάιά της 
h'ai στη θερμή toil F.f.vov τήν αγκάλη’ 
(-)' άχούη ή ά'τχό μοι' στ ' όνειρά της 
Τήν πΰρι Γη τον έρωτος σια, πάλη.

ί-)ε νά ξυπνήσω στ' άπειρα φιλιά σου, 
Κάποια .ανοη τού τάφου θιι μέ σύρη
\Ιέ τή σαπίλα όλη μοι· σιμά σου, 
Μέ τών νεκρών μαξυ τό πανηγύρι.

Μέ τή γλυκεία φωνή θα ι'·ιθΐ’ρί,ξΐ)ς
7’ούς τόσους αρχαία: πού'λεγες σ' τρένα... 
Τους όρκους πού θερμά νά μαγνητίξιμ: 
Συνείθισες, της Μιιγισσας ω γέννα !

" ΙΙρόιτη φοριι αγάπησα, ώ πρώτη», 
(·)!ι λες σκυφτά, μέ σταυρωμένα χέρια’
«Ορκίζομαι στην τόση μου τή νειότη, 
Στον ουρανό, στην Παναγιά, στ 'αστέρια !»

«7ο ξέρω, όέν θά. βρίσκεται κανένας 
Πάνου στη γη γιά νά. σέ μαρτυρήστε, 
Κάποια πνοή θά πγ καί ένας-ενας 
’./.τ’ τους νεχρούς στό χώμα θά γυρίση.

ί-)ό μέ θωρής μέ μάτια φλογισμένα 
'ΛκίνητΟς νά στέχωμαι μποστά σου.
Και τοϋ όεντροϋ τά άνθη ϋνα-ένα
(-)α πέφτουν στά μαλλιά κι' όλογυρά σου.

(-)<ί σκούζ' ή κουκουβάγια έχει πέρα 
Πυκνό μέ μιιϊς σχοτάάι θέ νι'ι πέσι/ 
Καί στον ρ’ορμιζ τόν άγριο αγέρα 
Κ' οι όυό θά κυλισθοϋμε άπ' τή μέση.

Μέσα σ' αυτή την μυστική τρομάρα 
Κανείς όέν θά μπόρεση να σέ σωση' 
<-)άρθη ποτάμι άγριο μ’ άντάρα 
Μαχρυά σέ ξένη γη νά μας έ.νώσ>ι.

Κ' ένα πρωί στό έρημο ακρογιάλι 
Τρία κορμιά θά βρούνε ξαπλωμένα, 
Τόνα νά γέρνη στ’ άλλου τήν αγκάλη 
Τό τρίτο στά νερά τά βουρκωμένα.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΒΕΝΕΤΑΙ
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ΤΊΙΝ-Α-ΚΟΘΜΚΗ τΤΙΝΑ-ΚΟβΗΚΕί

Η ΤΕΧΝΗ ΕΙΣ

ΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ιε τδν έν Μονεμδα- 
σ:2 τής 'Επίδαυρου 
Λιμηράς tspcv ναόν 
«ό Έλν.όμενος» ζα- 
τεσζ.ευάσθη ύπδ σου 
μοναδιζανείς τά τοι- 
αίίτα έργα καλλιτέ
χνου ζ. Γεωργίου 

Καπαρια, είζονοστάοιον έζ μαρμάρων τής Τήνου,
κατά σχέδιον ύπ’ο του ίδιου καλλιτέχνου χαρα- 
χθέν. δπερ ένεζρίθη ύπδ τής Διευθύνοεως των Δη
μοσίων Έργων τοϋ Υπουργείου των ’Εσωτερικών. 
Τό τε σχέδιον καί ή έζτέλεσις αΰτου μετ’ έπιμε-

Γ ΚΛΠΛΙ’ΙΛ Αεσποτιχόν τή; έχχληαία;
Έλχυμένου (έν Μονεμβααία).

λείας καί δεξιάς τέχνης έπεξειργάσθησαν ύπδ του ■/.. 
Καπαρια, μεγίστην δέ μεγαλοπρέπειαν προσέδωζ.εν 
εις τον ιερόν ναόν τδ εϊκονοοτάσιον τούτο. Ό ζ. Κα- 
παριάς πολλά το-αύτα έργα έχει ζατασζευάσει έν τε 
τή έλευθέρα καί δούλη Έλλάδι. Τδ έν Αταλάντη 
έν τω ναφ των ’Αγίων Θεοδωρών εϊζονοστάσ’.ον 
είναι άριστον έργον τέχνης, έπισζεφθέντες δέ τον 
ναδν οί Βασιλείς μετά τούς καταστρεπτικούς σει
σμούς τής ’Αταλάντης, καί ίδόντες τδ εϊκονοοτάσιον 
αυτού’, τδ άπεΟαύμασαν, τδ μέν διά τήν απαράμιλ

λου τέχνην, τδ δέ διά τήν στερεότητα αύτου, διότι 
μετά τήν έν. θεμελίων διάσεισιν του ναού, ουοεν 
ϋπέστη ρήγμα, ένω ό ναός εις πλεϊστα αύτοΰ μέρη 
διερράγή’ ή δέ Α. Μ. ή Βασίλισσα έζήτησε νά 
μάθη παρά των έπιτρόπων τού ναού τον κατασκευα
στήν τού ρηθέντος εικονοστασίου. ’Επίσης έργα του 
εΰρίσζονται έν Χίω, έν Σκοπέλω, έν Σζιάθω, δύο 
έν Κέα, έν Μήλω. έν Φολεγάνδρω, έν Τσεσμέ τής 
Μ. ’Ασίας, έν Σίονω, έν Τήνω, εννέα έν Κυθήροις" 
ήδη δέ μετά δύο μήνας άποπερατουται και το έν 
Λεόαδεια, έργον αξίας 12,000 δραχμών. Καί σχ ί
διον δέ εικονοστασίου (προσκυνηταρίου) εχει χαράξει 
διά τόν έν Τήνω πανελλήνιον ναδν τής Ευαγγελί
στριας ελληνικού ρυθμού’είνα: δέ έργον μεγάλης τέ
χνης καί πρωτότυπον ολως δΓ ον προώρισται 
σκοπόν" ωσαύτως έχει κατασκευάσει εις πλεϊστα 
άλλα μέρη τής ’Ελλάδος άμβωνας, δεσποτικά και 
θρόνους.

Ο κ. Καπαριάς έοοίτησεν εις τδ Ιίολυτεχνεϊον 
καί εις τδ τμήμα τής Γλυπτικής, και έδιδάχθη ύπδ 
τού αειμνήστου Γεωργίου Δρόση εις τήν γλυπτικήν 
καί εις τήν σχεδιογραρίαν ύπδ τού Λάντσα. Λίαν 
δέ εύδοκίμως έσπούδασεν. άφοΰ καί τέσσαρα αυτου 
έργα έν διαγωνισμοϊς έλαβαν τδ πρώτον βραβείον. 
ή κεφαλή τού Κικέρω-ος, άγαλμα Έρμου και ά
γαλμα Σοφοκλέους" μετά τήν άποφοίτησίν του έπε- 
δόθη εις τα σχέδια τών ναών και τών εικονοστασιων 
ό κλάδος οΰτος τής καλλιτεχνίας είναι έζ τών 
δυσχερέστερων" ηΰδοκίμησε δέ προφανώς ο καλλι
τέχνης εις τά τοιούτ'.υ είδους έργα. Κέντρου τών 
έργασιών του έχει τδν Πύργον τής Ίήνου, ένθα και 
έγεννήθη ό συμπαθής καλλιτέχνης.

= inxoi

Γ.—ϊπουδή

* ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ *

ΕΡΗΜΟ ΣΠΙΤΙ

λουν το ψυχρό κορμί του

ζωή βιαστική, διαβα- 
τάρα,έπέρασε κάποτε 
μέσ’ άπό τού: σημε
ρινούς έρημους τοί
χου: τοϋ σπιτιού.

Σκορπιοί καί σκο- 
λόπετρε: ξεπροβάλ- 
: άπό τούς χορταρια

σμένους αρμούς τής μεγάλης σάλας τοϋ έρημου 
σπιτιού.

Ό ήλιο: στέλλει μερικέ: σκορπιστές αχτίδες 
του μέσα στό σκοτεινό τό σπήτι καί φωτίζει τήν 
αράχνη πού πλέκει αδιάκοπα τόν ιστό τη: καί 
διαλύει τήν αιώνια έρημια καί τό παντοτεινό 
σκοτάδι.

Ό άρχοντας ό ΖΡ^νος περπατεϊ βασιληά: 
παντοτεινό: μέσα στό σπήτι πού μια φορά είχε 
σκεπάση τή ζωή. Ειρωνικό χαμόγελο φωτίζει τό 
στυγνό πρόσωπό του. Είν ’ ή περηφάνεια ζωγρα
φισμένη στό αγέρωχο μέτωπό του, γιατί βλέπει 
το κατόρθωμά, του.

Τό Στοιχειό τοϋ σπητιοϋ πού τόσα είδε καί 
τόσα ήκουσε στά περασμένα χρόνια, τώρα κοι
μάται βαθειά τόν ύπνο τού θανάτου, ένω άπό 
τά φύλλα τής καρδιάς του αντιλαλεί ή κραυγή 
τοϋ πόνου.

Κάθε στιγμή νέο ρημάδι τοϋ παληοϋ σπιτιού 
σκορπιέται κάτω στήν πλακοστρωμένη σάλα"κάθε 
στιγμή ακούεται τής αυλόπορτας τό θλιβερό τρί
ξιμο άπό τού άνεμου τή φοβερή όρμή καί άπό 
τοϋ σαρακιού τό άχόρταχο δόντι, πού τρώει τό 
σάπιο ξύλο της. Ό ΊΙλιος σκορπά στό γύρω 
κόσμο τή θέρμη τής ζωής, έν ώ στά ρημάδια 
μόλις αντιφεγγίζει σαν νεκρικού καντηλιού θλι
βερή άναλαμπή. Στής νύκτα: τή μυστική ησυ
χία τό φεγγάρι σκορπά τήν ωχρή του λάμψι στό 
χωριό, μά στό έρημο σπίτι, μόνο μιά φτωχή 
αχτίδα συντροφεύει τό σιγανό καί αγέρωχο περ
πάτημα τοϋ χρόνου.

Ό κόσμος ξυπνά καί κοιμάται, ή φύσι ξε
ψυχά καί ζωντανεύει, μόνο τό έρημο σπίτι είνε 
παραδομένο στήν αιώνια ησυχία.

"Οσοι περνούν άπ ’ έξω σταματούν καί λένε 
μέ τόνο σιγανό καί επίσημο.

— Νά τό ρημάδι.
Όταν οί γέροι διαβαίνουν σκυμένοι άπό τό 

βάρος τοϋ χρόνου, σταματούν καί βλέπουν τόν 
~υργο πού μιά φορά έφώτιζε τό χωριό όλό- 

κλήρο μέ τή ζωή του καί τώρα σαν γίγαντας 
λαβωμένος στέκει μέ μαυρισμένους τούς τοίχους 
του καί καρτερεί τό τελευταίο τοϋ χρόνου κτύ
πημα, τό γκρέμισμα.

Βρίσκει κανείς μέσα στήν έρημια τοϋ σπητιοϋ 
τήν άλαλη κομάτια άπό ξύλα πού ήταν μια φορά 
νυφιάτικο κρεββάτι, πού ήταν μια φορά τό τρα
πέζι τής μεγάλης φαμελια: πού ζοϋσε μέσα στό 
σημερινό έρείπιο,βρίσκει... βρίσκει δ,τι ήταν καί 
δ,τι δέν είνε πιά. Σέ κάθε βήμά του τρίζουν 
τά. χώματα πού πέφτουν, καιρό τώρα, άπό τό 
δώμά του* σέ κάθε ματιά του βρίσκει τής φθο
ρά: τά ανεξάλειπτα σημάδια.

Εκείνοι πού τό θεμέλιωσαν έφυγαν άπ ’ αύτοϋ 
τοϋ κόσμου τή ζωή" εκείνοι πού θά τό είχαν, 
λείπουν μακρυά στά ξένα καί ζοϋν μέ τή ψυχή 
κοντά στό σπήτι πού έζησαν όταν ήταν ευτυ
χισμένα παιδιά" τώρα ζοϋν μέ τήν άνάμνησι τοϋ 
σπητιοϋ πού πρώτα άντηχοϋσε άπό το αγνό παι- 
δίστικο κελάδημά των καί τώρα αντηχεί άπό 
τοϋ πουλιού τής Νύκτας τόν άγριο κρωγμό.

Ή ζωή βιαστική, διαβατάρα,έπέρασε μιά φορά 
μέσΤ άπό τού: σημερινούς έρημους τοίχου: τοϋ 
ρημαγμένου σπητιοϋ.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΣΜΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΣ

ΊΙ γή είκε θέατροκ, εις τΰ ύποίοκ παίζοκται 
περισσότεροι κωμωόίαι ή όράμ,ατα.

♦
'// χοϊκή γκόψιι είκε αερόστατοκόσω no.lv- 

π.ΐηθεστέρα είκε, τόσοκ περισσότερος ανέρχεται 
εις τά ΐ·ό·η τής π.Ιάκης.

*
Ό χα.Ιόγερος καί ή γυκαϊκα ΐιποτε.ΐοϋκ τό 

οίκόσημοκ τοϋ diatioJov.

Καρόία: Σοκκέτοκ άπό παλμούς· Σνκθέ- 
της ό "Ερως.

"Οτακ όαχρύρ ή γνκή, σηρεΐόκ ότι όεκ όύκα- 
ται π.ΐεοκ κ' άπατήση.

*
Έή ό.Ιωκ τωκ ιΜεικτικώκ ρίιό’.Ιίωκ τό ρόκοκ 

ποϋ ά&ζει είκε τό ρΐιβ.Ιίοκ τής Ί'νσεως. 2νοτν- 
χως τά τρία τέταρτα τωκ άκΟρώχωκ Jti· είκε 
εις χατάιτταιτικ κά το ίιαβάσονκ.

ΔΙΚ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

— Ένα τυχερό, ένα τυχερό. . .
Ή φωνή αύτή του μάγκα έ/.αμε τό·/ ζ. ΙΙιπε- 

ράζ.ην να συνέλθη άπό τήν φοβερήν αφηρημάδα του 
ζαί ν ’ άγοράσν, εν λαχεϊον των Αρχαιοτήτων, τό 
όποιον έπιτηδείω: έρριψ-ιν ό μάγκας τούς πόδας 
τοϋ ζ. Ιΐιπεράζη διά να Οε/ορηθή τυχερό.

Μετά δέκα ήμερα; εγίνετο ή έζζύβευσις.
’’Αλλο; μάγκας διέσχιζε τήν οδόν φωνάζω/ :
— Το παράρτημα καί οί κερδισμένο: άριθμοι τοϋ 

λαχείου. ..
’Αγοράζει τό παράρτημα ζαί . . τρίβε: τα μα- 

τια του. Ό α' άριθμός ήτο ό . . . ίδιζός του. 2Ο,·ιΟ6.
Μέ μίαν τρεμούλα άπό τήν χαράν του. σπεύδει 

ν’άνοιξη το πορτοφόρ: του ζαί έξαγ-ι το λαχεϊον 
διά νά βεδαιωθή. ’Ακριβώς 20.506.

‘Έως δτου έπιστρέψη εις τό σπήτι του χ-.λίους 
ύπολογισμοΰς έχαμε ζαΐ δισχιλια ζατέστρωσε σχέ
δια. Έκέρδιζε 25,000 δραχμάς, 25,000 δουλειές 
ήμποροϋσε νά ζάμη. Άλλα τα χρήματα Οα τα 
έπερνε μετά δύο μήνας. Καί αυτός έπρεπε άπό τώρα 
να άνταποκριθή εις τάς απαιτήσεις των φ λων του. 
ο: όποιοι Οα «πανηγύριζαν τό χαρμόσυνο·/ γεγονός.

Σπεύδε· λοιπόν εις ένα στενόν φίλον τοϋ μακα
ρίτου πατέρα του, τον ζύρ Ηεοφυλαζτον. ζαί δει
κνύω·/ τό λαχεϊον ζαί τό παράρτημα, τοϋ ζητεί 
προκαταβολήν 2,( 00 απέναντι των 2Ο.000. I ας 
λαμβάνει ο ΙΙιπεράζης. απέρχεται ζαί άσχετα: αφει
δώς δαπανών εδώ ζ’ έζεϊ.

Ήλθεν ή έποχή να λάβη τό ποσόν. Καί εισέρ
χεται όλος μειδιώ·/ εις τήν 'Αρχαιολογικήν διά νά 
λάδητά χρήματα, άλλα ζαί δια να έξέλθη δακρύων !

—Ήλθα να λάβω τά χρήματα τοϋ α' άριθμοϋ, 
λέγει εις τον ταμίαν.

— Τί χρήματα ! αυτά τά έλαβε·/ ήδη ό διζαιοϋ- 

Χ°«· . . . , , .
— Μα πώς ; εχω εγω το /.αχειον.
— Νά τό ίδώ.
— Ιδού, 20,506.
— ΙΙολΰ καλά. ’Αλλ' αυτός ό άριθμό; δέν έζέρ- 

δισε τίποτε.
Καί άποδειζνύεται ότι τό παράρτημα ήτο ψεύτι

ζαν.
'Αλλά αί 2.000 τοϋ ζύρ Θεοφυλάζτου :
Χίλια πράγματα αποπειράται νά ζ.άμη, αλλ ' όλα 

τά ευρίσκει επικίνδυνα. 'Αποφασίζει τέλος νά φανέ, 
ειλικρινής.

Καί πηγαίνει ζαί τοϋ διηγείται όλα λεπτομερέ
στατα.

’<> ζύρ θεοφύλακτος ά/ετριχίασεν άζούσας τήν 
'Οδύσσειάν τοϋ ζύρ 1 Ιιπεράζη. ' Εχανε·/ όριστιζώς 
τάς 2.( 00 άν«υ άντισηζώματός τίνος.

Τοϋ ήλθε τότε μία φαεινή ιδέα.
— ΙΙολύ ζαλά, κύριε. 'Αλλά διά νά σέ απαλ

λάξω πάσης ζαταδιώξεως, πρέπει νά. συνδεθϋ,ς μετ' 
εμού αναποσπαστως.

— Δηλαδή : «τραύλισε·/ ο ΙΙιπεράζης. οι' ον ά 
ληθής ευτυχία Οα ήτο νά μή ξανάβλεπε ποτέ πλέον

— Νά, εινε μιά 
ζάλή ευκαιρία νά 
πάρ. ςτήν Μάργα
ρο».

Μάργαρου δέ ήν 
γεροντοζόρη τοϋζύρ 
Ηεοφυλάζτου ύπέρ 
τά 42 γεγωνυ'α. ο- 
περ ήναγζασε τον 
ζ. Ιίπεράζην να 
φωνάξη γεγω/υία 

φωνή : 
—Ά !.. .
() έστί μεθερμη

νευόμενο·»: « Ίλί. ί- 
λί. λαμα σαδαχθα- 
νή ·>.

Η Μαργαρώ διε- 
ζρίνιτο προς τού- 
το'.ς διά τήν φιλα- 
ρεσκειάν της Ολα 
τα χρώματα τοϋ. . . 

χρωματοπωλείου 
ήνθιζον έπι τών πα
ρειών της. ή μάλ
λον ηύλάζουν αύτά" 
ή μύτη της ήτο μία 
τρανή άπόδ-ιξις ότι 
είχε παρίλθτ, ηζτή · 
τωρ τα 10.τό ακρω
τήριο·/ δηλαδή τής 
Καλής Έλπίδος. 
διότι είχε σχήμα α
κριβώς ακρωτηρίου.

Προς τούτοις οί ρευματικοί πόνοι ήρχισαν νά ζλυ- 
δωνίζουν τό ασθενικόν ζαί μαραμένου σώμα της.

Διεμαρτυρήθη επικαλούμενος θεία ζαί ανθρώ
πινα . . . σφάλματα άλλων ό Πιπεράχης, ζαί ζητών 
αναβολήν ζατατάξεως εις τάς τάξεις τάς συζυγιζάς. 
'Αλλ' ό ζύρ θαοφύλαζτος τον ήπείλει διά στερή- 
σεως τής προσωπικής του ελευθερίας.

Καί ήναγζάσθη νά ύποζύψη, μετ' ελπίδων άτε- 
υίζων εις τον θεσμόν τοϋ . . . διαζυγίου.

Τήν πρώτην ήμέραν, ζαθ ' ήν μετά πολλας αντιρ
ρήσεις ένέδωζε νά έξέλθη μαζή της, συνήντησευ 
ένα φίλον του, έξ έζείνωυ, μ=θ' ώυ συυδιεσκέδασεν 
έπι τω ζέρδει τοϋ λαχείου.

— Τί είν’ αύτά, ΐίιπεράζη ; τοϋ «ψιθύρισε μει- 
διών. Στο λότο σούπεσε ;

— 'Ακριβώς, φίλε μου, άπήντησεν εκείνος θλι- 
δερώς, εινε τό λαχεϊον τών . . . Αρχαιοτήτων !

Ο ΑΝΟΡΘΟΓΡΑ

ΦΟΣ ΜΤΤΟΣ

ιιν είχε γνωρίση 
προ μηυός εις τό 
Ν. Φάληρου, εις 
τήν έπαυλιυ τοϋ 
ζ. Πατίστα, εύ- 
τραφεστάτου κυ
ριάρχου δύο πρώ- 
τ η ς δυνάμεως 
χρηματοκιβωτί

ων.
Τά όνόματά των αξίζουν άπό έν εύμορφον σονέττο.
«Ευτυχία» εκείνη, «Αίμύλιος» αυτός. Τήν αρ

μονικήν αυτήν σύζευξιν τών βαπτιστικών των θα 
παρηκολούθη ζαί συμμετρική κάλλους άναλογία. άν 
ήτο δυνατόν να συμβιβασθώσιν αι ρϊνες των, δηλαδή 
εάν τοϋ μέν ενός δέν έδείζνυεν έπαναστατιζάς δια
θέσεις, πάντοτε έπι τά πρόσω φιλοπροόδως σπεύ- 
δουσα, τής δέ εάν δέν είχε ζηρυχθή άπροκαλύ- 
πτως υπέρ τής όπισθοδρομήσεως, φυτόν άτελώς άνα- 
πτυχθέν άν καί υπό ήλιους θάλλον, οίοι οί οφθαλ
μοί της. Ώμίλησαν μετά τήν άμοιδαίαν σύστασιν 
οίζειότατα, τήν δέ νύκτα έδεβαιώθη ότι ή μέν Ευ
τυχία ε’δεν εις τό όνειρόν της μάλλον φιλελίυθέ- 
ραν, σχεδόν αναρχικήν τήν μύτην της, ό δέ ονειρο
πόλησε τήν ίδικήν του συντηρητικωτίραν, φειδω
λήν εις μήκος.

Μόλις έξημέρωσεν, ό Αίμύλιος, ζατ ’ άπαράβα · 
τον ερωτικόν έθιμον. μετέχον ληστρικής αίγλης, 
παρήλασεν άπό τό ήμιάνοιζτον ισόγειον παράθυρο·/ 
"ή; Ευτυχίας, εις : έζείνη ειχεν ενσφηνωθή άνα- 
μενουσα, ώσεί έξ αορίστου μυστηριώδους αισθήμα
τος έμπνευσθεϊσα, τήν διέλευσίν του, βεδαιοτάτη 
οτι εύχερώς τήν ανεξόφλητο·/ συναλλαγματικήν τής 
«ρδίας της,δι’ής θά έπληροϋτο τοϋ συνοικεσίου τό 
ονειρον,θά όπισθογράφει εκείνος διά του έρωτός του.

Οί νεοσσοί αυτοί τοϋ έρωτος, κεζ.ηρυγμένοι εχθροί 
τών προλόγων ζαί τών προεισηγήσεων, ήρχισαν 
ευθύς αμέσως τάς φιλιζάς εχθροπραξίας.

— Μέ συμπαθείς λοιπόν ;
— Σέ λατρεύω.
— Τό ορκίζεσαι ;
— Εις τό φώς τοϋ ήλιου !
— Καί έγώ εις τό ζϋμα τής θαλάσσης !
"Εζτοτε ό εις μέ τον φλογερόν του έρωτα ζαί 

ή άλλη μέ τήν ύγραν αγάπην της ϊδόθησαν—πολύ 
λογικόν,—«φλυάρησαν —πολύ άναμενόμενον,—έ- 
χωρι’σθησαν—πολύ συνειθισμένον,—έλησμονήθησαν 
—πολύ φυσικόν.

Παρήλθον τόσαι ήμέραι οσαι θά ήρζουν ί'να ή 
πανσέληνος, φθίνουσα, γίνη νέα. Ή νύξ ήτο σκο
τεινή" ό Αίμύλιος ειχεν έζδράμη εις τά βορειοδυ
τικά περίχωρα τοϋ κλωδου τής τρυγόνος του.

Αίφνης τεράστιος ογκόλιθος τής άζρογωνιαίας 
γειτονικής οικίας συγκρούεται μέ τήν προπετή πρώ
ραν τοϋ προσώπου του. Δεινοί τόν παραφέρουν πόνοι. 
Άλλοίμονον ! Έπαθεν ή μύτη του εκδοράν άξιοση- 
μείωτον, φοβερά·/ ....

Αί κατά τοϋ ογκολίθου διαμαρτυρίαι έσχον απο
τέλεσμα νά άνοιγή τό γειτονικόν παράθυρου.

Φώς κηρίου έρριψεν ώχραν ακτίνα επί τοΰ έρει- 
πωθέντος προχώματος τής μύτης. Θλϊψις άρρητος 
έπλανατο εις τοϋ προσώπου του τάς γραμμάς. Καί 
ανακράζει ή Ευτυχία άπό τοϋ χαμηλού παραθύρου, 
όπου τόσοι Άϊφέλειοι έδόθησαν όρκοι, άλλοτε φλο
γεροί ώς τό ζαϋμα τοϋ ήλιου καί άλλοτε κυμαι
νόμενοι ώς τό ζϋμα τής θαλάσσης, μόλις είδε τήν 
εκδοράν, μέ φωνήν πνιγομένην εις τούς γέλωτα; :

— Τί ανορθόγραφος μότο; ! Χά, χά, χά !
ο αδιορθοτοχ

Χά ! .Ι ά .' .1ά
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

xu τήν ιδέαν οτι ή γε- 
/.οιογροφία εινε ή μεγα
λύτερα ευεργεσία, ήν 
προσφέρει εις τήν ανθρω
πότητα ή γραφίς.

"Εχω την ιδέαν οτι 
μία γραμμή εξογκωμένη 
εντός τοϋ πλαισίου τής 
λογικής, αλλ ’ έκτος τοϋ 
πλαισίου τής φύσεως,εινε 

οδηγούσα τον άνθρωπον 
είς τήν πινακοθήκην τής αλήθειας και τής πραγμα 
τικής του αξίας.

Θά έρωτήσητε :
ΙΙώς συμβιβάζεται, ώστε το πλαίσιο·/ τής .ίορ- 

Λ-ήη νά μή συμπίπτη μέ τό πλαίσιο·/ τής rj,i-<rH,)i: !
Καί πώς συμβιβάζεται άκόμη. ώστε ή πινακοθήκη 

τής ά.Ιηθιίας συμπίπτη μέ τήν πινοκοθήκην 
τής πραγματικής ά£ίας,—σήμερον μάλιστα, οτε ή 
άξια πολύ οπανίως συμβαίνει να ήνε καί αλήθεια ;

ΙΙρέπει νά μή λησμονώμεν, οτι τό ανθρώπινον 
πνεύμα, μεθ ’ ολην τήν προαγωγήν του, παν άλλο 
ή είς τό τέλειο/έφθασε .Ίο ύψος του ενέχει τοσαύ- 
τας ουτοπίας, ώστε θά έλεγον ασφαλώς δτι τοϋ θαμ
βώνει τά ομματα και τό άποτυφλών-ι συνηθέστατα.

ΊΙ μετριοφροσύνη τοϋ μήρμυκος είνε πολύ σοφω- 
τέρα από τήν υπεροψίαν τοΰ άετοϋ, διότι ό μέν 
παρουσιάζεται ύπό τό αληθές σχήμα του είς τά ομ
ματα τοϋ ανθρώπου, ό δέ άνέρχεται τόσον υψηλά, 
ώστε άλλοτε οίίτε φαίνεται, καί άλλοτε παρουσιά
ζεται καί άπό τόν μύρμηκα μικρότερος.

Έάν ύπήρχε λοιπόν τρόπος νά δώσε, τις τήν γε
λοιογραφίαν του είς έκαστον τών δύο τούτων δντων, 
—είς τόν μύρμηκα καί είς τόν αετόν,—Οά έδεί- 
κνυε·/ είς αύτού; μέ εξογκωμένος ή μέ ήλαττω- 
μένας γραμμας τήν αληθή των άξ αν.

Θά εξόγκωνε τόν μύρμηκα, διότι θά τό ήξιζε' 
θά ήλάτιωνε τόν όγκον τοΰ άετοϋ, διότι δέν αξίζει 
τόσον όγκον’ ό είς εργάζεται διά τήν κοινωνίαν του, 
καί εινε ό πραγματικώς μέγας’ ό άλλος εργάζεται 
μόνον διά τόν εαυτόν του, καί εινε ό πραγματικώς 
μικρός.

Καί θά έδίδετο Ούτως ή αληθής είκών τών δύο 
αυτών όγκων, οϊ οποίοι ένώ έν τη φύσει κατέχουσ: 
τά δύο άκρα τής μεγάλης διαμέτρου, τό Ζενίθ και 
τό Ναδίρ, έν τή κοινωνική άληθεία καί λογική άλ- 
λάσσουσι θέσεις κατα τρόπον έπαναστατικώτατον.

Ιδού λοιπόν οτι ούχί σπανίως ή φύσις είνε πολύ 
διαφορετική άπό τήν κατά συνθήκην αλήθειαν.

Αύτό λοιπόν θα εΐπή Γελοιογραφία.
Κατα συνθήκην αλήθεια.
'Εν τούτοις είνε καί αυτή τρομερά, όπως ολαι α: 

αλήθεια·..
Έκαστη γραμμή της είνε έν κτύπημα’ έκαστη 

σκιά της είνε μία ούλή έπί τής ματαιοδοξίας.
Τό σύνολόν της όμως εινε μία ευεργεσία, διότι 

λέγει είς τήν ανθρωπότητα μέ τήν τραχυτέραν 
γλώσσαν :

— Ιδέ καί πώς ήμπορεΐ νά σέ άντίληφθή ό κό
σμος’ μή ύψώνγς πολύ τήν κεφαλήν, διότι ή γωνία 
τοΰ αύχένος σου θά δώση λίαν παραδόξους γραμμάς 
είς τόν ζωγράφον σου’ μή λίγης πολλά, διότι ό 
ζωγράφος θά σοΰ έκτείνη -,ήν γλώσσσαν μ:χρ’·ί όδο- 
στρωτήρος. Έσο όπως είσαι, ώστε καί άν εξεικο- 
νισθής ποτέ, όπως δέν είσαι, νά έχη ό κόσμος τό 
δικαίωμα ίνα εί'πη : «Μπά ! δέν είνε αύτός ! . . .

ΠΟΑ ΔΗΜΗIΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΦΙΑ

ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΑ

Ό έχων οίίαν μελετά τά πράγματα καί γράφει 
τάς εντυπώσεις τσυ χάριν τών πολλών δέν με
λετά τάς έντυπώοεις τών άλλων, πολύ όζίγώτε- 
ρον οέ, οέν τάς μιμείται.

★

Γό νά δουμαίή τις ύπερόολικώς, νά έκπλήσαε- 
τσι, ν’ απελπίζεται, εΐνε αίοδηματα άνάίια τοϋ 
ανθρωπίνου ονόματος.

★

Πρό πολλοϋ ή ιιαλλιαρωσύνη θά είχεν αντοκτο- 
νηση, άν μερικοί πο ηταί τοϋ είδου: αύτοΰ είχον 
είς τά στήθη ουνε'δησιν, όσην έχουν είς τούς στί
χους συνίζησιν.

*
Ή ομοιοκαταληξία εΐνε εθνική ϋβρις.

*
«Ό ίσκιος καί τόν κούνουπα τόν δείχνει πιό 

μεγάλον».
★

Ό κυριώτερος λόγος, δι’ ον λησμονώ ίκείνον 
πού μέ έολαύε, είνε διότι εϋρέθη κατόπιν άλλος, 
όστις μέ έβλαψε περισσότερόν.

★

Οί αύτοκαλούμενοι Αθηναίοι, άντί νά λέ- 
γωνται εντόπιοι (πρός οιάκρισιν άπό τών φερ
τών), ή γενικώς όμοϋ πρωτευουσιώται, λη- 
σμονοϋσιν ότι τό 'Αθηναίος δέν εΐνε άπ·' αίώνων 
πλέον τοπικόν όνομα, άλλά. τίτλος.

★

Πρέπει νά εινέ τις εύφυής καλλιτέχνης, φιλόπα- 
ίρις, φιλάνθρωπος, απέριττος, αίσθηματίαε, εύγε- 
νής, γενναίος, φιλομαθής πολυμαθής, αφιλοκερ
δής, έτεροθυσιαστής, φυσιολάτρης, άρχαιολάτρης 
καί τί άλλο νά προσθέσω άκόμη ; όπως τολμήση 
νά λέγεται Αθηναίος.

Έγώ ένα ’Αθηναίου έγνώρισα : Τόν Τιμολέοντα 
Φιλήμονα.

*
'Ορισμός τής Δημοσίας Βιβλιοθήκης άπό ένα πα

λαιόν Υπουργόν τής Παιδείας; «Τόπος ποϋ μα
ζεύουν τού κόσμου τής ουλλάδες, γιά νά παίρνη 
τό μυαλό τών παιδιών άέρα».

Δ ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΟΙΗΜΑ 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ II ΝΕΡΑΙΔΑ

[Σειινιι τελετή έτελέΰΟη έν τφ «Παμναιίϋϋυ· 
υπέρ έκδόΟεώς τών άνεκδότων στοιιιγ,ιάτων τοΰ 
έθνικοϋ ποιητοΰ Άχιλλέως Παράόνου. Ώραΐον 
πρόλογον τής ίιδπερίοος ετιΛιγήοατο <’· κ. "Αγ. 
Βλάχοι;, έκτος δέ άλλων, ύ κ Γ Άναοταάιάδιις 
άπήγγειλε μέ πολύ αϊιίόιιμιι ανέκδοτον ποίιιμα 
τοϋ ποιητου, δπερ διιμοδιεϊΌμεν κατωτέρω, εϋ- 
μενεϊ άδεια τήι; οικογένειας].

Ένας ποιητής χλωμός, μέ,βήμα πλάνο 
Βρέθη έξαφνα μακρυα άπο' τή χώρα 
Σ' έρημη μεριά, στό μεσημέρι απάνω 
Στήν κρυφή αυτή καί μαγεμμένη ώρα 
ΓΙ' άφαντα στοιχειά στά όρη λέν, γυρνούνε, 
Λάμιες φαίνονται, Νεράϊδες τραγουδούνε. 
Μπρος σέ ποταμό σταμάτησε χορτάρι 
Έπρασίνιζε στήν όχθη του με χάρι" 
Λεύκαις, πλάτανοι έχυναν τή σκιά τους 
Καί μέσ’ στά νερά ξαπλώναν τά κλαδιά τους. 
.Από τόν πολύ τό δρόμο κουρασμένος, 
Σ' ένα πλάτανο ό ποιητής ξαπλώθη 
Καί μ’ υγρή 'ματιά έκύτταζε θλιμμένος 
Τά βαθειά νερά’ ποιος ξέρει τί έπόθε- 
"Ολα σώπαιναν καθώς καί μέσ’ τό μνήμα. 
Δέν έσειοϋνταν ουτ’ ένα φύλλο ακόμα 
Κ’ έβλεπ’ άφωνος ό Ποιητής τό κύμα, 
Ποΰ σ' αγνώριστο κυλοΰσ’ αβύσσου στόμα.

Τόν νανούριζε ή κούρασίς του πέρα, 
Μύριζ’ άγριο, αγροτικό λουλούδι, 
"Οταν έξαφνα άκούστη στον αγέρα, 
Ξένο, σιγαλό, παράξενο τραγοϋδ^ι. 
Τόσο σιγαλό, σάν ήχου άλλος ήχος’ 
Τόσο τρυφερό, σάν Λαμαρτίνου στίχος’ 
Σάν νανούοισμα σέ κούνι’ άγαπηυένη· 
'ΗΧ. ος που φιλί άφίν^ι χαί διαβαίνει. . . 
Τόν έκοίμιζε μέ 'μάτια ανοιγμένα 
Ήταν έξυπνος μέ 'μάτια σφαλισμένα. 
Έβλεπ' όνειρο 'ξυπνός κι' αποπλανάτο, 
Ζούσε, πέθαινε, ξυπνούσε κ’ έκοιμάτο. 
Κ’ έσηκώθηκε σάν κάτι-τι νά εύρη, 
Δίχως καί αύτός τί ήθελε νά 'ξεύρη. 
Έπαψ' ό σκοπός' τό βήμα του έστάθη. 
Κι' αναστέναξε άπ’ τής ψυχής τά βάθη. 
Φλόγα τούχυσε 'κείν' ή φωνή ή ξένη’ 
Είχε τήν ψυχή σάν λιγοθυμισμένη 
Κ’ έσκυψε νά πιή τοϋ ποταμού κρυσταλλι 
Καί τά χείλη του έσμιξαν μέ κοράλι, 
Μέ τριαντάφυλλο, μέ ρόδο τοΰ 'Απρίλη 
Κ’ ήπιε φίλημα άπό Νεράιδας χείλη. . . 
Ήταν τό φιλί αλλοιότικο εκείνο' 
Δρόσιζ' έκαιε κ’ έμύριζε σάν κρίνο 
Κ' έδινε ζωή καί θάνατο κα'ι τρέλλα 
Κόρη άπ' τό νερό στό νειό έχαμογέλα

Κόοη κι' αστραπή, μέ μάτια δύο αστέρια, 
Μέ χρυσά μαλλια καί φιλτισένια χέρια. 
Ήτανε γυμνά τά δροσερά της κάλλη’ 
Πλήν μακρυά μαλλιά τά έσκεπάζαν πάλι 
Κ’ έχρυσόνανε κρίνου κορμί καί χιόνι. 
Πάλι ακούστηκε τό άφαντο αηδόνι- 
Πλήν έφαίνετο μέσ’ στά νερά τό στόμα, 
Ή γλυκειά φωληά τοΰ τραγουδιού ακόμα" 
Κάτω άπό άφρό τήν κόρη έθωροΰσε, 
Ποϋ στον ποταμό νά πέση τόν καλοϋσε !. . .

«"Ελα, έλεγε τή; κόρη; τό τραγούδι, 
«"Ελατο τής γή; κι’ άλλης ζωής λουλούδι" 
«Πέσε στό νερό καί μέσ’ τήυ αγκαλιά μου’ 
«Δός μου σύ φωτιά καί πάρε τή δροσιά μου 
«Ναι' στό κύμα μου θα ίδής καινούργια φύσι, 
«Κυματόβρεχτη ζωή θά σέ δροσίση 
«Κόσμο στά βαθειά νερά μου θάβρης κάτω, 
«Νέο, δροσερό, μυστήριο γεμάτο.
■ "Αλλαις χαραυγαΓς καί νύχτες καί ήμέραις 
«Καί τού ποταμού τά ρεύματα, αγέρες.
Δέν θά βοής νυχτιά 'στό κύμα μου τό κρύο, 

«Τήν αγάπη μου θάχης γιά φώς τό βράδυ 
«Κι’ήλιο γαλανό τά μάτια μου τά δύο, 
«Πού φωτίζουνε κι’ αύτόν τόν μαύρο Άδη ! 
«Άχ ! πρώτη φορά οέν σ’ είδα τώρα μόνο 
«Σ’ είδα κυνηγό τό περασμένο χρόνο’ 
«Δίχως νά μέ ίδής έκάθησα κοντά σου 
«Καί. . . αγάπησα τήν ξένη εύμορφιά σου. 
«Τής Μητρυιάς σου γής τήν μνήμη έδώ σβϋσε’ 
«Σύ Οά ήμ’ έγώ, κ’ έγώ έσύ θά ήσαι. 
«Είς άφρόπλαστη θά κοΐτεσαι αγκάλη 
«Καί -χρυσά μαλλιά θά σ’ έχουνσκεπασμένα, 
«Στήθη αθάνατα θά έχης προσκεφάλι 
«"Υπνο τό φιλί καί όνειρο εμενα 1 
«Έλα τρυφερό τοϋ Έλικώνος κρίνο’ 
«Κείνο τ'άγνωστο πού πάντα συλλογιέσαι, 
«Κείνο ποϋ ζητής, έγώ είμαι έκεΐνο’ 
«Στήν αγκάλη μου, χλωμό μου ταίρι, πεσε» 
Κι’ άπό τόν άφρό άλλος άφρός 'τινάχθη, 
Κεφαλή χρυσή, Νεράιδα, έπετά^θη' 
"Οψις πού'σβενε τοϋ ουρανού τ’ αστέρια, 
Φτερωτό κορμί καί μαρμαρένια χέρια 
Κι’ ελαμψε δλ’ ή γή, τά δένδρα, τά τριφύλλια 
Κ' έσκεπασθηκε ό ήλιος άπό ζήλεια I

Κρότος στή βαθειά άκούστηκ’ έρημία. 
Κορμί έπεσε μέσ’ τά νερά τά κ^ύα, 
Στριφογύρισε γιά μιά στιγμή τό κύμα 
Κ’ ηύρε ’δ Ποιητής, άντί Νεράιδας, μνήμα.

f ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΘΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΑ

’Αρώματα καί βλάοτησκ- — Μήν Αφροδίτης.— 
Χαρά και Παρθενία.— Ό θρήνος τον γκιώνη. 
— Ό ποιητής τον "Υμνον και τον "Ανθος τής 
’Ανατολής. — Τό μουσεΐον τής νεοελληνικής 
γλυπτικής. — Μάρμαρα και Κνπάριοσοι. — 
Τό σάβανου τοϋ Χρι.σ:οϋ. 
είς τήν ’Αγιογραφίαν.

— Έπανάσταοις

Ό γλύπτης

ΛΙΙΓΙ.ΙΙΟΣ

ΕΣΑ είς τόμο
σχοβόλημα 
τόάνάμικτον 
τών άνθέων, 
είς τό σπάρ- 
γος τό άσύλ- 
ληπτον τής 
βλαστήσεως 
διακρίνει, τις 
τήν καλλιτε
χνικών έραν

έκδήλωσιν τής μεγαλοφυίάς τοϋ τίημιουργοϋ. Ό 
Μάιος εινε άναμφιβόλως ό χαριέστερος τών μη
νών, μήν ’Αφροδίτης, καί έάν ήθελε ζωγράφος 
νά τόν προσωποποιήσΐ) μόνον είς τόν "Ερωτα 
ήτο δυνατόν νά εϋρη τελειότερου πρότυπον. Είς 
τό απέραντου πολύχρωμον τοπείοΊ.τό οποίον ά- 
πλοϋται διάστικτου άπό φύλλα βυθισμένα, ενυ
πάρχει ή ιδέα ενός Παραδείσου,τόν όποιον ονει
ροπόλησε πάντοτε ή άνθρωπί νη ί·υχή καί τό, 
οποίον άποκαλύπτει μόνον τό άνθος.

Ό μήν αυτός μοΰ ενθύμιζε·, δύο γυναίκας. Ή 
μία μεθύουσα έζ αρώματος, εστεμμένη με άνθη, 
με τήν κόμην λυτήν, άνεμιζομένην 
μέσα είς ένα λειμώνα άνθοστεφή.εί,ιε ή 
Χαρά ή τρελλή, ή αμέριμνος, ή μηδέν 
ύπολογίζουσα καί τίιπά ντα δωρουμένη.

Πόσοι ζητούν κάθε ήμερα με δίζαν 
τό μειδίαμά, της, πόσοι νηστεύουν τό 
βλέμμα της, πόσοι δεν θά έδιδαν προ- 
θύμως όλα τά πλούτη των, τήν δόζαν 
των όλην, διά μίαν ώραν αληθούς χα
ράς ! 'Αλλά καί πόσοι, δυστυχέστεροι, 
ούτε ελπίζουν καν ποτέ είς αυτήν, 
ουδέ κατά, τήν σημερινήν ημέραν τής 
εορτής τών άνθέων, πόσοι έχουν γρά
φε/ με τό 'ίδιον χέρι των, άνωθεν τής 
φλιάς τοϋ οίκου των, τοϋ βίου των 
τάς λέζεις: «'Εδώ δέν υπάρχει 
έ λ π ί ς ! » Άλλα καί πόσοι δέν η< ζεύ- 
ρουν νά περιθάλπουν τήν φευγαλέαν 
αυτήν θεάν. Τήν κρατούν πολλάκις 
stc χείρας των καί άνίκανοι νά τήν 
συγκρατήσουν, τήν άφίνουν νά. πτε- — 

ρυγίση. Πόσοι θά ήσα,ν ευτυχείς αν έγνώριζαυ 
νά εινε ευτυχείς.

Καί σελαγίζει κατόπιν είς τόν άνέσπερον κό
σμον τον πνεύματος ή υπέροχος γαλήνη τής 
Παρθενίας, ή ιδεώδης κόρη τοϋ αισθήματος καί 
τών ονειροπολήσεων—ό κάλυζ τής ζωής. Η μα
γεία τών οφθαλμών ή συναγωνιζομέυη μέ τήν 
αυγήν τής εαρινής πρωίας σύρει κάθε θνητόν είς 
τά βάθη αιθέριοι· κόσμον, κόσμον αγάπης καί 
έκστάσεως.

Και όταν τό βράδυ, ύπό τό πυκνόν φύλλωμα 
τής δενδροοτοιχίας, διά μέσου τών συστάδων 
τον Β. κήποι· ό γκιόινης έζαποστέλλει τόν θρη
νώδη κρωγμόν τον, ώσεί νά κλαίρ άπολεσθείσαυ 
αγάπην, καί βαρί· τών εσπεριδοειδών τό άρωμα 
εισδύει είς τό στήθος καί τό αναγεννά, <ί Μα'ΐος 
μου φαίνεται,καί εινε,ή μεγαλειτέρα ένεσις ζωής, 
τό θεσπεσιώτερον τοϋ κάλλους έυαυσμα, τών αι
σθήσεων ό πλέον ανυπέρβλητος θρίαμβος. . .

Κατά τόν μήνα αυτόν τονν άνθέων και τής 
ποιήσεως, ή κατ ' έζοχήν νήσος τών άνθέων καί 
τών μύρων—τό άνθος τής Ανατολής—ή ποιη
τική Ζάκυνθος πανηγυρίζει τό Ίωβιλαϊον τής 
γεννήσεως τοϋ κατ ’ έζοχήν ποι.ητοϋ της, τοϋ 
κατ έζοχήν έθνικοϋ ι'·άλτοι· τής'Ελευθερίας μας. 
τοϋΛιουυσί.ου Σολωμοϋ Είς την ομώνυμον πλα
τείαν τοϋ ποι.ητοϋ θ' άστράί.-η τό ΙΙεντελήσι.ον 
μάρμαρον, έφ' οΰ ή γλνφίς έχάραζε τήν ποιη
τικήν μορφήν τοϋ Ποιητοϋ τοϋ Έθνικοϋ "Υμνου 
και ή κυανόλευκος υποχωρούσα θά χαιρετίση 
τήν άποκάλυι’-ιν της Καί ήζιζεν αληθώς τής τι-

ΠαπαρούνεςΔ. ΓΕΡΑΝΙΩΤΟΥ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ε. FRIANT Παρθενία

μής αυτής ό Σο.Ιωμός, baric ήτο όντως ποιητής, 
«>· τι) ί·Τοχ·ί/ Jj .'Χ£ί>·// ό μόνος ιί.ζιος ποιητής.
Η Ιτα.ΐι.κη ποίησις βεβαίως έσχε σπουδαίατ 

επ' αϋτοϋ έπίδρασιι. Α.Ι.έ' ή επίδρασις αϋτη δεν 
έμείωσε τόν Εθνικόν χαρακτήρα εν τή ποιή
σει, αϋτοϋ. Αιίι τόν Σο.ίωμόν θά γραφή Αργό
τερα ή Α.Ιηθής κρίσις, διότι οί σημερινοί ύμνηταί 
αϋτοϋ δέν ιίσιν Αντάξιοι τοϋ ποιητου. Σήμερον 
χειροκροτεί πας ' Ε.Ι.Ιην τά άποκα.Ιυπτήρια καί 
ζ-ά.Ι.Ιει πάσα Έ.Ι.Ιηπκ'η ri-χή τί/r Έ.έενθερίαν, 
ή όποια

Απ' τά κόκκαλα βγαλμένη 
Τών Ελλήνων τά Ίεοά 

χαιρετίζει καί αυτή τον εμπνευσμένου ίμνωδόν 
της. . .

Έν τώ προηγουμένω τεύχει εδημοσιεύθη άρθρου 
περί μιας μεγά.Ιης ιδιοφυίας ήτις εδυσεν έν αϋτη 

ΦΛΩΡΑ. II συνωμοσία τών γραμμάτων

τή άνατο.Ιή της.ήτις ίπνί- 
γη είς τό ίδιον Λογικόν 
της: τοϋ Χα,Ιεπά. Καί
Α ναμιμνήσκομαι επί τή 
Θ.Ιιβερϊί ταύτη ευκαιρία 
τοϋ Μουσείου τής νεωτέρας 
έ.ΙΛηνικής γ.Ιυπτικής, τό 
όποιον εκτείνεται κα.Ι.Ιι-
μάρμαρον πέραν τών στύ- 
./(.)>· τοϋ 'Ο.Ιυμπείου καί 
τών βαθράκων τον Ί.Ιισ- 
σοϋ. 'Εκεί, όπου θά.Ι.ΐει ή 
κυπάρισσος καί κ.ΐαίει ή 
Ιτέα, Αιότι άναμφιβύ.ίως 
τό Α’ - Νεκροταφείο)· Α- 
θηνώνυπηρέ,ε ζωή διίιπο.Ι- 
.1ους γ.Ιί-πτας μας, έχουν 
δέ άναστη.Ιωθή εν αϋτώ 
μνημεία τιμώντα Α.Ιηθως 
τήν νεοε.1.1 ηνικήν γ.Ιυπτι- 
κήν. Άπ ‘αυτής τής εισό

Νΰξ

δου, ό Χα.Ιεπας με τό 
μνημεϊον τής '.Ιγεντάκη 
μας δίδει ένα τε.Ιειον τύ
πον κ.ΐασικής άπ./ότητος.
Ό παρθενικός αυτός τά

φος εινε τό ώραιότερον 
προπύ.Ιαιον τής τέχνης 
τον νεκροταφείου. Είς έ
καστον σχεδόν ρήμα άνά 
τάς πένθιμους καί σκιερός 
Ατραπούς, — ZJzwc περί
τά κενοτάφια Τοσίτσα καί Κοραή, καί βορειοα- 
νατο.Ιικώς από τοϋ μνημείου Σχ Ιημαν — καί ίν 
ΰιήοϋται μνημεϊον' ή νεωτέρα γ.Ιυπτική καί 
μαρμαρογ.Ιυφία έχουν Αποταμίευση εκεί Αρκετά 
εϋσυνείδητον εργασίαν, άπό τοϋ Φυτά.Ιη, του 
Χα.Ιεπΰ, τον Βιτσάρη γ.ΐύιύαντος τόν ώραϊον 
εκείνον αγγε.Ιον, μέχρι τοϋ Βρούτον, τοϋ Φι- 
.Ιιππότου. τοϋ Σόιχου, τοϋ Αημητρίου.

7 ο σάβανο ν τοϋ Τουρίνου ή μΐϊ.Ι.Ιον τό μαν 
δή.Ιιον εκ τοϋ όποιου ή φωτογραφία κατώρθωσε 
νά μας δώση Ακριβή εικόνα τοϋ πραγματικού 
σώματος τοϋ Ίησοϋ εσταυρωμένοι·, τείνει νά. 
φερη επανά στάσιν είς τήν ζωγραφικήν.Ό τύπος 
τοϋ Χριστοϋ, όν παρεόέχθησαν ό.Ιοι οί ζωγρά
φοι, ή στάσις τοϋ σήματος, τά καθημαγμένα 
μέ.Ιη, άτι να στερεοτΰπως σχεδόν άνεπαρι- 
στώντο, ό.Ιοι οί Απειράριθμοι. Χριστοί της Α
ναγεννήσεως καί τών μεταγενεστέρων χρόνων, 
πρόκειται χάρις είς τό φωτογραφικόν θαΰμα.όπερ 
έζαγγέ.Ι.Ιεται έκΠαρισίων, νάΰποστονν κ.ϊονισμόν 
σημαντικόν, ώς προς τήν ιστορικήν Ακρίβειαν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Προσεχώς άρχοντα: αί έργασία: τής άναστηλώσεως 
τού Έρεχθείου.

—Ιϊρόκειται ν’ ανεγερθή εν Δαφνίω μεγαλοπρεπές 
οικοδόμημα, εν τώ όποίω Οά συγχ.εντρωθώσιν όλαι αί 
έν Έλλάδι σωζόμεναι χριστιανικά! αρχαιότητες. Ίο 
Χριστιανικόν αυτό Μουσείου θά εινε πλούσιον είς τό 
ειδός του, καθότι ύπάρχουσι πλεισται αρχαιότητες 
όπως κατατεθώσιν έν αΰτώ.

—“Εν τινι άγρω έν Άγρινίω άνευρέθησαν πολλά 
αρχαιολογικά αντικείμενα ,έν οίς και ψήγματα χρυσοΰ.

— Μίαν ώραν μακράν τής Τανάγρας άνευρέβη 
μεγα μνημεϊον.

—Κατεσχέθη έν Πάρω είς χεϊρας χωρικού ανάγλυ
φος πλάς, παριστώσα ιππέα γυμνόν μετά τοϋ ίππου 
του, ον προσπαθεί νά οαμάση.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

εδώ 
καί τήν 

ουν

Παρ ‘ έγκριτου λογίου έλάοομεν προ’ς δη- 
μοσίευσιν τήν εξής επιστολήν. Μία

Φίλε Κύριε Διευθυντή, έπιστολή
Θά σάς ζητήσω ολίγον χώρον διά νά 

ρηξω μίαν κραυγήν διαμαρτυρίας κατά τών καθημε
ρινών πολεμίων τής τέχνης. Είμαι παλαιός δημοσιο
γράφος καί δε» θά παρεξηγηθώ, ελπίζω, άπό τούς νεω- 
τέρους μου.Έλέχθη ότι ό καθημερινός τύπος έφόνευσε 
τό Βιβλίον. Άλλοίμονον .' Δέν περιωρϊσθη έως !ϊ~ 
Φονεύει, ναι κύριε, καθημερινώς φονεύει 
Τέχνην. Κάθε πρωί' μαζή μέ τον καφέ, μας σερβί_ 
αί εφημερίδες μας—δχι δλαι ευτυχώς—μελανοτυπώ- 
ματα, είς τό ερεύώδες χάος τών όποιων ό δυστυχής 
αναγνώστης εινε ύποχρεωμένος να ανακαλύψη τό 
θέμα τής εΐκόνος, τά πρόσωπα, τήν σύνθεσιν έν γέ- 
νει. Δεν θέλω να γράψω καί εγώ τό κλασικότατου 
εκείνο όσω και αλυσιτελές «ύψώσατε φωνήν» διά τά 
φαινόμενα αυτά τής καλλιτεχνικής άβαρίας, άλλ' 
ήθελα νά έξώρκιζα τους φίλους δημοσιογράφους όπως 
σκεφθοΰν άπό κοινοϋ, χάριν αυτής τής δυστυχούς έν 
Ελλάδι τέχνης, ί'να περιστείλουν τά ανδραγαθήματα 

ςυλογράφων καί πιεστών κ.λ.π. καί νά προτιμήσουν 
όλιγωτέραν ίσως κυκλοφορίαν τοϋ φύλλου των περιορι- 
ζόμενοι είς τήν άκρίβειαν τών ειδήσεων καί άφίνοντες 
ήσυχον τήν τέχνην, ή όποια καί σχεδιαστήν ικανόν 
απαιτεί καί έκτελεστήν καί πολλά άλλα, άτινα δέν 
εινε δυνατόν νά διαθέτη μία καθημερινή έφημερίς,

ΆΛ.Ιά κάθε έκτακτον γεγονός δέν δύναται 
η νίι εχη καί τάς Αμφισβητήσεις Καί ήρχισεν ό 
πό.ίεμος μεταξύ τών σοφών καί τόσαι έ.Ιπίδες 
πιστό»·, οί όποιοι θά ήθε.ίαν νίι .Ιατρεύουν όχι 
τά. φανταστικά σώματα τοϋ χρωστήρας τών ζω 
γράφι,ιν.Α.Ι.Ιά αυτό τό σώιμα, οίον ήτο, ήρχισαν 
νίι φυ.Ι.Ιορροοϋν.έως ότου καμμία νέα άνακά.Ιυ- 
ζτς συγκίνηση τά π.Ιηθη "Εως τότε όμως, άς 
Αρκεσθώιμεν είς τό ιερόν μανδή.ΐιον του Τουρί
νου, οπερ έχει καί τάς μεγα.ίειτέραι· πιθανότη
τας της αυθεντίας.

ΔΑΦΝΙΣ

μετά τόν τελευταίου μάλιστα πευτάλεπτον συναγω
νισμόν.

Περιττόν ν' αναφέρω ότι εν καί τό αυτό ξυλογρά
φημά έφιγουράρησε κάπου ώς βασιλεύς τής ’Αγγλίας, 
ιός τζόκεϋ ιπποδρομίου τής Μαδρίτης, ιός Σεσιλ Ρόδ 
καί ώς Μαρκόνι. Αυτά εινε πλέον άνω ποταμών, οια 
τά οποία μόνον διαστολή τών χειλέων είς πλατύν 
γέλωτα θά ήρμοζε

Θά μοϋ είπήτε. ότι αυτά συμβαίνουν καί είς.,.ΙΙα- 
ρισίους. Δέν εχω καμμίαν δρεξιν νά τό αμφισβητήσω, 
άλλά καλόν θά ήτο, έάν συμβαίνουν αΰτα έκεϊ, έδώ 
νά μή... έπαναλαμβάνωνται.

Συγγνώμην διά τάς φλυάρους παρατηρήσεις μου. 
Μεθ ύποληψεως

άημύκριτος

— Είς ’Αμερικανός, ό κ. Σμίθ, ήγόρασεν άντ! 
25,000 φρ χρ. τήν μεγάλην εικόνα τοϋ Ροϋβενς, 
την « Αγίαν Οικογένειαν» καί τήν προσεφερεν εις ιό 
Καλλιτεχνικόν Μουσεΐον τής Ν. Ύόρκης.

—Προεκήρυξε διαγωνισμόν μέ άθλον 100 δρ.ήιιΝέα 
Σκηνή» δια σχέδιον διαφημίσεως τής θερινής περιόδου 
τών θεατρικών εργασιών της.

—ΙΙροεχήρυξε διαγωνισμόν μέ άθλον 150 δρ. το 
οΔιεθ.ές Πρατήριου» επίσης δια σχεδίου διαφημίσεως.

—Ό κ. Φρ. Άριστεύς νέον εργον αποπεράτωσε, 
τόν <ι Έσταυρωμένον» τολμηράς έμπνεύσεως και ίσχυ- 
ράς πρωτοτυπίας. 'Ενθυμούνται οί άναγνώσται τής 
«Πινακοθήκης» ότι έν τώ γ’ αυτής φύλλω προεκή
ρυξε διαγωνισμόν όπως φιλοτεχνηθή, είκών παριστώσα 
τόν Χριστόν έν 'Ελληνική μορφή. Τό εργον τοϋ κ. 
Άριστέως, άν μή έξ δλοκλήρου, κατά τό πλεϊστον 
σχετικός πληροί τούς Οεμελιωδεστέρους ορούς τοϋ δια
γωνισμού εκείνου, έφ’ ω καί άξιοϋται έξαιρετικής ό- 
λως μνείας Ή είκών άυαπαριστή μίαν κεφαλήν Φοί
βου Απόλλωνος έσταυρωμένου έπί φανταστικού σχε
δόν σταυρού εν απόπτω, καί με τον ακανθινον στέ
φανον εν εί’δει ακτινωτού. Τό εργον εθαυμάσθη εν τή 
Έταιρείμ τών Φίλων τού Λαοΰ την Μεγ. Πέμπτην, 
κατα την διάλεξιν τοϋ ήμετέρου συνεργάτου κ. Χρ. 
Ήλιοπούλου, πραγματευθέντος εϋγλώττως άκριβώς τό 
θέμα τοΰτο, τής συνάφειας τού χριστιανι’μοϋ πρός 
τό άρχαϊον Έλλ. πνεΰμα. Τόν «’Απόλλωνα—Χρι
στόν» τοϋ κ. Άριστέως θα δημοσιεύσωμεν εις το 
προσεχές φύλλον.

— 'Απήλθεν εις Σμύρνην ό νεαρός καλλιτέχνης κ.
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Γ. Προκοπίου όπως διωργανώση αυτόθι ίδιαν έκθεσιν 
τών έογων του. Εις ταΰτα συμπεριλαμβάνονται καί 
τέσσαρε; νεότατοι πίνακες του. Ή «Δύναμις τής ύ
λης» Φανταστικέ, ζωγραφία εκκεντρικής συλλήψεως, 
παριστώσα γυναίκα, περί τήν όποιαν έρπει όφις, ά
νωθεν όρχοϋνται δαίμονες, ένω τό τέκνον της πεθαμέ- 
νον, ή κιθάρα της μέ τεθραυσμενας χορδά; καί τό κη- 
ρίον σβυστόν είκονίζουσι όλην τής έρημίας τήν θ/ί- 
ψιν. Τά άλλα του έργα εινε προσωπογραφία τής ήμε- 
τέοας συμπαθούς συνεργατιδος δεσποινίδας Αιμυλίας 
Κούρτελη, δ «Σαύλώκ», έργον πολλής αξίας καί έν 
τοπεϊον,

—Ό κ. Λύτρας επεοάτωσε μίαν θαλασσογραφίαν 
έξοχον.

— Ό κ. Μαθιόπουλος «περάτωσε δύο προσωπογρα
φίας : τών κυριών Μάτσα καί Μάνου.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Συνέστη επιτροπή όπως ό ανδριάς τού Διάκου ον 
έφιλοτέχνησεν ό γλύπτης κ. Ί. Καρακατσάνης 

(καί οΰ εικόνα εοημοσιεύσαμεν έν τή «Πινακοθήκη», 
έν τώ β'. φύλλω) στηθή καί εν τινι τών Αθηνών 
πλατεία. Το εργον έστοίχισε 35,000. Ήδη όμως ya- 
ριν τοϋ σκοπού, ό καλλιτέχνης συγκατετέθη νά λαβή 
μόνον 16,000 δρ. τροποπο'.ών έν τισι αυτό. Ή επι
τροπή διά την έν Άθήναις ΐδρυσιν τοϋ ανδριάντας 
άπηρτίσθη έκ τών κ.κ. Σ. Μερκούρη δημάρχου, Ν. 
Καζάζη Προέδρου τού «Ελληνισμού», τοϋ βουλευτοϋ 
Ξ. Κυοιαζή, τών δημοτικών συμβούλων Μ. Κατσίμ- 
παλη, Μ. Όριγώνη, τού διευΟυντοϋ τής «Πινακοθή
κης» Δ. 1. Καλογεροπούλου, τών εργοστασιαρχών 
Άλ. Ρετσίνα, Κ. Λιγυνοΰ, Β. Φινοπούλου καί τοϋ 
φιλολόγου Χρ. Ήλιοπούλου

— Τό έν Βερολίνω έγερθησόμενον μνημείον τοϋ 
Βάγνερ κατασκευασθησεται εκ Πεντελησίου μαρμά
ρου τή συστάσει τοϋ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τήν 14 Απριλίου (ν) ήνοιξεν έν Κων )-
πόλει ή δωδέκατη διεθνής Καλλι- “Εκθεσις 

τεχνική Εκθεσις, γεγονός αρκετά ση- Κων)πόλεως 
μαντικόν δια πόλιν μη ύποστηρίζου- 
σαν τάς Καλάς Τέχνας. Ή εκθεσις αΰτη ύπερέβη πά
σας τάς προηγουμένας. Περιλαμβάνει πολλάς εικόνας 
αξίας λόγου. Διακρίνονται οί Ιταλοί ζωγράφοι, οί 
όποιοι ώς εκ τής μετακλησεως εν Κων (πόλει τοϋ 
Μπελίνη άπό τοϋ ΙΕ' έτι αίώνος, είχον κάποια δι
καιώματα ιδιαιτέρας έν Τουρκία έκτιμήσεως καί οί 
Γάλλοι. Έκθέτουσιν έργα ό πρόεδρος τής κριτικής έπι- 
τροπής τής Αυτοκρατορικής καλλιτεχνικής σχολής 
’Αχμέτ Άλή Πασάς, μαθητής τοϋ Βέΐ'οπιυ τοπειο- 
γραφος, ό Χαμδή βέης,διευθυνιη; τοϋ Αυτοκρατορικοΰ 
Μουσείου μαθητης τοϋ Μπουλανζέ, ό ’Αχμέτ Ριφαάτ 
καί άλλοι.

Εις την εκθεσιν μετεσχον καί "Ελληνες. Πρώτη ή 
δεσποινίς Θάλεια Φλώρα έκθέτει 21 έργα, κοητιδο- 
γραφίας, έκαιογραφίας καί μολυβδογραφίας.'Εκθέτει 
πέντε προσωπογραφίας, σπουδάς καί αρχαία μνημεία 
τών ’Αθηνών, Καρυάτιδας, Πνύκα, Άπτερον Νίκην, 
Έρεχθείον κ.λ.π., άτινα είργάσθη κατά τήν έν Άθή- 
ναις διαμονήν της. Ό κ. 'Αλεκτορίδης έκθέτει δύο 
προσωπογραφίας καί δύο σπουδάς. Διακρίνονται τά 
έργα τού ’Ιταλού καθηγητοΰ Zouaro, διπλωματούχου 
τής Ρώμης έκθέτοντο; Μουσουλμανικά; ηθογραφίας, 
τοπεία, ανατολικά; αμφιέσεις καί θαλασσογραφίας. 
Πολλά έργα έκθέτει ό ’Ιταλός έπϊση; L. de Mango, 
απόφοιτος τής Καλλιτεχνικής σχολής τής Νεαπόλεως. 
Έν όλω εκτίθενται 265 έργα ζωγραφικής, έκ τών 
316 έν συνόλω έκτεθέντων. Ή γλυπτική αντιπροσω
πεύεται πενιχρότατα δια δύο μόνον γλυπτών, τοϋ 

Μ. I. Chendb βέη καί του Ε. Osgan. ’Επίσης εκτί
θενται έργα τινα χαρακτικής καί σχέδια.

Τή 6η ’Απριλίου ετελέσθησαν έν Σμύρ
νη τά εγκαίνια τή; β' καλλιτεχνικής έκ- Εκθεσις 
θέσεως τοϋ ΙΙανιωνίου συλλόγου. Πανιωνίου

Κατά τήν "Εκθεσιν ταύτην έξετέθησαν
1'7 έργα, έξ ών 96 ζωγραφική; έξ έπαγγέλματος καλ
λιτεχνών, 26 έργα γλυπτικής, 10 αρχιτεκτονικής, 33 
έρασιτεχνών, 8 φωτογραφίας καί 4 σχέδια μηχανικής.

Τή; έκθέσςως μετέσχον πάντες σχεδόν οί εν Σμύρ··η 
καλλιτέχναι καί πλεϊστοι έξ Αθηνών. Έκ τών πρώ
των έξέθεσαν οί κ.κ. άοελφοί Άντωνιάδου, Β. Βερ
νάρδος 12 έργα κατά τό πλιίστον σπουδάς, Ε. Ίωαν- 
νίδη; προσωπογραφίας, Ο. Κούρτοβ'κ έκθέσας 8 έργα, 
έν οί; απεικονίσεις Σμυρναικών σκηνών, X. Συράκος 
3 συνθέσεις καί 1 θαλασσογραφίαν, Γ. Δημητριαδης 
διακριθείς έν τή εκθέσει διά 14 γλυπτικών έργων, 
έκ τών όποιων εξέχουν ό Χιιμών καί ό Θνησκων μάρ- 
τυε, Ν. Καραγιώργης καί Φ. Πραξίας.

Έξ ’Αθηνών έκθέτουσιν έργα οί κ.κ. Κ. Βολονά- 
κης 3 θαλασσογραφίας Γ. Ίακωβίδης «τό πρώτον 
μάθημα τής μουσικής» καί επιτραπέζια, Ν. Λύτρας 
τά «Άνθη Επιταφίου» καί τόν «Χασομέρην»,Ο.Φω
κάς 6 απεικονίσεις αρχαίων μνημείων τών ’Αθηνών, 
Ν. Όθωναίος Τρικυμίαν, έν τοπείον καί μίαν θαλασ
σογραφίαν καί Κ.Ρωμανίδης 3 τοπεία. Αί δεσποινίδες 
Θάλεια Φλώρα τήν «’Ηχώ», έργον έξαίρετον, «Κα
κά; ειδήσεις»,«κεφαλήν Νηρηιδος, «Χρυσάνθεμα» καί 
2 σπουδάς, Σ. Λασκαρίδου «Δρόμον Πατρινόν» .«’Α
γοράν Αιδηψού»,«Χωρικόσπητα» καίβΒράχους» έκτε- 
θέντα πάντα έν τή τελευταία έκθέσει τών ’Αθηνών 
καί Φοίβη Κοντοπούλου έκθέσασα σύνθεσιν γυναικός 
αναπαυόμενης. Έκ Μονάχου ό κ. Σαββίδη; έξέθηκε 
τήν «Χορεύτριαν» έργον πολλού λόγου άξιον, κεφαλήν 
'Ολλανδού, 'Εσωτερικόν εργαστηρίου, 4 κεφαλας καί 
μίαν σπουδήν. Ωσαύτως έκτίθεται καί μία κε
φαλή γραίας τοϋ έν Φλωρεντίφ άκμάσαντος Έλληνος 
καλλιτέχνου Ν. Κουνελάκη.

Πρός τούτοις έκθέτουσι καί ξένοι οί κ. κ. Μιλλές 
Bricard, Mell Wood H.,Goutier, Gudin, Kampi, Pre- 
ziosi, Pinard Moya, Possau Debal E.

—Ήνοιξεν έν Χαλκίδι παρισταμένης τής Βασ. Οι
κογένειας τή 23 'Απριλίου ή Πανελλήνιο; έκθεσις 
τή; Γυναικείας βιοτεχνίας, ήν διωργάνωσεν ό σύλλο
γος κυριών «Έργάνη Άθηνά». Έκ τών έκθεμάτων, 
τόν γενικόν θαυμασμόν προεκάλεσεν έργον ποικιλτι
κής τής έκ Τρικκάλων δεσπ. Ποντολέοντος, παριστών 
τόν Όθέλλον διηγούμενου εις τήν Δυσδαιμόναν τάς 
νικάς του, αξίας 10,000 δρ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Εις νέαν άσκησιν μαθητριών καί μαθητών τής κ. 
Λόττνερ παρέστησαν πολλοί άκροαταί. To Trio 

τού Mozart έκτελεσθέν ύπό τής δεσποινίδα; Κροκίδα 
κυμβαλιστρίας, Δέφνερ τετραχορδιστοΰ καί Μανούση 
βαρβιστού ένεποίησεν άρίστην έντύπωσιν. Ή δεσπ. 
Ράλλη έψαλλε τό Αιι· τής «Κλεοπάτραςοτού Handel 
καί τήν Σερενάταν τοϋ Bizet πολύ εύμορφα, ή δεσπ. 
Καμπανάκη απέδειξε αληθές τάλαντον φωνής, ό κ. 
Οϋρμπαν έψαλλε μετ’ έξοχου επιτυχίας, ή δεσποινίς 
Κουλουμοπούλου έπευφημήθη παταγωδώς εις τό κλει
δοκύμβαλου,ή δέ δεσπ. Ραλλοΰ Σμολένσκη έδωσε νέον 
δείγμα τής τέχνης της μέ τήν Polonaite τού Chopin.

—Έν Μιλάνωό έκδοτης μουσικών έργων Σανζόνιο, 
ό άντίπαλος τοϋ llicordi, προεκήροξε διεθνή διαγωνι
σμόν μέ άθλον 50,000 φρ. χρ. προς σύνθεσιν μονό
πρακτου λυρικού δράματος, κατά τό ύπόδειγμα περί
που τής «Καβαλλερίας Ρουστικάνας» Τό βραβευθη- 
σόμενον θά παρασταθή εις Μιλάνον τώ 1904.

ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

είς ούδένα Εκ τών Εν ταΐς Επαρχίαις και εν τώ 
Εξωτερικώ συνδρομητών θά σταλή πλέον ή « Πινα
κοθήκη·», Αν μή προαποστολή ή έτησία ή εξάμη
νο; συνδρομή τοϋ Αρξαμένου έτους. Πείρα τοϋ 
παρελθόντος πικρά Επιβάλλει τδ γενικόν αυτό 
μέτρον. Παρακαλοϋνται Επομένως όσοι Επιθυ- 
μοϋσι νά Εξακολούθηση Ανελλιπώς ή αποστολή 
τής «Πινακοθήκης» vh άποΟτείλωΟι πρός 
τήν διεύθυνσιν δι’ οίουδήποτε μέσου ή διά τών 
Ανταποκριτών μας τήν συνδρομήν των, μετά τήν 
λήψιν και μόνον τής οποίας θά εξακολουθήση ή 
Αποστολή τοϋ φύλλου.

Καθίσταται γνωστόν είς τους κ. κ. συν
δρομητάς τής «Πινακοθήκης» δτι ή

ΜΕΓΑΛΗ ΦΗΤΟΤΥΠΙΑ
ή κατ’ έτος ώς ΔΩΡΟΝ προσφερομένη εις 
αυτούς, έφέτος θά διανεμηθή μετά τον προσε
χούς φύλλου, τής 2ης Ιουνίου, μόνον είς τούς 
πληρώσαντας έτησίαν συνδρομήν συνδρομητάς. 
’Εφέτος ή φωτοτυπία μας είκονίξει θαυμασίαν 
'Ελληνικήν οικογενειακήν εορτήν, τό Πάσχα εν 
χωρική οικία. ’Εφιλοτεχνήθη Επίτηδες πρός τόν 
σκοπόν τούτον ύπό τον καλλιτέχνου συνεργάτου 
τής «Πινακοθήκης» κ. Φρίξου Άριστέως. *11 
φωτοτυπία παρασκευάζεται ήδη ύπό τοϋ είδικοϋ 
φωτοτύπου τής «Πινακοθήκης» κ. Β. Παπα- 
γιαννοπούλου.

Παρακαλοϋνται και πάλιν οί κ. κ. συνδρομή- 
ται δπως σπεύσωσι καί Αποστείλωσιν Απ’ εύ- 
θείας, &μα τή λήγει τοϋ παρόντος φύλλου πρός 
τήν διεύθυνσιν τής «Πινακοθήκης» διά ταχυδρο
μικής ή τραπεζιτικής Επιταγής ή δι’ Επιστολής 
έπι συστάσει ή είς τούς Ανταποκριτάς μας τήν 
συνδρομήν τοϋ Β'. έτους, ΐνα πάραυτα τόΐς απο
στολή

ΤΟ “ΠΑΣΣΑ ΕΝ ΕΛΔΑΔΙ,,

Είς τούς πληρώνοντας Αργότερον τίγν συνδρο
μήν των, τό δώρον αυτό δεν θά δοθή, διότι ή 
Εχτύπωσις τής φωτοτυπίας γενήσεται είς τόσον 
μόνον Αριθμόν Αντιτύπων, δσοι καί οί δικαιού
μενοι νά λάβωσιν αυτήν συνδρομηταί. Ποιοϋμεν 
Από τοϋδε τήν δήλωσιν ταύτην πρός Αποφυγήν 
παραπόνων.

Τό "ΠΑΣνΧΑ ΕΝ ΕΛΔΑΔΙ» ^νε 
έξόχως Επιτυχής είκών, ή όποια δέν πρέπει νά 
λείπη Από καμμίαν ’Ελληνικήν αίθουσαν, μεγά- 
ρου ή καλύβης.

Διά τούς μή προπληρώνοντας συνδρομητάς,τό 
«Πάσχα έν Έλλάδι» θά τιμαται

δραχμάς τμβίς.

Προς τόν έν Σμύρνη διακεκριμένον δη
μοσιογράφον κ. Γ. Βοντζαλίδην ή «Πινακο
θήκη» εκφράζει θερμάς ευχαριστίας διά τάς υπέρ 
αύτής μακράε ευμενείς χρίσεις Ας Εδημοσίευσεν 
Εν κυρίφ άρθρφ τής «Άμαλθείας».

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

Οί μέχρι τΑς 1£* Μαΐον Ανανεοϋν- 
τες ετησίαν συνδρομήν τοϋ Β'. έτους Εκ 
τών παλαιών συνδρομητών τής «Πινακοθήκης», 
λαμβάνουν,Αν θέλουν : τήν «Σφνραν»,τό εβδο
μαδιαίων εικονογραφημένου σατυρικόν φύλλον ής 
ή συνδρομή εινε 5 δρ., Αντί 3 δρ. μόνον καθ’ 
δλον τό έτος. Τόν Α'. τόμον τοϋ μέχρι τοϋδε 
Εκδιδομένου βΜονσείον» τιμώμενον 15 δρ., 
Αντί 7 δρ. μόνον. Τήν « Επετηρίδα τών 
Φιλοτέχνων» πολυτελές λεύκωμα καλλιτεχνι
κών έργων, τιμωμένην 4 δρ., Αντί μόνον δνο. 
Δωρεάν δέ τό «Πάσχα έν Έλλάδι» έκ- 
δοθησόμενον προσεχώς.

Οί διά πρώτηV δέ φοράν ήδη Εγγραφό- 
μενοι καί προπληρώνοντες ετησίαν συνδρομήν 
μέχρι τής 15 Μάίου λαμβάνουσι μετά 
τών είρημένων εκπτώσεων τήν «Σφϋραν», τό 
«Μονσεϊον», τήν «Επετηρίδα τών Φι
λοτέχνων», πρός τούτοις δέ τό «Κρυφό 
σχολείο» τοϋ Αειμνήστου Γύζη, φωτοτυπίαν 
έξοχον, τιμωμένην 3 δρ.,Αντί μόνον μιας δραχ
μής. Τάς « ’Εντυπώσεις τΛς ζωάς» τιμώ
μενος δρ. 2, Αντί μιας δραχμής καί τά «Χρυ
σάνθεμα» ών ι/ Αρχική Αξία εινε 3 δρ., Αντί 
δύο. Πρός τούτοις θά λάβωσι καί ούτοι δω
ρεάν τήν μεγάλην φωτοτυπίαν τοϋ β'. έτους 
τό «Πάόχα εν Έλλάδι». 'Άπαντα έ- 
λενθερα ταχυδρομικών τελών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναξ Ν.
Γύζη. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα· 
Δρ. 2.

ΟΙ “ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,^δραμα Φρ. Κοππέ, 
κατά μετάψρασιν Αγιδος Θέρου. Τι- 
μάται δρ. ι. Έπϊ 'Ολλανδικού χάρ
του δρ. a.

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Λά- 
σκαρη καί Π. Δημητρακοπούλου. Τι- 
μάται δραχμής.

- ΤΟ -



ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,,
ΠΙΝΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ

ΤΟΤ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ ΦΡΙΞΟΥ ΑΡΙΣΤΕΠΣ
ΣΥΝΤΕΘΕΙΣ ΧΑΡΙΝ ΤΙΙΣ ■'ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟ ‘‘ΠΑΣΧΑ φωτοτυπεΐται ήδη είς μέγα ΟχΛμα ώς τό 

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, τοΰ «Κρυφού σχολείου», θά διανεμηθή δέ

ΔΩΡΕΑΝ
είς τούς προπληρώσαντας έτησίαν συνδρομήν συνδρομητής τής

"Π I Ν Α. Κ Ο Θ Μ Κ Η S,,

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ‘‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Γενικός αντιπρόσωπος της «Πινακοθήκης» 
διά τήν Αίγυπτον, πλήν τής Αλεξάνδρειάς, εΐνε 
ό κ. Ν. Κοντσίνας, περιοδεύων ανταποκριτής 
τής «‘Ομονοίας»' δια δλ τήν 'Ρωσσίαν ό κ.Άν. 
Μάλτος έν ‘Οδησσφ (Alexandrowski Pros
pect Ko 3).

Φύλλα τής «Πινακοθήκης·» πωλοΰνται Ιν 
Άθήναις είς τό βιβλιοπωλεία «’Εστίας», Σα
λιβέρου, Έλευθερουδάκη, Μπέκ. ‘Εν Πει- 
ραιεϊ είς τό βιβλιοπωλείον Γ. Άλεξάκη. ’Εν 
Κερκύρφ εις τό βιβλιοπωλείου Σ. Γουλή. Έν 
Σύρω, Λαρίσση, Ναυπλίω είς τα πρακτορεία 
τών έφημερίδων. Έν Καλάμαις είς τό βιβλιο
πωλείου Βονγιούκα. Έν Τήνω είς τά γραφεία 
τής «Προόδου». Έν Πόρτ Σαϊδ εις τό βιβλιο
πωλείων ΙΙαπαντωνοπούλου. Έν Σμύρνη είς τα 
γραφεία τής «Άμαλθείας». Έν Ν. Ύόρκη εις 
τό βιβλιοπωλείου τής « Άτλαντίδος.» Έν Καρλο- 
βασίφ Σάμου είς τό βιβλιοπωλείου Ν.Σαράντου. 
Έν Βουκουρεστίω είς τά γραφεία τής«“Ιριδος».

’Ανταποκριταί. Έυ Αλεξάνδρειά ’JA. 
ΙΙαπαδόπουλος δημοσιογράφος, έν Ζακύνθφ Λ. 
Ζώης διευθυντής «Μουσών», έν Κέρκυρα Μάρ
κος Πιέρρης. έν Πύργο» Τρύφων Κανελλόπου- 
λος, έν Μιτυλήυη Π. Λιβαδιώτης, έν Χανίοις 
Αρτεμίσια Λανδράκη διευθύντρια «Σπινθήρος», 
έν Θεσσαλονίκη'Ηρ. Φερνάνδες (Οίκος Άλλα- 
τίνη). έν Βερολίνφ Ίω. Χατξηλουκάς, έν Πα
ρισίοις Π. Αιβάρης ιατρός, έν Κων)πόλει Κ. 
Κοντογιάννης.

Λίαν προσεχώς
ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΚΟΥΡΤΕΛΗ 

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, 
ΛΥΡΙΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΕΙΕ "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Αραχ. 2. — Αιά τους συνδρομητάς τής 
«Πινακοθήκης» δρ. 1. 

Συνδρομηταί έγγράφονται είς τά γραφεία μας. 
Α. ΚΛΗΡΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— Όδός Σταδίου 56. —

’Αριστοτεχνική έκτέλεσις φωτογραφιών παν
τός μεγέθους. Στάσεις καί, φωτοσκιάσεις καλλι
τεχνικοί. Τό φωτογραφεΐον τοϋ κ. Κάδρα Ικα
νοποιεί όλα τάγοϋστα καί δλας τάς Ιδιοτροπίας.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΔΤΔΟΜΕΝΟΝ

ΕΝ CHALAKAN ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

διευθυντής: Τ· ΚΑΖΩΤΗΣ
Συνδρομή έτησία Αρ. 15.

Άπευθυντέον είς τήν «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ».
Παραδίδοντατ μαθήματα Γερμανικής είς 

άρχαρίους καί μή.Τιμαί συγκαταβατικοί. Όδός 
Ααιδά.Ιου άριθ. 3. (Συνοικία Πλάκας).
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