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Ρ. CHABAS Τελευταϊαι αχτίνες

ΣΙΓΑΝΟ ΦΑΡΜΑΚΙ

MAX KLEIS J· 1-EFF.VBE ’■ »Χη

ΤΑΝ μικρό κοριτσάκι έκϊμη 
τήν έπήοεν ή θεία τη; ή 

| Πολύμνια τήν Φωτεινή, καί 
τήνέπήγε ’: τό Μουσεΐον,τά 
μεγάλα γαλανά της ματά
κια. άνοιξαν ακόμη πιό ρε
γάλα ϊρ.πρός είς τήν λευκήν 
μαγείαν τών σκαλισμένων 
μαρμάρων.

Ήτο μ.ία Κυριακή εξό
δου άπό το σχολεϊον, δπου

τήν είχαν στείλει εσωτερικήν οί γονείς της άπο 
τήν επαρχίαν των, νά μείνη έκεϊ έως νά τε
λείωση τάς σπουδάς τη:, ν' άναπτυχθή καί νά 
γίνη ντεμουαζέλλα τοΰ κόσμου, μορφωμένη 
καθώς πρέπει.

Ήτο δώδεκα χρόνων ή Φωτεινή, εΰμ.ορφο, 
ζωηρό, έξυπνο κορίτσι, εντελώς όμως ά-.ίκανο 
νά προσηλωθώ είς οίανδήποτε εργασίαν, είς οίαν- 
δήποτε μελέτην. Ποτέ της δέν άνοιξε βιβλίον 
νά διαβάση τό μάθημά της· δ,τι έπερνε άπό τήν 
παράδοσιν. Εναντίον τής τρέλλας της καί τής 
τεμπελιάς της, τίποτε δέν ϊσχυεν, ούτε τιμω
ρία’., οΰτε νηστεΐαι, ούτε φυλακή. ’Εκείνο πού 
τής έκόστιζε πολύ ήτο όταν τής άφαιροΰσαν τό 
δικαίωμα τής έξόδου, νά ύπάγη νά περάση τήν 
Κυριακήν ή τάς έορτάς μέ τήν άγαπημένην της 
θείαν Πολύμνιαν, άλλά ούτε κι ’ αύτό δέν μπο
ρούσε νάμεταβάλλη τήν άνυπότακτον φύσιν της.

— «Τί νά τήν κάμω δέν ήξεύρω» έλεγεν 
άπηλπισμένη ή διευθύντρια ς τήν θείαν της, 
ή οποία ήρχετο κάθε εβδομάδα είς τό σχολεϊον 
νά βλεπη τήν μικράι ξενητεμμένην· «Είς τί-

ποτέ άπολύτω; δέν έχει κλίσιν. Καί όμως πολ
λές φορές δέν μάς δίδει καρδιά νά τήν τιμωρή
σομε, τόσον έξυπνη καί χαριτωμένη καί καλή 
ποΰ είναι».

Ή θεία έπέμενε.
— «Μά είσθε βεβαία οτι τίποτε δέν τήν ελ

κύει ; Τί τής άρέσει νά παίζη δταν δέν έχει 
μάθημα;»

— ά Έν Γέπομαι καί νά. τό -ώ, 
Λυες την εκρυφοκύτταζα σ. 
κλεισμένη 'ς τό οωμ.άτιόν τ 
γελοία ποΰ τήν 
κλα τοΰ ένδεκα, 
παίζει κλεισμένη 
βαιωθή πώς δέν τ

— «Τήν ντύνει, τής ράβει φουστανάκια ; »
— «Άλληδρεςΐ δέν είχε ή τρελλοΦωφ». Δέν 

βαριέστε ! "Ενα πουκαμισάκι τής φορεϊ καί τήν 
στήνει ορθ'.αν, εις διαφόρους στάσεις, καί μιλεϊ 
μαζί της καί τήν κυττάζει άπό μακρυά, έπειτα 
πάλι τής αλλάζει στάσιν καί αύτή ή δουλειά 
έςακολουθεϊ έτσι γιά ώρες».

Ή θεία αντί νά φανή δυσαρεστημένη μέ αυ
τήν τήν ιστορίαν έχαμογέλασε μέ καλοσύνην. 
Έμεινε λίγην εύραν σκεπτική, έπειτα είπεν άπο- 
τόμως ώς νά τής ήλθε μιά ξαφνική ιδέα.

— Κυρία Διευθύντρια, αύριο, νομίζω, είνε ή
μερα έςόδου διά τήν Φωτεινήν».

— «Δηλαδή είνε ήμέρα έξόδου διά τάς άλλας

κυρία μου. 
ταζα ποΰ έπαιζε μόνη της 

ης, καί μοΰ ήρχοντο 
. Έχει μιά. παληόκου- 
αυτήν κάθεται ώρες καί 

τήν κάμαράν της, άφοΰ βε- 
ήν είδαν τ’άλλα τά κορίτσια».

ν/>-
εολεπα 
καί μ. ’
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Μ. ΣΚΟΥΦΟΥ ·ΚαΙ μ’ αυτή χάβεται ωρ=ς χβΐ παίζει 
σμένη στήν κάμαρά της·.

μαθήτριας. Η Φωτεινή ομω: εινε τιμωρημένη 
ζαί πρέπει νά μείνη μέσα».

— «"Ας ήνε, γι’ αυτή τή φορά θά. μοΰ κά
νετε τήν χάριν νά. τήν συγχωρήσετε καί νά. μοϋ 
τήν άφήσετε αύριο. Θαρρώ πώ; κάτι θά. κατα
φέρω μαζί της».

— «Πρός χάριν σα;, έστω. Άλλά, κυρία μου, 
νίπτω τάς χεϊρας μου. Μέ τόσην αυστηρότητα 
ποΰ τής φερόμεθα καί μόλις καί μετά βία; τήν 
καθυποτάσσωμεν».

— «Ισως μέ τήν επιείκειαν τό κατορθώσετε 
εύκολώτερα. Θά. σα; παραζαλίσω ομω; Οερμώ; 
νά τήν άφίνετε νά παίζη όσο θέλει μέ τήν κού
κλα της’ μόνο νά μή τήν πάρουν είδησι τάλλα 
τά. κορίτσια».

— «Όπως αγαπάτε, κυρία μου,» είπε μειδι- 
ώσα με ουσπιστίαν ή αγαθή διευθύντρια.

Καί τήν άλλη μέρα τό πρωί ή καλή θεία 
ήλθε καί πήρε τήν Φωτεινήν άπό τό σχολείο ν, 
καί τήν έπήγε κατ’ ευθείαν εις τό Κεντρικόν 
Μουσεϊον.

Καί τά. γαλανά ματάκια τή; μικρούλα; άνοι
ξαν πιό μεγάλα μπροστά σ’τά σκαλισμένα μάρ
μαρα. Έστέκετο έκθαμβο; εμπρός εις κάθε 
άγαλμα, ει; κάθε άνάγλυφον, καί έρωτοΰσε τήν 
θείαν τη; χίλια; λεπτομέρειας διά τό κάθε ένα, 
τι ητο και τΐ παρίστανε καί ποιος τό είχε κάμει.

Η θεία Πολύμνια ηυβε τότε τήν κα
τάλληλον στιγμήν νά ρίψη τήν μαγικήν 
λέξιν.

— «Καί τί νομίζεις ; "Αν είσαι καλή 
καί επιμελή; καί άρχίσης άπό τώρα ιχνο
γραφία., καί μελετά; καί τήν ιστορία σου 
νά μάθη; ποιοι ήσαν δλοι αυτοί οί μαρμά
ρινοι θεοί ζαί άνθρωποι πού βλέπει; έδώ 
μέσα, καί ποιοι τούς έκαμαν, καί μάθη-, 
ακόμη πολλά άλλα πράγματα, θαρρεί; πώ; 
ζαί σύ μιά. μέρα δέν θά μ.πορέση; νά κόμη; 
τέτοια αγάλματα ; »

II Φωτεινή έζύτταξε καλά, καλά τήν 
θ-:ία.ν της.

— «Καλέ τί λές, θείτσα, αλήθεια ; » 
ζαί άρχισε νά ζτυπά τά χεράκια της. «Μά 
μπορεί ποτέ νά γίνω τόσο δυνατή πού νά 
μπορώ νά κόβω μάρμαρα καίνάτάσκαλίζω;»

11 θεία έγέλασε μέ ζαλωσύνην.
«“Εννοια σου, Φωφώ μου. Σιγά σιγά 

όλα θά γί.ουν. Τώρα νά ήσαι επιμελή; 
καί νά μαθαίνης καλά, τά μαθήματα σου, 
ζαί νά καταγίνεσαι σ’ τήν ιχνογραφία σου.
Κι' έτσι άμα μεγαλώση; μπορ-ΐ να γί- 
νης μιά μεγάλη γλύπτρία».

Άπό τότε ή ζωή τή; μικρούλα; έτονί- 
σθη ολόκληρο; είς τό διαπασών τή; μιά; 
αυτή; φράσεω;. «Θά γίνω γλύπτρία.» 

Καί ή εύτυχή; διορατικότη; τής καλή; 
θεία; έξύπνησε μέσα τη; κάτι μέγα καί ώραίον, 
τό οποίον ειμποροϋσε καί νά μείνη κοιμισμένο 
γιά πάντα.

ΤΙ μικρά ανυπότακτος έδαμάζετο τώρα άπό 
τήν γραμμήν καί τήν φωτοσκίασιν, καί είργά- 
ζετο καί έμελετοΰσε μέ σοβαρότητα μεγάλη; δι ’ 
ένα μακρυσμένον σκοπόν. ’Ενίοτε αμφέβαλλε 
διά τόν εαυτόν της, καί έπανελάμβανε μέσα τη; 
μέ αδημονίαν

— « Άρά γε θά μπορέσω ποτέ μου ; ’Αφού 
όμω; τό είπε ή θείτσα».

"Αν καί δέν τής έμενε πολύ; καιρός τώρα, έν 
τούτοι; δέν έλησμονοΰσε τήν κούκλαν της. ’Αφού 
προηγουμένως έλάμβανεν όλα; τάς προφυλάξεις 
μή τήν ιδούν τά κορίτσια, έβγαζε τήν κούκλα 
τη; άπό τό κουτί καί άρχιζε νά τής όμιλή.

— «Ουφ ! πώ; δέν μοιάζη; τώρα πρά μέ παιδί 
αληθινό. Τά μάτια σου είνε σαν τή; κουκουβάγια; 
ολοστρόγγυλα, τά χέρια σου πάντα ανοικτά καί 
απλωμένα σάν νά ζητίανεύης/Α; είνε, μήν πι
κραίνεσαι. Δέν φταις έσύ.Στάσου σάν έζείνη τήν 
κυρία τήν πέτρινη πού είδαμε σ'τό Μουσείο. 
Θέλει; νά. σέ πάγω '; τό Μουσείο ; έκεϊ νά ίδής 
κούκλες, νά. χάση; τον νού σου».

Και ένφ έφλυαρούσεν έτσι, άπετύπωνεν ολα; 
τάς αναμνήσεις της έπάνω είς τό άρθρωτόν σώμα 
τής κούκλας, καί έπανέβλεπε μέσα εις τήν άχα- 
ριν κίνησιν τών ναστοχαρτίνων μελών, τήν έπι- 

βλητικότητα καί τήν χάριν τών θείων στάσεων 
αί όποϊαι είχον χαραχθή άνεξαλείπτω; μέσα εις 
τό παιδικό της κεφαλάκι.

Καί έτσι έπέρασεν ή Φωτεινή μίαν ώραίαν 
φαίδραν πολυάσχολον παιδικήν ηλικίαν ζωντα- 
νεμμένην άπό ένα ώραίον δνείρον, απο μιαν λευ
κήν έλπισα, μίαν έλπισα λευκών μ.αρμάρων καί 
λευκών σωμάτων, καί λευκών κινήσεων.

Τά όνειρα τά γελαστά τά όποια έφαίδρυναν 
τήν αυγήν τή; ζωής της, γίνονται σιγά. σιγά, 
μία σοβαρά καί κάποτε οδυνηρά πραγματικότης. 
Ή Φωτεινή άναβαίνει τώρα τόν κοπιαστικόν 
ανήφορον τή; τέχνης, καί σκοντάβει ; ’ τής πέ
τρες, καί πληγώνεται ’ς τά. αγκάθια. "Ομω; τρα
βάει μπροστά, μέ τά μάτια καρφωμένα σέ μιά. 
λευκήν οπτασία μαρμάρινων θεών καί ηρωων. 
Οί γονείς τη; ήναγκάσθησαν σιγά σιγά νά υπο
χωρήσουν εί; τόν μεγάλον πόθον τη; νά μείνη ει; 
τά; 'Αθήνα; καί νά σπουδάση πλαστικήν ει; το 
Πολυτεχνεΐον.

Κατ’ άρχάς έχάλασαν τόν κόσμο, άπλοι αν- 
θοωποι πού δέν τό είχαν σκοπό ν ' άφίσουν το 
κορίτσι του: νά ξεμυαλίζεται καί νά χάνη τόν 
καιρό του σέ μπόσικα πράγματα. "Εμαθε πλέον 
δσα τή; έχρειάζοντο, καιρό; νά. γυρίση σπίτι τη; 
νά κυττάξουν νά τήν παντρέψουν. Έπειτα νά 
μ.ή χαίρονται τήν κόρην των, τώρα πού ήταν 
ακόμη δική των, δέν ήταν άδικο ; Είχαν αλήθεια 
καί τήν Μίνα, μιά δεύτερη κόρη τέσσερα - πέντε 
χρόνια μικρότερη άπό τήν Φωτεινή. Έπρεπε ο
μω; τόν έρχόμενο χρόνο νά τήν στείλουν κι αυ
τήν νά σπουδάση εσωτερική ':τά; Αθήνα;. Θά 
έμεναν λοιπόν όλόμονοι, δπό κούτσουρα; Η Φω
τεινή έπρεπε νά γυρίση ’; τοΰ; γονείς τη;. Ή 
Φωτεινή θά ήταν ή χαρά καί τό καμάρι των.

Έτσι έσζέπτετο καί αυτά έλογάριαζεν ό πα
τέρα; τή; Φωτεινής, εύπορο; κτηματίας, πού 
δέν τό κουνούσε άπό τήν έπαρχία του ο κόσμο; 
νά χαλούσε, τά. ίδια καί ή μητέρα τη;, ή όποια 
αν καί είχεν άνατραφή ’; τά; 'Αθήνα; καί ιδή 
κόσμο, είχε συνηθίσει μέ τόν καιρό νάμή βλέπη 
πέρα άπό τό κατώφλι τού σπιτιού τη;, καί δέν 
ένδ'.εφέρετο διά τίποτε τό όποιον έξήρχετο του 
κύκλου τού καθημερινού τη; νοικοκυριού. Διά ν 
αποφασίσουν λοιπόν ν ’ άφίσουν τήν Φωτεινήν ; 
τάς ’Αθήνα; για νά σπουδάση πλαστικήν έδέησε 
νά κινήση πάντα λίθον ή θεία τής Φωτεινής, ή 
νεωτέρα αδελφή τής μητέρα; της,ή όποια είχεν 
ύπανδρευθή 'ς τά; ’Αθήνα; καί έζη μέσα εί; ένα 
περιβάλλον καλλιτεχνικόν, τό όποιον είχε κατορ
θώσει σιγά σιγά νά σχηματίση γύρω της. Μέ 
χιλίας παρακλήσεις, μέ μυρίας υποσχέσεις, με 
όλων τών ειδών τά σοφίσματα κατώρθωσε να οιε- 

γείρη τήν μητρικήν φιλοδοξίαν τής αδελφή; της 
καί νά τήν πείση οτι μιά καλλιτεχνική μόρφω
σες έθεωρεϊτο τώρα ή καλλίτερα προιζ οια μιαν 
νέαν.

Καί έτσι κατώρθωσε νά κρατήση μαζί τη; τήν 
Φωτεινήν, τήν όποιαν άγαπούσε σάν παιδί της.

__  «Χρυσή μου θεία Πολύμνια», έλεγεν ή 
μικρά καλλιτέχνίς, «σέ σάς τό χρεωστώ. Ποτέ 
δέν θά μέ ά.φιναν μόνοι των. "Αχ ! γιατί νά μή 
καταλαβαίνουν ! »

Δέν 'καταλάβαιναν οί καϋμένοι, καί εί; κάθε 
γράμμα τή; θεία; Πολύμνιας, όπου περιέγραφε 
μέ ενθουσιασμόν τάς προόδου; τής Φωτεινή;, 
τήν λατρείαν τη; πρό; τήν τέχνην, τήν έκτίμη- 
σιν πού τή; είχαν οί καθηγηταΐ τού Πολυτεχνείου, 
εκείνοι απαντούσαν ψυχρά ψυχρά, ότι όλα αυτά 
καλά, άλλά καιρό: νά τελειώσουν πλέον αυτές 
αί φαντασιοπληξίες, καί ά; είνε πιά γιά φέτος, 
άλλά μή τύχη καί ακούσουν γιά νά μείνε, άλλο 
χρόνο '; τά; 'Αθήνας, γιατί ξεκινά ζαί έρχεται 
μοναχός του ': τήν ’Αθήνα ό πατέρα; τη: ζαί 
τήν φέρνει πίσω διά. τή; βία;. Έν τούτοι; κατώρ- 
θωσαν μέ βάσανα πολλά καί γκρίνιες νά. παρατεί
νουν θεία ζαί ανεψιά τήν άδειαν δι' άλλο ένα 

έτος.
Δέν έζούσεν άλλο ή Φωτεινή Νά είνε τού- 

λάχιστον έφωδιασμένη μέ αρκετά; γνώσεις ώστε 
νά μπορή νά εργάζεται μόνη της. Καί διά τούτο 
είργάζετο τώρα πυρετωδώς, άκαταπαύστως, μέ 
τήν συναίσθησιν τού ταλάντου της, ζαίτήν πε- 
ποίθησιν εί; τόν εαυτόν της. Καί όταν ηλθεν 
έπί τέλους ή ήμερα πού έπρεπε ν άποχωρισθή 
τήν άγαπημένην τη; θείαν, εί; τήν όποιαν έ- 
χρεωστοΰσεν όλην της τήν καλλιτεχνικήν ζωήν, 
τήν άπεχαιρέτησε μέ θάρρος καί ελπίδα.

— «Φωτεινή ιζου, παιδί μου», έλεγε κατα- 
λυπημένη ή καλή θεία, «πρόσεξε μήπως ή πεζό- 
της πού θά σέ περιβάλλη σού κρυώση τήν αγά
πην σου γιά τήν τέχνη, καί σού σβύση τήν φω
τιά πού έχει; μέσα σου. Μή σέ μέλλει τί λέν οί 
άλλοι, έσΰ έργάζου γιά τόν εαυτό σου καί γιά 

τήν τέχνη».
— «Έννοια σας, θείτσα, μή στενοχωρεισθε 

γιά μένα. Νοιώθω πώ; θά έχω τήν δύναμιν νά 
άλλάξω εγώ τό περιβάλλον μου, όχι νά μέ κα- 
ταπνίξη εκείνο».

("Επεται τό τέλος|. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ
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Fit. INNOCENT ΜΰΟος

* LUIGI FALCON! *

ΤΑ ΣΙΓΙΛΛΑ ΔΙΑ
ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Σ ή γλυπτική καί ή 
νομισματολογία, ούτω 
καί ή σιγι-ΰογραρία 

σκοτεινή ρ.έχζ·. τη: σή ■ 
μερον, προοδεύει τώ- 
Ρ« μέ^ γρήγορα βήμα- 
τα. Εις δέ τών σπου- 
οαιοτέρων λόγων εις 
τού; οποίου; οφείλεται 
ή πρόοδο; αυτής είνε 
ή μελέτη τή; ιστορία;,

ή έξερεύνησις τοΰ Μεσαίωνες κκ) ή άνεύρεσι; μεγά
λου άριθμοΰ vt/pLUur, είτε κατά τάς τελευταί
ας άνασκαφάς, είτε εί; τούς Ρωμαϊκούς τάφους.

II μελέτη τών τύπων τών ζεχαραγμένων 
έπί τών σιγίΛ.Ιων εινε πηγή πολυτίμων διδαγ
μάτων, προ πάντων διά τήν γνώσιν τής θρη- 

σχευτιχής εικονογραφίας, διά τήν γνώσιν τών 
ηθών,εθίμων και ένουμασιών των λαών,οϊ όποιοι 
τά μεταχειρίζοντο, ιδίως δέ τοΰ Μεσαίωνες.

Επί τοΰ μεγίστου άριθμοΰ Βυζαντινών σνγΙ.Ι- 
Jur παρίστανται αί εικόνες τής Παναγίας, τοΰ 
Χριστού, τών Αγιων μέ ιδίαν έκαστος περιβο- 
λήν. Αλλα σι,γί.Ι.Ια απεναντίας απεικονίζουν 

παραδόξω; μεγάλα; σκηνάς τού Πάθους, τη: 

Άναστάσεως καί πλείστων άλλων επεισοδίων 
τοΰ βίου τοΰ 'Ιησού Χριστού καί τών ’Αγίων. 
Πλεΐστα προσέτι παριστώσιν εικόνας βεβήλους. 
μή θρησκευτικά;, μέ ζώα άγρια, λέοντας, λύ
κους, τίγρεις, πάνθηρας, ή οικιακά ζώα, ώ: 
ίππους, βόας, πρόβατα, λαγωούς, ή οικόσημα 
(emblemes heraldiques), όπλα όμιλοΰντα είς 
οποία αι εικόνες, ώς έπί τό πλεΐστον έν άνα- 
γλύφω, χύνουν περίεργον φώς είς τάς μεγάλα; 
αρετα; τών Ελλήνων καλλιτεχνών τοΰ Με
σαίωνες.

Αλλα ακόμη κατόπιν, καί ιδίως τά σιγίλλα 
των βασιλέων καί πριγκήπων (sigilla majestatis) 
φερουσι τήν μορφήν τών αΰτοκρατόρων, βασι
λέων και πριγκίπων μ-.τά τών συζύγων των. 
ΙΙερι τούτων θα ομιλήσωμεν έν τώ άρθρω μας, 
<κότι αυτά μάλλον μάς ενδιαφέρουν καί διότι 
παρουσιάζουν άπο καλλιτεχνικής καί ιστορικής 
άπόψεως μεγαλειτέραν σπουδαιότητα άπό τά 
λοιπά.

II μελέτη λοιπόν τών ocyUJur ένεκα τούτου 
καθίσταται αναγκαιότατη καί ανεξάντλητο; πηγή 
διά τόν ιστορικόν. Αρκεί, πράγματι, καί εί; 
τόν έπιπολαιότερον παρατηρητήν νά ρίψη έν 
βλέμμα επί μεγάλου αριθμού σιγίλλων διαφόρων 
εποχών,όπως πεισθή περί τής ανυπερβλήτου αξίας 
όλων αυτών τών ποικιλόμορφων μνημείων, τά 
οποία κατορθώνουν νά μάς μυήσουν καί είς τάς 
έλαχίστας λεπτομέρεια: τής γραφικής τέχνηςκαθ ’ 

όλα; τάς έποχάς τοΰ Μεσαίωνες καί μάς πληρο
φορούν περί τή; καταστάσεώς των, περί τής καθ 
έκά.στην εποχήν φύσεώς των,πληροφορίας φύσεω; 
διαφόρου εκείνης τήν όποιαν παρουσιάζουν τά νομί
σματα, είς τά όποια οί τύποι είνε μάλλον ομοιό
μορφοι. Πρέπει λοιπόν νά χαίρωμεν διότι ή 
έπιστήμη αύτη έλαβε κατά τάς ημέρα: μας 
τόσον μεγάλην άνάπτυξιν.

Ή αρχή τών σιγίλλων ανέρχεται είς του: 
χρόνου: τών Ασσυριών, τών Αιγυπτίων, τών 
Ελλήνων καί τών Ρωμαίων, αλλά δέν έχομεν 

τούτων εΐμή έλάχιστα δείγματα, και ταύτα 
άκόμη δέν είνε όποια τά ΰποθέτομεν.

Τά κυρίολεκτικ.ώς σιγΐ.Ι.Ια, τούτέστι τεμά
χιά μετάλλου παριστώντα τόν τύπον ή το ανά
γλυφού τής είκόνος, δέν ύπήρχον παρά τοϊς λαοί; 
εκείνοι;, άλλ ’ είχον άντί τούτων λίθου; πολυ
τίμους κεχαραγμένους, ένδεδεμένου; εις δακτυλί
ου: καί κατέχοντας θέσιν σιγίλλων. κατά τήν 
μεμακρυσμένην εκείνην εποχήν.

’Αλλά δέν είχον τήν αυτήν χρήσιν και ση
μασίαν τήν οποίαν έλαβον κατά τόν Μεσαίωνα, 
τούτέστι ν’ αφήνουν έν άποτύπωμ-α επί Ισπα
νικού κηρού προσηρμοσμένου διά ταινία; εις έγ
γραφον δημόσιον ή ιδιωτικόν όπως προσοώση 
εις αυτό αυθεντίαν.

ΤΗσαν, ώ; έπί τό πολύ, λίθοι σκληροί κεχα- 
ραγμένοι, παριστώντες βασιλέα τινά τή; ’Ασ
συρίας, μέ σφηνοειδείς έπιγραφά; ή φανταστικά 
ζώα παλαίοντα μέ θεότητα τινα καί έχρησί- 
μευον ώ; φυλακτά, προστατεύοντα τους φέρον
τας αύτά, ένίοτε δ’ έχρησιμοποιούντο όπως ση- 
μειώσι τά αντικείμενα πρός οιάκρισιν.

Πράγματι,εις τά μουσεία τών Παρισίων, τής 
Βιέννη: καί τής Νέας Τόρκης, δπουεΰρίσκονται 
αί περιφημότερα·, συλλογαί τών χαρρέων. τών 
πολυτίμων τούτων λίθων, ΰπάρχουσι μερικοί 
ο "τινες, έκτος τής είκόνος τού βασιλέως μέ τήν 
σχετικήν όήσιν, φέρουν λέξιν τινά. φράσιν τινά 
ύπεμφαίνουσαν τήν προστατευτικήν αυτών όυ- 
ναμιν.

Τών λίθων τούτων οί "Ελληνες, λαό; κατ' 
εξοχήν καλλιτέχνης, έκαμνον συχνότατα χρήσιν 
ώ; σιγίλλων, διότι πλεϊστοι τούτων σώζονται 
μετ ’ έπιμελεία; κεχαραγμε'νοι, φέροντες τό όνομα 
εκείνου είς τόν όποιον άνήκον κεχαραγμένον εις 
τό οπίσθιον μέρος, τουθ ’ οπερ λαμπρότατα τούς 
χαρακτηρίζει. Τού; προσήρμοζον εί; δακτυλίους, 
τούτέστι τού: έχρησιμοποίουν ώ; στολίσματα, 
άλλα ταύτοχρόνω; μάς δεικνύουν οτιήσαν προσέτι 
προωρ’.σμένοι νά αφήνουν τ 
έπί μαλακής ύλης, ήτοι έτ 
σιατικοΰ γύψου (creta d 
εινε οι επικαλούμενοι 
(anelli sigillari .

Τά σιγίλλα ταύτα 
ώς έπι τό : 

των
Ά

ό άποτύπωμά
έπί κηρού ή έπί

’Asia). Καί αυτοί 
άακτΰ-ϊιοι σιγι.ί.Ιοειόεϊς

τώ'/ ’Ελλήνων παριστών 
πολύ εικόνα; μ.υθολογικάς, άπλάς

κεφαλάς, ένίοτε δέ καί ολόκληρον σκηνήν, ως 
τήν αρπαγήν τή: Περσεφονης.

Ει: τά άνωτέοω σνμειωθέντα Μουσεία σια- 
τηρούνται μερικοί τών Ελληνικών τούτων λί
θων, οί όποιοι κινούν αυτόχρημα τόν θαυμασμόν 
διά τήν λεπτότητα τού σχεδίου καί τής επε
ξεργασίας. Ουδέποτε, είς καμμίαν εποχήν, δέν 
κατώρθωσε νά ύπερβή τά άριστουργήματα 
ταύτα τή: γλυπτική: ούδείς λαός, καίτοι κατά 
τόν Μεσαίωνα έχομεν καρρέους iz’/'/zr, ν.ν.

'Εν Νέα Ύόρκη, παραδείγματος χάριν, 
εί: χαρρέος παριστών τήν άρχαίαν Νέ- 
στάσει άπειλής, μέ πρ*’~ 

άπό οφιν ά 
τελειότητες

, ότι

αυτου;. 
σώζεται 
μεσίν έν 
μένον, συνοδευομένην < 
αυτόν,άλλα κάλλους, · 
στε νά μή πιστεύεται 
ανθρώπου.

Έν άλλο θαύμα Ελληνικής τέχνη: είνε ό 
χαρρέος ό παριστών τόν θειον Μελομπον καθ 
ήν στιγμήν δίδει φρόνησιν είς τάς τρεις θυγατέ
ρας τοϋ I Ιροίτου,βασιλεω; τής Ί'ιρυνθο;. Αι κόρα·, 
αυται, Λυσίππη, Ίφινόη καί Ίφιάνασσα πα- 
φρόνησαν έξ οργής τής Ήρα; ής έκαυχώντο ότι 
ήσαν ωραιότερα·.. I Ιεριετρεχον λοιπον τήν Πελο
πόννησον, νομίζουσαι ότι ήσαν δαμάλεις.Ό π: 
τήραυτών άπελπισθεί; έζάλε σε 
φημιζόμενο·/ ω; θειον

ρόσωπον ^υτιοω- 
2πειλητικόν καί 

τοιαύτη;, ώ· 

έγένετο άπό χεΐρα;

ν

τόν όπως 
φρόνησιν. 
όρον ί'να 
μήν μέρος

Ό χαρρέος 'Γ.ιρ.'>τά 
ακριβώς στιγμήν θεοαπ 
Αυται είνε 
ματά των έν αταξία. Ο Μελαμπος : 

τό έξιλαστήριον θύμα, έ· 
εται τό 

τοιών V 
: τ:ύ

ακριβώς

νεαν'.οων. 
ίατοού καί 
ύδωρ μέλ-

:α-
: τόν Μέλαμπον, 

ιατρόν καί ζητεί άπό αυ- 
δώση εί: τά.; θυγατέρας του τήν 
Ό Μέλαμπος δέχεται, άλλ’ ύπό τόν 

ό Προΐτος τού παραχωρήση ώ; πληρώ- 

τού κοάτου: του.
..'^....ζι τόν Μέλαμπον καθ’ ήν 

ιτιγμήν θεραπεύει τάς κόρα; ταύτα;. 
είς διαφόρους στάσεις, μέ τά. φορέ 

'■"..r,;o; κρατεί αίω- 
ί έξιλαστήριον θύμα, έν χοιρίδιον, 

πΑον άφίνει νά χύνεται τό θερμόν αίμα 

του έπί τών κεφαλών τών 
Φαίνεται προσέτι ό άκόλουθο 
μία νύμφη τή; κρήνης, τής όποιας το 
λει νά χρησιμεύση πρό: έςαγν.σμόν.

Οί 'Ρωμαίοι, μεγάλοι μιμητά· 
κής Τέχνης καί μάλιστα οι 
πρώτο·, ήρχ'.σαν τό μετά τή 
ριον, μεσαζόντων τών Φο 
έμιμήθησαν τούς "Ελληνας 
έργα, κατά συνέπειαν καί 
Δέν ήρκέσθησαν όπως μεταφέρ 
κατά τήν έποχήν τής καταζτήσεως τή 
τά αριστουργήματα, των.’ ’ " 
..·... ----- ...· . «. —->.ηθώσι μέρ

ήθέλησαν προσέτι 
πνεύματος τοϋ λαού έζει- 

πολλά χαρακτηριστικά

ή; Έλληνί- 
Έτροΰσκοί, οίτινε; 

ής 'Ανατολής έμπό- 
νίκων, λίαν ταχέως 

εί; όλα αυτών τά 
είς τήν γλυπτικήν, 

υν είς Ρώμην, 
ής Ελλάδος, 

,οΰτε νά υποτάξουν τήν 

χώραν των καί νά οικειοποιηθώσι μέρος μεγα 
τού πλούτου των, άλλ’ «θέλησαν προσέτι νά. 

μιμηθώσι τά έργα τού π 
νου με τόν’όποϊον είχον 
όμοιάζοντα.

"Ισως δέν τάς έ'φθασαν εις καμμίαν τέχνην, 
άλλ' έσχον όμως τήν δόξαν ότι έβάδισαν εις γά

- 118 - - 11Q -



ΠΖΙΚΓΑΚΟΘΜΚΜ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ίχνη τών προγόνων των, οτι τού: ήκολούθησαν 
πολύ έκ τοΰ πλησίον καί δτ·. τού: έφθασαν καί 
παρεβλήθησαν μέ αύτού:—ώ. αύτό ναί!—του
λάχιστον κατά τήν ευγλωττίαν.

ή Γλυπτική, τή κατ' έξοχή·/ λεπτή 
πολύ υστέρησαν τών 
οχ·. παρά πολύ, διότι 

έπιμαρτυροϋντα τό με- 
ύτω ακόμη τής 

πενθυμίσωμεν τον μέγαν 
ής Βιέν- 

εοοο, άλλ ' 
όσων σωζοντα’. 
: παρ’.στά τον

Γλυπτι...,, ...
Ρωμαΐσι κατά 

ι ’ έν τούτοι: 
αντικείμενα

w.
ελευταϊα έτη τή: ‘Ρωμαϊκής Αυ- 

τορία: ή συνήθεια τών οακτυΰ ίων μέ πο- 
γασμένου: λίθους είχε γεν.κευθή.
• ακριβώς 

πρώτων

Έν 
τέχνη, :: >
Ελλήνων, άλλ. 

σώζονται 
γαλεΐον των καί έν τώ εί’ο 
τέχνης. ’Αρκεί νά 
χαμμέον τοϋ Αύτοκρατορικοϋ θησαυρού 
νης ό όποιος, έάν οέν είνε ό μεγάλε 
είνε ούχ ήττον ό ωραιότερος έξ 
μέχοι τής σήμερον καί ό όποιο 
θρίαμβον τοΰ Αύγουστο

Κατά τά.
τοκρα· 
λιτίμους κατειρ 
καί κατ' αυτήν ακριβώς τήν εποχήν έγεννήθη 
ή συνήθεια τών πρώτων μετάλλινων σιγι.Ι.Ιο- 
ειδών δαχτο.Ιίων (anelli sigillari , μέ πλάκα 
έκ χρυσού ή αργύρου εις τήν θέσιν τού λίθου, 
αλλ ’ ώ: αύτός κατειργασμένη·/. Αύτή εινε ή αρχή 
τών αληθινών σιγί.Ι.Ιων. όπως τά έννοΰμεν 
ήμεϊρ.

Ουχ ήττον οέν πρέπει νά πιστευθή ότι ή χ:ή- 
σις τών μέ μεταλλικά: πλάκας δακτυλίων έγε- 
νικεύθη τόσον ταχέως. Τούς τοιούτους δακτυ
λίους έπροτ’μων οι βάρβαροι βασιλείς, οί όποιοι 
έΟεώρουν τού: κατεργασμένου: λίθου: τών ‘Ρω
μαίων μάλλον ώ: περίεργα αντικείμενα. Αλλά 
κατά τού: χρόνου: τών Καρολιδών (CarOvingi) 
κατέστησαν πάλιν κοινοί οί σιγι.Ι.Ιοίιύεϊς .Ιίθοι.

Μερικά αποτυπώματα κηρού,τεθειμένα έν ειδει 
σιγίλλων εις τό βάϋζς τών Καρολιδέίων διπλω
μάτων τά όποια διεσώθησαν μέχρις ημών, 
μάς επιτρέπουν νά αναπαραστήσωμεν είς τό φυ
σικόν τήν χρήσιν, ήτις έγένετο τότε τών χαρα
γμένων τούτων πλακών. Μερικά έγγραφα τού 
βασιλέως Πιπίνου καί τού Καρολομάγνου φέρουν 
σφραγίδα: παριστώσας τά: κεφαλάς τού Αυγού— 
στου, τής Άοτέμιδος, τού Βάκχου.

Τό πρώτον σνγίΛΑον τού Καρολομάγνου είνε 
μια κεφαλή τού Μάρκου Λύρηλίου έντό: περιθω
ρίου έπι τού οποίου είνε γεγραμμένον τό έξής 
ρητόν :

Chrisle, protege Karolum, Regem Fran
corum. (Χριστέ, φύλαττε τόν Κάρολον, βασι
λέα τών Φράγκων). ’Επί τού δευτέοου αύτού 
σίγί.ΙΑον παρίσταται τουναντίον μία κεφαλή τού 
Διάς. Η σφραγίς είνε τεθειμένη έπι έγγράφου 
τού έτους 812 καί παριστά έγχαράξεις (intagli) 
θαυμασίω: κατειργασμένας καί διατηρουμενας. 
Έχει τήν κόμην ουλήν, τόν πώγωνα βοστρυ- 
χισμένον. μέ τό modius είς τήν κεφαλήν τοι- 
ούτον τέλος τον εΐκονίζει, οιον τά αριστουργή
ματα τής αρχαίας γλυπτικής τόν απεικόνισαν.'ν

αρκετά χαρα-

Ό Λουδοβίκος ό ’Αγαθός, ό ΓΙιπΐνος βασι
λεύς τής Άκουίτανίας, Κάρολο: ό Φαλακρός, 
ό αύτοκράτωρ Λοθάριος καί οί πλεϊστοι τών Κα- 
ρολιδών μεταχειρίζονται ακόμη λίθου: άρχαίους 
κατειργασμ.ένους πρός επισημοποίησε·/ τών δη
μοσίων αυτών έγγραφων.

Τό σιγίλλον τοΰ Λιθαριού ήτο άπό πέτραν 
χαραγμένη·/, άλλά τό γνωρίζομε·/ μόνον άπό 
εν αποτύπωμα του έπι κηρού, σωζόμενον είς έν 
έγγραφον τοΰ έτους 977. διατηρούμενου είς τό 
'Εθνικόν 'Αρχείου τών Παρισίων. Είς τό έκ 

μετάλλου περιθώριο·/ (intelaiatura), τό περι
βάλλον τόν λίθον, άνανινώσκεται :

γ I.OTHARIVS DEI GRACIA REX

(Λοδάριος χάριτι (-)εοϊ' βαοΓ/.εί'ς)

Ό λίθος έπειτα έκοσμεΐτο μέ προτομήν, 
βαρβάρου τέχνης, μέ τό στήθος σκεπασμένου μέ 
περίβλημα καί μέ κόμην μακράν, ·' 
κτηριστικήν.

'Από τοϋ Γ . αίώνος ή χρή^ις 
λινών σιγίλλων, ήτις έκτοτε δέν ι 
έ γ κ α τ α λ ε ι φθ ή, ή ρ χ ι σ ε γ ε ν ι κ ε υ: μ έ ν η. 
ταργή έν τούτοις καθ' ολοκληρίαν τους κεχα- 
ραγμένους λίθους. Ούτοι διετηρήθησαν διά τά μι
κρών διαστάσεων σιγίλλα, καί πρό πάντων διά 
τάς τταραο^ραγϊόαο (contra-sigilli, ή sigilli in 
assenza del re), τουτέστι διά τά σιγίλλα τά 
τιθέμενα κατά τήν απουσίαν τού βασιλ έως.

Καί τοιουτοτρόπως τό πεδίου διαιρείται είς 
τό πβώτον, τό τών 

ι σιγί./.iuv, ~ό 
τό ·:-.γμ'Μ·ΐζ=ζζ'ΐ 

περί τού όποιου 
δεύτερον, τό τών 
:-/ όποια σχεσόν 
καί τά όποια θά 

των
είχε 
χώρο

/- -

υτέστι
Γ—- ------- .... ..πουσίαν

Καί τοιουτοτρόπως τό 
δύο λίαν δ'.ακεκρ·μένα μέρη : 
κ υ ρ ι ο λ ε κ τι κ ώ: ά π ο κ α λ ο υ μ έ ·. ω ν 
όποιον είνε τό περιφανέστερου, 
καί τό μάλλον ενδιαφέρον καί ■ 
θά ασχοληθώμεν ήμ-:ϊ:. καί τό · 
μικρών σιγί.Ι.Ιων (cachets), 
ουοεμίαν συνδαιότητα. έ’χουσι 
παραβλ έύωμεν.

Ή καταγωγή λοιπόν τού 
νά συνοψισθή κατά, τόν έζή: 
τειργασμένοι, περίαπτα, σιγίλλα 
λυτίμων, συγιλλοε'.δεϊ: δακτύλιοι 
σιγίλλα άπό τό αύτό μέταλλο·/, 
σιγΐλ.λον πάντοτε μάλλον μεγε 
τόπι·/ τό αληθές σι.γί.1.Ιον, τό ο 
νδν μέ τόν δακτύλιον έχει.

("Επετβι συνέχει»)

σιγί.ίίου δύναται 
•ρύπον : λίθοι κα

ι έπι λίθων πο- 
ι, δακτύλιοι μέ 
. δακτύλιοι μέ 

θυνόμ-νον καί κα- 
ϊον ούδέν κοι-

Μετάφρχσι; κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑ

ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΤΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΕΡιΤΕΤ ' ΛΙΓΜΕΝΟΙ 
εντός τών αδιάβρο
χων μας, κ/.ίνοντες 
έπι τοΰ μεγάλου 
πρυμναίου τηλεβό
λου ύπό τόν ανοι
κτόν έπίδρομον,πα
ρατηρούμε·/ τον σκο
τεινόν καί ύγρόν ο
ρίζοντα οπού έλαμ
πε·/ έκ όιαλ,ειμμά-

ΙΙυκνά μελανόφαια νέφη έπηύξανον τής νύκτες 
-ό σκότος καί άραιαί σταγόνες βροχής έπιπταν κατα 
διαλείμματα επι του καταστρώματος, οπού οί Οω- 
ρακϊται τής υπηρεσίας όρθιοι πρός τήν πρώραν έ- 
οαίνοντο ώς αόριστα λευκά φαντάσματα έν μέσω 
τών καλωδίων καί τών ιστών.

Ό άτμομυοδρόμων μας παρεκόλιε βραδέως καί 
μεγαλοπρεπώς.ένώ πελώρια·, φανταστικά: πτέρυγες, 
τά κολπωμένα ιστία του, τόν παρέσυρον ώς γιγαν- 
τώδες πτηνό·/ τής τρικυμίας έν μέσω του ζοφώδους 
καί κυμαινομένου Σαρωνικου.

Αίφνης ό ξανθός σημαιοφόρος έτεινε τόν βρα
χίονα πρός μίαν διεύθυνσιν καί μοΰ έδειξε δια τοΰ 
δακτύλου φωτεινήν θαμβήν άλω είς τά βάθη τοΰ 
όρίζοντος.

Ίό ίδιον όμως άκριόώς σημείου είχε προσελκύση 
καί τήν ίδικήν μου προσοχήν, καί ώ; έξ όρμεμφύ- 
του τα βλέμματά μας συνηντήθησαν.

—Ί ά φώτα τώ·/ 'Αθηνών . . . έψιθύρισεν έκεϊνος 
Διά τινας σπγμάς έμείναμεν προσηλωμένοι είς 

τήν λευκήν εκείνην ανταύγειαν, τρυφεραινόμενοι 
συγκεκινημένοι έν τή άναμνήσει τών όσων περιέ- 
κλειε δι ’ ήμας τό όνομα τής αγαπητής πόλεως.

— Σάόδατον άπόψε ! προσέθηκε σιγηλώς ό νέος 
αξιωματικός . . . καί εινε ό πρώτος χορός είς τής 
κ. Β. . .

Έμειδίασα καί προσέόλεψ- τούς οφθαλμούς του, 
έννοών ότι ή μελαγχολική αύτη έκεϊ κάτω επάνο
δος μόνην αιτίαν θά είχε τήν κομψήν καί κυανόφ- 
θαλμον Τανάγραν ήτις έκαμε νά Οάλλωσι είς τήν 
ψυχήν του τα μυρωμένα άνθη τών είκοσι του ετών.

. . . 'Ενθυμείσαι πέρυσι . . . τί εύμορφα διεσκε- 
δασαμεν . . . διατί νά μήν εινε ή ζωή έτσι πάντοτε 
εύτυχισμένη !

Έκίνησα τήν κεφαλήν καί του έθλιψα συμπαθώς 
τόν βραχίονα.

— Αί! δεν πειράζει, είπα. . . έχομεν καιρόν άλ
λοτε ... θά έλθουν πάλιν καλαί ήμέραι . . .

Έκεϊνος όμως προφανώς ύπό τό κράτος τής με
λαγχολίας του, έστήριξ- τόν πώγωνα έπι τής πα
λάμης καί έπλάνησε τό βλέμμα είς τον ζόφον του 
όρίζοντος καί τών πυκνών νεφών.

— Οϊ απόντες έχουν πάντοτε άδικον . . . έψυ- 

θύρισε.. . καί ήμεϊςείμεθα πάντοτε απόντες . . .
Προσεπάθησα νά τόν παρηγορήσω τότε, νά πα

ρηγορήσω τήν ξανθήν εκείνην κεφαλήν οπού έν 
τούτοις τόσον ευκόλως α: άκτϊνες τής χαράς θ’ 
άντεκαθίστων τάς κατηφεϊς αϋτας σκιάς τής έρη- 
μίας καί τής άπομακρύνσεως.

Είνε τις τόσον εύ.πίφορος είς έντυπώπεις σφο
δρός— άλλά καί τόσον παροδικός όταν έχη τό έαρ 
είς τήν καρδ αν. ίσύλου; είς τό πρόσωπον καί καμ- 
μ·αν λευκήν τρ χα είς τήν κόμην !

Θ’ άνατείλη πάλιν μετ’ ολίγου καιροΰ πάροδον 
ή γλυκεϊα τής επανόδου ήμέρα, είς τήν μορφήν του 
νεαρού σημαιοφόρου θα έπιχυθοΰν πάλιν αί λάμ
ψεις τήςεύ υχίας -ζαί τής φαιδρότητος, καί όταν 
τόν έπανίδω άκτινοδολοϋντα έπι τών καταφώτων 
παρκέτων τών χειμερίων χορών, μέ τήν εκλεκτήν 
έντός τών βραχιόνων του, πόσον θά είνε μακράν, 
μακραν λησμονημένα·, αί ώραι αύταί τοΰ κατηφοΰ: 
ταξειδίου μας. . .

Καί τό άδικον τών άπόντων — τό τόσον πικρώς 
αληθές φευ ! — δεν θά καταλογισθή βεβαίως είς βά
ρος τοΰ ξανθυΰ ναύτου έντήκαρδία τής κομψής Α
θηναίας συντρόφου του.

'Ίσως δέ καί κατά τάς ώρας έτι αύτάς είς τάς 
εύρείας αίθούσας του γνωρίμου έν τή λεωφόρω Πα
τησίων μεγάρω, οί λογισμοί τής κόρης έν τή αγκά
λη τοΰ άδιαφόρου χορευτού, θά πετώσι μακράν έπι 
του σκοτεινού καταστρώματος, καί τών κυμάτων 
τών μαστιζόμενων ύπό τοΰ ύγροΰ Σιρόκου, όπου 
ό έφηβος τής καρδίας της θά σκέπτεται μόνος αυτήν.

Τα υπόλευκα ιστία, διαγράφοντα μ.υστηριώδη 
αμαυρά τετράγωνα, έξηκολοΰθουν κλίνοντα καί ά- 
νεγειρόμενα ώς πτέρυγες παραδόξων φανταστικών 
πτηνών, παρασυρομένων μακράν ύπό τής πνοής τής 
λαίλαπος καί τοΰ αγνώστου.

Τά κύματα έξηκολοΰθουν πλαταγίζοντα έπι τών 
πλευρών τοΰ πλοίου μέ ύγρόν πάφλασμα, κι'ένώ 
έκεϊνος ύπό τήν πίεσιν τών νοσταλγικών του ανα
μνήσεων κατήρχετο είς τήν στενήν κοκέτα·/ του 
νά όνειρευθή τάς παρελθούσας φωτεινός ήμέρας, 
έμεινα μόνος έκεϊ έπι μακράν, αναπνέω/ τό πλανού- 
μ.ενον τής τρικυμίας πνεύμα, άναλογιζόμ.ενος τά. 
παρελθόντα ειδύλλια τών αποθαμένων χρόνιο·/, ό
ταν άπό τών άρχαίων τριήρεων καί τών έκλειψα- 
σών πεντηκοντόρων, λησμονημένοι ήδη ναΰται καί 
έφηβοι άπόδημοι θά έρρέμβαζον κατηφεϊς τάς αρμό
νικάς Τανάγρας, οσαι τούς ανέμενον ύπό τα λευκο- 
μάρμαρα τών αρχαίων οϊ/.ων περιστύλια, καί ύπό 
τούς σμαραγδίνους τών ’Αθηνών των ουρανούς.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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ΘΗΚΗ

Ε. ΙΟΑΝΝΙΔΟΥ Χηουδή

* PIERRE BARBIER *

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΝ4)

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΛΟΥ1ΖΑ μόνη

λοϊιζα. Ναί, πήγαινε· άπόφυγε τό βλέμμα 
μου.

Έσκέφθην πρό; στιγμήν νά καταφύγω εί; 
τήν προδοσίαν. Αλλ’ ή δοκιμασία ήτο πικρά. 
Δέν τό έπραξα. Ένθυμήθην αμέσως οτι είμαι 
ιζήτηρ. (θεωρούσα ετρός· τό δωμάτιου όπου εύρί- 
σκεται τό τέκνου rr/cl. ΙΙροσφιλή όντα! Ό 
μόνο; σκοπός μα; είνε νά τά καταστήσωμεν ευ
τυχή καί ποτέ νά. μή μάθωσι τί πράττόμεν οι’ 
αυτά. (Σπογγίζει »>' Juzpo,fjra άνεγείρονσα τήν 
κεφα.Ιην). Ναί- τό καθήκον μου ήτο ν απο- 
φύγω τό σκάνδαλον. Άλλά τί θά συυέβαίνε ; 
Ή οργή μου θ’άπέβαινε καί διά τού: δύο μας 

απαίσια. Όταν ό άνήρ, κακόν τ: πράξας, αισθά
νεται ότι καί κρίνει κακώς, τότε αποφεύγει τήν 
οικίαν. Άλλ’ έστω. Άρκεϊ ότι ό ΙΙουζέ συ
ναισθάνεται τό σφάλμα του, άρκεϊ ότι ήρυθρία- 
σεν. Έν τούτοι;,πόσην ανάγκην έχω τοΰ έρωτος 
πρός έπιστήριξίν μ.ου; Ή αξιοπρέπεια τού συζύγου 
μου μ’ ενδιαφέρει πολύ περισσότερον άπό τήν ίδι- 
κήν μου.ί Μετά πικρίας). Άλλ:ίμονον I Tot; δίδο-

‘) Συνέχεια. 

μεν τά. πάντα. Τά πάντα οι’ αυτού; θυσιάζομεν 
και ομω; εκ τών θλιβερών μα; τούτων ερώτων δέν 
ευχαριστούνται, ταχέω; άποκάμνουν καί απο
γοητεύονται. Η τρυφερότη; τών γυναικών τοΰ 
ειο:υ; αύτοΰ είνε τόσον ματαία καί πρόσκαιρο: ! 
Καί όμω; αυτοί μέν παρέρχονται. ήμεϊ; δέ μέ- 
ν:μεν, και όταν βραδύτερον έπέλθη τό γήρα:, 
τότε χειροκροτούμε·/ τόν εαυτόν μας διότι έκλεί- 
σαμεν άλλοτε τού; οφθαν μού; .Τί λυπηρόν πράγμα 
μολαταύτα ν αναγινώσκη κάνει; τήν καρδίαν 
τού ανσρό;. Εί; μάτην ή σύζυγο; παλαίει διά 
νά φανή πιστά εί: τά; υποχρεώσει; τη;, εί; 
μάτην προσπαθεί νά. ϊιατηρήοη τήν θέσιν τη;, 
νά. ει-at οικονόμο;, νά τιμά τήν συζυγικήν 
εστίαν, νά ζή τέλος πάντων ώ: γυνή τιμία καί 
ενάρετο;. Ει; μάτην! Όπου ή καλλονή έπιβάλ- 
λετσι καί δεσπόζει,έκεϊ ή αρετή δέν τιμάταΐ.δέν 
εισακούεται. (:l/«ra περι^ροζήσεωφ). Καί είσαι 
συ, ω κόμησσα, ναί, σύ της όποια; τά ωραία χα
ρακτηριστικά έκαμον τού; οφθαλμού; τού συζύ
γου μου νά. βλέπουν ρυτίδα; έπί τού προσώπου 
μου. Εταίρα ! Καί είμ' έγώ έκείνη, ήτις πλη- 
ρώνουσα τύ φίλαμά. σου, άπεγυμνούμην ευχα
ριστώ; οιά νά σέ άπαθανατίσω καί έπώλουν ει; 
ευτελείς τιμά;, χωρίς κανέν είς τήν ψυχήν μου 
παράπονου, όλα τού παιδιού μου, όλα τοΰ γά
μου μου τά κοσμήματα. Καί τί; οϊδεν εί; ποιαν 
άνόητον κόρην θά έπωλήθησαν οί πτωχοί μου 
εκείνοι θησαυροί, τού; όποιου; ήγόρασεν ό Ιου
δαίο;. Ώ ιεροσυλία ! Έπώλησα. τά. κοσμήματα 
τή; μητρός μου, ναί,διότι άνήκον εί; τήν μητέρα 
μου. Καί όλα ταΰτα διατί ; Διά σέ. ώ έρως, 
οιά. σέ, ω πίστες, ώ τιμιότης, ώ χίμαιρα. Και 
σύ, ώ κόμησσα, έκολακεύεσο πιστεύουσα οτι 
αντί τοΰ κοινού τάφου θά. σοί άπέδιδον τήν αθα
νασίαν. Άλλ’ όχι. ..όχι../ Αρπάζει σφνρίον 
προχωρεί καί ανεγείρει τό κά.Ιυμια) θά. σέ 
καταστρέφω ( Εν ίνδοιασμω θεωρούσα τό άγαΤ 
μα). Καί ομω: δέν δύναμαι. Είνε τόσον ώραίον ! 
(Τό σιριιρίοι· καταπίπτει άπό τάς χεΐρας τηςΊ

JKHNH ΕΚΤΗ
ΛΟΪΙΖΑ, ΙΟΙ'ΛΙΑ, ό ΔΟΤΞ, = ί; ΰπηοέτη;.

λοϊιζα Κάποιο; έρχεται.
δοϊξ (εΐσερ_γομεκο<·). Ό κύριο; ΙΙουζέ . . . 

είνε έόώ ;
λοϊιζα. Δέν εινε έδώ.. .έξήλθε.
δοϊξ (δεικνϋων τήι Ίου.Ιίαν, ήτις φαίνεται 

όΜγον όπισθεν αύτοΰ) Ή κυρία, δύναται νά 
τόν άναμένη έόώ ;

λοϊιζα (Μετά κινήσεως έμφαιτούοης συγκα 
τάθεοιν) Μά... (άναγνωρίζουσα την '/ουΑίαν'} 
Αυτή...Πάλιν αυτή η γυναίκα.

( II Του.Ιία κάθηται πρός τά δεξιά. Φαίνεται 
δε .liar έξηρεθισμένη).

δοϊξ ! ΙΙρός τόν μικρόν υπηρέτην ύποδει/.νύωυ 
αύτώ τράπεζαν πλησίον Γθς /οι./ίας ενρισχο 
μένηυ/ Άφησε έδώ αυτό τό κιβώτιου.

ιοϊλια (άδιαρόρως). Τί κιβώτιο·/ εινε αυτό; 
δοτξ δυσθύμως). Είνε μ,ερικά κοσμήματα, 

τά οποία ο Ιουδαίο: μου, ό γέρω Ιακώβ, μού 
εύρήκε οιά σάς.

λοϊιζα. Τί ακούω ;
ιοϊλια (Ι.'αρατηροΰοα τό κιβώτιουΕύαρε- 

στηθήτε λοιπόννά μού άνοίξητε τό κιβώτιου αυτό.
Ό ε/ούζ ανοίγει τό κιβώτιου έξ ού ή 'Ιου.β.α 

έξάγει/ν περιδέραιου καί ευ βραχιό.Ιιον ι \{πϊ.\ 
κσ.λέτί αρχαιολογικά εύρήματα είνε αυτά ; (0f m 
τό περιδέραιου έπί τοΰ .Ιαιμοΰ της).

xotvih. Θεέ μου τί βλέπω ; Ώ προσφιλή μου 
κοσμήματα, ω μάρτυρες τού αυστηρού καθή - 
κοντος, φεύγω διά νά μή σά; βλέπω έπί τή; 
έξηυτελισμένη; αυτή; γυναικός.

( Εξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
ΙΟΥΛΙΑ, ό ΔΟΤΞ.

ιοϊλια ( ΒΑέπουσα έξερχομένηυ τ'ην Λουίζαν). 
1Ιώ; ; Έφυγε χωρί; ουδέ λέξιν νά είπη ;

δοϊξ ί θεωρώ»· ατενώς τήν ’Ιοι-.Ιίαν). Την 
έτρέψαμεν εί; φυγήν.

ιοϊλια ( ' Εξακολουθούσα νά δοκιμάζη έφ έαυ 
της τά κοσμήματα ι. Λοιπόν είσαι ζηλότυπος, 
Δούξ.

δοϊξ. Α; μή σπεύοωμεν σά και τοσον πολύ. 
Έπί τοΰ παρόντος, κόμησσα, τά. πράγματα δέν 
φαίνονται καί πολύ σοβαρά, τούλάχιστον δι ’ έμέ. 
Έγώ απλώς, διηρχόμην έξωθεν. ότε μέ τό όμμα 
φλογερόν, μέ φαιδρόν τύ πρόσωπο·/. μή προ- 
σέχουσαν έτι είς τά περί σέ συμβαινοντα, σέ 
βλέπω αίφνης έξερχομένην έκ μιά; οικία:, τήν 
οποίαν δέν γνωρίζω ! . . Μόλις έπροχωρήσατε δύο 
βήματα, καί έστρέψατε τήν κεφαλήν πρό; τήν 
θύραν έξ ή; έξήλθετε, πλήρη; εϋχαριστήσεω: 
καί ώσεΐ ονειροπολούσα . . . Τότε τά βλέμματά 
μας συνηντήνησαν. Έγώ έστην. Σεις ήρυθριά- 
σατε. Ζητώ νά μάθω πόθεν έςήρχεσθο καί αντί 
τούτου σάς βλέπω μάλλον στενοχωρημένην καί 
έπί πλέον.. ,θυμωμένην.

ιοϊλια. Έάν είχον κανέν μυστικόν, διατί νά 
θέλετε νά τό άκούσητε ; (Ζωηρώς, β.Ιέπουσα 
ότι ό κόμης βαίνει πρός τό άνάβαθρον ι. Έγό> 
σάς έπεφύλλαττον μίαν έκπληξιν. Ήθελον νά 
σά; έκπλήξω μέ τό καλλιτεχνικόν αυτό σώρον 
τό έκτελεσθέν διά σά; ότε θά εύχαριστούμην 
πολύ έκ τή; έκπλήξεώ; σα;, τή: οποία; τώρα 
μοί άφαιρείτε τόσον άποτόμωςτήν έλπίδα.

δοϊ3. Έστω. Έχει καλώ;. Έγώ σταματώ 
πρό τής φλιάς τού θυσιαστηρίου. (Κατερχόμε- 
νος). Είμαι όμω: πολύ περίεργο: νά γνωρίσω

Ε. ΙΩΑΝΧΙΔΗΕ

τόν άγαλματοποιόν μου, συγγνώμην, τόν ιδικόν 
σας, θέλω νά. είπω. Αέγουσιν ότι ή τέχνη τού 
ΙΙουζέ είνε θαυμασία. Καί τί άράγε άνέλαβε νά 
παραστήση έν τώ προσώπω σα; ; Πρόκειται ν 
άναστήσητε τήν Ρώμην ή τήν Ελλάδα ;

ΙΟΪΛΙΑ. Τήν Λουκρητίαν.
δοϊ=. Τήν Λουκρητίαν ; Εύγενή; έκλογή, 

η όποια χαρακτηρίζει τήν μεγάλην καλαισθη
σίαν σα: ! Ναί ! (Ιίαρατηροΰσα ιήν Ιου.Ιίαν), 
Τό μέτωπον αυτό είνε ρωμαϊκόν, το ανάστημά 
σα; ιοίω; είνε τόσον κομψόν καί ποιητικόν καί 
ευλύγιστου,ώστε νομίζει τι; οτι έπλάσθη διά νά. 
φέρη τόν αρχαϊκόν πέπλον !

ιοϊλια. Πράγματι. Τοιούτον πέπλον είχον φο
ρέαν, κατ’ άρχά; καί ήδη ήνοιγον τό παραπέτα- 
σιζα αυτό (tfsi«rt5oi«ra τό άνάέαθρον ί ινα τοπο
θετηθώ, άλλ’ αίφνης ό βραχίωυ μου περίεπλέ- 
χθη είς τό ύφασμα καί έξ απροσεξία; ο πέπλο; 
κατέπεσε. Τότε ό καλλιτέχνης, όστι; μέ είδε 
άνέκραξεν αίφνη; : Μεΐ-ον ούτω <ο θεία. Έφώ- 
ναξε δέ τόσον δυνατά, ώστε έμεινα έκ φόβου 
άκίνητος, άπελιθωθην. Καί ιδού, αγαπητέ 
μοι κόμη, πώ; έκ μιά: ανεπιτήδειοτητος εζήλ- 
θεν έκ τοΰ πέπλου τής Λουκρητία; μία . . . 
Αφροδίτη 1 . . .

δοϊξ Άλλά...περίεργον ! Σεϊ; νά μείνετε 
τόσον απαθή; χωρίς πλέον ούδέ λέξιν νά είπητε, 
πρό τών όμμάτων ένό; άνδρόο ;

ιοϊλια. Ενός εργάτου θέλετε νά. είπητε. Καί 
θά τώ περιποιήσητε άρά. γε τήν τιμήν νά τόν 
ζηλοτυπήσητε ;

δοϊξ. "Ισως. Θέλω νά...
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ιουλιλ- Νά τόν φονεύσητε ;
aoys. Οχι' θέλω νά τόν γνωρίσω, ή υ.άλ- 

λον διά νά είπω όρθότερσν, νά γνωρ'.σθώ πα: ' 
αύτοΰ.

ιουλία. ήπονί/ρώσ,Λ Είς τήν έμφάνισιν τού 
Αχιλλεως, ο·. Τρώες έτράπησαν είς φυγήν.

aoys. Δ’.ατί; Έγώ δέν ένν:ώ νά εκφοβίσω κα
νένα. Επειδή δμω; ό γλύπτη; αυτός εινε έκ τών 
κοινών ανθρώπων,υποθέτω, δτι βλέπων μέχρι τι- 
νός σημείου δύναται νά ένθαρρύνη μίαν ώραίαν,ώ: 
ύμάς,θάέφαίνετο πολύέπιλήσμων τής θέσεώςτου 

απέναντι τοσαύτης ελευθερίας, παρεξηγών δέ 
τήν πλήρη έκ μέρους σας ανοχήν, Οά έπίστευεν 
ίσως δτι ήδύνατο νά τύχη εύνοια: τίνός έκ καρ
διάς, τήν όποιαν ή μεγαλοφυία απαλύνει έν τώ 
έρωτι...Τοΰτο βεβαίως θά ήτον άξιωσις άπ:ε- 
πής καί παράλογος, τήν όποιαν θέλω νά τοϋ 
άφαιρέσω. Τοΰτο μόνον.

ιουλία. Καί πώς, αγαπητέ μοι Δούξ, φονεύων 
αύτόν ;

aoys. Όχι, κόμησσα. Απλούστατα, παρου- 
σιαζομενος εις αύτόν.

ιουλία. Καί ποιαν άπόδειξιν εχετε τής ένο- 
Χή« του ;

aoys· Α; εισέλθη, καί έγώέκ μόνου τοΰ χαι
ρετισμού, τόν όποιον θά μοί άπευθύνη, θά έν 
νοήσω πάραυτα τι δύναται νά τολμήση.

ιολλιλ. Καί τί δύνασαι νά τολμήση, άφ’ ού 
σεις με γνωρίζετε καλώς;

aoys. Δέν ήξεύρω. Ήζεύρω δμω: δτι ή εί
κών μιας νύμφης, ή όποία χρησιμεύει ώς πρό
τυπον γίνεται μάλλον δπως.. ,μετριάζη τόν σε
βασμόν του καλλιτέχνου, δστις άπό θαυμαστού 
μεταβάλλεται βαθμηδόν είς έραστήν. Καί είς 
τά: αρχας μεν, εινε αληθές δτι ούδέν υπάρχει 
το ύποπτον. Μία απλή διευθέτησι: τής χειρός, 
μία θωπεία ελαφρά τού βραχίονο: ύπό τό πρό- 
τχημα οίασδήποτε μετακινήσεως αύτοΰ, μία 
προσύαυσις τοΰ απειθούς δήθεν ώμου, έφ’ ού 
πλανάται έν φίλημα....

ιουλία. Πολύ καλά! καί έπειτα;
λούε . Έπειτα ; . ..
ιουλία- Αυτά εινε πράγματα ασήμαντα τά 

οποία ομολογοΰνται,δταν ή καρδία δέν συνοδεύει 
την εύνοιαν τής παρειάς. Σύ, φίλε μου, δέν γνω
ρίζεις τούς καλλιτέχνας. Ό ούρανός των 'είνε 

σκοτεινός, θυελλωοη; και εχει ανάγκην μια: άσ- 
τραπής. Η αστραπή οε αυτή είνε ό έρως.

(Κίχησις διαμαρτυρίας tov Λουκος) 
Αλλά και εν ψεύδος άπλουν, έν άπλούν ό,ει- 

ρον αρκεί όπως έκλαμψη ή μεγαλοφυία των.
δουξ. Έν δνειρον.
ιουλία. Ναι ! Διά τόν Πουζέ μέ τόν όποιον 

διασκεδάζω. Τ', σημαίνουσι λόγου χάριν ολίγα 
φιλήματα, ακουσίως εννοείται διδόμενα, άφ ’ ού 
απαιτείται μία εστία δπως άναφλεγή ή φλογερά 
φαντασία του; (δτικτύουαα το ήτάβαθροτ). ()ί 

χαρακτήρες του προσώπου μου εινε εκεί, αλλά 
θέλω νά θέση έν αύτοΐ: καί τήν ψυχήν μου. Χω
ρίς νά παύσω βλέπουσα καθαρώς, τόν άποτυ- 
φλώ έργαζόμενον. Μέ έναγκαλίζεται ; Είμαι έγόι 
ή οιαπράττουσα μίαν κλοπήν. Καταχρώμαι τής 
θερμή; του εςάψεω; καί έξαπατώ τήν χαράν 
του. Iιποτε περισσότερον. Δεν παραδίδω είς 
την καροίαν του είμή τήν σκιάν ενός λαφύρου, 
έν ώ δέ αύτός έξανίσταται θέλων νά καταλάβη 
αύτό, ή Αφροοίτη του αντανακλά. τήν φλόγα 
τοΰ ποθου του. Ούτω κολακεύουσα τήν μανιώδη 
του κλίσιν, εξασφαλίζω έν αριστούργημα καί 
οπω; άνάπτομεν τό φώς, έγόι άνάπτω τήν με- 
γαλοφυίαν του.

aoys. Διάβολε ! Αλλά μέ τάς οικειότητα: 
αυτάς αι οποϊαι βλέπω πολύ ολίγον σας στοι 
χίζουσιν, ήδύνατο επίσης νά άναφλεχθή καί ή 
'•δική σας μεγαλοφυία.

ιουλία. Α ! Δούξ. Τί σκέπτεσθε ; Μία τοι
αύτη υποψία είνε δι' έμέ ύβρις. Καί πώ; ; Κα- 
ταδέχεσθε νά συλλάβητε ύπονοίας δι ’ ένα γλύ
πτην ; Καί άνυσηχειτε διά τοιαύτας χίμαιρας ;

aoys. Χίμαιρα: δι’ ήμά;, άλλά δι εκείνον 
πραγματικότητας. Μά τήν αλήθειαν ! Όλα 
αυτα. τα υποκείμενα σοΰ λαμβάνουν ένα ύφος 
ημιθέων, τό όποιον σέ κάμνει νά σκέπτεσαι πό
σα·.; ξυλ'.αϊ; πρέπει νά τού: δώσης. Τέλος πάν
των άς έλθη, τόν περιμένω.

ioyvia. Σκέπτεσθε νά τόν τρομάξητε, νά τόν 
κτυπήσητε ; νά τόν πνίξητε ϊ’σω; ;

aoys Όχι" θέλω νά τόν πληρώσω.
ιουλία. Θά γενν ηθή κανέν σκάνδαλον κωαι- 

κόν. Προσέξατε.
aoys. Πολύ καλά. Ώστε θά τόν πληρώσητε 

σεις (τρ έπιδεικνύτι βαλάττιον).
ιουλία.Θάτοΰ το δώσω διά τοΰ υπηρέτου μου. 
αουξ (άποσύρωχ το βαΛάντιον). ’Α. Όχι !

( Ό Πονζτ εμφανίζεται)
ΙΟΥΛΙΑ (β.1έπουσα τόν Πουζέ ξηρός). ’ιδού 

αυτός. Κάμετε δ,τι θέλετε.
(Έπεται τό τέλος).

-·■ <

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ*1

Αί ζωγραφίαι τή: οροφής τοΰ άγιου Σπυρί
δωνος είχον έμποιήση μεγάλην αίσθησίν έν Κερ- 
κύρα είς οσου: έβλεπον αύτά;, διότι ή αγιογρα
φία μας. άπό ταπεινότατη έλάμβαν- διαπρεπή 
θέσιν. Άπό πολλούς ξένου: περιεφρονεΐτο ή αγιο
γραφία μας, κ.α·. τοΰτο διότι, ω: επ', το πλεϊ- 
στον, κοίνει τις χωρ'.ς να σκεφθή τά: περιστά
σεις, ώ; ά; ή χώρα εύρίσκεται.

ΙΙεριηγηταί, καί αυτοί οί πλέον επιψαύει; 
ένίοτε. άναφέροντες την αγιογραφίαν μα:, έψε- 
νον τό άτεχνου αύτής. Οί Spoil καί Wheler. 
λ.χ. ευρισκόμενοι είς τάς 'Αθήνας τώ 1676 
έγραφον : «....Οί Έλληνες μετέβαλον τόν ναόν 
τής Δήαητρος τόν παρά τόν Ίλισσον εις εκ
κλησίαν έπ’ όνόματι τής Θεοτόκου καί τήν 
έγέμισαν μετά τοιχογραφία; τοΰ ίδιάζοντο: εις 
αυτούς τοόπου, ό όποιος εινε άΜιέστατος, διότι 
αί ρίκες καί οί δάκτυ.Ιοι εινε μακρότατοι ώς 
άτρακτοι, καί τά .Ιοι.τίι μέ.ΐη πο.Ιΰ ασύμμετρα..

Πρέπει δμω: νά όμολογήσωμεν ότι ο χρω
ματισμό: είνε γλυκύτατος, φαίνεται ώς μικρο
γραφία. άλλά τό σχεδίου, όπερ είνε if ψυχή 
τής ζωγραφιάς ε.ΙΛείπει σχεδόν .τάντοτε.» *) 
Μετά τήν έμφάνισιν τοΰ Δοξαρα, τό σκώμμα 
οπωσδήποτε έμετριάζετο. "Αν έξηκολούθουν — 
ώς δυστυχώ; εξακολουθούν — αοοκιμοι και βά
ναυσοι άγιογράφοι νά είργάζοντο, ή Ελλάς ούχ 
ήττον είχε νά έπιδείξη είς τού: ξένους πικρο- 
λόνους. οτι αργά μέν, αλλά τέλος και ή όρθο- 
δοξος αγιογραφία ύψοΰτο. Άπό στόματος ει: 
στόμα άνά τάς νήσους διεδίδετο ή έπιτυχία 
τοΰ Ιΐαναγιώτου Δοξαρα. Ό υιός του Νικό
λαο: άφίκετο είς Ζάκυνθον διά λίγους, ώς ει- 
δομεν, υπηρεσίας, άλλα συγχρονω: κατεγινετο 
καί είς τήν τέχνην του.

Είς Ζάκυνθον τφ 1300 εύρέθη έν τη παρα
λία μικρά τι: είκών τής Παναγίας καί ίδρύθη 
ό τής Φανερωμένης ναός, δστις ύποστας μεγα- 
λας ζημίας ύπό τών σεισμών, άνωκοδομήθη. τω 
1633, ώς τήν σήμερον σώζεται. Ό ναός ούτος 
εινε ό καλλιτεχνικώτερος τή; Ζακύνθου, λόγω

*) Συνέχεια.

1) Voyage ζτλ. τομ. Β’. οε) 211. 

αρχιτεκτονική;, ξυλογλυπτική: καί ζωγραφικής. 
(·) οί φιλότεχνοι έπίτροποι τού ναού τούτου 
όρθώ; σκεπτόμενοι ήθέλησαν νά κοσμήσωσι τήν 
έκκλησιαν, ώ; τήν τοΰ αγίου Σπυρίδωνα;, αφού 
διέμενεν έν τή νήσω ό υιό; τοΰ ίδιου καλλιτέ
χνου, δστις έφημίζετο ώς έξοχο: ζωγράφο; καθό 
σπούδασα; εί; τήν Ένετίαν.

Εί; τά βιβλία τής Φανερωμένη: άναγινώσκονται 
τά εξής, άτινα έδημοσίευσεν πρώτο; ό αείμνηστο; 
τή; Ζακύνθου αρχιεπίσκοπο; Κατραμής. (3)

« 1753 Μαρτίου 21 ημέρα Κυριακή.
».. .Ή ενορία τούτη τον ζήλον όπου τρέφει να δλεπγ. 
»ϊύπ:επισμένην καί κα>λι»πισμενην την εκκλν,σιαν 
..'ζα;, είς τήν άκραν επιθυμίαν όποΰ ακολούθως έλαβε 
»νά γίνη τ'ο ταμοΰζο είς τήν σκέπασιν, ή πυραμίοα 
νεΐςτό γυναικίτι, καί ή φόορα εις τού; τοίχους, κατα 
»το όισένιο τοϋ σινιό: Κολονέλλου Κομούτου....... Ενα
«ακόμη λείπει, τό έξαιρετώτεοον καί άναγκαιότερον, 
νόποϋ είνε ή ζωγραφιά διά νά τελειωΟγ, τό δισένιο 
οκαι νά λάβη ό άγιος οίκος τούτος, τον πρεπου- 
ου,ενον στολισμόν. Ώς και εις τοϋτο^ ή τοϋ Θεοΰ 
«προμήθεια έσυνήργησε, επειδή μάς έπεμψεν φίλον 
«ζωγράφον άβιώτατον καί έμπειρότατον τϊν οινιορ 
«Καδαλιέρην Νικόλαον Δοβσράν, τού δποίου Ϋ| 
«φήμη κηρύττεται πανταχοϋ μή θελοντε; ήμεις να 
»/άσωμιν τέτοιαν έπιτηδειότητα. ..τόν επαρεκαλέ- 
.•σαμεν νά δεχθή βάρος νά εκτελέσν, την ζωγραφιάν 
"όλν,ν κατά τά οισένια, τοσον το σοφιτο, όσονεις την 
«πυραμίδα καί εί; τήν πρώτην καί δευτέραν τάςιν, 
• εις τό πρώτον καί δεύτερον δρδιν- της φόδρας τών 
τοίχων. Όθεν έσυμφωνήσαμεν ώς άκολουθρϊ ...Και 

«διά παντελή ανταπόδοσίν πέρνει χρέος ή εκκλησία 
«νά τοϋ μετρίση τζεκίνια χρυαά επτακόσια. ...»

Κατά τό 1758 Σεπτεμβρίου 27, άπαντά 
άλλη συμφωνία μεταξύ τών επίτροπων τοΰ

I | Ή ώραιοτέρα ύπό έποψιν άςχιτεκτονικής προ
σόψι; τών εκκλησιών Ζακύνθου, εΝε ή_έν όδώ Γλάδ- 
στωνος εκκλησία τή; Κυρίας τών άγγέλων. ήτις 
ίδρύθη άδεια τής Κυβερνήσεω; καί_ δαπάναις τοΰ 
ϊεοέως Φιλαρέτου Καλογεροπούλου τώ 11>87. Εινε του 
ρυθμοΰ τών -/ζό-αοΊ έφ ού έπέδρασεν ή ισπανική τέ
χνη καί τοΰ όποιου ρυθμοΰ σώζονται κτίρια εν Ιτα- 
λίγ.' άπό τινο; «ινομάσΟη ρυθμό; τίΛατερίσκο ενεκα τή; 
λεπτογλυφίας.Καϊ τόέσωτερικόν τοΰ ναοϋ έχει λαμπρά; 
ξυλογλυφίας, καί έν γένει τό τέμπλου ή εικονοστασίου 
ή ουρανία, τά στασίδια έχαν' την καλ.λιτεχνικην 
χροιάν τών χρόνων. Τό κωδωνοστασιον ύπεστη κατα
στροφήν κατά τόν σεισμόν τοϋ 1893. Ευχήν ®?Υ®ν 
Οά ήτο άν έγκαιροι; παρά είδήμονος λάβη τάρ_δέου
σα; συντηρήσει; καί έπισκευάς Του ρυθμοΰ τη; εκ
κλησία; ταύτη; είνε καί ή έν τή όδώ Ανεξαρτησίας 
οικία ή φέρουσα τόν αριθμόν 100.

?) Ίστορικαΐ διασαφίσει; επί τή; πατρίδας Ευγε
νίου τοΰ Βούλγαρε»;. Ζάκυνθο» 1854 σελ. 42—43.
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Ναού χαϊ τοΰ καλλιτέχνου, ής περικοπή έχει 
ώ; έξής.

«. ...όιεβησαν ο: πέντε χρόνοι όποϋ κατά τήν 
21 Μαρτίου 1753 χαί ακόλουθον συμφωνίαν 

«•έδιωρίσβησαν τοϋ σινιόρ Καβαλιέρου Νικολάου Δο- 
»ςαρά διά τήν τελείωσιν όλης τής ζωγραφί»- τοϋ 
"θείου τούτου Ναοΰ......

Ό Δοξαράς φαίνεται έχ τούτων ότι είχε 
<·ολ.λ.κ: αλλας ασχολία: χαι οεν ηουνατο νά χατα- 
γ'.νη πολύ εις τήν τέχνην του.

Ο Κομουτος οστις έδωκε τό σχέδιον ώνομά- 
ζετο Νικόλαο:, έσπούδασεν εις τήν Ιταλίαν, 
οιεκρίθη ώς στρατιωτικός, μαθηματικός καί μη
χανικός, έφερε δέ καί τόν βαθμόν τού Συνταγ
ματάρχου.

Ή εκκλησία τής Φανερωμένης εσωτεριχώς 
είνε καλλιτεχνικότατη, έν είδε·. μουσείου. Τό ει

κονοστασίου (temple) εινε έξόχω: είργασμένον. 
Διά ξυλογλυφία: άπαραμίλλου λεπτουργία: πα- 
ρίστανται άνθρωποι καί ζώα έν μέσω φυλλωμά
των, άμπελος μετά τού Χριστού έχοντο: εκα
τέρωθεν Αποστόλους καί είς τά πλαίσια άγγέ- 
λους, καί παραστάσεις τού βίου τής Θεοτόκου. 
Ή ξυλογλυφία αυτή επισύρει τήν προσοχήν τών 
θεατών. Εν Ζακύνθω θά υπήρχε ξυλόγλυπτη: 
£’:Χ°ν· ίυτινος τό όνομα μάς είνε είσέτι άγνω- 
στ'\/’α!· θ’ ϊ'-.-γά-ζετο πολύ, διότι καί πλαίσια 
και άλλας εργασίας είδομεν τής ιδίας χειοός. 
Αλλά, τό επισημότερου στόλισμα τής εκκλησίας 

ταύτης εινε αι εικόνες έν τη οροφή, έργον τού 
Νικολάου Δοξαρα. Ευτυχώς μέχρι τοϋδε δέν 
υπέστησαν τήν αυτήν τοΰ πατρός του τύχην

σώζονται αγνά, οΐα έξήλθον άπό τής χειρός 
τοΰ καλλιτέχνου.

ΓΙρό τινων ετών οί έπίτροποι ήθελον νά 
τάς έπισκευάσωσι διότι, έδώ καί έκεϊ, ό χρόνος 
άφ' ενός καί ή αμέλεια άφ' ετέρου έφεραν' ζη
μίας. II ροσεκλ. ήθη επί τούτω ό Ζακ.ύν’θιος ζω
γράφος Σπυριοων ΙΙελεκάση; άλλ ' ούδβν έγένετο. 
Νομίζομεν οτι αί εικόνες αύται πρέπει νά μεί- 

νωσιν δπως έχουσι καί μόνον ειδικός κα,.Ι.Ιιτί- 
ίί. επιφέρη απλώς τάς συντηρήσεις καί 

έπισκευας,, άς ή τέχνη υπαγορεύει, χωρίς νά 
χάσωσιν αι εικόνες τήν αρχικήν των αξίαν. Καί 
αί εικόνες αύται, ώς καί αί τοΰ πατρός του, 
εγενοντο κατά τούς κανόνας τής προοπτικής, 
τό διάγραμμα άναμάρτητον καί ό χρωματισμός 
αρμονικωτατος και ζωηρός. Τό μέσον τής οροφής 
κατεχουσι τρεις μεγάλα·, ζωγραφία·. έλλειψοει- 
δοΰς σχήματος. Ή μέση παριστά τήν Κοίμησιν 
τής Θεοτοκου, άνωθεν ΐπτανται δύο άγγελοι 
βαστάζοντες ταινίαν έπι τής οποίας ύπαρχε·, 

γεγραμμένον τό τέλος τοΰ τροπαρίου. . Καϊ σύ 
νι'ε και θεέ μον, παρά.ΐαβε μον το χνεΰμα». 
Ι'.κ των ουο άλλων, ή μέν παριστά τήν μετά- 

στασιν τής Θεοτοκου, ή δέ τήν γέννησιν αύτής. 
ΙΙερι τάς τρεις ταύτας ζωγραφιάς εύρισκονται 
αι εικόνες τών Αποστολών, μεταξύ δέ τούτων 
άγγελο·, κατά, τάς τέσσαρας γωνίας τής οροφής 
'ίαστάζοντες ταινίας μετά τού τροπαρίου « 'Από
στολοι εκ περάτων κλπ.».

Δυστυχώς και ο Νικόλαος Δοξαράς κατέλι- 
πεν ολίγα έργα. Ό Δοξαράς ούτος,' κατά τόν 
Μ:υστοξύδην( ') έγεννήθη είς Καλάμας καί άπέ- 
θανεν έν Ζακύνθω κ.αταλιπών έκ γυναικός Λευ- 
καδίας άρρενα παϊδα, οστις άπό τοΰ πάππου 
ωσαύτως ΙΙαναγιώτης όνομασθείς ΐνα μή άήθως 
προσπίπτη τό όνομα εις τών 'Ιταλών τάς ά- 

κοά.:, μετεποιησεν αυτό είς τό όνομα Μαρίνος. 
1 Ιυτος δέν επεοοθη εις τήν καλλιτεχνίαν, άλλά 
νέο; μεν έπραττε τά κοινά, ύστερον δέ μετήρ- 
Xs". ~'J εμποριον ει: Βενετίαν, ένθα ήγαπάτο 
καί άπέθανε τώ 1835.

[’Ακολουθώ] ΧΠ ΔΕ ΒΙΑΖΗχ
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ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ

Π I Ν A Κ Ο ® Η Κ Μ.

(-)έλοι νά μά·ΐ)ιο .τοΰ ο ε}·ι·<όο/<ιπ 

Α ί απο πότε σέ γνιορίξιο.
. Ιέ>· είχα χρόνια γΰρω μου 
όταν ζητούσα νά σέ αντ/κρι'·£ω.

|ί >· αισθανόμουνα μέσα στα στιρθι; μου

■* ΠΟΛΥΜΕΤΤ·ι *

Κάτι νά 9··;ΐ';·ρ καί νά λυι'ιν/],
I' ·’ ZijTtjfft·· το μάτι άπο τον ήλιο 

λίγο γιος γιά νά σέ καμαρώνη.

.Ίπότ’ άνθη δέν ζήτησα
Ίο χρώμα και τά μΰρα
Αί από τ' αγέρι γύροι μου

<)υτε πνοήν επήρα.

Ji σπάραξε το στήθος μου
// πζε»<> μεγάλη πάλη

Γιά νά δώσω σ εσέ
ενα κοράλι.

. ΙπΛ μΐ τίποτε δέν έφευγε,
— εμάς ίρχότουνα τριγύρω 
Κι ιγιο κ" εσύ αισθανόμασθε 

τά μύρο.

'<) στεναγμός σχημάτιζε
Ιική μας ατμόσφαιρα

Κι άπό τά βάθη τής καρδιάς 
ΊΙ δική μας ΐπρόβαινε: ήμέρα.

Μέοα στή σκλάβα μου γΐ'/ή

Μιά ένϋΰμησι πικρή γιά πάντα μένει' 
Τιάρα ποΰ ξένο εινε το φώς 
Είσαι κ' εσΰ σ Ιμένα ίέντ/.

ΣΤξΦΑΝΟΙ ΜΑΡΤΖΟΚΗΣ

ΚΕΎΘΜΩΝΕΣ

ΚΑΙ ΑΛΓΗ

νου

σου,

ΑΤΧΤΙΚΗΝ τήν ιάλαιναν 
σβάνθην οΐμωγήν σου καί αύθ·
τών πικρών οίονών μου ώ πο
λυπαθής χρησμοδοτεί

Τούς πολυπενθεϊς 
οέν έλησμόνησα. απαρα-

πο/.υπ
α.

εις σου

οϋ υμεναίου
ήσπάσθην τά μαρανθέντα
'"00τοϋ έ'αρος εκείνου ρόδα, άτινα 

μου, όπως απορροοήσωσ: τοέρρίοθησαν πλησίον
πρώτον τής δυστυχίας μου δάκρυ.

Καί έκτοτε διεφύλαξα τούς σιγηλούς τούτους 
τής οίχομένης άνοίξεως μάρτυρας καϊ περιστέφω 
διά τής ώχρας

ως
ων σκιάς την πυρέσσουσαν κεφα-

και

λήν σου, καθ' ήν έποχήν λευκά: πλέον τρίχες έγ- 
κατασπείρονται, ώς μικραί άργυραΐ ακτίνες τοΰ ά
στρου. όπερ ένέζρυψας έκεϊ, τής άναμνήσεως.

Σύγγνωθι, έάν τήν ηρεμίαν ταράττω τοΰ σαβα
νωμένου νυμοώνος. ένθα τοϋ πρώτου μας ασπασμού 
δ γόης έσδέσθη άντίλαλος άγαπώ τών φω· 
ημερών τό άοωνον μαυσωλεϊον, καί, ώς πηγή μοι
ραίων έμπνεΰσεων. μέ συναρπάζει, διά ν’ άναζήσω 
έν τώ ρ-μόαομώ κόσμου νενεκρωμένου.

ινων

Λευκέ’μο« κρίνε ! Σο'ι έκλεψα τήν εύωδ αν καί 
τό μϋρβν, καί ήδη άναμένε ς τήν χεΐρα τής ειμαρ
μένης, όπως σέ άποκόψη, καί ρίψη έπι τοΰ τάφου 
μου, ένώ άλλοτε οι νάρκισσοι έκυψαν 'πρό σοΰ, σέ 
ποοσεκύνησαν καί έμαράνθησαν’ σοί έδώρησαν τήν 
ζωήν.126 127-



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Έν δνειρον, μία πλάνη μέ ηλέκτρισε τότε,μ. ένε- 
θουσίασε, ζαί ή οδύνη έδημιούργησεν έν ιδανικόν 
κοινού προσκυνήματος" ζαί σύ. προσέόλεψας ώ; 
παρθενία, μοί έτεινας κατόπιν τήν χεϊρα ώς γυνή, 
έ’ζλαυσας ώς μήτηρ, έπένθησας ώς σύζυγος, καί έ- 
κυψας τήν κεφαλήν. ΤΙ μοίρα τότε τό μυστήριον 
έτέλεσε τού αίματος, καθ’ ήν στιγμήν ή αμαρτία 
τα νεκράνθεμα συνέλεγε τοΰ βιωτιζοΰ ζλαυθμώνος" 
καί οπότε έ’σπευσας προ τού «Εσταυρωμένου», σέ 
ήζολούθησεν έκείνη. ώ γλυκεία Μαγδαληνή, ζα: 
άφου έγονυπέτησας προ τής αθανάτου σιγής. έθυ- 
σιάσθη.

Καί ό τάφος έμενεν ανοικτός, αναμένων σκελε
τούς, οδς θά έζόμιζε τοΰ μελανού ωκεανού ή κρυερά 
πόντιός' ζα'ι παρήλθον οί δέκα χρόνοι. ώς οπτα
σία: πενθούσης ψυχής. καί έγώ απεθησαύριζον είς 
τα στήθη μου, τής καρδίας σου τα δάκρυα, ίνα τούς 
παλμούς θερμάνω τού άμαράντου πόθου.

Έδίψας’ήνοιξα τάς φλέβας μου ζαί σ’έπότισα. 
«Ευχαριστώ», έψέλλισαν τότε τα χείλη σου τρέ- 

μοντα" ήδη, μήπως φωνώσι «σέ ζαταρώρ.αι»; Άλλ ’ 
αί παροδιζαί τής ψυχής έκλάμψεις θά κατέληγον 
εις άβυσσον, ζαί έπί τών ερειπίων τών πρώτων ει
δυλλίων έκαστον ρήμα τής αγωνίας θα ήνοιγε καί 
καί ένα τάφον" πλήν, το πένθος ϊέν έπεδίωξε τον 
αποχωρισμόν, ζαί ή αίγλη ενός μυστικού μαρτυ
ρίου θά φωτίζη τήν ηρωικήν ενότητα.

Ζητεϊς μειδίαμα ;
Τό έθαψα είς τό μνήμα τής νέκρας στοργής... 

ζαί προ αϋιής τό φθ.νίπωρον τού βίου ενώνει τάς 
λεύκάς τρίχας, άς έθέρμανέ ποτέ μελανός τής ξαν
θής νεότητος τό μάγον φίλημα.

Ηδη τήν έλπίδα έξαπέστ-ιλα δι'ένός στεναγμού 
είς τόν ουρανόν.

. . . Άλλά συγκρότησε τούς γόους" ή ευθύνη 
κοιμάται" εαν δέ τήν έξυπνήσν, έν δάκρυ τού τέ
κνου σου, ή ψυχή μου θ' άπλώση τάς πτέρυγας, 
καί τών νεφών ή κατήφεια θά προσδεχθή, ώς αιθέ
ριος τάφος, τό λάλημα τής αγωνισθείσης περιπα- 
θείας, έν τώ κοσμώ τής πεζότητος καίτώνάρών.

Τό εί'δωλόν σου δέν θα συντριβή τότε, ίνα διά 
τών θρυμμάτων του κάλυψη τά λείψανα τού' ήθ-.κού 
ακρωτηριασμού.

Θά μείνης αιωνίως μάρτυς. Μή φοδου τόν νό
θου λιβανωτόν, καί τήν άγρίαν ζατάνυξιν τού ζιβ- 
δήλου ολοφυρμού.

Είσαι δυστυχής τιτάν" οϋδείς θα βεβήλωσή τόν 
θρήνον σου. Ένίκησας, ζα: τόν θρίαμβον τής ένθεου 
πίστεως θα έξυμνή ό διθύραμβος τοΰ ανεξαρτήτου 
πνεύματος.

Μή λησμονεί όμως τας εξαιρέσεις. Ήγάπησαν 
αύται καί ήσθάνθησαν τάς συγκινήσεις του χρυσού 
μας δεσμού, ον ηύλόγησε μία εύμένεια τοΰ έλευ- 
θέρου θεού.

* *
¥

ΙΙοίητιζή παράδοσις πλέον η ζωή τών θυσιών" 
καί τόν μαρανθέντα στέφανον του άφωνου νυμφείου 

ό ρακώδης περιετύλιξε πέπλος τών έπιθαλαμίων 
τελετών.

Αλλά τα στήθη μένουσι ναρκωμένα από τήν έκ- 
πνέουσαν μεθην ;

L! πένθιμος μανία '. στιγμαί υπέρτατης αγωνίας" 
τίνα συναπεζομίσατε μυθολογήματα έκ τής έπο- 
ποιίας εκείνης, ήν χαιρετά αιωνίως ό ενθουσιασμός:

Άπηρνήθης τότε, Νηρηίς τών παραφορών, τούς 
πάντας χάριν έμοΰ, ςΐκι.τ. μήπως θ' αρνηθής ποτέ 
έμέ χάριν τών πάντων ;

Θύδέποτε έπένθησας τής καρδίας σου τόν θάνα
τον. αλλα θα πενθήσζς ποτέ Οι έν δνειρον :

"Εκλαυσας, οπότε σ' άπεκάλεσα μητέρα, καί ή 
ευφροσύνη απεκρυσταλλώθη έπί τών χειλέων σου, 
μόλις ταΰτα διηνοίχθησαν. διά ν' άσπασθώσι τήν 
πρώτην χαράν, τήν πρώτην στοργήν, ήν οΰδ-ις θα 
σκ-φθή να προδώση.

Καί όταν έρρόφησας τό νέκταρ τής «πέλπιδος 
τύχης, και ή ασπλαγχνος τού χρόνου σμίλη έχά- 
ραξε τας πρώτας ρυτίδας τής παρακμής, ένθυμή- 
σαι, οτι, μέ τήν άγωνίαν τών ωρών τής δύσεως 
ακτινών, σοί έδειξα, μέ τόν τελευταίου ύμνον τών 
άνθέων, τόν ουρανόν, οστις θα προσδέχηται τας 
ύστάτας τών τέκνων του έκπνοάς, οπότε είς τό 
χάος θα έςατμίζωνται αί εύγ^νέστεραι τών άνθρώ 
πων όρμαί.

Έκυψα ποτέ ώς δολοφόνος σου. άλλ ήγέρθην 
ώς υπερασπιστής σου αμέσως, άφοΰ ή μέν πληγή 
σου έπουλώθη, αί δέ ίδικαί μου διαδέχονται άλλή- 
λας ύπέρ σού.

Δέν αποκάμνω όμως αποτίων τού αίματος τον 
φόρου.

Διότι ό "Ερως, ή δακρυογόνος Μούσα, ή αιωνίως 
άλγούσα ιδέα θά ζυριαρχή αθάνατος είς τόν δεσμόν 
τών πασχουσών ψυχών.

Ή πενθούσα ευτυχία τής χθες είναι τό ευτυχές 
πένθος τής αυριον

Ό Μάιος άπεκοιμήθη έν τή γλυκεία νάρκη 
άλλά δέν ά-έθανε" θά ζή αιωνίως, όπως τά ρόδα 
μαραίνονται διά νά προετοιμάσω;·. τήν άναμνησίν 
των.

Τά ρόδα τά προωρισμ.ένα ο:ά στεφάνους, οΰς η
μείς πλέκομε·/ δ:' ακανθών.

. . . ’Ενθυμούμαι τό πρώτον τού οίκτου σου βλέμ
μα, οτε, γονυπετής πρό τής αθωότητός σου, έξησ- 
φάλιζον τούς δεκαετείς στεναγμούς τού νεκρικού μας 
νυμφώνος' καί δέν λησμονώ τό πρώτον άνθος, έμ
βλημα τού πρώτου έ'αρος, όπερ δεν έξηρά.Οη, μόλις 
τό ήσπάσθην.άλλ' οπότε ήσθάνθη, του έμψύχου τά
φου: τής καρδίας μου τόν πόνον, εις ξηρόν μετε- 
βλήθη σύμβολον αιωνίου μαρασμού.

’Ενθυμούμαι . . . τήν ευτυχίαν.
Καί ήδη, τιτάν φΰλαξ, τό σιγηλόν υπερασπίζω 

τού μυστικού μας μαυσωλεϊον καί έξυψώθην μέχρι 
τοΰ σταυρού του. ένθα συνήντησα τα χείλη σου, καί 
δέν συνετρίβην πρό αύτοΰ θαπτόμενος μέ τό ανά
θεμά σου.

Καί ζής βίον άβίωτον, άνευ ζωής ζωήν' πλήν, σοί 
αρκούν τα δάκρυα.

Κτύπα μέ τοιούτους άδόμαντας τήν κοινωνίαν 
τών γελώτων, αφού σ’ένισχύωσιν οί παλμοί μου, 
ίνα προσίδης τού ήθιν.οΰ νόμου τήν λευκήν στήλην, 
ένθα τό όνομά σου έχαράχθη ώς όνομα μάρτυρος.

Δός μοι τήν χεϊρα καί πάλιν άφού έθυσιάσθη- 
μεν χιλιάζις, άφοΰ είμεθα τέκνα λατρείας αθανάτου.

Έγεννήθης πρό έμοΰ, τλήμων ήγεμονίς, ίνα 
προετοιμάσης δια τήν έμφάνισίν μου έν βασιλειον' 
αλλ’ ή ζαρδία σου ήτο μικρά δια τούς παραδ ίσους 
του, ζαί ούτως,άμα εΐσώρμησα είς τα ήλύσια,είχον 
πληρωθή ταΰτα αρωμάτων" ζαί ούτως ή ήβη προ- 
ώρως έζορέσθη, καί τού έαρος τα πολυάνθεμα βλα
στήματα τής όάσεως άπέπνιξαν τήν θαλερότητα 
καί τών ρόδων τάς ατελεύτητους εκτάσεις, τών 
ναρκίσσων διεδέχθη ή χλοερά στρωμνή.

Κοιμοΰ ήδη έπί ταύτης. γηραιά μου νύμφη.

Καί παλμοί περιπαθούς αγάπης τό τρομαλέον έ- 
νέκρω-αν τής μετάνοιας φίλημα, καί οπότε ή λήθη 
έπεφάνη μελανειμονούσα εις τα βάθη τού όρίζοντος 
τών προσδοκιών, αγωνία στυγνή συνετάραξε τήν 
ψυχήν σου" τό βήμα τής αμφιβολίας έσταμάτα πρό 
τού απαίσιου δράματος, μία ζλαυθμηρά ήχώ έ- 
κόμιζε τούς αιωνίους στεναγμούς, καί ή μαρτυρική 
σου κεφαλή στρέψασα όπίσω τά πρώτα τής ήούς 
έπανέβλεπεν όνειρα.

Καί τότε μία πτέρυξ άοράτου αγγέλου έσζόρπιζε 
λευκάνθεμα ·ϊς τήν οδόν, ήν έζ νέου έβάδ.ζες, ο: 
πόθοι σέ συνεζράτουν παλινοστοΰσαν, τα φάσματα 
διελύοντο τής Νεμέσεως, καί σ ζόφος δια τήν άπέλ- 
πιδα λύσιν απεσβέννετο πρό τών νέων περιπλανή
σεων ανα τόν νεκρικόν παράδεισον.

Και έπανήρχεσο εις τήν πο/.υφίλητον αγκάλην, 
άφ’ ής μάτην προσεπάθησεν ή σιδηρά νά σέ άπ·.- 
σπασζ, τοΰ δημίου άρπάγη.

II δε αθάνατος πίστις προελαβε τόν απορφανι
σμόν. τό φθ'.νόπωρον τοΰ βίου προσ: δέχθη παλ'ν τό 
φώς τού αιωνίου ρεμβασμού, όπερ έπροστάτευσε τους 
αμοιβαίους όρκους, καί από τήν βιαίαν τού ολέθρου 
πνοήν διεσώθησαν πάλιν τα παρήγορα τής οίχομέ- 
νης ευτυχίας ίχνη.

Καί τα δάκρυα πίπτοντα. τήν ίλαστήριον έτέλουν 
σπονδήν.

Σείς γλυκεία: παραφοραί ώς κύματα έπί ήδονι- 
ζής αγκάλης λικνίσαντα μίαν αθάνατον λατρείαν, 
φερομένην ώς ζοΰφον λύραν ηδυπαθούς νάρκης, 
συγκρατήσατε τούς γενναίους παροξυσμούς τής υ
πέργειου αυτοθυσίας, καί κομίσατε ώς λάφυρα ορ
φανού αγώνος. παρα τα απομνημονεύματα ένός τρα
γικού παρελθόντος, ίνα κατανοήση τις, ότι ό θάνα
τος ε’μενε μακράν τών συνεχών κινδύνων' οϋτω δέ. 
έαν ο: άλλοι είσήλθον αιχμάλωτοι είς τόν Άδην. 
ήμείς θέλομεν αντικρύση ποτέ τούτον ώς σύμμαχοι.

Ναί' είχον παλαίση, όπως παλαίω.
Καί έκυρίευσα τήν γυναίκα, κατέζτησα είτα τήν 

αμαρτωλήν, συγζρατώ ήδη τήν μαρτυρούσαν.
ΤΙμην παϊς διά τήν πρώτην, νέος δια τήν δευ- 

τέραν. γέρων ήδη διά τήν τρίτην.
Καί ή θά σέ άνεβίδαζον έπί τού άρματός μου, 

έάν ανεδείκνυσο μάρτυς ζαί ήρωίς, ή θά σ’ έσυρον 
απ' αύτοΰ έάν παρέμενες γυνή.
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Και σύ. ΰποδουλωθεϊσα, άνέζησας. έμεγαλύνθης 
έν τή άγαπη, καί έθριαμβευσας.

Χαϊρε, πολυλάτρευτος Άμαζών !
Οταν έταπεινώθην πρό σού, καί ήναγκά-θην 

να σοί ίωρήσω τήν δάφνην μου, σύ δέν απήτησας 
να κλίνω γόνυ πρό τοΰ νικητήριου σου μειδιάματος, 
άλλ' έσταμάτησας πρό τού πρώτου σταυρού, μοί 
έδωκας τήν τρέμουσαν χεϊρα, μ' ήσπάσθης, καί ό 
δύσπονος πόνος θρηνούσαν επί τής αγκάλης μου σ'

Ώ! Καί είδες τότε τό γλυκύτερου δνειρον. Εκοι- 
μάσο έπί τής δόςης σου.

Αλλ. όχι. Δέν έξηντλήθη έτι ή καρτερία. ’Γπο- 
μένεις χάριν έμοΰ. άγία μου φίλη. Ποσάκις δέν έ- 
θραυσας τά δεσμά σου : Ηοσάκις με τούς τελευταί
ους τού Φοίβου ακτίνας, ώς περιπαθή δέν απηύθυ- 
νας προσευχήν πρός τό έπερχόμενον φώς: «Δός 
μοι έτι μίαν λάμψιν σου, ίνα συναισθανθώ, οτι δέν 
άποθνήσκ/ς άφοΰ τήν επαύριον θ'άνατείλ ι ς πάλιν, 
ίνα σέ χαιρετήση τό πένθος μου, και ίνα πε’.σθώ, 
ότι καί ό έρως, ώς σύ, είναι αθάνατος. ΙΙονώ, πο
νώ. καί ποθώ αιωνίως να σφίγγω τήν χεϊρα έκείνου, 
ένώπιον σού, ιόήλιε, ένώπιον σού, ώ ουρανέ.»

ΑΛΚΥΟΝ
~«®Ι+Ι©:--»-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

—ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Mtoa or"ήν τύση ο<ι; χαρά.
ευτυχία τήΐ’ κίση

/κάτι ή <ι'νχ>] ΙττιϋνμεΙ
Σ’ ε’σάς νά <ι ανερ(!>ορ.
' Ο,η οεμνά κι ’ όλόρ /Ίτο 
άπά τή ι; ιίσι ιπήρα, 
Με ιής καρδιάς ιά ιιΐ'ρα 
Τριγύροι οας πετά.
Φέρνω μι' αχτίδα Ανέσπερη,
Την πήρα άπδ τ ’ Αστέρι
II ίίλα τ Απόκρυφα τον vol· 
Και τής καρδιάς /ιας ξέρει, 
ΙΙοΰ τιάχονν πλάσει οί πιη)οι μας,
II σκέγι μας η πρώτη,

'II άγε'η τοϊ> κόσμον νιότη
Εκεί φεγγοβολά.

Μεσ ' ι’ιπδ κεϊ ι')ά πέρνετε
Τη μαγική γαλήνη
IΙον στά πιστά τον τά παιδιά
Αάτό τ αστέρι δίνει,
Κ έγιο τής τέχνης λειτοί'ργος
'Εμίλησα μ. εκείνο
Κι' αντο τό ρόδο δίνω
ΙΙοΰ μώδοσε κρυφά.

12 Ιουλίου 1902.
ΧΓΕΦ. ΜΑΡΓΖΩΚΗ1
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΙΊ I

ΣΙΔΗΡΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ■'

HI BALLADE

( 'Αχο.Ιασία — Φυ.Ιαργυρία—Αο.ΐιότΐβ)

— Ώ σείς ! μακρυνθήτε τής όδοϋ μου I ή πνοή 
μου φονεύει. * ·

Τόν Δημιουργόν παρεπλάνησα και τή; φύσεω; 
έκηρύχθην άντάρτις.

Μακρυνθήτε τής ίδοΰ μόυ '
’Ακόρεστος, τα πάντα διψώ, και τά πάντα θέλω 

να καταπιώ.
Ό κόρος νέα δι’ έμέ εϊ/ε δίψα, τής δέ ψυχής 

μου το αχανές παρ' ούδενος έπληρώθη,
Τό χάος άν έπληροϋτο,— έγώ ποτέ I
Ό ωκεανό; αν εκενοϋτο, — εγώ ποτέ !
— Ώ σείς ! μακρυνθήτε τής όδοϋ μου I

Μέ Άρπυίας όνυχα τάς χεϊοας οπλίζω, και κλέπτω 
ούσιν από την φύσιν καί ζωήν από την ζωήν.

Πρός τόν ή/ον αργυρίων τριάκοντα ό ’Ιούδας τον 
χορόν μου ουΟμίζει.

Καί ό χορός με φέρει δια πτερύγων μελανών εις 
ανήλια βάθη, ένθα σωρεύω θησαυρούς ύπό άοιάσει- 
στον πλάκα.

Απώλεια τό κέρδος μου, καί ό πλούτος μου πενία.
— Ώ σείς I μακρυνθήτε τής όδοϋ μου !

Είμαι τοϋ δηλητηριώδους φυτού τό άνθος, τοΰ 
όποιου το μΰρον φονεύει.

Καί είμαι ό άπαστράπτων είς τόν ήλιον κάλυξ, 
τοΰ οποίου αί ακτίνες θωπεύαυσι τόν όοθαλμόν, μέ- 
χρις ού ή λεπίς τόν έξορύξη.

Κονιορτός,— ανέρχομαι διά τοΰ ανέμου είς τά νέφη 
καί θολώνω τό όμβριου ύδωρ’ σκώληξ—εισδύω είς 
τήν διαυγή πηγήν, καί τό κρυσταλλώδες νάμα δη
λητηριάζω.

Με ασπασμούς αγγέλων εγεννηθη ό κόσμος, με 
ασπασμόν ίοικόν μου θά συντριβή.

— Ώ σείς ! μακρυνθήτε τής όδοϋ μου ! ή πνοή 
μου φονεύει I

IV BALLADE
( ’Εγκράτεια— ΈΛευθεριότ ης— Γίίσνζ')

— Σύρατε σύρατε τόν χορόν τής Ζωής I

Είμαι τής ύλης ή συνοχή, και είμαι ή σιδηρά χειρ 
η συγκρατοΰσα την πλασιν.

Τά άστρα συνετρίβοντο άνευ έμοϋ, έπ’ άλλήλων 
κρημ,ιζόμενα, καί ό θάνατος κατελύετο διά τής κατα- 
λύσεως τής ζωής.

Άλλά συγκρατοΰσι τής ύλης τά κύτταρα ακατά
βλητοι τής ψυχής μου δυνάμεις, καί παραδίδω τόν 
θανατον είς την ζωήν ήττημένον καί δέσμιον, καί 
εις τόν τάφον, βασίλειον παοαβεβλημένην πορφύραν, 
οδηγώ τήν ζωήν.

') Συνέχεια

— Σύρατε, σύρατε τόν χορόν της Ζωής !

Τής Άμαλθείας τό κέρας κρατώ καί τής ΙΙμνδώρα; 
την πυξίδα καί παρέχω την φύσιν εις την φύσιν και 
την ζωήν εις την ζωήν.

Ό,τι κατέχω τοΰ παντός είνε κτήμα, καί τό παν 
δαψιλώς μοΰ παρέχει, δ,τι είς αύτό παραδίδω.

'U ελλειΊνις είνε άγνωστος εις εμέ, καί η πλη
σμονή είνε γνωστή εΐ; πάντα, όττις ήθελε μοΰ τήν 
νη·ήαη·

"Ο.τι ζωή δι’ έμέ καί διά πάντα; ζωή.
— Σύρατε ! σύρατε τόν χορόν τή; Ζωή; !

Έκ τοΰ λαβυρίνθου τής ψυχής μου έκφεΰγει μίτος 
ατελεύτητο;, περιβάλλω·? κα! συ έχων τα, ψυχας 
τών ανθσωπων.

"Οθεν διέρχομαι και πνέω, αί κορυφαί τών δέν
δρων κύπτουσι καί άσπάζονται τά; ρίζα; ευγνωμονώ;, 
καί τά άνθη άνταλλάσσουσι τά μΰρά των διά πτε
ρύγων ζεφύρων.

"Ελξις είμαι και παοαγωγη' σύνδεσμο; είμαι καί 
διαιώνισες τής Ζωή;

— Σύρατε, σύρατε τόν χορον τής Ζωής ;

Ούτω; έτελ-ίωνε τό ασμα τών αντιπάλων χο
ρευτών.

Καί αμέσως στρόβιλοι ανέμων, εί; τό βλέμμα 
καταφανείς, καλύπτουσι τά λυσσώντα καί αντιμα- 
χόμενα Πάθη.

11 κοιλάς συγκλονειται από στεναγμούς καί 
ίαχάς, τών δέ δύο λόφων αί κλυτε'ς έπαναδίδυυσι 
τήν ήχώ μυριαπλήν.

I Ιανδχιμόνισν Ζωής καί Θανάτου .'

Λέγει τό Φάσμα :
— Φόίον είς τήν ψυχήν σου διαβλέπω, αλλα σύ 

μή φοόήται έδώ. Είς τήν Κοιλάδα ταύτην ού- 
δείς να προσέγγιση κατώρθωσεν, ούδέ δύναται αν
θρώπου οφθαλμός νά ί’δη ο,τι σύ είδες τοσούτον 
έναργώς. ή ν ’ ακοόση ανθρώπου ακοή ο,τι ήκουσες 
σύ. Την στιγμήν, καθ'ήν άνθρωπος θά παραστή 
θεατή; τού χοροΰ τούτου, καί θα ί’δη τα ορη έναντι 
άλλήλων, τό αριστερόν όρος είς ηφαίστειου θα μετα- 
δληθή καί θά καταπίη εαυτό. Ο χορός καί ή 
πάλη εινε ή άγνοια τού ανθρώπου, σστ ς παραδί- 
δεται είς τό ■ χορευτήν χωρ'ς να τό γνωρίζη. Ή εί
σοδος τής Κοιλάδος είνε ή συνείδησις αύτής’ μόλις 
πατήση τις έπ' αύτής τόν πόδα. έχασε τήν θέαν 
της δια παντός.

"Εδειξε τήν μυστηριώδη Κοιλάδα και προσέ- 
Οηκίν :

— Ίδέ ! βλέπεις τίποτε πλέον : έχάθησαν οί 
πολεμ σταί οί παροδοξοι. Ιϊρόδαινε νυν, καί Οά 
ι'δης ε'να έκαστον αυτών, ενθρονισμένου είς τάς 
ψυχας τών ανθρώπων ! . . .

ΠΟΑ ΑΗΜηΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ητο κατακόκκινος άπό τόν Ουμ-.ν του. Τό αίμα 
του ήτο ταραχώδες, τό βλέμμα του βλοσυρόν.

Έπροχώρει π,.ός τήν Δινδροστοιχων, ότε ένας 
Αγενέστατος κύριος, αποκαλυπτέμενος,τόν σταματά.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΒΎΣΣΟΥ

ΟΒΑΡΩΤΑΤΟΣ άν
θρωπος. όκ Περ
δίκης. Ηράκλει
τος τής ζωής. ’Ό
ταν μάλιστα εινε 
ερωτευμένος — καί 
τό παθαίνη ό δυ
στυχής συχνά—γί
νεται θηρίου. Ό

λους ζητεί να τούς πνίξη, διότι — πράγμα σύ- 
νηθες — ή κόρη τών ονείρων του έχει κλειστούς 

δι' αύτόν τούς ο
φθαλμούς, ανοι
κτά δέ τά χείλη 
της μόνον είς μει
δίαμα ειρωνικόν.

Άπό τίνος ιδί
ως κατέστη πολύ 
μελαγχολικό: ό 
κ. Περδίκης.

Ή Λίνα του
— ή κτητική αν
τωνυμία εινε ε υ- 
φ η μ ι σ μ ό ς — 
τόν ήπάτα. Τήν 
συνέλαδε επ' αύ-
Toc-ωρω ριζτοι»-

σαν άπό τοϋ παραθύρου ένα ροδόχρουν φάκελλον, 
οστις θα περιείχε αφεύκτως καμμίαν ερωτικήν έκ- 
μυστήρευσιν, πρός ένα 
πρωτοετή φοιτητήν.Τής 
έγραψε τότε καί αύτός 
μίαν επιστολήν έξω φρέ
νων, ϋδριστικωτάτην, έ- 
πήρε τό περίστροφό·? του 
καί έλαβε τήν άγουσαν 
πρός τήν Άκρόπολιν. 
δια να ρανη καί αύτός, 
κατατήν έπιζρατήσασαν 
μόδαν, μέ τό αίμα του 
τά ένδοξα ερείπια.

Όκ. Περδίκης εδαι- 
νεν άποφασιστικώς πρός 
τόν θάνατον. Τίποτε δέν 
ήτο ικανόν νά τόν άνα- 
χαιτίση. Αύτός έζη διά 
τήν Λίναν. Ή Λίνα τόν 
περιεπαιζε, τόν κατεφρό- 
νει. Διατί λοιπόν νά ζή;
Ιδού ή απορία. Αύτός, μεγαλοφυέστερος τοΰ Σαίξ- 

πηρ,τήν έλυσε.Μία σφαίρα καί ή κωμωδία -'τελείωνε:

— Κύριε, τού λέγει, μέ συγχωρεΐτε’ είμαι πα
ραγγελιοδόχος καί άντιπρόσωπος μεγάλης Ασφα
λιστικής Εταιρείας. Θέλετε ν' ασφαλίσω τήν ζω
ήν σας άντί 10,000 φρ. χρυσών :

Ό Περδίκης, δστις ήτο πτωχότατος, ήλεκτ. ίσθη 
άπό τό ανέλπιστου αύτό ποσόν.

"Έάν είχα 10,000 φρ. χρ. ή Λίνα άφεύκτως 
θα μέ ύπανδρεύετο» έσκέφθη. Άλλ’έπειτα εννόη
σε οτι αύτό πού έσκέφθη ήτο βλακεία — ίδιότης του 
συνήθης—διότι οί νεαροί υπανδρεύονται μόνον τήν 
γήν, κατά τόν ποιητήν. Να είχε τούλάχιστον συγ
γενείς . . .

— Κύριέ μου. είσθε άξιόλογος άνθρωπος Κρα
τήσατε τας ΙΟ.ΟΠΟ καί ύποσχεθήτε μου μίαν μόνον 
δραχμήν, διότι θα πεθάνω πολύ όγληγορότερα άπ’ 
8,τι φανταζεσθε. . .

“Εκπληκτος εκείνος κα! συγκεκινημένος έκ τής 
ταραχής τοϋ Περδίκη τοΰ λέγει.

— Έχεις τόν λόγον μου Οτι θα σού τήν δώσω. 
Άλλ ' ύπό τόν ορον να μοΰ πνς τί θα τήν κόμης ;...

Ό ετοιμοθάνατος Περδίκης τοϋ ένμύστηρεύεται 
μέ πένθιμου ύφος.

— Τήν θέλω γϊά τόν παπά ποϋ θά μέ διαόάση.
’Εκείνος μέ περισσοτέραν προθυμίαν τοΰ δίδει 

"ήν ϊρχ,μήν-
Δέν παρήλθε έλίγη ώρχ κα: ί. Περδίκης ευνόη

σε καί άλλην — τήν χιλιοστήν — βλακείαν του. 
Πώς Οά τόν έδιάόαζε παπάς, άφοϋ ή έκκλησία είς 
τούς αύτοκτονοΰντας άρνεϊται τήν ευλογίαν ;

Έγέλασε διά τήν βλακείαν του ό Περδίκης καί 
τό γέλοιο έκεϊνο ήρκ·σε να τόν άποτρέψη από τό 
ά π ο ν ε ν ο η μ έ ν ο ν διάδημα.

Ή σκέψις του διά τόν παπά, ήτο ή τελευταία

• · ΠΙΝΛΚΟβΗΚίτ ■
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του βλακεία, διότι έζησε χαί δέν έσκοτώθη τό ό
ποιον θά ητο ή μόνη αληθινή βλακεία του.

Οταν έπέστρεψε άργά είς τήνπόλιν. μία φαει
νή ιδέα τοϋ ήλθε. Νά ύπάγη να εύρη ένα παπά. 
ϊχ:διά νά τόν θάψη, αλλά διά νά τόν δια βάση...

Κέντα είς κ«μβά

Ο ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΣ ΧΟΡΟΣ

πηεΔΗΠΟΤΕ ή δε
σποινίς Έρασμια 
Κριτοβουλίδου εινε 
απόφοιτος τοϋ Αρ
σάκειου, παίζει πιά
νο, κέντα είς καμ
βά έ τ α μ ί ν καί 
είνε θυγάτηρ μιας 
πρώην πλυντρίας 
κα: νυν συζύγου ενός 
. . . πρώην τμημα-
ταρ^ου.

Έξ απαλών ονύχων — ώ, είνε άβροτάτη ή 
I ρ α σ μ ί α δεσποινίς — αγαποΰσ·, έκτος τοΰ νεα- 
ροϋ φοιτητοϋ Άγουρίδου. καί τόν χορόν.

Προχθές ήτο μελαγχολική ’ ή μελαγχολία της 
προήρχετο άπό τήν αδιαφορίαν ήν έδείκνυεν ό Ά
γουρίδης. οστις δσω έβλεπεν οτι έμεγάλωναν αί 
τρίχες τοΰ μύστακίς του, τόσω περισσοτέρας έπόθει 
τας έκλεκτάς τής καρδίας του καί τόσω ’πολλα
πλασίαζε τά έρωτότροπα βλέμματά του

Η δεσποινίς Έρασμια δέν είχε πλέον διάθεσιν 
οΰτε δια τό boston, οΰτε διά τό pasd’ Espagne.

Ή τύχη όμως τά έφερεν ώστε νά κληθή είς χο
ρόν, είς τον όποιον ήτο κεκλημένος καί ό άπιστος 
Άγουρίδης.

Και συνηντήθησαν, και . . . ήρχισαν αί έχθρο- 
ποαξίαΓ αί διαμαρτυρία: τής Έρασμίας κατα του 

Άγουρίδου ήσαν έν εύθει λόγω πρός τάς νέας 
έρωτοτροπίας τοϋ φίλου της μέ δύο αδελφός . . . 
έτεροθαλεϊς.

Άπεμονώθη εις μίαν γωνίαν ή ήττημένη χορεύ
τρια, ότε τήν πλησιάζει ό άήττητος έρωτύλος.

— ’Αλήθεια, δεν σάς έρώτησα έως τώρα, ποιος 
χορός σάς άρέσ.ι . . .

II δεσποινίς έσιώπα. Τί καλά ποϋ έκαμνε !
— Ποιος σάς εινε προτιμότερος, ωραιότερος έπ: 

τέλους . . .
Ή δεσποινίς ώμίλησε. Τί άσχημα που έκαμε!

— ΓΙοΓος χορός σας όρισε: ;

— ’(> ζ. Ήοαίας . . .

Γό Νέοι· Φάληρου: — Τό σε/.γΐ’όφω,·. — ’Ο 
ξενιγιευμένος ποιητής. — Τό μειδίαμα τοΰ 
Πλάστου. — ΦΓ/.ι'ιμιηα ι'πέρ την επιφάνειαν.

ΙΟΎ-ΙΙΟΣ

Λ-ιετμ ή νάρκη άμα rjj νυκτερινή πνοή καί 
διπλοϋταιτό κύμα, κύμα ήσυχον, λικνιστι- 
κόν χαι λείχει με περιπάθειαν Σειρήνος τά βα

ρέα κράσπεδα τής άλιπέδου πλατείας τον Ν- Φα
λήρου, τήν όποιαν φωτίζουν τόσοι. ηλεκτρικοί 
φανοί, καί τόσα ηλεκτρικά μάτια . . . Καί εινε 
μία μαγεία, όταν ή σελήνη με όλην τήν ε ντασιν 
τοΰ ιλαρόν φέγγους της περιλούει όλην τήν 
ονειρώδη εκείνην έκτασιν. ήν ώς θά έλεγεν ό ζε 
νητευμένος ποιητής τών « Άλγων > έδημιούργη- 
σε ν ό Πλάστης "μειδιάσας προσηνώς». Καί είνε 
ή πλατεία αυτή, ή φωτεινή, τό ατελεύτητοι· πε· 
δίον τών αισθηματικών συνθηκών ίφ’άς εκτυλίσ
σεται τώρα τό θέρος 
ό βίος τών αστών.
Ο εκνευρισμός τής 

ημερησίου καμάτου 
θνήσκει ύπό τό με- 
λώδημα τοϋ κύμα
τος, ύπό τήν αρ
μονίαν τής σελή
νης, ύπό τό εν'θυ ■ 
μον άσμα τοϋ Γαλ 
λικοΰ μελοδράμα
τος Καί μία ρω- Β ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗ θαλασσογραφία

— Άπό όλους, ζ. Άγουρίδη μοΰ αρέσει 
ό χορός ... τοϋ Ήσαία.

— Ά, μάλιστα, συμφωνοΰμεν.
— Ά δά, δέν το πιστεύω.
—Έχετε τόν λόγον τής τιμής μου. 

Καί άπόδειξις : «Νίκο . . .»
«Τί εύγενής χαρακτήρ», διελογίσθη συγκι- 

νηθεΐσα μέχρι δακρύων ή έρασμια δεσποινίς. 
«Κράζει καί μάρτυρα διά νά δώση έπίσημονΰπό- 
-χεσιν.Άν κα: άσχημος ό μάρτυς, άς εινε»...

Ό Νίκος φθάνει καί ό Άγουρίδης τοΰ λέ
γει θριαμβευτικώς :

— Ή δεσποινίς ισχυρίζεται ότι χορεύεις 
ωραία. Μά τί δέν γνωρίζεσθε ;

Καί μέ ύφος συμβολαιογράφου αναγινώ- 
σκοντος γαμήλιου συμβολαίου, προσθέτει ό 
Άγουρίδης.

— Ή δεσποινίς Έρασμια Κριτοβουλίδου. 
Ό κύριος Νικόλαος Ήσαΐας. υπάλληλος 
τών ανθρακωρυχείων τής Κύμης . . .

στική αύρα τονώνει τό σώμα καί αναγεννά τήν 
συχήν, έτοίμην νά προσφέρη νέας θυσίας είς τόν 
άνθόβλητον βωμόν της Κνθερείας.

Καί άπλοϋται ή θάλασσα ύπό τό απαλόν φί
λημα τοϋ σεληναίου φέγγους, καί ενιιγκαλίζον- 
ται ύπερτήν ήρεμον καί άπαστράπτουσαν επι
φάνειαν αί ώσεί μεσονύκτιοι αίραι, φιλήματα 
στοργήν, έν τώ άνεζιχνιάστω κόσμω τής σιγής 
καί τοϋμυστηρίου. Τί νά λέγει <ίρά γε ή θελ
κτική φλυαρία τοΰ φωτός καί ποια ρίγη νά αι
σθάνεται ή έγκαταλελειμένη τοϋ Οΰρανοϋ φίλη ; 
Μόνον εκείνοι τών όποιων ή καρδία εγκλείει τό 
φώς τής αγάπης ήμποροΰν νά εννοήσουν τήν 
περιπαθή γλώσσαν ένός κύματος, μιας μαρ 
μαρυγής. ένός ασπασμού τόν όποιον δίδει έν 
άστρον, έν μειδίαμα, δυστυχώς ή ποιητική 
πλατεία γεμίζει άπό πεζότητα, άπό χαϋνα 
σώματα καί ηλίθιας μορφάς καί μόνοι- όταν έρη- 

μωθή καί γίνρ μυ- 
στυριωδεστέρα. ή 
νύζ ήμπορεΐμία εν ■ 
αισθητός ιβυχή νά 
έντρυφήση είς τό 
θέαμα, τής Φύσεως 
λικνιζόμενης άπό 
τά όνειρα τής θε
ρινής νυκτός.

ΔΑΦΝΙ!
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΤ όν προσεχή ’Οκτώβριον ώρισμένω; συνέρχεται 
1 έν Άθήναις τό ’Αρχαιολογικόν σννέδριον, ού θά 

προβδρεύση ή A. Β. Υ, ό Διάδοχος. ΓΙλείστοι ξένοι 
αρχαιολόγοι θα μετασχωσιν αύτοΰ

— Εις -ην οδόν Σταδίου εν Άθήναις αηευοέθησαν 
αμφορείς, λύκηνθοι, δακρυδόχοι, λυχνίαι και πλάξ 
μετ' αετώματος.

— Νέα άνακάλυψι; εις Μπόσκε Ρεάλε τής Νεα- 
πόλεως Εΰρέθησαν τοιχογραφία! αρχαιότερα·. τής 
ΓΙομπηπίας. Ί'οεϊς εξ αυτών παριστώσαι ποόσωπα 
υπερφυσικού μεγέθους.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

tp ν εργον περί Γύζη έξεδόθη εις τήν περίφημο·/ σει- 
J ραν. τοΰ Κνακφούς, εν ν έχουν βιογοαφηθή όλοι 

οί μεγάλοι ζωγράφοι, από τοΰ Ραφαήλ καί τοΰ Ροΰ- 
βεν; μέχρι τοΰ Λέμπαχ και τοΰ Βάρ·-Τζόουνς, καλ
λιτεχνική μονογραφία περί τοΰ Νικολάου Γύζη υπό 
τοΰ κριτικού Μαρκέλλου Μοντανδών, τής όποιας προ
τάσσεται πρόλογ ς ΰπο τοΰ Λέμπαχ. Ό Λέμπαχ 
αφιερώνει σελίδας πλήρεις τρυφερότητο; είς τόν μέ- 
γαν φίλον του, έξαίρων τόν χαρακτήρα αύτοΰ, ώς αν
θρώπου και καλλιτέχνου.

Ή μελετη τοΰ χ. Μοντανδών περί τοΰ Γύζη είνε 
πλήρης. Ό ξένος κριτικός έγραψε τόν βίον τοΰ Γύζη, 
απο τής φοιτησεώς του εις τό αθηναϊκόν Πολυτεχνείου, 
όπου «πρώτευε διαρκώ; εις τούς διαγωνισμούς, μέχρι 
τών τελευταίων έργων του, τής «Εισόδου τοΰ ?0οΰ 
Αίώνος», τήν όποιαν ονομάζει εργον «θαυμάσιο·/», 
καί τής « Αποθεώσει·»; τής Βαυαρίας», μέ ολα του τά 
αν'κδοτα, τά; καλλιτεχνικά; ροπάς του, τόν βίον τού 
Μονάχου τόν ερημικόν έν μέσω τής καλλιτεχνικής 
κινήσεως, τάς ιδέας χαί τά ιδανικά τοΰ Γύζη. ’Εξέ
χω; κατενόησε τήν καλλιτεχνικήν ιδιοφυίαν τοΰ 'Γη- 
νίου ζωγράφου ό νέο; βιογράφο; καί χαρακτηριστής, 
έπονομαζων αύτόν «ζωγράφον τοΰ ελληνικού ιδεώδους·. 
Αλλ’. ώς προσφυώς λέγει, ό Γύζης δέν έσπούδασε 

τόν «ελληνισμόν», ούδ ένωτισθη τό κλασικόν ιδεώ
δες εντό; βιβλίων καί έξ άναγνώσεως, τεχνητώς. Ό 
Γύζης έφερε τόν κλασικισμόν μέσα εις τό αίμα του 
και ο κλασικισμό; αύτοΰ είχεν όλην τήν δύναμιν τή; 
νεωτεριστική; τέχνης. Έφ’ όσον ύπάρχει τέχνη καί 
εφ’ οσον λατρεύεται τό ώραίον, λέγει ό Μοντανδών, 
τό εργον του Γύζη θά ζήση.

— Δέν εχετε μάτια νά ίδήτε ;» αναφέρει ό κριτικός, 
ότι συνείθιζε νά λέγη ό Γύζης καί πράγματι αυτός 
ητο όλος μάτια καί είσεδέχετο μετ’ όξύτητος ασυ
νήθους τας εντυπώσεις τοΰ εξωτερικού κόσμου. με- 
τουσιών αύτας εντός έαυτοϋ εις οράματα ανέφικτου 
ψυχικού κάλλους, άποτυπωθέντα ιδίως είς τά τε
λευταία σχέδιά του καί τάς τελευταία; εικόνας του, 
εκ τών όποιων θαυμασίαν θεωρεί ό Μαντανδών τήν 
ατελείωτον δυστυχώς «’Ιδού ό νυμφίος έρχεται ! » 
διά τήν όποιαν ζηλεύει τήν πόλιν ήτις θά τήν άπο- 
κτήση διά τήν πινακοθήκην της.

Δέν ε’χεν όμως μάτια μόνον ό Γύζης. Είχε καί αύ- 
τια Ό Μοντανδών, αναφέρει ότι τό τελευταίου ερ- 
γον τον, εν σχέδιον δι’ επιστολικόν δελτάριον, έξετέ- 
λεσε, βεβαρημένος ήδη άπό τόν προσεγγίζοντα θάνα
τον. άκούων τήν θυγατέοα του Μαργαρίταν έκτελού- 
σαν επί κλειδοκύμβαλου μίαν σονάταν τοΰ Μπετόβεν. 

τόν οποίον «λάτρευε·/. Καί τό εργον παριστάνει νεά
νισα έκτελοΰσαν τήν σονάταν, τή; όποια; τά πρώτα 
μουσικά σημεία διαχρίνονται έπί τοΰ δελταρίου

Χαρακτηριστικόν τοΰ ζωγράφου, παρα τό σχέδιον. 
το οποίον, καίτοι τόσον μέγαν εις τας εμπνεύσεις του. 
άπέδειξεν άμα καί τεχνίτην λεπτεπίλεπτο·/, delaillist 
απαράμιλλ.ον, ό Μοντανδών θεωρεί καί τό χρώμα τοΰ 
Γύζη. Τό χρώμα αύτοΰ ητο τό κυανού·/, ή κυανή 
απόχρωσις μάλλον, εις την όποιαν ιίνε βυθισμένη ή 
« Άποθέωσις τή; Βαυαρία;».Όπως ό Βερονέζ έχει τό 
πράσινον,ό Τισιανό: τό κόκκινον καί ό Βάν Δίκ τό με
λανωπόν, ό Γύζη; έχει τό κυανοΰν, τό άργυρονύανον. 
τό Γύζειον μαλ,λον, διότι εινε άγνωστος ίσως λεπτομέ
ρεια, ότι ό Γύζη; είχε και ιδιαιτέρα; μεθόδους εις 
την τεχνικήν τής εργασίας, συνταφείσα; μετ’ αυτού

Τά ονόματα τοΰ Πραξιτέλους καί τοΰ Βάγνερ με
ταχειρίζεται ό Μοντανδών οιά νά δώση πλήρη τήν έν
νοιαν τοΰ ταλάντου τοΰ Γύζη—· τοΰ οΙΙάρσιφαλ» 
καί τού Έρμου τή; ’Ολυμπίας — τόσον πλαστικόν 
και συνάμα «πνευματικόν» είνε τό κάλλος τών εικό
νων του —εξαιρεί δέ τό βαθύ, τό γλυκόπικρο·/, τόάσ
βεστο·/ αίσθημα τή; 'Ελλάδος, τής άγνώμονος "Ελ
λάδος, τό διήκον δ ά τόσων έργων του, δι' όλου του 
τοΰ έργου.

Εις τό βιβλίο·/ παρατίθενται καί περίεργα αποφθέγ
ματα τοΰ Γύζη, επί τετραδίου γεγραμμένα, ώς π.χ.

Διά τον δυστ·. χή καί ή μικρότερα χαρά είνε με
γάλη» — »Τί περίεργον είς το πεδίον τή; Ζωής ό τε
λευταίος νικητής νά είναι ό Θάνατο; !»— «Έν ψεύ
δος άοκεί νά συντρίψη πάσαν εμπιστοσύνην οιά 
τήν άγαπώσαν καρδίαν.» — «Τό τάκτ είνε δώρον τής 
φύσεως, όπως ό εγωισμός αποδεικνύει πτωχείαν τής 
καρδίας» κτλ.

Ί'ό βιβλίον, θαυμασίως τυπωμένου, συμπληρώνουν 
155 εικόνες, μικρά! καί μεγάλαι, πίνακες, ζωγρα
φιά·., σχεδιάσματα, μελέτα·., μετάλλια, τοιχοκολλή
ματα, ολόκληρον τό πολυποίκιλαν καί άπέοαντον 
εργον τοΰ Γύζη, απογόνου άξιου τών μεγάλων έκει- 
νων καλλιτεχνών τής ’Αναγεννήσεως, οί όποιοι έγέ 
μιζαν τους ναούς και τα παλάτια μέτας εικόνας των, 
πρώτην δέ φοράν βλέπομεν τόν "Ελληνα καλλιτέ
χνην, τού όποιου τό όνομα βαίνει όλοέν μεγαλυνό- 
μενον, παρουσιαζόμενον ενώπιον μας ώς είς μουσείο·/ 
ίδικόν του : είς ναόν άξιον τής φήμης, τή; δοξη; και 
τής μεγαλορυία; του.

— Εις τήν εν Άθήναις Έθν Πινακοθήκην έδωρήθη 
ύπό τοΰ έν Κερκύρα κ. Μαυρονιάννη μικρά ε’ινών 
χαλλίστης τέχνης, παριστώσα τήν Παναγίαν μέ τόν 
Ίησοΰν εις τας άγκάλα; καί τόν Ίωάννην τό·' Βα
πτιστήν παραπλεύρως.

— Ο χ. Β. Κοντόπουλος άπεπεράτωσε προσωπο
γραφίαν τοϋ ήμετέρου Διευθυντοΰ κ. Δ. Καλογερο- 
πούλου.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Οχ. Θ. Θωμόπουλος ήνοιξε μετά τών αδελφών
Νομικού καλλιτεχνικόν έργαστήριον, έν Άθή

ναις έπί τής οδού Μητροπόλεως, διαχοσμητικών τε
χνών πλαστικής.

— Είς τήν Γενεύην θα έγχριθή άνδριάς είς τόν Καλ- 
βίνον.
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ΕΖΕΑΟΟΗΣΑΝ
I. Γ. Σακελλαρίδου. — Ό Φάρος τής Ανατο

λής. ’Εγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον "Ετος Β'. Εν 
Κωνσταντινουπόλει. Μετ’ έκτακτου τυπογραφική; 
φιλοκαλίας καί κατάμεστο·/ έιδιαφεζούσαι; ύλης έξε
δόθη ό Φάρος τής ’Ανατολής, αληθής φάρος γνώσεων 
καί πληροφοριών.

Έρνέστου Ναόίλ. Τό πιότεύω τών’χριστια
νών. Μελέτη θρησκευτική. Μετάφρασις

Γεωργίου Φιλαρέτου. ΆΰπαΟέα τοϋ Περικλέ- 
ους. Έν Άθήναις. Μετ’ εικόνων. ’Ιστορική μελέτη 
λίαν ένδιαφέρουσα.

Ψυχιατρική καί νευρολογική έπιθεώρηόις. 
Μηνιαίο* επιστημονικόν περιοδικόν. Διευθυντή; Σ. 
Βλαβιανός. Έν Άθήναις, οδός Ζήνωνος άρ. 16. 
Συνδρομή ετήσια ορ. 6.

Ζωγράφοι X. Έν Ρώμη εινε άποχατεστημένη μία Έλ· 
ληνίς ζωγράφο; πλουσιωτάτη, ή χ. ΣτΙλμα·/, έξαδίλφη τή; 
δεσποινίδα; Λασχαρίδου.

Φωτογράφοι X. "Οχ. Ι’ωμαίδης άνέλαβι νά φωτογρά
φηση όλα τά άξια λόγου τή; επαρχίας Καλαβρύτων, ήτοι 
τήν μονήν Άγ. Λαύρα;, παλαιόν χα’ι νέα·, τό λάβαρο·/, τό 
Μ. Σπήλαιο·/ χλπ.

S. Τ. Σύρον. "Ο Λεονάρδος Δα Βίνταη ητο φύσει έπα- 
ρίστερος, είργάζετο δια τής άριστερας ότε ήθελε νά σπεύδη, 
διά τής δεξιάς δΐ ότε ή εργασία άπήτει επιμέλειαν ή προ- 
σοχήν. Διά τής άριστερας έγραφε» ανάποδα, ώστε τά γοαμ- 
ματα ν’ άναγινώσχονται μόνο/ πρό χαθρέπτου.

Συνθρομήτρια X. Είς άγγλος συγγραφεύς ισχυρίζεται 
ότι με τρία πράγματα αί γυναίκες πρέπει χαί δεν πρέπει 
νά ομοιάζουν. Πρέπει νά ομοιάζουν μέ τόν κοχλίαν, βστις 
δέν άφίνει ποτέ τό σπήτι τον δέν πρέπει νά ομοιάζουν μέ 
τόν κοχλίαν χα: νά περνούν μαζή των παν δ,τι ίχουν. ΙΙρέπιι 
νά ομοιάζουν μέ τήν ήχώ. ή οποία δέν όμιλεϊ Sv δέν τής 
μιλήσουν· δέν πρέπει να ομοιάζουν με τήν ηχώ καί νά ζη
τούν νά έχουν πάντοτε τήν τελευταία» λέξιν. Πρέπει νά 
ομοιάζουν μέ το ώρολόγιον τή; πόλεως, τό όποιον βαδίζει 
πάντοτε χανονιχώ;· δεν πρέπει νά δμοιάζουν μέ τό ώρολό
γιον τής πόλεως, τό όποίον ακούεται απ’ όλην τήν πόλιν. 
Σείς τί λέτε ;

ΙΙαλαιώ φίλω. ΈνταΰΘα. Ό Χαλεπός είνε παράφρων 
άπό 15τΙας. Τόν «Σάτυρον«ζείργάσθη ότε ητο άχόμη μα
θητής. Έν Γερμανία έμεινεν 3 έ'τη. Ευπαίδευιος χα’ι ευ
φάνταστος· είς τίποτε δεν ηΰχαριστιίτο. Έφιλοτέχνιι καί 
χατίστρεφε. Τήν Μήδεια·/ εϊ; φυσικόν μέγεθος ή δ ίδιος ϊ- 
βραυσεν η ό πατήρ του, άφοΰ ένεκα αυτής παριφρόνησε ό 
ατυχής καλλιτέχνης.

Ε. Κ. Ή κυρία Βιργινία Frail είνε Άγγλίς ζωγράφος 
διακεκριμένη. Αυτής εργον είνε ή έν τφ παρόντι τεύχει δη· 
μοσιευμένη είκών «Πρό τοΰ Σταυρού· ώς καί ή έ» τω προη
γούμενοι τεύχει είκών τής Κλεοπάτρας, έν ή τό όνομα 
τής Prall μιτεβαπτίσβη έξ αβλεψία; είς Pazzi.

Μετά τοΰ παρόντος φΰΌ.ον λήγει ή ά εξαμη
νία τον β" έτους. Οί έξάμηνοι σννδρομηταί πα- 
ρακαλ.οΰνται δπως καταβάλ.ωαιν ίγκαίροες και 
τήν συνδρο/iip’ τής β' εξαμηνίας.

Καλύμματα “ΙΙινακο^ήκης,, τοΰ πρώτον τό
μον, πωλοΰνται εις τδ εν όδώ Βουλής Λρ. 5 βι
βλιοδετείο)· τον κ. Μαστραποιπόλη.

Οί πλ.ηρώααντες οννδρομηται τής "ΙΙινακο- 
Βήκης,, τήν οννδρομήν το>ν και μή λαβδντες ε- 
τι τδ “ΙΙάογα εν 'Ελλάδι,, παρακαλοΰνται νδ 
είδοποιήηονν τδ γραφεΐον μας.

"Εν φΰλ.λον τής "Πινακοθήκης,, άποατίλλ^ 
ται δωρεάν, ώς δείγμα, εις πάντα αιτοΰντα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Έν τή Revue du bien έδημοσιεύβη μελέτη μετ’ 

εικόνων περί τοΰ ζωγράφου Jan DAdina.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ

τελευταιλι ακτίνες. — 'Εργον τού γνωστοΰ και 
παρ’ ήμίν Γάλλου ζωγράψου Σαμπά, παραμείναντο; 
πρό δύο ετών έπ’ αρκετόν χρόνον έν Άθήναις. Αί 
«Τελευταίαι ακτίνες» κρίνονται ώ; τό έπιτυχέστερον 
εργον του.

ΚΡΙΙΝΗ.— Εινε έστημένη έμπροσθεν τή; ’Εθνική; 
πινακοθήκης τού Βερολίνου.

Ε. IQANNUHE. — Ό μάλλον διακεκριμένος έν 
Σμύρνη ζωγοάφος. Μαθητής τοΰ Λύτρα, Ίακωβίδου 
καί Γυζη. Έσπούδασε νεώτατο; εις Μονάχον, μεθ’ 
ο μετέβη εις Πάτμον ένθα έκαμε σπουδάς Ttva; καί 
τόναεγάλον πίνακα τήναΧειροτονίαν τής καλογραία;» 
ήν εδημοσίευσεν ή «Πινακοθήκη», καί ή"'· ήγοοά- 
σθη ύπό τοϋ κ. Μαρασλή. Είς τά καλά αύτοΰ έργα 
συγκαταριθμείται ή προσωπογραφία ιού κ. Κλ. Ρα- 
γκαδή, τοϋ έν Βερολίνω πρεσβευτοΰ. Λίαν ευπαίδευ- 
τος χαί φιλαναγνώστης—προσόν εξαιρετικόν οια τού; 
ήμετέρου; καλλιτέχνας.

Οί Ιν Αλεξάνδρειά οννδρομηταί τον άλλοτε 
εκδιδομένον "Μουσείου,, και ήδη οννδρομηταί 
τής ‘ Πινακοθήκης,, παρακαλοΰνται όπως σννε- 
νοοΰνται εφεξής /ιετά τοΰ αυτόθι ήμετέρου άντα- 
ποκριτοΰ κ. Α. ΙΙαπαδοπονλον ανντάκτου τής 
Ιφημερίδος ή ‘‘"Ομόνοια,, παρ’ ου θέλουσι λα
βή τήν ώς δώρον διδο/ιένην μεγάλην φωτοτυ
πίαν. Παρα τώ αύτφ κ. ’Ανταποκριτή πωλοϋν- 
ται σώματα τοΰ Joi· ετονς καί σειραί τοϋ Βον 
τής "Πινακοθήκης., ώς και αί εκδόσεις αυτής. 
‘ Χρυσάνθεμα,, ‘"Εντυπώσεις ζωής,, "Κρυ
φό σχολείο,, κλπ.

δΓκαβρας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— Όδός Σταδίου 56. —
Αριστοτεχνική ίκτέλεΟις φωτογραφιών παντός μεγέθους. Στύβεις και φωτοσκιάζεις καλλιτεχνικοί. Τό φωτογραφεΐον τοϋ κ. Κά6ρα Ικανοποιεί όλα τάγοϋότα και δλας τάς Ιδιοτροπίας.
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* ΣA ΤΥΡΑΙ ·
ΕΞΕΔΟΘΗ

ΦΡΙΞΟΥ ΑΡΙΣΤΕΠΣ

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.
ΦίΙΤΟΊΈΠΙΑ ΕΙΣ ΜΕΤΑ ΣΧΗΜΑ

Διανέμεται δωρεω· πρός τους προπληρώνον
τας συνδρομητάς τής « ΙΙιναν.οϋηκης».

Διά τούς μή τοιούτον; δρ. 3.

Δ, I, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ·· ΣεΑ. 208. ' Εχδοσις Β'. 
Αρ. 3.

“ΕΝΤΓΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ·-Αγή
ματα είχο νογραφημένα. ΣεΑ. 6ά. Αρ. 2 

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ·· Πεζά ποιήματα μετά 
ποΑΑών χρωματιστών είχόνων. ΣεΑ. 18ά. Αρ. 3.

Πωλοϋνται είς τά γραφεία μας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

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

*ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ, 
κατά μετάφρησιν Άγιδος Θέρου. Τι- 
μάται δρ. ι. 'Επί 'Ολλανδικού χάρ
του δρ. 2.

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Λά
σκαρα καί II. Δημιιτρακοπούλου Τι- 
μάται δραχμής.

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Λνρικαί ποιήσεις 
Αίμυλίας Κούρτελη Δ<>. 2. Διά τους 
συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, 
δρ. ι.

"Απαντα πωλούνται εις τά 
γραφεία μας.

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΝ,,
Περιέχει μελέτα; καλλιτεχνικά; καί φιλολογι

κά;, ώς καί σειράν ίννενήκοντα έργων 'Ελλήνων 
καλλιτεχνών είς ίγχρώιιους φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών 
'Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ώραιότερον λεύκωμα 
Τής Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
αντί δρ. 5. Χαρτόδετον δρ. 4·

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ο. ΙΣΣΑΡΙΣ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟ» ΧΑΙ KSNTPJEfiTATON ΤΟΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΜ ΑΟΚΝΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Έιίτιατόριον τοϋ αύτοϋ ξενοδοχείου. 
Μέγιστοι α’θουσαι Λλεκτροφύίτιστοι.

Μουσική τρίς τής έδδομάδος·
Δίδονται οικογενειακά γεύματα.
»on per μετά τό τέλος τών θεατρικών 

παραστάσεων.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Φύλλα τής «Πιναχοθήχης» πωΑοϋνται er 

Άθήταις βίς τά βιβ.ΙιοπωΑεΐα τής (('Εστίας», 
ΣαΑιβέρου, ΈΑευθερουδάχη, Μπέχ. 'Er Πειραεΐ. 
είς το βιβΑιοπωΑεϊον Γ. ΆΑεζάχη. 'Er Κερ- 
χΰρα είς το βιβΑιοπωΑεϊον Σ. ΓουΑή. 'Er Σύρω 
Λαρίσσρ, ΝαυπΑίω είς τά πραχτορεΐα τωτεφημε
ρίδων. Έν ΚαΑάμαις είς τό βιβΑιοπωΑεϊον Βου- 
γιούχα. 'Er Τήνω είς τά γραφεία τής «Προό
δου» . Έν Πόρτ ΣαΧδ είς τό βιβΑιοπωΑεϊον 11α- 
παντωνοπού.Ιου. ’Er Σμύρν>) είς τά γραφεία 
τής « ΆμαΑθείας». Έν Ν. Ί όρχΐ) είς τό βιβ.ίιο- 
πωΑεϊον τής « ΆτΑαντίδος.» 'Er Καρ.ιοβασίω 
Σάμου είς τό βιβΑιοπωΑεϊον Ν. Σαράντου. Έν 
Βονχουρεστίφ είς τά γραφεία τής «Έριδος».

Άνταποκμιταί. Έν ΆΑεζανδρεία ΆΑ. 
ΠαπαδόπουΑος δημοσιογράφος, εν Ζαχύνθω Λ. 
Ζωής διευθυντής «Μουσώτ», έν ΙΙάτραις Ε. θω- 
μόπουΑος, έν ΙΙύργω Τρύφων ΚανεΑΑόπου- 
Αος, έν Όδησσιρ Α· ΜάΑτος, fRuo Pusclikin 
ΊΟ), εν Χανίοις 'Αρτεμίσια Αανδράχη έν 
ΘεσσαΑονϊχη 'Ηρ. Φερνάνδες (ΟΙχος ΆΑ.Ια- 
τίνη), έν ΒεροΑίτερ Ίω. ΧατζηΑουχάς, έν Πα- 
ρισι'οις II. Αιβάοης ιατρός, έν Κων(πόΑει Κ. 
Κοντογιάννης, εν Καιρω Ν. Κοντσίνας.
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