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ΤΑ ΣΙΓΙΛΛΑ ΔΙΑ
ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ *)

Φαίνεται ότι ο πρώτο; είσανανών τήν άνα- 
κζίνισιν τού σιγίλλου ύπήρςεν ό Ούγο; Καπέ- 
το;, ό βασιλεύ:, ό όποιο; έσωσε τό ονομάσου 
εΐ; την οικογένειαν εκείνην, ήτι; έσωσε μονάρ 

ΐ; την Γαλλίαν επί μακρού; αιώνα:, 
περί τού τοιούτον ούόέν επίσημον έχο- 

γνώυ.ήν ταύτην.
του βασιλέω; τούτον 
φέρον τήν λέξιν an 
σι-ίλλου έκ κηρού, 

ύπόΟε-

χζ; ε 
Άλλά 
>χεν, έπιβε^ζιούν

•Εγγραφον 
έκόοΟέν κατά 
nulus [Λ 
φαίνε.ζι άντιοοςούν εί; μιαν τοιζυτην 
σιν. ΙΙοΛΛοί σοφοί εΐσί οιζτεθειμένοι νά πιστευ
τούν, οτι πολύ πιθανότερο·/ό υίο; τούτον 1’ο 
ίέρτο; νά μετεχειρισΟη πρό/το; ζ/.ηΟε; σιγί.1.1θΐ. 

I Ιεάγυ.ζτι το σι-'ίλ/.ον τούτου όέν 
άπλώ; το όνομα annulus αλλά το 

άλιστζ φέρει τ· 
...τεχειρίζοντο ζ 
προσέτι ά.ληΟέ;.

ι άκου.η 
κζΟημένου έπί 

ότι όέν 
όιακείνει

ην 
πρωτότυπον 
τό 988 καί 

τά ίχνη μικρού 
άντιοοςούν

Ins majestatis. Ένίο. 
sigilium 
γο·γ.:·ίΖ.
σ,- .1-1 ·. . .

φερ.ι -../.iOv 
τού annu-

0 Ο'/Ο/.α ί
Τ.Ζ^ΎΓ ι ( 
οτ’. το

'ζ »
, . G όποιον Οϊν ·Λ£- 
γενεαί. I' 

σιγίλλον του Ροβέρ 
ρον τήν εικόνα 
του Οεονου, κζΟώ 
αλλά ούχ ήττον 
ή κεφαλή, άλλ ’ 
xz/ry ολοκλήρου ίκονο; καί φαίνονται ήοη 
πλέον τά βασιλικά όιάσημα μέ πληρεστέραν 
τήν αναγραφήν τού ζςιώματό; του :

Robertas. gratia Dei Francorum rex. 
(Ι’οοέρτο; χαρι .ι Οεια.βασιλεύ. .<■>·/ Φράγκων).

ΤΙ άνακάλυύι; θύτη συμπίπτει, ούτω; εί 
γέννησιν του φεουόζρχικου πολι 

οργάνωσιν τή; μοναρχία;

ι
ου βζσιλέω;,

ζ σ·.·"./.λζ. 
είν.

ι 'J.'.X'J

πειν, με την 
τευματο; και την 
τών Καπετών.

Τό σιγίλλον έγένετο τό όπλον τού νέου βζ 
σιλικού άξιώματο;, το οποίον ήΟέλησε νά όια 
τηρήση την ύπερσχήν του έπί τών μεγάλων 
υποτελών του (vassalli) μέχρι τή; εποχή; έ 
κείνη; όμοιων μέ τού; βασιλεύοντα; πρίγ 
κηπζ;.

Τό σιγίλλον λοιπόν πρό πζντό; έγένετο ή 
έζφρζσι; τοϋ βασιλικού άξιώματο;. ΊΙ Άγγλίζ 
καί αί ζλλζι δυνάμει; δέν Οά βραδύνουν νά 
μιμηΟώσι τόν βασιλέα τη; Γαλλία;.

’) Συνέχεια

ΠΙΝΑΚΟβΗΚΙΙ ·

\λ'/ οί μεγάλοι ύποτελεΐ;, έχοντε; σχεδόν 
όλα τά βασιλικά δικζιιόματζ καί πρό πάντων 
το τή; δικαιοσύνη;, απέκτησαν λίαν ταχέω; 
το δικζίωμζ του νά έχωσι σιγίλλον, ού-ω; 
ώστε κζ_ζ τά τέλη του IB’. ζίώνο; οί μεγά 
‘/.οι ζύΟέντζι καί τά σωματεία είχον όλα τά 
σιγίλ/.ζ των κζθ<·>; και οί βασιλει;.

Κοτάτον II" . αιώνα και οί ελάχιστα έχον- 
τε; αξιώματα άπήτησζν άπό τόν βασιλέα, 
οστι; το έπιόλει προ; ζύτου;, το δικαίωμα νά 
επιθέτουν σιγίλλον εΐ; *ά έγγραφά των.

'Επί Φιλίππου τού Ωραίου βεβαιοϋτζι άλη 
Οη; τούτων επιδρομή. "Ο βασιλεύ; είτε έκ φι
λοχρηματία;. είτε ένεκα ζνζγκ.ίόν συνάζει ζ 
πείρα χρήμζτζ επωφελούμενο: τή: γενική: 
πάντων έπιΟυυ.ίζ;, όπω; αποκτήσουν έν σ.ι- 
-•ίλλον.

I Ι'/.ήΟο; σωματείων λαϊκών καί εκκλησιαστι
κό/·/, άπειριζ ζστών και τεχνιτών, προσέτι σε 
και χωρικών έλζ.βον τήν ίκ.ζνοποίησιν νά απο
κτήσουν έν τοιούτον.

*
♦ ·

Θά έχρειάζετο τομο; ολόκληρο;, όπω; περί 
γράφωμεν τά μνημεία όλα τή σιγι.1.1ογ()α<ρίας 
~.χ σωζόμενζ εί; όλα τά μουσεία. Ούχ ήττον 
Οκ πεοσπζΟησωμεν νά δώσωμεν εί; του; άνζ-
·■·. ωστζ: ΐ'.ζ: • ι
σπουοζ’ότητος
ποιον γευνζ

jztxv ιοεζν ζζο'.οη περί τη: 
ζζ». του έυο’ζφέ.οον'“θ:, το ό- 

ό ζήτημαει: τον •ζΞΛΞτωυτζ
τουτο.

<-)ά όμ.ιλησωμ.εν προ πάντων περί τών Γαλ
λικών σιγίλλων. τά όποια ήσαν τά πρώτα α
ληθή σιγίλλα. τά όποια μετεχειρίσΟησζν έν 
Εύρωπη καί τά όποια έχρησιυ.ευσαν ώ; ύπό 
οειγαζ εί, όλου; του; άλλου; βασιλεϊ; και αύτο- 
κράτορα;. Τά v.z/.'/.ov ένοιαφέροντζ κζλλιτε- 
χνικώτερζ καί ωραιότερα είνε τά Γαλλικά, 
τά οποία ού υ.όνον ούόέν ά/.λο έΟνο; ύπερέβη, 
άλλ' ούόέ καν έφΟασεν.

Έν αύτή τή Αγγλία το πραγματικόν βα
σιλικόν σιγίλλον, έκεϊνο τούτέστι τό όποιον έ
φερε την εικόνα του βασιλέω; κα.Οημένου έπί 
τού θρόνου, οέν αρχίζει νά έπιφζίνετζι προτού 
ή Γαλλία σχηματίση τόν άληΟή ζύτου τύπον. 
Κζίσχεόον όλαι αί προσΟήκζι και -ροποποιησει; 
αί έπενεχΟεΐσαι ε'ι; το άρχικον αύτο 'i/iZwi 
έγένοντο κατά τό Γαλλικόν πρότυπον, όταν όέ 
ήΟέλησαν νά κατασκευάσουν κάτι τι νέον αί
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προσπάθεια! των 'Λ·/ άπέίησζν ώι7.φγ.''Λΐ.ι·>-. 
άληθή οείγχ.ατζ τέχνη; καί κον.φοτητο;. ΊΙ 

(bolla) τού Ερρίκου II'.. βζσιλέω; 
τή; Ά—·λιζ;, σώζεται, όπω; έπιίεζζιώση την 
·,·νώ'ζην ν.ζ; ταύτην. Ό βασιλεύ: ούτο; έσχε 
τήν φιλοδοξίαν. όπω; οειςη εί; τον Φραγκίσκον 
Λ . οτι οί καλλιτέχναι του οέν ησζν κατ' ού 
οέν κατώτεροι των Γάλλων ζζί τών λοιπών 
ξένων εί; τά; προόδου; τη; Ανζγεννήσεω;.

Και ό καλλίτερο; αύτού χαράκτη; ζζτ: 
σκεύασε βεοαιω; έν σιγίλλον «ζεγάλου πλούτου, 
άλλά τό όποιον οέν ήτο παρά ύπερπλούσιον. 
ύπεροβολισυ.ένον. οπωσοηποτε έν σχεοιάγραχ.υ. ζ 
άπειρόκαλον ζζί βαρύ.

Άλλ έάν οέν σκοπουσ.εν νά άνζφέρωχ.εν 
είυ.η τά Γαλλικά σιγίλλα, έάν οέν όυ.ιλησω'ζεν 
περί τού χρνσοβού.Ι.Ιου τού Φεροινζνοου Γ . , ζύ 
τοζράτορο; τη; Γερυ.ζνίζ;, έν τούτοι; οέν θά 
εινε άσχετοι πρό; τό θέυ.ζ υ.ζ; όλιγζι λέξδι; 
έπ-ξηγηχ,ζτικζί τή; λέξεω; βοϋ.ΙΑα.

\'. βοϋ.Ι.Ιαι ζνιζ τεσσάρων είοών : έζ. χρυσού 
I ^ρΐΌ·ό6ου^.7θ)’) ζζί ζυτζι εινε έλάχιστάΓ έξ 
αργύρου, και αύται είνε σπάνιαν έξ όρειχάλ 
ζου, αί όποια·. τώρα πλέον σώζονται εί; τήν 
πζράοοσιν ζζι τέλος εκ υ.ολύζόου μο.ίνβδό- 
βου.1.ίον\, αύται οέ είνε αί υ.ζλλον ζοινζι.

Αί βούλλζι αύται οέν έπιτίθενται ποτέ έπι 
τη; περγζχ.ηνή;, ω; τά σιγίλλα. περί ών ών.ι 
λησζν.εν. Αύται κρέΐΑαντζι διά. ποικ.’.λοχρώ'ζων 
•ζεταξίνων ταινιών άπο τά. έγγρζφζ. Αί έλα 
χιστζι έξζιρέσε·.;, τά; όποια: δυ·,ά·ζεθζ νά 
άνευρωυ.εν δεν κλονίζουν διολου τον κανόνα του 
τον. Ιίροσέτι αί οούλλαι αύται είνε όλω; διζοο 
ρετικαί, κζθο κατζσκευζσθείσαι οι’ αιτίαν δια 
φορετιζην έκαστη' έπι τέλους αύται αποτε
λούνται, κατά ιζειζον [ζέρος. άπό όυο ιζετζλλί 
νους πλάκα: άποτυπωηένα: ίδιαιτέεω: επί ιζιά: 
έκαστη; οφεω; ζζι ηνω'ζενα; κατόπιν οια πεοσ 
κολλήσεω; εί; τά άκρα.

Ί)λαι αί βούλλζι είνε ζ.ζπω; ογκώδεις δυνζ 
τον τότε αι ουο πλάκες νά έχουν εί; τό ν.ετζξύ 
αυτών οιάστηιζα τεχ.άχιον κηρού περιτυλιγχ.ένον 
άπό {ζετάλλινον κύλινδρον.

II Εκκλησία, ή ;ζονη, ήτις διατηρεί τά 
ζυτά ήθη ώ; πρό; τά βουλλζς, έκζ;ζε [ζ-γάλην 
αυτών χρήσιν, ένώ παρά τοί; βασιλικοί; οίκοι; 
σπάνιοι; ·ζετεχειρίζοντο αυτά:, lotto; δέ έν 
Γαλλία.

Αι βούλλζι ήρχισαν νά έπιοα.ίνωντζι πίίν 
των κυρίω; σιγίλλων.

< )ί αρχαίοι Ρω;ζαΐοι ζύτοκράτορε; τά: έκρέ 
ιζων ζπο τά οηυ,όσιζ έγγραφα όπω: προσοώσουνεί: 
αυτά έπισηυ.ότητα καί ή πζλζιοτέρζ ποντηοι 
κικη βούλλα χρονολογείται από τό 61 \ ζαί 
φυλάσσεται εί; τό Βζτικκνόν.

fl ’j.ix των πλευρών παριστά την εικόνα 
τού Καλού ΙΙοιυ.ένο; [ζεταξύ τού πρώτου καί 

του τελευταίου γρζ;ζ;ζζ.το; τού Ελληνικού αλ
φαβήτου, ιζετζξύ ένό; Α ζζί ένό; Ώ. Από τό 
άλλο ;'-έρο: φέρει τήν ρήσιν Deus dedit papa 
Είνε οέ προσηριζοσχ.ένη εί; παπικόν έγγραφον 
Deus dediI. ( 1)

11 εϊζ.ών ζύτη έν τούτοι; του Καλού 11οι 
;ζένο; δέν διετηρήθη έπι πολύ. Ιίολύ γρήγορα, 
κζτά τον 11 . αιώνα αντικατέστη ύπό τή;

ζρα 
αλλά περί τά 

ο διαρκή;.

ζου

κλασική: πλέον άπειζονίσεω; τών κεφαλών τών 
Αποστολών I Ιετεου. Ναύλου ·ζέ το ονο'ζζ του . » · ·

ΙΙζπζ έπι του οπισθίου υ,έρου:, ακολουθούν.’νον 
άπο τόν άριθζον τή: τάξεω: [ζετζξύ τών ό·ζω 
νύυ.ων του ποντηφίκων. Εδώ κι έζ 
τηρείται άκον.η κζ’ζ.'ζίζ διακοπή 
τέλη του Η . ζίωνο: ή /εήσι: έ-ένε 
όειστικη.•

< )ί ποντίφηκε; ό;ζω; οέν έκζ;ζ.ον χρήσιν χ.όνον 
τών βουλλων. άλλά καί τον anello piscatorio 
(ά./ιεντιχόι: όαχτύ./ιοι;. χ.ετζφραζετζι ή φρασι, 
αύτη αυτολεξεί). υ.ιζρου σιγίλλον όν.οιοτάτου 
υ.έ έκείνζ, τά οποία υ.ετεχειριζοντο οί υ.εγιστζ 
νε; πρό τή; έφευρέσεω; τοΰ υ.εγάλου βζσιλι 

•ύπου ζζί οιατηρηθέντο;, παρά την πρόοοον 
του χρόνου, πζρά τή; Αγία; "Εόρα;, όπω; ά 
ποτυπουτζι έπι τη; περγζχ.ηνή; ή έπι του χάρ 
του. Αί βούλλζι έν τούτοι; οιαφέρουσι τών 
anello piscatorio κζτά την χρήσιν : Αί πρώ 
τζι ήσζν ν.ονον όιά τά έπισηυ.ζ γράχ.ν.ατζ, τά 
χ.εγάζη; σπουοζιότητο; ζζί τά όποια λζυ.ζά 
νουν το ονοχ.ζ άκριτό»; άπ' ζΰτών—άκο;ζ.η ζζί 
σήυ.ερον ονον.ζζοντζι βοΰ.Ι.Ιαι τοΰ ποχτίφηχος ~ν. 
έγγραφα του Πάπα — τά οέ οεύτερα ήσζν άπο 
τύπωχ.α έςεπίτηόε: έπι των έπισζεπτηρίων ή 
των ίοιζιτέρων έπιστολών, τίον συνήθω; ονο* 
χ.ζζθ'ζ.ένων βραχειών (breve).

'Εάν ήθέλο'χεν να άπαριθ'ζήσων.εν όλα; 
τά: βούλλα; τόιν ποντηφίκων 
τά έκ.ζλησιζστιζά σινίλλζ οέν 
τοσον γρτ.γοοχ /.ζι ζύ/.ύλω;, 
άπειρα. "Εκαστο; έπισκοπο;. 
έκαστη κοινότη; έπι τ 
τη;. ‘Ι·ζντζσθήτε λοιπού τ 
ύπήρχε. Σην-ειωτέον 
έλζχίστη ζίτία συχνότατα, 
τοχρονιάν, είτε ένεκα τ 
τινό;, είτε όι 'οίονοήποτ: 
ροντο χ.ετζτροπζί ει; τά 
σχην. ζ τιζο υσ ζ ι ν. εγάλην

(*Επ«τα: ουνίχιι«|
Μίτάφρασιί Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑ

t ' »
καί πάντων 
θά έτελειώνοχ.εν 

οιότι είναι ζυτά 
, έκαστη ενορία, 

έλους είχε το σιγίλλον 
οια απειρία τοιούτων 

ρο; τούτοι:, οτι έπι τή 
. είτε κατά την πρω 

ού θανάτου έπισζοπου 
• άλλον λόγον, έπεφέ- 

υπάρχοντα σιγίλλα, 
τούτων ποικιλίαν.

Ι> Βλέπε A. T.eioy (|ι· la Marche. Lessceaux, 
σπουδαιΐιτάτην περί σιγΟ/,ογραφία; μελέτην, έξ ης ήρύσδη· 
μεν τας πληροφορίας ταύτας.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
* ΠΟΛΥ ΜΕΤΡΟ *

’.-Γτό μένα κιίτι. ΐι^έγει
Kart ιρε.Γγει άτια μένχ κι’ό κόσμος μοΰ στριϋνει 

Άτ’ αγκάθια μου ίτιάνιο 
Τό χιόΐΊ, το χιόΐ’ΐ το χιόνι.

Ιι μπορώ νά συνειϋίσοι
Ατό ιΊιίνατο τοϋτο ποΰ ό κόσμος μοΰ όίνει.

Έγόι πάντα πήγαινα) κ’ ίι π λιτοί 
Μονάχο μ’ ιΐι/άνει.

(άάνατο ί/άνατο ιριονά^ουνι 
Τής καρδιάς τήν καταδίκη. 
ΣτήτΊη ποΰ κλειοΰν τό ί/άνατο 
Και τής ζωής τή φρίκη.

. Ιέ )' πεί/αίνιτ), δέν πεϋαίνω.
Κάτι ζοΰοε δικό μου έκεϊ πάνοι,

Νό μοΰ δείξετε τρεχάτε, 
.1;)' ι^,έριο νΐι πεάάνιο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡ'ΖΩΚΗΣ

«ΕΛΕΓΕΙΑ*

ΣΗΜΑΝΤΡΟ

—τ>/ν ίεχασμένην εκκλησσιίι 
Τό σήμαντρο άλιμμένο 
Mt σ’ σε βαί/εια }.ησμονησια 
Στέκει βουβά ί/αμένο.

Kai όμιος κρύβει μουοικί/ 
Γλυκειίι 'ςτά σιοί/ι.κά του. 
Φτάνει ένα χέρι νά βρεί/ή. 
Γ>ίι ν’ ιίκουσί/ή ή λαλιά του

Στί/ν ώμορφη κι έγώ ζο>)) 
Θλιμμένο σημαντήρι.
— τέκω βουβέ] και ακυί/ρωπέ] 
Στής γης τό πανηγύρι.

ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ

ί> άσπρο σύννεφο, αργό, 
ΙΙυΰ ’ς τ ’ ονρανοΰ χυλζις τά πζάτ»/,

ΙΙοιανής ιρυχής είσαι φτερό 
Και ποιο τό πρώχό σου παλάτι ;

Μέμ· είσαι διίκρυ φλογερό, 
ίΙοΰ μνήματ’ ίίγια μυριόνει.

Μ'η σ’ έγεννήσαν μέ καιρό 
Κάποιας καρδιάς οί κρύφιοι πόνοι ;

"ίσιος νά είσαι τ’ ουρανού 
Κάποια ελπίδα ξεχασμένη,

Καί ηεύγεις τιάρα άπ' τοΰ βουνού 
Τήν κορυφέ] τ'η μαυρισμένη’

Σέ χάνω σύννεφο λευκό,
Ισιος καί νάσαι τ όνειρό ιιοτ·,

Ιίον φεύγει τώρα βιαστικό 
Ώμορφο, άσπρο σύννεί/ό .ιιον !

ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΑ
*Ερημη μένει ή φω.Ιηά 
ΙΊ.ίέχ' ή άρΐιχνη τώρα,
Και δεν ήχοΰνε πειά φι.Ιιά 
Στον άει.ίινοΰ τήν ώρα.
Καί π.Ιέχει, π.ίέχει βιαστικά
Καί σά/ϊανο άπ.Ιάινει.
Kai μοΰ τν.ίίγει μυστιχά
Ι'ή νειότιι μου, ποΰ .ισώνει.

Σπασμένη κρέμεται, βονίί'η 
Έχει 'ι'-η.Ιά ή κιθάρα, 
Καί μοιάζ' ή τόση τηυ σιγί/ 
Σαν σιωπή.ίή κατάρα .'
Καί τηι; άγιιπηι; μαι; χ.ίωμό 
Γό φάντασμα γυρνάει, 
Γονατιστέ] τό προσχα.ίιϋ. 
Μ αύτό βουέΐό περνάει.

"Ερημη μένει ή φω.Ιρίι 
Π.Ιέκονν άράχνει; τώρα.
Κι' έιλώ πον ήχονσαν πριν φι.Ιιά, 
Είνε θανάτου χώρα !

ΑΙΜΥΛΙΑ KOTPTfAH.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΙΓΑΝΟ ΦΑΡΜΑΚΙ

'Έτσι υ.'Λουσζν ι
τζν ο·/ω; IC

·<·.

νέτο "εσζ ει* το εενζστηειον τη- ■•■ζ ωεε* υ.ε το ·_ ι ι ο ■ - ( » » - ι
’.'.οντ-ελο τη:, και έληστονούσε τον ζόσσον ολον.

Ομως ό ζοσυ.ο; οεν την έλησυονουσεν. 
Δύτη ή περίφημο; κόρη

καιρόν ': την Αθήνα ή*ο το ζντιζειο.ε',ον του 
γενικού ενο'αφέροντος. Αλλην όγ.ιλίζν όέν είχεν

που εσπουοζσε τοσον

ϊ'·υ?5!
ΖΙΙΛ'-ά

·.' ΞΤΟΛΛ’Ζ
η;, -z/.-j ζ

συ. ου
του

λε-ϊν 
» ■/ ςιςουν

κοπο σου πζιοι ".ου» ε 
«Δεν λέγω ~ί·>: χ

ά'.ού τό λένε τόσοι π ου
ίέεουν χ~ χυτά τά π;ά··ιιζτ- » I « t
σέ τί σού χρησιμεύουν : Ούτε 
λίσουμ.ε ·>.’ ζύτά '.'-.Ί ".ποεουοιε 

κζφάλιζ ζζί -/ίζ'.ν. ζζί πόόιζ 
'.ζ είχε; '-■~'7j'.X‘-.z\ ζωνρζ.φιζη 
Ι)χ ζίγζζ τίποτε ,ίζονε; νά ζρε; 
τοίχο.

ΊΙ

ZOV:

ζ Λου;

ζ/.ουε

ων

Καί^με τό χεοι της μέβα ατό όικά rov tor εκΰΐτα-ε βα&ειά...

οπο'.ζ
ο 77 ου

κζί ζν έπήγζινεν έγίνετο το κέντρον 
,'οολή: όλων των Τλ'λΐ'άτων ζζι το ζντι 
ζ-ΐ'ΐενον όλων τιόν πεειποιησεων ζζι ζο/ζ 
κε ών. Είχε γίνει το 
σζλονών η:ο όέ ολζ;

τζ . C. Cτζ: συνζνζστροφζ;
ζωήν ή χζρίεσσζ φζιοροτη: κζι το λεπτόν 
πνευγζ τή: νεζρζ- ζζλν.τέχν'.οο:.

< )ί ζοσχ.ιζοί ζύτοί Ορίζγβοι έζολζζευο7 
ούζ ολίγον τον έγωίσγ.ον τή: Φωτει 

ο ζ:εοζάτι τη

του πζτερζ
γού λες, γ: -χ των-,ά σου είσαι που 
:ο κορίτσι σου ·,ά γ χζχ·.·.ετζι όλη γέρζ 

κλεισιιένο σέ ο.'.χ 7.x. χζχ, ·,χ ζυοιώνη κόκκινο 
χωγζ : 1>γζλ τη» νά την ζζυζρώοτ, ό ζ.οτυ.ο-, 
που είνε γιά κοπέλλζ σάν τό κρύο τό νερό, ιά 
-ή- εύρη; ζι' ένζ γζγπρό οπω; τή

Σ τη γητέρζ τη: τά ίό'ζ.
«ΜεΟζυειο σάν πζντεευΟή οέν

« Δ:ν

ττυ
ζζ’. ο~ζν

7.!.1.Τι

. τον εγωίσχ.ον 
τό [ίράου

νζ π;
: τή:

νζ ',ι χ-χ. ζουπ/.’.·’εντζ »
ζ; ζ ζ ·. όείχζν ζά;>ει ό

-ε'/ .υτζιζν τννζνζστροφήν. 
ζυτζρέσκε·:ιν ζζί έλησγόνει "ά 

ε/ή προπλάσχζτζ -ά όποίζ την επε 
ζζν εί; τό έργζστηρ όν τη: 
ν»-ο ζζί ζζτεστ:έφον-ο τ

7 ην
’.Ζ

I ινά τά ζά 
Τόύλάχιστ 

τόσον ζζ·:1 
άσου’.’ζ τον

ή; 'μ/,I—',·/jz ;χ ~.ύ,' ;·.7.’.ι ζεωνουγ.ε». 
Φωτεινή έπιζρζίνετο κζτάζζρεζ 

όν.ω; x—zhxzz'j'/z-.z.

:;.*έ», έσκέπ-;-ο, xz/.zi 
ζωιιζι. Αργά η ·;^ζχ

0 “ Ζ V
. - ΌΙΧ ι

«Τί ;ζέ ■ 
άφίνουν ν 

σ.ιζ [J-izx hx ο.

Iziyz-j X7.rjO.-r, τ-ry έλπιοζ ;z: τον κζιεον 
Οά τού; έσυνήΟιζε νά σέίοντζι

νζ υ.=

·. ζ ZV2

7.7

7/j.h~:z
•σ».

«Έκλεέετο μέσα εις τό ίργαστήριόν τη; μέ τό μοντέλο τη; καί 
έληομονονοε τόν κιίομον δλον ...»

λ ο ·. ζ

ζι· εο»
ίζυο

ζν οφίλοτιν.ο, οτι ταχζ η 
ζωη τ r,z είνε εγωιστική zzt ζχεηστη.

—« Μά *·ί σζπειεζζει άν
-Ο'ζι ιι ονηγού
κάνω ζάνενο ζζζο ;»

την

η ν

~7, '

\ 7.

γ /α 
κάυ.ζρά ·ιου: 
έλεγε γέ τά

“.Τ’,
' · Λ

τχ

πολυτέλειζν άπηγορ.υγένην σχεοόν. 
Σιγά σιγά 0γω ήρχισε-.ά τή- 'ίζσζ 
νίζ-i τήν ψυχήν κάποιο, ζρυφό: πο-

Απο όλου: του' γνωριγου τη . 
οεν ευεισκειο ένζ;,ούτε ένζ ό όποιο: 
νά πζεζζολουΟή

ζζποιο.

ενοιζφερον
λζχιστον το εργον τη .

Κζι χύτη ή άγονο; έργζσίζ. ή 
ζποζλειστική,ει: την όποίζν χύτη ή 
ίοίζ ητο ζζί οηιιιουργό: ζζί κριτή:, 
ήρχισε νά την κουρζζη. "Αλλοτεοτζν 
έπετύγχζνε ζάνέυζ εργον τη;. έτρεχε 
;ζέ χαράν εί: τήν θείαν τη:, τή; τό

>.ζ»τησ.'. — η του».ζχ·.σ-ον
- ζ.άποιον ’. ένζ ωεζίο ζεοάλι 
ζζί σοβζρό πρόσωπό. Κζ

ζζι γε 
--λυζυ ζζι σοοζρο πρόσωπό, ιχζι τυ γλυκό ζζι 
σοοζεόν προ'ωπον τη: έ Σγισε οιά υ.ιζ; την ζζρ 
ό'ζ τη: ' ένζ ζισΟη ' ζ. άγνωστον γι' χύτην 
έως τιόρζ. Κζί όλε; ή γέρε; τη;, ζζί ολε; ή 

ητζ» -ε'/άτε; άπό τό γλυζύ ζζι σοοζρόν 
Τόν ζζιρόν εκείνον έλησγονουσεν ά 

•ολύ τά πήλινζ ζ-'ζλχ.ζ-άζιζ · 
π :ί'λενζν : το έ;··ζστηειον τη; ζ, , · · · ·

■‘■‘7. 
προσωπον. 
ζοχη π·ό : 
ποιζ την .

Φωτεινήν όυ·.ζ".ν νεζν οζ 
νά ζζ.'ορΟιό'η περισσότερζ. 
■ν. λάθη, κάποιο · υγνζσγ '.·/', 

τχ,· ~χ υποοείςη ζζι 
νζ τζ οΌρόιό'.η ζζι ·,ά φΟζνη

ει: την άλήΟε'ζν.
κ.ζΟε ερ-ον -ο όποιον έτελείωνε τή: 
"ίζν ζχφιβολίζν εί: την ύυχην τη:, 

ζν εί; -ην έργζ 
την. πάλιν έβζ 
Ιζνον νά έιχε ζζ 
:ε ζζί τό όποιον 

τη . Κζι η ά'ίοιίο 
η ζζί ·.ά 'λ'σή

Λν '.'ζν.ζ·.'/ζ ζζχ ί ’ ζν 
σίζν τη: ζζί έχζί: 
σζνίζετο χ.έ τήν ίόέζν ότ: - 
νένζ λάΟο' τό όποιον οεν έί>
.........- ......................,-;'όν 
λ’ζ ζυτη την έζζ".νε νά όπο'.. 
τά έργζ τη ένζ ένζ ζζΟω ~χ 
ν, ζζγχσίχ ~r.: τή: έφζίνετο οόυνηρζ ζζί οί κο 
τη: χζτζιοι.

I Ιεριβάλλον! \ά οην ιουργηση περι<
Κζί -<·>■ -.χ τζ 7.x~'^z,)i.>r,-r, : Γωρζ 

νέτο άούνζτον. άπολυτω- άόύνζτον. 
οποίον εοζντάζετο τόσον εϋζολον άλλοτε επάνω 

ιζην /χζχ·/ τχ, . έπζνι.» εί: τόν 
κζί την πεποίΟησιν είς τον

7.7. ν ΟΛΟ

λείων:. ζζ·.
rj·.

βάλλον !
: -ή έοζ'ί

ζ Ο

/ ειωτζ.
ΙΙού ζζί που ό;>ω: έσζέ
«'Ίσω' ζύτο. νοιώθει. Ί 

λιτεχ νίκη υυχη ».
Κζί είχε ;.ιιά ζ.ρυφλ ελ
Άε-ότοοζ τόν συνήντησεν εί: συνζνζστροφζ:. 

‘Ί1-ο πζντζτε οοβζρό; ζζί γλυζύ:. Δέν τή; 
-.............................■■■'· -■■-•χζ κζί φιλοφρονήσει;, ό;.<ω:

•ε περισσότερζ άπό ολζ; τά: 
άλλων.

Ξζζ"ν; ου“Σ ζοΛζζς’.ι
ένζ ^λέ’ΐ'λζ του Γλεγ 
άνοητου: φλυζρίζ: των

Κζί ήγζπήΟησζν οί 
ίζήτησεν άπο τοντην

-7- 
ζζί έκέ,

κοινών, ζην

ουο των. ζζι

7.ΧΙ.ΎΊ
ό'.ζε 7.Χ'. χώ.Ί χ. ',

ει: την οηνου 
ένΟουσιζσγόν 
έζυτόν τη:

• 7*".‘ ·

Κζί οσω περισσότερόν υπεοεεεν ε 
.ρισσότερον ζζ-έφευγεν εί; 

έςωτερ’ζά υ.έσζ οιά νά όιζσκε''άζη τήν στενο- 
χωρίζν τη:. Τιόρζ ήζολούΟει τ· 
είς ολζ: τά; συνζνζστροφζ:. εί; 
ρού: τών λεσχών, εί; ολζ; τά; ----- ,
συνζΟεοίσει: όπου ή τύεβη ζζίό θόουβι 1 »

οσω

ην χητερζ τη: 
: όλου: τού: χο 

άπογευγζτινά: 
___ 'όο: Οά τή: ♦

ι γονει 
υ: χζράν την προτζσιν του.

"Οτζν πρωτοήλΟε σπί 
στιζό; τη·. ή Φωτεινή 
υ.έσζ

εκείνο;

ί περιουσίζν. 
τη: έοέχΟησζν

c -

τη: ό άρρζβωνιζ- 
ίχε γιά κουφή λζχτάρζ

"η: ■
«Άοζ γ: νοιώθει : χζχ γ- Οά

Κζί του είπε οειλά τειλζ:
ζστήριόν«Ιίζν.ε νά ίοή· το έργ 

Εκείνο: όλο: λζτρείζ 
()τζν ενλβήκζν ν.εσζ

ζέσουν ;»

ν.ου».
ηζολούΟησ-ν

ζ υ.’.ζοζ οωυ.ζτιζ
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ΙΊΙΝΑ-ΚΟΟΗΚΗ
Θ Η Κ Μ

οπού είχε τζζζχΊζ·. r, Φωτεινή τόσα: <·’>ρζιζ; 
ώρα; έρ··ασία; ζζι εμπνεύσεω:. τοσζ: ώρα’ 
χαρά; ζζί άοημονίαι.ή κόρη έννοιωσε την ζζρ 
οια τη; νά ζτυπζ ουνζτά. I ΙσΟζνετο '·τ'. χ~'. 
~.λ βλέμμα. μέ τό '-.-.wi ')χ -χ 'ζότεζεν χ·χ 

-■r,'>.i->v, τ-r.z ~·χ ήιγ* ’ΖΎ-,, έςηρτζτο r, τύχη 
των. Κζί μέ το /ΐζ·. τη: ·>.ζΓ.χ. ύ.ζτζ οιζο του, 
τόν έζύττζζε βζ.Οε’.ά ζζί ερευνητικά μέσα ’; τά 
σκοτεινά του μάτια, Τά ειοε νά λάμπουν χτζζ. 
'/χτζζζχ·/ ζζι πόθον, ζζί x.z/'.'iz νά τού όείχνη 
■>.ζ r.zz'.W’j-zzz',·) bxzz'j: ένζ ένζ τά έργα ττ,ζ.
Εκείνο; τά έπιανε τζ /iz'-zr. του, τχ έζύτ 

τζζεν άπό ζάΟ; μέρος, τά έΟζύμζ'ζε, τζ έπζι 
νουσεν, ζφηρημένος άπό τήν ζωντανήν μ.ζ 
γειαν μέ τήν όποιαν τον περιέβζλλ .εν ή παρου 
σια τή; χαριτωμένη; χλζύ, . Ύ.τζζ'.τχ άφού τά 
είοεν όλα, έγύρισε και την έζύττζς: γ.ζ βλέμμα 
ζπείρω; τρυφερόν :

« '.\··χζ-.τ, μου». τή; ζ'.τζζ. «όλζ ζ’.ίζ <·>ζχ·.χ. 
τζ, έ'νζ κζλλίτερο άπο τό άλλο, έτσι υ.ού φαι 
νοντζ·. τουλζχιστον, -ιζτί όέν νοιώθω ζζι πολύ 
άπ ’ αύτά. II ζμ; τώρα, χρυσή μου. ζζί ζ; τ' 
άφίσουμ: ζύτζ. ΜεΟζύίΐο. σ το σπίτι σου 
οσο θέλεις Οά έρναζεσαι. Τώοχ ά: ·χξ απασχο
λούμε·? μέ ζύτζ τή: λίγε: ώζζζ που εϊμεΟα 
■J.xZi. ΙΙζυ.;. "ιχτζζ'.χ ‘j.'j-j» !

Και τ-ί; κρατούσε τζ όυο τη: /ζζ’χ γ.ίτ’ 
: τά οιζά του. ζζί την τζχζζτχ,ζζ·. μέ βλέμμα 
εκστατικόν. 'ύτυχης-'χαγευ·χένο;...

Εκείνη έμενε σιωπηλή. στενοχωρημένη ζζ 
πως. άλλά σιγά σιγά μιά ανέκφραστη :ύόαι 
μονιά τής επλημμύρισε την ψυχήν. πνίγουσζ 
μέσα τη; κάθε άλλο αίσθημα.

Κζί τον έκύττα'ζε ζζί εκείνη μέ σιωπηλήν 
λατρείαν, μαγευμένη...

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ'1

I ην άλλη μέρα. έπιζσ: μόνη τη: ζζί τά 
έζρυφεν ενζ ένζ όλζ τά πήλινα άγζλμζταζιζ 
τη; γ.'ζσχ σέ μιά ζ.ζσσζ. "Οταν τήν έζζρφων: 
τη; ’φάνηκε σάν νά έκάρφωνε μέσα σέ νεκρό 
ζζσσζ ολζ τη; τά όνειρα, όλζ; τά: φιλοόοξϊζ; 
ζζί τά; ελπίδα; τη;.

« Αφού ούτε αύτό: όέν τ’ ζγζπζ...»
Είπε έπειτα ζζί έσήζ.ωσαν τήν ζ.ζσσζ ζζί 

την έβαλαν σέ μιάν άποΟήζην άχρηστων. Κζί 
το εργζστήριόν τη; έμεινεν άδειο ζζί ψυχρό, 
σάν δωμάτιο νεκρού. Έβγήκ: τότε ή Φωτεινή 
ζι εζλεισε την Ούρα μ ένζ ζρυφό στεναγμό.

Εζείνη τή στιγμή ακούσε τό γοργό βήμα 
του αρραβωνιαστικού τη; :τή σκάλα. "Ετρι
ζε νά τον ύποόεχΟή. Καί τά’λησμόνησε·? όλα...

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ

Εί: τήν εκκλησίαν τή: Φαηρωμίνης ύπζρ- 
χουσι άγιογραφίζι πολλζί του Κρητό; Τζάνε, 
ζλλ ούτο; άνήκει εΐ; την σχολήν του Δοξζρ*. 
ζζί περί τούτου Οά πρζγυ.ζτευθώ7.εν εί; τήν 
περί άγιογράφων τη; Βυζζντιζζή: σ/ολή: 

7,9G)V.• *» »
Έτερο; ζζλλιτέχνη:. εργζσΟεί; εί; τήν :ζ 

ζλησίζν τή; Φζνερω;χένη;, εινε ό ΖζζύνΟιο; 
Ιερώνυν,ο; ΙΙλζζωτο;, ό ζζτ' εξοχήν Πιττό 

ροζ x.x'wri.z'i'i·,■ Εεγζ _ού ζζλλιτέχνου τούτου 
λογίζοντζι ίόίω; οι ΙΙροφήτζι ζζί Ίερζρχζι. 
περί τόν τοίχον τή; Φζνερωυ.ένη;. <) Κζτεζ 
7.ή; ( 1) λέγει, οτι ό ΙΙλζζωτό; συνειργζσΟη 
7.ετά του Χιζολζου Δοξζρί. τού λζβόντο; ζ 
νζγζην νά τελειιόοη τά: εν τώ νζω Φζνεεο» 
υ.ένη; είζονζ:. Ό ζύτό; Κζτρζυ.ή: ζνζφέρει. 
οτι άπο τού 175.3 ήρξζτο ό Δοξζρϋ; τήν ζζ 

•■χτ,’.χ; :ί την Φζνεροψ.ένην ζζί οτι ό ΙΙλζ 
ζωτό; άπέΟζνε τώ 17'28 εζ πζνώλου . Αλλ' 
άφου ό ζζλλιτέχνη; άπέΟζνε τω 17'28. πώ; 
εινε όυνζτον τώ 175.3 νζ συνειργζ.ζετο υ.ετζ 
του Χιζολζου Δοξζρζ: Αν ζληΟεύζ, ή πζρζ 
οοσι; — ένεζοσν υ.έ/ει τούόε όέν ειόο'χεν—ότι 
ό ΙΙλζζωτο; είργάσΟη όιά την Φζνερωχένην. 
τότε είργάσΟη πριν ή ό Δοξζρζ: ζνζλζβη τήν 
ύποχρέωσιν είργάσΟη πρό τού 17'28, ήτοι τού 
Οζνάτου του. Χου.ίζοχ.εν. οτι ζί είζόνε; του 
ΙΙλζζωτού Οά έστολιζον την έζζλησίζν πρό τή; 
έργζσίζ; του Δοξζρζ. ίσω; Οά έσζέπτοντο οϊ 
επίτροποι νά τά; ζντιζζτζστήσουν οι' ζλλων 
τού Δοξζρζ ζζί έπειτζ νά ;χετενόησζν. "Οπω; 
ζζι ζν έχη, το πρζγυ.ζ. ζ; άνζυ.ένωυεν τήν 
άνεύρεσιν εγγράφων. ζζΟότι εζ πζρζόόσεων 
ζζί ές είζζσκΰν όέν πρέπει νά ζείνγ, τι;.

Αγνωστον πού έοιόζχΟη την τέχνην ό I Γ/.ζ 
ζωτό:, πιΟζνόν νά ύπήρξε υ.ζΟητή: του συγ 
χρονου ζΰτω Ιίζνζγιώτου Δοςζρζ.

Κζτεγίνετο ύ ΙΙλζζωτο: εί: την έξειζόνισιν 
άγιων, προσωπογρζφιόίν. τοπειων. ζώων, οπω 
ριζιόν, άνθέων. πτηνών, ιχθύων, σζηνών τού 
ζζΟηαερινοϋ βίου, τρικυμιών ζζί ζλλων τοιού- 
των. 7.ΐ7.ουυ.ενο; ίόίω; την Φλζ;ζ;χανόιζήν σχο 
λήν. Εϊργζζετο έπί σζνίόο:, οθόνη;, ύέλου ζζί 

75?"^·
Ό ΙΙλζζωτο; είνε ό πρώτο; "Ελλην ζζλλι 

τέχνη;, οστι; ζζτζγίνετζ·. εί; την είκονογρζ 
φησιν τοΰ οίζογενειζζού βίου ζζί τή: έν γένει 
ζψύχου φύσεω;. ΊΙρέσζετο εί; τήν Φλζ;ζ[ζζν 
οιζήν τέχνην ζζ! ειεελέτζ τού; ’(Ιλλζνόού;

’) Συνέχκα.
I | Φ’.λολογικά ανάλεχτχ σελ. 37 1.— ΙΙοοβλ. Σ. δέ 

Βιζζη Ιερώνυμος Πλακωτός έν Καλλιτεχνική κό
σμο» περιούικώ ’Αθηνών 1892 άρ. 3.

1-^2

ζζλ.λιτέχνζ:. Εί: του: ζ;ιστοζ:ζτιζού: τή: Ζζ- 
ζύνΟου οΐζου; ύπήρχον είζόνε; Όλλζνόών. II 
φυσι; τή: ΖζζυνΟου έόιόε τώ ζζλλιτέχνη, 
φήν, όιοτι ζζί έξοχζ τοπεΐζ υπάρχουν ζζί 

βίος έ;χπνέει 
’< · έξοχο;

νά συλ.λζβη 
Μήπω;’

ο’.σ
VaZVT’ZZ ·λ 

/.’.τέ/νζ: 
τέχνη; 
ζζ» νζ

οω - 

ζζ/.
ζ ζ

πζντζχου ουνζτζι 
ρρζφη ζριστούργηχζ.

ζζτι; ήλιου όέν ύπήρξεν ή άφετηριζ 
Αλβέρτο: Cuyp ζωγρζφίσγ, 

ο ποιητη; 
έργζζετζ1.. 
όέν Z.Z7.V·’.

ζωγρζφϊζ;
Potter, ώστε νά

νζ Σίνε
5οσζ:·.

/ϋντζ
7Λ’.7.ζτΖ’.
ζντυπωσ’.ν

πρωινή 
οπω; ό

ωστροπϋν
Τό ίωϋν. 77ΤΞ

ζ ν ον τυ
GZV 'V£“VcUG'V 

το’.ζυτζ; τόν ΙΙζύζον
ζληΟη ό La Fontaine ων

ζωγράφων ; Αν τών χωριζών ό βίο:, βίο; 
είουλλιζζο;, ένέπνευσε ζριστουργήχ.ζτζ εί: τον 
Ηεόζ.ριτον, Ιίιργιλιον. Γζέσνερ. υ.ήπω; οέν ενέ 
πνεύσε ζζί τον ζζλλιτέχνην Αόριζνον Van 
der Velde Ό ΙΙλζζωτο; λοιπόν ήγάπησεν 
έν γένει την φύσιν <■>; οί < Ιλλζνόοι, όιά του: 
οποίου; όύνζτζί τις νά ειπη τον όρισυ.όν του 
Βάζωνος Al's est homo additus natavae, οιότι 
ώ; πζρζτηρει ύ Viardot πζντε: οϊ ζ<·ιγραφοι 
τή: πζτρίόο; του Σπινοζζ περιωρίσΟησζν, χτζ 

.J* 1 ... Λ ·νιζοντΐ; την φυσ’.ν. νζ ζγζττησωσίν ζυτην, να 
την ένν^ησωσ». νζ την μ-τζφΰάσωσ·. ώ; εζζ 
στο; τούτων τήν ζίσΟζνετζι. Αί ζωγρζφίζι 
τού εϊόου; τούτου τού ΙΙλζζωτού Οά ησζν έπι 
τυχεΐ;, οιότι τω 17’21 ο προβλεπτή; Βέυ-πο; 
έπλήρωσε όιά υ.ίζν συλλογήν, είζονίζουσζν τήν 
ΖζζυνΟιζν φύσιν, ώζ ζζ·. τζ ήθη κζί έθιυ.ζ. 
τζεζίνιζ 700 κζί την πολύτιχον τζύτην πλη 
ροφορίζν ζρυόυ.εΟζ έ: επισήμου έγγραφου.

Δυστυχώ; ό ΙΙλζζωτο; ήτο ζζί έχπειριζο; 
ίζτρό;. Αέγθ7.·ν όνσΐυχώι: οιότι όιά νά υ.ετέρ- 
χητζι τον ιατρόν, άπέθανε λοιχοβλητο; ένεζζ 
τής έξή; ζφορυ-ή: :

Λοιυ,όβλητός τι; ή'λΟεν έζ Ι'αστούνη; εί: 
Ζάκυνθον υ.ετά κλ·ύΐ7.αίων ζαΐ έπειόή ήτο 
γείτων ο ΙΙλζζωτο:, υ,ετέβη εί; αυτόν όιά νζ 
ΟερζπευΟή. ’<) ΙΙλζζωτο: όέν όιέννωσ: τήν 
ασθένειαν ζχ-έσω; ζζί οΰτω; ζύτό; τε ζζί ή 
σύζυγό; του ζζί τά όυο τέζνζ του έγένοντο 
λοιαόβλητοι ζζί ή πανώλη; όιεόοΟη έν τή 
πόλε·.. Ί’ά πρώτζ Οζνατηφορζ κρούσαζτζ ύ 
πήρξαν ή σύζυγο: ζζί τά τέζνζ. τέλο; οέ ζζί ό 
ΙΙλαζωτό;, οστι: άπέΟζνεν εί; το λοιυ.οζζΟζρ 
τήριον τή ‘26 Ί':βρουζριου τού έτου: 17'28. 
π;ό: 'χενίστην ζηυ.ίζν τή: νεοε'χληνιζή: ζζλλι- 
τεχνία;.

ΙΙ-ισΟεΐσζ ή ζρ/η. ότι οί ζποΟανόντε; ησζν 
λοιυ.όβλητοι. ζ;ζέσω; πζτριζην Γλζβε υ.έριυ.νζν 
ΐν' ο λοιυ,ο; υ.η λ.άβη οιζστζσει; ζζί οί πζ- 
Οόντε; τύχωσι των έφιζτών βοηθημάτων. Εζ 
τών προφυλαζτιζών μέσων ητο ζζί νά ζζή ο,τι 
άνήζε τώ ζποΟζνόντι λοιμοβλήτω ζαλλιτέ-

χνη. Έγγρζφον πιστοποιεί, ότι μεταξύ τ<.»ν ζζ 
ταστροφών «.... τή; πζνούζλζ: πρέπει νά λυ 
»πηΟούμεν ζζί όιά το χάσιμο τού ΙΙιττόρου 
»όπού ζμπελίρησε (*) κάμποσου; νζού;. σπίτια 
»·χέ φι-ούρε;, φιορζ. ζώζ ζζι πουλιά. < )ί Σζ 
■ινιτάόε: έζάμζνε καλά ra χάψουη κζί τά 
»πολλα του πραγμζτζ τή; έπιστημη;, που 
»ήσζν εί; το στούτιό του, κζθώ; άγιου:, στό 
υξερό κζί στό φράγζιζο ζζί πολλέ; ζλλζι: φι 
»γούρε: προφάνε; (=ίστορήματα μη ίερά|. 
·>Ι\ι ώ; ίζτ:ο: υ.όνον όπου οέν ενστουτιάρισε 
ι> στά ζολέγιζ, έγνό>ριζε ζαλά την έπιστημ.ην 
του». Διάτζγμζ τοΰ ΙΙροβλεπτού έλεγεν «... 
» Έπειοη προζειται νά ζζιοσι πάντζ τά εύρι 
«σζομενα εί; τήν οίζιαν του ΙΙιττόρου Ιερω 
«νυυ.ου όιατζττομεν νά είναι προσεζτιζοΐ οί ύ 
»γειθνόμ.θι, νά μη λυπηΟωσιν άν ζζίωνται πο 
••λύτιμα τή; τέχνη; πράγματα (preziose COSe 
»d artel ζαΐ σύναμα νά είνε προσεζτιζοΐ. υ.η 
»πω; τις τών παρευρισζομένων ζλέφη τι ζζί 
»γίνη, οΰτω; αίτιος τή; όιζόόσεω; τή- πάνω 
»λου;. ·) παραβάτη; θέλει ζλεισΟή εί; τό 
«λοί’χοζαθαρτηριον άμέσω; ζζί άν ζηση Οά τ· 
»'χωρηθή, οι' έςορία; ζ. λ.»

'<) ΙΙλζζωτο; όέν εϊργζζετο μόνον οι έλαιο 
μιγών χρωμάτων, αλλά κζί όιά του κροκού 
τού ώού, όιοτι είργά'ζετο ζζι ζζτζ την Βυζζν 
τιζζήν τεχνοτροπίαν ζαΐ προσεπάΟει νά ·χι 
•χηΟή τήν Ίτζλιζην τέχνην, όήλον οτι. νά 
άποφύγν, τήν ξηρότητα, ζζί νά προσεχή εί: το 
όιάγρζμμζ. την προοπ-ιζην, την ανατομίαν, 
τήν φωτοσζίζσιν ζαι τον χρωματισμόν. Έρ 
γαζόμενο; ό: οι' έλα.ιομιγων χρωμάτων προσε 
πάΟει νά μη άπομακρυνΟή τού Βυζζντιζκού 
ύφου:. ί'νζ μη προσβάλ/.ωντζι οί είΟισμ.ένοι εί; 
τά; εικόνα: τη: Βυζζντιζζή; τέχνη;. <> ΙΙλζ 
ζωτό; πρού/«>ρησεν εί: την Βυζζντιζζην ά-ιο 
•·:ζΌ'.ζν πολύ περισσότερον τωνΚεητων. έοάνη 
ι*. ' . ' · , ... ' . : ,οη/.αοη τοχμηροτερο: ζζι ιορυσε νεζν σχοζην. 
ήτι: ζζτ’ ολι··ον έν ΖζζύνΟω έφΟζσεν <·>: την 
έοεεεν ό Κεοζλλην Ιωάννη; Ταμπάκη;, οστι: 
άπέθανε γέρων έν ΖζζυνΟω την πρώτην Ία 
νουζρίου ΒΙΟΙ. Ό άγιογρζφο; ούτο:, αν ζαΐ 
ητο οιλόπονώτατος, αν ζζί είχε όιόάσζαλον 
τόν Κεφζλλ.ήνζ Μηνιάτην, άν ζζί ζντέγραύε 
πλή,Οο; εικόνων τοΰ Κουτουζη, τοΰ Κζντούνη 
ζζί Ίτζλόιν. ούχ ήττον το όιάγρζμμζ τών 
άγιογρζφιων του ήτο έν γένει ζχζρι ζζί ζζομ 
ύον, τά ζζρζ λανθασμένα ζζί άτεχνα, ζί πτυ 
χζί άτυχεΐ; ζζί ήγνόει τήν ανατομίαν ζζί προο 
πτιζ.ήν. 'Επιτύχει; ήσαν ζί μιζραί είζόνε; 
ζζί έπετύγχανεν εί; τά: όιζζοσμ.ησει:.

Φαίνεται οτι ή φύσις έσζέφθη από τόν Ταμ 
πάζην νά ζζ·χη καλλιτέχνην, άλλ' έπειτα με- 
τενόησε,

I Άχολουβεΐ] ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

1) Έστόλισε
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ALEX. 81ίθΝ Σχεδιαγράμματα

’ο έρως χλ.αίων

* PIERRE BARBIER *

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΝ’)

2KHNH ΟΓΔΟΗ
ΙΟΥΛΙΑ, ό ΔΟΥΞ ΠΟΥΖΕ

πουζε («σ«ρχό/4ί>Ός) Κόυ,ησσα (παραζνφώζ· 
τόν όοΰχα, χατ' Idiar) Ά ! ΙΙοϊο: λοιπόν τολυ.ζ 
χωρίς νά ;χέ γνωρίζη........ (Λ'αφεζωΓ ψυχρώς <
Κύριε.........

δουξ. Μετά μεγάλη; εΰχ αριστήσεώ; ν.ου χαι
ρετώ ένα καλλιτέχνην.

πουζε. “Ο ! . ,
δουξ. Μη δικν.ζρτύρεσθε ποσώς. Ούτω σζ: 

κρίνουν.
πουζε (ίχχεπ.Ιηγμενος). Άλλά....

δουξ (Λειχνύων τα έν τω ίργαστηρίω τον 
Πουζε προπ.Ιάσματα). ’Επικαλούμαι την μαρ
τυρίαν των έργων τούτων θαυμάσια πράγματα! 
Μά τόν θεόν ! Μακαρίζω τήν κόμη'σσαν, ή 
όποια φοβείται μήπως ήθελε ύυχράνη τήν λε

·) Τέλος.

• ·"·>·· ·..·!· ·)Ι ·ο · ·!,·.>· )ΐ·Ιι·η·ι

πτότητα τη: εργασία: σα:. Είμαι ό θησαυρό- 
φύλζς τη-,

πουζε. ’<) θησαυροφύλαξ τη: ;
δουξ. Χαί- είπέτε πόσα θέλετε.
πουζε. Λλ/.ά ή εργασία μου οέν έτελείωσεν 

άκόμη... άλλως τε ούδέν έπείγει.
δουξ. Ιίολλάκι: ή τύχη δέν φαίνεται τόσον 

ευνοϊκή πρό: τού: καλλιτέχνζ;. "Λ: άναζ.ου- 
φίσωμεν τουλάχιστον τά; μάλλον έπειγούσα: 
ζνάγκας... Λάβετε προκαταβολικώς...

πουζε. Δέν δέχομαι.
δουξ. Μίαν ήχ.έραν θά κζ.ταλήςητε, όπως 

καί άν έχη, είς τούτο.
πουζε Ισως!
ιουλία {Πρός τόν Πουζέ). Ιΐώ; εί'πετε κύριε ; 

Λησμονείτε την θέσιν μου.
πουζε θέλω νά την αναγνωρίσω. Εζητεϊτε 

ένα γλυπτήν ζαί ιό; τοιούτον μεταχειρίσθητε 
έμέ. ΊΙ τιμή τής τοιαύτη: εκλογή: είνε άρζ.ετή 
δι’ ε·χέ πληρωμή.

δουξ. Η ελευθεριότη: σας αΰτη ν.ού φαίνεται 
πολύ παράδοξο:, κύριε.Σκεφθήτε καλώς ότι ούδέν 
επιτρέπει ταύτην, Άφ’ήςδέ στιγμής βλέπω έλ-

• · HINJAlCCXSlMltH: *
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λείπουσζν την κρίσιν, δύναμαι νά εΐπω ότι ή 
προσφορά σα; είνε έλλειύ;; σεβασμού διά τήν 
κυρίαν....

πουζε. Τή; όποια: έν τούτοι; ό θυμό;
πολύ νά έκδηλωθή

δουξ. Τουθ όπερ σημαίνει οτι ό ίδικό: μου 
•ό;. αγαπητέ κζλλλιτέχνα. 
ποιον δικαίωμα έχετε σεΐ; :

Ί ο δικαίωμα... {αναχαιτιζόμενος υπό 
.τή: φιλία:. Σεί: δέ ;

όυσαν

Ζ3··£ΪI ·

Οά ήτον άρκε· 
ιιουζε. Κζί
ΔΟΥΞ.

χινήσεως τής ΊουΑΙας).
πουζε <ΛΥα/ζι/./ρ ημ πρός ιήν Ίου.Ιίαν). 

Σιωπάτε. Εϊσθε άνοικτιρμων.
ΔΟΥ3 {αύβαόώς I. \οιπον... ποιον δικχίωιχζ 

έχετε σεις ; Λέγετε.
πουζε (συσπών τάς όφρϋς). ΙΙοιον δικαίωμα: 
δουξ (Γε.Ιών). Νζί. Λοιπόν....
πουζε {προχωρώ? πρός αυτόν). Σά: δια 

σκεδάζω ;
δουξ {γε.Ιών α<ροάρότ(-ον) Είργάσθητε κύριε 

και πρέπει να πληρωθήτε.
πουζε (άρπάζων ίν ξίφος). Α ! 

είνε πολύ...
ιουλία. Κύριοι !
δουξ Παγερώς πρός τό? Πουζέ). 

χ·ι εύζρεσπηθήτε. Δέν Οά κτυπηθητε 
τό έγχειρίδιον τού ύπηρέτου. Τούτο 
οφείλω εί; το όνομα το όποιον φέρετε 

πουζε. Ομιλεϊ; διά το όνουά χου ; 
άναγνωΟι λοιπόν έδώ εί; τού; οφθαλμού; 
οια νά tor,; άν είμαι εύγενή;. 
γομαι άπό τόν Ούγον δέ ΙΙουζί 
δεξιόν βραχίονα

μάθε οτι ή σκιά
ι ειοου; κτυπήματα 

ενο; ιπποτου. όταν εκείνο; οστι; 
Εχζι του; βραχίονα; εργάτου. 
Δοκιμάσατε. /Λαμβάνει τό ξίφος roiA. 

ύοιοι!
αρουσία ·χου ! Σκε* · »

έρωτα σα; προ: 
σχύνεσθε. Δέν 
’< Ιμολογήσατε 
χάριν. διότι άνευ 
ότι ό κύριο; είνε ε·>-(· 
ύπό τόν εργάτην...

πουζε. Μη προφέρ. 
πλέον.

40 ya (ψυχρώς πρός τόν Πουζί 
μένω εί; τόν οικην μου.

πουζε. Μά μέ ίδήτε ζμέσω:.

τον κύριον. χωρι 
είνε αληθές ; . 
Γόύλάχιστον ότι ·.

εμού θά ή-,-νοείτε
•υνενη

κάν νά χί—
"Εχει καλώ: 
μού οφείλετε 

ζ,γνυιιτι μέχρι τοϋοε 
ην κζτζγωγην κζί

κυ: ι: ούδί λέξιν

. Σά; ζνζ

μά τούτο

Σταθήτε, 
-χαά μέ 

κζΐ μόνον

·.;. Μάθε ο
,έ τόν ■■ηρώα, 

... ο φόβητρον των κομητών
ΙΙροβιγκίζ;, μάθε οτι ή σκιά του είνε 
είμαι έγώ καί μάθε τί είδου: κτυ· 
τό ξίφος 
τεί ζύτο

Αλλ ’ 
μου 

κατά 
τον 
"ή;

οώ οπού 
δίδει 
κεα

ΔΟΥΞ.
ιουλία (ριπτομίνη μεταξύ άμφοτίρων)\\·. 

\ ά μονομζχησηπε έδω ' ’
φΟήτε τό σκάνδζλον .'

δουξ ! ( Είρωχιχώς άειχνύων τό άνάβαϋρον) 
Πράγματι. Λ; άποφύγωμεν τήν κακολογιζν. 
(Πρός τόν Πουζέ).Εί·/.χ·. ό οοόζ 7.wav,, κζί είμαι 
έτοιμο; νζ σά; ικανοποιήσω

Π"υζε. Πολύ καλά !
δουξ {Πρός τήν Ιου.Ιίαν έχιτακτιχως). Λ; 

εγκαταλειφωμεν την οικίαν αύτήν.
ιουλία [αγερώχως). Αλλ' ά-ζπη 
δουξ. Έλθετε σά: λέ··ω.
ιουλία. Μέ διατάσσητε 

ρισκεψιζ.
δουξ Έάν μεινητε. θ' 

άποχζιρετησω.

ιουλία I Καθημέχη). Ηά 
δουξ. Ώστε βλέπετε 

ήδη τόν

όπότζν θέλε

ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ
ΠΟΓ'/.Ε, ΙΟΪ ΛΙΑ

πουζε {Merit βραχεία? σιγή?) 
βλέψω. Τί νά ελπίσω κυριζ έκ 
λαμπρά; τή αλήθεια νίκη; ;

ιουλία (μειόιώαα ). Ώστε 
ναφέρετχι εί; την ιστορίαν :

πουζε. Ι'.ίπε μοι Ιουλία. Δύναμαι λοιπόν νά

ΤΟ Ονομα σου ζ

αγαπηθώ ;
ΙΟΥΛΙΑ·

“ρό έμοΰ. Αλλά οιατί δέν μοι
I Ιμολο^ω ν&Ύ, ότι μ

<

.ετεβληθη; πολύ 
ε'λεγε; ότι είσαι 

έ. ένδοξου οίέκ τών ήμετέρων, ώ ένδοξε βλασ 
κογενία; ;

πουζε. Μά πώ; ; 'Εγώ σά: ομιλώ περί έρω- 
το; καί σεΐ; μοί όμιλεΐτε

ιουλία Βεβαίως καί 
περιφρονηθεΐσα αυτή κζ 
επίφοβο; καί εκείνος, τό 
περιεγέλων. γίνεται ήδη 
μου ;

πουζε I άτ.ορών). ΙΙώ; ; Μέ περιεγελζτε;... 
Λοιπόν τά βλέμματα εκείνα ! . . . ή υάλλον...
• · >* . * ' ι 1
η εςομ.ολογησι; την όποιαν μοί έκάμζτε ! ! 

ιουλία· Μοί έπεβάλλον-ο. διότι κατείχον θέ 
σιν προτύπου...

πουζε. Και το φίλημα εκείνο !...
ιουλία (μειόιώσα). Έλάμβανε τήν στάσιν 

εκείνην την όποιαν ήθέλζτε (Ζωηρώς βΑίπουσα 
χίνησίν τινα τοϋ Πουζε). Αλλά τέλο;«;παντων 
έξεδικηθητε. ΊΙ μετζμορφωσί; σα; μεταβάλλει 
εν άθωον παιγνίδιον εί; παιγνίδιον επικίνδυνον.

πουζε ανυπομουών Καί τι μετεβλήθη έν έμοί 
'έσπερο; ; 

ού εί;

ερί οίκοσήυ.ων :• »
έν χζίρεσθε διότι ή 
;ίζ καθίσταται ήδη 

οποίον προ ολίγου 
ξιο; τή: έκτιμήσεώ;

οιά νά καταστώ εΰτυχ

ΙΟΥΛΙΑ. 1 ο παν άφ
•/.ου...• ρέει αίμα · ύγενέ; !

ΠΟΥΖΕ. 'X ζ.ί άλλ ' έκ ζ
τέκνον που λαού. Ελπ·

ά: φλέβας σα;

•χείνω.*
οτι αντιμετωπίζετε 

κίνουνον και ουνζσθε νά έκδηλοΐτε τόν

πζτ5θ: καίμητρό; είμαι 
ίζω οτι διά τούτο Οά 

καταδικζσθώ πρό τού δικαστηρίου σα;. Άδιά 
φορον. IΙτο εργάτη: ό μεγιστάν, έξ ού έγεν 
νήθην κζι πτωχό;. άλλά τά τέκνα του ύπεβή— 
φανζ κζί έξοχα τό ήθος. εργάζονται όλα οιά 
νζ ,ήσωσιν είτε την άργιλον,είτε τόν λίθον. Δέν 
ηςευρετε οτι υπζρχουσιν έργάται, τών όποίωζ.

ή δόξα διασώζεται έκ τή 
ότι ο άνθρωπο: έχει ; 
καπό 
ζση'χον κζί κζθι·I
λ ζχιστον 
όποίζν δέν

ρικυμιζ; των ετών. 
·. ότι φέρει 

όποιον λζμ.βζνει 
ένοοξον : Έγω του 

πάσαν περγζμηνην. την
: ·χου.• I
ργόν μ Ο 

όν έρ··ζτην ποιο: 
. Σεΐ: δ'.ζκρίνεοθ:

......... ·’
κζποιαν ζίγλην. 

τε έν ονΟ'χζ βζνζυσον. το όποιον 
:στζ ζύτο ένδοξον ; Εγώ 

περιφρονώ πάσαν περγαμηνήν, 
έγραφα ό ίδιο; διά -.ή: χ:’-ρο 
^άνυ^οΰσα τους ώμους}. Το έιουλία ν

νον εξετάζεται, όσον διά 
έρωτα άν ζή ή άν άπέθζν 
μόνον ώ;

ιιουζε. ‘Ώ; καλλιτέχνη; !
ιουλ a. I zreptyiport/riwc). Ώ; καλλιτέχνη-!

Ελάτε δά. Μήπω; ό χοροδιδάσκαλο: σου 
εινε έπίση; καλλιτέχνη; ;

πουζε I Όζοΐ'έ>· ίξαπτόμινος). Ί'οτε 
πόν τί ίά: Ουγκρζτει έδώ ; Εδώ μόνον ή 
χνη κυριαρχεί. ΙΙρό; τι νά εκτίθεσθε ούτω 
ή τόσον ύπερήφζνο; :

ιουλία Διότι τώρα βλ 
πουζε {Κατ ' ίόίαν).

Πρός τή? Ίου.Ιίαν}. 
πότε διά σά;. κυριζ 
δι' έμέ. 
τα ίργα του). Τύ 
Το διαγράφω, 
•ζου ·ζέ τά έ:··ζ* ι II
σπάνε;

οεν

λοι 
πέ
σει:

:ίσθε κάτι 
πολύ τού 
νά ήμζι 

είμαι το : 
ιδού (itixrih 
έφερον ήρωε:.

ήν γενεάν 
εύγενει; μεγι 
κοινον τύπον .' 
δούς σου είνε

ω ο..
Ώ είνε 

Δέν θέλω
= . ...Γ....... Αρκεί ότι

Ιδού οί πρό'Όνοί μου.
Ονομά μου το

Εγώ θά έςευγενίσω
: μου. “Ολοι οί ;

σα; όλοι έχουν τόν ζύτόν : 
\Λαμ6ά?ων τάς χεϊρας ιης). <) 
κάτι τι. άλλά κ’ έγιο είμαι κάτι.

ΙόΥΛίΑ- Ίύχει; χώματζ εί: τά;χειρζ;.
πουζε Λύτά είνε ή ΐύ··ένε'.ζ μου ( Ά.Ι.Ιάσ 

σίΐ τόνον φωνής >. Λλλ ’ άπεπλανήθην... Ώ! κυ 
ζ,συ. ήτι; κυριαρχεί; έπ ’ έμου δέχθητε τον έ 

ά μου,όσπι: δύναται νά σζ; περιποίηση τιμήν. 
ev θυμώ>/. Άλζ ζ κύριε, τό ϋφο; το

Γω
ΙΟΥΛΙΑ 

όποιον λζ'χβάνζτε...

πουζε Σζ; εκπλήσσει. Καί μη δεν 
εύγενού; κυρίου ; Οταν κυριζ 
λιτέχνη;, είχον πάντα σεβασμόν 
λου; καί τή; κζρδίζ; μ.ου. ’<) έρω; 
εί; την όποίζν άφοσιούμην. Ί’οτε 
έλάτρευον. Διά 
δοξοενίκη. Λλλ 
ιστορίαν μου 
λαμβάντ, τι; 
ώμιλ.ουν ώ; 
καταχτητή;.

ιουλία- Εγω 
■'ίνω τό ζντ...............• t
Δύνζσθε κάλλιστα νά προσφέρη

Τ’. ■ 

ιΤΟ.

τί

ινε υφο: 
ιόμίλουν οι; καλ 

ί πού χεί 
εείαI 
εων.

έν
άνεπολησζτε την

νά
σζ; 
ώ;

ητο λζτ 
δέν ήγά: 

άντζ άλλον τούτο θά ήτο 
ένκζίίω: ·ζοί 

και τόπε είοον τί 
όταν είνε δούς. 
αιχμάλωτο; τιόρα σά

π:£π·». 
τώρα 

ό’Λ’.Λω ι

όμω; δεν έπιθυμό» 
ικειυ.ενον τής

διολου 
κζτακπησ:<·>: σας. 

προσφερητε τά; ταπεινό 
εί; κζ-χμίζν άλλην εύτελεστέ 

r--, ............ ..  — --.-ζ-.-.ΐ 'Εις τάς Αί
ξεις ταύτας ό ΊΙουζι φαίνεται ώσεί χαιαΑηφθε'ις 
εξ αίφη/όίας ίόέις. Παρχτπρέΐ τήν Ιου.Ιίαν 
σιγώ?).

Διατί με βλέπετε τοιουποπροπω 
ό'ζιλήσζτ' λοιπον...»

πητά: σα; ζύτά;
·· · ·· * » V <ζν, η οποιζ νζ μη σά; ζνζ,ηπη

νζ

. . Άλλ ’

πουζε Λαμβάνων τήν χεϊρα της . Τι θαυ 
μζσίζ χειρ! Η 'Αφροδίτη θά έκαυχάτο δι ζύ 
την. Έργάζεσθε κάποτε ;

ιουλία Εγώ : Χόσπιμον και ζυτο. Γί; ή 
ανάγκη νά καταστρέφω τά: χζίρά; μου . II 
έργζσίζ είνε διά τού: πτωχού;.

πουζε {άφίνων νά χαΤίπίσι/ ή χειρ τής Ίου 
Αίας). Χαί. '< ·νειροπολ-ίτ: καλλίτ-ρον {Παρα 
τηρώ? τό πρόσωπο? αυτής) Το πρόσωπον τούτο 
:ιν· τέλειον. Εινε ούρζνο; άν:υ νεφών. Τζ δά
κρυα σα; έρρευσζν χωρί; ούδέ ίχνη νά άφήσωσιν.

ιουλία Δέν έκλζυσζ ποτέ.
πουζε. Τόν σύζυγόν σζ: !
ιουλία. Τόν ήγάπων. δέν ζρνουμζι. Λλ> ά 

τζ δάκρυα άσχημίζουσι το πρόσωπον.
ιιουζε. "Ώ Μή κλαίετε ποτέ. Τί ανάστημα 

νύμφη;! Αλ>οίμ.ονον ! .Χάρι; δι ολου; εφήμε 
ρο; ούχί καί διά σά:. Γπηρξζτε μήτηρ ;

ΙΟΥΛΙΑ. ΙΙοτέ ! ΌΗεό; νά μέ φυλάξη άπό 
τοιαύτην άνόητον στενοχώριαν. Εάν είχον πέ 
κνζ . . .

ιιουζε (Μιτά περιφρ<>νήσε<ύς). Λ. όχι . - · 

Καλλιον νά μή εχητε τοιζυτζ.
ιουλία. ‘Αλλά τι σημαίνουν ζύτά : Αρκεί 

κύριε. Τά πζρζιτέρω είνε περιττά. Σά; άφίνω. 
Αλλ' έννοω νά εξοφλήσω κζι το προ; υμ.α: 

γρέο: αου. Εί:-άσθητε δι έ·χέ. . . 11 θελετε

παρακαλώ ; ΊΙ συ,υγο; σα: . . .
πουζε. ΙΙώ; ε'ίπετε ;
ιουλία Δώσζτέ τη; τά κοσμήματα αυτά. 
πουζε {μετά φωνής πεπνιγμίνης). I ά κοσμή

ματα ταΰτα ;
(Ή ΊουΑία ζητεί ν' άφαιρέσι/ άπό τής χει 

ρός της τό βραγιόΑιον. ό όέ Πουζε τήν άνα 

χαιτίζει).
ιουλία. Σά; εγγυώμαι οτι εινε σπζνία; άξια:. 

Τά ήγόρασα άπό τόν Γέρο Ιάκωβον, τον έμπο 

ρον τή; Κζρράρας.
πουζε (Συγχεχινι/μένος). Τον Γέρο Ιάκω 

βον . . . Σή'χεοον . . . ;
ιουλία Βεβαίως. Διατί άπορεΐπε .
πουζε "Λ. ΜαντεύωI Παρατηρεί τό άγαίμα).

•ουλια Πώ; :
πουζε Ώ Λουίζα μου συγχ<·>ρησον με.
( Π Λουίζα εμφανίζεται εν τώ βάθει χαί ά 

χροιϊται ι.
ιουλία. Έξηγηθήτε. Κύριε. ΙΙεριμένω νά 

έξηγηθήτε.
πουζε ( συγχεχινημένος ). Κυρία ! Οταν 

θα δυνηθι.) νά προσφέρω κοσμήματα εί; τήν 
σύζυ-όν μου. εννοώ τά κοσμήματα παυτα νά 
-ί)- έκ χρυσού καθαρού κζί ζμεπζχειριστζ.

ιουλία ( ΠαροργισβίϊσαΙ. Τί είπετε Κύριε ; 

πουζε Λέγιο ότι ή τύχη μ.οι διοει εν πζρα 
δοξον αλλά λζμπρότατον μάθημα, Ο.τι σε 
υ.έ έκπλησσει ·χέ διδάσκει έντζυτω και ποιον
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ζανονζ πζζτζζι τι; ν ζζ.ολουθή. Μ: οιόάσζει 
τι ζζζζζζζ·. ·,χ μισό) ζζί τί·/' ζγαπώ. Επί τέ- 
ΛΟυ; ήμην τυφλό; ζζί ό θεό; Έζ έζζυ.ε ν’ 
άνζβλέψω.

ιουλία (Λαμβάνουσα βιαίως -.ό πιβώτιον). 
Είσθε ζζ··χζύ,ζ λάβετε τη / ζνο'βην σζ;.

λουίζα. Οχι ! Κρατήσατε τά ζοσυ.ήν.ατζ 
τζύτα ζ.όμησσζ 5 ' Άλβάνη ! . .

( Ανοιγε'. έζ ό.ίοκ.ίήρου τά παραπετάσματα 
τής Αύρας τον βάθους ). ΤΙμεί; έπληεώθηκεν.

ιουλία. "Λ ! ( Έζέρχεται

τά παραγνωρίζομε·/. ίδούτ 
ματίζομε·/. Άποφευ·. ομεν 
αζολουθήσωμεν έν ό’νειρον 
Επιζητούμε·/ τό ιδεώδες 
~>ζχ τό zz'/.z'jz'j-i μα;. "U 
συντρίβω την ζαρδίζν ένό; 
δζίυονζ .' Λουίζα ε’ιπέ υ.οι « • * · 

λουίζα (ό.Ιο.ίύζουσα) Σέ

τοίζ; φιλοτιμία 
την αλήθειαν 

ψευδέ: ζζί 
ζζί αύτό 
ανανδρία !

αγγέλου 
μισεί; ; 
αγαπώ

ZZX.-J·
Οΐά ν ' 

απατηλόν, 
εύρίσζετζι 
•·ά ζζ τά

σι ’ ενα

Κρύπτει

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ

λουιζλ- θεε μου !
πουζε θεωρών τήν Λουίζαν . Τετέλεσται !

Π.Ιησιάζων αυτήν·. Μ: μισεί; ; Είπέ υοι.
( H Λουίζα x.lalet. σιωπώσα).

Ούτε μίαν Λέξιν; Τότε Λοιπόν... Λα/ζ&ίκμ 
£«<poc) ο·.' ένό: ζτυπήματο; θά έζδιζήσω
το περιφρονηθέν τάλαντό·/ μου. τήν τιμιότητα 
ιχου τήν έξαπζτηθ’ϊσαν ζζί τήν ζατζστ:ζο:ΐ- 
σαν μου εύτυχίαν. Χαί ! ά: θερίσωσιν εζεϊνοι, 
οΓτινε: έσπειραν ζύτά τά δυστυχήματα (Βαίνει 
όπως έξέ.ίθιι).

λουίζα. ΙΙέτρε ! ΙΙέτρε ! Τί ζάμει; ; θέλει: 
ν αύτοζτονήση; ;

πουζε- Καί τί σέ μέλει διά τούτο ;
λουίζα· Διερχόμενο; τήν θύραν αυτήν υ.άθε 

οτι διπλασιάζει: τήν υβριν σου. Πώ; ; σύ -.ά 
φονευθηε ; . . . Άλλ' έστω ! Έάν θέλη; νά με 
χάση: διά παντό; πράξέ το.

πουζε. θεέ μου !
λουίζα. Εάν δέν είμαι έξ έζ-ίνων τά: οποία; 

λατρεύουν άλλ' τούλάχιστον νομίζω ότι είυ.ζι 
άξια τιμή; ζαί άν δέν έχω διζ.αίωμζ επί τή: 
ευτυχία; δεν στερούμαι ζάν τού δικαιώματος τού 
σεβασμού. Δέν ύποφέρει ή τιμή σου. άλλ' ή 
αξιοπρέπεια σου. Ή τιμή σου άπόζειται εί: 
έμέ. Τήν λαμβάνω ύπό τήν σζέπην μου. Δό; 
μοι τό ξίφος αύτό ( Ο Πουζε ένβοιάζεε). Δό; 
μοι το σοί λέγω.

(Ό Πουζέ τη θίόει τδ ξίφος). Εύχζριστώ 
(Λεικνύουσα είς αύεόν τόν κήπον). Βλέπει; τό 
μαρμζρον εκείνο ; Εγώ τό εξέλεξα, έγώ τό 
«πλήρωσα διά το έργον αύτό εί; τό όποιον εί/ον 
άναθέστ, όλα; μου τά; ελπίδα: ζαί τό όποιον, 
άφιερούσα ολην τήν ψυχήν μου εί; σέ. έθεώ- 
ρουν ώ; τιμήν τή; ένδεια; ζαί τή; θυσία; μου. 
Ιιόρα α; ζήσωμεν, σύ μέν έζ -.ής τέχνη;" σου 

έγώ δέ έζ τή; άδράζτου μου. Έλα. Άφες 
αυτά. Ο οολοφόνος ούτος σίδηρος δέν αξίζει 
παντζπασι τήν γλυφίδα σου. Έργάσου. ΙΙέτοε, 
έργάσου.

πουζε ( παρατηρών αυτήν). Άλλοίμονον. Ιδού 
ποια: γυνζϊζζ; παραμελούμε·/, ιδού ποία: ά;'-

ri;r κεφαλήν μεταξύ τών χειρών .
πουζε Ο ! α/ μβάνει άπό τοΰ 

το άφεθ'εν έπ αύτοϋ σφυρίον. άρμα 
διαμέρισμα ύι'ών τόν βραχίονα όπως σι·ντρίι'·η 
το άγα.ίμα, ούτιχος τά συντρίμματα ακούονται 
καταπίπτονεα μετά πατάγου έν τοϊς παρα 
σκηνίοι;)

λοίιζν (Σπεύδουσα πρός τόν άναφαινόμενον 
έπι τής σκηνής Πέτρον) Τί κάμει- ; Τι έζζ

δαπέδου
πρός τό

'Λε; ;
πουζε ί απορρίπτων τ<ι σφυρίον). Σ ' έξεδι 

ζήθην.
λουιζλ Επί τής άγχά.Ιης τοϋ ΙΙουζε θεω 

ροϋσα μετά Θ.Ιίγεως τά Λείψανα τοϋ άγά.Ιμα 
τος ι. Αλλοίμονον ζζτέστρεψε; έν αριστούργημα!

πουζε. Ειπέ μάλλον έν οάσικα. Ώ σύζυνό: 
ι ι.·· ' < - * · 1 ’ ι -μου . 1_.ι; την πνοήν τη; φυχής σου μια νέα 

τύχη ζνζγ-ννάται έν τή ζεφαλή μου. Χαί, εί 
σερχεται έντό; μου ή ψυχή ήτις είνε τό πάν. 
Οποια μηδαμινότη; έζεε, όποια συντρίμματα 

ζτιμα ! Εω; τώρα έπλζττον σώματα τώρα 
πλέον θά πλάττωψυχζ ! θά εμψυχώσω τό νά: 
μαρον ζζι θά το κάμω νά όμιλήση. Τώρα 
πλέον θέλω νά εχω ώ; πρότυπόν τόν ζωντανόν 
ερωτε και τά ζώντα φιλήματα (Μετά συγκι 
νήσεως). Εάν το ευλογημένο·/ σου χείλος μοί 
τά δώση.

( H Λουίζα προρκΛίνει επ' αύτοϋ και τά 
χείλη των συνενοϋνται)
( Ανεγείρων ζήν κεφαΛήν καί μετά ζωηρότητος). 

ναί. τώρα πιστεύω εί; τήν μεγαλοφυΐαν 
μου (Λεικνύων τό άγα.Ιμα). Καί θά χαράξω 
:κ:ι ύπο τον θελκτικήν σου μορφήν τό αιώνιον 
ιδεώοες, τήν καλλονήν τήν αθάνατον, κάτι τό 
σω άπλούν οσω ζαί έξοχο·/, κάτι τό οποίον 
οεν ουνζτζι ζ.ανεΐ; νά παραγνώριση, χωρίς νά 
οιζπράςη έγκλημα, τό όποιον τά πάντα ά 
γαπά, τά πάντα ύποστηρίζει ζζί τά πάντα ύπε 
ρασπίζει.

λουίζα- Αλλά τί πράγμα ΙΙέτρε μου;
πουζε. θά πλάσω το άγαλμα μητρό; γα- 

λουχούση; τό τέζνον της ! . . .

Γόνυπετεϊ πρό τής Ίουίζης

Καταπίπτει η αυλαία.

| l/fraypnmc Γ. ΒΟΝΤΖΑΑΙΔΟΥ

ΙΗριαλής Τσιριγώτη·; Π. ΤΕΙΡΙΓΟΤΟΥ Ιίροσήλωσις

Α δυο γαρούφαλλά σου στο 
ζρεδδάτ·. μου κοντά Οά βάλω, 
καί κάθε πρωί και κάθε βρά
δυ—χριστια/δς αμαρτωλός— 
τήν προσευχή μου μπροστά 
τους θά κάνω.

Τά δυο γαρούφαλλά σου θυ
μάσαι, πότε τάδωκες ;

Έγώ θυμούμαι.
Μίαν ώμορφην αύγούλα 'ς 

τά κάγκελα του περιβολιού
σου άκουμπισμένη. παιδοϋλ’ άκόμα, δεκαπέντε 
χρόνων μονάχα, μέ κοντά φουστάνια, μέ ξέπλεκα 
στους ώμους τά κατάμαυρα σγουρά σου μαλλιά, 
μ’ άδιάκριτη τή ματιά, μέ άδέβαιο τό χαμόγελο, 
δυό γαρούφαλλα στο χέρι κρατούσες φρεσκοκομένα 
άπό τοΰ κήπου σας τήν κόκκινη γαρουφαλλια.

Κοντοπερνούσα κείνη τή στιγμή. I Ιώς πάντα 
σάν σ’ αντάμωνα σέ κύτταζα! Γιά μένα τί πειράζει 
άν ήσουν μικρούλα ; — δέν ήσουν άνθρωπος’ ήσουν 
πλάσμα τής φαντασίας, άύλο, μία ώμορφη τεχνίτου 
ζωγραφία, ένας στίχος, μιά ιδέα, έ'νας ήχος, έν’ 
άνάγλυφο.

Τί νά σου 'πε ή ματιά μου, όταν τή δική σου 
άντίκρυσε ; Δέν είξεύρω. Τούτο μονάχα μπορώ να

βεβαιώσω, πώς τά δυό γαρούφαλλά σου στα χέρια 
μου βρέθηκαν, πώς κοκκινάδα ξάφνου τά μάγουλά 
σού χρωμάτισε καί πώς τό χρώμα τών ματιών σου 
πειά δεν φαίνονταν. Τό είχαν κρύψη τά καταιδα- 
σμένα ματόφυλλα,τό είχαν σκιάση ή πυκναΐςκατά- 
μαυραις βλιφαρίδες.

Καί 'γώ; Έγώ ό μεγάλος—σύ ήσουν, πα δί 
— δέν είπα τίποτα. Ντράπηκα, δείλιασα, τάχασα 
μπρός τ ’ άγίί κοκκινάδι τοϋ προσώπου σου, μπρος 
στό καταίδασμα τών ματιών σου, ω ναί, έδείλιασα 
μπρός σ' ένα παιδί!

II

ΙΙέντε χρόνια κατόπιν σέ ξανάειδα τήν ΙΙρωτο- 
μαγιά σ'ένα κήπο. Γί πειό ώμορφη ήσουν μεγάλη, 
δεσποσύνη πειά !

Βρεθήκαμε κοντά στον πλάτανο αποκατου, ενώ 
γύρω μας πλήθος λουλούδια ρόδα, γιασεμιά, μενε
ξέδες, — μέ τή γλυκειά τους μυρωδιά μάς μεθούσαν.

θυμάσαι ;
Έγώ θυμούμαι.
Ήσουν τόσο κοντά μου, πού τά μαλλιά σου σι- 

γάγγιζαν τό πρόσωπό μου, ένώ τό κορμί μου ανα- 
τριχίαζεν όλο καί ή καρδιά μου άπό άγάπη δυνατά 
χτυπούσε.

ΚΓ άνοιξα τό πορτοφόλι μου καί μέσα σοϋδ-ιξα 
δυό γαρούφαλλα ξερά. Τό χαμόγελό σου μούπε, 
πώς τά γνώρισες καί τότε μέ φωνήν γεμάτη συγ- 
κίνησι σού είπα τά πρώτα λόγια τής αγάπης, όλες 
τής καρδιάς μου τής λαχτάρες, τές σκέψ-ς. τούς 
πόθους, τά όνείρατά μου.

Όνείρατα γεννημένα θωρώντας δυό γαρούφαλλα 
ξερά, όνείρατα ποτισμένα κι ’ άναστημένα μέ τή 
δροσιά, ποΰ τούς χάριζεν ή ένθύμιση τής παιδού
λας μέ τ’ άγνά γαρούφαλλα.

«Χαί. τήν στιγμή εκείνη του προσώπου σου τ>0
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III

ζωίζινάίι τ1)ς’Άγόπης μου ήτ>ν ή /ι- 
οαυγή»— ζαΐ γονατισμένος μπροστά 
σου σοΰ είπα- — «Τά ϊυό γαρούφαλλά 

σου κοντά στό ζρεββάτι μου θάχω. ·/.»': 
κάθε πρωί, ζαΐ κάθε βράδυ — χρι
στιανός αμαρτωλός — τήν προσευχή 
μου μπροστά τους θά ζάμω. Αύτό ’να: 
τό προσκυνητάρι μου !»

Τά στερνά μου λόγια είχαν πνιγή 
στής φωνής μου τήν τρεμούλα, τά χεί
λια μ.ου μ ’ εΰλάβεια στά γαρούφαλλα 
πάνου ανουμπουσαν. ενώ τα δικά σου — 
προσκυνητάρι τά πίστεψες ζαΐ σύ , — 
βρέθηκαν κεϊ πάνου κολλημένα.

Κ ’ έτσι τά χείλια μας ένώθηζαν.
Τά δυο γαρούφαλλα σωστό τής αγά

πης Βαγγέλιο !

Πόσο μαζρυά μου βρίσκεσαι ! Σέ ξέ- 
ναις χώρες, μαζρυά π’ τές παιδικές ζαΐ 
νεανικές σου θύμησες, λησμονώντας τούς 

πρώτους τής αγάπης παλμούς, σέ άλλα όνειρατα 
πλανασαι, άλλους πόθους, άλλες ελπίδες στά'στή- 
Οια σου τρέφεις:

Και λησμονάς !
Κ’ έγώ; Πόσες φορές γονατιστός μπρος σ "άλ

λες γυναίκες ώμορφιά δέν έζλαψα ζητώντας λί-
γην αγάπη,J ένα χαμόγελο ! Πόσες φορές άλλην 
ώμορφια — διαφορετικό 'πό τή δική σου — στα 
ονείρατά μου δέ ζήτησα, καί πόσες φορές σέ αγά
πης αγκαλιά τούς πόνους καί τές πίκρες τής ζωής 
δέν ξέχασα !

Ώ ναί, τή γλυζιά σου μορφή πολλές φορές τής 
γυναίκας τό χαμόγελο σκότωσε ζαΐ θάμπωσε στό 
λογισμό μου. Πολλές φορές τής φωνής σου ό ήχος 
σκεπάστηκε ζ ’ έσόυσεν άπό άλλης γυναίκας μιλιά 
καί πολλές φορές τή δροσιά καί φλόγα — ώ ναί. 
δροσιά καί φλόγα μαζύ — ποΰ τά χείλια σου στό 
πρώτο καί ύστερο κείνο φιλί δρόσισαν ζαΐ φλόγισαν 
τά χείλια μου, δέ λησμόνησα σέ άλλης γυναίκας 
χείλια !

Μά πίστεψε με! Τά δυό γαρούφαλλά σου, μ’ 
όλο τό πέρασμα του χρόνου. Βαγγέλιο ζαΐ ιερό προ- 
σκυνηταρι, από κοντά μου δέν έφυγαν.

Τά δάκρυα μου τ' άγνά, τά πειό ιδανικά μου 
όνείρατα, τόν καλλίτερο πόθο μου, όλα ’κεϊνα τά 
γνωρίζουν, γιατί θωρώντάς τα τάχυσα, γιατί θω
ρώντάς τα τάπλασα.

'Εκείνα θάναι τό παντοτεινό μου προσκυνητάρι. 
γιατί κλείνουνε μέσα τους τές αγνότερες σκέψεις 
του; αγνοτέρ.υς πόθους, τα αγνότερα όνειρατα. τό 
αγνότερο φιλί.

Κα: παντα τά δυό γαρούφαλλά σου κοντά στό 
κρ δόάτι μου θάχω. ζαΐ κάθε πρωί, καί κάθε βράδυ 
— "/.ρϊστιαν'ος αμαρτωλός — τήν προσευχή μου 
μπροστά τους θά κάνω··.

Kf'fxwa ΕιΡΗΝΗ «. ΛΕΝΛΡΙΝΟΤ
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* iYFXFOSOI ΕΛΛΗΝίΧ ΚΛΛΛΙΤΕΧΝΛΙ *

ΠΕΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

Ο εν Καίρω άπό έτών άποζ.ατεστημένος Έλ
λη» ζωγράφος ζ. I Ιεριζλής Τσιριγώτης εινε 

έζ τών μάλλον διαζ· ζρ-.μμένων καλλιτεχνών μας. 
Γεννηθείς έν Κέρκυρα, έσπούδασε τά πρώτα ζαλ- 
λιτ.χν.ζα μαθήματα αύτόθ:, έχων διδάσκαλον τόν 
X Παχήν. άριστον ζωγράφον άλλ’ άτυχή, εις 
ον όλο: σχεδόν ο: σύγχρονο: ζωγράφοι τής Κερκύ 
ρας όφειλουσι τάς βάσεις τών σπουδών των. ώς ο 
Γιαλλινας, : Σαμαρτζής ναι άλλο: Ειτα άνα- 
χωρήσας έκ Κέρκυρας, έσπούδασεν είς τό[ βασιλι
κόν 'Ινστιτούτο·/ τής Νεαπόλεως έχων καθηγητής 
τόν Morelli κα: Marinelli, δστις καί ύπήρξε ζωγρά
φος τής Ελληνικής Αυλής έπί Όθωνος. Έκεϊθεν 
μετέβη είς Ρώμην ένθα καί έπεράτωσε τάς σπουδάς 
του.

Ό κ. Ί'σιρ γώτης είνε γόνιμος καλλιτέχνης. 
Πλεΐστα έργα του έξετιμήθησαν. Έν Λονδίνω ή- 
γοράσθησαν τρεις ζρητιδιογραφίαι του, έν οίς καί 
ή «Ευχάριστος άνάγνωσις», ήν έδημοσίευσεν ήδη 
ή «Πινακοθήκη», ώς καί τό «Τραγουδάκι», ί 
«’Επαίτης» ζαΐ άλλα. Καί είς Πετρούπολιν και 
εις Μελέτην ζαΐ εις Ν. Τόρζην και εις ’Ιταλίαν 
έργα τοΰ Τσιριγώτου έπωλήθησαν. Πρό έπτα^τίας 
είργάσΟη όκτώ τοιχογραφίας τριών μέτρων έκάστην 
εις τόν^έν Καίρω Πατριαρχικόν ναόν τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου. Καί έν Άθήναις ΰπάρχουσιν έργα τοϋ 
κ. Τσιριγώτου. άγορασθέντα υπό φιλοτέχνων. Τοι- 
αϋτα έχουσιν ί αύλάρχης ζ. I Ιαπαρρηγόπουλος, 
έ ζ. Μάτσας τήν «Βιομηχανικήν γωνίαν», ή ζ. 
Συγγροϋ τήν «Σκηνήν τών Β-δουινων» κλπ. Έν 
τί, Εζθεσει τοΰ Βερολίνου έζριθη λίαν εΰμενώς ο 
«Χασισοπότης» του. Εφιλοτέχ/ησε πολλάς προ
σωπογραφίας, κυριών ιδίως τής έν Καίρω διεθνούς 
παροικίας. Άλλα έργα του, νεώτερα εινε ή « Έκ- 
μυστήρευσις». ή «Προσευχόμενη» ήν δημοσιεύομε·/ 
μία^ Σκηνή είς Abbruzzi τής Ιταλίας, ό Marchand 
de brio a-brac ’Αραβικής ΰποθέσεως. α: « Ανα
μνήσεις» idemi figure ζαΐ δύο γυμνά: ή «έγερ 
σις έζ τής κλίνης» ζαΐ ή «Νύμφη». Είς όλα τα ΐρ- 
γατουσκ. Τσιριγώτης δεικνύει τάλανιον άλη- 
θους καλλιτέχνου. τ:μώ·/τος έν τή ξένη τό Έλλ. 
σνομα. II αλήθεια, ή φυσικότης, ή ακριβής χρήσις 
τοϋ χρώματος, έν ταυτώ δε ζαΐ αίσθημα κυρίαρ
χου·/ είς τά έργα τθυ.

Ο ζ. Τσφιγώτης έκτος ιδιαιτέρων παραδόσεων 
είς κυρίας, διδάσκει καί είς τήν έν Καίρω Γαλλι
κήν σχολήν τών Ιησουιτών.

Κ-
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Η ΠΟΙΗΣΙΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΛΑΟΚΟΟΝΤΑ ΤΟΥ ΛΕΣΣΙΓΓ

1 ιιΕίΔΐι κατά τά; ήμετέρζ;
) c θεωρία; ή ποίησις είναι ζύ~

/ τό; ό λόγος καί ή γλωσσζ.
(έπη=/.όγιχ), αφού μζλι- 

I ''τζ '7ζύζ:,:'ζ·'ή ποίησι; όλζ 
' ts’Vsi υά ζζτζλήξη εί; το

Ζζχηχ καί το μυθιστόρημα
V'7-σίί? ζζί άφού ϋ διάλογος ό Πλα

τωνικό; οέν έχει όρια διζκρισεω; άπό τον συνήθη 
ζζί τετριμμένο·/ δ·ζλ.ογον έπ:ιδη προσέτι έχομεν 
ΰψίστην ίδέζν περί του λόγου ωςπζρζζολουθουντο: 
πάσαν ακτίνα τή; νοήσεως ι λόγος=λογικόν) κζί 
δη ζζ'. ζυτου; του: ονειρωοει; ρεμβασμούς του 
ίδζνιζου. <■>; συμο κινεί ει; τον Πλάτωνα.' τελο; 
επειδή ο Λέσσιγγ έν τώ Λζοζόοντι ( οστι; ζλλω; 
έννώσθη έσχάτως ζοινώ; παρ' ήμϊν διά τή; έπι 
-,υχου; μετζφράσεω; του ζ. I Ιροβελεγγίου, τήν 
όποιαν ζζί λζν.ζζνομεν ύπ οψιν) νομίζει οτι 
εύρεν έδζφο; απρόσιτον εί; τον λόγον ζζκώ; σφε 
τερισθέν, διά τούτο ένομίσζμεν έπιζζλλαμενον 
εί; ήμά; νά αποδείξωμεν εσφαλμένου; τού; περί 
ποιησεω; διισχυρισμου; του γ-ρμζνού τεχνοκρί
του του ζακω; περιορίσαντο; έπί πολύ την ποιη 
τιζήν καλαισθησίαν ώ; έζ του ύπερτιμηθέντο: 
κύρους του. προ; δέ νά εϊπωμεν τά απαραίτητα 
σχετικά περί ζωγραφικής καί περί του ολου οι
κοδομήματος τή: καλλιτεχνία: ζζί αισθητικής.

Ό Λέσσιγγ θέλει νά φθάση εί; τό συμπέρζ 
σαζ ότι ή πεσιν;αθ.ή του σωυ.ζτιζου κάλλου: 
οέν εΐνζ’. Οΐ'Λ’.τη εις τον πο'.τ,τζν ζζ·. ζζτζο’.ζά 
ζει ώ: ψυχρά·/ όχι μόνον τήν χζριεστάτην περί 
γραφήν τής ώρζία; Άλζίνη; τού Αριόστου, 
άλλά κζί πάσζν τυχόν άνωτέραν έπιτυχίζν. 
Κζί ένω οΰτω βαρέω; ή αισθητική του προσ 
κρούει εί; έ'νζ έκ τών μεγίστων ποιητών, ό Λέσ 
σιγγ νομίζει οτι επικαλείται τόν μέγαν 'Ομηρον 
ζζί ότι συλλογίζεται μεθοδικώ; ! Ο <1μηρο;. 
λέγει, δέν περιέγρζψε τό τόσον περιβόητου κζλ 
λο; τή; 'Ελένη;. Άλλ" ή λογική άπαιτει νά 
απόδειξη άν ύ θειόνου; 'Ομηρο; άποδεικνύετζι 
είς ζανέν μέρος κατώτερο; τή; ζωγραφική: τή; 
έποχής του, δηλ. άν έδωκε τό παράδειγμα τής 
ΰποχωρήσεω; εί; τήν ζωγραφικήν καί δη άν ήδύ-

νζτο ή τότε ζωγραφική να ζωγραφίση Έλέ 
νην, διότι ζλλω; πώ; ήτο δυνατόν νά φθάση ό 
ψιλό; λογο; εί; τεχνικού: όρου;, εί; τού; όποιου; 
δέν έφθζσε ζύτό; ό πολιτισμό; κζί αυτή ή άν 
θρωπίνη πρόοδο; ; Άλ.λ. ένώ έπι Αριοστου υ 
πή:/ε ή Ρζοζήλειο: τέχνη, ή έπί Ομηρου 
·, · '■ ·,.·.,. . 'μ . ·
ζωγραφική οεν ηουνατο νζ ,ωγρζφιση οχι Ι·. 
λένην. άλλ' ούδέ έ'νζ δάκτυλον ή όνυχα ζάν 
ζΰτή;. Πάσα γρζμυ.η έςερχομένη του πζρζοε 
δομένου ιερογλυφικού τυπου ανθρώπινη; μορφή: 
τή; στερεοτύπου Μυκηνζία; ζωγραφική; θα ητο 
ατάσθαλο: έλευθ;:ιζ. δυνζυ.ένη υάλλον Ηερσι 
την νά παρζστηση παρά τά δύσκολα χζραζτη 
ριστικζ ·πή; Ελένη;.

II τέχνη έκείνη δέν ήδύνατο νά δώση εί; 
τζ: προσωπο··ρζφία; όμοιοτη-ζ άτομου τινο:. 
ώ; δέν δύνζτζι νά έπιτύχη όμοιοτητζ. ό ^ρχά 
ριο; ή αυτοσχέδιο; προσωπογράφο; τών τρζπ: 
ζων ζζί ζζφενΐίων. ή δέ προσωπογραφίαέμζν- 
θάνετο μάλλον στερεότυπο: ζοσμημζτογρζ

Επειδή δέ ή άνεπιτυχή; έκτέλ-σι; είνε αυτό 
/-/.'•■Χ μίμησι; του άσυμμέτρου καί δύσμορφου, 
διά τούτο ή τελειοποιηθεϊσα κλασική τέχνη ω; 
μόνον έχέγγυον τεχνική; έκτελέσεω; έθειόρει την 
7.ίν.ησιν τού ιδανικό/; ό/ρζίου ο»; ουσεφίκτου, 
διότι τό ζσχημον δύναται νά προέρχεται ζαι 
τυχζίως καί είνε εργον παντο; άτέχνου.

Εντεύθεν έξηγεϊτζι κάλ.λιστα ή γενική τάσι; 
τή; άρχαίζ; τέχνη; πρό; τό ώρζϊον, ενώ σήμε
ρον, όποτε τό ώρζϊον κατέστη ζωγραφική εΰ 
χέρ-ιζ ζζί αυτόχρημα ζοσμηματογραφία, ο 
ικανό: τεχνίτη; δικαίως θέλει νά οοκιμζσθή εί: 
τήν μίμησιν άσχημου προσωπογραφίας.

Την ζωγραφικήν ατέλειαν τή; έποχής τού 
'< Ιμηρου πζνηγυρικό/τατζ άνομολογεΐ και ό 
Λέσσιγγ, αλλά πράττει τούτο ώ; έν πζροοω 
ζζί δέν θέλει όριστικώ; νά έρευνήση άν ό ”< > 
μηρός έφαντάσθη τήν κλασικήν ζωγραφικήν, 
αλλά μάλλον δέχεται άγνοιαν παρ αύτώ τή; 
προοπτική: κζί τού συγχρονισμού :

(Σελ. 124). Τό μέρος τοΰτο (ή προοπτική) τή; 
τέχνης ητο εντελώς άγνωστον τοϊς άρχαίοις καί ό.τ: 
ό Ι’ορβ παραθέτει, ϊνα απόδειξη ότι δ Ομηρος ε’χεν 
ήδη περί αύτοΰ έννοιαν τινά άποδεικνύει μόνον, ότι 
καί αύτός ό ίδιος είχε λίαν ατελή έννοιαν περί αύ
τοΰ κ. τ. λ.

Άλλά έν σ-λίδι Γ23 λέγει :
Έπεται άναγκαίως, ή ότι ό "Ομηρος δυνάμει τοΰ 

ύείου αύτοΰ πνεύματος δέν ήρκέσθη τόσον είς ό,τι ή 
ζωγραφική τότε ή έπί τών ημερών αύτοΰ ήδύνατο
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νά κατορθώση όσον έμάντευσεν εκείνο, δπερ αύτη 
έν γένει ήδύνατο νά έπιτελέση ή κ’ τ. λ.

Κζί έν σελ. 1’2'2 λέγει ~ζζ·. ■:<■>·> πολλαπλών 
εικόνων τή; άσπίοο; :

Είνε αληθές, ότι πάνθ’ όσα λέγει ό Όμηρος δέν 
ήδύναντο νά συνδεθώσιν εις μίαν μόνην εικόνα’ η 
κατηγορία καί ή άρνησις, ή κατάθεσις τών μαρτύ
ρων καί αί παρακελεύσει; τοϋ διηθημένου πλήθους, 
ή προσπάθεια τών κηρΰχων πρός κατεύνασιν τοϋ 
θορύβου καί αί κρίσεις τών δικαστών είνε αντικει 
μένα διαδοχικώς εξελισσόμενα και ου δυναμενα να 
συνυπάρξωσι παραλλήλων. Άλλ' δ,τι., ουχι εν 
ένεργεία ΰπήρχεν έν τή ειχόνι, τούτο ύπήςχε οναμει 
έν αύτή (!_!)

Ώ; βλέπει τι; ό Λέσσιγ- 
τολογή τερζ.τωοώ; ζντι νά 
••νώυ.ην την 
νά. φαντζσθή

Κπΐ
μάλλον

'ι-

παραλλήλως.

ο

η
εύεισζει ζύτά :

πεοτιαζ *.ζ ειζο• * ·
ζτωοώ; ζντι νζ ύποχωρήοη εϊ; την 

οποίαν πολευ.εί. zcoo οεν ουνατζι 
τι ανώτερου, ώ; θζ ίοωμεν.

τώρζ ζ; ίοωυ.εν ποΰ: συλλογιζ; τζι
. ' .γ ...

πω; πζρζ/ογι,ετζι ζζ
Έν σελ. ς2(> λέγει :

Άλλά θά προσπαθήσω νά αναπτύξω τήν ύπόθεσίν 
έκ τής πρώτης αρχής.

Συλλογίζομαι ούτω. Άν είνε άληθές, ότι ή ζωγρα
φική μεταχειρίζεται πρδς τά; μιμήσεις αύτή; μέσα 
η σημεία δλως διάφορα τής ποιήσεως, έκείνη μέν 
δηλαδή σ/ηματα καί χρώματα έν τω χώρω, αΰτη δε 
ένάρθρους φθόγγους έν τώ χρόνω. αν είνε αναντίρρη
του, ότι τά σημεία πρέπει νά έχωσιν άρμόζο.σαν 
σχέσιν πρδς τδ σημειούμενον τότε δύνανται παραλ- 
λήλως συντεταγμένα σημεία να εικονίσωσι μόνον 
αντικείμενα άτινα είτε έν δλω είτε έ. μέρει υφί- 
στανται παραλλήλως, άλλεπάλληλα όμως σημεία δύ
νανται νά εικονίσωσι μόνον αντικείμενα άτινα, η 
ών μέρη έξελίσσονται άλλεπαλλήλως.

Αντικείμενα άτινα ή ών μέρει ύφίστανται παραλ
λήλως καλούνται σώματα. 'Επομένως σώματα μετά 
τών ορατών αυτών ιδιοτήτων είναι τά Ιδίως αντικεί
μενα τής ζωγραφικής (! 1)

’()ποϊο; πζρζλογισμο; ! Το προηγούμενου 
jioror οί'· γίνεται εί; το συμπέρασμα ,κύριε ζρι 
τικέ ζζί λονικευόμενε, ε’όίως·. άλλάρζόν-ο»·· ούτω 
οέ ζζί εί; τό επόμενον :

’Αντικείμενα, άτινα ή ών μέρη έξελίσσονται άλλε
παλλήλως καλούνται έν γένει πράξεις. 'Επομένως 
πράξεις είνε τδ Ιδίως αντικείμενου τής ποιήσεως.

Τό piror έ'πεται ζζί πάλιν όχι τό Ιδίως. 
Κζί άναιρών το προηγούμενου προσθέτει : 
Άλλά πάντα τά σώματα ύφίστανται οΰ μόνον έν 

χώρω, άλλά καί έν χρόνιο. Διατελοϋσιν ύπάρχοντα 
καί άνά πάσαν τής διάρκειας αυτών στιγμήν δύνανται 
νά μεταβάλλωσι ΐξάσιν και σχέσιν’ έκάστη τών στιγ
μιαίων τούτων φάσεων καί σχέσεων προέρχεται έκ 
προηγούμενης πραξεως καί δύναται νά παραγάγη έτέ- 
ραν έπομένην καί ούτω νά άποβή οίονει τδ κεντρον 
πράξεως. 'Επομένως ή ζωγραφική δύναται νά μι- 
μηθή καί πράξεις άλλά μόνον ύποδηλοϋσα ταύτας 
διά σωμάτων.

...ή ποίησες είκονίζει καί σώματα, άλλά μόνον 
ϋποδηλοϋσα ταϋτα διά πράξεων.

"Ολο; ο κόπο; διά νά συμπερζυη οτι ζζί ή 
ζωγραφική είκονίζει καί σώματα, κζί ή ποίησι; 
μιμείται πράξεις [τό πω; δέν ενδιαφέρει! | άλλά 
διά νά πρόσθεση :

"Εντεύθεν πηγάζει ό κανών τοΰ ενιαίου τών γραφι

κών επιθέτων καί τής φειδούς(!! ι εις 
υλικών αντικειμένων.

τα; περιγραφας

< Ιύοέποτ: ΐσω; ή ούρζνοπρεπη; τέχνη του 
Λριστοτέλου; ύπέστη τοσον επίσημον έκφζύλι 

σιν όσην έντζύθζ. Ό νομισθεί- μέγζ.(!)κρι 
τιζο; < ’ ! ! I Λέσιγγ επινοεί συλλογισμού, τή; 
ΐοιοσυγζρζσιζ του οιά νά ζποδείςη εκείνο 
το όποιον είνζι ζυτζποοειζτον κζί μάλιστα 
πζροιμιωδώ’. γνωστόν όηλ. το παι perpor ά 
piaror διότι τί άλλο είναι ή ωειΛ·> έντζύθζ 
πζρά το προσήζον μέτρον ;

ο
υτ ζζι

Κζί ήοη άνζθρώσκει ολόκληρο; ή πλάνη'
Λέσσιγγ έζήτησε νά καταπολέμηση τά: 

εροολά; ζζί καταχρήσεις των περιγραφών 
εν τή ποιήσει (ΐδ. πρόλο ον μεταφράσει·/ ) ζαί 
πλανηθεί; έθεσε ύπο ζμφισζήτησιν πάσαν οΐαν 
δήποτ: χρήσιν περιγραφών.

ΙΙζράδοξο καταπολέμησι; των χρήσεων μετά 
των καταχρήσεων ώ νά έπροζειτο περί των 
τοσον ζπηνω κζτζοιωζομένων ηοονών.

V/.λά ζζί αύτή ή έν άρχή δ'άκρισι: τών 
Λαρα.Ζ./ή.Ζω»· σημείων ζπο των ί/.Ζ.Ζίπ«.Ζ.Ζή.Ζω>·. 
είναι μηοα'Λ'.νη ζζί ά'άνταστο. επίνοια. διότι 
κζλ/ιστα ο πε;ιε;·*ζ,θ7.ε·.ο 

ειζονο; ουναται ·. ζ
:το·ζΞ:ω; τζ 
τζ ί’.ζτζίχζ 
χ-όνο: Ζ£» 

ζ/. Ξζτζσ’.ι ζζί όΐο; ττ.ν 
επομένως φζνταζόμεθα 
πζεαλλήλω; κεί-ζενζ.'

■ζέρη 7.ιά;
ώ; ζλζ επάλληλα, ζζί ζζλλιστζ ό 
ποτέ θεωρείται ώ τοπ 
οποίαν διερχομεθζ ζζι 
τά σημεία αύτού ώ; 
ώστε ο Λέσσιγγ έκτισε ζζι ζζι οι• »
Z7.7.W• »

Ί 'Επίκαιρον καί επάναγκες κρίνομεν ένταΰθα να άπο- 
καλυψωμεν μίαν ασέβειαν γλωσσικήν καί παιδαγωγικήν τε- 
ίουμίνην κατ' αύτάς έν μέσα:; Άθήναις. Κάποιος δάσκα
λος ένόμισε ότι έκαμε γλωσσικήν άνακάλυψιν παρονσιάζων 
τας γραμματικας κατηγορίας και υποδιαιρέσεις ύπο μορφήν 
δένδρου μετά τών διακλαδώσεων* εις τούτο άπαντώμεν. Ηρώ- 
-,ον ότι comparaison n'est pas raison. Καί δεύτερον ότι 
ή τοιαυτη παρομοίωσές εφαρμόζεται μόνον επί τοΰ γενεαλο
γικού δένδρου, διότι οί απόγονο: όμοιάζουσ: προς νεαρά; βλά- 
στα; και δ:ότι δύνανται να είναι εις, δύο, τρεις και όσοιδή- 
ποτε, ενώ αί έπιστν,μαι ύποδιαιροϋνται συνήθως κατά τον με- 
θοδικον κανόνα τής διχοτομήσεως, "Ωστε ή παρομοίωσις θά 
•ρτο ορθή μόνον έαν ή διακλάδωσις τών δένδρων έλέγετο καί 
ητο δίχοκλάδωσις, ή έάν έφηρμόζετο μάλλον είς άλλην 
τινά επιστήμην φυσικωτέραν ώς λ.χ. τήν Ζωολογίαν τής 
όποια; αί συνομοταξία: κα: αί υποδιαιρέσεις αύτών παρου- 
σιάζουσι αληθή διακλάδωσιν.

[Έπεται τό τέλος]. Κ. ΖΑΜΠΑΣ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΤΤΟΤΜΠΗΣ ,

ζ. Κοζος Κϋυτσύμπη; =ίνί άν- 
Ορω-σ; ζαΟ’ όλα άςιίλογος. 
I ήν νεαρόν ήλιν.ίζν παρέζζμ- 

ύίν ήδη, πλησίστιος δέ βαίνε; 
προς -ζ τίσσαραζυ5τόν.’'Ρ>χε'. 
δύο έλα-τώματα' έκτος μιας 
τεραστία; έλχάς εί; το πη
γούνι έχει μίαν αφηρημάδα 
έκτακτον, και δ-ύτερον, μ·αν 
τρομακτιζήν. . . σπητονοιζο- 
ζυράν. ή οποία προζέιμένου 
περί ενοικίου δέν εννοεί ζαμ- 

μίαν ΰποχώρησιν.
Αλλ' έχει ζαί δύο προτερήματα' πρώτον εινε 

πάντοτε ζαλοενϊεδυμένος, μέ τά; άκρα; τοϋ παν
ταλονιού ανεστραμμένα; ζαί δεύτερον εινε φιλανα
γνώστης' τόν βλέπετε δά. Ά. δέν άφίνε·. εφημερίδα 
καί περιοδικόν. Ρίχνεται ώ; γύ·ΰ έπι τών τυπογρα
φικών στηλών.

Ιό πρω: του τό περνά μ.έ μίαν εφημερίδα ν.α- 
Οήμενος είςζανέν θρανίο·/τής δενδροστοιχίας ή έ
ξωθεν ζαχαροπλαστείου τ·.νός. Έκεϊ συναντά ενίο
τε καμμιαν κυρίαν πάσχουσαν άπό τό αύτό τή; έοη- 
μερ'.δοφαγία; νόσημα. Καί τότε τοποθετείται απέ
ναντι τη; καί σχηματίζεται έν tableau vivant.

Ο ζ. Κουτούμπη; τά; περισσότερα; ώρα; του 
δαπανά διά να ένδυθή. Ό ζακέ; του πρέπει νά εινε 
αμέμπτου έντελεία;, τό πανταλόνι του άπηλλαγμέ- 
νον παντός ρύπου, μέ έν τσάκισμα εί; τό μέσον, 
τουλάχιστον δέ ήμίσειαν ώραν καί κάτι λεπτά ά- 
παιτ-εί ή διευθέτησι; τών έκατέρωθεν τών παρειών 

ΠΙΝΛΚΟ0ΗΗΗ

του χοΓο.Ζ/ΓΓω/·, ανά μέσον τών όποιων άπό τίνος 
έςεφύτρωσαν φ:ϋ ! ζαί τινες λ-υζαί τρίχες.

'Αγαπά πολύ τά ψάθινα ζαπέλλα, τόσον, όίστε 
τα φορεϊ μέχρι Δεκεμβρίου, ζαί σχι πλέον άγαπά 
άλλά λατρεύει τόν ποδόγυρον, πάσης προελεύσεω; 
ζαί πάσης ποιότητος.

• ♦
Μίαν πρωίαν, ά/ριβώ; μόλις είχε ζάμν, μετά 

πολλά; προσπάθειας ευθυτενή τή·· γωρ/στραχτου, 
δέχεται τήν έπίσκεψιν τή; Κερά-ΙΙαναγιώτας. Κερά 
ΙΙαναγιώτα δέ έστί, προξενήτρα μέ τσνομα.

Δεν διέσωσεν ή ιστορία τί έλέχθη μεταξύ των 
ζατα τήν περίφημου εκείνην πρωίαν. Διέσωσαν ομω; 
τά «Διάφορα κοινωνικά» μιά; έφημερίδο; τό άπο- 
τέλεσμα τή; συνεντεύξ-ώ; των.

'Ιδού το:
■■Χαρμόσυνοι έτελέσθησαν οί αρραβώνες τοϋ έχλε- 

κτοϋ καί ίπποτικοϋ νέου κ. Κοχοϋ Κουτούμπη, τέως 
γραφέως γ' τάξεως έν τώ ταμείω τοϋ σφραγιστού χάρ
του μετά τή; διά πολλών προτερημάτων περικεχο- 
σμημένης κυρία; Ευλαλία; Άλατοπιπέρη, τό γένος 
Καλαπόοη. Εις τους μνηστευθέντας» κλπ.

II πρώτη των δουλεζά ήτο,μόλις συνηντήθησαν, 
να καθήσουν πλάι πλάι και να διαβάσουν μετά του 
θείου τής νύμφη;, παρ’ οΰ πο/.λά ήλπιζεν ο Κου
τούμπη; να ζληρονομήση,, μίαν εφημερίδα ποδογύ- 
ρου — ζ οποίος τόσον πολύ ήρεσζεν εί; τόν Κου- 
τούμπην — κα: ύπό τό παραδαν τή; έφημερίδος, ή 
όποια τούς άπέκρυπτε άπό τά βλέμματα τής προξε- 
νητρία;, νά πουν τά πρώτα στρογγυλά λόγια τοϋ 
συζυγικού έρωτος . . .

Καί τά είπαν άφόβως, διότι ό θειος ήτο. . κωφός.

* *

- 1Β2 - 21
153 -



ΠΙΝΑ ΚξΟ Θ Μ Κ Η

Τήν έπομένην έθεάθησαν en bras εις τήν δενδρο- 
στοιχίαν.

Ό κ. Κουτούμπης απαράλλακτος· μόνον οτι άπό 
τάς συγκινήσεις τής μνηστείας αδυνάτισε·» ολίγον 
και οτι έπί τής κεφαλής του φορ-ϊ ήδη υψηλόν πί
λον. "Ισως διότι εινε διαρκέστερος των άλλων πί
λων.

'Αλλά τί εινε ό κόσμος ! Δέν ήμπορε" ό άνθρω
πος οΰτ- τήν ώραιοτέραν στιγμήν τοΰ fiiou του ν' 
άπολαύση έν ήρεμία. εις τον παληόκοσμον αυτόν.

Ένώ μ·αν ημέραν τοΰ έλεγε εκείνη οτι θά εινε 
πιστή μέχρι . . . τάφου,πρός τον όποιον έπλησίαζε 
άλλως τε ένεκα τής . . . ηλικίας καί των ρευμα
τισμών καί ένώ ήνώνοντο έξ αυτομάτου τά χείλη των 
—πράγμα πολύ φυσικόν εις μ-μνηστευμένους — κάτι 
τι του έρχεται εις τήν μνήμην. Πώς ομοιάζει ή 
άρραβωνιστική του μέ τήν Φρύνην ενός . . . φίλου 
του 1

Έπί τή ιδέα μόνον τής όμ.οιότητος, οπισθοχώ
ρησε·» έντρομος.

"Ω τής άποκαλύψ.ως! Ητο ή θεία τής φίλης 
του Ουρανίας, ήν είχε·» άγαπήση πρό εξαετίας. . .

Ητο ή πρώην σύζυγος ένός κλητήρος τοΰ ύπουρ- 
γείου οστις τόν είχε ραπίση μίαν ημέραν διά μίαν 
αστειότητα του άναγομένην εις τά οικογενειακά 
απόρρητα τοΰ κ.λητήιος, άπό τόν όποιον, συνέπεια 
των απορρήτων αυτών, εκείνη τόν διεζεύχθη.

Ήτον ή πρώτη έρωμένη—λέγουν τάπύλωτα στό
ματα— ενός . . . συνταξιούχου.

Ητο κόρη . . . άγωνιστοΰ.
Ητο ισχνή ώς ,οελόνη άπό έκεΐνας ποΰ πωλοΰν 

10 λεπτά τας διακοσίας.
Ητο ραιβοσκελής.
ΙΙτο ρευματική.
Ητο λυμφατική.
Ητο, ο,τι θέλετε ήτο, μόνον γυνή δέν ήτο. Και 

ήτο σύζυγός του όχι μέχρι τάφου πλέον, αλλά πε- 
ποίθησις κοινή υπάρχει, μέχρι . . . διαζυγίου.

ΕΡΩΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

Μΐιοροε ό πατήρ.
11 κόρη κάτι τι περισσότερον 

τοΰ πατρός.Έμπορος . . . αισθη
μάτων.

Λϋ:ό τό κορίτσι—δεν ήταν δα
και άσχημο — είχε μίαν φοδεράν χ.έίσιν άπ ’ αυτής 
ακόμη σχεδόν τής μητρικής γαστρός.

Νά μάθη νομικά.
Ή κλίσις της δ'αυτή τήν έκαμε νά ένθουσιάζε- 

ται μέ πάντα οστις ήτο δικαστής, δικηγόρος, συμ
βολαιογράφος και δικαστ.κός άκόμη κλητήρ.

ΊΙ πρώτη Σεπτεμβρίου ήτο δι ’ αυτήν ημέρα ευ
τυχίας. Διότι εις τό απέναντι σπήτι, τό όποιον κα
τείχε έπί έν ολόκληρον έτος ένας άριστ ρός ψάλτης 
μιας εκκλησίας ογκανίζω·» νυκτός καί ημέρας, κα
τοίκησε ένας δικηγόρος, ό όποιος είχε και έν άλ
λο πλεονέκτημα, έκτος τής δικηγορίας : νά εινε 
καί άνύπανδρος

Καί ήρχισεν ή κόρη του έμπορου τα γλυκά 
μάτια από τής πρώτη; στιγμής, έως οτου τήν 
συνέλαόε μίαν ημέραν—συγγνώμην, τρόπος έκφρά- 
σεως διότι ήτο μεσάνυκτα—εις τό φέγγος τής σε
λήνης νά συνομιλή γλυκά μέ τόν κύριον δικηγόρον.

Ό έμπορος δέν έχωράτευε.
—“Αλλη φορά νά μή . . .
—Μά ή κλίσις, μπαμπά μου, προς τά νομικά 

μέ κάμνει . . ■
Τέλος πάντων τό άπό παραθύρου ειδύλλιο·» διε- 

κόπη και πρωί πρωί νά ένας άνθρωπος κομίζων 
κάτι τι.

Ό γαλατάς δέν ήτο.
Πρώτη πρώτη εις τήν θύραν έμφανίζεται και 

παραλαμβάνει και παραδίδει εις τόν πατέρα της 
ένα χαρτί ή κόρη.

—"Ω τί έπαθα 1 . . .
— Τί μπαπά μου ;
- Λ-.Λ/ctc ! !
— IIρός τά νομικά. Και σείς λοιπόν ;
— Καλέ τ! νομικά, κλήσις προς τά δικαστήρια, 

προς τήν τζέπην μου. ..

Ή κόρη τοΰ έμπορου δέν ήμπορουσε νά έννοήση 
τί θά ειπγ, χ.Ιήσις άλλη,έκτος τής κ.Ιίσεως τήν ό
ποιαν ήσθάνετο πρός τα νομικά. Τί φυσικώτερον 
λοιπόν νά έρωτήση τόν γείτονα.

'Εκείνος άπήτησε διά νά τής λύση τήν απορίαν 
νά κΰψη πρό σΰτοϋ και νά κλίνη ολίγον τήν κεφαλήν.

Τήν έφίλησε, διότι θά ήτο ηλίθιος άν δέν τό έ- 
καμνε.

— Καί τώρα στάσου νά σου εΐπώ τί σημαίνει 
κλήσις ...

— Νά μή μοΰ είπής τίποτε. Τώρα ήλθε και ή 
σειρά μου. Κλήσις είναι όταν έξαναγκάζεταί τις 
ύπό τοΰ δικαίου νά κάμνη τί τό όποιον πρέπει νά 
κάμνη. Τό φίλημα εινε κ.Ιήσκ; πρός τόν γάμον 
ώστε. . .

Ένυμφεύθησαν' άλλα δέν ήξευρε ή δυστυχισμέ
νη ιόρη. οτ: έκτος τής κλήσεως,υπήρχε και άλλο 
δικόγραφον: 'Αγωγή διαηεύέ,εως, άφευκτος συνέ
πεια των μεταμεσονυκτίων συνεντεύξεων.

Μία όίοι.ς. — Ίίι η ώς ιη; γης. — Άγίλ/ειοι·.— 
ΡοΜ/.εγος ·χ.<ιί Χάιΐ'ε.— ΊΙ ερημΐιι; τον ελιιιοι 
ν»ς —At him τιόν ΙΙατρώι·. — Ό ναός τής 
1·.νογγε/.ιοιρί<·ς.— IΙατελλ'νιος ίϊ·ασι.ς.

πτιινετιιε·

α·ω- 
άτ-

μίαν νπέροχον δύσιν 
φνρος, ό.ίοστρί

ΚΟΥΜΠίΣΜΕΝοε: έπά- 
νω εις τήν 
παστήν τοΰ 
μοπ.Ιοίου, τό ό
ποιον διηυθύνετο 
εις Κεφα.Ι.Ιηνίαν, 
κρατών αγαπημέ- 
νην χείρα, έβ.ίεπα 
εν των θαυμάσιοι- 
τέρων θεαμάτων, 

ή.ΐίον.'Ο δίσκος καταπόρ- 
'οστρόγγυ.Ιος, έπιπτεν νωχε.ίοις έπί τών 

ϋδά,των καίεβυθίζετο σιγανά, ωσάν να τόν εί'.Ι- 
χυεν ή έγκατα.Ιειπομίνη εις τό σκότος θά.όασσα. 
Καί. έβ.ίεπα τό παράπονόντης τό υγρόν να όγκοΰ- 
ται, ένώ ό κυρίαρχος τής ημέρας απαθής 
έκρύπτετο ό.Ιονέν. Καί άπεσύρετο ή πάμφι,ιτου 
ά.Ιουργίι: καί ίδιπ.Ιοΰτο σιγή,Ιόν τό χϋμα περί 
τ'ην τρόπιδα, έ)ό> ύπ'ερ τήν όνοικτήν θά./ασσαν 
r'' Χρώματα τοΰ .Ιυχόφωτος συνεπ.ΐέκοντο εις 
διάδημα. Καί 'έμεινα εκεί έν έκστάσει παρακο- 
.Ιουθών τήν βαθμιαίαν καί με.Ιαγχο.άκήν έζα- 
φάνισιν καί παρή.ίθε πο.Ι.Τη ώρα, έως οτου έν 
ά.Ι.Ιο φως, μικρόν, άγωνιζόμενον νά νικήση τι/ν 
σκιάν, φ&Γ φανόν έρριπτε τάς πρώτας άμφιθό- 
,ίους .Ιά,μύεις τον έπάνοι άπό ένα βοάχον.

♦ » 
(I οδηγός προπο- 

ρευόμενος άνά τάι· 
χαταφύτους παρό
δους τοΰ Άχι.Ι.Ιείοι.· 
Παραδείσου μάς 
δήγησε πρό τοΰ θνη- 
σχοντος 'Αχι. /. 1έ<„ς. 
Και ένώ ή ηΐύσις γύ 
ρω ήνθει χαί // Κερ 
χυραϊχή β.Ιάστησιι: 
έπ.Ιαισίΐύνε τάς ήρει ■ 
πωμένας οίχοδομι'ις 
μοΰέφάνη ότι εις τό 
ά.Ιγος ιών όφθα.Ε 
μων χαί ει.ς τήν σχε
δόν άδιόρατον σύσ- 
πασιν τών μαρμά
ρινων χει.Ιέων διέ
κρινα τήν Θ.Ιΰι'-ιν έ 
νός θανάτου, μιας Ναός Ευαγγελίστριας έν Τήνω.

ΐ'υχής '/ευς ναι τώρα περα,πταται εις ζό ποιη
τικόν ένδιαίτημα, τό όποιον κοσμούν τοΰ Ρο 
δό.ίφου· καί τον Χάϊνε τά ομοιώματα. Λί τοι
χογραφία) χαί τά άγά.Ιματα τών Μουσών dir 
ε.Ικύουν τό ενδιαφέρον, όσον ή ώραία άποι- 
κόνεισις τον Άχι.ϊ.ίέως σύροντας όπισθεν τον 
άρματος τό πτώμα τοΰ “Εχτορος. Καί όταν 
είσή.ίθα εις το έρημικόν έκκ.ίησίδιον,είς τό όποιον 
ή ερημίτες τοΰ Κερκυραΐκοϋ έ.ίαιώνος ένεπι- 
στεύετο τους πόνους της, ήθέ.Ιησα να. γονυπε- 
τήσω χαι έσχατος εγώ .Ιά,τρις της ποιητικής 
ί’νχης της νά δεηθώ δι ’ αυτήν. ή όποια ώκοδό- 
μησεν εν ονείρου τόσω χα.Ι.Ιιτεχνιχόν, τόσω χα
ριτωμένοι·.

■ίί Ίτέαι εινε τό Φά.Ιηρον τών Πατρών. Ή 
Βαράσσοβα ή χωνοειδής χαι αιωνίως κυανή δεζια. 
δένδρα πυκνά όπισθεν χαι εμπρός ή θά.ΐασσα.

Εχει μέ έφερε μία εΰγενής πρόσχ.ίησις διαχε- 
χρι.μένον τονν Πατρ&ν έπιστήμονος, χαΐ όταν 
είδα τό όιραϊον έχεΐνο μέρος έρημον χαι έσυ.έ.Ιο- 
γίσθη>· τι> άνεάοχατέδασμιι τή<· πλατείας τοΰ 
Γεωργίου, έσχέφθην πόσοι πΐισχουνμυωπίαν yv- 
χής χαι δεν σπεύδουν όπου ή φύσις α νοίγει ενρείας 
τιις άγχι'ι./ας της εις τόε· θαυμασμόν, τον ίμε
ρον, τ'ην χαράν. Έσχέφθην πόσον ιίδιχοι εινε 
πο.Ι.άίχις οι άνθρωποι πρός εαυτούς χαι πόσον 
παραγνωρίζουσι τάς ευτυχείς στιγμάς, τάς 
όπο'.ας παρέχει ή Αημιουργία.

Θ<» στιθαχθοΰν καί πά.ΐιν οι προσκυνηταΐ 
χατι'ι χι.Ιιάδαυ καί θά π,Ιηρωθρ αναπήρων,

το σώμα χαι την 
ι'-υχήν, ή άνηερο- 
ριχή .Ιεωφόρος τής 
Εύαγγε.Ιιστρέας . 
'() περί.ίαμπρος να
ός.φάρος ά.Ιηθής τοΰ 
χριστιανισμού έν τε 
τη έ.Ιευθέρα χαι δού- 
.1 ιι Έ.Ι.ί ά δι. θ' άχ τι - 
νοΕοΑήση χαί πά.Ιιν 
χαι ή πί.στις θά θαυ- 
ματουργήση εις τάς 
ι'.νχάς των εϋ.Ιαδών 
προσχυνητών. Τις 
οΐδε ποιοι πα.Ιμοί 
θά δονηθοΰν μέσα 
εις τό ιερόν έχεϊνο 
τέμενος, πα.Ιμοι Πά
νε. 1.1η νίο υ ένοισεως. ■

ΔΑΦΝΙΙ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

At αίθουσαι τοϋ ’Αρχαιολογικού έν Άθήναις Μου
σείου εινε κατάμεστοι έκτων διαφόρων αρχαιολογι

κών αντικειμένων. Ούδέ γωνία πλέον υπάρχει", εις τήν 
όποιαν να τοποθετηθούν καί άλλα εύρεθησόμενα τοι- 
αϋτα. Άν δέ πεοιορισθοΰν καί αύτά μετά τών άλ
λων, αναπόφευκτος θά είνε ό κίνδυνος τής καταστρο
φής πάντων τών προσβληθέντων αρχαιολογικών αντι
κειμένων. Διό άπεφασίσθη όπω: διπλασιασθοϋν αί 
αίθουσαι τοϋ Μουσείου, άνεγειρομένου έτέοου ίσου,ε- 
ζεθους προς τό ύπαρχον κτιοιον.

Ή 'ΑΡχ«:’λογική "Εταιρία, εχουσα ανέκαθεν 
ύπ’ όψει, οτι θά παρουσιασθή ποτέ ανάγκη μεγεθύν- 
σεως τοϋ Μουσείου τούτου αναγράφει κατ'έτο; έν τώ 
προϋπολογισμό, τη; κονδύλιον έξ 80 χιλ. δραχμών 
ύπέρ τοϋ Αρχαιολογικού Μουσείου,όπερ κρατεί εν τώ 
ταμείω της. Διά τών χρημάτων τούτων θάνεγερθη 
τό νέον οικοδόμημα τοϋ όποιου ή άπαιτονμένη δα’ 
πάνη δέν ύπελογίσθη είσέτι. Ό καταρτισμό; τοϋ 
σχεδίου τοΰ οικοδομήματος τούτου έγένετο άπό τόν 
μηχανικόν κ. Μεταξάν.

’Αμέσως μετά την εγκρισιν τοΰ σχεδίου β’άοχίσουν 
αί έργασίαι πρό; άνέγερσιν περιπτέρου παρά τό Μου
σείου, έν τώ όποιο» θά τοποθετηθώσιν άπασαι αί Κυ· 
θηραϊκαί αρχαιότητες. Είς τό νέον τούτο μουσεΐον θά 
συμπεριληφθή πιθανώτατα καί τό Χ:·.στιανικόν τοι- 
οϋτον.

— Άνεκαλύφβησαν τοίχοι αρχαίου οικοδομήμα
τος το όποιον πιστεύεται οτι εινε τό ύπό τοϋ Στρά
βωνος άναφερόμενον άρχαίον Θέατρον τής 'Αλεξάν
δρειάς.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Απέθανεν είς Άγραμ ό Κροατός ζωγράφος Ν. Μ - 
sitch. Έσπούοασεν έν 'Ιταλία, Γερμανία και έ 

Παρισίοις. ’Απεικόνισε πλείστας Κροατικά: σκηνά;
—· Έ. Κέρκυρα έγένετο εκθεσις τών έργων τών 

μαθητών τής μόνης <’ 'Λ " 
Ή εκθεσις αϋτη 
δεικνύει πόσον οί εκατόν 
λής προώδευσαν εις τί 
προσωπογραφίαν καί τήν

Όλα τά εκτεθέντα είς 
σχέδια δεικνύουν ικανήν κλίσιν 
επιμέλειαν, ήν επιοοωνύουσιν 
κ.κ. Πλατσαίου καλλιτέχνου 
σχολής καί τοϋ ερασιτέχνου κ. 
αϋτη ΐδρυθεΐσα πρό έτών ύπό 
Μποκατσιαμπη θοη πρΐ/w.-v-e aive υ&
Α Ι4.’?71 Χϊ®. όλτ,ν τΑ* Ελλάδα καλλιτεχνική σχολή 

ψ®'τγιβιί 
όλα τά 

ιστορίας 
τώ ί ίο -

αυτόθι Καλλιτεχνικής σχολής, 
παρουσιάζει πολύ τό ένδιαφέρον 

ζ περίπου μαθητσι τή: σχο- 
ην κοσμηματογραφίαν, τήν 

πλαστικήν.
τρεις αίθούσας τής σχολής 

' πρός τήν τέχνην καί 
οί άτρυτοι κόποι τών 
καί διευθυντοϋ τής 
Σοκόλη. Ή Σχολή 

ών κ.κ. Γιαλλινα κα! 
οώδευσε σημαντικώς εινε δέ

εις ιδιωτικήν όφειλομένη πρωτοβουλίαν ’ 
Εν τ’ϋ σΖ°*ϊι ε'·'5 τετραετής, διδάσκονται δέ 
καλλιτεχνία» μαθήματα, μηδ’ αύτής τής 
τής τέχνης εξαιρούμενης, ήτις οϋτε έν αύτώ 
λυτεχνείω είσέτι δέν διδάσκεται 
r >>—Δύο έργα τοϋ κ. Φρ. Άριστέως έπωλήθησαν. 
Γο «Πάσχα έν Έλλάδι > άγορασθέν ύπό τοϋ κ. θών 
καί ό «Μαϊμουδράρης» άγορασθείς ύπό τοϋ κ. Α. 
Άβέρωφ.

— ^'ζππ£'-",) ’Αθηνών Οά διοργανωθή καλ
λιτεχνική εκθεσις τήν 15 'Οκτωβρίου

Νικόλαος Λ. ΙΙώκος

— 'Απέθανεν εν II. Φαλήςω. ένθα ένοσηλεύετο, τζ 
7 Αύγούστου ό άρτι εκ Μονάχου άφιχθείς διαποεπν; 
ζωγράφος Ν'κόλαος Βώκος. Ίϊλθεν έκ Γερμανίας φέ- 
ρων τά σπέρματα τής νόσου, ήτι; καί’τόν Γύζην 
ώδήγησεν εί; τόν τάφον. Είνε ή νόσος ήτι; στενεύει 
ύπό τόν μολύβδινον ουρανόν τό στήθος,τό συνειθισαέ- 
νον είς τά; 'Αττικά; άκτϋ.ας.

Ό Νικόλαο; Α. Βώκος έγεννήθη έν "Υδ:α κατά τό 
έτος 1861. Ί ίος τοΰ Άνδρεου Βώκου ανωτέοου άρχιοοον- 
τιστοϋ καί έγγονος τοϋ ναυάρχου Άνορέου λΐιαούλη 
έσπούοασε είς τό Πολυτεχνείου Αθηνών πολλάκι; 
βραβευθείς. Κατόπιν διαγωνισι/.οΰ μετέβη εΐ; Μόναχον 
ένθα εσχε καθηγητής τή; Lftflz,' Γύζην, Miller.'ίΐ- 
νοιξε έκεΐ Σχολήν ζωγραφικής.έν η εύδοκίμω; έδίδαξεν 
έπί πολλά έτη. Πολλά έργα του έόραβεύθησαν είς δια
φόρους εκθέσεις· μεταξύ αυτών έν εργον του όπεο πα- 
ριστϊ ΐχθεις καί ιχθυοπώλην είς μέγα μέγεθος έβρα- 
βεύθη είς τήν ϊκθεσιν τοΰ Σικάγου, έν άλλο εργον πα- 
ριστών ίχθεϊς,ε'ις ού; ιδιαίτατα διέπρεπε,κιί διάφορα 
φρούτα κοσμούν τά ανάκτορα τοΰ άντιβασιλέως τή; 
Βαυαρία; Λεοπόλδου.

Διέμεινεν εν Μονάχα» 16 έτη, άλλά πρό ολίγων έτών 
προσεβλήθη^ έξ ασθένειας, ήτι; τόν ήνάγκασε νά 
έπανέλθη τή 24 Μαιου ε. ε. εις ’Αθήνας.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Πύτοκτόνησεν έν Παρισίοις έν ηλικία 60 έτών ό 
γλύπτης Ε. Γ. Captier Άπό τοϋ 1860 έξέθετε 

ε'-ς τας έκθέσεις. Γνωστότερα έργα του είνε ή ’Ιουδίθ, 
Άδάμ καί Εϋα, Κόρη τή; Ευας, ή Άθωότης, Τι
μών ό Μισάνθρωπος κτλ. Έλαβε μετάλλια τώ 1869, 
1872, 1889 καί χρυσοΰν »ώ 1900

— Έν Όμβούργω έτελέσθησαν τά αποκαλυπτή
ρια τοϋ άνδριάντο; τής αΰτοκρατείρας Φρειδερίκου, 
εν μεγάλη πομπή.

ΕΣΕΛΟΘΗΣΑΝ
Κ. Κυπριάδου. — ΆναμνΑΟβχς έκ τών ταξει- 

οίων μον.’Εν Άθήναις.(Έπιστολαΐ άπό τό Παρίσι).
Ίω. Λευθεριώτου. — Μικρά ποιητική άνΟο- 

ιϊέΟμη. Έν Άθήναις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΕΣ

L e Manuel du coliectionneur de 
gravures, ύπό Alfr. Witniann, Λονδίνου.

Monnaies grecques et leur lieu 
d'origine, ύπό J. Ward. ΛονδΓνον.

Peinture a la brosse el dessin. 
ύπό F. Steelev. Λονδίνου.

Dessin geomilrique ή Γ usage des 
etudiants d' art, ύπόΐ·· Morris ΛονδΓνον.

La beeuH mod erne, ύπό E. Montfort. 
Παρίσιοι.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ

θαλαΟΦνά ειδύλλια. Διηγήματα ύπό Άλεί. 
Παπαδιαμάντη. (Τόμος έξ 20 τυπ. φύλλων).

Γ. Ν. ΓΙαναγοπούλ.ου. — Περί μοιχείας. Μο
νογραφία; έξόχου ενδιαφέροντος καί άπό επιστημονι
κής καί άπό κοινωνικής απόψεως άγγέλλεται ή έκ- 
δοσις Τήν συνέγραψεν ο διαπρεπή; καί πολυμαθέ
στατος εν Πάτραις δικηγόρος κ. Παναγόπουλο;, δστις 
καί άλλα έργα, δώδεκα τόν αριθμόν, έξέδοτο μέχρι 
τοϋδε, έμποιησαντα μεγάλην έντύπωσιν είς τού; επι
στημονικούς κύκλους.

Ή Πρωτεύουσα. 'Εβδομαδιαία έπιθεώρησις. Δι
ευθυντής Πολ Δημητρακόπουλος. Συνδρομή έτησία 
δρ. 5. κατά μήνα λεπτά 50. Γραφεία οδός Ίάσωνο; 
18). Ή εκδοσις αρχεται τήν 10 Σεπτεμβρίου.

Ε. Λ. £. 'Ενταύθα. Ό Δαλοϋ ίσπούόασε κα “Ρ/.ά, 
ζωγραφικήν καί «ίτα γλυπτικήν. Μεταξύ τών έργων Ό. όια - 
«ρίνιται ό Δϋφνιι καί ή Χλόη, ή Λ-.υομένη, ή 1!ακχ,κύ 
απηνή ό Βάκχος παρηγορώ- την ’Λρ-.όίνην. ό άνόριάι νο" 
Boussinganlt κλπ
~Ji. Κ. — Ή τέως βασίλισσα Μαργαρίτα, άπαλλαγείσα 

τών φροντίδων κα) έθιμο υπιών τής αυλής ήμερων ιύτυχε- 
στέρων, λαμβάνιι ήδη περισσότερον ένδιαφέρον διά τάς 
τέχνας καί ή ζωή της, καίτοι ήρεμος καί άπομιμονω- 
μένη, διέρχεται έν μέοω καλλιτεχνικού πάντοτε περιβάλ
λοντος καί ποικίλλεται ύπό ύπερόχων καλλιτεχνικών συγκι
νήσεων. ΙΙρό ολίγων ήμερων ή καλλιτέχνις βασίλισσα έκε- 
σκίφθη ίν έκ τών περιεργοτέρων μνημείων τή; Αναγεννή
σεως έζ 5σων διισώβησαν είς τήν 'Ιταλίαν, τόν περίφημον 
Πύργον τό. ύψούμινον έπί μεγαλοπρεπούς λόφου εις τήν 
ίναρζιν τής πεδιάδος τής Άόστη; και άντικρΰζοντα τάς παλ- 
λεύκου; χιονοσκεπείς Άλπεις. Άπό τά παράθυρα τοΰ πύρ
γου τό θέαμα είνε θαυμάσιο». Κάτω έκτεΐνοντα: οί πρασινί- 
ζοντες αμπελώνες καί αί οϊκίαι τών πτωχών χωρικών, ύ- 
ψούμεναι έν μέσω τής ζανβής έκτάσεω; τών σποριών, ένώ 
γύρω έπί τών άγρίω, δένδρων καί τών άγριοτριανταφυλλεών 
τών αιμασιών αί αηδόνι; τονίζουν τό παθητικόν των άσμα. 
Ή βασίλισσα Μαργαρίτα διήλθεν όλίγας ημέρα; είς τόν 
Πύργον αύτόν καί διά τής καλλιτεχνικής της μολυβδίδος 
έφιλοτέχνησε καί σκίστα καί εικόνας καί πολλά τοπεΓα τής 
πέριξ γελαστής καί μυροέσσης φύσεως.

ΙΙαρακαλοϋνται οι καθυστεροϋντες ίτι τήν 
συνδρομήν ran·, να άποστείλωσιν αυτήν ϊνα μή 
διακοπή ή άποστολή τοϋ φύλ.Ιου ■

Οί πληρώσαντες συνδρομηται τής "Πινακο
θήκης,, ίτησίαν συνδρομήν και μή λαβύντες I- 
τι τδ “Πάσχα Ιν 'Ελλάδι,, παρακαλοΰνται νδ 
ειδοποιήσουν τδ γραφεϊον μας.

"Εν ψύλλον τής “Πινακοθήκης,, ιιποστίλλε- 
ται δωρεάν ώς δείγμα, εις πάντα αίτοϋντα.

ALEX- seon. Ό Al. Sion, εινε Γάλλο; ζωγράφο; 
διακρινόμενβ; διά τήν πρωτοτυπίαν του,. Έγεννήθη 
έξ άγοοτών γονέων εΐ; το χωρίον Forez εν μέσω με
γάλων δασών. Έσπούοασεν είς Λυών καί Παρισίους, 
εν τή Ecole des Beaux-Arts Ταχέως ήκολούθησε τήν 
οδόν, ήν προπαρασκεύασαν ό Pu»is de Chnvonnes καί 
οί 'Αγγλοι προραφαηλισταί. Είνε ό κατ’ εξοχήν ζω
γράφος τοϋ κάλλους. Οί α'Εφηβοιο^και α! «Παρθέ
νοι», εινε πρότυπα τής εργασίας του άξια ^πολλήςπρο- 
σοχής.'Ο Sion, όπω; ό Ροΰσκιν, θέλε·, νά θεμελιώση 
θρησκείαν κάλλους.’Εραστής τών Ελληνικών προτύ
πων διασώζει εις τά έργα του όλην τήν χάριν καί όλην 
τήν άπλότητα τής άρ/αίαςΈλλ. τέχνης. Έκ τών έρ
γων του ή Άγνότης, ή Στεφανηφόρο;. ή ’Εσπερινή 
αρμονία, αί νεάνιδες θεωροϋσαι τψ κεφαλήν τοΰ Όρ- 
φέως, τό Τέλος τών Θεών έν ώ εικονίζει έ-^ άγαλμα 
τοΰ Διός άνευ χειρών κα! ου ή κεφαλή έχει κυ- 
λισθη χαμαί ένώ ανατέλλει άνωθεν τοϋ γυμνοΰ κορ
μού ή κεφαλή τοΰ Χριστού έν άκτινωτώ, εινε έργα 
άρχαϊκής ΐμπνεύσεως. Τά σκίτσα τοϋ Sion άτινα 
δημ’οσιεύομεν προδίδουν τήν καλλιτεχνικήν του 
δύναμιν.

Ή “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,, αντιπροσωπεύεται 
καί κυκλοφορεί Λποκλειστικως καθ απασαν τήν 
’Ασιατικήν Τουρκίαν καί τάς νήσους τοΰ Αι
γαίου ύπδ τοΰ ίν Σμύρνη πρακτορείου των 
ιφηγερίδων,περιοδικών,εντύπων ί Μοδάμας Χάνι 
ι’ιριθ. 19) καί τών υποπρακτορείων τον.

AAESAXAPOS 0. ΠΑΠΑΔΟΣΣΟΤΔΟΣ
Δ/μισιογράφος. — Αντιπρόσωπο: c-.ά τήν 

Άλ.εξάνσρ-ιαν τής «Πινακοθήκης·», τής έν Λε- 
μ,ησσφ «’Αλήθειας». τώ» έν Αλεζανορείφ : Le 
«Phare d'Alerandrie», «II Corriere Eyy- 
ziano», «Όμονοίας», «Κόσμου», «LottlS» 
και uBassit».

Γραφεία: ΙΙαρά τώ Βιβλιοπωλείο» κ. Ευ
θυμίου Έλευθεροπούλου. Όίός Άτταρινίου, 
έναντι τών Σχολείων τής "Ελληνικής Κο·.·.ότητ:ς 
έν Άλεξανδρεία.

— 156 —



• ΣΑ ΤΥΡΑΙ *
ΕΞΕΔΟΘΗ

ΦΡΙΞΟΥ ΑΡΙΣΤΕΩΣ

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ,,
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΙΣ ΜΕΤΑ ΣΧΗΜΑ

Διανέμεται δωρεάν πρός τους προπληρώνον
τας οννδρομητάς τής u ΙΙινακοΒέ^ης».

Δια τους μή ιοιούτονς δρ. 3.

Δ, I, ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΪ 

‘ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ·· Σε.!. 208. "Εκδοσις Β'.
Αρ. 3. 

‘ΈΝΤΓΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ματα εικονογραφημένα. Σε.!. ΰά. Αρ. 2 

‘ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ • · ΓΙεςά ποιήματα μετά 
πο.ΙΛων χρωματιστών εικόνων. Σε.!. 18ά. Αρ. 3.

Πωλοννται είς τά γραφεία μας

ΕΚΔΟ2ΕΙΧ 
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

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

ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ, 
κατά μετάφροσιν Αγιδος Θέρου Τι 
μάται δρ ι. Έπι ’Ολλανδικού χάρ
του δρ. 2·

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

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Λυρικά! ποιήσεις 
Αίμυλίας Κούρτελη Δο. 2. Διά τούς 
συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, 
δρ. ι.

"Απαντα πωλοννται βίς τά 
γραφβΤα μας.

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,
Περιέχει μελίτας καλλιτεχ.ικάς κσΙ φιλολογι- 

κάς, ώς καί σειράν έννενίικοντα έργων 'Ελλήνων 
καλλιτεχνών etc ίγχρώιιονς φωτοτυπίας κα! φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών 
'Ελλήνων καλλιτεχνών. Τά ώραιάτερον λεύκωμα 
τής 'Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης ι> 
άντ! δρ. 3. Χαρτάδετον δρ. 4·ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

'Οδός Έρμου 5ρ (έντό: τεϋ ηροαυλ.ίου).
Όλα τά τεθραυσμένα άντικείμενα etc τοϋ κ. 

Σακητοπούλου.

Ριπίδια, πίπες, πλαίσια κλπ.

Δ. ΚΑΒΡΑ.Σ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— 'Οδός Σταδίου 66. —
Αριστοτεχνική έκτέλεσις φωτογραφιών παν

τός μεγέθους Στάσεις καϊ φωτοσκιάσεις καλλι- 
τεχνικαί- Τό φωτογραφεϊον τον κ. Κάδρα Ικα
νοποιεί δλα τά γούστα καί δλας τά<; Ιδιοτροπίας-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Φνλλα τής "Πινακοθήκης» πω.Ιοϋνται έν 
Αθήναις εις τά βιβ.ΙιοπωΑεία τής « Εστίας», 

Σα.Ιι θέρον. 'ΕΔενθερουδάκη, Μπέκ. Έν Πειραεϊ 
είς τά ρΜιοπω.Ιεϊα Γ. 'Αίεζάκη καί Ν. 'Ορφα
νικόν. Έν Σύρω. Ααρίσσρ, Χανπ.Ιίω είς τά πρα
κτορεία των εφημερίδων 'Εν Κα.Ιάμαις είςτοβι- 
ΘΔιοπω.Ιεΐον Βοογιούκα. Έν Τήνω είς τά γρα
φεία τής "Προόδου". Έν ΓΙόρτ Σαιδ είς τό flt- 
β.!ιοπω.!είον Παπαντωνοπον.Ιου. Έν Σμύρνη 
είς τό πρακτορείο»· εφημερίδων ι Μαδάμας Χάνι 
191 Έν Ν. Τόρκη είς τό βιθ.Ιιοπω.Ιείον τής 
" Ατ.Ιαντίδος.» ’'έν Καρ.Ιοθασίω Σάμον είς τό 
βιθ.Ιιοπω.Ιειον IV. Σαράντου. Έν Βουκουρεστίω 
είς τά γραφεία τής « Ιριδος».

Άνταποκριταί. Έν 'Α.Ιεζανόρεία Ά.!. 
ΙΙαπαδόπου.ίος δημοσιογράφος, έν Ζακύνθω Α. 
Ζώης διευθυντής "Μουσών», έν Πάτραις Ε· θω- 
μόπου.Ιος. έν Πύργω Τρύφων Κανε.Ι.Ιύπου- 
·!ος, έ·ι Όδησσω Α· Μά.ίτος, ζίίιιο Puschkin 
~0j, έν Χανίοις 'Αρτεμίσια Xανδράκη έν 
Θεσσα.Ιονίκ>ι Άθαν. Ζουζακίδης. έν Παρισΐοις 
Π. Αιβάρης ιατρός, έν Κων(πόΑει Κ. Κοντο- 
γιάννης, έν Καιρφ Π. Τσιριγώτης.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΕΤΒΜΑΤΟΝ “ΑΝΕΕΤΗ KQNETANTJNIAOY,


