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1·>ΔΕΟΧ ωθούν
ται εις τό κε
νόν τά πρώτα 
νέφη Έσυνίι- 
θιόα νά Βλέπω 
έπ ι τόσους μή- 
ναςάόιακόπως 
τόν ούμανόν 
αϊΟριον, ώς νά 
ητο παρΟενι- 
κόν μέτωπον 
τό όποιον καρ- 
μία όυτίς κά
νου δεν έσκία- 
δεν Ακόμη, ού
τε ηύλάκωόεν

Ανήσυχος φροντίς ή Ακέ-φεως δαιδαλώδης μέρι- 
μνα."Ηλιος καίσελήνιι και άστρα, κόσμοι πανί
σχυροι,φωτεινοί, εΐχον κορέση τήν ήραι.Ην μου, 
ή δε ψυχή ίίτις ζητεί πάντοτε τό Αγνωστον και 
τό καινόν, έπόθιισε τών νεφών τά θολά συμ
πλέγματα και τιίν διά του αίθέρος πορείαν, τιίν 
έκδπωμένην εις σταγόνας μα.νομένας και πλιιτ- 
τούσας το όιψαλέον χώμα μετά μανίας όρχιι· 
στρίοος.

Κάθομαι εις τίι παράθυοόν μου καί παρατηρώ 
τά άραιά φθινοπωρινά νέφη ίίτινα διώκει πρός 
δυδμάς ό ψυχρός άνεμος. Και τά ευτυχώ, διότι 
φέρονται τόσον ύψηλά, διότι γνωρίζουν κό
σμους οϋς Λ Ανθρώπινη μεγαλοφυία άδυνατεΐ 
Ακόμη νά διερευνήσιι και Αρκοΰμαι νά ονειρο
πολώ συνοδόν των τήν πτωχήν φαντασίαν μου, 
ϊίτις ζητοϋσα το έρμα έπί τής γης, μεθ'ής ή 
ΰλιι μέ συνδέει, τό Ανευρίσκει εις τά νέφη, τέ
κνα της γης άποότατήσαντα, άτινα εις δάκρυα 
λυόμενα μετάνοιας θά λούδωδι τίιν μητέρα των, 
έπαναότρέφοντα εις τήν πρώτιιν κοιτίδα. Εύρί 
δκω τόδω πολύ νά ομοιάζουν τά νέφη, τά πρώτα 
μάλιστα φθινοπωρινά νέφη, πρός τάς πτήσεις 
τοϋ πνεύματός μου ! Όσφ καί αν ΐπταται, είναι 
Αδύνατον νά μή έπαναιίτρέφι,ι εις τήν γηίνην. 
τήν Αδυσώπητου πραγματικότητα

Εκτείνεται κάτωθεν τοΰ παραθύρου μου, άφ' 
δ του σχεδόν ήσθάνθην τίιν ζωήν, ό κήπος μου. 

Τό ποάδινον φύλλωμα τών πυκνών δενδρυλλίων 
του, τίι ποικίλον τών πετάλων τών άνθέων 
χρώμα. όχιιματίζοΓόι όπτικόν Παράδεισον 'ί>όά 
κις ό οϋρανός διά τοϋ άπειροι: φοιτάς του μέ 
ήαμίίοΐ προς τά άνθη και τά δένδρα ιόίπτω τά 
Βλέμματά μου, ίνα έκεϊθεν τίιν δρόσον άντλήσω 
καί τιίν παριιγορίαν Άλλ'Οϊα πληροί τής ψυ
χής μου τά (!άθη θλΐψις ! Νεκροταφεΐον Αληθές 
ο', άτενοι άμμοιίτρωμένοι δρομίσκοι. Τίι πένθος 
όιαχύνεται έ.αθύτεμον έδώ ΐί έπί τοΰ οϋρανοϋ ..

Και άλλα δέχεται ή γη τέκνα της : Τα φύλλα, 
πιπτοντα ·<άτωχρα, έξηντλημένα. Ή φΟιόις, ό 
μαρασμός τά άπεστέριισι- και τής τελευταίας 
ίκμάιϊος.

’ ΐπταται ό νους μου πρός τό κυπαριδόόφυτον 
άσυλον τών νεκρών, πρός τίιν τρέμουσαν καν- 
όιίλαν καί τον σταυρόν,πρός τά μάρμαρα καί τό 
έκ τών κόλπων τοΰ τάφου φυόμένον νεκράνΟε- 
μον. Ή βροχή έξαλείφει Βαθμιαίως τάς ονόματα 
ατ-να δέν ίσχυσαν νά σόόσουν τα δάκρυα ν.αίάπο- 
μακρίνει έκεϊΟεν και τόν τελευταίοι έπιόκέ- 
πτιιν. ’Έρχεται τό παράπονον τής φύάεως νά άν- 
τικαταστήόη τίι δάκρυ τής στοργής καί. ή έμη- 
μία Ανακτά τίι άγέοωχον κράτος της έν τμ ήμί- 
φωτι. εν ω διά μελαγχολικης περιβάλλει τό σόμ
παν όέμΐίης τών νεφών ή Ατμώδης καί Ασύλλη
πτοι. σινδιίνη.

Νεκροταφεΐον ή καρδία, μέ σταυρόν φύλακα 
τής πίστεως -τίι πνεΰμα,μάτιιν μέ. δάκρυα λούε 
ται Άλλοίμονον ' Προκαλοϋν τόν πόνον μάλλον 
Αδυσώπητου και άντί Ανθυλλίου βλαστάνει και 
άνδροΰται παρά τάς έπιγραφάς τών ήμιόθεσμέ- 
νων προσφιλών μοι ονομάτων τό μυστήριον, ένώ 
τιίν ιίιγηλήν κνπάρισσον τοϋ πένθους ύποκα'ίι- 
στα κυρίαρχος ή λήθη ή αιώνια, ή Ανίκητος.

Πλανώνται Ακούραστα τά πρώτα φθινοπω
ρινά νέφη, ί'πίι τίι ψυχρόν φύσημα τοϋ Ανέμου 
Περιφέρω τίι Βλέμμα έν έκ.ίτάάει καί οιορώ εις τά 
συνωΟονμενα νέφη και τά έκπτωτα φύλλα : τάς 
έλπίδας και τούς πόθους τοΰ Ανθρωπίνου Βίου, 
τίιν τύχην τής ψυχΰς, τούς κλυδωνισμούς της 
καοδίας, τιίν έκμηδένησιν τοΰ σώματος, Άνα- 
γινώσκω τό έ.λεγεΐον τής ανθρώπινης Αδυναμίας 
και σκέπτομαι ότι Αφεύκτως ό Θεός, ό Ανυπέρ
βλητος ήμών των νευροσπάότων κυρίαρχος, όις 
μέγαν κήρυκα τής Αμαρτωλών σωτηρίας και οι-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
δάσκαλον έταξε τό Φθινόπωρον μέ τήν όαπρίαν 
τών φύλλων τον καί τάς <ΐι;γκροΰ<ίεις τών νεφών 
τον. Καί μας έφιλοδώρτιάεν οί'τω τόν μαρασμόν, 
τήν σκιάν ώς τά εύγλωττότερα πειστήρια τής 
θείας προνοίας τον καί τής παροιμιώδονς έπι- 
εικίας τον ! Καί σκέπτομαι, καί ονειροπολώ, καί 
ίΐακρνω έξ αγάπης, έκ πείσματος, έξ άγνοιας, 
έξ Αδυναμίας, καί έγώ ι>έν ήξεύρω. . .

Χαιρετώ τό φήινόπωρον, διότι χωρίς νά θέλω 
χαίρεται δι" αύτοϋ αύτόν τόν προορισμόν τής 
άνίίρωπίνιις νπάρξεως, τό τέρμα των μόχθων, 
τής αύταπάτιις.

Παρέρχονται τά νέφη, στροβιλίζονταιτά φύλλα 
καί εκτινάσσει τό πένθος πιεζομένιι ή καρδία, 
νγραίνουάα καί καταλάμπουόα τούς άστέρας 
τον ψυχικού στερεώματος—τους οφθαλμούς. Τά 
δάκρυα είνε τά φθινοπωρινά νέφιι τής ψυχής 
Αποσυντιθέμενα είς σταγόνας- είς στεναγμούς.

Δ.I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

-------->***■--------

* ΕΙΕ ΜΕΓΑΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ *

TH. RIBOT
Th. Ribot

έτι ένδοξιότερον άποσυρομενο-. Τά: τελευταία: 
του άκτινζ;, ά; ελπίσωυ.εν ότι επι υ.ζκρον 
ακόμη θά έκπέμπη δ'ά τή; παγκοσμίου «Φι 
.Ιοσοφικής 'Επι^εωρήσεως» του και οι’ είσικων 
συγγραμμάτων, επιχέωυ άίπλετον φώς θετικοτη- 
το·. αλήθεια; ζζί έπιστημονιζότητο; :ϊ: τά ζί- 
θερίως λεπτά ζητήμζτζ τών ψυχικών λειτουρ- 

ά λεπτότατα νήματα βυθί- 
έντος τόνν άδύ- 
ζωίζή; ζλίμ.ζ-

-..τά ζητ
7’ών, τών οποίων
ζοντζι ζζί συνδέουν εί: έν ολον
των τή: ύπάρςεως. οι’ όλη; τή; 

έκοηλώσεις τή; ψυχής 
ονζ ένστικτα του ανθρώπου 

ών ζτο'Λϊκών και ζοινω-

ζο- τα:
C.

ταπρος
ζζι τωνfrZ

Ιδίως δέ τά ανώτερα
νικών ζίσθηυ.άτων. εις τά καλλιτεχνικά. 7-'. 
γζσίζ.ι του ζποτελούσιν αυθεντίαν. Ίΰγρ 
σζφω ζζί θαυμζσίω; την Ψυχολογικήν :ς 
ςιν τό>ν αισθητικών ζίσθημζτων, την
αύτι.ιν ατό τή; οργανική: ά'.ζγζη: του zrai'/vi'T, 
το όποιον :ίν: ή πηγή τή; καλλιτεχνία:, με- 
/;■- των άριστουργηυ.ατων τη: τελειοποιήσει··:

άπ / ζ 
-ώων.

τη:. μέ/ρι τή; σημερινή: Νέα: Τέχνης, έν ή 
κατοπτρίζονται αί νέαι ίδέαι ζαί τό νέον ήθ - 
κόν περιβάλλον -.ής συγχρόνου έπο/ή·. Το αί
σθημα τής ποιήσεω , τή, μουσική . τή: όρ/η- 
στική;. τή ζωγραφική", τή: γλυπτική: ζζι τή: 
άρ/ιτεκτονική;, το καλλιτεχνικόν έν γένει συναί- 
σθην.ζ έυ.ελετήθη γυχολογικώς μέ απαράμιλλου 
τέχνην ζζί βαθύτητα άπο τον υέγζν τούτον 
ψυχολόγον, οστις έν τή μελέτη ταύτη έσχέτισε 
τό θέμα μέ τήν όλην άνθρωπολογιζήν, κοινω
νιολογικήν, φυχολ.ογικην και πνευματικήν έν 
•■ένει έςέλιςιν του άνθροότου. 'H «Ψυχολ.ογϊα 
τών αΙσί)ημάι(ύν» ~.w θ’ άπομείνη ό ώρζιότε- 
ρο; ζδα'Λζ; μετζού τιϋν άπειροπιηθό>·> λζμ 
πρων του εργ<ι>ν.

II η I Ι'.νζζοθήζη» λογίζετζι εύτυχη. προ^ 
φέρουσζ μικρόν φόρου θζυμζσμου πρό; τον μέ 
γζν ψυχολόγον ζζί φι/ολόγον τή, Γαλλία:.

ι ΖΟΓΡΑΦΙΔΗΣ

πεςυρθμ τή; ενεργού 
Ο'ΛΖΟΖΖλίζ; ό αί-χ; 
ζζθηγητή; τή; ψυ- 
χολογίζ; ζζί τή; υι- 
λσσφφίζ; έν τώ Col
lege de France <-h- 
όφιλυ, Ριμ.πώ, ζντι- 
ζζτζστζθεί; ύπό τοϋ 

μ.ζθητοϋ ζύτσϋ ζζί έ~ιΐλεΛητυϋ έν τώ Έργζστη· 
ρίω τή: Φυσιολογικής ’Γυχο/.ογίζ; ΙΙέρ Ζζνέ.

Ό Ribot είνε εί: έζ τών υ.ενίστων συ·.· , , , * · ι
χρόνων φιλολόγων ζζι φιλοσόφων, ζζί ν.ίζ ζπό 
τά: έπιφζν:στέ:ζ: σόςζ: τή; πν-υυ.ζτιζή; Γζλ- 
λίζ:. Τά θζυυ.ζσιά του συ·.·γ:ζν.ν.ζτζ είνε πζ·· 
κοσυ.ίω; γνωστά, εί; πλεΐστζ οέ ψυχολογικά 
ζητήμ.ζτζ όλοι οί φιλόσοφοι συγγραφείς αναφέ
ρουν τά; ίοέζ; αύτοϋ ζαί τά; εξηγήσει; ιό; 
ζύθεντίζ; μεγάλου επιστημονικού κύοους.

’Ολόκληρον το συγγραφικόν αύτοϋ οίκοοό- 
μημζ. το άληΟώ; γιγάντιον καί περιζζλλέ: 
έστήριξε μέν έπι τών Οεμελιωοών βάσεων τών 
ίοεών του Δζρβινου, Σπένσερ, Μπζίν, Ί’ζόν 
Στούαρτ Μίλλ, καθώς κζί των Σοπενχάουερ 
ζζι Χαρτμ,αν, έτελειοποίησεν ομω; αύτά; ζζί 
έτεοποποίησεν ουσιωόώ;, έσφράγισε όέ τηνμο:- 
φην του ολου έργου μέ την ίίίζν κζί π:<οτό 
τύπον σφραγίδα τή; εύφυίζς, το» κάλλους ζζί 
της φιλοπονίας. 'Απλή ζπζρίΟμησι: τών συγ
γραμμάτων τοϋ σοφού Γάλλου ψυχολόγου, θέ
λει θύσει την γενικωτέρζν ίδέζν περί τού έργου 
αυτου, τοϋ όποιου ή λεπτομερή: μελέτη ζζί 
κριτική ήθελεν απαιτήσει πολλά; σελίδας.

11 «Ψυχολογική Κληρονομικότης» θεωρεί 
τζι ω; το κομψότερου κζί ποιητικότερου τών 

επιστημονικών του έργων, ή οέ «Ψυχολογία των 
αισθημάτων» d'/ζ -ζ: περικζλλέστερον ζζί βαθύ 
τέραν ζύτοϋ σύγγραμμα. ΊΙ «Σύγχρονος Αγ
γλική φιλοσοφία» ζ/.:ά)τ, ώ: ή πιστότερα μελέτη 
αυτή; καθώς ζζί ή «(φιλοσοφία τον Σοπεν- 
χάουερ» αετζ τή; «Συγχρόνου Γερμανικής </1 
λοσοφίας» ζπέόειξεν τόν ’Ριμπό» αυστηρόν κζί 
βζθυν και φιλοπονώτζτον κσιτικόν, έυ.βαΟύ 
νζντα λίαν προσεκτικώ; εί; τό φιλοσοφικόν 
πνεύμα τών μεγάλων συστημάτων, τών ίσχυόν- 
των έν τόν πνευματιζώ στεοεώυ.ατι τής Άν- 
γλίζ: κζί τής Γερμανίας.

Αί μικραί όσον καί βζθύτατζι αύτοϋ σπου 
οαι ζζί μελέτζι έπι τών «νόσων της θελήσεως» 
επί τών «νόσων τής μνήμης» χχ')ώ: επίσης ζζί 
επι τών «νόσων τής προσωπικότητος» άποτε- 
λουσιν απαραίτητον όιόάσζαλον διά πάντα οστις 
θέλει νά σπουοάση τά ζητήματα τζϋτζ.

Μετέφρασε τοϋ Η. Spencer τά; «’Λρχάς 
τής Ψυχολογίας» δίτομον μέγα σύγγραμμα, διά 
οε τή; «Φιλοσοφικής Έπιθεωρήσεως» άπό 
ετών διευθύνει, παρέσχε είς τόν σκεπτόμενον 
κοσμον πιστόν κάτοπτρου πάσης τή; παγκοσμίου 
φιλοσοφική; κινήσεω: κζί εργασίας.

Ηζυμζστή: τοϋ I Γλατωνος κζί εξηγητή; τών 

εμφύτων αύτοϋ ιδεών, διά τή; ψυχολογική: κλη- 
ρονομικοτητο;, τή; όποια; παθολογικήν μορ
φήν θεωρεί τό προπατορικόν λεγόμενον αμάρ
τημα,ήνοιςε θαυμάσιου; ζζί διαυγείς ορίζοντα; 
εν τή μελέτη των ψυχολογικό»·» φαινομένων, έν 
τή θετική και πειραματική αύτών αναλύσει, 
όσον ζζί τή εύρεία φιλοσοφική άντιλήψει. Με
λετητή; βαθύς, συγγρζφεύς διαυγή; ζαί βαθύ- 
νους, τύπο; penseur θετικού κζί έπιστήμουο;, 
τοιουτο; ο αποχωρών τής ενεργού διδασκαλία; 
καθηγητή; Ribot, ενδοξω; στζδιοδρομήσζ: ζζί

* ΑΠΟ τα “σήμαντρα, *

ΤΑ ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Ξυπνά ή έλπισα ‘c τήν καρδιά.
Ήρθε ό καιρό:, ποϋ σπέρνουν καί φυτεύουν 
'c τέσ έρημιέε, c τού: λόγγου:, ’< τά βουνά 
ιιύριε: ψυχέ: άνάστόσι γυρεύουν.

Ξύπνα καί σύ. λευκή ώιιορφιά !
Φυτεύω ριά τριανταφυλλιά γιά εσένα.
Ξύπνα καί αποχαιρέτισε 
τά σύγνεφα, ποΰ φεύγουν ξαφνισμένα.

Ξυπ.ά ή έλπίδα τήν καρδιά.
"Ac πληριιυρήση ό φθόγγο: σου τδ περιβόλι, 
ποϋ λαχταρίζ' η ρσοαριά
νά τήν ίυπνήσουν πόθοι ιιοσχοβόλοι.

♦
Γελά ή έλπίδα τήν καρδιά 
καί ήρθεν ή άνοιέι ώρηοπλουιιισρένη.
'Σ τέ: έρηιιιέο, ': τού: λόγγους, ': τά βου-ά 
τό πνεύμα τοϋ έρωτο: γοργοδιαβαΐνει.

Γέλα καί σύ, γλυκειά ώιιορφιά !
'Στό περιβόλι τών έλπίοων μα: προβάλλει 
χαρά ζωή: ή ροδαριά
καί τό ασμα τών ονείρων μου σού ψάλλει.

Γελά ή ελπίδα τήν καρδιά.
Ή χλόη τόν κόρφο τη: νά θρονιασθή: σού ανοίγει. 
Πορφύρα φόρεσε τήν εύωδιά 
τών ρόδων, κέλα μέ τή: χαραυγή: τά ρίγη.

♦
Ή έλπίδα λάμπει ': τήν καρδιά 
καί πρόσχαρο έλαμψε τό κσΛοκαίρι·

τέ: έρήμιέο, 'ε'τού: λόγγου:. τά βουνά 
τρυγόνια Ξεφαντώνουν ταίρι - ταίρι.

Λάμψε καί σύ. δειλή ώμορφιά.
Νεράιδα, μάγεψε ιιέ τό ύπνηλό σου βλέμμα 
τήν ανθισμένη ροοαριά,
ποϋ στάέει άπό τά φίλτρα τη: άγάπη: αίμα.

ΊΙ έλπίδα λάμπει τήν καρδιά.
Διψούν τά ρόδα μου καί λαχταρούνε 
νά τά ποτίση: μέ άστρων ψαλμωδιά 
καί τά χιονάτα στήθη σου νά όνειρευθοϋνε.

*

Κλαίει ή έλπίδα τήν καρδιά
κοί κλαίει τό ήλιοβασίλειια τοΰ χινοπώρου. . . 
'Σ τέ: έρημιέο, τού: λόγγου:,' τά βουνά 
τό μοιρολοι άντιλαλάει πλάνου οδοιπόρου.

Κζ.άψε καί σύ, χλωμή ώμορφιά !
Μέ τοϋ θανάτου τήν ανατριχίλα 
κυλιούνται άπό τή ροδαριά
Ό τήν άόυσσο ρόδα καί φύλλα

Κλαίει ή ελπίδα ’: τήν καρδιά 
καί δπου σουστά τά ρόδα μα- Πετοΰνε.
τήν άνανθήν αγάπη μα:, 
νεκρού: του: πόθου: μα: μοιρολογούνε.

Ή έ/πίδα σδύνει τήν καρδιά . . .
Σόύνει μέ αυτήν καί ό κόσμο:, ώ παρθένα 1 
'Σ τέ: έρημιέ:, ': τού: λόγγου:, τά βουνά 
και τά όνειρά μα: σόύνουν λυπημένα.

Σόύσε καί συ, μαύρη ώιιορφιά,
καί Ιδέ: τά ρόδα, ποϋ έθρεψα μέ τόσα δάκρυα . . . 
Οί έρωτοφίλητε: ψυχέ:
':έ φοόεροϋ βαράθρου άγκομαχοϋ/ τήν άκρηα . . .

Ή έλπίδα σόύνει ': τήν καρδιά 
καί— ω πόνοι ! — παγερό τώρα τό χιόνι 
μέ τή συντέλεια τή: ίωή: 
νεκρή τή ροδαριά μας σαοάνώνει . . .

I. Π· ΙΠΑΝΝΙΔΗΣ
Ιίοα.Ίορίτ ης
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ΤΑ ΣΙΓΙΛΛΑ ΔΙΑ
ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ *)

*) Συνέχεια

ΈπιΟυυ.ούυ.εν πεοσ.τι νζ έπεζτζΟωυ.εν ζζί 
χέ/ει '<■>'! σιγίλλων τών I Ιζνεπιστηυίων, τών 
στεζτιωτιζων σωνζτων, των σωυζτειων ζζι 
των συντεχνιών, των υ.εγζλων ζζι υ.ιζοί» πό 
λέων, τών υ.εγιστζνων, οϊτινε; έχουσι ζζποιζν 
έπήεειζυ .ί; την ίστοείζν ζζί των ζλλων ζ:ζ 
τό». ζλλ ' ή επιχεγεησι; ζύ'τη Οά πζεείλζεν 

λ ι ζω: τ ή ν τ.ε ζ γ·/ ζ τ ε ί ζ ν ο. ζ;.
Δεν Οέλου.εν έν τούτοι; νζ στεγήσωυ.εν τόν 

άνζγνώστηυ νζ; -.ή; ενχ ζειστησ.ω;, οπω; ίεη 
πζνου.οιύτυπον σιγίλλου ζζλλιτεχνιζου, τού σι
γίλλου τού Γουίόου τού Σζτιλιόν (Gtlido di 
Chatillon).

Έάν ήουνζν.εΟζ 
ζσχοληΟό>χ.εν πεεί

νζ στζυ.ζτήσων.εν ζζί νά 
τη: ένόοίου ζζί ίπποτιζή;

έζείνη; έποχή:, όποίζ; 
ώεζίζ: άνζυ.νήσει; civ 
Οά πεοεζζλουυ.εν! Κζί 
τζύτο/εονω; όποιον εύ- 
/ ζ ; ι σ τ ο ν σ υ ν ζ ί σ 0 η ;ζ ζ 0 ά 
έόοζίν.ζζον οί ΰφΟζλχ.οί 
πζεζτηεουντε- τζ χζ 
εζζτηειστιζά τό» πο
λεμιστών έζεινων. άπο
τυπω'>.ένων ν.έ λεπτό -Φ'·λ.ο>·/7>ι·ίΛοι; το6 Χαιώιό»· 
τητζ ζζι τελειότητα άνεζφφζστον ! "Ολη ή ύυ 
//. τού ζζλλιτέχνου όιεχύΟη εί; τζ έργζ ζύτζ 
πζε ωχημε'νη; ζ-',/r,■.

• · πρώτο: τύπο: τών σινιλλων τών ·ζε ·.··.- 
‘ ϊ ’ . · - '

στάνών είνε ό έφιππο: τύπο:. ’<) 'ίππο; είνε έν 
ά,:/.ή το οιζζφιτιζόν σημεϊον ζζί τό ίοιζίτεεον 
π,Ροσον τού εύγενουε.Κζι έχομεν ζζίζλλην τούτου 
άπόόειςιν: οτι άπό τη; άεχή; του φεουόζλισμού 
ν.έχ:·. τών ήμεεών μζ; εί; τό μεγζλείτε,εον 
ν.ε,ο; των εύγενών άπενείμετο τό ονομζ του 
ιππότου (cavaliere). Έν είείνη, ώ; ζζί έν 
πολέμω, ό ζύειο: του Φεούδου, ό 'i-zzyr.-.r,-^- 

του έόζφου·, όέν εύείσζετζι άσφζλώ; είμή έπί 
του ίππου του ζζί έπ' ζύτου είνε πεοσζεζο- 
λημέ-.ο;. Τόν ζζλύπτει μεΟ ' ύπερηφζνείζ;, τον 
θωπεύει '>>: φίλον, ιό; τον άχιόγιστον φίλον είτε 
έν εύτυχίζ, είτε έν όυστυχίζ. Του όμιλεΐ ώ; 
πεό; ά.0ελφόν.« Άγζπητέ μου Μζυεειόεεέ, ού ο 
όποιο: ιιέ όόή··ησε: τοσζζι; εί: τόν ζύνόυνον, 
φέεε με τώεζεί; τόν I Ιζεζοεισον!» Κζί τζυτζ 
λέγων ό ιππότη: όεμζ μέ την ζεφζλην γυεμίνην 
ζζτά τού Σζεζ’ζηνου.

Κίνε επομένω; φυσιζό>τζτον ότι οί ζεχοντε; 
πζίΐστωντο έφιπποι : όπλισα,ένοι όιά μάχην έάν 
ζωσι εί: έποχην πολέμου, έτοιμοι όιά Οήεζν ζν 
οί / Ονοι είνε ήττον θολοί, ϋλιγώτεεον τεταεζγ- 
μένοι. Κζί είτε εί; το έν ζζί είτε τό άλλο τό» 
ούο τούτων άντιζειμένων όποίζ ποιζιλίζ, όποίζ 
ζωή, όποίζ λεπτότη;, όποιο: πλούτο: λεπτο
ύ.: ετι ών !i ·

Οτέ μέν ό ευγενη; ιππεύει ήσύχω; με ζεάνο; 
εί: την ζεφζλην ζζί λόγχην εί: την χείεζ, ότέ 
όέ ζύπτει έμπεό: ή όπίσω μέ το σώμ. ζ σφιγ
μένο·/ ύπο σιόηεουν οπλισμόν. Ένίοτε μαλιστζ 
ο ίππο; του είνε σζεπζσμένο; μέ οπλισμού ζζ- 
Ο'ΖΓωντζ ζύτόν ζτεωτον <■>; τόν έπιβζίνοντζ 
ζύτου. Κζί ολη ζύτη ή άπειζονισι: άνΟειόπων 
ζζί ίππων, οί όποιοι οζίνοντζι άποτελούντε: 
..... V . ·εν μονον ζντιζειμενον, εινε ζεζζ/.υμενη ζπο ποι 
ζιλζ ζοσυ.ήιιζ.τζ τά όποίζ ζνζόειζνύουσιν άυ.έσω; 
την πζεουσίζν του άληΟού: ζζί λεπτού ζζλλι 
τέχνου.

Έάν άπό τήν πζεζστζσιν του έφιππου τυπου 
μετζίώμεν εί; τόν πεζόν τύπον, τόν οποίον μετε- 
χειείσΟησζν έπίση; οί ζύΟέντζι, Οέλομεν πζγζ- 
τηγήση ότι ούτο: ο τύπο; όέν είνε τόσον συχνό; 
ζζί οτι πζεουσιάοΟη βμζόύτεεον. Μόνον ζζτζ 
τον ΙΣΊ ζίώνζ οί πείγζηπε; ζζι οί εύγενεί; 
πζεζοέχοντζι ζ πζεζστζΟοισι ζζτζ τόν τελευ- 
τζιον τούτον τύπον, όιοτι ζζτά τήν εποχήν 
έζείνην ή εύγένειζ άεχίζει νζ έζπίπτη οπω: 
ζνζυ.ι/Οή α: τού; ζοινού: των ζνύεόιπων ζζί ό 
φεουόζεχιζό: πύγγο; έγζζτζλείπει τά ύψη, τά; 
ζοευφά; των όεέων οπω; ζζτέλΟη εί; τά; πε- 
όιζόζ;.

Ί'πάε/ουν πεοσετι πζεζστάσει; ζεχ ζεζγχένζι 
έπι τών όπλων τών εύγενών. Τά πεώτζ στεα-

jw.Tvo/f ΘΑΛΕΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ
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ματζ με όπλζ παρουσιάζονται περί τζ τέλη 
τοΰ II! . ζίώνο; ΊΙνω·λένχ >ζέ την έφιππον εί 
κονζ ή μονζχζ των έπί Άετζλ/ου, σημειουσιν 
ΰποσεικνύουσιν μέ βεζαιότητς τόν κάτοχον τού 
σιγιλλου, έπί του οποίου εί>; ζ.εχ ζρζγμένζ.

Εν τούτοι:, οτε αυτά ύπήεχον,υ.ζζύ μέ του; 
άλλου; τύπου:, τά στέμμ.ζτζ μέ τά οπλζ, τά 
όποια ακόμη καί οί βζσι'λεϊ; μετεχειρίσθησζν, 
ζ.ζθω; ζ.ζί τού; έφιππου: τύπου;, εϊχον προ 
ορισθή όιά την κατασκευήν σιγίλλων ίόιαιτέρζ; 
χ ρήσεως.

Μετά τήν τριπλήν τάξιν τών σιδηρόφρακτων 
ιπποτών,έφιππων είτε πεζών,ή άνζστρζπτόντων 
άπο την λα'/.πσότητζ των στευ/ζάτων. έπεοάνζ 
ο'ΐζω; το πρώτον σινίλλΟν τό»ν πυρ-οοεσποινων 
ζ.ζι των οεσποινιοων. τών όποιων ύ ζ.ηεο; ·ζζ: 
μετέσωσ: την ένοιζφέρουσζν φυσιογνωμίαν. Κζ 
θώ; ζ.ζί ζί βζσίλισσζι, ούτω ζ.ζι ζύτζι πζρί 
στζντζι πεζζί. Σπζνιώτζτα οί τοσουτον ζύ· 
στηροι ζ.ζνόνε; τή; φεουόζρχιζ.ή: ί.ρζρχίζ; έπ: 
τρεύζν .ί; ζύτά; νά ζάθηντζι έπί πολυθρόνων. 
Εινε ο: σπζνκότζτον φαινύαενον έάν ένίοτε πζ 
ρίστανται ζ.ζθήμενζι έπί ίππου,υπω: μετζοωσιν 
:ι; θήρζν πτηνών. Καί όταν ή γυνή εινε πεζή, 
τουθ οπερ, ώ: ζ.ζί ανωτέρω εϊόομ.εν, εύρίσκομεν 
συχνοτερον, κρατεί εί; τά; χεΐρζ; έν ζνθο;, έν 
β'.βλίον, έν ζντικείν.ενον τή; χρήσεω: τη;, ή 
λίαν συχνά, έν θηρευτικόν πτηνόν οεοειιέ'.ον ·ζέ 
κλωστήν ζ.ζί αναπαυόμενο·» έπί τζ: χειρόκτιό 
φορου χειρο". Το σχήμα του σι-ί'λλου, έν τοι 
ζυτη περιπτώσει, εινε ιόοειόέ;.

Οπω: οήποτε ή μελέτη τών τύπων τούτων, 
τζ,ν όποιαν όέν σκοπούμ-ν έπί του πχρόντο; νά 
τπιχειρήσωμεν, ήούνζτο νά πζράσχη ύλην άρ 
ζ.ετά σπουόαϊαν. ΊΙούνζτο, πζρασείγματο; χχ- 
;ιν, νά ζ.ζμη ζ.ζνεί: μίαν μελέτην έπί τών ηθών 
των οιαφορων τούτων έποχών. II ενδυμασία 
ζ.ζι ολζι αυτή; ζί ποικιλίαι. ζί διάφοροι ζσχο 
>.ιζι του μεγάλου κόσμου τών χρόνων έκείνων 
ζουνζντο νζ. οιευκρινισθώσιν έν όλτ, άύτών τή 
πρζγμχτικότητι. Έ; ζύτων όυ’.άμεθα νά μζ 
θωμεν, έπί παρζόείγματι, ότι ό εύγενή; μετέ- 
Cztvsv εί; θήρζν έπ-.ί αίνων τοΰ κέλητο; χυτού, 
ενώ η πυργοοέσποινζ παρεσίδετο :ί: τήν εύκολον 
ταυτην διασζ.έδζσιν έντό: τοΰ πάρκου τη:, εί; 
περίπατον, ζ.ζί προ πάντων πεζή.

11ζρ ’ολα όμως τά πλεονεκτήμζτζ τά όποϊζ τό 
θψα τούτο παρουσιάζει, ήμζ; έν τούτοι: ένσιζ 
φε^ει ή μελέτη τών σιγίλλων του βασιλείου τή; 
I ζλλιζ;,των όποιων ή άρχιζ.ή άξια ούδε’να των 
αναγνωστών μα: θά όιζφύγζ,. Έζ.τό: τή: αρετή; 
του οτι μζ: παρέχουν μίαν γζλερίζν εικόνων 
αυθεντικών, μζ; θέτουν προσέτι ενήμερου; εί; τά 
ήθη ζ.ζι τά έπιπλζ τής εποχής, τοΰθ ’ οπερ δι 
πλασιάζει, άνζμφισβήτω;, τήν ά'ίζν των διά 
του: άρχχιολογου;. Έπί μικρού κύκλου κηρού 
εκζτοστομέτρων τινών φζίνετζι άνζζωσζ όλό

κλήρο; ή βασιλική πομπή ζ.ζί ολη ή φυσιο-νω 
μια των Αύλων τοΰ Μεσαίωνος.

Και τούτο άκριβώ: διακρίνει τά σίγιλλζ ζ.ζί 
καθιστά ζύτζ πολυτιμότερα άπό τά νομίσματα, 
ει; τζ όποϊζ ή είζ.ων του ζρχοντο; ύπάρχεί'ζέν, 
άλζά μεμονομένη, έκτος του κέντεου, ·ζζζ:άν 
του πεειοζ/.ζοντο; του.

* ΓΛοεεικΗ καλλιτεχνία *

Η ΠΟΙΗΣΙΣ ΕΝ 5ΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΛΑΟΚΟΟΝΤΑ ΤΟΥ ΛΕΣΣΙΓΓ (')

Ειπομεν άνωτέεω ότι 
Ι’οίέετου.

ο όποιο:του
του

'ςζ.σιζιζ.ου

ίΐζσι/.έως 
αεγιστάνος 

ήαεεων
'j'j

οτ τι-ίΛΛον

του

’< ·υ.θΑθγουν:ν ότι ό Αέσσιγ - οέν εινζι ζςιο: 
τόσο/ βζ::ίζ; έπιτιυ.ήσεως.όοον οι άοζσζνίστω: 
άζ.ΟΑΟυθησζντε; ζύτον π.ωτον οιοτι όυ-ΟΛΟγητε 
οτι «άλλοι· ί·λ//ι· .τίΐηΖχιν ί/ βιβλών, ■‘■7.·· όευτ.ρον 
οιότι έχει συνζίσθησιν του ζ.ορζζ.ιστιζ.ων του 
συλ/ ογισ;.' ω. /.έγων :

ζλλω;, έντζ.υθζ έπινοεϊ νέζν σειράν ύυχολογικόιν 
πζεζεηεήσεων περί συναισθημάτων οιά νά άπο 
όείςη ότι τό αισχρόν πρ ;ζ.φηθή. Εν-
τζύθζ υ.ετζςυ ζλ7ι·»ν κζ·. .ι. το»

Αριστοτέλη·» ( Ά7.λ ' ήμ .ι
ιεθζ ούόεμίζν όικζιολογίζν έρωτωμεν 

εοσωπονεζοίζ πζρ · >μήρω ; νζι η 
οέν έ:ωτω·'.εν ζν εινζι ιϋεζίζ 

ποοιοομεν τούτο .ις 
του

μεγζ.ν 
όέν ό^χου.
Τπζρχ-.·.
ου; Αν ύπαρχε 
ή άσχημη, άλέά υζλ/ον ά: 
τήν ευκολίαν του άοχήμου ζ.ζί ουσκολίζν 
ώεζίου, ο»; άνζπτυςζμεν άνωτέρω, -,ζ σε σχ: 
τικά; σελιόζ: κζί έγωπληθεΐ; ύυχολογιζά: πζρζ

·. ου το

τηρήσει;(σελ. 98 )κζτζγγέλου.εν ο» άνηζ.ουστου . 
Α'.ού ουτω άπηλ:υθερώσζν..ν τόν λόγον όιζ 

•·ά οέτετζι ώς μίγας Ιν ουραΐ'ΐυ Ζευς πτηνύι· 
αρμα Ιλαννων, h-(·>■.'.·ji.~-j ν.7ΐζ·ι ·.7. ειπω; 
ίζ.ζνοποιητιζ.ωτερον περί τή: ζωγρζφιζ.ή; 
λήύεως του '< ξλήρου οιά νά υ.ή άφίνου.εν 
λείτερζ τρζυν.ο.τζ. θερζπεύοντε: ζλλζ ζ.ζί 
νά έλθων.εν εις τήν όνειρώόη έςέλιςιν ζ.ζί τ 
ποίησιν τού λογου.

■<> "Ομηρος εινζι ό πρώτος όστι; έζήτησε 
τού; περιορισμού; τή; πζλζιζ; ζω 

ω; κοσμημζ.τογρζφίζ; οιά τών ποι 
■•ρζφιζ.ών έπιθέτων : βοώπι;, έλιζ.ι.» 

ζ.τλ. σίτων ουτω φυσικόν πρό- 
ή ζ.ζί σχέσιον. 
:ήν προοπτικήν, 

έπί άληθοΰ; (ρεζλιστική;) 
Ομηρο; είναι ζύτόχρημζ

Ί'ηι ςηρζν ταϋτην τών συ/.λογισν.ών σειράν ηΟελον 
θεώρηση ολιγώτερον χσφζ?.ή, αν οέν εϋρισκον αυτσυς 
έντελώσ (11) έπικυρουίΛένοϋί διά τή; παρ' ’ΟαηκΜ 
εφαρμογής, »' μάλλον άν αϋτή ή παρ' Όμήρω έψαρ- 
μογή δέν ήθελε μέ άγάγει πρό; οϋτούε.

άνευεέθη τό 
Ο τύπο: 

οιετηεηΟη σγεόόν 
αχ:, όηλζόή ό φέεων 

[ίχοιζέω: υ.έ 0/ζ τά οιχσηαζ
άξκ.’ψ.χτο:. άνέε/ετζι ;'έχει 
τουτου. |·.άν όέν πζεί-ττζτ 
ζ.ζθήαενο;, ώ; ό ύιό: του

αι/ει τή; ζώνη: ζ.ζι 
σΐΛίκον στέααζ. Αυτά 
β ζσ ι κοΰ άξ ■ <·>υ. ζ τ ο -. 
ον ύ·.ον του, πζειστζ 
ν: ω τ ■ ρ ι-τ;.< ό ν. Δ ■ ζφο ; ·-

πειγκητ
ζ./.ηεο:

ζινετζι εν τούτοι 
τό σκήπτεον, τό [5 
ε τά όιάσηυζ τοι 
τον Έεειζ.ον Λ' .,

αεΟζ εί: σπουοζιότζτον 
τόν ..........., # I
πι Οίόνου, 

• ί'.;·. ε_;

ζπο πζτεεζ

π/.εον ζκειοει:, επι
1‘ωαχϊζ.ά. < >ί ποοε:

'j'j. ό βασιλεύ;
η αζΛ/.ον, οιά νά

...ζ:
του,
ζτοΰν

του
ο/ο

ου το

νυα-νης, ·ζε τοςζ 
οποίου: τήβεν

ί -ί
τού:
έπί 'ίζΟεουνο; οεν ζ.ζ/.υπτει, π

Άλα- ζλλζι τεοποποιησ-ι
ο/.υ. Έπί Ί'ι/.ίππου Α’ .

75r!'y’ 'ϊ |ζ® Ρωαζίζά
ί: άζηΟή θρόνον, ............

• ο ο ζ: σ χη α ζ τ ι σ α ε ν ο υ:

Οά' οοτ-Οωσ·.
ου

Ζ_ωε:ι 
ύεόνζν 
ζ.ζί

»

οςζ 
ή [ΖΖΛΛΟ'ν

πζτζοει
εοεζ υπο 
εί; ποζυ 

ζπό κ.εοζλά;αε ποοζ: σχη(7.χτισαένου: 
κνήαζ: ζώων.

Ά:/ζ·.θΛ0γο: τι; θά όιετείνετο 
ητο εόεχ τού βζσίΛείου Δζγοβέετ 
/ζεαζ.τζι των χεονων εκείνων ήθέΛητζν νζ πζεζ 
στήσουν άζ.5ΐίώ; χύτό/,ΖΛλ’οί λόγοι οί ύποστη- 
εί.οντε: τούτο εινε σζθροί ζ.ζί έπου.ένω: πο/υ 
^-~'-/'j'j'j ζρριυουν την ίοέζν ζ.ζι πεποιθησιν
οτι οι πρώτοι Κζπέτζι βζσίλεϊ; όίφ.ίΛον νά ζ.ζ- 

•εεον τού ζ.ζλου βζσι/.έω; Δα··ο · 
οηαοτική; πζρζόόσεω; ήγεγ.ονο; 

χύτη ήτο άζ.ειζώ; έορζ βζ 
ί τίποτε ζάλο.
ίτζι έχουν οΛΟ’ προ 

.ον οίζ.ογενειζκον χζ-

Ίόού λοιπόν ύλοζ./.ηεον τό ιστορικόν τή: άπζ 
της του Αέσσιγγ. Είτε ό άνθρωπο; οτι ό '·>υ.η 
ρο; οέν έχει περιγρζφην όποίζν ό Αριοστο:. 
Χωρί: νά σκεφθή ζν είχεν ζωγρζφιζ.ά μ.έσζ ό 
"Ο-ζηεος όποϊζ ό Αειόστο; ζ.ζί έπου.ένω; ζν 
. * ’ — . * . .. γ ‘υπ?>/ω:<ον ζπινκντι τω> »ωγ;>αφΐ7.6Γ/ 
πίοόόων, ένω φζίνετζι υζ/.λον ά.νκγνωρίζων 
ότι ό "(ξληρο; ύπεθερυ.ζτιζει, ώ; εί; πζσζ: τζ: 
προόοου.;, ουτω ζ.ζι εί: την ζωγραφικήν. < )υτω 
όε άντί νά έ/.θη εί; τό υ.ε ζ κεφαλζιον τή: ές: 
λίςεω: τή; γλιόσση: υ.ετά του πολιτισυ.οΰ ζ.ζι 
των τεχνών, τό όποιον έπέίζ’λλζ ή πορ.ίζ του 
ζητηυ.ζτο;, ζύτό; ένόαισεν ότι έπρεπε νά χζλ- 
κεύση ζ.ζι συλ/.ο··ισυ.σν πεο: άποοεί'ΐν ύευόων ί * * 1 ·.
οιά ύευεων. Αλλά ν.ωρζίνει Κύριο; ον βουλ-τζι 
άπολέσζΓ ώ; ό ζ.ζζ.ουργήσζ; κζ.τζ.θέτει τά πάντα 
εί; τήν άνζζ.ρισιν οϊονεί άνζκουφίζων έζυτόν άπο 
τή; τύύεω:, ουτω ζ.ζι ό Αέσσιγγ πζρζθέτει 
κατά σειράν τόσα; έςζιρετιζά: περιπτώσει; ζ.ζί 
τόσον γζλζριόνει τήν πεποιθησιν εί; τον στενόν 
κανόνα, ώστε νά φζίνωντζι πο/.λζί έζ. τών έπο- 
υ.ένων σε'λίόων ώ; •τζοεισζι ύπο ζλ/.ου τινο; 
λεπτό»; ε’.ρονευου.ένου τά: τεθ-ίσζ: άρχά;· ούτω 
έν σελ. 99:

νά θρζύοη
••ίζοική; 
1' ζ κιλών ,ω_

λζυζ. .»πι; 
υπον (υ.οίέ'λο) 

ρο; όέ

I’ '

ώ: έργαζό^ενο; 
φζντζσίζ;. 
άντ

ουτου, ζ.ζι οτι
σώ.έω; του έτου; 100(1 ζ.ζί 

Οί πρώτοι ούτο
σωπον ώοειοέ; ;

Κζπ
ζ.ζί ίόιχίτε οίκο·

εζζ.τήεζ. όστι: του: οιζζ.ρίνει άαέσω;.'() πεω 
τοτυπο; ζύτο; τύπο: έξηφχνίσθη ;ζέ τόν Αουόο 
Ctz.ov τον ΙΙζχυν, εί; τόν οποίον ή αητηρ του. 

ΟλΛζνοη πριγκήπισζ, είχε οώση τύπον ολίγον 
πζχυν ζ.ζί την ύπου.ονητιζ.ην ένεργητικότητζ 
ήτις εινε ίοιζζουσζ εί: τήν φυ/.ην εί: την όποιζν 
ζυτη άνήκεν. II ΐλορφή του εινε πλζτυ 

ώγων του βρζχύτερο;.

(Έιιεται αυ-έχ=ια|

ζ ζ.ζι
ο

Εί; τού; τροχούς μόνον ποιείται /ρήσιν ό ποιητής 
πλειόνων τοϋ ένός χαρακτήρας, καί δεικνύει ήμίν τά; 
όκτώ χαλκίναε κνήμαε, τήν χρυσήν Ιτυν, τά χάλ
κινα ίπίσωτρα, τάς άργυράς πλύμνάε, πάντα 
ιδία.

Άπόοειςι: άνζζ.ειτιζ.ή: έ'ου.ολογησεω: είναι 
ή περιπλίον προσθήκη του π <ί ι· τ <ι ι δία. ω: θά 
προσέθετε ζ.ζί ό ζ.ζζ.ουργήσζ: έ; ίόίων εις το 
τέλο; ενζ ζύτοζ.ζθεν.ζτισν.ον.

’ Αλλη χειροτέρζ έςου.ολογησι; εινζιή τή; ά 
σπίόο: τήν όποίζν θά ϊόωυ.εν βρζόύτερον, ζ.ζί ή 
περιγραφή τή; προσωπογραφία; τού Θερσίτου, 
ητι; ζύτόχρην.ζ έπρεπε νά ζ.ερζυνοζολήση τον 
τεχνοκρίτην. Κζί όν.ω; έντζύθζ φζίνετζι πλέον 
καθαρό»; σοφιστή:, οιότι ένω ζλλζ οικαιολογεϊ

Μετάίρασίί κ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑ (■) Συνέχεια καί τέλος.

νραφευ; 
ερική; ζ.ζί άνθρωπίνη; (ήρωίκή.) φύ 

στο άουνζτον νάπζρζσυρθή, ύπό τή: άσυμ- 
τότε τέχνη-, 
σε τήν άσπίοα είναι άπλούστζτον 

νά οεχθωμεν οτι ζ.ζτά τόν ιερογλυφικόν ζ.ζί όή 
ζ.ζί άνζγνωστιζ.όν (γραφικόν) τρόπον ύποοιηρεσε 
τήν πολζπλήν είζ.όνζ εί; πολλά; σκηνάς, άλλά 
πάντως φζντζσθεί; αυτά; μετά ρεαλιστικής όιζ 
όοχή; σημερινού κινηματογράφου, όστι; θζ γε- 
λοιοποιήση τήν ζωγραφικήν.

Άλλ’ ό Αέσσιγγ οέν ένόησε τόν ζ.ζτά ΙΙλά 
τωνζ λόνον όστι: εινζι ό ύπέροχο; κυρίαρχο; 
, * . . ν .<■*.. :ο ζ.ζτζτυεζννων ζ.ζι οεσπο,ων επι του πζντο:.

’(> λόγο; έχει θεία σικζ·<·»μζτζ οχι μόνον 
τά τόσον χειροπιαστά όράμζτζ τή: ζωγραφική: 
νά. λζζ.πζτηση κζί ζ.ζτζζ.τήση, άλλά ζ.ζί πζν, 
άόρζτον ζ.ζί άσύλληπτον νά συλλάβη ζ.ζί ά’/.υσ- 
σοόέση.

Τί είναι ή όεσμία 
λόγου ;

Ιίόσοι ζωγράφοι οέν ομολογούν οτι όέν κζ 
τιόεθωσαν νά έκτελίσουν υιζ.ν εικόνα ώ; έφζν 
τζσθησζν χύτην ή ο»; ένέπνευσχν χύτου: οί

·>■
Καί πρόχειρό; 
ΊΙ Δόξα του 
Κζί ή οόξζ -

ζωγραφική άπένζν

χυτήν
άλου ποιητου.

άπόόεςι:.
I υ,η.

ο»ν Ί'ζεεών του Σολωυ.ού• » »

Όυ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό λόγο: έχει τόσην όύνζμιν, ώστε όλζι ζί 
ζ.αλζί τέχνζι όμού όέν όύνζντζι νά ζποόώσωσι 
πζντζ τά θέλγητρα ζύτού.

’Αλλά βεβαίως πρέπει νά ουνάμ-θζ ν,ά άντι- 
λαμβζνόμεθζ τάς λέξει: ούχί ώ; σημεία, άλλά 
(·>: οράματα καί μουσουργήμζτα αριστοτεχνικά 
ζ.αί όχι ώ; ο γνωσσομ Λέσσιγγ, οστι; ίσιο: 
άντΐ πραγμάτων αναπολεί τήν λατινικήν ορ
θογραφίαν.

<) λόγο: ούτος είναι ό συνόυαζόμενο: μετά 
μελωό-.ζ.ής απαγγελία: ζ.αί χειρονομιών ζ.αί φυ 
σ-.ογνωμία; έπί τής σκηνή; τού θεάτρου.

'Ο τοιούτο; λόγο: πλήν τή; μουσική; -χ 
ρουσιζζ-ι ώ; κινηματογράφο: ιοεώοη; οχι πλέον 
στάσιμου: γραμμάς, άλλά ζωντανά: ζ.ζί παλ- 
λομένας, όποια: ούόεμία επίνοια ζωγράφου ού 
ναται νά επιτύχη.

Καί ποιο: χρωστήρ ούναται νά ζωγραφίοη 
τού: στίχους:

Όλη ή ζωη σφίγγει φλογίζει τάράΟυμί σου το κοομΐ 
ποϋ κυματίζει καί ηλεκτρίζει με αλησμόνητη ορμή.

Απ ’εναντίας γνωρίζομεν καλλιστα ότι αν 
τις ζωγράφος έχη καί ποιητικήν -.όιοφυΐαν ζ.ζί 
αίσθκνθή τήν ούναμιν του λόγου, ευθύς θά. π: 
τάξη τόν χρωστήρα ώ; ανεπαρκή καί γελ.οϊον 
μάλιστα, ζ.ζί θά έναγκαλισθή τόν παγχειρισ-ζόν 
του 'λόγου. "Ας έλθη ζωγράφο: νά ζωγρζφΐση 
την έξης ούσιν :

Σαν ανεμώνες κόκκινε; καί ρόδα διαλεγμένα 
τή; γαλανή; του ερημιά; και ό ουρανό; μαζώνει 
όλε τά συνεφάκια του 0/-μμένοι ένα ένα 
καί ραίνει τον αφέντη του καί τόν κατευοδώνει 
ποϋ ανοίγουν οί χρυσοπορτε; τοϋ βκσιλεμμζτός του

Βεβαίω ϋ ζωγράφο; ούνα-.α- νά. παραττή-η 
ρουζ ζ.ζί άνενώ/ε, ίιαλεγμέν-ς ζ.ζί -τω; ζ.ζί 
γαλανήν ερημιάν, άλ/ά τ1/ΐ· Μ.ιμμίνην κατενύ- 
δοσιν τοϋ βασιίεύματόί τον εί: μα .η? θά προ 
σπζθήση νά ά,α-τζηρώση ο-ά των χρωμάτων.

Και ε’ω εοώ μέν έχομεν ;πί τέλους οώ: ζ.ζί 
χρώματα. Αλλά αν έλθωμεν εις -ίκόνας των 
νυκτερινών ωρών οέν θά η το θρά:ο: του ζωγρά 
φου ζ.ζί νά οοζ.ινζτη ζ.άν νά. ζωγίαοήση την 
έξης εικόνα ;

Καί ή νύχτα ή αρχαία αυτή βασίλισσα καί μόνη 
θλιμμένη ή γλυκοζλέφαρη ή μάγισσα σιμόνει 
μ' άχνοσθυτμένη τή θωριά βουβή και μαυροφόρα 
καί γέρνει πάνω στο γιαλό τό νεκροςαπλωμένο 
κι' ώ; καραβοτσακίσματα φαντάζουν ολα τώοα 
στο' θολωμένο κόσμο πειά μέσα εό ρημαγμένο 
καί σκότο; χύνεται παντού σά φουσκωμένο κϋμα 
καί σαν πλημμύρα ποΰ ροφά καί πνίγει κάθε σχήμα 
καί ή αδελφή των ή σιγή σά σάβανο απλώνεται 
καί μόνο-άστρο τό υγρό στόν ουρανό κομπόνεται. (’)

Τί: όέν αισθάνεται ότι ή Ηκών αυτή θά ζ.εϊ 
τζι μόνον εις τήν πινακοθήκην τού λόγου;

Κζί όμως εάν προτείνει τι: εις ζωγράφον νά 
έζ.τ-λέση την εικόνα ταύτην οιά τού χρωστήρο: 
θά έχει ίσως τήν αφέλειαν νά όοζ.-μάση τήν έκ- 
τέλεσιν ζύτή; ό άνόητος, ή μάλλον τό όυστυ- 
χε: θύμα τή: αισθητική: του Λζοκόντος τού λο
γιοτάτου Λέσσιγγ. όστις οέν εννόησε ότι ζί επι
στημονικά!, περιγρζφζί των νεωτέρων φυσ-.οίι 
φών είναι άπ'λούστζτζ ζωγραφική πρόοεος τοϋ 
λογουκατ' είσήγησ-.ν τής ποιήσεω: έπ στημο- 
ποιηθεΐσζι ζ.αί ότι ή τελεία χρήσι: τού λόγου 
είναι ή μαγική οιζχείρισι: ζ.ζί δημιουργία λέ
ξεων <ός άλλων καλλιτεχνικών αναγλύφων ζ.ζί 
ή ελαστική προσαρμογή τή: γλιόσση: πεό; 
τήν ίόιζζ ουσζν πνευματικήν σφραγίδα έζ.ά 
στου. ’Αλλά τό ζήτημα τούτο τό άνεπτύξαμεν 
μέν οπωσδήποτε εις τά σχόλια ημών εις Δη- 
μοσθένην. θά τό παρουσιάσωμεν ομω: σύν Ι-)·ω 
έν πλήρη αίγλη όταν έκΐωσωμεν "Ο-χηρον κζί 
I Γλάτωνζ.

Κ. ΣΑΜΠΑΣ

(*) Πάντες οί στίχοι είναι τοϋ ποιητοϋ Α. Νέη.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΚΟΥ

— "Αν τό βρήτε, 
γιατί έφυγε τόσον 
σκυθρωπός καί τό
σον αποτόμως ό 
Κοκός; ειπεν εις εκ 
των ποδηλατών.

— Γιατί; γιατί; 
ήρώτησαν περίερ
γοι οί άλλοι.

— Διότι ήλθα
με μέ τά ποδήλα

τα. "Οταν θέλκ.ς νά τόν δ-.ώξης άπό κανένα μέρος, 
πήγαινε, πλησίασε τον μέ τό ποδήλατου και αυτός 
αμέσως σηκώνεται και φεύγει.

— Τώρα καταλαμβάνω ! άνεφώνησεν άλλος, κτύ
πων τό μέτωπόν του, γι' αύτό δύο-τρεις φορές, 
που ετυχε νά στηρίξω τό ποδήλατόν μου εις τό 
πεζοδρόμων καί νά καΟήσω εις τό τραπέζι του, ε
κείνος αμέσως έσηκώθη καί έφυγε, προφασιζόμενος 
στι βιάζεται καί ίγώ δεν ειξευρα ποΰ νά αποδώσω 
αυτόν τόν τρόπον.

— 'Αλήθεια, αύτό μου τό έκαμε κι’ εμένα.
— Ι<Γ εμένα, εμένα, ειπον τρεις - τέσσαρες 

φωναί.
— Περίεργον πράγμα ! Διατί άραγε ,
— Φαίνεται οτι έχει ψύχωσιν.
—"Εχει ποδηλατοφοβίαν.
—Έστω τέλος πάντων, άλλα πρέπει νά εχη 

ένα λόγον αυτή ή ποδηλατοφοβία.
—Έχει ένα λόγον, ειπεν ό αρχηγός των εκ

δρομών. ό όποιος έσιώπα έως τότε.
' — ΙΙές το μας λοιπόν, Νΐκο, πές το μας, έφώ·
νησαν όλοι έν χορω καί τόν περιεστοίχισαν. κατε- 
■χόμενοι ύπό μεγάλης περιέργειας.

— Ευχαρίστως, ειπεν ό Νίκος.
"Ακρα σιγή διεδέχθη αμέσως τάς φλυαρίας του 

άνυπομόνου σμίλου και ό Νίκος, διευθετηθείς έπ'ι 
τό άνετώτερον, διηγήθη τά έξης.

— «ΙΙρέπει νά είξεύρε-ε οτι ό ζύρ Κοκός ένα 
μόνον ϊνε-ρον, ένα πόθον διακαή εΐχεν εις τήν ζω
ήν του. νά γεινη ονομαστος καί διάσημος ποδη
λάτης. Έφιλοδσξει να κάμη τάς παραβολωτέρας 
έκδρομάς, νά καταρριψη ολα τά ρεκόρ, νά στολίση 
τό στήθος του μέ ολα τά μετάλλια, νά άναγνώση 
εις τάς εφημερίδας τήν βιογραφίαν του καί νά ι'δη 
τήν εικόνα του μέ τήν ποδηλατικήν στολήν καί τό 
κουκάκι, τό όποιον του -πήγαινε τόσον ώραϊα.

«Μέ τούς κρυφίους λοιπόν αυτούς σκοπούς κα
τά μεγαλεπήβολα σχέδιά του ό ζύρ Κοκός ήλθε 
και ένεγράφη μαθητής εις τό σχολει'ον τοϋ Συλλό
γου. Άλλ ’ έβγήκ,ε ανάποδα ή ψυχή τοϋ γυμνασίου 
μέχρ-.ς οτου κατορθώση νά ίσορροπή ό Κοκός καί νά 
περιέρχεται τό γυμναστήριου άνευτής ϋποστηρίξεως 
βοηθού.

« Έν τούτο-.ς τό μέγα αύτό κατόρθωμα, τό ό
ποιον έπετεύχθη ύστερον άπό αναρίθμητους πτώσεις 
καί μώλωπας, τόν έκαμε να π-.στεύση ότι έγεινε 
πλέον τέλειος ποδηλάτης. Διά τούτο -χάλασε τόν 
κόσμον νά συμπεριληφθή καί εκείνος εις μίαν εκ
δρομήν τήν οποίαν έπρόζειτο νά κάμωμεν κατ’ έ- 
κείνας τάς ημέρας-ίς τό Δαφνί. Έςήντλησα όλα 
μου τά επιχειρήματα διά να τόν π-ίσω ότι δέν εΐνε 
ακόμη ικανός δ-.ά το-αύτην εκδρομήν, άλλ' εκείνος, 
ποΰ να π-ισθή ! Έπέμενε καί έπί τέλους διά νά μέ 
άφήση ήσυχον, ήναγζάσθην νά τοΰ επιτρέψω νά 
ελθη.—

«'Ημέρα εκδρομής εϊχεν όρ-.σθή μία Κυριακή 
καί σημεΐον συναντήσ-ως τό ΙΙάγκειον, όπου πρώτος 
πρώτος ζατέφθασεν ό Κοκός. Έφοροΰσ- ένα παρά 
ξένο σακκάζ.ι ζανελλί μέ πολλές τσέπες καί πλατύ 
γιακά, κοντό παντελονάκι έκ τοΰ ίδιου ύφάσματος 
μέ πολλές σοΰρ-ες σάν ζ-ιμπέζ-., κάλτσες ποδηλασίας 
μέ πολλά χρώματα, τόν παραδοξώτ-ρον σκούφον, 
άφ' όσους έκάλυψαν ποτέ κεφαλήν ποδηλάτου καί 
γόβες εντελώς ιδίας έφ-υρέσεως. Έπί τοΰ στήθους 
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ίου, διεσταυροΰντο διάφορα μαύρα χαι κίτρινα λου
ριά, από τά οποία έκρέμοντο έ'να τηλεσκόπιου, ένα 
παγούρι μέ νερό ζαΐ άλλο μέ κονιάκ. Τ1 τσέπες 
του ολαις έφούσκωναν μέχρι διαρρήξεως άπο τα 
διάφορα πράγματα, μέ τά όποια τας είχε παραγε
μίσει καί άπο τής τσέπες τοϋ παντελονιού του έξέ- 
φευγον τά άκρα όλων τών εφημερίδων τής ημέρας.

«Μόλις άντίκρυσα εκείνα τα χάλια, εκείνην τήν 
παρωδίαν τοϋ Δον Κισώτου. έσκασα τέτοια γέλια, 
ώστε προε/.άλισα τήν προσοχήν τών ολίγων πρω
ινών θαμώνων, οί οποίοι μέ όλο τδ μαχμουρλίκι των 
έξεκαρδισθησαν επάνω είς τάς εφημερίδας των.

«Άλλ' όταν έρριψα τά βλέμματα είς τδ ποδή- 
λατον, έπι τοϋ όποιου είχε προσδέσει τδ έπανοφόρε 
του, μίαν ποδηλατικήν φανέλλαν καί έ'να σάκκον 
μέ τρόφιμα, έχασα δλην τήν φαιδρότητά μου. Θεέ 
μου, τί ποδήλατο·/ ήτο εκείνο ! 'Ενθυμείται κανείς 
άπδ σας εκείνα τά δίκυκλα τοϋ παλαιού συστήματος 
μέ τδ ψιλό καουτσούκ, ποΰ ήτο σάν σχοινί, χωρίς 
θάλαμον άέρος ζαί προσηρμόζετο είς τούς τροχούς 
μέ κόλλαν, εκείνα τά οποία είσήχθησαν εδώ πρώτα 
πρώτα καί έπι τών όποιων, όχι έτρέχαμε, άλλά 
έμαρτυρούσαμε; "Λ. τί ε'τραβούσαμε εκείνα τά χρό
νια. Αί συνοικία: άπδ τάς όποιας διηρχόμεύα έγί- 
νοντο ανάστατο:. Αρσενικοί καί θηλυκοί, μικροί 
και μεγάλο, άφηναν τάς εργασίας των καί έτρεχαν 
νά ίδοΰν τά περίεργα φαινόμενα, τά οποία ώνόμαζαν 
χαροτσάχια. βι.Ιοσουπέύια. όιαβο.ίομηχακίς, πο· 
θή.ίατρα και να μάς κυνηγούν μέ φωνές καί μέ 
αντάρες, σάν άγριοι τής Αφρικής. 'Εμείς δέ επειδή 
ησαν βαρέα καί δυσκίνητα, δέν είμπορούσαμε νά 
φύγωμε γρήγωρα, καί πότε τά παιδιά έπρόθφαναν 
να περνούν είς τάς άκτίνας καλάμια ή ξύλα καί 
μάς έρριπταν, πότε οί κουτσαβάκηδες ήρπαζαν τδν 
τροχόν καί μάς έσταματοΰσαν καί πότε οί σκΰλλοι. 
τούς όποιους παρότρυναν εναντίον μας, μάς έσχι
ζαν τά πανταλόνια.

Τέλος πάντων ό Κοκός, διότι άλλοι τά ειχον έν- 
οικιασει και άλλοι δέν τοΰ έμπιστεύοντο ποδήλατο·/ 
επειδή ήτο αρχάριος, έξέπεσεν είς ένα άπδ ί·/.εϊ·/2 
τάέρείπια, τδ οποίον καί μάς έφερε μέ άκτίνας έλ- 
λειπεΐς, μέ τδ καουτσούκ ζ.αταφαγωμένον, ζυριολε- 
κτικώς χάρβαλο.

Τοΰ υπέδειξα οτι τδ ποδήλατό·/ του ήτο άκα- 
τάλληλον διά τοιαύτην εκδρομήν καί τόν προέτρε- 
ψα καί πάλιν νά μείνη. Άλλ’ εκείνος, αδιαφορών 
είς τας παρατηρήσεις μου. έκοψε κάμποσος ζ.οΰρες. 
έκαμε μερικούς επιδεικτικούς κύκλους, παρατηρώ·/ 
λαθραίως αν τδν έθαύμαζαν όσον έπρεπε οί διαόάται, 
έπειτα τδ «λάδωσε, τδ «ξεσκόνισε καί τεντωθείς έπι 
ένός καθίσματος, κατευχαριστημένος άπδ τόν εαυ
τόν του. διέταξε·/ βαρύν γλυκύν, τδν οποίον ολίγον 
έλλειψε νά χύση ό ύπηρέτης άπδ τά πολλά γέλοια.

Μετ' ολίγον συνηθροίσθησαν καί οί άλλοι καί 
όλο·/ τό κοπάδι είσώρμησεν είς τήν οδόν Πειραιώς 
καί έγένετο άφαντο·/.

Έγώ, δέν ενθυμούμαι διά ποιαν αιτίαν, έξεκίνη- 
σα πέντε λεπτά αργότερα. Άλλ', ένώ έτρεχα ο
λοταχώς, διά νά προφθάσω τούς άλλους, είς τήν 
αρχήν τής Τέρας όδοϋ μοΰ κόπτει τδν δρόμον ένα 
πλήθος παιδιών, τά όποια ειχον περιτριγυρίση τον 
αγαπητόν Κοκόν. οστις, μέ τά εργαλεία κατά γης 

έξηπλωμένα, ζατεγίνετο νά έπισκευάση τδ έριίπι- 
όν του.

—«Τί έπαθες, Κοκό ;
—«Μοΰ «βγήκε ή άλυσσιδα ... νά πάρ’ ό διά

βολος . . . καλα μοΰ τά έλεγες «σύ . . .
—«Και πάλιν σοΰ τδ λέγω καί σέ συμβουλεύω 

να μείν/,ς, εινε καιρός άκόμη.
—«Ά, μπά! εινε αδύνατον. 'Εμπρός, εμπρός . 

Αν Οέλ/,ς βοήθησε' με μόνον νά βάλω τήν άλυσσιδα.
«Έφηρμόσαμ: μέ όχι ολίγον κόπον τήν άλυσ- 

σιδα καί έξεκινήσαμεν.
« Έβάδιζα είς τδ πλευρό·/ του, αναγκαζόμενος 

νά βραδύνω τδν δρόμον μου, διότι εκείνος, ώς ήτο 
επόμενον, δέν ήμποροΰσε νά τρέξη. Τδν συνεβού- 
λευα δέ νά προσέχτ, είς τήν ισορροπίαν, διότι είχε 
βρέξει άφ' εσπέρας καί τδ έδαφος έκεί άπδ τά κά
ρα και τά ζώα ήτο λασπώδες, εκείνα δέ τά καου
τσούκ έχουν τδ έλάττωμα νά γλυστροΰν, καθώς «ί- 
ξεύρετε, πολύ είς τήν λάσπην. Άλλ’ ένώ έγώ ώ- 
μιλοΰσα και εκείνος προσεπάθει μέ όλας του τάς 
δυνάμεις νά δώση ολίγον δρόμον είς τδ ποδήλατο·/, 
αίφνης άκούω έ'να πράφ ! καί βλέπω τδν Κοκόν νά 
ςαπλώνεται φαρδύς - πλατύς έπι τοΰ εδάφους. 
Κατεβαίνω, τδν βοηθώ, σηκώνεται, άλλά. τί νά ί 
δής ! είχε πέσει τόσον κανονικά, ώστε όλη ή δεξιά 
πλευρά του καί μέρος τής ράχεως άπ-τυπώθη Οαυ- 
μασίως έπι τής λάσπης. Άν έβλέπατε εκείνο τδ ά- 
πηλπισμένον βλέμμα, ποΰ έρριψεν είς έμέ, άφοϋ 
πρώτα επιθεώρησε τδ ώραίον καί καινουργές κο
στούμι του θά σάς έπερναν τά δάκρυα. Έδά/.ρυσα 
καί έγώ. άλλά .. . άπδ τά γέλοια.

—« Έγώ τσακίζομαι καί σύ γελάς, αδελφέ ;
—«Μάεινέ νά μή γελάση κανείς μέ τέτοια φά

τσα ;
— «Βοήθησε με τουλάχιστον νά καθαρισθώ.
"Τδν έδοήθησα νά άφαιρέσ/, τδ πολύ - πολύ τής 

λάσπες καί άφοϋ έτακτοποίησε τδ ποδήλατόν του, 
ανεβημεν καί «κινήσαμε·/.

«Αυτήν τήν φοράν έπήγαινα πρώτος έγώ, διά 
νά τοϋ σημειώσω τδν δρόμον, εκείνος δέ ήρχετο 
κατόπιν μου, ακολουθών άκριβώς τήν γοαμμήν τών 
τροχών μου. Άλλ' ένώ έβάδιζα βραδέως, βλέπων 
προς τα έμπρος καί αναπτύσσω·/ συγχρόνως είς τδν 
Κοκόν τδ κεφάλαιον περί τοΰ πώς δεϊ πίπτει·/ κατά 
κανόνας, έξαφνα παρουσιάζεται μία σούστα, ή ό
ποια έτρεχεν άπδ ρυτήρος.

—«Δεξιά, Κοκό! τοΰ φωνάζω καί συγχρόνως 
κλίνω πρδς το δεξιόν τής όδοϋ, ταχύνω·/ τδ βήμα.

« II σούστα έπέρασε καί έγώ έξηκολούθησα ά- 
μέριμνος τήν συνέχειαν τοΰ δρόμου καί τής ομι
λίας μου, άλλ' άπάντησιν δέν έλάμδανα.

—«Μά, τί διάβολο, έβουδάθης, Κοκό;
« Άκρα σιγή !
«Στρέφω καί βλέπω οτι τόσην ώραν ώμιλοΰσα 

μέ τδν εαυτόν μου ! Ό Κοκός διακόσια μέτρα ό
πισθεν, ακριβώς έκεϊ οπού μάς συνήντησεν ή σού
στα, έδέχετο τά περιποιήσεις δύο κηπουρών, οί ο
ποίοι τον έκαθάριζαν μέ τάς έφημερίδας τοϋ παν
ταλονιού του. Σπ-:ύδω νά φθάσω, φοβούμενος μήπως 
έσπασε κανένα κόκκαλο,άλλά τώρα πλέον έγέλα καί 
ό ίδιος. Πόσον ταχέως συν-ιθίζει ό άνθρωπος είς 
τήν δυστυχίαν !

—«Μά πάλι έπεσες, εύλογημένε ;
—" ”θΧι> άδελφέ, μόνον έβάρυνε πολύ το δεξιόν, 

καί διά νά μή χάνω τήν ισορροπίαν, «φορτώθηκα 
καί άπδ τδ αριστερόν.

—« Έξεσαμάριζετδ αφεντικό, ειπεν ό είς έκτων 
κηπουρών.

—« Οχι. δέν = ··/’ αύτό’ ήθελε να κάμη τδ κο
στούμι του μονόχρωμο, ομοιόμορφο κατά πώς λέν ’ 
αυτοί. Φαίνεται πώς έχε· γούστα τοΰ λόγου του, 
ειπεν ό άλλος, καϊ έγελοΰσαν ακράτητοι καί οί δύο.

«Είτε διότι τά έχασε·/ ό Κοκός. όταν τοΰέφώνα- 
ξα: «Δεξιά,» είτε διότι έφοβήθη μήπως συγκρου- 
σθή μέ τήν σούσταν, έστράφη αποτόμως αριστερά, 
άλλ’ έστρώθη χάμω καί έξησφαλίσθη. Τότε, τυ
χαίας διερχίμενοι, τον παρέλαδαν έκείνοι οί κατερ
γαριό'., οί όποιο: τον έπασάλειψαν χειρότερα, προσ
ποιούμενοι ότι τδν έκαθάριζαν, ένώ συγχρόνως τον 
είρωνεύοντο και έγελοΰσαν.

«Τδν άπήλ/.αξα τέλος πάντων από τας χείρας 
εκείνων και έτέθημεν έκ νέου είς τάξιν πορείας, 
τώρα όμως τον έβαλα νά προηγήται, διά νά ήμπο- 
ρώ νά τδν επιβλέπω. Άλλ' όσον «προχωρούσαμε, 
τόσον ό ανήφορος έγίνετο άποτομώτερος και ή τα- 
χύιης τοϋ ποδηλάτου έμετριάζ-το, μολονότι ό δυ
στυχής προσεπάθει νά ώθή τδ έρείπιόν του όσον 
περισσότερον είμποροϋσε.

«Μετ’ ολίγον ό ίδρώς έτρεχε ποταμηδδν από το 
πρόσωπον του, τά ρουθούνια του έφυσού'σαν, σαν 
ατμομηχανή καί «λαχάνιαζε, ώς νά έξεψυχούσε, 
καί όμως ό Κοκός έξηκολούθει νά παλαιη μέ τδν 
ανήφορον, βλασφημών τήν άνοησίαν του, βλά
σφημων τδ ποδήλατο·/ λαί τδν εφευρέτην του, 
βλασφημών τδν ανήφορον, τον δρόμον κα: τδν 
μηχανικόν ποϋ τδν έχάραόεν, ώς νά είξευρεν 
ότι θά ήρχετο έκεϊνος να τδν άναδτ, μ' έκ-ίνο το 
χάρβαλο, καί σταματώ·/ εις κάθε πενήντα μέτρα 
διά νά άναπνεύση καί νά ξεκουρασθΐ.

«Τοιουτοτρόπως βαδίζω·/, εννοείτε βεβαίως οτι, 
όχι μόνον δέν εϋρισκα καμμίαν εΰχαρίστησιν απο 
τήν εκδρομήν, άλλά δέν θά έφθανα ποτέ είς τδ Δα
φνί. Τον προέτρεψα λοιπόν νά μείνη έκεί όλίγην 
ώραν διά να συνέλθτ, και νά άναπαυθή. εκείνος «- 
ζών άζων έδέχθη. καί έγώέφυγα, σπεύδω·/ νάπρο 
φθάσω τούς άλλους, οί οποίο: ΰπελόγιζα ότι θά εί
χαν ήδη φθάσει είς τδ Δαφνί.

«Ί"ο ξεκοκκάλισμα τών αρνιών είχε τελειώσει, ή 
ρετσίνα ειχεν αρχίσει τήν ενέργειαν της καί τδ 
γλέντι εύρίσκετο εις τήν ακμήν του, ότε μέσα εις 
τδν θόρυβον καί τά τραγούδια άκούεται μία στεντό
ρεια φωνή :

— « Ίδέτε έν οΐκτρότατον τοΰ ανήφορου θύμα, 
μή τδ νομίζετε σκιάν, ποΰ έσχισε τδ μνήμα . . .

«Κυττάζομεν όλο: πρδς τδν δρόμον καί βλέπομε·/ 
τδν ταλαίπωρο·/ Κοκόν, νά σπρώχνη πρδς τά άνω 
μέ τάς δύο χεϊρας τδ ποδήλατο·/, βαδίζω·/ βραδέως 
καί μετά κόπου, χλωμός, έξηντλημένος. έκνιυρι- 
σμένος, είς κατάστασιν τέλος πάντων αθλίαν καί 
ελεεινήν.

«Ουρανομήκης ζητωκραυγή, έκδιώξασα όλους 
τούς σπίνους άπο τά πεύκα, έξηπλώθη εις τους 
άέρας καί πάραυτα οί τριάντα μισομεθυσμένοι συν
δαιτυμόνες, εις τούς όποιους είχα διηγηθή τά δει

νοπαθήματα τοΰ Κοκοΰ, ώρμησαν έπι πτερύγων ά- 
νέμων μέ φωνάς καί μέ τραγούδια πρδς υποδοχήν 
του. Ό Κοκός τούς ά/έμενε μέ ένα ψεύτικο χα
μόγελο, ύπό τδ οποίον προσεπάθ ι να κρύψκ, τήν 
κόπωσιν καί τήν βαρυθυμίαν του. Καλλίτερα όμως 
Οα έκαμνεν, άν έτρέπ-το είς φυγήν διότι τοΰ έπέ- 
πεσαν ώς γϋπες όλοι καί, συγχαίροντες διά τήν 
ταχεϊαν -καί αίσια·/ άφιξίν του, τον έφιλοΰσαν μέ 
τόσην περιπάθειαν καί τδν ένηγκαλίζοντο μέ τόσον 
ένθουσιασμόν, ώστε ολίγον έλλειψε νά τδν σκάσουν. 
Έπειτα ζαλισμένον καί ήμιπνιγμένον τδν «πήραν 
είς τούς ώμους μερικοί, ένφ άλλο: έσή/.ωναν ώς 
λάβαρο·/ τδ πολύτιμον ποδήλατο·/, καί τον έφεραν 
έν πομπή και παρατάξει είς τα πεΰ/.α, ψάλλοντ-ες 
φρενητιωδώς αύτό τδ αυτοσχέδιον εμίαιήριον κατά 
τδν ήχον τοϋ: νΣτη ρίση τό σπαθί

«Με τό .τολνκροιό τον 
καί τό ποδήλατό τον 
παν τό .τον/.ί πετά, 
κι' ειι.ιρό^ αι· λτ’γ’ .7ΐ/"/<Λί, 
'/ ό λ'ΐγχόδι,

Οί βρόντοι τόν th» itvovi', 
fl τοί'/ί.τη; τόι· μαγιυ<>·Ί·, 
τόν θέλγει η 
καί δταν ιό»' .7»οι/Μλ/.μ 
τής λάο.Ίης ί] ίιγκά/.η, 
δεν τόν χωρίΐ η γή- 
Μεριάστε νά περάσ^ 
νά μη σάς κοματιάοη 
γιατ' εινε βιαστικός, 
ό μεγας στρατηλάτης, 
ό .τρωτός ποδηλάτης, 
ό ξακουστός Κοκός.

«Ό πανζουρλισμός.ό οποίος έπηκολούθησε μετά 
ταΰτα, δέν περιγράφεται. Άφοϋ τδν απέθεσαν έπι 
τής χλόης, οπού είχε στρωθή τδ τραπέζι ύπό τά 
πεύκα, άλλο: έπανελάμβαναν τάς στροφάς είς τά 
αύτιά του, άλλοι τδν «στεφάνωναν μέ κλάδους πεύ
κων. άλλοι τού έχωναν είς τδ στόμα διά τής βίας 
μεζέδες καί άλλοι τον ύπεχρέωναν νά πίνη μέθερ- 
μοτάτας έκφράσεες φιλίας καί αγάπης.

« Ό ταλαίπωρος Κοκός, άφοϋ είδε·/ ότ: έχει νά 
κάμη μέ τριάντα μ.Ουσμένους, άπέναντι τών οποί
ων ήτο αδύνατος πάσα άντίστασις. άπεφάσισε νά 
ύποκύψη είς τό π-πρωμάνον καί νά συμμορφωθή 
μέ τήν περίστασιν διά νά άποφύγη ένδεχόμενα χει
ρότερα. Μέ ολην λοιπόν τήν έςάντλησίν του, προσ
ποιούμενος ότ: συμμετείχε τής γενικής «ΰθυμίας, 
ήρχισε νά φωνάζη καί έκεϊνος μετά τών άλλων, 
νά τραγουδή καί να αστειεύεται. Έβιασε δέ τδν 
«αυτόν του νά καταπίζ, όλους τούς μεζέδες ποΰ τοΰ 
έχωναν είς τδ στόμα, νά κάμη πενήντα αντιφω
νήσεις είς πενήντα προπόσεις, ποΰ έγειναν αλλε
πάλληλο: πρδς τιμήν του, καί νά άδειάση όλα τά 
ποτήρια, όσα τδν ύπεχρέωναν νά πίνη.

«Είχε περάσει ώς μία ώρα μέσα είς αυτήν τήν 
φρενίτιδα, ότε, ένώ ό Κοκός άδειαζε τδ ποτήρι του 
στόμα μέ σιόμα αγκαλιασμένος μέ τδν παρακαθή- 
μενόν του. ό όποιος τοϋ ώμίλ'.ι τραυλίζω·/, έξαφνα 
περιχύνει μέ μιά ρονχέτα τά μούτρα έκείνου καί 
πίπτει έπι τοΰ εδάφους μ: τδ ποτήρι στο χέρι. Έ- 
τρεξα αμέσως νά τδν σηκώσω, άλλά, τόσον ακα- 
ριαίως τδν «ιχε καταλάβει ή ληθ/ργι’α τής μέθης, 
ώστε δέν ή/.ουε πλέον ούτε κανόνια. Τδν «πήραμε 
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λοιπόν απ' έκεϊ, τον (βάλαμε μέθα εις τό μαγαζί, 
τόν (σκεπάσαμε καί τον αφήσαμε νά χωνεύσω, το 
κρασί του έν ησυχία.

« Ημείς έξηκολουθήσαμεν τήν διασκέδασιν, άλλά 
βαθμηδόν καί κατ ’ ολίγον έπήλθ,ν ό κόρος ήζωη- 
ρότης έξησθένησε καί κατά τάς τέσσαρας άλλο·, 
εύρεθησαν κοιμώμενοι καί άλλο: έσυζητουσαν ήσύ- 
χως, έξηπλωμένοι ύπό τά πεΰκα καί πίνοντες τον 
καφε'ν των.

«Εις τάς πέντε ό καιρός μετεδλήθη έπί τό ψυ- 
χρότερον καί ό ουρανός έσκεπάσθη όλος από σύν- 
Μφα μαΰρα. ΊΙτοιμάαθημεν επομένως όλο: νά φύ- 
γωμε, φοβούμενο: μή μάς πιάσω, βροχή, άλλ’ ό Κο
κός, οχι μόνον νά ση/.ωθή, άλλ’ ούτε νά άντιλη- 
φθή ότι έζητοΰσα νά τόν έξυπνήσω εϊμποροΰσε. Τού 
άφω,ρ-σα λοιπόν τό πορτοφόλι, πλήν ένός ταλλή- 
ρου, τά 8ακτυλ ϊ:α, τήν καρφίτσα καί τό ‘ρολόγι 
του, τού άφήκα μίαν σημείωσιν οτι τά έπήρα έγώ, 
παρεκάλεσα τον παντοπώλην νά τόν προσεχή καί. 
άν περάσω, καμμία άμαξα, νά τόν στείλω, εις τό 
σπίτι του. καί έφυγα μετά τών άλλων ήσυχος περί 
αύτοϋ.

«Όταν έξύπνησε,νηφάλιος πλέον, ή νύκτα είχε 
προχωρήσει πολύ, άλλ’ ό Κοκός οέν έννοουσε μέ 
κανένα τρόπον να διανυκτερεύσκ, εις τό Δαφνί.

«Έφαγε λοιπόν κάτι τι,ήτοίμασε το έρείπιόν του, 
τό έλάδωσε, ήναψε τό φαναράκι του ή μάλλον τήν 
πυγολαμπίδα του έφορτώθη τήν άμαρτωσιά του καί 
έβγήκε. Μόλις όμως είδε τήν νεκρικήν σιγήν, ή 
οποία έδασιλευεν εις τά πέριξ και τό σκότος, το ό
ποιον καθίστα ζοφερώτερον ό συννεφιασμένος ουρα
νός, μετενόησεν έξ όλης ψυχής, αλλ’ ήτο πλέον 
άργά, οέν είμποροΰσε να οπισθοδρομήσω,.

« Άνέδη λοιπόν εις τό ποδήλατον καί έξεκίνησε. 
Ί’ποβοηθούμενος δέ άπό τόν κατήφορον έφευγε μέ 
όλιγώτερον κόπον καί μέ πολλήν ταχύτητα. Άλλ' 
όταν άπομακρυνθεΐς άρκετά, εύρέθη κατάμονος εις 
τόν δρόμον μέσα εις εκείνο τό σκότος, ακοίων μό
νον τον μονότονο·/ κρότον τού ποδηλάτου καί τήν 
μυστηριώδη βοήν, ή οποία ήρχετο από τό δάσος, ό 
πρώτος του φόβος έδιπλασιάσθη καί ή καρδία του 
ήρχισε νά κτυπά δυνατά.

«Τοιουτοτρόπως έφθασε μέχρι τού Πυριτιδοποιείου, 
όπου ή ιδέα ότι εύρίσκεται εις μέρος κατοικούμενον 
τόν καθησύχασαν ολίγον καί ήρχισε νά λαμβάνω, 
θάρρος. Ήρχισε μάλιστα νά σφυρίζω, καί μίαν πόλ
καν σύμφωνα μέ τόν χρύνον των ποδών του, οί ό
ποιο·. έκαμναν τό ποδήλατον νά τρίζω, άπαισίως έ- 
πάνω εις τά χαλίκια. Όταν διήλθε προ τής θύ- 
ρας τοϋ Πυριτιδοποιείου, ήτο έντελώς ήσυχος, ήτο 
σχεδόν αμέριμνος. Έχαιρέτησε τό Κατάστημα μέ 
ενα Ρουμανικόν μάρς και τό άφήκεν όπίσω του, 
σφυρίζω·/ έν μέσω πολλών άναμνήσεων μίαν καν- 
δρίλιαν, τήν όποιαν είχε χορεύσω, εις τό Δημοτικόν 
Θέατρον τήν τελευταία·/ Άπόκρεω. Άλλ ’ επάνω 
εις τό γκάλοπ τής κανδρίλιας, τάπ ! τούπ ! τοϋ 
έρχονται έξαφνα δυο κτυπήματα στή ράχη.—*Α! ! 
έκεϊνος βάζει μια φωνή καί πάρ'τον κάτω μαζή μέ 
τό ποδήλατον.

« 'Αμέσως τού έπήλβεν ήίδέα οτι τοΰ έπετέθησαν 
λησταί, καί ή ιδέα αυτή τόν έκαμε νά παταχθώ, ε
πάνω σάν ελαστικό. Άλλ’ ούτε ληστάς είδε, ούτε 

τίποτε. Τριγύρω του δέν έκινεϊτο ούτε φύλλον’ άπό 
μακράν δέ ήρχετο μόνον ή έξησθενημένη βοή τού 
δάσους καί ό συγκεχυμένος θόρυβος τής πόλεως.

«Βεβαιωθείς λοιπόν ότι δέν υπήρχε πλησίον του 
άλλο έμψυχον όν άπό τόν εαυτόν του, συνήλθε·/ έκ 
τοϋ τρόμου, ό όποιος τόν κατέλαβε, καί :

—"Ετσι Οά μου έφάνη, είπε
« Ησυχος δε ότι δέν έκινδύνευσεν ούτε τό βα

λάντιο·/, ούτε ή ζωή του, ϊππευσε τό δυστυχισμένο 
ποδήλατον καί τό ώθησε μέ όλη·/ του τήν δύναμιν 
πρός τά έμπρός. Άλλά μόλις έκινήθησαν οί τρο
χοί : τάπ ! τούπ ! τούπ ! νέο·, ραβδισμό: εις τήν 
ράχην: — A ! ! έκεϊνος βάζει νέαν φωνήν καί 
νάτος πάλιν ανάσκελα. άπό κάτω έκεϊνος και άπό 
πάνω τό ποδήλατον. 1 ώρα όμως δέν ήσαν πλέον 

χωρατά. Ενας πόνος, ποΰ ήσθάνετο εις τά πλευρά, 
έσήμαινε ότι είχε κτυπήσει άσχημα .' Έν τούτοις 
κατώρθωσε νά ξεμπερδευθή άπό τό ποδήλατον, έ- 
σηκώθη όπως είμπόρ-σε, έτριψε τό μέρος όπου 
έπονοϋσε, έδίπλωσε μέ τό μανδήλι τό χέρι του, 
ποΰ είχε ξεγδαρΟή καί όλ’αύτά, ένώ συγχρόνως έ- 
κύτταζε δειλά - δειλά τρογύρω του νά ίδή τι συμ
βαίνει. Διότι δεν ήτο πλέον ούτε φαντασία, ούτε 
πλάνη· ήσαν σωσταίς ξυλΐαίς, ήσαν ματσουκίαίς .. 
Άλλ’ άπό ποΰ ήλθαν αύταίς ω, ξυλιαίς. Ό Θεός 
βέβαια δέν τής έρριψε, άνθρωπος πουθενά δέν έφαί- 
νετο’ άπο πού λοιπόν ήλθαν ; Αύτό ήτο το δύ- 
σκολον πρόβλημα, τοϋ όποιου ματαίως ήσχολεϊτο 
να εϋρω, τήν λύσιν, τριβών συγχρόνως τά πλευρά 
του, τά όποια όσον έκρύωναν, τόσον έπονοϋσαν. 
Αίφνης τού έπέρχεται μία ιδέα φρικώδης.

— Νεράιδες Οά 'νε !
«Είπε, και έν άκαρεί ώρμησεν έξαλλος έκ τοϋ 

φόβου έπι τοϋ ποδηλάτου καί μέ κίνδυνον νά κατα
συντρίβω, εις κάθε βήμα του. έρρίφθη άκατάσχετος 
εις τόν κατήφορον :

κ' εμπρός '"ιν ε!ν' πηγιίδι, 
η πέτραις, η λαγκάδι, 
διόλου δίν ’ρωτή

Άλλ' όσον περισσότερον έφευγε, τόσον δυνα- 
τώτεραις ήσαν ή ξυλ’αίς, ή όποίαις έπεφταν σάν 
βροχή εις τήν ράχιν του, πράγμα τό όποιον τόν 
έκαμνε νά φαντάζεται ότι τον παρακολουθούν εις 
τόν δρόμον τάγματα καί συντάγματα άπό Νεράιδες 
καί Τελώνια.

«Φαντασθήτε λοιπόν τόν τρόμον του ! Ήθελε νά 
φωνάζω,, αλλ’ ή φωνή του είχεν άποκρυσταλλωθή 
μέσα εις τόν λάρυγγα του. Τά δόντια του έκτυ- 
ποϋσαν σάν κρόταλα, ή καρδία του έκινδύνευε νά 
διαρρήξη τό στήθος του’ ή ψυχή του είχεν έλθει 
στα χείλη καί μόνον τό ένστικτον τής αύτοσυντη- 
ρήσεως ένήργει καί τοϋ έδιδε δυνάμεις νά ώθω, τά 
πεντάλ μαν.ωδώς, έστημμένος έπί τοΰ ποδηλάτου 
μέ τά μάτια τεντωμένα και τά χείλη συνεσφιγμένα 
ένώ ή ράχη του είχεν πλέον μουδιάσει άπό τούς 
ραδδισμούς, οί όποιο: έξηκολούθουν, διότι είχε κο
πή το καουτσούκ τοϋ οπισθίου τροχού καί είχεν 
άποσπασθή ή μία άκρα του, ή όποια εις κάθε στρο
φήν τοϋ τροχού τοΰ έδιδε καί άπό μίαν εις τήν ρά
χην, σαν βούρδουλας.

«Μέτήν αγωνίαν καί τό καρδιοχτύπι αύτό έφθα-

Ο. FENDF.I. ΊΙ επιστροφή τοΰ άσωτου

σεν ό δυστυχής μέχρι τής Άγ. Τριάδος. Έκεϊ δέ, 
άμα είδε τούς πρώτους ανθρώπους καί έπαυσε να 
τον έγκαρδιώνη τό ένστικτον τής αυτοσυντήρησής, 
αί δυνάμεις του τόν έγκατέλιπον έντελώς, τόν 
κατέλαβαν ένα σφοδρό·/ ρίγος καί διά τελευταίαν 
φοράν κατέπεσεν έπί του εδάφους λιπόθυμος.

«Έσπευσαν άμέσως καί τόν έσήκωσαν δύο τρεις 
διαδάται, οδηγούμενοι δέ άπό τά μπιλιέτα του τόν 
μετέφεραν έφ’ άμάξης εις τό σπίτι του μέ ένα πυ
ρετόν φοβερόν καί τρομερόν.

«Τήν άλλην ημέραν, άφοΰ δέν τόν είδα καθόλου, 
έπήγα νά τοΰ παραδώσω τά πράγματά του εις τό 
σπίτι, όπου μου διηγήθη τά τής έπιστροφής του. 
Άλλά τοΰ έπήλθε νέος πυρετός, ό όποιος μετά 
ταϋτα έγεινε τριταϊος καί έξηκολούθησε νά τόν βα
σανίζω, έπί έξ μήνας.

« Άπό τής αποφράδος έκείνης ήμέρας δέν είμπο- 
ρεΐ πλέον νά ΐδώ, ποδήλατο·/.

ΗΑΙΑΣ ΣΤ ΚΑΠΕΤΑΝΛΚΗΣ

ΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.·

Π Διεΰθννσίζ τής α Πινακοθήκης* προκη 
ρΰσσει ποιητικόν άγτόνιαρα υπό τούς /ίθς όρους:

1) Γίνονται δεκτά ποιήματα λυρικά, δλως ανέκδοτα, 
σύντομα. Αί μιμήσεις καί παραφράσεις αποκλείονται.

2 Άφίεται πλήρης ελευθερία fit τους μετέγοντας τοϋ 
άγωνίοματος ώς πρός την γλώοοαν.

3) Ό αυτός ποιητής δύναται νίι υποβάλ}/ πλιίονα τοϋ 

rvoi ποιήματα.

-II Τα ποιήματα δέον ν’ ίιποοταλώοι πρός τήν διευδνν- 
οιν τής «.Πινακοθήκης» μέχρι τής Ιης Ατκεμβριου 

έ. ί. θά κριθώαι υπό τριμελούς έπιτροπής, η κρι- 
οις δε δημοαιενθήαεται είς τό φύλλον τής Ιης Ια- 

νοναρίον 1903.
ό) Τά χειρόγραφα θά ηέριοοι φευδώνυμον ή ρητόν, 

οπερ θ’ αναγράφεται καί έπί κλειστού φακέλλου 

φέροντας έσωθεν τό αληθές ονομα τοϋ ποιητοϋ.

6) Εις τόν βραβευθησόμενον θά δωρηθή καλλιτεχνι
κόν εργον Έλλη νος καλλιτέχνου ε/ς άνάμνηοιν

7) Έκ των έπαινεθησομένων θά δημοοιευθώσι τά 

κράτιοια.
Άβή'·ησ< τή 20 ϊεπτ/μβρίου 1902.

Η ΔΙΕΥβΥΝΙΙΙ
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ΑΠ’ TO ΙΔΙΟ ΞΥΛΟ ’ ^8
ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΦΤΥΑΡΙ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (*'

Π I Ν A. Κ Ο ® Μ Κ tt

ελοριο μάρμαρο κοι. 
μούντανε στής γης τά 
σπλάγχνα τά ανήλια χω
ρίς μέ τή φεγγοβολή ά- 
σπράδα τον νά τά φω- 
τίο>). βράχος όλόασπρΟς 
ένα κομμάτι χιόνι με
γάλο, άλυαίτο.

Μμι μέρα έργάται
άνεκάλυφαν τό μάρμαρο 

και το έφεραν επάνωστΐ) γή καέλαρό καί διάφανο.
Ανό μεγάλα πελώρια κομμάτια, είδε τό ένα 

ταλλο καί τλαμβώέληκαν στήν τόσην ασπρίλα καί 
καμάρωσα» .

Τιι ένα πήγε σέ χέρια τεχνίτου καί το άλλο σε 
χέρια καλλιτέχνου.

Το ένα εγεινε τ’λεά ωραία, περήφανη &εά, 
κι ακούε ασυγκίνητη τους μεγάλους καί μι
κρούς πον έτρεχαν νά τήν προσκυνήσουν.

Το άλλο σέ χέρια επιδέξιου μαρμαρά κόπηκε 
οε πλάκες τετράγωνες καί στολίζει τό κατώφλι ε
νός άρχοντικού σπητιού.

Τό ένα εγεινε ή λευκότερη ι'/εά, τό άλλο τό 
λευκότερο πεζοδρόμιο. ’Απ' τό βράχο εκείνο 
έλεα ή κατώφλι έπρεπε νά ήσαν τέ.ίεια.

"Ολοι τό πατούν, τό φτύνουν. τό λασπώνουν, 
μα εκείνο δεν χάνει τήν ασπράδα του.

Μόνο ένα πράγμα πικραίνει τό μάρμαρο τό 
ταπεινωμένο πολύ καί τό βαρύνει περισσότερο 
κι άπό τό βάρος τού χονδρού έλυραιρού κι' 
απ το βάρος τής βαρυοτολισμένης άρχόντισας, 
κι άπο τό βάρος τών αμαρτιών τον άρχοντα: 
Βρίσκεται πολύ χαμηλά καί τό βλέμμα τής πε
ρήφανης ίλεάς δεν φϋάνει στο ταπεινό πεζοδρό
μιο. Πώς τό βαρύνει ή περιφρόνησις ! ! ΙΙώς 
το βαρύνει, γιατί ξέρει πώς άπό τήν ίδια φλέ
βα, άπ τόν ί'διο βράχο είδαν καί τά δνό τό 
φως.

Αεν πταίει ή μαρμάρινη ϋειι άν δέν μπορεί 
νά χαμηλωσΐ] τό βλέμμα τό περήφανο ! ! Τέτοια 
διεύ&υνσι έδωκε στο βλέμμα της ο καλλιτέχνης.

ΘβσσαλονΙχη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΤ

Καλλιτέχνη- ζριστο: -ε.-.ο ά Χικολζο; Κου
τούζη;, ό ήγεμών των αίσχρίον ς-κς\ιζ·.:·.ι·>·ι ποιη 
'(·>·/ τή: νεωτέρα; Έλλάόο;. 1 Εριερς ότατο: 
τύπο καθ’ όλζ. Έγεννήθη ένΖζζύνθω τώ I7'lfi. 

1\ς 7~7./.w ζυφυ£στζτον ζζ».
προ- τήν μάθησιν όξύν, ζ.ζί προ; όέ τήν ζωγρα 
φικην λίζν προσζλινή. Έν τήγενετ-ίρα έξέμζθε 
τά ιταλικά ζαί ελληνικά γράμμ.ζτζ, ζίζ όέ 
μετέβαινεν έν ηλικία 1 I έτών -ί; -.ό ζω-
γραφείο ν τού Χιζολζου Δοξζρζ. ΙΙρό; τελειο- 
ποιησιν τή; τέχνη; υ.ζ-ζέ'ότ, :ϊ; την Βενετίαν 
ζζ'. ζατετάχθη μεταξύ τών μαθητών τού Tie 
polo, όστι: ή-.ο τή: έποχή; έκείνη; όζ.ζτ’ έξο 
χην καλλιτέχνη: ζ.ζι ό τελευταίο: των μεγάλων 
τή: Ενετία; ζωγράφων (') II τέχνη ήτο τότε 
βεβαίως έν παρακμή, ζλ'/.' ύ, θζλασσοζ.ράτειρζ 
Βενετία έπεόείκ.-.υε τά; τελευταία: ζύτή λάμψεις 
όιά τού ηρωισμού τού ’Αγγέλου "Εμού ζ.ζί όιάτή; 
θαυμαστή; τέχνη: του Tiepolo όνομαζομένη μά
λιστα TiepolIettO. ΊΙ Βενετία είχε τότε έπίση; 
τόν Αντώνιον Canal ή Canaletto, τόν συμ
παθή θαγασσογράφον ό όποιο; έσχε πλήθος μα
θητών ζ.ζί μιμητών, έζ. τών οποίων έξεϊ/εν 
ό Φραγκίσκο; Quardi είσέτι έκτιμώμενο;. '() Ca 
nalleto ζαί ό Quardi έκλεισαν τόν όέζατον ογ 
οοον αιώνα.

• > Κουτούζη; έθζύμζζ: τον Tiziano. ού την 
.ιζονζ ( -) ζί/ζΊ εί; το ζωγραφεΐον ζύτού. ’()σά>.·; 
ωμιλει τ.ζζί ~.αο ζζλ.λιτέχνου τούτου καί τή; 
σχολή; του έγίνετο εύγλωττο;, ένθου;, οσάκις 
ο ευρισζεν άντιλέγοντά τινζ έγένετο φρενήρη; 
ζζί έξαλλο; (3).

Επαναζάμψας εί; τήν γενέτειραν έγένετο τό 
ζντικείυ.ΐνον τού θζυιζασι/.ού οιά την τέ/νην.

(‘) Συνέχεια.

1) ΙΙρβλ Ρ. G. Molmenti: II. Carpaccio e i 1 
T i e p ο I I o Torino 1885—Τοϋ ίδιου Giambattista 
Tieqolo έν τή L a Sint ilia περιαδ'.χω Βενετίας 
έτος X. άριΟ. 16 τοϋ έτους 1896.

2) "Ορα : A. Melani :Pittur a Italians 
τόμος B’ σελ. 191 Milano 1886.

3) Κατραμή. Φιλολογικά Άνάλεκτα Ζακύνθου 
σελ. 418-419.

Είργχζετο μετά φιλοσοφία; ζζί ζέσεω:. Δυστυ
χώ; ήτο ί/. φύσεω; οξύθυαο;, φιλ.ολ,οίόωρο;, 
ζΐσχρορρήμων, εγωιστή; ζζί ίίιότροπο·. ΊΙτο 
οέ άριστοζράτη· μί/,ε'· σχολζστιζότητο;. Εί: 
ύζείνου, οϊτινε: τον προσέβζ/.λον οέν έόιίε ση- 
μζσίζν. περιεφρονει όλου;, ζζί μετά σζροον- 
ζού μ.ειόιάμ.ζτο; έλεγεν :

ΟυΖοι βρίζουν τόν Κουτούζη, 
ΙΙοΰ άλι’βέεια πάντα σκούζει

Δυστυχώ; ο Κουτούζη; ήζμζζεν εί; ζζζίστην 
εποχήν. ΊΙ ένετιζή πολιτεία πζρήζυζζε ζζί 
είοε τό τέλο; τη; μετζςύ τών άποζρέωυ τη: 
ζζι τών έόότών.

Αί πζοζζμάζουσζ·. ζοινωνίχι ίζζτυλ.οοειζτουν- 
τζι όιά τού γέλωτο; ζζί τή; σζτύρζ;. ήτι; 
πάντοτε μεγαλοποιεί τά ζαζά. "Οταν ζί πολι- 
τείζι γηράσζουσιν, όταν ή κοινωνία οέν έχει 
αισθήματα γενναία προ; έκτίμησιν τών άρε- 
τών, όταν ό άνθρωπο; εντρυφα εί; τά; ο'ζσκ: 
οάσει;, εί; τήν πολυτέλειαν, ζοιζφορών όιά τά 
πράγματα εκείνα, ζτινα ύύούσι τόν άνθρωπον 
καί συνεπώ: την οικογένειαν, την κοινωνίαν καί 
την πολιτείαν, τότε αναφαίνεται ή σατυρα. 11 
πολίτικη άτασθαλίζ ζζί ή κοινωνική οιαφθορά 
ύποχρεοϋσι τον ύΥριστοφάνην νά όιακωμιροήση, 
καί νά ζαυτηριάσμ τά κζκώ; εχοντζ. '<> <>
ράτιο;, όΙΙέρσιο;, ο Ίουβενάλ.η;, ήκμασζν όταν 
το μεγαλεϊον τή; 'Ρώμη: έόυεν. "Οταν ό Βονα 
πάρτη; ήτοίμαζε τόν ενταφιασμόν τή: Βενετία;, 
οί τρομεροί εργάτζι του καθήκοντος, οί κυρίαρ
χοι τή: θαλάσση;, οί όζμαστζί τών βαρβαρών, 
οί θιασιοται τού ώίαίου, ήσαν έπιερεπεΐ; εί: 
όιζσκείάσει; καί έν τή παρακμή των. II οιζ 
φθορά εβζσίλευε. ΙΙρό; τήν ούσιν τή; ένετική; 
πολιτεία; άνζφαίνεται ό Dotti. ό Businello. ό 
Labia.

Ί'υσικώ τώ λόγω, άφ ’ ου ητο εί; πζεζκν.ήν 
ή μ.ητροπολι; Βενετία, κ.ζί'ή Ζάκυνθο; οέν ήόύ- 
νατό νά ητο έν άκμή. Ό εκφυλισμό; είχεν ά: 
χίσει. ΊΙ άριστοζρατίζ εχανε τά; όυνά'/.ει; κζί 
την ίσχύν τη;. < >ί γάλ.λοι όημοκράτζι είχον με 
τζφέρη εί; τά: Ιονίου; νήσου: την έν Γαλλία 
άζμάζουσζν οχλοκρατίαν κζί τήν ελευθερίαν 
μέχρι τή: ακολασία;. Οί όημζγωγοί έκήρυττον 
την άκρατον έλευθερίαν πρό: έκβεβαζχευμένον 
όχλον, όστι: ένθζρρυνθεί; κατεμάστιζε τήν άρι 
στοκρζτίαν καί τού; πλουσίου; : Έλθόντων των 
Ι’ωσσο τούρκων τώ I7H8 άντεξεόικήθηή εύγενή; 
τάςι; όιά τού ροτσσσικού κνούτου. Ένώ τά 
όεινά έφαίνοντο ότι επζυον έν τή νήσω έπανήρ- 
χοντο έ’νεκζ τή: πολιτική; άζαταστασία; τών 
πονηρών εκείνων χρόνων καί ούτω; ό εύάγωγο; 
λαο; τή; Ζακύνθου ύπέφερε γενναίω; χάριν τών 
παθών τού ένο; καί τή; ΐόιοτροπίζ; τού άλλου.

Ό Κουτούζη; άπορο;, εύπατρίόη;, άνεξάρ- 
τητο;, άφοβο;, ναι μέν ήτο γεμάτο; από κακία;,

άλλ’ έπαλλε κζί ή καρόία του έξ ζγζνζκτή 
σεω; ένεκα τών κακώς έχόντων.

Ώ; τά έντάλ.'Λζτα συλλ.ήύεω; ζζί ή Βζστίλλη 
εί; τον Βολταϊρονκαί 
ΒΪΓΙΪ τή: Τοσκάνη: 

ούτω; ζί καταχρήσεις 
Ούτο; ζατε 

αστού; ζ.ζί όχλον,ζλη- 
καί γυνζίζζ:. -έ-

Ξώνζί, 
του; αναξίου; 
α; μαγγανεία: 

έγένοντο 
:έων και

π ρ ο υ ς ε ν η σ ζ ν ζ·ρ ζ ν α ζτ ησ ι ν 
εί; τόν Mirabeau, ώ; οί 
παρώςυνζν τόν Giusti, 
εκζν.ον έξαλλον τόν Κουτούζην 
μάστιζεν άριστοκράτ 

λαϊκού;
νέου:

α:
άνορζ;

απλού; πολιτζ; καί 
ύποκριτζ;, 
τού: μοιχού;, 
τά; γοητεία;, 
τά τοιαύτζ, ζπερ 

ινων άν.αθων ίε:
Vi το, ώ:
. ΊΙτίμαζε

του; απα

c’./.ου: ζζ». 
οοντζ; ζζ*. 
'Έξήλεγχε 

τά; μοιχζλιόζ;, 
ίερεϊ;. Κζτεγέλα 
τά; μ.ζντείζ; ζζι
τότε έν Ζαζ.υνθω υπο 
γρζιόίων. II σατυρα ζύτού 
πλείστον, ατιμωτικό; λίβελλο 
περιέπαιζε· έζ.ίνει τά όάκρυζ 
τον γέλωτα. ΊΙ σάτυρα 
άληθέ;, άλλ 
•ζ

οή··υ.ζ ενινετο'Ιι >

οεν
ου πονου και ουχ

νά όάκνη, εινε 
:■ Ο Κουτού 

έρρεε κζί τό 
·.............. ,· Ει; τούτο

Ιουβενάλην. Σπζνίω; 
ζ.ζζιζν ή το έγκλημα, αλλά

Γ................... τού άτόμου τού κζζ.ού ή τού εγκλη-
μζτίου. Ούτω όιηγείροντο τά πάθη καί έξη 

ιούντο οί άνθρωποι. Έπί τού χείλους του 
πάντοτε ό γέλιο;, άλλά γέλως · 

τού Δέν Ζουάν, γέλως ώ; λέγει ό 
όμιλίυν περί Κουτούζη πωσκιαζε έχ 

ι τό
■ούτο

,, λλλ Ουχι μ.έχρι; αίμ.ζτο 
ό'/.ω: οτε έόζζ.νε, τό α.ίυ.α.

L_.
“kr, νη ά υ ζ το:

οον.οιο:
ρίκζε τ

τον

τζ

ητο πζ- 
έζαυτη- 
κατεοέ-

I
ευρισζ.ετο 
ζρός, ά 
Σολωμός 
ύρό και φί.λο. Εύ'ρισζε 
humour, άλλ ’ ώς έπί 
ήτο πονηρόν, όόλιον, οηζτ-.κόν. Με πολύ αεγά, ~ .. ν < , , 11 .λην ευκολίαν οιεσαλπι,ε και τα; οικογενειακά; 
ατιμίας. ΊΙτο ό μόνο;, κατά τά; ημέρα: 
τού, όστι; είχε το θάρρος νά λέγη άφοβω; 
πάντα, ώ; έζαμνεν ό Άρετΐνος, μέ 
ράν ότι, ο Ιταλό; ούτο; ποιητής 
λιβέλλου: χάριν ζέρόου; ή συμ.φέροντο;.

ΙΊροσεπάθει ό Κουτούζη; νά. γνώριζα, ζ.ζτά βά
θος τήν κοινωνίαν ζζί νά ψυχολογή Δυστυχώ; 

οιούμενο; χρήσιν τή: όραστηριότητό; 
,ζε νά μανθζνη κατά βάθος όλα 

ζ.ζί τόν βίον έκάστου. Ιΐαντού πα- 
άνήόύνατο. Γην νύκτζ περιεφέρ·το. 

·.·.: ύοτ;οφού:. 
υπηρέτζ: όιά νά μάθη ολζ τά 
ν.υστήεια. Ουοέποτε 
*. , ενώπιον παιοων, γραιοιων. ζ.ζι κουρεών,

παντοτε έτοιμον 
τό πλεϊστον, τι

τήν κοινωνίαν κζί νά 
κακήν π 
του έφρόντι 
αισθήματα 
εευείσκετο, 
Συνέόεε φιλίαν με υοροφορου: 
τρί«;, 
νειαζά

πι-

ζυ-
α 

την όιζφο- 
έόημοσίευ:

τα

ύπη.. 
οίζογε- 

έλεγε μυστικόν ούό’
ων.ιζει 
οιότι ένόμιζεν αύτού; φλυάρους.

Τοιούτο; άνθροεπο: έπρεπε νά έχη θανάσιμου; 
εχθρού;. Κατά τού; χρόνου; του, ήτο έν χρήσει 
πρό; τιμωρίαν, όι’ έζόίζησιν, τό φρενάρισμα' 
σ-ηζπιόζ φρεζάρανε (·ι ) τόν ποιητήν ζζλλιτέ-

4) Έκ τοϋ ιταλικού Sfragiare ήτοι τραυιιατίίω 
τδ πρόσωπον, άτψάίω οι' άλεέαλείπτου ούλής τό

172 — 173 -



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

χνην τήν πζρ-ιάν. Μωλ.ωπισθεί; σεινώ; κζτά 
τήν —χ:=·χ·/ κζί μή ύποφέρων την ευσμορφίζν 
άτε φιλάρεσκο: ών, έσκέφθη νά περιβληθή το 
ιερατικόν σχήμζ '·'* 7 άφήση το γένειον 
καί κζλυφη την άσχημίζν του προσώπου. 
Σημειωτέο·/ οτι οέν ν,ούνατο ν1 άφήση το 
γένειον χωρίς νά προσφύγη ώ: την ίερωσυνην, 
όιοτι έπεκράτει το έθος ότι το ξυρίζισθζι ήτο 
ίεΐναζ εύνενεϊζ:. Μζλιστζ έν Ζακύνθω οί Ε 
,. '2 .ybpzioi εζητησζν ποτέ πζρα τη; αρχή;την ζοειζν 
νά ξυρίζωντζι, άλλά οέν τοι: έοόΟη ! Η γζλ 
λική επζνάστζσι; μετέ€ζλεν έπειτα τά πράγ
ματα. Κζί όμω; πζρά τω καλώ κοσμώ έπι 
πολλά έτη έπεκράτησεν ή ΐοέζ οτι τό ξύριζε- 
σθζι ήτο τι εύγενές.

Ό Κουτούζη; Λοιπόν όιζ νά κζλύύγ, το ατι
μωτικόν στίγμα, μετέβη εί; Λεύκασα κζί ένε- 
όύθη τό ιερατικόν σχήμζ. αξίωμα, τή άληθείζ, 
έναντιούμενον προς την φυσιν της ελευθερίας 
του ζωηρού πνεύματός του. Έπανέκαμψεν είς 
τήν Ζάκυνθον ίερεύς ! Αλλά, καί λειτουργός 
τοϋΗεοϋ, ήτο ό αυτός. Φύσει ήτο έ/θρό; τών κζ 
τζχρήσεων κζί έκεραυνοβόλει και ίερεύς. 'Εφ' 
όσον ύπήρ/ον φατρία·.. μικροπρέπεια!, κακώσεις, 
άτιμίκι, άοικίζι, οο/.οφονίζι, αντεκδικήσεις, ο 
Κουτούζη;, αδιάφορο·/ άν ήτο ίερεύς, έκαυτι- 
ρίαζε. <>ί εχθροί του όμω; έπολαπλζσιάζοντο.

'() Ζακύνθιος σατυρικός ποιητης Ηωμζ; Δζ- 
νε'λάκης εναντίον τού Κουτούζη έποίησε οριμυ- 
τάτους στίχου;.

[Άκο).ουθ«Γ| ΙΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

πρόσωπον, τό φρενάρισμα έγένετο καί είς τήν ’Ιτα
λίαν κατα διαφόρους τρόπους οιον δια νιτρικού όξέως, 
δια ξυραφιού. Έν Ζακύνθω εγίνετο ούτω πως. Έν 
τός μικρας φιαλίδος λεπτότατου ύέλου λεγάμενης 
μπουκέτα,ήτις έχρησίμευεν εις του: χουσοχόους όπως 
διαλύωσιν έντός τοϋ νιτρικού όξέως τόν άργυρον ή άλλο 
μέταλλον, έθεταν μελάνην κα! πυρίτιδα έπειτα κρύφα 
μεθ' ορμής έκτύπουν τήν παρειάν τοϋ ασπόνδου έχ- 
βροΰ. 'Η λεπτότατη φιαλίς συνετρίβετο, ή παρειά 
έπληγόνετο, τά τεμάχια τής ύέλου «ίσήρχοντο είς τήν 
σάρκα μετά τής μελάνης καί τής πυρίτιδας Τό αίμα 
έν τούτοι; ερρεεν. Ό πόνος ητο μέγιστος, τέλος έθε- 
ραπεύετο, αλλ' ή μελανή ουλή εμενεν. ώς ατιμωτι
κόν στίγμα μέχρι θανάτου. Ό ένετικός ποινικός νόμος 
τήν δυσμορφίαν τοϋ προσώπου έτιμώρει, διά δύο 
ετών φυλακής τοϋ τραυματίζοντας τό πρόσωπον 
και πεντακοσίων λιρών πρόστιμον. Ό νόμος ούτος 
κατα τών τραυμάτων τών δυσμορφούντων ταπρόσιοπα 
έγένετο τή 29 'Ιουνίου τοΰ έτους 1443. Τάς έκ προ
μελέτης ταύτας α'ικίας έδίκαζεν δ είσαγγελεύς (Αν- 
ν ο gad ο re). "Ορα : Legg i, Criminal! del 
Se renissi modem into Veneto 1751 ,σελ. 12 
—Priori: Pralica criminale Secondo 
il ritlo della leggidella Seremissi- 
ma Republica di Venezia. Venezia 1663 
σελ.194—195.

* ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ *

MIA ΑΝΟΙΞΙ ΔΓΣΤΓΧΗΜΑ Η ΕΓΤΓΧΗΜα

(ΔΙΗΓΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΛΕΞΕΙΣ)

-Στο>· οι’ραΐ'ό, eror οί·ραι·ά, άφ’ τά σύγνεφα 
Αρχίζει ή τρικυμιά κ’ έκεϊ τελειόνει.

Άς φύγουν άπο γύρω μου 
Τό σκότος και τό χιόνι.

Τής καρδιάς μου προβαίνει τό Μαγιάπριλο 
Κι ’ άς σκορπίσουμε τό Μάη 
Σέ μιαν Αγάπη ατέλειωτη 
Ποΰ ποτέ της δέν περνάει

Τα περίσσια τά ροδόκρινα 
"Οπου γνρω σας σκορπίζω 
Εΐν ’ ό,τι μ Ικανέ στη γή 
Φριχτά νά λαχταρίζω.

Στόν ουρανό, στόν ουρανό, στ' Απέραντο 
ΊΙ ψυχή μου θέ νά φύγη.
Τ ουρανού τά πλάτη γνρω μου 
II δυοτυχιά μ' ανοίγει.

ΙΙλημμύρισαν τά στήθη μου 
Απ ' άνθη μυρωμένα !

Μέ τό μισός σας κυττάχτε 
Τί χαρίζετε σ' εμένα !
Ό καθένα σας τό χέρι 
Μεσ στά κρίνά μου άς ιιπ.Ιιίιση.
Ό καθένας, <5 καθένας 
Κάτι, κάτι μώχει δύσει.

Στόν ούρανό, στόν ουρανό, στ ' άπέραντο
Τό ταζεΐδ'ι μου θά κάμω, 
Μέ τά ρόδα ατό κεφάλι 
Τρέχω, σ' ένα γάμο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΟΚΗΣ

* />z<>«<;wiv<'iii i. ΧΤΑΜΑΤΙΟΥ *

I

ΣΟΝΕΤΤΟ 3 ά
καί κάποτε Θ.Ιιμμένη 
θωρεϊς σιμά ο' εσένα,

Άν σιωπη.Ι'η
Νά γέρνω /ζλ
Μια ά.Ι.Ιη γ.Ιώσοα ουράνια μαγευμένη 
Τά χεί.Ιη μοΰ κρατεί σφιχτά δεμένα

* Ι'ιΙηιιιγραρlai Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ *

Απ' τόν πόθο ή ιύυχή π.ίημμυριομέιΐ) 
Β.Ιέπει τ’ άγιό της κρίνα σκορπισμένα 
Καί τό τραγούδι άγά.Ιι γά.Ιι οόύνει 
Και .λόγια .λέω πικρά κι ’ άπε.λπιομέεα.
Ν ι^υχή μου σιμά σου μαρτυρεύει 

Κι ’ άπ ’ τό μάτι κρυφό δάκρυ κυ.λάει 
Τό πρόσωπό σου τό γ.λυκό ra βρέί,η.

Εσέ κάθε μου πόθος συντροφεύει 
Κι όπου βρεθής σ'έσένανε πετάει 
Τής καρδιάς νά σοϋ 'π ή μιά μόνη .λέέ,ι.

— Εις έ/ό άρΐοουν ποζΐ· τά τρα
γικά . . .

— Καί μένα, οΰρ κουμπάρε, τά 
τ ρ α γ ι α . . .

— ΠροοκυνΛ, Κυρία . . .
— -Vii ιιέ ονμπαϋάτε. Κύριε' Λίν είμαι 

κυρΐιι, είμαι ... ύ ε ο ,τ η ι ν ί ς.

ΕΛΕΝΗ ΑΑΜΑΡΗ
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'Ο ακρωτηριασμός δύο δακτύλων. — Ευ
λογία καταλήγονσα είς πεντιίλφαν.—57,000 
δρ.— Γρηγόριος ό Ε και ό Αθανάσιος Διά 
κος έν τή Ελληνική τέχνη.— ’Αρμόδιοι μή 
Λριστογείτουες.— Οί ' Αθλιοι τοΰ Ουγεΐι) και 

τό Πεντελικόν.—’11 καλλιτεχνική Αγορά ιού 
Ακταίου.—Αί βηρίναι τών πιλοποιείων.— 

Μία άπαγεογί).— “Εργα ιού παρελθόντος 
αιώυος.— Τό μπαγιατοπάξαρο.— Τά σκίτσα

ε κιιτκηι ιιΐ’ΐοΐ

AJΜΑΣΙΟ! άνθρωποι ποΰ εϊ- 
μεθα ! Χάρις είς τόν κ Μα- 
ρασλήν άπεκτήσαμεν τόν άν 
δριάντα τοΰ ΙΊατριάρχου Γρη 
γόρίου τοΰ Ε’. Μετεφερθη 
είς Αθήνας, συνεστήθη επι
τροπή ή τις ουνίλεξε 5 7,000 
διά νά χρησιμεύσουν δια τήν 

μεταφοράν τοΰ ανδριάντας εις Λημητσάνακ, τήκ 
άναστήλωσιν καί τ' αποκαλυπτήρια. Ο άνδρι 
άς ϊμεινεν επτά(άρ.7)έτη εις τό τελωνεϊον Ιίει- 
ραιώς, ως άζήτητον εμπόρευμα, ένώ ή επιτρο
πή έκοιμάτο μαζή με τάς 57,000 χιλιάδας. 
Τέλος χατορθωθη να μεταφερθΐ) ό καί έκ μαρ- 
μάρω έτι μαρτυρήσας έθ τομάρι υς εις τήκ γεκε 
τειραν. “Αλλος ύπνος έκεϊ. Παρερριμένος έκ 
τή πλατεία. αναμένει άπό πολ.Ιοΰ κά ίδή τό 
φως τής ελευθερίας, όπερ οΰ έν τή ζωή έθυ 
σιάσθη. 'Αλλ' άντί άναστηλώσεως ίφίσταται 
ά/.ατονόμαστον άκρωτηριασμόκ. Οί δύο δάκτυ 
λ οι, άκριβώς εκείνοι οί όποιοι ευλογούν. προ 
χθες κατεστράφησαν. Καί τώρα der μένει ή 
κ ' άνοιχθοΰν οί δάκτυλοι καί τών όύο χειρών 
καί κά διευϋυνθοΰν προς όλους τους άρμοόίους 
καί μή, έπιτροπάς καί μή έπιτροπάς καί κά 
άρπάσι/ ό αοίδιμος ιεράρχης τά μέλλοντα ά- 

φεύκτως κά σκορπισθώσι μαρμάρινα μέλη του 
καί νά τά έκσφενόονίσρ κατά τώκ προκομμένων 
άπογόνων του, οϊτινες ήρωϊκώτατα τόν άκασκο- 
λοπίζουν καί καθημερινώς τόν στεφανώνουν, 
μεταβαλόντες τόν χώρον,ένθα υπνώττει ό άν 
όριάς, εις κοπρώνα /

Ευτυχώς δεν θα κοπιάσΐ) πολύ εις τό έργον 
τοΰιο τής χειροτονίας ό ατυχής δεσμώτης τής 
Αημητσάνης· θά έχη σύντροφον καί άλλον 
σύγχρονόν του ήρωα. τόν Αιάκον, τόν δέσμιον 
τής Λαμίας, ό όποιος κα·. αυτός είνε κουκουλω- 

τοΰ κ. Θωμοπούλον.— ΊΙ παρθένος τοΰ... 
Παρϋένη.—Γυμνό ποΰ έπρεπε νά είνε σκε 
πασμίνο. — Φλοιρα, Βολανάκης, Βούκας. Σι 
γάλας, Σκούφον.— Φαία άλλ' όχι και νυμ 
ιραία —ΊΙ μαγκούρα καί »/ τέχνη. — Βα- 
ynoild, Gesbron.—" Πρως ερωτύληπτος καί 
ναύαρχος καβγατζής.— ΊΙ στάμπα τού Bril 
finer. —ΊΙ ελπίς τού μέλλοντος.

μένος άπό έιών, καί θά είνε ΐιφοΰ όέν εύρΐ- 
σκονται όύο πολϊται ελεύθεροι, οί όποιοι ένα 
βράδυ να πετάξουν τό πανί καί κά τόν άποκα- 
λΰψοί'ν ακριβώς καθ’ ήν ώραν θά κοιμούνται 
οί αρμόδιοι, άλλ' ήκιστα... Άριστογεϊτονες.

Καί αυτά συμβαίνουν ή μάλλον δ.αδραματί- 
ζονται παρ' ήμϊν, ένώ έν Γαλλία ϋιζοΰται άν- 
δριάς καί εις αυτόν ακόμη τόν Γτάννην Ά- 
γιάινην τώκ « \40Λω>'», οί δε Γερμανοί δα
νείζονται άπό το Πεντελικόν τά μάρμαρα διά 
τά ομοιώματα τώκ φιλολόγωι καί μουσικών 
των,ΐιφοΰ έξήνιληταν τους ήρωάς των. Καί πρέ
πει νά δίόωμεν προθύμως τά μάρμαρα δια νιι 
αποκτήσουν έπί τέλους καί αυτά τόκ προορι 
σμόν τι»ν. ΐιφοΰ ημείς ε'ίμεθα. ανίκανοι νά τά 
σμιΛεύσωμιν, νιι τά.. άποκαλύιξωμεν.

Καί έπειόή όργισα μέ μεμώιμοιρίας,άς κατέλ 
θωμεν μέχρι Φαλήρου καί άς έπιοκεφθώμεν τό 
Άκταίον, δηλαδή τήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν, 
μέ τήκ όποιαν Ισε.έφθη κά εγκαινιάσει τό μεγα
λόπρεπες καί βαρύ καί δυσανάλογον δια τό 
Φάληρο)- ζενοόοχεϊον του ό κ. Πεσμαζδγλου. 
Αιά τίμ· έκθεοιν αυτήν όέν θά έκοπίασαν υπο
θέτω καί πολύ οί όιοργανωταί της, άζιόλογοι 
άνθρωποι οΛοι των, άλλ'όχ'. καί πολύ γνώρι
μοι τής τέχνης. Περισυκέλεζαν ένθεν κακεϊθεν, 
άπό έμπορικά καταστήματα, άπό αίθουσας. 
άπό τό άρχεϊον άχόμη τής Έτν.ρείας των, 
άπήγαγοκ όύο τρία έργα άπό ένα δύο ατελιέ, 
έπεκαλέσθηοαν τά καλλιτεχνικά φώτα δεκάδος 
δεσποινίδιοκ κα. ήνοιζακ έχθεσικ... .καλλιτεχνι
κήν. Αιά τους έν Φιιλήρω λουσμένους θά ήτο 
άρν.ετά όιαακεδαοτικι, μία τοιαύτη περισυλλογή). 
Jia τούς άληθώς ΰμως φιλοτέχνους ΰπήρζεν 
ανιαρά' διότι ήσαν υποχρεωμένοι νά ΐδουν 
δΐΊ δεκάτην καί εικοστήν φοράν έργα τοΰ πα- 

ρελθόκτος αίώνος — κυριολεκτικώς διότι συκε 
τελέσθησαν τά πλεϊστα έζ αυτών πρό τοϋ 1900 
— έργα έκτεθέντα και' έπανάλ.η^'ΐν καί εις άύ- 
τάς ακόμη τάς προθήκας τών πιλοπωλείων 
καί μάιην άναμένονια τήν εύσπλι,γχνίακ όύι 
πλούτου τινός. Κάποιος καλλιτέχνης ιόκό- 
μοσε τήκ έκθεσικ τού 'Ακιαίου μ π α γ ιατ ο 
π ά ζα ρ ο. Ίσως ή έκφρασις είνε υπερβολική, 
τό αληθές ίίμως είνε ότι ή τοιαύτη έκ τών 
ένόντων περισυλλογή εικόνων, άχρηστων ώς 
έπί τό πολύ, ήκιστα συντελεί εις τήν πρόοδον 
τής τέχνης άπ εναντίας,δεικνύει μίαν άπελπι- 
σιικήκ όπισθοδρόμησιν διότι ίσιος φακτασθϊ) 
ό επισκέπτης ότι άλλα έργα άπό αύτό δεν πα 
ρήγαγε τό καλλιτεχνικόν πνεύμα τής νιωτέρας 
Ελλάδος, άλλ 'ότι έσταμάτηοε ή δημιουρ 

για εις τά έργα τά αίΐινια καί άτελεύτητα τής 
έκθέσεως τών Φιλοτέχνων ■

Εις τήν πληθώραν έν τούτοις τής πεζότη 
τος καί τής κοινοτοπίας, θά σημειώσωμεκ όλί- 
γας γραμμής έκ καθήκοντος ευσυνειδησίας διά 
τά νέα έργα τοϋ έκ Πάτραις καλλιτέχνου κ. 
Επ.θωμοπούλου. Είνε πεντήκοντα μικρά·, σπου- 

διΐι ΤΊατραϊχά τοπεϊα εΐκονίζουσαι.Πρός τούτοις 
κ. Θωμόπουλος έχθέτει μίαν τριγραφίαν (tri 
liCO}. Κόρη φυσικού μεγέθους έϊηπλωμέκη γυ 
μνή έπί ρόδων ποικιλοχρόιμων με ίκ αμέριμνου 
μειδίαμα εΐκονίζει ολην τήν άφέλειαν τής νέας 
ηλικίας. Αί γραμμαι είνε άσχημι'ιτιστοι έτι καί 
τοΰιο ινα μή ό καλλιτέχνης άπομακρυνθή τοΰ 
φυσικού. Αί χεϊρες ένοΰνται εις τό έπάνω μέ 
ρος τοΰ στήθους, ένώ έπί τής κόμης φέρει μικρόν 
ταινίαν κυανήν. ΊΙ « Ευτυχισμένη ηλικία» άπο 
τελεί συνέχειαν τών β Ωδών προς τά σύν
νεφα» ίις έδημοσίευσεν ή «Πινακοθήκη» καί 
τών «Χρυσανθέμων >< άτι να είκονίζει ποιητικό
τατα διά κεφαλή', κόρης προσβλεπούσης μαρα
μένα χρυσάνθεμα. Ό κ. Θωμόπουλος χορίς 
ν' άπομακρύνεται τής άληθηνής τέχνης ιινε 
ουμβολιχ'.ς. Καί τούτο δέν εικε μικρόν. Αλλ' 
ό πίναζ όση; μας σταματά κατά τήν γοργήν, 
άκά τήν ϋι/τηλήκ γαλαρίαν τοΰ Άκταίου, διά- 
βασίν μας, είνε ή «Παρθένος» τοΰ κ. Παρ- 
θένη, έργοκ έζοχον — τό μόνον έζογον τής 
έκθέσεως. “Ολη ή μελαγχολική ποίησες, ίίλη ή 
νεωτεριστική τεχνοτροπία έχουν άφθόνως χυ~ 
θή εις τήν ποιητικής αυτήν εικόνα. "Ο.τι καί 
άν είπή τις. είνε ολίγον Καθώς de είνε μέσα 
εις τήν σωρείαν τώε- άλλων μετριοτήτων, έπί 
μάλλον κερδίζει καί άναόεικνύεται.

To Prater τής Βιέννης, τοΰ ίδιου, έχει αρ
κετήν αισθητικήν καί θέλγον χρώμα. Αιά τό 
γυμνόν του <>μο>ς δέν δυνάμεθα ν' άναγράώιιμεν 
επαίνους. Καλλίτερα νιι έλειπενό άκαλαίσθηιος 

έκεϊνος σάρκινος όγκος. II δεσ.τ. Φλωρΐι ήτις 
μας έχει συνειθίσΐ) μέχρι τοΰδε εις ώραϊα έργα, 
τιάρα σχεδόν μάς διώκει. Μόλις ή προοωπο 
γραφία όύιαται νιι έπιπλεύση Ο κ. Βολανά- 
κης αντιπροσωπεύεται,ιός συνήθως με παλαιός 
θαλασσογραφίας, ών σχετικοις κ.αλλιτέρα είνε 
ή ύπ άριθ. 5 Ο κ. Βούκας εκθέτει ΐε· πολύ 
καλό κεφάλι, τής αυτής άξίας μέ τόν έν άλλη 
έκθέσει έκτεθέντα «Τπεον» Άλ.Γ έκείνη ή 
«.Πλύντρια» πρός Θεοΰ ! καί έκεϊνος ό «Πετει
νός» καί έκεϊνος ό« δήμαρχος Αθηναίων» ! . . 
Ό κ. Λάιτοας έκθέτει τους αιωνίους Παρ 
θενώνας καί τάς άπαριάτήϊους στήλας τοΰ 'Ο
λυμπίου Βιος. Ό κ. Σιγάλας έκθέτει ίν άπαι 
σιώτατον έργον, τήν κλίμακα τοΰ Ίακίυΰ καί 
μίαν άνταζιαν τής κλίμακος αυτής σπονδήν. Η 
δεσποινίς Μ. Σκούφου ίπισπζι τήν προαοχήν 
μας μέ τήν «Φαίαν», κρητιδογραφίαν άρκετά 
εύμορφην καί τήν« 'Εαρινήν αυγήν» μέ τό άβρόν 
τριανταφυλλένιο)' περιβάλλον καί τά πτηνά έπί 
τής κόμης. Τά άλλα έργα της δίΐ’ αξίζουν. Κά
ποιο ιάλαντον δεικνύει ό νεαρός Ρωμανίδης μέ 
τήν «Φθινοπωρινή) έσπέραν» .Αιά τά έπίλοιπα 
έργα,ερασιτεχνών καί μή, πρέπει τις. νιι έπικα- 
λεσθη την μ α γκοϊραν τοΰ «Εκατοντού
του» ...

Αλλ ή έκθεσις τοΰ «'Ακταίου» έγινε καί 
διεθνής, χάρις εις τόν ζήλοι· τής περισυλλογής 
τών διοργανωτών. Αϊ 25 ύόατογραφίαι τοΰ 
Casimir Raymond είνε άρκετά καλαί, άρι
στα δέ τά άνθη τοΰ A. Gesbron.

Τό γόητρον τής γλυπτικής διεοώθη χάρις εις 
τά άγαλμάτια (έκτυπα) τά άγαρασθέντα διά 
τήν επίπλωσιν τοΰ « 'Ακταίου». Ή Lo rely είνε 
έργον θαυμαστόν. Ο κ. ΙΙαπαγιάννης έκθέτει 
τόν «Πυρπολητήν» όστις φαίνεται έχων στά
σιν Έριοτοκρίτου καί τόν Μιαούλην όστις φαί
νεται έτοιμος νά πτάσιχ καυγαν' Ο κ. Φίλιππό- 
της έζεσκόνισε τήν « Αλεξάνδραν» διά τρίτην 
φοράν.

"Ολ αΰιά έννοεϊται όέν είνε άρκετά διά νά 
ύνομασθή ή ΐιγορά τής « 'Εταιρίας τών φιλοτέ 
χνων» έκθεσις καλλιτεχνική. “Αλλος ό σκοπός 
καί ή σημασία μιας έκθέσεως μέ καλλιτεχνικός 
αξιώσεις ήτις νά μάς παρουσιάσρ νέα έργα, νά 
μάς όι'.ισΐ) ιδέαν τής συγχρόνου καλλιτεχνι
κής παραγωγής τών εξ επαγγέλματος καλλιτε
χνών καί άλλο άγορά, σκοπούσα νά έλεήσΐ) τά 
βαλάντια μερικών τεχνιτών καί νά ένθαρρύνη 
πρωτόπειρους δεσποινίδας καί φιλοδόξους έ- 
ρασιτέχνας.

"Εκθεσις εις τήν όποιαν δέν σιέργουν νά εκθέσουν 
καλλιτέχναι οίοι οί κ κ. 'Ιακωβίδης, Λύτρας,

176 - 177 —



ΠΙΝΑΚΟΘΓίΚΜ

Ροι'Αός, Σώχος. Σα66ίόις, Ρά./.Ιης, Τσιριγώ 
της (τα έχτι6έμευα έργα του fife πα.Ιαια] 
Μποχατσιάμπη.( αντιπροσωπεύομε! ος έυ άγνοια 
του μέ ίργον πρό όεχαε.ιίας έχτεθέυ Γεραυιώτης 
ΓιαΑ.Ιινϊϊς, Βρούτος, Οίχοεόρου, ' Ασπριώτου 
Κοντόπου.Ιος, Μαθιόπου.ίος, Αημητρίου, Φω· 
χάς. Χατζόποί'.Ιος, Προσα.ΐέετης, Μπο νάνος, 
Όθωναΐος .Λαπχαρίόου. — d'tr ήΐ.εύρω ίίυ έμεινε 
κανείς χα.Ι.Ιε,τέχνης άζίας του όποιου fa μή 
άνε'τρερα είς του χατά.έογον των άποσχόντων τής 
ίχθέσεως— εκθεσις <ίπό ri/r όποιαν Λάμπει όιά 
τής άπευσίας τη; ή παμώηγιτι σχεδόν τών χα.Ι- 
.Ιιτεχνώυ δέν ήζευρω άυ όύυαται νά γίνει το ά 
τιχείper ου σοβαρός χρίσεως.

ζ/ιά δέ την άυάρτησιυιί να είπωμεν! Φύρδην ΔΑΦΝΙ!

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Είς τό χωρίον Σοκίτι τής Άγυιάς κατά τά; ένερ- 
γουμένα; άνασκαφας άνευρέθησαν αρχαιολογικά 

αντικείμενα μεγίστης σπουδαιότητος. Ί” ανευρεθέντα 
συνίστανται εί; νομίσματα, ύδροδόχους καί άλλα τινά 
αντικείμενα εφθαρμένα ,εύρεθέντα εντός τά'ϋων. Εικά
ζεται οτι τό χωρίον, έν ω ένεογοΰνται άνασκχφαί θά 
εί«ε ή πατρίς τοϋ ίστοριογρά&ου Ιίολυβίου Τοΰτο 
εξάγεται έκ τοϋ ονόματος τής θέσεως όπου άνευρε 
θησαν, καλούμενης «Μολύβια», δπερ πιστεύεται ώς 
παοάφρασις τής αρχαίας Μελιβοία;, πατρίδο; τοϋ Πο
λυβίου.

— ΈνΛευχάοι άνευρέθη εις λόφον τινά τής θέσει,>; 
Λιγιά είς λέων έκ πυρόλιθου μέ πολύ λεπτούς κόκ
κους, Τό μήκος αύτοϋ υπερβαίνει τά 5 μέτρα, τό δέ 
βάρος αύτοϋ ανώτερου τών 15 τόννων. Ό λέων ούτος 
άνευρέθη εις μεγαλα τεμάχια, τά οποία διατρέχουσι 
τόν κίνδυνον νά χαταστραφώσιν,εκτεθειμένα έν ύπαιθροι 
καθόσον ύπάρχει ελλειψίς τών μέσων τής μεταφοράς 
αυτών.

— Εις τινα θέσιν τοΰ Αίγιου, καλουμένην «Πα
λαιό Λουτρό», ένώ άνέσκαπτον έργάται εις βάθος 3 
καί 1)2 μέτρων εύιέθηταν πέντε αρχαίο·, τάφοι, έντός 
τών όποιων περιεκλείοντο τά εξής :

’Οστά καί κρανία άνρθώπινα, διάφορα αγγεία κοινά 
πήλινα τά οποία έθραύσθησαν, έν κάλυμμα καθρέ- 
πτου χάλκινου, τρικ αργυρά κύπελλα έκ τών όποιων 
τα δύο έθραύσθησαν. ’Επίσης έν κύπελλον κργυροΰν 
καί αύτό μετά μακράςλαβής τό όποιον έχρησίμευε πρός 
μεταγγισιν τοΰ οίνου εκ τών κρατήοων,τό δέ σπουδαιό
τερου τών αντικειμένων τούτων είνε χρυσούς στέφανος, 
τοϋ όποιου διεσώθησαν 8 φύλλα.

— Έν Θασω άνευρέθησαν αρχαίοι τάφοι περιέχον- 
τες μεγάλης αξίας κτερίσματα. Οί τάφοι αυτοί, λάρ
νακες η σαρκοφάγοι μαρμάρινοι,ανήκουν είς τόν Κάσ- 
σιον και εί’ς τινα Λεύκιον. Πρό αυτών άνευρέθησαν 
αρχαιότητες άνήκουσαι είς τόν 2θν καί 3ον μετά Χρ.- 
στόν αιώνα. 

μίγδην. ’ ΟρείΛεται εις τί»· δραστήριον.. επι
στάτην της Εταιρείας, ου του προσοχήν διέ 
φύγε έ>· τούτοις μία στάμπα έργοι: τού Briickner 
επάνω είς τήν όποια» έρρΐφθησαν Λέγουν μερι
κές πιυε.Ιιες.

Καί τώρα άς άναμείνωμεν τάς έχ θέα εις τον 
Ζαππείοο χαί τοΰ « Παρνασσού» με τήν ΙΛπίδα 
ότι. είς τας αιθούσης αύτάς τονΛά,χιστον θά 
συναντησωμεν μίαν πνοή»· χιιΛΛιτεχυιχήυ, έκ- 
δηΛοιμένην διά καινοφανών εύρωστων τργων, 
χαΛΛιτεχνών έχόντωυ έπι τέΛου; χαί κάποια 
δικαιώματα επί τής τέχνης.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

νεκρίθη ύπό τής νομαρχία; ’Αττικής ή πραξις 
J τοϋ δημοτικού συμβουλίου Πειοαιώς, άφοεώσα 

τήν αγιογραφίαν τοΰ ΙΙαντοκράτορος, προφητών καί 
ευαγγελιστών έπι τοϋ τρούλλου τοϋ ναού τοϋ Άγιου 
Κωνσταντίνον Πειραιώς, άνετέθη δέ ή εργασία αϋτη 
τή όμοφωνω γνωμοδοτησει τών καθηγητών τοΰ 11ο- 
λυτεχνείου κ. κ. Λύτρα καί Ι’οίλοϋ, είς τόν κ Δημ 
Γεωργαντάν, ζωγράφον Τήνιον, διακρινόμενον έπι τέ
χνη καί διά τάς είς καθαρό? βυζάντιανόν ύφος αγιο
γραφίας του.

— Άφιχθείς δι ’ ολίγα; -ημέρας έκ Μονάχου έπέ- 
στοεώεν αυτόθι όπως διαμείνη επί τρία ακόμη έτη ό 
δοκιμώτατος ζωγράφος κ. Σπ. Βικατος.

— Νέα έργα έπεράτωσαν έκ τών έν Άθήναις καλ 
λιτεχνών, ό κ Ίακωβίδης προσωπογραφίαν τοϋ κ. 
Ι-)ών καί ένα Χριστόν, παραγγελία τοΰ Υπουργείου 
τή; Δικαιοσύνη; ΐνα γίνουν αντίγραφα καί άναρτη- 
τηθώσιν εις τά; αίθουσας τών δικαστηρίων' ό κ Ροϊ- 
λός στρατιωτικήν σύνθεσιν ύδρεύσεως, ό κ. Κοντόπου 
λο; προσωπογραφίαν τοΰ κ Κουρτίδου,ό κ. Λύτρα; τό 
«’Έρημο» καί τόνβ Άγιασυόν τών ύδάτων έν Τήνω».

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Αφικνείται έκ ΙΙαρισίων ό διαπρεπής γλύπτης καί 
συνεργάτης τής «Πινακοθήκης» κ. Λάζ. Σώχος.

— Έγένοντο έν Ζακύνθω τά αποκαλυπτήρια τού 
μνημείου Λομβαρδού, ού απόψεις έχει δημοσίευση ή 
«Πινακοθήκη».

— Έν Λευκάδι προτάσε; τοΰ Δημάρχου άπεφα- 
σίσθη νά ίδρυθή διά πανελληνίων εράνων άνδριάς είς 
τόν ποιητήν Άςιστοτέλην Βαλαωρίτην. Καί πολύ 
δικαίως' αφοϋ ίδρύθη άνδριάς εις τόν Σολωμόν, δεν 
βλέπομεν τόν λόγον διατί να μη ίδρυθή τοιοϋτος καί 
είς τόν επίσης καί κατ’ έξοχήν εθνικόν ποιητην Βα- 
λαωρίτην.

— Ό κ. Δ. Φιλιππότης άνέλαβε τήν κατασκευήν 
τοϋ άνδριάντος Άβέρωφ, τοϋ στηθησομένου έν τώ 
νεκροταφείω 'Αθηνών.

τα
xe-

του

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
— Κατά τάς ένε^γουμένας εί; τήν έν Τήνω θέσις 

Κιόνια αρχαιολογικά; άνασκαφά; άνευρέθησαν τά έξην 
αρχαιολογικά αντικείμενα ;

1) 'Γεμάχιον θαλασσίου δράκο<τος.
2) Μαρμαρινον άνάγΛυφον θαλασσίου τέρατος, τοϋ 

όποιου ελλείπει ή κεφαλή.
3) Δελφίν φυσικού μεγέθους.
4) Δεκαέξ τεμάχια μαρμάρων, φέροντα κεχαραγ- 

μένας ολιγόστιχους συγκεκομμένας λέξεις ή καί γράμ
μα μόνον εις τινα μέρη.

5) Μαρμάρινη πλάξ μήκους 0,65' έπ' αύτής εινε 
κεχαραγμενα δύο ψηφίσματα καί ολίγα γράμματα εϋ- 
κρινώς διακρίνονται.

6) Τρία τεμάχια μαρμάρου άποτελοΰντα καί 
τρία μίαν όλην πλάκα μήκους 0,54, έφ’ ών εινε 
χαραγμένον ψήφισμα' καί

7) Δύο χάλκινα έφθαρμένα νομίσματα.
Πάντα ταΰτα προέρχονται πιθανώς ίκ ναοΰ 

Ποσειόώνος.
— Έν Μηλεαίς τοΰ Βόλου εύρέθη ένεπίγραφος 

πλάξ τοΰ 5ου μ.Χ. αίώνος.
— Έπανελήφθησαν αι έν Φιγάλια πρ’ος άναστή- 

λωσιν τοϋ ναρϋ τοΰ Έπικουρίου ’Απόλλωνος έργασίαι.
— Ή πρό δύο μηνών άνοίξασα έτησία έν Μονάχω 

καλλιτεχνική εκθεσις τοΰ Gbspalasl κλείει τήν 1 
’Οκτωβρίου. Ή εκθεσις κατέλαβε 75 αίθούσας, έργα 
δ’ έξετέθησαν 2,755. Διεκρίθησαν μεταξύ άλλων τά 
εξής έργα : «Έλθετε πρός με» τοϋ Zinmraermann 
ή «Έκ τοΰ νεκρικοΰ θαλάμου έξοδος» τοΰ Kampf, 
ώς καί τό όμοιας περίπου ύποθέσεως εργον τοϋ Fizle 
ή «Έρημος»,γυνή μένουσαμόνη ένώ έκ τοΰ παραθύρου 
φαίνεται νεκρική συνοδεία έξερχο|Λένη.Οΐ Πετεινοί τοΰ 
Hofner είςο λέγεται ότι συνειργασθη καί ό Λέμπαχ, 
τοΰ Μ. Shildt τό «Καθάρισμα τών γεωμήλων», τοΰ 
Mogk ό Αγιος Χριστόφορος αέρων τόν Χριστόν, τοΰ 
Λέμπαχ μία προσωπογραφία, τοΰ Ίταλοϋ Rizzi ή 
«’Αρμονία τοΰ λευκοΰ»,τοΰ J. von Max «ή Σωσάννη» 
τοΰ Faber du Faur ή 'Αραβική όδοιπορία, τοΰ 
Marr ή « ’Επιστροφή τοΰ ζωγράφου», τοΰ Walthep 
τό «ξεκούρασμα», τοϋ Leeke ό Τρίτων καί ή Νηρηϊς 
έργον πολύ ύπενθυμίζον τήν Μπέκλιν, τοΰ Willroi- 
der «Μετά τήν καταιγίδα» μέγας πίναξ.

— Είς τόν κ. Ινοντόπουλο» ανετέθη ή τοιχογραφία 
τοΰ θόλου τοΰ έν Άθήναις ναοΰ τοΰ Άγιου Λουκά.

— Ό κ. Έπ. Θωμόπουλος άνέλαβε τήν τοιχογρα
φίαν καί διακόσμησιν τοΰ θόλου τοΰ έν Καλάμαις 
νεόδμητου ναοΰ τή; Υπαπαντής. Θά ζωγραφίση τόν 
Παντοκράτορα;, τούςπροφήτας καί τούς Ευαγγελίατάς. 
Είναι γνωστή ή τεχνοτροπία τοΰ κ. Θριμοπούλου καί 
οΰτω ύπάζχει ελπίς νά ε^ωμεν καί κάποιαν καινοτο
μίαν ύπο εποψιν τέχνης εις τάς αγιογραφίας |Λας. Τό 
ϊργον άνέλαβεν αντί 15,000 δραχμών, αί δέ έργασίαι 
άρχονται τόν Φεβρουάριον.

— Άπέθανεν ό άγιογράφος Άντ. Καμπύσης.
— Ό ήρως τών Άθλιων τοΰ Ούγκώ, δ δημοτι- 

κώτατος καί είς τήν 'Ελλάδα Γιάννη; Άγιάννη;, έν 
άπό τά τελειότερα πλάσματα τής φαντασία;, θά έχη 
προσεχώ; τόν ανδριάντα του εί; μίαν πόλιν τή; Γαλ
λίας. Είς τήν άνδριαντομανίαν ή όποια κατέλαβε» ε
σχάτως την,Εύρώπην όλόκληρον καί ή όποια άφορμήν 
θέλει έστω καί μηδαμινήν διά νά ύψωση μαρμά
ρινα όμοιώματα,ή ίδρυσες άνδριάντος είς τό μυθιστορι
κόν και ανύπαρκτον πρόσωπον τοϋ Ούγκώ δέν παύει νά 
είνε κάτι τό ύπερβολικώς παράδοξον.Κα! όμως όσον πα
ράδοξον καί άν είνε, είνε αληθές ότι τά έξοδα τοϋ 
άνδριάντος καταβάλλονται ήδη άπό ένα πλούσιον ε’ι- 

σοδηματίαν τής Γαλλικής πόλεως. Καί μόνον μένει 
άγνωστον άν ό δωρητής νομίζη τό πρόσωπον τοϋ Ά
γιάννη πραγματικόν,ή διά τής ύψώσεως τοΰ άνδριάν- 
τος του σκοπεί νά έκόηλώση τόν πρό; τόν Ούγκώ θαυ
μασμόν του.

—Εις τό τελευταίον φυλλάοιον τής Construction 
Moderne δημοσιεύονται απόψεις καί σχέδια έκτε- 
θέντα έν τή τελευταία Εκθέσει τών Παρτσίων τοΰ 
κτιρίου τοϋ Συνδέσμου τών εργατών, ύπο τοΰ κ. Α. 
Γέλβερτ.

ΕΞΕ^ΟΘΙΙΣΑΝ

Γεωγραφικός Χάρτης τΰς Τουρκίας καί τΰς 
Ελλάδος, πολυχρωμολιθογραφημένο;, μεγέθους 22Χ 
62 έξεδόθη έν Κων[πόλει μοναδικός είς τό είδος του. 
Διανέμεται δωρεάν είς τούς συνδρομητάς τοΰ «Φάρου 
τής Ανατολής». Καταλληλότατος διά τε τους εμ
πόρους καί τούς μαθητάς. Τιμαται 3 γρόσ. ή 
0,60 φρ. Άπευθυντέον : 1. Γ. Σακελλαρίδη καί Σα, 
Γαλατά, Κιουρεκτσιλέρ, άριθ. 10 Κωνσ[πολ

Α. Μηλιαράκη. Οικογένεια Μαμωνά.
Ήλ. Τσιτσέλη Λαογραφικά Κεφαλληνίας.
Μαρίκας Πίπιζα. Σταλακτϊτατ.
Ε. Βενιζέλου. Πεθαμένο; θεός. Ποίημα.

ιν.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ
Ήρ. Παπαμανώλη. Πειραϊκόν Άμερολόγχον

ή «Σφαίρα». ΈτοςΓ'.
Σπ. Κοντόγιωργα. Ζακύνθιον Αμερολόγιον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 'ΓΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
11 ..',·.· 1 .-ί·1··.

Zeetscbrift furBanwerse η.(Μέρος 10ο», 
liov, tίον,) Βερολώον.
Altiaverso g 1 i Albi ele Car telle. 

Il par V. Pica.
La Renaissance italienne en An

gle t e r re par L. Einstein.
L’a rt ancien du Perou, ύπό A. Baes- 

sler. Λονίίνον.
Lemons sur la poterie grecque 

ύπό J. - H Buddliston. Λονδίνο».

Γλύπτη Μ. Βεβαίως* χαι διά τόν ανδριάντα τοϋ Βάγνερ 
μήπως δέν μετεχομίσβη έζ ’Αθηνών Πεντελήσιον μάρμαρον ; 
Μήπως 6 τιράοτια μάρμαρα δεν έπρομηθεύθη εσχάτως διά τόν 
αυτόν σκοπόν ή ’Αμερική και αΰτή ακόμη ή Ρουμανία ;

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
ΘΑΛΕΙΑ ΧΑΙΡΒΤΗ. Μία άπό τάς συμπαϋιστίρας Πα- 

τραϊκάς καί.λονάς, ής τήν εικόνα όφεί).<ιμεν tif τήν καλ
λιτεχνικήν καλαισθησίαν τοΰ συνεργάτου μας κ. Έπ. 
θωμοπούλον. Ή δεσποινίς θάλεια Χαιρέτη εινε φωτο- 
γραφημένη με εγχώριον Έλλ. ενδυμασίαν εν Βάλω.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναξ Ν. 
Γυζη- Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. 
Δρ. 2. Έπί εκλεκτού χάρτου ορ. 3.

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ, 
κατά μετάφροσιν Αγιδος Θίρου Ττ- 
μάται δρ. ι. Έπί ’Ολλανδικού χάρ
του δρ. 2·

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

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Λυρικαί ποιήσεις 
Αίμυλίας Κουρτελη. Δρ. 2. Διά τούς 
συνδρομητής τής “Πινακοθήκης,, 
δρ. ι.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ., ύπό
Φρίξου Άριστέως. Φωτοτυπία εις 
μέγα σχήμα δρ. 2.

"Απαντα πωλοΰνται εις τά 
γραφεία μας.

ΊΙ *1 /ΙΙΝΑ ΚΟΘΗΚΗ,, Αντιπροσωπεύεται 
καί κυκλοφορεί άποκλειοτικώς καΟ' βπαοαν την 
'Ασιατικήν Τουρκίαν καί τάς νήσους τοϋ Αι
γαίου ύπο τοΰ έν Σμύρνη πρακτορείου τών 
έφημερίδων,περιοδικών,έντυπων ( Μαδάμας Χάνι 
&ρι&. 19) καί τών υποπρακτορείων του.

Δ. ΚΑΒΡΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— Οδός Σταδίου 56. —
’Αριστοτεχνική έκτέλεσις φωτογραφιών παντός μεγέθους. Στάσεις καί φωτοσκιάσεις καλλιτεχνικοί. Τό φωτογραφεΐον τοϋ κ- Κάδρα Ικανοποιεί δλατάγοϋάτα καί δλας τάς ιδιοτροπίας-

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Πρώην Πατύχα. — Όδής Λΐύλου 55·

Το μεγα.Ιείτερον εργοστάσιου και ξυλουργείου 
έν 'Ανατολή, ϊδρυΟ'εν τώ 1874· Κατασκευά
ζονται έπιπλα πολυτελή έπιχρυσωμένα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΗΤΟΠΟΥΑΟΣ
'Οδός Έρμου 8<) (εντός τοΰ προαυλίου).

Όλα τά τεθραυσμένα άντικείμενα είς τοϋ κ. 
Σακητοπούλου.

Ριπίδια, πίπες, πλαίσια κλπ.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Φύλλα τής «Πινακοθήκης·» πω.Ιοϋνται εν 

Άθήναις είς τά βιβ2ιοπω2εϊα τής «Εστίας», 
Σα2ιβέρου, Έ.ίευθερουδάκη, Μπέκ. Έν Πειραιεϊ 
είς τά βιβ2ιοπω2εϊα Γ. Ά.ίεθ,άκη και Ν. Όρφα- 
νίδου. Έν Σύρω. Λαρίσση, Νανπ.Ιίω είς τά πρα
κτορεία τών εφημερίδων - Έν Κα2άμαις είς το βι- 
β.1ιοπω2εϊον Βουγιούκα. Έν Τήνω είς τά γρα
φεία τής "Προόδου». Έν Πόρτ Σαίδ είς τό βι- 
β.ΐιοπω.ΐείον Παπαντωνοπού2ου. Έν Σμύρνη 
είς το πρακτορεΐον εφημερίδων (Μαδάμας Χάνι 
19) Έν Ν. "Ύόρκη είς το βι62ιοπω.1εΐον τής 
« Άτ.Ιαντίδος.» 'έν Καρ2οβασίω Σάμου είς το 
βιβ.Ιιοπω.Ιεΐον Ν. Σαράντου. Έν Βουκουρεστίω 
είς τά γραφεία τής «Ίριδας».

Άνταποκριταί. Έν Άμστε2οδάμω Α2. 
Παπαδόπου.Ιος (Vondelkade 26), εν ΖακύνθωΑ. 
Ζώης διευθυντής «Μουσών», εν Πάτραις Ε· θω- 
μόπου.Ιος, εν Πύργω Τρύφων Κανε.Ι.Ιόπου- 
2ος, έ·ι Όδησσώ Α. Μά2τος (Rue Puschkin 
ΊΟ), εν Χανίοις 'Αρτεμίσια Λανδράκη. έν 
Θεσσα2ονίκη Άθαν. Ζουζακίδης, έν Παρισίοις 
Π. Αιθάρης ιατρός, έν Κων(πό2ει Κ. Κοντο- 
γιάννης. έν Καιρω Π. Τσιριγώτης, έν Ά2ε- 
ςανδρεία Αεων. Καρδαμάκης.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TQN ΚΑΤΑΝΤΗΜΑΤΩΝ “ΑΝΕΚΤΗ KQNETANTINIAOY,.


