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ΠΙΝΑ-ΚΟΟί-ΪΚΗ

Λ ΛΙΙΛΟΗΕ. "H Ιι»·/ϋί τού νόμον.

ε τής φαντασίας τά 
φτερά σέ προιτογνώ 
ριδα, σέ μιά ξανθή 
τοΰ ήλιου Αχτίδα 
μ< ιν πρωτιιμ ί λήδες*. 

Έτδι άρχισε νά 
τής όμιλή ένα δει
λινό, τίιν ώοα ποϋ 
οι σπίνοι έγοργοπε-

τοΰάαν και τά νερά Αντιφέγγιζαν τιί ΔύιΓι
Καί περιπατοΰοαν μόνοι, κοντά ιΤτίι λίμνη, 

κάτω άπο Ανθισμένα φύλλα και έκείνη είχε Αφεθζί 
εί<; τήν γλυκειά φλυαρία τοΰ Αΐμπλίου.Καί όταν 
έκεΐνος καμμιά φορά δτήν ιίρμιί τοΰ αισθήματος 
τής αιμίλει, αυτή έσήκωνε έλαφρά τά μάτια της
— τά μεγάλα,τά τεράστια μάτια της τιίν έβλεπε 
πλάγια, γλυκά γλυκά, μέ μίαν έλαφράν κλίσιν 
τής κεφαλής, ένω τό σώμα έμενε εις τίιν αύτήν 
στάσιν πάντοτε, και μόλις ταχείλιι άνοιγαν, όις 
νά ήθελαν τάχα νά διαμαρτυρηβοΰν, πράγματι 
όμως διά νά ένθουόιάσουν περισσότερον τον 
υμνητήν της.

Ό Αίμύλιος, Αδιάκοπα ώμίλοΰσε· ϊι Ερατώ 
διαρκώς έδιώπα Καί όμως συνενοοϋντο τόσον 
καλά !

Καί όταν έκεΐνος είπε —και τί δέν είχεν είπεϊ !
— ότι Λ ζωή εΐνε ενα Φορτίον ποϋ χρειάζεται 
σύντροφος διά νά τό Αηκώνι,ι κανείς, έκείνη 
έβαλε τό μικρό τής χέρι εις τό ίόικό του καί 
τοΰ είπε γιά πρώτη φορά, μέ ένα έρύθημα στά 
μάγουλα

— Τόν σύντροφον τόν έχεις...
Καί τήςέφάνηκε έξαφνα τόσον παράξενο ποϋ 

είπε απτά τά λόγια καιέφάνηκε <f αυτόν τόσον 
φυσικό ποϋ τόν έννοιωάε!

“Ετσι έγνωρίσθηκαν. Ή ώρες περνοΰααν γλυ- 
κιές Κάθε ημέρα και άπό μία στάγιίιν δρόσου 
καί μέλιτος εις τό κϋπελλον της ζωής.

’Ερατώ ένα κενόν τεράστιον, και ό ουρανός 
με το βαρύ πένθος του τιίς έφαίνετσ ώς ϊν κοι- 
μιιτήριον έρωτος, ι’.ις μία. κρύπτη κολάδεως, <> 
ουρανός, ποϋ στιίς Αχτίδες του τιίς πρωτομί- 
λησε. ποϋ τόν έθαύμαζαν τόσον πολύ μαίιί, 
ποϋ ιΐτίιν γαλανή του άκέπιι ώρκισθήκανε μέ 
ηνωμένα εις ϊν παρατεταμένον φίλημα, χείλη 
τον όρκον τής αιώνιας Αγάπης. Βγήκε στο πα
ράθυρο. (>ί σπίνοι τώρα είχαν κρνφθή. Ί ά νερά 
Ανήσυχα, έμαύριζαν καί απτά κάτω άπό τίι Ηα· 
ρικϊπννεφιά. II καρδιά της έκλαψε τότε, έκλαφε 
περισσότερο Απ’ δ,τι θά έκλαιαν τά μάτια της 
Έκνττοϋσε μακρπά, και τά δένδρα ποϋ ίίλλοτε 
τά ήθελαν διά νά τούς προφυλάττουν, τώρα 
της φαίνονται Απαίσια. ώσάν νά τήν ειρωνεύ
ονται’ τά ήθελε γυμνά, χωρίς φύλλα, διά νά μιι 
της έμποιΐιζΟύν τίιν θέαν.

Ό Αίμύλιος δέν φαίνεται. Περνούν ώρες. ΊΙ 
Αγρυπνία Απλώνει ί να μαϋρο σημάδι γύρω 
στά μάτια της τά μαύρα, τά τεράστια μάτια 
της — Ή μαύρη κόμη της είνε λυμένη, ώσάν 
ένα πένθος ριγμένο εις τούς Αλαβάστρινους 
ώμοιις της Τά χείλη τιις σφιγκτά κλεισμένα 
δέν έχουν τίιν δύναμιν ούτε ότεναγμιΐ νά άφή- 
σουν πειά Ό παραμικρός θόρυβοςτήν ταράσσει.

ΊΙ άδτραπαίς έλειφαν τά σύννεφα τά Ουρεί 
μακρυά ό άνεμος. Κομμάτια γαλανού οιίρανοϋ 
άρχΐάαν νά φαίνονται.

Και έκείνιι ξαπλωμένη , θυμάται τής χαριτω- 
νες στιγμές, ποϋ ό Αιμίλιος πλάι της έψελνε 
τίιν έμορφιάτιις, έσφιγγε τά χέρια της, ΦίΛοΰάε 
τά χείλη της. Και ή τρικυμία τοιί στήθους της 
τότε ξεσπα, άφίνει Ανοικτά τά χείλη, καί οί 
λυγμοί βγαίνουν μέ ενα ρίγος άπαίσιον.

"Ενα βράδυ ό ουρανός είχε συννεφιάδμ. Λϊ 
άστραπαί διέσχιζαν τόν μαυριάμένον ορίζοντα. 
Ή Έρατίι» δέν είχε κοντά της τιίν Αίμϋλιον. 
Καί έφοβεϊτο, έτρεμε’ όσω έβλεπε τά σύννεφα 
τά Απειλητικά, τόόω ϋγραίνοντο τά μάτια 
της. Ενθυμείτο τιίς γλυκιές ώρες ποϋ έκεΐνος 
τήν ένανούριζε μέ τά χρυσά του λόγια, μί τάς 
ποιητικός παρομοιώσεις του,μέ τάς γλυκός δια
βεβαιώσεις τοϋ έρωτός τον.Καί ήσθάνετο τότε ιϊ

Ό Αίμύλιος δέν έφάνη πειά

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Αί σζτυρζί του εινε ζπλζΐ, άλλά μεστζί απε
ρίγραπτου αίσχρότητος. Στερούνται τής πολύ 
μαΟείζ; του ομοτέχνου του ζωγράφου καί σζ 
τυριστού Salvatore Rosa.

Τά; σατύρζς του έζληρονόμησεν ή οικογένεια 
Βλαστού. '<) ποιητή; ειχεν .ίπή π;ίν ή ζπ.- 
Οάνη, όπως μετά του Οανζτον αυτού ζζώσιν 
όλα τά χειρόγραφά του καί συνετοί: ζζί ζί σζ 
τυρζί του. Η έπιΟυμία του όμως δέν έξεπλη 
ρώΟη. Ό Βλαστός δέν έοιόεν ζύτά πρό: ανά 
γνωσιν. Μετά παρακλήσεις τά; άνεγνώσζμεν 
ύπο τόν όρον νά υ.η ά.ντιγράύωμεν σζτυραν ζζτά 
προσώπων, ών έπιζώσιν οί άπόνονοι. Τινά; τών 
σατυρών έόημοσιεύσζμεν εις τήν Φωσχο.ΐιανήν 
βιβλιοθήκην. Μετά τόν θάνατον τού Βλαστού 
άγνωστον ήμιν τί: κατέχει ζύτά;. Ό Κουτούζη; 
δεν έοημοσίευσε τάςσζτύρας διά τού τύπου, αλλά 
οι' άντιγράφων, έννοείτζι άνωνύμως. ( ')

Έκτο: των αισχρών σατυρών έ-,-ρζύε ζζί 
πολιτικά ποιήματα ζζί διδακτικά ζζί είόό.Ι 
.ha. · > περίεργος ούτος άνήρ, ό τόσον κα
κεντρεχής ητο ζζί εις ζζρον ζίσύηυ.ζτί ζ;. “Ε
πειτα ή είδυλλιζκη ποίησις ήτο του συρυ.ου 
ζζτά του χρόνους του.

Ό Barre re de Viouzac ένεκα του ανθηρού 
ύφους του εκαλείτο ό Ανακρέων τής λαιμη
τόμου. ζζί αυτός ό Ροβοσπιέρρο; έποίει έεω- 
τικ.ά ποιήματα ! Έζ τών ειδυλλιακών ποιη-
σεων τού Κουτουζη όιζζρίνεται έκείνη, ήν
α.ύτοσχεόίζσεν εις τό ρ ω μ ζ ν τ ι ζο ν ά ζ ρ ω τη ρ ι ο ν
Ζακύνθου Δζβία, τό ύμνηΟέν ζζί ύπό του
Σολωμού. Εχθρό: ήτο πάντων των οημοζρατων
ζζί δη του φιλελευθέρου ’Αντωνίου Μαρτελάου 
οιοζσζάλου ζζί τού Σολωμού ζζί του Φωσζό 
λου. Τόν Μζρτελ,άον πολλάζις έσατύρισεν ό 
Κουτούζη; ζζί άπεζάλεσεν ζύτόν ardt/ror, 
αμαθή, αγύρτην, λαοπλάνον ζζί άνανόρον. 
’() Κουτούζη; παρώθησε τόν πλήρη φιλελευ

θέρων αισθημάτων «Ύμνον εις τήν περΐφημον 
Γαλλίαν, τον αρχιστράτηγον Ιίονοπάρτηυ ν.αί 
τό>· στρατηγόν Γεντΐληνι του Μαρτελάου.

11το όμως ώς ίερεϋς ζριστος. Εισερχόμενο; 
εις την εκκλησίαν,μιμούμενο; τόν ιερόν Β-ρνάρ 
σου έλεγε —φροντίδες μείνατε ενταύθα άχρις 
ού επιστρέφω. Έν τή έζζλησίζ ό Κουτούζη: 
συνησΟάνετο ότι ήτο τού Ηζού λειτουενόε. 
Οπότε έλειτούργει,ήθελε τό θυσιαστήριον έστο

(1) Ό Ένετικό; ποινικός νόμος έτιμώρει αϋστηρώς 
τοΰ; γράφοντας λιβέλλους, τους παραγγέλοντας τήν 
γραφήν λ ιβέλλων καί τούς κυκλόφοροΰντας τους λιβέλ- 
λους. ΈΟεωροΰντο όλοι συνένοχοι καί έτιμωροϋντο 
οι’ είορίας επί ζωής καί άν συνελαμβάνοντο έν τή 
χώρα εφυλακίζοντο επί δύο έτη καί έπειτα έκ νέου 
εις τήν εξορίαν (1ι8ΐιιΙο)·δ καταδότης τοΰ λιβελλογρά- 
φου έλάμβανεν αμοιβήν τρεις χιλιάδες λίρας (Leggi 
Criminal· del Serenissimo Dominio Veneto. Venejia 
1751 σελ. 36). Φαίνεται ότι ό Κουτούζης ουδέποτε 
κατηγγέλΟη. 

λισμένον μεγαλοπρεπώ; ζζί ζζ'λλιτεχνιζώ: με 
άνθη τεχνικά. Όλαι ζί ιεροτελεστία·. του ησζν 
μεγαλοπ: .πεις, ζμα οέ ζζί Ευπρεπείς. Δάκρυα 
ερρεον έκ των όφΟζλμών του ότε προέφερ: τήν 
άνζίμζζτον Ουσίαν ζζί γονυπετώ; άνεφώνει 
«τά σά έχ των σών». ΊΙ ψαλμωδία του ήτο 
άρρυθμος, άλλ ' ευχάριστο: ένεκα τής εμμελούς 
φωνή; του.

*
* *

, · χ · -u ί- y*’ > Κουτουζχ; υπζζςΞ γον’.ν.ϋτζτο: ίωγεά- 
φος ζζί φιλοπονότζτος. Είργάζετο · καθ' ύλην 
τήν ή'ΐέοαν. Ίύκοιμάτο όλιγίστζς εύρας. Την 
νύκτα, ένεδύετο πολιτικά καί περιεφέρετο αγνω 
στος, διά νά μζΟη τά μυστήρια τής πόλεως. 
'Τοω'.'.εν τά έργα του τά καλλιτεχνικά.

’() ά·.·ιθί Διονύσιο: άπέΟανε τω 1622 εί: την 
έν ΖακύνΟω μονήν τής Άναφωνητηρια; ήν _ι 
χε λάβει πζρά τή; ένετιζής κυβερνήσεω; έν 
πζτεων'.ζ.ω δικαιώματι ζζι ενετζοιζσΟη εί; τά 
Στίοφάδια. Τω 170 ! διά συνοδικής έγζ.ρίσεω; 
έπί Ιΐζτρ.ζρχου Γαβριήλ. εζηρυχΟη ζνιο . Τω 
1708 απέκτησαν οί πατέρες τών Στροφαδων 
όιζ έίζφονον.ίου οικίαν εις την συνοικίαν’'ζί/ζ/εοχ 
όιζ νά οίζ.οόο'λήσωσι τον ναόν τού Λνίου. Τω 
1716 ένεκα τού πολέν.ου 'ζεταξύ Ίύνετων ζζί 
Τούρκων ζποβιβζσΟέντες οί τελευταίοι όιήρπα- 
σζν την μονήν ζζί ή χμαλιότισαν μοναχούς και 
τότε μετεφέρΟη τό ιερόν λ .ίύζνον _ί; την Ζά
κυνθον ζζί έτίΟη, ζζτά τήν παράόοσιν, έν τώ 
νζ<;ι έν Κζλλιτέρω ζζί έπειτα έν τεΰ ζποπερζ- 
τωΟέντι όμωνύμω ναω, όστις τω 1764 ζνεσζευά- 
σθη.(·) '<) άγιο: Διονύσιος άνεκηρύχΟη ύπό τή: 
κοινότητος Ζακύνθου ΙΙροστάτη; τή: νήσου τ<:> 
1724, άντί του μέχρι τότε I Ιροστάτου τής αυ
τή; νήσου του ά'ίου Ιωζννου ΙΙροορομ.ου. <· 
Saint Sauveur (2) ιστορεί ότι ήλΟον εί; Ζζ 
κ.υ-.Οον ιτζ'λοΐ ζζλύ.ιτεχνζι όιά νά ζωγρζφίσωσι 
τά; εικόνα; τή; έζζλησίζ; ταύτη;. Ί’στεεον έν 
τη έζζλησίζ ταύτη είργά.σΟη καί ό Κουτούζη;. 
Μετζςύ τεΰν είζόνευν -.ού Κουτούζη είνε ζζί ή 
Μζρίζ Μζγόζληνή πρό του Χρίστου ζζί πρό; 
έζόίζ,ησιν ό ζα'λλίτέχνη; ώς αμαρτωλήν έζω 
γράφησε την έρωμένην του. ήτι; τον είχεν 
άπζτήση. Έν τή έζζλησίζ ταύτη άνάζει 
ται εΐζονογραφημένη έπί οθόνη; ή λιτανεία 
τού αγίου Διονυσίου, ύπο τον γυναιζωνιτην, εν 
ύζ άπειζονίζονται γνωστά, πριόσωπζ έπί Ιόνε-

( I ) Ό τρομερός σεισμός τοΰ 1893 κατέρριψε τό 
κωδωνοστάσιον καί τήν ’Εκκλησίαν Ί'ό κωδωνοστά
σιο·/ άνωκοδομήΟη και ή έκκλησία έπέσκευάσΟη άντι- 
σησμικώς. Τώρα πρόκειται ή έκκλησία νά άνσικοδο- 
μηΟή. Έλπίζομεν να γίν-η αντισεισμική αφού τό έδαφος 
είνε επιχωμάτωσις καί τό μέσο; εκείνο πάσχει πολύ 
από τάς σεισμικάς δονήσεις.

(2) Voyage liistorique, litteraire et piltore'qtie dans 
les ish's ct. possession ci—devanl Venitiennes du 
Levant- Τόμος 1” σελ. 193. Paris an VIII (1800) 

τοζ.εζτίζ; ζζι ζυτο; ούτο; ό ζζ7 λ·.τέχνη: πζ 
εζζο'λόυΟίύν. II είζών αυτή έχει ζζι ιστορικήν 
άςίζν ζτε ιστορούσα εποχήν.

’() Μουστοςύοη; σφάλλεται λέγων ότι ή 
πζράστασι; αυτή είνε jpY,Jv τού Νικολάου 
Δόξασα, ένω είνε τού Κουτούζη· τή: ζύτή; όέ 
γνιόμη: είνε ζζί ό κ. Μζυρογιζννη;.

II έν λόγιο λ ιτανεία, είνε ώ: έςήλΟεν έζ τής 
χειρός του καλλ ιτέχνου και μέχρι τουόε ευτυχώ; 
ούόευ.ίζ [όέβηλο; χειρ τήν ήγνισεν. ΊΙ είζών 
αϋτη ώ; ζί λ.οιπζί ζί εύρισζομενζι εν τό> ναω 
προόίόουσι οτι εί.ε έργα νεανικά του Κουτούζη. 
’(> Saint—Sauveur λέγει ( 5) «Μία είζονο- 
» γρζφίζ προσελκύει την προσοχήν τιόν ξένων, 
» τό έσγ<<ν ένό; ίερέω: ζζζυνΟίου (τού Κου- 
» τούζη) άναζείυ.ενον ύπό τόν νυνζικωνίτην, 
» πζρισειύν την λ.ιτζνειζν του άγιου Διονυσίου... 
» ΑριΟμουνται πλέον των εκατόν ζνΟριόπων 
» ζζί μοί επιβεβαίωσαν ότι οί π.ίεϊστοι τοιν άν 
» θρώπων όμοιάζονσιν· » < > Saint—Sauveur 
ήτο πρόξενός τής Ι’ζλ.λ.ίζ: εί; τά; Χησουε μα: 
άπό τού 1781 εω; του 17118. ζζί λέγων ότι 
τόν επιβεβαίωσαν περί τής όμοιότητος, 
οειζνυει ότι οί πλείστοι ησζν αποθαμένοι. Λλ.- 
λω; τε την λ ιτανείαν πζρίστζτζι πζραζολ.ουΟων 
ό ίόιο: Κουτούζη; καί φαίνεται οτι ήτο νεώ- 
τζτος. Ί ουτο προ: άποοειειν ότι η λιτανεία 
είνε άπο τά πρώτα έργα τού Κουτουζη.

“< >τι ή λιτανεία είνε έργον τού Κουτούζη 
ούόεμία ύπάρχει άμφιβολίζ, αφού άπο έτιυν ο 
Κατραυ.ή: (’-) εγραύεν οτι εί; τό όεξιόν μέρο; 
τής είζονονραφία; ταύτη; ο Κουτούζη; ειχ: Οέ 
σει το όνομά του. "Οτι ή λιτανεία των Άγιων 
Πάντων έργον τού Κζντούνη είνε, βεβαιότα
τοι εϊμεΟζ,άφού εί; τό όεξιόν μέρο; τή; είζονο 
γρζφία: άνζγινώσζετζ.ι ν 1S08, μαιου 25 Άε:ρ 
Λιχο./άου Καντούνη ίερέωι. ΙΊστε ειμ.εΟα πλ έον 
(όέβζιοι οτι ο Νιζ.ολ.ζο; Δοξζεζ; όέν έφιλ.οπο- 
νησεν ούτε τήν λιτανείαν τού'Ανίου Διονυσίου, 
ούτε την τιύν Α··ίων ΙΙάντων.

Τού Κουτούζη εικόνες ύπάρχουσιν εί; τά; εκ
κλησία: Ανίου Ίωάν.ου των ΑονοΟετων, Αγίου 
Νικολάου τού Μώλ.ου. Άγιου Ελευθερίου. 
Αγίου Νικολάου των Γερόντων. Έν τή έκκλ ησία 

τή; άγίζ; Τριάόο; ύπζρχουν ώρζϊαι του Κουτούζη 
εικόνες.αίτινε: εχσησίυ.ευσζν ω· τύποι των υ.ιυ.η 
των του. Αϊ καλλίτερα·, του Κουτούζη είζονογρζ 
φίαι είνε εί; την έζζλησίζν του Άγιου Σπυρί 
οωνος τού Ί'λαμπουριάρη του κειμένου έν τή όίω 
Κοντούλη Έν τή έζζλησίζ ταύτη ήτο ό
Κουτούζης εφημέριο;.

Αί είζονε; είνε άνηρτημέναι επί των τοίχων

1) Voyage liistorique, lilterairo κτλ. τόμος Γ'. 
σελ. 193.

2) Ίστορικχι διασαφήσεις περί τής πατρίδας Ευ
γενίου τοΰ Βουγάρεως σελ. 46 Ζάκυνθος 185-4.

3) ΙΙρό δύο ετών ό φιλόπολις δήμαρχος κύριος

καί πζριστώσι τήν Γέννησιν τού Χριστού, τόν 
Εύζγγελ ισμόν, την φυγήν εί; Αίγυπτον, τήν 
Γέννησιν τή; ΙΙζνζγίζ:, την άνζτροφην τή; 
ΙΙζναγίζ; ύπο τή;άγια; “Αννης. Είςτην Εναγ- 
γε.Ιιστρίαν, ναόν κείμενον εί; την όόόν Άνε- 
ζαριησίας, έπι τιΰν τοίχων έπίση;
του Κουτούζη ώρζϊζι είκονογρζφιζι πζ.ριστώ 
σζι τόν 'Ο'.ον τή: 1-Ιεοτόζου Μαρία:,αϊτινε: έζζ 
ΟαρίσΟησζν καί όιωρΟιύΟησαν ολίγον ύπό του 
ζ. Σπυείόωνο: Ηελεζάση, ζί εικόνες τή; Μη 
τσοπόλεως, αίτινε; είνε έπίση; του Κουτούζη. 
Τόν ναόν τούτον λ.ζυ.πεά έπεσζευζσενό άείυ.νη 
στο; ζεχιεπισζοπο; .\ζτζ;. ουστυχω; υμ.ω; τα: 
είζόνζ; έπιόιόρΟωσε ό σκηνογράφο; Τσερώνη; ! 
Τά; εικόνα; του Αγιου Διονυσίου τά; έόιόρθω 
σεν ό Ί’σόκος, ο \άτζη; καί τέλος τά: έβεονί- 
ζωσεν ό ζγιογράφο; Τζμπάζης, ό όποιο: έζζ 
Οζρισε ζζι έβερνίζωσ: ζζι τά; εικόνα; τή: Ά 
για; Τριζόος. Κατά το μζλ.λ.ον ή ήττον σχε- 
όόν εί; όλ.ζ: τά; είζόνζ: του τε Κουτούζη ζζί 
Κουτούνη έθεσε χείρζ. ζλ.λ.ο; ζωγράφος. ΊΙ λιτα
νεία των Άγιων ΙΙάντων ζζί ή τού άγιου 
Διονυσίου ώ; ζζί αί εικόνες του αγίου Σπυρί 
όωνο; του 'Ι'λαμπουριάρη, ύφιστζντζι εύτυχώ:, 
ως έξήλιΟον έζ των χειρων τού καλλιτέχνου.

’< · Κουτούζη; έφιλ,οπόνησε καί λαμπρά; προ
σωπογραφίας, αίτινε; ζζτά την μαρτυρίαν των 
συγχρόνων όμοιάζουσιν ύπερβολιζά καί τήν γά
ταν του όέ πολλ.άκι; έζωγρώφισεν.

Ιοου έν άνέζόοτον —ου ίόιοτροπου τουτου 
καλ.λ.ιτέχ νου.

Αί Ούρζι εικονοστασίου εκκλησίας τινο: αί 
παρζστωσαι τού; ϊεράρχα; ήσαν έτοιμοι. Οί 
επίτροποι κατά την πληρωμήν ήθελον νά ζζ 
ταβιβάσωσι τήν τιμήν.

— Καλά, λέγει ό καλλιτέχνη;, λαβών τά 
χρήματα. 'Ό,τι θέλετε.

Την επιούσαν μεταβαίνει εί; τήν έζζλησίζν 
ζαι λαμβάνει την Ούεζν, τήν παρά τήν Οέσιν 
των επίτροπων, λέγων οτι κάτι Οά. όιορθώση. 
Μετά όύο ήμερά; ή Ούρα ήτο εί; την Οέσιν. 
Έπειτα πζρετηρηΟη ότι ό καλλιτέχνη; είχε 
μεταβαλ.η τήν κλίσιν τ<ον δακτύλων τού ιεράρ
χου εί; τεόπον ώστε άυ.α έΟεωρεϊτο ή χειρ άπο 
την Οέσιν των επιτρόπων, ή χειρ έφασχέ.Ιωνεν.

’·) παράόοςο; καλλιτέχνη; άπέΟανε τω 1819.

| ΆκολουΟβΓ] ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Μακρής διώρισεν επιτροπήν προς ονομασίαν τών 
οδών τής πόλεως καί ώ; μέλος τής επιτροπής και 
ημείς έπροτείναμεν τρεις δρόμοι νά λάβωσι τά ονό
ματα τών καλλιτεχνών Δοξαρα, Κουτούζη καί Καν
τούνη. Έπίση; πτέρυξ τής πλατείας Σολωμοϋ νά λά- 
βη τό όνομα τοΰ Μαντζάρου τοΰ πρώτου εθνικού με- 
λοποιου, τοΰ μελοποιησαντος τόν περιλάλητου ύμνον 
τοΰ Σολωμοΰ. Η πρότασις ημών εγενετο δεκτή 
παμψηφεί.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
* ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ TOV ΔΕΙΛΙΝΟΥ *

<->ά περνά κάτι άι/ι’ rij ι/ νηι. 
Καί τά ουράνια καί ι ' αστέρια 
Σηιχτά νά τ’ άγκαλιάσουνε 
<->' άπλ.ίινιιννε τά χέρια.

Ι\ι αυτά θιι τρέχη άδιιίκοπα 
Κ εκατομμύρια αιώνες 
Έμπροστά του θά στηθούνε 
Δ’ά μαρμάρινε; κολώνες.

ΒΡΑΔΥΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Οταν τήν ιί'ίρα τιρ· άπιίσχερη 
σβΰνεται. άργά ή ημέρα 
αάν τρ<ι;Όι'Λ'<)γ άντιλάρισιια 
κάτι πλανιέται στον αιθέρα

ίίσάν τραγούδι μαύρο μακρυνό 
άπό τίγ; βράχους ανεβαίνει, 
μέσα σέ δάση ερημικά

Θά ζητούν νά το ρωτήσουν
κάποια ζωή πεθαίνει.

ΙΙόθε βγήκε και πού πηγαίνει 
Κι' αυτά μέ χίλια δυο φτερά 
Γοργά θέ νά διαβαίνη.

Είς ο! κανένα εδώ στη γή

"Οταν τήν ώρα την άπόσπερη 
ένα τραγούδι συντυχαίνει, 
είναι οί γρΰλλοι οπού ψάλλουνε 
γιά καποια πεθαμμένη.

ΙΙοιέ δέ θά μιλήση
Τά τί κρύβει δε θά μάθουν 
Ούτε τ’ άστρα. ούτε ή φέσι.

IΙλειά λευκά κι ’ άπό τον κρίνο 
Θά πηγαίνη, θά πηγαίνη, 
Στά μονοπάτια τ’ οΐ'ραΐ’οΰ 
Κόσμος κι' αυτά νά γένι].

— Σταμάτησε καί μίλησε,
Θά τοϋ φωνάζη ί] φύσι,

— Γιά νά μάθω τά τί κρύβεις 
Θά γκρεμίσω κάθε χτίσι.

— Θέ. νά σμίξω ολα τ' αστέρια 
Κ' έμπροστά σου θά τά στήσω, 
Στο δρόμο τάν ατελείωτο.
Γιά νά σέ σταματήσω.—

Μέσα σέ κόσμους άμετρους 
Τά δρόμο του θ' άνοίγΐ], 
ζΐέ θά άνήκΐ] πλε]ά στη φύσι. 
Καί μακρυά, μακρυά, θά φυγή.

ΗΛΙΟΓΕΡΜΑ

Ό ήλιος ι'</ ίλησε τήν γή
ΚΓ έφύτρωσε ΐ'ν Ασύγκριτο λουλούδι, 
τί/ν ευωδιά του επήρε ό ποιητής 
κι' ί'γραη'ε ένα αθάνατο τραγούδι..

Και τά λουλούδι δίχως ευωδία 
μες 'τού; άγραν;.δίχως δροσιά τιάρα πεθαίνει 
κάποια Νεράιδα τάν ίφίλησε, 
καί τό τραγούδι το ήλιογέννητο θά μένι].

Καί τόν τηράει. ή μάγισσα, 
μέσα στά πλάτη τουρανοΰ νά φτερουγίσ/]. 
κι' ό Φοίβος ό ξιινθάς άπό τά όψη 
μέ ται; αχτίδες ταΐς χρυσέ; νά τόν η ωτϊση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΛΛΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΓΖΟΚΗΣ

ήμερα ητο παγερά. ή
μερα Δεκεμβρίου.

Γέρων τις. περιβε- 
βλημένος πλατύν πα
λαιόν έπενούτην, δστις 
μόλις ζατώρθου να 
προφυλάσση αύτόν από 
τής δρ:μ.ύτητος, τοϋ 
ψύχους περιεφέρετο ά

λως άσζόπως άνά τάς οδούς τής Βόννης.
ΙΙολλάκις ί’στατο ενώπιον τοίχου καί διά χει- 

ρός προθύμου μέν άλλ’ ασθενούς, έχάραττεν έπ’αΰ- 
τοΰ μουσικούς χαρακτήρας οι’ άνθρακος τυχαίως 
εόρεθέντος.

Ήτο δ Βετόδεν.
Καί ήτο σκυθρωπότερος τήν ημέραν εκείνην ή 

άλλοτε.
Έζλαιεν, οΐμοι ! ό μεγαλοφυής θεμελιωτής 

τής γερμανικής μουσικής σχολής καί οϋδείς εύρί- 
σκετο νά τώ άπευθύνη παρηγορητικούς λόγους. 
ΟύδεΙς ύπήρχεν, δστις έζ φιλανθρωπίας τουλάχι
στον να ύπερασπίση αυτόν καθ’ όμάοος αγυιοπαί- 
δων οί'τινες έκλαμβάνοντες αυτόν ώς τρελλόν, ί- 
μυζτήριζον αυτόν άμ-ιλίκτως, οσάκις δέν τόν έλι- 
θοβόλουν.

Εις τούτων μολα ταΰτα—ό ζωηρότερος— πλη- 
σ άσας έζήτησε τάς έπί τοϋ τοίχου χαραχθείσας 
ύπό τοϋ Βετόδεν γραμμάς, είτα δέ μετά θάρρους έ- 
συρεν αυτόν άπό τόν επενδυτήν.

Ό καλλιτέχνης έφαίνετο οτι συνήλθεν από τοΰ 
ιδανικού εκείνου κόσμου, είς ον έπλανάτο.

— Κύριε, τω είπεν ό παϊς έν οίκειότητι, κρυό- 
νετε πολύ. ’Ελάτε νά ζεσταθήτε είς τό σπήτι μας. 
Ίσως καί πεινάτε. Μετ’ολίγον θά γευματίσωμιν.

Έν άλλη ευτυχεστέρα εποχή, ίσως ήνόει ό Βε
τόβεν τήν αφελή ταύτην γλώσσαν. Τώρα μόνον έ- 
ξεπλήσσετο.

— Ευχαριστώ, παιδί μου, έψιθύρισε.
Άλλά τό παιδίον έπέμενε. τότε δέ ό Βετόβεν 

σιγηλώς καί σχεδόν είπεΐν μηχανικώς τόν ήκολου- 
θησε.

Διήλθον ουτω δαίδαλον οδών ζαί δρομίσκων 
σκοτεινών ώς έπ! τό πλεϊστον, σιγώντες αμφότεροι, 
μεθ’ ο εφθασαν πρό τίνος μεταπρατηρίου, έν ω υ
πήρχε και ή κατοικία του μεταπράτου.

Ό παϊς είσήλθε, μετά βραχύ δέ δισταγμόν εί- 
σήλθεν έν αύτώ καί ό Λουδοβίκος Βετόβεν. αλλά 
ούδένα είδε, ούδέ ήκουε. ούτε τάς ύπό τοϋ παιδός 
δοθείσας είς τούς γονείς του εξηγήσεις.

Είς τό βάθος τοΰ καταστήματος ύπήρχε κατά 
τύχην πρός πώλησιν κλειδοκύμβαλο·/. Ό Βετόδεν 
ήνοιξεν αυτομάτως τό επικάλυμμα και μελαγχολι- 
κώς έσυρεν τούς δακτύλους του έπί του πλήκτρου

αΰτοϋ ώσεΐ έζήτει έν τή φαντασία ή έν τή καρδία 
του ανυπότακτου τινα μελωδίαν.

Έπί τέλους ή έμπνευσις τώ έπήλθε’ τότε δέ κα
τακλυσμός τόνων μελωδικών ή ζαί σκληρών, έζ 
περιτροπής σοβαρών ή καί μελαγχολικών, ήρξατο 
αναδιδόμενος από τοΰ οργάνου, ώς συγκινητικόν 
παραπονον ψυχής έτοιμης νά έγκαταλίπη τόν κό
σμον.

Βυθισθέντες αίφνης είς έζστασιν ο· παρευρισζό- 
μενοι, έδάζρυσαν έζ συγζινήσεως.

Τό κατάστημα ήρξατο πληρούμενον περιέργων 
οί'τινες μετά θρησκευτικού σ-δασμοΰ ήζροώντο τής 
έξόχου μελωδίας. Όταν δέ ό Βετόδεν έκλεισε τό 
κλειδοκύμβαλου, τό πλήθος είχε καταζλύσει ζαί 
τήν οδόν έν τώ μεταξύ, μόνον δέ όταν έπείσθη ότι 
ή μουσική πράγματι είχε παύσει ήρξατο διαλυόμενου.

Ούδέ είς έζ τών άπλοίζών εκείνων αμφέβαλλε 
πλέον τίς ήτον ό γόης.

Ό Βετόβεν στραφείς καί θεωρήσας τήν παρέλα- 
σιν τών αυτοσχεδίων έζείνων άζροατών έμειδίασε 
θλιβερώς. Θ’ άνεπόλησε τούς νεανικούς αύτοΰ 
θριάμβους, τάς φωτοδόλους αίθουσας, όπου αρχιδού
κες ζαί πρίγκηπες ζαί πριγζήπισσαι δέν άπέζαμαν 
προσζαλοϋ-αι αυτόν είς τάς εσπερίδας των. Θά έ- 
νεθυμήθη τα έζλεζτά ζαί πεφωτισμένα έζεϊνα ά- 
ζροατήρια, άτινα ανεζήρυττον αυτόν «τήν πρώτην 
τοΰ αίώνος του μεγαλοφυίαν.»

"Ω πώς τά πάντα μετεβλήθησαν !
Νΰν ο Βετόδεν ήτο πτωχός, παρεγνωρισμένος, 

ήναγζασμένος δέ νά άποζρύπτη τήν δυστυχίαν του 
και τήν ένδειαν. Κεκονιαμένον πρατήριου, πλήρες 
παλαιών άσυναρτήτων επίπλων ζαί άντιζειμένων, 
άντικαθίστα ήδη τά έπίχρυσα μέγαρα. Ή άζτινο- 
βολοϋσα εύγένεια, τό λεπτόν τής άριστοζρατίας άν
θος. άνεπλήρου ό λαός ό χυδαίος.

Καί είς έπίμετρον έδλεπεν ήδη εαυτόν γεγηρα- 
ζότα, άσθενή, ζινδυνεύοντα ν' άπολέσκ, τό πολυτι
μότερου δι’ ένα μουσικόν — τήν ακοήν.

Ό Βετόδεν έπειτα έζήτησε χάρτην, ό δέ νεαρός 
αύτοΰ οδηγός, δστις συνέπεσε νά έχη καί προπαι* 
δευτικάς τινας γνώσεις τής μουσικής, σπεύσας έ- 
φωδίασεν αυτόν μέ χάρτην ζαί μολυβδίδα.

Ό Βετόβεν έγραψε μελωδίαν ήν πρό μικρού είχε 
συνθέσει και ήτις έμελλε νά ήναι ζαί ή τελευταία.

Πάντες παρηζολοΰθησαν μετά σεβασμού τήν έρ- 
γασίαν του, ο δέ πατήρ έσπευσε πρός αύτόν.

— ΙΙοΰ είμαι, σας παρακαλώ, ήρώτησεν ο καλ
λιτέχνης ;

— Μεταξύ φίλων, άπήντησεν ό μεταπράιης.
— Είς τί δύναμαι να σάς φανώ χρήσιμος; προ- 

σέθηζεν ό Βετόδεν μειδίών θλιβερώς.
— Τή άληθέία, ό,τι έχω νά σάς ζητήσω είναι 

τόσον λεπτόν, ώστε πρέπει νά λάβω πολύ θάρρος.
— Άλλά περί τίνος πρόκειται ; διέζοψεν άποτό- 

μως ο Βετόβεν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— Νά γίνητε δ άνάδοχος τοΰ νεογεννήτου τέ
κνου μου.

■— Θα είμαι πολύ κακός άνάδοχος.
—Προτιμώτερον ή κόρη μου νά έχη κακόν άνά- 

δοχον, παρά νά μή έχη διόλου.
— Είμαι παρά πολύ πτωχός καϊ τό τέκνον σας 

δέν έχει τίποτε παρ’έμου νά έλπίση. Τίποτε ! προ- 
σέθηκε μετά τόνου σπαρακτικού οΰτε μικράν τινα 
συμπάθειαν, διότι ή καρδία μου έστείρευσε πλέον 
άπό τάς άτυχίας και δέν αισθάνεται οΰτε έρωτα, 
οΰτε μίσος.

— ’Αδιάφορο·/. Εΐπέτε μας μόνον ότι δέχεσΟε ... 
Θά δεχΟήτε ; Φαίνεσθε τόσον καλός !

Ό Βετόβεν δέν ήδυνήθη έπι πλέον ν’ άντιστή 
καί ακουσίως αύτοϋ ώδηγήθη είς ενδότερον δωμά
των, οπού εΰρίσκετο ολόκληρος ή οικογένεια.

— Ιδού ένας άνάδοχος τόν όποιον μας στέλλει 
ο Θεός. Εμπρός τώρα, άς ΰπάγωμεν όλοι είς τήν 
εκκλησίαν.

’Εν τώ ναω, ύπό τό σκιέφως τοΰ εύχητηρίου, 
δ Βετόβεν παρηκολούθει τά πάντα χωρίς ούδέν έξ 
αυτών νά έννοή.

Κατά τήν είς τον οίκον επιστροφήν τά παιδία έ- 
ξοικειωθέντα μετ ’ αύτοϋ έπήοων έπι τών γονάτων 
του γελώντα καί παίζοντα, άλλ’ ο δυστυχής καλ
λιτέχνης δέν άπέβαλλε τήν σιγήν του.

Έν τώ μέσω τοΰ γεύματος, οπερ είχε δοθή μετά 
τήν ιεροτελεστίαν, ό Βετόβεν έγερΟείς άποτόμως.

— Χαίρετε, είπε. Σας άφίνω καί ίσως δέν μέ έ- 
πανιδητε πλέον.

Έπειτα, ώς μετά αίφνηδίαν σκέψιν.
— Άλλά, πριν φύγω, θέλω νά κάμω έν μικρόν 

δώρον είς τήν βαπτιστικήν μου. Τό προϊόν τής πω- 
λήσεως του χάρτου τούτου χαρίζω είς αυτήν. Δια
τηρήσατε τό χειρόγραφόν μου αύτό καί μετά τινα 
έτη ελπίζω νά εΰρητε μίαν καλήν τιμήν. ΊΙ υπο
γραφή, τήν όποιαν φέρει, άρκεϊ.Τίποτε άλλο δυστυ
χώς δέν έχω νά σάς προσφέρω.

Καί άποθέσας έπι τής τραπέζης τήν μελωδίαν, 
ήν είχε έν τώ μεταξύ συμπληρώσει, άπήλΟεν.

• ♦

Μετά παρέλευσιν ολίγων μηνών ό Βετόβεν ώσεί 
ένστίκτως έλκυόμενος, μετέβη καί πάλιν είς έπί- 
σκεψιν τής οικογένειας τοΰ μεταπράτου.

Είσήλθε, γενόμενος εύχαρίστω; δεκτός.
Γό κλειδοκύμβαλου κατεΐχεν πάντοτε τήν αύτήν 

θέσιν. Ό Βετόβεν τό ήνοιξε καί έσυρε τούς δακτύ
λους του επί τών πλήκτρων.

Άλλ ’ Οψ.οι! Ούδείς ήχος έπληττε τήν άκοήν 
του. Είς μάτην, έντείνων αύτήν, προσεπάθει νά 
ένωτισθή τών μελωδικών τόνων. Αί χεϊρες του κα
τέπεσαν έπι τών γονάτων του, ή δέ κεφαλή του 
προσέκλινεν έπι του στήθους ύπό το βάρος τήςάπο- 
θαρρύνσεως καί τής λύπης. Άφθονα δάκρυα κατέρ- 
ρευσαν έπι τών παρειών του τών έρρυτιδωμένων 
ύπό τών στερήσεων καί τών πόνων.

Ολόκληρος ή οικογένεια μαγευμένη έκ τών 
μουσικών αύτοϋ ήχων έξεδήλου ήδη πρός αύτόν βα- 
Ούν σεβασμόν.

— Τό κλειδοκύμβαλό·/ σας έχάλασεν, ειπεν ό 

Βετόβεν κινώ·/ έκ νέου τούς δακτύλους του. Λϊ 
χορδαί του έσπασαν.

Πάντες παρετηρησαν άλλήλους έν έκπλήξει.
—ΤΊ μάλλον . . . έξηκολούθησεν δ Βετόβεν.μ.ή- 

πως έγώ έκωφάθην ;
Καί κατέκλινε τήν κεφαλήν έν άΟυμία, ήν συνε- 

μερίζοντο όλοι ο! άγαθοΐ έκεϊνοι άνθρωποι.
Έπειτα άνηγέρθη βιαίως. ασπαζόμενος δέ τήν 

μικράν κόρην, ήν έφεραν πρός αύτόν :
— Δυστυχισμένο παιδί, είπε στενάζω·/, είθε νά 

ζήσης πλέον εύτυχής από τόν ανάδοχόν σου.
Καί έφυγε δρομαίως παρέχω·/ όλα τά σημεία τής 

παραφροσύνης.
Έξ μήνες παρήλθον χωρίς να μάΟωσι τι περί 

αύτοϋ.
’Εσπέραν τινά θυελλώδη ιδού καί πάλιν αύτός 

έν τή γνωστή του οικία. Πάντες συνδειπνοϋντες έτι 
ήγέρθησαν άμα τή είσόδω του. Έκεϊνος έχαιρέτησε 
σωπηλώς, έζήτησε τήν κόρην, τήν ήσπάσθη, είται 
δέ αποθετών τάς ίσχνας καί τρεμοόσας αύτοϋ χεϊ
ρας έπι τής κεφαλής τοΰ βρέφους έφαίνετο οτι έπε- 
καλεϊτο υπέρ αύτοϋ τήν θείαν εύλογίαν.

Έφυγε·/ ώς σκιά όπως μή έπανέλθη πλέον’ τήν 
έπαύριον ό Λουδοβίκος φόν Βετόβεν δέν ύπήρχεν 
έν τή ζωή.

Ότε βραδύτερο·/, μετά δεκαετίαν περίπου, ή οι
κογένεια τοΰ μεταπράτου περιήλθε μοιραίως έν έ
σχατη οικονομική δυσχερία, ή θυγάτηρ είς ήν ει- 
χον άφηγηθή τά περί τοΰ άναδόχου της

— Καί τό δώρον ποΰ μοΰ έκαμε τό έξεχάσατε ; 
ήρώτησε.

— Άλλοίμονον ! ειπεν δ πατήρ. Ό δυστυχής 
έκεϊνος άνθρωπος ειχεν ολην τήν καλήν θέλησιν δι’ 
ημάς, άλλά τί ήμπορουσε νά μάς κάμη ; Ήτο πτω
χός. Φαντάζεσθε ότι ήμπορεϊ νά έχη αξίαν ένα 
παληόχαρτο ;

Έν τούτοις ή κόρη έπέμενε νά έξετάσωσι περί 
τής άξίας του, παραλαβοΰσα δέ τήν μητέρα της, 
μετέβη παρά τινι έκδοτη μουσικών έργων.

Μόλις ούτος έρριψε περιφρονητικόν τι βλέμμα 
έπι τοΰ χάρτου.

— Βετόβεν! ... Βετόβεν!... έψιθύρισεν μετά 
τίνος δυσπιστίας.

Έφοβεϊτο μήπως έπρόκειτο περί άπάτης. Μεθ’ 
0λον δέ τδν ύπέρ τής τέχνης ενθουσιασμόν του δέν 
έλησμόνησε καί τοΰ έμπόρου τήν φρόνησιν.

— Καί πώς εύρίσκετα: είς χεϊρας σας τδ τεμά- 
χιον τοΰτο ; ήρώτησε·/ δ έκδοτης.

Ή μεταπράτις έν άκρα άφελεία άπήντησε.
— Μάς τδ έδωκεν ό συγγραφεύς.
— Ό συγγραφεύς ! Καί πώς τδν έγνωρίσατε ;
Ή μικρά ύπέλαβε πάραυτα.
— Ήτον άνάδοχός μου ! Αύτό τδ χαρτί μοΰ τδ 

έχάρισε τήν ήμέραν ποΰ μέ έβάπτισε.
Ή άθωότης τής κόρης διέλυσε πάσαν άμφιβολίαν 

τοΰ έκδοτου.
—Ήτον άνάδοχός σου κόρη μου, ειπεν ούτος, 

αφοΰ έπείσθη πλέον εντελώς καί περί τής γνησιό- 
τητος τοΰ έργου έκ παραβολής. Άλλά τότε, έλα 
νά σέ άσπασθώ, παιδί μου, άφοΰ έχης άνάδοχον τδν 

άθάνατόν μας διδάσκαλον. Δόσε εις τήν βαπτιστι- 
κήν τοΰ μεγάλου Βετόβεν τετρακόσια φράγκα, ειπεν 
είς τδν ταμίαν του δ έκδοτης.

Καί έξήλθεν άφεΐς έκπλήκτους τήν μητέραν καί 
τήν κόρην έπι τή ύπερβολική όπως δήποτε τιμή ήν 
προσέφερεν δ έκδοτης, δι’ έν παλαιόχαρτον.

— Περίεργο! έλεγε·/ ή μεταπράτις είς τήν θυ
γατέρα της όταν έξήρχοντο. Ό νονός σου σοΰ έ
καμε ένα λαμπρό δώρον. Μά γ’ατί άραγε νά μή γεί- 
νη πλούσιος, άφοΰ ένα τόσω μικρό έργο του που
λιέται τόσφ ακριβά ;

* U Η Μ A Ν Τ Ρ Α *
’ΣΤΟ ΦΩΣ

Τρέίε. αστραπή, καί βόηθα με 
γιατί τό σκότος, ποΰ με αρπάζει, 

ςά χείμαρρος μέ σέρνει όργής 
έκεϊ, ποϋ άνθός δέν εύωδιάύει.

Φίίε μου, δράκε πύρινε, 
ναϋρώ τήν κρουσταλλένια βρύσι, 

τό στοιχειωμένο της νερό 
ποΰ τήν ψυχή μου θάναστήση.

Πρόβαλε, άετέ φλογόκορμε, 
νά λάμψη ό δρόμος, ποΰ γυρεύω, 
ςτόν πύργον τής Πεντάμορφης 

κρινοστεψάνωτος νάναίβω.

★
Η ΣΠΙΘΑ

’Σ τοϋ καμινιού τή χόβολη 

σπίθα θαμπή τριίοβολάει, 

ώς που άπλωσε χρυσά φτερά 
καί ή σκλάβα έλεύθερη πετάει.

— «Τρελλή, ποϋ φεύγεις; Θά πνιγής 
’ςτόν γαύρο πόντο ή ’ςτόν αΙΘέρα.,.β

— «Φεύγω τής γης καί τούρανού 

νάστράψω τρόμος καί φοβέρα.»

Καί αλήθεια, μόλις νύχτωσε, 

ήταν σουσμένο τό καμίνι, 
άλλ’ άγρια ή σπίθα πυρκαιά 

’ςτό πέρα δάσος είχε γείνει...

ΊΙ άπλή εκείνη μελωδία ήτο τδ τελευταίου πα
ράπονο·/ τής έκλεκτής εκείνης ψυχής, ήτο τδ 
«Κύκνειον άσμα» τοΰ ένδοξου όσω καί δυστυχούς 
κατά τά τέλη τής ζωής του Βετόβεν.

CH. BARBARA FILS

/Μετέφρασε Γεΰιργιη; Βηνιζαίίϋης).

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

“Οταν ό ήλιος νεκρωμένος 
ςέ μαύρη αγκάλη άναπαυθή 

καί δ ουρανός σκοτεινιασμένος 

τά μύρια του άστρα στερηθή’

Άμα οί στεργιές βουλιάζουν όλες 

καί δ) οι στερέψουν οί γιαλοί 
καί οί ώμορφιές οί μοσχοβόλος 

σούσουν ’ςάν πόθοι άμαρτωλοί"

Άχ I ποιά φωνή θέλει ’όυπνήσει 

μιάν ’Αντιγόνη θλιβερή, 
τόν τυφλό Χάρο νά όδηγήση 
’ςτή γαλήνια, πού λαχταρεϊ ;

★
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΟΎ_

Ήρθε άπαλά τό εύωδιαστό τραγούδι μου 
καί άνέμισε τά όλόσγουρα έανθά μαλλιά σου 
κέγεινε στέμμα άπό λευκά τριαντάφυλλα 

καί τή βασιλεμένη έλάμπρυνε ώμορφιά σου.

Ήρθε κρυφά τό φτερωτό τραγούδι μου 

κέφίλησε τά μαραμένα σου τά χείλη 
καί τής αγάπης σοΰ έφερε τήν άνοιίι 

καί τά γλυκόγελα σού έχάρισε τού Απρίλη.

Καί ήρθε έέαλλο τό πύρινο τραγούδι μου 
κέφλόγισε τά μαρμαρένια σου τά στήθη 

καί ’ςτήν ψυχή σου άγκάλιασε τόν θάνατο 
καί ’ςτήν καρδιά σου έβόγγησε καί άπεκοιμήθη.

I. Π. ΙΠΑΝΝΙΔΗΙ
ΙΙοοπορίτης

- 190 -



* Η. Τλιν *

ΣΑΙΚΣΠΕΙΡΟΥ “ΟΝΕΙΡΟΝ
ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ,,

ο όνειρον θερινής νύ
κτας etvew ~'/:r,zzt ζ-

ΊΙ σκηνή είσδύου- 
σζ έν τώ όμιχλώδει 
άπόπτω τή; αυθώ- 
οου; άρχζιότητος, α
νατρέχει μέχρι τού 

άνάκτορά του οιά νά 
νυμφευθή την ώραίαν ήγέτιδα τών 'Αμαζόνων. 
Τό ύφος κατάφορτου εικόνων ύπερπληροϊ τό 
πνεύμα παραδοςων ζζί έκλαμπρων οπτασιών 
καί ο άέρινος κόσμος τών νυυ.οων πλανά τήν 
κωμωδίαν έν τω φανταστικώ κοσμώ, άφ’ ού 
έξήλθεν.

θέμα καί πάλιν ό έρως' έξ όλων τών αι
σθημάτων δέν είναι ό μεγαλήτερο; πρωτουργό; 
ονείρων ; Ενταύθα όμως όέν έχει τήν θελκτι
κό; φλυαρον γλώσσαν, ώς εί: άλλα έργα τού 
Σαικσπειρου' φλέγει όπως κζί ή έποχη. Δέν έκ- 
χέεται εί; ελαφρά; συνομιλία:, εί: εύστροφου 
καί γοργήν πεζολογίαν έζρήγνυται εις εύρείζ; 
στιχουργιζά; ώδάς, κοσμούμενα: όι' έξζισίων 
μεταφορών, ένισχυομένων ύπό περιπαθών φρά
σεων, ώ; τά; εμπνέει εί: ποιητήν καί εραστήν 
ή υπέρπληρο; έξ αρωμάτων καί άκτινοβολούσα 
ες αστέρων θέρμη νύξ. Ο Λύσανόρο; καί ή 
Ερμίζ συνεννοούνται ν’άπαντηθώσι «εί: τό όά- 

σος όπου πολλάζις έζάθισαν έπί τών έκ μαλα
κών ίων κλινών, καθ’ ήν ώρανό Φοίβο: παρα
τηρεί τό ζογυρούν μέτωπόν του έπί τού κατό
πτρου τών πηγών καί λούει ot' ύγρών μαργα
ριτών τά λεπτά πέταλα τη; χλόη;.» Έζεϊ, 
πλανώντας κατάπονοι ό’ άποκοιμώνται ύπό 
τά οένορα. Συλφί; τις έγγίζει όιά τού μαγικού 
άνθους τούς οφθαλμού; τοΰ νέου καί μεταβάλλει 
τήν καρόίζν του.Εύθύς ώ; άφυπνισθή, θά κατα
ληφθώ έξ έρωτος όιά την πρώτην ήν θ' άτενίση. 
Έν τούτοι; ό άποκρουσθεί; έραστή; παρά τή; 
Ερμίζ: Δημήτριο; πλανάται έν τώ έρήμω όάσει 

μετά τή; Ελένης, ήν αποκρούει. Τό μαγικόν 
άνθος μεταβάλλει καί αύτόν. Αγαπά ήόη τήν 
Ελένην. Έν τή γαληνιαία νυκτί, φεύγουσιν

οί εραστζί οιά τών ύπ-ρυύήλων δένδρων. Γελά 
τι; όιά τά: παραφορά;, τού; θρήνου:, τά; εκ
στάσεις των, αλλά καί τά συμμερίζεται. Τοι- 
ουτον πάθος, είναι ονειρον έν τούτοι; συγκιυει. 
Ομοιάζει τ' κέρινα ύφάσματα τή; πρωία; έπί 

τών οφρύων τών έν τοϊ; άγροϊ; αυλακών, ζτινα 
ενζπέθηκεν έκεϊ ή όρόσο; καί ών τά νήματα 
άπαστράπτουσιν ώ; άδαμαντοθήκη. Ούόέν εϋ- 
θρζυστότερον, καί ούόέν χαριέστερον. Ό ποιη
τή: παίζει οιά τών συγκινήσεων, τά: όιπλζ- 
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σια,ει, τα; συγχεει, τα; αλληλοσυγζρού-ς τά; 
ήουνει. Περιπλέκει και αναλύει τού; έρωτα: 
αύτούς ω; χορευτικού; όμίλ.ου; κζί βλέπομεν 
τά; ότε μέν ύγρά; έζ τών δακρύων, ότέ όέ κζ- 
τζφωτίστου: έκ τή; έκστάσεω;, εύγενεϊς καί 
θελκτικά: αύτά; μορφάς όιαβαινούσα; παρά τά 
χλοερά άλση, υπό τού: λαμπρού: οφθαλμού: τών 
άστερων. Κέκτηνται την αφέλειαν τού άληθού; 
έρωτος, οεν εχουσι τήν βαναυσότητα τού ήόυ- 
παθοϋ; έρωτος. Ούόέν μάς αναγκάζει νά πέ- 
σωμεν εκ του ιδεώδους κόσμου εί; ον ό Σαικ- 
σπεϊρο; μά; φέρει. Τεθζμβωμένοι έζ τή; καλ 
λονής, τόν λζτρευουσιν, ή όέ θέα τή; εύτυχία; 
των, τή; ταραχής των καί τή; τρυφερότητό; 
των είναι μ.ζγεία.

Ύπέ 
βομβεϊ 
Έρώσι 
αγαπά 
μπερον 
τόσον,
σουσαι

ζεύγη περιόινειτζι καί 

συλφίοων ζζί νυμφίον.
Τιτανίζ

■ζ; Ό-
Ερίζουσι 

ςτονται φοίσ- 
όρυοβζλάνων

τών ι
Π άρχηγ: 

όν όποιο
ις των 

ό σύζυγό: 
ζπομζκρύνη.

ο

ΐρ τά ούο αύτά 
τό σμήνος 
καί αύταί 
νέον άπο · 
θέλει νά την 

ώστε ζί συλφίδες των κρύ· 
εί; τά;

τα χρυσίζοντζ ·<
Ομπερον όιζτασσε 

τοΰ μαγικού άνθουι 
μένη; 
ή λε- 
ες έρωτος όιά βλακώδες τέρα: 
Ονου. Γονυπετεϊ ·. 
~'·>ν του όι' ευωδών, δροσερών 
τή; οροσου αί σταγόνες, αίτινε 
έτι ήπλούντο ώ; στρογγύλοι μζργζρϊται
Ανατολή; εί; —·' ; ·■-?.......... ’

ήόη άκίνητος ώ; δάκρυα, 
ωχών ανθυλλίων 

τύχην

ήράνθεμα. ΙΙρός έκόίκησιν 
ει τον ΙΙούζ νά έγγίση όιά 

ι; τή; κοιμω- 
τή άφυπνίσει τη;

:όν Πούκ 
ις -.ου: οφθαλμού: 

Τιτανίζ; ζζί ιδού έν 
οτέρζ ζζίχζριεστέρζ νύμφη κατεχομένη 

.'.λ βλα-αωοες τέρα; μέ κεφαλήν 
προ αυτού. Στέφει τό μ.έτω- 

άνθέων. «Καί 
πρό μικρού 

~ ι τή; 
ου; κάλυκας, έπικοέμανται

εις
καί φαίνονται οτι 

των. Ή Τιτανίζ κζλεί

μέ κεφαλήν

I ι
ού; οφθαλμού;

τών
κλαίουσι τήν 
πέριξαύτήςτ’ άκολουθοϋντα αύτήν πνεύματα:

ζίΐ’απγόμσατε πρό αύτοϋ είς τους περιπά
τους του καί σκιρτήσατε προ τών οφθαλμών

t Ν. ΒΟΚΟΥ ΊχΟ.ϊς.

τον.— θρέγατέ τον διά βερυκόκκου, φρακο- 
οταφί’λων, — πορφνρών οται/ ν^.ών, χλο)ρών ον- 
κων καί μώρων.—Ύπεξαιρίοατε άπό τάς άγριας 
μελίοοας τάς μελικηρίδας των, — καί Ικ τον 
κηροϋ πλάοοατε λαμπάδας νά τόν φωτίζετε 
την νύκτα' — ανάφατέ τας είς τους πνρίνονς 
δφϋαλμούς της πυγολαμπίδος, - - δίά νά όδη- 
γήτε την αγάπην μου είς την κλίνην καί τήν 
άφνπνίζετε'— άναοπάοατε τάς ζτογραφητας 
πτέρυγας τών χρυοαλλίδων, — διά τον ριπιδίου δ 
αυτόν προφνλάοοετε τους κοιμωμένονς οφθαλ
μούς τον άπό τάς άκτΐνας τής σελήνης· — 'Εμ
πρός, προπέμφατέ τον. όδηγήοατέ τον είς τήν 
κοιτίδα μου.— Νομίζω οτι ή οελήνη παρατηρεί 
δι’ υγρών οφθαλμών, όταν δ' ή οελήνη κλαίη, 
'έκαστον άνθνλλιον κλαίει άπολεοθεϊσάν τινα 
παρθενίαν.— Κρατήσατε τήν γλώσσαν τής Αγά
πης μου καί φέρατε την εν σιγή.

Τή; άξιζες διότι ή αγάπη τη; ογκζται φρι- 
ζωόώς, εί; όλα; όέ τά; προσφορά; τής Τιτά
νιά; άπαντα ζητούσα χόρτα. Τί θλιβερώτερον 
καί γλ.υκύτερον τή; είρωνία; ζύτή; του Σζικ 
σπείρου ; Τί χλευαμό: κατά τού έρωτο; ζαί τί 
περιπάθεια ύπέρ τού έρωτος ! Τό αίσθημα είναι 
θειον, τό άντιζείμενον ανάξιον. II ζζρόίζ εί
ναι ένθους, οϊ οφθαλμοί τυολοί. Είναι κατά 
χρυσό; χρυσζλλί: όιζρρ'πταζομένη εί; τον βόρ
βορον, ό οέ Σαιζσπεϊρο;, άπεικονίζων τά; δυσ- 
στυχίζς της, τή: όιζφυλάσσει ολην τήν καλλο
νήν τη; :

Έλθέ κάθισε επί τής άνθινης αυτής κλίνης — 
Ινώ θά θιοπεύω τάς θελκτικός παρειάς σου,— 
θά προσκαλώ μυρίπνοα ρόδα έπί τών στιλπνών 
τριχών τής κεφαλής σου,—καί θέι φιλώ τά 
ωραία καί μεγάλα ώτά σου, προσφιλής χαρά μου!

— Κοιμον καί θά σε βανκαλίζω είς τά στήθη 
μου ! Ουτω τό ευώδες αιγόκλημα—συσφίγγεται 
εριστικώς περί τά δένδρα. Ούτως ό κισσός, ώς 
μνηστήρ,—θέτει τόν δακτύλιόν του είς τους έκ 
φλοιού δακτύλους τών πτελεών.—ΎΩ ! πόσον 
σ’ ιίγαπώ ! Ώ ! είμαι τρελλή δι’ έσέ !

Την πρωίαν, όταν, «ή θύρζ τή; ζνζτολ.ή;, 
κζτέ;υθ:ο; έζ φλονών, άνοίγεται έπί τή: θα
λασσή; όι ’ ωραίων ευεργετικών ακτινών ζζί 
μεταβάλλει εί; χρυσά: όθόνζ; τά ύπερπράσινα 
ζύ'ζζτά τη;,» ή μαγεία παύει, ή Τιτανίζ ά- 
φυπνίζεται έπί τής έξ άγριου θύμου ζζί ίων 
κλίνη; της. Διώκει τό τέρα;, ζί νυζτεριναί 
άναμνήσει; τη; ζπολλυνται έν άορίστω ήμί- 
φωτς «<■>; ζπομεμζκρυσμένζ όρη άφανιζόμενα 
έν νεφέλαις.» Κζί σπεύόουσιν ζί νύμφαι νά εΰ- 
ρωσιν εί; τήν νέζν δρόσον ρουβίνια διά ν' άπο- 
θέσωσιν έπί τού στήθους τών ρόοων κζί «μαρ
γαρίτα; όιά νά τού: άνζρτήσωσιν εί; τά ώτα 
τών άνθέων.» Τοιζύτη είναι ή φζντζσία τού 
Σζιζσπείρου, έλζφρά ύφη τολμηρών έπινοιών, 
όιζπύρων παθών, μελαγχολικοίν χ’ζευζσμών, έ- 
ξαισία; ποιήσεω;, οΐζν αί συλφίόε; τή; Τιτά
νιά; τήν έπλασσαν. Ούόέν ομοιάζει πλειότερον 
την διάνοιαν τού ποιητού άπο τά εύζίνητα αύ
τά πνεύματα,«τά τέκνα τού ζέρο: καίτή; φλο-

πτέρυγο; ταχύτατης, οι’ ζναπάλσεων άποτομο- 
τάτων, οιά θίξεως λεπτότατης.

γό;», ών στιγμιαίω: ή πτήσις των όιαζυζλοΐ
την γήν, ζτινα όλισθαίνουσιν έπί τού άφρού
τών κυμάτων ζζί ΐπτανται μεταςύ τών μορίων
τών άνέ'ζων.1

Ό Σαιζσπεϊρο; ύζύει τ’ αντικείμενα όιζ

(Μετάφρισι; Ά/.εξ. Π. Δονζίνα),
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΑ ΣΙΓΙΛΛΑ ΔΙΑ
ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ *)

*) Συνέχεια.

Το σιγίλλον είνε σχηματισυ.ένον άπό δύο 
στοιχεία. τά όποια εύρίσκονται συνηνωυ-ένζ; τό 
πρώτον, όπερ σύγκειται μ ο- ον άπο τήν εικόνα, 
είνε τό όνομαζόμςνον τι'τιος' το δεύτερου, υπέρ 
σύγκειται άπό τήν γόαοήν. αποτελεί την λενο- 
μένην παράδοση- (leggenda). Αύτη διετηρήθη 
σχχοον πάντοτε χωρίς ένδιαφερούσζ; πζραλλζγά-, 
εάν μή κζτά βάθος, τουλάχιστον ώ- πρό: τήν 
θέσιν τη;. Λύτη ακολουθεί συνήθως τήν εξωτε
ρικήν περιφέρειαν τού τύπου ή τή; μορφή; κζί 
είνε διατεθειμένη εί; τρόπον ώστε νά δύναται 
νά άναγνωσθή ύπό τήν εσωτερικήν.

Ιο γένος φέρει έν τή γρζφή. μέ τά γράμματα 
τή; εποχή;, το ονομα κζί τόν τίτλον του κτή 
τορος του σιγίλλον κζί τούτο ζνευ λέξεων συν 
τετμ.ην,ένων, έντο: έάν ζί συντετν.ην.ένζι αύται 
λέξε; ήσζν ευνόητοι.

Ας όμιλήσωμεν τώρα περί του τρόπου κ.ζ.θ’ον 
κζτεσκευάζοντο τά σιγίλλα τζύτζ κζί που κζί 
πότε έγένετο χρήσι; τούτων.

Κζτά τού; πρώτου; χρόνου; ό κηρός, κζτά 
το μάλλον κζί ήττον πζ.ρεσκευζ.σμ.ένος,ήτο προσ- 
κεκολημένο; έπι των έγγεάφων, υ.ετά τά; τε 
λικα; οιζτυπώσεις κζί παραπλευρω; τή; ύπο 
γρζφή; ή τοϋ μονογράμματος, κατόπιν μέ τήν 
μήτραν πιεζομένην δυνατά κατωρθουτο ή άπο 
τύπωσις. Κζί αύτη άπσκζλείται κοινώς pias 
tra ή hollo. ο εντεταλμένο; την εργασίαν 
ταύτην, σπουδζιοτάτην κζτά τού; χρόνου; έκεί 
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νουι, ητο ό καγκελάριο; (CUDCelliere) ή. όπω; 
πζρ ή'/.ΐν ονομάζεται, ό σφραγιδοφύλαξ fguar 
dasigilli).

Αλλ επειδή κζί κζτά τού; χρόνου; εκείνου; 
οέν έλειπον οί παρζχζράκται κζί οέν έβράδυνον 
νά πζρζχζράξωσι σπουδαιότατα έγγρζφζ άπο 
σπώντε; άπο τά αύθέντικά έγγρζφζ τά: έκ κη
ρού σφρζγϊοζ; όπως τά; έπικολλήσουν έκ νέου 
εί; τά πζρζχζρζχθέντζ, παρέστη ανάγκη όπω; 
σκεφθωσι τίνι τρόπω ήδυυαντονά άποιούνωσι τάς 
παραχαράξεις τζύτζ;.

Ιοού δέ ό τρόπο; τή; πζρζχζράξεως. Έ- 
πέρων λεπίοα μαχζίρα; λεπτοτάτην μετά με- 
γάλη; προσοχή; μεταξύ τού κηρού κζί τή; περ
γαμηνή; εί; τρόπον ώστε ή βοϋλλα άφηρεϊτο χω- 
ρι; οιόλου νά βλαφθή. Κατόπιν τό έθέρμαινον 
ελαφρώς άπό τό αντίθετον μέρος κζί τό έπεκόλ- 
λων είς άλλην περγαμηνήν ή είς άλλο legaccio 
η άλλην ταινίαν.

'Αλλά τί είνε τό legaccio κζί ή ταινία 
αύτη;

Ό Λουδοβίκος ό Παχύ;, κζθώ; κζί πρό ζύτου 
ό βασιλεύ; τής ’Αγγλίας, είχε πζρζτηρήση ότι 
ο Ογκο; του κηρού του άπαιτουμένου διά τά σι- 
γιλλζ. των όποιων ή διάμετρο; ήτο ενίοτε 
μεγάλη, έτρεχε τόν κύνοινον νά καταστραφή άπό 
την δίπλωσιν τή; περγαμηνή:, ή τουλάχιστον 
νά. ςεκολλήση. “Εκαμε τότε χρήσιν τών κρέμα 
στών σιγίλλων τουτέστι τά έκρέμζ διά μιά; 
τζινίζ; κολλημένη; άπό τό έν μέρο; είς τήν 
περγαμηνήν, άπό τό άλλο όέ άπό τόν κηρόν. Ώς 
εννοεί τι; τά τοιαύτζ ήσζν piastre.

Τώρα λοιπον ή το εύκολώτερον νά αποσπά 
σουν οί πζρζχαρακτζι τά σιγίλλα άπό τά; ται
νία'. Μζτην προσέφυγον εί; τά ύποσιγίλλζ, 
ISOtlo Slgilli Ι, μικρότερου άποτύπωμζ τιθέμενο·/ 
κάτωθεν τού μεγάλου· ή αύθεντικότη; τών έγ
γραφων οέν ήτο ήγγυημένη, διότι εύκολώτατζ οί 
παρζχζράκται τά άπέσπων.

Ι'οτε άκριβώς ό Λουδοβίκο; ό Νέο; άπεφάσισε 
νά μετζχειρισθή νά άντιοιγίλλα (contra sigillo). 
To τεμαχίου του κηρού μαζεύει εί; μίζν τώυ 
πλευρών του μιζυ άπό τά; δύο άκρα; τοϋ λωρίου 
legaccio), σχεδόν πάντοτε άποτελουμένου άπό 

πλατείαν μετζςίνην ταινίαν ποικίλου χρώμζτος, 
κζτά τήν οιζθεσιν τού σφραγιδοφύλακος, καί 
λ αμβάνει έπι τώυ όύο πλευρών διαφορετικόν 
άποτύπωμζ. Καθώς αί βοϋλλαι τών ποντη 
φικωυ, αι ουο πλευρζι ~<~>·ι σιγίλλων ειχον έκα
στη μίαν μορφήν ή μίζν επιγραφήν.

Τό contra sigillo τοϋ Λουδοβίκου του Νέου 
ητο ο ίπποτικο; τύπο: ό όποιος ανήκε πιθα
νότερου εί; τού; αύΟέντα;. Άλλ’ή κυρία πλευρά 
του κυρίως καλούμενου σιγίλλου, τό όποιον πάν
τοτε ήτο πλζτύτερον άπό τό contra sigillo, 
είχε πάντοτε τόν τύπου τοϋ μεγιστάνος, του 
τέστι τόν βασιλικόν τύπου.

Έν συνόλω ήτο ταύτό μετά τών προκζτόχων 
του, άλλ’ ομω; διέφερε κάπως άπό αύτά. Ό 
πώγων ειχεν έξαφανισθή, ή κόμη ήτο μακρά 
και επιπτεν έπι τώυ ώμων, ό μανδύας κονταίνει 
κζί τυλίσσεται, σφίγγεται περί τόν λαιμόν, τό 
σκήπτρου τελειώνει πολύ χαριτωμένα εί; κρίνου. 
Κζί έπι τέλου: τό σχέδιο·/ είνε υ.ζλλον έπιν.εσ.ε- 
, , - ' ζ- , 1 ‘ ‘ 
λτ,αενον. κά).λΐτεχν·.κωτ5ρο’>, αί χζοάςΞ’.ς τη; 
σμίλη; ευθύτερα·., όριστικώτεραι, τά χζρζκ.τη: 
ριστικά τελειότερα, αί λεπτομέρεια·, εύκρινέ- 
στεραι.

Ο Φίλιππος Αύγουστο; είνε νεανία; μέ προ
σώπου θαλερόν και μορφήν ώραίζν. Δέν ενθυμίζει 
διόλου τόν νικητήν τοϋ Bouvines, άλλά μάλλον 

το ευπροσήγορον πνεύμα ει; το οποίον και οη- 
μωοης πζράοοσι; άπέοωσε τόσα; εύφυίας. Είνε 
αληθές οτι ό'λοι οί ηγεμόνες χζράζουσι τό σι 
γιλλον των έπι τή άναρρήσει των εί; τόν θρό
νον καί φυσικά παριστώσιν αύτού; νέους, έκτός 
έάν διαρκούση; τή; βασιλεία; των μετάβάλωσι 
τόν τύπον τοϋ σιγίλλου των, τοϋθ’ οπερ συνέ

βαινεν ή ότε έκλέπτετύ τό πρώτον, ή ότε τό 
έμιμοϋντο παρζχζράκται έπιτήδειοι.

Τό contra sigillo τοϋ Λουδοβίκου τού Λέοντο; 
είνε τύπο; μέ θυρεόν οικογενειακόν, έ'να θυρεόν 
έγκατεσπαριιένον υ.έ κείνα πλείστζ. Έάν ο κη 
ρο; η το μέταλλο·/ ήόυναντο να μά; αποσώσουν 
τόν ζωηρόν χρωματισμόν των, χρυσωμένα μέ 
τήν πρασινάδα τοϋ άγροϋ, Οά έχομεν ακριβώς 
την έΟνικην σημαίαν ~ '

ώτον, ή ότ

ης εποχής εκείνης.
Σημειοϋμεν έντζύθζ παρεμπιπόντως ότι περί 

τά τέλη τού IB' . ζίώνο; κζί τά; άρχάς τοϋ 
11” . μερικαί έπιστολζί βζσιλικζί έχουν τό σι
γίλλον κρεμασμένο/ άπο τήν όνομαζομένην ούράν 
τή; περγαμηνής (coda della pergamena) ήτι; 
ή το είδος ταινία; τιθεμένη, διά λεπτοτάτη; κζί 
όξυτάτη; λεπίοος μαχαιριδίου κζί ήτι; έκρέμζτο 
άπό τήν περγαμηνήν.

Άλλ’ έπι τής βασιλείας του Αγίου Λουδο
βίκου ή πρόοδο; τών μηχανών έπέτρεψεν εί; 
τού; σφρζγιδοφύλακζ; τών μεγάλων καί μικρών 
άρχόντων νά άποκτήσωσι κζί ούτοι τζινίζ; με
τάξινου; μέ λαμπρά χρώματα, κόκκινα, χρυσί- 
ζοντα, κυανά. Τοιουτοτρόπως ή ούρα τή; ·. 
γζμ.ηνής έτέθη ολίγον κατ ' ολίγον έν άχρησ

Τό σιγίλλον τού Αγίου Λουδοβίκου μά; 
τών αιώνων τά χαρακτηριστικά 

του λίαν άτεχνα. Το τοιοϋτον δέ 
διότι ολον τό ύπόλοιπον 

-ία.
με 
του
Τειυε

εινε

τέδωκε διά 
προσώπου t
άληθέ; άτύχημα, 
έντελέστατον.

Ανευρίσκονται 
τινες άπαντώντα·. 
ατονική τοϋ II '. 
βζρόν, γρζμμζί 
κοσμημάτων, ζνευ · 
ώραία.

Ή ενδυμασία μετε.Γ 
κώτερον, λαμβάνοντος 
χαίζς χλζμύοο; με τάς

έν αύτώ αί 'ίδια·, άρεταί αϊ- 
έν τή γλυπτική, τή άρχιτε- 
αΐώνο;, τουτέστι ύφος σο- 

άπλζϊ, κομψή διάΟεσι; τών 
πλούτου, στάσις φυσική,

άπη έπι τό κζλλιτεχνι- 
τού μανδύου σχήμζ άρ-

θέτως, ένώ τό άνθος, τό
τυχάς 
κρίνον, έχ ει

βολικόν σχήμζ τό όποιον έμελλε νά διζτηρηΟή

πιπτουσας ζζ-
tq συ [ζ-

διαρκώς είς τό
Ό ήγεμών ούτος

μέλλον.
'-ος, ουτινος τ 

ίσότητος καί δικαιοσύνη; τοις 
οστις δέν έδειλίζ δπως κατέλΟγ 
τά; φιλονικείας τάς έπισυμβάσα: 
ρικήυ δρϋν τώυ Vincennes 
υστερησνι όπως οωση 
βζσμοϋ

_μα τή; 
γνωστόν, 
είρηνεύση 
την ίστο- 

ήουνατο νά 
μεγάλου σε- 

ι έκείυων. 
τ° έΠ·οα_ 

παρ' αύτοϋαύτά έΟεωρεϊτο

πνεύμα 
πάσι 

νά 
ύπό

} οέν 
παράδειγμα 

προς τά σιγίλλα τών χρόνων 
Καί τεμάχια άκόμη έάν έσώζοντο 
φον τό φέρον 
άξιου λόγου.

Ό Ζουαμβίλ 
όποιον τιμά πολύ τον βασιλέα αύτόν. 
βζσμκότζτο; Renaud de Trie παρουσίασε·/ 
τον άγιον τούτον χάρτην, 
ρεϊτο εί; τού; κληρονόμου: 
Βουλώνης ή κομητεία

ώς

* το
\'γ_

,Λ
δια τοϋ οποίου έδω- 

ι; τή; κομήσση; τή; 
τοϋ Dammartin en

ν.ζ; διηγείται γεγονο;

Goele. Το σιγίλλον δέν άφηνε νά φαίνεται 
είμή το ήμισυ τών κνημών μέρο; κζί το θρα
νίο·/ εΐ; ου ζνεπζύοντο οί πόδες του. "Οταν ό 
βασιλεύ; έλζβε τόν χάρτην εΐ; τά; χεΐρα; του. 
« Ιδού τό σιγίλλον τό όποιον μετζχειριζόμ,ην 
προ τοϋ τζξειοεύσω κζί φαίνεται λαμπρότατα 
άπο το τεμάχιο·/ αύτο τοϋ σιγίλλου οτι το απο
τύπωμα τού χαλασμένου ζύτου ομοιάζει μετά 
του ολοκλήρου. Διά τούτο δέν θά δυνηθώ εύ- 
συνειδήτω; νά γίνω κύριο; τής κομητείας».Καί 
τήν άπέδο/κεν εί; τόν σεβζ.σμιώτζ.τον Renaud 
de Trie, κληρονόμον τής κομήσσης.

Έν τούτοι; τήν ύπερβολικήν ευθύτητα τοϋ 
ήγεμόνος τούτου οέ·/ ήούνζντο νά. μιμηθώσ·.·/ 
όλοι ευκόλως. Καίσιά τούτο άκριβώς όσοι ειχον 
περγαμηνάς μέ σιγίλλα κζτά το μάλλον κζί 
ήττον έφθαρμένας, κ.ζτεστρζμμένζ;, τά; άνζ- 
νέουν οιά τών σφρζγιδοφυλάκων.

Κζί άπό τή; στιγμή; άκριβώς ταύτης ή 
πολιτέλειζ κζί ό πλούτο; τον σχεδίου καθίσταν
ται τό κύριον αύτών μέρο; κζί μάλιστα διά 
τού; χζράκτζ; τών βασιλικών σιγίλλ.ων.

Αί πτο»χεύσεις κζί ή διανομή τών κόσμημα 
των καθίστανται μάλλον έλευθεριώτεραι ένό; 
Φιλίππου τού θαρραλέου καί Φιλίππου τοϋ ώ- 
ρζίου. Ό πρώτος των ηγεμόνων τούτων έχει 
τό πρόσωπον στρογγύλον, ανοικτόν : έχει άκρι- 
βώ; τήν έκφρζσιν τού χζρζκτήρο; τόν όποιον 
τού άποδίοει ή ιστορία. ’<) δεύτερο; έχει τά 
χαρακτηριστικά σκληρότερα καί έκφρασιν αυ
στηρά·/. Άφοϋ, παρά τήν φυσιογνωμίαν του, οί 

σ^ΥΖ.?0·'01 ”°’J τον έπενόμζσαν ωραίοι·, ποιος 
ήξεύρει μήπως ή γλυκύτη; τοϋ προσώπου δέν 
ήτο δι' αυτούς τό ιδεώδες τοϋ κάλλους ; Καί 
όυ.ως αυτός ήτο ό άνηρ οστις δέν έκυπτε τήν 
κεφαλήν πρό τή; Ι’ώμη; καί ήνάγκαζε τούς 
Να.ΐτα; κζί όλους τούς ύπηκόους του νά κύ- 
πτωσιν ε’ι; όλας τάς άπζιτήσεις τού ταμείου 
του !

Οί τρεις αύτού υιοί έχουν σχεοόν την αυτήν 
φυσιογνωμίαν, ϊσω; κάπως όλιγώτερον έπιβλη 
τικήν. Σημειοϋμεν μόνον ότι ό Λουδοβίκο; 1'. 
κρατεί είς τήν χεΐρα, άντί κρίνου, τήν ράβδον 
τή; δικαιοσύνη; ύφουμένην οιά τής μιά; χει- 
ρός. ‘Γπεράνωτής κεφαλής φαίνεται κωδωνί- 
σκο; γοτθικό; : είνε τό έμβρυο·/ έξ ού θά γεν- 
νηθή βραδύτερο·/ ό αρχιτεκτονικό; θόλος (bal 
dacchino )ύπό τό όποιον Οά ενθρονίζεται ο πζρι- 
στώμενο; μονάρχης.

Έφθάσζμεν τοιουτοτρόπως εΐ; τόν κλάδον 
τών Καπέτων-Ι’αλοά.Τό πρόσωπον καθίσταται 
πάλιν ισχνόν καί τά χαρακτηριστικά μακρά,'ιδίως 
έπι τοϋ σιγίλλου τοϋ βζσιλέω; Ίωάννου τοϋ 
’Αγαθού. Κζτά τού; πρώτους Βαλοά ή σπουδή 
τού ζω'ΐκοϋ βασιλείου έκαμε σπουδαίου βήμα, 
διότι ο θρόνο; των φέρει ζπο τά δύο πλευρά ή 
δύο αετού;, ή δύο δελφΐνας, οί δέ πόδες τοϋ- 194 —
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βασιλέω: Ίωάννου στηείζοντζι έπί δύο λεόντω- 
μαζευμένων είς στάσιν φυσιζωτάτην.

Αί εικόνες τάς όποιας οί ζωγράφο·. μά; ζφή- 
κζν τού ήγεμόνο; τούτου όμοιάζουσι κατά πολ.ύ 
μέ την τού σιγίλλου. Νέα όέ καί ζκζτζμά- 
Ζητος ή άπόδειξις αύτη τού ότι οί χαράζ.τζι όέν 
έχάρασσον έπί τών σιγίλλων κατά συνθήκην 
καί'τυχαίως τά; εικόνας τών βασιλέων.

Μερικοί ηγεμόνες έσχον έν σιγίλλον ειδική; 
χρήσεω: «το σιγίλλον το οποίον μετεχειρίζοντο 
έπί τή απουσία τού αρχηγού» ώ; τό τού Κα
ρόλου Ε'

'Γούτο όέν ήτο τύπος μεγιστάνας, ούτε*  ιπ
πότου, άλλ’_ζπλώ;ό θυρεός τή; Γαλλία; μέ 
τρία κρίνα, ό όποιος καλύπτει κατ’ άρχζ: 
κατά το ήμισυ τον βασιλέα. "Ολ.ον δέ περιβάλ
λεται άπό τετράγωνον κορωνίδα, όποθεν άναπη- 
οώσι δύο οελφΐνες, ()ί δελφίνε; θά μείνουν 
πλέον τού ένό; αίώνος ώ; έμβλημα πρόσθετον 
εί; τά βασιλικά διάσημα, άναμφιβόλω; έξ αί
τιας τού έν τώ στέμματι Δελφινάτου.

• · ΠΙΝΑΚΟΘΜΚΗ ' *

Ό Κάρολος , ό Κάρολος Ζ' 
ύπό θόλονΒαΙάΗοεΗΐηο πάντα 
ούτω: ώστε νά ένωθή έπί τ 
οιότι το παλαιόν έδρανον, ή 
τάς κεφαλάς κζί τούς πόσα; των ζώων θα έξα- 
φανισθή καθ ’ ολοκληρίαν οπω; άφήση θέσιν εί; 
την^έκ ξύλου σκαλισμένου Γοτθικήν πολυθρόναν, 

την εχουσαν ερεισίνωτου 
και άνωθεν αυτής θό- 
λον, ή μάλλον επιστέ
γασμα τού ζύτού είδους.
Επειτα το κόσμημα 

τών κρίνων τών ζωνοά- • -II
φισμένων προστίθεται εί; 
την στέψιν τού θρόνου 
τούτου καί ούτω: εύρί- 
σκεται σχηματισμένο ν 
συνεχούς τελειοποιήσεων 

καί καλλωπισμών, τό ευρύ panneggiamento η 
ό θόλος ό όποιο; θά καταστή τώρα πλέον ή ανα
πόσπαστος κορωνίς τού βασιλικού αξιώματος.

Ή μορφή τού Λουδοβίκου ΙΑ' . άπετυπώθη 
πρώτη επι τού πολυσυνθέτου εκείνου άπόπτου 
• fondo), τό όποιον οέν έλαβε τήν τελείαν του 
λάμψιν είμή έπί τής βασιλείας Καρόλου τού 1 Γ .

Σιγίλλον Λουδοβίκον Β'. 

φυσικότατα, διά σειρά;

(Έιτεται τό τέλος)

Η Α λλΐ ΤΘ. X Ν1 ΗΑ y
ΧΡΟΝΙΒΑ^ΤΛ®^©

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟ}

κάθηνται 
επεκτεινομενον 

λου; μέ τόν θρόνον, 
παλαιά καθέδρα μέ 

πόδας τών ζώων θά

την ε·

NQ οί χριστιανοί τών πρώτων 
αιώνων, ήρέσκοντο είς ήδείας 
καί γελαστά; παραστάσεις τού 
θανάτου, τουναντίον οί Μεσαι
ωνικοί ήμών πρόγονοι καί οί 
τή; Αναγεννήσεως συχνάκις

απεικόνισαν αυτόν, ότέ μέν άνζγλύφοντε; έπί 
τής τυμβεία; πλακό; τόν νεκρόν αποσυντεθειμέ
νου, η τον σκελετόν αύτού, ότέ ο ' έπεκαλούντο 
επιβιωσιν τών νεκρών, έκτελούντων έπικήδειον 

ορχησιν πρωτοστατούντος τού θανάτου· άλλοτε 
οέ πζρίστων κρανία καί πρόσωπα σεσηπυία, γε- 
γλυμμένα έν ταϊ; ραξί τού κομβολογίου, μέ τήν 
επιγραφήν «momento mori».

< >ί ζωγράφοι τέλος (μεταςυ τών όποιων ό πε- 
ριώνυμο; διά τοιαύτας αναπαραστάσεις ΗοΙ 
bei'n), ήρέσκοντο νά ζωγραφίζωσι τούς θριάμ
βου; τού θανάτου, άναμιμνήσκοντες τήν άρχαίαν 
τών Μοιρών παράδοσιν, προσαρμόζοντε; ταύτην 
εί; τάς χριστιανικά; ιδέας. *)

^Σήμερον έπιθυμούμεν νά έπισύρωμεν τήν προ
σοχήν τών ήμετέρων αναγνωστών έπί τών έξη; 
ουο εικόνων : Έν τή στοά τών ουραίων τεχνών 
τής Βιέννης είδον περίεργον εικόνα ένό; τών άρ- 
χεοτύπων Ιταλών ζωγράφων: τού Ούτσέλλου. Ό 
θάνατος τοποθετημένος έπί ύύηλου άρματος κε- 
κοσμημένος διά στέφανων καί κρανίων, καί έλ 
κομενος ύπο βοών δρεπάνω κόπτει γαληνίως 
την αγέλην τών βροτών, καί έν τή διόδω αύ
τού άφίνει πολυάριθμα πτώματα : έπισκόπους, 
βασιλείς, εύπατρίδας, χωρικούς κ.τ.λ.

Και έν ΙΙαλέρμω, είδον έν τώ άνακτόρω Se- 
lafani. έτέραν εικόνα τή: 'Ολλανδικής Σχολή; 
του XV αίώνος· ό θάνατο; έν μορφή σκελετού, 
έπιβαίνων μεγάλου κέλητος ίππάζεται έπί τών 
θνητών, οί'τινες κεϊνται έν σωρεία συντετριμ
μένοι.

Παρίοιοι. Π- Ν. ΔΙΒΑΡΗΣ

ΜΑΡΙΑ Φ ΓΑΡΔΕΑΗ
( Φωτογραρ ία 1. Κάβρα)·

ΚΑΙ οκοι ιϊηοϋ ο' έμύραναν οί 'Ολύμπιοι δικοί σου — 
Καί τών αίίΐέρων τοϋ ίανέ/οϋ Θεού σέ περιχύνει 
' II ολόλαμπρη καί ολόχρυση ή δόξα γιά στολή σου - 
Μά ητών ματιών σου εμπρός τούς διό τούς μαύροι ς ήλιους 

/οβύνει.

Οιά ή δια μαντ οστόλι,Οτη καί άητεροκεντημένη
'II σκέπη τής βασίλισσας Λητούς τής λυπημένης — 
Ούτε και ή χρυσοπράσινη καί ή βελουδοκομμένη 
ΊΙ τήβενιος τής Δήμητρας τής άνιΊοστολισμένης

Μπορούνε στην ασύγκριτη εμμορηπά non νά ταιριάσουν— 
Όποϋναι άηιόματη ιός Ψυχή, λευκή σά Λευκοι^όη ! 
ΙΙερήη ανη σάν "Αρειιι, γλυκεία οά Θε/.ίινόη!

Καί άντίς ποριγύρες, στέμματα, πέπλους μάκρους γιά σένα. 
'Απελπισμένε οί ΆτΊάνατοι στην τόσην ώμορφιά οου — 
Σου δίνουνε τά ολόμαυρα καί όλύμακρα μαλλιά οου !

ΑΧΙΛΛΕΎΣ ΝΕΗΣ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΟΤ “ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ,,

κίνησιν. Αί καλλιτε- 
έκθέσεις διαδέχονται 

;. Μετά τήν του « Ά- 
ή τοϋ «Παρνασσού», 

ΰτήν, ή τοϋ Δημαρ- 
Τό φθινόπωρον, είναι 
τέχνην άνοιςις. Τήν

Μίτάφρασιζ Κ. ΚΛΙΡΟΦΥΛΑ 1) "Ορα «Πινακοθήκην» 'Γόμος Α', σελϊς 131.
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ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Προίλεαμία άποοτολής ποιημάτων μέχρι 
της 1ης Δεκεμβρίου ί. ε.

. ................................  •’-Λ. ... ι.ι»...,λ

αινομεν ίίς αληθή καλλιτε
χνικήν 
χνικαί 
άλλήλα 
■/.τα ίου» 
Μετ’ α 
χείου. 
δια τήν
έκθεσιν του «Παρνασσού’» δι- 

κατ' αντίθεσιν τών Πρασίνων, 
οί όποιοι έπωφελήθησαν τή; νεοδμήτου αιθούση; 
τοϋ Δημαρχείου Ούτω εχομεν έν τή εκθέσει τοΰ 
«Παρνασσού» καλλιτέχνα; ά-οκλειστικώ; έν αυτή 
εκθέτοντας, ώ; οί κ. κ. Ίακωδιδης, Λύτρα;, Μα- 
θιόπουλος, Όθωναϊος, Φωκάς κ.λ.π. όπως πά
λιν είς τήν άλλην έκθεσιν έ/.θέτουν άποκλεισεικώ; 
οί κ. κ. Ροϊλός, Μποκατσιάμπης, Χατζή; κ.λ π. 
Δύο κόμματα δηλαδή, χωρίς τελείαν .... τέχνην, 
διότι όπου διχασμός, έζεϊ καί κακογλωσσιά καί 
συνεπώς άπογοήτευσις.

Θά ήτο ευχής έργο» να μή βλέπωμεν διασπω- 
μένας τας άραιας άλλως τε καλλιτεχνικά; τάξεις, 
άλλ’ έμφανιζομένας άρτιας ναι έν έπιβαλλούση 
σύμπνοια, έάν άνελάμδανε τό Κράτος ή έπειδή τοϋτο 
εινε έπιδίόαρυμένον είσέτι μέ τήν συναλλαγήν, τό 
Πολυτεχνεϊον νά διοργανοϊ έτησίως μίαν καλλιτε
χνικήν έκθεσιν, ή; νά μετέχωσι πάντες οΐ'Έλλη-

νες καλλιτέχναι, καί μόνον "Ελληνες, μέ μίαν επι
τροπήν έκ προσώπων υπερτερών πάσης μικροφιλο
τιμίας, οίος λ. χ. ό διευθυντής τοΰ Πολυτεχνείου, 
ό διευθυντής τής ’Εθνικής Πινακοθήκης καί οί 
αρχαιότεροι τών καθηγητών της καλλ. σχολής. 
Ούτω καί μόνον Γσως ύπαρξη έλ.πίς να στεγασθοϋν 
ύπό τήν αυτήν ύαλόφρακτον στέγην οί έδώ κ' έκεϊ 
σήμερον πλανώμενοι—έκθέτοντε; ήθελα νά είπώ— 
καλλιτέχναι μας.

• ·

Εύαρέστως διαθέτει ή Έκθεσι; τόν θεατήν,άλλα 
μόλις καί μετά βία; κάπου, κάπου αποσπά καί 
ένα λόγον θαυμασμού.

Έν τή καλλιτεχνική έκθέσει—πέμπτη ταύτη— 
τοΰ «I Ιαρνασσοΰ» έξετέθησαν έν όλω 198 έργα,όλα 
νέα. έξ ών 192 πίνακες γραφικής, 6 γλυπτά έργα, 
έκθέται δ' έν όλω 33.

Ή έκθ-σις περιλαμβάνει έλληνας έκθετα; και 
άλλοδαπούς. Δια διττόν λόγον έπρεπε να λείπουν, 
έπί τοϋ παρόντος τουλάχιστον, οί αλλοδαποί. Καί 
διά να μή γίνηται σύγκρισις τών έργων των μετά 
τών έλληνικών άτινα σπανίω; δείκνυνται ύπε ρτε- 
ροϋντα, καί διά νά εχομεν μίαν αποκλειστ’κώ; 
έλληνικήν έκθεσιν. Έλεχθη ότι τά άλλοδαπά έργα 
έπιζητουνται διά νά πληροΰνται τά κενά. Ί’ποθέ- 
τομεν οτι είναι σφαλερός ο υπολογισμό; αυτός, διότι 
τά κ.ενά ύπάρχουν άλλαχοΰ.

Ί’ά άλλοδαπά έργα δέν πρόκειται να κρίνωμεν. 
Άπό τον «Προφήτην έν Καί’ρω» τοϋ Γάλλου L. de 
Νουν, τό γνωστόν έργον τό όποιον πλεί’στοι όσοι 
έξετίμησαν έν τή αιθούση Ψύχα μέχρι τοΰ «Κα
ραβανιού έν Μαρόκω» τοΰ Weecks—άμφότερα εύ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

π-.τυ·/ή έργα — άπό τά Αιγυπτιακά τοΰ I’hl 
?■?■/:·. τής Μπαζ.λαρ'νας τοΰ Belleu.se βιαφαίνετα·. 
έμπειρος ζωγραφικός χρωστήρ. Μόνον οί άπα’σιο·. 
καϊ αναιμικοί 5'.ακοαμη-./.0· πίνακες,— αφιόνια καί 
ορτένσιες — τοΰ Lullemunl είνε μία παρατονία 
θλιβερά.

Ό κ. Ιακώβ 5ης κυριαρχεί καί πάλιν. II 
προσωπογραφία τοΰ κ. Ηών Οαυμασία πλήρης ζωής 
καί φυσικότητες. Άπό τό έργον αυτό έν λείπει : 
ή ομιλία’ ά'.λα αμα πρ',;ηλώ:ητε έπ ’ αρκετόν τό 
βλέμμα, θά τήν αίσθανΟήτε καί αυτήν έκπηόώσαν 
άπό τά χρώματα. Τά «Ρόδα» του αδρότατα προ- 
δίόοντα καί αίσθημα βαθύ καί άντίληψιν τής ρύσεως 
λεπτοτάτην. ΊΙ προσωπογραφία του υιού τουμέ τόν 
άφθονον φωτισμόν υστερεί, όπως καί οί πλησίον 
Καποί/κϊνοι. Ο ζ. Λύτρας άναδείζνυται έ’λλην 
ζωγράφος με τό βΛΰγό τοΰ Ιίάσχα», άνώτερον τών 
δύο άλλων : τοΰ «Σ-ρμπειζή» καί τοΰ «Λιίανί-μα- 
τος··, σκαριφημάτων’ τ'; δεύτερον έχε·, κίνησιν πολ- 
λήν, ομοιάζει όμως μάλλον μέ Ουσίαν αρχαιοπρεπή 
παρά μ> απλοϊκόν προσκύνημα. ’() κ ΙΙροσαλέν- 
της υπέρτερος ήδη φαίνεται εαυτού’ αί Οαλασσογρα 
φίαι του δεικνύουν πρόοδον, τοιαύτης δέ προόδου 
φαίνεται μετόχων καί ό ζ. Όθωναΐος. τοΰ όποιου 
εν σκαρίφημα « Απ τα ξύλα» καί μία ελαιογραφία 
«Μετά τήν θύελλαν» :ίν· καλά έργα άντιΟέτως 
προς τον μετριώτατον Μπάτην του’ τό «Άλμεγμα» 
του δέν αίρεται υπέρ τό μιτριον.Είς τήν αυτήν ακρι
βώς Οέσιν είχεν έκτεθή πέρισυ τό πομίν.ον τοΰ Gui- 
gnaid. Καί ή άνάμνησις έκείνη καθιστά έτ: μετριό
τερο» τό «Άλμεγμα». Ί I δες Φλώρα μάς ικανοποιεί 
οια την κακήν έντύπωσιν ήν ϊνεποίησε μέ τα έργα 
τη; τα εν τώ Άκταίω δια τό όποιον είχεν έκλέξη 
τα μετριότερα. 'Αναγνωρίζομε·/ αυτήν ζωγράφον 
ισχυρού ταλάντου. 11 « Εργασία» της, τό Νο- 
ctiuno. ή «Κεφαλή» καί αύιή ακόμη ή «Βραδυνή 
ώραβείν· έργα επιβαλλόμενα είς τήν καλλιτεχνικήν 
συνείδησιν. 11 δίς Λασκαρίδου άλματα προόδου 
εσημείωσεν εν ΙΙόρω « Άπό τήν εργασίαν» εινε τό 
ζαλλίτερόν της έργον. άλλά καί τινα έζ τών άλ
λων έργων της μέ τό άφθονον χρώμα φανερώνουν 
τήν γνησίαν ελληνικήν φύσιν. ’Εάν έςέΟετεν έν 
τούτοις ολιγώτερα έργα Οά ήτο πλέον αξιέπαινος.

Ο κ. Μαθισπουλος παραμένει ακόμη ΙΙαρισινός 
ζωγράφος. Κάποιος μοΰ έλεγε ότι τά φιγουρίνια 
εύρον τον ζωγράφον των, δεικνύων τήν Παρισινήν, 
άλλος δε ίσχυρίζετο οτι ή «Εσπερινή αρμονία» 
δέν είνε αρμονία, άλλά πυρκαϊά Δέν ήξεύρω άν οί 
κακόγλωσσοι φίλοι μου ειχον δίκαιον, άναμφισβή- 
τητον όμως εινε οτι τά έργα τοΰ κ. Μαθιοπουλου 
έχουν πολλήν. ύπερ τό δέον μάλιστα, ποίη-ιν. άλλ' 
έλαχίστην αλήθειαν καί πραγματικότητα. Τό αί- 
θέριον αναγκάζει τόν θεατήν νά σχηματίζη 
πολύ αμυδράν ιδέαν τής τέχνης. Ό « Άθη- 
3?ίΖθ1* πεΡ(,τατος μετά τήν βροχήν » κάθε 
άλλο εινε. ή Αθηναϊκός. ΙΙαρισινός, μάλιστα. 
Εάν τις άγνοών τάς Αθήνας ιδη τήν εικόνα αυ

τήν, άναμφιβόλως θα έκλάβη τάς Αθήνας θαυμα- 
σιωτέρας τών ΙΙαρισίων. ΊΙ προσωπογραφία τοΰ 
κ. Μαυρομ.χάλη είνε έργον ήκιστα καλλιτεχνικόν’ 
η υποδεέστερα όλων τών έν εκθέσει προσωπογρα
φιών’ νομίζει κανείς οτι ό συμπαθής πολιτευτής 

’σκόνταψε κάπου' ίσως είς τήν... τέχνην τοΰ κ. 
Μαθιοπούλου.

II « Λνάπαυσις» είνε καλή όπως δήποτε ώς καί 
ή κρητιδογραφία τής /.. Μ. Καί όμως ο κ. Μαθιό- 
πουλος ήδύνατο νά ηναι ανώτερος παρ’όσον φαίνε
ται· 9 ζ” Παρθένης αγνώριστος έπί τά χείρω. 
Καί τά τρία έργα του, και τό δάσος — ώ ! τ·. άφό- 
ρητον πράσινον εκείνο !—καί ή Ακτή και ή Εσπέρα 
εινε ρεκλάμα τοΰ χρωματοπωλείου του. Άν όλα 
τα έργα σετσεσιόν ήσαν σαν αύτά. χειροτέραν 
κατάπτωσιν τής τέχνης δέν είναι δυνατόν να φαν- 
τασθή κανείς. '() φυσιολάτρης κ. Φωκάς άνέρχ: 
ται όλοέν υψηλότερα. Ό «Νερόμυλος» του καί ή 
“ Εσπέρα» του εινε έργα τά όποια δέν είμπο- 
ρεΤ τις ή νά έπαινέση, άλλά μόνον αύτά. ’Ο 
Ρόζος αστειότατος’ εκθέτει μίαν γυναίκα έςηπλω- 
μένην φαρδιά πλατιά, μέ τόσον τεραστίους πόδας, 
ιοστε άν άπεφάσιζε νά σηκωθή Οά . . έτρέποντο 
είς φυγήν πρό τοΰ αναστήματος της όλοι οί επι- 
σκέπται, μόλον ότι συμβαίνει αύτό καί τώρα. Ό κ. 
Άριστευς έκθέτει τήν προσωπογραφίαν τοΰύποσιρα- 
τήγου κ. Μεταςά πολύ έπιτυχή, τόν γνωστόν 
« Ερωτα εσταυρώμένον» καί τινα σχέδια ελληνικό
τατα εμπνευσθέντα έκ τίνος διηγήματος του ζ. 
Αξιώτου. Διακρίνει τις είς αύτά τήν άτίθασσον 

τιχνοτροπ αν τοΰ ιδιοτροπωτέρου τών καλλιτεχνών 
μας. Εκ τών σχεδίων του τό χαρακτηριστικότε
ρο» είνε ό «Καυγάς». Ό ζ. Φρυδάς πρώτην φο 
ραν παρουσιάζεται μέ αρκετά εφόδια τέχνης 
εις εκΟ.σιν. 11 προσωπογραφία τής ομοτέχνου δος 
Βοζίκη είνε χαριέστχτον έργον και ό «Καλλιτέ
χνης "του δέ, δέν είνε εύκαταφρόνητος. Έν ιδιαι
τέρα τέλος αιθούση έκθέτει ό νέηλυς ζωγράφος κ. 
Νικ. Άνδροΰτσος 48 υδατογραφίας,αρχαιότητας ζαί 
σζηνάς ζαί τοπεϊα ζαϊ απόψεις Αίγυπτια/άς, ’Ελ
ληνικά;, Βενετικά;, Βρεττανικάς. Είς τά πλεΐστα 
τών έργων του —καί ομοιάζουν πολύ τό έν μέ τό 
άλλο—φαίνεται ό δόκιμος τεχνίτης, ό κεκηρυγμέ- 
νος εχθρός τοΰ Modern Style, ό θετικός παρατηρη
τής. Ο ζ. Άνδροΰτσος κατάγεται έξ Ηπείρου. 
Γας πρώτας καλλιτεχνικάς σπουδάς του έλαβεν έν 
Κερζύρα από τόν ζ. Μποζατσιάμ.πην, ζή δέ άπό 
ετών έν Λονδίνω, ένθα πλεΐστα έργα πωλεΐ κατ’ 
£τος. διοργανών ίδιας εκθέσεις. Ζωηρότατος, άφε- 
ζ.εστατος. έχει φυσιογνωμίαν ή όποια δέν έχει τί
ποτε τό Ελληνικόν, τό αιωνίως καί παρα φύσιν 
σκυθρωπόν.

Έν τη γλυπτική, άναφέρομεν εύφήμως τήν« Αρ
μονίαν» άγαλμα τοΰ ζ. Θωμοπούλου. τό <ι IIνεύμα 
τοΰ πολέμου» πρόπλασμα τοΰ ζ. Κωνσταντινίδου. 
ζαί τόν «Ευνούχον» άνάγλυφον τού κ. Γ. Δημη- 
τριαοου. Αλλ’είς μίαν έκθεσιν μέ άξιώσεις. τρία 
μόνον καλά γλυπτικά έργα δεν εινε ολίγα;

11 ζατάταξις είνε άρμονική ζαί μέ αρκετήν φι
λοκαλίαν.

Η Α. Μ ή Βασίλισσα ήτ ς έπεσζέφθη τήζ έζ- 
θεσιν κοί ήν ένδιακρίνει λεπτή καλαισθησία ε’πεν ότι 
ή ζωγραφική προώδ.υσ: παρα πολύ κατά τελευταία 
έτη, αλλ' ότι υπάρχουν έν τή έκθέσει μερικά έργα 
τα οποία δέν έδ'.απτε άν έλειπον. Και περιόρισε 
τά έλλειπή έργα ή άίροφροσύνη Της είς ολίγα. 
Ο.·, έπρεπε νά λείπουν άρκετά έργα δέν ύπάρχε·. 

αμφιβολία. Εκπνέουν όχι ολίγα πρό ελέγχου κά
πως αύστηροΰ. Άλλά άν θεωρήσωμεν — όπως κα: 
εινε—τήν έκθεσιν τοΰ Παρνασσού ώς τμήμα άπλώς 
έλλ. έκθέσεως δέν θά άναχωρήσωμεν έξ αύτής δυ-

Αί οκέψεις και ό αιόηρόδβομος — Ονιε δρό
μος, οντε σπίτια, οΓ·τε ΛέιΆριι.— 'II παρΐίενία 
τοΰ οιερεο'ιματος. — ’Αχρηστία τοΰ Γίοινικοΰ 
, Ιικαϊου καί τοΰ Ευαγγελίαν. — Τό ΙΓολυάυδριον 
τής Χαιρωνείας. — ΓΙΰρ καί τέφρα. — 'II αά· 
ριαοα. — Κρανία, σιαγόνες, δδόντες. — ”.4»'- 
ίίρακετ: ό τ'Ιησανρός !—’Ανδριάς μετέωρος.— 
Modus viventi. — ΙΙαίαιολόγος, ΚοΙοκοτρώ- 
νης, Καραϊσκάκης. — ^αβΰρινίλος χωρίς μίτον.

ΟΚΤ-ΊΒΙΊΟΐ

ΟΡΓΑΙ

μου.
τά σ1

iicTt προτιμώ νά βλέπω 
ήτήνγήν. Ό ούρανος -- 
κάρρα, ’
σπίτια έτσψόρι 
τρικά, 
σπουδαι..
άνθοωπου.
••X ί

διαβαίνουν αί σκέψεις 
I οο«έτερον καί άπό 

ύννεφα,άσυγκριτως γορ- 
γέτερον τών Έλλ. σιδηρο
δρόμων. Βλέπω τόσα παρά
ξενα, τόσην επιμονήν παν
τού πρόε όπισθσδρσιιησιν , 

,ιάλλον τόν ουρανόν 
; δέν έχει δρόμους μέ 

ούτε πεζοδρόμια μέ σκουπίδια, ούτε 
οροπα, ούτε προγράμματα Θεα- 

ούτε δένδρα σκονισμένα, ούτε — τό 
έτερον — ανθρώπους τόσω ήκιστα 

, όπως είνε οί πλημμυροϋντες τάς 
οόούε β,ίοπαλαισταί καί ηλίθιοι. ΈκεΤ υψηλά 
θά υέ θαμοώση ό αναλυτός χρυσός :—ιιία 
τρελλή ηλιακή άκτίς — ή Οά μέ έμπνευση 
ένα άραχνώδες πλέγμα : — σύννεφο υ φθινο
πώρου. θά μέ αίχμαλωτίση έν άστρον μαρ- 
μαΤρον, ή Θά πληρμυρήση τήν ψυχήν ^ιου 
άπό ίμερον ή σελήνη. Μία Ίρις θά ραέδώση 
τό πνεύμα ιιου είς χοώιιατα όνειοοπολήσεως 
και υα εμπεοωση την πιστιν μου. Ιο κυα- 
νούν — ή παρθενία τού στερεώματος — θά 
π/.αισιώση τάς σκέψεις μου καί θά αισθανθώ 
τόν εαυτόν μου καλλίτερου, άγνότερον, άν 
θρωπινότερον.

Ώ τί Οαυμασιώτερον τού νά λησμονή τις 
τούς όμοιους του. Λησμονεί ολόκληρον τό 
Ποινικόν δίκαιον καί αυτό τό Εύαγγέλιον. 
Ό πλησίον '. Ιδού ή αιώνια πέτρα τού σκαν 
δόλου. Ώ. εάν έλειπεν αύτός ό πλησίον !.

* Αλλά μέ τήν φιλοσοφίαν μου παρ’ όλί 
γον νά λησμονήσω τό περίφημον ΙΙολυάν- 

σαρεστημ-'νο·, άφοΰ βλέπει τις όμολογουμένω; έν 
αύτή, προσπάθειαν, ήτις είνε φιλότιμος οσω άτυ
χός καί ανυποστήρικτος.

ΚΑΠΟΙΟΣ

δριον τών πεοοντων έν Χαιρωνεία, τό 
καλυψθέν καί ... μή άνακαλυφθέν. Έν 
διέδραμεν ως σπινθήρ ή χαρμόσυνος είδηαις 
καί όλοι άνέτρεξαν έως τά 338 π. X. καί 
προσεπάθουν ύπό τό στρώμα τής πεπυρα 
κτωμένης γής καί τέφρας νά άναστηλώσουν 

σκελετόν καί όλοι 
σό 
ίπ-
πο- 
εύ- 
οτι 

> τόσω
Αλλ' άνθρα-I

ανα
1 πρωί 
«•κ

φανταστικώς τόν πρώτον 
άνεπαρίστων νοερώς καί έθαύμαζον τήν 
ρισσαν, τήν μακράν λόγχην τοΰ έλφροϋ 
πικού, ήν έκράτει ύψωμένην ό γενναίος 
λεμιστής.Κρανία καί σιαγόνες καί όδόντες 
ρέθησαν καί όλων έσκίρτησεν ή καρδία 
εύρέθη έπί τέλουςτό πολυάνδριον, τό 
ένδοέον, τό τόσω περικλεές. '/..... 
κες — κυριολεκτικός — ό θησαυρός ! Ουδέ
ποτε ή παροιμία αυτή έπηλήθευσε τόσον, όσον 
είς τά άπηνθρακωμένα σώματα τής Χαιρω- 
νείας, τά όποια μεταφερθόντα είς Αθήνας, 
απέκτησαν περισσοτέραν άρχαιολογικήνάέίαν. 
άφοΰάπεδείχθησαν ... ποομυκηναϊκής εποχής.

* Ό άνδριάς τοΰ Κολωκοτρώνη μέ όλον 
τό βάρος, μένει μετέωρος. Είς τάς 'Αθήνας 
ύπάρχει καταλληλότατον μέρος. Ή άρχή 
τής ομωνύμου όδοΰ. Δέν αρέσει όμως είς τήν 
έπιτροπήν, ή όποια έπιμένει διά τήν πλα
τείαν τοΰ Συντάγματος. Ό Δήμαρχος δέν 
τήν δίδει τήν πλατείαν προορίζων αυτήν 
καί πολύ δικαίως διά τήν άνδριάντα τοΰ 
Παλαιολόγου — αλήθεια τί γίνεται ό άν- 
δοιάς αυτός; ΙΙαρεσύρθη ίσως άπό τόεκλο
γικόν ρεύμα; — καί ή επιτροπή — πρόκειται 
διά τόν Γέρω τοΰ Μωρηά — πεισμόνει καί 
στρέφεται πρός τόν Πειραιά, ϊνα εκεί στηθή. 
Καί έάν δέν εύρεθή κατάλληλον μέρος, ίσως 
μετεκομισΟή εις Αίγιναν ή Πόρον... Διά νά 
έεε^ρεθή έν modus viventi. καλόν Οά ήτο 
νά εΐοακουσθή μία προτασις. όντως καλλιτε
χνική. Είς τό μέσον τής πλατείας τοΰ Συν 
τάγματος νά στηθή ό άνδριάς τού ΙΙαλαιο- 
λόγου, δεϊιά ό τοΰ Κολοκωτρώνη καί άρι 
στερά ένός άλλου ήρωος.λ.χ.τοΰ Καραϊσκάκη. 
Είς τήν πρότασιν αύτήν ήτις οφείλεται είς 
διακεκριμένον καλλιτέχνην διαόλέπομεν μίαν 
ιδέαν άρκετά φιλότεχνον καί τήν μόνην διέ
ξοδον είς τήν Λαβύρινθον τόν άγαλματοειδή.

ΔΑΦΝΙ!
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ως τά καλλ.ίτερα έργα έκ τών έκτεθέντων εις τήν 
εκθεσιν τής ν Καλλιτεχνική; 'Εταιρεία; ι τών

Βρυξελλών έχρίθησχν αί τοπεισγραφίαι τοϋ Βέλγου ζω
γράφου 11. Bouienger, τού έν ετει 1874 θανόντσς.

— Ή συμβουλευτική επιτροπή ζωγραφικής τή; Αύ- 
τοκρατορικής Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών τής 
Πετρβυπόλεως, συνεζήτησεν τήν ίδρυσιν αληθώς προ
τύπου μεγάρου τών Τεχνών. Τό οικοδόμημα θά πε- 
Ρ'έχη καί ιδιαίτερον διαμέρισμα διά τάς χήρα; καί τά 
ορφανά τών καλλιτεχνών, ασυλον διά τοϋ; γηραιούς 
ζωγράφους, βιομηχανικήν καί έμπορικήν σχολήν μέ 
τριάκοντα εργαστήρια καί μίαν κολοσσιαία, αίθουσαν 
δια τήν διαρκή έκθεσιν τών ρωσσικών καλλιτεχνικών 
έργων. Ή δλική άξια τοΰ μεγαλοπρεπούς αύτου οικο
δομήματος, τό όποιον θά κοσμηθή μέ έργα γλυπτική; 
καί ζωγραφικής τών καλ,λιτέρων Ρώσσων καλλιτεχνών 
ώρίσθηείς 2,500,000 φράγκα. Ή Αύτοκρατορική Ρωσ- 
σική Ακαδημία συνεισέφερεν 50,000 Φράγκα.

—-Άπέθανεν έ» Χάγη ό διάσημος Ολλανδός θαλασ
σογράφος Χένδρικ Βίλλεμ Μέσδαγ είς ηλικίαν 72 ετών. 
Γιος τραπεζίτου, ήτο καί αύ-ός τραπεζίτης κατ’ άρ- 
χάς, άλλά ταχέως ήσθάνθη έρωτα πρός τήν Ζωγρα
φικήν καί άφωσιώθη καθ’ ολοκληρίαν είς τήν Τέχνην. 
Ειργάσθη τό πρώτον έν Χάγη, είτα έν Άαβέρση, 
άλλα πρό πάντων έν Βρυξέλλαις, ένθα μεταβα; μετά 
τοΰ ΣΙα Λόρεντζ Άλμα Ταδέμα, έτελειοποιήθη. Ό 
ερασιτέχνης έγένετο καλλιτέχνης καί δ καλλιτέχνης 
διδάσκαλος, έπί εικοσαετίαν δε περίπου εμεινεν ό πρώ
τος θαλασσογράφο; τής εποχής του. Ό Μέσδαγ κα- 
τείχεν έν τώ έν Χάγη μεγάρω του λαμπράν πινακο
θήκην γαλλικών καί φλαμμανδικών εογων.

■—Εις το επάνω πάτωμα τοΰ έν ΙΙαρισίοι; Μουσείου 
τοϋ Λούβρου ύπάρχει μία θαυμασία ελαιογραφία τοΰ Δε- 
λακρουά παραστανουσατάςσφαγάς τής Χίου Πρό μηνών 
τω; παρετηρήθη ότι τά χρώματα τής είκόνος' τάύτης, 
εκ τής μεγάλης θερμότητο; κατέρρεον βραδέως, έδέ- 
ησε δέ, προς^έπανόρθωσίν τοΰ κακού, νά άνατρέψωσι 
τή|ν εικόνα, ήτοι νά θέσωσι τήν κεφαλήν αυτή; πρός 
τα κάτω. Τό πείραμα ύπήρζε τελεσφόρον. Τά χρώ
ματα κατέλαβαν τάς προτέρας αυτών θεσεις.

—γΕι; τήν Revue du bien εδημοσιεύθη μελέτη πεοί 
τού έν Μαρτινίκα εύρόντος σκληρόν θάνατόν ζωγοάφόυ 
Ι'»ιιΙ Merw.it. Ό Merwart έγεννήθη έν Ρωσσία τώ 
1855 εκ Γαλλικής οικογένειας. Έσπούδασεν έν ΙΙα- 
ftoioi;, μαθητής διατελέσας του Lehmann. Μόλις 
αποφοίτησα; τή; Καλλ. σχολής έξέθετεν έογα, ιδία 
προσωπογραφίας καί είδογοαφίας, δΓ άς πολύς έγένετο 
λόγος και άς εσπευσε νά αγοράση άλλας μέν τό γαλ 
κράτος, άλλας δέ επαρχιακά μουσεία. Ό Merw.irl κα
τόπιν ήσχολήθη είς όλα σχεδόν τά είδη τής ζωγραφι
κής, γοαψας τοπεία, ιστορικούς πίνακας, διακοσμητι- 
κην καί μεταχειρισθείς όλους τούς τρόπους, ήτοι έλαι- 
ογραφιαν, υδατογραφίαν, κρητιδογραφίαν. Ώς σχεδια
στής ητο όνομαστός. Ητο συνεργάτης είς τά κϋριώ- 
τερα εικονογραφημένα γαλλ. φύλλα, μετέσχε διά τής 
εικονογραφησεως τή; έθνικής εκδόσεως τών εογων τοΰ 
Ουγκω. ’Από τού 189G ήρξατο περιοδεύω»' εί; τάς 
αποικίας, εις τά; Καναείους νήσου;,' είς τήν Σενεγά
λην, εις το Σουδάν, εις τήν Τύνιδα, τά; Άντίλλας 
εργασθεις απειρίαν πινάκων καί σχεδιογραφημάτων έγ-

χωρίων τύπων Ό Merwart ήτο αντιπρόεδρος τής 
Καλλιτεχνικής ’Αποικιακής 'Εταιρείας. Έ» τών έρ
γων του ονομαστότερα εινε «ή Αλιεία τών Μαργαρι
τών εν Ώχεανίγ. ό Tam-tam (χορός ιθαγενών έν Βά- 
κελ τ.ϋ Σουδάν), ό ’Επαίτης, ή Βακχίς, ή Σάρρα 
/θυόμενη, ό Μωύσής, ό Γαμβέτα; έπί τή; έπιθα -ατίου 
κλίνης, ή ’Αλληγορία, αί προσωπογραφία! τοϋ Sully 
Prud homme, Κλαρετή, Σιλβέστρ

— Η δεσποινίς Κλεονίκη Άσπριώτου διωργάνωσεν 
εκθεσιν έργων της έ·< Άθήναις.

—Την 27 λ. μ. ηνοιξεν έν τώ αημαρχειω καλλι
τεχνική εκθεσις. Κρίσεις θά δημοσιεύσουμε» είς τό 
πρόσεχε; φύλ/.ον.

— Ο κ. Ίακωβίδη; εαπνευσθεί; έκ τών στίχων τοϋ 
Σολωμοϋ : Ποια εινε εκείνη ποΰ κατεβαίνει κλπ. συν
θέτει νέο» πίνακα.

— Ο κ. Μποκατσιάμπη; συνεπεία παραγγελία; 
εκ Ρώμης άπέστειλεν αύτο’σε δέκα πέντε ύδατογρα- 
φίας.

— Μία εικων τού Δυρερ ι 15ου αίώνος) αξία; ενός 
εκατομμύριου. κλαπεΓσα πρό ετών έκ τοΰ μουσείου τοΰ 
Μονάχου εύρέθη είς τεμάχια εντός σιταποθήκης Τό 
όνομα τού καλλιτέχνου φαίνεται είσέτι.

— Σκέψις γίνεται όπω; ε’ι; τήν είσοδον τοϋ Δη
μαρχείου 'Αθηνών τοιχογραφηθη ή «παράδοσις τή; 
Ακροπόλεως ’Αθηνών». ’ Υπάρχει προσχεδίασμα όπερ 

προ πολλών ετών έσχεδίασεν ό ζωγράφος κ. Δούκας, 
ώς παρέστησαν αύτώ τά γεγονότα οί έπιζώντε; τότε 
αγωνισται

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Εν Φλωρεντία άπεκαλύφθη τό άγαλμα τοΰ Ροσ- 
σίνη, φιλοτεχνηθέν ύπό τοΰ γλύπτου Cassioli. Τό 

άγαλμα ύψώθη έν τή εκκλησία Santa-Croce.
, —ΔιπλαΓ προτομαί τοϋ Ιταλού φιλέλληνος Φράττη 

θα στηθωσιν. Ή μία εις τήν γενέτειραν αύτοΰ πό- 
λιν, ή δέ άλλη έν Δομοκώ, έ'νθα μαχόμενος έπεσε.

—-Εις τόν Αιμίλιον Ζολά έγερθήσεται άνδριά; παγ
κόσμια* εράνω,

~ ήΕγένοντο έν Γλασκώβη τής 'Αγγλίας έν μεγάλη 
τελετή τα αποκαλυπτήρια τοϋ άνδριάντος τοΰ Γ’λάδ- 
στωνος. Θαυμάσιον λόγον έξεφώνησεν ό Ρόσβερυ.

— ~θ Χ’,Ν Κωτσάκη; προτιθέμενο; ν’ άνεγείρη 
μνημεϊον εις τούς ύπό τόν Μαιζώνα άγωνισαμένου'ς 
γαλλους φιλέλληνας, άνέθετο τήν έχτέλεσιν τοΰ σχε
δίου εις τού; έν ΙΙαρισίοι; καλλιτέχνας κ. κ. Pascal 
μέλος τή; Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών καί Dever- 
Kues, τόν έκποιήσαντα καί τό έν Melum άνεγεεθέν 
μνημείο» τών πεσόντων τώ 1870—1871

—Ό κ. Θ. Δημητρίου έφιλοτέχνησεν προτομάς τής 
Α. Μ. τοΰ Βασιλέω; καί τής Α. Μ. τής Βασιλισσης 
εκ μαρμάρου κατά παραγγελίαν, αντί 2,000 υ,άο- 
κων ινα κοσμήσου» τά γραφεία τής έν Άμβουργω 
οιευθύνσεως τής γερμανικής ατμόπλοια; Deutche 
Levant Linie.

— Άπεφασίσθη ύπό τοΰ δημοτικού συμβουλίου ’Α
θηναίων ή άνέγερσι; είς τά προπύλαια τοΰ Πανεπι
στήμιου προτομών τών δικαστών Πολυζωίδου καί Τερ- 
τσετη, τών έναντιωθέντων είς τήν καταδίκην τοϋ Κο- 
λοκοτρώνη.

—Είς τήν Γαλλίαν άπεκαλύφθη ό άνδριάς τοΰ ποιη- 
τοΰ Βωδελαίρ.

ΕΞΕΛΟΘΗΣΑΝ
Τραγωδίαχ Αισχύλου. Προμπθεύς. Μετά σχο

λίων ύπό Γ. Μιστριώτου. Ό βαθύς καί καλλιρρή- 
μων μελετητής τών αρχαίων Έλλ. γραμμάτων κ. 
Μιστριώτης νέα» πολύτιμον συμβολήν προσθετει εις 
τήν σειράν τών έκδόσεών του, αίτινες άποτελοΰσι 
σπουδαιότατο» βοήθημα είς τή» μελέτην τών αρχαίων 
έλλ. συγγραμμάτων. _

Φώτη Φωτιάδου. Τό γλωσσικόν ζήτημα κ’ ή 
έκηαιδευτική μας Αναγέννησις. Καί άλλος 
οπαδός τοΰ Ψυχάρη — δέ» γνωρίζομεν πώς δ_ Ψυ- 
χάρη; μεταφράζει τήν λέξιν οπαδός, "σως x οπέ λλ ι 
η τ σ ι ρ ά χ ι—ποοβάλλει δ όποιος αγωνίζεται να από
δειξη, χωρίς έννοεϊται νά τό κατορθώνη, ότι ή χυδαία 
γλώσσα εινε προτιμητέα, καί τό ύποστηρίζει καθ' 
ή» έποχήν καί οί λοΰστροι ακόμη π;οσπαθοΰν να 
όμιλοϋν ’Ελληνικά.Διότι τά Ψυχαρικα γλωσσοκοπα- 
νήματα κάθε άλλο εινε ή 'Ελληνικά.

Ε. Μάνεση λοχαγού. Ό μικρός κηλλιτίχνης. 
Τεύχη Α'. καί 1?. Σχέδια τοπογραφίας καί -προο
πτικής, έγκριθέντα ύπό τοΰ Υπουργείου τής Δημ. 
Έκπαιδεύσεως.Ψυχιατρική καί νευρολογική έηιθεώρησις. 
Μηνιαιον έπιστημονιχόν περιοδικόν. Έξεδόθη τό,Βον 
τεύχος, μετά μεγάλης φιλοκαλίας τοΰ χρησιμωτάτου 
τούτου περιοδικού, όπερ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ λίαν 
εύπαιδεύτου ιατρού κυρίου Σιυων. Βλαβιανοΰ 
κέκληται νά πλήρωσή παρ’ήμΓν μέγα κενόν είς τή» 
ψυχιατρικήν επιστήμην, ής τεράστιαι έπ’ έσχάτων 
αί πρόοδοι. ( ,

Μιχ. Μαγκάκη. Ό αριθμός τών έν Έλλάδι ια
τρών. Έν 'Αθήναις σελ.12.

Στ. ΖωγραφΙδου ιατρού. Ύγαιχη τών νεύρων καί 
τών ψυχικών λειτουργιών. Μετ' εισαγωγής τοϋ χα- 
θηγητού W. Erb. Έν Άθήναις. Λίαν ένδιαφέρουσα 
μελέτη τοΰ έκ τώ» συντακτών τής «Πινακοθήκης» 
κ. Σ. Ζωγραφίδου, τού μετ'άκρας έπιμελείας άσχο- 
λουμένου είς τά ψυχιατρικά καί νευρολογικα θέματα

Κυρ. Κοσμά, σχολαρχου έν ΙΙειραιεΐ. Έκίογα'ι 
έκ τών Ελληνικών καί τής Κύρου παιδείας του Ξε- 
νοφώντος. Τεύχος 6’.

Χρ. Άνδρούτσου. καθηγητοϋ τής έν Χάλκη βιο
λογικής σχολής. Ή τοϋ Πλάτωνος ββωρία τής 
γνώσεως. Έν Άθήναις.

Κατάλογοί τών έν τώ τυπογραφείφ Περρή ίκτυ- 
πωθέντων βιβλίων άπό τού έτους 1868 μέχρι τοΰ1900. 
Έν Άθήναις.

ΈπετηρΙε τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως ύπό Γ. 
Μπουκουοάλσ. Έτος Α' 1901 — 1902. Έκδόται 
Υΐοί Α. Κωνσταντινίδου. Έ* Άθήναις.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ
ΆθΛναίΟν. Λαϊκόν ήμερολόγιον τοΰ έμπορίου τής 

βιομηχανίας καί τής φιλολογίας. Έκδόται Α. Πα- 
παίβχαρίου καί Μ. Άθανασιάδης

Ν. Γ. Σακελλαρίου. Πανελλήνιον είκονογρα- 
φημένον ήμερολόγιον.

Κορν. Πρεδείιώτου.ΑΙ Άναμνήάεχς τοΰ 190!.
Ήμερ λόγιον έν Κωνσταντι ουπόλει.

Έφημερίς τών οικογενειών. Εικονογραφημένη
εβδομαδιαία έν Ζαχύνθω.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ilandzeicbnungen aller meister. 
Μό-αχον.

W. J. C r i ρ Ρ 8 A n c i e n n e argenterie a n- 
g 1 a i se. Λο·<8ϊνον.

D. M. W a 11 a c e, A. Hadle y >ΰ H. C h i s- 
holin Encyclopoedia brilannici. Aw 
δΓνον. Δύο τόμοι (3ος καί 4ος).

DieScboenbeit desWeiblicben Kcer- 
ρ e r 8. υπό Ε. Η. Stratz. Στουτγάρτη.

L’ art d* aujourd hui Υπό τοϋ ’Αγγλικού πιριοόι 
κού Studio #ά έκδοθή κατά τεύχη σιιρά εικόνων.

Είς τό τελευταΓον τεύχος τοϋ Sludio, δημοσιεύονται με- 
λέται περί τοΰ κοσμοπολίτου ζωγράφου J. Lav. Γξ καί τού 
Ιταλού ζωγράφου G. Previati. 'Επίσης δημοσιεύοντα1 «αί 
τινα περί Ινδικής ζωγραφικής.

J. C a |ia I t — Recueil de monuments 0gyptieua, 
μειά 50 πινάκων. ΙΙαρισίοι. , ,

II. Hu ma n s. Gand el Tournai μετά 240 εικόνων.
II Jotiin. Les Maitres paints par eox m«mes.
L. Labrousle Philos>phie des beaux arts. 

Esthelique monumentale.
A Ma rignan . Etude sur l'art Francais au Mo- 

yen Age. ,
L. deBeyliiSL' H1 bilation byzantme. Μετά 400 

εικόνων. 40 φρ. χρ.
A. Β1 a n c h e t. La Sigillojiraphie francais.·.
L. Son n ai d. Notions Alemenlaires d' archeo- 

gie monumentale.
Gongrfes international d’ archeologie prehisto- 

rique. Παρίσιοι 1900.
Ch. M. Cou j ba. L’ art et la democratie.
J. Guudet. Elements et thiorie derarchite

clure.
Ε. Μ o 1 i n i e r. La Collection Wallace.
J. D e Waele : Etude sur Γ evolution des formes 

irchitecturales.

ΜεμψιμυΙρη* I.-- Νά κάμςτι ο,τι εκαμι κα'ι Λ Ζο/Λ. 
‘Οταν λνοαωΛύς τοϋ ίηιτ&ιντο, ίμάζτντ μί κολίήν .τρο- 
σοχήν δίας τας ίγημιρίδας, δοαι Ιγραιρον ίναντϊον τον, 
όταν δΐ τόν ήρώτηοτ κ&χοιος·τι τής κάμτις; άπήντηοτ : 
Τής βάζω ιΐς τήν καρέκλα μου,κά&ομαι ίκάνω καί φαί
νομαι υψηλότιρος.

Φ. Λ. — Μόνον τΙς τάς μιταφράοτις συμβαίνουν 
τά κωμικώτιρα λά&η; Είς ΐν διήγημα πρωτότυπον άνι- 
γνώσαμεν έοχάτως. « Ό ίαμπτήρ ν.τσ τό πράσινον α ν α- 
καμψίφωτόν του, άσιλινίς διέχεε φώς . . ».Τό όνα- 
καμψίφοιτον αυτό εινε τό . . . a bat jour I

Φιλοκτήτη. ’Ενταύθα. 'Αντί νά σάς άπαντήσωμεν, ύά 
σάς ύπεν^υμίσωμεν εν ανέκδοτον. Δεν καπνίζεις', ήρώ- 
τηοαν ένα κύριον μιά φορά'Όχι, άπήντησεν,ό Ιατρός μοΰ 
άπηγόρευσε τόν καπνό καί τό κρασί. Καί δέν πέρνεις άλ
λον γιατρόν, χριστιανέ ;» ‘Εννοήσατε τώρα ;

Συνδρομητή. 'Ενταύθα. Πάντα τά έργα τοϋ Γύζη 
έπωλήόησαν Ιν Μονάχφ, πλήν δύο άτινα πωλοΰνται άιτΐ 
24,000 δραχμών.

Καλλιτέχνη Φ. Έν Φλωρεντίφ ή Άμερικανίς χορεύ
τρια μις Δάνκαν, έν χορεύει ζωγραφίζει το.τεϊα σύμ
φωνα μέ τήν μουσικήν Έζωγράφιοε λ. χ. τό α'Έαρη, 
τήν περιφημον εικόνα τοΰ Μποττιτοέίη, χορεύουοα. Τί 

λέγετε σείς;
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Casus belli
Ή γραμματική
Mi Η καί με I
Τό λαχεϊον των αρχαιοτήτων 
Ό ανορθόγραφος μύτος 
Ύπό τήν προσωπίδα
Νά ζή κάνεις ή νά μή ζή ; 
Ή χορδή
ΜΙ τό μπαρδόν, Κύριος ....
Πρό τής αβύσσου
Τό κλεισμένο μάτι
‘Ερως δικογράφων
Ό ωραιότερος χορός 
Συζυγικόν δώρον

Σύζυγος πρός σύζυγον
Ό κύριος Πλατής 
Ό κύριος Κουτούμπης
Τό δίκαιον έν τή οίκογενεία 
Ιστορία χωρίς τέλος 
Ή παρακράτησις 
Όδος Άγχέαμου 100
Ή ‘Λκρόπολις
Δυστύχημα ή ευτύχημα; 
Διά πυράς καί σιδήρου
Τά ψάρια τοΰ πάγου

Τό σχολεϊον τής ζωής 
’Ορισμοί «Συγχρόνου Λεξικού»

ΑΙ “ΣΑΤΥΡΑΙ.,
ΙΊωλοΰνται είς τά κυριώτερα βιβλιοπωλεία 

και είς τά γραφεία τής «.Πινακοθήκης» 

Λντι δρ. δνο.Διά τοιτς Οννβρομητάς τής «ΙΙινα- κοΟήκης» δρ. 1,20.Στέλλονιαι ελεύθεροι 
ταχυδρομικών τελών.

*· ΑΑ ΑΑ ΑΦ ΛΛ. .Λ.Λ. ΛΛ Λ Λ.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΤΑΛΟΝ
ΚΛΕΩΝΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ. Βυζαντινοί Γό

μοι, “όρδρον γραφεν διά τήν «Πινακοθήκην» επ' 
εΰκαιρίρ τών γόμων τής A. Β. Ύψ. τοϋ πρίγκηπος 
Νικολάου.

ΑΝΤ. ΤΣΕΧΩΦ. ‘Ο καθρέπτης διήγημα 
κατά μετάφραοιν έκ τού Ρωσσικού ύπό Ά γ α 0 ο κ λ τ
ους Κωνσταντινίδου.

ΟΛΟΣΕΛΙΔΟΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.

Αιά τήν γελοιογράφηοιν τών «Σατυρών» ονν- 

ειργάσθησαν οί καλλιτέχναι κ. κ. φρ apieteye, 

ετ. ΞΕΝΟποΥΛοε, ζ. εγαματιου χ«ϊ κ. εαρληε.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑ. Τδ βρίκιον τον 
Αγών ο ς.

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΥ. Τδ ματωμένο 
γράμμα. Διήγημα.

ΘΡ. ΖΩΙΟΠΟΥΛΟΥ. Τάδύο άγ άλματα.

MAP. ΣΙΓΟΥΡΟΥ. Τραγούδια α'ε κρυ
φά ν ήχο.

ΕΝ ΑβΗΝΑίε ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΑΝΕΕΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ


