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Mme ν. ι,ηνοχι · mutton. Ό ■><*6»,τ«·.ι6ι»ίν«ις τοΰ π«κ>.ωμέ*οο.

1.. IERRAULT. "Κχβταβις. Λ. PERRKT. Ίωχννα Α · ',ΐρχ.

:ε άκρον ένδιαη έρον πόνημα 
ijflf/.r κατοοτίοει εκείνος, <ισ- 
τις, Λναδιφών Τοΰς χρονο
γράφους, ήτίελεν Αντιγράψει 
πάντα τ’ άναιυερομενα περί 
συνοικεσίων, ίίπερ είτε συνή
ψαν, είτε διεπραγ ματ εύτ) η
σαν μέλη τών έν Βυζαντίψ 
' Ελληνικών Αύτοκρατόρι - 

βλαστών ξένιον δυναστειών.
Μίαν σελίδα, ώς άπόγευμα ένδεχομένου τοιού- 
τον συγγράμματος, χαράσοω ώδε, άφορώσαν 
την έποχήυ, καθ’ ήν έν μέν τή δυσμική Ευρώπη 
έκυριάρχει δ Μέγας Κάρολος, ήνϋει δέ παρ 
f/μΐν ή περίδοξος δυναστεία τών '/σαύραν, ί/ 
κυοφορήσασα τήν ύαυμασίαν εκείνην μεταρρνέί- 
μισιν, ήτις κατεστάλη μέν τότε καί αίΦις άνιι 
τάς χώρας τής κραταιάς Ελληνικής Αυτοκρα
τορίας ύπο τοΰ πανίσχυρου ετι δογματισμού, 
ύπήρξεν όμως ή άμεσος πηγ'η πασών τών σω
τηρίων προόδων, άς Ικ.αρπιίιϋησαν αργότεροι· τά 
ι’νέλενί/ερία καί πολιτισμ ό προαγόμενα ίτ'λνη τής 
ί σπερίας.

Πράγματι δέ, ίίπό τής πρώτης εισαγωγής τής 
μεταρρυύ)μίσειος, καί ιδίως άπο τής δημοσιευ- 
σεως τής «Εκλογής»,τοΰ υπέροχου εκείνον κώ
δικας, τοΰ τά κατ αύτήν τ/εσπίσαυτος, οί Πάπαι 
τής Ρώμης, επί τή προφάσει ότι ύπερμαχοΰσι 
τών εικόνων, έξανέστ ησαν κατά τής κυριαρχίας, 
ήν ένήσκειεϊσέτι >/ Βυζαντινέ/ Αυτοκρατορία επί

Βερολίνο!·. tfj I7J.I0 'Οκτωβρίου ΙίΙΙΚί.

Φίλε Κύριε,

Κνγγνωτε ιαν μετϊι τόσον χρόνον παυΐλ.ευοιν ίκπληοΰ 
τήν ύμετίραι· αΐτηοιν, άλλ' εύχεοώί καυινονΐττ τής αρ
γοπορίας τίι αίτια, ΙΙιμπιο νμΐν οιμιερον Λ«»« τήν καλήν 
« ΙΙιιυκυ&ι’ικην» μίαν σελίδα ίκ τον σύρτου ιών Βυζαν
τινών μου μελετών. Mui ,’</«ι·ι; αντί/ ιχονοά ιι τό ιπί- 
καιρον καί)' ήν εποχήν είς τών αγλαών βλιιοτών τής ήμι- 
τίριις λαοφιλούς δυναστείας, απόγονος κιιΐ ούιος τών ζΐι- 
τοκρατόρων τον Βυζαντίου, ιόδί/γησεν είς τόν γιι/ιήλιυν 
βωμόν περικαλλή νύμρ >/ν, γεννι,ΙΒΐοαν ί·πό τήν σκιάν ίνός 
τών κραταιυτέραεν ί/οόνων ττ,ς νρ ρλίου.

Μετ' ειλικρινών αισθημάτων
ολος νμετερος

Κλέων Ρ*γχ«8ής 

τής μέσης Ιταλίας, και ιδίως τής πρωτευοΰσης 
αύτής. Συγχρόνως δε ύπο τών Λομβαρδών Απει
λούμενοι, οί’τινες, έκ τε τής βόρειας και τής νο
τιάς χώρας όρμηύϊέντες, κατείχαν ήδη πολλάς 
τής μέσης χερσονήσου γαίας, έπεζήτησαν τ'ην 
αρωγήν τον κρατΛίοΰ τών Φράγκων ’ Πγεμάνος, 
Πιπίνου τοΰ βραχέος, οστις, ταπεινιόσας τους 
Λομβαρδούς, έδώρησε πολλάς τών κτήσεων αυ
τόν εις τους Ποντίη ηκας. καί ιδρύσει' οΰτω τ'ην 
κοσμικήν τής άγιας "Εδρας εξουσίαν.

Ταΰτα ορών ό ήμέτερος Κωνσταντίνος Ε', 
άπεπειράτ'λη, δι’ έπανειλημμένων πρδς τδν Πι- 
πΐνον Πρεσβειών, τήν έξουδετέρωσιν τής έπ/ρ- 
ροής τοΰ Πάπα, καί τήν πρδς τ'ην μεταρρίώμι- 
σιν έξευμένισιν αυτού. Πρδς τδν σκοπόν δέ τού
τον καί τήν τίνγατίρα αύτοϋ Γιζέλαν έζήτησεν 
ώς νύμφην διά τόν ίδιον υιόν Λέοντα τόν Μ. 
Άλλά καίτοι δ Πιπίνος ήδέως ήκονσε τ'ην πρό- 
τασιν, καί άνταπέστειλεν είς Βυζάντιον Πρέσβεις, 
οί’τινες έπανέκαμψαν μετά τών ήμετέρων, οτε 
κατά τδ 767 σι νεκλήϋη επί τοέτω ι>· Γεντιλΰ 
συνέδρων τών Γάλλων μεγιστάνων, ό Πάπα:, 
ποικιλοτρόπως ραδιουργήσας, καί άναμίξας έπι- 
τηδείως τό δόγμα τής έκπορεΰσεως τον ‘Αγίου 
Πνεύματος, έματαίωσε τ 'ην διαπραγμάηευσιν.

Συνέπεια δέ τούτου Κάρολος, ό βραδύτεροι· 
έπικληέλείς αίγας, ί'υιε διεδέχτίη τδν πατέρα, έξ- 
ηκολούί)ησε τούς Αομβαρδοΰς πολειιών, καί 
τδν Πάπαν προικίζων, οί δέ ήμέτεροι Βασιλείς, 
ωι· οί Αφιιβαρδο'ι Ιοΰκες έξελ/πάρησαν τ ήν αρω
γήν, προτ'ίύμως παρέσγον αύτΐ/ν ίκ τε τής κάτω 
’Ιταλίας καί τής Σικελίας, ήν ετι κατείγομεν. 
Ί’οΰιο δέ πράττονιες (ζυπι/ρέτουν ι’ιναμηιλέκιως 
τά κράτιστα τής Αυτοκρατορίας συμφέροντα, 
καϋόσον παρά τώΐ’ είομβαρδϋιν ούδείς υπήρχε 
κίνδυνος, ένώ ό μέν Πάπας έπεδίωκε τήν 
ί'δρι·σιν κοσμικού Κράτους. <5 δε Κάρολ.ος Αύ- 
τοκρατορίας ισοτίμου πρδς ττ/ν ήμεπέραν.

Άλλ’ ή Βασίλισσα Ειρήνη, ή τλρησκοιιαν'ης 
σύζυγος τοΰ Λέοντας Γ, μόλις κατέσχε τήν ι’ιρ- 
χήν, ταΰτα πάντα παριδοΰσα καί είς μόνον τών 
εικόνων τ'ην άναστήλωσιν άι/ορώσα, έπεζήτησε 
καί αΐ'έέις τέ/ν φιλίαν τοΰ Καρόλου, καίτοι έί)ν- 
σίαζεν ούτω τούς φυσικούς αύτής έν τή Αύσει 
συμμάχους, τούς τε Φοάγκους καί τήν Αγίαν 
"Εδραν ένισχύουσα. Καί δί/ ίν ίτει 7bl, τοΰ Κα-
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ρόλου ίν ’Ιταλία διατρίβοντος—ιιάπέστειλεν Ει
ρήνη Κωνσταντίνον Σακελλάριον, καί Μάααλον 
ΙΙριμικήριον πρός Κάρολον, Ρήγα τών Φράγ
κων, δπως τήν αυτού θυγατέρα, Έρυθρώ λεγο 
μένην, ννμφεύοηται τω Βασιλεί Κωνσταντίνιμ, 
τιμ υίω αυτής» — ώς λέγει ό χρονογράφος.
Επειδή δέ ό μέν νυμφίος ήν ενδεκαέτης, ή Αέ 

νύμφη όκταέτις, παρέμεινε αϊ-τη παρά τώ πατρί, 
ή δε Ειρήνη — «γενομένης ουμφωνίας καί όρ
κων μεταξύ αλλήλων, κατέλιπεν Έλισσαϊον τόν 
Ευνούχον καί Νοτάριον προς τό διδάξαι αυτήν 
τάτε τών Γραικών γράμματα, καί τήν γλώσσαν 
καί παιδεύσω αυτήν τά ήθη τής Ρωμαίων Βασι 
λείας » — θεοφ. Σ. 705.

Λίαν ενδιαφέρουσα εστίν ή εντός ολίγων ετών 
δευτέρα αί’τη απόπειρα συνοικεσίου συνδέοντας 
τό ήμέτερον προς τό φραγκικόν Βασίλειον, τού
την δ’ έπικολ.ούθηοεν Αργότεροι· τρίτη, ετι παρα- 
δοξοτέρα, ή τής ένιόαεως αυτού τού Καρόλου 
μετά τής Ειρήνης. ,ΐΐς Αναφέρει τά περί τού 
Αλλοκότου τούτον δεσμού ό (Θεοφάνης, λέγων 
ΐίτι ό Κάρολος μελετήσας κατ' άρχάς εκοτρα 
τείαν κατά τής Σικελίας— «μετεβλήθη, ζευχθή- 
ναι μάλλον Ειρήνη βουληθείς,Πρέσβεις εις τούτο 
πέμφας τώ έπιόντι χρόνω» —κοΐ κατωτέρω — 
«έφθασαν δε καί οί Αποσταλέντες παρά Καρό
λου άποκρεσιάριοι καί τοΰ ΓΙάπα Λέοντας προς 
τήν Ειρήνην, αίτούμενοι ζευχθήναι αυτήν τώ 
Καρόλφ πρός γάμον, καί ενώσω τά εώα καί 
τα ίσπέρια, ήτις ύπήκουσεν άν,ει μή Αίτιος ού- 
τος, <5 πολλάκις ρηθείς, έκώλυσε παραδυνα- 
στεύων, καί τό Κράτος είς τόν ίδιον Αδελφόν 
σφετεριζόμενος».— Σελ. 727. Έπικυροΰνται δε 
τούτα ύπό τε τοΰ Κεδρηνοΰ καί τού Ζωταρά.

(Ji νεώτεροι ιστορικοί θεωροΰσι τό σχεδίαν 
μυθώδες, άλλ' αδίκως, νομίζομεν.Αληθές εστιν 
ότι ουδόλως Αναφέρεται ύπό τών δυτικών χρο
νογράφων, οΐτινες έν τούτοις μνημονεύουσι τής 
κατά τό 802 σταλείσης πρεσβείας εις Βυζάντιον, 
<ίΛχ’ ίπαρκώς εξηγεί τήν σιγήν τούτην ή Αποτυ
χία τής διαπραγματεύσεως, γνωρίζομεν δέ οτι 
αί σχέσεις τής ήμετέρας Αυλής μετά τής φραγ
κικής δυναστείας ήσαν κατά τήν εποχήν εκείνην 
συνεχείς. Οίον στάδιον όιά τούς περί τ'ην ιστο
ρίαν φιλοσοφούντας ! Εάν ίτελεϊτο ό διά τε τήν 
ήμειέραν θρησκείαν καί τήν ιθνότητα δλέθριος 
εκείνος δεσμός, αί τύχαι τής ανθρωπότητας κατά 
τούς επακολουθήσαντας αιώνας ήθελαν πιθα
νώς παρίστασθαι πρό ημών σήμερον ύπό διά
φορον ολως μορφήν. Ύπήρξεν επομένως ύπο 
τήν εποφιν τούτην σωτηρία ή Αντίστασις τοΰ 
Ευνούχον Άετίου, ΐ',στις ίδιοτελώς τότε σκευω
ρίαν, καθώρισε τάς τύχας ολοκλήρων λαών.

Άλλ’ Ιπανέλθωμεν είς τ'ην μνηστείαν τής 
’Ερυθρούς, ή Ροτρούδης, μετά τοΰ Κωνσταν
τίνου ΣΤ, ήτις διελύθη καί αυτή, ώς αί δύο 
προμνησθεΐσαι. Ψηφισθείσης, πριν ή ετι ήβάσω- 

σιν οί νεαροί νυμφίοι, ύπό τής Ζ' Συνόδου τής 
Αναστηλιίισεως τών εικόνων καί τοΰ Καρόλου, 
ού μόνον ιίρνηθέντος τήν συνδρομήν αύτοΰ,Αλλά 
καί τόν Πάπαν εκθύ/ιως ύποστηρίξαντος, όστις 
ανέβαλλε τ'ην επικύρωσιν τοΰ Πρακτικού ενόσα> 
έμενον Ικκρεμεΐς αί βαρύτατοι αυτού Λιπαντή 
σεις, ή μερίς τών μέτριων μεταρρυθμιστών 
Απηιησε τήν διάλυση· τών προς τούς Φράγκους 
σχέσεων, καί τήν επάνοδον είς τ'ην πατροπαρά- 
δοτον τοΰ Κράτους πολιτικήν. Συνεπεία δέ τού
του— «λύσασα ή Βασίλισσα Ειρήνη τ 'ην πρός τούς 
Φράγκους συναλλαγήν, απέλυσε θεοφάνην τόν 
Πριοτοσπαθάριον καί ήγαγε κόρην έκτων Άρ- 
μενιακών, δνόματι Μαρίαν από Άμνίας, καί ε- 
ζευξεν αυτήν Κωνσταντίνιμ τ<7> βασιλεύ καί υίώ 
αυτής, πολλά λυπουμένου αυτού, καί μή θέλον
τας, διά τ 'ην πρός τόν Κάρολον θυγατέρα, τοΰ 
Λίγος τών Φράγκων, σχέσιν, ήν είχε προμνη- 
στευσάμενος. Καί επετέλεσαν τούς γάμους αυτού 
μηνΐ Νοέμβριοι». — (θεοφ. Σελ. 718.

ΊΙ πίστις τοΰ νεαρού Άνακτος, οστιςήγε τότε 
το 18ον έτος, πρός τήν Ι'αλάτιδα μνηστήν αυ
τού, αγουσαν τό 15ον, έχει τι τό κατανοητικόν, 
καθόσον ούδεμία προσωπική μεταξύ αυτών Ανα
φέρεται συνάφεια, έγνώρισε δέ αυτήν μόνον εκ 
περιγραφών και εικόνων. Περί Αλληλογραφίας 
ούδέν λέγομεν, καθόσον ύποθέτομεν αΰτήν μή 
συνάδουσαν πρός τήν αυστηρότητα τών χρόνων 
εκείνων. "Αλλως, οίον ήθελεν είναι τό υφιστον 
αυτής ένδιαφέρον. Φανταζόμεθα τήν νεαράν 
ΊΙγεμονίδα ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ Έλισσαίου 
γράφουσαν, καί παρεισάγουσαν λάθρα τρυφεράς 
τίνος Γαλατικός εκφράσεις ύπο τόν πομπώδη 
φόρτον τής βυζαντινής φρασεολογίας. Πού δέ ή 
κόνις σήμερον τής ζο/ο/ο/ς βασιλόπαιδος καί τον 
σφριγώντας μνηστήρας ; Ούδέν απόλλυται, λ.έ- 
γουσιν οί φ υσιολόγοι, ώστε υπάρχει ακόμη, άλλά 
πού καί ύπό ποιαν μορφήν ; 'Ιδού ευρύ διά τούς 
ονειροπύλους ζήτημα !

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΗΣ
Εργον τέχνης lire τεμάχιον η ύατως ΰρώμτνον ΰ.τό τό 

πρίσμα μιας Ιδιοσυγκρασίας
Ζολ»

Β ’ίχ,ΊΙ είς ούδτμίαν άνήκη χώραν κατάγτιαι έκ 
τον Ουρανοί.

Μιχαήλ ‘Αγγκλο;

Οα<;> μεγα/.ιιπρτπεοτέρα εΙι·ι ή φώαις, τιίσιιι άπλοιιοτέρα 
πρεπτι να ιινε ή τέχνη, ή άντιγρΛφουοα αυτήν.

Κ.

*ΑΠ) ΤΛ£ ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ*

ΤΟ ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΥΝΕΠΛΕΚΟΝ ΓΟ <'|Κ0· 
μπέκπνέονΰΓΜ με
ρικά! άκτΐνες ϊι- 
λιακοΰ φωτός, ένφ 
όφοεΐς ζπαλλείι - 
Κ(·>ν νεφών έλάμ· 
βανον περί τϊιν 
fiiftJtv, ό>ς παρα
καταθήκην, χρυ- 
<5ήν άνταύγειαν.

Ή αίθουσα, μουάεΐον καλλιτεχνημάτων, έόί- 
νετο δειλώς τό ημίφως είς τό όποιον έξήότρα- 
πτον τά πλαΐόια τών εικόνων. Είς τό [ίάόος 
παρά τό κλειδοκύμόαλον, άνεκεκλιμένιι μετά 
νωχελείας προσέπαιζε μέ τήν β,κραν μουόικου 
τεμαχίου ή ’ΑνΟή, ή χαριτωμένη νύμφη τής 
καρδίας του. Αυτός — εικοσαετής — έκεΐ πλη
σίον έταλαντεύετο έπι κινητής έδρας όιγων, 
κατακκόκκινος, μελαγχολικός, μέ τίιν κεφαλήν 
άϋυνειδήτως προς τάνω έότραμμένην, οίονει 
προόμετρών τά ποικίλματα τής οροφής.

Είς τό κοιμητήριον εκείνο των αιδΟημάτοιν 
αίφνης ήκούόΟη ΐι φωνή τής 'Ανθής, οίονει άπη- 
χηδις διακοπείσιις όμιλίας-

— Είμαι έλευΟέρα νά πράξω δ,τι θέλω. Επί- 
ότευδα είς ΰέ· ήτο πολύ κακόν, πολύ άΰχημον 
αυτό. . . Λοιπόν, μή όρκίζεόαι, περιττόν Ί/> 
γράμμα είνε έοώ και δέν έχεις άλλο νά κάμης 
μετά τήν άποκάλι\·ιν αυτήν ή νά φύγης, νά 
φύγι.ις, κύριε.. .

Καί ήγέρθη πρώτη αυτή.
’Εκείνος έόιώπα . ’Εάν ύπήρχε άρκετόν φως 

είς τίιν αίθουσαν,Οά έβλεπε ή 'Ανθή δάκρυα είς 
τούς οφθαλμούς του. Δάκρυα άπελπιδίας :

— Καί εάν είμαι Οΰμα άπάτης, λωποόυσίας;
Καί έκάστη λι'ις έξερχομένη τοΰ στόματός 

του άνήρχετο δλιιντήν φωνητικήν κλίμακ ι τής 
άγωνιας'

— ’Εκδικήσου σύ, άλλ’ έμέ άφησε νά όέ 
οίκτείρω.

Έοέχθη τόν κεραυνόν άπό τά χαριτωμένα 
έκεϊνα χείλη, τά όποια περιπαθείς στίχους έ- 
γνώριζαν.

Καί άφήκε τό στάδιον έλεύΟερον είς τιίν ευ
γλωττίαν της.

— Άλλ' έστω· τώρα είμαι έντελώς έλευΟέρα 
διά νά άντικαταστήσω τήν έλαφρότητα τήν ίδι- 
κήν σου μέ έν ειλικρινές αίσθημα άλλου. . . · 
Δέν σέ έξηνάγκαόα είς τίποτε, είς καμμΐαν 
Ουσίαν. Σύ άπεδείχΟιι οτι ήΟέληόες νά παίξι,ις 
μαζή μου· έγώ δέν ζιιτ..» τίποτε άλλο άπο σέ 
ή νά μέ άφήσης ήσυχον. Τούτο είναι δικαίωμα 
ί,δικόν μου, είνε καθήκον ίδικόν σου. Αύτό ά- 
παιτεϊ ή ίδική μου ειλικρίνεια, αύτό έπιόάλλει 
η ίδική σου άξιοπρέπεια.'

Ήθέλιισε νά άπαντήσμ. τόσον σκληρώς λα- 
κτιζομενος άλλά προέόη μόνον είς συγκεχυμένην 
χειρονομίαν.Το άδικον ήτο τόσον προφανές,ώστε 

τόν έπνιγε, έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς καί 
συνεσπάσΟησαν τά χείλη του είς πικοότατον 
μειδίαμα-

— Βεβαίως γελάς διά τίιν ανοησίαν που είχα 
νά σέ πιστεύω τόσον καιρόν...

Είσαι κυρία νά κάμης δ,τι θέλεις. Δύναάαι 
νά κάμης τίιν καρδιά σου — έάν έχης τέτοιο 
πράγμα δυσεύρετόν σήμερον — τόσα κομμάτια 
όσα βλέμματα προάηλοϋνται έπάνω σου κάθε 
φορά' πού πας περίπατο. ’Αλλά, είναι πολύ άδι
κον, είναι φρικτόν νά άμφιδβητμς τόν έρωτά 
μου, νά άονείσαΐ είς έμέ συνείόησιν. Ένώ νά σέ 
έμπαίξω ...

— Τό είδα μέ τά μάτια μου. τό άκουσα μέ τά 
αύτιά μου. ’Έπειτα θέλεις καί άλλην άπόδειξιν; 
Τί έγεινε τό γράμμα μου ;

— Τό έχω θά^ι.ι είς ένα κρυφό συρτάρι...
— Τό όποιον είνε έντελώς κενόν.
— Σού ορκίζομαι πώς τό έχω..

’ Έ·φεύδετο,άλλ’ ήθελε νά τίιν πείάμ διά παντός 
τρόπου, σωζόμενος έπί τέλους καί αύτός μίαν 
Φοράν ’Γό είχε δώσι.ι τό γράμμα είς τον καλλί- 
τεοόν του φίλον,τόνΚίμωναάλλ’αύτος Οά έπροτί- 
μά νά ϋφίστατο οίονδήπατε μαρτύ'οιον παρά νά 
προδώσή τό αγνόν αίσθημα τοΰ φίλου του. Τόν 
έγνόιριζε καλά.

Ό οργανισμός του είχεν ύποστμ τοιούτον 
κλονισμόν, ώστε έσύρθη διά νά έξέλθι,ι τής αι
θούσης.

Αλλ’ ιί ’Ανθή άμα τόν είδε νά απομακρύνεται 
έτοεξε πίσω του.

— Νά μού δόισης τήν φωτογραφίαν μου. Σοΰ 
είνε περιττή. "Επειτα, όέν θέλω νά τήν ίδώ νά 
κάνη περιοδίες εις τής τσέπες τών φίλων σου..

— 'Όλα, όλα θά γίνουν, είπεν έκεΐνος μέμίαν 
άγωνίαν.

— "Ακόυσα τόσα ι^έμματα έως τώρα ! έποό- 
σθεόεν ή ’Ανθή μέ τόσην καταφρόνιισιν, ώστε 
έκεΐνος μέ πνιγμένην φωνήν μόλις κατόρθωσε, 
ρίπτων τελευταΐον βλέμμα, νά είπμ-

— Τίιν άλήθεια Οά τίιν μάθι,ις άπό·φε, άπόψε. 
Και ήφανίσθη άναμιχΟείς είς τους διαβάτας 

τής όδοϋ.

Ή ’Ανθή τίιν έλυπήΟη. Είχε δίκαιον νά άγα- 
νακτήσι,ι όταν έβλεπε τό αίσθημά της τό όποιον 
είχε περικλείσμ είς τό μόνον έμπιάτευτικόν 
γράμμα ’πού χάριν αύτοϋ καί μόνον έγραφε εις 
την ζωήν της.νά τόν έκθέτη,νά τόν έξευτελίζμ 
άνακόινώ’» αύτό είς τόν ένα καί είς τον άλλον.

Άλλ' έννύησε δτι έδείχΟη πολύ σκληρά. Κατε· 
δίκασε τόν ένοχον είς τίιν έσχάτην τών ποινών. 
Είς τον έρωτα δ’ έδχάτη ποινή είνε ή έγκατά- 
λειι^ις.

Τήν ποινήν ύ ίδιος ήθέλιισε νά έκτελέσμ. 
ΈξηπλώΟη τό βράδυ είς τό κρεδόάτι, ήνοιξε 
μίαν άρτηρίαν του. Τό αίμα έξεπήδησεν ορμη
τικόν. ’Επήρε τήν φωτογραφίαν της, τήν έρ- 
ρανε μέ άφθονους σταγόνας "Εδεσε ποοσωριν . ς 
τό χέοι του — είχε τό τελευταΐον αύτό θάρρος— 
έκλεώε είς ενα'φάκελλον τό γράμμα, τό έπέ 
γραίγε, άφήρεόε τόν έπίδεόμον, έξηπλώΟη καί 
έκοιμήΟη διά νά μή έξυπνήσμ πλέον.

II

Ή ’Ανθή έπαιζε τόν _ τοελλότερον χορόν. Ή 
νότες γοργές έχοροπηδούσαν ώσάν νά ήθελαν νά
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φύγουν άπό τίιν κάμαρα, νά χυθούνίξω εις τόν 
δρόμον.

Κτυπα ίι πόρτα.
Ένα γράμμα ' ‘0 υπηρέτης, βιαστικός, είπε 

νά τί> διαδάάΐ) ή κ. Άνθη γρήγορα, διότι θέλουν 
νά έξιιγήόουν κάποιον θάνατον

Μέ. διίιιν ταχύτητα έπαιύε προ όλίγου, μί τίιν 
αϋτιίν άπεδφράγιόε τίιν φάκελλον.

Ή φωτογραφία της πλίιμυριόμένη είοτόαΐμα. 
Τίιν έπλιιμμύυοίι ν ίι ΰτεναγμόο· τά χείλη της 
όμως είχαν άκονμδιιΰμ ίπάνω ιίς τίιν εικόνα 
καί ό Στεναγμός μόλις ιίκούοθη.

— Άπάντηύις μποροΰβε νά δοθΰ δν έζοϋόε 
έκεϊνος. ΙΙήγαινε.·.

"Εφυγεν ό Υπηρέτης καί αύτή έκυλϊθθη εις ένα 
καναπέν .

Οί λυγμοί ήοαν τόιίον πολλοί.ί>0τε ώραιοτέραν 
μονοικϊιν, είς το άνεόαι'μά της είς τούς ουρα
νούς, δέν θά ίίΟελεν ft ψυχή τοΰ αύτοκτονη- 
δαντος

Δ. I. Κ Α Λ 0ΓΕΡ0Π0 ΥΛΟΣ

X Κ Κ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΪΤΟΤ

■μ έρρεγχσ τόν επιθανάτιου 
ρόγχον ένώ πέριό, είε τάε 
άλλας κλίνας, μέ τά σμματα 
απλανή καί προσηλωμένα έπ' 
αύτοΰ, παρήκολσύΟουν καί 
τά; ελάχιστος κινήσεις τοΰ 
μόλις άνοιγοκλειομένο υ στό

ματός του.
Δΰται καί αυτοί, εκ τοΰ ίδιου νοσήματος 

πασχοντες, παρηκολούθησαν όλα τά συμπτώ
ματα τοΰ ψυχορραγοϋντος συναδέλφου των 
καί προολέποντεε καί δι ’ εαυτούς το αναμε
νόμενον μοιραίο·/ τέλος, ακίνητοι ώς έκ τής 
παραλυσίας, ήοαν άπολιθωμένοι έν τή ώχρό- 
τητι τοΰ προσώπου των.

Καί τήν εικόνα τούτην έφώτιΐαν ποΰ κα* 

nCj, CK Ζ J Κ/νΌΌΏVtCIIC TO j CKS4)0'JC,
οί όιά τών φεγγιτών τοΰ θεραπευτηρίου τοΰ 
πλοίου οιολισδαίνουσαι τελευταίοι ακτίνες

- I ·'» · . « f «
ι Ου ουοντος η/jou αναιιενοντο; το τολο^ το3 
ουτου, όπως το άναγγείλη τήν έπιοΰσαν. 
άνατελλων, είς -ήν δύσμοιρο·/ μητέρα του.

Καί τό “έλος έπήλθε. Καί έ δύτης άνέ- 

οωσε την ύστατην πνοήν, έν τή σπαρακτική 
εκείνη σιγή ήν δέν διέκοπ-ον ούτε ' θρήνοι 
τής μήτρες, ούτε έδυρμοί τής συίύρυ. ούτε 
κοπ τοί τών τέκνων, ά/./. ’ ό μσνό-ονος ρυθ
μός τής σ-ρεφομένης έλικες καί ό ρόχθος τών 
τρος πρώραν θραύεμενών κυμάτων.

.....................Τό άρμα τοΰ ήλιου αναφαίνεται 
όπισθεν τών έΐ άμμου γηλόφων τής έρημου. 
Γο παν εινε χρυσουν καί ραδινόν. Καί ό ύπο 

τόσης /.αμπρετητος προαγγελθείς άατήο. έϊ- 
έρχεται τέλος έκ μιας νεφέλης φωτεινής καί 

ρίπτει -ας πρώτα; άκτΐνάς του έπί τοΰ πτώ- 
τατοε τοΰ δύτου, τοΰ έέηπλωμέμου εκτάδην 
έπί τοΰ καταστρώματος.

Η μηχανή κρατεί. Ή σημαία καί ό έπι- 
σοιων μεσιστίων ύποστέλλονται ένώ τοΰ 
πλοίου τέ> πλήρωμα, παρετεταγμένον έπί τοϋ 
καταστρώματος, παρακολουθεί ασκεπές, μετά 
θρησκευτικής εύλαοείας, τάςεύχάς τάςάπαγ- 
γεζ.ομένας ύπό ~οΰ έκπληροΰντος χρέη ίε- 
ρ;ω; ναυτου.

Καί ιι-τά “άς ;υχάς, παφλασμός ΰδατος 
ακούεται. Εινε ή θωπεία τής θαλάσσης, ό τε
λευταίος ασπασμός ποΰ δίδει είς τόν νεκρόν, 
τον οποίον δέχεται είς τσύς κόλπους της— 
εις τον νεκρόν ο οποίος εϊχεν αφιέρωση ολό
κληρον τήν ίωήν του είς αυτήν. τήν τόσον 
θηριώδη ερωμένην του.

Αντί τής μήτρες του. άντί τής ουέύγου 
του, άντί των τέκνων του, τόν άσπάήεται 
νεκρόν μόνον ή θάλασσα !. . ..

................. II σημαία καί ό επισείων έπεί- 
ρονται είε τήν θέσιν των, ή μηχανή κινείται 
επί τά πρόσω καί τό πλοίου έίακολουθεϊ τήν 
πορείαν του.

’.Ixrai lla(iflu('iac Έπί if/i ιΚοψηςν.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ C

Μ. τον Οανζτον τού Κουτούζζ, ή δεν
έμεινε·/ ορφανή. Τόν διεδέχΟη έτερος ΖακύνΟιο:, 
ο \ zovzo: Κζντούνη-, ΐεοεύ; ζζί ούτο:.

Ο Κζντούνη; έγεννήΟη τώ 1768. '< > πζ- 
τζρ αυτού. το Ονομα Ιωάννης, ήτο ιατρός, 
ποιητ-ζ.ς περιπαθής, συγγραφεύ: Χλωρίδο; τής 
Ζακύνθου μή δημοσιευθοίσης. κζί εμμέτρου ζω- 
ν-ωειζ: υπο τόν τίτλο·, οί Γιανηώταις, δι ’ ής 
οιεκωμώοει του: εμπειρικού; ιατρού;, οί'τινες έξ 

Ηπείρου ήρχοντο =ί; Ζάκυνθον, έχοντ: 
:ζ τζ υά ιν.ζ.ζζ. "Ετι δέ ν.ετέυ;ασ:ν έ'Λ'ζέ 
Μ .' ’ “ ··ΛΙεταστασιον.

'<) 
λλλζ ....................... .JW; ,.Λ.„ ,.f

Ο Χιζολζο; Κζντούνη: ήζροζσζ'ο 
Οημζτων τών έν ΖζζύνΟο» 
Αντωνίου τού Μζ: 
τούζη.

II φύσι: ομω; 
έξζίρετον πρός

οίκο: τού Κζντούν-/·, δέν ήτο 
πλουσκ-ίτζτο; κζί τοΐς πζσι

ευπζ Titer,; 
προσφιλής- 

,- . ·j T(i)V ΆΖ—
ο'Λζσζζζων zzt Ιοίω; 

ελάου,του εχθρού του Κου-

■ον Καντούνην προικίσει 
ζωγραφικήν τέχνην κλίΆΐ » *

σιν. Έκ πζιδικής ήλικίζ: άμα έβλεπε μολυβ
δοκόνδυλο·/, ή γρζφίδζ ή ζνΟρζκζ. ζ.μ.έσω: 
έσ/εδίζζέ τι ή επί χζρτου ή έπί εξωφύλλου 
βιβλίου ή έπί τοίχου, ζλλζ κζί έν τή μικρή 
’κείνη ήλικίζ, λίζν δεςιώς ζπετύπου τζ: ίοέζς 
του ίχνογρζ.φων ζζί ζί ζμορφοι προσωπογραφίζι 
του ίκέκτηντο πλεονεκτήμζτζ ύπισχνουμενα 
τόσω λζμπρον μέλλον, ώστε ίδοιν ζϋτζ ό ζρι- 
στοτέχνη: Κουτούζη: δέν ήΟέ/ησε νζ διδζεη 
ζϋτ<:> ή τά πρώτζ τή: ~i/yr;, στοιχείζ, κα
θότι ήτο άνήρ οΟονερός, συνεπίο: ήθελε το 
μονοπωλίου τής εν Ζζκύ-.Οω.

Ό νέος εύρίσκετο εις ζμηχκνίζν ζζί πολ- 
λάκις έ'κλζιε μη δυνάμενος νά μάΟη τά μυστή 
οιζ τής τέχνη:, επειδή ό Κουτούζη: τώ είχεν 
εμποδίσει τήν είσοδον είς τό ζωγρζφεΐον του. 
\ά //.ετζβή είς την Ίτζλίζν δέν ήθελαν οί γο
νείς. Εΐχον άποκτήσει πέντε τέκνα τον Γεώρ
γιον, την Λαύραν, του Νικόλαον, τον Ίερώνυ- 
•Λθν κζί την Μαρίναν. Τά δύο Οήλεζ άπέΟανον 
πριν ή συμπληριόσωσι τό πρώτον τή: ήλικίζ: 
των έτος. Ό Γεώργιος πολύ νέο: σταλεί: είς 
την Ιταλίαν πρό: έζπαίδευσιν, άπεβίωσεν 
έν ΙΙζδούη, πριν ή συμπληρώση το δέκατου τέ
ταρτον έτος τής ήλικίζ: του. 'Ο θάνατος έ- 
φόβισ: τού; γονείς καί τού; ήνζγκζσε νά μή 

στίίλωσι τον Νικόλαόν εί: την Ιταλίαν όπως 
τελειοποιηΟή :ί: τήν ζωγραφικήν. Ο Νικό
λαός όμως έπενόησε τό έξή; τέχνασμα. Ό 
Κουτούζη: 'ΐργαζετο κ-κλεισμένων τών Ουρών 
καί ο νέο: Κζντούνη· έοωροδόκει τον ύπηρετην 
αύτοΰ ϊνζ τόν άφίνη, τουλάχιστον, νά βλέπη 
διά του κλείθρου τόν καλλιτέχνην εργαζόμενόν.

Ώστε ήτο αύτοδίδακτος, ούτω; είπεϊν, ο 
Καντούνη; καί γράΰα; αύτο: ό ίδιο: τήν εικόνα 
του έθεσε σύν άλλοι; τόν Aporor, την Τύχην 
άνωθεν δέ τόν οφθαλμόν τού Ηεοΰ. ')

Διά μόνη; τή; Οελήσεως και τού κόπου έγέ- 
νετο ό Κζντούνη; καλλιτέχνης, ώ; ό ’.οιο; έ- 
πζνελάμβαυεν, Οέλων τρόπου τινά νά κακίση 
τόν Κουτούζην, οστι; του έκλεισ- τό ζωγρα- 
φεΐον, άλλ’ώ; καλώ; παρατηρεί ο κ. Μαυρο- 
γιάννη: (2) ζν ό Κουτούζη; έκλεισε τήν Ούραν 
εί: τόν μαθητήν, δέν ήδυνήΟη όμως ν ’ άφαι-

I) 'Ll είκων αΰτη εκειτο άλλοτε έν τώ 'Λρχιεπι- 
σχοπείω Ζακύνθου, νϋν σώζεται εις την οιχιαν τοδ 
ϊερέως Ν. Λάτα, άδελφοΰ τοϋ διαπρεπούς ιεράρχου 
χαί ρήτορος. ’Επίσης έν τή οίχί? τών αδελφών Μαρ- 
τινέγκου, σώζεται ή ειχών τοϋ Κουτούζη.

(?) Δύο ’ργα τοϋ ύωγράφου’Καντούνη· έν τώ 
ΆΟηναίχώ περιοοιχώ Εστία τοΰ 1893 αριΟ. 39.
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ρϊστ, καί τά έργα τοΰ Δοξαρά 
άπο τά: έκκλησία;

ίδικά 
μελϊ- 
Κζν- 

δώρον

ζαΐ τά 
άπο τά: εκκλησία; τά οποία ήούνατο νά 
τήση ζαΐ νά μιμήται ό εί; εαυτόν άφεθείς 
τοϋνης. ’() ύπό τή; φύσεω; λαβών ώς 
την εΐ: την τέχνην ευφυΐαν οέν δύναται διά μιά; 
νά εύδοζιμήση, όσου; ζαί ά·/ ζαταβάΰη κό
πους,έάν μή εΰρη προ αύτού άλλου: οιανοίξαντζ; 
τήν οδόν ζζί ζαταστήσζντα; προσιτήν είς αύτόν 
την τέχνην. Λέγεται μάλιστα οτι ζζί αύτο: ό 
'Ραφαήλ, οτε είδε κρυφίως τά μήπω τότε 
τελειωμένα έργα τοϋ Μιχαήλ 'Αγγέλου έν τή 
οροφή τή; Cappclla Sextina, ήλλαξε πάραυτα 
τρόπον εργασίας‘τοσοϋτονισχύει έν μόνον βλέμμα 
κρύβδην ριπτόμ.ενον, όπως μεταβάλη όλοκλή 
ρω; τά; ιδέας τοΰ καλλιτέχνου. Αμάρτημα 
ήτο ότι δέν ήούνατο νά μετζβή είς τήν ’Ιτα
λίαν ήτι: ολόκληρο; είνε μουσείο·/ καλλιτε
χνικόν νά [ζελετήση τά αριστουργήματα τής τέ
χνη:. Έάν είς τα εξαίρετα σιόρα, άτινα η φυ 
σι; έπεδαψίλευσεν εΐ: αύτόν προσετίθετο συστη
ματική μελέτη έπι το σπουδαιότερο·/ τής 
ζωγραφικής, ή τουλάχιστον άν ό πρό; τήν τέ
χνην μέγας ζήλος, ον ειχεν 
ηλικία, οέν έμειοϋτο άφ’ 
κοτητα καί όνομα καλού καλλιτέχνου 
λάς, Οά είχε

■ο
τά αρισ 
ξαίρετα 

αύτον
σπουοαιο·..,- 
; ό_πρός 

εν τή νεανική του 
οΰ απέκτησε δημοτι- 

, ή Έλ- 
άριστοτέχνην της. Κι’ άν 

ό Κουτούζης εγκαίρως τόν έδϊδασκε τής τέχνης 
τουλάχιστον εύσυνειδήτως τά 

ή τον διοαςη νά 
απέκτησε μζθη-

τον

γ, - - ·
τά μυστήρια ή το” 
στοιχεία, ήδύνζτο ζύτό; πριν 
φωνήση ώς ό Πεοουγϊνος δτε 
τήν τον Ραφαήλ : "Jr εινε μαθητής μου, εν
τός ολίγον θά είνε διδάσκαλός μου.

0 βίος τοΰ Κζντούνη είναι ώραϊον παρζ- 
οειγμα επιμονής καί ύπσμονή:. Άνεδείχθη διά 
μονή; τής ^βληοεως. Ή νεωτέρζ Ελλά: έχει 
οχι ολίγα τοιαϋτζ παραδείγματα. ουνάμενα νά 
ζοσμήσωσι τάς σελίδα: τοΰ Smails καί άλλων, 
οΐτινες διά παραδειγμάτων απέδειξαν τά θαύ
ματα τής ζύτοβοηΟείζς. Ή ιστορία τών αν
θρωπίνων πράξεων είνε πλήρη; τοσούτων πζρα- 
σειγμάτων καρτερία-, ώστε τολμά τις νά ε'ίπγ 
οτι ζαί αυτή ή μεγαλοφυΐα είνε ενίοτε δημι
ούργημα τή: θ-λήσεως.

Χειροτονηθείς ίερεύ:. έξεΰ.έχθη εφημέριο: τή; 
Εύαγγελιστρία; τή 25 Ιανουάριου 1786 ζαί 
«τακτοποίησε τώ κακώς έοχντα τή: εφημερίας, 
ώ; οεικνύουσι τά βιβλία τής εκκλησίας ταύτης. 
Ετι δέ, ώ; Οά ίδωμεν, έκόσμησε ζζί τήν έζ- 

ζλησίζν ταύτην διά λαμπρότατων ζω··ραφ·.ών.
Φύσει φιλόπατρις, μετά πολλή: σκέψεωςάπε- 

φάσισε νά λαβή μέρος είς τά πολιτικά τή; 

Επτανήσου. Μέλο; τή; Φιλικής Εταιρίας γε- 
νομενο:, είργάσθη ύπέρ τή; έλευθετίζ; τών δού- 
λο>ν Ελλήνων, διό εναντίον ζύτοΰ κατεοέοετο 
ό πρωθιερεύ: Γζρζώνη;, άνήρ φίλαρχο: ζαί τών 
"Αγγλων φίλο;.

Τή 19 Μαΐου τού 1821 πλοϊον έζ Κων

σταντινουπόλεως ερχόμενον προσωρμίσθη έν Ζζ 
ζύνθω. Εί: τόν ναυτών παιδιά; χάριν ειπεν 
Έπάρθη ή Πόλις. 'Αστραπηδόν ή φιυδή; αύτη 
εΐδησις άπό στόματος εί; στόμα διεδόθη εΐ: 
ολην την νήσον καί πάντα: συνεκίνησε. Κωδω
νοκρουσία:, πυροβολισμοί, ζητωζραυγαί ζντή- 
χουν πζντζχοΰ. Αί οίκίαι καί τά καταστή
ματα τών φιλελευθέρων έστολίσθησαν δι' άν- 
θέων καί σημαιών.

Το πλήθος έξαλλον έκχαρά; περιεφέρετο προσ- 
βάλλον τού; "Αγγλου: κζί τού: μή φιλελευθέρου:. 
Εωρτάζετο ή ζπελευθέρωσι; τοΰ Βυζαντίου ! < >ί 

φιλελεύθεροι τών ιερέων ήνέωξαν τάς έκκλησία; 
κζί έύαλλον δοξολογίας. ’Επίσκοπος τών δυτικών 
ήτο όΔζλματό: Λουδοβίκο- Scacoz ζνήρ πολυμα
θής ζαΐ φίλε? εύθερος,δστι: μζθών τήν εΐοησιν έκα
με όέησιν. Έκ τών έορτασάντων ήτο καί ό Κζν
τούνη·. Άλλά τό γεγονός έταραξε τόν αρμο
στήν Άδαμ οστις έπέπληξε τόν Λατίνον επί
σκοπον, ό δέ Γζρζώνη: έδημοσίευσεν εγ
κύκλιον, δι ’ ής άπηγορεύετο τοϊς όρΟοδόςοις 
εφημ.ερίοις Ζζκυνθου ή υπέρ τών άγωνιζομενων 
οέησις. Ό καλλιτέχνης Καντούνη; μή θ-ΰ,ήσα; 
νά ύπογράύη την άφιλοπάτριδα εγκύκλιον τοΰ 
Γζρζώνη, έφυλζκίσθη εις τό φρούριο·/. Μετ’ ού 
πολύ πάλιν χάριν τών φιλελευθέρων αύτοϋ 
αρχών έξωρίσθη είς μονήν ζειμένην παρά τάς 
νοτιοουτικάς τής Κεφαλληνία; άκτά;, επί τίνος 
ζπορρώγο; σκοπέλου ζναθρώσκοντο; έζ τή; θα
λασσής, γνωστού δέ ύπό τό όνομα τοΰ . Ιισς ζαί 
κζτά τήν έκορασιν τοΰ λαού, τή; Ευρας άφ' 
τό Δία.

Ό Καντού-η; έκεί έν μέσω τή; συνεχώς 
ταρασσομένη; θαλάσση; μεταιωρόύμενο; οιέ- 
μεινεν έξόριστο: έπι τινα; μήνα:, ζ.άλΰ.ι- 
στον δέ τεκμήριο·/ τή: έν τώ σζοπέλω διαμο
νή; του ύπάρχουσιν έπι τών τοίχων τοΰ μικρού 
έκκλησιδίου τέσσζρε; οόρζίζι έλαιογρζφίαι, τάς 
οποία; άπέστειλεν έζ Ζακύνθου, έπανελθών 
έκεΐσε μετά τήν άνάζτησιν τή; ελευθερίας του. 
Αί εικόνες αύται πζριστώσι τον Μυστικόν Δεί
πνου, TCV Νιπτήρα, την άπόφασιν τον Πιλά
του κζί την Προσευχήν εν τω Κήπω. Τά; 
εικόνα; τζύτζ; έγραφε·/ ό φιλόπατρις καλλι
τέχνη: εύγνωμονών πρό; τού; μοναχού; διά τήν 
φιλόφρονα ξενίαν, ήν παρ ’ αυτών ε’σχεν εξό
ριστος ών.

'Ο Κζντούνη; ήτο δημοτικώτατο; έν Ζζ- 
κύνθω ζωγράφο; ζαί άγιογράφο;. Καίτοι κατώ

τερος εθεωρεΐτο Κουτούζη. —λόγω οτι δέν με
τέβη εις τήν ’Ιταλίαν — οΰχ ήττον προύτι- 
μωντο ζί έλαιογρζφίαι του ζζι είσέτι έν Ζακύνθω 
ζητούνται αντίγραφα τών αγιογραφιών τοϋ 
Κζντούνη, είτε διά τά; έζζλησίζς, είτε δ·ά τά: 
οικία; των. "Αν καί ό Κουτούζη; έγνώριζε καλ
λίτερα τήν τέχνην,ό Κουτούζη: όμως είχε περισ- 
σοτέραν φαντασίαν. Η φΐλοπονίκ τοϋ Κζν- 

τούνη ήτο μεγίστη, σχεόόν εΐ: οΰ ζ: τάς έκκλη- 
σίζ: τής πόλεως κάτι υπάρχει ΐδικόν του. 
Κι’ είς αύτά τά χωρία εύρίσκοντζι =ίκονο··ρζ- 
φίζι τοϋ Κζντούνη, ιδίως έν τώ χωρίω Σαρα- 
κινάδω έν τή έκκλησία τοϋ Αγίου Νικολάου 
ύπαρχει το ώραϊον ε’.ζονοστάσιον μετά τών εικό
νων τοΰ Καντούνη, το όποιο·/ ήτο έτοιμον οιά 
την έζκλησίαν τοϋ Άγιου Ίωάννου τοΰ Προ
δρόμου τού έν τώ φρουρίω. Έν τώ ναώ τή; Άγίζς 
Αικατερίνη; τοΰ όρου: Σι·.ά ύπο τόν γυναικω- 
νίτην ά.άζειται οόραίζ εικονογραφία παριστώσα 
την ύποδοχην τοΰ αρχιεπισκόπου έν τή Μονή 
τοΰ ορούς Σινα. Ή είζών αύτη είνε έργον τοΰ 
Κζντούνη ιός άποδεικνύει ή έξη; σημ.είωσις, ήν 
εΰρομεν έν τώ κώδικι τοΰ ρηθέντος μετοχιού 
τής έν λόγω Μονή; : «1825 Μαΐου 12 έπλή- 
»ρωσα τον αίδεσιμώτατον Καντούνην οιά την 
«εικονογραφίαν οπού έδούλευσε οιά την αύ- 
«τήν έκκλησίαν καί έβάλθη εί; τόν --υνζιτί- 
«κ.ην ώ; ή ρετσεβοΰτζ (= ζπόδειξι;) του I ΟΟ 
«τάλλζρα». Εί; τήν αύτήν έκκλησίαν έζωγρα- 
φισε καί τά; θύρα; τοΰ εικονοστασίου. Εϊδομεν 
οτι έργον τοΰ Καντούνη εί.ε ζαί ή λιτανεία ή 
άνζζειμένη ύπό τόν ••υναικωνίτην τής έκκλησία: 
τών Άγιων Πάντων. Ό Καντούνη; ειχεν πρσ- 
έτι άναλάβη τήν γραφήν τής λιτανεία: τοΰ 
'Επιταφίου, ιό; έτελεϊτο έπι Αγγλική; Προ
στασίας, άλλ' έπελθόντο; τού θανάτου του δέν 
ήδυνήθη ν ' άπεικονϊσή τό παρακολουθούν πΰ.ή- 
θος. Η εικονογραφία αύτη ήτο προσδιορισμένη 
διά τήν Μητρόπολιν, έξ ής έξέρχεται δ έπιτά- 
φιος τό μέγα Σαββατον κατά τά; 3 π. μ.. ‘Ο 
ζωγράφο; κ. Πελεζάσης πολΰάκις είχε παρο- 
τρύνη τού; έπιτρόπους τή; Μητροπόλεω; νά 
αγοράσωσιν αύτήν άπο γραίαν τι·.ά, ήτι; την 
κατείχε·/. Έπελθούσης τώ 1878 τής τρομερά: 
πυρκαϊζ: τοϋ Στενοφόρου, (νΰν όδός Κάλβου"). 
άπετεφριόθη καί τό μικρόν τούτο άριστούργηυα 
τοΰ Κζντούνη, οπερ εύρίσκετο έν τή οικία Χαλ
κιά.

Έν τή έκκλησία του Άγιου Χαραλάμπους 
υπο τον γυναικωνίτην ύπάρχει καί έτέρα λιτα
νεία παριστώσα τήν λιτανείαν τού άγιου τού
του, άλλ’ άγνωστον ήμΐν τί; δ ζωγράφος. Έν 
Ζακύνθω και είς άλλα χωρία ά-.άκεινται λι
τανεία·. ύπο τον γυναικωνίτην. ώ; εΐ; τά χω
ρία Κερί. Σκουλιζάοον, Καλλιπάδον.

”5 ,

ουζη; έζωγράφισε τόν Έσταυρωμίνον, 
•τα έπικρατούν ούστημα τή; ορθοδόξου 
έφιλοτέχνησεν όμως κζί δύο ’Εσταυ- 

τήν Μητρόπολιν ζαί τόν 
την έκζλησίαν Ευαγγελίστριας, ή; 

,r:p;o;, ώς εϊδομεν καί έκαινοτό- 
κρέμαται έπι τοϋ έπο- 

κεφαλην κεκλιμένην 
' έν τή ρηθ-ίση 
άνάκεινται έπι 

'Ο Κουτ 
άΰ.ΰ.ά κατά 
έκκλησία 
ρωμενους, τον ένα δ'ά 
άλλον διά 
ν < , . , .
ητο και ο εφηα,εριος, ω; 
μ.ησε, διότι ό Χριστό; ; 
νειδίστου ξύλου, έχων την ;... 
προς τά έμπρός, φυσικώτατα κζί έ 
έκκλησία τής Εύαγγελιστρία;

τού τοίχου πέριξ τή; έκκλησία; μικρά·, ζωγρα- 
φίαι μετά τών προφητιόν, έργον τοϋ Καντούνη 
ένώ ζί άνω τών μικρώ/ τούτων εικόνων μεγά- 
λαι είκόζε: είνε τοϋ Κουτούζη. Τοΰ Καντούνη 
έργον είνε καί ή έν τώ τέμπλο» τής αύτής έκκλη- 
σίζς εικονογραφία τών Είσοδίων τής Παρθένου 
ένθα φαίνεται ό άρχιερευς Ζαχαρίας υποδεχό
μενο: αύτην έν τώ ναώ.

Έν Ζακύνθω εύρίσκονται αί καλλίτεραι πα
ραστάσεις τοϋ βίου τή; 'Αειπάρθενου Μαρία; 
τή; άναγενωμένη; νεοελληνικής Τέχνης, έργα 
ολα τών πρώτων Έΰ.λήνων καλλιτεχνών Νι
κολάου Δοξαρά (I) Νικολάου Κουτούζη καί Νι
κολάου Καντούνη. Καί οί τρεις ούτοι καλλι- 
τέχνζι ελαβον θείαν τήν έμπνευσιν παριστών- 
τε: τής βζσιλίσσης τοΰ ουρανού τόν βίον. Με
γάλοι καλλιτέχναι. ζζί δή ό Ραφαήλ έποίη- 
σαν πλήθος εικόνων τής Παναγίας, αί’τινε; ανύ
ψωσαν τήν Τέχνην. Ή Μαρία διά τή; τέχνη; 
λάμπει ώ; τό γλυκύτερο·/ τών πλασμάτων καί 
λαμβάνει ή ούράνιος αύτής μορφή τό ιδεώδες 
τή; χριστιανοσύνη:. Είς την οιάνοιαν τών καλ
λιτεχνών έδημιουργήθησαν τύποι νέοι τής Παρ
θένου, έν τή φυσιογνωμία τής οποία; ύποτυ- 
πούνται τά μυστήρια τής έλπίοος τών αιώνων, 
τής έλεύσεως οηλαδη τοΰ Τέκνου, τοϋ Σωτή- 
ρος ημών, διά νά βασιλεύη έπι τής γής ή ά- 
λήθεια κζί ή ειρήνη, μόνον οιά τής ’Αγάπης

Έν Κερκύρα, έν τή Μονή τής Πλατυτέρα; 
ένθα άναπαύοντζι τά όστά δύο μεγάλων Ελ
λήνων. τοΰ Κυβερνήτου Καποδιστρίου καί τοϋ 
σοφού Μουστοξύδου, ύπάρχουσιν ιόραία έργα τοΰ 
Κζντούνη. Αί εικόνες αύται είνε οί έν τώ ε·- 
κ.Ο'.οστασίω δώδεκα Άποστολοι κζί αί δεσπο- 
τικαι έορτζί, ό έν τώ τοιχω ζγιος Γεώργιος 
έφιππο; κζί αί δύο μεγαλζ·. εικόνες ό Μυστικός 
Αζίπνος /.κι ο Νιπτήρ αΐτινες άναρτώνται έπι 
τού τοίχου- ό Μυστικός Δεΐπνος είνε έπιτυχέ- 
στατος, το διάγραμμα σχεδόν άνεπίληπτον, ό 
χρωματισμό; ζωηρός, αειθαλή; ζζί αρμονικό:, 
αί ζεφαλαί κζί τά άκρα καλλιστα καί φυσικο»- 
τατζ σχεδιασμένα. Ίδίω; ή κεφαλή τοΰ ’Ιη
σού αποπνέει γλυκυτάτην μελαγχολίαν

Αί προσωπογραφία·, αϊ παριστώσαι συγχρόνου;

| 1 ) Έλησμονήσαμεν να είπωμεν ίστοροΰντες τά 
τοϋ Νικολάου Δοςαρζ. ότι ό ζακύνΟιος άγιογράφο; κ. 
II. ΙΙλαίσα; έχει τά τρία έν μικρω σχεδιάσματι δι' 
έλαιομιγών χοωαάτων (buggeti I έπ! τή θχσει τών 
όποιων εκαμεν έπειτα ό Δοςαρα; τήν ουρανίαν. Τά 
σχεδιάσματα τοϋ Δοξαρά είνε μεγέθους μετ. Ο, 45 X 
ϋ, 34 επί οθόνη; και παριστανουσι την γέννη- 
σιν, τήν κοίμησιν καί τήν μετάστασιν τή; Θεοτόκου. 
Ό αύτό; άγιογράφο; κατέχει 23 έπ! χάρτου σχεδιά
σματα μετά τή; έςή; σημειώσει·»; υπό συγχρόνου τοΰ 
Δοξαρά, μαθητου βεβαίως : «ίνε ούλα τα χέρια και 
κεφαλέ άπο τοϋ κυρ δοςαρα όπουέχο κομάτιαικοσιτρια.»

(2) ΙΙρύλ. Γ. Ε. Μαυρογιάν/η : Δύο έργα τοϋ 
ζωγράφου Ν. Καντούνη. Έ·ι τή Εστία ’Αθηνών 
τοϋ ετου; 1893 άρ. 39.
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ΟΘΗΚΗ

Ή ελεημοσύνη.
V V V V V V V V V V V V V ■' V ν ·.· V V V V ·,

υιόν, 
ώτον καί ό Κάν
τε; νέαν ζωήν τή 

ταράστα- 
ίερζρχών 

χνησε 
καί ό 
Άει- 

έ φιλοτέχνησε 
άποστολους, τού; 

κζί μή, έφιλοτέχνη- 
•ην ορθόδοξον έζ- 
ιοσεπάθουν όταν 

το ίταλικώτ-- 
ουτοι εινε ένοε-

ζε- 
ένε- 
σώ-

την
κζί
έφιλοτ 
ίοίως, 

η«

αύτοϋ είνε θαυμαστά οιά τήν ομοιότητα, ώ; 
όμολογοΰσιν οί γέροντες. Αί κεφαλαί αύτοϋ α
ξιοθαύμαστοι φαίνονται οίονει έμψυχοι. 'Ιτα
λός καλλιτέχνης αγόρασα; ποτέ εικόνά τοΰ 
Καντούνη, όιά χρώματος έξήλειψεν όλον τό 
σώμα ζαί άφήζε μόνον τήν κεφαλήν, ήν έζό- 
μισεν εί; την ’Ιταλίαν ώ; άριστούργηυ.α.

Μ* - · \ . -V ' , ‘ ,τους ουο ΔοςαφαοΞς,, πατΞοχ ζα» 
άμέσω; δ Κουτούζη; κατά π1 
τούνη; ύστερον είνε οί οώσαν 
ορθοοόξω άγιογρζφία, ο»; προ; ■ 
σιν τών πατέρων τή; έκκλησία; 
άγιων. ’() Παναγιώτη; Δοξαρά; 
τά τοΰ βίου τοΰ αγίου Σπυρίοωνο: 
υιό; αύτοϋ Νικόλαο; τά τοΰ βίου 
παρθένου. Ο Κουντούνη; όμως 
τά; όεσποτικά; έορτά;, τού 
προφήτας, άγιους,ίεράρχα: : 
σεν —άν ύ,τι χρησιμεύει εί 
κλησίαν. Κζί εις πάντα πρ 
ηόύνατο νά καινοτομήσουν έπί 
ρον.Είς τού; ίεράρχα; λ.χ. ένω 
θυμένοι μέ άμφια ορθοδόξων 
φαλαι ω; έπί το πλεΐστον ©αίνονται 
τιζοΰ χρωστήρος. 
ματος προδίδει τήν 
καί τήν έ'φεσιν, ήν 

s<iMi)v εις την τέχνην. Πολύ σπανίω; 

Γ--’»

II έν γένει στάσι
1 'Ιταλικήν τε;
είχον τοΰ νά οώσωσι νέαν

οιοον ση-

μασίαν -ι; τού; κοινού; τύπου; τή; όο- 
θσδοξίζ;. .λέγεται ότι ό Κουτούζη; οέν έ- 
ίέχθη '/.ίγχ ποσον χρημάτων. α·.χ ·,ά άντι- 
γραψη εικόνα; υ’.χ: έκκλησία;, εικόνα; άτε
χνου;, ά; οί έπίτροποι ήΟ-λον όμοια; ζλϋζδ-ζ 
λινελαίου. Ί ) Κουτούζη ζτ.ήντησεν: 'Ο ζα/.- 
λιτέχνης δέν είνε δούλος διά >·« δουλεύη δπως 
θελ>ι <> άγέντης, Λλλ' ελεύθερος ιν'ι δουλεύη 
δπως θέλει, όπως η τέχνη απαιτεί. 'Άλλοτε 
πα.ρή· γειλζν =■.; τον Κζντοΰνην ενα '£στ«υ- 
ρωμένον κζτζ τον κοινον τύποντή; όοθοοό- 
ζου έκκλησία; και ζπήντησε: « Δεν είμαι κο- 
λοραδώρος άλλ' άρτίστας, καί ή Ιπιοτήμη 
καί η τέχνη γνωρίζουνε πώς ξεγυχανε οί άν 
θρωποι στο σταυρό.

Ο Κουτούζη; καί ό Καντούνης είχον τό 
ζύτο ίόεώόε; οιά τήν τέχνην- ζμφότεσοι πα- 
ρηκολούθουν τά ίχνη τού Δοςαρά χωρι; νά 
τό εννοήσουν. Η σχολή ζϋτη ίόρυΟεΐσζ, 
ώ; είοομεν, έν Κερκύρζ ζνεπτύχθη μενάλως 
έν Ζακύνθω. Είς άριστσ; καλλιτέχνη: όιά 
τή; λάμψεω; τή; τέχνη: έπιορζ έπί τού 
άλλου, ώ; έπιορα έπί παντός πεπροιζισμέ- 
νου οιά καλλιτεχνική; εύφυίζ; ζαί οειζνύον- 
το; ζνεξζρτησίζν τεχνοτροπία; και σζέψεω;.

1 'Ακολουθεί I.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. ΤΕΕΧΟΦ

Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

ινε εσπέρα τής παραμονής τοϋ 
νέου έτους. Ή Νέλλη, νεα
ρά και εύμορφη κόρη γαιοκτή
μονας στρατηγού, νύκτα καί 
ημέραν ονειροπολεί τον γά
μον, κάθηται είς τό δωμάτιόν 
της καί μέ κουρασμένα, μισο- 
κλεισμένα μάτια βλέπει μέσα 
εις τον καθρέπτην. Είνε ωχρά,

μ’ έντεταμένην προσοχήν καί ακίνητος σαν άγαλμα.
'Ανύπαρκτος, άλλ' ορατή άποψις, παρεμφερής 

προς στενόν διάδρομον, σειρά αναρίθμητων κηρίων, 
αντανάκλασες τής μορφής, τών χειρών της, τοϋ 
πλαισίου τοϋ καΟρέπτου, ολα ταϋτα προ πολλοί 
ήδη είχον περικαλυφθή έντός ομίχλης καί συνεχέ- 
οντο μέσα εις ένα απροσδιόριστον, φαιόν πέλαγος. 
Τό πέλαγος σαλεύεται, νεύει, καί άναδίδει έκά- 
στοτε άναλαμπάς. . .

Γ’. ΙίίΒΙΪΙΙΑ. Βακχίς.

Παρατηρούσα τούς ακινήτους οφθαλμούς και τό 
ανοικτήν στόμα της ή Νέλλη, δέν είμπορεΐ να έν- 
νοήση άν εί/ε έξυπνος ή κοιμάται, έν τούτοι; όμως 
βλέπει. Βλέπει κατ' άρχάς μόνον μειδίαμα 
καί απαλήν, πλήρη θελγήτρου εκφρασιν κάποιων 
οφθαλμών, άκολούθως δέ είς τό σαλευόμενον. φαιό- 
χρουν βάθος βαθμηδόν ζαί κατ’ ολίγον νά ξ.καθα
ρίζονται γραμμαΐ κεφαλής, προσώπου, οφρύων και 
γενείου. Είναι αυτός, ό εκλεκτός, τό αντικείμε
νο·/ μακρών ονειροπολήσεων καί ελπίδων. Ό ύπο 
τής Νέλλης εκλεχθείς παρουσιάζει τά πάντα : Ση
μασίαν τοϋ βίου, προσωπικήν εύτυχίαν, στάδιο·/, 
τύχην. Χωρίς αύτόν—οπω; είς τό φαιόχρουν βά
θος—ζόφος, κενότης, παραλογισμός . Ούδέν λοι
πόν παράδοξον, άν, βλέπουσα εμπρός της τήν ώ- 
ραίαν, χαριέντως μειδιώσαν κεφαλήν, αισθάνεται 
ηδονήν, άνεκφράστως γλυκύν εφιάλτην μή περι- 
γραφόμενον ούτε γραπτώς, ούτε μέ λόγον. Βραδύ
τερου άκούει τήν φωνήν του, βλέπει ότι ζή μ-τ 
αυτού ύπό τήν ιδίαν στέγην, οτι ή ζωή της βα
θμηδόν συγχέεται μετά τής ζωή: εκείνου. Είς τό 
φαιόν βάθος παρέρχονται οί μήνες, τά έτη . . . καί 
ή Νέλλη βλέπε: εύκρινώ; και μέ όλας τάς λε
πτομέρειας τό μέλλον τη; . . .

Είς τό φαιόν βάθος διαφαίνονται αϊ εικόνες, ή 
μία κατόπιν τής άλλη;. 'Ιδού, βλέπει ή Νέλλη, 
ότι κατά ψύχραν χειμερινήν νύκτα κρούει τήν θύ- 
ραν τού επαρχιακού ιατρού Στεπάν Αουκίτς. 'Ό
πισθεν τού πυλώνες γαυγίζει νωχελώς καί βραγ- 
χωδώ; γηραλέος σκύλο;. Τα παράθυρα τοΰ ιατρού 
είνε σκοτεινά. Γύρω ηρεμία.

—Δι’ αγάπην τού Θεού . . . δι' αγάπην του 
Θεού. ψιθυρίζει ή Νέλλη.

Ιδού, τέλος πάντων, τρίζει ή θυρΐς τοϋ πυλώνες 
καί ή Νέλλη βλέπει έμπροσθεν της τήν μαγείρισ
σαν τοΰ ιατρού

— Ειν' έδώ ό ιατρός ;
— Κοιμάται . . . ψιθυρίζει ή μαγε'ρισσα χαμη- 

λοφώνως, ώς νά έφοόεϊτο μή άφυπνίση τόν κύριόν 
της.—Μόλις ήρθε άπό τούς άρρωστους. Μοϋ είπε 
νά μή τόν ξυπνήσω.

Άλλά ή Νέλ.λη δεν ακούει. Άπομακρύνουσα 
αυτήν μέ τήν χεϊρά της τρέχει σάν δαιμονισμένη 
είς τό οίκημα τού ιατρού, καί άφοΰ έπέρασε μερικά 
σκοτεινά καί άποπνικτικά δωμάτια, καί έρριψε καθ’ 
οδόν δύο τρεις καθέκλας, ευρίσκει έπί τέλους τό 
δωμάτιόν του ίατροΰ. Ό Στεπάν Αουκίτς είνε πλα
γιασμένος μέ τα ένδύματά του, αλλα χωρίς σουρ-
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τοΰκον καί μέ άνεσυρμένον τό στόμα, ασθμαίνει. 
ΙΙλησίον καίει άσθενές κανδηλάκι. Η Νέλλη χω
ρίς νά είπή λέξιν κάθηται είς μίαν καθέκλαν καί 
άρχιζε: νά κλαίει. Κλαίει πίκρα καί αναπάλλεται 
σύσσωμος.

— Ό ά-άνδρας μου είνε άρρωστος! λέγει.
Ό Στεπάν Αουκίτς σιωπά. Σηκώνεται βραδέως, 

έπακουμ.δά τήν κεφαλήν είς τήν πυγμήν του καί 
προσβλέπει τήν ξένην μέ ύπναλέους, ακινήτους 
οφθαλμούς.

— Ό άνδρας μου είνε άρρωστος! εξακολουθεί ή 
Νέλλη, συγκρατοΰσα τούς λυγμούς της.— Πάμε, 
δι' άγάπην τοΰ Θεού . . . πάμε γρήγορα . . . οσον 
τό δυνατόν γρηγορώτερα.

— Τί ; μουρμουρίζει ό ιατρός.
— Πάμε! Καί άμέσως ! Διαφορετικά, διαφορε

τικά. . . είνε φοβερόν νά τό είπώ .... ΔΓ άγάπην 
τού Θεού!

Καί ή πτωχή, ή βασανισμένη Νέλλη, καταπί- 
νουσα τά δάκρυα της καί ασθμαίνουσα, αρχίζει νά 
π-ριγράφη είς τόν ιατρόν τήν αίφνιδίαν νόσον 
τού συζύγου της καί τόν άπερίγραπτον τρόμον της. 
Τά παθήματα της είνε ίζανα ζαί πέτραν να συγκι- 
νήσουν, άλλ' ό ιατρός τήν ζυττάζει απαθώς ζαί 
ούτε κινείται άπό τήν θέσιν του.

— Θά έλθω αυριον. . . ψιθυρίζει.
— Αύτό δέν γίνεται ! λέγει έντρομος ή Νέλλη.
Έγώξεύρω, ί άνδρας μου έχει. . . τύφον. Πρέ

πει τώρα. . . άμέσως νά έλθήτε !
— Έγώ. .. μόλις ήλθα. . . ψιθυρίζει ό ιατρός.
Εινε τώρα τρεις ήμέραι ποϋ πολεμώ μέ τήν επι

δημίαν. Είμαι κατάκοπος καί πάσχω καί σ ίδιος. . . 
Μού εινε απολύτως αδύνατον νά έλθω ! απολύτως 
αδύνατον ! Κ ' έγώ, ■/.' έγώ είμαι προσβεβλημένος.. 
Νά. . .

Καί ό ιατρός έδειξεν είς τήν Νέλλην τό θερ
μόμετρο·/.

— ΊΙ θερμοκρασία μου ανέρχεται είς τούς σα
ράντα βαθμούς. Δέν είμπορώ ! Έγώ δέν είμαι είς 
κατάστασιν ούτε να ζαθήσω . . Συγγνώμην: Θά 
πλαγιάσω. .

Ό ιατρός πλαγιάζει.
— Μά ! σάς παρακαλώ πολύ, γιατρέ ! οιμώζει 

έν άπογνώσει ή Νέλλη —Σάς ικετεύω ! Βοηθή
σατε με, δι’ άγάπην του Θεού. Βάλλετε τά δυ
νατά σας καί πάμε. . θα σας πληρώσω, γιατρέ !

— Κύριε έλέησον... μά έγώ σάς είπα πιά! "Αχ! 
Ή Νέλλη άναπηδα καί βηματίζει μέ νευρικήν

29
- 210 -



ΠίΝΑ,ΚΟΘΜΚΓί

έξζψιν μέσα είς τον κοιτώνα... Επιθυμεί νά έξηγήση 
είς τόν ιατρόν,νά τοδ δώ-η νά έννοήση... Σκέπτεται 
πώς άν ήξευρεν ό ιατρός πόσον τής εινε π:οσφι?ή; 
ό σύζυγός της καί πόσον αύτή εινε τώρα δυστυχής, 
θά έλησμόνει καί τήν κούρασ-ν καί τήν ασθένειαν 
του. Άλλά ποΰ νά τήν εύρη τήν εύγλωττίαν τώρα , 

—Πηγαίνετε είς τον αγροτικόν ιατρόν, .τής λέγε’.. 
— Αϋτο ειν’ αδύνατον. . . αυτός μένει είζ.οσι- 

πέντε βέρστια μακράν άπ’έδώ... καί ό καιρός έπεί- 
γει, γιατρέ' ποΰ νά ευρώ άλογα : άπό τό χωριό 
έως έδώ εινε σαράντα βέρστια καί άπ ’ έδώ έως τοϋ 
αγροτικού ίατροϋ σχεδόν άλλα τόσα... "Οχι, αυτό 
δέν εινε δυνατόν ! Πηγαίνομε·?. Στέπαν Λοσκίτς ! 
Ζητώ θυσίαν άπό σάς, κόμετέ μου αυτήν τήν θυ
σίαν, λυπηθήτέ με.

— Μά τί διάδολο .. δέν θέλει νά έννοήση... 
έχω πυρετόν, ζαλίζομαι... Δέν είμπορώ! Άφή- 
σατέ με ήσυχον !

— Μά εϊσθε υποχρεωμένος νά έλθετε ! Καί δεν 
είμπορειτε νά μήν έλθετε ! Αυτό εινε εγωισμός ! 
Ό άνθρωπος διά τήν σωτηρίαν του πλησίον του 
οφείλει νά Ουσιάζη τήν ζωήν του, κα! σείς... σείς 
αρνϊΐσθε νά έλθ--τε!... θα σάς καταγγείλω δι’αΰτό!.

ΊΙ Νέλλη αισθάνεται τό άδικον τό όποιον πράτ 
τει, άλλά διά τήν σωτηρίαν τοϋ συζύγου της εινε 
ικανή νά λησμονήση καί λογικήν καί κρίσιν καί 
συμπάθειαν. . . Είς άπάντησιν τής απειλής της ό 
ιατρός πίνει άπλήστως ποτήριον ψυχροΰ ύδατος. . . 
II Νέλλη αρχίζει νά τόν ίκετεύη παλιν, καί νά 

έκλιπαρή τόν οίκτον του, ώς ή τελευταία επαΐτις.. 
Τέλος ό ιατρός συναιν-ΐ. . . 'Εγείρεται βραδέως, 
ανατινασσεται και αναζητεί τό σουρτοϋκόν του.

— Νά το τό σουρτοϋκό σας ! τοϋ λέγει ή Νέλλη 
επιτρέψατε μου νά σάς βοηθήσω νά τό φορέσετε. 
. . . "Ετσι. . . ΙΊαμε. . . θά σάς πληρώσω. . . θά 
σάς είμαι δια βίου ευγνώμων. . .

Άλλ’όποια βάσανος ! Ένδυθείς τό σουρτοϋκόν 
του ό ιατρός, πλαγιάζει πάλιν. . . ΊΙ Νέλλη τόν 
σηκόνει και τόν σύρει είς τόν προθάλαμον... ΈκΤ 
εις τόν προθάλαμον αρχίζει μακρά βασανιστική 
άναζήτησις τών γαλοσίων καί τής γούνας. . . Δέν 
εϋρίσκεται τό καπέλλον. . . Τέλος ή Νέλλη καθί
ζει είς τόν άμαξαν. Πλησίον της κάθηται ό ιατρός. 
Δέν έχει πλέον πασά νά διανύσουν σαράντα βέρ- 
στια καί ό σύζυγός της Οά τύχη τής δεούσης ια
τρικής περιθάλψεως. .. Εινε σκότος... φώςοΰδαμοϋ. 
Π νέει ψυχρός χειμερινός άν μος. Ύπό τούς τροχούς 
παγωμένοι βώλοι γής. . . Ό αμαξηλάτης σταματά 
κάποτε καί σκέπτεται ποιόν δρόμον να άκολουθήση.

Η Νέλλη καί ό ιατρός καθ’ ολον τον δρόμον 
σιγοϋν. . . Τό όχημα τούς τραντάζει φοβερά, ά?<λ' 
αύτοί ούτε τό ψϋχος αισθάνονται,ούτε τό τράνταγμα.

— Γρήγορα! Γρήγορα, αναγκάζει ή Νέλλη 
τόν άμαξαν.

Είς τας πέντε τό πρωί τά βασανισμένα άλογα 
είσελαύνουν είς αυλήν. ΊΊ Νέλλη βλέπει τόν γνω
στόν πυλώνα, τό πηγάδι μέ τόν γερανόν, τήν μα
κράν σειράν τών σταύλων και αποθηκών. . . Έπί 
τέλους εινε είς τό σπίτι της.

— Σταθήτε, μιά στιγμή, έρχομαι αμέσως... 
λεγει είς τόν Στεπάν Λουκίτς, καθίζουσα αυτόν έπί 
τοϋ καναπέ τής τραπεζαρίας.—Ζεσταθήτε, κι’ έγώ 
πηγαίνω μιά στιγμή νά δώ πώς εινε.

Επανΐλθοϋσα μετά μίαν στιγμήν άπό τόν σύ
ζυγόν της ή Νέλλη, ευρίσκει τόν ιατρόν πλαγια
σμένο* έπι τοϋ καναπέ και ψιθυριζοντα κάτι.

— Ορίστε, γιατρέ ! . . . Γιατρέ ! !
— Αϊ ! Έρωτήσατε τήν Δόμναν. . . μουσμουσι- 

ζει ό Στεπάν Λουκίτς
— Τί :
—"Ελεγαν είς τήν συνέλευσιν. . . ό Βλάσωφ 

έλεγε. . . Ποιόν ; Τι ;
Κα! ή Νέλλη προς μιγίστην φρίκην της παρα

τηρεί οτι ό ιατρός παραμιλεΐ όπως κα! ό σύζυγος 
της. Τί να κάμκ,;

— Στου αγροτικού ιατρού, λοιπόν !
Και έπονται παλιν σκότος, διαπεραστικός, ψυ- 

άνεμος, παγωμένοι βώλοι. Πάσχει κα! ή ψυχή 
της. πάσχει καί τό σώμά της. καί διά νά πληρώση 
οι αυτας τας ταλαιπωρίας τήν απατηλήν αΰιήν 
φυσιν δεν αρκοϋν ούτε τά μέσα, ούτε αί ονειροπο
λήσεις. Χιλιάκις προτιμότερο·? νά μείνη γεροντο
κόρη, νομίζει ή Νέλλη, παρά ·?ά δοκιμάση μίαν 
ακόμη φοράν όταΰπέφερε αυτήν τήν νύκτα.

Είς τό φαιόν βάθος βλέπει ακολούθως' ή Νέλλη. 
πώς ό σύζυγός της κάθε άνοιξιν ζητεί να εύρη 
χρήματα διά τήν απότισιν τών τόκων είς τήν τρά
πεζαν είς τήν οποίαν έχει υποθηκευμένο'' τό κτήμα. 
Δέν κοιμάται αυτός, δέν κοιμάται εκείνη, καί υπο
φέρουν καί σκέπτονται πώς ν ’ αποφύγουν τήν έπί- 
σκεψιν τού δικαστικού κλητήρος.

Βλέπει παιδιά' τρέμει αιωνίως νά μή πίθου·? 
από κρυολόγημα, από σκαρλατίναν, άπό διφΟιρί- 
την, από κακούς βαθμ.ούς, τρέμει τόν χωρισμόν. 
Άπό τα πέντε-έξ κουτσούβελα, βέβαια θ' άποθάνη 
καί κανένα.

Τό φαιόν βάθος δέν εινε ελεύθερον άπό θανά
τους. Αΰτο εννοείται. Άνδρας καί γυναίκα δέν είμ- 
πορού’ν ν’άποθάνουν ταΰτοχρόνος. Ό ένας άπό 
τους δύο απαραιτήτως εϊ’μαρται να κηδεόση τόν άλ
λον. Καί ή Νέλλη βλέπει άποθ-ιήσκοντα τόν σύ
ζυγόν της. Ί"ο φοβερόν αυτό δυστύχημα παρίσταται 
πρό αυτής μέ όλας του τας λεπτομέρειας. Βλέπει 
τό φέρετρο·?, τα κηρία, τον αναγνώστην, καί αυτά 
μάλιστα τά ίχνη, τά οποία αφίνει είς τόν προθά
λαμον ό φερετροποιός.

— Πρός τί αυτό : Διατί ; διερωτάται, μέ απλα
νείς οφθαλμούς παρατηρούσα είς το πρόσωπο·? τοϋ 
νεκρού συζύγου της

Και ολη ή διαρρεύσασα ζωή μέ τον σύζυγόν της 
τής φαίνεται ένας μωρός, άχρηστος πρόλογος αύ
τοΰ τού' θανάτου.

Κάτι τι πίπτει έκ τών χειρών τής Νέλλης καί 
κροτεί είς τό δάπεδον. Έξαφνίζεται, αναπήδα καί 
διανοίγει πλατείς τούς οφθαλμούς της. Τον ένα 
καθρέπτην τον βλέπει πεσμένον εμπρός εις τούς 
πόδας της, ό άλλος, ώς πρότερον, στέκεται έπί τής 
τραπεζης. ΊΙ Νέλλη κυττάζιι μέσα είς τόν καθρέ- 
π ην καί βλέπει ένα χλωμόν, κλαμμένον πρόσω- 
πον. Τό φαιόν βάθος δέν υπάρχει πλέον.

— Θαρρώ πώς μ'έπήρε ό ύπνος. . . διαλογίζε
ται μέ έλαφρόν στεναγμόν.

(Έκ τοϋ Ρωαοικαϋ)

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Γ ΚΘΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΟ ΒΡΙΚΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

ε τό πιλϊζιον άνεση- 
κ,ων.ένον εις το υ.έτω- 
πον, τά: χειρ ας ο εμέ
να: δπίσω ’βημάτιζα 
επάνω κάτω είς τό κα- 
τάστοωμζ, τον μ.ο·.ό
σο·,ον ζΰτον περίπατον

τών ναυτικών, άφηρημένο:, σκεπτικός.
Ήτο έν γλυκόν φθινοπωρινόν απόγευμα, εις τά 

ακίνητα νερά του λιμένος τού Πορου.
Πέραν, όπισθεν τών ίοεωίώς όοδοχρόων γονά

των τής αιώνιας Κοιμωμένης ό ήλιος έστελε 
τούς τελευταίους αποχαιρετισμούς του εις απο- 
θέωσιν δόξη;, ζαί φωτός φοινικού, απαλού, γλυ
κύτατου τό οποίον ολίγον ζατ ’ ολίγον προς τά 
άνω έξησθέν.ζε, έγίνετο ανοικτότερο·? ζζί έχά- 
νετο είς το ήμερον γαλανόν τού φωτεινού ου-

Κζί είς την χλιαρά-? γαλήνην τής ατμόσ
φαιρας οπού έπλανώντο αί λιποθυμία', τών χρω- 
υ.άτων τή: Δύσει.?;, κάτι ώς ίοέαι θανάτου, ώς 
πνοαί ψυχερρζγήματος έπλανώντο συγκεχυμέ
να! καί έβάρυνον τήν ψυχήν μέ τήν μελαγχο
λίαν παντός τέλους, μέ τήν θλίψιν παντός αγ
νώστου κζί σκιερού.

Έπί τών κύκλω βουνών κατέβαινον όλ.ονέν 
σκιά! βαθυπράσινοι κζί άμ.ζυρζί. κατήφεια ε- 
σκέπαξε τάς μοναχικά: εξοχικά; έπαυλει;, ζζί 
μόνον απέναντι οί άσβεστόχριστοι κατάλευκοι 
οίκίσζου τού Πόρου, άναρριχώμενοι κύκλω 
είς τού; λόφους των, έστελλον ζωηρά·? ακόμη 
άντανάκλζσιν είς τήν μελαγχολικην σκιάν την 
οποίαν έχυνε·? ό θάνατος τή: ημέρας ζαί του 
φωτός.

ΊΙ θάλασσα ακίνητος,άσημο μένη, ωσάν κάτι 
νά την είχε μαγεύση, έξηπλώνετο πλατύς γα
λανό: ζαθρέπτης, κζί εί: τό άκρο·? τής παρα
λίας, άλλος Πόρος έκαθρεπτίζετο θαμβό:, καί 
κατέβαινε βαθμηδόν κάτω, κάτω, είς τά βάθη 
τών ύοάτων.

Ό γλυκύς τρίλλος τής συρίκτρας τού ζελευ- 
στού έφθζσε ζζί έχύθη γύρω ώς επιθανάτιος 
ύμνος, έσκορπίσθη σιγά σιγά είς τά σχοινιά ζαί 
τά έςάρτιζ, καί έχάθη βαθμηδόν είς τήν άπει

ρον γλυκύτητα τής γαλήνης καί τής σιωπής.
Έν σμήνος γλάρων διέγραφε κύκλου; ύπε- 

ράνω τών ύδάτων, μέ μεγάλας γοεράς κραυγά; 
ώ; θρήνους μικρών παιόίων.

Κζί ή σκιά όλονέν κατέβαινε.

Έςηκολούθουν πάντοτε τόν περίπατόν μου 
από τό βάθος τού έπιστέγου μέχρι τών σκαλ- 
μίόν τού πρυμναίου ιστού, ζζί τά βήματά μου 
αντηχούν μέ ξηρόν πένθιμον κρότον εις τάς σα
νίδα: τού καταστρώματος.

Τά ύψηλά παραπέτα κζί τό οίκτυον τών ζρ- 
υ,ένων, έοοιπτον σκιάς παραοοςους και σιωπη- 
λάς, εί; τό μέσον αί ζάθοοοι μέ τά έ'λυτρα ά- 
νζσηκωμένα όμοίζζον μεγάλα σκοτεινά χάσ
ματα, καί άπό τήν μίαν μέχρι τής άλλης ζ- 
ζρζς τού πλοίου, έπνεε πνοή ερημιάς, πένθους, 
έγζζτζλείψεω: !

— Κζϋμένο γέρικο βρίκι! ....
Έρριπτον μετ’ αγάπης γύρω τό βλέμμα μου, 

είς τά ένδοξα ξύλα τού παλαιού βζ τσέλου, 
τό όποιον είδε τόσα: ύπερηφάνους κζ! μεγάλα: 
ημέρας, ζαί μού έφάνη πρός στιγμήν ότι αί 
σταυρωμένα’, αύτα.ί ζεραϊζι μέ τά μαζευμένα 
πανιά, τό δίζτυ τών σχοινιών, τά όποια έπι- 
πτον εί; τά πλευρά χαλαρά, ώσάν -κουρασμένα, 
πράγματι έκλινον μ.έ εν άνέζφραστον ύφος με
λαγχολίας, περασμένου, παλαιού καιρού 1 . . .

"Αχρηστον τώρα πλέον τό παλαιόν τό βρίκι!..
Εντός ολίγου, καμ.μίζ επιτροπή θά τό κατα- 

δικάση εντελώς, καί τά ζσπλαγχνα σφυριά τών 
εργατών θά έλθουν ν ’ άποσπάσουν τά πλευρά 
του, νά πάρουν τά έξάοτια του, νά οιαλύσουν 
τόν σκελετόν του!. . . .

Καί τό έφαντάσθην είς την πολιορκίαν τή; 
Πύλου, κατάμονον έν μέσω τών μεγάλων Τουρ
κικών πολεμικών, κατατρυπημένον,πληγωμένο·? 
άλλά νικηφόρο·?, μέ τήν εικόνα τή; Παναγία; 
είς τό ζάσσαρον, καί τήν θρυαλλίδα τής πυριτα-
ποθήκης ζαί τή·? άτρομο·? χεϊρα ένό; ναύτου
του, έτοιμου νά το τινάξη είς τον άέρα εάν τό
έπάτει ό ε’χθρός!

Καύμένε γέρω "Αρη ! . . .
‘Ώ! ά? τά άψυχα έχουν και αυτά ψυχήν,

ποιος στεναγμό; σπαραγμού θά είναι εκείνος
» 1 » * ,όταν σωρεύονται είς την παραλίαν τά λείψανά 

των περιφρονημ.ένα . . . άγκυραι ζαί άλυσσί- 
δες καί κατάρτια καί στραβόξυλα . . .

• *212
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΑ ΣΙΓΙΛΛΑ ΔΙΑ

ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ *)

/.ζλη έποχη τών σιγίί- 
ών βασιλικών. οιοτι ζυτά έςη 

■ού !<■·' . ζίώ.ο;, άλλα τών 
ην εετοτε έποιούντοελζχι

Ζ νομιμοποιη-
σι

Ζ.Ου
του

εοανεΟυ

ν

Περζτουται ήδη ή 
ίων, άλλ’ούχί 
κοί.ούΟησζν μέχρι 
ίοιωτών, οϊ όποιοι 
χρήσιν αύτών.

Τό σιγίλλον ήτο,ούτω- εΐπειν
; τή; ύπογραφή:.
"Οταν ομω; εύρίσκετο κανείς μακράν τού οί 

του ζαί οέν είχε μαζύ του τό σινίλί.ον 
οτε -ρν/_ζ·> εΐ; έ'να γείτονα του οστις

ίοικον του. Έν τοιαύτη πε:ι- 
πτωτει ομω:. όπω; προφυλζχΟή ούτος κατά πά- 
ση; πζρζχζράξεως, έγένετο μνεία τού γεγονό
τος τούτου εί ζύτο τούτο τό έγγραφον οιά τών 
λέςεων — Ιλλείψει τον σιγίλλου μου μεταχειρί
ζομαι τό τον κυρίου... ζ.τ.λ. — ή ύπό ΟΙΟν- 
οήποτε άλλον τύπον σχετικόν.

ΊΙούνζτο έν τούτοι; τυχοδιώκτης τι; νά κζ 
τώρΟωνε νά μιμηθή έντελώ; τήν σφραγίδα 

0 αποτύπωμα 
τούτου προσέτρεχον εί: 

ω; κατορθώσουν νά π 

ντε/.ω; την σφραγιοζ τζυ- 
τούτέστι τού σιγίλλου, έ 

χ-··.:χ -pi/ufx 

μέσαόπω; κατορθώσουν νά πεοσδώσουν ζύΟεντι 
ζον τύπον εΐ; την βούί.ίζν αύτήν.

ΙΙοί.ί.άκ.ι; τά άντίΟ: 
μένα έκ τού έγ·γ·ρζφου, 
ζού άκόμη κηρού τό άποτύπωμζ ένο; 
κτύλων των, ή παρενέΟετον προτού :

την,
νεκα

τα μέρη, τζ ενοιαφερο 
έκαμνον έπι τού μ.αί.ζ 

; τών οα— 
κάμουν τό

αποτύπωμα, τρίχα: ή οίονδήποτε άλλο άδιαφι- 
λονείκητον σημείο ν τή; πζρουσίζ; των ζζί τή 
πλήρους αύτών συγζζταΟέσεω;.

Οΰτω; ή έπιστολή τήν όποιαν
Αρκ άπηύΟυνεν εί; τού; 

καί ή όποια φυλάσσεται 
χειζ τή; πόλ-ω; ταύτης, φέρει 
σμένην ό'ά μέσου τή; βούλλα; 
τρίχα «μην τη;. Λύτη
ύλικη άπόόειξι; οτι ή ήρωϊκή τή; 
είχε μαύρην κόμην.

ΊΙ αιτία τή; βαθμιαία; έξαφανίσεω; 
σιγίλλων ύπήρςεν ή έκλαι/.ευσι- τή; -ραφή; ητι; 
παρέχει εί; όλου; τά μέσα νά θέτουν τήν ύπο 
γραφήν των ζζί ακόμη περισσότερον ή άντικα- 

περγαμηνή διά τού χάρτου, τουΟ ' 
σχεδόν άδύνατον τήν ΰπζρξινκ::- 
τοΰ χάρτου σιγιλίων.

ή ’Ιωάννα Δ' 
κατοίκου; τού Riom. 
εί; τά Δημοτικά άρ- 

:5α-άκόμη 
μίζν μ.ζύρηυ 
είνε ή μονή 
Γζί.ί.ίζ; κόρη

(OV

ταστζσι: τη; 
όπερ καθιστά 
μαστών άπό

Άο το ιιπίωυα άντικαταστζΟεν 
; ή κλειστής έπιστολής (lettera 
εκαλείτο κατ’

ετερου
Ο’ζ τή: έντοίή;
Ghiusa) όπω; εκαλείτο ζζτ ζρχζς, ήτις έτυ- 
λίσσετο ζαί ετίθετο έν τή θήκη τη:, άποκρύ- 
πτουσζ τοιουτοτρόπως το περιεχόμενο·» άπό τά 
ζοιζζριτζ βλέμματα, ύπήρξεν ή ζίτία τή; έφευ-

) Συνέχεια και τέλος. 

ρέσεω; τών μικρών σιγγίλλων, τά όποιζ είνε 
σχεοον έκεΐνα τά όποιζ μέχρι τή; σήυ.εεον ·ζε- 
τζχειριζόμεΟα ώ; σφραγίδας. ΊΙ έπζναστζσ-.; 
ζΰτη ήρχισε κζτά τόν I δον αιώνα, οΰτω; 
ωττε ει: το σηυ.εϊον τούτο ουνά’ζεΟζ νά στζυζ

• 1 ... , ' · ’ 
τησωμεν. ζεγοντε; οτι επερατωσαμεν τον π;οο- 
ρισμον τή: μελέτη; μας.

Οΰχ ' ήττον Οά εϊπωμεν ολίγα; άκόμη ί έ- 
ςει; περί των σιγιλίων τά όποιζ μετ:χε·ρίσθη 
σαν Ά Γάλλοι μεγιστάνες μέχρι τών χρόνων τή; 
Γαλλικής Έπζναστάσεω;.

Κζτά τού; χρόνου; τού Λουδοβίκου Ili'. ή 
τέχνη ή χαρακτική είχε κάπως έπζνυύωΟή, αλί. ' 
ομω; το συγίλίον τοϋ Βζσιί.έω; τούτου όί.ίγον 
οιέφερε ζζί ύπςρεϊχεν άπό τά τών άμέσω; προ-

-ι ... τέχνη; της εποχή; ε- 
το σιγίί.ί,ον τού Ί’:ζ··ζίσκου 

■ . . 1 * 
πζριστζτζ: εν ζυτώ μέ χζρζ 

....νειου νεανίσκου- άί.ί.ά τό έπιόν 
ζνζπζείστατζι

ζζτο/ων του.
Εν ζί.ί ο δείγμα τή

κείνη έχομε·» 
Λ ! ό όποιο;
κτηριστικά ζγενειου νεανίσκου- άλλά το έ 
ετο; ζνζπζρίσταται εις τό ασιγίλλον κατά τήν 
απουσίαν τοΰ άργοντοςο 'ε. 'νττορν/.Ύ φυσιογνωμία, 
του, την όποιαν κατέστησαν δημοτικήν τόσοι ζαί 
τόσοι περιφανείς καλλιτέχναι: μ.έ πρόσωπο·» μάλ
λον έπίμηζες, πώγωνα ζποί.ήγοντα εί; αιχμήν, 
ποί.ύ όμ.Ο'άζοντα τέλος κζτά τήν φυσιογνω'λίζν 
μέ τού; πρώτου; Κζπέτα;.

II ’Αναγέννησις καθίσταται ί.ίζνέπζισΟητή 
με τον Ερρίκον Β' κατά τρόπον ζδιζφιί.ονεί 
κητον. Δύο ζγγεί.οι οί όποιοι ομοιάζουν πάρα 
ποί.ύ με δύο έρ6»τιδεϊ;, κρατούσι τό έπισκή- 
νωμζ τό όποιον σκεπάζει τήν ί.ίζν μικροσκοπι- 
κην κεφαί.ην τοϋ μονάρχου τούτου.

θέί,ομεν νά ύπενθυμίσωμεν ενταύθα ώς έν 
πζροοω ένα ώραϊον νεωτερισμόν παρατηρούμενου 
είς τό σιγγίλί.ον τοϋ Φραγκίσκου Β’ ζζί τή: 
Μαρίας Στουάρτ, εί; τό όποιον φαίνονται οί 
ούο ούτοι νέοι ύπο τό ζύτό έπισζήνωμ.α (balda- 
cehino ,) Έν τούτοι; τό σύστημα τούτο δέν τό 
ησπασΟησζν οί μεταγενέστεροι καί τοιουτοτεό- 
πωε δέν εύρε, ή έί.ζχίστου; μιμητά; ό νεωτερι
σμό; ούτος.
Θά ήτο,οΰτω; είπεϊν,μέ εν σιγίί.ί,ον αντίθετον υ.έ 

του; ζ.ανόνζ; τού; 
οποίου; ήκοί.ού 
Οζ.σζ/ μέχρι τή; 
έποχή; έκείνης, 
ζί.ί. ’ ή μορφή τή; 
αγαθή; Βζσιί.ίσ 
ση;, ήτι; βραδύ
τερου έγένετο τό
σον άτυχη;ώστε 
να τερματίση τόν 
βίον έπι τού ί-

Διχ/έλοι· Ίουόο/ϊίχοί’ ΙΙΙ'. ζριιόμ.ζτος, μ.ζ;

Σιγίλλον Hanoi.iuvtoi Α' 

κζί ό Έεεΐζο: I” γάνουν τή·.

άρέσκει είς τό εί
σο; αύτό τοϋ θρι
άμβου,μέ τό ζύτο 
σκήπτρου, μέ την 
αύτήν χτίρα τή; 
διζζ'.οσύνη;την ό 
ποιαν έφερενό βζ- 
σιί.’.ζ.ό; σύζυγό: 
τη .’ίση μέ αύτόν, 
τοσον ώ; προς την 
δύνζμιν όσον ζζί 
εί; τον έρωτα !

'< > Κζροί.ο: Θ' 
άξίαν των εί; τά

θ'.···././.χ.ζ·ιζ'/.κ του υπερδολίζου π/ουτου περί την 
χάραςιν, έξ αίτίζ; τού πάχου; τών περιφερειουν 
ζζί τών στρεβλωμένων -ρζμ.μών, ένώ άπεναν- 
τίζ; οί δύο ζγγεί.οι οί κρζτούντε; τό έπισζήνω- 
υ.α τελειοποιούνται κατά ποί.ύ.•

Τά σιγίλί.ζ κζτά την έποχην τζύτην δεν η
σαν σχεδόν πί.έον έν χρησει είμη εί; τά βζσι 
ί.ικά γραφεία ζζί ή βιομηχζ.νίζ δέν έφρόντιζε 
πί.έον όπω; προμηΟεύση Ίτπζνιζόν κηρόν πρώτη; 
ποιότητο; κζΟώ; συνειΟίζετο προηγουμένως, καί 
έξ ζίτία; τούτου δέν δυνάμεΟα κτυχώ; νά έχω 
μεν την εικόνα τού Ίϋρρίκου Δ' , κζταστάν- 
το; σχεδόν κζΟ ' όλοζί.ηρίαν αγνώριστου.

Διά τήν αύτήν αιτίαν Οά έστερούμεΟζ τήν 
εικόνα τοϋ Λουδοβίκου II”, άν μή περί τά 
τέί.η τή; βζσιί.εία; του, έν έτει 1642 έν άπο 
τά σιγίί.ί,α του οέν έπετύγχζνεν όπω: μ.ζ; με- 
ταδώση έν άποτύπωμζ μ.άί.ί.ον στερεόν ζζί εύ 
διζζριτότερον.

Το πρόσωπον του είνε ί.επτοφυές, ή κομήτου 
μακρά, ό πώγων του άποί.ήγει εί: αιχμήν καί 
το πεειί.αίυ.ιόν του πυκνότχίον.

Ο Λουοοβϊκο; ΙΔ μεσεχειρίσΟη προ πάν
των ^.υοτικίι αυγίλλα, (sigilli segreti! ήτοι μι
κρά, όί.ίγον διαφέροντζ άπό τά ιδιωτικά κζί 
τά οποία δίδουν τό όνομά των εί; τά; περιφή 
μου; εκείνους έπιστοί.ά; ζί οποϊαι έστέί.ί.οντο, 
οι’ ούοένζ ζί.λον ί.όγον είμη προ; εύχαρίστησιν 
τοϋ Βζσιί.έω;, εί: τά; ζοφερά κεί.ί.ία τή; Βζ 
στίί.ί.η;.

Ί’πήρχεν ούχ ήττον έν σιγιλί ου di maesla, 
ποιηΟέν έπι τή άνζρρήσει εί; τόν θρόνον τού ήγε -

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ

\·1χ ! α</Ίΐ·Ε με νά σοΰ δίνιο κάί)ε. μέρα 
πότε γαρούφαλο μΐ φλογισμένο χριόμα 
πότε μυρτιά ποΰ βαλσαμάνει τόν αγέρα 
καί πότε ρόδο, μισοσφαλ,ισμένο άκό/ια, 

γιά τό στήϋόζ σου. 

μόνος τούτου, ευ τω όποίω ζπεικο· ιζετο παι
διού ακόμη, μέ ύφος μζί.ί.ου -ύχζρι ουοόί.ω; ύ 
πενΟυυ.ίζου τό μεγζί.εϊον τού μεγάίου μουάρ- 
χου, ό όποιο; έί.ζοε τηυ τιμήν νά ίωση το ο- 
υΟ'λα του εί; τόν ζΐωνζ του.

Τά σιγίί.ίζ τού Λουδοβίκου ΙΕ έίάχιστα 
διαφέρουσιν άπο τά του προκ.ζτόχου του. Και 
ζύτό: έπίση; ζνήί.Οεν είς τόν θρόνον νεαρώτζτο; 

άκόμη.
Εκείνο τό όποιον χαρακτηρίζει τό σιγίί.ί ον 

του Λουδοβίκου ΙΣΤ' είνε έπιμ.έί.εια, ή άνζζή- 
τησις ένός ζζί.ί.ιτέχνου ζζΟοί.οκί.ηρίζν νέου. 
Άλί. ’ όοείί.οίλεν νά εϊπωμεν ότι ποί.ύ ύστερεϊ 
ο»; πρός τήν ομοιότητα τή: φυσιογνωμία:.

’Ενταύθα τελειώνει ή μακρά σειρά των σι 
γίί.ί.ων τών άποζζί.ουμένων di maesla, ζζιθά 
ήτο έντεί.ώ; περιττόν να άνζφέρωμεν το του 
Λουδουβίζου ΙΙΙ', ζζτζσζευζσΟέν διζρζούση; 
τής έξορίζς του έπι πζνομ.οιοτύπου τοϋ αδελφού 

του.
Ηέί.ομεν μόνον ν' άνζφέρωμεν το του Νζπο 

ί.έοντο; Α', τό οποίον έν τούτοις ποί.ύ απέχει 
άπό τοϋ νά είνε έντεί.ές.

ΕύχόμεΟζ όπως ή έπισεήμη τών σιγιλίων 
προζαλέση τό ένδιζφέρον τών έπιστημόνων ζζι 
σοοών, οί οποίοι, όταν Οά i/yn εί; την διάΟε- 
σίν των πλήρη μουσεία σιγιλίων, ταςινομ.η- 
υ.ένων ζζί τακτοποιημένων, Οά ευρωσιν εν αυ
τοί; άνεκτίμητον πηγ·ην πλουτου ).

(Έκ ιυν ΊταΛικυΐ·). LUIGI FaI-CONI
{ Μιτάι/ oaon Κ. Καιρυφύλ*.)

-) 2ηι»είωσις τοΰ συγγραφέως.
Τυνς ί-τοΊνιούνια; ΰ.τως ίκτΐνΙοιίρον μείιτήσωαι 

:ιερί τνΰ ΙΙίμαιο; ιονιυυ, .ταρα:ιέμ.-τομε>· ιΐί τά ISlji εΐ- 
δικά ουγγράμματα·.
1)SchlumbergerG. Sigillograpliiedel’Einpiie Byzan- 

lin. Paris 188». 2) Natalis De Wailly ; Paleographic 
3) A. Lecov <le la Marche. Les sceaux 4) A. Chas- 
sanl e P. G Delbarre : Dictionnaire de Sigillugra 
nhie ilu moyen age. 5) Gorndon de Genouillac : L 
art Ileraldique. Paris. G) Babel.m E.: La gravure 
en pierres lines Paris.

Κ' ΰπόσχεσι δόσε κρυφι/ οι μένα,
<‘v τΐές νά ξεψυχήσω μέ γαλήνη, 
λουλούδια μέ ΙΙερμά φιλιά βρεγμένα 
πώς Οά μοΰ στέλνης στ»/ στερνή μου κλίνη 

άπ ’ τό στή&ός σου.
ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΖΕΡΜΠΙΝΗΙ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΕ ΚΡΥΦΟΝ ΗΧΟ

Et quasi cursures vitae, 

lanipada tradunt...

Κρατώ λαμπάδα φωτεινή, 
κάποια τοϋ Nov λαμπάδα, 
ποϋ χύνει ϋεία φεγγοβολή, 
άπόκοαμη λαμπράδα.

Λαμπάδα ποϋ τήν κράτηαε 
κι’ άλλος τής γής διαβάτης, 
ποΰ τοϋ έφεγγε κι' ίπάτησε 
ατή ϋεία κατοικία της.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

.τοετιηι·ιοι-

οπος, £νθα οϊ 
κριτικοί-έννοώ 
τούς άπόκχρο- 
νογραφικοϋ κα
θήκοντος» αυ
τοσχεδίους καί 
προχείρους — 
είνε άφθονώ - 
τέρα προϊόντα 
άπό τούς καλ- 
λιτέχναςήμάλ- 
λον άπό τά 

έργα των—δέν εινε δλως ακίνδυνος δι 'ένα κρίνοντα- 
κινδυνεύει νά έκληφθή ώς κενολογιών. Παρ’ ήμϊν 
κριτική είνε διά τούς πολλούς άπλή άπαρίθμησις, 
τή βοήθεια τοϋ καταλόγου, τών έργων, κεκαρυκευ- 
ιιένη έδώ κ' έκεϊ μέ κοσμητικά έπίθετα τά όποια έκ
της συχνής χρήσεως έχουν άποκτήσει πλέον πα- 
λαίοντολοΥϊκήν άίίαν. Ή τακτική αυτή πρέπει νά 
λειψή καί δέν είνε ίσως άπροσδιόνυσος ή σύστασις 
πρός τούς φίλους διευθυντάς τών ήμερηοίων φύλ
λων νά άνακόψωσι τό . . . Αριθμητικόν μένος τών 
κριτικών των. • *

Ή έκθεσις τοϋ Δημαρχείου — ό παραλληλισμός 
επιοάλλεται πώς, άφοΰ ήνοιέαν αί ούο έκθέσεις 
σχεδόν ταύτοχρόνως — δέν ύπερτερεϊ βέόαια τήν 
τοϋ Παρνασσού, ούτε είς ποσόν,—αν καί αύτό μάς 
εινε έντελώς άοιάφορον — ούτε είς ποιόν. Είνε 
πάντοτε αισθητή άπό μίαν καλλιτεχνικήν έκθεσιν ή 
άπουσία ενός Ίαχωόίδου, ένός Λύτρα. Έν τούτοις 

Ναμπάδα ποϋ τήν πήρα ι’γιό 
κι’ έχει περάαει εκείνος 
ποϋ μόνον μέ τό φώς της ζώ 
καί ϋά τήν διόαω τίνος ;...

ΓΙέραηε εκείνης' και ίγά> 
κάποτε, ϋά περάοω 
και τήν λαμπάδα ποϋ κρατώ 
οτόν τάφον ϋά τήν χάβω.
Λπμπάδα οποί· χύνει φως 
ατά βύμβολα τοϋ κύαμον, 
ποϋ βλέπει απ' τ’ άγνωοτο εμπρός, 
πλανά κι’ εμέ τό φώς μου.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

3υ ά/αλογισθή τιε ότι ή Έλλ. Τέχνη, ή μάλλον 
ή Λυηναϊκή—διότι οί έκτος τής Ελλάδος δέν φαί
νονται άπο τίνος πρόθυμοι νά έκθέτουν έν Άθή- 
'alJ- °-y ούναται νά έπαρκέση είς τρεΤς ταύτο- 
χρόνους έκθέσεις, ή έκθεσις τοϋ Δημαρχείου εϋα- 
ρεστεΐ καί δίδει, νέας ελπίδας ότι τό καλλιτεχνι
κόν αίσθημα παρ ήμϊν τείνει νά διασπάση τά δεσμά 
τοϋ κάζυκος καί νά άναδειχθή είς άνθύλλιον έπέ- 
ραστον.

τ Μόλον οτι ή νέα αίθουσα τοϋ Δημαρχείου δέν 
είναι κατάλληλος διά καλλιτεχνικήν έκθεσιν — 
salon par force — ολίγα εινε έν τούτοις τά αδι
κούμενα έργα ή τά κερδίζοντα, ήθελον νά εϊπω,έν 
τή σκιά, διότι τό φώς θά έδείκν υε τήν γυμνότητά 
των. Ο διαχωρισμός είς ελαιογραφίας, υδατογρα
φίας καί γλυπτικά έργα, όοθότατος. Έν γένει, ή 
εκθεσις τοϋ Δημαρχείου άπέδειέεν ότι ούναται χω
ρίς έπιτροπάς νά γείνη μία άνάρτησιε τής προκο
πής. Αρκεί είς καλλιτέχνης ευσυνείδητος. Καί 
τοιοϋτος άνεδείχθη ό κ. Ροϊλός, είς τήν έργασίαν 
τοϋ όποιου δφείλεται ή έκθεσις.

* ·

Εκ των 66 έλαιογραφιών, είκοσι διεκδικοϋν τήν 
πρώτην θέσιν, όλων δέ αυτών δεσπόζει ό μέγας 
πίναΕ τοϋ κ. Ι’οϊλοϋ «ή μάχη τών Φαρσάλων». Ό 
κ. Ροίλός, τείνει νά γείνη ό Del» ille t#Jc Ελλάδος. 
Ό πόλεμος τοϋ 1897, μέ τά τόσα επεισόδιά του 
καί τας τοσας μάχας του, ούδένα έσχεν αντίκτυπον 
είς τήν τέχνην. ΪΙλήν τινων Ατυχών αποπειρών, 
μόνος δ κ. Ροίλός ένεπνεύσθη καί Απεικόνισε μά
χας τοϋ άτυχούς έκείνου πολέμου, παρακολουθήσσς 
έκ τοϋ σύνεγγυς αυτόν. Καί έφιλοτέχνησε «τά Δε- 
λέριαο,τάοΐεντζέλια»καϊ τά «Φάρσαλα«μετά πιστό
τητας σχεδόν τελείας. Ό πίνας τών Φαρσάλων, 
μέ τόν Διάδοχον σπεύδοντα είς τήν γραμμήν τών 
μαχομένων, παρακολουθούμενον ύπό τοϋ επιτελείου 
του καί χαιρετώμενον ύπό τών πλησιεστέρων στρα
τιωτών, ένώ άπωτέρω έκρήγνυται όόίς, είνε πίναΕ, 

τιμών 6χΐ μόνον τόν κ. Ροί'.όν, άλλά τήν Ελλην. 
ζωγραφικήν έν γένει. Καί όπως έκτιμήση τις οεόν- 
τως τόν πίνακα, αρκεί νά ίδη τά ι6 σκίτσα, άτινα 
έχρησίμευσαν ώς πρόσκοποι—διά να μεταχειρισθω 
στρατιωτικήν έκφρασιν—είς τό καλλιτέχνημά του. 
Ευρον τινές άτελείας φωτισμού, άλλά ίσως, άνεκά- 
λυψαν τοιαύτας, διότι καί ή τοποθέτησις δέν είνε 
πολύ κατάλληλος. Τά Γεντζέλια έν φωτιομώ σκι- 
ερώ, άντιθέτως πρός τό πλήρες φώς τών Φαρσά
λων—είνε έργον επίσης Ικανής ΑΕΙας. Αλλά διατί 
όκ.Ροϊλός νά έκθέση τήν γυναικεία? έκείνην πλάτην 
καί τό μετριότατου τοπεϊον τής Καισαριανής, τό 
όποιον όσον καί άν έρριψε παράμερα. φέρει έν του- 
τοις τήν υπογραφήν του ; Ή προσωπογραφία τοϋ 
κ. Δ. Βικέλα μοϋ φαίνεται ότι δέν συμφωνεί πρός 
τά ληίιαρχικά βιολιά. Ό ■ Δόν Κιχώτος» τέλος, 

έχει κωμικ-ωτάτην έκφρασιν.
Τοΰ κ. Χατζή δύο πίνακες ΑΕίζουν. Ή «καλύόη 

τοϋ Ψαρά», έργον άριστον καί ώς χρώμα καί ώς 
σύνθεσις, καί τό «Μετά τήν Αλιείαν».

Ό κ. Οικονόμου, μεταΕΰ άλλων, έκθέτει τόν 
‘Αρραβώνα, όν έδημοσίευσεν ή «Πινακοθήκη» καί 
φυσικότατα Ρόδια.

Ή ύπ’άριθ. 2> «κεφαλή Καπουτσίνου» τοϋ κ 
Λεμπέσηείνε έκτάκτως χαρακτηριστική, έκθέτει δέ καί 
τήν έν Παρισίοις τυχοϋσαν επαίνου προσωπογρα
φίαν γραίας. Έκ τών 8 έργων τοϋ κ. Λαμπάκη 
ύπερέχει ό προσευχόμενος Έόραϊος. Πρόοδον ση· 
μειοϊ ΑΕιοσημείωτον ό κ. Β. Κοντόπουλος. Η «Πα- 
ναγίτσα» του έκφεύγει τών κοινών τύπων, άναοεί- 
κνυται δέ δεΕιός προσωπογράφος μέ τήν προσω
πογραφίαν τοϋ κ. Βουλγάρεως Ή έτέρα τοϋ κ.Δο- 
σίου φαίνεται ατελείωτος. Αγνώριστος έπί τό βέλ- 
τιον εμφανίζεται έν τή έκθέσει ταύτη ό παλαιός συμ
μαθητής τοϋ κ. Ίακωόίδου, κατόπιν οέ βαμβακέμπο
ρος, κ. Α. Δημητρίου.Ή «Ώρα τοϋ θέρους» δύνα- 
ναται νά έχη ΑΕιώσεις καλλιτεχνήματος. Ό κ. Βι- 
κάτος, σταματά τόν έπισκέπτην μέ μία - πολύ κα
λήν σπουδήν κεφαλής γέροντες, άλλ' ή τής παι
δίσκης είνε άποκρουστική, αντιπαθητική, όπως ήτο 
καί μία άλλοτε έκτεθεϊσα κεφαλή παιδός γελώντος.

Ό κ. Βολανάκης έχει φιλοτεχνήση τοσας όμοιας 
θαλασσογραφίας, ώστε τίποτε δέν έχει νά προσ- 
θέση είς τήν αναμφισβήτητου άλλως τε θαλασσο- 
γραφικήν δόΕαν του. Ό κ. Μποκατσιάμπης, είς τό 
τμήμα τών έλαιογραφιών, μάς φέρει καί πάλιν, διά 
τοίτην ή τετάρτην φοράν, είς τόν Αγαπητόν του 
Ελαιώνα τής Κερκύρας. Τό θέμα είνε πολύ οι
κείου αύτψ, άλλά καί άνεΕάντλητον. Ή είκών του 
μάς Αναγκάζει νά ένθυμηθώμεν μέ κάποιον νέον 
πόθον τόν πρώτον ’Ελαιώνα του, τόν ύπέρ πάντας 
τούς άλλους, τόν άνυπέρόλητον.

Μερικούς καλλιτέχνας, ώς τόν Μποκατσιάμπην, 
Άριστέα, Γιαλλινάν καί άλλους δέν είνε δίκαιον 
νά κρίνωμεν έκ μόνων τών έκτεθειμένων έργων 
των. Ο Άλής λ.χ. τοϋ κ. Άριστέως καί άλλοτε 
έκτεθείς ή ή 'Αχινοϋσα μέ τό πυρπολούμενον πρό- 
σωπον δέν είνε έργα άπορρέοντα άπό τόν Ανήσυ
χου χρωστήρα, τό εύφάυταστον τάλαντου τοϋ’Αρι- 
στέως. Ό «Μουαχός» καί ή -Κεφαλή γέοοντος» 
προδίδουν μίαν αύστηράν μόνον άντίληψιν σχεδίου.

Είς τό τμήμα τών ύδατογραφιών ύπερέχουν «Αν
τιστάσεως μή οΰσης» οί Διόσκουροι τής Κερκύρας, 
Γιαλλινάς καί Μποκατσιάμπης. Τοϋ πρώτου τό 
Ποιμνίου—καί έχει άρκετά ποίμνια είζονίση ό κ. 
Γιαλλινάς—καί τό ύπ’ άριθ. y2 Κερκυραϊκόν οπω
ροπωλείου είνε Ανώτερα τών θαλασσογραφιών καί 

τών ρόδων του,τά όποια είνε περισσότερον φυ
σικά,η τεχνικά.Ό κ.Μποκατσιάμπης έκ τών ι3 ύοα- 
τογραφιών καί κρητιδογραφιών του, Κερκυραίκήε 
όλων έμπνεύσεως, ύπερέχει μέ τήν Ταπεινοφροσύ
νην, πολύ άνωτέραν τής ύπ' άο. ηο σπουδής, μέ τήν 
Δειλήν, το Mon repos (άρ. cp) τόν λιιιένα Κερκύ
ρας, τήν Αλιευτικήν λέμό’ον καί τά Ροδάκινα. Ή 
Βάνδα τής Μαρίας Σκούφου, τό μορφάζον παιδίον 
τοϋ κ. Οικονόμου,—ή μόνη κρητιδογραφία του—καί 
οί καρποί τοϋ νεαρού άλλά κρατεροΰ κρητιδογράφου 
κ. Γεραλή, οί ώραιότατοι Αληθώς καρποί του 
κλείουν τά καλά έργα τοϋ τμήματος τούτου, περι- 
λαμόάνοντος qS εικόνας.

Είς τό γλυπτικόν τμήμα όπερ χρησιμεύει ώς διά
μεσον είς τά δύο είδη τής γραφικής συνηντήθη- 
σαν—διά πρώτην φοράν, ήτις εύχομαι νά μή είνε 
καί ή τελευταία — οί πλεϊστοι καλοί γλύπται μας. 
Ό Βρούτος, ό Φιλιππότης καί ό Μπονάνος, έκ
των παλαιοτέρων, ό Θωμόπουλος, ό Κωνσταντι- 
νίοης, ό Παρλιάρος έκ τών νεωτέρων. Άτυχώς 
δέν έκθέτουν οϊ καλλιτέχναι ούτοι τά κοείττονα έρ
γα των. Αλλοι τούτων έκθέτουν έργα παλαιά καί 
γνωστά, ώς ή Καρκινοφοβία, ή Φαληροπούλα καί 
όλα τά άλλα έργα τού κ. Βρούτου, τοϋ πρός τήν 
κλασικήν τέχνην Αεί φερομένου, άλλοι άποπείρας 
ώς αί ούο προτομαί τοϋ κ. Φιλιππότου, αί δποϊαι 
δέν μάς δίδουν καμμίαν Ιδέαν τοϋ άρίστου τών 
γλυπτών μας. Θά έέάρωμεν μόνον τούς νέους γλύ- 
πτας, οί μόνοι οϊτινες έκθέτουν νέα έργα. Ό 

Αγών τής ζωής» ό συμβολικός, τοϋ κ Θωμοπούλου 
ύπε νθυμίζει τόν Bodin, ού θαυμαστής πλέον ή άπαέ 
μάς Απέδειίεν ό κ. Θωμόπουλος ότι είνε Ό «πλη
γωμένος» είνε έργον μάλλον κοινόν. Αί «έποχαί» 
τοϋ κ. Κωνσταντινίδου—art nouveau—ήμποροϋσαν 
νά είνε καλλίτεροι. Ή προτομή τοϋ Καί'ρη τοϋ κ. 
Μπονάνου, ήν έφιλοέένησεν είς τάε στήλας της ή 
«Πινακοθήκη» φέρει τήν σφραγίδα τοϋ άδροτάτου, 
τοϋ πλήρους ζωής Κεφαλλήνος γλύπτου, ό όποιος 
όμως νεώτερον έργον του δέν έκθέτει. Τούς θερ- 
μοτέρους έπαίνους φυλάττομεν διά τόν πρώτην φο
ράν έκθέτοντα κ. ΙΙαρλιάρον, ού τό «’Έαρ», τό 
όλόγλυφον καί Ανθηρότατου έαρ, αιχμαλωτίζει τον 
έπισκέπτην. Ό μετριόφρων καλλιτέχνης ένεφύ- 
σησε είς τό μάρμαρον τήν πνοήν τοϋ ώραίου, τοϋ 
Αληθούς τό έδάμασε, τό ύπέταίεν μέ τήν άντίλη- 
ψιν τής τέχνης, ήτις πλησιάζει τό Αρχαϊον κάλλος.

Τοϋ Mez.zanotie τοϋ έκθέτοντος 4 πίνακας, ών 
ύπερέχουν οϊ «Βιβλιόφιλοι», δέν εινε Ανάγκη, νο- 
μίζοιιεν.νά έίαρθή ό σταθερός χαρακτήρ καί τό λε
πτολόγον σχέδιον.

Έν τή χαρακτική άριστος Αναδεικνύεται τεχνί 
της ό κ. Λάιος.

ΔΑΦΝΙΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

At έν Σάμω ένεργούμεναι άνασκαφαί πρός αποκά
λυψή τοΰ ‘Ηραίου. χωοοΰσι ταχεία·.. Άπεκαλύ- 

φθησαν δυο πλευραί, δι’ών εξηχριβώίη, ότι τό μήζο; 
τοϋ ναοΰ ήτο 4 10 μ. τδ δέ πλάτος 50 μ. διπλάσιο; 
άρα τοΰ Ιίαρθενώνος. Είχε δέ δύο σειρά; κιόνων περί 
τδν σηκόν.

— τ“ς *νακσ“?“ί έπι τή; Ίερας όδοΰ τών
Αθηνών άνευρέθησαν επτά έν όλε» μέχρι τοϋδε άί- 
χαΓοι ταψοι, πύρινοι. Έντό; ένός εξ αύτών άνευρέθη 
κάλπη μαρμάρινο; ζαί έσωθεν άργυρα, περιέχουσα 
εήάσματα^χρυσού, μετ’ όστέιον κεζαυμένων κορασίδο;, 
ει; τους άλλου; δε τάφου; δαζρυδόχος ζαί δακτύλιος 
χρυσούς ρωμαϊκή; έποχής, έφ’ οΰ είκονίζεται λέων.

— *.θ, Α'^σ"?ικκ’« αρχαιολόγο; Σέλλιν, οστις άπό- 
τινος ένήργει άνασχαφά; 'είς τήν Παλαιστίνην άνεκά- 
λυψε τέσσαρα; αρχαίους πύργους μεγίστη; αξίας παρά 
το Μίγιδον. Ό πρώτος είναι πύργος τών Χαναναίων 
ανεγερθε,ίς πρό του oj Ίσραηλίται είσέλθουν είς τήν 
ΖωΡκν»,® οευτερος εινε ισραηλιτικόν φρούριον άνε- 
γερθεν επι τών χρόνων τοΰ βασιλέως Σολομώντος μέ 
μέ τείχη 15 ποδων πάχους, ό τρίτο; είνε ναό; τοΰ 
Βααλ πέριξ τοϋ όποιου ό καθηγητής Σέλλιν εΰρε 
σκελετούς παιδιών θυσιασθέντων προφανώς εις τόν 
θεόν αύτόν, ό δέ τέταρτος είνε αραβικός πύργος, 
κτισθεις επί τών χρόνων τών Σταυροφόοων.

— Άνευρέθη έν' Παλαιοί; τοΰ Βόλου ενεπίγραφος 
πλας τής μακεδονική; εποχής, φέρουσα τά ακόλουθα 
γράμματα: Ελευθέρωσις. ’Υπό Μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου έλευθερώΟη.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ip λαβομεν τήν εξής επιστολήν, συμφωνούμε·/ δέ 
J πληρέστατα μέ τόν επιστολογράφον.

Κύριε Διευθυντή
_Ώς φιλόστοργο; πατήρ παρακολουθώ τήν μελέτην 

τής μικρά; μου κόρης καί συνεπώς συχνά φυλλομε
τρώ τα βιολιά της. ’Αλλ’ όποιαν λύπην—δέν’ δύνασθε 
να φαντασθήτε — καί ενίοτε άγανάκτησιν αισθάνομαι 
δταν βλέπω τάς απαίσιας έκείνας ξυλογραφία;, τάς 
οίονεί εικόνας — ώς έπι τό εύφημότερον καλοΰσιν 
οί, ξυγγραφεί; έν τω έξωφύλλω τά απαίσια τερατουρ
γήματα τοϋ ςυλογράφου, ξυλόσχίστου μάλλον. Την 
οικτραν έντύπωσίν μου σπεύδω νά σάς μεταδώσω, 
ίνα μέ τήν χαρακτηρίζουσαν ύμάς ειλικρίνειαν κακί- 
σητε συγγραφείς διδακτικών βιβλίων καί έκδότας, οί 
οποίοι με τα; μουντζούρας των συνειθίζουν τά μιχοά 
παιδια ει;,τήν κακοτεχνίαν καί τήν απειροκαλίαν. Τό 
κακόν τό οποίον προσγίνεται είς τήν ευπλαστον ψυ
χήν τών μικρών είνε άπείρως μεγαλείτερον τοΰ καλού 
το οποίον επαγγέλλονται οί λογιώτατόι συγγραφείς 
με τ® κείμενά των. "Ολαι αϊ «'Ελληνικά! ίστορίάι», 
αι · Ιεραΐίστορίαι» στίζονται άπό τερατώδεις εικό
νας οηλαοη γελοιογραφίας. Διά τοΰτο φρονοΰμεν οτι 
το Ί πουργειον τής Δημ. Εκπαιδεύσει»; εις τά μέλη 
τη; κριτική; έπιτροπής δια τήν έγκρισιν τών διδα
κτικών βιβλίων έν τώ μέλλοντι πρέπει άπαοαιτήτω; 
να συγκαταριθμή καί ένα καλλιτέχνην, οστις νά 
«γκρινη τα; εικόνα; καί τά σχέδια άτινα πρέπει νά 
παρατίθενται ύπό τών συγγραφέων μετά τών ύποβαλ-

λομένων είς έγκρισιν χειρογράφων καί νά έκτελώνται 
είτα ύποχρεωτικώς καί έπι ποινή άρσεως τή; έγκρί- 
σεω; δια φωτοτσιγκογραφιών, έκτυπουμένων καταλ- 
ΛηΛοις. Οΰτω θά μορφώσωμεν καλλιτεχνικό»; τήν 
σπουδάζουσαν νεότητα, ής θά έθισθή τό ομμα εις τήν 
αντίληψιν τοϋ ωραίου.

Ηά μοί άντιταχθή ίσως ή δαπάνη διά τάς καλάς ει
κόνας. Άλλα δεν εύρίσκετε ότι πεοτιαότεοον είνε 
κάθε μαθητης να οιοη έν ή δύο δεκάλεπτα έπι πλέον 
— αύξανομένη;^ τής. τιμή; τών εικονογραφημένων 
βιολιών — παρά νά αμβλύνεται ψυχικό»; ;

Ύμέτερο; 
Δημόκριτος

—. Ιήν ί’1* Νοεμβρίου έορτάσθη έν Βερολίνω τό 
60ετε; ιωβιλαιον τή; γεννήσει»; τοΰ γνωστού βεοο- 
λινειο'υ ζωγράφου Ηεμιστοκλέου; φόν Έκεμβρέχερ, 
δστι; διακρίνεται ώ; ζωγράφο; τοπίων καί ναυτικών 
θεμάτων. Έγεννήθη έν Άθήναις, δι’ ο χαί έλαβε 
κατα την βάπτισίν του τό όνομα Θεμιστοκλής, άνά- 
οοχο; του δε ύπήρξεν ό αείμνηστο; βασιλεύ; Όθων.

, — _Ο Λέμπαχ έφιλοτέχνησε τήν προσωπογρα
φίαν τή; Clio de Mirode, ήτι; άπό τεσσάρων μηνών 
παριστάνει έν Μονάχω.

— Δύο νέα έργα, ελαιογραφίας. έπεράτωσεν ό κ. 
θ. Δημητρϊου, τό «Πρώτον μάθημα τής μουσική;» καί 
το « Εσπερινόν προσκύνημα».
_ θ άδεια τή; 'Ιταλικής Κυβερνήσει»;
όπως ίδρυθή εν Ρώμη Καλλιτεχνική Αμερικανική 
'Ακαδημία.
, —J'-ις τήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν τοΰ Παρνασσού 
επωλήθησαν τά έξή; έργα : Ό Σαλπιγκτή; τοΰ κ. 
Ροϊλοϋ άγορασθεί; ύπό τή; Α. Μ. τή; Βασιλίσσης, 
χ%?π5ί το'·' χ· Γεραλή, τά Ρόδα τοΰ κ. Γιαλλινά ύπό 
τοΰ Saddreddin Bey. ή παραλία τοΰ Mon Repos, ύπό 
τη; Α. Μ. τού Βασιλέως, ή Ταπεινοφροσύνη τοΰ 
κ. Μποκατσιάμπη ύπό τής Α. Μ. τή; Βασιλίσσης, ή 
δειλή τοΰ κ Μποκατσιάμπη, τό Mon Repos καί ή 
Ακροπολις Κερκύρα; ύπό τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, 

ό λιμήν Κερκύρα; καί τό Mon Repos ύπό τή; Α. Μ. 
τή; Βασιλίσσης, θαλασσογραφία τοΰ χ. Χατζή ύπό 
τοΰ κ. Δραγούμη, θαλασσογραφία τοΰ κ. Χατζή ύπό 
τή; Α. Μ. τοΰ Βασιλέως.

— Τήν 1 Δεκεμβρίου θά προχηρυχθή ύπό τοΰ Πο
λυτεχνείου ό Άβερώφειο; καλλιτεχνικό; διαγωνισμός, 
ουτινο; θά μετάσχωσιν πάντες σχεδόν οί έν τώ Πολυ- 
τεχνείω περατώσαντε; τά; σπουδάς των, Ο’άποσταλή 
σε είς εξ έκάστης σχολής εις Γερμανίαν άπό 1 'Ια
νουάριου 1903.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Κατεποντίσθη εις τόν Νείλον ιστιοφόρου, φέρον 
_ τόν ανδριάντα τοϋ στρατηγού Γόρδωνος. 'θ' αν- 

οριά; παριστανε τον Γόρδωνα επί χααηλου, έπρόχειτο 
δε_να στηθη εις , Χαρτούμ, όπου είχε φονευθή ύπό 
τοΰ Μαχδή. Ή ανέλκυσίς του αδύνατο;

Επερατώθη τόβάθρον τοΰ άνδριάντος τοΰ Κο- 
λωκοτρώνη, ούτινο; τήν κατασκευήν'ειχεν άναλάβη ό 
κ. Καρακατσάνης,

—’Εν ΙΙαρισίοι; έπεκαλύφθη ό άνδριάς τοΰ Βαλζάκ, 
εργον τοΰ Φαλγκιέρ.

ΕΞΕ^ΟΘΗΣΑΝ
Λόγοι καί ΛρΟρα. Σπυρ. Π. Λάμπρου. Έν 

Άθήναις. — Γεγονός διά τήν φιλολογίαν μα.ς αποτε
λεί ή εκδοσις έν ένί τόμω τών λογοτεχνημάτων τοΰ 
κ. Λάμπρου, τά όποία όλοι γνωρΐζομεν εΐ; ποιαν επί
ζηλον ύψοΰται ενίοτε έξαρσιν όσοι ηχούσαν , τόν κ. 
Λάμπρον όμιλοΰντα, θά αισθάνονται άκόμη τήν δύνα- 
μιν τής γοητείας. Όσοι άνέγνωσαν τα έργα του, θα 
διαφυλάττουν ζηλοτύπως τήν άνάμνησιν τής καλλιέ
πειας."Ηδη,τό έδώ καί έκεί σχορπισθέν έπι δεκαπεντα
ετίαν μέλι τής ανθήρας ιστορικής εργασίας του συ- 
νήχθη εί; κυψέλην καλλίμορφον, άφ’ ή; δύναται. ό 
διψών ένθουσιασμοΰ κα! γνώσεω; καί χάριτο; ν’ άν
τληση διδάγματα άπαράαιλλα.

ύΑ'ντ. Φουστάνου. Ήμερολόγιον τής Σύρου, 
εικονογραφημένο», έτος Β". 1903. Έν Σύρω. Σελ. 
288.Περιεχει ύλην φιλολογικήν καί ιστορικήν, αφορώ· 
σαν τήν Έρμούπολιν και μελέτα; περί τής αυτόθι 
βιομηχανίας. Συνειργάσθησαν οί κ.κ. Πολέμης, Φρα
γκιάς, Ζολώτας, Καλογερόπουλος, Χρηστοβασίλης 
κ.λ.π

Μ. Σ. Ριμπώ. Ό Έλληνιόμός κατά τούς 
ϊΐρώτους αιώνας τοϋ Ίόλάμ. Σελ. 46. Ό κ. Ρι- 
μπώ διά τής 'Ελληνιστί έκδοθείσης μονογραφίας του 
προσπαθεί ν’ απόδειξη, ότι αραβικός πολιτισμό; εινε 
ό Ελληνικός, αραβική δέ φιλολογία δέν ύπάρχει, ώς 
πηγάσασα έκ τής ’Ελληνικής.

Τά λάθη τών ιατρών. Μετάφρασις Στεφ. Ζω- 
γραφίδου. Έκδοσις «Άκροπόλεως».

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ
Κυψέλη. Φιλολογικόν ήμερολόγιον. "Ετος Γ'. ύπό 

Άνγ. Κοσμή. Έν Πειραιεϊ.
X. Χρηστοβασίλη. Εθνικά άόματα. 20 τυπογρ. 

φύλλα Έκδοσις τοϋ «Ελληνισμού».
Γερασίμου Σμυρνάκη. Τό "Αγιον όρος. Έν 

Άθήναις.
«Ήχώ τής Ελλάδος». Έφημερίς πολιτική καί 

φιλολογική, έβδομαδιαία, έκδοθησομένη.. έν Λονδίνω 
από 1 Φεβρουάριου 1903. Διευθυντής Αλεξ. Περ- 
δικίδηε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Τροία καί Ίλιον ύπό Γ. Δόρπφελδ. Πολυτελής 

έκδοσις. Τέσσαρα έτη ένδελεχοΰς μελέτη; άπητησε ή 
εργασία τοΰ κ. Δόρπφελδ,αποσπασασα θερμά τα συγ
χαρητήρια τοΰ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας.Περιέχει 
πλήθος εικόνων.

Είς τό ύπ* άριθ. 16 τεύχος τού Abbnm, δημοσι
εύονται σχέδια καί γελοιογραφίαι τοΰ Γάλλου ζω
γράφου L. Mitivct

Περί τοΰ Πολωνού ζωγράφου Jan Styka, άσχυ- 
λουμένου εΐδικώ; είς θέματα σταυρώσεων, δημοσιεύει 
μελέτην ή Revue du Μβιι,έν τώ φύλλω τοΰ Νοεμβρίου.

Hisloire de Chartres ύπο Η. R a i 11 ο η. 
Λονδίνον. Σκοπόν έχει τό βιβλίον τοΰτο νά παράσ^η 
εν μέσον εις τους ταξειδιώτας όπως μελετήσωσι την 
ίοτορίαν τής τέχνη,, τών Μεσαιωνικών πόλεων.

C r u t ε n e r, ύπό F. Os t ί η ϊ, Λειψία. Αποτελεί 
μέρος τής Kunaller Monographien.

Dartington e η «illioueltes ύπό G. Fo
thergill.

Shwars auf Weiss. Βιέννη.

II. S. Βόλον.—Δϊν tlve Δυνατόν να λάβη φΰίλον, άν 
Δϊν ^Ιηοώα/ι ύίόχίηρον τήν πυνΛρημήν του. Λυπού/ινδα 
Διότι Δεν ί>ά αας εΰχαριοτήοωμεν.

X. Λ. 'Ενταύθα. — Ό κ. ΡωμαΐΔης λαβό>ν ίκμαγεϊον 
τοϋ εγήβου τών ‘Αντικυθήρων, ΙξίΔωκι φωτογραφίας 
είς μίγα αγήμα.

ΙΙαΧαιέι γΰλλα της “Πινακοθήκης,, σιω- 

λοΰνται μόνον είς τά γραφεία αυτής.

ΚΩΝ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ του 1903 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ, ΓΕΛΟΙΟΓΡΛΦΙΚΟΝ 

"Ετος 18°' — Τόμο; |8°«

’ Εξεόόϋ η πλούσιον, ώς πάντοτε, κομψόν, 
καλλιτεχνικόν.

Δ. ΚΑΒΡΑ2
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— 'Οδός Σταδίου 56. — 
’Αριστοτεχνική έκτέλεάις φωτογραφιών παν

τός μεγέθους Στάσεις καί φωτοσκιάσεις καλλι
τεχνικοί Τό φωτογραφεΐον τοΰ κ. Κάδρα ικα
νοποιεί δλα τά γούστα καί δλας τάς Ιδιοτροπίας-

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Πρώην Πατόχα. — 'Οδός Λΐόλου 55
Τό μεγα.Ιείτερον ίργοοιάσιον και ξυλουργείου 

εν "Ανατολή, Μρΐ'ΐ9έν τώ 1874· Καταακευά- 
ζονται έπιπλα πολυτελή ίπιχρυαωμένα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΗΤΟΠΟΥΔΟΣ
'Οδός Έρμου ί><) (έντος τοϋ προαυλίου).

Όλα τά τεθραυσμένα άντικείμενα είς τοϋ κ. 
Σακητοπ ούλου.

Ριπίδια, πίπες, πλαίσια κλπ.

ΧΡΩΜΑΤΟΠΟΛΕΙΟΝ
ΕΤΑΓΓΕΛΙΝΟΤ και ΛΪΜΠΟΤΣΗ

'Εν Άθήναις.Όδόε 'Αγίου Μάρκου ja
Όλα τά είδη ζωγραφικής fcv άφΟονίρ.. Χρώ

ματα, λινέλαια, βερνίκια, χρωστήρες, μηχαναί 
πυρογραφίας, καβαλέτα, σχέδια πηλοπλαστι
κής, παλέτες, Ανδρείκελα, χάρτης ζωγραφικής, 
είδη κορνιζοποιίας.
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Δ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

(^ΣΑΤΓΡΑΙ^
**ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ**

Δραχ. 2.— Διά τούς· συνδρομητής τής Πινακοθήκης 1,20

ΑΙ ’ΣΑΤΥΡΑΙ-,
Πωλοϋνται είς τά κνριώτερα βιβλιοπωλεία 

καί είς τά γραφεία της «ΙΙινακοθ ήκης» 
άηί δρ. δυο.

Διά τούς συνδρομητής τής «Πινα
κοθήκης » δρ 1,20.Στέλλονται ί λ εύ & ε ραι 
ταχυδρομικών τελών.

ΟΛΟΣΕΛΙΔΟΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ.

Διά τήν γελοιογράφησιν τών «Σατυρών» συν 

ειργάοϋησαν οί καλλιτέχναι κ. κ. φρ- αριετευε 

ΕΤ. ΞΕΝΟΠΟΥΑΟΕ, Ε. ΕΤΑΜΛΤΙΟΥ «ή Κ. ΕΑΡΛΗΕ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναξ Ν.
Γυζιι Φωτοτυπία εις μέγα σχήμα-
Δρ· 2. Έπί έκλεκτοΰ χάρτου δρ. 3. 

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ,
κατά μετάφρασιν Άγιδος Θέρου- Τι 
μάται δρ- ι. Έπί ’Ολλανδικού χάρ
του δρ. 2-

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

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Λυρικοί ποιήσεις 
Αίμυλίας Κούρτελη. Δρ. 2. Διά τούς 
συνδρομητής τής “Πινακοθήκης,, 
δρ. ι.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.» ύπό
Φρίξου Άριστέως. Φωτοτυπία είς 
μέγα σχήμα δρ 2.

"Απαντα πωλοϋνται εις τά 

γραφεία μας.“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,
Περιέχει μελέτας καλλιτεχ»ικάε καί φιλολογι

κός, ώς καί σειράν έννενήκοντιι έργων 'Ελλήνων 
καλλιτεχνών είς έγχρωμους φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών 
’Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ώραιότερον λεύκωμα 
τής ’Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
άντί δρ. 3. Χαρτόδετον δρ. 4-

Δ, I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ· >■ Σε.Ι. 208. Έκδοσις Β'.
Λρ. 3.

“ΕΝΤΓΠΩΣΕ1Σ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-, βή
ματα εικονογραφημένα. Σε.Ι. 6b. dp. 2 

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ -· ΤΤβζα ποιήματα μετά 

ποΛΛών χρωματιστών εικόνων. Σε.Ι. 18b. dp. 3.

Πωλοΰνται είς τά γραφεία μαςΔΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Φύλλα τής «Πινακοθήκης» πωΑοϋνται έν 

Άθήναις είς τά βιβΑιοπω.ίεΐα τής «Εστίας», 
Σα.Ιιθέρου, ΈΛευθερουδάκη, Μπέκ. Έν Πειραιει 
είς τα. βιθΑιοπωΑεϊα Γ. ΆΑεθ,άκη καί Ν. ‘Ορφα
νίσου. Έν Σύρω, Λαρίσση, ΝαυπΛίω είς τά πρα
κτορεία τών εφημερίδων Έν ΚαΑάμαις είςτόβι- 
β.ΙιοπωΑεΐον Βουγιούκα. Έν Τήνω είς τά γρα
φεία τής «Προόδου». Έν Πόρτ Σαίδ είς τό βι- 
β.έιοπω.Ιεΐον ΠαπαντωνοπούΑου. Έν Σμύρνι/ 
είς τό πρακτορείων εφημερίδων (Μαδάμας Χάνι 
19) Έν Ν. 'Τόρκη είς το βιθ.ΙιοπωΑεϊον τής 
« ΆτΑαντίδος.» Έν Καρ.Ιοθασίω Σάμου είς τό 
βιθ.ίιοπω.Ιείον Ν· Σαράντου. Έν Βουκουρεστίω 
είς τά γραφεία τής «"Ιριδας».

Άνταποκριταί. Έν ΆμστεΛοδάμω Α.Ι. 
ΠαπαδόπουΑος (Vondelkade 26). έν Ζακύνθωνί. 
Ζώης διευθυντής «Μουσών», έν Πάτραις Ε. θω- 
μόπου.Ιος, έν Πύργω Τρύφων ΚανεΛΑόπου- 
Αος. έ·> Όδησσώ Α. ΜάΑτος ^Rue Puschkin 
ΊΟ), έν Χανίοις 'Αρτεμίσια Λανδράκη, έν 
θεσσαΑονίκη Άθαν. Ζουζακίδης, έν Παρισϊοις 
Π. Αιθάρης ιατρός, έν Κων(πόΑει Κ. Κοντο- 
γιάννης, έν Χαίρω Π. Τσιριγώτης, έν ΆΑε- 
ξανδρεία Αεων. Καρδαμάκης.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΕΤΗΜΑΤΟΝ “ΑΝΕΕΤΗ KQNETANTINIAOY,


