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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΜΗΝΙΛ1ΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

διευθυντής : Δ. I Κ ΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣύΥΝΖΝΡΟΛΛΕί

•Ετγ,σία. . . δρ. 12. — Έξιίμηνος. . . δρ. 6

•Εν τω ’Εξωτερικό» tic χρυσόν,

γραφεία : 'Οδός Πινακωτών 22α.

ΕΤΟΣ Γ- ΜΑ Ι ΟΣ 1903 ΤΕΥΧΟΣ kZ’·

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΑΙ·. ΑΝΝΙΝΟΪ. Αί φάσεις έν τή τέχνη.
X. ηλιοιιουλου. Ψυχής όπτασία.
ΟΧΧΙΛΝΟΥ. Άσμα {Μειάφρασι; ΕΙρήνη; Ζαβιιζιάνου 

Δενδρινοΰμ
ετ. maptzukh. Δύο άνοίΐεις. ιΠοίηαΐίΐ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΕΙΙ. Άπό τάς ΆτθΙδαΛ. ΐ’/σ. Δ'κοΐ'ύέ). 
ε. ΑΧΩΠίον. Ή τών γραμμάτων αίγλη. (Συκέχεια.) 
πολ. δημιιτρλκοπουλου. Πά ντ' έρπάνι (Σιο-έχεια). 
αγγέλου ΤΑΝΑΓΡΑ. Θαλασσινή ίωή. Οί ά,τιίκλ.ηρυι 

”5χ»;ί·
Γ. καμβλνελη. Αρχαιότητες. (/ίοιι;αις .
ΣΚΈΨΕΙΣ. (7ίί·/κελ,ιι«ι· .VurissJ.
map. σίγουρου. 'Ανθισμένος Θάνατοε.
KAAAITEXN1KH ΚΙΝΗΣΙΣ. (Ζωγραφική — Γλυπτική — 

’Εκθέσεις.)
ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΙ THE ΦΑΙΣΤΟΥ.
ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ.

Ε ΙΚΟΝΕΣ :

.1. 1‘ERRAUI.T. Ή μικρά Έπαϊτις (Λιαελιδος φωτοτυ
πία, δώβον πρός τούς προπληρώνοντας ουνδρομητάς 
της “Πινακοθήκης,,}.

1'AtEHMANN. Ή Άνάληγις τοϋ Χριστού.
β. ΚΟΝΤΟΙΙΟΥΛΟΥ. Χριστός άνέστη.
ΕΡΩΣ ΚΑΤΑΧΤΗΤΗΣ.
ΠΡΟΣ11ΛΏΣΙΣ.
ΛΝΟΙΈΙΣ. | Ά’/ώα/ίεΐ'ΰ»; είς ιόν διαγωνισμόν τοΰ Stlldio). 
φ. αριςτεως. Ό θάνατοί τής μαργαρίτας.
ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΣΚΟΥΖΕ
Η ΦΙΛΑΡΕΣΚΟΣ.
J. coront. Χπουοή
ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΒΕΤΟΒΕΝ.
Η ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΤΟ πάλαΐ.
GENTH.. Πρωτομαγιά
β. Νικολάου. Νέου τηλεφωνικόν σύρμα.— Κομήτης 

τών Αθηναϊκών διών.

ΕΣΕΔΟΘΙΙΣΑΝ
V V V V V V V ν ν ·λ

Βασ. Ήλιοπούλου. 'Ρευοθεϊΰαι έλπίδες. Έν κομ- 
ηιοτάτη έκδόοει άφιερουμένη τη πριγκηπίοο}/ Ελένη όκ. 
Β. ΊΙλιόπονλος [Άγγελος “Αργος] έςέδωκε σκέψεις φι
λοσοφικός, μετά πολλον αισθήματος γεγραμμένας.

'Εγκυκλοπαιδικού Λείικού συμπλήρωμα. Έξεδόθη 
ιό Ιϊίον τεύχος περιέγ,ον διπλοΰν πίνακα τής Ζακύνθου 
καί 'άρθρα, εν οίς κερί Καλλιγα, Καλογεροπούλον, Κα- 
νελλοπονλον, Καραπάνυν κλπ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ' V V V V V V VV V V V V V ·/ Υ V
'Γ.τό τόν τίτλον Le Silin duns I'Antiquite Grecqiie 

<5 t'r Παρισίοις ήμέτερος ανταποκριτής κ. Α. Γέλβερτ, 
διακεκριμένος αργμτέκτων, ίδημυοίευσεν εις τήν «Cons
truction Modcrne.i σπουδαιότατοι· ΐιρΰρον. υπέρ κοσμεί 
ωραιότατη κρομεεοικίς τής Αθήνας μέσοι των Καρυα
τιδών.

δ. Hivdebrand. be problferne de la 
for in e dans les arts figuralifs.

C. S i 11 e. L’ Art de batir les vi lies 
Μετάφρασις εις ιό Γαλλικόν νκό G. Marlin.

G. G e I’l’r ο ν. L’ ο e ιι ν r e a Ε u g e n e Carri
ere· Παρίσιοι.

Catalogue descript if des ρ e i n I u r e s 
d n M u s e e 1·’ i I z \v i I I i a ni νπύ E a r p.

I’rob Ιέ me s de con lours, ΰκό Emily 
V a n d e r ρ o e.

Υπό τόν τίτλον «Les chefs d'n-uvre des grands mai- 
Ιιό< ήρςατο εκδιδομένη, κατά δεκαπενθήμερα ιεύχη, 
ϋανμααΐα συλλογή ε.Ικόνων ίξόχοιν καλλιτεχνών.

II “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΪΤΙΣ,, διά τους μη σνι- 
δρομητάς τής «Πινακωΐήκης» πωλείται αντί 
*■£ δμαχμών. ’ Εξαιρετικώς εις τους συν
δρομητές μας, οίτινες έκτος τοΰ άντιτνποτ1, ο- 
περ δίκαιοί ματ ικ&ς λαμβάνουν, θέλουν τυχόν 
καί άλλο άντίτυπον,Υνα το δυιρήσονν, παρέχεται 
ή «Μικρά Έπαετις» αντί Λ5Ο λεπτών.

IIανακαλούνται οί κ. κ. συνδρο- 
μηται της «ΙΙιναχύ&ήκης» δπως έμβά- 
σωσι την συνδρομήν των, ί'να μη διακοπή 
ή άποατολή τοΰ φύλλου.

ΣΑΠΩΝΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΙ
Σάκων αγγλική; κατασκευής, έξοχου ιαματικής 

δυναμεω; δια τα δερματικά νοσήματα εν γενει.
Συνισταται ύπό τών καλλίτερων δερματολόγων 

ιατρών ώς αριστος εις τό είδος του.
Ναπων πίσση; τής ελατή;, γνωστό; τοϊ; πάσιν ώς 

ό καλλίτερο; απολυμαντικός σάπων καί ώς ό ώφελι- 
μώτερος διά τήν καλήν διατήρησιν τοϋ δέρματος καί 
τών τριχών.

Σαπων ειδικό; δια την πλύσιν τών δερματικών νο
σημάτων τών ζώων καί ιδίως δια τήν πλύσιν τών κυ- 
νών προς πρόλτ,ψιν τών δερματικών παθήσεων.

II άλλης καί Κοτζιάς

Έκδίδεται κατά μήνα.
Τό -μόνον εν ’Ανατολή περιοδικόν το Λαχο- 

λονμενον είς τάς Καλάς τεχνας.
Γραφεία ■' Εν Άθήναις, άδος ΙΊινακο>των 

άριίί. 22α.
Χυνδμόμη ετηαία προπληρωτέα δρ. 12.

Είς το εξοπερικον ι/ρ. χρ., 12.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟ “ΚΡΤΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, nW Ν.
Γνζη Φωτοτυπία εις μέγα σχΰμα-
Δυ· 2. Έπι έκλεκτον χάρτου δρ. >. 

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

ΤΟ “ΜΑΪΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Λά- 
σκαρη καί ΓΙ. Δημητρακοπούλου. Τι 
μαται δραχμής.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Λυρικαί ποιήοεις
Λίμυλίας Κούρτελη. Δρ. 2.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίναξ
Φρίξου Άριιϊτέως·. Φωτοτυπία είς 
μέγα σχήμα. Δρ. ι.

"Απαντα πωλοϋνται εις τα 
γρα^βϊα μας.

Αιά τοι·ς οννδρομητάς μας εκπτωοις ΣίΟ (ι/(|

Δ, I, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΎ

‘ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-·· Σε.Ι. 208. ' Εκύοσκ: Β 
dp. .3.

‘ΈΝΤΓΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-
ματα εικονογραφημένα. Σε.Ι. Οά. dp., 2 

■’ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ··· Π^1 ποιήματα μετά 

πο.ΚΙων χρωματιστών εικόνων. Σε.Ι. ΙΒά. dp. 3. 

“ΣΑΤΥΡΑΕ di/ηγήματα και Σκέψεις, dp.2.

di'i τοίτν αννόρομητάς τής Πινακοθήκης
J ,ρά: τά . ή·μ .1 σ υ τής Τιμής

ΙΙωλοΰνται είς τά γραφεία μας

Τό έτος άρχεται άπο 1ης Μαρτίου.
Έν φνλλον στέλλεται είς πάντα αίτοΰντα 

δωρεάν ■
Ούδεμία αυνδρομ'η ίοχνει άνεν άποδείξεως 

φερονσης τήν ύπογραγήν τον Διέύθνντον κα', 
τήν σφραγίδα τον περιοδικού.

Τιμή ίκάστου γνλλον δραχ. 1,20.

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,
Περιέχει μελέτας κολλιτεχνικάς καί φιλολογι

κός, ώς καί σειράν έννενήκοντα έργων Ελλήνων 
καλλιτεχνών είς ίγχρώμοτις φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών 
'Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ωραιότερου λεύκωμα 
τής 'Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται εις τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
αντί ορ. 5. Διά τούς συνδρομητάς μας δρ. 2-.Χαρ- 
τόδετον ορ. 4·

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, ;
Φύλλα rijc <ιΠινακοθήκης» πω.Ιοννται έν. 

Άθήναις είς τά βιθ.ΐιοπω.ΐεϊα τής « Εστίας», 
Σα.1ιβέρουν Έ.Ιενθερονόάκη, Μπέκ. 'Εν Πειραιεϊ 
είς τά βιθ.Ιιοπι,ι.Ιεϊσ Ι’. Ά.ΐε&κη καί Ν. Όρφα- 
νίόον. ’Εν Σύρον dapiairp, ΙΤύργω είς τά πρα-ί 
κτορεϊα τών εφημερίδων. Έν Ί'ήνω είς τά γρα-, 
φεϊα τής «Προόδου». Έν Σμύρνη είς το πρακτο
ρείου εφημερίδων /Μαθάμας Χάνι 10 ϊ Έν Ν. 
Ίόρκιρ είς το βιθ.Ιιοποι.Ιεϊον τήςιι Άτ.Ιαντίδος.» 
Έν Βουκουρεστίο) είς τά γραφεία τής «"Ιριθος».

Άνταποκριταί. Έν 7.α.κύν^<μ Λ. Ζιοης 
διευθυντής « Μουσών»,έν Πάτραις Ε. Θωμόπου- 

Μος κα.Ι.Ιιτέχνης, έν Πύργω Τρύφων Κανε.Ι.Ιό- 
που.ίος, έν Όόησσω Α. Μ'ί.Ι.τος /’Rue Puscbkin 
ΊΟI, έν Χανίοις 'Αρτεμίσια ΑανΘράκη, έν 
(■ίεσσα.Ιονικρ Άθαν. Ζουζακίόης, έν Παρισίοις 
Π. Αιθ&ρης ιατρός, έν Κωνίπό.ίει Κ. Κοντο- 
γιάννης. έν Καίρω Π. Τσιριγώτής, έν ΑΑε- 
(,ανόρεία Αεοτν. Καρόαμάκης..

Δ. ΚΛΗΡΑΣ.*»?.- ■ ' ; < · · · Λ /-ί ■ ·
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— Όδδς Σταδίου 56. —
Αριστοτεχνική έκτέλεΰις φύΐτογραφιών παν-Ι 

τός μεγέθους. ΣτάΟεις καλλιτεχνικοί.

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Πρώην Ιίατύχα — 'Οδός Αΐό'λου άριθμός 55·



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΗΤΟΠΟΥΑΟΣ
'Οδός Έρμου Sg (εντός τοΰ προαυλίου). 

Τά τεθραυαμένα άντικεέμενα έπικολλοϋνται.

ΙΙαραδίδονται μαθήματα Γερμανικής είς 
αρχαρίους χα'ι μή.Τιμαι συγχαταβατιχαί. Όύός 

Ναυαρίνου άρ· 14 (Συνοικία Νεαπόλεως) ■

m\um ΚΑΙ ΝΕΤΡΟΔΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ
ΜΗΝΙΛΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Διευθυντής Σιμ. Βλαβεανάς

Γραφεία : *Οδδς Ζήνωνος jg έν ΆΙήναις

Συνδρομή ετησία if. 6-

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»

τον Α καί Β' έτους πωλοΰνται εις τό γρα- 

φεΐον μας άντί δρ. 1,50. Διά τάς επαρχίας 2 

δρ. Διά τό Εξωτερικόν 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ

βανομένων τών ταχυδρομικών.

ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ Α0ΑΝΑΪΟΠΟΥΑΟΥ

Όδ'ος Σταδίου 36—έναντι οικίας Καραπάνου

ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΔΕΙΟΝ
ΕΎΑΓΓΕΛΙΝΟΎ και ΛΎΜΠΟΎΣΗ

Έν ΆΘήναις.Όδάε 'Αγίου Μάρκου J4 

“Ο ΝΟΥΜΑΣ,, 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 

δις τής έδδομάδος έχδιδομ,ένη 

Διευθυντής Δ. π. Ταγχόκουλος
I ραφεία : έν Άδήναις, όδδς Οικονόμου 4-

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΞΕΝΩΝ
ΕΝ Α0ΗΝΑΙΧ - Διευθυντής θ. ΙΧΣΑΡΗΣ

ΚΟΤΡΕΙΟΝ ,.

ΠΟΗ ΝΈΠ

ΟΛΑΧ ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥ.ΝΤΑΓΜΛΤΟΕ

J ΟΜΟΙΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΕΤΟΥΣ

A ΚΑΙ Β
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Άντε δραχμών

έ χ λ σ τ ο ς

ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΙ

άντε δ/a.j 1Κ
Στέλλονται έλεύθεροι ταχυ

δρομικών τελών

Έκαστος τόμος περιέχει 
ύπέρ τάς 2οο εικόνας καί 
μίαν μεγάλτιν

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΝ



Β. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Χριστός άνέστη

• · ΠΙΝΛΧΟβΗΚΗ ·
- 47 -
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΕΧΝΗι

ί κ έστι πάν πρόσφατον 
'ι~ζ τον ήλιον. ειπεν ό 
συγγραφέας του β·βλίθυ 
τοϋ ΈκκλησιαστΟϋ, ό- 
στις, κατά τον Ι’ενάν, 
ήτο φιλόσοφος έπικού 
θειος' ος λαλήσει και 
έρεε" ϊδε τούτο καινόν 
έστιν, ήδη γέγονεν έν 
άπό έμπροσθεν ημών, 

,ονται είς πάσαν τήν ανθρω- 
ένέργειαν, είς πάσαν τού βίου πρίπτωσιν 
παν στάδιον δράσεως τού ανθρώπινον λογι- 
Ύπάρχουσι δέ καί οί p.=yp'. παραδοξολογίας 

νόμενοι και ύποστηρίζοντες οτι και αύται αί 
νεώταται και καταπληκτικώταται εφευρέσεις, εφ 
αίς σεμνύνεται ό σύγχρονος πολιτισμός,ήσαν επανα
λήψεις δοκιμώτεραι αποπειρών γενομένων είς χρό
νους παναρχαίους. μή τελεσφορήσασαι δ’ένεκα τής 
άνεπαρκείας τών μέσων.

τοϊς αίώσι γ^νομενοις 
Ο! λόγο: ούτοι έφαρμόζοττ 
πίνην 
καί είς 
συ.οϋ 
διατε

Φυσικώ τώ λόγω τδ δόγμα ισχύει και ώς πρ:ς 
τήν τέχνην καί τούς διαφόρους αυτής ρυθμούς. 
"Οσον εύρύ καί άν είναι το σταοιον αυτής, ή όια 
τών αιώνων άνακύκλησις τών ιδεών και τών σκέ
ψεων κατ’ ανάγκην θά ώδήγησε πολλάκις αύ-.ήν 
είς τρίβον πεπατημένην ήδη."Ωστε πολλά! τών νεω 
τέρων τεχνοτροπιών καί θεωριών καί μεθόδων, τών 
θεωρούμενων τάχα ώς άγαν νεωτεριστικών καί τολμη
ρών, είναι απομιμήσεις ακούσιοι, άν ούχι σφετ-ρι- 
σμοΐ έκ προθέσεως, επιδείξεων και προσπαθειών 
γινομένων παλαιότερον εν προηγουμενοις σταθμ.οις.

Ούτως ό λεγόμενος ρεαλισμός, ή μέθοδος του- 
τϊστι ή καθαρώς τών πραγμάτων απεικαστική εν 
τή ζωγραφική, διά νά περιορισΟώμεν είς αύτήν καί 
μόνην, περί ής ήγέρθη πάταγος πολύς εν τοις νεω- 
τέροις χρόνοις, είναι θεωρία προκαλεσασα ήοη αγω- 
νας σφοδρούς κατά τήν αρχαιότητα' γνωστότατα δ^ 
είναι τ’ ανέκδοτα περί τής μεταςύ Ζευξιοος καί 
Παρρασίου άμίλλης περί τήν άληθεστέραν αναπα
ράσταση εμψύχων καί αψύχων αντικειμένων’ γιω· 
στον δέ καί τδ ανέκδοτον περί του Αλεςάνορου 
του Μακεδόνος, ού τήν άμουσίαν ήλεγξεν ό Άπελ 
λής, οτε ό μέν ήγεμών δέν έπ/,νεσε προσηκόντως 
τήν παρά τού κλεινοΰ τεχνίτου γραφεισαν εν Εφεσφ 
εικόνα, τήν παριστώσαν αύτόν έφιππον, ό οε ίππος 
είσαχθείς έχρεμέτισεν ίδιον τόν έν τή είκονι. « Ω 

βασιλεύ, είπε τότε ό Άπελλής, άλλ'; ο γε ίππος 
εοικέ σου γραφικώτερος είναι κατά πολύ, η

"Οτε ή τέχνη ήτο άκόμη είς τά σπάργανα,, τό
σον άξέστως άπεικόν.ζον οι ζωγράφοι τα οιαφορα 
αντικείμενα, «ώστε έπιγράφειν αύτοΐς τούς γρα- 
οέας. τοΰτο βονς, εκείνο ίππος, τούτο δένδρου.» 
’Αλλ’οτε έλεπτύνθη ή αϊσθησις καί προήχθη η 
δεξιόνης. έπ.ζητείτο ή άκρίδεια τής παραστάσεως 
καί προύκαλεϊτο μάλιστα ή έξ αύτής έντύπωσις δια 
μέσων ενίοτε παραδόξων. Ο Η ’ων ο εκ Σάμου ζω
γράφος. απεικόνισε ποτέ οπλίτην. οραςάμ=νον ή-η 
τά όπλα καί έφορμώντα κατά τών εχθ.ών. «Προ
βάλλεται δε εντεύθεν ήδη τήν ασπίδα καί γυμνόν 
έπισείει τό ξίφος, φονώντι έοικώς καί σφάττειν βλέ- 
πων καί απειλών δι’ όλου τού σχήματος οτι μ.ηο-- 
νός φείδετα1.» Ιΐριν ο =πιθ:ΐςη εις τούς -;pi-.p- 
γους τήν εικόνα του ο ζωγράφος,επινόησε τα =ίή’_ 
τάξας παρ’ αύτήν σαλπιγκτήν, παρήγγειλεν αύτώ 
νά σημάνη τό παρορμητικόν εις μάχην μέλος οια- 
τορον καί ζωηρόν. «Άμα τε ούν τό μέλος^ ήκούε-ο 
τραχύ καί φοβερόν κβί οίόν είς οπλιτών εςοοον τα
χέως έκβοηΟού.των μελωδούση σάλπιγγι καί έοείκ- 
νυτο ή γραφις καί δ στρατιώτης έδλε,πέτο τού με 
λους έναργεστέριν τήν φαντασίαν τού εκβοηθουντος 
έτι καί μάλλον παραστήσαντος.» Πολύγνωτος ό 
Θάσιος καί Διονύσιος ο Κολοφώνιος επίσης τήν 
αύιήν είχον τάσιν και επιμέλειαν εν τή εργα,σ α 
των. «Καί ό μέν Ιίολύγνωτος έγραφε τα μεγαλα 
καί έν τοϊς τελείοις είργάζετο τα άθλα" τά δε τού 
Διονυσίου πλήν τού μεγέθους τήν τού I Ιολυγνώτου 
τέχνην έμιμ.εϊτο είς τήν ακρίβειαν πάθος και ήθος, 
καί’ σχημάτων χρήσιν ίματίων λεπτότητος κλπ.»

Τα περιστατικά ταύτα άναφερει σ Αιλιανος εν τή 
Ποικίλη Ιστορία, ένθα άναφέροντα; καί άλλα πε
ρίεργα ανέκδοτα περί τού βίου και τών εςεων καί 
τοϋ περί τήν εργασίαν τρόπου διαφόρων περιωνύ
μων τής άρχαιότητος ζωγράφων, έν οις καί τό 
έξής περίεργον περί τού Ζεύςιοος.μαρτυρούν οτι τήν 
πραγματικότητα έξώθει σ καλλιτέχνης μέχρι ση
μείου λίαν παραδόξου και όπωσουν άσυμ.δι6άστου 
προς τήν σευ.νότητα τής τέχνης του" διότι γράψας 
τήν εικόνα τής Ελένης, επίτρεπε τήν θεάν αύτής 
μόνον άνΰ αργυρίου, ίκανώς έκ τούτου πλουτήσας.

«Ού γάρ είκή και ως ετυχε τούς βουλομενους 
άν-δην εΐα* όραν αύτήν, άλλ’ έδει,ρητόν άργύριον 
καταβαλών. είτα οϋτω Ο.άσασθαι. Ώς ούν μίσθωμα 
τού Ηρακλειώτου λαμβάνοντος υπέρ τής,γραφής 
έκάλουν οί τότε "Ελληνες εκείνην τήν ’Ελένην 
Έταίραν.» Φαίνεται όμως οτι ή εΐκών εκείνη τής 
παγκάλου γυναικός. ήν τοσον άλλοκότως εξτμτ- 
ταλλεύετο ό ζωγράφος, ήτο όντως θαυμαστή τήν 

θέαν καί έρασμ.ιωτάτη, διότι, κατα τήν μαρτυρίαν 
του αύτοϋ συγγραφέως. προύκάλει τόν θαυμασμόν 
ϊχι μόνον τών απείρων άλλά καί αύτοϋ του καλ
λιτέχνου Ν,ικοστράτου, οστις έμενε προ αύτής έξε- 
στηκώς’ οτε δέ τις προσελθιον τόν ήρώτησε διατί 
θαυμάζει τόσον πολύ τό έργον, ό Νικοστράτος α- 
πήντησεν: «ούκ άν μέ ήρώτησας, εί τούς έμούς 
οφθαλμούς έκέκτησο »

Καί ταύτα μέν βεδαίως είναι θρύλοι, ώς έπί τό 
πολύ, καί ειδήσεις κυκλοφορούσα·, παρά τοΐς μετα- 
γενεστέροις περί τών περιωνύμων τών αρχαίων 
χρόνων ζωγράφων ό δέ έφιέμενος πλείονα καί ού- 
σιαστικώτερα δέον ν’ άνατρέξν, εις άλλας πηγάς, 
και δή είς τόν I Ιαυσανίαν. είς τόν Άριστοτέλην, 
τόν Άθήναιον, τόν Πλούταρχον, τόν Ί’ιλόστρατον 
τόν Λουκιανόν, έκ δέ τών λατίνων εις τόν Κικέ- 
ρωνα, τόν Κοϊντιλιανόν καί μάλιστα είς τόν ΙΙλί- 
νιον. Έν αύτοΐς θα εϋρη πληροφορίας έπαρκεΐς 
περί τής εξελίξεως τής τέχνης άπό τών άπωτάτων 
χρόνων μέχρι τής εποχής οτε ήκμασαν οί μεγάλοι 
αύτής μύσται, ο Πολύγνωτος ό άποκληθείς ό Μι
χαήλ Άγγελος τή: άρχαιότητος, «ηθογράφος», 
κατά τόν Άριστοτέ/η. ό έζ. Κολοφώνος Διονύσιος, 
δ Ζεϋξ ς. ό Απολλόδωρος οστις πρώτος, ώς λέ
γεται, έγραψεν άνθρώπους και πράγματα ώ; πραγ- 
ματικώς έφαίνοντο, ό ΙΙαρράσιος ό άποκληθείς 
νομοθέτης τής τέχνης, ό Τίμανθος, οστις δια να 
δείξη τό μέγεθος κοιμωμένου Κύκλωπες, ίίν έγρα- 
ψεν έπί άδακος μικρού, έζωγράφησεν, ώς λέγει ό 
ΙΙλίνιος, Σατύρους μικρούς μετροϋντας τόν άντί- 
χειρα αύτοϋ διά θύρσου, ό Σικυώνιος Εΰπομπος, ό 
ιδρυτής του Σ.κυωνίου εργαστηρίου, ό είπών είς τόν 
Λύσιππον «έχε ώς υπόδειγμα τήν φύσιν καί ούχί 
τεχνίτην τινά», ό ΙΙρωτογένης δ Καύνιος, Νικό- 
μαχος ό Θηβαίος. Εύφράνωρ ό ’Ίσθμιος, ό μέγας 
Άπελλής, ό Αθηναίος Νικίας ό γράψας τήν 
Νεκυίαν, τήν παρ’ Ομήρου περιγραφομένην 
ζοφώδη τών νεκρών κατοικίαν, ήν ήρνήθη νά πω- 
λήση είς τ:ν Πτολεμαίον τής Αίγύπτου έντί 60 
ταλάντων, προτιμήσας νά δωρήση αύτήν είς τήν 
γενέθλιάν του πόλιν, ο Έχίων, ί Ί'ιλοχάρης κλπ.

Θ' ανεύρη έν τα'ς πηγαΐς ταύταις πολλά τά 
περίεργα περί τών διαφόρων σχολών καί ρυθμών 
•και προτιμήσεων καί τεχνοτροπιών, ών τιν-ς εύρον 
μιμητας έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις καί περί συζη
τήσεων καί θεωριών έπί τής τέχνης παρεμφερών 
πρός τας διεξαγομένας έπί τών ήμερών μας, καί 
περί αγώνων συγκροτούμενων, έως οτου βαθμηδόν 
επή’/.θε τής τέχνης ή παρακμή καί ή προσπάθεια 
περί τό διαπρέπ.ιν διά τού τολμηρού' καί άλλοκό- 
του, οία παρατηρεϊται καί σήμερον. Κατά τήν τ·- 
λευταίαν δέ ταύτην ταπεινήν τής τέχνης περίοδον 
ανεφάνησαν καί οί λεγόμενοι παρ’ "Ελληνος πορ
νογράφοι καί ρυπαρογράφοι, οί άσεμνα τουτέστι 
απεικονίζοντας θέματα πρός ακολασίαν, καί οί έκλέ- 
γοντες τα ταπεινά καί εύτελή πρός άπεικόνισιν, 
οιοι περίπου οί έκ τών νεωτέρων λεγόμενοι είδο- 
γραφοι, οί τ’απεικάσματα τών αψύχων αντικει
μένων προτιμώντες.

II τεχνοτροπία του παραδόξου, τό άηθες καί τό 
αλλόκοτου τού ρυθμού καί ή παράβασις κανόνων 
κοινώς καθιερωμένων παρετηρήθη κατά πάσαν έπο- 

χήν τής τέχνης. Καί έλέγχουσι μέν ταύτα ενίοτε 
πρωτοτυπίαν έμπνεύσεως καί αύτοτέλειαν έν τή 
τέχνη, άλλά συνηθέστερον είναι έπίδειξις εξεζητη
μένη, έπιδιώκουσα τήν προσοχήν καί τήν έκπληξιν' 
είναι οιονεί κωδωνισμός τοϋ κροτάλου τής περιβοή- 
σεως καί ούχί ήχος άναδιδόμενος ύπό τής σεμνής 
φόρμιγγος τής τέχνης καί άποτελών μετά τών 
άλλων τήν αρμονίαν, ήτις έν αυτή πρέπει νά δε- 
σπόζη. Τά παράδοξα ταύτα άλλως τε είναι θεμιτά, 
ή μάλλον ανεκτά, όταν έκδηλώνται ύπό καλλι
τεχνών μεγαλοφυών κσί όταν συνυπάρχωσι μετ’ 
αναμφισβητήτων δειγμάτων έξοχου πνεύματος καί 
περιφανούς ΐκανότητος.

Τοιοϋτος ήτο έκ τών διασήμων τής ’Ιταλίας ζω
γράφων τών παρελθόντων αιώνων ό μέγας τής 
βενετικής σχολής τεχνίτης Ιΐαϋλος Καλιάρης, 
γνωστός ΰπό τό όνομα Βερονέζε, συνακμάσας μετά 
τής δόξης καί τού μεγαλείου τής πατρίδας αύτοϋ, 
κατά τόν ΙΕ' δηλονότι αιώνα. Ιίερί τοϋ μεγάλου 
καί παραδόξου τούτου καλλιτέχνου γράφει τά έξής 
νεώτερός τις έν ’Ιταλία ιστορικός καί κριτικός. 
«Είναι, λέγει, ό γοηγευτικωτατος τών βενετών 
ζωγράφων. Τόν οίστρον αύτοϋ έξήπτον μεγαλοφυώς 
α! πανηγύρεις. καθ' ούς καιρούς αύται ώμοίαζον 
πρός θριάμβους. Είς τούς πίνακας αύτοϋ είναι ακό
μη αισθητή οιονεί τις απήχησες μακρυνή τής βενε
τικής εύθυμίας. τών φωταψιών, τών πανηγύρεων, 
τών παιδιών καί τών ιππικών αγώνων, τών νυκτε
ρινών συναυλιών καί τών λεμβοδρομιών. Α: ήλια- 
καί ακτίνες αί ύποτρέμουσαι έπί τών γλαυκών ΰδά- 
των τοϋ τενάγους κατοπτρίζονται είς τούς πίνακάς 
του, οί’τινες άποπνέουσι τήν φαιδρότητα καί τήν 
ζωήν. Ό Βερονέζε κέκτηται τήν αρρενωπήν παρ
ρησίαν τής μεγαλοφυίας καί διά τού μαγικού' του 
χρωστήρος καί τής πλούσιας χρωματοθήκης δη
μιουργεί κόσμον ελαστικόν καί ποικίλον, γυναίκας 
πλήρης ήδυπαθείας καί χαυνότητος καί νεάνιδας 
ραδινας μέ τό στόμα μειδιών καί τό μέτωπον αϊ- 
θριον, ξανθά μειράκια και άνδρας ρωμαλέους, βλέμ
ματα ύποκεζρυμμένα καί ομματα φλογερά, παλ- 
λεύκους κόλπους γυναικείους καί σάρκας ήλιοκ.αεϊς, 
πυγμαίου: καί γίγαντας, ήγεμόνας καί αύλικούς.

« Απεικόνισε έν εύρυτάτω πίνακι τόν έν Κανά 
γάμον, μή άρυόμενος τήν έμπνευσιν έκ τοϋ Εύαγ- 
γέλιου,αλλα βλέπων περί αύτόν, αναπαριστών ίξαι- 
σίως τό αληθές, φαινόμενου έν τφ ύπαίθρω, ζωγρα
φίζω; τούς άνδρας και τόν ίματιτμόν τής συγχρό
νου αύτοϋ εποχής, μή φροντίζων περί τής έννοιας, 
άλλά περί τής έξαιρέτου τής μορφής τελειότητος, 
περί τής πλούσιας αρχιτεκτονικής τών έν τώ βάθει 
κτιρίων, περί τοϋ ισχυρού χρωματισμού. Οϋτω δέ 
ή σύνθεσις τών συμπλεγμάτων είναι τόσον επιτυ
χής, τόσον ζωντανή καί στίλβουσα ή χροιά, τόσον 
έναρμονιως συγκεκερασμέναι αί αποχρώσεις, μετά 
τοσαύτης δέ φιλοκαλίας καί εύστοχίας διατεταγμένα 
τά δευτερεύοντα καί πάρεργα τής είκόνος, ώστε α
δυνατεί τις νάφαντασθητι τελειότερου.

« Ο Παύλος άφινεν έλευθέραν τήν πτήσιν καί 
τήν φαντασίαν του, ήτις ήσμενίζετο είς παράδοξα 
τολμήματα' οθεν έζωγράφιζε παρά τόν Σωτήρα 
γυναίκας γυμνάς καί, άκολσστους, καί παρά τούς 
Αποστόλους άνθρωπον έκ τής ρινός τού οποίου ρέει
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αίμα καί όπλίτα; φέροντας στολήν γερμανικήν. Έν 
έτ·ι 1573 προσεκλήΟη ενώπιον τοΰ φοβερού δικα
στηρίου τής Ίερας Έξετάσεως όπως παράσχη εξη
γήσεις περ'ι τής συνΟέσεως τή; εΐκόνο; τοΰ Μυστι
κού Δείπνου, γραφείσης παρ’αΰτοϋ κατα παραγ
γελίαν τών μοναχών τής μονή; τών αγίων ΙΙαύλου 
και Ίωάννου. Οϊ ίεροεξετασταί έξενίζοντο καί 
έσ*ανδαλιζοντο βλέποντες απεικονιζομένου; έν τώ 
Μυστικφ Δειπνώ του Κυρίου όπλίτας γερμχνούς 
μετά δοράτων νεωτέρου σχήματος (hallebardes) καί 
ΰπηρέτας αίμορροοϋντας έκ τής ρινός, καί γελώ 
τοποιού; κρατούντας έν χερσί ψιττακού; και τού; 
Αποστόλου; καθαρίζοντας τούς οδόντας δια τών 
περονίων’ διά τών τοιούτων παραστάσεων τό σ:πτόν 
θέμα τρόπον τινά διεκωμωδεϊτο Άλλ’ ό καλλι
τέχνη; ον διέφευγον οϊ τοιοΰτοι λεπτοί συλλογισμοί 
άπήντησεν οτι «αυτός έζωγράφ.ζε μορφά; και οΰχί 
ιδέας, ότι δέ οί ζωγράφοι ήδύναντο νά έχωσι τήν 
αυτήν ελευθερίαν ής ποιούνται χρήσ.ν καί οί ποιη- 
ταί καί οί παράφρονες (!)» καί οτι έγραφε τούς 
πίνακας του «χωρίς να λαμβάνη τόσα πολλά 
πράγματα όπ’όψει του.» Καί τό μέν Ιερόν Δικα
στήριο·/ επέβαλε δι’ άποφάσεώ; του εις τόν Παύλον 

νά τροποποιήση τό έργον του- άλλ’ εκείνος αφή- 
νων τόν πίνακα αναλλοϊωτον έξηκολοόΟησε νά 
ζωγραφίζτ, «μέ τάς σκέψεις τάς όποιας ή διάνοια 
του ήδΰνατο να έννοήση.» Και μετά τρεις αιώνας 
βλέπομεν ήμεϊς οί μεταγενέστεροι ζωντανόν ακόμη 
τόν μάγον εκείνον τού χρωιτήρος, μέ τό ευρώ του 
μέτωπον καί τό βαθύ του βλέμμα, μέ τά χείλη 
διαστελλόμενα ύπό μειδιάματος καί τήν μορφήν 
καί τό ήθος έμπλεον άγερώχου κομψότητος.»

’Αλλά τ-.ϋ; άπομιμητάς τών μεγάλων τής τέχνη; 
διδασκάλων έσκωψε πικρότατα αυτή ή παλαιά γρα
φική, κατά τρόπον μάλιστα λίαν περίεργον. Ο 
Αίλιανός αναφέρει οτι ό βασιλεύς τή; Αίγυπτου 
Ιΐτολεμαϊος ό Φιλοπάτωρ άνήγειρεν είς τιμήν τού 
Ομήρου ναόν' παρέστησε δ’ έν αύτώ τόν ποιητήν 

έν άγάλματι κίΟεζομενον έν περιφαν-t θέσει, κύ
κλω δέ τά; πόλεις τά; έριζούσας περί τής γενετή; 
αυτού. Γαλάτων δέ ό ζωγράφο; «έγραψε τόν μέν 
Όμηρον αυτόν έμούντα.τοΰ; δέ άλλους ποιητάς, τα 
έμημεσμένα άρυομένου;.»

Εύτυχώς εί; τά; ήμερα; μας ό ρεαλισμός έν τή 
ζωγραφική δέν εφθασαν ακόμη μέχρι τοιοότου αηδούς 
σημείου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΝιΝΟΙ
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ΨΥΧΗΣ ΟΠΤΑΣΙΑ

Λ£ κατηφεΐς έκτάσεις 
ούδέν έσκίαζε νέφος. 
Ή Δύάις πρίι πολλοΰ 
είχεν έκπνεύάι,ι, και 
μετά τήν τελευταίαν 
τ-ης Αναλαμπήν. τό 
μελιχρόν σκιόφως σιω- 
ππλώς άνά τόν πεν- 
Οοϋντα έσκεδάννυτο 
ορίζοντα, καί οί αιθέ
ρες τό μαραινόμενον

ουράνιον σέλας ήκολούθονν. είς τήν έσχατιάν 
άποσβενύμενον της ημέρας, ίίτις είχε άαβανωθμ 
ύπό τών λευκών νεφιδρίων, ίίτινα συνέθαπτε 
μετ’ αύτής είς τοΰ άπειρου τίιν σιγήν ό κρυε- 
ρός ζόφος.

Ό Φοίβος είχε συμπεριλάβμ καί τήν τελευ- 
ταίαν χρνσαύγειαν, ιΐν ή αίγλη ένός ουρανίου 
φωτός είχε διαόπεΐριι άνά τάς εύφροσύνόυς Α
γαλλιάσεις τών ύπι-ρκοομίων

Ούδέν έκ τής γης Αδύνατο νά έμψιιχώσι,ι τίιν 
ύπνώττονσαν φύΟιν τό έαρ καί οί νυμφώνες,τά 
πολύανθη της χαρας έγκαλλωπ ιάματα καί παν 
δ,τι τής ευτυχίας ϊι ειρωνεία προ ολίγου προσ- 
εκύνα ώς Αγλάισμα, ώς παρθενίαν, ώς έρωτα 
άάπαάίου γοητείας, ύπό τήν νάρκην άνεπαύ- 
οντο μιας άγωνίας, δι’ ιίς άνέπνεεν ή ζωιι τών 
άτόνων-

Τά Χερουβείμ ήάαν μακράν- ένόμιζέ τις, ότι 
αί τελευταίοι Ακτίνες τής ανατολής παρέσυρον 
είς τό χάος τούς περιπλανωμένους άγγέλους, 
καί οτι άκατονόητόν τι θά συνετελεΐτο μακράν, 
πολύ μακράν, πέραν τών όοίων τον όρατοό ι:<>· 
άμου, έκεΐ, όπόθεν οί μακαρισμοί άρχόμενοι 
άπό τών μ ικροάκοπικών Αστερισμών,διευθύνον
ται πρός τό ιδανικόν τό Αθάνατον.

Τά διάάτερα. ί'-ψη ύπό τοΰ πέπλου εΛχον ιιαλυ- 
φθή. ίιν ή μελάνη φυσιογνωσία τον Αοράτου εί 
χιν έκτείνη έπί τοΰ γαλανού εκείνον χάους

Μία έκάταάις άφήρπαζε τόν νουν καί τόν έπέτα 
είς τό κενήν, ϊνα περιίέλανηθζί άνά τίι υπέρ 
γειαν έρεβος

Τών Αρχαγγέλων αί πανηγύρεις ιίχ<,ν κατα
παύει,ι, καί τών άύλόΐν Ταξιαρχών αί χορεΐαι 
είχον τραπή έκεΐ, ένθα έτέθιι τίι τέρμα τον άν 
θρωπίνου βλέμματος, και έπροχώροι ν υύριο- 
δρομοΐίάαι άνά τό αχανές.

Ουδέν αιθέρων λείψανον της εορτής τών ά- 
άωμάτων ύντων, καί τών ειδυλλίων.

Σιγή διεδέχΟη τάς Αρμονίας καί τάς πνοάς 
τής Αγνώστου ζωής τών ουρανών

Έπι τοΰ τμήματος όμως τής γης. ήτις έπ·- 
δεκτική διέμενεν μιας οπτασίας ϋ ενός βί
αιου κλονισμού, έκεΐ. ένθα κάτι τι τίι αφάντα
σταν θϊι είχε συντελεάθι’ί, άφοϋ ένόμιζέ τις, οτι 
καί αϊ τοί οί βράχοι άνέπνεον. έμψιχωθέντες 
ύπό μιάς ίάχι.-ράς όυνάμεως έπί ενός τεμαχίου 
μόνον έδάφους, τίςοΐδε πόθεν άποάπαάΟέντος, 
έφαίνετο ώς νά ψωρεϊτη είς σκοτεινός πλανήτης, 
κομίζων ϊάως έντολήν τινα της αίωνη-τητος, 
έπι Ακοπών τίιν τόπον δι’ ού έζητει νά άινδεθή 
δι' ένίιζ Απορρήτου. Εις κενθμών μετέωρος τα

λαντευόμενος, άμηχανών, καί ποθών ν’ άνα- 
παυθμ, νά ταφή ίάωςμετά τίιν άάπαι’μον μετά 
τό άγγελμα.

Απ' άκρου είς άκρ.ον παγερά έκι-ριάρχει ε
σπερινή σ'ιγή, καί είς τήν έρημον τού Γολγοθά 
κορυφήν, μία γλαυξ θρίινωδούάα έτάραττε τίιν 
’Ιουδαϊκόν κευθμώνα, ύπνώττοντα μέ τάς τε
λευταίας Απηχήσεις τοΰ παραπαίοντος όχλου, 
έν άφρώδει λύάάι,ι άγρί·- ς φωνάζοντος -Σταύρω
σαν, Σταύρωσην αύτ- ν-.

Μία γλαιξ, καταφΟάδαάα ίσως άπό τήν γήν 
του γυμνού βίου, ποντοπόρος υπέρ τά γαλανά 
τοΰ Αιγαίου κύματα, άυγκομίζουάα έν φίλτα- 
τον φώνημα

Μία γλαυξ, ήτις πρότερον μί ν έκ μαρμάρου 
έπι τοΰ Αετώματος τοΰ Παρθενώνας, ήδη δέ έμ
ψυχος νυκτοπλάνος έν τζί πνοή προσφιλούς ζε· 
φύρου, ώς περιστερά τής λευκής κιβωτού, τον 
κλάδον Λποκό-φαΟα τής έλαίη,ς άπό τοΰ ιερού 
τής Κεκρωπίας άβάτου, άνεκάλιιψε τέλος μίαν 
σκιάν προ αύτής,. ένα γίγαντα, ένα βράχον. δσ- 
τις τήν ψχμαλώτιάε, καί έπ' αυτού άντι τού 
χαΐρε, μίαν στοναχήν έξέπεμψε βαθυτάτην και 
ο κλώνος τής ειρήνης έπανεπαι θιι. πεάών έπί 
τής σιγηλής αγκάλης τού άγνωστου λόφου.

’Ητο νΰξ, άλλ’ ή κορυφή έκείνιι περιεφρόνει 
τόν ζόφον και οί φωτεινοί οφθαλμοί τής γλαυ
κός δέν ιιπατώντο,' οτι εύρίσκοντο έπί τού άψυ
χοι- Όλυμπου τής ΙΙαλαιστινιις

Και τό ιπτάμενον τής’άοφιας άύμβολον, πανέ- 
ριιμον έν τι) νυκτερινμ νοτίδι, ώσεί ένωτίζετο 
τού κυκνείου άσματος ένός μεγάλου θύματος, 
συνεπιίνει μετά του άγνωστου ολοφυρμού, ό 
μόνος έγρηγοοών Λποικος ξένος έν τμ μητροπό
λε ι τών ’Ιουδαίων.

ΙΓλήν τίνα ιερουργίαν ή μονήρης ρέμβη της 
φιλοσοφίας έτέλει '<· Πόντιος Πιλάτος ούδ' έ· 
άκέφθη ποτέ νύκτωρ νά περιέλθι,ι τήνκαθεύδον 
άαν Ιερουσαλήμ, ϊνα ό ίδιος άντιληφΟή τής βα- 
άλευούΟης τάξε.-ς- ό ’Ιούδας ώς λύκος κορε- 
άθείς έρρεγχεν έπι βρωμερού τίνος λιθοστρώτου 
μ>ΰ>· στεν-ποΰ .

Ιΐανταχοΰ ιΐιγι'ι και έρθμωάις· ένόμιζέ τ,ς, οτι 
βιαίως ό θάνανος είσελάάας άπενέκρωάε τήνπο- 
λιν και τόν όχλον, δάτις, προ τινων άιρών Ασχη
μονεί είς τη ΙΙραιτώριον, καί βαναύάως είς τίιν 
ιερατικήν αύλιίν έκοαύγαζε. ζητών νά πίη αίμα.

Και τό πένθος ίιπλοΰτο παγετώδες δτε ώς 
θνηΰκουσα προσευχή ένός ήμινέκρου έρημίτου, 
ύις ψόφος Ανεπαίσθητος, ώς χλιαρόν φύσημα 
ί-.νός Αυλού Αρχαγγέλλου, περιεοχομένου τίι άγια 
τών άγιων, ώάαει πεφοβιάμένη άιιδών είς ξη
ρόν δάφνην έζήτει ά-ϊφαλές άδηλον, ι'.ιάει νά 
ετριζον μαύραι άκανίαι- ώάει μία Μαριάμ ώμίλει 
μέ γουκύ ϋνειρον, δπερ έφιλοτέχνιισεδιά το άλ
γος της είς έπουράνιος μουσηγέτης, ώς ιϊνάπνοιι 
ένός άπαλού στήθους πασχούσιις νεότητας, 
ήκούοντο φθόγγοι μυστηριώδους πόνου.

Και ή γιί φεϋ: τόν ήγνοει.
Δέν συνησθάνθιι ένα σπαραγμόν, ίίστις δειλά 

κατέπνιγε την άλγιιδονα,ϊνα μήν έξυπνιιθ-.κΐι 
και αύτοι τής Σιών οί κορυδαλλοί, οΐτινες ύπό το 
φύλλωμα τών ιερών έφιλοξενούντο μυρσινών.

'Ώ νί'ξ άγίαΐ
Λ'ίφνιις, μία σκιά είς τό βάθος παρέρχεται τής 

Γεθσιιμανή. Σκιά αιθέριος, άλλόκοτος Σκιά 
διαχέουσα άρώματα, σκιά μαγνητίζουσα, σκιά 

διαθερμαίνουσα τά ρόδα καί τούς ναρκίσσους 
τοΰ σιγηλού κίιπον, διά νά σογκινηθώόι καί "ή
τοι ύπο ένίις μυστηρίου.

Σκιά, ίίτις έφαίνετο ώις νά προσεπάθει ν'άπο- 
κρι'Ί'ζΐ,ι τάς φλόγας, αϊτινες έξήρχοντο άπό τίιν 
μελανήν της εικόνα

Καί ή'ζ'ΐιχίι,ϋπο τίιν άρρητον έμπνει.'θιν ένός 
προφητικού χρησμού, πλησιάζει άφανής πρός 
έκείνιιν, ίίτις σταματήσαάα πλέον έφαίνετο όις ν ' 
άνέμενέ τι παρά τής γης καί τού ούρανού

Μαγική δύναμις ήλέκτριί ε τίι έδαφος, ώόεί νά 
συνεννοήτο μετά τοΰ "Αδου, καί ί πέρ αύτίιν 
άκτίς τις, μόλις όρατή, ώς μικροσκοπικός κε
ραυνός άπό τά έγκατα αυτής έκπεμπιίμενος, 
έχάνετο είς τό άπειρον, ύιδεί νά προσεκάλει τίιν 
οήρανόν πρός δυνενν-Ίισ-ιν.

Καί ή φυχή, περίτρομος πρό τού σκοτεινού 
οράματος.ένόμιδε προς στιγμήν,οτι δαιμόνια τις 
ϋπαρξις άφανής κατήλθεν έκεΐ, άπό τά βάθη τού 
στερεώματος, έχουάα άποστο.-.ΐιν τόδω μεγάλην, 
ί.ίιίτε ήδιινάτει έκείνιι νά τήν κατανοήάι,ι.

Καί ϊι νύξ έχώρει, καθιστ όδα τίι πένθος βαΟύ- 
τερον.

Ή φυχή ήγωνία πρό τού παραδόξου, άλλ 
έκεΐνο πλέον έλάμβανε μορφήν άνθρωπινκν εϋ· 
κοινώς ήδη δίεγράφοντο ύι^ωμέναι αί χείρίς όις 
ίκετεύουδαι, καί έκάμπτοντο τά γόνατα ύπό τό 
βάοος δυσπόνου πόνου.

Καί ή πριν άμορφος σκιερά μάζα, ένόμιζέ τις 
οτι άπετελεϊτο άπό σάρκα σπαρασσομένιιν, άπό 
στήθη πάσχοντα, άπό όφθαλμούς κλαίοντας, 
άπό χείλη πικρώις διανοιγόμενα, δπ.-ις ύίθυροι 
έκφύγωσιν έκ τού βάθους τής καρδιας, θρηνώ
δεις. ‘Ω θά ίιτον ό μέγιότος μάρτυς.

Λυγμοί έτάοασσον τήν δυστυχούσαν έκείνιιν 
ζωήν, καί τίι παν ήτο μέτοχον τού άλγους της

Αίφνης, στόνος καυστικός διαρρηγνύει τήν σι
γήν ή γη σβίεται, αί πέτραι σχίζονται, βοιί πα
ταγώδης διαδέχεται τόκενόν, ώσεί έκ τοΰ άπνθ- 
μένου χάους νά κατήρχετο εις ήλιος, ύπο πλη- 
θύος συνοδευόμενος πλανητών τίι όλοφνριίμε.· 
νον έκεΐνο δν μεταβάλλεται είς γίγαντα οΰ έκα
στον δάκρι· <’·>ς πελώριος άδάμας σι νετρίβιτο 
πίπτων έπί τού ξηρού έδάφους. και ώσεί νά 
υιμίλει τότε, όλόκλιιρος ιΐ κόσμος, ίικούσθιι ί ν 
άλησμόνιιτον, έν άγγελικώτατον. ί ν περιπιιθέ- 
ματον ; Πάτερ!

Άλλ’ ϊι τλήμων ψυχή, ή μόνη μάρτι ς τής μο
ναδικής έκείνης σκηνής, δέν άντέχει έπί πλέον· 
νομίζει οτι εύρέθη έπί τού κόσμοι-, ονοί ζώντι ς 
άγ-νοούσι καί έντμάδυναμίμ νά γνωρίσμ έκ τοΰ 
πλιισίον τίιν άθανασίαν, άπον,άμνει καί ναο- 
κούται.

Τις γνωρίζει τά μετέπειτα τής άγιας ννκτός 
έκείνης;

X Α Η.

★ οεείΑΝόΥ*

ΑΣΜΑ

ι κ λ ι νύχτα είμαι μονάχη, χα 
μένιι, στόν άνήσιιχο λόφο Ό 
άνεμος στά βουνά Φυσάει. Ό 
χείμαρρος άπό τούς βράχους μέ 
θόρυβό' κυλά. Κανένα καλύβι 
δέν μέ φυλάει άπ' τήν βροχήν, 
δέν μέ φυλάει άπάνου στόν άνή- 
συχο βράχο.

Φεγγάρι, ίθγ’ άπ’ τα σύγνεφά 
σου ! άστέρια τής νύχτας φα- 
νήτε 1 "Ας’ μ’ όδηγήσμ κόποι' 
άχτίνα άτό μέρος, πού ή άγάπη 
μου άναπαύεται άπό τήν κού- 

ρασιν τού κυνηγιού μέ τό τόξο ξετεντομένο σι
μά του, μέ τά σκυλλιά του λαχανιασμένα γύρω 

του. Αξίζει, άξιζει. νά κάθωμαι οώ μονάχη άτό 
βράχο, άπάνου άτό χείμαρρο ;

ο χείμαρρος είνα Φουσκωμένος κι'ή άνεμο- 
ζάλη μοι γγρίζει. Δέν άκούω τοΰ έραάτοΰ μου 
τήν Φωνήν

Γιατί άργι-ϊ ό Σαλγκάρ μου ; Λησμόνησε τίι 
λύγο του; Νά, έδώ είναι ό βράχος καί τό δένδρο 
νά τον ό άνήάυχος χείμαρρος. Σαλγκάρ μοΰ ύπο- 
άχέθηκες νάάαι δώ μί τόν έρχομίι τής νύχτας. 
Άλλοιά μου! πού νάχασε τίι δρόμο του ό Σαλ- 
γκιίο μοι ; Μέ σένα ίιθελα νάφευγα, ν' άφήσω 
πατέρα κι' άδερφό, τούς περήφανους!

Πολϊιν καιρόν οί δικοί μας όχτρεύονται, μά 
μιϊς δέν είμαστε, Σαλγκάρ, όχτροίΐ

Άνεμε, άιώπα μιάΟτιγμή. μιά άτιγμίι, χεί
μαρρε, ίιάυχία, ν' άντηχήσι,ι ή φωνή μου μέσα 
στο λαγγάδι, νά μ’ άκοάάι.ι ό ταξειδιώτης μου. 
Σαλγκάρ, έγώ φωνάζω. Νά. έδώ είναι τό δένδρο, 
κι ’ ό βράχος. Σαλγκάρ, φίλε μοι-, είμαι δώ, γιατί 
δέν έρχεσαι. ;

Το φεγγάρι φαίνεται, τά κύματα λάμπουν, οί 
βράχοι άσπρϊζοι ν ξανοίγω μακρυά, μα δέν τίιν 
βλέπω, άτήν κορφή τά σκυλλιά του μπροστινά 
δέν άγγέλουν τίιν έρχομύ του. ’Αξίζει ναμαι μο
νάχη έδώ ;

Μιί . ποιοι νϊίναι κείνοι, πού είναι κεΐ κάτου 
πλαγιασμένοι απάνω άτά ρείκια : .. Ό εραστής 
μου... ό άδερφός μου...

Μιλείσ-ε, άγαπημένοι μου ! Σιωπαίνοι-ν . . 
II - ς ή ύι-χή μιίυ βασανίζεται ! "Αχ ! είναι πε 
θαμένοι ! Τά σπαθιά τους είναι κόκκινα άπ' 
τιίν μάχην. "Αχ ! άδερφέμου, αδερφέ μου, γιατί 
ι.ϊκ- τωάες τόν Σαλγκάρ μοι- ; "Λχ’Σαλγκάρ μου, 
γιατί σκότωσες τόν άδερφό μου ;

Σάς άγαπούάα τ άο καί τούς δύο ! Ώ άτίιν 
μέάιι άπο χίλιους ήάουν όμορφος άπάνου άτό 
λιίγκο ! ίιτανε τρομερός μέσα άτήν μάχην ! 
Απαντήσατε μοι; άκοϋάτε τήν φωνήν μου πο- 
λι αγαπημένοι μου! Άλλοιά μου'είναι βουβοί, 
γιά πάντα- τό στήθος τους είναι κοΰο σάν τήν 
γήν.

Ti ψηλ άπό τό βράχο τοΰ λόφου, ψηλ’ άπό 
τιίν κορφήν τοΰ ανήσυχου βουνού μιλήστε ψυ
χές τών ιίπεθαμμένων ! μιλήστε, δέν θ’ άνατρι- 
χιάσω καθόλου. Πού πήγατε ν' άναπαι,Όήτε ; 
Σέ ποιά σπηλιά τών βουνών πρέπει νά σάςεύρω; 
Δεν άκούω καμμίαν άδι.νατισμένην φωνήν- ό 
άνεμος δέν μοΰ φέρει τήν άπάντησιν τών άπο- 
θαμμένων

■Με τίιν θλίψιν μου στέκομαι, μέ τά δάκρυα 
πεοιμένω τήν αύγην. Σκάψετε τό μνήμα, σείς, 
ο'ι φίλοι τών πεθαμένων, μά μήν τό κλείσετε, άν 
οέν έλθω. Ί1 ζωή μοιι χάνεται σάν όνειρο ©ά 
μπορούσα πίσω ν' άπομείναι ;

Έδώ θέλω νά μείνω μέ τούς άγαπημένους 
μου-, κοντά στό χείμαρρο, πού κυλά άπό τό 
βράχο. "Οταν άπάνου στό λόφο νυχτώνει κι’ό 
άνεμος έρχεται κυλώντας άπάνω στά ρείκια, ή 
ψυχή μου πρέπει νά στέκι,ι μέ τόν άνεμο και νά 
μοιρολογάη τίιν θάνατον τών Αγαπημένων μου.

Ό κυνηγός θά μ' άκούσι,ι μεΟ'άπ’τήν κα
λύβα του θά φοβηθι) τήν φωνήν μου καί Οάτήν 
άγαπήση- γιατί θΐινα-ι γλυκειά ϊι φωνή μου 
κλαίοντας τούς φίλους μου.

Τούς άγαπούάα τόσο και τούς δύο !
Kspxuja

MfraypaiTii: ΕΙΡΗΝΗΣ ZABIT7IANOY ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
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ΔΥΟ ΑΝΟΙΞΕΙΣ

Θωρΰ» έΐ'ός κόσμου ποΰ λάμπει γύρω μον, 
Τ’ άπειρα κάλλη, ι ί/»’ πλούσιον ανοιξι 
Κ’ ένός μεγάλου κόσμου την ϋπαρξι 

Γροικώ στά στηϋη μον.

Χρώματα, κρίνα, λάμγι και πλάσματα 
Άπό ’μπροστά μον γοργά διαβαίνουνε, 
Καί μύριοι δρόμοι άγνωστοι άνόίγοννε 

Βαϋειά στά σπλάχνα μου.

Μέσα στοϋ κόσμον την τόση βλάστησι, 
Πίνει το ’μάτι τό ηώς αχόρταγα,
Μεϋα ή η'υχή μον ’μέσα στ’ αρώματα 

ΙΙυν τ’ ανΰη κρύβουνε.

Mr μύριονς ήχους ποΰ γύρω χύνονται, 
Τό πέλαο τρέχω κ’ εγόι της ί'παρξις, 
Τρέχω και σχίζα» κ εγώ κατάλεν/.ος 

Τ’ άσπρα τά κύματα.

Κ’ ενα τραγούδι κινιέται, 'ηχόνεται
ΙΙοϋ ι’ιγ’ τη ψυχή μου ύλαρρώ πώς πλάστηκε' 
Δρόμους γυρεύει νά βρή στ’ Απέραντο

Στη σκέηη Αγνώριστους.

Αγάπη, αγάπη, ζωή κι’ Ανάστασι 
Μέσα στους κόσμους γροικιέται ασίγητα' 
"Αγγελος ήταν τό φεΐδι όλόφτερος

ΙΙοϋ χάμον σέρνεται.

Κι αυτής τής πλάσις ψάλλει τήν ανοιξι 
ΙΙοϋ στή ι/'υχι) μον μέσα σταμάτησε, 
ΪΙνοή ίνός κόσμον μεγάλου ψαίνεται

ΙΙοϋ εχά&η στ’ άπειρο.
ΣΤ. ΜΛΡΤΖΟΚΗΣ

Φ. APISTEQE
Ό θάνατος τής μαργαρίτας
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

'Ισαβέλλα Λ. Χχουξέ

0ΣΙ1 κι’άν εχεις ίμμορφιά, ΰαη κι’ αν εχεις χάρι 
Καί ΰαη καί νάναι ή αρχοντιά καί ή τρανή γενιά σου, 
Είναι ή ψυχή σου ιτετό ‘μορφή, πειό πλούσια η καρδιά αον 
Ώ ιού ! χρυσό τον τόπου μας, μονάκριβο καμάρι !

Στά στήθη τάλαβάστρινα ή κάθε μιά φτώχιά σου
Σοϋ εχει άπό δάκρυ όλόγλυκον ένα μαργαριτάρι,
Καί κάθε ευχή π από τά/ι·ά τά χείλη εχεις πάρει 
Φεγγοβολά αστρον εγεινε οτά ολόμαυρα μαλλιά σου I

I ιό τό χρυσό σου τονομα, χρυσή κυρά, θά τρέχουν 
Χοροί μουσών τρισάγιοι όποϋ γιά σένα έχουν
Τους πειό χαρούμενους σκοπούς, τά πειό γλυκά τραγούδια !

Καί στο θολό ιό πνεύμα μας τήν ίμμορφιά σου χύνουν 
Καί μουσική Χερουβική στους στίχους μας αφήνουν
Καί μαγικούς αντίλαλους κ'αιθέρια λουλούδια !

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΗΣ

Η ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΙΓΛΗ

Καί νϋν διέλθωμεν τό διέρμα τής Μάγχη:, 
ήτις καλείται καί Βρεττανικυς ’Ωκεανός (Ocea 
nus Britannicus), ΐνα μετζβώμεν έκ Γαλλία: 
εί: ’Αγγλίαν, ένθα νεαρά καί ωραία άλλ’ άτυ
χης βασίλισσα τοσοϋτο τινζ κζί έξαίρει την 
γλώσσαν τών θεών, ώ:τε κατά ποοτίυ.ησιν έν 
αύτή έπίστελλει. Κζί περ έν τώ έαρι τοϋ βίου 
οιατελοϋσα ητο ή πολυμαθέστατη τών χρόνων 
εκείνων γυνή, άληθή: φιλόσοφος. Νηπιόθεν ύπό 
τοϋ σοφού Έλμερ, τοϋ βρζούτερον επισκόπου 
Λονδίνου, μετ’ άκρα: έπιμελεία; παιδαγωγη- 
θεϊσα συν τώ βασιλεύ; ντι τότε Έδουζρδω τώ 
h'. δνκαί υπερέβαλε κατά πολύ, κζί τάς αυτά: 
ώ; εκείνος τής Μεταρρυθμίσεων άρχάς θερμώς 
πρεσβεύουσα, ητο φύσει σοβαρά, άποστρεφομένη 
τάς τοϋ κόσμου τέρψεις κζί διασκεδάσεις πρό: 
τόν μονήρη βίον ρέπουσζ, δι ’ ο κζί άπεχώρη- 
σεν είς τήν εξοχήν, εις Sion — House. ’Εκεί 
δέ ψυχή τε κζί σώμζτι έπεδοθη είς τήν εμβριθή 
μελέτην τών αρχαίων φιλοσόφων κζί ίδίω: τοϋ 
αγαπητού αύτή; θείου Πλάτωνος, άπζύστω: 
άναγινώσκουσζ τόν έξοχον εκείνον διάλογον, 
όςτις καλείται Φαίδων. Τοσοϋτο ό’ έγένετο 
γλωσσομαθής, ώ:τε ώμίλει καί έγραφε μετά 
τή; αύτή; εύχερείζς τήν ελληνικήν,τήν λατινι
κήν, τήν αγγλικήν καί τάς πλείστα: τών τότε

) Συνέχεια. 

καθομιλ.ουμένωι γλωσσών, άλλά τάς ελληνι
κά: αύτής έπιστολάς δέν ηύτύχησζ νά εύρω, 
κζίτοι ούκ ολίγα: πρός τούτο κζτέβαλον προς- 
παθείζς. Έκ δέ τών λατινιστί γεγρζμμένων, 
ζς έπέστελλε τώ ποιμενάρχη Ζυρίχω Βουλιγ- 
γέρω, ζϊτινε: έπιμελώ; διατηρούνται έν τή βι
βλιοθήκη τή: πόλεω; εκείνης, κζί ών δύο έδη- 
μοσίευσεν έν τή βιογραφία αύτής ό ( . Τ. Doin, 
φαίνεται ότι έγίνωσκε κζί τήν εβραϊκήν, διότι 
δι’ εβραϊκών χαρακτήρων μνημονεύει παροιμία: 
τίνος τοϋ Σζλομώντος' άπαντώσι σέ καί αί 
έξής έλλ.ηνικαί λέξεις : προμάχφ, παραδείγματι, 
παντοκράτορα, τδ πρέπον μον. Ιίόσον ο έφίλει 
την ελληνικήν μαρτυρεί καί τούτο, οτι τάςπρος 
τόν ποιμενάρχην έπιστολάς ύπέγραφεν <■>: έξής:

Τά® pielati dedilissima 
ΙΩΑΝΝΑ GRAIA

Τό δ ’ ευκλεές τούτο ονομζ ένθυμίζει τή φι- 
λΐστορι άναγνωστρία αιματηρόν κζί σπζρζξι- 
κάρσιον δράμα τού θρησκευτικού φανατισμού τού 
αΐώνος εκείνου, όπερ θά οιηγηθώμεν όσον ένεστι 
συνοπτικώς. Ήσαν τότε οί χαλεποί χρόνοι τού 
περιβοήτου γυνζικοδιώκτου κζί γυνζικοκτόνου 
Ερρίκου τοϋ ΙΓ .- ό-τις έλζβεν έξ γυναίκας,

1) "Opa Μ u s ό e <1 e s Protestants c e I e - 
brcs, τόι. II, μέρ. II, σελ. 196 — 228: .1 έ a n n e 
G icy, έν τελεί, σελ.226 xac II. Lvsalle παρά Michaud: 
Biographic Uni v e rsll e , τδμ. 18, σελ. 
467: Jeanne Grey.

2) "Opa περί συταϋ έκτενέστερον De Poller: L’ 
Esprit del’ Egl i s e , τομ.νΐΐΐ,μέρ. Il, σελ.49 — 
65, xai Michaud, έ'.6' άνωτ... τόμ. 20, σελ. 148 — 170; 
II e n r i VIII.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ών τήν πρώτη·? άπέβαλε, τήν δευτέραν 'θανά
τωσε, τήν τρίτη·? άφήρπασεν δ τοκετό:, την 
Τετάρτην διεζεύξατο, μή ευρών τό προτότυπον 
αντάξιον τή; είκόνο; ήν ειχεν ίδεϊ, τήν πέμ
πτη·? έστειλε·? είςτήν λαιμητόμον, τήν έκτη·?... 
ή Αίκατερίνα Ιΐιάρ έπέζησεν, άλλ ' ολίγον έλειψε 
νά σχετισθή μετά τών δημίων. Ο ο' εν 
I 553 τελεύτησα; αδύνατο; καί ασθενικό; 
άρτος δ 
άλλ ’ δ πολλά 
σεω: έν

Ζ' , 0 μόλΐ:
προ: όιάσοσιν

Αγγλία ένεργήσα;, 
της αύτοϋ συζύγου, 
μος δέ διάδοχο; του έπτ 
σαντος καί τά οόγματα 
ποεσβεύοντο: ’Εοουάρδου 
τήν διαθήκην τοϋ πατρο; 
τοϋ άποθανόντο; βασιλέω 

Ήτο

ει 
Έδου- 

ό έκτο·? καί δέκατο·? άγω·? 
ι τή; Μετά 
1 ήτο υιός τή;

'Ιωάννα: Σεϋμ,ούρ. 
αετίαν μόνον 
τών Διαυ.α 

έ^ελλ' 
αύτοϋ 
άδελφή,

άλλης μητρό;. Ήτο αΰτη ή Μαρία 
φανατισμού καθολική, θυγάτη

.υθν.ί- ,. 3 

βασιλεύ- 
.τυρομέ.ων 

νά ή, κατά 
Ερρίκου, ή 
, άλλ ’ έξ 
,ώ:, ή άχρι 

ip τή; άποβληθεί- 
ση; Ίσπανίδο; Αικατερίνη; ές Άραγώ'.ο;, και 
μετά τήν Μαρίαν ή έτέρα τοϋ ’Εοουάρδου άδελ
φή, ή περιώνυμος έπί άρεταϊ; καί κακία·.; γε- 
νομένη 'Ελισάβετ, θυγάτηρ τή; δεύτερα; τοϋ 
Ερρίκου συζύγου τή; άποκεφαλισθ-ίση; Άννη; 
Βολένης. Άλλ' δ παρά τώ Έδουάρδφ φιλόδο
ξο: καί πανίσχυρο; εύνοούμενος, δούξ τή: Νορ- 
θουσ-βελανδία; καί τή; ’Ιωάννας Γραίας πενθε- 
ρός, -κατώρθωσε οιά δολίων συμβουλών καί απα
τηλών παραστάσεων νά πείση τόν άσθενή το 
σώαα καί τόν νουν βασιλέα όπω; άποκλείση τοϋ 
θρόνου έν τή διαθήκη αύτοϋ τού; νομίμου; οια- 
δόχους, τήν Μαρίαν καί τήν ’Ελισάβετ, και

Με-
καί

σοχους, την
διορίση άντ’αύτών τήν εί; τά δόγματα 
ταρρυθμίσεω: 
σύντροφον τής νηπιακή; αύτοϋ ηλικίας 
ναν Γραίαν, ϊνα διά τής νεαρά: αύτοϋ 
έξάκολουθή νά δεσπόζη τή; 'Αγγλίας.

Καί ούτω οιά τών ενεργειών αύτοϋ 
ή; ’Ιωάννας, δουκΟ; τή:

ην
ι; τα οογματα τη; 

άφωσιομένην συμμαθήτριαν
Ίωάν- 
νύμφη;

τε καί

άλλου: τή II Ιουλίου 
•ήν θέλησιν, τά: διαμαρτυρία; 

ην αύτής. 
τή; Μα- 

ή Ιωάννα καί ό σύζυγο; αυτής λόρδος 
ον έλάτρευε, κατεοικάσθησαν 

Μαρίας, ήτι; δικαίως 
ιστορίας έπικληθεϊ- 
Marie Sanglante2,

τοϋ πατρό; τή; 'Ιωάννας, δουκο; τή; Συφφο- 
κίας (Suffalk), άνηγορεύθη βασίλισσα έν Λον- 
δίνω τή 10, ή κατ' 
1553, παρά 
καί την προ; τον ιδιώτην βίο·? άγάτ 
Άλλ’ ύπερισχίσαντο; τοϋ κόμματος

., .. . '
Γυίλφορ Δούδλεη, ον έλάτρευ: 
εί; θάνατον ύπό τή; 
έστιγματίσθη ύπό τή, 
σα Μαρία η Αιμοχαρής, 
άντί τοϋ κυρίου αύτής επωνύμου Τουδόρ. Καί 
κατ’άρχά; μέν είχε·? όρισθή ύπό τή; αίμοβό- 11 

11 Όρα Β i b I i ο I h e q u e Brilanniqcie τομ. 
I, σιλ. 196, 319 ·?.«: De Putter, ϊνβ’άνωτ., σι). 67—69.

1) Op a τήν έν τω zirrixq) Ήμτρολογίω 1872, σε).. 
210 247 άξιόΐογο? διατριβήν Μαρία ή Αιμοχαρής τοϋ
έ?.).γογίμ.ου κ. Δ. 'Γσιβανοπούΐ.ου, και lJe Potter, ϊνΟ’ 
άνωτ., σελ. 69 — 77.

ί

ρου έζείνης τίγρεως, όπως ή έκτέλεσι; τή; θανα
τική; αυτή; ποινή; γί·.η εντός τοϋ ΙΙύργου. 
Μετά ταϋτα όμως φοβούμενη τήν έντύπωσιν, 
ήν τό σπαραξικάρδιο·? θέαμα τοϋ αποκεφαλι
σμού ύπο δύο αθώων, νεαοών καί καλών την οψιν 
πλασμάτων, ήδύνατο νά έμποιήση παρά τώ 
λαώ, έξεγείρουσαν αύτόν εί; στάσιν, διέταξε·? 
οπω; ή θανατική πίινή τοϋ Γϋιλφορδου, του 
καί πρώτου μέλλοντος νά καρατομηθή, έκτε- 
λεσθή δημοσία, ή δέ τή; Ιωάννας έντος τών 
τοίχων τοϋ ΙΙύργου. Ημέρα: δέ τινας προ τή; 
έκτελέσεω; ή δύςμοιρο; Ιωάννα έγραφε·? επι
στολήν πρό; τόν πατέρα αύτής, ϊνα παρηγο- 
ρείση καί ένθζρρύνη τόν άτυχή γεννήτορα, έν 
ειρκτή κρατούμενον καί τήν αύτήν τύχην μέλ
λοντα βεβαίως νά ύποστή. Γινώσκουσα τό άσθε- 
νέ; τοϋ πατρικού χαρακτήρος, έφοβεϊτο μήπως 
έπί τή θέα τοϋ θανάτου δειλιάση καί έςομώση 
τά δόγματα τών Διαμαρτυοομένων άτινα'πρέ
σβευε, δι’ ό καί 'ξόρκιζε·? αύτόν μετά τοϋ προ
σήκοντος σεβασμού καί τή; ίδιαζούση; αύτή 
πειστικής εύγλωττία;, οπω; έμμένη σταθερό; 
εί; τά; θρησκευτικά: αύτοϋ άρχά;. Άλλ' ή Μα
ρία άπέλυσεν αύτόν τής ειρκτής, ϊνα έπιδείςη 
άνοχήν καί άνεξιθρησκείαν ή μάλλον, διότι ώ; 
έκ τοϋ άσθενοϋ; αύτοϋ χαρακτήρος δ οους τή: 
Συφοοκία; ούδένα ένέπνεε τή Μαρία φόβον. Τέ
λος τήν άποοράδα εκείνην τή: έκτελέσεω; ημέραν 
12 Φεβρουάριου 1554, έπέστειλλεν ελληνιστί 
πρός τήν άδελφή·? αύτή; Αίκατερίνα·? Γραίαν, 
πέμπουσα συγχρόνως καί αντίτυπου τή; Νέας 
Διαθήκη; καί συνιστώσα θερμώς αύτή νά έμ- 
μένη πιστή εί; τά δόγματα τή; Μεταρρυθμί- 
σεως. Μικρόν δέ βραδύτεροι· έβλεπε·? έκ τών 
παραθύρων αύτή: τόν λατρευτόν σύζυγον, οδη
γούμενο·? έκ τή; αύλής τοϋ Πύργου είς τόν θά
νατον καί έρριψε περιπαθή πρό; αύτόν βλέμ
ματα ώς τρυφερά σημεία άναμνήσεως. Άγο- 
μένη δέ εί; τόν θάνατον είδε·? έπανερχομένη·? 
τήν πένθιμο·? άμαξαν, τήν έγκλείουσαν καί πρός 
ταφήν μεταφ.έρουσαν το αίμοταγέ; σώμα τοϋ 
πεφιλημένου συζύγου καί έκ βάθους καρδία; πο
λύπαθους άνέκραύεν : «Ί'γίαινε, αγαπητέ μοι 
σύζυγε, δέν υπάρχει πλέον έπί τή; γή; είμή τό 
εύτελέστερον μέρο; τής ύπάρξεώ; σου, τό δ’ εύ- 
γενέστατον εύρίσκεται ήοη έν τω ουρανοί, όπου 
μετ’ούπολύ θά ενωθώ μετά σοϋ καί τότε ή 
ενωσις ημών έσται αιώνια.» Το δέ σπάνιον 
τούτο θάρρος, ή θαυμασία αϋτη ύποταγή είς 
τάς βουλά; τής ΙΙρονοία; δέν έγκατέλιπον την 
’Ιωάνναν ούδ ’ έπί στιγμήν. Άλλ ’ ήδη ή μόρ- 
σιμο; ώρα είχε σημάνη έν τώ μ.οιραίω τής 
αίωνιότητο; ώρολογίω καί τά πάντα παρεσκευά- 
σθησαν πρός διάπραξιν τοϋ στυγερού εκείνου κα
κουργήματος. 'Οδέ τοϋ ΙΙύργου τοποτορητή;, 
ιππότη; Γάττε;, δ τόλυπηρόν έντεταλμένο; κα
θήκον νά κοινοποιήση τή 'Ιωάννα τήν ολέθρια·? 

διαταγήν καί όδηγήση αύτήν εί; τόν θάνατον, 
έμ.πλεω; ών θαυμασμού έπί τή ήρωίκή άταοαξία 
ηνή κατάδικος ούκέπκύσατο σεικνύουσα,ζζθικέ- 
τευσεν αυτήν όπως εύαρεστηθή νά οώση αύτώ 
τεκμ.ήρ·.όν τι ένθυμήσεω:. Ή δέ ’Ιωάννα Γραία, 
λαβοϋσατά; πινακίδα; αύτής, έγραψε·? είς τρεις 
διαοόρου: νλιόσσα: τού: άξιου.νην.ονεύτου: τού- 
του: λαγούς, σίζην αποφθεγμάτων, ου; ή ιστο
ρία δικαίως διεφύλαξε καί ών ή έννοια ή έξής :

Ελληνιστί. « Έάν τό σώμά μ.ου,οπερ μέλλει 
νά ύποστή τον θάνατον,ει κι μάρτυ; κατ’ εμού 
ένιόπιον τών άνθριόπων, ή ψυχή υ.ου, ήτι; υ.έλλει 
νά άπολαύση τή; εύδαιυ.ονία; τοϋ παοαδείσου, 
έσται μάρτυς τή; άθωότητό; υ.ου ένώπιον τοϋ 
Θεού».

Λατινιστί. « Ή δικαιοσύνη τώ?άνθρώπων θά 
έκτελεσθή έπί τοϋ σώματός μου, άλλά τό έλεο; 
τοϋ Θεού θά έκδηλωθή έπί τή; ψυχή; μου».

’Αγγλιστί. « Έάν τό ζμάρτηυά μου είναι 
άςιοτιμώρειτον, ή άσυνεσίκ μου καί ή νεότη; 
μου είσίν άξιαι επιείκεια; καί ελπίζω ότι θά 
τύχω συγγνώμη; παρά τοϊς μεταγενεστέροι;.»

Είτα σέ βαδίζουσα στερρώ τώ βήματι καί 
στηριζομένη μόνον έπί τού βραχίονο: μιά; τών 
θεραπαινίδων αύτής, ή; άφθονα δάκρυα κατέ- 
βρεχον τά; παρειά;, άφίκετο έπί τοϋ τόπου τή; 
έκτελέσεω;. Ή θέα αιθούση; ύπό μελανού περι
βεβλημένη; ύφάσματο; καί τό έπίξηνον, έφ’ ού 
έμελλε νά θέση τήν κεφαλήν αύτής, ουδόλως 
έφόβησαν τήν 'Ιωάνναν Γραίαν. ΊΙ οψι; τή; 
άτυχούς ήτο γαληνιαϊα καί έδείκνυε μείζονα 
χαρά·? ή οτε άνήρχετο είς τόν θρόνον. 'Αντί δέ 
νά θεωρήση τόν θανατον αύτή: ώ; άδίκημα, 
άντι νά έκφράση πικρά παράπονα κατά τή; 
αίμοβόρου Μαρία:, άπηύθυνε τουναντίον λέξεις 
τινά; προ; τού; περιεστώτα: ϊνα παροτρύνη αύ- 
τούς οπω; σέβωνται τού; νόμου;. Ώμολόγησεν 
ότι ήτο ένοχο; ούχί ώ; σφετερισθ-ϊσατό στέμμα, 
άλλ' μή άπορρίψκσζ αύτό μετά μείζονο; έπι- 
μονής έλλείψει σθένου; καί έπέρανε λέγουσα ότι 
ό θάνατο; αύτή; ήτο ή μόνη ιζανοποίησ·.; ήν 
ηουνάτο νά παράσχη προ; τού; αύτού; έκείνου; 
νόμους οί?; είχε συγκατάνευση νά παραβή. Μετά 
οέ ταϋτα έξεδύθη μόνη μέρους τών ένδυμάτων 
αύτής καί κατά, τήν γνώμην συγχρόνου συγγρα- 
φέω; τοσαύτην έδειξε·? άταρκξίκν, ώςτε έφαί- 
νετο ότι έςεδύετο μάλλον όπω; κατακλιθή ή 
όπω; ζοιμηθή τόν ύπνον τόν αιώνιον. Τέλος 
άπετάθη ϊκετικώ; πρό; τού; περιεστώτα; όπω; 
δεηθώσι σύν αύπή, προσηυχήθη, άπαγγέλλουσα 
τον ψαλμόν Έλέησόν με δ Θεός, έξέτεινε τόν 

τι^'σ·, τσΊ δήμιον καί άνέκραξε μετά 
τονου φωνής εύδαιμονία; καί έλπίδο; «Κύριε εί; 
Σέπαραδίδωμι τό πνεύμα». Καίέπήλθενό άνάλ- 
γητος πέλεκυς τού δημίου, άποζόψαντο; τήν κε
φαλήν τή; άτυχούς ’Ιωάννα; καί θέσαντο; τέρ- 
μα ει; την ζωήν και τα ου;τυχηματα αυτής.

«Ούτως έτελεύτησε τή 12 Φεβρουάριου !554» 
έπιλέγει ό Doen1, έξ ού ήρύσθημεν τά ά-.ωτέρω, 
«μετά δεκαήμερον βασιλείαν καί έςαμη-.ον ειρ
κτήν ή ’Ιωάννα Γραία, ήτις δέν είχε·? εί;έτι 
είςέλθει εί; τό δέκατο·? έβδομον έτο; τής ηλι
κίας αύτής. 'Ωραία άνευ φιλαρεσκείας, γλυκεία 
άνευ άδυναμία;, τολμηρά άνευ υπερηφάνεια;, 
πεπαιδευν.ένη άνευ σχολάστικότητος, εύσεβής 
άνευ φανατισμού, παρέσχε τό παράδειγμα πα
σών συλλήβδην τών αρετών. Μακράν τού κό
σμου καί έν τώ μέσω τήςΑύλή:, έπί τού θρό
νου ή άλυσίοετο; έν τή ειρκτή, ή συμπεριφορά 
αύτή; ύπήρξεν άείποτε άξιοθαύμαστος καί άπο- 
θερασθεϊσα έν τω έαρι τού βίου, οτε οί άλλοι 
άνθρωποι αρχονται μόλις νά ζώσιν, έπραξεν 
ίκα ά προ; δόξαν αύτή;, δι ’ ο καί ή ιστορία 
έκληροδότησε το όνομα τή; Γραία; τοϊς μετά - 
γενεστέροι.».

Καί τό άθώον έκεϊνο θύμα τής δυναστική; 
άντιζηλεία; καί τού θρησκευτικού φανατισμού 
σέν ήτο δυνατόν νά μή καταλείψη αεί ζώσαν 
πένθιμου; άναμνήσεις.

«Δι’ ό καί ή ιστορία», λέγει ό κ. Τσιβανό- 
πουλος,2 «άπεθανάτισε τό όνομα τή; ’Ιωάννα: 
Γραία; μετεβιβάσασα αύτό μετά τοϋ μαρτυρι
κού στεφάνου εί; τά; έπιγιγνομένας γενεά; καί 
οί συμπολϊται αύτής έκδηλούσιν έτι καί νϋν 
τόν πρό; αύτήν θαυμασμόν, μνημονεύοντε: τή; 
απαίσια: ημέρα; τού θανάτου αύτή; (δευτέρα; 
τή; έβδομάδος), διά τοϋ διςτίχου επιθέτου 
μαύρη Δευτέρα».

« Ainsj ρέι ίΐ, a dix sept ans, Jeanne Grey » 
λέγει ό Ιππόλυτος Λά Σαλλε·’ «qui reunihsait 
a tous les agrements de son sexe, les verlus 
aimables qu’ on aime a y trouver. Sa mort 
fnt comme le prelnde des executions sang 
(antes qui allaient souiller le regnede Marie. 
Elie a i'ourni a Young et a P. Chevalier 
le sujet d un petit poeme; a la Calprenede, 
a Laplace, a Μ»»·· la baronne de Stael (1790 > 
et a M. Briffaut (Ί81le sujet d' une 
tragedie. Cette derniere n ’ a pas ele im- 
primee».

("Enetai to τέλος)
Ε. Κ- ΑΣΩΠΙΟΣ

11 ΈνΟ. ά?ωτ., M usee des Proteslans ce
leb r es , σελ. 221.

2) "Ενβ. άνωτ. σε).. 239.
3) Έ6?'άνωτ., πεφά Michaud : Jeanne Grey, 

σε).. 477.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΦΙΛΛΡΕΧΚΟΕ

* ΠΟΛ- ΛΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ *

ΠΑ NT’ ΕΣΠ ΑΝΙ *)

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
ΛΕΥΚΑΑ1ΙΣ, ΦΙΦΗ χά< pe-r’ ολίγον ΠΑΚΑΓΙΙΣ.

ΦίΦΗ· (ΙΙίπτει έπι άνακλίντρον).^\.<7.,'ΐ.πκγ.πν.ν.ι, 
αύτο είναι αδύνατον έγώ δέν ζεύρω νά κουτσαί
νω. "Επειτα ha γ.Ι πιάσου·/ τά γέλοια καί Οά 
νομίση οτι τον περιπαίζω, επειδή είναι αυτό: 
κουτσός.

λευκ. Μή φοβείσαι, έννοια σου· είσαι φρόνιμσ 
κορίτσι καί δέν Οά γελάση:· έλα τώρα,έλα γρή
γορα- σήκω επάνω νά σέ γυμνάσω- έχεις ανάγ
κην άπό μίαν μικράν προγύυ.νασιν.

ΦΐΦΐι. (Κα&ημένη). Μά μπαμ.πάκι.
λευκ. (’Εγείρει την Φιφη). “Α, δέν θέλω νά 

μέ παρακούη κάνει,· έλα, έλα.... δέν έχομε 
καιρόν νά χάνων.’·/· σήκω (την εγείρει) σπάσου 
αΰτοϋ. . . . κύτταξέ με έμενα τί Οά κάμω, καί 

•.ά φροντίσης νά μέ μ.ιμηΟή: καί σύ (λαμβάνει 
τι/)’ ράβδον του και διασκελίζει την σκηνήν χω- 
λαίνων) Ίά ! . . . έτσι (προσκρούει έπι έδρας) 
ώχ !. . . .

φιφη. Έκτυπήσατε, μπαμπά; τά βλέπετε 
λοιπόν ;

λευκ. Εννοια σου,έννοια σου, ή καρέκλα μας 
ούτε κουτσή, ούτε διακονιά.α είναι, ώστε νά 
ύποτεΟή ότι ζηλεύει τούς κουτσού; όπως ό οδον
τωτός σιδηρόδρομος. Λοιπόν έτσι Οά κάνης· 
όλα, ^?Χισί παιδί μου.... (την λαμβάνει έκ 
της χειρός).

φιφη. Μά δέν ξέύρω ή δυστυχή:. . . .
λευκ. Δυστυχής λέει ; ού είσαι δυστυχή: ; ω

ραία ! μετ ’ ολ.ίγην ώραν Οά ΐδής οτι Οά ήσαι ή 
ευτυχέστερα κόρη. . . . έλα λοιπόν, παιδί μου- 
κούτσαινε λιγάκι. . . . (την σύρει έκ τής χειρδς 
και τήν πιέζει έπι τοΰ ωμόν).

φιφη (Έκτελονσα ιιλίγα βήματα). Δέν φθάνω 
τόσο- Οά πέσω κάτω.

λευκ. Ά. έχεις δίκηο- πάρε τό υιπαστοϋνι.
φιφη. (δοκιμάζουοα νά περιπατή χωλαίνουσα 

τή βοηθείμ τής ράβδου), *Ώ. τιάρα είμαι σω
στή γελοία. . . .

λευκ. Μπά, έξ εναντίας· τιάρα είσαι τ.ολυ 
συμπαθή τικωτέρα. Είσαι σά , εκείνα τά που'α- 
κια ποΰ τά κτυπα ό κυνηγό; εί; ό το;κ.άκι 
καί όσοι τά βλέπουν λ έγου : « Ιί ωραία τ.ου : ί- 
ναι ! >’ί 77μ' παροτρύνει και πάλιν διά νά χωλοί· 
ν/ι) έλα. έλα, πάλιν νά, θαρρώ οτι ακούω 
μάξι κάτω, κάμε γρήγορα. . .

'// Φιφή χωλαίνει έκ νέου τή βοηθ ία τής 
ράβδον. Εισέρχε αι όπισθεν δ ΙΙανογής, οατις 
βλέπίον τους έπι τής σκηνής ύστατοι Ακίνητος 
παρά τήν θύραν).

παναγ. (Καθ’ εαυτόν). Μπά. μπο ! . . . μωρέ 
γι’ ζύτό έρωτοϋσ: πω: έκανε ό μακαρίτη κ’ 
έκουτσαινότανε ; “Ελα Ιΐαναγία μου .' μήπως 
τάχα σκοπεύουνε ά κάμο ·νε καμμ.'ά περ οδεία; 
τώρα μάλιστα ποΰ Οά κό'ΐη ή Τράπεζα και χιλα- 
ρικα ; (προχωρεί προς τον Λευκάδην). Νά σάς 
εϊπώ αφέντη . . . .

λευκ. (Βλέπων έκπληκτος τίιν ΙΙαναγή). "Ε 
τί θέλει: έδώ ; Συμβαίνει τίποτε, έρχεται κα
νείς ;

παναγ. “Α, όχι δέν έρχεται κανείς· μά αυτή 
ή δουλειά δέν είναι άσχημη, άφοΰ την έκανε 
καί ό μακαρίτης, μακρυά όμως γιά ονομ.α του 
Ηεοϋ, άπό τον οδοντωτόν τό φυλάει ό άφιλοτι 
μ.ο: σάν γουρούνι.

φιφη. Μά μπαμπά, βλέπετε λ.οιπόν . . .
λευκ. (Τιο ΙΙαναγή). I Ιήγαινε μέσα! τί θέ

λει: έδώ ; δέν έχομε·/ το δικαίωμα ούτε νά χο- 
ρεύσωμεν μέσα είς τό σπίτι μας ;

ιιαναγ. Μπά ! χορός είν' αυτό: αφέντη ;
λευκ. Βέβαια χορός είν’ αστείε! Είναι νέος 

χορός τόν όποιον μανθάνει ή κυρία σου.
παναγ. "Α. έτσι ; νά μέ συμπαΟατε τότε.μοΰ 

φάνηκε σάν νά κούτσαινε λιγάκι κ’ έκόπηκε τό 
ζίμά μου.

λευκ. Τόν κακό σου τόν καιρό ! IΙήγαινε έξω! 
(Ο ΙΙανογής διευθύνεται προς τήν θύραν). 
“Ελα έδώ! τακτοποίησε τά έπιπλα κζί ξεσζό- 
νισε ολίγον διότι Οά έχωμεν έπισκέύεις. Πάμε. 
Φιφή, είς τά δωμάτιά σου νά σου τελειώσω τό 
μάθημα τοϋ χορού.

φιφη. (Μετά δισταγμόν). Μπαμπά . . . .
λευκ. Δέν επιτρέπω άντιροήσεις.
ιιαναγ. Φαίνεται πώς είναι νέος χορος ζύτός 

κυρία,γιατί δέν σάς είδα νά τόν ξανζχορεύετε· 
έκεϊνος ό αείμνηστος ό'/.ως τον έχόρευε σάν πουλί!

λευκ. (Λομβάνων έκ τής χειρός τήν Φιφή 
και διευθυνόμενοζ προς τήν θύραν). Ναι άλλ’ 
αυτός είναι νέος χορός καί όχι κουτσαμάρα. 
“Ε-νοιά σου, Οά τόν υ.αΟετε καί σείε κατόπιν·, ’ I ζ ,
τώρα τακτοποίησε την σάλα γρήγορα κι' άν 
έλΟη κανείς, νά τρέξη: αμέσως νά μά: είδοποιή- 
ση (φθάνει μέχρι τής θύρας).

παναγ. ’Αφέντη ! αφέντη !

λευκ. Τί θέλεις πάλι ;
παναγ. Μέ συμπαΟατε . . . δέν έχει ό.ομζ αυ

τός ό γοζό·. ; . . . δηλαδή πώς λέγεται ;
λευκ Πώς λέγεται; λέγεται .... πά ντ’ 

έσπανι ;

(’Εξέρχεται μετά τής Φιφής).

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

ΙΙΑΚΑΓΗΣ. ΕΛΕΝΙΙ.

παναγ. (Γελών). Παντεσπάνι! χά, χά, χά, 
χζ ! . . . Παντεσπάνι ! (τρέγ_ει εις τήν δεξιάν 
θύραν καί καλεΐ) Ελένη ! . . . Ελένη ! . . . βρέ 
δέν άκου;; . . . Ελ.ένη ! . . . έλα μέσα γρήγορα !

ελενη (Εισέρχεται με μίαν κατσαρόλα εις τάς 
χεΐρας). “Ε ! τί θέλεις πάλι καί φωνάζει: έτσι;

παναγ. Μωρέ πού νά σοϋ τά λέω... γιά κύτ- 
ταξε ! (περιπατεΐ χοιλαίνων κωμικώς) Βλέπεις;

ελενη Καλέ τί έπαΟες, ΙΙαναγή,έκτύπησες ; 
έκουτσαΟηκες ;

παναγ. Βρέ τί κουτσά.Οηκα ; έγώ άνήκω σέ οι
κογένεια ποϋ δέν κουτσαίνουνται ποτέ' ό πατέ 
ρας μου ήτανε ό πρώτο: γκραβαρίτης διακονιά
ρης, κι' άν δέν έτύχαινε εκείνος ό άτιμος ό ο
δοντωτός, έγώ σήμερα Οά σέ είχα μαγείρισσά 
μου, τρομάρα σου.

ε\ενη. (,ίιατιθεμένη νά φύγη). Ποιος οδοντω
τός βρέ ; άφησε νά πάω νά βάλ.ω τό φαί, Οά 
μοΰ χωνεύουν τά κάρβουνα.

παναγ. (Λαμβάνει τήν χείρά της) Μωρη ’Ελένη 
μου γιά στάσου! άδικεΐσαι νά μ.ή μαΟαίνης καί 
σύ αύτόν τόν χορό- είναι καΟαρώς οικογενειακός 
μβυ, καί νά τώρα ποϋ βγήκε καί μόδα. Δέν
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ξέ:ει: τί εύζ.ολον πεζ-υ.α είναι ! Νά ζ.υττζ'ε...• · » ι ι
(χωλαίνει κωμικώς).

ιλενη. Μπά τρομάρζ σου ! ζμη y^b. είναι 
ζύτό: ή ζ.ουτσζμάρζ ;

παναγ. '['ί κουτσαμάρζ κάθεσαι καί λές ; ζύ
τό: είνζν χορό: καινούργιο:· τώρζ πάει πάει ή 
μόδζ νά χορεύουνε μέ τά δύο πόδια' χορεύουνε 
μέ τό ένάμ'.συ (χωλαίνει έκ νέου) αύριο θά χο- 
ρευ:υ-.ε μέ *.ό ενζ... /πήδα έπι τον ένδς πο- 
δός) ζ.ζί μεθαύριο μ.ε ζ.άνενα ! (πτ,δά. εις τον 
άίρα και πίπτει κάτω.)

ελενη. Ζουρλάθηκες, ΙΙανζγή; έτσζκίσθηκε', 
βρέ κακομοίρη !

πλναγ. "A put· ζ.ζί τούτο είναι μόδα.
Ελένη. Κζί π:υ τή: έμζθε; ζύταίς τές μόδ·'. 
παναγ. Πού τάυ.ζθζ ; τόν είδα πού έδειχ-ε 

τά βήματα ό άφέντη; στην κυρία Φιφή. l·’ ’ 
εκείνη σάν νά μήν ήθελε '.ά τόν χ.ορέψη- φαίνε
ται πώ; σ·ΐ: ή γυναίκες την συχζινόσζστε την 
κουτσαμάρζ. "Αχ, αυτές ή γυναίκες τοΰ χω
ριού μ.ου, ού'λαι: ήίωιδε:, καϋμένη Ελένη· αύ- 
ταί: δένουνε μέ τά ίδια του: χέρια τό σπάγγο 
στα πο'.ια τών οιχκοναρέων, όταν του: έτοιμά- 
ζουν γιά την περιοδείαν, ζ.ζί σεις ούτε γιά χορό 
θέλετε νά την βλέπετε την κουτσαμάρζ· έζ.εϊ 
βλέπει: δέν είναι διεφθαρμένα ακόμη τά γούστα- 
(χωλαίνων και τραγουδάν αντοσχεδίως,«κάτιυ 
στό Βάλτο στά χωριά»),

ελενη. θεέ μου ζ.ζί φύλαγε ’ πίύ καταντή
σαμε ! Βρέ, μήπως κάνει: ύ.άθος, ΙΙανζγή μου, 
ζ.ζί δέν πρόσεξες καλά ; ζύτό σάν νά μη μού 
φαίνεται γιά χορό:.

παναγ. Τί λές. αδελφέ, αφού ξέρω καί τόνομά 
τ;υ. Αλλά μήν ένδιζφέρεσζι, ζύτά δέν είναι 
γιά σένα.

ελενη. Μπά J ζ.ζί πώς τόν λένε λοιπόν;
παναγ. (σκεπτόμενος) Στάσου 1 πώ: τό λένε 

έκεΐνο τό γλυκό που έφτιζσε; μιά φορά κζί σοΰ 
κόλλησε στό ταψί ζ.ζί τό φάγζμε έμεϊ: ;

ελενη. Κουραμπιέδες;
παναγ. Ί'ού; ©άγαμε κι’ αυτύς, μά όχι κου

ραμπιέδες.
ΕΛΕΝΗ. "Α, Ζ, ίζβζνί.

παναγ. Έκόλλησε κι’ αύτό, ν.ά ί/ι ρεβζνί.
ελενη. Καταΐφι;
παναδ. Ί'ό φάγζμε κι’ ζύτό, ιζά όχι ζ.ζτζίφι

αύτό είπαμε πώ; τό φάγζνε τοντίκιζ θυ-
μζσχι ;

ελενη. (παρατηρούσα γύρωΑεν) Σκασμός, βρέ, 
νά μή μί; ακούσουνε. ΙΙοιό άλλο γλυκό λοιπόν 
έφαγαμε;... ά, ζ. τό γαλζτομπ:ύρικο.

παναγ. Όχι, ούτε’ αύτο το φάγζνε ή κατσα
ρίδες.

ΕΛΕΝΗ. "A. Ζ,....
ΠΑΝΛΓΗΣ- "Ε, τί;

ελενη. Μωρέ μήπως θέλεις νά εΐπής μελο- 
μαζ.άρουνζ..

. πλν.αγιις. "Ωχ, άδελφέ ! εκείνα πού ζ.αθήσζνε 
σάν μολυβί στό στομάχι μου. μή μού τό θυμί- 
ξη · άλλο όνομα έχει, γιά σφίξου καλά. Δέν 
θυμάσαι έκεΐ ο πού ψήναμε τόν καφέ, μέσα 
στά. μεγάλα φλυτζάνιζ ζ.ζί βουτούσζμε άπ' 
κάτι ζ.Ομ.μ.άτζις τόσαις....

ΕΛΕΝΗ. "Ό 1 τώρα τό θυμήθηκα ! παντε
σπάνι καλέ ;

πλναγηΕ. Ναί ’ ναί ’...........παντεσπάνι έτσι
τό λένε τό χορό.

ελενη. Κύριε, καί Χριστέ μου ’ έγώ ήξεύρω 
πώ: το παντεσπάνι είναι γλυκό.

πλνλγης. Ξεύρει; πολύ καλά πώς το ήξευρζ 
ζ. ’ έγώ ζύτό, άφοϋ τό τρώγομε μαζύ- Τώρα 
έγινε χορός.

ελεή. Πεοίετ.-ο ποίνίΛζ !‘ * · ·» _
ΠΑΝΑΓίΐΣ. χ,εύοΐ’.ς τί Οά συυέοη ; Οά φχγε 

κανείς παντεσπάνι άπό κανένα ζαχαροπλαστείο» 
ζ.ζί ()' αρχίσανε υστέρα νά χορεύουνε τ’ άντερά 
του, άπό κεΐ φαίνεται βγήκε ζ. ’ ό χορός.

ελενη. Μπορεί νά ήναι κι’ ζύτό.
ΠΛΝΑΓΗΕ. Τί μπορεί; ζύτό είναι. Δέν βλέπω 

καί ό χορός πώ; είναι ανακατωμένος ; Γιά 
έλα τώρζ· άφησε τήν κατσαρόλα, κάτω κι’ 
έλα νά σου τον μάθω νά τόν χορεύσυμζι ζ.' 
ημείς.

ελενη. Μπά ! δέν μπορώ νά τόν χορέψω έγώ 
αύτόν έγό> άπό τόν καλαματιανόν δέν έχόρεψζ 
ποτέ μου άλλον εύρωπζϊκόν.

ΠΑΝΑΝ. Βρέ τί ευρωπαϊκόν μού κοπανάς ; αύ- 
τός μ.ωρή είνει σωστό; εθνικό; χορός. Είναι 
γκ.ραβζρίτικος. "Αχ ! πού νά ίοής καϋμένη, στό 
χωριό μου τί χορό πού κάνουνε σάν τό παντε
σπάνι· γιατί ξέρει: όλοι είναι χορευτάδες. Σέ 
όλα τ' άλλα χωριά χορεύουνε τά κομυ.άτια καί 
τρώνε τό παντεσπάνι’ στό δικό μου το χωρίο 
τρώνε τά κομμάτια ζ.ζί το παντεσπάνι το χο
ρεύουνε ! “Ελα, έλα ! δός μου τό χέρι σου (άφί- 
νει την κατσαρόλαν επί έδρας καί σύρει την 
’Ελένην έκ τής χειρός χωλαίνων καί άδων «Μες 
στά πέντε βιλαέτια φάτε πιέτε μωρ’ άδέρ- 
φιαΐ·.·» ή ‘Ελένη τον μιμήται σοβαρώς.) Να 
πού τόμζθε: .'

ελενη. Δέν μπορώ, θά πέσω κάτω.
παναγ. Άμή τό σπουδαιότερο, καϋμένη, αύ

τόν τό χορό, ή κυρίες τόν χορεύουνε μέ μπα
στούνι.

ιλενη. Άυ.ή βέβαιά- είναι τό μπαστούνι 
βλέπεις.

παναγ. Στάσου, στάσου (Σπεύδει είς το παρα
κείμενον δωμάτων καί επανέρχεται κομίζων 
σάριοΑρον μετά λαβής.) Νά πάρε μπαστούνι 
νιά το νυανάσιο.

ελενη. Μά μέ τήν σκούπα θά τόν μάθω ;
παναγ. Μέ συμπαθής δέν πήγα νά σού φέρω 

την πατερίτσα τού μ.ητροπολίτου! "Ελα πάρ’τη 
καί ζρχησε.

(Ή ‘Ελένη στηρίζεται έπί τής λαβής τοΰ 
σαρώτίρου, δ δε Παναγής τήν λαμβάνει εκ 
τής ετέρας χειρδς καί χιολαίνοτσι κωμικώς). 

ελενη. ‘Λμή βέβαια ! δίζ.ηο έχεις : έτσι 
είναι εύκολότερζ. Καί δέν μού λές ; μέ το δεξι 
ή μέ το άριστερό νά κουτσαίνω ;

παναγ. Νά σού εΐπώ' άν μπορή; νά κουτσζί- 
νης καί άπό τά δύο είναι πειο άριστοζ.ρατιζ.ο.

('θ χορός εξακολοι ίλε'ι. Έν τιο μεταξν εμ
φανίζονται ικ τής άριστεράς Αύρας ό Πέτρος, 
καί ό Παύλος χωλαίνων. Βλέποντες τους ύπη- 
ρέτας, ΐστανται παρά τίιν Αύραν έκπληκτοι).

["Επεται τό τέλος].
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01 ΑΠΟΚΛΗΡΟΙ ΤΗΣ ΤΎΧΗΣ

Ζ.Χ’. 
ζών

π ι ε κ ε ψ ι ε»έφώναξεν έξαίφνη: 
άρχ'.νοσοκόμος, ζ.ζί ο σκοτ 
τη:, ούτε 
τω εις τον 
δρομον ήρπ 
όρον σχοινίον τής γλωσσίδο

ραφείου ήνοίχθη 
λεύκάς 

ύπό
τη ν

ο 
ναυ- 

πεοιεπάτει επάνω κα- 
πλακοστρωμένον οιά- 

ζσεν άποτόμω; το χον- 
, καί 

έσήμανεν δύο τρεις ηχηρού; κωδω
νισμούς, οί όποιοι διετάρζξαν μέ 

παλμιόδη ήχον των τήν σκιε- 
σιωπήν τών ύψηλιών θόλων 
τών μεγάλων μελαγχολι- 

ζίθουσών.
Η θύρα τού γραφείου 

ζ.ζί ό άρχίατρο; — γέρων ναυτικό: μέ 
παραγναθίδας — έξήλθε πζρακ.ολουθούμενος 
τών άλλων βαθμοφόρων, καί διηυθύνθη εις 
άριστεράν αίθουσαν, οπού ό θαλαμάρχης δίοπο; 
μέ τήν λινήν ζ.ζτάλευκον έμπροσθέλζν του, 
έο-ρεν άκίνητο; τήν χεΐρζ έπί τού πιλικίου του 
καί έφιό-.αξε δυνατά «προσοχή».

Όΐ άρρωστοι ναύται —όσοι ήσαν ει: θέσιν 
νάμείνωσιν όρθιοι—έστζθησαν σιωπηλοί είς πρ:- 
σοχήν πλησίον τής κλίνης των.

— «Εύσεβάστως αναφέρω κύριε διευθυντά, 
απήγγειλε ή δυνατή φωνή τού θαλαμάρχου 
μέ μονότονου ήχον, ότι ή δύνζμις τού θαλάμου 
άνέρχεται είς διόδεκζ».

Οί εισερχόμενοι άν 
τιωτιζον χαιρετισμόν καί 
τήχησζν ύπόζ.ωφζ εί; 
οπού έ'μενεν άκομη ή 
πλύσεω:.

ΊΊ έπίσκεψις ήρχισεν.

:/ζ'.ρετησκν τον
'ά βήματά · 

Ό οάπεδον τής : 
ύγρασία τή;

αιθούση: 
πρωινής

Ήτο μία μεγάλη μελαγχολική αίθουσα, μέ 
ύψηλήν οροφήν καί πολλά κύκλω παράθυρα, 

βλέποντζ πρός τήν θάλασσαν,καί τάς άπροσί- 
τους ύπωρεία: τών βουνών τής Σζλαμ.ΐνος.

Είκοσι έως εϊκοσιπέντε άπλούσταται σιδη- 
:ζΐ ζ.λΐνζι. υ.έ χονδρά ναυτικά σκεπάσματα, 
πζρετάσσοντο είς σειράς κζτά μήκος τών τοί
χων. μίζ δέ μεγάλη θερμάστρα είς το μέσον, 
έξέτεινε πρό; τήν οροφήν τόν μαύρον εσκο>ριζ- 
σμένον τη; λαιμόν, όστις καμπτόμενσ:, έςήρ- 
χ-το άπό ένός παραθύρου, διατρυπών το μετάλ- 
λινόν του έύ ζσμζ.

Μακράν διά τών παραθύρων, ή θάλασσα 
διεοζίνετο οροσερά. καταγάλανος. []-iyζι τού 
πέρατος, όπου τήν έφρχττον τό χλοερόν νησί
διο» τού ’Αγίου Γεωργίου καί τά πευκόφυτα, 
βουνά τού Αιγάλεω.

Τά μεγάλα μελανά πολεμικά, μέ τά με
λανά πυροβολεία καί τά στρογγύλα θωράκια, 
έπεκάθηντο βαρέα τών ύδάτωίι, σοβαρά καί 
έπιβλητικά, ό»; βράχοι άζ.ίνητοι, άναπαυόμε.οι 
έπί άκλονήτων ριζών.

Εί; τήν δεξαμενήν έν μέγζ έμποριζ.ον άτ- 
μόπλοιον τό όποιον έκαθζρίζετο προ ήμερώ- 
έξέπευ.πε πυκνά: τολύπας μελανού καπνού, 
έτοιμαζόν.ενον προ: άναχιορησιν, και άοιάκο- 
π:; έφθανε ό ρυθμικός κρότος τών συνεργείων 
ό κρότο; τού σιδήρου επάνω είς τον σίδηρον 
ζ.ζί έζ.λόνιζε τόν άέρα ό βαρύς ήχο; τοΰ ορει
χάλκου τών μεγάλων λεβήτων και τών βαρέων 
σιδηρών σφυρών.

Μ·θ ’ ολζ έν τούτοι; τα πολλά παράθυρα, 
μεθ ’ όλον τό γλυκύ φώς, καί τά χρυσζ τετρά
γωνα. τά όπεΐζ δ λαμπρό: εαρινό: ήλιο: έρρι- 
πτεν έπι τού πζτιόμ.ατο; και τώ>ν καστανών 
ζ.λινοσζ.επασν.άτων. μεθ ' όλην την χζράν καί 
τά μειδιάματα, τά όποια ήρχοντο έξωθεν,κάτι 
τό σκιερόν, ζ.ζί μελζγχολικ.όν, είδος σκυθρωπή; 
κατήφεια: ζ.ζτήρχετο άπό τή; οροφής, ζ.ζί τά 
βήματα τή: συνοδεία; ήτις πζρήρχετο βρα
δέως άπό κλίνη: εί; κλίνην, αντηχούν κατά 
διαλείυ.υ.ζτα πένθιμα, ύποκωφα εί; τών άμαυ- 
ρών τοίχων την σκυθρωπήν ήχώ. Δέν ήςεύρω 
έάν ή ιδέα, έάν ό τόπος, έάν ή σζ.έψι; ή έξα- 
φνική ότι πολλοί ίσως είς τά; σιδηρά; αυτά; 
άφον,ου: κλίνας Οά είχον άφήση τον τελευ- 
τζΐον των στεναγμόν, οτι πολλών ή πένθιμο; 
ήχώ αύτής τή: αιθούσης Οά ειχεν άποδιόσει τόν 
ρόγχον τής άγωνίας, έγέμισαν την ψυχήν μου 
μέ αόριστα συναισθήματα άθυμίζ; καί σκιάς.

Ή αλήθεια είναι ότι μέχρι τοϋδε είχα συ- 
νειθίσει τούς ναύτα; μζ: εί: την ύπηρεσίάν 
τών πλοίιον, ζωηρού:, γελαστούς, με ροδοκόκ
κινα ήλιοκζή χρώματα καί έντονου: μύς, έ·.ώ 
τώρζ είχαέμπρό; μου μίαν γραμμ,ην άνθρώπων 
καχεκτικών, χλωμών, άτονων, άξυρίστων, μέ 
βλέμματα αλαμπή, μέ ενδυμασίαν νοσοκο
μείου καί λευκούς σκούφους, αμέμπτου; ‘ίσως 
ώ; ασθενείς, πάν άλλο όμω; ή ναύτα;.
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πύοιζον κζί έτρψόσβυ'.ον εί: μζκρού: φωτεινού; 
σελοιγισμού; τά φώτα τοϋ ΝκυστάΟμ.ου, civ 
κζτώρΟουν νά άσχσπάσω τού; όφΟζλμού; άπο 
το φωτισμένο·» παράθυρο·», το ύγρόν καί γλυκύ 
έζεΐνο φως όπου βρζοεϊζ έξη-.ΟΛούΟει ή αγω
νία τοϋ άφιλου ναύτου, οιά τό» όποιον κανείς 
civ ν,το εί: τον κόσμον νά νλυκάνη τάς τε
λευταία: του στινυά:, κανείς πλέον civ έμεινε 
ζπο όσου: ήγζπησε, παρά οί άοελφοί του οί 
θαλασσινοί, τά τέκνα τήί αλμυρά', τής γαλα
νής θαλάσση !

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑ ΓΡΑΣ

Ό"®5·©·

ΝΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Κάτασπρα μάρμαρα, ώραΐες εικόνες, 
αρχαία οκαλίομαια, 
τοίχοι κατάμανροι άπό τά χρόνια, 
απιτιών γκρεμίσματα.

Ριμάδια ξέακεπα καί άραχνιασμένα, 
ρι μόδια ασύγκριτα,
κάτασπρα μάρμαρα καί δοξασμένα 
έργοτεχνήματα !

ΙΙοια χέρια σ’ έκτισαν, ποια μάτια σ' είδαν, 
πύργε νπερύψηλε ;
Τήν κόρη μέσα είχες κλεισμένη 
τήν ήλιογέννητη .

Κάτασπρα αγάλματα τοϋ μεσαιώνος 
αρχαία συντρίμματα, 
ερημοκλήσια μαύρα γκρεμισμένα 
πόλις χαλάσματα.

Γναντεύω δώ κ’ εκεί μέσα στά ερείπια σας 
κρουσταλλεομένα δάκρυα,
αρχαία ρημάδια μέσα στά χαλάσματα, 
βρίσκω συντρίμμια ονείρων.

Ιίλέπω συντρίμμια, βλέπω ιινει ροπλάνε μα 
καρδιαΐς κοματιασμέναις
βλέπω ρημάδια, πύργους κ’ εικονίσματα 
καρδιαΐς σαβανωμέναις.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΛΛΗΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ

Είι; rat; χώρας ir αίς ήχμα<τα>· αί ώραίαι re- 
χ>αι έγινν-ήθησαν χαι οί ωραιότεροι άχθρωποι.

Ιΐίγκελμαν

Τέχνη five ή άναπαρ&βτασις exeirov, όπιρ 
αί αισθήσεις ώαό’.έέπονν είς τήν φύσιν διά μέ
σον τοϋ πέπ.Ιου τής ^νχής.

Κατονλ ίίανδές
mmm

ΑΝΘΙΣΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Άφιερώνετοι εί; τό» λόγιο» 
φίλον χ. Δ. Κολογερόπονλον-

Ο λεπτοφυές σώμα τής ωραίας 
παρθένου, ιό όποιον ίφαίνετο πλα- 
οθέν μέ γάλα καί ρόδα, είχε μίαν 
αόριστον καί ασαφή ώραιότητα.

Ί'πό ιόι· στέφανον τής μακρϊις 
ό/.οξάνθου κόμης, ιό πρόσωπον 
της, μέ τους ακινήτους οφθαλ
μούς, ήτο δροσερόν ώς εαρινή 
πρωία.

Εΰρίσκετο είς τήν πρωίαν τής 
ζωής της καί ήτο αγνή ώς οτα- 
γών δρόσου, ώς χρυσή άκτίς. ΊΙ 
η·υχή της ήτο μία αρμονία αρώ
ματος καί φωτός, καί αύτή, όπως 

ήτο πλασμένη διά τήν αγάπην, ειχεν αγαπήσει τά άνθη.Είς 
ιόν μικρόν κήπον της ή παρθένος είχε συλλέξει παντός 
είδους άνθη, τό ήγάπα καί έοτόλιζε μέ αυτά τό δωμάτων 
της καί τήν κόμην της.

Τά άνθη ιομοΐαζον μέ μικρά άδελφάκια της καί αύτή 
ίη αίνετο ιός έν άνθος ιόραΐον, τό όποιον ανοίγει τά αγνά 
πέταλά του είς τον φωτεινοί· ήλιου τά πρώτα φιλήματα.

Αί στιγμαί τής ζωής της παρήρχοντυ ώς εν ίίνειρον 
ο,ραΐον και γλυκύ μέσα είς ένα άνθινον κόσμον, οπού 
καί αϊτός ό Λίΐ'ατοί ακόμη ήλθε μίαν Πρωτομαγιάν σκε
πασμένος μέ άνθη.

Τήν παραμονήν ή κόρη είχε συναθροίσει δσα άν Οη 
ί/δννηθη, δια νά στολίοη το δωμάτιόν της. °Ανθη λευκά 
καί άνθη πολύχρωμα, άνθη άοσμα καί άνθη μέ. άποπνι- 
κτικίις ευωδίας έκάλυπτον τό δωμάτιόν της τό παρθενικόν.

Κατόπιν ΐνεδύθη τήν ώραίαν λευκήν στολήν της καί ΐη ο
ρίσει· ένα ιόραΐον άνθινου στεφάνι διά νά κοιμήθή ίορτά- 
ζουοα τήν δόξαν τής Πρωτομαγιάς.

Τό παρθενικόν δωμάτων ώμοίαζε μέ τέμενος ανθισμέ
νοι·, οπού ή παρθενία τής κόρης άνθοοτεφάνωτη έγειρε νά 
κοιμηθή. Τά άνθη ουνώδευοαν τόν ύπνον της καί ίίλην 
τήν νύκτα ένα ελαφρό,· μύρον έπλανάτο καί ί.θώπενε τήν 
κοιμωμένην παρθένον, που ώνειρεύετο ενα άνθοστεφά- 
νωτον θρίαμβον.

Χυνωμίλουν τά άνθη μέ τήν ψυχήν τής αποκοιμισμέ
νης παρθένου καί τήν έπεισαν νά </ ύγη άπό τό σώμα διά 
νά τρέξη πρός τό άπειρον μαζύ μέ τό μύρον τών λουλιιυ- 
διών, μαζύ μέ τάς χρυσός ακτίνας.

Έξω άπό τό δωμάτων της ή νί·ξ οεληνοφεγγής έφαί- 
νετο ώς μαντεύουοα τήν Ι/ρεμον καί σιγηλήν νέκρωσιν, 
τήν όποιαν έδώρουντΐι άνθη, μέσα εις μίαν δηλητηριώδη 
ατμόσφαιραν, πρός τήν κοιμωμένην παρθένον, είς ελαφρά 
φιλήματα καί ριγηλός θωπείας.

Ι'ην αυγήν, οτε ό ήλιος άνέιειλεν, ή παρθένος έκοιμάτο 
ακόμη ένα ύπνον ανθισμένου, ύπνον λευκόν πλήρη μύρου. 
Καί όταν άλλοι άνθρωποι ήνοιξαν τά παράθυρα τον δω
ματίου της, μαζί· μέ τά μόρα τών άνθέων, έπτερύγισεν 
είς τόν καθαρόν δέρα, ώς μία λευκή χρυσαλλίς, καί ή 
ψυχή τής παρθένου

Ζάκυνθος MAP. ΣΙΓΟΥΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η ’Εθνική Πινακοθήκη τϋο Λονδίνου (National 
Gallery) απέκτησε·» εσχάτως μίαν εικόνα,ής βε

βαίως δέν υπάρχει άλλη παραδοςωτέρα. Είναι είκών 
ανθρώπινης κεφαλής' τό ποόσωπον είναι πεπιεσμένον, 
ή ρίς καί τό μέτωπο·» είναι τόσω μεγάλων διαστά
σεων ώστε καθίσταται αμέσως καταφανής ή δυσανα- 
λογία πρός τά άλλα γαρακτηριστικά. Ή θέα τής ε·- 
κόνος ταύτης είναι απεχθής. Ί'ό πρόσωπον ομοιάζει 
πρός α>ρικώδτ| γελοιογραφίαν, τρομερόν προσωπείο·», 
αντανακ/ώμενον έπί σατανικού καί ιδιοτρόπου κα
τόπτρου. ’Αλλά μικρά τις σανίς, φέρουσα μίαν όπην 
είναι προσηρμοσμένη εις τό πλαίσιον τής εΐκόνος ταύ
της· όταν οέ παρατηρή τις διά μέσου τής κοιλότητος 
ταύτης Οά ίδη μετ' έκπλήξεως ότι τό πρόσωπον τό 
όποιον έφαίνετο τόσον φρικώδες, παρουσιάζεται αΐφνι- 
οίως ώς πρόσωπον ώραιου παιδός' τα περί αυτό ακα
τανόητα πρώτον σημεία μεταβάλλονται είς γραμματα 
σχηματίζοντα λέξεις δι' ών αναγινώσκεται ότι η ει- 

κών αΰτη είνε τού Έδουάρδου Σ'Γ έν ηλικία εννέα 
ετών. Ή εϊκώ» αΰτη εχει άςιομνημόνευτον ιστορίαν' 
είνε, κατά κοινήν όμολογίαν, αυθεντική ελαιογραφία 
σύγχρονος τοϋ βασιλέω; Έδουάρδου ΣΤ' γενομένη 
πιθανόν έν έτει 1546. Ή είκών αΰτη δέν φέρει ύπο- 
γραφήν άλλ' άποδίοεται μετά βεβαιότητας εί; τόν 
Γουλιέλμο» Στρήτερ, ζωγράφον τή; αγγλική; Αυλής, 
διάσημο·» τήν εποχήν εκείνην. Τό 'εργον τοΰτο οιήλθε 
διά πολλών χε'.ρών' μίαν φοράν ηγορασθη ώς εικων 
νεαρά; κόρης' τέλος κατέληξεν είς τήν 'Εθνικήν Πι
νακοθήκην, άγορασθέν α.ντΐ μεγάλου ποσοϋ χρημάτων.

— Έν Ι’ώμη έτελέσθησαν επίσημοι έορταί έπί τή 
έκατονταετηρίδι άπό τή; ϊδρύσεως αυτόθι τής Γαλλική; 
Καλλιτεχνική; Σχολής είς τή » Βίλλαν τών Μεδίκων.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Ο γλύπτης κ. Κωνσταντινίδης έτελείωσε έν πρό
πλασμα, ύπό τίτλον «Μακεδονία».Τό πρόπλασμα 

τοΰτο παριστάνει γυναίκα εί; ύπερφυσικόν μέγεθος, 
παριστώσαν τήν χώραν, τής όποιας ή κατάστασις 
άπασχολεΐ σήμερον ολόκληρον τόν κόσμον. Ή Μα
κεδονία παρίσταται τύπος αρχαία; κλασικής τέχνη; 
έν ευτυχεί· συνδυασμοί μέ τας παραδόσεις καί την 
αισθητικήν τής νεωτέρας τεχνοτροπίας. Τό βλέμμα 
της στηριζόμενον είς τό κενόν παρουσιάζεται ώς κάτι 
νά έςερευνά άνήσυχον καί συγχρόνως ρεμβώδες.

'Εκείνο τό όποιον διακρίνει τό νέον εργον του κ. 
Κωνσταντινίδου άπό άλλα σύγχρονα είνε, ότι άφήκε 
κενού; έντελώς τούς οφθαλμούς και ή εμπνευσις αύτή 
τςϋ καλλιτέχνου προσέδωκε μίαν έντονον δύναμιν εί;

— 64 — 65 —



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

το βλέμμα καί ένα χαρακτήοα Ισχυρά; ζωή; καί υ.ε- 
γαλοπρεπείας εις τήν όλη·/ εκφρασιν τοΰ προσώπου.

— Άπεβανεν έν βαθεί γήρατι έν Μονάχω ό εκ 
Τήνου γλύπτης 'Ιάκωβο; Μαλακατές, ούτινο; έργα 
πολλάκι; έξετέβησαν εις εκθέσεις. . ΊΙτο,τετί'/.ημέ/ος 
υ.έ το παρασήμου τοΰ σταυρού τοΰ Σωτήρο;. ΙΙλεΐστοι 
τών νεωτέρων γλυπτών υπήρξαν μαΟηταϊ του.

— Οί έν Γενεύη, Ζυρίχη καί Λωζάννη τή; Ελ
βετίας "Ελληνες φοίτησα· άπεφάσισαν τήν άνέγερσιν 
χάλκινη; προτομής (έπί βάσεως έξ ελληνικού μαρυ,ά- 
ρου) του εύεογέτου τής 'Ελλάδος κατά τήν έπανά- 
ττασιν Τ5’·’ ,’®*' Ίωάννου Έύνάρδου. ΊΙ προτομή Οά 
στηΟή εις τον κήπον τοΰ έν Γενεύη Πανεπιστημίου. 
II δαπάνη τοΰ έργου προύπελογίσβη είς 10 χιλιάδας 

??■ ΖΡ·, ,
— Γα αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντο; Κολοκοτρώ/η 

— οστες, επι τέλους απεφασίσβη όριστικώ; νά στηΟή 
εί; τήν αρχήν τή; όμωνύαου οδού—Οά τελεσΟοΰν -ήν 
21 Μαίου.

—' Δημοτελώ; ίτςΛεσθηααν τή 23 'Απριλίου έν 
Λαμία τα αποκαλυπτήρια τοΰ προ πολλου έστημένου 
έκεΐ άνδριάντο; τοΰ Διάκου, παρουσία τή; Β Οικο
γένειας. Ώμίλησεν ό κ. Καζάζης.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΤΤ νέα καλλιτεχνική εκβεσις τοΰ «Παρνασσού» ώρί- 
Α± σθη οια το πρώτον δεκαπενθήμερον τού ’Οκτω
βρίου Πρό; τούτο κατηρτίσβη και ή νέα κριτική έπι- 
τροπη ϋπό τήν προεδρεία·/ τού πρίγκηπο; Νικολάου. 
Ή επιτροπή άποτελείται άπό του; κ. κ. Ίακωβίδην, 
Λύτραν, Σώχον και Φωχαν.

— "Ηνοιξεν εΐςτό Grand l’alais εκΟεσι; τή; Ένώ- 
σεω; τών ζωγράφων καί γλυπτών γυναικών.

παράρτημα τής ΔιεΟ/οΰ; ΈκΟέσεω: τοΰ 
Ζαππειου ΟεωρηΟείσα «Καλλιτεχνική ΕκΟεσι;/· ζο- 

άαμβάνευσα σοβαρόν χαρακτήρα.
Αι δηλώσεις καθ’ εκατοντάδα; έφΟασαν εί; τά γρα

φεία τής έκβέσεως πανταχόΟεν. Αί διασημότεοαι καλ- 
λιτεχνικαί δόξαι τή; Φλάμανδικής, Γαλλικής, Ίτα- 
/.ικη; και Ισπανικής σχολής θ' αντιπροσωπευτούν. 
„ ΕληφΟησαν δέ ήδη εί; τό Ζάππειόν περί τά 25(1 
εργα^εξαιρετου τα πλεύστα τέχνης μεταξύ τών όποιων 
και , έργα τοΰ γαμβρού τοΰ Σουλτάνου, πεειβαλλό- 
μενα ύπό πολυτελέστατων πλαισίων.
, Δια^την τοποΟέτησιν τών έργων τούτων αντί τή; 
αρχικω; ορισΟείση; αιθούσης ήτις ήδη φαίνεται υ,ικοά, 
η επιτροπή οιεΟεσεν ολόκληρον τό περιστύλιό·/ τού 
ανω πατώματος,περικλεισδέν δι’ ύελωτών καί καταλ
λήλων παραπετασμάτων, όπερ οΰτω κατέστη άριστον 
σάλον οια μιαν καλλιτεχνικήν έκΟεσιν, καθ' όλα δέ 
ομοιον προς το 8.,Ιι·η τή; Δοέσδζς.

— έν Βενετία ή έτησία Διεθνή; Καλλιτε
χνική ΕκΟεσις. Πληβύς εικόνων έξετέΟη, ίδια Ίσα- 
λών καλλιτεχνών.

ΑΙ ΑΝΑ2ΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
’Από των μέσων τού μηνός Φεβοουαρίου έπανελή- 

φδησαν αι ανασκαοαί εις τήν Αγίαν Τοιάδα τοΰ 'ΠίΧ- 
Χλειου παρα την αοχαίαν Φαιστόν ύπό τή; 'Ιταλική; 
απ/στο/.η; της προεδρευομένης ύπό τού καΟηνητοΰ 
κ VilS " -ή Ρώμης

Έκ τών μέχρ. τούδε γενομένων έργασιών άπεκαλύ- 
£ όΤ·α7^·7' Χϊί ί Χ’-^Χευή
-ων ·7δτ ivv T7‘'' a.7-1TXT9wxV -ώ·' άνακαλυοΟέν-

, η ανακτόρων τη; Κνωσσού καί τή; Φαιστού, 

είνε τοΰτέστι Μυκηναϊκής εποχής οίκημά, όπερ άπαρ- 
τίνεται απο μέγαρο·/ ανδρών, μέγαρον γυναικών, λου
τρά καί αποΟηκας, δεν άνεκαλύφθη όμως'εισέτι δε- 
;αμενη τι; υδατος ή ύδραγωγό;.

_ΑπεκαλύφΟησαν προσέτι δύο κλίμακες φέρουσαι 
προς τό άνω διαμέρισμα καί ήμικατεστραμμέναι, κα
θόσον σώζονται δέκα καί πέντε βαθμίδες τη; μιά; καί 
οκτώ τή; έτέρας.

Ιο ανάκτορο-/ κατέχει εκτασιν 2500 περίπου τε
τραγωνικών μέτρων, υποτίθεται δ' ότι ήτο κατοικία 
αεγιστάνος τίνος ή άρχοντος τή; Φαιστού, άφ'ή; δέν 
απεχει πο/.υ. Ει; το συμπέρασμα τούτο άγεται εκ τε 
τη: θέσει»; αύτοΰ κειμένου, ώ; ανωτέρω ειπομεν, πλη
σίον τή- Φαιστού και.εκ τώ» μέχρι τούδε ευρημάτων.

Ια σπουδαιότερα έκ τών κινητών εύρημάτων είνε: 
Διακόσια·, περίπου σφραγίδες έκ πηλού. ΊΙ χςήσις 
τώ/σφραγίδων τούτων δέν έξηκριβώΟη είσέτι όποια 
τι; ητο καίτοι εύοεΟησαν τοιαϋται πρό πολλου καί 
αλλαι πολλαί είς ετερα μέρη τή; Κρήτης. Σημειω
τέο·/ οτι εν Ελλάδι δεν εύρέΟησαν είσέτι τοιαϋται 
σφραγίδες.

Ειχοσι περίπου πινακίδες μέ γράμματα πρωτοκρη- 
τικα ή τοΰ Έβαν; καλούμενα.

I εσσαρες Λεβητε; έκ χαλκού ά/ευ κοσμημάτων.
ι Δεκζ κοραι χάλκιναι. ΊΙ μεγαλειτέρα τούτων έχει 

u-J/o; 12 εκατοστά τού μέτρου. Σημειωτέο·/ότι ή κόρη 
αΰτη εινε η μεγαλειτέρα τών μέχρι τούδε ά/ακαλυ- 
φύεισών τοιούτΐ/ιν- όμοια ταύτης ύπάοχει μία μόνον 
εις το μουσεϊον τού Βερολίνου.

Δώδεκα αναθηματικά ζωάρια έκ χαλκού, έξ ών τά 
πζειστα παριστάνουσι βούς ή αιγάγρους.

Μια λόγχη χάλκινη ώσαύτως.
Δύο λεπιδε: μαχαιριών έκ χαλκού.

_ Δέκα π-λεκεις διπλοϊ καί δύο ετεροι αικοότεορι 
αναθηματικοί τοιοΰτοι.

Κλειστά μυκηναϊκά επίσης άγγεϊα πήλινα, δυστυ
χώς ομω; εις τεμάχια. Έκ τούτων έλπίζετα· ότι Οά 
συναρμολογηΟώσι 15 έω; 20.

Δυο Λαμπτήρες πήλινοι πρωτοφανούς κατασκευής. 
Ει; μικρό; λύχνος εκ στεατίτου λίθου κομψότατος 
Μικοόν άγγεΓον λίΟινον σφαιροειδές.
I εμάχια δύο Τριτωνων έκ λιπαρίτου λίθου κατε- 

σκευασμένων.
Δέκα καί εννέα τάλαντα έκ χαλκού ήτοι πλάκες 

«X χαλκού Ορθογώνιοι ζυγίζουσαι’ έκάστη περί τά; 25 
οκαοα;. Αί πλάκ·; αύται έχρησιμευον ώ; μονά; βά
ρους καίω; άνταλλαγματική άξια ϊιά μεγάλα; άγοοα- 
πωλησια;.

Έν άγγεϊον έκ στεατίτου λίθου έκ τών καλουμένων 
κάλυκες, φερβν παραστάσεις μυκηναίων πολεμιστών 
Λεπτότατα εϊρνασμένας.

I εμάχια άλλου αγγείου ρυτού μέ παραστάσεις ανά
γλυφου; ύπειΟυμιζούσας τάς περιφήμους παραστάσεις 
τών χ.ρυσών ποτηρίων τών εύρεΟεντ'ων εί; ' τό παοά 
την Σπάρτην Βαφέό.

ΕύρέΟησαν προσέτι καί άλλα πολλά τεμάχια διά
φορων αγγείων.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
ΕΠΓΔΛγροϊ. ’Π Λημοσιινομένη ιΐκό,ν σχετίζεται μί τό 

rl' ετροηχουμεεφ φύλλιρ ϋημοοιευϋεν αρίίρον τόν X. 
ίίλιοαονίυν. '.Ινα.ταριατά, ΰ.τως ν.τοτίύεται on όοα>·. τί, 

κνριωτερα κπ'ρ/α τής 'Επίδαυρον.
XPI11TOV ΛΝΕ£ΤΙΙ. Ή εϊκών εφιίοτεχνή&η υ.τό τον 

ουνεργατου μας καΓκτέχνον κ. U. Κοντο.τοϋλσν δι'ίξύ- 
φυΛίον Ατνχο-ς δεν κοτορίίώϋρ ή εγκα,ρος δημοοίευσις 
αντης είς το .ιροηγαυμειον ψύΙΙον,δημοοιεύομει· δ' αντήν, 

°γ'^<^ως. ήτις ά,εζαρτήτως τής ει ημεσότητος, 
τχει Ιδίαν αξίαν. ' ' ’

mfmw m-tw; ww ι nmfiwmti'mtm ■
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

— Ή έν 'Αθήνα:; Γερμανική 'Αρχαιολογική Σχολή 
τήν 18ην Μαίου έπανέλαβε τάς έν Λευκαδι ανασκα- 
φάς είς τήν πεδιάδα Νυδρί δαπάνα·.; τοΰ κ. Coe Κοομ. 
Αί άνασκαφαί Οά γείνουν είς τρία μέρη εί; τήν πεδιάδα 
Νυδριοΰ, όπου άναζητεϊτα. τό μέγαρον τού Όδυσσέως 
και ή πόλι; Ιθάκη.Εί; τό τέλος τοΰ ύδραγωγείου ένθα 
κατά τό παρελθόν ετο; εύρέΟησαν τά ίχνη τής κρήνης 
τοΰ Όδυσσέως καί είς τούς πρόποδας τοΰ Νηιου όρου; 
όπου έλπίζεται ν’ άνακαλυφΟώσι τάφοι.

Ό κ. Δαΐρπφελ επανερχόμενος έκ τιΐ»ν ανα την 
ΙΙελοπόννησον καί τών νήσων τού Αιγαίου αρχαιολο
γικών ταξειδίων του, ατινα επιχείρησε μετά συναδέλ
φων του, Οά μεταβή εις Κρήτην και Τροίαν, καί κα
τόπιν είς Λευκάδα,προ; έξακολούΟησιν τώ» άνασκαφών.

— Εί; τάς έν Όρχομενώ τής Βοιωτία; ένεργουμέ- 
νας ύπό τή; Β. ’Ακαδημία; τοΰ Μονάχου διά τοΰ κα- 
Οηγητοΰ κ. Φουτβαΐγκλιρ άνασκαφα; απεκα/.ύφΟησαν 
πολλοί τάφοι μυκηναϊκή; έποχής καί άλλοι αρχαιό
τεροι. οιτινες, ώ; φαίνεται, προέρχονται εκ. τή; επο
χής τιον Μινυών. Εντός τών τελευταίων τούτων τά
φων εύρέΟησαν πλήθος αγγείων, έπί τίνος δε τών 
αγγείων τούτων μαίνονται κιχ αραγμένα γράμματα 
όμοια πρός έκεϊνα τά όποια φέρουσι τά έν Κρήτ*) ύπό 
τού αρχαιολόγου Έβαν; εύρεΟέντα αγγεία. II ευρεσις 
τοιούτων γραμμάτων έν Βοιωτία θεωρείια·. ύπο τών 
αρχαιο/.όγων ώ; σπουδαιότατου αποτέλεσμα τών ανα- 
σκαφών τοΰ Φουρτβαΐγκλερ.

— Ό κ. Ώμόλλ, εις Δελφούς έπελήφΟη τών εργα
σιών πρός άνέγερσιν τού Θησαυρού τών ’Αθηναίων.

Αφού ισοπεδώβη τό κεκλιμένου έν μέρει κρηπίδωμα 
τοΰ οικοδομήματος, ήρχισεν ή άνοικοδόμησις τοΰ κτι
ρίου διά τοΰ σωζομένου ύλικού καί αντικαθίστανται 
έλλείποντές τινες λίθοι διά μαρμάρου τή; Πά
ρου. Ό πολύτιμο; λίθο; έφ' ού είνε έγκεχαραγμένο; 
ό περίφημος ύμνο; τοΰ 'Απόλλωνος, Οά τεΟή έν τώ 
Μουσείω ϊνα μή φΟαρή έκ τή; έπηρεία; τή; ατμό
σφαιρας. θ' άντικατασταΟή δέ διά νέου λίθου, έφ’ ού 
Οά χαραγΟή τό άοχαϊΟν κείμενον.

— ’Εις τά; εν Κρήτη άνασκαφάς, έπί τή; αρ
χαίας πόλεω; Φαιστού, έπιβλέπουσιν οί διαπρε
πείς αρχαιολόγοι κ. κ. Λουδ. Περογκίνη; καί Λουδ 
Περνί,κατ’ έντολήν τής ιταλικής Κυδερνήσεως. Έκ 
τούτων ό μέν πρώτος εινε ύποδιευΟυντή; τού Μουσείου 
τή; Φλωρεντίας, ό δ’ έτερο; διευθύνει τά μουσεία 
Νεαπόλεως καί Πομπηία;.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Έν τώ ΆΟηναίω Πιτεστίου τής Ρωμουνίας ό κα
θηγητή; Ν. Βανέσκου ώμίλησε διά μακρών περί τοΰ

Η ΜΙΚΡΑ 
ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ PERRAULT

Έ £>γον Oauuadiov — Φωτοτυπία ρεγάλου είχάματος

ΕΙΝΑΙ ΊΟ ΕΦΕΤΕΙΝΟΝ ΔΩΡΟΝ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

ΤΙρύς τους προπληρώνοτιας συνδρομητάς της

Η ‘ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, ΕΞΕΔΟΘΗ

θεάτρου παρά τοϊς άρχαίοις ελλησιν. Ό ρήτωρ έδι- 
καιολόγησε τήν έκλογήν τή; ύποΟέσεως δείξας έν γε- 
νικαϊς γραμμαϊ; την αδιαφιλονείκητον σπουδαιότητα 
ήν ενέχει δια τούς συγχρόνους λαού; ή διδασκαλία τή; 
ελληνική; άρχαιότητος. Καταδικάζει τήν παρατηρου- 
αένην αδιαφορίαν παρά τοί; νεωτέροι; λαοί; διά τά 
αθάνατα μνημεία τών παρωχημένων μέν εποχών άλλα, 
πά/τοτε λαμπουσών εν τή διαρρεύσει τών αιώνων. 
’Επιμένει ιδίως επί τής μεγαλοπρεπείας μέ την όποιαν 
παρουσιάζεται ή ελληνική φιλολογία καί τής όποια; 
τή/ μενάλην επιρροήν έπί τοΰ άνΟρωπίνου παγκοσμίου 
πολιτισμού αίσΟκνόμεόα καί σήμερον ακόμη. Μετά 
τήν εισαγωγήν ταύτην ό κ. Βανέσκου δεικνύει τίνι 
τρόπο/ τό έ//.ην.κόν πνεύμα εύρε την λαμπροτέραν 
έκφανσιν εν τώ Οεατρω όπερ σήμερον ακόμη αποσπά 
τόν θαυμασμόν τοΰ κόσμου τών γραμμάτων' έπειτα 
εξετάζει κατά πόσον άνταπεκρίΟη τό έλληνικόν θέα
τρου εί; τήν έν γένει κοινωνίαν καί εις τά; άλλα; έπι- 
στήμα; διά νά φΟάση εί; τοιαύτην έπίζηλον περιωπήν.

Μίαν εκ τών εξηγήσεων τούτων τή; ύπεροχή; ό 
αγορητή; τήν εύρίοκε: έν τώ ιδεώδει χαρακτήρι τή; 
έλληνική; τέχνη; αντανακλωμένω ύπό τα; ώραιοτέρα; 
περιστάσεις καί έν τή έλληνική τραγωδία. Δεικνύει 
κατόπιν πώ; τό θρησκευτικόν αίσθημα αποτελεί έν τή 
έλληνική κοινωνία σημεϊον ήΟικοποιήσεως τελεία;. 
Ό ελληνικός Όλυμπος παρουσιάζει πρωτότυπα ύψη- 
λοτάτη; ήΟικότητος. Παρατηρήσεις κάμνει έπι τή; 
μεταξύ παλαιού καί νέου θεάτρου διαφοράς, όσον αφο
ρά τόν χρωματισμόν τών ηβικών παβώ/ καί αποκα
λύπτει την ύπεροχην τοΰ πρώτου όπερ ουδέποτε προ- 
καλεϊ συγκινήσεις βίαια; 'Αποτείνεται πρός τό πνεύ
μα, αφού άλλως τε, άπασα ή έλληνική έπιστήμη καί 
τέχνη διακρίνονται διά τοΰ χαρακτηρισμού τούτου.

Κατόπιν ό ρήτωρ θίγει όλα; τά; εύνοϊκά; δια τήν 
άνάπτυξίν τοΰ άπαεαμίλλου τούτου θεάτρου περιπτώ
σεις α; έπεξηγει διά τή; υψηλή; ψυχικής μορφώσεω; 
τοΰ έλληνικού λαού. Έπί τή περιστάσει ταύτη παρα
τηρεί τήν ζωηράν άντίθεσιν τήν όποιαν παρουσιάζει 
ή νεωτέρα κοινωνία, έν ή άνευ τοΰ έλαχίστου έλεγ
χον έκλεγονται τά θεάματα, άτινα οφείλουν νά ποδο- 
γετήσωσι τό πνεύμα τή; νεολαία;. Καταδικάζει τά; 
ασέμνου; καί άκατεργάστου; παραστάσεις τών θεά
σεων μα; αϊτινες παρά τοϊ; ελλησι δέν ησαν γνωσταί 
οΰτε παρά τοί; νέοι; ούτε παρά ταϊς γυναιξί, καί πε- 
ρατών έφιστά τήν προσοχήν έπί τοΰ ύψηλού τούτου 
ηθικού μέρους τοΰ έλλ. θέατρου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Τήν 19 'Απριλίου,παρισταμένου τού Γάλλου ύπουρ- 
•·οΰ τής Παιδεία; κ Σωμιε εγένοντο τα εγκαίνια τοΰ 
εν Δελφοί; νέου άρχαιολογικού μουσείου, όπερ είνε 
άπλούστατον κτίριον, άνεπίοεικτον καί μέ πολύ φώ;. 
Έντό; τοΰ Μουσείου έστήθη ή προτομήςτοΰ χορηγού 
άειανήστου Συγγροΰ. Ή προτομή είνε εργον Γάλλου 
γλύπτου, τοΰ Βερλέ. Παρίσταται ό Συγγρός φέρων 
τόν Μεγαλόσταυρον

V V

ΕΠΑΙΤΙΣ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΛΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ -1903

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ίεΐς μεταλ.λικο>· . ..................................................ζΐο.
» τραπεζικά γραμμάτια ’Ιονικής Τραπέζης . , >>

" κερματικά » » δίδραχμα καί μονόδραχμα. "
ί 'zlir/τιιιοΐ’ μεταλλικοί· είς το ίξωτερικόν . »

Έϊωτερ. λ)σ}ΐοΙ · Προϊόν έκδσθέντο; Έθνικοΰ δανείου είς χρν- 
f αόν Ελληνικοί· Σιδηροδρ. 4·/» Γ"*’ 1902 . »

Δάνειο»· πρός την Έλλην. Κυβέρν. επ’άναγκ. κικλ. τραπ. γραμμ. ·>
Δάνειον πρός την Έλληνικ. Κνβέρνησιν διδράχμ. καί /ιονοδράχιι, »

31 Μαρτίου 
190:1

2,601,435.21
3,009.085.—
1,351,783.—

21,153,823.21

10,805,579.57
69 778 575 17
13,500,000 —

28 Φεβρουάριου 
190:1

1,891 876 95
2.936 03.5.—
1,335 578.-

20 111 970.32

I1,316,976 62
69,778,575.47
13,500.000.—

, Φβ · I I A'i Ζί?1'0’'’· s0- 23,767,036.80Όιιολογ. ΈΘν, οανείων >
I » τραπγραμ. » 30,524,784.—

Προεξοφλήσεις............. »
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων...............................................................ν
Δάνεια καί άνοικτ. λογ. επί ίνεχύρφ χρηματογράφων ... »
Δάνεια έπ’ ένεχΰρφ εμπορευμάτων ............................................. »
Δάνεια καί άνοικτοί λογαριασμοί έπί υποθήκη.................................... »
Δάνεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα ... “
Χορηγήσεις εΐς γεωργοκτηματίας ........ V
Καθυστερήσεις χορηγήσεων εί: γειοργοκτηματίας καί γραμματίω 

Προνομοιούγου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας .
Μετοχαί εΐς εγχωρίους 'Εταιρείας .......
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης ........ »
Τοκομερίδια έν γίνει ..............................................................................»
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα έξ άναγκαοτικών εκποιήσεων »
νίηαιτ^σει; επισφαλείς................................................................ »
"Εξοδα έγκταταστάσεως (ιδίως δαπάνη κατασκ. τραπεζ γραμμ.) » 
Λογαριασμοί τρίτων εν τώ εξωτερική!....... ο
Υπηρεσία Εθνικών δανείων εις χρυσόν............................................ »
Λογαρ έξαγορ. συμμετ. Κυβερν. εις κέρδη ίκ τραπεζ. γραμματ. » 
Εξαγορά προνομίου Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλΐας . >■
Προμήθεια τροπής λαχειοφόρου δανείου εΐς τραπεζικά γραμμάτια 
Διάφορα.............................................................................................. »

Ί'ύ όλ,ον δρχχμαϊ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν Κιφάλαιον . . . . . . . Δρ.
Άποθεματικά κεφάλαια

Τραπεζικά γραιψάτια έν κυκλοφορία
[ διά λ.]σμόν τήε. Κνβερνήοεως Δραχ. 09,778/575.47 "

It · « » Τραπέζης » 110,690,796.94 . »
Κερμας. γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα . ... "
Καταθέσεις ανευ τόκου εΐς μεταλεΐα ...... »
Καταθέσεις άνευ τόκου ........ ο 
Έπιταγαί πληρωτέοι. ......... 
Μερίσματα πληρωτέα ... .... . «
Καταθέσεις Δημοσίου διά χορ-γ. δα>·. κατά τον ,ΙΙΦδΓ Νόμον
Διεθν. Οϊκ. Έπ. λΙομός κατ. ίκ > Εΐς χρυσόν · 111,506.4
δημοσίων υπεγγύων προσόδων · τρ.γραμ. ·· 3,983,849.37 ·

Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν ....,» 
ιι ■ » · (τραπεζικά γραμμάτια] . . ■

Καταθέσεις Δημοσίου εΐς χρυσόν. ........ 
“ " επί τόκφ εις τραπεζικά γραμμάτια . . »

Έντ. καταθ. Δημ. είς χρυο. διά τήν κατασκ. Σ. ΙΙ-Δεμερλή-Συν »
" , “ ■ " τρ.γραμ.- - ....

Καταθέσεις Δημοσίου είς τραπεζ. γραμμ. κατά τον νόμον ΒΨΕ
Καταθέσεις επί τόκφ. , »
Ααχειοφόρον δάνειον Τραπέζης ....... ·
'Γπηρεοία λαχειοφόρου δανείου Τραπέζης ...... 
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ......... 
Λογαριασμοί τρίτων έν τιβ εξωτερική) ...... 
Διάφοροι λογαριασμοί
Διάφορα ............

Τι» 6λ.ον δραχμαί

Έν ΆΟήναις τή 9 'Απριλίου 1903

51,291 ,820.80
20.716 382 17
2,625 600 17

I 0 697,189 82 
272,018 35 

50,02ο,030 72 
11.221 .422 97 
12,428,751 95

1 168.708 79 
4,020 202.25 
1,500,000.—

8,019,314 07
2,369.911,21
1,735 899.08

2,0(17,0'0.
1.600,000.-

700.000 —
I .208,589,10

346.841.223.51

20,000 000.-
13,500.000.
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