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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ε. ΑΣίιπιυγ. Ή τών γραμμάτων αίγλη. (Τέλος). 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι'ΟΔΕΝ.
ΠΟΑ. ΔΗΜΗΤΡΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΙά ντ ’ έσπάνι. i Τέλος). 
ΑΓ. ΚΟΣΜ1Ι. Τό μυρολόϊ τής Παναγιάς.
Β- ΜΕΝΤΣΕ.ΜΔΟΥ, Πεθαμένη. (ΛΥα ποιή/ιατιι |. 
ορισμοί τέχνης.
ς. δε-βιαζη. Ή Βυξαντιακή τέχνη έν Ζακύνθω.
γ. KAMBAKEAH. Serenata Veneziana.
κ. "Π τέχνη κατά τόν Μεσαίωνα. (Συνέχεια).
ΛΕΟΝΙΔΑΣ ΑΡΟΣΗΣ.
ΑΧΙΛΛΕΟΣ ΝΕΗ. Άπό τάς Άτθΐδας. (Λα .1. Μάτσα). 
β. κορτζα. Ανοιξιάτικο όνειρο
Δ. I. ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ. Πολύς θόρυβος. (Λ'οΐ/ιιζος 

μονόλογοί).
δλφνιδος. Σημειώσεις ένός μηνάς. ('/■'άλτικ ηρώων.— 

Ξενομανία.- Ερωδιοί— Έν τφ κοιμητηρίο.ι. — ΊΙ 
κ. Φωκά).

καλλιτεχνική κινηςις. | Ζωγραφική.— Γλυπτική. — 
Αρχιτεκτονική.— ’Εκθέσεις.)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.
ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ.

ΕΙΚΟΝΕΣ Ι

BEKGES. Ό άγιος Γεώργιος νικητής. (Φωτοτυπία).
A. HIRSCH. Ή έ’.'έδρα τών Φαύνων. (Φωτοτυπία).
Η ΜΑΝΑ.
A. HO1IIN.
β. βερναρδου Ο μα’ίμουδιάρης.
J. BULANI·. Θέρος.
ΕΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΗ.
π. τςιριγοτου Τό μυστικόν.
π. τςιριγοτου. Υπαίθριος έμπορος έν ΑΙγύπτω.
Γ. χαλεπα. Άγγελος.
Γ. χαλεπα. Φιλοστοργία.
CHARPENTIER. Αυλητής.
ΠΟΙΜΕΝΙΣ.
ΛΕΟΝΙΔΑΣ ΔΡΟΣΗΣ.
Κ® Λ. Λ. ΜΑΤΣΑ.
φ. αριςτεος. Τέσσαρες γελοιογραφίαι τοϋ μονολό

γου «Πολύς Θόρυβος·.
1‘Avis d'angers. Προτομή Βάσιγκτων.
φ. λριςτεος. Νέα κοσμήματα καί πρωτογράμματα.

Άντ. Σπηλιωτοπούλου. Ό τύπος έν Έλλάδι 
ζΐιάλεξις γενομένη έν τφ Έλλ κένιρφ Αλεξάνδρειάς.

Μιχ Ελευθερίου. Πασχαλινή φιλολογική έπε- 
ΧΤίρίς. Έτος .4 . έν Πειραιεϊ. Περιέχει άρθρα αξιανά
γνωστα.

Θεατζίκή βιβλιοθήκη. Ί'τό τοϋ ιμιλοπροο'όου έκδο
του κ. Γεωργ. Φέξη έκοίδεται εις τόμους ή - Θεατρική 
βιβλιοθήκη- περιλαμβάνουσα τά εκλεκτότερα δραματικά 
έργα τής τε ήμεδαπής καί ξένης φιλολογίας. ΊΙ υπηρε
σία ήν προσφέρει ό κ. Φέξης εις τά γρειμμαπα είναι με
γάλη, διότι διασώζει καί διαδίδει έργα άνεγίΌΐρισμενης 
αξίας. Τήν έποπνείαν τής θεατρικής βιβλιοθήκης έχει ό 
κ Λάοκαρης.

Γ Δημητρίου ίοτροϋ. Εικονογραφία φωτογραφικίι 
μεθ' Ιστορικών παθολογικών περιπτώσεων. Έκδοσις 
πολυτελής. Τυπογραφεϊον Κωνοταντινίδου.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ

Μήτσου Παπααπύρου. "AfiuGiioi. Λυρική συλλογή 
έκ 5,000 στίχων. εκδοθησομένη εις 10,000 αντίτυπα. 
'Σάν πολλά μάς φαίνονται, καί στίχοι καί αντίτυπα. δΐό- 
νον ή συνδρομή είναι ολίγη, 1 δραχ.

ΣπουπίΟτάδα. Έπος σατυρικόν εις τρισχιλίους στί
χους. 'Τπό Πολ Δημητρακοπούλου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
·.· ·. ν υ ν ν ν ν ν ν ν υ υ.υ ν ν υ υ υ V

Ή lb vue ιίιι liien- ίδημοπίευαε σημείωμα κερί δύο 
Σουηδών γλυπτών, τής κυρίας Benedicks— III uce 
καί τοϋ G F. Eliiii, ώς καί τινα έργα των.

Η Guedy—Nouveau manuel complet 
de peint uro it I’ aquarelle.

L. Hareux. Les Arbres, leuis differentes 
essences. Eludes d’ a pi es nature. Μετά 32 φοιτούν- 
-Τίώ»’.

S. R i c li t e n 1> e r g e r καί G. Lefenestre. 
L a p e i n t u r e e n E u r ο p e. Ρώμη (τόμ. Β. Τό 
Βατικανού αί Έκκλησίαι).Μετά 100 εικόνων Φρ. 10.

V.Mort et Recherches critiquessur 
V i t r u v e e t son oeuvre.

R. Peyre Ninies, Arles, Orange, Sami - Remy. 
Ενδιαφέρουσα μελέτη περί τών εΐρημένων πόλεων. ση
μαντικό»· διά τήν ιστορίαν τής τέχνης.

Transformations progrestives des styles 
dans la denlelle.

Laly Di Ike. Graveurs et dessinale- 
u r s fra ns a is du XVIJI slide. Λονδίνου 35 φρ.

L H eve si. L’ Art Antrichien au XIX siecle. 
Λειψία.

F r. E n k e. Nouvellesiludes d' a p r is 
nature. Στουτγάριη.

Die Anslellung der Darmsladler Kunsller Kolonie. 
Λαρμστιιτη.

W- Morris. Ai chilecture, Industrie et Richesse. 
υίονίϊνον.

Είς TO Studio (άρ 722) δημοσιεύονται συμπληρώματα 
περί τών καλλιτεχνών G. Costa, J. le Bion, J. Younk.

"Ενεκα τής κατά τον προσεχή μήνα 
απουσίας έξ Ά&ηνών τοϋ Διενΰνντοϋ, 
έκδίδεται τδ παρόν φύλλον 
ένωϋέντων τών τευχών τών μηνών ’Ιου
νίου καί ’Ιουλίου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΙΓΛΗ ')

Τή 17 Νοεμβρίου 1558 κζτήρχετο εί; τόν 
μέλανα Τάρταρον, μετ' άπζισίζν βασιλείαν 
πέντε ετών καί τεσσάρων μηνών, ή επαράτου 
μνήμης Μαρία ή Αιμοχαρή:, ή φανατική πα- 
πολάτρις, ή βασάνοις τε και πυραίς καταδιώ- 
ξασα τούς Διαμαρτυρομένους. Διεδέχετο τήν 
Μέγαιραν ή άδελφή αύτής Έλισσάβετ, ή είςα- 
γαγοϋσα τήν Μεταρρύθμισιν έν 'Αγγλία καί ής 
την μακράν βασιλείαν (1558—16Ο3)όΒέϋλος 
(Rayle) έκάλεσε «τό ώραιότατον τεμάχιον τής 
αγγλική; ιστορία;». Καί όντως ύπήρξεν ή δη
μιουργός τού βρεττανικοΰ μεγαλείου καί συγ
χρόνως πολυμαθεστάτη καί αϋτη βασίλισσα, 
διότι έκ νεαρά; ηλικία; ήγάπα τά γράμματα 
καί έσχε κλασικήν παιδείαν. Έδιδάχθη επί δύο 
έτη τά ελληνικά καί τά λατινικά ύπό τού τότε 
διάσημου έλληνιστοϋ Ρογήρου "Ασχζμ ί Asc.ham ) 
ον ό πατήρ αυτής Ερρίκος δ Η' έξελέξατο ώ; 
παιδαγωγόν τής Ελισάβετ’ ό δέ Ρογήρο; ήρ- 
μήνευσε τή βασιλόπαιδι τον Σοφοκλέα. τόν 
Κικέρωνα καί άλλους των αρχαίων. Άναβάσζ 
οέ έπί τού θρόνου μετεκαλέσατο τον Ρογήρου, 
διωρίσασα αυτόν γραμματέα καί ιδιαίτερον αυ
τής διδάσκαλον των αρχαίων γλωσσών. Φαί
νεται δέ ότι τοσούτο καλώ; ήπίστζτο τά; κλα 
σικά; γλώσσας, ώςτε ημέραν τινά, καίπερ έν 
ηλικία προβεβηκυία περιελθούσα, άπήντησε λα
τινιστί μετά πολλή; ζωηρότητας πρός τινα Πο
λωνόν πρεσβευτήν, οςτι; λατινιστί προςαγορεύων 
αυτήν, έξεδάλου υπερβολικά; καί άπαρζδέκτου; 
αξιώσεις. Ειτζ δέ μετά τών αύλικών αυτή; 
συνδιαλεγομένη ήγανάκτει, διότι ήναγκάσθη, 
έλεγε, νά ξεσκονριάσι; τά παληά της λατινικά. 
Λέγεται μαλιστα ότι μετεγλώττισεν αγγλιστί 
τον Οράτιον καί ότι ή μετάφρασι; αϋτη έκτυ- 
πωθείσα έγένετο περιζήτητος, τούτο όμως αμ
φίβολον. Ού μην αλλά καί έπί έλληνομαθία 
έσεμνϋνετο μεταφράσασα λατινιστί τραγωδίας 
τινά; τού Σοφοκλέου; καί ούο λόγου; τού Δη- 
μοσθένους, άπερ έδειξεν ημέραν τινά τω Γάλλω 
Σοφφρύ Δε Καλιγνιών, τώ μετέπειτα καγγε- 
λαρίω τής Ναβάρρας’ήτο δέ ουτο; έκ τών πο
λιτικών πρακτόρων Ερρίκου τού Δ’ άμα δέ 
καί συγγραφεύ:. Έπέτρεψε δέ μάλιστα αύτώ 
·,ά λάβη άντίγραφον ελληνικού τινο; έπιγράμ- 
ματος ύπ' αύτή; ποιηθέντο;· πρός τούτοι; έζή- 
τησε την γνώμην τού Σοφφρύ περί πενών χω
ρίων του Λυκοφρονος, ον τότε άνεγίνωσκ», προ-

τιθεμένηΤνά. μετάφραση ένια τούτων. Περί δέ 
τά τέλη^τού βίου ήσχολεΐτο εί; τήν μεταγλώτ
τισήν τού περίφημου συγγράμματος τού Βοκθίου 
«Cousolatio philosophies ■·, ϊνα παρηγόρηση, 
ώ, έλεγε, την λύπην, ήν ένεποίησεν αύτή ή 
αποστασία ’Ερρίκου τού Δ', οστις έγένετο, ώ; 
γνωστόν, άπο Διαυ.αρτυοου.ένου Καθολικός ϊνα 
κατακτήση τού; Παρισιού;, έκφωνών τό περί
φημο·/ έκεϊνο «Paris vaud bien tine messe», 
οι' ο καί έπιστέλλουσα αύτφ καί έπιπλήττουσα 
ύπέγραύε τήν έπιστολήν : «Voire bonne soeur 
a la vieille mode, je ne que fairede la nou- 
velle, Elisabeth··.

'Αλλά καί άλλη βασίλισσα έτίμησε τά γράμ- 
•χατα καί τά; καλά; τέχνας, ή τού φιλοσόοου 
Καρτεσίουκ.ζί τού έλληνιστοϋΟύοσσίου ( Vossius I 
μαθήτρια Χριστίνα, ήτι; αδυνατούσα έν Σουη
δία νά καλλιεργήση έκεϊνα καί άπολαύση τού 
των, ώ; έπόθει, παρέσχε τό μοναδικόν ίσως έν 
τή ιστορία παράδειγμα βασιλίσσης λατρευο- 
μένη; υπο τών ύπηκόων αύτή; καί οίκειοθελώ; 
παραιτουμένη; τού θρόνου τώ 1654, χάριν τών 
βιβλίων, τών εικόνων, τών ναών, χάειν τών 
γραμμάτων καί τή; τέχνης. ΔΓ ό καί πολλά; 
χώρας περιελθούσα καί πολλά έπισκεψαμένη 
μουσεία έγκατέστη έν Ρώμη, ένθα καί έτε- 
λεύτησε τώ 1689. Ώ; ή 'Ελισάβετ τή; ’Αγ
γλίας, ή Χριστίνα τή; Σουηδία; ήτο άγαν κλα
σική εΐς τά; μελέτα; αύτή;· πλήν τών νεωτέ- 
ρων γλωσσών ήπίστατο, ώ; εκείνη, τήν ελλη
νικήν, την λατινικήν καί τήν εβραϊκήν, ήτις 
έθεωρεΐτο τότε έκ τών κλασικών καί δικαίως, 
διότι έν αύτή συνεγράφη ή θαυμασιωτάτη τών 
έποποιών, ή Βίβλο;. Έκ τών τεσσάρων πονη- 
ματίων, άπερ ή βασίλισσα τή; Σουηδία; συνέ- 
γραύεν, έν έπιγράφεται : Κρίσεις περί του Με
γάλου Αλεξάνδρου' πάντα δέ φέρουσι τόν τύ
πον τού ιδιορρύθμου αύτή; χαρατκήρο;· άλλά 
δέν είπεν ό Βυφφών «ie style C' est I’ hom- 
me»; Υπήρξε δέ ή έν Στοκχόλμη Αύλή άκα- 
οήμ,εια σοφών καί λογιών άνδρών, οι ’ ο καί 
δικαίως ό περιώνυμο; Βοσάρ (Bochard) έλεγε·/ 
ότι «ώ; τό πάλαι ή βασίλισσα Σαβά άπήλθε 
προ; τον σοφον Σαλωμώντα, τό δνου.α αύτού 
άκούσασα, οϋτω σήμερον οί σοφοί πορεύονται 
προς έπίσκεψιν τή; Χριστίνη; τήν σοφίαν αύτή; 
θαυμάζοντε·».

τού 1762 — 
οντω; τό φώ; 

έκ Βορρά, ό δ' έκπέμπων αύτό 
μεγαλουργό; έκείνη αύτοκράτειρα, 
ή νομομαθής, ή προστατι; τή, έν 

ή 
τού Δι- 
πιστέλ- 

, Β-ρολι- 
ή: II αλλά; καί 

:ος έκ Τυβίγκη:, 
καί έδημοσίευσαν 

περιηγήσεις. Έκ 
πρό; τού; έπιστή- 
-η. Μαθό όσα ότι 

ύτίθ-το νά έκποιήση ήν είχε πλου- 
την θυγατέρα 
έζήτει ‘15000 

........... έγκοατέστα- 
ιστορίας, άλλά λίαν άδαη 

τά; προίκα;. 'Αγοράζω προσέθετο 
ραν συλλογήν αντί 100,000 φράγκων καί 

άφίνω ύμϊν την άπολαυήν αύτή; έφ ' όρου ζωή,'». 
'Αλλά 
τερίνη;

■) Τέλος.

Γνωστό; ό περίφημο; έκεϊνο; στίχος:
C’ est du Nord <|ue nous vienl aujourd* lini la lumilre, 
οι ου ό Βολταίρος θαυμασίω; εξύμνησε·/ Αί-

κατερίναν τήν Μεγάλη/, τήν άπο 
1797 ένδόξω; βασιλεύσασαν. Καί 
ήρχετο τότε 
ήλιο; ήτο ή 
ή φιλόσοφο: 
Γαλλία 
υ.ετά> 
οεεώ ζζ’.
ζ.ουσζ.
>ζϊο;

ν. z τ χόιωζοα ένης
,---. τού
έγκ.υκ.λ οπαιοικών

ου Βολταίρου 
.. άλλων 
’Εντολή 

φυσιοδίφης 
ό Γ'χελέν, φυσιοδίφη; καί 
περιηγήθησαν 
τάς περισπούδαστου; 
τών πολλών τή; Αικατερίνη 
ι/.ονζς γενναιοδωριών 
ό Π αλλ ά; πρού 
σίαν συλλογήν, ϊνα

' Εγκυκλοπζιδ εί α: 
Δαλ α;χ.βέο, 
....___ άν

αύτή; ό π-ρ'ώνυμο; 
καί περιηγητ

ούτ·
τήν Ρωσσίαν,

αύτώ·/

καί αϋ

προικίση 
αύτού καί πληροφορηθ-ϊσα ότι 
ρούβλια, έγραψεν αύτώ ότι «ήτο 
το; τή; φυσική; ιστορίας, ΰ'-.λ.'. ί 
πρό; 
ύμετ

ς; ω; 
τήν

τ.—.
ςςεφ

μεγαλείτερα δικαιώματα τή: Λικα- 
τόν σεβασμόν τή: έπιστήμης είσί 
ύπήρξε καί αϋτη συγγραφεύ;· σννέ- 

τήν θαυμασίαν εκείνην Instl'U- 
λέτη; τού Μον- 
νευσθεΐσαν καί 

έκ τών λαμπρότατων

I 
τά 
εΐς 

ταύτα:ότι 
ταςε γαλλιστί 
ction pour le code, έκ τής μελ 
τεσκίου καί τού Βεκκαρίου έμ.πι 
ήτι; είναι άναντιρρήτω;
σελίδων τού βίου τής Αικατερίνης. Ο Μέγα; 
Ί'ριδερϊκος έπιστέλλων αύτή έλεγε·/ : «Ή Σε
μίραμις διώκει στρατιάς, ή 'Ελισάβετ τής 'Αγ
γλία; συγκαταλέγεται μεταξύ τών μεγάλων 
πολιτικών, ή Μαρία—Θηρεσία έπέδειζε πολλή·/ 
γενναιότητα κατά τήν άνάρρησιν αύτή; εί; τόν 
θρόνον, άλλ ’ ούδεμία γυνή δέν είχε δειχθή νο- 
μοθέτι;· ή δόξα αϋτη έπιφυλλάσσετο τή Ίσα· 
ρίνη τής Ρωσσίας2».

ου

ΙΙρό ολίγων δέ έτώ/ άνασσα κραταιοτάτη, 
έπί ά/αριθμήτων εκατομμυρίων ύπηκόων βασι
λεύουσα, πρό; άλλο κοινόν ή τό τή; βουλής τών 
Κοινοτήτων άπιτεινομένη, έζήτει τήν ψήφον 
αύτού ούχί πλέον ώ; άνασσα, άλλ ώς συγγρα
φεύς τών Ιδίων αύτής ’Α7ΐο/.η·ηιιονευιιάτ<ον. Καί 
βεβαίως έσχε ταύτη/ εύμενή, διότι ούδέν άφε- 
λέστερον καί σύναμα περιεργότερον τών τής 
μετάστασης Βικτωρίας ’Απομνημονευμάτων, εν 
οΐ; μετά τοσαύτη; μετριοφροσύνης καί ειλικρί
νειας έκφράζει τά; έντυπώσεις αύτή;, ϊοία σε 
έν τω κεφαλαίω έκείνω ένθα ποιείται λόγον περί

1) Comte de Segur «Mtonoii'es·, τομ. II, ««λ. 61. 
Paris 1845.

2) Biographie nouvelle des Contemporains, τομ. IV, 
σελ. 198: -Catherine II Alexiowna».

τών προσωπικών αύτή; σχέσεων μετά Χαπο- 
λέοντο: τεύ Γ' καί τή; τότε αύτοκρατείρα; 
Εύγενίας, ήτις καί αϋτη προύτίθετο νά δημο- 
σιεύση ή έδημοσίευτε τοιαύτα.

«Μία μόνη εύτυχία υπάρχει : τό καΰήκον, 
υ.ίζ υ.όνη πζρηγορίζ : ή ιργασία, μίζ μονή 
ήδσνή: τό καλόν··,λέγει που ώ; προςφιλέ; σύν
θημα τού; λόγου; τούτου; έχουσζ, ή έπί πεζο
γραφία καί ποιήσει διαπρέπουσα σήμερον βασί
λισσα τής Ι’ωμουνίζ;, δι’ή; κλείει δυςτυχώ; 
ή διεθνής αϋτη τίόν λογί<·>ν βασιλισσών πινα
κοθήκη.

ΊΙ βασίλισσα Ελισάβετ, ή ύπό τό όνομα 
Κάρμ.εν Σύλβα τό στέμμζ των γραμμάτων πε- 
ριβληθεϊσα καί διά τών πολλών καί ποικίλων 
αύτή; συγγραφών την 'Ρωμουνίζν κλείσασα,εινζι 
συγχρόνως και γλωσσομαθή;, γερμανιστί, γαλ
λιστί κζί αγγλιστί συγγραψζσα. 
τή; λόγιας ταύτη. βζσιλίσση;, ής 
τατα διηγήματα έδημοσιεύθησαν έν 
'Ιίμερολογάμ έπραγμζτεύθ/·, μετά : 
ριτο; 
παινί
Αίκατερίνα 
διατριβή έξ 
«Δέκα καί 
ποιήματα,

Άλλά περί 
δύο <!»ραιό- 

• τω Άττικιϋ 
πραγμ.α . νυν ο ρ.ι.α περισσής χα- 

ο ό κ ·. ·χ ο ς τ ώ ν έ' λ η ν ι κ ι ό ν γ ρ α μ μ ά τ ω ν θ ε ρ α 
;, ή εύπαίδευτο; καί φιλόπονος δεσποινίς 

Ζάρκου, έν άςιολόγω βιογρζφική 
ής άποσπώμεν τά όλίγζ ταύτα : 

έξ έτών ήρξατο γράφςυσζ ώραία 
___ ..........., ών έν είναι ή ΊΤχώ..
1877 ή βασίλισσα ’Ελισάβετ είχε·/ ήδη αρχί
σει νά υ-ετζφραζη 
πητά τής θυγα 
ΊΙ Σαπφώ, 
ύπό τήν έπιγ 
δοθέντων, π 
μαρτύριο·/ τής 
τή; ήγεμονίδος ποιητρίας... 
τρία; ύπαρχε·, έν τή Κάρμεν 
συγγραφεύ; θελκτικωτάτων 
Διηγήματα τοΰ Ιίελέσγου, λαβό/τα 
μίαν χωρίου τής Ρωμουνίζς, το 
ΐ)ίων είναι σειρά τερπνών διηγήσεων α: κοσμεί 
πάντοτε φαιδρά ή μελαγχολική ή φαντασία τή; 
ποιητρίας. Έκ τούτων τό « Vet ful eu dor» (Pic 
aux regrets) έπιγρζφόμενον μετεφράσθη ύπό 
τή; Ιδία; γαλλιστί έν τή itevue du Monde latin. 
Γαλλιστί συνέγραψε καί κωμωδίαν : «Reve 
nanls el Revenus» έπιγραφομένην, προωρισμέ- 
νην διά τήν κοινωνίαν τού Βίυκουρεστίου, άγ-

.. Άπό τού
.ν

εί; τήν γερμανικήν τά άγα- 
.ο; αύτή; ρωμουνικά άσματα.. . 

εκ τών καλλίστων ποιημάτων τών 
■ραφήν «Slurme» (Τρικυμία) έκ- 
αρέχει εί: του; εΐδότζς λαμπρόν 

ποιητική; ίκζνότητο; καί τέχνης 
Πλήν τή; ποιη- 
Σύλβα χαρίεσσα 

διηνηιχάτων. Τά 
τήν έπωνυ- 

τών Καρπα- 
πνών διηγήσεων ά: κοσμεί

γλιστί δέ έποίησε διάφορα ποιήματα... Ή βα
σίλισσα ’Ελισάβετ, ή φιλόσοφο; γυνή, ή δια
κεκριμένη συγγραφεύ;, ή θελκτικωτατη πο·.ή- 
τρια διέμεινε προ παντο; γυνή ζπ/.ή, λάτρις 
τή; φύσεως, ή; ύμνεϊ τά θζυμάσια, χρωματί- 
ζουσζ έκαστον άντικείμενον διά ρόδινη: χροιά;· 
ή δέ πρό; τήν έρημίαν καί τού; άγρού; κλίσις 
αύτής ουδέποτε ήλαττώθη... Ή Κάρμεν Σύλ-

71 -



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

βα είναι μ.ία τών σπανίων έκείνων ήγεν.ονίόων, 
αϊτινε; άκόπω; φέρουσιν έπι τοΰ σεπτού αύτών 
μετώπου οιπλούν διάσημα, τό της ςόξη: τού 
ύψηλού αύτών άξιώματο; καί τό ούχί όλιγώτε- 
ρον λαμπρόν διάδημα τη: δόςη: τών γραμμάτων».

« ΛΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΚΟΥ »

Αλα’ ή έπί τού θρόνου /.αΟημένη, είτε συγ
γράφει, προστατεύει η αποτείνει φόρον σεβα
σμού εις τά γράμματα η την επιστήμην, πα
ρέχει πάντοτε θέαμα εύφρόσυνον ζ.ζί άμα πα
ρηγοράν, ζτε δειζνύουσα δτι τιμά στάδιον, όπερ 
είναι ώ; έπί τό πολύ τό τής εύνοιας τού πλού
του άμοιρων. Μετά πόσης εύφροσύνη: δέν άνέ- 
γνωσαν οί εν Ελλάοι τών γραμμάτων ζ.ζί τής 
επιστήμης μύστζι τού; ωραίου; εκείνου; λόγους, 
τους όντως βασιλικούς, ού; ή ήμετέρα βασί
λισσα άπέτεινε, κατά τό θέρο; τού έτους 1884, 
έν Κοπεγχάη τοϊς έκεΐ συνηγμένοι- έν ίζτρικώ 
συνεδρίω σοφοί: : «ΊΙ βασίλισσα τών Ελλή
νων, έγραφεν ό"«Χέο; ’Ελεύθερο: Τύπο.», συν- 

H. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ •Ο μαϊμου^ιάρης

διελέχΟη διά μακρών πρός τόν Μοζέτικ περί 
ΐοδοφορμίου, μαρτυρήσασα εκπληκτικά; γραμ
ματολογικά; ζ.ζί επιστημονικά; γνώσεις· μετά 
την επίσημον εέ υποδοχήν έ'έφρζσε τήν λύπην 
αυτή; οτι οεν ζ.ζτώρθωσε νά όμιλήση πρός 
πλειονας τών επιφανών άνδρών, τών έκεΐ συ- 
νεδριαζόντων. « ’Ασμένως, είπε, θά ώμίλουν έτι 
προ; πολλου: ζ.ζί ζνευ επισήμων παρουσιάσεων, 
άλλά ο-ν έγίνωσκον τού; παρ’ έμοί κυρίους. Έν 
τοιαϋται; όμηγυρεσι, προ;έθετο μειδιώσα, τά 
επιφανή πρόσωπα έπρεπε νά διζζ.ρί ωντζι ώ; 
τά σπάνια άνθη έν τοί: βοτανικοί; κήποι:, δι’ 
επιγραφών».

Καί νϋν ζ.λίνωμεν εύσεβάστω; τήν κεφαλήν 
ενώπιον τών ενδόξων έκείνων βασιλισσών, αϊτι
νε; «τίμησαν ζ.ζί τιμώσι τά γράμματα ζ.ζί τάς 
επιστήμας, ευχόμενοι όπως ζ.ζί ζλλζι μιμ,ηθώσι 
το σεπτόν έκείνων παράδειγμα, προς ψυχικήν 
τινα παρηγοριάν ζ.ζί ένθάρρυνσιν τού έν Έλλάδι 
κτυχου; τών γραμμάτων έρ*.άτου.

ε* κ Αΐηπιοι

« ΕΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΛΙ *

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΡΟΔΕΝ

ιματα. Ήτο είδική έκθε- 
65 έρ^ων τού Ροδέν 

ατηνάλωσα με- 
ήμιμόρφους δ 
οποίους ή φε

Η Ξ ι κ Ε Λ Ε υ β_ο ν πνεύμα, 
δ Αύγουστος Ροδέν έκαινοτό- 
μησεν έν τή γλυπτική ύπέρ 
τις καί άλλος.

ΕΙς τήν Παγκόσμιον έκθε 
σιν τού 1900 έν ΓΙαριοΙοις 
εϊχεν έλκύση Ιδιαιτέρως τήν 
προσοχήν μου "έν μέγα περί
πτερον μέ λευκοκίτρινα εμ
πετάσματα. Ήτο είδική έκθε- 
σις ι. , ,
ΤρεΤς ώρας κατηνάλωσα 
λετών τούς ήμιμόρφους δγ· 
κους είς τούς οποίους ή φει

δωλή άλλά καί κραταιά τέχνη τοΰ Ροδέν έπλαττε 
κόσμους μόλις διαφαινομένους. Διότι τδ χαρακτη
ριστικόν τοΰ Ροδέν είναι δτι μισεί τδ τέλειον καί 
τδ έπεδειργασμένον. Τά έργα του είναι όγκοι, ο! 
δποΤοι δμιλοϋν μόνον πρός τούς ολίγους. Τά έργα 
του δέν τά τελειώνει Άφίνει νά συμπληρώνη δ 
θεατής τάς λεπτομερεΙας. Αϋτδς δίδει άδράς 
γραμμάς, είς άς έν τούτοις υπάρχει ή αρμονία.

Ό J. Ρ. Laurens χαρακτηρίζει τόν Ροδέν δτι 
"βαδίζει μόνος·. Ούδαμόθεν άληθώς έμπνέεται. 
Δέν μιμείται· δημιουργεί.

’Ελεύθερος εις τήν σύλληψιν τής Ιδέας, είναι 
έίεύθερος, πολύ έλευθερότερος είς τήν έκτέλεσιν. 
Τοΰ άρέσει τδ σύνοφρυ, τδ άγριον, τδ έπιβλητικόν. 
Νομίζει κανείς δτι δέν πλάττει μέ έργαλεϊον, άλλά 
μέ τούς γρόνθους.

Ό Monet άπεκάλεσε τδν Ροδέν grand parni les 
Sius grands Δέν δύναταί τις βέβαια νά προΐδη ποϋ 

ά καταλήξη αύριον ή γλυπτική. "Αν αί τολμηραΙ 
άπόπειραι θά χατισχύσουν, ή αν δ ήρεμος κλασι
κισμός θά προκαλή έπ' άπειρον τδν σεβασμόν τών 

θεατών. "Οπως Kul άν έχη τδ πράγμα, δ Ροοέν 
σήμερον είναι ή γλυπτική δό£α τής Γαλλίας.

Το έπαναστατικδν έργον του πολλάς προεκά- 
λεσε συζητήσεις, ύπήρέαν δέ καί οϊ άρνηθέντες είς 
αύτδ τάς δάφνας μέ τάς δποίας προθύμως άλλοι 
τδ έσκέπασαν. ’Εκείνοι οϊτινες ζητούν τδ^ τέλειον, 
τήν έκφρασιν είς πάσας τάς γραμιιάς σχεδόν ανε
πίληπτους, δέν είναι βέβαια ένθουσιασμένοι άπδ 
τήν άβεβαιότητα καί τδ νεφελώδες τής έργασίας 
τού Ροδέν. Τά ανήσυχα δμως πνεύματα τα δποία 
διψούν νεωτερισμόν, θέλουν κάτι τι έκπληκτικόν, 
ο! συμβολισταΐ ευρίσκουν έν Ιδεώδες είς τδν Γάλλον 
αύτδν καλλιτέχνην. ...

"Ο,τι είναι δΒάγνερ είς τήν μουσικήν, δ Στουκ 
είς τήν ζωγραφικήν,είνε δ Ροδέν είς τήν γλυπτικήν.

Ό Ροδέν έγεννήθη έν Παρισίοις τώ ι8φο. Έμα- 
θήτευσε παρά τώ Barye καί έπειτα^είς τδ έργα- 
στήριον Carrier- Belleuse, έέέθηκε δέ τδ πρώτον 
έργον του τφ.ιδόφ τδν «Άνθρωπον μέ τήν σπα
σμένη μύτη».

' Πλεϊστα δσα έργα, ή μάλλον προπλάσματα παρή- 
γαγεν ή γόνιμος έργασία τού Ροοέν. Les bourgeios 
de Calais, ή Πύλη τοΰ "Αδου, τδ μνημεϊον τοΰ Ού- 
γκώ, ή Απελπισία, ο! τρεϊς Φαΰνοι, αί Σειρήνες. 
■'Ερως καί Ψυχή, ή ΑΙωνία άνοιΕις, ή Εύα, δ άν- 
δριάς τού Βαλεάκ, δ Έρως δραπέτης, δ ΙΙόλεμος, 
Άγ Ιωάννης δ Βαπτιστής, δ Περσεύς, τδ Φίλημα, 
δ Γλύπτης καί ή Μούσα, αί Δαναΐδες είναι τά 
καλλίτερα έργα του. Ό Ροδέν πλείστας προτομάς 
έφιλοτέχνησεν έν οίς τού Puv s de Chavannes, τού 
Φαλγκιέρ, τού Proust, τοΰ Rochefort, τοΰ Lnureans, 
τοΰ Dalou κλπ. ,

Έκ τών έργων του δ Άγ. ’Ιωάννης ο Βαπτι
στής εύρίσκεται ε!ς τδ Μουσεϊον τού Λουξεμβούρ
γου- Ή «ένδόμυχος φωνή» έχει δλην τήν ουναμιν 
είς τήν στάσιν τού σώματος Ή προτομή τού Puvis 
de Chiv.mnes ύπάρχει είς τδ μουσεϊον τής Άμιέ- 
νης, ένθουσιωδώς ο'έγραψε οιά τδ πρόπλασμα τοΰ 
Βαλζάκ δ καλλιτέχνης Koger Marx.

Κ.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ΠΟΛ- ΛΗΜΗΓΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ *

ΠΑ ΝΤ’ ΕΣΠΑΝΙ ')

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ xxc cl ανωτέρω.

"αυλός. (ιδίφ τώ ΙΙέτρω) Μζ δέν μού λες 
Πέτρε ; όλοι κουτσοί -ί; ' έδώ υ.έσχ ; (προχωρεί 
χωλαίνων και στηριζόμενος έπί τής ράβδου 
τον).

πετρος. IΙερίεργου ! πώς χάμνουν αύτοί έτσι!
παναγ. (βλέπων αίφνης τόν χωλαίνοντα Παύ

λον, λέγει πρός τήν 'Ελένην κατ’ Ιδίαν). Τά 
βλέπει; λοιπόν πού δέν τό πίστευε; ; Νά καί 
άλλο; πού χορεύει τό παντεσπάνι.

ελενη. Μ,ά φαίνεται πώ; δέν τό ξεύρει καλά 
γιατί το χορεύει σά γυναίκα μέ τό μπαστούνι !

(’Αποσύρονται χωλαίνοντες και χειροκροτού
μενοι ένιϊι έκ τής βίας των λησμονοΰσι τήν κα
τσαρόλα και τό σάρωθρον).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ
ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ και μ«τα μικρόν 1ΙΑΝΑΓ11Σ

πλυλος Μά γιά πέ μου, Πέτρε ! είναι λοιπόν 
και οί ύπηρέται κουτσοί έδώ, εί; αύτό τό σπίτι;

Πέτρος (Καί}' εαυτόν). Τί διάβολο συμβαί 
■'« ; (2<ρ Παύλερ). “Οχι. . . . μά ήξεύρςις. . . . 
Οί ύπηρέται τό κάμνουν επίτηδες, διά νά κο
λακεύσουν την κυρίαν.

παυλος “Α, έτσι ; είναι λοιπόν πολύ κουτσή ή 
κόρη ;

πετρος "Λ μπα, πολύ ολίγον. Τώρα θά τήν 
ϊδής. Συγγνώμην μία στιγμή νά ειδοποιήσω οτι 
ήλθαμε. (Προχωρεί μέχρι τής θύρας και επα
νέρχεται). “Ακούσε! μή ξεχάση; ότι είσαι κου
τσό;- ώς πού νά ελθωμ.ε, κάμε ένα μικρόν γυ
μνάσιου, δέν κάμνει κακόν.

παϊλος Μά τί ιοεα σου ήλθε νά μοΰ φτιάση; 
αύτό τό παιγνίδι ! μ.ολαταϋτα γιά χάοι τη; κι ’ 
αυτό θά τό κάμω. Πήγαινε κι’ έννοια σου, θά 
γυμνασθώ έν τώ μεταξύ καλά.

’) Τέλος

('Ο Πέτρος απέρχεται.— Ο Παύλος Αρχίζει 
να έκγυμνάζηται είς τό χωλόν βάδισμα. — Ό 
Παναγής προβάλλει τήν κεφαλήν έκ τής θύρας).

παυλος (Καθ' εαυτόν). Δέν είναι δύσκολου 
πράγμα. (Βαδίζει χωλαίνων).

παναγ. (Και}’ εαυτόν). Φαίνεται πώ; θά δού
λεψή χορό; απόψε ποϋ θά πάη καπνό:- ό μου
σαφίρη: κάνει γυμνάσιο- μωρέ καί τόν χορεύει 
σάν δάσκαλος, μέ τήν διαφορά πό>; τόν χορεύει 
άλά γυναικεία ! Νά ίδοϋμε πό’νς διάβολο θά 
πάρω τώρα τήν βρωμοκατσαρόλα καί τήν σκού
πα, πού τά ξέχζσε εκείνη ή ζουρλή.

πλυλος (Βλέπων τόν ΙΙαναγή). Νά σού πώ σέ 
παρακαλώ, ό κύριο; είναι μέσα ;

παναγ. Μάλιστα μέσα είναι, κύριε (Καθ’εαυ- 
τόν). Αφού είναι μόδα νά χορεύουν όλοι τό 
παντεσπάνι, ας δείξω κι’ έγώ τουλάχιστον πώς 
δέν έμεινα πίσω. (Προχωρεί χωλαίνων). ΙΙρο- 
στάζει τίποτε ό κύριος ;

παυλος (Προχωρών καί χωλαίνων ωσαύτως). 
Δέν μού λές, είσαι ύπηρέτης έδώ ;

παναγ. (Ώς ανωτέρω). Μάλιστα, είς τάς 
προσταγά; σας- (και}' εαυτόν) φιγούρα ποϋ θά 
την κάνω ! μά έγώ θά τού αποδείξω πώς το 
χορεύω καλήτερα άπ’ αυτόν (προχωρεί χωλαί
νων πλειότερον) έγώ είμαι ό ύπηρέτης ό ΙΙανα- 
γής (και'}’ εαυτόν). Τώρα πώ: διάβολο νά πάρω 
αύτά τά έργαλείζ τή; κουζίνα; !

παυλος Είσαι 'Αθηναίος ;
ιιανλγ. Έγώ ; όχι. . . . είμαι άπό τά Εκρά 

βαρα τών Καλαβούτων.
πλυλος "Α, είσαι γκραβαρίτη; ; καί είσαι έκ 

γενετή: έτσι εί; αύτήν τήν κατάστασιν ;
παναγ. Καί τού λόγου σας; άπό πότε άρχί— 

σατε ;
παυλος Έγώ;. . . ναι . ... έκ γενετή:.
παναγ. Ώστε γιά την εύγενείαν σας είναι πα- 

λήά αυτή ή μόδα ; Έγώ άρχισα τώρα έσχά- 
τως, μά βλέπετε, πάω πολύ καλά. (Χωλαίνει). 
Αϊ, καί πού νά βλέπατε εκείνον τόν μακαρίτη 
τόν πατέρα μου !

παυλος Ήτον έκ γενετής αύτό; ;
παναγ. "Α, ναι καί όχι- τόν έκανε αύτό τό 

χορό έξη ή έφτά μήνες τό χρόνο, ώ; πού έπεμ- 
βήκε εκείνο; ό άφιλότιμο; ό οδοντωτό; καί τοϋ 

κόψε τό χορό μαζύ μέ τά πόδια. (Διευθύνεται 
χωλαίνων πρός τήν κατσαρόλαν' και}’ εαυτόν). 
Νά ίοοϋμε τώρα πώ; θά τραβήξουμε έκεΐ ο τό 
παλήοτηγάνι άπό τή σάλα (ίσταται πρό τής 
έδρας, ένθα ευρίσκεται ή κατσαρόλα, καί έκτεί 
νει τάς χεϊρας όπισθεν, όπως τήν σνλλάβη) 
ήτανε πού λέτε, άγιο; άνθρωπο; δ μακαρίτη; 
κύριε. . . . μά βλέπετε, εκείνο; δ άφιλότιμο; ό 
οδοντωτός. . . . (συλλαμβάνει τήν κατσαρόλα). 
Τόν χορεύετε όμως λαμπρά αύτόν τόν χορόν, 
βλέπω. . . . άμ.η άπό μικρό παιδί πειά. . . . 
('Υποχορεϊ κρατών τήν κατσαρόλα καί διευθύνε
ται έιπισθοχωρών πρός τήν θύραν, ίκ τής ο
ποίας εισέρχεται ό Πέτρος, κατόπιν δέ ό .Ιευ- 
κάδης, οδηγών έκ τοΰ βραχίονας τήνΦιφήν).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ

ΛΕΥΚΑΔΗΪ, ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΦΙΦΗ

παναγ. (Μή άντιληφθείς τούς εισερχόμενους 
όπισθεν, λέγει πρός τόν Παύλον). Καί πού νά 
ίδήτε καί τήν κυρία Φιφίκα τί ωραία ποϋ το 
χορεύει αύτό τό γαλατομ.πούρικ.0... μέ τό μπαρ- 
ντόν . . . τό παντεσπάνι . . . (Προσκρούει όπι 
σθοχωρών έπί τοΰ όπισθεν εισερχομένου Λευ- 
κά<5ή- ή δε κατσαρόλα ολισθαίνει καί πίπτει.)

λευκ. (έν οργή) Τ’ είν’ αύτά ; . . . Τί θέλεις 
έδο> σύ ;

παναγ. (δπισθοχωρών πρός τήν θύραν). Α 
φέντη τήν κατσαρόλα .... την σκούπα .... 
(φεύγει άφίνων τήν κατσαρόλα κατά γης).

πετρος Θείε, ησυχάσατε .... Κάποια παρε- 
ξήγησις θά συνέβη .... Σά; παρουσιάζω τόν 
στενώτατον καί αγαπητόν φίλον μου κύριον 
Παύλον Φαρνάκην, δικηγόρον. Ό θείο; μου κύ
ριος Ιωάννη; Αευκάδης, ή έξαδέλφη μου δε
σποινίς Φιφή.

("Ο Παύλος προχωρεί χωλαίνων καί χαιρετφ 
τόν Λευκάδη καθώς καί τήν Φιφή. ήτις προχω
ρεί πρός αυτόν χωλαίνουσα).

λευκ. Κύριε, ήκούσαμεν τόσους έπαίνου; διά 
σά; ώστε, σάς βεβαιώ, θεωροϋμεν ευτυχίαν μα; 
τήν γνωριμίαν σχ: (δεικνύει κάθισμα) παρακαλώ.

παυλος (καθήμενος) Ευχαριστώ πολύ, (καθ’ 
εαυτόν) Δόία σοι δ Θεός.

λευκ. (όδηγών τήν Φιφή γμιιλαίνουσαν πάντοτε 
εις έτερον κάθισμα) Κ ’ έξεδηλώσαμεν τήν έπι- 
θυμίαν είς τόν Πέτρον νά σάς γνωρίσωμε.

παυλος Σάς βέβαιώ, κύριε, ότι ή έπιθυμία η- 
τον αμοιβαία- (παρατηρώ»· τήν Φιφήν, καθ' 
εαυτόν) “Κ·χ ! γιατί νά ήναι κουτσή !

φιφη. (καθ’ έαυτήν) Τί καλό; ! μά γιατί νά 
ήναι κουτσός ;

πετρος (βλέπων τήν κατσαρόλα καί τό σάρω
θρον) Διάβολε ! κινδυνεύομε νά την παθωμεν 

άπό τού; ύπηρέτας. (Πρός τους λοιπούς). Μου 
επιτρέπετε; μίαν στιγμήν, (άπερχεται δεξιόθεν).

λευκ "Αν δέν άπατώμαι, σά, ε’ιδομε ν περί 
τά; ένδεκα φοράς μέχρι τοϋδε νά διέρχεσθε μέ 
τόν άνεύιόν μου.

πλυλος Ένδεκα φορά; ; περίεργον ! έν τούτοι; 
θά διηρχόμην καί εκατόν ένδεκα άκόμη, χωρίς 
σάς βεβαιώ, νά το εννοήσω.

φιφη. Τόσην εύχαρίστησιν σάς κάμνει αύτο; δ 
δρόμο; ;

παυλος "Λ. ναι .... έχει πολύ φώ; .... δέν 
ηξεύρετε οέ οεσποινις, ποσον άγαπώ τά φω
τεινά πράγματα .... καί πρό πάντων τάς φω
τεινά; φυσιογνωμίας, είς τά; δποίας ήμπορεϊ κα
νείς νά διάγνωση τά αισθήματα καί τήν ψυχήν.

φιφη. Κ’ έγιο σά: βεβαιώ, είμαι πολύ ύπέρ 
του φωτός.

λευκ. Περίεργον · πώ; συμπίπτουν αί ίδε'αι 
σας ! Καί ή Φιφή έχει φαίνεαι τήν αύτήν ιδέαν 
διά τον δρόμον μας, δι ’ αύτο συνήθως τής αρέ
σει τό παράθυρου, καί πρό πάντων είς ώρισμέ- 
νας ώρα;, φαίνεται μάλιστα, οτι δ ορομο; μα; 
είναι φωτεινότερο; κατά τά; μεταμεσημβρινά; 
ώρας, διότι παρατηρώ, όταν εύρίσκεται είς το 
παράθυρου, συμβαίνει νά διέρχεσθε καί σεϊ; κά
τωθεν, καί ένδεκα φοράς μάλιστα ....

πλυλος ”Α, πιθανόν νά έχωμεν την αύτην άν- 
τίληψιν.

φιφη. Μάλιστα, μάλιστα, μπαμπά- κατά 
τά; μεταμεσημβρινά; ώρα; φωτίζεται περισσό
τερον δ δρόμο; μας, είναι ουτικος.

λευκ. ’Ά, είναι δυτικό; .... βέβαια είναι 
δυτικό; . . .

(’Εγείρεται καί παρατηρεί έκ τοΰ παραθύρου). 
Ευτυχώ; όμω; ότι έγνωρίσθημεν, διό πολύ πιθα
νόν άπό δυτικό; νά γίνη .... διαμαρτυρόμενος! 
(στρέφεται έκ τοϋ παραθύρου καί βλέπει τήν 
κατσαρόλα).

παυλος “Λ, πολύ ώραΐα ! παρατηρώ κύριε 
Λευκαοη ότι ή ηλικία δέν ά'λλοιώνει ούτε την 
οξυδέρκειαν, ούτε το βλέμμα.

λευκ (Παρατηρών τήν κατσαρόλαν καί βαθμη 
δόν όπισθοχωριύν πρός αυτήν) Εύτυχω; έχω 
άκόμη πολλήν οξυδέρκειαν .... καί πολύ καλό 
μάτι, καί πολύ καλό μάτι.... (καθ’ εαυτόν) 
ώ, άνάθεμά σας καθάρματα !

παυλοι Φαίνεται, δεσποινίς, ότι δέν έξέρχεσθε 
τακτικά, δέν σας άπήντησα πουθενά έως τώρα.

φιφη “Οχι- άπό τότε ποϋ έχασα τήν καϋ- 
υ.ένη τήν μαμά, δέν μοΰ άρέσει πλέον ο περί
πατο;- λίγο'ζωγραφική, λίγο πιάνο, μ’ ευχα
ριστούν καλήτερα.

λευκ. (ι’ιγωνιζόμενος πάντοτε νά πλησιάση τήν 
κατσαρόλαν).Ζεύρετε, ζωγραφίζομεν έδώ θαυμά
σια. Έκτο; δέ τούτου ή Φιφή φωτογραφεί μέ 
πολ.λήν τέχνην.

πλυλος Ναί ;
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

φιφη- ’Ολίγον.
πλυλοε. Σά; συγχαίρω. Εί; το Παρίσι ν,σχο

λούν. ·/)'> κι'εγώ είς τήν φωτογραφικήν, έοώ όμω; 
την παρημέλησα. Ήρχισαν αί ύποθέσει; βλέ
πετε καί δέν μένει καιρό;.

λευκ. Ή δεσποινίς έχει κάμη μίαν επιτυχίαν 
ξεύρετε, πρωτοφανή διά τά φωτογραφικά χρο
νικά. Έφωτογράφησεν όλο τό βάθος τή; όδοΰ, 
μά όχι πλέον μέ τέχνην μέ έμπνευσιν. Παρα
τηρήσατε, σά; παρακαλώ ....

πλυλοε, Ναί, ναι . . . παρετήρησα ....
λευκ. (πλησιάζων πρδς την κατσαρόλαν) Μά 

πρέπει νά ΐοήτε καί έκ τού παραθύρου μα, τί 
ώραια πού φαίνεται .... παρατηρήσατε σά; 
παρακαλώ. . . . μά, παρατηρήσατε .... (έν 
στενοχώρια) •πχρκτγ,^λσχτε, θά μέ ύποχρεύσετε.

πλυλοε. (διευθύνεται χωλαίνων πρδς τδ παρά
θυρου) Λ, ναί! . . . ναί . . . πράγματι . .

λευκ. (κύπτο)ν και λαμβάνων τήν κατσαρόλα 
την κρύπτει όπισθέν του, καθ’εαυτόν) Σ’έπιασα 
καταραμένη ! Φιφή ! δείξε εί; τόν κύριον καί 
τά; καλλιτεχνικά; τοποθεσία; τή; όδοΰ ... (ή 
Φιφη Ιγείρεται και διευθύνεται χωλαίνουσα προς 
τδ παράθυρου. Ό Αευκάδης λαμβάνει και τδ 
σάρωθρον καί διευθυνόμενος πρδς την θύραν 
εξακολουθεί) Βλέπετε τί θαυμασία θέα ! . .

Μέ συγχωρειτε δια μίαν στιγμήν. (’Απέρχε
ται ταχέοις).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

ΦΙΦΗ. ΠΑΥΛΟΣ (παρά το παρά·9υρον)

πλυλοε. Ώστε έχετε φωτογράφηση δεσποινίς 
όλον αύτόν τον δρόμον ;

φιφη. Ναί, σάς αρέσει ;
ιιλυλοε. Ό δρόμος ; είναι θαυμάσιο;· δι’αΰτό, 

βλέπε εε δέν έπαυσα νά περνώ τακτικά άπ ’ αυ
τόν καί νά τόν θαυμάζω. Άλλ ’ ήξεύρετε ; κι' 
έγώ τόν έχω φωτογραφήσει.

φιφιι. Αλήθεια ;
πλυλοε. Ναί, άλλ’ όχι μέ φωτογραφικήν μη

χανήν καί οχι έπάνω είς τήν πλάκα· τόν έχω 
φωτογραφήσει, δεσποινίς, έοώ .... εί; τήν ψυ
χήν μου ... ή δε είκύν του δέν περιλαμβάνει 
τίποτε άλλο ούτε τόν ήλιον όστι; τόν λούει δι
αρκώ;, είμή μόνον ένα παράθυρο. . . σάν αύτό . . 
και μίαν μορφήν γλυκεϊαν . . . χαριτωμένη·?. . . 
σάν τήν μορφήν σας.

(ΊΙ Φιφη καταβιβάξει τδ βλέμμα αι’δημόνως 
δ Παύλος λαμβάνει την χεΐρά της).

Δεσποινίς, συγγνώμην .... θά σά; δμιλήσω 
είλικρινώ; καί χωρίς περίστροφά,· μολονότι εί
μαι οικηγόρο; δέν μοΰ αρέσουν καθόλου αί πλά- 
γιαι σ-ροφαί· μοΰ αρέσει δ ίσιο; δρόμο;, ό ό
ποιος άλλως τε είναι καί ό συντομώτερος. Μοΰ 
επιτρέπετε μίαν έρύτησιν; Δέν απαντάτε ; τό 

•χέρι σα; όμω; τρέμει, όπως τρέμει ίσω; καί το 
ίδικόν μου.. . . ξεύρετε ; αύτό τό φυσικόν ελάτ
τωμα σα; σάς καθιστά, πολύ συμπαθέστερα·?... 
μά πολύ σά, βεβαιώ.

φιφπ (Μειδιώσα) Σά; βεβαιώ, κύριε, ότι καί 
τό ίδικόν σα; έλάττωμα μοΰ εμπνέει τά; αυ
τά; συμπάθεια;.

πλυλοε. "Λ, έτσι ; λοιπόν θά ήμποροϋσα νά 
έλπίζω, ότι θά ήσθε ευτυχή;, έάν σάς έπρότει- 
νον νά συνδέσω τήν ζωήν μου μέ τήν ίδικήν 
σα; ; Μή σιωπάτε. . . . Έάν ήξεύρετε οτι κάθε 
δευτερόλεπτο·? σιωπή; σας, είναι ένα μαρτύρων 
δι' έμέ.

φιφιι. Μά τόσον γρήγορα ;. . . μά δέν είναι 
παρα πολύ γρήγορα ;

πλυλοε. (Περιλύπως) Είναι λοιπόν τόσον γρή
γορα διά σα ; (άφίνει την χεΐρά της) οι ’ έμέ 
ομω. καί σήμερον ακόμη είναι πολύ άργά’ διότι 
άπό την πρώτην στιγμήν που σάς είοον, όπου 
σταθώ καί όπου στραφώ βλέπω μόνον σά;. Μή
πως σά; ενοχλεί ή έξομολόγησίς μου ; Είς έμέ 
φαίνεται σάν όνειρο·?. . . .Ποτέ δέν έπερίμενα νά 
εύρίσκωμαι εί; αύτό τό ποθητόν παοάθυρον πλη
σίον σα;. . . καί νά σά; λέγω έκεΐνο τό όποιον 
δέν έτολμοΰσα νά ειπω ούτε εί; τόν ίδιον εαυ
τόν μου.

φιφη. Σά; βεβαιώ, ότι ούτ' έγοι τό έπερίμενα 
είναι τόσον άποόοπτον . . . είναι τόσον. .I

πλυλοε. Κάτι μοΰ λέει ότι αίσθάνεοθε οι’έμ.έ 
ένα μικρόν αίσθημα συμπάθειας δέν είν ’ έτσι ; 
(λαμβάνει την χεΐρά της).

φιφη (άνησύχως) Άλλά, Ηεέ μου. . . Κύριε I 
.... θά έλθη ό μπαμπά;...

( Εμφανίζεται έκ τής μιας θύρας τοΰ δεξιού 
ό Αευκάδης και έκ τής ετέρας ό Πέτρος, οΐτι- 
νες βλέποντες τήν Ανωτέρω σκηνήν ΐστανιαι Ακί
νητοι. Ό ΙΙαϋλος γοννπετεϊ).

λευκ. (έκ τής θέσεώς τον κατ’ ιδίαν) Ά, ώ, 
είπαμε ό κύριο; αύτό; νά κάμη τόν κουτσόν, 
άλλ' όχι ν* άκρωτηριασθή καθ’ δλοκληρίαν καί 
νά στέκεται μέ τά γόνατα !

πλυλοε. Δεσποινίς! είμαι ευτυχής καί δυστυ
χή;· σάς άγαπώ καί δέν γνωρίζω αν άνταγα- 
πώμαι. Την πρώτην φοράν όπου έπήρα έτσι τυ
χαίος τον δρόμον . . .

λκυκ. (Προχυιρών). Τό άληθέ; είναι ότι καί 
τώρα κάπως έπήρατε δρόμον,άλλ'αύτήν τήν φο
ράν δέν τόν έπήρατε μόνος σας. "Ε, Πέτρε τί 
λές καί σύ ;

(Ό Πέτρος και ή Φιφή οπισθοχωρούσα·, έν 
τή τα:αχή των δε λησμονοϋαι τήν χωλι'πητα ένω 
αί βάβδοι των πίπτονσι κατα γής).

πλυλοε. Ά I δέν είναι κουτσή ;
φιφη. "Λ ! δέν είναι κουτσός !
πβτροε. Ηεϊε ! έκάματε ένα θαύμα έγιναν κα

λά καί οί δύο ! Τί παράδοξον |
λευκ. Ναί, ήτο μία κουτσαμάρα, ή όποια

J. Ε UHLAND
βέρο;
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•‘ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ,,

EPUTEX KAI ΑΝΘ11

η TstPiruTox
Τό μυατιαόν

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΊΙ μουσική είςε έζ όΛως τώς τεχςώς ή κα- 
θαρώς άς0ρωπίςη και γεςςαιοτέρα.

Ζάν Πώ).

ΊΙ μεγα.Ιοφυια τον κα.Ι.Ιιτέχςου tire όιϋ.Ιι 
στήριος όι.' ού διέρχεται ή δΰςαμις της ζωής.

Μπιάνκα

Jir δύςαμαι ς' ά,ςτι.Ιηφθώ το πηϋμα τής 
μουσικής α.Ι.Ιως ή tr τω ίρωτι.

Βαγνερ

ΊΙ μουσική dir είςιιι τέχςη έμφυτος ώς ή 
ποίησες. Πρέπει rti έκμά/>η τις αύτής κα.Ι&ς καί 

ΐιτρύτως ir τώ τεχπκώ καί δημιουργικά αυτής 

τμήματι, ώςτής ιϊρχιτεκτοςικής. τής γ.Ιυπτικής 
καί τής ζωγραφικής.

' Α μπρος

Ισχυρής μαγςητικος ρεύμα συνδέει τας δύο 
μυρφας της άνδρωπίςης σκέιβεως καί αίσθήσεως: 
τής μουσικής και τής ποίησες.

Αώε

80 — π. TxiPiruTov
Υπαίθριος έμπορος έν Λίγύπτω



ΠίΝΛΚΟβΗΚΜ

Η ΒΤΖΑΝΤΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΕΝ ΖΑΚϊΝΘΩι

’/Ιί<α παλαιών έρειπίων. — Βυζαντιακώ ναοί.— 
Βυζαντιακά ερείπια καί λείφανα. — ΊΙ άγ. 
Παρασκευή καί ό άγ. 'Ιωάννης είς Βουγιά- 
τοι·.—'// άρχαιοτέρα τής νήσον χριστιανική 
ίπιγραφή.— Έπί Τόκκων ιδρύονται δρθόδο 
ζοι μονοί. — ΊΙ μονή Ιωάνναν τοΰ Προ
δρόμου καί δύο δυτ·κοί ναοί μεσαιωνικοί έν 
τι<> φρουρίω.— Π μονή τοΰ Προφήτου ΊΙ 
λιον. — Μονή Άναφατνητρίας.— Έπειοόδιον 
τοΰ άγιογράφον ίερέως Φραγκίσκον Καλλέρ- 
ζθ·—'// μονή Σκοπιωτίοσης.—Ό ΰγ. Νι
κόλαος ο μεγαλομάιης. — Βυζαντιακή άγιο- 
γραφία — ΟΙ τοιχογράφοι αδελφοί Μόσχον 
εκ Ναυπλίου.—Κρήτες έν Ζακύνθτο.— Έκ 
Κρήτης οί πρόγονοι τών ποιητών Φωσκό 
λον καί Σολωμοΰ. — Χειρόγραφα τοΰ Έρ ω- 
τ ακρίτου εν Ζακννθιο. — Ό Έραιτ ά
κριτος έκ Ζακύνθου μεταφέρεται είς Ενε
τών προς τνπωσιν τό πρώτον. — Ίεραί ει
κόνες έκ Κρήτης είς την Ζάκυνθον. — Τό 
λείφανον τοΰ Κρητός άγιου ’Ιωσήφ δίδε
ται ως προίξ.— Εκκλησία ευσεβούς Κρητός 
καί ό λόγιος Κρής 'Αθανάσιος Βαρούχας.— 
Κρητική νπίδρασις.— Ό άγιογράφος ίερεΰς 
Βίκτωρ.— Ο Κρής Εμμανουήλ Τζάνες καλ
λιτέχνης κα! συγγραφεύς■—Μία περιλάλητος 
Παναγία τοΰ Τζάνε. — Ό Μιχαήλ ’Αγαπη
τός, καλλιτέχνης, λόγιος καί ίεροκήρνξ. — 
Μεταρρύθμισες τής Βνζαντιακής άγιογρα- 
φίας.—Αιάδοσις κα! πρόοδος.— ’Ακμή της. 
— Οί άγιογράφοι Νικάς και Ταμπάκης. — 
Παρακμή τής βνζαντιακής άγιογραφίας.

ΑΙ τό ελάχιστο·? έτι ερείπιο·? 
παράγει σπουδαΐον ενίοτε πό
ρισμα εις τού; έπιστημονικώ; 
άσχολουμένου; περί τήν ιστο
ρίαν ζαί παρέχει συμπερά
σματα άσφαλή εί; τό είδιζώ- 
τερον άσχολούμενον περί τής

ιστορίας χωράς τίνος. II επιστήμη τών ερευνών ού- 
οέν περιφρονεϊ,άλλ ’εξετάζει μετά τή; αύτή; στορ- 
ν-ή; τήν ακμήν τή; άρχαιότητο; καί τήνπαραζμήν 
τών μέσων αιώνων, τό μεγαλείο·? τή; ’Αναγεννή
σεως τή; τέχνης καί τήν ζατάπτωσιν τοϋέπιτετη- 
οευμένου/ϊοροκκισμοΰ. ΊΙ τέχνη είναι μία, άλλά 
οιαφέρει μόνον ή ύπηρεσία ήν δίδει ή τέχνη.

11 τέχνη δε·? άποθ·?ήσζει, άλλά μεταβάλλεται. 
Οί χρόνοι, αί περιστάσεις, ή τύχη, τό ιδεώδες 
χωρά; ή ώρισμ-νη; εποχή: έπιδρώσιν έπί τή; 
τέχνης. Τούτου ένεκα ή επιστημονική τεχνο- 
ζρισία ίςετάζει, έρευνα, φιλοσοφεί ποίν ή δι- 
καση. ΙΙανταχοϋ ύπάρχει κάτι ώραΐον, καλ.όν, 
ωφέλιμον. Καί είς αύτό τό άλλόζοτο? ύπαρχε: 
ή άξια ή σχετική. "Οταν συνειθίσωμεν νά κα- 
τανοώμε?, τότε Οά Οαυμάσωμεν τά; ειλικρινείς 
τής τέχνη; έζφράσεις, οίζι ζαί άν ώσιν αύται. 
Δεν εννοούμε·? όιατί -.ά κατασικάσωμεν λ. χ. 
τήν βυζαντιακήν τέχνην διότι δέν ομοιάζει πρό; 
τήν τελειότητα τή; άρχαία; καί τή; Αναγεν
νήσεως. Ά; παραδεχθώμεν τήν βυζαντιακήν 
τέχνην όποια είναι, ά; μελετήσωαεν έκεΐνο ό- 
περ τήν διακρίνει, καί Οά ίδωμεν τά; άρετα; 
τη;. Οϋτω Οά Οαυμασωμεν τό? Άπελλή χωρίς 
νά π-ριφρονήσωμεν τόν Μεθόδιον, Οά θαυμάσω 
μεν τόν Ραφαήλον χωρίς νά περιφρονήσωμεν 
τον Ιωάννη·? Μάξιμον ή τόν Πανσέληνον.

Γίνε; περιφρονουσιν ο,τι είναι Μεσαιωνικόν 
καί οεικνύουσι μόνον στοργήν πρό; τόν κλασικι
σμόν τή; άρχαιότητο;. Παρ’ ήμΐν και αύτοί οί 
αρμόδιοι δέν φαίνονται φιλόστοργοι πρό; τάβυ- 
ζαντιακά καί φραγκικά μνημεία, μάλιστα ύπό 
τών κοινών νομίζονται άχρηστα. Καί ομω; καί 
εκεί έπι τών νομιζομένων άχρηστων έκτυλίσ- 
σεται μέρο; τοϋ μακραίωνο; εθνικού ημών βίου. 
Πάσα καταστροφή μνημείου, οΐα; δήποτε επο
χή;, είναι τραύμα άνήκεστον κατά τή; πα
τρίου ιστορία;· είναι ιεροσυλία. "Αν ύπήρχον 
άνθρωποι ύπο του έρωτο; τή; τέχνη; διαπνεό- 
μενοι, πολλά μνημεία, άτινα κατεστράφησαν, 
Οά έσώζοντο.

Λ; διασώσωμεν, μετά θρησκευτικού ζήλου, 
τουλάχιστον τό ολίγον έκεΐνο οπερ περιεσώθη 
έκ τή; έναμίλλου καταστροφής, τού χρόνου καί 
τή; άμαθεία; καί αδιαφορίας τών ανθρώπων. 
Χεϊρες ζραταιαί, φιλόστοργοι, φιλότεχνοι καί δή 
πατριωτιζαι ά; περιθάλψωσι τά ιστορικά ημών 
μνημεία έστω ζαί άν τινα είναι κατηρειπωμένα.

Έκ τοιούτων αρχών ύρμώμενοι σημειούμεν 
πάντοτε ό,τι άφορα τήν ιστορίαν καί τήν τέ
χνην πασών τών έποχών τού πολυπαθού; πο
λυχρονίου έθνκού ημών βίου. Καί ήδη δημο
σιεύομε·? τά; καλλιτεχνικά; ταύτα; σημειώσεις 
περί τών βυζαντιακώ? λειψάνων τών διασω- 
θέντων έν Ζαζύνθω.

* Δυστυχώ; όλίγιστα είναι τά σωθέντα λείψα
να, καί τούτο βεβαίως παράδοξον φαίνεται προ- 

κειμένου περί νήσου, ένθα πολυχρόνιο; ελληνικός 
πολιτισμό; έδρασε. Τά αίτια τών όλιγίστων 
λειψάνων τή; αρχιτεκτονική; τέχνη; είναι δύο. 
ΙΙοώτον οί συνεχείς σεισμοί, οί οποίοι κατά 
καιοού; διά τών ’ισχυρών δονήσεων ζατερειπιωσι 
τά, οικοδομά; ζαί έπειτα ένεκα έλλείψεω; μέ
σων, υ.ετά τού αύτού ύλιζού άνΟΓΖΟΟΟμούσι τα 
αύτά κτίρια μέ πρόχειρον σχέδιο?, έντοιχοϋν- 
τε:, ώ; έπί τό πλεϊστον, ζαί πάν ο,τι καλλι
τεχνικήν ζαί ιστορικήν αξίαν έχει. Δεύτερο? 
αίτιον είναι τό ύλικόν δι ’ ού κτίζονται τά κτί
ρια έν τή νήσω ταύτη. ’Ακατάλληλοι οί λίθοι 
ζαί άτεχνο·? τό κτίσιμο·?. ΙΙζρετηρήθη εις τού; 
σεισαού: Ζακύνθου οτι αί οικοδομά· αί στερεαί• ■ , , · . . 
άντέχουσι πολύ περισσότερόν ει: του; σεισμικού; 
κλονισμού;.

"Ενεζα τών δύο τούτων αιτίων πρεπει νά 
προστθέξωμεν εί; τήν ιστορίαν διά νά ίδωμεν 
ποιον τό αρχικόν σχέδιο·? τινών των οιασωθεν- 
των έρειπίων. ’Αλλά ζαί αί μέχρι τούδε γνω 
σταί ίστοριζαί μαρτυρία·, ούδέν δηλουσι περί άρ- 
χιτεκτονιζοϋ μνημείου τών χρόνων ζαθ ου; καί 
ή Ζάκυνθος ήτο ύπό τό βυζαντιακον κρά
τος- δηλούσι μόνον τά μοναστήρια, βυζαντιαζού 
ρυθμού, τά οίκοδομηθέντα έπί φραγκοκρατία;. 
Λείψανα ομ δεικνύουσ·.·? οτι ύπήρχον κατά τού; 
βυζαντιαζού; χρόνου; μνημεία, άλλά δυστυχώ; 
είναι τόσον ολίγα τά μέχρι τούδε θραύσματα 
καί ίχνη, ώστε αδυνατούμε·? νά έπιφέρωμενγ·.ώ 
υ.ην άσφαλ.ή.

■>------- ’ ---  Γ> < ι
■ κιονόκρανο·? Ιωνικού ρυθμού μέ ίχνη ίο
"· λείψανα έδώ ζαί έζεϊ χορτοσκε-

Τά υ.έ- • 
τε ζαί
ναών,οια

Εί; τό χωρίο·? Βουγιάτον, δέκα χιλιόμετρα 
άπέχον τής πόλ.εως, παρά τού; πρόποδα; τού 
βουνού ζείται πενιχρό; ναός τού Ίι»άν·?ου του 
Θεολόγου. ’Οσάκις μεταβαίνομεν εί; το χω- 
ρίον τούτο λυπούμεθα. Έδώ ζαί έζεϊ λείψανα 
τή; τε κλασική; κζί βνζαντιακής τέχνη; έγζα- 
ταλελειμένα. Αρχαίοι κίονες έκ μαρμάρου μο- 
νοζουάτου, συντρίμματα κιονόκρανων καί γεί
σων κιονόκρανο·? Ιωνικού ρυθμού μέ ίχνη ίοειοού; 
χρωματισμού 
πών συντριμμάτων βνζαντιακής τέχνη: 
ρη έζεϊνα, άτινα κατά τού; κλασικού 
βυζαντιαζού; χρόνου; έστολίζοντο 
είναι τώρα κρησφύγετο·? έρπετώ·!

Ό εισερχόμενο; έν τώ ρηθέντι 
άμέσω; τρεί; μεγάλα; έπί τού 
τών στασιδίων εικόνα; τών 
Νικολάου καί άρχαγγέλου 

έφ’ ύγροίς. 
ήτο όλη τοιχογραφημένη, ι 
κατέστρεψαν καί σώζονται 
ταύτα, άλ.λά, ώ; είθισται 
ή βράδιον οί επίτροποι θά διατάξωσι τήν λεύ- 
κανσιν ίλη; τή; έκζλησία;, νομίζοντε; ότι 
καλλωπίζουσιν οϋτω τόν ναόν. Έκεΐνο όμως οπερ 

ναώ βλέπει 
τοίχου, όπισθεν 

άγιων Σπυρίδωνος, 
Μιχαήλ, λείψανα 

ΊΙ έκζλησία αϋτη 
άλλά σεισμοί την 

■ζόνον τά λείύανα • · 
άτυχώ;, τάχιον

λυπεί τόν εισερχόμενου φιλάρχαιο·? είναι οτι εΐ; 
τό δάπεδο·? εύρίσκονται υπέρ τά είκοσι τεμάχια 
κοσμήματα βνζαντιακής εποχή; καί έπί πλέον 
πρό τή; Ωραίας πλύη; επιγραφή, ήτι; ποιεί 
γνωστόν ότι ή έκζλησία τής αγία; Παρασκευή; 
άνεκοινίσθη. ΊΙ έν λόγω έπιγραφή είναι τού 
δέκατου πέαπτου αίώνο; ζαί είναι ή άρχαιοτέρα 
τών χριστιανικών έπιγραφών τών εύρισκομένων 
μέχρι τούδε έν Ζακύ.θω, καί ομω; μετά παρέ- 
λευσιν έτών θά καταστραφή, άφοΰ χρησιμεύει 
διά στολισμόν δαπέδου! ’()σάκι; μεταβαίνομεν 
εί; τό χωρίον τούτο καί έπισκεπτόμεθα την έκ- 
κλησίαν ταύτην πάντοτε παρακαλοϋμεν τού; 
αρμοδίους ίνα έκ τού δαπέδου άφαιρεθώσιν αύτά 
τά βυζαντιανά λείψανα καί διζφυλζχθώσιν. 
Άλλά λόγια χαμένα !

Ό άμζθή; δέν πείθεται ευκόλως, μάλιστα 
έλεει-.ολογεϊ άζουω? ότι μία πέτρα έχει άξια·? 
φυλαττομένη καί ούχί στολίζουσα τό δάπεδο?.

Εί; τήν πρόοψιν καί εί; τον γυναικωνίτην ύ- 
πάρχουσιζαί άλλα λείψανα βυζαντιακή; τέχνη; 
ώ; έπίσης είδομεν γείσα τεθραυσμένα εί; ξηρο- 
λιθίας τού χωρίου τούτου. Εί; τήν ίδιαν έκκλη 
σίαν ύπάρχουσιν τέσσαρε; κίονες ρωμαϊκή; 
έποχής.

Ή τελευταία λέξις τή; έπί τού^δζπέδου ρη- 
θ·ίση; έπιγραφή; φαίνεται ότι λέγει αμ?>· (άμήν). 
άλλ’ ίσω, νά είναι αμιη και τότε έχομεν την 
χρονολογίαν 1418, έτος ζαθ ’ ό ή έκζλησία θ ’ 
άνεκαινίσθη. "Οπω: δήποτε καί άν έχει τό 
πράγμα, εϊμ.εθα βέβαιοι οτι ύπήρξεν έκζλησία 
μέ βυζαντιαζον ρυθμόν αφιερωμένη εις τήν α
γίαν Παρασκευήν.

Άπό τού έτους 1357 άρχοντες τή; Κεφαλ 
ληνίας καί Ζακύνθου διετέλεσα? οί Τόκκοι έπί 
•ζίαν περίπου έκατονταετηρίοα. Έπί τών χρό
νων τών δυτικών τούτων κυριαρχώ·? ωκοδομή 
θησαν ιζοναστήρια καί έκζλησία·. μετά βυζαν- 
τιακοϋ ρυθμού μέ τρεΐ; θολού;, atre navi, 
ώ; λέγει τό έγγραφον — δαπάναι; ήγεμονίδων 
τοϋ οίκου τούτου, αϊτινε; καί τά έπροίκησαν 
πρό; συντήρησιν. Είναι δέ : ή « Άναφωνήτρα», 
ήτι; είναι εί; τά. βουνά, ό άγιο; ’Ιωάννη; ό 
Πρόδρομο;, οστι; ήτο εί; τό φρούριο·? ένθα καί 
ή υ.εσαιωνιζή τών Ζακυνθίων πόλις, ό άγιο; 
Νικόλαο; Μεγαλομάτη; εί; τόν Σκοπόν. Καί ό 
Προφήτης Ήλίαςεί; τό Ψήλωμα ήιθ τού αύτοϋ 
αρχιτεκτονικού βυζαντιαζού ρυθμού. Οι σεισμοί 
ζατέστρεψαν καί αύτού;,οικονομικοί δέ λόγοι δέν 
έπέτοεπον έν τή άνοιζοδομήσει ή έπιδιορθώσει 
τών κτιρίων νά διατηρηθή ό βυζαντιακό; ρυθμό;. 
Άπόδειξις είναι ό άγιος Ιωάννης ό Πρόδρομο; 
τού φρουρίου, ούτινος σώζονται τά έρείπια ά
τινα δηλοϋσιν οτι έν τή άνοικοοομησει ουοε κατ
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Γ. ΧΑΛΕΠΑ "Αγγελος

'.'.ία·/ διετηρήθη δ βυζζντιζζό; ρυθμός. Τώ 184! 
ή Ίονιο; Κυβέρνησι; άπεφάσισε '/ά λάβη 'ϊ'/α 
~ά οικήματα καί κτήμζτζ τού φρουρίου δίοου- 
σα εί; έκαστον ιδιοκτήτην την δέουσαν άποζη- 
μίωσιν. Έκτοτε ή μονή ζϋτη τών καλογραιών, 
ήνώθη μετά. τή; έτέρας γυναικείας μ.ονής τή; 
Μητροπόλεω;, ήτοι τού Αγίου Νικολάου τών 
ςένων. ΊΙ έκκλησία τού Προδρόυ.ου, έυ.εινε συ
νεπώς άνευ ιερών σκευών. "Ομως τό πρώτον 
έχρησϊμευσεν ώ; αγγλικόν σχολείου, έπειτα δέ 
ώ; άποθήζη και μετά τήν ένωσιν εί; τήν διζ- 
θεσιν οίουδήποτε. Τά ιστορικά μνημεία καί δή 
τά ιερά δέον νά είναι σεβζστά. ’Αλλά δυστυ
χώ; έ.ίοτε ούοεί; λαμβάνει πρόνοιαν διά τά 
πράγματα εκείνα, ατινα τιμώσιν ένα τόπον.

Έν τούτοι; ό σεισμό; τού 1893 έπέδρασε 
σπουδαίω; έπί τού ναού τούτου κζί οϋτω σή
μερον υπάρχουν μόνον λείψανα. Εί; τήν πρόοψιν 
τή; εκκλησία; ύπήρχε πλάξ παριστώσα τόν 
Πρόδρομον. Τό άνάγλυφον τούτο καταπεσόν έκ 
τού σεισμού ό φρούραρχο; κ. Βρονταμίτη; τώ 
1895 άπε'στειλεν εί; τήν έν ΆΟήναις Χριστια
νικήν ’Αρχαιολογικήν εταιρίαν. Καί ορθή ή 
σκέψις, διότι είμεθζ τή; ιδέας οτι πρέπει νά ύπάρ- 

χει έν μουσείο?, εί; ο νά περισυλλέγωνται όλα 
τα χριστιανικά λείψανα τών παρελθόντων πο
νηριάν χρόνων, ινζ εκεί ό έπιστήυ.ων ουνηθή 
να εύρη τα στοιχεία να μελετηση την ιστορίαν 
τή; τέχνη;.

1 * έπισκεπτόμενο; τά έρείπια τού όοθοΐόξου 
τουτου ναού τού Προδρόμου. οστι; ήτο άλλοτε 
μητροπο/.ι; τή; νήσου Ζζκύνθου. εύρίσκει μόνον 
λατινικήν έπιγραφήν χζραγμένην πρό; τά άρι- 
στερά τή: Αγία; Τραπέζης, άνωθεν κενού, ένθζ 
ητο εικω? αφιερωμένη ύπό Ενετού ευπατρίδου 
και έχρησίμευεν ώ; δεύτερον παρζτρζπέζιον 
I Ιροσζομιοή;, οιότι κατά τά; έορτά;, οί; έγί— 
νετο εν τώ ναω έκείνω ή θεία λειτουργία. Ιδού 
ή περί ού ό λόγο; έπιγραφή ;

Deo el patriae omnia debeo 
Giov. Bianco MDLXII

τουτέστι : Τώ Οεώ ζαί τή Πάτριοι τά πάντα 
οφείλω. Ιωάννη; Βιάγκο; 1562.

Εν τώ φρουρίω σώζονται έρείπια τή; δυτι- 
κή; έκκλησία; άφιερωμένη; εί; τόν Σωτηρα 
Salvatove λεγόμενον Dll Ο m Ο , πα 
λαιά; ουτική; Μητροπόλεως, πολύτιμα βυζαν-

τιακού ρυθμού, έφ ’ οί; διαζρίνονται ακόμη βυ- 
αντιαζαί τοιχογραφία! έφ ’ υγροί;, καλή; τέχ

νη;, παριστάνουσζι τόν άγιον Κωνσταντίνον 
καί τήν ’Αγίαν ’Ελένην ζαί άλλου; άγιου;. Τή; 
Παναγία; ζαί τού ΙΙαντοζράτορο; Χριστού εύ- 
λογούντο; τώρα μόλις φαίνονται τά ίχνη τών 
χρωμάτων ένεκα τών προσβολών τή; άτμοσφα·.- 
ρα; κζί τών φυόμενων χόρτων. Παρά τή μη- 
τοοπόλει ταύτη έζειτο καί τό παλαιόν δυτικόν 
έπισκοπεΐον. Περίεργον είναι πώ; οί δυτικοί 

προσεπά- 
ούτο;
άνε-

προσβολών τή; άτμοσφαί- 
ών φυόμενων χόρτων. ΙΙαρά 

τό παλαιόν
πεΐον. Περίεργον είναι πώ; οί 

ίερεϊ; έγκατέλειψαν τόν ναόν ζαί δέν ...- 
θησαν τήν όιατήρησίν του. Ό όυτιζος 
ναό; ήτο έζ τών άρχαιοτέρων τή; νήσου 
ζα'.νίσθη έπί Πάπα Σίςτου τού Ε ουτινο; ζαί 
τό στέμμα έζειτο όπισθεν του altare maggiore. 
’Επίση; έν τώ φρουρίω ύπήρξε μεσαιωνική ουτικη 
μονή μετά λαμπρά; έκκλησία; τού Άγιου Φρα
γκίσκου, άλλ ’ άγνοούμεν αν ζαί αϋτη ητο βυ- 
ζαντιακού ρυθμού.

Ό οιερχόμενο; τά διάφορα τού φρουρίου μέρη 
βλέπει λείψανα άρχαία, ώ; τεμάχιον ιωνικού 
κίονο; έζ λευκού μαρμάρου, τεμάχια έπιγραφών 
λατινιστί, συντρίμματα βυζαντιακή; τέχνη; κο
σμημάτων, λίθων, διαζωμάτων, τεμάχια τοι
χογραφιών έφ ’ ύγροΐ; καί άλλα τοιαύτα μαρ- 
τυροϋντα οτι ύπήρχόν ποτέ άρχαία μνημεία 
καί ναοί βυζαντιακού ρυθμού.

'Ο ύπολοχζγό; κ. Πέτρο; Κ. Σουμίλας, ά- 
νήρ έπιστήμων καί εί; ζζρον φιλότεχνο;, διαμέ
νω·/ άπό τινο; εί; τό Φρούριον συνέλαβε τήν ι
δέαν νά πβρισυλλέξη παν άρχαϊον καί μεσαιω
νικόν λείψανον έστω καί μικρόν τεμάχιον καί 
σχηματίση έν τώ Φρουρίω μικρόν μ,ουσεΐον.Εύ- 

Γ· ΧΑΛΕΠΑ Φιλοστοργία

χόμεθα νά διαμέ.η έν Ζακύνθω έπί πολύ δ φιλό
τεχνό; οΰτο; άνήο ΐνα σύν τώχρόνω διάσωση ό,τι 
σκόοπιον καλλιτεχνικόν καί αρχαιολογικόν εύ- 
ρίσζεται έν τώ φρουρίω ζ.αι τοποθετώσιν επειτα 
όπου οεϊ.

4 ·

Εί; τόν δρόμον τόν άγοντα εί; την ΙΙόχαλιν 
ζαί συνεπώς καί εί; τό φρούριον έζειτο ή ρη- 
Θεϊσα δυτική μονή τού Προφήτου Ήλιου. Τή; 
μονή; ταύτη; ό ναό; ήτο μέγας- καί ώ; εϊπομεν 
βυζαντιακού ρυθμού, έφερε δέ ζαί -.ό στέμμα 
τών Δέ Τόκων.Δέν έφερε μόνον ή μονή το ονομα 
τού Ήλιου άλλά ζαί του αγίου Νικολάου. Εν 
τώ ναω τούτω ύπήρχε καί ορθόδοξο; Αγία Τρά
πεζα. Σεισμό; κατέστρεψε τον ναόν καί τότε 
ωκοδομήθησαν δύο μικροί ναοί, δ εί; όρθόδοςο; 
πρό; τόν δρόμον τόν άγοντα εί; τήν ΙΙόχαλιν 
και δ έτερο; λζτϊνο; πρός τόν δρόμον τού 76/ 
Χώματος τόν νυν όόός Φιλικών ζαλούμενον. Οί 
σεισμοί τού 1893 κατέστρεψαν τού; δύο τούτου; 
ναού;, τού; κειμένου; έν κτήματι άνήκοντι εί; 
τήν δυτικήν έκζλησίαν, άλλ’ δ όρθοοοςο; εζ 
τών ένόντων άνεκαινίσθη κζί δ δυτικό; άπο η
μέρα; εί; ημέρα; ζατέρρεε καί πέρσυ δυστυχώ; 
άπό τού; έπιτρόπου; τή; δυτική; έκκλησία; οιε- 
τάχθη ή ζαταδάφισις τού ιστορικού τούτου ναού 
Κζίου.ω; έχασζν λίαν ευνοϊκήν περίστασιν διά 
νά τον ανακαινίσουν. Λείψανα τινα βυζαντια- 
κή; άρχιτεκτονιζή; ζαί έπιγραφή λατινική 
κεϊνται ύπό τά; πέτρα; καί μόνον τρία τέσσα- 
οα τεικάχια διεφύλαξαν εί; το δυτικόν άρχιεπι- 
σζοπεϊον. Διατί ζρά γε νά μή διαταχθή έπιμε- 
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λης έρευνα παρά ειδικού περί περισυλλ.ογής και 
τών λοιπών λειψάνων, έγγλύπτων κοσμημάτων 
ζαί επιγραφών πριν ή άπωλεσθώσι ;

"Ελθωμεν τώρα είς τήν ρηθεϊσαν μονήν της 
’Γπερα-γίας Άναφωνητρίας.

Κατά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως 
έμ.πορικόν πλ.οΐον, αναχώρησαν έκ της πόλ.εως 
ταύτης έναυάγησε πλησίον της νήσου Ζακύνθου. 
Μεταξύ τών λειψάνων του πλοίου, έκ τών ύπο 
τών κυμάτων έκβρασθέντων έπί δυτικής τινό; 
παραλίας της νήσου ταύτης, ήτο καί μία με- 
γάλη είκών. Ποιμένες [ίόσκοντες τά πρόβατα 
είς τό παρακείμενον βουνόν, τούτο ίδόντες,έκα- 
μον γνωστόν το γεγονος είς τούς ιερείς, οϊτινε; 
παρακολουθούμενοι ύπό τών κατοίκων, μετέ- 
βησαν έπί τόπου κζί εύρον, έντός βάτου, εικό
να τής Θεοτόκου. ’ίΊκοδόμησαν έκ τού προχεί 
ρου έκζλησίδιον, έν ώ κατέθεσαν τήν πολύτιμον 
εικόνα, ής ή φήμη αμέσως διεδόθη, άπο στόμα
τός είς στόμα άνά πάσαν την νήσον.

Μετ’ ού πολύ ώκοδομήθη λαμπρός ναός καί 
μονή ίδίαις δαπάνα1.; τή; ήγεμονίδο; δέ Ί'όζ- 
κων, ήτι; διέΟεσεν ζαί τά ύλικά μέσα προςσυν- 
τήρησιν τή; μονής. ΊΙέπιφανη; αΰτη μονή κεϊ- 
ται προς δυσμά; του χωρίου ΙΙλεμοναρίΟυ. Έν 
τή μονή ταύτη έμόναξεν ό άγιος Διονύσιος διότι 
είχεν αυτήν λάβει παρά τής ένετιζή; ζυβερνή- 
σεω; τώ 1 568 πατρωνικιϊι δικαιώματι ζαί τήν 
ζατεϊχε μέχρι τού 1622 οπότε άπεδήμησε προς 
Κύριον.

Ά; άναφέρωμεν καλλιτεχνικόν έπεισόδιον. 
’Αμέσως ήρξατο ή διήγησι;

τής Θεοτόκου Άναφωνητρίας, 
έν πόνοις ζαί στεναγμοί; μετ’ 
σερχομένων εΰρισκον άνακούφισιν. 
τή αιτήσει τών 
διαταγή τών π 
χάριν τή; άνομβρία; 
μενεν έως ού βρέξη. 
τήν πόλιν πλήθος πιστών 
σκύνησιν ζαί ή ωφέλεια ή 
Οί γ ειστιανοΐ ποοσέφεοον• -ι lit .
ματα. Έν τή πόλει ή είκών διέμενεν εί; τήν 
έκζλησίαν τών Άγιων Αποστόλων, τή; οποίας 
έπί τινα καιρόν ήτο έφημέριο; ό ήρω; τού 
έπεισοδίου, ό Φραγκίσκος Καλλέργη; άγιογρά- 
φος. Ό ίερεύ; ούτος έσκέφθη κρύφα ν’ 
γράψη έπί σανίδος τού ίδιου μεγέθους 
κόνα τής Άναφωνητρίας. Σκοπό; τής πιστής 
άντιγραφή; ήτο, ϊνα, έν ζαιρώ μελλούσης άνομ
βρία:, έκθεση ό έφημέριο; τήν εικόνα και ώφε- 
ληθή τών εισοδημάτων. ’Ορθή ή σκέψις του, 
άλλ. άπέτυχεν. Ό ηγούμενος καί οί μοναχοί, 
άμα τώ άζούσματι έγένοντο μανιώδεις. Έτρε-

ζαι

Έν τή

τών θαυμάτων 
οιο πλήθος τών 
εύλαβείας προ- 

Τήν εικόνα 
έκάστοτε ηγουμένων καί τή 

ροβλεπτών Ζζκύνθου, μετέφερον 
εί; την πόλιν, ένθα διέ- 
"Οταν ή είκών ήρχετο εί; 

συνέρρεεν πρό; προ- 
ύλικη ήτο μεγίστη, 
άναθήματα καί χρή- 

όλει ή είκών διέμενεν
I ν'-. ,
ήτο έφημέριο;

άντι- 
την εί -

ξαν εΐς τά; εκκλησιαστικά; καί οιοικητικά; άο- 
χάς. Πάσα δικαιολόγησε; τοϋ καλλιτέχνου έφη- 
μερίου άπέβη ματαία. 
θωσε τό ποθούμενον. 
ζτήρισεν ΐερόσυλον

κωβο; Κόρνερ διάταγμα 
ζαί τά έξής.«........"£‘·
ένώ
Άγιων Αποστόλων, ό 
ριος Φραγκΐ' κο; Καλλέργη; 
γράφος ετόλμησε ν ' άντιγράψη αύτ 
ίδιον μέγεθος ζαί πιστότατα. Νομίζον 
τούτο είναι άπρεπε; και επιϋ/.αοες ει; τ 
τοτυπον ___________* 
ταφερθή το άντίγραφ:

’(> ηγούμενο; κατώρ- 
Ό εύπιστο; όχλο; έχαρα- 

...ηνωιν ΐΐυνννΛυν τόν δυστυχή άγιογραφον.
Τέλος πρός άρσιν περαιτέρω σκανδάλου οϊ 

Σύντεχνοι Ζαζύνθου ζατώρθωσαν τή 8 Ιουνίου 
του έτους 1677 νά έκδώση ό προβλεπτής Ίά- 

:, είς ο άναγινωσκονται 
ήλθεν είς γνώσιν ημών ότι, 

ή ιδία είζόιν εύρίσκετο εί; τον ναόν τών 
αίδεσιμώτατο; έφημέ- 

, οστι; είναι ζαί ζω
ήν κατά τό 

πες ότι 
:ο πρω- 
νά ... 
•ήν Μο· 

παοά τ ί 

μέγεθος καί πιστότατα, 
ρεπέ; καί έπιβλα'όές εί; 

οιαταττομεν σεβασμού ένεκα, 
’ —»0ν τή; εικόνας είς
Άναφωνητρίας καί μείνη ■ 

-----■_ ώύναταί τις νά
νην της
πρωτότυπον, χωρίς πο
παραλαβή.»

Ούτως ό τόπος 
έληξε πρό; όφελος 
τού άγιογράφου έφημερίου.

ησύχασε καί 
τής μονή; ζαί

ΊΙ Βυζαντιακή αϋτη είκών δέν 
θεν άπό τήν 
τού Κωδικό; 
Δεκεμβρίου τ

το έπεισοοιον 
ύλιζήν ζημίαν

έμεινεν ώ; ήλ- 
Κζθότι έζ 
■’ ί τή 10 

προβλεπτής Στέ
φανος Καπέλλο;, δίδει άδειαν είς τον ηγούμε
νον τής μονής Ιερόθεον Μούσουρον όπως έπι- 
σζευασθή ή είζών μετά πάοης Επιμέλειας καί 
προσοχής μόνον είς τά μέρη εκείνα ενϋα είχεν 
ανάγκην επισκευής. Το ϊοιον άναφέρει
ότι ή είζών ήτο ζωγραφη] σανίδος,
ήτι; ένεκα τή: άρχαιότητό; ολλά μέρη
ί piu parti I ήτο τεθραυσμένη- έπίση; δέ οτι 
σχεδόν δέν διεκρίνετο τό εικόνισμα (non si ρΐΐό 
figurare et discernere).

Έν τώ ναω τούτω το πάλαι περιείχε καί 
δυτικόν παρεκκλησίου (altare).

Κωνσταντινούπολιν.
τής υ.ονής μανθάνομεν οτι 
ού έτους I 635 ό

;, δίδει άδειαν

ΊΙ μονή αϋτη ήτο publico jure patronato 
καί έδίδετο πάντοτε παρά τής Κυβερνήσεως 
είς διαπρεπή πρόσωπα. Μετά τόν θάνατον τού 
Άγιου Διονυσίου ή μονή αϋτη συνεδέθη μετά 
τής δηυ.οσίζ; έζ.πάιδεύσεω; Ζακύνθου διότι διά
ταγμα δουζικον τού 1623 οιατάττει ϊνα αϋτη 
προσφέρει δουκάτα έτησίω; έζατον πεντηκοντα 
πρός συντήρησιν τού διδασκάλου τής κοινότη- 
τος. Τήν μονήν ταύτην τώ 1623 παρέλαβεν 
ό Ιερόθεο; Μούσουρος, καί τούτου άποθανόν- 
το; παρέλαβεν αυτήν ό Ζαχαρίας Βλαστό; καί 
έπειτα ό μητροπολίτης Σεβαστείας Ιωσήφ 
Δόξας καί έπειτα ό Ίώσαφ Κίμινις, ό Γεώργιος 
Μαλάζης, ό κόμης Ν. Καψοκέφαλος ίερεύς, ό 
Γεώργιο; Μυλωνά; ίερεύ; καί τέλος τώ 1783 
παρεχωρήθη τώ κόμητι Στυλιανώ Φλαμπουριά- 
ρη καί άπογόνοις αύτού, τή ύποχρεώσεε νά 

διατηρηθή ή μονή, νά διατρέφωνται οεζζ ζα- 
λόγηροι ζαί νά πληρώνωνται τακτικά ετησιως 
τά δουκάτα διά τήν έζπαιοευσιν.

ΊΙ ιστορική αΰτη μονή είναι είσέτι είς την 
κυριαρχίαν ζαί κατοχήν τή; οικογένεια; του 
ρηθέντο; κόμητο;, άλλά ούτε ή μονή διατη- 
-εΐται, ούτε μοναχοί διατηρούνται, ούτε οια 
τήν έκπαίοευσιν δίδονται τά 150 δουζατα 
έτησίω;.

ΊΙ Ζάκυνθο; πρό; τό νοτιοανατολικόν μέρο; 
διαμελίζεται εί; άξιόλογον μειοκζίνου διαπ/α- 
σεω; κωνοειδή χερσόνησον, ήτι; απολήγει ΣΔ 
εί; άπόκρημνον άκτήν, ήτις μετά τού ακρω
τηρίου Γέρακα, σχηματίζει τόν κόλπον 
ΊΙ ώραία αϋτη χερσόνησο; ητις ύψουται -180 
μέτρα καί καλείται Σκοπός έχει μονήν και 
Βυζαντιαζόν ναόν άφιερωμένον εί; την ΜεοτΟ- 
κον Σκοπιώτισσζν. ΤΙ πκλαιά αϋτη μονή ή 
άλλοτε καθ’όλα πλουσιωτάτη είναι τώρα οιζ 
λελυμένη. Σώζεται ό ναό; είσέτι σταυροειδή; το 
σχήυ.α. μετά τού θολού τού νάρθηκος, του μα.- 
υ.ζρίνου εικονοστασίου, του yotipimoii, των κε
λιών, τού ξενώνος, τών οικημάτων και τιόν 
πολλών λείψανων, άτινζ δεικνύουσι τό παλαιόν 
μεγαλεϊον. Ή μονή αϋτη ητο σεβαστή κζί 
προσφιλή; ού μόνον τοϊ; ορθοδοςοι;, ά/.λζ καί 
τοΐ; δυτικοί;, οϊτινε; μάλιστα είχον και πα
ρεκκλήσι?? (altare) έν τώ ναώ, όπου και νυν 
ύπάρχει τό άγιον [Οήμα καί τά χρειώδη διά 
ιερουργίαν συμφιόνω; τω δυτιζώ δογματι. Ομως 
μένει άχρηστον διότι δυτικοί ίερεϊ; δέν μετα- 
βαίνουσι'πλέον πρό; ιεροπραξίαν. Δέν έχομεν 
έπισήμου; πληροφορία; περί τή; ^ίδρύσεω; του 
παλαιού τούτου μοναστηριού, ούδέ γνωρί,ομεν 
τι άσφαλές περί τή; ώραίζ; Βυζαντιακή; είκό- 
νος τή; Σκοπιωτίσσης, ήτις κατά τόν δέκζτον 
τέταρτον αιώνα ητο ήδη έπί τού Σκοπού. Ο 
Διονύσιο; Βαρβιάνη; έν τοϊ; ανέκδοτοι; γρονι- 
κοίς άτινα σώζονται εί; τό έν Ζακύνθω άρχειο- 
φυλακεϊον ιστορεί ότι ή οικογένεια Λογοθ^.η 
κατέχει έγγραφον δηλούν οτι ό ναό; παραχω- 
ρήθη ύπό Λεονάρδου δε Τόκη οεσποτου τή; νή
σου, ότι ήγέρθη ζήτημα διά τήν παρα.χώοησιν 
'ζεταξύ τού εύγενούς Πετρούτσου δε Βονι-όεντη 
ώνομαζομένου Γοιδου καί τινο;_ ιερομόναχου 
Ίωαννικίου, καί οτι ό συμβιβασμό; έγένετο τώ 
1446 τή ένεογεία τού Νικολάου Φράγκου αρ
χηγού (capitano) τή; πόλεω; και νήσου Ζα
κύνθου, οτι τφ 1465 ύπεχρεώθη ό Ιωνά; Γλ.α- 
οεντιανό; θετός υιό; τού Ίωαννικίου νά πλη- 
ρώνη κατ ’ έτος πρό; τον Βονιβεντην δέκα 
ασπρα κηρού καί εν σιμοδάρι άμυγοάλων. Δυ
στυχώ; ό Βαρβιάνη; δέν άντέγραψεν ολον το 
πολύτιμον τούτο έγγραφον εί; τά χρονικά του.^ ,

Σύν τώ χρόνω ή μονή είχε παρακμάσει. Ιω

1516 πεοιήλθεν είςτήν κυριότητα τών κομήτων 
Λογοθέτη. Κατά τά; άρχά; τού δέκατου έβδό- 
υ.ου αίώνος άφίκετο έν τή νήσω ο μητροπολίτη; 
Κορίνθου "Ανθιμο; μετά τού ιερομόναχου Άρ- 
βανιτάκη οϊτινε; άπεφάσισαν νά. μονάσωσιν ει; 
τόν Σκοπόν. Οϋτω τώ 1624 παρέλαβε διά [ίίου 
τήν μονήν παρά τών Λογοθετών τών^ έπιθυ- 
υ.ούντων τήν άνόρθωσιν τή; μονής. ’<» Άνθιμος 
γίνεται ηγούμενο;. ΊΙφήμητή; Θεοτόκου Σκο- 
πιωτίσση;. η επιφανή; διαγωγή τού χριστιανι
κού [ίίου τού μητροπολίτου, έδωσαν άμέσως, 
χάριν τού ζήλου καί τή; ένεργείας, ζωήν εί; την 
ήονήν. Βλέπων ό ιεράρχη; οτι αί εισπράξεις τή; 
νήσου δέν ήρκουν, έζήτησε τήν συνδρομήν των 
Κορινθίων, οϊτινε; έφάνησαν γενναίοι. Α'ζ-;ωζ 
εισπράξεων άνεκαινίσθησαν τά πάντα. Ένώ αί 
έργασίαι έβαινον αισίως, άπέθανεν ο μητροπο- 
λ'ι-η: κζί τή; μονή; ήγουμένευσεν ό ιερομόναχο; 
καί μετά τόν θάνατον καί τούτου έπανηλθεν εί; 
τήν εξουσίαν τών Λογοθετών, οϊτινε; είσέτι την 
κατέχουσιν. ΊΙ μονή όμω; είναι διζλελυμένη 
καί έστερημένη όλου του παλαιού πλούτου ζμα 
δέ έχασε καί τήν φήμην τών παρελ.θουσών επο
χών, ένεκα τών ιδιοκτητών.

Τού ναού άλ.λ.οτε οί τοίχοι ήσαν όλοι κατά
φορτοι αγιογραφιών έφ’ύγροι;. I ήν σήμερον δυσ
τυχώ; μόνον μέρο; διασώζεται χάρις εί; την 
άμάθειαν τών διευθυνόντων. Δυστύχημα είναι 
οτι δέν γνωρίζομεν τό όνομα τού ζωγράφου, 
έπιγραφή μόνον λέγει: «1699 δέησις τού δού
λου'τού Ηεού Εύθύμου ιερομόναχου Λογοθέτη 
καί ή-ουυ.ένου τού άγιου μοναστηριού τούτου. 
Ιουλίου 8.» "Ισως άλλη έπιγραφή μή διασφ- 
θεϊσα έφεοε τό όνομα τοϋ καλλιτέχνου. Προσέτι 
άλλοτε' τό δάπείον ήτο έστολισμένον μετά ψη
φοθετημάτων. Ιίροσέτι ό ναό; ήτο πλούσιος, 
πλουσιώτατος άπό βυζαντιακά χρυσόπαστα ίερα 
άμφια, έντέχνω; συνυφασμένα μετά χρυσου και 
υ,ετάξης χρωματιστή:, t/vixa. ιερά; παραστά
σεις. Λ. χ. επιμανίκια πχρίστκ-ιο-ι τόν Εύαγ- 
■■ελισυ.όν, μία ρομφαία ~'ε.'ι ΙΙαρθενον επί θρό
νου μετά τού Χριστού, αγγέλων καί άγιων, εί; 
αήρ παρίστανε τήν άποκαθήλωσιν. Είχε λαμ- 
π;όν ξύλινον σταυρόν έπί τοϋ όποιου ήσαν γλυ- 
πταί αί δώδεκα δεσποτικαί έορταί. Επίση; ή 
μονή ήτο πλούσια άπό περγαμηνά; και χειρό
γραφα. "Αγνωστον ήμϊν ή τύχη πάντων τού
των τών Βυζαντιακών κειμ.ηλίων.

ΊΙ είκών τή; Σκοπιωτίσσης αύτή αΰτη είναι 
αριστούργημα. ΊΙ ώραίζ είκών μετ’ αργυρού 
πλαισίου ολ.ως κοσμημένου, είναι τεθιμένη επί 
έπίσης άργυρου θρόνου. Εί; τό όπισθεν τή; εϊ- 
κόνος' ύπάρχει έπίσης έξ αργύρου άνάγλυφον 
ώραϊον τή;'Θεοτόκου μετά κοσμημάτων καί του 
οικοσήμου τή; οικογένειας Λεγοθετων.

Ή είκών αϋτη μετεφέρθη εί; την πόλιν επι- 
σήμως κατά τά; σεισμικά; περιόδου;,καί παρε-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

F. CHAKPENTIER Κΰλητήξ

! Μουσεϊον Λουξεμβούργου/

ΝΕΑ Π Ο Γ Η Μ A Τ Αυ.ενεν έως ού έπαυαν οί ισχυροί ούτοι σεισρ.οί.
ΊΙ Λιτανεία της επαναφοράς της ίεράς είκό- 

νος έκ της πόλεως εις την οΐκείαν ρ.Ονήν έγέ- 
νετο επίσης έπισήν.ως, δυνάρ.ει προκηρΰξεως 
της διοικητικής άρχης. Οί σεισμοί τού 1893 
έβλαψαν πολύ την υ,ονήν καί τήν εκκλησίαν 
καί υ,ετέφερον τήν εικόνα εί; τήν πόλιν, είς τήν 
εκκλησίαν τού Άγιου Λουκά, ένθα διέρ εινε υ.έ- 
χρι τούΑύγούστου τού παρελθόντος έτους 1902. 
Οί φιλότιχ.οι επίτροποι τού Άγιου Λουκά, τή 
συνεισφορά τών Ζακυνθίων επιδιόρθωσαν τά 
πάντα καί ού’τως ή θαυματουργός είκών είναι 
έκ νέου είς την παλαιάν αύτής διαμονήν. Όμως 
τά πράγματα ήλλαξαν. Δέν μεταβαίνουν πλέον 
άθρόοι οί πιστοί επί τοϋ βουνού προς προσκύ- 
νησιν της περιλάλητου είκόνος, ουδέ έχει ή μο
νή τά πλούτη τών παρελθουσών εποχών.

Κάτωθεν της μονής ταύτης πρός ΝΑ είναι 
ό ναός τού Άγιου Νικολάου τοϋ Μεγαλομάτου, 
άλλοτε βυζαντιακού ρυθμού . Έν τώ ναω τοΰτω 
εϊδομεν δύο κορινθιακά κιονόκρανα άνευ έλίκων 
καί λείψανα είς τό δάπεδον βυζαντιακών μου- 
σειωυ,άτων.ί

SERENATA VENEZIANA

Was ich irrte, Was ich slrebte, 
Was ich lilt uml was ich lebte, 
Sind hier Uliuiien nur ini Strauss.

Goethe

7<~> Στενράνω Μαρτζωχη

’.Ιπύ πολύχρωμα φανάρια στοήισμέΐ’ΐ; 
μία γόνδολα σά φάντασμα πηγαίνει, 
μία μυρουδιά βαρεία άπό τζεντσαμίνια 
μαζί] μί τά τραγούδια ανεβαίνει.

Άπό μακρυά, μεσάνυχτα σημαίνει, 
παύουν τά τραγούδια, καί σωπαίνει 
κάϋε φωνή, παύουν τά μανδολίνια, 
μονάχα είς τά μπαλκόνια Ανεβαίνει 
ή μυρουδιά βαρεία άπό τζεντσαμίνια.

("Επεται συνέχεια]. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΛΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΤΑ
ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ’)

ΊΙ Αγγλική ειοίκησις ci·/ ήτο ή ζποικίζ. τις 
Χ::αζ·/5ώ·/. Εί>αι β-'βζιο·/ ότι αρχιτέκτονες 
Νορμανοοί ΰπο τη·/ έποπτείζν ιερέων, <·>ς έπί 
τό πολύ, Νορμανίων, εινε εκείνοι οίτινες ά·/ή- 
γειρον τού; πρώτους Γοτθικού; Ναού; τη; Με
γάλη; Βρεττανίας.

Εις την ’Αγγλίαν, ώ; κζί εί; τήν Γαλλίαν, 
κζί την Γερμανίαν ή Γοτθική τέχνη, οιακρίνε- 
νεται άπό της Ρωμαϊκής ού ;ζόνον οιά τών αρ
χιτεκτονικών αύτή; μορφών, άλλά κζί οιά τού 
πνεύματες τού προεςάρχοντβ; εις τάς οικοοίαά: 
τη; εποχής εκείνης.

Κατά τήν πρώτην περίεοον τοϋ Μεσαίωνος 
οί καλλίτέχζζι άνήζουτιν άποζλειστιζώς σχε- 
οόν εί; τόν κλήρο·/. Οί κοσμικοί ίιζόρζμζτίζουν 
εί; την οευτερεϋον ολως πρόσωπο·/. ’Α
μέσως έξ άρχή; ή εκκλησία λαμβάνει ίοχύν 
μείζονα κζί ή Μητρόπολι; κυριαρχεί τοϋ Κοι
νοβίου.

Μετά τόν XIII αιώνα, συνέπεια τή: άρξζμέ- 
νης καλλιτεχνική; κινήσεω; ήτι; έξεοηλώΟη περί 
τά τέλη τού XII ζίώνοε, παρατηρούμε·/ οτι οί 
άρχιτέζτονες εινε κοσμικοί, ούχί πλέον κληρι
κοί, ώ; πρότερον ύπήρχον έν τούτοι: κζί πρό 
τής τέχνης τζύτης άρχιτέζτονες κοσμικοί ζαί 
ύπήρχον ωσαύτως μετέπ-ιτζ άρχιτέζτονες κλη
ρικοί. Δέν πρέπει συ··επώ; ·. ά άποοόσωμεν είς 
γεγονός τούτο άντίορασιν οίζνόήποτε ζζτά τή; 
εκκλησία; τή; Ρώμης. "Αλλως τε αί μοναστή 
ριζζαΐ άρχζ.ί όείκνυνται πολύ βοηθητικά» κζί 
εύνοίζζί εί; το νέον σύστημα- οί Βενεοικτϊνοι 
ίόίω; συνετέλεσαν πολύ είς τό νά τό οιασώσωσι.

Άλλ’ ο,τι ήτο ό κανών έγένετο μετά ταύτα 
ή έξζίρεσις, ζαί βλέπομε·/ μετ’ού πολύ αυ
τά; τά; μονά; νά προστρέχωσιν εί; αρχιτέ
κτονα; κοσμικού; οιά τά; οίζοόομά; καί τούς 
ναούς των.

Πολλά συμβάντα παρασκευάζουσι τήν όρά- 
σιν την όποιαν οί κοσμικοί Οά οιαδοαυατίσουν 
εν γένει ει; τάς τέχνας.Αί Σταυροφορία·, φέρου- 
σιν οχι πλέον στίφη προσκυνητών κζί εθελοντών 
εί; τού; άγιου; τόπους, άλλά λαού; καί έθνη 
όλοκληρα ενώπιον τού πολιτισιζού τής Ανατο
λής κζί έπηρρεάζουσιν κραταιώς τήν φαντασίαν 
τοϋ κοσμου οιά τών μεταναστεύσεων λαών με- 
ταβαινοντων προς άπελευΟέρωσιν τοϋ τάφου τοϋ 
Σωτήρος. ΊΙ δύναμι: τή; βασιλική; εξουσίας 
εςησφάλισε τήν τάξιν. ΈβοήΟησε δέ τήν 
πρόοδον έν γένει διά τή; εργασίας. ΊΙ έκ- 
παίοευσις διαδίδεται έπί μάλλον εξω τών 
μοναστηρίων, χάρις εί; αύτού; τούς μονά
χου:, οίτινες έν τούτοις διετήρησαν τά; άρ-
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χά;. II αϋξουσζ ήσυχία έδιδε περισσότερα; έλ
πισα: είς τούς κοσμικού; προ; πνευματικήν ερ
γασίαν. Τέλος ύπέρ τι καί άλλο ή μεγάλη κί- 
νησις τή; κοινότητο; ή άπλώ; ή δημοτική (έν 
Γαλλία, έν Γερμανία, έν ’Ιταλία καί άκόμη έν 
’Αγγλία κζί Ισπανία) έρχεται έπίκζιρο;. οίζι 
δήποτε ζαί άν ώσιν αί άφορμαί καί αί όψεις τη; 
αί διάφοροι καί τά βίαια μέτρα της, όπως 
οώση εί; την κοινωνίαν ισχυρά·/ ώΟησιν έπί τά 
πρόσω.

Σημειωτέο·/ οτι αί πόλεις ζιτινε; διεξεδίκη- 
σζν πρώται τήν κοινήν αύτών άπελευΟέρωσιν 
ε’ισιν ώσαύτω; αί πρώται, αίτινες άνήγειρον 
μνημεία γοτθικά. 'Ο πατριωτισμό; κζί ή υπε
ρηφάνεια τοϋ δήμου ένουντζι έν τώ θρησκευ
τικό» αίσΟήματι, διά νά προσκαλέσωσιν, έτι 
μάλλον καταπληκτικού; άγώνα; ύπέρ άναπτύ 
ξεως τή; τέχνης. ΊΙ άντιζηλίζ τών πόλεων 
ίσχυροτέρα τού άντανωνισσ.οΰ τών θρησκευτι
κών τάςεων τών κληρικών ταγμάτων. ΠοΟοϋσι 
εί; τού; ναούς των αί πόλεις το μεγαλείον. 
θέλουν τον ναόν αύτό»·/ άστράπτοντα,ζίγλήεντα, 
πολυτελή, θεωροϋσιν έν τώ ύπεοοπτικώ αύτών 
καί άντιζήλω πνεύματι, οτι ό ναό; αύτών δέν 
εινε μόνον ή μαρτυρία τή; εαυτών πίστεω: 
άλλά ζαί τό σύμβολο·/ τής ισχύος τή; πόλεως.

Είναι ό ναός, ώ; λέγει ό Michelet, ή κζ- 
τοιζία τοϋ λαού. II οικία τοϋ ανθρώπου, το 
άθλιον έκεΐνο ερείπιο·/ εί; ο έπανήρχετο τό εσπέ
ρας, ήτο στιγμιαίο·/ καταφύγιο-/.Δέν είχεν κυ
ρίως εΐπειν ή μίαν μόνον αληθή οικίαν, τόν οί
κον τού θεού. Κζί δέν ήτο μάταιόν τι τό νά 
έχη ό άνθρωπος τό άσυλό·/ του είς τήν εκκλη
σίαν του.

Τίτο τοιουτοτρόπως ό ναός τό καθολικόν 
άσυλο·/, παγκόσμιον. ΊΙ κοινωνική ζωή κατέ- 
φυγεν άπό τήν στέγην τού ναού ολόκληρος. Ό 
άνθρωπο; προσηύχετο εϊ; τόν ναόν του- ή κοι- 
νότη: έςέδιδεν έκεί τά; αποφάσεις της. Ό κώ- 
οων τής έκζλησία; ήτο ή φωνή τής πόλεως. 
Έκαλει τού; πιστού; εί; τήν καλλιέργειαν τών 
άγρών, είς τά; άστυζά; ύποΟέσει; ενίοτε,εί; τήν 
μάχην ύπέρ ελευθερίας. ’Εν τή 'Ιταλία εί; τόν 
ναόν τοϋ Άγιου Μάρκου συνήλΟον απεσταλμέ
νοι τή; Εύρώπης ίνα ζητήσωσι στόλον διά τήν 
Τετάρτην σταυροφορίαν. Πολλάκι; εί; τούς 
ναού; οί βασιλείς καλοϋσι έπί τό αύτο τού; 
Βαρόνου; η τούς αστού; οΰς ήΟ-λον νά συμβου- 
λευΟώσιν. Εί; τήν Παναγίαν τών Παρισίων συ- 
νήλΟον αί πρώται γενικά·, συνελεύσεις (10 'Α
πριλίου 1302) Εί; τήν έκζλησία·/ τοϋ έν Βερ- 
σαλλίζι; Άγιου Αουδσβίζου συνεζροτήΟη ή 
’Εθνική συνέλευσις, ή αφετηρία τής Χέας 
Γαλλία.;. Λί μεγαλαι Μητροπόλεις ένεφανίσΟη- 
σαν οίονεί ώ; διαμαρτυρία! ύπέρ τή; γαλλικής 
εθνικότητα; κατά τοϋ διαμελισμοϋ τοϋ Φεου
δαλισμού.

ΊΙ άφοσίωσις μεΟ’ ης έπεδόΟη ό κόσμος είς 
τάς Ρωμαϊκά; έκζλησία; έτι μάλλον ήδη 
ένισχύετζι. Εί; μίαν επιστολήν γραφεϊσαν προς 
τούς κληρικού; τοϋ Tutlbury εί; τήν Αγγλίαν 
άπό τόν Hannon, εφημέριον τοϋ Sain Pierre 
— sur — Dive κατά τό 1145 έτος, άναγινώ- 
σκομεν:

«Είναι τι θαυμάσιο·/ άληΟώς νά βλέπη τις 
τού; ισχυρούς τή; γής,τού; υπερήφανου; έπι κα
ταγωγή κζί πλούτω, τού: έΟισΟέντας εί; βίον 
θηλυπρεπή ζαί πολυτελή, νά ζευγνύονται α'ί- 
φνη; φορείο·/, κζί νά μετζφέρωσι δι ’ αύτοϋ λί
θους, άσβεστο·/, ξύλα, ολας τά; ΰλας τά; ά- 
ναγκαία; διά την ο'ικοοομην τού ιερού τεμένους. 
’Ενίοτε χίλια άτομα, άνδρε; ζαί γυναίκες, έ
συραν έν μόνον αμάξια·/· τοσοϋτο·/ ήτο βαρύ τό 
φορτίο·/. Άκρα σιωπή έν τούτοι; κυριαρχεί, 
δέν άκού-ι τις τόν παραμικρόν ψίθυρον. Όταν 
ΐστανται είς τούς δρόμους καί όμιλοϋσι, ό λό
γο; των περιστρέφεται εί; τά ζυ.ζρτήματα, ζ- 
τινα έξομολογοϋνται μετά δακρύων κζί προ
σευχών. Οί ιερείς τότε άναλαμβάνουσι την εύ- 
γενή άποστολήν νά κατζπνίγωσι τά πάθη, νά 
συγχωρώσι τά μίση, κζί έάν τι; ήθελε·/ εύρεΟή 
τόσον σκληρός ώστε νά μή Οελήση νά συγχω- 
ρήση τού; έχΟρούς του καί νά άρνηΟή νά ύπο- 
κύψν) εί; τά; εύσεβεϊ; τών ιερέων παροτρύνσεις 
άμέσω; άποσπζτζι τ:ϋ φορείου κζί έζδιώκεται 
τή; ιερά; άκολουΟία;».

Πολλάκις ού μόνον ύπό πνεύματος πίστεω; 
άλλα καί ύπό αισθήματος άδελφικού ώΟούμεναι 
καί ζμζ ύπό τή; πρό; τόν πλησίον καί τή; 
πρό; τόν θεόν άγάπης ένοϋνται αί γειτονεύο·/- 
σαι έπαρχίζ·., ίνα το έργον ζαταστή έπι μάλ
λον καί μάλλον ύψηλόν ζαίθεάρεστο·/.

Οί κτίσται τή; άνω καί κάτω Χορμανδίζς 
π. χ. μεταβαίνουσιν έπιδεικτικώ: είς Σάρτρην 
διά νά λάβωσι μ.έρο; εί; τήν οίκοδου.ήν τής 
Μητροπόλεω; ·μή ζητοϋντε; άλλην άμοιβήν είμη 
τήν ήμερησίαν αύτών συντήρησιν. "Ανδρε;, γυ
ναίκες, παιδίζ εργάζονται κατά την ίδιαν όε- 
ξιότητζ καί άντοχήν. Τήν νύκτα άκόμη αί έρ- 
γασίαι έξακολουΟοΰσιν άδιζλείπτω; ύπό τοφώς 
δαδών ζαί τά παραδείγματα δέν εινε σπάνια, 
τής τοιαύτη; ένΟουσιώδους ορμής περί την ά- 
νέγερσιν ναού κατά τήν εποχήν έζείνην. ')

1) Ού μόνον οί βασιλείς τής Γαλλίας, άλλα καί οί 
βασιλείς τής Αγγλία;, τής Δανίας ώ; καί πολλοί με
γιστάνες συνετέλεσαν δια τής έλευθεριότητος αύτών 
καί τής ηγεμονικής συνδρομής εις τήν οικοδομήν 
τοϋ ναού τής Παναγίας τής Σάοτρν,ς.

* ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΛΛ1ΤΕΧΝΛΙ *

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΡΟΣΗΣ

ε μ ν α μ λ της άναγεννη- 
μένιις Έλλ γλυπτικής, ό 
κορυφαίος "Ελλην γλύπτης 
και όταν έζη καί ιϊδημετά 
θάνατον, ό’ Λεωνίδας Δοό- 
Οης κατήγετο έξ Αρκα
δίας. ΈγεννήΟη έν 'Αθή- 
ναις τώ 1856, μετά τίιν 
Στοιχειώδη δέ εγκύκλιον 
παίδευΟιν μεΐρας έτι έν- 
εγράφη έν τμ Γλυπτικμ 
Σχολμ τοϋ έν Άθήναις Πο

λυτεχνείου. Καθηγητήν έθχε τόν Βαυαοόν γλύ
πτην 'Ερρίκον Σίγγελ, δν είχε μετακαλέδμ έκ 
Γερμανίας δ άοίδιμος βαδιλεϋς Όθων διά τίιν 
διοργάνωΰιν τοϋ Ιίολυτεχνείου. Ύπό τίιν δι
δασκαλίαν αύτοϋ ό Δράσης δέν έδράδυνε νά 
έπιδείξμ ζηλευτά χαρίσματα προόδου καί 
γόνιμον φαντασίαν “Εσχε συμμαθητάς τούς 
Αδελφούς Φυτάλας. Μαθητής έτι έπεξειργά- 
σθη έπιτυχώς προτομήν έκ χαλκού τοΰ ναυάρ 
χου Μιαούλη,ειτα έξεπόνηθεν άνδριάντα τοΰ 
βασιλέως “ΟΟωνος, έφε/.κύσας πολλούς έπαίνους 
διά τήν ομοιότητα καί τήν άνατομικήν ά- 
κρίβειαν. Μετ'έπταετεΐς σπουδής έν τώ Πο
λυτεχνείο», καθ' άς πάντοτε διεκρίνετο βρα
βευόμενος, άπεδτάλη τώ 185γ ϋπότροφος τής 
Έλλ. Κυόερνήδεως εϊς Μονάχον πρός ένίσχυσιν 
τής καλλιτεχνικής Ιδιοφυίας του. Διαγωνισθείς 
αύτοθι μετά πολλών έτεροεθνών συόπουδαστών. 
ετυχε τοϋ βραβείου και μεταλλίου διά το κομ
ψόν καί χαριέστατον άγαλμά του,τόν Δαυίδ,δπερ 
έφιλοτέχνηόε τηρήσας άπταιστους τούς άναλο- 
γικοΰς όρους, δΓ ών έπέτυχε τήν καλλονήν καί 
τήν χάοιν. Τό έργον τούτο τοϋ Δράση άνατυ- 
πωθέν 'έν χαλκογραφίμ έν πλείότοις άντιτύποις 
έτυχε έπιδοκιμαδιών έν Εύρώπη. Έν Μονάχω 
διέτοιψε μελετών καί έργαζομενος έπί τετραε
τίαν. Έκεΐ συνεόέθη διά στενής γνωριμίας μέ 
τόν βαρώνον Σίμωνα Σίναν,δστις πολύ, ηθικώς 
καί ύλΐκώς, ύπεδτήριξε τόν Δράσην, χορηγό- 
σας τά μέσα δπως μεταΰμ καί άλλαχοϋ. Άπήλ- 
θεν είς Λονδϊνον. Παριόίους καί Ρώμην ένθα 
ίδρυσε σπουδαστήριον. Έν Ρώμμ ό Δράσης 
διϊίνυσε τήν όιραιοτέραν περίοδον τοϋ καλλιτε
χνικού του σταδίου, έξεπόνησε δ’ έκεϊ τήν 
■ Πηνελόπην· έξαίρετον έργον εύρισκάμενον 
ήδη είς τά 'Ανάκτορα τών 'Αθηνών καί ού τό 
πρωτότυπον ύπάρχει είς τό σφζόμενον έτι έρ- 
γαστήριον τοΰ Δράση έν όδφ Λιοσίων άρ. ι^. Ή 
Πηνελόπη παρίσταται νήθουόα τοϋτο όμως δέν 
φαίνεται έπαρκώς έκ τής κινήσεως τών χειρών. 
Έν Ρώμμ έχων ύ Δράσης ώς υπόδειγμα τά σε
πτά λείψανα τής κλαδ<κής τέχνης,είς τής οποίας 
τά μυστήρια ένεδάθυνε, έποίησε καί άλλα περι
καλλή έργα, τόν Μέγαν 'Αλέξανδρον όλόγλυ- 
φον, τόν Διόνυσον, τον 'Λχιλλέα, τά ώραιότατα 
σι·μπλέγματα τοΰ άετώματος τής Σιναίας 'Α
καδημίας. τόν Σάτυρον, καί τήν Σαπφώ ύλό- 
γλυφον άλλ' έν σμικρώ σχήματι ι μέτρου καί 
ίο έκατοότων. ΊΊνά τών έργων τούτων έξέθεόεν 
τότε ό Δράσης είς τήν έν Βιέννμ καλλιτεχνικήν 
έκθεσιν, τυχών βραϋείοιν καί τιμηθείς διά παρα
σήμου ύπό’τής Αυστριακής Κυόερνήσεως. Έν 
Ρώμη καθά βέβαιοί ό τότε συμμαθητής του 
Φιλιππάτης, έδαπάνα άφθονα χρήματα άτινα 
κατά δέσμας τώέστελλεν ό προστάτης του Σίνας. 
Καθηγητήν έκεί έσχε τόν Widmann._

Είς ’Αθήνας ό Δράσηςέπέστρεζτε τώ 1867, καθ' 
ήν έποχήν έόραόεύετο είς τήν έν Παρισίοις έκθε- 
Οιν, τώ 1868 δέ διωρίσθη καθηγητής τής γλυ
πτικής έν τώ Πολυτεχνείφ 'Αθηνών. Τώ 1872,
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θυνι-πεία οιαγω-νιΰμοϋ, άνέλαβετήν καταΑκευήν 
τοΰ άνύρτάντος τοΰ Βαρθάκη μετά τι-.Αόάρων 
Αλληγοριών προόωποποιουόών τήνΈ'.ευθερωθεΐ- 
Ίαν 'Ελλάδα, τήν 'Μτορϊαν, τίιν Σκέ-φιν και τίιν 
Ναυτιλίαν. Διά τόν Ανδριάντα αύτόν έλαθε 
Βό,οοο δρ.

“Αλλα £ργα του είνε τά Αγάλματα τοΰ Άπόλ 
λωνος καί τής ’Αθήνας τά έπί τών κιόνων τής 
’Ακαδημίας ύ-φούμενα, ό Διάκος, ό άνδριάς τοΰ 
Καποδιβτρίου, δν άφήκεν_ ήμιτελή καί άπε- 
περάτωάεν ό μαθητής του Ξενάκης τό άοιΰτον 
δμ»ς έργον του θεωρείται τό κεντρικόν Αέτωμα 
τής Ακαδημίας τό παριότών τόν "Ηφαιβτον.

Άλλά καί είς τάς προτομής έκέκτητο επίζη
λον ίκανόνητα ό Δρόόης. Αί προτομαί τοΰ Σίνα 
καί τοΰ πατρός του Σίνα, τοΰ Σκαρλάτου Σού- 
τΰυυ, τό άνάγλυφον τοΰ ίατροΰ I. Κούρου, τού 
μακαρίτου Κούπα, είναι κάλλιΰτα έργα Ό Δρό- 
ι5ιις έκαμε καί τά προπλάσματα τοΰ Σωκράτους 
καί τοΰ Πλάτωνος τών έκατέροιθεν τών Αναβαθ
μίδων τής 'Ακαδημίας, Αλλά'φαίνεται οτι κατά 
τίιν έκτέλεάιν, γενομένιιν ύπό μαθητών του, 
δέν έτηρήθη ή τέχνη τοΰ διδασκάλου.

_Ό Δράσης ήτο προσεκτικός είς τήν μελέτην 
τών λεπτομερειών Πριν Αρχίΰμ είς μεγάλον μέ
γεθος, έκαμνε πρώτον προπλάσματα' έν σμικρώ- 

Δεινός είς τήν σύνθεάιν,ΰπέροχος. Κλασικιστής, 
είς τοΰτο δέ συνετέλεόεν ή έν τίι Γερμανική 
Ακαδημία σπουδή του.

Μαθηταί τοΰ Δράση είναι πάντες οί όπως- 
δήποτε σήμερον όιακρινλμενοτ νέοι γλύπται. 
Σώχος, Μπονανου, Καρακατσάνης κλπ.

Ό Δρόσιις ήτο Απαιτητικός είς τό τίμημα 
τών έργαάιών, άς άνελάμδανε- έζήτει πάντοτε 
πολλά καί ήμείβετο καλώς, Αλλ' ίίτο καί πο
λυέξοδος.

Ό Δράσης, ύπεάτηρίχθη πολύ καί Από τόν 
Αείμνηστον πρωθυπουργόν Βούλγαρην.

'<> Δράσης έπασχεν έξ Ασθματος. Έπεζήτησε 
δέ τήν Ανάκτησιν τής κλονιΟθείσης υγείας του 
είς το γλυκύ τής Ιταλίας κλίμα Μετέόη είς 
Νεάπολιν. άλλ' έκεΐ μακράν των φίλων καί τής 
πατρίδας, ήν ένοστάλγει, άπέθανε τή 6 Δεκεμ
βρίου ι882 Τήν παραμονήν τοΰ θανάτου του 
άπέκτηάεν υιόν, δάτις είναι ήδη μαθητής τής 
Ναυτικής σχολής τώ>νΔοκίμων.

Περί Δρι>σιι έγραφεν Λ Βιζυηνός είς έν πανη
γυρικόν φύλλον τής -Εφημερίους» τώ |888

ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΤΘΙΔΑΣ

Κ* Λ. Α ΜΑΤΣΑ

KAI e.ista jii fudr iitrnxpvpiir draTfiyi.lar d.l.hi ·.
Και dr και σεΰ>>- χρή-ωι- εί) Α·για το χκίτι -ιγι-ίοι,

| .τιί.Ζι
Και ii.linxpovojirroi; καί fiaprt; .rata ό jira^irpiari>r. 
Ί'ην κν,Ιιirjirv>i podioriii και rd τεχρι ποιΛιι ει/ε

Στα κά.Ι.Ιη τα χρινιίίχυκα ata νειάτα αου τα αιώνια 
H' drUorrr χιόνια ήγνοφεγγα, da τ' arffoppalvovr 

[ χιονιά I
Kai pi draiiii/rtc. αιιγινει: και αΐ·γίη χιονανθισρει to, 
I'oda .τυρά ά' άνοιγουνε, καριίΐιες παγωμένες I

Kai dr εΤβαι ι'ι νεραϊδ/νια cirv .laprdpa too Ά-Ιωναρτ) 
Kai αανγδα.ΐιά ιινβοσταΛιστιι και νόμφιΐ too Γενάρη 
Kai dr — ΆργνγΚτοξη — για m tor ϊ/.Ιιο i/ Jai'pa 

I .IviilVtl

Kai too Χειμώνα την xapdid ri/r txatys rd χιόνι 
ΊΙ αγγε.Ιόμορ ρρ ίμμοριρια καί τα ισόθεα κά.Ι.Ιιι 
ΰνμ,ίζοννε τί/ γα.Ιανη πατρίδα σου. . εί;>· ιί.Ι.Ιιι !

ΛΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΗΣ

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

φωνή της ; Είναι η αγαπη- 
ζρυμμένη ; “Ω ! καρδιά μου 
! "Λ ! δεν είμπορώ νά μι-

° < πηγαίνεις χυτήν τήν ώρα, 
άγρυπνε φρουρέ τής νυχτερινής 
σιγαλιάς; Μεσ’ στο βαθύ σκο
τάδι τής νύχτας, πού γυρίζεις 
κατάμονος σάν νυχτοπούλι έρη
μο : Τί ζήτας έδώ, ποΐί μόνο 
τά κλαριά μεταξύ τους έχουν 
έρωταπόζρισι,χωρίς κανένα άλ

λο στόμα ν' άλλάζτ, φιλιά μέ άλλα διψχσμένα 
χείλη ; Στάσου νυχτοόάτη' στάσου, δέν θά προχω-

— Θεέ μου, ειν ’ ή 
μένη μου ψυχή έδώ 
πόσω βαρειά χτυπάς 
λήσω '

Σκιά λευκή, ζατάλευχη ξανοίγει πίσ’ άπ' τά 
πυκνωμένα φύλλα τής γιασεμιάς πώχουν ζώσει πε
ριπλεγμένα τον ζορμδ τού δένδρου. Άσπροόολάε: 
ή φορ σιά της σάν κρίνος χα'ι τ’ ωραίο της πρό
σωπο έχει τή* λάμψι του Φεγγαριού. Χύνουνται τά 
μαλλιά στους ώμους της, σαν τής μαύρης νύχτας 
τδ σκοτάδι, κι' άστρα? ουνε τα μάτια της ώσαν τ’ 
αστέρια.

Μέ κυττάει κατάματα, ζΓ έγώ μέ τά γόνατα 
λυμένα προσπαθώ νά γονατίσω μπροστά της' τρέ
μει ή -καρδιά μου σάν ιό φυλλοζάλαμο ζαί ή φωνή 
μου δέν έχει πλειζ δόναμι να φύγη άπδ τδ στόμα' 
λές καί τήν γλώσσα μου τήν έχει δέσει ό θάνατος 
σφιχτά. Κυττάζω τριγύρω μου. ρωτάω μέ τδ βλέμμα 
τήν ερημιά καί ή σιγαλιά μού ψ θυρίζει.

— Τί έγεινες τόσφ δειλός : δέν έγνώρισες α
κόμη τδν άγγελό σου, τή λατρεμμένη σου ψυχή : 
’Εσύ τήν έζητουσ.ς τόσφ ζαιρδ μέσα στά βάθη 

τού Ουρανού, ζι ’ αυτή τώρα έδώ σέ περιμένει να 
τής δώσν,ς βοήθεια. ’Εμπρός λοιπόν, δανείσου θάρ
ρος άπδ μέ, στήλωσε τήν ζαρδια σου άπάνου στή 
δύναμι τής σιγαλιάς μου ζαί βοήθα την.

— “Α ! είναι έδώ ή ψυχή μου ; Ή ωραία μου 
είναι έδώ ; Είναι αλήθεια ; 'Εδώ αύτή τήν ώρα ; 
Ώ ! ή ευτυχία μου μέ περιμένει ζαί έγώ είμαι ά- 
ζόμα δυστυχής !

Τί είμαι άζόμα δεμένος μέ τδ φόόο μπροστά στή 
γλυζειά μου παρθένα, μπροστά στόν έςουσιαστή τής 
ζωής μου ;

Ώ ! οχι! οχι ! Είμαι ελεύθερος τώρα ζοντά της 
είμαι ό -κύριος τής ευτυχίας μου, είμαι ό δεσπότης 
τής θελήσεοίς της.

Νά, νά, μοΰ άνοιγε! τήν αγκαλιά της ! μου 
γνεόει νά τήν πλησιάσω ζαί τήν άσπασθώ. “Λ ! Οά 
τήν χορτάσω, θα τήν χαρώ. Εμπρός, άς ριχτώ 
στήν ευτυχία μου.

Δύο φιλιά ολοζώντανα πέφτονν μέσα στήν ά
βυσσο τής σιγαλιάς ζαί σδύνονται μέ ένα βαθύ στε
ναγμό, πού δυο καρδιές τδν προσφέρουν μέ τδν ίδιο 
σεδασμδ γιά θυμίαμα στδ θυσιαστήριο τού Έρωτα.
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ΠΙΝΑΚΟΟΗΚ-Μ
ΠΙΝΑΚΟΟΤίΚΜ

— Γιά δέ μιλάς χρυσέ μου αητέ; Πώς ζόπηκ’ 
ή μιλιά σου ; Μόνο τά φιλιά σου έχουνε μεγάλη 
φλόγα καί τά μάτια σου, πού καθρεφτίζουν τήν 
αγωνία σου, σέ δύο δάκρυα θολώνονται. Γιατί σω- 
παίν' ή γλωσσά σου ;

— Γιατί μιλάει ή καρδιά μου’ δέν τήν άζοϋς , 
στενάζει" Αυτός είναι ό τρανότερος λόγος τής ά- 
γάπη?· .............................
Όταν σιγά}/ ή γλωσσά μου τότε μιλεϊ η καροια μου 
ιό λόγια που Αίν είμπορεΐ εκείνη νά μιλήσρ».

Αύτά τά λόγια είναι δύσζολα πολύ, ζαί όσω ζαί 
άν τά είπή ή γλώσσα, πάντα ζάτι θά παραλείψη.

— Ώ χαρά μου, γλυκειά μου χαρά ! ’Έχω λοι
πόν τή δύναμι ν' αποκοιμίζω τ' αηδόνι σιμά μου ; 
Τό νυχτοπούλι στήν αγκαλιά μου έσώπασε. “Α
πλωσε τά φτερούγια του ζαί άποσταμένο αναπαύε
ται απάνω στής ανθισμένης νιότης τήν άγζαλιά.

— Ναι" στήν άγζαλιά που ζητούσα νά χτίσω 
τή φωλν,ά μου. Πόσο μου είναι αναπαυτική, πόσο 
γλυζειά !

— Άλλά τή φωληά μας θά χτίσουμαι μαζύ άλ
λου. Νά. βλέπ/ς αυτό τό δένδρο ποϋ άπλώνει άπό 
'πάνω μας τά πυκνόφυλλα ζλωνίά του ; Λύτό εί
ναι τό δένδρο τής ευτυχίας μας. 'Απάνω σ’αύιό 
θ’ άνέβουμε νά πλέξουμε τή φωλν,α μας. Τώρα θ' 
ανέβω έγώ πρώτη ζαί σύ θά μέ βοηθήσης όπως 
κι'έγώ έπειτα θά σου δώσω βοήθεια"

’Εμπρός, ανεβαίνω.

Ανάλαφρη, ανάλαφρη σαν τήν Νεράιδα, εύρέ- 
Οηζε γ’ά μΐά στηγμή απάνω στό δένδρο.

— Έλα τώρα, μου φώναξε, ανέβα ζαΐ σύ" νά, 
σου δίνω βοήθεια.

Πιάνομαι μέ χέρ’α καί πόδια, σφιχταγκαλιάζω 
τό δένδρο, χτυπιέμαι, δέρνουμαι, μά φτάνω παρά 
’πάνω κοντά στά κλωνιά" γονατίζω επάνω σ’ ένα 
κλώνο καί απλώνω τό χέρι νά π>άσω τή βοήθεια 
που μώριχνε μ' ένα μετάξινο μαντύλι. Ξάφνου, ά- 
κούγιετ’ ένα τρίξιμο" ό κλώνος έσπασε σύρριζα'καί 
προτού προφτάσω ν' αρπάξω τό μαντύλι, βρέθηκα 
«ήϊή-

Τότε μία φωνή ακόυσα μόνο νά φωνάζη σπαρα
χτικά.

—"Αχ! πάει ή ευτυχία μου,πάει ή χαρά μου,συν
τρίφτηκε, τήν έχασ’ άπ’ τά χέρία μου" θά συντρι- 
φθώ μαζύ της.

— Μή, φωνάζω, μή. Καί μέ όλη μου τή λα
χτάρα, μέ όλο τόν πόνο τής καρδιάς μου προσπαθώ 
νά ϊδώ πάλι άπάνω στό δέντρο. ’Ανοίγω τά μάτια 
μου τά κλεισμένα, τεντόνω στά ψηλά τό λαιμό 
μου.

’Αντί γιά δένδρο βλέπω τόν καταγάλανο Ου
ρανό, καί γ>ά Ί'υχή τό Φεγγάρι" καί άπό πεσμέ
νος πού ήμουνα, βρέθηκα καθισμένος σ’ ένα πάγκο 
τού Ζαππείου.

Ή ανοιξιάτικη δροσίά μέ είχε άποκοιμήσει, ζαί 
ολη ή χαρα όπως ζΓ ό φόβος ποϋ δοκίμασα πέφ
τοντας άπ’ τό δένδρο τής ευτυχίας ήσαν .... "Ο
νειρο !

Άλλά τί όνειρο ! όχι θερινό, όχι φθινοπωρινό.
Άλλά ;
’Ανοιξιάτικο. β κορτζαχ

ΠΟΛΎΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ...

ΚΩΜΙΚΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

( Εικονογραφηθείς ΰ:ιό Φρ. Άριοτέως).

I Λ τ ι ; Ναι . . . γιατί; Ε'ιπατέ 
μου λοιπόν, γιατί ; Περίεργον . .. 
μα σάς ερωτώ" γιατί.Όλαείς 
αυτόν έδώ τόνζόσμον έχουν επάνω 
κάτω κάποιον προορισμόν" οί πον
τικοί, τά πεπόνια, ή εφημερίδες, 
τά αερόστατα, ή ταντέλες, ή ζο- 
λοκυθοζορφάδες,τά πούρα, οί οδο
στρωτήρες, ή ταντέλες, τά χαρού

πια... Άλλ ημείς οι άνθρωποι,παρακαλώ ποιον σκο
πόν έχομεν ; διατί νά πλασθώμεν,αρσενικοί ζαί θη- 
λιζοί ; τί προσθέτομεν είς τόν κόσμον ; — Δέν ει- 
μεθα—καλέ, ομολογήσατε το — μία μεγάλη, μα 
πολύ μεγάλη «νορθογραφία, τήν οποίαν έν βρασμώ 
ψυχικής ορμής διέπραξεν ό μέγ'ας λογογράφος καί 
ποιητής τών Ουρανών ; Μά. . .Σάς παρακαλώ . . . 
ομιλώ σοβαρώς. Είναι, αδελφέ, ζατάστασις πραγμά
των αύτή ; Μόνον ποϋ δέν παρεφρόνησα ... Α, 
μά είναι φοβερόν ! /Afertl rim σχίψιν).

Σάς εννοώ.
— Τί ; ποιό ; θά μου είπήτε.
— Ευχαρίστως" θά σάς εξομολογηθώ τί μαρτύ

ρια «τράβηξα, μόνον καί μόνον διότι είμαι... άν
θρωπος — έκτος αν έχετε καμμίαν αμφιβολίαν.

/ V/xo’iCo/zfκοηΛ Εύμορφος δέν είμαι. Μέ έχει 
πείση περί τούτου ό ζαθρέπτης μου καί τό. ..μει
δίαμά σας. Δάφνας ζατακτητοΰ δέν επιδίωξα πο
τέ μου. . . ζαί όμως δέν εϊξεύρω πώς
προσεβλήθην ζαί έγώ άπό τόν κακοήθη ζαί τεταρ
ταίου εκείνον πυρετόν, τόν όποιον ή «νθρωπότης 
σύμπασα άπό τού Άδαμ μέχρι του Μελαχροινοΰ 
συνέπτυξε εΐς τέσσαρα γράμματα Ε-Ρ-Ω-Σ. 
Μαλιστα, κυρία·., ήγάπησα. Ναι, κύριοι, έτρελλά- 
θηζα διά μίαν κόρην . . . Καλλονή τε.Ιεία, άξια 
ενός. . . Παύ.Ιον λ·> καί δέν έλέγετο.. . Βιργινία. 
Ένα πρωί έχασε ό ήλιος μίαν ξετρελλαμένην α
κτίνα του καί έγιναν τά. .. μάτια της" τά ρόδα 
έπανεστάτηααν μίαν αυγήν άπό ένα κήπον, ζητή- 
σαντα καί αύτά τις οιδε ποιας συνταγματικός έλευθε- 
ρίας καί μίαν 3ην Σεπτεμβρίου άπετέλεσαν τά...χεί
λη της, ή χιών έκύλισεν ένα Δεκέμβριον άπό τό 
ύψηλότερον βουνό τής Ελλάδος ζαί έπλάσθησαν . . . 
τα στήθη της . . "Ε, λεπτομέρειας άλλας μή μοϋ 
ζητήσετε. . . Πρώτον. . . διότι δέν είναι ζαί πολύ 
σεμνόν αυτό . . . Έπειτα, ήξεύρετε, έχρημάτισα 
ζάποτε ζαί ποιητής καί αλλοίμονόν σας άν απο
πειραθώ νά σάς τήν απεικονίσω άλληγορικώς" 
είμαι ικανός τώρα άμέσως έδώ ένώπιόν σας, νά 
άναστατώσω όλα τά βασίλεια, ζωικόν, βοτανι
κόν καί όρυζτολογιζόν, διά νά σάς παρουσιάσω μέ 
ποιητικός παρομοιώσεις τον άγγελόν μου ή μάλ
λον τήν . .. Αγγελικήν μου.

Μετά δίμηνον {άμαστενΰΓ,ων) καταναγκαστιζήν 
κυκλοφορίαν τών . . . ποδών μου ϋπ'ο τά παράθυρά

• Α/ί τά νυκτικά μου, χωρίς κάλτσες . . . .

. ΈνΑύομαι κατά οχήμα πρωθύστερον . . . . ■

της λαμβάνω αίφνης τήν εξής επιστολήν :

Τάκη μου
Αύρων Τρίτην 'J α- /«· «« αερι/ιέκω Λά νά «.·>»/«- 

λήσωμεν είς τή; κ. ΤουγεκιΑου.
Αγγελική"

Μόνον πού δέν παρεφρόνησα άπο τήν χαράν μου. 
Έκεϊνο τό βράδυ έζάπνισα δύο πακέτα σιγάρα" δια 
νά τό πιστεύσετε δέ,σάς βεδαιώότι είνε άκόμη_ πε
ρασμένα είς τά βιβλία τού καπνοπώλου μου. Ερ- 
ρόφησα 5 ποτήρια μπύρα είς έν ζυθοπωλείου, απο 
τό όποιον έζτοτε δέν περνώ,ζαί έκαμα και ενα περι-

πάτον μέχρι Θησείου έτοιμος διά πάσαν . . . θυσίαν 
άοκεϊ νά νά μή άπέβλεπε τό βαλάντιον. Εξημέ
ρωσε ή Τρίτη καί τήν βλέπω αίφνης να έρχεται 
είς τό πλάι μου καί νά τραγούδι; περιπαθεστατα 
τήν δυωί αν τών Γρεναδιέρων. Μεθυσμένος απο 
έρωτα, τήν έναγζαλιζομαι μέ δύναμιν Έκατόγχει- 
ρος μέχρις οΰ............ έξύπνησα καθ' ήν στιγμήν
συνετρίβετο κυριολεκτικών άπό τά κτυπήματα η 
πόρτα μου.

— Πο’ός φωνάζω έξω φρένων και .... εσω 
τής θύρας.

—Τηλεγράφημα κατεπειγον.
Μέ τά νυκτικά μου όπως ήμουν, χωρίς κάλτσες, 

ζεστός καί ίδρωμίνος ακόμη άπό τήν συγκίνησιν του 
ονείρου, ανοίγω τήν πόρτα καί... τό τηλεγράφημά. 
Ακούσατε το — τό ενθυμούμαι ολον άπ έςω.

Καλαμπάκα
θείος απίθανε. ο'ε άφό’ει κληρονόμον 50 χιλ.Αραχμων. 

ν* συγχαίρω καί ο'ε συλλυπονμαι. Ήλθε τάχιστα μι .τρω
τόν ατμόπλοιου. Ά οημιΟ ης·-

"Εξαλλος άπό χαράν — αί 50 χιλ. βλέπετε δέν 
μέ άφήκαν νά θρηνήσω τόν σεβαστόν μου θειον 
άρχιζω νά ένδύωμαι κατά σχήμα πρωθύστερου. 
Διότι πρώτα έφόρεσα τό καπελλον μου ζαί επειτα 
τά παπούτσια μου, πρώτα τόν λαιμοδέτην μου και 
έπειτα τό πανταλόνι μου.

— «Τό έκτακτον παράρτημα καί ή παραίτησις 
τής Κυβερνήσεως!...».

Παραίτησις Κυβερνήσεως! Με 145 βουλευτας .
. Καί ένώ έπρόκειτο νά διορισθώ. . .!
Τό πράγμα δέν ήτο άσήμαντον. Είχα έν πεντα- 

λεπτον νίκελ. Άς τό θυσιάσω, έσκέφθην' εγω 
έχω πλέον 50 χιλ. δραχμάς. Προβάλλω από το 
παράθυρου ζαί ένώ έπερνα τό παράρτημα αρχίζει 
καί βρέχει άπό πάνω, μά ραγδαιότατα. Άλλα ο 
ουρανός ήτο καταφώτιστος. Κι' όμως ! τό νέφος ήτο 
ή Άνδριώτισσα μαγείρισσα τοϋ επάνω πατώματος, 
τό δέ νερόν που έχυσε, βεβαίως είς τήν κολυμβη- 
Οραν τού Σιλωάμ δέν θά είχε θέσιν. Ένεθυμήθην 
οτι ό ιατρός μου είχε συστήση κάθε πρωί νά καμνω 
ψυχρολουσία, καί ποίός ήξεύρει, μπορεί να είχαν 
συνενοηθή ίδαιτέρως χάριν τής υγείας μου. Ιο 
παράρτημα, εννοείτε, μέ τόν άπροσδόκητον έζεϊνον 
υγρόν κεραυνόν τό έχασα. Καί ήτο τό μόνο πράγμα 
το όποιον δ-ν έπήρα μέ πίστωσιν. . . ' Επί τέλους 
βγαίνω όπως όπως άπό τό σπίτι μου αφού έπήρα 
τήν ράβδον μου άπό μίαν γωνίαν τού δωματίου — 
μή λησμονήτε ότι δΓ έμέ είχε βρεξει και αρ
χίζω νά διασχίζω τήν οδόν Άκομινάτου, οτε αί
φνης με σταματφί κάποιος.

— Νά περάσετε άπό τό γραφεϊον να υπογράψετε 
ένα έπιδοτήριον. Πρόκειται περί άγωγής 300 δρ. 
ένόο.... ά»·ατώ)·ου δανειστοϋ μας.

Έσκέφθην τάς 50 χιλ. δρ. και επροχωρησα 
ήσυχος. Μετά τρία βήματα : «Καλημερα Ι ακη, 
μου λέει άλλος. Άλλά σύ δέν φαίνεσαι καθο/.ου 
λυπημένος.»

— Ι'!ατ'· ;
— Τί. δέν τό ξεύρε ς ; Ζωή σε λογου σου..
— Μωρέ μίλα....
— Ό Τάσος. · · ·
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— At, τί ;...
Π-Οανε. Ο δε Π»·/πργ·ϊος Σύλλογος σσΰ 

«νέθηκε τδ·/ επιτάφιον. Ό Τάσος, ό -α·δ·.κός μου 
σύντροφο;,ό μόνος που μέ «βοηθούσε . . . τοϊ; μετρη- 
τοϊς ! Ώ φρίκη ! Έν τούτοι; συντετριμμένος ' έκ 
της Ολίψεως προχωρώ. . . . Τί νά κάμω ! Εις τήν 
Ολίψιν αυτήν μόνον τδ rendez vous τής 'Αγγελικής 
Οά ήδύνατο νά μέ προφύλαξη, άπδ βεβαών συμ- 
φόρησιν. Α, νά τδ σπήτι τής κυρ'ας Τουφεκίδου, 
οτε εμπρός μου ξεπροβάλλει ό μέλλων πενβε- 
ρός μου.

"3τ£> ·*οΰ ΛΞϊ:ι μίνιών, τό απόγευμα εΐ- 
μεβα γιά νά ίΐμεΟα......................Και οίν μού ειπις
τίποτε, κατεργάρη !

— Δεν έχω ειδησιν.
— Καλέ, εις τϋς πέντε ποϋ Οά όμιλήσης εις 

τούς στύλους τού Ολυμπίου Διό; περί Ήπε'ρου.
Εϊώ π£Ρ' Ηπείρου; Μά ή .τεφα μέ 

δαξε αφ ’ ότου πήρα τδ δίπλωμά μου. να μή ζά- 
μνω τέτοιαις άνοησίαις.
. — "Ελα δά' άφησε τήν μετριοφροσύνην, αιωνίως 
ό ίδιος τώρα μάλιστα ποϋ τδ έγραψαν και η, 
εφημερίδες, πήγαινε καί κλείσου εις τήν κάμαραν 
σου και γράψε κάτι τι. Πρέπει νά όμιλήση,ς.

Καλά., καί ό επιτάφιος ; καί ή 'Αγγελική; 
*αί το ταξεϊδι ; Δι'όνομα του Ηεου, τδ ταξεϊδι 
που αξίζει 50 χιλ. δραχμάς.................

Τοϋ τδ ύπόσχομαι και φεύγω, φεύγω..........
Ίϊού «πί τέλους ή πόρτα τής κυρίας Τουφεκί

δου. 'Αλλά πώς νά είσέλΟω : Δέν έγνώριζα κα
νένα. Κτυπώ μετά φόβου, πίστεως καί..........μπα
στουνιού καί εμφανίζεται μία υπηρέτρια.

Ο Θ Η Κ Μ

— Ή κυρία. . .
— Τουφεκίδου ; έδώ κάθετα·.' ορίστε επάνω.
Αναβαίνω αφού, άπδ τήν συγκίνησιν. δίς έσκόν- 

ταψα εις τήν σκάλαν.
Εϋρίσζομαι πρδ μιας κυρίας αγνώστου. Κάμνω 

ραβεΓαν ύπόκλισιν. ήτις όμως έξηγγέλΟη διά φο- 
Ο:ροΰ παταγου. Εν μέρος τοϋ σώματός μου κατέρ- 
ριψεν όπισθεν μου έν πολύτιμον κινεζικόν δοχείο·/.

— Μέ συγχωρεϊτε, «τραύλισα. II δεσποινίς'Αγ
γελική ;

II κυρία, κατακόκκινη άπδ τον θυμόν της διά 
τήν απροσεξίαν μου. μου άπαντα.

Μα σείς, βλέπω, δεν προσέχετε καθόλου, μπα.
• · μπα. . . μπα. . . Αί καί τήν τί θέλεις ; (ό πλη
θυντικός βλεπετε έγινε·/ ενικός).

— Μοΰ παρήγγειλε νά έλθω.
— 'Α, είσαι ό κουρδιστής τοϋ πιάνου ;
'Εγώ κουρδιστής τοϋ πιάνου !
— Κόπιασε μέσα, άλλα νά προσέχη,ς άλλη 

φορά. Αυτό που έσπασες είχε χιλιας δραχμάς.
Περιμένω έπΐ τέλους νά έμφανισθή, ή 'Αγγε

λική. Ισως με είπε κουρδιστήν ί’να διά του άνυρ- 
πακτου αυτού τίτλου δικαιολογήση τήν έπίσζεψίν 
μου. Εις τήν πρόσκλησιν τής ίξυθύμου κυρίας 
εμφανίζεται τέλος πάντων ή πολυθρύλλητος’Αγγε
λική. Θεε μου ! Αντί τής καλλονής μου ξεπρο
βάλλει, τί.νομίζετε ; Μία δραπέτις θηριοτροφείου, 
με μύτην άτελευτήτων διαστάσεων,με δύο σανίδας 
μίαν εμπρός αντί στήθους και μίαν όπισθεν άντ'ι 
ράχεως καί με δυο ξεθωριασμένα μάτια ποϋ έπρεπε 
να είναι κανείς θεόστραβος δια νά τά άνεχθή. 
' Λναστεναι,ει). Μοΰ μειδιά ή αντιπρόσωπος αυ
τή τοϋ φθινοπώρου και τί ανακαλύπτω νομίζετε- 
,ρ'7α,?α! '•μ'-5® δόντι εϊς άμφοτέρας τάς σιαγόνας. 
I α δόντια της είχαν γυμνάσια άραιας φάλαγγας

« Εν μέρος τοϋ σώμαιό; μου καιέρριιμε.

ΠΙΝΑΚΟΘΗ-ΚΜ

— Σας έστειλεν ο κ. Βελούδιος ; περάστε μέσα 
μοΰ λέγει μέ έν άπαίσιον μειδίαμα.

— Συγγνώμην,μήτε τδν γνωρίζω ζ.άν αυτόν τδν 
κύριον.

— Ά δέν είσαι συ ό κουρδιστής τοϋ πιάνου ; — 
ςεπετιέται ή μητέρα — πού ζητούσε ή κόρη μου, ή 
'Αγγελική. .

— Λάθος Οά είναι, κυρία μου.
— Λάθος πού μοΰ «κόστισε ένα κινέζικο βάζο ! 

<->α είναι άναίδειά σας. κύριε, εάν δέν μέ αποζη
μιώσετε.

— Ευχαρίστως. “Εχω 50 χιλ. δραχμάς περιου
σίαν.

Μόλις ήκουσαν τής 50 χιλ. δραχμάς αρχίζουν 
τά μειδιάματα τής δεσποινίδος, ή οποία μόνον ένα 
όδοντοιατρδν έπρεπε νά νυμφευθή, καί ό πληθυντι
κός τής μητέρας. Φεύγω διά να προφθάσω τούλά- 
χιστον τδ ατμόπλοιο·/. . . 'Αλλά έπρεπε προτήτερα 
νά περάσω άπδ τδ καφενείο·/, διά νά δανεισθώ τά 
ναύλα άπδ τδν διευθυντήν. Τδ γκαρσόνι, απουσιά- 
ζοντος τού διευθυντοΰ, μοΰ εγχειρίζει μίαν επι
στολήν.

— Ώ Οά δικαιολογείται ή άθλια διά τήν α
πουσίαν της. διελογίσθην, καί πλήρης θυμού απο
σφραγίζω τδ γράμμα. Ακούσατε, ακούσατε' τδ εν
θυμούμαι λέξιν πρδ λέξιν :

■ Ελεεινέ
Μου έγραψες σήμερον on ίκίρόηοα ιο εαχεϊον καί 

οιηριζόμενος ε!ς ιόν Λόγον οου ΰ.τι'/ίιιλα ιήν παραΐτηοίν 
μου ά.νό ιής ϋέοεως ιοϋ έλλιινοόιΛαοκιίλου· ιίνακαλΰ.ιιοι 
ιήν ό-ΐάιρν, οπεύδω να άνακαλέοοι ιήν παραΐιηοιν, ϊιλλ' 
ό υπουργός νομίοας οτι ήΰέλησα νά ιόν ίμπαίξοι διέιιιίι 
άμέοοις νά άπολί'δώ έπΐ άνικανότητι, διοριοΰένιος ά»·τ' 
έμοϋ ιού ασπονδότερου ίγϋροΰ μου. Είσαι άχρειεπιαιος· 
ανριον δέχεσαι τους μίιρινρός μου.

Γρ α μ μ ά τ ι κ α ς ·
'Εάν εΐχα μυαλά, βεβαίως θά τά έχανα. Εγώ 

δέν τοϋ είχα γράψει λέξιν, τί επιστολή ήτο αυτή:. . 
Καί ήτο ό μόνος φίλος σ οποίος ήδύνατο νά μέ 
βοηθήση, εις τήν σύνταξιν τού επιταφίου. Λ, δέν 
άντέχω πλέον. II μονομαχία θά μοΰ ματαίωση, τδ 
ταξεϊδι" νά φύγω πάλιν κρυφά ; θά μέ άποκαλή, ά
τιμο·/, Τά γόνατά μου ήρχισαν νά λυγίζουν, τά 
χείλη μου νά τρέμουν, ή μύτη μου νά άγωνια. ή 
πλάταις μου νά πηγαινοέρχονται, να μοΰ φαίνονται 
όλα μαύρα, απαίσια.

Τρέχω εις τδ δωμάτιό·/ μου ξαναμμένος, διψα- 
σμένος, πεινασμένος, έλεεινός. 'Ανοίγω τδ σημειω
ματάριό·/ μου καί πλησιάζω εις τδ/ ημεροδείκτην, 
νά ϊδώ τί ημέρα είναι επί τέλους αυτή ή άποφράς, 
ή φοβερά.ή οποία μοΰ έκοψ.ε δέκα τουλάχιστον χρό
νια τής ζωής μου.

Ώ φρίκη, ώ λογογράφε καί ποιητά τών Ουρα
νών ! ώ πενήντα χιλιάδες τού σεβαστού θείου ! Τδ 
πιστεύετε ; Τί «διάβασα, νομίζετε ;

ΙΙρώτη Άπρι.Ιίου !
fi I. Κ Α Λ Ο ΓΕΡΟΠΟ ΥΛΟΣ

Γλυπτική καί ποίησις.— '.-Ιποκιιλυπτήρια άπο- 
καλνπΐ'ιΐΊα μίαν ί'λλειιμιν. — "Εν ιι·γ_ερί>ν 
ον/ιμιι — Οι ϊελ.'ΐ'ο'ι Ικερρυγκισι^ίνιες. — 
'II γή Ιάν ιϊγεν a<0i'h]aeii.— 'Οραϊω λίί,ε.ις 
ανευ έννοιας.— '// ’ζΚ/ρ/κί/ /’ι· ΆιΊφαις. 
— ’II 'Ακαδημία Αυολογικι'ις κήπος. — Ο 
κ. κοσμήτοιρ καί ό εριοδιός.— Ίο κοιμητη
ρίου Άί/ηΐ'α»’.— Ί'ί απαιτείται.— Μία έκ
τακτος ιμοινή.

ΨΑΛΤΑ I ΙΙ1ΏΩΝ

γλυπτική έχει πολύ 
μεγάλην άχέάιν μέ τήν 
ποίηάιν. Όχι, δτι ή 
πρώτη έμπνέεται έκ 
τής δευτέρας εις τήν 
άπεικόνιόιν τών με
γάλων μορφών, Αλλά 
διότι προκαλεΐ,Αντιθέ
των. ΐι γλυπτική τήν 
ποίηιΐιν, όπως ύμνήόι,ι 
κατά τά Αποκαλυπτή
ρια εϊς τό μαρμάρινον 
μοίωμα τήν ψυχίιν 

τοΰ άπαΟανατιζομένου 
Καί ή εύκαιρία αϋτιι έδόθη καί άυνιιγάγομεν έν 
θλιβερόν δυηπέραδμα Ότι δέν ίχομεν έμπνευ- 
όμένϋυς ποιητάς. Ό τίτλος 'Εθνικός ποι η -
τιις είναι κενής di'iyepov σταο' ήηϊν έννοιας. 
'Αποκαλύπτεται ό Διάκος, μία άπό τάς ΰομπα- 
Οεύτέρας και μαρτυρικωτέρας ιιορψάς τοϋ ‘Αγώ
νας και τάς ποιητικωτέοας, άψοϋ άπέθανε μέ 
ΰτίχους εις τό άτομα. Και δέν εύρέόη εις την 
πλημμύραν τών έν Ίίλλάδι ποιητών, εις δάτις 
νά ψανΰ Αντάξιοςτοϋ θέματος. ΆνετέΟη ό ποιη
τικός ύμνος εις τόν κ. ΙΙροάελέγγιον, δότις άνε- 
δεΐχΟη περκΜότεοον βουλευτής παρά ποιιιτής. 
Πεζοτερον καί άνόυάιότερονποίημα, δέν έγράψη. 
‘Εάν δέν έφερε τό όνομα του, τ<> όποιον είναι 
άπό τά τ υχερ ά ονόματα τίϊς φιλολογίας |ΐας 
διότι έρεκλαμαρίάΟη πολύ περτΰάοτερον άφ’ ο,τι 
ηξιζε, μόνον ώς ποίημα πρωτοπείρου παιδαρίου 
Οά ιϊούνατο νά κριΟμ. Πολύ άνώτερος άνε- 
δείχΟη καί Αγνότερος και ύψιπετέάτερος ό αύτό. 
κλητός πανηγυριστής Μιτάούκας. Καί οϋτω 
έδόθη μία έτι ευκαιρία — ώ, πόόαι δέν Οά δο
θούν ακόμη ' - νά'αίάΟανθώμεν τήν ίλλειήμν 
ένός ποιητοϋ, ένός ψάλτου έΟνικοϋ, ένος ΙΙαρά- 
Οχου,ένός Βαλαωρίτου !

ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ

ΗΓαλλομανία-φυλλοξήρα τής νεοπαγούς κοι
νωνίας μας δέν περιωρίάΟη εις τάς έπιγρα- 
φάς των καταδτημά ιων και τά στόματα τών νεο; 

πλούτων. Ειδεχώρηόε καί εις τήν τέχνην κμι

— ΘΤ96 —



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

fiii είς τήν αρχαιολογίαν Τό άρτι έγκαινιαάΟέν 
μουΟεϊον τών Δελφών φέρει...Γαλλικήν έπιγρα- 
φήν...Mu-.ee de Delplie. I'oiidaliini Svngros. Μεγα- 
λειτέραν ίταμότητα καί ΰύριν πρός τούς Δελ
φούς, πρός τόν Συγγρόν, πρός τήν Αρχαιολογι
κήν ύπηρεόίαν, πρός τίι έθνος δέν ήτο δυνατόν 
νά φανταόΟή και ό τελευταίος ρηίέλλην. Είςγόν 
ή όποια θά έφρϋαττεν. άν είχεν αίαιΐήάεκ;, είς 
τίι άκουόμα βαρβάρων, έν ρέϋω Ελληνικών εύ- 
ρκμάτων, μέ το χρήμα τοΰ Έλληνικωτέρου "Ελ
ληνας ύψοΰται έν μουάεΐον. Καί έπειδή έτυχε 
αί άναάκαφαί νά ένεργηθώόιν ύπόΓάλλων, έγκο- 
λάπτεται, ό>ς ιίτίγρα, ή Φραντζέζικη έπι- 
γραφή. Καίόις νά μή ήρκει τούτο, και έντός τοΰ 
μουόείου είς δλας τάς αίθουσας αύτού κυριαρχεί 
ή Γαλατική γλώιΜα. Αί έπιγραφαί ύπέρκεινται 
είς διπλάιΐιον μέγεθος ΓαλλκΙτι τών Ελληνικών. 
Δέν έτηρήθη τουλάχιστον μία ήόρύτηι; πρός τήν 
Ελλάδα, άφου καυχώνται οί Γάλλοι ότι ή κοιτίς 

της άθρότητος υπάρχει είς τήν Γαλλίαν. II Έλλ 
Κυθέρνησις, είς ίίν Ανήκει τί> μουθειον, ας 
δειχθή οτι είναι ’Ελληνική Κυϋέρνηάις, φροντί- 
ζουάα, δπως μ ό ν ο ν ’Ελληνικά! έπιγραφαί ύ- 
πάρχουάιν. 'Αλλως τε και λόγοι έπιάτημονικοι 
έπιθάλλονόι τούτο.

ΕΡΩΔΙΟΙ

Οπου άποδεικνύεται δτι αί ώραΐαι λέξεις μας 
τυφλώνουν και τάς μεταχειριίόμεθα πολλά- 
κις χωρίς νά γνωρίζωμεν τήν σημασίαν των. ’ο 

κ. κοιίμήτιορ τής . . . φιλοσοφικής σχολής είς 
ϊν Αρθρον του είς τό «Κράτος» τελειώνει μέ τίιν 
φράόιν οτι είς τήν Ακαδημίαν μας Αντί ’Ακα
δημαϊκών φωλάζουν γλαύκες καί . έρωδιοί 
Αγνοεί ό κ. φιλόσοφος δτι έρωδιοί δέν υπάρχουν 
έν Ελλάδι, ότι είναι όπανιοιτατον πτιινον είς 
Απροσίτους ϋχθας τής ’Αφρικής περ,φερόμενον 
καί οτι προφανώς άλλο πτηνόν ήθελε νά ονομά
σει. Άλλά τόν παρέδυρεν τίι ώραΐον όνομα.’Εάν 
δέ πρόκειται νά γεμίσι.ι ή ’Ακαδημία μας μέ 
Ακαδημαϊκούς τοιούτων έγκυκλοπαιδικων γνω 
σεων, δέν θά ήτο άάχημον νά μείνιι μέ τούς. . . 
έρωδιούς (!) τού κ κοόμιίτορος, μέ τούς όποι
ους έκόσμηάε τό άρθρον του και τούς όποιους 
ώνειρεύθη περιφερομένος πλέγδην μετά γλαυ
κών άνά τά μαρμάρινα άετώματα τού Σιναίου 
μεγάρου ...

EX’ ’ΓΩι ΚΟΙΜΠΤΗΙΊΩ,

Οέξωραιθμός τού Α’ νεκροταφείου ’Αθηνών 
άρχεται λίαν προσεχώς περατωθέντος τοΰ 
μνημείου τού Άόέρωφ Τίι νεκροταφείον μας 

είναι έν μικρόν γλυπτικόν μουθειον Ήδη θά 
λάόι,ι μορφήν καλλιτεχνικωτέραν,έφαρμοζομένου 
νέου σχεδίου. Δηλαδή ή κεντρική είσοδος κα- 
ταργεΐται, ή έμπροσθεν αύτής πλατεία θά κπ- 
κλωΟή ύπό στοών μαρμάρινων καί οικοδομών, 
ίίρος φύλαξιν προσωρινήν τών νεκρών μέχρι 
τού ένταφιαθμού. Αί θτοαί αΰται θά διακοσμη
θούν ύπό ζωγράφων, θά φιλοτεχνηθοϋν δέ καί 
τοιχογραφίαι, οϋτω δέ καί ή ζωγραφική θά είθ- 
έΛθμ οειλώς είς τό κοιμητήριον. έφ’ ού ήδη 
άποκλειθτικώς κυριαρχεί ή γλυπτική. Είς το 
κέντρον τής κυκλικής αύτής πλατείας Οά ΙδρυΟή 
τό μαυθωλεΐον τού Άόέρωφ, όπερ Οά άντικρύζμ 
τήν νέαν είσοδον τοΰ νεκροταφείου, τό όποιον 
ίσως μίαν ήμεραν άντικαταθτήθμ τήν έλλειύιν 
μουσείων. Άλλά δέν άρκεί ή οικοδομή· Απαι
τείται καί άνήρ φιλότεχνος, είς ού τάς χεϊρας 
ν’ άνατεθμ ή διοργάνωθις καί ή έποπτεία.

Η κ. ΦΩΚΑ

Ηύτήχιιθα ν' Ακούσω ϊν Απόγευμα είς μίαν 
ιδιαιτέραν ολως έθπερίδα τού ’Ωδείου, τήν 
έκ Βάρνης έπισκεφΟεΐσαν τήν πόλιν μας κυρίαν 

Φωκά. Ήτο δι’ έμέ. το τάλαντον τής φωνής της 
ιιία Αποκάλυψις καί ήθθάνθην μίαν έβνικήν φι
λοτιμίαν ν’ άναθρώσκιι Από τά βάθιι τής Απο
γοητευμένης Απδ τό Ρωμέίκο ψ’ΐίχής μου' Διότι 
ι'.ιριθμένως Έλληνίδα άοιδί-.ν της δυνάμεως καί 
της τέχνης τήςκ. Φωκά δέν έχομεν. ΊΙ κ. Φω
κά έν Παριθίοις, ένθα έπί μακράν διέμεινε, ήο- 
ξατο θριαμβευτικού σταδίου, τό όποιον Ανέ
καθεν ό αισθηματικός γάμος της. Και έχαθεν 
όχι μόνον ή Ελλάς μίαν δόξαν μουσικήν, 'άλλά 
καί ϊι Γαλλία ένα άθτέρα τοΰ μελοδράματος.

ΔΑΦΝΙΖ

ΐ; τό ’Ωδείο» άπεσφραγίσθησαν τά κιβώτια τά 
J περιέχοντα τά. αντικείμενα τέχνης, τά οποία δ 

αείμνηστος Άριστάρχη; Βέης έδώρησεν εις τό 
'Ωδεϊον

I ) Δύο μεγάλα·, εικόνες τοΰ Ά;ιστάρχη-βέη ζαί 
τής συζύγου του εις φυσικόν μέγεθος φέρουσαι τήν 
•υπογραφήν δυο μεγάλων ζωγράφων, τοΰ Καουλμπάχ 
και τοΰ Ι’ιχτερ. Λ! δύο αΰται εικόνες παμμέγισται 
χαι εντός βαρυτίμων χρυσών πλαισίων κινούν τον 
θαυμασμόν διά τήν τελειότητα τοΰ σχεδίου καί τήν 
λεπτότητα τοΰ χρωματισμού. Ή άξια των Οά ύπερ- 
βκίνη τάς 200,000 φράγκων. Ηά τοποθετηθούν εί; 
την αίθουσαν τών συναυλιών τοΰ 'Ωδείου.

2) Δύο μικρότερου μεγέθους εικόνες μεγάλου επί
σης γερμανού ζωγράφου, παριστώσαι ή μέν τόν πα
τέρα. ή δέ την μητέρα τού διαθέτου.

3) Μία προτομή έκ μαρμάρου τού Αύτοκράτορος 
Γουλιέλμου Α . φέρουσα χρονολογίαν 1870. ΊΊ προ
τομή αΰτ·/| έδωρήθη εις τόν Άριστάρχη ν βέην όντα 
πρεσβευτήν τής Τουρκίας έν Βερολίνω ύπ’ αυτού 
τοΰ Αυτοκράτορος.

4) Τέσσαρες εικόνες, θαλασσογραφία! καί τοπεϊα 
τών ζωγάφων Χιλοερμπλάντ, Τζίμ και λόχε, προωρι- 
σμέναι διά τό εθνολογικόν μουσείου.

ΓΛΤ^ΠΚΗ

Περατωθεϊσα, παραδίδεται προσεχώς εις τήν έπι- 
τροπήν ή μαρμάρινη προτομή τού Άβέρωφ, ερ

γον τού κ. Φιλιππότου, ήτις Οά στηΟή έν τώ νεκρο
ταφεία) ’Αθηνών.

— Θ' ανεγερθή πρωτοβουλία τών Στερεολλαδιτών 
ανδριάς τοΰ Καραϊσκάκη έν ΆΟήναις. Έν τώ Κεν
τρικοί ταμείω ύπάρχει πρό πολλου κατατεθειμένον 
ποσόν πρός τούτο, ήδη δέ Οά ένεργηθώσι συμπληρω
τικοί έρανοι.

— Ό χ. Θ.Δημητρίου νέον εκτάκτου τέχνης εργον 
έπεράτωσε. Τόν Χρόνον. Ό καλλιτέχνης, λάτρης 
τών κλασικών γραμμών, άναδειχνύεται κράτιστος πλά
στης, καινοτόμος δ’ άμα, ούχί φαντασιόπληκτος, άλλ’ 
απο σκέψεως καί αισθήματος. Παρέστησε τόν χρόνον 
ούχί σκελετώδη και βαθυπώγωνα γέροντα, άλλά νεα- 
νιαν,— αφού ό χρόνος ούδέποτε γηράσκει— έχοντα 
παρα τδ νεαρόν τής ηλικίας μίαν ήρεμον βαθύτητα 
Οιαλογισμού, μίαν μόλις ορατήν πικρίαν, τήν πη- 
γάζουσαν άπδ τήν πάροδον αύτού. Άλλ’ δ,τι κυ
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ρίως χαρακτηρίζει τδ εργον καί τήν ιδέαν, είναι το 
θαδισμ’α, ό προτεταμένος ποΰς, όστις δεικνύει μίαν 
σταθερότητά, τήν όποιαν τίποτε δεν δύναται ν ανα- 
κόψη. Εις τήν προβολήν εκείνην τοΰ ποδ'ος ό καλ
λιτέχνης κατόρθωσε νά συμβολίση όλον τό εργον του' 
καί τδ έπέτυχε θαυμασιως.

— Π;ο>τοβουλίμ τού Δημάρχου Καρπενησιού άπε- 
φασίσθη ή ΐδρυσις αυτόθι άνδριάντος τοΰ ήρωος Μάρ
κου Μπότσαρη. Καί άλλοτε είχεν άποφασισθή, είχον 
δέ συλλεχθή καί έρανοι δι’ ών κατεσκευασθη τδ 
βάθρου

— Έν ετει 1828 προσεφέρθη ύπδ τής Γαλλικής 
Κυβερνήσεως εις την Αμερικανικήν προτομή τοΰ 
Βάσιγκτων, εργον τοΰ David d’ Angers, οι’ έρανων

χατασκευασθεϊσα. ΊΙ προτομή αϋτη κατεστράφη έν 
πυρκαιϊ. Τδ πρωτότυπον ύπάρχει είς τό μουσείου 
David d’ Angers. Οί έν -αΐς Ήνωμέναις ΙΙολιτειαις 
έγκατεστημένοι Γάλλοι άπεφάσισαν να κατασκευά
σουν έκ νέου τήν προτομήν καί να την προσφέρουν 
πάλιν είς τήν Αμερικανικήν Κυβέρνησιν. Πρδς τούτο 
ήνοίχθησαν νέοι έρανοι. _ >

— Νέαν έξέδωκε προκήρυξιν διά τόν ανδριάντα 
II. I Ιατρών Γερμανού ή επιτροπή. ί-·ά στηθή έν 
ΙΙά-ραις, άκριβώς εις ο μέρος ύψωσε ό αείμνηστος 
Ιεράρχης τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως, ένθα νύν 
ή πλατεία τού Γεωργίου.

APXJ.TEKTONJIU4

\πεφασίσθη όπως κατά τόν προσεχή χειμώνα 
γίνωσι καλλιτεχνικαί διαλέξεις έν τω«ΙΙαρνασσώ» 

προς μόρφωσιν καλλιτεχνικού αισθήματος παρα τω 
λαώ, οίον περί ρυθμών, περί σχεδίων κλπ. είς άς θα 
φοιτώσι καί αί τάξεις τών τεχνιτών.

^ΚΘΕΣΕΙΣ

ΓΊΊ ρίτον ήδη έτος, διωργανώθη καλλιτεχνική εκθε- 
1 σις έν Κων[πόλει. Μετέχουν Μωαμεθανοί ζω

γράφοι καί έρασιτέχναι,ώς καί ομογενείς, καί εκ των 
ξένων παροικιών δέ οΰκ’ ολίγοι.Τοΰ Έλληνος ζωγρά
φου Γραμανδάνη πέντε έργα, έν οίς Ελληνικοί τύποι, 
καί τά σχέδια τοΰ άρχιτέκτονος κ. Καμπανακη α- 
ξιοΰνται ιδίας μνείας.

ΤΙ εκθεσις έγκατεστάθη έν τή μεγάλη όδώ τοΰ 
Πέραν άρ. 417. Άτυχώς ένώ ήδύναντο εϋπροσώπως 

ν’ άντιπροσωπευθώσιν οί Έλληνες έν τή εκθέσει 
ταύτη, οί πλεϊστοι δέν μετέσχον.

— Είς τδ προσεχές φύλλου θά δημοσιεύσωμευ 
εκτενή κρίσιν περί τοΰ καλλιτεχτικου τμήματος τής 
Διεθνούς έκθέσεως 'Αθηνών. Τήν τοπτθέτησιντών έρ
γων ένήργησεν έπιτροπη έκ τών καλλιτεχνών κ.κ 
Μποκατσιάμπη, Άνδρούτσου, Αεμπέση. Χατζή καί 
Άλεκτορίδου. 400 έργα έξετέθησαν.

ψ £ ψ φ

A ΡΧ Α ΙΟΛΟΓΙΚ ΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Κατά τάς περατωθείσας έν Όρχομενώ άνρσκαφάς 
δαπάναις τής 'Ακαδημίας του Μονάχου άνευρέθησαν 
16 τάφοι ρωμαϊκής εποχής, έντός τών όποιων πεοιεί- 
χοντο 5 ψέλλια, 2 δακτύλιοι άργυροι. 1 ζεύγος ενω
τίων καί 1 δακτυλιδιού χρυσοΰν.

Εύοέθη έπίσης εν άγαλμάτιον παριστών θεάν, μια 
υ,αρμάοίνη στήλη φέρουσα τήν επιγραφήν ΑΜΙΔΛΣ, 
ΑΙΊΣΤ· ΙΧΊΚΟΣ, ΛϊΣΙΚΛΙΙΣ. εις τοϊχος φέρων εγ
χρώμους τοιχογραφίας ώς καί άπειρα τεμάχια αγγείων 
άρχετής αξίας.
'—Έν Ήρακλείω-.ής Κρήτης,ή αυτόθι ιταλική αρ

χαιολογική αποστολή, ένεργούσα άνασκαφάς ύπδ την 
διεύθυνσιν τού καθηγν,τοΰ "Αλβερ, εφερεν εις φως 
είς τήν Αγίαν Τριάδα καί πλησίον τής αρχαίας Φαι
στού ολόκληρον άνάκτορον Μυκηναϊκής^ εποχής, διη
θημένου εις ιδιαίτερα διαμερίσματα δΓ άνδρας και διά 
γυναίκας, περιέχον δέ καί λουτρώνας. _

Τό άνάκτορον τούτο ύποτίθεται, ότι άνήκεν εις άρ
χοντα τής Φαιστού. Έν αΰτώ εύρέθησαν πλεϊσται 
άοχαιότητες, μεταξύ τών οποίων χαι εν αγαλμα κό
ρη;'ώς καί άλλα αντικείμενα μεγάλης αρχαιολογικής 
αξίας.Αί άνασζαφαΐ θά έξαχολουθήσουν καθ'όλον τδ 
θέρος.

— Είς Μίλητον αί άνασχαφαί διεχόπησαν. Άνεχα- 
λύφθη Αγορά μεγάλων διαστάσεων,Στοαι καί ναΐσκος 
Βυζαντινός. Τδ θέατρου άνεσκάφη καθ’δλοκληρίαν.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Παρά τδ χωρίου Άρβαυιτοκερασιά τής Τριπόλεως 
έντός αρχαίου τάφου άνευρέθη’Ερωτιδευς μικροσκοπι- 
κός χάλικινος άρίστης τέχνης καί παναρχαίας έποχής.

—Παρά τδ δυτικόν μέρος τού περιβόλου τών 
τειχών τών αρχαίων Παγασών έγγύτατα τού Βόλου 
εκει'το τύαβος προϊστορικός έν είδει χειροποίητου λό
φου ύψους 5-6 μέτ. χαί εσωθεν. κοίλος καί θολωτός, 
ώς καί άλλοι τοιοΰτοι τύμβοι άνακαλυφθέντες παρα 
το Διμίνιον ύπδ τού έφορου τών αρχαιοτήτων κ. Βαλ. 
Στάη.Ό τύμβος ούτος εσυλήθη, ανοι^θεισης οπή; έπι 
τής Α. πλευράς αύτού, όπόθεν δέν ηδύνατο νά είναι 
δρατοι οϊ τυμβωρύχοι καί άφηρέθη έξ αύτού ό,τι πο
λύτιμον περιείχετο. , ,

Καλόν ή αρχαιολογική Εταιρία 'Αθηνών να ανα- 
σκάψη όλους τούς έν Θεσσαλία τύμβους, διότι θα 
άνοιχθώσι οϋτοι ύπ’ ιδιωτών καί θα Ορηνωμεν είτα 
μάτην διά τήν απώλειαν πολυτίμων κειμηλίων.

— Έν Λαμίμ, έπισκευαζομένης μιας όοοϋ εις την 
θέσιν Πηγαδούλια άνευρέθησαν δύο τάφοι αρχαίοι έν
τός δ' αύτών εύρέθησαν αγγεία πήλινα, οστά, δακρυ- 
δόχοι, λήκυθοι, άγαλμίτια ικανής σπουοαιότητος, 
καί νομίσματα χαλκά. Τά εύρεθέντα κατετέθησαν είς 
τδ έν Άθήναις μουσείου.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΜ

. _ Άνχσκαπτομε^συ τοϋ χώρου πρός άναστήλωσιν 
του ανόριζντος του Κολοκοτρώνη,είς βάθος δύο αέτρων, 
αι σκαπαναι τών έογατώ·. άπήντησαν μεγάλους τετ:α- 
γω,ους λίθους, Οιαφορα αγγεΓα πήλινα καί τέλος αίαν 
χεγχλην ορθογώνιον πλ,κα έκ λίθου πορίνου. Οί’ έο- 
γκτχι απεκά/.υψ-ζν ένα τάφον πρός Λ κχί υ,έρος τεί
χους εκ μεγάλων τετραγώνων λίθων πρός Δ,
- , τ°ϋ T«y’u περιειχοντο είς ανθρώπινος σκε-

"λχτύκοιλα ϋέλι-.α αγγεία. υια στλενγίς 
ο'.οηεχ, έν χαλκουν κάτοπτρο», ψήγματά /ρυτού, καί 
οιχφορα. άλλα πήλινα αγγεία.

, °,τ,*ίζ'ς ί/·' λατασκευασΟή έχ μεγάλων όεΟογω- 
νιων /.·. ι<>>ν πορί ω», τό οέ σκέπασμα χύτου απετε- 
/ειτο εκ ούο πλακών έξ ών ή μέν αία ιίναι έκ λίθου 
πορινου, ή δε άλλη έκ ααρμάεόν τοϋ ’Υμηττού.

,ΙΙχντα τα ευρεΟε,τα αρχαιολογικά αντικείμενα κα
θώς καί ό τάφος είναι τού ίου π. χ αίώνος.’

<>τον αφορά τό άποκαλυφΟέν τεύχος, τοΰ-ο άπο-ε- 
λεΓμερος τών μακρών τειχών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Ό κ. Γέλζερτ δημοσιεύει είς τήν .(l.l.Mrllctinil 
mod I ne> μελέτην περί τού διαγωνισμού · ■ -.7 άς- 
χαιότητι

Χυν.Ργ4τ, Δημ. Ενταύθα. Μά τόσον παράξενα 
σας φαίνονται αυτα; II φιλολογική κλοπή κατ^τησε 
κάτι τι τυ,ηύες πλέον. "Λν όχι κλοπή, τουλάχιστον 
οανειον, α, κα. το οανειον προυπούέτε, τήν άποίοσ-ζ 
Ο Βιργίλ.ος ζ,εηλατήσας έ7Ζ Λατίνο, πο,ητήν έκνυ- 

χατο οτι εςηγαγε χρυσόν από κοπρώνα.. ·ύχ 'ήττον ά·ζ- 
γΐσοη.ιιται .ο αςιοποινον της φιλολογικής κλοπνς ν-- 
λέγουν μερικό, ώς τέχνη, ανήκει είς ολον τ^ κό-

Λ’ . ^'/£Λ'Η Τζάψας τά « Άπομνηυονεύαατο 
του Λοοα Αοτι υ·. αντέγραψε τήν «Φιλολογικήν 1«ο- 
ρ.αν» ενός Α66α..’Ο Σα.ξπήρος έμιμήϋη τούς ά.- 
/ χιους, τραγικούς' μια σκηνή κωμωδίας τού Μολ.έεου 
?™.! αντι-ρραφον μιας ιταλικής ιοάεσας τού
Τ* αιωνος. Αλλα και εσχάτως όΡο,τάνοέν κατηγ- 
γελΟη ενώπιον των Αμερικανικών δικζστηείω, ύπό 
του Αμερικανού Έμπέρλαί Γκρόους ότι τόν «Συ-αν> 
ντε Μπερζερακν είς όν ό 1‘οστάν όφείλε! την Ικα- 
οημαικην εοραν είχεν αντιγράψη άπό έν έ'ςγον -ου 
τον «Πριγκηπα έμπορο» τού Κορνουάϊλ.» Καί είς

Δ I Κ ΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ί’ϋ II) Ιουνίου

* ΝΕΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ* 

ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΝ ΤΕΥΧΟΣ

ΤΙΙΪ ΚΗ\ΓΓΕ\\ΙΚΙ|ν νΕ|Ρ|ν Τ|)ϊ <||m|T||MlY wy.(
* ΜΕΤΑ ΕΝΑΕΚΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜίΙΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 1- 

ΙΆΙ Τ||£ ΙΙΙΌΧΟΙΙΟΓΡΛΦΙΛΧ Τ. γ ΣΥΓΓΡΑΦ,αν 

ο ΤΟΜΟΣ ΛΙΝΟΔΕΤΟΣ ΠΕΝΤΕ ΔΡΑΧΜΑΣ

* 1ΙΟ\Ο\ ΚΙΙΔ.ΗΙΙΙΚΟλΤΛ ΑΧΤΙΤΥΙΙΙ *
ΕΞΕΔΟΘΗ ΕΝ ΛΧΤ-χ-ΤΤΓΧαζ

*' ιοικην μας φιλολογίαν, την σύγχρονον, τά κοού- 
σμζτατης λωποουσιας δεν είναι σπάνια. ’Αλλά και
ρός να ,εσωμεν τελείαν καί παύλαν, διότι καί όσα σας 
α-.χφεραμε, παραδείγματα. έχουν καί ύπό άλλων άνα 
ϊ·:!ιί’ϊ· κχ: συνεπώς κινδυνεύομεν καί ή·χεΐς νά πάΟω-ζεν 
ο,-ι κατακρινομεν.

ΜαΟητη τ.,ΰ ΙΙυλυτε-/νείου μας. Τπάο/ουσΐ

,. -χο/η; ε , II ιιοιοι; |.;, πεώτοις. ό δια-
γωνισμ-.ς. Δε είσέιχετοι οΐοςδνποτε «!-’ . \
Ή™* ~"^·· W ύ'ύποΦή^ς νά
. '.·■■■ *0 πρώτοιν εΐς έκαστον «»

T..yt ύμφοτέρω,τών φύλων ά,έί- 
εις 500. Δε, άρκει νάλ,,Δ τοΰτο'ποέπε. διά 

ουνηΟη Ι; .,α ο,ομζσύν· πράγματι μαθητή- τή- 
-ών'^-Γ-- "Ivz/,m Ί'ν"”·"·

  ,'"Τίι ϊ!·'ν··’ΐ οεκ-οι όρι- 
■·. λ.......................·Λ ΰποστωσι νέους συ.χγ..-

...λ,ν. Ολα τα θέματα εί αι κ-,ι-ά υ.ε αξύ τών 
Οχ,τωι αμφοτερων τών φύλων, άλλ’ αί AatfA,, 
,χτντ. χωριστά εργαστήρια Λί μνΟήτεια, πτέπιι νά

-«>. κ. <-ών. ούτέ
'v ' V/' ’ί" Χ'! '* '■■'■· ύτήκο'.ι Γάλλισες
- Α ΝαυττΛ,ον. Μη πκραπο,είσΟε διότι οίν λαυ- 

-ακτικώ; την « I ΙωακοΟήκη ·.·. Έά. έπληιώ- 
,χτ εγκ-,ιιως την συ,δρομήν σας, δέ, Οά συν'ίαι’,ε, 
< ζχΟ,ττεςησις

ΙΙρυΟ,μω λρωγω Καλαμας Άπε3*ίχ0ή « 
-·η ν,.ε οί χειρότι’οι'οννες- 

'-·χ- σγλλουν ποί; δη.,ζσ·'_.χϊ, ρ
• · , ·’ w 'y·j ί-'jt

t-z ..ροκ·!--,· Z πληοώ-ου, .. .

•Λ-

Al tIKONEZ ΜΑΣ
•ΜΑοντοΡΠΑ. - ΛΓ, ,Λον ■/·,„■

/«""'/μ Λ,,ζλ'Λ. τ.„·. ,;Λ,Ζ ..... „;-
.......... ll‘ir<Vfini· ίί „,„χ ,

<ω,ζ r.riti/Hr; .τω.' / μ,, ί/,ίηη,· Λ,’. ,
ζω, , ,,γ.
//ω-,ω/,ω·, μ,·,,, ,γ χ„;.
/.,τζζη.,. ,ζ/.λίσ,ϋμ,τπ,. είς 7|ίχ,.,._ γ·,;

,; </»,z,„;r„w.,„ (-,,ρ ,; χ y,-z<); .r . .
Ι'ΐζ/νυ Λμξ.,,ν,,·,

ω,·.,/(«»„■ Ι·.,.ηιι,ι„:,··,·,ι,·Ι. 7',),. on.ojv.n· ό
-V-z..,,/,,,.^,· Λ· η, •.ΙΧ„Λ,Μ<,Η,;υ Λί 
'<■ χ-χω/ΗΗ.,· ,„ν ■/·,· ι·αλιι
ι.νιοι/ί ,ζτ,,κτ,,,· ίργ,,,.. Katii-nv .Ί/>οοηίΟηοα>· .ιι/ρνγη 
και ω,- ϊ/ηιιηι/ιιι.τ,ΐί'ιΐΊη ri; /mi/teta.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναξ Ν.
Ι'νζη. Φωτοτυπία είς υέγα σχϋμα. 
Δρ. 2. Έπί έκλεκτοΰ χάρτου δρ. 3.

ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ, 
κατά μετάφρασιν Άγιδος Θέρου Τι- 
μάται δρ ι. Έπά ’Ολλανδικοί, χάρ
του δρ. 2·

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

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Λυρικοί ποιήσεις 
Αίμυλίας Κοιίρτελη. Δρ. 2.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ·> πίναξ 
Φρίξου Άριστέως. Φωτοτυπία είς 
μέγα ΰχήμα. Δρ. ι.

"Απαντα πωλοφνται είς τά 
γραφεία μας.

Αιά τοί.ς ουνΛρομηζός μας Ι'κτποιοις i»O °/0

Δ. I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ·· Δ7.ζ. 208. β·
dp. 3 

“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ·· διηγή
ματα ΰκονογραφημϊνα. Σ(.Ι. β'ι. δ μ. 2 

“ΧΡΓΣΑΝΘΕΜΑ·· //fC« -τοιήματα μιτίι 
πο.Ι.Ιών χρωματιστών τϊκόνων. Στ.!. 18>ι. δρ. 3.

ΣΑΤΓΡΑΙ·· διηγήματα χαί Σχί^'/ις. δρ.2.

δια τονς σννύρομητίις τής Πινακοθήχης 
tic τίι ή μι συ τής τιμής

ίΐωλοΰνται είς τά γραφεία μας

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVWVVVVV '

Η ΜΙΚΡΑ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ PERRAULT

Έργον ΟαυράΟιον — Φωτοτυπία μεγάλου «ίχήματος

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΝΟΝ ΔΩΡΟΝ ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Πρδς τους προπληρώνοντας συνδρομητάς της

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, ΕΞΕΔΟΘΗ &
VVWWVVWVVVYVVWVWVWVWVYYVVVVVVWVVVVYVVVVYVVVWWVVVVWVVVVV

Ουδειιία απηοις υτρι άτιοστολής ιής «Ι/ι· 
τάκοι)ήκηςη ή οίασδήποτε τκήόοτιος αυτής, βι- 
βλίοΐ' Γ) είκόυος, λαμβάνειαι υτι' οιρει, άν μή 
ουνοδεΰηται ΰπο τοϋ Αντιτίμου.

■ Ιαραχαλοΰνταε οί κ. κ. σννδρο- 
μι/ταί τής «ΙΙινακο&ήκης* 5πωζ ίμβά- 
σιοοι. τήν συνδρομήν των, ϊνα μή διακοπή 
ή αποστολή τοΰ φύλλου.

ΙΙαΛαιει φύλλα τής << Πινακοθήκης» α’ και 
β ετονς πωλοννται [προς I άρ.) μόνον είς τό 
γραφείου τής «Πινακοθήκης». ,Ιεά ιούς συνδρο 
μητάς λεπτά 80 ϊκαστον.

ΣΑΠΩΝΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΙ
Σάπων αγγλικής κατασκευής, έξοχου ιαμχτικής 

δυνάμεως διά. τά δερματικά νοσήματα εν γένει.
Συνιστάται ύπό τών καλλίτερων δερματολόγων 

ιατρών ώς άριστος εις τό είδος του
Σάπων πίσσης τής έλάτης, γνιοστός τοΓ; πασιν ώς 

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

Σάπων ειδικός διά τήν πλύσιν τών δερματικών νο
σημάτων τών ζώων και ιδίως διά τήν πλύσιν τών κυ- 
νών πρός πρόληψιν τών δερματικών παθήσεων.

IIάλλης καί Κοτζι5ς

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ·· 

τοϋ Α" και Β' έτους πα,λοννται είς ιό γρα- 
φεΐον μας αυτί όρ. 1,50. 1/ά τάς επαρχίας 2 
δρ. . 1<ά το ιςιοτερικόν 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ
βανομένων τών ταχυδρομικών.

II "ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, διά τους μή συν- 
δρομητάς τής «Πινακοθήκης» παιλεϊται αντί 
*2 δραχμών. Έξαιρετικώς εις τους συν- 
δρομητάς μας, οϊτινες έκτος τον Αντιτύπου, ο- 
περ δικαιωματικώς λαμβάνουν, θέλουν τυχόν 
και άλλο Αντίτυπον,ϊνα τό δωρήσουν, παρέχεται 
ή «Μικρά Έπαίτις» αντί *»Ο λεπτών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
Λ ΜΟΥΡΕΑΑΤΟΥ «ώ 1 ΜΙΙΟΥΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ληηχλι.— Όδύς ϊταδίου ·»β

νννννννννννννννννννννν

ΕΠΑΙΤΙΣ



mown mill της εβνικης τραπέζης the ελλααος
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1903

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ί είς μεταλλικόν ......................................... . . .
*Γ'*Ι*£Ϊον I ο τραπεζικά γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης . ,

I » κερματικά » ο δίδραχμα καί μονόδραχμα 
ί'Λ ντίτιμον μεταλ.λικοϋ εις ιό εξωτερικόν 

ίίροϊόν έκδοθέντος Εθνικού δανείου είς χρυ
σόν 'Ελληνικοί' Σιδηροδρ. ■/·/, τοΰ 1902

Δάνειον προς την Έλλην. Κυβέρν. έπ’ιιναγκ. κνκλ. τρακ. γραμμ. 
Δάνειον πρός τήν Έλληνικ. Κυβέρνησιν διδράχμ. καί μονοδράχμ.

Όιιολογ. Έθν. δανείων
Λ?ί χρυσόν δρ. 23,767,036.80

Μ τραπ.γραμ. » 30,524,784.—

ζίρ
»
»
η

»
»
ο

ο

Προεξοφλήσεις............. »
Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων ......... °
Δάνεια καί άνοικτ. λογ. έπί ένεχύρφ χρηματογράφων ... »
Δάνεια επ'ένεχύρφ εμπορευμάτων ........ »
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί επί υποθήκη .... »
Δάνεια εις δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόσωπα ... »
Χορηγήσεις εις γεωργοκτημαιϊας.........................................................»
Καθυστερήσεις χορηγι'ιοεων είς γεωργοκιηματίας καί γραμμαρίων 

Προνομοιούχου Τραπέζης Ήπειροθεοσαλίας .... Ο
Μετοχαί είς έγχωρίους 'Εταιρείας........................................................ ·>
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κρήτης ........ »
Τοκομερίδια εν γένει............................................................................. »
Καταστήματα Τραπέζης καί κτήματα εξ άναγκαοτικών εκποιήσεων » 
Απαιτήσεις επισφαλείς .......... »
“Εξοδα έγκταταοτάοεως /Ιδίως δαπάνη καταοκ. τραπεζ. γραμμ./ » 
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ έξωτερικφ....... »
'Υπηρεσία ‘Εθνικών δανείων είς χρυσόν............................................ »
Λογαρ εξαγορ. ουμμετ Κυβερν. είς κέρδη έκ τραπεζ. γραμματ. » 
‘Εξαγορά προνομίου Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεοσαλίας . »
Προμήθεια τροπής λαχειοφόρον δανείου είς τραπεζικά γραμμάτια »
Διάφορα ............. »

Τό όλον δραχμαί

30 Απριλίου 31 Μαρτίου
1903 1903

1.680,294.16 2.601.435.24
3 135,855.- 3,009.085.—
4,355,109.- 4,354,783.—

21,804,994.57 21,153,823.21

10,165,820.27 10,805,579.57
69,778,575.47 69 778,575 47
13,500,000.— 13,500,000.—

53,846.420.05 51,291,820.80
20,892,065 90 20.746,382.47
2,670 118.32 2,625,600 47

1 10.075.225 62 10.697,189 82
346.023 85 272,018 35

49.968.640,48 50,025,030.72
44,164,975.17 44.221.422.97
12,806,615.80 12,428,751.95

4,137,225.15 4,168,708.79
4,060,202.25 4,020.202.25
1,500.000.— 1,500,000.—

8,013.565 44 8,019,314 07
2,387,454,60 2,369.941.21
1,737,389 98 1,735,899.08

9,126.33

2,007,040.— 2,0θ7,0ί0.—
1.600,000.- 1,600,000.—

700,000.— 700,000 —
449,617.94 1.208,589.10

345.776,355.35 346,841,223.54

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν Κεφάλαιον ........ 
Άποθεματικά κεφάλαια ........

Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία
/ διά λ]ομόν τής Κυβερνήοεως Δραχ. 69,778,575.47

U · ■ » Τραπέζης » 60,690,796.94
Κερμας. γραμμάτια δίδραχμα καί μονόδραχμα .... 
Καταθέσεις άνευ τόκου είς μεταλεΐα ...... 
Καταθέσεις άνευ τόκου ........ 
Έπιταγαί πληρωτέαι. ........ 
Μερίσματα πληρωτέα . . . . . . .
Καταθέσεις Δημοσίου διά χορ«γ. δαν. κατά τον ,ΰΦΜ' Νόμον 
Διεθν. Οίκ. Έπ. λ]ομός κατ. έκ > Είς χρυσόν · 111,566.47
δημοσίων υπεγγύων .προσόδων > - τρ.γραμ. · 3,983,849.37

'Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων εις χρυσόν ..... 
» · » · /τραπεζικά γραμμάτια)

Καταθέσεις Δημοσίου είς χρυσόν......................................................
■ » έπί τόκφ είς τραπεζικά γραμμάτια

“Εντ. καταθ. Δημ. εις χρυο. διά τήν καταοκ. Σ. Π-Δεμερλ.ή-Συν 
_ ■ . ■ ■ τρ.γραμ. ■ ■ . .

Καταθέσεις Δημοσίου εις τραπεζ. γραμμ. κατά τόν νόμον .ΒΨΕ' 
Καταθέσεις έπί τόκφ. ........ 
Λαχειοφόρον δάνειον Τραπέζης ....... 
Υπηρεσία λαχειοφόρον δανείου Τραπέζης . ... .
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου ........ 
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ έξωτερικφ . ... .
Διάφοροι λογαριασμοί ........ 
Διάφορα ...........

Τό δλον δραχμαί

20,000,000.—
13 500,000 -

125,928,491.—
1 3,500,000.-

320.600.04 
'.0,590,978.82 

1,033,458.71
412.369,16
283,749.94

6,132,727.34

9,977,55
208,41-2.95 

1,244,535.17 
2,634 553.90 

10,165,820 27 
7.457 934.06 
5,351.090.20 

60,320.361.23 
48,085.950.—

1,116 194.
3,241,884,46

1 564.660.30 
2.663,526.25

345.776.355.35

20,000,000.—
13,500.000.—

130,399,372.41 
13,500,000. -

352,838 52
18,735,413.97 

927,775.26
483.359.16 
283,749.94

4,095,415.84

43,132.25
236.975.90 

1 ,108,863.08 
6.634,553.90 

10,805.579.57 
6.899,318.28 
3.761,615.10 

59,825,098.01 
48,085,950.— 

1.205,640. — 
3,214,524.43

192.951.16 
1,304,681.05 
1,444,415.71

346 841.223.54

Έν Άθήναις τί) 7 Μαίόυ 1903 Ό Διευθυντής του Λογιστηρίου
Π. *. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ TON KATAETHMATQN "ΑΝΕΚΤΗ KQNETΑΝΤΙΝΙΔΟΪ


