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Τ ό έτος άρχεται άπό I Μαρτίου.—Αί όυνδρομαΐ προπληρώνονται, <5τέλλονται 
δε άπ’ εύθείας πρός τήν έν Άθήναις Διεύθυνόιν.—Ούδεμία αίτηόις περί άποότολής τής «Πι
νακοθήκης· Α οίαόδήποτε έκδόόεως αύτής λαμβάνεται ύπ’ δφει άνευ όυναποότολής τοΰ Αντι
τίμου.—Αί άποδείξεις πληρωμής είνε έντυποι καί πρέπει άπαραιτήτως νά φέρουν τήν ύπο- 
γραφήν τοϋ Δτευθυντοΰ, τήν σφραγίδα τοϋ περιοδικού καί αΰξοντα άριθμόν.

Φύλλα έν Άθήναις πωλοΰνται είς τά βιβλιοπωλεία «Έύτίας», Έλευθερουδάκη καί Μπέκ.

ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΪΑΟΣ*ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ

Δομήνικος θεοτοκόηονλος, ίπό Σ. Βινιίγρα.
(Τέλος.—Μετάφρασις Λ. ΒελέληΙ

Πάλιν ό Γύζης, ύπ<Μ X.

Ζόθικα διήγημα Λ Constant (Νιτάφρασκ Ρ 
Παρίση).

’Ατομισμός Ιν.ν.εντρος ύπό Ίάόωνος Σελήνή. 
Ό μνηάτήρ διήγημα έχ τοϋ Ίταλιχοΰ (Μετάφρα· 

σις Μ. Σίγουρου).
“Αρτεμις Κολόννα νπό Ά. Νέη. 
Καλλιτεχνικός ναός έν Ζακύνθφ νπό Λέων.

Ζώη.
Τά μάτια μας·

'Γϊ άκέπτομαι ύπό Δίκ.
θρύλοι (Ό Ραγιίς. — Κουρσάροι) νπό Κ. Ι'ού- 

ναρη.
Τά ώραΐα καί τά SiJjjnyafTo τρογοδοι τής Ουίλ- 

λης. —Τά σΰννιφά περνοΰ») ύπό Ζ. Παπαντω- 
νίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»

ΤΟ «ΚΡΤΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» πίναξ Ν. Γύζη. Φω

τοτυπία είς μέγα σχήμα, Δρ. 1. Έπί χον

δρού χάρτου δρ. 2.

«ΔΓΟ ΠΟΝΟΙ» δράμα Φρ. Κοππέ, κατά μετά- 

φραοιν’Αγιδος θέρον. Τιμάται δρ. Ι.Έπϊ 

’Ολλανδικού χάρτου δρ. 2.

ΤΟ «ΜΑΤΣΩΛΕΙΟΝ» δράμα Ν. Λάσκαρη και Π.

Στά μαρμαρωμένη πεντάμορφη (Ποίημα) νπό
Νέη. ·

Ποικίλη δελίς·

Σημειώνεις ένδς μηνός· (Είς απολογισμός. Ό

κυνηγός-) νπό Δάφνιδος.
Γράμματα και τέ«ςναι·

•Sh® ΕΙΚΟΝΕΣ ·®Λ

Ή νέα τέχνη, νπό Δ Γαλάνη.
Νύμφη καί Πάν·

Μις Ίόιδώρα Δοϋγκαν·

"Αρτεμις Κολόννα νπό Β· Mayer.
Πρωία·

Έλ· Λούζε ώ; Μόνα Βάνα

Μνημέίον Άφεντάκη, ύπό Χαλεπά

Δήμητρακοπούλου Δρ. 2.

ΤΟ «ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ» πίναξ Φρίξου Άρι.

. στέως. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. 1- 

H «ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ» πίναξ L. Perrault. Φω

τοτυπία είς μέγα σχήμα. Δρ. ί.

Η «ΑΙΩΡΑ» Πίναξ Vigor. Φωτοτυπία εΐς μέγα' 

σχήμα Δρ. 1.

Ο «ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΓΜΦΒΣ» Πίναξ Ro- 

chegrosse. Φωτοτυπία. Δρ. 1.

τ:πτ λεγόμενός Ο ΓΡΑΙΚΟΣ (EL GRECO)

Αναρίθμητα είναι τά έργα του, διότι δΓ έ- 

κάστην έκ τών εικόνων του έποίει μελέτης καϊ 
σκαριφήματα, ότε δέ άπέθανε κατέλιπεν ύπέρ τά 

διακόσια άσυντέλεστα·
Κατα φυσικήν συνέπειαν της πολλής αύτοΰ 

εργασίας εκερδιζε πολλά χρήματα-, αλλ* ήτό 

σπάταλος καϊ'τφ ήρεσκε νά ζή παλυτελώς eirt- 

θυμων νά εϊσάγάγτ) είς ΤοΧέδοι» τήν τρυφήν και 
λαμπρότητα τών καλλιτέχτών τής Βενετίας. 

Διηγούνται δτι κατά τήν ώραν του γεύματος 
προσεκάλει είς τήν οικίαν του μουσικούς ινα τδν 

δίασκεδάζωσι παίζοντες.
Συγγράφεις τινες λέγουσιν ότι ώς. εκ τοΰ χα- 

ρακτήρός του δέν ήνείχετο συζητήσεις περϊ τοΰ 
τιμήματος τών εικόνων τφ> καϊ ότι, άντϊ νά τάς 

πώλή, τάς ένεχύρίαζεδιατηρώνοΰτω τδ δικαίωμα 
τής εξαγοράς έάν ποτέ ήθελε τφ συμφέρη. 0ί 

εχθροί του τδν κατέκρινόν διά τδν παράδοξον 
τοΰτον τρφτον^τής ε'κποίήσεως, τδν απέδιδαν δε 

εϊς-μανίαν τήν όποίαν είχε νά δίάφέρη νώι* άλ
λων. Επ»αι όμως πιθαυωσέρά ή έξήγησίς τήν ό- 

ττοίάν δ/&ίυ<τι τον πράγματος άλλοι συγγράφεις 
οίτινες λΦγουαυυ. 5τι σκοπός του ήτο να κά-τ«&- 

λιευθή τδν νόμον- -γυαηΤτή εϊυα ι ή · δίκη ταυ κατά 
τοΰ δημοσίου ότε ό οϊκόνομικδς έφορος του έ# ίεζε 

νάΙΤληρώσήτον δασμόν έπι τών εργών Τα ο-· 
ττοΐα ειχεν έκτελέση διά τήν ΈκκληιΗαΡ τής

•1 Τέλος.

Έλεουσηκ, έν Illescas, νικήσας δε κατά' τήν 
δίκην ταύτην, έξησφάλισευ· ωφέλειαν ελς εαυτόν 

και εϊς άπαυτας τους περί τάς καλας τέχνας έρ^ 

γαξομενους. .
Μεταξύ τών. ένεχυριασθέντων πινάκων συγ

καταλέγεται όκΈυταφιασμδς τοΰ Κόμητος. ‘Ορ- 

γάξ,ιι διά τδ ποσδν 2000 δουκάτων· ■· .

■ * * ....... .

Έ*τδς τοΰ Tristan εΐχε'κάΐ άλλους μαθη- 
τάς, τούς-έξης μεταξύ άλλων :■ Fra# Jfy&n Bit - 

tista Magno, Pedro θτΓβηίβ, .τδν μ^ταΧλοχά- 
ράκτην Diego de A tors και του ΰίόν του Γεώρ

γιον Μανουήλ, όσης παρά -τήν γνώμήν συγγρα
φέων τινων άρνουμένωυ ή άμφιβαλλόντωι) 0τί: 
ήτο ζωγράφος) φαίνεται άνοδ^έίγμφάϊν ότι ήτα 

τοίοντος έξεϊκόνος σωζομέυης έν τούτφ τώ MW- 

σείω τής Μαδρίτης ήτις φέρει τήΡ ύττσγραφήν 

του και εΐναι αντίγραφου του περίφημου έργύυ 
τοϋ πατρός του-.· « ΙΙ.αψάίρεσις τώΰ' ίμάτίύ>υϊ>. 
Είναι πιθαιών ήτι. τιώ'αύτοΰ εΐνάι 'θηλλάϊ έίκά^ 
νες άποδιδόμενάι είς τσυ &εθτϋκό>ίτούλού)ώσαύτώς 
δέ- καϊ απειράριθμα δευτερώμάτά τούτου-, τά ■ 

όποια διά τά πενιχρόν της'έκτελέσ^ως.'δέν δύ^ 

ναυται.κατ* ουδένα τρόπου νάθεώρηθώδιν έβγα 
τής χειρος τού μεγάλου ζώγράφ/οΰ:-

Πολλοί διαπρεπές κά^λυτέ^άι ώφελ-ήθή&αν 

έκ τής έπϊδράσεως τοΰ Γραικού, τά δέ. εργά τνΰ 
δπίσημρτάτόυ απάντων, του μεγάλόύ μας ffie'go 

de Velasguez, καλώς τδ ΰποδεικνυουσιν έκ> παν- 

109



Π IN A Κ Ο θ Η Κ Η

: τόπου·.σονέρρεον ζωγράφοι εΐς Τολέδου ίνα
·· σαυμάσωσι τόν Γραικόν καί μελετησωσι τα έργα 

. τον, ή &ε έπίδρασις τής νέας του σχολής έξετάθη 
ταχέως καθ’ άπαταν τήν Ισπανίαν.

, Ουδέποτε ήθέλησε νά άπέλθη etc Τολέδου, και

■ έκεϊ άπέθανετώ1614 (ρύχί δέ; ώς μέχρις έσχά- 

τ.ωύ ύπετίθετο, τω 1626). Ο θάνατος αύτοΰ 
έγέυζτο πολύ αισθητός καί τό πτώμα του έτάφη 

έν τή Έκκλησίμτοΰ Αγίου Αομηνίκου τον Πα-
: λαιου. .

• θ';· σύγχρονοι αυτόν τον (τίμησαν. "Ύστερον 
. /μως αδίκως ΪΚησμονηθη μέχρι τών τελευταίων 

έτών τοΰ ΙΘ' α'ώνος, οτε τά έργα του και πά- 

- λιν-έποαυρα^τήν προσοχήν τών ζωγράφων και 

.. κριτικών. Πολλά ήχθησαν β*? φώς καϊ έγένοντο
■ θέμα.μελέτης σοβαράς καϊ ' άμερόλήπτου,τά 

στοιχεία. καλλονής άτινα παρετηρύΰντοείς. τάς
, εικόνας τον ήσαν επαρκή ϊνα καταστήσωσι συγ- 

, γνωστός. τάς ελλείψεις των, οί έρασιτέχναι καϊ

ΠΑΛΙΝ Ο

JS την «Μεγάλην Καλλιτεχνι
κήν ”Εκί?«Γ4ν'» τοΰ Ββρολίχωυ, 
el? ένα Ιδιαίτερον τμήμα, α

παντάται πάλιν κ ένα έργον 
tw Γΰζη, εις πολλάς 'ιδιωτι
κός εμπορικός εκθέσεις που 
καϊ ποΰ φαίνεται καϊ κάτι άπό 
τόν "Ελληνα Ύήνιον ζωγρά

φον. EI? τήν 'Ελλάδα, άλλοίμονον, ποΰ τόν 

έγέννησε, εις τήν'Ελλάδα άπό την οποίαν έκλειε 

μέσα του τάς προσπάθειας της,-—αυτό τό άγω- 
νιώδες ποΰ έχει ή φυλή μας, ποΰ δέν μπορεί 
νά σταθεροποιηθή, καϊ τό όποιου κι" αυτό απο

τελεί, κ’ ένα Γύζην,—τίποτε, τιττοτε, τίττοτε. 
Βουλή, χαμηλότης, φουσκολογισμοί, παπαρδέλ- 
λες. Ολ’.αυτά έφαγαν τόν Αντραν, ποΰ θυσιά- 

σθηκε στήν πνευματική ανυπαρξία μας,ολ ’ αυτά 
θά έτρωγαν καϊ τόν Γύζην, άν τον κρατούσε ό 

καλός, άλλά άπό τόσα και τόσα μολυσμένος ρη

τορικός άέρας της ’Αθήνας μας. Εΐ? τήν Ελ
λάδα, λοιπόν, τίποτε γιά ένα "Ελληνα Γνξήν, 
εις τήνΓερμανίαν αρκετόν ενδιαφέρον,·—μερικοί 

Γερμανοί τόν λένε Γερμανόν,—el? τό Μόναχον 

συχνότερος τεχυοκριτικός λόγος και μελέτη τών 

έργων του. Ό ,Γύζης μάλιστα άναβαίνει. Μβ- 
λετάταίκαϊ έκτιμάται. Μεγάλος δέν ήτο ό:Γό- 
ζης. Εινε τόσοι γίγαντες, ποΰ δέν μπορεί νά με- 
τρηθρ μαζί των. Άλλ’ ό,τι εχει εινε ή προσω

πική του προσπάθεια, κάτι δικό του νά φθάση, 
κάτι άπόκλειστικώς ξεχωριστό τοΰ νά κατα- 

κτησρ. Τδ ,κατάκτησε ; .Γιά μένα όχι. Άπό ό,τι 
είδα, ό Γύζης εινε ένας ρωμρός, ποΰ έκλώτσησε 

μέ πλήρη δύναμιν καί φωτιά τήν Ελληνικήν 
110

οί ανλλέκ,τοΛ ήρχισαν νά ζητώσι τά έργα του, 
·, ό πολύς κόσμος ήρχισε νά μαύθάυΐ)δτι ΰπηρξβ 

ποτέ ζωγράφος τον οποίου τό δνομα-ήτο ό Γράι- 

, κα?, *α^ 4>ν τοΐς κυκλοις τής: καλλιτεχνίας περι- 
' δεέις τινές (φοβούντο την επικίνδυνον έπίδρασιν 

τήντ/ποίαν. τά έργα τού ήδύναντο νά άσκωσιν 
έπί τ.ών -ήμερων ημών., άλλοι δέ άπ’.έναυτίας 
8ντες ένθουσιώδεις καϊ ■ κεκηρυγμένοι θιασώται 

Τοΰ Γραικοΰ τον προσαγόρευαν ένα τών μεγίστων 
. διδασκάλων. Πολλή έγένετο συζητησις και έξα- 

κολουθεΐ ακόμη γινόμενη, είναιόμως βέβαιον ότι 

■■ ό Αομήνικος . ^εοτοκόπουλος διανοίγων el? εαυτόν 
θριαμβευτικήν οδόν i διά μόνης της αξίας του 

βλέπει νυν άνατέλλουσαν δι’ αυτόν τήν «ττνγμήν 
_ της άναστάσεώς του·.

ΣΑΛΒΑΤΟΡ·ΒΙΝΙΕΓΡΑΣ

' ’Υβύδαοβυντής -χαί φύλαξ-τω»ζωγραφιών 
έν Τφ .Μαυσιίφ· Τής Μαδρίτης 

ίΜιτ.άφρααιςΛ. ΒελέλΗ)X

ΓΎΖΗΣ 

άρρώστεια, ποΰ δλοι μας την έχομε βαθειά ρι
ζωμένη μέσα μας, άλλά τελειωτικά δέν άπηλ- 
λάγη άπ’ αυτήν.

Ή νίκη δέν τόν εστεψε, διότι δέν ήχαν δυ
νατόν καϊ νά τόν στέψη. Άλλά έκαμε κάτι ποΰ 
γέννα θαυμασμόν δέν ήταν ψεύτης. Καϊ ρω- 
μηός άγωνιζόμενος μ’ αλήθεια εινε κάτι μοναδι

κόν φαινόμενου άπό τόν καιρόν τοΰ Σολωμοΰ. 
"Ας μη μάς συγχίζη ή ρητορική όλων μας. Έτσι 
εξηγείται αυτό τό άνέβασμά του μέρα μέ την 

ημέραν el? την κριτικήν έκτίμησιν τοΰ τόπου, καϊ 
καϊ πρό παντός της πόλεως, ποΰ έζησε, ήγωνί- 

σθη, έπάλαίσε καί κατέλαβε θέσιν, που δέν ξέρω 
πόσα χρόνια θά περάσουν νά την ξανακατα- 

λάβη άλλο δυστυχισμένου ρωμηόπουλο της ση

μερινής ύπερκαταπτώσεώς μας σ’ δλα καϊ πιο 
πολύ στη πνευματική ζωή. Αύτάς τάς ημέρας 
εις τήν «Καλλιτεχνικήν Ένωσιν» τοΰ Μονάχου 
έξετέθησαν μερικά 'άπό τά έργα ποΰ άφήκε ό 

Γύζης, καϊ μιά έντυπο^ τεχνοκριτική δίδει εν
θουσιώδη χαρακτηρισμόν·

ΚΓ δμως ή Ελλά?.δέν γνωρίζει τόν -Γύζην, 
διότι δέν ήταν βουλευτής, ούτε υπουργός, άλλ’ 

ένας ποΰ ανέβηκε έπάνω άπό τήν ψευτιάν καί 

τήν ρητορίαν της εποχής.του, χωρϊς θόρυβον, 

άλλά μ’ εργασίαν, έξω άπό τάς σημερινός μας 
αθλιότητας. Καί τ’ άνωτέρω του μυστικά.σχέδια 
πωλοΰνται κι’.αύτά.εις τήν.έκθεσιν.αύτήν, δπως 

έπωλοΰυτο άλλοτε καί άλλα φανερά του el? 
άλλας. Ένα «κράτος* θά τ’ αγόραζε τηλε- 

γραφικώς.

Βιρολΐνω* jj. χ.

Τί ΙΓΧΆΝΙΚΪΪ ΖΪΏΤί

Ζ Ο SB I Κ Α

ΑτίΛ,ξεχειλισμένα’άπ’ 
τό γλυκύτερο, τό μα
γευτικότερο φώς, χεί
λη κοκκινισμένα—θά 
νόμιζε κανείς—μέ τόν 
ύπό της άγριοφράου- 
λας,μαλλιά πειόμαυρ’ 
άπό τοϋ κόρακα φτε
ρό. μάγουλα δροόερά, 
κι’δμως ήλιοκαμμένα: 
μέ μιά λέξι τέλειος 
τύπος τΑς Ιδιότρο

πης ώμορφιάς φυλής, ποϋ ποτέ δέν ύποτά- 
χθηκε *<3τόν ζυγό τοϋ πολιτισμού,μά τριγυρνα 
παντοτεινά τόΛο ’όέ τόπο καί χαίρετ’ έλεύ-
θερα τόν άέρα καί τό φώς·

Κι’ δταν έτρεχε τριγύρω ’ότίιν άπόκρημνην 
άκτή, έν φ τό θαλαόόινό άγεράκι άνέμιζε 
τρελλά τά μακρυά μαλλιά της και τά £οΰχά 
της, κι’ όταν πηδώντας βράχο ’σέ βράχο ’μά
ζευε καραβίδες ή καθιότή ’στην άκρη καμμιάς 
ρεματιάς έπλεκε καλαβάκια μέ βούρλα, κάθε 
της κίνηόις έδειχνε χάρτ κι’ εύότροφία θαυ
μαστή.

>»<
ΙΙοιός ξέρει πώς κι’ άπό ποΰ -ή sooMtra, 

ποΰ τήν έστέγαζε, τό μακρύ τών βοημών άμάξι, 
είχε φανμ, σάν μανιτάρι ’ξαφνικά, στην άκρη 
τοΰ πυκνού δάσους. Τήν περασμένη νύχτ’ 
άκόμη δέν ήταν έκεϊ, μά τήν αύγήν οί χωρι
κοί, πηγαίνοντας ’στή δουλειά τους, παρατή
ρησαν τήν κατασκονισμένη σκεπή της, τούς 
τροχούς μέ της σπασμένες άκτΐνες των καί τό 
φουγάρο'*της, μές’άπ* τό όποιον έχάνοντο 
’στόν άέρα ότακτωπά καί άνάλαφρα σύννεφα 
καπνού.

Μιά ξυλόκοττα ’σκάλιζε τό χώμα, σκονι
σμένη- άλογο κοκκαλιάρικο ’φυλλολογοΰσε τά 
τριγύρω δεντράκια, σκύλος ξεμάλλιαόμένος 
έστριφογύριζε γαυγίζοντας στήν άκρη της 
κοντής του άλυσσίδας.

"Ενας γεννάτος πενηντάρης, μιάόξανθος έ· 
μάζευε λυγαριές καί μιά ξεδοντιάρα γρηά μά
γισσα ’καθάριζε πατάτες κλεμμένες, χωρίς 
Αμφιβολίαν, άπδ τό κοντινό χωράφι.·.

...Περνώντας οΐ χωρικοί έριχναν μιά ματιά 
γεμάτη δυσπιστία ’στούς νομάδας κι’ ή Παρι- 
σίάνες, ποΰ έκαναν έκεϊ τό καλοκαίρι τους, 
έσφιγγαν περισσότερο τά χεράκια τών μικρών 
παιδιών των.

Τήν ίδια στιγμή, ποΰ τό θελκτικό πρόσωπο 
τής Ζάόικας έκαθρεφτίζετο ’στής άκτΐνες τού 
ήλιου, ό ζωγράφος Ρόζερ Τρέάτελ προχωρούσε 
πρός τήν παραλίαν μέ τήν ώμορφη κυρία &ο- 
ρέν καί τόν άνδρα της.

—Τί ώμορφος τύπος Τσιγγάνας ! έμουρμού- 
ρηάε.

—Πούφ ! τί βρίσκετε ’άτό κοκοφτιασμένον 
αύτό κορμί ! Παρετήρηάεν ή ώμορφη κυρία, 
ένφ ’μές άπ’ τά φάσ-ά-μαίν της έκύτταξε λοξά 
τό ύποκείμενο τής κουβέντας.

—Συμφωνώ μέ τόν Ρόζερ. Πολύ ώμορφη κο
πέλα 1

— Ά ! Έάύ· όλος ό κόσμος ξέρει τά γούστα 
σου!

Τό ξαφνικό αύτό κατρακύλισμα τής κουβέν
τας ’στά τσακώματα τοΰ Ανδρόγυνου,,έσδυάε 
τόν ένθουάιασμόν τοΰ συζύγου.

Ή λιγερή καί χαριτωμένη κυρία ®ορέν δέν 
έννοοΰσε νά άυνεχισθμ ή κουβέντα αύτή. Λέν 
τής άρεσε ποτέ, ’μπροστά της, νά βρίόκμ κά
νε.ς ώμορφιαΐς σ’άλλην, καί μάλιστα δταν ό 
κανείς αύτός έτύχαινε νά είναι καλλιτέχνης, 
άνθρωπος Αληθινού γούστου, σάν τόν ζωγράφο 
Ρόζερ.

>«<
Τό πρόγευμα πέρασε σιωπηλό, χωρίς νά τα- 

ράξμ τίποτε καινούργιο τήν χώνευόιν.
Ό ζωγράφος γελαστός πάντοτε,μ’έπιθυμίαν 

νά φανερώσμ τήν Ανεξαρτησίαν του, χωρί
στηκε μετά τόν καφφέ, γιά νά περπατήάμ, 
καθώς είπε, ’λίγο ’άτό δάσος,

’Ασυνείδητα προχώρησε ’μές άπ’ τά πυκνά 
δένδρα πρός τή ρουλόττα, χωρίς νά ξαναυρμ 
τό πρωινό θέαμα.

Λυπημένος γι’ αύτό άιγά·άιγά περιπατών
τας, έάταματοϋσε κάθε τόσο γιά νά θαυμάσμ 
τής ώμορφεςπρασινάδες· έξαφνα’στήν καμπή 
εύρέθη άπέναντι στήν Βοημή.

Μιά καλλιτέχνου ματιά τήν έγύμνωάε καί 
είδε στό σώμα τήν μαγευτική συνέχεια τής 
ώμορφιας τού προσώπου. Τό βαρυεστησμένο 
μέ τά τακτικά μοντέλα πινέλο του εΰρισκε 
πρώτης τάξεως ευκαιρίαν Αλλαγής.

—Καλημέρα, μικρούλα ί Ξεύρεις Γαλλικά : 
Ναί! "Ε, θέλεις λοιπόν νά κερδίσμς αύτό ;

Καί ’άτρεφογύριζε ’στά δάχτυλΑ του Αστρα
φτερό κατακίτρινο ναπολεόνι.

’Εκείνη ’τραβήχθηκε ένα βήμα φοβισμένη.
— Καί τί πρέπει νά κάμω γι’ αύτό;
—Νά μοΰ σταθμς γΐά μοδέλο. . . Ν’ άφήσμς 

νά σέ ζωγραφίσω.
—Είστε φωτογράφος;
— Όχι, ζωγράφος.
Γέλασε.
—Είμαι τόσο κακοντυμένη .. .
Καί έπειδή 0 Ρόζερ τήν έστενοχωροΰσε μ’ 

έπιμονή νά τόν έπιόκεφθή ’στό ξενοδοχεϊόν 
του :

—Όχι I εϊπ’ έξαφνα, δέ θέλω νά βλέπμ τήν
ill



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

εικόνα μου ή χοντρόξανθη έκείνη κυρία μέ τά 
γυαλενιά της μάτια-..

Ό. Ρόζερ τής έδειχν’ έκείνη τή στιγμή δύο 
ναπολεόνια. Μά τόν έσταμάτησε :

—Τό χρυσάφι σας δέ μοϋ χρειζάεται. · · · 
"Ο,τι κάνω τόκάνω, σάν τόθέλω, σάνμ’άρέσμ. 
Δός μον τό χέρι Οου νά σοΰ πώ τήν τύχη σου. · ·

Πήρε τό χέρι κι’ έκύτταξεν ύστερ' άπό μία 
ότιγγιή είπε μέ σοβαρότητα ·.

- Έχει άτά νύχια σημάδια βαθουλά ή γραμ
μή τής ζωής σου «bat κομμένη άπότομαΌτήν 
άρχή. . . Νά φοβάσαι τό μαχαίρι, τό νερό, τή 
φωτιά. · · &ά πεθάνμς με τέτοιο θάνατο ! - ■ .

—Δέν θά κατορθώΟμς Ρόζερ, έλεγεν ό μη
χανικός Σανάρ ένφ άναβε τό όιγάρο του.

—βά τό κατορθώσω !
—Στοίχημα λοιπόν ένα τραπέζι Ότού Μα- 

ξΐμ πώς μ’ δλ’ αύτά θά κάνης μιά τρύπα Ότό 
νερό;

—Στοίχημα!
Τόσον ό κόπος νά τό κατορθώόμ δσον καί Λ 

φιλοτιμία νά μή φανμ νικημένος, κΓ Λ άκέ- 
ψις πώς θά έφερν’ έτσι ς’ τά νερά του καί τήν 
κυρίαν ©ορέν, άρκούσαν νά φέρουν τόν Ρό
ζερ ΤρέΟτελ πρός τήν Ζόάικαν.

Κι’άκόμη τό όπουδαιότερον—ό πόθος τής 
παρθένου μέ τά κοραλλένια χείλια, ποΰ θά φι
λούσαν τόόφ, μά τόσφ γλυκά . .

Πολύ σύντομα, τριγυρνών κατά τήν ρουλότ 
ταν ένόηόβ πώς ή γρμά Τζίνσκα δέν έμοιαζε 
τήν κόρη της Ότήν περιφρόνηόιν τοϋ χρήμα
τος Μέ μιά δόΟιν έπέτυχε τήν άδεια νά ζω· 
γραφίάμ τόν καταυλισμόν τών νομάδων.

Ή Ζόόικα, ήμερωμένη πειά, έδέχθηκε νά 
ποζάρμ,Ότό δάοος πάντοτε, έξω άπ’ τά όπή- 
τια, «ποϋ περιορίζουν τόν έλεύθερον όρίζον- 
τα·.

Μόνον, όάν ό ζωγράφος θαρρετός ήθέληόε 
νά προχωρήσμ περισσότερον, άντέστη μ’ έπι- 
μονή 1

—Δέν λέω. . .. τοϋ είπε, μ’ Αρέσεις, γιατί 
είσαι εύμορφος. Μά ή μοίρα σου ό’ έταξε ’άτά 
κέντρα, Ότή βοή τών πόλεων, τής ζωής, κι’ 
έμέ Ότήν τύχη τών δρόμων, χωρίς ποτέ νά 
ξεύρω ποϋ θά είματ αύριο. Δέν θέλω νά ό’ 
Αγαπήσω πρόόκαιρα. *Αν ήταν, θά ήταν γιά 
δλη μου τή ζωή. . .

>~<

Τών φίλων τά περιπαίγματα, κ’ ή έπιμονή 
αύτή ή ξαφνική κέντησαν τοϋ Παριόιάνου 
τήν έπιθυμίαν. Τοϋ φάνηκε πώς ή άγρία αύτή 
ήταν, ’ςτό είδός της, ναζιάρα κι* αισθηματική 
και έφταόε νά τής έκφράζέται Ότόνΐδιο τόνο, 
ποϋ μετεχειρίζετο γιά τήν κυρίαν ©ορέν. Μέ' 
γλυμειά καί χαϊδευτική φωνή ’μουρμούριζε 
’στήν Ζόόικα τά λόγια, ποΰ κάθε γυναίκα θαρ
ρεί πώς λέγονται γι’ αύ-ή πρώτη φορά- τής 
έψιθύρισε τό ίδιο ρήμα καί έδέθηκε γι’ αύτήν 
’ότοϋς ίδιους παντοτετνούς δρκους, ποϋ κάθε 
ψύχραμα μέ τήν προηγουμένη του φ·λη τοΰ 
έδειχνε πώς ήταν τής ότιγμής· Έφτασε νά 
τής ύποσχεθμ νά ζήόμ μέόα όέ ρουλόττα καί 
νά τήν Ακολουθήσμ πιότώς έως τήν άκρην 
τοΰ κόόμου; μέ τήν Οκέψι πάντοτε νά όταμα- 
τήόμ πολύ κοντά αύτή τή συνοδεία...

—"Ακούσε... Μοΰ είπαν πώς οί δμοιοί όου 
είναι ψεύτες ! Όμως έχω έμπιότοόύνη ’όέ όέ1

γίατΐ σ’ άγαπώ. Μ’ άν μ* άπατήόμς, πρόσεξε· 
γυναίκες ’όάν κι’ έμάςποτέ δέν όυχωρνοΰν'. ..

... Σέ μιά έρημική καλύβη άντικρύ Ότή 
παιχνιδιάρα θάλάόόα, ό Ρόζερ έκέρδιόε τό 
ότοίχημά του.Έγνώριόε μαζη τήν μαγικώτερη 
άγνότητα μέ τήν άγνότερη άναίδεια, τήν ά· 
φέλεια παρθένου μέ τά νάζια έρωμένης, ψ· 
όθάνθη έναν έρωτα τύραννο, πολιορκητικόν, 
ποϋ τόν άναότάτωνε Λ παραμικρότερη ύποψία.

Κλάμματα όάν άργοΰόε ’λίγο, ζηλοτυπίαις, 
παραξενιές, ποΰ δέν μποροϋόαν νά ταιριάσουν 
μέ τήν ζωή καί τάς ύποχρεώόεις τοΰ ζωγρά
φου Τό δνειρον ήτον άδύνατο νά έξακολου- 
θήόμ. Έπειτα, μιά έβδομάδα ξενητιάς είχεν 
άναγκάόμ τήν κυρίαν ©ορέν νά δεχθμ τά πάντα 
καί νά όύρμ τόν Ρόζερ πρός τό μέρος της, 
χωρίς τήν μικρότερη τύψι όυνειδήόεως, πνιγ
μένης μέ τήν ’περιφάνεια τής νέας,τόβφ δύσ
κολης, νίκης;

Μάλιότα ’θεωροΰόε περιττή κάθ’ έξήγηόι. 
Τί χρειάζεται γιά μιά τόιγγάνα ; Κάποιος μο
ναχά φόβος σκηνής τής ζήλειας τόν ’κρατούσε 
μακρυά άπ’ τή ρουλόττα.

— Ωραία Έτόι δλα τελειώνουν. Έόκέφθη, 
όάν έλαβε γράμμα, ποϋ ή Ζόόικα τόν έκαλοΰόε 
γιά τήν τελευταία όυνάντησιν, ϋότερ’ άπ’ τό 
γεύμα Τού ώριζε μία γωνιά άπό τόόες τής 
Ακρογιαλιάς, πού τήν χώριζαν τόσοι βράχοι 
άπό τά άλλα μέρη, γωνιά, ποϋ τήν νύκτα μό
νον κάποιοι φύλακες περνούσαν μυστικά.

Σάν νά δείλιασε, μά τό όκάνδαλον τό άπο- 
φάόιόε. Έπειτα, Ότά τελευταία, τί θάχανε: 
Χωρίς νά π# τίποτε Ότοϋς φίλους του, μέ το 
πιστόλι ’στή τσέπη έφυγε γιά κεϊ ’σφυρί
ζοντας ....

>*■<
. . Δυνατό άρωμα φυκιών, έμύρωνε τήν 

Ακροθαλασσιά' τό ναναρουότικόν φλοίσβισμα 
τών κυμάτων έμουρμούριζε σιγαλά Ότήν γα
λήνη τής νύχτας..........

— ‘Ρόζερ, μία ’βδομάδα τώρα μ’ άποφεύ- 
γεις· Μήπως άπό τώρα ’βαρέθηκες τή μικρή 
όου, τήν Αγαπημένη σου Ζόόικα;

’Αφελής, γλυκειά, περιπαθής έλεγε τόν πόνο 
της, παρακαλουόε, τόν Αγκάλιαζε, προσπα
θούσε νά τόν κάμψη.

— ‘Αν τό θέλμς, άφήνω, μέ μεγάλη μου — 
γιά χάρι όου-θυόία τούς γέρους, κ’ έρχομαι 
μαζμ όου νά ζήόω Όέ όπήτι, Ότήν πάλι, 
παντοτεινά ....

— ’Αδύνατον.
Τήν έόπρωξεν άπότομα γιά νά τής δείξη. 

πώς δλα είχαν πειά τελειώόμ κ’έπερίμενε τήν 
ύότερνή όκηνή ■

— Προδότη ! "Ακαρδε I "Απιστε 1 Μ’ έγέλα- 
σες ! Μ’ άπάτηόες! Δυστυχία όου ·.

Καί όάν προφήτις τοϋ παλαιού καιρού ’γύ
ρισε τή ματιά της Ότό φεγγάρι καί ’μουρμού
ρισε λόγια άκατανόητα. Τήν ίδια ότιγμή χτύ
πημα Απότομο τόν έρριξε ’πάνω Ότοϋς βρά
χους ! Προσπάθησε μέ μανία νά σηκωθή. Μά 
ένα σχοινί δεμένο τόν κρατούν άκίνητο. 
Ή Τζίνσκα κι’ό γενναίος γέρος έβΟηθούόαν 
τώρα τήν Ζόόικαν νά ότερεώσμ καλά τόν έρα- 
ότή της έκεϊ.

Κι’ οί τρεις τόν άπόδεάαν σφιχτά ’πάνω 
ό’ ένα μυτερό βράχο. Ύστερα έφυγαν, χωρίς 

θόρυβο, ξένοιαστα, χωρίς νά προσέξουν διόλου 
ότψς φωναϊς τού δεμένου....

>»<
.... Τ’ άστρα Ότόν ούρανό ’λαμπύριζαν, 

δροσιά ψυχρή ’φυσούσε κ’ ή ζωή τής θάλασσας 
’μουρμούριζε πάντοτε τήν αιώνια ρίμα της 
Ήταν έκεί ώρα πολλή, βυθισμένος Όέ πλημ
μύρα, σκέψεων μελαγχολικών, δταν μέ τρό
μον έννοιωΟε τήν τιμωρία του. Ή θάλαό’α, 
’λίγα μέτρα μόνον μακρυά προχωρούσε πειά 
σιγαλά, ρυθμικά, άμείλικτα Ότήν άμμο. Κάθε 
κϋμα ’περνούσε τό άλλο λιγάκι κι’ δλο ’πλη
σίαζαν. Τώρα πειά έφταναν Ότά πόδια του, 
καί κάθε χτύπημά τους τόν έράντιζε μ’ άφρούς.

Έφώναξεν, ούρλιασε· μά ή φωνή του Ό6υ- 
όμέντν δέν έφτανε Ότό κοιμισμένο χωριό' κα
νείς δέν θ’ άνηόυχοΰόε γι’ αύτόν ώ; τό πρωί.
.... Γλώσσες νερό περικύκλωναν τά γό

νατά του. Τοϋ Απείρου οϊ μολοσσοί τόν έδάγ- 
καναν.

Ό 'Ρόζερ έσχιζε τά κρέατά του, ’προσπα
θούσε νά σπάθη τό δολοφόνο σκοινί, ’μάτωνε 
τή ράχι του· τό αίμα έτρεχε, μά τό σκοινί 
ήταν γερό-

ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ

AOSII θαμποβολή, πύρινο καί παραχεταμένο 
φωσφόρισμα ματιού ποΰ παίζει μέ τραγικόν 

μεγαλείο ν τδ βολβό του μέσ’ την κόγχη ή γαρ

γαλίζεται μέ Απόχρωσιν άγριου γιά νά τδ σκε
πάσουν τά βλέφαρα ο' δνα ήδονικά δυναμιαμένο 

κλείσιμο.
>♦<

41 είκόνες ποΰ πέρασαν μπρος του γρήγο
ρες σάν Αστραπή Αφήκαν τά χαρακτηριστικά 

τους, μά κάπως σκονεινά.
Τό άγριο καί κλεισμένο μάτι τής λευκαίνει 

μία μία μέ τό χυμόν του και σάν τής έπλυνε 
Αφήνει τό δάκρυ νά κυλίση χονδρό και δια- 

μαντένιο.
>*<

Γιά μιά στιγμή δέν είναι μέσ* τόν κόσμο' 

καί δμως τόν πατεϊ' τά αίτιά του κ* αύτά είναι 

σφαλισμένα δέν Ακούουν τίποτε·
>*<

Τό χαώδες και τρισκότεινου άγνωστο μέ τήν 

δμίχλη τήν πυκνή ποΰ τό περικαλύπτει τόν τρο

μάζει, τοϋ γέννα, σκέψεις, τοΰ τραχύνει τόν 
λογισμόν καί τοΰ προκαλεϊ παλμούς στά οτή^η.

>*<
Τό πείσμα σπέρμα τοΰ Αγνώστου Αρχίζει νά 

δυναμώνει μέσα του καί ή μανία τόν κάμνη 

νά {5ιχ$ σύσσωμος.
>»<

Συναρπάζεται Από τό φαντασματικόν μέ τάς 

έπιβλητικάς γραμμάς του άτακτα διασταυρου- 

μένας και ώΑεΐται πρός τά εμπρός.
ΠαραληροΤ σάν έφηβος και αίσ&άνεται μιά 

φρίσσουσα καί ήδυπαέέή συγκίνησι.

Αισθάνεται τήν Ανάγκη νά δή λίγο τριγύρω 

του καί νά Αντίκρύσγι τους Ανθρώπους.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

’Αμίλητος έπερίμενε πειά τό μοιραΐον τέ
λος. Συλλογίσθηκε τή συγκίνησι τοΰ κόσμου, 
σάν θά εύριόκαν τό πτώμα τον έφαντάσθηκε 
τήν έντύπωόι τής κυρίας ©ορέν ένόμιζε πώς 
διαβάζει τής νεκρολογίες του, έπειτα Όκέ- 
φθηκ τήν μητέρα του, ποϋ θά τόν περιέμε- 
νεν ή Ατυχη νά γυρίσγι στήν πατρίδα ....

Κι’ έκλαψε..... .

Τό νερό είχε φτάσμ Ότό δτήθός του' μερικά 
κύματα ’φτάνανε Ότό πρόσωπό του καί έφευ
γαν έπειτα, ένφ έτρεμε.

Σέ μίαν Αναπνοήν, άλλο κϋμα τόν έχτύπηε.
Τώρα ή Ασφυξία ’μιόοάνοιξε τά κλεισμένα 

σφικτά σαγόνια του' τά ’μάτιά του ’θάμπο- 
ναν, τ’ αύτιά του βούιζαν....

... Τήν ίδιαν ώραν ξεκινούσε τό μακρύ α
μάξι τών Τσιγγάνων, Λ ρουλόττα μέ τό κοκ- 
καλιάρικο άλογο καί τό γέρικο σκυλί, ποΰ 
’γαύγιζε πάντοτε στή γαλήνη τής νύχτας . ..

J. CONSTANT

Μετάφραόις Ρ· Παρίόη

ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ

Πονεΐ λίγο τόν κόσμο μέ τή μωρά του πρό- 

ληφι, και τήν Ασυνείδητη τροχιά τον·
Συσπαται διά μιας τό μάτι του καί χρυσώ

νεται λίγο Από Ακτινοβόλημα ήλιου.
Τώρα βλέπει τάς Ιδίας είκόνας μέ νέα δμως 

δφΓ είναι κάπως διαφορετικοί.
Είναι Ανάγκη κ* αύταί νά λευκανθοΰν' είναι 

άποτυπωμέναι πλέον.
>**

Δύο σπαμωδικαι συσπάσεις καί ένα μικρό 

κάμμνμα καί τό μάτι βυθίζεται πάλι στό σκοτάδι.
Τό χάος ποΰ τό τρόμαζε πρότερον,τό σαγη

νεύει τώρα.
Τί εδραία νύκτα ποΰ είναι, πόσο μεγαλοπρε

πές ποΰ τοΰ φαίνεται τδ μυστηριώδες άντρον 
Ικείνης τής στοιχειωμένης φύσεως.

Καί δμως δέν τό διακρίνει καλά καλά' μό
νον βλέπει νά τό πλαισιώνουν δύο μεγάλα ίρυ- 

θρά πτερά μέ πράσινα φωτοκύματα.
>*<

Τρέχει μέ δλη του τή δύναμι αρπάζει τά 
πτερά και φεύγει, πετφ πάνω στό χάος σάν &ε- 

τός και πλανάται σάν ίρημοποΰλι.

Γύρισε πάλι στον κόσμο, μά πουλί υπερή

φανο και μεγάλο.

Τό μάτι του τό άγριο, μέ τήν τραγική του 
δύναμι φωσφορίζει πάλι και χρωματίζεται μέ 

Αστραπή.
>-<

Συσπαται Ακούραστο μέ δαιμόνιου ταχύτητα' 
μέ τούς κεραυνούς ποΰ σπείρει γύρω του καί 

ιδ σεισμοδόνημα ποΰ πνέει τό στόμα, τώρα 

κλονίζεται κι ή γή.
ΙΑΣΩΝ 2SAHNAS
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ΠΙΡΙ ιό τέλος too δείπνου >/ κραιπάλη είχε κορυ- 
φωθή.

Ji φωναί καί ol γέλωτες οί Αγροίκοι, ιής τρελής 
έκείνης ύμηγύρεως, έσχημάτιζον μίαν φοβέραν σύγχυσιν 
ήχων, μίαν Απρεπή διοσκέδασιν.

Ήσαν δλοι οί φίλοι χαί αί φίλαι τοΰ Άνδρέα εκεί, 
xal συνήλθον έντδς τοΰ Αριστοκρατικού εκείνου δωμα
τίου όπως Αποχαιρετήσωσι την ιρελήν ζωήν τοΰ Αγαπη
τού των Αμφιτρύωνας. Διότι ιίς τόν Άνδρέαν ήλθεν 
ίδια να ννμφευθή.

Είχον παρέλθει άρ&ετά έτη είς μίαν διαδοχήν Αδ'ά- 
πτωτον ηδονών χαί διασκεδάσεων, όπότε, δλως αιφνί
διας, έκουράσθη έκ τής ταραχώδους έκείνης άγαμίας 
καί ίπεφάσισε νά νυμφευθή.

Ήτο παράδοξος Απόφασις ή όποια έξέπληξεν όχι 
όλίγον τούς φίλους του. .41 δέ φίλαι διεμαρτυρήθησαν 
ίσχυρώς ίπειδή δ Άνδρέας είχε διαοαφίσει δτι μετά τδν 
γάμον του έσκόπευε νά διαρήξη κάθε σχέσιν πρδς αντάς.

Καί κατ' ύρχάς μέν ύπεδέχθησαν σαρκασμοί τήν Ανόη- 
τον ναύτην πρόθεσιν τοΰ Άνδρέα. κατόπιν θεοπεΐαι καί 
via τεχνάσματα Αποπλανετικά, δπως τδν πείοωοι νά 
Απόσχη τοιαύτης μεταβολής, ή δποία θά τοΰ Αφήρει 
άπασαν εήν ελευθερίαν του, καί τέλος παρακλήσεις καί 
παράπονα.

Πώς; ‘0 Άνδρέας υπήρξε πάντοτε δ τερπνότερος, δ 
περισσότερον τρελός έκ τοΰ όμίλου των, καί τώρα θά 
τδν Απεστεροΰντο;

Άλλά υπήρχε μία αιτία Ανώτερα όλων τών άλλων.
Ό Άνδρέας μίαν ήμέραν ένόησεν δτι ή καρδιά του 

δπεδουλώθη. Τδν είχε μαγεΰσει μία θελκτική, πλούσια 
καί ώραιοτάτη κόρη.

Ήγάπησεν, Αντηγαπήθη- δ γάμος Απεφασίσθη καί, 
Αναμφιβόλως, ή ίνωσις αυτή θά ήτο λίαν επιτυχής.

Καί τώρα έκεϊ είς τήν οικίαν του, δπου ΐζη Ανεξάρ
τητος, διά τελευταίαν φοράν είχε συναθροίσει είς γεύμα 
ολον τδν τερπνόν εκείνον δμιλον, δ όποιος δπήρξεν είς 
αΰτδν σύντροφος είς τάς παρελθούσας διασκεδάσεις.

Καί τώρα, έκεϊ, εφόνευεν είς τήν τελευταίαν κρεπά- 
λην τάς διεφθαρμένος έξεις του, διά νά έξαγνισθή καί 
νά ζήση τοϋ λοιπού μόνον διά τήν προφιλεστάτην καί 
Αγνήν εκείνην κόρην.

Τά χύπελλα ίπανειλημμένως έπληροΰντο ώραίου ξαν
θού οίνου καί ή εύθυμία έπεκράτει είς τήν τρελήν δμή- 
γυριν.

Οί φίλοι ήσθάνοντο τους καπνούς ταΰ οίνου άνερχο- 
μένους είς τήν καφαλήν των, αί φίλαι Απεζωσμέναι τοΰ 
στηθοδέσμου των ειχον ριφθή είς τήν μέθην. Μόνος 
δ Άνδρέας έπινε μετρίως και διετήρει ολην της διανοίας 
του τήν διαύγειαν.

Έδιηγοϋντο Ιστορίας διεγερτικός, έγέλων, συνεζήτουν 
φωνάζοντες. Αί προσφιλείς έκέϊναι νέαι Ακόμη δέν εί- 
χον συμμορφωθή μέ τήν Απόφασιν τοΰ Άνδρέα.

Μεθυμένοι έζήτουν νά Αποδείξουν τάς ανοησίας τάς 
όποιας έμελλε νά πράξη ό προφιλέστατος φίλος των Αμ- 
φιτρύων.

Ήσαν Αλλόκοτοι συζητήσεις φιλοσοφικοί, τρελοί Αφο
ρία μοί, ιδιότροπα Αξιώματα.

Ή ‘Ιωάννα υπεστήριζεν δτι ό γάμος είναι μία αύτο- 
κτονία. Ό έλεύθερος έρως, κατ' αυτήν, ήτο ή χαρά, ή 
εύτυχία, ή ζωή.

1U

Έκάθητο πολύ πλησίον τοΰ Άνδρέα καί προσεπάθει 
νά τδν γοητεύση, καθώς έγνώριζε τοσάκις μέχρι τοϋδε. 
δία τής φωνής, δία τών βλεμμάτων, διά τδν κινήσεων.

Είχε ιά ενδύματα είς Ακαταστασίαν, τδ στήθος γυ
μνόν καί δγκούμενον, ιούς ώραίους βραχίονας Ασκε
πείς.

Είχε ρόδα είς τήν κόμην καί πέριξ τοΰ καρπού τής 
χειρος πολύτιμον βραχιολιού, έκ ιοΰ όποιου έκρέματο 
μικρόν φονικόν σιβήριον.

Η Ιωάννα ήτο μία κόρη Αλλόκοτος, ώραΐα, γοητευ
τική.

Ναι, <5 γάμος ήτο μία αυτοκτονία. Ήτο <5 θάνατος 
τής ελευθερίας, ήτο δ φόνος τοΰ ήθικοΰ τοΰ Ανθρώπου. 
ΙΙώς ; Ό άνθρωπος δ όποιος νομίζει έαυιδν ισχυρόν, 
ύπερήφανον, ό άνθρωπος ποΰ διοικεί, καιακιή, έγκατα- 
λείπει, νά ύποδουλοΰται, νά ήτταται είς δεσμόν άδιάλυ- 
ιον μιάς γυναικός, σχεδόν μιας παιδίσκης, λεπτής, ευαί
σθητου, ρωμαντικής;.... ‘Ωτό τοιοϋτον ήτο ή πλέον 
Ανόητος αυτοκτονία.

— Πρδς θεού, έφώναζεν ή Ιωάννα, μάς Αγαπά 
ποτέ ένας ξένος χαρακτήρ; “Ακούσε, Άνδρέα, αυτο
κτονία δι’ αυτοκτονίαν, ένός γάμου προτιμόιερον ο· έγ- 
χειρίδιον, iv ρεβόλβερ, ίν δηλητήριου. Οντω, τουλάχι
στον, ό άνθρωπος φαίνεται Ανδρείος, Ισχυρός ■ ■ . Άλλά 
νά νυμφευθή ! Είναι ή Ανδρεία ιών Αδυνάτων, ή αυτο
κτονία τών ούτιδανών, δ θάνατος τών Ανανδρων ί.. 
Ώ τρελέ, τρελέ I Μείνε πάντοτε μαζύ μας, "Ανάρια, ήμεΐς 
θά σοΰ δώσωμεν τάς ήδονάς, ήμεΐς θά σοΰ δώσωμεν 
τδν έρωτα. Καί ή 'Ιωάννα τόν ένηγκαλίζετο ήδυπαθώς 
μέ τήν διεργετικήν διαφθοράν τοΰ σφριγήλοΰ σώματός 
της. .

Ό Άνδρέας είχεν έγερθή γαλήνιος, μειδιών.
— Ό! δ γάμος είναι λοιπόν αυτοκτονία τών δει

λών ; ■ ■ ■ λοιπόν, 'Ιωάννα, έπειδή νυμφεύομαι μίαν νεά- 
νιδα παρθένον, Αγνήν τών διαφθορών ιάς οποίας εσύ 
τόσον καλώς γνωρίζεις, έγώ είμαι άνθοωπος δειλός, έγώ 
αύτοκΤονώ καί είμαι Αξιος μίσους; Υπέρ τής διαδό- 
σεως τών θεωριών σου προπίνω, ώ Ιωάννα. Πιε καί 
σύ, ας προπίωμεν δλοι .. Νομίζεις λοιπόν δτι έγώ δέν 
θά ήμην ικανός νά φονευθώ μέ δηλητήριον, μέ έγχειρί- 
διον; Έγώ νυμφεύομαι, ώ 'Ιωάννα, καί νυμφεύομαι 
μίαν κόρην ή όποια δέν έχει τδ δγκούμενον στήθος σου, 
ούδέ τήν ηδονικήν μαγείαν τών οφθαλμών σου, άλλά σέ 
βεβαιώ ότι θά είμαι πολύ εύτυχής. ~Ας προπίωμεν ; Καί 
σύ νά ζήσης, ώ φιλόσοφος ‘Ιωάννα. “Ένα ρεβόλβερ, 
ί?>> έγχειρίδιον, τό δηλητήριον, ανευ αυτών ό άνθρωπος 
είναι δειλός.. - Άναγκαιοΰν Αθύρματα καθώς αυτά. . . . 
Νά, ιδού τδ βραχιόλιον σου, ώ 'Ιωάννα. 'Ιδού ό Αν
δρείος άνθρωπος... ιό μικρό αύτό έγχειρίδιον είς τήν 
καρδιάν, Ιδού τδ Αληθές θάρρος. ‘Ηρωες, ήρωες ! Ώ 
τί Ανόηιος και γλυκύτατη αυτοκτονία ποΰ είναι ό γά
μος ! Πόσον ώραϊον είναι αύτό τό έγχειρίδιον, ‘Ιωάννα· 
ποιος σοΰ τό εδωσε; Ακτινοβολεί είς τδ φώς τών λαμπτή
ρων καθώς είς τήν λάμψιν τών δφθαλμών σας, κόραι 
άπιστοι καί γυμνοτράχηλοι. Είναι μικρόν -καί Ισχυρόν 
καθώς εκείνος ποΰ μέ αύτό θα αύτοκτονήση . . . Παρα
τήρησε, ώ 'Ιωάννα, έτσι . .. Κοι δ Άνδρέας μειδιών, 
Ατάραχος έβύθισε τδ ώραϊον σιδήριον είς τήν καρδιάν, 
έπαναπίπτων έπί τοΰ καθίσματος πτώμα ...

{Κατά τδ ’Ιταλικόν)
Μ. ΣΙΓ0ΤΡ02

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΟΡρί ■ ■ <. 
■ι..... V ·, .·· .1

ί ττ-ρα^μαφαζ- καϊ σταράΖΐ^θ&ίι^ν ^ι· ή τέχνη ^το, 

elve καί θά άτάντο^'μία-καί ή αυτή, και 
η βάσί1; τ&ν αρχαίων γρρ&ί>, ^το ή &φρασι? 

καί έζ<ύτ.€ρΙκ€υθιή· τ&ν διαφόρων '/ονχικύν δια- 
θέφ£ων, ωρ elve ττάντοτ( καί'ή μουσική και ή 

ποίησιρ, Kai ή άπόδοσις 'κάϊ απαραστασιρ τ&ν 

κάλΧον&ν καΐ των έννοι&ν τηφ ξώηρ και τηρ φυ- 
σ^ωρ άρ- αρμανικάρ ical ττΝαρ^ικάρ, καί στρο 
στάντων, άληθίνάρ, αύθορμήτουρ δ^λαδ^, όρχη- 

στεκάρ κινήσ€ΐρ δνυάμβθα νά παραόοχθ&μςν 
άμέσώρ οτι καΐ'μέ τάρ κλόσικάρ τοΰ Μ·π·4τχο· 

βΐν καί τ<& ·Γκλ<Ακ καί τοΰ-Σοπέν μουσικάρ 
ήμπορέί νά evpp τάρ έμννέΰσξΐρ τηρ μία καλή 

πρόαίσθησιρ, καί νά έΐσαχθή. €Ϊρ ■τα μυστήρια 
τηρ- αρχαίαρ όρχηστικηρ, βοηθουμένη καϊ άστο 

τά' ΰττε&ίΐτγματα των διαφόρων άρχαιοΧο^ικών 
epytvv, καί'να evpi) .τήν άλήθβιαν τηρ τέχνηρ- 

Μέ-μίαίε -τόιαυτην evyevt) νροσνάθίΐαν καί νέαν

QA’f .’άττοχομέν από τοΰ 

ι&. θέΧωμΑν ·νά ■ όμίΧήσω- 

μίμ Trepi .τ&ν αρχαίων 

έκσίνων έΧΧηνικ&ν χορ&ν 
τήν σύνθεσιν τ&ν όίτοίων 

, πολύ άτΐΧ&ρ 'γνωρίζομεν, 
καί ~ ακόμη , άτίΧέστίρον 

ίννΟοΰμέν, τήν χάριν των 
κινήσζ&ν των, καί ά- 

'γνοκΛμεν έυτΐΧωρ τήν- μουσικήν των.
Ή ξ&σα τέχνη τον τρισυττοστάτου αρχαίου 

^ράματορ, ή οποία ^χ€ σωμά,τόν·χορόν, ψυχήν 

τήν μουσικήν, καί νοΰν τήν ποίησιν, έξηφανίσθη 
άννπιστρεπτΐί. Καϊ μόνον. άρ· τούρ άρχαίουρ 

στίχουρ, ωρ el? βιβΧία έπτασφράγιστα, κρύ- 
σττ^ται'τό μυστήριον-τηρ.'μσχάληρ έκβίνηρ- :τέ- 

χ^· r e λ , , .
Έντούτοιρ, όταν ;τά πάρωμίν. γζνικώτΐρον. τά Μ

Κοσμηματικόν * αύμβοίον τ&ν χορ&ν τής Κολόνα. ■' 

ΝΥΜΦΗ ΚΑΙ ΠΑΝ<··«4λ0 Αρχαΐον 'Ελληνικόν Αγγεΐον)
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Η ΜΙΣ ΙΣΙΔίλΡΑ ΔΟΥΓΚΑΝ

άντίληψιν τό νεώτερυν πνεύμα ζητεί νά προσέγ
γιση την χάριν κα} τό μεγαλείου τής αρχαίας 

τέχνης, καί εύρη τά μυστικά χαρίσματα των 

μουσικών κινήσεων ίν αρμονία προς τάς •ψ'υχικάς 
διαθέσεις καϊ δχι πλέον άσκοπους και αηδείς 
χορούς, ώς τούς σημερινούς βαρβάρους!

Ένα τάλαντου τολμηρόν, μία μελέτη βαθεΐα 
καί ασκησις σπαρτιατική, μία αρχαία ελληνική 

ΙΙβη καϊ ενα σώμα Καρυάτιδος, ώς ενα ζων
τανόν άγαλμα της' 'Υγείας, η βαρωνϊς καλλι- 

τέχνις "Αρτεμις Κολόννα, μετά την άρχαιο- 

πρεπεστάτην εκείνην έλληνίδα της Νέας Γί?ς 
Μίς Ίσιδώραν Δουγκαυ, μάς έκαμε νά πιστεύ- 
σωμεν ώς ενα τοιούτον αληθινόν δνειρον, κι* 
εξεδίωξε τόν ίφιάλτην μιας όίκτράς πραγματικό

τητας, ώς της σημερινής.

Άλλά, ή εύγενής απόστολος της Τβρψτχό- 
ρης πριν ή κηρύξρ την αλήθειαν της αρχαίας 

τέχνης βΙς τάς συγχρόνους γενεάς, εϊχε πρώ
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τον πολύ κα·λά καταλάβη τό τΙ]0ά *πή: ατό 

κάλλος εινε αλήθεια, καϊ ή αλήθεια €ive γυ
μνή! καϊ οτι οί αρχαίο# χοροί θέλουν : απνεΰμα 

υψηλόν βΐς σώμα ίλευθερον !»
Δεν ίνυοούαεν, βεβαίως, οτι έπρεπε νάτρέχρ 

καϊ αυτή σήμερον μέσα τούς δρόμους ώς τάς 

παρθένους ίκείμας ποΰ επαιξον μίσα εϊς τά δάση· 
τής ’Ελευσίνας. Εντούτοις, ή έξις τών φορεμά
των τοΰ σημερινού συρμόν άπομακρύνει πολύ 

τήν χάριν άπό τήν φυσικότητα^— άφίυομεν δέ 
δτι παραμορφώνει καϊ άποστρεβλώνει τελείως 

το σώμα, μέχρι τών κοκκάλων !
Καϊ αφού επί πολλά έτη (σπούδασε καϊ 

ήσκήθη καϊ προητοιμάσθη εις τά μεγαλείτερα 
μουσεία καί ωδεία καϊ γυμναστήρια τήν επιστή

μην τής τέχνης, εξήλθεν ύστερον εϊς τό σχολεϊον 
τής φύτεως καϊ τής ζωής κεδιδάχθη τήν άλή 

θειαν τής τέχνης.

ΑΧίΛΛΕΥΣ ΝΕΗΣ

Η ΒΑΡΩΝΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΛΟΝΝΑ
Ώξοοωηογραφία το® Αίπρουν Moysg



χρις ήμών, οτι, έν 
μερον δ ναός ούτος, ύ

. Ρ02 το νότιον τής. πό
λεως Ζακύνθου .μέρος 
μεγαλοπρεπής εγείρε
ται ναός, έπ* όνόματι 
τής Θεοτόκου ΙΙεφα- 
νερωμένης τιμώμενος. 
Τά τίς ίδρύσεως τοΰ 
ναοΰ τούτου Ανάγονται 
είς μεμακρυσμένην καί 
σκοτεινήν έποχήν. Ή 
παράδοσις διέσωσε μέ- 

> . μέρει εγείρεται σή- 
πήρχε παραλία *, εν

τός δέ σχοινίας ( κ. βουρλ^άς ), εύρέθη μικρά 
είκών τής Θεοτόκου, μέχρι τοΰ νΰν σωζομένη 
έν τώ ναώ, καί, ώς ίστορεϊ ό Αοίδιμος Αρχιεπί
σκοπος. Κατραμής1 2, έκ τής εύρεσεως ή φανερώ- 
σεως έκείνης έλαβεν Ακολούθως ί είκών τό δνομα. 
Θεοτόκος Φανερωμένη, έκτίσθη δ ’ έκεϊ και φε
ρώνυμος ναός, Αναλώμασι των πέριξ οίκούντων, 
πρός δόξαν τής Θεομητορος. Καί την ΐδρυσιν 
τοΰ ναοΰ τούτου άνάγουσιν είς την ιδ'. εκατον
ταετηρίδα, ούδέν όμως έγγραφον η άλλη ιστο
ρική πηγή σφζονται ένπροκειμένφ, μαρτυροΰντα 
τά τής ίδρύσεως ταύτης. Έκ τών ήμετέρων 
παρά τφ παρ ’ ήμϊν Αρχειοφυλακείο» έρευνών, 
έγγραφον επίσημον άρχαιότερον τοϋ ί 524 μαρ
τυρούν περί τοΰ ναοΰ τούτου δέν προκύπτει. 
Κατ’αύτό, δ Κωνσταντίνος Άρχιτάτσος έκδί- 
δων είς γάμον τήν θυγατέρα του Παρασκευήν 
παρέδιδε συν άλλοις τφ συζύγφ αύτής Θεοδώρφ 
ίερεΐ Δόριζα τή 4 ’Απριλίου 1524 τόν έν τώ 
αίγιαλώ Ζακύνθου ναόν τίς Θ. Φανερωμένης3, 
ον κατείχε και έν έτει 1547 4, ένώ τφ 1576 
τδν ναόν τοΰτον κατεϊχεν ό υιός αύτοΰ Νικόλαος 
ίερευς Δόριζας5 καί τφ 1606 ό ίερεύς Θεόφιλος 
Κάνδηλας 6.

1 Καί σήμερον ξιι ή παραλία δέν άπέχει ποϋ τον 
ναόν.

2 Ν. Κατραμή. ε'Ιστορικαί διασαφήσεις έπί της πα
τρίδας Ενγ. τοΰ Βουλγάρεως». Έν Ζακύνδφ 1854.

5 Συμβ]γράφος *41. Στουρίων σελ. 126.
* Συμβ]γράφ. Ε. Κοτρονδς σ. 139.
5 Σ]γρ. Π. Βεδάλης α. 243.
* Σ]γρ. ‘Αν. Βουρδέρης ο. 55.

1 Ό χρόνο; τής γεννήσεως τοΰ περιφανούς τούτον 
ζωγράφον άγνοεΐται. Ό Μουστοξΰδης (έν ε'Ελληνομνή- 
μονι» σελ. 20) Λναφέρων τάς Καλάμας, ώς τόπον γεν
νήσεως, δεν μνημονεύει καί τόν χρόνον αύτής. Έξ ή- 
μιτέρων έρευνών γίνεται γνωστόν τό πρώτον ήδη, ότι 0 
ι»Μί αύιοΰ, «όοτίί άπό τον πάππου ώσαύτως Παναγιώ- 
ης όνομασ&είς, ίνα μή άήδως προσπίπτη τό δνομα έΐς 

τών Ίιαλών τάς Λχοάς, μετεποίηοεν αύτό είς τό Μαρί
νο;,. (”Ορα Μονστοξύδην άνωτέρω οελ. 21) έβαπτίαδη 
τή 28 Ανγούατον 1754, καιά τήν έξή; ληξιαρχικήν 
πράξιν, αφζομξνην iv τοΐς παρά τφ Άρχ]κιίφ ήμών 
βιβλίοις τοϋ άγίον Δημητρίον.τον Κόλα : τ!754 αν-
γούστον 28. εβάπτιαα παιδίον σερνικόν τον έκλαμπρο- 
νάνον Καβαλιερ Καπετάν Νικολάον Δοξαρα γεννημένον 
άπό τήν εκλ μπροτάιη Χρνοή Ψωμά. Ήτον άνάδοχος 
ό κύριος Παναγιώτης Μπενάκης, μάρινρας & εκλαμπρό
τατος πρωτονοτάριος Βητζέντσος Αλέαιυς καί ίνομάστη 
Παναγιώτης, ήτον μηνών δκτώ,. ‘Αλλά καί &νγάτηρ 
τών αυτών γονέων έβαπτίοθη τή 12 'Οκτώβριον 1757, 
είς ήν έδό9η τό δνομα Άντζολέτα' (αύτό&ι βιβλία άγ. 
Δημητρίον τοΰ Κόλα). 'Επίσης εν τοΐς αύτοί; βιβλίοις 
σ. 194 άπαντ^ καί ή ημέρα τοΰ θανάτου τοΰ καλλιτέ
χνου Νικολάου Δοξαρα, άγνωστο; μέχρι τοΰδε : τ!775. 
μαρτίον 2. άπέδανε ό εκλαμπρότατος Κύριος Καπητάν 
Καβαληέρ Νηκόλαος Αοξαράς καί ί&άπτη είς τήν ένο- 
ρίαν μου»,

Έκ τίνος περγαμηνής σωζομένης παρά τφ
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είρημένφ ναφ,. έν έχεί-άναγραφή διάταγμα - 
τοϋ ένετοΰ δουκός 'Φραγκίσκου Έρίτσιου ύπό 
χρονιάν 29 Σεπτεμβρίου 1633, προκύπτει οτι : 
τοΰ ναοΰ τούτου οί τοίχοι διά τήν Αρχαιότητα 
εϊχον περιέλθει είς άθλιεστάτην καί έρίψιμον 
κατάστασιν, τοΰ δ·* έπιτρόπου τοΰ ναοΰ.Βλασίου; ·. 
Βοντάνη έξαιτησαμένου -παρά τής Διοικήσεώς 
έξ όνόματος τών ενοριτών άδειαν πρός άνακαί- ' 
νισιν, παρεχωρήθη αύτφ τε καί τοΐς ένορίταις 
αιωνίως ό ναός μεθ ’ άπάσης τής περιουσίας αύ
τοΰ, όπως Ανοικοδομούμενος καί έπ'ΐσκευαζόμε- 
νος χρησιμευση αύτοΐς’είς Αδελφότητα.

Ό ναός ουτος Ανοικοδομηθείς, έτει 1633, 
ώς εχει .σήμερον, προβάλλεται διά τήν καλλι
τεχνικήν αύτοΰ Αξίαν, ώς εΐς τών Αρίστων έν 
’Ανατολή, ξένοι δέ φιλάρχαιοι καί περιηγηταί 
έπισκεπτόμενοι τήν νήσον μας, έκεϊ στκματώ- 
σιν, όπως θαυμάσωσι τήν Απαράμιλλον ξυλογλυ
φίαν. τοΰ εικονοστασίου καί τάς τής. ούρανίας · 
ζωγραφιάς.

Τό έπίχρυσον είκονοστάσιον. (τέμπλο-ν) εΐνε' 
Αριστούργημα ξυλογλυπτικής τέχνης. ΙΙρός τό 
ύψηλότερον μέρος φερεται σταυρός, ένθεν δέ καί 
ένθεν εικόνες έπί τών κεφαλών συμβολικών πτη-.- 
νών. Κάτωθι τούτων ■ διάζωμα καλλιτεχνικόν, 
φέρον έν μέσω τόν Ίησοΰν, δεξιά δέ καί Αρι
στερά αύτοΰ τούς ’Αποστόλους έντός κλημάτων 
Αμπέλου πρός παράστασιν τοΰ εύαγγελικοΰ ρη- 
τοΰ: «Έγώ είμε ή άμπελος,υμείς τά κλήματα». 
Κάτωθι τοΰ διαζώματος έτερον ομοιον, φέρον 
έν τω μέσω τήν Θεοτόκον κρατοΰσαν έν Αγκά- 
λαις βρέφος τόν Ίησοΰν καί κάτω ταύτης Av- ‘ 

’ δρα έξηπλωμένον, συμβολίζοντα πιθανώς τόν 
’Αδάμ, ένθεν δέ καί ένθεν προβάλλονται κατά 
μήκος τοΰ διαζώματος παντοειδή ζώα καί ομοιώ
ματα άνθρώπων. Έπί του ούδοΰ έκάστης τών 
τριών βημοθύρων φαίνονται άνά δύο άγγελοι 
κρατούντες στέμμα, είκών δέ τής Θεοτόκου αρ
γυρά μετά πλαισίου καλλιτεχνικωτάτου άνά- 
κειται κάτωθι τοΰ, ώς άνωτέρω, σταυροϋ1. Δυσ
τυχώς τό όνομα τοΰ καλλιτέχνου ξύλογλύφου 
δεν περιεσώθη μέχρις ήμών· έλπίζομεν όμως οτι

1 Τον εικονοστασίου τούτον είκόνα βλέπει ο Αναγνώ
στης έν τή ·Πινακοδήκη·. Έτος Δ'. Μάρτιος 1904. 
Τεΰχος ΛΖ'. σελ. 14. 

έρευναι νεώτεραι θ’ άγάγωσι.,τοϋτο είς φώς.
Ή όροφή τοΰ ναοΰ εΐνε έστολιυμένη δι ’. ει

κόνων τοΰ όνομαστοΰ ζωγράφου Νικολάου τοΰ 
Δοξαρά1. Τούτων ή μέν έν τφ μέσω, κατά μή
κος τοϋ ναοΰ, παρίστησι τήν Κοίμησιν τής Θεο-" 
τόκου, όπου καί έπιγραφή : «Καί σύ, υιέ καί 
θεέ μου..», ή δέ πρός τό είκονοστάσιον, τήν 
Μετάστασεν καί ή πρός τόν γυναικωνίτην, την 
Γέννησεν αύτής. Έπίσης μεταξύ τοΰ εικονοστα
σίου καί τής είκόνος τής Μεταναστάσεως ύπάρ- 
χει ή είκών τοΰ άγιου Πέτρου κρατοΰντος τάς 
κλείδας τοΰ Παραδείσου καί Εύαγγέλιον, έκεΐ- 
θεν δέ μεταξύ τοϋ γυναικωνίτου καί τής είκόνος 
τής Γεννήσεως, ή είκών άγιου ή Αγγέλου κρα
τοΰντος ρομφαίαν. Δεξιά καί Αριστερά τών δυο 
τούτων άγιων, ετεραι εικόνες παριστώσαι τούς 
Εύαγγελιστάς, πλησίον δ’ αύτών άνά εΐς άγ
γελος κρατών ταινίαν, έφ ’ ής άναγε^ραπται τό : 
Απόστολοι εκ κεράτων.—Συνα&ροισδέντες εν

θάδε.— Γεβσημανή τώ χωρεφ.—Κηδεύσοτέ 

μου τδ σώμα. Τέλος ένθεν καί ένθεν τής είκό
νος τίς Κοιμήσεως, άνά τρεις άγιοι ή Απόστο
λοι. Καί αύται μέν αί έπί τοΰ όρόφου εικόνες 
άπασαι γραφείσαι διά χειρός Νικολάου τοΰ Δο- 
ξαρί· ή εναέριος ούχ ήττον παράστασις παρα
πλήσιων εικόνων, όποΐαι ή Γεννησις καί Κοίμη
σις τής Θεοτόκου, έπί τοΰ όρόφου (a soffitto), 
άντίκειται είς τούς κανόνας τής κριτικής τής 
τέχνης, καίπερ πληροΰσα τούς όρους τής προο
πτικής. Έπί τής ούοανιας, μόνον ούρανίαι πα
ραστάσεις, καί όχι έπιγειοι, δύνανται νά έχωσι 
θεσιν.

Έπί τών τοίχων τοΰ ναοΰ πρός μέν τά άνω 
φαίνονται αί εικόνες Προφητών, εννέα είς έ- 
κάστην πλευράν, κάτο>θι δ’ αύτών αΐ εικόνες 
Ιεραρχών, τέσσαρες είς έκάστην πλευράν, έρ-

Π I ΝΑ Κ Ο θ Η Κ Η 
γα.άπασαι τοΰ ζωγράφου 'Ιερωνύμου τοΰ ΙΙλα- 

, κωτοΰ. Έν ·τφ γυναικωνίτν) πρός τά άνω αί .ει
κόνες 'Αγίων και έν.τφ μέσω 6 Ίησοΰς, -ένδεκα 
τόν Αριθμόν και αύται γραφείσαι διά χειρός τοΰ 
Ανωτέρω Νικολάου τοΰ Δοξάρι.' Έπί τοΰ αύ
τοΰ γυναικωνίτου ύπάρχει έτέρα είκών, Αξιοθέα
τος διά τό καλλιτεχνικόν αυτής πλαίσ^ον, έν ώ 
φέρεται γεγλυμμένον τό οίκόσημόν εύγενοΰς τής 
νήσου οικογένειας. Έντός του γυναικωνίτου ά- 
ναρτ&ται είκών τής Θεοτόκου Άμολύντου, κρα- 
τούσης, τή Αριστερά χειρί, τόν Ίησοΰν βρέφος, 
ένφ πρός τά άνω ένθεν καί ένθεν -δύο άγγελοι 
κρατοΰσι τά σύμβολα τών Παθών. Καί πρός μέν 
τά δεξιά τής Θεοτόκου άναγινώσκεται ή λέξις 
Άμόλυντος, πρός τ-’ Αριστερά τό τροπάριον· 
«Ό τδ χαΤρε πρΙν τ$ ΙΤανάγνφ μηνύϋας, τά 
σύμβολα νΰν τοΰ πά&ονς προοδεικνύει, Χρί

στος δέ ΰνητήν σάρκα ίνδεδυμένος πότμον δε- 

δοικώς δειλιρ ταΰτα βλέπα>ν». Ή είκών αδτη 
εΐνε έργον τοΰ άγιογράφου ’Εμμανουήλ Τζάνε 
τοΰ Μπουνικλή καί φέρει χρονολογίαν 1641. 
Αναγινώσκέται δέ κάτωθι τής είκόνος ή εξής έ
πιγραφή: «Δέησες τοΰ δούλου τοΰ'θεϋΰ Άν- 
δρέου τοΰ Καλλονα &μα συμβίας καί τέκνων 
αΰτοΰ. Χείρ ‘Εμμανουήλ ιερέως τον Τζάνε»1. 

Τέλος έτέρα καλλιτεχνική είκων φέρεται έπί 
τοΰ εικονοστασίου παριστώσα τήν Αποτομήν τής 
κεφαλής τοΰ Προδρόμου, έργον του άγιογράφου 
Βίκτωρος. έφ’ ής άναγινώσκεται ή χρονολογία 
1660. Τό έλλειψοειδές σχέδιον του έπί τοΰ ο
ρόφου καλλιτεχνικοΰ έπιχρύσου πλαισίου τών 
εικόνων έδωκεν ό ζακύνθιος εύγενής Νικόλαος 
Κομοΰτος συνταγματάρχης, ό γνωστός ύπό τήν 
επωνυμίαν Κολονέλλος,ό σπουδάσας έν Ίταλι^ 
καί διακριθείς ώς άριστος μηχανικός2.

Περί τών έπί τοΰ όρόφου εικόνων του Δο- 
ξαρα, ό Κατραμής3 μνημονεύει ότι τΐί 21 Μαρ
τίου 1753 συνεφώνησαν οί έπίτροποι τοΰ 
ναοΰ μετά του καλλιτέχνου Νικολάου’ Δοξαρα 
«.... να δεχδη (ούτος) τδ βάρος νά έκτελέση 
τήν ζωγραφίαν δλην κατα τδ δισένια τόσον εΐς 

τδ σοφίτο, ώσάν είς τήν πυραμίδα καϊ είς τήν 
πρώτην καε δευτέραν τάζιν, είς τδ πρώτον κα1 
δεύτερον δρδινε τής φόδρας τών τοίχων..... 

Καε διά παντελή άνταπόκρεσεν . πέρνεε χρέος ή 

‘Εκκλησία νά τοΰ μέτρηση τζεκίνια χρυσά ί- 

πτακόσεα....»· "Ένεκα όμως Αγνώστων λόγων, 
ό Δοξαρας δέν ήδυνήθη ν ’ Αποπεράτωση τό δλον 
έργον, ώς τοΰτο προκύπτει έκ νέας συμφωνίας 
μεταξύ αύτών γενομένης τή 27 Σεπτεμβρίου 
1758 «Δεέβηοαν όί πέντε χρόνοε όποΰ κατά

1 "Ορ. Δ. X. Ζώη. <Αιξικόν φιλολογικόν καί ίσιο- 
ρικόν Ζακύνδον». Έν Ζακύνδφ Τόμ. Α'. σελ. 51η έν 
τή λέξει ι’Αμόλννιος» καί Ν. Κατραμή. ^Φιλολογικά 
Άνάλεκτα Ζακϋνδου» σελ. 341,

8 Αυιόδι ιΔεξικόν». Τόμ. Β'. σελ·. 439 έν λεξει 
• Κομούτον».

5 Ν. Κατραμή. ’Φιλολογικά Άνάλεκτα Ζακύνδον». 
σελ. 361.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τή»1 πάρεε 21 Μαρτίου 1753 χοϊ Ακόλουθον 
συμφωνίαν Ιδιωρίσθησαν τοΰ Sr Καβαλιέρου 
Νικολάου Δοξαρα Ata τήν τελείωσιν δλης τής 

ζωγράφίας ταυ θείου, τούτου Ναοΰ...ι> 1. ’Ε
πειδή δμως ήκολόυθηοε κρίσίς μεταξύ τών ίπι- 
τρόπων τοϋ νάοϋ και τοϋ Δόξαρδ, μή Αποπε- 

ρατώσάντος τήν έργασίαν εντός τής πενταετίας, 
ώς ή αύμφωνία αύτών, · πρός άποφυγήν έξόδών 
και όπως ή εργασία άποπερατωθίϊ διά χειρδς 
τοϋ αύτοΰ καλλιτέχνου, διά του άπδ 20 ’Οκτω
βρίου .1758 συμβολαίου, υπογεγραμμένου ύπί'τε 
τοϋ Δοξάρι καί τών επιτρόπων1 2, συνεφωνήθη: 
«α'. υπόσχεται ό Sr Kr Δοξαρας να τελειώση 

δλαις ταΐς έπίλοιπαις εΐκόνές, τόσον τοΰ Γυ
ναικείου, δσον και τοΰ σοφίτου, κατά τά δισέ- 

νια, όπου συμφώνως έγιναν Ιξ Αρχής, μέ κο

λάρα, πινέλλα καί Αλλα έξοδα Ιδικά του, εις 
διορίαν τεσσάαων χρόνων έρχομένων ή καϊ 
δλιγώτερον, Αλλ' δχι περισσότερον.

1 Δόσεις.
2 “Εξαίρετα.
’ Σημείωσιν,
4 Προμήθειαν.
5 Τήν εικόνα roB ναοΰ τούτου βλέπει ό άναγνώσίης έν 

τή »Πινακοθήκη«. Έτος Δ'. Ίουν.—Ίούλεος. Τεύχη 
Μ'.—ΜΑ', σέλ. 83.

β -—Λαβαίνουν χρέος οί Ανωθεν Επίτροποι 

νά μετρήσουν τοΰ Sr Δοξαρα διά ολην τήν 

ζωγραφίαν Αποΰ έκαμε καϊ ΰπόσχεται ώς άνω
θεν νά κάμη, τζέκίνια χρυσά Επτακόσια, ήτοι 
τζα 700, και δχι ίπτακόσια είκοσι τέσσερα, ώς 

ήτον ή πρώτη σΰνήβασις, και τοΰτο διά νά 
δείξη S Sr Δοξαρας τήν καλήν του διάΦεσιν τά 
ίχάρισεν είς τήν ίκκλησίαν είς βοήθειαν της, 

διά τόνα έχη άΰτή κατά τό παρόν πολλάέξοδα 
διά Ανακάίνισαις και ριστάουρα3 4, δποϋ πήγέ- 

νουν κάμνοντας.οί αΰτοϊ'Επίτροποι καί μένει 
καί κράζεται τελείως εΰχαριστήμένος μέ αύτά 
τά τζεκα Ιπτακόσια. ■

γ’.—’Ο ρηθεϊς Sr Δοξαριές περιπλέον τάσ

σει καϊ ΰπόσχεται, χάριν εΰλαβείας όπου ίξ 

Αρχής έλαβε πρδς τήν Αειπάρθννον, νά ζωγρα
φίση ταΐς δύο Δεσποτικαΐς εΙκόνες τοΰ Χριστοΰ 
καί τής Παναγίας μέ κολάρα καί έξοδα Ιδικά 

του, έξω Από τά σανίδια καϊ τά χρύσωμα, όπου 
χρειασθή, έπειδή κα! δέν εΐναι τής τέχνης του, 

τά δποία νά τά κάνουν οί Επίτροποι μέ έξοδα 
τής 'Εκκλησίας- Καϊ αΰτη ή ζωγραφία νά Α

κούεται εϊς χάρισμα τοΰ αγίου ναοΰ.
δ'Υπόσχονται οί ρηθέντες προκουρατό- 

ροι* νά Αγοράσουν μέ έξοδα τής Εκκλησίας 

δσα πανιά, ήγουν τέλλα μιλανέζε5, ήθελε 

χρειασθοΰν διά τήν ζωγραφίαν τοΰ σοφίτου, 
καϊ τά σανίδια δλα διά ταΐς είκόναις τοΰ γυ

ναικείου.
ε .— Ο Ανωθεν Αριθμός τών φλωρίων ί- 

πτακοσίων, όπου έχουν νά μετρηθοΰν δι* δλην 

τήν προειρημένην ζωγραφίαν, μένουν συνηβα- 

αμένα τά μέρη, νά πλερωθή μέ ταΐς κάτωθεν 
διορίαις καϊ τρόπους' ήγουν, τζέκίνια σαράντα

Αδτάθι αεί. 361
2 Συμβ]γρήφος Ζακύνθου Δημήτριος Πυρρής, σελ. 

44. παρά Άρχ]κείφ Ζακύνθου.
2 “Επιοκιυάς.
4 “Επίτροποι.
i ‘Οθόνη τοΰ Μιλάνου.
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τδν κάθε χρόνον, διαμοιρασμένα εΐς ράταις t 

τέσσαρες........ Ξεκαθαρίζοντας περιπλέον τά 
μέρη δτι νά έχη χρέος δ Sr Δοξαρας νά κάνη 
τήν ζωγραφίαν μέ κολάρα σοπραφίνα2, καιά 

τήν νόταν 3 όποΰ έδωκε τών Επιτρόπων διά 
νά τοΰ κάμουν τήν προβίστα*.....

Τοιοϋτος έν γενικαϊς γραμμαϊς ύπδ ιστορικήν 
καί καλλιτεχνικήν εποψιν δ έν τίί πδλει Ζα
κύνθου ναός τής Θεοτόκου Πεφανερωμένχς5, 
ευχής δ’ έργον θά ήτο, έάν έλαμβάνετο πρό
νοια τις ύπδ τών αρμοδίων ύπέρ τών κειμηλίων 
τούτων τής τέχνης, έφ’ων ό χρόνος διερχόμε- 

■ νος ήρχισε να καταλείπγ τής φθοράς τά πρώτα 
ίχνη.

Ζάκυνθος ΛΕΩΝΙΔΑΣ X ΖΩΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ»

η m w
ετΗΗβαε οί ύγιεινολόγοι μας όμιλοΰν διά 

τούς πνεύμονάς μας, διά τήν καρδίαν μας καί 
διά τά έντερα, σπανιώτατα διά τούς όφθαλ- 
μούς μας. Ώς νά μή διατρέχουν ποτέ αύτοί 
κίνδυνον, ή ώς νά μή έξαρτάται άπδ Λμάς νά 
τούς διατηρώμεν ύγιεΐς. Τά μάτια μας τά περι- 
ποιούμεθα όλιγώτερον άπό τό ώρολόγι μας·

Μεταξύ τών όφθαλμικών Ασθενειών Λ κοινο- 
τέρα καί Λ ένοχλητικωτέρα εΐνε Λ μυωπία, Λ 
δποία προέρχεται πάντοτε έξ ίδικής μας ύπαι- 
τιότητος.

Ό όφθαλμός τών μυώπων εΐνε όφθαλμός πο
λύ μακρός ’Ομοιάζει μ? φωτογραφικήν μηχα
νήν, καθ’ Λν Λ πλάξ Απέχει πολύ άπό τόν 
φακόν.

Αί είκόνες έρχονται καί ζωγραφίζονται έμ
προσθεν του Αμφιβληστροειδούς χιτώνος τής 
μεμβράνης, δηλαδή έκείνης, Λ όποία έπτάτρώ- 
νει τό βάθος τοϋ όφθαλμοΰ καί δέχεται τάς έν- 
τυπώσεις τής όράΰεως. Έκαστον Οημεΐον τοΰ 
Αντικειμένου σχηματίζει άπό τοΰ χιτώνος αύ
τοΰ άχτι σημείου, κηλΐδα· καί ή είκών γίνεται 
θαμπή. Διά νά ίδμ λοιπόν ό μύωψ είνε Αναγ
κασμένος νά κολλήάμ τό μάτι του είς ό,τι κυτ- 
τάζει.

Υπάρχει έν τούτοις προφυλακτική διά τήν 
μυωπίαν. Είς δ* έκ τών πρώτων Αποστόλων 
της ό δόκτωρ Ζαβάλ τήν έξέθηκεν είς δν τε
λευταίου βιβλίον του περί τής φυσιολογίας τής 
άναγνώάεως καί τής γραφής. 'Ο διάσημος αύ
τός όφθαλμολόγος .... είνε τυφλός ! καί άν έ
παυσε βλέπων, δέν έπαυσε θέτων είς τήν διά· 
θεάιν τών Ανθρώπων τήν έπιότήμην του έπ- 
ηυξημένην διά τής πείρας. Άς άκούάωμεν τάς 
συμβουλάς του.

Παρά τάς έπικρατούάας προλήψεις, Λ μυω
πία δέν είνε ούτε έκ γενετής, ούτε κληρονο
μική. Δέν ύφίάταται σχεδόν ούδέποτε εΐς τά 
νεογνά. Είνε δέ Οπανιωτάτη είς τά μικρά παι

διά, τά κατώτερα τών 7*έτών.Μόνον 
κατά τόν μαθητικόν βίον, περί τά 
δέκα έως δώδεκα έτη, καί ίδίως είς 
τό γυμνάόιον, γίνονται τά παιδιά 
μύωπες, έπειδή κακώς διαβάζουν, 
κακώς γράφουν, κακώς φωτίζονται, 
κακώς στέκονται.

Πολλά μελετητήρια εΐνε πολύ 
σκοτεινά, ίδίως τόν χειμώνα· ’Εάν 
αύτά εΐνε καλά, τότε είς τό σπίτι ό 
μαθητής εύρίσκει τό Ανεπαρκές φώς. 
Υποπτεύονται συνήθως τό γκάζ ή 
τό ήλεκτρικόν ότι κουράζει τήν δ- 
ρασιν καί διά τοΰτο έργάζονται είς 
ήμίφως, διά ν’ Αναπαύσουν τήν δ- 
ραάιν.Καί δμως οί δφθαλμολόγοι δια
κηρύττουν δτι ποτέ δέν εΐνε ύπερ
βολικόν τό τεχνικόν φώς. Όπου είνε 
εύθηνόν τό πετρέλαιον παρετηρήθη 
δτι οί μύωπες μαθηταί εΐνε δλιγώ- 
τεροι.

Τά βιβλία ποΰ μεταχειρίζονται τά 
πάιδιά είνε έν γένει κακώς καμωμέ
να. Μαΰρα γράμματα είς λευκόν βά
θος Αποτελούν κουραστικήν άντίθε- 
σιν. *Αν ήσαν τμπωμέναι είς ύπόκί- 
τρινον χαρτί, πτωχόν είς χημικάς 
Ακτίνας, αί σελίδες θά έδιαβάζοντο 
έπίσης καλά· Τά γράμματα εΐνε πα- 
ραπολύ μικρά, ένφ έπρεπε νά είνε 
μεγάλα, ώς διά τούς άαχαρίους. ’Ι
δού ένας δρος άκόμη τόν όποιον πρέ
πει νά λαμβάνουν ύπ’ δψιν οί κρι- 
ταί τών διδακτικών βιβλίων.

Κατά τούς ειδικούς, Λ κόπωσις 
τής όράσεως δέν προέρχεται τόσον 
άπό τά μτκρά γράμματα, δσον άπό 
τά πυκνά. Τό εύανάγνωάτον δέν έ
ξαρτάται τόσον Από τό ύψος των, δ
σον άπό τό πλάτος των. Τά άγγλικά 
βιβλία είνε εύανάγνωάτα, έπειδή τά 
γράμματα Απέχουν Αρκετά άπ’ Αλ- 
λήλων καί έπειδή αί λέξεις ούάαι μικραί, 
άφίνουν συχνότερα τά λευκά μεταξύ των δια
στήματα. Τό έναντίον συμβαίνει είς τά γερ
μανικά βιβλία καί δι’ αύτό οί περισσότεροι φέ· 
ροντες γυαλιά εις τόν κόσμον είνε Γερμανοί.
Όπως έχομεν τά ύγιεινά παπούτσια διατί νά 

μήν έχωμεν καί τά ύγιεινά βιβλία; Μίανήμέ- 
ραν ή έπιστήμη τής ύγιεινής θά κανονίσμ τήν 
κατασκευήν τοΰ βιβλίου,ώς κανονίζει τήν κα
τασκευήν τών άπιτιών καί τών φαγητών.

Πρό παντός Λ ύγιεινή συνιστφ σήμερον νά 
μή διαβάζωμε πολλήν ώραν κατά συνέχειαν. 
Νά κάμνωμεν παύσεις. Όλοι οί βιβλιοθηκά
ριοι καί οί φιλόσοφοι είνε μύωπες. Αί ράπ- 
τριαι δέν είνε. Είς έν γραφείου έφημερίδος 
περισσότεροι μύωπες εύρίσκονται μεταξύ τών 
συντακτών παρά μεταξύ τών τυπογράφων. 
Τοΰτο δέ διότι Λ μοδίστρες καί οί τυπογράφοι 
έργάζονται μέ όλιγωτέραν ένταπιν τήε όράάε- 
ώς των πολλοί μάλιστα έργάζονται βλέποντες 
άλλοΰ.

Ή γραφή εΐνε Αδελφή της Αναγνώσεως. Καί 
ή γραφή ήμπορεϊ νά προξενήάη βλάβας είς 
τούς όφθαλμούς, έπί πλέον δέ βλάβας είς τό 
ςώμα. *Η γραφή ή γινομένη σκυφτά, συνηθίζει 
τό παιδί είς στάσιν έπικλινη. Έκ τούτου προ-
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έρχονται, κατά τήν ήλικίαν τής άναπτύξεως, 
έκτοπίσεις τής σπονδυλικής στήλης.

Ή όρθία γραφή, δέν προξενεί ούτε μυωπίαν 
ούτε σκολίωσιν. *Η Γεωργία Σάνδη είπε «Όρ
θια γραφή είς δρθιον χαρτί, μέ δρθιον σώμα».

*Η όρθία γραφή ύπήρξε τό άνικείμενον πολ
λών Ανακοινώσεων είς τήν ’Ιατρικήν ’Ακαδη
μίαν Παραγγέλλετάι ρητώς άπό· τό Γαλλικόν 
ύπουργείον τής Παιδείας, διδάσκεται τακτικώς 
είς τά Γαλλικά σχολεία. Άναμφιβόλώς ύπάρ- 
χουν έπαγγέλματα, είς τά όποια πρέπει νά 
γράφμ κανείς γρήγωρα καί ή· σκυμμένη γρα
φή είνε Απαραίτητος. ’Αλλά κυρίως πρόκειται 
περί τών μικρών, περί τών σχολείων, περί τής 
ήλικίας έκείνης κατά τήν όποίαν ώς έπί τό 
πλεϊστον Απέρχεται Λ μνωπία καί1 αί σωματι
κοί βλάβαι.

Άς ληφθμ λοιπόν άπό τούς Αρμοδίους ύπ’ 
δψιν, δτι τά κορίτσια θά γείνουν μητέρες καί 
δτι οί μύωπες δέν εΐνε καλοί στρατιώται.

Τό άφθονον φώς, τό «φυσιολογικόν» βιβλίον, 
ήεύθεΐα γραφή, Ιδού Λ σωτηρία καί Λ έπαλή- 
θευσις τής φράόεως δτι περιποίούμεθα καί φυ- 
λάττομεν ένα πράγμα «ώς κόρην όφθαλμοΰ».
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Ή Δοΰζε ώς Μόνα Βάνα

ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ

‘H γυνή £χει τόσα προτερήματα 
Αλλά και τόσα Ελαττώματα, ώστε &- 

ναμφιβόλως. Εδημιουργ.ήθη διά τής 
συνεργασίας θεόν και Διαβόλου.Εινε 

ή πρώτη καί μόνη φορά, καθ ήν 

ουνειργάσθησαν οί δύο οντοι Αντί

παλοι.
*

Συλλογίζομαι διατί τάχα νά μή έ
χουν φωνήν τά ζώα. Δέν είνε'αύτό 

μία στέρησις άμύνης κατά τών σκλη
ροτήτων τοΰ λογικοΰς^όνθρώπου; 

’^4 Αλα σκέπτομαι έζ άλλον δτι έάν έ- 

πρόκειτο νά τοΐς δοθή <5 λόγος διά 
νά σκέπτωνται και. δμιλοΰν δπως οί 

άνθρωποι, τότε δντως σοφός εϊνε ό 
θεός, ποΰ τά έκαμε βωβά pal σοφώ- 

τέρος θά εϊνε έάν καί είς τό μέλλον 

έμμείνη εις τό Αρχικόν έργον τής τοι
αύτης δημιουργίας. Άρκοΰν οΐ άν
θρωποι με τάς Ανοησίας^των.

"Ολοι οί άνθρωποι <$ά ήσαν θαυ
μάσιοι, Αρκεί νά μας έδάνειζαν.

··’»
Δέν. υπάρχει οίκτρότερον θέαμα 

Από γυναίκα άσχημον, ή δποία έχει 

τήν Ιδέαν δτι εϊνε ώραία.

ΔΙΚ

ΘΡΥΛΟI

Ο ΡΑΓΙΑΣ

Δακρυσμένο κλείει τό μάτι, 

βαρυμένη έχει καρδιά·... 
ζενητέιά ποΰειοαι γεμάτη 

καταφρόνια Απονιά!

Μά καί πίσω δέν γυρίζει 
'ςτήν πατρίδα τή γλυκείά..·· 

ή σκλαβιά τήν βασανίζει 
χρόνια τόσα καί βαριά !

Βουνά παίρνει, σχίζει κύμα 
μέ τρομάρα δλημερής 

μήπως «ipj/ ξάφνω μνήμα 
μέσ' 'ςτό δρόμο τής ζωής,

Καί δέν φτάση ‘ςτήν Αγκάλη 

τής πατρίδας νά ταφή.... 
μόνο τάφο έκεϊ, μά πάλι 

τάφο έλεύθερο ποθεί !

ΚΟΥΡΣΑΡΟΙ

Φουρτούνίασεν ή θάλασσα, φυσφ, 

κατεβασιά, βορρίάς θά πάρη.... 

τά λιμανάκία, 'ςτά μικρά νησά, 

τά λούζει δλόγεμΟ φεγγάρι.

Καιρός καλός γιά τ' άπιστα σκυλιά’ 

θέ νά βιχτοΰν Καραμπουρνίώτες, 

κουρσάροι μαϋροι, λύκοι τοϋ βορρίά, 

γΐά νά κουρσέψουν πατριώτες ! -

Τρέιιει 0 γιαλός!., κΐ αϊτός ψηλά πειά, 

'ςτή Βίγλα, ό ναύτης νά κυτάξη, 

άν γύρω τ άγριο άρμενο περνφ 

ποΰ τό νησί του θά σπαράξη !

Κ. Σ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

rawroYMwamm

άκουσα &νά χα-

Α κόττα, ό άνθρω-

τής θείας όργής, τό χαμίνι εύρήκε την ώρα 
■ νά τραγουδήσμ. Ή αίωνία ταυ Ιστορία. Εύθύ-, 
■μεϊ δταν οί άλλοι τρέμουν ft καταστρέφονται.. 
Τουφεκίζει τόν βρέμοντα ούρανόν μέ ένα αί
θριου τραγούδι. Είναι τό μόνον πλάσμα του 
δημιουργού τό όποίαν θά ίδμς δρθιον είς την 
πλημμύραν καί γελαστόν είς τόν τρόμον. Αί 
πλημμύραι τό βγάζουν έξω καθώς βγάζουν τήν 
πεπονόφλουδα ft τό παληοπάπουτσο- Καί τό. 
χαμίνι δέν παρασύρεται- Είνε τό τραγούδι τής 
θνέλλης.

Ήμπορείτε έπομένως νά όκεφθήτε πόσον 
Αλιθία είνε Α τύχη Αμών τών άλλων οί όποιοι 
δέν έγίναμεν χαμίνια, ένφ πιθανόν τό τάλαν- 
τόν μας νά ήτο αύτό. Ήμπορεΐτε νά έρωτΑ- 
σετε τί έφταίξαμεν καί μάς έβαλαν τομάρι 
ζώων είς τά πόδια, είς τό κεφάλι" στέγην κα- 
λουμένην καπέλλο, είςτό σώμα Μενδρεσέ όνο· 
μαζόμενον ένδυμασία, καί είς τήν Ανατροφήν 
ήλιθιότητα όνομαζομένην Αξιοπρέπεια- ’Ιδού 
δτι δέν μπορούμε νά νικήόωμε καμμίαν Απο
λύτως θύελλαν, ένφ τό χαμίνι ίππεύει τήν θύ
ελλαν. Πώς αύτή Λ άνισότης ; Πώς εϊμεθα κα
τώτεροι Από κείνο τό δν πού τό θεωροΰμεν έν 
τούτοις ώς δημιούργημα ένός φτυσίμανος της 
ζωής; Δέχ Αθέλατε νά τραγουδήτε σεις είς τήν 
θύελλαν, άντί νά τραγουδμ αύτό; Καί δμως 
τραγουδεϊ αύτό. Ό λόγος δέ ποΰ τό κατορ
θώνει είνε δτι δέν Αθέληόε νά έκπλήξμ τόν 
κόσμον μέ καμμίαν οικονομικήν,στρατιωτικήν,. 
ή πνευματικήν έπιχείρηστν. Έπείσθηδτι είνε 
διαβάτης Από τόν κόσμον καί περνά γρήγορα 
τήν Αχρείαν αύτήν γέφυραν, τήν όυνδέουόαν 
τό μηδέν μέ τό μηδέν.

Δέν είνε μόνον Λ άπό νερό θύελλα είς τήν 
όποίαν τραγουδεϊ τό χαμίνι. Άν Α θύελλα είνε 
καί άπό αίμα πολύ καλλίτερα. "Ολοι τρέμομεν 
τήν έπανάστασίν—τήν όποίαν συμβόυλεύομεν 
—έκτός αύτοϋ. Είς τήν έπανάστασίν Αμεΐς θά 
κυττάζωμεν νά σώσωμεν τόν τέντζερή μας, 
ένφ αύτό θά κυττάζη νά τόν πάρμ. ’Ιδού Α 
διαφορά. Λογαριάσατε λοιπόν ποιος άπό τούς 
δύο είνε ό Αληθινός άνθρωπος έπί τής γής.

Ακούσε 1 *Η θύελλα μουγκρίζει καί τό χα
μίνι έξακολουθεΐ νά τραγουδφ. Βέβαια δλοι οί 

• άνθρωποι οί ίόοβίως φυλακισμένοι έντός ένός ί 
κόλλάρου καί έντός μιας φιλοδοξίας, είμεθά:; 
Απέναντι τού οί Αληθινόν χυδαίοι καίοί Αλη
θινοί άχρηστοι. Ό ένας Από δώ όδύρεται διότι 
τόν κτυπά Α θύελλα τοϋ έρωτός, δ άλλος πνί
γεται διότι τόν δέρνει Α θύελλα τής ιδέας,' ό 
άλλος Αποχαιρέτα ιόν κόσμον, διότι, όούρα- 
νός βροντά κατά τών χρημάιικών του έπτχε'ί- , 
ρήσεων. Βλέπετε ποιον είνε τό έλλάττώμά 
μας. Ότι ό άνθρωπος δέν έχει μέσα του ένα 
χαμίνι τό όποιον :νά τραγουδά είς τήν ίδικήν 
του θύελλαν.

η toem «ϊη
Ήρθαν τά σύννεφα καί δέν μένουν δπως ήρ

θαν,άλλά πέρνουν δλα τά σχήματα ποΰ ξεύρει 
ό άνθρωπος. Γίνονται νησιά, ή δένδρα, ή μαν
τίλες, ft μία μεγάλη κλωστή. Κάπόία ώρα 
στέκονται στή λαμπρήν αίθρίσν,ισορροπημένα 
μεταξύ ούρανοΰ και γής. Κυττάζουν τούς .Αν
θρώπους, τούς λυπούνται. καί- φεύγουν. Δέν 
είνε,.φαίνεται, Α μοίρα των νά κάμουν τίποτα 
τελειωτικό σ’ αύτόν τον κόσμο. Άν μάς ρίξουν. 
χαλάζι, αύτό θά εϊνε περαστικό; άν Απλώς φα
νούν ώμμορφα καί λαμπρά, αύτό πάλιν θά εί
νε περαστικό/ Τό μόνο όριστικό έργον των είνε 
δτι. πηγαίνουν νά· πεθάνουν. Καί. αύτός Ακρι
βώς εϊνε ό λόγος πού τ’Αγαπούμε.τόσο βαθειά 
δταν τά φέρνουν 0ί'θλίβερ$'αύτοΐ μήνες. 'Ε
πειδή κι’ έμεΐς ένα μόνο.όριστ,κό έργο κατορ
θώνομε σ’ αύτόν τόν κόσμο, νά πεθάνωμε.

Γιατί λοιπόν ένφ ήταν τόσο λαμπρό τό κρύ
σταλλο της αιθρίας είς τό ύψος, έπέρασαν τά 
σύννεφα ; Μέσα Ατό Ατάραχο καί καθαρό σύμ- 
παν ήρθεν έξαφνα κι’ έστάθη αύτό τό μεγάλο 
φθινοπωρινό σύννεφο, μιά μεγάλη άσπρη σκέ- 
ψις. Ποιος ξέρει τί ζητεί. Είνε Λ Ανησυχία. 
Αύτό τό σύμπαν ποΰ τό τρέμομε εϊνε βέβαια 
κΓ αύτό ένας μεγάλος άνθρωπος δπου πρέπει 
σέ μιά ώριόμένη ώρα νά λυπηθ'φ. Όσο κυρί
αρχο καί δυνατό άν φαίνεται, δέν ξέρει πόιά 
εϊνε Α ώρα ποΰ θά λυπηθμ, ούτε μπορεί νά 
προλάβμ ft νά ρυθμίσμ τή Λύπη, νά προλάβμ 
αύτό τό μεγάλο'σύννεφο ποΰ έρχεται δταν η 
μοίρα τό φέρμ. Αύτό τό σύννεφο εϊνε ό συλλο
γισμός τοΰ όύμπαντος. Ίσως καί τό Σύμπαν 
συλλογίζεται γιατί έπλάσθη, καί ίσως παραπο- 
νεΐται ποϋ δέν έπλάσθη καλλίτερο.

Πιστεύω πώς δέν χαίρεται τήν τελειότητά 
του. Ποθεί νά ι'ίνμ ώραιότερο, λυπάται ποΰ 
δέν έγεινε ώραιότερο. Καί νά τό άσπρο σύν
νεφο ποΰ στέκει Ακόμη μετέωρο μέσα στόν 
παγκόσμιον Νοΰν, λύπη μεγάλη καί φανερά.
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Όσο κώλλίτβρα μοΰ Αποδείξετε δτι τδ Σύμπαν 
είνε' τέλειο, Αφθαστο, έναρμόνιο, καί επομέ
νως πρέπει νά. χαίρεται τήν τελειότητά του, 
τόσο περισσότερο θά σάς πώ δτι λυπάται καί 
Συλλογίζεται βαθειά- *Αν εΐνε τέλειο καί Α
φθαστο, δν 'είνε πολύ μαθηματικό, αύτό είνε 
λόγος νά μελαγχολεί, έπειδϊϊ τδ μαθηματικό 
δέν είνε ποτέ ώραΐο. Καί αύτδ τδ τεράστιο 
κατασκεύασμα θά έχμ άπαυδίιΟει βέβαια νά κι
νείται μέ τούς ίδιους νόμους άπό τόσους αιώ
νες αίώνων! *Αν τδ Σύμπαν Σκέπτεται, πρέπει 
μέΣα του νά ύπάρχμ ή' ΆνηΣυχία. Καί άν 
ύπάρχμ μέΣα του αύτό τό·φϋβέρό Στοιχείο, 
καμμιά τελειότης δέν είνε Ικανή νά τδ κάμμ 
εΰτυχιΣμένό καί Ατάραχο. Καμμιά τελειότης 
ούτε-αύτή πού ξέρουν οί Αστρονόμοι, δταν είς 
τά χαρτιά των πέφτουν Αριθμοί Απδ τήν κί· 
νηΣιν τών ΛΣτρών, ούτε 'αύτή ποϋ φαντάζον
ταν οί ποιηταί δταν ίδούν τήν δύΣιν. Τίποτε 
δέν είνε τέλειο. Γιά κάθέ τέλειο ύπάρχει τδ τε
λειότερο. Κάθε δημιούργημα όνειρεύεται τδ ' 
χαλαΣμδ ποΰ θά τδ κάμη καλλίτερο ί. Καί τδ 
Σύμπαν εί»·ε' Ανήσυχο. ?0 Στεναγμός της θά- 
λάΣΣας. Λαό'θέλει νά πέθάνρ καί δέ μπορεί, 
τδ πέσιμο δνός Αστρου Από τά ύφη τήν νύχτα, 
ένδς άστρου-·'πού βαρέθηκε νά είνε Αριθμός 
μαθηματικής έξισώσεως καί Συντρίβεται γιά 
νά §ρφν άγνωστον ποια ώραιότερη ζωή, δλα 
αύτά είνε τινάγματ’α-τϋή Α’νήΣύχίας· τοΰ Σύμ-' 
παντός; Τό1 Σύμήανόνει^εύεται, ναί, κυττά- 
ξετέ τον όνειρεύεται κάποια μεγάλη μεταβολή, 
κάποιον έκτροχιαΣμδν τών ούράνίων Σφαιρών, 
πού θά τό κάμμ καλλίτερο. Τδ Σύμπαν ά .η- 
Συχεί· Καί νά ή Ανησυχία του—τδ άόήρο αύτδ 
Σύννεφο τού ΑύγούΣτου πού Στέκεται μιά 

Στιγμή μετέωρο μέΣα Στόν. παγκόσμιον Νούν.
’Αγαπημένοι διαβάτες τών ούρανώΥ, έΣεΐς 

μεγάλα περιστέρια, πού περνάτε, Σύννεφα ! 
Αέν είνε παράξενο Αν Σάς Αγαπούμε βαθειά καί 
ζητάμε νά μάς πάρετε μαζί. Περνάτε γιά νά 
λυπηθήτε καί νά πεθάνετε. Ούτε Σείς ούτε ' 
μεϊς οί άνθρωποι μπορούμε νά κατορθώΣωμε 
τίποτα περιΣΣότερο·...

Ζ. Π.

ΣΤΗ MAPMAPQMENH ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ

Ώς πότε δ ύπνος δ λευκός τών ζωντανών μαρμάρων 
θ’άγαλματώνη τή λευκή αυτή κορμοστασιά σου 
Kai τή χλωμή τή θλίψί οου καϊ τά δνειρα τών χάρων 
Καί αύτή τή μαύρη άπελπιαιάν είς τή λευκή θωριά σου;

‘Ακόμα δέν τον φράθηκες τον άφραστο ύπνο-άκόμα 
Στών σκοτεινών κυπαρισσιών τή νύχτα τή μεγάλη ; 
Μδν* ώς άφρός θα ξεχειλοΰν στό μάΰρο σου τό χ&μα 
Χλωμόλευκα τραντάφυλλα χαί μαρμαρένια κάλλη ;

'Ως πότε τόν άξύπνήτρ ιόν ύπνο 0ά κοιμάσαι
Ώ του θλιμμένου α£ιοΰ, λευκή ψυχή, τοΰ ύχνοΰ μαρμά- 
Μήθές Ανάμεσα και σΰ στους πεθαμμένους νασαι [ρου; 
Σάν ενα ψέμμα ζωντανό στό πείσμα αύεοϋ τον Χάρου;...

NEHS

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

. . . Πώς ασπρίζουν, τά μαλλιά.
Ό ΜετΣνικώφ, ό μ.έγας φοΣισδίφης τοΰ Πα- 

ριΰινοΰ ’Ινστιτούτου Παστέρ έξηγεΐ τό άόπρι- 
Σμα τών τριχών ώς έξης :

ΜέΣα είς τάς τρίχας ύπάρχει ούΣία τις χρω
στική, Λ όποία έφ’ όσον μένει έντός της τρι
χός προσδίδει είς αύτήν τό οίκεΐον.χρώμα, άν 
δμως αύτή άπορροφηθμ Από τό αϊμα, τότε Λ, 
θρίξ χάνει τόν χρωματισμόν της καί λευκαί- 
νεται. Τδ τοιόΰτον Συμβαίνει δταν δι’ ένα ή 
δι’ άλλον λόγον έξαΣθενήΰουν αί ρίζαι τής 
τριχός, ή τά περιφερόμενα κύτταρα τοΰ αίμα
τος, τά λεγόμενα χρωμοφάγα Αποκτήσουν με- 
γαλειτέραν ένεργητικότητα, οπότε Απορρο
φούν τήν χρωστικήν ούσίαν τής τριχός καί 
τήν λευκαίνουν. Ή ένέργεια αύτή δυνατόν 
νά γίνμ καί έντός βραχυτάτου χρονικού δια
στήματος, ώς λ χ. έν μια νυκτί, ή καί είς ό 
λίγας Στιγμάς. ’Αναφέρεται οτι πολλάκις τρο
μακτικόν δνειρον έπέφερε τήν λεύκανσιν τών 
τριχών' Συγκινήσεις άφ’ έτέρου, ζωηρότατοι 
θλίφεις, ταλαιπωρίαι δυνατόν νά προκαλέ- 
τήν ένέργειαν αύτήν τών χρωμοφάγων.

Καί είς πλεΐΣτα ζ§α παρατηρεΐται τδ τοι- 
ούτον. Τό φύχος είς πολλά μαστοφόρα, έπι 
φέρει τήν λεύκανσιν των τριχών, είναι δέ 
γνωστόν ότι ζ$ά τινα τόν χειμώνα είναι ά- 
χροα, ένώ τό θέρος έχουν μελαψόν χρώμα.

ΥΓΙΕΙΝΗ

Τδ κάπνισμα
Ό γερμανός δόκτωρ Φούρστ άποφαίνεται οτι τό 

κάπνισμα δεν βλάπτει έάν τη-.όδντιι οί έξής κανό
νες: Νά καπνίζετε ελαφρά χαί καλά μόνον σιγάρα. 
Τά πουρά προτιμητέα. Νά καπνίζετε μόνον τό ήαισυ 
τοΟ σιγάρου, να μη άνάπτετε δέ έχ νέου βιγάρον 
σβεσθέν- Νά μή μασσάτε τδ άχρον τού πούρου ή σι
γάρου. Νά μή καπνίζετε έμπροσθεν θερμάστρας χαί 
νά αποφεύγετε τά σύννεφα τοϋ καπνού. Νά μετά- 
χειρίζεσθε· μιχράς πίπας. Ό ναργιλές εΐνε τό άβλα- 
βέστερον 3λων τών καπνισμάτων.

Ο ΣΥΡΜΟΣ

Ό κορσές

Πλησιάζει νά καταρριύση τό κράτος τής μέσης. Έως 
τώρα έθεωρείτο ή μικρά μέση τό άκρον άωτον τής κομ
ψότητας. Σήμερον ή χάρις τής γυναικός συνίσταται εΐς 
ιάς ευθείας γραμμάς. Ευθεία γραμμή άρχίζουσα άπό 
τούς ώμους συναντή τήν όλίγον κυρτωμένην γραμμήν 
των γοφών. Πλαγίως μία μία μόνη γραμμή ευθεία και 
κάθετος Ακολουθεί τήν σπονδυλικήν στήλην- εμπρός άπό 
τόν λαιμόν αρχίζει ή γραμμή ευθεία καϊ αύτή δσον τό 
δυνατόν δλιγώτερον κυρτοΰταε πρός τό στήθος καϊ άπό 
τό στήθος ευθεία φθάνει εΐς τούς πόδας. Πρός τοΰτο 
κατεσκευάσθη νέον είδος κορσέ, διά τοΰ όποιου τό στή
θος μένετε έλεύθερον ώς καί δ στόμαχος και μόνον τά 
ισχία υποστηρίζονται.

ΠΡΑΚΤ1ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τά έξ έλεφαντόδοντος τεθραυσμενα αντικείμενα 
Λροσκολλώνται τελείως, έφ’ δσον τά τεμάχια αυτών 
εφαρμόζονται, διά τοϋ εξής τρόπου.

Διαλύομεν έπί ασθενούς πυρός 8 μέρη ρητίνης 5 
μέρη τρεμεντίνης καί 4 μέρη λευκοϋ καλού κηροί. 
Ουτω άποκτώμεν πάσταν πυκνήν, τήν άφίνομεν νά 
ψιιχρανθή', κατόπιν δέ τήν διαλύομεν έκ νέου. Θέτο- 
μεν άμέσως τότε μικράν ποσότητα αυτής εις τά μέρη 
τά όποια κρατουμεν ισχυρώς μέχρι τής' τελείας αυ
τών εφαρμογής.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Αίγνώμαι τών Σοφών
Έάν ό χρόνος είνε τό πολντιμότερον τών άγαθών ή 

ματαία άπώλεια αύτοΰ τότε είναι ή μεγαλειτέρα άσω- 
τεία. Φραγκλΐνος

Άφ’ ής στιγμής μία γυνή μάς Ανήκει, παύομεν ν’ ά- 
νήκομεν είς αύτήν. Μονταίν.

Ό Άδαμήτο δ πρώτος άνθρωπος γελοίος, διόει ήτο 
καί δ πρώτο; ό όποιος έννμφεύθη. Τό βέβαιον ε’ιε δτι 
θά ήτο γελοιωδέστερος 3κ ϊμενεν άγαμος, άφ’ ού μά
λιστα ήτο βέβαιος δτι δέν θά είχε πενθεράν.

’Ιούλιος Νοριάκ.

Ή χήρα βασίλισσα τής'Ιταλίας Μαργαρίτα άποφαί- 
νιται ύς έξης διά τήν γυναίκα.

< Είμαι έντελώς εναντία πρός τήν χειραφέτησιν.Πρω- 
τον καθήκον τής γυναικός είνε ή άφωσίιαοίς πρός τάς 
άρετάς τον φύλου της. Αέν πρέπει νά τείνη εις τήν άνά- 
πτυξιν τών αρετών τών γαρακτηριζόντων τόν άνδρα. 
Κρά/ια τής παλαιός έπιφυίακτικότητος καί τής νεωτέρας 
άνεξαρτήσίας θά μας Ιδιδε τήν Ιδεώδη γυναίκα. Άς 
έκπαιδευθή, ΰς έργασθή, άλλ’ άς προσεχή πάντοτε είς 
τήν οικογένειαν της.

Ή γυνή δεν πρέπει νά άποφεύγη τήν τεκνοποιίαν. 
Γάμος χωρϊς τέκνα είνε άτελής. Γυνή ήτις έοτερήθη τής 
ευλογίας τής γιητρότητος δεν γνωρίζει ο,τι καλλίτερου ε- 
χει ή ζωή.

Βάσις τής γυναικείας έκπαδεύσεως είνε ή θρησκεία. 
Γυνή μή πιστεύουσα είνε άνθος χωρίς άρωμα.

Βάσις τής οικογενειακής ζωής είνε ή άγάπη. Γάμος 
βασιζόμενος έπι τον έρωτος άποτελεί εύλογίαν αληθινήν. 
Άπό τούς γόμους αυτούς γεννώνται οί γενναίοι καί 
μεγάλοι λαοί.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Ο χ. Κ. συναντ# τδν ζωγράφον 1Γ.
— Ήρεσαν τά έργα σου ;
— Μα δ κριτικός Α δταν είδε τήν «Τρικυμίαν» 

μου, μοϋ εΐπεν δτι τόν επιασεν εμετός.
— Λοιπόν ;
— Δέν ξέρω τώρα πώς νά τδ εξηγήσω. Έπαινος 

εινε αύτό, βρυσιά είνε. . . Δέν ξέρω. . .

"Ηχούσα έπί τέλους τδ πιάνο τής γειτόνισας καί 
ευχαριστήθηκα ...

— Πότε ;
— Όταν ήλθαν οί χαμάληδες νά τδ πάρουν.

Διά κάποιον δραματικόν συγγραφέα.
— ’Τπελόγιζε πολύ 8τι θά εκλαιον δλα τά θη

λυκά είς .τό δράμα του. Καί 8μως έκλαψεν ενα ου
δέτερον.

— Δηλαδή ;
— Τό ταμειον τοϋ θεάτρου.
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Εζήτει κάποιον

ΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

«ΐΛΟε μου Τ* παλαιός συν
αγωνιστής είς τήν πεζό
τητα της καθημερινής δη
μοσιογραφίας, μέ άυνήντη- 
άε προχθές, ένφ έρροφοΰάα 
αμέριμνος τήν μπίραν μου 
είς τά, «’Ολύμπια». Ήτο ή 
ώρα μία μετά, τό μεσονύ
κτιον.

Έφθανε άπό κάποιον θέ
ατρον καί ήλθε νά καθίάμ 
μαζή μου.

Έφαίνετο ώς νά ίισθάνθη 
μίαν άνακούφιάιν ποΰ μ’ 
εύρε.
νά ξεσπάσμ.

Τόν ήξευρα δττ εΐνε ειλικρινής καί αυστη
ρός είς τάς κρίσεις του, άλλ’ έκεϊνο τό βράδυ 
ήτο Αδυσώπητος, φοβερά γκρινιάρης.

— Δέν ήμπορεΐ, άδελφέ, νά βρέξμ έπί τέ
λους, μου λέγει κυττάζων απειλητικά τό στε
ρέωμα, τό όποιον είς τό πείσμα του έδείκνυε 
άπαάτράπτοντα τόν έξ άστέρων μανδύαν του.

— Ζεσταίνεσαι ;
— Νά βρέξμ, νά βρέξμ...
—. Μά δέν συλλογίζεσαι τήν σταφίδα, τόν 

περονόσπορον ..
— Συλλογίζομαι μόνον τόν περονόσπορον - 

τής τέχνης, ό όποιος θά έξαφανισθή μέ τά 
πρώτα σύννεφα....

— Καί ποιος εΐνε αύτός, παρακαλώ, ό πε
ρονόσπορος ποϋ τόσον σέ ένοχλεί;

— Τό πολιτικοπατριωτικοεθνολογικόν δράμα, 
τό όποιον Ακολουθεί πιστώς τάς παραδόσεις 
τής Παλαιός...γραφής.

— Δηλαδή τόν παλαιόν τρόπον τοΰ γρά- 
φειν δράματα...

Καί Αρχισε μέ ΰφος διακόνου άπ’ άμδωνος.
— ’Ακριβώς. Άλωάις Τριπολιτσάς έγέννηοε 

Χορόν Ζαλόγγου, Χορός Ζαλόγγου δ’ έγέννηάε 
Κατοχήν, Κατοχή ο* έγέννηάε τό 21, 21 δ’ έ- 
γέννησε τήν Βασιλικήν τοΰ Άλή Πασά, Βαάι 
λική δέ έγέννηάε....

— Σάν γυναίκα ποϋ εΐνε ..
— ’Ακριβώς· τήν Έξωάιν Όθωνος, Έξωάις 

δέ "Οθωνος έγέννηάε Θάνατον ‘Οθωνος, θάνα
τος δ’ "Οθωνος τούς Βασιλείς έν ’Εξορία, όΐ 
Βασιλείς έν Έξορίμ έγέννηόαν τόν Καποδί- 
Οτριαν καί τούς Μαυρομιχαλαίους. Καποδί- 
στριας δέ τούς Λύκους τής Μακεδονίας, Λύ
κοι δέ...

— Άμέ συγχωρεΐς' αύτοί δέν ήμποροΰν νά 
γεννήσουν άνθρώπους...

— "Έχεις λάθος· έγέννησαν τήν «’Αθηναϊ
κήν Έπιθεώρησιν» τήν όποιαν έγραψε.1* ό.Άρ- 
νιώτης.

— Ό δαμαστής τοΰ γαϊδάρου καί τής μαϊ
μούς;. ..

— Ναί- καί ή ’Αθηναϊκή Έπιθεώρηόις τόν 
"Ολεθρον...

— τοϋ θεάτρου ...τό έννόησα' άλλά, φίλε 
μου.-·

— Όλεθρος έγέννηάε τήν Γέννηάιν τοΰ Ό- 
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θωνος, τήν Βάπτιάιν τού Όθωνος, τήν Άνά- 
σταάιν τον Όθωνος, γεννεές δεκατέσσαρες-···

— ’Αμήν.
— Θέλεις καί λίγο Βυζαντινόν δράμα ·, Τοϋ 

Βίγκας! φωνάζει ό φίλος μου Πολέμης. Αγών 
ύπέρ τών Πατρίων. Συκοφαντίαι βυζαντινοί, 
ραδιουργίαι άυλενιταρίων. Ό Ιουστινιανός 
άπαγγέλλων μέ δλον τό βάρος τής μεγαλο
πρεπούς χλαμύδος δημοτικούς λυρικούς στί
χους- '"Υπήρχε καί κάποιος Πατριάρχης είς 
τό δράμα, άλλά τόν έφαγεν ό κ. Κοτοπούλης 
μέ τά κοτοπούλια του...θέλεις καί κωμωδίαν; 
Δέν θά σοΰ όμιλιίάω βέβαια διά τόν «Φαραώ 
πασάν καί τό χαρέμι του».

— Εΐνε κωμειδύλλιον, θαρρώ, αύτό.
— Χωρίς πλοκήν, χωρίς ύπόθεάιν, χωρίς ά- 

στεΐα, χωρίς δέσιν, χωρίς λύσιμον...
— Τουλάχιστον ό «Μαραθώνιος δρόμος» ;
— Τοΰ Τίμου ; Κατόρθωσε νά μάς. κάμχι νά 

γελάσουμε μέ τόν ίδιον τόν έαυτόν μας, ποΰ 
όλοι είχαμε ξετρελλαθμ στήν έποχή τών ’Αγώ
νων Φάρσα, είπαν πολλοί καί μάλιστα εύ- 
ρείας περιφερείας, Απίθανα έπειάβδια, είπαν 
άλλοι, άλλά, βρέ άδελφέ,γελάς- Αύτό δέν φθά
νει ; Εΐνε πολύ διά τήν ’Ελλάδα, δπου έάυ- 
νηθίάαμεν νά γελάμε μέ τά πρωτότυπα δρά
ματα καί νά κλαϊμε μέ τάς πρωτοτύπους κω
μωδίας

— Έτελείωάες;
—. Ούφ, άφηόέ με,.,Μά έάύ βλέπω δέν άτε- 

νοχωρεΐάαι καθόλου μέ αύτήν τήν κατά- 
σταδιν.

— Έγώ φίλε μου, μένω είς τήν Κηφησάίάν. 
Είς τά θέατρα δέν πηγαίνω και δι’ αύτό..··

— Σέ συγχαίρω μέ δλην μου τήν καρδιά· Σέ 
συμβουλεύω νά μείνμς είς τήν Κηφηάάιά σου 
μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου.

Τήν στιγμήν έκείνην κάποιος φίλος ήλθε νά 
καθήόχι. Έτσι,δέν μοΰ έδόθη καιρός νά ύψώάω 
φωνήν ύπερασπίάεως ύπέρ τών Ελλήνων δρα
ματικών συγγραφέων, οί όποιοι έάτραγγαλί- 
σθηάαν μέ τόσην Αάπλαγχνίαν είς το παμφά- 
γον στόμα τοΰ συναδέλφου μου....

Ο ΚΥΝΗΓΟΣ

Αύτος είνε ! Τον βλέπω μέ ύποδήματα—άς 
άρχίάωμεν Απο κάτω—έλεεινά. σκονισμένα, μέ 
πανταλόνι κοντό, μέ ένα σακάκι πλατύ, μέ 
μιά ρεμποΰκλικαν άποχρωματιάθεΐάαν ώς έκ 
τής ένεογοΰ ύπηρεάίας. — μόνον το φτερό τής 
έλειπε—καί μέ τό Απαραίτητο δίκαννο έπ’ 
ώμου.

— Μερδικό, τοϋ φωνάζω. Σέ βλέπω πολύ 
κουραάμένον καί θάσαι φορτωμένος άπο κυ
νήγι.

Έμειδίασε χωρίς νά έχμ το θάρρος· νά μοΰ 
άπαντήσμ.

— Τί, τήν έκρυψες τήν τσάντα;
Όλες Λ σφαίρες λείπουν άπο τήν μέση σου. 

Έλα, ένα όρτύκι τούλάχιάτον... ’
"Ενα λαγωνικό, μέ τήν γλώσσαν πηχυαΐαν 

έξω, ήλθε καί προάετρίβη είς τούς πόδας μου, 
σάν νά έζήτει καί αύτο μερίδιον.

— Καί ποΰ πήγες ;

— Παντού καί πουθενά. Είμαι άπο τής τέσ- 
σάρες το πρωί άτο πόδι. Είμεθα τρεις, κυνη
γοί μαζί. Τώρα τούς άφησα’ πάνε καί αύτοί 
σάν καί μένα.

—Νά φάνε ή νά κοιμηθούνε ; Μά τί, ούτε 
λαγουδάκι λοιπόν;

— Κάτι ήταν, άλλά μικρά πράγματα. Ποΰ 
Λ έποχή έκείνη πού έστελνα δεξιά καί Αρι
στερά πέρδικες, λαγούς, Αγριογούρουνα...

Καί άν δέν ήτο ντυμένος ώς κυνηγός, άπο 
τήν διήγηάίν του θά έννοοΰάα δτι ήρχετο άπο 
κυνήγι. Τον έκράτηόα δμως άπο τον κατήφο
ρον τής ύπερβολής καί έπανέφερα το ζήτημα 
είς τήν θέσιν του.

— Άφησε τούς παρωχημένους χρόνους. Νά 
όμιλχίς μέ άριάτικήν έγκλίάιν. Θα μάς δώάμς 
μεζέ ;

Καί πάλιν έμειδίασε. Το μειδίαμά του τήν 
φοράν αύτήν ήτο άκόμη θλιβερώτεραν. Είς τα 
στεγνά καί ύπόλευκα χείλη του έπλανάτο μία 
άπολεσθεϊάα έλπίς-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Άπέθανεν ίν Ίταλίφ ό γλύπτης Elie Ajolfi, Υ
πήρξε μαθητή; «οϋ Troubetzkoy■

*

Είς ro • Emporium* ίδημοσιεύθη μελέτη περί τής 
όγνώστου γλύπτου τοΰ Sibrestro Ariscola-

»

Τρεις εκθέσεις διωργανώθηααν ίν Έλβετίη. Μία ύπό 
τής 'Εταιρίας ιών Φιλοτέχνων, ίν διεκρίθη ό πίναξ 
τον Jeanneret ή ·Γή τής ‘Επαγγελίας*, άλλη ίν Λω- 
ζάννη Ικθεσι; έργων κυριών, κυρίως διακοσμητιχών, 
χαί ίν Γενεύη ξυλογραφιών.

*

Είς Avalion τής Γαλλίας ήνοιξεν ίκθεσις τής ϊχχω- 
ρίοΰ ζωγραφικής.

Είς Biarritz εινδι ήδη άνοιχτή ή rsrapnj καλλ. Ικ- 
θεσις, ή ίγδύη δε είς Beauvais.

Είς Kola! θά όνοίξη τδν Δεκέμβριον έκθεοις καλλι
τεχνική, άποικιακή 61 είς Μασσαλίαν. 'Επίσης τδν προ
σεχή μήνα θ' άνοίξουν χαλλ. ίκθέσεις είς Montrelli- 
er, Perigueux, χαι Besangon τής Γαλλίας.

*

Έν Παρισίοις έγένετο έκθεοις τών έργων τοΒ Έν- 
νέρ, είς δέ τδ μουσεΐον Galliera έκθεοις τής ’Εταιρίας 
τών διακοσμητικών τεχνών. ΕΙς τήν Έθν. Βιβλιοθήκην 
έκθεσις τής Γαλλικής τέχνης τοΰ ΪΗ" αίώνος, είς τδ 
Palais de Bagatelle 'ίκθεοις τών έργων τών ιδρυτών 
τής Εθνικής 'Εταιρίας τών Καλών τεχνών, είς τήν Ga
lerie George* Petit εκθεσις έργων τοΰ Sorolla y 
Basttda, εΐς τδ Grand Palais τών Ίίλυσίων Ικθεσις 
τών άποιχιών μετά καλλ. τμήματος, εϊς τδ Palai* de 
Glace ικθεσις φωτογραφική.

·*·■■■

‘Εκθέσεις διωργανώθηααν εν "Αμσιερδαμ τών έργων 
τοΰ Ρέμβραντ ίπί τή τριαχοσιετηρίδι άπο τής γεννήσιώ; 
τον. Εΐς Βάδεν-Βάδεν. Είς Βρυξίλλας, τής 'Ελευθέρας 
ΛΙσθητιχής. Είς Λονδίνου, τής συγχρόνου Βελγεχής τί- 
χνης. Είς Μόναχον κατα τήν προσεχή ίχθεσιν τής Γκ- 
Γας-Πάλαο &α γίνγ/ ίκ&εσις τής Βαυαρικής τέχνης 
(Ι800-Ϊ850).

»

Είς Ν. Τόρχην άά κτισθή οικοδόμημα λίαν πρωτο

Τον κύτταξα άτα μάτια- Αύτα οπωσδήποτε 
ψεύδονται όλιγώτερον άπο τα χείλη.

Ήάαν άπο τήν Αγρυπνίαν καϊ τον Λλιον 
κόκκινα, μιόοσβυσμένα. Έπιστοποίουν καί 
αύτα τήν θλιβερήν Αλήθειαν. Ό φίλος μου Α
δίκως είχε κοπιάσμ.

Έν τούτοις, περί τήν δσφύν δπιάθεν το σα
κάκι του ήτο Αρκετά έξογκωμένον. Προφανώς 
κάτι έκρύπτετο έκεΐ. Όχι βέβαια βόμόα, άλλα 
τούλάχιάτον μερικά ζεύγη τρυγόνων.

— Τί κακός ποΰ είσαι! Για να μή μοΰ δώ· 
άμς τίποτε, προσποιείσαι δτι δέν έβάρεσες 
ούτε φτερό!

Ό φίλος μου εύρέθη μεταξύ δύο πυρών. 
Καί μέ πολλήν του στενοχώριαν μοΰ λέγει έμ* 
πιάτευτικώς ;

— “Ελα πάρε καί σύ λίγα...
Έγύριάε πρός τα έμπρός τήν τζάνταν του 

καί άνασύρας άπο τα βάθη της μοΰ έδωσε με
γαλόπρεπός ένα...σταφύλι.

ΔΑΦΝΙ3

τύπου δρχιτεκι-ονιχοϋ σχεδίου, θα έχη 12 δρόφους έκα
στος τών όποιων θα κατασκευάζηται χωριστά καί άά 
τοποθειήται κατόπιν δ εΐς ίπι τοΰ άλλου, θά έχη πρόο- 
οψιν 100 ποδίΰν, καί ΰά στοιχίση 10 έκατομμύρια.

•

’Ερασιτέχνης Γερμανός δρχαιοϊόγος, ό Ιίισοίντερίανγ- 
κερ, πρώην έμπορος βαμβάκατν καί κάτοχος εκατομμυ
ρίων, άπεφάσιοε ν' δνεγείρη παρά τήν ίν Ράμλεΰ τής 
Αλεξάνδρειάς ίπαυλίν του Έρεχθεΐον, δμοιον πρδς τδ 
ίπί τής Άκροπόλεως. Τό οικοδόμημα θά γίνη δλον έκ 
μαρμάρου Πεντελικοΰ. Ή δλη δαπάνη τοΰ Ιργον, θέλει 
άνίλθη είς ίν περίπου ίκατομμύριον δραχμών. Τήν ά- 
νεγερσιν τοΰ έργου θ' άναλάβη ό κ. Δ. Μαργαρίτης

*

Είς Κρωπίαν εΐς θέσιν Λαμπρικά άνεκαλύφθη άνά- 
γλυφον ύψους ],0δ καί πλάτους 0,65 παριστάνον γυ
ναίκα καθημίνην καί προσφέρουσαν δώρον πρδς άνδρα 
Ιστάμενον.

Άνεκαλύφθη πρδς τούτοις χαί ίπιτνμβιος πλάξ φέ- 
ρουσα τήν εξής ίπιγρτφήν ·

Δημοχύδης ΠαραμύθουΛαμπρεύς.
Προσέττ δέ δύο δακτυλίδια, ft- βραχιόλτον καί άλλα 

είδη χαλκά
'Υπάρχει πιθανότης ότι έκεΐ εύρίσκεται 0 τάφο; τοΰ 

βασάέως τών ‘Αθηνών Κραναοΰ.

ΟΙ κάτοικοι τοΰ Σαιν-Κλου ένθα ήγάπα νά διατριβή 
και όπου ένεπνεύσθη τά πλεϊστα τών αριστουργημάτων 
δ μέγας Γάλλος μουσουργός Γκουνώ,άνήγειραν μνημεϊον 
είς αύτόν.'Η Φιλαρμονική έταιρία τοΰ Σαίν-Κλού, έσχε 
τήν Ιδέαν νά άπαθανατίση τήν ίν αύτφ διαμονήν τοΰ 
Γκούνω, Ιδρυονσα έντός τοΰ δάσους καί παρά την άγα- 
πητήν εΐς αυτόν τοποθεσίαν τδν άνδριάντα του.

Ο άνδριας έγένετο κατ' άντίγραφον τοΰ περίφημου 
έργου τοΰ Σαρηώ. Είς τό βάθρον ύπάρχουν δλληγορίαι 
τών τριών μεγάλων έργων τά όποια ό εμπνευσμένος μου
σικός συνέθεσε ύπό τάς φιλλύρας τοΰ Σαίν-Κλοΰ : ό 
Φάουστ, δ Ρωμαίος καί ή Ίουλιέτα καί ή ΜιρέΙγ. Τά 
άποκαλυπτήρια έγένοντο ίν μέσφ λαμπρΰς εορτής, είς 
τήν όποιαν παρευρέθτ/οαν όλοι οί θαυμαστοί τοΰ Γκουνώ.

•
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»
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό Παυσανίας, <5 Στράβων, δ Τάκιτος; ό Ίουβενά- 
λης,καέ άλλοι Αναφέρουν, οτι τό χερίφημον έν Αίγύ- 
πτ<ρ άγαλμα τοΰ Μέμνονος κατά τήν Αρχαιότητα Ανέδι- 
δεν έναρμρνίους ήχον; άμα <5c έφωιίζειο υπό τον ή- 
λίαν. Σήμερον πολλαχόθεν προβάλλεται ή έρώτησις : 
ιΔιατί τώρα σιγή καί δίν ψάλλει πλέον τδ Αγαλμα ;*

ΕΙ; τήν ·Έπιθεώρησιν τών Δύο Κόσμων* <5 Γάλλος 
φυσιολόγος Μ· Βουσά Αποφαίνεται ότι τδ άγαλμα έψαλλε 
τφ' όσον χρόνον ήτο Ακρωτηριασμένοι καί έαίγησεν άμα 
ιπισκευάσας τδ Ανεκαίνισεν δ Άδριανός Είχε πισιευθή, 
δτι τδ άγαλμα είχε καταστροφή έκ σεισμού. Άλλ' ;ίνε 
βέβαιον, δτι σεισμός δέν ήτο δυνατόν νά σνντρίψη τοι- 
οΰιον έκ γρανίτου ΰγκον. Φαίνεται λοιπόν, δτι οι' δύο 
κολοσσοί έκ προθέοεως ήκροκηριάσθησαν, άμφόιιροι δέ 
δια τον αύτοϋ τρόπον. Άγνωστον δμω; τίς δ ένοχος.

Πολλοί αποδίδουν εΐς τδν Καμβύσην, άλλοι δί εΐς τόν 
■ Πτολεμαίον τόν Σωτήρα, δστις τφ 87 π. X. είχε κα
ταστρέφει έν θήβαις πολλά μνημιΐα. Τδ μόνον βέβαιον 
είνε, δτι εΐς τδν κολοσσόν αυτόν έγένετο ρωγμή, ή όποια 
διά τοΰ κατά τό 27 'έτος έπισυμβάντο; στισμοΰ ηύρύνθη 
el; 40 εκατοστόμετρα. Άπό τής στιγμής δμως έκείνης, 
ό κολοσσός ανέδιδεν αρμονικούς ήχους.

Κατά τά τέλη τοΰ δευτέρου αΙΦνος έπεσκέφθη τήν 
Αίγυπτον καί ό Σεπτήμιος Σεβήρο;, δστις εκρινε καλόν 
νά διόρθωση ιό βλαμμένον μέρος τοΰ κολοσσοΰ, οΰτω 
δέ διά πέντε δγκολίδων ύπερτεθειμένων ίιπεδόθησαν at; 
τόν Ιναρμόνιον κολοσσόν οί βραχίονες, οί ώμοι καί ή 
κεφαλή.

Πληριοθέντος χατ’ αυτόν τόν τρόπον τοΰ χάσματος έ- 
οίγησεν ή θεία φωνή, ήτις Απλούστατα προήρχετο έκ 
τοΰ δονητικοΰ κλονισμού, τόν όποιον προξενούν αί πρώ
τοι ήλιακαί Ακτίνες, αί όποΐαι βιαίως έξήτμιζον τήν υ
γρασίαν, Από τήν οποίαν 0 όγκος έποτίζετο τήν νύκτα.

Φαίνεται όμως, δτι ό κολοσσός ούτος έλήφθη έκ λα
τομείου λίθων φδικών, οί όποιοι είνε κοινότατοι εν τή 
Ανω Αϊγύπτφ καί τούς οποίου; χρησιμοποιούν καί οί 

κάτοικοι τής Καμπότζης τί; τάς δρχήστρας των.
•

Εν ΠαρισΙοις εύρέθη νεκρό;,. μιτά επτά ημέρας άφ' 
οτου Απέθανε, εντός τοΰ δωματίου του ό Γάλλος γλύ- 
πιη; Λερού. 'Ο Λεροΰ ήτο έβδομηκοντούτης. Έκ τών 

έργων του ήσαν δνομαστά ή ι'Ανθοπώλις* και ή 
εΝίκη*.

Εΐς τον κατά τό έτος 1900 θανόντα όνομαστόν Αρχι
τέκτονα τοΰ καθολικού ναοΰ τής Μασσαλία; Henri 
Revoil Λνηγερθη . είς Mimes μνημεΐον. Έπί στήλης 
ύψοΰται ή προτομή τοΰ θανόντος, κάτωθεν δε είναι γε- 
γλυμένη συμβολική μορφή τή; Αρχιτεκτονικής.

».

Άπέ.θανεν εΐς Παρισίους ό γλύπτης AlfredSlevens. 
Πρό πολλοϋ είχε παύση νά γίνεται λόγος περί αυτού- τφ 
1900 οί φίλοι του είχαν διοργάνωση έκθεσιν τών έργων 
του εΐς την έν Παρισίοις Καλλιτεχνικήν σχολήν, οί κρι
τικοί δέ ενθονσιωδώς έπήνεσαν τότε αυτά. Νόσος λυγρά 
τόν έβαοάνιζεν ίπ' έσχάτοιν.Άπέθανε έν ήλικίη ΤΟετων. 
Εκ των 'έργων του όνομασιότερα είναν ή τ Γυνή μίτο 

σκυλάκι* (1859),καίή ιΔιάψευσις ελπίδων* (Μουσεΐον 
Αμβέρσης). Ήτο ζωγράφος μέ χαρακτηριστικόν τάλαν

τον, Ανθήσφν κατά τήν έποχήν ΐδίφ τής δευιέρας Αυτο
κρατορίας.

*
ΖΓ χορεύτρια Κολόννα μετά τήν αναχώρησίν της έξ 

'Αθηνών έπεσκέφθη τάς Βρυξέλλας, τιμηθεΐσα ιδιαιτέ
ρως ύπό τή; πριγκηπίσσης Κλημεντίνης, ήδη δ’ εύρί- 
σκεται εΐς τό Σπά. θά μεταβή εί; Βερολίνου κατόπιν, 
θά έπανέλθη δέ δπως διαμείνη δλον τόκ χειμώνα είς 
Αθήνας, αϊτινε; τήν έμάγευσαν. Έδώ θά καταρτίση 

χορόν έκ δύο νέων καί δύο νεανίδων, μέ αύτόν δέ θά 
δώση χορούς τών Ειδυλλίων τοΰ Θεόκριτόν

*
Είς τήν Γαλλικήν πάλιν Bidarieux έεθα έγεννήθη 

τφ 1827ο έπιφανήςμυθιστοριογράφος Ferdinand Fa
bre, Ανηγερθη μνημεΐον πρός τιμήν του. Έπί βράχων 
είνε τοποθετημένη ή προτομή του, εΐς τούς πόδας δί είς 
τών ηρώων τον, ό Ckervier. Τό μνημεΐον είνε έργον 
τού γλύπτου Villeneuve.

«

Η διά τήν Πινακοθήκην τοΰ Πανεπιστημίου προσω
πογραφία νοΰ θανόντος καθηγητοΰ Δημαρδ. άνετέθη εί; 
τόν ζωγράφον κ. Σαμαρτζήν.

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
Δεοποινίδι Μ. — Ή" μις Δοϋγκαν ενυμφεόθη μέ τόν 

"Αγγλον ζωγράφον Γκραίγ. Τδν μήνα τοϋ μέλιτος 
διέρχονται βϊς τάς άκτάς τής ’Ολλανδίας. Άλλ' δ 
σύζυγος είνε ζηλότυπος πολύ και καθώς λέγουν αί 
κακαί γλώσσαι παντρεμένο; είς άλλην πόλιν

Σ. Τ. - Αυτό μόνον; Διά νά έννοήσητε τί τραβούν 
οί δυστυχείς καλλιτέχναι μέ τάς παραγγελίας, μά
θετε καί τό εξής γεγονός. ’Ενώπιον τών Μικτών δι
καστηρίων τοϋ Κάιρου κάποιος ιθαγενής δικηγόρος (!) 
εΐσήγαγεν εΐς δίκην ενα καλλιτέχνην, διότι εΐς τήν 
εικόνα πού τοΰ έκαμεν οδτος κατά παραγγελίαν του 
και εν η εικονίζεται εις στάσιν πλαγίαν τριών τετάρ
των, τδν «ζωγράφισε μέ... ενα μόνον αυτί! Ό ζω
γράφος ματην προσεπάβησε νά πείση τδν πελάτην 
του 8τι εΐς τήν στάσιν τών τριών τετάρτων εν μόνο» 
αυτί εινε δυνατόν νά φαίνεται ! Καί τώρα τδ δικά- 
στήριον θά έκδώση τήν άπόφασίν του!...

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Diclionnaire des Sculpteurs et I’ Ecole Fran- 

caise, ύπό S. Lami.

Daniel Vierge. Μελέται περί τοϋ βίου καί τών 
έργων τοϋ διάσημου Ίσπανοϋ ζωγράφου, ύπδ J. ilc 
Marlbold.

L’art Flamand et Hollandais. Librairie Van Oest.

A. Ilallays Nansy.

Tei—San. Notes sur I'arl japonais. Τόμ. β’.

ΒτβλτοΘΛκη Μα^αϋλΰ. Έξεδόθησαν άρτι τά έξής 
ipyai’Brehm ‘0 βίοο τΰν ζώο* τόμ. α'. κατά με- 
ταφρασιν Ν. Γερμανού. — Ιστορία τής πόΔεως Αθη
νών τοϋ Γρηγοροβίαυ τόμ. γ . — Μόμσεν Ρωμαϊκή 
Ιστορία τόμ. α'. μετάφρασις Σ. Σακελλαροπούλου 
--Barriere sal Capenon ΟΙ κουτοπόνηροι, κωμωδία 
κατά μετάφρασιν Άγ Βλάχου.

ΕΡΓΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
1) Διηγήματα, σειρά πρώτη (Περιέχει δεκαεπτά 

διηγήματα, μετά προλόγου καί τής είκόνο; τοϋ συγ- 
γραφέως.

2) Δτηγήματα, σειρά δευτεοα (Περιέχει τδ εκτε
νές διήγημα «Έρως ’Εσταυρωμένος»,τόν «Τρελόν μέ 
τούς Κόκκινους Κρίνους» καί άλλα επτά διηγήματα).

3) Μαργαρίτα Χτεφα, μυθιστόρημα.
Τρεις ωραίοι τόμοι, έκ 200 σελίδων έκαστος, έπί 

καλοϋ χάρτου,μέ καλλιτεχνικά χρωματιστά έξώφυλα,· 
από τά κομψότερα βιβλία ποϋ έξεδόθησαν εΐς τήν 
‘Ελλάδα.

Τιμώνται έκαστον δρ. ή φρ. 3.
Καί τά τρία μαζί, τιμώνται δρ. ή ^ρ. 8 ·
Παραγγελίας συνοδευόμενα: ύπό τοϋ αντιτίμου, διά 

ταχυδρομικής επιταγής, εϊνε δεκτα'ι εΐς τό Γρα- 
φεΐον τής «Πινακοθήκης».

Η ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑ ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Άϋψάλ,ειατ ζωής. — Προικοδοτήσεις, ταμιευ
τήριου. — Άσφάλβιατ μικταί. —* Άσφάλβιαι 
θανάτου.
’Ασφάλιστρα ελάχιστα, καταβαλλόμενα καί μη- 

ιιαίως-
Εύκολίαι κατά τήν πληρωμήν τών ασφαλίστρων. 

Δάνεια καί εξαγορά συμβολαίων.

ΓραιιεΓα τή; Εταιρίας Πλατεζα Συντάγματος ί 
οδός Μουσών.

Γεν Διευθυντής Άθ. Φίλων

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
I. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΔΟΥ KAI Τ20ΝΑΚΑ

Όδάς Σταδίον άρ· 20

Είς τό παραπόεύρως τής οικίας Καλαμάρη κατά' 
στημα τών κ. κ Ί. ’ΛθανασοποΰΛου και Τί,ονάκα 
πωΑο-ΰνται Δάμπαι αεριόφωτος καί ηλεκτρικοί, ύαλοι 
αθρανστοι, αμίαντα κλπ. ’Εγκαθίστανται ηλεκτρικοί 
κώδωνες καί έπισκευάζονται τοιόύτοι. “Εκπτωσις τι
μών 20 ύ/(, άπό τα αΛΧα καταστήματα. ’Εργασία ri- 
Χε'ια καί ταχύτατη

ΝΕΟΚ mTSHPPAmN
W Α. ΛΑΤΌΥ Μ
'Οδός Μουσών 1. - Πλατεία Συντάγματος

‘Ο κ. Α. Λάϊος αριστούχος απόφοιτος τής 

Καλλιτεχνικής σχολής τον Πολυτεχνείου, απου- 

6άοας ίπί μακρόν ίν Γερμανίφ κατήρτιοεν ϊδιον 

φωτοτσιγκογραφικόν ίργαστήριον με νεώτατα 

καί πλήρη. μηχανήματα. Ενσυνείδητος και τα

χεία εργασία και λίαν ονγκαταβατικαι τιμαί είνε 

τα χαρακτηρ'ιζοντα τδ νέον τέλειον καλλιτεχνι

κόν έργαοτήριον Ή είσοδος έκ τοΰ φωτο

γραφείου Κάντα.

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΜΑΣ ζθτεϊ ν’ άγοθάση 
ιτλήρη σειράν τής έν Λειψία πρό ετών έκδιίο · 
μ.ένης «Κλειοΐίς». ΆπευΟυντέον ήμΐν.



Δ. I. Καλογιϊροπογλογ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σελ. 208. Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονογρα

φημένα- Σελ. 184. Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ Πεζά ποιήματα μετά χρωμα

τιστών εικόνων. Σελ. 184 Δρ. 3.
ΣΔΤΓΡΑΙ Διηγήματα και Σκέψεις. Σελ. 64. 

Δρ. 2. ,
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ Πεζά ποιήματα μετ’ εικόνων. 

Σελ. 64. Δρ. 1.
«ΣΕΛΙΔΕΣ» Διηγήματα Σελ 128. Δρ. 2. 

Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας.

ΕΞΕΔΟΘΗ

0 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
φωτοτυηία χοωμαΐκϊτίι 

ΤΟ ΔίΙΡΟΝ ΤΟΥ ΣΤ'. ΕΤΟΥΣ 

προς τους ουνδρομητάς μας. 

Διά τονς μη τοιούτονς δρ. 2.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έχομίσβησαν νέοι Αμερικανικοί κονδνλο· 

φόροι έχ διαφόρων εργοστασίων (FONTAl.N PEN;.
Οί κονδυλοφόροι ουτοι άπαξ πληρούμενοι έπαρ- 

κοϋσι οιά γραφήν 20U0 λέξεων
Δελτάρια ελληνικά έχδόσεως Πάλλη καί Κοτζιά 

έξαιρέτου ποιότητος πωλοΰνται τά μαϋρα 5 λεπτά 
έκαστον.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

« EMTTOSM EHBESPBI8»
ΛΕΛΑΠΕΚΘΗΛΕΡΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

. χ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Ϊ)ΔΙΕΫΘΤΝΤΑΙ: Ν. ΠΑΖΑΡΛΗΣ

Σ. ΚΟΚΚΟΛΗΣ
ΑΕΧΟΛΕΙΤΑΙ κυρίως είς τάς φυσικές έπιστήμας

Έν Άθήναις, <Mc 28

ο
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Δ. Ι· ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πωλοΰνται είς τά γραφεία μας καί είς τά 
βιβλιοπωλεία "‘Εότίας» και Έλευθερουδάκη, 
άντί δρ. 2.

ΤΟΜΟΙ «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»
TOT A' Β' Γ'Δ' ΚΑΙ Ε’ ΕΤΟΥΣ

εΰρ'ιοκονται εΐς τδ γραφεΐον μας, τιμώμενοιοϊ 

χρυσόδετοι δρ. 15, οί απλόδετοι δρ. 12.
Διά τδ εξωτερικόν, ή τιμή εΐς χρΰοόν.

Έντοκοι καεαθέόεις
Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται εντόκους καταδόσεις 

είς Τραπεζικά γραμμάτια καί είς χρυσόν ήτοι φρ. 
καί λίρας στερλίνας αποδοτέας είς ώρισμίνην προθε
σμίαν ή διαρκώς. Αί είς χρυσόν καταδόσεις καί οί 
τόκοι αίτών πληρόνονται εις τό αυτό νόμισμα, εις δ 
εγένετο ή κατάβεσις εις χρυσόν ή δι’ επιταγή; δψεως 
(cheque) έπί τοϋ εξωτερικοί? κατ’ επιλογήν τοϋ ομο
λογιούχου.

Τό κεφάλ.αιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρό
νονται εν τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτήσει 
τον καταθέτου έν τοΐς ύποκατοστήμασι τής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

κατ’ εκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμαι.

1 ‘/, τοΐς °/0 κατ’ ετ. διά κατ. 0 μηνών
2 Β "/ο » » 1 έτους
2 72 · % β » 2 έτών
3 » % « • 4 »
i • % Β • 5 »

Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων εκδίδονται

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΟΥ ΧΑΡΑ ΜΗ 

Όδός Πειραιώς άρ. 20.

Κ Α ΛΪΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ 

ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

τοΰ Α',Β' ,Γ ,Δ' καί Ε' έτους πωλοΰνται είς τδ 

γραφεΐον μας άνιι δρ. 1,50. Διά τάς Ιπαρχίας 

2 δρ. Διά τδ εξωτερικόν 2 φρ. χρ.mAinwm wdfuisibh
Φ Δ· ΚΑΒΡΑ H 
ΙΟ__ "Οδός Έρμοΰ— ΙΟ.

Έκτέλεσκ φωτογραφιών παντός είδους και 
μεγέθους έξόχως καλλιτεχνική. Τδ κατάστημα 
κείμενον παρά τήν πλατείαν του Συντάγματος 
κατέστη τόκατ’έξοχήν καλλιτεχνικόν εργαστη
ρίου, μία πινακοθήκη τών εικόνων τών ώραιότέ- 
ρων Άτθίδων και τών έπισημοτέρων προσώπων.

JSSAoic — ’044c [hpcxliovs *Λρι$. 16.


