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•Ετησία φρ χρ. Ι2 Έξ4|*ηνοί κατ' αναλογίαν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I ΤΕΥΧΟΥΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Ν. ΛΛΣΚΑΡΗ- Π. ΔΗ MHTP Α ΚΟΠΟΥ Λ 0 Υ . Τδ Μαυσω
λείου (Jpa/m).

δ. ι ΚΑΛΟΓΕΡοποΥΛΟΥ ΙΙείαμα I ιΙιιίγτι//α·.
χ. χρηςτοβαςιλη. Ή Βασιλοπούλα τής άκρης τής 

Γής (11α·.ημιΗι
μα ρίκας ΜΑΝΤΣΟΥΝΗ.Τώρα.—"Λνοιξι-ΦΟι .άπ-Λίρο. 

— Εμπόές του (//οιήσεις).
δικ. Τδ σχολείου τής ζωής pi tat/fetg ιιον
ΗΛ ΚΑΠΕΤΑΝΛΚΗ. Sic. Irancii ι 7/«0)γα;ριχ^>· Λ»)· 

γη/ια). Τέ>ο.-.
4. ι Κ Ή τέχνη κατά τδν Μεσαίωνα ( 7νΛ«ή 

Γε_|·Γ»/.— Άπωτητιι Vlrnro.bi,.
αμυλιας κουρτελγι. "Ελα στον πύργο. — Μπο

ρείς ; (//οιήσεις/.

κάποιου Φιλολογική στήλη >“Ε>· >/μετο.?ηγιο» .
ΔΑΦΝίΔΟΣ· Σημειώσεις ένδς μηνάς.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ -Νέα Σκηνή». — Βασιλι

κόν θέατρο ν.
καλλιτεχνική κινηςις. (Vi)vo<; Α’βεμδρ.'ον/. ’Αγ

γλία.—Γερμανία - Γαλλία.- Βελγίου. — 1’ωσσία — 
Ισπανία—Αίγυπτος.— Τουρκία Κρήτη—Έλλίο

οι λογιοι ΜΑΣ περί τών« Εντυπώσεων τής Ζωής» 
Γ/'ΐμοι: .l/iuioiriri/c - Στ. Λ/αρε(ωχΐ)ς.— .1. '//./«ί.τον- 
./ος.—Σ. Σ.τιγοιΛοπ'ι'ςς. — II. .VavJji;.- J, I'orri/ryc - 
λ Ζαμ.τας. Μ |·. .Trip,·.—Σε. Ζω)γα^|·(!ΐ|ΐ,·. — .V. /'or- 
τιίχι/ς).

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ.
NEAI ΕΚΔΟΣΕΙΣ.

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑ!

θαλειας φλώρα Τρία σχέδια τού Πείσματος 
οελ, 221. 222, 223.

Φ. ΑΡΙΣΤΕΏΣ Σχέδιον ..Πείσματος» σελ 223.
R DE SAINT-MARCEAUX.. Μνημείου Άλφ. Δωδί.
Α· γελβερτ. Στήλη Τλλ. Ελευθερίας.
ΓΑΙΡΙΕΛΛΑ ΡΕΖΑΝ.

Γ.δημητριαδου 'Ανάγλυφου μνημείου Λομβαρδού 
Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Τής έν ΧΙω μονής'τού Άγ. Μηνά 
7 ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ Γδ.ν .ό/Μ]γ·ιιφιώςι.
ΑΙΜΥΛΙΑ ΚΟΥΡ ΤΕΛΗ
ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΦΡΑΒΑΣιΛΗ.
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, Σελ.219, 22°· 2^3, 2 >4· 2?5, 238 ΚΛΠ

Ιΐ£>ός την Διενθυν<ίτν

ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ-

'Οδός Πινακωτών 22 Α'

Αθήνας

Alhenes — Grece

ΤΗΝ ί ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1902
ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ

ΤΑ “ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,,
KAMTEmOS ΤΟΜΟΣ ΜΕΤ’ SHOW ΠΙΝΑΚΑ»

ΙΙΟΙΙίΤΙΚΛ ΕΡΓΑ ΕΙΣ 1ΙΕ7Λ)Ν Δ I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ

Οιϊ .περιέχιι έργα τών Καλλιτεχνών
7 Ν. Ιύζη. X Λύτρα II Τβιριγώτου. — II. ΜηοαατσεΛμπη — Ηαλεέας Φλώρα Λ Γερανιώτου. 

Έκα|Λ. Ηω(ΐ·>πι·ύλ<·υ II Κοντυποϋλου.-<|·ρ. Λρεστέως.— «ωμ,α Ηωμοποϋλ'ΐυ Μαρία? Σαούφυυ. 
Μ. 'ΛΟανααιάδη. - Λ. Γαλανή. Ζ. φρυδά. Χτ. Χενοπούλου.

Τιμζ έν Έλλάδι σρ. 3.— Διά τδ Έϊω-ερικόυ φρ. χρ. 3.

Έκτνπονντιη κι'ιυ»· Σηπί'.-ια. — Ο ΐχι»·ικς άγγελία: .ππριικι ζο.'γιι» Ει ϊπιπιρι-
ι/ίιιπιγ πίπας ιιέχρ· τής 25 Ιεζ.ι·:ι//3ρ.''>:· Λ ί". πρύς τή>· l ii'i'/i'ro r της «/Ιινακιη')ι)χ/;ς», όιά να

ί'χινοιν /γκαίρω; άνιίτνπα.
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ΤΙΜΗ ‘ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ,,

Έν Έλλάοι δρ. 3.— Έν τώ Έξωτερικώ φρ. χρ. 3.

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,,

2ΥΝΕΡΓΑ2ΙΑ1 ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΕΠΕΖΤΕΡΠΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

ΔΕΑΤΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
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ΕΝΔΕΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΙΣ ΜΕΓΑ ΣΧΗΜΑ
ΜΕΤ’ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΙΙΩΣΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ

Τό παρόν δελτίον ανμζληρονμενοι ζα: άποζοπ-όμενον δέον να επιστραρη 
πρό ττ,ς 15 Δεζεμβρίον πρό; τόν διενόιντην ττ,ς «ΠιναζοΟηζτ,ςν ζ. Δ. 1. 
Καλογερόπουλον είς ΆΘήναΟ (οδό; Πινακωτών 22α).



ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΝ

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΒραΝΛΕ κτηματίας ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ, ιατρός.
ΕλΕΝΙΙ. βυγάτηρ του ΧαρτΟΦΥΛΑΞ. συμβολαιογράφος

Μανώλης, υπηρέτης τοϋ Βρανα

Ή ϋκτινΐι έν Άθήναις τώ 1854·

[Ή σκηνή παρ:στά αίθουσαν κατά τό μάλλον ή ήτ- 
τον πλουσίως έπιπλωμένην. Θύρα εις το_βάθος,φε- 
ρουσα είς μέγαν διάδρομον. Δεξιά παράθυιον μετά 
παραπετασμάτων, αριστερά μαρμάρινη θερμάστρα, 
έφ’ ης ώρολόγιον καί κηροπήγια. Παρα το δεύτε
ρον πρδς τά δεξιά παρασκήνιου δύω καθίσματα 
έκατερωΟεν μικράς τραπέζης,εφ' ης κυτίον με ντό
μινο. Είς άμφότερα τά πλάγια, Ούρα: έναντι αλλή- 
λων φέρουσαι, ή μέν πρδς τά δεξιά είς τά ιδιαίτερα 
τοϋ Βρανα δωμάτια, ή δε προς τα αριστερά εις τα 
λοιπά διαμερίσματα τής οικίας. Καναπές καί ανά
κλιντρα εις καταλλήλους θέσεις.]

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΕΛΕΝΙΙ κά: ΜΑΝΩΛΗΣ

(Kata τήν όίρσιν τής αΰ,ΙαΙας ή'Ε.Ιένη ϊστα- 
ται παρά τήν μεσαίαν θύραν χαί όμι.ΐεϊ προς 
τά εζω).

eaenh. Έλα, καϋμένε Μανώλη, κάνε γρή- 
γωρα νά συγυρίσωμε 'λίγο... "Οπου κι' αν είναι 
Οά ξυπνήση ό πατέρας.

μανοληχ (εισερχόμενος). Μά κάθε'μέρα,κυ
ρία μου, συγύρ.σμα ; Θά χαλάσουμε τά έπιπλα 
καί θάχουμε φωναϊ; !

ελενη. Νά κάνη: αυτό ποϋ σοΰ λέω... 
ΙΙάρε τό ξεσκονιστήρι κ' έγώ ανοίγω τό παρά
θυρου. (Βαίνει προς τό παράθυρον).

ΜΑΝΩΛΗΣ. "Οπως αγαπάτε. ('Αρχίζει νά ζε- 
σχονίζγ τά επιπ.Ια).

ελενη, ( άνοίγουσα τό παράθυρον χαί βά.Ι- 
.Ιουσα κραυγήν/. Ώ !... άλλο κάρρο πάλιν !... 
(Πίπτει έπι π.Ιησίον έχει ευρισκομένου καθί
σματος καί άποστρέφει μετά φρίκης το πρόσω- 
πον άπό τοϋ παραθύρου).

nnNaMii,(τρέχων προς τό παράθυρον μόνος, 

έντρομος. ’Άλλο ; !. . . (Μό.Ιις προβά.Ι,Ιει τήν 
κεφα.ίήν του άπό τοϋ παραθύρου άποσύρεται 
αμέσως χαί αποστρέφε. τό πρόσωπον μετά φρί
κης, κ.Ιεΐει δέ τό παράθυρον χωρίς νά βΑέπη 
έζω). Παναγία μου, σώσε ! . . . Τί κακό είναι 
τοϋτο ποϋ μάς ηύρε !...

ελενη- Σώπα,καϋμένε Μανώλη !.. .Σώπα!... 
(Άποστρέφει άπό τοϋ παραθύρου τό πρόσω- 
πόν της τό όποιον χαί κρύπτει μέ τάς πα.Ιά- 
μας της).

ΜΑΝΩΛΗΣ.
περιέζωσεν ή 
θά ζοϋμε κ'

ΕΛΕΝΗ-
άνυπόφ: 
χεται διά τοϋ βάθους).

Τί νά σιωπήσω, κυρία μου,ποϋ μάς 
χολέρα κι’ ένας Θεός τό ξέρει αν 

εμείς αύριο !...
Λ! μά σώπα λοιπόν !.. .Κατήντησες 
!...( Εγείρεται άποτόμως χαί έ όρ

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ μό-,ος, είτα και ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

μανωλης Π αλήθεια είναι πώς έχει δίκαιο, 
γιατί καί μόνον ν’ άκοϋ; νά σοΰ μιλάνε γιά τή 
χολέρα, σέ πιάνει έτσι σαν...ώχ ! νά ! νά !... 
Μοΰ φαίνεται πώ;.. .(Θέτει τάς χεϊρας έπι τής 
κοιΜας του). ”Ωχ ! Παναγία μου !..."Ωχ ! ... 
Σώσου, Κύριε, τούς ευσεβείς !...(Ποιεί επί τής 
κοι.Ιίας του τό σημεϊον τοϋ σταυρού). Άί ! ... 
Άί !... (Πηδά χωμιχώς).

Λύσανδρος, (εισερχόμενος διά τοΰ βάθους). 
Κάτι 'ς τό χορό βλέπω τώρριςες πρωΐ-πρωί, 
Μανώλη !...

ΜΑΝΩΛΗΣ- Ά! τοϋ λόγου σου είσαι, κύρ- 
γιατρέ ;...’Απάνω 'ς τήν ώρα έρχεσαι.

Λύσανδρος- ( άφε.Ιώς ). Έτσι ;...Καϊ δέν μοΰ 
λέ; έκανες τήν διαθήκην σου,ή σκοπεύει; νά πε- 
θάνης αδιάθετος ;

ΜΑΝΩΛΗΣ. Πολύ αδιάθετο; μάλιστα !... Αι
σθάνομαι κάτι πόνου; έδώ ’ς τήν κοιλιά . . . 
Άί

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. ’Σ τήν κοιλιά ;
μανωλης. Ναί, μοϋ φαίνεται έτσι σάν νά έχω

♦ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ★
217 —
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚ Η

κόψιμο. . . Αν ήθελες, νά τήν στηθοσκοπήσης 
λίγο . . .

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. (γε.ϊών). Τήν κοιλιά σου ; 
μανολης· Μάλιστα.
Λύσανδρος. Ευχαριστώ;...Κάθησε έκεϊ 'ςτήν 

πολτρόνα...( Ο Ματώ.ίης χάθηται). ΙΚ'ρε κι’ 
αύτό τό τσιγάρο...( Έχβά.Ι.ίει τήν σιγαροθήχην 
t0° χαί προσφέρει σιγάρον είς τόν Μανώ.Ιην).

ΜΑΝΟΛΗΣ, /^ΐσί-έξω»/. Μά...

λτςανδρος. ΙΊάρ ’ το, ποϋ σού λέω, κι’ ά- 
ναύέ το...Είναι άντιχολερικόν ! (Ό Μανώλης 
έχτε.Ιεϊ). Λ!... έτσι... (Κίιθηται έναντι τοΰ 
Μανώ.Ιη). Και δέν μοϋ λέ; τώρα, τί έφαγεν ό 
αφέντης σου χθες τό βοάδυ ;

μανολης- Μά, έγώ είμαι άρρωστο:, γιατρέ 
ριου, δέν είναι ό αφέντη: μου!

λυςαναρος· Ν’ αποκρίνεσαι σ’ έκιϊνο πού 
σ ερωτώ . . . Τί έφαγεν ό αφέντης σου χθέ; τό 
βραόυ ;...Κάπνιζε και τό τσιγάρο σου, μή ντρέ
πεσαι !...

Μανόλης- Τ.’.χε πεΐ νά τού κάνωμε κομμιά 
δεκαριά μελιτζάνες ίμάμ μπαϊλντί.. .μά δέν'εί- 
χεν όρεξι καί της άφησε...

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. "Αμ ! τότε, σήκω, δέν έχεις τί
ποτα. ..

μανολης. Μά, γιατρέ ριου, δέν είμαι έγώ ό 
αφέντης μου...

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ- Σήκω,πού σοΰ λέω, καί πές μου 
έφαγε: καί της δέκα μελιτζάνες ;

ΜΑΝΟΛΗΣ, /ίγεφομεκος·;. Ά ! μπά, μπά!... 
Ποϋ μπορούσα !... Μόλις τή: έννηά κατόρθωσα 
νά καταφέρω !...

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ- Τότε νά φας καί τήν άλλη γιά
• νά χώνεψης τής ένηά !...

ΜΑΝΟΛΗΣ- Μά.
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. "Αϊντε, πήγαινε άπό δώ, λαί

μαργε !...
μανολης. (ίόία). Χαρά',τό γιατρό !. .Ούμ!..
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ- Καί δέν μοϋ λες, ό αφέντης σου 

τί γίνεται ; καλά είναι ;
ΜΑΝΟΛΗΣ. Ό αφέντης μου καλά είναι . . . μά 

'κείνη πού είναι άσχημα, είναι ή δυστυχισμένη 
γυναϊκά του.,/Πλθε σήμερα πάλι, πρωί-πρωί 
να ιοή τά παιδιά της καί ήταν σέ κακό χάλι'.. 
Την έπόνεσε ή κοιλιά μου... (/Ιιορθων) η καρ- 
οιά μου ήθελα νά ’πω !...

Λύσανδρος- Τήν κακομοίρα!...
ΜΑΝΟΛΗΣ- Μά δέν μοϋ λές, γιατρέ μου, καί 

με τό συμπάθειο κιόλας, τοϋ λόγου σου πού 
σ’ έχει σέ τόση ύπόληψι ό αφέντης μου, δέν 
μπορούσες νά καταφέρης νά τήν πάρη πίσω ;

Λύσανδρος, (οτενΐιζων). Αδύνατον!
, ΜΑΝΟΛΗΣ. Μά τόσο μεγάλο κακό έχει κάνει 
ή κακομοίρα ;

ΛΥΝΑΝΔΡΟΣ. Κακό; Μακάρι νά ήταν δλαι: r 
γυναίκες σάν αύτήν...

μανολης. Άμ, τότε ;

- 2 

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. Τήν χώρισεν ό αφέντης σου άπό 
εγωισμόν !. ..Τού έκλεπτε, > έγει, τό ήμισυ τής 

υπαρςεω: του . . . τού έφαίνετο πώς ήταν μισός 
άνθρωπο: δταν τήν είχε πλησίον του... Καί τήν 
εδιωξε διά νά μείνη αύτό: ολόκληρος , . . δια νά 
®ΖΤ·» όπως λέγη. ολόκληρον τό έγώ του !...

μανολης. Χαράς το !...
Λύσανδρος- Μήπως γιά τά παιδιά του είναι 

τάχα καλλίτερο;;...Πεντάρα δέν δίνειγι "αύτά...

κομμάτι ψωμί κι' ούτε γυρίζει 
νά τά ιδή !...

ΜΑΝΟΛΗΣ Καί δέν 'μπορεί νά θεραπευθήά-’ 
αύτή τήν αρρώστια ;

Λύσανδρος Δεν πιστεύω... Ό θάνατος μόνον 
'μπορεί νά...

μανολης· Ό θάνατος ;. . . Άμ! τότε ή ώ-α 
ή καλή!...

Λύσανδρος (ιιπει,Ιητιχως). ΙΚέ!... 
μανολης- Δέν...δέν τώθελα, γιατρέ μου !...

Μοΰ ξέφυγε !...’Α ! νά τος έρχεται ..

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
Ο: ανωτέρω καί ΒΡΑΚΑΣ

ΒΡΑΝΑΣ. (είσέρχεται όεξιόθεν. Φορεϊ μαϋρογ 
βε.ίούθινον σχοϋφον). :Α ! έδώ είσαι, γιατρέ ;

Λύσανδρος. Χαί, καί σ' έπερίμενα... Κ' έν 
τφ μεταζύ, έξήταζα ένα πόνον πού έχει ό Μα
νώλης.

ΒΡΑΝΑΣ,(σιυ-0^ρΐ’0ψ£>-0ζ·).Ά ! γιατρέ, τάχα
λάσαμε !... Σού είπα καί άλλοτε, πώς άν έρ
χεσαι έ<ώ, έρχεσαι γιά μένα, μόνον..."Αν έχης 
σκοπόν νά έξετάζης κι’ άλλους, πρέπει νά μοϋ 
τό είπής...

ΜΑΝΟΛΗΣ· Μά.
βρανας. 'Εσύ νά ξεκουμπισθής ομέσως έξω!... 

"Οταν είναι ενδεχόμενον νά πάθωμεν ήμεϊς άπό 
χολέραν δέν σοϋ επιτρέπεται νά πάθη: καίσύ!..
Ελα, ςεζου[ζπ'.σου !...

μανολης. Ξεκουμπίζομαι. . . (’/Λ'ίε). Μαγ- 
κούφη!.. (Εξέρχεται αριστερόθεν).

λτςανδρος. Δέν κάνεις καλά νά συγχίζεσαι 
πρωί-πρωί.

ΒΡΑΝΑΣ- Μά μπορώ νά μή συγχίζωμαι!. . 
Δεν σοϋ είπα, φίλε μου, πώ; έχω τήν άπαίτη- 
σιν νά κυττας άποκλειστικώς έμένα ; Αύτή εινε 
άλλως τε, καί ή συμφωνία μας... "Οποιος θέλει 
γιατρό, άς φροντίση ναυρη !...

Λύσανδρος.Φρόντισε νά κατευνάσης τά νεϋρά 
σου, διότι σέ βλάπτει. . .Σοϋ είπα καί άλλοτε 
πώ; ή χολέρα...

βρανας. Σώπα, σώπα, μή μοϋ τήν ένθυμί- 
ζης. . . κι έλα νά καθήσωμε 'ς τό ντόμινο . . . 
Μ' αύτό μόνον τήν ξεχνώ. . .Έλα, Ζ,άθησε. . . 
(Τοποθετούνται πρό τής μιχρϊς τραπέζης).

Λύσανδρος. Στάς διαταγάς σου !...(2ζορ ■ 
πιζών τούς πεσσούς τοϋ ντόμινου έπί τής τρα-
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πέζης). Χά ξερής όμως πώς σήμερα θά σέ κερ- 
οισω. χωρίς άλλο.

βρανας (.ίαμβάνων τούς άνα ίογονντας αύτω 
πεσσούς χαί ταχτοποιων αυτούς). Άμ' δέ !

Λύσανδρος Θά το ίδοΰμε .('Ταχτοποιων 
χαί αυτός τούς πεσσούς του). Σέ παρακαλώ μό
νον νά μήν άρχίσης τά χθεσινά καί παθαίνεσαι, 
γιατί αύτή ή καταραμένη επιδημία δέν θέλει τί
ποτε άλλο γιά νά σού κολλήση,παρά οργήν καί 
φόβον...Πρόσεχε λοιπόν.

βρανας Δέν 'μπορώ, άδελφέ, νά μή φοβού
μαι. "Ανθρωπος είμαι, τομάρι έχω. . . Σήμερα, 
πρωί-πρωί, μόλις άνοιξα τό παράθυρό μου είδα 
νά περνά άπο κάτω ένα... καταλαβαίνεις... Φρι- 
κώδες θέαμα! φρικώδες \...(Παϊζων) Πέντε λευ
κόν. ..

^λυςλνδρος /παϊζων). Λευκόν δύω.,.Κ' έφο- 
βήθηκες πολύ ;

βρανας- Έφοβήθηκα, λέτε ; Μά λίγο τόίχεις 
έσύ νά σέ πετάξουν σάν σκυλί μέσα σ'ένα λάκκο 
μαζύ μέ πενήντα-έκατό άλλους, καί νά μήν 
έχης τουλάχιστον τήν βεβαιότητα ότι θά σ' εύ- 
ρουν κατόπιν νά σέ θάψουν ιδιαιτέρως, νά σοϋ 
φτιάσουν έ.α μεγαλοπρεπές μαυσωλείο·/ μέ μάρ
μαρα. μέ γλάστρες. μέ παντζούρια ένα γύρω καί νά 
γράψουν έπάιω τ'όνομά σου μέ χρυσά γράμματα;

Λύσανδρος . "Ωστε ή φιλοδοξία σου φθάνει καί 
μέχρι τού μεγαλοπρεπούς μαυσωλείου ;

βρανας- Σέ βεβαιώ πώς αύτό είναι τό μόνον 
μου όνειρον.. Μά παίζε λοιπόν, ή σειρά σου είναι.

Λύσανδρος,(παϊζων). 11αίζω ..άλλά σού ύπεν-

ανω σου

αύτό,τό οποίον έχεις, 
νά ιδή; τί έχουν άπο

βρανας Τί νά σού'πώ. γιατρέ μου’ μολονότι 
είσαι περισσότερον ανεπτυγμένος άπό μένα, ΐέν 
'μπόρεσες i-j τούτοις νά έννοήσης,ότι ή ματαιο- 
δοξία τού ανθρώπου ικανοποιείται διά. τού κό
σμου. "Οταν δέν ύπάρχη κόσμο; διά νά θαυμάση 
τό σπίτι σου τόν καιρόν πού είσαι ζωντανό;, ή 
τόν τάφον σου, όταν είσαι πεθαμένος, δέν μού 
λές, σέ παρακβλώ, τί καταλαβαίνεις σύ σάν τά 
έχης καί τί καταλαβαίνει ό κόσμος πού υπάρχει;

Λύσανδρος. Μά καλά,δσον γιά τό σπίτι σου, 
τόν βλέπεις καί σύ τόν κόσμο πού τό θαυμάζει, 
σιά τό μαυσωλεϊον σου όμως πού θά τόν ιοής ;

βρανας. Α ! αύτό δέν σημαίνει. Τόν φαντά
ζομαι άπό τώρα, ποϋ ζώ, κ’ έτσι ικανοποιούμαι 
περισσότερον ακόμη.

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ.Χαί-άλλά. πρέπει νά όμολογήσης, 
πώς ή φιλοοοξία σου είναι κάπως καταστρεπτική 
διά τού: κληρονόμους σου.

βρανας. Καθόλου! Αρκεί νά. μάθης πώς κλη
ρονόμος δικό: μου θά είναι ό εαυτός μου.,.τό 
πτώμά μου !
I" Λύσανδρος- Καί τά παιδιά σου τί θά τά 
κάνη: ;

βρανας. (παϊζων). Τέσσαρα κ' ένα!...
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ- Πώ; είπες;!..
βρανας- Έπαιζα τέσσερα κ'έ'να... ή σειρά 

σου τώρα...
Λύσανδρος. Καλά, άλλά δέν μοΰ είπες τί Οά 

γίνουν τά παιδιά σου.
βρανας. Παίξε λοιπόν τέσσερα κ’ ένα,γιατί 

θά ξαναβάλω.
Λύσανδρος (παϊζων) .Καλά,-/.ιό. τό παιι^άσου;
βρανας Όσον γιά τά παιοια. μου, ό μέν γιυός 

μου ας φροντίση νά έργασθή, όπως έργάσθηκα 
κ' έγώ διά νά κόμη περιουσίαν, ή δέ κόρη μου 
άς έχη τήν καπατσιτά νά πανδρευθή χωρίς προί
κα, δπως 'πανδρεύθηκε κ' ή μάννα της,τήν ο
ποίαν έπήρα χωρίς πεντάραν.

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. Καί τήν άφησες τό ίδιο!...
βρανας. Μά, φίλε μου, έγιο δέν έδούλεψα 

τόσα χρόνια γιά τόν κόσμο !
λυςανδρος. Μού φαίνεται πώς σκέπτεσαι πολύ 

περιέργως. Τί διάβολο ! Καί τά παιδιά σου κό
σμος είναι ;

βρανας- Τά παιδιά μου είναι συνέπεια μιας 
πράξεώς μου καί τίποτε περισσότερον. "Αλλως 
τε, γιατρέ μου, τά παιδιά μου δέν είναι έγώ. 
κι’ ό,τι δέν είναι έγώ,είναι κόσμος. Έτελείωσε I 
Έγώ έργάσθηκα μόνο: μου πενήντα χρόνια τώρα 
κ’ έννοώ ν’ άπολαύσω τήν περιουσίαν μου καί 
μετά θάνατον άκόμα. Ό άνθρωπο: πρέπει νά 
έχη φιλοδοξίαν. Τί νομίζεις ; Πώς οί συγγραφείς 
πού άφίνουν βιβλία πίσω του; γιά τά μαύρα μά
τια τά γράφουν ; θέλουν ν ’ άφίσουν ν ’ όνομά τους 
είς τόν κόσμον. Λοιπόν κ 'έγώ ένα τέτοιο πράγμα 
κάνω άπάνω-κάτω : Εκείνοι γράφουν ν ' όνομά 
τους’ςτό χαρτί.έγώ θά τό γράψω’ς τό μάρμαρο, 
δηλαδή σέ πειό στερεό μέρος, έπάνω σέ μιά κο
λόνα τόσο ψηλή, πού νά τήν βλέπουν κι’ άπό 
τό Σούνιον ακόμα, σάν τό αγαύμα τή; 'Αθή
να; !... Έχασε; !...

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ - Πώ: έχασα ; Με συγχωρεϊ;, έγώ 
δέν παραδέχομαι...

βρανας-"Εχασες, βρέ άδελφέ, 'ς τό ντόμινο... 
σ’ έκλεισα...

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. ’ Α !... δέν έπρόσεξα. (εγειρόμε
νος). Δέν μού λές όμως, σέ παρακαλώ, άν οί 
έκτελεσταί τής διαθήκης σου δέν άντιληφθύν τί 
θέλεις καί άντί τόσον υψηλής κολόνας σού στή
σουν καμμιά μικρότερη, τί γίνονται τότε τά 
όνειρά σου ;

ερανας- Είσαι άνόητος, καϋμένε γιατρέ ! Τό 
σχέδιον τοΰ μαυσωλείου μου τό έχω ήδη έτοι
μον... Είπα τοΰ αρχιτέκτονες καί μού τό τε
λείωσε μιά ώρα άρχήτερα, γιατί τώρα μέ τή χω- 
λέρα,ποΰ μά: πλάκωσε.δέν ξεύρει κάνεις τί τού 
συμβαίνει.. ."Ανθρωποι είμαστε καί άπό στιγμής 
ει; στιγμήν... (χρατεΐ την κοι.Ιιά του). "Ω ! 
ώχ !... νά κιόλας.. .μιά σουβλιά... ώχ ! ώχ !.., 
έλα. γιατρέ μου, μή κάθεσαι...



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ· Δέν είναι τίποτε, μή φοβάσαι... 
Πρό πάντων, μή φοβάσαι.. .Σοΰ τό είπα καί άλ
λοτε,οσον περισσότερον τήν φοβάσαι τήν χολέρα, 
τόσον περισσότερον σέ κηνυγάει.

βρανας· Νά μή τήν φοβούμαι, αί :... τότε 
έχει; δίκαιον... μοΰ πέρασε.

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. Έπειτα έχεις καί άλλον λόγον 
νάποφεύγη; τού; φόβου:. Έπαθε; άπό πρώτην 
προσβολήν αποπληξίας καί πιθανόν μιά δευτέρα 
νά σέ στείλη ύπό τό μαυσωλεϊον σου γρηγορό
τερα άπό τήν χολέραν... (ακούεται χρόνος κάρ- 
ρον). Νά τη ! μάλιστα . . .περνά κάτω άπό 
τό σπίτι σου !.,. (Βαίνει νάνοίζΐ) τό παράθυ 
porj.

ΒΡΑΝΑΣ- Κύττα τή δουλειά σου χριστιανέ !... 
"Οχι, όχι !...(‘Εμποδίζει, τόν Λύσανδρον άπό 
τοϋ νάνοίξρ τό παράθυρον).Έλα λοιπόν νά σοΰ 
δώσω νά καταλάβτ,ς περί τίνος πρόκειται... Κά- 
θησε έδώ κοντά στό τζάκι... (Τόν φέρει π.Ιη- 
σίον της θερμάστρας.) καί περίμενε ένα λεπτό. 
(Σπεύδει είς τό μικρόν γραφεϊον τό όποιον ανοί
γει έχ τών τεσσάρων π.ίευρών διά διαφορετι
κών κΛειδιών, Λαμβάνει if. αύτοϋ φάχεΛΛον χαί 
■/.Λειδώνει έχ νέου. Κατόπιν προχωρεί πρός τόν 
Λύσανδρον).“ΡΛ.α \ζ·-.0ί νά σοΰ δείξω τό σχέ- 
διον τοΰ μαυσωλείου μου,πού θά κλείσω καί τόν 
φάκελλον τής διαθήκης μου ( Έζάγει έκ τοΰ φα ■ 
χέΛΛου χαρτίον).

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ- Καί νομίζει; πώ; τά παιδιά σου 
Οά έζτελέσουν αύταϊ: τή; άνοησίαι; ;

βρανας- Ώς πρός αύτό νά είσαι ήσυχος.Έχω 
λάβει τοιαΰτα μέτρα, ώστε τά παιδιά μου θά 
βρεθούν μέ δεμένα τά χέρια τόν καιρόν ποΰ. Οά 
δένουν αύτά τά δικά μου... (ΈχτυΛίσσων τόν 
σχέδιον). Γιά ίδέ; !... Μαυσωλεϊον βασιλέως !... 
Τό όγδοον θαύμα τοΰ κόσμου !

λυςανδρος. (με εχπΛηξιν.) Δικό σου είναι 
αύτό το μαυσωλεϊον ;

ΒΡΑΝΑΣ. Δικό μου βέβαια ! . ..Γιατί τάχατε, 
είναι καλλίτεροι άπό μένα εκείνοι οί μασκαράδες, 
ποΰ τά φτιάνουν σάν κι ’ αύτό ;

Λύσανδρος. Μ’ αύτό, εύλογημένε, είναι πα
λάτι ολόκληρο γιά νά κατοικήσουν άράχνες !

ΒΡΑΝΑΣ. (γεΛών). Παλάτι αί ; Νά, ποΰ τό 
είπε; μόνο; σου. Αύτή είναι ή δόξα μου. Το πα
λάτι αφόρα εμένα. "Οσω γιά τή; άράχνες, πού 
είπες, αύταϊ; είναι πειά ή τύχη τοΰ κόσμου.

Λύσανδρος- Δέν πιστεύω νά όμιλή; σπου
δαίος καί νά έλησμόνησε; καθ ’ ολοκληρίαν τά 
παιδιά σου ;

ΒΡΑΝΑΣ, (θέτων τό σχέδιον εντός τοϋ φακέΛ- 
Λου). "Ωχ ! άδελφέ καί σύ μέ τά παιδιά μου 
καί τά παιδιά μου! Άφοΰ δέν φροντίζω έγώ ποΰ 
τά έκανα, τί σέ μέλει σένα ; ’Ανακατώνομαι 
έγώ μέ τά Ρετσινόλαδα καί τή; βεντούζα·.; τή; 
διζαϊ; σου ; Γιατί λοιπόν έσύ ανακατώνεσαι μέ 
τής βεντούζα·.; τή; δικαίς μου ; ’Ορίστε ;... "Λ; 

κάνουν καλά μέ τήν τύχη του;... αύτό δά σοΰ 
τό ξαναεϊπα !... Άμ τί ! ... Θά σού κάνω έγώ 
τόν κυρ Ιίερικλή, τόν γυιό μου, καλλίτερου άπό 
μένα ; Ξέρει; δ,τι όσάκι; πρόκειται περί υποθέ
σεων, σ’ αύτόν έρχονται καί άποτείνονται πάν
τοτε ; Εμένα ούτε καν μέ λογαριάζουν άν 
ύπάχω '; τή ζωήν ή όχι ; Ιίερικλή; απάνω, Πε
ρικλή; κάτω... Αί λοιπόν, κάτω ό Περικλή; !... 
Έγώ, είμαι έγώ ! . . .’Εκείνα ποΰ έφτιασα έγώ, 
θά τά χελάσω έγώ καί όχι ά) λο;!.;. Έτελειωσε ! 
Έγώ 1 έγώ I έγώ !

Λύσανδρος. Ειςευρα πω; είσαι εγωιστής, αλλ 
όχι έτσι πάλι ! . . . Τά ύπερέβη; καί τοΰ έγωϊ- 
σμοΰ τά όρια ! . . . Πρόσεξε I Έταράχθης πολύ 
σήμερα καί θά οέ βλάψη . .. Έλα, έλα νά σοΰ 
κάμω μια άλλη παρτίδα ντόμινο, νά ησυχάσουν 
τά νεΰρα σου, καί όσον διά τήν διαθήκην σου θά 
μάκούστ,:. Θά κοντήνωμεν ολίγον τήν κολώνα 
τού Μαυσωλείου σου, ώστε νά' μ.ή φαίνεται άπό 
τό Σούνιον ά; φαίνεται κι’ άπό τήν Λειύοκου- 
τάλα, καλά είναι. Τί διάβολο! ΚΓό μέγα; Να
πολέων νά ήσουν, πάλιν ή φιλοδοξία σου δέν Οά 
έφθανεν ώ; τό Σούνιον ! .. . "Ελα, έλα, κάνω 
ένα ντόμινο . . . θά ώφιλήση καί σένα, θά δια
σκεδάσω κ' έγώ.

βρανας. Πώ: I πώ: ! ... Θά. διασκεδάσης καί 
σύ;!...

Λύσανδρος. Εννοείται.
βρανας. Ώστε διασκεδάζεις μέ τό ντόμινο 

ποΰ παίζομεν ;
Λύσανδρος. Βεβαίως.
βρανας. Καί δέν μοΰ τώλεγες, άδελφέ, τό

σον καιρό;.. Έγώ ένόμιζα πώ: παίζει; μόνον 
διά νά διασκεδάζης έμενα... ’A I μά τότε, δέν 
ξαναπαίζω . .. Χαρά; το ! ... Άκοΰ; έκεϊ νά δια- 
σκεδάζη; καί σύ ! .. . Νά, λοιπόν , (Σπεύ
δει είς την τράπεζαν χαί σκορπίζει τους πεσ
σούς κατά γης). Σ ’ άρέσει καί σένα τό ντόμινο 
αί; Διασκεδάζει; καί σύ αί; Ά ! μά είσαι 
εγωιστή; ! ... Είσθε όλοι σα; έγωϊσταί, σάν 
κ' έκεϊνον τόν γυιό μου,ποΰ θέλει ν' άνακατώ- 
νεται εί; όλα; μου τά; υποθέσεις.. .

Λύσανδρος./απαΛϋς.^Άκουσε, βροντά. Μή
πως έχεις μέσα κανένα Ψαλτήρι ;

βρανας- (οργισμένος). Νά. τό κάνω τί ;
λυςανδρος. Μοΰ φαίνεται πώ; θέλει; διάβα

σμα !

ΓΕπεται τό τέλος)

ΘΑΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑ. »ΆχονμθΆτ fit τάς δύο χεΐρας εις το κάθισμά .

HE1SMA

Γτριςεν άποτόμως μέ ένα πε
ριφρονητικόν 'ύφος, άνεσήκωσε 
μέ κάποιαν υπερηφάνειαν τά 
κατάμαυρα μαλλιά τη;, διά νά 
τά τακτοποίηση δήθεν—άν καί 
ήσαν πολύ καλά τακτοποιη
μένα—καί διηυθύνθη πρός μίαν 
μεγάλην πολυθρόναν, εί; τό 

βάθος τή; παραπλεύρου αιθούσης. Έπήρεν έν εί- 
κονογραφημένον περιοδικόν καί ή γλυκυτάτη φυ
σιογνωμία της, τά άστράπτοντα μάτια τη; — οί 
ολόμαυροι έκεΐνοι κεραυνοί — έκρύβησαν 'πίσω 
άπό τά; πυκνοτυπωμένα; σελίδα; τοΰ περιοδικού.

Εκείνος, έμεινεν ώς αποσβολωμένο; εί; τήν 
ιδίαν θέσιν. Άκουμβών πάντοτε μέ τά; δύο 
χεϊρα; εί; τδ κάθισμα, τό συχνά εί; μίαν νευρι
κήν σύσπασιν τών δακτύλων κλονιζόμενου, έκάρ- 
φωσε τά πνιγμένα εί; έν θάμβος μάτια του εί; 
τά άγέρωχα εκείνα νώτα, τά όποια άπεμακρύ- 
νοντο μέ μεγαλοπρεπή νωχέλειαν καί εί; τά 
όποια συνετρίβοντο διά μιάς δλα τά όνειρά του,τά 
όποια έπι δύο τώρα μήνας ύφαινεν ή ψυχή του.

Έβωβάθη. Τί νά είπή είς τήν απροσδόκητου 
έκείνην τρικυμίαν ! Ήτο είς συντετριμμένος 
τραυματίας, είς ήττημένος, ό όποιος δέν είχε 

τό δικαίωμα 'ούτε μίαν ν’ άρθρώση συλλαβήν.
Καί άφοΰ έκείνη έρρίφθη εί; τήν πολυθρόναν, 

έχαμήλωσεν εκείνος τά μάτια καί έστηρίχθη καλά 
εις τό κάθισμα, τό όποιον ήοθάνετο νά τοΰ 
φεύγη άπό τάς χεΐρας. Νά ώμολόγει τήν ήτταν 
του ; Θά συνετρίβετο άνευ έλπίδος άνορθώσεως. 
Νά έπέμενε ; Θ’ άπεδιώκετο τής αιθούσης εκεί
νης. Έσχε τήν δΰναμιν καί πάλιν νά τήν άτε- 
νίση περίλυπος, μέ μίαν τώρα μόλις άρχομένην 
άγανάκτησιν. Άλλ ’ ό έρως του ήτο ισχυρός, 
ισχυρότερος τοΰ πείσματός της. Έκαμε δύο τρία 
βήματα καί χωρίς νά θέλη, έκάθισε πολύ πλη
σίον της. Καί είδε καί πάλιν, ώραιοτέρου; τώρα, 
σχεδόν γυμνούς τούς βραχίονα; της, τούς εύρώ- 
στου; καί τορνευτού; βραχίονας, τούς όποιους 
δέν έκάλυπτεν, έθώπευε μάλλον μία λεπτοτάτη 
γάζα. Τά στήθη της, τά είδε περισσότερον τώρα 
άνυψούμενα άπό τόν θυμόν καί αί πτυχα'ΐ τού 
φορέματος της, λεπτού θερινού φορέματος, ?πι- 
πτυν χαριέσταται γύρω εις τό πλαστικόν της 
σώμα. Καί είδε τό κύμα τών μαλλιών τη; — 
κύμα χωρίς τον άφρόν τού γήρατος—κύμα πο
λυσύνθετον, άκράτητον, τό όποιον έκλυδωνί- 
ζετο πέριξ τής ιδιορρύθμου έκείνη; κεφαλής καί 
έφίλει τού; κροτάφους καί έστεφάνωνε Οριαμβευ- 
τικώ; τό μέτωπον. Ώ, ή κόμη της ! Τήν ήσθά- 
νετο νά γίνεται μία άλυσσο; καί νά τοΰ περι
σφίγγω τά; χεΐρας καί νά τοΰ δένη τήν γλώσ-
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σαν,νά γίνεται ένας δφις καί σιγά-σιγά νά πλη- 
σιάζη καί νά τον περιβάλλη, νά του απομυζά 
την καρδίαν.

Έξηκολούθει νά την βλέπη ξαπλωμένην νά 
σιαβάζη, χωρίς νά διαβάζη, νά κυττάζη τάς ει
κόνας άσυνειδήτως, χωρίς ν’ αντιλαμβάνεται. Ή 
Σφίγξ εκείνη είχε θέλγητρου Αφροδίτης. Τό 
σκληρόν, τό συννεφώδες εκείνο πλάσμα εφκίνετο 
εις τά μάτια του ώς μία μουσική συμφωνία, ή 
όποια είχεν άρχίσητόσφ απαλά καί έτελείωνε μέ 
μίαν αδυσώπητου θύελλαν, μέ μίαν ανύποπτου 
καταστροφήν.

Καί ό νευρικός οργανισμός του συνεταράχθη. 
Τπό τήν λεπτήν γάζαν έβλεπε προκλητικόν 
τό σφρίγος τής σαρκός τής ροδολεύκου, τού 
λαιμού έβλεπε τάς αρτηρίας άυαπαλλομένας καί 
έπροτίμησε νά διακινδυνεύσει τό παν τήν στιγ
μήν εκείνην, αλλά νά μή άφίση ποτέ νά δια
φυγή τώυ χειρών του ή λατρευμένη εκείνη οπτα
σία, ή οποία σχεδόν έφευγε. . .

Άνεμνήσθη άστραπιαίως ποσάκις τόν περιέ
βαλε μέ τήν γαλήνην τού βλέμματός της, ποσά
κις τόν εΐλκυσε μέ τόν μαγνήτην τού μειδιά
ματος της ! "Ω, τού έφέρετο τόσον καλά, σχε
δόν τού έδείκνυε δτι τόν ήγάπα, και αυτός,αχά
ριστος, διά νά τήν κόμη νά ζηλοτυπήση—ήθελε 
στερεόν το οικοοόμημα τής αγάπης του—έφάνη 
περιποιητικός πρός μίαν άλλην, προς τήν όποιαν 

ΘΑΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑ. ‘Έξηκο.Μθίΐ ra ζην βΛί.τ^ εξη-,Ιωμετην rii haGaljj. . .

απολύτως τίποτε δέν τόν συνέδεε καί διά τήν 
οποίαν τίποτε δέν ήσθάνετο. ΙΙώς νά αΐσθα.νθή, 
αφού δλην τήν ψυχήν του, μά δλην, είχε συναρ- 
πάση τής μαγίσσης εκείνης τό κάλλος, τό απρό
σιτον, τό αυστηρόν, τό διαβολικόν, τόν είχε 
δέση εκείνων τών μαλλιών της τό φρΐσσον με
λανόν κύμα, . .

Κ’ εκείνη, ή μόνον εις κορυφάς άτενίζουσα, 
έπίστευσεν δτι άλλη τήν ύπεκαθίστα καί, δχι 
έκ τυφλής ζηλοτυπίας, άλλ ’ έκ πείσματος, έξ 
εγωισμού, ήθέλησε νά τόν έκδικηθή, μή ανεχό
μενη καμμίαν ταπείνωσιν, καμμίαν άλλην δχι 
υπερπέραν της, άλλ ' ούτε ϊσην.

— Μάγισσα, τής είπε μέ ταπεινήν φωνήν — 
καί τήν άπεκάλει πάντοτε ουτω κατά τάς ερω
τικός ιδίως εκρήξεις — μή γίνεσαι Μέγαιρα. Ή- 
ξεύρεις οτι κρατείς στά χέρια σου τήν καρδιά 
μου· μή τήν ποδοπατά,ς. Μή κάνεις κατάχρησιν 
τής δυνάμεώς σου. Δεν αγαπώ άλλην,δχι,δχι...

— Δέν μέ μέλει ... Ν’ αγαπάτε,κύριε,δσες 
θέλετε...Όσφ μάλιστα περισσότερες αγαπήσετε, 
τόσω ωραιότερα θά περνάτε τον καιρόν σας . . .

— Σόνια . . .
— Άρκει επί τέλους! Είπατε πολλά, μά 

πάρα πολλά λέτε . . .
— Ά, ναι, ολα τά λέγω, άμα είπώ τδνομά 

σου. "Ω, Σόνια . . .
Καί έκρημνίσθη κάτω, σύσσωμος, εις τά γό-

νατα, επάνω εις τόν παχύν βελούδινου τάπητα, 
ύψωσεν ίκετευτικώς τούς οφθαλμούς, πλημμυρι
σμένους από δάκρυα καί ένηγκαλίσθη τούς πόδας 
της . . . Έσύρθη σχεδόν εις τά κράσπεδα τής 
έσθήτος της, ρίγος έκλόνισε τό σώμ.ά του καί 
ώς κατάδικος επί τής σανίδος τού θανάτου άνέ-
μενε τήν χάριν τών χειλέων της . . .

Ή γυναικεία φιλερέσκεια άνέζησε. Συνη- 
οθάνθη τό θέλγητρόν της, είδε άναγεννώμενον τό 
γόητρο? μέ τό όποιον ήχμαλώτιζε, συνέτριβεν 
ένα άνδρα τόσω άφοσιωμένον, τόσφ καλόν, ηθι
κόν δέν ήθελε νά βλεπη νά σύρεται ούτω ένας 
τόν όποιον αυτή επί τέλους ήγάπα· έλησμόνησεν 
δτιήτο γυνή καί μέ μίαν ταχύτητα,σχεδόν ακρο
βατικήν, τόν άνήγειρε μέ τούς στιβαρούς βρα- 
χίονάς της, καί εκείνος, συρόμενος καί άνυψού- 
μενος, ί .
επάνω εις τόν απαλόν πλούτον 
έμεινε λιπόθυμος . . .

έπεσεν όρμητικώς εις τόν λαιμόν της καί 
τού στήθους της

"Οταν έφυγεν εκείνος, έπήγεν ή Σόνια νά 
γράψη εις τό ημερολόγιου της δύο τρεις λέςε'.ς, 
δπως συνείθιζε νά κάμνη σχεδόν κάθε ημέραν.

Καί έγοαψεν :

δ. ι. καλογεροπουλος:

«Εις zor ερωζα,ζό πείσμα όι' era drdpa sire 

καζασζροφή' Λά filar γυναίκα, θρίαμβος.»

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΙΑ φορά κι ’έναν καιρό 
είταν καί δεν είταυ, 
είταν ένα πολύ «’ό
μορφο Βασιλόπουλο, 
πού έλεγε δτι δέ θά. 
παντρευτη ποτέ, αν 
δέν πάρη τήν πλειό 
«όμορφη τού Κόσμου. 
Μια μ έ ρ α, τό χ ε ι μ. ών α, 

έκεϊ πού κυνηγούσε μαζυ μέ τό παιδί τού πρωτο- 
σίμ.βουλου τού πατρό; του, σκότωσε μια. έφτά- 
γ/ωσση κίσσα, καί τό ο,ίμά της έρρεψε ψηλά στό 
χιόνι, καί τί χιόνι κοκκίνισε ένα χρώμα κόκκινο, 
πού δέ μπορούσε νά τό κόμη κομμιά βαφή τού 
κόσμου. ’Εκείνη τή στιγμ.ή περνούσε κι’ ένα: 
Καλόγερος, καί βλέποντας τό κοκκινισμένο χιόνι 

Τ

— Τέτοιο χρώμα μόνο τά. μάγουλα τής πα
νέμορφης κόρης τού Βασιλιά τή;"Ακρης τής Γής 
έχουν στον κόσμον δλο.

’Ακούοντας αύτά τά λόγια τό Βασιλόπουλο 
αίστάνθηκε στήν καρδιά του μ.ιά μεγάλη έπίθυ- 
μ.ία νά ίδή αυτή τήν πανέμορφη Βασιλοπούλα 
τής “Ακρης τού Κόσμου, πού είχε τά πλιό κόκ
κινα μάγουλα, κι' από τό μεγάλο του πόθο άρ- 
ρώστησε βαρυά.ΊΊ Βασίλισσα ή μάνα του, βλέ
ποντας τά παιδί της τόσο άρρωστο, έκραξε όλους 
τούς γιατρούς τού Βασιλείου, αλλά καμμιά για- 
τριά δέν βρέθηκε,κι'άρχισε νά τό κλαίη ζωντανό.

Τότε τό άρρωστο Βασιλόπουλο τής είπε :
— Αν Οέλης νά γιάνω,νά μού δώσης ένα φόρ

τωμα φλωριά καί τρεις καβαλάριδες για νά κάμω 
ένα μακρινό ταξίδι, όπούθε θά γυρίσω ύστερα 
από δύο τρία χρόνια.

Ακούοντας αύτά τά λόγια ή Βασίλισσα πήγε 
στό Βασιλιά καί τού λέγει: τό καί τό ζητάει ό 
μοναχογυιός μας, γιά νά γείνη καλά. Ό Βασι
λιάς ακούοντας αύτά. τά λόγια από τής Βασί
λισσας τό στόμα διάταξε καί τού έδωκαν ένα 
φόρτωμα φλωριά καί τούς τρεις καβαλάριδες,καί 
τό Βασιλόπουλο έφυγε μαζύ μέ τό φίλο του,τό 
γυιό τού πρωτοσύμβουλου.

Παν, παν, παν κατά ήλιού κι'όλο κατά ήλιου. 
Ταξίδεψαν τρεις μήνες όσο νά φτάσουν στό Βα
σίλειο τής "Ακρης τής Γής, άπ'έκεΐ πού βγαίνει 
ό ήλιος.Ρωτούν γιά τήν πανώριατή Βασιλοπούλα, 
πούχε τό πλιό κόκκινο μάγουλο τού κόσμου,καί 
μαθαίνουν δτι τήν είχε ό γονιός της σ'έ’να ξεχω
ριστό παλάτι, μέ σαράντα πεντάμορφες κορασιές, 
καί μέ μιά καλόγρια, πού τές φύλαγε δλες, καί 
μόνο κάθε Κυριακή έβγαινε μέ τήν Καλόγρια καί 
μέ τέσσαρα κορίτσια καί πήγαινε στήν έκκλη- 
σιά, όπου ήταν ή μάνα της θαμμένη καί τής άνα-
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φτε [χίαν άσπρη λα[Λπάδα. Πήγαν καί στάθηκαν 
στή Ούρα τοΰ νεκροταφείου καί οί δυο καί περί
δεναν νάρθή ή Βασιλοπούλα,νά τήν ιιοϋν. Όταν 
ήρθε ή Βασιλοπούλα, τό Βασιλόπουλο τάχασε 
άπό τήν ώ^ορφιά τη;. Λέει στο φίλο του.

— “Αν δέν τήν πάρω τήν Βασιλοπούλα θάρθω 
τήν έρχο^ένη Κυριακή νά σκοτωθώ ρ-ποστά της! 
Εύρε τρόπο νά τήν πάρω, γιατί άλλοιώ; δ Ε
χασες I

— Ησύχασε, τοϋ είπε ό φίλο: του, καί Οά 
βρω τόν τρόπο.

Τί κάνει ; Ντύνεται γυναικίσια φορερ-^τα καί 
πηγαίνει στήν Καλόγρια, ποϋ φύλαγε τή Βασι
λοπούλα δ® τές σαράντα συντρόφισσέ; της, καί 
τήν παρακαλεϊ νά τήν πάρη κι' αύτή στο πα
λάτι δανύ δ® τ®’ συντρόφισσέ; τής Βασιλοπού
λας. Άρνιέται ή Καλόγρια, άλλ’ αυτός τής 
βάνει εκατό φλωριά στο τραπέζι απάνω καί 
φεύγει.

Τήν άλλη τήν ξανάρχεται. Τήν ξανα-
παρακαλεϊ, άλλ’ αύτή άγύριγη πάλε. Ξαναφί- 
νει άπάνω στο τραπέζι άλλα εκατό φλωριά καί 
ξαναφεύγει.

Τήν άλλη τήν ήδ$ρα δΕταξανάρχεται, τή μα- 
ταξαναπαρακαλεϊ, άλλ’ αύτή άγύριγη δαταπάλε. 
Ματαξαναφίνει απάνω στό τραπέζι άλλα εκατό 
φλωριά καί τή; μ.ατζζανιχ}.ίγεΐ για ύστερη φορά :

— Χίλια φλωριά έχω άκόρ). “Αν δ® δεχτής 
χάρισδ» σου 1

Ή Καλόγρια είχε πάρει ώς τότε τριακόσια 

φλωριά,άκούοντα; ότι δ~5?:’ύσε νά πάρη κι’άλλα 
χίλια, σκέφτηκε, σκέφτηκε, σκέφτηκε καί στό 
τέλος έκλινε πρός τά φλωριά. κι’ άποφάσισε νά 
τά πάρη._

— Πήγαινε, τοϋ είπε, νά δ°θ φέρη; τά φλω- 
ριά. Σέ οέχοδα- ’·

Μιά. καί καί δυο τό παιδί καί στό Βασιλό
πουλο καί τοϋ είπε χαρτί καί καλαδάρι όλα, 
καί παίρνοντας άπό τό δισάκζι χίλια φλωριά 
τράβησε γιά τό παλάτι, ποϋ είταν ή Βασι
λοπούλα, ηύρε τήν Καλόγρια, τή; έδωκε χί
λια φλωριά, κι’ έγεινε δεχτό ι/.ίσα [/,έ τά σα
ράντα κορίτσια, ποϋ κρατούσαν συντροφιά τή; 
Βασιλοπούλας. Ή Βασιλοπούλα ευχαριστήθηκε 
πολύ άπό τήν καινούργια συντρόφισσα, κι’ επειδή 
είχε συνήθεια νά παίρνη στό κρεβάτι της κάθε 
βράδυ ένα άπό τά σαράντα κορίτσια, δ® τήν 
άράοα, τό πρώτο βράδυ προσκάλεσε τήν καινούρ
για τάχα συντρόφισσα νά κοψ-ηθή (Λαζύ της. Στον 
ύπνο ή Βασιλοπούλα ένοιωσε ότι Ιέκείνη ποϋ νό- 
δ'-ζί κορίτσι είταν παιδί.Τόν ρώτησε τί γύρευε, 
ποιος είταν ό σκοπός του, ποϋ y.-fy.z έκεϊ δέσα, 
καί τό παιδί τής τά είπε όλα με την αρίδα : 

Ότι έρχεται άπό δαζ·?υά- δ' Βασιλόπουλο, 
ποϋ τρελλένονταν άπό τήν άγάπη ποϋ τής είχε, 
γιά τό κόκκινο της τό δ^γουλο, ότι δ^ήκε δ-σα 
δέ τά φλωριά, ποϋ έδωκε τή; Καλόγριας, μόνο 
καί δ'>νο γιά νά έξηγηθή καί ότι, άν δέ στρέξη 
νά πάρη τό Βασιλόπουλο,τό καηδ^νο θά πεθάνη 
άπό τήν πολλή του τήν άγάπη. Ή Βασιλο-

ΒΑΕΙΛΙΚΟΝ 
* ΘΕΑΤΡΟΝ 
·" ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΡΕΖΑΝ
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πούλα, άμα ήκουσε αύτά, είπε στό φίλο τού 
Βασιλόπουλου :

— Λυπούμαι πολύ, t.z'j οέ μπορώ πλιό ί'-j. 
πάρω τό Βασιλόπουλο σου, οιότι ο πατέρα: μ.ου 
ο.' έχει άρραβωνίασμένη σ έν άλλο Βασιλόπουλο 
καί σέ λίγε: έβόομάοες θάρθή νά μέ ~izr, . . .

— Αλλά, Βασιλοπούλα μου. τή: λέγει αύτό. 
πολύ θ' άοικηθή: ν ' αφήση; τό Βασιλόπουλο τό 
δικό μου, πού γιά τήν αγάπη σου ήρθε άπό τόσο 
μακρυνόν τοπο, αφι·.ω πού και στήν ωμορφιά 
δέν τόν περνάει κανένα:.

— Είναι πολύ ώμορφο: ;
— Σού είπα δέν τόν περνάει κανένα: !
— 'Ομορφότερο: από σένα ;
— Έγ<ί> δέν είμαι τίποτε μπροστά του.
— Τότε νά τόν ίδιο μ.ιά φορά κι' έγώ κι' υ- 

στε οα αποφασίζω.
Τό παιδί πήρε αοεια από τήν Καλό-ρια καί 

βγήκε άπό τό παλάτι, ηύρε τό Βασιλόπουλο καί 
τού είπε τά πάντα ο/.α. Γστεοα έυ.ειναν σισ.- 
φωνοι ν’ άνταμωθή τό Βασιλόπουλο μέ τή Βα
σιλοπούλα στό νεκροταφείο, όπου Οά πήγαινε 
ν άνάψη κηρία στόν τάφο τή; μάνας τη;.Έτσ. 
γύρισε πίσω τό παιδί στό παλάτι τής Βασιλο
πούλα: καί τή: είπε δτι τό Βασιλόπουλο τήν 
Κυριακή Οά τήν περιμένη στό νεκροταφείο.

ΤΙ Βασιλοπούλα δέν ξεχωρίζονταν καθόλου 
από τό παιοι αυτό, το φίλο τού Βασιλόπουλου, 
καί κάθε βράδυ τό έπαιρνε στό κρεβάτι τη;.

Τήν Κυριακή πρωί ή Βασιλοπούλα πήρε τό 
παιδί καί τρία άλλα, κορίτσια τού Παλατιού τη: 
καί τήν Καλόγρια καί πήγε στό νεκροταφείο.

Είδε τό Βασιλόπουλο, πού άκουμ.πούσε στόν 
τοίχο.θλιμμένο καί περίλυπο καί τόσο τής άοεσε. 
πού λίγο έλειψε να πέση καταγής. Τότε είπε 
στό φίλο του. δτι τή: άρεσε πολύ τό Βασιλό 
πουλο, καί ότι θά τό πάρη χωρίς άλλο.γιατί δέν 
[απορεί νά ζήση χωρίς αυτό, άν δέν τό πάρη.

Τήν άλλη Κυριακή άξαφνα καί χωρίς νά τον 
περ.μένη κάνει: ήρθε ό αρραβωνιαστικό: τή; Βα
σιλοπούλα: νά. τήν πάρη μέ μεγάλο φουσάτο. Τό 
μισό το φουσάτο πέζεψε στό βασιλικό παλάτι 
μέ τόν αρραβωνιαστικό, καί τ ’ άλλο τό μισό 
έξω άπό τό παλάτι, πού βρίσκονταν ή Βασιλο
πούλα. Όταν έμαθε ή Βασιλοπούλα δτ*ήρθε ό 
αρραβωνιαστικός τη; να τήν πάρη έπεσε να πε 
θάνη από τήν λύπη της,αλλά. τό παιδί τής είπε:

—Μή φοβάσαι, Βασιλοπούλα μου,κι' έγό> θά 
σέ κάμω νά πάρη: έ/.εϊνον, πού άγαπα:.

— Πω: θά τό καταφέρη: αύτό, αφού τό πα
λάτι μου είναι περικυκλωμένο άπό το φουσάτο 
τού αρραβωνιαστικού μου. (Τού άπολογήθηκ- ή 
Βασιλοπούλα).

— Έγνοια σου. εσύ I (Τή: είπε τό παιδί). 
Μόνο νά κάμη: ένα πράγμα...

— Ό,τι θέλει: τό κάμω...
— Ί ήν ημέρα πού θά σέ πάρη ό αρραβωνια

στικό; σου καί θά βγήτε έξω άπό τήν πολιτεία, 
δταν περάσετε έξω άπό τό νεκροταφείο, νά ζη- 
τήση: νά μπή: μέσα γιά ν' άνάψη; ένα κηρί στό/ 
τάφο τη; μάνα: σου, γιά νά ζητήση: τάχα τήν 
εύ/ή τη:. 'Αμα κόμης αύτό. βλα τελειόνουν.

— <->ά τό κάμω χωρίς άλλο.
— Έ ! τότε θά πάρη: εκείνον πού άγαπα; !
Καί λέγοντας αύτά έφυγε άπό τό παλάτι καί 

πάει νά βρή τό Βασιλόπουλό του. πού βρίσκον
ταν σέ κακή κατάσταση, δταν έμαθε δτι ήρθε ό 
αρραβωνιαστικός τη: νά τήν πάρη τήν Βασιλο
πούλα, ποΰ αγαπούσε.

— Μ ή χολιάζης, Βασιλόπουλό μου. τού είπε 
άμα τόν είδε, καί γ/.ήγορα θάχη: στήν άγκαλ.ιά 
σου τήν αγαπημένη σου τή Βασιλοπούλα. πού 
ε/ει το κοκκινώτερο μάγουλο στον κόσμο.

— Πώ: ; (τού είπε τό Βασιλόπουλο).
— Έγνοια σου καί θά μαθη: πώς ! 
Τό Βασιλόπουλο δέν καταλάβαινε τίποτε.
Τήν Κυριακή, πού θά γείνονταν ό γάμος πρωί 

πρωί ό φίλο, πήρε τό Βασιλόπουλο καί πήγαν 
καί μπήκαν στό νεκροταφείο, καί περιέμεναν 
κρυμμένοι. Κοντά τό γιώμα περνούσε απέξω ό 
βασιλικός ό γάμο:. \ά σου καί μπαίνει ή Βα
σιλοπούλα μοναχή τη; μπουλωμένη. μέ τό κερί 
στό χέρι, όπως είταν η συμφωνία. ’<) φίλο: τή: 
λέγει :

— Γρήγορα. Βασιλοπούλα μου. ν αλλάξομε 
τα φορέματα μας. Εσύ να βάλη; τα δικά μου 
κι έγ/'ο τά οικά σου, κι ύστερα εσύ νά μείνης 
έδω, σάν παλληκάρι κι ίγώ να β-·ώ έξω μπου- 
ύ.ωμένη σάν νύφη !

Στή στιγμή έγεινε ή αλλαγή τών φόρεμά 
των, καί ό μέν φίλος ντύθηκε τά νυφιάτικα καί 
βγήκε έξω. ή δέ Βασιλοπούλα ντύθηκε τ' άν- 
τρίκια καί πήγε στό Βασιλόπουλο, κι’ ένω ό 
φίλος ξεκινούσε σα νύφη μέ τό ξένο Βασιλόπουλο, 
η Βασιλοπούλα ξεκινούσε μέ τό αγαπημένο τη: 
τό Βασιλόπουλο γιά τό μακρυνό βασίλειο τού 
πατοό: του.•

’< >ταν τό βασιλόπουλο με τήν ψεύτικη τή νύφη 
έφτασε στά παλάτια του. βγήκαν ό πατέρα; του 
κι'ή μάνα του καί ή αδερφή του νά τόν δεχτούν, 
χαρο 'μενοι γιατί έκαμαν μιά τέτοια νύφη, πού/ε 
τό πλιό κόκκινο μάγουλο στόν κόσμο.

Καί σ εκείνον τόν τόπο καθώς καί στόν δικό 
μας. είχαν τό συνήθειο τέ: πρώτε: ήμέρες τοΰ 
γόμου νά κοιμάται ή νύφη πρώτα μέ τήν πεθερά, 
ύστερα μέ τές άντραδέρφες κι' ύστερα μέ τό γαμ
πρό. Τήν πρώτη ρραδειά. κοιμήθηκε μέ -τή·/ πε
θερά καί τή δεύτερη μέ τήν άντραδέρφη. ΤΙ πε
θερά όέν κατάλαβε τίποτε, άλλ’ ή άντραδέρφη 
τό κατάλαβε μέ τί είδος άνθρωπο κοιμώνταν. Ρώ
τησε πώς άντρα: άνθρωπος είταν καμωμένος 
νύφη. κΓ έμαθε όλη τήν άλήθεια, άλλά τέτοια 
μάρα τής έβαλαν στήν καρδιά τά κάλλη του, 
ποΰ τόν άγ.'πησε μέ ολη ττ;/ v.azc'.i της, κι’ 

αποφάσισαν νά γείνουν αντρόγυνο,φεύγοντας άπο 
τό παλάτι. Δεν είταν όμω: εύκολο νά φύγουν, 
διότι τό παλάτι είταν κλεισμένο καί δέν άνοιγε 
παρά μόνο μέ διαταγή τού Βασιλιά, πού θά βε
βαιώνονταν μέ τό δαχτυλίδι του. Τί κάνει ή 
παμπόνηρη ή Βασιλοπούλα; Πηγαίνει στό Βα
σιλιά καί τού λέγει :

— Πατέρα μου Βασιλιά! ’Π νύφη μα; εϊιαι 
ολίγο άδιάθετη καί θέλει νά βγούμε έξω άπο τό 
παλάτι,νά περιπατήσομε κάμποση ώρα καβάλα. 
Σέ παρακαλί» νά μή χαλάσης τήν καροιά τή: 
νύφη: μας καί νά μοΰ δώση: τό δαχτυλίδι νά τό 
δείξω γιά. ν' άνοίξουν τήν αυλόθυρα, νά σε/.λώ- 
σουν δύο άλογα, καί νά μάς ακολουθήσουν καί 
δέκα καβαλ άριδε-, γιατί φοβούμεστε μοναχέ: μας.

Ό Βασιλιάς έοωκε τό δαχτυλίδι κι' έγειναν 
δλα.οπως τά ήθελε ή Βασιλοπούλα του.

"Οταν βγήκαν έςω άπό τό παλάτι έκαμαν στήν 
αρχή. πώς κάμουν καμπόσε: γύρες, κ.Γ ύστερα 
τρά.βησαν τό δρόμο. < >ί καβαλάριδες πήγαιναν 
άπό πίσω.χωρίς νά ξέρουν τί τούς γίνεται. Πή
γαν - πήγαν - πήγαν <·>; πού έφεξε. Έφευγαν 
σαν αστραπή κι' ό κουρνιαχτό; άπό τά πέταλα 
τών άλογων σηκόνονταν σύννεφο. < >ί καβαλάρι 
δε: πήγαιναν άπό κοντά, χωρίς νά ξέρουν πού 
πήγαινα. Πηγαίνοντας πηγαίνοντας, έφτασαν τό 
μεσημέρι σ' ένα σύλλογγο μέρος. Έκεϊ κατέβη
καν νά φάν. νά ξαποστάσουν,καί νά κοιμηθούν. 
Είχαν πάρει μαζύ του: πολλά φαγητά καί κρασί 
αρκετό. Αφού έφαγαν καλά κΓ έπιαν καλύτερα, 
καλοκοιμήθηκαν, κι ύστερα ξύπνησαν. κΓ ενώ 
οί καβαλάριδες κοιαωνταν βαθυά αύτοί τί κά
μουν ; Ξεκαλιγόνουν τ' άλογα των καβαλάρι- 
δων από τά. μπροστινά τά ποδάρια κ.Γ αφίνον- 
τας ένα γράμμα, ποϋ έγραφε δλη τήν άλήθεια, 
έφυγαν γιά τήν πατρίδα τού γαμπρού.

"Οταν ξύπνησαν οί καβαλάριδες κι ηύραν τ' 
άλογά του: ξεκαλίγωτα καί τό γράμμα, μή μπο
ρώντας νά πάγουν έμπρό: καί νά τούς πιάσουν, 
γύρισαν κουτσά κουτσά στό παλάτι τού Βασι
λιά του:, πού είταν άνω κάτω δ/.ο; ό κόσμος, 
μή γνωρίζοντας τί είχαν γείνει ή νύφη μέ τή Βα- 
σΓ/.οπούλα τήν άντραδέρφη της. Έδωσαν τό 
γράμμα κι έτσι έμαθαν τήν άλήθεια

Στό δρόμο, πού πήγαιναν, συναπάντησαν καί 
τό Βασιλ όπουλο μέ τήν πανέμορφη τή Βασίλο 
πούλα,ποΰ είχε τό πλιό κόκκινο μάγουλο στόν κό 
σμο, κ.Γ έτσι άπ έκεϊ καί πέρα πήγαιναν ώ οι 
μαζύ κι έφτασαν γεροί καί καλά στήν πατρίδα 
του:, κι' έγειναν γάμο', καί χαρές πού βάσταξαν 
βδομάδες, κι' όλους ο κόσμος άπόρεσε μέ τήν 
ώμορφιά τή; Βασιλοπούλα:, πούχε τό πλιό κόκ
κινο μάγου/.ο στόν κόσμο, καί μέ τήν έςυπναόα 
τοΰ παιδιού τού I Ιρωτοσύμβουλου. πού κατάφερε 
δλα αύτά τά πράγματα, κΓ έζησαν αυτοί καλά, 
κι' ήμεϊ: καλύτερα.

X XPHSTOB Α.ΣΙΛΗΣ

Σ3Τ Α ΛΑΚΤΙΤΑΙ

ΤΩΡΑ

Τώρα .τοϋ όώ" τψ· β.Ιίπω rip- αγάπη μου 
Τάση φωτιά απ' ~>ρ· χαρόιά μοι· βγαΐπι, 
//οΐ· φιί·γκ ό στίίΐιγρόι: μου ό ό.Ιύβίρμοη 
Και στά 'ι!ι·η.1ά ούράη ' iirf^alrtt !

Kai . .Ιυώτονπ τά γιόηα όπου πιρκά ! 
Κι' ότα>· ώη-iu άτίβη ώη τ' αστέρια
Jia Ιάεται στ βρογήη σταλαγματιές. 
Λα/'.. πέφττι στά κτρέκια της τά χέρια

ΑΝΟΙΞΙ—ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

7/ ποι' άμορφη τής ανοιΕ.ις αυγή 
Μέ βρήχτ μαγιμένη άπ ’ τά φι.έιά του,
Ή ύσττρινή τής ανοις,ης νυχτιά
Μ ίχοίμηστ γ.έυχιι στηΓ άγχα.έιά του !..

Μά .. πριν τοΰ φθινοπώρου ή πνοή
Τιι όροσιρά ροάόχρινα μαράνη.
Θά σάύση ή 'όιχή μου ι'ι ζωΐ/ 
Καί θά χη ι) αγάπη του πτθάνρ !

ΕΜΠΡΟΣ ΤΟΥ

Στήν ΙΙαναγιά έμπρός τή Μτγα./όχαρη 
Ζητώντας οί. πιστοί παρηγοριά
Me χρϊνα τήν ei’xora Της στο.ΐίζουνι
Κι' άνάβουνι .Ιαμπάύτς χαί χιριά !

Κ' έγώ γονατισμένη στήν τίχόνα του 
Κρυφή άέω σέ 'χτίι ον πρόστυχή
Καί .Ιι-ώντι μπρος του, σά .Ιαμπάάα ατίμητη 
II χατασπαραγμένη μου γυχή .

ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ ΜΑΝΤΖΟΤΝΗ

TO 2XOAEICN ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ
Ό ρεμβασμός five/) χούντα τοΰίρωτος. Ή 

έ.ΙπΙς, το νανούρισμα Ο χάρος το φέρετρον.

Ή όργτι φονεύει, ή άργία φονεύει, ή χί- 
νησις φονεύΐι, ά ίρως φονεύει, ή πο.ΐυφαγία φο
νεύει ή πείνα φονεύει. "0.1η ή ζωή τοϋ άνθρω
ποι- εινε εν. . . χαχουργοδιχεϊον.

• ♦
Ό ©εος ά^εΐ'ζτωη επ.Ιασε τάν χόσμον έε 

βρασμώ ψυχικής όρμής. Άπόόειζις αί .. γυ

ναίκες.

Ό άνίιο εινε ή γε.Ιοιογραφία τής γυναίκας. 
'// γυνή,ή γε.ίοιογραφία τοϋ... ανθρώπου.

ΑΙΚ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

SIC TRANSIT
I Τέλος)

Είς τοΰ πλουσίου συγγενούς

Έί.άύε.1^ι,

«Μή δυνηθεί; νά έπιτύχω εργασίαν τινά μέ- 
» χρ·. σήμερον, περιήλθον είς τήν κατάστασιν, 
» τήν όποιαν είδες χθέ:, έπισκεφθεΐς τήν έξαδέλ- 
» φην σου. Κατήντησα νά μή δύναμαι νά άγο- 
» ράσω ούτε τά φάρμακά της.

» Φαντάσθητι λοιπόν πόσον μεγάλην εύεργε- 
» σίαν θά μοί παρέξης, έάν εύαρεστηθής νά μέ 
» δανείσης πεντακόσια; δραχμά;, τάς οποίας Οά 
» σοί έπιστρέψω ευθύ: ώς εύρω εργασίαν.

» Διά τών χρημάτων τούτων Οά ουνηθώ νά 
» ένούσω τά ριγούντα έκ του ψύχους παιδιά. καί 
» νά νοσηλεύσω τήν έξαδέλφην σου,ήτις Οά σέ θε- 
» ωρή σωτήρά της.

» Βέβαιος ότι σύ, μετά τού οποίου διήλθον τά 
» ευτυχέστερα τής ζωή: μου έτη.τόν όποιον καί 
» πάντοτε έθεώρησα ώι πραγματικόν αδελφόν, 
» δέν Οά μοί άρνηθής αυτήν τήν χάριν, ώς καί 
» εγώ ουδέποτε ήονήΟην τι είς σέ, παρακαλώ νά

Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΛΔΗΣ. 'Λνάγλυφον μνημείου Λομδάρδου.

Ό Ηγούμενος τοΰ Άγ. Μήνα.

“δεχθής έκ τών προτέρων τήν διαβεβαίωσιν τή: 
»βαθυτάτη: ευγνωμοσύνης καί άφοσιώσεω; δλων 
»μας.» « Ό ΕΕ.άόε.1</ό<: σου»

— Λυτό μά: έλειπε τώρα,νά συνάψωμεν καί 
δάνεια μέ άφερεγγύους. Πόσον εύκολον τό ευρί
σκει ό κύριο: Β-Δό: μου καί Οά σου τά έπιστρέ
ψω.» Καί άν δέν μού τά έπιστρέψη ; νά χάσω 
έγώ πεντακόσια; δραχμάς καί νά τής φάγη 
αύτός ! 'Ωραία δουλειά !

— Σύ πταίει;. πού έπήγες είς τό σπίτι 
του. Τί ανάγκη ήτο νά τούς έπισκεφθή;. 
Εγώ τούς αποφεύγω καί διέκοψα τάς σχέ

σεις πρό ενός έτους, ακριβώς διά νά μή μάς 
φορτώνονται καί μ.άς ζητούν.

— Αλλά δέν έπήγα επίτηδες, φιλτάτη 
μου. Έπερνούσα.μέ έχαιρέτησεν εκείνη από 
τ . παράΟυρον. έντράπηκα καί έμπήκα. 'Αλλά 
μή στενοχώρησα-, καί Οά ίοή; τήν άπάντη- 
σιν. Έψήθη καλά ό διάνο;;

— Ωραία. Έπήρες εισιτήρια διά τό θέα- 
τρον :

Ιίίς τήν τρώγλην

■ Κίγιε Έ&ύε.ίφε ! Δυστυχώς έχω νά 
» κάμω τόσα; πλήρωμά; διά τήν νέαν οίκο
ι» δομήν μου αυτήν τήν εβδομάδα, έχω δέ 
» καί τόσας άλλα; άνάγκας, ώστε δέν μοί 
ι» περισσεύει ούτε λεπτό. Λυπούμαι πολύ, 
» διότι αδυνατώ νά σάς ευχαριστήσω. Είς 
» τήν κυρίαν σας εύχ:μ->· τ-’χ’ϊαν άνάρρω- 
» σιν.» Π{·όθ·μ οι; . . .

Ώ, Θεέ μου, άπάντησις !.. .Καί αυτό: 
ακόμη ! Έλησμόνησε καί αύτός τό παρελ
θόν : Έλησμόνησε τάς τόσας ευεργεσίας 
μου ; . . . Τετέλεσται ! δλα τά στοιχεία 
συνώμοσαν εναντίον μου. . . Τί σπαραγμός. 
Θεέ μου, τί φρίκη!... Λυτό, αυτό πρέπει 
νά γείνη,δέν ύπάρχει άλλη διέξοδος. ,.ΙΙρέ- 

πει νά υποστώ καί αυτήν τήν Ουσίαν... 
Δυστυχισμένη γυναίκα . . . κακομοίρα 
παιδιά μου, σάς τήν προσφέρω καί αυ
τήν, αλλά Οά ζήσετε τάχα καλλί
τερα ;...Βέβαια, βέβαια. πρέπει να τό 
κάμω- διά τά ορφανά πάντοτε εύρί 
σκονται προστάται. Δέν θά δυνηθούν 
νά ζήσουν αύτοί. έάν δέν λείψω έγώ. .. 
Πρέπει, πρέπει.

— Έλα πιά, μητέρα, πεινώ, δεν 
ύποφέρω.

— Κι’ έγώ πεινώ μητέρα, τί Οά

— "Ολοι πεινούμε, κι εγώ πεινώ, 
έλα νά μάς δώσης ψωμί.

— Αφήστε τήν μητέρα σας παιοιά 
μου, είνε άρρωστη, κοιμάται' μή φω
νάζετε καί τήν έςυπνάτε. Δυστυχι
σμένα παιδιά, κι' έγώ πεινώ. . . οέν 
εχω πλέον ούτε ψωμ.ί.

— Πήγαινε νά μάς φέρης, πατέρα.
— Νά φέρης καί κάρβουνα, γιατί 

κρυώνομε, κρυώνει καί ή μητέρα.
— Νά φέρω... νά φέρω... καί κάρ

βουνα ...
— Νά φέρης δμ.ως πολύ ψωμί.γιατί 

πεινούμε πολύ.
— Ναί, ναί, παιδιά μου, Οά σάς 

φέρω, θά σάς φέρω. ’Ελάτε νά σάς φι
λήσω καί... πηγαίνω. Ακόμη' θέλω 
νά σάς φιλήσω πολύ... πολύ... Νά ήσθε όμως 
φρόνιμα, νά μή πικραίνεται τήν μητέρα καί νά 
τήν αγαπάτε... Νά αγαπάτε πολύ τήν μητέρα 
σας, διότι ΰπέφερε πολύ γιά σάς, πάρα πολύ' 
έπειτα δέν έχετε καί κανένα άλλον...

— Πώς δέν έχομε, πατέρα, δέν έχομε καί 
σένα ;

— Ναί... έχετε κ' εμέ... έχετε κ έμέ, αλλ ' 
έγώ... θά πάγω νά σάς φέρω ψωμί... 'Ελάτε 
πάλι νά σάς φιλήσω . ..

— Ξεύρεις, πατέρα, νά μή μά; τό φέρη; μό
νος σου τό ψωμί, γιατί θ' αργήσης, ώ; πού νά 
πάρη; καί τά κάρβουνα,αλλά νά μά; τόστείλης.

— Ναί, κόρη μου, θά σάς τό στείλω' Οά τό 
φέρουν οί φιλάνθρωποι κύριοι καί αί φιλάνθρωποι 
κυρίαι.

— Τόσοι πολλοί θά τό φέρουν ;
— Ναί, παιδί μου, τόσοι πολλοί' όλοι όσοι 

κάμνουν τό καλόν.μόνον όταν γραφή εις τά; εφη
μερίδα:. Θά σά: φέρουν καί φορέματα καί πα
πούτσια. ..

— 'Αλήθεια ! ά, τί καλά !
— Μά μή μέ σφίγγει; τόσο, πατέρα... μέ 

πονέϊ...
— Δέν σέ σφίγγω, παιδί μου, έλα νά σέ φι

λήσω, δέν θά σέ σφίξω πιά ποτέ, ποτέ ...
— Μά γιατί κλαϊ; έτσι, πατέρα ;

7 ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ

— Κλαίω ; Δέν κλαίω, διατί νά κλαίω ;
— Ναί, κλαϊ;, άλλοτε δέν έκλαιγες.
— Ναί, ναί. δέν έκλαιγα, δέν έκλαιγα...
— Πήγαινε λοιπόν, πατέρα, για τό ψωμί' 

όσο άργεϊ;, τόσο πεινούμε.
— Ναί, ναί, έξέχασα... νά πάω . . . νά πάω... 

Ένα φιλάκι ακόμη . .. Δόστε μου καί σεις ένα 
φιλάκι . .. μά καλό, καλό . . . 'Ελάτε τώρα στήν 
πόρτα νά σά; βλέπω καί...

Β' .

Εις τοΰ τραπεζίτου

— 'Εκείνο; ό οχληρός δέν θά σά; ένοχλήση 
πλέον.

— ’θχ·· ηξ^ύοει; ;
—Ηύτοκτόνησε.
— ’Αλήθεια ; Μπά τόν ήλίθιον ! “Αμ έφαίνετο 

τοιούτο θά ήτο τό τέλος του. — ΙΙώ; είνεΜ οτι 
σήμερον τό συνάλλαγμα ;

Είς τοΰ πολιτευτοΰ

λο; μου ήτο, καθήκον έχω νά τόν συνο- 
Αν μάλιστα έπιτραπή κηδεία, θά ε-.πω 

εΐ; τήν εκκλησίαν διά νά εξυμνήσωδύο λέξε
τά: άρετά; του. Καί είχε πολλά; άρετάς ό όυσ- 
τυχής καί μεγάλην αξίαν.
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— Έγνώσθησαν οί λόγοι τής αυτοκτονίας του;
— Μ·ζ φαίνεται ότι έπαΟεν ό ιούς του, διότι 

έδειξε πρό ημερών τοιαύτα σημεία. Έγ<·> μάλι
στα τόν ήννόησα st: μίαν τελευταίαν συνέντευ
ξήν καί τό προεϊπα δτι έζεϊ Οά καταλήξη.

Εϊς τοΰ Ιεράρχου

— Δέν ακούω τίποτε. ΊΙ Εκκλησία άποκηοότ- 
τει εκείνου:, οι οποίοι επιβουλεύονται τήν ζωήν 
των, αχαριστούντες πρό: τόν Θεόν αντί νά τόν 
εύγνωμονώσι διά τό ωραιότερου τών δώρων του. 
Κατ’ ούδένα λόγον έννοώ νά έπιτρέψω τάς =ύ- 
χάς τής εκκλησία; είς αυτόν τόν κολασμένων, 
τόν άθεων, τ.ν κατηραμένον !

Είς τυύ πλουσίου συγγενούς.

— Καί είμαι υποχρεωμένος έγ<ο νά υποβληθώ 
εις δαπάνα;, διότι εκείνος ό παλαβό; είχεν όρε- 
ξιν νά πετάξη τά μυαλά του είς τόν αέρα ; 
ή Αστυνομία, νεκροφόρον έχει, ά: τόν πάρη 
ας τόν Οάψη.

— Άλλ ' είναι συγγενή:... διά τά μάτια 
κόσμου...

— "Οπως κάθε άνθρωπος, έχω καί έγώ 
άρχάς μου. Είμαι κατά τή; αυτοκτονίας ζ 
κόσμος όέν Οά είπή τίποτε, ή αν είπή, Οά 
«Εύγε 1»

υ

Είς την εφημερίδα

«Άλλο; πονηρός εγκέφαλος, άλλο: τεμπέλης, 
άλλος άνανδρος πάλιν έτερμάτισε β'.αίω; τήν 
ζωήν του. Είς το απονενοημένου διάβημα τόν 
ώθησεν ή άν.ζανότης καί ή φυγοπονία του.

«ΔένΟάμάς άπαλλάξη τέλος πάντων ή Επι
στήμη καί τό Κράτος άπό τούς αλκοολικού; πα
τέρα: και τά; υστερικά: μητέρα:, τού: φέρουτα: 
εις τόν κόσμον υιούς έκφυλου; καί άνισορρόπου;. 
οί όποιοι συνταράττουσι καί συγκινοΰσι καθ' 
έζάστην τήν κοινωνίαν μέ τάς παραφροσύνα: των 
καί τούς τραγικού; θανάτου; των ;

»Αί συνάδελφοι δέν πρέπει ν' άναφέρωσι ούτε 
τά ονόματα τών ούτως οίκτρώς καί άνάνδρως 
τελευτώντων. αλλά νά άναγράφωσι χρονογρα 
φϊκώς μόνον έκάστοτε τό γεγονός, παραδίδουσαι 
εις τήν περιφρόνησιν τού κοινού τήν μνήμην αύ 
τών. όπως άποτρέπωσι τοιουτοτρόπως τού: φι- 
λιδοξούντας τοιούτον τέλος άπό τοιαύτα άπονε- 
νοι μένα διαβήματα.»

Είς τήν τρώγλην,

— Γιατί με κυττα; τόσο άγρια, μητέρα, καί 
οέν μού μιλά;;... Είσαι θυμωμένη μαζί μου;... 
Έγό. δέν έκαμα αταξία. Έπεινούσα ολη τή νύ
χτα καί έκρύωνα καί δέν είπα λέξι, γιά νά μή 
σ' έξυπνήσω ...

— Σήχω, μητερούλα μου, νά μάς κτενίση: 

καί νά μ.ά; δώση: ψωμί, γιατί ό πατέρα: μά: 
έγέλασε καί μάς άφησε νηστεία. Δέν μά; αγα
πάει πια ό πατέοα: . . .

— 'Αλήθεια, μητέρα, μά; είπε άπό τό βράδυ 
οτι Οά μά; στείλη ψωμί καί τό 'λησμόνησε.

— Χαΐ μητέρα, καί έκοιμηΟήκαμε νηστικά καί 
έγί> έκλαιγα.

•—Μά γιατί, μητέρα μου, δέν μά; μιλεΐς ;
— Γιατί είσαι έτσι κρύα ;... Μητέρα... μίλησε 

μου. μητερίτσα μου. πέ; μου ένα λόγο, πέ; μου 
πώ νά σέ ζεστάνω ;

— Βά> ε με στήυ αγκαλιά σου, μητέρα μου, 
• ά ζεσταΟή:. . .

— Άχ. Παναγία μου... είνε πεθαμένη!
Sic transil.

ΗΛ. ΣΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ϊν.έχεια ix τοΰ Ί'. τεύχους).

ΚΕΦΛ.ΛΑΙΟΝ II .
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Αν είνε άληΟέ; οτι ή άξια ένό; έργου αρχι
τεκτονικού δέν προσμετράται άπο τήν ποσότητα 
τών λίθων καί άπό τήν δυσκολίαν τή; εργασίας, ή 
Chilanibara καί ή Έλλόρα δέν δύνανται νά συγ- 
κριΟώσιν πρό; τά μνημεία τά ύπό τή; μουσουλμα
νική: δυναστείας τών μεγάλων Μογγόλων έγερ- 
Οέντα. Είς αύτά,πράγματι.πρός τήν στερεότητα 
ό αραβικός χαρακτήρ ήνωσε τήν λεπτήν αλήθεια- 
ήτις τά διακρίνει καί τήν ποικίλην γλαφυρότητα, 
και οιά τής συνενώσεως ταύτης συνετελέσΟησαν 
έργα έκτακτα.τά οποία καί έάν τις κρίνη έκ τών 
περιγραφών καί τών χαλκογραφιών, πρέπει νά 
κατατάξν, μεταξύ τών τελειότερων τύπων τής 
τέχνης. ΊΙ αρχιτεκτονική αύτη είνε έφηρμοσμένη 
μεΟ ίσης επιτυχίας εί: τά τζαμία, είς τά άνά 
κτορα καί είς τά. φρούρια. Τό ύψιστον σημεΐον τής 
-i/yt;-. ταύτης συμπίπτει μέ τήν δευτέραν πεν- 
τηκονταετηρίοα τού δέκατου έκτου αιώνος έπι 
τού Άκβάρ ή μάλλον κατά τάς άρχάς τού δέ
κατου έβδομου αιώνος έπι τού υιού του Au- 
l'eng—Zeyb, δστι: τόν ίξεΟρόνισεν έν έ’τει 
1656. Γο άνάκτορον τής Λαχόρης, τά πολυά
ριθμα μνημεία τού Δαλχί.τά θαυμάσια άνάκτορα 
τού Άζμίρ καί τού Άλβούρ, είνε αγνότερα 
κατά το ύφος καί όχι όλιγώτερον πλούσια. 'Εκεί 
εΰρίσκεται τό φρούριον τού Άκβάρ, τό «Τζαμιών 
των μαργαριτών» καί πρό πάντων τό Tadj, τό 
αριστούργημα τής Ινδικής.

ΊΙ αΰτοκράτε-.ρα Tadj Mahal διάσημος γυνή 

διά τάς άρετάς της καί τό κάλλος της, εί- 
χεν έμπνεύσει τόσω μέγαν έρωτα εις τόν Shah 
I'jeham, ώστε οτε αύτη άπέΟανεν είς τό άνθος 
τή; νεότητός της, ο αυτοκράτωρ άπεφάσισε νά 
άνεγείρη πρό; τιμήν τη: τό ώραιότερον μνημείων, 
το όποιον άνθρωπος έφαντάσΟη ποτέ.Μετά διαγω
νισμόν είς ον μετέσχον όλοι οί αρχιτέκτονες τής 
Ανατολής,τά σχέδια τού Isa Mohamed ένεκρί- 
Οησαν. 'ΊΙρξατο ή κατασκευή έν ε'τει 1630 καί 
έτελείωσε τώ 1617. έργαζομένων είκοσι χιλιά 
οων εργατών. 1ά υλικά του μεγάλου έργου, ο 
ροδόχρου: άμμόλ.ιΟος καί το λευκόν μάρμαρον 
μετεφέρΟησαν έκ τής Radjej.Olltana- όλα·, αί 
επαρχία'. έφορολογήΟησαν άπό δλους τούς λίθους, 
οίτινες ήδύναντο νά χρησιμεύσωσιν ώς κοσμήματα: 
όνυξ έκ τής Περσίας, κωράλλιον έκ τής 'Αραβίας, 
γρανίτης έκ τού τουρκικού (-)'.βέτ, αχάτης έκ τή; 
'Γεμένη:, σάπφειρο: έκ τού Columbe. κυανό- 
λιΟος έκ τή; Κεϋλάνης, άδάμαντες έκ τή: Pou- 
nall. Τό μνημείων Tadj άνορΟούται έπι τών 
οχθών τού Djamna' ή ημισέληνό; του φθάνει 80 
περίπου μέτρα ΰπεράνω τοΰ ποταμού.

Ί ) κήπος δστις κεϊται πρό αύτοϋ, περικυκλού- 
ται ύπό περιβόλου έξ υψηλών τοίχων μετ' επάλ
ξεων καί έκ περιπτέρων κατά σχέδια αγγλικά.

ΊΊ κυρία είσοδο: σχηματίζει πρόσοψιν άρχαί- 
κήν. έν σχήματι τόξου τεδραυσμένου καί περικυ 
κλούται ύπό σειρά; περιπτέρων. ΤΙ έκ ροδο- 
χρόου άμμολίΟου πρόσοψι; αύτη, είνε συνηνωμένη 
διά λωρίδων έκ λευκού μαρμάρου,μωσαϊκά, οέ από 
όνυχα; καί στο/ίζουσι τήν κεντρικήν Ού-
ραν. Γπέρ τό έμπρόσΟιον μέρος τού ναού φαί
νεται μαυσωλεϊον άπαστράπτον εί; τό άκρον μα- 
κρά; διόδου, κεκαλυμμένη; ύπό ύψηλιον κυπαρίσ- 
σων. Τό μαυσωλεϊον ύψοΰται εί: τό κέντρον ένό; 
ύποστέγου αμμολίθου 320 μέτρων μήκους, 110 
πλάτους, τού οποίου μία έκ τών πλευρίόν περι
βρέχεται ύπό τού ποταμού Tjamna^-i λαμπρόν 
α.νδηρον έκ λευκού μαρμάρου ύψου: 5 μέτρων καί 
μήκους !)5.όπερ χρησιμεύει ό>: κρηπίς. 'Εξ έκάστη; 
πτέρυγος αναφαίνεται εί; μιναρές έκ λευκού μαρ
μάρου, μέ τρεις στοά; εί; τόν έξώστην. του οποίου 
ή τελευταία Ούρα βαστάζει έλαφρόν Οόλον. Τό 
μνημείου είνε έπι επιπέδου όκταγοινου ανωμάλου,
άλλά συμμετρικού.

Ή κορυφή έν είδει άνδηρου φέρει τέσσαρα περί
πτερα έν μέσω το>ν όποιων εγείρεται μέγας Οό- 
λος, σχηματίζων μιαν έλαφράν καί κομψοτάτην 
καμπύλην τό οικοδόμημα ολόκληρον είνε έκ 
λευκού μαρμάρου διακοπτόμενου ύπό λωρίδων έκ 
μωσαϊκών, άτινα υπάρχουν παντού μετ έπι 
γραφών αραβικών καί παντοειδών κοσμημάτων. 
Τό εσωτερικόν είνε ακόμη μεγαλοπρεπέστερα 
κεκοσμαμένον. Παντού άνθοδέσμαι. καρποί , 
πτηνά έοχηματισμένα έκ λίθων σπανίων. Οί 
τάφοι τής αύτοκρατείρας καί τού Shah Djeham 
εινε εις τό κέντρον, περ'.κυκλούμενοι ύπό τίνος

κιγκλ'.διόματος μαρμάρινου, λ.επτώ; 
ν ου. 1 λ υκ ύ φώ
παραθύρων διά μέσου

τής
Τζαμί

έξειργασμέ- 
ίσδύει άπο τών κεκλεισμ.ένων 

δικτύων λίθινων. Είς τό 
δυτικόν άκρον τή: επιπέδου στέγη:, έγείρεται 
μεγαλοπρεπές Τζαμί.έξ ερυθρού άμμολίΟου, εί; 
τό όποιον αντιστοιχεί.προ: άνατολάο.όμοια οικο
δομή . Τό χρώμα καί αί άναλογίαι καί τών δύο 
τούτων κτιρίων συντελούσι εις τήν αρμονίαν το>ν 
σχήματος καί τής λεκότητος τού κυρίως μνημείου.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Γ . — ΛΙΤΟΤΑΤΗ ΑΝΛΤΟΛΙΙ

ΊΙ βουοδική τού Ηιβέτ, σημειοι, ως
πρός του: τύπους.τήν μετάβασιν άπό τής βραχ- 
μανική; τέχνης τ<ον Ινδιών εις τήν Σινικήν. 
ΊΙ Σινική μετά, τών τεχνών αιτίνες πη-
γάζουσιν έξ αυτής.τή; Κορεατικής καί τή: Ια
πωνικής, έπέδρασεν έπι τών λαό»ν περισσότερον 
ή ή Ευρωπαϊκή.άναπτυχΟεΐσα κατά τρόπον ολως 
ανεξάρτητον.

"(Ισον περιορισμένη καί αν ύπήρςεν ή Σινική 
αυτοκρατορία είς τά; έξωτερικάς σχέσεις της,έδα- 
νείσΟη έν τούτοι; πολλά κατά διαφόρου; άλιόσεΐς. 
ΆπεμιμήΟη άρχικώ; τήν Άσσυριακήν τέχνην 
καί τούς όροφοειδεϊ: πύργους. Βραδύτερον έμι- 
μήΟη τήν βουδδικήν τέχνην μέ τά είδωλά τη;, 
εί; τά όποια προσέΟηκε στέγα; μέ άναπεπτα- 
μένα τά άκρα, τύπον χαρακτηριστικόν τής σινι
κή: αρχιτεκτονική:,καί ήτι: ένΟυμίζει τό σχήμα 
τ<·>ν σκηνών, αίτινες χρησιμεύουν ω: κατοικία 
τών νομάδων λαών. < Ι· διεφραγμένοι μίλτοι είσή- 
χϋησαν έν Κίνα έκ τού Βυζαντιακού κράτους. 
Έάν έξαιρέση τι: τούς κήπου; τή; Κίνα:, κλα
σικούς I Ιαραοείσους. <ον έμιμήΟησαν οί Ευρωπαίοι 
τήν εύφυά ποικιλίαν καί ούς ό «Τίός τού Ουρα
νού» έχάραττε διά τών Γάλλων Ιησουιτών,οίτι
νες απελομβανον μεγάλη; εύνοιας, ύπολείπονται 
έ/.άχιστα σινικά άρχαΐα μνημεία, ήτοι τό ΛΓέγα 
Τείχος ούτινος ήοξατο η κατασκευή άπό τού 2 ί ύ 
π.Χ.,καί τό όποιον έ'χον μήκος ώς έγγιστα έξα- 
κοσίων λευνών ύπερήσπιζε τά σύνορα τής Κίνας 
άπό τών Ταρταρικιον συνόρων, ή μεγάλη λίθινη 
γέφυρα η κτισθεϊσα έπι τού Pul6sangbir) τήν 
όποιαν περιγράφει ό Marco Polo, καί ό έκ πορ
σελάνη: πύργος τή; Nankin, οικοδομή έκ πλίν
θου έσμαλ.τωμένου,καταστραφείσα έν έτει 1861.

Άλλ ' αί τέχνάι. έν αί; οί Σϊναι κατέχουσι 
τήν —ροιτην γραμμήν, εινε αι βιομηχανικά·, τε- 
χναΐ, ή κοσμηματογραφία έπι μικρών αντικει
μένων. Εν άνθος, έν πτηνόν, έν έντομον με- 
λετώμενον μετ' έρωτος είς τά; έλαχίστα: λε
πτομέρειας του, καθίσταται ύπό τήν χείρα τών 
Σινών καλλιτεχνών τέλειον έργον,άριστούργημα.

Οί ’Ιάπωνες ύπερέβησαν τού; Σίνας είς τά; 
τέχνας ταύτας. Έάν έξαιρέση τις τόν Hotl- 
Kou-Sai τών Σινών (1760 —1849). δστις δέν 
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εΐνε ή θαυμάσιος αληθώς σχεάαστής, εΐνε βέ
βαιον οτι ή τέχνη εΐσεχώρησε βαθέως εις τόν 
νοήμονα εκείνον λαόν τά βερνίκια των, οί ορεί
χαλκοί των. τα ές άογίλλου σκεύη των, κτλ. 
έμειναν υπέροχα πρότυπα. Βλέπε', τις έν αυτοί; 
έν μίγμα σπάνιον.ικανοποιούν όλα: τά: ίοιοτρο- 
πίας τής φαντασίας, μέ μίαν ίοιάζουσαν μελέ
την ώς προς τό σχήμα. Η αρχιτεκτονική των. 
έν ή τό ξύλον κυριαρχεί, διακρίνεται επίσης διά 
την κομψότητα.

Οί Σϊναι δέν ΰπερέχουσίν εΐμή εις την πορσε
λάνην, ήτις είναι έφεύρεσι: αποκλειστικοί: Σι
νική. Από τού έτους 180 μετά Χριστόν μέχρι 
τού δευτέρου ήμίσεως του 9ου αίώνος, κατε- 
σκεύαζον τεμάχια στερεά καί εύμορφα, χρώμα
τος λευκού καί λεία. Οί 'Ιάπωνες έγνώρισαν τήν 
προσελάνην κατά τόν 16ον αιώνα, καί τό μυ
στικόν τής κατασκευής της άπεκαλύφΟη έν Ευ
ρώπη κατά τήν αρχήν τού 18ου αίώνος,περί τό 
1709, υπό τού Boattcher. άλχημιστοΰ έν τή 
υπηρεσία τού έκλέ/,τορος τής Σαξωνίας, βασι- 
λέως τής Πολωνίας, Αύγούστου τού Β’ . Ό τρό
πος τής κατασκευή: έθεωρήθη ώς μυστικόν τού

[Ή ·ΙΙιναχοθήχη« εμφανίζει νέαν ποιήτριαν, τήν δεσποινίδα 
Αϊμυλίαν Κοΰρτελη. Κόρη ποιητοΰ, έχει άφθονα τά ποιη
τικά χαρίσματα, επ' ευκαιρία δέ τής δημοσιεύσεως τών 
κάτωθι ποιημάτων τη; παραθέτομεν καί τήν συμπαθή φυ
σιογνωμίαν τηι. Σ τ. Δ.)

ΕΛΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
Μή μέ μαλώνμς πού γελώ, 
Και πού ή καρδιά μου χαίρει ■ 
Μϊι Οές τό χρώμα τ’ άπαλό 
Πού γύρω μ’ έχει φέρει.

Ή άγάπη μας >ϊ μυστική 
Βαθειά νά σκοτεινιάση,
Κ’ Λ ροδόστέφανή μου αυγή, 
Μή θέλμς νά [ϊραδυάσμ. 

κράτους. 'Εν έτει 1756 έκτίσθησαν αί S6vres. 
πόλις έπί τού Σηκουάνα,αλλά τά παλαιά σκεύη 
δέν είναι έκ ποοσελάνη:’ εΐνε έκ ©αβεντιανής 
ζύμης λεπτοτάτ ης καί λευκότατης. Ή κατα
σκευή τής σκληρας πορσελάνης ήρςατο έν Sevres 
τώ 1770.

Αί βιομηχανικά·. Μουσουλμανικά1, τέχναι πε
ριορίζονται εις τήν κεραμεικήν, αγνώστου ούσης 
τήν πορσελάνης παρά τοΐς Μωαμεθανοί:. Τά 
μεγάλα Περσικά δοχεία διακρίνονται διά τήν 
λεπτότητα καί τήν αρμονίαν των χρωμάτων. Ο 
τάφος τού Μωάμεθ εις τήν Μεδίναν (707 μ.Χ .) 
εΐνε κεκαλυμένος έκ πλακών κεραμοειδών. Η μία 
των εισόδων εΰρίσκεται εις τό μουσεϊον τών Σε
βρών. Οί Μουσουλμάνοι ίδρυσαν έργοστάσια φα- 
βεντιανών σκευών, καταστάντων όνομαστών, έν 
Μικρά ’Ασία καί έν Ρόδω. 'Αλλά κυρίως πε
ριώνυμα είνε τά ’Ισπανό μαυριτανικά φαβεντιανά 
αγγεία, τά κατασκευαζόμενα έν Μαλάγα, Βα- 
λεντία κ.λ.π.

Έπί μάλλον καλλιτεχνική ήν ή ’Αραβική 
ύαλουργία.

("Επεται συνέχει»)

ΏI άφηδέ με νά πετώ
Σέ σύννεφα γαλάζια
Καί άντί χρώμα, νά κρατώ 
Σ’ά χέρια μου τοπάζια.

Κι’ έλα νά παίζουμε κι’ οί ύυό 
Μέ πέτρες σμαραγδένιες
Κι’ άσ’ τό μνημούρι τό ψυχρό, 
Γι’ άγάπες νεκρωμένες.

Ελα ’ς τόν πύργο της χαράς 
Πού έχτιάα γιά σένα 
Κοί νάόαι όύ ό [Ιαδιληάς 
Στον πύργο καί σ’ έμέν ·.

ΜΠΟΡΕΙΣ;

Λ/πορεΐί.·, χ.Ιωμί τραγουδιστή, ποΰ έρωτα μοΒ τάςεις, 
Ζο,ή χαγήΰμεηρ τρε.Ι.Ιή μπορείς τά μοΒ χαρίσης ;
Λ> αντί ,α γερνης σκυθρωπός κι αιωπα ra στεταςης. 
Στη .Ιύρα σου χαρούμενος μπορείς τά τραγουδήσιμ:;

Λ’ά .τάρης χε-ίοιο κα\ χαρά και τής δροσιάς σταγόνα, 
Καί πύργ' δτειροφάτταστο, πατωρι/ο νά μοΒ χτίσι/ς, 
ΙΙοτε 'ητά μάτ.α νά μή 'όΆ τόν πάγο τοΒ χειμ&να 
Και θρόνο, άπδ σύννεφα γαέάζια, ra μοΒ στήσης ·,

Μπορείς, χέωμέ τραγουδιστή, ποΰ χί./ια όι·ο poB έένε 
Τά μάτια σου τά άμορφα, γι' αγάπη ονειρεμένη,
ΙΙοτι τραγούδια νά μήν ‘πής, τραγοιΜια ποΰ νά κΤαΤνε, 
Α” ή .Ιΰρα σου γαροιγιενη να ipa-l-ly δθε διαβαίνει ;

Γιά με νά χτίσης μια ζωή απ' τδν άν/?ών τό χνούδι, 
'Αγνή σάν φεγγοθόέημα, σαν τ/Λιου φίίς καθαρια, 
Και ναχω για νανούρισμα το θείο' σου τραγούδι 
Λ’ά μου θυμίΐη τή ζωή κι ' οχι νεκρά κουφάρια ;

Στόν κΚσμο που έφαντάστηκα μαζί μου νά ττετάδης 
;Ι/.τόρε~ε, χωρίς ή αγάπη σου ποτέ ra κουραστή ;
Και 'ςτό τα(τίδι τό ποΜ, ποτέ νά μή στενάξης, 
Γιά .Ιε'γε μου, τάχα μπορείς, χάωμε τραγουδιστή ;

ΑΙΜΓΛΙΑ ΚΟΧΡΤΕΛΗ

g.Y ΙΙΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΟ βέβαιον εΐνε ότι ή παρ' ήμ.ιν κρ.τική σήμε
ρον δέν εΐνε πολύ εύνους πρός τά Ημερολόγια. 
Είτε διότι αντιπροσωπεύουν παλο,ιάς έποχής σύ

στημα, είτε διότι τό έμπόριον τά διεκδικεί όσον 
καί ή φιλολογ α, άξιού'νται βλεμμάτων μόνον άπό 
τόν πολύν κόσμον, ένω οί νεωτερισταί δεν τά εύρ - 
σκουν αντάξια τών εύρυτάτων βλέψεων των. Εις τά 
Ημερολόγια, είνε αληθές, συναντά κανείς ονόματα 

μόνον άπας τού έτους άναραινόμινα ή φυσιογ.ωμιας 
περιωρισμένης, ώς έπί τό πλεϊστον,αξίας.

Έν τούτοις εις τάςπολλάς σελίδας ενός ημερολο
γίου δέν εΐνε άπίΟανον νά σταματήση τις προ είκοσι, 
τριάκοντα σελίδων, μελέτης και ιντρυοήσεως άξ ων.

Ίδ Ημερολόγιον τοΰ κ. Σκόκου. τδ πρώτον ό
λων κατ’έτος ιμρανιζόμενον, έχει καταστή πλέον 
αναπόφευκτος σύντροφος παντός γραφείου, πάσης 
αιθούσης, πολυτελούς ή πινιχρας. ί’τ.δ την έπο- 
ψιν τής διαδόσεως τών φιλολογικών έργων, τά Η
μερολόγια έν Ελλάδι προσέφεραν αληθείς υπηρε
σίας εις τά γράμματα. ’Υπήρξαν έπί σειράν έτών 
και είνε καί σήμερον άκόμη τα τηλεγραφικά σύρ
ματα τά όποια μεταβιβάζουν τήν πνευματικήν ερ
γασίαν πανταχοϋ τού Έθνους και τήν ισχυροποιούν. 
Δέν εΐνε κανείς βεβαίως τόσον άπλοϋς. όίστε να 
ίσχυρισΟή ότι αντιπροσωπεύουν σλην τήν σύγχρονον 
παραγωγήν. Αλλα τήν καθόλου φυσιογνωμίαν κα
τορθώνουν νά παρουσιάζουν, άλλα σφριγηλήν, ά/.λα 
ώχΡ’’*· .....................................

★ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ★

Τό έφετεινον ΙΙμερολόγιον τού κ. Σκόκου είνε 
ογκώδες, ώς πάντοτε. Ή καλλιτεχνία ίσως δέν

ί'Ημέματ πένθους.—Τό άέτωμα τού Πανεπιστη
μίου καί οί άνύριάντες,— Ό παράφρων της 
Αιόερπούλης.—"Εξ λευκά φέρετρα.—Ή δολο
φονία της όδοϋ ΆγχέΟμου.—Τά δάκρυα της 
παρθενίας.— Τά πλατάγισμα τί.ν χειλέων.— 
Νά μή βαοκαθμ 1. .-—Μία Ανακομιδή.— Μνη- 
μάΰυνον καλλιτέχνιδός.—Αί άνθρωποπαγίδες 
τοΰ ζαχαροπλαστείου. — I’ero l.a. haise. — Ai 
τεφροδόχαι καί οί άκώληκες -Ιό φέρετρον 
πώς χωρεϊ εις ήμιδυ μέτρον. - ΙΙώς θ' άπο- 
θάνω.—Νεύρα, νεύρα, νεΰρα I

ΩΣ ήθε.Ια ru fii) έγραφα, τίποτε σ>ι- 
ριεγον. Πο.Ιύ σπαετως ήιθά.>-θιμ· τήτ 
ΐιτορεέ.ίατ ή όποια τώρα τόσοι- pi 

πιέζε. 1 'ζί τοσ.πώ πε.ΐίόας εκ τοΰ ήμερο.ίογίον 
ρον, τοΰ ρηχός τοΰ όποιον κ./tifi σήρεροε- ό 
άπο.Ιογισρός. ιι.ί.Ι' ό,/1 τά rpv.Ua είχε περιβε 

έχει λογους να ε.’νε ενθουσιασμένη έκ τού άρτιφα- 
νούς τόμου, μετά τας απαιτήσεις μάλισςα. άς σή
μερον ό ανεπτυγμένος κόσμος έχει. Άλλ’αΰτό κα
ταντά ζήτημα όχι τόσον τής καλαισθησίας ενός 
εκδότου, όσον τού . . .χρηματοκιβωτίου του.

Διηγήματα—ιστορικά: σημειώσεις—μεΟυγραφή- 
ματα—ποιήσεις. Ιδού τα τέσσαρα σημεία τοΰ όρι- 
ζοντος τοΰ Ημερολογίου Σκόκου.

Ί ίζ. τών διηγημάτων ευχαρίστως άναγινώσκει τις 
τον «Μ'.λημέ·Όν ένορκον» τού κ. Ξενοπούλου, τήν 
« Επάνοδον τού Μονογενούς»’Αραβικής ύποθέσεως, 
όπως όλα τά διηγήματα τού κ Μεταςά Βοσπορί- 
του, τήν «Βασιλοπούλαν · τοΰ κ. Άξιώτου, τόν 
«Ιΐανδρολόγον > τοΰ κ. ΙΙαπαδιαμάντη, τής «Κα
κές μυροφόρες» τού Νιρβάνα,τήν «8ην Νοεμβρίου» 
Ας Κρητικόν ιδίωμα ύπό τοΰ σεβ.αρχιεπισκόπου Ρε- 
Ούμνης,ϊστις δέν φέρει μόνον στιβαρώς τήν αρχιερα
τικήν μίτραν, άλλά με πολλήν χάριν καί τέχνην 
κρατεί καί το' δ-ηγηματογράφου τόν κάλαμον. ’Ανα
δημοσιεύονται έκ τής «Πινακοθήκης» τά "Νυμφικά 
υποδήματα», κλείει δέ ή σειρά με τόν «Τραγουδι
στήν» του κ. Χρηστοβασιλη. Εις τήν πρωτότυπον 
αύτήν παραγωγήν δέν εΐνε εΰκολον να παρίοη τις 
του Τσέχωφ τήν «Συκοφαντίαν», κατά Οαυμασίαν 
μετάφρασιν τού κ. ΆγαΟ. Κωνσταντινίδου.

II μεΟυγραφία σκορπίζεται άφθονος άπό τόν εκ
δότην, τόν Σατανάν, όστις πολλάκις μάς έτερψε μέ 
τας εύφυεστάτας ήΟογραφίας του.

Τα ιστορικά σημειώματα των κ.κ. Καράλη, Φι
λαρέτου, Δραγάτση, Λαμπρυνίδου, Γαλανή ποικίλ- 
λουσι τας σελίδας, αναμ'ις μετά ποιημάτων, έκ τών 
όποιων τά συμπαθέστερα βλέμματα ελκύουν δύο 
μουσ.κιόταται έμπνεύσ.ις τού "Αγιδος Θέρου.

Δέν είνε άρκετα! τόσα: καλαί, σελίδες δι' έν 
’ΙΙμερολόγιον :

ΚΑΠΟΙΟΣ

β.ίηρέχα pi ρίαχ ραόρηχ ταιχίαχ πέχθον^.Ό.Ια 
μρέρονχ ρίαχ ετερραγίόα σκελετόν...

*

Ί'πό τίι προπί'.Ιαια τοΰ Παχεπιστηρίου ραχ 
τίζοχται Λ αόρατος αί σε.Ηύες τον Εναγγε- 
.Γιον. Παρά τονς έθχοράρτνρας,τόι- Ρήγαν καί 
τόχ Γρηγόριοχ, ράρτνρες d.lJoi πίπτονχ τής 
ίερωτέρας τωχ ίόεώχ. Καί ρία -ρε.ίαχή σημαία 
σχιάζει τό νπερήραχοχ 'Ιίτωρα, καί αί όο.Ιο 
ρόχοι σφαϊραι. εγγίζουχ καί χεκρώχονχ καρόίας 
πίστέώς..

Ό ροχορανής έρπορος τΐχ: Λιβερποό.ίης 
κατασνντρίϋεται. νπό τό ειχάι'ερα. Ά-ί.Ιά τας 
ό-νχ’ίις ιίθόιωχ 0νριϊτ<ύχ τις θά ε&νρεχΐσγ; Καί 
τά β.Ιέπω τά θί-ρατα ραζή, όιχινριστα καί έχ
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II I Ν A Κ Ο Θ Η Κ Η
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

r<5 θανάτω ώς ήσαν χαί er τώ άγώνι τώ έθνι- 
χώ, να φέρωνται εις τό ϊ·στατον καιαφύγιον 
της ζωής.

Μαύρη συννεφιά βαρύνει τήν ατμόσφαιραν. 
ΊΙ νύξ ήπλωσε τας μελανάς πτέρυγας. 'II 

δενδροστοιχία ήτ·.ς εινε συνειθισμέτη νά σκιάζη 
τό άνθηρότερον χαί άριστοκρατικώτερον κάλ - 
.Ιος. βωβή, συντετριμμένη βλέπει να περνούν 
χάτω άπό τά ώχρα φύλλα τών παλαιών δέν 
δροιν της εξ λευκότατα φέρετρα, ακούει ψαλ 
μωδίας, ενώ εν ρεύμα λαϊκόν άγχονται γύρω 
το>ν. . .

♦ *

“Αλλο φέρετρου, τοΰ κυλισθέντος έπί τής 
όδοΰ Άγχέσμου. σύρει τά πικρότερα δάκρυα, 
μητρός καί αδελφής. Ο εκδικητής γίνεται θΰμα!
II έγχαταλειφθεΐσα, γίνεται μάρτυς. Καί 

κατεβιβάσθη ό ζωηρός καί ευφάνταστος νεανίας 
είς τόν τάφον άλλά τά δάκρυα τής αδελφής 
εινε τόσω πολύτιμα, τόσον εξιλαστήρια, ώστε 
ελαφρότερου χώμα δέν θά έκάλυψε ίσως νεκρόν.

♦ ·

Ώ. τά νεΰρα αύτάς τάς ημέρας ύπέστησαν 
επικίνδυνον κλονισμόν. ΊΙ κοινωνία έγινε νευ
ρασθενής. Αί γλώσσαι πηγαινοέρχονται, ανα
λύουν τά κοινωνικά καί Εθνικά ζητήματα, τά 
σχολιάζουν, τά κατακερματίζουν καί ύπό τών 
γλωσσών τό Βαβυλωνιακόν πλατάγισμα συν
τρίβονται άλαβιίστρινα όνειρα,σεπτά ονόματα, 
πορθυνεαί καρδίαι. Ο θάνατος αύτάς τάς 
ημέρας, ά, είργάσθη πολύ χαλά. Τό δρεπάνι 
του, άκούραστον, εβυθίσθη εις τό αίμα. Καιρός 
νά τό άκονίσρ ! "Ας εύχηθώμεν είς τόν γη
ραιού Αυνάστην νά μή βασκαθή. . .

Μία πένθιμος σκηνή μέ έκαμε νά ένθυμηθώ 
έτη εύτυχισμένα.

Μία γλυκεία καλλιτέχνες, έν αριστούργημα 
τής φύσεως ζηλευτόν, μία μουσική άρμονία.πρό 
τριετίας ένεκροΰτο. Τήν είχα γνωρίση λιπόθυ
μου σχεδόν,κάτωθεν τών Πεντελησίων μαρμά 
νων. ύπό τήν σκιάν τών'Αναβρύτων. Καί άπό 
τής νυμφικής παστάδος έξηπλώθη είς τήν κλί
νην έξαφνα τοΰ θανάτου.

Καί προχθές 
ή άξί >η τοΰ 
νεκροθάπτου 

ένεφά νισε εις 
τό φώς τής η
μέρας οστά 
γεγνμ σωμένα
— ειδεχθή ει
κόνα τής μα- 
ταιότητος. ήν 
φρουρεΐή Μου
σική με τούς φθόγγους της. . .

ΊΙ κόρη, δι' ήν τόσαι άφιερώθησαν ποιητι
κοί σελίδες—χαί ιό πνευματικόν χενοτάφιον 
εΰρηται έν τή «Ποικίλη Στοά >—ήφανίσθη ύπό 
τό χώμα είς άμορφου σωρόν. . .

*
♦ ·

Καί αφού πανταχόθεν μέ περιέζωσεν ό θά 
νατος—χαί αύτός άχόμη ό υποφαινόμενος διέ- 
τρεξε τόν κίνδυνον νά γνωρίσρ έκ τοΰ σύνεγ 
γυς τόν φοβερόν Γίγαντα: μάρτυρες μου αί οι 
δηραϊ εσχάραι τοΰ ζαχαροπλαστείου Γιαννάκη
— άς ταξειδεύσωμεν χωρίς ναΰ.ία καί χωρίς 
ν' άφήσωμεν τήν θαλπωρήν τοΰ δωματίου, είς 
Παρισίονς.

Ητο απόγευμα Ιουλίου, ότε μέ ένα φίλον 
μου,ό όποιος κατά θλιβερόν σύμπτωσιν αγωνία 
χαί αύτός νά έκφύγρ άπό τάς σκελετώδεις χεϊ 
ρας τοϋ Χάρου, είσερχόμεθα είς τό κοιμητήριον 
Ρύνβ Ln chaise. Πάντοτε μοΰ αρέσει, έκ ψυ
χικής διαθεσεως, νά περιφέρωμαι εϊς τάφους. 
Τούς θεωρώ ώς μίαν παρηγοριάν δΓ εμέ άξί- 
ζουν όσον εν κήρυγμα έν εκκλησία, όσον έν 
σονέττον τοΰ περιπαθεστέρου ποιητοΰ. ΊΙ έπί - 
σκεψις αΰτη ή πένθιμος πολύ περισσότερον μοΰ 
έπεβάλλετο έν Παρισίοις.

Μετά τοΰ φίλου μου διεσχίσαμεν τούς κατη- 
φεϊς δρομίσχους, τούς έστεφανωμένους μέ τούς 
στεφάνους τής Μνημοσύνης. Έστάθημςν εύλα- 
βως πρό τής κλαιούσης ιτέας, ή όποια γέρνει 
εις τήν μαρμαοίσην προτομήν τοΰ ποιητοΰ τών 
«Νυκτών» καί σιγά-σιγά έφθάσαμεν είς εν ιδι
αίτερον διαμέρισμα. Είς τούς τοίχους τετρα
γωνίδια μαρμάρινα, επάλληλα, μέ γρυσας 
συντόμους έπιγραφάς. ΙΙτο τό τμήμα τών καιο- 
μέσων νεκρών. Αίπλα οί άποτεφρωτικοί κλί
βανοι. ΊΙ Αμερική, ήτις εδέχθη καί έγενίκευσε 
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τόν τρόπον αύτόν τής έκμηδετίσεως τών νε
κρών, τον άπλούστερον, ϋγιεινότερον, olxoro- 
μιχώτερον καί όλιγώτερον πένθιμον,εύρε καί έν 
Ευρώπη συνηγόρους ούκ ολίγους. Είς ήμισυ μέ- 
τρον έπί τοΰ τοίχου έχετε τόν νεκρόν σας, χω
ρίς νά σας βασανίζη ή άθλια σκέψις τών σκω- 
λήκων, τής σαπρίας, τών άναθυμιάσεων,χωρίς 
νά έχετε μετά τρία έτη ανακομιδήν λειψάνων 
καί κόχκαλα άποσαρχωμένα. “Εχετε ώς οί αρ
χαίοι "Ελληνες τήν τεφροδόχον υδρίαν Αύ 
νασθε νά τήν έχετε χαί εϊς τό σπήτι σας εις 
τό ε'.κονοστ όσιόν σας.Τί ώραιότερον. ποιητικιή- 
τερον, άνθρωπινώτερον νά μή άποχωρίζεσθε 
τοΰ προσφιλούς σας προσώπου! II 'Εκκλησία 
άλλως τε όμιλεϊ περί τέφρας, ούτε υποθέτω ότι 
συντείνουν είς τήν άθανασιαν τής ψυχής οί 
σκώληκες κα τά φέρετρα. . .Ούδέν δέ εύγει ύστε
ρον νά έγε/ρωμευ ύπερύψηλα μνημεία, θέτοντες 
έμπροσθεν αύτών τήν κάλπην τής τέφρας.

Πάντοτε έκηρύχθην υπέρ τής καύσεως τώιν 
νεκρών. 'Αλλά τί ωφελεί! Έφ' όσον δέν 
είσάγονται χαί παρ' ήμϊν οί κλίβανοι, πώς νά 
xafj κανείς! Καί ύστάτην εντολήν άν άφήση, 
οί οικείοι καί κληρονόμοι θά εύρεθούκ πρό τής 
ΐιφεύκτου άνάγκης νά μή έκτελέσουν τήν εντο
λήν, καίτοι ύστάτην, έλλείψει μέσων . . . Βλέ
πετε ότι παντού έχουν νά κάμουν τά μέσα, 
έστω καί εάν πρόκειται νά χωθήτε μέσα . . . 
εις τόν τάφον, έστω καί εάν έπιθυμήτε ν' 
άπαλλάξητε τόν κόσμον ένός άηδοΰς θεάματος 
καί τόν ίδιον εαυτόν σας μιας οίκτράς συνέ
πειας τοΰ θαιάτου. 'Η ίκμηδένισις δέν μέ φο
βίζει. 'Αλλά τί νά σάς είπώ . . .“Αμα συλλο 
γίζομαι τί θά γείνη άμα ταφή τό σώμα μου— 
τό ϊδικόν μου όπως καί τοΰ ίδανικωτέρου παρ
θετικού πλάσματος—τί περιβάλλον θά συναν
τήσει τί οίκτρά συναυλία θά όρχήται έπί τής 
άδρανοΰς ύλης, τί θά γείνουν ύπό τήν έρπου- 
σαν ταξιαρχίαν τών σχωλήκων οί οφθαλμοί 
καί τό στόμα : ώ, θέλω τότε περισσότερον νά 
ζήσω, χαί άν έπιστή ή στιγμή ή Μοίρα μου νά 
έπικλώση τόν θάνατον ,προτιμότερον νά χαθώ 
είς μίαν πυρκαϊάν, έλλείψει άποτεφρωτικοΰ κλι
βάνου . .

*
* *

Καί τώρα, θά ζητήσω συγγνώμην άπό τάς 
εύαισθήτους άναγνωστρίας μου διότι έτάραξα 
τήν γαλήνην τοΰ πνευματικού των ορίζοντας 
μέ θέματα έκνευρίζοντα. μή συμβιβαζόμενα πο
σώς ούτε μέ τό έαρ τοΰ προσώπου των, ούτε μέ 
τό σφρίγος τής καρδίας των. Άλλ' αύτάς τάς 
ημέρας, καθ' ας ό ήλιος δέν μάς περιέβαλε μέ 
τό άκτινωτόν τής Αόξης του, χαί αί σταγόνες, 
κατάψυχροι, πένθιμοι, περιέλουον την πόλιν. 
άς μέ συγχωρήσουν άν περιώρισα τήν καρδιά 
μου είς τά άσφυκτικά θωρακικά δεσμά, καί 

άφήκα νά κυριαρχήσουν τά ε εύρα μου, τά φο
βερά μου νεΰρα . . . “Ολαι αί άναγνώστριαίμου 
είξεύρουν πολύ καλά τί θά είπή νεΰρα καί 
συνεπώς θά μοΰ δώσουν τήν χαριτωμένην συγ
γνώμην των.

ΔΑΦΝΙΣ

ΗΑλλΙ Tax Ν1ΗΑ §

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

Η«Ν;α Σκηνή» καί τι Βασιλ'.κον θέατρον ί»ϊ- 
πίτασα·ι τάς αύλαίας σ·/·5ΐν συγχρόνως. Ή 
«“Αλκηστις» τής Ν. Σκηνής, άφήκε ζωηρά; εντυ

πώσεις Ή μετάφσασις εϊς νεοελληνικήν ανάμι
κτων, ήτο ιδέα πολύ άτυχή;.Υπήρξαν σκηναί, καβ’ 
ά; έάν δέν ήμπόδιζεν ή άμφίεσις,Οά ένόμιζέ τις οτι 
ήκουε τον « ’Λγαπητικδν τής Βοσκοποΰλας». Δέν 
εινε δυνατόν νά έννοηθή έπί τέλους, ότι τα αρχαία 
δράματα εινε αρχαία μόνον,και ότι κάθε νεωτεριστική 
μεταβολή έχει σκοπέλους επικινδύνου; ; Μία μετα- 
φρασι; είς καθαρεύουσαν, άνευ υπερβολών και τό 
έργον θά καθίστα νοητόν είς τόν πολύν κόσμον καί 
τό κάλλος τής γλώσσης δέν Οά ήκρωτηριάζετο. Ώς 
πρός τήν έκτέλεσιν,ή δεσποινίς Ειμαρμένη Ξανθάκη 
καίτοι πρώτην φοράν έμφανισΟεϊσα έπί σκηνής,έπαι- 
ξεν ύπέρ πάσαν προσδοκίαν, πολύ έπιτυχώς. Εινε 
ηθοποιός μεγάλου μέλλοντος. ΊΙ Οεραπαινίς πολύ 
καλή επίσης. Ό κ. Ν. ΙΙαπαγεωργίου περιπα
θής, απαγγέλλει όρθώς. άλλ’ είς τού; βηματι
σμούς κα! εϊς τάς μερικάς εκρήξεις πάθους απομα
κρύνεται τής τέχνης. Ό κ. Λέων ώς 'Ηρακλής ήν- 
νόησε αρκετά καλά τό μέρος του. Περί τών άλλων 
ηθοποιών, ελάχιστος δύναται νά γίνη λόγος.

Ή σκηνοθεσία άρίστη. Σπανιως είς Έλλ. θέα
τρων παρετηρήθη τόση ϊσ’.ορική ακρίβεια είς διακό
σμησαν σκηνής καί είς τάς αμφιέσεις. II μουσική 
τοϋ Γλούκ, άνταξία τοϋ έργου.

Ή «Ν. Σκηνή » έθεσεν ήδη ασφαλή θεμέλια. 
Σφίγγομεν τοϋ ϊόρυτοϋ τήν χεΐρα. ή όποια πολύ είρ
γάσθη διά τήν έπιτυχ·’αν.

*
• ·

Ηέναρξι; τοϋ Β. θεάτρου ήτο τυπική. Ό κόσμος 
έλαβε τήν ευκαιρίαν νά περιεργασθή ανέτως τό νέον 
θέατρων, άκροώμ-.νος συγχρόνως καί μ.ουσικής έκτε- 
λέσεως τεμαχίων τινών. Μία εισαγωγική όμιλία ήτο 
απαραίτητος, άλλά δυστυχώς ό κ. Βλάχος δέν εινε 
πλέον διευθυντής του Β. θεάτρου.

** ·
ΊΙ Ρεζάν ένεφανίσθη διά τής Madame Sans— 

Gene. Είς τήν σκηνήν έν τή 6'. πράξε: τής λογο- 
μαχίας καί κατά τήν γ’. πράξιν συνήρπασε τούς 
άκροατάς. Παίζει μέ πολλήν φυσικότητα, δέν δύ
ναται όμως νά συγκριθή μέ τήν Βερνάρ, ή τήν 
Δουζε, ή τήν Σόρμα, αΐτινες στερρώς κρατούν τά 
σκήπτρα τής νεωτέρας σκηνής.

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ
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II I Ν Α ΚΟΘΗΚ II

ΑΓΓΛΙΑ
Εί; τήν ’Εθνικήν Πινακοθήκην τοΰ Λονδίνου έτο- 

ποθετήθη και έξετέθη είς κοινήν θέαν ή περίφημος συλ
λογή τοϋ Κωνσταντίνου Ίωνίδου. Αί Άγλικαι εφη
μερίδες γράφουν, ότι ή συλλογή αυτή είνε πολύτιμο; 
καί σπάνιά, προσελκύει δέ άπειρον, κόσμον.

— ΆπέΟανεν έν Λονδίνφ τή 7 Νοεμβρίου,ό "Αγγλος 
καλλιτέχνης Kate Greenaway. Υιός χαλκογράφου, 
έγε.νήΟη τώ 1815. Έκ μικρά; ηλικία; έπεδείξατο έκ
τακτον κλίσιν πρός τήν τέχνην Ό Kate Greenaway 
διεκρίθη διά ιήν πρωτοτυπίαν καί διά τήν λεπτότητα 
τών έργων αύτοϋ. Είκόν>; μιας ωραίας συνθέσεως αύ
τοϋ, τών «Μηνών», δημοσιεύει ή «Revue Univeiselle» 
εί; τό τελευταίου φύλλου αύτής.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Άπέθανε έν Dusseldorf ό γλύπτη; Ιωσήφ Tnshans. 

Έκ τών έργων του γνωστότερα είνε ή «Αιχμάλωτος 
’Αμαξών», τό «Μνημείον τοϋ Ρήνου» καί ό « Άνδριάς 
τοϋ Μόλτκε», ό έν Βερολίνω ιδρυθεί;.

— ΆπέΟανεν έν Γλάστοβιτς ό ζωγράφο; Φρειδερίκος 
Preller. Υίο; τοπειογράφου, λίαν όνομαστοΰ, Οανόν- 
τος τώ 1878, έγεννήΟη έν Βεΰμάργ, τώ 1838. Έδι- 
δαχΟη ύπό τοϋ πατρ·’ς του, ον καί ήκολούθησε είς διά 
φορά ταξείδια.

Μετά τόν θάνατον αύτοϋ, έγκατεστάΟη εί; Δρέσδην 
ένθα παρέδιδε τοπειογραφΐαν εί; τήν Καλλιτεχνικήν 
σχολήν. Πολλά έργα του εύρίσκονται εί; τά Μουσεία 
τής Δρέσδης, τή; Λειψία; κ. τ. λ.

ΓΑΛΛΙΑ
Έν Παρισίοι;, πρωτοβουλία τής κ. Tanueunev καί 

τών κ. κ. Janning καί Legrand ίδρύθη ύπό τήν έπω- 
νυμίαν «La Maison des Aris» εταιρεία σκοπούσα τήν 
ύποστήριξιν τών νέων καλλιτεχνών τών ήκιστα γνω
στών καί την διοργάνωσιν διαρκοΰ; έκΟέσεως χάριν 
των έργων των, αδιακρίτως σχολών καί έΟνικότητος. 
Ή έκΟεσις αύτη κέκτηται τό πλεονέκτημα δ-ι δέν Οά 
επέρχεται συμπαραβολή πρό; άλλα έργα ποοηγμένων 
έν τή τέχνη συναδέλφων, Οά περιλάβη δέ πάντα τά 
είδη τή; τέχνης.

— ΆπέΟανεν έν Παρισίοι; ό διακεκριμένο; άρχι- 
τέκτων καί ένθερμο; φιλέλλην Ch. Chipiez,πολλά γρά- 
ψας περί Έλλ. Τέχνης.

— ΆπέΟανεν έν Παρισίοι; ό ζωγράφος Λουδοβίκο; 
Dardoire, τοπειογράφος μέ αληθές τάλαντου, διακρι- 
θε'ις και διά τόν ζωηρόν χρωματισμόν. ’Εξέθεσε πόλ- 
λάκι; τό Salon τών Παρισίων πλεΐστα έργα καί 
έλαβε μετάλλια εί; τά; εκθέσει: τοΰ 1889 καί 1900. 
Έπι πολύν χρόνον ητο συνεργάτης σχεδίων εις τήν 
«Illustration» καί εί; τό «Tour du Monde».

ΒΕΛΓΙΟΝ
ΆπέΟανεν ό Βέλγο; γλύπτη; Λουδοβίκο; Σαμαίν. 

Τυχών τοΰ βραβείου τή; Ρώμης, διέμεινεν έπι μακράν 
έν ’Ιταλία, μεθ’ 8 έπέστρεψε εις Βέλγιον Έκ τών 
κυριωτέρων έργων του είνε ή «Θέμις».

— ΆπέΟανεν εν Βρυξέλλαις ό Βέλγο; τοπειογράφος 
Van lJ*‘l Heclll. Έμαθήτευσε παρά τω Jean Fort a er I, 
εις τόέξοχον εργαστήριο» του,έξ ού έξήλθον ό F.Cormon, 
E.Waulers. Ε. Agneessens καί άλλοι όνομαστοι ζω
γράφοι. Ό J. Fortaels μετά τών Const. Meunier, F. 
Hops, A. Vewile κ. τ. λ. ήδοαίωσε τήν «ΈλευΟέραν 
σχολήν τών Καλών Τεχνών», ήτι; άνήγαγε τήν Βελ

γικήν τέχνην παραλλήλως πρός τήν Γαλλικήν Σχο
λήν τοΰ 1860. Τό Μουσείον τών Βρυξελλών κέκτηται 
ένα πίνακα καλώ; συντεθειμένου, είκονίζοντα τα περί
χωρα τή; Dordrecht

ΡΩΣΣΙΑ
ΆπέΟανεν έν Πετρουπόλει ό ζωγράφος Ph. S. Shu- 

l-anley. έν ηλικία 65 έτών. Άπό τοϋ 1874 διετέλει
καθηγητής τής Ακαδημίας τή; πόλεως Σαρατόβ, έν 
η καί έγεννηΟη. Έκ τών καλλιτέρων πινάκων του 
είνε 4 επιγραφόμενο; «ΙΙρό τοϋ Γάμου».

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΆπέΟανεν έν Μαδρίτη ό Ισπανό; ζωγράφος Λουδο

βίκος Alvarez. Μαθητής τή; Καλλιτεχνική; σχολής, 
έλαβε τώ 1869 τό Βραβείου ττς Ρώμης, ’ένθα καί 
μετέβη, διαμείνα; ίπΐ τριάκοντα έτη Έν Ρώμη 
είργάσΟη τά καλλίτερα του έργα. Ίίτο έξοχος εί; τό 
χρώμα, ύπενθυμίζων εν τοί; εργοι; του τόν Fortuny. 
ΕίργάσΟη ει; ιστορικούς πίνακας εις είδογραφιας καί 
εις προσωπογραφίας. Έν ετει 1898 έπανήλΟεν ε’ις Μα
δρίτην, ένθα άνελαβε τήν διεύΟυνσιν τοΰ Μουσείου τοϋ 
I’rado Έκ των έργων του διακρίνον-αι αί ι< Άπόκρεω 
τοΰ Prado», ό «γάμο; Ρωμαία; πριγκιπίσσης» καί 
τό έξοχώτερόν του έργον «La chaise de Filippe 11», 
γνωστόν εκ τών απείρων χαλκογραφικών εκτύπων.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Ό έν Και'ρω διακεκριμένο; καλλιτέχνης κ. II. Ί’σι- 

ριγώτη; άπεπεοάτωσε μέγαν πίνακα είκονίζοντα υπαί
θριον Οέατρον Αιγυπτιακόν, καί έτερον μικρότερου πί
νακα παριστώντα αυλήν τεμένους μετά λουτήρος, έν 
ω καθαρίζονται ο: πιστοί πριν ή προσέλθωσιν είς τήν 
προσευχήν τής μεσημβρίας.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Δι' αύτοκρατορικοΰ Ίραδέ άπενεμήΟη χρυσοϋν καί 

αργυροϋν μετάλλιον εις τήν έν Άγίω "Ορει έν Χρι
στώ αδελφότητα τών Ίωσαφαίων Άγιογράφων. Ή 
είρημένη αδελφότης θεωρείται ώ; ή κορυφαία τής 'Ορ
θοδόξου Χριστιανική; Αγιογραφία;,τά δέ μεγαλείτερα 
τοΰ Άγ. "Ορους μοναστήρια φέρουσιν εικόνας αύτών.

Οί Ίωσαφαίοι αδελφοί τυγχάνουσι και τής προσ
τασίας τοΰ ΙΤατριάρχου Κων (πόλεως ’Ιωακείμ Γ'.

ΚΡΗΤΗ
Διά τή; τελευταίας πρό; τήν έν Κρήτη 

Λί νεώτεραι Άν. Διεύθυσιν τή; Παιδείας έκθέσεώς 
άνασχαφαί του ό έφορο; τών αρχαιοτήτων κ. Ξαν- 

θουδίδη; αγγέλλει, δτι κατά τά; άνα- 
σκαφα; εν τώ παρά τά Καλύβια μυκηναϊκώ νεκροτα- 
φείω, ήλθον εις φώς δύο ακόμη τάφοι, οί ύπό τά στο - 
χεία Ζ καί Π.

Άμφότεροι οί τάφοι ούτοι εύρίσκονται είς τήν ανα
τολικήν κλιτόν τοϋ μικρού γηλόφου, ίχουσι δέ διεύ- 
θυνσιν έξ Α. πρός Δ καί είνε λαξευτοί τοϋ είδους τών 
θαλαμοειδών λεγομένων, ήτοι συνίστανται έκ τοϋ νε
κρικού θαλάμου, δστι; είνε δωμάτιον τετράγωνον, τό 
οποίον αποστεογγυλούμενον κατά τήν είς τό βάθος 
πλευράν και έφ’ όσον ύψοϋται πρό; τά άνω, καταλή
γει εί; στέγην λαξευτήν θολοειδή. ΊΙ στέγη δμως 
αυτή εχει καταρρεύσει εί; πάντα; τού; μέχρι τούδε 
ανεσκαμμένου; τάφου; καί έχει πληρώσει τού; θαλά
μου; χωμάτων. Ε’ις τόν νεκρικόν θάλαμον άγει δοόμο; 
λαξευτό; 4—5 μέτ.’ων μήκους, καί 1,15 περίπου πλά
τους, ή δέ Ούρα, φέρουσα έκ τοΰ δρόμου εις το ι 0ά- 

λαμον, όταν σώζηται, αποτελεί άψϊδα εί; τήν κορυ- 
οήν και είνε πεπραγμένη πάντοτε διά λίθων λογάδων, 
ανευ πηλού.

Εί; τόν τάφον Α ήσαν τεθ μμένοι πλείονε; τοϋ 
ενός, ίσως τ:ιίς, τά οστά δέ ήσαν έντελώς σεσηπότα 
καί μόνον οί όδόντε; οιετηροΰντο έτι στεοεοί. Τά εύ- 
ρεθέντα έν τώ τάφω τούτω αντικείμενα εινε τα έξής :

Άγγείον πήλινον έ> σχήρατι οίνοχόη; υέ λαιμόν 
και στόυιον απομιμούμενα κεφαλήν πτηνού, μικρόν 
κάτοπτρου χαλκοΰν, δύο μικρά λίθινα αγγεία, ψή^οι 
όρμοι έξ έλέφαντος ορθογωνίου σχήματος φέρουσαι επι 
τής οψεω; παράστασιν ναυτίλου, σφαίρα χρυσή κούφη, 
χρησιμοποιουμένη ώς μεσαίον εξάρτημα περιδέραιου 
καί κεκοσμηνένη μέ κοκκίδωσιν καί περίκλειστου χεί- 
μευσιν, πολλοί σπόνδυλοι λίθινοι εκ στ-ατίτου, σω
μάτιά τινα πυραμοειδή έξ έλέφαντος τετρημένα καί 
αύλακωτά καί ψήφοι δ.μου έξ ύαλίνη; μάζη; σεσα- 
Ορωμένη; νΰν.

Είς δέ τόν ύπό σ'οιχείον II τάφον εΰρεθησαν τα 
έξής κτερίσματι : Έγγεγλυμμένη Μυκηναϊκή λίθο; 
έκ σαρδίου λίθου ό.θογωνίου σχήματος, αλλ ολίγον 
κυοτο.μένη είς τά: μεγάλα; πλευρά;, φέρουσα παρα
στάσεις καί έπι τών δύο όψεων. Καί επί μέν τή; μιά; 
έχει άνδρα συλλαμβάνοντα μέγαν ταύρον, όν προσπα
θεί γονατίζων καί επί τού εδάφους στηριζόμενος να 
κοατήση έκ τών κεοάτων πειρώμενον να διαφύγε, επι 
δέ τή; άλλη; φέρει τόν Βαβυλώνιον δαίμονα τή; κα- 
ταιγίδος, τόν Τυφώνα, τερατόμορφου, ώ; εκονίζεται 
έν τοί; έργοι; τή; άσσυροβαβυλωνιακή; τέχ ης, μέ 
ανοικτόν τό στόμα, ΐσταμενον έπι τών δύο οπισθίων 
ποδών, διά δέ τών δύο έμπροτθίων κοατοΰντα μετέω
ρον τετράπουν. 'Επί τών νώτων φέρει τόν βαρύ·’ βι- 
6υλ.ωνιακον θυσσανωτόν έπενδύτην τών Βασιλέων τή; 
Βαβυλώνος. ΊΙ λίθο; αύτή εινε εύρημα πρώτης τάξεως, 
σημαντικωτάτη δέ καί διά τήν επί τής δευτ-'ρας οψεω; 
παράστασιν.

Άλλα εύ,ήματα εινε : δακτύλιο; λεπτό: κτερισμα- 
τικός, 1 5 ψήφοι χρυσαί ορθογωνίου σχήματος μέ παρα
στάσεις ναυτίλου επί τής κυρίας δψεως καί εντελώ; 
όμοιαι προς τό; τοΰ τάφου Δ, α/.λά συντεθλασμεναι 
έ< -.ή; πιέσεως καί μικιόν παραμεμορφωμέναι' ψήφ-.ι 
έξ έλέφαντος καί λεπτότατα! χάνδραι διαφόρων χρω
μάτων. Οί έν τω τάφω νεκροί ήσαν πλείον-ς τοΰ ένίς

ΕΛΛΑΣ
Ή κυρία Ίουλιέττα Άδάμ, άπέστειλε 

Σύντομοι είς τόν δήμον Αθηναίων ώραίαν είκό-α 
ειδήσεις τοΰ Γάλλου ζωγράφου Pnvis de Cha van- 

nes. Τό ίώρον συνώδευσε δι’ έπιστολήί, 
έν ή μεταξύ άλλων γράφει τά έξής. «Ή είκών αυτή 
μοΰ ητο λίαν προσφιλή; και δέν ήουνήθην νά άποχω- 
ρισθώ αύτής ή μόνον, όταν έσκέφθην ότι μέλλει νά 
εύρεθή εί; γωνίαν τινά τής ιερά; πόλεως,έν ή δλαι αί 
τέχναι έγεννήθησαν.»

— Κατά τόν έσχάτως γινόμενον διαγωνισμόν έν 
Παρισίοι; παρά τής Γαλλική; «Έπιθεωρήσεως τή; 
Τέχνης καί τή; Κοσμητικής» έβραβεύθη διά τρίτου 
βραβείου εν τώ διαγωνισμω τών διαφημίσεων ό έν 
Παρισίοι; διαμένων Γαλανή;. Εί; τήν είοημένηνο'Ε- 
πιθεώρησιν» έδημ,οσιεύθη καί κρίσι; περί τοΰ βραβευ- 
θέντο; έργου κ. Γαλάνη μετά τοϋ σχεδίου.

— Άπεφασίσθη ή ϊδουσι; άνδριχντος τοΰ Ρήγα 
Φερραίου εί; τήν γενέθλιάν του πόλιν, τό Βελεστίνον.

— Ό γλύπτης κ. Θ. Δημητρίου εργάζεται τόν «Φι
λοκτήτη » κρατούντα τον άλγοΰντα πόδα. Τό άγαλμα 
είνε φυσικού μεγέθους.

— Η δεσπονίς Μαρίκα Τερζάκη, διάγωνισθείσα 
εΐσήλθεν είς τήν Notre Dame Academy Cu Ne've'le 
Mass μέ τόν βαθμόν "Αριστα.

— ΊΊ κ Άννα Παπαδοπούλου, έλαβε χαλκοΰν 

μετάλλιον ε’ις τήν Exposition d'art derocatif διά τά 
έγχρ·.μά τη; σχέδια κεντημάτων. "Ηδη ή κ. ΙΙαπα- 
δοπ·,ύλου καταγίνεται εί; panneaux έκ μετάξη; διά 
θύρας.

— Παρά τόν Άγιον Αθανάσιον τοΰ Θησείου ανευ- 
ρέθη ώραίον ανάγλυφου γυμνού δρομέως,φέροντο; κρά
νος. Ανάγεται ε’ις τόν Ε’ π. X. αιώνα.

— Ό Αμερικανό; Νομικό; σύμβουλο; κ Ροζερ 
Δόστερ έζήτησε νά τώ έπιτραπή νά άποκτήση εί; 
μαρμάρινο» αντίτυπου τό άγαλμα τή; Θέμιδος, ϊνα 
στηθή εις τό άνεγειρόιαενον Μεγάρου τών Δικαστη
ρίων τή; Βοστώνη;. Ή άδεια έδόθη Ό κ. Μπονάνος 
προσε'^έρΟη νά τό έργασθή.

— Ο κ. Προκοπίου νέα έργα επερατωσε, το «επ’ 
αΰτοφώρω» σκηνήν παιδικού έρωτο; καί μίαν προσω
πογραφίαν τή; καλλιτέχνιδο; Μελά. Ό κ. Προκοπίου 
προσεχώς άπέρχεται εί: Ιταλίαν.

—01 εταίροι τοϋ έν Πειραιεί διαλυθέντο; πρό έτών 
Καλλιτεχνικού κέντρου, άπεφάσισαν τή- άνασύστα- 
σιν αύτού, ύπό ά'λους όρου; καί άλ>ο πρόγραμμα.

— Ό έν Λονδίνω άπό τινο; διαμένων "Ελλην καλ
λιτέχνης κ. Δ. Λ. Κωνσταντινίδη; αποπεράτωσε δύο 
νέα εογα ποοωρισμένα διά τήν προσεχή έκθεσιν τοΰ 
έν Γλασκώβ-η Royal Institute.

— Σκίψις γίνεται όπως ίδρυθή έν Άθήναις πρα
κτική αρχαιολογική σχολή.

— Πρίτοσιο υπεβλήθη εί; τό Δημ. Συμβούλιον 
Αθηναίων όπως όμοίωμα τοΰ ανδριά το; τοϋ Διάκου, 
τοϋ έν Λαμία στηθέντο;, άνεγερθή καί έν Άθήναι , 
τοϋ καλλιτέχνου μή α’ιτοΰντο; ούδεμίαν ιδιαιτέραν 
αμοιβήν.

— Ό κ. Σ. Ξενόπουλοο έφιλοτέχνησεν ε> ώραιό- 
τατον νεωτεριστικόν πρόγραμμα (afftche) τή; «Νέα; 
Σκηνή;».

— Ο κ Β Κοντόπουλοο δύο νέα έργα άπεπερά- 
τωσε. Τήν «Λεϊλάν» καί τον « Κεστόν»,αρχαϊκή; ύπο- 
θέσεως. Ή δεσποινίς δέ Φοίβη Κοντοπούλου, αδελφή 
τοϋ καλλιτέχνου, ε’ιργάσθη τό ο Dolce far nienle) καί 
το «Μή με λησμονεί» έργα έμφαίνοντα ικανήν έπίδο- 
οιν εί; τήν τέχνην.

—Ή Α.Β.Υ.ό πρίγκιψ Νικόλαος άνέλαβε ύπό τήν 
προστασίαν τούτην Καλλιτεχνικήν έκθεσιν τού Παρ
νασσού, ήτις ανοίγει τήν I Δεκεμβρίου.Ή προθεσμία 
τής παραδοχής έληξε. Μεταξύ τών άποσταλέντων έρ
γων περιλαμβάνονται καί πίνακες τών κ. κ. Ράλλη, 
Ρίζου, Σαββίδου, ΙΙαρθένη, Γιαλλινά, Θωμοπούλου, 
Σιγάλα,έκθέτοντο; έν ποιμενικόν είδύλλιον, πρός τού
τοι; δέ άπέστειλαν εργ» καί ξένοι καλλιτέχναι οί κ. 
κ. Γινιάρ, Σράμ, Άϊζενχούτ, ό έκ Ρουμανίας κ. Σι
μωνίδης, αρχιτεκτονικά δέ σχέδια οί κ. κ. Θεοδωρα- 
κάκη; καί Μεγαοεύς έκ Παρισίων.

— Άπεοτάλησαυ είς Παρισιού; ύπό τή; οικείας 
επιτροπής 10.000 φρ. χρ ώς πρώτη αποστολή διά 
τήν εί; χαλκόν χύσιν τοΰ άνδριάντο; Κολοκοτρώνη,τοΰ 
προωρισμένου διά τάς Αθήνας.

— Etc τό Πολυτεχεΐον κατά τάς Κυριακάς φοι- 
τώσι τριάκοντα μαθήτρια: εί; τό τμήμα τή; ζωγρα
φικής.

— Πσρεδόθη ύπό τοΰ ν. Μποκατσιάμπη εί; τό 
Πανεπιστήμιου ή είκών τοΰ καθηγητοΰ Γαλβάνη, μετά 
πολλής τέχνης είργασμένη.

— Καθά πληροφορούμεθα, ούκ ολίγοι καλλιτέχναι 
έκ τών μή μετεχόντων εί; τήν έκθεσιν τοΰ ·1Ιαρνασ- 
σοϋ» ώ; καί έκ τών μετασχόντων τινές, κατόπιν συν- 
ενοήσεως. πρόκειται νά διωργανώσουν κατά τόν προ
σεχή Μάρτιον ίδιαν Καλλ έκθεσιν. Ό κανονισμό; 
αύτή; μελετάται ήδη.
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ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ ΜΑΣΠΕΡΙ ΤΩΝ “ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,,
[’Em τή εκδόσει τών «’Εντυπώσεων τής 

Ζωής» τοΰ ήμετέρον Διευϋνντοϋ, πολλοί Ιγρά- 
φησον κρίσεις και πολλά! Ιστιίλησαν πρός τόν 
συγγραφέα Ιπιστολαί, δι’ ών κρίνει αι τό νέον 
αυτοί· ίργον. ’Εξ αυτών, παραϋέτομεν τινας κα
τωτέρω].

Μέ τάς μελαγχολίας τοΰ φθινοπώρου καί μέ τά 
πρώτα ψυχαλίσματα είδε τό φώς κομψότατου καλλι
τεχνικόν τεύχος «Αί εντυπώσεις έκ τής ζωής» τοΰ 
γλαφυρωτάτου, τού τελείως παρισιάνου λογογράφου 
μας κ. Δ. Καλογεροπούλου. Εινε μία σειρά διηγημά
των παρμένων από την καθ’ ημέραν ζωήν, άπό τό 
μέγα θέατρο/ τής πάλης, άπό τήν άπέραιτον παλαί- 
στραν τών ψυχών.

Τόν συγγραφέα ένέπνευσαν αί θύελλαι τής ανθρώ
πινης ψυχή: καί αύτάς ήθέλησε νά φωτογραφήση εις 
τας εξήκοντα τέσσαρας σελίδας τοΰ βιβλίον του.

Το απέραντον κοιμητήριον όπου θάπτονται τόσα 
χρυσά απόρρητα, ή πολύπτυχος σελίς τής ψυχής τοΰ 
νεωτέρου ανθρώπου, τόν ειλκυσε και τόν εσυρε μέχρι 
τοΰ σημείου τής έρεύνης. Και ή ερευνά τοΰ συγγρα- 
φέως δέν άπέτυχε, διότι άπό τά βάθη, διότι άπό τάς 
μύρια; πτυχάς τής ψυχής τάς όποιας μέ πρ’.σοχήν 
εξεδίπλωσεν, άνέσυρε τόν πόνον καί τό δάκρυ καί τό 
φοβισμένου μειδίαμα καί είδε μέσα εις αυτά τήν ζωήν 
εις την μεγαλειτέραν εντασιν καί εις τό χαμηλότερου 
ανάστημα. Καί άπό τό δάκρυ καί άπο τόν πόνον 
έπήρε καί έπλασε τόν κόσμον τής ιδέας μέ τά πλου- 
σιώτερα χρώματα.

Άπο τα οκτώ διηγήματά του, ή «Φρύνη» καί 
μονή θα ηρκει δια τά χειροκροεήματα τοΰ κοινού. 
Εινε ή φωτεινότερα είκών τής γυναικός μέ τήν όποιαν 
ΊΡΖ1σε τ° πρώτον δράμα καί μέ τήν όποιαν θά τε- 
λειώση ή τελευταία κωμωδία. 'Εκτός όλων αυτών 
ανάγκη νά σημειωθή ότι ό κ. Καλ-.γερόπουλος χωρίς 
πέριξ αύτοΰ νά κατασκευάση άντιπλημμυρικά έργα, 
εινε ό μόνος, ό μή παρασυρθείς ύπό τοΰ ρεύματος τοΰ 
μαλλιαροσυμβο) ισμού Καί τοΰτο ίσως νά είνε τό σπου
δαιότερου.

• Καιροί» Τϊμος ΜωραΙ’τίνης

Λγο.τηεε μου
Προτού κανείς διαβάση ένα ε«γο, εχει χρέος ν’άπο- 

μακρύνη από τόν έαυτό του κάθε ιδέα, πού μπορεί" νά 
φερη εμπόδιο στη σκέψι του, κ’ έτσι να τόν κάμη νά 
μή μπορή να διακρίνη τό καλό ή τό κακό ποΰ μέσα 
κεϊ" βρίσκεται.

’Εγώ πάντα μ’ αυτές τές σκέψεις πέρνω τό βιβλίο 
στο χέοι μου καί γιά τούτο Θαρρώ πώς λέω κείνο ποΰ 
πραγματικό αισθάνομαι. ’Εδώ δέν είνε βέβαιο {εέρος 
γιά νά πώ όσα, αγαπητέ Μίμη, σοΰ πρέπουν, μα σου 
γράφω μερικές ατομικές μου εντυπώσεις. Τά δνηγή- 
ματά σου τά διάβασα,τά ξαναδιάβασα, κ’ είδα μέ με
γάλη μουγαρά νά παρουσιάζεσαι μπροστά μου καί νά 
μού λές με τό αριστοκρατικό σου ΰφος, μέ τήν άμί- 
μητή σου χάρι καί μέ τήν ευγένειαν τοΰ αισθήματος 
σου, όσα πραγματικώς αισθάνεσαι. Σέ ακολουθώ καί 
ξανοίγω άγάλι άγάλι τές μορφές ποΰ ζωντανεύει ή 
πέννα σου, σά νά ξεκολλούν άπό τό βιβλίο. "Οσο γιά 
τή γλώσσα δέν ξέρω τί νά σού πώ. Αυτό μόνο σοΰ λέω 
οτι δέ Θά ξαναδιαβάσω πλέον τά διηγήματά σου,γιατί 

0’ αναγκασθώ ενώ λάτρης τής χρυσή; μου δημοτικής 
νά τής κάμω καμμιαν απιστία.

Σέ φιλώ. Χτέφανος Μαρτζώκης

Φί.Ιτχτε
Δέν ενθυμούμαι ακριβώς τό έτος τοΰ φιλολογικού 

ήμών δεσμού, πάντως όμως τό οιαρρεύσαν διάστημα 
ύπερβαίνει τήν δεκαετη-.ίδα.

Καί δέκα έτη, φ ονώ, ύπεραρκούσιν εί; τό νά έξα- 
οφαλίσωσι σαφή,καθωρισμένην τήν κρισιν τής αληθούς 
μελέτης, επί τών προϊόνων τής άνεγνωρισμένης πνευ
ματικής δράσεως τοιαύτην δ' εννοώ την γνησίαν φι
λολογικήν παραγωγήν, τήν άπορρέουσαν άπο τήν φυ
σικήν τάσιν τής προόδου ύπέρ τής αναπτύξεως καί 
μορφώσεως. Ώς γνωρίζεις, εκηρύχθην αείποτε ύπο- 
στηρικτής τοΰ εθνικού δόγματος και εξακολουθώ νά 
εργάζομαι ύπό τήν ΐσχυράν έπίδρασιν τοΰ προγράμμα
τος τής αθανάτου ελληνικής σχολής, οΰχί όπως φαν
τάζονται ταύτην αί ταπειναί εξαιρέσεις καί ΐδιορρυθ- 
μίχι, αί άσυμμετρϊαι καί οί παραλογισμοί.

Πρόμαχο; εν φλογερω φανατισμώ τοιούτου συστή
ματος, όπερ ηυ.ύνθη έν τή φιλολογική μου δράσει καί 
δι' άλλων προσπαθειών, άς δέν αγνοείς, κατανοώ πλη
ρέστατα τήν ανάγκην, ήτις δημιουργεί" καθήκοντα 
ύπέρ τής σχολής ταύτης καί διά τούτο τόν πρός τά 
έργα σου χαιρετισμόν, άπό τοιαύτη; άπόψεως, θεωρό» 
επιβαλλόμενο·/.

Άνεκτθεν παρηκολούθησα έπιμελώς καί εν παση 
δυνατή λεπτομερείς τήν εργασίαν σου.

Ευτυχώς τό κύριον προσόν ταύτης ουδέποτε έθρή- 
νησα έκμηδενιζόμενον’ τήν ιμμονήν δηλαδή καί τήν 
σταθερότητα εις τε τό ύφος, τήν γλώσσαν καί τήν 
καθόλου έκφρασιν. Καί τούτο άποδεικνύει ότι, παρα- 
μένων πιστός εις τό φιλολογικόν σύστημα απο πε- 
ποίθησεως, δέν συνεσχετίσθης μετά τών φιλολογικών 
νεωτερισμών οΐτινες τοΰ; άπλουστερους ηχμαλώτιταν 
καί τούς άγαν ελαφρού; προσελκύσαντε;, ήνάγκασαν 
ν' αρνηθοΰν τό φώς, τό πνεύμα, την αλήθειαν καί την 
εθνικήν ζωήν.

Είμαι έκ τών αρχαιότερων σου φίλων, γνωρίζεις δέ 
έκ τοΰ φανατισμού μου, ότι εάν ή φιλολογική σου δρά- 
σις δέν μ’ ένεθουσία, τήν φιλίαν θά έθεώρουν ώς μέ
σον συνεχούς διαμάχης καί ανταγωνισμού, όπως δυ
στυχώς με άλλους συμβαίνει- ευτυχώ; όμως ουδέποτε 
παράφωνος τόνος διεταραξε την αρμονίαν συνεργασίας, 
ήτις αφού ύπάγεται εί; τήν κρθαοώς έθνικήν θεσμο- 
Οεσίαν τού ελευθέρου λόγου, δέν ητο δυνατόν ν’ άπο 
τελέση έξαίρεσιν,παρεκκλίνουσα ή διαστρεφομένη.

Και τόν ελεύθερον τούτον λόγον, όστις ένέπνευσεν 
αείποτε τήν Ελλάδα, όστις «θριάμβευσε διά τής δό- 
ξη: της, άπηθανατίσθη διά τής ιστορίας της καί θά 
ζή αιωνίως, ώς αθάνατος ήλιος τού φωτός, έπείσθην 
ότι άντελήφθης κατά βάθος, έχων ΐσχυράν δύναμιν 
δράσε··;, συναυθήματος καί κατανοήσει·»;.

Μόνον δ άποκτήσας τό δικαίωμα καί τό προνόμιον 
νά όμιλή μέ τήν άρχαίαν Ελλάδα,ν' αντιλαμβάνεται 
τών ποικίλων εκφάνσεων τοΰ αιωνίου της ιδανικού, 
νά λατρεύη τά λείψανα καί τά συντρίμματα της, οχι 
ώς θρήνων τόν θάνατον ή χαιρετών τούς νεκρούς, αλλά 
προσκυνών σύιαβολα ζωής αχανούς καί ατελεύτητου, 
μόνον, λέγω, εκείνος δύναται νά άναγνωοισθή ώς αλη
θής, ώς τίμιος, ώ, φιλόπατρις εργάτης έν τώ μεγάλω 
σταδίω τή; πνευματική; ζωή;

Τό παν, ή αρχαία "Ελλάς.
Τοΰτο γνωρίζεις είναι τό σύνθημα όπερ μέ συγ

κρατεί", μ’ ένθουσιά, μέ παραφέρει καί μ’ ενισχύει, 
μοί χορηγεί" τού; παλμούς καί τού; πόθους, τήν έλ- 
πίδα καί τα όνειρα, την πνοήν, την θείαν πνοήν,την 
αγνήν καί αθάνατον.

Καί σύ έφιλοτέχνησας διά τών 'έργων σου ένα ιερόν 
όρκον πρός τοιοΰτον σύμπαν δ:κον λατρεία; και πί- 
στεως. Σέ συγχαίρω.

Τό είδος εί; δ ανέκαθεν ησχολήθης μοί αρέσκει, χω
ρίς νά συνδέηται μέ τήν βαρειαν ανάγκην τή; σοβα- 
ρότητος καί τού έπισήμου,χωρίς νά συγχρωτίζεται μέ 
τάς ιδιότητας ετέρου φιλολογικού χαρακτήρος ον αί 
μελέται και μονογραφία:, αί ε’ιδικαί έπισκο-ήσεις καί 
εκτενείς Οεματογραφίαι καί δ κλάδο; τής έπ.στημο- 
νικής, ούτως είπεϊν, λογογραφία; άπαιτοΰσιν’ έσυστη- 
ματοποίησε; έν ανεξάρτητον καί αυτόβουλον ούνολον 
αύτενεργοΰς λογοτεχνίας.

Ή όρθόφρω· άντίληψ·;, ή επιμελής ερευνά καί με
λέτη τοΰ κοινωνικού βίου ανεϋρον εν σοΐ πιστόν και 
απαράμιλλο·» φωτογράφο·, καλλωπιστήν καί έξωραϊ- 
στήν όμως’ καλλιτέχνην τής κοινωνικής φύσεω; καί 
τοΰ περιβάλλοντος αυτής.

Ή σκοπιά σου άλλοτε μέν ανακαλύπτεται εν αϋ- 
τοΓς τοϊς κόλποι; της, άλλοτε δέ μακράν διά τούτο, 
δσάκις τό άρωμα είναι εγγύτερον, ή μέθη τής φαντα
σίας ζωηροτέρα προσελκύ.ται εις τά πλησιέστερα εί
δωλα’ σποταν όμως σ’ όποδιώκει πένθιμος άντιληψι; 
ή όσμή λιβανωτού νεκρουμένου ώραίου, σύ ανέρχεσαι 
εις μίαν σιγηλήν άκρόπολιν καί έκεϊθεν παρακολου
θείς τήν τρελλήν τελετήν, ή τήν πομπήν τών περι- 
αγομένων σαβάνων.

Απέκτησα; ειδικότητα μοναδικήν καί ομολογώ ότι 
ή απεικόνισες τοιούτου κόσμου δυστυχούντος ή μει- 
διώντος, σοΐ έξησφάλισε ποιάν τινα αυθεντίαν κρί- 
σεως. “Ισω; νά συνέτεινεν εις τούτο και ή έπισταμένη 
έξέτασις τής άναπαριστωμένης κοινωνίας.

Πώς δέ ταύτην έξήσκησας, δέν έξετάζω’ έάν όμως 
λαβω ύπ’ οψιν τον έντελή χρωματισμόν τών εικόνων 
σου, πιίθομαι ότι πάντοτε εκέκτησο πρότυπα, έφ' ών 
εχει; ίδιάζουσαν στοργήν ή κυριότητα, καί διά τά 
όποια εχρησιμοποϊεις λεπτοτάτην παρατηρητικότητα, 
ήν δέν διστάζω νά άποκαλέσω ιδιοφυίαν.

Ή γυνή σοΐ ανήκει —δηλαδή ανήκει εί; τόν χρω
στήρα σου ή τήν σμίλην. Φαίνεται δέ, ότι τούτο συν
αισθανόμενος κατα βάθος, εμφανίζεσαι πάντοτε σύρων 
αποκαλύψεις ή μυστήρια άπό τοΰ άρματός σου, λυ- 
πούμενος ίσως διότι μετά τούτων δέν δύνασαι νά 
περιαγάγης καί απομνημονεύματα αγώνων καί πάλη; 
υποκειμενική: φύσεω;’ καί βεβαίω;, διότι τότε θά 
εθεωρήσο ώς κατακτητής, πράγμα ούτε ευχερές, ούτε 
πιθανόν δια τούς δικάζοντας καί φωτογραφοΰντας.

Κατ’ ακολουθίαν τοιαύτης γενικής κρίσεως, αί εν
τυπώσεις μου διά τάς»'Εντυπώσεις τής ζωήςνδέν άπο- 
τελοΰσιν αντίθετον ή πως άλλοίον χαρακτηρισμόν, 
αφού από τοΰδε δύναμαι σχεδόν νά κρίνω και τά 
«Χρυσάνθεμά» σου.

Μόνον μίαν παρατήρησιν, ήν δύνασαι έλευθέρως νά 
χαρακτηρίσης καί ώς διαμαρτυρίαν καί ώ; παράπο- 
νον καί ώς συναδελφικήν έπίπληξιν, σοΐ διαβιβάζω.

Παραδόξως, δηλαδή, παρετήρησα ότι ή γλώσσα, 
ην τελευταίως μετεχειρίσθης,ύπέστη ενιαχού έλαφράν 
κακοδιαθεσίαν, έν μικρόν κρυολόγημα άπό τό έπι- 
κρατούν ίσως δριμύ ψΰ^ος.

’Εννοώ τήν χρήσιν λεξεων άνηκουσών εις ιδιώματα, 
άτινα δέν αναγνωρίζει ή επίσημος εθνική σχολή' ή 
σχολή τής προόδου καί τοΰ πνευματικού αυτή; ορ
γανισμού.

Χιλιάκις έλέ^θησαν καί έγράφησαν αί αίτίαι καί 
αί αφορμαί’ δια τοΰτο παρέρχομαι, μίαν μόνην ευ
χήν απευθύνων σοι, όπως, τό τάχιον άπαλλάξης τήν 
ώραίαν σου γλώσσαν άπό τά δημοτικά ζιζάνια, άτινα

•ς δ αύτός. Είς 
έ-άχθημεν

δέν εννοεί ήμάς, είναι

έκ τοΰ ψύχους είσώρμησαν είς ταύτην, όπως θερμαν
θούν’ άλλ’ επειδή ή ύπουλότη; καί ή πονηριά των 
έστω, και ασθενών, είναι σατανική, δια τοΰτο ας 
έπιστρέψουν είς τάς φιλολογικά; των τρώγλας.

Ούτε επιείκεια, οΰτε καλοσύνη πλέον είς τά παρά
σιτα, αφού ή αγνωμοσύνη καί ή αχαριστία των Ορα- 
σύτατα ήσέβησαν.

"Εκαστον είς ό έτάχθη. Ούδεμία δ’ επιμιξία, ούδείς 
δεσμός.

"Ο σκοπό; θά παραμένη αίωνίω; δ αύτό;. Ε’;, αδι
αίρετο; καί αθάνατος, ύπέρ ου έτάχθημεν ταπεινοί 
εργάται.

Πώς όμιλεϊ εκείνος, όστις
σχεδόν άδιάφορον ενδιαφέρει όμως μεγαλως και εις 
τοΰτο οφείλομε·/ έξ ύπερτάτου καθήκοντος ν’άσχολη- 
Οώμεν πώς να συνεργασθώμεν εί; τό να καταστή καί 
αύτός άξιος νά έννοή’ καί πρός τοΰτο ή φιλολογία, ώ; 
δεύτερα θρησκεία, αντιπροσωπευόμενη απο τα άγνα 
καί ελεύθερα και θερμουργά στοιχεία,δέον ν'άναλάβη 
ύποχρεώσιις γενικωτέρας διά τή; εκπαιδεύσεω;.

Οί τυχόντες τοιαύτης να κατέλθουν δια να δμιλώσι 
τήν «δημώδη», ή οϊ άγνοούντες εκείνην ν’ άνέλ- 
Οουν, καταλλήλως μορφούμενοι, δια να συνομιλώσι 
μετά τών ανθρώπων τής προόδου ;

Ί’αΰτα είναι ζητήματα δχι φιλολογικά ή κοινω
νικά,αλλά...λογική; καί ώ; τοιαΰτα δέον νά προσελ- 
κύωσι βαθυτάτα; τάς 'Εντυπώσεις τής ζωής.

Μοί είναι όμως αδύνατον νά καταπνίξω περι
παθή στόνον, δι’ ου χαιρετώ την ώραίαν σου εμπνευ- 
σιν, ήτις σοΐ «ξησφαλισε σεμνότατου θρίαμβον τοΰ 
χρωστήρος σου.

Είς τήν «παραλίαν», σέ ανακαλύπτω είς 
τάς γλυκυτάτας στιγμάς τού ποιητικού ρεμβασμού καί 
ή μαγική πνοή τοΰ αισθηματικού πόνου με πυρπο
λεί" διά πάθους,καί θαυμάζω τήν άνα-Ο/ήν ένός ιδα
νικού, διά νά κλαύσω μετ’ ολίγο/ τήν δύσιν του εί; 
τό σκιόφως.

Μέ συναρπάζει τό πένθος και τά ίχνη εξαλείφονται 
τοΰ πρώτου μειδιάματος τής’Ηοΰς. Καταλήγεις ούτως 
εις τόν θρηνώδη λυρισμόν καί ζητείς μεγάλας ψυχάς 
διά νά τον αϊσθανθώσΓ αλλά μή άνευρίσκων εν τώ 
κόσμω, επανέρχεσαι είς σεαυτόν καί καταφεύγεις είς 
τα στήθη σου, εις τού; παλμούς σου, ύποκειμενικεύων 
την αντίληψιν.

Καί ιδού ότι αποκαλύπτω μίαν εικόνα σου, αύτοπρο- 
σωπογραφουμένην δι' ένός αισθήματος, δι ’ ένός πόνου, 
δι' ένός ειδυλλίου.

Καί σέ αναγνωρίζω έν αΰτώ ποιητήν καί καλλιτέ- 
ίνην δημιουργοϋντα, καί διά τοΰτο τά τοιαΰτα καλ- 

ιτεχνήματα αποκαλώ μάλλον ζωγραφικάς συνθέσεις 
Σέ φιλώ. X. Α. Ήλιόπουλος

Εις τόν φιλολογικόν δρίζοντα ένεφανίσθη έν νέον β·- 
βλίον, διά τό όποέον αξίζει νά γίνη πολύς λόγος. Τό 
βιβλίον αυτό εινε αί «’Εντυπώσεις τής Ζωής» 
τοΰ κ. Δημ. Καλογεροπούλου, τοΰ διευθύντοΰ τής «Π ι- 
ν α κ ο θ ή κ η ς».

Μέσα είς τάς 70 σχεδόν σελίδας του, παρελαύνουν 
οκτώ διηγήματα, τά δποΓα δέν διαβάζονται πλέον, 
αλλά οοφώνται άπολαυστικώτατα. Ό συγγ^αφεύς έψυ- 
χολόγησεν τελείως τήν γυναίκα, καί είς κάθε του διή
γημα μάς παρουσιάζει από ένα χαρακτήρα ιδιαίτε
ρον, τόν όποιον εξετάζει άναλυτικώτατα. Μέ άβρότα- 
τον ύφος και μοναδικήν χάριν γραμμένα όλα, κατα
μαγεύουν τόν αναγνώστην, όστις κλείει τό βιβλίον μέ 
ένα πόθον νά τό διαβάση πάλιν, νά τό διαβάση διά 
τρίτην φοράν,έως δτου έπί τέλους τό χόρταση εντελώς. 
'Εάν τώρα πρόσθεση κανείς καί τήν πολυτελεστάτην 
είκονογραφησιν τοΰ βιβλίου, άπό τήν δεσποινίδα θά*238
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Ill ΝΛΚΟΘΗΚΙΙ

λείαν Φλω.ά κα! άπό τούς κ. κ. Φρ. Άριστέα καί 
2τ. Ξενόπουλον δέν Οά ήυ,πορέση ν’ άρνηΟή ότι αϊ 
«Εντυπώσεις τής Ζωής» δέν άξίζουν νά διαβασθοΰν 
άπό κάθε οικογένειαν, νά στολίσουν κάθε σαλόνι.

■ Νεολόγος Αθηνών·. 2. ϊπυριίωνίδης.

ΈξεδόΟησαν είς κομψό-ατον τεύχος αί «’Εντυπώ
σεις τής Ζωής» διηγήματα εικονογραφημένα τοϋ κ. 
Δημητρίου I. Καλογεροπούλου, δστις τιμά συχνά καί 
τήν «Σφύρα»» δια τής πολυτίμου συνεργασίας του. 
Τό έργον τοΰτο καίτοι φέρει τόν τίτνον εντυπώσεις, 
περιέχει έπτά διηγήματα πρώτης τάξεως καί ύπό έ'πο- 
ψιν περιεχομένου καί ύπό έποψιν έκτελέσεως. Ό κ. 
Καλογερόπουλος έχει πλουσίαν φλέβα διη ηματογρά- 
Ϊου κατά τήν κυριολεκτικήν σημασίαν τής λιξεως. Ή 

υχολογία του λεπτή καί αληθής, αί περιγραφαί του 
Οαυμασιαι. Ό κ. Καλογερόπουλος δέν ζητεί τά Οέ-

Γ,ς, αί πβργραφαί του

ματά του είς ξένας φιλολογίας, όπως όλοι σχεδόν οι 
, . ” μ ΆΟηναϊ-

Ό αναγινώσκων τά διηγήματα ταΰτα άναγνω-
γράφοντες σήμερον. "Εχει τύπους ζωντανούς
κούς. ,Γ> .......s.„.„i..._.................-
ρίζει είς τούς ήρωάς των τύπους γνωρίμους, τούς οποί-

. -Λ _..ι · · ·

— τας α ’Εντυπώσεις 
X. LC.A —.. τ~.

οικισμόν τής

ους συναντά είς τό σπήτι, είς τό σαλόνι, είς τόν περί
πατον. Εινε διηγήματα λεπτής παρατηρήσεως, συγ- 
κινοΰντα, συναρπάζοντα, άφίνοντα ανεξίτηλους έντυ- 
πώσεις. "Ο,τι καί άν ιΐπη κανείς εινε ολίγον διά τά 
διηγήματα ταΰτα. Ή «Σφύρα» μετά χαράς σφίγγει 
τή» ΖΎ?α τ°ΰ X- Καλογεροπούλου, συγχαίρουσα τόν 
αληθή συγγραφέα τών «’Εντυπώσεων τής Ζωής».

• Σφύρα» Β. ΜανΚς

Αγαπητά μοι
Σήμερον ελαβον τάς «’Εντυπώσεις τής Ζωής». Σέ 

συγχαίρω. ’Εν τή άναγνώσει των ήσθάνθην εύχαρί- 
στησιν, ή όποια δίς ή τρις ύψώθη μέχρις έκπλήξεως 
καί σχεδόν μέχρι θαυμασμού. Είς τό «Πείσμα,» είς 
τήν «Παραλίαν,» είς τήν «Φρύνην» κάμνεις τήν έν- 
τύπωσιν αληθούς maitre. Σέ συγχαίρω είλικρινώς έξ 
όλης τής ψυγής μου καί σ’_ ευχαριστώ διά τήν έξοχον 
άπόλαυσιν τήν όποιαν μοϋ έχάρισες.

’Αντώνιος Α . Ροντήρης

Φί-le κ. Κα.ΙογεριίπονΛΰ
Είς τά χαριτολογήματα σας - _

τής Ζωής» — διαβλέπω σοβαράς άξιώσεις 
γλωσσικής καλλιτεχνίας. ΖητεΓτε τόν προ.......
καθαρευούσης διά ζωντανών στοίχε ων έκ τής δημώ
δους, αλλα τήν θέλετε πάντοτε καθαρεύουσαν.Άν δέζ 
απατώμαι, θέλετε νά μοΰ είπήτε ότι αρκεί νά μετα- 
χειριζώμεθα τήν αύτοκαλουμένην καθαρεύουσαν έπί 
θεμάτων καλλιτεχνικών καί τότε ή θεωρία περί τής 
γλώσσης ώς καλλιτεχνίας δέν θά έχη λόγον να προ
τίμηση τό χαμηλότερον στρώμα,άπό τό ύψηλότερον. 
Πράγματι δέ έν τώ συνόλω ή κομψότης τής γλώσσης 
σας έάν παραβλέώωμεν τά ολίγα σκιερά μοασικώς ση- 
μεία^δύναται νά ε^η όλιγωτέρας ελλείψεις άπό πολλά 
δημώδη κατασκευάσματα. Άλλά διά νά εϊ'μεθα δί
καιοι, τοΰτο πρεπει να τό αποδώσωμεν είς τήν άτο- 
μικήν σας ύπεροχήν καί όχι είς τήν ωύσιν τής γλώσ
σης, τήν όποιαν χειρίζεσθε. Διότι εάν ή δημοτική 
γλώσσα μελετηθή έπιμελώς καί άν εύρη ιδανικούς 
χειειστάς, οποίος είσθε σείς διά τήν καθαρεύουσαν, 
βεβαιωθείτε δτι θά παρουσι ίση εκείνο τό οποίον διά 
τήν σημερινήν Ευρώπην είναι πλέον ανεκπλήρωτος 
πόθος, ήτοι 'Ομηρικήν καί Πλατωνικήν γλώσσα». 
Άλλά τά όρια τής δημοτικής είναι δύσκολον νά εύρε- 
Οώσι, πρόχειρος δέ άπόδειξις είναι ή μετάφρασις τοϋ 
Ευαγγελίου, όπως έγένετο κατ’ αύτάς" διότι τό να 
μεταφράσωμεν τήν δημωδεστάτην λ. χ. φράσιν «μνή- 
σθητί μου κύριε» είναι αληθώς βεβήλωσις, άφοΰ αί 

πλείσται φτάσεις τοΰ Ευαγγελίου είναι χτήμα πλέον 
τής γλώσσης τοΰ λαοΰ χαί μάλιστα χαθολικώτατον. 
Άλλ' ή καλώς νοούμενη δημώδης έχει υπέρ έαυτής 
καί άλλους καί ιδίως παιδαγωγικούς λόγους, τούς 
ό οίους εντός ολίγου Οά άποοείξωμενθέλομεν λογικήν 
αλλα καί οιλοκαλίαν.

'Ϋμέτερος

Όπόταν ίδώ τον 
υπογραφήν τής Δδος 
μό ον το όνομα

Κ. Ζάμπας δ. φ. 
ϋίΟ

τίτλον : Διηγήματα, ζητώ τήν 
Αλεξάνδρας ΙΙαπαδοπούλου χαί 

τοϋ χ. Δ. Καλογεροπούλου δέν μ’ α
πελπίζει χαί μέ κάμνει νά χαίρωμαι.

•Λχιλ/.εύς Χέης

«’Εντυπώσεις τής Ζωής» σου.
'/'i.lrate

’Λνέγνωσα τάς «Εντυπώσεις τής Ζωής» σου. αί 
τινες εαν εινε πραγματικά! σκηνα! μέ ηρώα τόν συγ
γραφέα των. . . Οά εύρεΟώ είς δύσκολου θέσιν, μή 
γνωρίζω·/ ποιον νά_ συλλυπηθώ ! . . . Διότι τά ώοαϊα 
Διηγηματά σό ., εινε είς θαυμάσιος ύμνος πρός τ ό ν 
ανευ αποτελέσματος λυρικόν έρωτα τής 
πρώτης αισθηματικής ηλικίας, δι’ού ύποδεικνύεις ιδα
νικά συγκινοϋντα τήν ήλικίαν μόνον αύτήν καί μή δυ- 
νάμενα νά συγκινήσουν κοινωνίαν ή έθνος όλο: ' 
ώς οφείλει νά επιτυγχάνη παν εργον τέχνης 
λολ γίας.

Διεγείρει

ψυώς 
j 
λο

πάντοτε, άλλ

■κληρον, 
καί φι

ις τον αναγνώστην μέ τήν ολοζώντανο·/ πε- 
ή; ζωής τοΰ σφύζοντος καί παλλομένου 

γυναικείου καί έρωτικοΰ κάλλους καί τελειώνεις εΰ- 
άνευ αποτελέσματος Εις τό τε

λευταίο» μόνον «Πείσμα» σου, ενώ ό αναγνώστης τέ
λος πάντων έναγωνίως κάτι περιμένει, αίφνης είς τό 
πείσμα του, πίπτεις... λιπόθυυ,ος.

’Εάν αύται εινε αί πραγματιχαι ίντυπώσεισ τής 
ςωής σου, τί να σοϋ είπω... ή ώρα’α κα! ποιητικω- 
τάτη ijovov περιγραφή των, πρέπει νά σοΰ μείνη ώς 
μόνη άνάμνησις αύτών.

Χαΐρέ S ΖωγραφΙδης

Ύπό τοΰ συναδέλφου ζαί διευΟυντοΰ τοϋ ώραίου καί 
καλλιτεχνικότατου περιοδικού «Πινακοθήκη» κ. Κα
λογεροπούλου έξεδόθη κατ’ αύτάς κομψότατος εικονο
γραφημένος τόμος διηγημάτων έπιγραφόμενος «’Εν
τυπώσεις τής Ζωής».. Τά διηγήματα τοΰ κ. Καλογε- 
ροπουζου, ίσως οεν αρέσουν είς τούς ολίγους, έχουν 
όμως δύο πολύ σπουδαία προτερήματα, ποΰ τά έπι- 
όάλ/ουν τό πρώτον είναι ότι έχουν γραφή είς πλα
στικήν καί ρέουσαν καθαρεύουσαν, εις style'ποϋ ζων- 
τα-εύει αύτή τή άψυχη γλώσσα, τό δεύτερον δέ ότι 
δεν έχουν γραφή μέ ζενας εντυπώσει; ώ; μερικών ση- 
μεοι ών ποιητών μας, διηγηματογράφων ζαί δραματο- 
γραφων μαι, οί όποίοι είναι rellenrs τών μεγάλων 
ήλιων τής Ευρώπης καί δέν έχουν τίποτε ατομικόν νά 
τούς ξεχωρίζει. Και βέβαια προτιμώτεροι οί ήλιοι 
άπό τάς σελήνας τοϋ τρίτου ή τοϋ πέμπτου βαθμοΰ. .

Τά διηγήματα τοΰ κ. Καλογεροπούλου ή μάλλον αί 
εντυπώσεις τής ζωής του εινε ζωνταναΐ ήθογραφίαι 
καί δράματα ειλημμένα άπό τήν ζωήν, ή όποια τόν 
περιστοιχίζει. Διά τοΰτο θά συγκίνηση, Οά οεσμεύση, 
Οά άφαρπάση τούς άναγνώστας του χωρίς νά τούς κοΰ- 
ράση, Ζω?·' το“’ βασανίση, χωρίς νά τούς έκνευ- 
ρίση. Δέν έχω παρά νά εύχαριστήσω τόν κ. Καλογε- 
ρόπουλον, δ όποιος εβαλε μία νότα μοναδική εις τή 
διηγηματογραφία μας, ατομική, μουσικωτάτη, πλα- 
στικωτάτ·^. Τό εργον ζωντανεύει καί μέ τάς κομψάς 
και αρκετα καλας εικόνας, αΐτινες προσδίδουν μίαν 
ιδιαιτέραν αΓγλην είς τά μαργαριτάρια τοϋ τομιδίου.

«Νέα Έφημερις» Κων)πό>.εως.
Ji. Ροντάκης

ΑΝΔΡΙΑΣ Δί’ΔΕ. — Λίαν προσεχώς ό Άλφό σος 
Δυ.δέ, ό γλυκύς μυθιστοριογράφος.Οά έχη τόν ανδριάντα 
του έν ΙΙαρισίοις. Εί>ε έργον τού γλύπτου Rene lie 
Saini Marceau τό έξέθεσε είς τό τελευταίου Salon. Ό 
συγγραφεύς τοΰ Petit Chose παρίσταται καθήμενος είς 
τήν κορυφήν βράχου έν στάσει σκεπτική. Ή έκφρα- 
σις γλυκεία κα: αρμονική. Θά στηθή είς τά ΙΙλύσια 
πεδία.

ΜΝΠΜΕΙΟΝ ΕΛΑ. ΑΝΕΞΑΡΤΙΙΣΙΑΣ. — Υπό 
τοϋ έν ΙΙαρισίοις μονίμως εγκατεστημένου "Ελληνος 
άρχιτέκτονος κ. Α. Γέλβερτ έν ώρα πατριωτικής έξάρ- 
σεως,έμπνευσθείσης έκ τών έν Κρήτη γεγονότων,συνε- 
τέθη τό παρατιθέμενον σ’χέδιον μνημείου εις τούς έλευ- 
Οερωτάς τού Έθνους. Τό πρωτότυπον έξετέθη εν τή 
περισινή παγκοσμίω έκθέσει τών Παρισίων, έν ή ετυχε 
άργυοοΰ μεταλλίου.

‘ ΜΝΗΜΕΪΟΝ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ. — Έν τώ α'. φύλλω 
τής « Πινακοθήκης » ’δημοσιεύσαμε- εϊκό,α τής τε 
πςοτοαής καί τοϋ όλου μνημείου τοΰ αείμνηστου Λομ
βαρδού. — "Ηδη έγγιζούσης τή; έπί μαρμάρου άπο- 
περατώιεως, παραθέτομε·/ τήν έπΐ τής βάσεως τοΰ 
μνημείου εΐκονιζομένην γυναικεία·? μορφήν.

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΗΝΑ.— Ύπ’ο τόν 
τίτλον αύτόν έδημοσιεύθη έκ φωτογραφίας ή είκών 
αυτή έν τή «Revue hebd madaiie» τών Παρισίων επί 
τή εύκαιρίγ. δημοσιεύσεως έν αύτή μελέτης τοΰ κ. 11 
1‘eniol περί τής ιήσου Χίου. Ό ηγούμενος τής εν 
Χίο> μονής τοϋ Άγ. Μηνά εινε θαυμάσιος τύπος δΓ 
ένα πεοσωπογράφον.

ΠΑΥΛΟΣ" Π1ΌΣΑΛΕΝΤΗΣ. — Έν προηγουμένω 
φύλλω τής «Πινακοθήκης», δ κύριος Σ. Δέ Βιάζης, 
εν μελέτη περί τής Γλυπτικής, έν Έλλάδι έγραψε 
περί τού" Κερκύραίου Ζωγράφου καί άγαλματοποιοΰ 
Παύλου Προσαλέντη, ιππότου καί προέδρου τής Ιο- 
νίου Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών. Προσωπογρα
φίαν αύτοΰ δημοσιεύομε·? έκ Οαυμασίας παλαιάς λιθο- 
γοαιοίας τοΰ εν Βωλονία λιθογραφείου Zannoli εύρισκο- 
μένήν παρά τή έγγονή αύτοΰ κ.Όλγα ΙΙαπαδημάκη. Η 
είκών έγράφη ύπό τού Κερκυρα·.ου Γ. Καλοσγούρου.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ:
Λόγος κατά τήν άπονομήν τών βραβείων τοΰ εν 

έν Κερκύρα Καλλιτεχνικού Βιοτεχνικού Συλλόγου.
Ί,Οτορία τιϊς Βυζαντινής λογοτεχνίας ύπό 

Κρουιιόάχερ. Μετάφρασις Γ. Σωτηριάδου. Τόμος 1” , 
Τεύχος Δ'. "Εκδοσις έν τή «Βιβλιοθήκη Μαρασλή.

’Η ιϊΟικύ τών άρχαίών Έέ.λϊινων ύπό Schmidt. 
Μετάφρασις Δ. ’Ολυμπίου Τόμος Β’. Τεύχος Β'. 
"Εκδοσις έν τή «Βιβλιοθήκη Μαρασλή.

Άνδρέου 11. Σαρρή. Πεθαιιμένπ ιι Ζωντανή; 
’Εθνικόν διήγημα διά τόν λαόν. Έν Άθήναις.

Εινε το δεύτερον βιβλίο·?, όπερ εκδίδει χάριν τοΰ 
λαοΰ ό φίλος καθηγητής τών μαθημ.ατικών κ Σαρρής. 
Εινε έν διήγημα, ειλημμένο·? έκ τής Βυζαντινής ίστο- 

οίας,πλήρες συγκινητικών επεισοδίων. Χάριν τοΰ σκο
πού, τό έργον έγράφη είς γνησίαν δημοτικήν γλώσ
σαν,καέ ο/ι είς τό παράφρον ιδίωμα τών Ευχαριστών, 
δύναται δέ ύπό την εποψιν ταύτην το διηγημα τού κ. 
Σαροή νά θεωρηθή ώς πρότυπον ύφους αφελούς.ομα
λού και πρό παντός 'Ελληνικού.Τό βιβλίο·/ αύτό πρέ
πει ν’άναννωσθή από τας'Ελλ. οικογένειας, ιδίως τας 
λαικζς, αί όποΐαι στερούνται ψυχαγωγικών άναγνω- 
σματων.

’Λγγ.Κοαμή. Κυή'έλιι.Ημερολόγιο·/ 11102."Ετος Β'.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ :
Συμπλήρωμα τοϋ «’Εγκυκλοπαιδικού Λεξι

κού». ’Εκδότης Γ. Μπάρτ.
Ύπό τοΰ έν Baling·? τής Αιγύπτου φίλου ήμ,ών κ. 

Τ. Καίώτη, έκδοτου τοΰ «ΛΊγυπτίακοϋ Λωτοΰ» 
άγγέλλεται ή εκδοσις μηνιαίου περιοδικού κατά τομί
δια ύπό τόν τίτλον «’Ελπίς».

Φλόξ. 'Εβδομαδιαία κοινωνική καί σατυρική έφη- 
μερίς. Διευθυντής Νικηφ. Αιοάνιος. Έν Άθήναις.

Ήμεοολόγιον «Φιλοκάλου Πηνελόπης».
Σταλακτιται. Ποιητική συλλογή ΜαρΙκας Πί

πιζα Μαντίούνη. Έν Άθήναις.
Ύπό τοΰ κ Γ. Χρίστοόιτς άγγέλλεται ή εκδοσις 

διηγήματος ύπό τόν τίτλον ή «’Εξόριστος τοΰ Πη- 
λίου».

Ύπό τόν τίτλον «Σπινθήρ» άγγέλλεται ύπό τής 
έν Χανίοις λόγιας δεσποινίδας Άρτεμησίας Λανδράκή 
ή έκδοσις μηνιαίου εγκυκλοπαιδικού περιοδικού'. Έ
καστον τεύχος θά άποτελήται εκ 1ι> μεγάλων σελί
δων. Συνδρομή έτησία φρ. χρ. 6.

Ν. Σπανδωνή. Λεξικόν τοϋ γυναικείου ονό
ματος έν Έλλάδι.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
— Είς τό τελευταίου φύλλον τοΰ Studio τής 15 

Νοεμβρίου ή ζ. ’Ισαβέλλα Anderton δημοσιεύει με
λέτην περί τοΰ ύίορέλλη, περ! ου ή «Πινακοθήκην 
εγκαίρως έγραψεν, συνοδεύεται δέ ή μελέτη ύπό 8 ει
κόνων, έν οί; και ή τοΰ «"Αραβος τραγουδιστού» ήν 
έδημοσιεύσαμεν εν προηγουμένω φύλλω Έν τώ αύτώ 
τεύχει τού Studio δημοσιεύονται έργα τών καλλιτεχνών 
J. (Jibrich, C. Dupuis, σκίτσα τοΰ Καρ. Keene κλπ.

— Early Renaissance Architecture in England ύπό 
Golch (Λονδϊνον).

—I). Rossetti, an Illustrated Memorial of his Art 
and Life, ύπό H Marillier.

—Περ! τοΰ ζωγράφου Γουσταύου Μορώ δημοσιεύε
ται έν τή Revue Universelle ή έν τή Ακαδημία τών 
Καλών τέχνη γενομένη ιστορική ανακοίνωσις περ! τοΰ 
βίου κα! τών έργων τοΰ ισοβίου γραμματέως τής Α
καδημίας Larroumel.

— Ύπό τοΰ Λ. δέ Βεϋράν έξεδόθη έν ΙΙαρισίοις με
λέτη ύπό τόν τίτλον «Οί ζωγράφοι κα! σχεδιαστα! 
τής θαλάσσης.» Απόσπασμα θα δημοσιεύσωμεν είς τό 
προσεχές φύλλον.

—Ε. Ba ιι nig a r t La Manufacture nationale de 
Serves a ('Exposition Universelle de 1900.

— M. Choubliei·. L'Oeuvre de Rubens au 
Louvre, loile ά Γ· ccasion de I’ouverlure de la 
grande salle des Rubens.

II. Krantz Peintres suisses contemporains. A 
propos de 1’exposition des beaux-arl« de Ven»y.

C>. Geoffroy. Les Industries artisliques fran- 
Qaises el itrangferes ά I’Esposilion universelle del 900.

Αγγέλλονται βι6.1ία, ων αντίτυπον η- 
()f.h irza.hj ιΐς την άιεύθυνσιν.
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ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΨΥΛΛΟΝ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ,

11ΡΩΤΟΧI>Ο ΝIΛ ΤΙ 1« )Ν
Δ· I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Τό "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, έργον 
F. Γύζη Φωτοτυπία είς μέγα όχημα δρ. 
3. Έπί πολυτελούς χάρτου (carton) δρ-4.

ΟΙ “ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ „ δράμα Φρ. 
Κοππέ, (Σελ. 24)Δρ· Ι.Έπί Ολλανδι
κού χάρτου δρ. 2. Μετάφρασις Α Θέρου.

“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,, 
Διηγήματα εικονογραφημένα Δ. I. Κα* 
λογεροπούλου Τιμώνται 2 δρ Διά τούς 
συνδρομητής τής« Πινακοθήκης «δρ. ι .40

Η “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,, 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΕΥΧΗ

Έν Άθήναΐς.—Είς τά βιβλιοπωλεία « Ε
στίας», Έλευθερουδάκη, Μπέκ, Μιχ, 
Σαλιβέρου καί Χρ. Σαλιβέρου.

Έν Πειραιεΐ.—Είς τό βιβλιοπωλείου Γεωργ. 
Άλεξάκη, όδός Αθήνας.

ΚΑΒΡΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— Όδός Σταδίου 56. —

Ό καλλιτέχνης κ. Κάόοας παρασκευάζω τε- 
λειοτάτας φωτογραφίας.Τ<> φωτογοαφεΐον του έγέ- 
νετο τό έντευκτηριον τών Άτθίδων. Αί συμπα
θέστεροι καλλοναί παρελαύνουν πρό τοΰ φακού 
της μηχανής του. Τήν τέχνην τοΰ κ. Κάδρα έτί- 
μησαν έπανειλημμένως οί Α. Μ. οί Βασιλείς μας, 
ή Μ. Δ. Μαρία μετά τοΰ Μ. Δ. καί δλος <> καλ
λιτεχνικός κόσμος.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΒΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

Όοδε Έρροΰ 5ρ (εντός τού προαυλίου).

Έπί δωδεκαετίαν έογαΰθεις είς τό κατάστημα 
Χουτοπούλου,άναλαμβάνει έπικολλήάεις πολυτί
μων Αντικειμένων, κατασκευήν πλαισίων, έργο- 
χείρων διά τά παρθεναγωγεία, έπιχρυδώδεις κτλ.

Βιβλιοδετεϊον Μιχ. Άρνιώτου ένόδω Κο 
ραή 5. ΤεΛεία εργασία.

ΙΙωΤ-εϊται εις οιρμέρονσαν τιμήν κ.Ιειδοκύμ- 
βα-iov demi queue er άρίστγ καταστήσει Πλη
ροφορίας δίδει τό γραφεϊον τήσ« Πινακοθήκης».

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,
Λ 90-1

Έκτακτον τεύχος περιέχιν 5»Ο φωτοτυ 
πίας καί Ϊ£ί6 τσιγκογραφίας τών έργων τή: 
Καλλιτεχνικής Έκθέσεω: των Φιλοτέχνων, μετ' 
άρθρων καλλιτεχνικών, συνεργασία τών ζ. κ. 
Κλ. Ραγκαβίϊ. Τ Άμπελό, Καλλιόπης 
Κεχαγιά, Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Άλ Φι 
λαδελφέως, Δ I- Καλογεροπούλου, Σ. 
Μαρτζύίκη, Γ. ΙΙώπ, Ζ ΙΙαπαντωνίου,Τ. 
Μωραϊτίνιι, Α. Καρκαβίτάα, Γ· Στρατήγιι-

Όλίγά αντίτυπα ΰπσλειφθέντα πωλοΰνται 
είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» αντί δρ. 4 
έκαστον. Έν τώ έζωτερικώ ή τιμή είς χρυσόν, 
προπληρωτέα. Διά τούς σύνδρομο,τάς τής «Ιΐι 
νακοθήκης» poror δρ. 3

ΙΙαραδίδονται μαθήματα Γερμανικής tie 
αρχαρίους καί μή.'Γιμαι συγκαταβατικοί. Π.Ιη- 
ροφορίαι όδός Λαιδά.Ιου άριθ. 3. ( Συνοικία 
I Ιλάκας).

ΈργοΟτάσιον πλαστικής Αδελφών 
Ροδίου. Όδός Βουλής.

ΧοροδιδαΟκα3<εϊον Ά. Άνύρεοπούλου.
Πλατεία Κάνιγγος.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Θ. ΙΣΣΑΡΙΣ

ΤΟ ΑΡΣΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΤΑΤΟΝ ΤΟΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Έότιατόριον τοΰ αυτού ξενοδοχείου.
Μέγιάται αιθουΟαι ήλεκτρο<|>6$τιστοι. 

Μουσική τρίς τής έόδομάδος. 
Δίδονται οικογενειακά γεύματα 
Souper μετά τό τέλος τών θεατρικών 

παραστάσεων.

ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ
AT ΛΑ I Φ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΖΑΒΟΡΓΟΥ
OAOS ΕΡΜΟΥ—ΠΛΑΤΕΙΑ SWTATWOS

Τό έλκνότικ'οτεμον κέντρον ανα
ψυχής.‘II γενική είυνάντικίις τών πε
ριπατητών. ’Απειρία ειδών ζαχαροπλα
στικής Ή ίδιοτροπωτέρα άπαίτησις πλη- 
ροΰται έν τώ ζαχαροπλαστείο) ΑϊΆάϊφ.

ΕΝ ΑθΠίϊΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΙΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤβΧ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΚΣΤΙΙ ΚΔΙΣΤΑΚΤΙΝΙΔΟΥ <901


