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G. LAVERGNE. Ac τρεις ήλικίαι.

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΙΔΕΩΔΕΣ
I

Ο ΙΣ ΙΟΙ ΤΗΣ ΠΗΝΙΛΟ11ΗΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Λ. KELLER Τ ι· i ο.

Όμολογήσωμεν δτι ήτο ή μόνη, διότι έσχεν 
ύπέρ τοϋ; εκατό καί μεταξύ τόσον πολλών άδύ- 
νατον νά. μή υπήρξε καί τις ιδεώδης, δυνάμενο; 
νά Ικανοποίησή τά; απαιτήσεις καί τή; μάλλον 
ίδιοτρόπου δεσποίνης. Δυςτυχώ; ή αντάξιο; τοΰ 
πολυτρόπου Όδυσσέως άλοχος, πολύτροπος καί 
αυτή, ή περίφρων ΙΙηνελόπεια,εί; τόν περίφημον 
έκεϊνον ιστόν νυχθημερόν ασχολούμενη, δέν ήδυ- 
νήθη νά σύνταξή απομνημονεύματα ϊνα μάθωσι 
καί αί μετ ’ αύτήν εί; τίνα τών αναρίθμητων 
εκείνων λαμπρών μνηστήρων,— πάντων προικο
θηρών λιμοκοντόρων—, Οά έδιδε τά πρωτεία αν 
δέν ύπήρχεν Όδυσσεύ;’ καί οΰτω τό γυναικεϊον 
ιδεώδες παραμένει πάντοτε ζήτημα.

Ό ιστός όμως τή; ΙΙηνελόπη; κατέστη πε
ριώνυμος έν τη ιστορία τών ευφυών ρήσεων. Καί 
πώς νά μή καταστη δτε είναι ό μέγιστος καί ό 
μάλλον λαμπρός τής γυναικείας ευφυΐας άθλο; ; 
δτε μία μόνη γυνή έπαιξε διά τοϋ ίστοϋ έπί 
πολλά έτη υπέρ τούς έκατόν άνδρα;; Οϊα διά τά; 
γυναίκας δόξα ! καί οϊα διά τούς άνδρα; καται
σχύνη !

Έλθωμεν ει; τάς ρήσεις :
Εύφυολόγουν έσπέραν τινα έν παρισινή αιθού

ση, ής ό προ; τούς άνθοκρίνου; καί τάς αρχαία; 
παραδόσεις άκρατο; σεβασμός έδήλου τό πολιτι
κόν τοϋ μεγάρου εκείνου χρώμα. Έλάλουν περί 
ωραία; άπούσης, ευφυή; δέ τι; δέσποινα είπεν :

— Άφοϋ παρεδόΟη εί; τόν Θεόν, παραδίδεται 
τώρα εί; τόν Διάβολον. Είναι πάντοτε ή ιστορία 
τή; ΙΙηνελόπη;, ήτις έχαλοϋσε τήν νύκτα δ,τι 
κατεσκεύαζε τήν ημέραν.

— Θαυμάσιου ! — είπε κύριος, δςτι; έβλεπε 
όι ’ ερωτικών οφθαλμών τήν δέσποιναν, αποτει
νόμενο; πρός σοβαρόν τοϋ ’Ινστιτούτου ιστορικόν 
—, δέν είναι αληθές δτι είναι ρήσις έξ εκείνων 
άς δέν λέγουσι πλέον ;

— Έχετε πολύ δίκαιον, άπήντησε πρός τόν 
θαυμαστήν τή; δεσποίνης ό τής οικία; ακαδημαϊ
κός, διότι είναι ρήσις άπό ότζάχι. "Οτε ή κυρία 
Δέ Μοντεσπάν ήρξατο άκροωμένη τών διδαχών 

τή; κυρία; Δέ Μα.ιντνόν, ή αδελφή της κυρία 
Δέ Θιάγκη είπε χαριέντω; τώ κυρίω Δέ Βιβόν : 
« Ιδού άληθώ; τι πρός οικοδομήν ! ή αδελφή μου 
εργάζεται δλην τήν ημέραν πρό; μετάνοιαν, άλλά 
πώ; θά χαλά.ση τήν έργασίαν τη; τήν νύκτα ! 
Είναι ή ΙΙηνελόπη,ήτις έξέκαμνε τήν νύκτα δ,τι 
είχε κάμει τήν ημέραν.»

■— Είσθε πολύ δύςκολος, έπανέλαβεν ό τής 
δεσποίνης θαυμαστής, αί λέξεις είναι ώ; οί άδά- 
μαντες, άρκεϊ νά λάμπωτι καί ούδείς έρωτα πό- 
θεν έρχονται’ μόνοι οί μαργαοϊται γηράσκουσι καί 
άποθνήσκουσι.

Ή ρήσις μετεβιβάσθη άπό στόματος εί; στόμα, 
άπό τή; κυρία; Δέ (-Ιιάγκη; είςτόν Φοντενέλλον, 
άπό τοϋ Ί’οντενέλλου είς τήν κυρίαν Δέ Τανσέν, 
άπό τής κυρία; Δέ Τανσέν είς τόν Δυκλός, άπό 
τοϋ Δυκλο; εί; τήν δεσποινίδα Δέ Λεπινάς, ήτι; 
έκληροδότησε τήν ρήσιν τώ Σαμφόρ. ΊΙ Σοφία 
Άρνού τήν έπενόησε βεβαίως, ό δέ Ριβαρολ πα- 
ρέλαβεν αυτήν εί; τήν εξορίαν άπερχόμενος. ’Επα
νήλθε δέ εϊπερ ποτέ νέα εί; ΙΙαρισίους, δτε ή 
Γαλλική Κωμωδία έδίδαξε τόν Οάνσσύα τοϋ 
ΙΙονσάρ καί ό Καβαλιέ έδωκε ζωήν έπί τοϋμαρ
μάρου εί; τήν ώραίαν αύτοΰ ΙΙηνελόπην.

Ό ιστός της Πήνιΐόπης είναι αληθώς εύφυε- 
στάτη παρομοίωσες, ήτις θά παραμείνη πάντοτε 
νέα, ώ; οί άδάμαντες. Διακρίνει δέ αύτήν ή λε
πτή εκείνη malice, ήτι; είναι τό χαρακτηριστι
κόν τοϋ γυναικείου πνεύματος, δταν τό βέλο; 
βάλλη γυνή κατά γυναικός.

II

Η ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΩΝ ΑΣΧΗΜΩΝ

"Οτι πολλά καί διάφορα τά γυναικεία ιδεώδη, 
ών καί ούκ ολίγα λίαν παράδοξα, γινώσκει ήδη 
τό σεβαστόν κοινόν καί ή γενναία φρουρά,—κατά 
τήν πάλαι ποτέ γλώσσαν τών θεατρικών προγραμ
μάτων—, έξ όσων έδημοσίευσεν έν τη έφημε- 
ρίδι 'Λμπροη ό φίλος Διαβάτης, ό εύφυώς ψέγων 
τάψεκτέα. Καί άν θέλετε άληθώ; παράδοξα,άκού- 
σατε τί λέγει έν τώ φύλλω τής 2 προπαρελθόν- 
τος 'Οκτωβρίου ή ΤεΙίσιουργός ΝύΙ, πρόςωπον 
Πο.Ιιούχον των Άσχήρων ύποδυομένη : α Ό
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

άσχημότερος τών άνδρών, ιδού τό ιδεώδες. Δέν 
όνομάζεσθε καί δέν είσθέ πράγματι «άσχημον φύ- 
λον» ; Λοιπόν ό άσχημότερος είναι ό τελειότερος. 
’Εγώ τουλάχιστον θά τό είχα καμάρι νά έχω τόν 
άσχημότατον τών συζύγων, διότι ούτω μόνον θά 
οιεκρίνετο άπό τούς άλλους. Κατά τά άλλα όλοι 
οί ανδρες εισθε Ομοιοι καί απαράλλακτοι. έγωϊ- 
σταί, βάναυσοι, (ώ κυρία, μ.έ φέρετε εις δύςκο- 
λον θέσιν απέναντι τών ομοφύλων μου!), μή δυ- 
νάμενοι νά εννοήσετε τάς λεπτότητας τή; γυναι
κείας ψυχής, στενοκέφαλοι, δούλοι τών προλή
ψεων '. Νά εινε άσχημος και νά τόν αγαπώ διά 
νά εκδικούμαι την ματαιότητα σας, τήν μεγά- 
λην ιδέαν πού έχετε διά τά υποκείμενά σας.

«"Εν μόνον απαιτώ, νά μή είνε γελοίο»; άσχη
μος, άλλα μέ ασχήμιαν, ήτις νά επιβάλλεται. 
Προτιμότερο·» νά προξενή φόβον παρά γέλωτα».

Επιτρέπεται δέ νΰν νά έρωτήσωμεν τήν Πο 
λυοΰχον τών 'Ασχημων αν και

ΙΙΤ

Ο ΚΟΥΡΕΥ ΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ

υπάγεται είς τό σεβαστόν τοΰ ιδεώδους αυτής πρό
γραμμα ; διότι ωραία τις βασίλισσα... άλλα μή 
προτρέχωμεν τής διηγήσεω; :

"Αν δώσωμεν πίστιν τοϊ; λόγοι: Άγγλου τί
νος συγγραφέας, ή κόμη καί ή γενειάς τοΰ βα
σιλέας τής Γαλλίας Λουδοβίκου τοΰ 7/ . τή; δεύ
τερα; σταυροφορίας (1147 — 1149) μετασχόν- 
τος συν τή συζύγφ Έλεονώρα,—ήτις έλαβε καί 
αύτη τόν σταυρόν καί τήν άρχηγίαν τών σταυ
ροφόρων δεσποινών—, έγένοντο τό ΐ μέσον αί
τιον μακροχρονίου μεταςΰ Αγγλίας και Γαλλίας 
πολέμου. Ό βασιλεύς ούτος, ό έπικληθείς ό Νέος 
καί ό Ευσεβής, ήτα παρά πάσαν τήν εύσέβ.ΐαν 
αυτού, βίαιο- καί άρειμανής" περιελθών δέ εις ρή- 
ξιν πρός Ίννοκέντιον τόν Β' ένεκα τής εκλογής 
αρχιεπισκόπου τινός,άφωρίσθη ύπό τοΰ Πάπα, θέ 
σαντος είς άπαγόρευσιν τά τοΰ βασιλέω: κτήματα, 
κατά τά ισχύοντα τότε θεοκρατικά καί άπολυ- 
ταρχικά τής ΙΙαπωσύνη; νόμιμα. Άλλ’ ό Λου
δοβίκος, έμβλέπων είς πάντα ταΰτα τόν δάκτυ
λον τοΰάεί στασιάζοντο; καί ραδιουργοΰντος ύπο- 
τελοΰς αύτφ Θιβώ (Thibaut) τού Δ' , κόμητος 
τής Καμπανίας, είςβάλλει τό δεύτερον είς τήν 
χώραν αυτού, λεηλατεί τήν πόλιν Ούϊτρύ καί 
πυρπολεί τήν εκκλησίαν καίων 1300 άτυχεϊς. 
οϊτινες είχον έκεϊ καταφύγει. "Οθεν πρός εξιλα
σμόν τοΰ στυγερού εκείνου ανομήματος, ήναγ- 
κάσθη νά ένδώση είς τά; απαιτήσεις τών Γάλ
λων επισκόπων, κείρω·» κόμην τε καί γενειάδα 
είς μετάνοιας τεκμήριου. ΙΙρός πλήρη δέ άγνι- 
σμόν μετέβη είς Παλαιστίνην, ϊνα καύση καί 
τινας Σαρακηνούς δι ’αγάπην τού Χριστού. Αλλά 
τό εύσεβές εκείνο κούρευμα, ουδόλως ήρεσε είς 
τήν ώραίαν ’Ελεονόραν, θυγατέρα Γουλιέλμου 

τοΰ <->' , τελευταίου οουκό; τής Άκητανίας, ήτις 
ήτο πριγκίπισσα φιλόκαλο;, φιλοθεάμ.ων, κοσμική 
καί έκτοτε οπαδό; τή; γυναικεία; χειραφετήσει»;. 
’< ι σεβαστό; σύζυγο; έφάνη αυτή ού μόνον γε
λοίο;, αλλά καί άξιος περιφρο-.ήσεως είς τοιαύ- 
την ταπεινωτικήν άπαίτησιν ενδώσας. Δι ο 
καί έπιμόνώ; έπιζητήσασα καί λαβούσα τό δια
ζύγιο·» (Ι152)άφήκε τον κουρευμένον βασιλέα 
καί έστέφθη τόν δούκα τής Νορμανδίας, τόν μ·- 
τέπειτα Ερρίκον τόν Β' τή; Αγγλία;, προίκα 
φέρουσα αύτφ τήν έν Γαλλία πλούσια·» τή; Γουϊ- 
έννη; επαρχίαν, άφορμήν γενομένην μεταξύ τών 
ούο χωρών μακράς σειρά; πολέμων- όμολογήσω- 
μεν ότι ουδέποτε κούρευμα καί ξύρισμα έπέδρασαν 
τοσούτον έπί τής τύχη; τών λαών όσον εκείνα. 
Έλλόγως δέ ό ’Άγγλος συγγραφεύ; επιλέγει εν
ταύθα οτι αί καταστροφαι αύται δέν θά συνέβαι- 
νον ισω; αν ο Λουδοβίκος, απερίσκεπτα»; φερόμε- 
νος, δέν είχε κείρει κόμην τε καί γενειάδα καί 
άπαρέσει ούτω τή βασίλισσα, ημών Έλεονώρα. 
Καί ναι μέν ουδόλως επιδοκιμάζει τήν διαγωγήν 
τής χαριτοβρύτου αυτού άνάσσης, λέγει όμως οτι 
έν Κωνσταντινουπόλει θά είχε·» ύπέρ αυτή; τόν 
κόσμον ολον. Καί όντως δέν λέγεται οτι ή ’Ε
λεονόρα «fit remarquer sa beaul6 el les gia 
cea de son esprit a la cour de Constantino 
pie;» 1 Ίο ακριβω, ιστορικόν είναι οτι το διαζύ
γιο» έζήτησεν έκεϊνος καί οΰχί αύτη, δι’δ καί ύπό 
τών συγχρόνων έκακίσθη έπί ασυνεσία. επ’ ίση; 
όμως βέβαιον ότι καί ή ’Ελεονόρα δέν έλάτρευε 
τόν Λουδοβίκο», λέγουσα οτι εύρεν έν αύτφ «κα- 
λόγηρον καί ούχί σύζυγον.» - ’Εν Αντιόχεια οέ 
οπού άφίκοντο καί ένθα έδέσποζε Ί'αιμό δο: ό Ε , 
ό τής Ελεονόρα; θείος, —άνήρ εύπρόςωπος, διά 
τού κάλλους, τή: ανδρεία; καί τών δώρων τοΰ 
πνεύματος επιβαλλόμενος, καί περ βαίνω·» πρό; 
τήν πεντηκοστήν τοΰ βίοι μοίραν—, ήρξατο 
έκδηλουμένη ή τού υψηλού σταυροφορικού ζεύγους 
διαφωνία, τό ασυμβίβαστον τού χαρακτήρος, τό 
άντίθετον τού χριστιανικού αυτών ιδεώδους, ένί 
λόγω ή τού βασιλικού ανδρογύνου γρίνια, κατά 
τήν γραφικήν τής δημώδους έκφρασιν. Καί ό μέν 
Λουδοβίκος έπιμόνω; άπητεί ν ’ άπέλθωσιν έξ 
’Αντιόχεια; καί μεταβώσίν εί; Ιέροσόλυμα, — 
χριστιανικόν έτι βασίλειον—, ίνα αύτός μέν έξι- 
λεωθή έπί του παναγίου τάφου οιά τό διαπραχθέν 
έν Ουϊτρύ ανόμημα, ή σ’ Έλεονώρα, ή καί άρ- 
χηγό; τών σταυροφόρων δεσποινών, έπανέλθη εί; 
Γαλλίαν χατξΐνα. Άλλ’ ή Έλεονώρα, ή με
γίστων τιμώ» ,.ν.ι περιποιήσεων έν τή πολυθελ- 
γήτρω καί φιληδόνφ τού Ί’αιμόνδου αυλή άπο- 
λαύουσα —, έφρόνει καί δικαίως, οτι καί έξ 
'Αντιόχειας ήδύνατο νά τελή τό τού Ευαγγελίου :

1 Ματθ. ΚΒ·, ΊΟ.
2 Michaud εν» άνωτ. τομ. 13, αε>.. 7: Eleonore»,—

• Dictionnaire de la Conversation·, τομ 25, «ελ. 59:
• Eleunore de Guienne ■.

3 Ματθ. E , 44.Ί Michaud· · Biographic tTiuversell<‘,T'.p. 13,«:>. 6: 
«Eleonora de Giiieime »

2 Michaud, «ΰτό'η, τόμ. 25, σελ. 112 : "Louis· VII 

Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς εαυτόν 1 καί 
ήγάπα τον... θειον αυτής,—καί τί; μάλλον αυτή 
πλησίον ; — δςτις δέν ήτο. . . χουρεμμέ· ο γίδι.

Ώςαύτω; έν ώ ό σύζυγο;, ώ. σταυροφόρο; μέ- 
νεα έπνεε κατά των απίστων, ώ; οί χριστιανοί 
έκάλουν τότε τούς Σαρακηνούς, ο·»;, καλό; 
χριστιανό;, έπόθει νά έξοντώση, ή ευαγγελική 
Έλεονώρα οιέκειτο φιλικότατα πρός τόν νέον 
Σαλασϊνον2,—παρ’ ού καί δώρα είχε λάβει—, 
δςτις ήτο έκ τών απίστων, έκ των έχθρών. άλλά 
δέν λέγει τό Ευαγγέλιο·» : Ά/γαπάοε row; ήγ- 
θροίν ιχ/ώ»·· 3 είναι όμως καί άληθέ: ότι ό νέος 
έκεϊνος Τούρκος έτρεφεν όυραίαν γενειάδα. Τέ
λος ό χουρεμμένος σύζυγος, ό ύπό τό βάρος το- 
σούτων συζυγικοόν στεμμάτων κύπτων, ίν ’ άπαλ- 
λαγή τιΰν μυι.λΛαρώ»·, ήναγκάσθη νά μετατραπή 
εί; ή:ωα μυθιστορία; καί ν ’ άπαγάγη έν ώρα νυ- 
κτός—ώς έκεϊνος έρωμένην—τήν σύζυγον αυτού, 
ήν μετέφερεν εί; τό στρατόπεδο·», καί μετ’ ού 
πολύ εί: Γαλλίαν. Καί νΰν τελευτώντες έρωτή
σωμεν εύσεβάστω; τήν έν τώ « Εμπρός · Πο.ΐιοϋ- 
yor εώ> 'Λσγήμω^ ήό: έστεργεν ειλικρινώ: σύζυ
γον άνευ κόμ.η;, μ.ύστακο; καί γενειάδος, σύζυ
γον τριπλό»; χουρεμμό-or, <»; παρίσταται ο Λου
δοβίκο; ;

Ε Κ. ΑΣίΙΠΙΟΪΙ

ΑΒΥΣΣΟΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

ΣΤΑ ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΟΥΑΟΥΔΑ

Φύγαν τα περιστέρια τήτ αΰγή
Κ' ήρβε τό βει.ϊινό χαί βέτ γύρισαν
'Εσούρπωσε, σχοτείηασεκ ή γή
'Εβράσυασε, χαι έχεϊτα πώς άργήσατ ·

"Ερημη ή ^ω./ιά τους χαρτερεϊ 
"Αχ! έρημος ό χήπος τίι προσμένει 
Κι' όσο ή μαύρη νύχτα προχωρεί
Η φύσις γύρω αρρωσταίνει.

Ξημέρωσε- τι Αχαρη αύγή...
Κρύο, βοργιας έρήμαζε τα βάση 
Έγϋμνωσε τα βένβρα χαι τή γή 
Καί σχόρπισε χαμό σ' ό./η τήν π,Ιι'ισι.

Τοΰ χιϊχου ή φωΑιά τους καρτερεί
Τοΰ κάκου ό κήπος τώρα τίι προσμένει
— Κάποιος διαβάτης έιυχε νά βρή 
Μια κάτασπρη ιρτεροϋγα πεταμένη.

ΜΗτεοε nAnAEnrpor
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Άπό να μνήμα πέρασα 
Αγάπη μου θλιμμένη,

Κ' είδα \τά σκόρπια .1 ο ΰ. ίου δα 
Μικρή ι/υχή γυρμένη.

Άγκομα \-ο~·σε τρίβοντας 
Τό κάθε κυπαρίσσι

Καί σέ κ.ίινάρι παγωνιάς 
ν/ιποΰ'υχοϋσε ή φύσι.

Γύρω, τριγύρω ό ουρανός 
Μαύρους άτμους κυ.Ιοϋσε,

Λες καί μο.ίΰβι' ασήκωτα 
Στην αγκαλιά, κρατούσε.

Έσπάραζε τ ’ αδύνατα 
Φτερά της ή ^τυχοϋ.Ια

Κ ή πάχνη τή σαβάνωνε 
Μέ παγωνιάς βροχον.Ια.

Τήν αγκαλιά μου άπλωσα 
Πνοή νά τής σκορπίσΟ),

ΚΓ απ' τό θερμό μου άνάσασμα 
Ζωή νά τής χαρίσω.

Μίι εσπάραί,ε, λαχτάρισε 
Αυό, τρεις μόρες ακόμα.

Και (,άμνω έσωριάστηκε 
Νεκρή ςτό κρύο χώμα.

“Εκλαψα τότε άγάπη μου 
Στο μνήμα τό θλιμμένο,

Γιατί 'ςτά σκόρπια λούλουδα 
Είδα νεκρό γυρμένο.

Τ' όνειρο ποΰ 'κρύβαμε 
Χρόνια καί χρόνια—ώ κρίμα !

Τ όνειρο ποΰ ξεψύχησε 
Στής λησμονιάς τό μνήμα

Νά τ'άναστήσω θάρρεψα, 
'Αγάπη μου θλιμμέεη

Μ αϋτό 'ς τά σκόρπια λούλουδα 
Νεκρό—νεκρό θά μένη !

ΑΙΜΥΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΚΊΤΡΑ ΡΗΝΩ σου νά τήν έπάρη ; Νισάφι πιά καλότυχη ! Δέν 
λυπάται τόν πενθερό της ή αθεόφοβη 
σον κόσμο καί θρέφει ; Τρώει, 
πρωί ώς 
ακόμη τρία χρόνια πού ’χάσαμε

----------- ήξ—·-

στο

— Άχ τί τραβούσε ό κόσμος’κείνα, τά. χρόνια, 
από τούς τούρκους....

Έτσι ήρχιζε πάντοτε ή γεροντοκόρη κυρά Ρηνώ 
τήν διήγησίν της καί ποτέ δέν τήν «τελείωνε. 
"Ολα τά. γεγονότα δσα είχεν ακούσει ή έτυχε 
ν άντιληφθή ή ίδια, κατά τά έννενήντα χρόνια 
τής ζωής της έγρονθοκοποϋντο μέσα είς τό κουρ
κουτιασμένο γεροντικό μυαλό της καί ένώ ήρχιζε 
νά σοϋ διηγηθή καμμίαν τραγικήν ιστορίαν έτε- 
λείωνε μέ σκανδαλώδες έπεισόδιον,καί αύτό ασυ
νάρτητου καί κουτσουριασμένον. ’Αλλοίμονο·/ είς 
έκεΐνον ποϋ εκαμνε ή έπροσποιεϊτο δτι δέν τήν 
καταλαμβάνει’ έγύριζε καί τόν έβλεπε μέ τά 
ρουφηγμέυα μικρά μάτια της ποϋ έμοιαζαν μέ 
μπαγιάτικες πεταλίδες, καί τό τριχωτόν πηγούνι 
της τό όποιον ήρχετο είς επαφήν μέ τήν μαρα
μένη·/ καί μελανήν σάν σύκο κουνάλι μύτην της 
έτρεμε σπασμωδικώς. Έπρεπε νά πηγαίνης μέ 
τά νερά, της διά ν’ άξιωθής τής εύνοιας της. Καί 
ήτο κακιά, πολύ κακιά ή κυρά Ρηνώ, είς δσου: 
δέν ηύνόει. Τή νύμφη τοΰ σπητιοϋ δέν τήν ύπέ- 
φερε, τήν αντιπαθούσε φοβερά 
πρόσωπον τής έξεσφευδόνιζε

σχεδόν κατά 
|Λψφήν, δτι 
διότι κάποτε 
τή: είπε πώς 

ξ? τρυ- 
ίποτε

7.1'.
τήν

τρώγει τό ψωμί χαράμι· καί διατί ; δι.’.. .. 
ή νύμφη, έτσι διά νά χωοατέψη, τή 
τής γεροντοκόραις στόν άλλο κόσμο Οά τή 
ποΰν μέ τό λαφοκέρατο .... Δέν είπε ■ 
έκείνη τή στιγμή ή κυρά Ρηνώ, άλλά τό έφύ- 
λαξε καί άπό τότε δέν είχε μάτια νά τήν ΐδή.

Τό μελτέμι έφυσοϋσε δυνατά καί τά ξηρά φύ) λα 
τών καλαμιών, ποϋ «σκέπαζαν τήν αυλήν τοϋ 
έξοχικοϋ οΐκίσκου,έσείο'/το μέ ένα νανουριστικόν 
ψίθυρον, ενώ ό ρόχθος τών κυμάτων ποϋ έξε- 
σποϋσαν επάνω είς τούς αποτόμους βράχους τοϋ 
ΙΙανόρμου ήκούετο εύκριιώς, φερόμενος μακρό- 
θεν ύπό τοϋ άνεμου. Ή νύκτα ήτο κατασκό- 
τεινη· ποϋ καί ποϋ έλαμπύριζον τά φώτα τών 
πέριξ σποραδικώς εγκατεσπαρμένων είς τό όρο- 
πέοιον καλυβών, σβυνόμενα δμως βαθμηδόν, ενόσω 
ή^ώρα προυχώρει, τό έν μετά τό άλλο. Ήμην 
εςαπλωμένη έξω είς τόν μικρόν αυλόγυρον μέ μι- 
σοκλεισμένα μάτια, έτοιμη νά πάρω τόν πρώτο 
ύπνο καί σχεδόν ναρκωμένη είσέπνεον τήν ευω
δίαν τής νωποθερισμένης καλαμιάς καί τής μεθυ
στικής κονιζιάς, δτε άκούω έρχομένην πρός με 
τήν κυρά Ρη,ώ, σύρουσαν τά γεροντικά πόδια τη:.

Πρό μιάς ώρας εΐχ:μ«ν άποδειπνήσει, έσβύ- 
σαμεν τά φώτα καί, άλλος έπήγε νά ξαπλωθή, 
άλλο: νά κάμη δέκα βήματα καί άλλος έπεσε νά 
κοιμηθή.

Ήλθε κ’ έκάθισε κοντά, μου εις τήν πεζούλα.
— Καλέ Μαρουσώ, ήρχισε νά λέγη άσθμαί- 

νουσα καί προδήλως άγανακτισμένη, ώ: πότε θά 
τήν έχομε τή νύφη έδώ; Γιατί δέν έρχεται ό γυιός

--ψ'· τόξ 
•ρώει άπό τό 

το βζάου ή αδιάκριτη ! Δέν έκλείσανε 
τόν ΙΙαναγιω- 

τάκη μας, κι ί αύτή ή ξετσίπωτη, ξελαρυγγιά- 
ζεται δλη ’μέρα στό τραγούδι ! Άμ' τί ένοια 
έχει αύτή. άφοΰ τά βρίσκει ούλα, χαζίρικα ! Δέ 
φοβάται τό <-)=ό 1 μά δέ λυπάται τό πεθερό τη.-; ! 
Ή πεΐσα. ή δεΐξα !...

Καί είπε ενάντιον τής 
ή σκούπα. Έγώ — 
διά. τήν μητέρα μου.... Έσηκώθη 
σιγά καί άκουμβώσα είς τό ραβδί τη 
τό σπίτι. Άλλ ’ όποια ύπήοξεν ή έ

ήν μητέρα μου, 
_*ή άπό τούς 

ή/αψε τήν λάμπα καί έξεψυλλίζετο....
, σκυμένη καί καμπούρα πού ήτον, 
οι εις τόν γοφόν καί μέ όσον ήμπο- 

τήν μητέρα, 
άμέ έςω

— καλά έκαμα λοιπόν

στην

νύμφης μου δσα σέρνει 
μιλιά. Προφανώς μέ έξέλαβε 

πάλιν σιγά- 
); έμβήκε είς 

------ ύπήρξεν ή έκπληξί: της 
δταν έμβαίνουσα μέσα βλέπει 
ή οποία, μή είμποροϋσα νά. κοιμηθή 
ψύλλους, ί-------------------
Έστάθη έτσι 
μέ τό ένα χέ: 
ροϋσε γουρλωμένα μάτια καί έβλεπ,

— Καλ ’ έσύ ’σαι, Μαρουσώ ; ! Κι 
ποιός είναι ξαπλωμένος ; Μήν είναι ή νύφη μας ; 
είπε·/ έντρομος.

Μετά μίαν στιγμήν δμως, ώς νά είχε μετα- 
μεληθή διά τόν φόβον της :

— Αφού εί ν ’ έτσι 
καί τής τά. ’πα !

Κακό είνε βέβαια νά 
ρους, καμμιά. φορά δμως 
τια δταν τήν «φούρκιζε 
τήν όποιαν άπό βρώμα 
τό πρωί έως τό βράδυ.

— Μαρή ! θά τής τό πάς τής μάνα: σου 
ποδιά ! τής έλεγε·/ άφρισμένη.

Καί αύτή ή ύβρις— διά τό παραμικρόν. 
Μά δέν έβάσταξε πιά. ή Μαρίνα καί τής 

τήν άπάντησι:
— Άλλοι, ποϋ νά σέ ’δώ μέ κοιλιά ! 
Ποιός είδε καί δέν έτρόμαξε ! “Εγινε 

φρένων ή κηοά Ρηνώ. Ώρμησε σάν λύκαινα : 
επάνω της νά τήν καταςεσχίση...

— Μαρή ! ’Εμένα ούτε ή μάνα μου, ούτε ή 
αδερφή μου έκαμε τέτοιο πράμαγιά νά τό κάμω 
κ ’έγώ, βρώμα !...

Σάν νά ήτον ή ίδια ώρα, ποϋ Οά έφαίνετο μέ 
κοιλιά τό ερειπωμένο·/ γερόντιο·/.

Πώς γίνεται, αλήθεια, ό άνθρωπος δταν γη- 
ράσ-η !

Ενθυμούμαι μίαν άλλην επίσης ύπέργηρον γε
ροντοκόρην, χρηματίσασαν ύπηρέτριαν γενεάς έκ- 
λιπούσης ήδη, ή όποια είχεν αποκτήσει πλέον 
συγγενικά δικαιώματα παρά τή οικογένεια,τούς 
προγόνους τής όποιας είχεν ύπηρετήσει. Ήτο 
είς άκρον ευερέθιστος καί πάντοτε 
μένη. Είχεν αιωνίως παράπονα, δτι 
μετεχειρίζοντο, δτι τήν έβασάνιζον,

δίνει

έξω
κατ ’

ουσηρεστη- 
τήν Ζ7.17.Ζ- 

δτι ή ζωή

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

είς αύτό τό σπίτι είνε πλέον κόλασις καί ήπεί- 
λει ή αγαθή γραία οτι θά φύγη νά πα. νά γείνη 
τού κακού... διά νά εύρη τ' άγα.θά της..,.

II κυρά Ρηνιο μόνον τόν πατέρα έσέβετο καί 
έτίμα, διότι μέ αυτόν «συγγένευε. Κανένα άλ
λον δέν ήγάπα. Τήν μητέρα τήν «φοβείτο, άλλά 
καί δέν «τόλμα νά είπή τίποτε εναντίον της. 
Άλλά καί ημείς, όλα τά παιδιά δέν τήν άγα- 
πούσαμεν, διότι ήτον κακιά. Έγώ μάλιστα δέν 
τήν ύπέφερα διότι ήτον βαριόλογη καί πρό πάν
των διότι έκαλογούσε τήν νύμφη μου. «Θά τό 
κόμη: γερό τό παιδί άπό τό πολύ φαί;» έλεγε 
πάντοτε όταν τήν έβλεπε νά τρώγη.

— Σώπα πιά ! τής έλεγα, θά. τήν φάς μέ τήν 
κακογ/ ωσσιά σου !

Καί τό έφερε ή όργή τοϋ Θεού ν’ άποβάλη ή 
νύμφη μου καί ολίγον έλειψε ν ' άποθάνη. Αΐ, 
άπό τότε πιά δέν ήθελον ούτε ζωγραφιστή νά τήν 
βλέπω. Καί τή: τό έλεγα κατόπιν διά. νά τήν 
τιμωρήσω, ότι ή κακογ/ ωσσιά της τήν έφαγε 
— μά δέν βαρυέσαι ; !

Δέν τήν είδα ποτέ νά δακρύση ποϋ μάς είχαν 
συμβή τόσα δυστυχήματα, άλλά. ούτε τήν παρα
μικρά·/ Ί^-ζΐ'ΐ νά έκφραση εις τάς τόσας χαράς 
τής οικογένεια: μας. Έγώ «συνήθισα νά τήν 
θεωρώ ώ; ένα. φεϊδι πού έζεσταίναμεν είς τόν 
κόλπον μας.

Είχε άρρωστήσει βαρειά ό πατέρας. "Ολαι 
μας αί φροντίδες συνεκεντρώθησαν περί τήν κλί
νην τ:υ. Η κυρά Ρηνώ, ή όποια εσχάτως δέν 
ειμπορούσε πλέον νά αναβαίνη τήν σκάλα, έμενε 
είς ένα δωμάτιο·/ τού κάτω πατώματος καί έκεΐ 
τής έστέλλαμεν τό φαγητό·/ της. Κατ' άρχάς 
τής άπεκρύψαμεν τήν ασθένειαν τού πατέρα, 
άλλ ’ αύτή μή βλέπουσα αυτόν ήρχισε νά δεικνύη 
σημεία ανησυχίας, ήθελε νά τήν άναιβάσουν «πάνω 
διά νά πεισθή ότι δέν έπαθε τίποτε. Έπεριπα- 
τούσε ανυπόμονος εις τήν αυλήν καί ήρώτα τούς 
ανερχ:μένους καί κατερχομένου: τί γίνεται ό 
Μιχαλάκης.

Τήν ά.ναιβάσαμεν καί παοέστη καί αύτή είς 
τάς τελευταίας στιγμάς τού καλού μας πατέρα....

Μού είπαν οτι έκλαυσε καί αύτή....
Τήν συνεπάθησα.
Τήν επαύριον τής κηδείας τού πατέρα τήν εύ- 

ρομεν νέκραν έπι τής κλίνης της.
Τήν έσυγχώρησα.

Διά τήν αντιγραφήν
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΗ

Ίδέαι και εικόνες πρός διάδοΰτν —Ή άλιιΟίις 
μεγάλη Τέχνη είνε ή όιά τούς μικρούς οτροω ■ 
ριάμένη.—Καλλιτεχνική μόρφωσιςτών μαζών.

μορφας, ηας

ΛΝ ιόραΐον πράγμα, εί
πε·/ ό ποιητής Keats, 
είνε διαρκής πηγή χα
ράς». Έάν έπόμένως 
μάς έμάνθανον οί έχον- 
τες τήν σχετικήν εντο
λήν καί εύθύνην καλ- 
λιτέχναι ν άγαπώμεν 
καί εύρίσκομεν τό Ω
ραίου ύφ’ δλας αύτοϋ 

ήτο φαιδρότερα, μάλλον 
γελαστή καί χαρίεσσα, έκάστη δέ αναπνοή ήμών 
θά ήτο καί είς στίχος τού Huland φαιδράς έλ- 
πίδος πρός τόν κόσμον, δστις καθ’ έκάστην γί
νεται τελειότερος καί καλλίτερος.

’() κόσμος αύτός, μολονότι κόσμημα τής δη
μιουργίας, μή έχων ανάγκην τού κοσμητικού 
«ώψο/Ό- », φαίνεται μολαταύτα άθροισμά τι α
σχημιών ούχί βεβαίως τών ώραΐων εκείνων α
σχημιών τών εικόνων τοϋ Reinbrand, άπο τό 
μελανόν βάθος τών οποίων προβάλλεται μέ ιδίαν 
μυστικήν αίγ/.ην τό ώραϊον, άλλ ’ είνε άθροισμά 
τι ασχημιών καί πεζοτήτων, τάς όποιας μοι- 
ραίως έπιβάλλει ό νεώτερσς βιομηχανικός αγών 
τής ύπάρξεως, δστις μάς πνίγει. Ούδαμού π. χ. 
θά εύρετε «ν αληθές τής φύσεω: τεμάχιο·/, 
έλεύθερον, διά νά τό θαυμάσετε χωρίς ή τέχνη 
νά θέση τό ψεύδος της, τήν μ,ίμησιν τη: ή τήν 
προσποίησίν της ή τόν άκαταληπτον συμβολι
σμόν της καί τάς μυστικοπαθείς συγκινήσεις, αί- 
τίνες βεβαίως δέν είνε άκόμη κατάλληλοι διά 
τήν ιδιοσυγκρασίαν τής παρούσης γενεάς. Είνε 
βεβαίως ώραϊαι καί πολύ βαθέως άπολαυστικαί 
αί ύψηλαί καί υπέρτατα·, συγκινήσεις τής «Grand 
Art»—τήςβΜεγάλης Τέχνη;» — δι ων θωπεύον
ται καί δονούνται αύτά τάβαθύτερα τής ύπάρξεώς 
μας άδυτα, άτινα μέτεδόθησαν καί διήλθον διά 
τών γενεών άναλλοίωτα διά ν ’ άποτελέσουν τής 
ζωής μας τήν ούσίαν, τής ζωής μας τάς αορί
στους συγκινήσεις τών βαθέων καί κληρονομικών 
αισθημάτων.

Αί συγκινήσεις δμως αύται,άνεκτιρ.ήτως συγ- 
κινοϋσαι εκείνους οιτινες αληθώς τάς έννοούν, 
καί άπείρως καθιστώντες άξιους ελέους έκείνους 
οιτινες φρονούν καί διατείνονται οτι τάς έννοούν, 
ένώ πραγματικώς ούτε χονδρικώς δύνανται νά 
τάς αίσθανθώσι,αί συγκινήσεις αύται είνε δώρο·/ 
διά τήν αριστοκρατίαν τής άνθρωπότητος, ή δέ 
Μεγάλη Τε’χνη, διά τήν Τέχνην έπινοηθεϊσα,δέν 
δύναται ν ’ άποτελέση παγκόσμιον Σύμβολου λα-— 248 —
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τρείας, μολονότι άκατάληπτο;, διότι ή ουσία 
τή; τέχνης εινε ή ψυχική εκείνη καί καλλιτε
χνική άφομοίωσι;, ή ηθική εκείνη τροποποίησι; 
τοϋ οργανισμού, ήτι: μόνον διά τή; τε.Ιείας άντι- 
λήψεω: εινε δυνατή, λογικός καί πραγματικός.

Τά σύμβολα λατρεύονται διότι εινε ακατάλη
πτα, διότι λατρεία εινε υποβολή, εινε ύπνωτι- 
σμός.Τελεία δέ λατρεία ύπνωτιστική εινε ή θρη
σκευτική, ήτις άγει καί φέρει τά πλήθη ώς νά 
ήσαν μία μόνη νεανι; υπνωτισμένη, ακριβώς 
διότι τό ύπνωτΐζον σύμβολον εινε άκατάληπτον, 
εινε δέ άλγείνώς αισθητή πάσα προσπάθεια πρός 
έκλαίκευσιν, όπως τό σύμβολον έννοηθή. Σχε
τική, ύπό μ/ar Ιποψιν, ήτο εσχάτως καί ή άντί- 
δρασις ή μισονεϊκή τής νεολαίας Αθηνών κατά 
τής μεταφράσει»; τού Εύαγγελίου.

Ή τέχνη όμως δέν εινε θρησκεία. ΤΙ δέ θρη
σκευτική συγκίνησι: έγκειται έν τή οίκειοθελεΐ 
ημών υποταγή πρός τι άνώτερον, δπερ ακριβώς 
μάς άγει καί μάς φέρει. Ένφ έν τή Τέχνη έν- 
νοοΰμεν νά συγκινηθώμεν πραγματικώς, υλικός, 
καθώς δταν τρώγωμεν, δταν πίνωμεν, δταν φι- 
λούμεν καί κοιμώμεθα. Άλλά διά νά συγκινηθώ- 
μεν πραγματικώς, πρέπει αληθώς ή συγκίνησις 
νά μάς τροποποιήση ούτως, ώστε νά γείνη αύτη 
μέρος τής ύπάρξεώ; μας, ν' άφομοιωθή, νά δο- 
νήση έναρμονίω: τά νευρικά κύτταρα τού εγκε
φάλου, ra ιηοηθΓι. "Αλλως αποτυγχάνει.

Ώστε ή ΜεγάΛη Τέχπι δέν έγκειται χατ' 
έμέ εις τάς συγκινήσεις τών ολίγων, διότι ή 
Τέχνη εινε μιά μορφή, μιά έκφρασι; τής τάσεως 
τής δημιουργίας πρός τήν τελειοποιήσου, δηλαδή 
τήν έζέλιξιν και τήν πρόοδον, ήτις άποτελεΐται 
ούχί διά τής πτήσεως τών ολίγων εις άφθαστα 
ύψη, άλλά διά τής μορφώσεως τών πολλών,τών 
όλων, καί τή: ΰψώσεως αύτών εϊς έν έπίπεδον 
τελειότερου, άπό τού όποιου ή ζωή νά φαίνεται 
γενικώς ωραιότερα καί φαιδρότερα.

’Ιδού ή μεγάλη Τέχνη. Ή ώθησις αύτη τών 
μαζών, τοϋ πλήθους πρός έν έπίπεδον άνώτερον 
πρέπει νά λέγεται ΜεγΰΛη Τίχ?η, καί ούχί ή 
ένδιαφέροεσα μικρόr αριθμόν πνευμάτων,άληθώ: 
j-ερόχων, ήτις κάλλιστα δύναται νά λέγεται 
νέα μεχρα τίγντ,.

'Επειδή δέ ή ύψωσις αύτη τού λαοΰ πάντως 
καλόν δύναται νά έχη άποτέλεσμα, δέον άμέσως 
νά μελετηθή ούχί μόνον ύπό τών ολίγων ειδι
κών άτόμων, άλλά καί ύπό τού κράτους άκύμη. 
Ή βελτίωσις έπί τό ώραεότεροχ παντός σχ-~·- 
ζομένου μέ τήν ζωήν τού λαού εινε μέ μίαν λέ- 
ξιν τό έργον τής Μεγάλης Τέχνης. Νά μή έπι- 
τρέπηται π. χ. ή χρήσις άσχημων αντικειμένων. 
Τά οικιακά σκεύη, αί οίκίαι, τά έπιπλα τοϋ μι
κρού λαού, έάν εινε καλλιτεχνικότερα καί εύθυ- 
νώτερα (διά τών εύνοιών καί οιαγωνισμων τού 
κράτους, ώς γίνεται έν Γαλλία.) βεβαίως διά τής 
καθημερινής έπικοινωνίας τροποποιείται ο οργα

νισμός τού λαού έπί τό καλλιτεχνικότερου καί 
τό τελειότερου.

ΤΙ διάδοσις εύΛρ-ώκκαί ώραίων εικόνων παρά 
τφ λαό, άντί τών αιωνίων άγιων, ή διάδοσις 
τόν Παναγιών τού Ραφαήλ καί τού Μουρίλλο 
παρά τφ λαώ άντί τών φρικωοών και αηοών 
I’ωστικών εικόνων,ή διάδοσις εν#ήχώχ έργων τέ
χνης, ή θέσπισις τών καλλιτεχνημάτων εις δλα 
τά σπήτια τοϋ λαού, ώς θεσμού καί ήθους καί 
συρμού κοινωνικού, θά επιφέρουν τήν βραδεϊαν 
καί γόνιμον καί βαΟεϊαν εκείνην τροποποίησιν καί 
βελτίωσιν τού λαοΰ, δΓ ής Οά ύψωΟή ούτος εις 
έν έπίπεδον καλλιτεχνικότερο'/ τελειοποιήσει»; 
καί προόδου,ήτι: εινε ό μόνο: σκοπό:τής Τέχνης.

Ιδού ποια εινε ή Μεγάλη Τέχνη. Ούχί αιθέ
ρια·. μυστικοπάθειαΐ ολίγων, άλλά ψηλαφητή καί 
παλλομένη καλλονή φαιδράς καί σφριγώση; ζωής 
τών όλων, ήν νά έννοη ό λαός όλονεν οτι εινε 
ώραιοτέρα καί ότι άξιζε·. νά τήν ζή κανείς κα
νά τήν άπολαύη είς ύψηλοτέραν καί εύρυτεραν 
κλίμακα.

Καλόν λοιπόν Οά ήτο έάν ή «Πινακοθήκη» 
καθώς καί όλα τά καλλιτεχνικά φύλλα καί μή. 
διαδίδουν καθ’ έκάστην είς Tor Jaor χατα.ίη 

πτας καλλιτεχνικά; ιδέας. Καλόν Οά ήτο έάν 
έζεδίδοντο εικόνες εύΟηναί καί πολλά·. προς οιά- 
δοσιν παρά τώ λαώ, αί δέ έφημερίδες καθ’ έκά
στην νά δημοσιεύουν εικόνας ώραίας καί σαφείς. 
Είς τά θέατρα αί αύλαΐαι δύνανται καθώς καί 
αί σκηνογραφία·, νά εινε καλλιτεχνικότερα·., 
καθώς καί είς τά καφενεία, τά ξενοδοχεία, είς 
παν ίδρυμα έντός τοΰ οποίου συγκεντρούνται τά 
πλήθη, δέον έπί τών τοίχων ν’ άναρτώνται 
εικόνες καλλιτεχνικά·!, καταληπται καί ώραϊαι, 
παριστώσαι τό κάλλος τών ηρώων καί τών με
γάλων έργων καί διά τής γονίμου ύποβολής πρός 
μίμησιν παρορμώσαι τά πλήθη καί ύψόνουσαι 
αύτά είς ύψος τελειότερου προόδου καί μορφώσεως.

'Ο συρμός,αί διαδιδόμενα·, ιδέα·., δύνανται νά 
εισαγάγουν είς ό.ία τά σπήτια τού λαού καλλι
τεχνικά: εικόνα: εύΟηνάς, ή δέ άστυνομία ού- 
ναται ν ’ άπαγορεύση τά: έπί τών τοίχων τών 
διαφόρων δημοσίων ιδρυμάτων άσχημους εικόνας.

Οΰτω πως δύναται ό λαός τής καλλιτεχνικής 
'Ελλάδος νά διαπλασθή άπο τήν έπίδρασιν τής 
Μεγάλης Τέχνης έπί τό τελειότερου,διά ν’άντι- 
κρύση τήν ζωήν ώραιοτέραν καί φαιδροτέραν.

Σ. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,.
«Ρ—ν·ι  ............υ-Ί/ν—'Ι'ν·Τ|’···Μ·ν ··/·«·-ι·Μ · ·;■ (· ··Γ»—«’jr-’W

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΤ “ΠΑΡΝΑΣΣΟΤ,,
ΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΝ εινε ότι 
ή μοναοική ασυμφωνία τών 
καλλιτεχνών μα; οί όποιοι 
συσσωματούμ ε νοι ή δύν αν το 
νά μάς παρουσιάζουν έκά- 
στοτε πολύ εύπρεπή τήν 
Τέχνην, έπέφερε κατ'άνα- 
πόδραστον άνάγκην τό θέα
μα οργανισμού καλλιτεχνι
κών έκθέσεων παρά σωμα

τείων ή ιδιωτών,έλαχίστην σχέσιν έχόντων πρός 
τήν θεραπείαν τοΰ Καλού.Καί έτράπησαν είς τήν 
εΰρεσιν αιθούσης τρεις τέσσαρες καλλιτέχναι καί 
μετά διετή περίπλάνησιν ευρον άσυλου είς δύο 
αίθούσας,ών ή μία άκαταλληλοτάτή,τού «Παρ
νασσού» τού μετ’ αγαστής προθυμίας φιλοξε
νούντο; κάθε τι φιλολογικόν ή μουσικόν ή φι
λανθρωπικόν ή θρησκευτικόν, ή φυσικομαθημα
τικόν ή βοτανικόν καί έγένετο Καλλιτεχνική έκ- 
θεσις διά τήν όποιαν περιήλθεν ή επιτροπή πολλά 
έργαστήρια καί ή όποια προώρισται ώς έκθεσις 
έλληνική περισσότερα; νά έχη κρίσεις ή . . . 
θεατάς.

Ή "Εκθεσις τού Παρνασσού έπέτυχε ; ’Αμφί
βολον. Ως πρώτη έκθεσις ήδύνατο νά έχη έλα- 
φρυντικάς περιπτώσεις. Άλλά ή διοργάνωσις 
αύτής έθεμελιώθη είς σειόμενα βάθρα. Ούτε 
ό σύλλογος ήτο αρμόδιος, ούτε τής επιτροπής 
τά μέλη δλα ήσαν τή; αύτή; επιβολής — δέν 
έννοούμεν τήν ήλικίαν μόνου, άλλά καί τήν τέ
χνην — ούτε έτηοήθη ίση αύστηρότης διά πάν- 
τας, ούτε συμ.μετέσχον τής Έκθέσει»; καλλιτέ- 
χναι, οΐτινες θά τήν έτίμων καί θά τήν άνύψω ■ 
νον. Διετυμπανίσθη ώ; σοβαρά έκθεσις καί έφι- 
λοξένησεν έν τούτοι; ούκ ολίγα; μουντζουρογρα- 
φίας καί έργα τά όποια πράγματι έκρεμάσθησαχ 
είς τάς προθήκας τού μαρτυρίου. . . διά τούς θεα- 
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τάς. Ό καλλιτεχνικό; Καιάδας διψά, οί δέ διοο- 
γανωταΐ άτυχός έξέλαβον ώς τοιοϋτον τήν αί
θουσαν τοϋ «Παρνασσού».

Γράφομεν άπεοιφράστω: καί είλικρινώς τήν 
γνώμην μας. Δέν έννοούμεν δτι δέν υπάρχουν έν 
τή έκθέσει καί εύσυνείδητοι εξαιρέσεις, πίνακες 
οϋ; θά ένεκολπούτο— διά μερικούς μάλιστα συ
νέβη αύτό— ή αύστηροτέρα Ευρωπαϊκή έκθεσις. 
Άλλ ’ ήθέλαμεν τά; σκιάς όλιγωτέρα: καί αύτό 
έξηρτάτο αποκλειστικό; άπό τήν επιτροπήν.

Η πρώτη κακή έντύπωσις εινε ή τής τοπο- 
θετήσεω:. Πρός τιμήν τής ’Επιτροπή: θέλω νά 
πιστεύω δτι αύτη έγένετο άπό τά μέλη τοϋ συλ
λόγου καί ούχί άπό καλλιτέχνας τή; περιωπή; 
ένός Ίακωβίδου ή ένός Λύτρα,άν καί ενεργότε
ρου μέρος φαίνεται λαβών ό νεαρός παστελίστα: 
κ. Μαθιόπουλος. Ή Έκθεσις τού Ζαππείου, ή 
τελευταία, ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς πρότυπον 
δεςιάς άναρτήσεως τών εικόνων. ΤΙ έπιτροπή 
μάλιστα, πρός αποφυγήν πολλών δυσαρμονιών, 
ήδύνατο νά χωρίση τάς ελαιογραφίας άπό τών 
•υδατογραφιών ζαί κρητιδογραφιών.

* · Μ

Ο’· εκθέται εινε 46, πλήν τών άρχιτεκτόνων. 
Έξ αύτών,8 εινε ξένοι. Καί θά ήδύνατο ν απο- 
κληθή ή έκθεσις Διεθνής, άν μή ώφείλετο σεβα
σμός πλειότερος εί; τήν λέξιν αύτήν, ή όποια 
άντιπροσωπεύει σήμερον πανταχού τήν κορυφήν 
τής Τέχνης.

Έκ τών ξένων, ή « Έξομολόγησις» τού 
εκρουμουνισθέντο; Ελληνος κ. Σιμ.ωνίδου εινε 
έργον θαυμάσιου, ή άρίστη τών συνθέσεων τή; 
Εκθέσεω;. Καί έν τή Παγκοσμίφ Έκθέσει τών 

Παρισίων ένθυμοΰμαι δτι είδα έργα του άρτια, 
έν μάλιστα έξ αύτών τόσφ άνθελληνικόν, ώστε 
ήνάγκασε τόν συνοδεύοντά με φίλτατον Σώχον
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νά απόσπαση κρυφά τήν πινακίδα, τήν φέρου- 
σαν τόν τίτλον.

Έπειτα έρχεται τό Adajio τοΰ Γερμανού 
Schramm μέ ειλικρίνειαν αισθήματος καί ζωήν 
έξορμώσαν άπό τά βάθη τής σκιάς. Έκ τών δύο 
έργων τοΰ Guignard ό «Δύω» ήλιος» κάλλι- 
στος πίναξ,ένώ τό έσωτερικόν ποιμνιοστασίου του 
δέν εΐνε δύσκολον εις τινας λεπτομέρειας νά φέ
ξη τις. Τής ’Αγοράς τής Σαμαρκάνδης τού Εί- 
neshut διακρίνεται ο επιτυχής χρωματισμός. 
’Από τά άλλα έργα τών ξένων ήμπορεΐ νά δια- 
σωθή μία κεφαλή Ίταλόπαιδος, εργον ή μάλ
λον δώρον πρός τήν δεσποινίδα Φλωρά, τοΰ 
μνηστήρός της Alexits.

Οί '.δικοί μας καλλιτέχναι δύνανται άνενδοιά- 
στως νά διαιρεθούν — είνε άλλω: τόσον πολύ 
Λρρί/μεΓοι πάντοτε εις ομίλους καί φατρίας καί 
παρασυναγωγάς —εις τρεις κατηγορίας— άνευ 
λογοπαιγνίου.

Είς τήν πρώτην γραμμήν, ό Ίακωβίδης, κυ
ρίαρχων τής έκθέσεως έν τή προσωπογραφία. ΊΙ 
άπεικόνισις τού Γερμανού συναδέλφου του Fink 
εΐνε εργον υπέροχο·/. Ιδίως ή δεξιά χειρ εΐνε 
τελειότητος απαράμιλλου. Καί δέν ήτο ανάγκη 
νά αναγράφεται ότι έλαβε χρυσούν μετάλλιο·/ 
διά νά μή άναγνωρισθή καί άπό τόν άδαέστε- 
ρον ή μεγάλη αξία τή: εικόνος. Επίσης άρίστη 
------- ------- --------- - ----------------------- TCU κ

Ή συμ- 
απετυπώθη μέ πολ- 

ητα άντιλήψεως. Άλλ ’ 
άτινα ήσαν ικανά 

ί νά μάς όδηγή 
ροδάκινα καί κυδώ- 

ποτε δέν προσθέ- 
όν επιφανή καλλιτέχνην ; Ό «Καπνί- 

άπιθανότητας ή δέ μορ- 
εΐνε έργον άμοιρον 

κατά δεύτερον λόγον, ή προσωπογραφία τ: 
Στρέΐτ ζαθημένου έπί έρυθρού έδράνου. 
παθής καί μειλίχια έκφρασις 
λήν ευγένειαν καί λεπτότ 
αφού έζέΟηκε τά έργα αυτά, 
νά τόν γεμίσουν μέ αάφνας, διατί 
κατόπιν εις διάφορα φρούτα, 
νια, τά όποια τίποτε, μά τίπ: 
του·/ εις τόν έπι 
στής» έχει τινάς 
φή δλως ξενική, έν γένει δέ 
πρωτοτυπίας.

Αλλά πώς 0 ά έπεθύμουν 
των Δαναΐδων, όστις διά τόν 
φοβούμαι ότι πράγματι π1 
οων. J -...........................
κτήματα τού έργου του, 
μίαν γωνίαν, ανευ αξιώσεων, 
παλαιάς παιδικάς συνθέσεις 
τό «Κρυφτούλι»,τήν «Ψυχ> 
Λ ' Λ ' ' » ?

νά έλειπε» ό πίθος 
κ. Ίαζωβίδην πολύ 

ίθος κατέστη Δαναί- 
Καΐ ό ίδιος αναγνωρίζω·/ ίσως τά μειονε- 

τό έτοποθέτησεν είς 
Εμπρός είς τάς 

του,τό «Κονσέρτο», 
ζζ'ι.ουσίαν»,τά. «ΙΙαι- 

οικά βάσανα», τό νέον αυτό εργον του παρέλ- 
κει, θνήσκει έκ τής αδιαφορίας. Έκ τών δύο 
σχεοιογραφημάτων ταυ διά τά έργα τοΰ Σολω
μού, ή «’Αγνώριστη» καταντά αγνώριστη διά 
τόν χρωστήρα τοΰ κ. Ίακωβίδου, τοΰ απα
ράμιλλου σχεδιαστοΰ.

Ο ζ. Λύτρας έξ μιζράς εικόνας εκθέτει — 
σκίτσα. Μία σκηνή τοΰ 1821 ληφθεΐσα έκ τής 
ιστορίας Σπ. Τρικούπη: ή ’Ελένη Άνανεόνυμ- 
φος,εινε τό άριστον τών έκτιθεμένων σκαρίφημά- 

των του. Τό Παζάρι τών ταπήτων εΐτα,καί τά 
άνθη τού Επιταφίου.

Ό κ. Φωκάς μάς παρουσιάζει όλο·/ τόν πλού
τον τού πρασίνου καί τοΰ ιώδους είς τά έργα 
του. II Λίμνη τής Τριχωνίας εΐνε πολύ καλή’ 
αί Πικροδάφναι τού Αχελώου έχουν ικανόν φώς. 
Διά τό Δάσος τού Άγγελοκά.στρου ας μού έπι- 
τρέφη ό μετριόφρων καλλιτέχνης νά είμαι επι
φυλακτικός. Δ’.ά νά μή απομακρυνθώ δέ τών το- 
πειογράφων, θά προσθέσω οτι αί σπουδαί τού κ. 
Χατζοπούλου δέν έμποιοΰν καμμίαν απολύτως 
έντύπωσιν, ο δέ έλαιών του μέ τούς άτεχνοτά- 
τους κορμούς μάς έκαμε νά άναμνησθώμεν τόν 
Ελαιώνα τοΰ κ. Μποκατσιάμπη, τό θαυμάσιο·/ 
έκεΐνο έργον, μετά τό όποιον δύσκολον είνε νά 
σταθούν άλλοι ελαιώνες.

Πολύ υπέρτερα έργα έκθέτει ή δεσποινίς Λα- 
σκαρίδου, ήτις τόσον πολύ προοδεύει, ώστε είνε 
έπίφοβος μέ δλην τήν γλυκύτητα τής φυσιογνω
μίας της δ’.ά τούς ετερόφυλους τοπειογράφους. 
Μανιώδης φίλη τών τοπείων καί μάλιστα τών 
Αττικών, τών ήλιολούστων, τών ποιητικών,μέ 

τήν αφθονίαν καί αρμονίαν άμα τοΰ χρώματος 
κατορθώνει νά εισούη είς τά μυστήρια τής πο
λυτρόπου Φύσεως καί νά μάς παρουσιάζει από
ψεις, αί όποιοι νά δύνανται νά προδίδουν τοΰ 
Καλού πολλή·/ γνώσιν. Βεβαίως εξέθεσε πολ
λά έργα. “Αν έκ τών δέκα -περιωρίζετο είς τά 
ήμισυ καί αν έλειπαν τά «Αγκάθια» — αγκάθια 
τέχνης—καί τά «Χωρικόσπητα» θά συνηγωνίζετο 
νικηφόρως είς τήν πρώτην γραμμήν.Ί’ό καλλίτε
ρου έργον της βεβαίως ακόμη δέν έξετέθη- πλάτ- 
τεται ίσως είς τήν ανήσυχο/ κεφαλήν της. Άλλ’ 
έκ τών έκτεθέντων ύπερέχει τό «Ρυάκιον», οί 
«Βράχοι» καί οί «Πλάτανοι» τής Αιδηψού,καί- 
τοι -ίο τελευταίο·/ έχει βαρείας σκιάς.

ΊΙ δεσποινίς Θάλεια Φλωρά πριν άναχωρή- 
ση έξ Αθηνών μάς άφήκε τήν ώραιοτέραν άνά- 
μνησίν τής καλλιτεχνικής έν Άθήναις όλιγομή- 
νου ζωής της, τήν «ΊΙχώ», έργον κάλλιστον. 
"Ισως εύρη τις τό σχέδιο·/ ασθενές, άλλ’ ή ποί- 
ησις, τό χρώμα, ή ατμόσφαιρα, ή έν γένει σύν- 
θεσις τής δίδουν θέσιν εις τήν πρώτην γραμμήν 
τής έκθέσεως. II «Βραδυά» είνε έπίσης καλόν 
έργον, άντιθέτως πρός τό κακόζηλον σχέδιο» τής 
«Καθαμένης». II «Νύμφη τών Πιπερέών τής 
Δεντροστοιχίας«εινε μία ατελής προσπάθεια σκα
ριφήματος,μή άποκρυσταλλωθέντος έν τή φαντα
σία, μέ ασταθείς γραμμάς καί τό όποιον μπο
ρεί αργότερα,πληρέστερο·/ έκτελούμενον, νά γίνη 
κάτι τι καλόν.

Καί έν λάθος νοστιμώτατον. Είς εν έργον τής 
δεσποινίδος Φλωρά άριθ. 121 αναγράφεται pro- 
fil, ένφ πρόκειται περί προσώπου... κατά μέ- 
τωπον. Έχάθη έν λεξικόν ;

Ό έν Μονάχω κ. Σαββίδης μέ τήν άρχαΐ- 
ζουσαν σπουδήν, μέ μίαν άλλην σπουδήν Τούρ-

ά.λιν, διά τής έκθέσεως τών 
άς χρηστοτέρας ελπίδας. Είνε 

αγματική σημασία τής λέ-

κου μας όιόεΐ και τ 
νέων έργων του, τ-· 
καλλιτέχνης έν τή πρ 
ς^ως.

Ό κ, Θ. Γάλλη 
μένου χρώματος, τ 
άνήκει εις 
στικόν εις τήν τεχνοτροπί 
μένα έργα.όλοι οί πίνακές 
καλλιτέχνη ,ούτινος ή ύπ 
ριττόν. Ό τρόπος τής εργασίας φωνά 
μακράν. ΊΙ «Προσευχή» εΐνε τό ώραιι 
έργων του. έκτεθέν χαί έν τή πάγκοι 
σει τών ΙΙαρισίων, όχι είς τό περίπτερόν μας εν 
μέσω υποδημάτων, σαπώνων καί σταφΐδος, άλλ ’ 
έν τώ Διεθνεϊ τμήματι τού Grand Palais. 11 
προσευχή εΐνε ύπό τήν έποψίν διατιμήσεως, τό 
άκ.ριβιότερον έργον τής έκθέσεως, διότι πωλείται 
άντί πεντακιςχιλίων φρ, χρ

’() κ. Γερανιώτης τρία μόνον έργ 
διότι δύο άλλα τού τά άπέρριψεν 
Κατόπιν τής άπορρίψεως αυτής, γνωσθείσης είς 
τούς καλλιτεχνικούς κύκλους προτού άνοιξη ΐ, 
έκθεσις, θά άνε'μενέ τις νά ΐδη -■· 

πολύ καλλιτεχνικώτερον, 
άπορρίπτη ή επιτροπή έργα .Λ '. 
νά δεχθή τερ 
κατασκευάσματα ένός βαμβακεμπόρου τή

ς, ό ζωγράφος τοΰ τελειω- 
■ού καθαρού, νομίζει τις ότι 

αλαιάν σχολήν. Τίποτε τό νεωτερι- 
τήν τεχνοτροπίαν του. Εΐνε γεγλυ- 

'ς του,Εινε ό μόνος ίσως 
ογραφή,εΐνε κάτι τιπε- 

μίλλια

Ι-Ί
(α έκθέτει. 

ή επιτροπή
• -θ.

··* fΖ' 'Ύ 7 
έν τω συνόλω 

Άλλ ’ όταν 
τού 1’ερανιώτου,διά 

ατουργήματα. κάτι έρασ-.τεχνικά 
τα ένός βαμβακεμπόρου τής Αιγύ- 

πτου,ΐσως διότι υπήρξε συμμαθητής ένός μέλους 
τής επιτροπής, 
όποιοι ποζάρουν 
ήξεύρει αληθώς τις τί ... 
σοφίαν τών κριτών ή τήν μ

Ίν

ιρωτοθαυμάση. 
ριοπά.θειαν

Ζ> όπως 
έκφράσεως 
ματος καί 
άπό τό φώ:

Ό κ, Μαθιόπουλος,

ή καί τινα μερικών άλλων οί 
ώς καλλιτέχναι κριτικοί, δέν 

τις τί νά πρωτοθαυμάση. Τήν 
-.-,.ίώ..-./ τού καλ

λιτέχνου, όστις έχει τήν τιμ-ήν νά λακτίζωνται 
κατά τοιούτον τρόπον τά έργα του.

Καί είς τά τρία έργα του ό Γερανιώτης άνα- 
δεικνύεται δυνατός ζωγράφος, πολύ υπέρτερος 
τοΰ Μαθιοπούλου, μεθ 'ού μέχρις εσχάτων συνη- 
γω/ίζετο. Ίδια αί δύο προσωπογραφία’., ή τής 
δεσποινίδος Λασκαρίδου καί ή τής κυρίας Φ.Μ.. 
εινε έργα είς τά όποια και ή ποίησις καί ή 
άλήθεια συζούν πολύ καλά, χωρίς γρονθοκοπή— 
ματα, όπως ή άπλότης καί τό αίθέριον τής 

συνθε'τει μέ τήν δύναμιν τού χρώ- 
τήν · έκφρασιν τής ζωής,φωτιζομένας 

; τής ρέμβης.
έπωφεληθείς ίσως τοΰ 

άξιώματός του ώς μέλους τής έπιτροπής,μετεκό · 
μ.’.σε τό έργαστήριόν του, Έκ τών οκτώ έργων 
του τά περισσότερα μάς άποδεικνύουν πόσον δι
καιότερο·/ θά ήτο τήν αυστηράν δ’.ά τούς άλλους 
κριτικήν νά ήρχιζεν άπό τό έγιό του. ΊΊ τελευ
ταία έν ΙΙαρισίοις διαμονή του μάς ένέπλησε 
πολλών έλπίδων. Τόν έφανταζόμεθα πολύ άνώ- 
τερον, Έν τή εκθέσει τών Φιλοτέχνων οΐχεν 
εκθέσει προπέρυσιν ώραιότατα έργα, γενόμενα 
άνάρπαστα. Ήθέλησε νά άνεβή μίαν σκάλαν,

καί μού φαίνεται,ότι χωρίς νά τό έννοήση,πατεϊ 
τό ίδιο σκαλοπάτι. II κόρη μέ τό σκυλί είνε 
έργον καλόν δέν τό άρνοΰμαι. Άλλ ’ έκεΐνο τό 
Φθινοπωρινόν τό σκαιότατον, έκεΐνο τό ύπ’άριθ. 
81 γυμνόν τής καθημένης κατά τρόπον καί άφύ- 
. ............. ~'· άσεμνον καί άστεϊον, καί δύο ακόμη 

εΐνε έργα τά όποια έχουν τήν θέσιν 
πολύ είς μίαν βιτρίναν κορνιζοπωλείου. 

Ή Ευχή τών Ερειπίων — έξετέθη καί είς Πα
ρισιού:— έχει ψεγάδια τέχνης,ιδίως είς τούς μη
ρούς, οί όποιοι έπρεπε νά είνε λεπτότεροι άφοΰ 
ή ψυχή καλοκάθεται είς τήν πέτραν, ήτις έξ 
ετέρου δέν γνωρίζομεν διατί εΐνε σκεπασμένη, 
"Ισως διά νά μή κρυολογήση ή ψυχή. . .

'(.) κ. ΙΙαρθένης μέ τά σκαριφήματά του μάς 
υπενθυμίζει τάς σπουδάς τού Πολυτεχνείου. 
’Αφού έξέθεσεν άλλοτε είς τούς Φιλοτέχνους 
τήν ώραίαν εκείνην κεφαλήν καί τό Πράτερ, ήτο 
άδικον νά κάμη μίαν νέαν έμφά.νισιν μέ.. ,σπουοάς.

Ό κ. Ι’ϊζος δέν γνωρίζομεν διατί έξέθεσε. 
Αλλά παρ’ ολίγον νά λησμονήσω τόν συμπα- 
θέστατον Όθωναϊον. Εινε νεαρώτατος αλλά καί 
κρατερός μαχητής.Τά «ΙΊρωτοβρόχια» του άνα- 

ι, ήν ρίπτουν είς 
ρώτα τού φθινοπώ- 

Ή προσέγγισις τής καταιγίδος προσ- 
δύναμιν είς τόν καλλιτέχνην καί εύ- 
------- __ ....... .... u Νυξ, εινρ.

καισικον :
α/ /.α, 
των τό

, , , Λ . Ζ » >:χει ψεγασια τέχνης,ιοιως εις τους μη-

r—>- ι—ν, ’· ·’· · r ί
καλούν δλην τήν όνειροπόλησιν 
τήν κουρασμένη·/ ψυχήν τά 
ρου νέφη, 
οίδει μίαν 
καιρίαν νά δείξη τό αίσθημά του. 
έπίσης καλόν έργον.

Ό κ. Βολωνάκης, ό άγαθός καλλιτέχνης, 
έζβτέθη, χωρίς νά έκθέση έργον του ! . . Εγέ- 
νετο μία έπιστράτευσις έκ γνωστού κορνιζοπω- 
λείου τριών παλαιών μικρών θαλασσογραφιών 
του, αίτινες καί υπό τών Φιλοτέχνων είχον έκτε- 
θή είς τήν πρώτην έκθεσίν των, έκ τού αύτοΰ 
καταστήματος παραληφθεϊσαι. Ό κ. Γιαλλινάς 
δέν θέλει νά εκθέτη, φαίνεται,τά καλλίτερα, του 
έργα έν Άθήναις, στέλλων αυτά κατά προτι- 
μησιν είς Λονδϊνον ; Ούτω εξηγείται διατί έ
στειλε καί πάλιν τό Ποίμνιό·/ του έκτεθέν καί 
άλλοτε, καί μερικά γαρύφαλλα. Έκ τών άλ
λων έρνων του, καλλιτέρα εΐνε ή θαλασσογρα
φία. Αί Οικίαι τών Άλιέων κρίνονται ώς έργον 
σκληρόν,κατά τήν καλλιτεχνικήν φρασεολογίαν. 
Καί ό Γιαλλινάς εΐχεν εκθέσει άνώτερα έργα είς 
τήν έκθεσιν τών Φιλοτέχνων καί είς τό Ζάππειον.

Μία προσωπογραφία τού μικροσκοπικοΰ τό 
δέμας Γαλάνη (άριθ. 20) δεικνύει ότι δέν μένει 
άδικα είς τό Παρίσι· ό Τροβαδούρος του έχει... 
βαθρακοειδή κοιλίαν, κατά τήν έκφρασιν ένός 
κακογλώσσου συναδέλφου του. Χρειάζεται με
λέτη καί θ ’ άναδειχθή άφεύκτως καί έν τή σο
βαρά τέχνη, όπως άνεδειχθη είς τήν ούμοριστικήν.

’Ο αιώνιος Παρθένων τοΰ γηραιού Λάντσα φι- 
γουράρει πάλιν δι’ εκατοστήν φοράν.

ΊΙ άρτι έκ ΙΙαρισίων άφιχθεϊσα δεσποινίς Ελ
πινίκη Άσπριώτου έκθέτει εννέα έργα, έμφαί-
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νοντα έπιτυχέϊ; σπουοά; καί ζήλον πρό; τήν 
Τέχνην όχι άκαρπου. Έζ τών έργων αξίζει νά 
γινη ιδιαιτέρα μνεία τή; Άμαζόνος, τού Ιτα
λού ζαί μιά; μικρογραφία: (άριθ. 8).

ΊΙ δεσπ. Άσπριώτου πρώτην φοράν εκθέτει 
έν Αθήνα·.:. Έσπούδασεν έν Πράγα, Μονάχω, 
είνε δέ εγκατεστημένη έν Παρισίοι;. Αγαπά τά 
σκοτεινά χρώματα, δέν τελειώνει δέ τά έργα 
της σχεδόν ποτέ.

Ό έζ Ιίατρών ριζοσπάστη; ζαί ελευθερόστο
μος ζωγράφος Έπ. Θωμόπουλο; ήλθε όλος ζωή. 
τήν όποιαν οφείλει εί; τήν ’Ιταλίαν, καί ή πο- 
λυσέβαστο; επιτροπή τόν περιώρισεν εί; τά δε- 
σμά τής κριτικής. Τού απορρίπτει έν γυμνόν, ώς 
chocing δήθεν, πωληθέν κατά διαβολικήν σύμ- 
πτωσιν άμα τή απορρίψει του, καί μίαν μυστι- 
κοσυμβολικήν αναπαράστασιν τού Ευαγγελισμού 
(σχέδιον μεγάλου πίνακες άναρτηθέντος έν τώ 
Μητροπολιτικφ ναώ τών ΙΙατρών) καί οέχεται 
εννέα μικρά Πατρικά τοπεϊα του, άνευ αξιώσεων 
σκίτσα καί τήν ’Ανυπότακτου, έζ τών παλαιοτέ- 
ρων έργων του. Ό καλλιτέχνης τής« Όοαλίσκη;» 
ήτις τόσον πολύ έξετιμήθη έν τή Παγκοσμίω 
Εκθέσει τών Παρισίων, τών «Ωδών», τών 
Στριγγλών, τής «όδού τού Κοιμητηρίου» άφέθη 
νά έκτιμηθή άπό τά σκίτσα του !... Αλλά καί 
αύτά είνε ικανά νά δείξουν τί ζωήν έχει ό 
καλλιτέχνης, ποιον δημιουργικόν πύρ μαίνεται 
έντό; του, ποιο; νεωτερισμός εντός τών ορίων 
τού λογικού καί τή; αίσθήσεω; διαπνέει τά; συν
θέσεις του. Προσωπογράφο; καί τοπειογράφος καί 
συνθέτης, ανήκει είς τούς καλλιτέχνας τού μέλ
λοντος, αυτοί δέ ακριβώς είνε οί καταδιωκόμε- 
νοι σήμερον.

Άπό τούς πρώτην φοράν εμφανιζόμενους, δι ’ 
οθς ή 'Επιείκεια δέν άρνειται τά δώρα της, είνε 
οικαιον νά γινη ιδιαιτέρα μνεία διά τόν έν Πα
ρισίοι: κ. Καοβουνίδην καί διά τήν δεσπ. Φοι- 
βην Κοντοπούλου.

*·*

Ή Γλυπτική δι ’ εννέα καλλιτεχνών αντι
προσωπεύεται, ών είς ό κ. Ίακωβίοης καίτοι 
μή έξ έπαγγέλματος γλύπτης,κατάγει περιφανή 
νίκην είς τάς τάξεις τών γλυπτών μέ τήν προ
τομήν τού κ. Λύτρα, ήν ή «Πινακοθήκη» έδη- 
μοσίευσεν ήδη. Τά σκήπτρα τής γλυπτικής έν 
τή Εκθέσει κρατεί στερρώ; ό κ. Φιλιππότη; μέ 
τόν θαυμάσιου Ξυλοκόπον του.'Ο κ. Σώχος εκ
θέτει τήν 'Ελλάδα προστατεύουσαν τά; αρχαιό
τητας, ήτις έκόσμει τό περίπτερόν μας έν Πα
ρισίοι;. "Ελαβε βραβείου τότε, άλλά μού φαίνε
ται άδικον νά κριθή ή καλλιτεχνική ίκανότη; 
τού κ. Σώχου άπο τό έργον αύτό, ούτε άπό τά 
άλλα άτινα εκθέτει, καί ών υπερέχει κάπως ή 
προτομή τού Bibi la Puree, είδος Παρισινού 
Σακουλέ.

Ό Θωμά; Θωμόπουλο;, ό ρηξικέλευθος καί 

ανήσυχος γλύπτης μετά τήν ιδιωτικήν έκθεσιν 
ήν διωργάνωσε, μά; δεικνύει μέ τόν « Ίπποκέν- 
ταυρον» δν εκθέτει, έν σφρίγος, μίαν ψυχικήν 
έλξιυ,δπω; καί αύτός είνε ό Ίπποκένταυρος τής 
Έλλην. γλυπτικής. "Εργον μέ κίνησιν, μέ ζωήν, 
μέ πρωτοτυπίαν.

'Ο Θεοφ. Δζμητρίου, εμφανίζεται μέ τήν 
«Φιλοκτήτην» του. Ή στάσις έν γέυει τού 
πληγωμένου καί ή ρίχι; έχουν πολλήν αλήθειαν 
τό μέτωπον μόνον φαίνεται ώσεί έστι; ματισμέ
νου. "Οχι πόνος, άλλά φλόγες είνε έκεϊναι αί 
γραμμαί, αί όποιοι αντί νά δεικνύουν οδύνην, πα
ρουσιάζουν τό θέαμα πληγών. Κατά τά άλλα,ό 
καλλιτέχνη: οέν ύστερεϊ.

Όκ. Κ.Θ. Κωνσταντινίδης ερασιτέχνης άλλά 
περισσότερον καλλιτέχνης ή ερασιτέχνης, εκτείνει 
ύπό τάς όψεις τών θεατών έν ωραιότατου γυμνόν 
πρηνές, παρθένου '■υμβολ'.ζούσης τήν ακτήν, ένώ 
τά κύματα σχηματίζουν έν ιδιαίτερον,άλλά κα- 
λαισθητικώτατον πλαισίου. Τό έργον αξίζει έκ- 
τίμησιν διά τάς ήρεμους γραμμάς, διότι ό Κων- 
σταντινίδη; είνε μέν νεωτεριστή; είς τό σύνο- 
λον, άλλ’ είς τάς γραμμάς ακολουθεί τό» κλα
σικισμόν.

***

Άπό τήν εκδρομήν μου αύτήν, θά παρατη
ρήσουν οί άναγνώσται ότι λείπουν όχι ολίγα ονό
ματα καλλιτεχνών. ’Εκτός εκείνων, οΰς άπο- 
σιωπώμεν, διότι ούδέν άξιου λόγου εξέθεσαν, είνε 
οί άλλοι, οί οποίοι κατ' άρχήν, προεξοφλούντε; 
τήν ανισόρροπου κλίσιν τής ζυγού τής κριτικής, 
εγκαίρως καί σωφρόνως άπέσχον.

Ό Ροΐλο: δέν εξέθεσε αν καί είχε έτοιμον τόν 
περιλάλητου πίνακα τής έν Φαρσάλοις μάχης, 
ούτε ό Μποκατσιάμπης, ούτε οί Λεμπέσης,Τσι- 
ριγώτης, Οικονόμου, Άριστεύ:, Χατζής, Βι- 
κατος, Κοντόπουλος, Σιγάλας, Σκαρβέλης κλπ.

··»

Λύτη είνε έν συνόλω ή Καλλιτεχνική ΈκΟε- 
σις τού «Παρνασσού». Έγράφη επαυειλημμένω; 
ότι είνε ή καλλίτερα όλων τών ’Εκθέσεων όσαι 
μέχρι τούδε διωργανώθησαν έν Άθήναις. Δέν είνε 
αληθές’ υπήρξαν εκθέσεις,αί δύο τελευταϊαι τού 
Ζαππείου καί ή εαρινή κατά τό προπαρελθίν έτος 
τών Φιλοτέχνων,αί οποϊαι ύπερέβησαν κατά τήν 
καλλιτεχνικήν άξίαν τήν τού Παρ.άσσου. Πρέπει 
νά είνε τις παραβλώψ ή πολύ μεροληπτικός διά 
νά μή τό όμολογήση. Ή Έκθεσι; τού Παρνασ
σού δέν ανυψώνει εις άλλο επίπεδον τού συνή
θους τάς Καλλιτεχνικά; έν Έλλάδι ’Εκθέσεις. 
Ούτε σμως τά; καταβιβάζει. Δι’ ένα επιπόλαιου 
ή έκθεσι; δύναται νά είνε τό non plus ultra 
τή; σημερινής καλλ. καταστάσεως παρ’ήμΐν. Δι' 
ένα όμως βλέποντα άπωτέρω κάπως, ή έκθεσι; 
μόνον ώς έν προπύλαιον δύναται νά Οεωρηθή Πι-

Β. ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗΣ ΙΙρωΕνή εγβρσις

νακοθήκης άνταξία; τή; καλλιτεχνι
κής ιστορία; τής πατρίδο; μας.

Είς τόν τόπον μας, οπού είνε τό
σον εύκολος ή ρεκλάμα καί ή δόξα 
αγοράζεται μέ έν δεκο’φραγκον ή μέ 
φιλικόν κτύπζμα τών ώμων, αι κρί
σεις αί άπό χρηστού συνειδότο: έκφε- 
ρίμεναι άπαοέσκουν εις τινας. “Λ: μή 
λησμονούν οί έκθέται οτι ή αυστηρά 
κρίσις καί ή Αμερόληπτο;, είνε ό ασφα
λέστερο; όρο; τής προόδου των.

ΚΑΠΟΙΟΣ

Β. Μποκατσιάμηης έν τω εργαστήρια» του.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

Β. ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗΣ

Οκ. Βικέντιος Μποκατσιάμπης, συνεργάτης 
τής « Πινακοθήκης».εινε έζ τών διαπρεπέστε
ρων καλλιτεχνών μας. Σπουδάσας ,κα- άριστεύσας 

είς τάς καλλιτεχνικός 'Ακαδημίας Μασσαλίας καί 
Ρώμης έζαλλιτέχνησ- μέχρι τοΰδε πλεϊστσ έργα, 
ιδίως τοπεΐα καί Οαλασσογραφ-'ας. Καταγόμενος έκ 

Κέρκυρας ένεπνεύσθη έρωτα πρδς τήν παρθένον 
Έλλ. φύσιν. καί ιδία τής πατριδος του. Ό « ’Ε
λαίων τής Κερκύρας ι έθαυμάσθη διά τήν δύναμιν 
και το χρώμα, ί Ιλεϊσται αιθουσαι ΆΟηναϊκαΐ κο* 
σμουνται μέ τάς υδατογραφίας του.

Ό κ. Μποκατσιάμπης,οΰτινος τδ νεώτατον έρ
γον : τήν «Πρωινήν έγερσιν» δημοσιεύομ.εν, είνε 
καθηγητής έν τω Πολυτεχν-ίω τής Προοπτικής 
καί τής Σκηνογραφίας.

Έλαιών ΚερκύραςΒ. ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗΣ
('/•ωινχραφίαι Σ. KoxxoiiJ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

HΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΑΑΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΟΙ

πο τάνεώτερα βιβλία 
εινε καί «Οί ζωγράφ:·. 
χαί σχεδιασταΐ τή; 
θαλάσση » τοΰ Λ. ΐέ 
Βεϋράν, έκδοθέν είς 
Παρισίους. Ο συγ- 
γραφεύς παρακολουθεί 
τον ειδικόν αύτόν κλά
δου τή; ζωγραφικής 

εις τας ίστορικάς αύτοΰ φάσεις καί αναφέρει τάς 
πρόδους τής θαλασσογραφίας καί τού: ίκανωτέρους 
αύτής έρμηνευτάς είς δλα τά πολιτισμένα κράτη 
όλων των ’Ηπείρων.

Μερικαί ίδέαι καί κρίσεις τοΰ συγγραφέως έκ 
τής εισαγωγής τοΰ βιβλίου έχουν αρκετόν ενδια
φέρον, ώστε νά ήμποροΰν ν’ άναγνωσΟοΰν άπό 
εύρύτερον κύκλον εκείνου, διά τόν όποιον εινε 
προωρισμ.ένον τό βιβλίον.

« 11 μ-όρφωσις ένός θαλασσογράφου, λέγει ό 
συγγραφεύς είς τήν εισαγωγήν, εινε άπό τάς 
πλέον τραχείας καί τάς πλέον επιπόνου:. Διά. νά. 
ζωγραφήση κανείς τήν θάλασσαν πρέπει νά έχη 
ταξειδεύση καθ’ δλας τάς έποχάς.νά περάση η
μέρας καί εβδομάδας είς τό πέλαγος, νά κόμη 
μελετάς μεταξύ τοΰ ουρανού καί τού ύδατος καί 
όταν συλλέξη δ,τι άπαιτήται, ήμπορεϊ, έπιστρέ- 
φων είς τό έργαστήριόν του, νά κάμ.η έργα όμοια- 
λήθη. Οί Γκουδέν, Γκαρνεραί, Δοράν, Βράζε 
διήνυσαν αύτήν τήν ζωήν. Καθ’ οίονδήποτε τρό
πον καί άν κριθή τό τάλαντόν των, θά άναγνω- 
ρισθή πάντω: δτι αί εικόνες των είναι Οαλα.σσιναί, 
δτι γνωρίζουν τήν θάλασσαν καί δτι είμπορεΐ 
νά επίβιβασθή κανείς άφόβως είς τά πλοϊά των.

Μία άπό τάς μεγαλειτέρας δυσκολίας τοΰ 
επαγγέλματος εινε -.ά σχεδιασθή πλοιον τελείου 
σχήματος, νά δοθή τό σχήμα είς τά ιστία, νά 
κατασκευασθοΰν καλά άρμενα αναλογώ: τών επο
χών. Τό πλεΐστον τής αρματωσιάς χαράσσεται 
συνήθως έπιπολαίως.Οί καλλιτέχναι δέν γνωρίζουν 
τήν χρήσιν όλων τών σχοινιών τών ιστών. Επί
σης απαιτείται νά γνωρίζη ό ζωγράφο; νά τοπο- 
Θετήση τό πλοΐόν του είς τήν Θάλασσαν. Είς 
πόσας εικόνας τό πλοϊον κομμένον άπό τήν γραμ
μήν τής θαλάσσης ομοιάζει μέ παιδικόν άθυρμά 
τοποθετημένου έπάνω είς καθρέπτην, διότι τό 
ύδωρ δέν τό βρέχει, δέν εύρίσκεται μέσα είς τήν 
τήν θάλασσαν, άλλ’ έπί τής επιφάνειας.

Εινε δυσκολώτερον νά παρασταθή ή ανοικτή 
θάλασσα μέ καλοκαιρίαν ή κακοκαιρίαν ή νάζω- 
γραφηθοΰν γραφικαί άκταί.

Οί μεγάλοι διδάσκαλοι τοΰ είδους τούτου 
υπήρξαν οί ’Ολλανδοί.“Εζων είς τά καΐκια των, 

είς τήν θάλασσάν των. Τά εργαστήριά των έγκα. 
θίστων έπάνω είς αύτό τό μοδέλο καί τό είχαν 
διαρκώς εμπρός είς τά μάτια των».

Είς τά ειδικά κατόπιν κεφάλαια περί τής θα 
λασσογραφίας έν τή ξένη αφιερώνει ό συγγραφεύς 
τάς ακολούθους γραμμάς περί τής ‘Ελλάδος :

« Άπό τινων ετών ή Ελλάς φαίνεται ά-.αγεν- 
νωμένη είς τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν 
ζωήν. ΊΙ φιλολογία της,ή ποίησις,τό θέατρόν της 
ακόμη, εύρίσκονται είς τήν αύγήν τής άναγεννή- 
σεως,άξίας τής μεγαλειτέρας συμπάθειας. Εύχό- 
μεθα ϊνα ό γενναίος ούτο: λαός,δστις δέν έπαυσε 
νά έλπίζη κατά, τούς μακρούς αιώνας ύπό τήν 
τουρκικήν δυναστείαν, μή άναζητήση είς τήν 
αλλοδαπήν εμπνεύσεις αί όποϊαι ήθελον νοθεύσει 
τήν πρωτοτυπίαν του. ’Οφείλει νά ένθυμηθή 
δτι τό έδαφος τής Ελλάδος προεκάλεσεν ευτυ
χείς έμπνεύσεις είς τούς αρχαίους καλλιτέχνας.

ΊΙ ιστορία, ή προσωπογραφία, ή ρωπογραφία, 
τό τοπεϊον, είκονίζονται από τήν νέαν ελληνι
κήν ζωγραφικήν. Εινε ολίγοι οί θαλασσογράφοι. 
Ο κ. Βολωνάκης έζωγράφησε μίαν ώραίαν « Ναυ

μαχίαν τής Σαλαμϊνος». Οί στόλοι τών Ελ
λήνων καί τών Περσών εύρίσκονται είς σύγκρου- 
σιν. Βλέπομεν πανταχοΰ ανωμαλίαν καί σύγχυ- 
σιν. Συντρίμματα ναυαγίων καλύπτουν τήν επι
φάνειαν τής θαλάσσης, '((καλλιτέχνης δίδει τήν 
αίσθησιν αρχαία: ναυμαχίας. Άναφέρομεν επίσης 
τοϋ ίδίου τήν «Ναυμαχίαν τής Λίσσης».

Είς τόν κ. Λύτραν ανήκει ή « Αρπαγή νεά
νισες ύπό πειρατών» καί « ό Κανάρης πυρπολών 
τήν τουρκικήν ναυαρχίδα». Ή Άλταμούρα κατέ 
λιπε Θαλασογραφίας,τών όποιων ή κυριωτέρα εινε 
ή ναυμαχία τοΰ ναυάρχου Μιαούλη εναντίον δύο 
οθωμανικών φρεγατών είς τήν είσοδον τών I Ια
τρών. Ό ΙΙανταζής,τοπειογράφος,έζωγρο'φιζε τήν 
θάλασσαν έπιτυχώς.

Ομοίως οί ζωγράφοι Όδυσσεύς Φωκάς, Άγ
γελος Γιαλλινάς, Β. Χατζής καί Γ. Χατζό- 
πουλος.»

ΣΕ ΣΕΝΑ

Χιονίζει εζω... ΤΙ χα.ίά !
"Ε.Ια χοντά ra σέ ζεστάνω 
"Εχω στά στήθη μου φωτιά 
Ποϋ δέν θά σβέση κι' άν πεθάνω !

Φτάνουν ή φ.Ιόγες της ψη.Ιά... 
Φτάνουν ή σπίθες της στ’ αστέρια!
“Ε.έα νά νοιώσουνε φωτιά
Τά παγωμένα σου τά χέρια !

Αί 1. . τί ζητώ !. ."Εχω φωτιά 
Τήν π.ίάση ό.1η νά θερμάνη ! 
Μά.. τή σχ.ίηρή σου τήν καρδιά 
Αε θά μπορέση νά ζεστάνη!

ΜΑΡΙΚΑ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ

ΑΙΩΝΙΩΣ

ί

.-1 γείλη δέν μιλήσατε. 
“Οχι. *Ησαν σφραγι
σμένα τά γείλη άπό 
τής άγάπης, τής μυ
στικής αγάπης, τόν 
ξανθόν κηρόν κ ’ »/ταΐ' 
ή Ί’νχή άνοιχτή, και 
’μιλοϋσεν αυτή κα) 
έλεγε...

Τό θυμάσαι τό συννεφιασμένο φθινοπωρινό 
πρωί, τό άλησμύνητο ; Στό δάσος μέσα, στό πυ- 
κνόδενδρο δάσος ; Καί στόν πλάτανο άπό κάτω, 
στόν πυκνόφυλλο πλάτανο; Τό θυμάσαι, Χλόη ; 
Τό θαμάσω, “Ονειρον τής φθινοπωρινής εκείνης 
αυγής ;

"Ησουν ολόρθη κι’ άκουμποϋσες στοϋ πλα
τάνου τόν κορμό. Και τόν έζωντάνευες. Καί τοΰ 
'δίνες δλην τήν ευμορφιά σου. Κ’ ήσουν σύ τό 
δένδρο τ ’ ολοζώντανο, τό δένδρο ποΰ άπλωνε 
τά κλαδιά του τά πράσινα, τά γεμάτ’ άπό ζωήν 
κι’ άπό έλπίδα.

Κ’ ήσουν σύ τοΰ δάσους ή νύμφη καί μέ τόν 
ήλιο τών μαλλιών σου, έσκόρπιζες τήν σκοτεινιά 
ποΰ άπλωναν τά σύγνεφα κ’ έδινες φώς κ’ έχρύ- 
σωνες τά δάση.

’Εκείνη, μέ τήν ψυχήν γοητευμένη)· ’ςτά πό
δια σου, έρροφοΰσε λαίμαργα τήν ευμορφιά σου 
κ ’ ε μεθούσε μέ τής ματιάς σου τό χασίς και μέ 
τοΰ ζωντανού πλατάνου τήν δροσιά άνέπνεε.

Καί περνούσαν οί στιγμές καί περνούσαν οί 
οιρες καί ή ζωγραφιά δέν έσβννε.

Άπό τά δάση, τά εύμορφα δάση, μόνον οί 
λωτοί έλειπαν.

Κι’ άνοιξες τά χείλη σου γιά νά τούς άπειρης, 
κι ’ άνοιξες τά χείλη σου, Χλόη,γιά νά βουβάνης 
μέ τό κελάδημά σου τά πουλιά.

Καί είπες :
— Αιωνίως λοιπόν;
— ΑΙωνίως !

Ί'ίποτ’ ιίλλο. rH πράσινη καί φλύαρη τού διί
σους σιγή, έθαψε τους λόγους σας. Ή ζαιγρα- 
φιΐά σέ λίγο έσβυσε. Ή κορμός τού πλατάνου 
άπόμεινε ξηρός καί πάλιν. Οί τέσσαρες τοΰ χρό
νον ώρες επέρασαν ιιπό πάνω άπό τό δάσος κ’ 
έφεραν σ’ άλλα μέρη του ζωήν καί σ’ άλλο 
τον θάνατο. "Ολα θ’άλλάξονν καί μόνον ή στι.γμ'η 
εκείνη, ή αιώνια, πού δέν θά περάσΐ) ποτέ, θά 
μείνη άναλλοίωτη.

Ή ζωή σας θά {ΐένη αιωνίως σκλαβωμένη 
σ’ αύτήν, καί ή σκέψις σας, ή αλυσοδεμένη στόν 

κορμόν τοΰ ιερού πλατάτον σκέψις σας, αΐω- 
νίως θά βλέπΐ] τήν μαγεμένην εκείνην εικόνα κ’ 
αιωνίως θ’ άκούρ τά λόγια τά μουσικώτατα :

— Αιοτνίως λοιπόν ;
— Αιωνίως !

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΕ

ΣΤΙΧΟΙ

1

Εσένα όνειρεύομαι σ ’τύν Trrtvo μου 
Εσένα βλέπύ) πάντα σ’τ’όνειρό μου 
Λευκλ βασιλοπούλα άνθοστεφάνοιτιι 
’Ολόχαρη νά γέρνης σ’τδ πλευρό μου.

Κ ’ δταν ξυπνώ τά χέρια μου χωρίζουνε 
Τόν παγωμένο γύροι μου αγέρα, 
Κι’ έσένα πάντα, έσένανε γυρεύουνε 
Ποϋ σάν άράχνης ίσκιος σβύνεις πέρα.

Άχ, τ’ όνειρό μου άς ήτανε αίόίνια 
Μέ ύπνο δίχως ξύπνημα δεμένο
Κ1’ άς είχα λίγο αγέρα μόνον γύροι μου 
Λιγάκι αγέρα μόνον ν’ ανασαίνω· . .

2

Έπέρασες σάν ίσκιος καί σάν όνειρο 
Καί κάτι μένει πίσω, κάτι μένει 
Κάτι σάν μύρο, καί σάν άναστέναγμα 
Τοϋ άσπρου γιασεμιού δταν πεθαίνη

Έπέρασες σάν ίσκιος καί σάν όνειρο 
Κανένας δέν τό ξέρει, δέν τό ξέρει 
Ή νύχτα μοναχά, ft νύχτα έδάκρυσε 
Κι’ ενα θλιμμένο έστάλαξεν.-αστέρι

Έπέρασες σάν ίσκιος καί σάν όνειρο 
Καί τόίρα πάλι έχλώμιασε τό φώς μου 
Θαμπό καντύλι λάμπει μέ ξεψύχισμα 
ΣτΑν καταχνιά τύ,ν άλυτη τοϋ κόσμου

Έπέρασες σάν ίσκιος καί σάν όνειρο

ΤΙΜΟΣ ΜΟΡΑΙΤΙΝΗΣ
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I

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ MAE.

—Είδες τήν θαλασσογραφία τοϋ * *
—Ναί. Μά τά νερά μοΰ φαίνεται πώς έπρεπε 

νά ήσαν πολύ άγριεμένα. .
—Έχεις δίκηο μά,έέρεις,πταίει τά λάδι. . . τοΰ 

χρώματος.
*

• ·

Ό μικρός υιός τού ζωγράφου * * είς τό άτελιέ 
τού μπαμπά του τριγυρίζει σε μιά εικόνα.

— Πρόσεχε, τοΰ λέγει δ μπαμπάς, τά χρώματα 
είνε φρέσκα ακόμη.

— Μή σέ νοιάζει, μπαμπά, φορώ τά παληά 
μου ρούχα.

-«aR8a©»-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ “ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ*.

Γ Ροΐλός.

--- - ----------------- -Τ

Γ Ε Λ Ω Τ Ε Σ

Α. Γ«ρανςώτης. Λ. ΣΠΧΟΣ Bilii la Punle.

JTASUPB «iXABmmOWJ _

TO ΜΑΥΣΩΛΕΪΟΝ
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΝ

(Τέλος)

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Οί ανωτέρω και ΕΛΕΝΗ

I Εισέρχεται ή Έ.Ιέιη διά τής μεσαίας Θήρας.)

ΒΡΑΝΑΣ- (αΛοεόμως).'Γ' είναι πάλι. τί τρέ- 

Χ“:
ελενη- (Λί.?ώς) Μ' έστειλεν ό Ιίερικλή:...
βρανας. Λ ! σ' εστειλεν ό Περικλής... νά 

κάνης τί ; (Kpvjzcti- co σχέδιο^).
ελενη- Μοΰ είπεν άν 'μπορή νά έλθη νά σάς 

πή κάτι τι ...
βρανας. Αν εγτ, τίποτα 'δικό του νά μοΰ 

είπή, ας τό είπή 'ς τόν εαυτόν του- οέν ένδια- 
φέρομαι. Άν έχη τίποτε ’δικό μου. τό ξεύρω 
έγώ καλλίτερα άπ' αυτόν δέν τόν ενδιαφέρει.... 
Πήγαινε άπό ’δώ·...

Λύσανδρος. Βρανά, παραφέρεσαι !
ελενη- 'Οχι, πατέρα, ήλθεν ένας κύριος πού 

θέλει ν’ άγοράσ-ηενα χωράφι μας.
βρανας. Χωράφι μ. ο υ δηλαδή.
ελενη· Χαί, ένα χωράφι.
ΒΡΑΝΑΣ. Πέ; : χωράφι σου... σοΰ/

ελενη Χαί, πατέρα... Χωράφι—σοΰ!..
ΒΡΑΝΑΣ. "Ετσι νά λές άλλοτε... Τά χωράφια 

όταν τά αποκτούσα έγώ,εσύ έβύζαινες ακόμη τά 
δάκτυλά σου. Κατάλαβες ; Λοιπόν, δέν είναι 
χωράφι μας, είναι χωράφι — μού... είναι σπί
τια— μοΰ... αμπέλια—μοΰ... έληαϊς— μοΰ.. 
Μαυσωλεϊον — μοΰ... Καταλαβαίνεις ; Μοΰ !.. 
Μοΰ!..

Λύσανδρος. Μοΰ φαίνεται, πώς λησμονείς 
καί τήν χολέρα—σοΰ!...

βρανας. Έχει δίκαιον... ( ΊΙπιώτεροΓ ιι, 
"ΕΛίτη) Καί ποίό χωράφι θέλει ;

ελενη. Εκείνο ποΰ είναι πρός τό μέρος ποΰ 
λένε νά κάμουν τήν πλατείαν... Μάς δίδει... 
(διορθοΰσα) Σ ά : δίδει, λέγει ό Περικλής, εξήντα 
λεπτά τόν πήχυν καί δέν πρέπει νά χάσετε τήν 
ευκαιρίαν.

Λύσανδρος. 'Εξήντα λεπτά!.. Λαμπρά έπι- 
χείρησις... Έγώ προχθές έπούλησα 1500 πή- 
χεις πρός σαράντα λεπτά...

βρανας. Βέβαια συμφέρει καί πολύ... Καί 
ποιός είναι ό αγοραστής ;

ελενη. Ήλθε άπό τής έπαρχίες... Δέν τόν 
γνωρίζουμε.

βρανας. Ά ! είναι ξένο: καί ήλθεν απ’ ευ
θείας πρός τόν Περικλή καί όχι σ "έμενα!... 
ώστε, σάν νά λέμε, ο γυ’ός μου πωλεΐ καί οχι 
έγώ !.. Έφθασε λοιπόν ή φήμη του καί μέχρι 
τών έπαρχιών αί ;... Σπουδαίος άνθρωπος ό 
γυ.ιός μου, σπουδαίο: !.. Κι" άν έλθη αΰριον κα
νένα: κι" απ’ τήν Αμερικήν καί ζητήση χωρά
φια, σ’ αυτόν θ’ άποταθή αί,... Ποϋ θά είπή
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πώς ή δόξα του έφθασε καί ’:τήν ’Αμερικήν ά 
κομά ! . Πολύ καλά!.. Πήγαινε νά τοΰ'πης πώς 
δέν πουλώ τίποτα ! "Ακούσε: ; "Ας πουλήση ό 
κύριο: Περικλής τά δικά του τά χωράφια ποΰ 
έχει πίσω άπό τόν "Ηλιο !·.. Έγώ τά δικά μου 
δέν τά πουλώ !..( Ζώτο'ζωςψ.Δέν τά πουλώ έγό> 
τά δικά μου !..

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. Σκέψου, Βρανά, τί κάνεις. Ζη- 
μιόνεσαι τό έ’να άλλο έ’να.

βΡΑΝΑΣ- ’Εάν δέν έλθη νά τά ζητήση άπό 
μένα τ'ν ίδιον, δέν τά πουλώ (Τή Έ.ΙέΫη). 
Ί" ακόυσες έσύ, κυρία ;... "Αιντε τώρα, πήγαινε 
νά είπής τοΰ αδελφού σου νά πουλήση τά δικά 
του τά χωράφια !. . ."Αιντε, μή κάθεσαι! Τά 
δικά του !.. .τά δικά του !
(II ' Ε.Ιένη εξέρχεται διά τής μεσαίας θύρας).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΒΡΑΝΑΣ χαϊ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

αυςανδρος. Τί νά σοΰ ’πώ, Βρανά. . . Δέκα 
πέντε χρόνια σέ γνωρίζω ώς εγωιστικόν καί ιδιό
τροπου άνθρωπον, αλλά καί σήμερον μοΰ απο
καλύπτεσαι πολύ διαφορετικός. ’Ελπίζω ότι τό 
φαινόμενου αυτό δέν είναι ίδιότης τής ψυχής σου, 
αλλά παθολογική κατάστασις μάλλον.

ΒΡΑΝΑΣ· Α! μά...σήμερον συνομώσατε όλοι 
εναντίον μου, βλέπω. Δέν μένει άλλο τώρα, 
παρά νά έ) Θη είς επικουρίαν σας καί ή χολέρα 
διά νά νικήσετε καί νά μείνετε ευχαριστημένοι., 
ώχ ! ώχ !. . .νά τα πάλιν αυτοί οί πόνοι !. . . 
(ΙΙίπτει έπί άνακΜντρου). "Ωχ ! ώχ 1 ...Μά τί 
κάθεσαι καί μέ βλέπεις με σταυρωμένα τά χέ
ρια...ώχ! ώχ !... "Αλλος πόνος.. .άπό’δώ τώρα 
καί περνά έκεϊ. . . 'Αχ ! μοΰ φαίνεται, πώς τό 
μαυσωλείου μου δέν θ ’ άργήση νά τεθή είς ενέρ
γειαν !...

Λύσανδρος· (π.Ιησιάζων πρός τόν Βρανάν). 
Δέν έχεις τίποτε... μή φοβάσαι... ’Ιδέα σου 
είναι... Βλέπεις ; Σοΰ πέρασε... 'Ο μ,εγαλεί- 
τεοος κίνδυνος γιά σένα είναι ό φόβος ό όποιος 
μπορεί νά σοΰ φέρη καί δευτέραν προσβολήν 

άποπληξίας ή όποια θά σέ φονεύση άσφαλώς.
βρανας. Ναί... πράγματι... έπέρα.σε.( 'Εγει

ρόμενος καί άναπνέων.) "Αχ! κερδίζω άκόμη 
ολίγα: στιγμάς... Μά ποΰ είναι αύτός ό Χαρ- 
τοφύλαξ ό συμβολαιογράφος ; Άπό χθες τοΰ έχω 
παραγγείλη καί άκόμη νά φανή.

Λύσανδρος- Τί νά τόν κάνης τόν συμβολαιο
γράφον ;

ΒΡΑΝΑΣ. Πώς τί νά τόν κάνω; Καί τήν δια
θήκην μου ; Αυτή έπ ’ ούδενί λόγω πρέπει νά 
βρίσκεται έδώ κατά τήν στιγμήν τοΰ θανάτου 
μου· είναι ικανός εκείνος ό εγωιστής ό γυίός 
μου νά τήν καταστρέψη...

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ και ο: άνωτέα·».

(’ Εμφανίζεται άπό τής μεσαίας θύρας ό Χαρ- 
τοφύΛαξ).

βρανας. "Ελα, βρέ άδελφέ, -τί γίνηκες ;
χαρτοφυλαξ. Καλ' ημέρα σας... Καλ'ήμέρα, 

γιατρέ... ΙΙώς, δέν έχουμε σήμερα χολεριασμέ
νους ;

Λύσανδρος- Μά μοΰ φαίνεται πώ. έχω κ’ 
έγώ τομάρι ύποκείμενον είς τήν κατεργασίαν τής 
χολέρας!.. Άλλως τε, ή κυρία αυτή επέρχε
ται ώς έπί τό πλεϊστον κεραυνοβό/ος, καί ή δια
δικασία είναι σύντομο:... Μία καί κάτω !

βρανας. Καί κατόπιν ς' τό κάρρο μέ τόν α
σβέστη !.. Ω ! είναι αποτρόπαιου !.. .Καί νά μήν 
ήμποροΰν ύστερα νά ευρουν ούτε τά κόκκαλά σου 
νά τά βάλουν είς έ’να ιδιαίτερον τάφον... αυτό 
είναι τό χειρότερον!...

χαρτοφυλαξ- Δέν βαρυέσαι!.. 
έγώ, φούρνος ας μή καπνίση!...

βρανας. "Οχι δά ! Μέ 
έτσι! .. Εγώ θέλω καί μ 
πνίζη ένας φούρνος 
πνός νά φθάνη καί 
Καθένας, βλέπεις, 
γτ ’ αυτό ακριβώς

Σάν πεθάνω

δέν είν ’ 
κα- 
κα- 

ουοανοΰ...

Λνσάνδρω). Γιατρέ, θά μας 
νονίσωμ,ν ιδιαιτέρως μιά ύπ<

συγχωρά: 
τά θάνατον νά 

δικός μου τοΰ όποιου ό 
είς τά ύψη τοΰ ούρα·.: 
έχει τήν φιλοδοξίαν του... 

καί σ'έκάλεσα έδώ... (Τώ 
: έπιτρέψης νά κα

μιά ύπόθεσι...
Λύσανδρος . (.Ιαμβάνων τόν πϊ.Ιον τον). Έγώ 

φεύγω καί επανέρχομαι.
βρανας. Γιά τ ' όνομα τοΰ Θεού!... Τί λές, 

καλέ ; Χά. φύγης;.. Κ ’ ύστερα έγώ τί θά γίνω ;...
Λύσανδρος. Ηά ξαναγυρίσω.
βρανας. Αδύνατον ! Δέν θά τό κουνήσης άπό 

σώ... Χωρίς εσένα δέν ζώ πλέον ούτε λεπτόν... 
Αν φύγης μέ δολοφονείς, νά τό ξερής... "Ελα, 

έλα, πάρε μ.ιά έφημερίδα καί διάβασε ’κεϊ κοντά 
ς το τζάκι... έγώ λίγα πράγματα έχω νά είπα> 
ς τόν φίλον μου τόν Χαρτοφύλακα... δός μου το 

καπέλλο σου... δός μοΰ το λοιπόν.'...
λυςανδρος. Μά γιά στάσου, άδελφέ... Δέν 

μπορώ νά μείνω δλην τήν ήμέραν έδώ!...
βρανας. Τήν ημέραν, λέει !.. θά μείνης καί 

το βρό,δυ έδώ... θά διανυκτε ρεύσης μαζύ μου .. 
θά κοιμηθής μαζύ μου .. ’ς τό
μου...

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. Θέλεις δηλαδή 
χολέρα !..

ΒΡΑΝΑΣ. ΙΙώς ; Δέν είναι τό 
θαρό ;

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. “Οχι, δέν είπα αυτό. 
χαρτοφυλαξ. Μά πιθανόν νά είναι στενό καί 

νά μήν χωρούν δύο άτομα μαζύ.
βρανας. Τότε κοιμάται ό γιατρός χάμω... 

έγώ 'ς τό κρεββάτι μου !
χαρτοφυλαξ. (ιδία) Τουλάχιστον γιά τήν εύ- 

κρεββάτι μου κα

κ ’

γένειαν αυτήν θά δεχθή ό γιατρός, δέν γίνεται!.. 
βρανας (τώ Λνσάνδρω). Δέν’μιλεϊς ; θά πή 

οτι παραδέχεσαι... Νά, πάρε τήν «Έφημερίδα 
τών κοινωφελών γνώσεων» τοΰ Ναυπλίου καί 
διάβασε έκεϊ κοντά, ’ς τήν θερμάστραν. (Εγχει
ρίζει εφημέριό ι είς τόν Λύσανδρον τόν όποιον 
οδηγεί π.ίησ'ιον τής θερμάστρας, κατόπιν είσέρ 
χεται είς τό δωμάτιόν τον.)

Λύσανδρος (τώ Χαρτοφύ.ίακι.) "Ακούσε, φίλ- 
λατε, νά σοΰ είπώ.., Πρόσεξε πολύ διότι αύ
τός ό δυστυχής φίλος μας είναι τρελλός.

χαρτοφυλαξ Έτσι αί ; Κι'άπό πότε ;
Λύσανδρος Άπό τήν ήμέραν ποΰ μάς έπε- 

σκέφθη ή χολέρα... Δέν είναι κατάλληλο: περί- 
στασις τώρα νά σοΰ είπώ λεπτομέρειας... άλλά 
'"οΰ επαναλαμβάνω οτι πρέπει νά ποοσέξης πολύ 
... Καθοτ: θζ ξεύρης, σέ προσεκά.λεσεν έδώ διά 
τήν διαθήκην του... Δι ’ αύτής άποκληρώνει τά 
παιδιά του καί άφίνει ολόκληρον τήν περιουσίαν 
του οιά τόν τάφον του !

χαρτοφυλαξ Ά-1 μά αύτό είναι δικαίωμά του. 
Λύσανδρος.Τί λές,άδελφέ !... 'Εννοείς τί λές ; 
χαρτοφυλαξ Δέν πιστεύω, νά λησμονής ότι 

είμαι συμβολαιογράφο: καί ότι έπομένω δέν έχω 
τό δικαίωμα νά κρίνω, άλλά νά γράφω δ. τι επι
θυμούν οί πελο’ται μου.

Λύσανδρος Αί. αύτό λοιπόν δέν θά γείνη 
ποτέ !... Δέν θά γείνη ποτέ !

βρανας ('Επανερχόμενο·, καί ίδίατώ Λυσάν- 
δρο>.) Έπηγα κ’έκύττα.ξα. νά ίδώ μήπως ήταν 
κανένα από τά προκομμένα τά παιδιά μου πίσω 
από καμμιά. πόρτα καί μάς ήκουε. Ξεύρεις. 
άδελφέ, τί γίνεται!... (Ό Λύσανδρος κινεί 
τήν κεφα.Ιήν άπε.ίπιστικώς.) Έλα, Χαρτοφύ
λακα έλα γλήγωρα... Θά σοΰ ομιλήσω συντό- 
μως... Γιατρέ, θά μάς συγχώρησης αί;... Δυώ 
λεπτά καί τελειώνουμε...

λυςανδρος Κάμε τή δουλειά σου...
(Ό Βρανας καί ό Χαρτοφύ.ίαξ κάθηνται π.ίη- 
σίον τής τραπέζης έναντι ά.Ι.Ιή.Ιων )

βρανας (Μετά σοβαρότητος.) Κύριε συμβο
λαιογράφε !

χαρτοφυλαξ Κύριε Βρανά !
βρανας Στιγμή ιερά καί μεγάλη !... ΊΙ δια

θήκη μου !
χαρτοφυλξ Μή βλέπεις πώς δέν συγκινοΰ- 

μαι... είναι ή συνήθεια... Αύτάς τάς ημέρας 
μάλιστα, βλ.ω καί διαθήζας παραλαμβά.νω.

βρανας Εννοώ... Πιστεύω πώς δέν θά συ- 
ζητήσης έ ο 'ούδενί λόγφ τάς τελευταίας μου θε
λήσεις .

χαρτοφυλαξ Είναι θελήσεις ίδικαί σου ;
βρανας 'Εντελώς ίδικαί μου.
χαρτοφυλαξ Πρόκειται περί τής περιουσίας 

τής ίδικής σου ;
βρανας Πρόκειται περί τού ίδρώτος τοΰ προ

σώπου μ.ου.

χαρτοφυλαξ Έτελείωσε 1 Είναι δικαίωμά σου 
νά πάρης καί τόν ιδρώτα σου καί τό πρόσωπόν 
σου καί τήν περιουσίαν σου ολόκληρον μέ; ’ς τόν 
τάφον σου άκόμα, καθώς οί Φαραώ τής Αίγυπτου.

βρανας Έγώ θά κάμω κάτι μεγαλοπρεπέ
στερου άπό τούς Φαραώ... Δέν θά πάρω τήν 
περιουσίαν μου μέ: 'ς τόν τάφον μου, θά τήν 
τοποθετήσω άπό 'πάνω !

χαρτοφυλαξ "Ο,τι θέλεις... "Ο,τι θέλεις... 
Ηά κάμης λοιπόν πυραμίδα αί ;

βρανας Κάτι ύψηλότερον άκόμη. Ηά κάμω 
οβελίσκον... Άλλ ' αύτό είπαμε πώς δέν σ’εν
διαφέρει, δέν είν'έτσι; Λοιπόν, παράλαβε τόν 
φάκελλον καί τό σχέδιον αύτό τό όποιον κλείω 
μέσα. (ΚΙείει τό σχέδιον εντός τοΰ μεγά.ίου 
φακέ.ί.ίου τής διαθήκης.) Μετά μεσημβρίαν, θά 
περάσω—έάν είμαι καλά—άπό τό γραφεϊόν σου 
οιά τά πεοαιτέοω.

χαρτοφυλαξ (Λαμβάνων τόν φάκεΛ.Ιον.) Ε'.- 
μαι είς τάς διαταγάς σου... (Καθ'ήν στιγμήν ό 
Χαρτοφύ.ίαξ εγείρεται καί ετοιμάζεται νά θέσι] 
τόν φάκε.Ι.Ιον είς τό θυ.Ιάκιόν του εισέρχεται ή 
Ε.Ιένη έντρομος.)

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
Οί ανωτέρω και ΕΛΕΝΗ

ελενη. Πατέρα!'... Πατέρα!... Τρέξε !... 
Δυστυχία μα:!... Ό Ιίερικλής !... Ό Περι
κλής μας !...

λυςανδρος ( 'Λναπηδών άπό τής έδρας τον.)
Τί τρέχει, ’Ελένη;... Τί έπαθεν ό Περικλής; 

βρανας· (έντρομος τινάσσων βιαίως τόν βρα
χίονα τής Έ.ίένης.) Μίλα λοιπόν!... Μίλα!.. 
Τί έπαθεν ό Περικλής σας ! ;...

ελενη. Μόλις έβγήκεν έξω... έγύρισε μέ πό
νους καί επεσε ’ς τήν κάμαρά του... Πατέρα 
μου !... Γιατρέ !... σώσέ τον ! σώσε τον !

βρανας. (έντρομος.) Χολέρα !... Χολέρα !.. 
Έξω γλήγωρα !

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ Τρέχω, άμέσως!... (διευθύνε
ται πρός τήν θύραν.)

βρανας- (Σπεύδων καί συ.Ι.ίαμθάνων τόν 
ιατρόν έκ τον βραχίονος.) ’Όχι, δέν tier, πας 
πουθενά !...

χαρτοφυλαξ. Καλέ, άφησε τόν άνθρωπον νά 
πάη νά ίδή τό παιδί !...

βρανας. "Όχι! θά μείνης έδώ, γιατρέ!... 
Ηά μείνης μαζύ μου !...

ΕΛΕΝΗ. Γιατρέ μου, σώσέ τον !... 
βρανας- Γκοεμήσου σύ έξω, γλήγωρα !... 
Λύσανδρος· Τό καθήκον μου, πρό παντός!.. 
ΕΛΕΝΗ. Γλήγορα, γιατρέ !...
βρανας. Πήγαινε έξω, σοΰ είπα !... Πήγαι

νε 1 ·.. Ψόφα μαζύ του !... Φύγε !...
χαρτοφυλαξ. (ιδία.) Τ ήθελα νά μπλέςω 

μέσα σέ τόση φιλοστοργία !...
— 260 —

- 261 -



1

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΙΙΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Λύσανδρος· ( Άποσπώμενος τών χειρών τοΰ 
Βρανΐί.) Έλα, Ελένη... Πάμε νά μού δείξης 
πού είναι. (διευθύνεται προς τήν Αύραν.).

βρανλς. Γιατρέ, γιατρέ, έλεος!
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ. / Άπό τής Αύρας.) Τό καθήκον 

μέ καλεϊ άλλου!... (Σύρει την ' ΕΑένην έκτης 
χειρός και εξέρχεται.)

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

ΒΡΑ.ΝΔΣ καί ΧΛΡΤΟΦΤΛΔΞ

βρανας- (π/ΛΓίι έπί χαθίσματος.) Πάει!... 
Χάθηκα!... Καί τώρα τί Οά γείνω ;... Σ ’ τό 
σπίτι μου χολέρα!.. Χολέρα, Χαρτοφύλαξ, 
χολέρα!... Χάθηκα!. . Ώχ!.. ωχ! ή κοι
λιακού!... II κοιλιά [Λου, Χαρτοφύλαξ... Χά
νομαι !, . Νά, νά !... έδώ.... έχω φωτιά.... 
καίομαι... Ιΐιάσ" τό χέρι μου νά ΐδης ! ..

χαρϊοφυΛΑΞ· {έντρομος.) Πώς!. . Έπαθες 
προσβολήν κα1. μοΰ δίνεις τό χέρι σου !... 'Οχι ! 
όχι !... Ποτέ !... Πάρε καί τήν διαθήκην σου, 
δέν τήν δέχομαι... δέν τήν δέχομαι! .. Δέν 
είμαι συμβολαιογράφος... παραιτούμαι!... I Ιάρ ' 
την!... {Πέτα τήν διαθήκην πρό τών πόθων 
τον Βρανϊι καί διευθύνεται πρός την Αύραν.)

ΒΡΑΝΑΣ. {Τρέχων όπισθεν του.) Άθλιε!... 
Θά σέ καταγγείλω !...

χαρτοφύλαξ. (Άπό της Αύρας.) Είσαι χο
λεριασμένο:!... (Φεύγει δρομαίως.)

ΣΚΗΝΗ ΕΝΝΑΤΗ

ΒΡΑΝΔΣ μόνος, είτα και ΜΑΝΩΛΗΣ

βρανας. (πίπτει έπί καθίσματος έξηντ.ίημί- 
νος.) Βοήθειαν!... Χάνομαι!... Βοήθειαν!... 
Μά δέν είσθε λοιπόν, χριστιανοί;!... Δέν εί- 
σθε άνθρωποι ; ! . . . Καίομαι! .. . Γιατρέ ! . .. 
Ελένη!... Παιδί μου!... “Αχ!...

μανολης. (εισέρχεται τρέχιον.) Τ’ είναι, 
καλέ ; Τί -τρέχει ;

ΒΡΑΝΑΣ- Ελα, Μανώλη, έλα, παιδί μου... 
Βοήθησέ με, χάνομαι... ή κοιλιά μου !...

ΜΑΝΟΛΗΣ, {όντρομος.) Ή κοιλιά σου;... 
"Ωρα σου καλή !... ( ’Εξέρχεται)

BPAttAi. ’Αχ! κακούργε!... άτιμε!... Βοή
θειαν !.. . Βοήθειαν !... Ελένη ! "Ελένη μου ! 
IΙαιδί μου !...

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ

ΒΡΑΝΑΣ χαϊ ΕΛΕΝΗ

ελενη. {είσερχομένη έντρομος καί β.έέπουσα 
τόΥ πατέρα της άσθμαίνοντα t τρέχει καί γο- 
νυπετεϊ πρό των ποσών του.) ΙΙατέοα μου!... 
Τί έχεις ; Τί έπαθες ;

βρανας. Τόν γιατρό, παιδί μου, τόν γιατρό... 
Χάνομαι !...

ελενη. Είναι ’ς τόν Περικλή, πατέρα μου... 
Τώρα θά έλθη... Είπε πώς δέν έχει τίποτε... 
είναι ίσχυράς κράσεω: ζαί τόν έπρόλαβε... άλλά 
σύ, πατέρα μου, τί έχεις ; τί αισθάνεσαι ;

βρανας. "Εδώ... έδώ... πόνος... φωτιά... 
τόν γιατρό !...

ελενη. Θάρρος, πατέρα μου, θάρρος !... Πη
γαίνω νά σού τόν φέρω (’Εγείρεται καί διευ
θύνεται πρός τήν Αύραν.)

βρανας. Ναί, ναί... Άλλ’ όχι, στάσου... 
στάσου... Πλησίασε έδώ... Φόρεσε τό ζαπέλλο 
σου γρήγορα... πάρε έκεϊνον έκεϊ τόν φάκελλον... 
τόν βλέπεις ; Είναι ή διαθήκη μου... ή διαθήκη 
μου!... Νά τήν πας αμέσως μόνη σου... ακόυ
σες ; Μόνη σου. . εις τόν συμβολαιογράφον... 
έλα, γρήγορα... Μή κάθεσαι... Μόνη σου... 
ακόυσες; μόνη σου... καί στεϊλέ μου τόν για
τρό γλήγωρα... Έλα λοιπόν, πάρτην !...

ελενη (ϊσταται άμγιτα.ΐαντει ομένη καί κ./αί- 
ουσα ) Πατέρα μου, δέν έχεις τίποτα... Μήν 
τά λές τέτοια πράγματα !...

βρανας. Σέ έξορζίζω... Κάνε γρήγωρα. . μ: 
φονεύεις άν δέν παο... I Ιάρ’την καί πήγαινε... 
I Ιήγαίνε, σοϋ λέω !...

ελενη· /κύπτει, καί Λαμβάνει τόν φ,άχε.Ι.Ιον.) 
Καλά, πατέρα μου, πηγαίνω...

βρανας. Γρήγορα!... Μή χάντ,ς ούτε στιγ
μήν !...

ελενη· (διευθυνομένη πρός τήν Αύραν.) Πη
γαίνω !
(Τήν στιγμήν αύτήν εισέρχεται ό Λύσανδρος)

ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
Ο< ανωτέρω καί ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ελενη. Γιατρέ μου, τόν πατέρα μου !...
βρανας. Έλα, γιατρέ, έλα... φωτιά ! φω

τιά !... ·
Λύσανδρος· ( τή ΈΛένιχ ) Κι ’ αύτό πού κρα

τεί: σύ τί είναι;
βρανας. Δέν είναι τίποτα... Μή τήν έμποδί- 

ζης... άφησέ την !...
Λύσανδρος. Οχι, θέλω νά μάθω... Δός μου 

έδώ, Ελένη.
βρανας. Όχι··- Μή .... φύγε γλήγωρα... 

φύγε !... (Προσπαθεί νάέγερθή.) "Ωχ ! ώχ ! 
φωτιά !... φωτιά έδώ 'ς τό κεφάλι μου !...

ελενη. (ίχετευτικώς.) Τόν πατέρα μου, για
τρέ!... Τόν πατέρα μου!...

βρανας. (τή ΈΛένη.) Άζόμ.η έδώ είσαι ; 
ελενη. ΙΙηγαίνω.
βρανας- /Εγειρόμενος χαί σχιζών έκ τήν 

αγωνίας τό περι.Ιαίμιον τοΰ υποκαμίσου του 
προσπαθεί νά προχωρήσγ μέχρι τής Έ.Ιένης )

II. Ί'ΞΙΡΙΓΙίΤΗΣ Χχεπτυμένη.

Είναι... είναι ή διαθήκη μου... Αποκληρώνω 
τον άθλιον έκεϊνον... ζαί άφίνω τήν περιουσίαν 
μου ολην... σ' εσένα, Ελένη... σ' έσένα τήν 
άφίνω !...Ακόυσες; "Ολην μου τήν περιουσίαν 
σ ’ έσένα !... τρέξε ! .. σ ’ έσένα !...

λυςανδρος. (ίδια) Ψεύδεται ζαί πρό τού τά
φου του άζόμ.η !...

ελενη. Σ ' έμενα !...
βρανας. Ναί... ναί.. πήγαινε γλήγωρα !... 

ναί... ναί !... σ’ έσένα !...
ελενη Καί ό αδελφός μου δέν είναι παιδί σου, 

πατέρα;... "Λ! όχι! ποτέ!... ποτέ!... II 
καί οί δύω,ή κανείς !...(ξεσχίζει τήν διαθήκην. ) 

βρανας. Μή . . - ( Έν αύξανομέντι άγωνία).

Μή !...
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ Εύγε. Ελένη, εύγε !...
ελενη· Νά!... (ρίπτει τα τεμάχια είς τήν 

θερμάστραν.)
ΒΡΑΝΑΣ. ’Αχ!·.· Καταραμένη!.. πάει., 

πάει... {στρεφοδινούμενος εντός τής σκηνής) 
Τό Μαυσωλεϊόν μου !... πνίγομαι!... Τό Μαυ
σωλείου μου !... Τό Μαυσ.. ,ωλεϊ.. .ον........ {πί
πτει νεκρός. Π Έ.Ιένη ρίπτεται είς rar άγ 
πά.Ιας τοϋ ιατρού.—Είκών).

ΑΠΟ ΤΟΥΣ -ΜΑΓΝΗΤΕΣ'

ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ ΤΑ ΝΕΡΑ
Κι’ άν τό λέν τά παραμύθια τά θλιμένα
Κι’ άν τά λέν τα φύλλα
Ποϋ μέ άνατριχίλα

Πέφτουν ΐεραμένα,

Όμως είναι άλήθεια, ϊμυο εινε άλήθεια 
Γιά τά θλιβερά
Τά άμίλητα νερά

Ποΰ λέν τά παραμύθια. . .

Κάπου σέ ονειρεύονται καί κάπου σέ προσμένουν 
Χρόνια τώρα, χρόνια
Κάτου άπό τά κλώνια

Ποϋ θρηνούν καί μένουν

Όπου ό Πόνοο στέκεται σιγαλό:, κρυφός,
Ποϋ ύψώνο/ται τά χέρια,
Καί μιλάει τό φώς

Ποϋ έρχεται άπ’ τά άστέρια

Όπου ανθούν τά νούφαρα τά φαντσχτερά
Καί τά έρωτεμέ'.α. .

Μές στά στοιχειωμένα
Στά άμ(·ητα .ε ρά,

Χύσου μέσα πρόθυμη, ώ ψυχή ζευκή,
Καί κλεϊσε τά φτερά σου,
Καί πλάγιασε καί στάσου

Καί ίήσε σϊώνια έκεϊ ! . .

ΘΡΑΣ ΖίΙ I ΩΠΟΓΛΟΣ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ “ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ,,

Μ. ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ. Έξομ-ολόγησις.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΤΡΟΦΕΣ

Τί εχω χι δ.?ο ζοιώιίω
Μιά θά.ΐασσα μεγά.έη
Στά στήθια μου τον πόθο
Γιά κάποια ζένα κά.Ι.Ιη ;
Γιά κάποια κά.Ι.Ιη ξένα 
Πά.ίι ένα φόβο νοιώθω, 
Όπου μοΰ σβύνει, ώι’μένα 
Tor π.έεώ μεγά./ο πόθο.

Τί ναναι μεσ' στά στήθια
Αύτό ποΰ μέ π.Ιηγώνει ; 
άεν είσθαι σείς ιί./ήθεια 
Μίσος, άγάπη, πόνοι.
Κάτι ά,.Ι.Ιο νοιιύθω ακόμα
Ποΰ σάν πονώ καί χαίρω
Στόυ ουρανό στό χώμα
ΓΙοΰ βρίσκεται δεν ζέρω

Τί ν ΆΑ.ίαζε δώ κάτου
Ποΰ ό.ίος ό κόιμος γόμοι 
Τοΰ μαύρου τοΰ θανάτου 
Ε.Ιούστηκε τό μϋρο ;

Jtr Λ.ί.ίαζε κανένα.
Μόνο άδεια είναι ή καρδιά μου 
Κ tirai ό.Ια πεθαμένα 
Στά μάτια τά δικά μου.

Καημοί μου μίαν ήμερα
Μέσα σέ κάποια ζά.Ιη
Έζάνοιζα άπό πέμα
Στον ή.Ιιο κόρην ά.Ι.Ιη,
Μά χάθηκε απ' 'εμπρός μου
Καί ή μιά και ή ά.ίίη άντάμι 
Κι' απόμεινα τον κόσμου 
Τό γέ.Ιοιο και τό κ.Ιάμα.

De Rivals

’Αργηιηηά χι' άργιγροπά. χαί ά.Ι.ίος χρθνος πά.Ιι, 
έπερασς σιή ράχη κα<, χαθως περάυαν roooi, 
χΓ άμως ή φνσις τΆν θνητών οζ·ιν Αεν μεταβάάάει, 
χι’ ί άνθρωπος φιάοσοφεΐ, χωρίς νά βά.1.1η γιωσι.

Χωρίς χαμμιά μεταθο.Γη ra ιτ.ίήθη τΆν θνητών, 
άχοάουθοΰν την τροχιάν, .του έχουν προ crSr, 
χι' άχο.πως σνμμιγνύμενα καινούρια βγάζουν γένη, 
χωρίς αά.ίο συμπέρασμα απ' τη ζωή ra βγαινη.

Τό τίχτειν είνε χι’έσεται τοΰ ζην ό πρώτος υρος, 
χΓ όσο χι' ζιν χειραφετηθώ !> χάοιιος ίεν άά.Ιάζει. 
τό άρρεν πάντα θά ζήτα τό θη.Ιυ παραφόρως, 
χαθως το θη.ίν τοίμπαών τό άρρεν θά χυττάζη.

Ώ χάσμε, χαθως πάάσθηχες, τέτοιος χαί θά πεθάνης, 
χαι μέσα είς τήν ΠρΖοέον, ποΰ θά ζήτας νά κάνης', 
των φό.Ιων την Αιαφοράν πάντοτε θάχρς χωάνμα, 
χαί ΙΙροοδος σου μονάχη θάνε τό γεννοβάΛημα \

ΜΑΝΗΣ

ΣΟΝΝΕΤΟ
ί’3ρβέρ)

'// ζωί] μου μυστικό) μες τής ψυχής τά βάι'λη 
"Εχει αιώνιον έρωτα, σέ μία στιγμή πιασμένο’ 
Τό κακό είν’ αγιάτρευτο,καί κάλλιο νάν’κρνμένο, 
Γατί αυτί] ποΰ τώκαμ,ε, ποτέ όέν ύίά τό μάϋη.

Ιίπλα της περνάω,ωιμέ!.μά όέν μέ νοιώθει έκείνη 
Στό πλευρά της πάντοτε καί πάντα μοναχός μου 
ΚΓ ώς την άκρη θά όιαβώ τό όρόμο αι’τοΰ τοΰ

| κόσμον, 1 
Ιιχως νά γυρεύω έγόι καί όίχως νά μοΰ δίνη.

Κείνη—ό Θεός την έκαμε γλυκειά κΓάγαπημένη' 
ΚΓίΐμως εις τό όρόμο της τραβάει ξενοιασμένη, 
Αέν ακούει ςτό διάβα της Αγάπης βοή τόση!

"Αγρια κΓ Αλύγιστη και κρύα σάν τον τάτγο, 
Θενά είπή 0 ι,βιίξοντας ετούτα ποΰ τ ής γράι/ ιο: 
Τάχα ποιάέϊν’ή κόρη αύτη ; καί δέ θε.νά τό νοιο'ισ/,.

ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ
------->*»^<-------

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ

Νύχτα βαθιοί’ σκοτάδι βασι.Ιεύει 
ςτή .Ιαγκαδώ φωνή όέν αντηχεί 
τή μοναζιά γιά σύντροφο γυρεύει 
μεσ' ςτό σκοτάδι ή Θ.Ιιμμένη μου ψυχή.

Μά νά! έν' αστέρι Ανεβαίνει .Ιαμπερό 
καί γύρω του γ.Ιυκά σκορπάει 
ώ! τί μυστήριο ποΰ χύνει ιερό!
Στην άπειρη γα.Ιήνη τί ζητάει;

Στην άπειρη γα.έήνη μιά φωνή 
γ.Ιυκά. γ.Ιυκά μυστήριο μοΰ χύνει 
είναι τ' αστέρι ποΰ έ] ,άι.ζά του σιγανή 
ςτήν άπειρη γα.Ιήνη τρεμοσβήνει.

«Ξύπνησε Κόσμε!
έλα, ζήσε στή χαρά 

«.λησμόνησε τούς πόνους και τά πάθη 
«ή Γή βυθίστηκε ςτή .λύπη μώ φορά 
«τώρα ^αναγεννιέται 'ςτήν άγάπη

«Ξύπνησε Κόσμε!
δώ ψη.Ιά ςτόν ουρανό 

«όπου ή άθάναταις ψυχαίς αιώνια ζοννε 
«είδα μ αγάπη κι' εύ.έογία τό πουρνο 
«τιι χέρια τοϋ Θεοϋ νά σ' εύ.Ιογοΰνε.

«Ξύπνησε Κόσμε !
καί άφοΰ τους στεναγμούς

< τά δάκρυα, τιι πάθη .Ιησμονήσρς 
«μ άγάπη καί μ ' έάπιδα τρύζε κεΐ 
ίμέσα στή . . φάτνη, τή Ζωή νά προσκυνήσγς. »

Ν. ΒΑΓΙΑΣ

'ΣΗΜΑΝΤΡΑ,

ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

.Αύγή ! ’Ξαφνίίω τόν αετό 
δραπέτης τοϋ δδου ’£ωρκισ|ΐένοο,

καί κύπελλο χρυοό κρατώ
’c τό ρέτωπον τοΰ Όλυμπου στυλωμένοε.

Καί κεραστής μου χαρωπός 
μέ τό αίμά του ό Ήλιος πλημμυρίζει 

τώραϊον κύπελλό μου. "Αχ ϊ πώε 
τό φλογερόν κρασί του λαμπυρίζει . . .

Μά μόλις άοραί.α μέ ορμή 
τήν πυρκαϊά, γιά νά μεθύσω, 

πρόβαλε ή Νύχτα, καί ώ, καΟιιοί ! 
μέ 'έανακύλησε ’ετόν αδην 'πίσω. . .

ΩΡΑ
—«ΤΙ ώρα είνε ;» 'Ντροπαλή 

'ρωτά ή παρθένα τά λουλούδια.
— «Είναι ή ώρα ή ποθητή,

που θά σου είποϋν γάμου τραγούδια».

— "Τί ώρα είναι ;» Τόν γιαλό 
'ρωτάει ό ναύτης καί στενάήει.

—«Είναι ή ώρα, γιά νά πάς
■ς τή μάνα σου, ποϋ μαραέιάέει »

—«Τί ώρα είναι;» 'Ρώτησε 
καί ό κολασμένος τήν καρδιά του

καί αύτή βογκώντας 'λάλησεν : 
—«Είναι ή ώρα τοϋ θανάτου. . »

ΓΑΛΛΙΑ

ΆπέΟανεν έν Παρισίοι; ό Γάλλος ζωγράφος Αίμ. 
Sautai. Μαθητής τής Καλλιτεχνικής Σχολής, διέμεινε 
έν ’Ιταλία άπό τοϋ ί865 μέχρι τοϋ 1870, και έγέ- 
νετο γνωστός διά τής άπεικονίσεως εικόνων μοναστικού 
βίου, εσωτερικού μοναστηρίων και εκκλησιών. Ήτο 
έξοχος είς τό χρώμα καί είς τάς φωτοσκιάσεις. "Ε
ξοχα έργα αύτοϋ είναι ή «’Αγρυπνία» και τό «'Ε
σωτερικόν Μοναστηριού» σωζόμενα έν τώ Λουξεμ- 
βούογω. "Ελαβε χρυσοϋν μετάλλιον έν ταϊς έκθέσεσιν 
τοϋ' 1889 καί 1900.

—ΆπέΟανεν έν ΓΙαρισίοις δ Γάλλο; ζωγράφος 'Αλέ
ξανδρος Mgrand. Μαθητής τοϋ Δέοντος Cogniel ήσχο- 
λήΟη είς τήν προσωπογραφίαν και είς την απεικόνι- 
σιν θρησκευτικών θεμάτων. Κυριώτ3ρα έργα του είνε 
Ό «Ίησοΰς έν τώ κήπω τών Έλαιών», ό «Ευαγγε
λισμός» κτλ.

— ΆπέΟανεν εν Παρισίοι; ό αρχιτεκτων J. Rouyer, 
μαθητής τοϋ Ballard. "Εργα του είνε τό Νοσοκομεϊον 
τοΰ Chateau—Thierry,τό δημαρχικόν κατάστημα τοΰ 
δεκάτου διαμερίσματος τών Παρισίων κ. λ. π. Συνέ
γραψε καί δίτομον έργον περί τής αρχιτεκτονικής έν 
Γαλλία.

Η ΦΛΟΓΑ

Μιά φλόγα όλονυχτής μέσ' 'ςτά βουνά 
πεέώρια λάμπει

κα! άκοϋν τό τρίέιμό της σιωπηλά 
δάση καί κάμποι.

Καί μιά πεταλουδίτσσ γαλανή 
'ς-άνθια κρυμμένη 

βλέπει τή φλόγα τήν κυματιστή 
'εά' 'μαγεμένη.

Καί λέει: — «Γιά ποιόν φαντάζει, φλογερή 
Νεράιδα, ή ώμορφιά σου ;»

Καί τά βουνά τής απαντούν :—«Φτωχή 
ψυχή, γιά τά φτερά σου. . »

ΔΥΣΙΣ
Άπό κολώνα φλογερή 

λευκόχρυαα συντρίμια πέρα 
πέφτουν 'ς τήν δύσι τήν θαμπή 

σκορπώντας κοραλλένιες σπίθες 'ς τόν αίθέρα.

Καί οί καταχνιές τών έρημιών 
καί 'ς άλογα οί Βορειάδες φτεροφόρα 

καί τά θεριά τάνήμερα τών θαλασσών 
κομίζουν 'ςτόν ίανθό νεκρόν τά 'ζωτικά τους δώρα

Καί ψρμοΰν έκεΐ, ποΰ σιωπηλός 
ό φλογισμένος καταρράχτης κλαίει, 

όπου ένας Όλυμπος ψυχομαχάει τρανός 
καί τής Ζωής ή Κιβωτός 'ς τά σκότη πλέει. .

I- Π- ΙΠΑΝΝΙΔΗΣ

— ΆπέΟανεν έν Παρισίοι; δ TouionSe - Lautrec έν 
ήλικία 37 ετών Άνηκων εις οικογένειαν κομητών τής 
Τουλούζης εσπούδασεν ενωρίς τα Καλλιτεχνικά μα
θήματα. Άπό τοϋ 1889 ήρχισε εκθέτων είς τας εκ
θέσεις τών ελευθέρων Καλλιτεχνών και τών Συμβολι
στών, κατόπιν δέ είς ιδιαιτέρας ’Εκθέσεις τών έργων 
του,ας διωργάνιζε δ ίδιος άπό τοϋ 1893-1898.Ό Tou
louse Lautrec εΐργασθη εις λιθογραφίας πολλοϋ λόγου 
αξίας.

ΙΤΑΛΙΑ

Έν Φλωρεντία διωργανώθη Έκθεσι; έπιστολικών 
δελταρίων καί ριπιδίων εικονογραφημένων. Έξ όλων 
τών μερών τοϋ κόσμου άπεστάλησαν καλλιτεχνικό
τατα έπιστολικά δελτάρια.

— Είς τήν Revue Franco-| taIii’nne έδημοσιεύθη με
λέτη περί τοΰ Μορέλλη ύπό τοϋ Alb. Ferrer.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Έν Στάρα Ζαγόρα τής Βουλγαρίας γεωργός τις 
Βούλγαρος άνεϋρεν άγαλμάτιον τοΰ Άπόλλώνος εξαί
ρετου τέχνης, τό όποιον έζήτησε ν’ άγοράση αντί 5 
χιλιάδων λεβίων τό Μουσεΐδν Σόφιας.
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ΕΛΛΑΣ
Έν τή « Άμαλθεία» τής Σμύρνης έδη- 

μοσιεύθη ευμενή; κρίσι; ύπό τοΰ κ. Βον- 
τζαλιδου περί τοΰ αυτόθι εγκατασταθέν- 
τος ζωγράφου κ Β. Βερνάρδου.

τήν έπωννμίαν «’Αττική μέλισσα» συνε- 
Άθήναις σύλλογος κυριών, όστι; σκοπόν 
άνάπτυξιν τής γυναικείας βιοτεχνίας. Ό 

α ίδρυση ποατηειον όπως εκτίθενται τα

Σύντομοι 
«Ιδήσει;

— Ύπό 
στήθη έν 
έθετο την 
σύλλογος θα ίδρυση ποατηριον όπως εκτίθενται τα 
άπσστελλομενα έργα, άτινα δέον νά φέρωσι εθνικόν 
καί καλλιτεχνικόν τύπον. 'Απομιμήσεις δέν θά γίνων- 
ταιοεκταί. ΙΙρόεδρος έζελέγη ή κ. Λίνα Μαυρομι- 
χάλη Ή διεύθυνσις, οδός Φιλελλήνων.

— Ό έν Κερκύρα ζωγράφο; κ. I’. Σαμαρτζής 
έφιλοτέ’χνησεν ώραίαν προσωπογραφίαν τοΰ τέως πρω
θυπουργού κ. Θεοτόκη, έδωρησατο δέ ταύτην εις τό 
Δημοτικόν συμβούλιον Κερκυραίων, τό όποιον καί έξέ- 
δωκε ευχαριστήριον ψήφισμα, άποφασΓσαν ΐνα ή εί- 
κών αναρτηθή έν τή αιθούση τών συνεδριάσεων.

— Έν τή Καλλιτεχνική ’Εκθέσει τοΰ Ιίαρνασοϋ 
ηγοράσθησαν τά έξης έργα: Θ. Ι’άλλη «Μήδεια» ύπό 
τή; Α.Μ. τοΰ Βασιλέως καϊ«Εί; τόν τάφον τή; Παρ
θένου» ύπό τού κ. Θ. Μαρίνου.—Γ. Ίακωβίδου. «Ό 
πίθο; τών Δαναΐδων» ύπό τοΰ κ. Π. Καλλιγά καί αί 
«Δενδρομολόχαι» ύπό τοΰ Σ. Τ. — Ν. Λύτρα: «Τό 
παζάρι» ύπό τή; κ. Β. X. «Ό Κελδιρίμ-Τσελεπή;» 
ύπό τοΰ κ. Γ. Καλλιγά καί «Τό πεσκέσι» ύπό ανω
νύμου. — G. Guignai’d : «Δύω» ήλιο;» ύπό τοΰ κ. II. 
Καλλιγά.— Θαλείας Φλωρά : Η « Βραδυά» ύπό τοΰ 
κ. Λ. Χαριλάου.—Π. Μαθιοπούλου : «Αί δύο λαμπά
δες» ύπό τοΰ κ. Γ. Καλλιγά. «Φθινοπωρινό·» ύπό τοΰ 
κ. I. Χατζοπούλου καί «Κεφαλή» (σπουδή) ύπό Ν. 
II.—Δδος Σ. Λασκαρίδου : «Τό ρυάκιον» ύπό τοΰ Κ. 
Μάνου. «Οί πλάτανοι τής Αίδηψοΰ» ύπό τοΰ κ 1 
Χατζοπούλου. Τά «’Αγκάθια» ύπό τοΰ κ. Γ. Καλ
λιγά καί τα «Ρόδα» ύπό τοΰ κ. Γ. Ί'ραπάντζαλη.— 
Δος Κλ. Άσπριώτου. Ή «Μαργαρίτα» ύπό τή; κο- 
μήσση; Ριανκούρ.—Ν. Όθωναΐου : Τ> « Πρωτοβρό- 
χια» ύπό τοΰ κ Ν. ΙΙασπάτη Ό «κόπανο;» ύπό 
τοΰ κ. Κ. Μελά καί «Τα Πεύκα» ύπό τοΰ κ ’Ιωάν 
Χατζοπούλου. — Δ. Γερανιώτου : «Κεφαλή» (σπουδή) 
ύπο τοΰ κ. Γ. Μ.—Α. Γιαίλινά : «Ο'κίαι άλιέων έν 
Βενετία» ύπό τοΰ κ. Γ. Τραπά'τζαλη.—Β. Λάντσα: 
« Ό Παρθένων» ύπό τοΰ κ. Γ. Ί’ραπάντζαλη. — Κ. 
Βολωνάκη : «Θαλασσογραφία» καί «Πειραϊκή ακτή» 
ύπό τοΰ κ. Άλ. Βάσσου.

— Ή Ακαδημία τή; Δανίας, διαθέτουσα σημαν
τικόν κληροδότημα άπεφάσισε να ένεργήοη ανασκα- 
-2». 2.. ·Γ\ .. !/■-.££.. Μ-. 5_. α’_

* να
φά; έν 'Ελλάδι. Ό κ. Καββαδία; ύπέδειξεν ότι 
ται δέον νά γινωσι· έν "ίίλιδι, ένθα έλπίζεται 
άνακαλυφθώσι σπουδαιόταται άοχαιότητες.

ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ ΜΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ “ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,,

Φίΐι Kipie,
Διά τά νέα διηγήματα, άπερ συνεχίζουσι μετά 

καταφανούς προόδου τήν πρώτην ύμών συλλογήν,συγ
χαίρω έκ καρδίας. Διαλάμπουσιν καί εί; ταύτα τά 
διακρίνοντα ύμάς προσόντα τή; πρωτοτυπίας, τής έν- 
διαφερούση; διαπλάσεω; τού μύθου καί τή; καλλιλογι 
κής μορφής. 'Ιδίως μέ κατέθελξαν τά «Νυμφικά πέ
διλα». Όλος ύμέτερος

ΒερολΓνον, 28 Αέριου Κλεών Ραγκαύής

Είμαι ίσως ό ίδιοτροπώτερος τών ’Ελλήνων συνα
δέλφων τού κ. Καλογεροπούλου, ώ; πρός τα θέματα 
τών διηγημάτων. Δέν μοΰ αρέσουν τ’ασφυκτικά θέ
ματα τοΰ σαλονιού, ένθα ό ερως είναι όκυριεύων πλα
νήτης, δέν μοΰ αρέσει ό μεμολυσμένος όρίζων τών μι- 
κροβιοβοιθών αιθουσών τών ’Ελληνικών ΙΙαρισίων καί 
έν γένει παν θέμα, τό όποιον δέν έχει πρασινάδα, τό 
όποΓον δέν εχει δάσος, βουνόν, κάμπον, ουρανόν, γι
δοπρόβατα, ηλιοβασίλεμα, αστροφεγγιά, αυτά τά 
όποΓα έγώ θεωρώ αναπόσπαστα από τό έλληνικον 
τούλάχιστον διήγημα.

Ί’πο τών σκέψεων τούτων κατειχόμην όταν ήρχισα 
ν’άναγινώσκω τά νεώτερα προϊόντα τής αριστοτεχνι
κής γραφίδος τοΰ συναδέλφου κ.Δ. I. Καλογεροπούλου, 
μεθ’ ής γνωρίζομαι άπό δεκαετίας καί πλέον.

Μέ το’ν κ. Καλογερόπουλον δέν διαφέρομεν είς ·ά 
θέματα μόνον ώς οιηγηματογράφοι, άλλά καί ώς πρός 
τήν γλώσσαν. Εΐμεθα κυριολεκτικώς αντίποδες εν τή 
φιλολογική σταδιοδρομία,διότι τά θέματά μ.; καί ή πε- 
ριβάλλουσα αυτά γλώσσά μας είνεόλωςδιόλου αντίθετα.

Ό κ. Καλογερύπουλο; είναι έξ εκείνων τών λογιών, 
οϊτινες δέ» εννοούν νά μεταχειρισθούν την δημοιικην 
γλώσαν, άν καί πολλάκις καί είς αΰιάς άκόμη τά; 
περιγραφάς αναγκάζεται, χωρίς καμμίαν ανάγκην, νά 
μεταχειρίζεται λέξεις εις τύπου; δημοτικούς· άλλά 
δι ’ ένα αναγνώστην καί προ παντός δια κριτικόν τοι- 
οΰτον, όστις δέν άναγινώσκει, ώ; ό απλού; αναγνώ
στης, διά νά περάση τήν ώραν τής ανίας του, άλλά 
διά νά ώφεληθή κάτι έκ τοΰ περιεχομένου, διά νά 
είσέλθη εις τήν πνευματικήν τού συγγραφέως χώραν, 
καί νά περιηγηθή καί νά γνωριση και νά άποκομίση 
φιλολογικόν εκεΐθεν αμητόν, το ζήτημα τής γλώσσης 
κατ’ έμέ τούλάχιστον είναι ζητημα δευτερεϋον. Δυ
νατόν έν φιλολογικόν εργον να είναι γραμμένον και 
εις την γυφτικήν γλώσσαν καί να είναι ώραϊον φιλο- 
λογικώς πολύ δέ περισσότερον εί; τήν καθαρεύουσαν, 
ήτις δυνατόν νά μή όμιλεΓται, όπως γράφεται,καί δυ
νατόν νά μή γείνη ποτέ πανελλήνιον οργανον, καί νά 
έξοστρακισθή μίαν ήμέραν καί έκ τοΰ γραπτοΰέλληνικού 
λόγου,θά παραμείνη όμως αιωνίως ώς ύπόδειγμαέξοχον 
γλωσσικής περιόδου σπουδαία; τοΰ'Ελληνικού"Εθνους.

Τά διηγήματα ταΰτα άπό τήν αρχήν έως τό τέλος 
δέν έχουν εθνικόν ένδυμα, άλλά παγκόσμιον καί μά
λιστα τοΰ τελευταίου παρισινού συρμού ! Είς μάτην 
θά έπιχειρήση ο κριτικός νά άνακαλύψη έν αύτοϊς 
τόν "Ελληνα, την 'Ελλάδα, τον 'Ελληνικόν ορίζοντα! 
'Υπάρχει έν αύτοϊς πολύς—πολύς ρεμβασμός μ’έπικο- 
λυρικόν ύφος καί Παράσχειον έμπνευσιν... Νομίζει 
τις ότι ό συγγραφεύς είχε συγγράψη αρχικώς εις 
έμμετρον λόγον, καί έξ ιδιοτροπία; κατέστρεψεν ακο
λούθως τού; στίχους, καί τά μιτέβαλεν είς πεζά, παν
τού δε καί πάντοτε εν ταϊ; γραμμαϊς τών διηγημάτων 
τούτων διαφαίνεται μία πτυχή τού κοινωνικού βίου 
καί ιδίως τοΰ ερωτικού καί συζυγικού τοιούτου, άλλ’ 
ούδαμοΰ ήθογραφία : "Ισως διότι ό βρω; γνωρίζει νά 
συνδιαλέγεται εί; όλα; τά; τριακόσια; οκτώ γραπτά; 
καί άγράφους γλώσσας τοΰ κόσμου, ας μάς παρουσιά
ζει έν βιβλίον τής Βιβλικής ’Εταιρείας.

Ύπάρχουσιν δμως καί κοινωνικαί τινες παρατηρή
σει; καί λαμπρά τινα άποφθέγματα,άτινα θά έζήλευον 
καί μεγάλοι συγγραφεϊς.

Πάντα τά έν τή συλλογή ταύτη περιεχόμενα διη
γήματα δέν είναι γραμμένα όπως πολλά άλλων άνευ 
ηθικού τίνος συμπεράσματος. Έκαστου διηγήματος 
το τέλος είναι καί έν ηθικόν συμπέρασμα όπερ συν
τελεί, ώστε νά συγκρατή τις είς τήν μνήμην του ένα- 
ένα όλα τά έν τή κομψοτάτη συλλογή διηγήματα, 
άτινα περισσότερον όμοιάζουσι μέ μελαγχολικούς ρεμ
βασμούς, μέ στίχους δίχως μέτρον.

X. Χρηστοθασίλης

Έξ εκτενούς βιβλιογραφίας άποσπώμεν τά .εξής, 
γραφέντα διά τό διήγημα έν τώ «Θεάτρω».

...«Καί έξακολουθεϊ ή γλαφυρά τοΰ συγγράφει.·; γρα- 
φίς περιγράφουσα τάς ποικίλα; έκφράσεις τών μ ά
τι ώ ν τή; άγνής παρθένου, καί τοιαύτη είνε ή περι- 
παθεια τή; απεικονίσεω; ώσεί ή γραφίς ύγράνθη εκ 
τών σταγόνων τών δακρύων τών ματιών, καί τα ίδια 
δάκρυα τή; κόρη; έξεικονΐζουσι τάς παθήσεις τή; 
ψυχής της. Καί έν τή περιπαθεϊ απεικονίσει καί έξει- 
δανικεύσει τή; κόρη; καί τών ματιών τη; έξυμνεϊ τό 
κάλλος τή; ψυχής τη; και μέ πολλήν δύναμιν εξαι
ρεί τά; γυναικεία; χάριτας, άλλοτε όμως εντείνει τά 
ειρωνικά βέλη μέ πολλήν γοργότητα καί ευστροφίαν 
κατα τής γυναικός ή μάλλον κατά τή; γυναικεία; φι
λαυτίας, εγωιστικής αγάπη;, άσταθεία; καί φιλαρε- 
σκείας. "Ω I τότε εινε δηκτικός καί φιλοσκώμμων.

ΊΙ λεπτότη;, άδρά καί αναλυτική, ίδιάζων τύπο; 
περί τήν περιγραφήν καί τήν σύνθεσιν, δι κρίνουσι 
τα; «Εντυπώσει; τή; ζω^;», καί ένώ ό άναγινώ- 
σκων προσδοκά αλλοίαν τινά λύσιν, αίφνης τό διή
γημα καταλήγει είς δλω; απροσδόκητου τέλος ή συμ
πέρασμα, άπεικονίζον ζωηρώ; έν συναίσθημα, μίαν 
εκδηλωσιν πάθους ή εντύπωσιν τής ζωής.

Ό συγγραφεύς δεν αγαπά τό πενιχρόν ένδυμα τή; 
γλώσσης είς τά Διηγήματά του, καί άν αύτό φέρη— 
ώς άλλοι λέγουσι—τά ζωηρά χρώματα, καί παρι- 
στάνη, κατά τήν φράσιν των, σπαρταριστά; εΙκόναε! 
Τώ άρέσκει δ μαγαλοπρεπής καί πλούσιος ιματισμός 
μέ τήν χάριν τήν όποιαν γνωρίζει νά δίοη είς τήν 
γλώσσαν ήν μεταχειρίζεται, ρέουσαν καί άρμονικήν, 
ανευ τορνευματων καί σχολαστικού ύφους. Ύπερα- 
μυνόμενοςτή; καθαρευούση; διά τών συγγραφικών του 
έργων, καί πολλάκι; ένέτεινε σαοκαστικά βέλη κατά 
τών μαλλιαρών, οϊτινε; δέν εμίιναν άτρωτοι καί 
απτόητοι και δέν έ^ολώθησαν ολίγον εναντίον αυτού- 
άλλ’ άντεπεξήλθεν ερρωμένω; σατυρίζων καί κρίνων μέ 
χιούμορ πολύ.Έχει ένπολλοϊς τήν’Ροιδειον ειρωνείαν.

Ό συγγραφεύς τών« ’Εντυπώσεων τή; ζωή;» κ. Δ. 
I. Καλογερόπουλο; είναι γνωστό; καί είς τόν κύκλον 
τών άναγνωστριών τής «Πλειάδο;» ώς συνεργάτη; 
αυτής, ύπό τά ψευδώνυμα Δίκ και Δάφνι; πο·λά τά 
τερπνά κάί ωφέλιμα γράψας Διά τοΰ ωραίου περιο
δικού του «Πινακοθήκη» νέαν έταμεν οδόν, καί είναι 
ό πρώτος, όστις δι’αΰτή; γνωρίζει είς τό έλληνικον 
κοινόν τήν καθόλου κίνησιν καί έξέλιξιν τή; Τέχνη;. 
’Εραστής τοΰ Καλού, διαπνέεται ύπό ενθουσιασμού 
καί είργάσθη ύπέρ τή; ιδέα; και τοΰ σκοπού τή; άνα- 
βιώσεως καί παρ’ ήμϊν τού καλλιτεχνικού αισθήμα
τα;, συντελέσας τά μάλα ύπέρ τής έδραιώσεω; τής 
«Εταιρεία; τών Φιλοτέχνων»καί εί; τήν διοργάνωσιν 
δύο ή τριών Καλλιτεχνικών εκθέσεων, προσέτι δέ είς 
τήν σύστασιν Καλλιτεχνική; Σχολή; τών Κυριών, 
ήτι; πολλά; μά; έπεφύλαττεν έκπλήξεις τοΰ καλλιτε
χνικού γυναικείου ταλάντου κσί τή; έπιδόσεω; τής 
έλληνίδο; είς τήν γλυπτικήν καί πρό πάντων εί; όλου; 
τούς κλάδου; τή; ζωγραφική; Τέχνη;.

«Πλειά;» Σωτηρία Άλιμπέρτη

Μία τών ελλείψεων έν τώ πνευματικοί βίω τού ’Έ
θνους μα; καί δή πολλαχώ; αισθητή ητο μέχρι; εσχά
των ή έλλειψι; καλών αναγνωσμάτων. ’Επειδή ή μετά- 
φρασις έλαφρώς κρινομένη θεωρείται περιφρονητέα, οί 
παραγωγικοί κάλαμοι προΰτίμων τήν λογοκλοπίαν, 
δηλαδή ατελή συμπιλήματα, δικαιολογοΰντα τήν ανα
γραφήν μόνον τού ονόματος τού συγραφέω; Αί κακο
ήθεις μεταφράσει; μυθιστορημάτων κατεπλημμύρη- 
σαν τά; ελληνικά; οικογένειας. Ποϊαι καταχρήσεις 
καί μιμήσεις άτυχεϊ; άπετέλεσαν τά πρώτα βήματα 
τή; άναγεννωμένης, ελληνική; φιλολογία; μυριάκις 

πί·ιτες παρετηρήσαμεν. Άπό τινο; δμως πρέπει μετά 
χαρά; νά διαπιστώ-ωυ.εν ότι ένΈλλάδι καί δή έν Ά- 
θήναις, ήρχισαν προαγόμενα εΐ; φως δοκίμια ούχί ελ
πίδα; έμπνέοντα, άλλά ελπίδων άγαθών τήν ευτυχή 
αγγέλλοντα πραγμάτωσιν. "Αλλοτε έγραψα περί τοΰ 
κ. Δροσίνη αντλούντο; τά θέματά του έκ τοΰ άμιγοΰ; 
έλληνικοΰ βίου. Σηυερον εχω ενώπιον μου πληθύν 
διηγημάτων πρωτοτύπων έκ τοΰ συγχρόνου κοινωνι
κού βίου είλημένων καί δή τή; αισθηματική; σχολής. 
Εινε δέ «Διηγήματα» 22 ωραιότατα, «'Εντυπώσει; 
τή; ζωή;» 8 χαριέστατα διηγήματα—καί «Χρυσάν
θεμα», ποιήσει; εί; πεζόν λόγον καί ούχί πεζά, ώ; 
συνήθως,είς λόγον ποιητικόν. ΊΙ πλούσια αύτη παρα
γωγή οφείλεται εί; τόν κάλαμον τού κ. Δ. Καλογε
ροπούλου τοΰ έκδίδοντο; καί τήν έξαίρετον «Πινακο
θήκην». Παραλείπω τήν κομψοτάτην τύπωσιν τών 
ο ’Εντυπώσεων τή; ζωής», τά; επιτύχε?; εικόνα;,έργα 
πάσα; έλλήνων καλλιτεχνών έμπνευσθέντων άπό τών 
διηγημάτων τούτων καί εξετάζω τήν ύλην. Άναγονώ- 
σκων τι; επιμελέστατα ταΰτα ούδαμοΰ διαβλέπει μί- 
μησιν ή παράφρασιν. Διαλάμπει ή γνησιότη; τή; 
’ιδέας, ιδέα; ελληνική;, απέριττου, ηθικής, έχούσης 
όλον τό άρωμα τοΰ Αθηναϊκού βίου. Γλώσφα ρέουσα, 
οΰτε χυδαία, ούτε σχολαστική, άλλά φυσική καί ού
δαμοΰ άνακόπτουσα τόν άναγνώστην. Άλλ’ ό,τι κυ
ρίως καθ’ ήαά; άναδεικ.ύει τόν κ. Καλογερόπουλον 
διηγηματογράφον κράτιστον εινε ή επιτυχής ψυχ-λο- 
γία έν το?; έργοι; του. ΓΙάντα τάλλα Σύναται ή μόρ- 
φωσις, ή μελέτη, ή επιστήμη, ή μίμησις νά παρά- 
σχωσι, τήν άβίαστον δμως παρατηρητικότητα, τήν 
γνησιότητα τών αισθημάτων, την άλήθειαν τών περι
πετειών τής ψυχής δέν άποκτμ τις, άλλ’ εχει έμφυ
τον. Τοΰτο χαρακτηρίζει ένα καλλιτέχνην τού λόγου 
καί ούχί λέξεις ώραϊαι χωρίς έπικαιρότητα, χωρίς αρ
μονίαν νοΰ καί χωρίς δικαιολογίαν. Άν ή φωνή ήμών 
ήκούετο μέχρι; ’Αθηνών,θά συνιστώμεν τώ κ. Δ. Ιία- 
λογεροπούλω νά μή καταλείπη το στάδιο» τοΰτο τ’ο 
άνατρέφον γενεάς, οχι διά νά γράψη καλλίτερα, άλλά 
διά νά μάς χαρ ζη περισσότερα.

«’Ομόνοια» 'Αλεξάνδρειάς.
Γ. Άρδανιτάκης, καθηγητή;

Σοκολάτα ύγεία; ή οκά δρ. 4,&0
» βανίλια; » » 5,50

Κακάου » » 6,50
Κουβερτούρα » 6,50
Σοκολάτα ύγειας η πλάς λεπ. 90

» » » μικρά » 50
Εχοντες « · * υπ ο•ψνν έκ τής ;γάλης 

καταναλύ$σεως τό κέρδος, ύπετιμϊισαρεν 
δλα τά είδη μας·

ΚΩΝ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΤ 1902
Φιλολογικόν, χ,οονογραψικόν, γελοιογραψικόν

Ε ΤΟΣ 17°·'
Κομψόν, πλούσιον, καλλπεχνικώτατον, λάμπον 

άπό χάριν, ά.τό ενφυΐαν, άπό αϊοϋημα.
Περιέχει 130 ίν δλφ άρϋρα. Εικόνες SO. 
Σννεργάται οί κράτιβτοι τών ποιητών καί 

πεζογράψων.
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Κ ΑΒΡΑ 12
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— 'Οδός Σταδίου 56. —
"Ολα τά ανδρικά είδη.

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ

Δ I ΚΑΛΟ
repo

ΠΟΥΛΟΥ

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,,
ΙΙΩΛΟΪΝΤΑΙ Ι·Ι£ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΑΝΤΙ ΔΡ. 3

ΧΡΥΕΟΔΕΤΛ ΔΡ. ύ

ΤΟ ΠΟΙΗΤίΚΩΤΕΡΟΝ ΛΩΡΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Α.Ι ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Μ. ΒΕΡΘΕΛΩ. — 'Γην 24 Νοεμβρίου έώρτασε τήν 
70 επέτειο» άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ πρώτου έργου 
του ό διάσημος καθηγητής τής Χημείας τής έν Παρι- 
σίοις’Ακαδημίας τών επιστημών Μάρκελλσς Βερθελώ. 
Έπί τή εύκαιρία ταύτη επιτροπή έκ τών οιασημοτέρων 
Χημικών τοΰ κόσμου τώ προσέφερε εις τήν αίθουσαν 
τής Σο,βόννης βαρύτιμον χρυσοΰν μετάλλων, ουτινος 
άντίτυπον δημοσιεύομεν. Ό Βερθελώ είναι έλληνομα- 
Οέστατος, καταγίνας εις τήν μελέτην όλων τών αρ
χαίων Ελλήνων συγγραφέων, έζ ών ήρύετο ειδή
σεις περί τών χημικών γνώσεων τής αρχαιότατος. 
Έκ τών μελετών τοϋ ΒερΟελώ σπουδαιότατη εινε ή 
περί τοϋ ϋγροϋ ελληνικού πυρός. Παρ’ ήμίν ό κ. 
Χρηστομάνος δι' έκκλήσεώς του έκάλεσε τούς έπι- 
στήμονας νά συμμετάσχωσι τοϋ πανηγυρισμού,εισφέ- 
ροντες εράνους ϊνα χατασκευασΟή μετάλλιον.

S83388888W:

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ:
Βαίδεκερ τιϊς 'Ελλάδος. — Αισθητήν έλλειψιν 

άνεπλήρωσαν οί κ κ. Γ.Μαυρογένης καί Τρ.Εύαγ- 
γελίδης διά τής έκδόσεως τελειότατου αληθώς 'Οδη
γού τής 'Ελλάδος, κατά τό παγκόσμιον σύστημα τοϋ 
Βαίδεκερ. Εινε βιβλίον χρησιμώτατον. Τιμαται 5 δρ.

Ν. Άγγελοπούλου. 'Εκλογικός κώδιξ.'Εν Ά- 
θήναις.

Περί τής μοναχικής άκτημοάύνης ύπό Εύαγ- 
γέλου NixoAatSou, ύφηγητοϋ τού Έκκλησιασαικοϋ 
δικαίου. Έν Άθήναις.'Εργον προδϊδον επίζηλον έπι- 
στημονικήν μόροωσιν.

Βασ. Ήλιοπούλου. Ίανθοι.

Α. Φουστάνου. Ήμερολόγιον Σύρου. Μετά 
πολλής επιμέλειας συντεταγμένο».

Revue Franc oR uumaine. No 7. Δβριος.
La Revue du bien. Δεκέμβριος. Περιέχει 

έκτος άλλων,τους «τρεις βασιλείς» Χριστουγενιάτικον 
διήγημα, μελέτην περί τού καλλιτέχνου Μιιχ-Νοίι έ κλ.

Έν τή Revue Universelle (άρ.51) έδημοσιεύθη κρί- 
σις περί τού ζωγράφου Henry de Groux ύπό H.Castels.

Είς τό Studio δημ.οσιεύεται μελέτη περί τοΰ Αρ
μενίου χαλκογράφου Edgar Chailine.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ :
Νέα Ζωή. Περιοδικόν φιλολογικόν μηνιαΐόν. Εκδό

της Α. Μελαγχρινός. Έν Κωνσταντινουπόλει. Συν
δρομή φρ. χρ. 10 έτησία.~~ϊΐ HAP’HMIN ΚΔΔΛΙΤΕΣΝΑΙ

Μεταξύ των καλλιτεχνών μας δύναν
ται νά συμπεριληφθώσι καί οι κ.κ· Α
δελφοί Φραγκίσκου, οί διευθυνταί τοΰ 
παρά τίίν οδόν Σταδίου, Μεγάλη οίκία 
Βούρου (άριθ. 2ΐΓ), νεοσύστατου Ζυθο
πωλείου, τοΰ οποίου ή μπύραις δέν βρί
σκονται πουθενά, τοΰ όποιου οί μεζέδες 
δέν εινε κοινοί, τοΰ οποίου τά ποτά εινε 
έκ τών καλλιτέρων καί τοΰ όποιου, έπί 
τό καλλιτεχνικώτερον, ό περίκοσμος εινε 
Παρισινός . . . Ύπάρχουν είς αύτό καί 
ιδιαίτερα οικογενειακά δωμάτια καί κή
πος, δίδονται δέ καί γεύματα κατά πα
ραγγελίαν. ’Αληθείς καλλιτέχναι οί Α
δελφοί Φραγκίσκον.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΪΤ11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1902


