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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΔΗΜ. I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΪΛΟΣ

ΕΤΟΣ Α' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ:» -ιθθ-t ΤΕΥΧΟΣ Ζ’·
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ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΝ ΤΩ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ:

•Ετηβία δρ. |2 Έτησία φρ. χρ. Γ>· Έξάμηνια κατ' ά ναζ ογίαν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ζ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Ειρ. αςωπιου· Έλέω είκόνσε θεά.
ςπ. δε-βιαζη. Ή γλυπτική έν Έλλάϊι (ΙΙιχργή— 

IJ'lOcaievTric— KaAoeyoffOt,).
ι. κΑΛΟΓEPOnoΥΛΟY Έντυπώσειε τήε έωήε. 

Έν τώ θεάτρω.
ηλ. ΣΤ. καπετανακη Τό γεύμα τοϋ Παπή (.Υ«ρα- 

χ·ήρ\
Μ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ. Όνειρο (ΙΜήσιζ).
4. ι- κ Ή τέχνη κατά τόν Μεσαίωνα.- Μέσαε Β . 

f'll Μονιίον,Ιμαηχη χαι ό '.Ισιατιχΰ τΖγ-τΐι - Ή '.-1ρα· 
β«χι?).

ΛΔΑΣ ΝΕΓΡΗ- Τά γραφτό (Μιεάφρασιϊ -V. //α.τα- 
]·«ωρ)νηυΙ.

κ. ΓΕλληνεε καλλιτέχναι. —Δ Γα/άνηε.
X. χρηςτοβαςιλη Ή φιλοίενία (Τιίρ;,αα). 
μαρικας ςωτηρχου Πρό τήε είκόνσε μσυ.
ΣΤ- μαρτζωκη. Ή ανύμφευτη νυφοϋλα.— Νεκρό 

(ΙΙοιήματα).
ι.π.ιοαννιδου. Τό ρίοον τής Άλσιάνσε (ΙΙιίηαιι:)· 
δαφνιδος Σημειώσειε ένόε μηνίε.
καλλιτεχνική' κινηςις. Oliflvoc .Ιιη-ονστον;. Γερ

μανία. — Ούγγαρία.— Έλίετία.— Ιταλία.— Έλλάε

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ!

L. ΑΒΒΕΜΑ Ή μουσική.

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑ!

φ. αριςιεως- Έπικεφαλίε (σε/ ιφφ).
θ. φλώρα. Ή κιθαρωοόε.
θ. φλώρα. Προσωπογραφία Μ. Ρ.
θ. φλώρα Προσωπογραφία Ε. Τ.
ΖΕΦ φρυδα. Προσωπογραφία Δ. Γαλάνη.

6. γαλανή. Έν εστιατορίω.
δ. γαλανή Τύποι Παρισινών γκαρσονίων. 
ατθιδες: Μ. Σωτήρχου.
κοσμήματα, τίτλοι Έν σελ. ιγ<), tS#.- Φ. '.-lpt- 

ΟτιωΓ. |65, ιύφ.
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ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ “ Π IN AK ΟΘ ΗΚΗΣ,,
To “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, έργον 

IX'. Γύζη. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα δρ. 

3. Έπί πολυτελούς χάρτου carton) δρ.4.

Οί “ ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. 
Κοππέ, (Σελ. 24) Δρ. 1. Έπί Ολλαν
δικού χάρτου χειροποίητου δρ. 2.

ΠΡΟΣΕΧΏΣ
“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,, 

Διηγήματα εικονογραφημένα Δ- 1. Κα· 
λογεροπονλον. 'Ολίγα αντίτυπα θα έκ- 

δοθοΰν έπί πολυτελούς'Ολλανδικού */άο- 
, ί· υ

του (a la main).



‘ ‘ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,

LOUISE ΛΒΓ.ΕΜΑ. ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΛΕΩ, ΕΙΚΟΝΟΣ

Θ Ε Α

ΤΕ Μαρία-Χριστίνα, 
ή μνηστή τοΰ Δελφί
νου, υιού Λουοοοίκου 
τοΰ ΙΔ', έμελλε νά 
τελέση τοΰ: γάμου; 
αυτής έν Κατελαύνφ 
(Chalons-sur- Mai
ne), ένθχ ή αυλή άν έ
μενε τήν πριγκίπισ- 
σαν, ο τοΰ κάλλους

φίλος καί θαυμαστής Λουδοβίκος, άνυπόμονος ων 
νά μάθη περί τής νύμφης αύτού, προαπέστειλεν 
έπί τούτω άγγελον,τόν κόμητα Σωγέν. Έπανελ- 
θών δέ ούτος είπε τώ βασιλεΐ: «Sauvez le pre
mier coup d ’ceil el vous en serez fort con
tent»’, οπερ μεθερμευόμενον δηλοΐ : « Άποφύγετε 
τήν πρώτην έντύπωσιν καί Οά μείνετε άγαν ευ
χαριστημένος ·» έν άλλαις λέξεσιν ή πριγκίπισσα 
δέν είναι ωραία άλλά θελκτική. Καίτοι δέ ώρ- 
μάτο αύτη έκ Βαυαρίας έπέδειξεν ούχ ήττον, 
κατά διαφόρους περιστάσεις, ετοιμότητα πνεύ
ματος όντως γαλλικήν.

Ημέραν τινά, έν'φ έκοιμάτο, ή fxnjire πώς 
κοιμάται, εΐςέρχεται εις τόν θάλαμον αυτής ή 
έπί καλλονή πολυθρύλητος πριγκίπισσα τοΰ 
Κόντη ήτις, παρατηρήσασα αύτήν καί άφηρη- 
μένη ούσα, ώς φαίνεται, εκφράζει μεγαλοφώνως 
τήν άκοσμον καί σκληράν ταύτην σκέψιν :

— Ή κυρία Δελφίνα είναι άκόμη άσχημοτέρα 
όταν κοιμάται παρ’ όταν είναι έξυπνη.

— Αί! κυρία, άπήντησεν ή Δελφίνα, χωρίς 
ν’ άνοιξη ποσώς τούς οφθαλμούς, δέν είναι δυ
νατόν όλος δ κόσμος νά είναι τέκνον τοΰ έρωτος.

Καί όντως ή πριγκίπισσα τοΰ Κόντη’ήτο τέ
κνον τοΰ έρωτος, ήτοι νόθος κόρη Λουδοβίκου τοΰ 
ΙΔ’ καί τής περιωνύμου δουκίσσης Δέ Λά Βαλ- 
λιέρ, καλουμένη πρό τοΰ γάμου αύτής μετά τοΰ 
πρίγκιπος Κόντη δεσποινίς Δέ Βλοά (de Blois). 
Τοσοΰτο δέ ύπήρξεν ωραία, ώςτε είκών αύτής 
περιελθοΰσα παρ ’ άφρικανικφ τινι λαώ, έξελήφθη 
ώς ομοίωμα θεότητος καί έγράφη ίδιον περί τού
του βιβλίον 1 αύτοκράτωρ δέ τις τοΰ Μαρόκου, 
ϊδών τήν εικόνα ταύτην ήράσθη περιπαθώς τής 
πριγκιπίσσης, ώς άλλαχοΰ λέγεται.® Τό έξαί- 
σιον αύτής κάλλος μαρτυρεί καί τό λεπτόν τούτο 
ευφυολόγημα. Ομιλούσα αϋ'τη ημέραν τινά μετά 
τού πρέσβεως τοΰ Μαρόκου, καί τήν παρά Μωα
μεθανούς πολυγαμίαν κακίζουσα, είπεν αύτώ :

1 Michaud : Β i og r a p li i e U n i v er s e 11 e, τομ.
27, a·).. 8!) : Marie d e B a v i έ re.

— Είναι κακόν πράγμα νά εχη τι; πολλάς 
γυναίκας-

— Ναί, άπήντησεν ό πρεσβευτής, άλλά τό 
κακόν τούτο θεραπεύει άλλο κακόν.

— Ποιον ;
— Λαμβάνομεν πολλάς γυναίκας, "να εύρωμεν 

έν αύταΐς τάς χάριτας, άς παρ' ύμϊν μία μόνη 
γυνή κατέχει.

Ε. Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ

1 1. c Τ r i υ in ρ 1ι ο <1 <· la d e ess e Mo n a s, ο u 
Uisloire du portrait d ·· Mme la prin- 
cesse de Genii, I'ille du roi. Amsterdam, 
1698, in. 12.

2 Ke la I ion liis tori quo de. I'amour de 
I'e nip ere ur de Ma roe pour Mine la prin- 
cesse d e Go n I i. Cologne, 1707, in-12. σπάνιον xa'i 
περίεργον fhfiliov. οπερ ηυευχησ» να ί?<·ι.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Π I Ν A Κ Ο Θ Η Κ Η

Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΓΛΥΠΤΛΙ. - II ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ν Έλλάδι, τή προνομιούχο/ 
αύτη χώρα, ήτι; παρήγαγε τα 
άριστα έν τφ Μσυ.·.·> γλυπτά 
έργα,ένεκα παντοίων περιστά
σεων κατά τούς πονηρού: με- 
τέπειτα χρόνους, περιωρίσθη ή 
γλυπτική καί πλαστική σχε
δόν εί; κοσμ.αματογλυφία; εί- 

κονοστασίων, τέμπλων, αμβώνων. Καί τούτο 
κυρίως διότι τών 'Ορθοδόξων ή Εκκλησία έν 
άντιθέσει πρός τήν άρχαίαν θρησκείαν δέν ηύ- 
νόησε τήν γλυπτικήν, μή έπιτρέπουσα νά παρί- 
στανται :ί άγιοι έν άνδριάσι εις τούς ναούς. 
Εκτός τούτου, είχεν έκπέση ή πρός τά άγάλ- 

μ,ατα. στοργή, ήν είχον οί πρόγονοι ημών. 
Συν τφ χρόιφ ήρζατο σπουδαία έν τή τέχνη 
ταύτη έπίδοσις έν Ιταλία καί εις σημεϊον πε
ριβλέπτου άκμή: εφθασε οιά τοΰ Μ.χαήλ Αγ
γέλου. Ότε αύτη είχε πάλιν παρακμάσει έν 
τή αδελφή ταύτη χώρφ καί αυθις έν ταϊ; νάμασι 
τής Ελληνικής πάντοτε τέχνης έλαβε νέαν 
ζωήν διά τού Κανόβα. Τοΰ μεγάλου τούτου 
’Ιταλού δύο "Ελληνες, γινόμενοι μαθηταί του, 
έκ τών πρώτων σπουδών απέδειξαν δτι έν Έλ
λάδι δέν άπέθανε τό δαιμόνιου τής γλυπτικής. 
Οί δύο ούτοι Έλληνες έγεννήθησαν έν Κερκύρα, 
έν τή πόλεί εκείνη, έν ή τό πρώτον έφάνη νέα 
φιλολογική καί καλλιτεχνική ζωή. Έν Κερκύρα 
εςεπονήθησαν τά πρώτα, έπειτα άπό τόσου; 
αιώνας,εκ μαρμάρου καλλιτεχνήματα καί εχύθη- 
σαν τά πρώτα έξ ορειχάλκου έργα.

Οί δύο ούτοι κιρκυραϊοι καλλιτέχναΐ ήσαν ό 
ΙΙαϋ.Ιος Γ/ροσα.Ιέκτί)·, καί ο ζ/ι/μθΓριοι.· Τριβώ.ΐης 
Πιίρρης. Άμφότεροι ειλκον τό γένος έξ -ΰρ- 
χαία; ευγενοΰς ο'κογενείας, ήτις έδωκεν εις τόν 
Ελληνισμόν μεγάλους άνδρα;.

Ό Παύλος Προσαλέντης έγεννήθη έν Κερ
κύρα τή 28 Ιουνίου τοΰ έτους 1784, ό δέ 
Δημήτριος ’Γριβώλης Πιέρρη; έγεννήθη έν τή 
ιδία νήσω τή II Μαίου τοΰ έτους 1785. Τά 
πρώτα γράμματα έμαθον έν τή γενετ-ίρα. Άμ- 
φότεροι έξ απαλών ονύχων είχον δείξει εφεσιν 
πρός τήν καλλιτεχνίαν. Κατά τύχην διέμενε 
τότε έν Κερκύρφ ϊταλός τις δεινός ξυλόγλυπτης, 
δστί; έγνώριζ- λαμπρά τήν σχεδιογραφίαν, ανό- 
ματι Λουοοβϊκο; Μπόσης. Οί δύο νέοι έσπευσαν 
πρός αυτόν, διά νά μάθωσι τά στοιχεία τής τέ
χνης. Ο Προσαλέντης μάλιστα έμάνθχνε τήν 
τέχνην, παρά τήν θέλησιν τών θείων του.

•J-ζυ των,υπ: 
τή καρδία αύ- 
φθόνος. Καί αί 

συνεδέθησαν διά τοΰ 
σόι - 
μό-

ηλικίας
, καί ψυχή τε καί 

προσεπάθουν νά έργασθώσι μόνον καί 
ήν

Έν Κερκύρα αί φιλότεχνοι ούτοι παΐδες έμει
ναν επ' ολίγον, διότι έστάλησαν εις τήν Ιτα
λίαν πρός έ. μάθησιν τής φιλολογία: καί τών 
ωραίων τεχνών. Ένεγράφησαν εις τήν έν Ρώμη 
Άκαοημϊαν τού ‘Αγίου Λουκά καί τόσον προώ- 
οευσαν ώστε προσείλκυσαν τήν εύ οιαν τοΰ Κα- 
νόβα, ου ηύτύχησαν νά είνε αύ μόνον μαθηταί, 
αλλά καί φίλοι.

Τφ 1 80G δεν ήσαν πλέον μαθηταί, αλλά καθ' 
όλα μ;μορφωμένοι, κάτοχοι τής φιλολογίας καί 
γραμματολογίας καί καλλιτέχναι άριστα·..

Δυστυχώς ό Δημήτρι-.ς Τριβώλης Πιέρρη; ήτα 
φθισικός. Καί όμως μέ δλην τήν δεινήν ασθέ
νειαν κατεγίνετο φιλοπονώτατα εις τά γράμματα 
καί τήν τέχνην. Ε’ς τήν έν Κερκύρα Ιόνιον 
Άκαοημϊαν άνέγνωσε διατριβήν φέρουσαν τίτλον 
Iutorno al Triumvialo Pittoiico, δαμοσιευ- 
θεΐσαν έν τφ κερζ.υραικώ MerCUl’io Letterario. 
Κατεγίνετο δε εί; δημοσίευσιν μελέτης περί 
τών ηθών κα· έθίμων τών αρχαίων, εικονογρα
φημένη:, είχε δε καί μανίαν νά π-ρισυλλέγη παν 
ορχαΐον μνημεϊον ελληνικόν καί δή κερκυραϊκόν.

Οί δύο ούτοι συντεχνϊται ήσαν φίλτατοι, συν- 
ειργάζοντο,άλληλοβοηθοΰντο. Μετίξύ των,ύπήρ- 
ξ·ν εύγενής άμιλλα· ουδέποτε έν -·’·
τών ένεφώλευσε ή μοχθηρία καί . 
οΰο έκ νεωτάτη; 
ιερού δεσμού τής φιλία 
σ.ατι ι 
νον Ο’.ά τήν τέχνην.

Θλιβερόν συμβάν έτάραξε τόν Πιέρρην. Ό 
αδελφό: του Μαρίνος καί ή αδελφή του Σοφία 
έν δίαστήματι δύο μηνών άπέθανον εις ’Ιταλίαν 
έκ φθίσεως. ΊΙ μεγίστη αύτη λύπη τόν κατέ 
βάλε τόσον, ώστε δεινούται ή νόσο: καί μετά έν 
περίπου έτος, τή 23 Αΰγούστου τοΰ 1809 άπέ
Οανεν έν ηλικία είκοσι τεσσάρων έτών.

Μετά τοΰ ΙΙροσαλέντη συνειργάσθη ε 
άνίγλυφον παριστάνον τόν «Έρωτα 
Ψυχήν» παίζοντας αστραγάλου; καί εί; 
τομ.ήν τοΰ Μιχαήλ Ζωσίμα. Περί τά 
τοΰ βίου του, μετά τοΰ ΙΙροσαλέντη 
είργάζετο άλλο ανάγλυφου 
τέρα του μετά, τή; αδελφής 
προαποθανοντων.

’Επίσης μετά τοΰ ΙΙροσαλέντη, τώ 1806, 
τή διαταγή τής Κυβερνήσεω; είργάσθησαν εί; 
μνημείου πρός τιμήν τοΰ Κερκυραίου Ευγενίου 
τοΰ Βουλγάρεως. Δυστυχώς τοΰ έργου τούτου 
έμεινε μόνον τό έκ γύψου πρόπλασμα. Τό μνη
μείου θά έφερε τήν προτομήν τοΰ σοφού ιεράρχου 
καί κάτωθι τήν έπιγραφήν : Iloi-uti/ Z'.'ii- 
γε/'ίω καί έκ τοΰ άλλου μέρους θά έφαίνετο ή 
είκών τοΰ ιεράρχου έχοντο; πρός τά δεξιά λύραν 
καί δάδα φωτίζουσαν βιβλίου,κάτωθι δέ τά όνό- 
ματά τών καλλιτεχνών. Άλλ’ άφ ’ ένό; ή ασθέ
νεια τοΰ Πιέρρη, άφ έτέρου ή μεταβολή τής 

ι; εν 
καί τήν 
τήν προ- 
τέλη δέ 

πάντοτε, 
, παριστάνον τόν πα- 

: καί τοϋ αδελφού ταυ

πολιτικής τοΰ τόπου καταστάσεως, έματαίωσαν 
τό ίργον. Θά ηύχόμην ή 'δέα τής Ίονίου πολι
τεία; νά έπραγματοποιεΐτο ύπό τοΰ Δήμου Κερ- 
κυραίων δι εράνου καί νά ύψοΰτο οΰτω έν τή 
πλατεία μεγαλοπρεπές μνημιΐο·,, πρός τιμήν τών 
δύο σοφών ιεραρχών Ευγενίου καί Νικηφόρου.οι- 
τινες είνε δόξ> τή; έν Έλλάδι Ορθ.δοξίαο, αρ
γότερα δε καί έν μνημεϊον προ; τιμήν τού Μου- 
στοξύδου καί έτερον πρός τιμήν τοΰ Μαντζάρον.

Ό ΙΙροσαλέντη; σφόδρα έλυπήθη διά τόν 
πρόωρον θάνατον τοΰ συντρόφου του. Τφ 1806 
έπανέκαμψεν ιι; τήν γενέτειραν, αλλά τώ 1808 
μετέβη έκ νέου εί; τήν Ιταλίαν πρός έπίσκεψιν 
τών καλλιτεχνικών κέντρων καί τελειοποίησιν 
τή: προσφιλοΰ; αύτώ τέχνης. Μετά τρία περί
που έτη έπανέκαμψεν εί; τήν Κέρκυραν μέ τήν 
εύγ-νή ιδέαν να διαοώση έπί μάλλον τά; ωραία; 
τέχνα; εις τήν πατρίδα τον, διότι ό Προσαλέν- 
τη; έδίδασνε τά; ώραΐα; τέχνα: εί; τήν δημο
σίαν σχολήν τήν ίδρυθεΐσαν έ< Κερκύρα τώ 1805 
κατόπιν δ’υπήρξε εί; τών θεμελιωτών τής έν έτει 
1807 συσταθείση; Ίονίου Ακαδημίας έπί Γάλ
λων. Ό Προσαλέντης έπί τών ήμερών του είδε 
νά κυματίσουν έπί τών κερκυραίζ.ών φρουρίων ση
μαία·. διαφόρων έθν .τήτων επί μεταπολιτεύσεως. 
Έγεννήθη,οτε ή κραταιά Ενετία έπνεε τά λοί- 
σθ.α. Είδε τού: δημοκρατικούς Γάλλους, τούς 
Ρώσσους καί τούς Τούρκους, τήν ανεξάρτητον 

Ιόνιον Πολιτείαν, τούς αύτοκρατορικούς Γάλ
λους, τού; Αγγλου; καί τό Ιόνιον Κράτος ύπο 
τήν Αγγλικήν Ιίροστασΐαν είς τό διάστημα ολί
γων έτών, ήτοι άπό τού 1797 έω; 1815.

Ό Προσαλέντης, μετέβαόε τήν οικίαν του 
είς καλλιτεχνικήν σχολήν καί ό βουλόμενος με’έ
βαινε πρός έκμάθησιν. Οί νέοι έσπευδον ευχαρί
στως καί έπεδίδοντο εί; τήν καλλιτεχνίαν.Τόσον 
δέ προώιευεν ή έν τή οικία του σχολή,ώστε άν.α 
άφίκο'.το οί 'Άγγλοι ήρίθμει όγδοήκ.οντι μαθη
τής. Τώ 1813 ό 'ζ\ρμοστή: Μαΐτλανδ ίδών έν 
τή νήσω τόσου; φιλοτέχνους καί τόσην πρό; τήν 
καλλιτεχνίαν έπίδοσιν μετέτρεψε τήν ιδιωτικήν 
τού ΙΙροσαλέντη Γ,γζ'ι.ΐ,Ί είς όιιιΐ'ΐιιίιιr. Ή νέα 
καλλιτεχνική αύτη σχολή, ή πρώτη δημοιία, 
ιδρύθη εις τήν παλαιάν μονήν τοΰ άγιου Φραγ
κίσκου. ύπό τήν πιφωτισμένην πάντοτε διεύθυν- 
σιν τοΰ ίβρυτοΰ ΙΙροσαλέντη. ΊΙ σχολή αύτη 
έχει βαρυσήμαντον ιστορικήν αξίαν, διότι είνε ή 
πρώτη τών Ωραίων τεχνών σχολή, ήτις ίδρύθη 
έν τή Νεωτέρμ Ελλάδι έν ή έοιοάσκετο ή ιχνο
γραφία,ή ζωγραφική ή γλυπτική καί ή πλαστική.

"Η Κέρκυρα ηύτύχησε νά έχη άφ' ένό; τόν 
ΙΙροσαλέντη·/ διαδόσαντα μετά τόσου ζήλου καί 
άφιλοκερδεία: τά; ωραίας τέχνας,καί άφ' έτέρου 
τόν Μάντζαρον ένισχύσαντα μετά περισσότερα; 
άφιλοκερδείας τήν μουσικήν. Έκ τοϋ παραδείγ

ματος τών δύο αυτών άειμνήστων Κερκυραίων 
καταφαίνεται οτι είς άνθρωπος εί; ένα τόπον θέ
λω··, κατορθώνει περισσότερα μιάς Κυβερ-,ήσεως.

Έ· τή οικία τοΰ ΙΙροσαλέντη έσώζετο μου- 
σεϊον άρχαίωυ αντικειμένων ά.ήκόν ποτέ εις τόν 
Φραγκίσκον Προσαλέντην γνωστόν ύπό τό ονομα 
Φιλόθεο; Προσαλέντης έν τή ιστορία τών γραμ
μάτων. Ό ήμέτερος καλλιτέχνης έπλούτισεν 
αυτό καί οή δι * άντικειμένων κερκυραϊκών, πρός 
χρήσιν τών φοιτώντων φιλοτέχνων. Τήν σχολήν 
έπλούτισε συνάμα διά γύψινων αποτυπωμάτων, 
καλλιτεχνημάτων, κατώρθωσε δέ νά καταρτίση 
συλλογήν νομισμάτων Σύν τώ χρόνω τή βοή
θεια ειδικών φίλων έσχημάτισε έπίσης καλήν 
συλλογήν φυσιολογικήν καί δή όρυκ,τολογικήν. Η 

Ιόνιο; Κυβέρνησις άναγνωρίζουσα τούς πόθους

/.at τήν άν·/.τίαητόν 
χρήσιμος τή πάτριοι, 

, τφ 1815, 
ών ι

ς άναγνωρίζουσα
τοΰ καλλιτέχνου πρός διάδοσιν τών ωραίων τε- 

αύτοΰ εφεσιν όπως 
έτίμησεν αυτόν έκ 
διά τού παρασήμου 

πποτών τοΰ Άγ. Μιχαήλ

χνών 
φανή 
τών πρωτων 
τών ταγμάτων τ 
καί Αγ. Γεωργίου.

Ό ΙΙροσελέντη; τή I Φεβρουάριου 1837 άπέ- 
θανεν έκ τής μεγάλης κοπώσεως βληθείς έξ άσθε- 
νεία; προελθούση; ώ; έκ τή; εισπνοής τοΰ χυνο- 
μένου χαλκού. Άναγνωρίζουσα ή Κυβέρνησι; τήν 
πενίαν τοΰ άνδρός, έπειτα άπό τόσου; κόπους, 
διέταξε δημοσία δαπάνη νά γίνη έπίσημος ή κη
δεία καί έψήφισε μηνιαίαν σύνταξιν εις τήν χή
ραν. Μετά τόν θάνατον τοΰ καλλ.'.τέχνου, ή 
σχολή παρήκμασε καί ούοεμίαν δυστυχώ; ισχύν 
έσχον οί δημοσιευθέντε; νόμοι όπως τή έμφυσήσωσι 
ζωήν. 'Ιδού πόσον αξίζει ή αφιλοκέρδεια καί ή 
θέλησι: ενός μόνον ανθρώπου ! Έν τή οικογένεια 
ΙΙροσαλέντη ευτυχώ; δεν έσβέσθη τό καλλιτε
χνικόν τάλαντου. Ό υιό; του διέπρεψ-ν έπίσης 
ώ; καλλιτέχνης καί είσέτι οί Προσαλένται αισθά
νονται τήν άνάγκην τής έπιδόσεως εις τήν Καλ
λιτεχνίαν. Και ή Κέρκυρα επίσης άπό τής επο
χής τοΰ ΙΙροσαλέντη ύστέρει εί; τάς ωραίας τέ
χνα; καί τήν σήμερον καυχάται, ή πρωτεύουσα 
αύτη τού Ίονίου, δτι μεταξύ τή; μορφωμένης 
κοινωνία: της άριθμούνται καί διακεκριμμένοι 
καλλιτέχναι.

* *
"Ας έξετάσωμεν ήδη τό έργον τοΰ ΙΙροσαλέντη. 

Εκτός τών προειρηθεντω··, άτινα τή συνεργασία 
τοΰ συμπολίτου Πιέρρη έξεπόνησεν, ήσχολήθη 
μόνος =ί; άλλα καλλιτεχνήματα γλυπτικής,πλα
στικής καί ζωγραφικής. Τοΰ ΙΙροσαλέντη έργον 
είνε τό άνάγλυφον τοΰ στυλοβάτου τής προτομ.ής 
τοΰ βασιλέω; τής Αγγλία; Γεωργίου Α' , ήν 
έξειργάσθη ό άγγλος γλύπτης Chantry, τή εν
τολή τή; Ίονίου κυβερνήσεως, ώς δείγμα σεβα
σμού πρός τόν προστάτην άνακτα. Τή οδηγία
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τού ήμςτέρου καλλιτέχνου ο έν Κέρκυρα διακέ
νων τφ 1822 μελιταΐος γλύπτης Dimed) έξειρ- 
γάσΰη τό έζ τόφου άγαλμα τής Βρεττανίας,φέ - 
ρον άφ ’ ένός λέοντα ζαί άφ' έτέρου δόρυ καί 
άζροστύλιον. Γό έργον τοϋτο μιτεφέρθη εις Με
λέτην. Έφιλοτέχνησεν έζ μαρμάρου τή; Κερ— 
κόρας τήν προτομήν τού Πλάτωνος ζαί έζ. μαρ
μάρου τή; Κερζύρας τήν προτομήν τού Γυίλ 
φόρο φέροντος χλαμύδα· ή προτομή αυτή σώζε
ται έν τή δημοσία Βιβλιοθήκη τής Κερζύρας. 
Έζ μαρμάρου ζατέλιπε καί έργα άποπνέοντα 
ελληνικήν χάριν, τήν «έν άγραις άσμενίζου- 
σαν Αρτέμιδα» τήν « Πρώ» έν αδημονία περι- 
μένουσαν έζ τοΰ Έλλησπόιτου τόν Λέανδρον 
ζαί τόν « Αγαμέμνονα». Τό τελευταΐον τούτο 
εργον είχεν αρχίσει ό Πιέρρης καί έτελείωσεν ό 
Προσαλέντης. Εζ τών έργων τού ΙΙοοσαλέντη 
τινα άγορασθ:ντα ύπό “Αγγλων σώζονται εις τό 
μέγαρον τού LansdOWn. Τό 181'.) έδημοσιεύθη 
τό Σύνταγμα ζαί πολλαπλός έωρτάσθη τό γε 
γονός τούτο ζαθ απασαν τήν 'Επτάνησον, ίϊρός 
τιμήν δε τού Μαϊτλανδ, τής ψυχή; τού Συν
τάγματος, συνεισέφερον πολλοί χρηματικά ποσά 
πρός άνέγερσιν μνημείων. Εν Κερζύρα ζατε- 
σζευάσθη δεξαμενή φέρουσα επιγραφήν κολακευ
τικήν. Τό γεγονός διαιωνίσθη ζαί διά καλλιτε
χνημάτων τού καλλιτέχνου Προσνλέντη, δστις 
τρεις προτομάς έξεπόνησεν έξ ορειχάλκου διά τήν 
αίθουσαν τή; Γερουσίας καί διά τάς πλατείας
Ιθάκης καί Ζακύνθου Ί). Εν τή πλατεία Κε

φαλληνίας ίδρύθη άνδριάς τού Μαϊτλανδ τεχνουρ- 
γηθείς ύπό τού ίδιου ΓΙροσαλέντη."Οτε τφ 1831 
τή προνοία τοΰ άρμοστού "Αοαμ διωχετεύθησαν 
τά ΰδατα έν τή πόλει τής Κερζύρας έζ τής κώ
μης Μπενίτζης, ευγνωμοσύνης ένεκα, πρό τών

Ανακτόρων κατεσκευάσθη δεξαμενή,έν τώ μέσω 
τής οποίας ύψούται έξ ορειχάλκου άνδριάς τού 
"Αδαμ εκπονηθείς ύπό τού εΐρημένου καλλι
τέχνου.

Έ* τή ζωγραφική κατέγινεν όλιγώτερο? τής 
γλυπτικής. Εφιλοτέχνησε έργα τινά φαντασίας 
καί προσωπογραφίας έπιτυχεϊ; σωζομέ»ας εις 
Κέρκυραν.

Αύτά έν συνάψει είνε τά πρώτα τής γλυπτι
κής έργα, άτινα έγένοντο εν εή Νεωτέρα Έλ
λάδι. Έκ τών μαθητών τού ΙΙοοσαλέντη άνα- 
φέρομεν ένα,διαπρέψαντα ώ; γλύπτην,τόν Ίωάν- 
νην Βαπτιστήν Καλοσγοϋρον,έζ τών έργων τού 
οποίου διακρίνονται προτομαί έζ μαρμάρου, έν 
αίς ή τής Κερζυραΐας εύεργέτιδος ζομήσσης'Ελέ
νης Αρμένη Μοτζενίγου σωζομένη έν τώ Δη- 
μαρχείω Κερζύρας, ή τοΰ Γυίλφορδ όμ.οιάζουσα

I | Εις τόν σιυλοβίτηζ -.ή; τ.ριτομΐί: του Μαϊτλανδ έν 7.x- 
χύ.Οω υπάρχει ώρχίδν ανάγλυφο. όπερ δέν ει.· έργον ΙΙρο- 
σ«λεντν„ «ίλα ου μεγάλου Αχνου κιλλι-έχ/ου Θορόάϊδοεν. 
Περί τού ανάγλυφου τούτου θά δημοσιεύσωμεν προσεχώς έν 
τή · Πινακοθήκη· άρθρον μετ' είζόνοι. 

πολύ πρό; τήν ποιηθεϊσαν ύπό τοΰ διδασκάλου 
αύτού ΙΙοοσαλέντη καί σωζομένην σήμερον είς 
Αθήνας. Διηγούνται μάλιστα, τό έξής τέχνα

σμα. "Οτε επρόζειτο νά στεΐλωσιν ει: Αθήνας 
τήν προτομήν τού Γυίλφ'-ρο, την έκπονηθεΐσαν 
ύπό τού Καλοσγούρου. τήν έθεσαν έπί στυλό- 
βάτου τού ΓΙροσαλέντη ζαί τήν τού ΓΙροσα
λέντη έθεσαν επί τού στυλοβάτου τού Καλοσγού
ρου. Τοϋτο δέ έγένετο διά νά μ.ή μείνη είς τήν 
Κέρκυραν τό έργον τού Ηροσαλέντη. 'Εννοείται 
δτι οί στυλοβάται έχουν έπιγραφά;" ή τού στυ
λοβάτου τοΰ Καλοσγούρου συνετάχθη ύπό τού 
Φιλητά.Τό βέβαιον είνε δτι, ώ; εχουσι σήμερον 
τά πράγματα, ή έν Αθήναις φαίνεται δτι εινε 
έργον τού Πορσαλέντη καί ή έν Κερζύρα τού 
Καλοσγούρου. Ό Κολοσγούρος έφιλοπόνησε ζαί 
άλλα; δύο καλά; προτομάς, τήν τού Καποδι- 
στρίου ζαί τήν τού Περικλεούς. Τά τέσσαρα 
χάλκινα ανάγλυφα, άτινα εύρίσζονται είς τόν 
έν τή πλατεία Κερζύρα: οβελίσκον πρός τιμήν 
τού άρμοστού Δούγλας είνε έργα τοΰ Καλο- 
σγοΰρου. Σημειωτέου ότι ή έπ γραφη ή χαρα- 
χθεΐσα είς τό έν πλευρόν συν-τέθη ύπό τού Φ. 
λητά. Ό Κολοσγούρος καί εί: τήν ζωγραφικήν 
κατέγινε καί είς τήν άρχ.τεκτονικήν.

ίΠ· ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΕΑΑΑΣ

«αλεια ΦΛΩΡΑ. *Η κιΟαρφδός.ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΝ ΤΩ. ΘΕΑΤΡΩι

ΗΝ είχεν ίίη διά πρώ- 
την φοράν παρά τό 
φέρετρου νεαρωτάτη; 
έξαδέλφης της. Τά 
δάκρυά της έπιπτον 
άδρά, θερμότατα έπί 
του μετώπου τής νε
κρά;, επί τής λελυ - 
μένης ζαί άπλουυ.έ- 

νη; εκατέρωθεν τού προσώπου ξανθή; κόμης. Ό 
πόνο; της, ο λυγμός, ή ειλικρίνεια έκ-ίνη τόν 
δακρύων, Ηχον έλκύση τήν περιέργειαν τον δεν 
τόν έσπάρασσ-, τόν έθελγε τό δάκρυ έζεϊνο' δι' 
αυτόν ήτο αληθής παρηγοριά ό παρθενικός έζεϊ- 
νος καί βωβός θρήνος.

Έζτοτε σπα.νίω; τήν έβλεπε- κάθε δύο μή
να; εις τόν περίπατον—πάντοτε έξσχικόν— μέ 
ήμιπένθιμον φόρεμα, μέ ανεμώνας συχνά ει; 
τά; χεϊρα.ς, μέ έν έλαφρόν μειδίαμα, μέ τό ζωη
ρόν έρυθρούν χρώμα δπερ προσδίδει ή μακρά πε
ζοπορία καί ή ψυχρά άτμ.όσφαιρα. Καί Ομως οσά
κις τήν έβλεπεν, εί; τό βάθος τών οφθαλμών 
ένόμιζεν δτι άντίκρυζε τήν αρχήν οδύνης. Οί ό-

θ. ΦΛΩΡΑ. Προσωπογραφία Ε. Τ. θ. ΦΛΩΡΑ. Προσωπογραφία Μ. Ρ- (ΚηιΛοχιιαφΜ
Φωτογραγίαι Ζ. Koxxbii]
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φθσλμοί της ειχον παράδοςον εζφρασιν. Έφαί- 
νοντο αιωνίως παραπονούμενοι, ολίγον έςωδηζ.ό- 
τες, ώ; νά ειχον τώρα μόλις ϊ.ναπαυθή έζ. μα- 
κράς ροή: οαζ.ρόων.

Ό βιωτιζ.ός άγιόν είχε πτραμερίση τήν μορ
φήν της άπό τόν νοΰν του καί τις οίδε πόσο: Οά 
παρήοχετο χρόνος, άν πανήγυρι; θεατρική δέν 
έσμιγε·/ ανεπιγνώστως τούς οφθαλμούς των. Άντί- 
ζ.ρυσαν άλλήλους καί έν τή λάμψε·. πέριξ ήν 
«σκόρπιζε? ό πλούτος τών αμφιέσεων, ένφ τόσα·, 
αλλαι δφθαλμοβολαί ή'ύναντο νά άπασχολήσωσι 
ζαϊ αύτόν καί έκείνην—πρό παντός εκείνην — 
έν τούτοις δέν τον οιέλαθον οί οφθαλμοί της 
οίτινες έπάνεϊοον ένα θαυμαστήν των, όπως οί 
οφθαλμοί έζείνου έπανεΰρον έν ιδανικόν περιπα
θούς θλίψεως.

Τόνοι ψσμάτων θαυμάσιων συνοδευόμενοι ύπό 
γλυζυτάτης άναζ.ρούσεως κλειδοκύμβαλού ΐπταν- 
το καί άπετέλουν έξοχο·/ αρμονίαν. Έρριπτον 
τήν ψυχήν ήοέμα ε',ς έκστασιν, έδημιούργουν τά 
ήδύτερα τών βαυκαλημάτων. Έν τή πζρελά.σει 
εκεί.η μορφών καί ήχων, έν στιγμή νάρκης, 
στρέφει ζαϊ άντιζ.ρύζη καί πάλιν χωρίς νά θέλη 
τά παράξενα μάτια, άτινα περιέκλειον ευγένειαν 
ψυχής άλλά καί έν μυστικόν, αβρόν παράπονου, 
μάτια ούτε αζ.τινοβόλα, ούτε εύστροφα, ούτε 
προκλητικά, αλλ ’ ήρεμα, ικετευτικά, μάλλον 
νυσταζ.τικά, παιδικά μάτια σώζοντα ακτίνα φω
τός όχι γήινου,είδος λυζόφωτος άνεσπέρου,φωτός 
τό όποιον εκπορεύεται άπό τά βάθη τής ψυχής 
διά νά καταλήξη εις έν δάκρυ. ΤΩ, είχε πολύν 
καιρόν νά ίοή τά μάτια εκείνα ! ΊΙ άηδ·’α τής 
καθημέραν πραγματικότητες, ό κόρος, τώ ειχον 
ενσταλάξει τήν δρεξιν, τόν πόθον νά ανακαίνιση 
τήν ψυχήν του εις τοιαύτην τοιούτων οφθαλμών 
μαρμαρυγήν. Τό άσμα έπί τής σκηνή: έληγε σι
γανά εϊς μόλ.ς άζουόμενον λαρυγγισμόν καί βε
βαίως εκείνα τά μάτια θά άντίκρυσεν αίφνης ή 
άοιδός καί ήρύσθη τοιαύτην βαθεΐαν περιπάθειαν, 
τοιαύτην γλυζύτητα, τοιούτον πόνον εύγενή.

Άπλήστως έξηκολονθει νά βυθίζη τό βλέμμα 
του ακόρεστου, διερευνητικόν, ως νά μ.ετεϊχε 
τοΰ πόνου καί αυτός, είς τού: οφθαλμού; έκεί- 
νους. Τήν φλόγα, ήτις έγεννάτο λεληθότως εις 
τά στήθη του, έπειτα άπό τόσον καιρόν, έζήτει 
νά τήν σβύση εις τά ύγρά έκεΐνα ψυχικά κάτο
πτρα, άλλ’ ή φλόξ έξ εναντίας ηύξανε, δονούσα 
τά στήθη του, έζάπτουσα τήν φαντασίαν του, 
φλέγουσα τό μέτωπόν του. Βίαιον αίσθημα έγεν
νάτο άνεπαισθήτως—δρόσος ε’ς τήν αυχμηρόν 
ψυχήν του — καί ένφ έμενε άτενίζων αύτήν, τά 
μάτια της ειχον πάντοτε έντετυπωμένον τόν 
αο'.όρατον εκείνον πόνον, τό άδηλον, τήν ώσεί 
άλλου κόσμου φανταστικήν ανταύγειαν καί τότε 
μεταξύ τόνων μουσικής καί ένό; άφώνου ύμνου 
καλοσύνης τόν όποιον έτόνιζον οί όφθαλμ.οί της. 
ενομισε οτι τούς είδε δακρύοντας, θρηνώδεις,

ωσ=ι ζα
ικους

απέλπισα;, ώσεί κατόπιν αποτυχίας έρωτος, ι/.ε- 
λογχολικούς ώσάν ή Μούσα, νά. ιίχεν έξαποστείλη 
κατ’ αυτής κεραυνούς καί διωγμούς καί θύελλας 
καί τότε είς τήν χαρμόσυνου έκείνην πανήγυριν 
τών ήχων ένόμισεν, δτι είχε πρό αύτού τό πα
λαιόν έκεϊ-Ό λευκόν φέρετρο-/, τό όποιον τώρα 
οί σκώληκες θά έχουν ρυπάνη καί ή υγρασία 
θά έ'χη σαπίση, καί είδε τότε τόν πέπλον τής 
νέκρας,τόν επιτάφιον, άθιζτον,τόν νεκρικόν στέ
φανον ραντιζόμενον καί τώρα άκόμη μέ τά παρ- 
θενικά δάκρυα τής αγνώστου κόρης, ήτις τή 
έδιδε τόν τελευταίου ασπασμόν, καί ήτις τώρα 
έδιδεν είς αύτόν τόν πρώτον άσπασμ.όν με τά 
μάτια της, τά γλυκύτερα τών χειλέων της, τά 
άψευδέστερα τής λαλιάς.

Ή παράστασις έτελείωσε μέ θυελλώδη χει
ροκροτήματα· τό_άσμα έσίγησεν, ό κόσμος όιε- 
λ-ύθη Οορυβωδώς, ό πλούτο; ήφανίσθη, άλλ’ ο; α 
αύτά τά έπεσζίασε, τά. έξιδανίζευσεν ή άνά- 
μνησις τών οφθαλμών εκείνων, οίτινες δ'.' αύτόν 
ήσαν άσμα καί κόσμος καί πλούτος. Καί 
τόν συνοδεύει αδιάκοπα πλέον ό πόνο; 
οφθαλμών της, μία καλοσύνη τή; όποια; 
τόσην άνάγκην ή ψυχή του, ή ζητούσα μίαν άλ
λην ψυχήν διά νά κατοπτρισθή είς τά βάθη της, 
νά έκμυστηρευθί) τον πόνον τόν φλέγοντα τή; 
αγάπης, ήν έγέννησε άλλο; άλλά γλυκύτερο; 
πόνος καί νά άνταλλάξη είς τόν κόσμον τού 
πνεύματος ενα αιθέριου μ.υστιζον ασπασμόν πί- 
στεως καί ευγνωμοσύνης.

τώρα 
των

Αργά, δτε έπανήλθεν εί; τό δωμάτιόυ του, 
άνεμυήσθη οτι ήγάπα άλληυ. Δύο φλόγες έκαιον 
έυ τή ψυχή του καί ένώ ένεκολπούτο τήν θλιβε
ρόν δψιν τής ατυχίας, διέζρινε γελώντας πονη
ρότατα τούς οφθαλμούς τής άλλη:, πρός ήν χθέ; 
ετι ώμ-νυε πίστιν.

ΊΙ ψυχή του κυμαινόμενη έζήτει έρεισμα. 
Καί έθαπτε πάλιν τήν εικόνα τή; μελαγχολικής 
φίλης του, καί παρεδίδετο εις τά σκανδαλώδη 
παίγνια τής άλλης, χωρίς νά γνωρίζη δτι ό έρως 
ύποθάλπιι τήν απιστίαν, δπω; πάλιν τό δάκρυ 
το άφωνου είναι ή φλόξ τοΰ έρωτος,........

’ ΙΙσθάνθη τήν άνάγκην νάκλαύση.
’Αδύνατον.
Ί'ό θέατρου καί τό νεκροτιφειον I Τού; γέλω

τα; τοΰ πρώτου έξεπροσώπει ή νέα του φίλη.
Τό άλλο, έπρόοιδε τό βλέμμα τής παλαιάς 

αγνώστου φίλης.
Καί έπροτίμησε τό πρώτον.
Όταν Οά ζητήση τό δεύτερον, άλλοίμονον ! 

θά είναι ίσως πολύ άργά.

Δ· I- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΗ'
[ XA Ρ A Κ ΤΗ ρ]

ΠΡΟΣΩΠΑ : — ΝΗΛΑΣ, 'ύ γηλόο, πο/ ύοαρκοσ, 
φερων έπενδύτην μαύρου, γελέκου λευκόν, περιοκε- 
κίοα σαρκόχρουν καί ιιέγαν πίλον φαιάν ιιέ λευκήν 
ταινίαν καί πλατύτατου γύρου.— παπης, ένδεόυμε- 
VOC καινουργή.—ΥΠΗΡΕΤΗΣ.

ΑΪΟουβα Εστιατορίου οευτιρας τάξεως πλίιρίκ; 
πελατών γευματιζόντων. Μία μιίνιι τράπεζα 
μέ fifti παροήιίδας είνε κενύ "(πιψίτιιι 
περιφέρονται, κομίζοντες πινάκια κλπ

ΣΚΗΝΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ

ΠΑΠΗΣ, καθήμενος πρό τής κενής τραπέζης, 
πρός τόν άναμένοντα υπηρέτην. Φέρε μου ένα 
ζουμί καί ένα κρόκον αύγού. Νά. τό βάλης δμω; 
νά κάψη, διά νά ψηθή τό αύγό καλά. (Συνε- 
νώσας τάς χέϊρας ύπό τήν σιαγόνα, επισκοπεί 
τάς τραπέζας).

υπηρέτης. Αμέσως, κύριε ΙΙαπή. (’Απέρ
χεται).

νηλαΣ, είσερχόμ νος θορυβωδών, ΐστιται και 
παρατηρεί δεζιά και αριστερά ΰσθμαίνων. 
Ιΐφφφ 1 ζέστη ! . . . Πφφφ ! . . . Καί δλα τά 
τραπέζια είνε πιασμένα . . . Τώρα, ποΰ θά κα- 
θήσωμε ’μεΐς ; / Έζάγύ»· τότ πϊ.)ό>' του ρ'ε τά<: 
δύο χεΐραι:, προχωρεί άεριζόρετος/. Ιίαιδί !... 
Πφφφ ! έσκασα ! Ιίαιδί, πού θά καθήσω έγώ, 
δέν έχει θέσιν ;

υπηρέτης, δεικ>'ύο>τ την κεε-ijr ίε'αντι τοϋ 
Παπη θέσιν. 'Ορίστε, κύριε, περάστε άπό ’κεϊ' 
έκεϊ είνε Οέσις.

ΝΗΛΑΣ.’A, μάλιστα· έχεις δίκηο. . . ΙΙφφφ ! 
τί λαύρα ! Πλησίον αύτού τού κυρίου. Καλή 
συντροφιά θα έχω, Πφφφ! ' Π.έησιάζων ι ■ Καλή 
μέρα σας. {ΙΤροσπαθων νά τοποθετηθη!. Τί ζέ
στην, αδελφέ,-■'χετ'έδώ είς τάς Αθήνας! πφφφ! 
ανυπόφορον πράγμα ! Κρονων τό πινάκωνi. 
Έχομεν καί ’μεΐς είς τό Ναύπλιο·/, άλλ ’ δχι 
τοιοΰτο καμίνι! "Αν είχαμε τοιαύτην ζέστην 
έκεϊ, άλλοίμονον άπό ’μά: τού; δικηγόρους, οί 
οποίοι υποχρεούμεθα νά ήμεθα κλεισμένοι δλην 
τήν ημέραν είς τά δικαστήρια ^λρούων). Ποΰ 
'σαι, παιδί! "Α, περνούμε πολύ ώραια εί; τό 
Ναύπλ,ιον έμεϊς. “Εχομεν δέρα καθαρόν, έξοχά;, 
δροσιά, έχομεν θάλασσαν. “Α, νά μά; ίδής τό 
βράδυ εις τήν προκυμαίαν, πού ψαρεύομε όλοι 
μαζί, μέ τά τραγουδάκια μας, μέ τά άστεϊά. 
μα:. . .“Α, διασκεδάζομε καλά, περνούμε καλά 
έκεϊ, καλά ! (Ερούων). “Ελα λοιπόν, παιδί!
Τί υπηρεσία! τί ελεεινή υπηρεσία!. . .Τάχα, 
ξενοδοχεία πρωτευούσης !

') ΆπχγίρεύετΛΐ ή άπό οκηνης διδαχή αν€υ της εγγράφου 
αοεία; τοΰ συγγραρέως.

1ΠΗΡΕΤΙΣ, ά^ίνων προ τον Παπη τόν ζω ■ 
ρόν καί τόν κρόκον. Διατάζατε.

ΝΗΛΑΣ. Διατάξατε καί ϊχ_ω πού κτυπώ μίαν 
ώοα. Έμεϊς δέν πληρώνομε τάχα; (τίιδων τόν 
πϊ.Ιόν τον). ΙΙάρε τό ταψί μου καί δόσε μου τή 
λίστα σου . . . “Α . στάσου. · Εγειρόμενος, ενώ 
ά ύπηρίτης ΐιναρτά τόν πϊ.έον). Φέρε μου το 
σεροίτσ ο απ' έδώ. ’Απ' έδώ δέν είνε τόση πλή- 
ξις· κάπως φυσάει 'λίγο. (Κάθηται άριστερά 
τον Παπί), κινων άποτόμως την τράπεζαν .

ΠΑΠΗΣ καί ΥΠΗΡΕΤΗΣ. “Α ! . . . μ.ή !
ΝΗΛΑΣ. Μπά ! σοϋ έχυσα τό ζουμ.ί ;... ά, νά 

πάρ ’ ή οργή '. . .
ΠΑΠΗΣ, σπογγίζων διά τον μάκτρον τό τρα· 

πεζομάνδη.έον. Δέν πειράζει, μικρόν τό κακόν.
ΝΗΛΑΣ. Έλερώθηκε; ;
παπης. Εύτυχώ; όχι. {Εΐρωνικώι;}. Θαυμά

σιος ομοτράπεζος.
νηλας. Έ, τότε δέν πειράζει, 

αύτοί οί εύλογημένοι, αδελφέ, έχουν κάτι 
πεζάζια τόσον στενόχωρα, που οέν ειμπορ 
ζαθήση κανείς. Μά ξενοδοχεία είνε αύτά. ;

παπης, είρωνικώς. Τί νά κάμ,ωμε, θά 
ύποφέρωμε. Σάν νά τόν είχα παραγγελίαν.

νηλαΣ, εκκομβόνων τόν επενδυτήν καί 
γείέχον τον.'\ . .ίί. δροσισθώ λιγάκι,
δελφέ . . .

ΠΑΠΗΣ. Χαρά στόν αδελφό!
ΝΗΛΑΣ, συγχρόνως. Πιστεύεις ; άπό χθές 

βράδυ είμαι εί; τα; Αθήνα; καί έλυωσα.· έμεινα 
ό μ.ισός· μέ κάτι παληοϋποθέσει; δέν έστάθηζ.α 
στά πόδια μου. (Λαμβάνων τον κατάλογον). 
Άααά ! . . . α; ίδοΰμε τώρα τί έχει. . . Τί νά 
φάη κανείς... τί νά φάη.,.τί νά φάη...

παπης. σνγ γρόνως δοκιμάζων τόν ζωμόν. 
Πάρα πολύ τόν έκαψες, θά ψηθή τό αύγό πριν 
διαλυθή.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. 'Αφήστε τον νά κρυώση λίγο.
ΝΗΛΑΣ Ιίαιδί. μισή μερίδα σαλιγκάρια.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ. 'Αμέσως f ’Απερχόμενος/. Μωρέ 

γαλαντόμο; ! ... έδιάλεξε.
ΝΗΛΑΣ, μεγα.Ιοφωνως. Τά σαλιγκάρια μπό

λικα. (Στρεφόμενος ..αί ίκτείνων την χεΐρα, 
όπως Ιιίΐίη τ<> μάκτρον του). ΙΙαιοί, νά μ.ου φέ- 

μεγάλα κομμάτια..."Ωχ ! ! ('Φύ
εις τό στόμα ι. Μωρ ’ 

Άλλά καί
τοα- V

= ' Α

το

ΓΛ

το

ρα,ς καί πάγο,
ρει ζαχίι.χ: τα δάκτυ.Ια 
έζεματίσθηκα !

παπης, όμγϊ.Ζως. Μά, κύριε 
παρακαλώ, τί κα.τάστασις ----- -
λάσατε τό ζουμί- 
στό πιάτο μου.

ΝΗΛΑΣ, <j>uaii<V 
φθάνει τό κάψιμο 
κιόλα;, αδελφέ ; 
έβαλε τήν 
μ.νει όμως έναν πόνο . . . /Φυσά)· μοΰ ’μούσια· 
σαν τά δάκτυλα.

εινε
έβουτήξατε

, προσέχετε, σας 
αύτή ; Μοΰ εχα- 
δλο σα; τό χέρι

τα δάκτυ.έά 
πού 

’Εκείνο

τον. Μά δέν μέ 
έπαθα, παρά φωνάζει; 

τό ζώον πταίει, ποΰ 
πετσέτα τόσον μακρά . . . Μού κά
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ΠαπΗς. Τί μέ μέλει έμενα. ’Αρκεί οτι μού 
έχαλάσατε τό ζουμί.

ΝΗΛΑΣ. Δέν εινε δά καί τόσον σπουδαίου τό 
πράγμα, διά νά κάμνη; έτσι αδελφέ. Πάρε άλλο. 
(Φυσά κρούων ίσχυρΰς). Παιδί, παιδί.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ, παραθέτων πινάκιον. Τά σα
λιγκάρια σας, κύριε. Διατάζατε.

ΝΗΛΑΣ. Πάρε τό πιάτο τοΰ κυρίου καί φέρε 
ένα άλλο ζουμί καθαρό.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Γιατί, τί έχει, κύριε Παπή ;
νηλας, Παπή ; . . . Πώς, Παπής λέγεσαι ; 
ΠΑΠΗΣ, ψυχρως. Μάλιστα, μέ γνωρίζετε ;
ΝΗΛΑΣ. Λέγεσαι Παπής καί έρχεσαι εδώ: 
ΠΑΠΗΣ. Διατί ;
ΝΗΛΑΣ. Δέν φοβείσαι νά μή σέ κάνουν μέ 

μπάμιες :
ΠΑΠΗΣ, αΰστηρώς. Είσθε καί αστείος, βλέπω.
ΝΗΛΑΣ. “Ω, άπό αστεία δά, είμαι θησαυρός.

Εμείς δέν είζεύρω τί κακόν έχομε στον τόπο 
μας, άλλά εΐμεθα άνθρωποι άνοικτόκαρδοι καί 
τοΰ κόσμου. Δέν βάζομε κακή καρδιά.

ΠαΠΗΣ, τω ύπηρέτη. Φέρε μου ψητό καί 
πάρε τό ζουμί διότι ό κύριος συνέλαβε τήν φαει
νήν ιδέαν νά κά.μη μέσα κολυμβητικούς αγώνας.

ΝΗΛΑΣ. Χαχαχά ! ώραΐον, αριστούργημα ! 
Τά πετάς,βλέπω,καί σύ τ’άστεϊά σου. Μπράβο, 
κύριε Παπή. Έτσι μοΰ αρέσει εμένα ό άν
θρωπος.

ΠΑΠΗΣ, όυσαν/ισχετών. (Θοΰ, κύριε, φυλα
κήν τώ στόματί μου...).

τΠΗΡΕΤΗΣ. Νά τό πάρω ;
ΠΑΠΗΣ. Βέβαια καί νά φέρης ψητό.
νηλας, "Ακούσε, παιδί, πάρε καί τό δικό 

μου πιάτο, νά βγάλης σάλτσα καί νά βάλης πε
ρισσότερα σαλιγκάρια.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Τί λέτε, κύριε ;
ΝΗΛΑΣ, εΓΓονωΐ'. Λέγω οτι πληρόνω σαλιγ

κάρια καί όχι σάλτσα. Τί θά κοοοίοευθοΰμε εδώ 
πέρα; Πληρώνομε, δέν τρώμε χάρισμα. Νά 
φέρης καί τόν πάγο γρήγορα.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ, γε.Ζόυ·. Αμέσως, άμ.έσως, κύριε. 
( 'Απέρχεται pi τά πινάκια).

ΝΗΛΑΣ. Όλο αμέσως καί αμέσως καί όμως 
είμαι μία ώρα έδώ καί ακόμη νά αρχίσω. Καί 
έχω μία πείνα διαβολεμένη· είμαι καί άποκα- 
μωμένος.. .Χθες έταξείδευα δλη τήν ημέρα μέ τό 
σιδηρόδρομο. Είχα μαζί μου ολίγα αυγά καί δύο- 
τρεϊς κεφτέδες σ'ένα χαρτί, κάθεται απάνω ένας 
επιβάτης καί μού τά κάνει πήττα ! Έπροτίμησα 
νά τά πετάξω. Τό βράδυ, είχα κάτι ύποθέσεις, 
έπήγα αργά στοΰ άδελφοϋ μου. ’Εκείνος πάλι 
τά είχε μέ τή γυναίκα του, διότι δέν θέλει νά 
δώση τήν συγκατάθεσίν της, διά νά πωλήσουν 
ενα οικόπεδο. . . Τί νά σοΰ είπω, φίλτατε μου, 
σέ συμ,βουλεύω νά μή νυμφευθής. ’Ανόητου 
πράγμα ό γάμος. Τέλος,τό ζήτημα είνε οτι έχω 
νά φάγω άπό τό Ναύπλιον.

παπης, περιφρονητικές. Θά έκάμ.νατε δμως 
καλλίτερα, έάν έτρώγατε μόνος.

νηλλς. Μόνος ; ΓΙαπαπά ! μοΰ είνε άδύνα- 
τον. Χωρίς συντροφιά δέν πάει κάτω μπουκιά. 
( Στενάζων). “\ρ. μόνος κανείς δέν κάμ.νει ούτε 
στον παράδεισο, φίλτατε μου I. . .

ΠΑΠΗΣ, Λ;σα>·ασχ·ετώ>·.Τώρα έγεινα καί φίλ- 
τατός του! ( Ό υπηρέτης φέρει προ αυτών ret 
πινάκια/.

ΝΗΛΑΣ. Ά, τά ’φεοες ; καλώς τον· είσαι 
καλό παιδί εσύ. Άπό ποΰ είσαι παλληκάρι ;

ΥΠΗΡΕΤΗΣ, γε.ΐωι· 'τό χωριό μου.
ΝΗΛΑΣ, έκμυζών θοραύωάως. "Ελα, έκατά- 

λαβα, Μωραίτης είσαι. Φέρε μου λίγο ψωμί α
κόμη καί κρασί. (Ό ύπηρετης φεύγει). Γιά νά 
ίδοΰμε δμως καί τί πράγμα είνε. (Χύνει είς τό 
ποτήριόν του έκ τής φιά.Ι,ης τοΰ Παπί/).

ΠΑΠΗΣ, σμγ^-ρόκσχ·.'Ορίστε !...Τί του πλη
ρώνεις τώρα! Πίνει καί τό κρασί μου. (Οργί- 
• ίως). Μά, κύριε, κάμνετε λάθος. Αυτό τό κρασί 
είνε ΐδικόν μου.

ΝΗΛΑΣ. Δικό σου, τό είζεύρω- άλλ ' ήθέλησα 
νά οοκιμάσω τί πράγμα είνε.

ΠΑΤΙΗΣ, επίσης. Είσθε πάρα πολύ αφελής. 
νηλας, μετριοφρόνως. Όχι δά πάρα πολύ, 

μέ κολακεύεις. Ή αλήθεια είνε ότι ή άφέλεια 
μοΰ αρέσει, διότι άφέλεια θά είπή ειλικρίνεια. 
Δέν μοΰ αρέσουν, αδελφέ, έκεΐυα τά προσποιημένα 
καί τά μ.ή μου απτού καί ή τσιριμόνια·.; άπ’έξω 
καί μέσα φθόνος καί μοχθηρία. Δέν μοΰ άρέσουν 
καθόλου. Τώρα δέ πλέον ποϋ γνωριζόμεθα . . .

ΠΑΠΗΣ, επίσης. Άπατάσθε’ δέν γνωριζόμεθα 
καθόλου· ούτε ξεύρω ποιος είσθε.

ΝΗΛΑΣ. Έχεις δίκαιον, φίλε μου, καί τό 
σφάλμα είνε ΐδικόν μου. 'Ονομάζομαι Μιχαλά- 
κης Νήλας, δικηγόρος έκ Ναυπλίου. (Πίνων). 
(Ιούφ ! τί παληόκρασο ! ΙΙοϋ είσαι, καϋμένο 
Ναύπλιον μέ τό κρασάκι σου ! Γρήγορα τό ψωμί, 
παιοί. ( '(> υπηρέτης φέρει τά ζητηθέντα.).

ΠΑΠΗΣ, σιγχρόνιυς. Λοιπόν, κύριε Μιχαλάκη 
Νήλα, δικηγόρε έκ Ναυπλίου, δέν είσθε άπό 
τό Ναύπλ '.ον.

νήλας. Άπό τό Ναύπλιον είμαι, αδελφέ, 
άπό μέσα άπό τό Ναύπλιον. Πάγο, παιδί, πάγο 
( Ό υπηρέτης φεύγει).

ΠΑΠΗΣ, <ri')-j’p0rw<.·. Μά δέν είνε δυνατόν νά 
είσθε άπό τό Ναύπλιον.

ΝΗΛΑΣ, π.Ιηρων ποτήριον. Διατί δέν είνε δυ
νατόν ;

ΠΑΠΗΣ, μετά πείσματος. Διότι είνε αδύνα
τον νά είσθε σείς άπό τό Ναύπλιον.

νηλας, στενάζων. Ε pur si muove. Καί 
δμως είμαι ! (Πίνων). Πούφ ! (Προς τον υπη
ρέτην, φέροντα τον πάγον). Μά άπό τό ίδιο 
ακουαφόρτε μοΰ ’φερες καί σύ, καϋμένε ; Κρίμα 
ποϋ είσαι καί Μωραίτης. Αυτό δέν πίνεται. 
Πάρε το 'πίσω καί φέρε μου μαύρο.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ, φεύγιον. Βάσανο μού έγεινες, 
βλέπω, κυρ Νήλα !

ΠαΠΗΣ, συγχρόνοις.Φέρ·. μου σέλτς καί κομ
πόστα .

ΝΗΛΑΣ. Σέλτς ; . . . Πίνεις σέλτς ; Παπή ; 
ΠΑΠΗΣ. άάημονων. Παπή ! . . . Παπή ! . . . 
νήλας, συγχρόνως. Πώ: είμπορεϊτε,αδελφέ, 

καί βάζετε τοιαΰτα πράγματα στο στόμα σας ; 
Χαλάτε τά στομάχια σας, χάνετε τήν όρεζίν 
σας, καταστρέφετε τήν υγείαν σας. . Σέ συμ
βουλεύω ποτέ νά μή μεταχειρίζεσαι τοιαΰτα 
πράγματα.

ΠΑΠΗΣ Σάς ευχαριστώ.
ΝΗΛΑΣ. Έγώ τί νά σοΰ ’πώ, άπό νεράκι καί 

κρασάκι καθαρό δέν έχω δοκιμάσει τίποτε άλλο 
στή ζωή μου. Εχω όμως ένα στομάχι. . . άθά- 
Ί7.·το. (Ι/ρος τόν υπηρέτην). Καλώς τό πατριω- 
τάκι, μπράβο, γιοματάρι είνε ;

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Μάλιστα, κύριε Νήλα, κρασί 
διαμάντι.

ΝΗΛΑΣ. Μέ γνωρίζεις λοιπόν,κατεργαράκο !... 
Ξεύρείς, είνε μωραϊτάκι, λαμ.πρό παιδί, κύριε 
Παπή. Είνε τής προκοπής ή κομπόστα του;

ΠΑΠΗΣ, οργί./ως. Μήπως αγαπάτε νά δοκι- 
μάσητε ; Είνε σάν τό κρασί μου.

ΝΗΛΑΣ. Έ, τότε άς μένη. (Τω υπηρέτη). 
’Έλα,εδώ,βλάμη. Σε θέλω, νά πας νά διαλέζης 
μισή μερίδα αχλάδια μέ τό χέρι σου- σέ θέλω, με
γάλα ,γινομένα κα·. μπόλικα.Καί πάγο μπόλικο.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ, φεύγων. ’Αμέσως· τά καλλίτερα 
άχλάδια γιά τόν κύριο Νήλα.

νηλαΣ. Χαχαχά 1 Είνε εξυπνότατος ό διά
βολος 1 Νά’ αυτά τά παιδιά εινε διά πρόοδον. 
Μεθαύριο αυτόν θά τόν ίδής μέ κατάστημα καί 
μέ κάσα τόοοση ! 'Εμείς μέ τήν ’Επιστήμη τί 
έκαταλάβαμε; τίποτα. Είκοσι χρόνια δικηγόρος, 
τί έκαμα; Μόνον δτι έσπούδασα τόν αδελφό μου 
καί ύπάνδρευσα τάς άδελφάς μου, τήν Παναγιω- 
τίτσα μας καί τήν Τασούλα μας, μολονότι ή 
Τοσούλα μας μόνη της 'τακτοποίησε τήν ύπόθε- 
σίν της, άλλά καί ή ΙΙαναγιωτίτσα μας, ’πές 
πώς τόν έπήρε μέ τό σπαθί της. ΙΊοΐα εί-.ε τά 
άλλα καζάντια μου ; Μερικά χρέη στήν άγορά 
τού Ναυπλίου. Σήμερον άπεδ.ίχθη- αί έπιστή- 
μαι δέν έχουν πέρασιν. Ό κόσμος τώρα έζύπνησε· 
έγεινε πρακτικός. Έμπόριον, γεωργία, βιομ.ηχα- 
νία.· ιδού τό μυστήριον τοΰ πλούτου. ’Εβίβα, 
φίλτατε Παπή, χαίρω, πού έγνώρισα έναν άν
θρωπο μέ μυαλό,πού νά είμπορή κάνεις ν’άνταλ- 
λάξη δυό λέξεις μαζί του.

ΠΑΠΗΣ, οργί.ίως. Κάμε μου τήν χάριν νά μέ 
άφήσης ήσυχου, παρακαλώ.

ΝΗΛΑΣ. Μπά! δυσηρεστήθης, διότι σέ είπα 
άνθρωπο μέ μυαλό ; Άν έκαμα λάθος,μέ συγχω- 
ρεϊς, άδελφέ μου, πέρνω τόν λόγον μου ’πίσω.

παπης, άύημονων. Μά αυτός είνε ανυπόφο
ρος ! Έτσι μοΰ 'ρχεται νά . . .

ΥΠΗΡΕΤΗΣ, συγχρόνως. Έφθασαν καί τ’ ά- 
χλάδια. (Τα παραθέτει).

ΝΗΛΑΣ, Τί. . . άχλάδια ;. . . Καί διατί τάχα 
δέ λές «τό αχλάδι», παρά λές «τά. αχλάδια»,.. 
Σύ ένα έφερες.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Μά μισή μισή μερίδα ΐζητήσατε.
ΝΗλας τρώγοιν. Δέν έυτρεπόμεθα λιγάκι, 

λέω έγώ ! Αυτό πλέον ύπερβαίνει καί τής άσυ- 
νειδησίας τά όρια.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Μά έτσι είνε ή μερίς,κύριεΝήλα.
ΝΗΛΑΣ, έντόνως Έκεΐνο πού σοΰ λέγω έγώ! 

καταντάτε πλέον αηδία . . . Πήγαινε νά μού 
φέρης ένα τσιγάρο άπό τόν πάγκο. ( Ο υπηρέ
της φεύγει ι. Είδες εκεί, άδελφέ, κακοήθεια ! 
Νά ζητούν νά σέ γελάσουν ’υ.πρός στά μάτια 
σου ' Είνε φοβερά δηλαδή ή έξαχρείωσις, είς 
τήν όποιαν έφθασεν αυτός ό τόπος. Πού θά 
πάμε μέ αυτόν τόν κατήφορο πού έπήραμε, 
ένας Θεός ήξεύρει. . . .

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Τό τσιγάρο σας, κύριε Νήλα.
ΝΗΛΑΣ. Ευχαριστώ. Κάμε μου -cat τόν λο

γαριασμό. ( .Ίνάπτει.)
ΠΑΠΗΣ. Καί τό δικό μου λογαριασμό.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Μιά στιγμή, κύριε ΙΙαπή. (27/- 

μειοϊ )
ΝΗΛΑΣ. Μά . . . δηλαδή έφαγαν έδώ καί τής 

οδοντογλυφίδες ; . . . Δεν έχετε οδοντογλυφίδες;. 
(’Ορίστε κατάστασις ξενοδοχείου ! . .) Φέρε μου 
τουλάχιστον ένα κοτσάνι ρίγανη.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ, σημείων. (Μάλιστα, περίμενε.Νά 
ίδοΰμε τί άλλο θά ζητήση άκόμ.η. "Η θά πάρω, 
’κατάλαβες τό pour boir γιά τό ξεθέωμα πού 

μοϋ ’κάμε).
ΝΗΛΑΣ. Κινήσου λοιπόν, παιδί.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Άμέσως, έτοιμα’ ορίστε. /Θέ

τει προ αύτοΰ χαρτίον),.
ΝΗΛΑΣ. Τί είνε τούτο.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Ό λογαριασμός σας. / 7’ώ Παπή). 

Τώρα ό ’δικός σας. (Σημειοϊ).
ΝΗΛΑΣ. (Οί,ο'.,οι ! Δύο καί είκο-σι-πέν-τε !.. 

'Έφαγα έγώ 2 καί 25 ; . . . Έδώ είνε σωστό 
λησταρχεϊον ! . . Τί είνε αυτά ; ) Δέν μού λέ
γεις, σέ παρακαλώ, πώ; τά 'κατάφερες καί έγει- 
ναν 2 καί 25 ; Μισή μερίδα σαλιγγάρια καί ένα 
αχλάδι, 2 καί 25 πού άκούσθη ; Αυτό π·.ά δέν 
τό θέλουν ούτε οί θεοί, ούτε οι δαίμονες.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Τόσα είνε, κύριε.
ΝΗΛΑΣ. Γιά νά τ’ άκούσωμε ένα ένα, νά 

ίδοΰμε ....
ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Μιά στιγμή, κύριε Παπή.
ΠΑΠΗΣ. Περιμένω.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Σαλιγκάρια, 45.
ΝΗΛΑΣ. ’Έ.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Ψωμί 3 μερίδες' 75.
ΝΗΛΑ’. "Ε.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ Κρασί, μιάμιση μποτίλια, 45· 

1 καί 20 ... .
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ΝΗΛΑΣ, διακόπτων. Γιατί μιάμιση μποτίλια 
χα1. όχμ. μία ;

1 ) Είς "τήν Δαμασκόν η Όμάρ διήρησε·/ εί; δύο τόν Ναόν 
τοϋ άγιον Ίωζννου αρήσας τό μέρος τό δυτικόν είς τους Χρι
στιανούς,καί κρατήσαςτό ανατολικόν διά τού; Μουσουλμάνους.

υπηρέτης. | M’.at ήπιατε ζαί τή μισή άπό τό 
πρώτο.

ΝΗΛΑΣ. Μια σταλαγματιά πού έβαλα χάριν 
δοκιμής ;

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Μά, αν έβάνατε άλλη μία τέ
τοια σταλαγματιά, θα έπερνα τήν μποτίλια 
άδεια.

ΝΗΛΑΣ, ανστηρως. Μού χάνεις τή χάρι νά 
ΐ'χης πιό συμμαζευμένη γλώσσα’ έζατάλαβε;;. . 
Έλα, λέγε πάρα κάτω.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Είπαμε λοιπόν 1 ζαί 20’ πάγος 
30 ....

ΝΗΛΑΣ. 30 ό πάγος 1 !
ΥΠΗΡΕΤΗΣ, μη προσεχών. 1 ζαί 50’ 25 α

χλάδια 1 ζαί 75 ζαί 50 τό αύγό μέ τό ζουμί. . .

1

Πνοή, ζωή καμμία
Δέν μούχε άπομείνει
Άπ ’ έξω έρημία.
Μέο ’ 'ο τήν καρδιά καμίνι.

Σκοτάδι και μαυρίλσ.
Ό Κόσμος, ή Γή όλη
Μέσ ’ c τήν ψυχή νεκρίλα 
Μέσ ’ ςτήν καρδιά μου βόλι

Παντού απελπισία
Σκοτάδι χάρος, κρύο 
Σάν μέσα σ Εκκλησία
Ωσάν νεκροταφείο.

Και έβλεπα μέ βλέμμα
Ωχρό, [ΐιοοσόυμμένο
Σάν όνειρο σάν ψέμα
Τόν κόσμο πεθαμένο.

Τόν Κόσμο νά κυλιέται 
Στήν έχτρα στήν κακία.
Σάν όνεντοα νά σιέται 
τ > Λ.
1 ή μαύρη ατιμία.

1 ‘ΑΒΥΣΣΟΙ,

ΟΝΕΙΡΟ

II

Μά ’κεΤ πού καρτερούσα 
1 ό Χάρο νά μέ πάρη, 
Γλυκειά Ξανθομαλούσα 
‘Αχνή σάν τό φεγγάρι

Σάν ίσκιος, σάν αχτίδα 
Έπέρασε μπροστά μου 
Παρηγοριάς ελπίδα
Χά ρίέη ’σ τήν καρδιά μου

Τό έρημό μου βράδυ
Μέ μιάς νά διάλυση 
Νά διύέη τό σκοτάδι
Πού μείχε τυραννήσει

Τ ήν είδα τή Νεράιδα 
Τής Μάγισσας τή γέννα
Στ'ονείρου μου τά χάϊδια 
Είχε μεγαλωμένα.

Γκυκειά ανατριχίλα 
Μού δίπλωσε το σώμα
Καί τής καρδιάς τά φύλλα 
Έτρέμανε ακόμα.

Καί έκλαιγε ή ψυχή μου Κι' έχάθη τό σκοτάδι
Τή γή, - τόν μαύρου “.Αδη— Τής νύχτας μου τής πρώτης 
Καί έσάυνε ή ζωή μου Καί έφυγε τό βράδυ
Μέσ’ ς τό αιώνιο βράδυ. Γής σκοτεινής μου νειότης.

Μ ΠΑΠΑΧΠΥΡΟΥ

ΝΗΛΑΣ Τό ζουμί ! . . “Ηπια εγώ ζουμί ; 
^γώ ;

ΥΠΗΡΕΤΗΣ . Ναι. τό ζουμί τοϋ κυρίου πού 
έχαλάσατε· σωστά, σωστά 2 καί 25.

ΝΗΛΑΣ. εν έξάι'νι, δετών τήν χείρα επί της 
(ριά.ΐης τον σέ.ίτς. Καί ή μποτίλια πού 0’ αρ
πάζω ζαί θά σοϋ φέρω στο κεφάλι, τρεις ! f Το 
σ'ε.Ιτς περι.Ιονει τόν Παπην. ΙΙαληάνθρωποι ! 
Λησταί !

παπης, σιιχχ-^όχως·. ’Λ, ά, ά 1 . . Μπά τόν 
τόν άθλιο, μ’ ε’ζαμ' ελεεινό ! . . . Έν Λ·/εώ. 
"Α, οέν ύποφέρεσαι πια, στάσου νά ίδής ! . . . 
( Εγείρεται ,άνατρέπων τό χάρισμά του χαι όρμο 
χατα τον Λή.ία. όσης. εγειρόμενος επίσης.ανα
τρέπει ζην τράπεζαν. Ένω σι-μπ.Ιέχονται χαι 
οί τρεις. πίπτει ή Αν.Ιαία).

ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Ί’5) Δδ: ΤιτΙχα 1. Δ’.νζίνα

'Ολόχρυση αϋγούλα 
Έχάραζε μπροστά μου 
Καί είδα τότε ούλα 
Γά μαύρα όνειρά μου

Νά σόύνουν ένα ένα
Νά χάνωνται. νά λυώνουν 
Κι' όνειρα άλλα, ξένα 
Στό νοΰ μου νά φτερώνουν.

Καί τώρα γιατί λάμπει 
Τής χαραυγής τ αστέρι 
Κι όλοι γελούν οί κάμποι, 
I λυκά φυσάει τ' αγέρι ;

I ο όνειρο πού είδα
Μέσ ' ςτόνειρο του Κόσμου 
Δέν ήτανε αχτίδα
Ούτε νεράιδα — φώς μου—

Μόν’ήτανε τραγούδι 
Άπ ’ τοϋ Θεού τό στόμα, 
Ι'υχή άπ ’ αγγελούδι 

Μέ σάρκες καί μέ σώμα

Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

(Συνέχεια έζ τοϋ α: . τεύχους).

ΜΕΡΟΣ Β'.—Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΑΣΙΑΠΚΗ

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ λ'. η λρληικιι τεχνιι

I. Γενικός ri/c ‘Αραβικής τ/|->·ι;<.·.
//. διζανζινη ι.τιρρΟη.—//ρωτηπιτίσ

Η ’Αραβική τέχνη φαίνεται έζδηλουμένη διά 
μιάς έν τώ κόσμω, απαράλλαχτα όπως καί ό 
Αραβικός λαός,δστ'.ς άνεφάνη αίφνης ζαί απροσ- 
δοκήτως.

Έν τούτοι;, οέν άν-πτύχθη είς τήν Άρα- 
ρζβίαν, άζλ’έν ’Ισπανία, έζεΐ έ··θα οί Μου
σουλμάνοι ανεμίχθησαν μετά τών Χριστιανών 
πλειότερον ή αλλαχού. Έζεΐ ή ’Αραβική τέχνη 
παρήγαγε τά άριστουργήματά της· ζαί ή συγ- 
χρώτισις αυτής μετά τής βυζαντιακή; τέχνης 
συνετέλεσεν ώστε νά τελειωθή κατά τύπον κατά 
ύπογραμμόν ο)I ω; βυζαντινόν. ΊΙ το δέ τούτο φυ· 
σικώτατον. Ο: Μουσουλμάνοι ζατέζλυσαν πρώ
τον τό ανατολικόν κράτος, ζα! μετά τήν νίκην 
ελάμβανον τά τεμένη τής Χριστιανικής λατρείας 
οια να τα άφιερώσωσι εις τό νέον θρήσκευμα τού 
Μωάμεθ Π. Τά τεμένη ταύτα τών Χριστιανών 
ήσαν πολύ ωραιότερα τών έως τότε ώκοοομη- 
μένων, συνεπώς έκρίθησαν άπό τούς Μουσουλ
μάνους προωρισμέ,α μάλλον διά τόν ’Αλλάχ 
καί τόν προφήτην των.

Δέν πρέπει διά τούτο νά έκπληττώμεθα έάν οί 
Μουσουλμάνοι άναπαρήγαγον έκτοτε τόν τύπον 
καίδτι τότζλγζ/ο/’τό αραβικόν έξήχθη έκ τού βυ
ζαντινού ναού ζαί τής αρχιτεκτονικής τού Χριστι

ανικού ανατολικού κράτου.. ’Αλλά παρατηρούμ-ν
Ιον) οτι οί 'Άραβες έδειξαν κατά τούς πρώτους 

αιώνα; τής Αίγείρας ζωηρότητα πνευματικήν τήν 
όποιαν τό κοράνιο/· δέν έβράδυνε νά άναπτύξη.

2ον) "Οτι χωρίς νά όμιλήσωμεν περί τών ση
μαντικών οικοδομών τών ίδρυθεισών άπό τής 
πλέον απομεμακρυσμένης άρχαιοτητος είς τήν 

ή ψέζν/r καί τών οποίων τά ερείπια, τά γειτο- 
νεύοντα. μέ τήν μεγάλην πόλιν τής Σανα, μαρ- 
τυροϋσιν ακόμη σήμερον τήν σημασίαν τήν με
γάλην, ήν είχον τήν εποχήν εκείνην, ύπήρχον 
ήδη είς το Έτζαζ μνημεία αξίας τίνος, οία ή 
Κααμπϊί ζ/,ζ Μέκκας, τά όποια ήδύναντο νά 
καταστήσωσι τόν παρατηρητήν ικανόν νά εκτί
μηση τά ωραιότερα έργα.

3ον) "Οτι τό xopai'ior ή τουλάχιστον 
μνησις τών κατά παράδοσιν σωζομένων 
μάτωι τοϋ 
στάσεις τή; 
ρευσις ή έπί 
στηρά, ήγαγον τούς Άραβα 
τέρας τίνος διαχοσμήσεως, 
θαυμάσιου αποτέλεσμα διά ο

4ον) Ότι τά βυζαντινά πρότυπα, άτινα έμι- 
μήθησαν οί Άραβί 
είς άλλα ιδεώδη, 
καί επομένως νά πλάττωτι 
κτονική; καί νέας μορφής, 
οιζαιολογία μόνη θά ήρκϊΐ 
πρωτοτυπίαν τής άραβικής 
μίοκ καί τό άνάκτορον

Μωάμεθ, άπαγορεύοντος τάς παρα- 
άνθρωπίνης μορφής καί ή άπαγό- 
μα.λλον καί μάλλον τυπική καί αύ- 

; είς σύστημα ίδιαι- 
άφ ’ ής έζήγαγον 

ήν τέχνην.

ις,έμελλον νά άνταποκρίνωνται 
νά έφαρμόζωνται είς άλλα ήθη 

νέα σχέδια άρχιτε- 
Ή τελευταία αυτή 

διά νά έξηγήση τήν 
τέχνης· είς τό τζα · 

άνακεφαλαιούνται αί 
μεταμορφώσεις τής άραβικής τέχνης έν σμικρφ.

Τό Τζαμίον πηγάζει έκ τοϋ Κααμπά. Ό 
Κζ/αμπίϊ ήτο καί έμεινε μέ δλην τήν μεταρρύθ
μισή τού 1625, μικρόν τι ναίδριον, περικυκλού- 
μ-νον υπό μεγάλων τετραγώνων στηλών, άνε- 
γειρόμενων ολόγυρα.

Τό τζαμίον. μολονότι εγέν-το ό οίκος τής 
δεήσεω: καί τών προσευχών οπού οί πιστοί δύ- 
νανται νά συνέρχονται είς μίγαν αριθμόν, τηρεί 
κάτι τι τού σχεδίου εκείνου’ έως τήν σήμερον 
άκόρ.η πάντα τά τζαμία εχουσι σχήμα ορθογώ
νιον. Έν τω μέσω τής εμπρόσθιας δψεως κε- 
λίον τι, οπερ καλείται Mihrab, δεικνύει τήν 
διεύθυνσιν τής Μέκκας, πρός τήν όποιαν οφεί
λει ό Μουσουλμάνος νά στρέφεται διά νά προσευ- 
χηθή. Δεξιοί ή έδρα τού Σεί'γον, άριστερόθεν 
ό άμβων τού Μονεζίτ· πρός τά ένδον ή μίμπερ 
(έδρα τού ίεροκήρυκος).Τά τζαμία ομοιάζουν το- 
σον περισσότερον μέ τό Κααμπά έφ’ δσον είναι 
μάλλον αρχαία.

Τό τζαμίον τού Άμροϊ· εις τό Κάϊρον, τό

Οί πιστοί δύνανται νά εΐσέλθωσι μέ τόν ίπ
πον των έν τή αύλή εκείνη καί νά προσευχη- 
θώσιν έκεΐ, μέ τό πρόσωπον εστραμένον πρός 
τό ιερόν τού ναού. Περί τό τζαμίον καί συνή
θως είς τετράγωνον αυλήν, έν ή εύρίσκονται κρή- 
ναι,άναγκαΐον έφόοιον τοϊς νιπτομένοις καί καθα- 
ριζομένοις, βλέπει τις έν αναγνωστήριου. Είς 
τό πλάγι τοϋ τζαμιού ύψοϋνται οί μιναρέδες 
(τόποι φωτός). Οί στρογγυλοί ούτοι πύργοι, οΐ- 
τινες ύψοϋνται έπί μάλλον καί μάλλον δ'.ακρινό- 
μενοι κατά τήν περιφέρειαν, λήγον είς άχμήν, 
διαιρούνται δέ είς διαμερίσματα καί έξώστας, 
δθεν ό Μουεζίν στρέφεται εί; δλα τά σημεία 
τοϋ όρίζοντος, καλών έκεΐθεν, διά φωνής ή- 
χηράς καί γλυκείας, τού; πιστού; εί; τήν προ
σευχήν .
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Τά άνάκτορον.
Το άυάζτορον τό όποιον δέον νά διατηρώ 

πρφυλαγμένους τούς έν αύτφ οίζοϋντας άπό τής 
θερμότητος τοϋ ήλιου ζαί υπό τά δμματα των 
ξένων, παρουσιάζει έξωθεν τοίχου; ορθούς, σχε
δόν γυμνούς, μέ σπανία; τινας θυρίδα; καί άν
δηρα ηλιακά, ώ; οί έν Ανατολή τού; καλοΰσιν. 
Είναι, ω; έγγιστα, ό αύτό: χαρακτήρ ό εξω
τερικός εις τά ανάκτορα ό καί εις τά τζαμία.

Τρόπος οίκοδοχιπς.
Οί “Αραβες ελάχιστα μ·τ·χειρίζοντο τού; λί

θου; εις τά; σίκοδομά: των. Συνήθως άνεμίγνυον 
άσβεστου μέ άλλα; ύλα; καί μέ χονδρού; στρογ
γυλούς χάλικκς.

Μεταξύ δέ δύο σανιδωμάτων κατά πλάτος, 
δπερήθελον νά έχη τό τείχος,έθεντο τό μίγμα αύτό 
καί όταν έπηγνυτο εσυρον από τής Οέσεω; αυτών 
τά; σανίδας, εϊ; τρόπον ώστε άνεδεικνύετο τό 
οικοδόμημα άπαστράπτον έκ τοϋ μίγματος, οι' 
ού έχριον αύτό έν συνόλω τότε επανειλημμένος.

Δέν πρέπει συνεπώς νά έκπληττώμεθα, έάν 
τά μουσουλμανικά μνημεία δέν παριστώσι κατά 
το εξωτερικόν αυτών, συνήθως, όψιν τινα αξίαν 
λόγου οίανδήποτε.

Ό διάκοσμος.
Άλλ ’ έν τώ έσωτερικφ τοϋ οίκοοομήν.ατος 

θαυμάζει τι; την σύλληψιν καί καλλονήν τών 
γραμμών αΐτινες έκλήθησαν ;γυγψζΐί iipaiiumi. 
Δείκνυνται αύται τόσον εις τά σχέδια τά έπί 
τών τειχών, δσον καί εϊ; τά ανάγλυφα τοϋ γύ
ψου, τοϋ ξύλου καί τών λίθων, οΐτινες δμοιοι μέ 
αποκρυσταλλώσεις ή μέ σταλακτίτας, ποικίλ- 
λουσι τάς έπιφανείας τοϋ ένδον τε'χισμοϋ τών 
μεγάρων εκείνων τών μεγαλοπρεπών. Ή άψίς ή 
στηριζ'.μένη έπί διαφόρων στηλών, παρουσιάζει 
πάσαν μορφήν καί σχήμα. Τό τόςον τό ά.πλοΰν. 
τό κατωφερές ή ανωφερές· τό τόξον τό σ·.δηροϋν· 
τό τόξον τό θλώμενον, τό κατά τό μάλλον καί 
ήττον εύρύ κτλ. τά τόξα τα. εκκρεμή,τέμνονται, 
ήμ.ιτέυ.νοντα·., συμπυκνοϋνται. ευρύνονται, συν
δυάζονται, συνθλώνται, καί τά διάφορα ταϋτα 
σχήματα κατακλύζουσιν άκατάσχετα τόν Οόλον 
δέν ύπάρχει δ'=. στίχος τοϋ Κορανίου δστις νά μή 
έχρησίμευσεν εις διακόσυ.ησιν. Τά αραβικά στοι
χεία, οί · )χαρακτήρες, χορηγοϋσι τό μέ
σον οπω; αποτελήται οι αυτών συγκριτική δια- 
κόσμησις. Καμμία άλλη γραφή, ούτε καί αύτή 
ή συριακή έξ ής άλλως ή κουφική γραφή παρή ■ 
χθη, δέν παρέχει τά αύτά κεφάλαια,οΐα ή γραφή 
τών γραμμάτων τοϋ αραβικού αλφαβήτου.

Οί “Αραβες καί -,ί Μαύροι τής ’Ισπανία.·, χά
ρις εϊ; την αφέλειαν καί τήν απλότητα τών 
στοιχείων τούτων τής διακοσμ.ήσεως καί τοϋ 

έξωραϊσμοϋ, χάρις εις τό πνεύμα καί τήν κα
λαισθησίαν, ήν έδειξαν εϊ; τόν διάκοσμον τών 
μεγάρων καί τών ανακτόρων καί τών ιερών αύ- 
τών τεμενών, ήδυνήθησαν νά δώσωσι τήν αρα
βικήν σφραγίδα εις οικοδομάς βισιγοτθικάς καί 
νά άπατήσωσι πλέον ή άπαξ τοΐς μεταγενεστέ 
ροις ώ; λόγου χάριν ώ; προς τά τείχη τής Το- 
λέδτς καί τοϋ Άλκαζάρ τής Σεγοβίας.

Τό ’Αλκαζάρ τούτο μέ τήν τετράγωνον με- 
γάλην αύλήν του τήν πλατυνομένην εις τό ανώ
τερου μέρος αυτή:, διά μικρών πύργων στρογ- 
γύλων έστηριγμένων εις τά πλάγια αυτών μέρη 
είναι μία τών ϊσχυροτέρωι έπαύλεων καί τών 
πρωτοτυποτέρων τής Ευρώπης.

Ή αρχιτεκτονική τών Βισιγότθ ον,τών μάλ
λον πολιτισμένων έκ τών 3άρβάρω< εκείνων λαών 
οΐτινες κατέκλυσζν τό ρωμαϊκόν κράτος,κέκτη- 
ται κάποιον ενδιαφέρον.

(Έπεται συνέχεια)

Α Δ Α Σ ΝΕΓΡΗ

ΤΟ ΓΡΑΦΤΟ
Τίι νύχτα έτ<·ύτ»ι άτό προσκΰφαλ'ί μ·>ν 
Ίϊπρόόαλε μιά κάτασπρη μορφή
Μ’ ϊνα μαχαίρι στέκει άτό πλευρό μου 
Καί μ’ Αναμμένο μάτι μέ Οι,.ρεί

Tooμάζωξκι ’ άπ<ιμένω παγωμένη ’
Είμαι, μ<·ϋ λέγει τότε ό Συμφορά, 

Μίι σκκϊζΐ'ϋαι. παοόένα Αγαπημένη, 
Σ' άγάπιιάα, δέ Οά σ’ ύφήσω πι ιά.

ΙΙιΟτή μου φίλη. Οά ιί’ Ακολουθήσω 
Μέσ’ τ’ άνθη, μέσ’ τ’ Αγκάθια, όπου διαίίΰρ 
Τά θύματά σοκ δέ Οά παρατήσω
Μηδέ'στό μνήμα σ<ιι.· όταν κατιιΐίήο ·· 

—Φύγε άπό μένα, σκιά.καταραμένη ! 
Μέ στεναγμό πνιγμένο τής μιλώ' 
Μ' ακλόνητη Οά βράχος απομένει
Ιϊίνε, μοΰ λέει, της μοίρας άου γραφτό.

Είσαι λουλούδι ταπεινό άπό μνήμα 
Κυπαρισσιού λουλούδι σκοτεινό 
Σ' έποτιΟε. σ’ άνάΟρεή’ε τό κρίμα, 
Στό χιόνι Ανθίζεις πάντοτε χλωμό.··

Κι’ έγόι^τιι μαΰριΓπεΐσμα τη<; σάν είδα 
Τ ινάζομαι, πετιέμαί ξαφνικά
Καί της φωνάζω. -Θέλω τήν έλπίδα 
Ποΰ λάμπει, μέσ' τίι νειότιι μου γλυκά.

Καί τοϋ έρωτα τούς κεραυνοί ο. τά πάθη 
Τΰυ λάμφιις, της ιδέας τά φιλιά
Μ' αΐιτά Οά [Ιλέπω Οτιίυ’ί ιιχής τά [άθη 
Φύγε, κακούργα ώ ! φύγε μακρυά. .

Κι' εκείνη μούπε — Ή δόξα ξεφυτρόνει 
Λουλούδι ιίτήν πολύπαθη καρδιά, 
ΙΙοϋ ό στεναγμός. !> θρήνος τίι μυρονει 
11οΰ_εχει τό όάκρυ, τό αίμα γιά δροσιά. 

Φτερούγιαάμα κρυφό φυχιίς—ό πόνος 
Τού πνεύματος τμς άστραπαίς γεννά. 
Αυτός παλεύει, και νικάει μόνος.» 
Κι' εγώ τής λέγω . . . "Μείνε Συμφορά. ·

Μετάφρασια ν. παπαγεωργιογ

0 ΓΑΛΑΝΗΣ

Ο
λοι ο: 'Αθηναίοι, 
οί άναστρεφόμενοι 
όπωςδήποτε τόν 

κόσμον τών λογιών καί 
ζαλλ·.τ-χνών Οά ίγνώ 
ρισαν τον λεπτοφυέστα 
τον μιίρα/.α. τον νια- 
ρότιρον καί πιρ-.ίργό- 
τιρον τύπον τοϋ Ζαχα 
ράτου,τον ιύρυά καί υ.·.- 
■κ ρ ο σ·κ οπ ·. z ο ν z α λλ ι τ έ - 
χνην. δστις χωρίς να 
τ:λξ ιώ ση τό 11 ολυτ =- 
χνϊΐον—τί ζαλα ποϋ s- 
ζαρ.ι—ε«·υγ» ένα πρωί 
πέρυσιν άζρίδώς,όια τό 
I Ιαρίσ·., όπου 5έν έπρό- 
φθασι να ίγζατασταθή 
ζαί προσιλαμβάνςτο αί 
φνης συνιργάτης φύλ
λου μ.γάλης κυκλοφο
ρίας.

'Ολοι τνθυμοΰντα·.
τά: γιλοιογρασίας του ας ίσκορπούσ: :δώ ζ'έζιϊ 
καί όλο: διέγνωσαν κάποιον τάλαντου το οποίον 
έξέφςυγς άπο τού: κοινού: ζα· τϊτριμ.- > 
αίνου: τύπου:, μέ γραμμίς πού ζάτ: 
έλεγαν περισσότερον άφ’ δ.τ·. επ-ρίμενε 
κανείς, μέ ένα χαρακτήρα ύφους,άν ζαί 
ζαλλιτεχνιζώς δεν είχε ο-αμοροωθή α
κόμη : Γαλανής. Και είς τά όλίγ:στα 
σοόαρώτερα έργα του άζόμη. ·:ς τά 
τέσσαρα-πέντ- οιαζοτμητιζα punneaux 
του και εις τις δΰο-τρε?ς προσωπογρα- 
φίαςέοαίν-το ν·ωτερ·στής έν τή τέχνη.' 
άν ζαί ούδίποτε επάτησε τόν πόδα έςω 
τών ’Αθηνών.

Ίωρα, έγινε ΙΙαρισινό:. Εκε: 
τήν αχόρταστου αυτήν πόλ:ν, νεζολ- 
πώθη τήν τέχνην ή μάλλον ή τέχνη 
ένεζολπώθη αύτόν. Καί εργάζεται με 
θάρρος, μέ δύναμιν,μέ πρωτοτυπίαν ζαί 
πρέπε: νά εύχεται τις οσον τό δυναιόν 
-ερισσότ-ρον να μεινη έζ.ϊ. ϊόω: ζαί 
δια παντός, διά νά ίοωμεν ένα καλλι
τέχνην άξιου τού‘Ελληνικού ονόματος.

<) Γαλανής είνε έζ τιον καλλίτε
ρων φίλων τής «1 Ιιναζοθήζης". Άπε- 
σπάσε από τό Album του μίαν σελίδα 
ζαί μας τήν άπίστειλεν άντί επιστο
λής’ είνε διάφορο: τύπο: ΙΙαρισινών 
γζαρσονίων, ών έπήρε τα σκίτσα χά
ριν τής «I Ι'.ναζοΟήζης». ΙΙοία σοόαρα 
ζωμιζόιης πλανάται εις τά πρόσωπά 
των ! Γό άλλο σχεδιογράφημα =:ν· εί- 
λημμενον από έν ΙΙαρισ-νόν έστιατό- 
ρ:ον, έδημοσιεύσθη δέ πρό τίνος εις τό 
σατυρικόν παράρτημα τής «Soleil du

_____________________________________ _____________ X

Dimanche». Ό Γαλανής έφιλοτέχνησε ζαί έν ω
ραίου εξώφυλλου είδιζώς δ:α τήν « I Ιιναζοθήζην» 
εις μέγα σχήμα, είζονίσας τήν άρχαίαν τέχνην άνω 
θεν τής Άζροπόλεως μέ ήνεωγμένας Οαυμασίας 
πτέρυγας καί κρατούσαν ίτιί τοϋ στήθους έν άνθος, 
εις δ συμόολιζετα: ή νεωτέρα τέχνη, ή άναγεννω- 
μίνη εκ τής αρχαίας. Άλλ' ό Γαλανής έλευθεριά- 
ζ·: εις τήν τέχνην. Το γυμνόν εινε έζείνο τό οποίον 
τόν έμπνέε:. Καί ή έν τω έςωφύλλω Τέχνη είνε 
γυμνή, ολόγυμνος. Εί'μεθα ζαί ήμεϊς υπέρ τοϋ άπο-
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I ) ΊΙ ζουφιχή ργαφή. //αράγετα·. τό ονον,α τοϋτο ez τής 
πόλε ως Κουφά. Κούφα η αρχαία Βορσίππα τών Χαλδαΐων 
(140 χιλ. νοτίω. τής Βαγδάτης, δεξιόΟί? τ*>ύ Εύρράτου) 
υπήρξε προ τη; Βαγδάτης η διαμονή πολλών Κα/:ρω·,.
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λύτως ωραίου, ύπερ τού γυμνού. Άλλα γνωρίζομε·? 
τί προλήψεις κυριαρχούν άζόμη εις τήν άρτιπαγή 
κοινωνίαν ματ. τί κινδύνους διατρέχ/ι ό Οέλων απο- 
τόμως νά ύψωση τήν σημα;αν τής ανταρσίας κατά 
τών καλώς κειμένων κακών. Άνεδαλομ.εν δια τούτο 
-ήν δημοσίευσιν μέχρι; έξευρέσεω; ενός modus 
vivendi.

’< > Γαλανής κατάγεται έζ . . . Κύμης, υϊος τού 
ζαθηγητού ζαί πρώην γυμνασιάρχου, ή οέ δημο
σιευόμενη είκών του είνε έργον τού νεαρού, άλλά 
δοκίμου ζωγράφου ζ. Ί,-.ζ. Φρυδά.

II ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΙΤαΝ Γενάρης μήνας, καοοιά 
τού χειμώνα. Μέσα, στο σπίτι 
ζέστα, καί λαμπρή, χοντρο- 
κάρβουνη καί κουτσουροθρεμ- 
μένη φωτιά, κι' έςω φριχτό 

ι κι’ άγριο άνεμόβρο- 
;ύ ξ-ρρίζο-ε σέντρα, 
τ' εκείνον πού είταν 
.ι' ά; είταν καί γύ- 
ι ’ αλλοίμονο σ' εκεί· 
είταν καί βασιλιάς ! 

■’ ' ''----- - ·■■;, είταν
τούς 

ί» .‘.7. ΟΞ-

τό μέρος, πού κάθονταν ο γέρος. Σέ λίγο ολη ή 
φαμιλλιά,παιδιά, μάννα καί πάππος, δειπνούσε.

Δέν είχαν φτάσε· ακόμα στή μέση τού φα
γητού,όταν τά σκυλλιά τής αυλής,ό Κοράκης κι’ 
ό Τραχήλης άρχισαν ν' άληχτοΰνε, καί σέ λίγο 
ακούστηκε καί ποδοβολητό έςω από τήν αυλό
θυρα. Τά σκυλλιά, ακολουθώντας άπό μέσα τό 
ποδοβολητό κι ’ άληχτώντας, έφτασαν στήν αυ
λόθυρα, οπού είχε σταθή άνθρωπος, κι’ έκει 
πλέον είχαν γείνει θηρία καί τά δύο κι' αν 
οέν είταν τά σανίδια τής Ούρα;, ποϋ χώρ·ζε τά 
μέσα άπό τά έξω,θά τόν κατακομμάτιαζαν.

—Έβγα στήν κρεβάτα,—προστάζει ό γέρος 
τόν ύπηρέτη,—καί ίδέ γιατί άλα,χτούν τά σκυλ- 
λιά. . . . Μού φαίνεται, δτι κάποιος ξένος είναι 
έξω άπό τήν αυλόθυρα καί δέν τολμάει νά χτυ-

Ό υπηρέτης βγήκε έξω, χι’ άμέσως φώναξε : 
— Ποιος είναι ;

»
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τού χωριού. Αυτό δέχονταν τ 
___  _’Svi_ __

Ενα: γέρος, ό
ο 
ή

«ι » '
V*
αςπού ε!

Τό σπίτι, πο 
τό πρωτόσπιτο 
ξένους κι’ αγνώστους,ένώ τ'άλλα τά σπίτ 

μόνον.
V · y ‘ »είταν ο αρχηγό: 

κι ’ ή Γιώργα'.να 
άγγόν.α ■ 
τελούσαν

χ',νταν τούς γνωρίμους 
γέρο-Δήμος, 
νοικοκύρης, 
νοικοκυρά. [Τέντα άγγόν.α του, ι 
καί τρία θηλυκά,αποτελούσαν τή φυ 
τιού. Ό γυ'.ός τού γέρου-Δήμου,αντρα 
καί πατέρας τών παιδιών, είχε σκοτωθή άδικα 
στά Γιάννενα από έναν 
Γκόγκα λεγόμενο, άπό 
πουριάς, γιά νά τοΰ πάρη 
μούλα, πού τού είχαν δώσει 
οέν τήν έδινε. Ύστερα 
βγήκε κλέφτης στά

Ζύγονε ή ώρα. 
έκλεισε υ.έ πάι
όύο σκυλλιά άπό τής άλυ· 
καί μπαίνοντας ξεκουκουλώθηκ 
γέρο Δήμο :

— Κάθησα 
καί δέ φάνηκε

— Καλά 
αφού οέν ηυ. 
δειπνήσωμε,κι ’αν έρθή 
μας είναι γνωστή κι’ ανοίγει εύκολα.

Στό πρόσταγμα τού γέρου μπήκε ή ψυχο 
παίδα, κρατώντας ένα μακρύ τραπέζι καί τό άπό- 
θεσε καταγής, βάνοντας τό κ-φαλοτρά.τεζο πρός

τού σπιτιού, 
ή νύφη του, 

δύο αρσενικά 
ιτειά τοΰ σπι- 

ής χήρας

γ- άπό 
βουνά.
τοΰ

αγο τήν αύλόθυρ 
σίό:.-,'

ιουρκαρβανίτη, Χαμίτ- 
ό Προγονάτ; τής Αια- 

τή ί ζ·ισοκάπουλη 
πε ήντα λίρες καί 
τό φόνο ό φονιά;

δείπνου. Ό ύπηρ 
α, απόλυσε 

ανέβηκε
»κι

η; 
τά 

τή σκάλα 
είπε στό

ώοα »
στοως αυτή την

κανένας ξένο:
παιδί μου — είπε ο γίρο-Δήμο:— 

Γ-, κανένα,α; στρωθή τό τραπέζι νά 
,κι'άν έρθή κανένας αργότερα,ή θύρα 

μας είναι γνωστή κι

, άντα- 
νά μπορούσαν 

δτι έκ
το ψωμί

Τά σκυλλιά, στό άκουσμα τής φωνή 
βιάστηκαν περισσότερο, καί πώς ·" 
νά τρυπήσουν τή θύρα, γιά νά δείξουν, 
τελούν τό καθήκον τους, κι' οτι τρων 
υ.έ τό οίκηο.

— Ά ' 
τρεμάμενη άπό τό 
βάτης, άγνωστος .

— ΙΙοϋθ: είσαι ; — ξαναρώτησε ό ύπηρετης.
— Μακρυά, άπό πολύ μακρυά ....
— Τούρκος είσαι ή Ρωμιός;
— Τούρκος — άπολογήθηκε δειλά, δειλά 

ξένο:.

Ανθρωπος είμαι,—άπολογήθηκε μιά φωνή 
.... .·._· _· Ζ..;9ι woj έκαμε—. . . οια-

* ο

— Νά πάρη ή κατάρα, — μουρμούρησε ό 
υπηρέτης—τέτοιον καιρό καί τέτοια ώρα νά σού· 
τύχη καί αντίχριστος! Κάλλιο νά είταν ’Οβριός

Μπαίνοντας μέσα, είπε περίλυπα στό γερονοί- 
κοκύρη :

— "Ενας αντίχριστο: !
— Τί σημαίνει ; ι— τού άπολογήθηκε ό γέ

ρο-Δήμος—άνθρωπος δέν είναι ; Δεν ζητάει νά 
μπή στό σπίτι μας ώς Τούρκος ή Χριστιανός, 
άλλ ’ ώς άνθρωπος.

— Καταίβα άμέσως κάτω καί δέσε γιά μιά 
στιγμή τά σκυλλιά κι’ άνοιξε του τή θύρα νάρθή 
απάνω !

Ό υπηρέτη:,θέλοντας καί μή,βγήκε έξω καί 
σέ λίγο ό ξένος έμπαινε μέσα :

— Καλιώρα σας ! — είπε μπαίνοντας μέσα, 
ενώ τά σκυλλιά τής αυλής έπνιγαν τή φωνή 
του μέ τ’ άληχτήματά τους.

— Καλώ; ώρισες— τού άπολογήθηκε δ γέρο- 
Δήμο; καί τοΰ άπλωσε τό χέρι γιά νά τόν χαι- 
οετίση —Κάθησε νά φάμε !

Τά σκυλλιά κόβονταν στήν αυλή,άληχτώντας 
πρό: τή θύρα τού σπιτιού, κι’ όχι πρός τήν αυ
λόθυρα, δπως πριν νά μπή μέσα ό ξένος.

Ό ξένος κρέμασε τή κατάβρεχτη κάππα του, 
έβγαλε τά μουσκεμένα τσαρούχια του, ξεζώ
στηκε τό αρματωμένο σελάχι του καί τό άπό- 
θεσε σέ μιά σκαλοφρύδα, τίναξε τή φουστανέλλα 
του, καί κάθησε στό πλάγι τού γέρου στό τρα
πέζι, κι’ άρχισε νά τρώγη, λέγοντας :

— Καλώ; σάς ηύρα στό σπίτι σας, νά ζή- 
σετε, κι’ άν έχετε ξενιτεμένο, νά τόν καλο- 
δεχτήτε ....

—Καλ.ώς ώρισες—τού άπολογήθηκε δ γέρος 
—νά πας καλά στό σπίτι σου, καί νά βρής καί 
τούς οικούς σου καλά.

Ό Τουρκαρβάνίτης άρχισε νά τρώγη, σά λι- 
μασμένο θεριό, άλλά καί τ’ αΰλόσκυλλα τόσο 
περισσότερο αληχτούσαν στή-. εσωτερική τή θύρα.

— Μπά, πού νά σας μάση ή λύσσα ! — ξεφώ- 
νησε ο γέρος, κι’ύστερα, γυρίζοντας πρός τόν 
ύπηρέτη, τού είπε :

— Τί έχουν αυτά τά σκυλλιά απόψε καί 
κόβονται έτσι ; Αυτά κάμου· σά νά μπήκε λύκος 
στο σπίτι . . .

Κι’ επειδή ή παρομοίωση μπορούσε νά παρθή 
άπό τόν ξένο γιά προσβολή, τού είπε :

— Μέ συχωρεΐς, άγά μου, δέν έννοώ τήν 
άφεντειά σου. . . ό λόγος τό έφερε.

"ϊ’στερα βγήκε έξω στήν κρεβάτα,κι ’ άπό τόν 
εζώστη μάλωσε τά σκυλλιά, γιά νά σωπάσουν ;

— Σούτ ! παλυόσκυλλα I σούτ 1 σούτ ! σούτ ί 
Αλλά πού ν ’ ακούσουν τά σκυλλιά ! Τότε ό 

γέρος κατέβηκε στήν αυλή μ ’ ένα ραβδί καί τά 
χτύπησε καί τ αδιωξε άπό τή θύρα κι’ έτσι έπα- 
ψαν ν ’ άληχτούν στήν εσωτερική θύρα, άλλά 
κι’ έκει πού πήγαν, στήν άλλη άκρη τής αυ
λής, δλο καί γκρίνιαζαν.

Δέ χρειάστηκε νά βάλουν, ή νά ετοιμά
σουν άλλο φαγητό δ,τι είταν, στό τραπέζι 
γιά νά φάγη ή οικογένεια έφτασε καί παρά
φρασε. Ύστερα άπό τό φαγητό ή ψυχοπαίδα 
σήκωσε τό τραπέζι, ό υπηρέτης σκούπισε τές 
τριμμόψυχε:, κι’ ή νοικοκυρά καλονύχτισε καί 
τραβήχτηκε μέ τά παιδιά της στό δωμάτιο της 
νά κοίμηθή, κι’ έμειναν γιά μιά στιγμή ό γέρος 
μέ τόν ξένο μονάχοι. Ό ξένος είπε στό γέρο :

— Ήθελα νά μείνωμε μόνοι.............. ”^Ζω
νά σου ξεμυστηρευτώ.

Ακούοντας αυτά ό γερονοικοχύρης φώναξε 
γιά νά τόν ακούσουν ό υπηρέτης κι ’ ή ψυχο
παίδα, πού ειταν στήν κρεβάτα :

— Νά μή μπή κανένας μέσα, χωρίς νά πάρη 
άδεια.

Ύστερα γύρισε πρό; τόν ξένο καί τού είπε :
— Τώρα πέ μου το μυστικό σου ....
— Είμαι, πού λές, κακός άνθρωπος ....

— Είμαι φονιάς ! . . . Είμαι ληστής 1 . . .
— Φονιάς καί ληστής ; “Ας είσαι δ,τι κΓ άν 

είσαι ! Ή σκεπή τού σπιτιού μου είναι μικρός

ουρανός : σκεπάζει καί καλούς καί κακούς ....
— ... Μέ κυνηγούν οί παγάνες . . .
— Ας σέ κυνηγούν.............
— . . . Πολέμησα τρεις ώρε:. . . Μί; «ίχαν 

π.ρικυκλωμένου:. ’Από τρεϊ: μεριές ό 'στρατός 
κι’ άπό τήν άλλη τή μεριά τό ποτάμι, ό Καλα- 
μάς. Σκοτώθηκαν καί λαβώθησαν οί σύντροφοι 
μου. Έγώ μόνο: ειμουν άγγιχτο: άπό βόλι, 
άλλα δέ θά γλότονα, άν στέκομουν λίγο ακό
μα. Αν δέ μέ σκότοναν, θά μ! έπιαναν ζων
τανό, σάν τό ποντίκι. Τί νά κόμω ; Εμπρός 
βαθύ καί πίσω ρέμα. Το άδιάβαγο καί θολό 
ποτάμι, πού κυλούσε τ’ άγρια νερά του μ’ ένα 
φοβερό βουητό, μού φάνηκε έσπλαχνικώτερο καί 
ήμερώτερο από τ’άσπλαχνα καί άγρια πρόσωπα 
τών στρατιωτών,ποϋ ήθελαν νά μού αρπάξουν τή 
ζωή καί νά μού τή σβήσουν σάν κερί. Τί νά κάμω; 
Ιίώς νά γλυτώσω ; Μιά καί δυο κλειώ τά μάτια 
μου καί ρίχνομαι μέσα, στό ποτάμι. Άλλά γιά 
τήν καλή μου τύχη κρατήθηκα στή ντιχα.λω-,ιά 
ενός χοντρού πλατάνου. Ό πλάτανο; αυτό; είχε 
τον κορμό του κούφιο, οπω; δλα τά χονδρά πλα
τάνια, καί στή στιγμή χιόνομαι μέσα στήν κου- 
φάλα. Οί στρατιώτες,πού μέ κιντύνευαν,νόμισαν 
οτι έπεσα αληθινά στό ποτάμι, κι ’ έτρεφαν στήν 
ακροποταμιά γιά νά υ.έ πιάσουν, κι’ επειδή οέν 
μέ είδαν νά. μέ σέρνη τό ποτάμι, πίστεψαν δτι 
μ' είχε παρασύρει πολύ καί τράβησαν τόν κατή
φορο. Τούς έβλεπα νά ψάχνουν καί νά παρατη
ρούν τήν ακροποταμιά άπό μιά τρύπα τής κου- 
φάλας. Τέλος απελπίστηκαν κι’απομακρύνθηκαν, 
φέροντας μαζύ του; τού; συντρόφους μου,άλλους 
σκοτωμένους, κι ’ άλλους λαβωμένους. Έμεινα 
ολη τήν ημέρα μέσα στήν κουφάλα. Άμα νύ
χτωσε βγήκα έξω καί τράβησα σ’ένα μαντρί. 
Έκει πέρασα τή νύχτα, άλλά δέ μπορούσα 
νά μείνω πλειότερο, διότι δέν είχα εμπιστο
σύνη στον πιστικό. Πρω'ί-πρωί έφυγα,λημέριασα, 
σ’ ένα σύδεντρο, καί κατά τό δειλινό τράβησα 
γιά έδώ, γιά νά φάγω, νά πάρω καί λίγο ψωμί 
μαζύ μου καί νά φύγω. Δέ μπορώ νά μείνω πολύ 
καί γιά τό δικό σου τό καλό καί γιά τό δικό 
μου . . . Τώρα διάταξε νά μού δώσουν ψωμί γιά 
ν ά φύγω...

("Επεται τό τέλσο)
X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

- 162 — 163 —



r

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΩ ταπεινώς ότι έΟεώρησα αστεϊσμόν 
τήν πρότασ-.ν τής φίλη; μου «ΙΙ'.ναζοΟήζ.η;» 

όπως ζρεμ.ασΟής καί σύ εις τάς στήλας της καί 
παρά τον ηρωισμόν μου, μ:0’ ού προσεπάΟησα ·ιχ 
/.ησμ.Ονήσω το-αύτην εθελοθυσίαν, έξηκολούΟησα νά

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΟΥΡ ΑΝΙ Α,,

ΑΝΥΜΦΕΥΤΗ ΝΥΦΟΥΛΑ 
Κιίτι περε'ί σόι- κρίνοι; 
Λ'ΐ’π περα'ίι τό ακότιι.
\ ι./ιίιδιοΓ κάι-μι.ιΓ ΐ'εα'πη, 
ΓηΓ η.Ιιιοι' -(ιαιτη αυγή.

Κοιμάται, μά και εε αι;
Μπομείί >'ό τό ί,ι·πι·ηοη· 

Ι(ιχίζ·'Ι >'Ο ροδίι,-η
II π.Ιοίιηα άϊιιτο.Ιη

Π ·ί Γί-μχειτη ι-υηιοί'.Ιιι 
Γυριεύει το ιημ'/ιίο, 
Αριθι:ιό οκομπιι τό (-)ε'ιι 
Στίι μαριιμέε η γη

<>,1α δ,ΐ'.τιοί·ι' καί τμέχια 
\1ό κείνο δε Ι.υπιάει 
\ιι πεταχτή ι.'το Μαη

ΙΙοϋ κάποιοι; το κα./εί.

Γ.Ινκό τή ιιι·Γτρο'ρεί'οι·ι
\ι.1ιάδωι· κόσμωι- ήχοι,

7 ιΐ(ι ραίου (,ητιάι ου οι ατίγοι, 
Τοΰ 'Εζ,ύμιστου ή στ^ο<ι>η.

Στό πά.Ι.Ιευκο κρείλίάτι 
Ιπ.Ιόιεται μι αχτίδα,

Σά ^αετειι ή .Ιουρίδα
Γη ι'Ι./έπεα; ι ό σταθη.

Στο γάμο τηι; τό ρόδα 
Αε φτάι·οι·Γ γιίι στεφά ιί , 

Γι αί·τή τό μ,ώι; δε φτάνει 
Ι/οί ,1ι·ί.ιι·ει· ιοί)· κερί.

Καί άετ;, άπ' ι.ιγα α οιρα 
Τό σώμα, θά τιυάί,η 
\</ σηκοιθή υ άδμάϊ,η.
Γ ο. Ιιί γρυσο σπα θί,

πιστεύω εις τήν αθωότητα μου, ήτις εις οΰδόν 
επταισεν, ώστε να ζαταδιζασΟή.

Καί όμως είμαι κρεμασμένη διά σού καί ύπο- 
χρεοΰμαι viz υπομένω καί τά ελάχιστα είδη των 
μορφασμών, καί τας μικροτέρας εκδηλώσεις των 
θεατών μου, ούτε δια διαμαρτυρίας ούτε δια παρά
πονα έχουσα δικαίωμα.

Καί διατί : <)χ έρωτήσΟυν οί μεταξύ αυτών διε- 
σζόρπισμένοι συνήγοροί μου.

Απλούστατα' θά λάβουν τήν ανεξέλεγκτο·/ καί 
δεσποτικήν άπάντησιν . . .«Διότι τό θέλει ή «Πινα
κοθήκη ».

Κατ ’ακολουθίαν,αυτή άνεγνωρίσθη ώς ή απόλυτος 
κυρίαρχος των μορφών, αδ'.αφόρως άν τα έπ’ αυτών 
ίχνη τών δακρύων καί τών μιιδιαμάτων προσπαθούσι 
νά έλαττώσωσι τα κατακτητικά της δικαιώματα.

Τό μέγ.θος τού τοιούτου αγώνες της μέ τρομά 
ζει. μο’.ραίως ο' έγκαρτερώ εις τήν καταδίκην τής 
αιχμαλωσίας μου.

είχον τουλάχιστον τό θάρρος να ζητήσω 
τον λόγον καί τάς εύθύνας από τήν τέχνην καί τήν 
ποίησιν.όπισθεν τών οποίων ασφαλώς όχυρουμένη ή 
κυρίαρχός εξέρχεται πρός άγραν Άτθίδων. οπότε 
αύται άμέριμνοι χαιρετώσι τήν Αττικήν μετά τού 
ήλιου της !. · ■

'Τίποτε άπό αυτά.
1 Ιεριορίζομαι καί εγώ λοιπόν να σέ βλέπω.εϊζών 

μου, καί να σέ παρηγορώ, ότε εις αυτήν τήν 
θέσιν εδώ ύφίστασαι τό μαρτύριο» τών κρίσεων καί 
επικρίσεων.

ΜΑΡ1ΚΑ ΣΙΙΤΗΡΧΟΓ

ΝΕΚΡΟ

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΑΛΒΙΟΝΟΣ

’Στη μητέρα τής Σ'.φίας μας.

t DAO βσσιλ<κ·ί! Ρόδο πορφυρογέννητο, 
που ει'χε πηγή τη θεία καλωσύνη ή εναίδιά σοι· 

ζυ<: ρίζες βη« —ου ή διίζα οπότισε 
κσί μοσχοβόλες αδρές εέσλλαν ’cro άνάσασιιά σον 
ρί’δο πανεύοσμο και ρόδο τριςευλογημε'νο, 
σε γνέφει πύρινος αετός ςί κόσμο ωνειρεμένο.

'Σ τον γαληνό και μυρωμένο που ί'.τι-ο ιιυτρα/τογ/ζκητα 
rvC c.i.-r<'<)ac - ίΡΓϊρΜχκίίΓου»· .τζγΐίΟΓίρια- 

τά στέλλει κάποια ανατολή φωτοπλημμύριστη- 
ιίπ" τής μακαραίτητος τα ωραία χαραμέρια 
πετοδν με τήν πνοή μιας χαρμόσυνου μελωδίας 
και τδν χαιρετισμό σο~> φέρνουν τής αθανασίας.

Των ΊΙλνσίων οί χρυσαυγές σε κράζουν πρόσχαρες . . . 
"Απλωσε τάχραντα ιρτερά οου.λ· ευγενικό λουλούδι, 
και πέταζε· 'ςε κάποιον "Ολυμπον αθώρητον 
σε καρτερούν 'ςαν τής αΐωνιότητος τραγούδι, 
και ή γλυκερή μορφή σου 'ς των δικαίων τή γαλήνη, 
λύχνος στοργής. σελάγισμά ροδόχρωμο θά χήνι/.

πρόλογός μου αύτός, ό όποιος ήμπορούσε κάλλιστα 
καί νά λειψή, άλλα δυστυχώς δέν έλειψεν. . .

Αί γ.ΐαΰχετ: τωι 'Αβιμ'ΰΐ' καί ά πίθοι; ti.ir Αιι- 
>'αίόα>>·. — Suredpioy ίιπιιριιίτητοι·. — II 
πνειψατικί/ ravrla .— Ο 'Αττικοί; ή.Ιιοι; καί ή 
ιτκιά τήο Άκμίιπό./εαιι;. — "Ε,Ι.Ιιμ'ει; καί Ροι·· 
jiovrM.— Είκάιν τον δρόμου.— ΊΙ άγιοιία 
ίκόι; ζώου — ΓΙροι; τό ΣΑΐαατόμ Αιοικ. σι·μ- 
βόύ.Ιιον μιάι; 'Εταιρίαι; —Τό θαύμα τοϋ IT 
ι'ίιν καί ή κη.Ιίι;. — Ε>' ταηείδιι·)'. — II 
δαι τέ.Ι.Ιει; του οί’ρα/'οϋ καί ή Καστέ.Ι.Ια. — 
Ρόδα, καμί-lin;, όρτι>·οίει;, μεκϊΐ.έδει;, φού.Ιια, 
χρενίϊάι θεμα —Αί πί-.Ιαι τοΰ φθετοπώροι·.— 
Παρωδία του Παραδείσου —An revoir.

ί10^ Επιτρέψετε άντΙ θεριιοτάτου — ιιέ αύτήν 
τήν ζέστην I — χαιρετισμού, νά προδώ εύθύε 

άμέσωε εΐο μίαν δήλωοιν. Ότι έμφανιζόμενοε Χ| 
μάλλον ένσκήπτων ε!ε τάς στήλας τής «Πινακο
θήκης» ούτε γλαύκας έννοώ νά κομίσω εις τό δαι
μόνιου πτολίεθρον, ούτε έχω καμμίαν δρείιν ν’ 
άντλώ εις Δαναΐδων πίθον, γράΦων έπΙ θεμάτων 
καθ’ έκάστην άναμασσωμένων Χρονογράφος ίμ- 
πνεόμενος άπό ίδιον περιβάλλον, Ελεύθερος σκο
πευτής, θά ρίπτω όπως τύχη, σκορπιστά, χωρίς 
άίιώσεις, μερ,κάς σκέψεις μου, έρθάς ή Εσφαλμένος 
—αδιάφορου—καί . . . καιρός είνε νά τελειώση ό

* IXEN-A.KOIBM1CM * 

'Σά' φίλτρο τους σε λαχταροΐίν νεφέλες εμι£·ι>χες 
και άραζαν μια νυχτιά'ςτής γης τήν oif-i καί σε παίρνουν 
—ω ρόδο,ποίί απ' τούς κόρφους έπεσες του'Απόλλωνος, 
σε προςκυνουν αιθέριε; μυροφυρες και σε φέρνουν 
'ς τή φλογερή του ίανθοπλόκαμου γονιού σου αγκάλη 
καί σε βαφτίζουν ’ς τής ζωής τον καταρράχτη πάλι.

Και πρόθαλε η γενεά σου — δόξας πύργοι ακλόνητοι— 
καί ήρθαν ιππότες σιδεγόστηθοι. τρανοί ρηγάδες, 
και ήρθαν ά.Ι.Ιοι καθά.Ι.Ια 'ς άτια κεραυνι'φτερα 
και άάάοι θρονιαστοί 'ς άργυροθ^ρακες φρεγάδες, 
καί ήρθαν χοροί χερουθικοί καί άγγε.Ιικά φουσάτα 
καιο αντί .Ια.ίος τωννιινιον τους ,ίαμπρήσο'υάνοίγειστράτα.

— Ώ εσύ, που απ' τής Έ.Ιεούσας δάκρυο οφύτρωσες, 
άνθος θεσπεσιο, 'ς tuS κ.Ιαυθμϊΐινος tip- κοι.Ιάδα, 
ΙΙασί.Ιισσα τής ευσπλαχνίας, του πόνου Ρήγισαα, 
Ρυθίσου ί.Ιαροπριίςωπη 'ς τώ>- άστρων τ'η λαμπράδα 
καί ή συνοδείά σου 'ς τά πε.Ιάγη τάτρεμα του απείρου 
σ' άκο.ίουθάει γρηκωντας γ.Ινκασιιδν ύνθε'οιι ονείρου.

Ι'όδο Ρασι.Ιικό ! ρόδο πορφυρογέννητο, 
και αν 'ς την ίπερκαλλη πατρίδα οου στολίζης τώρα 
του ΙΙαντοκράτορα τδ στέμμα καί άν αμάραντο 
μοσγορο.ίάς 'c τήν Υπερκόσμια των μακάριον χωρά, 
'ς το τίμιο φυλλοκάρδι σου >/ 'Ελλάδα καμαρώνει 
τ'ην ιιρετη σου, ολύμπιο το μέτωπο .ποΐ! ΰι^ιόνει.

I. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Μία εϊδησις ή όποια έπρεπε ν' άπασχολήση κά
πως τόν τύπον καί δμως ούτε άνεγράφη κάν, είνε 
δτι συγκαλεϊται προσεχώς Εν Ευρώπη μέγα συνέ
δριου κατά τής . . ναυτίας. Ή εϊδησις Ενδιαφέρει 
βεβαίως πρό παντός τό ώραϊον φύλον, τό όποϊον 
γίνεται τόσον άσχηιιον έν ώρα ναυτίας, ήτις 
μεταβάλλει τά ανθηρά πρόσωπα εις ωχρά καί λι
πόθυμα, Επαναστατούσα τούς λεπτοφυείς στομά
χους . . . Χωρίς ν’ αμφισβητήσω τήν σπουδαιότητα 
καί πρακτικότητα τού συνεδρίου αύτοΰ, θά ηύχόμην 
δμοιον Πανελλήνιον συνέδριου έυ Άθήυαις. Όχι 
βεβαίως κατά τής ναυτίας Εκείνης ήν προκαλεϊ τό 
άστατον βασιλέων τής ’Αμφιτρίτης. Συνέδρων 
κατά τής ναυτίας, ήτις πλημμυρεΐ άπό τίνος τήν 
κοινωνίαν μας, καθ’ όλων τών γεγονότων, άτινα 
προκαλοΰν τήν αηδίαν παντός όρθώς σκεπτομένου 
ανθρώπου. Συνέδρων κατά τών μαλλιαρών, οΐ 
όποιοι αναστατώνουν τούς στομάχους τών ανα
γνωστών των, κατά τών νεωτεριστών καί ίενομα- 
νών, κατά τών καλλιτεχνών οΐ όποιοι μουντζουρώ
νουν χωρίς λόγον τό πανί, τών μουσικών οΐ όποωι 
ίεσχίςουν ανηλεώς τά ακουστικά τύμπανα, χατά 
τών ρεκλαμαριζομένων ιατρών, κατά τών καλαμ- 
πουριστών θεατρικογράφων κ. λ. π. Πρέπει νά 
ουνέλθη εν συνέδριου, νά σκεφδή σοβαρώς πώς
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δυνάμεθα ν "άπαλλαγώμεν άπό τάς μάοτιγας ούτάε 
κατά τήε στοιχειώδους καλαισθησίος καί θά προσ
φέρω πολυτιμότερος ύπηρεσίας άπό τήν καταπο- 
λέμησιν τής πραγματικής ναυτίας, διότι επί τέλους 
δέν ίώμεν έπί τών υγρών νώτων τής θαλάσσης 
άλλ' ϋπδ τόν Αττικόν ήλιον καί υπό τήν σκιάν 
τής Άκροπόλεως, ήτ.ς απαιτεί κάποιον σεβασμόν 
καί δέν ανέχεται θεάματα καί ακροάματα δεόμενα 
ούχΙ ένός συνεδρίου, άλλα δέκα κατά τής πνευμα
τικής άήδίας. 'Ac τό λάβουν ύπό σημείωσιν οί 
νεαροί λόγιοι, οί Ψυχαρισταί, οί Ίψενισταί, καί 
δλοι οι ακατανόητοι συμβολισταί.

Οι Ρουμοϋνοι έρχονται σήμερον. Ό εϋέέαπτος 
χαρακτήρ τών 'Αθηναίων ένεοολιάσθη έπιτυχώς 
ύπό τής έπιτροπής καί μάτην θά έπικαλεσθώμεν 
όλίγον σωβινισμόν. Θά I κραγή ό πατριωτικός σπιν- 
θήρ καί τό μέχρι τοϋδε ΰπολανθάνον μίσος μεταξύ 
Ρουμούνων καί 'Ελλήνων θά μεταβληθή ώ: διά 
μαγικής ράβδου. έλέω Άμπατίίας, εις διαχυτικω- 
τάτην φιλίαν. ΊΙ Άκρόπολις—ή δυστυχισμένη, ή 
οποία κατήντησε νά χρησιμεύη σήμερον διά ρεκλά
μαν—θά φωταγωγηθή, ένετικαΙ έορταί καί πανηγύ- 
ρεις θά διοργανωθοϋν, γεύματα, κανέν οάοντ ίσως 
καί έπειτα : Ζήτω ό προσηλυτισμός !

*

Ήτο μεσημέρι. Ό ήλιος εις τάς άγριωτέρας του 
έπιθέσεις, εις τάς καυστικωτέρας άκτϊνάς του. Εις 
τό μέσο/ τής αυτόχρημα φλεγομένης οδού,ένα ρι
κνόν, έδηντλημένον, κάθιδρο/, γηραλέου άλογον 
έδέχετο άδιακόπους καί οδυνηρούς έπί τών κοκκα- 
λων του ραβδισμούς ένός φρικαλέου καρραγωγέως. 
Ποϋ νά σύρη τό φοβερόν έκεϊνο, τό ύπερύψηλον 
φορτίου ! Προσεπάθει,άλλ’αί δυνάμεις τό είχον έγ- 
καταλείψη. "Ηθελα νά κράξω τόν απαίσιου έκεϊ
νο·/ αγριάνθρωπον νά τόν συμβουλεύσω. νά τόν 
παρακαλέσω. Άλλ’ ή άνάμνησις ένός άλλου φί
λου μου, δστις έκαμε τό ίδιον καί εις αμοιβήν 
έλαβε τήν θέσι / τοϋ ίώου δεχθείς τρεις—ερ. 3— 
κολάφους, μέ ά. αχαίτισε. Εις άπόστασιν δέκα βη
μάτων εκ άοτυφύλοξ έκένωνε τό τρίτον ίσως 
ποτήριον ρητινίτου εις έν πα/τοπωλεΐον. Αί άπο- 
σαρκωμέναι πλευραί τοϋ ήώου άνείοκατέέαιναν τα
χύτατο, περί τόν χαλινόν άνέβλυσεν άφρές, αϊ 
όπλαί ώλίσσαινον, δ λαιμός έτανύετο" τίποτε- τό 
κάρρον είο τήν Ιδίαν θέσιν. Έπρεπε νά έπέλ.θη 
μία λύσις Και έπήλθε ό 'ίππος κατέπεοε νεκρός. 
Ήλευθερώθη όπό τά λυσσαλέα κτυπήματα καί 
τώρα κεϊται ξαπλωμένος, άπνους, δεμένος ακόμη 
μέ τους ίμαντας, ένώ άπό τά ξηρά χείλη τοϋ τυ
ράννου του έκφεύγει αισχρότατη ϋβριε κα-ά τοϋ νε 
κροϋ ’ίππου Καί έσκέφθην : ’£2 ένδοξο/ Ρ«μέϊκον, 
ώ κραταιοτάτη αστυνομία, άλλά πρό παντός, ώ 
«Φιλόζωος εταιρεία» τήν όποιαν έχαιρετήσ.τμεν 
ο/οι ώς έν σημείου αληθούς πολιτισμού καί ή 
όποια φυτοζωεί, σχεδόν άπέθανε, χωρίς νά δύ- 
ναται νά καυχάται δτι έσωσεν έστω καί έυ τυρά/· 
νούμενο/ ζώου. Ώ πώς ήθελα —παράδοξος σκέ- 
ψις, άλ/ά τέλος πάντων 1— νά έκαλεΐτο τό Διοικ. 
συμβούλιου τής Έταιρε'ας ούτής—άυύπάρχη — 
καί άντΙ πρακτικών καί συσκέψεων καί άποφάσεων, 
νά τοϋ έσεροίριέα, νά έίάπλωνα έμπρόί του τό 
πεθαμένου, τό ρικνόν έκεϊνο ζώο·/, τό όποιον άπε- 
τέλει, έτσι έκεϊ κάτω εις τόν δρόμον πεσμένου, 
μίαν κηλΐδα εις τό «θαύμα τώ ■ αιώνων», όπως 
άπεκάλεσε τήν 'Ελλάδα ό καλοκάγαθος Ρενάν . . .

Καί τώρα, έλδτε μαζή μου. Έμπιστευθήτέ μου 

τάς χεϊρας σας . . . Καί σείς ακόμη, κυρίαι μου. . . 
Μή είσθε τόσον σεμνότυφοι. Τό ταξεΐδι μας άλλως 
τε θά είναι πολύ σύντομον. Δέκα βήματα άπό τάε 
'Αθήνας . . Ποϋ αλλού I Εις τό φάληρον, etc τό 
Νέον, ε(ς τό γενικόν αύτό έ-.τευκτήριον 'Λτθίδων 
καί Πειραιωτίδων. "Ας τάς περιλάβωμεν καί ούτάς 
τάς καϋμένας . . .

Ή πλατεία μέ τους ηλεκτρικούς λαμπτήρας 
άπλοϋται ώς μία άναδυομένη νύμφη, μέ τό πάλ- 
λευκόν έδαφός της. μέ τήν χαριτωμένη·/ έίέ- 
δραν της. Ώ. τι μεγαγχολικόν ποϋ ει»ε σήμερον. 
Έτσι άέίίει. Τά συνεφάκια έκεϊνα—ή εύμορφες 
έκεΐνες δαντέλλες λησμονημένων ύδρατμών — ώς 
νά έχασαν τά ίχνη κανε.ός αιθέριου έραστοϋ, πε- 
ριπλανώνται οίονεί χσσμώμεναι. Ή Καστέλλα 
ρίπτει τήν βαρεία/ σκιάν της καί τά νερά μόλις 
φρίσσουν εις ένός άπογείου ανέμου τάς λαιμάργους 
ριπάς.

Εις αύτήν τήν πένθιμου σκιαγραφίαν τής νυκτός 
ώς σιλουέτται, κάτω άπό τό κυμαινόμενου φώς τής 
plage, άντιπαρέρ/οντα, σάν δνειρα θερί/ής νυκτός 
αί καλλονα'ι τοϋ ’Αθηναϊκού μκροκόσμου τά ρόδα 
καί οί καμίλιαι, αί όρτενσίαι κοί οί μενεξέδες, τά 
φούλια καί τό χρυσάνθεμα τοϋ 'Αθηναϊκού θερμο
κηπίου Μέ τάς προκλητικός καί έλαφράς καί λεύ
κάς ένδυιιασϊας των καί τάς καλλιτεχνικός καί 
φανταστικός γραμμάς καί τά κατακτητικά καί χαρι
τωμένα βαδίσματα καί τούς αιθέριους πίλους καί τά 
μεθυστικά αρώματα καί τάς διασταυρουμένας λέξεις 
καί τά πυρώδη βλέμματα δημιουργούν ένα φαντα
στικόν κόσμον περιπαθείας καί αναπαύονται έπάνω 
των χιλιάδες βλέμματα—πόσα κουρασμένα βλέμ
ματα!— καί ριγούν τά χείλη είε ένα θαυμασμόν 
καί αί καρδίαι—ώ, τά δυστυχισμένα αύτά θύματα — 
πάλλουν, πάλλουν, πάλλουν ....

Άλλ’ είσήλοσε τό φθινόπωρο·/ καί οί περίπα
τοι τών ημερών αύτών εινε οί τελευτοίοι άποχαι- 
ρετισμοί πρές τό έκπνέον ήδη θέρος. Αί πύλαι 
τοϋ φθινοπώρου, αί έποϊαι ει,ε έτοιμοι νά δεχθούν 
κατά ςέσμας τά νεκρά φύλλα, ανοίγονται, ό ουρα
νός αρχίζει νά συνωφρυοϋται ή φύσις νά ώχριά έπί 
τή προσ.γγίσει τής χιόνος. Καί τό Φάληρον,—τό 
δυστυχισμένου — βλέπει μίαν έρήμωσιν, μία/ άσιορ- 
γο/ έγκατάλειψιν καί φυγαδεύετοι ό κόσμος, ξε
σκονίζονται αί κομψοί αίθεσαι τής υποδοχής καί 
σκορπίζονται τόσαι αναμνήσεις, τόσαι γλυκεΐαι εν
τυπώσεις, οί όποϊαι έβαυκάλησαν τοσας ψυχάο, 
έβάρυναν τόσα μέτωπα, έξηυγένησαν τόσας αντι
λήψεις.

Ας παρηγορηθώμεν, κύριοι καί κυρίαι* εις τόν 
κόσμον αύτόν, τήν οίκτράν αύτήν παρωδίαν τοϋ 
Παραδείσου, χρειάζεται κάποιε παρακράτησις λυρι 
σμού, κάποιο θυσία αίσθηιιάτων. Δέν θ' άργήση 
ο Μοϊϊς Καλήν άντάμωοιν, λοιπόν ώ σείς αμέ
τρητοι θερινοί θομώνεε τού Ν. Φαλήρου- μετά 
έννεάμηνο» ειρκτήν έν τοίς Άθήνοις, θά έπανί- 
δητε τήν θάλασσαν! Τί εύτυχεϊς δμως δσοι δέν 
τήν λησμονήσουν τώρα ακριβώς, εις τό πένθος τού 
φθινοπώρου, καί μεθαύριο/ εις τούς παγετούς τοϋ 
χειμώ.ος . . .

ΑΑΦΝΙΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μελέτη'; 
περί Γύζη

Ό διάσνμες κιιτικό; (·ΰι'λλ·αμ Ι’ίττερ 
ό δημοσιεύσας τό γλασυρόν περί Γύζη 
άρΟρον εις τήν γαλλικήν ..Καλλιτεχνι
κήν ΈπιΟεώρησι-·, έδημοσίευσε μετά 

τινας εβδομάδας ολόκληρον μονογραφίαν περί Γι.ζη εις 
την περίφημου συλλογήν τήν όνομαζομενην τοΰιιΚνακ- 
φοΰςιι. οπού έ'χουν δημοσιευΰή ε'ιδικαί μονογραφία: 
περί όλων τών μεγάλων καλλιτεχνιών, άπό τοΰ 1’α- 
φαήλου. τοΰ Βερονέζ καί τοΰ 1‘έμβρανδ μέχρι τοΰ 
Μεσσονιέ, τοΰ Ούώττς και τοΰ Μπαϊκλιν.Ό κ. Ι'ίτ- 
τερ Οά δημοσιεύση κατόπιν γαλλιστί καί νέον πλη
ρέστερου έργον περί τοΰ Γύζη, άντίστοιχον πέος τήν 
περί τοΰ Μπαΐκλιν κλασικήν αελέτην του. Έκ τών 
έν τή Δ-.εΟνεϊ ΈκΟέσε 
έκτος ϊΛ 
μεν οτι ήγοράσΟησαν. 
τέρα έργα, πεεΐ τά

. υζη
κλασικήν μελέτην 
τει τοΰ Μονάχου έργων τοΰ Γύζη, 

τ<ον δύο μεγάλων εικόνων, αϊτινες ανηγγειλα- 
. έπωλήθησαν καί άλλα μ'.χρί- 

δέ/.α.πε
Έν Σαλτζθούργ έγένοντο τά 

άποχαλυπτήρια τού μ.νημ.είου τή; 
αύταχρατείρα;Έλισάθετ ποι-ηθέν- 
το; ύπό τοϋ γλύπτου Edmonrl 

Hellmer. Έπα·.νε·.τα: τό εΰγενές τοϋ παρα 
τής άπειχονιζομένης αΰτοχρατείρας 
άπλόττ,ς τών γςαμμών. Ό γλύπτης 
αποδώση ε’ις τήν μορφήν την εχφραοι» cis·.·//;, 
ήτο οικεία εις την αύτοχράτειραν καί εςεοηλου 
ώραίαν αυτής ψυχήν. 'Λπέφυγε να θέση εν πρ 

-----έπιζητήσας τήν αρμονίαν

*Λ ποχαλυπτ-ήροα 
Ανδριάντων

.._._.τήματος. 
καί ή κλασική 

κατόρθωσε ν' 
την έκφρασιν εκείνην ήτις 

αύτοκράτειραν καί έςεδήλου την 
. ’Απέφυγε να θέση εν πρώτη 

μοίρα τήν ομοιότητα, έπιζητήσας τήν αρμονίαν τών 
γραμμών, οϋτω δέ παρήγαγε γνησίως καλλιτεχνικόν 
εργον.

— ’Επίσης έν Oels έγένοντο τά αποκαλυπτήρια αν- 
δριάντος όρειχαλκίνου τοϋ αυτοκρατορος Ί'ρειοερικου 
φιλοτεχνηΟέντος ύπό τοΰ βερολιναίου γλύπτου Bose.

Έν ’Λμβούργω κατ αύτας δύο 
ΚαλλιτεχνιχαΙ λίαν ενδιαφέρουσα: ίκθέσεις λει- 

έκΟέβεις τουργοϋσι ζωγράφων, ίδια Γάλλων ές 
ών διακρίνοντα·. τά έργα τοϋ Corot, 

τής Rosa Bonheur του Dupri κτλ.
— Έν Δυσσελδόρφ πρό τίνος έγένοντο 

τής ετήσιας καλλιτεχνικής εκΟεσεως,ητι 
κρίνεται διά τά καλά αυτής ■ 
τησασης αύστηρότητος εκ μέρους τή.

τα εγκαίνια 
ς εφέτος δια- 

έργα, ώς έκ τής έπικρα- 
.. . . . ------ Έ έπιτροπής.

πάντων ύπερέχουσι νεαροί τινες καλλιτέχναι,τό πρώ
τον ήδη έχΟέτοντες, ών οί άριστοι εινε ό J. Hanse'· 
καί ό ρώσσος Σέργιος Pyrssin. Πάντα τά ει'οη τής 
ζωγραφικής, τοπεϊα, θαλασσογραφία, άψυχος φύσις. 
άντιπροσωπεύοντα·. έπαρχώς, μεταξύ δέ τών καλλι
τεχνών δέον ιδίως νά μνημσνευΟώσιν οί Piter Philippi 
καί Otto Heiclieit.

Πρό

Έν Μονάχιο νεότατος άπέΟανεν έσχά- 
Ηάνατοι τως ό διακεκριμένος ζωγράφος Γου- 

ναλλιτεχνών λιέλμος Βόλτζ. Γεννηθείς έν Καλ- 
σοούη τή 8 Δεκεμδοίου 1855, εσπού- 

δασε κυρίως τω 188·’—83 έν ΙΙαρισίοις παρά τούς 
έξόχοις ζωγράφο’ς Lefibvre καί Bouguereau. Διάνοια 
λίαν γόνιμος και εις τους πρώτους ιστορικούς αΰίοϋ 
πίνακας εις τόν παοιστώντα βτήν ΊΙρωδιάδα μετά 
τής κεφαλής τοΰ ’Ιωάννου», καί τάς λοιπάς αύτοϋ 
μεγάλας συνθέσεις διακρίνοντα·. αί ϊδανιστικαί τάσεις 
τής τεχνοτροπίας αυτοΰ. Ύπερέχουσι» αί εικόνες αί 

ειλημμένα: έκ τοΰβκύκλου τών παραμυθιών καί τών 
λαϊκών καί χριστιανικών παραδόσειον, αί δέ γυναι
κεία’. κεφαλαί τών άγιων, καί ιδίως ή τής Καικιλίας 
άποπνέο »ν ύώηλήν ποίησιν καί ειδυλλιακήν άπλότητα.

— Επίσης έν Δυσσιλδορφ απέΟανεν εκ καρδιακού 
νοσήματος ό ζωγράφος Ervin Kiistliasilt καί ό τοπειο- 
γράφος Ερμαν Poklc.

— ΆπέΟανεν έν Βερολίνο» ό μέγας τεχνοκρίτης 
Έρμαν Γρίμμ, μεγίστην εςασκήσας επίδρασιν ’ιδίως 
έπί τοΰ κοινού ιός προς τά καλλιτεχνικά καί αισθη
τικά ζητήν-ατα.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Έν Πράγα είναι από τίνος ανοικτή ή Βοημικη 

έτησία καλλιτεχνική έκθεσις ήτις δικαίως έπαινεϊτα: 
μεΟ’ όλον τόν διεςαχΟέντα κατ’ αυτής σφοδρόν πόλε
μον. 713 έργα έν όλω εξετέΟησαν. ο>ν τά πλεϊστα 
κάλλιστα. Εξέθεσαν καί ζωγράφοι ξένοι, έξ ών δια- 
κοίνεται ό Frans Stuck.

ΕΛΒΕΤΙΑ
Εν Βασιλεία άπέΟανεν ό άριστος τώνΕλβετών ζω

γράφων,ό Ilans Sandreuter.o προσφιλέστατος τών μα
θητών τοΰ έξοχου καλλιτέχνου Αρνόλδου Μπαΐκλιν. 
ΈγεννήΟη τώ 1850. Ήκολούθησε τόν Μπαΐκλιν έν 
Φλωρεντία καί ΙΙαρισίοις σπουδάζω·/ ύπό τά; οδηγίας 
αυτού. Εις πάντα τά έργα του διακρίνεται ή τεχνο- 
τροπία του διδασκάλου αύτοΰ, εξέχουσι οέ μεταξύ 
αύτών τα τόπεΐα και αϊ ειδογραφίαι αυτοϋ.

—Τό μουσείο·/ τής Γενεύης ήγόρασε πολλούς πί
νακας καί πολλά σχεδιογραφήματα τοΰ Γυζη.

ΙΤΑΛΙΑ
Ακριβώς οτε έκυκλοφόρει τό φύλλου 

Ηάνατος τής «Πινακοθήκης" τοΰ λήξαντος μηνός, 
Μορίλλη τηλεγράφημα τοΰ έν Νεαπόλει άνταπο- 

κριτοΰ μας λακωνικώτατον ανήγγειλε τόν 
θάνατον τοϋ μεγαλειτέρου Ίταλοϋ ζωγράφου Δομίνι
κου Μορέλλη Ήτο θλιβερά αληθώς ή σύμπτωσις νά 
γίνεται γνωστή έν Έλλάδι ή συμπαθής μορφή του, 
καθ’ήν στιγμήν έξέπνεεν ό έμπνευσμένο; καλλιτέχνης.

Ό Μορέλλης άπέθανεν έν Νεαπόλει καρδιακός. Ό 
τελευταίος του θρίαμβος ήσαν αί εικόνες τής Άγ. 
Γραφής.

’Αντί μνημοσύνου, όπερ οφείλει πάσα καλλιτε
χνική ψυχή, ή «Πινακοθήκη·· ε’.ς τό προσεχές ψύλλον 
θά δημοσίευση έν άπό τά ώραιότερα καί δημοτικώ- 
τερα έργα του, τό «Πρωινόν άστρον», αργότερα δέ 
και ανέκδοτα σκίτσα τοΰ μεγάλου ζωγράφου, άτινα 
ηΰτύχησε νά δεχθή παρ’ αύτοΰ έν Νεαπόλει ό άρι
στος Έλλη·/ μαθητής του καί συνεργάτης τής «Πι
νακοθήκης» κ. Έπ. θωμοπουλος, όστις καί άπέστει- 
λεν ήμΐν έπί τώ Οανάτω τοΰ Μορέλλη τήν εξής επι
στολήν :

Φίλτατέ yov,
Τήν 13 τοϋ μηνός παρέδωκε τό πνεΰμα ό Δο

μίνικος Μορέλλης, άκουμβισμένος στήν μεγάλην του 
πολυθρόνα, μέ τόν κυανοΰν του σκοΰφον καί τά λινά 
κλειστά του ροϋχα, άταράχως καί γαληνίως, μέ τό 
χαμόγελο έκεϊνο ποϋ άφινε νά τοΰ διαφεύγη όπόταν 
ήσθάνετο ψυχικήν εύχαρϊστησιν. Ό διδάσκαλός μου 
δέν άπέΟανεν ζή καί ζή εις τά έργα του- τό σώμά 
του μόνον ύπεκυψε εις το πεπρωμένο·/, τό πνεΰμά του 
όμως, ή ποίησίς του, ό έρως του, τά αίσθήματά του,
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ζοϋ·/ πρός δόξαν τής τέχνη; καί τής άνΟσωπότητος.
Τόν έσεβόι/.ην καί τόν ηγαπων όπως όλοι του οί 

[ΛαΟηταί καί ποτέ οέν Οα λησμονήσω τή ήσυχη καί 
κληΟινη λύπη ποϋ ν.οϋ επροξενησεν ό θάνατός του.

ΙΙοιός έκ τών μαθητών του οέν Οα χύση δάκρυ όπό
ταν θυμηθή μέ πόσην αγάπην συνεβούλευε καί έδίοα- 
σκε. ποιος Οα λησμόνησα, τα μαθήματα του τή; συν
θέσεων ; Τόν ένΟυμοϋμαι ακόμη ώς νά τόν εχι» εμ
πρός μου. όπόταν μέ ώδήγει εί; τό σπουδαστηρίου καί 
μοϋ εδείκνυε διάφορα σχέδια τα όποια είχε είς ένα 
πράσινο φύλακα καί πράγματα τά όποια τοΰ έφερον 
αναμνήσεις προσφιλείς. 'Ήτο σεβαστό; και αγαπητός 
εις όλους, ύπερηγάπα δέ την ’Ελλάδα την όποιαν 
απεκαλει συχνάκις μητέρα τοΰ ώραίου και τής τέ
χνης. Μεταξύ τών πολλών προτερημάτων τά όποια 
είχε , ήτο οτι ητο εις ακρον ελεήμων ενθυμούμαι 
μάλιστα τό έξης περιστατικόν. Ήτο μία τών τελευ
ταίων ημερών τών Άπόκρεω καί επήγα να τόν ίδώ 
σπίτι του. Τήν στιγμήν εκείνην εςήρχετο’ έκανε ένα 
κρύο διαπεραστικό' μοί είπεν ότι ητο ολίγον αδιάθε
τος καί άν ήθελα νά τον συντροφεύσω μέχρι τού σπου
δαστηρίου του δια να μοϋ δείςη τα; νεοελόούσας εγ
χαράξεις τής Άγιας Γραφής τών άλλων μεγάλων 
συναδέλφων του. Κατεδαίναμεν πρός τήν οδόν τών Χι- 
λίων καί έφυσοΰσε πολύ' εκεί μας σταματά ένας 
πτωχός' στέκεται,ξεκουμδόνεται καί τοϋ δίδει σόλδια 
τινα, παρακάτω τρέχει άλλος, πάλιν τά ίδια. Αλλα, 
τοϋ λέγω,διδάσκαλε,είσθε κρυομένος καί νά στέκεσΟε 
νά ξεκουμδόνεσΟε κάθε στιγμήν ; Αί’, παιδί μου, μοί 
λέγει, τούς έχω μαθημένους τους καϋμένους, ή δυστυ
χία τους πόσαις φοραις δέν μ' ενεπνευσε είς τας συν
θέσεις μου.

Καί μήπως δέν έλεγε/ αλήθεια ; πώς Οά ήμποροΰσε 
άν δέν ήσΟάνετο πράγματι καί την δυστυχίαν τών 
άλλων να κάυ.η τους αναπήρους καί δυστυχείς έμ
προσθεν τοϋ Θεανθρώπου ,

Ό Μορέλλης ποτέ δέν έκαμνε τι άν δέν ώριζε ακρι
βώς εκείνο τό όποιον τοϋ έχρειάζετο. 'Ενθυμούμαι 
ότι συνέθετε τό Άσιζα τών ασμάτων (σχέδιον διά 
την ϋλ,λανδικην γραφήν) καί προσεπάΟει έπί 15 ημέ
ρας νά εύρη τό κατάλληλον πρόσωπον, άλλά έστάΟη 
αδύνατον τα κοινά μ.οοέλλα δέν ήννόουν ούτε τήν 
στάσιν, ούτε τό αίσθημα το' όποιον ήρμοζεν είς τήν 
περίστασιν αυτήν. Ήλθε μίαν ημέρα είς τήν Ακαδη
μίαν καί μοί είπε την στενοχώριαν του' "Θέλεις.μοΰ 
λέγει, να μ.οΰ χρησιμεύσης ώς μοδέλο, διότι είμαι 
βέβαιος ότι Οά πάμε καλά, άλλως τε έχεις τον τύπο 
τον ανατολικόν". ΈδέχΟην προΟύμως. είτήλΟομεν είς 
την τυχοΰσαν άμαξαν καί οιηυΟύνΟημεν εις την οδόν 
Ειρήνης α.ρ.37 όπου ητο τό σπουδαστηριόν τον κάτω 
έπερίμενε ό καθηγητής Βέτρη (καθηγητής τοϋ γυμνού 
εις την Ακαδημίαν ί καί τό παλαιόν του μοδέλο,Τσε- 
λιντάνο τό όνομα, μέ τό όποιον είργάσΟη 33 ολό
κληρα έτη. ΈνεδύΟην άνατολίτικον πορφυροϋν χιτώνα 
έβαλα ένα άσπρο φέσιον μικρόν καί μοί έδειξε·/ εί: 
δύο γραμμας απάνω είς ένα κομμάτι χαρτί,τήν στά
σιν ήν επεΟύμ1.· πρό τόσου καιρού. Έρρ’φΟην τό-, 
επάνω εις εσωριασμένα μαξιλάρια, τάπητας, ενδύ
ματα κτλ. τά όποια, έσχημάτ'.ζαν είδος ύψηλού διβα
νίου καί έλαβα τήν άρμόζουσαν στάσιν "'Ακριβώς 
ό,τι έζητοϋσα» είπε καί ή,σχίσε μαζύ με τόν Βέτρη 
νά σχεδιάζουν. 'Ακίνητος ήμίσειαν ώραν, μέ τετα
μένων τόν αριστερόν βραχίονα ήρχισα νά κουράζομαι, 
όπόταν έσταμάτησε τήν εργασίαν. Μοί έδειξαν τό 
σχέδιον' δέν είμαι είς Οέσιν έγώ νά είπώ τι διά τό 
αριστοτέχνημα εκείνο, έΟαύμαζα μόνον σιωπηλώς' 
παρήλόε αρκετή ώρα όπόταν μοί παρετήρησε ό διδά
σκαλος ότι ή θερμάστρα έσβυσε'τότε εννόησα ότι ήμην 
μέ τόν πορφυροϋν χιτώνα καί τό ανατολίτικο φεσάκι.

Πολλά, μά πολλά φίλτατε μου, μοΰ έφερε στό νοϋ 
τό θλιβερόν συμβάν καί ποτέ δέν Οα λησμονήσω τήν 
τελευταία·/ ήμέραν δτε μετέβην να τον εύρώ όπως 
τόν ευχαριστήσω καί αποχαιρετήσ«> εις τό Μουσεΐον 
(Museu itulust' iale) όπερ είχε ύπό τήν διεύθυνσιν του. 
"Εμεινα πλέον τής ώρας καί ήτο πολύ ευχαριστημέ
νος διότι έπήρα τό πρώτον βραβείου τοΰ γυμνού' τοϋ 
εφίλησα την χεΐρα, μέ ησπάσΟη κτί μοί είπε τα 
έ;ής· «Νά σκέπτεσαι ένα χρόνο καί νά έκτελής είς 
8 ημέρα;, καί πρόσεχε όσο εΐμπορεΐ; νά αποφεύγν,ς 
είς την τέχνη τήν μόδα καί τό έμπόριον». Λέξεις 
βγαλμένες άπό τό Εύαγγέλιον τής τέχνης.

Σέ φιλώ
ΕΠΑΜ. Α. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

—Κοινώ έράνω θά έγερΟή έν ΙΙαλέρμω άνδριάς είς 
τόν Κρίσπην.

ΕΛΛΑΣ
Εις την επί τοΰ διαγωνισμού πρός ανέ- 

ϊύντυμοι γερσιν τοϋ βάθρου έφ’ ού Οά στηΟή έν 
είδήσεις ΆΟήναις ό ανδριας τοϋ Κολοκοτρώνη επι

τροπήν άπεστάλησαν 12 έν όλοι σχέδια 
διαφόρων καλλιτεχνών, έξ ών όκτώ έκ Ιίαρισίων. Ή 
επιτροπή συνελΟοΰσα εξέλεξε πρός βράβευσιν τά σχέ
δια τοϋ βάθρου τά έκπονηΟέντα ύπό τού κ. Άλεξ. 
Χικολούδη. επί τή βάσει τώ; όποιων Οά. χαραχΟΐόσιν 
αί πλευραι τοϋ βάθρου. Ή πρός τοϋτο ήρχισεν ήδ’η έν 
ΙΙαρισίοι; ύπό τοΰ κ.Σώχου. ΤΙ άναστήλωσις τοΰ ά.ν- 
Βριαντος Οα γείνη κατα τόν μήνα Μζιτιον,τά. δέ απο
καλυπτήρια τήν 25 Μαρτίου. Τό άγαλμα Οά στηΟή 
εν τώ μέσοι τής πλατείας τοΰ Συντάγματος.

— Τό Αρχαιολογικόν μουσεΐον των 'Αθηνών Οά 
ευρυνΟη δια κατασκευής νέας πτέρυγας, μη έπαρκοΰν- 
τος τοΰ σημερινού χώρου δπως περιλάβζ, πάσας τάς 
αρχαιότητας.

—Έν Κερκύρα έγένετο διαγωνισμός εκ. τοΰ 11ε- 
τριοείου κληροδοτήματος προς αποστολήν εις’Ιταλίαν 
ένός νέου πρός σπουδήν τής ζωγραφικής Αντί 150 φρ. 
χρ. μηνιαίο,·;. Την επιτροπήν τοΰ διαγωνισμ.οΰ απε- 
τέλεσαν οί κ.κ. Μποκατσιάμπης. Γιαλλινας καί Σα
μαρτζής. ΔιηγωνίσΟησαν τρεις, έπέτυχε δέ ό κ. Στέ
φανος Τριδώλης, όστις καί αναχωρεί προσεχώς εις 
Ρώμην.

— Ή δεσποινίς Φλώρα έφιλοτέχνησε τρία νέα 
σχεοιογραφηματα εμπνευσΟεντα εκ νεωτάτου διηγή
ματος τοΰ κ. Δ. I. Καλογεροπούλου «Τό πείσμα», ό 
οέ κ. Φ. Άριστεΰς έτελείωσε τρεις άλλας εικόνας 
δΓ έτερον διήγημα, τοϋ ίδιου διηγηματογραφού έπι- 
γραφόμενον Γα. νυμφικά, ύποδήματαο. Αί εικόνες αύ- 
ται Οά δημοσιευΟοϋν είς τάς «’Εντυπώσεις τής ζωής».

— Ό έν Αύστρία διαμένω·/ κ. (I. Ι’ώμας έγένετο 
αγωνοθέτης βραβείου πεντακοσίων φιορινίων διά δια
γωνισμόν ζωγραφικής. προκυρηχΟησόμενον ύπό τής 
«’Εταιρείας τών Φιλοτέχνων».

— H κατά τό προπαρελΟόν 'έτος διακόΦασα τά μα
θήματα καλλιτεχνική έν τώ I Ιολυτεχνείω σχολή τών 
κυρίων, Ον. επαναλάβη εφέτος αυτά. Η φοίτησις τών 
κυριών έ'σται δωρεάν, Οά διδάσκωσι δέ οί κ.κ Γ’οι- 
λός, Λάντσας καί γλυπτικήν ό κ. Βρούτος.

- Μειά λύπης αγγέλλομε·/ τόν θάνατον του εν 
’Αλεξάνδρειά διακεκριμένου γλύπτου Γεωργίου Βιτά- 
λη, Οανόντος μετά βραχειαν ασθένειαν.

—·Ό κ. Γ. Ίακωβίδης. όστις ώς γνωστόν ήρξατο 
τοΰ καλλιτεχνικού του σταδίου διά τής γλυπτικής, 
έππξεργάζεται έπί πηλοΰ προτομήν τοΰ διαπρεπούς 
ζωγράφου κ. Λύτρα. Ή προτομή Οά έκτεΟή είς τήν 
καλλιτεχνικήν εκθεσιν τοΰ <■ ΓΙαονασσοΰ».

ΑΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

AIM ΚβΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΓ

Ο
τε έν Έλλάδι ήρχιζεν ή πνενικιτιΐ’-ΐι 
ζωή, κ<ι\ έυ,οοφοΰντο βαθμηδόν αί 

τάξεις "ών λογίων. τώ ι86ι άνε^άνη ώς 
τό μεγαλείτερον κέντοον τό μέγα τύπο 
γρ<ι<(>ικόν κατάντημα τοΰ αειμνήστου Κο 
ρομηλΰ’ άλλ’ έπρεπε, διά νά tin παραπ
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μάσα, νά εύρεθΰ είς: ισχυρός: βραχίων, 
εν εϋρΰ πνεύμα νά άναπλάσιι τό κατά
στημα αυτό, καί τό περι^άλιι μέ άλας 
τάς τάσεις τής: συγχρόνου προόδου. Καί 
ό άείμνηστος Άνέστης Κωνσταντινίδης 
ά,πό τοϋ ι SK’» όγοράσας αύτη ίεπήρξεν ό 
κατ’ έξ οχίιν νεωτεριστής τής τυπογρα
φικής έν Έλλάδι τέχνης- Έπί έτη μα- 
κρά έργασθείς μετ’ άληθοΰς ίδιοψυΐας, 
έδωκε μεγίστην ιύθησιν εις τήν πνευμα
τικήν παρ' ήμϊν κίνησιν, κρατήσας τά 
σκήπτρα τών τυπογραφικών στοιχείων.

Μία έπίσκεύις είς τά πολυδαίδαλα Κα
ταστήματα, τά κοσμοβριθή, τά πολυσχι
δή, αρκεί νά πεισθη τις ότι τά Κατα- 

ατήματα ταύτα είνε μοναδικά διά τήν 
'Ανατολήν.

Εκατόν εογάται. παντού σκορπισμέ
νοι, εργάζονται είς τό βιΑλιοπωλεΐον. 
είς τό βιβλιοδετείον είς τό τυπογραώεϊον. 
είς τό ^ρωμοτυπογρα<[·εΐον. είς τό χυτή- 
ριον, είς τό στερεοτυπεϊον. Δέν υπάρχει 
γωνία τών εΰρυτάτων Καταστημάτων 
Κωνσταντινίδου. άπό τοϋ υπερώου μέχρι 
τών ϋπογείων. ένθα νά μή διεξάγιιται ό 
ενσυνείδητος της έργασίαα άγών

Τ ό στοίχειοχυτήριον, έν ω έργάζονται 
άδιαλείπτως τέσσαρες τελειότατου ενοω-

ΘΗΣΕΥΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ |Ν| ΔΗ I

παϊκοϋ συστήματος μηχαναί, τροφοδοτεί 
τό πλεΐάτον μέρος τής έν Έλλάδι καί Ανα
τολή τυπογραφίας. 'Από τάς πλάκας τοϋ 
μίγματος δι' εύφυεστάτου μηχανήματος 
εξέρχονται τελείως: έτοιμα εκατομμύρια 
στοιχείων, ποίκιλωτάτων. Μια φιΓλλοηέ- 

τοιισις τοϋ πλουσιωτάτου Δειγματολο 
γείου τών Καταστημάτων Κωνσταντινι 
δου εκπλήσσει διά τήν αφθονίαν κα'ι τεχνο - 
τροπίαν τών τυπογραφικών χαρακτήρων. 
Όλων τών σχημάτων,άπό τού αρχαίου μέ
χρι τοϋ νεωτέρου,ολων τών ειδών καί ιδιο
τροπιών στοιχεία καί μεγεθών παράγονται 
έν τώ στοιχειοχυτηρίω. Μεγάλα κεφάλαια 
κατεβλήθησαν όπως παραχθοϋν μήτραι
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ'

πρωτότυποι. Άπασα ή Ελλάς και ή 
’Ανατολή προμηθεύεται στοιχεία etc τών 
Καταστημάτων Κοινσταντινίδου.

«Τ
» ♦

Τά Καταστήματα Κωνσταντινίδου είνε 
συγχρόνως τά μεγαλείτερα βιβλιοεκδοτικέι 
Καταστήματα. Χιλίας έκδόσεις αριθμεί έν 
τώ καταλήγω μέχρι τούδε, βιβλίων εκτά
κτου ποικιλίας. Τά διδακτικά μέ συλλο
γήν τών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, 
λεξικά, εκκλησιαστικά συγγράμματα, νο
μικά, ιατρικά, φιλοσοφικά. ιστορικά, δρά
ματα, ποιήσεις μεθόδους ξένων γλωσσών, 
γεωγραφικούς χάρτας, βιβλία τοϋ λαού, 
μυθιστορήματα, ήμεροδείκτας. εικόνας 
διά τήν μαθητιώσαν νεολαίαν, έσκόρπι- 
σαν τά καταστήματα ταϋτα έν Έλλάδι. 
Πανταχού και είς τήν πλουσιωτέραν βι
βλιοθήκην καί είς τήν τελευταίαν καλύ
βαν θά συναντήσιι τις έκδοσιν Κωνσταν
τινίδου. Είς δλους τούς κλάδους της έπι 
στήμης, δι’ δλα τά σχολεία δι ’ δλας τάς 
πνευματικής αναπτύξεις· Ή έκδοσις τής 
πεντατόμου 'Ιστορίας του αοιδίμου Κ. 
ΙΙαπαρρηγοπούλου, οΐ Γεωγραφικοί Άτ- 

λαντες, τά Λεξικά ποικιλίότατα, ξένων 
γλωσσών, ‘Αρχαιολογικά Ελληνικά, ιδία 
δέ τό ήδη έκδιδόμενον τοϋ Liddell Scott 
μόνον άπό Καταστήματα οία τού Κων
σταντινίδου άδύναντο νά έκοοθοϋν. Και 
διακρίνονται δλα διά τε τήν επιμέλειαν 
της συντάξεως και τής έκδόσεως Μέ 
φιλοκαλίαν μεγάλην, μέ προσοχήν σπά
νιάν.

Σήμερον τά Καταστήματα ιιϋξησαν τάς 
έργασίαςτων.Τεσσαράκοντα εκδόσεις άνά 
χεϊρας αριθμεί. Ό εισερχόμενος είς τό 
συνθετήριον μέ τήν σειράν τών έξ τελειο
τήτων πιεστηρίων δοκιμάζει αίσθημα θαυ
μασμού διά την άδιάκοπον και μεθοδικήν 
εργασίαν. Συντελεϊται μία τεραστία ερ
γασία' δεκάδες εργατών συνθέτουν, ένώ 
τά πιεστήρια άδιακόπως καί δλα συγχρό
νως παραδίδουν είς τό φώς χιλιάδας καθ' 
έκάστην αντίτυπα-

Έν άπό τά ώραιότερα θεάματα είνε 
ή τύπωσις. Όταν παρακολουθή τις τήν 
εργασίαν, παρασκευαζομένιιν έν τή αι
θούση τών στοιχειοθετών καί κατόπιν νά 
παραδίδεται είς τήν τών μηχανικών ηλεκ
τροκινήτων πιεστηρίων, έκ τών όποίοιν 
βλέπει κανείς νά έξέρχεται κυμαινόμενον 

είς τήν πολλαπλήν τρίαιναν, άν έπιτρέ- 
πεται ή φράσις, ίίτις παραλαμβάνει άπό 
τών κυλίνδρων έντυπον τον λευκόν χάρ
την καί άναλογισθή πόσος κόπος καί πόση 
έογασία άπητήθη διά νά συντελεσθή 
α'ύτη αναγνωρίζει έν τη τυπογραφική 
τέχνη ένα ηρωισμόν Χρειάζεται αληθώς 
πολλή έπιμονή.πολλή πνευματική προσή 
λωσις, πολλή δεξιότης και πολλή εργασία 
διά νά έτοιμασθή τό έντυπον, τό όποιον 
μέ τόσην ευχέρειαν άναγινώσκει τις. Έν 
τοϊς καταστήμασι τοϋ Κωνσταντινίδου 
εύρίσκει τις τήν εύκαιρίαν νά έκτιμήσιι 
ιδιαιτέρως τήν έργασίαν ταύτην.

Τοιαύτιι έργασία δεν ήτο δυνατόν ή 
ν’ άμόιφθϋ έπανειλημμένως δι’ ήθικών 
αμοιβών. Όπου εξέθεσαν τέι Καταστή
ματα Κωνσταντινίδου έβραβεύθησαν- Κο
σμούν αυτά τό χρυσοϋν βραβεϊον τών 
Παρισίων τού 1889 καί τό άργυρούν, άρ- 
γυρούν τής Έκθέσεως τών ’Ολυμπίων 
(ι888)χρυσοϋν τών Βρυξελλών καί πλεΐ 
στα δσα τιμητικά διπλώματαΆκαδημιών.

Έάν άποφασίση τις νά κατέλθιι είς τά 
λαβυρινθώδη υπόγεια, και χρειάζεται α
ληθής ήρωισμός, θά. παραστή προ περι- 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ

εργοτάτου θεάματος· Πυραμίδες βιβλίων 
άμετοήτων.ύφούνται κατά παντοίας διευ
θύνσεις είς τρόπον έόστε χρειάζεται κά
ποια 'Αριάδνη διέι νά έξέλθιι τις άσφ-α 
λώς, άλλ' ευτυχώς άποφασίσαντες τούτο 
είχομεν οδηγόν τον θησέα. Είνε αί μεγά
λοι άποθήκαι τών βιβλίων, έκ τών ο
ποίων σκορπίζονται είς τά κέρατα τού 
'Ελληνισμού αί εκδόσεις Κωνσταντινί
δου. Έκεϊ έχουν έναποταμιευθή οί κό
ποι τόσων ετών, ό πνευματικός κάματος 
τριών γενεών.

*
* ·

"Ηδη, νέα μεγαλείτερα ήρχισε άναβίω- 
σις. Οί υιοί τού αειμνήστου ’Ανέο’τη Κων
σταντινίδου, Κωνσταντίνος καί Θησευς 
έχοντες παρά τό πλευράν των καί τον μι- 
κρότερον αδελφόν Περικλέα, άξιοι κληρο
νόμοι τού πατοός των, φιλοτίμως έργα- 
ζόμενοι ανακαινίζουν ύλονέν τέι Κατα- 
στήματά των καί ύπό τήν άγρυπνον 
διεύθυνσίν των τελείται έργασία τιμώσα 
τήν έν Έλλάδι βιβλιεκδοτικήν καί τυπο
γραφικήν, είσφέροντες οϋτο> πολυτίμους 
υπηρεσίας είς τήν Έλλ. φιλολογίαν.
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ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΤΗΡΙΩΝ

Πλεϊστα Περιοδικά και Ή ιιερολόγια ει
κονογραφημένα φιλοτεχνοννται έν τοϊς 
κατασΓΐϊρασι, κατά δεκάδας· δέ τά διδα
κτικά βιβλία, διότι έχουν άναλάβιι τά 
Καταντήματα Κωνστιιντίνίδυυ μονο.πι·)- 
λειακώς τά έγκριτότερα έργα τών μάλλον 
διακεκρΐμμέν<·>ν ,ηαρ' ήμΐν o'i/γγραφέων 
.παιδαγωγών καί καθηγητών, οίοι οί κ.κ- 
Ιγν. Μοσχάκης καθηγητής· έν τώ ΈΟν. 

Πανεπιστημίω, Π. II. Οικονόμου γενικός 
επιθεωρητής τής Έκπαιδεύσεως έν Κρή
τη, Άρ Κονρτίδης· καθηγητής’ τοϋ Δι
δασκαλείου, Τ· Χατζηδάκης· καθηγητής 
τοϋ Πανεπιστημίου, Δ. Κουτσομητόπου- 
λος. Δ. Παπαϋεοδώρου, Β. Σκορδέλης 

κ.λ.π. κ λ.π. οΐτινες ώς έκ τών θέσεων 
ας κατέχωσι δέν ήδύναντο εί μή εις τοί- 
αύτης περίοπής Καταστήματα ν ’ αναθέ
σουν τάς πολλάς καί τελείας εκδόσεις των.

Μέ τοιαϋτα έφόδια, μέ τοιοϋτον φω
τεινόν παρελθόν, ενρϋ προοιωνίζεται τό 
μέλλον τών Καταστημάτων αυτών. Τόση 
ζωή, τόση ενρεΐα. <ΐντίληφίς, τόσα θέλιι- 
ο'ις κυριαρχούν εις τά πλούσια ιιϋτά Κα 
ταστήματα, ώστε μετά πεποιθήσεως δύ- 
ναταί τις νά πίστευα ότι ή πρόοδος θά 
κυρίαρχη διαρκώς έν τώ άεταιματι τών 
Καταστημάτων ώς ύπηρξαν έπί τόσα έτη 
εις πνευματικός φάρος εις τον κόσμον 
τών Ελληνικών γραμμάτων.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΕΝ ΤΗ. ΞΕΝΗ.

Οί έπισκέπται τής έφετεινής έν Μονάχω διεθνούς 
καλλιτεχνικής έχθέσεως μετά συμπαθούς περιέργειας 
σταματούν ποο δύο εικόνων τοΰ απο εικοσαετίας εν 
Μονάχω άποκατεστημένου "Ελληνος ζωγράβου κ. 
Σαββίδου, οστις καί έν ΆΟν,ναις εξέθεσεν ώραίαν ει
κόνα. άγορασθεϊσαν ύπό τής κυρίας Λίνας Μαυρομι- 
χάλη, ήτις μετά τόσης φιλοκαλίας συμπληρώνει τήν 
συλλογήν της δι' εικόνων Ελλήνων ζωγράφων. Αϊ 
εικόνες τοΰ κ. Σαββίδου, μετ' ιδιαζούσης λεπτότητας 
καί αξιοσημείωτου αρμονίας χρωμάτων έπεξειργασμέ- 
ναι. παριστοΰν σκηνας από τό Χοφγκάρτεν τοϋ Μο
νάχου, τον I!. Κήπον τής πόλεως. όπου ό καλλιτέ
χνης αγαπά, να πέρνα πολλας ώρας.

Ό κ. Σαβδίδης άπό πολλών ετών μελετά νέας με
θόδους εις τόν χρωματισμόν, εικόνες δέ τινες φίλων 
του ζωγράφων, τας όποιας έπεξειογάσθη εις τό χρώ- 
<ι.ι. έκτιθέμεναι εις την ’ΈκΟεσιν τοϋ Μονάχου.προσελ
κύουν τήν προσοχήν καί τήν έκτίμησιν τών ειδικών. 
Τήν μίαν τών εφετεινών εικόνων τοϋ κ. Σαίδίοου 
ήγόρασεν ή επιτροπή τής εκθέσεως δια τό λα- 
χεΐον της.

Άπό τό Μονάχον εστάλη εις τάς 'Αθήνας πρό 
ήμερων και είκών ιστορικής σημασίας, άντιγραφεΐσα 
ύπό άλλου, εύέλπιδος "Ελληνος ζωγράφου. διαμέ- 
νοντος αυτόθι, τοΰ κ. Φερεκύδου. ’< · διοικγ.της τής 
'Εθνικής Τραπέζης κ. Στρέι'τ έσχε αληθώς την ευ
τυχή ιδέαν ναναθέση εις τόν κ. Φερεκυδην την αντι
γραφήν τοϋ εν τά Νέα Πινακοθήκη τοϋ Μονάχου 
περίφημου πίνακος τοΰ “Εσς τοΰ παριστώντος την 
είσοδον τοϋ 'ίασιλέως "Οιωνός εις Ναύπλιον, χάριν 
τοΰ νέου μεγάρου τής Τραπέζης. Ό κ. Ί'ερεκύδης είρ- 
γάσθη έπί διετίαν εις την αντιγραφήν τοϋ πίνακος 
τούτου, τέλειον δε ύπήςξε. κατά την γενικήν ομολο
γίαν, το άντίγραφον.

Ό κ. Ί’ερεκύδης τώοα ασχολεϊται εις την αντι
γραφήν τών σχεδίων τών σκηνών τής Έλλην. Έπα- 
ναστάσεως.διά. τών όποιων εινε διακοσμημένη ή Στοά 
τοΰ Μονάχου (Arcaden), ή ευκαιρία δ' εινε καταλ- 
ληλοτάτη δια τό Μουσείου τής Ιστορικής καί 'Εθνο
λογικής καί ’Εθνολογικής Εταιρίας, όπως αγοραση 
τά αντίγραφα ταϋτα. τά όποια δέν πρέπει νά λείπουν 
από τήν ’Ελλάδα.

ΕΡΓΑ Θ. ΦΛΩΡΑ.—Τόν άρξάμενον μήνα εκθέτει 
έν ιδιωτική εκθέσει έργα της τινά ή παρεπιδημούσα 
ενταύθα έγκριτος καλλιτέχνες καί συνεργατι; τής 
«Πινακοθήκης» δεσποινίς Θάλεια Φλώρα. Έκ τών 
έργων τούτων, άτινα θα έκθεση ή δεσπ. Φλώρα, 
δημοσιεύομεν τρία' τήν «Κιθαρωδόν» ήτις είχε πέ
ρυσι σταλή εις Παρισίους καί ήτις ήγορασθη εσχά
τως, την προσωπογραφίαν τής έν Κων)πόλει δεσποι- 
νίδος Μαρίας Ι’άλλη καί τής Άτθίδος δεσποίνης κ. 
Ε Τζ. Εις προσεχές φύλλου θά δημοσιεύσωμεν καί 
αλλα έργα τής δεσπ. Φλώρα.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ».—Μαθήματα ήθιχής φιλοσο
φίας Ρ. Zanei. Μετάφρασες Δ ΜσρΙτου έκ τής δω
δέκατης εκδοσεως. Έν Σύ ρω. I Αξιανάγνωστος υ.ε- 
λέτη, στεφθείσα ύπό τής Γαλλικής Ακαδημίας),

'Αγγέλλονται;

ΠΟΙΗΣΕΙΣ.—Κ. Μ. Αρχιλόχου.
ιιΦΟΡ.ΜΙΓΞο.—Μηνιαίου μουσικόν περιοδικόν.
«ΙΙΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Ι'.ώ’.Τπό Α. 

Φουστάνου. έν Σύεω.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑ. — Κανονισμός ίπποδρο- 

δρομιών. Έν Άθήναις.
II ι stoics de ΙΈ c ole Frangaise de 

ρ a y s ι> g e depute Puussin jusqu Ά Millet,par Geor
ges l.anoe el Tiistan, Brise. Paris.

lie v u e F r a n c ■■ - Η o ti ni a ι n e — Μηνιαίου 
φιλολογικού καί καλλιτεχνικόν περιοδικόν έκδιδόμενον 
ΙΙαρισίοις. Έν τώ τελευταίω φύλλω τοϋ μηνός Αΰ- 
γούστου περιλαμβάνονται, αξιανάγνωστος μελέτη γαλ
λιστί τοΰ έν ΙΙαρισίοις "Ελληνος άρχιτέκτονος κ. 
Γέλοερτ ύπό τόν τίτλον Les droits du genie, σκια
γραφία. τοϋ ζωγράφου ’Αλεξάνδρου Seen μετά δύο σχε- 
οιογραφημάτων αύτοΰ κλπ.

ΦΙζ.ω. 
ψημένου.

Σ. II. 
*11 αυτή

— Ι'πάρχι: καί Πολωνικόν περιοδικόν εικονογρα- 
Ή είκων περατοϋτάι εντός ολίγων ήμερων. 
Βραΐλαν.—‘II εργασία απαιτεί αρκετόν χρόνον, 

τίμη περίπου.
ΑΙγι'. ήτη. — Θεωρείται παραζεκινδυνευμένη ή καθαίρεσις 

τής ’Αθήνας έκ τοϋ αυτόθι ναού καί ή άναστήλωσι; τή; λα
τρεία; τή; θεάς Άραία:. ΊΙ ά,ενρεθεΐσα ενεπίγραφο; πλαξ 
βεβαίως πρέπει νά ληφθή ΰπ’ ό'ψει Άλλ’ α; άρκεσθώμεν εις 
την ωδήν τοϋ Πινδάρου . . .

Καθίσταται γι-ωσην tic rove t>' ra/c 
ε~αζ>χίαι<: και τ<~·> tfattpixiii ttaHraripovi-rac zyr 
(Tvrtyopiir ζι·)>· (ιτι. διακόπτεται ή Λ·ρόε nv- 
zoi'i: I'l.ZGtrzo.iii ziic u Πιναχοβήχης» άπό τοϋ 
παρό>'το<: giv.l.lov θα έπατα.Ιιιφθί'ι di μόνον άμα 
tij π.ΐιιρωμΐι ίζαμήνον ii ετηοΐας σννάρομης. 
Αί σοτορομαι δέον να διαβιβάζονται απ' εΰ- 
θεί.αΓ πρόι; τήν Αιεί·θ>·νσιν δία ταχυδρομικής 
έπιταγΐις.

Οι ιιετοικοΰντεε παρακα.ίοΰνται νά ει
δοποιήσουν τά γμαφεΐά μας περί τής νέας κα
τοικίας τον.

ΕΞΕΔΟΘΗΣA Ν

ΟΙ ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ
Δράμα ΦΡ. ΚΟΠΠΕ

Κατά μετάφρασιν Α- ΘΕΡΟΥ 
ΔΡ. ΜΙΛ. — Έκδοΰις "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Πωλείται εις τά βιβ.ΙιοποΑεΐα.



γιρο^εχωχ

“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,,

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Θ. ΙΣΣΑΡΙΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΙ KAI MMTATOH ΤΟΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΟΝ ΑΟΗΝΟΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Έάτιατόριον τοϋ αυτοί· ξενοδοχείου. 
Μέγιστοι αίθουσαι ΰλεκτροφύύτιστοι.

Μουόικίι τρίς της έβδομάδος, εξ άρι
στών μουσικών απαρτιζόμενη- 

Τό κέντρον ξένων περιηγητών.
Δίδονται οικογενειακά γεύιιατα
Si»i»|> μετά τό τέλος τών θεατρικών 

παραστάσεων.V

Δ I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δ 111Γ Η Μ ΑΤΑ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ό Σταυρός. —Διπλή κοινωνία. —Ύπό τήν 
εΙκόνα τοϋ Χριστού. —Ό Κωδωνοκρούστης 
—Τό Δισκοπότηρον. —Γνωριμία.—’ΈΕοιιο- 
λογήσεις πράο τά διάμεσο'.—Μέθη.— Ή 
Ιππεύτρια.— Χαμένη αγάπη.— Τό μυστι
κόν.— Ή συμβουλή τοϋ Ιατρού.— Τελευταία 
χαρά. Μυστικιστής. — Ή παραμονή. — 
Τρεϊς έπιστολα!. — Πάσχα πένθιμον. —Ό 
Σαλπιγκτής. - Μία μήτηρ. — Τό Ιδανικόν 
τού γλύπτου.— Έρως ποιητοΰ.— Κόσμος 

όνείρων.

ΔΙ'- 3
Πωλυΰνται είς τά γραφεία μας.

Είς τάς επαρχίας και τό εξωτερικόν 
ο'τέλλονται ελεύθερο ταχυδρ. τείλών.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΎ ΚΑΙ ΛΥΜΠΟΤΣΗ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑ ΙΣ· 34—’Οδός ‘Αγίου Μάρκου—34 

ΟΠΙΣΘΕΝ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ

Τό μόνον ειδι
κόν κατάστημα 
τό όποιον έχε1. 
πλουτισΟν, μέ ό
λα τά είδη τής 
ζωγραφικής ήτοι 
χρώματα ελαιο
γραφίας Καίυδα
τογραφίας. βερ· 
νικία, πινέλα, 
μουσαμάδες, τε
λάρα, παλέτας. 
οκρίβαντας, κα
σετίνας, άνδρεί- 
κελλα, σχέδια 
χρωμολιΟογρα- 
φημένα δι ’αντι
γραφήν , χάρ-ΣΡΩΜΑΤΑ, ΛΙΝΕΛΑΙΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΠΙΝΕΛΑ ΔΓ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

LEFRA.NL ετ G"
PARIS

του ζωγραφικής 
κτλ. Pastel.

Μηχαναΐ διά 
πυρογραφίαν κα’ι 
ολα τά εξαρτή
ματα αυτών , 
σχέδια καί διά
φορα ξύλινα έ
πιπλα διά πυ
ρογραφίαν, δλα 
τά είδη τής bar- 
botine ώ: καί 
διάφορα πήλινα 
δοχεία διά bar- 
botine.

"Ολα τά είδη 
διά Photomi
niature.

ΕΙΔΗ ΚΟΡΝ 1ΖΟΠΟΙΙΑΣ 
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ R.IPOLIN
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