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Μετά την ϊκδοσιν τών έργων τοϋ άλησμονήτου Ά - 
ναστασίου Βυζαντίου, ή αδελφική στοργή χαρίζει εις 
τά Έλλ. γράμματα συνηνωυ-ένον τό εργον τοϋ αντα
ξίου τοϋ Αναστασίου αύταδέλφου, τοΰ κορυφαίου τών 
Ελλήνων δημοσιογράφων. Εις τόν τόμον αυτόν δια
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προσαρμοζομένου πρό τήν βαθύτητα τής σχέψεως. 
"Ολα τά εθνικά καί πολιτικά ζητήματα βσα άπησχό- 
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"Εργον Max Klinger

F. LISZT

[Ή διαπρεπής παρ' ήμΐν μουσικό; κ. ’Αθήνα Σι- 
ρεμέτη, ήτις ήρξατο τών έν τώ Ώδείω διαλέξεων 
της, δμιλήσασα p/.sypt τοϋδε περί Λΐστ χαί Σοπίν, 
ευηρεστήθη να παράσχη ήμΐν τήν μελέτην της περί 
Λίστ, έξ ής τά κυριώτερα μέρη άπηνθίσαμεν. Ή κ. 
Σερεμέτη, συνόδευε τάς διαλέξεις της οι' έχτελέ- 
σειος ύπερόχου ουσκολωτάτων τεμαχίων τών μεγαλο
φυών μουσουργών.

Σ.τ.Δ.]

βίος τού Λΐστ δέν 
παρουσιάζει τάς θλι
βερά; αντιθέσεις, τάς 
οοκιμ.ασίας καί τήν 
πάλην, ήτις άνέδειξε 
άλλους καλλιτέχνας. 
Κυρίως είπεϊν, διήλθε 
τήν ζωήν ολόκληρον 

σχεδόν βαδίζων έπι £όδων. 'Επιτυχία; καλλι
τεχνικά!. καί έπιτυχίαι κοσμικά1, τόν άνέμενον 
πανταχοϋ.

Κατά τάς εύρεθείσας σημειώσεις έν τοϊς χει- 
ρογράφοις του, ό Λΐστ έγεννήθη τώ 1811,κατ'

άλλου: τώ 1809. τή 22 ’Οκτωβρίου έν Dee
ding, χωρίω κειμένω εις μικράν άπόστασίν άπό 
τής Ουγγρικής πρωτευούσης. Έκ τών αρχείων 
τής οικογένειας μανθάνσμεν δτι ήτο Ουγγρικής 
καταγωγής. Ό πατήρ του, λογιστής παρά τώ 
οίκω τοϋ πρίγκηπο; Έστερχάζη, έκαλλιέογει 
τήν μουσικήν ώς ερασιτέχνης.

Τό παιΐίον ήγε μόλις τό 6ον έτος δτε ήμέραν 
τινά ήκουσε τόν πατέρα του έκτελούντα. έπι τοϋ 
κλειδοκύμβαλού συναυλίαν τοϋ Ries. Τήν αυ
τήν εσπέραν έψαλε τό θέμα και τάς κυριωτέ- 
ρας μελωδίας. II πατρική στοργή συνεκινήθη 
μεγάλως έκ τής προώρου ταύτης άποκαλύψεως. 
Άπό τής στιγμής εκείνης, ό μικρός Φράντζ ήρ- 

χισε τήν μελέτην τοϋ κλειδοκύμβαλού.
Μετά τρία έτη ό Λίστ έδωκε τήν πρώτην αυ

τού συναυλίαν έπροξένησε δέ ζωηροτάτην έντύ- 
πωσιν διά τής εκτάκτου διά τήν ηλικίαν του 
μουσικής δεινότητες. Μετά ταϋτα ό πατήρ του 
ώδήγησεν αυτόν εις Βιέννην, οπού τον παοέδωκε 
είς τήν επιμέλειαν τοϋ Czerny. 'Εντός ολίγου δια
στήματος τοσοϋτον έπροόδευσε τό μουσικόν παι- 
σίον,ώστε τά έργα τοΰ Beethoven καί τοΰ Hum
mel σχεδόν δέν παρουσίαζαν μυστήρια δι αυτόν.

Έκ Βιέννης διηυθύνθη μετά τής οικογένειας 
του είς Παρισιού;, ένθα ή κοινωνία μετ' ενθου
σιασμού παρηκολούθει τάς ύπ' αύτοϋ διδόμενα; 
έν τω Μελοδράματι συμφωνίας. Ό μικρός Φράντζ 
ταχέως έγένετο τό κόσμημα τών μάλλον αρι
στοκρατικών αιθουσών. Αί ωραία: δούκισσαι καί 
κομψαΐ μαρκήσιαΐ τοϋ προαστείου τοΰ Αγίου 
Γερμανού μαγευμένα; έκ τής ευστροφίας τών 
δακτύλων του καί τής παιδικής του χάριτος, 
έπλήρουν αυτόν θωπειών καί κατεφίλουν τήν 
ξανθήν κόμην του.

Μεταξύ τών θαυμαστριών του τής έποχής 
έκείνη:,άναφέρομεν τήν κόμησσαν d’AgOUlt,^v 
μετέπειτα γνωστήν έν τω φιλολογικό κόσμω ύπό 
τό ψευδώνυμον Daniel Stern, μέθης άνενέωσε 
τήν γνωριμίαν κατόπιν, μετά παρέλευσιν δέκα 
έτών, δτε ό Λΐστ ήγεν ήδη τό 22ον έτος τής 
ηλικίας του. Τότε δέ διετέλει ύπό τήν έπήρειαν 
ένό; πρώτου έρωτος, τόν όποιον είχεν αίσθανθή 
πρός τήν μαθήτριάν του,τήν νεαράν Δδα de Saint 
Crieg, έξοχου καλλονής άριστοκράτιδα. Άλλά 
τό πάθος του ήτο ατυχές."Αν όχι ύπό τήν έπο- 
ψιν τής αμοιβαιότητας τής αγάπης, βεβαίως 
δμως ένεκα τών αριστοκρατικών προλήψεων τοΰ 
πατρός τής νέας, δστι; τρέμων μή άναγκασθή
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άλλως Μαγυάρον, 
Τοΰτοζ.τόσον έπέ- 
ύγιείας τοΰ Αίστ 

ό μέγα τοΰτο τά- 
παρουσιάζετο όπως 

•ς κόμησσα, ήτις 
7 έτη τόν Λί< 

ή?
ι '

τούτο.

- >

νά κάμη γαμβρόν τόν εύγενή 
έκλεισε τήν θύραν είς αύτόν. 
δρασεν έπί τής ψυχής καί τής 
ώστε παρ’ ολίγον έσβύνετο τ 
λαντεν, εάν εγκαίρως δέν 
παρηγόρηση αύτόν ή φιλόδοξ 
καίτοι ύπερβαίνουσα κατά 
έν δλη τή λαμπρότητι τής καλλονής της 
τών χαρίτων της.Είνε γνωστόν τό έπί δέκα 
κλήρα έτη διάρκεσαν αίσθημα

Άλλ' έπανέλθωμεν είς τόν δωδεκαετή καλ
λιτέχνην.

Έν τώ μέσω τών θριάμβων του, είργάζετο 
καθ’ έκάστην έπί 12 fugues τοΰ Μπάχ, μετα- 
φέρων αύτάς έκ τοΰ προχείρου άπό τόνου είς 
τόνον. Είς τό γύμνασμα τούτο ό νεαρός καλλιτέ
χνης οφείλει τήν θαυμασίαν ευχέρειαν τοΰ έκτε- 
λεϊν έκ τού προχείρου. Διεκόπη έν τή μελέτη 
του ύπό θριαμβευτικού ταξειδίου είς ’Αγγλίαν. 
Έπανελθών είς ΙΙαρισίους έγραψε σονάτας, φαν
τασίας, διαφόρους ποικιλοτροπίας. Άλλά δυστυ
χώς ή πατρική δοξομανια διήγειρε καί τήν τοΰ 
υιού καί ό μικρός Αίστ δεκατετραετής μόλις, 
συνέθηκε μελόδραμα ύπό τόν τίτλον Don San
cho καί Le Chateau de l’amour, δπερ παρε- 
στάθη τή 17 ’Οκτωβρίου 1825. Καίτοι έκρίθη 
ύπό τού κοινού μετά πολλής επιείκειας, έν τού- 
τοις τό έργον απέτυχε. Μετά παρέλευση» τριών 
μηνών, συνοδευόμενος πάντοτε ύπό τών γονέων 
του, έγκατέλειψε τούς ΙΙαρισίους δπως έπισκε- 
φθή τάς κυριωτέρας πόλεις τής Γαλλίας. Παν- 
ταχοΰ δέ έτυχε θερμότατης ύποδοχής καί ζωη
ρότατων επευφημιών.

Κατά τήν επάνοδον έκ τής καλλιτεχνικής 
ταύτης περιοδείας είς Boulogne, ό Αίστ ύφί- 
στατο τό δυστύχημα τού θανάτου τοΰ πατρός 
του’ ή απώλεια αύτη έγένετο αιτία νά εγκατα
σταθώ είς ΙΙαρισίους μετά τής μητρός του, ήν 
έλάτρευε καί πρός τήν οποίαν άπέδιδεν δλον τόν 
σεβασμόν καλού υιού. Θά λάβητε ιδέαν τής τρυ
φερός πρός τήν μητέρα του άγάπης, δταν άκού- 
σητε ότι πολλάκις συνέβαινε νά κοιμηθή έπί τής 
κλίμακος, έάν έπέστρεφεν άργά τήν νύκτα, έκ 
φόβου μή διά τών βημάτων τήν έξυπνήση. Τήν 
πρωίαν τής επομένης τόν εύρισκον κουρασμένου, 
άλλά εύτυχή διότι δέν είχε ταράξη τόν ύπνον 
τής λατρευτής του μητρός.

Μία συμπατριώτες τού διάσημου διδασκάλου 
διατελέσασα γραμματέας αύτοΰ, κατά τό τέλος 
τοΰ βίου, οπότε ή όρασίς του έξασθενήσασα έκ 
τής πολλής νυκτερικής έργασίας δέν τώ έπέ- 
τρεπε νά γραφή συνεχώς, ή Ίάγκα Βώλ, μάς 
παρουσιάζει τόν Αίστ ώς άτομικότητα έκ τών 
μάλλον παραδόξων, άποτελουμένην έκ σκιάς καί 
φωτός, δσον ούδεμία άλλη. Ό χαρακτήρ του ήτο 
σύμπλεγμα έκ μερών δυσαναλόγων δαίμονος καί 
άγγέλου,διότι ό άγγελος ύπερεϊχε τοΰ δαίμονος.

Διό καί αί επιτυχία». του ώς ανθρώπου δέν 
ύπεχώρουν είς τάς τοΰ καλλιτέχνου. ΙΙλεϊσται 
λόγιαι καί έκ τών μάλλον διάσημων γυναικών 
ήοάσθησαν τοΰ νεαρού μουσικού. Άπό τοΰ 1838 
μέχρι τοΰ 1848 περιώδευσεν άνά τήν Εύρώπην, 
τυγχάνων έν δλαις σχεδόν ταις πρωτευούσαις 
ενθουσιασμού, προσεγγίζοντας πρός φρενίτιδα.

(Ακολουθεί) ΑΘΗΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ

* ΛΙΙΟ ΤΛΣ ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ *

ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΜΟΥ

ι

ΑΤΩ στό χώμα, μέ παι
δική γλυκύτητα εις τά 
χείλη, μέ τα βλέφαρα 
κλειστά, στό πλάι μου, 
ήταν γνρμένη ή αγάπη 
μου.

Έγώ, τρεμουλιαστός,
σάν τό δρφανεμένο πουλί ποΰ έρημο στό δένδρο 
μοιρο/.ογάει, μέ ανοικτό τό βιβλ.ίο, τής έψιθύ- 
ριζα στίχους, γεμάτους φλόγα.

Εκείνη άνοιγόκλεινε μέ περιπάθειαν τά μα
γεμένα μάτια καί στη θωριά της εμπρός έσβύ- 
νετο ή φωνή μου μέσα στον στήθους μου τήν 
άβυσσον.

Άκούμπησα τό χέρι μου στό χέρι της, τό μα
λακό, τό φιλτισένιο. ’Ανατρίχιασαν επάνω στην 
παρθενική σάρκα τά δάκτυλά μου.

Και μ’ένα γλυκό στίχο, πλησιάζω ακόμη, καί 
τά μάγουλά μου αισθάνονται τήν Αναπνοή της 
ζεστή άπό τά στήθη της νά βγαίνη.

Είχε τά μάτια κλεισμένα, μά ξάγρυπνος ό νοΰς 
της ήτο.

Γέρνω, καί τά χείλη σιμόνω.
Αναστέναξε ή κόρη' εγώ λιγωμένος άπό Αγά

πην, σέρνομαι κοντά της άκόμη περισσότερο.
Μοΰ ίφάνηκε πώς ή Πύλ.η τον Ουρανόν ά

νοιγε.
Καί ίγώ—Θεός τότε Αληθινός—ψιθυρίζω είς 

τόν άγγελον ποΰ είχα στό πλάι μου.
— Παναγίτσα μου .. . Σέ λατρεύω !
Καί έκείνη χωρίς τά μάτια της ν’ άύοίξη, 

μ’ ένα μισοάνοιγμα τών χειλέων τών λευκών, 
μοΰ άπαντρ. :

— ΊΙ Παναγίτσα σου θά πεθάνη !

Έξαφνα περνά, άπό επάνω μας ένα σύννεφο 
βαρύ, κατάμαυρο.

’Έκλεισα τά μάτια μου. . .

Σκοτάδι Απέραντο. Είμαι ξαπλωμένος μέσα 
είς τάφον. Λυμένα τά χέρια μου, έξέφυγαν άπό 

τή χωματένια μου καρδιά. Τά βαθουλά μου μά
τια δέν βλέπουν. Μόνο στά χείλη μου κάτι Ανα
δεύεται : "Ενα σκουλήκι.

Περνούν δυο μέρες.
ΊΙ άξίνα ταράσσει τήν ήσυχία τοΰ μνήμα

τός μου.
Τά χώματα τά βγάζουν άπό κοντά μου.
Στην εξαρθρωμένη κάσα μου κάτι άκουμπάει 

καί σειέται δλη' σειέται καί ή καρδιά μου.
Τά σκουλήκια κρύβονται.
’Ανοίγουν τά βλέφαρά μου.
Στ’ αυτιά μου παπά ψαλμωδίες Αντηχούν.
Μιά μακρννή φωνή μέ τρομάζει.
Μοιρολόγι δέν εΐνε.
Είνε μιά παληά μυστική φωνή :
«ΊΙ Παναγίτσα σου θά πεθάνη)).

Τήν βάζουν στο πλάι μου. "Αρχισαν νά ρί
χνουν οί γέροι νεκροθάφτες τό χώμα, όταν ξα
πλώνω τό χέρι μου στό πρόσωπό της. Καί α- 
κουμβά στό νυμφικό της στεφάνι. Περνώ μέ 
τάλλο χέρι μου τό χέρι της. Τό σφίγγα). Χέρι 
απαλό, άλ,λ.ά χωρίς ζωή' άβρό, αλλά παγωμένο.

Πλησιάζω μέ πόνο είς τά χείλη της.
Καμμιά Αναπνοή.
Σέρνομαι μέ τά σάβανά μου.
Τό εικόνισμα τρέμει ποΰ μοΰ έχουν βάλη. . .
Καί πλησιάζω μέ τρόμο.
« Παναγίτσα μου . . . Σέ. λατρεύω !»
Καί μου άπαντά μία λιγοθυμώμένη φωνή ; 
«Καί. νεκρή δική σου είμαι.»
Καί ένα άνατρίχιασμα ζωής μ’ Ανασταίνει.

Άνοιγα),έπειτα άπό νεκροφάνεια τόσης ώρας, 
τά μάτια μου. Άπό μιά χαραμάδα, μέσα στά 
χώματα, μέ τήν παράξενη μυρωδιά τους έπειτα 
άπό τήν βροχή τών δακρύων, βλέπω σέ μία 
Ακτίνα κεριοΰ αναμμένου τό πρόσωπό της. Τί 
γαλήν)/ είς τήν κάτωχρη δψι της ! Τί ζωή είς 
τήν νεκρωμένην εκείνην ύλην !

Είμαι ευτυχισμένος. Τήν Αγαπώ τώρα περισ
σότερο, διότι δέν φοβούμαι τίποτε. Ούτε τούς 
Ανθρώπους, ούτε τόν θάνατον. Είμαι μέγας κυ
ρίαρχος. ’Ω δέν Ανταλλάσσω μέ δλον τόν κόσμον 
τήν νεκράν μου. Τά χείλη εκείνα ποΰ μέ μιά 
λέξι μ’ έκυλονσαν σέ αρμονίες καί Αφύπνιζαν 
τά πειό γλυκά αισθήματα, τά χείλη τά λεπτά, 
τά τριανταφυλλένια, οί οφθαλμοί οί όποιοι. Ακτι
νοβολούσαν, καί είς τό βάθος τών όποιων τό 
μελανόν, έσμιγε τό κυανοΰν τοΰ ουρανού καί τό 
λευκόν τοΰ κύματος, κοιμούνται ύπό τό διαφα
νές κάλυμμα τών βλεφαρίδων. Καί δσιο συλ
λογίζομαι οτι δέν θά μέ "δουν πλέον, δτι τά στήθη 
εκείνα επάνω είς τά όποια δταν έζη έστήριζα πό
θων φλογερών οικοδόμημα, λυώνουν τώρα είς 
το χώμα, σπαράζω, άλλά καί Αγρια χαρά μέ 
Αναζωογονεί.

’Άψυχα, έστω' άλλ’ ίδικά μουΑΑν τόν Θεόν 
(λάτρευα ζών; τόν έλάτρευα διότι κατόρθωσε νά 
πλάση ένα τόσον τέλειον πλάσμα ωσάν αυτήν. Τώρα 
ποΰ τό έλ.άκτισε, ποΰ τό συνέτριψε, Αντικαθιστώ) 
εν τή λ.ατρεία του τόν εαυτόν μου,εις τάς οστεώδεις 
άγκάλας τοΰ όποιου θά συγχωνευθοϋν τής ά- 
φρώδους σάρκας τά μόρια.’Ανώτερος είμαι τοΰ 
Θεού, διότι τώρα είμαι ένα σώ>μα μέ αυτήν' 
συνεχωνεύθησαν τά δύο ίγώ είς ίν φτερούγισιια 
τής ψυχής.

'^Χ1· δεν είναι προδοσία τοΰ Θεού ποΰ νέ 
κρωσε τήν πειό πειστική τής ύπάρξεώς του Από 
δειξι. Είναι ήττα.

Τήν Αγκαλιάζ(ι) υπό τό γηϊνον σκέπασμα. 
’Επάνω μου ώς άστήρ λάμπει ό φανός, ποΰ τρο
φοδοτεί μέ έλαιον ή μητρική στοργή. Αιά πρώ
την φοράν τήν φιλώ). Φίλημα σπαρταριστό. Φί
λημα άπό τό όποιον δέν απεσπάσθην.

Άλλ' ήτο τόσον λίγη ή ζωή. ώστε είς τό φί
λημα έκεΐνο έσβυσε. "Εκτοτε δεν εννόησα τίποτε. 
Γυρμένος επάνω της, έμεινα διά παντός έτσι.

ΊΙ συγχώνευσις συνεπελ.έσθη τώ»' σωμάτων.
II

Έξνπνησα είς τάς εύθυμους φωνάς της. 
.-ίέν ήτανε κοντά μου. Είχε φύγη μέ τόν τό
μον τώιν ποιήσεων στά χέρια διά νά εύρη δύο 
μελωσουργούς, τούς όποιους είχεν αιχμαλωτίσει 
τό πρωί.

()ί γέλιοτες έφθαναν Αργυροί. Τό φόρεμα ίκολ- 
πούτο τρελλά' ό τόμος αίφνης έπεσεν άπό τά 
χέρια της καί ήρχισε νά τρέχη έδώ) κ’ εκεί.

Τό σνννεφον είχε παρέλθει.
Έκυψα καί πάλιν' Ινόμιζα δτι θά εύρω, δπως 

πρώτα, τήν άγαπημένην μου σύντροφον, άλλ’ ε- 
πείσθην δτι ήμουν ευτυχέστερος έν τώ τάφω. Ένω 
εκεί τήν άφήκα είς τάς άγκάλας μου, έδώ) τις οίδε 
ποιός βάναυσος βραχίων θά έκμυζήση τήν άφρό- 
πλαστη ζωήν, ή όποια σφύζει μέ τόσην γοργό- 
τητα είς τά παρθενικά στι'/θη της . . .

Ά)·τίκρυσα τόν ουρανόν, ΐνα άνεύρω έκεϊ όινα- 
λαμπάς ζωής. Ω, προτιμότερος ό θάνατος !

Καί δταν έγύρισα κάτι» τά μάτια καί τυχαίως 
Ανάμεσα σέ δύο κυπαρίσσια διέκρινα τό φεγγο- 
βόλημα τών οφθαλμών της, εις τό όποιον ή πο
νηριά έ.λ.αμπύριζεν, έβλασφήμησα τήν στιγμήν, 
ποΰ ή τύχη ήθέλησε νά μέ άπαλλάξη Από 
τά σάβανα τοϋ ονείρου όιά νά ριφθώι άοπλος 
καί ταλαντευόμενος είς τί/ν άβυσσον τιον μαγι
κών ματιών της, δπου ή Αγάπη μου εύρε βαθύν, 
Απέραντου τάφον ....

ΔΙΚ
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I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Αυτογραφία.

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ*'

Ή καλλιτεχνία έκ τής Ένετίας έπί δύο αιώ
να:, τόν δέκατον πέμπτον κα'. οέκατον έ’κτον, 
έφθασεν εις τήν ακμήν τής δόξηο. Είς τήν αρχι
τεκτονικήν συνενοΰτο ή δυτική μετά τής ανατο
λική; μεγαλοφυΐα;, εί: αρμονίαν δίδουσαν δείγ
ματα πρωτοτύπου £υθμού. ΙΙολύ έπέορασεν ο 
βυζαντιακό; όυθμό; κατ’ άρχάς, έπειτα δέ ή 
άναγέννησι; τή; τέχνη;, φυσικώ τώ λόγω,έπρεπε 
να έπιδράση έπί τών Ενετών καί έμόρφωσεν 
•δίαν σχολήν. Τό πρώτον μημεϊον κλασική; αρ
χιτεκτονικής ήτο ή τώ 1400 τελειωθεϊσα μεγα- 
λοπρεπή; πύλη τού Ναυστάθμου. Έκτοτε συνε
νώνουν τήν Βενετικήν χάριν μετά τή; σοβαρό- 
τητο; τού ^ωμαικού ρυθμού καί τής τόλμη; τού 
μεσαιωνικού. Εναργέστερα καταφαίνεται ή Βε
νετική πρωτοτυπία εϊς τήν ζωγραφικήν, ήτι: 
άπεικάζει τόν Βενετικόν βίον. Ό ζωγράφο; εί- 
χεν εί; τήν φαντασίαν, είς τόν νοΰν, είς τήν 
καρδίαν τά; συμπαθητικά; ξανθά: Ένετίδας,τού; 
πολυτελείς πατρικίους, τόν ζωηρόν χαρακτήρα 
τών κατοίκων, τήν φύσιν, ήτι: τόν περιέκλειε' 
ό κυριώτερος χαρακτηρισμός τή; Ένετικής σχο
λής είνε ό έκτακτο; χρωματισμός. ΊΙ’ πολιτική 
τόλμη, τό πολιτικόν θάρρος, ή πολιτική δύναμι; 
τής Οαλασσοκρατείρας διακρίνεται καί εις τού;

’) Συνέχεια. 

καλλιτέχνας. Εί: τήν αγιογραφίαν διακρίνεται ή 
αρχαία πραγματικότη; ή ή χριστιανική ταπει
νοφροσύνη. Ή Βενετική σχολή αριθμεί πολλούς 
έξόχους καλλιτέχνας έν τή ζωγραφική. Έν αύτή 
τή άκμή τής τέχνης, αναφαίνεται εί; μέγα',, ό 
Τιτσιάνος, ό αμίμητος χειριστής τών χρωμάτων, 
ό κατά βάθος μελετήσα; τήν φύσιν. Είς τόν ζω
γράφον ή πρώτιστη μέριμνα δέον νά εινε ή με
λέτη τής φύσεως. Διό, έξοχος καλλιτέχνης καί 
επιστήμων, ό Λεονάρδος da Vinci,γράφει : « Ό 
«ζωγράφο; δέν πρέπει ποτέ νά μιμηθή τόν τρό- 
«πον τού άλλου, διότι τότε θά είνε Ιγγονος και 
ΗούχΙ τέκνον της φύσεως. Τά φυσικά πράγματα 
«είνε έν μεγάλη αφθονία. Μάλλον νά προστρέξη 
«τις είς τήν φύσιν ή είς διδάσκαλον, όστις άπό 
«τήν φύσιν έδιδάχθη».

Ό καλλιτέχνη; έτιμάτο μεγάλω; παρά τών 
Ενετών, διό ήτο ένδοξος, πλούσιος. Διασκέδα- 
ζεν ενίοτε μέχρι; έκτακτου άσωτίας. Εί; έν δεΐ- 
πνον λ. χ. έλαβον μέρος χίλια·, γόνδολαι «στο- 
«λισμέναι μέ ώραιοτάτα; γυναίκα; καί άντηχού- 
»σαι άπό αρμονίας φωνών καί οργάνων». Είς τήν 
οικίαν των έδίδοντο συναυλία'..γεύματα, οεϊπνα. 
’<» ζωγράφο; ήτο φίλο;, φίλτατο; τή; μουσικής. 
Οί καλλιτέχναι ήσαν καθ’ δλα έλεύθεροι.

Τού: καλλιτέχνας έσέβοντο οί πατρίκιοι, καί 
αύτή εκείνη ή αυστηρά καί ύποπτο; κυβέρνη
σες. Διηγούνται επεισόδια τινά περίεργα. Ημέραν 
τινα εί; κενόδοξος πατρίκιο:, μετέβη είς τόν ζω
γράφον Τιντορέτον διά νά κόμη τήν εικόνα του 
καί παρεκαλεί αύτόν νά είκονίση καλώ: καί έπι- 
μελώ; τήν πολυτελή ενδυμασίαν του καί τού; 
πολυτίμου; στολισμού; του. Ο ζωγράφος ωργι- 
σθη καί άποτόμω; λέγει είς τόν πατρίκιον :

— Σύρε νά σού κάνη τήν εικόνα σου ό Βά
σανο;.

Ό Βασάνο; ητο καλλιτέχνης οιακρινόμενος 
εις τό νά παριστάνη φυσικότατα τά ζύα

“Αλλην ημέραν μεταβαίνουσι πρό; έπίσκεψιν 
τού Τιντορέτου Ίεράρχαι καί Γερουσιασταί. Είς 
τούτων παρετήρησε τώ καλλιτέχνη, δτι έζω- 
γράφιζε πολύ ταχέως καί ότι άλλοι ζωγραφίζουν 
αργότερα καί συνεπώς εντελέστερα. Ό καλλιτέ
χνης άπαντά :

— Οί άλλοι δέν ενοχλούνται κατά τήν ώραν 
τή; έργασία; άπό σκαιοΰς καί ενοχλητικούς.

Οί Ίεράρχαι καί οί Γερουσιασταί άπήλθον 
σιωπηλοί,διότι δέν έτόλμων νά εΐπωσι λέξιν πρό; 
τόν ζωγράφον,αφού οί καλλιτέχναι έχαιρον δλης 
τή; ελευθερία;.

’Ενίοτε εί; τήν ακόλαστον φαντασίαν τών ζω
γράφων οί ίεροεξετασταί έφρόντιζον δπω; ή αγιο
γραφία είνε σύμφωνο; μέ τά ιερά κείμενα.

Ό Παύλος Βερονέζος, ό έξοχος ζωγράφος, 
ήρέσκετο είς τάς εικόνας νά είκονίζη παράδοξα 
πράγματα καί αναχρονισμούς. Οί μοναχοί τών 
’Αγίων Ίωάννου καί Παύλου, τού ειχον παραγ-

Χωρική.
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γειλει τόν Μυστικόν δεΐπνον. Ή έργασία ήρξατο 
και ό μέγα; καλλιτέχνης είκόνιζεν άνθρωπον; μέ 
γερμανικά όπλα, γελωτοποιού; μετά ψιττακών, 
υτηρέτα; αίμορραγούντας έκ τή; ρινός καί άλλα 
τοιαύτα. Αλλά καί είς αυτούς τού; ’Αποστό
λου; ήθελεν ο καλλιτέχνης κάτι παοάδοξον καί 
ούτως έκαθάριζαν τινέ; τού; όδόντα; διά τού πει- 
ρουνίου ! Τούτο μαθόντες οί ίεροεξετασταί δι
καίως απεφάνθησαν ότι διακφμωδεϊται ή θεία 
παράστασις και προσεκάλεσαν τόν καλλιτέχνην 
καί έκαμον αύτφ τάς δεούσα; παρατηρήσει;. Ό 
καλλιτέχνης άπήντησεν, δτι είκόνιζεν ανθρώπου; 
και άλλο δέν σκέπτεται, ότι εργαζόμενος λαμ
βάνει τήν άδειαν εκείνην, ήν έχουσιν οί ποιηταί 
και οι τρελλοί καί δτι είς τόν νούν τοιαύται σκέ
ψεις διά τά θεϊα, δέν τού έρχονται. Οί ίεροεξε- 
τασται έννοεϊται, δτι τόν διέταξαν νά άφαιρή 
-αν δ,τι άντίκειται είς τά θεϊα, έννοεϊται δ’ έ- 
πζσ’ΐί> δτι ό καλλιτέχνης δέν έδωκεν ούδεμίαν 
σημασίαν είς τάς διαταγά; καί έκαμε τήν εικόνα 

αυτός* ήθελε καί ήτις καί νύν έτι, μετά τρεις 
αιώνας, διεγείρει τόν θαυμασμόν.

Τοιαύτης ούσης τής Ένετικής πολιτείας, ορ

θώ; έσκέπτετο ό Σανσοβίνο; — καλλιτέχνης καί 
ουτος — άπαντών ει; τόν δούκα Κόσιμον, δστις 
τόν προσεκάλει είς Φλωρεντίαν, εί; τόν δούκα 
Ηρακλή, δστις τόν ήθελεν εί; Φερράραν καί είς 
τόν Παύλον Γ’. δστις τόν έζήτει είς τήν Ρώ- 
μήν : « ’Αφού έχω τήν τύχην νά ζώ εί; μίαν δη- 
«μοκρατίαν (Βενετίαν) θά ήτο τρέλλα, νά φύγω 
»διά. νά ζήσω ύπό απόλυτον ηγεμόνα.»

Καί ήδη άρχόμεθα τή; ιστορία; τή; άναγεννή- 
σεω; τής ελληνική; ζωγραφική;,διά τής Επτα
νησιακής σχολής.

II

Οί επιφανείς καί έμβριθεϊς περιηγηταΐ Spon 
καί Wheler,οΐτινες τφ 1G75 περιηγήθησαν τήν 
Ελλάδα, ιστοοούσιν ότι οί πεοισσότεοοι λόνιοι 

κατώκουν εις τάς ύπό τήν κυριαρχίαν τών 'Ενε
τών νήσους. Άριθμούσι δέ τούς πλείστους έν 
Κερκύρα, καί παρατηρούσιν ότι οί Κερκυραϊοι 
ήσαν φιλομαθείς (I). ΊΙ πρωτεύουσα αύτη τού 
Ίονίου Πέλαγους ύπήρξεν ένεκα τής γεωγραφΐ-

(1) Voyage z-.λ. Lyon 1078 τόμ. Λ’, σελ. 125—Ί53-
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κής θέσειός της ευτυχεστέρα πασών τών λοιπών 
νήσων. Ο·. Κερκυραϊοι κατά τούς δεινούς έκεί- 
νίυς χρόνου; ήσαν οί μάλλον πεπολιτισμένοι, εί- 
χον Ακαδημίας έπί 'Ενετοκρατίας καί τζζΏ.ν. 
διέπρεψαν ώ; άνθρωποι τών γραμμάτων.

Οί τόποι έκτιμώνται έζ τή; φιλολογίας των. 
Οί έξέχοντες νόες εινε τό κάτροπτον τής αζίχς 
ριΰς χώρας. Μικρά ή Ελλάς κατά τούς αρ
χαίου; χρόνους, άλλ’ έδέσποζε,έκυρίευε διατών 
γραμμάτων καί διά τής τέχνης. Μέγα τό ρω
μαϊκόν κράτος, άλλ' έζησε μάλλον διά τής φι
λολογία; του. "Αν έχάνοντο μεγάλα·, χώρα’., ώς 
ή ’Ιταλία καί ή ’Αγγλία, τό όνομα όμως τών 
Ιταλών καί τών Άγγλων Οά έζη χάρις εις δύο 

μόνους ανθρώπους,τόν Δάντε καί τόν Σαϊκσπηρ.
Κοινωνία ουναμένη νά έκτιμ.ήση κατά τούς 

χρόνους έκείνους τήν καλλιτεχνικήν αξίαν τοϋ 
ΙΙαναγιώτου Δοξαρά ήτο κατάλληλο; ή Κέρκυρα 
καί συνεπώς ό καλλιτέχνης έκεΐ διάμένων δέν 
έφοβεϊτο νά φανή καινοτόμος ζωγραφίζων κατά 
τήν ιταλικήν τέχνην τόν βίον καί τά μετά θά
νατον τοϋ Πολιούχου τή; Κερκύρα;'Αγίου Σπυ
ρίδωνος, ού τό λείψανου, μετά τοϋ τής αγίας 
Θεοδώρα; τή; Αύγούστας. έκόμισεν, μετά τήν 
άλωσιν τή; Κωνσταντινουπόλεως, ό πρεσβύτερος 
Γεώργιο; Καλοχαιρέτης.

Ό Παναγιώτης Δοξαρας δέν εινε γόνος κερ- 
κυραίκοϋ οικου(1) ουδέ άλλου τή; Έπτανήσου, 
άλλά τέκνον πελοποννησιακής οικογένειας, ήτις 
διεκρίΟη διά τόν ηρωισμόν ύπό τήν Ένετίκήν 
σημαίαν καί έσχε τήν δόξαν νά δώση εις τήν 
Ελλάδα τού; πρώτου; καλλιτέχναι, οιτινες 

τελεσφορώ; έδρασαν εί; τήν νεοελληνικήν τέ
χνην. Πολλοί, πλεϊστοι τών ’Ελλήνων έγκατέ- 
λιπον τήν γεννέτειραν αύτών καί καταφύγιου εύ- 
ρισκον είς τήν ’Επτάνησον, δπως άναπνεύσωσ; 
ελεύθερον άε’ρα. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται 
καί ό ιππότης Νικόλαος Δοξαρά;, έζ. Μάνης 
καταγόμενος,άνήρ ανδρείος· ζ.ατέφυγεν δ’ ούτο; 
εί; τήν Ζάκυνθον.

(1) Ό κ. Σ. Κ. Παπα^ώργιος, ΐκ παραδρομής βεβαίως. 
καλβΓ τόν Παναγιώτην Δοζαρκν Κερχυραϊον (Συλλογή τών 
ασμαπκών ακολουθιών και σνναςαρΐων τοϋ έν άγιοι; πατρός 
ήμών Σπυρίδωνος : Έκδοσις Ραφτάνη ίν Άθήναις 1883 σελ. 
«' έν υποσημειώσει.

(2) Σά6α : Ή κατά τόν 1Ζ’. αιώνα έπανάστασιί τής 
έλληνική; φυλής (1684 —1715) Άδήναι 1865.

(3) "Ορα Brusoni. Historia riel!* ultima goerra fra 
Turchi e Veneziani. Venezia 1673-40 catelli. Historia 
della veneta guerra in levante contro I’impero Otto-
mano, Colonia 1705.

Ή δεζάτη έβδομη έζατονταετηρί: είνε αξιο
σημείωτος διά τήν ’Ελλάδα ένεκα τής έπαυα- 
στάσεως τή; ύποζιυηθείση; ύπό τώνΈνετών(2). 
Ο ’Ενετό; δέν έμενεν ήσυχος διά τά 'Ελλη

νικά μέρη(3) άλλά τώ 1684 άρχίζει σοβαρώ; 
νά στρέφη τά βλέμματα αύτοϋ πρό; τήν ’Ελ
λάδα. Τά ένετικά όπλα έθεωροϋντο σωτήρια 
παρά τών πλειστων χριστιανών κατοίκων, οιό 

καί έλάμβανον καί ούτοι τά όπλα, ΐνα ύπηρε- 
τήσωσι τήν πατρίδα. Ούτω, πολλοί τών Ελ
λήνων έπολέμησαν ήρωϊκώ; ύπό την Ενετικην 
σημαίαν. Ναί μέν τών πλειστων πατριωτών αί 
έλπίδες δέν έπραγματοποιοϋντο ( *) άλλ’αί ένε- 
τιζ.αί στρατεϊαΐ ήσαν έκπολιτιστιζαί καί επω
φελείς κατά τούς χρόνου; έκείνους (2).

Έ'ίς τόν άναβρασμόν εκείνον, ό Νικόλαο; Δο
ξαρά; δέν έμεινεν άπαθής. ΙΙροθύμως τίθεται ύπό 
τήν ύπηρεσίαν τή; ένετικής πολιτείας και σπεύ
δει είς τήν Μάνην, μετά δέ τοϋ Παύλου Μάκρη 
στέλλονται μετά πολεμοφοδίων, διότι έγνώριζον 
τά μέρη τή; Μάνη; καί ήσαν φίλοι τών επισκο
πών οιτινες είχον έπιρροήν έπί τών κατοίκων (3). 
’() Δοξαρά; άυέλαβε έργον μέγα καί επικίνδυνον 
ν ’ άποστήση άπό τών Τούρκων τού; συμπολιτας 
αύτοϋ ύπέρ τών Ενετών, καί νά άποκαλύψη 
εί; αύτού; τά.; δυνάμει; καί τά κινήματα τών 
πολεμίων, διό καί συνετέλεσεν εί; τήν άλωσιν 
τών φρουρίων Ζαρνάταν, Κελεφά καί ΙΙασαβά 
καί έχων μεθ' έαυτοϋ αξιόλογου δύναμιν ύπηρέ- 
τησε χρησίμω; εί; τό στευόν τή; Κορίνθου. Διο 
καί αί υπηρεσία·. αύται άυτϊμείφθησαν δι ’ εζ.χω- 
ρήσ-ω; έγγειων κτημάτων έν ΙΙελοποννήσω και 
διά τιμών (4).

Ό ήρως ούτος άπέκτήσεν υιόν, τον Πανα
γιώτην, δστις διέπρεύεν εί; τήν ύπηρεσίαν τή; 
Ένετίας καί έγένετο μέγα; καλλιτέχνη;. Επι- 
σήμως αγνοείται ό τόπος τής γεννήσεώ; του. 
Γνωρίζομεν μέν θετικώς τήν έζ. Καλαμών κατα
γωγήν του, άλλ ’ ούδαμώ; ρητώ; μέχρι σήμερον 
άναφέρεται ή πόλις έν ή έγεννήθη. Αύτό; ούτο; 
ό καλλιτέχνη; παρά τώ ίδίω ονοματι παρατι- 
θησι τό έθνιζ.όν έπώνυμον, χαρακτηρίζων εαυτόν 
ώ; ΠεΛοποννήσιον. i-ι δέ τινι καλλιτεχνήματι 
αύτοϋ ώ; Λακεδαιρόνιον. Πιθανόν νά έγεννήθη 
έν Καλάμαις,δπου ήτο ό πατήρ του εγκατεστη
μένος, άλλά πιθανότερον νά έγεννήθη έν Ζα- 
κύνθω δπου ό πατήρ του ζ.ατέφυγεν. Παρά σε
βαστού φίλου Λευκαδίου έλάβομεν σημείωσιν,όι 
ή; φαίνεται έπισήμω; δτι τή 27 Δεκεμβρίου τοϋ 
έτους 1761 άνετέθη είς τόν Νικόλαον Δοξαράν 

νά ζωγραφίση τήν ούοανίαν τοϋ νάρθηκος του Ναού 
αγίου Μηνά. Τήν εποχήν έκείνην ό καλλιτέχνη; 
εύρίσκετο εί; Ζάκυνθον. Έπισήμω; άγνοεϊται καί 
τό έτο; τής γεννήσεώ;. Είνε γνωστόν έν τούτοι; 
δτι άπέΟανεν εί; τήν Κέρκυραν τή 12 Φεβρουάριου 
τοϋ έτους 1729 έτών έζήκοντα επτά καίέτάφη έν 
τώ Ναώ τοϋάγ. Σπυρίδωνος,άρα έγεννήθη περί τό 
1 662,αν έσημειώθησαν όρθώ; τά τής ηλικίας έτη.

[ Ακολουθεί-]
ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΧ

(11 ΙΙρβλ. ΣάΟα Μ* άν.
(21 'Ορα τό κατ ’ αΰτάς έκδοβέν λαμπρόν σύγγραμμα : 

Amy Λ. Bernardy: Venezia e il Turco nella seconda 
meta del secolo XVII con docamenti inediti e con pre- 
fazionc di P.Villari Firenze 1902.

(31 Locatelli 'ί·Λ. άν. Τομ. Α'. σε). 94.
(4) Μσυστοξΰδου : Έλληνομνήμων σελ. 17.

ΑΦΩΤΙΣΤΟ
ΜΝΗΜΑ

Σέρνεται ζερό τό φύΛΛο, 
Ό Βορριας τό παραδέρνει 
Σ άγνωστη ρεριΐι τό σέρνει 
Τρίζει τοϋ δέντρου τό ζ.ύΛο.

Κι' όταν ςτόν ουρανό φανούν 
Άχνά γΛυκοχαράρρατα, 
θά σδύσουνε, θά βουθαθοϋν 
Τά νεκρωγένα κΛάρρατα.

‘Ω ! τότε πειά δεν θά ποθής 
Νασαι νεκρός στά ρνήρατα. 
Μόνο θά θέΛρς τής ζωής 
Τιι ζωιτανά φι.έήρατα.

ΞΕΝΟΙΑΣΤΟΣ ΥΠΝΟΣ

Κάποτ «γ·ε τήν έ.Ιπίδα 
Μέσα ’ςτό χΛωρό του χρώρα. 
Τώρα ίσιαζε ’ς τό χώρα
Της ζωής του ή ρανίδα.

Ό ϋορριας στριφογυρίζει
Σέ σκοτάδια τό τυΛίγει.
Μέσ' ςτό χώρα τάφο ανοίγει. 
Και βαρειά-βαρεία ρουγκρίζει.

Μιά τοϋ ήΛιου άναΛαρπίδα 
'ΕΛαρψε ρέ ριϊίς κι' έσβύστη 
Άχ ! τό ρνήρα δε φωτιστή 
Ο ντε απ' τή ζανδή άγτϋδα.

ΑοοράστηΛα, άπόστασα
άπ' τό πο.Ιΰ ταζεϊδι,

Κ' έδώ 'ςτόν ώρρο σου κορρό, 
ςτοϋς φουντωτούς σου κ.έώνους, 

Γέρνω, δενδρί, τιι σώρα ρου, 
τής ροίραυ 'γώ ζεσκ./ίδι,

Α ' έδώι βαθειίι 'ςτή ρίζα σου 
θάβω πα.Ιιιούς ρου πόνους.

Κάθε ριά γ.Ιυκειά έ.Ιπίδα 
Σάν τό φώ>ς κι' αύτή εχάθη 
εΤε χώρει σε τέτοια βάθη 
Ούτε ριά χΛωρή αχτίδα.

Κάρε σκιά, κάρε δροσιά, 
κάρε π.έατειίι κ.ΐωνάριιι,

Νά ρέ φυ.Ιΐιζης απ' τοϋ ή.Ιιοϋ 
τή φ,Ιογερή πνοή'

Κάρε ρου στρώρα ρα.έακό. 
'Άχ ! κοφτερά Λιθάρια 

δ/οϋ ξέσχισαν τή σάρκα ρου 
"ςτιι δρόρο τό ρακρύ.

ΣΤΑ ΜΝΗΜΑΤΑ

'Ε.έα νά πάρε ριά βραδυά 
Πέρα 'ςτιι άσπρα ρνήρατα. 
Ποϋ ζοΰν άνθοί. ζοϋνε δεντρά, 
Από καρδιών συντρίρρατα.

Κάποια θ' άκούσοι,ρε βοή, 
Σάν άπό άγρια κέρατα, 
Γιατί βογκούνε 'ςτή σιγή 
Κάθε νεκρού τά κρίρατα. 

θ'ε νά σέ πάω στής ζωής 
Τ ατέλειωτα χα.Ιάσρατα, 
Κ' έκεϊ χορό τρεΑ,έό θά 'δρς 
Νά σέρνουν τά φαντύσρατα.

Γιατί 'ςτά ρνήρατα οί νεκροί 
Τά κόκκα.Ιά τους τρίζουνε 
Καί Λαχταρώντας τή ζωή 
Στής νύχτες τριγυρίζουνε.

Κάρε αγκάθια, δέντρο ρου, 
ι'ΐ συρφορά ίίν ρέ φτάσρ

Καί διώζέ την, γιατί καιρό 
ποΛϋ ρέ κυνηγφ'

Ώρα τήν ώρα θά φανή 
πίσω απ ’ τά ραϋρα δάση'

Γιά ακούσε τί βοητό 
’ςτό διάβα της σκορπά.

Καί ’ςτή φωνήρου έσείστηκε 
τό άιβηΛό δεντρί ρου,

Κ' ένα κρεββάτι φτειάνει ρου 
παράξενο, στενό.

ΆπΛόνω ρέσα βιαστικά 
καί κρύβω τό κορρί ρου,

Κ ι' ακούω ρέσ ’ 'ςτόν ύπνο ρου 
νανούρισρ ’ άπαΛό.

"Ετσι, ροΰ Λέει τό δενδρί, 
ποΰ σ' έχω ιιγκαΛιάση

Κι' ιίν ερθ' ή ραύρη σιρφοριι 
θά φύγρ βιαστική'

Γιατί θά δή τό ζύ.Ιινο 
κρεββάτι πούχω φτειάση

Καί θά τό βρή ποΛύ στενό' 
—Ξενοιάσου αύτοϋ, κα.Ιή !

ΑΙΜΥΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

• I ΛΛΗΧΕΣ ΚΛΛΛΙΤΕΧΧΛΙ * 1

*) Τέλος.
(1) Ή «Άθηνά» τής 6 ’Απριλίου 1840 εγοαφε 

ifcSL Σ·Χ,',8έΡίΛπ'1 τ“ έξής : «Ό Καστριώτης 
. Ύ! υπο ανθρώπων ανεπιτήδειων. Ό ύποχοινόμενος 

την αδελφήν τοϋ Καστριώτου Ελένην, είχεν όλα τά 
χαρακτηριστικά ’Αθιγγάνου γυναικό;».

(1) «Ό χ. Ν. Φορμάνος επιχείρησα; τήν άνάστα- 
σιν τοϋ' αρχαίου ελληνικού θεάτρου υποθήκευσε καί 
αυτά τά κτήματά του πρό; κατόρθωσιν τοΰ σκοποΰ, 
σήμερον δέ μένει πένης παρευρισκόμενο; μόνον εϊ; 
τάς δημοπρασίας των ...» (Τοξότη; — φυλλάδ. 5 
καί 6 1841).

(2) Πρόλογο; εί; «'Αρμόδιον καί Άριστογείτονα» 
σελ. β'. έν Άθήναις 1840.

(3) Ει; 'Αθήνας ό Άριστία; έξέδωκε και τήν τρα
γωδίαν του «'Αρμόδιος καϊ Αριστογείτων ή τά ΙΊα- 
ναθήναια».

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ

Ε'ΓΑΞΎ τώ·/ επιφα
νών ζαλλ'.τιχνών 
τώ·/τιμησάντων ναι 
τιμώντων ού μόνον 
τήν μιζράν νήσον 
Τήνον,αλλά za't τήν 
Ελλάδα σύμπασα·/, 
είναι ζαί ό Γιαν

νούλης I. Χαλεπας, άγνωστος μέν ίσως εις τούς 
πολλούς, γνωστότατος δέ είς τούς είς τάς ω
ραίας τέχνας ασχολούμενους. Ό· Γιαννούλης I. 
Χαλεπας, δυστυχώς διά τήν έν τοϊς σπαργάνοις 
είσέτι εύρισζομένην 'Ελληνικήν ζαλλ-.τεχνίαν, λίαν 
ενωρίς έξέλιπεν άπο τον καλλιτεχνικόν ορίζοντα 
οΰτινος ήτο άστήρ καταυγάζω·/’ μαρτύρια δέ τής 
έξαιρετιζής ιδιοφυίας αύτοΰ είναι τά εν Άθήναις 
έργα του : Το μνημεΐον τής κόρης Άφεντάκη,ευρι
σκόμενον έν τή είσόδω τοΰ Α . Νεκροταφείου Α
θηνών, εινε αριστούργημα τέχνης προχαλοϋν τήν 
κοινήν προσοχήν, θαυμασθέν ζαί ,Οαυμαζόμενον 
παρά τε τών ήμετέρων ζαί ξένων καλλιτεχνών ώς 
το άρτιώτερον έργον τής 'Ελληνικής γλυπτικής’ 
πολλά καί πολλής δυνάμεως έργα ύπάρχουσιν έν 
τφ Νεκροταφείφ ’Αθηνών, πάντων όμως δεσπόζει 
τό μνημεΐον τής Άφεντάζη. Ό «Σάτυρος παίζων 
μέ τόν Έρωτα» έργον άριστον, περιζοσμοΰν τήν 
είσοδον του μεγάρου τοΰ ζ. Κ. Καραπανου, είναι 
έπίσης δημιούργημα τοΰ ίδιου καλλιτέχνου’ άλλά 
ζαί άλλα έργα έφιλοτέχνησεν ο διαπρεπής γλύ
πτης, άτινα έδραδεύθησαν ύπό τε τής 'Ολυμπιακής 
’Επιτροπής ζαί τής 'Ακαδημίας τοΰ Μονάχου.

Ό Γιαννούλης Χαλεπας, υιός γλύπτου, έγεν- 
νήθη έν Γΐύργφ τοΰ δήμου ΙΙανόρμου τής Τήνου 
τήν 24 Αύγούστου 1854’ είς ηλικίαν δέκα έξ έτών 
είσήλθεν εις τό ΙΙολυτεχνεϊον ’Αθηνών ζαί έμαθή- 
τευσεν ύπό τόν αείμνηστον γλύπτην Γεώργιον Δρά
σην’ αί πρόοδοι τοΰ Χαλεπά ήσανγοργαί ζαί ζατα- 

πληζτιζαί, προζαλέσασαι τόν θαυμασμόν τοΰ προϊ
σταμένου του διδασκάλου’ μετά τάς ένταΰθα σπου
δάς του αριστεύω·/ ζαί βραβευόμενος μετεδη εν ετει 
1873 είς τήν ’Ακαδημία/ τών Ωραίων Τεχνών 
έν Μονάχω’ ή έπίδοσίς του είς τήν γλυπτικήν έθαυ- 
μάσθη ύπό τών καθηγητών τής ’Ακαδημίας, εις 
ην άφοΰ έφοίτησεν έπ: τρία έτη ζαί μετά τήν ίζτέ- 
λεσιν πολλών έργων έπαινεθέντων ζαϊ βροβευθέν- 
των ύπό τής επιτροπής τής Άζαδημ’ας διά χρυ
σών ζαί αργυρών μεταλλίων,κατήλθεν είς τήν Ελ
λάδα έν έτει 1876. Κατά τήν έν Μονάχω διαμο
νήν του διάσημος ’Αμερικανός γλύπτης περιηγητής 
έπισζεοθείς τήν ’Ακαδημίαν άπεθαύμασε τά έργα 
τοΰ 'Έλληνος καλλιτέχνου, ζαί εύφημον εποιήσατο 
μνείαν έν τή δημοσιογραφία .

Δυστυχώς διά τε τήν καλλιτεχνίαν ζαί δια τήν 
’Ελλάδα, ό μέγας ούτος Ί’ήνιος καλλιτέχνης ήφα- 
νίσθη λίαν προώρως . Έν έτει 1878 ένω εξετελει 
μίαν θαυμασίαν καλλιτεχνικήν σύλληψιν, τήν «Μή
δειαν φονεύουσαν τά τέκνα της», έπαθε νευρικήν 
διατάράξιν ήτις μεθ’ δλας τάς ιατρικός περιθάλ
ψεις, έν Ρώμη ζαί άλλαχοΰ, δέν άπεζατεστάθη. 
ίίαρεφρόνησε αναζητώ·/ τό τέλειον’ άλλος θά ήρ- 
ζεϊτο είς τήν εργασίαν έζείνην’ έκεϊνος, έβαινε μα
κράν πολύ. ΤΙ «Μήδεια» καίτοι ατελής, υπάρχει 
άλλ' άγνωστον ποΰ. ώς ζαί άλλο εργον του ή 
«’Ελεημοσύνη». Καί εύρίσζεται ήδη ό δύσμοιρος 
καλλιτέχνης άπό πολλών έτών έν τώ φρενοζομείω 
Κέρκυρας, έν τή ζωή μέν, άλλά νεκρός διά τήν 

τέχνην.
= · ζοχοί

------- >·■-------

ΓΕΛΟΙΟ ΚΛΑΜΜΑ
ι

ΑΙώνιο Παράδεισο ξανοίγει στή ψυχή μου 
τό φ.ίογισμέεο μάτι σου—ε’Ζπιύα μυστική' 
με ένα σου χαμόγελο χρυσώνεις τή ζωή μου 
με όνειρα γοργόφτερα—ουράνια μουσική.
Μά όακμυσμένο σάν ΐλωρώ τό μάτι σου, πεθαίνω. 
"Ολα μοΰ είναι Κόλασις, αΙώνια φυλακή 
με λόγια τή καρδούλα σου άχ ! δέλω νά γλυκαίνω 
μά φλόγα τά δάκρυα σου μ’ άνάβουν μυστική.

II

Έγώ κι’άν κλαίω,γέλα σύ' τό γελοίο με τό κλάιμμα 
είναι Αδέλφια κι’ή καρδιά μανονλα τους καλή' 
τό ίδιο ή άμοιρη πονεί τά δυό και τό'ιχει τάμμα 
όταν τό ενα ξεψνχιϊ, τό άλλο νά μιλή . . .

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΥΧΑΙ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1838—1842 ’)

Έν μέσω τής φρενίτιδο; καί τοΰ ένθουσιασμού 
οιτίνες κατέλαβον πάσα; τά; τάξεις τής κοινω
νίας τών ’Αθηνών διά τό ιταλικόν μελόδραμα, 
ένεφανίσθη ο Ν. Φορμάνος καί άνέλαβε νά δώση 
μερικά; δοκιμαστικός παραστάσεις ελληνικών έρ
γων έν τφ νεοομήτφ έλληνικφ θεάτρφ.

Τό πράγμα άνηγγέλθη διά τής «Φήμης» τής 
16 Μαρτίου 1840 ώ; εξής :

«Είς τό θέατρον Σανσώνη θά παριστάνωνται 
τού λοιπού καί ελληνικά·. διάφοροι τραγωδία·.· 
προκαταρκτικέ»; δέ ήδη ήγοράσθησαν δέκα παρα
στάσεις διά δραχμάς 5,000 καί θά παρασταθή 
πρώτον ο Τιμολέων παρά τινων κυρίων οϊτινε; 
εύηρέστησαν έν Σύρω».

Πράγματι οί κύριοι αυτοί «οϊτινε; εύηρέστη
σαν έν Σύρφ» έσωσαν μετά τινας ήμερα: ύπό 
τήν διεύθυνσιν τού Καστόρχη τόν Τιμολέοντα τού 
Ζαμπελίου καί κατόπιν τόν Σκενδέρμπεην (’·). 
Άλλ’ είτε διότι δέν «εύηρέστησαν» καί έν’Αθή- 
ναι; οί φιλόκαλοι,όπως έν Σύρω,είτε διότι ό κό
σμος προετίμα τό ιταλικόν θέατρον, αί παρα
στάσεις τού δυστυχούς Φορμάνου έδίδοντο πρό 
κενών καθισμάτων, ή κενότης τών όποιων ήοξατο 
όσημέραι νά μεταδίδεται καί είς τά θυλάκια τού 
απλοϊκού έπιχειρηματίου!

Άλλ’ άρά γε, ή άνικανότη; τών ηθοποιών νά 
ήτο ή αφορμή τής αποτυχίας τών ελληνικών 
παραστάσεων ή αί δικαιολογία·. τών άποτοοπια- 
ζομένων εις τό άκουσμα τής άπό σκηνής ελλη
νική; γλώσσης, 4; διετύπωναν ώς εξής :

«Τό θέατρον ήτο σχολείου τού λαού δτε α
γνοουμένη; τής τυπογραφίας, συνήθροιζον οί Εύ- 
ριπιδαι, Σοφοκλεϊς, Αισχύλο·., Άριστοφάνεις καί 
Μένανοροι, τρεις χιλιάοε; λαού καί άναμιγνύον- 
τ«; τήν ξηράν διδασκαλίαν μέ τήν διά τών αι
σθήσεων ήδονήν, ένέσπειρον είς τά; ψυχάς των 
τόν πρό; τήν ελευθερίαν έρωτα, τήν εύσπλαγ- 
χνίαν, τά γενναία φρονήματα, ή άπεδείκνυον τό 
γελοϊον τών ανθρωπίνων αδυναμιών άλλά σή
μερον δυνάμεθα εί; τόν κοιτώνα μας μόνοι νά 
οιοασκώμεθα, άναγινώσκοντες δράματα. Εί; τό 
θέατρον λοιπόν δέν συχνάζομε·/ διά νά ώφελού- 
μ-θα, αλλα οιά νά οιασκεοάζωμεν τό μήκος τών 
χειμερινών νυκτών, καί φυσικώ τώ λόγω ώ; 
μάλλον ήδυνόμενοι εί; τό ιταλικόν μελόδραμα, 

προκρίνομε·/ αύτό τών κωμωδιών καί τραγωδιών».
Η ίκανότη; βεβαίως τών ηθοποιών δέν ήτο 

τοσαύτη ώστε αυτή μόνη νά προσελκύη τά πλήθη 
εις τό ελληνικόν θέατρον άλλ ’ ούσέ αί δικαιο
λογία·. τών «έραστών τού ιταλικού μελοδράμα
τος» ησαν αποχρώσαι νά πείσουν τούς κατοί
κους τής πρωτευούσης νά μή προσέρχονται εί; 
τάς έλληνικάς παραστάσεις.

Οι λόγοι ήσαν άλλοι· πολύ σοβαρώτεροι. 
Καί τούς λόγου; αύτού; τούς άνευρίσκω είς τόν 
«Observateur grec» τή; 28 Δεκεμβρίου 1841. 
ΙΙραγματευόμενος ό συντάκτης τής ρηθείσης έφη- 
μερίδο; περί ελληνικού θεάτρου καί τή; ενόχου 
αύτού ανυπαρξίας, καίτοι οί λόγιοι τή; εποχής 
ταύτης δέν ήμέλησαν νά γράψουν καί μεταφρά
σουν διάφορα δράματα καί κωμωδίας, έπάγεται 
τά έξή; βαρυσήμαντα :

«On avait m£me commence a representer quel- 
ques pieces, lorsque des conseilleurs de la 
c o u i· o n n e, trop enclins a representer comme dan- 
gereux les 0l6ments nationaux que n’ayant pas com- 
pris, ils avaienl frappe de leur antipathie, mirent 
opposition A ce que cette tendance des esprits pOl 
se ddvelloper».

Ιδού ή κυρία αφορμή τής αποχής τού κόσμου 
από τάς ελληνικά; παραστάσεις καί τή; κατα
στροφής τού δυστυχούς Φορμάνου δστις ολίγου 
δεϊν νά πνίγη είς πέλαγος χρεών (*).

Ώς ήν επόμενον, αί πύλαι τού ελληνικού 
θεάτρου έκλεισαν καί πάλιν, δτε τόν ’Ιούλιον 
τού 1840 ό Κωνσταντίνο; Κυριάκού Άριστία; 
«διά νά ολιγοστεύσουν τής ψυχής του οί φόβο·., 
μήν άποθάνη πριν ίση τόν ελεύθερον κόσμον,τού 
όποιου οί πρόγονοι τήν δλην ύφήλιον έκράτιναν 
καί διέσωσαν ίσως» (2) ήλθεν έκ Βουκουρεστίου 
είς Αθήνας. (3)

Ή άφιξι; τού Άρ'.στίου άνεκίνησε καί πάλιν 
τό περί θεάτρου ζήτημα. Τή ένεργείφ αύτού 
συνέστη καί Εταιρία, «Φιλοδραματική» όνομα- 
σθεϊσα σκοπόν έχουσα τήν ύποστήριξιν τού ελ
ληνικού θεάτρου.

Εύθύς άμέσως μετά τήν συγκρότησιν τής 
'Εταιρίας, ό Άριστία; ήρχισε νά γυμνάζτ νέους 
καί μίαν νέαν ήτις ήτο καί ή πρώτη ήτις έμελλε 
νά πατήση τάς σανίδα; τή; "Ελληνικής σκηνής.

ΠΙΝΛ.1ΧΟ®Μ1Χ»< ■ ·
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τήν 24 Νοεμβρίου 1840 έοόθη ή πρώτη ύπό 
τήν οιεύθυνσιν τοΰ Αριστίου παράστασής καθ' 
ήν έοόθη ό Άριστόοημο; τοϋ Μόντη(·*). « II 
δίκαια περί τού άνδρός φήμη, γράφει ό «Αιών» 
τής 27 Νοεμβρίου 1840 έν κυρίω αρθρω, άπε- 
τέλεσε τήν υπέρ ποτέ πολυπληθεστέραν συρ
ροήν τών θεατών κατά τήν έσπέραν ταύτην. Τά 
θεωρεία καί τό έδαφος ή ό περίβολος τού θεά
τρου, αν καί τόσον εύρύχωρος, δέν ήδύναντο νά 
περιλάβωσ: περισσοτέρους. Είς τό προσκήνιο·?, 
κεκαλλωπισμένον μέ τεχνικήν έργασίαν, ό Κ. 
Άοιστίας άνέγνωσε κατά πρώτον Λογίδριον, 
εκτεταμένου μέν υπέρ τό δέον, άλλά πλήρες έν- 
θουσιασμού, ειλικρίνειας, εύσεβείας καί πατριω
τικών αισθημάτων. Δι αυτου απέοωσεν ουτο; 
τούς λόγους τής έπί τήν σκηνήν άναβάσεώς του 
μέ μιγάλην μετριοφροσύνην, όνομάσας καί τούς 
μέλλοντας νά λάβωσε μέρος είς τήν παράστασιν 
τοϋ δράματος κ.τ.λ. ...»

« Ή σκηνή ήρθη μέ τήν μεγαλειτέραν ανυ
πομονησίαν τοΰ Κοινού. Ο Κ. Λριστιας, φέ- 
οων τό πρόσωπον τού Αριστοδήμου καί όροθετών 
έπ' ακριβώς τάς αλλοιώσεις τής ψυχής, έδείχθη 
ό ήρως τής εμπαθέστατης αύτής παραστάσεως, 
σύρων είς εαυτόν τήν προσοχήν, τόν θαυμασμόν 
καί τόν έπαινον όλων. Ή έκφρασίς του, συνημ
μένη μέ λαμπρότητα καί ενέργειαν, αί κινήσεις 
καί τά πάθη του, οδηγούμενα άπό ψυχήν γεν- 
ναίαν καί ένθερμον, έδοσαν είς τούς θεατά; τόν 
φυσικόν τύπον αύτού τού παρισταμένου προσώ
που τού Αριστοδήμου. Διηγέρθησαν κινήσεις καί 
πάθη, καί όχι τέρψεις καί συμπάθεια·, είς τάς 
ψυχάς τών θεατών έν γίνει. "Οτε μάλιστα περιέ- 
σφιγγεν είς τάς άγκάλας του τήν Κισήραν ο 
'Αριστόδημος, πλησιάζων τήν καρδίαν του είς 
αύτήν, τότε έρρευσαν δάκρυα άπό τούς οφθαλ
μούς δλων διά τήν δυστυχή ειμαρμένην ταύτης 
καί τού πατρός τήν τρομεράν λύπην. ’Ελαττώ
ματα προσβεβλημένα, αδικίαν έστηλίτευμένην, 
θρόνους αίματοβαφεϊς πάσχοντας, τόν πατριωτι
σμόν καί τήν στοργήν εις τόν κολοφώνά των, 
ιδού δ,τι εΐδομεν είς τόν ’Αριστόδημον».

Ή παράστασις μετά τού αύτού ενθουσιασμού 
έπανελήφθη καί τήν 8 Δεκεμβρίου ίδιου έτους, 
άλλά δυστυχώς ήτο καί ή τελευταία διότι άντε- 
νέργειαΐ σοβαραί αρχήν έχουσαι τάς περιφήμους 
«conseilleurs du roi»(1 2 * * * *) έματαίωσαν τά σχέ
δια τών μελών τής Φιλοδραματική; εταιρίας.ήτις 
καί μετ’ ολίγον διελύθη.

(1) Ή μετάφρασις τοΰ ’Αριστοδήμου έγένετο παρά 
τοΰ ίδιου Αριστίου.

(2) Εις τόν λόγον δν έξεφώνησεν ό "Αριστίας κατα
τήν πρώτην τοΰ Άοιστοδηαου παραστασιν «κατέκρι-
νεν αύστηρώ; ένα τών Γραμματέων ώς προτιμώντα
τοΰ Ελληνικού τό 'Ιταλικόν θέατρον» («Αιών» έν κύ
ριοι αρθρω 27 Νοεμβρίου 1840).

Ό δυστυχής Άριστίας, ούδέν επιτυγχάνω»

ΘΗΚΗ 

πρός άνασύστασιν τού ελληνικού θεάτρου, απήλ- 
θεν είς Βουκουρέστιον όπόθεν εστειλε προς την 
επιτροπήν τής Φιλοδραματική; εταιρίας τήν κά

τωθι έπιστολήν :

«ΙΙρδς τή>· tv Άϋήναις
Σ. Επιτροπήν τ»}; Φιλοδραματική; Εταιρίας 

Βουκουρέστι, 2θ ’Ιουνίου 1841 
Κύριοι,

Έπέστρεψα ίθιν ήλθα, πειθόμενος είς τήν 
φωνήν τού καθήκοντος. Οί καλοί Δάκες, με ύπε- 
δέχθησαν άσπασίως’ μ’ έτίμησε καί ή Σ. Κυ
βέρνησε; τού τόπου' εύγνομονώ αλλά . . . κ εγω 
μίαν πατρίδα ζητώ. Η ειμαρμένη μ άπεμά- 
κρυνεν άπό τήν Ελλάδα δσον περισσότερον έπρο- 
σπάθησα νά τήν πλησιάσω ! Μή παροςύνη ύμάς 
ή έκφρασίς τού πόνου' είναι πικρός, Κύριοι, ο 
χωρισμός τών ομογενών ! Ούχί, δέν λησμονώ 
τάς οποίας καί παρ ' αξίαν μέ προσέφερον τιμάς 
οί μεγάτιμοι "Ελληνες καί μάλιστα έκεϊνο·. τους 
όποιους έγνώρισα περί τά τέλη' πολλά αργα 
τούς έγνώρισα ! ωραίος καί κατά τήν ψυχήν ό 
ακέραιο; "Ελλην ! άλλά. μοχθηρόν καί καταχθό
νιον τέρας ό βάναυσος, κερδαλεόφρων απελεύθε
ρος δούλος ! Σέβομαι, Κύριοι, καί τιμώ τήν 
όποιαν έπιθυμίαν έχετε νά μέ ίδήτε πάλιν και 
ωσάν νά βλέπω πάλιν άκόμη έκείνην τήν έπιτί- 
μιον σοβαρότητα έπί τούς εύγενεΐς υμών χαρα- 
κτήρας διά τόν αποχωρισμόν ένός ελάχιστου ομο
γενούς' αθώος αύτός καί μέ πολύν ενθουσιασμόν 
έπέδραμεν είς τάς τρυφερά; άγκάλας υμών τάς 
εύρε θερμά; άλλ’ έξησθενημένας, διότι πολύ ές 
αύτών έςήντλησεν αίμα ή σημερινή τής ’Ελλά
δος πολυστένακτος ελευθερία.

’Ελπίζω, άφού μέ θέλετε, ότι οι εύεργετούν- 
τες Δάκες, όλίγην έχοντες εμού χρείαν μετ’ ου 
πολύ θέλουσι μ ’ άποστείλει ν ' άναπληρώσω εις 
τάς 'Αθήνα: τήν (άποβλέπουσαν τήν τιμήν μου 
πρότερον) έπιθυμίαν υμών, άν πρόκηται τι αγα
θόν έκ τής άπαιτουμένης σοβαράς δραματικής οι- 
δασκαλίας τήν όποιαν ύμεϊς τιμώντες μ ενε- 
πιστεύθητε.

Τη; Σ. έπιτρβπης της ΦιΛβ9(αματιχή; Έταιρια;

Ό ευπειθέστατος 
Κ. Κ. Άριστίας

Άπό τής αναχωρήσει»; τού ’Αριστίου ή αυ
λαία τής έλληνικής σκηνής έμεινε καταπετα- 
σμένη μέχρι τού 1842 δτε συνέστη ή πρός συν- 
τήρησιν τού έν Άθήναις θεάτρου εταιρία.

Ν. I. ΑΑΣΚΑΡΗΣ

ΕΡΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣ

—Ώ χρόνια, χρόνια ! 'Σ τό κύλισμά σας 3λα 
σά σίύνετε. δλα τα λυώνετε !

Αύτά ήσαν τά ύστερα τά λόγια τοΰ "Ερημου του 
Γέρου, που 'ξεψυχώντας έψιθύρισεν ακουμπισμένος 
'ς τον ώμον τής σαβανώτρας,τής Κυράς Σταμάτας.

Καί όταν ή σαδανώτρα ιστορούσε τές τελευταίες 
στιγμές τοϋ Γέρου Καπετάνιου 'ς τή γειτόνισσά 
μου τήν Κυρα I Ιλουμίτσα κα: περνώντας έγώ τήν 
ακόυσα, έφερα ευθύς 'ς τό νοΰ μου δλην τή ζωή 
του "Ερημου.

"Ημουν μικρό παιδί ακόμα καί ή χαρά μου ήταν 
τό καλοκαίρι κάθε βράδυ, δταν 'σχολνούσα,νά πη
γαίνω 'ς τ<;ν άκρογιαλιά καί νά βλέπω δλα τά βα
πόρια, ποΰ αράζανε ςτή σκάλα, πώς 'φεύγανε, 
ποιους έφερναν καί ποιους έπερναν άπ' τό χωριό.

Έκεϊ, 'ς τήν ακροθαλασσιά, πρός τά δεξιά τοϋ 
χωριού, ήταν τό σπίτι τοϋ Καπετάν Στέλλιου' 
σπίτι πλούσιο καί αρχοντικό, μέ λιθόστρωτο μου
ράγιο, μέ μ.αρμαρέν ο μπαλκονάκι.

Προτού ακόμα καλοβραδυάξη.ταχτικότατα, τήν 
ίδιαν ώρα, 'ξεπλώριζε άπ' τό Κιόμπασι ό Καπε
τάν Στέλλιος μέ τό πανέμορφο βαποράκι — έν ’ 
άπ' τά πολλά, πού έχει ή Εταιρία τού Βοσπόρου.

«Οΰ! Οΰ ! Οΰ!» Σφύριζε άπ'έκεϊ τό βαποράκι 
κα: τό σφύριγμά του άκούουνταν θαμπά-Οαμπά 'ςτήν 
ακρογιαλιά τοϋ χωριού μας.

'Αμέσως άνοιγαν τά γυάλινα θυρόφυλλα τού 
μπαλκονιού κ’ έόγαινεν ή γυναίκα καί ή κόρη τοϋ 
Καπετάν Στέλλιου. Κα: οί δυό’κρατούσαν άπ' ένα 
μεγάλο μαντήλι μεταξωτό καί άπ’ ένα τηλεσκόπιο. 
'Κύτταζαν πρώτα καλά-καλά μέ τά τηλεσκόπια 
πρσς τό βαπόρι καί ύστερα με τά μαντήλια τους 
άρχιζαν τά σινιάλα καί τούς χαιρετισμούς. Καί δσο 
άνέμιζαν τά μαντήλια, δός του κα: τό βαποσάκι 
’σφύριζεν : Οΰ ! Οΰ ! Οΰ !

Αμα έφθανε 'ς τά θεραπειά, ευθύς εκείνες 
έμπαιναν ’ςτό σπίτι καί ’ςέ ’λιγάκι κόρη καί μάνα 
ησαν καί οι δυό ’ς τή σκάλα καρτερώντας νάρθη 
’ς τό Βουγιουκδερέ τό βαπόρι, ποϋ μόλις άραζε·/, 
ανέβαιναν 'ςτήν ταράτσα του.

Ευθύς ή κόρη ώρμοϋσ-ν άλαφρή καί γελαστή 
ςάν , τήν περδικοπούλα 'ς τόν πατέρα της, που 

τή ’γλυκοφιλοϋσ- ’ς τό μέτωπο καί τής έδιν’ 
ενα μπουκέτο λουλουδάκια, καί ύστερα 'πήναινε 
κα: ’καθούντανε καί πάλ: κοντά ’ς τή μητερ'ούλα 
της κα: τό βαποράκι εξακολουθούσε Γσια τό δρόμο 
του, ταξειδεύωντας πρός τόν Γενή - μαχαλά καί 
τα Καδακια. Κα: άμα έτέλειωνε τό δρομολόγιό 
του, μόλις άρχιζε νά σουρουπώνη, 'ξαναγυρνοϋσε 
και άραζε ’ςτή σκάλα, δπου ώς ’ς τό πρωί τής 
άλμης 'μέρας £μίνί δεμένο. Κ ’ έβγα ναν καί 
οι τρεις μαζύ, ό Καπετάν Στέλλιος, ή γυναϊκά του 
*-αι ή κόρη του, κέκαμναν πέντ’-έ'ξη γύρους ’ςτήν 
ακρογιάλια καί υστέρα ’πήγαιναν 'ςτό σπίτι τους.

Αυτό, ίγένουνταν κάθε 'μέρα, χρόνια ολόκληρα, 
και ολ οι χωριανοί τούς έκαμάρωναν καί τούς 
εχαιρουνταν.

'Λ ' ν727 7·* = κόσμος ;
Ο Καπεταν Στέλλιος, ένας ώμορφάνθρωπος, 

νησιώτης θαλασσοθρεμμένος άπ’ τή Μύκωνο, μέ 

ξανθά γένεια καί μαλλιά, μέ μέτωπο ’ςάν τόν κα
θρέφτη' σοβαρός, 'περίφανος καί γλυκομίλητος' 
αληθινός αφέντης. Ή γυναϊκά του, ή καπετάνισσα, 
με όλα της τά τριανταπέντε χρόνια, έμοιαζε 'ςάν 
είκοσι χρόνων κοπέλλα' ξανθή κ:' αύτή, μέ λυγε
ρού κυπαρισσιού ανάστημα, φεγγαροπρόςωπη' ’ςάν 
περπατοϋσεν, είχεν τόν άέρα ρήγισσας' 'ςάν έστέ- 

κουνταν,ειχεν τήν δψι άγάλματος ώραίου. Καί μαζύ 
μαύτές τές χάρες,ή Καπετάν Στέλλιενα, ή Κοκ- 
κώνα Τριανταφυλλιά άπό τήν ΙΙάτρα,ήταν 'ξακου
στή ςτήν αγαθότητα,μοναδική 'ςτή ’νοικοκυρωσύνη.

Καί ή κόρη τους, ή μονάκριβή τους θυγατέρα; 
"Ω. εκείνη ήταν ένας κρίνος μέ ψυχή μοσχόβολη, 
ήταν ένα περιστέρι μέ χειρουδική λαλιά. Γι ’ αύτό 
καί ή μόνη της χαρά ήσαν τά πουλιά καί τά λου
λούδια.

Λουλούδια καί πουλιά ’ς τήν κλίνη της, 'ς τό 
μπαλκόνι, 'ς τό μουράγιο, ’ς τά παράθυρα, παντού' 
δ/,ο το σπίτι έπλημμυροϋσεν άπό μόσχους καί κε- 
λαιδισμό.

Μα τάχα τή γλυκύτερη μοσχοβολή καί τή με
λωδία τήν άρμονικώτερη 'ς τό γαλήνιο σπιτικό δέν 
τήν έχυνε τό καλόκαρδο έκεϊνο πλάσμα, ή μυριό- 
καλλη παιδούλα ;

Τή θυμούμαι !
Τότες ήταν ώς δώδεκα χρόνων κορίτσι κέγώ μι

κρό παιδί. Καί δταν ’περνούσε άπό σιμά μου ή 
ευλογημένη οικογένεια, 'ς τό στήθος άπό εύλάβεια 
τά χέρια έσταύρωνα καί τή Όωρούσα.

ΗΛενιώ—έτσι τήν έλεγαν τήν κόρη—'πήγαινε 
’μπροστά 'ςάν χαμογέλιο ρόδινο 'Απριλιάτικης αυ
γής καί σκορπούσε όλοΰθ ’ ελπίδες καί χαρές, καί 
μόλις μεβ) επε. μέ χαιρετούσε μέ μιάν καλωσύνη, 
’ςά’ νάμουν άδελφάκ: της.

— Καλή ’σπέρα, Γιάγκο !
— Καλή ’σπέρα, Λενιώ !

νήτης .'
— Ευχαριστώ, νά ζήσης κ.' έσύ καί νά χαίρεσαι.
Κετσ: περπατώντας έσπερνε τούς χαρωπούς χαι

ρετισμούς της, θεσπίσια τής ψυχής 'της μϋρα’ ’ς 
ολα τα παιοια, ς όλους τους γνωρίμους της.

Καί κατόπι τήν ακολουθούσαν ό πατέρας καί ή 
μητέρα.

Καί σιωπηλοί τήν έβλεπαν !
"Ω, πόσα όνείρατα νά έπλαττεν ή φαντασιά τους! 

Ιίόσες γλύκες ελπίδες νά έχαιδεΰανε τό φίλτρο,πού 
δλην τή ψυχή τους έξουσίαζεν !

Έττ: ημερα-ήμερα. ’ςάν αθόλωτο ποταμάκι ανά
μεσα ’ςέ άνθοπλουμισμένες όχθες, 'κυλοΰσ-ν ή ζωή 
τους καί ή κόρη έμεγάλωνεν κέμεγάλωνε μαζύ της 
καί ή αγάπη τών γονιών της .

Είχαν περάσει έξη-έφτά χρόνια.
κάθε βράδυ, ταχτικώτατα, τό βαπόρι «πρό

βαλλε άπ ’ τό Κιόμπασι σφυρίζωντας. Κάθε βράδυ 
έβγαιναν απ τό μπαλκόνι μάνα καί κόρη καί ’χαι
ρετούσαν τόν 'νοικοκύρη τους καί ήταν πανηγύρι ή 
ζωή τους όλη κέπανηγύριζαν καί τά πουλιά καί τά 
λουλούδια πλάι ’ςτήν παρθένα τους βασιλοπούλα, 
ποϋ^ιχε γείνει πλειό τής 'παντρειάς κοπέλλα.

Ξάφνου ένα πρωί ή Λενιώ δέ 'σηκώθηκε άπ ’ τό 
κρεβδάτι Τα λουλούδια της δέ 'μοσχοβόλησαν, τά 
πουλάκια της δέν έκελάιδησαν.

'Περάσανε δυό-τρεϊς μέρες.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΛουχΙα ΊωΛννου

Ή Λενιώ εινε άρρωστη βαρεία.
’Περάσανε 'λίγες ’μέρες(άκόμα.
Ή Λενιώ πεθαίνει.
Ήρθαν οί ζαλλίτεροι[γιατροί τής Πόλης.
’Αλλοίμονο!
Δέν έχε·, γλυτωμό.
Ή κόρη ή λευκή. ή κοπέλλα ή ροδομάγουλη, ή 

παρθένα ή ξανθομαλλοΰσα—ή γελαστή άνοιξ·. έμα- 
ράίιασεν ζαί λυώνει 'ςαν είδωλο κρουσταλλίνο.

Φέγγε; ολοένα θαμπότερα, νά λαχταράει, σδύ- 
νε; ή λαμπρόφωτη λαμπάδα. ποΰ 'ς τδ τραπέζι τής 
Ζωής έχυσε τόση λάμψι ευτυχίας, τόσο φώς καί 
άγαλλίασι.

Νά ! Σκοτεινιάζει,βυθίζεται 'ςτήν άβυσσον,'χά
νεται τώραΐον όνειρον. . .

Μιά ’μέρα—άχ ! τδ θυμοϋμα: άζόμα ζαί σπαρά
ζεται ή ζαρδιά μου—μιά μαύρη 'μέρα άνοιξαν ζαί 
τά δυδ θυρόφυλλα τοΰ αρχοντικού σπιτιού. Βαρειά- 
βαρειά 'χτυπούσαν τά σήμαντρα τής εκκλησίας. 
Καί ήρθαν δεσποτάδες ζαί ήρθαν παπάδες ζαί ψαλ
τάδες ζαί ήρθαν 'ξεφτέρια ζαί λαμπάδες ζαί 'πήραν 
τήν αγνήν παιδούλα ζαί 'πήραν τδνειρον τδ ρόδινο·/ 
ζαί πάνε. . .

Κοιμισμένη 'ςέ χιονάτο κρεββάτι ζαί άγχαλια- 
σμένη άπδ κρίνα ζαί άπδ κλώνους λεμονιάς 'πήραν 
τήν ωραία·/ ζαί σεμνήν, 'πήραν τήν αμίλητη νυφοΰλα 
χαί τήν πάνε 'ςτά βασίλεια τοΰ θανατου.

Πέρα ώς πέρα όλο τδ χωρίο 'μαυροφορούσε. Ό- 
λοΰθε τήν έρράντιζαν μέ ροδόσταγμα ζαί μέ δάζ.ρυα 
’γχαρδιαχά.όλοΰθε τήν έφώναζαν «Ξύπνα,Λενιώ !» 
ζαί τή 'μοιρολογούσανε. Μά εκείνη δε 'ξυπνούσε

ζαί κοιμισμένη'πήγα·.νεν,'πήγαινεν,ποιος ξέρει ποϋ 
νάνθολογήση ή άνέφελη άνοιξ·..

Άζόμα τή θυμούμαι ζαί ή ψυχή μου κλαίει, 
ζλαίει τήν 'πεθαμένην ώμορφιά, τήν ζάλή μοναχο
κόρην, ποΰ πλάι 'ςτδ προςκεφάλ·. της οί γονιοί της 
μέ καταχνιασμένο πρόςωπο, έδάδιζαν, 'ςα' νάταν 
τής απελπισίας δίδυμοι θεοί.

Κέφθασεν ή νύχτα.
Τδ σπίτι δέν έχει πλειδ ούτε μοσζιές ούτε κελαι- 

δισμόν τά λουλούδια του τά 'σκόρπισαν 'ςτδν τάφον 
τής άδιζοπεθαμένης- τά πουλάκια του τάφησαν ζαί 
’πέταξαν ναΰροΰνε τή ψυχή, ποΰ άνελήφθηζε.

Τδ σπίτι 'βουδάθηκε. Τά φώτα του 'σόεσθήζανε. 
Τά παραθυρόφυλλά του 'σφάληξαν.

Μα τδ βαποράκι τοΰ Καπετάν Στέλλιου ολοένα 
'ταξείδευεν ζαί ζάθε βράδυ'ξεπλώριζεν άρ το Κ’.όμ- 
πασι ζέρχούντανε 'ς’δ χωριδ σφυρίζωντας: Οϋ, 
ού, ου !

Καί άζόμα ώς τώρα πάλι ζάθε βράδυ άνοιγε·/ ή 
θύρα τοΰ μπαλκονιού, μά έβγαινε πλειδ μόνη ή χα- 
ροκαμμένη μάνα, μαυροφόρα ζαί άγέλαστη. 'Κύτ- 
ταζε μέ τδ τηλεσκόπιο μιά πρδς τδ βαπόρι ζαι 
μιά πρδς τδ νεκροταφείο ζαί ύστερα έβγαζε α~ 
τδν κόρφον της ένα ολόμαυρο μαντήλι ζαί τδ ανέ- 
μιζε μιά πρδς τδν άνδρα της ζαί μιά πρδς τδν τά
φον τής κόρης της.

Καί τδ βαπόρι πάλι 'σφύριζεν : ου, ού, ού ! Κέ- 
φθανε 'ςτδ χωριό, μά 'ςτή σκάλα του δέν έπερίμενε 
χάνεις τδν Καπετάν Στέλλιο. Ή πικραμένη ή 
μάνα δέν 'τολμούσε νάβγκ, έξω άπ ’ τδ κατώφλι τοΰ 
σπιτιού της μόνη της, ζαί δταν 'γυρνοΰσε απ' τα 
Καβάκια ό Καπετάν Στέλλιος, 'τραβούσε·/ ασυν
τρόφευτος ζαί 'πήγαινε·/ ίσια 'ςτδ σπίτι του.

Τώρα ό βραδυνδς περίπατος τής χαράς ζαι τής 
ζωής 'τελείωσεν. Τώρ’ άρχισε·/ ένας αΰγινδς περί
πατος 'ς τδ δρόμο, ποϋ έφερνε·/ πρδς τήν πατρίδα 
τής αιώνιας σιωπής.

Κάθε Κυριακή πρωί τδ μαυροφορεμένο ανδρό
γυνο, άλαλοι ζαί θλιβεροί, 'πήγαιναν κέστεφάνωναν 
μέ μαργαρίτες ζαί ανεμώνες,μέ γιούλια ζαί μέ ζρΐνα 
—ώ ώρφανεμένοι φίλοι τής ξανθής παρθένας !—τδ 
μνήμα τής άγαπημένης τους Λεν.ώς ζαί 'γονάτιζαν 
c τδ χώμά του καί τδ 'πότιζαν μέ τα δάκρυα τής 

«θανάτου αγάπης τους /.έλεγαν τήν προςευχή τους.
Κέτσι 'περάσανε πέντ'-έξη χρόνια άζόμα, μαύρα 

χρόνια, χρόνια πικραμένα. Κέρχουνταν τακτικά 
κάθε βράδυ τδ βαπόρι καί 'σφύριζε άπ' τδ Κιόμπασι 
■/.έβγαινε·/ ή μαυροφόρα ή Καπετάνισσα και άνεμιζεν 
τδ μαύρο της μαντήλι . . .

"Ως τόσο ένα βράδυ τδ βαπόρι 'ξαναπρόβαλε άπ 
τδ Κιόμπασι σφυρίζωντας ού, ού, ού ! Μά ή Κα
πετάνισσα δέ 'φάνηκε 'ςτδ μπαλκόνι. 'Σφύριξε καί 
πάλι, 'ξανασφύριξε, δέ 'φάνηκε κάνεις, κάνείς . . .

Ή Καπετάνισσα έπεσε 'ςτδ κρεββάτι της βα- 
ρειά θανατωμένη! 'Περάσανε πέντ’-έξη 'μέρες. Η 
Καπετάνισσα δέν έχει γλυτωμό. Περάσανε δυδ- 
τρεΐς 'μέρες άκόμα καί αλλοίμονο !

Άξαφνα ένα πρωί 'ξανάρχισε νά χτυπά βαρειά-βα· 
ρειά τδ σήμαντρο·/ τής εκκλησίας καί'ςτδν πρώτο αν
τίλαλό του’ξανάνοιξαν γιά δεύτερη φορά τά δυδ θυ
ρόφυλλα τοΰ αρχοντικού' σπιτιού. Καί ήρθαν δεσπο
τάδες καί ήρθαν παπάδες καί ψαλτάδες καί ήρθαν 
'ξεφτέρια καί λαμπάδες καί ήρθε·/ όλο τδ χωρΓο καί 

'πήρεν τήν πεθαμένη Καπετάνισσα. Καί μέ 
μιά λύπη ανέκφραστη συνώδευαν όλοι σκυ
θρωποί τδ λείψανο·/ καί ό Καπετάνιος σκυμ
μένος καί βαρύς ακολουθούσε πλάι 'ςτδ προς- 
κέφαλό της νεκρή τή μόνη του, τήν ύστερνήν 
άγάπη. ..

Κέσφαληξεν καί ό δεύτερος ό τάφος καί άρ
χισε να διαβαίνη ζαί πάλι ό καιρός ζαί τδ 
βαπόρι, ποΰ είχε κυβερνήτη του τδν Καπετάν 
Στέλλιο, κάθε βράδυ, όταν 'ξεμπουκάριζε άπ’ 
τδ Κιόμπασι, εξακολουθούσε νά σφυρίζκ,: Ού, 
ού, ού !

Μά έσβυσαν πλειδ οί μέρες οί χαρμόσυνες 
και μέ αυτές μιά γιά πάντα έσβυσαν καί όλα 
τα φώτα τοΰ άρχοντιζοΰ σπιτιού.

Μανδαλωμένα ζαί σκοτεινά όλα τά παρά
θυρα,κλειστή ζαί αραχνιασμένη ζαί τού μπαλ
κονιού ή Ούρα . . .

Και τδ βαπόρι 'σφύριζε,'σφύριζε, μά ψυχή 
'ς τδ μπαλκόνι δέν έφαίνουνταν. Άνελήφθη- 
ζαν,έχάθηκαν γιά πάντα οί δυδ ψυχές οί λα- 
τρευμένες. Καί ό Καπετάνιος μάταια κατά 
τήν παλαιά του τή συνήθεια πρδς τδ χωριδ τδ 
μαΰρό του μανδήλι άνέμιζε ζαί 'ζύτταζεν καί 
'κύτταζεν πρδς τδ βουβό του σπίτι μέ τδ τη

λεσζόπιο.
'Ερημιά ! ο. dor#
Δέν έφαίνουνταν κανείς...
Καί διάβαιναν, καί διάβαιναν οί χρόνο·., 

άχαροι χρόνοι,χρόνοι σκοτεινοί, μαραζιασμένο·..
Καί ό Καπετάν Στέλλιος 'γέρασε κέλύγισεν τδ 

κορμί του καί άσπρισαν τά μαλλιά του.
Παντού καί. πάντα ήταν μόνος καί παντέρημος.
Μόνος 'ςτδ βαπόρι του. μόνος έστεφάνωνεν τούς 

τάφους, ποΰ έκλειοΰσαν δλην τήν χαρά του, δλην 
τήν ευτυχία του, δλην τήν άγάπη του.

Καί παντέρημος έκλειούντανε άπδ βραδύς ώς τδ 
πρωί 'ςτδ σπίτι του κέκλαιε τήν τύχη του.

Μαράζι αγιάτρευτο 'ςτήν καρδιά του τή βαρυο- 
πληγωμένη, Ολΐψι ατέλειωτη 'ςτή ψυχή του τή 
φουρτουνιασμένη. Καί δπως έσβυσαν τά δυδ αστέρια 
τής ελπίδας του. έτσι έσδυσε γιά πάντα 'ςτοΰ στή
θους του τά βάθη ό πόθος του πρδς τή ζωή. ώς που 
ένα βράδυ έπεσε 'ς τδ στρώμά του βαρειά θανα
τωμένος.

Σέ 'λίγες μέρες’ς τδ χωριδ έδόησεν ή εϊδησι πώς 
δ Καπετάνιος κινδυνεύει. Ά ! Λύπη 'γχαρδιακιά, 
λύπη αληθινή αίσθάνθηκαν τότες όλο·. οί χω
ριανοί. Παντού 'μιλούσαν γιά εκείνον καί τδν έ- 
κλαιγαν. Κέφερναν 'ς τδ νοΰ τους τήν περασμένη 
του ευτυχία καί Όυμοΰνταν πόσο αρμονικά έζοϋ'σε 
μέ τή γυναΐκά του, πόσο έλάτρευεν τήν άγγελο- 
πλασμένην κόρη του καί 'μιλούσαν γιά τή θλίψε 
του, πόσο ήτανε σπαραχτική,όταν καί τές δυδ 'ςτδν 
μαΰρον αδη τές κατέβασε, καί όλο: τδν έκλαιγαν 
για τδ ποτήρι τδ φαρμακερό, ποΰ τού πότισεν ή 
Μοίρα, καί 'ςτά υστερνά τδν έμακάριζαν, ποΰ τώρα 
πλειδ θά ήσυχάση μιά γιά πάντα καί θάνταμωθή 
’ςτδν ουρανό μέκείνους, που άγάπησε 'ς αύτδν έδώ 
τδν ψεύτικο·/ τδν κόσμον.

“—Καλέ, εκείνος μέ τήν καλωσύνη, ποΰ είχε, 
καί με τδν πόνον, ποΰ έδοκίμασε, θάγιάση ’ςτήν 
Παράδεισο.»

Ίηβοΰς Χριστός.

Έτσι τδν έκλαιγαν. έτσι τδν έμακάριζαν.
Κένα βράδυ άκούσθηκε πώς ό Καπετάνιος πε

θαίνει.
θυμούμαι. Ηταν χειμώνας. Καιρός άλλόκοτος. 

Πότε καί πότε άργοχιόνιζε, πότε καί πότε έβγαινεν 
ό ήλιος καί παγωμένος άνεμος 'βογγοΰσε ακοίμητος.

Μόλις άρχιζε νά βραδυάζη καί δ Καπετάν Στέλ- 
λιος ήσυχα-ήσυχα 'ψυχομαχούσε 'ςτδ κρεββάτι του. 
Άξαφνα 'ξετινάζεται μέ μιά έξαψι τρομερή, στέκει 
ολόρθος καί βλέποντας μέ 'μάτι φλογερό τή σα- 
βανώτρα τής λέει-

—Ποΰ είναι ή γυναΐκά μου ; Ποΰ είναι τδ παιδί 
μου; Γιατί δέν είναι πλάι 'ςτδ κρεββάτι μου ; Ποϋ 
είναι ; Τές θέλω. Νάρθουνε, νά μου φέρουνε καί 
οί δυό τους άπ’ ένα ποτήρι νερό 'ςε’κεΐνα τά με
γάλα, τά κρουσταλλένια τα ποτήρια. Διψώ! Διψώ!

ΊΙ κυρά Σταμάτα ευθύς ’πήρε άπάνου άπ ’ τδ 
άρμάρι ένα ποτήρι γεμάτο νερό καί ’πάει κοντά του.

Τήν 'ξανακύτταξε καλά-καλά, άπλωνε*, τδ χέρι 
του,γιά νά πάρη τδ ποτήρι.μά τδ 'ξανακαταιβάζει.

‘Ημέρεψε καί 'γνώρισε τή σαβανώτρα.
—Ά ! Είσαι σύ. κυρα Σταμάτα. Άφσε τδ πο

τήρι. Δέν τδ θέλω. Διψώ, μά θα πιώ νερό άπ' τά 
χέρια τά δικά τους, 'ςάν θά 'πάγω νά τές εΰρω.

Καί 'κάθησε /.έγειρε 'ςτδ προςκεφάλι του καί λέει’
— Φέρε μου Κυρά Σταμάτα, φέρε μου τδ τηλε

σκόπιο εκείνο καί τδ μαύρο τδ μαντήλι, ποΰ είναι 
'ς τδ μεγάλο συρτάρι τοϋ τραπεζιού.

Τού τάφερε.
— Καλά, είπε. Τώρ’ άνοιξε τή Ούρα τοΰ μπαλ

κονιού.
— Μα έξω χιονίζει. Θά κρυώσετε, αφέντη μου,
— Κάνε εκείνο πού σοΰ λέγω. Πολλά λόγια 

δέ θέλω.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή βχβανώτρα ; τή γοητεία, ποΰ ί’-χεν ή φωνή 
του ή άγρια καί ή οψ·. του ή συγνεφιασμένη άπ ’ το 
άγγιγμα του θανάτου, θέλωντας ζαι μή, 'πήγε και 
άνοιξε τή Ούρα τοΰ μπαλζονιοΰ.

—Ά! καλά, πολύ ζαλά, τής είπε ό ετοιμοθά
νατος. "Ελα ζοντά μου. Κράτα έσΰ το τηλεσκόπιο 
ζαι το μαντήλι. Ά, έτσι. Βόηθα με να σηκωθώ. 
Βάστα με γερά. Τώρα πάμε ’ςτο μπαλκόνι.

Καί ή Κυρά Σταμάτα ζάμνωντας τό Σταυρό της 
γιαύτό τό παράδοξο φαινόμενο, που έόλεπεν, ένας 
ετοιμοθάνατος νά ζωντανεύη ζαί νά περπατή, τόν 
’πήγε κοντά 'ςτό μπαλκόνι.

Μόλις έκεϊνος 'πάτησε 'ςτό κατώφλι του, έθαλε 
τή δύναμι όλης τής ζωής, που ακόμα μέσα του 
άπόμενεν, ζαί ’βγήκε·/ έξω.

—Ά, έδώ, έδώ θόλωνα 'πεθάνω. Δός μου τώρα 
τό τηλεσκόπιο, Κυρά Σταμάτα.

— ΙΊάρ ' το, αφεντικό.
Το’πήρε καί τό έστύλωσε’ςτα 'μάτια του τα μι- 

σοσδυσμίνα. Είδε μιά πρός τή θάλασσα καί υστέρα 
έστρεψεν τό πρόςωπό του πρός τή στεργιά. πρός 
τό λόφο, αλάργα, που εινε τό Νεκροταφείο.

—Ά, ναί 1 Νά τες ! Νά τες 1 'Βγήκαν ζαί οί 
δυο απ' τό παλάτι τους, μάνα ζαί κόρη, λευκοφό
ρες, άνθοστεφανωμένες βασίλισσες ! Νότες! Μέ 
ζυττάζουν ζέζεϊνες μέ τά τηλεσκόπιά τους. Με 
•χαιρετούνε μέ τά κάτασπρα μαντήλια τους. Νά ! 
Μέ φωνάζουν ! «"Ελα ! Θά βγοΰμε περίπατο ! "Ελα! 
Θά καθ'ήσουμε 'ς τό τραπέζι !» Νά τες ! Νά τες ! 
Κάμε γρήγορα, γρήγορα, Κυρά Σταμάτα ! Δώσε 
μου κέμένα τό μαύρο μαντήλι μου. Ά ! Μπραόο ! 
Έρχουμαι ! Έρχουμαι! Έρχουμαι !

Κένώ άνέμιζε τό μαντήλι του,έπεσε βαρύς ςτήν 
αγκαλιά τής σαόανώτρας ψιΟυριζωντας :

—Ώ χρόνια, χρόνια ! 'Στό κύλισμά σας όλα τά 
σδύνετε, όλα τά λυώνετε. . .

Τή στιγμή έκείνη ό ήλιος 'βασίλευε θολωμένος 
'πίσω απ' τό λόφο του Νεκροταφείου, κένα βαπόρι 
πρόβαλεάπ’τό Κιόμπασι καί 'σφύριζε·/: Ού! Ού ! Ού !

Λές καί προςκαλούσε τόν Καπετάνιο του, τόν 
Έρημο τόν Γέρο, ποΰ έκεϊ,άπάνου 'ςτό μπαλκόνι, 
έγυρε 'ς τόν κόρφον τής σαόανώτρας τή στιγμή, 
ποΰ ένα χιόνι άπαλό-άπαλό άρχισε νά πέφτη 'ς τό 
νεκρωμένο·; πρόςωπό του . . .

I. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οί καθηγηταΐ έν τη «χολή τής κ. Λότνερ κ. κ.
Del Frate, KOnig, Winkler, Mancini 'έδωσαν 

συναυλίαν.Ό κ Κδιιίρ εις τό Concert en sol mineur 
τοϋ Bruch έπέδειξε σπάνιον τάλαντον τετραχορδιστοΰ, 
έθαυμάσθη ό κ.Winkler είς Concert en la ininenr τοΰ 
Goltermann, όπερ έξετέλεσε μετά πολλής δεξιότητος, 
τάς γενικός δέ συμπάθειας καί θύελλαν έπευφημήσεων 
προεκάλεσεν δ νεαρός κλειδοκυμβαλιστης κ. Mancini, 
μέ τήν ιδιότροπο·/, τήν εκκεντρικήν άλλά καί χαρι
τωμένη? έν ταϋτω έκτέλεσιν τής Ballade (No IV) τοΰ 
Chopin, τοϋ Ριγολέττου χαιτών «Άπόκρεω τής ΙΙέ- 
στης» τοΰ Liszt. Μέ τήν άλλοτε διακεκομμένην και 
άλλοτε θυελλώδη αρμονίαν, συνεκράτησε τό άκροα- 
τήριον, τό όποιον αληθώς σπανιότατα έντρυφά είς 
μουσικός απολαύσεις.

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΤΑ

ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ■’

Τπό τήν ώΟησιν Καρόλου τοΰ Μεγάλου πο
λυάριθμοι σίκοστμαι άνηγέρθησα·/ εντεύθεν καί 
έκεΐΟεν τοΰ Ρήνου, πλεϊστα μέγαρα καί εκκλη
σία'..

Έρμόλοος ο Μαύρο: διέσωσε·/ ήμϊν τήν περί- 
εργον περιγραφήν τοϋ μεγάρου του Ingelheim. 
("Εσση, Δαρμστάτη), κτισθέντος ύπό Καρόλου 
τού μεγάλου άπό τού 768—774 καί τό όποϊον 
υπήρξε μία τών κατά προτίμησιν κατοικιών 
Λουοοοίκου τού Ευσεβούς.

Δέν σώζεται έξ αύτού σήμερον ε’μή λείψανα 
όμορφα. 'Εκπλήσσεται τι: πρό τού άξιοθαυμά- 
στου προσώπου τό όποϊον ή ζωγραφική έπαιζεν είς 
τήν αρμονικήν διακόσμησιν τών οικοδομημάτων. 
Έπί μιας τών πλευρών τής έκκλησίας, γραμμή 
διακοπτόμενη ύπό εικόνων παρίστα όλα κατά 
σειράν τά γεγονότα τά άναφερόμενα ύπο τής 
Παλαιά; Διαθήκης άπό τής δημιουργίας τοϋ αν
θρώπου. Έπί τής απέναντι πλευράς είκονίζοντο 
όλαι αί λεπτομέρεια1, τοϋ έπί τής γης βίου τοϋ 
Χριστού. Ή διακόσμησι: τοϋ ανακτόρου 'δεί
κνυε·/ όποια ήτο ή δύναμι; τών αρχαίων αναμνή
σεων. Έβλεπε τις έκεϊ τήν ιστορίαν τοϋ Νίνου, 
τού Κάρου, τάς κατακτήσεις τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου 
τήν ιστορίαν τού 'Αννίβα, τά: κατακτήσεις τών 
'Ρωμαίων. «Είς έτερον διαμέρισμα τοϋ κτιρίου 
θαυμάζει τις,λέγει ό Έρμόλδος,τάς ύψηλάς πρά
ξεις τών πατέρων μας καί τά λαμπρά έργα εύσε- 
βείας πιστής εποχής μεταγενεστέρας : τάς αν
δραγαθία: τοΰ Καίσαρος, όστις ήνωσε τούς Φράγ
κου; μέ τήν ένδοξον'Ρώμην, τά: κυρ'.ωτέρας πο
λεμικός πράξεις τοΰ Κωνσταντίνου καί τού Θεο
δοσίου,τάς μεγάλα; πράξεις Καρόλου τού πρώτου 
καί αύτοΰ έτι τού Καρόλου τοϋ Μεγάλου. Αί 
αξιομνημόνευτοι αύται πράξεις καί άλλαι άκόμη 
διακοσμούσε τό ανάκτορου τοΰτο. Προσηλώνει 
τι; έκεϊ τού; οφθαλμούς, καί αισθάνεται ηδονήν 

νά τό βλέπη».
Αί σωζόμεναι άκόμη οικοδομά; άπό τής έπο- 

χή; Καρόλου τοϋ Μεγάλου εινε σπανιώταται. 
Έπί τών οχθών τού Λείγηρος ήγείρετο ό άγιος 
Philbort τού Crandlieu,·/; εκκλησία Gocminy 
des Pres, καί ή μικρά έκκλησία τών Jttevres.

Κάρολο; ό Μέγας είχεν ωσαύτως ένθαρρΰνει 
τήν τέχνην τή; μικρογραφίας. Υπάρχει μεταζύ 
άλλων, κατά τόν δ' . αιώνα τό ευαγγέλιο·/ τοϋ 
Καρόλου τού Μεγάλου, έργον τοϋ Γονδεσκάλη, 
καί βίβλος Καρόλου τού φαλακρού.

'Αλλά τό έργον Καρόλου τοϋ Μεγάλου δέν 
έπεπρωτο νά διαρκέση έπί πολύ' ή Δύσις έμελλε 
νά έπαναβυθισθή είς κατάστασιν έλεεινοτέραν

τής τού ο'. καί ε'. αίώνος ένεκα τών πολιτικών 
πολέμων, καί τής εισβολή; τών Ούγγρων, τών 
Σαρακηνών και προ πάντων τών Νορμανδώ·/, 
λαών κ,αταστρεπτικωτέρων τών πρώτων βαρβά
ρων, διότι έκεΐνο; μέν ήθελον μάλλον νά κατα- 
κτήσωσιν, καί όχι νά λεηλατήσωσι πρός άπεμπό- 
λησιν, ένω ούτοι κατέστρεφον άσυνειδήτως καί 
διότι, άπιστοι όντε; ή εθνικοί, ήσθάνοντο ηδονήν 
πρό πάντων νά κρημ-.ίζωσι τά; έκκλησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.—ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ TON IB’. ΑΙΩΝΑ

Μετά τοϋ ε'. αίώνος άρχεται νέα άναγέννη- 
σις. Κατά τήν περίοδον ταύτην, νέος κόσμος άνε- 
φάνη. Αί είσβολαί έληξαν έπί τέλους’ τό φεου- 
δαλικόν σύστημα έγκαθιδρύθη εντελώς. Έσχη- 
ματισθησαν μεταξύ πασών τών κοινωνικών τά
ξεων δεσμοί στενοί ίσότητος, σπάνιάς οιά τήν 
εποχήν εκείνην. Κάτωθεν τής αρχοντικής κατοι
κία; ήτις ευρύνεται καί καθίσταται ήττον απο
κλειστική εγείρεται καί έν φρούριον. ΙΙέριξ τοϋ 
αρχαίου θυσιαστηρίου, άνακτισθέντος, είνε συνη- 
θροισμενα πλήθη άτινα άναπνέωσι μετά τόσα: 
•ν > · ΤΤ » ,
οοκιμασιας. η χριστιανική εκκλησία, ήτι; έμει
νε·/ ακλόνητο: έν μέσω τών ανατροπών εκείνων, 
ειοε τήν επιρροήν τη; άύξανομένην. Ί'πήοξεν 
αύτη ή κοινή παρηγοριά καί τό κοινόν καταφύ
γιου. Μ ’ όλον τούτο, οργανισμός κοινωνικό; ού- 
σιωοώς κατεκερματισμένος καθ ’ ον τό πάνέξαο- 
τάται εκ τοΰ κληρονομικού δικαιώματος, διέφευγε 
το αίσθημα τής ένότητος. Τά υψηλότερα άξιώ- 
ματα εινε προσιτά εί; όλου:. Εξακολουθεί ω; 
πρός τούτο ή 'Ρωμαϊκή παράδοσις, Ό ίπποτι- 
σμος όστις ενώνει χαρακτήρα θρησκευτικόν μέ τόν 
φεουδαλικόν καί στρατιωτικόν,καθίσταται θεσμο- 
θεσία ήτι: επεκτείνεται καθ ’ όλον τόν Χριστια
νισμόν. Κατέστη, όπως ή έκκλησία, άλλά κατά 
τρόπον οιαφορον, οργανον ένώσεως ηθικής μεταξύ 
τών διαφόρων τάξεων τής κοινωνίας. Ημέρωσε 
τά ήθη, ανύψωσε τά αισθήματα, καί προσέδωσε 
μίαν λεπτότητα εις τήν τέχνην, όλιγώτερον 
άναμφιβόλως, ή έπί τής ποιήσεως, άλλ ’ όπως- 
δήποτε αξίαν έκτιμήσεως. Βραδύτερου είς τάς 
ουναμει; ταύτας, Έκκλησίαν, ίπποτισμόν,φεου- 
οαλισμόν,προσετέθη και οκοινωνισμός όστις συνε- 
^λεσε ^επίσης είς τήν καλλιτεχνικήν ταύτην 
άνάπτυξιν.

Ίιποτε οέν δύναται νά συντέλεση περισσότε
ρον διά νά έννοήση τις τόν Μεσαίωνα ή ή θέα 
μ.ιά; μητροπόλεως ή μιας μονής, ή μιας έπαύ- 
λεως, ή ένός προαστείου.

Αρχιτεκτονική

Οι πανηγυοισταί τοΰ καιρού εκείνου, τού τό
σον αμφισβητηθέντος, ήδίκησαν αύτόν έκφοάσαν- 
τε’ τόν αυτόν θαυμασμόν οι ’ όλας τάς πνευμα
τικός εκδηλώσεις. Είς τά ίπποτικά ποιήματα, 

αέ'ί υπάρχει άξια τις, καί ομ.ω; άποδίδουσι τοι- 
αύτην. Το «ασμα τοΰ ’Ρολάνδου» εΐνε πολύ 
κατώτερον τής Ίλιάδος’ άλλά τά κτίρια τή; τέ
χνης οέν φοβούνται ούδεμίαν σύγκρισιν. Αί μη- 
τροπόλεις, τά .Κθογρα/ΐ[ΐίνα αύτά -ποιήματα,τε
ράστια καί οίκοκυρευμένα ταύτφ, άπλά εί; τάς 
γενικά; γραμμάς, καί θαυμαστά εί; τάς λεπτο
μέρειας τή; διακοσμήσεώ: των, αί μεγάλαι αύ
ται μάζαι, αί τόσον σεμνοπρεπείς, ένθα οί λίθοι 
φαίνονται ότι ζώσι άκόμη μετά πάροδον τόσων 
αιώνων, ώ; δτε ώκοδομήθησαν, είνε ή άληθής 
έποχή τοϋ Μεσαίωνες.

ι Έπεται συνέχεια)

ΣΤΡΟΦ ΑΙ
Βι6λ. III, Στρ. XIII.

Λέγω πώς 'μοιάζω μέ πεθαμένο, 
Μέ τόν ορίζοντα τόν σκοτισμένο, 
Μέ τή βρυφϋλα τή στερεμένιι, 
Μέ τό λουλούδι τό μαδιιμένο, 
Καί μέ τό φύλλο τό σαπισμένο 
Πάνω 'στή χλόη τή χλωμιασμένη.

Δεντρί ποΰ κόβουνε μ' απονιά 
Σέ δάσος δίχως μιά πρασινάδα 
Καί νεκροκρέδβατο θέ νά γενμ, 
Μέ τοϋ χειμώνα τήν καταχνιά, 
Μ’ύλη τή φύσι πουν' 'στήν άράδα 
Γεμάτη θλίψή παντοτεινή.

Όμως μήν κ' είμαι σάν πλειό πολύ 
Όμοιος 'στον άπειρο ’Ωκεανό, 
Όπου ολοζώντανος κ’ αιώνια άνθίζει, 
Όπου τό χρόνο, γοργό πουλί, 
Νά φεΰγμ άφίνει, καί 'στον γυμνό 
Τόν άμμο σέρνεται, βογκάει κι' αφρίζει;

Β.βλ. IV. Στρ. XV.

Παρίσι πώςμέ'κούρασες,καί σύ φθινόπωρο θολό! 
Καί πόσο λαχταρώ νά ίδώ κομμάτι

Τόν κάμπο νά βεργολυγμ, νά κυματίζμ τό γιαλό 
'Στό φύσημα τό πρόσχαρο τοϋ μπάτη.

Όμως Παρίσι, ποιας λογής,τί φίλτρο μαγεμένο, 
Τόν έδικό σου τόν καϋμδ αξίζει ;

Νοέμβρη, 'ξέρεις πώς τό φύλλο σου τό νεκρωμένο 
Μέ μϋρα τήν καρδιά μου πλημμυρίζει.

Βιβ*. V. Στρ. XII.

'Στό βράχο τό μοναχικό σάν θάρθω νά καθήδω 
Μέσ' 'ςτή νύχτα, 'ςτόν άγέρα,

Καί της καρδιάς, άκοϋοντας έσέ,δέν Οά'γροικήσω 
Τόν κάθε χτύπο ποΰ σκορπα'ςτή γη’δώ πέρα.

Μήν άρκεδθμς, 'Ωκεανέ, 'ςτό πρόσωπό μου λίγο 
'Απαλόν άφρό νά χύσης,

Μ ένα σου κΰμα χτύπα με καί πάρε με νά φύγω 
Μαζί σου,'ςτήν πικράδα σου νά μέ κοιμίσμς.

JEAN MOREAS
Μετάφρασις X. Σεφεριά/'ου- 40 —
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CASUS BELLI

ΟΝΔΡΟ2, μέ κοιλίαν 
τήν οποίαν φθονερώς 
Οά ύπέβλεπε οίοςδή- 
ποτε καλόγηρος , μέ 
κεφαλήν ογκώδη,άλλά 
ζαί μέ χρήματα άφθο
να, είχε στήση ό κ. 
Καίουρίδης τά δίκτυά 
του εις ένα αφόρητον 
οφειλέτην, τον νεαρόν 
κ. IΙοντικάκην. Ώς 
Ποντικάκης όμως αύ-

τδς διεξέφευγε διά τής μεθόδου τών παρακλήσεων.
Μεταξύ τής φιλικής αυτής .... δυωδίας παρε- 

νετέθη άπό τίνος έν πρόσωπον γυναικείο·/. Ή Φλώ-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Κα'ι iririr mre'JaCe σγ/Aer εχΑχήσεωϋ
ό χ. Καβονρϋης

ρα. Νεαν.ς μέ είκοσι όδόντας, είκοσι έτη—ύποτίθε- 
ται είκοσι . . . —είκοσι φίλους,καί είκοσι... ο αριθ
μός τής κατοικίας της. Άπο τά μάτέα έπιάσθηκε 
ή άγάπη τοϋ κ. Καδουρίδου, κατά τό γνωστόν λό- 
γιον, καί εις τά χείλη έπρόκειτο νά κατέδη— διότι 
τά χρήματα πάντοτε ελκύουν, καί ή Φλώρα ήνθισε 
πράγματι έν τή καρδία τοϋ κ. Καδουρίδου — οτε 
μίαν ήμέραν,ένώ εϊχον συμφωνήση νά έξέλθουν μα
ζή περίπατον, άντί νά εύρη είς τό σπήτι τήν θαυμα
σίαν φίλην του, εύρε τήν κοινολογουμένην . . . μέλ- 
λουσαν πενθεράν του.

— Ή Φλώρα ;
— Ήλθεν ό κ. Ποντικάκης καί έπήγαν έως έξω 

διά νά πάρη ολίγον άέρα τό κορίτσι....
Ή κοιλία τοϋ κ. Καδουρίδου, άν καί εύρυτάτων 

διαστάσεων, δέν έχώνευε τοιαύτας αποτυχίας. Και 
δεινόν συνέλαβε σχέδιον έκδικήσεως.

Ώς casus belli έχρησίμευσεν ή έκδρομή έκείνη 
ήτις έπληρώθη μέ μίαν .... διαμαρτύρησιν συναλ
λαγματικής τοϋ κ. Ιίοντικάκη, εόρισκομένης είς 
χεϊρας του κ. Καδουρίδου.

Τήν πρώτην έρωτικήν επιστολήν του κ. ΙΙοντι- 
κάκη έλαβεν ή Φλώρα έκ τών. . . φυλακών.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΟΛΥ καλή μα- 
θήτρια.Λ: διδα- 
σκάλισσαι τήν 
αγαπούν υπερ
βολικά. Οί κα- 
Οηγητα’ι τ ή ν 
θαυμάζουν. Ή. 
έπι τό ακριβέ
στερου. αί διδ»- 
σκάλισσαι θαυ
μάζουν τό πνιΰ-

μά της καί οί καθηγηταί άγαποϋν τά μάτια της.
Είς καθηγητής ιδίως, παρετήρησε κάτι τι έκτα

κτον είς τήν μαθήτριαν αύτήν. οσάκις τήν έςήταζε 
Έγνώριζε Οαυμάσ α άπό .. . στήθους τάς τέσσαρας 
σι·ζϊ’)·ί«ζ· τής γραμματικής.Έάν έκαμνε ένίοτε καί 
κανέν λάθος, διά τόν καθηγητήν παρήρχετο άπαρα- 
τήρητον. Τον άνεστάτωναν τόσον πολύ τά γλυκύ
τατα μάτια τής μαθήτριας, ώστε τίποτε άλλο δέν 
«ντελαμδάνετο, παρά τόν βαθμόν ΙΟ, τόν όποιον τής 
έδιδαν έκ συνήθειας πλέον οί. . .δάκτυλοί του.

Αλλ'ή πολλή άγάπη τόν έκαμνε να λέγη ανοη
σίας, νά εινε άοηρημένος.

— lion xilOenai ;
— Εΐ<: την fiAon Κίωνό/ιω>·.
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Π θέσις του ήπειλεϊτο έν τώ σχολείω. “Επρεπε 
νά έπέλθη μία διέξοδος.

ΑΙίαν ήμέραν τήν έπείραζε, μετά τό τέλος τοϋ 
μαθήματος, είς τόν διάδρομον.

— ΙΙοΰ κάθεσαι : τήν έρωτά.
— Εις τήν οδόν Εύωνύμων άρ. 90
— Καλά !
1<α: απ-πειράθη νά τήν θωπεύση.
11 οδός Εύωνύμων και μετ'όλίγον ό πατήρ τής 

μαθήτριας έδέχοντο, τόν έρωτόληπτον καθηγητήν .'
11 κόρη σας, κύριε, είξεύρει θαυμάσια τάς 

τέσσαρας συζυγίας τής γραμματικής. Απολείπεται 
να μάθη τήν ώραιοτέραν. Τήν πραγματικήν σν^ι- 
1'""·;- τού γάμου. Μοϋ αναθέτετε νά τήν μάθω 
και αύτήν είς τήν κόρην σας ;

Και ό πατήρ έν μακαρία άταραξ'α.
— Μάλιστα, κ. καθηγητά.Άλλα πρέπει νά δεί

ρετε ότι εινε ή συζυγία αύτή πολύ.. .4>ώ/«π./ος.
— Διατί. παρακαλώ :
—- II κόρη μου δεν έχε: προίκα.’Έχει όμως αρ

κετούς. . .ρευματισμούς. Αν θέλετε. .'.
t

ΜΕ Η KAI ME I

ΜΕΛΑΓΧΡΟΙΝΗ, νόστιμη.— αύτό έν- 
νοειται — καί πολύ, μα πολύ πεπαι- 
ο-υμενη. Αιωνίως μέ τόν Παράσχον καί τον 

I Ιαπαρρηγόπουλον έχν, νά κάμη. Σχεδόν 
έγεινε καί αύτή ποιήτρια. “Εγραφε κάθε ή
μέραν,και κάθε νύκτα εξεσχιζεν ο,τι έγραφε. 
Καί ιδού ό λόγος, δι’ δν έπειτα άπό ολίγον 
καιρόν κατόρθωσε να γράψη μερικά πραγ- 
ματάκια καλά .

Μίαν ήμέραν έγραύεν εν ποίημα διά τούς 
αγώνας τής Κρήτης. Πριν όμως τό στε.λει 
πρός δημόσιευσιν. έγύρευε μέ τό κερί ένα 
xp/rrxdr. Ενα βράδυ, ο πατέρας της, ένας 
λαμπρός . . . χασομέρης, τής λέει : « Παιδί 
μου,πρέπει νά παντρευθής, καί ξεύρεις ηύρα 
ένα καθώς τόν θέλεις . . . Εινε Κρητικός. 
Άλλά ...»

Καί ή λόγια δεσποινίς έξαλλος έκ χα- 
Ρ««·

— Τί καλά ! Οά μοϋ κρίνη καί τά ποιή
ματα !...Ν’αί, μπαμπά μου, άζοΰς έκεϊ!

I ά αποσιωπητικά είνε έφεύρημα τής Πυ
θαγορείου Σχολής.

Πόσα όμως δέν λέγουν ! Φαντασθήτε μό
νοι σας τ: ήμποροϋσε νά γίνη είς αύτό τό 
διάστημα.

Ητο Κυριακή καί άνεμένετο ό γαμβρός 
είς τό σπήτι τής λόγιας δεσποινίδος. Τί 
παλμοί, τι ανησυχία ! Τον έφαντάζετο ισ
χνόν, μέ δίοπτρα, κοντόν, εμβριθή τέλος 
πάντων άνθρωπον.Τόσω σοβαρόν.ώστε άμφε- 
βαλλεν άν έπρεπε νά τοϋ κάμη καί λόγον καν 
περί τών επι τοϋ Πηγάσου αναβάσεων της.

Βαρεία μαγκούρα σείει τήν έξόθυραν. Οι
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ι

εισέρχεται σειυμενος

παλμοί της καρδίας της άναν-οΰ'νται. II ανυπο
μονησία κορυφουται.

— Ό γαμβρός, έρχεται ό γαμβρός 1. . . έτοιμα-

Ναι ή ου;— Φύλλα και φύλλα. — Αί αξιώσεις 
τοϊ’ στομάχου και τό πνεύμα. — Αί προ&ήκαι 
τών βιβλιοπωλείων.—Poudre aux yeux.— 
'Ο ΙΙρωτεύς τών μηνισν. — Σύννονς και γε-

V.llTHn

XO.VEX φιλολογίαν ή δεν 
έχομεν; Τ<> ερώτημα ήδύ
νατο νά Απευθυνθή μάλ
λον ώς έξής ;

« "Εχομεν Αναγνϊυσταη 
βιβλίων ή δεν έχομεν;» 
Kai είς π»'/»· πανηγύρι κήε· 
αποφατικήν Απΰντησιν θά 
ε,Ιύετο τό ζήτημα, διότι 

σΟήτε, φωνάζει ό χασομέρης πατέρας, σπεύδων ν' 
άνοιξη τήν ’ξώθυραν.

Κρητικός πελωρίων διαστάσεων, μέ πυκνήν γε
νειάδα, μέ μπότες κίτρινες. ευτραφέστατος. εισέρ
χεται σειόμενος. Ή κόρη σπεύδει, μέ τρία τουλά
χιστον μειδιάματα έν ένεργεία καί άλλα τόσα έν 
διαθεσιμότητι, νά τόν ύποδεχΟή. Τόν ,όλέπι'. καί . . . 
καθόλου δέν οπισθοχωρεί.

— 'Ορίστε, τφ λέγει. Καί ό υιός σας ;
— Ό υιός μου;
— Ό Κριτικός.
— Έγώ είμαι ό Κρητικός με τά όλα μου. Μόνο 

τής άσημέν.αις πιστόλαις μου δέν εχω μαζή μου. 
μά κείναις τής φυλάω για τούς γάμους >.

Β.δαιότατα, άν τάς είχε μαζή του,Οα ηύτοκτό-ιι 
μέ αύτάς ή λογία δεσποινίς, ήτις έν τοϋτοις εσπιυσε 
νά έξέλΟη τοΰ δωματίου, τοΰ όποιου τήν ατμόσφαι
ραν τώρα εϋρισκε άφορήτως πνιγηρά/.

• *

Έφυγεν δ γαμβρός. 11 κόρη σπεύδει έξω φρέ
νων πρός τό πατέρα της.

— Καλέ, τί ρεζιλίκια, τοΰ λέγει, είνε αύτά : . . . 
Τί λιοντάρι είνε αύτός ποΰ μοΰ έφερες ! . . .Μα είνε 
αστεία αύτά : Κριτικόν, έννοοΰσα ένα άνθρωπον που 
νά ξεύρη νά κρίνη έργα, καί όχι ένα κοτζάμ ο
πλαρχηγό. .. _ , .... ...

— Ί’ό ίδιο, παιδακι μου, δεν κάνει: Ιι με II 
τί μέ I : Άνθρωπος καί άνθρωπος.'Έπειτα :δέν τον 
θέλεις αύτόν : Έδώ είνε ό άντικρυνός μπακάλης 
ποΰ δέν είνε άπό τήν Κρήτη . . .

—Τί, τί; Μπακαλη νά πάρω ;
— Ναί, κορίτσι μου, νά, γιά κΰττα έκεΐ. ..
Άνωθεν τοΰ καταστήματος έκρέματο ή επιγρα

φή : «Κώτσος Κρητικός».

λ.όεις.— Αί προσωπίδες τοΰ Μαρτίου. — Ανο 
τρελλόπαιδα. — ’() θησαυρός τών Μεγάρων. 
— Ό θησαυρός τής ψυχής.

όπου dir υπάρχει χώμα,είνε περιττόν νά ανα- 
ζητώμεν φύλλα καί Ανθη. Θά παρετήρει τις,όχι 
ίσως Αφυώς ότι είνε περισσότερα τά φύλλα— 
δεν εννοώ τά τυπογραφικά — είς τήν σύγχρονον 
/φιλολογίαν μας Από τά Ανθη. Καί αύτό μεν 
είνε φυσικόν—καί βοτάνι καις καί φιλολογικώς— 
καί είς αύτά δ'ε τά τεραστίως προηγμένα έθνη ή 
παραγωγή είνε μεγάλη είς συνήθη έργα,ολίγα δε 
τά αριστουργήματα. Άλλά ποιος δεν μοΰ έγγνα- 
ται ότι αν υπήρχε περιβάλλον εύνοΐκώτερον 

πρός τό έργα τοΰ πνεύματος καί ή φιλολογική 
παραγωγή θα ητο αφθονωτέρα καί μάλλον εΰε.Ι- 
πιι; καί ότι τά άνθη δεν θά έσπάνιζον : Άλλά 
πώις νά γίνη έργασία. όταν λείπη ή όρεξ.ις, ή έμ
πνευσες έκ τοΰ περιιΐίάλλοντος—στοιχείου καί 
αύτό πολύτιμον προόδου—όταν όρθοΰται απει
λητικός ό αγών τοΰ βίου, ή ανάγκη τής ύπάρ- 
ξει.ις, ύ όιά νά όμιλήσωμεν πραγματικώτερον, 
όταν τοΰ στομάχου αί Αξιώσεις κατα ντοΰν ό νοι 
κονόμητοι ; Εργασία, πνευματική Απαιτεί ήρε- 
μίαν σπουδαστηρίου, άναγνι'.ιστας ικανοποιητι
κούς τόν αριθμόν. "Ω άν ήροιτώντο αί προθη- 
και τώιν ολίγων βιβλιοπωλείων μας, ποιον στε
ναγμόν θά Αφιναν διά τ'ην ϊιμερημνησίαν τών 
διαβατών καί με ποιαν οργήν ή κόνις ή έπί τών 
έξιυφύλλων θά έπιπτε? όλη επάνω μας διά νίι 
διαμαρτυρηθή διά τούς συγχρόνους Αθηναίους, 
οί όποιοι ρίπτουν σκόνην στά μάτια καθ' όλας 
τάς έκδη.ΐόισεις τοΰ κοινωνικού καθεστοιτος.

Λεν υπάρχει Αμφιβολία ότι τό μόλις γεννάι- 
μενον ένδιαφέρον τοΰ κόσμου έδηλητηρίασαν οί 
απαίσιοι Μαλλιαροί, οί όποιοι, κατόρθωσαr ώστε 
ό κόσμος όχι μόνον αύτούι; να. άηδιάση, Αλλΐι 
καί νά σιχαθή καί κάθε βιβλίου φιλολογικόν, 
ώς έάν είχε καί αύτό την ή,ώραν τοΰ βυχαρι 
σμοΰ. Άλλ’ έπίσης δεν είνε δίκαιον νά άπο- 
κρύψωμεν ότι δεν υπάρχει καί ό έρως της άνα- 
γνώσεως, 'όστις θα Αιδήγει τόν κα. Iαισθητόν κό ■ 
σμον είς τήν ζήτησιν καί εϋρεσιν τών τόμων 
τής ίγιοΰι; καί Ακμαίας φιλολογίας.

+Η+

'(> Μάρτιος μάς έδειξ,ε τάς δύο όψεις. τήν ήρε- 
μον καί τ'ην θυε.Ι.Ιώδη. τήν καυστικήν καί τήν 
ϋγράν. Είνε ό Ιίρωτεύς τών μηνών ■ Μΐ άστασίαν, 
πρό τής όποιας θά έκιτρίνιςε»· άπό ήή./ειαν ή 
γυναικεία αι.ίαρέσκεια, μάς ένέπαιί,εν Αρκετά. 
Το πρωί σϋννους, τ'ην μεσημβρίαν γε.ΐόεις, μετόι 
ήμίσειαν ώραν κ.ίαυθμηρός, μετά μίαν ή.Ιιό.Ιου- 
στος, μετά δύο μαινόμενος. Αί προσωπίδες άν ΔΑΦΝΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΟίΚήρυξ τής Ν. Ύόρκης» 
εις την παρισινήν του έκ- 

οοσιν ανέγραψε πρό ολίγων ή
μερων, δτι είς Παρισίους εύρΐ- 
σχεται προτομή μαρμάρινη τοϋ 
όποιαν κατέχει Σεδετζιάν τις, τ 
η όποια αποδίδεται εϊς τόν Σιχυώνιον Λύσιππον.

Είνε γνωστόν εις τούς άρχαιολογοΰντας. ότι δυστυ
χώς κανέν εργον τοϋ μεγάλου τούτου τεχνίτου δέν 
οιεσώΟη μέ^ρις ήμών, μολονότι μία παράοοσις άπο- 
οίύει εις τον καλλιτέχνην αύτόν τούς τέσσαςας έν 
Βενετία σωζομένους ίππους. Διά τοΰτο ή πςοτομή 
του Μ. Αλέξανδρου μόνον κατά συμπεράσματα έκ 

Μία προτομή τοϋ 
Μ Άλείάνδρου

Μ 'Αλεξάνδρου, τήν 
πιθανώς Αρμένιος,χα:

καί ΰπήγοντο είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ χωΑοΰ 
προκατόχου του, εθριάιμθευσαν·

Καί τάς άγήρει καί τάς ύπεδϋετο με τόσην εύ- 
κο.ΙΙαν, με όσην φέρουν ενστάσεις Απαρτίας οί 
άντιπολιτευόμενοι βου.Ιευταί. Καΐοΰτο), ό Μάρ
τιος, ό μήν τής 'Ανοίθ.εοις, φωραται κακός σύ
ζυγος, αφοΰ παραχωρεί τόσον γενναιοφρόνεος 
τ 'ην θέσιν του είς δύο τρε.Ι.Ιόπαιδα, τό Φθινόπω
ρου καί τό Θέρος.

Καί ηκυνάώιυν και σκάπτουν' διό τόν θησαυ
ρόν. Και τρεχιίματα καί τηλεγραφήματα.' διά 
τόν θησαυρόν. Καί συνεντεύξεις καί καυγάδες’ 
διά τόν θησαυρόν. Ο θησαυρός αύτός. ό ολίγον 
αστείος καί νεφελοειδής, ό Αρκετά έν τούτοις 
τραγελαγικάι· καί πολυτάλαντος, ι'ινεστάτοισε 
"X1 μόνον τό χοιρίον τής τράτας, Αλλά, καί τάς 
Αθήνας. Αί αξίναι βυθίζονται είς τό στέρνα 

τήςγής. ραντιζόμεναι με τον ιδρώτα τής προσ
δοκίας, καί οί οφθαλμοί με τήν εφλόγα τής περι
έργειας, πειναλέοι, βυθίζονται καί, αύτοί είς τίι 
άνασκαπτόμενα γιόματα Καίό θησαυρός αύτός. 
ό οποίος καί Μυκηναϊκής έποχής άν ήτο δεν θά 
ήτο ίιλιγόιτερον περιλάλητος καί ι'ιξιοζήλευτος 
'έγινε τό κυριαρχούν ζήτημα. Καί όμως, όλα 
αύτά είνε τίποτε Απέναντι, ένός Αλλου θησαυ
ρού. πολυτίμου όσον καί υπαρκτού, αιθέριου 
όσον καί φλογερού. Ό θησαυρός αύτός υπάρχει 
τεθαμένος είς βάθη Απρόσιτα, ένθα οΰτε ή 
όξινη δύ ναται νίι βυθισθή, οΰτε καμμία Σταΰ- 
ρακα, δύναται νά.. .σταυροκοπηθή ή μάλλον νίι 
...ξυλοκοπηθή. Είνε θησαυρός ΰιβίστης αξίας, δι' 
ον καί ό Αάϊρπφελδ καί ό Καβθαδίας είνε αναρ
μόδιοι. Ποιος εύτυχής θά εύρη τόν θησαυρόν α ύ
τόν; Κεΐται είς τήν θωρακικήν χώραν, υπάρ
χουν δε Ανωθεν αύτοΰ δύο φωτεινότατα σημεία. 
Ώ θησαυρέ τής ψυχής, ώ Αγαπιϋσα καρδία,ποιος 
ήμπορεί νά. σε έήιχνιάσιμ καί νιί σε αποκαλύιξη ;

τής ιδιαιτέρας αύτοϋ<τεχνοτροπίας ,δύναται ν’ απο- 
δοθή εις αυτόν.

'Οπωσδήποτε ό Λύσιππος, μιμητής τοΰ Φειδίου, 
απέκτησε μεγίστην φήμην κατά τόν τέταρτον αιώνα. 
Καινοτομών είς τήν τέ/νην του, παρέστησε τούς αν
θρώπους φυσικωτέρους άφ’ό,τι τούς ήίιλεν ή κλασική 
σχολή τοϋ Φειδίου, εϊς τοΰτο δ’ ίσως ωβειλε την εύ
νοιαν τοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου, όστις μόνον εις αύτόν έπέ- 
τρεπε νά κάμνη τούς ανδριάντας του,όπως μόνον εις 
τόν Άπελλήν τάς εικόνας του. Μεταξύ άλλων έργων 
τοΰ Λυσίππου ύπήρξε κα! τό παραγγελδεν εις αυτόν 
ύπό τοΰ άβηναϊκοΰ δήμου άγαλμα τοϋ Σωκράτους καί 
ό περίφημος Ζεύς τοϋ Τάοαντος ύψους είκοσι μέτρων, 
έν γένεΐ δέ τά αγάλματα άτινα έφιλοτέχνησεν ό Σι-
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κυώνιος γλύπτης λέγεται,δτι είνε πλειότερα τών 1:>0ϋ. 
Ή εΐδησις τής άνακαλύψεως τής προτομής ταύ

της, ή όποια αποδίδεται είς τον Λύσιππον κυρίως εκ 
τής γνωστής εύνοιας ής άπήλαυε παρα τώ Μ Άλε- 
ξάνδρω καί τής πληροφορίας, ότι έργα του υπήρξαν 
οϊ πλειότεροι ανδριάντες τοϋ κατακτητοϋ, έκαμε με- 
γίστην αΐσθησιν, ειδικοί δέ άνδρες καταγίνονται ηδη 
πρός έξακρίβωσιν τοϋ γεγονότος.

— Άπέθανεν ό Γάλλος αρχαιολόγος J. Bulliot, ει
δικός δια τάς αρχαιότητας τή; Γαλλίας.

— Άπέθανεν είς Σάν Ι’έμο δ Γερμανό; αρχαιολό
γος Ε Kraus, καθηγητής τής ιστορίας ναι χριστια
νικής αρχαιολογίας εί; τό Πανεπιστήμιου τοΰ Στατ- 
σβούργου.Διετέλεσεν έπίσης καθηγητης τής εκκλησια
στικής ιστορίας είς τό έν Φρειβούργη Πανεπιστήμιου.

— Προχωρούν αί άνασκαφαί έν Λευκάδι προς 
άνεύρεσιν τοΰ μεγάρου τοΰ Όουσσεως, ύπο την οοη- 
γίαν τοΰ κ. Δαϊρπφελδ Αί έργασίαι γίνονται, ύπο 
50 έργατών είς τούς πρόποδας τοΰ Σκάρου. Πρός ν. 
εύοέθησαν τέοσαρα άρχαία οικοδομήματα ανηκοντα 
είς τόν ε'. ή στ', αιώνα. Άνατολικώτερον εύρέΟη κύ- 
πελλον τής τρίτης Μυκηναϊκής έποχής Περί τών τε
λευταίων άνασκαφών ώμίλησεν έν τή Γερμανική σχολή 
ό κ. Δαϊρπφελδ.

— Έν τώ Γερμανικώ Άρχ. Ίνστιτούτω ’Αθηνών 
ώμίλησαν οί κ.κ. Κόλμπε καί Έδράρερ περί τών 
άνασκαφών τής Περγάμου.

—’θ' κ. Σβορώνος έξέδωκε τόμον «Περί ερμηνείας 
τών μνημείων τοΰ Έλευσινιακοΰ μυστικού κύκλου», 
στεφθέντα ύπό τής έν Παρισίοις ’Εταιρείας πρός εν- 
θάρρυνσιν τών Έλλ σπουδών.

— Έν Πάτραις άνευρέθησαν αρχαιότητες ικανής 
άξια;. ’Ιδίως μία οστεοθήκη σφαιροειδής άλαβαστρίνη 
είναι καλλιτεχνικωτάτη, σχήματος περιέ.γου. Άνευ- 
ρέθησαν φιαλίδια καί μικραί δακρυχόοι και μικρόν 
κιονόκρανου.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ζωγράφος έξοχου καλλιτεχνικής ιδιοφυίας ό έκ Μασ
σαλίας Marcellin Desboulins άπεΟανεν έν Πα

ρισίοις. Γνωστά έργα του είνε ό «Πατήρ Υάκινθο;» 
αί προσωπογραφία: τοΰ Bruant, τοΰ Puvis de Cl.a- 
vannes κλπ. Είς τό Μουσείου τοΰ Λουξεμβούργου εύ- 
ρίσκεται ωραία αυτοπροσωπογραφία του Ό Desbon- 
tins ητο και άριστο; ξυλογράφος. Τώ 1889 έλαβε 
βραβεϊον είς τήν Χαρακτικήν καί τό παράσημου τής 
Λεγεώνες τής Τιμής Έζη βίου μάλλον μποέμικου, 
ήξιζε οέ πολύ περισσότερον άφ’ δ,τι έξετιμάτο. Μέ 
τήν άφθονου καί άτακτου κόμηυ, την πίπαν εις^το 
στόμα, μέ τό ιδιότροπου κτένισμα τής κεφαλής, ητο 
τύπος αληθή; καλλιτέχνου. Είς τήν Comcdie Fran- 
ς»ΐ$β παρεστάθη καί έν έργον του,«Maurice de Sax ».

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΑπέΟανεν έν Neuilly δ Γάλλος γλύπτης I,. Gan
der. Έγεννήθη τώ 184 5. ύπήρξε μαθητής τοΰ 

Joutfroy. 'Από τοΰ 1884 εξέθετε έργα του είς τάς 
έκθέσεις-l.a man-hande de l’amour,les Meissonneurs, 
ή 'Ηχώ εινε τά κάλλιστα τών έργων του.

— Τά αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος τοΰ Σολω- 
μοΰ έν Ζακύνθω γενησονται ώρισμενως τον προσεχή 
Μάϊον. Έτοποθετήθη ήδη το' βάθρου

— Έπί τής μετώπης τύΰ Δημοτικού θεάτρου 
Ζακύνθου έτοποθετήθη γύψινου ανάγλυφου, ε’ικονίζον 
τόν Οΰγον Φώσκολον, έργον τοΰ κ Βρούτου.

— ’Η έν Νεαπόλει θανοΰσα χήρα Μορέλη άφήχε 
15,000 λίρας όπως άνεγερθή μνημεΐον έν Δομοκώ εί; 
τούς κατά τόν πόλεμον τοΰ 1897 πεσόντας ’Ιταλούς 
έθελοντάς

— Τά αποκαλυπτήρια τοΰ μνημείου Λομβαρδού, 
στηθέντος ήδη έν Ζακύνθω, γενήσονται τόν προσεχή 
Μάϊον.

— Έγένετο σύσχεψις όπως ΐδρυθή έν Άθήναις αν- 
δριά; τοΰ αειμνήστου βασιλέως ΌΟωνος.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

— 17 σχέδια αρχιτεκτονικά ύπεβλήθησαν δια τό 
κτήριον τοΰ ύπουργείου τών Οικονομικών.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Καθά έπιστέλλουσιν ήμϊν έκ Κάιρου
τήν 15 Μαρτϊ υ έ. ν. έκλεισε τό Ή έκθεσισ 

Ί2ον Salon αυτόθι,έν ω έξετέθησαν 231 Κάιρου 
πίνακες. Έπωληθησαν δέ μόνον 18, τών 
μικρότερων τιμών "Αν παραβάλη τις την 12ην ταύ
την εκθεσιν πρός τάς πρό 3 ή ί έτών είνε άληθης 
παρωδία. ’Εκτός μερίδες τίνος τών ολίγων καλλιτε
χνών τών διαμενόντων έν Και’ρω καί ένός η δύο διαβα
τικών, οϊ λοιποί έκθέται ήσαν ερασιτεχναι. Άπετυχεν 
ή εκθεσις οϊκτρώς εις ποσόν έργων, ποιον, πωλησεω; 
καί έπισκεπτών Όλίγιστα τά μέτρια έργα, τα άλλα 
άθλια. Άλλοτε έλάμβανον μέρος όλοι οί τοΰ Κάιρου 
καλλιτέχναι, τών ΙΙαρισίων καί άλλων πόλεων.’Εφέ
τος o/ι μόνον οί τελευταίοι έλλειψαν έν σώματι,άλλα 
καί τό έν τοίτον τών τοΰ Κάιρου απεσχον καί τοΰτο 
συμβαίνει άπό 3 ή 4 έτών. Ή άποχη αύτη είναι 
συνέπεια τοΰ έπιμόνως εφαρμοζόμενου συστήματος 
νά άναμιγνύωνται ατακτως πίνακες καλλιτεχνών σο- 
βαοώς κατηρτισμένων μετά κακοτέχνων συμπιλημέ- 
νων χρωμάτων έχόντων αξίωσιν εικόνων, να σχημα
τίζονται δέ μόνον 2 ή 3 ώς εκκλησιαστικά lifitel έκ 
τών έκθεμάτων τών άπαρτιζόντων τήν έπιτροπην καλ
λιτεχνών ένώτά τών άλλων συναδέλφων τοποθετούνται 
είς διαφόρους αποστάσεις είς ϋψη, ώστε ν' αποβαίνη 
άδύνατον είς τόν επισκέπτην ν αντιληφθή τό ποσον 
καί ποιόν τής αποστολής έκάστου καλλιτέχνου. Τό 
αονοπώλιον τοΰτο τών θέσεων, άλλα: μικρότητες, αί- 
τινε; κατ’ έτος επαναλαμβάνονται συστν,ματικώς και 
πάντοτε ζωηρότερου, έπήνεγκον την συστηματικήν 
αποχήν πολλών καλλιτεχνών τοΰ Κάιρου καί την 
διά παντο'ς τώ» έξω τοιούτων.

Τά έξοδα τής έκθέσεως μέχρι τοΰ π έ. κατέβαλε 
πάντοτε ό διευθυντή; τοΰ Geicle Aillstique (είς τό 
όποιον φοιτώσ·. κάθε άλλο ή καλλιτέχναι) εφέτος δμως 
ότε αί έργασίαι τοΰ Cercle, τοΰ Bercevai καί Poker 
δέν έφεραν κέρδη,τά έξοδα έπληρώθησαν άπό τους έκθέ- 
τας και τής εισόδου ήτις άλλοτε ήτο ελεύθερα.Δι’όλα 
ταΰτα είναι σχεδόν βέβαιον ότι τό 12 είναι καί τό τε
λευταίου, άν δέν κατορθωθή ή συγκρότησι: νέας έπι- 
τροπή; έβγαζομένης άμερολήπτως. Έκ τών άπαρτι- 
ζόντων τήν έπιτροπήν παρέμειναν μόνον τρεις, οί και 
διοργανωταί τής έφετεινής έκθέσεως χ. χ. Ραλλης, 
[’hilip|ioleaux, Kelly.

— Άπεφασίσθη υπό όμάδος διακεκριμένων άνδρών 
ή συγχρότησις διά τόν προσεχή Σεπτέμβριον Διεθνούς 
έκθέσεως έν 'Αθήνα:; βιομηχανίας, έμπορίου καί κα
λών τεχνών, ύπό τήν προεδρεία» ένός μέλους τής Β. 
οικογένειας. Βραβεία θ’ άπονεμηθώσι χρυσά, αργυρά 
χαι χαλκά Ή εκθεσις θά διαρχέση ένα μήνα

— Τήν 31 Μαρτίου ήνοιξε ή 6 . καλλιτεχνική εχ- 
θεσις τοΰ «Πανιωνίου συλλόγου», Σμύρνης. Έστάλη- 
σαν έξ ’Αθηνών 36 πίνακες, έν οες επιτραπέζια, άνθη 
χαι τό «Πρώτον μάθημα μουσικής» τοΰ χ. Ίαχωβί- 
δου, εικόνες τών χ. χ. Φωκά, ΌΟωναίου, Σαββίδου. 
τών δεσποινίδων Φλωρά, Λασκαρίδου χλπ.

ΛΟΥΚΙΑ IQANNOY. — Εινε ή μοναδική Έλληνίς 
άρπίστρια. Διαχριθιΐσα ενωρίς εις τό χλειδοκύμβαλον, 
μετέβη είς Βιέννην, είς τό Conservatoire τής όποιας 
επί επταετίαν εσπούδασε τήν άρπαν, ήν κρούει ύπε- 
οόχως. Ή δεσπ.Ίωάννου είνε μαθήτρια τοΰ έσχάτως 
αποθανόντος άρπιστοΰ Ant. Zamara.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Γενικός άντιπρόσωπος τής «Πινακοθήκης» 
διά τήν Αίγυπτον. πλήν τής ’Αλεξάνδρειάς, εΐνε 
ό κ. Ν. Κοντσίνας, περιοδεύων Ανταποκριτής 
τής «Όμονοίας»' δια δε τήν ’Ρωσσίαν ό κ.’Αν. 
Μάλτος ίν Όδησσώ (Alexandrowski Pros
pect No 3).

Φύλλα τής « Πινακοθήκης» πωλοΰνται Ιν 
Άθήναις εις τα βιβλιοπωλεία «'Εστίας», Σα
λιβέρου, Έλευθερουδάκη, Μπεκ. Έν ΙΙει- 
ραιεϊ είς τό βιβλιοπωλείο)· Γ. Άλεξάκη. Έν 
Κέρκυρα εις τό βιβ)Μπο>λεϊον Σ. Γουλή. Έν 
Σύρω, Λαρίοση, Ναυπλίω είς τα πρακτορεία 
τών εφημερίδων. Έν Καλάμαις είς τό βιβλΜ- 
πωλεϊον Βονγιοΰκα. Έν Τήνφ είς τα γραφεία 
τής «Προόδου». Έν ΙΤόρτ Σαιδ είς τό βιβλιο
πωλείου ΙΙαπαντωνοποΰλου. Έν Σμύρνη εις τα 
γραφεία τής « Άμαλθείας». Έν Ν. Ύόρκη είς 
τό βιβλίοπωλεϊοντής « Άτλαντίδος.οΈν Καρλο- 
βαοίω Σάμου είς τό βιβλιοπωλείου Ν.Σαράντου. 
Έν Βουκουρεοτίω είς τα γραφεία τής« “Ιριδος».

Άνταποκριταί. Έν ’Αλεξάνδρειά Άλ. 
Πυπαδόπουλος δημοσιογράφος, έν Ζακύνθιο Λ. 
Ζώης διεω'λυντής «Μουσών», έν Κέρκυρα Μάρ
κος Πιέρρης, έν Πνργω Τρύφων Κανελλόπου- 
λος, έν Μιτυλήυ/ι Π. Λιβαδιώτης, έν Χανίοις 
’Αρτεμίσια Λανδράκη διευθύντρια «Σπινθήρος», 
έν θεσοαλονίκη'Ηρ. Φερνάνδες (Οίκος Άλλα- 
τίνη), έν Βερολίνω ’[ω. Χατξηλουκάς. έν ΙΙα- 
ριαίοις Π. Λιβάρης ιατρός, έν Κων)πόλει Κ. 
Κοντογιάννης.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΪΣ ΣΤΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

θ* ® ·* Απριλίου d»wc-
οΰντες ετηεϊίαν συνδρομήν τον Β'. έτους έκ 
ιών παλαιών συνδρομητών τής «Πινακοθήκης», 
λαμβάνουν,δν θέλουν : τήν «Σφϋρανη,τό ίβδο- 
μαδιαίον εικονογραφημένου σατυρικόν φύλλου ής 
η συνδρομή εΐνε δ δρ., άντί 3 δρ. μόνον καθ’ 
<>λον τό ιτος. Τόν Α'. τόμου τοΰ μέχρι τονδε 

έκδιδομένου «Μουσείου» τιμώμενον 15 δρ., 
άηΐ 7 δρ. μόνον. Τήν « Επετηρίδα τών 
Φιλοτέχνων» ποχυτβάές /.εί·κωμα καλλιτεχνι
κών έργων, τιμωμένην / δρ., άιτί μόνον δύο 
Δωρεάν δέ ρεγάλην φωτοτυπίαν, έκδοθησο- 
μένην προσεχώς.

Οι διά πρώτην δε φοράν ήδη έγγραφό- 
μενοι καί προπληρώνοιπες έτησίαν συνδρομήν 
μέχρι τής 15 ‘Απριλίου λαμβάνουσι μετά 
τών είρημένων έκπτώσεων τήν «Σφυράν», το 
«Μουείεϊονβ, τήν «Επετηρίδα τών Φι
λοτέχνων», πρός τούτοις δε τό «Κρν^ό 
όνολεϊο» τοΰ αειμνήστου Γύζη, φωτοτυπίαν 
έξοχον, τιμοιμένην 3 δρ.,άντί μόνον μιας δραχ
μής. Τάς « ’Εντυπώνεις τής ζωΛς» τιμώ- 
μένας δρ. 2, άντί μιας δραχμής καί τά «Χρν- 
νάνβερα» ών ή άρχική άξια εινε 3 δρ., άντί 
δύο. Πρός τούτοις θά λάβωσι καί ουτοι δω
ρεάν τήν ρεγάλην φωτοτυπίαν τον β'. έτους. 
’Άπαντα ελεύθερα ταχνδρορικών τε
λών.

Παρακαλούνται οί κ.κ.συνδρομηταί,δπως 
μετά τήν λήφιυ τον παρόντος φύλλου εύαρεστη- 
θώσι καί καταβάλωσι τήν συνδρομήν το>ν, οί 
μέν έν Άθήναις συνδρομηταί έπί τή προσαγιογή 
άποδείξεως, οί δέ έν Ταΐς έπαρχίαις καί ίν τώ 
έξωτερικίμ άπ’ ευθείας πρός τήν Αιεύθυνσιν 
διά ταχυδρομικής έπιταγής ή δι’ έπιστολής έπί 
συστάσει.

’ΕπιΟτρο^αί, μετά τήν διανομήν τοΰ β". 
φύλλου, δεν γίνονται δεκταί.

ΚατεΟκευάνθηΟαν χα.1ύμμαεα χρυσό
δετα διά τόν α . τόμον τής «Πινακοθήκης». 
ΠωΑοϋνται είς τό γρα^είον μας άντί lt50 δρχ. 
έκαστον. Αιά τάς επαρχίας δρχ 2 καί διά 
τό εξωτερικόν 2 ρρ-χρ Τά ταχυδρομικά HJn 
είς βάρος μας.

Λίαν προσεχώς
Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 

δώρον πρός τούς προπληρώνοντας έτη
σίαν συνδρομάν συνδρομητής της

« Πινακοθήκης » .
ΕΞΕΔΟΘΗ

ΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΤΕΥΧΟΣ

ΤΟ ΜΑΪΣΩΑΕΙΟΝ
ΔΡΑΜΑ Ν. ΛΑΣΚΑΡΗ 

καί Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΤ 
εκδοςις ''ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ., 

Πω.ίεϊται εις τό γραφεΐον μας άντί δραχμής.
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Δ, I, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ · Σε.Ι. 208. "Εκδοσις Β '.
dp. 3.

“ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ·· ^ίιηγή- 
ματα εικονογραφημένα. ΣεΛ. 6ri. dp. 2 

‘ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ·; Πεζά ποιήματα μετά 
πο.ί./ών χρωματιστών εικόνων. Σε./. 18^. dp. 3.

Πωλούνται είς τά γραφεία μαςΟΙ ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ
ΔΡΑΜΑ ΦΡ. ΚΟΠΠΕ

ΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΖΙΝ ΑΓΙΔΟΣ ΘΕΡΟΥ

Έκδοσις ■'ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Τψάται δρ. ι.ΈπΙ 'Ολλανδικού χάρτου δρ. 2.

Δ. KABPAS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— 'Οδός Σταδίου 56. —

’Αριστοτεχνική έκτέλεσις φωτογραφιών παν
τός μεγέθους. Στάσεις καί φωτοσκιάσεις καλλι
τεχνικοί. Τδ φωτογραφεϊαν τοΰ κ. Κάδρα ικα
νοποιεί δλα τάγοΰστα καί δλας τάς Ιδιοτροπίας.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΑΙΔΟΜΕΝΟΝ

ΕΝ CHALAKAN ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

διευθυντής: Τ· ΚΑΖΩΤΗΣ 
Συνδρομή ετήσια dp. 15.

Άπευθυντίον είς τήν «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ».

ΝΕΟΝ ΑΣΤΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ· ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ

ΤΟ “ΚΡΤΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,,
ΕΡΓΟΝ Ν. ΓΥΖΗ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΙΣ ΜΕΓΑ ΣΧΗΜΑ 
ΕΚΔΟΣΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,. 

Πωλείται άντί 3 δραχ.

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,
Περιέχει μελέτας καλλιτεχνικός καί φιλολογι

κός, ώς καί σειράν ίννενιικοντα έργων 'Ελλήνων 
καλλιτεχνών είς έγχρωμους φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών 
'Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ωραιότερου λεύκωμα 
τής 'Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
άντί δρ. 4- Χαρτόδετου δρ. 5.

ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
ΕΤΑΓΓΕΛΙΝΟΥ και ΛΥΜΠΟΪΣΗ

Έν Άθήναις.Όδδς Αγίου Μάρκου J4

"Ολα τά είδη ζωγραφικής έν άφθονίμ. Χρώ
ματα, λινέλαια, βερνίκια, χρωστήρες, μηχαναί 
πυρογραφίας, καβαλέτα, σχέδια πηλοπλαστι- 
κής, παλέτες. Ανδρείκελα, χάρτιις ζωγραφικής, 
είδη κορνιζοποιΐας.

Βιβλιοδετεϊον Μιχ. Άρνιώτου,έν όδω Κο- 
ραή 5. ΤεΛεία εργασία.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
'Οδός Έρμου 5ρ (εντός τοΰ προαυλίου).

Όλα τά τεθραυσμένα Αντικείμενα είς τοϋ κ. 
Σακητοπούλου.

Ριπίδια, πίπες, πλαίσια κλπ.

ΙΙαραδίδονται μαθήματα Γερμανικής είς 
αρχαρίους και μή.Τιμαί συγκαταβατικοί. Π.1η- 
ροφορίαι οδός Ααιδά./ου άριθ, 3. ( Συνοικία 
Πλάκας).

ξεμμοχειοχ ξεμιχ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Θ. ΙΣΣΑΡΙΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟ» SAI ΚΕΝΤΡΙ2ΩΤΑΤ0Ν ΤΩΝ 
SENOAOXEIQN ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Άρθρα έφ’βλων τών ζητημάτων τής ημέ

ρας.—Ειδήσεις ακριβέστατοι. —Τηλεγραφή
ματα έί Εύρώπης.

'Οδός ΣοφοκΛέους 2.— Άθήναι.
Έϋτιατόριον τοΰ αύτοϋ ξενοδοχείου.

Μέγισται αιθουσαι Λλεκτοοφώτιστοι. 
Μονόική τρ\ς τής έβδομάδος- 
Δίδονται οικογενειακά γεύματα. 
Souper μετά τό τέλος τών θεατρικών 

παραστάσεων.

Χοροδιδαείκαλεϊον Παρισινόν ’Λ.
Άνδρεοπού./ου. ΠΛατεϊα Κάνιγγος. Μαθήματα 
κατ ’ οίκον.
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