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ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Δ. !■ Κ ΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

•Ετν.σία. . δρ. 12. — Έξάμηνος. . . δρ. 6 

•Εν τφ Έξωτεριχω εί.; χρυο6ν.

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Πινακωτών 22α.

ΕΤΟΣ Γ · ΜΑΡΤΙΟΣ 1903 ΤΕΥΧΟΣ ΚΕ’ ·

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ε. ΑΣαπιογ. Ή τών γραμμάτων αίγλη.
ιιιλν τοΥΡΓΕΝΙΕφ. Ό σπουργίτης.
δικ. Άπό τό σημειωματάριών μου.
στ. ΜΑΡΤΖΟΚΗ. ΣτόΦειδία Στό Ι’αφοήλο (Ποιήσει;) 
ΠΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Πά ντ'έοπάνι. (Κωμωδία). 
κ'— Ή Τέχνη κατά τόν Μεσαίωνα.
δικ Άνά τούς τάφους.
χ. χρηςτοβαςιλη. Ή ίηλιάρες αδερφές. (Ηπειρωτι

κόν παραμύθι).
Γ. καμβλκελλη. Beethoven. — Πικρό τραγούδι. 
μ. σίγουρου. Δημοτική ποίησις έν Ζακύνθω. 
i.ennaOs. Περασμένος καιρός. (Μετάφρ. ”.Ι;>. Θέρου). 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ fJIfoVOlX^.
Γ. ςουρη. Αυτοκτονία.— Τά δόντια. (Ποιήσεις). 
δαφνιδος Σημειώσεις ένός μηνάς.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ κινηςις. (Ζωγραφική- Γλυπτική. 

’Αρχιτεκτονική. — ’Εκθέσεις. - Διαγωνισμοί).

ΕΙΚΟΝΕΣ :

Ρ. Berthoud. Ή κωμωδία. (Φωτοτυπία)
louis COHINTH. Κατάρα έπι τοϋ βασιλέως Σαούλ.— 

(Φωτοτυπία) ■
J. coront. Παρά τήν λίμνην.
ο εν τιγεαι ναός τής Παλαιός έπισκοπής.
Ρ. veiiti. Ό δμνος τών αγγέλων.
H Λ. Μ. ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ έέερχόμενος τοϋ έν ΙΙαρισίοις 

Ξενοδοχείου Bristol.
R- ιίιινε'Γ. Μία παρτίδα μπιλλιάρδο.
θ. δημητριου. Προτομή Ίωάννου Δ. Καλογεροποΰ- 

λου.

φ. ΑΡΙΣΤΕΩΣ. Μνήμα.
τάφος Χαριλάου Τρικούπη.
ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Ν ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
ΛΩΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΝΕΑ ; Φ. Άριστέως.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν. Έξεδόθη τό Ι1ο>· 

τεΰχος.
’Αγγέλου Βλάχου Πεντυκονταετιιρίς (1852 - 

11)02) Μετά εϊκόνος τοϋ κ. Βλάχου σχεδωγραφηθείσης 
ύπό τοΰ κ Ριιΐλοϋ Σελ. 80.

Νεοκλ. Καόάίη Τί> Πανεπιΰτήμιον και ή 'Ε
θνική Ιδέα Λόγος πρυτανικός 'Er 'άθήναις Σελ. .7/. 
Περί τής ομιλίας ταύτης ίγένστο λόγος καί έν τφ Ενρω- 
παϊκφ τύποι Έξεδόθη εις 5 1/2 χιλιάδας αντιτύπων. 
Διανέμεται δωρεάν.

Ίωαν. Λεοντοράκη. Τό προνομίου της ‘ίονικής Τρα- 
πέζης. Έν Ζακύνθιμ.

'Αρμονία Εικονογραφημένου κοινωνικόν περιοδικόν. 
"Πρξατο έκδιδόμενον ίν Άθήναις δίς τοΰ μήνις. Διευ
θυντής I. Μι'ιμος. Περίοδος I". Γρμφεϊα οδός Όμηροι· Α 
Δημοσιεύεται συν τοΐς άλλοι; καί μελέτη περί τοϋ άλγους 
εν τή Τέχνη. ...

■ Υμέναιος» Μελοδραματικίσ· είδύλλιον εις πράξεις 
τρεις, ό.τό Τ ο> ά ν νυν Γ. Φ ρ α γ κ ι α. Μουσική 
Θεοφρ. I. Σακελλαρκΐδου Έν Άθήναις Σελ. 51). Έκ τοϋ 
αρχαίου μύθου περί 'Υμέναιοι·, υίο<· τοϋ ’Απόλλωνος οστις 
έξ έρωτος προς ’Ατθΐδιι μεταμγιεσθείς είς νεάνιδα τήν 
παρηκολούθησεν είς τίι Έλευοίνια μυστήρια, εγραφε 
λ ι μ π ρ έ τ τ ο ό γνωστός λόγιος κ. Ίω Φραγκιάς, roc 
·· Άμφιτρύωνοςν ό Απαράμιλλος μεταφραστής. 7'0 εργον 
τοι· τοΰτο έγρέιφη έπι τή είκαιρία τών γάμο»’ τής -ί /■’. 
Τ. τοΰ πρίγκηπο; Νικολάου, είς δν άφιερι,ϊται καί οίιινος 
προτασοεται ιδιόγραφος επιστολή, άποδεχομένου τήν άη ιέ- 
ρωσιν.

Γερ. Σμυρνάκη ίερομονάχου Τό Άγιον “Ορος.
'Αληθή άνακούφισιν αίοθαίνεται ό διεξερχόμενι ς ιός 

πλούσιας και λόγιρ περιεχομένων καί λόγω πυκνότητας 
καί λόγφ φιλοκαλίας νπερεπτακοσίας σελίδας τής σπου- 
δαιοτιίτης ταύτης μονογραφίας. Είς τάς ιόσας εκδόσεις 
ο>ν τινες Ιινευ τίνος σκοποί; βιβλίου εξαντλούν ζωτικιό- 
τατον ζήτημα έθνογραη ικόν είναι άξιου ιδιαίτατης μνείας 
Ίο "Αγιον "Ορος είναι ιιτρατηγικωτάτη θέσις, εκτός τής 
ιστορικής αύτοϋ αξίας. Καί ώς τοιοΐτον εφείλ.κυσε τά 
βλ.ίμματα τώυ ύπονομευιίντωυ τήν εθνικήν μας ϋπαρξιν. 
'Αμυνα χρειάζεται ερρωμένη καί δεν είναι δυνατόν ν'άντι- 
,α7.θή αϋτη έφ' όσον δεν γνωρίζομεν λεπτομερώς τήν 
θέσιν υπέρ ής θά άαυνθώμεν. Τό έκδοθίι· βιβλίου μάς 
καθιστά τελείως ΐνημέρου; καί ευχής εργον θά ήτο 
μετ’ έμβριθείας νά έμελετάτο ύπό τό»’ πολιτικών μας, 
αλλά καί ύπό παντός "Ελληνας. Περιέχει καί 6'6' εικόνας 
μοναστηριακός καί μέγαν λιθογραφικόν πίνακα Πιολΐ- 
ται εν τοΐς Καταστήμαοιν 'Ανέοτη Κωνσιΐινιινίδου.

La ν e r I I e. Έξεδόθη τό πολυθρύλητου έργου ιοί 
Ζολα δπερ αποτελεί τήν βάσιν τής τετραλογίας τοϊ· Ευαγ
γελίου, ιό; όινομάοθησαν τά φιλοσοφικά αύτοϋ έργα Έο- 
νιμότης, 'Εργασία, 'Αλήθεια, Δικαιοσύνη. ΙΙερϊ τοΰ έρ
γου τούτου άνεθεοεν ή ι Πινακοθήκη» είς ειδικόν αύτής 
συντάκτην όπως ύναπτύξι/ τάς θεωρίας τάς εγκατεσπαρ
μένα; εν ταϊς 800 αύτοϋ σελίσιν. Οί ίπιθί’μοΐντες τήν 
άπύκτηοιν τούτου άς άπει θυνθϋιοιν εις τα γραη ιϊα τής 
« Πινακοθήκης».

I . Σουρή. Ποιήματα Τόμος έκτος. Φασουλής φιλό
σοφος Μέρος II'. Νέον τόμον ΐξέδοεκεν ΰ δημοφιλής ποιη
τής κ -ουρής >·έα>· ποιητικήν πλήμμυραν τής εκλεκτής 
σατυρικής εμπνεύοεώς τον.

ΑΓΓΕΛΑ ΟΝΤΑΙ

Ι*ι Ομος. Έ.τιθεώρησις έκδιδο/ιένη άπό τον Μαρτίου 
εν Πειραιεΐ. Όδός Πραξιτέλους ΓΙΕ. Εννδρομή έτησία 
δραχμαί^ II,

Άγιδος ©έρου Τραγούδια. “Εκδοσις καλλιτεχνική. 
,Τ.Φΐιμί'ρίς τίό; ύγιείας Δεκαπενθήμερος. Έν '.·|- 

ίλγι'αι,-. ,Ιιευθυντί/ς Α. Γεωργιάδης. Άπό τοϋ προοειχοΰς 
Απριλίου

Κρίνοι. Ποιήσεις Ίιο. Παπαδοπούλου.
Γ Φιλαρέτου. ”ΗΟιι καί νόμοι.

πι νακοοηκη
Έκδίδβταϊ «ατά μήνα.
Τό μόνον έν ’Ανατολή περιοδικόν τό ιισχο- 

λονμενον εϊς τάς Καλός τέχνας.

Γραφεία ·’ Έν ’Αέληναις, όδός Πινακωτών 

άριέλ. 22α.
Χννόρομό 'ετήσια προπληρωτέα δρ. 12. 

ΕΙς τό ίξωτερικόν φρ. χρ. 12.
................................. <·—·,■ . υ ··. ν-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναξ Ν.
Γύζη- Φοιτότυπία είς μέγα Οχημα. 
Δρ· 2. Έπι έκλεκτον χάρτου δρ. 3. 

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ, 
κατά μετάφρασιν Άγιδος Θέρου. Τι- 

μάται δρ· ι. Έπ\ 'Ολλανδικού χάρ

του δρ. 2·

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Λά
σκαρα καί Π. Δημιιτρακοπούλου. Τι- 

μάται δραχμής.

' ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Λυρικαι ποιήσεις 
Αίμυλίας Κούρτελη. Δρ. 2.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ^ΕΛΛΑΔΙ,, πίναξ 
Φρίξου Άριστέοις· Φοιτοτυπία εις 

μέγα σχήμα. Δρ. ι.

’Άπαντα πωλούνται εις τά 
γραφεία μας.

Δια τονς οννδρομητάς μας εκπτωαις ί»Ο 0/()

Δ, 1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΪ

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

“ΕΝΤΓΠίΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ·,■
ματα ειχονογρατμημένα. ΣεΑ. 6^· Αρ. 2 

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ·· Πεζά ποιήματα μετά 

«ο.ΙΛων χρωματιστών εικόνων. Σε.1.18ό. Αρ. 3. 

“ΣΑΤΥΡΑΙ” Ανηγήματα και Σκέψεις. Αρ.2.

Αια τούς~συνδρομητάς τής Πινακοθήκης 

είς τό ή μι. συ τής τιμής 

Πωλοϋνται είς τά γραφεία μας

Τό έτος αρχεται άπό 1ης Μαρτίου.
"Εν φύλλον οτέλλεται είς πάντα αίτονντα 

δωρεάν-
Ονδεμία ουνδρομί) ισχύει ανεν άποδείξεως 

φερονσης : τήν υπογραφήν τοΰ Διευ&νντον και 

τήν σφραγίδα τοΰ περιοδικού.

Τιμή έκάστον φύλλον δραχ. 1,20.“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,
Περιέχει μελέτσς καλλιτεχνικός καί φιλολογι

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

Πωλείται είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
άντί δρ. 5. Διά τούς συνδρομητάς μας δρ. 2.Χαρ- 
τόδετον δρ. 4·ΛΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

Φύλλα τής «Πινακοθήκης» πωΑοϋνται εν 
Άθήναις είς τά βΜιοπωΛεΐα τής «Εστίας», 

Σα.Ιιθέρου, ΈΝευθερουδάκη, Μπέκ. Έν Πειραιεΐ. 
είς τά βιβ.Ιιοπω.Ιεϊα Γ. ΆΑεζΐικη και Ν. Όρ<ρα- 
νίδου^ΈνΈύρω, -Ααρίσσρ, Πύργω είς τ<ι πρα

κτορεία των εφημερίδων. Έν Τήνω είς τά γρα

φεία τής «Προόδου». Έν Σμύρνή είς τό πρακτο- 
ρεϊον εφημερίδων /Μαδάμας Χάνι 19) Έν Ν. 
'Ύόρκ^είς τό βιβΑιοπωΑεϊον τής« ΆτΑαντίδος.» 
Έν Βουκουρεστίω είς τιι γραφεία τής «Ίριδας».

Άνταποκριταί. Έν Ζακύνθω Α. Ζώης 

διευθυντής «Μουσών», έν Πάτραις Ε. Θωμόπου- 
Αος καΑΑιτίχνης, έν Πύργω Τρύφων ΚανεΑΑό- 
πουΑος, έ-) Όδησσω Α. ΜάΑτος /'Rue Puschkin 

ΊΟ), έν Χανίοις Αρτεμίσια Αανδράκη, έν 
θεσσαΑονίκνι Άθαν. Ζουζακίδης, έν Παρισίοις 
Π. Αιβάρης ιατρός, έν Κων(πόΑει Κ. Κοντο- 

γιάννης, έν Καΐρω Π. Τσιριγώτης, έν ΆΑε- 

ζανδρεία Χεων. Καρδαμάκης.

Δ. ΚΑΒΡΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

— Όδός Σταδίου ί>6· — 
’Αριστοτεχνική έκτέλεΛς φωτογραφιών παν

τός μεγέθους. Στάσεις καλλιτεχνικοί.

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Ι1ρώ·ην Π«τύχα. — Όδόξ Αΐόλου αριθμός gg.



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 
'Οδός Έρμου (έντός τοϋ προαυλίου). 

Τά τεθραυσρένα άντικείμενα έπικολλοΰνται.

ΠΡΙΓΚΗΠΣΕΟΝ ΖΑΣΑΡΟΠΑΑΣIE10Ν ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΟΑΝΆΪΟΙΙΟΥΛΟΥ 
'Οδός Σταδίου 36-—-έναντι οικίας Καοαπάνου

Παραδίνονται μαθήματα Γερμανικής είς 
αρχαρίους και μή.Τιμαι συγκαταβατικαΐ. Όσος 
Ναναρίνον άρ· 14 (Συνοικία Νεαπόλεως) ■

ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΔΕΙΟΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ και ΛΥΜΠΟΥΣΗ

ΠΙ MAKΟΟΗΚΗ
ΨΠΙΑΤΗΗ ΚΑ! ΗΠΡΟΑΟΓΙΚΒ SBIBSQPHSIS

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
Διευθυντές ΣΙ]*· Βλαίιανός

Γραφεία : Όδδς Ζήνωνος 46 έν Άθήναις 
Συνδρομή ετήσια if. 6-

Έν Άθήναις. Όδάε Άγιου Μάρκου

“Ο ΝΟΥΜΑΣ»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 

δίς τής έβδομάδος έχδιδομένη 
Διευθυντές δ. π. Ταγχόκουλος 

Γραφεία ; έν Άθήναις, οδός Οικονόμου 4·

■Φ-ΦΦΦΜΗΝΙΔΙΟΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 
Φ Φ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ-, 

τοΰ Α και Β' ίτους πωλοννται είς τό γρα
φείου μας άντί δρ. 1,50. /Ιιά τάς επαρχίας 2 
δρ. /Ιιά το εξωτερικόν 2 φρ. χρ. συμπεριλαμ
βανομένων τών ταχυδρομικών.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΞΕΝΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ - θ· 1ΣΣΑΡΗΪ

Μ ΑΡΝΙΩΤΟΥ
'Οδοί ϋοραή 5.

ΚίΥΓΡΚΤίΊΝ μαςτορακη
JL\.v_z 1 X 1 JXk_zlN Οδός 'Οφθαλμιατρείου 2.

Μ>1ί·

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ

Β'ΘΛΙΑ είχ ΟΛΑΕ ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑ £

ν.

y ΟΜΟΙΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ..
ΕΤΟΥΣ

A ΚΑΙ Β
ΠΩΑΟΤΝΤΑΙ 

ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Άντε δραχμών 
1*2 

έκαστος

ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΣ

άντε δρ. 125.

Στέλλονται έλειίθεροι ταχυ
δρομικών τελών

Έκαστος τόμος περιέχει 

ύπέρ τάς 2οο εικόνας καϊ 
μίαν μεγάλην

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΝ

*
Δ

ΕΤΟΣ Γ'.

Α Θ Η Ν A I

• * * ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΚΕΙΜΕΝΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: J. I. Καλογερόπουλος.
ΣΥΝΤΑΚΤΑΙ : Άοώπιος Ε. — Άννινος X — 

Α’ αστασιάδης Γ. — Βιάζης Δε Σπ. — Βονχ- 
ζαλίδης Γ. — Δημητρακόπονλος Πολ. — Δον- 
ζίιας Άλ. — Δενδρινοΰ ΕΙρ. — Έπιφάνης 
Μ· — Ζωϊόπονλος Θ- — Ζωγραεμίδης Σχ. 
Ζερμπίνης Γ. — ’ Ηλιόπουλος Χρ· — Θέρος 
Άγις — Καιροφύλας Β. — Κοαμής Άγ. — 
Κόρτζας Β. — Κοπέσκη Αμαλία. — Καμβα - 
νέλλης Γ. — Λάακαρης Ν. — Μαρτζώκής 
Στ. — Μωραΐτίνης Τιμ —Μισαηλίδης Κ. — 
Μενισελίδης Β- — Νίης ’Αχ. — ΙΙερδικίδης 
Άλ. — Πετρίδης Μ. — Σουρής Γ. — Σα- 

κελλι'ων Ν. — Σίγουρος Μ. — Τανάγρας 
Άγγ. — Χρηστοβασίλης Χρ.

Άγρινιώτης — Αϊμυλία — Άλκυων.—Δά- 
γνις — Δΐκ — Κάποιος ■— ΙΙαρεπίδημος.

ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ : Γκόρκυ Μ· — Γ>ά 
κομιρχν — Demonlin Η. — Droin Λ. — 
Guizot. — Γκαϊτε — Lennaus — Νίτσε — 
Όσσιανός. — Ούίοτλερ — Plomdeur J. — 
Τονργκένιεφ — I. — Turique J.—Στεκκέτη.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΕΛΛΗΝΕΣ : ’Λρισιεΰς Φ. — Άλεκτορίδης Ν.
— Άνδροϋσχος Ν. — Βρούτος Γ. — Βερ
νάρδος Β. — Βασματζίδης Κ.— ψ Γνζης Ν.
— Δημητρίου Θ· — Ίακωβίδης Γ. — Ίωαν- 
νίδης Ε. — Κοντόπουλος Β. — Λεμπέσης Π.
— Λαακαρίδου Σοφ. — Μποκατσιάμπης Β. 

— Μαθίόπονλος II — Ξενόπονλος Στ. — 
ΙΙαρ&ένης Κ. —Ράλλης Θ — Ροϊλός Γ. — 
Ρίγος I. — Τσι ριγωτής ΓΙ. — Χαλεπός Γ.

ξένοι ; Angers d’ David. — Agache A.— 
Boeclin A. — Bulaod J. — Brun Le. — 
Biondi E. — Bertroud P. — Beiges —Bou
vet E. — Brouillet A. — Boland Ch — 
Corregio — Cameron M.—Charpentier.— 
Coront J — Ceccarelli E — Casciaro J — 
Ca huzza L — Cherstret P — Chelket Bey.— 
Delobre. — Duran Car. - Dechamps L. — 
Farasyn E.— Giambaldi — Gents .1 — Gen- 
til — llirchs A. — Joris F.— Knopfl’ F — 
Leemputten van F. — Leingthon — La- 
vasseur H. — Lavergne de Bony. — Mil
let L — Moreau E — Ortiz — Ouderaa 
van J P. Renault J—l’almezana— Pro- 
ost F.—Paiermann G. — I’arera A — Pri 
net R. — Raurich. — Recipon — Roessi 
ngh L — Segottin V. — Slyka — Til 
gner. — Veyns J — Verti P. — Wagner.
J. — Zoraro F.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ: Boeringer Carl. — Κόνσολος
K. — Κοκκόλης Σπ.

ΣΧΕΔ1ΑΣΤΑΙ : Β Νικολάου — Κ. Σειρλής.— 
Σταματίου Στ.

ΦΩΤΟΤΥΠΗΣ : Β. IΙαπαγιαννύπουλος.
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣ : Σπυρίδων Λαοχιώτης.
πιεστής : inderau Curl

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Σελ 
ΑΙ άνασκαφαϊ της Φαιδτοΰ ... θ6 
Άρχαιολογικαί εϊδήδεις . 99, Η1· ll’“ *85;

.............................................. 204, 2’5, ζρ 
II. D e ιιι ο ιι I ί η

Τό Ιερόν ΠοΟειδώνος και ‘Αμφιτρίτης . ιρι. 
.................................................................... 212, ?35

X ΗΛ1ΟΠΟΥΛΟΥ
Ιερόν Μαλεάτου ’Απόλλωνος . . . 38

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

κ ’
□ως πρέπει νά κτίζωνται αί πόλεις 1/5

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Μ ΓΚΟΡΚΥ
Γεγονός .................................................................1τ'ι

ΓΙΑΚΟΜΊ'ΕΝ
Ό ΦάουΟτ................................................................  >89

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τό πρωτότυπον . . . .
Στό χανδάκι

Β ΚΟΡΤΖΑΣ 
'Ανοιξιάτικο όνειρο .

Μ. ΣΙΓΟΥΡΟΣ 
’Ανθισμένος θάνατος .

ΑΓ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Οϊ Απόκληροι της τύχης

ι ΤΟΥΡΓΕΝΙΕΦ
Ό σπουργίτης ....

J. Β Turique
ΊΙ εϊκών της Αγνώστου .

X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ
Οϊ ζηλιάρες άδελφαϊς 
Ή πλειό άμορφη τοΰ κόσμου

5

ΘΕΑΤΡΟΝ

Γ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Η Νέα σκηνή . . . .

Π ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙα’ντ’ έάπάνι .

Ν. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Ή πρώτη νεοελληνική κωμωδία .

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

Χ· ΑΝΝΙΝΟΣ
Αϊ φάσεις ίν τμ τέχνη 

ΑΛΚΥΩΝ
Ή άρχαία τέχνη

93

04

6.

165

• 4· 3ι
127

. 223

8, 34, 58, 74

20

48

ιο4

ΣΠ- ΔΕ - ΒΙΑΖ1ΙΣ -ε?,·
ΤΙ Βιιζαντιακή τέχνη έν Ζακΰνθω 1'2, 102

ι5·
Ό άρχιδοΰξ Σωλόατώμ ώς καλλιτέχνης . 18.3

Π ΔΙΙΜΙΙΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η σεμνότης έν τμ καλλιτεχνία . . .2*8

ΣΤ ΖΟΓΡΑΦΙΔΗΣ
Τό γυμνόν έν τμ τέχνη ■ . - '4°
’Ανάγκη λαϊκής Πινακοθήκης . . 2ΐι

κ ·
Ή τέχνη κατά τόν Μεσαίωνα . . 12. 99
Λ. Ροδέν................................................................................73
Λ. Δρόόης ... - 9t
Ε. Ζοιικγο ...... 151
J. Geioinu ...... 242

Λ ΠΕΡΔΙΚΙΔΙΙΣ
‘Εταιρεία ανδριάντων .... ijo

Αϊ εικόνες μας . . ■ *’°· 2°&
Καλλιτεχνική κίνηόις 2'. 44· 65, 9^, >20. ι4ΐ, 

16θ, 181 . 2θ3, 223, 240.
Διά τούς καλλιτέχνας . ι~9· >93 2'9 2?,4·
Ή τέχνη έν τμ άρχαία ‘Ελλάδι 221. 2θΐ·
‘Ορισμοί τέχνης · · ■ 8ο. >27
Καλλιτεχνικά άνέκδοτα . . . . ι58

ΚΡΙΤΙΚΗ

Ή “’Αλήθεια., τοΰ Ζολά . ■ · 4°
ΑΓΡΙΝΙΩΤ1ΙΣ

Ή “Τριδεύγενη ,.........................................................«ϊθ
δικ ,

•Η Έκθεσις τών ’Αθηνών ιι' ι·'4
Έημ. Ροΐοης....................................................................?33

Guizot
Σαιξπϊ’ρου ό “Χειμερινός μύθος,, . . 2ο9

ΣΤ. ΖΟΓΡΛΦΙΔΗΣ
■II καλλιτεχνική έκθεσις της Βενετίας . 169

ΚΑΠΟΙΟΣ
Ή καλλ. έκθεσις τοΰ ‘Παρνασσού,. . 197

ΛΓ ΚΟΣΜΙΙΣ
Τό μυρολόϊ της Πανανιας ... 7°

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΣ
Τό Salon τών Παρισίων .... 107

Μ. ΣΙΓΟΥΡΟΣ
Δημοτική ποίηόις έν Ζακύνθω . . . ιγ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσική......................................................... ΐ9 125.
ΝΙΤΣΕ

Μουσική καί μουσουργοί . ■ 2'4

ΠΟΙΗΣ1Σ

ΑΪΜΥΛΙΑ ,
Θυμάσαι  ...........................................................1J4



Γ ΒΟΝΤΖΑΛΙΔΗΣ Σελ
Βροχή · Δάκρυα 2'9
Τι έχεις 2,9
Γϊά μιά στιγμή ϊ}9

A I) γ ο ϊ η
Στιγμή έκό-άσεως «7’

Μ. ΕΠΙΦΑΝΉΣ
Στη πηγή Ι(Ρ

Goethe
Στίχοι . . . · · 2ά
Το άρχοντύπουλο καί ή μυλωνοϋ ,5ο

Γ. ΖΕΡΜΠΙΝΙΙΣ
Λυπημένο τραγούδι ι7ΐ

θρ ζα ι οπουλος
'Ερημίτης '17
Ένας άγγλος κλαίει 2 38
Ορφανή . 238

Γ ΚΛΜΒΛΝ'ΕΛΛΙΙΣ
Beethoven it
Ιίικρό τραγούδι. . 16
Ανοιξιάτικο 4°

’Αρχαιότητες a4
Sereuafa Veneziano . 80
Κάποια τραγούδια ι,6
Ροδοδάφνες ... 109
Σερενάτα τών γρύλλων ■7'
Ελλάς 24-5

Β ΚΟΡΤΖΑΣ
Δάκρυα ουρανού καί γης 215

L e 1111 ιι ΰ s
Ό περασμένος καιρός ■ - ,8

ΣΤ ΜΛΡΤΖΟΚΗΣ
Στον Φειδία . ... 6
Στόν Ραφαηλο . 6
Δύο άνυίξεις •Στόν Δάντε . . . - 19’

Β, ΜΕΝΓΣΕΛΙΔΗΣ
Πεθαμένη .......................................................... • 79

Κ ΜΙΣΑΗΛ1ΔΗΣ
Θρησκεία μου.............................................. 2,8
Παλμό τραγούδι 2*)0

ΑΧ ΝΕΗΣ
Ίό. Σκουζέ.......................................................... . 55
Λ. Μάτσα .... . ρ3
Ε. Εύβυμιάδου ... ι ιό
Beethoven . . ι58

Μ- ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Σέ μιά πεθαμένη . . . ■ ι ιό
Στήν Τέχνη ............................................... ι?5

ΣΤΕΚΚΕΤΗ
Φαντάσματα . 41

Γ ΣΟΥΡ11Σ
Αύτοκτονία . . ... '9
Τά δόντια............................................... • >9

Μ ΣΙΓΟΥΡΟΣ
ΙΙρώτο φιλί.......................................................... . 169
Φθινοπωρινό δάκρυ • »00

Σελ.
Zt μιά πεθαμένη .... 215

X ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ,
Στϊιν εικόνα τής Λγιάς Σόφιας ' · · 17°

ΠΟΙΚΙΛΑ

ΔΑΦΝ1Σ .. f Μ
Σημειώσεις ένός μηνος 2<>, <>7· ·2°· 1Ό 11 °· 

JOI . 22’> 2-|Ο.
ΔΙΚ

'Από τό σημειωματάριόν μου 
Άνά τούς τάφους
'Αλήθεια,

ΧΡ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙς τόν Αισχύλον

Δ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
•Η κιθάρα.....................................

ΛΜ ΚΟΠΕΣΚΗ
ΟΙ μαλλιαροί ....

.1. Ρ I ο ιιι ά e u ι·
Έπιστολαί Φιλέλληνας

ΑΙ Άτθϊδες έν Παρισίοις 
Ελληνική Ακαδημία 
Γέλωτες .
Ταχυδρόμος 
Σκέψεις .

ΣΑΤΥΡΑ

Δ 1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολύς θιίρυβος 
‘Ο δανδής

Τ ΜΩΡΑ I ΤΙΝΙΙΣ 
•Ο ήλιος και ή γλυπτική

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

11 ΑΣΟΠΙΟΣ
Ή τών γραμμάτων αίγλη 

κ *
Eip. Άσώπιος

X ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Ψυχής οπτασία 

ΟΣΣΙΑΝΟΣ
Άσμα . ...

Μ ΣΙΓΟΥΡΟΣ 
Μ. Γκόρκυ 
Γιάκομύεν 
Σπ. Δε Βιάζης

Νέαι έκδόσεις

Ε I Κ Ο ZST Ε Σ

. 5
ΙΟ

243

210

179

133

ic/>

. IOO. 227
116, ι-5ο 218

θ5
109

ιι3

3, 2<), 55, 7°

43

. . 02

. 53

ι25
• ,8θ
• ι?4

22&

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Φ. ΑΡΙΣΤΕΥΕ
Τάφος ...............................................
Ό θάνατος τής μαργαρίτας 

Ν. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
"Ανοιξις .... 

Ν ΛΛΕΚΤΟΡΙΔΗΣ
Ή προσευχή 

Κ· ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ
Ό Γολγοθάς καί ό Καύκασος 

Β. ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ
Ό μαϊμουδιάρης .

f Ν ΓΥΖΗΣ
Ψυχομάνα...............................................
Ή ευγνωμοσύνη
Είς τό τηλέφωνον

Σελ.
Σελ.

. ι3
• 54

. ι55

ιο7

• »b9

• 7»

. ι^8

. Ιρί

Τό παραμύθι τής κυρούλας . ’44
θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το έσπερινόν προσκύνημα 24
Γ· ΙΑΚΏΒΙΔΗΣ

Ψυχρολουσία . ■ · 224
Ε 1ΩΑΝΝΙΔΗΣ

Πατμία γραία ι4°
Β ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χριστός Άνέστη ... 47
'ιι ΛΕΜΠΕΣΗΣ

Κεφαλή Καπουκίνου . . 13,
ΣΟΦ- ΛΑΕΚΑΡΙΔΟΥ

Έλαιών >3ο
Β. ΜΠΟΚ ΑΤΣΙΛΜΠ1ΙΣ

Σπουδή κεφαλής.................................................................ι3ι
Ρόδα ......................................................................................... 144

Σελ.
'49

154

ιι8
,35

ιΐ)ο

8;
81

2ο8

68

ιύ4

24

|55

102

77

■24

:95

ι5ο

187

Π. ΜΑΘΙΟΠόΥΛΟΕ
"Ανθος άγροϋ ....

Κ. ΠΑΡΟΕΝΙΙΣ
Λάμπρος Άστέρης

θ ΡΑΛΛΙΙΣ
•Η παπαδοπούλ» 
Μεγαοίτισσα στίιν Εκκλησία 

γ. ρο ΓΛΟΣ
Σπουδή κεφαλής

Π ΤΣΙΡΙΓΟΊΊΙΣ
Τό μυότικον 
•Υπαίθριος έμπορος .

Λ Ague Ιι e
‘Η Δικαιοσύνη · · ·

Β e r κ <'· s
•Ο Άγ. Γεώργιος νικητής

Α. Β ι· ο ιι ι ι I e t
Βασίλισσα Όλγα

L e Brun
Λύτογραφία

Ch. Βο Ι.ι η d
'Επ'αύτοφώρφ . . . ·

A Β ί'>ι· c Ιι 11
Μάχη έπί τής γεφύρας .

.!. Β ιι I a ι> θ
Θέρος

J C a s c i a ι· ο
Τοπείον Νεαπόλεως

Μ C a 111 e ι·" η
Ούίστλερ

C h e I' k e t Β ■· y
Νεκρά φύόις

C ο ι· r «· g ί θ
Χερουβείμ ....

L C οιιη Ih
•Η κατάοα έπι τοΰ {Ιαόιλέως Σασύλ 

.1 G ο ιό η t
ΙΙαρά τήν λίμνην 
χπουδή ..............................................

Ρ. C he st re t
Κακοκαιρία έν 'Ολλανδία

Ε G D ιι ι· a 11
•Ο παλαιός λιθογράφος

L. l)e sc Ιι a in ps
Έν Βηθλεέμ

D ό 1 ο b r e
Ποιμενίς .

Ε. F n r a s y η
ΟΙ δραπέται τοϋ σχολείου
Παλαιόν ίχθυοπωλεϊον

Ism. Gents
Κλέων Ι’αγκαβής

L. G a b ιι ζ. ζ i
Άπούις λιμένος Κ)πόλεως

A II i rsc h
■Η ένέδρα τών Φαύνων

I·’. ΚιιομΙΊ
•Η έρημΐτις ....

F. van Le e m p u I t e n
Χωρικόν Ιπποδρόμων

L e 111 g t b 0 n
•Η ’Ανδρομάχη αίχμάλωτος

E. More a 11
Μάθημα κλειδοκυμβάλου

P. van Ο it d e 1 a a
■Η έκ τοΰ Γολγοθά έπάνοδος
Οιδίπους καί 'Αντιγόνη

F. Pa i e r in a η η
Ή Άνάληζτις τοΰ Χριστού

F. Ρ ιό ο s I
Τοποθεσία έν Όλλανδίρ.

Ζ. Perrault
Ή μικρά Έπαΐτις (Εκτός κειμένου)
Μετά τον ποώτον φόνον

II. Ρ r i net
Μία παρτίδα μπιλλιάρδο

11 η b e ιι s
Έρωτες .....

Β a u ι· i c b
Έλη ... . . . . ι.|3

L. 1! ο e s s i η g h
Ή μάμμη...............................................................................ι35

1ύ4

208

«9

,38
194

199

ι25

θ2

>02

III

■ 2|

2θ8

ιού
ιχ3

46

:ι8

22’

'2

42

j. Sty k a Σ;>.

Ό Εσταυρωμένος . 4θ
Ρ. V e 1 t i

Ό ύμνος τών άγγελων 10
,| \V ιι g 11 ■· ζ 

Έν Βενετία . 2θ8
!■'. Ζ - ιι a ι· ο

. . ιο3‘Η έορτή τοϋ Σωτήρης
■ Π άποόάθρα τοΰ Σαλατζάκ . 
Ιππικόν Έτρογοϋλ

. 13ο
>4θ

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Γ ΒΡΟΥΤΟΣ
Νιοδΐόαι ' · ... 12^

θ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ι3Προτομή Ίω Καλογεροπούλου .

Φιλοκτήτης · . . ■ . ,ΐύ
I- ΡΙΓΟΣ

Χατζή Μουσταφάς ■ ι34
Γ ΧΛΛΕΠΛΣ

"Αγγελος . . · ■ .
Φιλοστοργία . . ■ · 8·’

Μνημεΐον Βετόβεν (>2
Γ V

Βετόβεν . . . · . ι58
David <Γ Λ η ge ε 3 

Προτομή Βάόιγκτων 99
Τ·'. Belt ίι 0 η d 

Ή κωμωδία . 2
Ε. Biondi
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F. BIRTHODD H XUMMAIA

Η ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΙΓΛΗ

μηναϊ; σεανυνόμενοι

LOUIS CORINTH H ΚΛΤΑΡΑ ΕΠΙ TOT BALIAEOS SAOTA

ο ι ο Ν άληθώ; πζρήγο- 
ρον άμα δέ ζαί τιμητι
κόν διά τόν φιλόπονο·/ 
τών γραμμάτων έργάτην, 
—ούχί τά μάλιστα σή
μερον παρ' ήμΐν επίφθο
νον στάδιο·/ διανύοντα 
—ότι και αυτοί οί έπί 
άριστοκρατικαϊ; πε-ργα- 

καί τού; προγόνου; αύτών 
εί; του; σταυροφορικοΰ; πολέμου; άνάγοντε; δέν 
άπαξιώσι τών γραμμάτων την αίγλην, έπιτυ- 
χώ; καλλιεργούντε; αύτά.

Καί ό Σιατωβριάν, ζαί δ Λαμαρτϊνο;, και 
δ Μονταλαμβέρ, ζαί δ Δέ Φαλλού, ζαί δ 
Βρογλί, ζαί δ Βύρων, καί δ Βηκονσφίλ, 
καί δ Γλάστων, και δ Δέρβυ, καί ό Βούλβερ - 
Λύττων, καί δ Μαμιάνης, καί δ Γαλιτζίν, ζαί 
δ Τολστόη ζαί μυρίοι άλλοι, πάντε; ιυτοι, 
κομήτες, δούκες, λόρδοι ή πρίγγιπες, νέα; επι
ζήτησα·/ ε’ι; τά γράμματα εύγενεία; περγαμη- 
νά;, οίονεί συμμορφούμενοι πρό; τά σοφά ταύτα 
διδάγματα τού Άραβο; ποιητού Ίαμερμάρι, 
λέγοντος: «Κράτησο·.· τόν τίτλον τή; εύγενεία; 
ον έλαβε; γεννώμένο;, άλνά προςτ.άθησον νά 
προςθέση; σύ αύτό; έτερον, ϊν ’ άμφότεροι άπο· 
τελέσωσιν αληθή ευγένειαν. 'Υπάρχει μεταςύ 
τών πατραγαθιών ζαί τών ανδραγαθιών οΐα 
διαφορά μεταξύ τή; τροφή; τή; προτεραία; ζζί 
τή; τροφή; τή; έπιούση;- ή χθεσινή τροφή οεν 
Οά σοί δώση δυνάμει; διά τήν αυριον.»

Άλλά μικρού δεΐν έλησμόνησα τόν διάσημον 
τή; ’Ιταλίας τραγικόν καί άκρον τή; ελευθε
ρία; ύπέρμαχον Ούίτωρα Άλφιέρην, ού το 
σεπτόν μνημείου κεΐται έν τή Santa Croce 
τή; Φλωρεντίας,τώ Ιΐανθέω τούτο τή; ιταλι
κή; δόξης, ένθα παρά τώ σποδώ τού Μακκια- 
βέλλη, τού Γαλιλαίου, τοϋ Μιχαήλ-Αγγέ
λου, τού Φοσζώλου ζαί άλλων έξοχων άνδρών, 
ύπάρχει κενοτάφιο·/, έφ ’ ού μεγαλόπρεπε; ι'δρυ-

• · ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ * * 

ται μνημείο·/. ’Επιγραφή ο’ έπ ’ αύτού χρυ- 
σοϊ; γράμμασιν έγγεγλυμμένη

ONORATE L’ ALTISSIMO ΓΌΕΤΔ.

την είναι . _ __
ορφανού πατρίοος 
πολλά έχων κοινά π( 
γένο; έζ κομητών,

παραγγέλλει τω θεωμένω νά 
πιον τού μνημείου καί τίμηση 

ό μαυσωλείο·/
Δάντου.
■ρίς τίν 

ήτο εύπορο;
στή; είτα δέ σύζυγο; διάσημου 
δεσποίνη;,— ή; έξύμνησι 
ώ; δ ΙΙετράρχη; τον προ 
Λουϊσία; Δέ Στόλβεργ, χήρας 
τών Σ
(μνηστήρ τού άγγλικοϋ θρόνου), τή; γνωστής 
τω όνόμζτι κόμησσα Άλβάνη, ζαί διήλΟε τόν 
άχρι μισανΟρωπία; μελαγχολικόν αύτού βίον 
έν εύμαρεία καί ποιητική δόξη. Έν τούτοι; 
επτά ζαί τεσσαράκοντα έτών γενόμενο;, ήρ
ξατο σπουδάζω·/ τήν ελληνικήν. Θέλων δέ, ώ; 
αύτό; ούτο; λέγει, ν ’ άμείύη εαυτόν διά τήν 
κόποι; κζί μόχθοι; έκμάθησιν αύτή; έπενόησε 
παράσημο·/ του λαιμού, δι ’ ού προύτίθετο νά 
κοσμήση έαυτόν. Το έκ χρυσού καί πολυτίμων 
λίθων τούτο περιδέραιο·/ έμελλε νά φέρη έγκε- 
χαραγμένα τά ονόματα τριών καί είκοσι ποιη
τών, αρχαίων τε ζαί νεωτέρων, έν τω ρ.ϊσιρ 
ποικιλοχρόου, πολυτίμου, άναγλύπτου λίθου 
(cammeo), παριστώντος τόν "Ομ-ηοον, κύκλω- 
θεν δέ τό εξής ελληνικόν δίστιχο·/, έργον τού 
ποιητού :

κλίνη γόνυ έ·.ώ- 
τονύπατον ποιη- 

ού έξορϊστου, τού 
Ό Άλφιέρης, δ 

Βύρωνα, είλζε τό 
ρο;, ύπήρξεν έρα- 

καί θελκτική; 
ον έρωτα ψάλλων, 
ήν Λαύραν—, τή; 

τού τελευταίου 
τοαρτών, τού καλούμενου Pretendanl,

”*ϊ

Λύτου ποιήοας Άίφήζιος 1:τ.τε' 'Ομήρου 
Κοιρανικής τιμής ήλφανε &ιιοτίρα>·.

Καί νύν άποζαλυφθώμεν έζ σεβασμού πρό; 
τά γράμματα. Πανίσχυρος ζύτοκράτωρ, έπί 
εικοσαετίαν διαιτητή; τή; Εύρώπη; γενόμενο;, 
Ναπολέων δ Γ', τήν αιγλην τών γραμμάτων 
ποθώ·/, καταθέτει έπί τή; τραπέζη; τό σκήπ
τρο·/ ϊ·/α λάβη άνά χεΐρα; τόν κάλαμον τού 
έργάτευ τή; διάνο ία; ζαί συγγράψη την « 'Ιστο
ρίαν τού ’Ιουλίου Καίσαρος». Τό δέ κλεινόν 
έπώνυμον Κάίοαρ διαφοροτρόπω; οί Ρωμαίοι 
έτυμολογοϋσιν αύτό' ή πιθανό τέρα όμως ύπόθε- 
σι; φαίνεται ή έξή;: εικάζεται ότι δ ’Ιούλιο; 
προςέλαβε τό όνομα τούτο, φονεύσας έν ’Αφρική

1
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

έλέφαντζ, διότι έν τή γλώοση τών Μαύρων ί> 
έλέφας έκαλεϊτο καϊσορ. uCeesarem vel ab 
elephanle (qui Lingua Maurorum cxsar 
fiicitur).. » Την γνώμην όέ ταύτην πρός ήν 
αποκλίνει καί δ εστεμμένο; αύτοϋ βιογράφος 
Ναπολέων δ 1” 1 ένισχύουσι τά νομίσματα τοϋ 
Καίσαρος, μεγάλου ποντίφικος, φέροντα έν τώ 
όπισθεν ελέφαντα οφιν καταπατοϋντα. Άλλά 
πόσον ένίοτε ευτράπελα, έστιν οτε δέ και σαρ
καστικά τά ανθρώπινα ! Τις Οά έλεγεν άληθώς 
ότι δ μέγας, ό ύπατος, δ αύτοκρατορικος έκεϊ
νος τίτλος Καΐοαρ—οθεν καί τό Κάϊζερ—, έφ' 
ώ τοσούτω σεανύνονται αί φέρουσαι αύτό έστεμ- 
μέναι κεφαλαί. έγραύεν επί τών βασιλικών περ
γαμηνών...ή προβοσκί; τοϋ έλέφαντο ! ΙΙαρη- 
γορηθώμεν έπι τή ανθρώπινη μοιρία έπανερχό- 
μενοι εί; τά γράμματα.

1) Όδυσσ. Μ, 173.
2) Έχαϊκΐτο Dauphin, Δ e λ φ 1 ν ό πρωιότοκος νίό; 

τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας, ό και έπίδοξος τοΰ θρόνου διά
δοχος, καί Dauphine, Δ ι λ φ ί ν η , ή σύζυγο; αύτοϋ.

Χαιρετίσωμεν Φραγκίσκον τόν Α' ζαί την 
'Αναγέννησιν, ήτι; είναι επάνοδος εις τόν 'Ελ
ληνισμόν, άρωγη τών έκ Βυζαντίου εί; την 
'Εσπερίαν, καϊ προ τη; άλώσεως καί μετ’αυ
τήν, έλθόντων λογιών ’Ελλήνων. Την δ'επά
νοδον ταύτην ό Γαλάτης Βουδαϊο; χαιρετίζει 
ανατιθέμενος τώ μουσοτραφεΐ Φραγκίσκω τό 
σοφόν αύτοϋ σύγγραμμα Conrmenlori liuyuac 
t/recx, προςφωνών ελληνιστί τώ βασιλεϊ δι ’ 
ενθέρμων λόγων καί πρώτος δι' άλλου συγ
γράμματος: De transitl hellcnismi ad chri- 
Stianuni πολιτογραφεί έν Γαλ.λ.ία την λεξιν 
hellenismus Ένδοξος άληθώς διά τά ελληνικά 
γράμματα ή εποχή, καθ ’ ήν ό μέν Βουδαϊός 
προ,φωνεϊ ελληνιστί τώ βασιλεϊ τή; Γαλλίας, 
ό δέ περιώνυμο; Ροβέρτος-Στέφανος προτάσσει 
έκαστου συγγράμματος, όπερ ώ; τυπογράφος 
τοϋ βασιλέως έκδίδωσι, λόγχην, ιός σύμβολου, 
περί ήν δφις καί κλάδο; έλαια;, κάτωθεν όέ 
τή; λόγχης, ώς λόγιον, τον ομηρικόν τούτον 
στίχον ;

Βασιλή τ' άγαϋφ, κρατερφ τ’αίχμητί],

Άλλά δέν έκλήθη δ Φραγκίσκος πατήρ τών 
γραμμάτων, καί δυνατόν ε’ιπεϊν τών Ιλληνικών 
γραμμάτων; Δέν ζητεί παρά τοϋ Πάπα Δέον
τος τοϋ Γ τον Ίωάννην Λάσκαρην, όςτις καϊ 
μεταβαίνει εί; Γαλλίαν, ϊνα καταρτίση σύν τώ 
Βουδαίω τήν έν Φονταινβλώ βασιλικήν βι
βλιοθήκην καί ίδρύση ελληνικόν γυμνάσιου 
(1528—1519) κατά τό έν Ρώμη πρότυπον.2) 
Τά δέ ελληνικά χειρόγραφα άδρ* τοϋ Φραγκί
σκου δαπάνη πανταχόθεν τής Ανατολής είςκο- 
μιζόμενα,δ δέν έξορίζουσιν έκ τών βιβλιοθηκών

1) Histoire de Jules C6sar, τομ. 1, β(). 253.
2) ·Π,.8. Γ, 17

_ 3) Η ίν Φονταινβλώ βιβλιοθήκη,, πλοντισβιίσα ίια τής 
«ν Βλοα συλλογής τών βουκών τής Λΰρηλίας, ipnspiti/e 109 
έντυπα καί 1781 χΐιρόγρα,α. Τά δ’ έλληνικά, διά τών 
αγορών τοΰ Φραγκίσκου, άνή/βον κατά τον Οάνατσν αύτοϋ 
εις 940 (Lalanne: CuriosiUs bibliographiques, σελ. 187 ) 

τά μεσαιωνικά συναξάρια; Τί είναι λοιπόν ή 
βραχυχρόνιο; δόξα τούτου ή εκείνου τοϋ εστεμ
μένου Καίσαρος, ή μετά θάνατον λησμονουμένη. 
ενώπιον τή; άμαράντου, τή; άγήρω, τή; άθα- 
νάτου αίγλης, δι’ής περιεβλήθη Φραγκίσκο; ό 
Α , κληθεί; πατήρ τών γραμμάτων;

Μέγιστον αναντίρρητο; τό κλέος Αουδοβίκου 
τοϋ ΙΔ , τοΰ έγγράύαντο; άνεξαλείπτοις γράμ- 
μασι τό όνομα αύτοϋ έν τώ α’ιώνι έν ώ έζησεν, 
άλλ ’ έν τή πληθύι τών ιδρυμάτων αύτοϋ άτινα 
έοοξασαν τήν Γαλλίαν, οία ή Άκαδήμεια τή; 
Ζωγραφικής καί Γλυπτική; (1648), ή τών ’Επι
γραφών καί τής Φιλολογία; ( 1GG3 ), ή τών Επι
στημών (ί666). ή Άκαδήμεια τών έν Ρώμη 
σπουδαστών (1G67), τό ’Αστεροσκοπεϊον τών 
Ιίαρισίων (1664—IG72) καί άλλα πολλά μή 
λησμονώμεν καί τά; συντάςει; άς οιά τοϋ μεγα 
λεπιβούλου αύτοϋ έπι τών οικονομικών ύπουργοϋ 
Κολβέρ,— ή ώ; έλεγεν τότε — έφορου έπι τών 
οικονομικών, surintendanl des finances, άπέ- 
νεμε προς του: Γάλλους καί άπανταχοΰ Εύρώ- 
πης, ξένου; λογίου; καί επιστήμονας.

Καί νϋν τελευτώντε; έμφράξωμεν έπιμελώ; 
τά ώτα κηρώ, Όδυσσείω τώ τρόπω* ϊνα μ ή 
άκούσωμεν φρικώδη κατάτών ταλ.αιπώρωνγραμ
μάτων υβριν, έκ τών βαθμιδών τοϋ θρόνου κα- 
τερχομένην, τά; πατρικά; έλπίδα; οίκτρώς δια- 
ύεύδουσαν κζί τήν βασιλικήν αίγλην άμαυ- 
ροϋσζν.

Δράστη; τοϋ πνευματικού τούτου κακουρ
γήματος είναι ό ύπό τοϋ περιφανούς Βοσσουέ- 
του παιδαγωγούμε-, ο;, πρό; ον άπετείνετο ό 
περί της παγκοσμίου ’Ιστορίας Λόγος τοϋ κλει
νού εκείνου ιεράρχου. Είναι ό τοϋ θρόνου διάδο
χος, ό υιό; τοϋ Αουδοβίκου τοΰ ΙΔ', ό Monsei- 
gneur ή Μέγας Δελφίνο;,2 Αουδοβϊκο, ώ, ό 
πατήρ αυτού καλούμενος, ού χάριν έφιλοπονήθη 
ή ώραία τών Αατίνων συγγραφέων έκδοσις, ή 
τή επωνυμία Abusum ZteZ/)in< γνωστή. Τοσοϋ- 
τον δε ο βασιλόπαις έκεϊνος ήσθάνετο πρό; τά 
γράμματα ιερόν σεβασμόν, ίόςτε ώμνυεν, κύριο; 
εαυτού γενόμενος, νά μή έγγίση ή άνοιξη ποτέ 
βιβλίον, θεωρών τούτο ώ; μεγίστην ιεροσυλίαν.

— Κάμνετε θέματα ; ήρώτησεν ημέραν τινά 
πολύπαθη κυρίαν, διηγουμένην ζύτώ τά έαυτή; 
δυςτυχήματα.

— Οχι, ύύηλ ότζτε, άπήντησεν έκείνη.
— Τότε δέν ήξεύρετε τί είναι ή δυςτυχία, 

έπανέλαβεν ό βασιλόπαις.
Καί έτήρησε τον ορκον ένυμφεύθη, έγένετο 

πατήρ υιού, βασιλεύσζντος έν ’Ισπανία, έπε- 
δόθη μετά πάθους εί; λουκούλλειου φζγοποσίζν 
και διπλήν θήραν, πτηνών τε καί γυναικών 

ύπήσξεν ήρω; δύο σκανδαλωδεστάτων ερωτων 
καί διήλθί τόν ύπολοιπον βίον μακράν τή: Αυ 
λής, έν Μοδούνφ (Meudon),—υπου ζζί έτελεί- 
τησε τώ 1711, πεντηκονταετή ,— τά; ήμέ- 
οα; αύτοϋ έν άγια ζζλογηρική άργίζ οιάγω : 
«en passant les journes entieres » λέγει περί 
αύτού ιστορικός τι; «appuye sur ses coudes 
se bouchant les oreilles, les yeux fixes sur 
une table nue, ou assis sur une chaise, 
frappant ses pieds du bout d’ une can- 
ne peudeant tonle une apres-dinee.» 1

’Εκείνη δέ ή table nue. ή γυμνή τράπεζα 
ή παρθένος, ή άμωμο:, ή άσπιλος, ή ουοε καν 
ίχνος ιερόσυλου, καταραμένου βιβλίου φέρουσα, 
δέν μαρτυρεί στεντόρεια φωνή, καίτοι σιωπη- 
λώ:," οτι ό βασιλόπαις έτήρησε τόν ορκον αυτου, 
διότι έγεννήθη μάζ.αρ, πτωχό; τώ πνεύματι 

καί Μακάριοι οί πτωχοί τφ πνεύματι, οτι αυτών 
εοτιν ί) βασιλεία τών ουρανών.^ Τι ευτυχή; 

θνητός !

(Έ«τα·. τό τέλος)
ε κ· Αίαπιοι

Ο ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ

ιι ε ε τ ρ ε φ α =-/. τοϋ 
κυνηγίου καί διηυ- 
Ουνόμην πρός μιαν 
πάροδον τοϋ κήπου 
μου.Ό σκύλος μου 
έτρεχεν έμπρός.Αί
φνης σμικρύνων τόν 
βηματισμόν του,ήρ- 
ξατο βαδίζων μετά 
προσοχής, ώς νά

ώσφραίνετο θήραμα.
Έκύτταζα κατά μήκος πρός τήν πάροδον, ότε 

βλέπω κάτω νεογνόν σπουργίτην μέ πράσινον ράμ
φος καί χνοϋν έν τή κεφαλή. Είχε πέσει άπό τήν 
φωλεάν του ώς έκ τοϋ ανέμου όστις έκίνει μετά δυ- 
νάμεως τούς κλάδους τών δένδρων, καί έκρατεϊτο 
έκτείνων άπ-λπιστικώς τά μικρά του πτερά, ατινα 
μόλις ειχον πτιλωθή.

Ό σκύλος μου τόν πλησιάζει μέ τούς μϋς τετα
μένους, δτε αίφνιδίως έκ γειτονικού δένδρου γέρων 
σπουργίτης πίπτει, ώς λίθος, άκριβώς προ του α
νοικτού στόματος τοΰ σκύλου, και όλος ασπαιρων 
καί κλαθμηρώς γρυλλίζων, άπελπις,πετά δις προς 
τό άνοικτόν έκεϊνο χάσμα, τό ώπλισμένον με οςεϊς 
οδόντας.

Έκρημνίσθη ι’να σώση τό τεκνίον του, χρησι- 
μεύων ώς προπύργιου τής κατ’ εκείνου προσβολής. 
Άλλά τό σώμά του το μικρόν έτρεμ .ν έκ φρίκης’ ή 
φωνή του βραγχώδης καί άγρια έξέπνεεν’ έθυσίαζε

1 )"Ορα Michaud. Β i ο g ι· a ρ h i e U n i ν e ι· s e 11 e, 
rop. 25, σβλ. 239. Louis, Dauphin.

2) Ματ». E’. 3. 

τήν ΰπαρξίν του. Ίί καταπληκτικόν, φοβερόν τέ
ρας Οά έφαίνετο ό σκύλος είς τά μάτια του ! Καί ό
μως δέν έμεινεν επι τοϋ κλάδου, οστις ήτο τόσον 
ύψηλίς, τόσον ασφαλής ! Δόναμις ίσχυροτέρα τής 
Οελήσεώς του τον έκρήμν-.σεν.

Ό σκύλος έσταμάτησεν. οπισθοδρόμησήν. Ίίδό- 
νατό τις νά εϊτη ότι και έκεϊνος συνησθάνετο τήν 
δύναμιν έκείνην.

"Ολως συγκεκινημένος, έσπευσα νά καλέσω τον 
σκΰλον μου καί άπεμακρυνόμην κατειλημμένος άπό 
ε’δός τι άγιου σεβασμού.

Ναί, μή γελάτε" ήτο αληθής σεβασμός τόν ό
ποιον ήσθανόμην ενώπιον τοϋ ήρωίκοΰ εκείνου πτη
νού, ένώπιον τής ορμής, μεθ' ής έξεδήλωτε τήν 
αγάπην του.

Ή αγάπη, έσκέφθην, εινε ίσχυροτέρα άπό τόν 
θάνατον και άπό τόν φόβον τοϋ θανάτου. Μόνον 
διά τής άγάπης κινείται ζαί συντηρείται ή ζωή.

ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΕΝΙΕΦ

* Δΐ' ΟΔΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ *

ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΜΟΥ
ΊΙ τάσιι; τής γνναικίχ; όμχομένον τοϋ αιώνας 

είναι νά γινη άνήρ. IIo.ll·φοβούμαι μήπως σιψβή 
το αντίθετον καί είς τον άνόμα ra γίνρ . . . 
γυνή.

Τ2 ! Λεν αϋτοκτονοΰν μόνον όιά φονικών ορ
γάνων. Ί’πάρχουν αί ήθικαί θ.ίίάεις, 
άσφα.ίέστερον μιας ι _ 
τον θάνατον.

, αι οποιαι 
τυφ.Ιής σφαίρας φέρουν είς

*

θο.ίοφονήση ή φνσις, κατά"Οταν θέ.Ιει νά όο.Ιοφονήση ή φΰσις, κατα 
τήε' ώραιοτέραν ώραν τον .1υκόφωτος στέΛ.ίει 
τήν όρόσον. Καί ή γυνή όταν όο.Ιοφονή. μετα
χειρίζεται το ωραιότερον μειόίαμά της.

1ι

Ί'ί περίεργος ή δημιουργία! ΊΙ κουκουβάγια, 
τά S ,ίακωόέστερον πτηνόν, νά είνε σύμβοΊον 
σοφίας ..Ό κύων, τό ζώον τό π.Ιέου ευπρόσβλη
του άπό Λύσσαν, νά εινε ό πιστότερος φύΛαζ 
τοϋ ανθρώπου. Ο όνος, τό άναιβέστερον ζώου, 
νά εινε τό οΰμβο.Ιον τής πραότητος !

ΊΙ φι.ίαρέσκεια είνε τό ΒατερΛώ τής γυναι
κείας αρετής.

"Οταν βλέπω γέροντας.μοΰφαίνονται ώςκα- 
τάόικοι είς θάνατον. Και 
σκέπτομαι πώς οϊ άν
θρωποι νά καταργήσουν 
τήν θανατικήν ποινήν, 
άφ ού όεν τήν κατήργη- 
σεν άκόμη ό Θεός..

— 4
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★ ΑΠΟ ΤΑ ΙΙΑΝΑΡΜΟΝ1Α *

J. conoNT
ΙΙχρ* τή» λίμνην.

ΣΤΟ ΦΕΙΔΙΑ

Τ' Αθάνατο σφυρί σου 
Τρανά ατό χέρι σφίξε 
Και ατούς θεούς σον δείξε 
Την άφθαρτη ζωή.
Δείξε οι ή γή, στ’ αστέρια 
Τό μέγα σον βασίλειο, 
Τής τέχνης σον τόν ήλιο 
Γυρεύουνε οί θεοί.
Υψώσου στον αιθέρα, 
Τρίξε στο κάθε αστέρι, 
Άσήκωσε τό χέρι 
Και χτύπα τό σφυρί
Σε δυό τον χτύπους μόνο 
Τών άστρων νά μέτρησης 
Κι ’ όλόκληρη τής χτίσης 
Τήν άπειρη ζωή.

*

ΣΤΟ ΡΑΦΑΗΛΟ
1

’Ολόγυρα στήν όχθη 
Στοΰ Τίβερι τό κύμα 
Ή τέχνη εβρήκε ντύμα 
Μιά πρόσκαιρη ώμορφιά.
Κι’ Ανάμεσα στοΰ κάμπον 
Τά πλειό παρθένα κρίνα, 
Έφάνη ή Φορναρίνα 
Τ’ Απείρου ζωγραφιά. 

Σ’ έ λάτρεψε, κι’ ώς είδε 
Νεκρά τ’ άγνά σον στήθη, 
θρήνος πικρός γροικήθη 
Πρωτάκουστος στή γή.
Τον Βιργιλίου τό στίχο 
Λες έκλειε ή κλάψα έκείνη 
Ποϋ στην Κατάνια ίγίνη 
Μιά μέρα μουσική.

ο
* II φωτεινή σου νιότη 
Αύτό τόν κόσμο άφίνει, 
’Απάνω άπό τήν κλίνη 
Ποϋ ό πόνος οε κρατεί,
Στο παγωμένο χέρι
Ν’ άρπάξης τό χρωστήρα, 
Τό χρώμα, ή οκέψι γύρα 
Ά νάστασι ζητεί.
Αφ’ τό ψυχρό κρεββάτι 

Σηκιόσου καί κινήσου, 
Στή Μ ετ α μό ρφω ο ί σου 
Νά ένωσης τή ψυχή.
Στών κόσμων τ ' Αλληλούια 
Τοΰ Τίβερι τό ειδύλλιο 
Στής τέχνης τό βασίλειο 
Τό ψάλλουνε οί θεοί.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΟΚΗΣ •Ο ίν Τ»γία ν»όί Ι1«λ»ι«5
— 6 —



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ΠΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ *

Π A NT’ Ε Σ Π A Ν 1
ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΝ —ΣΤΕΦΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΙΟΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΗΣ ΦΙΦΗ κόρη του
ΠΕΤΡΟΣ ά.εψό; τον ΕΛΕΝΗ μαγιίρωσα
ΠΑΥΛΟΣ φί>ο; τοϋ Πέτρου
ΠΑΝΑΓΗΣ υπηρέτης τοΰ Λ·υχά8η

( Ή σκηνή έν ΆΟήναις).

Μικρά αϊϋουοα υποδοχής. Δύο Ονραι δεξιό&εν, μία άρι- 
οχιρόθεν, όδηγοΰοα είς τήν έξοδον καί παρά&υρον 
προς την οδόν.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

ΛΕΥΚΑΔΗΣ χαΐ ΦΙΦΗ

λευκ. "Ε λοιπόν ! έλα κοντά στό παράθυρο. 
"Ελα νά ίδής τί ώραϊος καιρό: ποϋ είναι. . . . 
Περνά τόσος κόσμο; κάτω. . . . έλα, έλα ! . . .

φιφη (Πλησιάζονσα ολίγον κατ’ ολίγον). Μά 
Υ'«τί, μπαμπά ; "Ημην τόσην ώρα στό παρά
θυρο, ώστε έκουράσθηκα πειά. . . . 'Ο,τι ήιχπο- 
ροϋσα νά το ίοώ, το είδα- ά; άφήσωμεν τό ύπό- 
λοιπον οι αυριον.... άλλω; τε άν ίόοϋμεν όλα 
τά πράγματα σήμερον, τί θά μά. μείνηόι’αύ- 
ριον ;

λευκ. (Πάντοτε πλησίον τοΰ παραθύρου καί 
βλέπων ίκάστοτε προς την <>όώ>).Ακούσε, Φιφη ! 
ίλα γρήγορα ΐοης. ... Νά κι' ό Πέτρο: μ’ 
ενα άλλον κύριον, ποϋ περνούν μέ τό άιζάξι.... 
Τί νέο; καί εύμορφος ποϋ είναι !. . . Έλα νά 
του; ιοή: ! μήπως τόν «γνωρίσαμε πουθενά αυ
τόν . νομίζω ότι κάπου τόν είδα. . . . έλα, 
έλα γρήγορα !

( H Φιφη πλησιάζει βαθμηδόν είς τό παρά
θυρου καί βλέπει έκτός).

φιφη. (Ολίγον τεταραγμένη). Όχι.... όέν 
τον γνωρίζω....

λευκ. Νά, μά: χαιρετούν. . . . χαιρέτησε καί 
σύ. (Ό Λευκάδης καί ή Φιφη χαιρετώσι διά 
της κεφαλής εκτός τοΰ παραθύρου).

φιφη. (Παρατηρούσα διαρκώς πρός τά εκτός 
τίιν άπομακρινομένην άμαξαν). Μά νομίζω. . . .

λευκ. "Ε τί νομίζει; ;
φιφη Νομίζω, οτι αύτό: ό κύριο: έπέρασεν 

αύτάς τά; ημέρας απ’ έδω ένδεκα φοραίς.
λευκ. "Ενδεκα φοραίς ! ;
φιφη. Μάλιστα, μπααπά.
λευκ Έφ ' άμα'η; ;
φιφη 'Μάλιστα μπαμπά.
λευκ. Μήπως σοϋ έστειλε κατόπιν τόν άμαξα 

όιά νά πλήρωσή; τή; κούρσα·.: ;
φιφη. Τί λέτε, μπαμπά; σέ καλό σα; !
λευκ Διότι βλέπω οτι «κράτησες ακριβή λο

γαριασμόν πόσα: φορά; έπέρασε· (ή Φιφη κα- 
ταβιβάζει τό βλέμμα τεθορυβημένη). "Ακούσε 
Φιφη ! ΙΙέ; μου πώ: τόν εύρίσκει; αύτόν τόν 
νέον, ποϋ είναι μέ τόν ΙΙαϋλον.

♦ιφη Έγώ ; '

λευκ. Ναι, σύ.
φιφη. Διατί τάχα, μπαμπά ; ένας ξένο; . . . 

ενα; άγνωστο:....
λευκ. Ποιό; ξέρει ! οί άνθρωπο·, όέν γεννών- 

ται γνωρισμένο·.· γνωρίζονται ολίγον κατ ’ όλί- 
Υ0'·’ ε,:Ζετα’· y-άλιστα στιγμή, καί γνωρίζονται 
άνθρωποι ποϋ όέν έφαντάσθησαν ποτέ οτι θά 
γνωρισθοϋν, καί συμβαίνει ακόμη όχι υ.όνον νά 
γνωρίζονται άπλώ;, άλλά καί ν' άγαπηθοϋν, 
καινά νυμφευθοϋν, καί νά συζήσουν.

φιφη Μά 'μπαμπά. ... Τί σημαίνουν ολα 
αύτά τά πράγματα ; . . . . 'Εγώ δ’έν έχω άκόμη 
σκοφθή όιά'τίποτε.

λευκ. Ελα .' αύτά ποϋ λέ; είναι άνοησίαι;· 
μία ν·α τής ηλικία; σου όέν σκέπτεται όιά τί · 
ποτέ άλλο, παρά όιά γάμον. 'Εάν ήμποροϋσε 
κάνει; νά εχη μίαν φωτογραφίαν, όιά νά φωτο

γραφή τάς σκέψεις σας, θά σά; έφυλάκιζον ολα; 
έν-ί πολυναμίκ, διότι κάθε νέον, μέ τον όποιον 
συναντασθε, σκέπτεσθαι οτι ήμπορούσατε νά 
τόν νυμφευθήτε. ’Αλλά, βλέπεις, όέν έφευρέθη 
άκόυ-η ή φωτογραφική μηχανή τών ονείρων, 
καί έτσι ήυ.πορείτε άκόμη νά μά; κάμνετε τάς 
όσια; Μαρία;.

φιφη Μά μπαμπά ; τ’ είναι αύτά ποϋ λέτε; 
έγώ ποτέ όέν «γύρισα νά ίοώ. . . .

λευκ. Έλα. έλα ! . . . όέν τά λέγω αύτά γιά 
σένα· σύ είσαι καλό κορίτσι. . . . (τήν λαμβάνει 
έκ τής χειρός καί τήν οδηγεί είς τό πρόσθιον 
τής Σκηνής).

Μά γιά πές μου, Φιφίκα, όέν νομίζεις οτι 
είναι καιρό; πλέον καί σύ νά έχη; ένα σύζυγον, 
καί ν' άφήση; αύτόν τόν γέρω-μπαμπά, τον 
παοάξενον, ποϋ γρινιάζει, ποϋ δέν ξεύρει τί θέ
λει κι’ αύτό;, άφ’ότου έχασε την σύντροφον 
τοϋ βίου του; "Ε, τί λέ; ; αύτό; ό γέρω-μπα- 
υ.πά;, ό γερω-παράξενος,οέν είνε καιρός τώρα νά 
καθίση οί μιά γωνιά, καί νά έμβη ένας άλλος 
εί; τό σπίτι, νέος, ώραϊος, γεμάτο; άπο ζωήν 
καί φαιορότητα, που νά. σου προλαμβάνη ολα; 
σου τά: επιθυμία; καινά μαντεύη όλου; σου τούς 

πόθου; ;

φιφη. (ΙΙίπτουσα είς τήν άγκάλην τοϋ Λευ- 
κάδη). Μπαμπάκη μου, μη τά λέτε αύτά τά 
πράγματα, όσο καί άν ζήσωϊμαζύ σας, έγώ 

είμαι εύτυχής.

λευκ. (Άσπαζόμενος τήν Φιφήν είς τό μέτω- 
πον). Έλα, έλα.... τόν άγαπά; τόν πατέρα 
σου, δι’αύτόκ’ έκεΐνος θά φροντίοη νά σέ κάμη 
εύτυχή.

φιφη. Μά όχι πάλι νά καθήσετε καί στη γω
νιά σάν τήν γάτα μας, αϊ;

λευκ. Έν τούτοι; οέν θά έχετε σκοπον νά μ 
άκοϋτε νά νιαουρίζω καί στά κεραμίδια, πώς ; 
Πάνε πειά τά νειάτα μου· τώρα ούτε γιά νά 
νιαουρίζω οέν είμαι άξιο;. Έλα όμως κοντά 
μου τώρα, νά σ’ «ρωτήσω κάτι' άπαιτώ νά 
μοϋ άπαντήση; είλικρινώς.

φιφη. Μά ! μπαμπάκι μου ! καί πότε όέν σα; 
άπήν.ησα είλικρινώς ;

λευκ. Έχει; δίκαιον, καϋμένο παιοί. χαριτω
μένο μου παιδί’ πάντοτε ύπήρξε; όι ’ έμέ παρά
δεισος- (κάθηται έπί έδρας)."Ελα έοώ κοντά. . . . 
έλα κάθησε εί; τά γόνατά μου.

φιφη. Μά, μπαμπά μου, θά σά; κουράσω ;
λευκ. (Σνρων τήν Φιφήν άπό τής χειρός καί 

καθίζων αυτήν έπί τών γονάτων). Σοίλ μέ κου- 
ράση; ; καί μολυβένιο νά ήναι τό παιδί φαίνε
ται στόν πατέρα σάν πούπουλο. Μήπω; κουρά
ζεσαι σύ ;

φιφη. Έγώ νά κουρασθώ ;. . . άπό σά; ;. . . 
λευκ. "Ε λοιπόν αφού δέν κουρκζόμεθα καί 

οί ουω, ά; όμιλήσωμεν σάν καλοί φίλοι. . . . 

φιφη. (Άσπάζεται τόν Λευκάδην είς τό μέ- 
τωπον). "Α, μπαμπάκη, τί καλός πού είσθε !

λευκ. Λέγε μου λοιπόν, πώ; σοϋ φαίνεται αύ- 
τός ό νέο;, ποϋ έχει πέραση έως τώρα ένδεκά- 
μισυ φορά; ! ;. · ενοεκάμισυ, η ένοεκα και τέ

ταρτο ;
φιφη. Καλέ, ένδεκα μπαμπά, δέν σά; είπα.
λευκ. Ά ναι, ένδεκα μέ συγχωρείς· βλέπεις 

όέν ήλθε άκόμη καί είς έμενα ό αμαξάς μέ τό 
λογαριασμό, μολονότι, καθώς προβλέπω, όλα 
αύτά τά έξοδα τής καροτσάδας θά ήνε εί; βά
ρος μου καί θά τό ϊδής.

φιφη. Δέν σά; εννοώ καθόλου- τόν γνωρίζετε 
λοιπόν αύτόν τόν κύριον ;

λευκ. "Αφησε, άφησε τά; άπορίας, καί πέ; μου' 
σοϋ άρέσει αυτός ;

φιφη. (Έν στενοχώρια). Μα πώ; να σάς ειπώ; 
Ούτε τόν γνωρίζω, ούτε τίποτε. . . . αλλω; τε 
οέν έσκέφθηκα ποτέ άν μ’ άρέση ή όχι.

λευκ. Έτσι ; λοιπόν θ' άρχίσης νά σκέπτεσαι 
άπό τώρα, διότι αύτοϋ τοϋ άρέσεις πολύ !

φιφη. Αληθινά; μά αύτό; ούτε κ&ν μέ γνω- 

?»ζ«· .. , Τ
λευκ. "Ακούσε, Φιφη· βλέπεις οτι εγω είμαι 

πατέοα; πολύ διαφορετικού συστήματος άπό 
τού; άλλου;· θέλω ν’ άρχίζη ό γάμος καί άπό 
ολίγον έρωτα, ολίγον πόθον, ολίγα όνειρα. Έτσι, 
καλή μέρα καί τόν παππά, μοϋ φαίνεται πολύ 
χυοαϊον καί βιομηχανικόν. Λοιπόν λέγε μου 

καθαρά : σοϋ αρέσει ;
φιφη. Μά δέν μέ είδε, μπαμπάκη.
λευκ. Αύτό δέν σημαίνει’ όσον σέ ειδεν αρ

κεί, καί πρό πάντων διά το σχέοιόν μου. Σοϋ 
αρέσει εσένα άπό τοσο ποϋ τον είδες ; λεγε κα
θαρά, έγώ όέν θέλω μοϋ καί μοϋ· περιστροφαί 
καί πλατισμ.οί νά λείπουν μόνον τά φειδία περι
στρέφονται' οί ειλικρινείς άνθρωποι τραβούν 
κατ’ εύθεϊαν· λέγε σοϋ άρέσει ; τόν θέλεις ;

φιφη. (Χαμηλώνονσα τους δφθαλμονς). Μάλι
στα, μπαμπά.... δηλαδή άφοϋ τόν θέλετε 

σείς.... , .
λευκ. Παρακαλώ, τί σημαίνει άφοϋ τον θέλω 

έγώ ; όέν πρόκειται νά τόν πάρω έγώ ; συ θά 
τόν πάρης.

φιφη. Έ, λοιπόν, ναι.
λευκ. Λπο την πρώτην φοράν, που τον εί

δες, σοϋ έμεινεν κάπως ή εντύπωσές του εις την 
μνήμην σου ;

φιφη. Ναι. . . . περίπου. . . . σάν νά μοϋ έ
μεινε κάτι.... έτσι κάτι σάν αόριστον. . . . 
σάν ένα αμάξι ποϋ έπηγαινε. . . . έτσι μακρυά, 
πολύ μακρυά.... έπ ’ άπειρον !

λευκ. Επ' άπειρον ! όχι, παιδί μου, κ’ έτσι 
πάλιν αύτό τό αμάξι δεν πρέπει νά πηγαίνη 
έπ’ άπειρον, γιατί κατόπιν θά γυοίση ό αμα
ξάς, καί Οά γυρεύη ένα έκατομμύριον άπο τον 

μπαμπά σου.

— 9 —
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φιφη. ’Ελάτε, μπαμπά- άστειεύεσθε ;
λευκ. Δέν άστειεϋομαι καθόλου- ώστε αύτή 

ήτο ή πρώτη είκών ;
φιφη. ( Έν συστολή). Μαλιστχ, μπαμπάκη... 
λευκ. Πολϋώραΐα- άς προχωρήσωμεν τώρα είς 

τήν πινακοθήκην ; Δέν έφαντάσθης κατόπιν, οτι 
ήτο γονυπετής εμπρός σου, χωρίς νά ήνζι κοντά 
καί εκείνος δ οχληρός ό μπαμπάς, καί σοΰ έλε
γεν άτελείωτα εύμορφα λόγια, ποΰ συτ* ακόυες 
γιά πρώτην φοράν ;

φιφη. Μάλιστα, μπαμπάκη.
λευκ. "Λ, μάλιστα μπαμπάκη. Πολύ ώραϊζ ! 

έχομεν λοιπόν καί δευτέραν εικόνα, άπό τήν 
όποιαν λείπει τώρα ό μπαμπάς, ένω αυτός, χω
ρίς νά τον βλέπετε σείς, παληόπαιδα ! κρυφο- 
κυττάζει άπό τήν κορνίζα (ΊΙ φκρή ·&έλει νά 
εγερΰή Ιν στενοχώρια). ΓΙοΰ πά; ; ποΰ πας ; 
κακό άλεπουδάκι ! διατί δέν θέλεις λοιπόν είς 
την πινακοθήκην τήν τόσον ειδυλλιακήν, νά 
πρόσθεση; καί μίαν εικόνα ακόμη, είς τήν όποιαν 
νά φέρεσαι καθημένη εί; τά γόνατα τοΰ πα
τέρα σου καί διηγουμένη όλα; τά; υποθέσεις 
τών άλλων εικόνων.

φιφη. (Έναγκαλιζομίνη τον Λευκάδην). Μά 
σήμερα είσθε μάγος ! ΙΙώ; τά λέτε έτσι !

ΛΕΥΚ. Σήμερον είμαι ευτυχής, καί ή εύτυ/ία 
είναι μαγεία. Άφοϋ λοιπόν σοΰ αρέσει δ νέος 
αύτός, θά τόν πάρης, διότι σ’ έζήτησεν εί; γά
μον διά τοΰ έξαδέλφου σου τοϋ ΙΙέτρου. · 

φιφη. (Σκεπτική). ’Αλήθεια !. . .

ρ. νΕτηι. Ο "Υμνο? τών Αγγέλων
f Τοιχοχραφ <α τοΰ ΐν Νταπόλτι ναοΰ τον Άγ. ΒπαΜου).

λευκ. Έ, τί ! γιατί έσυννέφισε; ; μήπως δέν 
θέλει; ; έάν δέν τόν θέλης, ένα δχι, καί πάει 
στή δουλειά του.

φιφη Όχι, μπαμπά- δέν είπα αύτό’ ακού
σατε νά είπώ τίποτε ;

λευκ. "Ωστε σ ’ έσιγκήνησεν ή είδησις αύτή ;
α'ί ; Μά βέβαια- έχεις δίκηο. . . . δέν είναι μι-
κρο πράγμα. . . . Καί καλά, δέν έρωτά; τώοα
καί δι’ αύτόν - ω /> Τ · » / - 1

γι Z/Ucozg: εινε, τι επαγγελία

ΦΙΦΗ. Άοοΰ σά; άρέσει, μπαμπά, άς έχει
οτι θέλει.

λευκ. Θέλεις -.ά ήναι γιατρό; ;
φιφη. θά τόν έπροτιμοΰσα λιγάκι ποιητήν !
λευκ. Έλα ! μήν ήσζι ανόητη ! καί νομίζεις

τάχα, οτι ένας ποιητής, έπειδή τραγουδάει τήν
άγάπη, ξεύρει καί νά τήν αισθάνεται ; Δέν πα -
ρατηρει; εί; τά ποιήματα των ; άρχίζουν άπό 
μίαν ςανθην καί τελειώνουν μέ wizv μελαχροι- 
νην υμνουν όλων τών ειδών τά μαλλιά σάν πε- 
ρουκέριδες, καί νομίζουν, ότι άν ομοιοκαταλη
κτήσουν τά άστρα μέ τή γλάστρα, έκαμαν τό 
μεγαλείτερον άνδραγάθημα ! 'Ελα, έλα, μή 
λές άνοησίαις ! Ό νέο; αυτός είναι δικηγόρος.

ΦΙΦΗ. Καλά, μπαμπάκι- άς ήνε καί δικη
γόρος' είναι ψηλός, κοντός. . . .

λευκ (Στενάζων). "Αχ ! έδώ θά σοΰ τόν πε
ριγράφω με ένα αίνιγμα. . . . είναι καί υψηλός 
καί κοντός.

φιφη. Πώ; είπατε ;

λευκ. Αΐ ! δυστυχώ; ποΰ είπα τήν αλήθειαν- 
είναι καί ύψηλό; καί κοντό;- μιά ψηλώνει και 
μιά κονταίνει- γι’αύτό περιπατεΐ συνήθως καί 

μ’ αμάξι.
φιφη. Θεέ μου ! είναι λοιπόν. . . .
λευκ, Μά δέν είμπορεϊ νά ήνε καί τίποτε 

τέλειον εις αυτόν τόν κόσμον, βλέπεις. Εχει 
Ο'ζω; κάλλος μορφής, είναι ευφυής.... είναι 
πεπαιδευμένος, πλούσιος, μόλις οε επανήλθεν 
άπό τόν Ευρώπην, οπού έκαμε λαμπράς σπου- 
δάς- άλλά δυστυχώς, καϋμένο κορίτσι, έπζνήλ- 
θεν άπό τήν Εύρώπην ολίγον κουτσος !

φιφη. (Περιλύπως). Είναι κουτσός, αί, τί 
κρίμα τέτοιος νέο; ! μπά ! . . .

λευκ. ’Αλήθεια κρίμα, παιδί μου- δέν είξεύ- 
ρεις τί άγγελο; είναι ! όλο; δ κόσμος μιλεΐ γι 
αυτόν. Λοιπο τί λές ;

φιφη. Μά είναι πολύ κουτσό; ;
λευκ. (Καθ' εαυτόν). Αρχίζει νά συμβιβάζε

ται. (Τή Φ’φβ)· *Α, όχι.... οέν είναι καί 
πολύ. . . . δέν είναι καί πολύ. . . . μόλις γέρ
νει ολίγον.

φιφη. Γιά κάμετε, μπαμπά, νάΐδώ πόσον. 
λευκ (Χωλαίνων άρκετά αισθητώς). Νά, έτσι 

κάμνει.
φιφη. Ώ ! μά αύτό είναι πολύ, θεέ μου !
λευκ. Πολύ είναι αύτό ; έ, μά ξέρεις, εγώ 

δέν ξεύρω καί καλά πώς κουτσαίνουν αυτός 
όμως τό κάμνει καλά, γιατί, βλέπεις, εινε σάν 
επάγγελμά του.... είναι ή δικηγορική των 
ποδιών του ! Νομίζω όμως, ότι κουτσαίνει 0- 
λιγώτερον. . . . (χωλαίνει ελαη<ρότερον) Νά έτσι, 
έτσι. · · ·

φιφη. Καί αύτό πολύ είναι ! Καί γέρνει δε

ξιά ή άριστερά;....

— 11 —
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λευκ. (Καθ’ εαυτόν). ' Ω διάβολε ! τώρα τί 
νά τής πώ ; (τή Φιφή)· Μά. . . . δεξιά κι αρι
στερά . . . δεξιά κι ’ άριστερά ....

φιφη. Ώ, τί κρίμα ! τί κρίμα !
λευκ. Ναι κρίμα, άλλά νά έχης ύπ οψιν σου 

τό εξής* ότι έκεϊνο ποΰ του λείπει άπο τα πο
διά, τό έχει περιπλέον είς τό κεφάλι- έννοεϊς ; 
τό Ατύχημα μόνον είναι, οτι δέν περιπατεΐ και 
•ζέ τό κεφάλι, διότι τότε θά έπήγαινεν εμπρός 
τόσον γρήγωρζ, ώστε δέν θά τόν έφθανε κανείς. 
Έν τούτοις, παρατηρώ εύχαρίστως, οτι μεθ’ 

δλα αύτά δέν άντιλέγεις. _
φιφη. Άφοΰ σείς φρονείτε, μπαμπά οτι εινε 

καλός.
λευκ. (’Εγειρόμενος και εναγκαλιζόμενος τήν 

Φκρήν). Μπράβο, παιδί μου ! σύ κυττάζει; τό 
κεφάλι καί όχι τά πόδια, άν ήνε δύο ή ένα- 
τί τά θέλεις τά πόδια ; καί τά γαϊδούρια έχουν 
τέσσζρα, άλλά πάντοτε γαϊδούρια !

φιφη, ΙΙολύ σωστά, μπαμπά.
λευκ. Καί βέβαια είναι σωστά. . . . Μόνον τά 

ζώα στηρίζονται μέ τά πόδια εις αυτόν τόν κό
σμον οί άνθρωποι στηρίζονται μέ το κεφάλι.Εύγε 
λοιπόν, Φιφή μου! Εύγε, καλό μου κορίτσι! '< >ταν 
τόν γνωρίση; θά δής τί άνθρωπο; εινε, κζί δ μπα

μπά; σου ξεύρει τί κάμνει.
(Εισέρχεται δ Πέτρος)

("Επεται ονντχεια)
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Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΤΑ

ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ *

Δέν πτέπΐ·. '.ά πισττυσωιΐϊ'/ εν τούτοι; οτι το 
τίΟλζσαένον τόξο·/ ;ίν; άποκλειστιζώ; ζύτό χ.ό- 

·,ον έν τζ, γο-.Οιζζ, αορφζ, τή; τέχνη;, ούτε οτι 
ά;κ;ϊ τό τόξο·/ ΐνζ έζπ;οσωπζ,σζ, τζ,ν γοτθικήν 

-Ύ.ζ τέχνη; [λθ:φήν.
Τπάιχουν λ. χ. τόςζ τ:07 ζσ/.έ·.ζ, -ί; τζ,ν 

τών Σζσια ίω. , art Sassannide )ζζί τί; 

τήν Άιζοιζην / .ύ;> τ.-.ζ -(·>■/ Στζυ;οφο;ιω·/. 
συν:πό>: π;ίν ή οί Μουσουλμάνοι δζνί’.σΟώσι·/ 

ζύτά ίκ τών έν τζ, Έσπ:;ίζ. Ανάγκη νά έπι- 
στήσΐυμεν την προσοχήν ήμ.όιν εί; τό σηυ.:·.ον 

ζύτό, διότι τζ υ.νημ.ίϊζ τά ίοτυΟέντζ έπι τών 

[Ιζσιλέων τή; Ί:;ουσζλζ,μ. ζζί τών .Χυ.στιζ- 
νικών ήντυ,ονιό)·/ τή; Συ:ίζ . :σχον ούκ ολίγην 

έπίδτζσιν ίπί τή; Ά;ζβιζή; τέχνη; — Άλλ’ 
έν ·. (. 'Λτζ&ιζή τέχνζ, ό γωνιώδη; Οόλο; οέν εί- 

νζι ζ ποιζιλίζ τή; διζζοσυ.ητιζή;. Συνζντώ- 
υ.εν τέλο; τήν γωνιώδη Οόλον ζζί εί; αύτά ζ- 

ζόμ.η τά Ί’ωυζϊζά μ.νηυ.:ΐζκζί υάλιστζ ούχί 
ώ ζόσμ.ηυ ζ άπλώ; άλλ ’ έν εϊσει οικοδομή;. 

’Γπήτχ-ν έν τούτοι; ζζί δεύτερον π;οολημζ 
ού οί άιχιτέκτονες έζήτουν άπό πολλού τζ,νλύ- 

σιν. Χά δυνηθόισι δη'λονοτι νά ςωτίσωσι ζζτ’ 
εύΟεϊζ·/ τόν •.ζ;0ηζζ. ζνζζευτίζοντί; τζ τείχη 
τά όποιζ ύπεστήϊίζιν τόν Οόλον. Τούτο ε<ω- 

ζεν άφο-μην νά έφευεεΟζ, το βάλλον τόξο»·. ού 
τον τύπον εύ:ίσχει τι: είς τά έωμζίζά μ.νζ,μεΐζ.

Τά άντί;;οπζ ύποστητίγμζ: ζ τού εξωτερι

κού τείχους του οικοδομή;/ ζτο; τά τιΟ υ.ενζ εί; 
τά σημεΐζ, τζ άντζποκοινόμενζ εί; τά" διζι

') Συνι’χιια. 

οέσε·.; τών μεσοστυλίων έμζ,ζ.ύνΟζ,σζν έπιτεινό- 
μένα z-.ωθεν τού τοίχου: ζζι συνεδυάσΟησζν 
μετά τού ζεντοιζού θολού διά τόςων, τά οποία 
ζντετζσσοντο, ύποστηείζτντζ τον είΰζ,'λένο·/ Οό

λον, υφιστάμενον τζ,ν ζντώΟζ,σιν. Έκτοτε ήδυ- 
νήΟησζν νά δώτωσι εί; τόν Οόλον άκόμη μεγα- 

’/.ίίτεεον =ύ;ο; ζζί ύύ:;, ήδυνήΟησζν οέ νά ίσ- 

χνεύωσι το πζχτ; του τείχους του ύποστητί- 
ζοντο: αύτόν, οπω; τόν διζπείάσωσι μάλιστα μέ 

πλατεία; όπά; ήνεωγμέιζ; είς -.ό τώ; τού αί- 
0έ;ο;. "Οζον τό οίζοοόυ-ζ/ζα, τότε, ήλλζξε ο
ύ·.·/, έ/,ζόε Οζυμζσίζν έντασιν τολμη;ζ: ζνυύώ- 
σεω;, έπλητώΟη φωτο:, ώσεί έξοουών εί; ζωήν, 

μέ πτήσιν ζετου.

Έννοεΐτζ·. ότι το 

ον εί; τά μ.ηυ.είζ 

γηματζ τέχνη; 
έσχημζτίσΟη συν

μάλλον τόξον όέ·/ είναι ά- 

τά Γοτθικά, 
στερούνται ζύτου.

τώ χρόνω 

ομιλήσω'/.εν 
εί: τήν ζοσι/.·.ζήν

* 
ησκδυτευτικν,ν άχ- 

-Γ— / έξ ο- 

χώραι τή; ύφηλίου ύο' 
ή Οτήσκευι/.ζ. Ή δόξα 

:ό άλη- 

εί; ζύ- 

ζυρίω; 
εί: τζ,ν

.. . ζ,/u/j/.dv τζ,ν ςε-
ζήτημα ότι ή ψυχή 

εχνη;, είναι ζ, τέχνη ή Γαλλική. 
Ανατολή;, ούτε άπό 

εν εί; Γαλλίαν. Οί Γάλλο
’ » . ·* * « 
ην ανεοειςαν ει;

πζρζιτζ) 
στουογ-ξ; 

τοτοόπω 
άτχιτεζτονιζη ζζι χω;ι; νά 
τών ά;ιστου;γημάτων αύτή; 

αρχιτεκτονικήν, έεωκε την 0 
χιτεκτονικήν, τζ,ν πλέον ύψζ,λήν έχφρασιν 

σων ποτέ έσχον αί 
οίανδήποτε λατρείαν 

αύτζ, είναι ζυρίω; Γαλλική τόξα. Κζί · 

Οέ; ονομζ το οποίον ώφειλον νά δώσωσι 
τήν είνε τό τή; Γαλλική; Τέχνζ,;, 

είπεΐν. οιότι ό γωνιώδη: Ούλο; ανήκει 

Γαλλικήν τέχνην, χωρί; νά άρνζ,Οώυ.ε 

νίκην έπζ.ρειαν. Δέν είναι 
τή; ΓοτΟιζη; 
Ούτε από τη 

υ.ζ'.ίζ; η'λΟε·.

γέννησαν ζζί την ζνεοειςαν εί; μορφήν 
ζζί ώρζίζν. Εν Γζ/.λία έγεννήθη, π 

μο:φη

Πζ3.σίων ζζί έν Νορμζνόίζ «) Τούτο Οά ήρζει 
5 ά νά ζζτζτζξζ, τήν Ι'ζλλίζ·/ εν τη ιστορία

- -ή·, ποιότην βζΟμιοζ τη; οοςη;.
ί^σζ/ζί' έζζλησίζ·. 'ζί μ-ά 

ί^ρυΟείσαι εί; ^ζ; χωράς εζ.ο; ·« I ζύ.λιζ , 
,ί',ε .λετζγενέστερζι τών I J'

ορύΟησαν, ώ; έπι τό πολύ, υπο 1 
λιτεχνών ζ, κζτά μιμχσ·.·/ τω/ 1 ζλλ.ζω/ .ζ 

Λ>Τ:Εχ^εν πρό; τούτο τήν μαρτυρίαν τών συγ- 

γρόνω7; Γάλλων τεχνοκριτών ζζι ζυτην ζζομλ 

ίών Γεοαζνών. Τό νέο·/ τούτο σύστημα των .·.- 

κοοο-λών’ έκλήΟη συστη/m Γα^ικ"'' °PUS 
Fraiicigenum). Οί Άγγλοι ηουνηΟησ^;- 

έπιχειρήμζτα όμοιζληΟή να οιζμφ.σοη. λ,σ 
πρός τού; Γάλλου; τήν προτεραιότητα. Ει/ε 

όέ άληΟέ; ότι ειχον ναού; I οτΟιζου; ζζ·. οι 
Άγγλοι σχεδόν συγχρόνως μ; του; I α/.λογ 
•Αλλ’ ή Αγγλία τότε εκυέερνατο υ,.ο 1 αλλί 
ζΐς δυναστεία; ζαί ό έν Άγγλίγ τολίτισμο; 

ήτο αύτόχρημζ γαλλικό; κατα την ε,.οχ/,/ 

κείνην.
f Άκολον&ιί).

ΑΝΑ ΤΟΎΣ ΤΑΦΟΥΣ

Εΐα κιιπαοίιΜων Ο<ιέρν· 
μαι ε'ς τ<·" Λιίυλον των νε
κρών Θαυμάζω οια π··λ 
λοΰτίιν φοράν τίιν Κ<·ιμω· 
μένιιν τοΰ δυστυχισμένου 
Χαλεπά νά κοιμάται τον 
όντως αιώνιον, γαληνόν 
ί'-πνον τ/,ς Τέχνης Βλέπω 
τόν Άγγελον τον Βιτδαρη, 
τόν χαοιτωμένον αϋτον 
άγγελον νά κλαιμ πραγ 
μάτι έπι τής ζμ'χοιν: π/.α 
ίίός τον έξολοΟοενμον ο/.ο- 
κλϋρου οικογένεια·;, ίο 
■ ασύλλων μέ έλκυει το

άνΟοστεφές, τό δμνυίζον τό Χώ1'“ τ""-νοΓ τοΰ 
τοΰ άπαοαμ.λλον τής ΓΙα-οίΰος τεω ι. τον 
Χαριλάου Τμικοί πη Πυοχωοοι και ζ“· ' ,1 α
κοόΰεν έπι τοΰ ΰΰιιλου στυλοΟάτοι. ωιν μαρμα 
οΓνην προτομήν τοΰ έπι 

ί·τη βαστάσαντο. άπαοασαλευτως την < .
©έμιδος. Και κλίνω εηλαΐ.ως πι ο τςς μ^ΐ 
6η<· αντπ<Ζ vic hv <·φεί/.ο> τ>ιν ζο>ΐ’\ &4f?<· λ όποια έχει ήδη στηΟμ Απέραντοι; με- 
οα είς τά στήθη μον Ό λ·«ανωτ.;ς ανι <... xcx. Λ 
οέμα πρός τόν ουρανόν, ένω ul ''1 ul
ϊερέως περιίώνονν ίκετεντ.κα. τον ^’ή·'Υ 
λλβάτην. Ή κανδήλα - ο Λγονπν ·ς · Φ ώ/.μ·ς 
τοΰ πένθους - καίει. ^ων Φονικών κα. 
τών χαμαιρόπων οί ακμαίοι ι.λάι <ια. · ι 
λαι, περιβάλλουν μέ στοργήν το προσψι/.ις μ"' 

μεΚαΐ βαίνω μόνοι;, άνά τάς άτραπούς της έ. 

ρύμου νεκροί π λεως, ένω είς τη.ν ..

1) Άρχιτέχτω/ε; τίνίϊ, μβτ«ξ« 
roj'er, Οεωρσΰσι κοιτίδα τή; 1 οτΟιχη; ‘7//,- 
δχθας τοϋ Νήγειρος, καί κυρίως τό Anjou.

μαίνονται αι 
Βακχϊόει; τό>ν 
’Λποκρεω Ί > 
περίεργος ό 
άνθρωπος ! 
Ίΐς ‘νά μην 
ύρκίΊ'ν αί α 
διάκοποι πλά 
ναι και αί συ
νεχείς οια 
ζ,ιΰόεις τ ν 
ονείρων, θέλ
γεται έπι το- 
σοΰτον είς 
την απάτην, 
ώστε νά πλα
νά και τό ίδι
ον πρόσα’πλν 
του, καί αυ
τός ό όποιοι; 
ΰποδνεται "- 
ηου και άν
ΐ'(η 'άέκα^ποοάωπίδας τίιν ήμέραν, αίσσάνεται 

τήν άνάγκην νά γελωτοποπιάη την μορφήν του, 
νά θέση έπι τοΰ οίρματο.; του 
αωπίδα. αισθανόμενος ξε;μ· ρίστήν η. ονην « 
ΰαύη τό ζεΰύος. να το φιλμ. Α’ έΟω είμαι 
άπη>λαγγμένος άπο την υποκρισίαν 1" ,ν.Χ 
κοοτιιΦείον είναι ό τάφος του ν'^νς Εο<·> 
κυριαρχεί ή άλήθεια γυμνή, στυγνή, άκαμπτος 
Καί τάς ήμέοας αύτάς του ζευοους και τής άπά- 
τιις,τιίς μέθης καί τών στροβίλων,τουψιμμυί ιοί

καί τών σκανδάλων, του γέ,/.ωτος καί 
σΐας εΰοον λ.μένα ειρήνης το ·?ακρυποτ.στον 

1(1 τό κοησφυγετον αυτό της βιωτικυς 
(ΐυέλ'.ης1δπου συντρίβονται ολαι αί κακιαι ι α 
ίή ίι έωιμωσις ή μετάνοια.η γα/.ιινιι·” *'όπαι- 
.nr Και πεοιφέρομαι αγνότερος, με ιν παρά 
δοξι.ν αίσθημα άνακουφιόε-ις. ''v0?!'d“d‘'^θη 

Χακλ£· συίπλέκον'ταΐ 

:ίΐΧαςν.Γντ?πάνω μου κα, οί τάφο, έκτεΐνοντα.

•ίλέπω ό ήλιος νά <ίύη και ή κκ,ά. η 
όών νεκρών, νά π-πτη πέ.ριξ πι νθιμος γα 

λήνη είς γαλήνην.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τάφο; Χαριλάου Τρικούπη

* ΚΠ. ΙΡΟ Γ1ΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ *

01 ΖΗΛΙΑΡΕΣ ΑΔΕΡΦΕΣ

1 λ φορά χι'έναν χοί
ρο ειταν ένας βασι
λιάς, πού είχε τρεις 
θυγατέρες. Ό βα
σιλιάς γέρασε κι’ ά- 
πέθανε, κι’ ό νέος 
βασιλιάς, ποΰ ανέ
βηκε στο θρόνο του, 

έβαλε τόν κήρυκα καί διαλάλησε στην πολιτεία νά 
μήν έχη κανένας φωτιά στο σπίτι του τό πρώτο 
βράδυ της βασιλείας του. ‘Εκείνο τό βράδυ, ποΰ 
δέν είταν φώς καί φωτιά στην πολιτεία, έβγαλε 
τά βασιλικά του τά φορέματα, ναι ντύθηκε φτω
χικά, καί -ήρε τούς δρόμους μόνος του, και τρέ
χοντος δώθε καί‘.κείθε μέσα στην πολιτεία, έ
φτασε στό σπίτι, που βρίσκονταν οί θυγατέρες τοΰ 
παλιού του βασιλιά. Ί’ηράει μέσα στά σκοτάδ α νά 
ίδή κανένα παραθύρι, καί βρίσκει ένα, ποΰ ειταν 
χαμηλότερο απ’ όλα τ’άλλα. Στέκεται σ’ αύτό 
δίπλα καί βάνει τ' αυτί του ν’ άκούση τίποτε. 'Ε
κείνη τή στιγμή οί τρεις άδ-ρφές κουβέντιαζαν συ
ναμεταξύ τους.

"Ελεγε ή μεγαλήτερη :
— Αν μ’ έπαιρνε εμένα ό Βασιλιάς γυναϊκά του 

θά τοΰ έκανα ενα στρώμα τόσο μεγάλο,ποΰ όλα του 
τά στρατέματα θα μπορούσαν να καθήσουν επάνω, 
καί πάλι θά περίσσευε.

Ή δεύτερη έλεγε :
— Αν μ’ έπαιρνε έμένα ό Βασιλιάς, θά,τοΰ έκανα 

μιά τέντα, τόσο μεγάλη, ποΰ 6λα του τά στρατέμα
τα Οά μπορούσαν νά καθήσουν από κάτω, καί πάλι 
Οά περίσσευε.

Κι' ή τρίτη ή νιώτερη έλεγε :
— "Αν μ’ έπαιρνε έμένα ό Βασιλιάς, έγώ Οά τοΰ 

έκανα ένα παιδί καί μιά τσούπρα ποΰ θά είχαν τόν 
αυγερινό στό μέτωπο καί τό φεγγάρι στές πλάτες.

’Ακούοντας αύτά τά λόγια ο Βασιλιάς έφυγε 
κρυφά - κρυφά καί πάη στό παλάτι του, καί τό 
πρωί πρώτη του δουλειά είταν νά κράξη τές τρεις 
άδερφές μπροστά του, καί νά τές πάρη γυναίκες 
καί τές τρεις.

Ώς βασιλιάς ποΰ είταν, μπορούσε νά πάρη όσες 
γυναίκες καί όποιες ήθελε.

Ή μεγαλύτερη έκανε ένα στρώμα, όπως τό είπε, 
πού μπορούσε νά καθήσουν όλα τά στρατέματα τοΰ 
Βασιλιά καί νά περισσεύη ακόμα. Ή δεύτερη έκανε 
κι’ αύτή όπως τό είπε μία τέντα ποΰ μπορούσαν νά 
καθήσουν όλα τά στρατέματά τοΰ Βασιλιά καί νά 
περισσεύη ακόμα, κι ’ ή τρίτη, ή μικρότερη, ϋστερκ 
άπό εννιά μήνες έκανε καί αυτή ένα παιδί καί μιά 
τσιούπρα, όπως τό είχε είπή, μέ τόν αυγερινό στό 
μέτωπο καί τό φεγγάρι στές πλάτες, άλλά τήν ημέ
ρα πού γεννούσε έλειπε ό Βασιλιάς, καί οί άδερφές 
της από τήν ζήλεια τους, έκλεψαν τά παιδιά καί

τάστεΰ αν με μιά δούλα νά τα ρίξουν σιό ποτάμι 

...· έβαλαν στή θέση τους ενα γαιο..ου/·> - 
ίοντινόπουλο. Όταν ήρθε ό Βατ./Μας ^ησε τι 
ν.-ννησε ή γυ-Ώκ.α-.ου, κ·. οι '■«.·/-
-αν οτι γιννησε ένα γατόπουλο κι εναποντ.κτπου) ,. 
" Ακούοντας αύτό ο Βασι/ιάς τοσο θυμωτε. που 
διάταξε άμέοως κι’έβγαλαν ,ή 
τΐπουλο καί ποντικόπου/.ο στη οκα/.α -ου πα/.α 
τιοΰ, κι’ όποιος άνεβαινε και καιεβα.νε να .η φ - 
νν κ'.' αύτή κι’ αυτα.,ί . . , ...

Τ' αληθινά της όμως τα παιδί» ο τ.οιαμος τα&- 
γβλε στ' αύλάκι, ποΰ πήγα νε στο μυ/.ο, που τον 
είχαν ένας γέρος καί μια ϊ?ι«· . Εκείνη ·ν ω?« 
ο’/'γερομυλωνάδες βρίσκονταν ψηλά στην ,.ανα_ η, 

όταν βλέπουν τά δυό τά παιδια να τα φερη το ρ;μα 
Τάρπαξαν αμέσως στην αγκαλία τους, οπω, «τα 
χ.γζθυμ σμένα. τα σφούγγισαν, τα πύρωσαν, τα ζ.- 

υάτ α τους φάνηκε ό αυγερινός στο μ=τω..ό τ.υς 
£ τό φεγ ορι στές πλάτες τους, θαμαξαν οι γε- 

ρόντοι άπο τήν ώμορφια τών παιδιών, και τα /.ρα 
ττιαν Ύ'.Οί ψν/ΟΖΛίδ'.α TGU?· ,

1 Γσ-χρα izo χίμισα γ.ρνίϊ r‘ γ?

πέθανε κι’ i °
ζει τό παιδί κοντά του και του *

— Γνώρισε, παιδί μου, οτι στο τάδε μ.ρος -■ α 
μιά σπηλιά, καί μέσα σ’ αύτή την 
Α,α χαλινάρι δικό μου. Αυτό το χαλινάρι σου . 
άφίνω κληρονομιά. Μπορεί να κανν,ς ο,τι Οελ(.ςμ 
αύτό, άλλα χρειάζεται ν _ άνοιξης την °*
ράντα μέρες ύστερα απο τον θάνατον μου. αν θ.λχς 

νά κάνη ό,τι τό διατάξης. . . .
’Ύστερα άπό σαράντα μέρες το παληκαρι ..αίρει 

τήν αδερφή του καί πήγαινε·., έκεϊ ανοίγει τη σπη
λιά καί βρίσκει τό χαλινάρ.-,'Γο παίρει στα χέρια 

του καί τό διατάζει, λέγοντας του.
— Θέλω δύο άλογα! ( ,
Στή στιγμή παρουσιάζονται μπροστά του τα ουο

τ’ άλογα. , , , „ ..., .
Τό ένα καβαλίκ-ψε ο αδερφός και τ άλλο η 

αδερφή, καί σένα νέμα έφτασαν στην πολιτεία που 
ήταν βασίλειο τοΰ πατρός τους. Εκεί το παιδί άνοι
ξε ενα κρασοπουλειό, κι' έκλεισί την τσιούπρα σ 
ένα σπήτι γιά νά μή τήν ίδή .

Μιά μέρα περνώντας ό Βασιλιάς ε,ω απ αυτό 
τό κρασοπουλειό έρριξε τό μάτι του μέσα να ιδη. 
καί τί βλέπει ; Τόν κ?ασοποϋλο με τον αυγερινό 
στό μέτωπο. Πηγαίνει αμέσως στο παλατι, αλλαςει 
τά βασιλικά του τά φορέματα, φοράει παλΐοφορ._ 
ματα φτωχικά καί γυρίζει καί μπαίνει στο κρασ... u 
λειό καί διατάζει ένα κρασί.

Κάθησε όλη τήν ημέρα, κι ω; τά μ-.σανυχτα 
μαίνοντας τόν όμορφο κρασοπουλο 
νό στό μέτωπο καί τό φεγγάρι στες πλάτες. Γυρ 
ζοντας στό παλάτι του ρωτήθηκε απο ολους εκ.ι 
μέσα γιατί άργησε τόσο πολύ, και τους εβαλε σ 
ύποψία, καί τούς είπε ότι ή ομορφιά ενός κΡασθ- 
πούλου, ποΰ έχει τόν αύγερινό στο μέτωπο και 
φεγγάρι στές πλάτες, τόν έκανε να παραλογηση και 
νά ξεχάση νάρθή μέ τή ώρα του στο παλατι.

Άμ' ακόυσαν αύτά τά λόγια οί δυό αδερφές, οι 
γυναίκες τοΰ Βασιλιά, ή μεγαλύτερη με την μισια-

ηθοοοιοι
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ΘΗΚΗ

'ή> ζατά'αβαν στή στιγμή οτι ε’ταν ό γυιός τής 
μικρότερης τής άδερφής του, ποΰ τόν είχαν ρ·ξ:ι 
μαζύ μέ τήν άδελφή του στό ποτάμι. ■/.·.’ άμέσως 
βάλθηκτν νά τόν /αταστρέψ-.υν. Επειδή κατάλαβαν 
στι, όπως γλύτωνε αυτός Οα γλύτωσε ζΓ ή άδ-ρφή 
του, πρώτη πρώτη δουλειά τους είταν να μάθουν 
ποϋ βρίσκονταν αυτή Τήν άλλη μέρα έμαθαν τό 
σπίτι, ποΰ έμενε κλεισμένη ή άδ-ρφή του ζαί στέλ
νουν μ·.ά γρεά καί τής λέγε·.:

— "Αχ! τσιοΰπρά μου ! Έχεις ολα τά καλά τοϋ 
Γ’εοΰ, ώς ζαί τόν αυγερινό στό μέτωπο καί τό φεγ
γάρι στές πλάτες, άλλ’ ένα πραμ.μα δέν έχεις: Τήν 
αγάπη του αδερφού σου ! Δέν σ' άγαπάε: ό αδερ
φές σου !

— _Δέ μ' αγαπάει ό αδελφός μου ; Τι λές αυ
τού’, είσαι στά σωστά σου ;

— Δέ σ' αγαπάει, γιατί άν σ'άγαποΰσε, δέ Οά 
οιασκεδαζε έξω αυτός ζαί σένα νά σ' άφίνη μοναχή. 
Ηά πήγαινε στό περιβόλι τής Ωραίας τού ζόσμου, 
ζαί θα σοϋ έφερνε ένα λουλιύδι, γιά νά δ ασκεδά- 
ζζ,ς /.·.' έσύ έοώ μέσα.

Λέγοντας αύτά τα λόγια ή γριά έφυγε, κι’ή 
τσιοΰπρά έπεσε νά π-Οάνη άπό τή λύπη της, οτι δέν 
τήν αγαπούσε ό αδερφός της. Τό βράδυ άρχοντας 
° αδερφός της τή βρίσκει σέ κακή κατάσταση ζαί 
τής λέγει:

— 1 ί έχεις άδ ρφοΰλά μου, κι' είσαι έτσι ;
— Τάχα δέν ξέρεις έσύ, (τοϋ άπολογιέττι) γιατί 

είμαι έτσι; Φεύγεις ζαί μ' άφίνες μοναχή μου 
στους τέσσαρους τοίχους, ζΓ έσύ διασκεδάζεις όξω ! 
Αν μ’ αγαπούσες δέν Οάζανες έτσι, άλλά Οά 

πήγαινες στό περιβόλι τής Ωραίας τοϋ ζόσμου ζαί 
Οα μούφερνες ένα λουλούδι νά διασκεδάζω ζι’ε’γώ.

—■ Σώπα, άδερφούλα μου, (τής ειπ’ αυτός), ζαί 
Οα πάω νά σοϋ φέρω αύτό τό λουλούδι...

Διατάζει άμέσως τό χαλινάρι ζαί στή στιγμή 
παρουσιάζεται μπροστά του ένα λαμπρό άλογο’ τό 
ζαδαλικεύει ζα: γένεται άφαντος. Στό δρόμο τοϋ 
παρουσιάζεται μία Λάμια ζαί τοϋ λέει:

— Είχα μεγάλη όρεξη νά σέ φάγω, άλλά σέ 
λυπούμαι ζαί σοϋ χαρίζω τή ζωή.

— ευχαριστώ πολύ (τής είπε αυτός καί τή 
ρώτησε;) 'Από ποϋ παν κατά τό περιβόλι τής 
'Ωραίας τοΰ ζόσμου ;

Δή* \£Ρω’ Yu:s Ρ·ου· (τ°5 άπολογήΟηζε ή 
Λάμια) άλλά πήγαινε ζαί ρώτα τή δεύτερη τήν ά- 
δερσή μου.

Κεντάει εμπρός τό άλογό του ζαί φθάνει στήν 
“3ερφή τής Λάμιας. Άμα τόν ένοιωσε αυτή άπό 

£tZ£ ζ,! το'? “£Ρ!με·'= νά τόν χαταπιή' 
αλλ άμα τόν άντίχρυσε έτσι ώμορφο τόν λυπή
θηκε ζαί τόν ρώτησε:

— πανέμορφο παληζάρι ;
Ιής άπολογιέται τό καί ro ζ·' αυτή τόν ξανα- 

ρωτάει:
— Γνωρίζεις ποΰθε πάει σ δρόμος γιά τήν 

Ωραία του ζόσμου ;
— θΧ1 · Τής άπολογήΟηζε αυτός.
— Πήγαινε τότε (τοΰ λέει αύτζ) στήν αδερφή 

μου τή μικρότερη, πάρα-μπρόςκι ’ αυτή Οα σούδείξη.
Κεντάει πάλι τ’ άλογό του εμπρός ζαί φτάνει 

στή μιαρότερη τήν αδερφή τών Λαμιών, ζΓ αυτή, 

- ιβ —

άμα τόν ένοιωσε άπό μαζ.ρυά νάρχεται είχε βγή στό 
-,-ομο νά τον ζαταπιή, σάν ζι’οι αδερφές της. άλλ' 
άμα τόν είδε έτσι ώμορφο, τόν λυπήθηκε ζαί τόν 
ρώτησε:

— ΙΙού πας, πανέμορφο παληζάρι ;
Ι ής απολογι-τα· τό καί τό κι'αύτή τόν ξανα- 

ρωτάε :
I νωτιζει, πούΟ· πάει ζ δ,όμος γιά τήν ’Ωραία 

τοΰ κόσμου :
— "Οχι! Της άπολογιέται.

Πάρε τότε (τού λέ:·. οΰ:ή) αύτό τό μαντήλι 
ζαί τ άδα ζατά ήλιου ζι'ολο ζιτάήλι'ϋ. ΙΙαγαίνε- 
τας παχαίνοντας θ' άπαντήσης ένα παλάτι κλεισμέ
νο μέ σιδερένια Ούρα. Σφούγγισε τή Ούρα μ' αύτό 
τό μαντήλι ζ:' ή Ούρα 0 ' άνοιξη ζαί Οα ίδής μέσα 
στήν αυλή ένα λιοντάρι ζι ' ένα άρνί. Ρίξε στό 
λιοντάρι ένα κεφάλι σφαχτού, καί στ’άρνί ένα δε
μάτι χορτάρι κι’ έμπα μέσα στό περιβόλι τού πα
λατιού κόψε τό λουλούδι και φύγε.

(Έπεται τό τέλος.)
X ΧΡΗΣΙΟΒΑΣΙΑΗΣ 

ζΧζ.'ΖΖ>ΖΖ

* ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΛΙΝΟΥ *

BEETHOVEN

Μία λάμψι ακόμη κλείουνε 
τα μαύρα ααη'έικά σον 
κάτι ή θεϊκή καρδιά οου 
άκόμη θά μά; πή.

Και καρτερούν τά πλήθη, 
πού οέρνοννται στο χώμα, 
μ όλάνοιγτο τό σιόιια 
ή νότες σου νά ’βγούν.

Άπ’ άκρη, α' άκρη ή πλάση 
κάποια ζωή άναοταϊνει 
και γίγαντα; πεθαίνει 
ή σκέψι ενός θνητού.

ΠΙΚΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ξέχαηε. κόρη τό χωρίο 
κι ’ έλα μ εμέ, σέ περί μέντα, 
σήκω τά μάτια απ’ τ’ «ρχοήιό 
τ’ βραχνιασμένο.
Θά σέ στολίσω μέ φλουριά 
και μέ λαμπρά μαργαριτάρια, 
θά σέ ζηλεύουν τά παιδιά 
τά παλλικάρια.
Σήκω τά μάτια άπ' τ' άργαλιό,
ό δειλινό; φυχομαχάει, 
φεύγει ή μέρα άπ ' τό χωριό 
και δέ γυρνάει !

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΛΛΗΣ

°' Ύω γραμμένο στό .τ<ι>'ΐ καί στο ίνλύχιενό μον, 
οιί/ν .ΐΐΗ·τα roij οαήτα; μον σ' eytit ύλογοαΐ) ισιόι·γ. 
Κ’ ή μάνα τοη τήν ύκοοοε άπο τύ .ταρει/νρι.
— Λ/ωρή μι ποΐονε μι/.εΐς, με ποιον κουβεντιάζει; ; 
άσε νάρίέοΰν τ' άδοτη ια σον, κι’ άν δε στ μολογήσω,
κι* άν δεν τόποι τον Κοισταντή, να σέ: κονισομντίορ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ
ΕΝ ΖΑΚΤΝΘΩι**

ι ν τήν δημοτικήν ποί- 
ησιν τής Ζακύνθου εύρί- 
σζομεν. είναι άληΟές, 
καί λείψανα ξενικά έκ 
τών παραλίων τής Ί’υ- 
ρηννίας καί του Αδρία, 
καθώς καί είς τά τρα
γούδια τής λοιπής Ελ
λάδος ύπάρχωσιν τουρ
κικά. Άλλά ύπό τά 
ράκη τοΰ ξενισμού λάμ
πει ή έλευΟέρα 'Ελλη
νική ψυχή.

Ή δημοτική ποίησις τής Ζακύνθου διαφέρει 
κάπως τής ποιήσεως τών διαφόρων άλλων μερών 
τής λοιπής Ελλάδος, δ ότι έν Έπτανήσω καί 
τώρα καί κατά τούς χρόνους εκείνους μάλιστα, 
πολύ διαφορετικά ήσαν τά ήθη καί τά έθιμα καί 
ό βαθμός τσ’υ έξ=υγενισμοΰ.

Καθώς ολα τά αισθήματα τοΰ λαοΰ, οϋτω ζαί 
τά τραγούδια του είναι ή καθαρά ζαί άπλή έζ- 
φανσις τών συναισθημάτων του. Μακράν πασης 
τεχνοτροπίας, μέ τήν φυσικήν των άπλότητα πλη- 
σιάζουσι θαυμασίως πρός τήν άλήθειαν. Είναι μι
κρά αριστουργήματα φέροντα μέ απαράμιλλου α
πλότητα τό ένδυμα τοϋ απροσποίητου πάθους, τής 
άληθοϋς λύπης, τής ειλικρινούς χαράς, τής ανυ
πόκριτου εύχαριστήσεως. Είναι άληΟές οτι κάποτε 
ή άπλότης των δύναται νά έζληφθή ώς έντελώς 
παιδική, άλλ' άκριδώς ή άπροσποίητος άπλότης 
ή δυναμένη νά θεωρηθη ώς τι κοινόν, πλησιάζει 
πρός τήν τελειότητα.

Είς τήν διαύγειαν τών ολίγων στίχων ένός ώ- 
ραίου δημοτικού τραγουδιού διαφαίνεται ή μεγάλη 
ψυχή τοϋ λαοΰ. Τα διαπνέει μία αύρα τών αισθη
μάτων τοΰ έργάτου, τής πτωχής κόρης, τής φτω
χής μάνας πού θρηνεί.

Έν έκ τών ώραίων δημοτικών τραγουδιών είναι 
τό άκόλουθον:

Ή ’Αρετή έδυαζότανε σάν κύρη στήν αυλή τη; 
κι’ <5 γιδς τον κάντε έπέρασε στό μαύρο καβελλάρης. 
Τό μαύρο τον κοντοκραιεΐ, τήν κύρη χαιρετάει.
— Ανάζεοαι, κύρη, δυάζεοαι, κι’ εμένα δεν θυμάσαι.
— Ανάζονμαι, κάντε, δνάζονμαι, κι’ εοένανε Ονμΰμαι·

’) Τών ώραίων δημοτικών τραγουδιών τής Ζακυζ- 
0ου ικανήν συλλογήν είχεν απαρτίσει ό αείμνηστος 
αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου Νικόλαος ό Κατοαμής, άνηρ 
λόγιος. Δυστυχώς είνε άγνωστος ή τύχη τής συλ
λογής ταύτης, μήπω έκδοθεί-ης, ή όποια περιείχεν 
άσματα, παροιμίας, μυρολόγια, ναναρισμοΰς καί μύ
θους.

Ν!ι κι'έρχονται τ' άδρέρια τη;, τέ) σκά/.α ανεβαίνουν 
κ’ ή μάνα τσον .τοϋ τ;' άγρ.ιικίι τρέχει καί τ;' ά.ταντίνει
— - Μωρέ;, μι' ά&ρεη ή εχετε, κ' έκείνη γελαομένη ;
— Μάνα καί ποιο;μι'ι; τήν γε/.ά,καί .τσιό; μά; τήν π/.ανάει;
— 'ί) γιΰ; τον κάντε τήν γεϊ.ι'ι κι' εκείνο; τήν πέ,ιινάει.

Ό ένα; πιάνει ιό σπαθί, ό άλλο; τό κοντάρι 
κι' ίκειό; ό μικρο-Κιοαταντή; τσή κόβει τό κεγά/.ι 
Άηόντε; τί/ σκοτώσανε κάθουνται καί τήν κέ.αΐνε.
— Τί θέλεις, Άρετοΰσα μου, τί ρονχα νά σον βάλω ; 
θέλει; τά βελουδένια σον ή τά μεταξωτά σον ;
— ,Μν θέλω μήτε κόκκινα, μήτε τά βελουδένια, 
μάνε θέλω τά ρούχα μου τά ματοχυλισμένα-
κι οΰλοϋθενε περάστε με, κι’ ονλονθενε διαβήτε, 
μ' άπό τοϋ κάντε τήν αυλή μήν πή νά μέ διαβήτε. 
Δεσπέτο (') τσή έκαμανε, κι’ οΰλοίθε; τήν περάοαν, 
κι’ίιπό τοϋ κάντε τήν αύλί/ κοντά τήν έπεράσατ. 
Κι' ό γιό; τον κάντε επρύβαλε άπό τό παρεθϋρι.
— Τίνος είναι τό λείψανο καί τό παπαδοκέρι;
— Τή; ’.Ιρετήί ’>■ τό λ.είψανο, τή; Αρετή; ’ν τό ξόδι, 
έκείνη; όποϋ άγιιπησε; κι’όπου ’θελε; νά πειρης.

Χρυσό μαχαίρι έβγαλε απ’άργυρο θηκαρι, 
μεσουρανί; τό πέταξε καί στήν καρδιά του πάει.
Επήγαν καί τσον βάλανε ο ’ ένα προσκεψαλάκι. 
Ό νηό; έβγήκε καλαμιά, ή νηά κυπαρισσάκι. 
Τ’ άέρι κουνεΐ τήν καλαμιά φιλεΐ τό κυπαρίσσι.

— Γιά ίδέοτε εσείς οί κόντηδες κι’ ούλο τ’ άρχοντολόϊ, 
π’ άν δέ φιλιούνται ξωντανοί φιλιούνται πεθαμμένοι.

Το ώραιον καί σύντομον αύτό τραγούδι έν τή 
τραγική άπλότητί του ομοιάζει μέ ένα ολόκληρον 
δράμα. Καί ή λύσις ή όποια τελειώνει είς ένα 
μικρόν λυρικόν άριστούργημα, άναμφ-.σόητήτως 
είναι άνταξία τής όλης ύποθέσεως.

Ή πρώτη πράξις τής έρω-ικής αυτής τραγω
δίας άρχίζει μέ δύο πρόσωπα, μέ τήν πτωχή κόρη, 
τήν 'Αρετή, ποΰ έδυαζότανε σαν κόρη στήν αυλή 
της, και με τό γιό τοΰ κοντέ, ποΰ έπέρασε στό 
μαϋρο ζαβελλάρης. Καί έδώ άρχίζει ή πρώτη 
σκηνή’ ό γιος τοΰ κάντε παραπονεϊται ότι δέν τόν 
ένθυμεϊται ή ώραία Άρετοΰσα Άλλά μόνον είς τόν 
καλλωπισμόν της καταγίνεται καί φροντίζει. Άλλ’ 
έκείνη διαμαρτύρεται καί μία ύπέροχος έξομολό- 
γησίς της τόν πείθει οτι πάντοτε καί παντού εύρί- 
σκεται είς τόν νοΰν της.
— Δυάζουμαι, κάντε, δυάζουμαι, κι' εοένανε θυμάμαι· 
ο' έχω γραμμένο στό πανί καί στό ξυλόχτενά μου,
στήν πόντα τσή σαήτας μον σ' έχω δλογραφιστόνε....

Τόση είναι ή άγάπη τής ώραίας Άρετούσας 
ώστε ενώνει είς πανθεϊστικήν, είδωλολατρικήν έκ- 
φρασιν ολα τά περί αυτήν ζαί κρατεί μίαν μυστι
κήν συγκοινωνίαν μέ τήν έρωτευμένην ψυχήν της 
βλέπουσα είς όλα αύτά τήν εικόνα τοΰ άγαπητοϋ

(') Δεσπέτο' λέξις ’Ιταλική άί8ρβΙΙο=περιφρόνησις
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της, στο πανί της, στ'ο ξυλόχτενό της καί στήν 
πάντα τής σαήτας της.

Άλλά ευθύς μετά τήν έξωτερίκευσιν όλης αυ
τής τής ευτυχούς αγάπης έρχε-at ά κακός δαίμων, 
ή φοβερά ειμαρμένη, ή όποια μας περιμένει πάν
τοτε είς μίαν γωνίαν τοΰ δρόμου τής ζωής μας 
κα! καραδοκεί τήν εΰτυχεστέραν στιγμήν δ-ά να 
έπιπέση εναντίον μας. Ό κακός δαίμων τής ωραίας 
’Λρετούσας προσωποπ-.ιειται εις τήν μητέρα της... 
ποΰ τήν ακούσε, άπό τό παραθύρι.

Έδώ αρχίζει ή δευτέρα σκηνή. Πλήρης θυμού' 
ή μήτηρ, βλέπουσα οτι ή Ουγάτηρ της, πτωχή 
κόρη, ερωτεύεται τό γιο τοΰ κόντε τής λέγε·.

Μωρή μέ ποΐονε μιλεϊς, μέ ποΰ»' κουβεντιάζεις ;

Δηλαδή εσύ, ή πτωχή κόρη, που πρέπει νά έρ- 
γασθν,ς διά νά ζήσης, μέ τό γιό τοΰ κόντε ; Καί 
κατόπιν θέλουσα νά έμποδίση τον άνόμοιον αυτόν 
έρωτα εξακολουθεί.
— ζ\ογ νόο&ουν τ*σον,  κι*  αν δε σε μοληγήσω 
κι*  αν δεν τό πω τον Κωσταντή, να σε κοντσομντίσμ...

• · πίΓυΑΚΟΘΐϊΚΐτ · ·

Έτελείωσεν ή πρώτη πράξις, καί τώρα άρχιζε·, 
ή δεύτερα.
Λ'ό κι ’ έρχονται τ’ «Μοκφια της, τή σκάλα ανεβαίνουν 
χ' ή μάνα τσου ποΰ τς*αγροίκα  τρέχει καί τς' άπαντενει.

11 άφιξις τών αδελφών της, είναι τιμωρός διά 
τήν Άρετοΰσαν. Ευθύς ή μήτηρ προδίδει τόν έρω
τα τής κόρης της, και παροτρύνει τούς υιούς της 
να μήν τόν επιτρέψουν ποτέ.
— Μοτρές, μι' άδρεψή έχετε, κ’ εκείνη γελασμένη ;

Έξεμάνησαν ούτοι έπί τψ άκούσματι οτι ή ά- 
δελφή των διασύρει τήν τιμήν των.

Ραγδαία τώρα επέρχεται ή λύσις. 'Αρχίζει ή 
δευτέρα σκηνή. Χωρίς πολλάς σκέψεις, χωρίς νά 
κάμουν ούδεμίαν παρατήρησιν είς τήν αδελφήν 
των.

Ό ενα; πιάνει τά σπιιϋϊ, Λ άλλος τό κοντάρι 
κι ’ έκειός ό μικρό - Κωσταντής χοή κόβει τό κεηάλ.ι.

Μέ δύο μόνον γραμμάς, άλλά καί μέ πόσην έ- 
ςαρσιν περιγράφει τήν άδελφοκτονίαν.

Καί τιάρα έρχεται ή μετάνοια καί,
....·'«/όΐ'αις τήν σκοτώσανε κά&οννται καί την κλαΐνε.
— Τί ίλέλεις, Άρετοΰσιι μου, τί ρούχα νά σοΰ βάλαί : 
ΰίλεις τα βελουδένια σου η τά μεταξωτά σον ;

Η 'Λρετοΰσα όμως δέν θέλει ούτε τά κόκκινα 
μήτε τα βελουδένια. Θέλει να ταφή μέ τά ρούχα 
της τά ματοχυλισμένα, μέ τήν αΐγλην τοΰ θανάτου 
της. Καί ή μόνη χάρις τήν όποιαν ζητεί είναι ή 
κηδεία της νά μή διέλθη άπό τήν οικίαν τοΰ 
κόντε. Δέν ήθ-λεν ή πτωχή κόρη νά λυπηθή ό 
πλούσιος άγαπητικός των βλέπων τό λείψανον τής 
αγάπης του. Άλλ’ ή θέλησες της δέν εισακούεται 
καί'

....απο τον κόντε την αυλή κοντά τήν επεράσαν

Καί τώρα επέρχεται ή θεία δίκη τιμωρός δ: ’ 
εκείνον, δστις ακουσίως του έγινεν αίτιος τοΰ φό
νου τής 'Λρετούσας ύπό τών αδελφών της. Τιμω
ρείται μόνος του ό υιός τοΰ κόντε. Είναι έν είδος 
αυτοκτονίας.Είδε τήν κηδείαν άπό τό αρχοντικό του 
και ήρώτησε τίνος είναι τό λείψανου.

= Τής ‘Αρετής ν’τό λείψανο. τής ’Αρετής ’>■ τό ξόδι

Εκείνος τότε,
Χρυσό μαχαίρι έβγαλε άπ ’ άργυρό ϋηκάρι 
μεσούρανες τό πέταξε καί στήν καρδιά του πάει.

Καί έδώ τελειώνει μέ σπαρακτικήν απλότητα 
όλον τό δράμα. Δύο στίχοι άρκοϋν διά τόν άγνω
στον ψάλτην τής 'Λρετούσας όπως θέση τέρμα.

Τό δράμα έτελείωσεν. 'Αλλά έρχονται τρεις 
στίχοι ακόμη οι οποίο: αίρουν είς λυρικήν έξαρσιν 
τό έργον αύτό.

ΊΙ 'Λρετοΰσα κα! ό γιος τοΰ κόντε έτάφησαν 
μαζύ.
Ό νηός έβγήκε καλαμιά, ή νηά κυπαρισσάκι 
Τ*  αέρι κοννεΐ τήν καλαμιά φιλεΐτό καπαρίοσι.

Καί τώρα έρχεται τό συμπέρασμα' μέ πόσον λυ
ρισμόν όμως.

— Γιά ίδέοτε εσείς οί κόντηδες κι'ούλο τ*  άρχοντολόΐ 
π’'ιν δέν ψιλιοΰνται ζωντανοί, φιλιούνται πεθαμένοι.

Καί ό τάφος ό ίσοπεδώνων πάσαν διαφοράν κοι
νωνικής βαβμίδοςή πνευματικής άναπτύξεως ήνωσε 
τούς δύο έρωμένους.

Τό μικρόν αύτό τραγούδι δικαιούμεθα νά τό όνο- 
μάσωμεν αθάνατον. Είναι αιώνιον μνημόσυνον διά 
τήν Άρετοΰσαν, τής όποιας ή μνήμη μένει αθάνα
τος είς αύτό τό καλλιτέχνημα, ένώ ό ψάλτης μένει 
άγνωστος.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

Ο ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ
(Lennaus)

Σκύβοντας χαμηλά θλιμμένη 
'11 ωχρή βραδνά μας ιίη ηκε' 
Σέ μια ήσνχέα νεκρωμένη 
Πάλι μιά ημέρα ίπέριισε.

Ψηλά πειάνε στον αέρα
'Ανάλαφρα τον βραδνον σύννεφα 
Στεφάνι γιά τί) νεκρή ημέρα
Στο φως τον φεγγαριού άρμα βιάζονται

— 'Μερών ΐέαμένων κοιμητήρι, 
Ώ εσύ, Καιρέ ποΰ εηέρασες, 
Κάάε καρδιά ς' εσέ δά γύρη.
Μαζή ύ καϋμύς της ή ευτυχία της.

ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ

ΗΑλ.λίΤΘ ΧΝ1ΒΛ γ'
X Ρ Ο Ν1Β Α ·./

ΜΟΥΣΙ Κ11

φ ου σ/εοόζ έχομε/ ant'' 
Πισθή άπό τούς μεγάλου- — 
τήν ηλικία/ ένν'οτίται — μβυ 
σικούς μαε, άς. έλπίσωμεν 
ότι τό μέλλον Οά ιιάε άποθη; 
ιιιώση έπαρκώς Καί ίχομεν 
ούο U πίδας, αί όποίαι ταχύ
τατα βαίνουν είς πράγματι 
κάτητα.

Ό Λώρηε Μαρρρίτη- 
είναι ό είε. Όκταέτης συ/-

έθεσε, χωρίς νά είίεύρη καζά-.αλα /ά τοπου-- 
τήση τού; δακτύλου; έπί τών π/ήκτρυν. Εις - 
'ί’δεΐον κατόπιν έϊέπλ/.ΐε παντας. ΓΙροωοευσε οι 
αλμάτων. Κατά τάς έίετάσε.ς τσυ έν τψ ίλσειω 
κατά τόν παρελθόντα ’Ιούνιον, οτε -φερε / ακριο... 
τήν ενδυμασίαν ώε τόν παριστά ή παρατεθειμένη 
είκών, ίπαιόεν Ιδικάσ του συνθισειε, <> Κα.ν../--
αμόο·, ή» Άπο·εσ9ε7σα·>, ή Ραύωοία . εϊ.αι συν
θέσεις τάς όποιας θά έύτ'ι'ευαν μερικό·, μ α : σ - ρ ο..

Ήδη άγγέ/./ετοι ότι ό μικροσκοπικές συνυε.ης 
έγένετο δεκτοί είε τήν βασι/.ικήν Ακοοημειαν του 
Μονάχου. Λί ,ερμανίκαί ίφημερίοες γράψουν εν
θουσιώδη άρθρα. -Επαιόεν Ιδικάς του συνθέσεις 
ένωπιον τοϋ πρίγκηποο Λεοπόλοου.

Έν Μονάχω δια-ρίόει καί ή μήτηρ του μετά 
παλιιών παρακολουθούσα τήν πρώιμον ά/άπτυ.ιν 
τού ϊιικροΰ δαίμονος. Ό Διευθυντής τής Μουσικής 
'Ακαδημίας, θαυμάσας τό τάλαντου τού Λωρη ανε- 
λαόεν ό ίδιος δωρεάν τήν ίκπαίδευσίν του. Ια 
υεώτερα έργα του είναι η Νοσταλγία και ή 
• Bataille <!’oismiux·. άτινα καί έίετίλεσεν ένωπιον 
κατάπληκτου

Ό άλλος

Ά.

Λώ(.η: Μαργαρίτης

ακροατηρίου
είναι ό δεκαπε .ταετής viiltios , κ/ει-

Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΛΛΓΟΧ

δοκυμόαζιστήε καί αυτός. Κεσσίσο^λουε, έκ Τεργέ
στης', ένθα δεκαετής έπαιΕεν έν οημοσία συναυλία 
μετά τόσης έπιτυχία., ώστε οί εκεί ομογενείς τον 
έστειλαν αμέσως υπότροφον είς το Ινστιτούτου τής 
Στουτγάρδης,ίυθα καί τελειοποιείται.Ήοη άφ κετο 
είς ’Αθήνας δι’όλίγας ήμέρας.

— Πρό μηνών εϊ/ομεν άναγγεί/η δτι ο εν Μι- 
λάνω έκδοτης Έδουάρδοε Σαντέόνιο προεκήρυέε 
διεθνή μελοδραματικόν δια ( μ /ισιιόν. Ο διαγωνι- 
ouio όληέε τή 3ιη ’Ιανουάριου έ έ. ύπεολήθησαν 
δέ έν όλω 23.1 μελοδράμοτα Έκ τούτων τά 198 
προέρχονται έί Ίταζίαε

•ΦΑΣΟΫΛΗΧ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ*

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

Ελάτε γύροι μου, ο,.ηοί. καί η·ιιι ι·< ψιχία μου. . 
Ι> αιτοκτονήοοι βέβαια, μα μέ τήν ησυχία μου

Ι/i' εινε παί:ε γέλασε οτά μνήματα τα κρύα
ι·ά κάνης με ιακόμιοι...

Ομιος είς έργον... ένα., δι··... καί δέν ηιονάίιο τρία
καί οταματόι ατά δυόμισυ-

ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ-

*

Γ. ΣΟΤΡΗΣ

"!-> ! Τήν .·<·>>/!· τήν άηδή 
πάνια χειμών καί ίλερος...

'τίι δόντια πιοβγαιες παιδί
τίι ξαναβγάζεις γιρ'.ς.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Οί λόγιοι μας περί τών λογιών μας. — Ό ηα 
λαιόςμου φίλος. — IIφαιά μάζα.— ’.-Ιττανη}- 
αΐις ώς... είδος πορτοκάλλιον.—'Οάνάγνρος. 
Τό μέλλον ιής Ιπιστήμης.—Λόξα καί τιμή εις 
τους τρισέγγονους μας.— Τάδε λέγει "Εδισ- 
αον. — Άξίνη και λεωφόρος. — Εϊμε&α μπεμ- 
πέδες. Ο ίππος είς άποστρατει'αν.— Τά 
μυστικά τοϋ τηλεγράφου.— Τό πηδάλιον τοΰ 
άεροστατον Ανοησία. — Αυτοκτονία ιατρών και 
φαρμακοποιών. —Καιάργησις τοϋ θανάτου.—
II αιώνια ζωή.— “Αμβων πενθών.— Ρή

τορες άνευ γρόνΰαιν.
ι·εηινΥΛΡΚ>ί

Λ Ρ Υ Ν Ε I πολύ 
Λ γνώμη των 
λογίων μας είς 
τά φιλολογικά 
ζητήματα Ζή 
τηάε τάς γνώ- 
μας των. Όχι 
τών άναγνω- 
θεών Οου». Αυ
τά είχε τήν κα- 
λοκαγαθίαν νά 
μέ (ίυμβουλεύ- 
άμ είς παλαιός 
φίλος μου άν 
Ορωπος τών 

γραμμάτωντόν 
είς τήν εύχάρι- 

. ατυπών μερικας 
ι ένέπνευιίε τό άποτέλεάμα τής 

άνακρίάεως, ήν έπεχείρηθα...άντι-

ήκουόα Καί τώρα εύρίάκομαι 
Οτον θέόιν νά τοϋ Απαντήσω,δι 
σκέψεις, άς μοϋ ' ' 
φιλολογικής άνο 
στάσεως μή ούσης.

Λοιπόν, παλαιέ μου φίλε ! ΟΙ λόγιοί μας 
έχουν Ενίοτε μέ δλην τήν λογιότητά τυιν παρά
λογους Αξιώσεις.Καί άλλοι μέν έν πρώτοις έχουν 
την άξίωσιν, οτι ή γνώμη των πρέπει νά έήφω- 
λευμ μονον είς τήν φαιάν μάζαν'τοΰ Εγκεφάλου 
των και ζηλότυποι τοΰ τοιοϋτου θησαυρού σιω- 
πουν. Αυτή είναι μία κλάάις τών λυγίων. Άλλοι 
πάλιν θεωοούσιν Επικίνδυνον νά γνωματεύουν 
Λ'αΛ“ μ>1 δ^αρεστήσουν κάνένα, κάμνουν τον 
άοιάφορον, τον όποιον Επίσης προσποιούνται 
και οσοι οέν έχουν παρακολουθήση τήν σύγχρο
νον φιλολογίαν και συνεπώς δέν έχουν μορφώση 
Ασφαλή γνώμην. Άλλοι σπεύδουν νά διαδηλώ
σουν την γνώμην των. άλλ' έν τη σπουδή των 
υπολανθάνει κάποια βλλειψις Εμβοιθείας.’ Άλ- 
αοι παρασυρόμενοι ύπό τυφλόν φανατισμόν, εκ
φράζονται ως θα έξεφρΑζοντο είς τόν ποώτον 
καφενεν. Άλλοι, τής παλαιός σχολής είναι ώς 
"δτ?ακα προσκεκολλημένοι είς τούς τοαγικούς 
ιάμβους και άλλοι, τής νεωτάτης σχολής, κοϋ- 
ψοι πτερυγίζουν περί τάς συνηθίσεις καί τάς 
■Εκατόν φωνάς τής Λύρας». Άπό αύτόν τόν κυ
κεώνα εξέρχεται νικητής καί τροπαιούχος ό κα
ημένος ο Δημόκριτός, ό όποιος είχε τήν υπομο

νήν νά ξεχωρίσμ είς διαφόρους στάνας τά φιλο- 
λδγικά πρόβατα καί έρίφια — πρόβατα, οί τής 
καθαρευούόης, έρίφια οί τής δημοτικής — και 
νά μάς δώσιι μίαν είκόνα ποαγματικής Βαβυλω
νίας

Ιίαλαιέ μου φίλε ! Τριάκοντα έξ (Αρ. 36) άπαν- 
τήσεις φιλοξενεί μέχρι τής στιγμής ' ταύτης όχι 
ο κάλαθος τών άχρηστων, άλλ’ ή Ουρίς τών Αρ
χείων μου. Έάν τάς άπαντήσεις αύτάς — ό 
Θεός νά τάς κάμμ άπαντήσεις μερικός έξ αυτών 
— τάς έκλάβμς ώς είδος πορτοκάλλιον 
καί τάς στύψμς δέν θά βγάλι,ις ούτε δύο σταγό
νας. Μία σύγχυσις γνωμών, μία άντίΟεάϊς ϋπερ- 
θεματίζουόα τούς πόλους, μία κατάπτωδις άν- 
λήψεως καί στενότης Ιδεών, μία άξιοθρήνητος 
άγνοια τού καλού. Γράφω διά τούς περισσοτέ
ρους. Εύτυχώς υπάρχουν καί Εξαιρέσεις. Μερι
κοί Απάντησαν μέ πολλήν εύβυνειδησίαν. Άλλ' 
άλλοι μέ τόσην άφιλοκαλίαν καί άμάθειαν έπέ- 
δραμον, ώστε φείδομαι τοΰ όνόματός των και 
θεωρω την στιγμήν αυτήν τάς άπαντήσεις των 
ώς άγραφον χάρτην.

Παλαιέ μου φίλε ! Άρκέσθητι είς τά ολίγα αύ
τά. Οι σύγχρονοι λόγιοι είναι πολύ περίεργα όν
τα. Άς μή κινώμεν τόν άνάγυρον. Άς τούς 
άφηδωμεγ να ύπνώττουν καί ας παρηγορηθώ- 
μεν μέ τήνδκέψιν ότι όταν έξυπνήσουν καμμίαν 
φοράν θά είναι λογιώτεροι, ικανοί ν’ Αποφαί- 
νωνται μέ θάρρος, μέ γνώσιν, μέ πεποίθησιν, 
με δικαιοσύνην

Ποΰ θά μας όδιιγήσμ μίαν ήμέραν ή Επιστήμη;

Ιδού η Απορία. Μεθ'δλην έν τούτοις τήν άπι- 
θανότητα ίίτις περιβάλλει τό μέλλον, δυνάμεθα 
να άπαντηδωμεν ότι άσφαλώς μίαν ήμέραν καθ' 
ην Οά ζοϋν ίσως οί δισέγγονοι μας ή οί τοιδέγ- 
γονοι ή έπιστήμη Οά μαςδιανοίξμ ορίζοντας ούς 
άουνατοΰμεν καί νά φαντασθώμεν σήμερον, Οά 
φέρι.ι τούς Απογόνους μας εις κατακτήσεις πρό 
των οποίων Οά συντριβοΰν πολλαι σημερινοί 
προλήψεις καί περισσότεροι δεισιδαιμονίαι. 
Μιαν ζώσαν έγγύηΰιν τοιούτου φωτεινού, κατα
πληκτικού μέλλοντος έχομεν τόν Έδισσον, 
ο οποίος μέ μίαν τεραστίαν Αξίνιιν έταμε 
λεωφόρους εύρυτάτας έν τμ παγκοσμίω κινήσει. 
Καί όμως αύτός, ό μεγαλοφυής, είπε κάπου; 
• Δεν γνωρίζομεν άκόμη ούτε τό έν Εκατομμυ
ριοστόν τών όσων υπολείπονται νά μάθει ό άν
θρωπος·. Άπειρος ή φύδις, άλλ' άπειρος καί ή 
έπιστήμη Διανύομεν τήν νηπιακήν ‘ ήλικίαν. 
Φαντασθήτε τήν άνδρικήν ! Αί ποακτικαί καί 
έφηρμοσμέναι έπιστήμαι θ' Αναστατώσουν τήν 
βιομηχανίαν, τήν σ ιγκοινωνίαν. Ό ίππος έτέθη 
non ύπό τοϋ "Εδισσον είςάπομαχίαν, χάρις είς 
το αύτοκίνητον. Ή μυστικότης τού τηλεγράφου 
έξησφαλίσΟη Θά είπήτε ίσως δτι τί ωφελούν 
αυτα, αφού ό Ανθρώπινος νοΰς δέν κατόρθωδεν 
ακόμη νά εύρι,ι τό πηδάλιον τού Αεροδτάτου. 
Και δμως ό Εδιδδον, ό ποακτικώτατος αύτός 
Εφευρέτης, βροντοφωνεΐ μέτό άδιάδειδτον κΰοος 
τουδτι ή Ανακάλυψης αυτή είνε άχρηστος, Ανω
φελής, ματαιοπονία. Διότι ύπό πρακτικήν καί 
υπο έμπορικήν Εποψιν, είς τίποτε δέν ήμπορεΐ 
νά μας χρησιμεύσει δδον και άν τελειοποιηθή. 
Εκείνο τό όποιον Οά Αποτελέδη τόν πραγματι

κόν θρίαμβον τού "Εδιδδον είνε ή βακτηριολογ ία. 
• Ευριδκόμεθα-είπεν ό ίδιος είς τάς παοαμο- 
νάς τής έποχής, καθ' ήν ό άνθρωπος θά Ιδη έξα- 
φανιζόμενα πολλά δεινά νοδήματα Οεωροΰμένα 
σήμερον Ανίατα. Έγγίζομεν βραδέως Αλλ- Ασφα
λώς ποός τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, κατά τό 
όποιον καί ή ζωή ή Ανθρώπινη Οά κατορθούται 
νά παρατείνεται διά τής θυσίας τών ζώων διά 
της διοχετεύδεως αίματος νέου ζώου είς τάς 
άπεάτειρωμένας φλέβας τών γερόντων. ΔιΑ τής 
μεθοοου ταύτης ή παράταδις τής Ανθρώπινης 
ζωιις δέν θά είνε πλέον χίμαιρα, η

Καί τώοα, έτοιμαδθήτε διά τίιν αίωνίαν ςωήν, 
ηέ τήν διαφοράν δτι έφεξής δέν θά τήν όνειρο- 
πολεΐτε είς’ τούς ούρανούς. άλλ" έδώ, έπί της 
νής' θά τήν Ανευοίδκετε ροδαλήν και ευθυμον. 
έδώ όπου ύπάοχει τέφρα καί κονιορτός, "Ελλην 
και Ιουδαίος, άργυρος καί χρυσός ! . . .

Ί^όν είνε Ελλιπής ή παρ’ ήμϊν θρησκευτική 

μόοφωδις, τούτο άποδοτέον κατά τό πλεΐδτον 
είς’τήν έλλειψιν Ικανών ιεροκηρύκων. Θα έγρά- 
φομεν: παντελή Ελλειψιν, έάν δέν -Ίπήρχον εις 
ή δύο. Άλλ' ό είς αύτός, ό γλαφυρότερος και 
πειστικώτεοος,ό Ιγνάτιος Μοδχάκης,ο έξυψωδας 
τό βήμα τού Άγ Γεωργίου και του -Παοναδου· 
ό δαγηνεύδας καί διδάξας καί δυναρπάδας έκα· 
τοντάδας ψυχών, έσίγηδεν ύπό τό χώμα. Γα ευρέα 
στήθη του. τά όποια έπλημμύρει ή ζωή, η πί- 
δτις ή Αγάπη, δέν πάλλουν, ή καρδία του έρ- 
ραγίδθη αίφνης, καί ή φωνή ή πανηγυρική, η 
αύδτηρά άλλά και παλλομένη έκ συγκινήδεως 
ώς άνάμνηδι.ς μόνον θά μένμ είς τούς_ ευτυχη- 
δαντας νά τόν Ακούσουν. Ό άμβων τής Εκκλη
σίας δι'ήν αύτός έμόχθηδε μετά μοναδικής Αφο- 
σιώδεως Οά φέρτε έπί μακράν χρόνον τον πέπλον 
τού πένθους, τής έριιμώσεως. Καί εινε όντως 
λυπηρόν διά τήν Ελληνικήν Εκκλησίαν τό γε
γονός δτι μετά τόσους καλλιρρήμονας διδασκά
λους τοϋ θείου λόγου, τόν Μηνιάτην. τόν Οίκο
ν..μον έξ Οικονόμων, τόν Λάταν, δέν έχει να 
Επίδειξη ρήτορας ικανούς νά έμπνευδθουν και 
νά έμπνεύδουν, νά Αναπτερώσουν το Εθνικόν 
φρόνημα, νά Απλοποιήσουν τάς έννοιας, νά εί- 
πούν ο,τι πρέπει νά είπούν καί νά Αποσιωπή
σουν - τό δπουδαιότερον - δ,τι δύναται νά μή 
Αποβή καρποφόρον.Αί Ιερατικοί δχολαί αί οποϊαι 
ήδύναντο'νά μάς χαρίσουν δύο τρεις Εκκλησια
στικούς ρήτορας, οϊιινες νά μή παραδύρωνται 
Από χειρονομίας καί νάμή ξελαρρυγίζωνται. Αλ
λά μέ τήν σεμνότητα ήτις προδήκει νά Ερμηνεύ
ουν τά θεία διδάγματα — σχεδόν δέν ύπάρχουν

ΔΑΦΝΙ!

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Η πόλις τών Πτρισίω·/ θα χληιονομήτη ίσως, 
έάν όιεχόιχήβγ, δοαστηρίως τά ώχαιώματά της, 

πολλάς έχιτοντάοας καλλιτεχνικών έργων μεγίστης 
άςίας, ήτοι, τών Τιτιανοΰ, Βερονέζε, 1’οϋμπενς, 1’εα- 
πραντ. Μουρίλλίο, Κολόνε, Δελσβρτο, Ιζωρτζιονε, 
Βελασκές, Λύρερ, Δελλαρόδβιας, Βερνέ. χλπ., κζ.π., 
τάπητας Γοβιλινείους, τρίχαπτα Βενετίας κα!_ Άλαν- 
σώνος, Βιβλία, μετάλλια, χειρόγραφα κλπ. Τώ 1874, 
ή «ούκισσα Γαλλιέρα έδώρησεν είς Γένουαν, την πόλιν 
τής γεννήσεώς της καί τό λίκνον τών προπατορών 
της, δύο μεγαλοπρεπή μέγα:α, περιέχοντα εν ταίς 
αίθούσαις των τους ανεκτίμητους τούτους θησαυξους. 
Άλλ' εγραψεν έν τή διαθήκη της αϊρεσιν, καθ' ην η 
πόλις τών ΙΙαρισίων θά έκληρονόμει τα καλλιτεχνικά 
ταΰτα έργα έν πεοιπτώσει βλαβών προερχόμενων ε, 
άμχλεία; τών επιμελητών τών συλλογών της. Η ρή
τρα αϋτη, ήτις εποεπε νά καταστήση προσεκτικωτε-

οους τούς φύλακα; τοϋ μουσείου τούτου ήθετήθη, δι
ότι. ενεκεν άδεςίων έπιδιορθώσεων καί ανακαινίσεων, 
έβλάβησαν πολλά έργα τής λαμπρά; ταύτης καλλιτε
χνικής συλλογής, ης ή άξια ύπολογίζεται ε'ι; 20 εκα- 
τομ. φράγκων. _ t _ ■ , ,

'— Αϊ μαθήτρια·.—πέντε τόν αριθμόν—τής εν Άθη- 
ναις Καλλιτεχνικής σχολής τών Κυριών ήρξαντο νά 
Εργάζωνται γυμνόν, παρά τάς διαμαρτυρίας τοΰ συμ
βουλίου, έμπνεομένου έξ αισθήματος ύπερτάτης ή®'*ήί· 

— Ό κ. Κον'τόπουλος κατά παραγγελίαν τοΰ Έθν. 
Πανεπιστημίου έφίλοτέχνησε προσωπογραφίαν τοΰ 
μακαρίτου καθηγητοΰ Φρεαρίτου.

ΓΛχπτπαι

Τήν Ιην 'Οκτωβρίου (ν.) θά γίνουν έν Βερολίνω τά 
αποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος τοΰ Βάγνερ μετά 

σπάνιάς έπισημότητος. Τήν άποκάλυψιν θα χαιρετιση 
δ'.' ΰανου χορός έκ δισχιλιων ανορων.

— Ό άνδριάς τοΰ Παστέρ πρόκειται νά στηθή 
προσεχώς έπί μιας τών κεντριχωτέρων πλατειών τών 
Παοισίων. Ό άνδριάς συνεπληρώθη ήδη από ίχανοϋ 
κατασκευασθείς κατά τά έκμαγεία τοΰ Φαλγκερ εκ 
λίθου Καοοάοας. Ό ΙΙαστέρ παρίσταται καθημενος, 
πεο'ι αύτόν ύπάοχει σύμπλεγμα, έν μέσοι τοΰ οποίου 
διακ-.ίνοντα·. μή'τήρ καί κόρη, χομίζουσνι εις τόν σω
τήρια τής τελευταίας ταύτης τόν φόρο/ της ευγνω
μοσύνης. Τρεές άλλοι όμιλοι συμβολίζουσι την γεωρ- 
•-είαν,είς τήν όποιαν δ ένδοξος έπιστήμων τόσον πολυ
τίμους άπέδωκεν ύπηρεσίας. Έπιφαίνεται επί πασι 
τούτοις καί ή τραγική μορφή τοΰ Θανατου ήττημε 
νου, δστις παρέρχεται φεύγων ένώπιον τοΰ θριάμβου 
τοΰ Παστέρ. Το σύνολον τοΰ μνημείου τούτου θεω- 
ςεϊται ώς άοιστούργημα τής νεωτέρας γλυπτικής. ,

— Άπεφασίσθη δρεστιχώς ή τοποθέτησες τοΰ αν- 
δοιάντος του Κολοκωτρώνη έν τή πλατεία τοΰ Συν- 
-άγματος. Τά αποκαλυπτήρια τή 23 Απριλίου.

—Θά έγερθή έν Παρισΐοις άνδριάς εί; τόν ιατρόν 

Πανάν. , . · - π s ·
__ 'Απεφασίσθη ύπο του υπουργείου τη; ΙΙαιοεια, 

ή ϊδρυσις εργαστηρίου καί Μουσείου εκμαγείων. Ειδι
κοί τεχνϊται Οά καταγίνωνται είς τήν κατασκευήν εκ- 
.ααγΐων ποός πώλησιν τών έν τοΓς Μουσείοις εύρισκο- 
αένων καί έκάστοτε άνακαλυπτομένων αρχαιοτήτων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

1-5 ίς τόν προκηρυχθέντα διαγωνισμόν διά σχεδια- 
jj γοά'αματα τοΰ ναοΰ τοΰ Αγ. ΑνΟρεου εν Πάτραις 

ύπεβλήθησαν ?<ϊ τοιαΰτα, έκ ΙΙαρισίων, 1’ώαης Βιέν
νης, Δοέσδης καί δύο έξ 'Αθηνών. Εις τα πλεΐστα 
σήέδια'έπικρατεϊ δ Βυζαντινός ρυθμός συνδυαζομενης 
πως καί τής νεωτέρας τέχνης. Έν δέ έκ Ρώμης σχέ- 
δεον εχεε άρχαίον Έλλ. ρυθμόν δμοιον προς τον Παρ
θενώνα. Τα ελληνικά σχέδια άριθμοΰνται εις 9, ων 2 
είναι άξια πολλής προσοχής. U χρίσις θ' ανατεθη 
είς μηχανικούς.

__  Είς τήν 'Ακαδημίαν τών Καλών Τεχνών της 
Πετρουπόλεως έπετράπη ή είσοδος είς τάς γυναίκας 
διά τά μαθήματα τής αρχιτεκτονικής καί τής οικοδο- 

Μ-εκής- , , »■ ν ·
' — Άπεβίωσεν έν Λονδίνω δ οιασημος Αγγλος αρχι- 
τέκτων καί αρχαιολόγος Pemose, πρώτος διατελέσας 
διευθυντής τής’ έν Άθήναις αγγλικής αρχαιολογικής 
Σχολής. Ό Φραγκίσκος Κρόμμερ ΙΙενροζ,εγεννηθη εις 
Λιγχολν τώ 1814. Τά; σπουόά; του τάς αρχιτεχτο^ 
νικάς συνεπλήοωσεν είς τό Κολλέγιον Μαγνταλεΰ του 
Καίαποιτς, χάρις δέ είς τινα ύποτοοφίαν χατώρθωσε 
νά περιέλθη ’τήν Γαλλίαν, Γερμανίαν, Ιταλίαν και 
Ελλάδα, ένθα ιδιαιτέρως έφείλκυσε την προσοχήν και 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τά; μελέτα; του ή αρχιτεκτονική τοΰ ΠαρΟενώνος.τώ 
οέ 1846 εΐ; τό Βασιλικόν Ινστιτούτου τών Βρεττανών 
Αρχιτεκτόνων υπέβαλε παρατηρήσει; περί τών χαμ- 

-υλών γραμμών τοΰ ναοΰ τή; ΆΟηνας, οΐονεί συνέ
χειαν τών προηγηΟεισών μελετών τοΰ Ώλασσον χαί 
Ηενελχορν.

'Ολίγον ύστεεον ή «'Εταιρία τών Ερασιτεχνών» 
του Λονδίνου διηυκόλυνε νέον ταξείδιον τοΰ Πενοόζ 
ει; ■"ην Ελλ.χοα προ; συμπλήρωσιν χαι έξακοίβω'σιν 
τ,"_’ πορισμάτων τών πρώτων αύτοϋ μελετών, καί τώ 
1851 εδημοσίευσε τό πρώτον αύτοϋ εργον έπ! τών ά:- 
χων τής 'Αθηναϊκή: αρχιτεκτονική;,’τό οποίον μετ’ 
ολίγον Τ|ΧθλούΟε,σε έτερον ύπό τόν τίτλον « Παοάτη- 
οήσεις έπι τή; οπτική; χαί γεωμετρική; τών Έλλή- 
·/<·»·/ αρχιτεκτόνων ·>.

'Ο Πενοόζ. άφοΰ έπι ετη κατόπιν ίχρημάτι» διευ
θυντή; τή: ενταύθα αγγλική; ’Αρχαιολογική; Σχολής, 
ετιμήΟη τώ 1883 διά τοΰ χρυσού μεταλλίου του Βα- 
’'•λ'-τ-σύ ’■’"^ιτούτου τών Βρεττανών Ά;χιτε»τόνων. 
Ελαβε μέρι; μετά τών κ. χ. Δαΐρπφελδ χαί Mayne 

ει; τήν έπιτροπή·/, είς ήν ά/ετέβη’ ύπό τή; έλληνι- 
χη; Κυβερνήσει·»; ή μελέτη περί τοϋ τρόπου τή; συν
τηρήσει»; τοΰ ΙΙαρθςνώνος.

,ΕΚΘΕΣΕΙΣ

I I "ίΗ τής έν ΙΙαρισίοι; Societe Muderne
II έσηαείωσεν αισθητήν πρόοδον. Πολύ; λόγος έ- 
γενετο οια τα Εργα τοΰ Αμερικανού ζωγράφου Faul
kner, τοϋ-σπανού Ε. de Vtureino,Tou Spicer-Simsun, 
τοϋ von Glelin, τοΰ Βέλγου ΚΙιικ.ρΙΪ,

— Έν Γλασχώβγ, ή 23 η έτησία εκθεσις τή; ϊχω. 
τικη; εταιρεία; τών ύδατογράφων ένεποίησεν αγαθό
τατη» εντύπωσιν.

— Διωργανώθη ή 20η εκθεσις τή; Societe Intena- 
lioiiale έν ΙΙαρισίοι; έν τή πινακοθήκη Georges Ρ. til. 
.Ομοίως διωργανωσαν Εκθεσιν τών Εργων τοΰ πέρυσι 
αποΟανόντο; M.ireelin Despoutin ο! υιοί του έν τν 
Καλλιτεχνική σχολή τών ΐίαρισίων.
—Βιενναί? έκΟέσει τή; Secession τής χει

μερινή; πειριόδου, μετέσχεν ή Ιίολωνική καλλι
τεχνική εταιρεία «Szluka» κϊί oi καλλιτέχναι Bauer 
και Moser.

_ Έ’ Μελβοΰσν τής Αύστραλίας Οά άνοιξη προσε
χώς καλλιτεχνική Εκθεσις εί; τό Carlton Palace.

— Ο εν Βρυξέλλαις «Καλλιτεχνικό; κύκλο;» ένε- 
χαινιασε τήν έφετεινήν σειράν τών έκΟέσεών του οι’ 
εξαίρετου εκΟεσεω; τών ώοαιοτέοων έργων τοΰ C 
Meunier. ' '

Δ I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΤ

* ΝΕΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ* 

ΤΟ ΩΡαΙΟΤΕΡΟΝ ΤΕΎΧΟΣ

ΤΗΣ ΚVHITEWIklll ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΪ •‘ΑΙΓϊΙΙΤΙ.ΙΚϋϊ ΙϋΙΙΙΪ·,
* VETA E.VAEKA IIOAYXPaMUJf ΕΙΚΟΝΩ.Χ * 

KAI THS ΠΡΟΧΟΙΙΟΓΡΑΦΙΑΕ ΤΟΥ ΕΪΓΓΡΑΦΕβν 

ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΛΙΝΟΔΕΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΔΡΑΧΜΑΣ

* ΜΟ\Ο\ ERAOMIIkOXTA ΙλΤΠΊΊΙΛ *
ΘΑ ΕΚΔΟΘΗ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ,

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

L1 οημοσιεύΟησαν τ αποτελέσματα τοϋ διαγωνισμού 
1 Λ τοϋ Πολυτεχνείου έκ τοΰ κληροδοτήματος Άβέ- 
s ?· I·' ~'(ι Υ?1?'/-'. έτυχον βραβείου έν τή 6η τά- 
’fZ' * Ζ.' ' ·/'''^στάκα; Αος καί ό κ Κ, Κωνσταντι- 
νιοη; β . Ει; την 5ην ταξί·/, α ό κ. Α. Κοεού'απα; 
και β, ο κ. Ε. Λαζόπουλο;. Έν τή ίη τάξει α' ό κ 
X. Δάδης και β ο κ. I Στρατηγό;. Έν τή πλα
στική εΐ; τήν βην τάξιν τό α' ελαέεν ό κ. Μ Η·ο- 
χαρης, εν τη 5η ο κ Α. Μωμόπουλο; καί έν τή 4η 
ο κ.^ 1. Βούλγαρη; Γό 2ον βραβείον έν τή 5 η τάξει 
ελαδον οί κ. κ. Ο. Λύτρα; καί Κ- Μαυ:οϋδής. Έν τή 
Κοσμηματογραφία έδραδεύΟη έκ τή; τρίτη; τάξει.»; 
ό χ. Πιτσουλάκος. Έν τή Ξυλογραφί?' έκ τή; 5η; 
τάςεω; εδραδευΟη ο κ. Ν. Δαμιανό;. Τήν επιτροπήν 
άπετελο,ν ό ύποδιευΟυντή; κ. I. Λαζαριμο; καί οι κ 
X. Ν. Λύτρα;. I Βρούτος. Βολονάχη; Φέρμπσς καί 
1 Ι’οϊλος. Οί έπιτυχόντε; Οά λάδωσιν ώ; βραβείου 
χρηματικόν ποσό·» έκ τοΰ κληροδοτήματος Άβέρωφ.

BJBAJOrPAO'A ΤΗΣ^ΤΕΧΝΗΣ

Εΐ; κι τεΐχο; tij; I Φεβροναοίον tij; Hevu dll liieil 
δημοσιεύονται κρίσει; περί tor ζωγράφον .1. S-vesIrc, 
περί πϋν αχεδίωι- τοΰ Ch. Joussel καί περί toi- Hug, ι 
Marx καί tij; Αιακοαμητική; Άναγεννήοεω;.

El's to Sludio tij; Hi Φεβρουάριου δημοσιεύονται κρι- 
οη; περί :.ιι'· έοπειοχράφου Hrailgwvi·, ε«ί· νεαριν γλύ- 
.-rtov M. Wells, καί tij; ΐκΟίοειο; tij; NeW-GalletJ.

II. M e t h e s i u s. S I i I a r c li i o r t u r 
n n d B a u k u n s t.

Β B e r e n s o n. Etude el critique 
s II r I' a I' I i I a I i e n Μέρο; B'.

D. S. II ic· Gel I. Art <1 e XIX s i e e I e. 
Γλασκώβη.

J Wa y nioui Ιι H u r r e I. D e s s i n s de 
ν ι e_u χ in e u b I e s a n g 1 a i s e n .· I> e n e 
Λ ονδΓνον

■I W. M a c-N ail William Morris
V. C li a in p i e r. — Les I ιι I u st r i es d’ a r I 

de puis cent a ns. /«εεά 410 ιϊκόνωι·. ΤΛμο; J‘. 
35 φρ.

II. Lee hat. Au Music de Γ Acro- 
poled' A th cues. .Vr/.ini περί nj; γλν.ιτική; ί>· 
Αιιικμ προ τ»)ί καιαβιιμ'/ ij; nj; Άκρηηάΐ.εω; κατά 

ιιμ· ε.τιδρομήι· tor Ξΐρξηυ. Mttu 17 εΐκάι·ωι· καί H πι- 
ιακοιν. Εν Λνώιι S φρ.

υπο ΤΑ π I ε Ε τ II ί» I

ΑΡΧ ΑΙΟΛΟΓΙΚ ΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Γάλλο; αρχαιολόγο; έπ-.σκεφΟεί; τή·. Νότιον 'Αφρι
κήν αναφέρει ότι έν Ροδεσία ανα παν βηυ;α απαν- 
τώσιν άρχαία φοινικικά έρείπια άνήκο-,τα ει; διάφορου; 
έπο/ά; τής άρχαιότητο; Ε'ι; αύτά. ύπαρχε·, η ήέ/.’·- 
τεκτονική ιδέα, άλλά δυσδιάκριτος. 'Εκ πρώτη; οφεω; 
τά έοείπια ταΰτα παράγουσι τήν εντύπωσιν λαβυ

ρίνθου. , , , ...
‘ — Διεκόπησαν αΐ εν Τεγεα ανατκαφαι προ; ανα- 
κάλυψιν τοΰ ναοΰ τή; ’Αλέα.; ΆΟηνά;. Ηα επανα- 
λ,ηφθοΰ» τόν ’Ιούνιον ύπό τ'ην επιστασία/ του κ. Μαν- 
τ'ε>' καί Οά διαρκέσουν εξ μήνας. , , _

__  Ό Γάλλο; άρχαιολόγο; Γκεγιε απηλΟεν ει; Και· 
Sov δπως συνέχιση τάς άνασκαφάς έν Άντινόη- _

__ ψό έν Βεοολίνω αρχαιολογικόν Ίνστιτοΰτον 
άπεφάσισε νά ένεργήση άνασκαφά; έν Ιίαλαιστίνη. 
ΙΙοό; τοΰτο διάφοροι γερμανοί άρχαιολόγο: κα: λόγιο: 
ποοσεχώ; Οά ν.ετκ'Όϋν ε:; !Ια/.α:στ:νην. .

' — ''η καθηγητή; τή; άρχ ζ'.ολογία; τοΰ Μονάχου 
<|>ου?τδαΓκλαιρ Οά έπα/αζάβη τά; κνασκαφζ; εν 
Αίγί'νη δαπάνη τοΰ Άντιδασιλεω; τή; Βαυαρίας.

—‘Είς τό προσεχές ψύλλον Οά οημ.οσ:ευσωμεν αρ- 
0:ον τοΰ έν Έπ:δαύ’ρω Εφόρου τών ά;χα:οτήτων κ. 
Χρ. Ί1λ:οπούλου περί τοϋ αύτοΟ: ά,ακζλυφΟέντος 
Ίεροΰ τοΰ Μαλεάτου ’Απόλλωνος.

έ_  Παοά τό Θησείο·/ άνευρέθησαν δυο αρχαία:
ύορίαι. ώ; ή μία έξήχΟη τεΟραυσμένη. (
'—Άνεχώοησεν είς Κ .ήτην ό διευθυντή; τή; ’Αγ

γλική; σχολή; κ. Μπσζέκγιτ :να συνέχιση τοΰ_; πέ
ρυσι διαχόπείσα; άνασκαφάς έν Ιίαλαιοκαστρφ της -ι
τιάς, πρό; άνακάλυψιν τών αρχαίων οικιών και μυκη
ναϊκών' τάφων. Ό κ. Μποζέγκιτ Οά έπανέλΟη εί; 
’Αθήνας τό Πάσχα.

— Έν Χαιρωνεία, έν πεειφεοεία διαμέτρου 40 μέ
τρων τύμβου καί βάθους 7 μέτρων εύρέΟησαν πυρά 
κολοσιαία νεκρών, άπειρο; πληΟν; ξιφών, μαχαιρών, 
έγχειριδίων, αιχμών καί δοράτων μήκους 40-)ο, κάλ- 
παι πλήρεις οστών ανθρωπίνων, καί πληΟϋ; αγγείων 
ίδίω; έκ τών καλούμενων κανθάρων άναγομένων 
εί; τέχνην τού ίου π. X. α’ιώνο;. Σωρό; οβτων μετ 
άπειρου πληΟύο; όπλων σίδηρων. 11 βάσι; του α·.α- 
καλυ^Οέ/τος τύμβου είναι ΙίΟ μετςων οιαμετρου και 
ανάγεται εί; εποχήν πιθανώς Μακεδονικήν.

ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ

— Έν Haverhill τή; Μασσαχουσετη; ή έλληνο- 
μαΟής δεσποινίς Harriet Paine ώμϊλησε περί τοϋ αρ
χαίου έλλ. δράματο; καί ιδίως τή; «Άλκήστιδο;» 
τοΰ Ευριπίδου. . _ „

— Έν τώ Ινστιτούτο» τοΰ Βροΰκλιν εγένοντο ε; 
διαλέξει; περί τών Έλληνίδων γυναικών κατα την 
άρχαιότητα, ύπό αρχαιομαθών καθηγητών καί ιοια ύπο 
τοΰ' κ. Walsn.

— Έ/ τή ’Αγγλική ’Αρχαιολογική σχολή 'Αθηνών 
ώμίλησαν ο'ί “Αγγλοι αρχαιολόγοι κ. κ Ούιλ. Ντου- 
καχορΟ καί Μ. Ί'όντ περί αρχαίων έπιγραφών

—' Ό άρτι άφιχδείς εί; Αθήνας εύρέτης τής Κνωσ- 
σοΰ κ. Έβανς, ώμϊλησε περί τών αύτόΟι εύρημάτων, 
έν τώ συλλέγω «ΙΙαονασσώ». "Οσον αφορά την τέ
χνην τής Κνωσσοΰ ειπεν, ότι αύτη έπέχει την Οεσιν 
τέχνη; αρχαϊζούσης πρός τήν ελληνικήν, ήτι; φαίνε
ται ήδη πλέον φανερά, ότι είναι τέχνη ’Αναγεννή
σεως, εχουσα τήν σχέσιν, τήν όποιαν εχει ή ιταλική

'Αναγέννησις πρός τούς άρχαι’ζοντα; (primilifs) ζω
γράφους. ,

— Έν τή έ/ Άθήναις Γερμανική Αρχαιολογική 
Σχολή ό νεαρό; Εταίρος αύτή; Kolbe ώυίλησε περί 
τού Δη·αητ;ιακοΰ πολέμου, ήτοι του απο Δημη- 
τοίου Β. βασιλέω; τή; Μακεδονία; οΰτω καλούμενου, 
σχέτισα; πρό; αύτόν διαφόρου; έπιγραφας εξ Έλευ- 
σίνο; Οεωρουμένα; άρχαιοτέρα;. Μετ' αυτόν _ώμιλη- 
σεν ό δόκιίΛο; άρχαιο/.όγο; i'liiersch, μελοε^τή; προσ- 
φιλοΰ; εί; τον;' “Ελλτ··α; Βαυαρική; οικογένεια;. 
'Γό άγνάγνωσμα αύτοϋ ητο μεγίστη; σπουοαιοτητο:. 
Άπ,δειξέν ότι ό έν έρήμω μέρει τή; Αίγύπτου παρά 
τό Άμπουσίρ εύρισχομε-ο; μέγα; τετραγωνικός πύρ
γος είναι τής έποχής τών Ιΐτολεμαιων καί οή φάρο; 
Τή βοήθεια δέ αύτοϋ καί τών έν τώ Νομισματικώ 
Μουσείω τώ/ ’Αθηνών Αλεξανδρινών νομισμάτων 
άπέδειξεν όποιον ήτο τό πραγματικόν σχήμα τού κο- 
λοσσσαίου και περίφημου φάρου τή; Αλεςανορειας, 
δείξα; πρό; τούτοι;, ότι αί μέχρι ξοΰδε υποθέσεις 
διαφόρων* αρχαιολόγων ίφχιτ»ατένων ήβαν έοφαλμί- 
ναι έν ταί; λεπτομερίαις. Μεγίστη; σπουδαιοτητος 
έπίση; ησαν καί όσα είπε ζητών νά απόδειξη, ότι οί 
πρώτοι μ:/αρέδες τών Αράβων και τά πρώτα κοιδω- 
νόστάσια τ<7»ν Βυζαντινών καί μάλιστα τό τοϋ Αγίου 
Μάρκου τής Βενετία; ησαν άπομιμήσει; πισταί τού 
Ί'αοου τή; 'Αλεξάνδρειά;.

' Σ_!

__  Το α'. Διεθνές 'Αρχαιολογικόν Συνέδριο·/ Οά συ- 
νέλΟη έν Άθήναις τόν Μάρτιον I'JOa, έντό; τοΰ ΙΙχρ- 
Οενώ'νο;. Γό συνέδριου, μεταξύ άλλων, Οά συζητηση 
τά Οέαατα, α / πρέπει νά άνοικσδομηΟή ό ΙΙαρΟενών, 
δηλ. ν’ ά»ασ:ηλωθώσιν οί κίονες αυτού, πώς πρεπει 
νά ένεογώνται αί άνασκαφαί. άν πρέπει νά διδάσκεται 
τό μάθημα τή; 'Αρχαιολογία; εί; τά γυμνάσια κλπ.

ΜΟΓΣΕΙΑ

— Το επιγραφικόν μουσείον ’Αθηνών άπεφασισΟη 
νά ίδρυΟή παρα την Άγ. Τριάδα Αί έργασίαι άρχον
τα·. ·αετ ολίγα; ήμερα;.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

— Τό Δημοτικόν συμβούλιο·/ ΆΟ-ηναίων ένέκρινε 
τήν πρότασιν τοΰ κ. Ώμόλλ περί άναστηλώσεω; τοΰ 
έν Δελυοί; θησαυρού τών ’Αθηναίων, ψήφισαν προ; 
τοΰτο πίστωσιν 20,000 δρ.

— Ό έν τώ Πανεπιστημίω Tale τής 'Αμερική; κα
θηγητή; τών έλληνιχών γραμμάτων κ. Θωμά; Σει- 
υ.ου-. άφικ/είται κατ' αύτά; εί; ’Αθήνας δπως περίέλΟη 
τήν Ιΐέλοπόννησον καί τάς νήσους τοΰ Αιγαίου χάριν 
άοχαιολογικών μελετών. '<) κ. Σειμούρ Οά σ/νοοεύη- 
τάι'ύπό τοΰ κ. Δαΐρπφελδ. Έπιστρέφων εί; ’Αθήνας 
Οά κάμη διάλεξιν.

/////ΖΖΖ

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Λ'.ΊΟΣ ΤΕΓΕΑΣ. — ΊΙ » r Tsjia llalaiu Έπιοκομη 

άνεγερΙΗϊοα hi τών βάϋρων άοχαίυν Utatgjv κεϊιαι iv 
τώ κειτρω τοϋ ο/.ον Τ^εατικυϋ ΰριι.ιεδιον και rr ι<ρ 
μ'έοω .ιάίαιον ΐ/ρουρϊυν, ttj; μεσαιωνική; πυ/.εω; Α'κ/.ι. 
ή; αημεϊά τινα πόνον νϊν σώζονται. Ποτέ ωκυδομηΟι/ ο 
.ίοχανίιατο; υνιο; ΙΙυζαντ,νό; ναύί δέν ει.αι ·,·>·ωοη.>·. 
Αεγειαι κατά τήν π/ιράδοσι»· ϋιι χριστιανοί εαιορυμει; 
εϋρό,ιε; τά ίρεϊαια ονεκαίνιοαν τόν ναόν, jl/nyoertui οτι 
ύ ναό; ohot ανήκεν εΐ; τήν μεγάλην τον Οικονομικοί·



θρόνου Έκκλ.ηοίαν μετά ιών εντός ιού φρουρών γαιών 
καί tin πάντοτε κατά τήν εβδομάδα τής Διακαινησίμου 
έιελείιο αυτόθι πανήγνρις τής Ζωοδόχον Πηγής. θεω
ρείται δε ώς έκ τού ρυθμού και τον μοναδικοί’ οχήματος 
τών έκτα τροϋλλων, δτι ανήκει εις τους αρχαίους βυ
ζαντινούς ναούς τού Αντοκράτορος Θεοδοσίου τού Μικρού. 
Κατά τινας ιστορικούς καί καλλιτέχνας οί μεν έιτιά 
τρούλλοι συμβολίζουοι τήν έπτάλοφον ό δ’ έν τιύ μέσω 
τό στέμμα τών Λντοκρατόρων I 'Εκείνο οπερ τυγχάνει 
ίστορικώς γνωστόν είναι ότι τό Οικουμενικόν Πατριαρ
χείου διώριζεν αντιπροσώπους διαχειριστείς τών εισοδη
μάτων τού ναού καί τών γαιών, ονς ώνόμαζε Λογοθέτας, 
ό δέ τελευταίος τούτων κατά τάς παραμονάς τής Έλληνι- 
κής Έπαναστάσεως τώ 1S18-19 έπώλησε τάς εντός τοϋ 
φρουρίου γαίας, αΐτινες περιήλθον εις τινας εν Τριπόλει 
οικογένειας παρ'ών κατόπιν τάς ήγόρασεν <5 «Τεγεατικός 
Σύνδεσμος·», οστις καί έπεδιώοθωσεν τον ναόν. Έν τψ 
vaip τοντιρ τό πρώτον κατά προτίμησιν είσήλ.θε καί 
επροσκύνηοεν ί> αείμνηστος βασιλεύς "Οθων πριν ή με- 
ταβή εις Τρίκολιν κρός έπίσκεφιν rip 1834 Ή είκέον 
παριστα τόν ναόν εν ήμερη πανηγύρεως.

ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Bollettino di filologia mod er η a per 

Io studio delle linguc viventi. Εκδίδε
ι αι κατά δεκαπενθήμερον έν Βενετίφ, από πενταετίας. 
Διεύθυνσις : Oil. Frari 2385. Συνδρομή ετήσια 3 φρ. 
’Απαραίτητον διά τούς γλωσσολόγους. Συνδρομηταί έγ- 
γράφονται παρ’ ημΐν.

‘Εκδοτικός έν Παρισίοις οίκος Ρ I ο η Ν ο u r ι· i t. 
Χάρις εις τό επιχειρηματικόν πνεύμα τών διευθυνόντων 
τό Ευρωπαϊκής φήμης τούτο κατάστημα έκδίδονται πε
ριοδικά πολλοί ενδιαφέροντος καί προσιτά εις πάνιας. 
Ή Revue injaine, ήτις αριθμεί χιλιάδας αναγνωστών 
εις τό εκδοτικόν τούτο κατάστημα οφείλει τήν έκδοοίν 
της. Έν rip τελευταίφ αυτής τεύχει έκ 14 τυπογρ. φύλ
λων περιέχεται εκτενής μελέτη επί τ >ύ Μακεδονικού ζη
τήματος αξιανάγνωστος παρά παντός “Ελληνας. 'ίΐοαύτως 
έπιστημονικωτάτην καί εΰληπτον μελέτην περί «’Απαισιο
δοξίας καί Νευρασθένειας». 'Π μελέτη αυτή όφείλεται εις 
τόν κ. Fei Pascal.

Kevue Diplomatique. Τό ιελευταίον φΰλλον έξεδόθη 
με όιραιοιάτην προσωπογραφίαν τού έν Πετρουπόλει νέου 
πρεσβευτού τής Ι αλλ. Δημοκρατίας κ. Μορίς Μ.το/ι.σήρδ. 
Ή διεύθυνσις τής ρηθείσης Έπιθεωρήσεοις αγγέλλει άνα- 
καινιστικήν τελειοποιηθώ της θέλει δε τον λοιπού εντε
λέστερου καί άμεροληπιότερον επιλαμβάνεται τού Ανατο
λικού ζητήματος καί ιδία τον Μακεδονικού, άναθέσαοα 
τάς πολιτικός αυτής ανταποκρίσεις εις ιόν συνάδελφον κ. 
Δ. Ζωγραφίδην.

Ίστοριπφ.—Αυτό δεν είναι τίποτε.Τό ωραιότερου 
γλυπτικό·» ανέκδοτον είναι τό έξης, συμβάν έσχά- 
τως. Εις τά 1899 εις γενναίος ’Ιρλανδός πολέ
μων μέ τούς Βόερς έφονεύθη. Οι συμπατριώται του δι* 
εράνων τώ ανήγειραν μνημεϊον, οΰτινος τά αποκαλυ
πτήρια έγιναν τόν παρελθόντα ’Ιούνιον. Ό νεκοός 
όμως ήρως αίφνης ένεφανίσθη εχων άριστα τήνύγιείαν' 
μόνον τα οικονομικά του είναι τόσον άθλια, ώστε πα- 
ρίσταται ήδη ανάγκη νέων εράνων διά τόν ζώντα 
πατριώτην....

'Λρχαιοφίλω Ν.— Βεβαίως ή τέχνη ζημιοΰται, 
η μάλλον καταστρέφεται. Δικαίως ό συνεργάτης μας 
κ. Δε Βιαζης έφιστα τήν προσοχήν τών επιτρόπων 
τών ’Εκκλησιών οί όποιοι έκ τυφλοϋ ζήλου ενίοτε κα
λούν αδέξιους αγιογράφους, ΐνα έπιδιορθώσωσιν εικόνας 

τέχνης ή άντικαθιστώσι έξ άμαθείας παλαιά αρι
στουργήματα τέχνης διά νέων έργων άτεχνων, νομί- 
ζοντες ότι οΰτω καλλωπίζουσι τας έκκλησϊα’ς. ΊΙ Ίερα 
Σύνοδος καί ό ’ Υπουργός τών Εκκλησιαστικών είναι 
οί μόνοι αρμόδιοι δια νά λειψή τό κακόν αυτό. Άλλα 
τα ίδια παθαίνουν κοί αλλαχού Πολλαί αρχαίαι εικό
νες. ών ουο τού Βαν Δύκ, δύο τοΰ Γουίδου Ι’ένη, μία 
τοΰ Βαλέριου Καρτέλλο, καί άλλοι πίνακες, άποτε- 
λοΰντες μέρος τής έξοχου συλλογής Ι’όσσο, τής Γε- 
νούης. κατεστρα^-ησαν παρ’ ειδικού τίνος, δν είχον 
επιφορτίσει να τα; ανακαίνιση καί δστις τας επλυνε 
οιά τίνος αλκαλικής διαλύσει»;.Α1 εικόνες αύτα: είχον 
μεγίστην αξίαν.

Έρωτώντι «Δύο ανδριάντες εις τόν Κολοκοτρώνη, 
δύο εις τόν Διάκον;» Μάς έρωτατε. Καί σάς 
άπαντώμεν.Εΐς τάς διαφόρους Ι’ερμανικάς πόλεις έχουν 
άνεγερθή μέχρι σήμερον 318 ανδριάντες τοΰ Γουλιέλ- 
μου Α’. στοιχίσαντε; πλέον τών 26 εκατομμυρίων 
φράγκων. Χθες έτι ήγγέλθη τηλεγραφικώς ότι ό αύτο- 
κράτωρ Γουλιέλμος άπεφάσισε νά έγείρη ένα έτι—τόν 
319ον—ανδριάντα τοϋ παππού του έν ώ θα παρίσταται 
δεκαεπταετής. Κάμετε όσην αναλογίαν θέλετε μεταξύ 
τών δύο Κρατών καί γράψετε μας άν είνε πολλοί οί δύο 
—ό είς μαλιστα κυοφορούμενος ετι—ανδριάντες.

Ιίοιητ^.— Τοϋ Κοππέ κατέσχεν ή Γαλλική Κυ- 
βέρνησις τά έπιπλα, διότι ένεκα τών κατά τών μ.ονα· 
χών μέτρων αυτής ήρνήθη ούτος να πλήρωσή τούς 
φόρους.’Εάν τοιοΰτόν τι συνέβαινεν έδώ, ή Κυβέρνησις 
δεν θά ητο δυνατόν νά προβή εις τοιοϋτον μέτρον. 
Οί "Ελληνες ποιηταί έχουν. . . έπιπλα ;

ΙΙαραχαλοΰνται οί κ. κ. συνδρο- 
μηται της «Πινακοθήκης» δπως εμβά- 
οωοι τήν συνδρομήν των, εντός τοϋ άρ· 
ξαμενού μηνάς, ΐνα μή διακοπή ή α
ποστολή τοϋ φύλλου.

★

"Odot έκ τών κ. κ. συνδρομητών μας τοΰ 
β έτους δεν ελαβον τήν φωτοτυπίαν τδ « Πάσχα 
ίν Έλλάδι,ο, παρακαλοννται νά παραλείβοισιν 
αυτήν εκ τον γραφείου μας.

♦
()i jtn έπιθυμουντες νά λαμβάνουν τήν 

αΙΙινακοέλήκην» κατά το άρξάμενον Γ . έτος 
παρακαλοννται νά επιστρέφουν το «νά χεΐρας 
φΰλλον, άλλως άά ΰλεωρηθοϋν συνδρομηταί.
..
Άπό της Μαρτίον

ΘΑ ΕΕΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝ ΑΘΙΙΝΑΙΣ

Η ‘ ΑΤΤΙΚΗ.,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΝΕΙ'ΓΛΤΛί. - ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΑΙΙΣ

Έτησία συνδρομή δρ. (>. — Διά τους συνδρο- 
μτμάς τής IΙινακοΟήκης δρ. 5.

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Πινακωτών 22α.

Έν φύλλον στέλλεται δωρεάν είς τόν αίτοϋντα.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΎ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑΤΩΝ “ΑΝΕΝΤΗ ΚΩΝΕΤΑΝΤ1Ν1ΔΟΥ.


