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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ; Δ- I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1905 ΤΕΥΧΟΣ ΜΘ';

■9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ φ

‘Exi? οί βέβηλοι. Ύπό Δ. Ι.’ΚαλογεροποίΛου. /ά<ς- 

yWA
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Λαχτάρισμα. Ύπό Σ. Σπτράντζα. (Ποίησις) 
Χημίιώαιΐί 4νΛ« μηνάς.— Φεδρουάριοί: -ύπό Δαφη~ 

θος —Ή Βίε ύπό ‘Εγώ —θ Φλογαίτες ini Κ — 
ΟΙ φίλοι τοΰ «χόρ Ψυ/άρη ΰπο Λημοχρέίου — Τά 

λογοπαίγνια τοΰ prjvic).

Καλλιτεχνική κίνηβις.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Πωλήτρια- χηρίων.·Ύπό ©. Ράλλ/ρ

ν Ζίύς—κύκνος. 'Υπό J. P,nsan.

Αμαζονομαχία. /Ανάγλυφονί; ■ ■ '
ΤΟ μουαεΐον £«άρτη<.

■’ΑπόλλωνκαίΆρτεμις. (έΑνάγλυφον). ■ .
■ Ναοε Έχικονρείου Απόλλωνος. -

•Ορφεύ?. Ύπό J. Β. Constant.

Μαξιμος Γχόρχυ.

Ik*. Μηοχαταιάμπης.

'Ελένη Bayapieicou. '

•Αρμονία. Ύπό ©.■ Θωιιοπούλού. ( Αviflvyov). 
θ. Φλογαίτη?· 1

Έ^λογικηβνξίιτηβιΐ. Ύπό Φ ’Αριστέωο.

Άρ.: Ιίετοάλη;. ■

Έλλάδ. 3ρ. 12.— *£ν τι) άίλοδαπ/} φβ· χρ· Ι~· 

Σεπτεμβρίου &ό.— ΤΙΜΗ τ&νχους δρ. I 2(f.
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ΕΚ ΑΧ. ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ

ΠΕΡΟΧΟΣ W φωνήν, βρα
βευμένη εις τό Ώδεϊον, μέ 
[χίαν εύπροσηγορίαν σπά
νιάν, ενθουσιώδης ‘λάτρες 
τού ωραίου, γνωστοτάτη 
εις τούς καλλιτεχνικούς 
κύκλους. Όπου καί άν 
μετέβαινε, εις έορτάς καί 
συναυλίας, εις διαλέξεις 
καί άπογευματινάς,' πάν

τοτε γύρω της έσχηματίζετο εύρύς κύκλος φί
λων καί συναδέλφων. Μονιν με συγγραφείς δεν 
είχε γνωρισθή. ΤΙ άφοσίωσις της είς την μου
σικήν δεν τής είχε έπιτρέψη/νά εύρύνη τον ορί
ζοντα τοΰ πνευματικού της ουρανού. Καί δι ’ αυτό, 
ήσθάνθη ιδιαιτέραν χαράν όταν ένα βράδυ έίς 
μίαν φιλανθρωπικήν αγοράν τη συνέστησαν ένα 
ποιητήν.

την
Ήτο πολύ επιτυχής ή γνωριμ.ία, διότι καί 

μόνος αυτός ητο ικανός ν’ αντιπροσώπευση τ 
πληθών των λογιών μ.ας. Ζωηρός καί εύφυολόγος, 
ευφάνταστος καί συμπαθητικές, μέ τά πρώτα 
φύλλα τής δάφνης άμιλλώμένά με τάς πρώτας 
νιφάδας τού ^χρόνου ει’ς- τό μελανόν δάσος τής 
κόμης του. Ητο δέ τόσω εγκάρδιά, οσφ και 
απρομελέτητος ή συνάντησίς των. Ό ποιητής 
«δίψα ν’ άκούση τό άσμα καί τό κλειδοκύμβά-· 
λον τής συνθέτιδος καί ή μουσουργός έπόθει ν’ 
άκούση τα ονειρώδη καί περίτεχνα τετράστιχα 
άπό αυτόν τον ίδιον τόν ποιητήν. 

Αί συναντήσεις έπυκνώθησαν, άίόμιλίαι ήμελ- 
λώντο εις σπινθήρας, αί καρδίαι έσπευδον πρός 
άλλήλας εις άμοιβαΐον σύνδεσμον.

Εις την δυωδίαν των αισθημάτων παρενετέθη

μία · οθόνη: Ή τέχνη μιας ζωγράφου. Ό ποιη
τήςτήν έγνώριζε, άλλάτόν θαυμασμόν έκράτει 
μόνον διά τότάλαντόν της.Ή μοναδική άπλυ
της της, ή αφελής είλικρίνειά της, είχον δημι- 
ουργήση έν είδος εμπιστοσύνης αμοιβαίας. .Καί 
μετέβαινε συχνά εις το έργαστήριόν :της, καί 
αυτή, όταν ήθελε νά:ξεκουρασθή, έζητοϋσέ άπό 
τον·'ποιητήν νά τής άπαγγείλη κανέν ποίημα.

—Έστω καί ϊδικόν μου; τής έλεγε. ·
— Καί μόνον ϊδικόν σας, τού άπαντούσε' 'γε

λούσα. .
Ό ποιητής ώμίλησε πολλάκις εις τήν μου

σουργόν διά τήν ζωγράφον. Καί εις τήν ζω
γράφον διά τήν μουσουργόν·. Καί περίεργοι, ωσάν 
γυναίκες πού ησαν, ήθέλησαν νά συναντηθούν.

Έν δειλινόν ανοιξιάτικο., εις τά ύφη μιάς 
παλαιάς οικίας, ή. οποία είχε τό πλεονέκτημα 
νά περιτριγυρίζεται άπό κυπαρίσσια .καί άκακίές, 
συνηντώντο καί οΐ. τρεις. Τρεις εμπνευσμένοι αν
τιπρόσωποι τριών εύγενεστάτων τεχνών.. ■ '

“Ηρχισε τήν φλυαρίαν ό ποιητής, τάς· όφθαλ.- 
μοβολάς ή συνθέτίς, τά μ.ειδιάματα ή ζωγράφος. 
*Ήρχισαν:όμιλούντες άπό μίαν προσωπογραφίαν, 
άνεστάτωσαν τόν Βάγνερ, καί ' έλλιμενίσθησαν 
εις μίαν ποιητικήν συλλογήν. ’Ητο μετάφρασις 
τού “Αίνε —τό μόνον βιβλίον. τής καλλιτέχνιδος. 
Ή φλυαρία τού ποιητού έκοπασε, αί όφθάλμο- 
βολαί τής μουσουργού έσβινοντο καί ' τό τσαί 
τής καλλιτέχνιδος ήρχισε νά κυκλοφορή, ένφ τά 
μειδιάματα της .έξηφανίζοντο; · :

Ό ποιητής ήνοιξε τό βιβλίον — ήσαν εκεί τά 
πλέον άγαπημένα του ποιήματα— καί επίτη
δες ευρε μίαν σελίδα. Έταίριαζε πολύ τό ποίημα 
εκείνο εις τήν μουσουργόν. Καί άφού τό απήγ
γειλε με δσην ζωηρότητα.καί τρυφερότητα τω

3
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επέβαλλεν ή άγάπη, τό έκλεισε καί ερριψε Sv 
φλογερόν βλέμμα προς την μουσουργόν και απευ
θυνόμενος πρός την καλλιτεχνία, «ψιθύρισε.

— Τί κρίμα νά μη ζή ό Άϊνε ...
— Νά σάς συγχαρή διά τήν απαγγελίαν, 

διέκοψεν ή καλλιτέχνις, λαμβάνουσα τήν χρω- 
ματοπινακίδα διά νά ρίψη επί τού ημιτελούς 
πίνακος της μερικές πινελιές...

— Διά νά έμπνευσθή «κ τού φυσικού τό ποίημά 
του και νά τό τελειοποίηση, «ίπεν ό ποιητής.

— ’Εγώ νομίζω δτι εάν έζούσε κα’ι εβλεπε 
τήν ζωντανήν προσωποποίησιν τής έμπνεύσεως 
του, ίσως νά έσχιζε τό ποίημα, διά νά έναγκα- 
λισθή.. .

— Τό άπειρον, συνεπλήρωσεν ό ποιητής.
— "Απειρος «ίνε μόνον ή ειρωνεία σας· άλλά 

εγώ δεν σάς «πείραξα. Τί επάθατε μαζή μου ; 
Τί συνομωσίες εΐνε αυτές; είπε κάπως θυμωμένη 
ή μουσουργός.

’Εξακολούθησαν αί τρυφερόταται αντεγκλή
σεις, αί χαρεέσταται έπερωτήσεις καί -υπεβλήθη 
ό προϋπολογισμός των ελπίδων του ποιητού,καί 
ό απολογισμός των περιπετειών τής καλλιτέχνι- 
δος.’Αλλά δεν ήργησενή καλλιτέχνις νά έννοήση 
δτι είχεν ένώπιόν της δύο ανθρώπους πολύ ται
ριαστούς, πολύ εύαισθήτους,άλλά καί πολύχω- 
ριζομένους άπό τάς κοινωνικάς προλήψεις, καί 
διέκοψε τάς καλλιτεχνικάςτης μεμψιμοιρίαςκαί 
παρεκάλεσε τήν μουσουργόν νά ψάλη σιγά σιγά 
ένα τραγουδάκι.

Άλλ' αίφνης ή θυρωρός εισερχόμενη τής λέ
γει ότι κάποιος τήν ζητεΐ.

— Για όνομα Θεού, μή δεχθήτε καμμίαν 
παραφωνίαν εις τήν καλλιτεχνικήν αυτήν συ
ναυλίαν, άνέκραζεν ό ποιητής. Έκάς οί βέβηλοι!

— Θά εΐπώ δτι έχω μοδέλο ! "Εννοια σας! 
Καί έξήλθε του εργαστηρίου ή καλλιτέχνις μέ 
τήν μολυβδίδα εις τάς χεΐρας, σπεύδουσα διά 
νά προλάβη πάσαν επιδρομήν.

"Εμειναν μόνοι ό ποιητής καί ή μουσουργός. 
Πρώτην φοράν είχον εύρεθή οί δύο των μόνοι καί 
μάλιστα εις τόσφ ανώμαλον ψυχικήν κατάστα- 
σιν. "Επειτα άπο τάς συχνάς άλλά τυπικάς 
επισκέψεις, εύρίσκοντο ήδη πολύ πλησίον ό είς 
τού άλλου, εις «να καί οί δύο άναπαυτικώτατον 
άνάκλεντρον, περιστοιχιζόμενοι άπό έργα λεπτό
τατης τέχνης. Ή χρωματοπινακίς άκουμβούσε 
εγκαταλελειμένη είςτούςποδας τοϋ λευκού όκρί- 
βαντος. Ό ποιητής ό όποιος έκρατ.ούσεν ακόμη 
τό βιβλίον «πειράθη ν’άνόίξη τήν σελίδα εκείνην, 
πού τόσφ «ταίριαζε τής μ.ουσουργοΰ. - Ή μ.ου- 
σουργός έπαιζε μέ μίαν χρυσήν καρδιάν, έξαρτω- 
μένην διά λεπτής άλύσσου άπό τήν έξ ελεφαν
τοστού ζώνην της.

— Μή τήν στριφογυρίζετε έτσι τήν καρδιά 
σας, άς είνε καί χρυσή· είνε ζήτημα άν σάς 
ανήκει «ξ ολοκλήρου, άφού έγώ είμαι πλησίον 

4

σας. Άλλά πήτε τό τραγούδι σας. Θέλω νά 
μεθύσω άπό τραγούδι.

Είχε 1 ίνη πλέον ό ποιητής έρμαιον τής καρ- 
δίας του. Έπορφυρο>θησαν αί παρειαί του, ένφ 
αί χεΐρες του έψυχραίνοντο.

Αύτήήρχισενά ψιθυρίζη μίαν ερωτικήν στρο
φήν, ένφ ό ποιητής προσβλέπων τό κενόν, άφήκε 
νά πέση έπί τού τάπητος τό βιβλίον.

— Δεν σέ φιλώ' δεν θέλω μέ τά χείλη μου 
νά σφαλίσω αυτήν τήν πηγήν τής αρμονίας.Τά 
χείλη αυτά είνε πύλαι Παραδείσου... Τραγού
δα, μάγισσα, νανούριζε τόν έρωτά μου, καί 
κλαΐγε με, κλαΐγε με...

Καί ήγγισε τά πυρπολούμενα εξ έρωτος χείλη 
του «πάνω εις τούς ισχνούς δακτύλους, οί όποιοι 
έπαιζαν άδιάκοπα μέ τήν χρυσή καρδιά καί 
οί όποιοι τόσφ συχνά καί τόσφ ύπερόχως είχον 
συνοδεύση έπί τού κλειδοκυμβάλου τό άσμα.

Καί έδροσίσθησαν οί ωχροί τής μουσουργού 
δάκτυλοι άπό δύο μικρά θερμότατα δάκρυα τού 
ποιητού, ό όποιος μέ σκυμμ.ένην κεφαλήν προσε- 
κύνει τό νέον ίνδαλμα τής ποιήσεώς του.

Τόν άπώθησεν ελαφρά.
— Μή, διεμαρτυρήθη εκείνος άνεγειρόμενος, 

μή μέ άπςμακρύνης άπό τον βωμόν μου. Είσαι 
θυσιαστήριον τής ψυχής κ'αί έγώ θύμα τής τέχνης 
σου..."Οχι, άφησε νά ύψωθώμεν. Είσαι άπό σή
μερον δι’ έμέ σύντροφος· είμαι νυμφίος. Άπό 
τού Υμεναίου τής ψαλμωδίες είνε γλυκύτερου 
τό άσμα σου, άπό τό φως των λαμ.πάδων ερα- 
σμιώτερες ή φλόγες των ματιών σου, μετάλη- 
ψιν, των χειλέων σου έχω τήνπαρθενίαν... Μή 
γελάς, γιατί νοιώθω εις τά στήθη μου νά πτε- 
ρυγίζη κάτι τι παράξενο, πρωτάκουστο. Είνε 
θαρρώ ή Ευτυχία...Έγώ νά γράφω καί σύ νά 
ψάλλης. Νά, ή Ευτυχία...

Έσιώπησε. Έσταύρωσε τάς χεΐρας· εκείνη 
έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς. Άλλά εις την μέ- 
θην των, κανείς δέν έφρόντισε νά μάθη διατί 
αργούσε τόσον ή καλλιτέχνις. Όταν τήν ένθυ- 
μήθησαν, ητο πολύ αργά.

"Ητο κάποιος υπηρέτης πού τήν είχεζητήση 
διά νά τής διαβίβαση μίαν παραγγελίαν τής 
κυρίας του. Καί έπανήρχετο, δτε πριν περάση 
τό παραβάν ήκουσε τήν εξομολόγηση, τού ποιη- 
τού. Έστη ακίνητος μέ τό μολύβι εις τό χέρι, 
καί ήρπασεν άπό τό διπλανό τραπεζάκι ένα 
φύλλο ζωγραφικού χάρτου καί άπεικόνισε μέ ό- 
λίγας ιραμμάς τό σύμπλεγμα, όπως τό εβλεπε 
τήν στιγμήν εκείνην.

"Εμεινεν έκεΐ, έως δτου διεκόπη ή περιπαθής 
σκηνή.Ό Ρωμαίος ήτο σχεδόν ήσυχος.Ή Ίου- 
λιέττα «φαίνετο άπαθής ώσάννά μη συνέβη τί
ποτε. Άλλά και ή καλλιτέχνις ήτο έτοιμος 
πλέον.

— Νομίζει κανείς δτι είσθε σ’ εκκλησία .. 
Δέν λέτε τίποτε; είπεν εισερχόμενη.

— Μήπως δέν ειμεθα εις ένα ναόν τής τέ
χνης ;... Είπεν ό ποιητής.

— "Ισως διότι υπάρχουν εικόνες... διέκοψεν 
πονηρώς ή καλλιτέχνις, καί...λαμπάδες, μάλι
στα τέσσαρες... Συλλογίζομαι μόνον, δταν θά 
φύγετε σεις, τί σκοτεινιά θά έχω εδώ μέσα . . .

Ό ποιητής έσηκώθη άποτόμως καί έπροχώ- 
ρησε νά ίδη τάχα έν έργον. Ή ζωγράφος «πλη
σίασε την μουσουργόν καί ήρχεσε νά τής όμιλή 
διά τό... τσάι.

Όταν ήθέλησαν νά φύγουν — είχε νυκτώσεε 
πλέον—ή καλλιτέχνις τούς «σταμάτησε.

—■ Αμαρτία έξωμολογημένη, δέν είνε αμαρτία. 
Δεν tws ίτσι ;

— Ναι, έπροθυμ-οποιήθη ν' άπαντήση ή μου
σουργός, ένφ ό ποιητής έσιώπα, άνήσυχος διά 
τόν απρόοπτον πρόλογον.

— Άλλ’ υπό ένα σρον.
— Απαραίτητον; ειπεν ή μουσουργός.
— Ναί. Ό,τι θά ίδήτε νά μή μού τό άφαι- 

ρέσετε ...
— Σύμφωνοι, «φώναξεν ή μουσουργός.
— Ίδέτε λοιπόν!
Καί τούς έδειξε ένα πρό ειρον σκίτσο κατά 

τήν στιγμήν τής ένώσεώς των, μέ μίαν κατα
πληκτικήν ομοιότητα τής μορφής των.

Έμειναν κατάπληκτοι καί οί δύο.
— Δέν τήν δίδω εις κανένα σας. Είνε κρίμα 

νά χωρίσω τόν «να άπό τόν άλλον. Άφήσατέ 
την δπωςείνε εδώ. Κανείς δέν θά τήν ΐδή.Άμα 
έλθη ή κατάλληλος στιγμή, τότε πλέον θά «ίνε 
δική σας...

Παρήλθον δύο ετη. Ή είκών παρακολουθεί 
πάντοτε τό «ργαστήριον τής ζωγράφου, ή όποια

J. D. Poasan. Ζούς— Κύκνος

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

περιέρχεται τά καλλιτεχνικά κέντρα τής Δύ- 
σεως. Ό Ρωμαίος καί ή Ίουλιέττα εχωρίσθη- 
σαν. Δύ? έτη ! Μόνον ό ήλιος δέν άλλάζει τήν 
τροχιάν του.Έως δτου στραφή δύο φοράς ήΓή 
περί τόν άξονα του «ίνε ύπεραρκετόν διάστημα 
διά νά λησμονηθούν αί εξάψεις «νός δειλινού.

’Εκείνος έγινε πολύ διαφορετικός· αλλάζει 
φόλας δσα καί περιλάίμια, έγραψε βουνά στί
χων, έγενε τό άντικείμενον αύστηράς κριτικής 
καί έσφυρηλατήθη εις μίαν στωί'κότητα, δλως 
άντίθετον πρός τήν αιθερίαν εμπνευσιν των λα
ξευτών σονέτων του.

’Εκείνη, έρρίφθη ακράτητος ει’ς τους τόνους 
καί τάς μελωδίας, «ίς τάς συνθέσεις καί τήν 
μελέτην. Απέκτησε περισσοτέραν φήμην, νέους 
γνωρίμους, καί τό ελάττωμα νά λησμονη πολύ 
εύκολώτερον ή άλλοτε.

Μόνον ή ζωγράφος έμεινεν ή ιδία. Μόνον αυτή 
εις τους αιωνίους ρεμβασμούς της ενθυμείται τούς 
δύο ερωτευμένους τού Αθηναϊκού εργαστηρίου 
της καί μειδε^, άφελεστάτη πάντοτε καί φιλο
σοφική.

Καί ένφ τά έμψυχα πλάσματα έχωρίσθησαν 
σχεδόν άποτόμως καί βαίνει έκαστον ιδίαν οδόν, 
χωρίς έλπίδα συναντήσεως,ή είκών μένει άναλ- 
λοίωτος, ώς καί κατά τήν ήμέραν τού άσπα- 
σμοϋ. Τούς κρατεί εις τά δεσμά τοΰ χρώμάτος 
ένηγκαλισμένους, αυτή ή άψυχος, ή έχουσα ψυ
χήν, δσην δέν έχουν ιά έμψυχα.

Μένει έκεΐ, άλλά πάντοτε προφυλαγμένηάπό 
τά μάτια τού κόσμου. Δέν λησμονεί ή καλλι- 
τέχνις τήν πυρετώδη φράσιν τού ποιητού :

— Έκάς οί βέβηλοι!

A. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΧ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΤΟ δνομα τοΰ Μαξίμου Εκόρκυ κυριαρχεί σήμερον έν Ευρώπη. Ή Απηνής καταδίωξίς τον, ένεκα ιϊ}ί έκ- 

ραγείρης έν Πετρουπόλει έπαναοτάσεως, διήγειρε την παγκόσμιον συμπάθειαν. ‘Έξοχος ήθογράφος τής ψν· 
XV! των Μουζίκο»·, είνε <> λαϊκώτερος άλλα καί ψυχολογικώτερος τών Ρώσοων διηγηματογράφων. Ή έξέλιξις τοΰ 
1'κόρκυ είνε εξόχως περίεργοί, εξόχω! άμα διδακτική. Ιδού ή κλΐμαξ ιοί; σταδίου του. ‘Υπηρέτης υποδηματοποιείου 
— σχεδιαστής — βυηϋό; μαγείρου — κουλουροπώλης — ξυλοκόπο! — Αρτοποιός - κορίστας όπερας — οπωροπώλη! 
πλανόδιός — φύλαξ σιδηροδρόμου — γραφείς δικηγόρου — έργάτης αλυκής. "Ολα αυτά άπό τδ 1878 μέχρι τοΰ 1893 
δτε έγραψε το πρώτον του διήγημα -Μάκαρ Τσούντρα». Τφ 1893 είχε καταστή διάσημος συγγραφείς. ‘Ανυπόδητο! 
καί πεινών διήλδεν ώς Αλήτης κατά του! νεανικούς του χρόνους δλην σχεδόν τήν Ρωοσίαν. Τό ‘ίληθες όνομά του 
είνε Αλέξιος Πιεσκώφ. Ανεμίχθη με τούς έργάτας, έγνώρισε τάς θλίψεις των, έγινε σύντροφός των και παρηγορη
τής. Ο Γκόρχυ είνε ό ύμτηιήί των Ανθρωπίνων δυστυχιών. Πνεύμα όξύ καί παρατηρητικόν, ένεβάθυνε εΙς τήν Αν
δρωνίτην ψνχήν. Φιλόσοφος καί νατουραλιστής, άγριος είς τάς περιγραφής του ωμός, Αλλ* ει.Ιικρινής, φιλάνθρωπος. 

Ολοι <ιί πάοχυντες, οίπτωχοί είνε δι' αύτόν Αγαπητοί Περιγράφει με πρωτοτυπίαν εις τά σπαρταριστά διηγήματα 
του τήν άΰλιότι,τα καί τήν διαφθοράν, τόν αλκοολισμόν καί τήν πείναν. Οί ήρωες του είνε απόκληροι της τύχης, 
αδικούμενοι και έςωκείλαντες. Είτε ό κατ’έξοχήν συγγραφείς των Αλητών. Έγενήθη τω 1869. Τό ψευδώνυμόν του 
Μάξιμος Γκορκυ, σημαίνει πολύ πικρός, συμβόλιζαν ζωήν έξόχω: πικρόν. Έκ των έργων του γνωστότερα 
είνε ό ·θωμάς Γορδιέφ·, ή · Εσρίγχα Ολέοσοβα», «Μία φερά τό φθινόπωρου», οί « Άλήζαι», ή -Τόσκα-, ή -Μαλ- 
βαε, ό «ίίαράςενος σύντροφο;·), δ εΒάνιας» Έφυλακίσθη και εξήλθεν ήμίνεκρο; έκ τής φυλακής, αύεός <5 μύγας 
ψάλτης τής έλιυθερίας τοΰ Ανθρώπου—ή νυγενεστίρα δόξα τοΰ Ρωσσικοϋ έθνους. Τό κατωτέρω δημοσιευόμενου 
ιργσν τον εινε εις ύμνος τοΰ Αιθρωπίνου πνεύματος, εν προμήνυμα τής έπαναοτάσεως.

S. τ. 4.
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Ν ΩΡΑ παραλυσίας τής ψυχής, ε
πανέρχονται εις τήν ένθύμησίν μας 
αίσκιαί τοΰ παρελθόντος, καί μας 
παγώνουν τήν κα διά.

Όταν δ Στοχασμός φωτίζει θαμ
πά—-ώ; ήλιος φθινοπώρου — την τρομεράν ταραχήν
τοϋ σώματός μας, τήν στιγμήν έχείνην ή δύναμις τής 
φαντασίας μοΰ παρο-.σιάζει τήν μεγαλοπρεπή άοο- 

φήν τοΰ ανθρώπου I
Ό άνθρωπος ! Λάμπει ώς ήλιος εις τό στήθος μου 

χαί εκ τοΰ ζωηροΰ εκείνου φωτισμού ό άνθρωπος, έ- 
ξόχως, ωραίος, μέγας, ώς δ κόσμος, προχωρεί βρα
δέως εις τα εμπρός καί πάντοτε πλέον ύψήλά.

Βλέπω τό ύπερήφανον μετωπόν 
του καί τούς γενναίους βαθείς όφ· ^^^^^Β£ΒΗ| 
Οαλμούςτου, καίένιδς αυτών τάς ^^B||SSB3B 
ακτίνας τοϋ ζωηροΰ καί όρμητι- ^ΜμΒΒ·· 

χοΰ Στοχασμού πού κρατεί τήν ^HgMggS>BB| 
θαυμαστήν αρμονίαν τοΰ κόσμου, ^BMwBMiMmI

μίαν μαγευτικήν δύναμιν ή δποία BBBggHgHU·
έν ώρα δειλίας γεννμ Θεούς, καί MgBBB|^^B 
έν ώρα θάριους τούς καταπατεί. BS^K^B

Χαμένος έν τώ μέσω τών έρη- 
μιών τοϋ κόσμου καί ©ε όαενος 
όρμητικώς, χωρίς νά ήςεύρη ποΰ, 
ταραγμένος εκ τοϋ δύσκολου προ ^^BHgBB^B 
βλήματος: «διατί ύπάρχει;» —πη- 
γαίνειμέ θάρρος, εμπρός καί πάν- ΒΒΒ^^^^^^Β 

ύψηλότερα τόν δρόμον ^ΒΒ^^^^^Μ 
τή; νίκης καί εις τά μυστήρια τής |^ΗΒ|^Β^^Μ 
γής

Πεοιπατεί έρυθροίνων μέ 
τδν έρημον χαί κοπιώδη τής ζωής 
του δρόμον,χαί έκ τοΰ θερμού αίμα- “»'μος
τος του φυτρώνουν άμ.άραντα άν'η ποιήσεως'μεταβάλ· 
λει εις μουσικήν τήν λυπηράν φωνήν τής τεταραγ- 
μένης ψυχής του' έκ πείρας γεννά τάς έπιστήμας, 
καί ανα πάν βήμα του φωτίζει τήν ζωήν—καθώς δ 
ήλιος φωτίζει τήν γήν με τάς εύεργετικάς ακτίνας 

τον—περπατεί πάντοτε πλέον υψηλά, εμπρός, άστήρ 
ό3ηγός προς την γην.

'Οπλισμένος μόνον με την δύναμιν τοΰ Στοχασμού, 
πότε δμοιάζων αστραπήν, πότε ώς ψυχρός πέλεκυς, 
βαίνει δ άνθρωπος ελεύθερος χαί ζωηρός—πλέον εμ
πρός άπό τον όχλον και ανώτερος τής ζωής—μόνος 
του, έν τω μέσψ των αινιγμάτων, χαί των ελαττω
μάτων του, τά δποί’· τοΰ βαρύνουν την καρδ'αν καί 
νεκρώνουν τον νοϋν του. Βαδίζει. Εις το στήβος του 
ωρύονται χαμερπή αισθήματα, ή φωνή τής φιλαυ
τίας— ώσάν μία ενοχλητική έπαίτι:— στέχει ριζω
μένη εις τήν καρδιά ώς κισσός μέ τούς περιπλεγμέ
νους δεσμούς του. .καί αυτοί τοϋ ροφοΰν τδ αίμα,και 
μέ θόρυβον αί δυνάμεις του άπαιτοΰν παραχωρήσεις.·, 
όλαι αί αισθήσεις τον έπιθυμοϋν, δλα διψούν τήν ψυ
χήν του.

κηβϋΰΒΗΒΕι Αυτά είναι σύννεφα που μαυρί- 
ζουν τήν ζωήν, καί δμοιάζουν λα- 

■MBEBS9N σπωμένην δδόν, ή άλλα συχαμερά 
|^^^Β|ΗΒΒ κτήνη ποΰ. μας εμποδίζουν τον 
^^^^Μ^ΒΒΗ δρόμον.

Καθώς οί αστέρες περιστρέφον- 
ται γύοωθεν τοϋ ήλιου, οϋτω καί 
δ άνθρωπος είς τά φανταστικά 
πλάσματα τοϋ πνεύματός του : 

^^^^^^ΒΒΒ| ’ιδού δ “Ερως’ τδ' ακολουθεί πάν- 
^^^^^BSsShS τότε πεινασμένος, καί ή Φιλία 
^^MKSBBB άπό μακρόθεν έρχεται χωλαίνου - 

σα' εμπρός πηγαίνει ή ’Ελπίς δει- 
^^·|Β£·| λιασμένη' ’ιδού τδ Μίσος πλήρες 
^^^^ΜΚΗΒΒ| οργής, καί ή ΙΙίστις μέ τδ σε- 

μν-.ν βλέμμα, ή όποια βλέτουσα 
αγανακτισμένον πρόσωπόν 

τοϋ στήνει σιωπηλώς παγίδα.
Μέ αλήθειας έρρακωμένας, 

r , τισμενα μέ τδ δηλητηοιον των
■ προΑηψεων, πηγαιν υν απατηΛως

όπισθεν τοϋ Στοχασμού φιλονεικοϋντα διά τά πρωτεία 
και σπανιω; συνενοϋνται μαζί του διά ν’αποτελέσουν 
έν τέλειον πλάσμα.

Καί εκεί πλησιο» είναι δ αιώνιος σύντροφος τοϋ 
ανθρώπου, δ Θάνατος, άφωνος και μυστηριώδης, πάν-

τότε έτοιμος νά τοϋ άσπασθή τήν καρδία, ή δποία 
απεναντίας λαχταρά δια την ζ'··ήν. Αυτός γνωρίζει 
όλα αύτά τά άθάιατα πρόσωπα πού τόν συνωδεύουν 
καί κατ’ εξοχήν έν άλλο ακόμη, τήν Μωρίαν.

Ισχυρά ώς καταιγίς τόν ακολουθεί βήμα προς βήμα 
μέ εχθρικόν βλέμμα καί μέ την δύναμιν της τοϋ έ· 
ξασθινεί τον Στοχασμόν, καί προσπαθεί*ά τονκρατή 
είς ενα βασανιστικόν χορόν. Αυτός γνωρίζει όλην αυ
τήν τήν συνοδίαν τήν άποτελουμένην άπό τά πλά
σματα τοϋ πνεύματός του, όλα ανώμαλα, αμόρφωτα 
καί ασθενή πλάσματα.

Ό Στοχασμός μόνος είναι ό αχώριστος καί πιστός 
φίλος τοϋ ανθρώπου' δέν είναι παρά ή λάμψις τοΰ 
Στοχασμού πού φωτίζει εμπροσθέν του όλα τα έμπό- 
δια τοΰ δρόμου, τά αινίγματα τής ζωής, τά απόκρυφα 
τής φύσεως καί τδ τρομερόν χάος τής καρδιάς του

Ό ελεύθερος σύντροφος τοΰ ανθρώπου—δ Στοχα- 
μός—κυττάζει πανταχοΰ μέ προβλεπτικόν οφθαλμόν 
καί φωτίζει κάθε τί' βλέπει τάς άπατηλάς καί κρύ
φιας πανουργίας τοΰ έρωτος, την μεγάλην επιθυμίαν 
του νά τδν περιζώση, καί μέ τήν βρωμεράν μορφήν 
τών σαρκικών αισθήσεων πλάγι του' ή αδυναμία τής 
Έλπίδος καί όπισθεν αυτής η Συκοφαντία καλλωπι
σμένη ζωντανά ψεύδη, πάντοτε έτοιμα νά άπατή- 
σουν καί ένταύτώ νά παρηγορήσουν μ.έ γλυκά λόγια. 
Ο Στοχασμός βλέπει εις την δειλιασμένην καρδίαν 

τής Φιλίας τον εγωισμόν, την σκληραν καί κούφην 
περιέργειαν καί τάς βρωμεράς διαβολαςτοΰ Φθόνου καί 
επ’ αύτοΰ τούς σπόρους τής Συκοφαντίας" δ Στοχα
σμός βλέπει τήν δύναμιν τοΰ Μίσους καί ήξεύρει ότι 
μόλις θραύση τούς δεσμούς του θά διαφθεί^η τά πάντα 
είς τήν γήν, μή σεβόμενος ούτε αυτόν τον άνεκτίμη- 
τον στέφανον τής δικαιοσύνης..

Ό Στοχασμός παλαίςε ακόμη καί μέ τδν Θάνατον. 
Τόν θεωρεί ώς μίαν γύφτισαν ή δποία περιφέρε-αι είς 
τούς δοόμους και συνάζει, έντδς βρωμερού σάκχου, 
κάθε τί παραπεταμένον καί σαπισμένου, άλλά πολλά- 
κίς πέρνει ακόμη ο,ί ύγιές καί ισχυρόν. Άναπνέων 
τήν οσμήν τής σαπίλας, τυλιγμένος μέ τόν πέπλον 
τής φρίκης, αναίσθητος ώς αίνιγμα τρομερόν καί σκο
τεινόν ΐσταται πάντοτε δ Θάνατος, έμπροσθεν τοΰ αν
θρώπου, καί δ Στοχασμός τόν σπουδάζει λεπτομερώς, 
αλλα με τόλμην καί με πεποίθησιν αθανασίας.

Τοιουτοτρόπως ό άνθρωπος περιπατεί θαρραλέως εν 
μέσω τοϋ τρομακτικού σκότους τών προβλημάτων τή; 
ζωής, εμπρός και ύψηλά, πάντοτε εμπρός καί πάν
τοτε ύψηλότερα 1

II

’Ιδού πλέον αυτός δ άνθρωπος κουρασμένος, αληλ- 
πισμένο: καί δειλιασμένο:, μέ καρδιά τρομασμένη ζη
τά την ΙΙίστιν καί κράζει μέ δυνατή φωνή τά τρυφε
ρά χάϊδια τδν Ερωτα.

Τρία μαύρα καί αισχρά πουλιά περιφέρονται γύρω· 
θεν τής καρδιάς του—η ’Απελπισία, ή ΙΙαραφροσύνη 
καί ή Μελαγχολία καί τοΰ τραγουδούν μέ θλιβερά 
φωνή, πώ: είναι έ'ν αδύνατο κτήνος, πώς ή συνείδη- 
σις του είναι περιωρισμενη, δ Στοχασμός ανίκανος 
καί τδ θάρρος του γελοίον. διότι ο,τι καί άν κάμη θά 
πεθάνη.

Ή καρδιά του ταράσσεται α'ούουσα · τδ τραγούδι 
αυτό, καί στον νοϋν του εισχωρεί ή αμφιβολία καί 
ένα λνπι^ρδ δάκρυ λάμπει στους οφθαλμούς του.

Καί αν λειψή τδ θάρρος, δ φόβος τοΰ θανάτου 
ώθεΐ βιαίως τόν άνθρωπον είς τήν Πίστιν' δ "Ερως, 
νικητής χαρωπός, τόν τραβά είς τάς άγκάλας του— 
και μέ υποσχέσεις ευτυχίας— τοϋ κρύπτει την μέλ- 
λουσαν λυπηράν απώλειαν τής έλευθερίας του από 
τόν λαίμαργον δεσποτισμόν τών αισθήσεων.

Σύμμαχος τού ψεύδους, ή δειλή ’Ελπίς, τοϋ 
ψάλλει τας ήοονάς τής αναπαυτικής ζωής, καί μέ 
γλυκά λόγια τοΰ τρέφει τό αποκοιμισμένου πνεΰμα του 
σύρουσα αυτό εις τήν λάσπην τής ’Οκνηρίας.

Άλλ’ δ Στοχασμός είναι ανδρείος καί πζλαίει 
ισχυρώς κατά τοΰ ψεύδους, καί τό πεδ'.ον τή; μάχης 
είναι ή κνρδιά τοΰ ανθρώπου.

Άλλ’ δ άνθρωπος είναι τόσον μολυσμένος άπό τό 
ψεύδος ώστε δέν ήμπορεί »ά ίατρευθή, καί πιστεύει 
σταθερώς πώς δέν ύπάρχει άλλο τί ούσιωδέστερον 
παρά τό χόρτασμα τής κοιλιάς ή τής ψυχής. δτι &έν 
είναι άλλη ευχαριστησις ανώτερα τών αναπαύσεων 
χαι τών άλλων μικρών ηδονών τής ύπάρξεώς του, 
καί, σκλαβωμένος έκ τών κοινών αισθήσεων, δ Στο
χασμός μέ θλίψιν γου μαζεύει τά πτερά του καί άπο» 
κοιμιέται αφινων τόν άνθρωπον είς τήν δεσποτείαν τής 
καρδιάς του.

Καί ώς ένα νόθον σύννεφο ή διεφθαρμένη Χυδαϊσ
τής, θυγάτηρ τής δειλής ’Οκνηρίας, γλυστρά άπ’ 
όλα τα μέρη επάνω είς τδν άνθρωπον καί τοϋ γεμίζει 
μέ μία καυστικήν σκόνην τό μυαλό, τήν καρδιά καί 
τούς οφθαλμούς του.

Καί δ άνθρωπος σβέννυται,έκ τής αδυναμίας καταντά 
ώς ζώον, χωρίς θάρρος και Στοχασμόν. Άλλ’ έάν 
εντός αύτοΰ γεννηθή έπανάστασις, τότε θά τοΰ ξυ- 
πνηση τδν Στοχασμόν καί έκ νέου δ άνθρωπος θά 
βνδίση «μπρος, μόνος, ανάμεσα στα λάθη του, μόνος 
έν μέσφ τών φλογερών σπινθήρων τής αμφιβολίας 
του, μόνος έν μέσφ τών ερειπίων τής συντετριμένης 
άληθείας.

Μεγαλοπρεπής, μεγαλόψυχος χαί ελεύθερος δ αν 
Ορωπος κυττάζει θαραλέως είς τούς οφθαλμού; τήν α
λήθειαν, καί όσον άφορφ τάς αμφιβολίας του, λέγει 
είς αύτάς :

— Σείς ψεύδεσθε λέγουται ότι είμαι ανίκανος, ότι ή 
συνείδησίς μου είναι περιωρισμένη. ’Εκείνη αυξάνει, 
μεγαλώνει μέσα μου' έγώ τδ βλέπω, τδ αισθάνομαι, 
έγω χαταλαβαίνω την άνάπτυξιν τής συνειδήσεώς 
μου. δια μέσου τών παθημάτων μου.

Διότι είς κάθε βήμα έγώ βλέπω, εγώ ακούω, έγώ 
θέλω πολύ περισσότερον, καί αύτή ή ταχεία αΰξησις ■ 
τίς επιθυμίας είναι ή μεγάλη άνάπ-υξις τής συνει- 
δήσεώς μου. ’Εγώ θά είμαι — είς τδ μέλλον·—ώς μία 
πυρκαϊαστό σκότος τοΰ κόσμου'εγω είμαι π:οωρ:σμέ- 
νος νά λαμπρύνω δλον τόν κόσμον δια να εξαλείψω 
τό σκότος τών κρυφών αινιγμάτων, δια να ευρώ τήν 
αρμονίαν μεταξύ έμοϋ καί τοΰ κόσμου, δια νά σχημα
τίσω έντδς έμοϋ τήν αρμονίαν καί αφού φωτ’σω τήν 
γήν, δλον τό σκοτεινόν μέρος τής ζωής όπου τόσον 
ύπέφερε καί είναι τυλιγμένη μέ δυστυχήματα, λύπας 
καί εγκλήματα, καί να ενταφιάσω όλην αύτην την 
λάσπην τοΰ παρελθόντος. Έγώ είμαι προωρισμένος νά 
λύσω τούς δεσμούς όλων τών σφαλμάτων καί εγκλη
μάτων, που μεταμόρφωσαν ταπει οτατους ανθρώπους 
εις ένα αίμοβόρον και αισχρόν ποίμνιον ζώων ποΰ 
κατατρώγωνται αναμεταξύ των.

Έγώ είμαι γεννημένος άπό τόν Στοχασμόν διά νά 
έξολοθρεύσω καί καταπατήσω πάν δ,τι είναι παλαιόν, 
άσχημον καί δειλόν, πάν δ,τι είναι κακόν, καί όλα 
τά εμπόδια τοϋ Στοχασμού, τής ’Ελευθερίας, τής 
Ώμορφιάς καί τοϋ Σεβασμού στον άνθρωπον.

’Ανόητος καί συχαμερή είναι ή ζωή όταν ή επι
βαλλόμενη εργασία είναι ύπεράνω τών δυνάμεων τινών 
διά νά εύκολύνη άλλους.

Καταραμένα δλα τα σφαλματα, δλαι αί προλήψεις 
καί τά εγκλήματα ποΰ έοέσμευσαν τδν νοϋν καί τήν 
•ζωήν τοΰ ανθρώπου' ώς αράχνην, εγώ θα τά έξολο
θρεύσω t

Τδ δπΛον μου είναι δ Στοχασμός' ή σταθερά πε-
9



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ο I
ποίθησίς μου «τήν έλευθερι'αν το», «τήν αθανασίαν 
του χαί ή δύναμις τών πλασμάτων του είναι ή ανε
ξάντλητος πηγή τής ισχύος μου

Δι’ έμέ ό Στοχασμός είναι ό μόνος αληθης καί 
αιώνιος φανός «τδ σκότος τής ζωής' το. βλέπω να 
λίμπη πάντοτε μέ μεγαλητέιαν δύναμιν,φωτίζων βα
θύτερα τά μυστήρια τής αβύσσου, και μέ τας αθανά
τους ακτίνας του έγώ προχωρώ ακολουθών αυτόν τον 
πάντοτε πλέον ψηλά καί πλέον έμπρός.

’Αναγνωρίζω ακόμη πώς αί προλήψεις ει αι λεί 
ψανα παλαιών αληθειών άπηνθρακωμένες άπό τήν 
λάμψιν εκείνου τοϋ ίδιου Στοχασμού δστις τα εγεν- 
νη«ε.

θά έλθη μιά ημέρα ποΰ θά έγερθή στό >τήθο: μου, 
διά μιας μεγάλης λάμψεως, ό κόσμος τών αισθήσεων 
μου, καί 4 αθάνατος Στοχασμός μου' καί με αυτόν 
θά καύσωμέσα «τήν ψυχήν μου δ,τι είναι σκοτεινόν, 

ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΜΠΟΚΑΤΣΙΑΜΠΗΣ

σκληρόν καί αισχρόν καί θά ομοιάζω τους θεούς τους 
οποίους γέννα 4 Στοχασμός μου: Το παν είναι ό άν
θρωπος, καί δλα είναι διά τόν άνθρωπον.

Καί Ιδού έκ νέου αυτός, δ άνθρωπος, ελεύθερος 
καί ένδοξος, ύπερΐ|φάνως τό μέτωπόν του εγειρων 
προχωρεί· βρνέως. αλλά μέ βήμα σταθερόν έπί τής 
«κάνης τών παλαιών προλήψεων, μόνος στο χάος τών 
σφαλμάτων: δπισθέ του μένει ή κόνις του παρελθόντος 
καί έμπρός του σ-έκουν μέ απάθειαν καίτόν προσμέ
νουν, πλήθος αινιγμάτων.

Αύτά είναι αναρίθμητα, ώς τ’άστέρια εις. τά βάθη 
τοΰ ουρανού καί δέν ύπάρχει τέλος εις τόν δρόμον τοΰ 
ανθρώπου.

"Ε'σι 4 άνθρωπος περιπατεΐ επαναστατών—εμπρός, 
καί πλέον ψηλά... πάντοτε έμπρός-καί πάντοτε υψη
λότερα !

. Μετβφρααε ΓΙΑΝΝΗ! ΚίΜβΑΝΕΛΑΗΐ

Α X Α Λ Ο Γ

ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟΝ

Ιρις τήν αίθουσαν τής υποδοχής εκαιεν ή θερμάστρα 
.Λκαι έκλυδωνίζοντο.αί γλώσσαι κυριών καί δεσποι- 

νιδω>.
Οί κύριοι εί’χομεν άποσυρθή είς τήν τραπεζαρίαν. 

Έχει δέν εκαιεν θερμάστρα, άλλά έχυκλοφόρουν άφοο- 
«τεφή ποτήρια ζύθου. Αί γλώσσαι έκινοΰντο έν τού
τοι; κ’ έδώ.

’Απέναντι μου ττεΐς κύριοι συνεζήτουν, ρίπτοντες 
πλάγια βλέμματα κάποτε καί είς ήμά τούς άλλους, 
προκαλούντες οίονει τήν «υναίνεσιν μας

Ό ένας ισχνός καί νευρικός. 4 άλλος προγάστωρ

■Π^Μα ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΡΕΣΚΟΥ

καί ροδοκόκκινος, 4 τρίτος γέρων άπόστρμτος, π λύ· 
ι πείρος καί ολιγόλογος. Κανείς έξ αύτών δέν ητο Σπαρ

τιάτης
Ήλθεί έπί τοΰ τάπητος ή μάλλον επί τοΰ στόμα

τος τοΰ ισχνού τό ζήτηαα τής έξεγίρσεως τών Λα
κεδαιμονίων δια τό σιδηροδρομικόν ζήτημα" άλλ’ 4 
ισχνός καί νευρικός, χάρις είς τήν ευγλωττίαν τον 
παρεσύρθη οπίσω χιλιετηρίδας δλας καί έφθασεν εις 
το . βάραθρον τής Σπάρτης.

—Οί αρχαίοι Σπαρτιάται δεν ησαν άνθρωποι, διότι 
άνθρωποι εΓιεθα καί *μεΐς, ησαν ήμίθεοι, ΐφύναζεν 

4 παχύς καί ροδοκόκκινος έκ τής ευζωίας κύριος.’Εμ
πρός είς τήν ανδρείαν καί το κάλλος των, δέν ίλογά- 
οιαζαν ούτε πατρικήν κάν στοργήν. Έζατραχυλοΰσαν 
τα παιδιά των, μόλις έγεννώντο, εί; τό βάραθρον, έάν 
δέν ησαν αρτιμελή.

— Αύτό δα, διέχοψεν ό ισχνός, ήτο υπερβολή. 
Διατί τ»χα ν’αφαιροΰν τήν ζωήν τών πτωχών αύτών 
πλασμάτων ; Πόσοι ανάπηροι λ. χ. σήμερον δέν ερ
γάζονται καλλίτερα άπό εκείνους ποΰ έχουν χέρια ...

—Ένας ’Αμερικανός παίζει μέ τό πόδι θαυμάσιου 
βιολί ... ΙΙαρενίβη δειλώς ένας σπιθαμιαίο; νεανίας. 
’Αλλ’ ούδείς εδω«ε προσοχήν.

— Τί τά θέλετε ... Λαμπρά έκαναν οί Σπαρτιάται 
εξηκολούθησεν 4 έρυθρόόερμος. ’Ή άνδρες μέ ιά σω

στά τών, ποαγματιχοί α δρες, ή νά λείπουν. Δι’αύτό 
καί οί αρχαίοι Σπαρτιάται έφθαναν εις τό κατακ·.- 
ρυφον τής πο) εμικής δόξης.

— Μά τότε, κύριέ μου, διέχοψεν ό ωχροκίτρινος 
κύριος θυμωθείς — καίτοι Καιάδας δέν ύπάοχει πλέον 
— αξιέπαινοι θά εινε κατά τήν γνώμην «ας καί οί 
άγριοι εκείνοι όί όποιοι άμα γηοάσουν οί γονείς των 
τους ρίπτουν, είς τά θηρία ώς αχρήστους.

— Δέν συνενοούμεθα· Τό εκαμνον εκείνοι, διότι 
έπρονόουν διά νέους ανθρώπους"' «ύ όμιλεΐς περί 
γερόντων... “Επειτα τότε ησαν οί νέοι φίλαθλοι καί

Π
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δΊλομαχηταί'σήμερον βλΐκεις λιμοκοντοράκια, ψηλά 
χολλάρ®, μυρουδιές καί «ίς τό τέλος ύκοχώρησις κα- 
νονικωτάτη,ά καν-,νιχωτάτη. Καί έγέλασε βορυβωδώς.

'Π βυζήτησις εκλινεν εις διαλο^ικήν αντιλογίαν και 
φρονίμω; Λοιών έπενέβη, μόλις ηκουσεν ύποχώρησιν, 
ό άπόστρατος. μέ τδ μυτερόν ύπογίνειον.

— Να «&ς Είτώ, κύριόν μου' ΐγω εν μόνο > -παρα
τηρώ. Οί αρχαίοι Σπαρτιάται ποΰ είχαν το βα. αβρόν 
εκαμναν σπουδαία κατορθώματα' ήμεΐς τώρα ποΰ δεν 
εχομεν βάραθρον, εΐμεθα... εψεΟα αύτοί ποΰ είμεθα' 
επέσαμεν δηλαδή, ύγιεΐς και ασθενείς, ανακατωμένοι 
είς τδ πραγματικόν βάραθρον τής καταστροφή;·

Κατόπιν τής, ώς στρατιωτικόν παράγγελμα, απο
φθεγματικής ταύτης γνώμης τοΰ αποστρατου, ή συ- 
ζήτησις εληξε.

*

Ο ΧΟΡΟΣ 

Τήν στιγμήν καθ’ ήν έκαλούμην δΓ επιστολής ένός 
φίλου έκδοτου ημερολογίου είς συνεργασίαν, μοί 

έστέλλετο καί μία πρρσκλησις χορού, τήν δποίαν χά
ρις είς τήν μεγαλοφυίαν τή; ταχυδρομικής υπηρεσίας 
έλάμ-βανα... μίαν ώραν προ τοΰ χορού. Πάλιν καλα, 
αφού έπρόφθανα. Οί φάκελλοι διέσταυρώθησαν είς τδ 
γραφιΐον μου καί ή επιστολή ήνο:χθη πρώτη.

"Ενας άπό τούς παλαιούς μου φ·λους, αγαθώτατος, 
άλλ’ αιωνίως μεμψίμοιρος—ϋπερέβη τδ εξηκοστόν— 
έκάθητο απέναντι μου είς μίαν αναπαυτικήν πολύ- . 
θρόναν.

— Πρόσκλησις είς συνεργασίαν καί πρόσκλησις εις 
χορόν, έψιθύρισα.

—"Ωστε τό μεγάλο ψάρι θά φάη τό μικρό, μοΰ 
άπήντησε.

— Δηλαδή;
— Δηλαδή δέν θά ύπάγης είς τόν χορόν καί θά γρά- 

ώηε διά τδ ήμερολόγιον. , „
'' — Διότι ήνοιςα πρώτα τήν επιστολήν καί έπειτα 
τδ προσκλητήριου; είπα μειδιών.

— Μή ειρωνεύεσαι. Διότι έκεΐνο τδ όποιον θα γρα- 
ψί ς ήμπορεΐ νά εχη καί κάποια εξυπνάδα...

— Παρακαλώ...
—'Ενώ δ χορός εινε κάτι τι ηλίθιον.
— Διά τήν ηλικίαν σας...

■—Διά τήν λογικήν. Διά κάθε τόπον. Διά κάθε 
λαόν.

. —Μά δέν είμαι οά καί έρημ;της. Δέν ημπορείτε
νά φαντασθήτε πόσον, εμέ τουλάχιστο , ενθουσιάζει 
ή άνάπαλσις ένός παρθενικοΰ έξώμου στήθους ύπο 
τήν ανταύγειά? «ώ» ήλεκτρικών λαμπτήρων. Μ’ εμ
πνέει, μέ κάμνει καλλίτερο». Καί τά έλεγον αύ:α «λ- 
πίζ’·'ν ότι θά έμάλασσον μέ τήν περιγραφήν μου τήν 
σκληρότητα τών εκφράσεων του.

— Καί έγώ νομίζω, ότι δέν ε’νε καθόλου ευχάρι
στο» νά σέ ΰπο^ρεώνη ένας φίλος σου να ύπάγνμ εις 
τό σπήτι του δια νά στριφογυριζης σάν άλογο, νά κου
ράζεσαι, ν’ αποβλακώνεσαι, χωρίς νά εχης όρεξιν, 
χωρίς νατού πταίεις εις τίποτε.

— Άς μή χορεΰη. , „
— Ώραΐον αυτό πάλιν, ενώ οί άλλοι περιτριγυρί

ζουν τό παρκέτο καί χαριεντίζονται, εσύ νά παίζ’ρς 
ρόλον 'Ολυμπιακής στήλης. Τά χαρτ’ά, τδ τσάϊ, τας 
συναυλίας, τά γεύματα, τά εννοώ. Άλλά τόν χορόν...

— Πάρτε τον ώς γυμναστικήν άσκησιν. 
Όμιλεΐς ώς δάσκαλος.

— Εινε μία ήδονή, έπί τέλους, τών αισθήσεων.
— Εινε, είπε ειλικρινέστερα, τδ πρώτον σύμπτωμα
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ζωώδους ρεαλισμού- Τδ σφιγχταγκάλ^ασμ.α τοΰ χορού 
δέν απέχει πολύ ά-τδ τον πειρασμόν.Ό Κάρ λέγει ότι 
δταν χορεύωμεν τδ πνεΰμα κατέρχεται είς τούς πόδας. 
Νομίζω δτι καί κάτι άλλο κατέρχεται καί ποδο.τα- 
τεΐται. Ή ήθική.
- *0 ! . .
-—*Ο^ι, δέν είμαι ιδιότροπος.Άλλ’ δταν σφίγγεις, 

κύριε, την κόρην μου—ένα άθώον πλάσμα —καί τήν 
πιέζεις καί σχεδόν ,προσκολας τό μάγουλό σου εις 
τό μάγουλό της καί ενώνονται αΐ άναπνοαί κα! συμ
πλέκονται οΐ πόδι; και άλληλωθουνται τά στήθη, τί 
άλλο εινε όλα αύτά είμή μία προπαίδεια ελευθερίας, 
ή:ις αργότερα θά έκδηλωθή ύπό μορφήν σκανδάλου; 
Έάν δέ τύχη καί κανείς τολμηρός, άλλοίμονον !

— Μα τόσες ποΰ χορεύουν ...
— Τί σημαίνει; Ή θρυολλίς πάντοτε τίθεται’ δέν 

ανάπτει έδώ, αναφλέγεται εκεί.
— Μ’ δλα ταΰταδέν Ο’ άρνηθήτε δτι δ χορός εΐνε 

σημεϊον πολιτισμού. Τά μειδιάματα, αί χαριτωμέναι 
κομμώσεις, τά κομψά φορέματα, αί άστραπαί τώ·< 
οφθαλμών, δλα αυτα αποτελούν έν θάμβος, ικα
νόν νά φυγάδευση τής ζωής τάς απογοητεύσεις καί 
κάθε πονηρά» σκέψιν. Λησμονείτΐς τδ έν έαυτω κτή
νος και ενθυμείται περισσότερον τού; αγγέλους.

— "Εχεις λάθις. Ό χορός εινε μία ασθένεια επι
κίνδυνος καί μολυσματική. Εις τόν χορόν ή καρδία 
πυρέσαει,ενώ ή κρίσις ληθαργεϊ αί αισθήσεις εφάπτον
ται, αί επιθυμίαι ογκοΰνται, τα ύποπτα κρυφοιιηλή- 
ματα, οί άσθμάίνοντες άκκισμοί, αί συσφίγξεις καί ή 
δίψα τών περιπτύξεων, όλα αυτά εινε μία εξωφρενική 
κατάστασις ήτις ίχ« τόσην σχΐσιν με τήν ηθικήν, 
όσην ή χημεία μέ τδ ’Εκκλησιαστικόν Δίκαιον.

— ϊιγα-σιγά θα μου είπήτε δτι πρέπει νά προ- 
τιμώμεν τον χορόν τών αρχαίων δραμάτων.

—Εινε τούλάχιστον φιλοσοφικός Εϊνε ένας απλούς 
προάγγελος του χριστιανικού Ίερεμίου.

•—Τότε δέν μένει παρά 0 χορός ένός άλλου προφή
του, τόν δποίον ούτε σείς δέν απεφύγατε.

— Καί νά ’δής ότι κατά σύμπτωσιν τόν χορόν τοϋ 
Ήσαία τόν έχόρευσα έξ αίτιας μιας πόλκας ί

— θα εξηγούσα όλο αύτό τό κατηγορητήριου, έάν 
δεν έγνώριζα τήν σύντιοφον τού βίου σας. Πρέπει νά 
εισθε ε^γνώ^ιων είς τόν χορόν.

—Αρτο ητο τυχαίον.Μήπως ένα χελιδόνι κάμνει τήν 
άνο-.ξιν; Μήπως όσοι ύπανδρεύθησαν εξ αίτιας ένός μ π ο
στό ν ή ένός π α · ν τ έ-κάτ ρ ηΰτύχησαν;

Ή ώρα παρήρχετο και ούτε είς τον χορόν έπή- 
γαινα, ούτε τδ άρθρον έγραφα.

Καιρός ήτο νά λήξη ή συζήτησες.
— Έπί τέλους, είπα συμπεραίνω», πρέπει να ύπο- 

χωρήσητε διότι έχω σύμφωνον μέ τήν ύπέρ τοΰ χορού 
γνώμην μου δλόκληρον την Γήν.

— Πώς !
— Μήπως ή Γή δέν χορεύει αδιάκοπα τρελλόν 

βαλς είς τάς άτέρμονας αίθουσαςτοΰ Χάους;

Δέν έπήγα είς τον χορόν, όχι διότι μ' επεισεν ή 
εύγλωττία τού συντρόφου μου, άλλα διότι την τελευ- 
ταίαν σ ιγμήν είδα ότι μοΰ έλε'πε ό άσπρος λαιμοδέ
της. Και άπό τόν θυμόν μου άπεφάσισα νά γράψω, δια 
νά ύποστουν μίαν έτι δοκιμασίαν οί αναγνώσται μου, 
καί προ πά των ό παλαιός μου φίλος. »

4ΙΚ.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΣΩΠΙΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΎ. — ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

<5? θάνατος τοΰ Άσω- 
σιίου εΐχετι τό ιδιαιτέ
ρως θλιβερόν διότι μαζή 
του σχεδόν έκηοεύετο ό· 
λόκληρνς ίποχή. Ό με- 
τριόφρων, ύ πολυμαθής, 
ό Απονήρευτος γέρων, ό 
ούδόλως έπηρεασθεϊς 

άπό ηοίΜς τοΰ νεωτέ- 
ρου πνεύματος νόθους

φκδηλώσεις, έζη είς τόν αύτόν κόσμον τοΰ 
πνεύματος, άπό τόν όποιον έχειραγωγήθη καί 
είς δν Ανδρώθη. Ή μελέτη τών παλαιών βιβλίων 
είχε δι αύτόν κάτι τι ίερας λειτουργίας Ή έπι- 
πολαιότης ήτις κυριαρχεί σήμερον είςτιιν έλα- 
ψρών φιλολογίαν ήτο άλως Αγνωστος δι’ αύτόν, 
δατις έξωνύχιζεν καί τήν τελευταίαν γλωσσο· 
λογικήν ϊι Ιστορικήν Απορίαν, χωρίς έν τούτοις 
νά είνβ σχολαστικός ·{[ χάρις, χάρις Αβίαότος 
καί Αττική,γλυκεία καί Απολαυστική, περιενέ
δυε τάς λεπτοτάτης έκφράσεως μελέτας του Μέ 
ποίαν πολυμάθειαν ύμνησε τό «Πνεΰμα» καί 
ποιαν χάριν έχει ή .’Ιστορία τοϋ Διαβόλου». Αί 
« Αναμνήσεις τής ’Ιταλίας» εΐνε Αναμνήσεις βίου 
έξόχως ζωηρού καί σπηνθηρίζοντος. όμοίαςτών 
οποίων σπανίως σήμερον δύναται τις νά έγιρ. 
Διότι άλλη ή έποχή έκείνη- πλήν τών αίωνίων 
μνημείων, δλη ή άλλη ζωή Αλλαξε. ‘Καί ό γη
ραιός λογογράφος ήτο εις φωνογράφος μιας άλη- 
θινής, Αλλά περασμένης πνευματικής ζωής.

♦

Ό Άσώπιος έγεννήθη έν Κερκύρρ, τφ 1826. 
Μόνος υίός τοΰ Κωνσταντίνου Άσωπίου. καθη- 
γητού τής φιλολογίας έν τφ Πανεπιότημίφ, έ- 
Οτάλη ϋπό τοΰ πατρός του νεώτατος είς Παρι- 
όίονς ίνα σπούδάσχι τήν ιατρικήν- άλλ’ ό ’Ασώ
πιος ευρε τούς Πάρισίους πόλιν προσφορο- 
τέραν μάλλον είς διασκεδάσεις ή. είς μελέτην 
τόσφ θετικήν. Καί ή μόνη ίόως άνάμνησις τής 
Αποπείρας έκείνης τήί ιατρικής του, εΐνε ή 
ΑφιέρωΟις τοΰ πατρός είς τόν Α' τόμον τής’Ιστο· 
ρίας τών 'Ελλήνων συγγραφέων; «τφ υίφ μου 
Είρηναίφ όπουδάζοντι έν Εύρώπη τήν παθολο
γίαν, μαιευτικήν καί χειρουργικήν·’. Έν Παρι- 
Οίοις Αυνειργάζετο είς εφημερίδας καί μετά τοΰ 
Δουμα εις τεν «Σωματοφύλακα». Έάν έμενεν είς 
Εύρώπην ό Άάώπιος, θά ήτο άναμφιδόλως σή
μερον μία δόξα τής Γαλλίας.

★

Ό Άσώπιος ητο χαριέότατος όμιλητής, πρό 
θυμός πάντοτε νά μανθάνη. πάντοτε έρωτών, 
εύστροφος είς άπαντήσεις. Έπί ώρας Αδύνατό 
τις νά συνομιλώ μετ’ αύτοΰ, χωρίς νά αισθάνε
ται τήν παραμικρήν ν.όπωΟιν.

Αί όμιλίαι τού ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον 
ίστορικαί, έντυπώσεις τής έποχής του καί τών 
μελετών του. Ή Αγία Γραφή καί ή . Ιταλική 
τοΰ Μεσαίωνος καί τής Αναγεννήσεως φιλολο
γία ήσαν δΓ αύτόν πηγή Ανεξάντλητος. Τά Α
νέκδοτα διεδέχοντο άλληλα καί έτελείωνε πάν
τοτε μέ μίαν χαρακτηριστικήν φράσιν, μέ δν 
Απόφθεγμα δροσερωτάτης χάοιτος.

Ή γυνή, τό αίνιγμα τών αίώνων, διεδραμά· 
τισε είς τό φιλολογικόν δργον τοΰ Άσωπίου έ- 
νεργότατον μέρος, δσον καί είς τάς κάλάς ημέ
ρας του έν ιμ κοινωνική ζωή- Ε’ρων, καυστι- 
κώτατος, άλλά καί άδρότατος τών Απείρων έ· 
λαττωμάτων της ψάλτης, καί θαυμαστής τών Α
πείρων θελγήτρων της. Και έσχάτως έτι, δτε ό 
θάνατος τόν παρεμόνευε, ϊστατο πολλάκις έν 
μέση όδφ Αποθαυμάζων Αφελέστατα διερχομέ- 
νην συλφίδα, μέ μίαν Ακούραότον περιέργειαν 
καί εύχαρίστηάιν. Καί δμως τί δέν ήκουόε τό 
γυναικεΐον φΰλσν Από τόν γλυκϋν αύτόν γέ
ροντα, όσάκις έγραφε!

♦

Είς τό γλωσσικόν ζήτημα Απεστρέφετο τάς 
ύπερβολΑς. Τον Κόντον καί τόν Ψυχάρην, τούς 
έθεώρει καταστροφεΐς τής γλώσσης. ΤΗτο φίλος 
τής καθαρευούόης, ούχί τής άρχαϊζούθης, άλλά 
τής όμιλουμένης, μέ τινας έλαφροτάτους δημο
τικούς τύπους. ’Ενθυμούμαι δτι μίαν ήμέραν 
καθ’ όδόν έπί ώραν μοΰ ώμίλει διά τό έπίρρη- 
μα ποϋ· τό έθεώρει πολύ εύμεταχείριάτον 
είς τήν γραφήν καί μέ ήρώτα Αν σφάλλμ τις με- 
ταχειριζόμενος αύτό είς τάς πολυειδεΐς σημα
σίας του. Αύτό δμως δέν τόν ήμπόδιζβ, ώς έν 
συνεχείς νά μοΰ ώμίλει λ. χ. καί διά τούς πον
τικούς. έπεξηγών μοι διατί τό «Ποντικονήσί» 
τής Κέρκυρας ώνομάσθη οΰτω.

* ■

Τό γραφείον του ήτο Αρχαϊκώτατον, Απλού- 
στατον. Ό μόνος πλούτος τοΰ χαμηλοΰ οίκίσκου 
του ήδαν τά βιβλία. Βιβλία παλαιά, έμποίοΰντα 
έντύπωάιν παρελθούσης γενεάς, είς πυκνός 
γραμμής παρατεταγμένα.Τά δέ χειρόγραφά του. 
Αληθινά παλίμψηστα, διότι ουδέποτε δ-Άσώ
πιος διέγραφε μίαν λέξιν, Αλλά προσεκόλλα έπ’ 
αύτής τεμάχιον χάρτου, μέ τήν νέαν διόρθωσιν.

♦

Ή Λλικία ητο δι’ αύτόν μία ένόχλησις. Μίαν 
έβδομάδα πρό τοΰ θανάτου του τόν συνάντησα 
είς τήν όδόν Σταδίου, άπολαμβάνοντα τόν ήλ\· 
ον. Μοΰ έδωσε τά περιεχόμενα τοΰ β’ τόμου τών 
■Παλαιών καί νέων·, ού τήν έκδοσ-.ν άνέμενε 
παρά τοΰκ. Μαρασλή, καί ού τήν έργαόίαν εΐ· 
χεν έντελώς έτοίμην. Μόλις έστάθημεν μοΰ έξέ-
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φραόε τήν χαραν τού διά τήν ήλιόλουότόν ήμέ- 
ραν.

—'Ωραίος καιρός διά τά πολύ μικρά παιδιά 
χαί διά τούς πολύ γέρους, τοΰ είπα.

Διεμαρτυρήθη.
— Μά-δέν. είμαι, mio 'card, καί πολύ γέρων'..
Καί πύχαριάτήΟη δταν έδειξα δτι συνεφώνουν 

μαζήτου καί έστρεψε εύθύς τόν λόγον είς τά 
«πράγματα όπως.έσυνείθιζε,χαμόγελών νά λέγι,Γ.

*

’Εσχάτως μοϋ έλεγε εκμυστηρευόμενος τά-; 
δυσφορίας τοϋ φιλολογικού άτάδίου.

— Άλλοτε ό Παυλίδης είχεν βιβλιοποιλείον καί 
ζαχαροπλαστείου. ΤΟ ζαχαροπλαστείου ζμ καί 
βασιλεύει, το βιβλιοπωλείου έκλεισε. Τά γλυκά 
έφαγαν τά βιβλία L.. Δέν σοΰ φαίνεται χαρακτη
ριστικόν της εποχής μας;

*

IΙρό Οκταετίας περίπου, ότε ήνθει τό ζήτημα 
τής γυναικείαί’χειραφετήσεως, έλαβα-συνεντεύ- 
ξεις τινάς,'έκ μέρους-τής εφημερίδας ής ήμην 
άρχιάυντάκτης. "Επρεπε πρώτίστως ν’ άπαταν- 
θώ είς τον Άσώπιον, Οχ» μόνον διότι ήτο 0 σε
βαστότερος τών λονίων, άλλά καί διότι ήτο ει
δικός είς τό γυναικείον ζήτημα.
• Τόν συνάντησα καθ’ όδόν. Χαριεστέρσν ομι
λίαν σπανίως άήήλαυσα ’Εδημοσιεύθη ή συνέν- 
τευξις εκείνη- δλη Λ γνώμη του όυνωψίζετο 
είς έν... μειδίαμά.Μόλις κατόρθωσα νά τοΰ άπο- 
ΟπάΟω τήν.γνώμην δτι «αί εφημερίδες άντι ν’- 
άπαόχολώνται μέ τά κουκλόπανα τών κυριών, 
προτιμώτερον Οά ητο νά έγραφαν διά τάς ύπο- 
νόμους, τάς οποίας δέν έχει ή πόλις'».

♦

Όλίγον έλειψεν ό Άσώπιος νά γίνμ έκατομ- 
μυριοΰχος.

Ό Γκίυλφορδ ό ιδρυτής τής Ίονίου Ακαδη
μίας, δστις είχε βαπτίάει τόν Ειρηναίον, είπεν 
είς τόν πατέρα Κ. Άσώπιον νά κάμμ τόν υίόν 
του Ιερέα καί ύπέσχετο νά άφήόμ είς τόν Ειρη
ναίον Ολόκληρον τήν περιουσίαν του, άνερχο- 
μένήν είς έκατόμμύριον Άλλ’ό πατήρ Άάώ- 
πιος δέν έότερξε.

★

Ό Άσώπιος δέν είχε παράσημον.Τιμή δι' αύ
τόν! Καθ’ ήν έποχήν τό παράσημου έν Έλλάδι 
κατήντηόε είδος συναλλαγής, άπονεμόμενον 
κατά δεκάδας είς άσήμους, άγραμμάτους καί 
ήλιθίους ή πολιτεία δέν έόκέφθη νά τό έξα- 
γνίόμ κάπως.νά τό τιμήόμ, άναρτώσα αύτό είς 
-ίά στήθη ένός "Ελληνος, δστις έπί εξήκοντα 
συνεχή έτη συνέγραφε καί έμελέτα. Άλλά τίς 
Λ άνάγκη νά έχμ τό παράσημου 0 Άσώπιος, 
άφοϋ τό έχουν γραφείς ύπουργείων, βλαχοδή
μαρχοι καί παντοπώλαι ! ■·.
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*

Εϊχα τό εύτύχημα υά τόν έπιάκεφθώ όλίγας 
ήμέρας πρό τοϋ θανάτου του. ‘Ο ήλιος έδυε, 
καθ’ Λν στιγμήυ είόηρχόμην είς τό στενόμα- 
κρον δωμάτιον, ένθα είργάζετο μέ τούς προσ
φιλείς συντρόφους του— τά βιβλία. Άνεπήδησε 
μετά νεανικού σφρίγους μόλις μέ είδε καί έ- 
δέχθη μέ παιδικήν χαράν τάς εύχάς μου διά τό 
νέου έΐος. Τίδέν μοϋ είπε έκείνην τήν Λμέραν! 
θά ένόμιζέ' εις δτ» προηδθάνετο δτι δέν θά 
συνηντώμεθα πλέον,καί ήθελε νά λέγμ, νά λέγμ. 
’Εσχάτως είργάζετο διά μίαν μελέτην Λν προώ- 
ριζε διά τήν «Πινακοθήκην»; θά άπηρτίζετο άπό 
τρία μέρη, θέμα δέήτο ή παρακμή-τού βιβλίου 
έν Έλλάδι, διανθιζομένη άπό άναμνήόεις τών 
πρό τεσσαρακονταετίας ’Αθηνών- Τά «βάσανα 
τών συγνραφέων»έσκόπεινά.τήν βαπτίσμ.Έπειτα 
εύρε ώς καταλληλότερου τον· τίτλον; «Τό κα
θαρτήριον τών γραμμάτων»· Καί άκριόώς τήν 
ήμέρανκάθ’Λν έξεδίδετο Λ «Πινακοθήκη» προ- 
αγγελλο.υόα τήν μελέτην του, ό Άσώπιος έθνη 
σκεν, άφίνων ημιτελή τά χειρόγραφά του. Ή 
«Πινακοθήκη» σεμνύνεται δτι αύτη διεξεδίκη- 
σε τάς τελευταίας λάμψεις τοΰ πνεύματός του 
καί δτι δι’ αυτήν προωρίζοντο αί τελευταϊαι 
τοΰ άειμνήστου λογοτέχνου γραμμαί. Είς εύλαβή 
άναόκάλευόιντών χειρογράφων του, Λν μοί έπέ- 
τρεψε ή χήρα, εϋρον μετ' άπειρου συγκινήσεως 
ολίγος σελίδας τής μελέτης αύτής, Λτις θά δήμο- 
σιευθμ είς τό προσεχές φύλλου τής «Πινακοθή
κης καί ήτ.ις είνε πολύ περίεργος—φλόξ πνευ 
ματική, άνατέλλουάα άπό τά βάθη τοΰ γυληνι- 
αίου τάφου του.

* ΛΙ1Ο TAIS ΣΤΜΦΩΝΙΛΙΪ *

λαχταριςμα

Κι' ιίπα νά πάρω λύρα ανήκουστη 
καί κάλλη πεθαμένα ν’άναοτήσω, 
ψυχήνάδώσω ‘σταάψυχα καί δύναμι 
και μύρωμα τριγύρω να σκορπίσω.

Κι’ είπα να πλάθω κόσμους άπειρους, 
ποΰ νάμή σβοΰνε ή θλΐψι και τά χρόνια 
μά-άλλοίμονο-μιά δύναμι άνυπόταχτ η 
δεμένου με κρατεί 'στα καταχθόνια.

Kai τώρα ή ψυχή μου αιχμάλωτη, 
'σαν ‘σε πλοκάμους μέσα καί σε δίχτυ, 
θλιμμένη παραδέρνει με λαχτάρισμα 
’στ& ατέλειωτο τοϋ πόνον μεσονύχτι.

ΙΤγΑ. ΣΠΕΡΑΝΤΖΛί

·». ©ωμοηοΰλου Αρμονία

ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΗ...
Ή μόνη σάγκρονσις ή δποία δεν άποτελεΐ 

διαμάχην, &λλ''άπ' εναντίας Αδελφότητα, είνε ή 

ούγκρονσις τών ποτηρίων.

*

Έκ τον λεξικόν μον.

'Ιατρός. Νοσοκόμος τον Θανάτου.

Μαλλιαρός. Ζιμον με γλώσσαν Ακάθαρ

τον καί άφθονα... μαγνά'ΐα εις τήν κεφαλήν.
Φίλη μα. Τέσσαρα χείλη—μία καρδια.

Κα λ όγε ρ ο ς. Ίερ<ομένος...ερωμέι·ος.

Καλλιτέχνης. “Ανθρωπος μή ?%ων 
πολλάς σχέσεις μέ τους τραπεζίτας, δν και 
τους έχει διαρκώς είς τό στόμα-τον.

Έφημερίς. Διάμεσον μεταξύ Ιστορίας 

καί μυθιστορήματος.

Όδοντοΐατρός. 'Ιατρός θεραπενων εί 

δικώς τά ...καρδιακά νοσήματα·

θάλασσα. Τά κάμνουν δσοι Ιπαγγέλλον- 
rat τδν σωτήρα τής δόλιας Πατρίδοςί

Ζηλοτυπία. Μικρότερα Αδελφή τής ’Αγά

πης.
ο Αβιορβατοζ

15



Ό χουταός μέ τά Sexarlxia 
του — Λ/ασ«αράά«ί χαί κόλ· 
πηδνς — Τό ι-απολτώ’ΐ καί 
ή Άντιαολϊιινοι'.- 01 δύο 
αχλάβοι. — Τό χοτατόχι τή;

ονμμάζιοξης. — Μαλλιαο&ν 
to. . -χούριμα - Ίω.Σκαλ- 
τοούνης. — ΟΙχονομΐαι it; 
ιην τέχνην.— 40,000 ΧΟΛ 
1,200,000

Φεβρουάριο ς,Ο&ν 
χωλός ποΰ είνε, ένε· 
φανίαθη ύποβαόταζό- 
μένος Ληό Αμφοτέρας 
τάς χεΐρας- Άπόκρεω 
έκ δεξιών, έκλογαί έξ 
εύωνύμων Προόωηί- 
δες καί κάλπαι Μορ
φασμοί καί ζητωκραυ- 

γαί Χοροί καί διαδηλώσεις "Εν είδος πανδαι- 
μονίου,μέ δλην τήν έκπτωόιν ήν ίιπέότη έφέ- 
τος, μαζί μέ τό.'ναπολεόνι, καί Λ κίνηάις ή τε 
’Αποκριάτικη έλλέίψει κομιτάτου, και Λ πολι
τική, έλλείψει ζωηρας ΆντιπολττεύΟεως.

Τά Αποτελέσματα είνε. μερικά συνοικέσια 
ένεκα τών χορών καί 63 νέοι βουλευται ένεκα 
τών σφαιριδίων.

*

Ή βόμβα τον Αναρχικόν ή δποία έκαμε χίλια 
κομμάτια τδν Μέγα Δούκα Σέργιον, μας φέρει 
είς τούς χρόνους τοϋ μηδενισμού- ’Αφού είδαν 
οί έπαναάτάται δτι μέ τδν Έστανρωμένον καί 
τδ Εύαγγέλιον δέν κάμνονν τίποτε.Απ ’ έναντίας 
τσαλαπατοϋνται άπδ τά άλογα τών Κοζάκων, 
κατεφυγαν είς τάν βίαν. "Ας φωτίόμ δ θεός τδν 
Τδάρον νά ΑκεφΒμ φιλελευθερώτερον διά τδν 
δαϋλον λαόν. τον. Ή έλευθερία τού λαού του θά 
είνε έλευθερία ίδική του, διότι σήμερον ό Ρωό- 
σικός λαός είνε σκλάβος τού Τσάρον πνευματι- 
κώς και ό Τσάρος, σκλάβος τοΰ λαού του όωμα- 
τίκώς

*

Ό λήγωνμήν εις τό ένεργητικόν τού έχει 
καί τδν θάνατον κών μαλλιαρών. Τδν οίκ- 
τρότερον άλλά καί άσφαλέστερον θάνατον. Διά 
τοΰ γελοίου. Αί «Άθήναι» καί Λ •Εσπερινή» 
άνέλαβον τά έργα τών νεκροϋαπτών. Αφού πρώ
τον τούς όυνέτριφαν, τούς έξεμηδένιδαν. Ή 
πρώτη με τάς συνεντεύξεις της τους άπέδειξεν 
φιλολογικώς άνισορρόπους καί Αμαθείς, ή δευ- 
τέρα μέ τό δημοψήφισμα της τούς άπέδειξεν 
έθνικοϋς καταστροφεις.

ΟΙ μαλλιαροί συνεόπετρώθησαν είς τής «Συμ- 
μάζωξης» τδ «κατατόπι» όάν βρεγμένες γάτες. 
Μέ τής ύγείες των I

Όθάνατος γηραιού, άλλά άοφοΰ ίπιότή- 
μονος, θεολόγου καίτοι Οπουδάσαντος νομική, 
τοΰ ’ΐωάννου Σκαλτόοΰνη δύναται νά θεωρηθμ 
ικανή Απώλεια, καίτοι ένεκα της ηλικίας του 
δέν έγραφε πλέον Αί έπιστιιμονικαί του καί 
θρησκευτικαί μελέται,Αποτελέσματα ύγιοΰς κρί- 
σεως ύπήρξαν ισχυρόν Αντίδοτου κατά τοΰ υλι
σμού, ού τάς δοξασίας ΑπεπειράΟιίσαν οπαδοί 
τινές τοΰ Χαΐκελ νά μεταφυτεύσωόι καί παρ' 
ήμΐν πρό έτών.

*

Ένφ δλοι οί φιλότεχνοι φ'ωνάζομεν ύπέρ βελ- 
τιώάεως τής σχεδόν έγκαταλελειμένης καλλι
τεχνικής όχολήςτοΰ Πολυτεχνείου μας,ό κ Πρω
θυπουργός έδήλωάεν δτι καταρτίζει νομοσχέδιού 
δι’ού καταργείται έντελώς ή τε Καλλιτεχνική 
όχολή και ή Πινακοθήκη Είνε Απίότευτον Αλη
θώς οτι Λ Κυβέρνηόις έπιζητεΐ τοιαύτας οίκο- 
μίας άπδ τά δύο τρία σιιμεϊα τοΰ πτωχικού πο
λιτισμού μας, καθ’ ήν έποχήν σμήνη Αέργων 
ένάκήπτουν είς τά Ταμεία τοΰ Κράτους,άπομυ- 
ζώντες μισθούς 1 ’Αλλά καίτά έσηχειρήματα τοϋ 
κ Πρωθυπουργού είνε έξ ίσου Ατυχή δσφ καί 
αύτή αΰτη ή ιδέα- Φρονεί ότι Ικανούς καλλιτέ- 
χνας δέν παρήγαγεν ή Σχολή, όσοι δέ άν-επτύ- 
χθησαν, έδπούδασαν έν Εύρώπμ- Όι)ον Αφορμ 
διά προκαταρκτικής όπουδάς. Ας συόταθούν, λέ
γει, ίδιωτικαί καλλιτεχνικοί όχολαί. Δεν γνωρί- 
ζομέν πόθεν ήρύσθη τάς καλλιτεχνικής αύτάς 
γνώσεις ό κ. Πρωθυπουργός, άλλά πάντως δέν 
τιμώόι τήν έξιδιασμένην ευφυΐαν του. Όσους 
καλλιτέχνας έχομεν, τούς έχομεν Από τό Πολυ- 
τεχνεΐον. καί δν Απέρχονται Αλλαχού, τοΰτο 
συμβαίνει διότι δέν έφροντίσαμεν νά παράσχω- 
μεν έπαρκή τά μέσα τής μορφώσεώς των.Άλλά 
πόσοι μεταβαίνουόιν είς Ευρώπην ; Δύο τρεις 
έτησίως,ένφ έξέρχονται έκ τής σχολής πλέον τών 
ίο. Αφού λοιπόν τελειοποιούνται Αλλαχού δυο, 
ήρα διωκτέοι οί δέκα ! Αύτή λέγεται λογική 
σκέψις. Δέν έχω δρεξιν νά έξωραΐόω ένα σπήτι, 
άρα νά τό κρημνίσω έκ θεμελίων Καί αύτή έπί- 
όης είνε σκέψις λογική ! .. Νά φοιτώσιν είς ιδιω
τικής σχολάς. Άλλ’ ιδιωτική σχολή προϋποθέ
τει δίδακτρα, <>ί δέ σπουδαάταί τής ζωγραφικής 
καί γλυπτικής είνε πενέστατοι. Άρα · . νά 
καταργηΟμ ή δωρεάν φοίτηόις. Αφοΰ δέν έχουν 
οί σπουδαάταί τά χρήματα τού Πεόμαζόγλου 1 
Βλέπετε ότι όταν ή Αφετηρία είνε έόφαλμένη 
τά άτοπα διαδέχονται Αλληλα. ”Ας άφήόουν οί 
αρμόδιοι τοιαύτας κωμικός οικονομίας καί Ας 
τάς έπιδιώξουν Αλλαχού.

Όσον άφορμ τήν Έθν. Πινακοθήκην, άντί νά 
δώσουν -|ο ψωροχιλιά-δες έκ προϋπολογισμού 
ΐίθ οοο,οοο δρ. πρός πλουτισμόν αύτής, ζητούν 
νά τήν Αποπνίξουν,συγχωνεύοντες αύτήν μέ τό 
κληροδότημα Σούτόου- Ή χώρα τών τεχνών νά

μή έχι,ι Πινακοθήκην καθ’ ήν έποχήν καί είς 
τάς πολίχνας Ακόμη τής Εύρώπιις έχουν Αφιε
ρώσει μερικούς πήχειςδι’έν άσυλον τοΰ 'Ωραίου

Δάφνις

ΘΕΑΤΡΩΝ

Κάτι τι έλαφρόν καί χάριεν.
>«νν, λζιι ιι μεταςυ αωερος και γςς, 
αποτελούσα ίδιάζουσκν φυσιογνωμίαν είς

Η ΒΙΕ

, . πτιρόεν καί σατα
νικόν, κάτι τι μεταξύ αιθέρας καί γςς, ιδού ή Βίε, 
αποτελούσα ίδιάζσυσκν φυσιογνωμίαν είς τον θεατρι
κόν κοσμον της Ευρώπης. Πολύ τδ πρωτότυπον είς 
τας κινήσεις, ανυπέρβλητος ή χάρις, φυσική καί ανε
πιτήδευτος.

Κυριως εινε μίμος. Μία κίνησίς της είνε κάιι τι 
πλειότερον τής λαλιάς. Άλλ’ ή μίμησις δεν έγκει
ται απλώς είς την άφωνον διεραήνευσιν επεισοδίων, 
αλλα καί εις τήν άπομίμησιν κινήσεων τών αψύχων. 
Εις τόν «Άυθρωπ-,ν μέ τάς κούκλάς» ύπεδύθη θαυ- 
μασίως τάς κινήσεις τής ξύλινης κούκλας, μέ παρα
στατικότητα μοναδικήν. Ένόμιζε κάνεις δτι είχε ενώ
πιον του πραγματικήν κούκλαν. Είς τόν ρόλον αυτόν 
η Βίε ήμπορεϊ νά εΐπή τις ότι διεκωμώδησε καί τήν 
αριστοκρατίαν, τής όποιας οί τρόποι, αί κινήσεις με
τέχουν τών κινήσεων τής αψύχου κούκλας. Και πολ
λοί αί όποιοι γύρω μου έγελουσαν μέ τάς κινήσεις 
τήςΒιε, θα εγελοΰσαν όλιγώτερο. άν είχαν τό... γνώθι 
σαυτα - Ώς πιερότος, έπαιξε μέ τέχνην ζ.αί ευστρο
φίαν. Εχει τοΰτο τό ίδισζον ή σάρκινη αύτή πλαγ- 
γών. Οι πόδες της εινε εΰστροφώτεροι καί έκφραστι- 
κώτεροι από τάς χεΐρας. Δέν εινε απλώς κινήσεις ρυθ- 

μικαί, όπως τής Δοΰγκον' όμ.ιλουν καί εκφράζουν αι
σθήματα εάν μ.όνον τούς πόδα: της εβλεπε τις, χω
ρίς να προσεχή εις τό πρόσωπον, Οα ηρ<ειδια να ευ- 
νοήση τί παρίττανε.

Καί μίκ λεπτομέρεια Κατά σύμπ:ωσ<ν είς τά μι
μοδράματα της τρώγουν οί ηθοποιοί, αντιθίτως πρός 
τούς ίδικούς μας οί οποίοι...τρώγονται.

Μερικοί δέν ηύχαριστήθησαν άπό τήν Δανίδα καλ- 
λιτέχνιδά' φαίνεται Οά έπερίμεναν νά ιδοΰν σκηνάς 
τοΰ Μαίτερλιγκ ή του Βγ’όρνσον !

Ή πεταχτή, ή ύπερνεάζουσα μεσήλιξ, ή παγκό
σμιος Βίε, ή μόνη ίσως γυναίκα τοϋ Βορρά ή όποια 
έχει μέσα της τό πΰρ τής Μεσημβρίας καί τό Παρι
σινόν chic, μόλις τέσσαρας παραστάσεις έδωσε αναγ- 
κάσασα ένα αδιόρθωτου νά είπγ,:

—Έδωσε τά; παραστάσεις της έν μεγάλη... β ί ε.
Τό θωμά της Ισχεν έ- Έλλάδι πολλάς εκδόσεις. 

"Αλλοι τή* ώ-όμασαν Βίε, άλλοι Βιέ. άλλοι Βίτχ, 
άλλοι Βήχε. Δηλαδή,απορία ψάλτου, ,.βήχε.

Έγώ

ΕΚΛΙΠΟΥΣΑί ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ!-’

θ ΦΛΟΓΑΊ THS

Τίμιος I Είςτήν εύρυτάτην αύτής σημασίαν,είς 
τήν Ιδεώδη. Τίμιος, καίτοι πολιτευόμενος. Καί 
σύμφωνος πρός τόν χαρακτήρα του τόν Αδαμάν
τινος·, ή πολυμάθειά του ή Απέραντος.

Είς την έρημίαν ειλικρινών Ανδρών, ό Φλο
γαΐτης ήτο φαίνόμενον.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή ζωή του φωτβτνοτάτη, Αφιερωμένη έξ όλο- 
κλώρου ε*ςτά γράμματα, είς τήν δικαιοσύνην, 
είς τήν ευημερίαν της ηατρίδος. Εΐργάζβτο άκα- 
ταπονήτως. έηιμόχθως- έργαόία. μέχρι τοΰ ση
μείου νά άυντομεύάι,ι καί αύτήν τήν ζωήν του. 
Υιός ύπερόχου πατρός, τόν ύπερηκόντιάε. Νεό
τατος Αφοόιώθη είς τήν μελέτην, τήν θετικήν, 
τήν έπιότημονικήν. Είχε μορφώφ) Ιδίας Ιδέας, 
ιδίας Αρχάς. &ς μέχρι τελευταίας κυριολεκτικός 
πνοής ύηηρέτηόε. Ό Φλογαίτης ήτο τό ζών εύ· 
ρετήριον τής Έλλ. νομοθεσίας. Είς όλα τά ζη
τήματα, οικονομολογικά, πολιτειακά, δικονο- 
μικά, διοικητικά ή γνώμη του ήτο περιζήτη
τος Αί άπειροι γνωμοδοτήσεις του καί συνεν
τεύξεις, έάν συνελέγοντο, Θ' άπετέλουν Νέους 
Πανδέκτας. Δημοσιογράφος, δικηγόρος, Αφηγη
τής, βουλευτής ; Αύτά ήσκηόε τά έλευΟέρια έ- 
παγγέλματα, τηρών τήν ανεξαρτησίαν τοΰ φρο- 
νήματόςτον. Γενικός πρόξενος— Νομάρχης—Εί- 
σαγγελεύς πρωτοδικών—’Αρεοπαγίτης—Υπουρ
γός—Γενικός γραμματεύς ύπουργός Δικαιοσύ
νης ; "Ολας αύτάς τάς Θέσεις δι’άς άλλοι κόπτον
ται καί άγωνίζονται καί ίξευτελίζονται έπαι- 
τοϋντες, δλα αύτά τά Αξιώματα ό Φλογαίτης 
τά άπέρριψε, δπως άπέρρνφε καί τά παρά
σημα Δένήθελενά ύποδουλώσμ τον χαρακτήρα 
του Έάν ήτο όλίγον έλαστικός, θά είχε κατα
λάβει διαδοχικός τάς άνωτάτας πολιτικάς καί 
διχαστικάς θέσεις· Τοιαύτην αύτοθυόίαν ποΰ νά 
συν,αντήσμ κανείς σήμερον είς τόν βόρβορον 
τής συναλλαγής I

Τετράκις έξελέγη βουλευτής Έν τ$ Βουλή 
είτε ώς εισηγητής ιδίων νομοσχεδίων, είτε έν 
τή συζητήσει άλλων τοιούτων, ύπήρξεν Λ σώ· 
φρων καί πειστικός Αγορητής, ό φιλόπατρις καί 
Ακαταμάχητος, ό έξυφών τήν συζήτιιδιν είς 
τό έπιότημονικόν κΰρος. Ύπέρμαχος τής Άπο- 
κεντρώδεως, ουδέποτε έγνώρισε κόμμα, καίτοι 
πάντες οί πολιτικοί έπεφίωξαν τήν φιλίαν του

Ώς συγγραφείς ύπήρξεν έμβριθέστατος. Πλεϊ- 
<5τα καί όγκώδη εΐνε τά νομικά έργα του, βοη
θήματα απαράμιλλα, είς τήν μελέτην τοΰ Δι
καίου Άλλά καί είς φιλολογικά έργα ήσχολήθη. 
Ή «φιλοσοφία τής γλώσσης·. ή «Ιστορία τής 
γραμματικής», ή Κριτική·, είνε Απαυγάσματα 
διαυγούςδιανοίας. Ό διευθυντής τής -Πινακο
θήκης» δι" ιδιαιτέρας συνδεόμενος φιλίας μετά 
τοΰ Αειμνήστου Ανδρος, είχεν έόχάτως έργασθή 
δπως έκδοθώσιν αί μελέται αύται έν τμ «Βιβλιο
θήκη Μαρασλή» Εύτυχώς ή αίτησις ύπήρξεν 
εύπρόσδεκτος καί ήτο ίσως ή τελευταία χαρά 
τοϋ Φλογαίτου, δταν Ανήγγείλαμεν αύτό τήν 
προσεχή έκδοόιν τών μελετών του. ήτις συντε- 
λουμένη μετά τόν θάνατόν του έσται τό εύγενέ- 
βτερον τών μνημοσύνων καί τό διαρκέότερον 
τών μνημείων. Κ.

♦
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

οι φίλοι του ειορ τυχαρη

Φίλε χ. dievffwta.
Δεν θά μοΰ αρνηθήτε τήν χάριν νά μοΰ παραχω

ρήσετε ολίγον χώρον εί; τήν «Πινακοθήκην» διά μίαν 
λίσταν ποΰ έδημοσίευσεν είς τόν «Νουμαν» ό 

λ ο κ α ν τ ι έ ρ η ς τή; μαλλιαροσύνης κ. Ψυχάρης 
—ή Κρυάρης δπως τόν άπεμαλλ’άρωσεν ό II ε ρ ί ε ρ- 
γος τοϋ « Έμπρός ο. — Δέν θά χρειασθώ στή- 
λας,όπως έχρειάοθη ό Παρισινός Χιώτης είς τό μαλ
λιαρόν όργανόν τον,διότι τά πολλά λόγια εινε φτώχεια 
πνευματική.

Πρό καιρού ή «Πινακοθήκη» άπέδειξεν δτι οί είς 
την καθαρεύουσαν γραφοντες εινε αριθμητικός πολυ
πληθέστεροι τών δημοτικιστών. Καί έδηαοσίευσε μίαν 
στατιστικήν μου.καί παρέταξε ονόματα, έν πάση, ά- 
μεροληψίφ, πολύ γνωστά δμως είς τόν φιλολο
γικόν κόσμον κιί τών δύο ημισφαιρίων... τής Έλλ. 
γλώσσης. Τήν αλήθειαν τής στατιστικής ταύτης ού- 
δεις ήμφισβήτησε, πλήν τριών τεσσάρων οίτινες έθεώ- 
ρησαν ϋβριν των διότι ένψ γράφουν εν μόνη τή ποιή
σει τγν αγνήν δημοτικήν γλώσσαν, κατε άχθή- 
σαν εις τό συνάφ ι τών οπαδών τοΰ έν Παρισίοις 
γλωσσοπλάστου.

Ό κ. Ψυχάρης, μιμούμενος ήδη τήν στατιστικήν 
εκείνην, έδημοσίευσεν εσχάτως κατάλογον καί τών 
ίδικών του οπαδών. Καί επειδή κινείς λόγιος άξιος 
προσοχής δέν ει»ε φ λος του, αρπάζει εδώ καί εκεί 
ό οματα, δλως άσχετα π^ός -rqv φιλογογίαν. 'Αντι
γράφω μερικά ονόματα άπο αύτά τών Ψυχκρι -τών καί 
παρακαλώ πάντα άνθρωπον τών γραμμάτων νά μοΰ 
ε’ιπή άν τούς έχει άκούση ποτέ του.

Ιδού μερικοί λόγιοι του ή δπως θά ελεγεν ό Ψυ 
χάρης, τά κοπέλ’α του, διότι ποΰ νά τους άνα- 
φέρωμεν δλους. Εινε σωστή μαρίδα την πληθύν.

Άβάζος, Άδαμόπουλος, Άλβάνος, Άποστολόπου- 
λος, Βαμβακίοης (!) Βελέλης, Γεράνης, Γεννζ,ματας, 
Γεωρχάκης (1!) Γΐούργας, Δημητριάδης, Επιφάνιά- 
δης, Κα^ατζάς, Λυμπεράκης, Λαναράς, Μαργωμένος, 
Μαυρομάτης, Μπόνης, Μικρογ’άννης, Παντελίδης, 
Παπαγ’άννης, Παπαμόσκος, Πετροκκόκινος, Πρόσπε- 
ρος, Σάρρος, Σεφερλής, Σιδέρης, Στασινόπουλος, Στε- 
φελίδης, Χατζαρας, Χαραλάμπης, Χαριταχης κλπ. 
Έγώ τουλάχιστον άν καί από ετών παρακολουθώ μέ 
μεγάλην επιμέλειαν την Φιλολογικήν κίνησιν δμολογώ 
ότι πρώτην φοράν είς τήν ζωήν μου τ'ακόυσα αύτά 
τα ονόματα τών λογίων, από τα όποια μόνον 
ό Παπα- Γκαπόνη λείπει.

Άλλ'ώςνά μή έφθασχν οί κορυφαίοι (I) αύτοί τών 
γραμμάτων, χατεδέχθη νά αρίθμηση είς τούς οπα
δούς του ποιους νομίζετε ; Τόν Πολύώον Δημητρακό- 
πουλον (!1) τ.όν Πιοβελέγγιον,τόν Δροσίνην, τόν Και- 
ροφύλαν, τό· Ν. Πολίτην, τόν Ματσούχαν, τόν Χρη- 
στοβασίλην, τόν Μποέμ, τόν Σιγοΰρον, πάντας δη
λαδή έκφρασθέντας ήδη κατά τού ψυχαριχοΰ έξαμ 
βλώματος χαί ουδέποτε γράψα-τα; ό «Π α ρ 0 ε ν ό ς» 
καί ό άφτοΰνος καί τό «ν τ ο υ έ λ ο» κα! σ η.- 
κ ω μ ό ς ( = έπανάστασις !') ’Απορεί- τις πώς διέ
φυγε τήν μνήμην τοϋ κ. Ψυχάρη ό Γ. Χατζηοάκις 
καί ό Σ. Βάλβης, διότι, και αύτοί είνε ψυχαριιταί, 
άφοΰ εινε ό Προβελέγγιος, ό Διοσινης, ό Δημη- 
τοακόπουλος και ο! λοιποί οίτινες πάραυτα εσπευσαν 
νά δηλώσουν ότι κάθε άλλο εΐνε παρά Ψυχαρισταί.’Από 
αύτά τα καμώματα, εννοεί καθένας πλέον τήν απέ
ραντη ψευτ>ά, τήν όπο'αν έχει ώς λάβσρον δ ψευ- 
το-Λούθηρος τών Έλλ. γραμμάτων. Καί δέν σιωπά 
ύπό τό βάρος τοϋ γελοίου καί τής σχτύρας ην συχνά 
προκαλεί, άλλά εξακολουθεί φλύαρων, κακολόγων, 
παραλογιζόμενος.

Μέ συγχωρεΐτε διότι έτάραξα τήν γαλήνην τής 
«Ηι αποθήκης». Έπε δη όμως τό ζήτημα συνδέεται 
μέ θέμα όπερ άλλοτε.έθιξα διά τοΰ πε:ιοδικοΰ σας, 
έθεώρησα έπάναγκες νά ζητήσω τήν φιλοξενίαν σα;.

Μετά πάσης τιμής

•Ο παλαιός οας φίλος Δημόκριτος

ΤΑ ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΕΙί την ϋϊοιν αυτήν έ*ά ίημοαιεύωνται τα- 
κιικί τάευφυέστερα λογοπαίγνια, εκ τ&ν 
ίημοοιενομένων είς τας Άίληναϊκάς Εφη
μερίδας κατά το διάστημα τοΰ μηνάς.

Άκουσθέν εις την κηδείαν ένός λογίου:
— Άπό τί πέθανε ; 
-—Άπο ασθμα :
—-Ώστε τό προχθεσινόναρθρον ητο τό Κύκνειον... 

ασθμα του!

Έρωτουν ένα:
—’Αλήθεια, πώς ό αδελφός σου που ενυμφεύθη 

έγινε εκατομμυριούχος;
—Μάλιστα, κακομοιριοΰχος-

Ό λόγος πάντοτε διά τό γλωσσικόν ζήτηαά.
Μεταξύ -δύο ^ρίλων :
—Και έγώ εχω διγλωσσίαν.
—Γιατί ;
—*Εχω καί γυναίκα καί πενθεράϊ...
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ΛΙΝΆΚόόΗϋΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Αδάλφος δίάντζιΐ.—Άπέθανεν βν Βερολίνιρ δ διά- 

σημος Γερμανός ζωγράφος Άδόλφος φόν Μέντζελ, ου 
*7/ προσλάβη διεθνή φήμην. Τά γερμανικά 

φύλλα γεμουν πληοοφοριών. περιγραφών, κριτικών επι
φυλλίδων περί τοϋ «μεγάλου μικροΰ ζωγράφου», οπαίο 
εκαλείτο ένεκα τοΰ μικρόν του αναστήματος. Ό φόν 
Μέντζελ πρό πολλοΰ εΐχε παυσει νά ζωγραφίζη. Έγεν- 
νηβη εις τό Μπρεσλάου τήν 8 Δεκεαβοίου τοΰ 1815. 
Έσπούδασεν είς τήν Ακαδημίαν ' τών Καλών Τε
χνών είς « Βερολίνο» μετά τάς σπουδές του δέ είρ-, 
γασθη εις το λιθογραφεΐον τοϋ πατρός του, δείξας εκ- 
τακτοηεπίδοσιν, Παραλλήλως έπεδόθη εις τήν ζω
γραφικήν, εις ην διέπρεψεν εις ρωπογραφίας, ιδίως δέ 
απεκόνισέ πόλλας σκηνας τής ζωής χαί τής ίστοοίας 
τοΰ Μηγαλου Φρειδερίκου. Τό 1853 εγτνε μέλος 'τής 
’Ακαδημίας τοϋ Βερολίνου.

Αΐ τελευταία! στιγμαί τοΰ φόν Μεντζελ υπήρξαν 
όουνηραι. , Ολίγον τι^ πριν έκπνεύση έζήτησεν άπό 
τον νοτοκομον του να τόν σηκώση από τήν κλίνην 
του. Μόλις τόν άνεσήχωσε χαί κατ’ελήφθη ύπό μεγά
λης αδυναμίας. Ό νοσοκόμος τόν ώδήγησε πάλιν εις 
την κλίνην του, άλλά δέν έπρόφθασε νά τόν τοποθε- 
τήσηκαί δ ζωγράφος έξέπνευσε. Πάραυτα ό θάνατός 
του ανηγγελθη είς τόν Κάίζεο, όσχις άπέΐτειλε μέ 
το»Αρπιστήν του κόμητα Μόλτχε ανθοδέσμην άπό 
πασχαλιές, ,η δποία ειέθη έπί τοΰ νεκροΰ.

Ο Μέντζελ ύπήρξεν ό ζωγράφος τής οικογένειας 
των Χοεντζόλερν. ’Ητο ό εθνικός ζωγράφος τής Γερ- 
νιας και. πρωτην ίσιος φοράν εις τήν Γερμανίαν, 
«πλους, χαλλιτεχνής είχε τιμηθή διά τοΰ Μεγαλοσταύ- 
Ρ®υ ΆίτοΟ,ώς καί μέ τόν τίτλον τοΰ
Μυστι^.οσρμ’βό.ολου, η δε πόλις τοΰ Βεοολίνου τόν δνό- 
μασεν. επίτιμον ;' πολίτην. Ήτο δημοτικώτατος, δνι 

Τ«£Λ"«νας Jou, σχετιζομένας πρός τον 
«θνικρηβ»» της.Γερμανίας, τούς ηγεμόνας της, ήιτην 
ζωήν τοχοημοφιλεστερου αυτών, Φρειδερίκου τοΰ Με- 

***.·<.Φ.·5ι® τας άτομικάς του συνηββίας.
Οπως ητο ιδιόρρυθμος είς τήν ζωγραφικήν,μή έπη- 

ρεασθ.ε.ΐς ουδέποτε άπό χαμμίαν νέάν μεταρ'ρύθαισιν' 
τής τέχνης, αλλ’ ακολουθών τό -δικόν του σύστη
μα, ουτω και εις τον ιδιωτικόν του βίον ήτο ιδιόρ
ρυθμος καί παράδοξος τύπος. Έσύχναζεν είς τά καφε
νεία ώς άπλοϋς αστός, άν καί τετιμημένος δι’ εξαιρε
τικών τιμών,, έ» αγαστή άπλότητι

_ Τφ 1836 έδημοσίευσε σειράν ιχνογραφημάτων του 
Με τόν τίτλον β Απομνημονεύματα άπό τήν βραδεα- 
οουργικην Πρωσσικήν ιστορίαν». Τό 1835 έστράφη 
αυτοδίδακτος κυρίως είς τήν ελαιογραφίαν. Τήν φή. 
μην του ως «κολορίστα» ήδραίωσε μέ τήν εικόνα του 
«Δικαστική Συνεδρίασις» (1839). Τότε έλαβε τήν 
παραγγελίαν νά εικονογράφηση τήν «Ιστορίαν τοΰ 
Μεγάλου Φρειδερίκου» του Κλοΰγερ καί εις τήν εργα
σίαν αυτήν ήσχολήθη μέχρι τοΰ 1842, σχεδιάαας 
400 εικόνας. Εκτοτε ό Μέγας Φρειδερίκος έγινε τό 
κεντρον τής καλλιτεχνικής δράσεως τοϋ Μέντζελ.Δια- 
κοσιας εν δλιρ ιχνογραφίας συνέθεσε διά τήν εκδοσιν 
των έργων τοΰ Μ. Φρειδερίκου. Αί εικονογραφία! αΰ- 
ται^εςεδόθησαν είς 4 τόμους τό 1882. Ευθύς μετά 
ταυτα εξέδωσε έξακοσίας χρωμολιθογραφίας περιστρε
φόμενος παλιν είς τήν ζωήν του Μ. Φρειδερίκου καί 
12 μεγαλας-ξυλογραφίας μέ τόν τίτλον «Έκτης επο
χής Φρειδερίκου του Μεγάλου», αί όποίαι κατέστη, 
σαν περίφημοι. Καί είς άλλας ίστοριχάς ελαιογραφίας 
ελαδε ώς θέμα πάλιν τήν ζωήν τοΰ Φρειδερίκου. Τό

1855 «ζωγράφισε τά μεγάλα φρέσκα είς τό άνάκτο- 
ρον τοΰ Μαρίενμπουργκ. Μία νέα εικών του μεγάλων 
διαστάσεων έσημείωσε νέαν έποχήν είς τήν ζωγραφι
κήν τοΰ Μέντζελ. Εινε μία είκών σιδηρουργείου μέ 
τόν τίτλον ό «Σύγχρονος κύκλωψ». Αί μελεται τοΰ 
φωτός έπί τής είκόνος αύτής τόν όδήγησαν εις σύν- 
θεσιν νέας σειράς πινάκων, άπό τούς όποιους όνομα- 
στότεραι εινε ή «Χοροεσπερίς», τό «Σέρχλ», παράστα- 

■ σις μιας αΰλικής εορτής παρά τώ Αύτοκράτορι Γου- 
λιέλμιφ τώ Α’. ή «Πιάτσα ντ’ Έρμπε» της Βερόνας· 

Επίσης όνομαστός εινε δπίναξ αύτοΰ β δ'Χριστός 
διδάσκων έν τώ ναώ.»

"Αμα τω θανάτω του επιτροπή έξ επιφανών άνδρών 
συνήλθεν ίνα συσκεφθή περί τής κηδείας τοΰ νεκροΰ. 
δστις έπροκειτο νά έκτεθή είς την Ακαδημίαν τοΰ 
Σαρλόττενμπουργκ.Άλλ’ ή επιτροπή ήμποδίσθη,διότι 
b ίδιος δ Αύτοχράτωρ ηθέλησε νά κανονίση τά τής 
κηδείας, ήτις ύπήρξεν αληθής άποθέωσις.

Ό νεχρός κατα τήν επιθυμίαν τοΰ Κάιζερ έξετέ^η 
είς τήν στοάν τοΰ Παλαιοΰ Μουσείου. Επίσης διέ
ταξε δ αύτοκράτωρ καί έτέθησαν πρό τής οικίας τοΰ 
άποθανόντος διπλοί φρουροί τών γρεναδιέρων τής 
Αΰτοκρ. φρουράς μέ τας ίστοριχάς περικεφαλαίας τής 
εποχής τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου, τας όποιας πολ· 
λάχις εις πίνακας του άνεπαρέστησεν δ Μέντζελ. Οϊ 
αρχιτέκτονες κ. κ Κάϊζερχαί φόν Γκρόσχαϊμ ελαβον 
τη» εντολή» νά στολίσουν τόν τόπον τής; έχθέσεως 
τοΰ νεκροΰ μεγαλοπρεπώς. Εις τήν γαλαρίαν έ-τοπσθε- 
τήθη ή ορχήστρα χαί ή χορωδία τοΰ 'Ωδείου τοΰ Βε
ρολίνου. Τάς εκκλησιαστικός εύχάς εψαλλεν Λ ίερεύς 
τών ανακτόρων. Τό φέρετρο» έκαλύφθη . υπό σωροϋ 
αναρίθμητων ανθέων, Έκ του Μουσείου ή πομπή διά 
μέσου τής πόλεως διηυθύνθη εις τό Παλαιόν Νεκρό- 
ταφείον τής Άγιας Τριάδος Ό Κάίζερ ήχολούθήσε 
πεζός τό φερετρο» μέχρι τών Ανακτόρων, όπου απε- 
χαιρέτησε τούς συγγενείς τοΰ ζωγράφου.

Ό «Σύλλογος τών Καλλιτεχνών»· ήγόρασεν εύρΰν 
χώρον, ένθα έτάγη, καί ένθα θα στ-ηθήμέγας άνδ ιάς 
τοΰ θανόντος. Πολλαίπόλεις ΓερμανικαΓχαίΆύστρια- 
καΐ κατέθεσαν δι’ αντιπροσώπων στίφάνους.

Εις τό προσεχές φύλλο» θά άναγράψωμ'.ν χαρακτη
ριστικά ανέκδοτα τοΰ βίου του^ !

*
Louis Barrias.·—’Ανήγγειλε ήδηΐή «Πινακοθήκη» 

τόν Οανατον τοΰ επιφανούς Γάλλου; αγαλματοποιοΰ 
Λουδοβίκου Έρν. Μπαρριας·. Έγεννήθη εν Παρισίοις 
τή 13 ’Απριλίου 1841, υπήρξε μαθητής τών Jouf· 
jroy, Cabelier καί Coyniet έν τη Καλλιτεχνική σχολή 
τών Παρισίων. Τώ 1861 ελαβε τό δεύτερον βραβεΓον 
τής Ρώμης, είκονίαας τήν Χρυσηίδχ? άποδιδομένην είς 
τόν πατέρα της Όδυσσέα, τω δέ 1864 έτυχε τοΰ 
πρώτου βραβείου, έν τώ θέματι ή θεμελίωσις τής 
Μασσαλίας. Άπό του 186' εξέθετε τακτιχώς είς έίς 
Salon, έλαβε δέ μετάλλια τώ 1870, 1872, 1878 και 
μέγα βραβεϊον εις τήν Παγκόσμιον Παρισινήν «κθεσιι 
του 1889. Τώ 1884 διεδέχθη είς τήν Ακαδημίαν τών 
Καλών Τεχνών τόν Dumont. Τά κοριώτερα τών έρ
γων του είνε τά έξης; Ό πόλεμος, τό έμπόριον καί 
ή αλιεία: σχέδια διακοσμητικά.—-Νεάνις Μεγαρίτισσα, 
άγαλμα σταλεν τώ 1870 εις Ρώμην. — Ό όρκος τοΰ 
Σπαρτιάτου (σύμπλεγμα μαρμάρινου).—Ή Τύχη καί 
b “Ερως (έξ ορειχάλκου.) — Ή θρησκεία της φιλαν
θρωπίας.—Άγια Σοφία (άγαλμα δρειχάλκινον, ποιη- 
θέν τω 1874.)—’Επιτύμβιο».— Η πρώτη κηδεία (έν 

ή άναπαρίστανται δ Άδάμ καί ή Ευ» κομιζουσαι 
τόν "Αβελ), τιμηθεΓσα .διά μεταλλίου.—Ή “Αμυνα 
τών Παριαίων.—Τό κυνήγιον.—-Ό Μόζαρτ (έν παι
δική ήλιχιφ.)—Τό ’Άσμα.—Ή Μουσική.—Βακχίς, 
(άγαλμάτιον άργυροϋν, 1891.)—Άνδριάς τοΰ Em. 
Augier, ίδρυθείς εις τήν πλατείαν τοϋ ’φδείου τφ 
1896), χαί πλήθος προτομών καί ανδριάντων επιφα
νών άνδρών τής Γαλλίας.

*
"Εν αγαί,μάηον.— Εις τούς Παρισίους ήγοράσθη 

εσχάτως αντί 8,000 φρ- έν αγαλμάτων, τό όποιον 
άλλοτε ειχεν άγορασθή 36 δραχμάς παρά τοΰ ιδιο
κτήτου του.

Τό περίφημου αύτό άγαλμάτιον είνε έλεφάντινον, 
έχει δέ ΰψος. 26 εκατοστόμετρα. Παριττα τήν Πανα
γίαν όρθίαν Ή δεξιά -χειρ λείπει, Διά τής άριστερας 
έχράτει το Θεΐβχβρέφρς,άπα τό όποιον δεν μένει xaca 
τό κατώτερον μέρος το.υ ,σώματος.

Τό άγαλ^αΜον άνάγεται- εις Γαλλικήν τέχνην 
τοΰ 14ου αιώνος. Ή εργασία εινε «ρίστη, ένοΰται 
δέ είς αυτήν ή εμπνευσις, ή έπιστημη, ή χάρις καί 
ή κομψοτης.. Τό αγαλμάτων άλλοτε ανήκεν είς ενα 
μοναστηριον.

★
Αρχαίοι και νίοι χοροί.— 'Ο καθηγητής τοΰ Πα

νεπιστημίου τοϋ Σικάγου κ. Έδμόνδος. Βώκλεϋ, όστις 
εσχάτως, .περιηγήθη, τόν κόσμον όλον πρός ερευνάν 
τών άπ^λεσθέντων ιχνών τής Τερψιχόρης, ώμίλησεν 
έν επιστημονική .Λέσχη τής αύτής. αμερικανικής πό
λεως περί τής τέχνης.τοΰ αρχαίου χοροϋ. καί έν περί- 
λήψει είπε τα έξης :

«-'£> ,χορός ώς σήμερον εκτυλίσσεται εινε απολύτως 
γυμνός-.-πάσης.έκφοάσεως και ύπό επιστημονικήν ε- 
π.οψιν οϋδέν άλλ,ο ε1νε; είμή -άπλή γεωμετρική ,κίνησις 
Πόσον ,ρμως διάφορος τής σημερινής' ητο ή τέχνητοΰ 
χορρΰ κμτά τους άρχαίους χρόνους τών 'Ελλήνων, 
-ΙΙερσών καί. Αιγυπτίων ; Ό χορός τότε δεν ητο μό
νον ή ;ποίησις.τής χινήσεως, αλλά καί συμβολικός τών 
ηθών κάι εθίμων τοΰ λαού.

Ή. ευτυχία,.ή .λύπη, ή.περιφρόνησις, ή στενοχώ
ρια, ή έλπίς, ή απελπισία καί.δλαι αί διαθέσεις τής 
ψυχής ένε:χοντο εις. τα μυστήρια του χοροΰ καί δ,τι 
εινε τό.κάλλιστον έν τή. αρχιτεκτονική τέχνη τούτο 
είνε.είλημμένον έκ τ.οΰ χορού.»—·Ό καθηγητής κατά 
τήν διάλεξίν του. θελήσας να παραβάλη τόν νέον πρός 
■τόν. αρχαιον χορόν παρουσίασε φωτεινήν εικόνα τής 

• σημερινής, Τερψιχόρης κιι άπέδειξεν εις τό άχροατή- 
ριον δτι ούδ.εμία ψυχική διάθεσις ένεφαίνετο, ώς ανω
τέρω, έν αύτή πλήν τής εύχαρισ-τησεως τοϋ χορευ
τού, άγωνιζομένου μόνον διά τάς χρηματικάς εισφοράς 
καί τά ποικίλα άνθη, Δέν συνεβαινεν. δμως τό αυτό 
και κατά τήν άρχαίαν έποχήν. πάντα δέ, τά τε χ,ρή- 
ματα-.χαί τα δώρα, έρρίπτοντο πρό: τής «στεφανωμέ
νης τιμής».

' _ Κατά -ήν γνώμην τοϋ καθηγητοϋ δ άρχαΓος χορός 
είνε .μία απολεσθεΐσα τέχνη καί προσπάθεια άπό 
τίνος καταβάλλονται.· ύπό τών φιλάρχαιων του Σικά
γουΑμερικανίδων, δπως ανοψωσωσι τόν χορόν εις 
την πρώτην του τέχνην. Σημειωθητω δέ ότι έν τή 
πόλει του Σικάγου ύπάρχουσι περί τάς δώδεκα, γυ
ναικείοι λέσ^αι, διδάσκουσαι κατά μηνά ενώπιον έπι- 
στημονικών .ακροατηρίων τόν. άρχαιον χορόν, τόν ό
ποιον συν τψχρόνω θά κάταστήσωσι» άρμονικώτερον.

. ★
. Φβηόγραφιχτ, ex&son.— Είς τήν Γένουαν τής ’Ιτα

λίας τόν προσεχή μήνα θά ,γ'είνη Διεθνής' εκθεσις 
φωτογραφική,, ης θα. μετάσχουν έπαγγελματίαί καί έ- 
ρασιτέχναι διαφόρων εθνών.

Ή Γένουα μεταξύ τών ερασιτεχνικών φωτογξάήΐ- 
κών χύχλων θεωρείται χέντρεν, εις τό-όποιον ·. η ω- 
ραία αυτή ένασχόλησις άνεπτύχθη πολύ. Εις προγετ 
νεστέραν'Έκθεσ.ιν τής αυτής πόλεως^ εκαβον μέρος ι 
έρασιτέχναι άπό δλον τό» κόσμον και·άπ^έιχθ.τραν 
θαυμάσιαι πρόοδοι τής ερασιτεχνικής.ε^λα χαΐ. της 
έπαγγελματικής φωτογραφίας, από τής «κθεσεως δ 
αύτής ήρχισε μάλλον νά θεωρήται. ή φωτογραφία ω· 
ραία συνδεομένη μ* τήν ζα>·
γραφικήν. Ή διοργανωτική επιτροπή χατηρτισ^ηώπο 
τήν προεδρεία» τοΰ Δουκός τής. Γ.ενούης, χαι την μν- 
τιπροεδρείαν τοΰ δημάρχου. τής πόλεώς ταυτης, αμ- 
φοτέρων διακεκριμένων ερασιτεχνών φωτογράφων. · Η 
εκθεσις θά περιλάβη δύο ξεχωριστά .τμήματα1, ϊν δια 
τούς έπαγγελματίας καί ίν δια τοΰ< ερασ-.τέχνας. 1« 
βραβεία δέ τών μεν πρώτων θά ,ει«ε χρηματικά,..των 
δέ δευτέρων μετάλλια χαί διπλώματα. Εκτος.της 
διοργανωτικής επιτροπής, κοτηρτίσθη_ καί άλλη τοι- 
αύτη έκ τών επισημότερων άνδρών τής πόλεως, ή δε 
κριτική : έπιτροπή .θ’ άποτελεσθή από τούς δίασημο- 
τέρους ζωγράφους χαι γλυπτας της- Ιταλίας. ·

*
•Εκθέσεις.—“Ηνοιξε τή 17 Φεβρουάριου έν Καφω 

τό 15ον Salon αρκετά πτωχόν είς αριθμόν και ποιον 
εικόνων. Πωλήσει; αραιότατα!. Καταβάλλεται ενέρ
γεια όπως ή Αιγυπτιακή Κυβέρνησις αναλαβη ;.τήν 
σύσττσιν έν ΚαίρωΚαλλ. Πινακοθήκης και την ετή
σια» “Εκθεσιν. , ,

— Ή ϊκθεσις τοϋ «Παρνατσου» θ’ άνοιξη κατα 
τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ ’Απριλίου. Εργα γίνονται 
δεκτά μέχρι τής 1 ' Απριλίου. Ή εκθεσις .θα. διαρ- 
κέση ενα μήνα., θά έκτεθώσιν έργα ζωγραφικής, γλυ
πτικής, διακοσμητικής καί αρχιτεκτονικής,· μή-προεκ- 
ταθέντα έν Άθήναις. Τά' ·&γα-δέν^αποσύρόνται προ 
τοΰ τέλους τής έκθέσεως. ’Επιτροπή, οι κ. κ. Ι«*ω’ 
βίδης, Φωκάς καί Σώχος. Δέν. άπ.εΐξ.ασίσθη .ετι. αν θα 
γίνωσι δεκταί άγιογραφίαι, Κατα .την ,εκθεσν ταυτ-β» 
0 κ. Μαθιόπουλος θέ εκθέση σεφάν ,.προσω.πργρ^φμον 
τών ωραιότερων Άτθίδων. Εένων καλλιτεχνών έρ
γα είσι δεκτά, δέν αποκλείονται δέ αί σπουδαί,.,^τα 
σκαριφήματα, τά σχέδια καί αί γελοιογραφίαι. Ή μ· 
θεσις άυτη εινε ή εθδόμη ήν διενεργείδ ^Παρνασσός.» 

_Τήν 12—23 Φεβ-.ουαρίου έγένετο, εν Λιέγη εκ- 
θεσις.,τών τελευταίων έργων τώύ ζωγράφων,..Q^estret 
καί Twqwin. ,

— ’Επίσης έν τή αύτή πόλει, έγέχετθ'.:εκθεσις των 
έργων τών.μαθητών,.νεωτέρων, κ,αΐ-.παλαιοτερωνί της 
.Καλλιτεχνικής Ακαδημίας..ίής .Λιέγης·.

— Είς Παρισίους.διοργανοϋτάι πρωτότυπος* εκθεσις 
ζωγραφικής καί γλυπτικής είί τήν όποιαν.θά. εκθέσουν 
έργα μόνο» μονάρχαι ή πρίγκηπες.,Βασιλικοί, θα εκ
θέσουν δ Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα τής Πρρτογαλ- 
λίας, ή Δούκισσα τής. Βανοώμης, ή. πριγκήπιτσα 
Βάλδεμαρ τής 'Δανίας, ή. Δούκισσα . τής Σαρτρης, η 
πριγκήπισσα τοΰ. .Σλέβ-.γκ. Όλστάϊν, η κόμησσα -της 
Φλανδρίας. καί άλλοι υψηλοί έρασιτέχναι.

ΚαΧίιτιχνιχί) Ιοχοκρισια.—Ή αστυνομία τής Βου
δαπέστης κατέσχε τάς σπουδάς γυμνοΰ, τάς όποιας 
άφήκεν δ περίφημος ζωγράφος Λότς, δστις άπέθανε 
πρό μηνάς. Ή άστυνομία-ίσχυρίσθη, ότι τά δημόσια 
ήθη προσεβλήθησαν ύπό τών εικόνων αυτών.

Ή έταιρία τών-ζωγράφων ΰ.πέβάλεν·εις;τό ύπουρ- 
γεΐον· έντονον διαμαρτυρίαν κατά τοϋ - μέτρου τούτου 
τής αστυνομίας;

ΈΠηνόπαις ζωγράφος.— Είς τό Ζέϊτς τής Πενσυλ- 
βανίας άφίκετο’ πρό τίνος νεαρός'Έλλη» δνόμάτι Δ.
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Μάνης, υιός ξυλουργού έν Άθήναις. Ό νέος ούτος,ώς 
γράφουν αί 'Αμερικάνικα! εφημερίδες, εχει έκτακτον 
τάλαντο* είς τήν ζωγραφικήν Ήρξατο άμεσως λαμ- 
βάνων μαθήματα παρά τής έξοχου ζωγράφου κυρίας 
Βάγιερ. Προώδευοε δέ τόσον -πολύ, ώοτε πολλά έργα 
του έλκύουν τήν προσοχήν τών Άμ.ερίκανών. "Εν έκ 
τών έργων του παριστών κεφαλήν ’Ολλανδής εδημο- 
σιεύΟη εις μεγάλη* Αμερ κανιχην εφημερίδα.

*
Λωριά χαλκογραφιών.— Ό κ Ίω· Γεννάδιος έδωρή- 

σατο είς τήν ήμετέραν Έβν- Βιβλιοθήκην θαυμασίαν 
συλλογήν πρωτοτύπων χαλκογραφιών, άς άπο 30 
έτών συνέλεγε, αξίας 3,000 λιρών- Ή συλλογή περι
λαμβάνει 2,904 εικόνας διαφόρων σχολών καί μεόό- 
Οων γραφικής καί χαρακτικής τέχνης, σχεδιασμάτων, 
ξυλογραφιών, χαλκογραφιών, χαλυβδογραφιών, λιθο
γραφιών καί χρωματοτυπιών-

*
Αφίξεις καλλιτεχνών — ΈπανήλΘον οί ζωγράφοι 

κ.κ. Ανδρούτσος εκ Λονδίνου καί Ξένο; εκ Μονάχου·
*

Α. ΠΕΤΪΑΛΗ£

Εί

Σχολή αγιογραφία!.—Καταβάλλεται ενέργεια όπως 
συσταθή έν τώ Πολυτεχνείω ειδική σχολή αγιογραφίας, 
εις ην να επιτρέπεται να φοιτώσι οί κληρικοί αποστελ- 
λόμενοι ειτα Μονάχον, Πρδς τοΰτο αναγκη να. συν- 
ταχβή ειδικόν νομοσχέδιου.

Ανδριάντες καί μνημεία-— Προσεχώς άνεγείρονται 
τα έξης μνημεία: Τον Gveard έν Παρισίοις, τοϋ Βε- 
τόβεν είς τδ Τροκαδερο τών Παρισϊων, τοΰ Άλφόν- 
σου Κάρ είς Saint-Ritphael, ζοΰ Ζερώμ είς τδν κήπον 
του Λούβρου, έργα του γλύπτου Κορό.

*
Λημοσίευσις.—Είς τήν Beoue du bien έδημοσιεύΟη 

άρβρον τής ζωγράφου δεσπίινίδος Bermond, συνοδευό- 
μενον ύπό έργων της·

*
Θάνατος.— ’Απίθανε νεώτατος έν Φιλαδέλφεια ό 

διάσημος Αμερικανός γλύπτης ΊωανάΟαν Φαλκόνευ.
*

Άβερώφειύν Λα/ώχισμα.—Έν τώ Πολυτεχνείο) οιη- 
νηργήθη ό Άβερώφειος διαγωνισμός μεταξύ τών μα
βή-ών τής Καλλ. σχολής.

Πρώτον βραβείο* ελαβον τής ζωγραφική; οΐ Σ- 
Καντζίκης τής ΣΤ · τάξεως, Μ. Χατζοπουλος τής 
Ε'. Σ. Παπαπαναγιώτου καί Α. Λουκίδης τής Δ'.

Τής πλαστικής ή δεσποινίς ’Ιουλία Σκούφου τής 
ΣΤ. τάξεως, I. Μαστορόπουλο; τής Δ'. Ε. Πρωτο
νοτάριος τής Γ'.

Τής κοσμηματογραφιας ό Δ. Παπανικολάου τής 
Ρ..τάξεως καί I. Κωστάκος τής Β.’ έκ δέ τής ξυ
λογραφίας ό Α. Πολιτάκης τής Δ', τάξεως.

Έκ τών αίτησαμενων έγγραφή* χατετάχδησαν είς 
τήν Γ’ · τής γραφικής ή δεσποινίς Τσίλλερ καί ό Βαν- 
δώρος, είς τήν Β' . τής γραφικής αί δεσποινίδες Μάσ- 
σωνος, Χρηστοφάκη καί Φαραντάτου-

*
Έκκλησιαοτική τέχνη.— Τδ συμβούλιο* τοΰ συλλόγου 

τοΰ ίδρυ&έντος πρδς ενίσχυσιν τής αγιογραφίας, απε- 
τελεσΟη εκ τοΰ Μητροπολίτου ’Αθηνών, τοϋ αρχιε
πισκόπου Ζακύνθου, τών καθηγητών κ· κ. Ρώσση 
καί Ζολώτα, τοΰ καλλιτέχνου κ. Ίακωβίδου χαιτών 
κ. κ. Μητσοπούλου, Μαργέλλου καί Βρυζάκη.

Σκοπός τοΰ Συλλόγου εινε ή ένίσχυσις τής ’Εκ
κλησιαστικής τέχνης, έπιδιωχθησεται δέ ούτος 1) διά

Γραμματείς εσΰ Βασιλικού Θεάτρου
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τής διευκολύνσεως τής συστάσεως, τής χρήσεως καί 
διαδόσεωςτών έργων τής εκκλησιαστικής τέχνης,όσων 
ή εργασία εινε μαρτύριον τής παρακολουθήσεως τών 
άριστων υποδειγμάτων τής πατροπαραδότου ήμών 
εκκλησιαστικής τέχνης' 2) διά τής συντελέσεως είς 
τήν ανάπτυξιν και τήν βελτίωσιν αυτής, τήν μή έκ- 
βαίνουσαν τοΰ τεχνητού χαρακτήρος καί τής σεμνό- 
τητος τής βυζαντιακής τέχνης καί 3) διά τής περισυλ
λογής παντός έργου οπωσδήποτε άξιολόγου τής βυζαν- 
τιακής έκκλ. ήμών τέχνης έν πρωτοτυπώ, καί τούτου 
αδύνατου δντος, έν αντιγράφω καί τής αποθέσεως αυ
τών μετά τών απαραιτήτων πληροφοριών είς μου
σείο* πρδς καθοδηγίαν καί διδασκαλίαν τών περί την 
τέχνην ταύτην σπουδαζόντιον.

Ό Σύλλογος θά. επιδίωξη τήν ΐδρυσιν άγιογραφικής 
σχολής, έν ή νά τελειοποιούνται οί βουλάμενοι νά 
έπιδοθώσιν είς τό επάγγελμα καί θά προσλαμβάνη υπο
τρόφους, οίτινες είδικώς θα σπουδάζωσι την αγιογρα
φίαν. Θά προκηρύξη διαγωνισμόν μεταξύ των 'Ελλή
νων αρχιτεκτόνων πρδς έκπόνησιν σχεδίου ΐεροΰ ναοΰ 
τελείου βυζαντιακοΰ τύπου, τδ δέ βραβευθησόμενον 
εργον θά χρησιμεύση ώς υπόδειγμα διά τούς μέλλον
τας να οίκοδομηθώσι ναούς εντός καί εκτός τού Κρά
τους. ίά έκδώση δέ είκονογραφημένον περιοδικόν, έν 
ω νά δημοσιεύωνται αντίγραφα αγιογραφιών είτε’ Βυ- 
ζαντίακών είτε νεωτέρων ζωγράφων πρδς οδηγίαν τών 
άγιογοάφων.

Διά τοΰ Συλλόγου τούτου, άν εύστόχως καί δρα- 
στηρίως θέληση νά έργασθή, θά έξοβελισθοΰν έκ τών 
εκκλησιών μας αί κακότεχνοι αγιογραφία;, αί ύπδ 
αδέξιων βιοπαλαιστών κατασκευαζομεναι, οΰτω δ’ 
υπάρχει ελπίς νά προσλάβη ή αγιογραφία τδν Έλλ. 
χαρακτήρα απδ τοΰ οποίου απεμακρύνθη καί τδν τύ
πον 0ν άπαιτοΰσιν αί παραδόσεις καί ή ιστορία τής 
’Εκκλησίας μας.

*
. Jio άγάλματα.— Κατά τήν κατεδάφισιν τών παλαιών 

τειχών τής ’Αλεξάνδρειάς εύρέθησαν δύο μαρμάρινα 
αγάλματα, θαυμασίας- τέχνης. Δυστυχώς στερούνται 
κεφαλής καί ακ^ων, έκ τοϋ σωζομένου 5μως κορμού 
υποτίθεται δτι ανήκουν είς τήν καλήν εποχήν τής 
Άλεξανδριανής εποχής,παριστάνοντα πιθανώς τδ μέν 
τδν Διόνυσον, τδ δέ ’Ερωτα ή Φαΰνον.
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■ίέχΰηνύ ' ~ί ϊ

S-.

χλήυα, έξαπλού) κλάδους και
«τελείρ'τάτ'Μ· ;μ>ά^αράάίάθ«^τόΐί·ίί 

-'©Mt# 
, Με-αξύ

ί'ο> άνορ άνα ΊΙ 5*η 
λεπτήν τί./ιη«, υποΊθεται 

μ,ηίΛβίο'ΐ τών ά χαών 11ε·

-ής Κ-ρκυ-α. : 
VjO ».-·;·>* κα; ε!. θαθ;.· “'· 

u 3 α^αια αγαλμάτια κορώ,
usi άγαλαα-ων χορώ), 3 iuo- 

■j <jv ες ων θα Ό·Λει«··αι 
υ ‘ε/εης 

κγαλμπ·

,τάι ιπίρι

._.·
υεγσττ,ς αυτής αρ/ν Ολ'γιχης ας ας,,« αναχνη-γ.^ο 
τοσον άπσσ/ολήσαν τούς αρχαιολόγους ζηττιεα, εα« 
δηλαδη δ χάλ νο; Έραή; «■«. ϊογον -ρωτο-υπο? η 
άν-ιτυ-ον ΊΙ κεφαλή αυ*η δεν ου«ατα ιζ τυγχρ'θη 
δια -η) ώρα·οτη-α είμη ποο- -ην κεφαλήν του

.Βίλας 
'Γζ ου)ια

Άναοκαφατ In κ<Μ"ί —Κατά τάς άρ/άςΜαίου θά 

άζασκαφϋί, δαπάναις Γε„μα>ών άε/α οφ·νω) τ.ο πάν-

•λ

’ 4ρχα<ολε·γικ«ι ίεαίίξνι, Κα-α τον ληζαντκ «ήνσ 
’* ’ ;· Έν -ή Άμ«'Χ«υ«θ Ά-/

εζωνραφηυε'ω·’ κ-ρφ«ων τών ευρεθε^των ε ς, Γκουθ)·α 
-ής’Κρή-ης καιδκ Χο«-μ πεο -ής Άνα-ο/ική; 
ε'· δοάσεως εν ”ή Ελ)

Έν 'ω «Πατνασσώι 0 κ 
αένης δϊ-λής ΆΟηνίς καί “<Π

Fie ττν I οομϊνικτν σχσλην* b X
)τ·» “ερί τών έ) Έφδσφ ανασκαφώ» Χχτά

ώμ’λησαν έν Αθήνα ;

ημεζω« κ.ρφμων τών ε 
και ό κ Αοπ-ιζ πεσ 

"Ίεζνη

■ί’υών Π<θ7ζδν να τροκ 
'.οού -St \λ·τέυ δο;
ί;;·λί ί;;·*'. £-.χ:
» εζ νΐ/ιε^ικήι —Εις -ό 

ίξ Έλλάδο; 
πο&· Χρίστου ε 

υήν τήν ‘ζ\φ_>δί~ηζ τήν 'Άθηνίν
. ' S' * ' 2' ‘

Γ"'' ”^s -ζγ*η< τζι“ ’ί’' 2ίου
Τά σήλ^ίία τχΰ-π σ^χνιοΛογιχά κ«φ»ήλ,ια χλα-

'ξ ΤΛ/άδοςχα-ετέθησαν άγ-οασθέντα
-ην «υκζογηζ του π.ρς τσυ 
ού Σ'Χάζου

••.'Λβαιπεψαΐή —Παρά του; προποδσς τσυ Βεζουβ’ου 
ανευ-έθη, κεφαχη άγάλμα-ο, θαυμασια, τε/νης, άζή- 

τχόυσα- πΑά^τ^'&^.^ς</τβν-τέτάρτρή' 
Κσ-’χ α-/ά; «ξελήψθη ή άζευοε^.ισα κ«φαλη ώς ί.- 
γον -οϋ Π^αξιτέλο'Α, άλλ’ ή πληοοφορία χύτη δεν 
ζθζωοτ,θΛ άχοιβτε Ό καΟτιΎηττ; ττς Άο/α·ολο*:α;

nJlooRei-ai "·ίμ: Λ-ισ-οοχ*ήαατος τής μάλλον έν
δοξου εποχή-, Έ’Μηνική- Ίί/νης U άνευρ.θε'σα νε- 
»αλη -αοουσ-άζ·' δλους τού; ^α,,ακτήοας τή^τξ/ντρ 
του ΙΙραςιτ'ε/ου, κα'ϊχα Ο«ν επί αιτ'τυ'-Ο’· αο'^τ^με·*

;-αναλη1»<< εογοο 944·>0ιλίνδυ «ίς ααθητήν* τθ3 Πρφ> 
ξ’ΓΦΛβυς. σσ—ς επ: <Μ>>λσν «πλησίασε* εξς ξην ^*1%' 
Ό’υ’-'αν ·οϋ δ(?ασζάλρυ του

Ή κεφαλή αυτή Λοοσςυοιάζει μεγάλω, «"< »f, it 
γέν,ι χα-αχτηϊ.στιχά προ; την τού χαλκ^ου, ijpuou 
του είμ’.,κοίλ-νου «'C 'δ Μουβεΐον τή, Χ«α-^*.ως 

j-opt/ε πσλυ ττν-ου /αλκΐΌ> Έομοΰ. Ίδ φσειδ»;
' -ής αζευίεθς'ση; κευαλης, ή έκορασις .του ποφθίίίΛυ , .

και ή σ^ατος των όφθαλμώζ /«'ς ε’νε χα-Λκτήοι- ' μέ/O'1 σής ι/εσημ€««υΓ
στ'κα εΑΖέ-ετοντα άπα το» γάλκ'νον Έοαην. τσΒΆΐί^ου · ' · · , ,Τ· "* ”

-ις ο σ^/αικος

Μουσε”ον 
σσα·α χανκ*

®|ϊρ5ίίί ώμί- 
" -δ ΙΜ4, 

άναφ^ας καί σπουόαιό-ά-η; χριστιανικήν «νμκάλοψ ν, 
τη) άλάδςσιν '-OJ λαού, ό-ου σβ/εχ-οτηθη ή εν 
Έφέσφ σύνοδος Μεταξύ -ώζ ά?/α“»' ευοησά-ων 
σ-θυδα">-ερον ε'-« το ά;ακα)υφθε* f~ ο<ον τίςβιδλ ,- 
θνκης τή;' ’bffeu ά-οδ«ικ.νΰον ήδη καταδηλως, δτι 
"κάί ή Άθτρα·< ά^ί τοϋ Άδοιανοϋ ά~ο-ελ«^τή< 
προσΐψ » -ή; Άδοιανεισυ Βιβλισθηκης , Ό χ Γ 
Σωτηρισδης «* κο'νωσε σπουοαιοτάτη» 'άαχαΛυψ α 

-ην βεβχ'ωσ ν τής τοποθεσ ας τοΰ έ< Χατιων,ίφ Ή- 
οακ/βίου, όπου ε’χε ίτοατοπεδεύσει μποος τών εί)η- 
νικών-ουνάμεο)* κατά τη* έ; Χα οωνεικ μα/ην U 
άνακά/νψ'ς αΰ-η λύει σπουδα-ότατα ζη-ήαατκ τή; 
άογαιας· ταχτ'χής _Ό χ Λ Κθυμτ ος ώυ. / ησε π,κ 
τών νέων άνασκαφών είς την Τ ιρυνθσ, κα> όκ Δα ρπ- 
φε>δ πε-Ιτοΰ θολού παο' Όαήο«ρ κα1 τής κλασικ'%

Πίστην Γαλλικήν σ/ολην ο κ Σιοτητ «ζη; _ερ 
Μ κτνσιχ-5 συμβόσ Όΐχομενοΰ και πΚο στορικων 
λ.ιΦάνων παοά τήν Χα οώνΐ'αν κα·’* Έλά-'taz, ο δε

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

ΤΗΣ [ΗΒΙΚΗΣ 'TPWZffi ΤΗΣ-ΕΑΛΑΑΟΣ
.’ii όιοίαηοιζ τ^ς. Τβααίζη(

άνώτατ'ς σ?0’ έπ'ήνύαα-'siao-ou /.αοα- 
■*σοά τ«ρ· Ταιχ'ΐυ-Ίι^ιω τηί Ίοαπεζης κοταθ.- 
ηφξήθη ε’; δοαχμα;Κισ/ιλςας ϊ_£Λ00> , _

, 'κα- ά—οξοσε'ς^ έκίογουν-αι καθ’ ίκα- 

j'Ex tof Γραφώ* Toa^i·,!/

' Κατίθίσε'



ΔΙΑ ΤΟΎΣ Κ. Κ· ΣΎΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
‘Em τή ένάρξει τον Ε'. Ιτους παρακαλονμεν 

θερμώς τούς Ιν ταΐς ίπαρχίαις χαί έν τφ έξω- 
τερικφ χ. χ. συνδρομητάς μας, όπως ευαρεστού
μενοι Αποσιείλωσιν Απ* εύθείας πρός τήν 

ίν Άθήναις διεύθυνσιν τής «Πινακοθήκης» τήν 

συνδρομήν των- Ή Απ’ ευθείας πρός ήμάς καί 

ούχί διά μέσου τρίτων προσώπων αποστολή τής 
συνδρομής ού μόνον καθιστή Ασψαλεστέραν τήν 

λήψιν αυτής, Αλλά καί Απαλλάσσει ήμδς δαπα
νών καί καθυστερήσεων, ίνφ διά τούς κ. κ. 

συνδρομητάς ούδεμία έπέρχεται ζημία.
Ή Αποστολή τής συνδρομής γίνεται ευχερέ

στατα διά ταχυδρομικής έπιταγής, ής τά έξοδα 
παρακαλοϋνται οί κ. κ. συνδρομηταΐ νά κρα- 

τώοιν έκ τον ποσού' τής συνδρομής· Εύελπι- 

στονμεν δτι ή δίκαια παράκλησίς μας θέλει ει- 
σακουοθή, ινα δέ εξακολούθηση Ανελλιπώς ή 
Αποστολή τού ψύλλον δέον ή συνδρομή νά Α

ποστολή Από σήμερον μέχρι τέλους του μηνάς, 

καθότι ή συνδρομή κατ Απαράβατου δρον εΐνε 

προπληρωτέα. Ή άπόδειξις θά στέλλεται 
Αμα τή λήψει τής συνδρομής.

μ .
Εντός τοΰ μηνδς ΜαρτΙον

θά ίκδοθ ή 

τό ίτήσιον δ&ρον πρός τούς συνδρομητάς τής 
« Πινακοθήκης»

μεγάλη φωτοτυπία χρωματτότίι 
είς μέγα σχήμα .

ξξοχον I ρ γ ον τέχνης.
θά διανεμηθή μόνον πρός τούς προπλη

ρώνοντας μέχρι τέλους Μαρτίου 

τήν ετησίαν συνδρομήν των. 

'TSnSzT«
"Εντοκοι καταθέσεις.

Ή Έθνιχή Τράπεζα δέχεται εντόκους καταθέσεις 
εις τραπεζικά γραμμάτια καί εις χρυσδν άποδοτέα 
εις ώρισμένην προθεσμίαν ή διαρκή. Αί είς χρυσδν 
καταθέσεις και. οι τόκοι αυτών πληρονονται είς τδ 
αύτδ νόμισμα, εκ 8 έγένετο ή κατάθεσις..

Τδ κεφάλαιον καί ο! τόκοι των ομολογιών πληρώ
νονται εν τω Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου έν τοϊς Ύποκαταστήμασι τής 
Τ^απέζης, εν Κερχύρμ δέ Κεφαλληνία καί Ζακύνθφ 
δια τών υποκαταστημάτων τής Ίονικής Τραπέζης.

Τόκοι καταθέσεων

2 ι 1 
» 2
» 4 
» 5 

At όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων
_>ί..ι__ ι* ___ &·.. ..... .......»

2 1)2 »
»3

4

I 1)2 τοις 0)0 κατ’ ϊτ. διά^κατ.’β μηνών 
έτους 
ετών 
ετών 
ετών 
εχδίδονται 

κατ’ εκλογήν του καταθέτου όνομαστίκαί ή ανώνυμοι.

I AiOJKHSlS' TBS S8S, fPASSftS TBS MiilE

γνωστοποιεί
δτι σήμερον ημέραν 'Τρίτην καί-ώραν 10 π. μ, ένέρ- 
γηθήσεται έν τώ Καταστήματι αυτής καί ενώπιον 
τοΰ Γενικού Συμβουλίου, έν.δημοσϊμ συνεδριάσει, ή 
τέταρτη κλήίωσις τοϋ έκ δρ. 20,500,000 δανείου της 
ή ώριβ^ένη διά τήν 1 Μαρτίου 1905.

Κατα •τήν χλήρωσιν ταύτην θέλουσιν έξαχθή έκ 
τής κληρώτίρος οεκαέξ (16) αριθμοί Ομολογιών μετά 
λάχνου.

Έν ’Αθήναις τή 1 Μαρτίου 1905
Ό Διοικητής Σ. ΣτρΚτ

Εξεδόθη δ μικρός θησαυρός τής Γαλλικής 
γλώσσης, ήτοι νεότατα πρόχειρα λεξικά

Συνταχθέν ύπο Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΤΛΟΥ, καθηγη- 
τοϋ τής Γαλλικής έντή’Εμπορική Σχολή Κων)πόλεως.

Τιμ&ται έκαστον δραχμάς 4 Αδετον 

Χρυσοδεμένον δραχ. 5.

Τά πρόχειρα καί νεώτατα ταΰτα Λεξικά τής 
Γαλλικής, τά όποία ποοσφέρομεν είς τήν δημο
σιότητα εινε τφ δντι 0 η σ α υ ρ δ,ς ανεκτίμητος, καθ’ 
δτι ό πολύπειρος και διαπρεπής «υγγραφεύς αυτών 
δέν άντέγραψεν όπως ήδη συνειθίζεται εις τον κλά- 
δον τούτον τής φιλολογικής εργασίας, άλλά έγραψε 
κα! απεθησαύρισεν εν αυτοϊς κατόπιν πολυετών μό
χθων καί υπομονής, ενδελεχούς μερίμνης και εργα
σίας επιστημονικής καί εϋμεθόοου, πάσαν ,νεωτέραν 
λέξιν χρήσιμον κιί αναπόφευκτου, συμπληρώσας αύτδ 
καί δι’ όλων τών Κυρίων ονομάτων.

Άπλοΰν μόνον βλέμμα άρχει· δπωςπεισθή τις οτι 
τά Νεώτατα καί Πρόχειρα Λεξικά μας Έ λ λ η- 
ν ο·Γ α λ λ ι κδ ν καί Γ α λ λ ο-’Ε λ λ η ν ι κ ό ν, τδ 
όποιον περιέχει και τήν γνησίανπροφοράν 
όλων τών Γαλλικών λέξεων, εινε τά άριστά των μέ
χρι τοΰδε έκδοθέντων.

"Εκδοσις έπί χάρτου άρίστης ποιότητος καί με 
στοιχεία ευρωπαϊκά. Ό αγοράζων καί τα δύο πληρώ
νει μόνον δραχμάς 7 άδετα καί δραχμας 9 χρυσοδε- 
μένα.

Έκ τών ’Εκδοτικών Καταστημάτων 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ. ΦΕΞΗ

'" ΜΐΌΠ^ϊΈωΚΑ1¥θηΐΑ~'
Ίδρυθέν έν Άθήναις κατά τό έτος {$70

Έν αυτώ πωλοϋνται λιανικώς και χονδρικώς έκτος 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης και χάρτου καί 
τά έν τφ ίδίω. άτμοκινήτφ έργοστασίφ κατασκευαζό- 
μενα είδη, ήτοι'

Φάκελλοι καί βιβλία εμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας μέ κατατομάς επιχρυσωμένος. Πένθιμος επιστο
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Γλυπταί έπί μετάλλου 
καί ξύλου Σφραγίδες καί έκ καουτσούκ καί πλάκες 
διά θύρας έπί σμαλτωμένων ελασμάτων.

‘Επιΰκεπτήρια κατασκευάζονται στιγμιαίως καί 
διά χαλκογραφίας.
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