
■·
* 
ί·

« ΠΕΡΙΕΧΟΜΕϊΐΑ

’Αρχαιότητες Δωδώνης. (Άρμα Νίκης.— “Ερις περί 
τοΰ τρίποδος,— Νομίσματα).

■ -Άρτεμες λουβμί.νη ύπό F.JPoucher :

Ποιμένες ’Αρκάδες ύπό Ν. Poussin. .

. Ό Παρνασοός. ύπό Maptegna. '

ΠαναΟήναια, ύπό F. Buffet.

■ Δάαος.

Ννβτικάς δεϊπνος. ^ύπό Titiano. ’ .

·Ε«Ιδάνρος·*’.Ασκληπιεϊον. , ' .....

Μοθχδεν. Ή πομπή ποΰ Δωικητοΰ,. ' ■

Διάδοχος Κωνσταντίνος.

Τό ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον ’Αθηνών; .

’© Ίησοϋςόπιτού δροος Έλάι&ν, ύπό Hofmann» Νομίσματα.

Τό άρχαιολογιζόν πυνίδμίον, ύίτδ Δ. Κ. 

. Τάγράμματα, ύπό ΕΙρ. Άσωπίου.

Τά κάχάαία, ύπό Δ. I. Καλογεροπούλου.

• ΊΙ Ιερά πομπή, ύπό.Άλκυόνος.

Τά ψεϋδος. ύπό Μ. Γκίρκΰ. -

' ηίντζΐ).. (Ανέκδοτα/.
Άλήθΐέαε. ■ · - s..

Σν^μειώσεεΐ ένός μηνάς, ύπό Δάφνιδοε.

- Καλλετεχνιχή, χίνησις.

l·' ΕΙΚΟΝΕΣ' - /

SW-ί ’ ΧΥΝΔΡΟΜΗ : Έτησία Ιν "Ελίάδι δρ. 12 — 'Εντρ άλλοδαπί] φρ. χρ. 12.

ΓΡΑΦΕΙΑ ·. Όδδς ΐ*' Σίητ(μβρίόν 85.— τίΜΗ τεύχους δρ\ 1,20.
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ΔΗ Λ £2 XIX

Παρακαλοΰνται Οί κ.κ συνδρομή- 
ται επαρχιών καί εξωτερικούδπως άματή 
λήφει τοΰ παρόντος φύλλου άποότείλωσιν 
απ' ,εύΰείας πρός τήν έν ‘Αδήναις 

Διεύ&υνσιν τής ^Πινακοθήκης» τήν συν

δρομήντωντοΰ Ε’. έτους, -ήτις έχει πρό 

πολλοΰ δρισθή προπληρωτέα. Μετά 
λύπης μας ·&’ αναγκαοθωμεν άνέυ ού- 
δεμιας πλέον έξαιρέσεως νά δια- 

κόψωμεν τήν αποστολήν. τήςμ« Πινακοθή

κης» πρός όσους δέν άποοτείλουν έντός 
-τοΰ μηνός 'Απριλίου τήν συνδρομήν των.

*
Άνβύ έντνηον Ιπρδεϊξεως, άννπογράφου και 

μετ' ανξοντος άρι&μοΰ, ονδεμία πληρωμή άνά- 

'γνωρίζεται. .

♦ '
Ή έκδοθεϊσα φωτοτυπία
«Ό άπο·ζωρχ<ί|ΐά<ϊ τΛς νύμφης» 

θά διανεμηθή μείά τοΰ προσεχούς φύλ
λου μόνον εις τούς.πληρώσαντας συνδρο
μητάς. ■

Έρωτώντι.— Ή -Πινακοθήκη» Ιχιι τήν υψηλήν τι
μήν απ’ άρχής τής έκδόατώς της να (χρ ώς συνδρομητάς 
τήν Α. Μ. τίν Βασιλέα/ιήν Α. Μ. τήν Βασίλισσαν, τήν

A Β. Ύ.ψ. τδν πρίγ’κήπα Νικόλαον. καί επ' έσχατων 
τήν A. Β. Ύψ. τήν πριγκήπισαν Άλίκην. Ή τόιαΰτη 
δαψιλής Βασιλική τννοια Ινιοχύιι μιγάλαις ~ήμάς τις τδν. 
ύπέρ τοΰ Καλού άγώνα, δν άντλάβομιν.

Ρ-μ-ν.— Και τδ έπιοτόύσάτί; Μακάριοί οί πτωχοί 
τφ'πνεύματι. . . ,

*Αντιμ.«λλι«ρφ.— ΤΙ σημαίνει; Μαλλιαρός τΤνβ και δ 
σκύλο; μου. Μή βλέπτττ τά προσχήματα. Μαλλιαρός θά 
ε!πή α’} ανιεθνίκδς και β' I άμαθής. Όί λιξικογράφρι τοΰ 
μέλλοντος, ουιω θά εξηγούν την λέξιν. Αεν ενοοΰμεν 
βέβαια τούς μειαχειριζομένους είς εΤ3η τινά τοΰ λόγου 
γ ν ήσ ι ο ν δημώδες Ιδίωμά.

Φί'ΐφ.—'Όλαι αί δδοί ' &γουοιν είς 'Ρώμην, καί. δλαι 
αί άνοησίάι εις τδν . . «Νούμάν». ■

Κ«λλιτίχνν).—Ό "Αλμα Ταδέμα είνε Επιφανέστατος 
ζωγράφος Ιστορικών εΐκόναιν,εμπνεομενών ώς έπι τδ πολύ 
εκ τής αρχαίας’Ελλάδος καΓΡώμης.-Εσχάτως έζη' μα
κράν τοΰ κόσμου, είς μίαν ϊπαυλιν .τοΰ Λονδίνου. .Πλιϊ- 
στα θέματαΕνεπνεύσθη έκ τής αρχαίας "Ελλάδος, ώς «η 
Άνάγνωοις τοΰ Όμηρον·, ·ιϊς τον ναόν τής ’Αφροδίτης», 
ή ·Σατφτή» κ.τ.λ. . ; < _ '

Πίρΐϊργφ. — Τδ ψευδώνυμόν της ή Κάρμτν Σΰλβα 
εξηγεί ή ίδιά. •Όταν ήμην μιέιρά, λέγει, ήγάπων νά. περί- 
φέρωμαι.είς τά δάση τής. πατρίδας μου καί ν' άκοΰω τδ 
άσμα τ&ν πτην&ν.’Ηϋέλήσά νά ψάλλω ώς αύτά καί διά 
τοΰτό ξλαβα τό όνομά αυτό. Κάρμεν = άσμα καί Σνλβα- 
δάσος

Κ. Λ. Λευκάδα. — Τά ποιήματα σας, τα συνοδτΰοντ,α 
τήν τόσφ χαριτωμένην Επιστολήν σας, έάν τά κρίνώμτν ώς 
πρωτόλεια, τϊντ πολύ καλά. Άλλά. διά τήν •Πινακοθή
κην» είνε πρόωρα., Έν τοΰτοις, έάν ή ποιητική παρα
γωγή δεν περιορίζεται είς αύτά, στείλατέ μας και άλλα·, 
"σως φανΰμεν ιύτυχέσττροι.

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ
ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΝΤ ΤΕΤΑΡΤΟΙ ΤΟΜΟΙ ΤΒΣ “ίίίΒΟΘΒΒΒΒ,Λ
Πωλοννται εί( τά γραφεία /άις Λντι 1,50 

έκάατόν. Ταχυδρομικών άποοτέλλονται els τας 
Επαρχίας όντί άραχ. 2. Els ιό εξωτερικόν 

φρ. χρ- 2·
ΰαρ' ήμΐν εύρίακόντάι και καλύμματα προη

γουμένων τόμων. - -

)

ί

gEtggB , · \ ; , / ' ,- --—

ΕΙς θαυμασίαν φωτοτυπίαν μεγάλου μεγέθους '

310 ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΊ :

’Αρχαία ‘Ελληνική σκηνήεργον τοΰ επιφανούς, ζωγράφου Rochegrosse.
. ‘0 «ΑΏ0ΣΩΡΙΣΜ0Σ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ»είναιπίναξ ύπερόχου έμπνεύ-

| σεως, έργον ‘Ε λ Ζη ν ι κό ν τήν φυχήν.

Τήν φωτοτυπίαν αύτήναπό σήμερον ■ , , ’

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΩΣ ΔΩΡΟΝ
ή «Ιΐίνακοθήκη» έίς. τους 'συνδρομητάς της τούς προπλ η ρωνοντας μέ

χρι τέλους ‘Απριλίου έ έ. τήν έτησίαν συνδρομήν τοΰ Ε'. έτους.

- 01 μή πληρώσαντες ίτι ΰς σπιύσωσιν, διότι όλίγα μόνον έςττνπώθησαν άντίτύμα.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

0 ΧΩΣΤΟΣ ΔΕΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΕΝΟΡΟΣ ΕΛ.ΙβΝ

ΕΛΛΑΣ — κο<τΐς τ^ς ΆΦανασίας — καΦίσταται τό ένιευκτήριον τώι1 
σοφώντής Δνοεως. Ή γή, έν ή ή Τέχνη διήνοιξε τούς πρώτους και Απα

ράμιλλους δρίζοιτάς της μέ ενα χείμαρρον φωτός, έν ή ή Διάνοια έτά- 
νυσε τά πτερά της καί ύψωσε τόν "ΑνΦρωπον μέχρι τον Δημιουργόν διά 

τής Έμπνεύσεως και τής Έρεύνης. ή γή τής Δόξης καλεϊ είς προσκύ

νημά. τους ΐερόφάντας τον Αρχαίου Ναού. όί όποιοι &ά τής Μελέτης καί
■r ΐής Σκαπάνης εΙσήλΦον είς τά Αδυτα, ποΦοΰντες μίαν Άνάοτασιν τέχνης 

κμΐ έκζητονντες τό φως έκ των έγκάτων τής Ευτυχούς ταύτης γης. Ή 
"Ελληνική Άρχαιάτης ήΐις εϊνς τά σύμβολον τής’ ΈλευΦέρίας τοΰ Πνεύματος, τό Α τής Γνώσεως 

ό' mig^Asτί>υ 'Ωραίου, ζή'και νεκρά. ’Ηβική καί Επιστήμη καί Ζωγραφική καί Γλυπτική και 

θίαιρό«.χπί' ^ρήαικί} καί Ηοίήξίξ μαί Ρητορική και Φιλοσοφία και ’Αλ,κή άπέτέλεσαν τόν "Ολυμ
πον. άμά λαμπηδόνας τάΰδΐ^ίάύκαΦοδήγέΐταικαΙ σήμερον ίτι ή οκεπτομένη ΆνΦρωπότης. 

Εις στίχος Όμηρου καί μία oigo^ij; Πινδαρική καί ?ν 6flKa Πλμτωνικόν καί μία στήλη Παρ- 
Φεν&νας κμ! Sv κιονόκρανά* Εάρ^φκο? δέν Ιρρφα'ρίζουν μέ δλον τόν όγκον τής νεωτέράς πολυ- 

γνφσίρς. Too κόσμου Εκείνου τήϊΓ Αμαράντου ή κληρονόμος πανηγυρίζει. Συνέρρευσαν πανταχό- 
Φ'εν έρευνηται είς τά εύκλεά Ιβά^φη τής, ΙνΦα ύψουντο οί καλλιμάρμαροι ναοί καί οί υπέροχοι 

άβεν Λί'ίδίύβιο τό Λίμία^α των βωμών καί ίων φορμιγγών τό ήδύ μέλος. Πανταχοΰ 

Φά ενρωσι μνημεία διά νά γονύπετήσουν. Ή *Ελλάς, μήτηρ στοργική, διεφύλαξεν είς τους κόλ

πους της έπι αιώνας τους Φηβαυρούς της. Καί τήύς Αποδίδει τώρα, δτε ύπεχώρησεν ή βαρβαρό- 
τής, είς τόν Φαύμασμόν μάΐ τήν λατρείαν, Μετ’ άύτών, Αντιπροσώπων τής παγκοσμίου Συνειδή- 

σεως, ΑόρατοιΦάαημπαρίσταντα/ καί οί ζένοί Λαοί, ρίτινες, έκπολιμσβένιες. εΐόφέρουσι τόν λιβα
νωτόντων τόν αίνον, 8ν άήαπέμπει πρός τό Άρχαϊον πνεύμα ό νεώιερος Νους. Και έν τή 
δμίεή τούτη.Αποστολή οί ίεροφάνται της ’Επιστήμης τοΰ νεκρωΦίντος άλλ’ Αναστάντος Έλλην. 

κόσμου, έζήτησαν ξενίαν έν τφ ήμετ^ρίβ έί^φει. καί χαιρετώμεν ήδη αύτόύς, ώς τούς προσφιλε- 
αγέρους έταίρονς. 'Η πατρϊςήβ^τν ^ΐ πάράόχβ.τίά' κόσμον, ον ζητοΰώ. Ο αύτός ώς τό πάλαι 
γλώιύςτής Ά*τι*ήξ.ή^0ς> ήλιος' Ι^οήββ^ί^ περιβάλλη τους ψυχρούς τής.Δύοεως. μελετητάς

καί Φάβφμίίιή]τήν καρδιάν των· Τούς αύτούς τής έλαίας Φαλλούς, ποΰ καί που καί παρι- 

λισσίρή δάφνης κλώνάς Φά αυνάντήση τό έταστριόν βλέμμα των. Μόνον βωμούς δέν Φά ίδωσιν 

νψωμέ^ρής κά| μόνοι' Αγάλματα δέν Φά Ατενίρωσιν Ακέραια. *0 χρόνος, ευλαβέστερος τών άνφρώ- 
.πα>ν,'·τ>άί,περιέαίύ)οέ'. Οί ανΦρωποί, τυφλοί, τά συνέτριψαν.

Άλλ’ δ κόάμώς έμα>’έρχεται είς τούς πρώτους του έρωτας. Οί Απόγονοι τών καταστροφέων, 

οίονει μετρνίιΟδντες. πά^ίϋ^ν. τας πρλΰτιμοτέρας σνμβολάς εις τήν έξερεύνησιν τοΰ Αρχαίου κό
σμου, &νέώίαή/άγ τά Ιδάφη καί· έμελίτησαν τόν Αρχαϊον βίον και τήν Αρχαίαν τέχνην. Τά πορί

σματα και τάς νέας έρεύνρςτων Φά έξαγγείλωσιν έν αύτή τή γή. είς ήν δικαιωματικώς Ανήκουν. 

'Υπό τήν Άκρόπολιν καί παρά τήν Πνύκα οί Πρυτάνεις τής Αρχαιολογικής ’Επιστήμης Φά λο-
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γοδοτήοωαι καί &' άνταλλάξωοιν Ιν δνόματι τοΰ Ελληνικόν πνεύματος τδν άοπαομδν της άδελ- 

φότητος- *H "Ελληνική αρχαιολογική Επιστήμη &ά είσφέρη καί αντί/ τάς ονμβολάς της, ίσως 

πενιχρότερος, άλλ’ εξ ίσου ειλικρινείς καί ενσυνειδήτους. θ’ άνοιξη τά Μουσεία της — Ναούς τον 
άρχαΐον πνεύματος — καί &ά παραμερίσωσιν αι κιγκλΐδες τών Ιρειπίων, τών άναπεπταμένων εις 
τδν δϊον αΐ&έρα. 'Η προσέγγισις τών άλλοε&νών άλλ "Ελληνοτραφών άρχαιοδιφών πρδς αύτά 

ταντα τά περισωύέντα κειμήλια, ΰά εΐνε μία πνευματική ίορτή, άνταξία τών παγκάλων άναμνή- 

οεων καί τών εύγενών πόύων των. θά ευλογήσουν τά εργον των οί δύο θεοί, ρΐ παλινοστήσαν- 

τες καί επί βά&ρων νψωύίντες εις τδν νεώτερον Παρθενώνα: ή βεά της Σοφίας μλ τδ δόρυ — 
ούμβολον Ιπικρατήσεως — και δ &εδς τον Φωτδς με την λύραν — ούμβολον φδών καί ύμνων. 1·

Λ. Κ.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΩΔΩΝΗΣ

Κεφαλή Ά&ηνάς. Αλών τρέχων,

Κεφαλή Διάς.

Κεφαλή: “Αρης κρατών
Μάρκου Αύρηλίου τρόπαιον και άκόντιον.

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

[>Τ4 γράμματα« ελνε το τελευταΐον εργον τον αειμνήστου Είρηναίου 
Άσοιπίου, δπερ ήρξατο γράφων ε13ικώς 3ιά την ·< Πινακοθήκην καί 
δπερ άφήκεν ημιτελές, έπελ&όντος τοΰ θανάτου. Το δημοσιεύομεν μέχρι 
τής λέξεως iv jj ακριβώς έσταμάτηοε την χείρα του ή παγερά τοΰ θα
νάτου πνοή.]

I

ΔΑΝΤΟΥ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΝ

Γνωστόν δημώδες άσμα τών επαράτων χρό
νων τής δουλείας λέγει :

Φεγγαράκι μου λαμπρό 
Φέξε με νά περπατώ 
Νά πηγαίνω ς'το σκολιά 
Νά μαθαίνω γράμματα 
Τοΰ θεοΰ τά πράμματα.

’Αλλά κατά την Κ' εκατονταετηρίδα άλλως 
εχουσι τά πράγματα- είναι ό αιών τοϋ αίύομί- 
νον πνρός :

“Αριστον μεν νδωρ' ό 3ε 
Χρυσός οΐ&όμενον πΰρ 
"Ατε 3ιαπρέπει νυ- 
και μεγάνορος έξοχα πλούτον.

Είναι ό αιών, καθ’ δν δεσπόζει η χάβρα τοϋ 
... χρηματιστηρίου, ή καταπάτησές τών ξένων 
οικοπέδων, ή φυγή τοϋ ταμίου σύν τφ ... τα- 
μείω, καί τά γράμματα δέν είναι σήμερον απο
λύτου ανάγκης, ώς δεν ήσαν. έπι τών χρόνων 
τοϋ Άριστοφάνους : «Μά τούς θεούς είμαι άν
θρωπος τιποτένιος», λέγει ό Άλαντοπώλης τφ 
Δήμφ.—>«Άμ’ χαρά ’ς τήν τύχη σου ! Είσαι 
λοιπόν πλασμένος διά νά έλθης εις τά πράγ
ματα» — «Μά ευλογημένε, δέν έχω καμμίαν 
μάθησιν, μόλις ξέρω πέντε κολοβογράμματα καί 
αύτό κακό» — «Και αύτά άκόμη τά πέντε ήμ- 
ποροϋσαν νά σέ βλάψουν, διότι ή δημαγωγία 
δέν ταιριάζει είς τούς καλαμαράδες και τούς 
τίμιους, άλλ’ εις τούς άγραμμάτους καί κατερ- 
γαρέους. ')» Καί ή τνά Δήμου συμβουλή περί 
τής εντελούς τών γραμμάτων άχρηστίας, τόν 
κόσμον περιελθοϋσα καί εις τήν κοιτίδα αύτής 
έπανακάμψασα, άνέδειξεν έν παντι τόπφ καί 
χρόνφ σοφούς άνευ γραμμάτων έν τούτφ δέ ή

1) Άρωτοφ. ‘Ιππ., 186 χ. έφ.

αληθής ευφυΐα, διότι τί πεζότερον ή τό γίγνε
σθαι σοφόν διά τής πεπατημένης τών γραμμά
των όδοΰ ; Τό άκρον άωτον τής ευφυΐας έγκειται 
είς τό φαίνηταί τις δ,τι δέν είναι, τάνάπαλιν 
τοΰ παρ’ Αίσχύλφ περί Άμφιάρου ειρημένον :

Ού γάρ δοκεΐν δίκαιος, άλλ’ είται θέλει.
ΔΓ δ και πάς ειλικρινής τών γραμμάτων φί

λος μετά λύπης ομολογεί, δτι οί φιλόβιβλοι χρό
νοι τής άναγινωσκούσης βιβλία Ελλάδος παρήλ- 
θον δυστυχώς άνεπιστρεπτεί, και δτι ούδεις δια
φέρεται πλέον περί τών βιβλίων- μόνον δέ τά 
— κατ’ ευφημισμόν — λεγόμενα διδακτικά αγο
ράζονται έξ άνάγκης- «άνάγκφ δέ καί θεοί 
πείθονται.» Καί υπομονή ώς πρός τάς επαρχίας, 
άς μύρια δεινά μαστίζουσιν, ένίας δέ τούτων καί 
τής Σταφιδικής Τραπέζης οί ατελεύτητοι ... 
έκλογαί, πρός αϊωνίαν τοΰ κλεινού 'Ρωμαίϊκου 
δόξαν, άλλ’ άστοργία πρός τά τέκνα τής διά
νοιας, πρός τά βιβλία έν αύτή ιτι τή πόλει 
τοϋ αΐθομένου πυρός καί τοϋ μεγάνορος πλού
του, έν τή πόλει ής υπήρξε πολιούχος ή αγα
πητή τοϋ Διός κόρη Παλλάς Άθήνη, θεά τής 
σοφίας καί τής φρονήσεως, οΐα καταισχύνη ! οΐα 
τών πατρίων λήθη ! οΐα Σατανά ειρωνεία !

Οϋτω πάς ό έχων τό ατύχημα νά φιλοπο- 
νήσν) σήμερον βιβλίον έν Έλλάδι μετά τόν α
γώνα εύσυνειδήτου συγγραφής υποβάλλεται είς 
τόν ετι δεινότερον τής έκποιήσεως αύτοΰ. Έκών 
άκων δέ εισέρχεται είς τδ Καθαρτήριον τοϋ 
Δάντου, ίνα έξαγνισθή έκ τοΰ βαρέως τής συγ
γραφής αμαρτήματος, διότι τά έπί Τουρκοκρα- 
τείας «θεΐα πράμματα» τοϋ δημώδους φσματος :

Νά μάθω γράμματα 
Τοΰ θεοΰ τά πράμματα 

έγένοντο έν τή έλευθέρρ: Έλλάδι

2) Έπτάέπΐ Θήβας, 592. «Τούτων τών λόγων ρηθέντων 
εν τώ βεάτρω πάντα; Αθηναίου; φασϊν αποβλέψαι έπ'ι’Δρι- 
στείδην τδν επιχληβέντα δίκαιον.» (Σχολιαστή;).
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Διαβόλου αράμματα,
δι' δ καί πάντες οί συνετοί άνθρωποι άποφεύ- 
γουσι στΛυρζχο·πο{β.ενοι τά διαβολικά, ώς ευ
σεβείς καί σεβασταί κυροΰλαι.

II

fl ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

Τά πάντα δυστυχώς μαρτυρούσε την ανω
τέρω πικράν αλήθειαν, δτι ειμεθα άστοργοι πρός 
τά τέκνα, τής διανοίας, τά βιβλία, δεόμενα καί 
ταΰτα πνευματικού τινός . .. σιτηρεσίου. Έστω 

μοι δέ τών λ.εγομ.ένων μαρτυρίου καταπληκτι
κής πεζούς, ή έκ τοϋ τάφου άνάμνησις αυτή, 
ή «απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη» τοϋ αλησμό
νητου Παυλίδου. Ό αγαθός καί γλυκύς ούτος 
άνήρ — γλυκύς ώς τδ μέλι την ψυχήν — ό 
φίλος τών λογιών είχε πειραθεΐ νά συνδυάση έν 
τώ πασιγνώστφ αυτού τής όδοΰ Αιόλου ζαχα
ροπλαστεία τά δύο ταΰτα δλως άσχετα καί 
ανόμοια πράγματα, τά τερψιλαρύγγια καί τά 
τερπιδΆνοια ήτοι τά γλυκύσματα καί τά βι
βλία, ίδρύσας δανειστικήν βιβλιοθήκην, σωζω- 
μένην άχρι τοΰ 1'8... άλλ’ οί εις τήν ζαχαρο-

. Po
u

ss
in

 ' 
Π

Ο
ΙΜ

ΕΝ
ΕΣ

 ΑΡ
ΚΑ

ΔΕ
Σ

βιβλιοθήκην φοιτώντες έπλήρωναν τδ μπακλαβά, 
το καταιφι, τό γαλατομπούρεκο, τόν άργολάβο, 
την τούρτα, τά γλυκύσματα, άλλ’ έλησμύνουν 
όμως πάντοτε οικοι τήν συνδρομήν των αναγι- 
νωσκομένων και ό αρχών τών άνίμων Αίολος 
έσάρωσε τά βιβλία- τά τερηιδιάνοια ήφανίσθη- 
σαν καί έπέζησαν τά τερψιλαρύγγια πρός δόξαν 
τορΰ πατριάρχου εκείνου τών ζαχαροπλαστείων, 
τού πάντων άρχαιοτάτου.

Άλλ’ούδέν τούτου μάλλον φυσικόν, διότι άπό 
καταβολής κόσμου ό στόμαχος ύπήρξε καί εξ
ακολουθώ ών ό αρχών, ό δεσπότης, ο' δυνάστης, 
ό Σουλτάνος τοϋ ανθρώπου, ό πάσας τάς πρά
ξεις αυτού διέπων. Καί άν έξετάσωμεν άναλυ- 
τικώς διά τοΰ μικροσκοπίου τής διανοίας πάντα 
τά μ.εγάλα τής ιστορίας γεγονότα, τά καταλι- 
πόντα έποχάς : επαναστάσεις, βασιλέων και ηγε
μόνων εκθρονίσεις, λαών έριδες, πόλεμοι καί κα-
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ταστροφαί, θέλομεν άνακαλύψει τό στομαχικόν 
μικρόβιον. Ωσαύτως καί έντφ δ'/φ-οσίφ βίφ πα- 
νήγύρεις, τελείάς, άγώνας; έπισκέψεις καί άντε- 
πισκέψεις βασιλέων, ηγεμόνων, πριγκίπων, πρεσ
βευτών, ύπουργ·ών, ναυάρχων τά πάντα λήγουσι 
διά συμποσίων ή δείπνων καί ό ημερήσιος τύ
πος σπεύδει ν’ άναγράψη τό menu, τής λέξεως 
πολιτογραφηθείσης'έν τή διεθνή ήμών αττική. 
Άλλ ’ ό στόμαχος δέν είναι μόνον όργανον δη
μόσιον, είναι καί κοινωνικόν υψηλά έπιτελοΰν 
καθήκοντα. Καθ’ έκάστην εχθροί συμφιλιούνται 
θύοντες τή γαστρί' διά. τοΰ στομάχου πανηγυ- 
ρίζομεν γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις καί—])ΟΓ- 
ribile diclll — κηδείας διά τοϋ λάρυγγες εΐς 
τήν γαστέρα ό λευκός ή ροδόχρου; καμπανίτης, 
δι’ ου εύχόμεθα τοίς φίλοις ρίδινον τόν βίον 
καί πάν αύτοϊς καταθύμιον.

'Γιμήσωμεν ούν τόν στόμαχον διότι δέν είναι 
μόνον δργανον δημόσιον καί κοινωνικόν, είναι καί 
σκεύος ιερόν. Διά τοϋ στομάχου έλάτρευον οί 
άρχαΐοι τό θειον καί τό Τυπικόν πλειστων τής 
αρχαιότητες λαών,— ιδίως δέ τών 'Εβραίων έπί 
Σολομώντος, είναι πράγματι βιβλίον μαγειρι
κής. Δέν άναφέρονται αμνοί, αίγες, κριοί, βόες, 
μόσχοι, άρτος, άζυμα, σεμίδαλις, οίνος, ελαιον, 
ύδωρ; Δέν μνημονεύονται σφαγεία, θϋται, αίμα, 
στέαρ, πύρ, τέφρα; Θέλετε ναι σκεύη·, ύπάρ- 
χουσι πήλινα καί χάλκινα, χύτραι, επιθέματα, 
κρεάγραι, πλήρης ουοχευή μαρε<ρζκ>'.Ή δέ τών 
κρεοπωλών λέξις ογάζω επανέρχεται άνά πάσαν 
στιγμήν καθ’ ολσυς αυτής τούς γραμματικούς 
χρόνους καί τύπους. Καί πάντα ταΰτα "να λα- 
τρευθή τό Θειον. Άναντιρρήτως ή λατρεία ητο 
τότε λίαν δαπανηρά. Είναι όμως αληθές ότι οί 
αρχαίοι θεοί ηύχαριστοΰντο εΐς μόνην τήν ευω
δίαν τής κνίσσης, ώς καί ό θεός τών Εβραίων, —

Kai iboggtivi^ Κύριος ό θεός' δομήν εδω- 
όίης— καί ότι τά κάλλιστα τεμάχια τά 
ετρωγον οί ίερεΐς, άλλά μήπως δέν τά ετρογον 
έν σνόματι τών θεών ή τοΰ Θεού ;

Άλλά καί σήμερον ετι τής Κ' έκατονταε- 
τηρίδος άρξαμένης, δεν έορτάζομεν και πανηγυ- 
ρίζομεν τάς ίεράς τοΰ έτους ήμέρας διά τής 
γαστέρος; τά μεν Χριστούγεννα έσθΐοντες έψη- 
τόν καί παραγεμιστόν ινδικόν γάλλον — κοινώς 
ντιάναν — τό δέ Πάσχα οβελίαν ; Δέν έβραί- 
ζομεν καί ενταύθα ανηλεώς σφάζοντες άνά χι
λιάδάς τόν παροιμιώδους άγαθότητος καί άμνη- 
σικακίας άμνόν, τό βάρβαρον εθιμον καί τό 
ονεμα Πάσχα παραλαβόντες έκ τών Εβραίων,

<| Γενεσ. Η\ 21.
2) . ΈΒρεϊστ’ι φιαάχ· ό δέ άρβμαϊχοί τύτοο, τά βχό· 

δ#«ν τδ ιι&οχμ. ’Ετυμολογείται δε έκ του Ρήματός, πασάχ, 
τδ βποϊον σημαίνει κυρίως τδ διαόαίνειν.· Κοντογόνη : ’Ε
βραϊκή ’Αρχαιολογία, αελ. 157. ’Ετέλουν δέ οι ΊσραηλΓ- 
τάι τδ Πάσχα εις άνάμνησιν τής άπελευίερώσεωζ αυτών έκ

σφαγών διδακτόρων; Κατά δέ τούς πρώτους 
τοΰ Χριστιανισμού αιώνας, ευαγγελικής πρός 
τόν πλησίον άγάπης, δεν «τελούντο οί ιεροί εκεί
νοι δεΐπνοι, οί κληθίντες ιίχιίιηαι, έν οίς «πλού
σιοι καί πτωχοί, κύριοι καί δούλοι έπρεπε νά 
τρώγουν μ.ετ’ άλλήλων ε ς μίαν καί τήν αυτήν 
τράπεζαν ;>»'*)

Άπό δέ τής ομηρικής όσι'τ»;?,—· όθεν καί τό 
δαΛυμών— άχρι τών Δειπνοσοφιστών τοΰ Α
θηναίου, κατά τήν Γ' μ. X. εκατονταετηρίδα 
άκμάσαντος, έξοχοι φιλοσοφοί τε καί ιστορικοί 
«τίμησαν τήν γαστέρα έν τοίς άθανάτοις αυτών 
ιργοις όρεκτικάς ονομασίας δώσαντες: ό Πλά
των έγραψε Συμπόσιο* ό Εενοφών Σνμπόοιον, 
ό Αριστοτέλης Συμπόσιον καί Συμηοτικους 

Νόμους, ό τοϋ Άριστοτέλους μαθητής ’Αρι
στόξενος ΣΊ'μμικια Συ/.υποιικιί. ό Πλούταρχος 
Ιϊρόβλήμοια Σνμηοοιαχά, ο Λουκιανός Συμπά

θιου καί λησμονώ βεβαίως άλλους οϋκ ολίγους 
κλεινούς συμποσιογράφους. Θαυμάσωμεν τούς εν
δόξους ήμών εκείνους προγόνους, οιτινες ήδύνή- 
θησαν νά συνδυάσωσι τήν γαστέρα καί τόν νοϋν, 
τά συμπόσια καί τά συγγράμματα, ένί λόγφ τά 
εε^πιΖα^ύγγια καί τά ιερπιδιάνοιο. Τιμήσωμεν 
ούν τήν γαστέρα, έν ή έγκριτοι φιλόσοφοι έκ 
τών νεωτέρων, έθεντο, καί δικαίως, τήν έδραν 
τής ψυχής. "Οτι δέ ό στόμαχος είναι ή έδρα 
τής ψυχής μαρτυροΰσι πρός άλλοις μυρίοις κάί 
οί πρός έξάγνισιν τών γαστρικών αμαρτημάτων 
υπό τής ’Εκκλησίας έπιβεβλημέναι νηστεΐαι, δι’ 
ών Κολάζεται τό άμαρτάνον όργανον.

Δυστυχώς ή ομόνοια, ή συμβίωσις, ή αγάπη, 
ό πλατωνικός έρως, ό έπί αιώνων, άπό Πλά
τωνος «χρις Αθηναίου, συνδέσας τήν γαστέρα 
καί τόν νοΰν, συμπόσια καί συγρ^μματα, τερ- 
πιλαριγγια καί irgmSiavoia. διεσπάσθη καί έν 
αυτή ταύτγ τή ιερά τής Παλλάδες πόλει. Σή
μερον τά ζαχαροπλαστεία καί τά εΐς ζαχαρο
πλαστεία μεταποιηθέντα γαλακτοπωλεία κυ- 
ριαρχοΰσι καί βασιλεύουσι, τά δέ' βιβλιοπωλεία, 
εκτός ολίγων εξαιρέσεων, περεφέρουσιν έπί μι
κρών κάρρων τά βιβλία αυτών, δίκην επαίτου 
άνά τάς άγυιάς τής πόλεως τόν οβολόν τοΰ 
διαβάτου ζητούντο·. Περιέλθωμεν πρός στιγμήν 
τάς κυριωτέρας οδούς, πλατείας καί λεωφόρους 
τοϋ κλεινού ήμών άστεως, ινα πεισθώμεν περί 
τής πικράς ταύτης αλήθειας. Άρχόμεθα άπό 
τής οδού Αιόλου, έκ τής πλατείας τής Όμο- 
νοίας στρεφόμενοι,

ε- Αίαπιοζ

χιιρων Φαραώ και εξόδου εις τήν έρημον. "Ορα εκτενέστε
ρων παρα Κονταγόνη, Μ’ άνωτ. καί Pastoral : Histoi re 
de la Legislation : Helrreum τόμ. IV, 
Ectaireissements, eel. 509 (Z)

1) Κ. Κόντογύνη : Έχχληαιασιικη Ίοτορία, σελ. 309.
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πρεπε *’ ανοίξουν τόν 
παλαιόν τάφον διά νά 
ταφή νέος νεκρές. Θά έξ- 
εθάπτετο ό πάππος, .θά 
ενταφιάζετε ό έγγονος.

Δύο νεκροθάπται, φέ-
ροντες έπ’ ώμου ό εις άξίνην καί ό άλλος πτΰον, 
διίσχιζον τήν έρημον ατραπόν τής νεκρουπόλεως, 
ύπό τά μελαγχολικά φυλλώματα τών κυπαρίσ- 
σων. Ό είς, τρόφιμος τοϋ νεκροταφείου άπό ει
κοσαετίας, κατακόκκινος άπο τάς συχνάς σπον- 
δάς τού οίνου, ό άλλος νέηλυς άκόμη, ισχνός 
καί υψηλός. Ό πενθών άφοΰ ύπέδεεξε τόν τά
φον εις τούς νεκροθάπτας, μή δυνάμενος ν’«ν- 
τεκρύση τό θέαμα, άπεμακρύνθη, ασκεπής καί 
δακρύων, ένφ ό κατακόκκινος νεκροθάπτης — 
αυθάδης, Οπως όλοι σχεδόν οί νεκροθάπται — 
τοΰ έφώναξε μέ πολλήν ορεξιν :

— Νά μάς στείλης τό κρασί, γιά νά πλύ- 
νουμε τά κόκκαλα.

"Ηρχισεν ή εκσκαφή. Τά χώμ.ατα άποσύρον- 
ται καί ή άξίνη γλήγορα προσκρούει εις σάπια 
ξύλα. Ή χειρ τοΰ παλαιού νεκροθάπτου, μέ τήν 
ευχέρειαν τής συνήθειας, ανευρίσκει καί ανασύ
ρει ίν πρός έν τά κόκκαλα έκ τού σκότους εΐς 
τό φλογερόν φως τοΰ ήλίου. Εΐς μίαν κρισάραν 
άπαθέστατα τά πετ^, ένφ ό νεώτερος συνάδελ
φός του, διά νά συνειθίση κάπως καί αυτός εΐς 
τό ψυχρόν έργον, μετά τίνος δειλίας, μετά προ
σοχής καί σχεδόν μετ’ εύλαβείας περεεμάζευε τά 
άναφαινόμενα οστά. Αίφνης ή χειρ τού πρώτου 
άπέσπασε τό κρανίον, απαισίως μειδιών.

— Νά βρέ, λέγει εΐς τόν σύντροφόν του, τά 
πλούτηα καί ή δόξες. Κύττα τί σύχαμα,κύττα.

’Εκείνος έκίνησε τήν κεφαλήν θλιβερώς καί 
άπεπειράθη νά πτύση.

— Δουλειά καί ή δική μας, έ, πατριώτη ; 
ειπεν ειρωνικώς πρός τσν συνάδελφόν του. Τί νά 
κάνουμε! "Αν δέν είμαστε καί μεΐς, τά σκυλιά 
θά τούς έτρωγαν δλους ...

’Εκείνος έσιώπα.
— Μά πάλι, έξηκολούθησε, κατά τή ζωή καί 

τό τέλος της. Κάνουμε στη ζήση μας τέτοιες 
άμ.αρτίες καί τέτοια ψευτιά βασιλεύει στόν κό- 
σμ.ο, πού μονάχα σάπια κόκκαλα εινε πρέπον νά 
μένουν άπό μάς.

— Δέ μού λές, Κωσταντή, σάν πόσους νά- 
χης χώση καί ξεχώσνι ...

Καί ό Κωσταντής χωρίς νά διακόψγι τήν ερ
γασίαν του :

— Μά τέσσερες χ,ιλιάδες λίγοι θενάνε ...

Έχουν, μωρέ μάτια μου, περάση άπό τά χέρια 
μου, λογής λογής άνθρωποι, εκατομμυριούχοι καί 
φτωχοί, γραμματισμένοι καί αγράμματοι, υπουρ
γοί καί ζητιάνοι... Μά ολοι αύτοί χούφτες έγι
ναν άπό κόκκαλα.Ώς τόσφ,τό κρασί δεν έρχεται.

Τά κόκκαλα συνήχθησαν καί έξεχείλισεν άπΰ 
αύτά ή κρισάρα ...

Έξηκολούθησεν ή έκβάθυνσις τού λάκκου.Ή 
άξίνη έβυθίζετο εΐς τά σπλάγχνα τής γής διά 
τόν νέον νεκρόν καί τό πτΰον έρρίπτε τά χώματα 
δεξι^. καί αριστερά, τά όποια έσχημάτισαν δύο 
παχυτάτας όφρεΐς.

Ένα παεδί φθάνει μέ μίαν μεγάλην φιάλην. 
Ό πενθών εκρινεν δτι έπρεπε άφθόνως νά πλυ
θούν τά πολύτιμα οστά. Καί Ιστειλεν οίνον 
άφθονον. Ό Κωσταντής, ό παλαιός νεκροθάπτης, 
έμειδίασεν άγρίως μόλις άφήρεσε τό πώμα τής 
φιάλης. Ή οσμή τού ρητηνίτου τόν έκαμε ν’ 
άναπηδήση.

Εΐς ΰδωρ πολύ ερριψε διά νά πλύνη τά κόκ- 
καλα ολίγον οίνον. Τόν περισσότερον «κράτησε 
διά τόν λάρυγγά του.

— Τά κόκκαλα δέν καταλαβαίνουν άπό κρα
σί. Αυτό εινε γιά τούς ζωντανούς.

Είπε καί «κόλλησε τά χείλη ερμητικώς εις 
τόν στενόμακρον λαιμόν τής φιάλης >· καί έδρό- 
σισε τό καιόμενον στόμα του. Μετά κόπου δέ 
άπεσπάσθη άπό τό στόμιον έπί τή θέφ τού 
παππά δστις, βιαστικός, ήρχετο νά ψάλη επάνω 
άπό τά κόκκαλα επιμνημόσυνου δέησιν. ’Αρχίζει 
νά ταλαντεύεται εΐς τάς χείρας τοϋ ίερέως τδ 
θυμιατον, ή γλώσσα του μετά ταχύτητος ήλεκ 
τρικής μνημονεύει. Ό Κωσταντής τόν κυττάζει 
εΐς τά μάτια, πότε νά τελείωση. Άλλά τό τέ
λος έπήλθε ταχύτατου. Εις έν σακκίδιον τότε 
άπό λευκόν πανί έρριψαν τά κόκκαλα οί νεκροθά- 
πται, κροτοϋντα άπαισίως, καί τα έναπέθεσαν 
παρά τό χείλος τοΰ τάφου, ϊνα συνταφώσι μετά 
του νεκρού, δστις θά έκομίζετο άργότερα.

Ό παππας έτρεξε εις μίαν άλλην πρόσκλη- 
σιν, καί ό νεκροθάπτης έξηκολούθησε τό εργίν 
τής οινοποσίας μέ έν έπιφώνημα εύχαριστήσεως. 
Προσέφερε τήν χιλιάρικη καί εΐς τόν ισχνόν σύν
τροφόν του, άλλ’εκείνος ήρνήθη. “Άλλο ποΰ δέν 
ήθελε ό Κωσταντής ! Έπιε, έπιε, καί μεθυσμέ
νος πλέον ήρχισε νά φιλοσοφή καί νά τρικλίζή.

"Ο συνάδελφός του τού έπρότειυε νά φύγουό. 
Έπεδοκίμασε τήν σκέψιν τ,ου κάί έφυγαν μαζή. 
Ένφ επεριπάτουν, ό παλαιός νεκροθάπτης «τρα
γουδούσε ερωτικόν τραγούδι τής εποχής. Ό 
νεώτερος, έσκέπτετο ότι καλά θά έκαμν» ν’άΰί- 

λάξη επάγγελμα. Α, καλΟγεροποταος

3ί :
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Η ΙΕΡΑ ΠΟΜΠΗ

λϊκι ιών έμπνεύόεων δαρ,τ-ης 
νεότητος τήν Ανθεμόεσσαν ει
κόνα,είζ τό άμάραντονΑυγκρα- 
τ'εΐς κάλλος καί ένφ Αποχωρί
ζεται μακράν τών πρώτων σοκ 
βωμών ό άόωτεύων κόσμος, σύ 
διάμένων ιϊς τόν αιώνα ώς ό 
Αθάνατοςτύπος τού Αληθούς 

ώραίου δεσπόζεις πανταχοΰ. .ένθα διαμένει και 
τδ έλάχιότον της παγκοσμίου τιμής σήμα. Σύ. 
φώς γλυκύ τών λαμπροτέρων.οιωνών,ώς άστρον 
τού ίεροτέρου τών πόθων.ό.δηγεΐς τούς έκλεκτούς 
είς τόν Αδίάφθορην τού έρωτός νυμφώνα, κάί ώς 
δύναμις μή άπώλέάασα τά δικαιώματα τής ήγε- 
μονίας, κατακτάς τάς εύγενεία ψυχάς. καί προ- 
καλεΐς τάς συγκινήσεις τού πόνου.·
.Ιδούέν τμ άτελέυτήτφ'παρελάσει τού φαν 

τασμαγορίκού παρελθόντος, πλήθη.'τών θνητών 
παρακολουθούΑντήν πομπήν τών Αθανάτων ύύ· 
ζδυξις παλμών, ούς, δημιουργεί ή γή καί ό ού· 
ρανός. συνταυτιζομένωνέν τφ φαεινφ όρίζοντι 
μι Ας θείας αίγλης,· καί ένουμένων είς τούς αι
θέρας ϊνά γεννήσωάιν έκεϊ ύπερκόσμια δντα, 
περιερχόμενα τό γαλανόν σόμπαν ώς Αντιπρό
σωποι τής έλληνικής Ιδέας. .
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"Ιδού Αγώνων καί πανηγύρεων τδ ΐόρτάσιμ'ον 
κλέος. Λευκαί όπτασί-αι παραμένουόαι ώς Ανάλ- 
λοίωτον πλέον ποίημα κινηματογράφου τίνος, 
δν έδώρησεν ήμΐν τδ μυστήριον. τον μαγνητί- 
ζειν,ούτως ώστε νάνομίζμ τίςδτι έν οίότρομανει 
τής φαντασίαν μέθη φέρεται πρό τών ώραίων 
νυμφοστόλων, καί τών σεμνών ‘ΑτΟίδών, πρό 
τών κανηφόρων,ηρρθένών τού άστεως καί τών 
σεβασμίωνΙεραγωγών ,έν ύμνοιςπροσερχομένων 
ΐνα γονυπετήΟωσι πρό τής χρυδολεφαντίνης 
Σοφίας, προσαγορεύοντες έν· αϋτμ τήν θεότητα 
τής ζωής.

Ιδού ή έμψυχος καλλιτεχνία διευθυνομένη 
πρός τόν Παρθενώνα,· δπως καταθέσμ στεφάνους 
Αττικής δάφνης πρός τήν άνασσαν τής ’Ιδέας 
καί δπως προσκυνήση τά πάγκαλα μεγαλεία τού 
θείου δπερ ή ψυχή τού'Φειδίου άνέλαδε νά κο· 
μίση.έπι τών παλλ’εύκων πτερύγων τής τέχνης, 
άπό τά χρυσά ύψη. τού Όλυμπου.

Ιδού Λ προπομπή μιας βασιλείας θριαμδευού- 
σης, έν μέόω τ,ής τών πάντων εύτυχίας, ήτις 
διαχέει γοητεΰματα καί -Αρμονίας ϊνά χαιρετι- 
σθμ άπό τών άκτίνων τού Φοίβου μέχρι τού θυ
μιάματος τών ευφραινόμενων δρδ.Ούχων Α' Πα
ναθηναϊκή δόξα

Λευχειμονοΰντες ίεροφάνται παρά τήν λευκήν 
ήβην τής νυμφικής παρθενίας τοϋ ίοστεφάνου,



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

χωοοϋόιν ύπό τήν ήδύλαλον τών ίιαιάνων Ια
χήν καί τών διθυράμ6&>ν ή άπήχηάτς δ»αΰκεδάν· 
νυται άνά τήν κλεινήν πόλιν, καθ’ ήν όττνμήν 
είς τά ύψη τής
λετ τόν Παρθενώνα κά| έν.μ,έόψ. τ«}ύ; ούράνίοιί 
τούτου φωτός, ήga<Jifeikw ώμ^ίνάταΐ. ιδέα.

Ευώδης καπνός ηληροϊ; άρώμά^ον.. τάς ΐαλ- 
λούσας ’Αθήνας· παρά., τάς έότίας ότέφάνοι ρό
δων καί μυρδίνήζ, κτάδρήικαί ίων, είάΐ' κατατε
θειμένοι, κλάδι» δέ φ,ρινίκών, etdlv'.Mriopmipi- 
vot περί τούς άχνίζονταςβωμρζί-;. Χορέταιμόυ- 
«ίοπόλων δδουόΐ,καί άναξιφόρμιγγες ύμνόι, ΰυμ-

μίγνυνΐαι μετά ΐήςβοής τού έορτάζοντος λαού.
Ή όεμνή λιτανεία βαίνει ήρέμα πάντοτε καί 

Ανέρχεται πρός τόν ιερόν βράχον θεδπεόία γυ- 
μνότής τήί;τίχν,η<-ι^^γνρ^ειΤφΑ ύ πανά· 
φαντός·· ώς. ώτάΒτράπτίίΐΐιία πορφύρα,
κομίζεται;δπως περιβά^; τήν·έφίέ^ιένην έκε<· 
νην πολιούχον. Τόίά-μψ; Άθήναι- άντιπροσω- 
πεύουβι τον κόάμον, δλρν-προ'τίί; Σοφίας, και 
τά Παναβήν.αια. νομίζει; τ,ίς ότι.ηάρελαύνουόι 
πρό. τής Οικουμένης, ινά έμφιίχώόώεΐι ταύτην 
έξ ονόματος έκείνής.

AAKYQN

λέσθη διά. παντός, θά. τήν έφόνευον, δπερ θά ητο τδ 
χαλλίτίρον... Έάν δΐΛ<«ς δεν άπέθ/ήσκεν άπδ αύτήν 
ττ,νφρικώόη·. καί οδυνηρά» αλήθειαν, δλη ή ζωή της 
ία. κάτεστρήφέτο.καί' αί τελευταΐαι ημέρα: τοΰ βίου 

1 τηςθα: έδήληάήρι^ρντ<>.. ακο'. μίαν άφορητον λύπην,
4 από; μίαν πεοι-τή)» καί σχ,ληοάύ απελπισίαν. Έπί ι“· 

χδσιν όχιω. ετη έργαζρμένηχαί στρράυμένη, αφιέρωσε 
ή* τήν. λατρείαν, της. είς τό.τεκνον της, τδ όποιον τής 

ά'νηρπάγή πρδ· τού θανάτου της. Ήτο,ή μόνη πορη- 
γορία της τδπαιδί αυτό χαί-ητο ευτυχισμένη, διότι 
ηξέυρε ότι το τρίουρν, έμεγα'ωβί, χαί διότι έπίστευεν 
άδιδτάχτως, ^είέ^ίάτήςίβύνδρομήρίτίή; μητρός του 
ήδυόατ«ών’:α'πό^»θγρ; ϊ^βοή eti τον αγώνα τοϋ βίου. 
Ήτο; βέ.6άίά,,δτύ ό υιό; της θά ένίκ·α εν ιή κοινωνική 
βιοπάλη.. . Καί νά;τής πώ έγώ' ότι ένιχήθη !.. .

Όχι,'καλλίτερο.» υ,το. νά ψευσθώ
Έπί τρείς μήνας, μέχρι τοΰ θανάτου της, τής 

εγραφον έπιστολά?^ άπ«μιμούμενος τδΚγραφιχδν χα- 
ρακτήρα τοΰ'υίοϋ.της.καί άρχϊζων πάντοτε με Λά; 
λέξεις··:

«.Πολυα^απημένη.χαί προ’φιλεστατη,.υ.ου μητέια». 
Μοΰ.άπήντα πάντοτε-μετ’ έχφράτεως άποπνεούοη;

όλην τήν. μητςιχήν. στοργήν της. Τής εγραφον, ότι 
εζω.ν πολύ, χαλά, ότι αίέργασιαι πηγαίνουν πολύ 
χαλά, ότι.έτή^ουν-τάί.- αμμβουλάς της. "Ημην πολύ 
διαχυτικό; και.πολύ· τροφέ.δς είς τάς-επιστολές μου.

ΙΧΑ ένα, φίλον—Σξδιχε, Θεέ μου, 
τήν. Θερμήν ψυχήν του, ! Διτι 

*'ί, . πρ^ήί θά.τή' άψήαης, θερμήν, εις 
ΐ τόχ: ψυχρ^; χαί’:' μεμάχρύσμένάς· 

χ,ώρας, όπου εόρίσκεται τώρα 
παρα τήν.θέλίησίν του ;

Σβ3α«, Θεέμου, τήν ψιίχήυ 
του! Διότι έχει” κάτω τίποτε δέν·θά φωτιζη. Ή·· 
φλόξ τής ψυχή του δέν Θά διάλυση τάς χιό ας τών. 
παγωμένων έχείνών/έχτάμέώ.ν,

Καί τά μαύρα νέφη τή;.. λύπης χαι τής ερημιάς 
δέν Θα διαλυθούν ώς εξατμίζεται ί> καπνός, τμν.όπδων 
άναδίδει ή φλόξ ..

Είχα ένα φίλογ... ’Ητο άκόαη νέος, όταν έξηφμτ 
νίσθη’ μίαν φοράν'; έξεχ-,ίνηαε δια. νά: έλθή'πρδς έμέ;, 
αλλ’ ηγάπα πολύ. τούς στενούς δρόμους χαί πριν, 
φθάση μέχρις έμομ, ήναγχάσθη νά χναχωρήση διά τδ 
μέρος αύτό, είς τό δποί'ίν.άχρμη. εύρίάχίτάι χάί'· άπο 
τδ δποϊδν, βεβαίως, δεν..θά έπαν'έλθη:πλίον,

Εζη μετά τής'. γη'ζα|άς μητρός του, ή όποια τότε· 
ητο έξήχοντα τριών ετών, Ό1 θάνατος τήν παρεφύ;. 
λαττεν άπδ τότε Mtay ημέραν λοιπό..? ελαβον δύο. 
έπισ-ολάς. Ή μία μοϋ-.άνήγγελ'λεν, ότι. δ··, φίλος δεν. 
θα ελθη πλέον είς ·τήν7 oiXsa^Vxpd^ Wi-ijrp; ή pw(„guiV δτ1 _ας ‘ a ό υίό. της.
ιης μητρος του-με ηρφτα. εάν..·?^ν.ί ^φ^.μρμ,; Ποσον εύ, χής , Μ,5 u £

Η μητέρα you με. παρεχαλε: νάδιαφω.τίζω.τ-ήν ψυ-, ... ■ ’· -,Γ >-
χήν του, νά τδν.; έπιβλέπώ χαί νά γράψωπώς-δ.ιήρ-. 
χόμεθα τας ώ^ας’.μαςϊ-ν^ιΐ'ίπώς.ηχρ δίυίός. της ...

Άνέγνωσα αύτήν.
Έβλεπον πρδ έμρϋ·, την. εικόνά τής μητρδς ταϋτης, 
τήν όποιαν έγνώριζον.κάΐ ή οποία, ασθενής, έξηντλη- 
μένη, πάσχουσα, ειχεν.είς τούς- γλυχεϊ: οφθαλμούς, 
της μίαν λάμψιν,,,ανέκφραστου·, στοργής, δια,’, τδν. υιόν. 
της Ή μόνη ελπίς, κμί. ο· μρ.νο.ς σκο.πος- τής· · ζωής- 
της ήτο ό υιός της, Αίιμονμι. σκέψεις, της. ήσα» μι 

τού πώς θα ευτυχήση.·ο·υιοςτης> ·
«Ποέπει νά τη,' γράψω, την, αλήθειαν»^ εακεφθην.
«... 'Υπάρχει.μία αλήθεια,'η .δποια,εΐνέ· άναγκαια. 

διά τδν άνθρωπον, ή: όποια, καθάριζεί’ τημ. καρδίαν. 
από τας χηλΐδας και τας προσββλάς το$ αίσχους, ή 
όποια εινε ή ευγενής άλήθβια.ΐι

...Καί υπάρχει μια αλήθεια, η οποία, όμοια με 
πέτραν, πίπτουσα έπί τής κεφαλής ένός ανθρώπου, 
φονεύει.εις αύτόν τήν επιθυμίαν τής ζωής. ”Ας άπο- 
θάνγ αύτη ή αλήθεια ! ν

Έάν έλεγον εις τήν μητέρα, ό:ι δ υιός της άπω-
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. «ΙΙολυαγαπ.ημέϋο. μου. παιδί:*-Ποϊ-ρέως τώρα δέν 
ηάο τοσον καλός, όσφ τώφα, Έχ’ βάθους καρδίας σ’ 
ευχαριστώ,. παιδί μομ. Γλυκμίνεις_ τάς τελευταίας 
στιγμάς τής ζωής μου με τους ανεκτίμητους Θησαυ
ρούς τής·άγνήςχίρδιας:αο>·...».

Καί έγω διάνά,τήν. ϋΐ)ζαριστ·ή»ω.-τής. εγοαφον τρυ- 
φ4ρώτερον..καίελεγ·ον.:ό-γι-εύφι>’χήςεινέ.ή ζωή δι’έκεΐ- 
νόν, 6 οποΓος.εγει-τοιαντην,άγίαν.μητέρα.. Μοΰ άπήντα 
όΐΐ.εύ,χάριατοζ,.ιιν; δΗαΜίηος;'δταν'.εχ^ τις ενα υιόν . 
τόσω αγαπητόν:χ^ί ιφιλ-οστοργον.

Καΐ άρτεθώνε πισδιύορ-γα.εΐς’.τήν. εΰΐ^χιαν τοΰ υίοϋ 
της, ένφ ό'δυστυ^ή^.·νέας'ΐγχλει«τοςίείξ μιαν άπομε- 
μαχρναμένην φυλα-ήήν, άνέμενε τήν μεταφοράν του 
είς τάζ χατα^χρους:χώρας.τής. εξορίας!

ΐίΐ^ΙΜΟΣ ΓΚΟΡΚΤ

* * ΑΠΟ Ϊ0Ν ΒΙΟΝ 
ΤΩΝ ΚΑΑ&?ΒΧΝΩΝ

ΑΔΟΛΦΟΧ ΜΕΝΤΖΕΛ

Ό Μέντζελητο εις έκ τών ^νωστοτέρων τύπων 
τής ζωής του Έςρολίνου. Διότι, είτε δια τό ίδιότρ'ο- 
πον τής άμ^ριέσίώς του, είτε διά τδ ιδιαίτερόν του 
τάλαντου, ητο .-γνωστότατος είς κάθε διαβάτην. Φαν- 
τασθήτε παιδίον-περιβεβλημένόν το έπανιο.φόριόν τοΰ 
πρεσβυτέρου του αδελφού, φέρον το λευκόν μποα τής 
αδελφής του, τά .όμματργυάλια του πατρός του, ένα 
καπέλλο ίταλιχδ-ν κονιορτοβριθές καί έχετε τήν σι- 
λουέτταν τοΰ Μέντζελ διασχίζόντος δδους καθ’ οίαν- 
δήποτε ώραν, ήμέραν καί νύχτα. Πάντοτε εφαίνετο 
χατεχόμενος ύπό ισχυρού έρεθιαμόύ ένεκα τής περιέρ
γειας ης καθίστατο άντικειμενον δια τδ μιχρδ» του 
αναστήματος χάί το κωμικόν τής ενδυμασίας τοϋ. 
Έν τούτοις δέν τόν ένέπαιζον’ ή μειδιώσα περιέργεια 
έδεικνύετο συμπαθητική πρός αυτόν καί Ουδέποτε 
σφύριγμα ή φράσις ειρωνική .τόν ίθιξεν. ’Απεναντίας 
είς έπιχίνδυνα μέρή τώ τιροσέψερόν πολλάχις χεΓρα 
αρωγόν πρός βοήθειαν καί άπεκρίνετο πάντοτε «αφετέ 
με ήσυχον, θα διαβώ |».άνος» Κάποιος ήξεραν τινά 
έκαυχήθη δι’εύφυους επιστολής πρός τάς εφημερίδας 
ότι είχε σώση τήν ζωήν τοΰ Μέντζελ άποσπάσας αυ
τόν έχ τών τροχών τού τραμ καί δδηγήσας είς πεζο
δρόμων, διότι καίτοι ήτο νάνος άμφέβαλλεν,'ώς έγρα
φεν b σωτήρ, άν θά ήδύνατο να'διέλθη αβλαβής υπό 
τούς τροχούς.

Ό Μέντζελ εγινε έξω φρένων καί έπί μήνας δλο- 
κλήρους έςετόξεύ«;βέλη είρωνίας κατά.τού σωτήρός του.

*

πίνακα, τδν τής «άναχωρήσεωςδιά τδν πόλεμον», τδ

κάμνετε περίπατον έπί τών ποδών μου». "Αγαμος καί 
μισογύνης απέ®ευγε την μετά τών γυναικών συνα
ναστροφήν. «Δένύποφέρονται, έλεγεν, ειμή μετά τεσ
σαράκοντα ετη. Δύναται τις τότε ενίοτε νά μήν εΐνε 
ύποχρεωμένος νά ταις κάμνγ, κόρτε». Διά τούτο μετά 
στενοχώριας έζωγραΦ'ζε γύνάιχεϊα πορτραΐτα. Τά μο· 
δέλα άλλως τε δέν ηυ^αριστοΰντο περισσότερον αύιοΰ, 
διότι πάντοτε είς την εικόνα παρενέβαλλε γραμμήν 
τινα σατυρικήν.

Ητο άγροΐχος πρός όλους, άνεξαρτήτως γένους καί *
. , , > , · , ,< ν > . ■ ' "Οταν έζωγράφιζεν είς τδν πίνακα τής «Στέψεως»

τορικός, εκαμε ημέραν τινα εις τήν αυλήν αστειότητα ,^ωπον της Βασιλίσσης Αυγούστας, αΰτη δέν 
... -ι.. ..... .../ίχην του,δυνα- 6J?S ρβοτήν κολακευου-ένην’ τού τό είπεν, καί έζήτησε
μι». Άνηγειρ’ε τουτέστιν την πολυθρόναν,, εφ ης άάραλλ'αγάς. Αύτός'τότε διά νά ευχαρίστηση τήν 
εκαθ-οτο δ ΜεντΥελ καί την ε'σ«ίβιλ<σε οιε ανω της 'β^λισσαν περιορίσθη είς τό νά κρύψη είς δεύτερον 

πίνακα, τδν τής «αναχωρήσει»;δια τόν πόλεμον», τό 
ήμισυ τής μορφής της δ·ά μακτρου.

*
Μίαν φοράν έπεριπάτει είς τδν ζφολογικόν κήπον, 

αδιάφορος πρός τά; γυναίκας καί πρός όλο» τόν κόσμον.
Ό διευθυντής τού κήπου, δ όποιος τδν έγνώριζεν, 

τδν (πλησίασε καί τοΰ λέγει ότι τδ ώραδον φΰλον 
«χει πολλάς άπαιτήσεις καί χρειάζεται λίγη ευγένεια 
πρός τάς γυναίκας.

—Δέν ξέρω τίποτε άπδ αύτά, άπαντμ δ Μέντζελ 
αποτόμως.

Μετ’δλίγον έτυχε νά περιπατή μετά τού ίδιου διευ- 
θυντοΰ τοϋ κήπου, πλησίον τοΰ μέρους όπου έκολυμ- 
βοΰσαν οί κροκόδειλοι.

Αίφ ιδίως στρέφει δ Μέντζελ καί λέγει είς τον διευ
θυντήν.

—Δέν μοΰ λέι, κύττάζεις τούς θηλυκούς κροκοδεί
λους μέ άλλον τρόπον άπ,ό τούς αρσενικούς ;

♦

Εις δυστυχής άπηοΟύνθη δι’ έπιστολής του πρός τδν 
Μέντζελ ζητών ελεημοσύνην, έκαμνε δέ έπίχλησιν 
πρός τήν «γνωστήν φιλανθρωπίαν» τοΰ μεγάλου ζω- 
γίάφου. Ό Μέντζελ του άπέστειλε τήν έξής δριμυ- 
τάτην άπά'ντηθιν ; .

«Άπάτασθε είς τάς βλέψεις σας. Πρό π'ολλοΰ ήδη 
έληβμ'όνήσα τήν «γνωστήν φιλανθρωπίαν μου». Λαμ- 
δάνιΟ άκατάπαύστως γράμματα έκ 3 4 σελίδων δι’ώ» 
έπικαλουνται τήν.έλεημοσύνην μου καί αύτό μ’ εμπο
δίζει δλοκλήροος ημέρας άπδ του νά έργασθώ. Συνή
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βαθμού. Ό Φρειδερίκος δ Γ" , πρίγχηψ τότε αΰτοχρα- 

είς τδ» Μέντζέλ, ίνα απόδειξη τήν μυϊκήν του δύνα- 
[.... —_Α ο.·ι......
έκάθητο δ Μέντζελ καί τήν εστροβίλισε δίς ανω τής 
κεφαλής του. Ό Μέντζελ αιωρούμινος εις τα Οψη 
έβρυχάτο χυρισλεκτιχώς,λόγων « Υψηλότατε,σας απα
γορεύω τά τοιαΰτα». Εννοεί ρίαθεΐς ιούς γέλωτα; τών 
παρισταμένων/ βλεπόντών ·έις τήν κατάάτασιν αύτήν 
τοΰ Γιουλιβερ τής Λιλλιπάντης, τδν λυσσώντα εχ θυ
μού Μέντζελ.

♦

Ό Μέντζελ δέν ε’γε μέν τδ πνεΰμα τοΰ Λςονάο, 
άλλ’ ήδύνατο ώ; αύτέ·ς, νά ζωγράφίζη άδιαφόρως δι’ 
έκατέρας των >χειρών του. Είχε μάλιστα .προτίμησίν . 
τινα πρός την αριστερά» του χεΐρα, ήν έκόλει «εύ- 
νοουμένην» του.

«Δι’ αύτής ελεγε, παιδίον άκόμη έσχεδίαζον μέ 
τήν κιμωλίαν άνθρωπισκους έπί τού έδάφους. "Οταν, 
δεχαενναετής, ήρχισα νά ζωγραφίζω, τδν πρώτόνμου 
πίνακα έγραψα διά τής δεξιάς, τδ δποίον πολύ μέ 
έκούρασεν δ δεύτερος όλιγώτερον, έπειτα έσυνείθισα. 
Έκαμνα διά τής δεξιάς όλα; μου τάς έλαιογραφίας 
χαΐ διά τής άριστερας τά σχέδιά μου, τας ξυλογρα
φίας, τάς άχοοάρέλλας».

’Απδ μακρών έτών, δ Μέντζελ διήρχέτο τδ θέρος 
εις Κίσσιγκεν, όπου έκαμνε λουτρά’ περατουμένης 
τής θεραπείας, έμενεν εκεί έλκυόμενος έκ τών θελ- 
γήτρών τών το'πί<ο'ν. Τδν συνήντων πάντοτε μέ όμ- 
βρέλλαν άνά χεΓρας χαί χειμερινόν έ'πανωφόριον ·έπ’ 
ώμου, ο’ος δήποτε ητο δ καιρός. Δεν ητο προσηνής. 
Ημέραν τινα κάποιος ηθοποιός ,διεσταυρώθη με.τ’αύ- 
τοΰ πρός τής προθήκης βιβλιοπωλείου τι»ος καί τοΰ 
έπάτησεν έξ άπροθεξίας τό υπόδημα.

«Γνωρίζετε έν τούτοις άρκετά τήν πόλιν, έβρυχήθη 
μανιώδης δ Μέντζελ, ώστε νά μή έχετε ανάγκην νά



θιβα ήδη να γνωρίζω πολλούς τίμιους συζύγους, οί 
όποιοι-πρό καιρού' πλέον έχουν βάλη τήν βεραντών 
ενέχνρον. Άδόλφος φόν Μέντζελ.

*
Ημέραν. τινά έκρουσαν εις τό έργαστήριόν τον. 

Μουρμοορίζων, ήμιήν·.ιξέ τήν θύραν. ΤΗσαν δύο γυ
ναίκες, μήτηρ και κόρη, ή τελευταία έκτακτου καλ
λονής επιθυμούσα να -χάμη την προσωπογραφίαν της. 
είς τόν Μέντζελ.

Έζηγήθηααν εύγενώς ,-όσα έζήτει ό διδάσκαλος θά 
τά έλάμβανεν, άρχει νά είχαν ,τό πορτραίτο ζωγρα
φισμένο'άπό αυτόν. Άλλ’ ό Μέντζελ, ένίΰ άλλοι ζω
γράφοι πληρώνουν διάνα έχουν τοιαΰτα μοοέλα, τους 
εκλεισε κατάμουτρα τήν Θνραν λέγων : . ·

—Λεν ενοχλούν τόν Μέντζελ για τέτοιαις μικρό- 
δουλιαΐς.

'Ομοίως έφέρθη και πρός την γνωστήν άοιδόν 
Έρνεστινην Βέγνερ, ή όποια άνήλθε ένα πρωί ανα
ρίθμητους κλι'μακος, διότι ό Μέντζελ κατοικούσε πολύ 
υψηλά, ΐνα τόν παρακαλέση νά τήν ζωγραφίση.

—Μη μου χαλας τήν ησυχία, δέν ζωγραφίζω γ?ά 
ρεκλάμα.

Τής είπε καί έκλεισε παταγωδώς τήν θύραν.
VVVVVWVVVV

ΑΛΗ0ΕΙ ΑΙ
Απέναντι ενός Όρφεως, οοτις ανείήτηοε τήν γυναίκα 

αίιον είς τδν~Αδην, χόοόι φεΰ ! νπάρχονοιν χήροι, ο?τ<- 
νες ονδε eif τδν ΙΙαράδειοον &'α μετίβαινον, βν δφρόνονν 
δτι ϋά ενριοκον Ικεϊ τήν οί'ζνγόν των.

ΠιιΙ ίί»

Πδαα μεγάλη ώραιόιης εχει εν δαντή ή&ικόν τι στοι· 
χεΖον.

’’ffit&iev

ίΤεριοσότερον καταοτρεφει τήν γνναΖκα ή κολακεία τον 
ανδρόί ή δ δρως τον. '

.................. Λι&1

Ή διαφ&ορα τής γλώσοηί’είνε σνγγενής νο'οΰς τής δια· 
φ&οράς των ή&ων.

άντιχροοοκτενει

ΤςάνΐΊ

Σοφία δνεν αγα&ύτηιος χαρακτήρος, 
μόνον τήν ζοφερόν άρχήν τοΰ κακού.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τδ λάβαρον τοΰ 21, ό Έρμη: τοΰ Πραςι- 
τέλου: χα< <J Λέοιν τη: Χαιρωνείο:.— Τδ 
ΛΑβαρον οχ. τίδος....δέμα. — ‘Η vfjoot
τ6ν Suitor. — Ν>χηφόρο: Φιοχά: χαί 
Σοναρίζ. — *ΦΑοΙογιχό πΑριργα*. — 
ΚαΤ γράφίί & Αντώνιο:. . .—Ύιιδ τήν 
οκιαν τή: ελαία;.— Έξόφληοΐίίνδς λογα- 
ριαομαΰ.—Μυ&ιατδρημα χαίΓεωγραφϊα.

Η ΕΘΜ'ΚΗ ΕΟΡΤΗ

ΤΟ -ΛΑΒΑΡΟΝ

,ημλιλι ΛνεπετάοΟυσαν — 
•διαφόρων iffvGfv—καί τά 
τόξα τοΰ άεριόφωτσς άνη- 
.φθησαν. Αυτό σημαίνει tv 
Αθήνα· ςέΟ ν τ κ ·ή έ ο ρ τή ! 
Ή στερεότυπος τελετή ν&ς 
Μητοοπόλεως καί οί απα
ραίτητοι πανηγ-υρικοί άπό 
ρήτορας τοΰ γλυκοί νερού

καί ποιήματα φλογερά άπό πρωτοετείς φοντιι- 
τάς- Καί έξοφλοΰμεν , φρονοΰντες μακαρίως 
ότι οϋτω τιμώμεν έπαξίως τήν μνήμ·ν έκείνων 
καί συνάμα φρσνηματίζσμεν τήν νέαν γενεάν. 
Διότι τόν διπλόϋν μί&τάν σκοπόν έχμ' ό έρρ- 
τασμόςκά&εφ&νιχής Εορτής ομηδήποτε κράτους. 
Τόάφ τυπική κατήντιιάεν ή έορτή, κιν-
δυνεύομεν νά νυότάζωμεν κάθε.χρόνο. Εφέτος 
έσχομεν-έν ίφωτεινάν,σημ&ΐρν, δπερ όπωςδήποτε 
άνεζωπύρωσε τό έθνικόν φρόνημα. Τό λάβα- 
ρον τής ’Αγ. Λαύρας ·’·■) έκομίσθνι φκ τής ϊότί- 
ρικής μονής,..έ^θάΛ$λαβώς φυ?-άσσεταί τταί,Λερι· 
ήχθη έν- .πομΛήί άνά τας δδόύς των ίΑ'θηνίιν. 
Κατ’ άρχήν βίμεθα ίναντϊον τής ιδέας τής μετα
κομιδής φρονόΰνγες δτι .τά ,^νικά αύτά .περί
οπτα δέον αφαβκυ-ττ&^ίβΐ έν αύτφ τφ τ«5πφ 
ένθα άπεύεώθηάανκαΐ ένθα κεϊντάχ- θά ήτο 
άότείον νά μεταφέρωμεν έδώλ-Χ-.τόν Έρμήν τοϋ 
Πραξιτέλους ή νόνΛέοντα τής Χαιρωνείας, ή 
τόν τάφον ,τί»ΰ Χριά.τθδ διά νά 'τά 'Λροόκυνή- 
σωμεν. Έίς'τοί^'ΐ^τρυς των κειμήλιών .μετα
βαίνουν οί άνθρωποι ,καί βχι τά πράγματα, δόω 

. τιμητική καί άν εΐνε Λ συνοδεία των. Άλλ’ 
έπειδή ή τεμπελιά τών συγχρόνων ’Αθηναίων 
εΐνε τι Λν«ΛέρίΪΜτβν. παρεϊδεν Λ Κυβέρνηόις 
τίιν ϋπο^έ^όιν ήν είχε δπως μή ταράίμ τήν 
σεμνήν γαληνήν τήςσημαίας τής Έπαναστάσεως 
καί ρίγος 4νθοΐ)άνάδϊι%όν
ό Αθηναϊκός κδδμός καί Ατένισε μέ μίαν’ πα· 
ρήγορον συγκίνησιν τό άστράπτον έκ δόξης λά
βαρον, διά δευτέραν φοράν, διότι καί ποό έτών 
χάριν τής έν τφ Πολυτεχνείψ διοργανωθείσης 
Έκθέσεως τών κειμηλίων τής έπαναστάόεως τοϋ

ί) Εικόνα τον λαέάρον εβημοσίευσεν ή «Πιναχο&ηκη» έν 

τόμιο Τ’. **λ. 28,
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i8ji έκομίσθη, άλλ’όχι- τότε έότάλη έξ Άγιας 
Λαύρας ταχυδρομικώς ώς δέμαI! Εύτυχώς 
έκτοτε ,προω&εϋόαμεν τόσον, ·ώότε ,νά 4ιετα* 
βαίνι.ι έπιτροπή έξ ’Αθηνών πρός 3ίί$ρ'0α6ήν 
καί νά τό συνοδεύιρέπανακάμπτον ιλς'.τά ίδια» 
ώς θά έγραφαν πρό έτών είς τά «ΚΌινωίιύκί διά- 
■φορα· αί Εφημερίδες.

& ' ■■

Κ’ΡΗΤΉ

ΤΙ Κ ρ ή τπ-έξεδίπλωάε καί πάλιν,μέ τεις χελι
δόνας τοΰ Μαρτίου, τήν σημαίαν τ-ής Έρανα- 
στάόεώς. Αί λόγχαι ήστραφάν, φυσίγγια i ξεπυρ · 
σοκροτπσαν καί μία'Εμπόλεμός 'κ^εάάτάδις έν 
είρήνμ έσειάε τά λευκά της ·:3ουνό.^.ίΕ'ν/ω σ ι ς 
τό δνειτον τ.ό 'αίώίιά^ίήαΛ άβάΜλευΐρν,.Κυριαρ
χεί καί πάλιν Καινός φά<έννο«ύί) '0*1καί 
άν λαμβάνωνται πάντοτε αύάτ·πράκ<ταί!τ^,τικά 
μέτρα, δέν θά λυθμ,. ποτέ ,τό ζήτημα, ένόδφ δέν 
άφόνονν νά ριφθΰ ή ηρωική νήσοί 0ςτάς θερ· 
.μάς.άγκάλαίϊΐής μητρός της — tftc ^ήλάδος.

■ ' ·. ■

©ΕΑΤΒΟΗ ΚΑΙ ΦίΛΟΛΟΤίΑ

• Ο «Ν 1 κ η·φ ό ρο,ς Φ ω.κ δς» τοϋ κ, Β^ρναρ- 
δάκιϊςίργον μάλλον ιστορικόν ή θεατρικόν', άνε- 
παρέάτη,σε ’πρό ήμών μίαν Εποχήν δράματικω- 
τάτήν καί πολυκύμαντον.Άλλ'ή.άπρόθύμία τοΰ 
κόσμου άνέκοφε τήν θριαριβευτικήν, άνεμέ- 
νετο.παράσταόιν καί τό ένδι,αφφρον διεξεδ-ίκηΰεν 
■ό ξενικός θίασος Σουαρέζ-

♦

Καν ιάχ ϊό ως δέν ϋπώίιτευεν δτι ·ό Εμβρι
θής., δσφ καί μειλίχιος Ιατρός Καραμήτάάς.θά ένε- 
φάνίζετο μετά θάνατον δεινός φιλολόγας. ,Ό 
-έκθοθείς τόμος τών «Φιλολογικών παρέργων» 
του, μέ μίαν πειστικήν μελέτην περί τοΰ,γλωσ
σικού ζητήματος, εΐνε άξιος πολλής προσοχής.

*

Ό θάνατος καί κατά τόν μήνα αυτόν άνέ- 
όκηφεν είς τάς φιλολογικάςξτάξεις όλιγώτερον 
Ερμητικός, άλλα πάντοτε άκόρεότος. Έτάφιι 
ό ’ΑντώνιοςΆντοινιάδης, ό πολυγραφότερός τών 
νεοελλήνων ποιητήν. Καί απλή απαρίθμησες 
τών ποιητικών τόμων του θά κατελάμδανεν 
όλόκληρον σελίδα. Κυρίως ήτο έπικός ποιητή; 
καί δραματικός. Ή πατρίς κάί μόνη ή πατρίς 
τόν ένέπνεε, έδραματοποίησε δέ πλείστας σκη
νής έκ τής άρχαίας, Βυζαντιακής καί νεωτέρας 
Έλλ· Ιστορίας. Έάν έγραφεν όλιγώτερα, βά ήδαν 
μεγαλειτέρας άξίας τά έργα του. Έν τούτοις,

εύκόλώς.δέν,βά,λησμρν.ηθμ ό ποιητής τής *Κρη<.....
τηίδος ■·.

Ε ΰ ά ρίε.σ τ.-ο,·ν. έκπληξιν έπεφύλαόόεν είς τόν 
παιδικον.κόό^ο'·' ή λογία κυρία ’Αρσινόη Παπα- 
δοπούλόν. Ημπόρεΐ νά είπήί τις δτι ή ξενηλα
σία έρχ^ιί·ελς<τήν;Έλλάδα άπό αύτής της παι
δικής ήί»ΚΐΜ: ΟΙ Έλληνόπαιδες μή Εχοντες 
άναγνώάί^ιύϊ'βίδλϊα, αναγκάζονται ν’ αγοράζουν 
ξενύγλώ,άόά-, διότι μόνον, είς αύτά εύρίσκουν την 
κομψό-ητιή. τήν; καλλιτεχνίαν,, τήν πρωτοτυ
πίαν !^-«&ώτη· ή' κ< Παπαδ<>πούλου ήτις διά- 
νοίγει παιδικήν φιλολο
γίαν μή^!(^^40ί^'έ^γΛν.·τηφ:·Τά· παραμύθια 
τών Έ^ίλα«άί5^ν»,;^·έ^όθή ήδη όΆ’· τό
μος, ιίΚ:ι^ίτί$^·'Υ«π;δ·":ή.ν. σκιάν τής 
έ λ α ί Φ^λθλόγία·ταΰ:-μ,άθητιΚοΰ κόσμου
έχει ίΜόλίάχ ικανά. νά_ τόν
διαπαΐ'ϊϋ^άίΜβό^ίνϊ νά' τόίί τέρφόυν,. νά.τοΰ έμ- 
φυσήσ^Ο:τίίύ’^ίύτά; πρός',τό· καλόν, προς το. 
ώραϊονγπίβδξ'τήν άλήβειαν κάγτ.ήν άρετιίν. Ο 
«Γεροσ«^^·/,:ή· ·Χρυσά2Αίς τών παίδων». τό 
«ΠαιδϋΜτ^ίύ δάά&ν;·. ίδάύ μέ' τί .έγαλουχήθη. ή 
πρό ι^βι^^αέτίίΚ: γενεά.,, έκείνη άκριδώς 
ήτις σ^ε^σν, δρά'έ-ν: τιί:νεόελληνϊΚ^φτλόλογίμ: 
έργα άξιόλ^γη μοοφωτικά,.άλλά πενιχρότατα 
τήν πε^^0ίήί«Ζ.άνέυ· ίχνους- καλαιόθηΟίας Τά 
«Παρα^ίύιά'τών, Έλλην.οπάϊδων· εΐνε:. τό πρώ
τον πο^τς^έ^χάΐ·εύμορφόν.καί; καλλιτεχνικόν 
|ιβλίο^·.ε.|ί:'τ0ίόίτόϊόν καλείται νά-έντρνφήσή Λ 
εύπλαάτό^ιΚυχή^ καί, τό- παρθένον πνεύμα τοϋ 
μαθητμ^β: κόσμου- Οί.κ. μ. Άριότεύς καί Ξενό- 
πουλο^^^έάσθήσανί άπό· τά εύφάνταότα καί 
κομφά^Μΐ^ματα τής κ Παπαδοπουλου καί έκό- . 
ΟμησαύΧτάίί'σέλ'ίδός/τόϋ ^ίβλίδυ,. :

Άλ^ίδ^&Ι^μόί'ρντόπεριδάΐΛόν,τό'ένδυμα 
τοΰ gi^^'ft^^-νά ^κθή·;τ&, ένδιαφέρον κάί 
τήν άγά^γ.'-τώ^/’ζ^μνόπάίδων. Εΐνε καί Λ 
φυχή τ^ξΚ^^ί, εϊ^Λτϊι^.πνεΰμά, εΐνε ή· φιλο- 
λογ^ή'Γ^ΐάΜαδις. Μέί τήμ·κ. Ιΐαπαδοπούλου 
έχω έΜά^^^^^γί^-λόϊαρίάσμόν άνε- 
ξόφλη^νϊ'·τΜί ς^σβέ,μίϊμάΐιμίάνΛίδιαιτέρά'νδλως; 
χαράνΖ -δ^ί|ϊ ^ί®: ·δ^έται· ήδη. ή κιχίΑ.νύ^ 
Kaipi^vM^O^^Wi;”®^^.^·. νά, Λύγάτ 
δεύσωδν’ν^όνάπδ'τ'τνπνέύμίήηκι'ίν-τηςξώήύί' 
Γράφων. άλλά·τε; έκτβνή. μελέτην περί τών γρα- 
φουσών Έλληνίδων, Ανέλυσα καί έν έργον κ. 
■Αρά- Παπαδοπαύλ^μ, τάΑθηναϊκά Ανθύλλια·!- 
Ή .όλη αύάτηρά ίσως <ύΛ.'. ειλικρινής ύφη, τών 
άρθρων,., έθιξε .καί τό. έργον τής. σνμπαύόύ? λό
γιας. χωρίς νάγνωρίζω, βεβαίως δτι θά.παρεξη- 
γούμην καί θά-έπίκραινα αύτήν τύ.σφ,.ώστε μετά 
τόάα, έτη νά; θεωρίΐ'τήν άθ.ώαν καί ταπεινήν 
έκείν.ηγ. κρίόιν μου. «πληγήν,,βαθυτάττιν·. Καί 
ε'νρ ευτύχημα, δι’ έμέ. ότι μέ. τήν. άφειλομένην 
ίπανόρθωάιν. συνδέεται μία, ειλικρινής έκτί- 
μησ<ς πρός &ν, έργον της,-νεώτερον, διά τό. δ- 
παΐον, μόνον. Επαίνους έχμ τις νά. γράί(ο>·.Ή 
άφήγηόις-, είς 'δλ.α· της τά παραμύθια, εΐνε 
Φμσικώ.τάτη..είς·:γλώσσαν,όμαλήν καίεύληπταν. 

. χ^ιρ'ίς, περιττολογίας;,.. Τό δίδαγμα- διήκε,ι. δ.ι’ 
δλων'τών γραμμών. Μδαγμα άγάπης πρός. τΰ,ν 
πατρίδα, ζή «γέφυρα-) πρός τήν έργαόίαν(ό μά-
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ΑίΝΑΚόθΗΚΗ

BOYK&EH
Η ττομττή τοϋ 4·οικητοϋ

γευμένος. έργαλτός),πρός τά γράμματα (ή -καλή 
νεράιδα), πρός τόν πληόίον |ή «Φωτεινή») πρός 
τα. άνθη (ή «δλοπράόχνος νύμ%η·). Τά διηγή- 
ματά της 6χονν κολλά χαρίσματα· άναγινώ- 
οκονται μέ Ενδιαφέρον πολύ- Ή Φωτεινή—τό 
καλλίτερου δλύ,ν — έχει τέχνην (Συγγραφικήν 
έκίζηλον. Ήχάάημένια ΰτάγη» ν.αίτοι διδάάκει 
μίαν ίότορίαν μρνΛς, έν τοΰτοις δέν κουράζει.

Ό δεύτερος τόμος Θά περιλάδμ «Πολεμικά 
ααλπύίμαήα», ήτοι παραδόΟεις νίτορτκάς καί ό 
τρίτοι: τό «Παραμύθι τής Πρωτομαγιάς».

ΟΛφννς

* <^ι_·
Ό Ί ο ύ λ ι ο ς Β έ ρ ν, μέ τά μυθιστορήματα 
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τοΰ onniau έθέλχθηάαν έκατομμύρια Αναγνω
στών, έξεφύχηδεν πλήρης δόξης καί ήμερων είς 
Άμιένην- Ό Βέρν ύπήρξεν ΰ έκλαΐκευτής τής 
έπιότήμης. Όηως ό Φλαμμάριών ένε.πνεύΰθη 
άπό τό δπε?ρον καί τά ουράνια σώματα κμΐ μάς 
έχάριδεν Αστρονομικά μυθιστορήματα, καί ί> 
Βέρν τάς Απείρους γνώσεις του, γεωγραφτκάς. 
θαλαάσινάς" χημικής, φυόικίς τάς περιέδαλε μέ 
τόν'θελήτικώτατον ίμάτιον τού μύθου. Τά »πα- 
ράάοξα ταξείδιά’ ~οτέ είς δεκάδάς άριθμούμενα 
θά μείνουν ώς πνευματώδες προμάντενμα τής 
έπιστήμης τού μέλλοντος. Ό Βέρν έγραφε καί 
έν ’Ελληνικόν μυθιστόρημα, τό «Αίγαΐον έν έξε» 
γέρσει». Άλλ' ή έήιτυχία του ύηήρξε προβλη
ματική.

ΤΑ ΛΟΤόΠΑίΓΝΙΑ ΤΟΫΜΗΝΟΣ
Συζητούν δια το θέατρου.
— Καί εινε καλός ό Θ άσος Σούβρές ;
—■ Σουαρίς δέν σουαρές, αυτός εινε ...
Μετά τήν μάχην τοΰ Μοϋκδν. ,
— Γιατί , μπαμπά. οί στοατσί όταν' πολεμούν, εςς-.

δυο π τ ί p ο γ ας; *''·■

»

Α.Β.Τ. ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

JJnoeSooi tov Άρχ. Συνιδρίου

’Αρχαιολογικό? ουί’έδριο?.— Τή 25 Μαρτίου έκηρύ- 
χθη ύπό τής Α. Β. τοΰ Διαδόχου ή έναρξις των έργα- 
«ιών τοϋ Α’ Διεθνούς 'Αρχαιολογικού Συνεδρίου. Ώ- 
μίλησαν κατόπιν ί> ύπου.γος τής Παιδείας κ- Καρα- 
πάνος, δ κ. γενικός “Εφορος τών αρχαιοτήτων' οί 
διευθυντιί τών ενταύθα ξένων σχολών, εξέθεσαν τάς 
γενομένας έν Έλλάδι άρχαιολογικάς εργασίας. Τό συ- 

■ viSfeo? tira είργάσθη κατά τμήάατα.
Είς έννεακοσίους καί πλέον ανέρχονται οί μετέ- 

χοντες τών εργασιών τοϋ Συνεδρίου, ών 60 Έλλη 
νες, μία δέ Έλληνίς, ή Σοφία Σχλίεμαν. Αί έκδρομαί 
«ΐς- 'Ελλάδα καί Μικράν Ασίαν θά διαρκέσουν 13 
ήμβράς,

Αί σπουδαιότερα! ανακοινώσεις εινε αί έξης :
X. φόν Γαιρτριγεν, περί τών έν Θήρςι άνασκαφών.

— Γιοι να φεύγουν, παιδί μου, γληγορώτερα.

*0 λόγος περί τοϋ Αρχαιολογικού συνεδρίου
Ή σύ ζυ γ ο ς — Δεν 6α πάμε να Βουμε χαί ’μίΐζ 

τους αρχαιολόγους ;
Όμτ ύ ζ υ γρ ς. —“Εννοια σου καί θα έλθουν αυτοί 

νά ’δουν* σένα. ί

—Κίνχ, περί τών άνασκαφών της Λίνδου.—Στικόττι, 
κερί· γλυπτών έργων τοϋ εν/Τειγεστη μουσείου.— 
Μΐιίσοιγκ, περί τής αιγυπτιακής πλαστικής εί; τούς 
πίνακας τοΰ Μπρουκμαν.— Μποόουν, πιρί τής σπου
δής τής Έ)λ. πτυχολογίας.— Μολλιέν, περί τής Νί- 
κης τής Σαμοθράκης. — Α. ντ'Άνιέλ, περί'τών Έλλ.

• άγγε <υν τών εϋρέθέντων έν Πρόβηγγίοι.·— Γκιένφελ, 
πεοί τών έν Αίγύπτω άνασκαφών.—Χόγγαρ:, περί 
τών έ<' Έφέσω άνάσκαφών.— Φόρτιγκαμ,· περί τών 
θριαμβευτικών αψίδων καί περί τής:βυζαντινής τέ
χνη; τοΰ ΙΕ’, αιώνας.— Χερτζογ, περί τών εν Κώ 
άνασκαφών τοϋ Ασκληπιείου.— Βαλδσταϊν περί Άλ-

■ καμένους; Παϊωνίο.υ και Φειδίσυ και τών γλυφών τών 
αετωμάτων τής Ό.λυμπ ας και τοϋ Παρθενώνας.— 
Τζέρολα, περί κρητικών τοιχογραφιών τοϋ ΙΑ καί 
ΙΕ' αιώνας.—Δαΐρπφελδ,περί του αρχα·ου ναοϋ τής 
Άθηνάς καί τοΰ Έρεχθε·ου.—Σράδερ, περί τής ζω- 

. φόιου τοΰ σήκοϋ του αρχαίου ναοΰ τής. ’Αθήνας.— 
Βχβιλΰν, περί τοΰ τύπου τής Άθην'ζς επί τών πρω
τοφανών καί αρχαϊκών νομισμάτων : τών: ‘Αθηνών. — 
Καδβαδ ας, περί<τοΰ έν Φιγαλία ναοϋ τοΰ Άπόλλ.ω- 
νος, περί τών έν Σάμω ανασκαφών καί περί- τοΰ οικο
δομήματος τοΰ Ίερωνος εν Έπιδαύριο και τών κείθεν 
περί θεραπείας ασθενών επιγραφών.-—Σκιάς, περί τής 
τοπογράφ ο: τής αρχαίας Κορινήου.— Ζαλαμπεμ, πε'-ί 
ελληνικών καί λατινικών επιγραφών τής Συρίας.- 
Λάμπρος, Κεόί ανεκδότου ένετικής περιγραφής τών 
'Αθηνών κατα τήν λήξιν τής 17ης έκ’τονταετηοίδος 
καί πιρί εικονογραφίας τώνΒυζαντινών αυτρκρατόρων

• έν τώ γεϊρογράφω τοΰ Ζωνάρά έν Μοδέ η.— Πολ·- 
της, περί τοπογράφος τών Ά’ήνών καί περί τοΰ 
Βυζαντινού τόπου τής Κενταύοου.—■ Τσούντας, πεοί 
τών τύμβων τής Θεσσαλίας . καί περί ανασκ’Φων εν 
Θεσσαλίξι.— Φίλιος, περί τοΰ Άποςυομένου τοΰ ΙΙο- 
λυαλείτου καί περί τής ΈλευσΓνος·—Κουρουνιώτης, 
περί τοΰ Λυκαϊκόΰ Ιπποδρόμου.— Σωτηριάδης, πειί 
προϊστορικών αποικιών έν Βοιωτμ καί περί τής πό
λεως Κάλλίοι καί περί τής καταστροφής τών Γαλα- 
τών ύπό τών Αιτωλών.— Σταης, παρατηρήσεις τινας 
περί τώ» μυκηναϊκών κτερισμάταν καί περί τής χρο
νολογίας τών έξ ’Αντικυθήρων αρχαιοτήτων.— Άρβα· 
νιτόπουλος, «άγνωστα α,τίγρσ.φα τον Γαναμήδους τοΰ 
Λεωχάρους, τοΰ Σατύρου καί Σαυροκιόνου τοΰ Πρα- 
ξιτέλους έν ’Αρκαδία καί Άθήναις», «περί, κεφαλής 
τοΰ καλυδώνίου κάπρου έν τώ ανατολιχφ άετώματι 
τοΰ ναοΰ τής Άλέας Άθη-άς», «περί ίδ ύσεως διε
θνούς Μο-σείου εκμαγείων. Έκτος τούτων καί οΐ κ.κ. 
Νένρης, Σκούφος, Κι Στέφανος, Βυζαντινός, Καρο- 
λίδης, Ρουσόπουλος, Μπαλανος, Γεωργιάδης ' Δαμβέρ- 
γης, Ρεδιάδης; καί Αίγινίτης θά δμιλήσωσι περί θεμά
των σχετιζομένων πρός τήν αρχαιολογίαν. Οί δμιλή- 
σοντες ανέρχονται εις 58, έξ ων 21 είσίν “Ελληνες.

Νέα Πινακο&ήκη έν Μονάχιο,—■ Ή Σετσείϊόν τοΰ
11
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Μονάχου απεφάσισε νά ίδρυση μόνιμον πωακοθήκην, 
ή δποία νά δωση εικόνα τής καθολικής δράσεώς της. 
Η πινακοθήκη θ’ άποτελε’θή δι’αγορών, δώρων καί 

παρακαταθέσεων καλλιτεχνικών έργων. Δέν αποκλείε
ται δμως έκ τής πινακοθήκης καί παν έχον αξίαν 
καλλιτέχνημα, έστω καί άν δέν προέρχεται έκ τής τά- 
ξεως τών οπαδών της. Ή πιννκοΟήκη θά έγκαθιδρυθή 
επί τοΰ παρόντος εις τά νεόκτιστα ανω δωμάτια τοΰ 
βασιλικού κτιρίου τής έκθέσεως παρά τήν Κένιχςπλατς.

*

"Εν ‘Ελληνιεών άγαλμα·— Ζωηρόν ενδιαφέρον προ· 
καλεΐ μεταξύ τών καλλιτεχνικών κύκλων τής Νέας 
Ύόρκης ώραίδν ελληνικόν αγαλμα, έκτεθειμένον ήδη 
εν τή ’Εθνική Λέσχη τών Τεχνών, 37 καί 39 West 
3ilh Street. Παριστά τήν Άφροδίτην καί διά περί
εργου σειράς συλλογισμών αποδίδεται είς τον Ποαξι- 
τέλην.

C . - - .ρ. - - -| . . - f.' Ί' —(*.'·■.  ρν · , U), > |Ν· I. V , . , , · :*/»,*·  *r  ·|» .......--..........

★

θάνατοι καλλιτεχνών.— Άπέθανεν έν Παρισίοις δ 
επιφανής γλύπτης Ευγένιος Γκιγιώμ (Guillaume/, 
γεννηθείς είς Montbard τφ 1822. Υπήρξε μαθητής 
τοΰ Pradier. Έλαβε τώ 1845 τδ μέγα βραβείου τής 
Ρώμης με τδ ίργον του «Ό Θησεΰς εΰρίσκων ύπδ 
πέτραν τό ξίφος τοΰ πατρός του.» Τά κυριώτερα έργα 
του είνε δ Δαίμων τοΰ Σωχράτους, ή Άμαζών, ό τά
φος τών Γρακχων, ό ’Ανακρέων, προτομή τοΰ Να- 
πολέοντος,Α'. ή Πηγή τής ποιήσεως, τάφος ένδς Ρω
μαίου, δ Όρφεύς, πλεΐστοι δέ όσοι ανδριάντες καί 
προτομαί. , Ο Γκιγιώμ τώ ’ 862 έξελέγη μέλος τής 
της Γαλ. ακαδημίας τών καλών τεχνών, εις αντικα
τάστασή τοΰ Petitoti τώ 1863 διωρίσθη καθηγητής 
εις τήν Καλλιτεχνικήν σχολήν, τώ 1864 διωοίσθη 
καθηγητής τν.ς Αισθητικής καί τής 'Ιστορίας τής τέ
χνης είς τδ Γαλλικόν Κολέγγιον, τώ 1887 καθηγη
τής τοϋ σχεδ'ου εις τήν πολυτεχνικήν σχολήν, τφ δέ 
1891 απεστ.άλη εις Ρώμην, ώς διευθυντής τής έκεΐ

ότι είνε έργον μεγάλου καλλιτέχνου καί δτι, έάν εινε «^ινα εύριτκονται εις τα.μουσεία καί εις τάς έκκλη- 
••«••η I»»** Λ ι · L Δ.....λ—..    Λί/VA *ίτιν1»*ελ  Τ'Α*  _.Λ_

Ίταλοβυζαντιακή τέχνη. “Ηνοιξεν έν Κρυπτοφέρρη 
μεγάλη Ικθεσις τής Ίταλοβυζαντιακής τέχνης. ή διωρ'- 
γανωθεΐσα έπί τή έννεακοστή έπετείφ τής ίδρυθείσης 
αυτόθι Έλλ. μονής, έν ή παρά τή πύλη αυτής τής 
πρωτευούσης τοΰ Λατινικού κόσμου διετηρήθησαν ά
θικτοι αί παραδόσεις τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας έπί 
έννέα αιώνας. Εινε μέγας δ άριθμός και εξοχον τδ κα
λός τών αριστουργημάτων τής Βυζα'ντιαχής τέχνης 

Οί περί τήν τέχνην έμπειροι άδιστάκτωςδηλοΰσιν, -’ΐή ** ταύτης παραχθείσης Ίταλοβυζαντιακής 
οτι έΐνε έργον μεγάλου καλλιτέχνου καί δτι, έάν ε’νε άτινα εύριτκονται είς τά.μουσεία καί εις τάς έκκλη- 
άπομίμησις, δ μιμητής ήτο θαυμάσιος τεχνίτης. ~ σίας,τής Ιταλίας. Τά αριστουργήματα ταΰτα συλ-

Τδ άγαλμα είνε αποχρωματισμένου ύπδ τοΰ χεό- λεχθέντα έξετέθησαν τις τας εΰρείας αίθουσας τήςάρ-
νου. Ή μορφή ύπενθυμίζει τήν Άφιοδίτην τής Μή- —— ■·-■=- -■· ’ — '■>....... - -'-■°-·’'------------ '
λου. ’Επειδή δέ εινε ακέραιον, έξαιρέσει δακτύλων 
τινων τής αριστερός χειρός, φαίνεται λΰον τδ αμφι
σβητούμενου ζήτημα πεοί τής αρχικής θέσεω; τών 
βραχιόνων τής ’Αφροδίτης τής Μήλου. Τδ άγαλμα 
φαίνεται ώς έάν είχε τοποθετηθή έπί βωμοϋ έν ένί 
τών ναών τής ’Αφροδίτης. Λέγεται δτι τό μάρμαρον 
εινε τής Πάρου η παρόμοιός τι; λίθος. Πληττόμενον 
δια μολυβδιδος παράγει όξύν ήχον, ώς έάν ήτο έξ 
ορειχάλκου.
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Γαλλικής σχολής, έν ή φοιτώσιν οί δια διαγωνισμού 
εκ Παρισίων στελλόμβνοι άπόφοιrot τής Καλλ. σχολής.

Άπέθανεν εν Μονάχιρ δ Μάξ Λίμπερμαν, έκ των 
διάσημων impressionils,πρόεδρος τής-έταιοείας αυτών, 
τολμηρός εις τδ χρώμα καί ποιητικός. Ό σετσεονι· 
σμδς έστερήθη χαί άλλου ίκανοΰ εργάτου, τοϋ"Αντ, 
θανόντος έν ήλικίιρ 90 ετών έν Βιέννη.

*

χαίας ταύτης μονής, έν ή καλλιεργείται ή'βυζαντιακή 
παλαιογραφία ύπδ τών μοναχών, καταγομένων τδ 
πλεΐστον εκ τών Έλληνοαλβανιχών άπόιχιών τής Κα
λαβρίας καί Σικελίας. Πρόεδρος τής έπί τής έχθέσε- 
ως επιτροπήςεινε ©αρχιεπίσκοπος κ Αουδ.Duchesne, 
μέλη δέ βαρώνοι, καρδινάλιοι, καθηγηταί χαί μαρκή- 
σιοι. Έξετέθεσαν συν τοϊς άλλοις, άδείφ τοΰ Παπα, 
τα κειμήλια τοΰ χριστιανικού μουσείου τοΰ Βατικα
νού τα αναγόμενα είς τήν Βυζαντιακήν τέχνην, έξετέ
θησαν επίσης δ θησαυρός τοϋ Άγ. Μάρκου τής Βε
νετίας καί ίδιωτικαί συλλογαί. Τήν έκθεσιν ταύτην 
άποκαλεΐ δ Παρισινός «Γαλάτης» «γεγονός καλλιτε
χνικόν πρώτιστης τάςεως». Ή μονή τής Κρυπτοφέρ- 
ρης κειται πλησίον τής Ρώμης, παρά τήν γραφικω- 
τάτην δδόν, ήτις διασχίζει τους λόφους τοΰ Λατίου 
καί όδηγεΐ άπό Φρασχάτη είς "Αλβανόν.

H έκθεσις αΰτη, τελούμενη οίονε! ώς επίλογος 
τής κατα τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον τελεσθείσης έν 
Κρυπτοφέρρη εορτής, έτέθη ύπδ τήν προστασίαν τοϋ 
Ιταλού ύπουργου τής Παιδείας. Διαιρείται εις τέσσα- 
ρα τμήματα, ων τό πρώτον περιλαμβάνει έργα Βυ· 
ζαντιακής τέχνης εισηγμένα εις τήν’Ιταλίαν, τό δεύ
τερον έργαΒυζαντιακής τέχνης εΐργασμένα έν’Ιταλία, 
το τρίτον έργα τέχνης ’Ιταλικής ύπό τήν ροπήν τής 
Βυζαντιακής τέχνης παρηγμένα καί τδ τέταρτον έργα 
τέχνης κατά μίμησιν τής Βυζαντιακής τέχνης είργα- 
σμένα (Νεοβυζαντινά). Σπουδαίου μέρος τής Έχθέσε- 
ως αποτελεί καί ή περίφημος βιβλιοθήκη τής Μο
νής μετά τοΰ πλήθους τών έναύτή Βυζαντιακών χει
ρογράφων, καί τό πλήρες Βυζαντιακών αρχαιοτήτων

(έργων πλαστικής τέχνης Βυζαντιακής επιγραφών καί 
άλλων .μνημείων) μουσείου τής Μονής.
, ’Αλλ’ ιΐ μεταβαίνοντες εΐς τήν έπίσκίψιν τής Έκ- 
Θέσεως δέν θα θεώνται μόνον καί θα θα- μαζωσιν εν 
Κρυπτοφέρρη έργα τής Βυζαντιακής τέχνης, δέν θα 
βλέπωσι μόνον ναόν Βυζαντιακον έν τή Μονή μεθ’ όλης 
τής εσωτερικής δια σπάνιων μνημείων τέχνηε πεποι- 
κιλμένης διακοβμήτεως, άλλα θα βλέπωσι καί δλό- 
κληρόν ζών μνημεΐον Βυζαντιάκόν, Βυζαντιαχήν μονα-

■ στικήν πολιτείαν χαί βίον ζώντα καί κινούμενου έγ- 
γύς τής Ρώαης, 6ά άκούωσιν διχνους καϊ ώδάς τ.νευ- , ς· ~ ’ , - . ·- .ΰατικάοΒυζαντιακάο έν τνίΒυζαντιακί Έλλ-πνικί νλώσ- - 1 5* .*;  Ο»ωσμπορν περί πρωτοκορι θιακης ληκύθου εν

κλήρου ζων μνημείου Βυζαντιακον, Βυζαντιαχήν μονα- 
■ στικήν πολιτείαν χαί βίον ζώντα καί κινούμενου έγ-

ματικάςΒυζαντιακάς έν τήΒυζαντιακή 'Ελληνική γλώσ- 
ση, παριστάμενοι είς μεγαλοπρεπείς εκκλησιαστικά; 
τελετάς Βυζαντιακής ιερουργίας’θά βλέπωσιν πλουσίαν 
Βυζαντιακήν φιλολογίαν, παίδευσινΈλληνικήν Βυζαν
τιαχήν, καλλιγραφίαν καί ψιλογοαφίαν Βυζαντιακήν ,ών 
πρώτος διδάσκαλος έν .τή I. Μο·ή ύπήρξεν δ έν τοίς 
χρόνοι; αύτοΰ καλλιγραφικώτατος ιδρυτής τής Μονής 
δ πρό 900 ήδη ετών πρός Κύριον άποδημήσας όσιος 
Νείλος.

*

Άφιξις αρχαιολόγου. — Άφίκετο δ καθηγητής τής 
’Ακαδημίας τοΰ Μονάχου κ. Μπουλέ, δστις προτίθε- 
ται νά ένεργήση άνασκαφάς εΐς τόν Όρχομενόν.

*

Ό ήμικίων τοΰ ΰηοαυροΰ τοΰ Άτρέαχ.— Το Βρετ- 
τανικόν Μουσεΐον απέκτησε κατ’αύτάς σπουδαιότατου 
αρχαιολογικόν κειμήλιου, χάρι^ τή γενναιοδωρία τοΰ 
Μαρκησίου Σλίγο. Τδ αρχιτεκτονικόν τοΰτο μνημείου 
εινε σχεδόν πλήρης δ έτερος τών δύο ήμικιόνων, οΐ· 
τιν,ες έκόσμουν τήν είσοδον τοϋ περιφήμου Μυκηναϊκού 
θησαυρού τοΰ Άτρέως.Ώς γνωστόν, ή θύρα τοϋ θη
σαυρού τούτου ε’χεν άντί παραστάδων δύο ήμικίονας, 
εκ τών δποίων μικρόν τεμαχίου μετά κιονόκρανου υ
πάρχει εν τώ Έθνικώ μας Μουσείιρ, εύρεθεν εν Ναυ- 
πλίφ.

Περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αΐώ’.ος δ Θησαυρός 
τοΰ Άτρέως ε’χε συληθή, πολλά δέ τεμάχια τής 
πλούσιας γλυπτικής διακοσμήσεως τής προσόψεως 
έχειντο έπί τόπου μέχρι τών αρχών τής 19 ίκατον- 
ταετ^ρίδος. Έκ τούτων πολλά μικρά τεμάχια ελαβον 
τήν άγουσάν πρός τά διάφορα ευρωπαϊκά μουσεία’ τδ 
μεγαλείτερον όμως μέρος ειχεν έξαφανισθή.

Κατά τδ 1811 δ πρόγονος τοΰ δωρητοΰ άνασκάψας 
εύρε δύο κορμούς κιόνων, οίτινες καί μετεφέρθησαν εις 
’Αγγλίαν. Τά πολύτιμα ταΰτα τεμάχια έδωρήθησαν 
εις τδ Βρεττανικόν μουσεΐον, εινε δέ ήδη δυνατή ή 
άναπαράστασις έκ συνδυασμού τών διεσπαρμένων έν 
Βερολίνφ, Καρλσρούη καί εΐς άλλα Μουσεία τεμαχίων 
ΐνα άποτελεσθή πλήρης ή πραγματική διακόσμησις 
τοΰ Μυκηναϊκού κίονος.

★

Ευρήματα.—Έν τή άκατοικήτω νησίδι Κυρά έναντι 
τής Α’ιγίνης ανευρίθη τεμάχιον μαρμάρινης πλαχός, 
διασώζον τεμάχιον ψηφίσματος άναφερόμευον εΐς τήν 
λατρείαν τοΰ ’Απόλλωνος

—Έν Γυθείω παρά τήν άρχαίαν Αυγείαν εύρέθησαν 
δύο προτομαί, ανδ^ός καί γυναικός, έν αγαλμάτων 
παιδός κρατοΰντος επ’ωμων αρνί ον καί εν ανάγλυφου 
φέρον εις τήν άριστεράν ευδιάκριτους γλυφάς, δεξιά 
τόν Πανα, ού σώζονται μόνον οίπόδες,εν τψ μέοω δε 
επιγραφήν δυσδιάκριτον. Εύρέθήσαν πάντα επί τάφου.

Άναοκαφαί.— Ό πρίγκηψ Τζεμάλ Πασσας Τουσ- 
σουν προσέφερε 400 λίρας δι’άνασχαφάς Αιγυπτιάκάς.

Αί άνασκαφοί θά γίνουν είς Λούξορ, έπιμελείμ τοϋ χ. 
. Κίμπελ.

*
‘Αρχαιολογικοί διαλέξεις.— Κατά τόν λήξαντα μήνα 

ώμίλησαν έν τή Γε μανική σχολή ό χ. A. XUsier 
περί τοΰ.χαλκού άγαλματίου τού "Ωρου τοΰ ευρισκο
μένου είς το Έθν.'Μουσεΐον' ό κ. Wilhelm περί ’Α
θηνών. καί'Μακεδονίας κατά τό 410 π. X.

Είς την ’Αμερικανικήν σχολήν 0 κ. I. Σβορώνος 
.περί τοΰ Μαρσύου καί τής 'Αθήνας τής Άκροπόλεως IV... ΓΥ. ~ —-- -.·---- _...... r. τ ν ’ Λ . ..,

Βερολίνιρ.
*

Αρχαίοι itilexvs—- Εις τήν παραλίαν Νηές τής 
Σούρπης άνευρέθη πέλεχυς άρχαιοτάτης έποχής, μή- · 
κους 17 εκατοστών. Ό πυθμήν τής θαλάσσης εν η 
εύρέθη ?χει λείψανα άσβεστοκτίστων τοίχων έκ πλα- 
κών είς σχήμα τάφων.

*
Έκΰίσει;.— Είς Έλσιγκφορς, πρωτεύουσαν τής Φι

λανδίας, ήνοιξεν εκθεσις ζωγραφικής, είς ήν έξετέθησαν 
έργα άποκλειστικώς γυναικών ζωγράφων. Ό αριθμός 
τών εικόνων ανέρχεται είς 250, εκρίθησαν δ’ εύμενέ- . 
στατα άπό τό" καλλιτεχνικόν κόσμον.

— Έν Βενετίμ ανοίγει τή 22 ’Απριλίου ή ετήσια 
διεθνής Καλλ. ίχθεσις. Διηρέθη αΰτη εΐς 3 τμήματα. . 
Είς τμήμα ξένων, τμήμα διεθνές καί τμήμα εγχώριον, 
θά λήξη τή 31 'Οκτωβρίου.

— Κατά τδν λήξαντα μήνα ήνοιξαν αί έξης εκθέσεις·. 
Έν Παρισ·όις—Ή 22α τής Sociite Internationale de 
peinture el sculpture είς τήν Galerie Georges Petit, 
έν ή συνκετρώθησαν σπάνια ξργα καλλιτεχνών, έν οίς 
τοϋ Harrison, τοΰ Grimelund, τού Gout-Gerard, 
τοΰ Reatier-Dumas καί άλλων. Είς τήν Galerie Gra· - 
ves έξετέθησαν έργα τών Dejean, Voulot, Marque, 
Lempereur κλπ. "Ηνοιξον έπΐσης ή 4η εκθεσις Ri· 
υα»ά· ’Ιδιωτικήν έκθεσιν διοργάνωσεν ό Γάστων Pru· 
nier άλλην δέ ήεΈταιρεία τών θαλασσογράφων.» Εΐς 
Λυψνα ήνοιξεν εχθεσι: τής Society Lyonaise, είς ' 
Angers τής Sociili des Amis des Arts, εις τήν Βιέννην . 
εκθεσις βιβλιοδετικής τέχνης, είς Μόντε-Κάρλο Δι
εθνής Καλλιτεχνική εκθεσις, εΐς Βερολίνου εκθεσις 
διαχοσμητικής τέχνης, είς Λονδίνου εκθεσις τών έρ
γων τοΰ Watts (έν τή Βασιλική Άκαδημίμ), εκθεσις ' 
αρχαίας τέχνης, εκθεσις τής Societe de la G lerie 
d’Art Dudley, είς Γλασχώβην εκθεσις τοΰ Βασ. 'Ιν
στιτούτου τών Καλών τεχνών, εΐς τήν Νάντην εκθε- 
σις τής «'Εταιρείας τών . Φιλοτέχνων», εις Τοσ»α- . 
νην εκθεσις, έν ή διεκρίθησάν αί εικόνες τών καλλι
τεχνών Strazii,' Viani, Canieci, α! χρητιδογραφίαι 
τοΰ Usielli καί αί προσωπογραφίαι τού Sveloni.

— ’Αγγέλλονται αί έξης καλλιτεχνικαί έκθέσεις: 
Λιέγης (30 ’Απριλίου - 30 Νοεμβρίου),Άμβέρσης (τών 
έργων τοΰ Jordaens ’Ιούλιος · Σεπτέμβριος) καί Μι- . 
λάνου Διεθνής εκθεσις κατά τό έτος 1906" δια τήν 
έκθεσιν ταύτην αί αιτήσεις ύποβάλλονται μέχρι τέ
λους τοΰ μηνδς Μαίου ε. ε. Είς τήν έκθισιν τής Λι
έγης, ήτις έσται παγκόσμιος, έφυλάχθη εις τό καλ
λιτεχνικόν τμήμα διά τήν Ελλάδα διακεκριμένος χώ
ρος. Θί καλλιτέχναι έκθέται εΐσίν άπηλλαγμένοι παν
τός τέλους συμμετοχής."Οσοι έκ τών 'Ελλήνων καλ
λιτεχνών έπιθυμοΰσι νά έκθέσωσι δέον να συνεννοη- _ 
θώσι μετά του κ. Ε. Κνόπφ (δδός Σταδίου 31 Άθήναι).

*

‘Εταιρία γραμμάτων χαί τεχνών.— Έξελέχη τδ ορι
στικόν Διοικητικόν συμβούλιου, άποτελεσθεν έχ τών

43 -

■ι

•wj 
Bi

L'·'.

b'

ι



ι: ι'II

5W Β»

Νομίσματα Ενρακουοών

ζ. χ. Γ. Χατζηδάκι, Π. Καρελίδυυ καθηγητοΰ τοϋ 
Πανεπιστημίου, Ί- Σβορώνου, τών καλλιτεχνών Γ. 
Ίακωβίδου, Λ. Σώ/ου, 15. Μποκατσιάμπη, Κ. ΓΙαρ- 
θένη, Φ. Άριστέως καί τών κ.κ. Δ. Καλογεροπούλου, 
X. Χρηστοβασίλη Α. Περδικίδευ δημοσιογράφων.

♦

Μποννα.— Άφίκετο, χάριν τοΰ Άρχ. Συνεδρίου, 
δ διάσημος Γάλλος ζωγράφος Μποννά.

♦

Μνημεΐον Μελά— Αί δια το μνημείου τοϋ Παύλου 
Μελά είσφοραί άνήλθον μέχρι τοΰδε είς 8,500 δ .

*
Ή άνασιήλεοσις τ<>8 Παρ&ενώνος.— Έπί τή σκέψιι 

έαν πρέπει ν αναστηλωθή ό ίίαρθενών,οί άνθρωποι τών 
γραμμάτων καί τεχνών εν Γαλλία σροδρώς ίιεμαρ- 
τυρηθησαν, αποκαλοΰντες την τοιαύτην άναστήλωσιν 
«έγκλημα». Έν αρχή έδημοσίευσεν άρθρου κατά τής 
αναστηλώσεω σ κ. Ρουζών και ό κ. Κλεμανσώ ύπέρ 
αυτής. Τδ περιοδικόν «Μουσείου», δπερ διευθύνει δ 
αρχαιολόγος κ. Τουδούζ, έζήτησε τότε τά; γνώμας 
Γάλλων καλλιτεχνών καί συγγραφέων Πάντες έντό- 
νω; έξανέστησαυ. Ό διάσημος άγγλος ζωγράφος σίρ 
Αλμα Ταδιμα γράφει τα έξής:

«Διάμαρτύ ομαι κατά πάσης άναστηλώσεως τοΰ 
Παρθενώνας, άκόμη καί έάν δλαι αί λεπτομέρειαι τής 
αρχιτεκτονικής και τών εγγλύφων μερών τοΰ άριστουρ· 
γηυατος τούτου ησαν γνωσταί καί άν οί σημερινοί 
έργάται ησαν έπίσης ικανοί, ώς οί έργάται, οί οποίοι 
ήγειραν τδ εξοχον μνημεΐον' τδ δαιμόνιου τών μεγά
λων καλλιτεχνών, τών συλλαβόντων τδ μνημείου 
τούτο, δεν θα ητο παρόν διά νά τους καβοοηγήση. 
Τδ αποτέλεσμα θά ητο άπλοΰν φιάσκο καί θά μας 
έστέρει καί έκείνου, τδ οποίον ό χρόνος έσεβάσθη. 
Όχι, χιλιάχις οχι, μή βεβηλώνετε δ,τι απομένει».

Ό Όκτάβιος Μιρβώ άπαντα :β’Αναστηλώνω» τις 
έν μνημείου, τδ καταστρέφει. Κάμνει κάτι χειρότερου 
τδ παρωδεί. Τί απομ.ένει σήμ,ερου άπδ τδυ καθεδρικόν 
ναόν του Ρουάν, άν μή μία φοβερά γελοιογραφία τοΰ 
παλαιού μνηΰείου ;»

«Ν’ αναστηλωθή 4 Παρθένων; Άλλ αύτδ εινε δύει
ς ον άγριων !... Εινε ή φρικτοτέρα καλλιτεχνική φρίκη, 
ήν συνέλαβε ποτέ εγκέφαλος αρχαιολόγου».

Έπίσης οί καλλιτεχναι ΓΙωλ Λωράνς, Μενάρ ό 
ζωγράφος τοϋ «Ναοΰ τής Αιγίνης» , καί οί συγγραφείς 
Πώλ Άδάμ, Μπραίν, Κλαρε ή, Λαρμανδή έκηρύ- 
χθησαν ζωηρότατα ενάντιοι.

Οί αδελφοί Ρονΰ, μυθιστοριογράφοι, κραυγάζουν :

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Άννα Κομνηνή. Βνζανιινόν διήγημα Άλεξμνδρας Πα

παδοπούλαν, μει'ι'ικιινογραφι&ν &αλείας Φλωρά.Έκ- 
δίδεται προσεχώς έν Κωνοταντινουπόλει.

τής Δημοτικής γλώσσης. Ό κ. Π. Δήμη
τρα κό η ου λος αγγέλλει τήν εκδοοιν Λεξικού περί· 
λαμβάνοντος λέξεις της αγνής δημοτικής γλώσσης.

Πανελλήνιον ’Εθνικόν Λεύκωμα ΰ.-.ερ to<; Παναγίου 
Τάφον. Έξαντλη&είσης τελείως τής Α’<· έκδόσεαις 
ή έκτροπη προβαίνει είς Β·ν εκδοσιν, ήτις εσται έπηυ- 
ξημένη διά νέων γνωμών κα! κεκοσμημένη δι* εκα
τόν εικόνων, σχετικών πρός τά “Αγια μέρη. "Εσται 
έτοιμος ό τόμος {έκ 33 τυπ φύλλων) κατά τας ημέ
ρας τοΰ Πάσχα.

Ιστορία τής Ιερός μονής τής Άγ Λαύρας, ύπό Δα μ 
Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο ν.

Ό δρόιιος φέρνει. . . . είς ιό Δρομοκαιιειον, δύναται 
νά συμπληρώοη ό αναγνώστης. Ο τίτλος με τ9 αποσιω
πητικά — πόσα δεν λέγουν αύτά τά αποσιωπητικά — 
ανήκει είςεν βιβλιάριον ποιήσεων τον κ Α. Μελαγ- 
χρινοΰ. Τωχει φαίνεται τδνομα ! Αί ποιήσεις— εΐ 
άλλο ; — μαλλιαροί, άλλ9 είς τό ζενιδ τής παραφρο
σύνης, ένδυμΐζουσαι τά περίφημα «κοκκαλακχα το? 
ντόμινου- και τής .κάπαρες-.

Repertoire de lastataairearecque et 
romaine 7όμος Τ'. Δύο χιλιάδες εξακόσια τεσσα
ράκοντα αρχαία άγάλματα, πρώτην φοράν εν τοιαύτη 
ένότητι δημοσιευόμενα, μετά σημειώσεων και πίνακας 
τών τριών τόμων. Φρ. 5. Παρίοιοι.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναξ Ν·

Γύζη. Φωτοτυπία εις μέγα όχημα. Δρ· 1- 

Έπϊ χονδρού χάρτου δρ. 2-

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, . Μ/» ®2· Κοππί, 
κατα μετάψρασιν 'Άγιδος θέρου. Τιμ&ται 

δρ.1. Έπι ’Ολλανδικού χάρτου δρ- 2· 

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΩΝ,, δράμα Ν.
Λάσκαρη καί Π. Δημητρακοπούλου.Δρ. -1.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.· πί

να!; Φρίξου Άριστέως- Φωτοτυπία είς μί~ 

ya -όχημα· Δρ. 1.

Η "ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, πίναξ L. 

Perrault. Φωτοτυπία είς- μέγα όχημα. 

Δρ.1.

“Η ΑΙΩΡΑ,, Πίναξ Vigor- Φωτοτυπία 

εις μέγα όχημα- Δρ- 1- Πωλοϋνται είς τά γραφεία μας

UWmmOS immiSM
Δ. ΚΑΒΡΑ

ΙΟ.— Οδός Εμμοϋ-ΐο.

Έχτίλΐβις φωτογραφιών παντός είδους καί με
γέθους έξδχως καλλιτεχνική. Το κατάστημα με- 
ταφερθέν ήδη παρά τήν πλατείαν τοδ Συντάγμα
τος κατέστη τδ κατ’εξοχήν καλλιτεχνικόν έργα- 
στήριον, πινακοθήκη τών εικόνων τών ωραιότερων 
Άτθίδων καί τών έπισημοτερων προσώπων.

Ζητεί Συνδρομητής μας ν’ άγοράόςι τό α’ φύλ- 
λον της Πινακοθήκης (Μαρτίου ,ιροι), άντί δρ. 
δήο. Άσιευθυντέον είς τά γραφεία μας.

“EEETHPIS ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,

Περιέχει μελέτας καλλιτεχνικός καί φιλολογι
κός, ώς καί σειράν έννενήκοντα έργων Ελλήνων 
καλλιτεχνών ε(ς έγχρωμους φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τών 
Ελλήνων καλλιτεχνών. Τά ώραιίτερον λεύκωμα 
τής Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
άντί δρ. 3. Διά τούς συνδρομητάς μας δρ. π.Λαρ- 
’όδετον δρ. 4·

ΚΑΡΤ 1ΙΟΣΤΑΛ
Ζητείτε εις τά βιβλιοπωλεία τά Κάμτ ΙΙο- 

ότάλ τής «Πινακοθήκης» 20 είδών, μέ έργα 

διασήμιον Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

10 λεπτά έκαστον.

Δ, I, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΪΔΟΥ

“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ · Σελ. 208- Δρ. 3. 

“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ της ΖΩΗΣ,, Διη 

γήματα εικονογραφημένα- Σελ. 64. Δρ. 2 

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Πεζά ποιήματα 

μετά χρωματιστών εικόνων. Σελ- 184.Δρ.-3. 

“ΣΑΤΥΡΑΤ·, Διηγήματα, και Σκέψεις 

Σελ. 64- Δρ. 2.

“ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ,, ΠΛά ποιήματα 

μετ’ εικόνων. Σελ. 64. Δρ. 1.

Διά τους συνδρομητής τής «Πινακοθήκης» 

εις τδ ή μιαν τής τιμής.

Ίδρυθέν έν ‘Λθήναις κατ-i τό έτος 1870

Έν αύτφ πωλοϋνται λιανικώς καί χονδριχώς εκτός 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης καί χάρτου καί 
τά έν τω ίδίιμ ατμοκίνητη, έργοστασίιρ κατασκευαζό- 
μένα είδη, ήτοι’

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

Έπτΰκίπτήρτα κατασκευάζονται στιγμιαίως καί 
διά χαλκογραφίας.

SO-'Οδός Έρμου—20

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΟΚΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙ!! TH! ΕΛΛΑΑΟ!
Ή διοίκησις τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 

Ελλάδος

γνωστοποιεί
οτι ό ανώτατος δρων τών επ''όνόματι έκαστου κατα
δότου παρά τω Ταμιευτηρίφ τής Τραπέζης καταθέ
σεων ηυξήθη είς δραχμάς δισχιλίας (2000).

Καταθέσεις καί αποδόσεις ένεργοΰνται καθ’ έκά- 
στην μέχρι τής μεσημβρίας.

(Έκ το? Γραφείου τής- Έθν. Τραπίζη;).

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΕΑΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ

ύπδ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΑΝΒΕΤΗ ΚΩΝΧΤΑΝΤΙΝΙΑΟΥ,,


