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'Απανταχού δρ. — φρ. 12 ■ Δ. 1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ Τιμή τεύχους 1 δραχ.
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ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣΜ

·*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ό πατήρ Λουαζόν, ύπό Τ. Λάσκαρι. 
Ό γάμο; μον, ύπό Υακίνθου Λουαζόν. 
Βιέρζ.
Μετά τόν χορόν διήγημα Λ. Τολστόη. Μετά

φρασες Φνλλίδος. (Τέλος).
Καλλιτεχνικά Χρονικά. ( ’Ανέκδοτον Σοπέν.— 

Ή κηδεία τον Σίλλεο, υπ: Alice de Lape- 
ritty.

Αί Γυναίκες. Σκέψει; Ε. Μπατάϊγ. 
Ό Παγκόσμιος Τύπο;, -πΐ. Ρωμαίου. 
Σύμβολα τή; ζωής. Πσίησις Μ. Σιγούρου. 
Ποικίλη Σελίς. Τσπσγοαφική άνακάλυψις.—

Ό Γολγοθάς έν τή ζωγραφική.— Ό βασι
λεύς τού βιολιού.—Ή αργοπορία τού μαδη- 
τού.— Ή τιιιή δύο εικόνων.— Τί έστί νιού- 
μορ.— Ια νεύρα τ^ν ηΰσπσιων.— 1 ο μαρ
τύριαν ένός ποιητού.

Σκέψεις — Μειδιάματα. 
Γράμματα και Τέχναι. 
’Αρχαιολογικά αγγέλματα.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Είς τήν εξοχήν, πίνα; Lerolle. 
Τό ίοωτερικόν τού ναού τής Σιων. 
Κανδήλαι πρό τού Γολγοδά.
Κειμήλια ιερού νασύ’Αναστάσσως Παλαιστίνης. 
Τό φρέαρ τή; Σαμαρείτιδο;.
Μ.Σιγονρος, προσωπογραφία ύπό Ε.Ίωαννίδου. 
Τό Μέγαρον τών Δ.καοτηριων, σχεδίαν Α. Νΐ- 

κολούδη.
I. Ρισπεν καί οί δραματικοί συγγραφείς.

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σννέοτη υπό άνδρων διακριθέντων έπί εθνική εργα

σία ή έν τή υπηρεσία τον Κράτους Πολιτική Εται
ρεία πρός ίξυπηρέτησιν τών έθνικών συμφερόντων. 
Πρόεδρο; έξελέγη ό υποστράτηγο; κ. Μ. Δόξας, άντι 
πρόεδροι ο! κ.κ. Δ. Καλλέργη; πρώην υπουργό; καί Α. 
θεοδωρίδης τέω; Νομικό; σύμβουλος, γεν. γραμματεύ; 
6 κ. X. Ήλιόπουλος καί σύμβουλοι οί κ.κ. ‘Αμπάτη; 
καί Ψύχας υποστράτηγοι, Ζώτο; υποναύαρχο;, Κ. Μα
νιακής, Κ. Ζηοίσυ, I. Φραγκιάς, Α. Καλογερόπουλο;, Ε. 
Παπαχατζή;, Κ. Τσουκαλάς, Α. Κουρτίδης, Α. ‘Αρ
βανίτης, Σ. Αονκάκης, Μ. Χρυσοχόο; καί άλλοι.
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Εληξε τό ενδέκατον έτος τής Πινακο
θήκης . Παρακαλοΰυται οι ολίγοι καθυ- 
στεροΰντες ετι τήν συνδρομήν των να. άπο- 
στείλωσι αυτήν ττρός τήν εν Άθήναις 
διεύθυνοιν τής < Πινακοθήκης διότι α2- 
λως&ά διακοπή ή αποστολή τοΰ φύλλου.

’Επίσης παρακαλοΰνται οι απανταχού 
συνδρομηταί μας δπως εύαρεστηθώσι και 
αποστειλωσι απ' ευθείας τήν συνδρομήν 
τοΰ άρξαμένου ήδη δωδεκάτου έτους.

ΜΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 
"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ—

ΕΛΛ· ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,,
Τού Ετους 1912

Τόμος κομψός έκ σελίδων 300.

"Tjn εκλεκτή και ενδιαφέρουσα.—βΐηόνες 
καλλιτεχνικοί.

Τιμή δρ. 3.Διά τούς σννδρομητάς μας δρ.2 
Πωλείται εις τό Βιβλιοπωλείου τής «'βσζίας*.

ΘΕΑΤΡΟΝ 
γρκγοριου SENonoyAoy

Ό Ψυχοπσπέρας. — Ό Τρίτος. — Τό μυστικό τής 
κοντέσσας Βαλέραινας. — Ή Κωμωδία τοΰ θα
νάτου . — Φωτεινή Σάντρη. — Στέλλα Βιολάντη. — 
Ραχήλ.—Πειρασμός.— Ψυχοσάββατο.—Χερουβείμ.

Τά δέκα αυτά έργα, ανέκδοτα ώ; τώρα, θά έκδοθοΰν 
εί; δύο τόμου; κατά τεύχη δεκαπενθήμερα, έκαστον τών 
οποίων θά περιλαμβάνη άπό εν αυτοτελές καί θά στοιχίζη 
διά τοϋ; σννδρομητάς 80 λεπτά. Αιά περισοοτέρας πλη
ροφορίας, οί έπιθυμοΰντε; είμποροΰν νάπευθυνθυΰν πρό; 
τον κ. Γρ. Ξενόπουλον, 38 οδός Εύριπΐδου ‘Αθήνας, καί 
νά ζητήσουν τήν αγγελίαν, ή όποία έχει όλου; τους άρον; 
τή; έγγραφή;.
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ΓΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΕΤΗΡίΟΝV ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ μ και ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
αρ ποιον

MOI KOAOKOTPQNH j

ΑΘΗΝΑΙ ’

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ, 
ifij ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ,ίί! 
IW ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

' Ε- Έ* Γ Α.
Q. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σελ. 208. Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Διηγήματα εικονο

γραφημένα. Σελ. 64. Λρ, 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ· Πεζά ποιήματα μετά χρωματιστών 

εικόνων. Σελ. 184. Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ Διηγήματα. Σελ. 64. Δρ. 2. 
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ· ΙΙεζά ποιήματα μετ’ εικόνων.

Σελ. 64. Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα. Σελ. 128. Δρ, 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ· Εντυπώσει; και σκέ

ψεις. Σελ. 84. Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64. Δρ. 1.

Πωλοΰνται εις τά τγραφείά μας.
did τούς συνδρομητή; τής «Πινακοθήκης» εί; τό 

ίτμιϋυ της τιμής.
•   

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“πίΝΜΚΟβΗΚΗΣ,,

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίνα; Ν,. Γύζη. Φωτο
τυπία εί; μέγα σχήμα Δρ. 1. 'Επί χονδρού χάρτου 
δραχ 3.

‘‘ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φυ. Κοππί, κατά μετάφρα
ση’ "Αγιδος θέρον. Έπί 'Ολλανδικοί χάρτου δρ. 1.

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ-, δράμα Ν. Λάσκαρη καί II. 
Αημηιρακοπούλου δρ. 1.

ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίνας' Φρίξον '.·1ο/- 
στέως. Φωτοτυπία εις μίνα σχήμα δα. 1.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ-, .™·α; ϊ.. Perrault. Φώτα 
τυπία είς μέγα σχήμα δρ 1.

Η "ΑΙΩΡΑ,· πίνας \ If/or. Φωτοτυπία εί; αίγα σχήμα 
δρ. 1.

Ο “ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ., Πίναξ 
KochlSt/TOSSC. Φωτοτυπία δρ. 1.

0^‘ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ . 7'οΖχϋίθ/ίϋ, 
φωτοτυπία εί; μέγα σχήμα. Πίνας ΒΰΐΙΠύΙ δρ 1. ,, 

ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ,, ί·. Bargdill', φωτοτυπία δρ. 1 
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ,,* σίνα- 

I iilCl’Ht. Φωτοτυπία δρ. 1.
"ΟΡΑΜΑΤΑ,, .-«?<< ποιήματα, ίπό Σιβΰλλης, δρ. 1,50 
Ο “ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ'ΟΡ- 
► ΓΑΖ,, πίνα; Α. θεοτοκο.ποΰ/.ου. Φωτοτυπία δρ. I. 
"ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,, Α'«ζΛ-εε- 

χνική καί ιστορική μελέτη οπό 1. Καραβία, δρ. 1.
"ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.· Πίνας .1. Knopp, δρ. I. 

Διά τους συνδρομητάς τής “Πινακοθήκης,, eij τό 
Η ΜΙ ΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ., 
άπό τοΰ Α' μέχοι τοΰ ΙΑ' έτους 

εί-ρίσκονται εις τό γραφεϊόν μας τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι έκαστοςδρ. 15, οί άπλόδετο·. δρ. 12.

Διά τούς άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται ϋκπτωσις 25 τοϊς ο]ο.

ΕΛΛΗΝΪκΪΗπΪΦΕΩΡΗΪ^
MHNIRION ΠΕΡΙΟΔΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ
Διευθύντρια: ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Γραφεία: 'Οδός Μενάνδρου 83, Άθήναι 
Συνδρομή έτησία δρ. 12.

όξίβ οΚο



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ
ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ

Κ.ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ Η ΚΕΡΕΝΙΑ ΚΟΥΚΛΑ Δρ 3.- δ.καμπουρογλου ΘΡΥΨΑΛΑ Δρ.2.—

ΕΜΜ. ΡΟ-ΓάΟΥ ΣΥΡΙΑΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 3.— GJETE (ΓΚΑΙΤΕ) ΒΕΡΘΕΡΟΣ 2.—

» ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 3.— 10. ΖΕΡΒΟΥ ' ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ τ 3.—

ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ η 3.— δ. ΣΟΛΟΜΟΥ ΤΑ ΕΡΓΑ ϊ 2.50

Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΤΤΙΚΑΙ ΝΥΚΤΕΣ ι>. 10. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ 0 ΠΑΤΟΥΧΑΣ : 3.—

ΑΝΑΡΕΟΥΚΑΛΒΟΥ Η ΛΥΡΑ 2 ΑΡΓ. ΕΦΤΑΛΙΟΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» 3. -

7ΑΙΞΠΗΡ0Υ ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ (^ίίΐ ν 2. Α. ΒΑΛΑΟΡΙΤΟΥ ΕΡΓΑ » 5 —

ΜΟΥΣΑΙΟΥ ΗΡί) ΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 0 Τ')

(Mil. >Ι«0' UElUPtOT»

LEOPARDI ΗΘΙΚΑ ΕΡΓΑ > 3.—

(Μετ. »Ρ. ΚΛΜΠίΝΗ)

ΙΟ Mil BIMA 5 ΔΡ. UU
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

Τε',πσπσιηΟείση; τή; κλ'μακος τών τόκων τών 
ει; τ:απ·ζικά γιαμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων 
έν όύε: ή επ· πεούεσμία. δηλσποιεΐτα:. ότι απο 1 ■> 
' λτ.;·.'ι.·.ν) 19U(I ή Εθνική Τράπεζα τή; Ελλάδα; δέ
χεται παια τε τώ Κεντεικώ Καταστήματι καί τοΐς 
‘ Υπσκαταστζμασιν αυτή; καταθέσεις εις τραπεζογραμ
μάτια αποδοτέα; εν δύει ν έν ώρεσμενη προθεσμία 
επί τόκω’

) > 1 I'.1 τοί; οιο κατ' έτος διά τά; έν οψε: άπο
δοτέας -καταθέσει. μεχε: ποσού δ:. lli.UOO- πέραν τού 
ποσού το ..του τού τόκου δριζομενου ει; 1 τού; οιο 
κατ' Λι καταόεσει; αΰτα: —ίνοντα: δεκτά: κα:
;.; ανοικτού ζ.ογαςιασμό.. παραδιδομενου τώ καταθέτη 
Ίι&λ-.αριου λογαριασμού κα: ό:όζ.:α;:ου επιταγών.

1 τοί; οιο κατ' έτο; διά τα; καταθέσει; τά; άπο
δοτέας μετά'έ; μήνας τουλάχιστο-.

■ I)·.' τοί; κα-’'έτος δια τα; καταθέσει; αποδο
τικέ μετάμήνα; τουλάχιστον.

το.; οιο κατ’ έτο; διά τα; καταί τ;:; τα; άπο
δοτέας μετά δυο έτη τούλάχιστον.

·'· 1 >’? τοί; οιο κατ’ έτος διά τα; κατα'. σεις τα; 
αποδοτια; μ-τα τέσσαρα 'έτη τούλάχιστον. **τ-« 

ί το·.; ο Ιο κατ' 'έτο; οια τά; καταθέσεις -άς άπο
δοτέας μετά πεντε ετη τουλάχιστον. ώ; και οιά τα; 
π ια τών πεντε ετών, ζ, τά; διαεκείς.

Ααταθέσεις είς χρυσόν,
Δ /=.-.·).·. ετ: .ντόκους καταθέσεις ει; χρυσόν. ντο: 

-ει. υιάγκκ και ΐ ίρας'Αγγλίας, άποδοτέας έν λιςισμινζ 
προθεσμία ή διαρκείς έπ: τόκω.
1 I )'.* το·.; οιο κα-’ έτος διά καταΟεσ. 'ί μην. τοϋλαχ.
I ν ■ »■ >’ 1 ΐτους
- ” ·». .'· -· ί· 2 £7<ilV
·.’ 1)2 ■ » :■ ,·.
.1 .ί λ χ. 4 ετών
ί <■ ί .. ·. , ■. 5 έτών

Λ όμοζ.ογία: τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ' εκλογήν του καταθέτου ονομαστικά: ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον κα: ο: τόκο: τών ομολογιών πλη
ρώνονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τη αι
τήσει τού καταθέτου παρά τοί; Ύποκαταστήμασι τή; 
Τραπεζης ει; τό αύτύ νόμισμα, εί; ο ένένετο r κατά- 
Οεσις.

ΧΑΡΤΟΠΠΛΕ1ΟΝ
ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ

ζΚάόοχος: Αθ ΠΑΛΑΗΣ
Ά&ήναι — 'Οδός Έρμου

Ιίλοίτο; γραφ ικής ύλης. — Εντυπα καί επι
σκεπτήρια καλλιτεχνικά.—Εργοστάσιο;· φα- 
κέλλων τέλειον. Χάρτης τυπογραφικός λευκός 
καί έςωηύλλων παντός είδους καί πάσης ποιό- 
τητος.

Εύ&ηνία, ακρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΕΠ. ΞΑΝ®δΠΞΥΛ0Υ

"ΑΟϊίναι— 'Οδός Έρμου 10
Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφείο;·τών ’Αθη
νών. — Μηχανήματα τέλεια. —Ταχύτης. —Τι- 
μαι ασυναγώνιστοι.

Πλήρης συλλογή φωτογραφιών συγγραφέων 
καί καλλιτεχνών μοναδικής επιτυχίας.

Φεοτογραφίαι είς όλα τά εϊδη 
Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

Β I ΒΛΙΟΔ ΕΤΕΓοΚΓ

ΤΗΣ Β. ΑΤΛΗΣ
MIX. ΑΡΝ1ΩΤΟΥ
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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Καλλιτεχνική έργασία. — Ταχύτης. —ΤιμαΙ 
συγκαταβατικαί.

Α' αρχαιότατου καί τελειότατου βιβλιοδετείου. 

ΚΑΔΓΜΜΑΤΑ ΧΡΓΣΟΔΕΤΑ..................

ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, 
όλων τών έτών πωλοΰνται εις τό γραφεϊόν μας 
αντί δραχ. δυο έκαστον.

·.' *-Χ ξίιώ C-μ.ύ

&ίς ζην έ}οχην
Πίναξ Lerolle. έν τώ μουσείο' τον Λουξεμβούργου ( Παρίσιοι)

Ο ΓΊΤζΤΗΡ ΛΟΤΆΖΟΝ
Πράττειν ώ; έάν μόνον ή οννεΐδηοί; μου καί ο <~>εο; 

υπάρχει*. Ίδον ή άρχή τον πρό τινων εβδομάδων ιιπο- 
βιιόοαντο: σεβασμίου πατρό; τή: Δυτική; έκκλησια; καί 
άρχηγοΰ τών Παλαιοκαθολικώΐ'.

~ Ό Κάρολος 'Υάκινθο; Λωαίί.ν έγεννήθη έ-ν Αύρηλία 
τώ 1827, έσπούδασε δέ τήν Ηεολογίαι έν τή ιερατική 
σχολή τον Saint bulpice γεινίκιΐ'ο; τιϋ λβϋΐ όριό;. 
Λιετέλεσε όιαάοχικω; καθηγητΐμ τή: Ί ιλοοορ ια; έν τι, 
ιερατική οχολή τή; AciflllOli τή: Ηεολογια: έν τμ τή: 
Nantes καί ^αρειμμμέριο; τή: ένορία; τον Saint £ίι(/- 
Jiice έ>· Παριοίοις. Κατά Λέ τ·'ι IX'i-'t άκεα.τάοιΊιι 
άπό τών Δομινικανιίιν καί /ιετέβι/ εί: Ι'α'ιμι/ι ένθα ει- 
οήίθεν εί; τήν τάξιν τών Μοναχών τον Καρμηλιον όροι·; 
καί έλαβε τό ονομα τον -τατρό: ' > ακίνθον. 'Α.τελθαιν 
Λ' έκεΐθεν έκήρνξε τόν θειον λόγον έν ίΐορόώ, έν Peri- 
(/ueux καί έν Παριοίοις, πραιτον μεν έν τω Χννόέομιρ 
τών Καθολικών, νοτερόν bl άχό τον άμβωνα; των εκ
κλησιών τή; Madeleine καί τής .\otre Dame, λατα 
τό διάστημα τοΰτο ελαβετ αφορμήν νά επιδείξ»/ τήν fx·· 
ρεϊαν αντον πολνμάθειαν καί ρητορικήν ικανότητα, τί; 
οίόε δέ έάν δέν εϊχεν άτιοοιταοϋή άπό τή; παπική: εκ
κλησία; ϊοω; σήμερον ϋίι πιριέβαλλε τον οορόν αντον ή 
τον μεγάλου τή; Ρώμη: ποντίφικο; περιβολή. Ω; μοί 
διηγείτο τι;, εντνχήσα; νίι άκονοί/ τώ- άνδρα άπό τον 
άμβωνο; τής Παναγία; τών Παρισίων, ο'ταν ο Λονα^ον 
ώμίλει, παρ' είλην τήν έκτασιν ιοΰ ναοΰ, έκινδννευι τι; νά 
πάί>ΐι έν αντώ έ: άοφνξΐας, τόοον οΐ άνθρωποι, παντό; 
θρησκεύματα;, Χριστιανοί καί 'Ιουδαίοι, προοέτρεχον 
ΐνα άκονοωοιν όμιλονντα τίσ· Χρνοόοτομοί’ τον It-t . 
αϊώνος.

Δυοτυγώ; δμω;, μετ' ον πολο ουνεκλήθη έν Ρώμη 
ή πολυθρύλητο; έκείνη σύνοδος, ή θεοπίοασα το αλάν
θαστοι· τον Πάπα.

Κατόπιν τοϋ τερατουργήματος αϊτόν πώς ήδύνατο 
άνΐ)ρ εύοννείδητο;, άνήρ πιστό; εί; τάς διδασκαλίας τή; 
'Ορθοδοξία;,νά τό παραδεχθή :όαι έγραιμε τότε ο Λονα.όν 
τήν έπιατόλήν έκείνην < 18C9) δι' ή; διαρρήδην ήρνείτο 
νά παραδεχθή τάς ιδέα; έκείνα; -αί'τινε; καλούνται μέ>· 

ρωμαϊκοί, εϊνε όμοι; άντιχριστιανικαί καί τεινονσι να 
μεταβάλωοι τοί·; θεσμού; τή: ‘Εκκλησία; . λ αί ovvr- 
ατηοε τότε τήν καθολικήν μεταρρύθμιση·, ήτις δνναται 
νά οννοη'ΐοθήι εί; τά έξη; πέντε άρθρα :

α'> Άπόροιι/’ΐ; τοϋ άλανθάοτον τον Πάπα.
β'Ι 'Εκλογή τοΰ κλήροι· καί τοιν αρχιερέων ι-πο τον 

λαοί·.
γ' I Τέλεαι; τή; λειτονργία; καί άνϊιγιωοις τή; (θείας 

Γραηή; εν 'Εθνική γλώσση.
δ'/ 'Ελευθερία τον γάμον διά τους ιερείς.
ι 'Ι 'Ελευθερία καί ήθικοποίησι; τής Μετάνοιας.
Άναχωρήοα; δι’ ‘Αμερικήν εηθασεν εί; Λ’έαν Ί όρ- 

κην τήν 7!> ‘Οκτώβριον 1S8H. Μεθ' ικανήν δ' έκεϊ 
διαμονήν έπανήλθεν είς Εύρώπην τώ 1872 καί ένυμφενθη 
χήραν έν Δονδίπυ. Τότε ϊ'γραιμε καί τήν περί γάμον 
έπιστολήν αυτού ήτις έδημοοιεΰθη διϊι τοϋ τύπον και 
ήτις, κατά τήι Γεωργίαν Εάνδ', εϊνε μία τών ώραιο- 
τέρων σελίδων τής θρησκευτική; Ιστορίας τή; έποχή; μας.

"Εκτατέ εί .ΙουαΙόν έξηοε τό π/πΐστον τον βίου έν 
Γενεύη καί Παριοίοις, έξακολουθών πάντοτε να κη- 
ρύττίι τάς άρχάς αντον, εο>; όταν άπεβίωοε τήν 9 Φε
βρουάριου 1912 έν τώ μέσω τών τέκνων καί προσφιλών 
αντον.

Τά κνριώτερα αντον δημοσιεύματα εινε τα εξη;:
Ή πολιτική κοινωνία έν ο-χέοει πρός τόν Χριστιανι

σμόν 118971. Ή Οικογένεια 118671. Υλισμός καί 
Πνευματοδοξία 11888). Περί τής Καθολικής Μεταρ- 
ρνθμίοεοες, έπιοτολαί, αποσπάσματα, διαλέξεις fl8,2). 
Άρχαί τής Καθολική; μεταρρυθμίσει·); {1873). 'Επι
στολή περί τοϋ Γάμον τον (1872). Η Ααθολικί/ εκ
κλησία έν Έλβετίρ. (18731. Ή Κυριακή καί αί έργα- 
τικα'ι τάξει; Ι187ϋ). Ούτε κληρικοί, ούτε άθεοι, διαλέ
ξει; καί έπιοτολαί περί τή; τρίτη; Δημοκρατία; (1889). 
Γαλλία καί Αλγερία, Χριοτιανιομΰ; καί Ισλαμισμό; 
(1896). ΤΑΚΗΣ θ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ

V Iini>seniuns el Souvenirs de G. Sand.
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ίΊΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ο Γ^:·.,ίΟ2 Χ£Ο
Παρίσιοι, 25 Ίον/.ι'ον 1872.

ΑΠΟΦΛΣΙΣ τήν όποιαν πρό 
ολίγου έλαβον ανήκει ώς έκ 
τής φύσεως αυτής είς τόν ι
διωτικόν βίον συνδέεται αΰ
τη πρός παν ο,τι ούτος έχει 
προσφιλέστερου, γλυκύτερον 
καί ϊερώτερον. Τό τοϋ ίερέως 
όμως έπάγγελμά μου, από τό 
όποιον ούτε θέλω, ούτε δύνα

μαι νά παραιτηθώ, έπιβάλλει είς αύτήν. παρά τήν 
Οέλησίν μου, μίαν δημοσιότητα παταγώδη, Οά έλε- 
γον μάλιστα μίαν έπισημότητα τρομερόν. Έάνό γά
μος ήτο δι'έμέ μόνον προσωπική εΰχαρίστηοις, ούδέ 
στιγμήν Οά έσκεπτόμηυ αύτόν’ γνωρίζω καλώς ότι ή 
ταπεινή καί άσπιλος εστία τήν όποιαν ιδρύω, παρά 
τών μέν Οά περιυβρισθή, παριι τών δέ Οά έγκατα- 
λειφθή καί Οά περιέχη συγχρόνως τήν Ολίψιν μετά 
τής χαράς.

Ή κυρία λύπη μου είνε οτι Οά έχω σκαδαλίσει 
(παράτήυ Οέλησίν μου βεβαίως;, άλλ’ έπί τέλους 
Οά έχω σκανδαλίσει όλους αυτούς τούς μικρούς, οΐ
τινες πιστεύουσιν είς τόν Χριστόν καί δι' έκαστον 
τών όποιων Οά ήθελον νά άποθάνω. Παρέχω είς 
τούς πονηρούς καί είς τούς ελαφρούς δύο πολυαρί
θμους κατηγορίας αϊτινες άγουσι τό ανθρώπινον 
γένος, έν όπλον νέον καί ισχυρόν, όχι μόνον έναν
τίον τοΰ έαυτοϋ μου. άλλά καί κατά τής αρχής μου.

«■Ήθελε, νά νυμφευΟή, Οά άνακράξουυ πανταχό- 
Οεν. καί δέν είχε τό θάρρος νά τό εϊπη.— Ώμίλησε 
περί τοϋ άλανΟάστου καί τούτο ήτο μόνον πρόφα- 
σις. — Τό ιΰραΐον αύτό δρίμα τελευτά διά κωμφ- 
δίας».

’Εάν είχα άφίση τό μοναστήριόν μου μι τον σκο
πόν νά νυμφευΟιμ—δπερ δέν συμβαίνει—Οά ώμολό- 
γουν τούτο άνευ μόχθου, διότι ούδέν Οά είχα πρά- 
ξει μή δυνάμενον νά όμολογηθή ώς πολύ υψηλόν 
πρό έκείνων, οΐτινες Οέτουσι τόν φυσικόν νόμον 
μετά τών άπαραγράπτων καθηκόντων καί δικαιω · 
μάτων αύτοϋ άνωθεν τών ανθρωπίνων νόμων και 
τών φανταστικών υποχρεώσεων. ’Ενοχον καί αισχ
ρόν είνε τό σύρειν άνευ πίστεως καί πολλάκις άνη- 
Οίκως τήν άλυσον υποχρεώσεων πρός τάς όποιας 
είνε τις συνδεδεμένος μόνον ένεκα τών προλήψεων 
τοΰ κόσμου καί υπολογισμού ΐδιοτελοϋς συμφέροντος. 
’Εκείνο τό όποιον πρέπει νά έξεγείρη τήν άποδο- 
κιμασίαν, εκείνο διά τό όποιον έγόι πάντοτε ήσΟάν- 
Οην φρίκην δέν είνε ό γάμος, είνε ή αμαρτία. Ά- 
μετατρέπτως πιστός είς τάς άρχάς τής καθολικής 
εκκλησίας, κατ' ούδένα τρόπον όμως είμαι δεδε
μένος ύπό τών πλανών αυτής. Ή πλάνη τοϋ Λου
θήρου δέν εύρίσκετο είς τόν άγνόν καί εύσεβή έκεΐ· 
νον γάμον τόν όποιον έμελλον νά άπομιμηΟώσιν οί 
πλεΐστοι έκείνων, οΐτινες καταρώνται αύτόν! Έγ
κειται μόνον έν τή διαρρήξει αύτοϋ πρός τάς νο
μίμους παραδόσεις καί τήν άναγκαίαν ενότητα τής 
εκκλησίας.

'Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι έάν έγκαίέλιπον τό 
μοναττήριον ΐνα νυμφευΟώ, έάν είχον Ουσιάση είς 
μεγάλην καί νόμιμον τής ψυχής άφοσίωσιν, ίσως είς 
καθήκον τής συνειδήσεως,τόν ένδοξον "Αμβωνα τής 
Παναγίας τών Παρισίων,δέν Οά ένόμιζον ότι ήτο α
νάγκη νά ύπερασπισΟω.'Λλλ'έάν δέν είχον τό θάρρος 
καί τήν ειλικρίνειαν τής πεποιθήσεώς μου, έάν. ΐνα 
παρασκευάσω κάλλιον τά σχέδιά μου. έκάλυπτον

αύτά διά τοϋ μανδύου τών δογματικών ζητημάτων, 
θά ή μην ένοχος, πολύ μάλιστα ένοχος, καί Οά ήξι- 
ζον νά ΐδω έμαυτόν κατακρινόμενον καί άτιμαζόμε- 
νον παρ' όλων τών τίμιων καρδιών.

Μόνον έπιτρέψατέ μοι νά παρατηρήσω ότι ό 
έπονείδιστος ούτος ύπολογισμός θά ήτο συγχρόνως 
καί μωρός. Πρό τών προλήψεων, τών έρριζωμένων 
άπό αιώνων καί έν πλήρει ίσχύϊ παρά τοΐς Λατινι
κοί: λαοί; καί δή τοΐς Γάλλοις, δέν ήδυνάμην νά 
ελπίσω ότι γραφαί τινες κατά τοϋ παπικού άλαν
Οάστου καί τής αναγκαστικής άγαμίας Οά ήλλασον. 
ώς διά γοητείας, τόν ροϋν τής κοινής γνώμης. Βε
βαιών, ώς μίαν στιγμήν δέν έπαυσα τοΰτο νά πράτ
τω καί τώρα εξακολουθώ, ότι εννοώ νά διαμείνω 
καθολικός καί ίερεύς, δέν έβελτίουν ποσώς τήν 
πρακτικήν μου κατάσταση· ώς πρός τόν γάμον του
ναντίον έπί τό χείρον ήγον αύτήν και έδημιούργουν, 
τρόπον τινά, ευχαρίστως κατάστασιν, ήτις είς τούς 
περισσοτέρους Οά έφαίνετο παράλογος, άβάσιμος 
καί αδιέξοδος.

Ώ! έάν.έπαιζον ούτως μέ τήν συνείδησιν έμοΰ 
καί τών άλλων, έιΐν δι' έμέ τά φοβερώτερα προ
βλήματα τής θρησκευτικής τάξεως δεν ήσαν εΐμή 
προφάσεις διά τά συμφέροντα καί τάπάΟη, έκαμνον 
είς τούς διαμαρτυρομένους μίαν ΰβριν. ής δέν είνε 
άξιοι καί απατών τήν καλήν πίστιν τών διακε
κριμένων μου φ ίλων οΰς αριθμώ εν αύτώ, Οά εΰ- 
ρισκον παρ' αύτοΐς τήν δικαιολογίαν, ήν ματαίως 
Οά έζήτουν άντιτιθέμενος είς τήν Σύνοδον καί τό 
άλάνθαστον.

"Οχι. ό γάμος μου ουδόλως συνδέεται πρός τάς 
θρησκευτικός μου πεποιθήσεις, ούτε πρός τήν πρά
ξη· μου τής 20 Σεπτεμβρίου 186!·, ί| μάλλον άπα- 
τώμαι. συνδέεται κατά βάθος άλλά διιί τοϋ ευγε
νικού καί έλευθερίου εκείνου τρόπου, τοϋ συνδέον- 
τος προς άλλήλας άπάσας τάς ένψυχή. έν φωτί και 
έν ελευθερία: γενομένας προόδους.

Θά εξηγηθώ μετά πλήρους ειλικρίνειας. Είς τήν 
θρησκευτικήν άγαμίαν οφείλω τινάς τών μεγίστων 
εύχαριστήσεων καί τινας τών βαθύτερων καί τών 
μάλλον οριστικών τού βίου μου εμπειριών. Άπό τής 
ήλικίας δεκαοκτώ έτών άφ' ής έξέλεξα ταύτην. πα- 
ρετήρητα αύτήν μέ πιστότητα διιί τήν οποίαν δο
ξάζω τόν Θεόν. Έάν λοιπόν σήμερον είς ηλικίαν 
τεσσαράκοντα πέντε έτών, ρ· πλήρει ήρεμία και 
ώριμότητι τοϋ λογισμού, τής καρδίας, τής συνειδή- 
σεως. όλου τοϋ έαυτοϋ μου έπί τέλους, νομίζω ότι 
πρέπει νά τήν άρνηϋώ. τούτο συμβαίνει διότι ό 
γάμος έπιβάλλεται ώς είς τών νόμων έκείνων τής 
ήθικής είς τούς οποίους δέν δύναται τις νά άντι- 
σταθή χωρίς νά άντιταχΟή κατά τής θρησκείας τοϋ 
Θεού Δέν λέγω ότι ό νόμος ούτος έπιβάλλεται είς 
πάντας' πιστεύω είς τήν άγαμίαν ώς είς αγίαν καί 
ένδοξον έξαίρεσιν λέγω μόνον ότι ό νόμος ούτος 
έπιβάλλεται τώρα είς έμέ.. Ότε άνθρωπός τις φέρει 
είς τήν καρδίαν του, ώς άλλην έξαίρεσιν τόσον 
σπάνιάν, τόσον αγίαν, τόσον ένδοξον ως ή πρώτη, 
τόν τόσον μέγαν καί άγνόν αύτόν έρωτα, είς τόν 
όποιον ό κόσμος δέν πιστεύει διότι είνε ανάξιος 
αύτοϋ. ό άνθρωπος αύτός, είτε ίερεύς είνε, είτε 
μοναχός, έχει τό τεκμήριου ότι δέν συγκαταλέγεται 
είς τόν αριθμόν τών εκουσίων θυμάτων περί τών 
όποιων τό Εύαγγέλιον όμιλεϊ. Έγώ είμαι ό άνθρω
πος αύτός καί τώρα πάλιν δοξάζω δι' ό,τι ό θεός 
έποίησεν έν έμοί! Τά έργα του φαίνονται άντιφά- 
σκοντα άλλήλοις, άλλ’ αύτός γνωρίζει τήν αρμονίαν 
αύτών. Τήν στιγμήν καθ' ήν έμελλον νά έγκαταλει-

ματα τών πρώτων Χριστιανών : Ό Γάμος έν πΐσι 
καί κοίτη αμίαντος.ι'Εβρ.ΙΓ'. στ.’.’Ά» τόΟεωρήσουν 
άσυνάρμοστον πρός τήν κατάστασιν τής τελείας ζωής 
καί άς μί| σκέπτονται επιτέλους είμή μέ άηδίαν είς 
τό άκρον τού βωμού τής ευχαριστίας καί τής εστίας 
εκείνης τής οικογένειας, ήτις έπρεπε καί αύτή νά 
είναι εν ιερόν καί τό πρώτον άπάντων.

Έτέρα πλάιη,ούχ' ήττον ολέθρια καί διαδεδομένη 
είναι νά θεωρή τις τήν κατάστασιν τής άγαμίας, 
ώς δυναμένην νά άποβή τό άντικείμενον διηνεκούς 
ύποχρειόσεως. Ακριβώς έπειδή συνάπτεται πρός ο,τι 
προσφιλέστεροι·, λεπτότεροι· καί, πρέπει νά προσ
θέτω, έπικινδυνότερον ώς πρός τάς σχέσεις τής ψυ
χής πρός τόν Θεόν, ή άγαμία πρέπει νά μείνη έν 
έκάστη στιγμή τής ύπάρξεως αύτής, τό έργον τής 
χάριτος καί τής έλευθερίας. Είς τό 'Άγιον Πνεύμα 
άποκλειστικώς άνήκει νά προσελκύη καί νά διατηρή 
τόν μικρόν άριθμόν τών έξαιρετικών ΰντων τά ό
ποια καθιστφ Ικανά ταύτης. Άλλ' ούδεμία ανθρώ
πινη δύναμις, ούτε ή τών συνόδων, ούτε ή τών Πα
πών, δύναται νιΐ έπιβάλη ώς διαταγήν έκεΐνο τό ό
ποιον ό ’Ιησούς Χριστός έδωκε μόνον ώς συμβουλήν. 
«Περί δέ τών παρθένων έπιταγήν Κυρίου ούκ έχω, 
γνώμην δέ δίδωμι» (1. Κορινθ. Ζ. 25).—Αύτήν τήν 
συμβουλήν πρέπει ή έκκλησία νά τήν μεταδίδη διά 
τών αίιόνων είς πάντας, άλλά χωρίς εις ούδένα νά 
έπιβάλη ταιιτην καί διιί νά έκφράσω ένταΰθα ύλην 
τήν σκέψιν μου, ούδέ μία περίπτωσις ύπάρχει καθ' 
ήν δύναται νά άπαγορεύ.ση τόν γάμον είς τούς ιε
ρείς αύτής, ένώ ΰπάρχουσι μύριαι καθ' ας έπρεπε 
νιΐ έπιβάλη αύτόν.

Λυτό τό άτομον δέν έχει τήν δύι·αμιν νά άρνηθή 
διιί τρόπου άπολύτου δικαίωμα τό όποιον έν έκάστη 
στιγμή καί διά τοσούτων τρόπων είνε έπιδεκτικόν 
νά μεταβληθή είς καθήκον. Έρωτηθείς παρ’ έμοΰ 
περί τής έλευθερίας τοΰ κλήρου ως πρός τόν γάμον 
είς τών σοφωτερων καί εύλαβεστέρων ιερέων τής 
ρωμαϊκής εκκλησίας — εύνόητον διατί παρασιωπώ τό 
όνομά του—μοί έγραφε τά έξής ; Τοιοΰτον διάβημα 
είνε πάντοτε έπιτετραμμένον.πολλάκις άναγκαιον καί 
ενίοτε ιερόν».

Τοιαΰται πεποιθήσεις ύφίστανται είς τά μάλλον πε
φωτισμένα πνεύματα, είς εκείνα κυρίως τά όποια 
έχουσι τό φώς τής έμπειρίας καί γνωρίζουσι τήν πα
ρούσαν κατάστασιν τοΰ κλήρου καί τάς πρακτικός 
συνθήκας τοΰ ανθρωπίνου βίου. Έάν δέν έπιβε- 
βαιοϋνται άρκούντως,έλευθέρως. πρός τούτο πρέπει 
τις νά κατηγορήση τόν σιδηροϋν ζυγόν όστις κρέμα- 
ται έπί τών ιερέων καί τών έπισκοπων, ώς καί τήν 
άξιοκατάκριτον συνενοχήν τής δημοσίας γνώμης.

Έπεκαλέσθην τήν γνώμην τοΰ κοινού. Όσον σέ
βομαι αύτήν έν τοΐς νομίμοις αύτής διαδηλιόσεσι ή 
άπαιτήσεσι, τόσον τήν περιφρονώ όταν στηρίζεται 
μόνον έπί τών προλήψεων. Τό σταματρν πρό τή; 
προλήφιεως σημαίνει σταματάν πρό τοΰ μή ύπάρχον- 
τος καί οΰτω δίδομεν σώμα καί δύναμιν είς τό μά- 
ταιον αύτό φάντασμα. Έν τούτους όμως δέν πράτ
τουν τοΰτο καθ' έκάστην διά μίγματος παιδικού 
φόβου καί υποκριτικού σεβασμού τά καλύτερον δια- 
πεπλασμένα πνεύματα ΐνα έπανορθιόσωσι τάς πλά
νας τής εποχής αύτών. Απαίσια δύναμις τοϋ ψεύ
δους. ήτις άπώλεσε καίείσέτι έξακολοθεϊ νά κατα- 
στρέφη τήν δυστυχή ήμών πατρίδα ! Τούτο μέ ανα
γκάζει τήν στιγμήν ταύτην νά υπάγω όπως ζητήσω 
έπί ξένου εδάφους τόν καθαγιασμόν, όν ό νόμος ή 
μάλλον ή Γαλλία τοΰ 1872 άρνεΐται είς τόν γάμον 
μου, διότι έχω συγχρόνως τήν τιμήν καί τό άτύχημα 
νά είμαι ίερεύς. Άλλά δέν Οά υποχωρήσω περισσό
τερον. Οά έπανέλΟω μέ τό αέτωπον ύψηλά κσί τήν 
καρδίαν ήρεμον, άνευ φόβου καί οργής καί ούδέν 
Οά μέ έμποδίση νιΐ κατοικίσω τό έδαφος τούτο, νά

φθώ. άπηρνημένος παρά τών φίλων καί πλησίων 
μου. εξόριστος άπό τής έκκλησίας. τής χώρας καί 
τής οικογένειας μου, έστειλεν έπί τής ερήμου όδοϋ 
μου μίαν εύγενή καί αγίαν αγάπην, μίαν θειον άφο- 
σίωσιν, πτωχήν έκ τών άγαθών τής γής, πλουσίαν 
έκ τών τοϋ πνεύματος καί τής καρδίας, καί όταν 
τά πάντα κατέρρευσαν, μόνον, ή σχεδόν μόνον, αύτό 
τό στήριγμα μοΰ άπέμεινε ! Τό στήριγμα όμως αύτό 
δέν Οά ήτο όποιον έπρεπε, δέν Οά άνεγνώριζον τό 
δώρον τό όποιον ό θεός μοΰ έπεμψεν, έιΐν έδίστα- 
ζον περισσότερον νιΐ ζητήσω τύν καθαγιασμόν αύ
τοϋ έν τφ Χριστιανικοί γάμιρ.

Καί διατί δέν θά έχη ούτως ; Δέν βλέπω λόγους 
έ.μποδίζοντάς μοι τύν γάμον, διότι δέν δύναμαι νά 
παραδεχθώ ώς τοιοΰτον τόν εκκλησιαστικόν νόμον 
καί έτι όλιγώτερον τάς προλήψεις τών συναδέλφων 
μου.

θά υποβληθώ πάντοτε είς τούς νόμους τής έκκλη
σίας, όταν δέν Οά μοΰ παρουσιάσουν ύπό τό όνομα 
τούτο ΰ.τι ό ’Ιησούς Χριστός, όμιλών πρός τούς 
Φαρισαίους τοϋ αρχαίου λαού, άπεκάλει ήδη «διδά
σκοντες διδασκαλίας εντάλματα άνθρώπων». (Ματ
θαίου ΙΕ.). Δύναται τις καλώς νιΐ παραδεχΟή ότι ή 
άγαμία δέν είνε δόγμα, θά έπρεπεν όμως νιΐ άνα- 
γνωρίση ότι δέν είνε ούτε καθολικός θεσμός, άλλ' 
απλώς θεσμός λατινικός. Καί σήμερον έν Ανατολή 
ό καθολικός κλήρος νυμφεύεται τή πλήρει συγκα
τανεύσει τής Αγίας "Εδρας. Είνε άληθές ότι οί 
τοιοϋτοι γάμοι πρέπει νιΐ προηγούνται τής χειροτο- 
νίας. ούχί δέ νιΐ έπωνται αυτής· άλλιί τό τοιοΰτον. 
άλλως τε πλήρες δυσχερειών, δέν έχει αξίαν είς τιί 
όμματα τής υγιούς λογικής καί μόνον είς τήν κρίσιν 
τής Εκκλησίας άφίνει τήν άρχήν ταύτην νιΐ ύφίστα- 
ται όλιγιότερον ασυμφωνία πραγματική μεταξύ τών 
δύο τούτων μεγάλων μυστυρίων. τοϋ γάμου καί τής 
ίεροισύνης, δέν ύπάρχει.

Ή αντίθετος πρόληψις συνδέεται πρός διαστρο
φήν τών ηθικών ιδεών, ένεκα τών όποιων έχει τις 
τό δικαίωμα νά έκπλαγή παρά τοΐς Χριστιανικοΐς 
λαοΐς. Πώς ήδυνήθησαν νά σχηματίσωσι περί τοϋ 
γάμου τήν χαμηλήν και έπονείδιστον αύτήν ιδέαν, 
ήτις άντιτάσσεται είς τιί /.επτιί καί ελευθέρια έν
στικτα τής καρδίας, όσον καί είς τάς διδασκαλίας 
τής Άποκαλύψεως ! Έάν βεβαίως ό γάμος είνε μό
νον μία παραχώρησις είς τήν ασθένειαν ή τά πάθη 
τής ψυχής, παραδέχομαι ότι διά τόν ιερέα-είνε έξευ- 
τελισμός καί ταπείνωσις· άλλά δέν βλέπω περισσό
τερον πώς θιΐ συμφωνήση πρός τήν σεμνότητα ήν 
παρέχει τό βάπτισμα καί τήν άγιότητα ήν απαιτεί 
καί διιί νά είνε τις λογικός θά έπρεπεν. ώς ό Τατια- 
νός, νά τόν άπαγορεύση είς όλους τούς άληθεΐς Χρι
στιανούς. Άλλ' όχι, χιλιάκις όχι. ό Χριστιανικός γά
μος, ό μόνος περί τού όποιου ομιλώ, δέν είνε μία 
παραχώρησις είς τήν άδυναμίαν μας. ούτε άπλοϋν 
μέσον πρός διατήρησιν τοϋ γένους μας. Είνε άς μοΰ 
έπιτρέψουν νιΐ άναφέρω τούς ίδιους μου λόγους— 
«ή πληρέστερα, ή ένδομυχοτέρα, ί| άγιωτέρα όλων 
τών ένιόσεων, αϊτινες δύνανται νά ίιπάρξωσι με
ταξύ δύο άνθρώπων>. Ούτως ό’ιριζον αύτόν. πρό 
πέντε έτών, άπό τοϋ άμβωνος τής Παναγίας τών 
Παρισίων, καί προσέθετον μετά τοΰ Άγιου Παύλου 
καί όλης τής καθολικής παραδόσεως, ότι τίπό τοϋ 
Ευαγγελίου, κατέστη τό μυστηριώδες καί άπαστρά- 
πτον πρόσωπον τής ένότητος τοΰ Λόγου μετά τής 
σαρκός ημών, τής ένότητος τοΰ Χριστού μετά τής 
έκκλησίας του :

• Τό μυστήριον τούτο μέγα έστίν, έγώ δέ λέγω είς 
Χριστόν καί είς τήν εκκλησίαν (Έφεσ. Ε., 32). 
"Επαυσαν νά βλέπωσιν έν τή ενώσει τών συζιίγω 
πράξιν τιμίαν είς πάντας, διότι δέν έννοοΰσι πλέο' 
τήν διδασκαλίαν τών Άποστόλυιν. ούτε τά παραδι-'-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
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μιαν φαντασίαν ιπποτικήν, κατά το υπόδειγμα 
τοΰ Βελαακέ.

Κληρονομικές καί κατά τύχην ο Βιέρζ έπρε
πε να δοξάση τάς φάσεις τών μαχών τών «τό- 
ρυς» νά άποοώση τάς λαϊκάς σκηνά,ς τής Βα- 
στιλλης και της 'Ανδαλουσίας, ιδίως δε νά με- 
ταδώση μέ ζωηρά χρώματα και χιούμορ τάς 
ρωμαντικας περιπέτειας τών ιπποτών της Ισπα
νίας, τών μοναχών και πριγκηπισσώυ μέ τους 
παράξενους μεσαιωνικούς στηθόδεσμους των.

Άλλά έκτος τούτων, ό ακούραστος αυτός έρ- 
γάτης, είχε τόν καιρόν νά εικονογράφηση θαυ- 
μασίως την ζωήν τών γαλλικών, αγγλικών και 
αμερικανικών καμπαρέ, τούς < Έργάτας τ>}ς θα
λασσής*,  τον •"Ανθρωπον ό όποιος γελά*  καί 
την * Ιστορίαν ένός εγκλήματος*  τοΰ Βίκτωρος 
Οΰγκώ, ώς επίσης καί τήν Ιστορίαν τής Γαλλίας 
τοΰ Μισσελέ μέ αληθές τάλαντου καί βαθείαν 
παρατήρησιν.

·) Τέλος.

Τό ελεύθερόν του σχεδίου, τά λεπτά καί 
κομψιί χαρακτηριστικά του κατώρθωσε νά. τά

ΔΕΟΝΤΟΣ ΤΟΛΣΤΟΗ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ

’<) πατήρ τής Βάρεγζας ήτο πολύ ώραϊος. άξιο- 
πζ-.τ.ήζ. ύψηλός ζαί θαλερός γέρων. Ί"; πρόσωπόν 
του ήτο ροδοκσζζινον, μέ λευκόν μύστακα, έστριμ- 
μένον a la Nicolas 1. Μερικοί λευκοί βόστρυχοι 
έσκίαζον τό ρέτωπόν του καί εύδυμον μειδίαμα 
έπλανάτο είς τούς λάμποντας οφθαλμούς ζαί τά 
•/.είλη του. όπως ζαί είς τής Ουγατρός του. Είχε 
παράστημα μεγαλοπρεπές, στήθος στρατιωτικώς εύ- 
δυτενές ζοσμημένον με διάφορα παράσημα ζαί ισχυ
ρούς ώμους. Ήτο στρατιωτικός αρχηγός έζ τών 
καλογυμνασμένων έκείνων τής αύστηρας τοϋ Νικο
λάου έτ.οχής.

Ό ταγματάρχης εςηζολούΟει νά άνδίσταται ίσχυ- 
ριζόμενος οτι έλησμόνησε νά χορεύη, άλλ’ όμως 
ένέδωκεν έπί τέλους ζαί μειδιών έξεζούμβωσε τήν 
ζώνην ταυ ζαί έτεινε αύτήν μετά τής σπάθης του 
πρός τινα πρόθυμον νέον,— έφόρεσ- τά λευκά του 
χειρόκτια— «πρέπει να ήμεΟα έν τάξει» είπεν μει- 
οιών— έλαβε τήν χεϊρα τής Ουγατρός του ζαί 
έστησαν άναμένοντες. "Οταν δέ άντήχησεν ή μα
ζούρκα έζτύπησε τό πόδι του είς τό πάτωμα ζαί τό 
υψηλόν ζαί βαρύ ανάστημά του έζινήΟη ένώ ή χα
ριτωμένη σι/.ουέτα τής Ουγατρός του έβημάτισε πα- 
ραπλεύρως αύτοϋ ζαί άφέθησαν ζαί οί δύο είς τήν 
δίνην τοϋ χορού. "Ολοι παρηκολούδουν τό ζάθε 
βήμα τοϋ ζεύγους, έγώ δέ όχι μόνον ηύχαριστούμην 
νά τούς βλέπω, άλλά μ.έ συγζίνησιν ζαί ενθουσια
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αποτυπώση μέ τόλμην καί αρκετήν επιτυχίαν 
έπί τοΰ ξύλου μέ τάς νέας μεθόδους τής τέ
χνης. Διαυγής καί πάντοτε χαρίεις, έπωνομά- 
ζετο από τούς συναδέλφους του τό •χαριτω
μένο με τά μεγάλα μάτια παιδί*.

Διετήρει έκ τής Ισπανικής γλώσσης τόν ιδι
αίτερον ρυθμόν τών λέξεων, ό όποιος τόν κα
θιστά αγαπητόν είς τούς φίλους του. Είς τό 
ατελιε, κατά τάς ώρας τής σχολής, ηύχαριστεί- 
το έξετάζωυ όλας τάς φυσιογνωμίας ένός λε
πτού ήρωος τής · Εστουντιαυτίυας* . Ήτο ικανό
τατος είς τήν κιθάραν, είς τό άσμα ίσπανοα- 
ραβικής μελοποιίας, βεβυθισμένης είς · έρωτι- 
κήν λύπην καί στεναγμούς, έχόρευε δέ ώραία 
τούς αραβικούς χορούς, παρά τήν άκαταλλη- 
λοτητα τοΰ σώματός του.

Μιαν πρωίαν ό μεγαλοπρεπής ζωγράφος προ- 
σεβλήθη άπό ημιπληγίαν, ένεκα τής κοπιώδους 
σωματικής καί πνευματικής εργασίας. Παρά τό 
ατύχημά του όμως θαυμαστή ήτο ή αντοχή καί 
ή λεπτότης του, μή έπιθυμοΰντος νά λύπηση 
τούς φίλους καί οικείους του, τούς όποιους 
ένεκαρδίωνε και τούς έδιδε πατρικάς σύμβου
λός διά τήν τέχνην.

σμόν τους έδαυμαζα. Ιδίως μ.έ συνεχίνησαν τά 
υποδήματα τού πατρός’ ήσαν μέτριας άξιας ζαί σχι 
του συρμού. «Διά νά ζατορΟώνζ, νά παρουσίαση τήν 
κόρην του είς τήν κοινωνίαν -ύπρόσωπον ζαί μέ 
τουαλέτας τού συρμού, δέν άγοράζει άζριβά υποδή
ματα, αλλα φορεϊ άπλούστατα ζαί χονδροναμω- 
μένα» έσζεπτόμην ζαί άζόμη περισσότερον μέ συνε- 
ζίνε: ή θέα των. Έφαίνετο, οτι άλλοτε έχόρευε 
περίσ/υ.α, ήδη όμως ζαι τό σώμα ήτο βαρύ ζαί οί 
πέδες δον ήσαν αρκούντως εύκίνητοι προς έζτέλε- 
λεσιν τών διαφόρων βηματισμών τοϋ χορού. Άλλ' 
όμως, παρ' όλα ταϋτα άσχετα έπιτυχώς έκαμε δύο 
γύρους, όταν δε έγονυπέτησε ζαί έκείνη μειδιώσα 
ζαί διορδώνουσα τό φόρεμά της τό όποιο*  παρέσυρε 
- πατήρ της, μέ χάριν έβημάτισε τριγύρω του, όλοι 
παταγωσώς εχειροκρότησαν. Τότε σ ταγματάρχης 
άνηγέρδη μέ κάποιαν δυσκολίαν, έλαβε διά τών δύο 
χειρών του τήν κόρην του ζαί, άφοΰ τήν ήσπάσδη 
είς τό μέτωπον τήν ώδήγησε πρός έμέ, νομίζων 
ότι έγώ έχόρευα μαζί της. Είπα οτι δέν ήμην 
έγώ δ καβαλιέρος της. «Δέν πειράζει' κάμετε 
ένα γύρο μαζί της», μοΰ είπε μειδιών εύπροσηγό- 
ρως ζαί φορών τήν σπάθην -ου. "Οπως συμβαίνει 
Οταν μετά μίαν ρεύσασαν σταγόνα έζ πλήρους φιά
λης, χύνεται ολον τό περιεχόμενον κατά ρεύματα 
ορμητικά, τοιουτοτρόπως ζαί έν τή ψυχή μου, δ 
προς τήν Βαρεγκα έρως άφύπνισεν ίλην τήν έν αύτή 
πρός αγάπην δύναμιν.

Ιίεριεπτυσσόμην τόν ζόσμον σύμπαντα διά τής 

άγάπης μου. ΊΙγάπων ζαί τήν οικοδέσποιναν ζαί 
τόν σύζυγόν της. ζαί τούς ξένους των, ζαι τούς 
ύπηρέτας, ζαί αύτόν άκόμη τόν γεωμέτρην Άνίσι- 
μοβ, δστις τόσον μ'είχε δυσαρ-στήσει. ΙΙρός τόν 
πατέρα της δέ μ.έ τό προσηνές μειδίαμα, το όποιον 
ώμοίαζε τόσον τό ίδιζόν της, ήσδανόμην στοργήν 
τρυφερόν.

Ή μαζούρκα έτελείωσεν, οί οικοδεσπόται προσε- 
κάλεσαν τούς ξένους είς τό δειπνον, άλλ’ ό ταγμα
τάρχης άπεποιήδη είπών, οτι δέν δύναται να μείνη’ 
διότι αύριον, έκεζεν έπειγούσης ύποδέσεως, πρέπει 
νά έγερδή λίαν πρωί’ άπεχαιρέτησε ζαί άνεχ«>ρησε. 
Έοοίήδην μήπως φύγει ζαί ή Βάρεγζα, εύτυχώς 
όμως έμεινε μέ τήν μητέρα της. Μετά τό δειπνον 
έχόρευσα μαζί της τήν ύποσχεβεϊσαν καντρίλιαν 
ζαί μολονότι, ώς ένόμιζα, ήμ.ην άπεριγράπτως εύ- 
τυχής, ή εύτυχία μου ηύςανεν. ηύξανεν όλονέν. 
Δεν είπαμε τίποτε περί έρωτος’ δέν τήν ήρώτησα 
άν μ' άγαπα, ούδέ τόν εαυτόν μου εςήτασα περί 
τούτου. Μου έφδανεν οτι τήν ήγάτων. Καί εν μό
νον έφοόούμην, μήπως συμβή τι ζαί μοΰ ζαταστρέψτ, 
τήν εύτυχίαν.

"Οταν έπέσιρ-ψα εις τήν κατοικίαν μου, έξεδύ- 
δην καί έσζέφδην περί ύπνου, είδον. έτι τούτο ήτο 
έντελώς άδύνατον. Έζράτουν τό πτερον τοΰ ριπι
δίου της ζαί τό έν χειρόζτιόν της. το όποιον μοί 
έδωζεν άναχωροϋσα, όταν έίοήδησα πρώτον τήν μη
τέρα της ζαί ζατόπιν έζείνην να άνέλδωσιν είς τήν 
άμαξαν. Ιίαρετήρουν τά αντικείμενα ταϋτα, ζαί χω
ρίς νά ζ/.είσω τούς όφδαλμούς, τήν έόλεπον ενώ
πιον μου πότε τείνουσαν είς έμέ τήν χεϊρα μέ χα
ράν, πότε— ζατά τήν διάρκειαν τοϋ δείπνου— φέ- 
ρουσαν είς τά χείλη ποτήριον καμπανίτου ζαί βυ- 
δίζουσαν επ' έμοΰ τούς οφθαλμούς της θωπευτικούς 
ζαί έζφραστιζούς' περισσότερον όμως άναπαρίστατο 
είς τήν φαντασίαν μου χορεύουσα μετά τοϋ πατρός 
της εύχαρις ζαί γοργή καί ρίπτουσα ένίοτε βλέμ
ματα πλήρη υπερηφάνειας ζαί εύχαριστήσεως πρός 
τούς δεατάς, οΐτινες έδαύμαζον αύτούς ζαί έν τή 
ψυχή μου ήνωνα άμφοτέτους είς μίαν περίπτυξιν 
τρυφερότητος ζαί στοργ'ής·

Έζων τότε μετά τοΰ μακαρίτου αδελφού μου. 
Ούτος δέν ήγάπα τάς συναναστροφάς ζαί δεν μετέ- 
βαινεν είς τούς χορούς, τώρα δέ ήτοιμάζετο διά τάς 
διδαζτοριχάς του εξετάσεις ζαί διήγε πλέον περιω- 
ρισμένον βίον. Ό άδιλφός μου έζοιμάτο. Ιίαρετή- 
οησα τήν χωμένην είς το προσζέφαλον καί κατά τό 
ήμισυ σζεπασμένην διά τοϋ έφαπλώματος κεφαλήν 
του ζαί ήσδάνθην λύπην δι’ αύτόν, ^λύπην διό-.ι 
δεν έγνώριζε ζαί δέν ουνεμερίζετο τήν εύτυχίαν, ήν 
ήσδανόμην κατακλύζουοαν τήν ύπαρξίν μου. Ό δα- 
λαμηπόλος μας ΙΙετρούσας μέ ύπεδέχβη κρατών 
ζηρίον άνημμένον καί ήδέλησε νά μέ βοηδήσζ όπως 
έχδυβώ, άλλ' έγώ τόν άπέπεμψα. ΊΊ θέα τής μι- 
σοζσιμισμένης μορφής του μέ τήν άταζτον κόμην 
μοΰ έπροξένησεν συγζίνησιν.

Προσπαθών νά μή κάμω κρότον, βαδίζων μέ μα- 
γάλην προφύλαξιν, είσήλδον είς τό δωμάτιον μου 
καί έζάδισα έπί τής κλίνης. 'Όχι. ήμην υπερβολικά 

-ευτυχής, δέν ήδυνάμην να κοιμ-ηδώ. Έκτος δέ 
τούτου τό δωμάτιον ήτο πολύ θερμόν ζαί έγώ άκρο- 
ποδητεί έξήλδον είς τόν διάδρομον, έφόρεσα τό έπα- 
νωφόριόν μου, ήνοιξα τήν έξώδυραν καί εύρέδην εις 
τόν δρόμον.

'Από τόν χορόν άνεχώρησα περί τήν 5ην ώραν, 
έν τή κατοικία μου έχρονοτρίβηοα δύο σχεδόν ώρας, 
ούτως ώστε, όταν έξήλδον’ εί-χεν ήδη έξημερώσει. 
Ό καιρός ήτο καθαυτό άποκρηάτικος, ομίχλη πυ
κνή άπέκρυπτεν άπό τής όράσεως καί τά πλησιέ- 
στερα άντικείμενα, παχύ στρώμα χιόνος έκάλυπτε 
καί τό έδαφος, ζαί τάς στέγας τών οικιών, ζαί τά 
δένδρα. Ή οικογένεια Β. ζατώκε· έξω τής πόλεως 
σχεδόν,πλησίον μεγάλης πλατείας,τό έν άκρον τής 
όποιας έχρησίμευεν ώς τόπος περιπάτου, είς δέ τό 
άλλο ύψοϋτο παρδεναγωγεϊον. ΔιήλΟον τήν έρημον 
συνοικίαν μας καί εύρέδην εις τήν μεγάλην όδόν,ένδα 
ήρχισα νά συναντώ διαφόρους διαβάτας, έργάτας. 
έλκυδρα φορτωμένα ξύλα. Καί οι ίππο: οί ρυθμικώς 
κινοϋντες τάς ϋγράς ζεφαλάς των καί μετά κόπου 
σύροντες τούς πόόας αύτών έπί τής παγωμένης χιό
νος, καί οί ζαραγωγεϊς οί βηματίζοντες με τα χον
δροειδή υποδήματά των παρά τάς άμάξας των, ζαί 
α'ί οϊζίαι, αί μόλις διακρινύμεναι έν τή όμίχλτ,— 
τά πάντα μοί έπροξένουν ιδιαιτέραν έντύπωσιν καί 
άπέσπων τήν προσοχήν μου καί έκίνουν τό ένδια- 
φέοον μου.

"Οταν έ'φδασα είς τήν π/.ατεϊαν. όπου ή κατοικία 
των. είδον πρός τό μέρος έζεϊνο μάζαν μελανήν 
απροσδιόριστον καί ήζουσα τόν ήχον τυμπάνου’ ή 
δέ μουσική αύτη άντήχησεν απότομος κα’- αγρία εις 
τιν ψυχήν μου, ήτις έτόνιζε καθ’ όλον αύτό το 
διάστημα τάς γλυζυτέρας μελωδίας. «Τί νά είν’ 
αύτό ;» έσζέφδην ζαί μετά κόπου βαδίζων έπί τής 
ολισθηρά: γής. διηυδύνδην πρός τό σημεϊον έζεϊνο. 
Μετά έζατόν περίπου βήματα, διά μέσου τής ομί
χλης ήρχισα να διακρίνω πολλούς ανθρώπους’ ήσαν 
στρατιώται. «Γυμνάζονται, φαίνεται» έσζέφδην καί 
μαζί μέ ένα σιδηρουργόν, φοροϋντα έφδαρμένον έπα- 
νωφόριον καί άζάδαρτον ποδιάν, δστις έφερε κάτι 
καί έβάδιζεν έμπροσθεν μου, έπλησίασα νά ϊδω τί 
συμβαίνει. Ο: στρατιώται μέ τάς μελανάς στολάς 
των ϊσταντο άζί'.ητο: εις δύο πυκνά: σ-ιρας κρα
τούντες τά όπλα των παρά πόδας. Όπισδεν των 
ήσαν τοποθετημένοι οί μουσικοί, οΐτινες μέ τα τύ
μπανα ζαί τάς σάλπιγγάς των έπανελάμβανον τήν 
δυσάρεστον ζαί έζζωφαντικήν μονότονον μουσικήν των.

— Τί ζάμνουν αυτοί έδώ, ήρώτησα τόν σιδη
ρουργόν. σστις έσταμάπησε παραπλεύρως μου.

— Τιμωρούν ένα Τάρταρο, γιατί έφυγε απ ταφεν- 
τιζό του. είπεν όργισμ.ένος ό σιδηρουργός παρατη- 
ρών μέ προφανή δυσαρέσκειαν τήν μακράν γραμμήν 
τών στρατιωτών. ' ΙΙρχ.σα νά παρατηρώ καί έγώ μέ 
προσοχήν καί διέζρινα όγκον τινά μελανόν ζινούμε- 
νον μεταξύ τών δύο πυκ.νών στοίχων καί π/.ησια- 
ζοντα όλονέν πρός τό μέρος μα:. Μετ’ ού πολύ δε 
είδον άνθρωπον γυμνόν μέχρις όσφυος δεδεμένον έπί 
τών τυφεκίων δύο στρατιωτών καί πλησίον του βα- 
δίζοντα υψηλόν άξιωματικόν. Τρέμων σύσωμος και 
μόλις σύρων τούς πόδας του έπί τής χιόνος δ τι
μωρούμενος έπροχώρει, ένώ τά κτυπήματα βροχη
δόν έπέπιπτον έπ’ αύτοϋ έξ άμφοτέρων τών γραμ
μών. Καί άλλοτε μέν κλονιζόμενος έκινδύνευε νά 
πέση πρός τά όπίσω καί τότε οϊ όδη',Όΰντες αύτόν 
στρατιώται διά βιαίας ώΟήσεως έπανέφερον είς τήν 
ισορροπίαν, άλλοτε έκλινε πρός τά έμπρ’σς έν έξαν- 
τλήσει τό σώμα καί οϊ συνοδοί του έσυρον αυτόν 
άποτόμως διά νά τόν άνορδώσωσι. Καί χωρίς να α- 
πομακρυνΟή άπ' αύτοϋ μέ βήμα σταθερόν έπροχώρει
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το:. Δεν έν'ίυμούμαι πώς έοΟασα μέχρι τής κατοι
κίας μ'.υ ζαί ζατεκλήΟην. Μόλις όμως έκλεισα τούς 
οφθαλμούς όλα όσα ειδον ζαί ήζουσα άναπαρεστάΟη- 
σαν ζωηρότατα ενώπιον μου. «Φαίνεται ότι αυτός Οά 
γνωρίζν κάτι, τό όποιον έγώ άγνοώ, έσκεπεόμήν 
διά τον ταγματάρχην. Αν έγνώριζα ό,τι αύτός γνω
ρίζει. Οά ήννόουν ο.τι είδα ζαίδεν Οά έδασανιζόμην >.

Άλλ’ όσθ; καί ά< έσκέφΟην, δέ; ήδυνήΟην νά 
εννοήσω τΐ ειμπορούσε νά γνωριζν, ό ταγματάρχης 
καί άπεκοιμήΟην μό 0; προς το εσπέρας, αφού πρώ
τον έπεσκέφΟτν φίλον μου τινα καί άπζχωρίσΟην 
αύτού έ τελώς μεθυσμένος.

Καί νουίζετ-, ότι τότε έφΟασα χίς τό συμπέρασμα 
ό.ι αύτό τό όποιον είδα ήτο κακό ; Ιίοσώς. « Αφού 
ή τιμωρία αυτή :ι-ςάγ·τα: μετά τοταύτης πετ.οίΟή- 
σεως ζαί εί ε παραδεδεγμένη παρά πάντων, ως απα
ραίτητος, έπετα: ότι αύ-.οί γ-ωρίζουν τί. έπερ έγώ 
άγνοώ», έσκεπτομην καί προσ-πα.Οουν να το 
έςιχνιάσω. Άλλ’ όσον καί ά< προσεπαΟησα και 
τότε και άργότερον. ούδέν έμαθα, και έπειδή ίέ; 
έξηκρίόωσα τίποτε σχετικόν, δέν ήδυνήΟην νά γίνω 
στρατιωτικός, ώς είχα προηγουμένως οριστικός 
άποφασίσει. καί ώς νά μή ήρκε: τούτο, ά/.λ εις 
ούδεμίαν κυόερνητιζήν ύπηρεσίαν προσήλΟον καί έπέ- 
ρασα, καθώς βλέπετε, την ζωήν μου έντελώς

άχρηστος ζαί ανωφελής καθ’ όλην τήν σν,μασίαν 
τής λέςεως.

— Έ. ίσον γι’ αύτό ομιλούν εύγλωττοτερον απο 
κάθε άλλο τά έργα σας, είπε κάποιος ές ημών. 
Είπήτε καλύτερον, ότι πολλοί Οα έμενον άχρηστο; 
καί άνωφελείς, άν δέν υπήρχα-ε σείς.

— ’Ελάτε τώρα, αυτά είν’ ά θησέες, είπε δυση- 
ρεστημέ ος πραγμα ικώς ό Ί6άν Βασίλιεδις.

— Καί ή άγάπη σας ή σφοδρά : τόν ήρωτήσαμεν.
— Ή άγάπη : Ή άγάπη άπό τής ήμέρας εκεί

νης έςέλιπε. Και όταν ή Βάρεγκα κατα τήν συνή
θειάν της μέ τό μειδίαμα εις τα χείλη, έμενε σιωπηλή 
καί ρεμδώδης, έγώ πάραυτα ανεμιμ,νησκόμην τον 
ταγματάρχην ζαί τήν σκηνήν τής πλατείας καί κάτι 
πολύ δυσάρεστον συνέόαινεν έν έμοί. Ώς έκ τού
του προσεπαΟουν νά τήν συναντώ όσον τό δυνατόν 
σπανιώτερον ζαί τοιουτοτρόπως ή άγάπη έφΟασ· 
μέχρι τού μηδενός καί έςητμίσΟη. Ιδού λοιπόν, 
πώς ένίοτε συ επεία έντελώς άπροσδοκήτων γεγο
νότων ό βίος το·ύ ά-Ορώπου δύναται νά λά6τ, τροπήν 
έντελώς άλλοίαν τής προδιαγεγραμμένης. Καί σεις 
μού λέγετε τώρα....—έπεράτωσε τήν διήγ·ησίν του 
ό γηραιός μας φίλος.

(Μιτάφρασι; ίχ τον Ι'ωοοικον)

ΦΤΛΛΙΣ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ. Σταυροί, εικόνες, ευαγγέλια, ξίφη. μίτραι. άμυϋήτου ιστορικής
αξίας, φυλατιόμενα εις τύ Σκι,υοφυλάκιον τοϋ ιερού ναού 
τής Άναστάσεΐ'ΐς.

όύύηλός αξιωματικές έν τ<·· προσωπω -.Ζζ όποιου ί.- 
νεγνώρισα τόν πατέρα ]O.zz-;/.y.z μ. τούς λευ
κούς μόστακας ζαί την ϋαλεοαν το. μορφήν.

Εις κάθε κτύπημα ό τιμωρούμενος. ώς άποοών. 
έστρεφε τό ήλλοιωμένον έκ τού άλγους πρόσωπόν 
του, προς τό y.izzz όποίιεν προήρχετο τούτο καί ήμι- 
ανοίγων τά πελιδνά χείλη τον έπανελάμόανε τάς 
ιδίας πάντοτε λέξεις. Μόνον όταν διήλΟε πλησίον 
μου ήζουσα τι έλεγε. καί ο; λογο: του αντηχούν ώς 
λυγμοί: « Αδέλφια σπ/.αχνισΟήτέ με! Άδέ/,φια. 
σπλαχνισΟήτέ με!" Τά αδέλφια όμως δένηύσπζ.α- 
χνίζοντο καί όταν ή παρέλασις έφΟασε πλησίον μου 
εϊδον πώς ζ απέναντι μου στρατιώτης έπροχωρησεν 
έν βήμα ζαί ύύώσας με συριγυ.όν άπαίσιον την χον
δρόν ράόδον, ην έζράτει, ζατεφερεν αύτήν μετά δυ- 
νάμεως έπίτής ραχεως τού Ταρτάρου. Ό ατυχής 
συνεσπειρώΟη ύπό το άλγος τού ραβδισμού, άλλα 
δι ίσ/υσας κινήσεως τον ανόρθωσαν ζαί ίδιον κτύ
πημα ένέπεσεν επ’ αύτού άπό το άλλο μέρος καί 
ά/.λο άπ’ έκεΐ. '(· ταγματάρχης έδάδιζε πλησίον 
του άλλοτε παρατηρώ·; τό έδαφος καί άλλοτε τον βα- 
σανιζόμενον, αναπνέων μέ ατ.όλαυσιν τον παγωμέ
νων αέρα ζαί φαινόμενο: ατάραχος ζαί ευχαριστη
μένος. "Οταν ή παρέλασις άντιπαρήλΟεν, είδον προς 
στιγμήν διά μέσου τών παρατεταγμένων στρατιωτών 
τήν ράχιν τού βασανιζόμενου. Ίίτο κάτι τι υγρόν, 
ερυθρόν, απροσδιόριστον, άμορφον ζαί υπερφυσικόν 
τόσον, ώστε δέν ήδυνάμην νά πιστευτώ ότι τούτο 
ήτο σώμα ανθρώπινον.

— ’Ώ, Θεέ μου, έστέναςεν ό σιδηρουργός.
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1 1 βασανιζόμενο: άπεμ.αζρυνετο. Καί τά κτυπή
ματα έςηκολούύουν νά καταπίπτουν ές άμφοτέρων 
τών μερών ζαί ζ άνθρωπος έςηκολού'ίει νά συ- 
σπ-ιρούτα: και να ριγή και τα τύμπανα να ήχώσ: 
ζαί τό ύύη/.ον ανάστημα τού ταγματάρχου νο βα- 
δίζν παρα τον άτυχή ευθυτενές ζαί άγέρωχον. Αί
φνης έσταμάτησε ζαί έπ/.ησίασεν ένα στρατιώτην.

— Σού δείχνω έγώ τώοα. ήκούσΟη ή ώργισμένη 
φωνή του. Σού δείχνω έγώ να χαδεύσης. όταν πρέ
πει να ζτυπάς.

Καί -ίσον πώς διά τής χειροζτιοφόρου ϊσχυρας 
χειρός του έρράπισ-ν έπανειλημμένως ένα τρομαγμέ
νο·; ζαί άδύνατον στρατιώτην, διότι διέπραςε το 
σφάλμα νά μή καταφέρη τήν ράόδον του μετ’ άρκε- 
τής δυνάμεως έπί τής πληγωμένης ράχεως τού 
Ταρτάρου. Ό ταγματάρχης στρέύας τυχαιως τό 
βλέμμα με διέζρινεν, αλλα προσεποιήΟη ότι δέν 
μέ είδε καί συνοφρυωθείς όργίλως άπέστρεύε τό 
πρόσωπόν του ζαί έπροχώρησ-ν. ΉσΟάνΟην τόσην 
έντροπήν, ώστε μή γνωρίζων πώς να κρυφθώ, ώς 
εάν ειχον συ/./.ηφήή διαπράττων αισχρόν τι έγκλη
μα. έχαμήλωσα τούς οφθαλμούς καί έσπευσα εις τήν 
οικίαν μ.ου. Καθ’ ολον τό διάστημ.α τής έπιστροφής 
άντήχει εις τά ώτά μου ό ήχος τού τυμπάνου, ή 
άλγεινη έπίκλησις «αδέλφια σπλαχν-σΟήτέ με ! » 
καί ή όργιλη φωνή τού ταγματάρχου «σού δείχνω 
νά χαδευης, όταν πρέπει νά κτυπάς !» Καί συγχρό
νως την καρΐίαν μου έπίεζεν άλγος τοσούτον, ώστε 
μερικός φοράς έσταμάτησα, ώσεί αϊ δυνάμεις μου 
μ εγκατέλιπον έπτοημέναι έκ τού φοικτοΰ 0-άμα

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ. Τό όμέαρ τΛς Σαιιαοτίτιόος.

Ή εϊ-τνχία γη·ι·ά rip- κα'Ίοανί’ην' εκείνοι κοΐ- μέτοι-ν 

καϊ.οί καί εις τά; Λνοτν/_ία;, αυτοί εΐνε άγιοι.

★

θά ελεγες κά/.Ιιοτα: ιΔέν ϋ' άκοάάνοι ππό Λνητί- 

χημα». ΆΙΚά πώς μπορεί; νά πμς: ^‘Εγ<·> Ah' ϋά 

παντρεν&ό) ·.

Ποικιλία γνωμών δι' εν ίργον τέχνης, δείχνει ότι τό 

έ'ογον είνε νέον, ονν&ετον καί ζωτικόν.

"Οταν ο! κριτικοί διαφωνούν, ό καί.λιτέχνη; ενρίοκεται 

είς αρμονίαν με τόν εαυτόν τον.

*

Ή σιγή είνε ή άσφαλεστέρα νίκη εκείνον, ό όποιο; 

δέν έχει πεποίέέηοιν είς τόν έαντόν τον.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

'έ^ίνέκόοΐον £oaev
Ο καθηγητή; τον Παρισινού Ωδείου κ. Μα- 

τια;, άφηγείται χαριέστατα τίι έξή; μεταξύ 
I balbcrg κα1 Chopin ανέκδοτου : Η κόμησσα 

W*** μέ προσεκάλεσεν ε'·; μίαν εσπερίδα τη;, 
Μόλι; είσήλθον εί; τήυ αίθουσαν, παρετήρησα 
κάποιου κύριον, νέου ακόμη καί μέ ίίφο; εύγε- 
υέστατου. Τριγύρω του ευρύτατο; κύκλο;. *Κ. 
Thai berg, παίξτε μα; όλιγου*, έλεγεν ό ένα;. 
• Κ. lhalberg. άποφασίστε τέλο; πάντων νά 
παίξετε*. Εκείνο; ό συμπαθή; ξένο; ήτο λοι
πού ό διάσημο; πιανίστα; Ί halberg. οστι; πει- 
σθεί; από τά; τόσα; παρακλησει; πλησιάζει το 
πιάνο. Καθ ήν όμω; στιγμήν θίγει τά πλήκτρα, 
ο θαλαμηπόλο; αναγγέλλει τήυ άφιξιυ τή; κ. 
Γεωργία; Σανδ καί τον Chopin. Τίι βλέμματα 
όλων στρέφονται μετ’ ενδιαφέροντα; προ; τήυ 
είσοδον. Εγώ προσηλώνω τά μάτια μου επί τον 
I halberg κά· διακρίνω επί τον προσόιπου τον 

στενοχώριαν. Ο λόγο; ήτο εύκολου νά έννοηθή. 
Ο Ί 11. ήτο ή όυτιθίσις τοϋ Ch. Ο l halberg 

επαιζευ έργα τα οποία δεν απήτουν έκφραση·. 
αλλά μόνου έπίδειξιν τέχνη;. Εγνώριζε δέ κάλ- 
λιστα ότι ο Ch. δεν σγαπούσεν αιτον τοϋ εΐδου; 
μουσικήν εκτέλεση·. "Οθεν δέυ έπεθυμούσε νά 
εΰρεθή υπό την αυστηράν κριτικήν καλλιτέχνου 
άνωτέρου βεβαιω; αυτού. "Ηξευρε συνάμα ότι 
ο Ch. ήτο φιλοφρων. ώστε δέυ αμφέβαλλε ότι 
θα ήκουε παρ αυτού εγκώμια, τιί. όποια θά 
έθεωρει μάλλον προσβλητικά. Τι νά. κάμη : Σκέ
πτεται προ; στιγμήν ν άποσυρθΐ) καί εγείρεται, 
άλλ ή φιλοτιμία του δεν επιτρέπει τούτο, ιόστε 
κάθηται πάλιν καί αρχίζει τήυ ίδικήυ του φαι- 
τασίαυ επί τον Don Juan τού Μοζάρ. Οέιδέποτε 
υπήρξε τελειότερο; οι; προ; τήν τέχνην του και 
καταπλι/κτικιότερο; ! Ενώ ζωηρότατα το έυθου- 
σιασθέν ακροατήριου χειροκροτεί, ό Ch. πλη
σιάζει τον θριαμβεύουτα εκτελεστήν καί μέ ολί
γα; λέξει; τόν συγχαίρει. Ο Ί 11. τότε λαμβά
νει νφο; άξιοπρεπέστατου καί κατεβάζει τιί, μά
τια του. σφίγγει σιωπηλώ; τό χέρι τοϋ Chopin. 
ώ; νά έλεγε : « Ευτρέπομαι γι αυτά τά χειρο
κροτήματα. Τι είμαι εγώ απέναντι σα; ! Απέ
ναντι τή; καλλιτεχνική; μεγαλοφυία; σα;, έγο'ι 
ό πτωχό; καί ξηρό; βιρτουόζο; ! * Πράγματι δέ 
οποία διαφορά μεταξύ αυτών τών δύο μουσικών.
Ο 111. έκτελώυ τούτο μόνον προσπαθείι νά δείξρ 

τήυ ευχέρειαν τών δακτύλων του και τήυ δύνα- 
μιν τών μυώνων κα'· από τόν πολύν αγώνα 
χάνει τί;ι> αναπνοήν του. Ο Chopin καί αυτό; 
χάνει τήυ άυαπνοήυ του, και αυτό; παθαίνει από 
δύσπνοιαν, άλλ' εις αυτόν ή υπερβολική έκφρα- 
σι;, ή βαθύτη; τού αίσθήματό; του έίυε αιτία 
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τή; τοιαύτη; καταστάσεω;. Τήυ αυτήν διαφοράν 
παρουσιάζουν αι συνθέσει; των. Εν τούτοι;, 
εσφαλμένοι; πιστεύεται ότι όλα τά έργα τον πρέ
πει υό, έκτελώνται απαλά, διότι έχει συνθέσει; 
αι οπαίοι απαιτούν πολλήν δύναμιυ καί περιλαμ
βάνουν πολλήν ζωήν, ιό; τά Scherzi καί όλόι 
σχεδόν αί Πολουέζαι. Ο λεπτοφυή; όμω; κΛι 
υπερευαίσθητο; μουσικό; δέν ήδύνατο νά τά; 
έκτελέση" ηρκείτο ν άκούρ τον Αίστ έκτελοΰντα 
τα ζωντανά αυτά έργα του, διά τήυ έκτέλεσιν 
τοιν οποίων αυτό; ο ίδιο; δέυ ε'χε τήν άπαιτου- 
μένην ζωτικότητα.

♦
\7( κηδεία τον Jbi^jep

• Μετά. βραχύτατου. άλλ ώφελιμώτατοι· βίου, 
γράφει βιογράφο; τι; τοϋ έξοχου Γερμανού 
ποιητοϋ. ό Schiller απίθανε τή 12 η Μαίαν. 
1805. Μεταξύ 11η; καί 1 η; πρωινή; ώρα; 
ϊτσφη έι· βαθυτάτη σιγή. Τότε ήτο εθίμου εί; 
Βέίμαρ όπω; αί κηδείαι τελώυται άπλαι καί 
χωρί; πομπα;. Ούδεί; έκ τών φίλων τον εύρι- 
σκετο εκεί όπως του συυοδευση ει; την τελευ- 
ταιαυ κατοικίαν. Ο Gielhe ήσθένει. ό Wo! · 
zogen «πουσίαζ«υ εις .Xansbiirg. 7) Selnvebv. 
εί; έκ τών θερμών θαυμαστών τον. προσεφέρθη 
μ·.τ άλλων φίλωυ του νά φέρωσι το φέρετρου. 
Η προτασι; μετ.ί. πολλή; δυσκολία; γίνεται 

δεκτή. Εκείνην τήν νύκτα. ή σελήνη ε'χε όλου τό 
μελαγχολικόν τη; φώ;, τό οποίου άπό στιγμή; 
ε'; στιγμήν έπεσκίαζον έλαφρ·ί σύννεφα. Ενώ 
έπορεύ οντο προ; το κοιμητήριον, έφθανεν έ- 
σπευσμέυω; έφιππο; ό Wolzogoil. οστι; άμα 
έμαθε την θλιβερόν εϊδησιν, έ-ρεξευ όπω; ένωθή 
ε'; τήυ επικήδειου ακολουθίαν. Μετά σύντομου 
δρόμον, άφίκοντο ττρό τή; οικοδομή;, τή; κα- 
λουμένη; Rasseilgowolbe, όπου κατέβασαν τον 
νεκρόν τον προσφιλέστατου ποιητού βίς τον υπό
γειον τάφον, οστι; διά παντ'ο; θά έμευεν εί; τό 
σκότο;. Ούτε επικήδειο; μελωδία ήκούσθη. ούτε 
επιτάφιο; λόγος .' Μόνου ή έπιβάλλουσα σιγή 
τού Μεσονυκτίου! Αλλά την έπομέυηυ, περί 
την μεσημβρίαν, έν τώ ναώ τού Αγίου Ιακώ
βου. έφάλη ή ^Νεκρώσιμο; Ακολουθία* τού Μό· 
ζαρ. Τώ 1827 ,τά οστά τοϋ Selli 11 er εξετάφησαυ 
καί κατετέθησαν βες του βασιλικού υπόγειον τά
φου. όπου εύρίσκουται μέχοι σήμερον*. Αναμ
φισβήτητοι; ηρμοξαυ μεγάλαι τιμα'ι καί πομποί 
έξαιρετικα·. εί; μεγαλοφυιαν ώ; ή τοϋ Schiller, 
αλλά τί δεν ήρμοξευ εί; του μουαδικόν Μοζάρ; 
Εν τούτοι;, οί υεκροθάπται μόνον παρέστησαν 

εί; τήυ κηδείαυ του.
ALICE DE LAPgRILTY

Άαϋ Γ0>· jfrrc^o·' τύμυ>· τΛ>· 
/’αί'.ικώ»· οτά/εων τον Γάλλον ονγ- 

γοαφ/ιος Έοοίχον Μηατάιγ άποο.ιυ»- 

tin· τά κάτωθι χαοακτηοιοτικά της 

γνναικ*ίας ψν/ολογίηζ. · *

ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ προ; τόν άυδρα οστι; δεν δύνα- 
ται μή άφοσιωθη τελείως ε ς μίαν ιδέαν εϋρισκομε- 
νην $κτό; τού προορισμού του καί τή; ατομική; 
εΰδμρμουία; του. καί οστι; δύναται νιι παραμείυρ 
κάλ'λιστα πιστό; μετά πάσαν έπιτέλεσιν, αι γυ- 
να'ικε; ε'νε στιγμιαίαι ήρωίδε;. Τφούυται μέχρι 
τή; άκροτέρα; αύταπαρυήσεω; άλλα δει· άποτε- 
λούριν ε'ιμή ήρωίδα; συυήθει;. έχούσας ώς κίυη- 
TpiW τό πάθο; καί τό καθαρόν ένστικτου. "Οταν 
τό πάθο; τό όποίον τά; κάμνειικι ένεργώσιν άπο- 
^4νη· έπαυαπίπτουσιν ε'; τόν μέσον βαθμόν τού 
θερμομέτρου τή; ζωή;, ενίοτε μάλιστα μετά μεγα- 
λΐ’ίτέρα; άυτιθέσεω; ε'ι· τή στάσει τωυ.

Η γυνή ε'νε όν ανεξάρτητοι· καί ελεύθερου 
όπω; ό άυήρ^ καί ύπόκειται εις φυσικού; νόμου; 
τού; όποιου; οΰδε'ι; πολιτισμό; κατέλυσεν ακόμη 
καί ουδέποτε θά. καταλύση. Είνε εναλλαγή κα
θηκόντων έυιελώ; αντιθέτων άπ αλλήλωιι. Η 
κοινωνία κατώρθωσε σχεδόν νά συυδυάση ολα 
τά καθήκοντα ταύτα δι ώρισμένων καί τηρούμε
νων εποχών γάμου καί έξελίξεω;... "Ολα ταύτα 
βαίυουσιυ ούτω καλώ;...καί όπω; όπως...

’.4λλ' εάν εν τή εξελίξει ταύτη συμβή κανεν 
άπλούν λιίθο; ημερομηνία; ή στροφή; τότε τό 
ειρηνικόν οικοδόμημα καταρρέει. Καί τότε επέρ
χεται πληθώρα δραμάτων. λανθαυοντα ένστικτα, 
πένθη καί ανεπανόρθωτοι ιίλήθειαι έπακολον- 
θούσιι·.

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ίγυτιος:

ΞΕΔΟ0ΙΙ ίσ/άτω; εν λίαν 
ενδιαφέρον ζαί περίεργον βι- 
βζίον u ΊΙ ιστορία τής έφη- 
μ-ριδος», γραριμενον άπό ένα 
άνθρωπον ό όποιος διήνοσεν 
ΟΛ-ην την ζωήν του εις τήν 
δημοσιογραφίαν, τόν 'ιταλον

Ιΐασχουάλε Παρίζ'.. Είνε λίαν ενδιαφέρον βιβλίον. μέσα 
εις τά; τριακόσια: περίπου σελίδα; τού όποιου πέρνα 
ώς έν κινηματογράφοι ολόκληρο; ή γένεσις καί ή ζωή 
τής έφημερίδος. τού πολυτίμου τούτου οργάνου διάτήν 
κοινωνίαν. Παραλαμδάνομεν τά πλέον αξιοπερίεργα.

Η ευτυχή; φωλεά έν τή όποια τό ζεύγο; συ- 
υέζη συντρίβεται καί τρομακτικαί διαφωυίαι 
ακούονται έπιμόνω; καί τά δύο φύλα δέυ συναν- 
τώνται ε' μή επί μιαν στιγμήν κατά τόν πρώτον 
κλαυθμηρισμόν τού τέκνου, τό οποίον εκβάλλει 
τήν κραυγήν τή; ζωή; καί τή; διαιωνίσεω;.

♦
Αι γυναίκε; δέυ πιστεύουσιν εις τήν σπουδαιό- 

τητατών λέξεων καί τών λόγων, όπερ είνε αντί
θετον προ; τά; συνήθεια; τών άυδρών. "Ισω; αύ- 
ται έχουσι δίκαιου !

Δοκιμάσετε νά πείσητε τον κύνα σα;, δι όσων 
λόγων καί δι' όσων κραυγών θέλετε, ότι δέυ του 
αγαπάτε, σά; παρατηρεί και δέυ σά; πιστεύει.

*
Αί γυναίκε; ζωγράφοι χάνουσι τήυ χάριν, τήυ 

οποίαυ έκφράζουσιυ. Αί γυναίκε; τών γραμμάτων 
τήν λογικήν τήυ όποιου χειρίζονται. αι ηθοποιοί 
τήυ ειλικρίνειαν, τήυ οποίαν διερμηνεύουσιν απο 
τή; σκηνή;. Υπάρχει εις ολα ταύτα κάποια έκ- 
δικησι; τή; φύσεω;.

*
Τι/ν πρωίαν ευχαριστώ; περιφρονοΰμεν τήν 

γυναίκα, τό απόγευμα τήυ λυπούμεθα καί τήυ 
εσπέραν τήν λατρεύομε)·.

Η ειλικρίνεια είνε ό ύποκριτικώτερο; τρόπο; 
διά υιί είνέ τι; ασφαλή; κακοθελητή;.

*
Μια γυναίκα μου είπεν : Εϊμεθα πάντοτε θύ

ματα τή; φαντασία; μα; καί τον έπαγγελματό; 
μα;, όπερ είνε ο έρω;...*

Εις τήν Νέαν Ύόρκην λ. /. έδηαοσ'εύόη έπί τινα 
χρόνον μία μυστηριώδη; έφημερίς. Ήτο ή έφημερίς 
τών κλεπτών καί δεν ήσχολεΐτο διά τίποτε άλλο παρά 
μόνον άποκλειστικώς περί κλοπών, συλλήψεων, λω- 
ποδυσιών καί τών σχετικών ιυγενών έργων.

Μίαν κακήν ημέραν όμως ή αστυνομία τής Νέας'Γόρ- 
κηεσυνέλαδεν ό/όκληροντό προσωπικόν τής έοημερίδος 
αύτής. Καί συνεπώς ή έφημερί; δέν είδε πλέον τό φώς.

Έπί μακράν χρονικόν διάστημά έδημοσιεύθη εις τήν 
Βαρκελώνην μία μικροσκοπική έφημερίς τιτλοφορού
μενη "ΊΙ Τσίν-Τσίν», ή όποια έτυπώνετο έπάνω 
εις σιγαρόχαρτον. Έκόστιζε μόνον μίαν πεντάραν 
καί άπ-τελεϊτο άπό εξήκοντα δύο σελίδας σιγαροχάρ- 
του Καί τοιουτοτρόπως ό αγοραστής αφού έδιάβαζε
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τήν εφημερίδα είχε κατόπιν ει; 
κοντά δυο φύλλα σιγαροχάρτου

Είε τήν Νέαν Ύόεκην επίσης εζησεν έπί βραχύ 
-ύυ,ω; χρονικόν διάστημά μια π.--Ί- ί-·----- :- —

τήν δ·ά6εσ:ν του ές·ή- 
οιά κάπνισμα.

όμως χ ρονικόν οιαστημα μια περίεργο; εφήμερες, ή οποία 
έτυπώνετο έπί ύφάσματο;.

"Οταν ό αγοραστή; είχεν άναγνώση 
μερίδα, τήν έβαζεν είς τήν μπουγάδα 
τού έπέστρεφεν εν ώραίον λεπτόν μανδύλι

Εες τό Παρίσε έδημοσεεύΟη ή "Μεγάλη ’Εφήμερες» δε- 
καεολογοΰσα τελεεως τόν πομπώδη τίτλον, λόγω τών 
δεαστάσεών της, δεότε εεχε μήκος ενός μέτρου καί εί
κασε πέντε εκατοστών, ϋ·1»ος δέ ένός περίπου μέτρου. 
ΊΙ εφήμερες αύτη έτυπώνετο επί λευκού υφάσματος 
είς τρόπον ώστε μετά τήν ανάγνωσεν ήδύνατο νά χρη
σιμοποιηθώ καέ ώς τραπεζομάνδυλον ή πετσέτα.

Είς το Ιίαρίσι προσέτι δι' έν χρονικόνδιάστημα ένός 
έτους σχεδόν έ-εδοΟησαν ό "Ταχυδρόμος τών Λουσ
μένων» καί ή «Ναεάς», τυπωμένα·. επάνω είς άδιάβρο- 
χον χαρτί ή κηρόπανον, είς τρόπον ώστε νά καΟέστα- 
ταε δυνατή ή άνάγνωσες τούτων δεαρκούντος τού λου
τρού.

Είς τήν Βαλτεμόρην είς μανεστροποεός έσχε τήν 
ιδέαν νά φαμπρεκάρη μεαν εφημερίδα... τρωγ· μένην.

αύτη άπετελείτο άπό έν λεπτόν φύλλον 
:. είς τό όποιον μέ σοκολάτανήσαν τυ- 
τή; ημέρα;.

ήν Νέαν Ύόρκην δημοσεεύεταε έτησέως μία 
: τιτλοφορούμενη < Ίλ.λουαενκνντεντ Κα— _ 

έκδόσεως τής έφημε- 
έπέτεεον εορτήν τ-ής

:λέον τήν έφη- 
χαί ή πλύστρα

Ή έφημερί: 
πάστας γλυκεία 
πιωμένα τά νέα 

έφ-ημερί; 
Κονστελάονονχ. Ή ήμερα τής 
είδος ταύτης συμπίπτει μέ τήν 
’Λμερεκαν.κής ανεξαρτησία;.

Είνε ή μεγαλεετέρα εφήμερες 
σχήμα. Άποτελεϊταε άπό οκτώ 
ι'ες δεκατρείς στήλα; ύψους 4Χ δακτύλων

Ό πρώτος άρείμός ό όποιο; σώζεται εες τό μου
σείου τού Άκυεσγράνου είνε άπό χαρτί τόσον δυνα
τόν, ώστε ζυγίζει εκατόν πενήντα κοελόγραμμα Δια 
να την συντάζουν. συνθέσουν και τυπώσουν εες είκοσι 
πεντε χε/.εάοας άντετ.πων. έχοειάσν-ησαν,τεσσαεάκοντα 
άτομα καέ τοείς μήνες συνεχούς και κοπιώδους ερ
γασίας.

GJ“/.

τού κόσμου κατά τό 
αεζ.ιοαε οιαεοουαε-να;

Είς άντέύεσεν τού κολοσσού τούτου έρχεταε ή εφή
μερε; ' Τηλέγραφος» δημοσιευόμενη έθδομαδιαίω; εις 
τήν Γουαδαλάραν καέ ή όποια είνε διακοσιακι; μι
κρότερα από τήν ανωτέρω έτησίαν έφημεςίδα τής Νέας 
'Γόρκης-

Και έπονται αί έφημερίδες α'ι όποια: τυπώνονται έπί 
τών ταςεεοευοντων ύπερωκεανειων ατυ,οπ/.οιων, επι τών 
έςπρές σιδηροδρομικών τραίνων. α: τηλεφωνικά· έφημε- 
δες. Εις τήν Ρώμην ακόμη ΰφίστατα·. μία τηλεφωνική 
έφ-ημερί;, καί είς άλλα μέρη τ-ής ’Ιταλίας κα: τής Ευρώ 
πη; άκ.όυ,η. Άλλα σταματώ εδώ, διότι τό άρΟρον μου 
λαμβάνει διαστάσεις μή επιτρεπόμενα;.

Προσωπογραφία Μ. Σ,γουρου. ύπό Ε. Ίωτιννίύι,ν

ΣΤΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Είδα μιάι· ώρα μνοιική τά άπηυο νά οχίΖονν 

ιιι zu ρ trail ι ' άκοί'ραστα ονρανοδρόμαι αητοί, 

κα! σχί·ι/ τηντιι; χάμω στη γί/ τά μάιιιι μια· ΰντικρνΖονν 

Λί·η /.ον/.ονδιι πον arlh'Zavi στο~ κάμπον την a//}*//.

Ιί·ο κοχό/.ια ινρηκα μια μίριι ατά ιίκρογιάΐ.ι 

ό.αοΓ- in γιώ; τά πρωινά τά χάϊ>rvr ά.τα-.ά. 

Καιροί πνρύοιιν κ' νγιναν στη σκίρ·ι άγιΐ'.ι-γά'.ι, 

τά Λνά /.οιό.οιάιιι μια ρτ·χή, πΰίίοι τά Λι·'. ρ τνρίι

Kai Tiiuju ·'· rill·,- ακοίραστο; oyiZei, πνρνίι καί τρίχιι 

τόν κάμπα καί τον ονραηι και ρ tiivri στ' ακρογιάλι 

ιίποί· τί/ μαίρη τούτη γη τά κΰμα αιώνια βρίχνι 

καί Λνά κοχί'Λΐιι άναΖητίι or ih'i/.uooa μτγάλρ.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟΣΟ ΡΩΜΑΙΟΣ

Ζωγράφο;—Σιμιτοιι ιιγα τριι; naoitvyrii'r; γιά τρία 

ίτορτραΐια.

Ή φΐίη τον. — -Va. β/.ί.τιι;, αί άνθρωποι Λτν rivr 

ιόοοτ κακοί, ώτως τον; ΖιογραφίΖτι;!

♦
Γραμματοκομιστής.— Έχω ίνα γράμμα γιά τον κο

ριόν σου.

' Υπηρέτρια - Φίρτο ίΛώ>!

— 'Αλλά γράφει νά τά Λιάσω ίάιιιχιίρω;!

— Φίρτο ίΛώ' ό χόριό; μον είπε χίλιτ; φαρί; τώρα, 

ότι ιιμαι ιό Λτξί τον χέρι!

Γεροντοκόρη.·— “/Ιχ, ιατρέ, Λιαρκώ; μον φαίνεται 
ωσάν νά κιιτιιΛιώκωμαι ά.πά κάποιον 

ονμβονλενετε νά κάμω;

Ιατρό;.— Λ'ώ κνττάζην Λιαρκώ; εί;

♦
'() ο/ο/.αοτικό;.

ΣινιιΛό/ιι; | .-τρό; πνΛιίτιμ· Ζρτιινντα --------- ---------

τά τραπϊΖι.) Γιατί iiviifirii· ί'να ο.τίριο καιό.τιν ιοί· άλ· 

λιιν, κίριν και'ίιιγριά; .. Σΰ; cnror linotr;

— Ναι... ε>·« σπίρτο!

ΰνΛρα. Τί μι

ιίν καΟρί.ττρν.

κάτι κιί

ToatoypatpiKn avanajvtfiq.
Σηιιαντικωτάτη διά τήν τοπογραφίαν τού αρχαίου 

η------έγένετο πρό τίνος. Εύρέθη
έσφηνωμένη έπιγραφή εκατόν περίπου 

poppav τής Ναυτικής Σχολής τών 
γεγραμμένη δι' αρχαϊκών πρσευκλει- 

χαρακτήρων, ώε έ;ής:
J.ESXEON

AEMOSIO 
NHOROS

Πειραιώς άνακά/.υψις 
κατά χώραν 
[ίήιιατα πρός 
Δοκίμων. Εΐ < 
δ:ίων ρΛΐηΐ

ήτοι Λισ/ών Λιμιοοίων ίίρος.

Δι' αυτής καυωρίιϋοντο τά όρια τού μεταεύ τού 
παοαλίου τείχους τής ‘Ακιΰ; και τού μεσογείου Θε- 
μιστοκν.είου τείχους τού διατέμνοντος άπό τού στο- 
ιιίου τού Πειραιώς (Άλκίμου| μέχρι περίπου τής 
έπαύν.εωε τού κ. Σκουλούδη χώρου, έν ώ είχον τούς 
δημοσίους τόπους τής άναπαυοεως αύτών (/.ίσχα;). 

είτε οί διάφοροι εκτός τού Θεμιστοκζ.είου τείχους 
περίπατουντες Πειραιεϊε. είτε πιθανώτερον οί έργα
γόμενοι είε τά καί νϋν ορατά έν τώ χώρω τής άνα- 
καζ.ύυΟως τής έπιγραφής διάσημα αρχαία λατομεία 
τού ‘Ακτίτον Ι.ίι'ίοι· οούζ.οι. οί Λρμόσιοι, ώς γνωστόν, 
καλούμενοι.’Αληθώς, ν.έσχαι έκαζ.ούντο κατ’ άρχάς μέν οί δη
μόσιοι τόποι συναθροίσεων, χαλκεία, έργαστήρια, κα- 
πηζ.εία, ή αύλαί. έν αίε ύπήρχε πϋρ καί έν οίε είσ- 
ερχόιιενοι οί πένητεε καί δοΰζ.οι, μάζ.ιστα έν χειιιώνι, 
έθερμαίνοντο φζ.υαροΰντεε συγχρόνως περί τών νέων 
τήε'ήιιέοαε.

Γοιαύτη πτωχή ζ.έσχη άνεκαζ.ύφθη ζ'δη ύπό τών 
κάτω τής Ακροπόλεως καί ές άφορμήε 

αψε πρό έτών έκτενή μελέτην πεοί τών 
ζ.εσχών τών αρχαίων ό κ Σ. Δραγούιιηε. Έκ τών 
πτωχών τούτων ζ,εσχώ. διειιορφώθησαν κατόπιν αί 
ποζ.υτεζ.είς και κατάκοσμοι ν.έσχαι τών εύπορωτέοων. 
ή κομ/Ότίροη’ καλουμένων. έν αίε φιλόσοφοι, σοφι- 
σταί καί πζ.σύσιο: συναθροιψόμενοι διεζ.έγοντο περ 
σπουδαιοτέρων,

Διασημοτάτη τώ. πζ.ουσίων δημοσίων τούτων λε
σχών είνε, ώε γνωστόν, ί, έ. Δελφσίς Αίσχη ιών· 

ΚνιΛίοιν. ή κατάκοσιιος δι' εικόνων του· περίφημου 
Θασίου ζωγράφου Πολυγνώτου.

Αί τής έπιγραφής τού Πειραιώς δημόσιοι ί.ίοχαι ή 
λέσχαι τών 
τη. ι 
τά και νυν 
άνάπαυσιν τών λατόιιων καπηλεία.

κοιλάοσΐ.
Είς άλλην 
ΰψωΐιΐ'Των.

Είς μίαν εικόνα ό σταυρός ύψοΰται έπί 
Είς άλλην παρά τούς πρόποδας όρους, 
περικζ.είεται ό σταυρός έκατέρωθεν ύπό

Είς τό Pa'ais lies Beaux ΑΊ* τών Παρισίων υπάρ
χει ωραία μεγάζ.η εΐκών τής Σταυρώσεως μετά τών 
ούο ληστών καί άνωθεν τού ιιεν μετανοήσαντοε 
ληστού άγγελος παραζ.αμοάνει τήν υυχήν του. άνω
θεν δέ τού άμεσανοήτου δαίμων κερασφόρος, παρα- 
ν.αμοάνει καί ούτοε τήν. άμαρτωζ.ήν, γυχήν. Είε τήν 
|1άσιν φαίνονται οστά καί κρανία.

Είε τήν Έάν. Πινακοθήκην του Λονδίνου ύπαρ
χου. ιύ εικόνες Σταυρώσεως. έέ ών Ι> είκονίιίουοί 
κρανίον. Άλλαι παρουσιάζουν τόν Ι’οζ.γοθάν έπι 
ΰψώιιατος καί άλλαι είε κοιν άδα.

Είε τό Μουσεϊον τής Κα ζτασριγιαε υπάρχουν .3 
πίνακες Σταυρώσεως, είε Γενεύην (Μουσεϊον Rath) 
δύο. είε I ενεύην ,'Palazzo Biancol ύπήρχον ε. Σταυ
ρώσεις. ών αί 3 φέρουν κρανία, αί δέλοιπαί είκονίίουν 
τό. Γολγοθάν έπ· έπιπέδου έδάφους.

Είς τι Μουσεϊον Cluny τών Παρισίων ύπάρχουν 
ίκαναί Σταυρώσεις έμφανίέουσαι κρανία καί οστά.

Είς Valence τής Γαζ.λίας σώ-εται πίνας αρχαίου 
’Ισπανού ζωγράφου όστις παριστσ. τήν Θεοτόκον κα- 

’t τήν ράσιν τού Σταυρού καί κρατούσαν 
γονάτων της κεφαλήν νεκρού, ήν προ- 
ιιετ’ έκοραστικωτάτης οδύνης Είε έτέοαν 

ϊκοζίίεται ό έν Γολγοθά ταφείς Ά- 
νος έκ τού ρεύσαντσςάπό τού ’Ιησού 
τά γζ.υκύτητοε παρατηρών τόν έκπνέ-

,πιγραφής τυ. ___
δημοσίων άνήκσυσι ρεόαϊως είς τήν πρώ- 

κατηγορίαν καί Οά ήσαν οικήματα ανάλογα προς 
αί νϋν έπί τού αύτού χώρου χρησιιιούοντα προς

* *

Ό νΤο,η’οάας έν ζη ζωγραφική.
Ύπήοχε παρά τής 'Ιουδαίος παράδοσις, καύ' ήν 

έν τώ 1 ολγοδά ούρέυη το κρανϊοντοϋ Άδάιι. Ή πα- 
ράδοσις α'άτη έπέδρασίν έπί τής τέχνης καί διά τούτο 
έπεκράτησον νά ύωγρσφίίουν είς τούς πόδας τού 
’Εσταυρωμένου παρά τήν ρίϋαν τού Σταυρού νςκρο- 
κςφαλήν, ήτις θεωρείται ώς ή τού Άδάιι.

Είς τό Λοΰορ τών Παρισίων μεταΕύ 22 εικόνων 
Σταυρώσεως τού Χριστού, 6 φέρουσι κρανίον εή οστά. 
Έκ τούτων δύο οίνε τού to’, αϊώνος καί μία τού 
Είς έπτά εικόνας έκ τών ανωτέρω 22 πινάκων τήςΣταυ- 
ρώσεως είκονίςεται ό Γολγοθάς έπί υψώματος. Αί /.οι- 
παί εικόνες δέν φέρουν ούτε κρανίον, ούτε ύψωμα.

ΰηιιένην παρά 
ini τών 
SOTiziuil 
πόλιν. Beauvais, 
δάιι ύωοΠβιουιις 
α'ίιιατος καί ιι;ι 
σντα Θεά-όσ^τ

* *

Ό -άΕ>ασιν/ενς ζον βιβλίου*.
Ή διαιρετική άγάπη πράε τά βιόν.ία χαρακτηρίζε

ται παρά τών φρενον.όγων ώε ριοζ.ιομανία Έάν ο- 
ιιως ί, ίίιόζ.ιοιια νία είνε άποτέζ.εσιια άσθενείαε τών 
οιανοητικων ουναμεων τ{ απεναντια. αποοειόιε μεγ^- 
λοφυίαε, τούτο συϋητείται άκόιιη. καί έσχάτωε είε 
τό ιταλικόν περιοδικόν "Μαρτίόκο·· είς .ψισζ.ιόφιλοε · 
άνέν.αοε νά δώσζ, λύσιν ύπέρ τών δευτέρων. Ό άρ
θρο γράφοε άποδεικύει άτι τα μεγαζ.είτερα πνεύματα 
τήε άνυρωπότητοε προσεοζ.ήσησαν έκ τής (ίιόλιομα- 
νίαε τόσον, ώστε ποζ.ζ.οί άπέθανο.... άναγινώσκον-

Ώε πρώτο- θύμα τής βιβλιομανίας ά-αφερει η 
ιστορία τόν "Εκληνα φιζ.όσοφον Έρατοσθένην, διευ
θυντήν τής Βιόζ.ιοθήκηε τής Άλεϊανδρείας. 'Ο 'Ερα
τοσθένης τυφλωθείς έπροτιμησε νά άποθάνη έΐ 
τίαε μάλζ.ον ή νά στερηθή τής προσφιλούς του 
γ νωτεως.

Οί σοφοί, άλλως τε. οί όποιοι άπέθανο- έπί 
|υΐόν.ίων των. άριθμούνται κατά χιλιάδας. Ό Πετράρ- 
χης έπί παραδείγματι άπέθανεν άναγινώσκων τόν α
γαπητόν του "Βιργίλιον-.

Ό Ναπολέων έτρεφε- αληθινόν πάθος πρός τά 
βιολιά, πριν δέ άναγζωρισθή ή μεγαλοφυία του, έθε- 
ωρςίτο παρά πολζ.ών διά τό πάθος του τούτο ώε τρελ- 
λόε. Ό Ναπολέω- κατά τά πρώτα έτη τής νεότη
τάς του ύπεόάλλετο είς τρομεράς θυσίας διά νά ά- 
γοράύη βιβλία. Άπέοευγε τάς συναναστροψάς τών 
φίλων του, έτρωγε όζ.Ιγον, διώρθωνεν ό Ιδιος τά έν- 
δύματά του διά νά κατορθώνη νά έίοικονομή χρή
ματα οπωε άγοράϋη βιβλία.

Όταν κατώρθωνε νά έ

i/./.ωε το.

ααι- 
άνσ-

τών

ικονοιιήση ιιεοικά ψράρκα
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

επεσκεπτετο, ε/α βιβζ.ιοπώ/.ην 
οζ.ίων και διήρχετο μίο 
σκονισμένων τόμων διό 
ποιον έςήτει.

Ό Σπίζόζα έ: άλλου Π5ν τ-,
ρινιών Βστερειτο και τών απαραιτήτων άκό'ιιη διά 
να ουναται να εεοικονομή χρήματα πρό; άγοοάν βι- ο/.ιωυ. Γ ι . r

Ρ'^λισμανών, οΐτινες αγοράζουν βιόλία 
oca να τα άναγ.νώσκουν, ύπάρχει καί μία άλ/.η κα
τηγορία ρ,όζ,,οφ,ζ.ων: έκεϊνοι, οϊ όποιοι ά,οράζουν 
“'S/Ia.··.;. 7σ Κ3ταρτΪ3θυν συλζ.ογήν! Ή δευτέ-α 
α>ι·η εκοήζ,ωσιε τής βιολιομανίαε είν; ή μάλλον έπι- 
κΐ 'ζ'-υνρς. ί >; πρότυπόν ταύτης άναφέρετά. ό κόκης 
:Ηοτι.ε/... κόμης ς.το. π/.ουσιώτατος έδαπάζησεν 
οζ.ην αυτου τήν περιουσίαν άγοράζων σωοείαν βι- 
οζ.,ων, ποζ.ζ.ά τών^όποιων ήσαν (ραυμένα είς γλώσ- 
Ϋ’7.τα' ζ71013; «ν ίγν'ώριζεν. "Οταν
απευαν- ζ-.ν ευρεθη η μόνον μικρόν —---- - ' -
τήν κηδείαν του. Τήν προηγοΰυένην 
τ-υ ;,'Ζ;. δαπανήσει 2.οου σκοΰοα διά 
στΓ??ι'.α,', ~KYSSC'*J7 τήδ Α γίας Γραφής.

Α/,λα το ρεκόρ τή; βιίζ ιομάνίαε θά ενν, ή Άιιε- 
ρικη. '· ■' 1

Οί ’Αμερικανοί άμιζ.ζ,ώζται όχι ιιόνον ποός τού' 
Εύρωπαίους, άζ.λά καί μεταέύ των' άκόιιη ποο'κειΤ- 
νου να γίνουν περίφημοι _ έν έκκεντρικότητι' Άζ'.ζ.ά 
συ,ζρο/ωε ποζ.ζ.οί τών Αμερικα-ώ, Κροίσων χρ/,- 

καταζ,ζπ|ζω; τήν περιουσίαν 'των ποοσ- 
νΛ^'ζζ κ-'- 

. - Αποοε.εις ο Καρνεςυ ζ Ροκοέζ.εο και
Οζ,ζ.οι ποζ.υταζ.αζτοι Αιιεοικα/οι οί όποιοι έκατοιιιιύ- 

/ είς διάφορα ιδρύματα, 
φυσιογνωμία είνε εις 
ζίημε Κάολεόο, Γιώγκ 

-πωνομα-ομεν te0 .q
σΐζ.ΟυΡ- αυτό.; ,ωήν του καί τήν πε
ριουσίαν του ο,α Την πέρισυ/,Λογήν τών πο/.υτΗΐω- 
.-ρω. _ρ(ων της φιζ.ολογια. όλο. τού κόσμου. Κα- 
-χει πΛΟυσωτατην συλζ,ογήν είς -ή. ΑΙ,’,εαπολιν. 
απο ετω.· ο; πεοιερχεται τόν κόσμον καί -ών ζ.ζ 

ημισφαιρίων πζ.ηρωνωυ άδοότατσ ό,π ποζ.ντιιΐωτ--ον 
' .ογ ία.

:ο|ΐων^ συστάσεων, ενός παλαιού φίλου του, καί 
Λ''.το Τ.ϊ.σ-τ'ιΡΙ3> τ-·' τόν υιόν τοϋ φίλου 

--Λ7’3''' ?ΛΛω' Τ:. έ?3'7;Τ0 'W' «·:γάλην κζ.ί- 
W··'0· ·η/

'ΐί'-Ρ3' ή νέος εφθασεν εί; τό έργαστήρ.φν 
.-ν Λιιιπερμαν ,,,αν ώραν αργότερα τοϋ Ανήθους.

—-'ΥΖ^Ρ’Ί"=τεμε, διδάσκαλε άζ.ζ' ένώ ήρχόμην 
όδυνηράζ σκηνήν. "Ενα ' ή- 

ενα κάρο καί δ «αρα- 
εύρέθη ύπό

-ω, πσρεστην εις μίαν οδυνηρά/ σκηνήν, '"ένα 
/.εκτρικον τραμ παρέσυρεν «να κάρο καί ό 
γωγευς ανατ.ναχ&ίς άπό τό κάδισκά του 
τ-υς τροχούς.

,— Δός μου ίδώ
Λιμπεριιαν, έναποθ:

— Ιό σκίτσο ; '. 
ειά νά τραόήϊω μαέ 
κάτω άπό τό τοάιι 
κομεϊον.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ClUOTTClsS/ 
παθοϋντε; 
>i- καζ.όν

τι ποσον 
τού θανά 

Τ|ί1' *Ρ

.. Λιμπερ^,ιαν εσταυη καί έκύτταεεν έν σιωπή τόν 
-πειτα νέτων τήν χεΐρά του έπί τοϋ ώμου τοϋ 
r'ti.'.y τόζον φιζ.οκάγαθοζ.

=υ ο οω μιά σνμόουλή, παιδί μου' πήγαινε νά 
. λ"0’?0'’0' Τ0? Σταυρού- γίνου άστυ-

--ν/.α;· αζ.ζ.α μή βάζης ιι; τόν νοϋ νά γίνης ζωγοά- 
" , '-’-ι σοϋ ζ.ειπει ή ψυχή !

>-Ο/'
>COJ.

i'/iE. /■

μάτι

♦ ♦
duo εικόνων.
σιάσημον Ιάζ./.ον ζωγράφον Λεφέόο, άπσ- 

50 ,ινος είς Παρισιού;. διηγούνται‘νόστι- 
-ον. Από νεανικής ηλικίας ό Λεφέόρ ςΐ-

Πολλ?Ι- ίπσυχίας είς τήν ποοσω- 
Μ ον.ην την λαμπρόν θέσιν τον. οιετή- 

‘τε,μεγαζ.ην απλότητα τρόπων καί ήτο 
αοροτατος. "Ενα μόνον πράγμα τόν έκα-

Ό κ Τριστάν Βερνάρ έγραφε < Χιούμορ είν; ή 
είζ.ικρινή; ήχώ τής πραγματικότητας...

Ό δέ κ. Αϊμ. Φαγκέ άπήντησ;ν; Ένόμιζον ότι 
έγνώριζον τί σημαίνει χιούμορ. Έφρόνουν ότι χι
ούμορ είν; δώρον τέχ/ηε. ή φυσικόν χάρισμα νά δι
ηγείται τις κωμικά πράγματα μέ ψυχραιμίαν καί γα
λήνην. Άνέγνωσα πρός τούτο πολ/.ά όιό/.ία, ά/ν.' 
εκτοτε αγνοώ πλέον τό τί είν; Χιούμορ. "Οταν θέ
λετε νά μή γνωρίζεται άκριόώς κάτι, δέν ε/ετε παρά 
νά τό σπουδάσετε».

* *

Τα νεύρα ζών ndocooiwv.
Γα/.λικόν περιοδικόν διηγείται νόστιμα έπεισόδια 

περί τών νεύρων τών ήθοποιών. μεταέύ δ' άζ,ζ.ων καί 
τό έϊής. Εί; Αμερικανικήν τινα.πόλιν κατά τό τεζ.ευ- 
ταίον ύπερωκεάνειον ταέείδιόν τη; ή Σάρα Μπερνάρ 
παρουσιάσθν^ μίαν εσπέραν πρό άραιοτάτων υεατών, 
αί όποιοι, έννοεϊται, προσεπάθουν νά έ/νοήσουν άπο 
τά; χειρονομίας τί γίνεται έπί σκηνής Τά νεύρα δμως 
τής Σάρας Μπερνάρ ήσα/ ά/άστατα. Δέζ ήδύνατο 
νά βλ.έπη τόσον ολίγον κόσμον συνεκρατεΐτα, άζ.ζ.ά 
μίαν στιγμή / τά /ευρά της τή. έ/ίκησαν καί στρεφό
μενη πρό; τό κοινόν έφώναεε μ; άγανάκτησιν .·Τί

κτήνη ποϋ είσθε όλοι σας ί I ιατί είσθε τοσο ζ.ίγοι;» 
Καί τό κοινόν, τό όποιο / δεν έννόησε τίποτε, έχει- 
ροκρότησεν ένυουσιωοώε

* *

Το μαρζύριον ενός moinzov
Τραγικαί είνε μερικοί Λεπτομέρεια,. τά; όποια; οη- 

μοσιεύει ή Παρισινή .Έπιθεώρησι;» περί τού, βίου 
τού μεγάλου Ρώσσου ποιητού Ποϋσκιν. Εζαο; (V- 
ναίκα. ή όποια ήγάπα τήν πο/.υτέλειαν καί τάς οια- 
σκεδάσειε- ένεκα τούτου ό ποιητής ήνα γκάζετο νά 
άφίνη τήν έργασία/ του καί νά τρέχη εί; τά σαζ.ο- 
,ια καί τού; /ζζζάζ. "Ενεκα τή; γυναικόε το- έχρε- 
ώθ/ρ

Έ; άζ.λου ήσθάνετο εαυτόν προσόεδλημένον. διότι 
είς τά; κοσμικά- αύτάς συναθροίσεις παρίστατο. χω
ρίς νά εχη τίτλον. Καί ό μικρότερος τών τίτζ.ων 
διά τού; Ρώσσου; εύπατρίδα; είχε σημασία/ πολύ 
μεγαλυτέραν τή; μεγαζ.οφυίαε τού Πούσκιν.

Ό κ. Ποϋσκιν συγγραφεύς».
Αύτό τό «συγγραφεύς■■, Λεγόμενον καταφρονητι- 

κ ώ; εί- τά; συν α νάστροφά;, έτίτρωσκε τόν άτυχή 
ποιητήν.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ κα! ΤΕΧΝΑΙ

■υ βαθυπλούτου Άιιεοικα 
^ύτόγραφον τοϋ συ/γοα 

Γ.ω -χ,τικον^π _ υεμα τβ5 &71;, - ·
- κΛίωγκ ΐνα οωσημεϊςον κύρος είς τό ιδεώδες του 
-Α οποίον, ως ο ίσιος λεγει. είνε νά καταοτίση πρό: 
οοεαζ_τηε φιζοζ.ογίαε παγκόσμιον βιολιοθήκην έι 

π7;νματικών ερ,ω, έκάστη. χώρα;
Ηοη ο Αμερικανός αυτός βασιλεύ; τοϋ βυτίου 

αφού παρεμείνεν είς τήζ Ρώμην, όπου κατέγινεν 
είετην αγοραζ έργων οιά τόν τελειότεοον πλου- 
τισμο, της ^ψζ,ισοήκης του, έρχεται καί είς ’Αθήνα; 
ιζα ασχοζ.ηυη εις τήν έκλογήν έργων άντιποοσωπευ- 
οζτων την νεωτεοαν ;/,/.. φιλολογίαν. Έζ.πίζει ότι 
5™\τβ 7?έτ7Ζ:ν 'ι5/Ι :!: *"α- /ώζαζ ή συνδοο- 
υη <ων ειοημονων καί αμερόληπτων ν.ογίων θά τόν 
βσηθήση όπως ή έκζ.εκτή βιό/.ιοθήκη ,τεριλάόη οϋτω τά 
άριστά προϊόντα τής έλλ. φιζ.οζ.ογίας.' Αύτόί οί «άιιε- 
ροζ.ηπτοι» ζ,ογιοι όμως είνε σπανιώτατον φυτόν διά 
τόν πνευματικόν λειμώνα τής συγχρόνου Έλζ.άδος 
και ποζ.υ φοσούμεθα μήπως ή βιβλιοθήκη τού «Βσ- 
σιζ.εως του βιολιού, έπιοαρυνθή μέ σκάρτα βιίλία.

★ *
'3C apyocBopia ζον μαΰηζον.

Ο Mat Αίμπερμαν. ζωγράφος αρχηγός τών Γερ
μανών σετσεσσιονιστών, δέν θέλει μαυητάε. Άζ.λά 
πρ; καιρού αποφάσισε νά κάμη μίαν έέαίοεσιν. συνε-
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είκόνο; παραγγείζ. 
τ'ι- ί'νναικός μου,

άτκ'

νεωτεοαν εζ.ζ.

★ ★

ί ϊ ζσζι χιούμορ
Γέ γαζ.λικόν πεοιοδικόν 

τήνί · '· -
Υ-3?-

. « Επιθεώρησι;« είχε

μπζευονζ νά ΰποόάζ.η ;|; τούς διαφόρου; 
.. ,Λ:ϊε_την έρώτησ,ν: «Τί είν: Χ,οϋι.οο έ 
φίΛοζ.ργια».

Ιοού αί δοθεϊσαι απαντήσεις 
φωνοΰσι καί πολύ προς άλλήλας.

1 Γ~\ .. Μ_ ι — ■ «* .ν
αί άττοϊαι δέν συιι- 

_ΌκΛΜπερνάρ Ξάό νομίζεϊ ότι Χ,οΰμορ είνε 
δτφιχδΐ^οης ουσία ή οποία μάς άναγκάζε. νά γελώμεν.

Ο κ Ισραήζ ΖαγκόεΑ Λέγει δτ. Χιούμορ είνε τό 
7'5 τ= °λέμμ=> τής σωφροσύνης.

Ο ΙουΛίος Κλαρετί ευρίσκει αύτό άπλώς ώς «φαν
τασίαν». ’ ν
.ί^ζιΖ°"πίρ“ Φλί|ίπΡ"5ί’=': faf=i" 

Ό . Άνρί Μαρέ λέγε, : <Ό χτουμορ,στής είνε 
μυΛα,χοζ.ικος, ο.οποιος μειδιά...

Ei; τα; ΒονξέΡ.α; ijvmSr r'xDrm; μικοαγοαγαϊ»·. Ή 
τχίΐτοι; αϊ'τη προεχάνητ Ζωηοόν ίνάιαφίηιη' καί Λιά τήν 
αξίαν ran· νργων ατινα πνηιλαμβάννι καί Λιά τί,ν ο'·.ι·>; 
καϊίιττ/νικ ιν /αηακτήοα τί/; Λιακοομήσνω;. Έν αντμ 
ίξνλίοπΓίαι ή ίατοοία τή; Illinialltl’C, άπό τών ποώ- 
ταιν ατιμαμάτων έ.τί πτογαμιμή; μίγοι τών κομψοτεχνη
μάτων επί ξύλου, ομαοϊγΛον. Λέομαιο; καί αργύρου. "Ε· 
καοτο; αιών άνιιπροοωπτίτται. ' Υπάρχτι έι τή έκι'ίέητι 
αί'&ω βα Γοτίλική, αΤΟουοα 'νίναγτιΐ’ήοτω;, αΐί>οι·οα .Ιο,·· 
Ληβίκον IV, αϊίίοναα .ίοιώιιβίκω- 1ST'. al’Davoa Αυτο
κρατορία;, Λύο αη'Ιουααι Έτωτέρων χρόνων. Έπίοη; έκ- 
Ti'Drvrru καί έπιπλα Λιακτκ'ίομημένα κατά τά ί παΛτίγματα 
Λιαγόριον έποχιον.

Ή βαοίίιοα ι τή; 'Ο’.ί.ανΛία; άπέατειλτ τά; ώραιοτέρα; 
μικρογραφία; έκ τή; ίάιαιτέρα; οιν.ίογή; τη;. Έπίοη; ή 
βαβίλιοοα τή; Ιταλία; ονμμττέοχτ τή; έκίΐέοτω; Λιά μιά; 
προθήκη; περΓ·.αμβαΐ'θί·οη; οπανιωτάτα; μικρογραφία;.

*

Ή τκίέτοι; τή; Ενγχρόνον Τέχνη; ·ήτι; ήνοιξτ τί; 
τήν 'Αμβέρσαν τήν Άην Μαρτίου περιλαμβάνει καί Άπαντα 
τά έργα τοϋ ζωγράφον Ευγενίου Laernians.

— Ή' Βασιλική Εταιρία τώ·· καλά»' Τεχνών · τώι· Βρυ 
ξελλών Λιοργανώνει τήν Τετάρτην αύτή; εκΐλεσιν Λιά τά; 
άρχά; τοϋ ΛΙαΐου. Η εταιρία αϋτη σκοπόν έχει νά Λιορ- 
χβνών// κατ' ετο; εί; τά; Βρνξέλλα; ’Εαρινήν εκίΙεσ·νΛαί 
νά άπομακρυνίέή τοιοντοτρυπω; τοϋ κύκλον τών Τρωτών 
εκθέσεων.

—Λιεύνή; έκίλεσι; νεωτέρα; θρησκευτική; τέχνη; θά 
γίνη σιφχρσνω; μέ τήν ‘Εαρινήν εκθεοιν rc&r ΒρνξεέΑ.ών. 
Πόντε; οί καλλιτέχναι, Βέλγοι καί μή,δύνανται νά έκθέ- 
οωοι τά έργα των' ήτοι έργα ζωγραφική;, γλυπτική;, 
αρχιτεκτονικής, βιβλία, υαλοπίνακα;, μωσαϊκά, έπιπλα, 
ενδύματα κλπ.

Λ

ΙΙριί τινο; έγένετο ή καταγραφή τώι· έν Παριοίοις 
άιώριάντων τοιν άνεγερθέντων εί; τον; ένδοξοτέρον; άνδρας. 
Είνε τίι Λλον .7.7.9 ανδριάντες Οΰτοι άνηγέρθηοαν εί; 4Β 
ποιητά., I ί συγγρα'/ ·!;, BU ζωγράφον;, 2·ί Αρχιτέκτο
να;, 12 πολιτικού;, !'■> σύνθετα;, 7·7 χημικού;, 12 γλύ- 
πτιι;, /-7 ιατρούς, 7 Λημοσιογράφονς, .7 κλειδοκνμβαλι- 
οτάς, 1 αεροπόρον και 2... κηπουρούς, 'δ πάρχουν 
έπίοη; αρκετοί άνδρ.αντε; Λοαματικιον συγγραφέων και 
άοιδών. *Όοον άρ ορίι τού; σοφούς, δει άναρ'έρονται ή 
μόνοι· 2 εί; τί>· ανωτέρω κατάλογον.

Είς Ιταλός ζιογράφος, ό κ. SltVluri, έτοιμάζει ενα 
πίνακα όστις θά είναι ό μεγαλείτερο; τοϋ κόσμον. Είναι 
μία άπέραντο; είκοα· προώριαμένη Λιά νά οτολίοη τήν 
Βουλήν τή; Ι’ώμης. Είναι 1 μέτρων ϋψονς καί 12ί> 
πλάτους. Εκατόν ογδοήκοντα πέντε πρόσωπα είνε ζο>γρ ι- 
φισμένα έι· συμπλέγματι. Ό πίνα; απεικονίζει νά; κνριω- 
τέρα; οκηνά; τή; άπελενθεριϊιοεω; τή; Ιταλίας. 
ενχηθνιμεν όπως ι] άξια τον έργου άνταποκριθή εί; τα; 
Λιαοτάσει; τοι.

*

’Π έκθεοι; τή; · Έλευθέρα; Αισθητικής- ή; τά εγ
καίνια έτελέσθησαν τόν λέ/ξαντα μήνα εί; τα; γαι,ερίας 
τον Μουσείου τής Νεωτέρα; ζωγραφική; θά προωρίαη 
μίαν αίθουσαν διά τούς πίνακας, τά σχεδιάσματα καί τας 
λιθογραφία; τον JettH-LouiS Eoraill, ουτινο; αί θαι- 
μάσιαι εικόνες είναι γνιμοταΐ εις δλον τον κοσμον και τον 
όποιον ομω; ινωρΐζουν πολύ ολίγον εί; τί Βέλγιον. Η 
έκθεοι; αυτή θά δείξη τόν καλλιτέχνην, συγχρόνως ζοιγρά- 
φον, όδρογράφον, σχεδιαστήν καί χαράκτην εί; τά; δια
φόρου; άπεικονίσεις εί; α; ήσχολήθη : ήτοι οκηνά; δρό
μοι·, θεαιρικιον παρασκηνίων καί θρησκευτικά; έν γένει 
σκηνογραφίας.

*
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ΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

To SYleyapov τών δικαστηρίων.
Τό βραβευθ'ευ σχέόιον τού κ. Α. Νικολούόη.

Τό _1·καστίκόι· Μέγαρον ’Αθηνών πρόκειται ν' άΐ’τ- 
γερθή έπί τον οικοπέδου τοϋ νΰν Πυροβολικού Συντά
γματος και έπί τή; όδοϋ Κηφηοίας και Ρηγίλλη; έν μέ- 
ρει τή; τελευταία; ναύτη; όδοϋ μετατρεπομένης εί; 
Πλατείαν και θίι καταλαμβάνι, χώρον 14.000 περίπου 
πήχεων.

ίημοσιεί’ομεν τό βραβευθέν οχέδιον τον κ. Νικολ.οϋδη.
Η εσωτερική διάταξι; αύνοΰ έκρίθη ΰπό τή; Διε

θνούς ‘Ελλανοδικής Επιτροπή; λίαν πρόσφορος έπιτρέ- 
φασα μιαν σύνθεοιι· κατά τε τά μέρη καί τό ολον τελεία; 
αρμονία; παρά τά; ΰπερόγκον; απαιτήσει; τοϋ πρσγράμ- 
ματο;.

Τϋ> είσερχιμένοι άπό τή; όδοϋ Κηφηοσία; παρουσιά
ζεται προθάλαμο; εί; τά άκρα τον όποιον κλίμακες 1110- 
n >ι'menials αγοιοιν εί; τόν a' όροφον.— Προνιορτΰντε; 
προ; τα εσω ευρίοκομεν τον κεντρικόν πρόδομον τών 
δικαστηρίων έπί τών μεγάλων πλευρών τον όποιοι εϊ·ρϊ- 
οκονται αι θύραι τών 4 αίθουσα»-. Κακουργοδικεΐω·, 
Πλημε.’.εωδικεΐον, Πρωτοδικείου καί *Εφετεϋον ήτοι τό»· 
μνγιλων δικαστηρίων. Ή αρχιτεκτονική τον είνε μεγα
λοπρεπέστατη. σοβαρά κα' άπλετοι; φωτιζόμενη πεοιβά- 
ε.ονοα δια κιόνων Κορ'νθιακώ· καί Ιωνικοί· ρυθμού- τόν 
πρόδομον κατά τοιοϋτον τρόποι; όίστε νά επιτρέπεται έκ
το; τοϋ· μεγα'.ειω· καί ή κατασκευή περιφερική; στοά; έν 
τ η a . οροφή, έζ ή; οί έν τανται; περιπατονντε; νά βλέ- 
ποιοι όχι μόνον τήν έν τώ προθάλαμοι δικαστικήν κίνηοιν 
άλ'.ά καί τό πανοραματικόν τον μεγάλου τούτου προθά
λαμοι· εί; τό βάθος τοϋ όποιου καί μεταξύ τών δύο αιθου
σών τοϋ Άρείου Πάγον κλίμαξ πλατεία ευρισκόμενη 
ακριβώς εί; τόν άξονα τον οίκοδο/ιήματο; καί τοϋ προ
θάλαμον κα! προδόμου επιτρέπει εί; τά βάθος τούτον 
τήν άνοδον εί; τήν έν λόγοι στοάν.

Έν τώ ίοογαίω ιός έκ τή; μεγάλη; κλίοεοι; τής 
όδον Ρηγίλλη; τοποθετούνται αί αΐθονοαι τιϊιν Πταισμα
τοδικείων μετά τών γραφείων αυτών κ.τ.λ. έν δέ τώ β’. 
όροφοι ιιίιν κάτω 4 αιθουσών νπέρκεινται α! αίθουσαι 
τό»· Ειρηνοδικείων.

"Απαοαι έν γένει α! αΐθονοαι έχουσι έκάστη περί έαι- 
την τά; υπηρεσία; τα»·, γραφεία κ τ.λ. αλλά κατά τοιον- 
τον τρόπον, ώστε ενώ έκάοτη τών αιθουσών μετά τών 
υπηρεσιών τηζ οχηματίζουσιν εν ολον, ολαι όμοΰ σχημα- 
τίζουσι τόν 1 ολον όροφον έπιτρεπούοης τής διατάξεω; 
τήν εύκολου λειτουργίαν δλαιν τών δικαστηρίων. Κοινον. 
δικαοταί, κατηγορούμενοι, άνακριταί κ.τ.λ. έχουσι ιδιαι
τέρα; έκαστο; εισόδου; συνευρισκόμενοι οΰτω όλοι έν τή 
αίθούσει τή; συνεδριάσει»; άνακρίοεω; καί εί; γραφεία 
καί έν μόνη τούτη, ένιϋι άρχομένης ή περατουμένη; μια; 
δίκη; εισέρχονται ή απέρχονται χωριστά

Τό τμήμα τών ανακρίσεων εΰρίοκεται έν τώ ίσογαίω 

καί κατά τρόπον τοιοϋιω; όίοιε ή οχέοι; τούτων μετά τή; 
Εισαγγελία; Πρωτοδικών νά είνε άμεσο; όπω, καί πάΐτν 
τούτων μετά τών υπό άνάκρισιν ατόμων.

Κρατητήρια άνδρών καί γυναικών τοποθετούμενα έν 
υπόγειοι κατά τρόπον συμμετρικόν έπιτοέπουσι οί μεν 
οί πρό; άνάκρισιν νά ένρίσκωνται πλησίον τούτων τών 
γραφείων ο! δτ υπόδικοι διά κλιμάκων ασφαλών νά ανέρ
χονται εί; κρατητήρια πλησίον τή; αιθούση; τοϋ Κακοί·»- 
γοδικείον καί Πλημελπιοδικείον έξ ών ή εισαγωγή εί; τήν 
αίθουσαν τών συνεδριάσεων είναι άμεσο;.

Χώρο; επαρκή; διά φρουράν πολλών άνδρών έχει 
προοριοθή έν περιπτώσει ανάγκη; μετάξι· τώ»· 2 αυλών 
το»· κατρχοροΤ'μτΐ’ο»'.

Αί εξωτερικοί άπόφει; τοϋ Μεγάρου άπλαΐ άζ.;. ’ άρ/το- 
νικωταται προδίδω·»! το·· χαρακτηρισμόν τής Δικαιο
σύνης

Τοιαιτη έν γενικαϊ; γραμμαϋ; 1/ ούνθεσι; τοϋ περι- 
π'.οκηΐ’ τούτον προγραιιματο;, ον ή λύσι; καθίστατο 
δυαχερεστάτη ιό; εκ τών πολλοιν απαιτήσεων τοϋ προγράμ
ματος και προ πάντων έκ τοϋ ΰπερόγκον τών αίτονμέ- 
νων διαστάσεων τών αίθ.ιυοώι;

*

Αιεθνή; έκθεσι; μεταλλίων όμοια τή: έκθέοεοι; τών 
Ιιρυξελλόιν θά άνοιχθή εί; τήι Ιάνδην τό 1913 ονγχρό- 
ι·ο>; μέ τήν Αιεθνή έκθεοιν τή; ζωγραφική; καί γλνπτι- 
κή; εί; τήν αυτήν πόλιν.

*

Ή ’Αεροναυτική Αέσχη Χτάϋτον το»· Ηνωμένων Πο- 
λιτιιόιι άπεφάοιοε ν’άνεγείρι/ μνημεΐον έπί τοϋ τόπον, 
έη ’ οΰ οί αδελφοί Ράϊτ έξετέλεσαν τήν πρώτην επιτυχή 
«i ron· πτήοιν. καί ένέκρινε όπω; το μνημείου γείν/ι υπό 
μορφήν δύο κιόνων Κορινθιακοί· ρυθμού, τοϋ αΰτοϋ 
οχήματος καί μεγέθους ιών στύλων τοϋ· ναόν τού Αιό; έν 
Άθήναις. Ή γλυφή καί έπεξεργαοία τών στύλων θά γίν,η 
έν Άθήναις ΰπό Ελλήνοιν καλλιτεχνιΰν, οί δέ στύλοι θά 
παραδοθοϋν εις Πειραιά. Πρό; τόν σκοπόν τούτον θά 
προκηρνχθή μειοδοσία ύπΰ τής Λέσχη; διά τον ήμειέρου 
υπουργείου τή; Παιδείας.

♦
Εί; τήν Διεθνή Καλλιτεχνικήν έκθεοιν τής Λιέγης, 

ήιις θά άνοιξη τόν Μάϊον, καί ή τις θά διαρκέοη δύο 
μήνας,θά έκθέοουν οί γνωστότεροι καλλιτέχναι έκ διαφό
ρων μερών. Μόνον οί "Ελληνες καλλιτέχναι θά λάμψοιν 
διά τής απουσία; των....

* ’ι

Παρά ιάς ανωμαλία; ώ; έκ τοϋ Τριπολιιικοϋ πολέμου, 
ή έκθεοις τής Βενετία; θά άνοιξη καί έφέιος.

Ημέρα έγκαινίων ώρίσθη ή 23’Απριλίου. Τήν 25 τοϋ 
αύτοΐ· μηνάς θά γίνουν τά αποκαλυπτήρια τοϋ άιοικοδο- 
μηθέντο; Κάμπανίλου τοϋ Άγ. Μάρκου.

*

Πολυάριθμοι καλλιτεχνικοί εκθέσεις ήνοιξαν κατα τον 
λήξαντα μήνα έν Παριοίοις. "Εκτός τοϋ απαραιτήτου 
Salon, έγένοντο έκθέοει; τΰη· λεγομένων Pompiers ει; 
τήν Γαλαρίαν Georges 1‘elit. Τά μέλη τή; Sociclc 
Moder lie διωργάνωσαν τήν τετάρτην έκθεοιν λίαν επι
τυχή. Ή 'Εταιρεία τών Μικρογραφιών καί τής 1 δατο- 
γραφία; εις τήν Γαλαρίαν Brunner περιέλαβεν έν εκ
θέσει έργα έραοιτεχνών.

*

'}ί ίφημερίς Mltssilia· ίνεκαινίαοε καλλιτεχνική'' 
πινακοθήκην μετ’ έκθέοεοι; έργων το» Οΰμοιριστών τώ1' 
μάλλον διακρινομένοα;

— Εί; τούς Παρισιού; ο! γελοιογράφοι προετοιμάζουν 
τήν έτηοίαν έκθεοιν των περί τά τέλη του Απριλίου 
εί; τά I alais de Glace.

— Τήν J~ Μαρτίου ηνοιξεν ϊι· Λιέγη ή β’έκθεσι; τού 
Συλλόγου ε l.es Χ1 .

— Εί; πίνα; τοϋ Κορί επωλήθη (ii’ii 425,000 φο. 
εί; ‘Αμερικήν.

— Ό Βέλγο; ζωγράφο: Emile Baes έξέδωκεν έν Μο- 
νάχω πολυτελέστατοι- λείκωμα έργων τίϋν ϊν Βελγίω ιδιω
τικών καλλιτεχνικών ουλλογιώι·. ’Π τιμή έκάοτου αντι
τύπου 500 φρ.

*

Κατά διαταγήν τοϋ Κάϊζερ εκομίοθη έκ Ρώμη; ει: 
Κέρκυραν μαρμάρινη προτομή τοϋ ’Ομήρου, μεγάλου με
γέθους, έργου τοϋ Γερμανού καθηγητοϋ τής γλυπτική; κ. 
Φερδινάνδου Σεβόεκ. θά τοποθετηθή ει; τοτ κήπον τοϋ 
Άχιλ/πίου επί μεγαλοπρεπούς βάθρου.

Tin προσεχή Ιούλιον θά έπαναληφθή μεταξΰ τών 
τελειοφ οίτι.)ΐ· τής Καλλιτεχνική; σχολή; ό άκνρωθει; δια- 
γεονιοιιό; διά τήν ίποοτολήν υποτρόφων ει: Ευρώπην προ; 
σπουδήν τής γλυπτική;.

«

Ό έν ’Αλεξανδρεία διακεκριμένο; ομογενή; μουοουρ- 
γΰ; καί συνθέτη; τή; Δογίοοη; , ήν είχομεν .τήν εντι- 
χίαι νίι άκούοωμεν καί έν Άθήναις παραοταθεΐσαι- υπ<· 
τή; περιφήμον Ίταλίδο; άοιδοϋ Μπελιντσιόνη έν τώ Δημο
τικοί θεάτριρ κατά του; πρώτον; διεθνείς Ολυμπια
κού; αγώνα: κ. Νικόλαο; Σι ναδινος, έπιτυχώς έμελο- 
ποίηοε πλεϊατα τών 'Εθνικών δημοτικών ημών ασμά
των. Τά ωραιότερα τούτων ηιάέ.λουοιν ήδη οί μαθηταί 
καί μαθήτριαι τών κοινοτικών έν Αλεξάνδρειά σχολείων, 
τόν γενικόν προκαλουντα ένθουσιαομον.

♦
Ή μελέτη τοϋ Γάλλου Άκαδημιακοϋ Μπάρες περί 

τοϋ έργου τού "Ελληνα; ζωγράφου θεοτοκοπούλου συ- 
νετέλεοεν έν Γαλλία εί; τρομερόν ζήτηοιν καί νπερτι- 
μηοιν τών έργων τοϋ Γκρέκο. Άλλ' η κριτική τον 
Μπάρες είχε καί μίαν δυοάρεοτον συνέπειαν. Έπολλα- 
πλασιάσθηοαν τά φεύτικα έργα, τά αποδιδόμενα εις τον 
θεοτοκόπουλον. Καί εργάζονται μέ τόσην έπιτηδειότητα 
οί αντιγράφεις, ώστε πολλάκι; καί αυτοί οι ειδικοί 
δυσκολεύονται νά εννοήσουν άν πρόκειται περί γνησίων 
έργων ή περί αντιγράφων.

*

Ή έν Άθήναις Γλοτοοική Εταιρεία προκηρύοοει 

έκ >·τοτ διαγωνισμόν πραγματειών περί τώι· κατα τό
που; λαλουμένων έλληνικόεν διαλέκτων και ίδιοιματων.

Τά άποοταληοόμενα ανέκδοτα έργα θά είνε είτε λεξι
κή· ίδιώματό; τίνος, είτε γραμματική, είτε ουλλογαί γρα
πτών ·/ άγράφοεν μνημείο»· αυτοί· (έγγραφα ή άλλα χει
ρόγραφα. δημοτικά αοματα. παροιμίαι, αινίγματα, ευχαι 
καί άραί, μύθοι, ανέκδοτα, παραδόσεις, διάλογοι ιδιω
τών κλπ.ί ή μελέται περί αΰτωι·. Τά πονήματα απο- 
οτέλλονται πρ:·; τί·ν Πρόεδρον κ. Σ. Δραγούμην ΰ/ τον 
γραμματέα κ. Γ. Χατζιδάκιν καθηγητήν μετά δελτίου 
έοφ ραγισμένοι περιέχοντας το όνομα τοϋ διαγωνωομένου, 
είνε δί ταύτα δεκτά ιίχρι τέλους Δεκεμβρίου 1942.

Πρώτον βραβείου όρίίεται δραχμΰ»· 300, αμέσως δέ 
επόμενα άνίι δρ. 201/, δΓ έργα πολλοί· λόγον άξια.

*

Ή Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία λαμβάνοιοα 
ί:π’ όφει τήν συνεχώς ;·η·οαή·»)ΐ· καταστροφήν τώι· «»’ 
Άθήναις κυρίως Βνίαντιιΰιν ναών άπέοτειλε μακρίη· έγ
γραφον πρό; τό νποι ργεΐον τών ‘Εσωτερικών, ένθα εί; 
ειδικόν τμήμα άνετέθη ή έποπτεία καί ουντήρηοις τοι - 
το»·, έν ώ άναφέρουοι τά; γενομένα; καταστροτρα; ει; 
τον; ναούς '.4;·. ■Jrooyi'poi·; Ψνρρή, Αγίαν Αικατερίνην 
Πλάκας, εί; τί· Μύγα Μοναοτήριον καί εί; τά; γενομέ
να; ήδη 'έπεκτάοει: ιοί ναού τή; Μεταμορφωοεως, πα- 
οακαλεϊδέ τό ΐπουργεΐω-όπως διά τής νομίμου όδοι- δια- 
τάξη τά δέοντα καί παί-on ή διά τή; μεθόδου τό»· έπι- 
οκειίω- καί τοϋ καθωραϊσμοϋ- καταστροφή τής Χριστια
νικής Αρχαιολογία; καί τέχνης.

Ή Χριστιανική Αρχαιολογική εταιρεία ίιναφέρει ότ· 
διά τής έ.πιχρίοεω: τοϋ ΐ'αοϋ rjji Αγία; Αικατερίνης 
έξηφανίσθηοαν διά παντο: κεραμοπλαοτικαί διακοσμήσεις 
τοϋ 1. X. καί ότι ή παραμόρφωοι; τοΰ Μεγάλου Μονα
στηριού στερεί τώ· ναόν τοϋ αρχικού αΐ’τοϋ ρυθμού, ων 
τρεις έν Έλλάιδι ναοί ήιτοό>ί>ι,οα>·. Αναφέρει δέ προ; 
τούτοι; ότι πρΟίιμιότερον ί ναός νά είνε άνεπιχριοτο; ε:ω- 
θε>; διότι έκαστο; λίθο; προερχόμενο; έκ προχριστ ιανι- 
κοΰ καί άρχαίοι· χριστιανικόν ναού δεικνύει έκ τίνος υλι
κού ά ναό; σίτος κατεοκευάσθη.

*

Ύ.περεκατίιν φοιτήτριαι τοϋ Πιο-επιοτημιοι· \\ d- 
leslei/ έκ τών άιηκουοώι- εί; τόν σύλλογον υπό τιί Ελ
ληνικά γράμματα A. Κ. X. ελαβον μέρος εί; τήν δοθεϊ- 
σαν παράσταση· τής Αντιγόνη; έν τή μεγάλη αιθούση 
Ai/ricul ural Bull τής Βοστώνης.

Ή παράοταοι; ίοτέφθή υπό πλήρους έπιτυχιας, πα- 
ρει-ρεθέντων εί; αυτήν πίπ.ίστων αντιπρόσωπων εκ του 
κόσμου τών τεχνών καί τών γραμμάτων τής Βοοτωνης. 
Μετά τό πέρα: τή; παραο ιάσεω; ή καθηγήτρια τη; Ελ
ληνική; έν τώ Πανεπιστήμια' ι'νί; Ethel LllCOtJ έκαμε 
σύντομον διάλεξιν περί Έ’.'.άδο; καί Ελληνιδων τής 
κλασική; έποχή:.

*

Παρεοτάθη εί; τ·· .λυρικόν Τριανίιν τών Παριοίο»' νέα 
όπερέττα το»· κ κ Ούγκ Δελόρμ καί Φραγκίσκου 
Γκάλυ, τή; όποια; ή μουσική ούνθεσι; οφείλεται εί; τον 
κ. Κλαύδιον Τερράς. Τό έργον φέρει τόν τίτλον «Φυσέ- 
κηςε. Οί ήρωες τή; όπερέττα; είνε ό ληστής Φνοέκης 
όστις υπερασπίζει τού; καταδυναστευομένου; καί προ
στατεύει τήν τιμήν τών παρθένων έστω καί ηθοποιών. 
‘Εάν κλέπτη τό πράττει διά τήν πρ>; τήν τέχνην αγά
πην, καί διασκεδαζι,· μέ τά τεχνάσματα του πολύ περισ
σότεροι άπό όσον ιόφε/πϊται. Οΰτω όταν φθάνει η 
στιγμή τοϋ επιλόγου δει καταλήγει εις τήν λαιμητόμον, 
ουδέ εί; τόν ιιοιραΐον τροχόν, άλλ’ εί; τά; άγκάλας τοΰ 
άντιβασιλέω; τή; Γαλλίας, οΰτινο; έσωσε τήν ζωήν.
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.uorodon .irnxiioiihp .uni inax aolrudm :mapno<J).i3 t lad 

aoZpyya — aoi Shxoonxgt Stjxnaai>od>je .κηιδακ xa shi 
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ιηκ SiioxadxoynZari Shi liopaiuniaty ρ.ι ηιρ ϊσικιικιχοιδ 
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-(Ο7κ .uni spoo/. p ιηκ sni.u^ iljxidcoX zopi.Utgdoj^ ski 
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->U3 ιηκ •Λη>Ληκ,θ3ΐίγ1 ιηκ ,i<o7.!.;j,· _ οΐί,ι l,.i3>i<minM3 Sox/ 
'< ti.r/. ii tu,in 'uiriv ■iniJ>ni>.toinv {_ ilji iio.,ff 

~κ'Ίη^ ,νκ hf)3i3Ooi>K ιίιη,ιικυΛίι ηιι.ιη ώι .i^t

nd η>ς> !»oi liiluui: .<< ,/ιΟι,.ιιόιι.υι n.i
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-.ivy loii-.iyX .101 no,u>(jni jj_ ■ imionoJnts llpn.i.ig η>κ 
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■η.ιι .dp ίιι.ιο^ηδ,δκι ‘ίιοιοι^κ^, ibi iuo.njQin mi ,<o,f 

-(L"V 'opO.l/illW "κ iodoiij.1.1- -,η γ αοι ιοό^οδι: «>ι 

:ι:.ι ιο.ιιιί.ιυόΐκ/ο iijponp iq -ibd,.,,! -bi ίηιιηόκοιυιδη 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΊΙ ίναρίι; έγένετο παρονσάι όλοκλι/ροι τή; Β. Οικο
γένεια;, τή; Ιερά; Σννύδον, τών Ύπονργών, πρεσβει- 
τών, τών ξένων καί τών αρχών.

Ό Λιάδοχος, δ ΰπονργό; τή; Παιδεία; καί ,5 Πρντα- 
·<ί τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου /χαιρέτησαν ιοί·; ξένον;, 
οΐτινι; διά τών όρωιΐέντων ρητόρων άντεχαιρέτησαν Λ,' 
ώραιοτάτων ομιλιών. Ήσαν δί ου to/ ό κ. Κολινιί,ν κα
θηγητή; ίν τή Σορβώνμ, ό κ. Αελμπρ'νκ καθηγητή; τοΰ 
ϊν Ίένη Πανεπιατημίον, οίι,νο; ή ομιλία ήτο φιλελληνι- 
κωτατη και ό κ. Μαχάφν, καθηγητή; τοΰ Πανεπιστημίου 
τοΰ Δουβλίνου. Εί; τό Ζάππειον ο! φοιτηται έδείιώθη- 
οαν του; ξένου;' έψαλλαν τόν διεθνή Λατινικόν ύμνον καί 
ίχόρενααν Ελλ. χορούς. Εί; τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ 
Πανεπιστημίου έγένετο μεγαλοπρεπή; δεξιωσις. '(> Βα- 
οιλεν; οννωμιληοε μετά τών πλείοτο,ν αντιπροσώπων.

Ειβ τήν μεγάλην αίθουσαν τήν !πομένην έγένοντο α! 
προσφωνήσεις ιών αντιπροσώπων, οΐτινες καί κατέθεσαν 
συγχαρητήρια έπί περγαμηνή; γράμματα.

Επί τω Ιωβιλαιιρ τοΰ Πανεπιστημίου ά κ· Εύγενί- 
δη; ωριοε έπαθλον 6,000 διά τήν συγγραφήν ιστορία; 
τή; Αίνον, Ραιδεοτοΰ καί Άδριανοι· πόλεω;, ή δί κ. 
—0,000 δια τήν ιστορίαν ιών Μυκηναϊκά»· άνα- 
σκαφάς.

ΕΙ; τοί·; αντιπρόσωποι·; και τά μέλη τοΰ Συνεδρίου 
έγένοντο θερμότατοι δεξιώσεις ί;πό τοΰ κ. Λάμπρου καί 
νπό τών ξένων Άρχ. Σχολών.

Εκδρομή εί; Ελευσίνα έγένετο, επιτυχή; δί λαμπα
δηφορία υπερχι,.ίων φοιτητών ε κλείω τά; άλησμονήνον; 
Εοοτάζ.

‘Εν τφ Β. θέατρο, έδόθη ί. ·· Οίδίπον; Τύοαννο;* 
κατά τήν μετάφραοιν τον κ.Βλάχοι·. Οί ήθοποιοί'φνροτ. 
'1 αβονλάρη;. καί Λελενάρδο; έπαιξαν πολύ καλά. Ή 
νποκροϊΌΐ; έγένετο κατά τήν μουσικήν τοΰ Μαμπιιέ.

Μετά τόν - Οίδίποδα έγένετο μία θαι-μασία άναπαρά- 
σταοι; διά πλαστική; εικόνα; τοΰ Έρεχθείοι· μί ί,.',σα; 
Καρυάτιδα; τά; δεσποινίδα; Λάμπρον. ‘Λντωνοπούλου, 
Λεβίδον, ΛυκΟνρέώ,ι·, Καούιι.

II ιιναπαραοταοι; κατόπιν σι νο,δενΙΙη καί νπό 
νεωτέρων Έλληνίδων, ίνδεδιμέτων μί τό εγχώριον εν- 
δτ μα.

»
Εαια τό συνελθόι έν ‘Αθήναις Συνέδριου ιών Άνα- 

τι,/.ιστών ΰΐλεΐν,ται ένδιαφέρι.νο,.ι ανακοινώσει;.
ΙΙεηρη αναγραφήν αίιών θίι δο,οωμει εί; τό πω,σεχν; 
τ/Γ>χοζ γης < .

★

'■^έιίανενέν Βολωνία ό μέγα; τή; .Ιταλία; πο.η.ή; 
Ι,ιοβανί ΙΙαοκιι,.,. Εί; τό προσεχές τεΰχο; θά παι,α- 
σχωμεν χαρακτηρισμόν τον έκλιπόντο; ποιητοΰ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Κατά τηλεγράφημα έζ Βόλου τοϋ έσόσου τών Θεσ- 
ιαν.Λών αρχαιοτήτων εύρέίη έν ταί; ύπό ; ής'ΣΧ.ύ- 
ζογ:ζή; 'Εταιρεία; έζτε/.ουμέναι; άνασζαφαΐ; π ργο; 
μεγιστο;, εχων άναθηματιζά ανάγλυφα ζαί άλλα 
πλείστα αρχαία. Λ: άνασχαφαί τών ΙΙαγασών (·ά οιασ- 
κεσωσι πζεον τών τριών μηνών. Ό εοορος τών άσχα- 
οτςτων εζόμισεν έκ ΙΙαγασών εί; Βόλον πέντε μεγά- 
ζα; στηζα; ζωγραφικά; ών διατηρούνται καλώ; τά χρο>- 
μ-aja και τα; εναπέθεσεν εί; τό Μουσεΐον, ό χώ;ο; 
του οποίου, δμως δέν έπαρκεΐ πλέον ο:ά τά νέα έύρν- 
ματα. Μια τών στηλών τούτων φέρε: τήν έπ:γ;αφήν:

ΜΑΧΑ ΤΑ ΘΕΣΣΑ Λ0Ν1ΚΕΥΣ
*

Η εν Β:ένιη 'Ακαδημία τών ’Επιστημόνων έώήφισε 
41!

Έν δημοσί-ζ συνεδρίγ τή; ένταϋΟα Λύστρ:ακής Ά;- 
χα:οζογ:κ·ή; Σχολής, ώμίλησαν ή κ. "Αοα οόν Νεο- 
ζιτσκα. ΊΙ νεαρα κόρη ανέλυσε τήν ά;χα·αν -ζυνα·- 
κε:αν πίρ:όο_ζήν μετ’ έντριβείας, είς τήν ’ όποιαν δέν 
συνεδαζζον οζ:γώτερΟν τών -ζνώσεων τή; δ:δάκτοοο- 
ή καλα:σ')ησ:α τή; ΙΕενναία; Τομή, πτυχή, σχ:σμή; 

χ-1’ ?7°φΥ| "α''Τα -Ί-ατΟησαν καί έξηλέγχύησαν έ ν 
ορθή α·.σθητ:κή. Εκ τής αύστηρας δέ έπ:στηαον:κή; 
ερευνη; του νεκρού αντ:κε:μένου οί μετά;:νο: νοτ:ο- 
-<ερμαν:κο·. φθόγγο: συνύφα:νον καί συνέεεαπτον τνν 
ιδεώδη έσύ ήτα. '1 ’ '
_ Μετ' αύτήν τόν λόγον έλαοεν ό κ.Ροδ Έμπεεντέΰ 
αρχα·.ο; εταίρος ομ:λησας περί τή; Άζροπόλεω; κατά 
του; προπερσ:κ.ου; χρόνους, εκ τών οποίων έπ: θραυ
σμάτων καί ανωμαλ:ών τοϋ ίεροϋ βράχου μετ’ εύστο
χου νοησεω; άνέζτ:σε τό έπ: ίίροοότού ΈρεχΟεΐον.

★

Ο ζ. Δα·.ρπφελδ ήςςατο νέων προπαεασκευαστ:- 
ζων ανασκαφών έν Κέρκυρα, α; παεακολουύεί καί ό 
Λυτοκρατωρ τής_ Γερμανίας. Ό κ. Δαΐρπολεδ έκαμε 
εν τω Μουσε:ψ ο:αζες:ν περί τών άνευρεδε:σών μέ- 
χρ: τοΰδε εν Κερκύρα άρχα:οτήτων

*

Εί; τήν -έταλεζήν Άρχα:ολογ:κήν Σχολήν ώμίλη- 
σαν ο κ. I Καρρο περί θησαυρόν τοϋ Άσκληπ:οϋ 
κα: ο Δ-.ευΟυντη; τή; Σχολής ζ. Ι1εςν:έ περ: -ών 
ανασκαφών τής Σχοζής κατά τό παοελΟόν έτος ε'·- 
την I ορτυνα τή; Κρήτης, ώ; καί περί τοϋ ζυκλ:κοϋ 
ο:κ.οοομηματο; τή; Αγοράς.

*
Ο έφορο; τών άρχαιοτήτων κ. Βερσάκης περ:συνέ- 

ζεςεν εν^Νεαποζε: Βο:ών πολλά άγάλματα γυνα:κών 
και ανορων, αζζα ΰπερφυσ:κοϋ μεγέθους καί αλλα μι
κρότερα _επ:τ μδ:α, ανάγλυφα, πολλά; έπεγραοά; καί 
ο.αφορα αρχ:τεζτον:ζα μέλη τών πρώτων αύτοζρατορ:- 
κων Ρωμα:κων χρόνων Τα περ:συλλενέντα ταϋτα ά- 

ε?ς 1“*^ 5π<ρ Οά
/-ησ:μ.υσηως μουσεΐον της σχηματιζομένη; συλλο-ζγς.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

χρηματικόν ποσόν διά παλαιοντολογικά; άνασκαφά; 
ενεργηΟησομένα;. τή έποπτεία τοΰ καΟηνητοϋ τή; 
Παλαιοντολογίας κ. “Λ6«λ, εί; ΓΚζέρμι. Τά τυχόν 
ευρήματα Οά μείνωσιν εί; 'Ελλάδα έκτο; τών διπλών 
τοιουτων, τα όποια νά παραζάβωσιν οί άνασχαυεϊ; 
μεΟ’ εαυτών διά τύ Μουσεΐον τή; Βιέννη;.

*

Ο Δήμο; Γόννων άπεφάσισε τήν άνέγερσιν Μου
σείου πρό; τοποΟέτησ:ν τών άρχα:οτήτων,' αί όποια: 
φυζζάσσοντα: πσό; τό παρόν εί; τό έκεΐ Έλλην:ζόν 
σχοζεΐον. ΙΙρο; τόν σκοπόν τούτον ό Δήμο; έφήτ>:σε 
υ χ:λ:άδα: δραχμών. -

*

,Ε'1; ,τδ //ωρίον ’Λσλανάρ τή; Καρδίτση; εΰρέΟη 
μεγα αναγζυφον, ε:; οε το χωρίον Χόοτον έπίνε^ν’ 

Λργαζαστή; ε:; τό μέρο; άκρ:£ώ; ένθα "εκε:ντο 
•α αρχαία ΣπαζαΟρα. εύρέΟη παρά χωρεκοϋ μαεααείνη 
πζα; πζατου; μεν 0:25 μ,, μήκους δέ 0.30.
_ Η πλά; άπε:ζανίζε: γυνα:κείαν μοροήν μέχ;: τών 
ζαγονων, κεκαλυμμένων ύπό χ:τώνο; καί πέπλου. 'Ο 
κ .ε?ο?οί.'?πο0έτΕ: ^όκεε^α: περί έπ:τυμβ:ου.'

Ο κ. Εφορος συν:στα τήν μεταοοεάν εί; τό Μου
σεΐον τοϋ αγάλματος τούτου, ώ; καί' ετέρου ά-ζάλμα- 
το; γυνα:κο; φυσικού μεγέθους, οΟε:οομενου πέό τοΰ 
.'.ζζην:ζοΰ Σχολείου Άργαλαστής.

★

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1911
ΥΠΟ

ΖΆΦΕΙΡ. Κ ΙΊΆΤΣΛ
Γενικόν ΔιευΟνντον της Τραπίζης

ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΤ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΤΗΣ

II ο δ γ
Την τακτικήν ϊννέλευδιν τών Μετόχων

Τής 8]21 Μαρτίου 1912 

Κνριοι Μέτοχο»,

Συυ.υ.ο?φ&ύυ.ενο; προ: τάς δ:ατάςε:ς_ τοϋ Καταστατικού 
μας. ζ.αμόάνομεν τήν τιμήν νά ύποόά/.ωμεν εις την υμε- 
τέσαν έγκρισ'.ν τούς λογ-αριασμούς τής -/ρήσεως 1311. 
συνοδεύοντας αυτούς, ώς συνήθως, οια συμπληρωτικών 
τινων πληροφοριών περί τής πορείας τών έταιρικών ερ
γασιών καί δ-.α παρατηρήσεων τινων επί τής γενικής κα- 
ταστάσεως, ήτις. ώς είκός. έςασκεϊ έπί τών εργασιών μας 
έπίδρασιν ίκανώς αισθητήν _ , . Λ ■

Το έτος 1911 δέον νά σημειωΟή ώς αποτε/οΰν οια 
την Έλλάοα περίοδον σπουδαίων πολιτικών μεταρρυθμί
σεων καί περισυλλογής σωτηρίου, μετά τας ανησυχίας 
τών προηγουμένων έτών. 1 · τοπος ώς ήτο επόμενόν συν 
ησδάνϋη τούτο λίαν εύεργετικώς και επωςε/.ήβη ινα προ- 
οδεύσ-ζ κατά πάντας τούς κλάδους τής νιώτικης η?ωτο- 
ίουλίας, -/“pi: παντάπασ: νά επηρεασύή απο τήν οςειαν 
κρίσιν, ήτις ένέσκηψε κατά τούς τελευταίους μήνας εις τας 
γειτονικάς ήμϊν χώρας τής Τουρκίας ζαι τής Αίγυπτου. 
'.\λλ' ή οικονομική εΰρωστια τής χωράς καταοείκνυτα: 
κυριώτατα έκ τής διαρκώς έν αύςήσει πορείας των οημο- 
σιων προσόδων, ώς έπίσης και εκ τής περί το άρτιον 
σταΟεοότητος τών τιμιΐίν τοϋ συνα'/.λάγματος. ήτις απ;- 
οείχΟη ήδη διαρκής καί βεδαία. ού μονον χάρις εις την 
πάντοτε αύςουσαν εισαγωγήν χρυσού άπο μέρους τών με
ταναστών. άζ.λά καί χάρις εις τα καλα αποτελέσματα του 
Νόμου τοϋ Μαρτίου 1810, περί ού έσχομεν εύκαιριαν να 
σά; σμιλήσωμεν δια τής έκΟέσεως ήμών του παρε/.Οοντος 
έτους. Ιίαρα τούς άγαΟούς τούτους παράγοντας'συνετεκε- 
σαν υπέρ τής άνοσύώσεως τής πιστεως τής χώρας και η 
έπιτυχία μεΟ' ής έπραγματοποιήΊη ή ε/·5Γγ7 τ°?
νητικοΰ Δανείου τών 110 εκατομμυρίων ύπο τοϋ ανα/.α- 
δόντος αύτό ισχυρού τραπεζιτικού ομίλου, ούτινος μετει- 
χεν, ώς γνωρίζετε, καί ή ήμετέρα Τράπεζα. ή_δέ φανερα 
άνεσις, εις ήν δια πάντας τούς προεκτεΟεντας λογους πε- 
οιήλΟον τα Δημόσια ήμών Οικονομικά, επήνεγκε βαΟμι- 
αίωςκαί ούσιώδη άνατίμησιν τών ’Εθνικών ήμών δάνειων 
καθώς καί τδ πο/.λαχώς εύχάριστον γεγονσς τής παλι- 
νοστήσεως έν τω τόπω μεγάλου μέρους τών άςιών τούτων.

ΆντιΟέτως προς τάς άγαθας ταύτας εντυπώσεις δεν 
δυνάμεθα ή ήττον εύχαρίστους σημειώσεις να πασαθεσω- 
μεν καθ' ότι άφορα είς τά λ.οιπά κέντρα τής ήμετερας 
δράσεως, ήτοι τήν Τουρκίαν καί τήν Αίγυπτον.

Έν Αιγύπτιο, ή ιδία καί έκ τών ίδιων αφορμών προ- 
κληθείσα νομισματική στενοχώρια, έκραγεΐσα εν τή περι- 
όδω τής ζωηρότητος τών εργασιών, επέδρασε λίαν έπι- 
6λα£ώς έπί τής ομαλής διεξαγωγής τών έργασιών τοϋ 
βάμβακος,δτε δε ή έκ τής καταστάσεως τούτης γεννηθεισα 
δυσφορία έπεδεινώθη καί έκ τής στάσεως τών πληρωμών

δύο παλαιών τραπεζιτικών καταστημάτων, κατόπιν σε και 
ές άλλων τινων πο/.υκρότων πτωχεύσεων, προυκα/.εσεν 
έπί χοονικόν τι διάστημα πάτης σχεδόν εργασίας οιακοπην 
καί δυσπιστίαν άπειλήσασαν πρδς_στ:γμήν να επιφερη ετι 
μείζονας καταστροφας έν τη άγορα ταυτη.

Εύτυχώ: όμως ολίγον κατ' έλίγον άναγεννάται ή πί- 
καί’έπαναλαμόάνουσι ρυθμιαίως _ την κανονικήν, αυ

τών πορείαν αί έργασια:, ένισχύεται ο ούτως επι μα/./.ον 
καί μάλλον ή παρά διαφόρων οίνονομο/.ογων υποστηρι- 
χθΑσα γνώμη, καθ' ήν ή ή--η διενεργουμενη εν Λι 
γύπτω έκκαθάρισις θά συντέλεση είς τήν οριστικήν κα- 
τελείαν έςυγίανσιν τής άπό τοϋ 190·; τοσοϋτον οεινως οο- 
κ.Γυ.ασθείσης τούτης χώρας. . . .

Τδ ύπόλογον έτος έκλε:σε λοιπδν ύπο /.ιαν ουσαρεστους 
συνθήκα;, έν ώ ειχεν άρχίση ύπδ τούς κα/./.ιτερους των 
οιωνών καί ειχεν ώθησε·, κατα τους πρώτους επτά μήνας 
τάς εργασίας ήμών είς τδ ϋψι«θν σημεϊον της προοοου 
αύτών άπό ϊδρύσεως τής Ιραπε-ης.

ΙΙαοά τήν έκ τών αντίξοων τούτων περεστασεων και 
τήν έκ τών ζ.ηφθέντων περιοριστικών μέτρων επ-ζ.θοϋσαν 
όπισθοδοου-ησιν, ήτις έξηκολούθει ακόμη μέχρι και του 
μηνδς ΝοευΑσιου διότι ήδη άπ'ο τοϋ Δεκεμόριου φαίνεται 
άοχομένη ή βελτίωσίς), ή πραγμα-.οποιηθεϊσα προοοος εν 
τοΐς διαφόροις κλάδοις τών ήμετέρων εργασιών οεικνυτβι 
άκόμη άοκ’ούντως αισθητή ώς θέλετε πεισ’ιη και ο:, ίδιοι 
πασαόάλλοντες τούς άριθμούς τοϋ. Ισολογισμού και του 
συγκριτικιϋ πίνακος πρδς τους αντίστοιχους του πα-εζ. 

θόντος έτους. ,
Ούτως έν πρώτΟις τδ γενικόν άθροισμα του 

σμϋ μας βθάνει τα *28 ι.95Τ,·.59.70 έναντι 21η.34-,55<.. 
78 τής 31 Δεκεμβρίου 11110. ένδεικνϋοζ αύςησιν κατα 
" °)°·

Έ: άλλου, έν ώ αί έργασια: τών προεξοφλήσεων και 
ποο-αταβολών έπί γραμματίων παρίστανται έν μείωσε: κατα 
4,000,001 πεοίπου. αί έπί τίτλων προκαταόοζ.α: απο ορ. 
01,792,580 τής 31 Δεκεμβρίου 1910 παρίστανται προο
δεύεσαι είς δρ. (55,582. 815.32 κατά τον ·υπο κρισιν 
Ισολογισμόν, έτι δέ μείζονα αϋξησιν. ήτοι 15 περίπου 
εκατου-μυοίων. δείζνυσιν ο κλάδος τών προκαταοοζ.ών επι 
έυ-ποοευματων, όστις άπησχολε: κατα την 31 Δεκεμβρίου 
δ'σαχ/ Ϊ9.524.458,02, ές ού γεγονότος καταδεικνυται 
άπαξ έτι ποσον ιδιαζόντως είναι πάντοτε εστραμμενη ή 
πιοσοχή ήμών προς την προστασίαν τοη Εμπορίου.

Ή μερίς τών ομολογιών ’Εθνικών Δανείων, Λιμενι
κών Ταυ,είων καί 'Ανωνύμων Εταιρειών παρουσιάζει ,αυ- 
--ησ:ν έκ δο. 8.90(1.000 περίπου, ήτις εινε κατα το πζ.ει- 
στον συνέπεια τής έφαρμογής τοΰ παρα τής ! ενικής ημών 
Συνελεύσεως τής 12)25 Δεκεμβρίου 1909 εγκριθεντο, 
προγράμματος, άτε περΓ/.αμβάνοντος, ώς ενθυμει-ιθε ρε 
βάίως, καί τήν ραθμιαίαν ένίσχυσιν τού χαρτοφυλακίου μας 
διά χρεωγραφων πασ-ης ήσυχίας, κυρίως Εθνικών οανειων 
διασό'ρων κρατών, άτινα έπαυξάνουσ: πραγματικως τας οια- 
θεσίμοτητα: ήμών και άποτελοϋσιν ούσιαστικον αντίκρυσμα 
τών ήμετέρων καταθέσεων.

"Ολως ιδιαιτέρως έπιθυμοϋμεν νά έπιστήσωμεν τηνπρο- 
σοχήν σας έπί τής προόδου τών καταθέσεων μας. Π αυ 
ξησισ αύτών, ήτις άνέρχεται είς δέκα τρία και πζ.εον εκα- 
του.μύο·.α, ήτοι είς 10 Ο)θ, είνε έτ: μάλλον αςια προσοχής, 
λόγω'τής κρίσ-ως, ήτις την 18]31 Δεκεμβρίου υφιστατο 
άκόμη όξυτάτη έν τοΐς πλείστοις τών «ντρων τής ημετε- 
ρας δράσεως. Ό μελετών δέ τας λεπτομέρειας του κζ.α 
δουήμών τούτου συνάγει έτ ι εύχαριστότερα συμπεράσματα, 
καθ' οτι πασατηρει, οτι ή κατηγορία τών εν οψει καταθέ
σεων ού μόνον δέν συντρέχει είς την αύξησιν ταύτην, αζ.ζ.α 
καί εύρίσκετα: εν μειώσε,κατά 8 000,000. είς_ στρογγυζ,ους 
άριθμούς, τοϋθ' οπερ άνευ άμφιβολίας οφείλεται εις την



χρηματικήν στενοχώριαν καί εις την όλως ανώμαλον κατά- 
στασιν των έργασιών ή-.ις έκυρ:άρχ·: άκίμη κατα την στιγ
μήν τού κλεισίματος. Άντιθέτως πρός τ:ς έν σ·ϋε: κατα
θέσεις, α: έπί προθεσμία τοιαΰτα; δεικνύουσιν αύξησιν 10 
περίπου εκατομμυρίων ήτοι "25 &]ο. α: δέ μακροπρόθεσμο; 
καί μέ προειδοποιώ,σ·.ν καταθέσεις αύξησιν ένδεκα περίπου 
εκατομμυρίων, ήτο: σχεδόν 59 ϋ]ο.

Τα γεγονότα ταϋτα μαρτυροϋσ: φρονοΰμεν εΰγζ.όττω;, 
ότ: καί διαρκούσης τής κρίσεως, ήν διή'/.θομεν, ή εμπιστο
σύνη τοϋ κοινού πρός τήν ήμετέραν Τράπεζαν έξηκολού- 
θησε παγιουμένη. Άζ.λ' ή βελτίωσες αυτή τής ποιστητος 
ούτοζς είπειν τώ καταθέσεων μας. ή έκδηλουμένη δ:ά με;- 
ώσεως των δύει καταθέσεων καί αύξήσεως των έπί προθε
σμία κ.λ.π. είνε καί ϋλ'.κώς επωφελής καθ' στ: μάς έπέ- 
τρεύε να περ’.ορισωμεν κατά τ: τας διαθεσιμότητας τής 
Τραπέζης χωρίς να με:ωσωμεν τα έσόδια,άτινα ειν· άναγ- 
καΐον να κρατώμεν ώς αντίκρυσμιζ. απέναντι των έν σώε: 
ΰποχσεώσιων ήμών. Είνε όντως πσίδηλον. ότ: τησοϋντε: 
διαθέσιμα την 3 I Δεκερβρίου 1911' δρ. 32.172.744 90 
έναντι καταθέσεων ϊύεως δρ. 39,695.100, εϊχομεν πρό
χειρα τά 88 ο]ο περίπου τών έν σώε: απαιτητών καταθέ - 
σεων. ήν ώ την 31 Δεκεμβρίου 1910 ήσαν μέν κατά τ: 
ανώτερα: α: ήμέτερα: διαθεσιμότητες, α'ιτινες τότε άνήρ- 
χοντο έίς 35,7;>8.(·(>(), αλλα καί α: καταθέσεις σύεως τότε 
έφθασαν τα 48.000,000, επομένως έν συγζ.ρίσ·: ήσαν μι
κρότερα·. τότε α: διαθεσιμότητες ήμών άτ· φθάνουσα: μονόν 
τά 74 °]ο των έν σώε: καταθέσεων. Έαν δέν ζ.άόητε ύπ’ 
ύώ:ν. ότ: καί τό χαρτοφυλακίου ομολογιών κλπ. σπερ συμ- 
πληροϊ τάς διαθεσιμότητας τής Τραπέζης. ήτο έσέτος 
κατα έννέα σχεδόν εκατομμύρια ανώτερου τοϋ κατα τό 
1910 υπάρχοντες. θέλετε εύρε: έτ: μάλλον δεδικαιολογη- 
μένον τό μετρον τούτο τοϋ μικρού περιορισμού των διαθε
σίμων τής Τραπέζης.

Έάν. προς τοΐς άνω. θε-ήσητε νά συγκρίνητε καί τούς 
αριθμούς τοϋ έν τέ'/,ε: τής παρούσης λογοδοσίας προσηρτη- 
μένου στατιστικού πίνακες. θέλετε καί έκεΐθεν πεισθή περί 
τής πραγματοποιηθείσης προοδου.

Ουτω θέλετε παρατηρήστ ασ' ένός μ·ν στ: ή ταμιακή 
κ.ίνησ:ς τής Τραπέζης από δρ. 4,129.1 Οι ,287 της 31 
Δεκεμβρίου 1910 άνήζ.θε κατά τό ύπόλογο< έτος εις δρ. 
5,911,979.801. άρ’ ετέρου όε ότ. τα είσπραχθένια καθ’ 
όλον τό υπόλογον έτος έξωτεσικα γραμμάτια παρίστων α
ξίαν 307.5 1 5.61 Ο έναντι 252.436.639 τού προηγουμέ
νου έτους καί τέλος ότ: ή κίνησις αγοράς καί πωλήσεως 
συναλλάγματος καί χρυσού, ήτ:ς άνήρχετο τώ τέλε: Δε
κεμβρίου 1910 είς δρ. 1.010.39 Γ53(ι παρουσιάζει αΰξη- 
σ:ν διακοσίων όλων έκατουμυοιων, ατε άνελθοΰσα εί: δσαχ. 
1.210,518.361 κατα το' έτος 1911.

Περαιτέρω συνετελέσαμεν σπουδαίως είς την αύξησιν τοϋ 
κεφαλαίου τής Ελληνικής ’Εταιρείας Οίνων καί Οινο
πνευμάτων. ήν ώς γνωρίζετε ΐδρύσαμεν με εύρυτάτην, έ- 
θνικήν όντως αποστολήν, κατά τό έτος 1906, καί ήτ’.ς, 
χάρις είς τήν έπιτευχθεϊσαν ταύτην αύξησιν τών υλικών 
αυτής μέσων, είναι ήδη είς Οέσιν νά δράση άνέτως ώς με
γάλη βιομηχανική 'Εταιρεία εξαγωγής καί να άναπτύξζ, 
έτι μάλλον τήν διά τον τόπον μας τόσον χρήσιμον έμπο- 
οίαν αυτής μετά τοϋ εξωτερικού.

Μετ’ άλλων φιλικών ομάδων έβοηθήσαμεν προσέτι είς 
τήν αύξησιν τοϋ κεφαλαίου τής 'Εθνικής Άτμοπλοϊκής 
'Εταιρείας, καί είς τήν άναδιοργάνωσιν τής Ί’περωκεα- 
νείου Άτμοπλσίας, τέλος δέ έν συνεργασία μετά διαφόρων 
ομίλων έν Ιίαρισίοις καί έν Αίγύπτω, παρέσχομεν τήν 
συνδρομήν μας είς τήν ϊδρυσιν, άναδιοργάνωσιν ή αύξησιν 
τών κεφαλαίων διαφόρων έν Αίγύπτω επιχειρήσεων λίαν 
ένδιαφεοουσών.

Εϊμεθα εις Οέσιν νά δώσωμεν ΰμΐν άγαΟάς ειδήσεις περί 
τής πορείας τής Προνομιούχου 'Εταιρείας προς προστασίαν

τής παραγωγής καί τής έμπορίας τής σταφίδος διότ: καίτο: 
ή Εταιρεία αύτη δεν ήδυνήθη ούδε κατα τό ζ.ήξαν έτος 
να δ:αν·ΐμτ μέρισμα είς τούς μετόχους αύτής, κατώρθω- 
σ·ν έν τουτοις να έξυγιάντ τελείως καί ένισχύστ. τήν Οέσιν 
της. να έ'χη δε ρευστόν όλοκληρον τό κεφάλαιον αύτής. 
τοΰΟ’ όπερ τή έπιτρέπε: να άναμένη μετά θάρρους καλλί- 
τερον μέλλον, έν ώ εξακολουθεί έν τώ μεταξύ τήν ευεργε
τικήν αύτής δράσιν έπί τών σταφιδοφόρων επαρχιών, αι'τι- 
νες προ της ίδρύσεως τής 'Εταιρείας ταύτης είχον, ώς 
γνωστόν, δε’.νοτάτην διέλΟει κρίσιν.

Πριν κζ.είσωμεν τά τοϋ κεφαλαίου τούτου έπιθυμοΰμεν 
νά προσθέσωμ.-v. στ: έςακολουΟε: ύπό πάσαν έποώιν :κανο- 
πο:η-.:κή ή πορεία καί τών ά’ζ.λο>ν Έτα:ρειών. είς τήν - 
δρυσιν τών όποιων μετέσχομεν. όπως γνωρίζετε άπό προη- 
γουμένας έκΟέσε-.ς μας, ήτο: τής 'Ελληνικής Εταιρείας 
Χημικών Ιίροιόντων καί Α'.πασμάτων καί τής Macedo
nian Tobaco Co Limited.

Καίτο:, ώς ανωτέρω έςεΟέσαμεν, σπουδαιαν έπί τών 
κερδών τού δευτέρου έςαμήνου έπήνεγκεν όπ:σΟοδρόμησιν ή 
ένσκήώασα κρίσ:ς. τά καΟαρα κέρδη τού ύπολόγου έτους ά- 
νήλΟον είς δρ. 7.199.931.56, έναντ; δρ. 5.655,394.54 
τοϋ 191(1. παρουσ:άζο·υοιν ούεν αύςησ:ν 3(1 ο)ο περίπου, 
έκ τής όποιας τό πέμπτον μονον δύνατα: να καταλογισΟή 
είς την έν τώ μεταςύ πραγματοποιηΟεισαν τελευτυιαν αϋςη- 
σιν τοϋ μετοχικού ήμών κεφαλαίου. Κατα τό ύπόλοιπον 
ή αύςησ:ς οφείλεται προφανώς είς την πρόοδον όλων τών · 
κλάδων μας καί είς τας γενομένας εκτάκτους έργασίας, 
ήθελε δέ φυσ’.ζ.ώ τώ λόγιο παρουσ:ασΟή πολ'ζ.ώ ούσιωδε- 
στερα. έάν δέν έπήρχετο ή κρισ:ς. προς άντιμετώπ:σ:ν τής 
όποια: έδέησεν. ώς ερρέΟη, να λάόωμεν αυστηρότατα πε
ριοριστικά τών έργασ-.ών μας μέτρα έν τοϊς πζ.είστοις κέν- 
τρο-.ς :ης ήμετέρας δράσεως.

'Εκ παρομοίων όρμώμενο: σκέώεων περ:συλλογ·ής έν- 
διικνυΟμένης φρονοϋμεν έν ταις παρούσα:ς περιστάσεσιν, 
ένομίσαμεν σκόπ-.μον να σάς προτεινωμεν τόν κατα μιαν 
καί ήμίσειεν δραχμήν ύποό·Λασμόν τοϋ με.ίσ,υατος διά τό 
ύ.τό ΟγΟν έτος, όπως ουτω δυνηϋώμ.ν να ένεργήσωμεν εΰ- 
ρυτέρας τοϋ συνήθους αποσόέσε:ς καί κρατήσεις λόγι>> 
πρ-.όλέώεως μ-ιλλουσών αποσβέσεων.

Έχομεν πάντα ζ.όγον νά φρ’νώμεν ότ: τό μετρον τούτο 
()ά τύχη πλήρους τής ύμετέρας έπ.δοκιμασίας, εν τοιαύτη 
δε περιπτώσε: σάς προτείν.μιν, όπως τά καθαρά κέρδη, 
α::να σύν τώ μετενεχθέντ: έκ τοϋ παρελθόντος έτους ύπο- 
λοιπω έκ δρ. 147.513,74. συμποσούντα: είς δρ. 7.347 
ι78,3<1. χρησ:μοπο:ηθώσ: κατα τόν έν τή ά.αλύσει τής 

μερίδος Κερδών καί Ζημιών δεικνυόμενου τρόπον, με-.ε- 
νεχθή δ’ είς νέον καί ΰπολοιον σραχ. 170.698,90.

Ο: αριθμοί τής μερίδος Κερδο-ζημιών καθώς καί ο: τοϋ 
Ίσο/.ογισμοΰ έπ:ίεόα:οϋντα: ύμΐν καί διά τής έκθέσεως 
τών έλεγκτών σας. Εχετε λοιπόν ουτω πάντα τά στοι
χεία. όπως κρίνητε τόν ύπορα'ζ.λομενον ΰμΐν Ισολογισμόν 
καί τας σχετικός π.οτάσε:ς τοϋ Διοικητικού υμών Συμ
βουλίου, άπαλλάςητε δέ αυτό, άν έγκρίνητε, τής ευθύνης 
έπί τή μέχρι τοϋδε διαχειρίσε:.

Συμπληροΰντες τήν έν τώ Κεντρω ήμετέραν όργάνω- 
σιν εϊχομεν ήδη προ διετίας περίπου ίδρυσε: κατά πρωτο
βουλίαν τοϋ Γενικού ήμών Διευθυντοϋ, Συμόούλιον Δι- 
ευθύνσεως, είς τό όποιον, τή, αΰτή πάντοτε πρωτοβουλία, 
έδόθη άπό τινων μηνών πολλώ έτι εΰρυτέρα δικαιοδοσία. 
Ούτως, ύπό τήν προεδρείου τοϋ I ευικοΰ Διευθυυτοΰ, ή 
τούτου άπουσιάζοντος, τήυ τοϋ ΓΙοοέδρου ήμώυ, συυερχό- 
μευου καθημεριυώς τό έυ λόγω Συμβούλιου συζητεϊ άνε- 
ςαιοέτως πάσας τάς υποθέσεις καί πάσας τας πιστώσεις 
τοΰ Κεντρικού καί τών υποκαταστημάτων, καί υποβάλλει 
είς προκαταρκτικήν βάσανου όλα τά ζητήματα, ών πρό
κειται νά έπΓζ.ηφθή τό Διοικητικόν ήμών Συμβούλιου. Ό 
Σεβαστός ήμών Πρόεδρος καί ο: κ. κ. Διευθυνταί τής 

■Τραπέζης, οϊτινες ϋποβάλλονται εις τόν κόπον τής παρα- 
κολουθήσεως τών πολλαπζ.ών έργων τοϋ Συμβουλίου τού
του. αςίζουσιν ιδιαιτέρων καί από μέρους σας ευχαριστιών 
διά τάς άφοσιωμένας των ύπηρεσίας, δ;' ών ουσιώδη πα · 
ρέχουςιν άνακούφισιν καί συνδρομήν είς τό κοπιώδες όσιο 
καί δυσχερές έργΌν τής Γενικής Διευθύνσεως τής Τραπέ- 
ϋης.·Ή δεκάτη πέμπτη καί τελευταία έδρα τοϋ Συμβουλίου 
σας ήτις έμενεν ακόμη κενή, προσηνέχθη κατά τό πα
ρελθόν έτος είς τόν κ. Έμμ. Ι’οδοκανάκην. αρχηγόν τοϋ 
οίκου Rodocanachi & Sons έν Αονδίνω. λόγω τής εξαι
ρετικής αύτοϋ θέσεως έν τή αγορά έκείνη. δύνατα: τ.ολλα- 
χώς νά φαίνεται ήμιν χρήσιμος διά τά έν Αονδίνω συμφέ
ροντα ήμών, άτινα ώς γνωρίζετε, είνε πολλαπλά, καθότι 
μέγα μέρος τής δράσε ·>ς τής Τραπέζης καταλήγε: έν τή 
άγορα ταύτη.

Άφ’ έτέρου ζαβόντες κατά τόν παρελθόντα Αύγουστον 
τό άτύχημα να χάσωμεν πολύτιμον συνεργάτην έν τώ προ- 
σώπω τοϋ άειμνήστου Δημοσθένους Εύγενίδου, έςελέςαμεν 
εις άντ:κατάστασ·ν αύτοϋ τόν διακεκριμένου έν Κων]πόλει 
ομογενή Τραπεζίτην κ. ΕύστάθιΟν Εΰγενίδην. τόν όποιον

Προς τούς κ.κ, Ύδρολήπτας της πό-

λεως ‘Αύηνών.

Έκειλουιιίι-υ»· κατ' αυτά; εις rira οημεΐα τον Ά- 
όριανείον vioayor/rioi· εργασιών καθαρισμόν και έ.νι- 
οκενή; αετοί', μαρακαλοΓινται οί κ. κ. νδρο/.ήμται οί τε 
έκ η·>>· Δε:αμενι~>ν Λνκαβιμοΰ καί οί απ' ευθεία; έκτου 
υδραγωγείου αρδευόμενοι οπω; έφιστώσι τήυ προσο/ίμ 
αυτών έπί τή; καταναι.όιοεω; τοΰ ϋδαιο;, καθόσον, /.όγαι 
τών έργαοαον, ι; έκ τοΰ όδραγωγείον παρογή είναι μι
κρότερα; Λιαρκεία;, έί η; θά προκνι/Ίι καί αικρά ιίνω- 
μα'.ία και ώ; προ; τά; ι'όρα; τή; διανομή;.

Έν Άθέ/ναι;, τή 10 ‘Ιανουάριον 1912
(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Υδραυλικοί Τμιμιατο;/ 

ZHTKXATE

ΤΟ ΜΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
JllN ΑΚΟΘΗΚΗΣ---- ^ΛΛΗΝΙΚΗΣ ^Ξπιθεωρηςεως,,

άπό τ:νων μηνών έχομεν οΰτω την εύχαρίστησιν να συγκα- 
ταλέγωμεν μεταςύ τών συναδέλφων μας.

Ααμβανομεν τό θάρρος να ζητήσωμεν παρ’ υμών τήν 
έπικύρωσιν τών δύο τούτων διορισμών καί νά συστήσωμεν 
αύτούς είς τιν ΰμετέραν ύήφον.

Συνωδά τή ΰμερησία διατάξει έχετε έπί πλέον να ένα- 
σχοληθήτε μέ τήν έκλογήν πέντε Συμβούλων είς άντ:κα- 
τάστασιν τών Κυρίων Μαρκησίου δέ 1‘εβερσώ, Καρόλου 
Βέρουγκ, Αεων. Ζαρίφη, Ίωάννου Μπότασυ καί Ζαφ. Κ. 
Μάτσα, τών όποιων λήγει c χρόνος τής υπηρεσίας, έπί 
πλέον δέ καί μέ τήν έκλογήν τών έλεγκτών (τακτικών 
καί παραπληρωματικών πρός έλεγ-χον τών λογαριασμών 
καί τών βιβλίων κατά τήν τρέχουσαν χρήσιν.

"Οπως γνωρίζετε, τό Καταστατικόν μας προβλέπει, ΐτ·. 
πάντα τά πρόσωπα ταϋτα είσίν έκ νέου έκλέξιμα.

Έν Άθήναις τή 27 Ί’εβρουαριου 1912

Έντολί) τοΰ Διοικητίκαΰ Συμβουλίου
Ό Γα'ΐχΰ; ΔιευΛυντής

Ζαόείο. Κ. ΜάτεΤας

Οί εντός ζοϋ μηνός ‘ΟΪΙιερι^ίον άττοα-ίλ- 
λοντε; άατ’ ενδείας τ:ρ'ο; ημάς τήν συνδρο
μήν τής «Πινακοθήκης» λαμβάνουσι όα>ρεάν 
αμα τή αποστολή αυτής κατ' $HjOyhv μίαν 
εκ τών εξής εκδόσεων :

1) Τό ’ΣΚμερο^ό)ηον ·&ΐννακοόήκης*- 
«'β^ηνικης ’βαιδεωρήσεως» τοΰ 1912. α
ξίας δρ. 3'

2) Τα «Οΰρνσάνόεμα», εικονογραφημένου 
τόμον πεζών ποιημάτων. ύπο Δ. I. Καλόγερό- 
πούλου, αξίας δρ 3.

3) Τας ^£ε^ίδας·,τόμον διηγημάτων τοϋ 
κ. Δ. I. Καλογεροπούλου. αξίας δρ. 2.

4) Την «εΓκούραιναν», Ιστορικόν εξ 700 
σελίδων μυθιστόρημα τής δεσποινίδος Ευγενίας 
Ζωγράφου, αξίας δρ. 5.

5) Τήν «£φύραν», εβδομαδιαιαν σατυρι
κήν εφημερίδα, έπί μίαν εξαμηνίαν, αξίας δρ. 3.

6) Τό '3Τάσχα έν '8^άΰι», κα'ιτήν «3ΥΙι- 
κραν έίΒαίτίδα» χρωματιστός Φωτοτυπίας α
ξίας δρ. 2.
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ΤΗΣ 10)23 ΜΑΡΤΙΟΥ Ι9Ι2

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Α' Έγκαταστάσεως |τμ. Άεριοφ.)

( * Ήλεκτρ.) 
Δαπάναι έ:κδ. όμολογ, καί προμήίίειαι 
Όμολογίαι έν χαρτοιρυλακίφ

• » άποσβεσΙΙεΤαι
'Εγκαταστάσεις παρά καταναλωταΐς 
Ταμεϊον καί Τράπεζαι
'Εμπορεύματα
Χρεώσται

Λ».

'ΑίΙροημα > ,·>ργητικοΐ' Δρ. 12. 363.6 L\S.<>7

Κεφάλαιον ζ
Όμολογίαι

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
3..">60 Μετοχαί κεφαλ.
1.440 Μετοχαί έπικαρπ. Δρ. 2..5οο.οου.—

άποββεσΟέίσαι
ΆποΟεματικόν

'Κράτησι; δι' άπόδοσιν Κεφαλαίου 
Ιϊρόβλεψις δι' αναξιόχρεους πιστώσεις 
ΆποΟεματ.

»
’Εγγυητικά!
Πιστωταί
Υπόλοιπον
Κέρδη διανεμητέα

"Αθροισμα παθητικού

διά συναΐλαγμ. διαφοράν 
δΓ έργα
καιαΟέσεις

εις νέον

Δρ 12.363,628.07

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ Ζ Η Μ I A I

ΧΡΕΩΣΙΣ
Γενικά ίίυδιι Δρ. 47.U99.75
Φόρος έ.τιτΐ|ύεύιιατος ιρ·,··>στ. ηωταερ. 5O.UO0.—
Συντηρησι: 125,<141.26
·ά· · - . · τόκοιλ -rqornui οιιο/.ογιων . 224 ,ιιιιο.—

α-τοσβεσις 86.000. —
Ίόκοι. πυν]κί| διαφορά και διάφυοα 22.652.—
’Επισφαλείς χρεώσται • 109.026.10
Συιιμετ. Δίμι. Άίΐηναίωι έπί άκαίι. προσ. 1ι>0.844.85
Λ πόλοιπον εις νέον X 156.054 25
Κέρδη διανεμητέα • 620,239 69

Όλικόν Δρ. 1 .600.957.90

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Κέρδη έκ πωλήσεως αεριόφωτος καί 
ή λεκτρ ι κοϋ ρε ύματος

Ένοίζιον διαφόρων εγκαταστάσεων 
Κέρδη έκ διαφόρων πωλήσεων 
Υπόλοιπον προηγούμενης χρ>)σεως

Δρ. 1.274.694.72
40,487.13

171.014.47
114,761.58

Ολικόν Δρ. 1.600.957.90

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΏΝ

320.400.—
3,000.— 

72,000.— 
100,000.— 
41,613.23 
■83.226.46

62ο.239.69

Μέρισμα έπί 3.560 μετοχών κεφαλαίου προς δραχμάς 90 κατά μετοχήν ν>.
Τόκος απο 30 Σεπτεμβρίου 1910 μέχρι 30 Ιουνίου 1911, ήτοι πρύς 30 δρ. έπί 100 ιιετοχ. 
Μέρισμα επι 1.440 μετοχών επικαρπίας πρός δραχ. 50 κατά μετοχήν 
Κράτησι; δΓ έςόφλησιν 200 μετοχών κεφαλαίου.
Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου '
Ιδρυτικοί τίτλοι

Δρ.
Ιο μετά την αφαίρεση· τού φόρου και τού χαρτοσήμου καθαρόν μέρισμα έκ δραχμών 83.79 κατά ueTO/in- 

κεφα/.αιου και δραχ. 46.59 κατά μετοχήν επικαρπίας πληρώνεται από 2)15 ’Απριλίου 1912 παρά τω τα
μεία» της εταιρείας έπί τη προσαγωγή μερισματαποδείξεως άριθ. 23 διάτας μετοχάς κεφαλαίου καί άοι'θ 13 
δια τας μετοχάς έπικαρπίας.

ΆΟήνησι, τήν 10 Μαρτίου 1912.

’Εντολή τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου
Ό Γενικός Διευ&υντης .

(/ Λογιοτης
R. JWINEUR Τ. ΙΣΜΥΡΙΔΗΣ

NErtl ΕΚΔΟΣΕΙΣ
'Ακαταπόνητος εις πατριωτικήν δράσιν, εύγλωττος 

-άπολονητής τών εθνικών δικαίων, αλλά και οςυδερκής 
,-·ααα παρατηρητής των 'Ανατολικών πραγμάτων, εις 

4·';^*\έάν έκτένερτάτην έκ 400 σελίδων πραγματείαν ό Ιϊρόε- 
δρος τβϋ «Ελληνισμού» κ. Κεοκ'/.ή; Καζάζη; άναπτυσ- 

- -ci·, σπουδαιότατα ζητήματα άφορώντα τον Έλληνι-
■ σμόν. Ή νέα συγγραφή επιγράφεται « Έ7.2.ηνιό·«δς 

ν’αΐ Νέα Toronto». ’Επίκαιρος ή έκδοσις με τήν
■ ένεστώσαν έν Τουρκία συνταγματικήν εκτροχιασιν.^ Ι ό 

νεοτουρκικόν κίνημα τοϋ 1908, τό χαιρετισΟεν εύελπι- 
στως ύπό των ομογενών, ενέκλειε πολλούς νέους κιν
δύνους, ώς έκ τών ύστερων άπεδειχΟη. και τούς όποιους 
ο συγγραφεύς προεϊδεν έκτοτε.

Καί διά τοϋ έργου τούτου κρούει ό κ. Κιζάζη: τόν 
κώδωνα τοϋ κινδύνου προσ παθών νά έξεγείρη τό έθνος 
εις δεάσιν θετικήν,άπηλλαγμένην υστερισμών.ανάλογον 
δέ προς τήν ιστορικήν αύτοΰ έξέλιξιν. Προσπαθεί 
νά καταστή νοητήν τήν κατάστασιν έν ή σήμερον οιατελεί 
καί ό Ελληνισμός καί ή Τουρκία, ινα έπωφεληΟώμεν 
τών έκ τής τοιαύτης μελέτης διδαγμάτων.

Προφητεύει τήν ταχεϊαν έκ παραλυσίας νέκρωσίν τής 
γείτόνο’ς αυτοκρατορίας ήτις μάτην ζητεί νά συγκρα- 
τηΰή διά τής συνταγματικής απολυταρχίας καί τής από
πειρας πρός έξοΟωμανισμόν τών εθνοτήτων της, τήν 
ανάγκην τής λελογισμένης τοϋ έθνους ήμών αμύνης 
και προετοιμασίας. Λίαν ενδιαφέρουσα ή μελέτη τής ιοεας 
τής ’Ανατολικής 'Ομοσπονδίας, ήν ό κ. Καζάζης δεν 
αποκρούει, θεωρών παρά τάς δυσχερείας, ώς τήν μόνην 
καί συμφέρουσαν λύσιν τοϋ προβλήματος τής Χερσο
νήσου τοϋ Αίμου, τήν ΐδρυσιν τής Συμπολιτείας. Μια 
σίμπεαςις τών Κρατών τοϋ Αίμου, αντί νά τά εςαντλή 
άλληλομαχόμενα. Οά τά ένωση εις δύναμιν δυσμάχητο/ 
απέναντι τοϋ κοινού έχΟροϋ.

*
Εισαγωγήν εις τό σύστημα τής Πρακτική; θεολογία; 

ήνάπό δωδεκαετίας διδάσκει,έξέδωκε όκαθηγητή: τού 
Πανεπιστημίου κ. 1- Μεσολωράς προανάκρουσμα τριών 
τόμων, τής «Λειτουργικής» τής < Έκκλ. ρητορικής» 
και τής «Ποιμαντικής».ο'ύς Οά έκδώση καί οίτινες αποτε
λούσε τό ολον σύστημα τής Πρακτικής Θεολογίας. Έν 
τή εισαγωγή ό κ. Μεσολωράς ποιείται σύντομον ανασκο- 
πησιν τών κυριωτέρων μαθημάτων τοϋ Οεωοητικοϋ 
κλάδου τής Θεολογίας φρονών ότι απαιτείται σύμπρα- 
ξις θεωρίας καί πράξεως πρός έπίτευξ'.ν παντός σκο
πού. Ειτα έρευνα τά άφορώντα τήν Πρακτικήν Θεο
λογίαν θέματα, ήτοι περί ’Εκκλησίας, Λατρείας καί 
Ιεραρχίας, είδικώτερον δέ τά μαθήματα τά άποτε- 
λοΰντα αυτήν.

★

Βονδδιιΐιιδς καΙΧρκίτιανιόιιός, συγκριτική ήΟΓ 
κή, ύπό Γρ. Παπαμιχαήλ. Μετά ιστορικήν επισκοπή" 
•σιν άναλύει τήν διδασκαλίαν του Βουδδισμού. αντιπα- 
ραβάλλων αΰτήνπρός τά διδάγματα τοϋ Χριστιανισμού, 
άποδεικνύων. ότι ούδεμία μ.ταξύ αυτών ίστορικώς και 
-δογματικώς ύφίσταται συγγένεια καί ότι πολύ ανώτερα 
είνε ή Χριστιανική ήΟική.

♦
Ό κ. Σπνρ. Παγανέλης, ό παντός άλλου κομ- 

ψότερον χειριζόμενος τήν αμιγή καθαρεύουσαν, άπε- 
δείχΟη ό κατ’ έςοχήν περιγραφικός ύμνογράφος τοϋ 
’Επιταφίου. Μετά τόν ’Επιτάφιον τοϋ Νεκροταφείου 
καί τοϋ Πτωχοκομείου, περιγράφει ήδη τόν "Επιτά
φιον, <’ος τόν είοεν έκ τής Άκροπόλεως. Τό ποιη
τικόν πεζογράφημα είνε μία Οαυμασία έξαρσις άντιθέ- 
-σεως τής παρελάσεως τοϋ Χριστού κάτωθεν τοϋ ιε
ρού τής προγονικής Είδωλολατρείας βράχου.

Συνεχίζουσα τά ίστορικοπατριωτικά μ.Οιστορήματά 
της ή κ. Δέλτα, ή έν Φραγκφούρτη Ουγάτηρ τού ύ- 
πουργοΰ κ· Μπενάκη. έςέδωκε διτομον έργον Στδ 
καιρό τον Βονλγαροκτόνον, είκονογραφημένον.Ό 
τίτλος δίδει τήν ιδέαν τής ύποΟέσεως. 'ΕστηριχΟη ή 
συγγραοεύς ώς πρός τό ιστορικόν μέρος εις τήν «Βυ
ζαντινήν εποποιίαν» τυϋ Schlumberger, αλλ' είνε 
αξιέπαινος ή κ. Δέλτα διότι μέ τόσην ζωηρότητα 
έζωντάνευσε μίαν από τάς χαρακτηριστικωτέρας επο- 
χάς τής ’Εθνικής μας ιστορίας. ’Η γλώσσα άπλου- 
τάτη, άνταποκρινομένη εις τόν ήΟοπλαστικόν σκοπόν 
τοϋ βιβλίου. Ευτυχώς ό μαλλιαρισμός δέν τήν παρα
σύρει μέχρις εξωφρενικών ύπερβολών. Το βιολίον εί. 
κονογράοησεν ό έν Λονδίνω καλλιτέχνης κ. Δ. Κων- 
σταντινίδης μετ’ επιτυχίας.

*

Ό κ. ΆΟ. Μποντονρα; άκαταπαίιστως. Νέον
φυλλάδιον έξέδωκε «Στοιχειώδη θεωρίαν περί 
τών φιλολογικών ιιας τάιίεων». Έγράφη εξ αφορ
μής έπικρίσεώς τίνος, θίγει δέ πάλιν τάς γλωσσικάς 
έριδας, άναμιμνήσκεται τό Νεοελληνικόν λεξικόν, επι
τίθεται κατά τών «γλωσσαμυντόρων», και ύποστηριζει 
οτι τό γλωσσικόν ζήτημα Οά λυΟή όταν είσαχύή εις 
τά σχολεία ώ: μάθημα, ή Ιστορία τής Έλλ. γλώσσης.

*

Ύπό τόν τίτλον Χριστιανική Κρήτη· ήρςατο εκ- 
διδόμενον έν Τίρακλείω περιοδικόν τετράμηνον, έπι- 
μελεία τής έν Κρήτη ’Εκκλησία:. Ή ύλη ήτις Οά δη
μοσιεύεται έσται ιστορική καί λαογραφική: Χρυσό- 
βουλα,δουκικά διατάγματα, έγγραφα και σιγγί/ια,ιστο
ρικά σημειώματα, κατάλογοι χειρογράφων, κώδικες, 
πατριαρχικά γράμματα, γλωσσάριά κ.λ.π. Οά δημοσι- 
εύωνται. Το ύλικόν αύτό δέν εύρισκεται ατυχώς ολό
κληρον έν Κρήτη, άλλά μέγα μέρος είνε διεσκορπισμέ- 
νον τήδε κακείσε ώς εκ τών επαναστάσεων. ”Λς ελπι- 
σωμεν ότι ή περισυλλογή και διάσωσις αύτοΰ Οά συν- 
τελεσΟή τή συμπράξει τών κατόχων τοιούτων γραπτών 
μνημείων, εξ ών Οά συναρμολογηΟή ήμέραν τινά ή 
άγνωστος ήδη ιστορία τής Κρήτη: τών Βυζαντιακών, 
Ένετικών καί τών μετά τήν “Αλωσιν χρόνων.

*

Δριμύς επικριτής ό ύπό τό ψευδώνυμον Ροβέρτο; 
Κάμπο; λόγιος, ό έκδώσας έν φυλλάδιον πολυτελές 
καί μεγαλοπρεπές εις θέαν, έπικρινων τό Ιίοιητικόν 
έργον τον κ.Κ.Κ<ι6άρη.Δέν τού αναγνωρίζει καμμίαν 
ποιητικήν αξίαν, άποδεικνύων ότι έχει καταστρέψη καί 
ούτος τήν αγνήν ποίησιν. Εις τήν ποίησίν του—κατά 
τόν κριτικόν — δέν ύπάρχει αίσθημα, ούτε περιγραφή, 
ούτε χάρις, ούτε αρμονία. Ό αμείλικτος κριτικός ύπό- 
σχεται νά έπανέλΟη εις τελειοτέραν άνάλυσιν ή μάλλον 
ξετίναγμκ τού ποιητοϋ άν τό Οελήσουν οί Οαυμασταί, 
διότι φαίνεται ότι ό κ. Καβάφης θεωρείται έν Αιγύπτιο 
άπό τούς καλούς ποιητάς.

★

Ή Θεοκοίτειος Βονρινα,πραγματεία ερμηνευτική 
ιστορική καί αρχαιολογική περί ενός χωρίου τοϋ Θεό
κριτου, καί τής έν Κω περίφημου πηγής τού Βασι · 
λέως Χάλκωνος, ύπό θρ. Χατζηαράπη διδ. τής φιλο
λογίας. Πρόκειται περί τής έν τώ έβδόμω είδυλλίω 
τοϋ Θεόκριτου άναφερομένης κρήνης Βουρίνης. Τό χωριον 
φερέται ήμαρτημένως εις τά παλαιά σχόλια, διορΟω- 
Οένταύπό τών νεωτέρων ερμηνευτών.

*

Ό διδάκτωρ τής Θεολογία: καί γραμματεύς τών 
Πατριαρχείων Αλεξάνδρειάς κ. Δ. Καλλίμαχο;, φιλοπο- 
νώτατος μελετητής, ασχολούμενος εις τε τήν θεολο
γίαν καί τήν ιστορίαν μετ’ ’ίσης επιτυχίας, εις μιαν



σύντομον μελέτην του έκύέτει τά τοϋΈλληνιόιεοί'' έν 
Λίγνπτω κατά τήν Γαΰ.3..κατοχήν (1798-1801 /έπ: 
τή βάσει άνεζζότων Πατμιαζών έγγράοων. Είνε δια- 
φωτιστικη συμβολή είς τήν ιστορίαν τοϋ Αλεξανδρινού 
θρόνου.κατά τήν Γαλλικήν εισβολήν.ΊΙ άλλη μελέτη, 
τεολύ εζτενεστέρα, είνε αντιρρητική μελέτη άφορώσα 
την ταυτότητα τοϋ πολυΟρυλήτου Κόπτου ιεράρχου 
I εωμγ. Μακονκά όστις έγένετο σημείου άντιλεγόμε- 
νον ύπο Ευρωπαίων σοφών. Ιίερί τής διαμάχη; ταύτης 
είδικώτερον 'έγραψε·/ ό ΐν 'Οξφόρδη ’Ανατολιστής Α. 
Butler, όστις άπεφάνΟη οτ: 6 Μακουκας, ό προδώσας 
τήν έν Λιγύπτω Ελληνικήν κυριαρχίαν εις τούς "Α
ραβα; καί έξομώτη; γενόμενος. ήτο ό "Ελλην Πατριάρ- 
νης Αλεξάνδρειά; Κύρος.

Ό κ. Καλλίμαχος ελέγξας τά; πηγάς καί τήν σχε
τικήν φιλολογίαν ανάτρεπε: τον ταύτισμόν τών δυο 
προσώπων. II εργασία τοϋ κ. Κα/.ζιμάχου είνε εμ- 
οριΟεστάτη. επιστημονική, άποδίδουσα δικαιοσύνην 
ε:; τήν γνώμην συζοφαντηόέντων άνδρών. ΊΙ έπιλυσις 
τοϋ ζητήματος τούτου διαφώτιζε: καί τήν Ιστορίαν τών 
τελευταίων ημερών τής 'Ελλην. κυριαρχία; έν Αιγύ
πτιο, περί η; εκτενή προετοίμαζε: μελέτην ό διακε
κριμένος "Ελλην κληρικός.

La Construction Modernc*. Ε'ι; τα δυο τελευ
ταία φύλλα, ό έν Παρισίοι; διακεκριμένο; ομογενή; άρ- 
χιτεκτων κ. Α. Γέλβερτ δημοσίευε: ζοίσει; πεεί τώ·. 
εν τή Παρισινή Κα/./.ιτεχνιζή σχολή διαγωνισμών Rou
ge·”’ κα: Gorleboenf. οΐτινες έδωσαν λίαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Έπίση; δημοσίευε: άρθρον ύπο τον τί- 
τ/.ον «Ο Παρθένων ύπάρχει κίνδυνο; να έκλειψη;» Το 
(ιεμα πραγματεύεται άπό αρχιτεκτονικής άπόύεω;, κα
ταλήγω·/ ε:; τήν κρατούσαν γνώαην δτ: οί| περί υ.εζ- 
ζούση-καταστροφής φόβο: είσίν ανυπόστατο:.

♦
'Απο του; βαθύτερου σκεπτομένου; Νεοέλληνας. μέ 

έν βιβλικόν ύφος καί φιλοσοφικά; έννοια; περιοεβλη- 
μενα; τον πεπ/.ιν τοϋ 0;·//.ου, ενεφαν.σίιη το πρώτον 
με τήν ' Ιστορίαν τή; ιδέα;·' ό κ. 7<υ Zrnfir,-. ό άζά- 
ματος επιμεζ.ητή; τή; Βιβζ ιούζκη; Φέξη,κα: ήδη συνέ
χισών την Λογοτεχνικήν του εργασίαν εξέδωκε νέον 
πρωτότυπον έιγον. τής «ΛΙνΟους τής ίωίις». 'Ο 
σκεψιος και ο Ιρισκεύιο; εινε δυο τύπο: ανθρώπων, εζ- 
προσωποϋ'.τε; ζατα τρόπο ζ μυύοζ ο-Ίζόν τον διχασμόν 
τοϋ αισθήματος. τή; ύελήσεω; καί τή; ένεογεια; τη; 
ανθρώπινη; ψυχής. Περιλαμβάνεται εις το φανταστικόν 
αυτ. εργον. τό όποιον κρύπτε: έντόςτου μιαν πραγμα
τικότητα, τά συνήθως συμβαινοντα καί άτινα άπαξιο: 
να περιζαβζ, ή ιστορία εις τάς δέλτου; τη;. Εινε ο: 
■ Μύθο: τή; ζωή; > διηγήματα κα: παραμυθία, συγχεό- 
νου αντιλήψεω;, αζ.ζ.' αναγόμενα εί; τα; παραδόσεις 
τή; αρχαιότατη; 'Ανατολή;, άρχόμενα με την ιστο
ρίαν τοϋ Δισκεψίου, τήν διήγησιν τοϋ Τρισκεψιου, μή 
εχοντκ δε τέλος. ώ; έργα ανθρώπινα. Εί; τά;' δ:η·ζή- 
σε:; του Δισκεψίου εικονιζοντα: ίδεολογικώς, άλλά 
κατ' ουσίαν ρεαλιστικού; οϊ άνθρωπο: αέ τα; όςυ,άς των 
κα: τα πάίη των. Εί; τό δεύτερον μερο; του—Ίστοοίαι 
Τρισκεψιου— παρουσίαζε: ό συγγραφεύ; τα; νοητικ.ά; 
δυνάμεις αϊτινες είοωνεύωνται τά; ενδιαθέτους ροπάς.

Οί «ΜΰΟοι τής ζωής» ένεκα τής εσωτερικής άξια.-, 
οεν εινε προορισμένο: οιά τον πολύ·/ ζόσμον, άλλά ιιό- 
νον δια του; δυναμένους να σκεφίώσι ζαί νά οιλο'σο- 
υήσωσι.

♦
Σκηναΐ έκ τον 6ίον τών Ελλήνων καί Ι’ω- 

ιιαίυιν ύπο Έμμ. Γαλάτη.Ό Ί'./ολοζ γυμνασιάρχη; καί 
Ρωμαϊστής κ. Ε. Γαζάνης έξέδωκε τό α-. μέρος έν- 
διαφερουση; απειζονίσεω; σκηνών έκ τοϋ αρχαίου βίου. 
ΊΙ περιγραφή κομμωτηρίου πλούσια; Ρωμαίας ζαί ένός 
γάμου έν τη άρχαια Ρώμη,άμφότερα ειλημμένα έκ ξέ
νων συγγραφών, ό γάμος έν ταί; άρχαιαι'ς Άθήναις, 
ή πραγματεία περί ριπιδίου καί κουρείων, περί έόδου 

οϋ συμβολισμού αύτοϋ, συνδυάζουν τό 
ΐιδαχής.

♦
Δελτίον τού ύπουργείου 

μήνα έκδιδόμενον, ύπό τήν 
φινά. "Ετο; Γ'.

τών Οι/.&νθ!χιζών κατζ 

οιεύΟυνσ’.ν του κ. Γ. Κο-

Διαζοπειση; τής εκδόσεως 
νου τοϋ «Συλλόνου τ~ 
γζαία ή έκδοσις ετήσιας Έπετη. 
σιευετα: σύντομος περίληψι; 
οια πρώτην φοράν έκδοΟεισα 
οεικνυε: τήν ζωτικότητα

νόν υ,ετά

έκρίΟη άνα- 
ή νά δημο- 

ιαγμένων. ΊΙ 
ιετιιρϊς άπο- 

σαμα-

του «α,ενοοανους» οργα- 
τών Μικρασιατών» 

ΐρίδος, έν
πεπ;
Έ«

των
έοετος
Έζ. /.7|ν:ζωτίτουτοϋ

την ΚΕ'. Μαρτίου ύπο
■*·

« Ιίιοζ 10-
ου « 
ςην

Συγγραφέων^.

Δ'.ευύυν-
ϋχο; περιεχε: συνεργασίαν 
Καλσγεροπούλου, Λαπα-

Πανηγνρικόςλόγος
Θ. Σ’ααι'έάκοι·, ■ εως.

< Αθηναίων Πολιτεία > 
καθαυτό πηγή τοϋ Αττικού δικαίου 
,ουσα την καθόλου ιστορικήν έξέλ: 
σίου ζαί 
λιτεία» 
προ ο/.ιγων ετών άνευρεΟέν έν Α'··ζύ· 
διά πρώτην φοράν εί 
Ζερβού, έξεδόθη ] 
’Αριστοτελικού έργου ε 
χαΐων 'Ελλήνων Σ

ΆριότοσέΛονς 
ή πολύ διαφω 

ήν καθόλου ιστορικήν έξέλιξιν καί τού Δήμο
ι τοϋ ’Αττικού δικαίου είναι ή "'Αθηναίων Πο
τού Άριστοτέλους. Τό πολύτιμον συγγ;αυ.υ.α.

:ω μετεφράσΟη 
τήν γλώσσαν μας ή 

μετ’ είσα·ζω·ζ·ζ,ί 
ιις τήν <ι 

Συγγραφέων».
★

Γοργίας» 77ζ.αεωι·θί.Ό 

’ συζήτησ: 

1 7ήί αεχαιότητ 

πική μόρφωσις— , 

:ολυμάύε;α—έπαοκεϊ

τωνος αποτεζ.ε 
διάσημου 
ότι ή τυτ 
μονική π· 
δεις'ν τοΰ ανθρώπου. (·>έμα 
ή ρητ 
τούτο

η; συ,ητησε, 
να παράσχη τήν 
Σωκράτης, άποδεικνυων 

αζ.ηΟης μόρφωσις εινε μόνον ή Οεμελιουμένη 
φιλοσοφίας.

Ί! ριζ.οσοφικ.ή καί σαφή; με-.αφςασ: 
ύπο τοϋ Άλ. Φιλαδελφέως έξεδόθη ε: 
θήκην ! έξη Αρχαίων 'Ελλήνων

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΊΙ «Χαρά - Νεον περιοδικόν μηνια'ον. 

τη; Στ. Τσίντζος. Τό ά. 
τών ζ. κ. Ξενοπούλου, 
Οιώτου,διηγήματα κατά μετάφρασιν κ.λ

'Ελληνική ΈπιΟεώρηόις. Τεύχος Φεβρουά
ριου. Έζ τών περιεχομένων : Σύλλογο; ύπέε τών 
παιδων ύπό Ευγενία; Ζωγράφου. — Μαντώ Μαυεογέ- 
νους, ύπο Σ. δ; Βιάζη. — Α: σκέψεις μου, ύπο Δικ.— 
ΊΙ ιορυσις τής πρώτ-η; Χριστιανική; ’Εκκλησία; έν 
’Αθήνα:;. — Το γλωσσικόν ζήτημα, ύπό ’Ιουλία; Κα- 
μπουρογλου. — Ελπίς Καλογεροπουλου. — Τό Δημο
ψήφισμα τής «Ε. Ε.» — Σατυρική Έπιθεώρησι; υπό 
Άμαράντου κλπ.

*

Βνίαντίς, έπιθεώρησι; τών Βυζαντιακών σπουδών. 
Τόμ. Β. Τευχ. Α-Β. Περιέχει μελέτα; τών κ. κ. Βέη,. 
Ράλλη, Ζησιου, Ζολώτα, Δραγο.μη, Βάση καί άλλων.

ΑΓΓΕΛΛΟΝ7 ΑΙ

Β. Ή/.ιο^ούλον, <-ί2ς τόν θάνατο». Τό «Ρο
μάντζο ένός αισθητικού». Διήγημα γραφέν μέ τό αί
σθημα τή; λύπης τής προερχομέ-.η; έκ τών προλή
ψεων καί τής άπογοητευσεως. "Εκδοσις πολυτελής μέ. 
«κατακόκκινο ξώφυλλο καί μεταξωτό κορντό/ί» κατά 
τήν κομψήν φρασεολογίαν τής ά-'γελίας...

ΡΧΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Τό οημρτικόν συμβουλίου Χανιών άπεφάσισε νά 
ασυστηση τήν περίφημου Βενετικήν εξέδραν < loggia| 
ιτά τό παλαιόν σχέδιόν της, καί έζήτησε παρά τής 
ταϋ.ικής κυβερνήσεως αρχιτέκτονα καί τίνος καλ- 
τέχνα: όπως έκτ-λέσωσι τό epYOV4
ΊΙ Λόγγια αύτή είνε έν τών έξοχωτέρων άρχαιοτέ- 

w καλλιτεχνημάτων τή; ιταλικής τέχνη; εί; τήν 
Ινατολήν. Διετηρείτο μέχρι τοϋ Ι'.ΙΟί όζόκληρο;' 
<λά επειδή εϋρέΟη έτοιμόρροπο; κατα τό έτος τούτο 

κρημνϊσίΐη τό άνω τμήμα αυτής. ΊΙ αρχαιολογική 
ποσ’τολή έν Κρήτ-Q ύπέδειξεν ε'ι; τα; έν Χα· ιοις άρ- 
άς. οτι καλόν Οά ήτο νά άνοιζοδομη'ή πλήρες τό 
■γον. Τοΰτο έγένετο δεκτό', καί μετ' ολίγο» ή βε- 
ετιζή αύτή άνάμνησις (ά προστεόή είς τήν πλατείαν 
ού 'Αγίου Μάρκου τών Χανιών, το Βενετικόν Διοι- 
ητήριόν, τήν ΙΙη-ζ-ήν τοϋ Μοροζίνη, καί τόσα; άλλα; 
,ναμνήσεις τής πάλαι ποτέ ενετικής πρωτευούση; τής 
Ανατολής. *

Τό Αυστριακόν Ίνστιτοΰτον, έζήτησε τήν άδειαν 
ένεργείας ανασκαφών έν Κερκ-ρα διά τοϋ άρχαιολό- 
·»ου κ. Δαϊρπφιλδ. «

Τό συμβούλιου τής Άρχαιολ.ογικής εταιρία; άπε- 
οάσισεύ όπως έξακοζ.ουΟήση τά; εν Ιίαγασαΐ; τής Θεσ
σαλίας άνασκαφά; διά τοϋ έφορου τών ’Αρχαιοτήτων 
ζ. Άεβαν.τοποζλου. Διά τοϋ εσόρου δέ ζ. Γ. II. 
Οικονόμου άπεφάσισεν οπω; εξακολούθηση γάς εν Κο
ρινθία καί Μεσσηνία άνασκαφά;, ζαί έπαναλάβη τά; 
έν τώ ένταϋΟα Κεραμεικώ άζασκαφα; καί έργασια:. 
Έπίση; άπεφασίσΟη οπω; έκτελεσθώσιν άνασζαφα; 
πρός άποκάλυόιν τ·.ϋ Όδείου τοϋ ΙΙεριζλέους. Τήν 
διεύΟυνσιν τών ανασκαφών τούτων ανέΟηκεν ει; του; 
ζ. ζ. Άλ. Φιλαδελφέα ζαί 11. Καστριώτην.

, ♦
Ή έν Ρώμη «Εταιρία τής τιμής τών Μαρτύρων» 

ετέλεσε πρό τινων ήμερων τήν εορτήν τοϋ Αγ. Σεβα
στιανού έν τώ όμων μω ναω. κατόπιν οέ προέβη εις τά 
έγκαινια καί νέου αρχαιολογικού μουσείου τών χριστια
νικών αρχαιοτήτων, παρισταμένων τοϋ γνωστού αρ
χαιολόγου καί οιευίυντοϋ τοϋ χριστιανικού Μουσείου 
τοϋ Βατικανού Μαρφύκζ: καί ετέρων κληρικών, αρ
χαιολόγων καί επιστημόνων. Έν τω μουσείω ?ά κα- 
τατεδώσι συναζόμενα πλείστα οσχ αντικείμενα χρι
στιανικής, ού μόνον ρωμαϊκής άλλά και βυζαντινής 
καί ελληνικής τέχνη; έκκλησιαστικής, άμφια ί-.ρά, 
σκεύη λειτουργικά, επιγράφάι, μάρμαρα, κοσμήματα 
γλυπτά, ανάγλυφα θρησκευτικά, μ-ιμβράναι, χειρό
γραφα εκκλησιαστικά, καί πολλά άλζα άνευρεΟέντα 
ού μόνον έν Ρώμη καί άλ.λαχοϋ τής '.ταλία:, ά'λά 
καί έν Άναταλή.

*

Πρός τό υπουργείο·/ τής Παιδεία; άπεστάλη έκ 
μέρους τής Διοιζήσεως τής Βεγγάλης τών Ινδιών αρ
γυρού·/ τετράγωνον νόμισμα τοϋ Ιϊΐ'.ί μ. X. διά νά 
κατατεόή εί.; τό ένταϋΟα Μουσείου. Τό δωρούμενον 
νόμισμα εινε αρκετά περίεργον διά τήν τεχνοτροπίαν 
τώ/ παραστάσεων καί τήν ασυνήθη γραφήν.

·-»-

Ν Ε A I ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τά "Αποντα τοΰ Σολωμον.—"Ολα τά ποιήματα 

καί όλα τά πεζά γοϋ Σολωμοϋ, τά σχέδια ποιημάτων 
του, τά άποσπάσυ.ατά του, αί παραλλαγαί στίχων, όλη 
οηζαδη ή συγγραφική παραγωγή τοϋ ποιητοϋ ώ; πε- 
ριεσώΟη καί έταξινομήίη υπό'τού Πολυλα, άπήρτισαν 
ενα τόμον τής Λογοτεχνικής Βιβλιοθήκη; Φέξη. Τοι

ουτοτρόπως ό ποιητής τοϋ Εθνικού μας “Υμνου θ' 
άποβή προσιτός είς όλους καί ή 'πολυσχιδή; κα: φω
τεινή δημιουργία του Οά γίνη γνωστή εί; τον Έλ/.η- 
νικόν λαόν.

*
Άπό τά νεώτερα καί λυρικώτερα ποιήματα τοϋ κ. 

Κ. ΠαΙαμά εινε ο: «liai'ruoi τής λιην<.0άλα<1<1ας>, 
νέα δέ καί εξαιρετική δημιουργική μορφή τοϋ ποιητοϋ 
εινε τά «Σατυρικά του γυμνάσματα», τά όποια έγρά- 
φησαν μ-τά τήν εθνικήν άτυχίαν τού 189“ καί δίδουν 
είς πρωτοτύπου μορφής σάτυραν όλην τήν πικρίαν ζαί 
ά·/ανάζτησιν καί δλον τόν πόνον τής ψυχής τού ποιη- 
τοΰ. Αύτα. οί «Καϋμοί τής λιμνοθάλασσα;» καί εν 
άλλο/δυνατό ποίημα «Ό ποιητή; καί τά νιάτα» πε- 
ριελήφ'.ησαν ε’ι; ένα τόμον καί έξεδόΟησαν εί; τήν Λο
γοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη/

Ικανή; σημασία; καί σπουδαιότητο; έργον τής 
νεοελληνική; φι/.ολογια; είνε αί «Λ'ηόιώτικες ίάτο- 
ρϊες» τοϋ χ. Άρχ. Έ<ιταΙιώτη. Περιγραφή ζωντανή 
ζαί ιδιότυπος τών ηθών, τών εθίμων καί τ/,ς φισεως 
τής Ελληνικής, πλαισιοΰσα ψυχολογικά; διηγήσεις μέ 
πλοκήν καί δρασιν, συνέχεια δέ ούτως είπείν ή μία τής 
άλλης αί «Νησιωτικές ίστοίίεςο,τών όποιων τινέ; άνέκ- 
δοτοι, άποτελοϋσι βιβλίον ενδιαφέρον. ΈξεδόΟησαν είς 
τήν Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Γ. Φέξη.

*
Άπό τοϋ κεραμογράφου Γεωρ. Νιζόφ, υιού τοϋ με

γάλου Έλληνιστοΰ 'Ιουλίου Νιζόφ, εδημοσιεϋΟη εσχά
τως Κατάλογος τών αγγείων του Αρχαιολογικού Μου
σείου ΆΙηνών. Το έργο: τούτο, τοϋ όποιου ή επιστη
μονική άξια έχαρακτηρίσΟη μεγάλη ύπό τών ειδικών, 
περιέχει φωτοτυπίας τών εικόνων τών άγγείων, καίω; 
καί άντιγραφά; χρωματισμένα;, τών όποιων ή έκτέλεσις 
οφείλεται είς τό/ διαπρεπή Γάλλον ζωγράφον κ. Ε. 
Ζιλλιερόν υιόν, διαμένοντα έν Άθήναις. Ό κ. Ζιλ- 
ϋ ιερόν ό όποιο; βαίνει έπαξίω; έπί τά ί'χνη τοϋ πα- 
τρό; του, κατώρΟωσε διά τής λεπτής καί εκλεκτής του 
τέχνης νά καταστήση τό 'βιβλίον τοϋ κ. Νικόφ εργον, 
τό οποίον μέλλει νά λάβη έξέχουσαυ Οέσιν ε'ι; τήν κε- 
ραμογραοικήν φιλολογίαν.

*
ΈδημοσιεύΟη ό δε'.τερο; τόμος τοϋ νομισματολογι- 

ζοΰ συγγράμματος τοϋ βασιλέως τής ’.ταλίας οπερ επι
γράφεται ώ; έξής: «Πρώτη απόπειρα συντάξεως γενι
κού κατα/όγου τών μισαιωνικών καί νεωτέρων νομι
σμάτων, κοπέντων εν ’.ταλία καί ύπό ’.τα/.ών ε·.; άλ- 
λας χώρα;».

Καί ό τόμο; ούτος αφορά τ'ο Πεδεμόντιον, άλλά διά 
τά νομίσματα τά κοπέντα ύπό τοϋ οίκου τής Σαβοΐα; 
καί έν Σαρδηνία.

Αί βάσεις τοϋ τόμβυ εινε αί αύταί έφ ’ών έστηρίχΟη 
καί ό πρώτος τόμος τοϋ συγγράμματος, ήτοι τά ιτα
λικά έργα περί νομισματολογίας καί ή ιδιόκτητος 
συλλογή τής Α. Μ., τή συνδρομή καί τών κυριωτέ- 
ρων ίταλικώ·/ καί ξένων συλλογών, δημοσίων καί 
ιδιωτικών.

Τό κείμενον άποτελείται έκ 506 σελίδων τετάρτου 
σχήματος καί περιεχει ·18 πίνακας. Ό Βασιλεύς αφιέ
ρωσε το σϋνολον τών εισπράξεων έκ τήςπωλήσεο/ς τοϋ 
έργου είδικώς υπέρ τοϋ εθνικού Ινστιτούτου τών όρ- 
οανών τών πολιτικών υπαλλήλων τοϋ κράτους καί κατά 
μικρόν μέρος ύπέρ τής νομισματολογίαής εταιρία;. ΊΙ 
πώλησις τοϋ τόμου τούτου άνετέΟη 'εί; τόν έκδότην 
Χέπλι τοΰ Μιλάνου καί ή τιμή ώρίσίη είς 60 φράγκα 
τό αντίτυπο·/. -

*
Τμωόβκς. — Διά τούς ενήμερους τών λεπτομερειών 

τοϋ αρχαίου θεάτρου δέ/ ίινε άγνωστον, οτ: ή μεγαλο
πρέπεια τοϋ σκηνικού διακόσμου, ό πλούτο; τών εικό-
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νωι, ή μεγάλη θιαματικότης —επιδείξεις όλ* αύτά τοΰ 
νεωτεριστικού σημερινού θεάτρου — εϊχον οθάση είς 
εκπληκτικόν σημείο* άναπτΰξεως κατά την εποχήν 
τής ακμής τοϋ 'Αττικού θεάτρου. Μέ τήν διαφοράν 
ότ: ένώ ή σημερινή Οεαματιχότης εινε συνήθως άνευ 
έννοιας καί ασύνδετος πρός τήν ύπόθεσιν, περιττός καί 
αντιαισθητικός φόρτος, ώς εϊπεν ό Σαρσαί, απ'εναν
τίας τότ: συνεδέετο στενότατα πρός τό διδασκόμενο·? 
δράμα καί παρουσιάζετο ώς ανάγκη άπορρέουσα έξ αύ
τής τής ΰποθέσεως. Τώνάιχαίων δε τραγικών ό θεαμα
τικότερος ήτο ό Ευριπίδης. Καί έν άπό τά θεαματι
κότερα τών έργων του είνε αί «Τρωάδες» έλαττούμε- 
ναι εί; τήν πλοκήν, άλλ’ έξέχουσαι είς θεαματικότητα 
είς σκηνάς καί είς επεισόδια, είχών ολοκλήρου σπου
δαίας καί τραγικής περιόδου τοϋ Τρωικού πολέμου. Ή 
διανομή τών Τρωάδων αίχμαλωτίδων μεταξύ τών νι
κητών, ή Κασσάνδρα προοητεύουσα τον θάνατον τοϋ 
Άγαμέμνονος, ή σφαγή τής ΙΙολυςενη; επί τοϋ τάφου 
τοΰ 'Αχίλλειος, ή αρπαγή τοΰ μικρού Άστυάνακτος 
άπό τών μητρικών κόλπων καί ή άπό τών επάλξεων 
έκσφενδόνισίς του, ή φιλονεικία τής βασιλίσσης Εκά
βης καί τής Ελένης πρό τοϋ Μενελάου, ή εν προέόγω 
έμφάνισι; τών θεών Ιίοσ-ιδώνος καί Ά'ηνϊ; αποτε- 
λοΰσ: γοητευτικήν και έξόχως ένδιαφερουσαν εναλλαγήν 
εικόνων, δραματικός συνηιμοσμένων. Αί Τρωάδες πι
στό; μεταφρασθείβαι είς μετρον ύπό τοϋ κ. Α. Καμπάνη 
έξεδόθησαν εις τήν «Βιβλιοθήκην Φέξη ’Αρχαίων 
Ελλήνων Συγγραφέων».

♦
Είς επιμελημένη* εκλεκτήν εκδοσιν εδημοσιευσεν 

ό κ. .Κω>·. Ραζέλο; τά «Ίμιιγονδια τοί» ΙΙειπνίί- 
οον» επιτυχείς μεταφράσεις τών ωραίων στίχων τού δη
μοφιλούς Γάλλου ποιητοΰ, 3ν ό Χάϊνε έχαρακτηρησεν 
ώς μίαν τών ύψίστων κορυφών τοΰ Γαλλικού ΙΙαρνασ- 
σοϋ καί όστι; ΰπήρξεν άμα θερμότατος φιλέλλην.

Ό μεταφραστή; άπίδωκε μέ λεπτότητα τήν ποικι
λίαν τών ρυθμό/ καί μέτρων τόν πρωτοτύπων ποιημά
των, τά οποία διακρίνει χάρις, ευθυμολογία καί λυ
ρισμό;.

*
, Δ. Καστόοχη. ΣωύρονιιίτικαΙ ιιελέται. Πολύτι

μον συμβολήν εί; τήν άναδιοργάνωσιν τής έν Έλλάδι 
σωφρονιστικής οιοικήσεως εισφέρει ό κ. Καστόρχης, τέως 
τμηματάρχης τών φυλακών, δε’ άποκαλυπτικής μελέ
της. Αί μελέτα: αυτού έχουν πολύ ενδιαφέρον, παρέ
χουν ο'ε εικόνα τ ή; άντιλήψεω; ήν έχουν οί τά κοινά 
διευθύνοντες περί τής υπηρεσία; έν γίνει τών φυ
λακών. ευρισκομένων είς ελεεινήν κατάστασιν. Ό συγ- 
γραφεϋς, ώς προϊστάμενος τής σωφρονιστικής υπηρε
σία.-, πολλάκις ύπέβαλεν λεπτομερείς εκθέσεις περί 
συστηματικής βελτιώσιως τών ύπαρχουσών φυλάκων, 
άλλ' ό κ. υπουργός έκώφευσεν, εξηναγκάσθη δ’ ουτω ό 
κ. Κασιόρχης νά παραιτηθή, άφοΰ δεν ήδΚατο νά έρ- 
γασθή άπ.τιλεσματικώς.

*
Τό · Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον» τοΰ 1912 

άποδεικνύε: τήν άκατάβλητον φιλοπονίαν τής δεσπο·.- 
νιδρς 'Ελένη; Σβορώνου, τής συμπαθούς ποιητρίας. 
Κατώρ'ωσε νά συγκέντρωση είς τάς 400 σιλξοας τοΰ 
έφετεινού τόμου ύλην αληθώς άξιανάγνωστον. Συναντά 
τις εν αϋτό ονόματα επιφανή, αλλά συγχρόνως καί 
μετριοφρόνων λογιών, εϋσυνειδήτως εργαζομένων εις 
τά διάφορα σημεία τού 'Ελληνισμού. ’Ιδιαιτέρας μνείας 
αξίζουν ή περί τών μονώ, τού ‘Αθω περιγραφή μετά 
πολλών εικόνων, εν διήγημα τοϋ Παπαδιαμάντη κλπ.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ
Ύπό τής έν Κ)πό*ει κυρίας 'Ελπινίκη; Μαυςογορ- 

δάτου άγγέλλεται ήέκδοσι; τής «Ήπειρον», λευκώ
ματος εικονογραφημένου, τό τρίτον ήδη έτος έκδιδο- 
μένου.

Έπεα πτερόεντα. Ανέκδοτο: λυρικαί πο:ήσε:ς 
ύπό Εύμόλπου, πρωτότυπο: καί κατά μιταφρασ:ν έκ- 
δοθησόμεναι κατά τεύχη έν Λονδίνο·.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Αί ΠαγαιΡαΐ — Διιιιιιτριάς- Zur Karte von 

Grievhei. land, von Karl Julius Belocli, «.τοσπασ/ια 
έκ τοϋ περιοδικού Elio 1911, σελ. 431.

Έν τή μελέτη rain) " διακεκριμένο; αρχαιολόγο; 
πραγματεύεται περί z»J; άληθοϋ; θέαεω; διαφόρων αρ
χαίων όρέτον, ποάεωκ καί νήσων, ήτοι: 'Ρντταλεία;, ίί- 
κιη;, 'Ονυσία;, ’Ε'πνθερώι·, Δαφυοΰΐ'τος, Δημητριάδα;, 
Οίνιαδών, Εύρυτάναιν, Καλννδοία; καί Ληθαίου ποταμού 
έν Κρήτη.

Έν οιλίδι δέ 442— 445 είναι κατακεχωριομένον τό 
περί Δημητριάδα;' κεφάλαιαν 5περ ή μα; 0 ’άπασχολήσΐ) &δε.

Μέχρι σήμερον πόντε; οί γράψαντε; ή γενικά); περί 
Θεσσαλία; ή είδικώ; περί Μαγνησία» τή; Θεσσαλική; ή 
είδικώτερον περί Δημητριάδο;, έθεαιοησαν ώ; ερείπια τή; 
επωνύμου Δημητρίον τον Πολιορκητοΰ πόΐεω» τά έπί 
τοϋ λόφου τή; Γορίτση;, (>· τέταρτον τή; ώρα; άνατολι- 
κώ; τοϋ ΙΙόλον κειμένου. Α'αΐ αϊτό; δ'ε ό έφορο; τώι· έ>· 
θεσσαλίρ. αρχαιοτήτων κ. ‘Αρβανιτόπολο; ένεργήσα; καί 
δ κιμαστικά; άναοκαφά; έπί τον λώρου τούτον, καί αυτό; 
ακόμη φρονεί δτι ,ή Δημητριά; ίκειτο έπί τοϋ λόφον τή; 
Γορίτση;. {Πρακτικά, 1907, ο 171 καί έξή;).

Έν τούτοι; δμω; πα; ακριβέστερου έξετάξων τά πράγ
ματα καί περισσότερον μελετών τά; έκθέσει; τοϋ κ. Άρ- 
βανιτοπούλον, 'ύστερον μάλιστα ά.-τό τά; τελευταία; άνα- 
καλύφεις έν ΙΙαγασαΐ», πείθεται άδιστάκτω; ότι ή Δη- 
μητριά; έδει νά ζητηθή έν ΙΙαγασαΐ;.

Προ πολλοί καί ήμεΐ; σχηματίσουνε; τήν γνώμην τού
την καί ίχοντε; Ιδίαν μελέτην έν οχεδι'φ, έταξινομήοα/ιεν 
πρό μηνάς αυτήν καί έδημοσιεύιαμεν. (Έφημ. ι-Θεσοα- 
λύα» 25—31 ’Ιανουάριου 1912).

Έν τώ μεταξύ έλάβομεν τήν άτωτέροι εμβριθή με
λέτην τοΰ κ. Belocli, ήν ϋέ’.ομεν έν ιαπαφράοει δημο
σιεύσει έν τή έφημ. θε ο ο αλί η. πρό; γι·ώσιν τών φι
λάρχαιων, οίονεί συνέχειαν τοΰ ή/ιετέρον δημοσιεύματα;.

Ό κ. Deloi’/l δι' άκαταμαχήτων έπιχειρημάτων το
ποθετεί τήν Δημητριάδα έπί τών έρειπιων τών Παγα- 
οών, φρσνών οτι i βασιλεύ; Δημήτριο; ό Πολιορκητή; 
τήν φερώνυμου αντιβ πόλιν δέν εκτισεν, άλλ' άπλώ; με- 
ταινόμασε »«; Πιυγασά; Δημητριάδα, άπσνείμα; αυγ
χρόνιο; τή πόλει προνόμια καί πολιτειακά δικαιώματα' 
διότι αί Παγαοαί μέχρι τών χρόνων τοϋ Δημητρίον τοΰ 
Πολιορκηιοϋ ήτο ακόμη τών Φερών, ώ; άποδεικνύει ή 
έλλειφι; Ιδίων νομιαμάτο»', είχε δέ οχιού· πρό; τά; Φε- 
ράς, οϊαν ό Πειραιεύ; πρ'ι; τά; ‘Αθήνα;. Ό Δημήτριο; 
κατέστησε τά; Παγαοά; ανεξάρτητον κοινότητα καί οι— 
νοικίσα; πρά; αύτήν τα; .· αγ>·ητικά; πολίχνη; ηΒξησεν 
θύτην διι σπουδαία; έδαφική; κιήοεακ. Ή νέα αΒτη 
κοινότη; ίλαβεν ώ; ήτο δίκαιον καί πρέπον εό όνομα 
τοΰ βασιλέω;, εί; δν ιόφειίε τήν ιίνεξαρτησίαν καί οοτι; 
άνΰψωσει· αυτήν εί; Ιδίαν πρωτεύουσαν καί έδραν.

Ώ; πρι; δέ τά; νπά τοϋ Σιράβωυο; διδόμενα; πλη
ροφορία; ό κ. Belocli φρονεί, ώ; καί ήμεϊ; ι/Θεσσαλία· 
5 καί 7 Φεβρ. 1912) ότι έπλανήθη παρανοήσα; τήν 
πηγήν, έξ ή; ήρύοθη, άίί’ό κ. Ifdocll οίονεί συμπλη- 
ρών τήν ατελή μελέτην ήμών παρέχει ήμϊν οπουδαίαν 
μαρτυρίαν ότι οί ύπό τοΰ Στράβωνα; διδόμενοι ήμίν 
αριθμοί τών άπνστάσεοη· έπαναλαμβάνονται παρ’ Ήρα- 
κλείδη rip Κρητΐ καί Δικαιάρχφ (πρβλ- Ελληνικών πε
ριγραφών απόσπασμα Β, 1 καί έλάοσονα; ελληνα; Γεω
γράφοι·; 1, ο. 105), όπου τά επτά στάδια άπό Δημητριά- 
ι'ο; μέχρι; Ίωλκοΰ έννοοΰνιαι έν πλφ καί οΰχί διά ξη
ρά;. Έάν λοιπ ν Οέοωμεν τήν Δημητριάδα έπί τών Πα- 
γαοών, ή διαπεραίυίσι; Λ«< Γσϋ κολπου roC χωρί^οντο; 
τά; Παγαοά; άπό τών έξωτάτων δειράδων τοΰ Πηλίον 
είναι φυσικά); ουντομωτέρα τή; πορεία; διά τή; ακτή;.

,έιά τοιοντων καί άλλων έπιχειρημάτων ό διαπρεπή; 
αρχαιολόγο; έν τή έξαιρέτφ μελέτη αύτοϋ πείθει ήμά; 
οτι αί ΙΙαγασαΐ μειωνομάσθηοαν βραδύτεροι· Δημητριά;, 
αί δέ γραπτοί στήλαι αί τελευταία»; άνακαλυφθεϊοαι, άνή- 
κουοιν εί; τήν ακμήν σχεδόν τή; Δη/ιητριάδο;.
•Λλμυρνί, 10 Φε6ρ. 1912. Ν. |. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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