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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
MHNIAJON ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ KAI ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Λ. I. ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΓ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1913
ΤΕΥΧΟΣ 146
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α .
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΡ. 12
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ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

Μοιραία. ’ΑλεΕάνδρείβ/. — Χειρόγραφον
ιγραφον έλήφθη. Θά δημοσιευθή είς τδ προσεχές ψύλλονΠερί
Εντυπώσεων προαποσταλεισών, οέν ένθυμουμεθα.
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Διατί ακόμη ή ψευδωνυμία πρός τήν Διεύθυνσιν;
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ s Δ· Ι· ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ί-.—Άπδ τοΰ θανάτου τοΰ Κάδρου, ήτοι άπδ τού
Θ', αιώνας π. X. οιά πρώτη ν φοράν έκηδεύθη Ελλην
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ίτησία δραχμαι 12.
Βασιλεύς, διότι έκτοτε ούοείς έβασίλευσεν έν ’ Αθη
ναίε. ’Αλλά καί βραδύτερο-/ ούοείς τών αύτοκρατόΓΡΑΦΕΙΑ: 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α.
ρων έτάφη έν Άθήναις. Ο τάφος τοΰ Κόδρου πού
έκειτο; Δέν εϊνε άκριόώς γνωστόν. Πρό οοετίας
"&ΐος ΙΓ’. ’Ήατρίχιος 1913. Τεύχος 146. άνεκαλύφθη έπιγραφή μεσημβρινώς τοΰ Α' Στρα
τιωτικού νοσοκομείου, παρά τήν γέφυραν τού, Ι/.ισΠεΡΐΕ*3ΜΕΜΑ
σοΰ,ήτις πραγματεύεται περί τού θανάτου του. Έτάφη
δέ δπου καί έφονεύθη.
Ό Γεώργιος Α’. ώς φιλότεχνος.
’Αναγνώστη.— Τοΰ Ρισπέν ή διάλεόις περί Α
'Ο άνθρωπος καί ή έπιστήμη, ύπό
Ό
ΰπό I.
<■ Κ.
Λ'.
θηναϊκής ψυχής έόεδόθη μετ’ άλλων διαλέέεών του
Πολύχρονης Λεμπέσης, ύπό Παύλον Νιρβάνα.
περί τοΰ άρχαίου Έλλ. Θεάτρου είς δύο τόμους.
Φιλομαθεΐ. — Ή Ακαδημία Γκονκούρ απονέμει
Τεπελένι, ύπό Γ. Στρατήγη.
άπδ δεκαετίας έτηοίως βραβείου έκ .'ι.οοο δρ. είς τδν
Ό άπό μαρμάρου οιωνός, ύπό Τιμ.'Αμπελιι.
συγγραφέα τοΰ καλ/.ιτέρου φιλλολογικοΰ έργου, ές
Στέφανος Μαρτζώκης. 'Η ποίησίς του, ύπό
δσων ύποδάλλονται. Τό βρα&Τον τοΰ ιηιυ άπενεI. Καλογεροπούλου.— Γνώμαι περί Μαρμήθη είς τδν άσημου δημοσιογράφον Άνδρέσν Σα·
τζώπη.— Γύρω στόν ποιητήν, ύπό Έμμ.
δινιέν, διά τάς «Θυγατέρας τής βροχής·. Εϊνε σειρά
διηγηιιάτων συνδεόμενων μεταεύ των.
Μαγκάκη.
Φιλοτέχνα»---- Έπείσθητε ; Τήν μίαν ήμέραν έδοΛυπητερά, ύπό Ιουλίου Νάρκισσον.
λοφονήθη δ Βασιλεύς καί τήν άλλην έκυκλοφόρησαν
Ποικίλη Σελίς.
εικόνες τής δολοφονίας. Πριν μάυωμεν λεπτομέ
Σημειώσεις ένός μηνός, ύπό Δάφνιδος.
ρειαν τινά τηλεγραφικών, εϊδομεν τδ γεγονός ε»κο·
Γράμματα καί Τέχναι.
νικε&ς. Αύτδ θά εΙπή λαϊκή άντίληψις τής τέχνης.
'Ως πρός τήν άμφίεσιν καί κόμμωσιν, πολλα'ι Παρι
ΕΙΚΟΝΕΣ
σινά! καί αί πλεϊσται τών ηθοποιών έρωτηθεΐσαι άπήν-,
τησαν δτι προτιμούν τόν Έλλ. ρυθμόν.
Ό νεκρός τοΰ Βασιλέως, σχεσιασμα υπό Δπ.

ΜΗ Ν ΙΑ I ΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Βικάτον.
'Ο ’Ιησούς διδάσκων έπί τοΰ Ορους.
Μαρία ή Μαγδαληνή.
Ή Σταύρωσις τοΰ Χριστού.
Μετά τήν ’ Αποκαθήλωσιν.
Ό άπό μαρμάρου οιωνός.
Τό φίλημα τού 'Ιούδα.

ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΗΔΡΟΙΪΙΗΤΑΣ

Ο έγγραφων ένα νέον συνδρομητήν είς
την < ΙΙινακοθήκην » λαμβάνει δωρεάν το
Ημερολόγιου τής Πινακοθήκης» τόμον έκ
σελ. 2»β,
Ο έγγραφων δυο, τδ Ημερολόγιου»
και τά Χρυσάνθεμα» μετά χρωματιστών
εικόνων, λογοτεχνήματα τοΰ κ. Καλογερο
πούλου.
Ο έγγραφων τρεις,λαμβάνει πέντε μεγάλας εικόνας καταλλήλους διά πλαισίου
και τρεις εκδόσεις βιβλίων Πινακοθήκης ».
'() έγγράφων πλείονας τών τριών, λαμ
βάνει έν λαχείου τοΰ Έθυ. στόλου, πέντε
εικόνας,τρία βιβλία και την Πινακοθήκην»
δωρεάν έπι έν έτος.
"Ορος άπαράβατος ή προπληρωμή
της έτησίας συνδρομής τών έγγραφομένων.

Θεατρον

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”
Παρακαλοΰνται οί καθ υστερούντες τήν συνδρομήν των, δπως άποστείλωσιν
αυτήν απ' ευθείας προς τήν έν ΑΟήναις Διεύθυνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροϋντες τά έξοδα τής Αποστολής.
Είς τούς καθυστεροΰντας θά διακοπή ή αποστολή τοΰ φύλλου.

α. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ‘’ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,»
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Σ.λ. 208.-Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονο
γραφημένα Σελ. 64.—Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Πεζά ποιήματα μετά χρωματιστών
εικόνων. Σελ. 174.—Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ- Διηγήματα. Σελ. 64.-Δρ. 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ- Πεζά ποιήματα μετ’ εικόνων
Σελ. 64.—Δρ. I.
ΣΕΛΙΔΕΣ- Διηγήματα. Σελ. 128. -Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ’Εντυπώσεις καί σκέ
ψεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 1.
Πωλοϋνται είς τά γραφεία μας
Διά τους συνΰρομητάς τής ^Πινακοθήκης» εις το

ηιιιιίυ της τιμ»»ς·.

I^tbeams

ΙΙαραπτάβεις καθ’ έκάστην άπό τής 5—1*2 I1·!1·
Μέ τάς έκλεκτοτέρα; ταινίας τών μεγαλειτέρων
εργοστασίων.

Αλλαγή προγράμματος έκάστην Τρίτην, Πέμπτηΐ
καί Σάββατον.
Τάς Κυριακάς άπογευματιναί άπό τής 3ης μ μ.
Εκάστην Δευτέραν και Πέμπτην άπογευματιναί
μέ δώρα διά τά παιδιά.
Αερισμός τής αιθούσης πλήρης.—θέρμανσις τελεία.

SEN».
ΟΡΧΗΧΤΡΑΚΡΑΣΙΑ

ή γλυκύτερα ορχήστρα τών Αθηνών.

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, «Λό$ .V. Λ·:, Φω
τοτυπία e/s /iffa σχήμα λίρ. 1. Έπί χονδροί! χάρτου
δραχ. 3.
“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, όραμα Φρ. Κοππί, κατά μετΑφραοιν "Αγιόος θέρου ‘Επί Ό'/.λανόικοϋ χάοτοιι όο. 1.
ΤΟ “ΜΑΥΣΠΛΕΙΟΝ.. δράμα Λ·. Λάοκαρη κώ II.
Λημητρακοπούλοί' δρ. 1.
ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πί.α- Φρίξον ‘Άρ<οτϊώς. Φωτοτυπία rti μύγα οχί/μα δρ. 1.
Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, πίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία τίς μίγα οχί/μα δρ. 1.
Η 'ΑΙΩΡΑ.. πίναξ Vigor. Φωτοτυπία el; μίγα Οχημα
δρ. 1.
Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ . ΙΙί>αξ
Bochegrosse. Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο ΆΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
.
φωτοττπία βίς μίγα όχημα. Πίναξ Bennet δρ. 1.
ΤΟ “ΟΝΕΙΡΟΝ·, ί». Bargelini Φωτοτυπία δο. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ.· πίναξ
Vincent. Φωτοτυπία δο. 1.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ’ΟΡΓΑΖ,,πίναί J. θτοτοκοπούλον. Φωτοτυπία δο. 1.
' ΔΟΜΗΝίΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ · Καϋ.,ττχνική καί ιστορική μελέτη υπό I. Καραβία, δρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-, Πί.αξ J Knopp, δρ. ι.
άιάτοΰς συνδρομητάς τής "Πινακο&ήκης,, τις τό
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Άπο τοΰ Α’ μέχρι τοΰ ΙΓ' ετονς
εΰρίσκονται εις τό γραφεΐον μας τιμώμενοι οί
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12.

Διά τούς Αγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έκπτωσις 25 τοΐς ο)ο.

Καλύμματα χρνσόδετα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Ταινίαι τών τελευταίων εργοστασίων τοΰ κο
σμου : Γαλλικών, Ιταλικών καί Αμερικανικών
"^IdJORjeiatiHh έκμετάχ^ευσις τώνταινιώ
NORDISK» τής Κοπεγχάγης καί τής περί
φήμου Αανίδος καλλιτεχνικός «ASTA ΝίΕΙ-

"ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

Άπό τής 9ης μ. μ. ορχήστρα.
Καρνέ 10 εΙσόδων Λης Οέσεως πωλοϋνται είς τό
ταμεΐον τού θεάτρου άντϊ δραχμών 8 (μετά τού φό
ρου καί τόϋ μαξιλαριού).

ΓΚινημαζοχράφος αρώτης τά}εως
Δκΰάννσις: Κ. Έιιπέογύ.ον

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

TO TEAEIOTEPONJPTAETHPION ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.
ΙΐϊΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ '

ζης α^ΐιναηοδήκης,,
δλων τών έτών πωλοϋνται είς τό γρα-

[0] ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΕΙΑ ,·ΰ

φεϊον μας αντί. δρ. δύο έκαστον.
g^og$o g$d ο^ΰ

oyFg^£> g^o

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ”
ΤΟΥ

ΕΤΟΥΕ

1912

ΣΚομι/ός ζόμος εκ 256 σεμιά'ων
Μελέται φιλολογικοί, καλλιτεχνικοί', ιστορι

κοί, επιστημονικοί. διηγήματα, ποιήσεις, εικό
νες έργων ζωγραφικής.
Τιμίΐται δι ί τούς συνδρομητής μας ό'ρ. 7.
Δι ΐ τους μή τοιούτους ό'ρ. 3· Είς τους νέους
εγγραφομένους
συνδρομητής άΐεοβζεμμεζαΐ

Ιϊρός τους κ. κ. Ύδρολήπτας της

ηόλεως ’Αθηνών.
ΠροσκαλοΒνται ο! κ. κ. ύδρολήπια, όπως εντός 8 ήμε

ρων άπό σήμερον προοέλθωοιν είς ιό ιαμεΐον ιοΰ Δήμου

καί καταβάλωοι ιό άνιίιιμον ιοΒ ΰδατος τρέχοντος ϊιονς,
καθόσον έν ένανιίρ περιπιώοει ή υδραυλική υπηρεσία ιοΰ

Δήμου θά είρεθή είς ιήν ανάγκην να ενεργήοη ιήν απο

κοπήν ιοΰ ΰδατος.
(‘Εκ ιοΰ υδραυλικόν ιμήμαιος

ιοΰ Δήμον Αθηναίων).

X ΛΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ϋωρεάν.

ΠAΑ Λ Η

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

ΤροποποίηΘείση; τής κλίμακος των τόκων των ει;
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων εν
όψε: ή έπί προθεσμία, ίηλοποιείται, ότι από 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ΈΟν.κή Τράπεζα τή; Έλλάΰος δέχε
ται παρά τε τό Κεντρικό Καταστήματα καί τοϊί Ύποκαταστήμασι. αύτή; καταθέσεις εις τραπεζογραμάτια άποδοτέας έν δύει ή εν ώρισμεν/j προθεσμία
έπί τόκοι'
1) 1)2 τοίς olo κατ' έτος διά τάς έν δύει άποδο
τέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 1 U.000 πέραν τού πο
σού τούτου τού τόκου όριζομένου εις I Τοίς ο)ο κατ’
έτος. At καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταί καί εις
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τω καταθέτη βι
βλιάριου λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.
2 τοίς ο>ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά ϊ; μήνας τουλάχιστον.
2) 1)2 τοίς κατ’ έ-ος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά »ς μήνας τούλάχιστον.
3 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοίς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.
4 τοίς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τούλάχιστον, ώ; καί διά τάς πέρα των
πέντε έτών, ή τας διαρκείς.
Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι
εις φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη
προθεσμία ή διαρκεϊ, έπί τόκω
1 1)2 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσ. 6 μηνών τούλάχ.
2
»
» »
» »
»
1 έτους
21)2»
» » ·» »
»
2 ετών
3
» 4 έτών
4
»»»»»
»5 έτών
At όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίοονται
κατ' εκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οι τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τό Κεντρικό Καταστήματι καί τή αιτή
σει τού καταθέτου παρά τοίς ' Γποκαταστήμασι τής
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατάΟεσις.

ΚΑΙ

ΣΙΑΣ

Α Θ Η Ν A I — 'Οδός Ερμου

Πλούτος γραφικής ί’λης.—"Εντυπα καί επι
σκεπτήρια

καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιον φα-

κέλλων τέλειον. — Χάρτης τυπογραφικός λευκός
και εξωφύλλων παντός είδους και πάσης ποιό-

τητος. Χάρτης έφημερίδω .
Εύθηνία, άκρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
<> νεκρός τοί1 ΙΓιϋιϋ.έως Ιν τιρ Μ ητοοπολιτικτρ ναω.

ΕΠ· Ξ«Ν®ΟΠΟΥΛΟΥ

Σχεδίασμα Χπ. Βικάτου.

Α Θ Η Ν A I - ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό

καλλιτεχνικώτερον φωτογραφείου

(Φωεογοαγία Σπ. Κοκκόλη).

τών

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης.

Ο ΓΞΩΡΓΙΟΞ R' ΩΞ ΐΙΛΟΤΕ^ΝΟ^

Τιμαΐ ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙ ΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. Αϊ'ΑΗΣ

MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΤ
'Οδός Πραξιτέλους άρι&. 42

ΕΝ

ΑΘΜΝΑ1Σ

ΣΚα,ι,μζεχνικη ipyaaia
Τιμαΐ συγκαταβατικοί
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Διπλωμαιοΰχος ιής Καλλιιεχν. σχολής ‘Αθηνών.

Έργαστήριον έν τή όδερ Άναπαΰσεως
Τμήμα μνημείων
Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών
μνημείων, ανδριάντων, προτομών, διακοσμήσεων.

ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Βασιλεύς
Γεώργιο; Λ ήτο φιλότε
χνος. Είχε έμφυτον τήν
προς τό Ώραίον κλίσιν, ήτις πολλάκις έςεδηλούτο.
Κομψός ό ίδιος, ήγάπα
τά κομψοτεχνήματα, δεικνύων ένδιαφε'ρον
διά
τήν αληθινήν τέχνην. Ήγάπα τήν φιλολογίαν και τό
θέατρον πολύ.
Ή βιβλιοθήκη του εκλεκτότατη, όχι μόνον είς
ποιόν έργων, αλλά ζαι είς εκδοτικήν τελειότητα καί
εις θαυμάσια περιβλήματα. Ιδιαιτέρως τού ήρεσκεν ή
ιστορία,ζαι μάλιστα ή Βυζαντινή ζαι τό μυθιστόρημα.
Από τήν πρώτην ειχεν όλα τά παλαιά καί τά νεότερα
έργα είς τάς πλουσιωτέρας των εκδόσεις. Τ'ο μυθι
στόρημα επίσης άντεπροσωπεύετο διά των καλλίτερων
του συγγραφέων, ιδίως τών Γάλλων οίτινες τού ήρεσζον διά τήν άνθηράν χάριν ζαι των Σουηδών ζαι
Νορβηγών, τούς όποιους ιδιαιτέρως έςετίμα.
Όσον αφορά τήν αγάπην του προς τό θέατρον, τήν
«πέδειςε διά τής ίδρόσεως τού Βασιλικού θεάτρου.

Καμμία Ουσία δέν τού εφάνη υπερβολική διά τό θέα
τρον εκείνο, είς τό οποίον έστήριζε πολλάς ελπίδας.
Συχνότατα έπεσζέπτετο κατά τά διαλείμματα τής παραστάσεως τούς ήθοποιούς είς τά παρασκήνια.
Καί όταν είδεν ότι τό κοινόν δέν έσύχναζεν είς τό
θέατρον όσον έπρεπε καί ότι ή αίθουσα συχνά έμενε
κενή, όχι μόνον έλυπήθη πολύ, αλλά καί δέν έκρυψε
τήν λύπην του, είς πρόσωπα δε τά οποία τον ’πλη
σίαζαν, έλεγε μετά τίνος δυσφορίας :
— Δέν σάς βλέπω είς τό θέατρον μου.
Καί λέγεται μάλιστα ότι είς τήν παρατήρησιν
αυτήν προσέθεσε κάποτε ακόμη τραχύτερα :
— Καί όμως έγώ δέν τό έκαμα γιά μένα.
Επί τέλους όταν τό θέατρον έδειξεν αφθονότερα τά
σημεία τού μαρασμού, ό Βασιλεύς τό έκλεισε καί δέν
ήθελε ν άκούση περί έπαναλήψεως τής λειτουργίας του.
— ΕΓνε πρόωρον άζόμη γιά τον τόπο! έλεγε.
♦
Ό Βασιλεύς Γεώργιος, ήρέσκετο νά εκδηλώνει τήν
καλλιτεχνικήν του άντίληψιν. ΙΙολλάζ.ς οθεάθη ύπό
των αυ’/,·.κων θεραπόντιον άναρτών ό ίδιος εικόνας μικράς είς τά δωμάτια, μέ ένα κομψόν σφυράκι είς τήν
Ζ6ΪΡ«·
.................................
Ητο συνδρομητής εις πολλά ξένα εικονογραφημένα
περιοδικά. Εκ τών ίδικών μας, ή «ΙΙιναζ.οθήκη» είχε
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τήν υψηλήν τιμήν νά συγκαταλέγω μεταξύ τών συν
δρομητών της τόν Βασιλέα, άπό τοΰ πρώτου φύλλου
αύτης μέχρι τής θανή; του.

— Πώς είπατε, Μεγαλειότατε ; έτόλμησε νά έρω■ήσ{.·
— Τήν γλωσσά σου, τήν γλωσσά σου, κύριε Δή-

★
Είς τό ζήτημα τής γλιόσση;, άν καί μεταχειριζόμενο; τήν καθαρεύουσαν είς τάς έπισήμου; έκδηλώσε·.ς τής βασιλική; έξσυσίας, ώμίλει μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν τήν γλώσσαν τοΰ λαοΰ,τήν όποιαν έπρόφερε
μέ τήν βαρειαν λαρυγγώδη φωνήν τοΰ βορείου.
Κάποτε ό αείμνηστος Δηληγιάννης τοϋ ύπέβαλε Β.
λόγον είς τον όποιον ύπήρχον δυσπρόφερτοι λέξεις.
Ό βασιλεύ; τον έδιάόασε ζαί τον ξαναδιάβασε, όταν
δέ ήλθεν ή στιγμή να τόν άναγνώσζ, είς τήν Βουλήν,
ήναγζάσΟη νά τεμαχίση ούζ’ ολίγα; λέξεις.
Άπηχθάνετο όμω; τόν μαλλιαρισμόν ζα! όταν κά
ποτε έζήτησε να ίδή ένα θεατρικόν συγγραφέα τοΰ ο
ποίου τό έργον είχε παιχθή είς τό Βασιλικόν Οέατρον
γραμμένον είς τήν όμιλουμένην μικτήν, του είπε :
— Γιατί εσένα ή γλώσσα σου δέν πειράζει στο αΰτ'ι
όπως εκείνων τών άλλων : Δέν μπορούν νά γράψουν
ζα: αύτοί έτσι ;
Ο! έχοντες γνώσιν επιστολών τάς οποίας έγραφεν ό ίδιος, βεβαιώνουν ότ: τό ύφος του ήτο ανθη
ρόν, στερεόν, πυκνόν, χωρίς τίποτε περιττόν, άλλά ζα!
χωρίς ζαμμίαν στρυφνότητα.
*
Τά περισσότερα άνέζδοτά του είνε πλήρη 'Αττικού
άλατος, εύγενοΰ; ζαί άζάζου ειρωνείας.
Κάποτε γνωστότατος λόγιος, ό ζ. Α., νέος έτι είχε
γράψη τήν ιστορίαν τής νήσου Σύρου, τήν οποίαν χει
ρόγραφον ζαί πολυτελώς δεδεμένην παρουσιασθεί; πρό
τοϋ Βασιλέω;, τοΰ ένεχείρισε μετ' άφιερώσεως.
Ό Βασιλεύς προσόλέψα; είς τόν δγζ.ον τοΰ χει
ρογράφου :
— Μά τό διβλίον σας βλέπω ότ: είνε μεγαλείτερον άπό τό νησί, τοΰ ε.πε μ.ειδιών.

»
"Αλλο άνέζδοτον μαρτυρεί τήν απλότητά του ζαί
τήν δυσκολίαν περί έλλ. γλώσσης.
Εί; κάποιαν περιοδείαν του, ή αμαξοστοιχία έσταμάτησεν είς έν χώρον τής I Ιελοποννήσου.'<) Δήμαρ
χος, άποχωρισθείς τοΰ πλήθους, έστράφη πρός τόν Βα
σιλέα, ύπεκλίθη, άνέσυρε χειρόγραφον, έδηξεν ύποζώφως καί ήρχισε άπαγγέλλων ενθουσιώδη άλλ’ ακατά
ληπτου προσφώνησιν—κατασκευασθεισαν έν συνεργασία
τοϋ διδασκάλου, τοΰ είρηνοδίκου ζαί τών λογιών τοΰ
χωρίου—Αϊφνη; ή προσφώνησις διεζόπη ό Δήμαρχος
είχε προσζρούση είς δυσαναγνώστου; λέξεις.
Ό Βασιλεύς άντελήφθη περί τίνος επρόζειτο ζαί
λέγει πρός τόν άτυχή Δήμαρχον :
— Τήν γλώσσάν σου, κύριε Δήμαρχε. Μίλα τήν
γλώσσάν σου Δέν πειράζει.
Ό Δήμαρχος έσυγχίσθη, ήρυθρίασε καί δέν κατόρ
θωσε ν’ άκούση τήν Βασιλικήν σύστασιν.

ϊ|

Καί ό Δήμαρχος αφελέστατα :
— '()ρίστε, Μεγαλειότατε, είπε ζαί έξήγαγε τήν
γλώσσαν του.

*
Οί δημοσιογράφοι δέν παρέλιπον εύκαρίαν νά ένωτίζονται τών λόγων του.
Μετά τόν πόλεμον τοΰ 97 ό Βασιλεύς διερχόμενος
τών I Ιατρών έπεσκέφθη τόν τέως υπουργόν Θάνον
Ροΰφον Καναζάρην. Προκειμένου περί πολιτικής,
ειπεν ό Βασιλεύς:
— 1 Ιου νά πατήσω, ποϋ και οπού άν πατήσω ευ
ρίσκω σάπια σανίδια.
Δημοσιογράφος Πατρινής εφημερίδες ήζουσε ζεκρυμένο; όπισθεν τής θύρας τήν φράσιν, χωρίς να άντιληφθή είς ποϊον άπετείνετο. Καί ’τηλεγράφησε ότι
ό Βασιλεύς άπεζάλεσε τό τότε ύπουργεϊον Ζαϊμη σά
πια σανίδα !
Μετ' ολίγους μήνας, διερχόμενος έζ 1 Ιατρών ζαί
μεταδας εις τήν οικίαν τοϋ αύτοΰ πολιτευόμενου πριν
ή ζαθήση, ήρχισε νά κυττάζζ, τό τζάκι.
— Διατί κυττάτε, Μεγαλειότατε ;
— Μήπως είνε κρυμμένος πάλιν κανείς δημοσιο
γράφος. Αυτοί οί άνθρωποι ή μοΰ διαστρέφουν τά λό
για, ή επαναλαμβάνουν τόσον ασήμαντους καί κοινά;
φράσεις μου, ώστε μέ παριστάνουν διαρκώς λέγοντα
ανοησίας.
*

Αληθινός ιππότης, άίρότατος, εύγενής πρός το
ώραϊον φΰλον. Διά τάς κυρίας τάς οποίας έπλησίαζεν
εύρισκε πάντοτε εν ώραϊον φιλοφρόνημα. Και όμιλών
μέ τάς κυρίας έγελουσε συχνά τόν αφελή γέλωτα τοϋ
μικρού παιδιού,ό όποιος φανερώνει τήν ψυχικήν υγείαν.
*

< > Βασιλεύς έξετίμα τούς ζαλλιτέχνας. Έν τή
ξένη ευρισκόμενος έξεθείαζε τάς φυσικά; καλλονάς τή;
' Ελλάδος, εσχάτως δέ είχε γοητεύση διά τών λόγων
του ζαί τόν μέγαν γλύπτην τής Γαλλίας Rodin, τόν
όποιον είχε προσκαλέση νά έπισκεφθή τήν ’Ελλάδα
ζαί νά τόν φιλοξενήση είς τά ’Ανάκτορα.
I'.tzs - αρε δίς είς Έλληνας ζαλλιτέχνας διά τήν
προσωπογραφίαν του. Ό ζ. Μαθιόπουλος έκαμε έν
ώραϊον pastel, ό δέ κ. Ίακωόίδη; ελαιογραφίαν, ήτις όμως δέν έτελείωσεν.
Επίσης έπόζαρεν πέρυσι είς τόν Γάλλον γλύπτην
παρεπιδημούντο τότε έν 'Αθήνα·.;, ζ. Μάριον Στάϊν,
όστις ζαί έξετέλεσεν έπί πηλοΰ τήν προτομήν τοΰ
Άνακτος, εκτεθεϊσαν κατόπιν εις τήν καλλιτεχνι
κήν έζθεσιν τοΰ Ζαππείου.

ΟΖΛΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Μ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Δημιουργία τή; ύλης.— Ή αλχημεία, πραγματικότης.
— Τό·>4ον”ατοΐ(εΐ·>ν —Ό Ήλιο; επί τής νή;— Μετά
τήν μεταστοιχείωσα-, ή μεττφΰτεισι;.— Ζωή λιποτακτνΰαα
τιν οργανισμοί. — Ή αθανασία . . . τον σιόματο;. — Καιαγόαείλα άπό πιθήκους ;—Ό Δάρβιν χ ά τά Ινιόοθια. —
Ό ονρμος τοΒ 1913, συρμός προ 4,000 ειών.— Τό ρε
κόρ τών ανακαλύψεων.—Κινηματόφω·ον. — Ή γρεωκοπία τών θιάοων.— Μία ούιοπία, ή οποία θα γίνρ γεγο
νός.— Καταργοννται οί πολεμικοί άνταποκριταίΐ

Ελ ανυπολογίστου εν
διαφέροντος άναζάλυψις
ήγγέλθη, έξ ’Αγγλίας
τήν φοράν αύτήν. Ό
καθηγητής τής χημείας
Ramsay επέτυχε τήν
μεταστοιχείωσιν τής ύ
λης και τήν μετατροπήν
τής ηλεκτρική; ένεργεία;
είς ύλην. Άμφότερα έθεωροΰντο ως όνειρα, αναγό
μενα είς τήν αλχημείαν. Διά τής πρώτη; ανακαλύ
ψει·»;, έζ τών 80 περίπου στοιχείων έξ ών ή ύλη συνίσταται, τό έν έξ αυτών μχτετράπη εί; άλλο, παρήχθη
δέ ούτω τό «νέον»,αέριον στοιχεϊον αδρανές μέχρι τοΰδε
είς ίχνη είς τόν ατμοσφαιρικόν αέρα, έξ ύδατος, ώς
καί τό στοιχεϊον «"Ηλιο;» οπερ εινε πολύτιμον, οσον
σχεδόν καί τό ράδιον, ώ; πηγή ένεργεία; καί οπερ σχη
ματίζεται δι’αλλαγή; τίνος τών όρων τοΰ «Νέου».
Ή άνακάλυψ ς θά έχη σημαντικά; εμπορικά; συνέ
πεια;, θά γίνη δ’ άσφαλώ; αφορμή νέων ανακαλύψεων.
Εύρισκόμεθα είς τήν αφετηρίαν νέα; έρεύνη; έπιστημονικής, ειπεν ό Ράμσαιυ. Ευτυχεί; οι απόγονοί μ.ου,
προσθέτω έγώ ο ανίδεος των χημικών στοιχείων
ταπεινό; χρονογράφο;.
Αί ανακαλύψεις διαδέχονται άλύ,ήλας. Ή Αγγλία
ζα: ή ’Αμερική πρωταγωνιστούν έν τή άμίλλη ταύτη.
Η φυσική, ή βιολογία, ή ιατρική, ή χημεία, ή γεω
γραφική έξερεύνησις, έκαμαν μεγάλα; κατακτήσει;.
Αί νεώτεραι επιστημονικά! αναζητήσει; έτροποίησαν ή
συνεπλήρωσαν προγενεστέρας, αϊτινε; άπέόησαν ούτω
χρησιμώτεραι εί; τήν άνθρωπινην ζωήν.
Δύναται νά γραφή οτι όλη ή γή άνεκαλύφθη μετά
τήν άνακάλυψιν τοΰ Βορείου πόλου ύπό τοϋ ΙΙύαρυ
ζαί τοΰ Νοτίου ύπό τών Αμοϋνδσεν ζαί Σκώτ.ΊΙ φυ
σική κατά τό λήξαν έτος έπλουτίσθ-η μέ τό ασύρματον
τηλέφωνον, οπερ θάένισχύση τήν παγκόσμιον πρόοδον.

Άλλ’ εάν αί προσπάθεια: τών επιστημόνων τείνουν
εί; τήν διευζόλυνσιν τή; ανθρώπινη; ζωής, ό Εαρρέλ,
καθηγητή; έν Ν. Γόρζη, ό λαβών έφέτο; τό βραίεϊον Νομπέ/., προχωρεί έτι περαιτέρω, άπόδειζνύων
ώ; δυνατήν τήν μεταφύτευσιν ζώντων ιστών ή καί ορ
γάνων έξ ένό; ζώντο; σιόματο; εί; άλλο καί τήν διατήρησιν τή; ζωή; τών ίδιων σωμάτων έν απομονώσει.
Ή άνακάλυψι; αύτη διανοίγει εΰρύτατον ορίζοντα νέων
ανακαλύψεων πρό; πα.άτασιν τή; ζ·..ή; καί σωτηρίαν
τοΰ ανθρωπίνου γένου; έκ τοΰ θανάτου. Κατόρθωσε
νά έξαγάγη νεφρού;, καρδιαν, στόμαχόν, έντερα έκ
τοΰ σιόματο; άρτι φονευθέντο; κυνό; καί τά διετήρησεν
έζτελοΰντα πάσα; τά; φυσικά; λειτουργία; των επί
δέκα ώρα; έκτο; τοϋ σιόματο;, ιό; έάν εύρίσκοντο έντό; αύτοΰ. Μή έχοντα δέ ούδεμίαν επικοινωνίαν μετά
τοΰ εγκεφάλου, άνέτρεψαν καί τήν μέχρι τοΰδε παραδεδεγμένην θεωρίαν ότι αί λειτουργία: τών έντοσθίων
κυδερνώνται ύπό τοΰ έγκεφάλου. Αποδε:ζνύετα: ούτω
ότ: ή ανθρώπινη ζωή θα παρατείνετα: δια τή; μεταφυτεύσεω; έξ άλλων ζώων ύγ:ών οργάνων αντί τών
βεόλαμένων ανθρωπίνων. Αλλά ύποφώσκε: ταυτοχρόνω; ή άθανασ:α τοΰ ανθρώπου. Κατά τόν Καρρέΰ,, ή
μίθεον τή; επιστήμη;,—διότ: καί έάν δέντελειοποιήση
τά πειράματά του αρκεί ότ: θέτε: τά; βάσει;—τό σώμα
δέν αποθνήσκει, έπερχομένου τοΰ θανάτου, άλλά δια
τηρεί τήν οργανικήν ζωήν του, ήτΐ; έκλείπει βαθμη
δόν έφ’ οσον έπέρχεται ή χημική άλλοίωσις τών ιστών.
Άλλ’ ό Καρρέλ κατόρθωσε νά μεταφυτεύση αίματσφόρα άγγεϊα εί; τά έντόσθια έκ ζώων, θα έξακολουθή
δέ ό άνθρωπο; ζών, έάν ή άπαιτουμένη κυκλοφορία τοΰ
αί'ματό; του άποκατασταθή διά μεταφυτεύσεω;.
Άλλ' ό Καρρέλ ανατρέπει και άλλην θεωρίαν, τήν
Δαρδίνειον. Άποδεικνύει ότι τά τεμάχια ένό; πιθήκου
τοποθετούμενα έντ'ο; ανθρωπίνου σιόματο; δΓ έγχε ρίσεως δέν εφαρμόζονται τόσον καλώ;, όσον τά λαμόανόμενα έκ ζώων κατώτερα; τάξεω;.
Γπάρχουν πολλοί βε6α:ω; έπιστήμονε; ίσχυριζέμενο: οτι ό άνθρωπο; είνε τελειοποίησι; τρϋ πιθήκου,
όθεν κατάγεται. Αί γενεά: διαδεχόμενοι άλλήλα; έπέφερον εί; τόν άνατουϊκόν σχηματισμόν τοΰ πιθήκου
βελτιώσει;, αϊτινε; άπέληξαν εί; τόν σημερινόν άνθρω
πον. ’<) προ:στορικό;ι<πρόγονο;»χάνει όπω;δήποτε τήν
τιμήν τοΰ όνόματο; αύτοΰ καί μένει έν κτήνο; πάντοτε,
πλησιάζον πρό;τόν άνθρωπον, άλλ' ούχ! καί γεννήτωρ
αύτοΰ.
Ισω; δυσπίστω; κινήση τι; τήν κεφαλήν, ψιθυρίζων «Οΰδέν καινόν ύπό τόν ήλιον». ‘Ο ένενηκοντούτης φιλόσοφο; Γουόλα ειπεν έσχάτως έν συνεντεύξει
πρό; τά «ΗμερήσιαΝέα» οτι μελετήσα; τήν ιστορίαν
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τσ5 άνΘρωπίνσυ γένσυς =ς άσσρμής τών περίφημων
νέων ανακαλύψεων, ακτίνες έγένσντσ έν Αίγύπτω καί
άνατρε'χσυσιν εις επσχήν κατά 7,000 έτη παλαιέτε'ραν τής σήμερσν, ευρίσκει ΐ-.t σΰϊεμία έγε'νετσ
έπιστημσνική ή κίΐνων.κή πρίσσσς άπσ των άρχαιστάτων Αιγυπτίων καί Συρίων μέχρι τής ναυπηγήσεως
τών τελευταίων Δρήσνωτ. ΜεΟ- όλην 5ε τήν άπσταμ£ευσ·.ν άνΟριοπίνης γνώσεως, ϊέν έγενδμεΟα εύσυεστ·ρσι τών αρχαίων. ()· ίϊρυταί τών ΙΙυραμ,ίσων ησαν :ς
ίσσυ ίκαν:· μαθηματ·.ζ:ί ώς : Νεύτων, τ’σ ϊέ κσινωνικ'.ν σύστημά μας άπσ ζσρυφής μέχρι πυΟμ-νσς ε·νε σεσηπσς καί πλήρες έγζλήματσς.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Άλλα και α: άνασζασαί τής Κρήτης απέδειξαν στ·,
α: Κρήσσαι πρσ 4,000 έτών ενεσύσντσ με σσρέματα
σμσια σχεϊσν μέ τάς σημερινός αμφιέσεις τών κομψών
Παρισινών. Έφσρσΰσαν φσρέματα άντραβί. Κίχτν
περιζίρμισν καί φσΰσταν μέ φαρμπαλάδες. βτηθσδεσμσν, φσυσκωτά μανίκια, φράντζες, βσλάν κλ'.μαζηδον
τεταγμένα ζλπ. ’Αλλά καί τά κεντήματα τών συγ
χρόνων τού Μίνωσς ϊέν σιέφερσν τών σημερινών, σϋτε
τά ζσσμήματα. Άλλα 2έ αρχαιότατα εύρήμστα άπσίειζνύσυν είση κσμμώσεως καί πίλων τ:ύ . . . σημερ·νίΰ συρμίΰ.
I 'Eaeiai ιό τίίοι)
Λ. Κ.

Ο

ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΝ

ΤΗι

ΤΕΧΝΚι

Ο ΧΡΙΕΤΟΧ ΕΝ ΤΗ ΤΕΧΝΗ

Ό ΊικΙυϋς όιΐκιϋιιων Ιπι τού ’θμοι·ς

Λόγχη

έκεντήΟη...

Μαρία ίι Μαγόαλιινΐι σιρό ιών πυόών
τοΰ Ίιΐιίοί?.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΠΟ ΤΑ -ΤΡΟΠΑΙΑ-

ΤΕΠΕΛΕΝΙ!

ΝΑ 2 τίμιο? καί είλικρινής
καλλιτέχνης άπέθανε, σχε
δόν ΰπό εχεμύθειαν, επως
έ πέρασε καί τήν ιαλαιπωρημένην του ζωήν. ”Λγνωστος είς τούς περισσοτέ
ρους, αφανής, μονάζων με
ταξύ τής Σαλαμϊνος, που
ήτο ή πατρίς του καί ή
πηγή τών εμπνεύσεων του—όπως διά τόν ΙΙαπαδιαμάτην ή Σκιάθος—καί τοΰ λόφου τοΰ Αστεροσκο
πείου. όπου είχε στήσει, κατά τά τελευταία έτη, τό
πενιχρόν του έρημητήριον. έκλεισε μίαν ημέραν τά
μάτια του, μέσα είς τόν θρίαμβον τών Ελληνικών
νικών, χωρίς κανένας νά πάρη εϊδησιν τόν θάνατόν
του, όπως κανένας δέν έπήρεν εϊδησιν τήν ζωήν του.
Δέν γνωρίζω άν καμμία έφημερίς ανήγγειλε τό πέν
θος αυτό τής 'Ελληνικής τέχνης, έάν κανένας σύλ
λογος έξέδωκε τό σχετικόν ψήφισμα, έάν κανένας
έπίσημος ήκολούθησε τήν πενιχρόν κηδείαν τοΰ ζω
γράφου ’Εγώ τουλάχιστον έπληροφορήθην τόν θά
νατον τοΰ Πολύχρονη Λεμπέση άπό μίαν Πειραϊκήν
έφημερίδα, όπου ένας άγνωστος θαυμαστής του είχεν
αφιερώσει ευλαβείς γραμμάς είς τήν μνήμην του,
καί αί όποίαι ίσως εϊνε τό μόνον του μνημόσυνου
μέχρι τής στιγμής αύτής.

μοΰ φαίνεται αξιολάτρευτος καί παραπολύ ταιρια
σμένος μέ μίαν υψηλήν καλλιτεχνικήν συνείδησιν.
Έξω άπό τούς κύκλους τών άγώνων καί τών
προστριβών τών ομοτέχνων του, μακρυά άπό τά
χαλκεία τής έφημέρου φήμης, πού είνε τά δημο
σιογραφικά γραφεία, ξένος πρός τάς εκθέσεις, οπού
πρό καιρού είχε παυσει νά συμμετέχη, ίσως άπό
βαϋυτέραν άπογοήτευ σιν, ίσως άπό συναίσθησιν τοΰ
περιτοΰ άκόμη όλων αυτών τών παρουσιάσεων πρός
ένα Κοινόν άνίδεον καί άδιάφορον, έπερνοΰσε τάς
ήμέρας του μαζή μέ τούς άθώους, τούς ταπεινούς
καί τούς «πτωχούς τφ πνεύματι», μεταξύ τής γε
λαστής άκρογιαλιϊς τής πατρίδος του καί τών λαϊ
κών καφενείων τοΰ Θησείου. 'Εκεί κάπου—κανείς
δέν μις έπληροφόρησε πού—τόν εΰρήκεν ό Θάνατος
καί ένας άγγελος λευκός, μία άπό τάς ίδανικάς Ρα
φαηλικάς παρθενίας, ποΰ έζωγράφιζεν είς τούς μυ
στικούς Οόλους τών έκκλησιών, έπήρε τήν άθώαν
του ψυχήν καί τήν έφερε συλλειτουργόν εμπρός είς
τήν Οείαν δόξαν τής Πλατυτέρας τών Ούρανών.
*

'Π φήμη 1 Άλλά τί νά τήν κάμη τήν φήμην τών
εφημερίδων καί τών αιθουσών; Τόσοι άλλοι τήν
έχουν ! Τού έφθανεν ή έκτίμησις τών εκλεκτών—
τήν έδέχετο καί αυτήν ώς δειλή παρθένος—και ήτο
αρκετός του τίτλος, ότι είχε θαυμαστήν του ένα
*
Ι’ύζην. Ό μέγας διδάσκαλος εϊχεν είπεΐ, όχι μόνον
μίαν φοράν, πρός τούς μαθητάς του :
Καί δμως τό έργον τοΰ Πολύχρονη Λεμπέ ση κα
— Παιδιά μου. όταν θά πίτε στάς Αθήνας, νά
τέχει ήδη τήν θέσιν του, μίαν επίσημον καί χαρα
μή λείψετε νά ίδήτε τής τοιχογραφίες τοΰ Λεμπέση.
κτηριστικήν θέσιν εις τήν Νεοελληνικήν τέχνην,
Λύτό θά σάς ώφελήση πολύ στήν τέχνην σας.
καί ή καλλιτεχνική κριτική, όταν έλθη ή στιγμή νά
Ό ίδιος διδάσκαλος έλεγε μολοντούτο πρός τούς
χωρισθούν τά πρόβατα άπό τά έρίφια, Θά ένασχοέξ 'Αθηνών νεοφερμένους μαθητάς:
ληθή μέ αυτό κατά τήν αξίαν καί τήν σημασίαν του.
— Να ξεχάσετε τώρα όλα όσα μάθατε στάς ’Αθή
Διότιδέν έχομεν ώρισμένω; πολλούς ζωγράφους μοί
νας. Καί ν'άρχίσετε άπ’ τό “Αλφα
ους μέ τόν Λεμπέσην. 'Ανέφερα παραπάνω τό όνομα
τοΰ μεγάλου Παπαδιαμάντη. Ίσως εϊνε παράτολμου
"Ήτο όμως ό διδάσκαλος, ποΰ έδιδε τήν «καινήν
νάτό υποστηρίξω εϊς έυα πρόχειρον καί βιαστικόν αν αυτήν έντολήν» πρός τούς μαθητάς του.
— Αθώοι νά εΐσαστε, παιδιά μου, καί τίμιοι
τίκρυ σμα, είς τό έργον δμως τοΰ Έλληνος ζφγράφου
στήν τέχνην σας. Νά μή γυρεύετε νά γελάσετε τόν
ευρίσκω, όπως καί είς τήν ζωήν του, όπως καί είς
ψυχογραφίαν του, κάτι τι ποΰ μοΰ ενθυμίζει διαρ κόσμο. .
κώς καί έπιμόνως τόν Έλληνα διηγηματογράφον.
Καί ό Λεμπέσης ήτο ό αθώος καί τίμιος τεχνί
Δυνατός εις τήν τέχνην του, όπως εκείνος, δέν
της. Τίποτε δέν έβαλε επάνω εις τήν οθόνην ή επάνω
έδωκε ποτέ ό ίδιος τήν σημασίαν που έναγωνίως
είς τά ιερά κονιάματα τών ναών, ποΰ δέν έβγήκεν
επιζητούν οί άλλοι, εϊς τόν εαυτόν του. Έζησεν ό
άπό τά βάθη τής ψυχής του. Άπό τούς συμπαθητι
κούς αυλόγυρους τής Σαλαμίνας, όπου τό φώς δια
ίδιος είς τήν σκιάν καί είς τήν ιδίαν σκιάν έκράτησε
τό έργον του. Ένα είδος ασκητικής αύτοπεριφροκριτικόν άνασταίνει τήν λυρικήν ζωήν τοΰ χωριάτι
νήσεως. 'Ήτο τό χαρακτηριστικόν του.
κου σπιτιού, έως τάς ίδανικάς συνθέσεις τών τοι
Καί δσον άν ή αύτοπεριφρόνησις αυτί) καί είς
χογραφιών του, μέ τάς σεμνάς Παναγίας καί τούς
τοΰς δύο καλλιτέχνας δύναται νά χαρακτηρισΟή—
φωτεινούς, όλους πνεύμα, άγγέλους του, ή τέχνη
υποθέτω ότι εϊνε ή γνοίμη τοΰ φίλου μου κ Βλαχοτου, ισχυρά, πρωτότυπος, λιτή, παλλομένη άπό
γιάννη διά τόν πρώτον — ώς μία έκδήλωσις βαθυαίσθημα, Θριαμβεύει εκλεκτή καί άριστοκρατική.
τέρας έπιγνιόσεως, αριστοκρατικής περιφρονήσεως
Καί ή ζωι'| του έσβυσε μαζή μέ τήν ζωήν τών
πρός τήν πεζότητα τοΰ περιβάλλοντος καί σχεδόν •ηρώων.
ένός καλλιτεχνικού εγωισμού, καί ό εγωισμός αυτός
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Όπου κιάν είσαι, Λευτεριά, σταμάτησε,
Κάμπο, βουνό, νησί ή ακρογιαλιά
Καί τά φτερά σου τά κεραύνια κράτησε
Καί μιά στιγμή ξεκούρασε τα πλειά !

Εκεί μιά μέρα ό Τύραννος γεννήθηκε,
— 'Ανάθεμα σ' εκείνη τήν ήμέρα ' —
Έκεΐ άπό γάλα κόκκινο άναστήθηκε
Άπ' τήν καταραμένη του μητέρα.

Άπ’ νά μεγάλα καί χρυσά παλάτια σου,
Κάθε σου Πάνθεο, κάθε σου έκκλησιά,
Στρέψε, ώ Θεά, τά ύλόγλαυκα τά μάτια σου,
Κι’ άπό τοΰ Αιγαίου τά μαγικά νησιά,

II γέννα εκεί τής Χιιμκως ή Νερώνεια
Μές σέ ταρτάρια σπάρθηκε σπηλιά
Κ’έπέρασε τά παιδικά του χρόνια
Στήν τίγρινη τής μάννας του αγκαλιά.

Καί στό Μπιζάνι άν είσαι, ποϋχεις στέμμα σου,
Τό πειό τρανό σου άπ’όλα τά διαμάντια,
Στρέψε τό άστραπηβόλο τώρα βλέμμα σου
Καί κύττα ένα χωριό πέρα, άπ’ αγνάντια!

Τό Τεπελένι 1 Άπό τά ηράκλεια κλέα σου
Εϊνε τό πειό μεγάλο καί τρανό.
Πειό τίμιο άπ'τά πετράδια στή ρομφαία σου
Κ' άπόλα σου τά τρόπαια πειό κλεινό.

Ο

7ΧΓΊΟ

ΜΑΡΜΑΡΟΪ*

ΑΤΑ τάς παραμονής τοΰ σιυγχρόνου απελευθερωτικού άγώνος τών Ελλήνων, ή εύρυάγεια
Λάρισα με τούς -πολλούς στρα
τώνας της, -μέ τάς διελθούσας
δι αύτής δέκα μυριάδας στρα
τιωτών, μέ τά περίίπτάμενα
αεροπλάνα καί τί διασταυρού
μενα αυτοκίνητα, είχε μετάβληθή είς άπέραντον στρατόπεδον. Επι ήμέρας
καί νύκτας διήρχετο δι' αύτής το ένοπλον “Ε
θνος. Ολόκληροι Μεραρχίαι, πολυάριθμα άνταρκτικα. σώματα, ομάδες νοσοκόμων άμφοτέρων
τών φύλων, ατελεύτητοι σειραι πυρομαχικών καί
εφοδιοπομπών, μεταφερομένων ΰπό τών έπιταχθέντων πολυαρίθμων ίππων, ήμιόνων καί βοών,
καραβάνια ερχομένων έκ Τυρνάβου καί παρα
μεθορίων χωρίων φυγάδων οικογενειών, μυρμηκιαί ερχομένων άκαταπαύστως εθελοντών καί
εφέδρων, όλα έκινοϋντο άνά τ.ίς πλατείας, τάς
οδούς και αύτάς τάς πρό τής Λαρίσης πεδιά
δας, έν ω έπι ήμέρας και νύκτας άντήχουν οί
γδούποι το>ν διερχομένων πεζών, ιππέων, αμα
ξών, κάρρων καί ό βόμβας τών αεροπλάνων ή
τά άπό τών στρατώνων στρατιωτικά σαλπίσματα.
Ούτως άπετελείτο δυσπερίγραπτον θέαμα άμα
καί πανδαιμόνιου, ένθυμίζον, ύπό μέγιστος ό
μως δυσανολογίας, παρασκήνια θεάτρου
Αληθώς δέ ήδύνατο κατά τάς ήμέρας εκείνος
νά παραβληθή ή πρωτεύουσα τής Θεσσαλίας
προς σύνολον απέραντων καί πολυδαιδάλων πα
ρασκηνίων τού έγγύτατα αύτής μεγάλου πολεμι
κού θεάτρου, έν ω έτελέσθησαν τά καταπλη
κτικά μεγάλουργ ή μαία, δι' ών ήλευθερώθη ή
Μακεδονία καί ή “Ηπειρος.

Συντρόφια δυύ τοΰ είχε χαρίσει ή μάννα τον,
Τόν Τρόμο γιά νά παίζ]) καί τή Φρίκη,
Κοντάρι του, τό δρέπανο τοΰ θάνατου,
Καί κάμπο, νάλωνίζη, τό Γαρδίκι !

Μά τώρα, μέ τόν άγιο σου τόν έρωτα,
Πού κάθε στίγμα τής Σκλαβιάς ξεπλένιι.
Τι'ι βήματιί σου έκεΐ τά χρυσοφτέρωτα
Στρέψε, ώ θεά, στό ανόσιο τό Τεπελένι I
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

ΟΙΩΝΟΣ
Θεατοί τών μεγάλων πολεμικών παρασκευών,
παθαινόμενοι καί συγκινούμενοι ούχ ήσσον τών
διερχομένων προμάχων και μελλόντων νικητών
τού ^αρανταπόρου, τών Γιαννιτσών καί τού
Μπιζανίου, έχοντες συγγενείς ή φίλους μεταξύ
αυτών, συνεχριοτιζόμεθα οί μένοντες τότε έν
Λαρίσ/ι ένεκα υπηρεσίας μή στρατιωτικής, οί μή
ευτυχήσαντες διά λόγους ηλικίας νά κληθώμεν
εΐ? τάς τάξεις τού άπερχομένου εις τόν πόλεμον
στρατού. Και παρηκολουθούμεν τάς κινήσεις
των στρατευμάτων, και απεχαιρετώμεν τούς έν
τώ στρατώ ή έδακρύομεν βλέποντες τούς έπί
κεφαλής τών στρατιωτικών σωμάτων έφιππους
ιερείς καί άρχιμανδρίτας, ή τάς άσπαζομένας
τους υιους ή συζύγους των γυναίκας ή κατοίκους
τής πόλεως, άναπολούντες τά παθήματά των
κατα τόν προηγηθέντα άτυχή πόλεμον, παραβάλλοντες τάς σπασμωδικάς τότε κινήσεις πρός
τας λελογισμένος και καλώς υπολογισμένος προπαρασκευάς τού σημερινού πολέμου.
Αι ακατάπαυστοι συγκινήσεις ήμών τών άο
πλων θεατών τής πυρετώδους κινήσεως, τών
ακροατών τοΰ άρξαμένου πολεμικού βόμβου,
τών οσφραινομενών ήδη όχι την πυρίτιδα,
αλλά τούς πληρούντας τάς όδούς τής Λαρίσσης
ατμούς τής βενζίνης τών πολυαρίθμων αύτοκινήτων, ειχον προκαλέσει είς τινας ήμών νευρι
κήν ΰπερδιέγερσιν, ιδίως κατά τήν ιστορικήν
νύκτα καθ ήν έμάθομεν ότι τήν πρωίαν τής
επόμενης έπρόκειτο νά είσβάλωσιν εις τδ τέως
Τουρκικόν έδαφος αί Ελληνικοί στρατιαί. Λεν
μά; έχώρουν πλέον αί αϊθουσαι τοΰ «Πανελ
ληνίου», ένθα μέχρι βαθύτατης νυκτός συνωστίζοντο άξιωματικοί, δημοσιογράφοι, νοσοκό
μοι, σύζυγοι άξιωματικών καίοί κατά πάσαν ό'ιραν
23
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ήσαν οι από μαρμάρου οιωνοί τής ήδη πραγματοποιηθείσης νίκης τών Ελλήνων.
ΤΙΜ. ΑΜΠΕΛΑΣ
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Τ. Γ. Ε'ιν παρέμενού έν Λαρίση ακόμη καί
ήτο δυνατόν ν’ άκουσθή ή εύχή μου ή παράκλησις, ήθελαν προτείνει εις τούς άρμοδίους ο τινες ήθελαν ποτέ σκεφθή περί ο'ικοδομήσεως
Μουσείου ευ Λαρίση, ή εις έκείυους οϊτινες
ήθελου ποτέ ανεγείρει έν Λαρίση τρόπαιου νί
κης ή κενοτάφιου τών πεσόυτων έν τώ πολέμφ,
νά τοποθετήσωσιν έν περιόπτω θέσει αυτών τον
απο μαρμάρου τούτον οιωνόν, τά ούτω συυδυασθέυτα δύο θραύσματα τών δύο αναθηματικών
στηλών ή μνημείων, ίίτινα βλέπει τις εισερχό
μενος εις τό ύπαιθρον αρχαιολογικόν μουσείου
της, τοποθετημένα ούτως :
Τ. Α.

καταφθάνοντες έξ Αθηνών και μή εΰρίσκοντες
πού να κατακλιθώισιν. Ούτε ήλπίζομευ κατά τάς
ώρας έκείυας νά κλείσωμεν ήρεμοι καί ασυγκί
νητοι τούς οφθαλμούς, εν ώ έγνωρίζομεν ότι
μετά τρεις τέσσαρας ώρας θά ήκούοντο από
τών εγγύς συνόρων οί -πρώτοι -πυροβολισμοί κα'ι
ότι ήδυυάμεθα, μακρόθεν, απ' αυτής τής πόλεως, νά διακρίυωμευ τάς μνρμικιάς τών Ελ
λήνων άνερχομένας την -παραμεθόριον Μελούναν
ή έκβιαζούσας τά στενά τού Μ-πογαξίου.
Δύο ’Αθηναίοι φίλοι, προϊδόντες τό άσκοπου
τής απόπειρας -προς τριωρον ύπνον, έπρότειυαυ
όπως παραμείνωμευ άϋπνοι μέχρι τής προσδιορισθεισης προς εισβολήν τού στρατού ιόρας.
Απορριφθείσης τής ηρωικής προτάσεώς των,
συνεφωνήσαμεν όπως συναντηθώμεν προ τής
ανατολής του ήλιου εις τό ύψωμα τής πόλεως,
εν ω ποτέ ήτο τό φρούριον Λαρίσης και άφ' ού
ήσαν θεαταί αί θέσεις, δι ’ ών έπρόκειτο νά διέλθωσιυ αί υπό την ηγεσίαν τού ενδόξου αρχι
στρατήγου στρατιαί. Πρώτοι δέ ημείς οί τρεις
εύρέθημεν έπί τού υψώματος ούδέν ακόμη βλέποντες προς τά μέρη εκείνα λόγω τής άμυδρότητος τού φωτός τής άμφιλύκης και τής νυκτε
ρινής ομίχλης. Ο 'Αθηναίος φίλος ήγνόεΐ ότι
εις τό γραφικώτατου εκείνο ύψωμα, έξ ού εκτυ
λίσσεται μεγαλοπρεπέστατου το πανόραμα τών
πεδιάδων, τού Ολυμπου καί τής σειράς τών
παραμεθορίων όρέων, υπήρχε καί τό ύπαιθρον
αρχαιολογικόν μουσείου τής Λαρίσης, ε<ς μέρος
τού οποίου—υπόστεγου ήδη—ό ακούραστος έφο
ρος των αρχαιοτήτων κ. Αρβανιτόπουλος προεφύλαζε μέγαυ αριθμόν επιτύμβιων στήί,ών,
αναθημάτων καί αναγλύφων, καί μάς έπροκάλεσε να το έπισκεφθώμεν. Δεχθείς υά γίνω οδη
γός καί εισηγητής, ώς πλειστάκις έπισκεφθείς
αύτό κατά την διετή έν Λαρίση διαμονήν μου,
εύρέθην προ απροσδόκητου έκπλήξεως—άναγνους πρώτην ήδη φοράν την πρώτην επί τεθραυσμένης επιτύμβιου στήλης μονόλεξον επι
γραφήν ΝΙΚΗ. Αγνοώ πώς με είχε διαλάθει
καίτοι γεγραμμένη επί στήλης τοποθετημένης
προ τής σχηματιζομέυης εκ στηλών εισόδου τού
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ύπαίθρουΜουσείου .*ΝΙΚΗ*αναφωνούμευ και οι
τρεις έν ώ τ ι βλέμματά μας έστράφησαυ ταυτοχρόυως προς τήν Μελούναν καί τό Μπουγάζι
όπου, άνατέλλοντος ήδη του ήλιου, διεκρίνοντο
ώς νέφη κινούμενα βραδέως επί τού εδάφους τα
Έλλην. στρατεύματα.'Αυεγνώσαμεν έκ νέου τήν
επί τού μαρμάρου λαμπράν λέξιυ καί έξελάβομεν ταύτην,ώς έκ τής ψυχολογικής καταστασεως
εις ήν εύρισκόμεθα.ώς οιωνόν άριοτον έξαγγελόμενον ήμίν από τών αψύχων μαρμάρων, από
τών ερειπίων, τά οποία μάς ανεμύησαν τους με
γάλους προγόνους.
Αίφνης, εις επιμετράν, εις έντασιν τής έντυπώσεως, ήν μάς προύξένησευ ή άνάγνωσις τής
πρώτης λέξεως γεγραμμένης έπί μαρμάρου, κατα
τήν μεγάλην εκείνην πρωίαν τής ένάρξεως τού
πολέμου, διακρίνομεν τοποθετημένου αυω τής
στήλης εκείνης θραύσμα έξ άλλου προδήλως
μνημείου ή αναγλύφου, παριστάνου τον βυζαν
τινόν αετόν, ώς είκουίζεται έν τοίς βυζαντιακοίς
άγάλμασιν ή είκονίσμασιν. Η τοποθέτησις βυ
ζαντινού αετού άνω τής τεθραυσμένης έκείνης
αναθηματικής στήλης, όφειλομενη ίσως εις τήν
καλαισθησίαν τού φύλακας τού υπαίθρου εκείνου
Μουσείου, μάς κατέστησε προληπτικωτερους ευ
τή αισιοδοξία μας καί άνεζητήσαμεν τον φύλακα
όπως βεβαιωθώμεν άν έξ ιδίας αύτοβουλιας
είχέ ποτέ προβή εις του συνδυασμόν εκείνον τής
μαρμαρωμέυης νίκης καί τού μαρμαρωμένου βυζαντινού αετού. Ο φύλαξ δεν άνευρέθη
κατά τήν στιγμήν εκείνην, ο'ίτε του έπανείδα έκτοτε άπελθών έκ Λαρίσης. /Ιλλ.’ όταν συυήυτησα
έν Έλασσώνι, έφεδρου ΰπολοχαγόν, του έφορου
τών 'Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, τον πολύτι
μον φίλου κ. Άρβανιτόπουλον καί του παρεκαλεσα όπως μοι εξηγήση άυ έκ συμπτώσεως ή έν
έπιγνώσει προσεκολλήθησαν τά δύο εκείνα θραύ
σματα τών αναθημάτων, ό έφορος, άνήκων
ήδη εις τάς τάξεις τών έλευθερωτών τής Μακε
δονίας, έμειδίασεν, άφείς με νά νομίζω ότι καί
ή λέξις εκείνη, υπόλοιπου μή περισωθείσης έπιγραφής ευ αναθηματική στήλη, καί ό βυζαντι
νός αυτός ό έξ άλλου μνημείου μετενεχθείς,

Ο άπδ ιιαρικϊροι· οΙωνός

ΣΤΕΓΝΟΣ ΜίΙΡΤΖΩΚΗδ
‘Ε< μακρας κριτικής μτλέτης τοΰ κ.
Δ ΚαΙογτnon ούλου περί τοΰ Μιπόι·τος
ποιητοΰ Σ·εφά>·ου Μαρτζώκη, ΛημοαανΟειοης είς ιή>· * ΓΙοικίλην Στοάν" τοΰ
1S9I), άποαπώμιν ιός Ιξής πιρικοπής.)

Η ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ

ΑΝΑΤΟΛ ^FANS ύποστηρίζει ότι ή αλήθεια ήτις
ε'νε άντικείμενον επιστή
μης δέν πρέπει νά ε’νε και
άντικείμενον τής φιλολο
γίας καί μάλιστα τής ποιήσεως, ήτις μόνον άντικείμενον έχει τό καλόν.
II ζσίησις τσΰ Μαρτξώκη άζσλσυΟεϊ άντιΟετσν σόόν.
Ός ζειητής αναζητεί τήν αλήθειαν’ και δέν έχει άδι
κον. Ί1 ζσίησις δεν πρέπει νά εινε αιωνίως άερόστατσν κλήρες άφηρημένων εννοιών, αλλά ζρεζει νά έ·//,
καί έρμα. Και αύτό εινε ή αλήθεια.
Ώς άνθρωπος, αισθάνεται ό ποιητής δλα τά πάθη
Χαί τά μίση άτινα κατατρύχουν τον αιώνα. Τά πάθη
αυτά και μίση, άοΟόνως τά έχρησιμοποίησεν εις τήν
ζοίησίν του, ής αποτελούν τά νεύρα και ενίοτε τον τε
λικόν σκοπόν. Δέν τά εκφράζει όμως άπεριοτρόφως*ά ενδύει μέ μίαν άζ.τϊνα ιδανικού, ήτις έπί μάλλον
αστράπτει εντός τού μελανού πλαισίου, μέ τό όποιον
περιζώνει τήν ποίησίν του ή πραγματιζόπης. Και ουτω
® ποιητής κατορθοϊ καί τήν αλήθειαν νά περιζλειη
εις τους στίχους του καί από τό όνειρον νά μή άποςενούται της ίδανιζότητος.
. . . Ό ΛΙαρτζώκης εινε έζλεζτικός ποιητής. Ούτε
ρωμαντικός εινε, ούτε μεταφυσικός, ούτε συμβολιστής,

ούτε πανθεϊστής. Εινε μόνον σκεπτικιστής. ‘Έχει άντίληψ’.ν τής τέχνης, άλλ’ αποκρούει τάς ϋπερδολάς πάσης σχολής, ’ Εγκολπούται τάς ανταύγειας των, οχ: τάς
σκιάς. Οί στίχοι του έχουν άπειρον αίσθημα άλλ' αΰχί
έζτεθηλυμενον, στροοάς ρυθμικάς, πτήσεις τολμηράς,
ιδέας έζοραστικάς.
ΙΙαρά τώ Μαρτζώκη δύο τινά έπέδρασαν. Ή με
λέτη τής 'Ιταλικής ποιήσεως, καί ή παρατήρησ.ς ή μετά
τής θετικής προόδου συμδαδίζουσα. Ό Δάντης, ό Πε= Άλφιέρης, ό Φώσκολσς, ό ΑΙαντζόνι, ό
Λίοπάρδης, ό Καρδοΰτσι — ιδίως ούτος, ό άναδείςας
τον νεοκλασικισμόν—πνεύματα έςόχως ποιητικά αλλά
καί εςόχως φιλελεύθερα τον έχειραγώγησαν· άλλ' ή
έπίδρασίς των δέν εινε τοιαύτη, ι’όστε νά καταντά άπλούς άντιγραφεύς. Δέν θέ).ω νά εϊπω οτι, ενιαχού,
δέν έκοράζε: πρωτοτύπους ιδέας’ αλλά τό ένδυμα εινε
νέον, ώστε νά ήμπορή νά καυχηθη οτι κάτι τι ΐδικόν
του παρήγαγε. Τούς οφθαλμούς του, άνοιγέντας εις τό
πολύ φώς τών μεγάλων Ιταλών ποιητών, έζούρασεν
ή δυστυχία, ή κοινωνική κακία, ή ταπεινότης τών αι
σθημάτων. Καί όλα αυτά τά συνήντησε πολλάκις.
...Ή λατρεία του πρός τήν επιστήμην τόν άπεμάκρυνεν από τά θρησκευτικά δόγματα. Καί έμεινεν ώς
ό κύριος χαρακτηρισμός τής ποιήσεώςτου ό κλασικι
σμός. Άλλ' ό ποιητής εϊνε πρός τούτοις καί σοσιαλι
στής. Ζή καί εις τήν Άρχαίαν 'Ελλάδα, άλλα και
εις τήν σύγχρονον Δύσιν.
Ό Μαρτζιόζης έγραψεν εμπνευσμένα ποιήματα καί
ιδίως όταν ταύτα.πλησιάζουν περισσότερον πρός τόν
κλασικισμόν. Τά ποιήματά του φέρουν ενίοτε άτελείας
τινάς ύπό έποψιν μορφής, ώς λ. χ.έν. τή γλωσσική
έκφράσει, άλλ'ό ποιητής μή λησμονώμεν ότι εινε Έπ-ανήσιος.
At Ballades—τάπρώτα του ποιήματα τά σημειούντα κάποιαν υπεροχήν—εινε τέλεια δείγματα τού Ί-
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ταλισμοΰ. Έγραψε» όμως αργότερα υπέρτερα ποιή
ματα διαζρινόμενα άλλα διά τήν περιγραοιζότητα.
άλλα διά το αίσθημα τής αγάπης, ώς αί «Φλόγες»,
τά βΣονε'τα», άτινα ύπέρ πάντα άλλον εν Έλλάδι
γνωρίζει νά γράφτ; άπταίστως, ζαΐ οι «Βάρβαρο: στί
χοι», οί έχοντες μέτρον άλλά στερούμενοι ρυθμού,ούς
πρώτος μετέοερε παρ’ ήμΐν έζ τής Ίταλ'.ζής ποιήσεως. ΊΙ ποίησίς του έν γένει συνδέει τήν μελιχράν
άμφιλύζην τοΰ ρομαντισμού μέ το έπιβάλλον λυζαυγές τής επιστήμης.
... Τον Μαρτζώζην -χαρακτηρίζω μέ μίαν λεςιν :
Αντάρτης. Επέστη στερήσεις—ζαί έγεινεν αντάρτης
ζατά τής πλουτοκρατίας.
Είδε τάς προόδους τοΰ πολιτισμού—ζαί έγεινεν αν
τάρτης τής Εκκλησίας.
Τον εβασάνισεν ή γυνή—ζαί έγεινεν αντάρτης ζατά
τού πειρασμού τού κάλλους. Αντάρτης ζαί όταν άζόμη θρηνεί νεκρούς φίλους, αντάρτης έν τώ ϊδίω οίζω,
αντάρτης ζατά τών κοινωνικών εθιμοτυπιών Αλλ’ άν
τρε'φη μίσος άπό χαραζτήρος πρός ο.τι ψευδές ζα:
παράχορδον, αϊ ποιήσεις του όμως έχουν μίαν γαλή
νιου άρρενωπότητα, επιδιώκουν τήν άπλοποίησιν φιλο
σοφικών ιδεών.
"Οπως ό Καμόενς παλαιών έν τή θαλάσση έζράτει
μέ ύψωμένην τήν χεϊρα ποίημά του, ούτω ζαί ό.Μαρτζώκ.ης ζινδυνεύων νά ζαταποντισθή είς τήν κοινωνι
κήν τρικυμίαν κρατεί πάντοτε υψηλά έν ιδανικόν.
Δ. |. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

στοργήν θά περιβόλι) τό όνομα τοΰ Στεφάνου Μαρ.
τζώκη.
Δ. I. Καλογερό·πουλ.ος

Ώμώρφηνες τόν Πόνο μέ τό υπέροχο τραγούδι σου.
Κ. Ν. Κωνσταντινίδης
Γιά σένα ανεπιτήδευτε, ιΐγνέ, ευγενικέ Δάσκαλε,
τής πιό θερμές μου ευχές καί τί] πιό μεγάλη μου
άφοσίωσι στό ωραίο σου τό έργο.
Ν. Καρβούνης

Άπεθέωσες τόν Πόνο καί τόν προσκυνήσαμε μέ
τήν εϋλάβεια πιστών του καί οί όπτιμισταί.
Ρώμος Φιλύρας

ΊΙ άγάπη τών θαυμαστών σου ας παρηγόρηση
τούς πόνους τής ζωής σου· δσφ γιά τό έργο σου, μπο
ρείς άφοβα νά τό έμπιστευθής στήν υστεροφημία.
Μαρίνος Σνγοΰρος
Οί στίχοι σου είνε εκείνοι ποΰ μοΰ έσυντρόφευσαν
τήν νεανικήν μου ηλικίαν.

Ν. Σττεράντξας
Τιμή μου ποΰ βρέθηκα σ’ ένα τέτοιο γεΰμα, γεμΐτο νειάτα. Είνε ένα φαινόμενον πώς ή νέα γενεά
γιόρτασεν ένα τιμηιιένο παλμό της Δάσκαλο και
ποιητή. Τό βρίσκω χαρμόσυνη ελπίδα καί γιά τή
διαγωγή της καί γιά τή τέχνη της.
Ζαχ. Λ. Πατταντωνίον

ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ ΠΕΡΙ ΙΊΑΡΤΖΩΚΗ
ΕΙΣ τό δούίν έπί τή Ιϊίκοο.τενταεΤΓ,ρίδι τοϋ ποιι,τοϋ Μαρτζώκη γενμα,
ή έπιτροπή τών νέων ποιητών μαβ·,τών τον περιέφερεν είς ιούς δαιτνμόνας καλλιτεχνικόν λεύκωμα, έν
τώ όποιοι έγραψαν προχείρως τήν
γνώμην των περί τοΰ ποιι,τοϋ —
μάλλον συγχαρητηρίους έκδι,λώσεις
έκτιμήσεως. Έ1-μυτών, παραδίτομεν
τάς μάλλον χαρακτηριστικός.

’Απάνω άπ’ ίίλα οί νέοι δς Αγαπήσουν τήν ειλι
κρίνειαν σου καί τήν Αγάπη σου στήν αλήθεια.
’Έτσι θά ΐδοϋν τό Φώς. Αξίζει κανείς νά γείνη δη
μιουργός, άφοϋ πρώτα γείνη αγωνιστής.

Μ. Πατταστρατηηάκης

Προτού σέ γνωρίσω ιός άνθρωπο, σέ γνώρισα ώς
ποιητή καί σέ θαύμασα' σέ γνώρισα όις άνθρωπο
καί σέ λάτρεψα' στόν ποιητή ό θαυμασμός μου,
στον άνθρωπο ή λατρεία μου.

σική σέ κάθε άνθρωπον άνάγκη έκτιμήσεως άπό τούς
συναοέλφους του. Αυτό μάλιστα τόν έκανε κάποτε νά
φαίνεται κακός, έπειδή ήνσγκάζετο άπό τήν Ιδιοσυγ
κρασίαν του νά έκφράίηται έναντίον εκείνων ποϋ εΰρισκε—πολλές φορές όχι καί άδικα μάλιστα—ότι δέν
τόν εκτιμούσαν αρκετά. Μολαταύτα ήτο άπείρως α
γαθός κατά βάθος. Κάποτε μοΰ έλεγε:
— Μιλώ έτσι, ψυχοΰλα μου, γιατί θέλω νά βγάλω
κάθε κακία άπό μέσα μου καί ν'άφίσω λευκή τέν
ψυχή μου.
Καί ό τρομερότερος έχθρός του άρκούσε νά τοϋ
στείλη απλώς χαιρετίσματα γιά νά τά όεχάση όλα
έντελώς.
*
Τόσην είχε άγάπηυ είς τούς κλασικούς τής Ιτα
λίας, ώστε σχεδόν κανείς ά/.λος συγγραψεύο έκτόε αυ
τών δέν τόν ένδιέφερεν. Δέν έννοώ ότι ό Γκαΐτε καί
ό Ούγκώ καί ό Σαίέπηρ καί οί δικοί μας κλασικοί δέν
είχαν δλο'ζ του τον θαυμασιιόν άλλ' ότι κατά τά
τέσσαρα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, έψοϋσε μέ
τήν πνευματικήν συντροφιά τοϋ Δάντη,τοϋ ΙΙετράρχη
καί τοϋ Μαντζόνη. Καμιιία περιέργεια δέν τού έγέζνησεν ό Χάουπτμαζ ή ό Ούάϊλδ ή ό Άνατολ Φράνς.
Καί τοϋ συμπατριώτου του Δ' Άννουντσιο ακόμη ο
λίγα έργα ήέευρε.
— Πρέπει νά μελετοϋμεν τούς παλαιούς, έλεγε,
προτιμώ τήν ανατολή τοϋ Ήλιου άπό τή δύσι του.
Τούς νεωτέρους συναδέλφους του τούς ήγάπα
όλους άυεξαιρέτως, όπως όμως ήμπόρεσα νά έν νοήσω
έέεχώριζε τόν Δημ Δημακόπουζ.ον, τόν Καροού/ην
καί τον Κυπραϊον.
*
Η άπλότης τον ήτο θελκτική. Είς τόν εορτασμόν
τής α,θετηρίδοε τόσοι λόγιοι άπό τού. πα/.αιούς καί
τούς νέους ώιιίλησαν. Είς τό τίνος κάθε όμι/.ίας άνεσηκώνετο καί έοαζε τό δείι χέρι είς τό στήθος διά
νά εύχαριστήση· έν τούτοις δεν άπεφάσισε κι' έκεΤνος
νά είπή μερικά εύχαοιστήρια ν.όγια καί διά νά μήν
παρεέηγηθή έλεγε σ’όσου, όόλεπ: στό «Νέον Κίντρον» τήν άλλη μέρα :
— Είχα τόση συγκίνησι ποϋ φοόόμουνα μή ν τά χά
σω άν έλεγο τίποτσι. Σάς ευχαριστώ σήμερα, ποϋ
μ’έτιμήσατε.. Τό ίδιο κάνει.

Παρ’ δλην του τήν δυστυχίαν ποτέ δέν ώμιν.οϋσε
διά τά οικονομικά του, καί αν κάποτε τεϋ έίέφευγε
κάτι, αύτό θά ήτο σχετικόν μέ τό παρελθόν του —όχι
βέόαια καί πολύ χειρότερον τοϋ παρόντος του.—"Ο
πως μαντεύω, έκρυβε με έπιμέλεια ν τό παρόν, διά νά
μ ή νομισθή ότι προκαλεΐ οίανδήποτε βοήθειαν.
Ήτο διαλεκτικώτατος καί όταν είχεν όρείιν έλεγε
πράγματα θαυμάσια—δηκτικός κάποτε, κάποτε οιακοσμητής καί πάντοτε φυσικός.—Πολλές φορές έσκέ?5ηκα πώς ή μαεστρική έκίήτησις τοϋ Χρήστομάνου
ά τόν έζήλευε. Θυμούμαι κάτι ποΰ είπε διό νεαρόν
λόγιον ύποκρινόιιενον τόν διεφθαρμένου :
— Κάνει τόν διεφθαρμένο γγά νά μήν έπιχειρήση
κανείς νά τον διαφθείρη καί μπή οέ πειρασμό...
♦

Στό «Νέα ποιήματα» δημοσιεύει ίζα «Σονέττο»
-τόν πατέρα του, ποϋ έγραψε ιθ χρονών αύτό όμως
δέν είναι τό πρώτο του. Πρό αύτοΰ έγραψε ’Ιταλικά
ένα δίστιχο γιά τήν μικρότερη άδερφή του, πού πέθανε δύο χρονών :
«"β χαρά δυό χρονών
Ώ αμέτρητη λύπη !»
Διά τόν Μαοτίώκην έγραψαν οί μεγαλύτεροι κρι
τικοί τής Γαλλίας καί τής Ιταλίας, ώς ό Gustave
Kalin, ο Philias l.ibesgne καί ό Angelo De Gubernaii.·. 'Εκτός τοϋ γνωστού έργου του φαίνεται ότι έλάχιστα άφίνει άνέκόοτα· άλλά καί ή·ο περιττόν ν'άφίση τίποτε, διότι καί κάθε του ποίημα Ξεχωριστά, μέ
τόσην ειλικρίνειαν είναι γραμμένου, ώστε πληρέστατα
άντιπροσωπεύει τόσον τήν τέχνην του όσον καί τήν
Ιδιοσυγκρασίαν του Δέν λυποΰμεθα διότι σχάσαμε ζ
τόν ποιητήν τά οάκρυά μας χύνονται θερμά Οιά τον
φίλον, ό όποιος ήτο καί διδάσκαλος ιιαψί καί πατέρας.
Καί όμως, άν ή φωνή του πλέον δέν άκούεται, ποτέ
δέν θά χάσωμεν άπό τά μάτια μας τήν δυνατήν φυ
σιογνωμίαν του, είς τήν οποίαν μέ τόν δραματικώτερον τρόπον έπάλευε τό μειδίαμα, διά μίαν καλλιτεχνι
κήν επιτυχίαν, πρός το κλάμμα, διά μίαν αποτυχίαν
έωής. Ό Μαρτίώκης θά μάς μείνη πάντοτε ώς σύμ
βολου άφοσιώσεως είς ένα Ιδανικόν, ώς σίμβολον θάρ
ρους καί ειλικρίνειας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Κώστας Δελακοβίας

Σκλάβος τοΰ έργου σου, μεγαλιικαρδε ποιητή !
Μ. Ρόδάς
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«Σκέψις, πόνος καί ευγένεια πάθους».

Αύτό είνε τό ποιητικόν εργον τοϋ Στεφάνου Μαρτζώκη.
Χαρίλαος Πατταντωνίον
Έτραγοόδηπε τόν πόνο καί μις έγλόκανε τή ζωή.

ΙΙ\

Βουτιερίδης

(inorate il poela !

Άρ. Καμπάνης
Λίγες είνε ή στιγμές ποϋ συνήντηια τήν ευτυχία.
Μιά άπό τής λίγες αυτές καί ή στιγμές ποΰ μοΰ
έχάρισαν τά ποιήματα σου.

θβόδ.. Σνναδινδς
II ιστορία τών Νεοελληνικών γραμμάτων μέ
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ΓΤΡΩ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗΝ
ΔΕΝ πρόκειται νά κρίνω τά έργου τοϋ ΜαρτύώκηΙσως Οά μοΰ ήτο πολύ καί νά τολμούσα· θά προσπα
θήσω μόνον νά αναφέρω μερικά του άνέκδοτα καί νά
αποκρυσταλλώσω μερικές σκέψεις του, μέ τήν ιδέα
πώς μ’ αύτό ευκολύνω κάπως στό έργου του τόν κρι
τικόν τοϋ μέλλοντος, ποϋ θά είναι καί βιογρόψος καί
ψυχογράφος του συγχρόνως.
•
Ό Μαρτζώκησ ήτο ό άνθρωπος τών μεγάλων πα
θών. Ό έρως στά νεανικά του χρόνια τοΰ ήτο πάθος
άφοϋ, όπως στήν « Αύτοοιογροφία του» λέγει κάποτε
έπεχείρησε ν' αύτοκτουήση γιά μιά του άγάπη καί
άλλη μιά φορά έγραψε μέ τό αϊμά του γράμμα όλόκλήρο σέ μια έρωμένη του. Πάθος τοϋ ήτο καί ή φν·

ΊΙ Έλλη Uii-.τωρος ώς 'Αντιγόνη δικαζόμενη ύπό τού Κρέοντοφ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Ο ΧΡΙΧΤΟΕ ΕΝ ΤΗ’· ΤΕΧΝΗ··

λτπητερκ

II. Φ.

I.

κγό τά χείλια μου οτερέψαν τά φι/·ά
ΚΓ άπό τά μάτια μου στερέψανε τα δάκρυ;—
Ώ σείς γλυκά φιλιά ποΰ έχάθητε,
αχγ αεϊε όμορφα δάκρυα,
Μέ κάποιου νεκροσάβανου τήν άκρια
Τήν περασμένη μου ζωή τώρα σκεπάζω,
Καί καθ' Εγκόσμιο ποΰ ό νούς μου θά ποθούσε
Καί δέν κρατώ ή τήν εικόνα τήε αγάπης της
ΚΓ αύτήν-καημέ-σά/ ξεψυχούσε......

ΚΓ είνε βαρύς ό πόνος μου απόψε
Καί νεκροκέρι μοιάζεις, ώ καρδιά μου,
Καί κάψε, κάψε, θά σωθής άπόψε
Σκορπώντας τά σκοτάδια ολόγυρά μου!
Κάθε καλό μου Επέταξε άπό μένα,
Καί μ' άφηκε Καί κάτι νυχτοπούλια
Τραβήξανε κοντά τους, ώχ ώϊμένα,
ΜΓ αγάπη μου πού Επιάστη μέ τήν πούλια......
ΚΓ άπόμεινα μονάχος στά συντρίμματα
Κάποιας παληάς ζωής κΓ όνείρου
Μέ λύπες καί μέ κρίμματα.
ΚΓ ολόγυρα πετοΰν τά νυχτοπούλια
Βραχνάδες-ποΰ μοΰ πήραν τήν αγάπη μου,
Ποΰ έπιάστη μέ τήν πούλια....

Ιό φίΰ.ηιια τον Ιούδα

ΙΟΥΛΙΟΙ ΜΑΡΚίΣΣΟΣ

<zJloiRijn .Εε^ις
Aaoyajiva βδιμα
Εινε παραδοξότατα αληθώς τά ήθη καί έθιμα τών
Γερμανών μέ τά οποία έορτάζουσι τό Πάσχα.
Κατά τό μεσονύκτιον τοΰ Σαββάτου είς τάς πό
λεις, άλλ' ιδίως είς τά χωρία τής Γερμανίας, άνάπτονται πυραί διά νά υποδεχθούν τόν καταπονημένου
έκ τής Σταυρώσεως Χριστόν:
’Επίσης al πλείσται νεάνισες Εξέρχονται μετά τήν
παρέλευσιν τοΰ μεσονυκτίου κρατοΰσαι λαμπάδας είς
τάς χεϊρας καί διευθύνονται είς τήν πλησίον ύπάρχουσαν πηγήν χωρίς νά προφέρουν λέξιν. Πρέπει νά
πίουν έκ τοΰ ϋδατος Εκείνου όπως Ελκύσουν τόν νέον
nejsl τοΰ όποιου ένδιαφέρονται.
Αλλ’ έπίσης οί Γερμανοί τών χωρίων προπέμπουν
κατά τό Πάσχα καί τόν χειμώνα, διότι τό εσπέρας ό
λοι οί κάτοικοι μέ λαμπάδας είς τάς χεϊρας συνο
δεύουν τεράστιον κούκλαν φερομένην έπί φερέτρου
καί άναπαριστώσαν τόν άπελθόντα χειμώνα.
Τήν επομένην ήμέραν τά παιδία Εξέρχονται είς τό
δάσος καί κόπτοντα κλάδους δένδρων 'Επιστρέφουν
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μετ’ αύτών θριαμίευιικώς είς τά χωρία, κατόπιν δέ
χωριζόμενα είς όμάδας Εισέρχονται είς τάς οικίας τοΰ
χωρίου, όπου τή συνοδεία καταλλήλων όργάνων ψάλ
λουν διάφορα άσματα διά νά φύγη ό δαίμων τού πα
ρελθόντος έτους.
Ή συνήθεια τών κόκκινων αυγών είναι έπίσης εί-.
σηγμένη είςτήν Γερμανίαν. Είς τά χωρία ό δήμαρχος
είναι υποχρεωμένος νά παράσχη είς έκάστην πτωχήν
οικογένειαν ώρισμένον άρισμόν αύγών.

a

Αναμνήσεις cov Οΰώζς
Είε τήν 'Αγγλίαν Εξεδόθη τρίτομος ιστορία τοΰ
μεγάλου "Αγγλου ζωγράφου καί γλύπτου Γεωργίου
Φρειδερίκου Ούώτς, είς τήν όποιαν άπαντώνται σε
λίδες τινές ιδιαιτέρως ένδιαφέρσυσαι τήν 'Ελλάδα
καί τους "Ελληνας. Είνε αί σελίδες τής έν Άθήναις
διαμονής τοΰ μεγάλου ζωγράφου κατά τό 1887 καί
τής συ/αντήσεώς του μετά τοΰ τότε πρωθυπουργού
Χαριλάου Τρικούπη.

Ό Ούώτς δέν ήτο ή πρώτη φορά καθ’ ήν είχε
γνωρίσει τάς 'Αθήνας. Ήτο Ερωτευμένος μέ τήν
Ακρόπολιν καί διά τούτο μία παλαιά του φίλη, ή
Ευφρόσυνη Κασσαδίτη (τό γένος Ίωνίδη) τήνόποια/
είχε ζωγραφίσει ώ; κόρην, έφρόντισ;/ ώστε τά δω
μάτια τοΰ ζωγράφου ίι βλέπουν πρός τήν Άκρόπολιν.
Τό ’Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον, ημιτελές
άκόμη, συνεκράτει τον γλύπτην ποό τής κεφαλής
τής Νίκης έπί ήμέρας ολοκλήρους. Συνεφώνει δέ ό
Ούώτς πρός τήν γνώμην, ότι πάντως πρόκειται περί
έργου τής σχολής τού Φειδίου, άν μή καί τοΰ Ιδιου
μεγάλου διδασκάλου.
Ό καθηγητής 11:νρόζ εύρίσκετο καί εκείνος τότε
έν Άθήναις, άπερροφημένος μέ τήν μεγάλην του
άνακάλυψιν τών καμπύλών τοΰ Παρυε-ώνος, καί εί
χε·/ έπί ήμέρας σύντροφον έπί τής Ακροπόλεως τόν
ζωγράφον, άκούοντα τάς θεωρίας του καί διαρκώς
μανθάνοντα.
«Έδώ είς τάς Αθήνας, συνήθιζε νά λέγη ό καλ
λιτέχνης, δυνατοί τις υπέρ παν ά/λο μέρος ν' άντιζ.ηφςή ότι ή Μεγάλη Τέχνη καί ή Μεγάλη Φύσις
είνε ίν καί τό αύτό. Ή συγκινοϋσα ώραιότης τοΰ
έργου τού Φειδίου δέν είνε οιάφορος τής συγκινή
σεις, τήν όποιαν γεννά ή μεγάλη Φύσις. Άπό τοΰ
Παρθενώνος θά ήδυνάμην νά προχωρήσω χωρίς
αλλαγήν αισθήματος είε πινακοθήκην Εργων τοΰ
Τισιανοΰ καί τοΰ Τιντορέτου».
Ό πρωθυπουργός Τρικούπης, τή έπιμο/ή τού φί
λου του Άλέκου Ίωνίδη, έστερξε κατά τήν Εποχήν
Εκείνην νά ποζάρη κατ’ Επα/άληψιν πρό τού μεγά
λου ζωγράφου διά τήν εικόνα του. Ή πρόοδος τής
είκόνος όμως άνεκόπη έπί τέσσαρας ήμέρας ενεκεν
άσθενείας· άλ/ά καί καθ' ήν ώραν ςπόζαρ;·/, ή Εργα
σία έπροχώρει πολύ δύσκολα, διά τήν συνήθειαν τοΰ
πρωθυπουργού να όμιλή διαρκώς μέ τήν παρισταμένην αδελφήν του καί μέ τόν ίδιον τόν ζωγράφον.
Περί τής 'Ελληνικής τέχνης προκειμένου, ό Τρίκούπης ητο γνώμης οτι ώς άγαλμα ό Ερμής τοΰ
Πραξιτέλους είνέ τι ά/υπ;ρίλητον, τήν όποιαν γνώ
μην δέν συνεμερίζετο ό Ούώτς, φρονώ/ ότι ό Πρα
ξιτέλης δέν ήδύνατο νά παραβληυή πράε τόν Φειδίαν,
διά τόν λόγον, ότι ό ποιητής τής Προμάχου άπερροφάτο άπό τόν τύπον τού άγάλματος, τοϋσ’ όπερ είνε
τό μέγιστο/, παρέβλεπε δέ τήν επιφάνειαν, Εν άντιθέσει πρΟς τόν Πραξιτέλην, Ενδιαφερόμενον κυριώτατα διά τήν Εξωτερικήν έμφάνισιν, τούθ* όπερ οιά τόν
Ούώτς έσήμαίνε κατάπτωσιν.
Ό Τρικούπης ώμίλησε μέ τόν Άγγλον ζωγρά
φον καί περί γλώσσης· έξεφράσθη δέ κατά τής προσ
πάθειας μερικών φιλολογούντω / διά τήν άναό'ίωσιν
τής τρήσεως τής αρχαίας 'Ελληνικής.
«Ό Έλλην πρωθυπουργός Εφρόνει—λέγει ό
Ούώτς,—ότι τό τοιούτον ήτο /.άθοε, καθόσον ή γλώσ
σα Εξελίσσεται αύτομάτως άντιπροσωπεύουσα τάς
άνάγκας τής φυλής ή άκόμη καί τάς άνάγκας Ιδιαι
τέρων γενεών. Κατ’ ακολουθίαν τό νά έπιβάλη τις
διά τής βίας ώρισμένον τύπον γλώσσης είς ένα λαόν
είνέ τι αφύσικου διά τόν λόγον ότι ό ώρισμένος αυ
τός τύπος άλλης Εποχής δέν θά ήδύνατο έπαρκώς
νά Εκφράση τάς έντελώς διαφόρους σημερινός συνθήκας τής ζωής.
«Καί τό άποτς/.εσμα, κατά τόν Τρικούπη·/ πάν
τοτε, τής προσπάθειας πρός Επιβολήν τής αρχαίας
γλώσσης είς τήν σημερινήν ζωήν θά ήτο νά παραχθώσι γραμματικοί μάλλον,παρά άνθρωποι μέ ιδέας».

1913 ή 1918;

1<ων]πόλεως προστιθέμενοι δίδουν άθροισμα ι,’ί.Άλλά
καί τό ιηια πάλιν μάς δίδει ι3 Άρα τό εν έτος,
εκμηδενίζει τήν πρόληψιν διά τό ά/./.ο. Άλλ' ησυ
χάσατε. Ό Ιταλός αστρονόμος Βεκρετάν άποδεικνύςι ότι διανύωιιεν τό έτος ιηι8 καί όχι ΐηι3.Άποδεικνϋει ότι ό Χριστός έγεννήθη ύ έτη πρό τής ένάρ£εως τής χρονολογίας, ήτοι ΐύ μήνας πρό τοΰ θα
νάτου τοΰ Ηρώδου.
*

SHaaijiROV άνέκΰοίον
Τό Βασίλειον τού Μαυροδουνίου είνε, ώς γνωστόν,
μία φωλεό άετών, έν φρούριο/ πετρώδες, τό όποιον
χάνεται Εντός τώ/ •■εφών.
'Ημέραν τινά δ Αύτοκράτωρ τή; Αύστρίας Φραγ
κίσκος ’Ιωσήφ, ευρισκόμενος είε τό Κάτταρον, συ/οδευόμενος ύπό τού Βασιλέως Νικολάου, είπεν πρός
αύτό.·, ατενίζω/ πρός τάς κορυφάς τού μικρού Βασι/.είου ;
—Αδελφέ μου, κατοικείς πολύ 'ψηλά.
—Είνε ά/ηυέε, άπήντησεν ό μικρός Βασιλεύς τού
Μαυροδου/ίου πρόε τόν μέγαν Αύτοκράτορα τής
Αύστρίας· οί Τούρκοι μοΰ έπήραν τήν γήν, οι Αύστριακοί τήν θάλασσαν δέν μοΰ απέμεί/ε παρά ό
θύσανός.
'ν
Ώ

£ύν!ομα

Τό κρανίου τοΰ φιλοσόφου Καρτεσίου, έν τώ
Παρισινώ Μουσείω τής Φυσικής άπεοείχθη οτι είνε
γνήσιον συνεπείφ παραβολής μέ τήν περίφημου ει
κόνα τού Φρσντϊ Χόλε.
— Είε τό Παρίσι έδόθη μέγα γεύμα τών «ΑΙσ οδόξων··. Οί Αισιόδοξοι Επιδιώκουν τήν εύημερίαν τής
άνθρωπότητοε, τήν βελτίωσι/ τής ύγείας, τήν χειραφέτήσιν τής γυναικός, τήν διάοοσιν τής Επιστήμης,
τήν άδελφοποίησι/ τών λαών.
— Άπεθανεν Εν Ρώμη ό 'Αμερικανός δισεκατομμυριούχσς Μόργκαν. Λ1 δωρεαί του Εν ζωή άπειράρριθμοι. Είς τό Μουσεΐον τής τέχνης Εν Ν. Υόρκη
είχε κάμη δωρεάν άντικειμένων άξίας 23 Εκατομμυ
ρίων, ι έκατομ. είς ένα Λύκειο·/ οιά βιβλιοθήκην,
Εκατοντάδας δέ χιλιάδων είς Πανεπιστήμια.
— Είς τό θέατρου τοΰ Κόβε/ Γκάρτεν έν Λονδί/ω θά έμφανισθή κατ' αύτάς μία πρωτότυπος καλλιτέχνις, ή πιανίστρα Μις Έοελιν Βέμπ, ήτις είνε μονόχειρ, είνε δέ μία τών άριστων καλλιτεχνίδων τού
κόσμου διακρινομένη καί είς τάς ουσχερεστέρας άκόμη
Εκτελέσεις. "Εχει πλεΐστα μετάλλια.
— Είε τήν βασιλικήν β.βλιοθήκην τών Βρυξελζ ών
άνεκαλύφθη πρό τίνος μία «Συνέχεια διά λαγούτο·/»
τού μεγάλου μουσουργού Τζιοβάνι Σεβαστιά/ο Μπάχ
παραιιείνασα ανέκδοτος μέχρι σήμερον. Ή σύνθεοις
Εγένετο μεταξύ τοΰ ιφαο καί ιγαα.

a

3ΐερίερμον ayajpa
"Εν τών αποτελεσμάτων τού τουρκοόαλκανικού
πολέμου εϊνε ή διάδοσιε είς τάς πόλεις καί τάς έξοχός
τών Βαλκανικών Κρατώ/ περιέργου άγάλματος, όπερ
συνίσταται είε τήν άναπαράστασιν Επί ένός μόνου
τεμαχίου ξύλου τών πεσόντων στρατιωτών, μετά χρω
μάτων Ερυθρού καί κυανού.
Αί μσρφαί αΰται τοποθετούνται είε μέρη πλησίον
τήε οικίας τού νεκρού ή εί; τόν τόπον όπου ούτος
έπεσεν, Εάν εύρίσκεται έν τή χώρα.
Νΰν τοιαΰτα ξύλινα άγάλματα εύρίσκονται είς τάς
συμμάχους χώρας είς μέγαν άριθμόν.

Τό ιφι3 Επειδή λήγει είς 13 θεωρείται ώς δυ
σοίωνο·/. Οί άριθμοί τού Ετους ιγ53 τής πτώσεως τής
2!»
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tip· ΐδρυσιν βραβείου πενήντα χιλιάδων κορωνών κατ' έ
τος υπέρ της φιλολογίας. Πρόεδρος τής κριτικής επιτρο
πής διωρίσθη ό πρίγκηψ Ευγένιο; τής Σουηδίας, οκτώ
Λέ άλλα μέλι/ θάποτελέοονν την επιτροπήν, μεταξύ τών
όποιων καί αί γνωστοί οουηδαί συγγραφείς γυναίκες “Ελλεν Κεϋ καί Σέλμα Λάγερλοφ. Ή Σουηδία κατέστη
κατά τους χρόνους μας ή χώρα τών Μαικηνών τής
φιλολογίας, ευτυχείς δε οί συγγραφείς όσοι ζοΰν είς τα
μέρη έκείνα.
Meta το βραβεΐον Νόμπελ, ιό όποιον και * ιτος δίδει
διακόσια; χιλιάδας φράγκων ιίς ένα συγγραφέα, ιό νέον
τούτο βραβείου πρόκειται νά κάμνη καί άλλους πλοι οίονς. "Ολοι δμως οί φιλόλογοι Λεν παραδέχονται τήν πρακτικότητα τοΰ βραβείου αυτού Καί Λιά τούτο οφοδροιάτη πολεμική ήγέρθη εναντίον τοϋ νέον βραβείου. Πολ
λοί συγγραφείς έδήλωσαν είς έρωτήσανιας αυτού; δημο
σιογράφους άτι ιά βραβεία καταστρέφουν τοϊς Ιργάτας
ιών γραμμάτων καί ιοί·» κάμνονν νά μή Λύνονται να
γράφουν πλέον άξιόν τι λόγου«
Ή Σάρρα Μπερνάρ έδωκε παράοταοιν ενώπιον 1900
φυλακωμένων τής φυλακής Σαΐνι Kevi'ev έν Καλλιφρονία
Τό εργον «Μία νύξ τών Χριστουγέννων» κατεθελξε.
τους καταδίκους θεατός. Είς τήν πρώιην σειράν εξ δο
λοφόνοι έγέλαοαν καί έκλανοαι· άλληλοδιαδόχως.
Αί διαοημότητες τον εγκλήματος, ^χειροκρότησαν τήν
μεγάλην τραγφδύν, ήτις έγένετο δεκτή διά τίόν ήχων τής
Μασοαλιώτιδος, παίζόμενης ΰπό τοϋ αρμονίου τής φυ
λακής.
Μετά τήν παράοταοιν είς έκ τών φυλακωμένων άνήλθεν έπί τής οκηνής καί χαιρετήοας τήν Καν Σάρραν
Μπερνάρ τήν ηύχαρίστηοεν ώς εξής :
« Σήμερον, έπί μίαν ώραν, οί λίθινοι τοίχοι έξηφανίοθησαν καί ή μεγάλη οας τέχνη μάς άπέδωκε τήν έλει-θερίαν. Αί καρδίαι μας οννεκινήθησαν καί σάς παρακαλοΰμεν νά πιστεύουνε είς τήν είιγνωμοούνην μας”.
*

'Π σύνοδος θά συμπέοη με ιά εγκαίνια τοΰ 'Ανάκτο
ρου τής ειρήνης, μέ τήν εκατονταετηρίδα τής ‘Ολλανδικής
ανεξαρτησίας καί διαφόρους άλλα; έορτάς καί εκθέσεις.

Ή μόνη Γαλλικέ/ πόλις ήτις δέν είχε κανέν άγαλμα
άπεικονίζον τήν /δικήν της δόξαν, «Γιε τί;>· δόξαν ευκλε
ούς αΰιής τέκνου, είνε ή πόλις Σωμύρ. ‘Εντός ολίγου
όμως θά εϋτυχήοη νά Ιδη είς τήν κεντρικήν της πλα
τείαν τ' αποκαλυπτήρια τοΰ αγάλματος ενδόξου τέκνου
αυτής, τοϋ διασήμου ναυτικού Δυπεντίυ·—Τοοάρ, γεννηθέν
τος αύτόθι τιμ 1760.
Ό γενναίος αυτός ναύτης κατά τήν ναυμαχίαν τοΰ Άβανκίρ διψκει τό πλοίο)· του «Βροντερόν·, διε μια όβίς
τοΰ άπέσπασε άμφοτέρας τάς κνήμας. Παρα τας φρικτας
άλγηδόνας ό Δυπεντίν-Τοοάρ διέταξε >·ό τόν τοποθετήσουν
μέσα είς εν βαρέλιον πίοσης ήτις έφραξε πρόσκαιρα), τάς
πληγάς του, έκείθεν δ' έξι/κολούθει νά δίδη τάς προ
σταγής του μέχρι τοΰ πέρατος τής ναυμαχίας, όπότε καί
άπέθανε.
★

♦
Ό αρχηγός ιών μαλλιαρών, ό περίφημος πρωτομάστορας
μουοιοΰ Ψυχάρης έγένετο ήρω; σκανδαλώδους πράξεως,
ήτις δεικνύει τήν νοηιικήν τοϋ ανθρώπου ανισορροπίαν.
Κατόπιν τριακονταετούς ονμβιιόοεως μετά τής νομίμου
συζύγου τον, κόρης τοΰ μεγάλου φιλοσόφου 1‘εν‘ιν, καί
πατήρ τέκνων έπιγάμων, ήράοθη μιας κορασίδος, ή όποια
ήτο «μαθήιρα· τον — κατά τό περέτρα—και έγκατέλειφε τήν σύζυγόν του, διά νά γλεντοκοπήο// άνέτως μέ
τήν νεάνιδα, ήν διέφθειρε. Ό Σάτνρος ύπεκρίνετο έπί
τόσα έτη τον Διδάσκαλον τής ηθικής καί ήξιου νά προίοιαται τής πνευματικής κινήοεως, είς ήν ικανοί μικροί
νεανίσκοι ουνέβαλυν διά τής αύθάδονς τής γλώοσης διαοτρεβλιόσεοκ- "Ας καμαρώσουν ήδη τόν άρχηγόν τω>· οί
διάφοροι μαλλιαροί.
4-Είς τό « 'Εθνικόν · θέατρο)· τής Ρώμης έπαίχθη νέα
οπερέιτα ·· Παλαιό Ιδιοτροπία· των Ζαγκαρίνι καί Δαρκλέ. Είνε μία όπερέτια'Ιταλική τήν έμ.τνευσιν, τήν ΰπόθεσιν, ιήν πλοκήν.
Τήν ΰπόθεοιν ό Ζαγκαρίνι έλαβεν έκ τίνος θρύλου τοΰ
Μπαντέλλο.
‘Εν Μουκαλιέρι ήτο παλαιό συνήθεια όπως αί πυργυδέοποιναι άοπάζωνται τόν μέλλοντα νά φιλοξενηθή υπ
αυτών ιππότην. Μία έκ τών πυργοδεοποινών ανιών,
ή πρωταγωνίστρια τής όπερέιιας τον Ζαγκαρίνι/, πλού
σια καί θελκτική χήρα, Μάννα Ζϊλια όνοματι, έπιθυμοΰοα
νά διασκεδάο// μ'ε τόν έρωτα τών άνδριϋν, χωρίς δμως νά
άγαπρ αϋτοΰς αληθώς, άρνεΐται—σκληρόν παίγνιω—ν'
άοπαοθή τόν εί'γειή Φιλι/ιπέρτο ντά Βίρλε, ίίοτις τήν <<γαπή Καταοιάς μελαγχολικός έκ τής δεξιώοεοις ταύτης
ό Φιλιμπέρτο καλεΐ τόν άγαπητόν τον φίλον Ίωάινην
τοΰ Σπολάτο, δοτις πληροφορηθείς τάς στενοχώριας του
ευρίσκει ι>· στρατήγημα, όπως έξαγάγ// αυτόν εκ τής τοσαύτης δυσφορίας. Οϋιω, μεταμφιεσθείς είς πλανόδιον
έμπορον φθάνει μέχρι τής Ζίλιας καί έν τώ μεταξύ τή
όμιλε! υπέρ τοΰ φίλου τον' αϋτη δέχεται νά άσπαοθή
αυτόν, άλλ’ αφού τή Λο'ιοη τόν λόγον τής τιμής του, ώς
Ιππότης, οτι θά πράξη ότι τφ προτείνει.
Ό Σπολίτο κατόπιν τούτου φέρει τόν Φιλιμπέρτο εις
έπικοινωνίαν μετά τής χήρας, ήτις άπομείναοα μόνη μετ'
αύτοΰ, τώ έπαναλαμβάνει τους δρους χάριν τών όποιων
Οά κατορΟώο// νά λάβη τόν άοπαο/ιόν. Ό Φιλιμπέρτο όο·
κίζεται καί ή πυργοδέοποινα άφοϋ δίδει είς αυτόν τόν άοπασμόν τώ προτείνει νά μείν// βωβός έπί τρία ολόκληρα
έτη είς ένδειξιν έρωτος καί πίοτεως.
"Οταν ό Σπολίτο έπέστρεΐ/·εν άντελήφθη τήν απάτην
καί ήπείληοε τήν πυργοδέσποιναν νά άποκαλύφ// είς δλην
τήν χώραν τήν κακήν διαγωγήν της, άν τουλάχιστον δΓ
αυτόν ό Φιλιμπέρτο δέν είνε βωβός,
Έν πάσει περιπτώοει ό Σπολίτο ομνύει νά έκδικηθή
τΐ.ν άτυχή φίλ.ον του.
Άναχωροΰοιν οί όί·ο φίλοι διά τήν Γαλλίαν, ένθα ό Φιλιμπέρτο Οίι δινηΟή τουλάχιστον >·ά λησμονήο// είς τήν
υπηρεσίαν ιου Βαοιλέως Καρόλου τοΰ έβδομου. ’.·1ίλ ό
εΰγενής είνε αμίλητος. Ο Βασιλείς κηρύττει βραβεΐον
δι' έκείνον δοτις Οά κατορθάιση νά έπαναφέρ// είς τόν
ευγεί'ή Ιππότην τόν λόγον. 'Η Ζϊλια πληροφορηθεΐοα
τόν διαγωνισμόν σπεύδει καί είνε βέβαια ότι Οά κιρδίο//
τό βραβεΐον.
Είς άσ.πασμι'ς τής Ζϊλια έπαναφίρει είς τόν εύγενή
τον λόγον καί τήν ευτυχίαν.
Ή μουσική τοϋ έργου έπαινεΐται πολύ.

‘Επιθυμία τοΰ Συνδέσμου ιών ‘Ολλανδών δημοσιογρά
φων τό 16ον διεθνεν συνέδρων τοΰ τύπου θά συνέλθι/ είς
Χάγην ιόν προσεχή Σεπτέμβριον.

♦
Έπανήλθιν έκ Παριοίων ί/ κ. Κυβέλη Αδριανοΰ. Τήν
Κυριακήν τοΰ ΙΙάσχα Αρχίζει τάς παραστάσεις της.

Ό γλύπτης κ θωμόπουλος μεταβάς είς Λήμνον έπέβη
τοϋ στόλου, έργαοθείς έπί δυο μήνας είς οκίταα πολεμικά.
‘Εκτός άλλων, έφιλοτέχνηοε καί τό πρόπλασμα προτομής
τοϋ ναυάρχου κ Κουντουριώτον, εκ τοΰ φυσικού.
*
Ό Ροοτάν ετοιμάζει δύο μυθιστορήματα : Τήν « Σελίδα
τής Ζωής· καί τήν «Σελίδα τοΰ θεόν».
— Ό Λ' Άννούντοιο έτελείωοε μίαν κωμωδίαν του
πραγματευομένην τήν Ιστορικήν έπιδιόρθοιοιν τής Λατι
νικής 'Ανατολής. Έγρίιφη Γαλλιστί καί άποτελεϊιαι άπό
5,000 στίχους, θά παιχθή τον Μάϊον είς Παριοίονς.
Πιθανώς νά όνομαοθή «Τό ρόδου τής Κύπρον».
*
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— Έρχεται μετά τινιις ημέρας έκ Μιτυλήνης ό θίασος
τής δ. Κοτοπούλη, θ’ άρχίο// παραστάσεις τήν Δευτέ
ραν τοΰ Πάσχα.
— '() θίασος τής κ. Βασιλείας Στεφάνου εξακολουθεί
τάς παραστάσεις της εν Ηεοσαλονίκ//.
— Είς την Οπεραν τών Παριοίων έπαίχθη τό νέον
εργον τοΰ Κιστεμάκερ ή «Εξόριστος·, ήτις έχει έρωτικον χαρακτήρα, έκτυλιοοόιιετ’ον .πέριξ ιιιας φανταστικής
αυλής πρίγκηπος. Οί κριτικοί έπετίμησαν τόν συγγραφέα
διότι έπανέφεοε ιό μελόδραμα.
— Τό νέον μελόδραμα τής κυρίας Μαργαρίτας Λαμπορί
• Γιάτο έιι-χε μεγάλης έπιτι-χίας. Τό κείμενον έχει δρα
ματικήν ποίηοιν. Τό καθήκον θριαμβεύει τοϋ έροιτος—ή
ϋπόθεοις. 'Η μουσική τής κ Λαμπορί έχει λυρισμόν
συγκλονιστικόν, πλούσιον είς αισθηματικός αποδόσεις
χωρίς να μιμήται οίανδήποτε σχολήν, άναζηιοϋσα τήν έ/ιπνεμοιν έι· τή είλικρινεί·/.
♦

Εις τήν 'Αμερικήν καί ‘Αγγλίαν έωρτάοθη /ιεγαλοπρεπώς η έκατονταειηρίς τής γει-νήσεως τοϋ πρώτου μεγά
λου έξερει νητοΰ τής ‘Αφρικής Λαι ΐδ Αιβϊι-γκστον. Είς
άλας τάς εκκλησίας προβολαί φωτεινών εικόνων έδειξαν
είς τόν λαόν επεισόδια τής έξερευνηιικής ζωής του.
•
Είς ιήν Μετροπόλιταν “Οπεραν τής Νέας ' Υόρκης
έπαίχθη ή όπερα τοΰ Ρώσοου μουοουργοΰ Μουσόργκσην
• Βόρις ί'κονντουνόοι·· μέ μοναδικήν σκηνικήν μεγάλοχρβΛειαν, όμοιαν της ό^τοιαζ δεν είδε ποτέ Ευοαίΐαϊκδν
θέατρου. Ή διακοομητική σκηνοθεσία ήτο ρωσοικοΰ
τυπου, έστοίχιζε δέ πολλάς χιλιάδας φοάγκοιν.
*
II έκατονταετηρις τοΰ Ριχάρδου Βάγνερ, ήτις θά έορταοθή τήν Ιην Μαΐου, ουγκινεΐ άπό τοΰδε τόν μουσικά)·
κόσμον, ο δέ Ευρωπαϊκός τύπος γέμει βιογραφιών τοϋ
μεγάλου συνθέτου καί χαρακτηριοτικιον επεισοδίων τής
ζοιής του.
Ο μύγας μουσικός, ό δημιουργίες τής « Τετραλογ.ας·
έν τή συνθέσει δίν υπήρξε κατά τά πρώτα έτη τής ζοιής
'ο·
ή δέ φήμη καί Λόξα έπέστεφαν αυτίιν μό>.ις περί τά τέλη τής ζωής του. Κατά τήν ήμερον τής
εκατονταετηρίδος τοΰ μεγάλου συνθέτοι-, τά μεγαλείτερα
θέατρα τής Ευρώπης θά παίζωοιν έργα τοΰ Γερμανού
μουσουργού έν είδει καλλιτεχνικών μνημοσυνών.
•
Η οικογένεια τοΰ άποθανόντος Λιοεκατομμυριούχου
Μόργκαν άνέθηκει· είς τόν μύγαν Γάλλον γλύπτην Τρουμπεοκοϊ τήν καταοκευήν τής προτομής του. “Ηδη ό
Τρουμπεοκόϊ καιεσκεύασε τά έκιιαγεία.

*

Κατεοιράφη έντελΰίς έκ πυρκαϊας ιό θέατρου τών
Βρυξελλών. Ήτο ίν «ίπό τά μεγαλβίτερα θέατρα τοϋ
κόσμου καί ήδύνατο νά περιλάβ// περί τάς 10 χιλιάδας
θεατας. Ευτυχώς ή πυρκαϊά έγένετο μειά τήν λήξιν τής
παραστάοειος. Ή πυρκαϊά είχεν έκραγή είς τήν μεγιίλην
αποθήκην τής οκηνής. Δέν κατωρθώθη ή διάοωσις τών
καλλιτεχνικό))· σκηνών του θεάτρου.
Λ

^ά γινη προσεχώς είς τήν Λειψίαν, τό μέγιστοι· έκδοτικόν κέντρου τοΰ κόσμου, «Διεθυής “Εκθεοις τοΰ Βι
βλίου». II I αλπία καί ι'/ Γερμανία θά είναι οί μέγιστοι
•κθέται, ώς έδήλωοαν άπό τοΰδε. 'Η Γαλλία ίορισε δα
πάνην διά τήν συμμετοχήν 550,000 φράγκων.
*
Ηρξατο τών παραδόοεο'ιν του έν τψ ΤΙανεπιοτημίιρ ό
>*θί καθηγητής τής Βυζαντινής τέχνης καί αρχαιολογίας
*. Ά. Άδαμαντίου, μαθήματος τό πρώτον ίδρυομένου ίν
Ελλάδι. Έδωσεν έν τφ ίναρκτηρίφ λόγο) του τό γενικόν

διάγραμμα τών παραδόσεών ιου, αί'τινες θά περιστραηώοι
περί τήν έρευναν τοϋ δημοσίου καί κοινωνικού βίου τής
Βυζαντινής αυτοκρατορίας καί περί τήν Χριστιανικήν
Ανατολικήν τέχνην. “Εδωσε τόν χαρακτηρισ/υν τοΰ βυ
ζαντινού πολιτισμού δοτις συνήνωσε τά στοιχεία τριών με
γάλων κόσμων τής άρχαιότηιος: τοϋ Ρωμαϊκού, 'Ελλη
νικού καί ‘Ανατολικού. Έξήρε τήν ελληνικότητα τοΰ
Βυζαντίου, τήν έκπολιτιοτικί/ν αύτοΰ ίπίδραοιν καί διάδοσιν τοΰ πολιτισμού του. Τόν κοομοπολιτικόν χαρακτήρα
τοΰ Βυζαντίου άποτι πιόνει ή τέχνη αύτοΰ, ής σκοπός δέν
ήτο, ιός κατά τήν 'Αναγέννησιν, τό καλόν, άλλ" ή έκφρασις τής έννοιας τής Αυτοκρατορίας άφ' ενός καί τής Χοιοτιανικής ‘Ορθοδοξίας άφ' ετέρου, έξυπηρετοΰοα τήν
μεγαλειότητα >ής Αυλής ιοΡ Παλατιού καί τό δόγμα τής
Εκκλησίας, οπερ ήρμήνευε. -Ιιά τόν λάγ.ν αυτόν δέν
έχο/ιει· όνόματα ,αεγάλων Βυζαντινών ζωγρύφιον, διότι ή
Βυζαντινή τέχνη δέν ήτο ατομικόν δημιούργημα.
'Ο κ. Αδαμάντιου ειπεν δτι ή έσοιτερική ιστορία τής
Βυζαντινής αυτοκρατορίας ολίγον έχει έξετασθή καί όλιγωτερον ή τέχνη της, ιδίως ίΐοον άφορα τόν ίν ταίς επαοχίαις βίοι·. Έπεράτοισε τήν ομιλίαν του μέ τάς νίκας
τών ανακτήσεων, αϊτινες εύρίνονοι τό πεδίου τών Βυζαν
τινών σπουδών.
♦

Είς τό Παρίσι παίζει πολί ν ρόλον ή ·ι Πριγκή πίσσα
τών ρόδων·· τοΰ Λεονκαβάλλο. Καί ό < Μετημφιεομένος
ι·ρως· τοΰ Δαραλύ. Άμφότερα νέα μελοδράματα.
*
Η ποιότη καί μόνη εφέτος καλλιτεχνική παράστασις
εδύθη μετ' αναβολάς ώς έκ τοϋ πολέμου έπανειλημμίνας
υπιι τής δεσποινίδας Έλλης Βίκτωρος καί τοΰ θιάσου της
II δεσποινίς Βίκτωρος ήσχολήθη ιίδικώς είς τούς αρ
χαίους χορούς καί τήν απαγγελίαν άοχαίων δραμάτων.
Έν ‘Αμερική δέ προεκάλισε τόν έΐ’θουσιασμόν.
Η έμφάνιοίς της έν Άθήναις είχε πολύ ενδιαφέρον,
ιό δέ θέατρου ήτο πλήρες. ‘Εχόρεισε μετ' άλλων όρχηοτρίδων τόν χορόν τών Νυμφών πέριξ τοΰ Όρφέως,
ιόν χορόν τών Έριννύων — ένα χορόν δαιμονιώδη έπί τή ■
εμφανίσει τοΰ Πλούτοτνος—τόν χορόν τών Μουσών καί
Βακχικόν χορόν.
Ή δεσποινίς Βίκτωρος Απήγγειλε πρός τούτοις έν τή
"σ/.οΐ'.ι 'Ελληνική τόν ϋμνον πρίις τήν Άφροδίτην τής
Σαπφοΰς,ήν ΰπεδΰθη, τό Βακχικόν χορικόν (οτιχ. 1115)
έκ τής « ‘Αντιγόνης·, μονόλογον τής Μήδειας πιριστοιχιζομένης άπό τά τέκνα της, καί μέρος τής Ραψωδίας
τής ‘Ιλιάδος τοΰ θ' στοιχείου. Ήρεσε πολύ τό θεοκρίτειον -είδύλλιον τής Δάι/νης κφτά νεοελληνικϊ/ν
μεταφραοιν καί ιό όποιον έπαιξεν ώοαιότατα ιιετά
τοΰ κ. Βέλμου. Τήν παράοταοιν έπέστεηιεν δ Αυοκολώτατος καί μεγαλοπρεπής χορός τής Παλλάδας 'Αθήνας,
έχόρει σε μόνη μέ ασπίδα, δόρυ καί περικεφαλαίαν.
Ητο ό έπιτυχέοτερ'ίς χορός, ώς καί ό τών Μουσών.
Τής παραστάσεως μετέσχε καί ό βαρύτονος κ, Άγγελόπονλος, τήν δέ ορχήστραν, ουνοδεύσασαν πάι·τας τούς
χοροί·ς, μέ ΰπόκρουοιν συνθέσεων τοΰ Gllllk, Λιηύθηνεν ό κ. Σκλάβος.
*

Ή εν Μονάχω Βαυαρικέ/ ‘Ακαδημία τών 'Επιστη
μών άπένειμεν εφέτος έκ τοΰ θεριανείου κληροδοτήμα
τος Α00 μάρκα είς ιό»· κ. ‘Αδαμάντιου ώς βραβεΐον διά
κι έργα του «Τά Χρονικά τοΰ Μωρεω;» καί «'Αγνείας
πείρα», καί 300 μάρκα είς τόν κ. Άρβανιτόποιλον διά
ιός ϋπ' αύτοΰ ύκδοθείοας θεοοαλικάς έπιγραφάς.
■π
ΙΙροοεχιώς θά γίνη είς τήν Λειψίαν Ειδική “Εκθεοις
Οικοδομών καί Κατοικιών.
Η Διοργανωτική ‘Επιτροπή τής έκθέοεως ηρξατο τής
έκδο'οεως Εικονογραφημένης 'Επιθεωρήοεως υπό τόν
τίτλον ·· Κατοικία καί Οικοδομή».
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IB.;
'Επειδή ήμφισβητήθη άν πρέπει νά λάβη ό
νέος Βασιλεύς Κωνσταντίνος τόν αριθμόν IB'.
ή ^Πινακοθήκη» εγκαίρως άπηυθύνθη πρός τούς
ειδικούς παρ' ήμϊν ιστορικούς, ϋποβαλοΰσα τό
ερώτημα άν ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τε
λευταίος Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου, ήτο όντως
ΙΑ'. Κατόπιν, έφημερίς καθημερινή έθεσε το
ερώτημα άν πρέπει νά όνομασθή ο Βασιλεύς
Κωνσταντίνος Α' ή IB , άλλ’ έν τώ έρωτήματι
τούτω ενυπήρχε και τό ερώτημα τής «Πινα
κοθήκης» .
Έν τούτοις, άποβλέποντες el? τήν έξακρίβω-

σιν τής ιστορικής αλήθειας, θέλομεν έρευνήση τό
ζήτημα άπό καθαράς επιστημονικής άποψεως
ΐνα διαφωτισθή ή κοινή γνώμη, καίτοι αϋτη
άπεφάνθη ήδη, εις τήν ουσίαν μάλλον αποβλέφτασα, περί τοΰ αριθμού Δωδεκάτου. Οί καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου κ. κ. Λάμπρος, Σωτηριάδης, Αδαμάντιου καί ό ιστορικός συγγραφεύς καί καθηγητής κ. Κρέμος είχον τήν
καλωσύνην νά απαντήσουν είς το ερώτημα μας.
Αί απαντήσεις των, ώς καί τά έπί τών αλλαχού
διατυπωθεισών γνωμών συμπεράσματα θα δημοσιεύσωμεν είς τό προσεχές τεύχος, ελλείψει
ήδη χοίρου.
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Συνήλθεν ή Γεν. Συνέλευσις τών Μετόχων τής
ΤραπέζηςΑθηνών,καθ’ήν άντεπροσωπεύθησαν 160,000
περίπου μετοχαί. Έν άρ/ή άνεγνώσθη ή εκθεβις τού
Διοικητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης,ήτις είς τά κυριώτερα οημεΐα έχε: ώς εξής :

Κνμεοι Μέτοχοι,
Κατάπληκτο: άκόμη καί συντετριμμένοι έξ οδύνης
έπί τώ ούτως άδοκητω θανάτω τού άγαθωτέρου τών
Βασιλέων, θεωρούμεν καθήκον έπιβαλλόμενον, όπως,
πριν ή είσέλθωμεν είς τά έργα, ο:’ ά συνεκλήθη ή πα
ρούσα Συνέλευσις, προσκαλέσωμεν αυτήν νά έκφράση,
μεθ’ ημών όλην τήν συμμετοχήν, ήν έλαβεν είς τό μέ
να τούτο εθνικόν πένθος καί όπως, έάν εύαρεστήται,
■Δηφίση, ΐνα μαρμάρινη προτομή τού Γεωργίου Α' στηΟή έν τή αιθούση τών Γενικών ημών Συνελεύσεων,δια
να ένθυμίζη πάντοτε κατά τάς συναθροίσεις ημών τόν
λαοφιλή Βασιλέα, όστις τοσούτο έπεδείκνυεν ένδιαφέρον διά πάσαν έν τή χώρα ημών πρόοδον καί όστις επί
ολόκληρον πεντηκονταετηρίδα μετ’ αληθούς πατρικής
μερίμνης διηύθυνε τάς τύχας τής πατρίδος, εύτυχήσας
τουλάχιστον πρό τού θανάτου του νά ϊδη πραγματοποιουμένην οϋεεώδη έπέκτασιν τών ορίων αυτής, χά
ρις εις τήν νικηφόρου προέλασιν τού ενδόξου στρατού
μας ύπό τήν κραταιάν ήγεσίαν τού νέου μαςΒασιλέως.
Μετά τήν έπιτέλεσιν τού θλιβερού τούτου καθήκον
τος είσερχόμεθα είς τήν έξέτασιντών λογαριασμών τής
ληξάσης χρήσεως, ο’ύς σάς ύποβάλλομεν, ώς συνήθως,
θέλομεν δ’ εϊσηγηθή ύμΐν εύρύτερον τά τού προγράμ
ματος τής οικονομικής καί διοικητικής άναδιοργανώσεως τής Τραπέζης, τό οποίον Οεωρούμεν ένδεικνυόμενον έκ τών περιστάσεων καί τών πραγματικών τής
'Εταιρίας υμών συμφερόντων.
Τό Συμβούλιου εξιστορεί μετά ταύτα τά τών κρί
σεων, αΐτινες άλλεπαλληλλο: επήλθον κατά τά τελευ
ταία έτη έν Αίγυπτο» καί ’Ανατολή, σχόντα φυσικώς
ουσιώδη έπίδρασιν καί έπί τών τής Τραπέζης.
Άλλ' ένω ή Οέσις δέν ήτο βεβαίως εύχάριστος ΰπό
τήν έποψιν τών συσσωρευθεισών ζημιών, μάς ένεθάρρυναν έξ άλλου λίαν σπουδαίως τόσον τό γεγονός κολοσ
σιαίας αντοχής, ήν έπεδείξατο ή Τράπεζα κατά τό διά
στημα τών τελευταίων κρίσεων, όσον καί ή ευκολία
μεθ’ ής συνεκεντρουσαμεν αρκούντως σημαντικός εισ
πράξεις, παρά τό έξαιρετικώ; αντίξοου τών περιστά
σεων. Έπί πλέον δέ καί κυριώτερον αί νίκα: τοΰ ένδο
ξου στρατού μα: ήλθον νά έξασφαλίσωσιν είς τήν χώ
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ραν μας έπέκτασιν συνόρων ανέλπιστου πρό ολίγων
άκόμη μηνώυ καί διανοίγουσαυ είς τόν 'Ελληνισμόν
ολόκληρον νέους καί εύρυτάτους ορίζοντας δράσεως.
Ευρισκόμενοι οθεν είς τάς παραμονάς μια; τοιαύτης
περιόδου, έπί πολύ έσκέφθημεν έαν έπρεπε νά έξακολουθήσωμεν έφαρμόζοντες τό πρόγραμμα τό οποίον
εϊχομεν χαράξει τών βαθμιαίων άποσβέσεων, ύποβάλλοντες χάριν τούτων τό μέρισμα τής Τραπέζης είς νέαν
έτι α'ισΟητοτέραν περικοπήν ή καί διακόπτοντες όλοσχερώς τούτο έπί δύο ή τρία έτη, ή έάν θά ήτο προτι
μότερου νά προβώμεν είς τό ριζικόν μέτρου τής άμέσου
άποσβέσεως τών ζημιών πρός έξυγίανσιν τού Ενεργη
τικού μας, όπως ένισχυομένου συγχρόνως καί διά νέων
υλικών μέσων εΰρεθώμεν έτοιμο: νά έπαναλάβωμεν
άρτίαν τήν δράσιν ήμών καί τήν διανομήν τών μερι
σμάτων μας έν τή νέα περιόδω έργασιών, ήτις αναμέ
νεται έν όλη τή ’Ανατολή άμα τή συνομολογήσει τής
«ρί*ν·,
,
....
Τους επί τού ζητήματος τουτου υμετερους οισταγμούς διεσκέδασαν κυρίως οί έν Γαλλία φίλοι μας,οϊτινες
άντιπροσωπεύουσιν έμμέσως τήν πλειονοψηφίαν τών
μετόχων μας, ειχον δε κατά διαφόρους περιστάσεις τήν
ευκαιρίαν νά έκτιμήσωσι τήν ζωτικότητα τής Τραπέ
ζης ήμών, καί δή καί τελευταίως έξ άφορμής τής άπό
κοινού γενομένης λεπτομερούς μελέτης καί έκτιμήσεως,
συμπέρασμα τής όποιας υπήρξαν αί άποφάσεις. ας ΰποβάλλομεν ύμίν σήμερον πρός έξασφάλισιν τής άμέσου
έξυγιάνσεως καί άναδιοργανώσεως τής Τραπέζης διοικητικώς τε καί οίκονομικώς.
Έπιθυμοΰντες, ώς έρρέθη, νά ήμεθα έτοιμο: καί ύλικώς ένισχυμένο: διά τήν επανάληψιν τής δράσεως τής
Τραπέζης, άμα τή καταπαύσει τού πολέμου, προσεπαΟήσαμεν νά συνδυάσωμεν τό έργον τής έξυγιάνσεως
μετά συγχρόνου αύξήσεους τού μετοχικού ήμών κεφα
λαίου, δι’ ή: άποκατασταθήσετα: τούτο καί αυθις εις
60,000,000, εΐμεθα δ’ εύτυχείς όυνάμενοι νά σάς
άναγγείλωμεν, οτι παρά τήν άβεβαιότητα τής διεθνούς
καταστάσεω: καί τάς έκ ταύτη: εύνοήτους δυσχέ
ρειας. ήδυνήθημεν χάρις εις τήν άμέριστον συνδρομήν,
ήν άπαξ έτι παρέσχον ήμίν οί έν Παρισίοις ήμέτερο'
φίλοι, νά έξασφαλίσωμεν όριστικώς τήν άμεσον καί ε;
ολοκλήρου πραγματοποίησιν τού συνδυασμού τούτου,
είς όν συμμετέσχε καί ή 'Εθνική Τράπεζα τής Ελ
λάδος κατα δ io εκατομμύρια.
Φροντίς έλήφθη παρα τού Συμβουλίου σας, όπως

•διαφυλαχθή ύμίν είς τό άρτιον δικαίωμα προτιμήσεως
επί τών εν λόγω 150,000 νέων μετοχών, αΐτινες έκδοθήσονται μετά τοκομεριδίου πρώτης εξαμηνίας 19! ί.
θά λάβωσ: δε τόκον 5ο)ο έφέτος διά τήν χρονικήν πε
ρίοδον, ήτις θέλε: μεσολαβήσει άπό τής ήμέρα: τής
καταβολής μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1913.
Οΰτω παρέχεται ύμίν τό μέσον εϋρείας συμμετοχής
εις συνδυασμόν επιτρέποντα τήν είς τό άρτιον άπόκτησιν μετοχών, αΐτινες καί ήδη διατιμώντα: άρκούσας ύπερ τό άρτιον μονάδας, άλλ’ είναι λογικόν νά
τύχωσιν έτι μείζονος ύπερτιμήσεως μετά τήν πραγμα
τοποίησή τού συνδυασμού τούτου, πρό πάντων έάν
άποκαθισταμένης ταχέως τής ειρήνης, έπακολουΟήση ή άναμενομένη περίοδος ησυχίας καί ομαλών
έργασιών, η; βεβαίως θά έπωφιληθή κα: ή ήμετέρα
Τράπεζα λόγω τής εξαιρετικής Οέσεως, ήν έχει έν όλη
τή 'Ανατολή

’Αλλ’ ή άναδιοργάνωσις τής Τραπέζης, είς τήν με
λέτην τής όποιας άπό πολλού καταγινόμεθα, πρόκει
ται νά συμπληρωθή καί διοικητικώ;, διά διαφόρων
μέτρων, ών πολλά πρό πολλού ήδη άποφασισθέντα
εδεησε νά άναβληθώσιν ή νά άφεθώσιν ημιτελή, ένεκα
τών διαφόρων κρίσεων καί τοΰ μεσολαβήσαντος πολέ
μου. Εκτός τούτου όμως ένομίσαμςν, οτι ένεδείκνυτο
να συνδυάσωμε ι μετά τού έκτεθέντος προγράμματος
οικονομικής άναοιοργανώσεως καί σειράν διοικητικών
μεταρρυθμίσεων τάς όποιας έπίσης άπό πολλού έ/ομεν
ύπό μελέτην.
Αί μεταρρυθμίσεις αυται, είς ας άφορώσιν αί ύποβαλλόμενα·. ύμίν σήμερον τροποποιήσεις τού Κατα
στατικού, περιστρέφονται περί δύο κύρια σημεία:
®
V άργάνωσιν συστηματικωτέρου καί ούσιαστικωτερου ελέγχου τών ήμετέρων ύποκαταστημάτων καί
έργασιών έν γένει άπο μέρους τού Γαλλικού στοι
χείου, τό οποίον, καθώς γνωρίζετε, ένδιαφέρετα: διά
4Λΐγαλε-.τέςαν όσημέρα: άναλογίαν τού κεφαλαίου ήμών,
εις τρόπον ώστε ενώ θά παρέχητα: ούτως εύλογος ικα
νοποίησες »ις τά Γαλλικά κεφάλαια, θά καρπώμεθα καί
ημείς τα αγαθά άτοτελέσματα ένός έπί πλέον έλέγχου
καί ενεργοτέρας παρεμβάσεως τών Γάλλων συναδέλφων
μα; είς τά σπουδαιότερα ζητήματα.
β’) Τήν άναδιοργάνωσιν τής Κεντρικής Διοικήσεως
κατά τό ύπόδειγμα τών μεγάλων Γαλλικών Τραπε
ζών, ήτις θά έχη ώς συνέπειαν τή·! έξασφάλισιν κρείτπονος Λειτουργίας τών διαφόρων υπηρεσιών καί τήν
συγκέ-,τρωσιν όλων τών εξουσιών έν τώ Διοικητικώ
Συμβουλίω.
ΊΙ πρώτη κατηγορία τών προτεινομένων μεταρρυθ
ΐείσιων περιλαμβάνει τά ακόλουθα κυρίως μέτρα :
α ) Καθιερωσιν διά τού Καταστατικού τής συμοώνως_ τή αποφάσε: τής Γενικής ύμών Συνελεύσεως τής
2)15 Μαρτίου 1911 έγκατασταθείσης έν Παρισίοις καί
λειτουργουση; έκτοτε ’Επιτροπής καί ένίσχυσιν τής
’Επιτροπής ταύτης όπως δύναται συστηματικώτερον νά
παρακολουθή τάς εργασίας τής Τραπέζης καί νά γνωμοοοτή επί τών σπουδαιοτέρων θεμάτων.
β’) "ϊ’δρυσιν έν Παρισίοις Υποκαταστήματος, οπερ
ΖΡηαίμεύον συγχρόνως ώς όργανον τής έν Παρισίοις
Επιτροπής, θά δυνηθή πρός τούτοις, έλπίζομεν, ού
μόνον τά πολλαπλά έν Γαλλία συμφέροντα νά έξυπηΡ*"ήσΐ1> “^·λά νά χρησιμεύση σύν τώ χρόνω ώς άληθής
σύνδεσμος μεταξύ τού Γαλλικού κεφαλαίου καί τών
Ελληνικών ύποθέσεων, είς άς τοσοΰτον εϋρείς όιανοίγοντα: έν τώ μέλλοντι ορίζοντες.
Καί τέλος γ’) Διορισμόν ένός νέου Γάλλου συμβού
λου, εις 0ν θέλε: προβή τό Συμβούλιόν σας μετά τήν
εΤΧ?1,:ν °ιά Β. Διατάγματσς τών ύποβαλλομένων ύμίν
σήμερον μεταρρυθμίσεων τού Καταστατικού καί όστις
ύποβληθήσεται, ώς είκός, είς τήν έγκρισιν προσεχούς
ύμών Γενικής Συνελεύσεως.

Ή δευτέρα κατηγορία τών μεταρρυθμίσεων άποβλέπ·: κυρίως εις την συγκέντςωσιν πασών τών εξουσιών
διά τήν διοίκησιν τών έταιρικών συμφερόντων είς τό
Διοικητικόν Συμβούλιον, καταργουμένης τής έκ τής
Γενικής Συνελεύσεως έκπηγαζούση; Γενικής Διευθύνσεως καί καθιερουμένου διά τού Καταστατικού μα; τού
Συμβουλίου Διευθύνσιω;, όπερ έγκατασταθέν καί λει
τουργούν κανονικώ; ήδη πρό τριετία; περίπου, άπεοείχθη χρησιμώτατος οργανισμό;, κτε έξασφαλίζων τό
ένιαΐον εν τή Διευθύνσε: καί έπιμελεστέραν παρακολούθησιν τών έργασιών.
Έπί τή ευκαιρία προσετέθησαν καί άλλα: τινες δια
τάξεις τείνουσαι έπίσης είς τήν βελτίωσιν τής όλης
διοικητικής όργανώσεως διά μείζονος συμμετοχής τών
Συμβούλων έν τώ Συμβουλίω Διευθύνσιω; καί διά τής
εισαγωγής ύπέρ τών άπόντων συμβουλών τού δίκαιε.»
ματος τού δ:' άνταποκρίσεως ψηφίζειν, τέλος δέ ή
εγκατάστασις έξαετούς άντί τριετου; χρονου υπηρεσία;
διά τούς Συμβούλους καί ό διορισμό; δύο άντί ένός
αντιπροέδρων.
Κρίνομεν περιττόν νά εκταθώμεν έπί τών λεπτομε
ρειών τού 'Ισολογισμού μας καί επί τών έργασιών μα;
εν γένι:. Ή σύγκρισις τών αριθμών τού ύπό κρίσιν
’Ισολογισμού πρός τούς τού προηγουμένου έτους κα
θώς καί εκείνων, ού; παρουσιάζουσίν ύμίν οί ώ; συνή
θως έν τέλε: τής παρούσ-η, παρατιθέμενοι στατιστικοί
πίνακες, θά σά; έπιτρέψη νά άντιληφθήτε τήν έπιδρασΐν, ήν εσχεν έπί τών εργασιών μα; ή πλήρης άνησυχιών περίοδο;, ήν διερχόμεθα και ήτις φυσικόν ήτο νά
περιορίση ούσϊωδώ; τα; μετά τών εμπολέμων συναλλαγά; τού ’Εξωτερικού καθώ; καί τά; εργασία; έν
γένει τόσον έν Έλλάδι όσον και έν τή λοιπή 'Ανα
τολή.
Αί δυσμενείς αυται συνθήκαι έξακολουθούσι, τό εν
νοείτε άριστα, κα: κατά τήν διαρρευσασαν μέχρι τούδε
περίοδον τού άρχομένου ’έτους, έν τούτοις γενική κρα
τεί πεποίθησις ότι ριζική Οέέε: έπέλθει μεταβολή εις
τήν κατάστασιν άμα τή συνομολογήσει τής ειρήνη;,
ήν γενικώς έλπίζετα: ότι θά διαδεχθή αμέσως ζωηρά
περίοδος εργασιών. Πεός ταύτην δ’ άποβλέποντες πα-,
ρεσκευάσαμεν καθ’ ά έξεθέσαμεν ύμίν ήδη τό ύποβαλλόμενον ύμίν πρόγραμμα τής πλήρους διοικητική; καί
οικονομικής ένισχύσεω; τής Τραπέζης έπι στερεωτέρων βάσεων.
Εινε εύνόητον, ότι ή παραδοχή τού προγράμματος
τούτου επιβάλλεται, έά» έπιθυμώμεν νά διαφυλάξωμεν
εις τήν ήμετέραν Τράπεζαν τήν δράσιν καί τήν πρωτο
βουλίαν, εί; ά: δικαιούται νά άποβλέπη λόγω τής
ήδη κεκτημένης εξαιρετική; θέσεώ; τη; έν τή ''Ανα
τολή,
"Εχομεν όντως πάντα λόγον νά έλπίζωμεν οτι ή
δράσι; ήμών θά εύρη ευνοϊκόν έδαφος εΐ; όλα τά κέν
τρα, έν οί; εΐμεθα εγκατεστημένοι, έάν μετά τάς ταραχάς, τά; έπαναστάσει; καί τούς πολέμους, έξ ών ύπέφεραν κατά τήν τελευταιρν εξαετίαν, έπέλθη τέλος καί
είς τά μέρη ταύτα περίοδος ηρεμίας, καθ’ ήν θά δυνηθώσ: ταύτα νά άπολαύσωσ: τών αγαθών τής ειρήνης
καί νά άναπτυχθώσιν κατ' εύθύν λόγον πρός τόν φα
νερόν οργασμόν, δν εχουσ: πρός έργασίαν καί πρόοδον.
Άλλο»; τε ή διά τών θαυμάσιων έπιτυχιών τού στρα
τού μα; έξασφαλισθείσα έπέκτασις τών ορίων τής χώρας
καί τής ελληνικής επιρροής έν’Ανατολή θέλε: καταστή
δι’ ημάς αναμφιβόλους έπωφελής έν τή νέα περιόδω,
ήτις τόσον ένδόξως άρχιζε: ύπό τήν στιβαράν χείρα τού
νέου μα; βασιλέως Κωνσταντίνου τού Δωδεκάτου. Ό
νέο; ήγεμών, δστι; ύπήρξε μέγας πρίγκηψ και (οδή
γησε τόν στρατόν μα; εί; τάς άναγεννησάσας τήν Ελ
ληνικήν φυλήν νικάς, έσται αναμφιβόλους καί μέγα;
βασιλεύς, οδηγών τόν λαόν του είς άναλόγους έπιτυχίας έν τοΐς βργοι; τής ειρήνης.
Σημειωτέον, ότι έάν ήμεθα αισιόδοξοι διά τό μέλ31

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

λον τής χώρας ήμών δέν βασιζόμενα μόνον έπί τής
προσδοκωμένης εδαφικής έπεκτάσεως τοΰ Βασιλείου
άλλά καί έπί τής έπιδειχΟείσης ΰπό τοΰ τόπου αξιο
θαύμαστου αντοχής κατά τήν παρούσαν κρίσιν. ΙΙράγματι. έξ ένός μέν ή τιμή τοΰ χρυσού έμεινε σταθερά
καί καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου, παρά τάς
ΰπό τοΰ Κράτους γενομένας φυσικός άλλως τε Ουσίας
πρός άντιμετώπισιν τών έκτακτων αναγκών, ά; εδημ'.ούργησεν ό πόλεμος, εξ άλλου δέ ό τόπος δεν φαί
νεται ποσώς εξαντλημένος καί παρα τήν άπό έξαμήνου
διαεκοΰσαν έπιστράτευσιν 200,000 περίπου ανορών, αί
έργασίαι ίξακολουΟούσι περιωρισμέναι μεν βεβαίως
άλλ’ αρκούντως κανονικώς καί χωρίς νά γίνεται ή λίαν
μέτρια χρήσις τών ευεργετημάτων τοΰ δικαιοστασίου.
Εινε αληθές, οτι παρα τό πλευράν τή 'Εθνικής μας
Τραπέζης, ήτις πρωτίστως άνεδείχΟη αληθής οικονο
μικός κολοσσό-, καί αί λοιπαί τής χώρας Τράπεζα·.
προσεπάΟνσαν έν τώ μέτριο τοΰ δυνατού νά έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας τής πελατείας των, ούχ’ ήττον
όμως δέν είνε άμφισβητήσιμον, ότι ή χώρα ήμών
έδωκεν έν τη περιόδω ταύτη θαυμαστά αληθώς δείγ
ματα οικονομικής άντοχής καί ζωτικότητας, άτινα δι
καιολογούσε φρονοϋμεν αρκούντως τήν ήμετέραν αισιο
δοξίαν.

ποιοίμενα: Οά δώσωσι τήν προσήκουσαν λυοιν εις την
κατά τόν παρελθόντα Αύγουστον άναφυεΐσα, γνωστήν
διαφοράν, ύπόσχονται δέ μείζονα έν τώ μέλλοντι έξασφάλισιν εις τά έν τή επιχειρήσει ενδιαφερόμενα κε
φάλαια.
Πριν ή κλείσωμεν τάς γραμμάς ταύτας θεωρούμεν
καθήκον έπιβαλλόυ ενον νά σας παρακαλέσωμεν, όπως
ένώσητε μεθ’ ήμών τά δάκρυα σας έπί τού νωπού έτι
τάφου τριών έκ τών υπαλλήλων τής Τραπέζης. τών
Γ. Βατιμπέλλα, Κ. Τσικλητήρα καί I'. 'Ανδρονίκου,
οϊτινες εύραν 'ένδοξον θάνατον κατά τόν πόλεμον. Ιϊρός
τούτοις δίκαιον είνε νά έκφράσωμεν έξ ένός μέν ειλι
κρινή συγχαρητήρια είς τους ΰπό τάς σημαίας ΰπηρετοΰντας 164 άκόμη υπαλλήλους ήμών, οϊτινες πάντες
έκαμαν τό καθήκον των, τινές δέ καί επληγώΟησαν
σοβαρώς, άφ' ετέρου δ’ή ευαρέσκειά σας είς τό λοιπόν
προσωπικόν τής Τραπέζης, τό όποιον είργάσΟη διπλασίως, όπως άναπληρώση τούς έπιστρατευΟεντας συνα
δέλφους του χωρίς νά ΰποβληΟή ή Τράπεζα εις τό Βά
ρος τής άναπληρώσεως αυτών, τούΰ’ οπερ και επετρεόε τήν έξακο/.ούΟησιν τής μισΟοδοτήσεως τών ύπό τάς
σημαίας ΰπηεετούντων, ΐνα μή ΰποστώσιν αί οικογέ
νεια: αύτών ύλικάς στερήσεις έκ τού πολέμου.

Αί λοιπαί εργασία:, είς άς ένδιαφερόμεΟα ήσΟάνΟησαν πάσα:, ώς ήτο επόμενον, τόν αντίκτυπον τής
οξείας κρίσεως, ήν διερχόμεΟα, άλλ' ούχί κατά τρόπον
ώστε νά δύναταί τ:ς τό παράπαν ν’ άνησυχήση περί
τοΰ μέλλοντος αυτών. Άπ" εναντίας μάλιστα έχομεν
πάντα λόγον νά έλπιζωμεν ότι καί αότα: αποκαΟισταμένης τής ειρήνης Οά άπολαύσωσιν έτι μείζονος ευημε
ρίας έκ τής γενικής βελτιώσεως, ήτις άναμένεται διά
πάσας τάς Ελληνικός εργασίας.
Ιίάν ο,τι άοορά είδικώς τήν Προνομιούχου’Εταιρίαν
Σταφίδος όφειλομεν νά μνημονεύσωμεν, ότ: ΰπαρχουσ:
πολλαί έλ.τίδες νά έπέλ.Οη ταχέως συνεννόησις μετά
τής Κυβερνήσεως έπί νέων βάσεοιν, αΐτινες πραγματο-

Μετά τήν άνάγνωσιν καί τής έκΟέσεως τών 'Ελεγ
κτών, διεξή/Οη μακρά συζήτησες, διαφόρων μετόχων
λαβόντων τόν λόγον, παρεσχέΟησαν οέ λεπτομερείς
εξηγήσεις ΰπό τής Διοικήσεως τής Τραπέζης. Μεθ’ 3ή Γενική Συνέλευσις ένέκρινε παμψηφεί ολόκληρον
τήν ΊΙμερησίαν Διάταξιν καί τόν ΰπό τοΰ Συμβου
λίου προτεινόμενον συνδυασμόν τής Οικονομικής και
Διοικητικής άναδιοργανιΰσεως τής Τραπέζης, ώς έπίσης
καί τάς ύποβληΟείσας τροποποιήσεις τού Καταστα
τικού.
Προέβη μετά ταύτα είς τήν έκλογή" δύο Συμβού
λων. έκλέξαν καί αυθις τούς κ. κ. Έμ. Μπενάκην και
Εύστ.'Εύγενίδην.

ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ET/llFElrt
ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΑΘΜΝίΐΝ

KINEMACOLOR

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή Έ).λη>·ικη Εταιρεία 'Αεριόφωτος 'Αθηνών λαμ
βάνει τήν τιμήν νά φέρη είς χνώσιν τοΰ κοινού ΰιι άπό
τήί προσεχούς Δευτέρα; 3η; Μαρτίου θέλει παραδίδη
το είς αυτήν παραγγελλόμενον κώκ κατ’’ οίκον, εντός
οάκκων /σφραγισμένων διά μόλυβδου.
Τό κοινόν παρακαΐεΐται νά ΰχη ύπ' οψιν του οτι τό
παραγγελ.θ'εν κο>κ θ’ άποτίθηται εί; τήν αποθήκην έκα
στου (υπόγειον ή κατάστημα) ΰπό τον καρραγωγέοι; άνευ
ούδεμαϊς προσθέτου πληρωμής, πρός δε νά έξετάζη κα
λώς έάν αΐ.έπί τών οάκκων έκ μολΰβδου σφραγίδες είνε
ανέπαφοι, ν' άπορρίπτη δέ πάντα άποσφραγωθέντα σάκκον καί ν’ άναφέρη τό γεγονός είς τό εργοστάσιου τής
'Εταιρείας.
Τό κώκ θά μεταφέρεται κατ' οίκον διά παραγγελίας
τριών τουλάχιστον οάκκων.
Αί παραγγελίαι δέον νά γίνωνται
Ιον) Είς τό έπι τής γωνίας τών οδών 'Ομήρου καί
Σταδίου κατάστημα τής 'Εταιρείας.
2ον) Διά τοΰ Ταχυδρομείου.
3ον) Είς τό έπί τής όδοΰ ΤΙειραιώ; εργοστάσιου τής
'Εταιρείας.
Αί τιμαί ώρίοθησαν ώς ακολούθως :
Κώκ χονδρόν, έκαστο; /σφραγισμένο; σάκκος έκ 30
οκάδων δρ. 2,30.
Κώκ τεθραυσμένον (μέτρων καί φιλάν) έκαστος /σφρα
γισμένος σάκκος έκ 30 όκ. δρ. 2,60.
(’Εκ τοϋ Γραφείου τής Εταιρείας)
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,,Π ΑΛ.Λ
'Οδός Σταδίου
Ειδικού κτιρίου με τελείαν ηλεκτρικήν ετγκατάατααιν.— Έντονοι ττροβολαί.—■ Χρωματισται
ταινίαι.— Τά σπουδαιότερα 'ΕλΧηνικά σύγχρονα
-γεγονότα. —Κέντρου αριστοκρατικόν.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΗ

ΤΡΟΠΑΙΑ
Έκδοσις καλλιτεχνικωτάτη τοΰ τυττο-γραφείον
• Εστίας». — Σελίδες 240.—Ποιήματα 110
αφιερωμένα ε'ις την Α. Μ. τόν Βασιλέα Κων
σταντίνου, ενμευώς άττοδεχθέντα τήν άφιέρωσιυ.
— Εξυμνείται άττας ό κατά ξηράυ και θάλασ
σαν αγών.

Υπότιτλοι ■. Ό 3ΐό^εμος.—ΤΚράτη.—Τα
Τρία σΑΓησίά. — 'β^^ηνικοϊ δρύ^οι. —
£κόρΐΒΐα.
Τιμή δρ. 3. 2)ιά ζούς αυνδρομηζάς τής
•Τ/ΐινακοδήκης» έ}αιρετικη βκαπωσις 25
τοΐς ο)ο.

φου όπλίτου φοροΰντος θώρακα κράνος καί κρατούντο;
ιίσπίδα έπίσης έπί τής στήλης υπάρχουν καί ίχνη επι
γραφής, 6) μεγάλη στήλη μετ' άνθε/ιίου καί άναγλύφοι·
Έν συνεδρύι τής Ιταλικής αρχαιολογικής σχολής ό
ίππέονς. Έκ τής θέσεως Τοπαλιάνης, 7) στήλη φέρουσα
κ. Ιίερνίε ώμίληοε περί τών έν Γόρτυνι τής Κρήτης έρ
έπιγραφάς 2ΟΟ περίπου στίχων έκ τών τεσσάρων πλευρών
γασιών του, άς άπό έτιΰν έκτελεϊ, ό κ. ΐΐάτοε περί Καάπελευθερωτικάς μεγάλα; ϊδιάζοντο; περιεχομένου, 8)
μαρίνης έν Σικελία και ό κ. Όλιβέριο περί δυο α>’εκαναθηματική στήλη Ηρακλέιος μετά 17 στίχιον επιγρα
δότιον έπιγρατγών έκ Γόρτννος τής Κρητης.
φής, 9) έκ Σέλους μεγάλη επιτύμβιος στήλη Φιλίππου
— Ό τμηματάρχης τοΰ ‘Αρχαιολογικού τμήματος έν
υίοΰ τοΰ Δημάρχου. Καί έκ τού χωρίου Λιβαδίου τού
τιί> Ύπουργείιρ τής ίίαιδείας κ. Αεονάρδος έζήτηοε
Όλυμπου, ΙΟ) δύο ανάγλυφα, Ιππείς βάλλοντες μέγαν
τήν απαλλαγήν τον. Διάδοχός του φέρεται ό κ. Κουίίιγιν περιτνλιγμένον είς κορμόν δένδρου καί 11) δύο
ροννίώτης.
- - Αί έν Κερκϋρρ διενεργοϋγιεναι άνασκαφαί ΰπό τοΰ ιππείς, ών έναντι γυνή.
Τά δύο τελευταία κατεοχέίλησαν είς χεϊρας χωρικού
Γερμανικού ’Αρχαιολογικού Ίνοτιτούτον έξηκολούίλησαν
τίνος, ώς κα! στήλη αναθηματική άποσταλεΐσα εί; Τύρείς τόν ίδιον χώρον τον ναού τής Γοργούς. Β.Α. τοΰ
νιιβον.
ναόν ανεκαλνφΟη τοίχος άποτελών μέρος τοΰ άρχαιοτέΚατά νεώτερον τηλεγράφημα τοΰ ίδιοι· εφόρου
ρου περιβόλου. Έπίσης ευρέδησαν καί πήλινα τεμάχια
ανευρεθησαν και 14 άλλα >·εα ευρήματα είς Έλαοοώνα,
και αγγεία αρχαϊκής τέχνης.
'Ν ’I αρχαιολογική συλλογή περιλαμβάνει ήδη 7.6 λίθινα
Αί άνασκαφαί Οά ένεργηΟοΰν δλοτελώς καί άπονοιάαντικείμενα.
ζοντος τοΰ Αύτοκράτορος.
— Είς τό χωρίου Καλαλάρ τής Λαρίσαης άνευρέθη
-— Κατ * άνακοίνωαιν τοΰ έν Θεσσαλονίκη εφόρου τών
τάφος αρχαίος εντός τοΰ όποιου εΰρέθησω· όλα τά ιΐοτα
αρχαιοτήτων κ. .1 Οικονόμου ή αρχαιολογική συλλογή
άνθροιπου κατα σειράν, πλησίον δέ τών *.το·λΰι· μικρίιν
Θεσσαλονίκης έπλοι τίοίλη ιά ιά έςής ευρήματα'
άγγεΐον.
1) Πλάξ επιτύμβιος έκ τού Ιημοτικοΰ Νοσοκομείου
— Έν ΙΙειραιεϊ εις τινα οικίαν κατεσχέθησαν δύο επι
Θεσσαλονίκης, μνημρνεύουσα Αΰρήλιον ‘Αφροδίσιον. 2)
τύμβιοι πλάκες, άναγό/ιεναι είς τήν Ιην π. X. έκατονΚεφαλή εικονική άνδρός Ρωμαίου γενειώντος. 3) Έξ
ταιτηρίδα, /ιεγάλης άρχαωλογικής αξίας.
Άοβεστοχωρίου μετεκομίοδη πλάξ έπιτΰμβιος τής ΙΙαΗ πρώτη πλάξ, ύφους 1 καί 30, φέρει τήν εξής επι
ριανίκης ίδρυΟεϊσα ΰπό τοΰ αδελφού Συμφόρον καί τοΰ
γραφήν :
συζύγου Στρυινου, γλοισσικώς άξια προσοχής. 4) “Εξωδι
"'Αρχιστράτηγος Φίλωνος
Άντίκονδε...»
μετακομιοΆεϊοα μικρά άναίίηματική επιγραφή ιΐορυρονόII ετέρα πλάξ ύφους 0,80 καί πλάτους 0,60 είνε
μων, άναίίέτιον '·τϊ·ν πολώναη ίίεοΐς καί τή πόλει, άρχιανεπίγραφος και άπεικονίζει έν άναγλύφιρ^Κρωμαχίαν.
τεκτονούντος Ίσλάου Άπολλοφάνου Μηταίον. 5) Αύτόδι
— Είς τό Ηπειρωτικόν χωρίον Βινιά δύο ώρα; άπέλίίίος επιτύμβιο; Μένδιος έ'χωι· τήν επιγραφήν εντός
χον τή; ΙΙρεμετής ή άξίνη του γεωργού εφερεν εις'φώς
πλαισίου καί άνωίίεν ανάγλυφοι· άποκεκρονμένον. 6)
αγαλμάτων τοΰ ΙΙρακλέους καλής τέχνης κα! χάλκινο»
Άΐ’άγλιφον επιτύμβιου νεανίου έν χιτώνι καί ίματίω έν
θώρακα Είς τό Ηπειρωτικόν έπίσης χωρίον Μυρίτοα
έκτύπτρ εργασία, έ'χεν έν τςο έδάφει δεξιά πρόσωπον άιά0 "7*/ ανέοκαφεν άγαλμα γυναικός, κρατονοης είς τήν
γλνφον παιδός περίλυπου ορίλού καί ιίριστερόν κρόταφον
περιοπωμένου καί βραχύ ένδεδυμένου χιτιώνιον. 71 Μένα δεξιάν παιδιού, στερούμε>·ον κεφαλής. Καί τά τρία ευρή
άνάγλυφον έπιτύμβων γυναικός καΟημένης καί άνδρός όρ- ματα άπεστάληοαν είς 'Ιωάννινα.
Η πληθΰς τών άρχαωλογικών ευρημάτων Θεσσα
ϋού έν έκτϋπφ εργασία εχον αλλας μορφάς καί σύμβολα
λονίκης καθιστή. έπείγσυσαν τήν άνε-γεροιν έκεΐ Μουσείο»·.
πρότυπα ά'ίιο προοοχής. Κάτω επιγραφή Λατινική. 3)
ΙΙδη μελετδται ή άντιγραρ’ή καί ή εκδοσις όλων τών
'Ανάγλυφου έπιτύμβων παριστόν νεανίαν έφιππον όρέν Τ.ή Μακεδονική Μητροπιίλει κειμηλίων τής Βυζαντι
μοιντα πρός δεξιά έναντίον κάπρου, καίλ" ού φέρεται καί
νή; εποχής. Τ·> έργον θά έκτελεοθή ΰπό τοΰ άρχιτέκκύων. Δεξιά νεανία; ίματιοφορών. Έν τ<ρ έδάφει δένδρου
τονος κ. Ευγενίου, θά έπιβλέψη δέ ό κ. Άδαμαντίου.
άνελιοσομένον οφεω; καί !)) Κορμός 'Αφροδίτης άνα~ Εί; τήν θέσιν Κυριαζάσα τή; Άριης άνευρέθη
δνομένης.
πήλινου άγγεΐον μετά 204 αργυρών νομισμάτων κα! Μις
— Ο έκ Σύμης κ. Ν. Χαβιαράς, άπέστειλεν είς ‘Αθή
χρυσού, πάντων βυζαντινής έποχής.
νας δύο παπύρους ίί α δημοσιενθώσιν έν τή » 'Αρχαιολο
Ο Φουζέρ διωρίσθη διευθυντής τής ΓαΙ.λική;
γική έφημερίδιο. Ο! πάπυροι οΰτοι προέρχονται έκ Φααρχαιολογική; οχτλή; ‘Αθηνών, αντί τού κ. ‘Ωμόλλ διο·
γωύμ (Κροκοδείλων πόλις).
ριοθέντος Διει θυντοΰ τής Έθν. Βιβλιοθήκης. Ό κ. φου
Ό μέν είς είναι επιστολή, δΓ ής Πολυδεύκης τις έκ
ζέρ υπήρξε παλαιός εταίρο; τής ενταύθα Γ,ύ.λ. σχολής κα!
Μητροπόλεοι; τής Φρυγίας ομολογεί ότι πωλήοας όνον
είνε συγγράφει·; περισπούδαστου περί Μαντινείας έργου.
αρρενα ελαβε 166 άργυρος δραχμής. Ή έπιοτολί) έγράφη
τϊί 23η μηνάς Μεσορή /Αύγουστου) 180 μ.Χ.έπί Άντω-ffνίνου τοΰ φιλοοιίφου (Μάρκου Αΰρηλίου) καί Κομμόδου.
Ό <5έ άλλο; πάπυρος είναι έγγραφον, δι' οΰ έγκαλεΐ
τις τους μισθωοαμένους τόν παράδεισον αυτού, όιόιι τουΕίς τήν πλημμύραν τών πολεμικών οτίχων, είς ήν
γήααντες δέν κατέβαλαν αϋτφ μίσθωμα, εΐ καί παρήλύλον
ουνηγωνίοθηοαν γνωστοί καί άγνοωτοι ποιηταί, προστί
πέντε μήνες, κατέλιπον δέ καί τόν παράδεισον αφύλακτον
θεται καί ό τόμος «ΙΙατρές·, σιά.λοχή ποιημάτων πα
άποπέμφαντε; τόν φύλακα.
τριωτικών τού παρ’ ΰμΐν ιψωστοτάτου καί έγκριτου φυ— Έν Ρύδιρ άνεκαλύφθη μικρός πάπυρος περιέχων
χιάτρου κ. Άντ. Μαυρουκάκη. Οί στίχοι του οφείλον
συμβόλαια αγοραπωλησιών. Ό πάπυρος ούτος θά δημοται είς τάς έκ τοΰ νικηφόρου πολέμου εντυπώσεις, αί
οιευθή είς τήν «'Αρχαιολογικήν εφημερίδα·'.
όποΐαι έξαίρονται είς έμπνεϋσεις. Τό πατριωτικόν αί
—'Ο έφορος τών ‘Αρχαιοτήτων Έλαοοώνος σγγελλει,
σθημα κυριαρχεί αγνόν, άνεπιτήδεντον, γοργόν.
οτι μετεφερεν είς το έκεΐ Μουσεΐον 11 νέα αρχαιολογικά
ευρήματα, τά άκόλονθα:
Έκ τού χωρίου Μπαϊρακλή Όλυμπου, 1) μία στήλη
«Τό ζωντανό πτώμα» Λρβ/ια τού Λ. Τολστόη,
120 οτίχων περίπου, έπιγεγραμμένη δΓ απελευθερωτι μετάφρασις έκ τοΰ Ρωοαικοϋ Νίκου Καοτοινοϊ:. Τό
κών επιγραφών. 2) εν μέγα βάθρου κυβικόν. Έκ τού
δραμα τούτο τοΰ Ροιοσου φιλοσόφου, ευρεθέν (ΐετά τόν
χωρίου Σέλους, 3) ναΐσκος μετά ίππέω; όρμοΰντος, πρό;
θάνατόν του, στρέφεται περί τά κοιναινικά ζητήματα, τά
δένδρου περί τό όποιον υπάρχει όφις, δύο κι'-νες αντι θίγοί'τα τόν Ρωσσικόν λαόν. Ή μετάφρασις άτυχώς μαλμέτωποι, 4) άνθέμιον στήλης, 5) στήλη μετ’ άναγλύλιαρίζει.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

NErtl ΕΚΔΟΣΕΙΣ

★

Kai πέμπτος τόμος Διηγημάτων τοΰ Α. Παπαδιαμάν τ η έξεδόθη, ό « Πεντάρφανος». Ό τόμος περιλαμ
βάνει οκτώ έν όλοι διηγήματα. "Ολα φέρουν την σφραγίδα τής εκλεκτής ιδιοφυίας τοΰ μεγάλου διηγηματογράφου, τοΰ Δίκενς τής Ελλάδος. Ή έκδοοις έγένετο ΰπό
τοϋ κ. Φέξη.
Έξεδόθηοαν πρός τούτοις και δύο άλλοι τόμοι διηγη
μάτων τοΰ Παπαδιαμάντη, ό μέν τιτλοφορούμενος έκ τοΰ
πρώτον έν τιμ τόμο,: διηγήματος «Τά Χρίάτούγενα τον
Τεμπέλη», ο δέ περιέχων «Πρωτοχρονιάτικα διη
γήματα». Τό πλεΐστον τοϋ πρώτου τόμον καταλαμβάνει
εκτενές διήγημα «Βαρδιάνος οτάΣπόρκατ λίαν ενδιαφέρον.
Έκδοοις Γ. Φέξη.
*

Τό πρώτον βιβλίον έντυπώσεων τοϋ πολέμου υπό δη
μοσιογράφου έξέδωκεν ό διευθυντής τοΰ βιβλιοπωλείου
* Εστία» κ. 1. Κολλάρος. Ό τόμος έκ σελ. 220 έπιγράφεται «Άπό τά πεδία τών μαχών», εινε δε ση
μειώσεις επισκέπτου ευθύς μετά τόν πόλεμον, άπό Λαρίσοης μέχρι Θεσσαλονίκης, γραφεΐοαι ΰπό τοΰ κ. Γ.
Τσοκοπούλου. Σχετικοί πρός τό κείμενον πολεμικοί εικό
νες κοσμοΰν τό βιβλίον, τό όποιον μετ * ένδιαφέροντος
άναγινώσκει τις.

★

/

Άπό τά σπουδαιότερα κοινωνικά ζητήματα εινε ή ανα
τροφή rear νέων καί τών νεανίδιον. Επ' αυτής οίκοδομεΐται ή ευημερία τής κοινωνίας καί δι' αυτής προάγονται τά
έθνη. Οί έν Κ)πόλει βιβλιοπώλαι κ. κ. Σαρρηγίάννης καί
Σεβαστιάδης είχον τήν έμπνευοιν νά έκδώοουν έν μετα
φράσει δύο χρησιμώτατα βιβλία. Τό <>' «Τί πρέπει νά
ζεϋρουν οί νέοι» είνε μετάφραοις τοΰ πολυτίμου διά
τήν νεότητα συγγράμματος τοΰ Αμερικανού S. Stall,
γενομένη ΰπό τοΰ ομογενούς κ. Μ. Σεβαστέλη. Τό άλλο
«Τί πρέπει νά ξεύρονν τά κορίτόια μας» είνε
εργον τής ’Αμερικανίδας επίσης δόκτωρος δεσποινίδάς
Mary Allen, κατά μετάφρασιν τής δεσποινίδας Ουρανίας
Στέλλα. Άμφότερα τά βιβλία δΰνανται νά χαρακτηριστούν
ώς " Ευαγγέλια ανατροφής ·. Ό βίος έχει τόσα; άκάνθας,
έξ ετέρου δε >/ ανατροφή τών νέων εινε τόσον πλημμελής
καί έν πολλοΐς άσκοπος, ώστε ή ΰπόδειξις τής ηθικότητα;
καί τής ΰγιοΰς αγωγής νά άποβαίνη λίαν έποφελής εις
τούς θέλοντας νά διανϋοουν, όσον τό εφικτόν, άκοπιϋτερον
τόν δρόμον τής ζωής. Ή νεανική ηλικία είνε ή ανερμά
τιστος έτι, ή περιβαλλόμενη ΰπό πολλών κινδύνων. Μέντορες αληθείς είνε οί συγγραφείς ουτοι καί είς τάς σελί
δας ιών ό<Ό αυτών βιβλίων ή κοινωνία θά εύρη είλικρίνειαν, συνετός σύμβουλός καί πρακτικήν σκοπιμότητα.

★
Cuide ά I'Antre Corijcien, par Alex. Contolion. AUienes. Ί’πό τοΰ φίλοι· συνεργάτου μας κ. Α.
Κο ν το λέο ν τος, έξεδόθη καί Γαλλιστί ό « 'Οδηγός
τον Ιίωρυκείον Άντρου» χάριν τών ξένων περιηγη
τών, μετ' εικόνων.

★

Ή έν Χανίοις έδρείωυσα Κρητική ’Επιτροπή
πρός παροχήν θερμαντικών ειδών είς τούς μαχομένους
ΈλΔ,ηνας στρατιώτας έξέδωκε τον Κανονισμόν καί τήν
επίσημον αυτής αλληλογραφίαν. Τής έπιτροπής ηαιχή
εινε ή κ. 'Αρτεμίσια Στόκοι·.

Ό ακάματος είς νομικός καί πολιτικός συγγραφάς κ.
Γε ιό ργιος Φιλάρετος, /δημοσίευσε λίαν ένδιαφέρουστν μελέτην ΰπό τόν τίτλων «Κατάληφις πολεμική
κετά τους νόμους τοΰ πολέμου··. Έρευνα τά άνακύφαντα
ώς έκ τής καταλήφεως τών τέως ΰπό τήν Τουρκίαν
Έλλ- χωρών ζητήματα, άφορώντα τήν διοίκησιν, δικαιο
σύνην και φορολογίαν.

★

Ο διακικριμμένος 'Ελληνιστής έν Νεαπόλει κ. Φρ.
δέ Χιμάνε Μπρούβερ έξέδωκε τό δεύτερον μέρος τής
ΰπό τόν τίτλοι' < Lit Grecia Modemao φιλολογικής
αύτοΰ μελέτης, τής άφορώσης τά νεοελληνικά γράμματα,
δι' ής υποδεικνύεται ευσυνείδητος αυτής γνώστης.

*
Ήμερολόγιον τής «Ελλάδος» τοΰ 791.?. Τό
έφετεινόν ημερολόγιου ε’νε πολεμικόν έξ ολοκλήρου, μέ
αφθονίαν εικόνων καί μέ ώραϊον χρωματιστόν /ξώφυλλου.

★
Ό Α ό γης, ό έκλαίκευτής τής Μούσης, έξέδωκε είς τεύ
χος δεκαεξασέλιδου «Πολεμικά τραγούδια» ίίτινα
κατά χιλιάδας διεμοίρασε είς τούς τραυματίας καί τούς
εφέδρους. Διά τόν σκοπόν αυτόν είνε καταλληλότατα, ώς
απευθυνόμενα άφελώς πρός ιήν καοδίαν.
«ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ellade, par G. Darchini. Pages 254. Fr. 4 Paris.
Les Peintres du Bosphore an XVIII siicle,
par A. Boppe. Pag. 232. Fr. 3,50. Paris.
Le Bomantisme en France, an XVIII siicle,
par D. Mornet. Paris.
Btudes eur l'Histoire Byzantine· par A.
Rumband Pr6face rle Diehl. Fr. 3,50.
Carlyle et Emerson. Correspondence (1S341872).
L'Armonie du Geste, par II. Regnier. Fr. 10.
Paris.
Evelyne Moneamr l.’Incomparable. Τό μυ
θιστόρημα τής ημέρας. Τό λυρικώτερον καί έοωτικώτερω'
τών γυναικίων μυθιστορημάτοη'.
Essais de critique, par Abel Hermant. Κρί
σεις περί Έρβιέ, Δωδέ, Δουμα, Ζολιί, ΙΙαλζάκ, Οΰοοιιί
καί Δίιοπασσάν.
Ames modernes, par Η. Bordeaux. (Ίφεν —
Λοτί.—Έρεδιιΐ—Λεμαίτρ.— Άνατό). Φρανς—δίπουρζέ).
Le nu d0COratif, pir L. Serriii. Έκδοοις πολυ
τελείας. HO μεγάλοι συνθέσεις έπί τής εφαρμογής τοΰ γυ μνον είς τάς βιομηχανικός καί διακοομητικάς τέχνας, έπί
ορειχάλκου, χρυσοχοΐας, έλεφαντοστοΰ, κεραιιεικής, έπιπλώσεως, αρχιτεκτονικής, κασσιτέρου κλπ.
Le Nu Feminin, par L. Scrrie. 1-1 τόμοι ίφ'
έκαστου μέλους τοΰ σώματος άναφερόμενοι, μετά πολλών
φωτογραφικών εϊκόνοιν έκ τοΰ φυσικού. "Εκαστος τόμος
1 φράγκον.
La femme dans la caricature Fran<?aise,
par G. Kalin. 20 τεύχη.
Le nu aux Salons d’Humoristes par G.
Normandy. 'Απεικονίσεις τών ωραιότερων έργων πεφημισμένοιν σχεδιαστών γελοιογράφων, β τεύχη.

♦

Ό έν Παριοίοις τραπεζίτης κ. Έμ. Ρόδακαν άκης έξέδωκε Γαλλιστί νέον εργον «Ήτορικαί Μελέται»« αί περισσότεροι τών όποιων έδημοσιεόθηηαν ώς
έπιφυλλίδες είς τήν « 'Εφημερίδα τών Συζητήσεων» τών
Παριοίων. Δέκα σύντομοι ιστορικοί μονσγραφίαι, έχουοαι
άμα φιλολογικόν ενδιαφέρον. Τρία μέχρι τοΰδε ιστορικά
έργα τοϋ κ. Ροδοκανάκη έβραβεύθησαν άπό τήν Γαλ.
‘Ακαδημίαν, >/ δέ μελέτη του περί Βοκκακίου θεωρείται
άπό' τά καλλίτερα αναλυτικά έργα έπί τοΰ ‘Ιταλού διηγηματύγράφσυ.
■·
*

Παρακαλοΰνται οί καΟυστεροόντες τήν
συνδρομήν τοΰ δωδεκάτου έτους, δπως
εύαρεστηΟώσι και άποστείλωσιν αύτήν άπ’

εύΟείας πρός τήν ΔιεύΟυνσιν τής «Πινακο
θήκης»

ϊνα μή διακοπή ή αποστολή τοΰ

φύλλου.

Δεαηοινίς, τέ(ΐ)ζ Λι«υθύντρια παρθεναγωγείου
ίν τιΐί Εξωτερική», ζητεί παραδόσεις 1/ γραφικήν
Ιργασίαν. Όδδς Λυκαβητοϋ άριθ. 10.
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