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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ή εϊκόσαετηρίς τής “Πινακοθήκης„, εΐοή- 
γησις Ν. Σ. Λιβαδα.

' Αναμνήσας δημοσιογραφικής ζωής, ομι
λία Δ. I. Καλογεροπούλου.

Μία είκοσοετία, υπό Σπ. Δε Βιάζη.
Ελληνική και ξένη τέχνη έν "Αμερική. 

ύπό Β. Κανέλλου.
Τό γλεοσσικόν ζήτημα και ή ίκπαίδευιις, 

mb Ε. Κολοχοτσα.*

(*) ΆνεγνώοΘη έν τφ Βασ. Θεάτρφ κατά τήν 
εορτήν έπί τή είκοσαειηρίδι τής «Πινακοθήκης· τή 
23 Μαρτίου.

Τό βιβλίον τοϋ στρα<ιώτου.
Στναυλίαι.
Ή Εκθεσις τοϋ Συνδέσμου τών Καλλι

τεχνών.
Η ξένη πνευματική κίνησις.

Γράμματα καί Τέχναι.(θίατρα—Σΰμμιχπχ)

"Ενεκα τών μεγάλω·< δαπανών τής έκ- 
οόσεω; τής «Πινακοθήκης·» ή συνίεομή 
τής έ.τί εκλεκτού χάρτου έκδόσεως αυξά
νει είς δρ. 20 έτησίως. Ί I συνδρομή παρα
μένει ή αΰίή (δ;. 12) δ ά τι ν έπι κοινού 
χάρτου έκδοσιν. Οί έπιθυμοϋντες να λαμ
βάνουν τήν κοινιν έκδοσιν παρακαλοΟνται 
νά μάς είδοπο ήσουν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ό τελώνης Κεφαλληνίας καεέσχεν έν τή άπο- 
βάθρφ ’ Αργοστολιού 1 δέ|ΐατα περιέχονεα έξαρτήματα 
τέμπλου παλαιός έκκλησίας όλογλϋφου έκ ξύλου καί 
επίχρυσου. Άιτιληφθείς δέ ότι διά κάρρου μειεφέ- 
ροντο δύο δέματα είς 'Αγίαν Ευφημίαν περιέχοντα 
δύο μανουάλια άπέστειλεν έν συνεννοήσει μετά τοΰ 
έπιμεληιοϋ καί κατέσχεν έν 'Αγία Ευφημία ταΰτα, 
άτινα 'έκομίσΒησ.τν είς τύ Τελωνεϊον. Τά μανουάλια 
ήσαν ύλόγλυφα έκ ξύλου καί επίχρυσα.

— Παρα τήν Οέσιν Ταμπούρια τοΰ Πειραιώς 
άνευρέθη αρχαία επιτύμβιος πλάξ, φέρουσα επιγρα
φήν «Χαιρίπ.-τη» καί τό έπίγραμμα :

« Οστις έπαινος άριστος έν άνθριόποισι γυναι. 
κ<»ν Χαιρίππη τούτο πλεϊστον έχουσ' Ιθανεν, μνη 
μεϊον «έ. αρετής παισίν έμοϊς έλιπεν.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

Συνύρυμητ^. Ή καβυστέρησις τής έκδόοεως προ- 
ήλΟεν ένεκα άπασχολήσεως τοΰ Διετώυντοΰ είς εργα
σίας έπειγούσας διά τήν ψυχαγωγίαν τών ΙΙολεμιστών. 

Ηδη^ ή έκδοσις τοΰ φύλλου έσται τακτική. 'Ως πρός 
τήν ΰλην, θά περιορισθή τό είδησεολογικόν μέρος 
καί θά εύρυνθή τό λογοτεχνικόν.

Μ. Δ. — Ό Κήτς ήτο νεότατος καί ωραίος. 
* Ομοίαζε μέ τόν Βύρωνα.

Γ.— 'Ενα τραπέζι τοΰ Μ. Ναπολέοντος ή- 
γοράσΰη πρό έτών άντί 13 εκατομμυρίων άπό ένα 
Βιεννέζον.

Σ. Μ.— Τό ρεκόρ λινοτυπιστοΰ έσημειώθη έ- 
σχάτως· 12,700 στοιχεία καθ’ ώραν έστοιχειοΒέτησεν 
είς έργάτης.

Η ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΠ.Τ1ΊΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΧΓΓΜΙΟΥ.
■ Ιροχηρύσσες «>τς,

1) Τοϋ ΚΑΝΔΗΛΩΡΕΙΟΤ άγώνος θέμα διά τό 
έτος 1921 ώρίσβη ύπό τής Φιλοσοφικής Σχολής 
«ΟΙ πόλεμοι τών 'Ελλήνων κατά τών Τούρκων άπό 
τής έμφανίσεως τούτων ώς έχθρών τοΰ 'Ελληνικού 
Κράτους μέχρι τής ολοσχερούς καταλήψεως πασών 
τών 'Ελληνικών Χωρών.· Τοΰ έργου Οά προ «άσσε τα ι 
εισαγωγή, έξετάζουσα τά κατά τήν Τουρκικήν Φυλήν 
έΟνολογικώς καί γλωσσικώτ, τήν πρό τής προσελεύ 
σεως είς τό Ίσλάμ Ιστορίαν καί τάς μέχρι τότε σχέ
σεις αύτής πρός τό Ελληνικόν Κράτος.

2) Τά χειρόγραφα εϋαναγνώστως γεγραμμένα έπί 
τής μιας σελίδος τοΰ φύλλου άνευ διορθώσεων, πρέ
πει νά παραδοΟιϋσιν εις τό γρίφε Ιον τής Πρυτανείας 

μέχρι τής 30 Σ)βρίου 1922 άνωνύμως μετά δελτίου 
έσφραγιομένου, φέροντος ένδοθεν μέν τό όνομα τοΰ 
συγγραφέως, έξωθεν δέ τήν ρήσιν, ήτις Οά υπάρχη 
καί έπί τού χειρογράφου γεγραμμένη.

3) Λί ΰποβληθησόμεναι είς τόν άγώνα πραγμα- 
τεϊαι δέον νά είνε πρωτότυποι καϊ άνέκδοτοι καί έ- 
πιστημονικώς έξηκριβωμέναι (κατά τάς πηγάς), νά 
ώσι γεγραμμέναι έν τή έπισήμφ γλώσση.

4) Είς τόν άγώνα γίνονται δεκτοί καί αλλοδαποί 
έπιστήμονες, οϊτινες όφείλουσι νά ύποβάλωσι τά έργα 
αύτών καί έν τή ελληνική μεταφράσει.

5) Είς τόν συγγραφέα τής βραβευΟησομέτης πραγ
ματείας άπονεμηΟήσεται έπαΟλον 4.000 δραχμών.

β) Τό έπαΟλον δύναται νά διανεμηΟη, πάντως ό
μως ή κρείσσων τών πραγματειών Οά λάβη τούλάχι- 
στον 2.00ο δραχ

7) Ο! συγγραφείς τών βραβευΟησομένων πραγμα
τειών όφείλουσι νά δημοσιεύσωσι ταύτας έντός έτους 
άπό τής βραβεύσεως, άλλως ό άγωνοΟέτης έπιφυλάσ- 
σει είς έαυτόν τό δικαίωμα νά δημοσίευση ταύτας έν 
τή «Βιβλιοθήκη Κανδηλώρου», ήν ΐδρυσεν τφ 1921.

Σημ. Πλείονας πληροφορίας παρέχει τό γράφε Ιον 
τής Πρυτανείας.

Έν Άθήναις τή 4 "Ιουνίου 1921
Ό ΙΙρύτανις 

Χρ. *FX.  ΙΙιιλιινΰρίνοι;.

Η ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ·?’’
ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Ν. Σ. Λ I Β Α Δ Α

Υψηλότατοι
Κυρίαι καί Κύριοι

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τήν θειαν Εύδοκίαν, ή δποία 
μέ χατέστησεν ίκανδν νά άρω σήμερον έγώ 
τό παραπέτασμα τοΰ Ναοΰ τής Τέχνης, μέσα 
είς τδν όποιον θά τελεσθή ή σεμνή αύτη λι
τανεία πρδς τάς Μούσας, διά τάς δποίας δ τε
λευταίος έκείνος τής Πυθίας χρησμδς ήτο μά
ταιος καί αδύνατος, διότι αί Μοΰσαι δέν έπαυ
σαν νά έχρυν πατρίδα των τήν Ελλάδα, διότι 
δι’ αύτάς ούτε ποτέ μέχρι τοΰδε, ούτε ποτέ είς 
τδ μέλλον θά πέση χαμαί ή δαίδαλος αύλά, 
δποία ήτο καί είναι καί θά ήναι ή Ελλάς.

Ευχαριστώ τούς νομίσαντάς με ίκανδν νά 
ίίπω έγώ τδν δρθρον τής λειτουργίας αύτής 
τής ίερωτάτης.

Υποκείμενον τής είσηγήσεώς μου θά ήναι 
ή πετώντι- δφθαλμφ έπισκόπησις τοΰ έργου 
του Περιοδικού Τύπου έν Έλλάδι καί ή τοΰ 
εικοσαετούς τής «Πινακοθήκης», άμα δέ καί 
τοΰ 3Οετούς τού Διευθυντοΰ αύτής κ. Δ. I. 
Καλογεροπούλου.

Ό Περιοδικός Τύπος έν Έλλάδι, όχι άπό- 
τοκος τών περιοδικώς έκδιδομένων έφη μερίδων 
κατά τήν ‘Αγίαν ήμών Έπανάσταοιν πρδ έκα 
τδν έτών καί κατά τά πρώτα έτη τής έλευθέ- 
ρας ήμών ζωής, διέγραψεν είς τδν Ελληνικόν 
δρίζοντα τροχιάν άποκλίνουσαν τής κατευθύν- 
σεως τής έφημεριδογραφίας καί διά τούτο 
έσχεν έν Έλλάδι πραγματικήν καί άξιοσημεί- 
ωτον έπίδρασιν, διότι τά πρώτα έλληνικά πε
ριοδικά: ή«Πανδώρα»,ή «Εύτέρπη», ή «Μνη
μοσύνη», τά «Μυρία "Οσα», ή «Χρυσαλλίς» έ
γένοντο αί σπαργανιώτιδες σινδόνες καί τά λί- 

χνα τής πρώτης Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 
καθ’ ήν έποχήν δέν ύπήρχεν έν Έλλάδι ήμε- 
ρήσιος τύπος καί δή άπορροφητής ώκεανδς 
πάσης λογοτεχνικής έκδηλώσεως, δπως συμ
βαίνει σήμερον.

Διά τούτο, έπειδή έξεπλήρουν μέγα έργον, 
τά περιοδικά έκείνα έπεβλήθησαν τότε, δχι 
μόνον έντδς τών στενών συνόρων τής γραμμα- 
τοδιψοΰς μικρός Ελλάδος, άλλά καί είς τους 
μέχρι πρδ έλαχίστου δούλους αδελφούς, οί 
όποιοι είς τήν δψιν τοΰ περιοδικού έβλεπαν μέ 
τά μάτια τής ψυχής τδν ένωτικόν των κρίκον 
μέ τήν Μητέρα- καί προσέτι καί είς τούς άλ
λους βαλκανικούς λαούς, οϊτινες, μή έχοντες 
άκόμη τήν διά τών μετέπειτα ξενοκινήτων προ- 
παγανδών δημιουργηθείσαν έθνικήν συνείδη- 
σΐΛ καί σεβασμόν πρδς τδν ίδιον αύτών διαλε
κτικόν τύπον, δ όποιος μόνα τά βάναυσα έργα 
τής ζωής ύπηρέτει, άπέβλεπον πρός τάς ’Αθή
νας,ώς πρδς άειφεγγή καί τηλαυγή έστίαν ακτι
νοβολούσαν τάς λαμπηδόνας τοΰ χριστιανικού 
ούρανοΰ καί σελαγίζουσαν τάς πυρφόρους δέ- 
σμας·τών Γραμμάτων καί τής Τέχνης. Διά 
τοΰτο—καί δφείλεται αύτδ είς τδ έργον τών 
πρώτων έλληνικών περιοδικών—αί βαλκανι- 
καί λογοτεχνίαι φίρουσιν άδρότατα τά σημεία 
τής έπ" αύτών έπιδράσεως τής ’Αναγεννήσεως 
τής Ελληνικής Λογοτεχνίας, σημεία, τών 
όποιων τδ φώς δέν κατορθώνουν νά συσκοτί
σουν αί έρεβώδεις έθνικισταί προσπάθειαί των, 
δπως δέν κατώρθωσαν αύται νά έκχύσουν άπδ 
τού σώματος τών βαλκανικών λαών τδ υγιές 
ϊλληνικδν αίμα, τδ όποιον έχάρισεν είς αύ- 
τούς δ μεταμοσχευθείς είς τά σώματα αύτά 
Βυζαντιακός μας πολιτισμός.

Άλλά δέν ήτο δυνατόν νά παραμείνη δ 
Περιοδικός Τύπος είς μόνην αύτήν, τήν ώρι - 
σμένην, ^ιδήλωσιν. Καί διά τούτο βλέπομεν 
δτι έν τφ παραλληλισμέ του πρδς ^ήν άναπο-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

δραστον έξέλιξιν, έξησθενόθη μικρόν κατά 
μικρόν ή μορφωτική άποψίς του καί προσέλαβε 
μορφήν καθαρώς λογοτεχνικήν κκΐ έμφάνισιν 
τεχνικώτέραν τής παλαιάς. Είς τοΰτο Συνετέ 
λεσεν δ Αντιπερισπασμός, τδν δποϊον έδημιούρ 
γησεν δ ήμερήσιος τύπος μέ τήν τεραστίαν 
άνάπτυξίν του, ή δποία παρεμέρισε τδ περιο 
δικόν.

Ή έξέλιξις αΰτη έχει καί τδ έξής χαρα 
κτηριστικόν : Τά παλαιότερα περιοδικά Απηυ 
θύνοντο κατ’έξοχήν είς τήν'Ελληνικήν οικο
γένειαν καί διά τούτο ή ήθική έπίδρασίς των 
ήτο σπουδαιοτάτη· τά σημερινά, άκολουθοΰσι 
τδ νεότερον, πνεύμα τούκοσμοπολιτισμοΰ καί διά 
τούτο έμφανίζουσι πασίδηλον πρόοδον ύπδ τήν 
ίποψιν τής καλλιτεχνικής έμφανίσεως καί μορ
φής. Βεβαίως δ «’Εσπερος», ή «Κλειώ» καί δ 
«Βρεττανικδς Άστήρ», ώς έκδιδόμινα είς κέν
τρα μάλλον προηγμένα πολιτισμού, δέν κρί - 
νονται ένταΰθα άπδ τής Απόψεως τής πολυτε - 
λοΰς μορφής.

Πρδς τήν ίχνογραφηθεΐσαν ήθικήν αύτήν 
έπίδρασιν τών παλαιοτέρων περιοδικών έργά- 
£ονται Αντιθέτως τά σημερινά έβδομαδιαία 
λαϊκά περιοδικά, τά στρεβλόσαντα τάς κα
λαισθητικάς καί καλλιτεχνικάς Αντίλήψεις τού 
κοινού καί έπομένως ζημιοΰντα τά άπδ σοβα- 
ράς θεωρίας έργαζόμενα.

’Ακριβώς ένεκα τών λόγων τούτων πρέπει 
νά έξαρθή ή ϋπαρξις τής «Πινακοθήκης», ή 
δποία Αποτελεί φαινόμενον άξιον έκτιμήσεως, 
διότι κατόρθωσε ν’ άντισταθή είς τδν ούχί κα
θαρόν αύτδν χείμαρρον.

Καί άπδ τής υψηλής ταύτης θέσεως, είς 
τήν δποίαν ή ύμετέρα εύμένεια μέ κρατεί αύ- 
τήν τήν στιγμήν, δέν-δύναμαι ν’ άποκρύψω τδ 
θλιβερόν, δτι είς τήν Πατρίδα μας συμβαίνει 
τδ Αντίθετον τοΰ έν Εύρώπη, δπου τά σοβαρά 
περιοδικά είναι πολύ περισσότερα τών άστείων.

Πλήν δμως τών δύο τούτων άπόψεων τού 
περιοδικού τύπου έν Έλλάδι, έχομεν καί έν- 
διάμεσον σταθμόν αυτού, τήν δευτέραν έπο- 
χήν, καθ’ ήν έξεδόθη ή «Έβδομάς», ή «Έ 
στία», τδ «'Αττικόν Μουσεΐον», δ «Καλλιτέ 
χνης», τά «Παναθήναια», τά δποία άπέβλεψαν 
είς τήν έξύψωσιν καί μόρφωσιν καί καλλιΆχνι- 
κήν καί αισθητικήν προαγωγήν τών Έλλή - 
νων, έκ παραλλήλου πρδς τήν άποκλειστικώς 
έπιστημονικήν Ανάτασιν τών Ελλήνων, διά 
τήν δποίαν άκάματα είργάσθησαν καί έργά- 
ζονται τά καθαρώς έπιστημονικά περιοδικά 
ήμών.

Ή είκοσαέτις σήμερον «Πινακοθήκη», τήν 
δποίαν στέφει τώρα ή ύμετέρα διάνοια, έζησεν 
έπί τοσοΰτον, διότι έκρατήθη είς περιωπήν καί 
Αξιοπρέπειαν.

’Λπδ τών πρώτων έτών ύπήρξε σοβαρά καί 
κοσμία· ούδέποτε έδέχθη ή έπεζήτησε φίλο - 
δώρημα καί δέν έπέτρεψε ποιέ νά είσέλθουν 
ρέσα είς τδν κήπόν της Ανάξιοί τής^

Ούδέπβτε έχαριεντίσθη μέ τούς μαλλια

ρούς, τών δποίων τά έρωτικά καί άρπακτικά 
βλέμματα έθόλωσε πάντοτε μέ τδν φιλοπαίγ- 
μονα, καί σκωπτικδν ένίοτε,χαρακτήρά της.

Έξέθρεψε τήν Αληθή Αξίαν τών Αφανών 
ταλάντων καί έδωκεν είς αύτά τήν ώθησιν πρδς 
τήν δημιουργικήν πρόοδον, Αδιαφορούσα πρδς 
τήν προσωπικήν γνωριμίαν ή τδ ύλικδν κέρ
δος, δήλα δή Αντιθέτως Απ’ δ,τι ίπραξαν πολλά 
Αλλα περιοδικά, τά δποία έπιζητούσι τήν συνερ
γασίαν γνωστών καλλιτεχνικών καί λογοτεχνι
κών δνομάτων καί στραγγαλίζουσι τάς σκμε - 
ρινάς εύγενεΐς προσπαθείας τών αύριανών λο
γοτεχνών καί καλλιτεχνών μας.

Άπδ καλλιτεχνικής άπόψεως έξεταζομένη 
ή «Πινακοθήκη», δμολογεΐται δτι ένίσχυσε τήν 
νεοελληνικήν καλλιτεχνίαν, διότι Αφ ένός μέν 
ύπεστήριξε πάντα; τούς καλλιτέχνας, άνευ δια- 
κρίσεως, δημοσιεύσασα τά έργα των, Αφ’ έτέρου 
δέ κρίνασα λελογισμένως καί Ανυστεροβούλως 
καί είλικρινώ; πάσας τάς γενομένας είς τήν ει
κοσαετίαν καλλιτεχνικάς έκθέσεις,δημοσίας καί 
έργαστηρίων. Καί είναι μέν Αληθές, δτι αί 
καλλιτεχνικά! κριτικαί της είναι αύστηραί, Αλλ* 
δμως δέν είναι καί Απογοητευτικαί τών καλλι
τεχνών δι’ ύπερβολικών λόγων καί έπικρίσεων, 
ή καταστρεπτικαί, ένεκα Αλογίστων επαίνων, 
καί ύπέδειξαν πάντοτε τάς δρθάς περί Τέχνης 
Αντιλήψεις καί έκδοχάς.

Ή «Πινακοθήκη» τοΰ Καλογεροπούλου 
είναι πραγματική Νεοελληνική Πινακοθήκη 
Αντιγράφων τών έργων τών νεοελλήνων καλλι
τεχνών, περιλαμβάνουσα τά πλεϊστα τούτων. 
Επειδή δέ αυτά ή έπωλήθησαν ή άπωλέσθη- 
σαν, καί Αφ’ ού συγκεντρωμένα δέν έστεγά- 
σθησαν ύπδ τής Αστόργου Έθνικής Πινακο
θήκης, ή «Πινακοθήκη» τοΰ Καλογεροπού
λου θά παραμείνη είς τδ διηνεκές πηγή τής 
νεοελληνικής καλλιτεχνικής έκδηλώσεως, φω
τεινή διά τδν μέλλοντα μελετητήν αυτής.

Κατά τήν πρώτην δεκαετίαν της ή «Πινα
κοθήκη» ήτο κυρίως καλλιτεχνικόν περιοδικόν 
άλλά κατά τήν δευτέραν, παρακολουθήσασα 
εύρύτερον τήν διανοητικήν κίνησιν, δπερ καί 
τοΰτο μορφωτικόν καί διά τούς καλλιτέχνας Α
κόμη, έξυπηρέτησε καί τήν λογοτεχνικήν δη
μιουργίαν.

Τά λεχθέντα περί Γραφικής καί Γλυπτικής 
καί τής Κριτικής τούτων έν τή «Πινακοθήκη», 
δύνανται νά έπαναληφθώσι καί περί τής Μουσι
κής Καλλιτεχνικής έκδηλώσεως καί τής Κρι
τικής αύτής, τήν δποίαν μόνη ή «Πινακο
θήκη» φιλοστοργότατα πάντοτε (φιλοξένησε 
καί διετύπωσε καί ύμνησε καί διώρθωσεν.

Άπδ λογοτεχνικής άπόψεως έξεταζομένη ή 
«Πινακοθήκη» άποδείκνυται φιλόστοργος συλ- 
λέκτρια τών έργων λογίων, γραφόντων κατά 
προτίμησιν έν αύτή.

Τά λογοτεχνικά έργα, τά όποια έδημοσιεύ- 
θησαν είς τήν «Πινακοθήκην» είναι έργα φαν
τασίας, ήτοι κυριώτατα συνεκεντρώθη έν αύτή 
τδ πεζόν ποίημα, τδ όποιον μέχρι τής έποχής 

τής «Πινακοθήκης» δέν είχε λάβει ούτε τήν 
έμπρέπουσαν αύτφ θέσιν είς τά περιοδικά, ούτε 
τήν άνάπτυξιν, τήν δποίαν έλαβεν, άρξαμένης 
τής «Πινακοθήκης».

Ώς πρδς τήν παροχήν ξενίας είς τά έμμετρα 
ποιήματα, ή «Πινακοθήκη» ύπήρξε φειδωλή 
καί λέγω τοΰτο, διότι, Αν λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν 
στιχοπλημμύραν, ή δποία έξεδηλώθη κατά τήν 
εικοσαετίαν αύτήν, θά δμολογήσωμεν κατόρ
θωμα τής «Πινακοθήκης», τδ δτι ήδυνήθη νά 
διαφύγη τδν πειρασμόν νά παρασυρθή ύπδ τών 
άσυγκρατήτου μέν, Αλλά καί δελεαστικού αύ 
τοΰ καταρράκτου.

Καί είμαι δμολογητής τοΰ κατακλυσμού 
αύτοϋ, διότι πολλάκις ήμην είς τδ γραφεϊον 
τής «Πινακοθήκης», δτε είσήρχετο άσθμαίνων 
καί κατάκοπος ένεκα τοΰ ποιητικού φόρτου 
δ ταχυδρομικός διανομεύς, τού δποίου δ σάκκος 
έκενούτο είς τδν κάλαθον τών Αχρήστων τής 
«Πινακοθήκης». Καί δμως, μέ δλον αύτό, καί 
αύτός έσπέραν τινά μάς έδωκε νά κρίνωμεν μίαν 
συλλογήν ποιημάτων του. Καί πρδς τιμήν του, 
πρέπει νά δμολογήσω, δτι τούλάχιστον αυτού 
τά ποιήματα, δέν ήσαν πλαστοϋπογεγραμμένα 
ποιήματα άλλων, δπως συνέβαινε νά λαμβάνη 
ή «Πινακοθήκη» δχι Ασυνήθως, καθαρεύοντα, 
δημοτικά, μαλλιαρά, φουτουριστικά, δυσνόητα 
καί δλα τά σύνθετα μέ τδ Ανόητα. Πλησίον τής 
λέξεως αύτής έρχεται ή θέσις τών μαλλιαρών 
έργων.

’Εκείνο, τδ δποϊον προκαλεϊ τήν έκ μέρους 
τών Αβλαβών έγκεφάλων έκτίμησιν πρδς τδ έρ
γον τής «Πινακοθήκης» είναι δ Αδιάλειπτος 
καί σθεναρός Αγών, τδν όποιον διεξήγαγε κατά 
τών χυδαίων. Εννοώ τούς χυδαϊστάς, διακρί 
νων αύτούς τών σωφρόνων καί άξίων πάσης τι 
μής δημοτικιστών, έξαγνιστών τής δημοτικής 
μας γλόσσης.

Καί πρέπει νά μή παρασιωπηθή, δτι ή 
«Πινακοθήκη» έχρημάτισε καί έκκολαπτική 
μηχανή τών νεοελληνίδων συγγραφέων.

Ύπεστήριξε τδ γράφον γυναικεΐον φύλον, 
τδ ένεθάρρυνε, τδ έχειραγώγησεν. Ή Ειρήνη 
’Αθηναία, ή Πετρούλα Ψηλορείτου, ή Μοιραία, 
ή Σίβυλλα, ή Δάφνη Λύρα, ή Δέσποινα θα
λασσινή, ή Ρέα Μπελλόνα, τήν δποίαν μετ’ 
δλίγον θά άκούσητε, είναι δημιουργήματα τής 
«Πινακοθήκης».

Οί φιλόλογοι χωρίζομεν τά πρότερα έργα 
είς πηγάς καί βοηθήματα' ή «Πινακοθήκη» 
διά τδν ιστοριογράφον καί κριτικόν τής Νεοελ
ληνικής Γραματολογίας θά ήναι πηγή, διότι 
συνέλλεξε στοργική τά-έσκορπισμένά έργα τών 
νεοελλήνων λογοτεχνών, τά όποια έρριπτεν είς 
τδν Καιάδαν τής λήθης ή Ακηδία τών έκδοτι- 
κών οίκων.

Καί ίνα συμπληρώσω τήν περί τής «Πινα
κοθήκης» κριτικήν μου, όφείλω νά μή παρα
λείπω δτι αΰτη Ιδιαίτατα καί μετά πολλής 
έπιμελείας παρακολούθησεν δλην τήν λογοτε 
χνικήν καί καλλιτεχνικήν—ζωγραφικήν, γλυ 
πτικήν,' θεατρικήν, μουσικήν — κίνησιν τής 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ελλάδος καί τών ξένων, είς τρόπον ώστε δ 
μελετητής νά εύρίσκη είς τάς σελίδας τής 
«Πινακοθήκης» δλην τήν πνευματικήν φυσιο
γνωμίαν είκοσιν έτών έν πάση λεπτομερείς.

Αλλά καί τά γενικότερα πολιτικά ζητή - 
ματα έθιξεν ή «Πινακοθήκη» άπδ ιστορικής 
καί κριτικής άπόψεως καί έν εύφυόλόγω δια
τυπώσει.

Δι’ δλα αύτά ή «Πινακοθήκη» ήξιόθη έν 
τή Διιθνεϊ Εκθέσει ’Αθηνών τοΰ 1903 Αργυ
ρού βραβείου μετά διπλώματος διά τήν «καλ
λιτεχνικήν αύτής Αξίαν» καί ευμενέστατα έ- 
κρίθη πολλάκις ύπδ ξένων περιοδικών καί 
ιδίως τοΰ Mercure de France καί τής Revue Bleue. 
Επειδή συμπίπτει σήμερον 30ετία τοΰ λογοτε
χνικού έργου τοΰ Καλογεροπούλου, έορτάζεται 
καί τδ γεγονδς τούτο.’Αλλά προτού ένδιατρίψω 
είς αύτό, αισθάνομαι τδν πειρασμόν νά Αποκα- 
λύψω τά ψευδώνυμά του. Είναι δ «Δίκ» κά
τωθεν κριτικών, δ «Δάφνις» ύπδ τά χρονογρα
φήματα, δ «’Αμάραντος» ύπδ τά πεζά ποιή
ματα, δ «Φιλότεχνος» ύπδ τάς καλλιτεχνικάς 
μελέτας, δ «Κάποιος» ύπδ τά σκαλαθύρματα 
καί ύπδ τά σατυρικά δ «Τί σέ μέλλει ;»

Ή μελέτη καί ή πρωτοτυπία είναι τά χαρα
κτηριστικά τής λογοτεχνικής έργασίας τοΰ 
Καλογεροπούλου. Νεότατος ήρχισε νά γράφη : 
Κατά Μάρτιον 1891 έδημοσίευσε τδ πρώτόν 
του έργον «Έαρ». Καί έγραψε μέ .τδν έν- 
θουσιασμδν δστις διέκρινε τήν γενεάν έκείνην, 
ήτις διεδέχθη τήν έποχήν τού Άχιλλέως Πα
ράσχου, Σπυρίδωνος Βασιλειάδου, Δημητρίου 
Παπαρρηγοπούλου, ’Εμμανουήλ Ροίδου, Αλέ
ξανδρου Ραγκαβή, ’Αγγέλου Βλάχου.

Καί έμεΛέεησιν δ Καλογερόπουλος καί δΓ 
αύτό, έπειδή είχε διαύγειαν γνωσεως δέν έγέ
νετο ούτε συμβολιστής, ούτε φουτουριστής. Καί 
έμελέτησεν ένδελεχώς· ή μελέτη του αύτή 
έδημιούργησε τήν πρδς τά Γράμματα Αγάπην 
του, ή μελέτη του αύτή είναι ή Αφετηρία του 
είς τδ λογοτεχνικόν στάδιον.

Ή συστηματικότης αΰτη τοΰ κ. Καλογερο
πούλου τόν έμφανίζει διάφορον πολλών έγω- 
παθών νεανίσκων,φλυάρων έρωτύλων στρουθιών 
είς τήν λογοτεχνικήν Αναγέννησιν τής Ελλά
δος. Καί έπειδή ή διάνοια τοΰ Καλογεροπού
λου έπορφυρόθη άπδ τήν βοδίνην άνταύγειαν 
τών δυόντων έκείνων ήλίων τής δροσεράς ταύ
της γενεάς, διά τοΰτο καί κυριαρχεί είς τά 
πλεϊστα έργα του ό λυρισμός καί ειλικρινές 
αίσθημα, τά όποια σπανίως Ανευρίσκονται σή
μερον.

Άλλά ή περιβολή τής διανοίας του μέ τήν 
πορφύραν έκείνην δέν είναι τοσοΰτον στενή 
ώστε νά κατηγορηθή δ Καλογερόπουλος δτι 
έμιμήθη άλλον, ίδικόν μας ή ξένον συγγραφέα.

Ό Καλογερόπουλος άποδεικνύεται δημι
ουργός είς πολλά είδη.

Τά διηγήματά του είναι κυρίως ψυχολο
γικά καί στρέφονται πρδς τά μεγάλα κέντρα

2 3
t



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τής διανοήσεως καί τής ζωής περί τά δπσΐα 
σύρεται όκνδν τδ σώμα καί διφρηλατεΐ γοργή 
ή ψ'-’χή' τά κέντρα αύτά είναι ή θρησκεία, ή 
Πατρίς, δ Έρως, δ θάνατος, ή Τέχνη. Τά πεζά 
ποιήματά του είναι σειρά άλληλένδετος αίσθη 
τικής άναλύσεως τών ψυχικών διαθέσεων τοΰ 
άνθρώπου καί άπεικόνισις τών μεγάλων αίσθη 
μάτων καί συναισθημάτων άπδ υποκειμενικής 
άπόψεως, 5ήλα δή δ Καλογερόπουλος, γοάφων 
τάς λέξεις τοϋ δρώντος προσώπου, τδ δποίον 
ήτο αύτδς ουτος δ συγγραφεύς, δέν είναι πε
ριγραφικός άντικειμενιστής. Τά σατυρικά διη 
γήματά του, αί είρωνικαί του σκέψεις καί τά 
εύθυμογραφήματά του άποδεικνύουν δτι έφω 
τογράφησε κάθε λεπτομέρειαν τής καθ’ ήμέ 
ραν ζωής καί ανεύρισκε πάντοτε τά ίχνη τοϋ 
Καλοΰ κοί τοϋ Ωραίου, τά δποία εύρίσκονται 
μέσα είς τήν κάθε άσχημίαν τής ζωής καί 
τάνάπαλιν-

Άλλά δέν έγραψε μόνον αύτά· έγραψε καί 
λογοτεχνικός καί καλλιτεχνικός διατριβάς είς 
περιοδικά καί Ιφημερίδας καί δχι όλιγώτερα 
τών 400 κομψοτάτων χρονογραφημάτων είς 
Αθηναϊκός έφη μερίδας, πολιτικά άρθρα καί 
φιλολογικός άνταποκρίσεις είς τήν «Άτλαν 
τίδα» τής Ν. Ύόρκης,,τδ «Νέον ΙΙνεϋμα» τής 
Κων)πόλεως καί τούς «Συλλόγους» του Βου- 
κουρεστίου, τών δποίων διευθυντής ήτο δ πρό
εδρος τής έορτατικής ταύτης έπιτροπείας καί 
καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου κ. Κωνσταν. 
Ράδος. Ό Καλογερόπουλος ούδέποτε έπεδίωξε 
τήν φήμην, ουδέποτε έξεβίασεν ή έξελιπάρησε 
τήν ευμενή κρίσιν περί τών έργων του καί 
είναι άληθές δτι δ,τι έγράφη δι’ αύτά, έγράφη 
έξ ειλικρινούς καί άνεπηρεάστου έκτιμήσεως.

Έξέδωκε τρεις τόμους διηγημάτων.
Τά “Διηγήματα„ μεταξύ τών δποίων άρι 

στα είναι τδ «Δισκοπότηρο», ή «Χαμένη Ά
γάπη» ή «Τελευταία Χαρά», δ «Σαλπιγκτής» 
καί τδ «’Ιδανικόν τοΰ Γλύπτου».

Έπιτρέψατέ μου νά σάς άναγνώσω τήν 
ψυχανάλυσιν τοΰ παππά, δταν έπλησίαζε μέ 
τά Άγια διά νά μεταδώση τήν Αγίαν Μετά- 
ληψιν είς τδν ίτοιμοθάνατον υίόν του καί πώς 
περιγράφει δ συγγραφεύς τήν ψυχικήν πάλην 
μεταξύ στοργής καί πίστεως, έν ή κυμαίνεται 
δ λειτουργός τοϋ Ύψίστου.

«Τά γεροντικά χείλη ψιθυρίζουν μίαν προσ 
ευχήν καί τρέμων πλησιάζει τήν άγίαν μετά 
ληψιν είς τά χείλη τοΰ παιδιοΰ του, έπί τών 
δποίων συναντδται τοΰ Αγίου Πνεύματος ή 
θεία άντίληψις μέ τής σαρκδς τής βασανισμέ ■ 
νης τδν άγριον πόνον.

«Τδ παιδί, χωρίς ν’ άνοιξη τά μάτια του, 
ήμιανοίγει τά ξηρά χείλη του καί άκουμβά έπ’ 
αύτών δ παπάς, τρέμων, τδ άργυρόχρυσον κου
τάλι. Άλλά τήν στιγμήν έκείνην, καθ’ ήν 
ήνοίγετο ή Πύλη τής αιωνίου ζωής, ήνοιγε άπδ 
τά μάτια τοΰ παπά τών δακρύων ή πηγή. Είς 
τδ κουτάλι έπί τοΰ δποίου έταλαντεύετο . τδ 
άχραντον αίμα τοΰ Ίησοΰ,έπεσαν άπδ τά θαμ
πωμένα μάτια του δύο χονδρά δάκρυα. Όμοιος 

μέ τδν πόνον έκείνον τών πατρικών σπλάγχνων 
θά ήτο καί δ πόνος τδν δποΐον ήσθάνθη καί δ 
Χριστός, δταν έρρεε τδ αίμα άπδ τά καρφω
μένα μέλη του.

«Τδ παιδί, ώσάν νά νοιώθη μίαν μυστικήν 
παρηγορίαν, ώσάν ν’άντ^κρύζη είς τδ βΰθος 
τής άγωνίας μίαν υπεραιθερίαν εικόνα, σφίγγει 
μέ τούς δδόντας του, έσχάτην καταβάλλον δύ· 
ναμιν, τδ κουτάλι, καί άπδ τάς δλίγας έκείνας 
σταγόνας ζητεί νά κρατήση τήν ζωήν

«Καί τήν κρατεί, άλλά διά τδν άλλον κό
σμον. Τά χείλη του είχον έγγίση τδν ούρανόν. 

«Όταν δ παπάς άπέσυρεν άπδ τά παράλυτα 
χείλη τοΰ· παιδιοΰ του τδ άγιο κουτάλι, είδεν 
δτι τδ κοίλωμά του ήτο θαμβόν. Είχεν άφήση 
έκεϊ τήν τελευταίαν πνοήν.

«Ό παπάς καταλαμβάνεται άπδ φρικίασιν. 
Αισθάνεται ποιον άμάρτημα ήτο νά πέσουν τά 
δάκρυά του έπί τής θείας μεταλήψεως. Σκέ
πτεται, δτι δ άκαριαΐος θάνατος τοΰ παιδιοΰ του 
Ισως προήλ8·εν άπδ τδ άμάρτημα. Καί φεύγει, 
ώσάν νά τδν καταδιώκη κατάρα καί έπανέρχε- 
ται είς τήν έκκλησίαν διά νά ζητήση έξαγνι- 
σμόν, καί έπί τής Τραπέζης τών μυστηρίων, 
έφ’ ής πρδ όλίγου έδέετο υπέρ ίάσεως τοϋ ά- 
σθενοΰς, τώρα προσέρχεται νά προσευχθή υπέρ 
τής ψυχής του.

«'Η μυρωμένη άπδ λεπτοτάτους άτμούς λι
βανωτού άτμόσφαιρα τδν μεθά. Καί άφαιρεΐται, 
καί ή σκέψις τδν ώθεΐ πρδς τδν νεκρόν. Συλ
λογίζεται, δτι δέν θ’ άκούση πλέον τά γλυκά 
του λόγια, δτι μόνον αυριον θά τδ έχη. Καί 
δύο έλξεις τδν κλυδωνίζουν, δύο δυνάμεις άντα- 
γωνίζονται. Ό πατέρας δ πονών καί δ παπάς 
δ πιστεύων.

«Βλέπει γύρω- άπδ τάς άγίας εικόνας τοϋ 
ίεροΰ τοΰ κάμνει βαθυτέραν έντύπωσιν, τδ σά· 
βανον τοϋ παιδιοΰ του· Ό Θεός, δ μέγας παρη
γορητής, δέν τδν φωτίζει. Καί πληγωμένος άπδ 
τήν συμφοράν, καί θέλων νά λάβη μίαν δύνα· 
μιν διά νά άντιστή είς τδν σάλον τής ψυχής, 
άποκαλύπτει τδ άγιον δισκοπότηρον καί θέλει 
νά μεταλάβη. Αισθάνεται, δτι θά πέση κεραυ
νόπληκτος έκ τής όδύνης, άλλά θέλει, πρέπει 
νά μεταλάβη. Κύπτει πρδς τδ δισκοπότηρον, 
άλλά νά κοινωνήση δέν ή μπορεί· τδν πνίγει δ 
λυγμός, καί άπδ τά μάτια τά γεροντικά, άπδ 
τά μάτια ποΰ ύψώθησαν τόσες φορές πρδς τδν 
Θεόν διά τόσους πεθαμένους, άλλά καί άπδ 
τά μάτια ποΰ δέν θά έβλεπαν ποτέ πλέον τδ 
χαμόγελο τοΰ παιδιοΰ του, άνέβλυσαν νέα δά
κρυα, δάκρυα παραπόνου καί δάκρυα μετά
νοιας, καί σμίγουν μέ τδ αίμα τοΰ Χριστοΰ, 
ώσάν νά θέλουν νά άναπληρώσουν, δι’ ίσης δό- 
σεως, τήν μετάληψιν ποΰ έπήραν τά χείλη τοΰ 
πεθαμένου.

«Έστηρίχθη έπάνω είς τήν ΆγίανΤράπε- 
ζαν, καί είδε τά δάκρυά του ν’ άναταράσσουν 
τήν μετάληψιν καί νά σχηματίζουν δύο τρεις 
κύκλους είς τήν έπιφάνειαν καί έσκίρτησε βλέ- 
πων μίαν άστραπήν νά έξακοντίζεται άπδ τδ 
φώς τής κανδύλας, ποΰ ίφεγγεν έμπρδς έίς τδν 

Έσταυρωμένον, τοΰ έφάνη ώς νά ήνοιγαν οί 
ούρανοί διά νά δεχθούν μίαν άγγελικήν ψυχήν. 
Καί δειλά δειλά, μετά συντριβής, έσταυροκο 
πήθη, ένφ τά χείλη του έσφράγιζεν άκόμη ή 
άπόγνωσις, μέ τήν αύτήν άμείλικτον δύναμιν, 
μέ τήν όποιαν δ θάνατος είχε σφράγιση πρδ 
όλίγου τά χείλη τοϋ παιδιοΰ του».

Δεύτερος τόμος διηγημάτων τοΰ Καλογε- 
ροπούλου είναι αί « Εντυπώσεις τής ζωής», 
είς τάς όποιας υπέροχον θέσιν κατέχουσι τά 
διηγήματα «Τά νυφικά υποδήματα» καί ή 
«Φρύνη».

Τρίτος τόμος αί «Σελίδες», ών άριστα τά 
διηγήματα «Τδ τουφέκι», «Τδ παραλήρημα», 
«Ό Πάτερ Άνανίας».

Πεζά ποιήματα τοΰ Καλογεροπούλου είναι 
αί μεταξοϋφαντοι «Φωτοσκιάσεις» τά κομψά 
«Ανάγλυφα», τά ποικιλόχροα «Χρυσάνθεμα» 
καί τά άμάραντα «Φύλλα Ημερολογίου».

Σατυρικά διηγήματα : αί «Σάτυραι», έργα 
Άρχιλόχεια καί Δημοκρίτεια. Τά πλεΐστα 
τών έργων τοΰ Καλογεροπούλου είκονογραφή - 
θησαν ύπδ τών Ελλήνων καλλιτεχνών.

Άλλ’ ή σταδιοδρομία τοΰ Καλογεροπούλου 
έχει καί άλλον σταθμόν :τάς Σκι τρεις άπδ συ 
στηματικής άπόψεως· Σκέψεις είς τά Νεοελλη
νικά Γράμματα έχομεν τοιαύτας τεσσάρων μό
νον λογοτεχεών : τούς «Στοχασμούς» τοΰ Άν- 
δρέου Λασκαράτου, τάς «Δύο Διαθήκας» τοΰ 
Πολυβίου Δημητρακοπούλου, αίτινες έξειλίχθη- 
σαν είς τήν μνημειώδη «Σιδηράν Διαθήκην», 
τά «Θρύψαλα» τοΰ Δημητρίου Καμπούρογλου, 
καί τά «Τί Σκέπτομαι» τοΰ Καλογεροπούλου.

Βλέπετε, μνημονεύω μόνον τέσσαρας λογο- 
τέχνας· άς ήναι τοΰτο είς γνώσιν τοΰ μελλοντι
κού κριτικού, ό όποιος, άργόσχολος, θά σκε- 
φθή, ίσως, νά κρίνη καί έμέ κάποτε.ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟ δέκά·άκρι6ώς έτών είς τήν φιλόξενον 
αίθουσαν τού φιλολογικοΰ συλλόγου «Παρνασ
σού», τιμώντος καί τότε τήν συγκέντρωσιν τοΰ 
εύγενοΰς προστάτου τών Γραμμάτων καί Τε 
χνών, τής A. Β. Ύψ. τοϋ πρίγκηπος Νικαλάου, 
πρωτοβουλίφ άγαπητών συνεργατών τής «Πι
νακοθήκης», έωρτάσθη τδ γεγονός δτι περιο
δικόν άσχολούμενον είδικώς είς τάς Καλάς Τέ- 
χνας καί τά Γράμματα, συνεπώς άπευθυνόμε- 
νον είς τδν περιωρισμένον κύκλον τών είλικρινώς 
ένδιαφερομένων διά τάς έκδηλώσεις τής καλ
λιτεχνικής ζωής, κατώρθωσε νά σταδιοδρομή- 
ση άπροσκόπτως, ένώ γύρφ του έφύονιο φύλλα 
παντοειδή, μετά μηνών μόλις άγωνιώδη βίον 
μαραινόμενα. 'Ομολογώ δτι δέν ήλπιζον νά

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Σπεύδω άπδ τοΰ5ε νά ειδοποιήσω τδν μέλ
λοντα άναρριπιστήν τής ήσύχου ταπεινής τέ
φρας μου, νά παρατρέξη τά ύπδ μορφήν σκέ - 
ψεων παραληρήματά μου τών νεανικών χρόνων, 
διότι,άν έχη άκόμη δ Φοίβος τήν καλύβην καί 
τήν μάντιδα δάφνην, φοβούμαι μήπως έξ άγα 
νακτήσεως θραύση τήν λύραν του έπί τής κε 
φαλής μου ή έπί τοΰ τάφου μου.

Συγγνώμην διά τήν άναγκαστικήν αύτήν 
■παρένθεσιν. Καί, έπειδή ένεθυμήθην τά έκθετά 
μου λογοτεχνικά έργα, θά όμιλήσω καί περί 
τών δμοίων τοΰ Καλογεροπούλου. Έχει καί αύ 
τδς τοιαΰτα· πέντε —μόνον—ποιήματα' ήμάρ- 
τησε καί αύτδς—κατά τήν νεότητά του—ένώ 
πιον τών έννέα Μουσών καί τοΰ Απόλλωνος, 
άλλ’ δμως πρέπει νά τδ θεωρή εύτύχημά του, 
δτι δέν έτυράννησε καί αύτδς διά στίχων τούς 
Έλληνας άναγνώστας, δπως άναρίθμητοι λε
γεώνες άλλων.

Σήμερον θ’ άπαγγελθή έδώ τδ ποίημα τοΰ 
Καλογεροπούλου «Γέλοιο—Κλάμμα»· θ’ άπαγ
γελθή άφ’ ένδς μέν ώς μία άνάμνησις περαστι
κής πίστεως ή μάλλον άπιστίας πρδς τάς 
Μούσας, άφ’ έτέρου δέ διά νά μή λείψη καί τδ 
είδος αύτδ τοϋ λόγον.

Ή είσήγησίς μου ήτο περιωρισμένον έργον 
κριτικής θεωρίας, μία, έπιστημονική κάπως, 
συμβολή είς τήν Νεοελληνικήν Γραμματολο
γίαν.

Άς συγχωρηθώ, διότι δέν παρεξέκκλινα 
τοΰ έργου μου, ίνα είπω φράσεις, αί όποΐαι είς 
τοιούτου είδους έορτάς άκούονται μέν, άλλά 
δέν άπηχοΰνται άπδ τούς συντριπτάς βράχους 
τής Κριτικής καί τής 'Ιστορίας.

Καί, ϊνα έπανέλθω έκεϊ όπόθεν άνεχώρησα, 
δήλα δή είς τήν θείαν σκέψιν, άς έπιτραπή μοι 
νά εΐπω, δτι διά τδν Καλογερόπουλον τηρή- 
σαντα τήν πίστιν πρδς τά Γράμματα άπόκειται 
δ τής δικαιοσύνης στέφανος.

έδίδετο εύκαιρία είς έορτασμδν καί δευτέρας 
δεκαετηρίδας, διότι ή Μοίρα έχει πολλάς ιδιο
τροπίας καί οί φιλότεχνοι ύφίστανται είς τήν 
κοινωνίαν μας συχνάς διαλείψεις. Έάν προστε 
θή καί δ φοβερός άνεμοστρόβιλος δν έξαπέστει· 
λε κατά τής άνθρωπότητος δ μέγας πόλεμος 
καί τοϋ δποίου τδν άντίκτυπον ήσθάνθημεν καί 
ήμεΐς πολυειδώς, ή συμπλήρωσις καί δευτέρου 
σταθμοΰ άνελλιποΰς έκδόσεως περιοδικού κα- 
θαρώς Λογοτεχνικού καί Καλλιτεχνικού δι
καίως δέν άφήκε άδιαφόρους τούς άγαπητούς 
συνεργάτας, οίτινες διά τοΰ εύγλώττου είσηγη- 
τοΰ έδικαιολόγησαν τήν πρωτοβουλίαν ήν έσχον. 
Είς έμέ,κληθέντα ύπ’ αύτών νά άφηγηθώ άνα· 
μνήσεις τής δημοσιογραφικής ζωής μου, ένε-
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φανίσθη έν δίλημμα. Νά σάς κουράσω Εκθέ
των τάς δυσχερείας είς άς προσέκοψα διευθύ - 
νων έν περιοδικόν ή νά σάς άπασχολήσω μέ 
τάς άνεκδοτολογικάς άπόψεις μιάς έργασίας, ή 
όποία άριθμεϊ πολλά Επεισόδια χαρακτηριστι
κά, καί δχι όλίγα φαιδρά, τών συγχρόνων παρ’ 
ήμίν αντιλήψεων περί τής πνευματικής έργα
σίας. Έπροτίμησα τδ δεύτερον.

Ό ισχυρισμός δτι γεννάται ό ποιητής, ζή
τημα περί τδ δποϊον δεινός διεξήχθη άλλοτε 
παρ' ήμίν κριτικός άγων δύναται νά έπεκταθή 
καί είς τάς τέχνας καί είς τήν δημοσιογραφίαν. 
Ή μπορεί τις νά είπη δτι είνε πολλάκις έμφυ
τος ή κλίσις πρός έν έπάγγελμα δσακαί άν διά 
τήν άσκησιν αύτοϋ ύπάρχουν αντίξοοι περι
στάσεις, κοινωνικαί προλήψεις, δυσμενείς οί 
δροι έν γένει τοΰ περιβάλλοντος. Περί τής άλη- 
θείας αύτής ένωρίτατα έπείσθην, διότι μέ ένέ- 
βαλιν είς πειρασμούς ή μανία τοΰ γράφειν άπό 
αύτών άκόμη τών σχολικών βάθρων. Έφιλο- 
δόξησα τότε, άντί νά άποστηθίζω γραμματικούς 
κανόνας—μέ κίνδυνον νά ύποστώ τάς θωπείας 
τής κλασικής ράβδου τοΰ «δασκάλου»—νά 
γράψω... δράμα... κοινωνικόν, ένφ άργότερα άν 
καί, δπως συνήθως συμβαίνει παρ’ ήμϊν, έθιξα 
τά περισσότερα είδη τοΰ λόγου, δράμα δέν 
έτόλμησα, εύτυχώς έως τώρα τουλάχιστον, νά 
παρουσιάσω έίς τό θέατρον. Κατόπιν μετεπή- 
δησα άπό τοΰ θεάτρου, τό όποιον ούδέποτε είχα 
γνωρίση, είς τήν δημοσιογραφίαν. Ένεκα λό
γων ταμιευτικών έξέδωκα τρία φύλλα χειρο
γράφου έφημερίδος ήν διεβίβαζα άπό χειρός 
είς χεϊρα ιεροκρυφίως είς τούς συμπαρακαθη - 
μένους συμμαθητάς μου. Είς τό Γυμνάσιον τέ
λος,έπί άνεπανορθώτφ ζημίφ τών μαθηματικών 
μου γνώσεων, έστειλα είς κόρακας Τριγωνο
μετρίαν καί Λογαρίθμους καί μαζή των τήν 
Linqua Latina διά νά διαβάζω Βαλαωρίτην, 
Βασιλειάδην. καί Παπαρρηγόπουλον, άλλά καί 
διά νά έκδώσω άργότερον άγγελίαν περιοδικού 
ύπό τόν πολλά υποσχόμενον άλλά καϊ σκλη- 
ρώς διεψευσθέντα τίτλον «Ελπίς». Ό συγγρα
φικός έν τούτοις δαίμων δέν μ’ έγκατέλειψεν 
ούτε έπί τών Πανεπιστημιακών Εδωλίων καί 
δταν ό σύντροφός μου έν νευρική ταραχή άπε- 
στήθιζε τούς όρισμούς τών Πανδεκτών, έγώ 
συνεργαζόμενος είς έν μακαρία τή λήξει πε
ριοδικόν έγραφα τήν ήμέραν τών Εξετάσεων 
τήν συνέχειαν ένός διηγήματος. Καί έγώ μέν 
ό όλιγώτερον Εκείνου έγκύψας είς τούς δαιδά- 
λους τοΰ Δικαίου άνηγορεύθην Διδάκτωρ, ένφ 
ό νυχθημερόν μελετών, όπογραμματεύς δέ 
Στρατοδικείου— δχι έκτάκτου εύτυχώς—έγίνετο 
προλύτης. Ώρισμένως, ή τύχη είνε τυφλή. Αί
φνης—Εξακολουθώ νά περιπλανώμαι είς τούς 
λειμώνας τών νεανικών χρόνων διά νά κατα
λήξω είς Εν συμπέρασμα—έγώ ό άγευστος τών 
μαθηματικών λαμβάνω διορισμόν λογιστοΰ καί 
περιπλέκομαι είς δίκτυα λογαριασμών, έξελέγ- 
χων εισπράξεις τελωνείων καί ταμείων. Άλλ’ 
έκδικούμενος τήν τύχην, δίπλα είς τά ξεθωρια
σμένα Εκ τής πολυκαιρίας έγγραφα, τά όποια 

άνεσύροντο άπό άνήλια βάθη, κατέστρωνα φλο
γερά πεζά ποιήματα. Παρηγορούμην διότι είχα 
συναδέλφους έν τώ αύτφ γραφείφ τόν Μπάμ- 
πην Άννινον, έκτοτε γηραιόν, καί τόν νεοφώ- 
τιστον συμβολιστήν Σ. Στεφάνου. Μετά τριετή 
τοιούτου είδους υπηρεσίαν ή Κυβέρνησις έκτι- 
μήσασα τήν λογιστικήν μου ικανότητα,ηύδόκη- 
σε νά μέ έκσφενδονίση μαζήμέ τούς άλλους συ
ναδέλφους είς τά πέρατα τής Πελοποννήσου διά 
νά λάβη τήν εύχαρίστησιν νά μάς άπολύση 
όμαδόν. ΊΓπέστην άνωδύνως τήν νέαν αύτήν 
φάσιν τοΰ ύπαλληλικοΰ μου βίου, τάς ή δύτη- 
τας τοΰ δποίου θεία συνάρσει δέν έγεύθην έκ
τοτε, άποστρατευθείς τής δημοσίου ύπηρεσίας 
άν καί νεώτατος. Έκτοτε έρρίφθην άκατασχέ- 
τως είς τήν δημοσιογραφίαν, είς ήν καί μένω 
πιστός στρατιώτης. Έδώ θά μοΰ έπιτρέψητε νά 
σταματήσω. Σάς άφηγήθην πώς ήρχισα τό φι
λολογικόν μ·υ στάδιον διά νά καταδείξω τήν 
ίσχύν τής κλίσεως καί τοΰ πεπρωμένου, άλλά 
πώς έξηκολούΟησα καί τί έκαμα είνε περιττόν, 
ίσως καί έπικίνδυνον, νά σάς έκθέσω. Υπάρ
χουν πάντοτε τόσοι άσπονδοι φίλοι,—έκτός τής 
αιθούσης αύτής,—ώστε δέν θά ήτο φρόνιμον 
ούτε εύχάριστον νά έξωθήσω τόν έαυτόν μου 
είς τό άπονενοημένον διάβημα νά τεθώ ύπό 
τήν Δαμόκλειον σπάθην τής κριτικής των.

Ενδιαφέρει περισσότερον, πώς ή «Πινακο
θήκη» κατόρθωσε έπί 20 έτη νά έκδίδεται 
χωρίς νά δημοσιεύει τραγουδάκια, άστυνομικά 
μυθιστορήματα, σκανδαλώδεις εικόνας, διηγή
ματα ρεαλιστικά, άγγελίας γάμων, άφίξεων, 
θανάτων καί ... αινίγματα. Πώς κατόρθωσε 
νά διαφύγη τού; σκοπέλους ένός ναυαγίου, 
άφοΰ δέν έπεδίωξε νά δημοσιεύη οΰτε άγγε
λίας έμπορικών καταστημάτων, οΰτε διαφη- 
μήσεις άσήμων προσωπικοτήτων, ούτε ήσθάνθη 
τήν άνάγκην νά καταφύγη είς τήν δημιουρ
γίαν μεγάλων άνδρών ή νά κολακεύη άώρους 
συγγραφικάς φιλοδοξίας. Έ έκδοσις ένός πε
ριοδικού άλλοτε ήτο μία ψυχική άνάγκη, σή
μερον κατήντησε έμπορική έπιχείρησις. Αι
σθάνομαι έν τούτοις τήν ύποχρέωσιν νά όμο- 
λογήσω δτι ή Ελληνική κοινωνία ύπεστήριξε, 
άν δχι έκθύμως, έπαρκώς τήν προσπάθειαν 
δπως ύπάρχει Εν περιοδικόν τό όποιον νά άντι- 
κατοπτρίζη τάς κυριωτέρας έκδηλώσεις τής 
πνευματικής ζωής είς τά γράμματα, είς τήν 
ζωγραφικήν, είς τήν γλυπτικήν, είς τό θέατρον, 
είς τήν μουσικήν.

Δέν θά άποσιωπήσω μερικάς άναμνήσεις 
άς έχω ώς διευθυντής περιοδικού, μολονότι δέν 
είνε εύκολον νά σάς άπεικονίσω τάς έπιδρομάς 
άς ύπέστην άπό τούς αύτοκλήτους συνερζ-άτας, 
οί όποϊοι άνήλθον είς πολλάς δεκάδας. Προσήρ- 
χοντο είς τό γραφεϊον μου εύφάνταστοι στι- 
χουργοί κακομεταχειζόμενοι τόν δυστυχή Πή
γασον, δραματικοί συγγραφείς ήδικημένης με
γαλοφυές, παραληροΰντες είς άτελειώτους σκη
νάς, διηγηματογράφοι παρηγκωνισμένοι άφη- 
γούμενοι κοινωνικάς περιπετείας μέ ύφος πα
λαιών Γάλλων λαϊκών μυθιστοριογράφων, άλλοι 

ίδεόληπτοι ή παντογνώσται, δέν-έλειψε δέ καί 
ό Εφευρέτης τοΰ άεικινήτου, δστις έπιστοποίει 
τήν έφεύρεσίν του μέ τήν άεικίνητον γλώσσαν 
του. Οί κριτικοί ήσαν άραιότεροι· άλλοι ούδε 
μίαν άνεγνώριζαν άξίαν, Ζωίλοι άμείλικτοι, άλ
λοι δλα τά εΰρισκαν ύπερθαυμάσια, Επιεικείς 
πρός δλας τάς άσημότητας, ίσοπεδωταί εύαγ- 
γελικώτατοι. Άλλά δέν ήσαν μόνον οί πνευ- 
ματικοί συνεργάται. Καί οί διάφοροι έπιχειρη- 
ματίαι δέν μέ άφήκαν ήρυχον. Κάποιος σοβα
ρότατα μοΰ έπρότεινε νά έκδώσωμεν 'Οδηγόν 
καλής συμπεριφοράς, τοΰ όποιου τήν έλλειψιν 
συνησθάνετο φαίνεται πολύ. Άλλος Λεύκωμα 
τοΰ οικογενειακού του δένδρου, πρό πολλοΰ 
άποφυλλισθέντος. Περιττόν νά σάς προσθέσω 
δτι κανείς έξ αύτών δέν είχε τά έξοδα ούτε ένός 
τυπογραφικού φύλλου. Άλλος πρακτικώτερος 
μοΰ έπρότεινε τήν ίδρυσιν ψυγείων. Σπεύδω νά 
δηλώσω πρός άποφυγήν παρεξηγήσεως δτι ό 
προτείνας δέν ήτο συγγραφεύς θεατρικής έπι- 
θεωρήσεως. "Ολαι αύταί αί προτάσεις ήσαν 
διαλείμματα άναψυχής διά τήν κοπιώδη πολ
λάκις Εργασίαν τής Εκλογής κ’ Εξευρέσεως τής 
καταλλήλου ύλης. Άκόμη διασκεδαστικώτερον 
ήτο τό πάθημα ένός νέου μέ πολλά μαλλιά καί 
κατά τό κοινόν λόγιον, μέ λίγη γνώσι. Μοΰ 
έφερε έν πεζόν ποίημα, ό δϊ πρόλογος τόν 
όποιον προέταξε ήτο διπλάσιος είς μήκος τοΰ 
κειμένου- μέ στενοχώριαν πολλήν καί όλίγην 
μετριοφροσύνην Επήνεσε τό έργόν του, μοΰ τό 
άνέλυσε ή μάλλον τό έδολοφόνησε, κα! ήρχισε 
στγκεκτνημένος νά μοΰ τό διαβάζη Δέν ή μπό
ρεσα νά κρύψω τήν έκπληξίν μου. Δέν μέ άν 
τελήφθη καί έξηκολούθει. "Οταν έτελείωσε δέν 
ήμπόρεσα νά συγκρατήσω τήν φοράν αύτήν 
Εν μειδίαμα. Έμειδίασε καί αύτός διότι μ’ έβλε 
πεν ένθουσιασμένον. Τόν ήρώτησα άν έκοπίασε 
νά τό γράψη καί μέ έβεβαίωσεν δτι τό έγραψε 
δι’ έν τέταρτον τής ώρας. Είχε δίκαιον. Τόση 
ώρα Εχρειάζετο διά νά τό άντιγράψη. Ήτο 
άπλούστατα ίδικόν μου έργον, τό όποιον είχα 
δημοσιεύση μέ ψευδώνυμον καί μοΰ τό έφερε 
διά νά τό δημοσιεύσω μέ τό ίδικόν του δνομα! 
Τόν συνεχάρην διά τήν Εκλογήν ποΰ έκαμε καί 
τόν καθησύχασα μέ τήν πληροφορίαν δτι νόμος 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας δέν είχε ψηφι- 
σθή.

Είς τήν διαδοχήν αύτήν τών ευθύμων Επει
σοδίων άντιτίθεται μία σειρά μελαγχολικών 
άναμνήσεων. Θά ήτο μακρότατος ό κατάλογος 
ιΐν συνεργασθέντων. Αλλαχού θά γίνη ή 
μνεία αύτών, άλλά δέν είνε δυνατόν κατά τήν 
στιγμήν αύτήν νά μή λησμονήσω προσφιλείς 
συνεργάτας, οί όποιοι έκόσμησαν τάς σελίδας 
τής «Πινακοθήκης», καί οί όποιοι νοερώς συμ- 
παρίστανται μεθ’ ήμών. Είνε φόρος τιμής πρός 
τούς πρωτεργάτας Εκείνους τοΰ πνεύματος, οί 
όποϊοι συνέδεσαν τό δνομά των μέ τήν πρόο
δον τών νεοελληνικών γραμμάτων. Ή «Πινα
κοθήκη» Εδέχθη τούς τελευταίους σπινθηρι- 
σμούς τοΰ Άττικωτάτου μεθυγράφου Είρ. Ά- 

σωπίου τού δποίου ήμιτελές έδημοσίευσε τό 
τελευταίον άρθρον, γραφέν πρό τής έπιθανα 
τίου κλίνης. Τό ύστατον λογογράφημα έφιλο- 
ξένησε τοΰ αποδήμου τών «’Αλγών» ραψωδού 
Κλέωνος Ραγκαβή, τό τελευταίον διήγημα, έμ- 
πνευσθέν έξ είκόνος τοΰ Γύζη, τής άλησμονή- 
του Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου. Είς τάς στή- 
λας της τά Κύκνεια ένεπιστεύθη έπη ό Βάρ
δος τοΰ πόνου Στέφανος Μαρτζώκης. Ό Εν
θουσιώδης αφηγητής Σπυρίδων Λάμπρος έκεϊ 
έναπέθεσε τής σοφής του έργασίας τά ιστορή
ματα. Καί πλησίον αύτών Επίλεκτοι άλλοι, 
έπιζώντες μαχηταί τοΰ λόγου, έτίμησαν τήν 
«Πινακοθήκην» μέ έργα των, καλλιτεχνήματα 
παράπλευρα τών καλλιτεχνημάτων τοΰ χρω- 
στήρος καί τής σμίλης.Όχι όλίγοι τών διακρι- 
νομένων σήμερον είς τά γράμματα τά πρώτα 
πτερυγίσματα έδοκίμασαν περί τάς στήλας της, 
τερετίσματα υποσχόμενα καλλικελάδους μολ- 
πάς. Είνε τέλος άλλοι, οί όποϊοι περαστικοί τοΰ 
ωραίου λόγου λάτρεις, άφήκαν νά ξεχειλίση το 
αίσθημα των, διά νά μή γράψουν ποτέ πλέον 
παρασυρθέντες είς τήν δίνην τής βιοπάλης.

Τά νεοελληνικά γράμματα δφείλουν τήν 
πρόοδον των, κατά μέγίστον μέρος, είς τόν πε · 
ριοδικόν τύπον. Τά περιοδικά υπήρξαν τά φυ
τώρια, ένθα έκαλλιεργήθη κάθε είδος λογοτε
χνικής -παραγωγής. Τό λογοιεχνικόν βιβλίον 
τώρα μόλις εύρέως διαδοθεν, ήρχισε νά άπο· 
τελή εύθύπαρκτον ύπόστασιν. Δέν ύπάρχει 
λόγιος άπό δεκαετηρίδων, δστις νά μή διήλθεν 
άπό τάς στήλας Ενός περιοδεκοΰ. Μερικοί μά
λιστα είναι άρρήκτως συνδεδεμένοι μετ'αύτά,μή 
έμφανισθέντες ώς συγγραφείς έν συγκεντρω
μένη έργασίφ.

Οί είκοσι τόμοι τής «Πινακοθήκης» οί 
όποιοι όρθοΰνται ήδη είς όγκώδες ύψος, 
άποτελοΰν έν καλειδοσκόπιον τής εικοσαετούς 
φιλολογικής καί καλλιτεχνικής κινήσεως Εν 
Έλλάδι. Τοΰτο ύπήρξεν ή φιλοδοξία μου.

Οί 20 τόμοι στοργικώς περιεπτύχθησαν καί 
ήδέλφωσαν γνωστούς, άλλά καί άφανεϊς έργά- 
τας τοΰ πνεύματος. Τοΰτο ύπήρξεν δ πόθος μου.

Είς τήν καλλιτεχνικήν άναβίωσιν, είς τήν 
ένίσχυσιν τών εικαστικών ίδίφ τεχνών ή «Πι
νακοθήκη» άφοσιώθη, άς μοΰ έπιτραπή νά εί- 
πω, μετ’ αύτοθυσίας. Αί συνθήκαι ύπό τάς δ 
ποίας άνεπτύχθη ή Ελληνική τέχνη, κληρο
νόμος ένός άφθάστου μεγαλείου, δέν ύπήρξαν 
ένθαρρυντικαί. Οί "Ελληνες καλλιτέχναι άλη- 
θινοί Άνταϊοι κατόρθωσαν έν τούτοις νά σκορ
πίσουν ζωηράς, Επάνω είς τά Ερείπια τής μόλις 
έλευθερωθείσης Ελληνικής γής, τάς πρώτας 
άνταυγείας τοΰ πυρσοΰ τής τέχνης. Ζωγράφοι 
καί γλύπται μέ τάς παραδόσεις τών Ελληνι
κών ιδεωδών, άπετύπωσαν τόν χαρακτήρα μιάς 
ίδιοφυϊας, ή όποία δύναται νά θεωρηθή ώς 
προάγγελος μιάς Αναγεννήσεως.

Δέν ύπήρξεν "Ελλην ζωγράφος,άξιος μνείας, 
ούτινος νά μή έδημοσιεύθη έργον είς τήν «Πι
νακοθήκην». Ήτο δι’ αύτήν μία ύποχρέωσις 
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έπιταχτική νά άνοιξη τάς άγκάλας είς τήν δια 
μορφουμίνην δλονέν τέχνην, ήτις ούδαμοΰ 
εόρίσκεν άσυλον. Έπί 20 Ιτη παρήλασαν τά 
έργα των χαΐ δ "Ελλην άναγνώστη: δ μακράν 
τών 'Αθηνών, ήδύνατο νά παρακολούθηση τήν 
πρόοδον τής τέχνης μέ τδ ένδιαφέρον, τοΰ ό
ποιου ήσαν ίξιαι αί φιλότιμοι προσπάθειαί τών 
καλλιτεχνών μας. Έργα —διά νά περιορισθώ 
είς τούς έκλιπόντας—τοΰ Γύζη, τοΰ Λύτρα, τοΰ 
Βολωνάκη, τοΰ Ράλλη, τοΰ Βιρκου, τοΰ Λεμ 
πέση, τοΰ Προσαλέντη, τοΰ Χατζή,τοΰ Δρόση, 
τοΰ Βιτάλη, τοΰ Σώχου, τοΰ Φιλιππότου, έκό- 
σμησαν τήν «ΙΙινακοθήκην». "Ολη αύτή ή άν- 
θησις τής Ελληνικής τέχνης εύρε θερμοκή 
πιον τάς σελίδας της.

Έν τή εύγενεΐ άμίλλη, ήτις ένώνει τούς 
"Ελληνας συγγραφείς καί καλλιτέχνας καί έν 
τή έγκαρτερήσει, ήτις τούς διέκρινε άναλισκο- 
μένους ώς ή λαμπάς διά νά φωτίζουν, έκείνος 
τδν όποιον τιμ$ σήμερον ή εύγενής πρωτοβου
λία τών συνεργατών του, προσεπάθησε νά είσ 
φέρη πάσας τάς δυνάμεις του.Έάν δέ είς τούς 
πνευματικούς άγώνας προέχει ή ήθ-ική άντα 
μοιβή, ταύτην μετά συγκινήσεως άπεκδέχεται 
σήμερον, σεμνυνόμενίς, δτι έν τή έπιλέκτφ

ΜΙΑ ΕΙΚ
ΑΝ ρίψωμεν έν βλέμμα έφ’ δλων τών πε

ριοδικών τών έκδοθέντων κατά τήν διαρρεύσα- 
σαν εκατονταετηρίδα τής Άναστάσεως τοΰ Γέ
νους, θά παρατηρήσωμεν κατ’ άρχάς μεγάλην 
πρόοδον ύπ' έποψιν έκτυπώσεως καί εικονο
γραφίας. Θά ίδωμεν περιοδικά μερικά έξοχα, 
μέ ύλην ελληνοπρεπή, άλλά θά ίδωμεν καί 
ιίλεϊοτα έχοντα μόνον σκοπόν άργυρολογίας, 
άνευ ηθικής βάσεως. Δυστυχώς θά ίδωμεν δτι 
τά είδικά περιοδικά είναι όλίγα, διότι δέν b- 
ποστηρίζονται δσον πρέπει άπό τούς επιστήμο
νας, οϊτινες προτιμώσι τά ξένα. Βεβαίως ό έ- 
πιστήμων πρέπει νά παρακολουΐή τήν τής έπι- 
στήμης πρόοδον καί διά ξένων περιοδικών, άλ
λά πρέπει νά συνδράμη τά έλληνικά πρός άνύ 
ψωσιν τής έλληνικής επιστήμης. Τά είδικά πε 
ριοδικά, νομίζομεν, δτι πρέπει νά στολίζουν και 
τά γραφεία τών μή κατόχων τής Ιδίας έπιστή- 
μης, διότι μία έπιστήμη βοηθεϊ τήν άλλην ώς 
μία τέχνη τήν άλλην. Θά ίδωμεν εϊς τά παλαιά 
περιοδικά δλίγην φροντίδα περί τής καλλιτε
χνία.-, διότι αυτή έκτος τής Έπτανήσου, ήτο έν- 
τελώς εις τά σπάργανα. ’Αλλ’ ευτυχώς, ούν τφ 
χρότφ έκαμε προόδους τοιαύτας, ώστε νά έπε- 
σΰρη τήν εύνουν προσοχήν τών ξένων. Φυσικά 
ή βάσκουσα καλλιτεχνία κατ’ δλίγον διεμορφώ- 
θη καϊ προβαίνει κανονικώς αΰξουσα καί μεθο- 
δικώς χωρούσα εϊς τήν οδόν πρός παρασκευήν 
καϊ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ, διότι έ
καστου Έθνους ή τέχνη δέον νά έχη καϊ Ιδιαι
τέραν σχολήν. Βεβαίως ή τέχνη είναι μία άλλά 

αύτή συγκεντρώσει, ήν άπετέλεσαν οί άριστιίς 
τών πνευματικών άγώνων, συναντφ συμπαθείς 
συναγωνιστάς, εύγενείς υποστηρικτάς, πολυτί
μους φίλους. Καί έάν έπιφυλάσσηται είς αύ· 
τόν ή τύχη νά συνέχιση τό έργον, διά τό 
όποιον κατηνάλωσεν δλην τήν θέρμην τών 
ώραιοτέρων τής ζωής του έτών, θά οφείλεται 
είς τήν σημερινήν έορτήν, — άφετηρίαν νέων 
άγώνων. Καϊ οί άγώνες αύτοϊ ίσως ένισχύοωσι 
τήν άδέκαστον κρίσιν,τών μετέπειτα, διά τούς 
είλικρινώς έργασθέντας. Καϊ θά είναι χαρά καϊ 
υπερηφάνεια διά τόν όμιλοΰντα τήν στιγμήν 
ταύτην Λευίτην τών γραμμάτων ή άναγνώρι- 
σις δτι άπλοΰς άλλ’ άφισιώμενος τοΰ Καλού 
έργάτης συνεισέφερε καϊ αύτός κάτι είς τήν ί- 
γερσιν τοΰ οίκοδόματος τής Έλλην. ιδέας, τό 
όποιον κοσμούν άλλά καϊ φρουρούν τοΰ 
’Απόλλωνος ή χρυσή λύρα καϊ τής Άθηνάς ή 
χαλύβδινη άσπίς. Λύρα διά νά υμνή τό Ώραίον, 
άσπϊ διά νά μάχεται ύπέρ τής ’Αρετής. Είνε 
τά δύο αύτά σύμβολα τής 'Αθανασίας τοΰ Πα
ρελθόντος βκαί τής Πίστεως τοΰ Παρόντος, 
οί δύο στυλοβάται τοΰ παγκοσμίου Πολιτι
σμού, τά έμβλήματα τής Άναγεννηθείσης καί 
Μεγαλυνθείσης Έλληνικής Πατρίδος !

ΟΣΑΕΤΙ Α
τό, μεγαλεϊον αύτής συνίσταται είς τήν διερμη- 
νείαν τής έκφράσεως καϊ ούχϊ εϊς τήν ούσίαν.

Ήτο παρ’ ήμϊν έπαισθητή ή έλλειψις πε
ριοδικού πρός διάδοσιν τής καλλιτεχνικής κινή- 
σεωςιντφ Έλληνισμφ καϊ πρός γνώσιν τής 
παγκοσμίου καλλιτεχνικής ζωής, άμα δε και 
πρός δΐ|μοοίευσιν πρωτοτύπων μελετών περί 
τής τέχνης Ιδίως.

Τό σπουδαΐον τοΰτο κενόν ίδών ό άγαπη- 
τός φίλος κ. Δ. I. Καλογερόπουλος άνέλαβε 
τήν έκδοσιν τής Πινακοθήκης, ύπέρ τής όποιας 
σθεναρώς, φιλοτίμως καϊ άκαταπονήτως έργά- 
ζεται έπϊ εικοσαετίαν, ύπερπηδών γενναίως τά 
πάντα, δπως τό έθνωφελές περιοδικόν του γίνη 
άξιον τής άποστολής αύτοΰ καϊ τά διαδίδη 
δχι μόνον τάς ώραίας τέγνας, άλλά καϊ τά 
ώραΐα γράμματα καϊ νά φέρη εις γνώσιν τών 
Ελλήνων άναγνωστών τής καλλιτεχνικής προό 
δου άνά τόν πεπολιτισμένον κόσμον.

Ό άναγινώσκων τούς είκοσι τόμους έχει 
αρκετήν Ιδέαν περί τής καλλιτεχνικής ζωής τής 
εϊκοσαετίας. Θά ϊδη δτι ήρχισαν καϊ παρ’ ήμϊν 
τά πρώτα στοιχεία τής κριτικής, απαραιτήτου 
εϊς τήν διαμόρφωσιν καϊ παιδαγωγίαν τής 
τέχνης.

Πρέπει νά τό όμολογήσωμεν, δτι παρ’ ήμϊν 
δέν επικρατεί ή φιλολογική, επιστημονική καϊ 
καλλιτεχνική συνείδησις.

Πολλοί, δυστυχώς, κρίνουσι μέ τάς προσω
πικός συμπάθειας ή άντιπαθείας—χωρίς δμως 
νά σκέπτωνται δτι δ χρόνος δικάζει.’ "Ο,τι χα- 

λδν ζή καϊ ώς δ ήλιος φωτίζει τήν ανθρωπότητα, 
δ,τι κακόν δ δρμητικός ροΰς τοΰ χρόνου τό κα
ταρρίπτει ε’ις τόν Καιάδαν. Λ. χ. δ Α. Σοΰτσος 
κατεδίκασεν εϊς θάνατον τόν Σολωμόν καϊ τόν 
Κάλβον, άλλ’ δ χρόνος τούς άπηθανάτισε και 
καταδικάζει τόν άστοργον κριτήν ποΰ δέν Ισεβά- 
οθη ούτε τόν Καποδίστριαν, ούτε τόν ’Όθωνα.

Εϊς τό ζήτημα τής εύθυκρισίας δ κ. Καλο
γερόπουλος προσέχει πολύ, διδάσκει χωρίς νά 
άποθαρρύνη, γινώσκει δτι τό θέατρον είναι 
σχολεΐον ήθικής. Νομίζομεν δτι είναι άδικον 
νά κατακρίνεται έν έργον, αν δέν είναι σύμφωνον 
μέ τάς δοξασίας μας. Τήν στιγμήν ταύτην μάς 
έρχεται είς τόν νοΰν δ μέγας Γκαΐτε, δστις δν 
καϊ δέν είχε τάς θρησκευτικός καϊ φιλολογικός 
δοξασίας τοΰ Μαντζόνη, ούχ ήττον δμως ώμο-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ κίνησις τής Νέας Ύόρκηςέ 
φέτος ήτο ζωηροτέρα καϊ ποικιλοτέρα τής περυ- 
σινής έποχής. Τό Μητρόπολιτικον Μελόδραμα 
έπαιξε διάφορα καί παλαιά έργα, Ιδίως ’Ιταλών 
συνθετών, ποΰ άκοΰμε πολλάκις νά τραγουδούν 
τής άριες των στους δρόμους καϊ στά Cabaret. 
"Επαιξαν έπίσης μέ ζηλευτή τέχνη καϊ χάρι 
καλά έργα Γάλλων συνθετών μέ πρωτοτύπους 
σκηνοθεσίας καϊ χρωματιστούς φωτισμούς, καϊ 
εξαιρετική μουσική, ποΰ εύχαρίστησε καϊ τούς 
πλέον δύστροπούς κριτικούς. Τοΰ Βάγνερ τά με 
λοδράματα είχαν Ιδιαιτέραν έπιτυχίαν ώς πρός 
καλλιτεχνικόν μέρος.’Ενθυμούμαι μικρό παιδάκι 
δταν πρωτοέπαιξαν τοΰ Βάγνερ τά έργα εϊς τήν 
Εύρώπην, διάφοροι κριτικαϊ έθεώρησαν τήν 
μουσική του δυσνόητον, θορυβώδη, έπαναστα 
τική καϊ είναι εύτύχημα διά τόν πολιτισμόν μας 
δτι τά έργα τοΰ Βάγνερ έκτιμώνται πολύ καϊ 
έχουν άρχίσει νά έξανθρωπίζουν τόν πολύν κό· 
σμον.Τό έπαναστατικόν πνεΰμα τοΰ Βάγνερ έφε
ρε μεγάλη μεταβολή καϊ καλλιτέρευσιν εϊς τό με
λόδραμα,διότι ήχολούθησε μέ ειλικρινή άγάπην 
τούς ιερούς κανόνας τοΰ άρχαίου Ελληνικού 
Δράματος (μελοδράμαιος) καί τήν εκκλησιαστι
κήν Βυζαντινήν μουσικήν ποΰ τόν ένέπνευσε εϊς 
τήν σύνθεσιν τοΰ «Πάρσιφαλ». "Οταν έπαίζετο 
πρό έτών εϊς τό Βερολϊνον ή Ήλεκτρα τοΰ Σο· 
φοκλέους ύπό τοΰ Ελληνικού θιάσου τοΰ κ. 
Duncan, ή Κα Πηνελόπη Δώγκαν έτραγουδοΰσε 
πρό τοΰ προλόγου Ίοΰ δράματος Έλληνικά Δη
μοτικά άσματα μέ πολλήν χάριν, ή δποία είχε 
ξετρελλάνει τούς Γερμανούς.

Μεταξύ τών θεατών ευρίσκετε» δ υίός καϊ ή 
χήρα τοΰ Βάγνερ. Είς τό τέλος τής παραστάσε- 
ως ή Κα Βάγνερ ουνεχάρη ιδιαιτέρως τήν Καν 
Δώγκαν διά τά εύμορφα έλληνικά μας τραγού
δια καϊ τής είπε τά έξής λόγια: «"Αν έζοΰσε ό 
άνδρας μου καί άκουε τά ώραΐα Έλληνικά σας 
τραγούδα» ποΰ τραγουδάς τόσο γλυκά είμαι βε 
βαία πώς θά ένεπνέετο θείας συνθέσεις I Και 

λόγησεν δτι οί Ίεροι Ύμνοι τοΰ μεγάλου 
τούτου Ίταλοΰ ήσαν άριστουργήματα, τά δποία 
Διαμαρτυρόμενος δέν θά ήδύνατο νά γράψη 
Τοιοΰτος πρέπει νά είναι δ εύσυνειδητος τεχνο
κρίτης.

'Η “ Πινακοθήκη,, μέ δλας τάς στενοχω - 
ρίας τοΰ παρόντος πολέμου έξηκολούθησε τήν 
εκπολιτιστικήν δ?όν αύτής. Τώρα δέ δτε ή Πα- 
τρΐς έμαγάλωσε, θά έχη ευρύτερων στάδιον έρ- 
γαζομένη ύπέρ τής τέχνης, ήτις έχει τήν δύνα- 
μιν καϊ ϊσχύν νά έ-αγνίζει τήν καρδίαν καϊ νά 
άνυψώνη τό πνεΰμα εϊς αιθέρια ύψη καϊ ουτω 
βαίνουσα τιμά καϊ τόν πολύτιμον φίλον κ. Κα- 
λογερόπουλον, είς δν εύχόμεθα δλοψύχως νά 
έορτάση καϊ πεντηκονταετηρίδα.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΙ1Σ

άρχισε νά διηγήται ή κυρία Βάγνερ τό έ
ξής άνέκδοτον : "Otav δ άνδρας μου είχεν έτοι
μο τό λιμπρέτο τοΰ «Πάρσιφαλ» καϊ προετοι- 
μάζετο νά έργασθή τό μουσικό μέρος τοΰ Με
λοδράματος, έτυχε νά περάση άπ1 έξω άπό τήν 
Ελληνικήν εκκλησίαν μίαν Κυριακή πρωί καϊ 
άκουε ψαλμωδία. Ή Βυζαντινή μουσική τοΰ 
έκαμε μεγάλη έντύπωσι, άπό πολλή άγάπη 
καϊ περιέργεια εϊσήλθε στήν εκκλησίαν καϊ πα- 
ρηκολούθησε δλόκληρον την λειτουργίαν. Εν
θυμούμαι δτι έπήγε πολλές φορές στήν Ελλη
νική Εκκλησία κΓ άκουσε τούς ψάλτες σας νά 
ψάλλουν τήν Βυζαντινήν ίεράν μουσικήν ποϋ 
τόν ένέπνευσε καϊ ένεθάρρυνε νά μουσουργήση 
μέ τόση μεγάλη δύναμι τόν «Parsifal».

Κατά τήν γνώμην μου ή έπανάστασις είναι 
απαραίτητος γιά πολλά πράγματα... Μ’ επανα
στατικό κίνημα ή ποίησις έταμε ένφ νέο κ’εΰ - 
μορφο δρόμο κΓ άνεγέννησε τό «Πινδαρικό 
μέτρο» πεζό ποίημα. Εϊς τό μέτρο αύτό έχουν 
γράψη διάφοροι νέοι ποιηταϊ μέ πολλή χάρι, 
άλλά μέ περισσοτέρα επιτυχία καϊ τέχνη έχει 
γράψη δ νεαρός ποιητής κ. Λ. Λαζαρίδης δ ό - 
ποιος τιμά τά Έλληνικά γράμματα έν ’Αμερική 
μέ τά πρωτότυπα ποιήματά του, τά δποΐα είναι 
γεμάτα άπριλιάτιχες δροσιές καί χρυσά όνειρα 
τής ’Αρκαδίας καϊ κλασσικές δόξες τής Ιωνίας 
καϊ Φρυγίας-- Τό ίδιο καϊ μέ τό Διήγημα, τό 
όποιον έχει άνυψώση πάρα πολύ τήν σύγχρο 
νον Ελληνικήν φιλολογίαν ! Τό αύτό καϊ μέ τή 
ζωγραφική Τέχνη· διάφοροι καλλιτέχναι τοΰ 
Δεκάτου έννάτου αίώνος εϊργάσθησαν ριζοσπα- 
στικώς, άνέπτυξαν τήν τέχνην των βαθμηδόν 
κΓ άπέσπασαν τής βαριές αλυσίδες τής «Νεο - 
κλασσικής Γαλλικής Σχολής» ήτις έβασίζετο μό 
νον εϊς τάς ρεαλιστικάς καϊ φωτογραφικός με
θόδους τής ζωγραφικής τέχνης.

Ή άλήθεια είναι οτι πρέπει νά εϊμεθα εύ- 
γνώμονες είς τούς Βυζαντινούς διδασκάλους ποΰ 
διετήρησαν τήν τέχνην τών άρχαίων Ελλήνων
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καί τήν διέδωκαν εις τήν ’Ιταλίαν και τά λοιπά 
μέρη τής Ευρώπης. Οί μεγάλοι Έλληνες Βυ
ζαντινοί διδάσκαλοι μέ αγάπην καί αυτοθυσίαν 
έδίδαξαν καί ένέινευιαν τόν Ciotto, Cimabue, 
Fra Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, Barto
lommeo, Michael Angelo, Raphael, Giorgione, 
κ. τ. λ. καί ένεφανίσθη ή «Αναγέννησις». Δέν 
γνωρίζω διά ποιον λόγον οι άδελφο'ι Ιταλοί ι 
στοριογράφοι και λογογράφοι μας παρουσιά
ζουν τήν «Αναγέννησιν· Ιταλικήν ώς άπό μη
χανής Θεόν, χωρίς νά μάς αναφέρουν τούς Βυ
ζαντινούς διδασκάλους, τούς πραγματικούς δη - 
μιουργού; τής «’Αναγεννήσεως». Έπίσης πολ
λά ονόματα Ελλήνων καλλιτεχνών ποΰ ήσαν 
χαραγμένα εις Αριστουργήματα εικόνων και ψη
φιδωτών διακοσμήσεων τά έχουν στρέβλωση 
καί τά παρουσιάζουν ιταλικά ! Νομίζω οτι αύτή 
ή διδασκαλία τών Αδελφών Ιταλών πρέπει νά 
παύση. Οί σημερινοί "Ελληνες ’Ιστοριογράφοι, 
Αρχαιολόγοι καί Βυζαντινολόγοι πρέπει νά 
συνεργαστούν μέ αγάπην καί ειλικρίνειαν καί 

νά παρουσιάσουν είς τόν πεπολιτισμένον κόσμον 
πού Αδημονεϊ νά μάθη τήν Αλήθεια, τήν Πραγ
ματικήν Άναγέννησιν,ή δποία Ιπήγασε άπό τήν 
Ελληνική ψυχή! Ό ’Αγγλικός καί δ Άμερικα 
νικός λαός άγνοεί τελείως περί Ελληνικού Βυ 
ζαντίου, Βυζαντινών Καλλιτεχνών, Βυζαντινής 
"Αρχιτεκτονικής, Βυζαντινής Μουσικής καί Ζω
γραφικής, Βυζαντινής Φιλολογίας καί έν γένει 
περί Βυζαντινού πολιτισμού,δστις είνε τό μεγάλο 
θεμέλιο τής χριστιανοσύνης καί ή γέφυρα τής 
κλασσικής "Ελλάδος μετά τής Νέας Μεγάλης 
Ελλάδος.

Οί τότε ’Ιταλοί καλλιτέχναι δέν ήδυνήθησαν 
νά διασώσουν καί νά διδάξουν τά κύρια στοι
χεία τής Τέχνης, τά δποία έδιδάχθησαν Από 
τούς Έλληνας. Ό εγωισμός καί δ φανατισμός 
τών ’Ιταλών Διοικητών καί Καλλιτεχνών τής ε
ποχής εκείνης έφερε τό μεγάλο χάσμα τής Α
μάθειας καί τοΰ σκότους είς πολλά πράγματα. 
Οί "Ελληνες διδάσκαλοι, καλλιτέχναι καί σοφοί 
ποΰ έδίδασχαν τήν ’Ιταλίαν φυσικφ τφ λόγφ ε- 
ξέλιπον ούν τφ χρόνφ. Τοιουτοτρόπως ή Με
γάλη Τέχνη τών Ελλήνων Βυζαντινών έπαυσε 
νά διδάσκεται πλέον μέ τά κύρια στοιχεία της 
καί θεσμούς. "Η ζωγραφική έχει τούς κανόνας 
της, δπως έχει ή γλώσσα τήν γραμματικήν, ή 
μουσική τήν κλίμακα καί θεωρία της καί ή α
ριθμητική τούς ορισμούς της. Οί μεταγενέστεροι 
τού Δεκάτου πέμπτου Αίώνος μέχρι τοΰ Δεκά 
του έννάτου έμιμοΰντο πλέον τήν επιφάνειαν 
τής Τέχνης (δπως συμβαίνει Ακόμη τό ίδιο μέ 
πολλούς καλλιτέχνας) Ανευ τών κυρίων στοι · 
χείων τ ο ϋ δ ι α σ τ ή μ τ ο ς, τ ή ς 'Α ρ μ ο- 
ν ί ας τδ ν χρωμάτων κ αί τών δια- 
κ ο σ μ η τι κ ώ ν σ χ η μ ά τ ω ν. Τέλος ή κα 
τακαϋμένη ζωγραφική Τέχνη, έταλαιπωρήθη, 
ύβρίσθη καί κατέληξε είς τήν ρεαλιστικήν καί 
φωτογραφικήν μέθοδον.

Σήμερον,δταν είσερχόμεθα είς καλλιτεχνικήν 
έ'κθεσιν καί παρατηροΰμεν νέους πίνακας μέ 
χό έπαναστατικόν πνεύμα κατά τής ρεαλιστικής 

μεθόδου, άποδοκιμάζομεν τήν νέαν τέχνην καί 
έπιτιθέμεθα σκληρώς κατά τοϋ καλλιτέχνου καί 
τών έργων του μέ τό μαστίγων τής κριτικής, 
διότι έχομεν συνηθήση είς δλην μας τήν ζωήν νά 
βλέπωμεν φωτογραφικά έργα ζωγραφικής καί 
ή νέα τέχνη μάς είναι τελείως ξένη καί μάς εί
ναι αδύνατον νά τήν έκτιμήσωμεν δν δέν τήν 
σινηθήσωμεν καί τήν σπουδάσωμεν μ’ ενδια
φέρον καί ειλικρίνειαν. Πρέπει νά γνωρίζωμεν 
δτι οί καλλιτέχναι τοΰ νέου πνεύματος έχουν 
θνσιάση δλόκληρα χρόνια ζωής διά νά μάς έ- 
παναφέρουν τούς χρυσούς αιώνας τοΰ Βυζαν
τίου καί τής Κλασσικής Ελλάδος.

Οί πρωτοεπαναστάται τής Τέχνης οί δποίοι 
θαυμάζονται σήμερα ώς «Masters» καί οί ό
ποιοι δέν άνεγνωρίσθησαν είς τάς ήμέρας των, 
πράγμα τό δποΐον συμβαίνει πάντοτε είς τούς 
αληθινούς καλλιτέχνας. είναι οί εξής : Οί πέντε 
impressionists ή luminists «Masters· οϊτινες 
μάς πρωτοούστησαν τό καθαρόν ηλιακόν χρώμα, 
Monet, Renoir. Siseley, Degas, καί ό Cezanne, 
επίσης είνε σπουδαία καί ή επιρροή τοΰ’Αμερι- 
κανοΰ καλλιτέχνου Whistler δστις διέμεν εκαί έ- 
ζωγράφιζε είς τό Παρίσι καί είς Λονδϊνον 
ποΰ εφεύρε καί διεκδικεϊ τήν ώραίαν διευθέτη- 
σιν καί συμφωνίαν τοΰ χρώματος καί τοΰ δια- 
κοσμητικοΰ σχήματος επαρκούς καθ’ εαυτό.Εί
ναι δ ίδιος καλλιτέχνης δ όποιος σχηματίζει 
μέ τ’ Αρχικά γράμματα τοΰ ονόματος του τήν 
εύμορφη πεταλ.οΰδα δι’ έμβλημα του. Ό 
Monet δστις Αξιοι ώς μόνον του διδάσκαλον τον 
Θεοτοκόπουλον δν καί ηλικίας 85 ετών, περι
οδεύει τάς μητροπόλεις τών ./Ηνωμένων 
Πολιτειών εκθέτων νέα του έργα. Αί τρεις 
ίσχυραί καί ειλικρινείς ψυχαί τών Post impres
sionists, ό Cezanne δστις ήτο έλεύθερος είς τό 
χρώμα καί έπροχώρησε μιτά μεγάλης επιτυχίας 
εντός τού συνθετικού σχήματος. "Ο τραγικός 
Vaugogh δστις ήγωνίσθη κ’ έταλαιπωρήθη 
σκληρώς δι’ εκείνα τά στοιχεία τά δποία τώ
ρα είναι εντελώς συγχωνευμένα στήν νέαν μας 
Τέχνην. Ό Gaugauiu δστις έφυγε είς τάς Νο
τίους θαλάσσας διά νά ζωγραφίση τ’ απεριόρι
στα, τά φυσικά καί διακοσμητικά σχήματα Ό 
Matisse δστις περιεπαίχθη διά τήν παιδαριώδη 
του επάνοδον είς τό εύμορφο φυσικό στόλισμα 
τοΰ σχήματος, καί δ όποιος μάς έδωσε νέας 
παραδόξους αρμονίας τοΰ χρώματος. “Ολο τό 
ζύμωμα καί τό βράσιμο τών νέων ιδεών τοΰ 
Picabia, καί δλων τών Gusts καί Futurists, τών 
Synchronists. τών μεγάλων Ρώσσων Leon Bakst, 
Boris Amisfeld, Benois Niceflas Roerich πού ή- 
γωνίσθη-αν δλοι αυτοί οί μάρτυρες τής μεγά
λης Ιδέας καί Τέχιης διά μέσου τοΰ σκότους 
καί τής τύρβης καί μάς διϋλισαν τά ιδεώδη 
τής ΖωγραφικήςΤέχνης είς τήν ελεύθερη γλώσσα 
τής ευγραμμίας καί στού Διακοσμητικοΰ Διαστή
ματος, καί μάς διευθύνουν μέ θαυμασμό στους 
«Masters» τοΰ Βυζαντίου.

* Παρακολουθώ τακτικά τόν κ.Νικολάου είς 
πολλάς παραστάσεις του καί θαυμάζω πολύ τό 
τάλαντον του.Μιά βραδυάδμως είςένα τουΟοη- 

certo μέ μάγεψε καί μέ συνεπήρε μέ τά Δημο- 
κά μας Τραγούδια καί μέφερε στά ήλιόλουστα 
βουνά τής Πατρίδος μας... Μ’έκαμε νά αισθαν
θώ τήν μυρουδιά τοΰ θυμαριού, τό χαρωπό γέ- 
λοιο καί δροσιές τ’Απρίλη.. Τ’ Αλληγορικά τρα 
γούδια τής κλεφτουργιάς μας ποΰ τράγοι δάει 
μέ τέτοια δύναμι ώστε συγκινεΐ τούς άκροατάς 
του καθώς τά διερμηνεύει, Ακούει κάνεις καί 
βλέπει δλους τούς αγώνες καί τής νίκες τής Έ 
λευθερίας μας. Ή έκφρασις τοΰ κ. Νικολάου 
καί ή δραματική δύναμις τής φωνής του είναι 
απερίγραπτος. Εύχομαι νά μάς ζήση πολλά 
χρόνια γιά νά μπορέση νά μάς θεμελιώση γρή
γορα τό Αληθινό Εθνικό Μελόδραμα τής Με
γάλης Ελλάδος I

* Είς Νέαν Ύόρκην ό 'Ελληνισμός έχει τό 
ευτύχημα νά αντιπροσωπεύεται μουσικώς μέ τόν 
διακεκριμένον καλλιτέχνην μας κύριον Καμη- 
λιέρην δστις έχει οργανώσει ενταύθα τήν μεγα 
λητέραν χορωδίαν τής ’Αμερικής, ή οποία 
αποτελεΐται *&πό πεντακυσίους Αοιδούς. Ό κ. 
Καμηλιέρης ύποστηριζεται μεγάλως Από τόν έμ - 
πορικό καί φιλότεχνο ’Αμερικανικό κόσμο.Πολ- 
λάκις ό ομογενής καλλιτέχνης διευθύνει τάς 
θΡΧήσϊ2α? τήζ Νέας Ύόρκης μ’ εξαιρετική τέ
χνη. Έπίσης είς Νέαν "Υόρκην μένει καί δ 
καλλιτέχνης μας κ. Κουλούκης δστις παίζει 
πλαγίαυλον μέ τήν Philharmonic Orchestra 
καί έκτιμάται πολύ από τούς συναδέλφους του 
καί τους φιλομούσους ’Αμερικανούς.

Πότε θά ήμπορέση καί ή Ελλάς νά ξανα
γεννήσω συνθέτας οί όποιοι νά μελετήσουν μέ 
πόνο κι’ άγάπη τά τραγούδια τής χώρας μας 
καί μουσουργήσουν μελοδράματα καί συμφωνι
κά ποιήματα τά όποια νά εκφράζουν τήν Αλη
θινήν ψυχήν καί ζωήν τοΰ "Ελληνισμού ; Ή 
Έλλ.ας μέ τόσον ένδοξον Ιστορίαν καί παραδό
σεις καί μέ αισθηματικά Δημοτικά τραγούδια 
ποΰ μαγεύουν τόν πεπολιτίσμένο κόσμο, έπρεπε 
σήμερα νά πρωτεύη εις τόν μουσικόν κόσμον μέ 
τάς κλάσικάς της συνθέσεις. Καθώς γνωρίζετε 
οί ξένοι μουσουργοί πάντοτε έμπνέονται Από 
τήν ιστορίαν μας καί τά Δημοτικά μας τρα
γούδια καί συνθέτουν αριστουργήματα Συμφω
νιών καί Μελοδραμάτων. Οί περισσότεροι άπό 
τούς δικούς μας μουσικοσυνθέτας περιφρονοΰν 
τό αθάνατο ελληνικό τραγούδι, γιατί πάσχουν 
ώς φαίνεται άπό ξενομανία καί μουσικοκλοπία· 
είθε δ χρυσοχαίτης ’Απόλλων νά τούς ίατρέψηΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΑΕΤΣΙΣ

ΕΙΣ τήν «Πολιτείαν» πρό τίνος έδημοσι- 
εύθη τό πρός τήν Κυβέρνησιν διά τήν βελτίω 
σιν τής Δημ. Έκπαιδεύσεως ύποβληθέν υπό
μνημα, δπερ μή άποδεϊξαν, ώς είκός, Αλλο τι 
πέρα τών έκάστοτε έπαναλαμβανομένων φλυ
αριών, άφ’ ένός μέν άνέξεσε τήν πληγήν τοΰ 
κακοήθους παρκινώματος, δπερ άναφυέν έπί 
τοΰ ύγιοΰς σώματος τής έθνικής γλώσσης, δεϊ- 

καί τούς έμπνεύση μέ τής φωτεινές του Αχτϊιες 
γιά νά έμπνευσθοΰν καί μουσουργήσουν πραγ 
ματικά έργα Ελληνικά. ’Ας μή λητμονοΰν δτι 
είναι Έλληνες και ώς “Ελληνες πρέπει νά φα
νούν αντάξιοι τών εύκλεών μας προγρνων καί 
νά μή βασίζωνται μόνον στή: παληές δόξες. Το 
καθήκον μας είναι έργασία ειλικρινή: διά τήν 
μεγάλην μας Ελλάδα, δ ξένος κόσμος περιμένει 
πολλά Από τούς Νέους Έλληνας. Άς ενθυμούν
ται δτι τό ελληνικό τραγούδι καί τό Βυζαντινόν 
μέλος ένέπνευσαν τούς Wagner,Massenet, Saint- 
Saens, Ravel. Glazounoff, Gluck, Beethoven, 
καί πολλούς Αλλους συνθέτας.

* Έφέτος μάς έπεσκέφθη καί ό πολύς μαέ
στρος Toscanini μέ τήν Συμφωνικήν ’Ορχήστρα 
τοϋ Μιλάνου μέ χρηματικήν βοήθειαν τής ’Ι
ταλικής Κυβερνήσεως. Έύοεΐται δτι ή διαφή- 
μησις ήτο τεραστία. Ένεφανίσθησαν είς πολ
λάς μητροπόλεις τώς Ηνωμένων Πολιτειών μέ 
μεγάλη έπιτυχία. Ήτο μιά ’Ιταλική καλλιτε
χνική προπαγάνδα ποΰ τήν έζήλεψα γιά τήν 
χώρα μας.

"Ο κ. Τοσκανίνη είναι ένας μεγάλος κ’ επι
δέξιος μαέστρος, μ’ Αρκετή φήμη γιά νά προ- 
σελκύση τήν προσοχή τών συμπατριωτών του 
καί πολλών φιλομούσων. Είς τά ’Ιταλικά μελο
δράματα καί πεταχτάς συνθέσεις τών πατριωτών 
του είναι μοναδικός Διευθυντής. Τό πρόγραμμά 
του άπετελεΐτο Από γνωστάς Ίταλικάς συνθέ
σεις τάς οποίας έξετέλεσεν ή δρχήστρα μέ μεγάλη 
τέχνη καί χάριν. Ιδιαιτέρως εϊλκυσε τήν προσο
χήν μία νέα σύνθεσις τοΰ Respighi «Βρύσες τής 
Ρώμης» ή όποια έκαμε βαθεΐαν έντύπωσιν καί 
έπαίχθ η υπό τής δρχηστρας μέ λεπτότητα καί 
χάριν. Στά έργα δμως τοΰ Βάγνερ, μέρος άπό 
τόν Tristan and Isold καί στοΰ Beethoven τήν 
«Πέμπτην Συμφωνίαν», ό κ. Τσοκανίνη δέν 
κατώρθωσε ν’ Αποδώση τήν έκφρασιν καί τόν 
χρωματισμόν, καί κατά τήν έκφρασιν τών Αμε
ρικανών μουσικοκριτικών τά ίταλοποίησε...

Εύχομαι σύντομα δπως καί "Ελληνική Όρ 
χήστρα μπορέση καί κάμη μιά τέτοια καλλι
τεχνική περιοδεία είς Ευρώπην καί’Αμερικήν μ’ 
"Ελληνικός καί ξένος σοβαράς συνθέσεις πρός 
άνύψωσιν τοΰ Ελληνικού δνόματος είς τά 
ξένα μέρη ποΰ μάς αγνοούν Ακόμη ώς καλλιτε
χνικήν χώραν.

ΒΑΣΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ.

ται βιζικής έγχειρήσεως, άφ’ έτέρου δ’ ύπέμνη· 
σεν ήμϊν τήν περίοδον έκείνην τής γλωσσικής 
καί έκπαιδευτικής αναρχίας, προελθούσης έκ 
τής καί έν αυτή τή έκπαιδεύσει έπανασιάσεως 
κατά παντός ύγιοΰς, ήθικοΰ, κατά πάσης έθνι- 
κής παραδόσεως.

Έπιχειροΰντες ν’άνασκευάσωμεν τό έν λόγφ 
υπόμνημα, ούδαμώς παράδοξον έάν ύπό τινων
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

προκατειλημμένων θεωρηθώμεν άναχρονισταί, 
παλαιοί καί σχολαστικοί, ώ» είθεσται ν’ άπο- 
καλώνται πάντες έπ’ Εσχάτων οί δρθολο- 
γισταί, οί μή δεχόμενοι τόν ού μόνον έν τή 
γλώσση άλλά καί έν τή καθ’ δλου φιλολογία 
καί τή καλλιτεχνία Εκφυλισμόν, τόν άναι 
ροΰντα πάσαν παράδοσιν έρειδομένην έπι τών 
άναλλοιώτων νόμων τοΰ ήθικοΰ, τοΰ καλοΰ καί 
τοΰ ώραίου, ών τήν δρθήν άντίληψιν έκληρο 
δότησαν ήμίν οί κατά πάσης αύθαιρεσίας πα 
λαίσαντες λογάδες τοΰ Ελληνικού γένους.

Γινώσκαντες δτι ούδένα κίνδυνον διατρέχει 
ή γλώσσα ήμών, καθότι ούδείς δύναται νά 
καθορίση τί δει γενέσθαι, νά περιορίση ή 
άναχαιτήση τόν ροΰν αύτής καί δτι ή 
γλώσσα έν τή φυσιολογική αύτής έξελίξει άνά 
τούς αιώνας άποκαθαιρομένη τοΰ ξενικού βύ- 
που, τών ξένων λέξεων καί ιδιωμάτων, δσα πα 
ρησίφρυσαν είς ταύτην έκ τής πολυχρονίου 
έπιδρομής βαρβάρων και ξένων, όσημέραι έν 
τφ κα4’ ή μέραν λόγω προφορικφ καί γραπτφ 
άποκαθίσταται είς τύπον καθαράς νεοελληνι
κής, ίχομεν τήν πεποίθησιν, δτι ή Κυβέρνησις 
δλόκληρος καί οί διευθύνοντες τά τής παιδείας 
έμφοροΰνται ύπό τών ύγιών άρχών, αϊτινες 
άποκλείουσι πάντα έκφυλισμοϋ νεωτερισμόν, 
οίος είναι δ τών λεγομένων Μαλλιαρών.

Όθεν γράφοντες, άπλώς προσεπικουροΰμεν 
τή πλειονοψηφίφ ή μάλλον παμψηφίφ τών παρ’ 
ήμίν έπαϊόντων και τοΰ λαοΰ.

Καί πρώτον οί καλούμενοι «φίλα φρονούν· 
τες» τή Κυβερνήσει σφάλλονται, υποτιθέντες 
έαυτούς τοιούτους, έφ* δσον έχουσιν, οίας έχου- 
σιν γλωσσικάς άρχάς, γνωστοΰ δντος δτι ή Κυ- 
βέρνησις ήμών είναι Κυβέρνησις λαϊκή, δ δέ 
λαός άπεχθάνεται τά έκτρωματικά προϊόντα 
τών περιέργων Εγκεφάλων τών χυδαϊστών. Η
μείς αύτοί έπί σειράν έτών άσκήσαντες τό δι
δακτικόν έργον, είμεθα είς θέσιν νά βεβαιώ- 
σωμεν μεθ·’ δπόσης κα’. όποιας άποστροφής οί 
γονείς, άλλά καί αύτοί οί μικροί μαθηταί, άπέ 
πτυον τά τραγελαφικά κατασκευάσματα τών 
στασιαστών τής γλώσσης. Κυβέρνησις άπορ- 
ρέουσα έκ τοΰ λαοΰ, έχομένη στερρώς τών έθνι 
κών παραδόσεων καί έρειδομένη έπί . τής λαϊ 
κής θελήσεως, δέν είναι δυνατόν νά προσέξη 
τούς μαλλιαρούς.

Κατά τήν τελευταίαν περίοδον, καθ’ ήν 
έκράτει ή περιλάλητος έταιρεία «ποΰ βγάνει 
τό τευτέρι τής δασκαλικής παρέας» (γράφε : 
Δελτίον Εκπαιδευτικού ’Ομίλου), ή έπανά- 
στασις είσαγαγοΰσα τήν ιδίαν τών γλωσσοπλα
στών γλώσσαν, ήν ούδ- αύτοί ούτοι γράφουσι 
καί δή καί έν τοίς πλείστοις ούδ’ όμιλούσιν, έν 
τοΐς σχολείοις τής δημοτ. έκπαιδεύσεως, συνε- 
πήγαγε καί τήν άδυναμίαν τών διδασκάλων νά 
διδάξωσι γλώσσαν άνήκουστον καί άγνωστον 
αύτοίς καί κατ’ άκολουθίαν Επήνεγκε καί τήν 
άδυναμίαν τής δημιουργίας καί διαπλάσεως 
ήθικών χαρακτήρων, δπερ έστίν, ώς γνωστόν, 
τδ α καί τδ ω τοΰ σκοπού καθ·’ δλου τής έκ- 

παιδεύσεως, γνωστοΰ δντος, δτι διά ξενικών, 
βαρβάρων,κακοζήλων καί κακοήχων καί iv γέ· 
νει ξένων πρ&ς πάσαν Ελληνικήν ψυχήν καί 
συνείδησιν τύπων καί λέξεων καί ιδιωμάτων, 
αδύνατον νά διαπλασθή ήθικδς χαρακτήρ, δι’ 
δν άνάγκη νά ύπάρχη ή τε ύλη καί τδ είδος έν 
παντί λογοτεχνικφ έργφ. Άλλ’ οί δμιλοΰντες 
περί χαρακτήρας διδακτικοί καί παιδαγωγικοί 
έπρεπε πρώτον ν’ άποδείξωσιν, δτι έχουσιν αύ· 
τοί τοιοΰτον, λέγοντες ήμίν διαρρήδην : Έπι- 
διώκομεν τήν κατάργησιν τής ιστορικής όρθο 
γραφίας καί τοΰ τονισμοΰ, έπιθυμοΰντες τδν 
έξομαλισμόν καί ούχί ν’ άπαντώσιν έμφανιζό- 
μενοι ώς δρθολογισταί, έν ώ διά τοΰ ίδιοτύπων 
λέξεων καί φράσεων λεξικού αύτών περιήγαγον 
τήν δύσμοιρον νεολαίαν, έφ’ δσον ίσχυον, είς 
χάος, πλήξαντες τήν γλωσσικήν συνείδησιν τών 
παίδων παρά τάς στοιχειώδεις άρχάς τής παι
δαγωγικής άποκλειούσης άπολύτως πάσαν έπί 
παντός άμφιβολίαν, διδάσκοντες τ. έ. τδ βρήκα 
καί βρέθηκα παρά τδ εύρετήριον,* (δπερ γινώ- 
σκει καί δ άμαθέστερος έμποροϋπαλληλίσκος 
καί παντοπώλης) καί εΰρεσις καί εύρημα καί 
τδ πολυσύλλαβον καί άχαρι μαθαίνοντας, τρώ
γοντας, πίνοντας άντί τοΰ μαθών, τρώγων, πί
νων καί τήν Έβρώπην άντί τής Εύρώπης 
(Europe} καί τήν περικεκομμένην Άφρόδω άντί 
τής περικαλλεστάτης Αφροδίτης, ήν οί τά 
«Ψηλά Βουνά» συρράψαντες δέν είδόν ποτέ 
ούδ’ έν είκόνι άναδυομένην έκ τής δίνης καί 
τοΰ άφροΰ τής θαλάσσης. Άλλ’ δ δύσμοιρος 
μαθητής πρέπει νά διδαχθή τήν Άφρόδω, δ - 
πως τήν ώνόμασε δ χωρικός τοΰ χωρίου τών 
συνεργασθέντων λογίων καί τόν Λυσσέα, έρω- 
τών τόν διδάσκαλον αύτοϋ έάν ποτέ έλύσσα δ 
Όδυσσεύς καί τόν έκπεπορνευμένον Παρθενδν 
άντί τού άγνοΰ Παρθενώνος καί τδ ξεπροβόδι
σμα άντί τοΰ κατευόδιον, δπερ εύχόμεθα έκ 
ψυχής είς τούς μακαρία τή λήξει «Παιδεφτι- 
κούς τής δασκαλικής παρέας», ήτις καταργή · 
σασα τό σχολείον, ίδρυσε τδ σκολειό πρός 
πλήρη σκολίωσιν τής διανοίας τών δυστυχών 
Έλληνοπαίδων.

Άλλά πρός τί νά παρατάσσωμεν παραδείγ
ματα, άφ’ ού τά πράγματα είναι γνωστά καί 
πάς καί ιδιώτης έτι τών γλωσσικών δύναται νά 
πεισθή άναγινώσκων τά λεγόμενα διδακτικά 
βιβλία ού μόνον τοΰ δημοτικού, άλλά καί πολλά 
τών νεοελληνικών τών Ελληνικών σχολείων καί 
γυμνασίων, ών τήν ύλην έξέλεξαν έν μόνον έπι- 
διώκοντες, τήν γλωσσικήν άναρχίαν. Αύτοί οί 
δημιουργοΰντες τήν γλώσσαν ταύτην διαρρή - 
δην έδήλσυν καί έγώ αύτός ήκουσα, δτι ή έρ
γασία αύτών δέν άποβλέπει ούδέ περιορίζεται 
είς τδ δημοτικόν σχολείον, άλλ’ έχει σκοπόν 
μελλοντικόν, (άλλοίμονον! φουτουριστικόν, κομ
μουνιστικόν—τί ώραίαι λέξεις !) καί διά τά Ελ
ληνικά σχολεία καί τά γυμνάσια καί εί δυνα
τόν καί τδ Πανεπιστήμιον, άδιάφορον έάν προσ- 
κρούη άεί πρός τήν λαϊκήν συνείδησιν, τδ 
Εθνικόν αίσθημα, τήν άνάγκην καί τά πράγ
ματα. Άλλ’ είνε γνωστόν οί άποτυγχάνοντες 

δτασιασταί μεταξύ τίνων καταλέγονται, ώς ώρι
σεν δ Renan-

Ώς πρδς δέ τδ δεύτερον άρθρον τοΰ ύπο- 
μνήματος εϊμεθα σύμφωνοι, έπειδή δέν κατορ 
θώθη νά έχωμεν ειδικά διδασκαλεία τοΰ ίδίου 
τών γλωσσοπλαστών ιδιώματος, ϊνα ούτω δτε 
στραμμένοι διδάσκαλοι διδάσκωσι τά καί αύτοίς 
άκατάληπτα είς τά παιδία, άτινα οί δυστυχείς 
γονείς πέμπουσιν είς τά σχολεία διά νά μά&ωοι 
γράμματα, έν ώ πράγματι ν’ άπομανθάνωσι 
καί δσα έγνώριζον.

Τό δ’ έτερον, δτι δήλα δή τά σχολεία τής 
δημοτ. έκπαιδεύσεως πρέπει ν’ άποτελώσιν ϊ - 
διον κύκλον έξ τάξεων, περιττόν νά συνιστώ- 
σιν έπειδή, ώς γνωστόν, έξατάξια είναι τά 
πλεϊστα καί ό σκοπός τής Εξαετούς διδασκαλίας 
αύτοτελής διά τόν πρακτικόν βίον. Άλλ’ άκρι - 
βώς αφ ής ένεφανίσθησαν οί πρόδρομοι τών λε
γομένων μεταρρυθμιστών, ήρξατο χαλαρουμέ- 
νη ή έκπαίδευσις έως ού έπικρατησάντων έπ'έ 
σχάτων πλήρως τών γλωσσοπλαστών, έκράτη- 
σεν ή άμάθεια.

Ώς πρός δέ τό λεγόμενον περί τής άνεπαρ- 
κείας τοΰ μισθού τών διδασκάλων έν γένει, 
φρονοΰμεν δτι τοΰτο άποτελεί καθαράν δημο- 
κοπίαν, ίνα έφελκύση τών ύλιστικωτέρων δι
δασκάλων τήν εύνοιαν. Βεβαίως ή ύλική Ε
πάρκεια είναι άναγκαΐον έφόδιον είς τήν δυ
σχερή δδόν τής έκτελέσεως τοΰ διδασκαλικού 
καθήκοντος, άλλά νομίζω, δτι δέν έχει ούδε- 
μίαν άπολύτως σχέσιν πρδς τήν ένσυνείδητον 
έργασίαν, καθ’δσον μάλιστα είναι άποδεδειγ- 
μένον, δτι ήόσημέραιαΰξουσα, δικαίως άλλως, 
αμοιβή δέν ύπήρξεν καί ή Αφετηρία πρός έν 
συνειδητοτέραν έργασίαν, θά ήδύνατο δέ τις 
τολμηρότερον νά είπη δτι αΰτη πολλάκις έπή 
νεγκε καί τό άντίθετον άποτέλεσμα, ένίων 
τρεπομένων πρδς τόν χρηματισμόν.

Μ ή άπορήση δέ τις, δτι είς τδ τρίτον άρ
θρον τοΰ ύπομνήματος άναγράφεται ή λέξις 
παραγνώρισις τής νεοελληνικής ιστορίας καί 
παραδόσεως τής δημοτικής ποιήσεως καί λογο
τεχνίας, διότι τήν παραγνώρισιν ταύτην αύτοί 
οί γλωσσοπλάσται υίοθετήσαντες, απέκλεισαν 
τά κάλλιστα κατά τε ύλην καί είδος έκ τών 
λογοτεχνημάτων τής νεωτέρας φιλολογίας, ό 
ρίσαντες μόνον ώς διδακτά, δσα αύτοί έγραψαν 
ή άπλώς έγράφησαν είς ύφος έμπεριέχον έν 
Εαυτφ τούς ξενισμούς, τά ιδιώματα νεωτέρων 
έλλήνων λογογράφων καί ποιητών, οίτινες ζή· 
σαντες είς αιώνας ζυγοΰ ξενικοΰ καί είς περί 
οδον λαλουμένης καί γραφομένης γλώσσης 
ξενιζούσης καί άνομοιογενούς, κατ’ άνάγκην 
ύπέστησαν τήν έπίδρασιν τής περιόδου καθ’ 
ήν έγραψαν καί ούδ’ δλως έπταισαν είς τοΰτο, 
μή δυνάμενοι άλλως νά πράξωσιν, έν ω Εγ- 
κληματεΐ πάς, δστις, σχολαστικός ών, Επιθυ
μεί τήν Αναδρομήν είς είδωλα διαφόρων ξενι
σμών, βαρβαρισμών κλπ. "Ο,τι θά έγράφετο 
έάν-τις ήθελε νά άναστήση ζώσαν τήν άρχαί- 
αν Ελληνικήν είς κοινήν χρήσιν, ήτις δμως 
δέν παύει ούσα Ελληνική, πλείονα ή μάλλον 

άπειρα θά έγραφέ τις κατά τής άναστάσεως 
πάντων Εκείνων τών σαπρών, Αψύχων καί ά
θλιων ύπολειμμάτων τής έν Έλλάδι ποικίλης 
καί πολλαπλής ξενικής έπιδρομής καί κατα- 
κτήσεως, ών τήν άποκάθαρσιν έπεχείρησαν οί 
πατέρες τοΰ έθνους καί μάλιστα πάντων δ 
Άδ. Κοραής. Ώς πρδς τδ τέταρτον δέ άρθρον 
τοΰ ύπομνήματος, ήδύνστό τις ν’ άποκριθή, δ:ι 
τά διδακτικά βιβλία τοΰ δημοτικού τά πρδ τής 
έπιδρομής τών μεταρρυθμιστών ήσαν τοιαΰτα 
ώστε έχοντα ώς βάσιν τήν μητρικήν γλώσσαν 
έπφκοδόμουν μικρόν κατά μικρόν Επ’ αύτής 
τδν κοινόν τύπον τής καθαράς γλώσσης, ήτις 
μόνη άναγκαιοί είς τδν πρακτικόν βίον, δι’ δν 
παρασκευάζονται οί Απόφοιτοι τοΰ δημοτικού 
σχολείου. "Οτι δέ τοΰτο έχεται άληθείας πάς 
θά δμολογήση μεθ’ ήμών διακοίνας τήν πραγ
ματικήν Επιθυμίαν τών άπδ τέχνης ή Εμπο
ρίου ζώντων άλλ’ άμαθεστέρων, ίνα διατυπώ- 
σωσι έν καθαρφ γλώσση τάς Εαυτών σκέψεις 
Επιτηδεύοντες μάλιστα τήν κατά τό δυνατόν 
αύτοίς καθαροτέραν Εκδήλωσιν τών Εννοιών 
αύτών, ζηλεύοντες καί μιμούμενοι τούς έγγραμ- 
ματοτέρους.

Η καθαρά γλώσσα είναι άνάγκη είς πάν- 
τας καί πάς δ Αντιλόγων ή είναι προκατειλημ
μένος ή αύταπατάται ύποστηρίζων τούναντίον.

Κατά ταΰτα ούδ δλως παρημελήθη ή λαϊ
κή έκπαίδευσις παρ’ ήμίν, αλλά διεφθάρη μό
νον άφ’ ής παρενεβλήθη ή μεταρρυθμιστική 
λεγομένη νομοθεσία ή Ετι πρότερον άφ’ δτου 
ήρξατο γενομένη αισθητή ή έπίδρασις τών 
γλωσσοπλαστών Επί τών σχολείων. Άλλη γλώσ
σα πλήν τής καθαράς κοινής άδύνατον νά δι- 
δαχθή έν τοίς σχολείοις καθ’ δσον τής γλώσ
σης τών άμαθών ύπάρχουσι τόσοι τύποι καί 
τόσαι ιδιοτυπίας δσα τά στόματα τών λαλούν- 
των αύτήν, ούδ’ ύπάρχει, ώς λέγεται, έν κοινόν 
γλωσσικόν ιδίωμα, άλλά πλεϊστα δσα ού μόνον 
έν Εκαστη πόλει καί χωρίφ, άλλά καί είς τό 
στόμα Ενός καί τοΰ αύτοϋ άνθρώπου. Άλλ’ 
έγράφησαν Εσχάτως καί γραμματικαί, αϊτινες 
κάλλιον νά μή είχον γραφεί διότι δέν περιέ- 
χουσιν ούδέ τδ πολλοστόν τών τύπων καί ιδιω
μάτων τής δημώδους γλώσσης, ήτις ώς λαλου
μένη καί κινουμένη καί μεταβαλλομένη άεί- 
ποτε πρός τήν καθαράν, δέν είναι δυνατόν ν’ 
άποκρυσταλλωθή είς γραμματικούς τύπους γε
νικούς κοινούς, συνειδητούς πάσιν. Ή γραμ
ματική πάσης γλώσσης γράφεται πολύ βραδύ- 
τερον άφ’ου ή γλώσσα λάβη τήν Εριστικήν, τήν 
κλασσικήν αύτής μορφήν. Τοΰτο είναι δόγμα 
τής γλωσσικής Επιστήμης.

Θά άμφισβητήται δέ πάντοτε τδ λεγόμενον, 
δτι ή λεγομένη μεταρρύθμισις είνε πρόοδος, έν 
ω τούναντίον είναι άναδρομή Εξεζητημένη είς 
τύπους καί φράσεις άμαθεστέρων, νεκρούς τοΐς 
πολλοίς καί Ασυνειδήτους είς τδ πολύ κοινόν, 
ώς Εδείχθη Ανωτέρω. ’Αληθώς, άπλοΰν βλέμμα 
Επί τών παλαιών διδακτικών βιβλίων καί τών 
τής μεταρρυθμίσεως, πείθει περί τής καταπτώ- 
σεως είς ήν περιήγαγε τήν γλώσσαν καί τήν
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έκπαίδιυσιν ή γλωσσική έπανάστασις. Ή δέ 
συγκροτηθεΐσα έν τφ 'Γπουργείφ τής Παιδείας 
έπιτροπεία άπστελεί καθ’ ήμ«ς τήν άρίστην 
έγγύησιν διά τήν διατήρησιν τής ίεράς κληρο
νομιάς τής γλώσσης, ήν άμόλυντον καί άκή- 
ρατον έκληροδότησαν ήμϊν οί ήμέτεροι πρόγο
νοι, έξελισσομένης κατά τάς άνάγκας κα! άπαι- 
τήσεις τοΰ συγχρόνου πολιτισμού.

Έν τέλει παρατηροΰμεν δτι έκ τών μέτρων, 
άτινα προτείνονται έν τφ ύπομνήματι τινά μέν 
είσϊ δεκτά,οΐον τδ τής έπεκτάσεως τής έξαετοΰς 
φοιτήσεως έν τφ δημ. σχολείφ καί τό τής πνευ
ματικής καί υλικής έξυψώσεως τοΰ διδακτικού 
προσωπικού, ούχϊ δ’ δμως διά τής έπί τό χυ·

ΤΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
Ό «Σύνδεσμος Ψυχαγωγίας τών Πολεμι

στών», φρόνών, δτι ό ψυχικός οπλισμός τοΰ 
στρατιώτου είνε απαραίτητος, δσον και δ άλλος 
οπλισμός αύτοΰ και δτι τόν ύπέρμαχον της Πα 
τρίδος άναδεικνύει ούχϊ μόνον ή έπψεμελημένη 
περί τά δπλα δοκησις, άλλά και τό στρατιωτικόν 
φρόνημα, ή μάχιμος άλκή καί ή μετ’ ενθουσια 
σμοΰ άφοσίωσις είς τό κατ’ εξοχήν εύγειές Ιδεώ
δες, προκηρύσσει διαγωνισμόν πρός συγγραφήν 
έργου, υπό τήν επιγραφήν: «Ό Σύντροφος τοϋ 
Στρατιώτου».

Τό Εργον τούτο σκοπούν νά συμπλήρωσή, 
δσα θεωρητικώς διδάσκεται δ στρατιώτης έν τώ 
στρατώνι περί τών στρατιωτικών αρετών, προώ 
ρισται νά γίνη δ αχώριστος συνέκδημος τοΰ 
στρατιώτου, τόν οποίον νά μή απόρριψη ούτος 
άφοΰ άπαξ άνέγνωσεν, άλλά μετά διαφέροντος 
καί άγάηης νά άναγινώσκη κατ’ έπανάληψιν, 
τερπόμενος, οδηγούμενος, φρονημαιιζόμενος ύπ’ 
αύτοΰ. Άλλ’ δπως καταστή Ικανόν τοιαύτης έπι- 
δράσεως τό έργον τούτο δέν πρέπει νά είνε ψυ
χρά καθηκοντολογία. 'Η φωνή τοΰ «Συντρόφου» 
δέν πρέπει νά είνε ανιαρά, άλλά φιλική, έμ- 
πνέουσα εμπιστοσύνην, φθάνουοα εις τήν καρ
διάν τοΰ στρατιώτου, συγκινοΰσα, έξεγείρουσα 
τήν φαντασίαν, ρίπτουσα είς τήν ψυχήν τόν 
σπόρον τής εύψυχίας, τής αύταπαρνησίας, τής 
ηρωικής Εθελοθυσίας.

Πρός τούτο δ «Σύντροφος τοϋ Στρατιώτου* 
πρέπει νά γραφή μετ’ έμπνεύσεως, είς ύφος ζων
τανόν και παλλόμενον, άπέχον έξ ίσου τής ξη
ρός άρετολογίας καί τής πομπώδους κενολογίας, 
παραστατικόν, διηνθισμένον δι’ ανεκδότων ει
λημμένων έκ τών άπό τοΰ 1912 μέχρι σήμερον, 
ή και τών προγενεστέρων, πολέμων μάς καί πα- 
ραθέσεως χαρακτηριστικών γνωμών ή στίχων, 
διά τών όποίων ή άφηρημένη ιδέα καθίσταται 
αισθητή, λαμβάνει σάρκα και δστα.

'Ο «Σύντροφος τού Στρατιώτου», ώς ένδει- 
κνύεται έκ τής φύαεαις τοϋ βιβλίού,θ’άποτελήται 
έκ τριών μερών, Προλόγου, τού κυρίως έργου, 
καί Επιλόγου. 

δαιότερον ίκμαλλιαρίσεως, αύτοΰ άλλά διά τήί 
πληρεστέρας γλωσσικής, διδακτικής καί ήθικής 
καταρτίσεως τών διδασκάλων, άποκλειομένης 
άπολύτως τής συμμετοχής είς τήν ρύθμισιν τών 
τής έκπαιδεύσεως όπαδών αιρετικών ώς καί τής 
διατηρήσεως έν χρήσει τών έπαναστατικών 
σχολικών βιβλίων, άτινα ή μακαρία τή λήξει 
έπαναστατική λεγομένη μεταρρύθ·μισις συνέρ- 
ραψε καί έφόρτωσεν είς τήν ράχιν τοΰ δυσμοί 
ρου έλληνικοΰ λαοΰ παρά τήν θέλησιν αύτοΰ 
καί παρά πάσαν παιδαγωγικήν καί διδακτικήν 
άρχήν καί έθνικήν παράδοσιν.

ΕΥΑΓΓ. Δ. ΚΟΛΟΚΟΤΣΛΣδ. φ.

Έν τώ προλόγφ, οστις θά άποτελή βραχεΐαν 
είσαγωγήν, θά δίδεται συνοπτικός χαρακτηρι
σμός τοΰ στρατευσίμου, όποιον έμόρφωσεν αυ
τόν ή οικογένεια, τό σχολεϊον, τό κοινωνικόν 
περιβάλλον, τό επάγγελμα.

Ίο κυρίως έργον θά παραλαμβάνο τόν στρα
τιώτην, άφ’ ής στιγμής είσέρχεται εϊς τόν στρα
τώνα καί ένδύεται τήν στρατιωτικήν στολήν. 
Τούτο τό μέρος θά διαιρείται εϊς τρία· α') τήν 
παρασκευήν και έκγύμνασιν τοΰ στρατιώτου, 
δπως άπό απλού πολίτου, γεωργού, χειρώνακτος 
κ.τ λ. καταστή άξιόμαχος· β') τόν στρατιώτην έν 
ειρήνη· γ') τόν στρατιώτην έν πολέμα).

Αί κυριώταται τών στρατιωτικών αρετών, 
αϊτινες δέον νά έγχαραχθώσιν άνεξίτηλοι εϊς τήν 
ψυχήν τοΰ στρατιώτου, παρορμώσαι αύτόν εϊς 
μίμησιν καϊ άμιλλαν, είνε : Ευσέβεια (εύλάβεια 
πρός τά θεία, πίστις πρός τήν θείαν δύναμιν καί 
άντίληψιν). Πειθαρχία (εύπείθεια, ΰπακοή εϊς 
τούς Νόμους, καθήκοντα πρός τούς άνωτέρους, 
τούς κατωτέρους, πρός εαυτούς). Αύιαπάρνησις 
(εθελοθυσία). Άφοβία (τόλμη, άνδρεία, περι- 
φρόνησις τοΰ θανάτου, ήρωϊσμόι). Συναδελφό- 
της (καθήκοντα καί άγάπη πρός τούς συναδέλ
φους, άλληλεγγύη). Αύτοβουλία (έλευθέρα ένέρ- 
γεια εντός τών νόμων τής πειθαρχίας). Έγκαρ- 
τέρησις (υπομονή, άνεκτικότης, ευστάθεια, κατά- 
πνιξις ιδίων παραπόνων) Γενναιοφροούνη (φι
λανθρωπία, έλεος πρός τούς ήττημένους, εύ- 
σπλαγχνία πρός τούς άοπλους). Στρατιωτική 
άξιοπρέπεια (ιυναίσθησις τής στρατιωτικής τι
μής, ύπερηφάιεια ξίφους, έπίγνωσις άποστολής 
στρατιώτου). Τά έθνικά ιδεώδη (ό Βασιλεύς, 
λατρεία πρός τήν σημαίαν, πίστις πρός τήν Νί
κην, πεποίθησις πρός τά έθνικά δίκαια καί τό 
ακατάβλητου τοΰ Γένους).

Έν τώ έπιλόγω, συντόμω δπως δ πρόλογος 
καί άποιελοΰντι άντίρρο.ιον αύτοΰ, θά τονίζη- 
ται ή ευεργετική έπίδρασις τοΰ στρατιώτου 
έπανακάμπτοντος έκ τοΰ μετώπου ή τοΰ στρα- 
τώνος εϊς τό χωρίον του. Ή πείρα τής ζωής, 
τήν όποιαν άπέκτησεν, αί γνώσεις του περί 

υγιεινής τής κατοικίας, τής τροφής, περί, τών 
γεωργικών εργασιών, μικροβιομηχανιών, τό ζων
τανόν παράδειγμά του, ή έπίδρασις του έπί μι
κρών καί μεγάλων, θά άποδείξουν αύτόν σω- 
τήρα άπό τών ελωδών πυρετών, καταπολεμη- 
τήν προλήψεων, έξωραϊοτήν τοΰ οικογενειακού 
βίου, απόστολον πολιτισμού, παράγοντα άνα- 
γεννήσεως τοΰ χωρίου του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός πρός συγ

γραφήν έργου ύπό τήν επιγραφήν «Ό Σύντρο
φος τοΰ Στρατιώτου».

2. 'Ο «Σύντροφος τοΰ Στρατιώτου» θα άπο- 
τελήται εκ τριών μερών α) τής παρασκευής τοϋ 
στρατευσίμου, όπως άπό γεωργού, χειρώνακτος 
κ.τ.λ. καταστή μάχιμος, β) τών καθηκόντων τοΰ 
στρατιώτου έν ειρήνη γ) τών καθηκόντων αύ- 
τοϋ έν πολέμω. Τοϋ κυρίως έργου θά προταχθή 
βραχύς πρόλογος περί τοΰ στρατευσίμου μέχρι 
τής στιγμής καθ' ήν διαβαίνει τό κατώφλιον 
τοϋ στρατώνος, θά «πιταχθή δε βραχύς Επίλογος 
περί τής εύεργετικής έπιδράσεώς του όταν Επα· 
νακάμπτη εϊς τό χωρίον του.

2. Ή έκτασις τοΰ έργου δέν πρέπει νά είνε 
κατωτέρα τών πέντε τυπογραφικών φύλλων, 
ούδέ άνωτέρα τών έξ.

4. Γλώσσα τοΰ έργου έσται εύληπτος, απλή 
άποκλειομένων τών τοπικών ιδιωμάτων καί 
τής έξεζητημμένης δημοτικής, τής γνωστής ύπό 
τό δνομα «Μαλλιαρή».

5. Τά χειρόγραφα παραδίδονται εϊς τά γρα
φεία τοΰ «Συνδέσμου Ψυχαγωγίας τών Πολε
μιστών» άνωνύμως, φέροντα ώς διακριτικόν θν 
απόφθεγμα ή άλλο τι γνώρισμα. Εϊς έκασιον 
χειρόγραφον προσαρτάιαι φάκελλος κλειστός, 
περιέχων τό δνομα τοΰ συγγραφέως καί φέρων 
έξωθεν τό σχετικόν διακριτικόν γνώρισμα.

Σ Υ Ν Α

‘Εν ειδική συναυλία τοΰ Έλλ. Ωδείου έξετελέ- 
σβησαν έργα τοΰ κ. Μ. Καλομοίρη, έν οίς καί νέαι 
συνθέσεις αύτοΰ, αί όποϊάι φέρουν καί αΰταί τήν 
σφραγίδα τής επεξεργασίας τοΰ δημώδους μέλους. 
Τά έκτελεσθέντα διά πρώτην φ< ράν είνε τό «Μή 
κλαΐς» έπί στίχων τοΰ κ. ΙΙαλαμά, μέ Ελληνικόν χρώ
μα, πλήρες παραπόνου, ό «Πραματευτής» άρκετά έκ- 
κτενές, ψαλέν μετά μεγάλης επιτυχίας ύπό τής κυ
ρίας Καλφοπούλου (τό γένος Φωκά) καί μια Ραψω
δία διά πιάνο έκτελεσβεϊσα ύπό τοΰ συνθέτου. Έ
χει χαρακτήρα Ελληνικόν.

— Κλασικός συναυλίας μουσικής δωματίου άπό 
σιλίστ. σπανίως άκούομιν καί ό κ Θ. Γεωργίου πα- 
ρέσχεν ευκαιρίαν σπανίαν άκροάσεως τριών συναυ
λιών. Ή μία άφιερώθη είς τόν Σοΰμπερτ — 15 ά
σματα — ή άλλη είς τόν Σοΰμαν περιλαβοϋσα 
τούς «Έρωτας τοΰ ποιητοΰ» καί πέντε άλλα άσματα 
καί ή τρίτη συνεδύασε Μπράμς, Στράους καί Αίστ, 
Τά ψαλέντα λίντερ ήρμηνεύθησαν μέ μεγάλην μου
σικήν άντίληψιν. Ή φωνή του κυρίως κατάλληλος 
διά τοιούτου είδους φωνητικήν μουσικήν—καί όχι δι’ 
όπεραν — ‘Απέδωσε τούς Γερμανούς μουσουργούς ώς

6) Παν έργον άντιβαϊνον είς τήν παρούσαν 
προκήρυξιν είτε ώς πρός τό περιεχόμενον, είτε 
ώς πρός τήν γλώσσαν καί τήν ανωνυμίαν, άπορ- 
ρίπτεται έκ τών προτέρων.

7) Προθεσμία πρός ύποβολήν Εργων όριζε- 
ται ή 31 Δεκεμβρίου 1921.

8) Πρός κρίσιν τών ύποβληθησομένων έρ
γων θέλει όρισθή υπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ Συν
δέσμου άγωνόδικος έπιτροπή. Ή κρίσις τής 
έπιτροπής θά ΰποβληθή εϊς τό Συμβούλων 
έντός μηνός.

9. Πρός βράβευσιν τοΰ άρίστου έργου ορί
ζεται έπαθλον έκ δρ. 1.000. ’Εν περιπτώοει δέ 
ισοτιμίας δύο έργων, ή έπιτροπή έχει τό δι
καίωμα νά κατανείμη εϊς δύο τό χιλιοδ^αχμον 
γέρας.

10· Άν ούδέν έργον κριθή άξιον βραβεύ- 
σεως, ό διαγωνισμός έπαναλαμβάνεται.

11. Τά χειρόγραφα επ’ ούδενϊ λόγφ επι
στρέφονται.

12. Τό έργον μετά τήν βράβευσιν έπί πεν
ταετίαν είνε άποκλειστική ιδιοκτησία τοΰ Συν
δέσμου, δυναμένου νά έκδίδη αύτό άνευ οίασ- 
δήποτε άξιώσεως τοΰ συγγραφέως. Μετά τήν 
λήξιν πενταετίας άπό τής πρώτης έκδόσεως, τό 
έργον Επανέρχεται εϊς τήν κυριότητα τοΰ συγ
γραφέως. &

Έν Άθήναις τή 29 Ιουλίου 1921. 
Ό Πρόεδρος

X. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ
• Ό Γεν. Γραμματεύς

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ύποόημ. ΙΙλείονες πληροφορία) πρός τούς 

βουλοτ μένους νά συμμετάσχωσι τοΰ διαγωνίσματος 
παρέχονται καθ' έκάστην είς τά γραφεία τοϋ Συνδέ
σμου (Φουαγιέ Δημοτικοί Θεάτρου) ID—12 π.μ. καί 
5-7 μ. μ.

Ύ· 2V I A. I

Γερμανός' άλλως τε έψαλε εις τά μουσικώτερα Γερ
μανικά κέντρα μετ’ επιτυχίας άξιοσημειώτου. Όσοι 
ήκουσαν άλλοτε τούς «“Ερωτας ποιητοΰ» άπό τήν 
Σπεράντζαν Καλό δέν έλησμόνησαν τήν έμψυχώσα- 
σαν τό μουσικόν ποίημα καλλιτέχνιδα. Ό κ. Γε
ωργίου τά απέδωσε πολύ ήρεμα’ σχεδόν άπετέλουν 
ψίθυρον τά περισσότερα. Καλλίτερος άνεδείχθη είς 
τόν Σοΰμπερτ. Ό κ. Φαραντάτος έποίκιλε τά άσμα
τα μέ συντόμους έκτελέσεις συνθέσεων τών ιδίων δι
δασκάλων.

— Εις τήν αίθουσαν τοΰ Έλλ. Ωδείου ό κ. Δ. 
Λαυράγκας παρουσίασεν έν ειδική συναυλίφ νέα άλως 
έργα του.Ό συμπαθής μουσουργός έργάζεται άθορύ-' 
βως, κανείς δέ δέν ύπώπτευε ότι ολόκληρος· σειρά 
συνετέθη νέων μουσικών εμπνεύσεων. Καί πρόκτιται 
περί αληθινών έμπνεΰσεων Ή Σουίτα δι’ έγχορδα -~· 
ήν έπαιξαν οί κ. κ. Σοΰλτσε, Λομπιάγκο, Πρεστρώ . 
καϊ Κωνσταντινίδης άποτελεϊται έκ τριών μερών, 
άρχαϊκοΰ ύφους. Δύο τραγούδια έπί στίχων τών άει- 
μνήστων ποιητών Χατζοπούλου Χριστοπούλου καί 
Μανή είνε ρωμαντικά, πλήρη αισθήματος, άποδο- 
θέντα ύπό τοΰ κ, Ξηρέλλη, οί δέ Πένθιμοι. σκοποί
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έπί δύο ποιημάτων τον κ. Σπεράντσα μεστοί μελαγ
χολίας, μέ έκφρασιν ψαλέντες ύπό τής δ. Σκαρα- 
μαγκα. Τό Νανούρισμα καί ή ’Ισπανική Σερενάτα — 
ιδίως ή δευτέρα—εύρον δεξιώτατον ερμηνευτήν τόν 
κ. Σοΰλτσε. Ή δ. Σκαραμαγκΰ έτραγούδησε τό 
«Έλα νά γύρης» τοΰ κ. Τσοκοπούλου καί δύο άλλα, 
τόν «Τραγουδιστήν» τοΰ κ. Πολέμη καί τό «Όνο
μά σου» τοΰ κ. Άθανασιάδου, άμφότερα μέ πολύ 
'Ελληνικόν χρώμα, ανώτερα τών άλλων. Έν τελεί 
ό κ. Ξηρέλλης έτραγούδησε τόν «Ύμνον τών Προγό
νων» έπί στίχων τοΰ κ. Δροσώη ένδουσιώδες έμ βα
τήρων, τό δποΐον Οά ήξιζε νά άκονσΟή άπό μεγάλην 
χορωδίαν.

— Άπό τάς δοθείσας κατά τήν λήξασ ιν περίοδον 
συναυλίας πρέπει νά ξεχωρίση τις δύο recital πιάνου 
τής δ. Αναστασίας Φιλτσου, διπλωματούχου τής 
MeisteFscliule τής Βιέννης, ήτις έπέδειξεν εξαιρετι
κόν τάλαντον, καί τό τή, δ. Αγλαΐας Βυζάντη, ήτις 
περαστική έξ 'Αθηνών έδωσε δείγματα εκλεκτής τέ- 
χνηί

— Κατά τήν πέμπτην συναυλίαν τοΰ Έλλ.’Ωδείου 
διεκρίΟησαν σί νεαραί βιολίστριαι δεσπ. Τζ. Μαρ- 
κέτου καί "Ολγα Καναβαριώτου έκτελέσασαι εν κον
σέρτο τοϋ Μπάχ, ή δεσπ. Σταματοπούλου εις τό πι
άνο καί ή δ. Σταματάκη, μέ την έντονον φωνήν της 
καί τό άγαλματώδες παράστημα, μαθήτρια ένός μό
λις καί ήμίσεως έτους.

— Κατά τήν τελευταίαν συναυλίαν τοΰ Ωδείου 
’Αθηνών έγένετο^ή έπίδειξις τών τελειόφοιτων, είς τό 
πιάνο τών διδων. Ταράντο (’Ωδείου Πειραιώς) καί 
Παρασκενα, είς τό βιολί τής δ Νικολάου καί δλων 
τών άλλων—άσματοπλημμύρα — εις τό άσμα, ήτοι 
Ξανβάκη (’Ωδείου Πειραιώς), δ. Βασ.άδου, Λεεντο- 
πούλου καίΜηλιδώνη (Άναγνωστοπούλου)—δλαι υψί
φωνοι—καί τής κοντράλτας κ. Τριάντη (Κοιζιά) 
Όλοι μαάήτριαι τοΰ κ Τριανταφύλλου, πλήν τής δ. 
Βασιάδου. Έξ αύτών διεκρίΟησαν ή δ. Όλγα Νικο
λάου είς τό βιολί διά τόν μηχανισμόν άποδώσασα 
τό Κονσέρτον εις ρε τοΰ Μπετόβεν (1 μέρος) τό 
δυσκολώτατον εϊς δεξιοτεχνίαν, λεπτότητα καί άκρί- 
βειαν. Τής δ. Λεοντοπούλου πλούσια ή φωνή, έλεύ- 
Οερη, δυνατή, χωρίς στενοχώριαν. Έτραγούδησε Άιδά 
καί Βέρτερον πολύ καλά. Έπίσης τό τραγούδι τής 
κ-Μηλιδώνη ικανοποιητικόν. Ή κ.Κοτξιά πολύ καλή 
κοντράλτα.

Αί δύο τελευταίοι ήκούσδησαν καί άλλοτε εϊς τήν 
μελοδραματικήν σχολήν, καί έφάνη έκτοτε τό τάλαν
τον των. Εϊς τό πιάνο ή δ. Παρασ/.ευά έπέδειξε εξαι
ρετικήν τέχνην, λεπτότητα τουσέ καί παίξιμο ύπεν- 
Ουμίζον τόν διδάσκαλόν της κ. Φρήμαν.

— Κατά τήν έπί ταΐς έορταΐς τήςΈκατονταετηρί- 
δος δοΟεΐσαν ύπό τής «Αθηναϊκής Μανδολινότας» 
Εθνικήν συναυλίαν άντεπροσωπεύθη ή ‘Ελληνική 
μουσική καθ' όλην αύτής σχεδόν τήν έξέλιξιν. Έν 
αρχή ό κ. Δ. Καλογερόπουλος διευθυντής τής «Πίνα 
κοθήκης» ώμίλησε περί τοΰ Δημοτικού άσματος κατά 
τούς χρόνους τής Έπαναστάσεως. ‘Η ορχήστρα μετά 
}ής χορωδίας έξετέλεσε Απάνθισμα έκ τών 24 στρο
φών τοΰ Ύμνου τοΰ Μαντζάρου, τήν Έλλην. ραψω
δίαν τόΰ κ. Λάβδα, τούς Τσολιάδες καί Φαντάρους 
θούριον τοΰ κ. Ν. Λαμπελέτ, τ<^ Ίντερμέδιον 
τής «Μάρτυρος» τοΰ Σαμάρα, Ωδήν πρός τούς πεσόν- 
τας καί τό θούριον «Κωνσταντίνος» τοΰ κ. Λάβδα, 
τό εμβατήριου τών Εθελοντών άπό τό Άρκάδι τοΰ 
Ιίαριζίνη. Έτραγούδησαν δέ ό κ. Πρεδάρης τόν Έ- 
θνοφύλακα τοΰ Παριζίνη καί τόν Γέρω Δήμον τοΰ 
Καρρέρ καί ή δ. Μεσολωρα πέντε δημοτικά τραγού
δια. Ή· συναυλία ήτο άπό τάς ώραιοτέρας τής Μαν- 

δολινάτας, τιμηθεϊσα διά τής παρουσίας πολλών ε
πισήμων.

— Ή πριότη συναυλία ήν έδωσεν ή διπλωματούχος 
τοΰ άσματος δ. Έρριέττα Ρουμπέν, συμπράξει τοΰ κ. 
Λυκούδη, ήτο πολύ έπιτυχής. Γνωστή έκ συμμετοχής 
αύτή? κατά.τάς έμφανίσεις τής Μελοδραματικής σχο
λή;, έσχεν ήδη εύκαιρίαν νά δείξη τήν τέχνην της είς 
εν πρόγραμμα έκλεκτόν καί λίαν ένδιαφέρον.

— Ή εκατοστή πεντηκοστή έπέτειοςτής γεννήσεως 
τοΰ Μπετόβεν έωρτάσθη άπό τά δύο ’Ωδεία διά με
γάλων συναυλιών. Είς τό Festival τοΰ Ωδείου ’Α
θηνών ή ορχήστρα άπέδωσεν άριστα πέντε συν
θέσεις τοΰ μεγάλου Διδασκάλου, διακριθέντος τοΰ 
κ. Φρήμαν. Τό Έλλην. Ώδεϊον έδωσε δύο έπίσης 
Festival· Κατά τό πρώτον έξετελέσθησαν τέσσαρα 
έργα όρχήστρας, είς έν τών ό.τοίων μετέσχε ό κ. Πίν- 
διος έκτιμηθείς διά τήν ύ.τέροχον Απόδοσιν. Κατά 
τήν δευτέραν συναυλίαν τεσσάρων έργων πιάνου καί 
μουσικής δωματίου, έπαιξε αριστοτεχνικά ή δ. "Ηβη 
Πανά

—Κατόπιν επανειλημμένων αποπειρών κατωρθώθη 
ή σύμπηξις χορωδίας, γυναικείας έπί τοΰ παρόντος, 
ύπό Συλλόγου επίτηδες ίδρυθέντος ύπό τήν προστα
σίαν τής πριγκηπίσης Άλικης. Τεσσαράκοντα δεσποι
νίδες ένεφανίσθησαν ύπό τήν διεύθυνσή τοΰ κ. Φ. 
Οίκονομίδου. Τό πρόγραμμα εκτός ξένων Ασμάτων 
περιελάμβανε "καί τρία—μόνον —δημοτικά Εύβοιας. 
ΙΙελοποννήσου καί Αρκαδίας τά όποια καί ήρεσαν 
περισσότερον δλων καί έξετελέσθησαν μετά περισσό
τερα? επιτυχίας Κατόπιν τών εμφανίσεων τήςύπερόχου 
Ρωσσικής χορωδίας δέν ήτο εΰκολον νά κάμη μεγά
λην έντύπωσιν ή έμφάνισις τής προχείρως συμπηχθεί 
σης 'Ελληνικής. Άς έλπίσωμεν δτι ή φιλότιμος προ
σπάθεια τοΰ διευθυντού καί τών καλλιτεχνίδων τοΰ 
άσματος Οά ύπερνικήσρ κάθε έμπόδιον, ώστε νά 
άποκτήσωμεν έπί τέλους καί ημείς χωρωδίαν αξίαν 
τοΰ ονόματος τηφ Χρειάζεται εννοείται πρός τούτο 
συμπλήρωσις δι’ Ανδρικών φωνών.

— Είς τήν καλλιτεχνικήν προσπερίδα ήν έδωκεν ή 
τραγωδός τοΰ θεάτρου τοϋ Ωδείου δ. Κ. Κοτσάλη 
Απήγγειλε μέ έξαιρετικήν τέχνην ξένα καί Έλλην ικά 
ποιήματα. Έκ τών ΐδικών μας ποιητών έζωντάνευσε 
τόν Πρόγονον τοΰ Παλαμά, τό Στερνό φιλί τοΰ κ. 
Γρυπάρη καί τήν Έριφύλην τοΰ Μορεάς. Ό κ. Ζα- 
λώνης, καλλιτέχνης τής απαγγελίας, Απήγγειλε τήν 
Εσπερινήν Άνάμνησιν τηΰ Σουλϋ Προντώμ. Άπό τά 
ωραιότερα μέρη τοΰ προγράμματος ήτο ό Αρμονικό 
τατος λυρικός διάλογος «Νύξ Μάίου» τοΰ Μυσσέ. Καί 
ή δ Κοτσάλη (Μούσα) καί δ κ. Ζαλλώνης (Ποιητής) 
ύπήρξαν έξοχοι εϊς έκφρασιν καί λυρισμόν έρμηνευ- 
ταί, έφάμιλλοι Αλλήλων.

— Κατά τήν τελευταίαν συναυλίαν τοΰ Έλλην. 
’Ωδείου παρήλασαν αί τελειόφοιτοι αύτοΰ. Διεκρίθη 
ή δ. Τζ. Μαρκέττου είς τό βιολί έκτελέσασα μετά τέ
χνης τό Κονσέρτο τοΰ Βιετάν, ή δ. ΙΙρωτοπαπΰ εϊς 
τήν άρπαν έπιδείξασα μεγάλος προόδους, ή δ. Γκίτ 
εϊς τήν Πολονέζ τής Μινιόν έδειξε φωνητικόν τάλαν
τον έξαιρετικόν, ή δ. Σταματοπούλου καί ή δ. Λάζου 
έπαιξεν πιάνο καί Απήγγειλε μέ πολλήν έκφρα- 
σιν καί δύναμιν εϊς τάς μεταπτώσεις τήν Νιόβην τοΰ 
κ. Παλαμά ή δ. Κοΰλα Μπεκιάρη, ής προμηνύεται 
λίαν εΰελπι τό μέλλον. Ό κ. Καλομοίρης άνέγνωσε 
κατόπιν τήν λογοδοσίαν έν καθαρευούση γλώσση, Δό
ξα σοι δ Θεός! Άπεδείχθη πόσον ήδίκει εαυτόν δ συμ
παθής καλλιτέχνης άνήκων είς τάς τάξεις τών μαλ
λιαρών. Έκ τής λογοδοσίας κατεδείχθη ή σή'μσντική 
πρόοδος τοΰ Ωδείου.

— Ή δεσπ. Τζ Μαρκέτου διωρίσθη καθηγή- 
τρία τοΰ βιολιού εϊς τό Έλλ. Ώδεϊον.

Η ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή Γαλλική Κυβέρνησις θά (βρύση έν Μα 

δρίτη σχολήν Βελασκέζ, άνάλογον μέ τήν 
Βίλλαν τών Μεδίκων έν Ρώμη, ένθα θά στέλ- 
λωνται νεαροί Γάλλοι ζωγράφοι πρδς σπουδήν 
τής 'Ισπανικής τέχνης.

— Άπέθανεν έν Παρισίοις δ Γάλλος Άκα 
δημαϊκδς καί θεατρικός συγγραφεύς Ζάν Αί 
κάρ. Άφήκε περιουσίαν 1,200,000 φράγκα.

— Αγγέλλεται ή συγκρότησις Διεθνούς 
Ακαδημαϊκού Συνεδρίου έν Βρυξέλλαις, είς τδ 
δποΐον θά άντιπροσωπευθοΰν δλαι αί μεγάλαι 
Άκαδημίαι τών συμμάχων καί ουδετέρων κρα
τών, πλήν τών καθαρώς φιλολογικών άκαδη 
μιών. Έκτδς τών άλλων, τδ Συνέδρων θά έτοι- 
μάση τήν δημοσίευσιν πραγματείας έπί τών 
'Ελλήνων άλχημιστών καί τήν Αλληλογραφίαν 
τοΰ Γροτίου. Ό κ. Ώμόλλ, Αντιπρόσωπος τής 
Γαλλικής ’Ακαδημίας τών Επιγραφών καί 
Καλών Τεχνών, θά προβή είς ένδιαφερούσας 
Ανακοινώσεις έξ δνόματος τοΰ κ. Ντυγκάς, τέωί 
μέλους τής Γαλλικής “Σχολής τών ’Αθηνών, 
έπί τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς έν Τεγέα. Ό ναδς 
ούτος, είς τών μεγαλειτέρων καί ώραωτέρων 
τής ΙΙελοποννήσου, κατά τάς μαρτυρίας τοϋ 
Παυσανίου, εΐνε έργον τοΰ Σκόπα. Εΐνε δ πρώ 
τος ναός, τοΰ δποίου ή Αρχιτεκτονική συνδυά
ζει τδν δωρικόν, τδν ίωνικδν καί τδν κορινθια
κόν ρυθμόν.

— Άπέθανεν δ γνωστότατος καί δημοφιλής 
Γάλλος κωμωδιογράφος Γεώργιος Φεΰντώ. Αί 
κωμωδίαι του πλήρεις κωμικών σκηνών παίζον
ται συχνά. Παρ’ ήμϊν έπαίχθησαν δ Σαμπινιδλ 
μέ τδ στανειό, ή Κυρία τοΰ Μαξίμ, Ξενοδο- 
χεΐον τών τριών Αστέρων, τδ Καθάρσιο τοΰ 
μπεμπέ κ. λ. π. Τάς τελευταίας ήμέρας πρδ 
τοΰ θανάτου του είχε καταληφθή άπδ μίαν 
περίεργον παραφροσύνην. Ένόμιζεν δτι έζη 
μέσα είς ένα παραμύθι. Έπίστευε τδν έαυτόν 
του υίδν τοΰ Ναπολέοντος Γ', χωρίς δμως νά 
καυχάται δι" αύτό.’Εστόλιζε μόνον διαρκώς τους 
τοίχους τοΰ δωματίου του μέ κόκκινα τριαντά
φυλλα άπδ χαρτί. Καί έζη έτσι εύτυχής. Φυ 
σικά είχεν δλα τά μέσα διά νά ίκανοποιή τάς 
ιδιοτροπίας αύτάς, άφοΰ άπδ τρεις μόνον φάρ
σες του έκέρδισε πλέον τών 8 έκατομμυρίων 
φράγκων έκ ποσοστών. Ή σύζυγος του ήτο 
θυγάτηρ τοΰ διασήμου ζωγράφου Δυράν.

— Ή Αθάνατος Σάρρα Μπερνάρ ποΰ άκό 
μη μέ δλα τά όγδόντα χρόνια της παίζει είς 
τήν σκηνήν, καί έτοιμάζει μάλιστα καί νέα 
έργα, είς τά δποία θά πρωταγωνιστήσω, έγραψε 
κατ’ αυτάς έν μυθιστόρημα Παρισινόν, διά τδ 
δποΐον δμιλεΐ δ Γαλλικός τύπος μέ πολύν σε
βασμόν. Τδ μυθιστόρημα φέρει τδν τίτλον «Τδ 
μικρόν είδωλον».

— Ή Βελγική Ακαδημία έξέλεξεν άντε- 
πιστέλλοντα μέλη τήν Γαλλίδα κόμησσαν τοΰ 

Νοαΐγ καί τδν 'Ιταλόν Γαβριήλ δ’ Άννούντσω.
— Προσεχώς θά έορτασθή ή τριακοσαε- 

τηρίς τοΰ Λαφονταίν.
— Είς τδ Διζδν τής Γαλλίας έγένοντο τά 

αποκαλυπτήρια τοΰ μνημείου τοΰ Βοσουέτου, 
έργον τών γλυπτών Γκασανέ καί Μορώ.

— Ό Έλλην κλειδοκυμβαλιστής κ. Εύ· 
στρατίου έδωσε ρεσιτάλ πιάνου είς τήν Αιολι
κήν αίθουσαν τοΰ Λονδίνου. Ή έκτέλεσις τοΰ 
Preludio τοΰ Ραχμανίνωφ ύπήρξεν Αριστοτε
χνική.

— Είς τδ έφετεινδν Salon έξετέθησαν τρία έρ
γα 'Ελλήνων γλυπτών, 2 τοΰ Αθανασίου Ά- 
παρτόγλου καί 1 τού Α. Σώχου.Ή «Σύγχρονος 
Έπιθεώοησις τής Τέχνης καί τής Ζωής» τά 
έπήνεσε.

■— Έν Λονδίνφ συνήλθε Διεθνές Συνέ
δρων Τυπογραφίας, Χάρτου καί Βιβλωδετικής. 
Έξετέθησαν έν αύτή τά πλέον τελειοποιημένα 
μηχανήματα βιβλωδετικής, λιθογραφικής, 
τσιγκογραφίας, φωτογραφικής, χαρτοποιητι- 
κής, τυπογραφικής καί έν γένει δλης τής βω 
μηχανίας τοΰ χάρτου, ώς καί είδη κατασκευα - 
ζόμενα διά τών μηχανημάτων αύτών.

—Μεγαλοπρεπής ύπήρξεν ή δποδοχή τοΰ 
νέου Αθανάτου κ. Ροβέρτου ντέ Φλέρς ύπδ 
τής Γαλλικής Ακαδημίας. Τρεις πρόεδροι τής 
Δημοκρατίας παρίσταντο είς τήν έορτήν, οί κ. 
κ. Μιλλεράν, Ντυσσανέλ καί Πουανκαρέ, άνά- 
δοχος τοΰ νέου Ακαδημαϊκού. Ό κ. ντέ Φλέρ 
Απήγγειλε τδ έγκώμων τοΰ μαρκησίου ντέ 
Σεγκύρ, δ δέ κριτικός κ. Ντουμίκ Απήντησεν 
είς τδν δραματικόν συγγραφέα τής «Πράσι
νης στολής», δστις ήτο περιβεβλημένος μέ τήν 
δμοιβχρωμον Ακαδημαϊκήν στολήν.

— Ό τάφος τοϋ Βιργιλίου παρά τήν Νεά- 
πολιν, δ έξυμνηθείς ύπδ τόσων ποιητών, άπδ 
τού Στατίου καί Σιλίου μέχρι τοΰ Δάντου καί 
Πετράρχου, έξετέθη πρδς πώλησιν. Ανευλα
βής πράξις,καί μάλιστα κατά τδ έτος τήςβΟΟής 
έπετηρίδος τοΰ ποιητοΰ.

— Άνεκαλύφθη είς τδ Λονδΐνον δτι μία 
είκών ή δποία έκόσμει τήν αίθουσαν King’s 
College είνε ένας Βάν Νταΰκ. Ή ταυτότης της 
έπιστοποιήθη κατά τδν καθαρισμόν της.

—Ό διάσημος φιλόσοφος Μπέργκσον,συγ
γραφεύς τοΰ «Δοκιμίου έπί τών Αμέσων δεδο
μένων τής συνειδήσεω;» καί μέγας διδάσκαλος 
τής συγχρόνου σκέψεως παρητήθη τής καθη
γεσίας του άπδ τδ Κολλέγων τής Γαλλίας διά 
νά άφιερωθή είς τήν μελέτην.

—Άπέθανεν έν Παρισίοις δ διάσημοςΓάλ- 
λος ζωγράφος Ζάν Πώλ Λοράνς. Έγεννήθη 
τώ 1838. Ένεφανίσθη τδ πρΐτον είς τδ Salon 
τού 1963 διά τοΰ έργου του «Ό θάνατος τοΰ 
Κάτωνος». Έκ τών πινάκων του γνωστότεροι 
είνε δ Ίησοΰς θεραπεύων τδν δαιμονιακόν, ή
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Ήρωδιάς καί ή κόρη της, 6 θάνατος τοΰ Μα- 
ξιμιλιανού, ό Φάουστ, οί Επτά Τροβαδούροι, 
Ό Άγ. Ιωάννης δ Χρυσόστομος, αί ττλευ 
ταΐαι στίγμα! τής 'Αγ. Γενεβιίβης.

— Ή Γαλλική ’ Ακαδημία άπένειμε τό 
βραβεΐον τής Γαλλικής Γλώσσης είς τόν κα
θηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου τής Γλασκώβης 
κ. Ζάν Μαρτέν. Τό βραβεΐον ίδρύθη ύπό τής 
’Ακαδημίας τόν ’Απρίλιον τού 1914, άποβλέ 
πει δέ είς τό νά άμείβη τάς υπηρεσίας τάς πα 
ρεχομένας έν τή άλλοδαπτ; είς τήν Γαλλικήν 
γλώσσαν.

— Έγένοντο πρό τινων ήμερων τά έγκαίνια 
τής έκθέσεως τοΰ «Ρωμαντικοΰ Θεάτρου» είς 
τό Μουσεΐον Βίκτωρος Ούγκώ, είς τήν πλα 
τείαν τών Βοσγίων.

Συνεκεντρώθησαν έκεϊ πλεϊστα ντοκου 
μέντα : προσωπογραφίαι, χειρόγραφα καί διά
φορα ένθύμια, σχετιζόμενα μέ τό Θέατρον 
κατά τά είκοσιν ίτη άπό τοΰ 1830 — 1850, 
καί άποτελοΰντα τδν χρυσοΰν αιώνα τοΰ ρω- 
μαντισμοΰ.“Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ,,

ΜΕΤΑ μακράν διακοπήν ένεφανίσθί] ό Σύν
δεσμος τών Ελλήνων Καλλιτεχνών, συνεχίζων 
τέσσαρας μέχρι τοΰδε έκθέσεις του. 450 έργα 
συνεσωρεύθησαν μετά πάσης έπιεικείας είς τό 
Ζάππειον.ΕΙς τήν έκθεσιν αύτήν ό Σύνδεσμος έ
δειξε τάσεις δημοκρατικός, ίσοπεδώσας όλίγας 
παλαιός δόξας και πολλάς νεανικός φιλοδοξίας. 
Διάνά γράψη κάνεις δι’ένα έκαστον καλλιτέχνην 
χρειάζεται χώρος ευρύτατος, ό όποιος λείπει δυ 
στυχώς. Άλλως τε όχι ολίγα έργα είνε ήδη 
γνωστά έκ προγενεστέρων Ιδιωτικών εκθέ
σεων.

’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν ένεποίησαν τά έξής 
έργα :

Τό κίτρινο φόρεμα τής δ. Άναγνωστοπού- 
λυυ, τό Κόκκινο κδίκι, τό Καλοκαιρινό ταξίδι 
και τό Ναυπηγείο τοΰ κ. Άξβλοΰ, τά Κυδώνια 
τοΰ κ. Άριστέως, ή Παληά Εκκλησία τοϋ κ. 
Άσπρογέρακα, τό Ξεκούρασμα καί τά Πεΰκα 
τοϋ κ. Βυζαντίου, δύο γεροντικά! κεφαλαι κα! 
ό δρκος τών Φιλικών τοϋ κ. Βικάτου, ή Φαλη 
ρική άκτή, ό Ποδονίφτης και τά Καλοκαιρινά 
όνειρα τοϋ'κ. Λ. Γεραλή, ή Χολιασμένη, ή 
Αιχμάλωτος κα! τό Χασμουρητό τοϋ κ. Άπ. 
Γεραλή — δέν εκθέτει άλλα δυστυχώς — τό 
Παληό υδραγωγείο τοΰ κ. Γιανναρά, δύο σκί 
τσα τής κ. Γεωργαντή, ή λίμνη Βουλιαγμένης 
τοΰ κ. Ζωγράφου, δ ταχι δρόμος τών “Αλπεων 
τής δ. Ήλιάδου, τά Λουλούδια τοΰ κ. Ίακω
βίδου, ή ’Αμμουδιά τοΰ κ. Καλλιγά, ό'Επιτά
φιος κα! ή Σύνοψις τής δ. Κοντοπούλου, ή Δυ
σαρέσκεια τοΰ κ. Λαζαρή, τό αίμα τών Στρα
τιωτών, τό Γερμανικό δάσος, δ Βάλτος τής δ. 
Λασκαρίδου, τό Ξωκκλήσι τοΰ κ. Π. Λύτρα, ή
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Σονέττο
Βαθειά μέσα στή νύχτα, ή καμπάνα 
Τ’ ώρολογιοΰ τής πόλεως σημαίνει.
Μέσ τή σιγή άκούγεται θλιμμένη 
Σάν μακρυνό διακεκομένο κλάμμα.

Μετράει αργά τής ώρες ποΰ περνούνε 
Πέρ’ άπό τά μεσάνυχτα καί πάνε 
στό αιώνιο σκοτάδι. Δέν γυρνάνε, 
ή ώρες ή παληές πιά δέ θάρθοΰνε !

Καί τό φεγγάρι μέσ’ τή νύχτα ταξειδεύει 
ΚΓ άχνά τό φώς του τό χλωμό χαϊδεύει 
ΤΙς στέγες τών σππιών τΙς στοιχιωμένες

Καί μέσ’ τή σιγαλιά τής νύχτας τή θλιμμένη 
Ακούγονται ή ώρες πονεμένες
Ποΰ τ’ ώρολόγι άργά, βαθειά σημαίνει I
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Άγ. Μετάληψις, δ Έλαιών τών Δελφών, τά 
έλη τής ’Ιτέας τοΰκ. Μαγιάση, ή Κορυφή τοΰ 
κ. Μποκατσιάμπη, τό Τουρκολίμανο κα! ή Αλ
μυρές τοΰ κ. Μπραέσσα, ή Έλλ. Δύναμις, ή 'Α
γορά Προύσσης, ή Εφοδιοπομπή, δ Μπέμπης, 
ή Χωριατοποΰλα τοΰ κ. Παπαπαναγιώτου, δύο 
προσωπογραφίαι τοΰ κ. Παρθένη, τό Μαρτύ
ρων τής Άγ. Αγνής, ή Ναυμαχία Ναύπακτού, 
ή τοιχογραφία τοϋ Αρχαγγέλου τοΰ κ. Ιίελε 
κάοη, ή άγορά άνθέων τοΰ κ. Περιβολαράκη, 
ή Σιγή τοϋ κ. Ροδοκανάκη, ή Ναυμαχία τής 
Έρεσοΰ κα! ή Γλυφάδα τοΰ κ. Ρωμανίδου, δ 
Καστανάς κα! ή Δελσγράτσια Σύρου τής δ. 
Σαμοίλη, ή έπάνοδος έκ τής έργασίας τής δ. 
Στεφάνου, at πλάγιά! τοϋ Έλικώνος τοϋ κ. 
Στεφανοπούλου, τά δύο Παρισινά σκίτσα τής 
κ. Ταρσούλη, ή κεφαλή νεάνιδος τοΰ κ. Τριαν- 
ταφυλλίδου, τά Ανάκτορα Κνωσοΰ τοΰ κ. Φε- 
ρεκύδου, προσωπογραφία παιδιού τοΰ κ.Φρυδά, 
τό Φθινόπωρον τοϋ κ. Φωκά, ή Λιτανεία Τή
νου τής κ. Χοΰπερ, τό Απόβροχο, ή Κυμαϊκή 
Δύσις κα! τό ’Εσωτερικόν τής Άγ. Τριάδος 
τοΰ κ. Χρηστοφή.

ΕΙς τήν γλυπτικήν Ιδιαιτέρας μνείας Α
ξίζουν δ Δεσμώτης κα! ή προτομή ποιητοϋ 
τοΰ κ ’Αλεξανδροπούλου, τά Παιδικά όνειρα 
τοΰ κ. Βούλγαρη, δ Μπάρμπα Χρήστος κα! τό 
Άγρυπνοΰν πνεύμα τοΰ κ. Γεωργαντή, αί γυ
ναικείοι κεφαλαι τοΰ κ. Δημητριάδου, ή κεφαλή 
νεάνιδος τοΰ κ. Μαυρουδή, δ Μπάρμπα— Βλά- 
σης τοΰ κ. Συννέφα, ή ύψωσις τής σημαίας 
τοΰ κ. Φωσκόλου.

Αύτά ήσαν τά καλλίτερα έργα. Τά Ανέφερα 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον διά λόγους καλλιτεχνι- 

κοΰς, άλλά κα! προσωπικούς.
Ή έκθεσις έπρεπε νά περιλάμβανε τούς ή 

μίσεις πίνακας.Ή κριτική έχει Αξιώσεις καί τό 
ευαγγελικόν ρητόν «"Οσοι πιστοί» δέν έχει έ 
φαρμογήν εις τούς ναού; τής τέχνης. Μία έκ- 
θεσις δργανωμένη από Σύνδεσμον καλλιτεχνών 
δέν σημαίνει διαμετακόμισή έργων, ούτε μόνον
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Μία άπό τάς μεγαλειτέρας θεατρικά; Παρισινά; 
έπιτυχίας, «Τό Σχολείον τών Κοκκοτών», έργον εν
τελώς ακίνδυνου παρά τόν ρεαλιστικόν άλλον του, 
είνε χαριτωμένη κωμωδία μέ ώραίαν πλοκήν καί έ- 
ξυπνον διάλογον. ΟΙ συγγραφείς Αρμόν (ό "Ελλην 
κ. Ζουρός) καί Ιερμπιντόν έγραψαν μίαν ηθογρα
φίαν, μέ αισθηματικά επεισόδια.

Ή Ζινέτ, είνε μία γυναικούλα ιοδ έλαφροκό- 
σμου άνευ Αξιώσεων άλλ' ένας καθηγητής τής κα
λής συμπεριφοράς γίνεται Μέντωρ της καί λανσάρεται 
ύπό τήν αίγϊδα του είς άνωιέρας περιωπής κόσμους 
καί είς κατακτήσεις επιφθόνους ‘Αλλάζει φίλους 
διά νά «ΰρη τόν καλλίτερον, μετέχει ζωηρώς τής κο
σμικής κινήσεως, αλλάζει ονόματα καί ή άρριβί- 
στρια γίνεται βασίλισσα τοΰ Παρισινού ήμικόσμου. 
Οί παλαιοί της φίλοι είναι μάλλον ευχαριστημέ
νοι, διότι άπηλλάγησαν άπό τήν μονομανίαν τής 
έπιεείξεως. ’Αλλ’ ή Ζινέτ σχιδόν κουράζεται άπό 
τήν προοδευτικήν άνύψωσίν της, θέλει νά θυμηθή 
τά περασμένα, άλλ' ή Μοίρα της τήν υποχρεώνει νά 
άνεβαίνη πάντοτε πρός τά ΰψη. Ή δ. Καντιώτου 
διέπλασε ένα ώραϊον ρόλον, άναδειχθεΐσα πολύ καλή 
καί είς τήν κωμωδίαν.

Ή σννάντηαΐ(· Ή Καμίλλη πηγαίνει είς τό 
σπίτι μιάς φίλης της διά νά άναέέση είς τόν άνδρα 
της δικηγόρον, τήν ΰπόθεσιν τοΰ διαζυγίου της. Τήν 
ερωτεύεται ό σύζυγος, ή Καμμίλλη παρακολουθεί τήν 
συνάντησιν τής φίλης της μέ τόν έραστήν της τήν 
νύκτα, θέλει νά τήν σώση καί έμποδίζέι τήν σύζυγον 
νά έμβη στό δωμάτιό της λέγουσα τό ψεύδος ότι τόν 
ζηλεύει καί δέν θέλει νά πάγη στή γυναίκα του.Άλλ’ 
ή απάτη Αποκαλύπτεται καί ό σύζυγος παίρνει γυναί
κα του τήν Καμίλλην, άφοΰ διώχνει τήν σύζυγόν του.

Ό Άργυρόπουλος υπερβολικός. Ής Λατινομαθής 
σκορπίζει γέλωτας.

Καί ίνας δρισμός τής Δικαιοσύνης, Είνε γρηά 
ποϋ πολύ κοιμάται καί λίγό τρώγει.

Ή ίγβόη γυναίκα τοΰ Μπάρμπ Μωλέ,ήτις έφέτος 
■ταρεστάθη είς τόΠαρίσι είνε μία έξυπνη γυναίκα άπο- 
δεικνυομένη εξυπνότερη άπό τόν Ιδιόρρυθμον καί πο- 
λύπειρον γυναικοθήραν, όστις κατώρθωσε νά,νυμφευ- 
θή έπτά γυναίκες, νά τής χωρίσο άντί νά τής σκο- 
κώση δπως ό Κυανοπώγων— ή μία μόνον άπέθανε — 
καί ζητεί νά εύρη μίαν δγδόην, καί είνε αύτή ή έ
ξυπνη γυναίκα, ή όποία είνε ή πρώτη καί ή τελευ
ταία. Στιχομυθία γοργή, άλλά δέν έχει πρωτοτυπίαν, 
οΰτε ενδιαφέρον.

Ό Τσολιάς. 'Επί τή έορτή τοΰ Βασιλέως πάρε- 
στάθη μονόπρακτου έργον τοΰκ.Μωραϊτίνη, έμμετρον. 
Τό παραμύθι ζωντανεύει είς μίαν σκηνήν έντός τής ο
ποίας έμφανίζεται θρυλικός εΰζωνος ύπό τήν μορφήν 
τοΰ Βασιλέως.

Ή Κυρά Φροσννη, ήτις παρεστάθη έπ’ εύκαιρίρ
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σκοπόν έχει τήν αγοραπωλησίαν έργων. Άλλά 
διά νά ’ίδωμεν έκθεσιν άνταξίαν μιάς δργανώ- 
σεως καλλιτεχνών, πρέπει πρό παντός νά ύπο- 
στή κάποιαν έκκαθάρισιν αύτός δ Σύνδεσμος, 
ό άποιελούμενος από καλλιτέχνας—όχι δυστυχώς 
τούς καλυτέοου;.

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ

τών εορτών τής Έκατονταειηρίδος απέδειξε τόν συγ
γραφέα της κ. ‘Ασπρέαν ευσυνείδητου ιστορικόν καί 
γνώσήν τής σκηνής. "Αν καί άνήκει είς τό είδος 
τών πατριωτικών έργων, έξέφυγε τών κοινοτυπιών 
καί τής έκλαϊκεύσεως. Είνε εργον άξιον πολλής προ
σοχής.

— Έν ερασιτεχνική υπέρ τών τραυματιών παρα- 
στάσει, ένεφανίσθη ολόκληρος λεγεών δεσποινίδων, 
ών ηγούντο διά πρώτην φοράν έμφανισθεϊσαι αί νεα
ροί πριγκήπιοσαι τών A. A. Υ. Υ. τού Νικολάου καί 
’Ανδρέου, είς έν άρχαϊον όραμα, τό όποιον άπεδόθη ί 
καλλιτεχνικότατα. Ή δ. Βλαστού ώς χορεύτρια άπε- 
δείχθη θαυμασία, ή κυρία Χτράτου έτραγούδησε μέ 
μίαν φωνήν δροσερόν πάντοτε. Έν τέλει έπαίχθη μία 
κωμωδία διαπραχθεϊσα άπό δύο ΰπό τό άνώνυμον 
κρυπτομένους θεατρικούς συγγραφείς «Δούλα μία 
φορά», μία αφόρητος παραφωνία είς τό όλόν καλλι
τεχνικόν πρόγραμμα

— Ό κ Π. Δημητρακόπουλος, ό Ασυναγώνιστος 
είς τήν δηκτικήν σάτυραν έκ τών συγγραφέων μας, 
συμβολικώς άνεπαρέστησε τά τελευταία πολιτικά γε
γονότα μέ τόν «Λουλουδόκοσμον·. Τό έργον είχε εύ- _ 
φύεις σκηνάς καί αρκετήν πρωτοτυπίαν. Τό πρώην 
καθεστώς έσατυρίζετο άπό τό. . κρομμύδι.

— Έν παραστάσει τής Δραματικής σχολή; τοΰ 
Έλλην. Ωδείου παρεστάθη διά πρώτην φοράν έν 
Πορτογαλλικόν μονόπρακτον δράμα «Τριαντάφυλλα 
όλης τής χρονιάς» κατά μετάφρασιν τού κ. Ούράνη 
(Νεάρχου). Παίζουν δύο πρόσωπα, μία μοναχή (Βρα- 
νΛ) καί μία φίλη της (Βακάλη). Ή δευτέρα έρχεται 
ν’ άναγγείλη είς τήν μοναχήν ότι ήρραβωνίσθη.Μνη- 
στήρ είνε έν άγνοια τής μνηστής ό άπατήσας τήν μο
ναχήν ήτις ένεκα τούτου άπεσύρθη είς μοναστήριον. 
Ή φίλη της Υπόσχεται ότι δέν θά νυμφευθή τόν Απα
τεώνα.

ΧΥΜΜΙΚΤΑ

'Λπενεμήθη ό άργυροΰς Σταυρός τής Σωτήρος είς 
τόν Διευθυντήν τής «Πινακοθήκης» κ. Δημ· I- Καλο- 
γερόπουλον διά τήν φιλολογικήν αυτού έργασίαν.

— Έπίσης άπενεμήθη ό άργυροΰς Σταυρός εις 
τήν κ. Καλλ. Παρρέν, Πρόεδρον τοΰ «Λυκείου τών 
' Ελληνίδων».

— Ή «Ένωσις τοΰ Αθηναϊκού Τύπου» άποτε- 
λουμενη έκ τών ιδιοκτητών καί Διευθυντών τών ’Α
θηναϊκών εφημερίδων έξέλεξε Πρόεδρον τόν κ. Ι’ρ. 
Εΰστρατιάδην, ’Αντιπρόεδρον τόν κ. Κ. Ι’ιολδάσην, 
σύμβουλον τόν κ. Π Γιάνναρον, γεν. γραμματέα τόν 
κ. Ήλ Παπαπαύλου καί ταμίαν τόν κ. Σ. Νικολό- 
πουλον.

— Ζωηρά έπεκράτησεν κίνησις είς τούς γυναι
κείους κύκλους, ώς έκ τής συγκλήσεως τοΰ Αου Γυ
ναικείου Συνεδρίου. Λόγοι έξεφωνήθησαν, διαλέξεις 
έγένοντο, ανακοινώσεις, συζητήσεις υπό κυριών, δε-

1918
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σποινίδων, κυρίων καί αί αίθουσαν τών συνεδριάσεων 
αντήχησαν άπό ποικίλας φωνάς ε’ις διαφόρους κλίμα
κας ενθουσιασμού καί γνωμών. Καί διερωτάται ο 
άπαθώς κρίνων τήν σύμμικτον αύτήν καί πολυσχιδή 
κίνησιν. Άπό πραγματικής άπόψεως τί έκέρδισεν ό 
γυναικείος αγών τής χειραφετήσεως; Ή ’Ελληνίς Οά 
άνυψωθή έξερχομένη τοΰ οίκου της ; Παραλείπομεν 
άρκετά άλλα Ερωτηματικά

_  "Ο παρεπιδημών Ρώσσος καλλιτέχνης κ Γκρι- 
στένκο έξέθεσε σειράν σκίτσων ’Ελληνικών τοπείων. 
Πολύ Ιμπρεσιονιστή:, εϊς τρόπον ώστε νά μή έχουν 
τίποτε τό 'Ελληνικόν τά σκίτσα του.

— 'Επιτροπή φιλελλήλων Άμερικάνών προσε · 
φέρθη έπί τή Έκατονταετηρίδι νά προσφέρη εϊς τήν 
Ελλάδα χαλκοΰν άγαλμα τοΰ Ούέψτερ, χρηματίσαν- 
τος Προέδρου τής Αμερικανικής Συμπολιτείας και 
σννηγορήσαντος έν Αμερική ύπέρ τής άναγνωρίσεως 
τής 'Ελλην. Ανεξαρτησίας.

— Παρεπιδημεί ή λογία "Ελληνίς τήν καταγω
γήν κ. Θ. Σαρτίνσκα Στεφάνοβιτς. "Εδωσεν έσχάτως 
έν Ρουμανίφ καί Ίταλίφ διαλέϊ.εις περί Ελλάδος καί 
Τουρκίας. Τό δραματικόν έργον της «Γκιουλνάρ» τό 
όποιον απεικονίζει τήν ζωήν τών χαρεμίων ήν έγνώ- 
ρισεν ώς κυρία έπί τών τιμών τής Αύτοκρατορικής 
αυλής έπί Χαμίτ Οά παρασταθή προσεχώς, κινηματο- 
γραφηθέν ύπό τής εταιρείας Πάτε.

— Πρωτοβουλίφ τοΰ Διευθυντοΰ τής «Πινακο
θήκης· ΙδρύΟη «Σύνδεσμος Ψυχαγωγίας τών Πολε
μιστών» οκοπών τήν άποστολήν βιβλίων εϊς τό Μέ- 
τωπον καί τήν διοργάνωσιν συναυλιών χάριν τών 
τραυματιών. Τό Διοικ. Συμβούλιου άπετελέσθη έκ 
τών κ. κ. Μαλανδρίνου ΙΙρυτάνεως ώς Προέδρου, I. 
Παπαφλέσσα Φρουράρχου καί Γ. Τσόχα Δημάρχου ώς 
’Αντιπροέδρων, Δ. I. Καλογεροπούλου ώς Γεν. γραμ- 
ματέως, τών δεσπ Ήλέκτρας Διγενή καί Ιουλίας 
Άμπελό ώς ειδικών γραμματέων, Δ. Καλύβα ώς τα
μ ίου καί τών κ.κ. Γ. Στρέϊτ, Α. Μάτεση, Γ. Πεσμα- 
ζόγλου καί τών κυριών Άννας Τριανταφυλλίδου, 
'Ελένης Γεωργαντή καί Μαρίας Ζαλοκώβτα ώς με
λών.

Ή δράοις τοΰ Συνδέσμου υπήρξε ζωηρότατη. Χι
λιάδες βιβλίων άπεστάλησαν εϊς διάφορα σημεία τοΰ 
στρατεύματος, τρις δέ τής έβδομάδος δίδονται συναυ- 
λίαι εϊς τά στρατιωτικά νοσοκομεία, συμμετοχή δια
κεκριμένων καλλιτεχνών.

— Ή Βουλγαρική Κυβέρνησις Οά παραδώσή συμ- 
φώνως πρός τήν συνθήκην τοΰ Νεϊγύ τά άρπαγέντα 
Ιστορικής, αρχαιολογικής καϊ καλλιτεχνικής άξίας 4ν· 
τικείμενα, τά άφαιρεθέντα κατά τούς Βουλγαρικούς 
πολέμους άπό τά Έλλην. έδάφη. Ειδικός άντιπρό- 
σωπος θ' άποσταλή είς Σόφιαν πρός παραλαβήν.

— Άπέθανεν έν Λαρίσση ό χαρτογράφος Μιχαήλ 
Χρυσοχόος, έξ ’Ηπείρου. Χωρίς εϊδικάς σπουδάς, 
χωρίς έπίσημον άποστολήν περιήλθε πεζοπορών όλό· 
κληρον τήν Μακεδονίαν καί "Ηπειρον, ουντάξας μό
νος τούς πασιγνιόστους χάρτας του, χαραχΟέντας μετά 
μεγάλης εύσυνειδησίας.

— Έξέχουσα δημοσιογραφική φυσιογνωμία έξέ- 
λιπε διά τοΰ Θανάτου τοϋ Διευθυντοΰ τοΰ «Εμπρός» 
Α. Οίκ. Καλαποθάκη. Ή έφημερίς του σοβαρά, ένή- 
μερος,προοδευτική συνε κέντρωνε τοΐς καλλιτέρους λο
γογράφους. Ό Καλαποθάκης είχε γράψρ καί θεατρικά 
έργα, έκ τών οποίων ή «Σαπφώ» κρίνεται τό άριστον. 
Ό θανών ήγε τό 58ον έτος. Ή κηδεία του έγένετο 
μεγαλοπρεπής.

— Έν τφ Λυκείω τών Έλληνίδων έγένετο έκθε- 
σις γυναικείων έργων εϊς ήν έκυριάρχουν τά Έλλην. 
πρότυπα. Ζωηράν έντύπωσιν ένεποίησαν τά Βυζαντινά 
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σχέδια τής αγγειοπλαστικής όφειλόμενα είς τήν δεσπ 
Εΰφην, Ήλιάδου. Τά κεντήματα τών χωρικών τής 
Αττικής έξοχα, πολύ άνώτερα τών Εύρωπαϊκών. 
Έν γένει ή έκθεσις απέδειξε ένα έθνικόν πλούτον 
κεκρυμένον.

— Άπέθανεν ό έπίτιμος καθηγητής έν τφ Πανε
πιστήμιο) ‘Ιωάννης Χατζιδάκης. Ό Οανων ήτο μία 
δόξα τής μαθηματικής έπιστήμης.

— Άπέθανεν δ έγκριτος νομομαθής καί έπίτιμος 
ΕΙσαγγελεύς τοΰ Άρείου Πάγου Δημοσθένης Ίζιβα- 
νόπουλος. Νεότατος άφοσιώθη εϊς τήν έφαρμογήν καί 
ερμηνείαν τών νόμων, εϊς ήν διεκρίθη διά τήν άσφα- 
λή κρίσιν καϊ σαφήνειαν. Ζ ιετέλεσεν έπί μακρόν Αν
τιπρόεδρος τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήτο δέ 
φανατικός βιβλιόφιλος.

— Εϊς τόν Καλοκαιρίνειον διαγωνισμόν ύπεβλή- 
θησαν έξ έργα. Έβραβεύθησαν δύο δράματα, τοΰ κ. 
Τ. Άμπελό ή «Ρίτα Δράκα» καί τοΰκ. Α. Χατζηα- 
ποστόλου αί «Δύο Φωτιές».

__Κατά τάς απολυτηρίους Εξετάσεις τοΰ Έλλην Ω
δείο» έλαβον δίπλωμα μετά διακρίσεως αί δεσπ, Στα- 
ματοπούλου (πιάνο), Τζ.Μαρκέτου (βιολί),Κουμουτσο- 
πούλου (πιάνο) μέ βαθμόν άριστα, Εμπεδοκλή (άσμα) 
Χάλης (βιολοντσέλλο) μέ τόν βαθμόν «Λίαν καλώς».

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ),

Διά τδν τάφον τοΰ ΒηλαρΛ, περί οΰ έγένετο 
λόγος έν χ·ζ «Πιναχοθήχη» άπεστάλη ήμϊν ή 
ή έξής διαφωτιστιχή έπιστολή παρά τοΰ έν 
Τσιπτλόβω διαμένοντος χ. Γεωργίου Σωτήρη-

«ΠερίΒηλαρά γνωρίζωτά έξής.Ότε έπρίχειτο 
νά άποχλεισθή δ Άλή πασιάς, πολλοί Ίωαννϊ- 
τες φοδούμενοτ τδν άποχλεισμδν έγκατέλιπον 
τά 'Ιωάννινα μεταδάντες είς διάφορα χωρία τοΰ 
Ζαγορίου Ό Βηλαράς (χαεά τήν μαρτυρίαντοΰ 
Φιλίππου Κουσίδου άποθανόντος 8Οουτδν'Απρί· 
λιον τοΰ 1910 χαί τοΰ ίερέως Σαχκελαρίου Πα- 
παθεοδώρου άποθανόντος περί τάίτη 1890 — 
1900) ύπερογδοηκοντούτου, άμφοτέρων Τσεπέ- 
λοδιτών, μετέβη είς Τσεπέλοδον, δπου καϊ 
άπέθ-ανε ταφείς είς τδ βόρειον μέρος τής κεν
τρικής Έκκλησίας Τσεπελόδου «Άγιος Νικό
λαος» είς τδ προαύλιον, είς θέσιν, δπου ήδη 
είναι ή κλΐμαξ τοΰ Τσουφλείου Φαρμακείου, 
τδ όποιον μέχρι τοΰ 1908 ήτο Δημοτικόν Σχο- 
λείον. Έγένετο άνακομιδή τδν όστών τοΰ Βη · 
λαρά ; Καί άν έγένετο, ύπδ τίνος ; Οί δύο άνα - 
φερόμενοι άνωτέρω δέν έγνώριζον τίποτε. Δέν 
πιστεύω δμως νά μή έγένετο, διότι άν τδ προ
αύλιον έχρησίμευεν ώς νεκροταφείου πριν, 
πάντως άφοΰ άπηγορεύθη δ ένταφιασμδς κα’. 
έγένετο τδ έκτδς τοΰ χωρίου Νεκροταφείον τοΰ 
Τσεπελόδου θά έξετάφη δ Βηλαράς μεταξύ 
τδν άλλων, έάν δέ έτάφη έκεΐ τιμής Ινεκεν, 
πάντως θά έξετάφη.

PJeai Εκδοχειχ

Έξεδόθησαν εϊς ιδιαίτερα τεύχη τί έπί ταϊς έορ- 
ταϊς τήςΈκατονταετηρίδος έκφωνηθέντες λόγοι έν τή 
αιθούση τών τελετών τοΰ Πανεπιστημίου. Τοΰ κ. Ν. 
Στρατού κατα τό πολιτικόν μνημόσυνον ύπέρ τών 
Φιλελλήνων επι τή έπετείω τοΰ θανάτου τοΰ Βύρω
νος, του κ Π Καρολίδου έπί τή ΚΕ' Μαρτίου καί τοΰ 
κ. X. Άνδρούτσου έπί τή εκατοστή ύπετείφ τοϋ ά- 
πογχονιομοΰ τοϋ Πατριάρχου Ι’ρηγορίου Ε'. καί 
τή άνακηρύξει αύτοΰ ώς Ίερομάρτυρος.

¥
Έξεδόθη έκθεσις τών πεπραγμένων ύπό τής Κεν

τρικής καί ’Εκτελεστικής Έπιτροπής τής Εκατόν 
ταετηρίδος, συνταχθείσα ύπό τοΰ Γενικού γραμμα- 
τέως αύτής. Έν αύτή έκτίθενται συνοπτικός τά κατά 
τήν πρώτην τριμηνίαν γενόμενα καί ίδια τά τοϋ έορ- 
ταιη·» τής ΚΕ’ Μαρτίου καί άλλών εθνικών έπε 
τείων, άναβληθείσης ένεκα τών έπελθόντων πολεμι
κών γεγονότων τής συστηματικής διεξαγωγής καί άλ
λου πανηγυρισμού. Έπίσης έν τή εκθέσει άναφέρον- 
ται αί προπαρασκευαστικοί έργασίαι ώς πρός τήν 
ΐδρυσιν αναμνηστικών μνημείων καί τήν έκδοσιν ί - 
στορικών έργων, δΓ α; είβικαϊ έπιτροπαί Οέλουσιν 
έργασθή προσεχώς. Ή έκθεσις ιτπυστέλλεται πρός 
πάντα αίτοϋντα.

¥

Εξεδόθη έκθεσις τής Επιτροπής τής έκδόσεως 
τών χειρογράφων τοΰ αειμνήστου Σπυρ. Λάμπρον 
συνταχθείσα ύπό τοΰ γραμματέως κ Γ. Χαριτάκη. 
Η έκδοσις των ανεκδότων έργων τοΰ άκαμάτου ί 

στοριοδίη’ου είνε ύπό πάσαν έποψιν σπουδαιοτάτη 
άλλά καί πολυδάπανος, διό καί επικαλείται ή Επι
τροπή τήν αρωγήν πάντων τών δυναμένων νά συν- 
δράμωσι τό έργον αύτής,

¥
.·1ημ Ζωγράφου. Ιστορία τής ’Ελλην. Γτωρ- 

Τόμος Α . 1821 — 1833. Διά πρώτην φοράν 
έκδίδεται συστηματική Ιστορία τή; Έλλ. Γεωργίας, 
διό καί άπητήθη έργασία κοπιώδης. Περιέχεται με
θοδικός πάσα πληροφορία, παρατίθενται έγγραφα, 
νόμοι, ψηφίσματα, στατιστικοί καϊ Ιδιαίτατα ή 
μέριμνα τοΰ Καποδίστρια διά τήν άνάπτυξιν τοϋ Γε
ωργικού πλούτου τής χώρας, θά έπακολου0ηΛ> ή 
έκδοσις έννέα άλλων τόμων ΊΙ έργασία τοΰ κ. Ζω
γράφου εϊνε λίαν έπιμβμελημένη καί ευσυνείδητος.

¥

’Ογκωδέστατος έξ 700 περίπου σελίδων έξεδόθη 
ό Πανηγυρικός τόμος έπί τή ΐόειηρίδι τής Ρ,ζχ 
ρτίου σχοής 1844 -191.1), συνεργασίφ καθηγητών 
καί τροφίμων αύτής, ών δημοσιεύονται επιστημονι
κοί πραγματείαν πολλής άξίας. Ό τόμος ούτος άπο- 
τελεί πνευματικόν μνημεϊον, αντάξιον τής σχολής, 
έρβυνώνται δέ θέματα σχετικά πρό; τήν θρησκευτι
κήν έρευναν καί κίνησιν.

¥

Λίαν ενδιαφέρουσαι αί Πντυματιοιικαϊ άνακοι- 
νώοτις, 'ά· έξέδωκε» ό κ. Λάμπρος ΛΙ.τερώτας Σκο
πός αυτών είνε ή διάδοσις νεωτέρων φαινομένων 
τής πνευματιστικής κινήσει»-;, πειραμάτων καί ιδεών, 
θά άποιελεσθοϋν έξ έπτά έν δλω τόμων. Είνε μία 
έργασία πρωτότυπος καί σοβαρά.

★

Βιβλιοθήκη ωφελίμων γνώστων Σειρά έκδόσεω 
ιοΰένΦαναρίω Κ,πόλεως «Αγαθοεργού ΣυλλόγουΈλ ν 

ληνίδων» Τρία τεύχη έξεδόθησαν. Βιβλ. Βασιλείου.
*.

Ύπό τοΰ κ. Ί. Δραγάτση έξεδόθη ό Σαιρττι- 
σμος τοϋ Ύψηλάντου, ήτοι ό ΰμνος τών Ιερολοχι
τών, Έλλ. πρωτότυπος μελωδία τοϋ 1800, άγνωστον 
ύπό τίνος ουντεθεϊσα έπί στίχων τοΰ Λ. Κοραή.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• Έκπαιίτυτική Έπιϋτώρηστςν. Ζ. Ζαμάνη. 
’Εκδοτικός οίκος Δημητράκου. Φεβρ. 19J1.

«’Έω»·, Δεκαπενθήμερος φιλοσοσική καί μετα
φυσική Έπιθεώρησις. Διευθυντής Α. Χατζηαπο- 
στόλου

• Σκίψη·. Δίμηνον λογοτεχνικόν περιοδικόν, 
’ έκδιδόμενον έν Άλεξανδρείφ, ύπό τοϋ κ Α. Κόμη.

-'Ελληνισμός'. Έπανέλαβε τήν έκδοσιν του ή 
εβδομαδιαία εξωτερική έπιθεώρησις συντασσομένη 
ύπό τοΰ κ. Ν. Καζάζη τοΰ είδικωτάτου 8ιά τά Α
νατολικά ζητήματα.

"Σύντροφος'' Ιίεριοδικόν τής Χριστιανικής Α
δελφότητος τών Νέων. Αποβλέπει είς τήν έξυπηρέ- 
τησιν τής πνευματικής, κοινωνικής καί ήθικοθρη- 
σκεύτικής ζωής καί εϊς τήν έπιδίωξιν τής σωματικής 
υγείας καϊ τοϋ α’.σθήιιατο; τής άλληλεγγύης.

-Ά-λαντίς· Τεύχος Μαρτίου 1921. Έκ τών πε
ριεχομένων : II Έκατονταετηρϊς τής ’Εθνεγερσίας. 
ΟΙ Κυβερνήται τή; πρώτης Εκατονταετίας.—Αί Αι
ώνιε ι ΆΟήναι. — Ή Έλλην. φιλολογία καϊ τέχνη κατά 
τό 1920 υπό Δ. I. Καλογεροπούλου—Ή τελευταία 
συμβουλή, διήγημα Δ. I Καλογεροπούλου. — Ή ξα- 
ναβτφτισμένη ύτό X Χρηστοβασίλη. — Αττικά Χρο
νικά, ύπό Δίκ — Ό Ζάν Κήτς καί ή κριτική.

• ’Εθνική Ζωή·. Νέον δεκαπενθήμερον εϊκονο-
γραηημένον περιοδικόν, έκδιδόμενον έν Άθήναις. 
Διευθυντής Εύαγ.Μαυρόγένΐ):. "Υλη ποικίλη καί έκλε- 
κτή. \

Διά τούς έν τφ έξωτερικφ συνδρομητές 
ή συνδρομή εννοείται πάντοτε είς ς,ράγκα 
χρυσά χαί ούχ’. είς δραχμές χαΐ έέν ήθελε 
πληρωθή αϋτη είς ‘Αθήνας.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

Ίδρνΰ·εΐαα τώ 1841

Μετοχικόν κειράλαιον δρ. 20.000.000 
Άπο&εματικόν . . » 13.000.000

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων. — Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια έπι ένεχύροι χρηματογρά. 
φων και έμπορευμάτων. — Δάνεια ένυπόθηκα 
—Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα και γεωργούς 
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω. 
τικα'ι έπιστολαί. — Καταθέσεις έν ό’ψει καί εις 
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι- 
ευτήριον.—Ταμεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.



ΔΙΑ ΤΟΥΣ χ· χ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΙΙαοακαλοΰνται οί καΘυστβίοϋντίς έκ 
τών συνδρομητών μας τήν συνδρομήν των 
vi άιτοστείλουν αύτήν πρός τήν έν ΆΟή- 
ναις Διεύθυνσήν.

0 ΔΗΜΑΓΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει οτι

'Εκτίθεται εϊς επαναληπτικήν μειοδοτικήν 
δημοπρασίαν ένεργηθησομένην έν τώ Δημαρχείο» 
’Αθηνών τήν 27ην Μαΐου έ έ. ημέραν Πέμπτην 
και ώραν 11 —12 ένώπιον τής Δημαρχιακής 
Επιτροπής ή καθκριότης καί τό κατάβρεγμα 
τής κωμοπόλεως Κηφισσίκς και τοϋ χωρίου 
Αμαρουσίου διά τό έ'τος 1921—1922 συμφώ- 
νως με τούς προϋπολογισμούς δαπάνης καί τάς 
συγγραφής υποχρεώσεων καί ύπό τούς ορούς τών 
σχετικών πληρών διακηρύξεων τών εκτεθειμέ
νων εν τώ Δημζρχείφ (Τμήμα Όδοποίας).

Ό Δήμαρχος Γ. ΤΣΟΧΑΣ

Δημοπρασίας Λήμου Αθηναίων

Προκηρύσσεται μειοδοτική δημοπρασία, γε- 
νησομένη έν τώ Δημοτικφ Καταστήματι και 
ένώπιον τής Δημαρχικής ’Επιτροπής, τήν εικο
στήν έβδομην (27 ) Μαί'ου έ έ. ημέραν Πέμπτην 
καί ώραν. 11—12 π.μ. διά τήν προμήθειαν τοϋ 
άναγκαιοΰντος κηροΰ πρός χρήσιν τών ιερών 
ναών τοΰ Α' καί Β' Δημοτικών Νεκροταφείων, 
ώς πρός τό οικονομικόν έτος 1921 — 1922 υπο
λογιζόμενου έτησίως εϊς χιλίας διακοσίας δραχ- 
μάς. Οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν 
τών ορών τής δημοπρασίας ποοσερχόμενοι εϊς τό 
Γραφείο* Διοικήσεως τοΰ Δήμου.

Έν Άθήναις τή 17 Μκ'ίου 1921.

Ό Δήμαρχος Γ. Α. ΤΣΟΧΑΣ

ί ARTKH ΤΡΑΠΕΖΑ ί
ΕΔΡΑ : αθηνα!ς ΤΠΟΖΑΤΔΖΪΒΜΑ : ΕΝ γίειραιει
Η ΑΛΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΓΘΗ ΓΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ
Δρ. 0.000 000
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έπί τοΰ εξωτερικού καί

ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ
(«εφαλαιον Μετοχικόν ......
(«. αταβεβλημένον
Ά ποΟεματιχόν .....................................

ΕΡΓΑΣΙΑΙ :

—Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συναλλάγματα
αγοράζει επιταγές (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ. λ

—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια. α
— Πωλεϊ καί αγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφόρους λ 

ομολογίας. X
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρφ κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί καταθέσεις α 

ταμιευτηρίου.
—Έν γένει δ’ έκτελεϊ πάσαν έργασίαν, τραπεζιτικής εργασίας. Α

Γενικός Διευθυντής : Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ζ)
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