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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πειρεσίαι - Σηπίας Μαγνησίας, ύπό X. Γ. 
Γιαννοπονλου.

Ό άληθής χαρακτήρ τής Ανθρωπιστικής 
μορφώσεως, ύπό Ε Κολοκοτσίΐ.

’ Αντίλαλοι.
Ελληνική τέχνη έν 'Ισπανία,ν.τδ Σ. Αάσκαρη. 
Ό Σταυρωτής, ύπό Δ. I. Καλογεροπούλου. 
Αθηναϊκή Δύσις, ύπό Βύρωνος, Μετύφρασις

Λ. Ραζέλου.
Τραγουδάκι, ύπό Σπεράντσας Τώνη. 
Λεονάρδος Δα Βίντσι. Μιταιρρασις Μ. Γιαν- 

νοπσύλου.
Ή Έλλην. μουσική έν Αμερική, ύπό Ρ>. 

Κανέλλου.
Σημειώσεις, ύπό Δάφνιδος. 
Γράμματα καί Τέχναι.
Επιστολαί πρός τήν Πινακοθήκην»

Ή 'Εκαντοταετηρις π}ςΈλ/..Έπαν(ΐστιίσεως, 
Σύνδεσμος Τυχαγονγίας Πολεμιστών. 
Τδ «Τί Σκέπτομαι·».

Α ι ά τ ο ΰ ,ι β ρ ό ν ΐ ο ; τ ε ύ χ ο ν ς 
εισέρχεται ή «Πινακοθήκη-> εί; τό εί 
κ ο σ τ ό ν δεύτερον έτος άπο τή; 
εκδόσεωξ της. 11 αρακαλοΰνται οί κ. κ. 
συνδρομηταί όπως άποστείλουν τήν συν
δρομήν των, ήτις έχει όρισίΐή είς δραχμάς 
είκοσι. Μετά τοΰ παρόντος τεύχους δια
νέμεται και ό Πίναξ περιεχομένων τοΰ 
προηγουμένου τόμου (ΚΑ ).

ΑΙΑ ΙΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ
ΠΡ0ΚΗΡΥ2ΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηροκειμενου νά έκδοΟώσιν αναμνηστικά 
γραμματόσημα τών σπουδαιοτέρων εθνικών γε
γονότων, ώ; έπίση; καί νέζ γραμματόσημα 
κοινή; χρήσεω;, προκηρύσσομε·/ διαγωνισμόν 
μεταξύ τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών.
' Α ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

Τά γραμματόσημα ταύτα Οά έχουν σχέσιν 
μέ τά έξή; εθνικά γεγονότα :

1) μέ τζ,ν 2·’>ην Μαρτίου « Εθνική ΙΙαλιγ- 
••ενεσίζ.

2 ι u-έ τήν 22ζν Ί'εδοουζείου 1912 «Άλω- 
σ1.; Ίωανίννων».

3| μέ τήν 26ην ’Οκτωβρίου 1912 <Ά- 
λωσι; Ηεσσαλονίκη;».

ί) μέ τήν 5ην Ίανουαβίου 1912 «Ναυμα
χία Λήμνου».
•ό μέ τήν 21ζ,ν 'Ιουνίου 1915 «Μάχη Κιλ
κίς».

6) μέ τήν (ίζ,ν 'Ιουλίου 1921 «"Αλωσι; 
Έσκή Σεχήρο.

7' μέ τήν ΙΙΙζ.ν ’Απριλίου «Έξοδο; Με- 
σολονγίου».

IΊ'ΛΜ ΜΔΤ( )Σ 11ΜΑ Ι< Αι-)IIΜΕΡ1ΝΊ1Σ
X ΡΗΣΕΩΣ

Τά υπάρχοντα ήδη έν χρήσει θέλουσιν άν- 
τικαταστζΟή, διά νέων τοιούτοιν παριστώντων 
τόν Βασιλέα διζφοροτρόπω; π. χ ολόκληρον, 
ζ,μισυ, ή απλώς κεφαλήν ή κζί ζλλα θέματα 
τή; έκλογή; τού καλλιτέχνου.

' ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΛΜοΙΒΗ
Έπίση; νά ύποβληθγ σχέδιον ειδικόν διά 

γρζιιματοσημον επειγούση; αποστολή;. χαρα
κτηριστικόν σχέδιον και ιδιαίτερου μεγέθους, 
ώστε άπό τού σχεδίου κζί τού μεγεβου; νά 
διακρίνεται τό κατεπεΐγον τή; επιστολής.

'Ελλανόδικος έπιτροπή ύπό τήν προεδρείζν 
τού κ ύπουργοϋ τών ΤΤΤ κζί άποτελουμένη 
έζ. τών καθηγητών τού Σχολείου τών Καλών 
Τεχνών Γ. Ίζκωβίδη κζί Ε. Θωμοπουλου. τού 
κζΟηγητού 1 ίολυτεχνείου ’Αν. Όρλάνδου, τού 
Γεν. Γραμμζτεω; τού υπουργού Συγκοινωνία; 
Κ. Ι'εωργικοποΰλου, τού Γεν. Διευθυντοΰ ύπουρ- 
γείου ΤΤΤ Λ. Σιδηρά κζί τού Διευθυντοΰ τού 
'Αρχαιολογικού τμήματος τού υπουργείου ΙΙζι- 

’δείζς Ν. Κυπαρίσσζ, θέλει βραβεύσει τά κα
ταλληλότερα τών πρό; τόν σκοπόν τούτον ύ
πο β λζ,θησομ.ενων έργων.

Τά δι ’ έκαστον Οεμζ ^ραβευθησομενα έργα 
ίιέλουσι τυχει βραβείου Λ έκ δρ. 2.5(10 ή ί’/ 
έκ δρ. 1 ,.’>0 1 έκαστον.

ΙΙλήν τούτων ή 'Ελλανόδικο; Επιτροπή 
Οελει έκλεζει κζί αγοράσει έκ τών μή (ίραβευ- 
θέντων έργων τινά πρό; συμπλήρωσιν τή; δΓ 
έκτυπων ζναγκαιουσε; συλλογής. άντί δρ.ΙΟΟΟ 
έκαστον πρωτότυπον.

ΤΡΟΠΟΣ ΊΊΛ< 'ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΙΙρό; διευκόλυνσιν τή; έκτυπώσεω; δέον οί 

κ. κ καλλιτέχναι νζ λάβωσιν ύπ’ οψει των 
οπω; τζ πρωτότυπα φιλοτεχ νηθώσιν δΓ ένό; ή 
δύο τό πολύ χρωμάτων, φωτοσζ.ιαζομένου έκα
στου χρώματος χωριοτά κζί ούχί δι ένώσεω; 
τιον δύο χεωμάτων,

Έπίση; επιτρέπεται ή χρήσ.; οίουδζ,ποτε 
εί'δου; χρωμάτων, μελάνη; ζ, κρητιδογραφία; 
κτλ. πλήν στιλβουση; ελαιογραφία; κζί μαλα
κών παστέ/»

Ή φιλοτέχνησι; έκαστου θέματος δέον νά 
ή τοιαύτη, ώστε νά αποδίδεται καΟαεά τό Οέ-
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ΙΙΕΙΡΕΣΙΑΙ- ΣΗΠΙΑΣ5 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(1) A- Mezieres, Μ emo ire s u r 1 e Pe
lion el I’OSsa· Paris 1853, σελ. 25.

(2) Ν. Γεωογιάδης, Θεσσαλία. ’ΛΘήναι 1880,
σελ. 174.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ό Ρόδιος έντοϊς Άργοναυ 
τικοΐς αυτού περιγραφών τήν άναχώρησιν τών 
’Αργοναυτών έκ τής Ίωλκοΰ και τόν πλοΰν 
αυτών διά τοΰ Παγασιτικοΰ κόλπου καί τοΰ 
πορθμού Τρικέρων καί Εύβοιας λέγει δ-t ένώ ή 
’Αργώ διηυθύνετο κατά τήν έξοδον τοΰ Παγα- 
σιτικοΰ κόλπου καί περιέπλεε τόν μεταξύ τής 
Μαγνησίας καί Εύβοιας πορθμόν :

.... Έδυνε δέ Σηπιάς άκρη, 
φαίνετο δ’ εϊναλίη Σκιάθος, φαίνοντο δ’ άπωθεν 
ΙΙειρεσίαι, Μάγνησσα θ’ υπεύδιος ήπείροιο, 

ακτή. (’Απόλλων. Ρόδ. "Αργόν. στίχ. 582).

Έξ αφορμής τής μεταξύ τών αρχαιολόγων 
καί τοπογράφων άμφισβητήσεως περί ύπάρξεως 
ή μή τής πόλεως Μαγνησίας, περί ής ό αρ
χαίος σχολιαστής τών άνω στίχων τού ’Απολ
λώνιου λέγει : «Μάγνησσα <5έ χώρα και πό 
λις ομώνυμος, παράλιος και εϋδιος, ήγουν 
ού τραχεία·», ίθεωρήθησαν οί στίχοι ούτοι ανα
κριβείς καί έσφαλμένοι γεωγραφικώς πλασθέν- 
τες ποιητική άδεία ύπό τού ’Απολλώνιου άνευ 
ούδεμιάς ακριβούς γνώσεως τών τόπων καί έπο- 
μένως ψευδείς.

Ούτως δ Mezieres λέγει : «I 1 n’ y a μ a s 
Γ ο in b r e il e v e r i t e d a n seel a b 1 e a u: 
e’ e s I n tl e g e o g r a μ 11 i e <1 e c ο V c u- 
lion, a u s s i fa ti s s e. q it e 1 e I o n g e- 
u oral <1 ιι p o e in c (’)·

Και ό τόν Mezieres ακολουθών Ν. Γεωργία- 
δης λέγει : « Αλλά σχολιαστής μή συνιδών 
τά γεωγραφικά αμαρτήματα τοϋ ποιητοϋ δέν 
δύναται νά ήναι άξιόπιστος πηγή»('\

Ό σκόπελος δέ, πρός δν προσέκρουσαν πάν- 

τες εις τήν ερμηνείαν τών τριών τούτων στίγών 
είναι αί άναφερόμεναι έν αυτοίς ΙΙειρεσίαι. Στέ
φανος δ’ ό Βυζάντιος άναφέρει δτι τό δμηοικόν 
Άστέριον μετωνομάσθη Ιΐειρεσίαι('). Ό δέ 
Τίτος Λίβιος αναφέρει : I t a e ν a s t a t a 
o ;> p i t a sunt P h a c i ti m. Iresiae. 
H ti li y il r i u tn. E r e t r i a. P a 1 a e p li a r- 
salu s»(*).

’Επίσης δέ και ό Πλίνιος αναφέρει τάς 
Οεσσαλικάς πόλεις άνευ τακτικής συνεχείας: 
«Τ h e s s a 1 i a e adnexa M a g il e s i a 
e s t, cuius gens Li beth ra o ppi <1 a 
1 olc us, Or in e n i u m. P y r r h a, M c t ho· 
n e, Ο 1 i z o n, pro in u n t u r i ti m S e p i as. 
ο p p i d a Cast a n a- S p a 1 a t h r a. p r <>- 
in u n t u r i u m A e a n t i u m. <> p p i <1 a M e-
I i b o e a. K li i z u s, E u r y in c n a e, o s t i-
II m Penii, ο p p i d a Η o m ο 1 i u m, O r- 
t h c. I r es i ae.Pel in n a. T li a u in a c i e, 
G y r t o n. C r a n n o u· A char u c, D o- 
t i o il, M e 1 i t c, P li y 1 a c C, P <> 1 n i ev(1 2 3).

Ό ’Ομηρος άναφέρει τδ "Αστέριον μετά τού 
Όρμενίου και Τιτανίου υπό τόν Εύρύπυλον(·). 
Οί δέ νεώτεροι τοποθετούσιν ταύτας τάς πόλεις, 
παρά τάς συμβολάς τών παραποτάμων τού Ένι- 
πέως Καλέντζη τής Καρδίτσης και Σοφαδιτί- 
κου (Όνοχώνου) και Μπλιούρη (Παμίσου) πρός 
τόν Ενιπέα, ένθα κεϊνται τά χωρία Κορτίκι, 
Κοσκινά, Βλοχός καί κατωτέρω ό ΙΙαλαμάς. 
Καί μεταξύ μέν τού Μπλιούρη καί Καλέντζη 
κειται λόφος Πετρομάγουλον καλούμενος, έφ’ 
ού κεϊνται τά ερείπια τού Τιτάνιον μεταξύ δέ 
τού Καλέντζη καί Σοφαδιτίκου κειται λόφος 
Στρογγυλοβοΰνι καλούμενος, έφ’ ού κεϊνται τά 
έρείπια τού 'Αστεριού, ίιτεα έραδύτερον ώνο-

(1) Στέο. Βυζίντ. έν λ. Πειρεσίαι.
(2) Tit.’ Livius XXXII, 13.
(8) Plin. Nat. His t. IV, e q. ϋ 16.
(1) Όμήρ. Ίλιάς, Β, 735.

I



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗ ΚΗ

μάσθη, κατά Στέφανον τδν Βυζάντιον, Πείρε 
σίαι(').

Έκ τών Ανωτέρω παρατεθέντων χωρίων 
τοΰ Αιβίου χαί Πλινίου, έκ τών έν αύτοίς άνα- 
φερομένων πόλεων αί Iresiae, έν άμφοτέροις, 
φαίνεται δτι είναι αί Πειρεσίαι, ίσως κατά πα
ραφθοράν γρατεΐσαι οΰτω. Κατά ταΰτα δέ έάν 
όντως αί Iresiae μνημονευόμεναι μεταξύ άλλων 
πόλεων, έν τώ έσωτερικώ τής Θεσσαλίας κειμέ
νων, είναι αί Πειρεσίαι, αί άντικαταστήσασαι 
κατά τούς ιστορικούς χρόνους τό ομηρικόν Ά 
στέριον, κατά Στέφανον τόν Βυζάντιον, έκ πρώ
της δψεως οί στίχοι ούτοι τοΰ ’Απολλώνιου 
είναι ώς πρδς τάς Πειρεσίας ανακριβείς, διότι 
οί Άργοναΰται δέν ήδύναντο νά ϊδωσι τάς Πει- 
ρεσίας κειμένας πολύ μακράν παρά τόν άνω 
ροΰν τοΰ Πηνειού έν τή Θεσσαλιώτιδι.

Άλλά νομίζομεν δτι δ ’Απολλώνιος δεν 
ήτο δυνατόν νά περιπέση είς γεωγραφικόν 
σφάλμα τοιοΰτον, έν ίστορικοΐς χρόνοις γρά- 
ψας. Ύποθέτομεν μάλλον δτι θά ύπήρχον δύο 
πόλεις όμώνυμοι έν Θεσσαλία φέρουσαι τό 
δνομα Πειρεσίαι, ώς ύπήρχον δύο πόλεις 
Θαυμακή έν Φθιώτιδι καί Θαυμακία έν 
.Μαγνησία Μητρόπολις έν Θεσσαλιώτιδι καί 
έν Πελασγιώτιδι ή Περραιβία' Όρμένιον έν 
Θεσσαλιώτιδι καί ’ Ορμίνιον έν Μαγνησίφ· 
Λάρισα έν Πελασγιώτιδι καί Λάρισα Κρεμα
στή έν Φθιώτιδι κλπ.

Κατά ταΰτα δέ διά νά ΐδωσιν οί Άργο
ναΰται τάς Πειρεσίας ϋ.πω&εν έξερχόμενοι 
τοΰ Παγασιτικοΰ κόλπου, δέον νά παραδε- 
χθώμεν δτι αί Πειρεσίαι, άλλη πόλις, θά 
έκειντο έπ! τών υψωμάτων τών χωρίων ΙΙερ · 
σουφλί, Μουσαφακλί καί Σερατζί μεταξύ Φε- 
ρών καί Φθιωτίδων Θηβών.

Πράγματι, έν τφ όροπεδίω τούτοι είχομεν 
πρό έτών έπισκεφθή τά έρείπια τριών μικρών 
αρχαίων πόλεων, μάλλον προϊστορικών, έν τοϊς 
χωρίοις Περσουφλί, Μουσαφακλί καί Σερατζί 
τής περιφέρειας τοΰ δήμου Φερών. ( ) Οί αρ
χαίοι δ’ ούτοι συνοικισμοί άφίστανται άλλη- 
λων μίαν ώραν έκαστος περίπου.

Έάν δ' έπί τών συνοικισμών τούτων θέ 
σωμεν μίαν πόλιν, τάς Πειρεσίας, ιδίως έπί 
τοΰ Περσουφλί, διάφορον τής έν Θεσσαλιώτιδι 
κειμένης, παρατηρούμε·? δτι οί Άργοναΰται 
έξερχόμενοι τοΰ Παγασιτικοΰ κόλπου καί κάμ 
πτοντες τό ακρωτήριου Αίάντειον κατά τόν 
πορθμόν τών Τρικκέρων, βλέποντες δέ πρός τά 
όπίσω θά ήδύναντο νά ΐδωσιν έλόκληρον τό 
δροπέδιον τοΰ Περσουφλί Σερατζί καί τά Σε 
ραγςώτικα βουνά μακρόθεν, ένώ i λόφος, έφ' 

ού ή άκρόπολις καί ή πόλις τών Φθιωτίδων 
Θηβών και ή συνεχής οροσειρά φαίνεται πολύ 
χαμηλοτέρα· τό δέ Κρόκιον πεδίον, έν ώ ό 
Αλμυρός καί τά χωρία αύτοΰ άμυδρώς δια- 
κρίνονται ώς ταινία, μαυρίζοντος μόνον τοΰ έκ 
πλατάνων δάσους τού 'Αγίου ’Αθανασίου, ώσεί 
κειμένου έπί τής ακτής, καίπερ Αφισταμένου 
ώραν άπ’ αύτής. Τούναντίον δέ ή ανατολική 
λοφοσειρά, ή καταλήγουσα είς τό άκρωτήριον 
Αγκίστρι (Πύρρα) δέν φαίνεται, ώς καί ή δυ
τική πλευρά τοΰ Πηλίου, κρυπτόμεναι ύπό τών 
βουνοσειρών τοΰ Αίαντείου άκρωτηρίου τού 
Τισαίου όρους, καλουμένου νΰν Σαρακηνίώ- 
τικα βουνά.

Κάμπτοντες λοιπόν τό Αίάντειον άκρωτή
ριον οί Άργοναΰται θά έβλεπον τήν Σηπι
άδα άκραν δύουσαν, μακρόθεν θά έβλεπον τάς 
Πειρεσίας, έάν αύται έκειντο έπί τού οροπε
δίου τοΰ Περσουφλί—Σερατζί, θά έβλεπον τήν 
είναλίην Σκία’&ον καί τήν ύπεύδιον (εΰδιον) 
Μαγνητικήν άκτήν τής ηπείρου. Καί έφ’ δσον 
θά προύχώρει ή Αργώ θά έφαίνετο δύουσα ή 
Σηπιάς άκρα. Άλλά τό άκρωτήριον Σηπιάς, 
κατά τά ύπό τοΰ Ηροδότου ιστορούμενα (') 
όρθώς έτοποθετήθη ύπό τοΰ Άγγλου Αρχαιο
λόγου Wace έν τώ άκρωτηρίφ ΠορΙ βορειότερον 
τής Ζαγοράς. (1 2 3)

(1) ΙΙρβλ. χαρτας Μιχ Χρυσοχόου τη; Θεσσαλίας 
κ«ι Ηπείρου, X. Τσούντα έν τώ συγγιάμυατι αύτοΰ 
Αιμήνιον καί Scoxlov, χαί 'Κδουάρδου Kip. Tlies- 
salische Studien, Halle a. s- 1910, έν τέλει.

(2) Ν, I. Γιαννόπουλος, έν Αρμονία, εχδοσις
Μπάοτ, τόμ. Γ' 1902, σελ. 433-434, Εύρήαατα 
καί επιγραφές έν Μουσαφακλί ίδέ έν I G. IX 2,
397. —JeAriov Φιλαρν. 'Erato. Όήονος. 1906, στ , 
22 23,30.

Έσφαλμένως δέ ό Megieres τίθησ: τούτο 
απέναντι τής Σκιάθου καί τοΰ άκρωτηρίου τής 
Εύβοιας Αρτεμισίου έπί τής ΜΑ. άκτής τής 
Μαγνησίας, δπου τό άκρωτήριον τοΰ Αγίου 
Γεωργίου ή Κάτω Γεώργη(’).

Μεταξύ δέ τοΰ δρμου Χορεντοΰ καί τοΰ 
χωρίου Κεραμίδι ΰπερθεν τής Ζαγοράς, τά 
έκεϊ ευρισκόμενα έρείπια άρχαίας πόλεως, άπερ 
ό Ν. Ι’εωργιάδης Αποδίδει είς τάς άρχαίας Μύ· 
ρας, άνήκουσιν Αναμφιβόλους είς τήν δμώνυμον 
τώ άκρωτηρίω πόλιν Σηπιάδα, μνημονευο- 
μένην ύπό τοΰ Στράβωνος, ώς συνοικισθείσαν 
μετά τών άλλων Μαγνητικών πολιχνών ύπό 
Δημητρίου τού Πολιορκητοΰ τή Δημητριάδι(4).

Εϊπομεν Ανωτέρω δτι Στέφανος ό Βυζάντιος 
(έν λέξει) Αναφέρει καί δευτέραν πόλιν Πείρα- 
αίαν έν Μαγνησία, λέγων «Πειρασία, πόλις 
Μαγνησίας Τό έ&νικδν Πειρασιεύς, ώς Ύ 
ριεύζ και Υσιεύς. Τδ &ηλυκόν Πειρασίς 
Λέγεται και Πειρεσία».

Έάν λοιπόν, κατά Βυζάντιον, ύπήρχε καί 
άλλη πόλις όμώνυμος τή έν τή Θεσσαλιώτιδι 
έν τή Θετταλική Μαγνησία, αϋτη θά έκειτο

(1) Ήράδ. VII, 186- 192.
■-’) A. J. Β. Wace, The topography of l’c- 

lion and Magnesia, έν Journal of Hellenic stu
dies, XXVI, 1906, σ. 143 — 147.

(3) A Mezieres. Memo ire s u r I e 1’c- 
1 i o n el 1Ό s s a, Paris, 1853, σελ. 63.

(4) Ν Γεωργιόδσί», Θεσσαλία, έχδ. α Άθήναι, 
1880, σελ. 217. Ό δέ A. J. Β. Wace (J ournal 
of Hellenic XXVI. 1906 σελ. 145—147 
χαϊ 144) τίδησι -άς Μόρας έπί τοΰ ακρωτηρίου Κάτω 
Γεώργη, έχει οπού ό Mezieres και ό Ι’εωργιάδης 
Βέτονσι τήν Σηπιάδα πόλιν. 

πάντως έπί τών Ανατολικών άκτών τοΰ ΙΙηλίου, 
ούτως ώστε οί Άργοναΰται κάμπτοντες τό άκρω
τήριον Σηπιάδα, δπερ εδυνεν, έβλεπον μακρό 
θεν τάς έκεϊ που κειμένας Μαγνητικάς Πει- 
ρασίας ή Πειρεσίαν καί τήν είναλίην Σκία 
&ον, ώς έπίσης καί τήν εύδιον άκτήν τής Μα
γνησίας, ήτις ένταυθα έννοητέα χώρα καί ούχί 
πόλις καί ήτις θ' άνταποκρίνεται πρός τόν Ά· 
γυιόκαμπον.

'Ο Θουκυδίδης Αναφέρει δτι μεταξύ τών 
Θεσσαλών, ο'ίτινες έβοήθησαν κατά τόν Πελο- 
ποννησιακόν πόλεμον τούς ’Αθηναίους Αναφέ
ρονται και οί Παράσιοι μετά τούς Κραννωνί- 
ους(’). Τούς Παρασίους οί νεώτεροι κριτικοί

(1) Eduard Kip, Τ h e s s a 1 i s c h e Stu
dien, Halle a- s. 1910, σελ. 138 — 139.

Ο ΛΛΗΘΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Α .

Ώς γνωστόν, ό τόν καθ’ ημάς αιώνα λ.υμαι - 
νόμενος ύλ.ισμό; καί ή περί τόν ακρον πραγμα
τισμόν ολοσχερής τών πο/.λ.ών άσχολ,ία ολίγον 
ή μάλλον ούδκμώς έπέτρεψε τήν στοιχειώδη 
τουλάχιστον πρό; άληΐί’ ανθρωπιστικήν άνζ- 
πτυζιν εργασίαν.

Έκ τή; κακής προλήφεω; του στερρώς έ/ε · 
σθαι μόνον πρό; παν έ'ργον συνδεόμενον πρό; 
τόν ρεαλισμόν, πζσκ έργασία καί δη καί πασα 
μελέτη, μή σκοποΰσκ εί; τόν πορισμόν τών 
του βίου μέσων, έθεωρήθη παρ' ήμϊν ώ; έπι το 
πολύ πάρεργος καί έκεΐνοι δ’ ο'ίτινες. ολίγοι
Αλλως, άπό καθαρά; έοασιτεχνία; καί αγνού
πρό; τά γραμ.μκτα έρωτο; ασχολούνται νυν εί;
τά τών Καλών Τεχνών καθ’ δλου καί τή; Αο-
γοτε/νία:, έζ ή; άσνολίζ: ποοζύπτει ζ, αλη-
θή; Ανθρωπιστική άναπτυξις, κρίνονται συνη-
θω; έπιπολαίω;, ώ; εί αγωνίζονται περί όνου
σκιάς, ώστε τό έργον αύτών κινδυνεύει όσημε
ραι νά καταστή άπλή ούτοπίκ έν τώ ύλικώ κό
σμω, τώ τά παντα νΰν καταπνιγοντι και αφα
νιζοντι.

Διά τάνωτέρω ούχί ζπαζ έίόΟζ ήμϊν ή Α
φορμή πρό; διατύπωσιν τή; ανάγκη; τού όι'οί 
ου<$ ηποτετρόπου έζαφαν.σμου έσφαλμενων τι- 
νων άντιλήψει,ιν παρά ταΐ; σύγχρονοι; κοινω
νία’.; καί δη κκι παρά τή ήμετέρζ ώ; πρό; τήν 
έν γενει εϊπείν ανθρωπιστικήν αληθή μόρφωσιν.

Τό ολω; δήλκ <5ή πρακτικόν των καθ’ ήμκ; 
χρόνων πνεΰμκ καί ή κακή καί επιπόλαια έκ- 
τίμησι; τών προσώπων καί τών πραγμάτων

έθεσαν έν άγκύλας έξοβελίσαντες τήν λέξιν. 
Αέν είναι δυνατόν άρά γε νά θεωρήσωμεν τήν 
λέξιν παρεφθαρμένην άντί Πειρασιαΐοι ή Πει· 
ρασιεΐς ; Άλλά πιθανωτέρα φαίνεται ή διόρ- 
θωσις τοϋ Kip, προτείνοντος τήν διόρθωσιν τής 
λέξεως Παράσιοι είς Παγάσιοι ή Παγασιαΐοι, 
καθ’ δσον, λέγει, αί ΓΙαγασαΐ είχον τότε Ανε
ξαρτησίαν. Θί έν Μαγνησία λοιπόν τή Θεττα
λική Πειρασιαΐοι ή Πειρασιεϊς δέν ήδύναντο 
ώς Μάγνητες υποτελείς τοϊς Θεσσαλοΐς νά συμ- 
μετάσχωσι τής πρός τούς Αθηναίους Ηεσσα- 
λικής βοήθειας κατά τόν Πελοποννησιακόν 
πόλεμον.

Έν Άργοστολίφ, τή 12 Μαίου 1922.
X. I. ΓΙΛΝΧΟΠΟΥΛΟϊ

ΧΑΡΑΚΤΗΡ

κρινομένων συνήθως μόνον από τή; υλική; α.ύ- 
τίλ»ν άςία;, ή αδιαφορία προ; πκν έργον σχετι- 
ζόμενον πρό; τήν ψυχικήν ή ήθικήν διαμόρφω- 
σιν, ή έπίπλζστο; καί ονομαστική μόνον άνά 
πτυξις, αποτελέσματα τή; επιπόλαιας τή; μη 
συνειδητή; διαμορφώσεως, καί ό κατ’ άκολου 
θίαν των ανωτέρω περιορισμός έν τή σκεψει, 
στηρ ζομένη μόνον έπί τή; ιδιοτέλεια;, ή προ
σπάθεια τοϋ συγκαλΰπτειν τα πάντα ϋπο την 
σωτηρίαν τών προσχηυ.άτων εί; τό κοινωνικώς 
ξήν καί έπί τέλους ή αδιαφορία πρό; πάν ό'.τι 
δέν συνδέεται ποο; τά; άνάγκα; τοϋ υλικού 
βίου, πάντα ταΰτα παρήγαγον μετά .τών 
λοιπών έν τώ καθ’ ημέραν βίι.ι αληθοφανών 
ψευδών κοινων-.κην ατμόσφαιραν πνιγηράν, εν ή 
κινδυνεύουσι νά πάθωσιν έξ ζσφυζία; ψυχική; 
καί ηθικής καί οί ολίγοι καλώς έννοούντε; τόν 
ανθρώπινον προορισμόν.

ΓΙρός θεραπείαν τή; νόσου ταύτης, δι ’ ήν 
έλλείπει ό αληθή; ηθικός καί ψυχικός χαρα- 
κτήρ έν τή ανθρωπιστική μορφώσει, αρκεί νά 
ίίψη τις έν βλέμμα Αλλαχού τοΰ κόσμου ινα ε- 
κεΐθεν λάθη τά προσήκοντα διδάγματα. Έν 
Γερμανία π. χ., έν Αγγλία, έν Γαλλία καί 
Αλ λαχού τής Εύρώπης κατωρθωθη διά μακράς, 
Αδιάλειπτου και συστηματική; έργασία; να ώ- 
σιν εύποόσδεκτα καί ευπρόσιτα δια τε τήν διά- 
φορον αντίληψιν των κοινωνιών κα. οια την 
προθυμίαν τών δυνκμένων νά πζράσχωσι πνευ
ματικήν τροφήν, κατωρθώθη, λέγομεν νά ώσιν 
εύπρόσιτα διά τό εύ'ωνον άλλα καί εϋπρόσδεκτα 
διά. τήν διδακτικήν αυτών ΰλην πλεϊστα έκδι- 
δόμενζ κατ’ έ’τος βιβλία, σκοποΰνια την εύ- 
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γενή ψυχαγωγίαν έν τή έγκυκλοπχιδιζ.ή επι
στημονική καί καλλιτεχνική μορφώσει, την δη
μιουργίαν πραγματικών Αντιλήψεων ζ.ζί εύγε
νών συναισθημάτων, έν τ7, ανθρωπιστική ζ.αθ' 
όλου αναπτύξει ζ.ζί τήν ζ.ζλλιεργίχν χάση; ή - 
θιζ.ής λογοτεχνικής ζ.ζί ζ.αύ.λιτεχνιζ.ή; εμφύτου 
τζσεωςέν τή συγχρόνω κοινωνία.

Ούτως ό πραγματικός χαρζζ.τήρ τή; ανθρω
πιστικής διαμορφώσει»; αλλαχού από ζπόψεως 
μάλιστα ήθικοθρησζ.ευτικής. κζϋ.λιτεχνικής ζ.ζί 
λογοτεχνικής είναι αληθής ζ.ζί πραγματικό;. 
Ό τοιούτος χαραζ.τήρ παρ’ ήμί'ν ελλείπει ώς 
έπί τό πλεΐστον έξ αιτία; τής ζ.ζκή; διζ.πλά- 
σεω; τή; κοινωνία; διά τών όλω; Ανεπιτήδειων 
προς τόν σζ.οπαν έζ.διδομένων βιβλίων 7.7.'·. έκ 
τής έλλείψεως καταλλήλου διαπχιδχγωγήσεω; 
τής κοινωνίας έζ. μέρους τώζ δυναμενων νά δια- 
π ζ ι δ ζ γ ω γ ή σ ω σ ι τ ζ ύ τ η ν.

Ούδεις δύναται ν' άρνηθή, οτι έζ.δίδονται 
ζ.ζί παρ’ ήμΐν βιβλία τινζ πρός ψυχαγωγίαν 
ζ.ζί μόρφωσιν τοϋ κοινού’ ζλλ’ όμως τά π/.εΐ- 
στα τών τοιοότων βιβλίων ε’νζ·. αλυσιτελή, τό 
μέν 8·.χ τήν δυσαφομοίωτον πρός τάς ζ.εκτημέ- 
νζς τών πολλών γνώσεις ύλην αυτών ζ.ζί τήν 
κακήν διάταζιν ταύτης, τό δε διά τό είδος, ή
τοι όιά την ζλλόζ.οτον γλωσσικήν μορφήν, ύήλα 
δή τζ,ν χυδαίζν έζ.φρασιν ούτως, ώστε δια τή; 
μελέτης τών τοιοότων βιβλίων δέν έπετεύχθη 
ζ δημιουργία ψυχικοηθικής διαθέσεως τοιαό-η:, 
ίνα ή σύγχρονος γενεά αύτή απαιτεί έζ διανο
ητικής ανάγκης έν τή άναπτύζει αυτή; τζν Α
ληθή, τζν βαθεΐα.ν, τζ,ν συνειδητήν ζ.ζί πραγ
ματικήν μόρφωσιν έν τή πνευματική τροφή.

Πόσον δ’ αποτελεσματική ζ.ζί λυσιτελής θά. 
ήτο πζρ’ ήμΐν ή τοιαύτη πραγματική ζνάπτυ- 
ζι; παραλληλως πρός τζ,ν εντή χαρακτήρων δια
μορφώσει γινομενην έζ.παίδευσιν εις τά σχολεία 
ημών, άφ' ου άλ7.ως τό έμφύτως εύάγωγον ζ.ζί 
ευμαθές τών 'Ελλήνων ζ.ζί τών Έλληνίδων εί
ναι γνωστόν, πόσον λεγομεν λυσιτελής θά ζ,το 
Ζ όντως ανθρωπιστική άνζπτυζι; ή ήθικοζ.οι- 
νωνιζ.η, είναι εύνόητον.

Οί αληθώς συντε7.ούντε; πρός τζ,ν συνειδη 
τήν ζνζπτυζιν τζς κοινωνίας ού μόνον ταύτης 
γίνονται σωτήρες ζ.ζί εύ-ργέται, αλλά ζ.ζί εαυ
τούς απεργάζονται εύδαίμονας. 'L2; αληθώς 
ευδαίμων είναι ό δυνάμενος νά δημιουργήσγ καί 
έμβζλή παντχ.χοϋ ζ.ζί πάντοτε τόν πρός τά; 
Καλάς Τέχνας ζζί τά Γράμματα έρωτα, διότι 
ό τού ώραίου, τοϋ ζ.ζλοϋ έρως παράγει τήν ά- 
γάπζν πρός τό άγχθόν ζ.ζί οΰτω βαθμηδόν ζ.ζί 
κατ’ ολίγον διακρίνει διαυγή τόν αληθή ψυ’/·.- 
κοηθικ.όν ζ.ζί καλλιτεχνικόν χζοζζ.τήρα έν τή 
ύυχή· Ό τοϋ ζ.ζλοϋ, τοϋ ώραίου έοωμενος, δη
μιουργεί έν έζυτώ ζ.όσμον ολον εύγενών προδια
θέσεων ζζί έζ. τζ,: αγάπη; πρός τό αγαθόν άγε

ται έν τζ, αναπτύξει ζ.ζί διζπλά.σει εύγενών 
ψυχικών κλίσεων, είς τήν εύεργεσίαν, είς τζν 
φιλαλληλίαν, έν η έγκειται μάλιστα ή τοϋ όν
τως άνθρωπιστιζ.ώς ανεπτυγμένου εύδζιμονίζ.

Άμφότερα, τό τε ώραΐον ζ.ζί τό ζ.ζλόν, έν τή 
συνειδζ,σει ήυ,ών είναι τό ευώδες έζ.χειλισμα 
θείας έν ήαΐν ζρμονίζ; τών ψυχιζοηθικών μεν 
το έν. τών ήθιζ.οθιησκευτιζ.ών δέ τό άλλο δια
θέσεων.

Σήμερον διά τήν έλλειψιν τή: έν λόγω ζ- 
ναπτύξεως επικρατεί έν τή ψυχή τών πολλών 
το ζσχημον ζ.ζί τό ύύσμορφον. τό κακόν ζζί ζ- 
ζ.ζτάστατον. τό άχαρακτήριστον καί συγκεχυ- 
μένον, τό ατελές ζ.ζί τυχαΐον. 'Λλλ' ή ελλεί
ψεις συνειδζ,σεω; τοϋ ηθικώς ζ.ζί καλλιτεχνικοί; 
ζ.ζλοϋ υπάρχει ζ.ζί διότι δέν έζ.ζλιεργήθη εΐ- 
σέτι λυσιτελώς ζ.ζί συστηματικώς πζρ’ ήμΐν 
Ζ έμφυτος άλλως τών Έλλζ,νων ζ.ζί τών Έλ
λζ,νίδων τάσι; πρός τζ,ν πζρζτζ,ρζ,σιν, τζ,ν προ
σοχήν, δζ,λζ δζ, τζ,ν ζ,θιζ.ώς καί καλώς έννοου- 
μένζ,ν περιεργιζν κζί ζς εί’πωμεν τζ,ν λεπτολό
γον έρευναν παντός ό,τι έν τγ τζ; φύσεως αρμο
νία ζ.ζί τζ, τζς ζζ7.λιτεχνίζς ζ.ζί τών γραμμά
των ζζ.ριβείζ είνε ώρζ’.ον, αρμονικόν, τε7.ειον. 
"Οντως δέ μόνον διά τζς πζρατζρζ,σεω; ανα
πτύσσονται τά εύγενέστερα έλζτζρ'.α πρός ζ,- 
θιζ.ζ,ν καί καθ' όλου άνθοωπιστικζ,ν ύποκειαενι- 
·ζ.ζ,ν διάπλζσιν ζζί ζνΟρωπιστικζ,ν ζντικειμενι- 
ζ.ζ,ν δρζσιν, διότι ό θαυμασμό; τοϋ ένζρμονίου 
έν τζ, φύσει ζ.ζί τζ τέχνζ, έζ. τοΰ εύγενοϋς ζά
λου της μιμζ,σεω; ζ.ζί ζμίλλζ,ς ζγει πρός τζ,ν 
φιλοδοξίαν κζί πρός τόν έρωτα, τών εύγενών έρ
γων. Οθδείς δ' αγνοεί, ότι ζ, φιλοδοςίζ καί ο 
έρως πρός τά μεγάλα, ύπζρςζν πάντοτε τά εύ- 
γενέστερζ ζ.ζί ισχυρότερα ζ,θικά έλζτζ,ριζ πρός 
τζ,ν έν τώ κόσμω μεγαλουργίζν.

Χωρίς τζ,ς κζτ’ άρχζ,ν ζφοσιωοεως πρός τά 
ίδ·:ωδζ ζ.ζί δζ, ζ.ζί έν ζύτγ τζ πραγματικζ καί 
ζ.ζί ύλιζ.γ τοϋ βίου άπόψει ούδέν μέγα έγένετο. 
ούδέ δύνζται ποτέ νά γένζτζι ούδζμοϋ.

Β'.

< ιθεν ζ. έςοιζ.είωσις προς τζ,ν ζ,θιζ.ώς ζ.ζί ζ.ζ- 
λώς νοουμενζν περιέργειαν καί πρός τζ,ν εΰγε- 
νν, έρευναν ζ.ζί τζ,ν πζρατζρζσιν είναι καρπός 
τζς έλευθερζ; ζ.ζί άβιάστου, τζς ερασιτεχνικό;;, 
οϋτω; εΐπεΐ'ν, τζς ϊζθειζς μελετζ,ς πζντός έρ
γου τέχνζ; καί φιλολογίας, τζ; ένδελεχοΰς α
σχολία; είς τό ζ.ζλόν. Είναι βεβαίως ούχί εύ- 
ζ.ολον νά εςοικειωθζ, τι; πρός τζ,ν φιλολογιζ.ζ,ν 
κζί τζ,ν κζ.λλιτε/νικζν περιεργίζν, άλλ’ ζζ.ρι 
βώ; έν τζ, τοιζύτζι δυσκολία έγκειται ζ, ζδονζ, 
τζ,: έπιδιώζεως ζ.ζί έπί τέλους τζ,ς έπιτεύςεω; 
πζρζγωγό;; έν ζμίν τοϋ ανθρωπιστικού άλζ,θοϋς 
χζράζ.τόίρο;, έπειδζ, ίδιον τών ισχυρών και εύ
γενών ψυχών, τών αδαμαντινών χαρακτήρων εί

ναι τό μζ, ζποθζρρύνεσθαι, αλλά τό ζΐσθζνεσθζι 
ζνζγεννωμένζς ίσχυροτέρζς τζ; ψυχικοζ,θιζ.ά; 
αυτών δυνάμεις, έφ’ όσον παρεμβάλλονται πιο- 
σζ.όμμζτζ πρός πζσζν εύγενζ μεγαλουργόν 
τάσιν.

ΊΙ εύγενή; περιεργεία 
μανιώδης έςερεόνησι; τοϋ 
άν τούτο έμφχίνζ,ται έν τώ 
ολίγον υφαίνει έν τη ψυχή

καί. ζ; είπζ, τ 
ζ.ζλοϋ όπωσδζ, 
κόσυ.(υ λ 
τ^ν 

ζ.ζί ψυχικόν άλζθζ χζρζζ.τζ,ρζ. 
ζίσθζματα, έπιρρωνύει τό ζ,θος, 
τόν νοϋν οΰτω

Λ' ν -στζύ'.ω ν ατ: 
τάρζ-ζ ζθιζ.όν 
ζ.ζί σύγχρονοι; νά τ

ποτέ 
ολίγον κατ’ 
ττον ήθικόν 

όνει τζ 
έλο, 

ου βίου 
τόν ζύτοτελζ ζ.ζί χύ
του ατόμου ύΓ έζυτό 

ζ, έν έζυτώ άκένωτον 
ζνθρωπ .στ'.κζ.ς μορφω-

λ: π 
έζ.λεπ 

διαμορφοΐ 
ς, ώστε έν τώ δυσζ.όλιο 
ϊεργάζζ,τζι 
οργανισμόν 

ζρζ-· 
θζ,σζ.υρόν προσόντων τ7,ς 
σεως πρός τζν εύγενζ κοινωνικά,ν δρόίσιν προ; 
τόν άλτρουισμόν, τζ,ν φιλαλλζ,λίζν.

’Λλλ’ ζς ίδωμεν όποια ζ. βάσανο; τ 
ςεω; τοΰ τοιουτου χζρζ.κτζ,ρο; Άλζ,θϊ 
συνειδζτό! μορφώσει δέν δύναταί 
πζρέλθζ, ζπζθζ; πρό ζωγρζφιζ.οΰ 
Michel Ange ·?, τού liai'ael. , 
ασυγκίνητος ε 
ΙϊΓΙΠ ■?, τζ,ν τετραφωνίαν 
ούτε θά μείνζ, ψυχιζ.ώ 
αρμονικήν σύνθεσιν 
Χάϋδν, διόει

ζ; υπζρ- 
.ώς, έν -7, 
ι; ποτέ νά 

προ ζωγρζφιζ.οΰ πίναζ.ο; τοϋ 
ί τοϋ Kal’ael. δέν θά μείνζ 
τήν συμφωνίαν του Ltillell- 

έζ. τοϋ Γ'ΥολέττουI
; άνεπζρεαστο; εις τήν 
τζ; < Δημιουργία;» τοϋ 

:λέον άνζγκζΐον 
έκεΐνο, υπέρ έν 
ζ μεθχ έςυψοι 

πρός τήν

κατέστη
το συναίσθηαα εκείνο, 
τή ψυχολογική έξάρσει ή μέθη,
τόν άνθρωπον πρός τό θειον μεγζλεΐον. 
άπεραντον αιωνιότητα τοϋ παγζ.άλου τών ιδεών 
κόσμου.

Δέν θά. άναγνώση χωρίς ψυχική; συγζ.ινή- 
σεως στίχου; τοϋ Σοφοκλέους ζ, τοΰ Ιϋύιιπίδου. 
τοϋ GiitllC ζ, τού Scliillei- δι' ον λόγον ζ.ζί 
δέν θά παρέλθζι ατάραχος ζ.ζί απαθή; πρό τοϋ 
έν τή όδώ έλεος αΐτοϋντος ταύ.αιπώρου γέ- 
ροντος. <-ΐά ένσταλά'ζ, εΐ; τήν λιποψυχούσαν 
πνοήν τού ασθενούς έν ολή τής ψυχή; τή δυνά
μει ζείδωρον πζρηγορίζς βάλσζμον. νέκταρ θειον 
πρό; σωτηρίαν αύτοϋ. Δέν θά άφήση τόν 
πρός τζ κύματα τού απέραντου κοινωνικού ω
κεανού παλζιοντζ ναυαγόν νά ζ.ζτζπνιγή εις 
τήν μανιώδη τής Ιίνης ό;αήν. ζλλζ θ' ζνζσΰ- 
ρζ του εζωζειλκντζ, ’.νζ εζζνζγζγζ ζυτον ξι; 
την εΰθεΐζν. Ούδείς θά δυνηθή νά πζρ.πκωλύ 
σγ τόν αγώνα καί τήν δΓ ηθικών μέσων σταδιο
δρομίαν ζύτοϋ πρός έκπλήρωσιν τού ύψηλοΰ σκο
πού, ον έν τώ βίω προέθετο είς θεραπείαν της 
επιστήμης ή τής τέχνης, διότι ούδείς έχει μεί- 
,ονας παρ' αύτόν ηθικά; κατ' έζ.είνου αντιδρα
στικά; δυνάμεις. Ούτος έν τή τελεία, ζύτοϋ ζ.ζί 
συνειδητή ηθική αναπτύξει θά προχωρήσγ ζ- 
προσκόπτως πρό; τό τέλειον, μέχρι τή; απο
λύτου άληθείας. ζ; τήν ζήτησιν ποοέθετο ’· ~:t;> 

'Επιστήμην θεραπεύουν ζ.ζί μέχρι τοϋ απολύ
του ζ.ζλοϋ. ου τζ,ν πραγμάτωσιν έπιτηδεόει ό 
τήν -ζ/ντ,7 κζλλιεργών.'(J έν ζ7.ζ,θεϊ χζ.ρζ.κτήρι 
τήν ανθρωπιστικήν χνζπτυξιν λαβιόν δέν θζ 
πζρελθή ταχύ: πρό τοϋ μεγαλείου τού ΙΙζιθε- 
νώνος ζ.ζί τού Έρεχθείου,ζλλ' εύλαβής προσκυ
νητής ζ.ζθήμενος έπί τοΰ ιερού τής Άκροπό- 
λεω; βράχου θ’ ζ.φηση την φαντασίαν ζύτοϋ έ- 
λευθεραν είς άναπολησιν ήμερων εύζ.λεών ζ.ζί 
έργων ένδοξων.

Εκεί θά δοκιμάσγ, έν τή ψυχή την ίεράν, 
την ζγνζ.ν συγκινησιν έζ. τής απολύτου αρμο
νία; φυσεω; ζ.ζί τέχνης, θά ζ.ίσθζνθή έν έζυτώ 
τό θειον καί θά νοήσζ, έν τή ψυχή συγζ.εντρού- 
μενον συμπζντζ τόν κόσμον τού αιωνίου και 
τοΰ άπλού. Το ήρεμον ζ.ζί γλυζ.ύ. τό γζ.λήνιον 
καί μειλίχιον έπλημμύρησαν ά’δη την ύυχήν 
ίπταμενην. σπεύδουσζν πρό; την ιδεώδη ζιχήν 
ζ.ύ-ή; έν τή συνειδητή ζντιλήψει τοϋ ζ.ζλοϋ έν 
τή φύσει καί τή τέχνη

Έπί τή θέα τοΰ τραγικού δέν θά διατεθή 
ψυχιζ.ώ; έπ’ ίσης ύ τήν συνήθη ζνάπτυξιν και 
μόρφωσιν έχων πρό; τόν βαθύν τού κόσμου με
λετητήν. ΙΙόσον απαθή; προ τοΰ τραγικού, όσον 
και εύζλωτο; πρό; τάς εκ τοϋ κωμικού συγκι
νήσεις είναι ό άμοιρος ψυχολογική; έξάρσεως 
καί ψυχική; συμπάθειας. Αύτή ή τρζγικύτης 
έπί ζωγοαφικών πινάκων εύχαριστεϊ τόν βαθύν 
ν.ελετητην, έφ' οσον έν τή τή; τρζγικότητο; 
ζνζπζρζστάσει είκονίζετζι τό ζ.ζλλιτεχνιζ.ώς 
ζ.ζί κζλζισθηιιζ.ώ; τέλειον καί έναρμόνιον ού
τως, ώστε ν’ άποδεικνύή ές ολοκλήρου αληθές 
τό δόγμα τής Ποιητικής τού Ili.tlleiVl παρά 
Ι'αγζ.ζ.βή, ότι «ούκ έστι τέρας ειδεχθές ούδ' έ- 
στιν οφι; ερπων είς τέχνης άπομιμημζ τήν ο- 
ρασιν μη τερπων». Τί τραγικωτερον έν τή γλυ
πτική τέχνη παρά τό σύμπλεγμα τού Λαοκόον- 
τος πνιγομένου μετά τών υιών ύπό ύ'φεων ·. ζ.ζί 
όμως οποίαν παρ' ολην τήν τραγικότητα ζύτοϋ 
τό γλυπτικόν τούτο τών Ροδίων καλλιτεχνών 
σύμπλεγμα έμπνεει εύχαρίστησιν έν τή καλλι
τεχνική αυτού έμμελείζ τώ βαθεί ερευνητή τοΰ 
ζ.ζλοϋ ί

ΙΙρος τοιζυτην ζνζπτυζιν ζ.ζί συνειδητήν 
μ.ορφωσιν ζ.ζί δημιουργίαν ποζγμζτικοΰ αν
θρωπιστικού χζραζ.τήρος ύπερο/ζ έχει παρα
δείγματα ό ζναδιφών τόν άρχα.ΐον ελληνικόν 
κόσμον, εΐ; τόν άκένωτον θησζυοόν τή; έλ7.η- 
νιζ.ής φιλολογίας καί είς τό πάγζ.ζλον πάνθεον 
τή; ελληνική; τέχνη;.

Έν πλήρει καλλιτεχνική ζ.ζί φιλολογική 
διαμορφώσει ήχθη έ ελληνικός κόσμος είς τήν 
ζνεφιζ.τον ήμϊν ακμήν τού χρυσού αϊώνος τοΰ 
ΙΙερικλέους. Αί άψυχοι ΰλζι διά τή; θεία, τών 
ζ.ζλλιτεχνρίν χειρός ένεσάρζ.ωσζν ζ.ζί ένεψυχω
σάν έν έχυτζΐ; ο.τι υψηλόν καί μεγζ ήδυνήθη 



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ποτέ νά συλλάβη μεγχλεπηβολο; νού; κχι νά 
ύφάνη χίθεροβάμων φαντασία.

Έν τώ χαοακτήο·. τη; πραγματική; ανθρω
πιστική; αορφόσεω; θά ομοΛογηση πζ; τι; ν>Ί'· 
έκ προγονοπληξία;, άΰ.λ 
θεία; ότι έκείνοι έπεκοινώνησαν πρό; τό θειον, 
χφ’ ού έγένοντο ικανοί νά ίϊίίωσ-.ν, οτι ούδεν 
ύπάοχει έν τή τελειότητι τή; τέχνη; μή ποοϋ- 
πάρχον εί; τήν άρμονίζν τοΰ κοσμου, ον ε/.ζ- 
τοευσχν τόσον, ώστε τζς φυσεω; ερασται, εγε- 
νοντο έπειτα τή; καλλιτεχνία; και τοΰ λόγου 
ένθεοι θιχσώτχι.

Έν τή τοιζύτζ αναπτύξει θά ίύνχταί τις 
έζπλεω; τών εύγενεστέρων ψυχολογικών αντι

ΑΝΤΙΛΑΛΟ

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΙ

γραμμάτων είνε κακοί σύ- 
ό "Αγγλος 

προσπαθεί 
ζποδεικνύων 
συγγραφέων 
ου; των. < >ί 

τοΰ Σέλλ
. Ώ; λόγοι φέρον- 

ένός συγγραφέως 
γυναικός, 2 δτ

ιστική;, 
’Αγγλων 

; τά; συζύγ
Μ'Ατωνο;,

Οί άνθρωποι τών 
ζυγοί Τήν θεωρίαν αύ-.ήν 
τό περιοδικόν «Ι·-> Αίων* 
βεβαίωση δια στα 
ήμίσει; γνωστών 
στησαν δυστυχεί; 
τοΰ Σαίξπηρ. τοΰ 
Κχολάΰλ ήσαν ατυχέστατοι 
ται I) οτι ή προσωπικότη; 
εκμηδενίζει τήν τή; 
φίλοι τών συγγραφέων γίνονται 
γου καί 3) διότι υποχρεωμένοι 
νζ μένουν πλησίον τή; συ,υγ 
Ίαιύνοντζι.

ϊ'·ζ 
νζ τήνΗ ·οτι οι 

κατέ-
••XU.01< *

υ, τοΰ

οι στενοί 
φίλοι τή; συζυ- 
οί συγγραφείς 

ου συνεχώς, την

Η ΔΟΥΓΚΑΝ

ΊΙ Ίσιδώρα Δοΰγκζν βαρυνθεΐσζ τήν ευρω
παϊκήν ζωήν, μετέβη εί; Ι’ωσσίαν, έλπί- 
ζουσζ νά εύρη έκεϊ κάτι νεωτεριστικόν κζί ά 
ληθές. Ήθέλησε νά διαπαιδαγώγηση εί; την 
Μόσχαν χίλια παιδιά, άλλά μετά δυσκολία; 
εύρε οϊ'κημα κζί κλίνζς, μόνον διά .»<>. Πλη
σίον .ών μπολσεβίκων εύρε πολύ ολιγωτεραν 
πιωτοτυπίζν, παρ' όσον ήλπιζεν. Οί Μπολσε
βίκοι άπλώ; άπεδίωξζν του; αστού;, δια νά 
υποκατασταθούν εί; τήν θέσιν των. Ο επίση
μο; κόσμο; προσπαθεί νά μιμηθή τού; τρόπους 
τών παλαιών ανώτερων τάξεων.

Ή Ίσιδώρα Δοΰγκζν πζρέστη εις επισήμου; 
έσπεοίδζς μέ ζμφίεσιν τελείως έρυθρά.ν, ένυμ
φεύθη δέ νεαρόν Ι'ώσσον ποιητήν, μή γνωρι- 
ζοντχ έτέρζν γλώσσαν πλήν τή; μητρική; του 
Δεδομένου δέ δτι η Ίσιδώρα Δοΰγκζν αγνοεί 
τήν Ι’ωσσικήν, ή συνεννόησι; μεταζυ τών δυο 
συζύγων γίνεται διά σημείων. 

δράσεων νζ επανέρχεται πάντοτε ταχύ; προ; 
το καλλιτεχνικόν κκΐ φιλολογικόν παρελθόν, 
όσάκι; κωλύεται ύπό τών δύσκολων τοΰ βίου 
συνθηκών, <’·>; μάλιστα ή άλλοτε νΰν έν μεσω 
τζς πολυταράχ'ου περιόδου, ην διέρχεται ή άν- 
θοωπότζς — σήμερον. νά επανέρχεται πρός 
τό παρελθόν εκείνο τζς βζθείζ; διανοήσεω;, δ
περ έδημιούργησε τάν ηθικήν γαληνην, τήν 
ψυχικήν ισορροπίαν καί τήν καλαισθητικήν λε
πτότητα, τριάδα αρετών, έν ζίς διαγράφεται ό 
τή; ανθρωπιστική; ζνζπτύξεω; άληθής χαρα- 
κτηρ.

ΕΥΑΓ. ΜΟΝ. ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΧδ. φ.

I

ΓΑΛΛΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΟΙ

Είς τήν Γαλλικήν 'Ακαδημίαν έγένετο έ- 
σχάτω; εκλογή δυο νέων μελιών.

Έποόκειτο νά πληρωθούν αί θεσει; τοΰ 
Μπουτοοΰ καί τοΰ Ντενί Κοσσεν.

Διά τήν πρώτην έξελέγη ό ΙΙιέρ Ντε Νολάκ 
καί διά τήν δευτέραν ό Γκουαγιών, άμφοτε- 
ροι συγγραφείς ιστορικών έργων.

Έκ τών 35 αελών έκ των οποίων ζποτε- 
λεί'τχι σήμερον ή Άκζδημίζ. πζρίστα.ντο μόνον 
28, μεταξύ τών οποίων καί ό Άνζτδλ Ί'ράν;.

Ό Κλεμανσω καίτοι έξελέγη από τοΰ 1918. 
δέν προσήλθεν ακόμη εί; τήν ’Ακαδημίαν καί 
επομένως δέν έχει ψήφον.

Έποόκειτο νά γίνη και η πληρωσις τή; ε- 
δοα; τοΰ Αίκάρ, άλλ' άνεβλήθη διά βραδύτερον 
μετά τέσσζ.οα; άκαρπου; νηφοφορια;.

Τά; περισσότερα; ψήφου; έλζβεν ό γνωστό; 
μυθιστοριογράφο; καί συνεργάτη; τοΰ «Ιίαρισι- 
νοΰ Νοόνου» κ. Άμπέλ Έρμον, οστι; άπό έ
τών Αγωνίζεται νζ κατζλάβη 'Ακαδημαϊκήν έ
δραν άλλά δέν τό κατόρθωσε, έπειδή είνε έ- 
ίρζϊκή; καταγωγή;, έθιξε δέ καί πολλάκι; τού; 
'Ακαδημαϊκού; διά τή; γρζφΐδο; του.

ΊΙδη έκενώθη και νεζ έδρα, διά τοΰ θανά
του τοΰ . . . αθανάτου Λζβίς, ιστορικού συγ- 
γρζφεω;.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Αί συνεχιζόμενα·. άνζσκζφα·. έν Έφεσω ύπο 
την έποπτείζν τοΰ εφόρου κ. Σωτηρίου έφεραν 
εί; οώ; τον τάφον κζί τόν ναόν Ίωάννου τοΰ 
(-)εολόγου.

'Ήδη άπεκαλύφθη τό περισσότερον μερο; 
τοΰ νζοΰ μέ τού; κολοσσιαίου; κτιστού; στυ
λού; τού; βαστάζοντας τού; μεγάλου; τρούλ- 
λου; καί τά; μεγαλοπρεπείς κιονοστοιχίας, τά; 

ευρισκόμενα; μεεαξύ τών μεγάλων στόλων. Τά 
κιονόκρανα με μονογράμματα καί στζυοού;, οί 
τεμαχισμένοι κορμοί τών κιόνων, οΐτινε; είχον 
ύψος 4 μέτρων, τά μεγάλα γείσα με θαυμασίζς 
γλυφάς ανευρίσκονται τό εν μετά τό άλλο. Ά- 
νευρεθησαν έπίση; σωροί μωσαϊκών, τοιχογρα
φιών, τεμαχίων έκ μαρμάρων πολυχρώχων 
πλακών.

Έπί τοΰ άνευρεθέντος τάφου Ίωάννου τοΰ 
Ηεολόγου άπεκαλύφθη σταυροειδές ζ-ϊσαα υ.έ 
υπόγειον, μικράν κρύπτην. 'Εκατέρωθεν αυ
τού υπάρχουν τέσσαρες βάσεις κιβουοίου.

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Άπό κύριον άρθρον τή; «Μετζρρυθμίσεω;».
. συνεβούλευσεν εί; τήν Κυβέρνησιν πολλά 

πράγματα, τά όποϊζ έάν εΐσηκούοντο, θά έσώ- 
,ετο ή κατάστασι;».

Άπο τόν « Ελεύθερον Τύπον»
. . τοΰ ΰρρίιου πληθυσμού τή; Κρήτη;..
Έκ τής u Καθημερινής ν .
. . Όλζ μεγάλα- άναμφιβόλως, κατά on· 

εκδρομήν τουλάχιστον, θά είνε καί ή πλάνη 
μεγάλη.

Άπό τά; <Αθήνα;».
«... στοέζο'ίΐ’του>· τό κενοτα-οιον τών ι.·-* » 

ζοων πο’.νζζπισσών».ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΕΝ ιςπανια.
Ό είς Ισπανίαν έρχόμενος "Ελλην ταξειδι- 

ώτης δέν βλέπει άνευ υπερηφάνειας τινίς είς 
τούς διεθνείς Guides σημειούμενα τά έργα τοΰ 
Θεοτοκοπούλου, τοΰ κοινώς el Greco έπονομα- 
ζομένου ώς μίαν τών μεγαλυτέρων άπολαύ 
σεων άς δ καλλιτέχνης έπισκέπτης 3·ά αποκο
μίσω έκ τοΰ είς τήν χώραν τών Καθολικών 
Βασιλέων ταξειδίου του.

Δέν θέλω διά σήμερον νά έπεκταθώ έπί 
τής είς τδ μουσεΐον «Πράδο» τής Μαδρίτης 
είς τδν Ηεοτοκόπουλον άποκλειστικώς άφιερω · 
μένης μεγάλης αιθούσης, ώς καί είς τούς έν 
τώ «Έσκουριάλ» πίνακας αύτοϋ, έπιφυλασσό 
μένος νά πράξω τοΰτο είς προσεχή άνταπίκρι 
σιν. Θά ήθελον μόνον νά συνοψίσω τινας τών 
έκ τής Τολέδω διαμονής μου έντυπώσεις ώς 
πρδς τδν δαιμόνιου Κρήτα.

Ως πάντες γνωρίζομεν δ «Δομήνικος »-»εο 
τοκόπουλος, Κρής», (ώς υπογράφει τούς πίνα 
κάς του) έγεννήθη έν Κρήτη περί τά μέσα τοΰ 
10ου αίώνος (μεταξύ τοΰ 1545 καί 1050), άλλ’ 
ολίγα είσίν έξηκριβωμένα περί τών πρώτων 
έτών τοΰ βίου του. 'Ολίγων μεγάλων καλλιτε 
χνών ή βιογραφία έδωκε άφορμήν είς πλείο- 
νας συζητήσεις καί αμφιβολίας. Ούδ' αύτδ Ιτι 
τδ χωρίον τής γεννήσεώς του κατέστη δυνα

Απο χρονογράφημα τοΰ κ. ΙΙαπαντωνίου. 
«... τήν καθαρότητα τών ρνι'/μικών ρνδ· 

μΛν».
/.?'·■'''■'Υ?’'·?7·!1’’· ~'J’· Μπράν.

<τό θαλασσοχώρι, ποΰ λικνίζεται ηδυπα.θώ; 
επάνω εις μαλθακήν, κυανήν κορμέίαι . ο

Άπο Αθηναϊκήν εφημερίδα.
«Το κατρζκύλισμα τοΰ μάρκου έ'φθασεν εί; 

τό ζειίδ .
Απο ποίημα τοΰ Κιονσταντινοπολίτου ποιη- 

τοΰ κ. Μζμέλη.
Στο κνζβλεμμζ μου άστρα σπιθογνέφοντζι 
κΓ ένα άχτιδόπλουμο είδωλο . . .
. . έτσι καί τύ ζφτζχτο άχζνο . . .
Νεβενουμε πυρύπνοες, γλυκόθροες προδρομίζουν.

Άπο ποίημα τοΰ Σμυρναίου ποιητοϋ κ. Κζ- 
τσομζδη.

Στενζχτικό; μοΰ είνε ό στίχο; 
στενζχτική κΓ ή λαλιά 
κζί πλιότερο στενζχτικιζ 
είν’ ή θλιφτή μου ή καρδιζ . .

Άπο περιγραφήν τοΰ u'1'ορτούνιο».
>< Έμπρός μου ένα πεύκο χορεύει τσάμικον 

καί κάθε φορά κατεβάζει πρό; τήν κούτρα μου 
τύ τεταμένο κλαρί του, ω; νά θέλη νά υ.οΰ 
δωση σβεοκιά».

τόν νά άνευρε θή μετά θετικότητος. Πώς είς 
τήν έφηβικήν ήλικίαν άπεφάσισε νά μεταβή 
δπως σπουδάση τήν ζωγραφικήν είς Βενετίαν 
καί τοΰτο έτι παραμένει άγνωστον. Ί'πεστη- 
ρίχθη, δλως τελευταίως, δτι ήτο νόθος υίός 
Ισραηλίτου έμπόρου διαμείναντος χρόνον τινα 
έν Κρήτη, δστις έμερίμνησεν δπως ό υίός του 
τύχη άνωτέρας παιδείας. Πάντως μή λησμο- 
νώμεν δτι κατά τδν Ιβον αιώνα έκοάτει τής 
μεγαλονήσου ή Βασίλισσα τής Άδριατικής, 
ώς δέ συνέβη καί έν Έπτανήσω, νησιώται νέοι 
κατέβαινον συχνάκις είς τήν πρωτεύουσαν τής 
Γαληνοτάτης, δπου, περί τήν τοΰ Άγ Γεωρ - 
γίου συνοικίαν διέμεναν περί τούς τέσσαρας 
χιλιάδας Ελλήνων.

Τδ βέβαιον είναι δτι δ Ηεοτοκόπουλος, γε - 
νόμενος δεκτός καί μαθητεύσας παρά τώ Τι - 
τσιάνω, μετέβη μετά τινα χρόνον είς Ρώμην 
ένθα, χάρις είς τδ τάλαντον. του, κατέλυσε 
καί είργάσθη έν τοΐς άνακτόροις τοΰ καρδινα
λίου 'Αλεξάνδρου 'Ι’αρνέζε. Έκεΐ ήσκήθη ί 
δίως είς αντιγραφήν τών έργων τοΰ διδασκά
λου του Ί'ιτσιάνου καί τών λοιπών μεγάλ,ων 
καλλιτεχνών τής ’Αναγεννήσεως, δοκίμια δέ 
τή δράσεως αύτοϋ ταύτης βλέπει τις σήμερον 
έν τώ Έσκουριάλ καί τοΐς μουσείοις ΙΙάρμας

ι



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
καί Νεαπόλεως Ιδίως. Τούτο δμως δέν διήρ- 
κεσε πολύ καί ή έπιρροή τοϋ Τιτσιάνου καί 
Τιντορέτου έπρόκειτο μετ’ού πολύ νά παραμε- 
ρισί>χ/ ύπό τής προσωπικής ιδιοφυίας τοΰ νεα
ρού Έλληνες, είς τήν μόρφωσιν τής όποιας 
ούκ ολίγον συνέβαλεν ή τόσον τήν ’Ανατολήν 
υπενθυμίζουσα ’Ισπανία. Μόλις τριακονταετής 
ό Ηεοτοκόπουλος, άκούων είς τήν φωνήν τής 
μεγάλης τότε ’Ισπανίας προσπαίϊούσης νά εξύ
ψωση τό καλλιτεχνικόν αύτής γόητρον είς 
ϊσην πρός τό πολιτικόν αύτής τοιούτον μοίραν, 
διέσχισε τήν Τυρηνικήν καί μετέβη νά έγκα 
ταστηθή είς τδ κέντρον τής Ίβηρικής, τό Το 
λέδον. Άν και ή έπίσημος πρωτεύουσα μετε- 
φέρετο ακριβώς τότε εϊς Μαδρίτην, καί ολίγον 
κατόπιν προσωρινώς είς Έσκουριάλ, τό Τολέ- 
οον, ή παλαιά πρωτεύουσα, παρέμενεν έτι ή 
καοδία τής Ισπανίας. ’Αρκεί νά έπισκεφθή τις 
καί σήμερον άκόμη τήν περιώνυμον ταύτην 
επ’, βράχου έκτισμένην καί ύπό τοΰ Τάγου 
ήμικυκλοειδώς περιβρ'χομένην πόλιν, κρατού 
σαν ακέραιον τόν μεσαιωνικόν αύτής χαρα 
κτήρα, μέ τάς δύο γέφυρας της, τάς όχυράς 
της πύλας, την πλουσίαν μητρόπολιν καϊ τάς 
πολυπλητείς δσον καί ένδιαφερούσας εκκλη
σίας της, τό ισχυρόν Alcaz.-.r. καί τάς μεσαιω 
νικάς της οικίας διά νά έννοήση τόν ποτέ πλού
τον καί τήν σπουδαία? της σημασίαν. Είς αύ
τήν κατέλυσεν ό Θεοτοκόπουλος, έκείθεν ιδίως, 
ύπό τήν έκεϊ κρατούσαν ζωήν καί πνεύμα ένε 
πνεύσθη, έκεϊ ε’.δον τό φώς τά μεγαλύτεοα 
αριστουργήματα του.

“Εν έκ τών πρώτων έργων τοΰ ζωγράφου 
μετά τήν είς Τολέδον άφιξίν του, συγχρόνως 
έκ τών καλυτέρων του, είναι δ έν τή μητρο
πόλε: τής πόλεως ταύτης «Διαμέρισμά; τών ί-

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Ο ST yXVi’ Ω Τ Μ ZS

ΤΗΝ ημέραν καί τήν νύκτα, τήν περνούσε 
εϊς τό πλέον σκοτεινόν μέρος τοϋ καπηλειού— 
'Ο άνθρωπο; διά τό μή έχειν εργασίαν έκου- 
τσόπινε διαρκώ:.

Υψηλός, λιγνό:, βλογιοκομ μένος.— Τίποτε 
άλλο δέν είχε ποϋ νά τόν έχαρακτήριζε παρά 
ενα μουττάκι πελώριο, «ποϋ θά το έζήλευε 
καί συνταγματάρχης» κατά τήν φράσιν του. ΊΙ 
σπάθη—ήτο τής εφίππου χωροφυλακής— έσύ- 
ρετο από τήν μέσην του πρός τήν γήν. Γι’ 
αύτή τί] σακαράκα έφαγαμε καί μεΐς τά νειάτα 
μας» έλεγε. Καί πράγματι ό.... Διόνυσο; είναι 
εϊς θέσιν νιι γνωρίζη άν είχε ποτέ φανατικό 
ιερόν όπαδον. "Οταν έκαμνε βόλτες εϊς τήν 
πλατείαν, έ.λάμβανεν ύ ρο; Μεγάλου Ναπολέον 
τος. Έβλεπε δλους βλοσυρώ:, ώς νά ήσαν δλοι 
έγκληματίαι, διέκρινέ τις δέ ολοφάνερα πλέον 
τήν έπίδρασιν ήν έπ’ αύτοΰ ήσκει τό σπαθί. 

ματίων τοΰ Χριστού». Άλλά τό ώραιότερον 
πάντων, εκείνο πρδ τοΰ δποίου δέν είμαι βε
βαίως δ πρώτος διελθών δλοκλήρους ώρας, εί
ναι δ έν τή έκκλησίκ τοΰ Άγ. Θωμά τοΰ Το
λέδου «’Ενταφιασμός τοΰ κόμητος δ'Οργάζ». 
Εύρίσκεται άκόμη εϊς ήν θέσιν έτοποθέτησεν 
αύτόν δ ζωγράφος, δεξιά πρδς τήν είσοδον, είς 
μίαν κυκλοτερή γωνίαν τής εκκλησίας· κάτω 
4 κόμης νεκρός υποβαστάζεται ύπδ δύο Αγίων, 
άνωθι δέ ή ψυχή αύτοΰ, γονυκλινοΰσα πρδ 
τοΰ Θεού, γίνεται δεκτή έν τώ Ούρανφ· τδν 
νεκρόν τοΰ Όργάζ περιστοιχίζουσι μοναχοί, 
κληρικοί καί μεγιστάνες είς τά πρόσωπα τών 
δποίων δ Θεοτοκόπουλος απεικόνισε μαζή μέ 
τόν έαυτόν του τούς μάλλον σημαίνοντας Το- 
λεδάνους. 'Η σοβαρότης τοΰ περιβάλλοντος, δ 
πλήρης μυστικισμοΰ χρωματισμός μάς πλη - 
ρουσι έκστάσεως καί θαυμασμού.

Ούχί μακράν τής έκκλησίας τοϋ Άγ.Θω
μά εύρίσκεται ή παλαιά κατοικία τοΰ Θεοτο- 
κοπούλου, έν ή, χάρις είς τόν Μαρκήσιον 
<ie la Vega Inclani, ίδρύθη τδ μουσεΐον τοΰ 
ζωγράφου Casa j nnisco <lel Greco- Κλειστοί 
πίνακες, ιδία άγιογραφίαι καί μία περίεργος 
θέα τοΰ Τολέδου τόν 1 Gov αιώνα, τοΰ Κρητδς 
καλλιτέχνου εχουσι περισυλλογή εκεί. ΙΙλήν 
τούτων διάφοροι αναμνήσεις τοΰ Θεοτοκοπού 
λου ώς καί φωτογραφική άναπαράστασις δλων 
ανεξαιρέτως τών έργων τοΰ ζωγράφου διε - 
σπαρμένων είς τάς έκκλησίας τοϋ Τολέδο, είς 
τό Έσκουριάλ, τό ΙΙράδο τής Μαδρίτης καί τά 
μεγάλα μουσεία τής Ευρώπης καί ’Αμερικής. 
Αλλά περί τούτων προσεχώς.

Τολέδον, Ιούνιος 1922.
Σ. Η. ΛΛΣΚΑΡΙΣ

— Κράτος κι’ αύτό !—έλεγε μετά γενναίαν 
οινοποσίαν.—Δέκα χρόνια είμαι εϊς τήν υπη
ρεσίαν, καί τό χαντακωμένο το γαλόνι δέ μοΰ 
σημάδεψε το χέρι. Ούτε υποδεκανέας, ποΰ 
μπορούσε νά ήμουνα τώρα τουλάχιστο καπετά
νιο:, αν ήρχουνταν τά πράγματα — κατά πώς 
έπρεπε ! «Άς τα νά παν κατά Διαύλου»·

Τό άμπέχονόν του επτυχοϋτο όπισθεν—<> 
άνθρωπος φαίνεται νά ήτο άλλοτε παχύτερος, 
αί δέ μπότες του εκλινον προς τό λευκόν 
χρώμα ένεκα χρονιάς κονιορτίτιδος.

— Ήσυχος δ τόπος σας έλεγεν εις τοΰ; χω
ριανούς, ήσυχος ό αναθεματισμένος. Έτσι 
μούρχεται ν’αβγω εϊς τ’ αμπέλια κυνήγι—Πι- 
θύμησε τ’ αυτί μου καί τό μάτι μου σφαίρα 
καί φωτιά τουφεκιού.

Άλλ’ άντ’ αύτών αρκεί ότι έχόρταινον τιι 
χείλη του. Τοΰ Τσακρίζα τά βαρέλια άς είναι 

καλά. Μά τί κρασί κ’ εκείνο ! Ρητινούχος αμ
βροσία, μαργαριτάρι...

*
Έκάθητο ύ περίφημος σταυρωτής φιλοσό

φων μετά τοΰ ποτηριού του, ίίτε ενα χαμίνι 
εισορμά έντρομον.

— Κύριε χιοροφύλακα ό σταθμάρχης σέ ζη
τάει γλήγωρα. ’Ελα, γιατί κάποιονε θά κόψη 
ό σιδερόδρομος.

— Ρέ άε χάσου χασομέρη !... Ρέ ξέρεις ποιά 
ή σχέσι μεταξύ άποσπασμένόυ χωροφύλακα τοΰ 
Ελληνικού Κράτους καί ένός σταθμάρχη σιδη
ροδρόμου.—Ρέ καί τί θαρρείς πώς είναι τούτο 
δώ ; έ ;

Καί έβρόντησε έπί τών πλακών ό σταυρω 
τής τό ξίφος συνταράξαν τήν ήχι’ο τοϋ καπη 
λείου.

Τό παιδί έπέμενε.
— Άε ρέ κι’ έρχομαι, ξενίστασμα !
Ό εκπροσωπώ ν τήν δημοσίαν άρχήν τοϋ 

χωριού έξηκολούθησε τήν άγειώ: διακοπεΐταν 
κουβένταν του, έκένωσε τό ποτήριόν του καί 
άναθεματίζων αύτήν τήν «ελεεινήν» υπηρεσίαν 
άπό τήν οποίαν ούτε στιγμή δέν ήμποροΰσε νιι 
ήσυχάση, έλαβε τήν πρό; τόν σταθμόν άγουσαν.

Δεν πιστεύω άνθρωπος ύπό τόν ήλιον νά 
είχε μεγαλοπρεπέστεροι· ύφος τοΰ σταυρωτή 
όταν μετέβαινεν εις τόν σταθμόν . πρό: ένάσκη 
σιν τών καθηκόντων του .

Ήκολουθεΐτο άπό δύο, τρία χωριατόπουλά, 
— χάσκοντα, έν είδει επιτελείου.

ΊΙ σακαράκα—-έδιδε καί έπερνεν εϊς τόν 
δρόμον.—Έδιδε κτυπήματα—καί επερνε σκόνη. 
—Ό σταθμάρχης ώμιλοϋσε μέ δύο τρεις κυ
ρίας. Ή άφιξις τοΰ σταυρωτή έξηγγέλθη διά 
φοβερού κτυπήματος τής σπάθη:.

— Κύριε χωροφύλαξ ένα: τρελλός γυρίζει 
επάνω εϊς τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν. Σάς 
παρακαλώ» νά τόν συλλάβετε, διά νά μήν έχω 
μεν κανέν δυστύχημα.

— "Ωχ αδελφέ. Τί σχολαστικός τοΰ είσαι, 
Γι’αυτό μ’ έφώναξες : Άφοΰ είναι τρι ’.λό:, ά; 
ψοφήση... Έσύ ρέ,—λέγει τότε στρεφόμενος 
πρός τι'» μέ ανοικτόν στόμα καί έν συγκινήσει 
άκροώμενον παιδί,--άλλη φορά νά μή άκακα- 
τευεσαι σε ςενες δουλειές...... Καί ράπισμα
κεραυνώδες άπήχησεν έπί τής κατερύθρου πα
ρειά; τοϋ παιδιού.

— Μι'ί πρέπει νά τόν πιάσετε, έσπευσε νά 
πρόσθεση μία άπό τά: καθημένας κυρίας, είναι 
αμαρτία. Ακριβώς διότι είναι τρελλό:, έχει 
ανάγκην προστασίας

—- Έκτος αύτοΰ, κυρία, δέν θά πάθη μό
νον αύτός, θά πάθουν καί άλλοι, είπεν δ σταθ
μάρχης. Θά τιμωρηθή ό μηχανικός, σί οδηγοί, 
θά τρομάξουν οί έπιβάται, πάντα κακό είναι 
καί οφείλω....

— Μπρέ γιά ένα τρελλό νά μπούμε σέ ανη
συχία τόσοι γνωστικοί, καί πρό πάντων ή στρα
τιωτική δύναμι; τοϋ τόπου ; Μπα. Μπα...· 
Καί έζήτησεν άπό τόν σταθμάρχην όχι βοήθειαν 
άλλ’ άπλούστατα τήν φωτιάν του, καί έπανήλ- 
θεν εις τό καπηλείαν, καταγανακτίσμένος διά 
τήν «άχρείαν·, ώς άπεκάλει, διαγωγήν τοΰ σταθ
μάρχου.

*
Τα χείλη τοϋ σταυρωτή ήρίθμουν τό όγ

δοον ποτήρι, τό όποιον ή γενναιοδωρία τοϋ 
εγγύς χασάπη προτέφερεν, ίίτε ένας χωριάτης 
αναγγέλλει εϊς τήν Α. Α- Μ. τον Τσάρον τοϋ 
χωρίου σταυρωτήν δτι δ σιδηρόδρομος έκοψεν 
ένα άνθρωπον. ..

Ό σταυρωτής έν στωϊκ.ή φιλοσοφία έπιε 
τό ποτηράκι καί μετέβη εϊς τόν σταθμόν, μέ τό 
συνηθεισμένον έπιτελεΐόν του.—Ποϋ είναι δ 
οδηγός ; φωνάζει πρό; ιόν σταθμάρχην αγρίως.

— Βλέπεις, κύρ χωροφύλακα.......................
— Έγ(ίι δέν βλέπω τίποτε.— Σί1 θά Ιδη; 

τό φρέσκο. Καί ξιφουλκών άρειμανίως συλλαμ
βάνει τόν οδηγόν τής μηχανής.

— Βρε χανδακωμένε, βρέ φονηά, έλα τώρα 
μέσα νά μάθης άλλη φορά νά μή σκοτών)]; 
άδικα τόν κόσμο.

— Μά κύριε χωροφύλακα, ήταν τρελλός, 
άλλως τε σάς ειδοποίησε ό σταθμάρχη;....

— Σούτ, βρέ κανάγια....
Τόν ώδήγησε μέ δύο ραπίσματα εις τήν 

πρόχειρον φυλακήν, ήτι; συνείχετο μέ τό κα
τάλυμά του.

Τό τραίνο καθυστέρησε μίαν ιοραν ελλείψει 
οδηγού.

Ό σταυρωτή; εϊς τό πλέον σκοτεινόν μέρος 
τοΰ καπηλειού διέτασσεν ενα άκόμη,—τόδέκατον 
—ποτηράκι.

Ό άνθρωπος είχε κουρασθή εϊς τήν «ένά- 
σκησιν τών καθηκόντων του».—Μίαν μόνον 
στιγμήν μετά γενναίαν απομυζητικήν προσήλω- 
σιν τών χειλέων έπί τής στεφάνη; τοΰ ποτηριού, 
έγρύλλισε μέ μεγάλην περιφρόνησιν.

— Τούς αναθεματισμένους ! 1Τ διαολοχω- 
ρΐό είναι ποΰτο.—Σκοτώνονται καί τουλάχι
στον δέν σέ ειδοποιούν γιά νιι κάμης καί σύ ιός 
άνθρωπος τής εξουσία; τό καθήκον σου.—Κ' 
έπειτα δέν σέ κάνουν ούτε υποδεκανέα, οί πα- 
ληανθρώποι !.... Άστα νά πάν νά χαθούνε.....
Θί τίμιοι άνθρωποι δέν βρίσκουν έδώ τό δί- 
κηο τους ...»

Καί μέ μίαν δεινήν ύβριν, ή οποία δέν 
γράφεται, έτελείωσε τόν μονόλογόν του, ένώ χω
ρικοί άπό μακράν έκόμιζον εντός κοφίνου τιι 
μέλη τοϋ οΐκτρώ; κατακοπέντος τρελλοΰ.

Λ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΙΟΥΛΗΣ
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ΑΘΓΙ^ Α I KM AYSIS

Άπόαπασμα έξ άνεκδότον μεταφράαεως τον “Κουρσάρου,, τοϋ Βύρωνος.
ΛΕΟΝΑΡΑΟΣ ΔΑ-ΒΙΗΤΣΙ

Στού Μωρηά τά κορφοβούνια,πορφυρά ντυμένος κάλλη 
Άργοκατεβαίνει ύ ήλιος μέσ' τής δύβης τήν αγκάλη. 
"Οχι, ή λάμψες του δέν είνε σκιερές καθώς στις χώρες 
Τοϋ βορηα,μά φλογισμένες,διάφανε, καί χρυσοφόρες. 
Όταν ήσυχα στόν πόντο τις άκτΐνες του ξαπλώνει, 

Τις σπιϋόβολες κορφοϋλες τών κυματισμών χρυσοινει. 
’Αποχαιρετά τήν "Υδρα και τό βράχο τής Αίγίνης 
Μέ στερνό χαμόγελό του δ θεός τής ώριοσύνης. 
Πάντοτε ποθεί νά βλέπη τήν αγαπητή του χώρα,
Αν κι’ αύτή καμμιά Ουσία δέν τοΰ καίει πλέον τώρα. 

Νά. τούς ίσκιους των απλώνουν τά γλαυκά βουνά σου 
[ εκείνα 

Στον ανίκητο σου κόλπο, δοξασμένη Σαλαμίνα ! 
Καί τά όρη ζωγραφιώνται στά κατάχρυσα ουράνια 
Πού στολίζονται μέ χίλια καί φανταχτερά στεφάνια. 
Φανερώνοντας τόν ήλιο π’ άλλου σβεΐ κι’ άλλου 

| προβάλλει, 
Κ’ ή γη τότε τά ουράνια σινερίζεται στά κάλλη,
<!; ποΰ ό Φοίβος οδηγώντας τ' άρμα του τύ νυκτο- 

I μ''Ζ(> 
Μεγαλόπρεπα νά φύγη πίσω άπ’ τών λελφώντό βράχο

Σ' ένα τέτοιο χρυσό δείλι σ' είδε, Αθήνα μου. ό 
| σοφός σου 

Καί μέ τέτοια χρυσή λάμψι ιόν χαιρέτησε τό φώς σου. 
Μέ τί πόνο δέν χυττοΰσαν οί πολίτες σου νά σβύνη 
Τό λαμπρό τής μέρας άστρο κι’ό σοφός νά παραδίνη 
Τή στερνή πνοή !Μά όχι — στάΟη ό ήλιος—όχι ακόμα 
Μή τόν αποχαιρετάτε, μή ραντίζετε τό χώμα 
Μέ τύ δάκρυ σας. Ώ τότε πώς φανήκαν σκοτισμένα 
Τά βουνά ποϋ πρώτα έστεκαν χαρωπά καί στολισμένα' 
Τή γή π’ άλλοτε ύ Φοίβος τόσο φλογερά αγαπούσε. 
Τώρ’ ανήσυχα καί μ' <ίη·ι μελαγχολική έκυττοΰσε. 
‘Αλλά πριν στού Κιθαιρώνα τήν κορφή νά σβυση.

| πίνει 
Τό θανατερό ποτήρι καί τύ πνεύμα παραδίνει 
Αυτός γνώριζε μονάχα κεϊ ποϋ τάχθηκε νά μέν μ, 
Κι' αυτός μόνος είχε μάθει πώς νά ζή. πώς νά πε- 

[ θαίνρ.

Τ Γ* Α Γ"

Σήμερα ε’μ’ αρχόντισσα 
πλούσια, πού σαν καί μένα 
δέ flAve κι’ άλλη. Έχο) φλουριά, 
διαμάντια ξακουσμένα.

Κι’ ολα τά πλοϊκή τάμετρα 
μοΰ τάφερε—ποιος λέτε ;
τό γραμματάκι τοϋ καλοϋ 
ποϋ έχω έδώ — ϊδέτε.

Θεσσαλονίκη Αύγουστος 1922

Μά κυττάξετε 1 Άπ’ τά ύψη τοΰ γλαυκού Ί’ρελλοΟ 
| προβάλλει 

II βασίλισσα τής νύχτας μέ τ’ άσημωτά της κάλλη.
Τό καθάριο μέτωπό της σύννεφο δέ στεφανώνει 
Ι<’ οϋτ’ή νύχτα τό λαμπρό της δίσκο γύρωΟε θολώνει. 
Στήν περήφανη μετώπη μ ιας κολόνας ή σελήνη 
Ακτινοβολεί, μέ χρώμα μελιχρό τήν περιχύνει. 
Στήν κοιλάδα π’ ό καθάριος Κηφισσός τόσους αιώνες 
Σιγοπερπατά, φαντάζουν οί κατάμαυροι ελαιώνες. 
Τό θλιμμένο κυπαρίσσι, σάν πανύψηλη λαμπάδα 
Μπρός στό τέμενος σωπαίνει' κ’ ή περιχαρή σκιάδα. 
Μά κ’ή χουρμαδιά ποϋ δίπλα στό Θησείο άνασηκώνει 
Τόν περίλυπο κορμό της καί τούς κλάδους της ά- 

| πλώνει, 
Όλ’ αύτά σοϋ παρασταίνουν μιά πολύχρωμη ύπτασία 
Καί σέ συγκινοϋν. Ποιου τάχα θεατή τη φαντασία 
Δέ Οά μάγευαν: Τοϋ Αιγαίου τά πελάγη μακρυσμένα 
Μουρμουρίζουνε. Μά ξάφνω χίλια κύματα ώργισμένα 
Γαληνεύουνε κι’ ό κόλπο. σπιΟηροβολώντας βάφει 
Τόν απέραντο του κάμπο μέ ζαφείρι καί χρυσάφι. 
Καί τούς ίσκιους των ενώνουν τά νησάκια μέ τά 

| θάμπη 
Τοϋ πελάγου ποΰ τά βλέπει μέ χαμόγελο καί λάμπει.

Μά λησμόνησα ' Για πές μου, γιατί ή λύρα μου σέ 
( ψάλλει ; 

Ώ ' σάν δ ή κανείς εκείνο τό πανώρηο σου ακρογιάλι 
ΙΙώς μπορεί νά σέ ξεχάση ; Κάθε αλλ’ όνομα σβύνει 
Στ' όνομά σοιι έμπρός. ποΰ κάποια θεϊκή τό λ.ούζει 

I κρήνη. 
"Οποιος σ' είδε, ωραία Άθήνσ. σέ μιά δύση, στΰν 

[ αιώνα 
Έτυπώθη στήν ψυχή του ή ονειρευτή σου εικόνα. 
Σέ λατρεύω ! Α, μέ χωρίζουν τόσοι χρόνοι καί κοι 

| λάδες 
Καί βουνά κι' ας μέ μαγεύουν ή χιλιόκαλλες Κυ- 

| κλάδες 
Σύ ποτέ δέν είσαι ξένη στήν περίλυπη μου Μούσα, 
Τοΰ Κουρσάρου τό νησάκι κάποτ’ είχες.ΙΙώς ποθούσα 
Πάλι ελεύθερη μιά μέρα νά σέ ξαναχαιρετοϋσα !

ΛΕΩΝ. ΙΆΖΕΛΟΣ

Ο Ύ* Δ. A Κ Τ

Κάθε του λέξι ένα φλουρί, 
κάδε γραμμή γιορτάνι, 
κ' ούτε τοΰ Κροίσου ό θησαυρός 
για νά τ’ άλλάξη φτάνεί.

Έχω κι' ένα διαμαντικά, 
π’ αστράφτει ολόγυρά μου 
κΓ αυτό ’ναι ή λεξι «σ’ αγαπώ» 
—κορώνα στά όνειρά μου.—

ΣΙΊΕ1ΆΝΤΖ.Α ΤΩΝΗ

'() βαθύτατος εξερευνητής τοΰ σύμπαντος καθι
σμένος έκεϊ πάνω στήν ψηλότατη κορυφή, στρέφων 
τό βλέμμα οτ’ απέραντα διαστήματα άπό τή γή στόν 
ουρανό, καί άπό τόν ουρανό στή γή, εϊς σκεπτικήν 
στάσιν ύψηλότερα άπό τούς κοινούς θνητούς, ποΰ 
χάνονται καί έρευνοΰν στά σκοτάδια, είναι μορφή 
τόσο θαυμαστή καί γιγάντια πού τίποτα πιά δέν ά- 
ηίνει νά έπιΟυμήση κανείς. 'Ο Λα —Βίντσι γνώριζε 
πιό βαθειά άπ’ δλους τούς συγχρόνους του τήν φύ
σιν τών βράχων, τών βουνών, τήν αιώνια ζωή τους. 
Το «Εγχειρίδιο τής ζωγραφική: ξετυλίγει άδιάκο- 
πα, μέ πρωτοτυπία, τήν αληθινή μορφή τιον ορεινών 
τοπείων, διά τά όποία ή τέχνη τή: εποχής λίγο φρόν 
τιζε. Άπό τήν πείραν—μόνον οδηγόν τής τέχνης.

Θά μάθη ό κα’.λιτέχνης, πώς δέν πρέπει νά ζω
γραφίζονται τόσα γαλανό, τα βουνά τό χειμώνα σάν 
τό καλοκαίρι, γιατί σέ μακρυνήν ά.τόσιασιν φαίνον
ται νάχουν τά βουνά σκοτεινότερες τις κορυφές άπό 
τή βάση καί πώ: γειικώς τύ γαλανό χρώμα αυξάνει μέ 
ιήν άπόστασιν. όσο σκοτεινότερα είναι τά βουνά, ©ά 
ζωγραφίση τούς λόφους ντυμένους μέ λεπτό καί άχνό 
■χνούδι μέ τήν ξεχωρι»τή των βλάστησιν «Όσο 
πιό πολύ κατεβαίνει; στις ρίζες τοΰ βουνού, τά φυτά 
Bi'i.vui πιο δυναμωμένα καί πυκνά άπό κλαδόφυλλα. 
Καί αί πρασινάδες τους τόσον ποικίλοι, όσα είναι 
τά είδη τών φυτών πού τέτοιο δάσος αποτελούν. Πού 
άπ’ αύτά αί διακλαδώσεις είναι μέ διαφορετική πυ
κνότητα κλάδων καί φύλλων καί διαφόρων μορφών 
καί ϋψους. Καί μερικά μέ στενές διακλαδώσεις σάν 
τά κυπαρίσσια καί άντίθετα άλλα μέ κλαδιά σκόρπια 
σάν τή βαλανιδιά, καστανιά κλπ. Αλλα μέ λεπτότατα 
φύλλα, μερικά μέ αραιά σάν τό πλάτανο κλπ. Μερι
κά είδη φυτών είνε μαζί γεννημένα, χωριζώμενα άπό 
διάφορα μεγέθη διαστάσεων, καί άλλα ενωμένα, δί
χως διαιρέσεις μερών ή διαστήματος· Θά δείξη στις 
ψηλές κορυφές τών βουνών «τά χόρτα πού φυτρώ
νουν λεπτά καί λ ιγνό καί τα περισσότερα ξεθωρια
σμένα, ξερά καί ή αμμώδης καί άγονη γή φτάνεται άνά - 
μέσα στά ξεβαμμένα χόρτα, καί τά μικροσκοπικά φυτά 
αδύνατα καί γηρασμένα σέ ελάχιστο μέγεθος καί μι
κρά καί πυκνά κλαδιά, καί μέ λίγα φύλλα, ξεσκεπά
ζοντας άρκετά τις σάπιες κ' άγονες ρίζες πλεγμένες 
μέ τις πτυχές καί τά σχίσματα τών έγκαταλελειμένων 
βράχων πού γεννήθηκαν άπό τά κολ.οβομένα δέν
δρα, άπό τούς ανθρώπους καί άπό τούς ανέμους». Καί 
ακούραστος ό Δα Βίντσι ζητή στό νοΰ τοΰ ζωγρά
φου ένα πλήθος γνώσεων : Στή κίνησι τής γής, στή 
κίνησι τών ϋδάτων. στις μεταβολές τής σφαίρας, 
στις γυμνώσεις τών πεδιάδων, όλα μια μεγάλη 
ιστορία κοσμογονική, πού μέσα σέ αύτήν ή τέχνη 
χάνεται. Ηά τήν ξαναβρή ό καλλιτέχνης, έσκέπτετο ό 
Δά — Βίντσι, σάν Οάναι σταθερές σ’ αύτόν αί 
γνώσεις τής γής, πού αύιός ταξειδιώτης κατοικεί. 
Στόλισμα καί τροφή τών ανθρωπίνων διανοιών — 
ελεγεν — είναι ή γνώσις τοΰ περασμένου καιρού 
καί τής θέσεως τής γής.

Ήξευρε πώς γίνονταν πιό ελαφρό, πιό άποξενω- 
μένο τό μέρος εκείνο τής γής. πού άπ' αύτό είχε πε
ράσει περισσότερο νερό. Περιγράφει τά φυσικά 
φαινόμενα, μ’ έκείνη τη βεβαιότητα πού τοΰ παραχω
ρεί ή εύρεΐα μάθησί; του. Οΰτε ή επιστήμη σκοτώ
νει ποτέ σ’ αύτόν τήν ζωηρόν φαντασίαν καί τόν 
ποιητικόν ένθουσιασμόν. Αί βροχα'ι χτυπάνε τά; 
υψηλότερος ακρώρεια; χιονονιυμένες καί τά ποιά 

μια δέν φτάνουν τόσον, όσον αί όλίγαι σταγό
νες τή; βροχής προχωρώντας στήν άπορρόφησιν 
τής άγόνου κορυφής αρχίζουν τά παράγουν τά λεπτό
τατα κλαδιά πού άργοκινοϋνται. Βαστούν περισσότερο 
τέτοιες ακρώρειες είς τήν επιφάνεια παρά εις τάς ρί
ζας,όπου τά μανιασμένα ρεύματα τών συναθροισμένων 
νερών,αδιάκοπα κινούν τούς σκεπασμένους άπό φυτά 
λόφους, μαζί μέ τις πελώριες πέτρες, πού ροβολ.ών- 
τας γιά μακρύ διάστημα, <·>ς πού τούς οδηγούν εϊς 
μικρογραφικόν αμφορέα. Τά ρεύματα τών ποταμών 
κάνουν τί; όψεις τών βουνών πού λέγονται «άλυσος 
τοϋ κόσμου·. Τα ποταμάκια, αυξάνουν στό μέγεθος 
όταν αποκτούν κίνησιν, καί ζητούνε: τήν ευρύτητα 
τών κοιλάδων των, καί απ’ αύτό δέν ευχαριστούνται, 
φθείρουν τάς ρίζας τών πλαγινών βουνών, κλείνουν 
τις κοιλάδες, καί σάν νάθελαν νά εκδικηθούν, εμποδί
ζουν την πορείαν ενός ποταμού, τόν μεταβάλλουν είς 
λίμνην οπού τό νερό, μέ βραδύτατην κίνησιν φαίνε
ται ταπεινωμένοι·». Ούτε αί έπιστήμαι μπορούν νά 
είίρΟυν σοφώτερον εξερευνητήν άπό τόν \α Βίντσι.Σάν 
τόν Ι’καϊτε παρατηρεί τιήν φύσιν καί τόν σχηματισμόν 
τών βράχων, έρευνα τήν ζωήν καί τόν δρόμον τών 
σύννεφων στόν ουρανό, πού σκορπάνε τήν υγρασία 
στον άέρα, καί τραβιούνται άπό τόν ήλιο, ντυμένα μέ 
τό φώς του. έχουν κάποτε τήν οψιν πυκνών σκιερών 
βουνών. Παρατηρεί τήν πυκνότητα καί τήν άραιότη- 
τά τους πού μοιάζουν σάν κύματα πού χτυπιούνται 
στού: βράχους, καί στις ψηλές κορυφές, τό ψάξιμο 
καί κοκκίνισμά τους στή δύσιν τοΰ ήλιου, κατά τόν 
ορίζοντα, τήν ποικιλία τοΰ φωτός στις σφαίρες τους, 
μέ τήν ποικιλία τοΰ μέρους εκείνου ποΰ τόν παρα
τηρεί, τιήν τοποϋέτησιν τών σκιών είς τάς πρασινά
δα; τών δασών, εί ; τάς έξοχά;, σάν μεταξύ τους καί 
στόν ήλιο πάνε τά σύννεφα, τήν έξαφάνησιν καί τύ 
καταφύγιο πρός τό κέντρον τών δένδρων,σάν φαίνον
ται «φωτισμένα άπό τό άπειρο φώς τών ημισφαι
ρίων του».

1<αί μιλάει πάντα θαυμάσια γιά τά σύννεφα κά- 
του άπό φεγγάρι, διαφανή σάν είναι απομακρυσμένα, 
σκοτεινά σάν είναι κοντά, διά τούς άνεμους ποΰ ορ
μητικά σηκώνουν, ποΰ τά κινούν καί κατόπιν τά 
διαλύουν. Είναι τέλος, στόν Λα—Βίντσι, ή αγαπημένη 
μελέτη, ή έντονος αυτών τών πλανωμένων θυγατέ
ρων τών ουρανίων χωρών ή προχωρημένη επιστήμη 
δέν θά μάθη ποτέ νά εξάντληση, και ή τέχνη γιά νά 
ομορφήνη, Οά καλέση πάντα σέ βοήθεια.

Οί λόγοι εκείνοι τής φύσεως πού ό Λα—Βίντσι 
παρατηρεί είς τά απλά φαινόμενα, τόν οδηγούν είς 
τήν έρευναν τών μεγάλων καί πολύπλοκων φαινομέ
νων. Άπό τό ιδιαίτερον φέρεται εις τό γενικό. 'Από 
τιήν παρατήρηση τών πιό ταπεινών πραγμάτων, φέ
ρεται είς τή λύσιν τών τολμηρότερων προβλημάτων. 
Αρχισε άπο τό ιδιαίτερο, — λέει στόν εαυτό του,— 

άν θέλη; νά καταλάβης τή φύσιν. Άπό τις πρώτες α
λήθειες, περνάει στις τελευταίες. Αί παρατηρήσεις 
έπί τών κινήσεων τών κυμάτων, τόν ωθούν ν' άνα- 
ζητήσμ τά διάφορα φαινόμενα, τής διαδόσεως τοΰ 
ήλιου καί τοϋ φωτός, τάς αεροστατικός άρχάς. ΊΙ 
αρχιτεκτονική τοΰ Πύργου τοΰ Μιλάνου, τοΰ υπα
γορεύει τις βαθειές μελέτες τής πρσσόψεως. ΊΙ 
πτήσις τών πουλιών τόν κάμνει νά φαντασθή τιήν 
πτήσιν τοΰ ανθρώπου. Άπό τή σπουδήν τοΰ τοπείου 
κ ι.ί τοϋ εξωτερικού οργανισμού τών φυτών περνάει 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
στήν έρευνα τών νόμων .τοϋ κλονίζουν τήν εσωτε
ρική ζωή τοϋ φυτικού κόσμου. 'Από τά πειράματα 
τών άναβλίσεων τοϋ υδατος προέρχονται οί υδραυ
λικοί νόμοι πού εφαρμόζει στις μεγάλε; επιχειρή
σεις.

Αί μελετημένοι καί ά&ιάκοποι έρευναν είς τό άνα- 
τομικύν πεδίον, τίη ώΟοϋν εί; τήν άναζήτησιν τοΰ 
φυσιολογικού πεδίου. Οΰτω, άπό τή/ έξέτασιν τών 
ορυκτών καί τών κογχυλών, άπό τά λείψανα τής ά- 
πολιθώσεως άποφαίνεται διά τά; μεταβολή; τή; γή; 
είς τά; παλαιάς έποχάς. Προβλέπει τά; μεταλλαγή; 
είς τύ μέλλον, ώ; παλαιόντολόγος τοϋ καιρού μας. 
ΙΙαοατηρεϊ τύ αργό καί σταθερό θάψιμο τών άλτών

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ή θεία τέχνη τοΰ Μουσηγέτου Άπόλλω 
νος έωρτάσθη έφέτος εις τούς Βωμούς τής Καλ
λιτεχνίας έν Άμεο-.κ·/, μέ θαυμασίαν έπιτυχίαν. 
Ή Νέα ‘Γόρκη είχεν τά ευτύχημα πρώτη νά 
άκούση τήν μουσικοφιλολογικήν εσπερίδα τοΰ 
γνωστοτά του "Ελληνος καλλιτέχνου κ. Κων 
σταντίνου Νικολάου εις τά «Aiolian Hall». 'Ο 
κ Νικολάου προτού παράσχη είς τά ακροατή
ριο·/ δείγμα τής εξαιρετικής του τέχνης ώς 
άοιδοΰ καί έρμηνευτοϋ τών λαϊκών μας τρα - 
γουδιών, έκαμε μίαν προεισαγωγήν έπ'. τής 
Νεοελληνικής Μουσικής ή δποία, αύτή καί)·' 
έαυτήν, άποτελεϊ σημαντικόν φιλολογικόν γε 
γονάς είς τά χρονικά τοΰ Νέου Κόσμου.

Τό συμπέρασμα τής συντόμου διαλέξεως 
τοΰ κ. Νικολάου είναι δτι ή Νεοελληνική Μου
σική είναι απ' εύθείας κληρονομιά άπό τούς 
’Αρχαίους καί δτι ή κληρονομιά αυτή διετή- 
ρήθη καί μεταβιδάσθη άπά γενεάς εις γενεάν 
μέχρι τών ήμερων μας. ΊΙ ’Ασία καί ή Ευ
ρώπη κατά περιόδους, έπέδρασαν έπί τής 'Ελ
ληνικής Μουσικής, άλλ" εις τό βάθος της πα 
ρέμεινεν αΰτη ανεπηρέαστος, καθαρώς έθνική, 
γνησίως Ελληνική ! Τό καθήκον τών Έλλη · 
νων συνθετών καί τών Ελλήνων έκτελεστών 
είναι νά ξεκαθαρίσουν τήν αγνήν μας μουσι
κήν άπό τά καρυκεύματα τοΰ μουεζίνη καί τούς 
ήχους τοΰ Άσιάτου Έρωτοκρίτου, καθώς καί 
άπό τάς ύποβαλλομένας μελωδίας ποΰ ήλθαν 
άπό τήν Δυτικήν Ευρώπην.

Ή Ελληνική Μουσική, είπεν δ κ. Νικο
λάου, πρέπει νά ένδυθή τά πραγματικώς Ελ
ληνικά φορέματά της, ούχί δέ τά ξενικά τοι- 
αΰτα, δέν υπάρχει δέ αμφιβολία δτι θά λάμψη 
είς τό Παγκόσμιον μουσικόν στερέωμα. Αί άλη- 
θιναί Έλληνικαί μελωδίαι εύρίσκονται είς τά 
άπόμακρα λημέρια τών βουνών, δπου δ "Ελλην 
τραγουδούσε τά κατορθώματα τοΰ κλέφτη καί 
τό τσοπανόπουλο τραγουδούσε τήν αγάπην του. 
Ή έκκλησία υπήρξε σπουδαίος παράγων είς 
τήν διατήρησιν τής Εθνικής μουσικής. Τό 
μαρτυρούν τά άσματά της, τών δποίων ή μελω 
δική ηχώ «νανούρισε γενεάς γενεών κατά τό 
διάστημα τής σκληρά; δουλείας. Έν γένει, ή 
διάλεξις τοΰ κ. Νικολάου ήτο μία αληθής άπο- 
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πρύς τή θάλασσα, τή μετάΟεσιν τδν κέντρων τή; 
θάλασσας, βεβαιώνει πώς οί κορυφές τών Άπεννί- 
νων μιά φορά εύρίσκοντο μέσα οτά κύματα σάν 
νησιά, πώς μιά. φορά τά αλμυρά νερά σκέπαζαν όλες 
τις πεδιάδες. Η Μεσόγειος φαίνεται στύ Δα — Βίντσι 
σάν . ν πελώριον ποτάμι προωρισμένο μέ τόν χρόνο 
νά στεγνώσιμ Γά πειράματα έπί τών κινήσεων καί 
τή; φύσεως τών γήινων σωμάτων, εκτείνονται κατό
πιν είς τήν φύσιν τών ουρανίων σωμάτων. Καί τύ 
μάτι, πού όλα τά έςερευνά, βυθίζεται εί; τά αιθέρια 
διαστήματα, οπαυ λάμπουν τ' άστρα, καί σκεπασμένο 
άπ' όλους, στέκεται τό μυστήριον τοϋ σύμπαντος.

MAPI ETTA ΓI AN NO ΙΙΟ V A Ο Υ

κάλυψις διά τό ακροατήριο·/, τό δποΐον έσχη- 
μάτισεν οΰτω σαφή ιδέαν περί τής προελεύ
σεων καί έξελίξεως τής Ελληνικής μουσικής.

ΊΙ εκλογή τών τραγουδιών ποΰ έτραγούδη 
σεν, <·>ς καί δ ίδιος έξήγησεν, έσυμβόλιζον δλα 
τά είδη τής Νεοελληνικής μουσικής. Τό καθα
ρόν Δημοτικόν είδος. Τό είδος ποΰ στηρίζεται 
έπί τοΰ Δημοτικού καί τό είδος ποΰ είναι 3α- 
θειά έπηρεασμένον άπό τήν ξένην μουσικήν. Τά 
τραγούδια «Πέντε χρόνια έπερπατοΰσα», «Βλα 
χίτσα έκατέβαινε», «Μιά Βοσκοποΰλα αγάπη
σα», «Μά τί τό θέλει ή Μάνα σου τή νύχτα τό 
λυχνάρι» τού Diicotidr.iy, τό «Έβγα Ι’κόλφω» 
τοΰ Κουλούκη, τό «Μωρή κακή γειτόνισσα» 
καί «'Αμπέλι μου ΙΙαληάμπελο» τοΰ Ααυράγκα, 
έχουν βάσιν καθαρώς δημοτικήν, δηλαδή είναι 
έξειργασμένα έπάνω είς τό μοτίβο, τοΰ δποίου 
δ αρχικός συνθέτης είναι άγνωστος.

Έπίσης αί συνθέσεις τοΰ Συναδινοϋ «Ή 
Μάχη τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου» «Ό Μαγεμ- 
γένος» έχουν μοτίβο λαϊκόν, άλλ' εις τήν έπε- 
ξεργασίαν των κάπου κάπου απομακρύνονται 
άπό τήν Ελληνικήν των βάσιν.

’Εννοείται δτι έχρειάζετο ή δυνατή, ή χρω 
ματιστή, ή ευλύγιστος καί πότε είς ΰψη τενό
ρου άνερχομένη φωνή τοΰ κ. Νικολάου διά νά 
άντιληφθή τις καί τάς άρετάς και τά ελαττώ
ματα τών είρημενων συνθέσεων.

«ΊΙ Μολυβιτιώσσα» τοΰ κ. Καλομοίρη άνή 
κει είς τό είδος τής συνθέσεως ποΰ είναι έξειρ- 
γασμένη έπάνω είς τό Δημοτικό Ή Μολυβιώ- 
τισσα δέν είναι τραγούδι λαϊκό. Κατά τήν γνώ
μην μας τό τραγούδι αυτό καί ώς θέμα καί ώς 
σύνθεσις είναι άπό έκε’.να τά δποία, καίτοι ατο
μικής έμπνεύσεως, ή μπορούν νά σταθούν καί 
νά ζήσουν, παραλλήλως πρός τά Δημοτικά, 
μακράν βίον. Έπίσης «Τά μάτια» τού Λαμπε
λέτ είναι τραγούδι μέ πολύ·/ λυρισμόν καί ώς 
ποίημα καί ώς σύνθεσις, άναμφιβόλως δέ άντα- 
ποκρίνεται είς τό πνεύμα καί είς τάς απαιτή
σεις τής έποχής. Τό τραγούδι «Ζαφείρια είναι 
τά μάτια σου» τοΰ Ροδίου, είναι άπό τάς συν 
θέσεις έκείνας ποΰ θά ήμπορούσαμε νά όνομά 
σωμεν «διεθνείς». Στέκεται πολύ καλά είς τό 
σύγχρονο διεθνές σαλόνι, όχι ώς κάτι κλασι

κόν, άλλ' ώ; κάτι άνταποκρινόμενον είς τόν 
νευροπαθή έρωτα τής έποχής μας.

Τό καθαρώς Δημοτικό τραγούδι, τό γνή 
σιον είναι έμπνευσμένον και συνθεμένον καί ώς 
ρυθμικός στίχο: καί ώς μουσικός ρυθμός άπό 
τό σύνολον τοΰ λαοΰ. Ή έμπνευσίς του είναι 
βαθειά καί ή έπεξεργασία του είναι μακροχρό 
νιος. Επομένως άνταποκρίνεται είς τάς «θεμε 
λιώδεις» άνάγκας κάθε έποχής. Δέν σημαίνει 
άν υπάρχουν είς τήν ζωήν τών έθνών περίοδοι 
άνωμαλίας ψυχολογικής ώς είναι ν, σημερινή 
περίοδος τοΰ έθνους μας, δτε τό έθνικόν καλλι 
τεχνικόν ένστικτον είναι παραζαλισμένου άπό 
τάς ξενικάς έπιρροάς, κυρίως τής Χύσεως... Μιά 
τοιαύτη περίοδος «ψυχολογικής άνωμαλίας» 
γεννά καί ψυχολογικώς ανώμαλα ποιήματα, 
διηγήματα καί μουσικάς συνθέσεις, ποΰ φυσικά 
άποθνήσκουν δταν παρέλθη καί ή περίοδος τής 
νευροπάθειάς.

Σκοπίμως δ κ. Νικολάου έτραγούδησε πα

Σ Η Μ Ε I
11 ίοοπολιτείΐΛ τών φύλων. Όνέιρον "ερινή; ήμέ

ρας.— ΙΙολεμιζή έκθεσις.— Καί τέταρτον ’<28εϊον.

Κατά την ζναβεωρησιν τοΰ Συντάγματα;— 
ή όποια βαίνει χελωνοειδώ;—έπεδιώχΟη ν- ά- 
φεβή ανοικτή μία θύρα. όπως εί; το μέλλον εί- 
σελθη οι’αύτής είς τήν πολιτικήν ή ‘Ελληνίς. 
Έν τή κοινωνική δράσει κυριαρχεί με&' όλων 
τών τιμών. Είς το 1 Ιανεπιστήμιον φοιτά, είς 
τήν δημοσίαν υπηρεσίαν ύπεισήλθεν, εϊς τά; 
Τραπέζα; έπεξετάθη ό ποδόγυρος της, είς τό 
χαρτοπαίγνιο·/ ποντάρει, δέν μένει πζρζ ή ψή
φος. Ό ήγετη; τοΰ Λαϊκού κόμματος ίππυτι- 
κωτατα. κνελαοε τήν ύπεράσπισιν τοϋ όιρκίου 
φύλου, στηριχτείς κυρίως εί; τύ επιχείρημα ότι 
ή γυνή δεν εινε κατώτερα τοΰ άνδρός. Διαφέ
ρει, είπε, κατά τόν χαρακτήρα—δηλαδή υ
στερεί : —άλλα αύτό όεν πρεπει νά τήν στε- 
ρήση του δικαιώματος νζ άποφαίνζ,ται ίιά τά 
πράγματα τή; πατρίους. ΊΙ κ. ΙΙαρρέν Οά 
μειδιά, θριαμοευτικώς. 'Εκείνο ομιος τό όποιον 
εινε εζύχως χαρακτζρ-στικόν καί τύ όποιον βά 
συντελέσζ, όπως άργοπορήσζ, ή πρζγματοποίζ. 
σις τής πολιτικοποιησειος τή; Ελληνικός είνε 
ή αδιαφορία μεθ’ ής ήκουσεν αυτζ τό ίώρον 
τοΰ εκλογικού τζ,ς βαπτίσματος "Οχι μόνον 
ίΐέν ένήργησε, άεν έζήτζ,σε. <Έν έκινήθζ, 5ιά νζ 
το απόκτηση—καϋμένη Αγγλία ποΰ αί γυ
ναίκες έμαίνοντο ώρυόμεναι μετά βιαιοπραγιών 
είς πυκνάς διαδηλώσεις διά τήν ψήφον '. - αλλά 
καί τήν συξήτησιν έν τή Βουλή, ούτε πζρηκο- 
λούθησε ί'.ζν το ώραϊ'ον φύλον, πολλζΐ δέ κυ

ραλλήλως πρός τά γνήσια Δημοτικά τραγούδια 
καί τραγούδια συγχρόνου παραγωγής, άλλα 
βασιζόμενα έπί τοΰ λαϊκού μοτίβου καί άλλα 
έπί αμφιβόλων ξενικών ή μικτών μελωδιών. 
Μόνον οΰτω θά ήμποροΰσε νά Ιδη κανείς τήν 
ά/τίθεσιν καί νά έκτιμήση τό άξιον έκ'τιμήσεως. 
Ή συναυλία τοΰ κ. Νικολάου υπήρξε μία σπά
νιά ευκαιρία τέρψεως διδασκούσης καί έξυψού- 
σης τόν νουν καί τήν ψυχήν

Ή δεσποινίς θάλεια Διπλαράκου ήτις διά 
πρώτην φοράν ένεφανίσθη ώς καλλιτέχνις κλει- 
δοκυμβαλίστρια έπαιξε συνθέσεις Σοπέν, Μο- 
σκόβσκυ μέ πολλήν χάριν καί τέχνην.

Ό κλειδοκυμβαλιστής Maurice Eisner συνώ- 
δευσε μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν τόν κ. Νικολάου 
μολονότι είναι δύσκολο·/ νά συνοδεύση κανείς 
ξένα τραγούδια λαϊκά, ξένα είς τήν ίδτκήν του 
ψυχήν.

Β. ΚΛΝΕΛΛΟΣ

Ω Σ Ε I Σ
ρία·. εϋρον πρόωρον τήν απονομήν τής ψήφου, 
προτιμώσαι τζ όρια τής δικαιοδοσία; των έντό; 
τοΰ οίκου.

*
Βέλγο; φιλελλην μοΰ άνήγγειλεν ΐί'δησιν 

γρκφεΐσκν εις εφημερίδα τή; Λιέγης, έκφράζων 
ζμα τήν Ι7.Ζ7.Ί του διά τό άποκτημα τών 'Α
θηνών. Έγραφεν ή έφημερΐς, άγνωστον ποΟεν 
πληροφορηθεϊσα τήν . . . άνυπόστατον εϊ’δησιν, 
ότι είς τά; ’Αθήνας επανιδρύεται ό Κολωνός, 
ό κήπο; τών φιλοσόφων, ή ’Ακαδημία τοΰ 
ΙΓ/.άτωνος, άλλά τήν φοράν αύτήν «ύπό τά; 
πλατάνους τοΰ Ίλισσοΰ». « Κάποιοι Μαικήνα·.» 
γράφει «ιδρύουν 'Ακαδημίαν φιλοσόφων». <-)ζ 
την αποτελούν δώδεκα φιλόσοφοι — εγομεν τό
σους πολλούς ; — οί όποιοι <>·.' όλης τής ήμερα; 
ύπό τά σύσκια φυλλώματα Οά καταστρώνουν 
συστήματα διά νζ εΰρουν εΐ; την σκεψιν τήν α
ληθινήν ευτυχίαν. ΜαΟηταΐ Οά διδάσκονται, 
βιβλιοθήκη περιλαμοάνουσζ όλου; τού; ΐδίολυ- 
γους συγγράφει; τή; ύφηλίου Οά ίδρυΟή εί; τό 
ζσυλον αύτό τών σοφών.

Και ό αγαθός φιλέλλζ,ν άγαλλόμενος, μοί ΰ- 
πενθυμί,ει τον πίνακα τής Σχολής τών Αθη
νών τοΰ Ι’αφαήλου, τόν έν τώ Βζτικκνώ εύρι- 
σκόμενον. Καί γράφει : Εάν ή Ρώμη έχει εν 
αριστούργημα ζωγραφικό·/, αί ’Αθήνα; κέκτην- 
ται τόν ,ώντα οργανισμόν οστις καί κατέστησε 
τό όνομα των περίλαμπρον έν τή παγκοσμίω ε
πιστήμη ' Α; εύχηθώμεν νά έπανακτήσουν καί 
είς τούς πκρόντας χρόνους τήν κίγλην τή; με- 
γζλοφυί'α; ήν ε’χον καί κατά τούς] αρχαίους».



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Δέν ζ,θέ /.τ,οχ νά ·γχ/ίχνω τ',ν ενθουσιζ.σμον 
τοϋ θκυμχστοϋ τή; 'Ελλάδος ζ.ζί γ-f-'xj τζ; 
«I Ι-.νχκοθήζ.ζς». Ti ονειρόν του ζ; έςζζ.ολου- 
θζτζ, Μχ'-ζ.ζ,*α'·· άλλα κζί σοφοί, κ-
φχνοΰν ύπό τζ,ν σκιάν τζ; ΆκοοποΛίω;

*
Είς συνεχόμενα; εύρείχ; χΐθουσχς τού Ζζπ- 

πείου έγένετο έκθεσ·.; πολεμικών έργων τζ; 
στοζτιζ; Μ. 'Λσίκς, κυρίως φωτογραφιών με
γάλου μεγέθους, λίαν επιτυχών. 'Λνζπζρί- 
στχντχι έν χύτζϊς διάφοροι κινήσει; στρατιω
τικά·., σζ.ζ,νζί τής ζωζς τοΰ στρατοπέδου, το- 
πεϊχ, κατασκηνώσεις, πορεία·., όμιλοι πολεμι
στών, κζταλύμμζτζ, μάχζι, αιχμάλωτοι, μια 
όλύκλζ.ρο; έξελιζι; τ?,', Μικρασιατική; εκστρα
τείας, λίαν ενδιαφέρουσα- Έζετεθζ,σχν ζ.ζι 
έργα ζωγραφικής, τών κ. ζ. Βυζαντίου ζ.ζί 
1‘οδοκανάκζ, ύπζ,ρετοΰντων έν τω στρατώ, ω; 
.ζ.ζί τινζ γλυπτικά.

ΊΙ έκθεσις πρέπει έζ. περιτροπή; νά διοργα- 
νωθζ, ζ.ζί εΐ; άλλα; πρωτευούσζ; πόλεις τή; 
'Ελλάδος ζ.ζί εί; τζν Ευρώπην ζκόμζ. Ή αρ
μόδια στρατιωτική ύπζρεσία ελπίζομε» οτι θά 
λζ.δζ. ύπ’ όψει τζ,ς τζ,ν ύπό πολλά; επούει; 
επωφελή πρότασιν τή; «Πινζζ.οθζκζ;».

¥

’V ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ! ΤΕΧΝΑΙ

Ύπό τοϋ Λυκείου τών Έλληνίδων διωργανώθη 
γυναικεία καλλιτεχνική έκθεσις. Έξετέθησαν 78 ζω
γραφικά καί 3 γλυπιικά. τών κυριών Παπαδημάκη, 
Γεωργαντή, ΙΙρωτοπαπά, Χατζημιχάλη, ’Λλεξανδρί- 
δου. Άσπρογέρακα, Καραβία καί τών δεσποινίδων 
Λασκαρϊδου, Σαμοϊλη,Βουκίδου, Κοραπαύλου. Ήλιό- 
δου, ’Λναγνωστοπούλου, Ίωαννου, Κοντοπούλου, Οί- 
κονομίδου, Βλασοπούλου. Έκ τών έκτιιθέντων Ανώτε
ρα ήσαν αί χωρικαί τής κ. Παπαδημάκη, τό από
σπασμα τής κ. Γεωργαντή. ή χωρική τού Γρίκερι τής 
κ. Χατζημιχάλη, τό άποκρηάτικο τσάι τής δ.Χαμοΐλη. 
ή δενδροστοιχία τής δ. Λασκαρϊδου, ή έξοχή Ρώμης 
τής δ. Καραπαύλου, ό αεροπόρος τή; δ. ΉλιάδΟν, 
το σπιτάκι τή; δ. Βουκίδου.

—Εις τό Παρισινόν περιοδικόν «Τέχνη καί καλ- 
λιιέχναι» έδημοσιεύθη άναλυτικώτατον ιίρθρον τοϋ κ. 
κ. Γ, Σεάϊγ διά τά έργα τοΰ γλύπτου κ. Κ. Χημη- 
τριάδου.

— Συνεργεϊον καιαρτιοϋέν ϋ.τό τοϋ υπουργείου τής 
Παιδείας υπό τόν καθηγητήν κ. θ. Θωμόπουλον με- 
τέβη είς τήν Τήνον διά νά χύση είς γΟψον τά νέα 
έργα τοΰ Χαλεπά καί τά μεταφέρη εις 'Αθήνας. ’Ε
πιτροπή επίσης κατηρτίσθη όπως ένισχύαρ ΰλικώς 
τόν άτυχή καλλιτέχνην.

— Ό κ. Τόμπρος κατεσκεύασε τό πρόπλασμα 
άνδριάντος τοΰ Κανάρη. ΙΙαρίσταται ό πυρπολητής 
κατά τήν στιγμήν τής πυρπολήσεως, κρατών διά τής 
δεξιάς τήν άραάγην, διά δέ τής αριστερά; πρός ά
μυναν πιστόλιον.

— Ό κ. Θ. Θωμόπουλος έφιλοτέχνησε δαπάνη 
τοΰ Δήμου ’Αθηναίων έπιτύμβιον στήλην έπί τοΰ τά-

ΙΙοό τριών έτών είχομεν έν ’Αθήνα·.; «μονα
δικόν:·' Όδεΐον, δζ,λζδή όχι θζυμάσιον, χλλζ 
μόνον έν. Μερικοί καθζ,γζτζί ζπεσπάσθζ,σαν 
ζ.ζί ζπεζτζ,σζυ.εν δεύτερον, τό οποίον προοδεύει 
σημαντικά. Σχεόόν τζυτοχρονω; εκ τών ιδρυ
τών τοΰ Νέου Ωδείου ζπεσπάσθζ, εΐ; ζ.ζί ί
δρυσε·/ ίδιζ.όν του Ώδείον ΊΙδζ αγγέλλεται ή 
ϊδουσι; ζ.ζί τετάρτου Ωδείου, αΛζϊζ.οϋ». τή 
πζωτ'ΑτΛ'.χ ένό; . . . /ωλχίνοντο; μουσικού 
λαϊκή; χορωδίας. "Οτι υπάρχει άνάγζ.ζ, Ωδείου 
εί; 4 ζ, φοίτζ,σι; νά γίνεται δωρεάν, δεν υπάρ
χει αμφιβολία. ’Αλλά τοιοΰτον Ώδεϊον μόνον 
τό Κράτος θά ζ,το δυνατόν νά ίδρύσζ. όιότι α
παιτούνται χρήματα ζ.ζί οί ίδιώτχι μάλλον εί; 
έπι/ειρήσει; αποβλέπουν. Δι’ ενός τοιούτου Ω
δείου θά έλύετο ζ.ζί τό ζήνζ,μζ «ζ; Λαϊκή; όη- 
υ.οσίζ; ορχήστρα; ζ.ζί τή; Λαϊκή; χορωδία;.

'Λλλ' απόπειρα·. Λαϊκών Ωδείων χωρίς υ
λικά κεφάλαια ζ.ζί κατάλληλα πρόσωπα δεν 
είναι δυνζτόν νά έχουν ικανοποιητικά ζποτελε- 
σμζτζ. Ή μουσική μόρψωσις τοΰ λζοΰ δεν επι
τυγχάνεται ζλλω; ή διά συστηματική;εργασία;. 
Κατ’ αυτήν δέν τζ,ν 'ολέπομεν ύποφώσκουσαν 
καν.

\ΑΦΧ1Σ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ r
ιρου τού αειμνήστου Σ. Λάμπρου, έφ' η; παρίσιαται 
ή 'Επιστήμη προσβλέπουσα πρός τήν γην περιλύπως.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

ΊΊ κ. I. Γεννάδιος έδώρησεν εις τήν έν ΆΟή- 
ναις Αμερικανικήν Άρχ. σχολήν τήν έν Λονδίνιρ 
μεγάλην βιβλιοθήκην του έκ 50 χιλιάδων τόμων ώς 
καί πολυτίμους συλλογά; ιστορικών αντικειμένων.'Υ
πολογίζεται ή άξια τής βιβλιοθήκη; εί; 260 χιλιά
δας δολλαρίων.

Ό κ. Συνοδινό; εϊς πέντε διαλέξει; συναυ
λία; μά; παρουσίασε αρκετά παραστατικά τό 'Ελλη
νικό τραγούδι είς πέντε έκδηλ.όσεις αΰτοΰ. Τό δημο
τικόν, τό παιδαγωγικόν, τό λαϊκόν, τό επτανησιακόν, 
τό τεχνικόν. "Ολοι οί συνβέται καί τά γνωστότερα 
των τραγούδια παρήλασαν έκτε?εσθεντα απο τα; 
γνωστότερα; καλλιτέχνιδα; τοΰ άσματος καί .τούς 
κ. κ. Μπόταοην καί Τριανιαφύλλου.

—Έν τή αιθούση τοΰ «ΙΙαρνασσοϋ» ώμιλησαν κατα 
τον λήξαντα μήνα οί κ.κ. \ Καλόγερότουλο; περί των 
ήρωιδων τή; Έλλ. έ ταναστάσεω; μέ άπαγγελίαν σχε
τικών πρός τό θέμα δημοτικών ασμάτων ύ.τό τή; δ 
Μπεκιάρη καί προβολήν φωτεινών είκόνυιν, ο ζ. 1. 
Δραγάτσιι; ΐχων ι’>ς θέμα : Πώς έμανθάνομεν τα 
γράμματα ημείς, πώς έδιδάξαμεν αύτιι καί πω; διδά- 
σκομεν σήμερον τά παιδιά μας. ό κ. Ε. Χατζηίιοάν 
νου περί Αιθιοπίας μετ’ έπιδείξεως έργων τέχνη; καί 
πολεμικών αντικειμένων

— Κατά τόν Φιλαδέλφειον λυρικόν διαγωνισμόν, 
εΐσηγουμένου τοΰ κ. Καραχάλιου έβραβεύθησαν οί 
σύλλογοι τού κ. ΆΟανασιάδου «Καιρός πολέμου· 
καί «Ότανοί ώρε; περνούν· τού κ. Σπεράντσα, έ- 

πηνέθησαν δέ αί «Μικρές πνοές· τού κ Ιίετιμεζα 
Λαύρα. Είχον ΰ.τοβληθή 21 συλλογαί.

— Τρία μονόπρακτα πρωτότυπα έργα ϋ.τό νεαρω- 
τάτων,διά πρωτην φορτίν έμφανιζομένων,συγγραφέων, 
έπαίχθησαν εί; τό Κυβέλειον. Δύο κωμωδίαι τοΰ κ. 
Κροντηρα —Σύζυγοι Νούμερο δύο — κιί «'Αγάπα 
με οσον μπορεί;» καί έν δράμα «Ή Κίτρινη κουρ
τίνα» τού κ Δράκου.

— Προεκηρύχθη τό Κόντειον ‘Φιλολογικόν δια
γώνισμα πρωτοτύπων φιλολογικών πραγματειών. 
Προθεσμία ή 1 Φεβρουάριου 1923. Βραβεϊον χιλιό- 
δραχμον

— Ό έν Λονδίνιρ πρεσβευτή; τή; Ελλάδος ήγύ- 
ρασε τήν κλίνην έφ ής άπέθανεν είς Μεσο/όγγιον ό 
λόρδος Βύρων καί προσεχώς τήν αποστέλλει είς 'Α
θήνας. Επί τή εύκαιρία ναύτη δημοσιεύομεν άπο- 
σταλεϊσαν ήμΐν ίττό τοΰ κ. Ι'αζέλου μετάφρασιν μιά; 
θαυμασία; περιγραφής άθηνα ι κής δϋσεως, είλημέ- 
νης έκ τοΰ τρίτου άσματος τοΰ «Κορσάρου» έκτενοδς 
επικολυρικού ποιήματος τοΰ Βύρωνος. Τήν μετάφρα- 
σιν ολοκλήρου τού ποιήματος έχει φιλοτεχνήση ό κ. 
1 'α^έλος κατά τόν ρυθμόν τού δημοσιευομένου απο
σπάσματος.

'θ έν Παρισίοις Έλλην θεατρικός συγγράφει·; 
κ. Ζουρός ο μέ τό ψευδώνυμον Αρμόν έν συνεργασία 
μετά τού κ Πετροκοκκίνου γράψα; το «Άεροπλάνον 
καί άλλα έργα, έτιμήθη μέ τό παράσημον τής Λεγεώ- 
νος τής τιμής,

—Τό Έλλ. Ώδεϊον καί έφέτος διεκρίθη διά τάς 
προόδους του. ’ιδιαιτέρας μνεία; αξίζει ή έλληνικη 
καθαρώς συμφωνική συναυλία μέ ολόκληρον τήν 
ώραίαν «Συμφωνίαν τής Λεβεντιάς τού κ. Καλομοίρη 
συμπράξει μικτής χωρωδίας, ένα συμφωνικόν πρό
λογον απ' τή ζωή τοΰ Λαοΰ τοΰ κ. Λ. Σφακιανάκη, 
κάί τήν Δευτέραν Σουίταν δι’ ορχήστραν τού κ. Λαυ- 
ράγκα. Τά δυο τελευταία έργα, διά πρώτην φοράν 
έκτελεσθέντα. έκρίθησαν ευμενέστατα. Κατά τήν μου
σικήν έπίδειςιν τών τελειόφοιτων διεκρίθησαν ή 
κ. Κυπριώτου είς τό βιολί, ή δ. Λαμπρινοπούλου 
διά την όντως ΰπερφυσικήν φωνήν της, ή δ. Καίτη 
ΙΙρωτοπαπά άναδειχθεΐσα ή πρώτη'Ελληνί; άρπίοτρια 
«λαβοϋσα δίπλωμα, άνταξία μαθήτρια τής δ. Λουκία; 
Ιωάννου καί ή δ. Κ. Μπεκιάρη ή όποια καί είς 

την λυρικήν ποίησιν καί εί5 ιήν εύτράπελον έπέ- 
δειξε τάλαντον άξιοσημι ιωτον. Εις τήν έπίδειξιν τής 
δραματική; σχολή; είς τήν τάξιν τή; κ Δρακοπού
λου μετά πολλή; έπιτυχίας έπαίχθησαν μία σκηνή 
έκ τή; . Ήλεκτρα;», άπηγγέλθη ή τριλογία τών Ε
πιτύμβιων» τού κ. ΙΙαζ.αμά καί έπαίχθη τό μονόπρα- 
κτον δράμα τού κ. Άσπρέα <- Τό φιλί τού σκοτωμέ
νου» του ότοιου τά πρωταγωνιστούντα μέρη όιηρμή- 
νευσαν αί δεσπ. Λιλή Καλογεροπούλου καί Ε. Ξηρο- 
ταγάρου.

ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Απέθανεν ό λόρδος Νόρθκλιφ, έν ήλικία 57 έτών 
ο επιφανέστερος "Αγγλο; δημοσιογράφος. Κατήγετο 
ε; αστική; οικογένειας. Υιό; βιβλιοπιΰλου, έδειξε δε- 
καενεατής κλίσιν πρό; τήν δημοσιογρρφίαν, Ώνο- 
Ραύετο Χάρμσγουορί). Έν ήΛικίρ 23 έτών έξίδωκι 
τήν εβδομαδιαίαν έφημερίδα « "Ανσουερ;.. Τφ 1900 
έγένετο διευθυντής τοΰ «Νταίηλυ Μαίηλι». κατόπιν 
δέ διευθυντή; μεγάλου δημοσιογραφικού τράστ πε· 
ριλαμβάνοντο; τάς σ.ταυδαιοτέρα; ΆγγλικτΙ; έφημε
ρίδα, καί περιοδικά. Κατά τόν πόλεμον ώνομάσθη 
λόρδος διά τά; έξαιρετικάς υπηρεσία; του. Άκούρα- 

Ι'β^·επ1θθ·, καινοτόμος, ΰ.τήρξεν άφοσιωμένος 
είς τό έργον του έξ όλοκλήρου.

Μία είκων του μεγάλου Άγγλου ζωγράφου 
1’έϋνολδς έπωλήθη κατ' «ύτάς αντί 176,000 φρ. καί 
μία ιίλλη 7(1,000 φρ.

Μια είκων τού Ρόμνε·· άνήκουσα είς τήν συλλο
γήν τοϋ ’Αλεξάνδρου Λουμά έπωλήθη άντί (>0,500 φρ.

— Εί; Ίάπων φιλότεχνος Ματσουκάτα όνόματι 
έστειλε πρός τόν Γάλλον καλλιτέχνην Μονέ 800,000 
φρ. διά νά τοΰ στείλη εν έργον του τή; εκλογή; 
τού ίδιου καλλιτέχνου, ’() Ίάπων κατέχει 25 πίνα
κα; τού Μονέ, δστις· ήδη άγει τό 82ον έτος.

— Τό Συμβούλων τής Κοινωνία; τών 'Εθνών 
διωριοεν έτιτροπήν έκ δώδεκα μελών όπως μελετήση 
τό πρόβλημα τή; διεθνον; πνευματική; εργασίας. Ό 
κ Αϊνστάιν έζήτησεν όπως διωρισθή μέλος τή; επι
τροπής ταύτης.

— Άπέθανεν ό Γάλλο; ’Ακαδημαϊκό; Αιμίλιο; 
Μπουτρού. Έρευνηνή; περισσότερον τοΰ παρελθόντος 
>1 τού παρόντος, ήτο ό ποιητή; τής θετικωτέρα; έπι- 
στήμης. Εσπούδασεν εί; τήν Χάϊλδεμβέργην καί υ
πήρξε μαθητής τού Τσέλλερ, τού όποιου μετέφρασε 
τήν «Ελληνικήν Φιλοσοφίαν· είς τήν Γαλλικήν. 
Καθηγητής τή; φιλοσοφία; είς Μομπελλιέ καί Ναν- 
σύ. έκλήθη τώ 1888 είς τό Πανεπιστήιιιον τών Πα- 
ρισίων καί τώ 1914 έξελέγη ακαδημαϊκός. Μεταξύ 
τών μικροτέρων έργων του, αί μελέται του περί 
ΙΙασκάλ καί Ουίλλιαμ Τζαίημς είνε γνωστόταται. 
Αλλα έργα του « II φιλοσοφία καί ι’> Πόλεμος·, 

« II συνοχή τών φυσικών νόμων» καί αί «Μελέται 
έπί τής Ιστορίας τή; Φιλοσοφία;» έχουν μεταφρα- 
σθή είς πλείστας γλώσσας.

— Είς Λυών θά ίδρυθή Πανεπιστήμιου τή; Ερ
γασία;.

— Λύο θαυμάσιοι εικόνες τοΰ Ρέγκοσταντ ή μία 
παριστώσα τών ίδιον καί ή άλλη τήν σύζυγόν του, 
αιιΐ'ε; αποτελούν μέρος τών θησαυρών τού Ρώσσου 
πρίγκηπο; Γιουσούπωφ ήγοράσθησαν υπό "Αγγλου 
τινό; άντί 250,000 λιρών στερλινών.

— Είς τήν Οΰασιγκτώνα άνηγέρΟη άνδριάς τοΰ 
Δάντου.

- - —■ ♦ ·------

ΕΠΙΣΤΟΛΛI ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ ,

Ό τάφος τοϋ ΒηΙαρά
Εί; τήν «Ιΐινακοθήκην» τοΰ ’Οκτωβρίου 

191’1 είδον, ?τι β σεβαστός καθηγητή; Κος 
Κων. Ράδος γράφων περί Βηλαρά λέγει «Σαν 
vi μή έχη δίκαιον δ κ. X. (έννοών τδν κ. 
Χρτστοβασίλην), δστις διεβίβασεν είς τήν φί
λην «Πινακοθήκην», άς είχον δώση αύτφ πλη 
ροφορίχς περί τοΰ έν Τσεπελόβω υΤανάτου καί 
τής έκεϊ ταφής τοΰ μεγάλου ποιητοϋ 1. Βη- 
λαρ&. Λαμβάνω τήν τόλμην νά έιταναλάβω, 
δτι δ έξ Ιωαννίνων ποιητή; I. Βηλαρά; καί 
άπέ-Θανε κα· έτάφη εί» Τσεπέλοβον, ίνΐΐα ήδη 
είναι ή κλίμαξ τοΰ πρώην μέν δημοτικοί σχο
λείου, ήδη δέ Τσουφλείου φαρμακείου. Ταΰτα 
γράφων δέν έχω σκοπόν νά προσδώσω αίγλην 
τινά είς τό αιγλήεν Τσεπέλοβον, διότι οΰτε 
Τσεπελοβίτης, οΰτε τοπικιστή; είμαι, αλλά χά- 
ριν :ής άληβ-είας. Τδ πρώτον έμαθον ταΰτα 
τήν 23 ’Ιουνίου 1874 ήμέραν Κυριακήν έν 
Τσεπελόβφ, δπου είχον μεταβή πρδς έπίσκε- 
ύιν τών συγγενών μου, καί δή τότε έν τή οι
κία τοΰ μ. ’Αθανασίου Κέντρου, ήτις άλλοτε 
άνήκεν εί; τδν πάππον τοΰ σεβαστοΰ Καθη -
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

γητοΰ κ. Κ. Ι’άδου· είχον συνάχι)^ αρκετοί 
Τσεπελοβΐται έκ τών τά πρώτα φερόντων, καί 
άπαντες έκ τών τά ύπέρ πεντήκοντα έτη γεγο
νότων, οί έξής. Ό Σακελλάριος Παπά Ηεόδω 
ρος άποβιώσας ΰπερογδοηκοντοότης τώ 1892, 
ό ’Ιωάννης Ζαφειρίδηί πρώην έλληνοοιδάσκα- 
λος τότε δέ μουχτάρης, δ ’Ιωάννης Κ. Κέν- 
τρος, δ Πασχάλης Σιόμπολας, δ Κώστας Μπί- 
τσιος, δ Φίλιππος Κουσίδης, δ Κώστας Σιάρ- 
ζας, δ Γεώργιος Κουσίογλος, δ τότε ελληνοδι
δάσκαλος κ. Κ. Χρονίδης έκ Στολοβοΰ, κα1. ό 
έκ Σουδενών δημοδιδάσκαλος Ζαμπακιδης. Λό
γου δέ γινομένου περί διαφόρων μεγάλων τοΰ 
Γένους άνδρών άνεφέρθη καί τδ τοΰ Βηλαρά 
τότε δ Σακελλάριος Παπά Θεόδωρος είπεν, δτι 
δ Βηλαράς άπέθανεν έδώ είς τά 1822 ταφείς 
έκεΐ δπου τώρα είναι ή σκάλα τοΰ δημοτικού 
σχολείου, διότι τότε δλο αύτδ τδ μέρος ήτο 
Νεκροταφείον, καί έπειτα έγεινε τδ σχολείον. 
Ναί, ναι, άπήντησαν οί γεροντότεροι Φιλ. Κου 
σίδης καί Πασχάλης Σιόμπολας. Έτσι ήκού- 
σαμεν καί ήμεΐς προσέθηκαν, ο! I. Κέντρος, I. 
Ζαφειρίδης καί λοιποί. Ό Σακελλάριος έπανέ- 
λαδεν δτι ένθυμείτο τήν κηδείαν του, διότι ήτο 
δεκαετής περίπου. Ήλθε δέ είς τδ Τσεπέλοδον 
δ Βηλαράς, δπότε τά σουλτανικά στρατεύματα 
μαχόμενα κατά τοΰ Άλή άπέκλεισαν τά ’Ιωάν
νινα, άναγκασθεισών πολλών οικογενειών Ίω- 
αννιτών νά καταφύγωσιν είς τδ Ζαγόριον, 
δπως άποφύγωσι τά δεινά τοΰ πολέμου. Δέν 
είχε δέ συμφέρον τι δ Σακελλάριος νά ψευσθή 
τότε καί νά έπαναλάδη τά αύτά καί τήν 27 
Μαί'ου τοΰ 1890 ήμέραν Κυριακήν τών αγίων 
Πάντων καί ένώπιον τοΰ τότε Μητροπολίτου 
Ίωαννίνων καί ήδη Ήρακλείας κ. Γρηγορίου 
κατά τήν εϊς τήν σχολήν έπίσκεύίν του καί έν 
γένει πάντες οί Τσεπελοδΐται έξακολουθοΰσι νά

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ή πρό; εοοτασμόν τής έκζτοντζετηοίδος τή; 

Έλλην. έπαναστάσεως συστζθεϊσζ Κεντοική 
επιτροπή ύπό τήν τακτιζ.ήν προεδοείζν της Λ. 
11. 1 . τού πρίγκηπος Νικολάου έπεληφθη συ
στηματικής έργασίας κζί προμελέτη; του προ
γράμματος, το όποιον συνταχθέν ύπό τοΰ Γεν. 
γραμματέως κ Χαριτάκη ένεκρίθη ύπό της 
Εκτελεστική; επιτροπής. Κ’ζθορισθέντος έορτα- 
σίμου έτου; τοϋ 1930,— εκατοστής επετείου τής 
άνακηρύξεω; τής Ελλάδας ώ; ανεξαρτήτου Κρά
τους,— ύπάρχει οκταετές διάστημα. κατά τό 
όποιον Οά συντελεσθή ή άπαιτουμένη έργζσίζ, 
ώστε ο εορτασμό; νζ άποβή αντάξιος τοΰ πανη- 
γ υ ρ ι σ θ η σ ο μ έ ν ο υ γ ε γ ο ν ο’ το ς.

Εΐ; τρεις δέκα πενταμελείς ειδικά; έπιτρο- 
πά; άνετέθη ή ε’κτέλεσις τοϋ προγράμματος, 
ήτις θά γίνη κατόπιν έπιστζμένη; μελέτης, ώς 

οεικνύωσι τδ μέρος τοΰτο, δπου έτάφη δ Βη
λαράς. Τέλος πάντων πρός αποφυγήν πάσης 
συζητήσεως, άς άφήσωμεν ήσυχον καί άταφον 
τδν άθάνατον ποιητήν Βηλαράν μέχρις ού έμ 
φανισθή τις έτερος Άριμαθείας Ιωσήφ, ί’να 
απόθεση αύτόν έν καινφ μνημείφ,

(Ζαγόριον) Χιγάδες τή 22 Μα'ί'ου 1922.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣίΠΊΙΡΙΙΣ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΑΣ ΜΑΣ

Ό έν Ρώμη Ελληνιστής καί διευθυντής τοϋ 
Σλαυϊκοϋ τμήματος τοΰ Institute per Γ Europa 
Orientate κ. Λύρήλιος Ιίαλμιέρι άπέστειλε ήμίν τήν 
έξής επιστολήν Ελληνιστί.

Αξιότιμε κύριε,

Έσωκλείστως αποστέλλω απόσπασμα εκ τος 
Ιταλικής εφημερίδας «Tempo· περί τής νεοελ
ληνικής ποιήσεως. Θέλω νά γράφω ιστορίαν 
τής νεοελληνικής ποιήσεως καί να μεταφράσω 
τά καλλίτερα ποιήματα.

Σας παρακαλώ εϊς τήν «Πινακοθήκην» νά 
προσκαλέσετε τους νέους ποιητάς νά μοΰ στεί- 
λωσι τά συγγράμματα, των μέ βιογραφικάς ση
μειώσεις. Τοιουτοτρόπως δύναμαι να έργασθώ 
διά τήν έξάπλωσιν τοΰ Ελληνικού πνεύματος- 
διά τής νεοελληνικής γραμματολογίας είς τιήν 
Ιταλίαν.

Μετά φιλίας καί ευγνωμοσύνης
Dr- Λ. PALMIERI

via Xazionale 8ρ, Roma.

πρός τάς λεπτομέρειας. II ζ' επιτροπή, ή των 
'Εορτών, Οά μεριμνήση δια την Πανελλήνιον 
'Εθνικήν "Εκθεσιν τοΰ 1930, ήτις Οά περιλάβη 
εθνικά και ιστορικά κειμήλια, προϊόντα πλου- 
τοπζραγωγικά. έργα. εικαστικών τεχνών, καί 
κατά τήν διάρκειαν αύτής Οά τελεσΟώσι ψυχα
γωγικά·. εορτζί. ήτοι αγώνες, πζρζσ-.άσεις, 
συνζυλίζι. Ί’,κρίθη απαραίτητο; και ή ίδρυσι; 
’Εθνικού θεάτρου, δραματικού κζί μελοδραμα
τικού.

ΊΙ β’ ’Επιτροπή, ή τών Μνημείων. Οά ό
ρισα, τούς τόπους εϊς ου; θά ζνεγερθώσι μνημεία 
ή άναμνηστικζί στήλζι ή Οά έντειχισθώσι 
πλάκες. Έπίση; Οά μεριμνήση διά την συντή- 
ρησιν ιστορικών οικιών.

Άπεφζσίσθη ήδη ή εξαγορά έν Μεσολογγίω 
τού οΐκίσκου έν ώ διέμενεν ό ζποκεφαλισθεί; 

επίσκοπος 'Ρογών Ιωσήφ, τό οΐκόπεδον τή; 
κρημνισθειση; οικίας έν ή απέθανεν ο λόρδο; 
Βύρων, ή ύποστηρι'ις τών σω,ομένων προμα
χωνών τοΰ τείχους Μεσολογγίου, ή ζνίΐρυσι; 
πολυζνδρίου, έν εί'δει φάρου, εΐ: II. Μ’ζρρά, ή 
έςζγορά τή; έν Άδριανουπόλει οικίας, έν ή ύ- 
πεγράφη ή ομώνυμο; συνθήκη. ΊΙ έπιτροπή Οά 
μεριμνήση, όπως ψηφισθή νόμο; περ· εύπρεπείζ; 
κζί ώρζίσμοΰ ιστορικών τοπείων κζί ιινημείων

ΊΙ γ' ’Επιτροπή, ή τών Δημοσιευμάτων 
ώς έκ τής πολυσχιδούς έργασία; πρός συγ
γραφήν καί έκδοσιν έργων έν οί; νά. απεικονί
ζεται ή δρζσι; τού ’Έθνους κατά τό έκατον- 
τζετέ; διάστημα (18?! - 19?| διηρέθη εΐ; 
ύποεπιτροπάς, κποτελεσθείσζς έξ ειδικών δι’ 
έκαστον κλάδον προσώπων, ζίτινες ζργύτερον 
δυνανται νά συμπληρωθώσι. Προ; τούτοι; ένέ- 
κρινε τήν άγορζν ιστορικών έγγράφων περιλαμ
βανόμενων εΐ; τήν συλλογήν τοΰ ιστοριογράφου 
II. Ζερλεντη ώ; και την φωτογράφησιν χειρ·, 
γραφών κζί έγγράφων σπανίων, σχετικών προ; 
τήν Έπζνάστζσιν.

Αί ειδικά! έπιτροπαί κζί ύποεπιτροπζ! ζπε- 
τελέσθησαν έκ τών έξής:

'Επιτροπή Έοριων Πρόεδρος <Ί Γύηλζν- 
της. αντιπρόεδροι Α Ζζ.χζρίου, Δ. Λαυράγκας. 
γραμματεύς Γ. Άσπρέάς. μέλη οί κ. ζ. Κ. 
Ι’άδος, X Κανελλόπουλος, Α Δρζγούμης, Γ. 
Χζτζόπουλος. Α. Κριεζής, Γ. Λαμπελέτ, Γ. 
Φλώρος, Γ. Διζμαντόπουλος, Μ. Καμπάνης, 
II. Λύτρας. Υποεπιτροπή Έκθέσεως: οι πρόε
δροι τού ’Εμπορικού Επιμελητηρίου, τού Συν
δέσμου Βιομηχάνων κζί Βιοτεχνών. τής Γεωρ
γικής Εταιρείας, ό Διευθυντής τού τμήματος 
Ξένων καί Εκθέσεων τού ύπουργείου τή; Έθν. 
Οικονομίας καί ό κ. Λ Ζζχκρίυυ.

'll ίπιτροπ}/ ic3» Μνημείων άπετελεσθη 
εκ τών κ. κ. Λ. Μετζξκ προέδρου. Γ. Τσόχα 
καί Α. Όρλάνδου αντιπροέδρων. Ν. Μαυμομά- 
τη γραμματεως καί τών κ. Γ. Ίακωβίδου, Λ. 
’Αδαμάντιου, Λ. Ζάχου, 11. Κοντογιάννη. Η. 
Ι-Ιωμοπούλου. Κ. Δημητριάδου, Ε. Κρίϊζή, Κ, 
Ιΐζρθενη, Α Φιλαδελφέω; καί Σ. Ξενοπούλου.

Έπιιροπη ίημοοιευμάιιυν, Γ. Στοέϊτ πρόε
δρος II. Καρολίδης καί Χρ. 1 Ιζπζδ,πουλο; ζν- 
τιπρόεδροι, Γ. Σωτηρίου γραμματεύς κζί μέλη 
οί κ κ. Δ. Ι ρ. Κζμπούρογλους. X. Τσούντζ;. 
Κ. Ιΐζλζμζς, Λ. Άνδρεάδης, I Βλζχογιάννης, 
Σ. Κουγέας, Γ. Οικονόμου, Ι ρ. Ξενόπουλος. 
κζί Δ. Καραχάλιος.

Έκ τών ανωτέρω μελών, τή προσθήκη κζί 
άίλ.λων ειδικών, κατηρτίσθησζν ζί εξής ύποεπι 
τροπζι : 1) Κζτζλογρζφησεως καί αρχείων ; 
11. Καρολίδης. — I. Βλζχογιάννης. Σ. Κου- 
γίΧς· . , ν ,

ΙΙερισυλλογής κζί δημοσιεύσεω; ιστορικών 

ζσμάτων και μουσικών υ.ελΰν : II. Καρολίδης.
— I. Βλζχογιάννης. Κ. ’Ι’άχος. — Στ. Κυρία- 
κίδης. — Δ. Καραχάλιος.

Ιστορικών Λευκωμάτων : II. Καρολίδης. — 
Χρ. Γσούντα.ς. X. ΙΙαπαδόπουλος.— I. Βλζ- 
χογ.άννης. Γ.< Εκονόμου. — Δ Κζμπούρογλους.
— Γρ Ξενόπουλος.

'Ιστορία; καί Βιβλιογραφίας : II. Καρολίδης-
1. Βλζχογιάννης.— Σ. Κουγεας. - Γ. Χα.ρι- 

τάκης - Γ Σωτηριάδης. —II. Κζλογΐοόπουλος.
- Δ Στζμίρης.

Κοινωνικών κζί Οικονομικών Έπιστηαών ’ 
Γ. Στρέϊτ,--- Λ. Άνδρεάδης.— X. Σαρίπολος.

Κλασική; Φιλολογία; : Γρ Βερνζρδάκης.— 
Γ. Χζτζιδάκις. — Γ Γαρδίκας.

Φιλοσοφίας: Μ. Εΰαγγε/.ίδης. — Η. Βορρέζς.
Κ. Λογοθέτη;.
Χεωτέρζς ΊΤ/.ολογίζς : Σ. Μενάρδος. ~ Κ 

ΙΙζλζμζ;.- Γρ. Ξενόπουλος.—Λ. Μπούτουρζς.
Έκπζιδε ίσεως : Σ. Κουγεζς. — 11. Οικονόμου.

— Ν. Έξζρχόπουλος X. Καπετανάκη;
Εκκλησίας: Χρ. 11 ζπζδόπουλος. — Κ. Δυο - 

βουνιωνη;.— Δ Μπζλάνος.
'Αρχαιολογίας: X.. 'Γσούντα.ς. - Γ. Οϊκονό-

I ν’ >—I . — (oTZCLCJ.
Εικαστικών Τεχνών : Λ. Όρλζνδος. — Γ. 

< ι-.κονόμου. Θ. Θωμόπουλος. - Δ Καλόγερό- 
που λ.ος. — Λ Φ.λζδελφεύς.

Μουσικής : Δ Καραχάλιος.—1 Σζκελλζρί- 
δη; —Κ. Ίαχος. θ. Συναδινός

'Γυσικομαθ/,μ/τικών : Ί'. Χέγρης.— Δ. Αί- 
γινήτη;.—Γ 1‘εμούνδος. — Η. Σκούφος —Μ. 
Στεφανίδης.

Ιατρικής: Μ. Γερουλζνος.— Λ. Καββζδίζς.
— Λ. Κοΰ,’ης.

Αί έπιτεοπαί ζύται θά. καταρτίσουν τά. δια
γράμματα τών γενικών ιστορικών επισκοπήσεων 
τή; γενομένζ,ς έργζσίζ; έν Έλλάδι εΐ; του; 
ανωτέρω κλάδους τή; έπ.στημονικής ζωής, αΐ- 
τινες τμηματικοί; ύπό ειδικών συγγρζφόμεναι θά 
έκδοθώσι κζί θά. ζποτελεσθή οΰτω πλήρες, όσον 
ένεστι, κάτοπτρον τή; πνευματικής παρ' ήμίν 
κινήσεως κζτά. τον α’ αιώνα τή; 'Εθνική; ΙΙζ- 
λιγγενεσίζ;

0 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

Έπί τή, συμπληρώσει έτου; άπό τής ιδρό- 
σεως τού «Συνδέσμου Ί'υχζγωγίζ; τό'ιν Ιίολε 
μιστών» διζτελούντος ύπό την έπίτιμον προε- 
δρείαν -ής Λ. Β I. τής πριγκηπίσση; Έλισ- 
σάβετ καί ύπο την έποπτείζν τού ύπουργείου 
τής ΙΙεριθάλψεως, ύπεβλήθη ύπό τοϋ Διοικ 
Συμβουλίου εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών
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μελών έζτενή; λογοδοσία, έγχιιθεϊσζ πζμψη- 
Οΐί ύπ’ αύτής. Έκ τή; έζθέσεως των τ.ζτ.-.ν.·.·· 
αένων ζχταφχίνετζι ή πληςη; ζωή; όβζσ·.; τοϋ 
Συνδέσμου. οστις είογάσθη μετά πολλοϋ ζήλου 
ποός έξυπηφέτησιν τών μαχητών, ό·.ά τής ά- 
ποστολΖς βιβλίων εΐ; τδν έν τώ Μετώπιο ι
δίως Ι-Έάζης καί Μ. Ασίας στρατόν, ώς κχ·. 
δ·.ζ τή; διοογανώσεως συναυλιών ει; τζ νοσο
κομεία χάφ.ν τών τοχυματιών.

Σύντομον πεβίληψιν παοέχομεν. ΐνζ εύού- 
τεεον γνωσθή, πόσον ευτυχή; ύπήοξεν < πατρι
ωτική ιδέα, ήτις ένέπνευσεν εις επίλεκτα μέλη 
της 'Αθηναϊκή; κοινωνίας τζ,ν ϊδρυσιν τοϋ είοη- 
μένου Ψυχαγωγικού Συνδέσμου.

¥
Κατά τούς προηγουμένου; πολέμου; πχρετη- 

ρήθη μία έλλειψις σημαντική. Η ψυχαγωγία 
τοϋ πολεμιστοϋ. Καί πζοάπονα διετυποϋντο 
συχνά ύπό τών στρατιωτών διότι δέν τοΐς έδι- 
δετο τό μέσον - πρό παντός τό βιβλίον —νά ζχ- 
τζν.ζήσουν τήν ανίαν των, έν άνζμονή παοαμε- 
νόντων. ΊΙ ιδιωτική πρωτοβουλία άπεόείχθη 
ανεπαρκής, πρώτην δέ φοράν σηστηματιζώς όρ 
γανώθη παρ' ήμϊν διά τοϋ Συνδέσμου ή ψυχα
γωγία τοΰ στρατιώτου ζζί ένισχυσις ούτοι τή; 
ψυχική; του διαθέσεως. ήτι; τζ μάλιστα συν 
τείνει καί εΐ; την τόνωσιν τοϋ ήθιζοϋ συναισθή
ματος.

Δύο ύπήοξζν οί ζύριοι σκοποί τοϋ Συνδέ
σμου. ϊ II αποστολή βιβλίων καταλλήλων 
εις τό στράτευμα ζαΐ 2.1 ή διοργχνωσι; συναυ
λιών εις τά στρατιωτικά νοσοκομεία 'Αθηνών 
ζαΐ Πειραιώς. ΙΙρό; τούτο ό Σύνδεσμος διηρεθη 
εΐ; δύο τμήματζ. Τό φιλολογικόν ζαΐ τό μου
σικόν. Έκαστον δ' έξ αύτών κατενειμε τά; ερ
γασίας του εί; ειδικά; έπιτροπάς.

Ίο φιλολογικόν τμήμα μέ πρόεδρον τόν κ. 
II. Καλογερόπουλον, αντιπρόεδρον τόν κ. X. 
Άνδροΰτσον καί γραμματέα τόν ζ. Α Κουρ- 
τίδζ,ν είργάσθη δραστηρίω; διά τόν έλεγχον 
τών βιβλίων, άτινα προσεφέρθησζν ή ζγορά- 
σθησαν, διά δε τήν αποστολήν είογάσθηοχν 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ γεν. γρχμμχτέω; πολ- 
λα· κυρία·, καί δεσποινίδες. Διά τόν τρόπον τής 
αποστολή; έζοπίασεν πολύ ή έπιτροπή όπως 
ύπερνιζήσγ τά; δυσχερεία;, εναντίον τών ο
ποίων προσέκοουον αί προσπάθεια! της, οπω; 
υθάνουν τά βιβλία εΐ; τόν προορισμόν των.

Ό Σύνδεσμο; κπέστειλεν βιβλία εϊς Μακε
δονίαν 2.050, είς Ήπειρον 2.8OU, εϊς Θράκην 
5.600, εί; Μικράν 'Ασίαν 26.000, εί; ναυτικά 
αγήματα 1.2‘Η), εί; στρ. νοσοκομεία 1.450, 
ύνομζστικώς εί; στρζτιωτα; 2.06'1. ήτοι έν 
άλω 41.160.

Εΐ; τον αριθμόν κύτόν δεν περιλαμβάνονται 
τά φύλλα περιοδικών και εφημερίδων, ών έπα- 
ζριβώ; δέν δύναται νά ζζθορισθή ό αριθμό;, 

άλλ’ ύπερέίησζν ασφαλώς κατά τό τετραπλά
σιον τόν χοιθμόν τών βιβλίων. Έκτος τουτου 
καί αλλα είδη : δελτάρια εικονογραφημένα, ε
πιστολικό; χάρτη; καί μάλλινα περιλαίμια ά- 
πεστάλησαν.

Ό Σύνδεσμο; κατάρτισε βιβλιοθήκην έκ 
τών πολλαπλών βιβλίων καί άλλων σπανίων ή 
ειδικών βιβλίων, μή καταλλήλων προ; τέρψιν. 
'<» σκοπό; τή; βιβλιοθήκη; σχετίζεται με την 
μελετωμένην ΐδ;υσ·.ν ύπό τοϋ Συνδέσμου μονίμων 
βιβλιοθηκών εί; τά στρ. νοσοκομεία καί άργό- 
τερον βιβλιοθηκών εί; τούς στρατώνας. Ή βι
βλιοθήκη αριθμεί ήδη περί τού; 2.51)0 τόμου; 
καί ικανόν αριθμόν περιοδικών.

Ό Σύνδεσμος προεκήρυξε καί διαγωνισμόν 
πρό; σύνταξιν ειδικού διά τόν "Ελληνα στρα
τιώτην βιβλίου, προσεχώς δε θά ύποβληθή ή 
κρίσις τή; ελλανοδίκου επιτροπής. Διά τών δια
γωνισμών θά άποκτήσγ, βαθμηδόν ό στρατιώ
τη; βιβλία χρήσιμα καί συγχρόνως επαγωγά.

Έπίσης διοργάνωσε τό φιλολογικόν τμήμα 
καί διαλέςεις χάριν τών τραυματιών, με ομιλη- 
τά; τού; κ ζ. I. Δραγάτσην και Δ. Κζλογε- 
ρόπουλον.

Τό Μουσικόν τμήμα με πρόεδρον τόν κ. Δ. 
Λζυράγζαν. αντιπρόεδρον τόν κ Ν. Λάβδαν, 
γραμματέα τόν ζ. Ν. Δέλλιον καί εφόρους τά; 
δεσποινίδα; Σμ. Γεννάδη ζζί Άργ. Γκίνη δι- 
ωργάνωσε συναυλίας καί έορτάς, συμμετοχή 60 
πεοίπου καλλιτεχνών. διπλωματούχων καί τε
λειόφοιτων άμφοτέρων τών Ωδείων. Έδόθησαν 
μέχ;ι τοϋδε κατ’ έπζνάληψιν εΐ; τά στρχτιωτ. 
νοσοκομεία 'Αθηνών καί Ιίειραιώ; 37 συναυ
λία·.. μέ προγράμματα ζποτελούμενα έξ 'Ελλη
νικών αποζλειστικώ; συνθέσεων. Έκτος αύτών 
έδόθησαν έξ παρζστζσ-ι; θεάτριζα·. καί κινη
ματογραφικά!, ζζί έξ έορταί καλλιτεχνικά·., μία 
εί; τά «'Ολύμπια» ζζί πέντε εϊς τό Δημοτικόν 
'■•έατρον. Κατά τζ; περισσότερα; έ; αύτών ύιε- 
νεμήθησαν εΐ; του; τραυματία; ύπό κυριών του 
Συνδέσμου διάφορα, δώρα, γλυκίσματα, σιγάρζ, 
βιβλία, δελτάρια κλπ.

Εί; τάς διοργανωθείσζς ύπό τοϋ Συνδέσμου 
συναυλία; καί παραστάσεις έλαβον μέρος εύγε· 
νώ; προσφερθέντ·;. οι έςής:

Αί κυρία·. Βούλγαρη, Ιίαλτετσιώτου, Γερμα
νού, Ζερζρδ. Κρανιώτου, Φραγκουδάκη.

Αί δεσποινίδες 'Αγγελινίδου, 'Αγέλαστου, 
Άμπελζ. ’Αποστόλου, Γεννάδη, Γρηγοράζη.Ζζ 
μάνου, Ηεοφιλκ.Καλλέργη, Κωνσταντίνου, Κζ- 
λογεροπούλου, Κυπαρίσση, Λαλαούνη, Λαμερα, 
Μπεκιάρη. Μζρζέτου, Μζυρογένου;, Μζμουνζ. 
Μ. Χικολαίδου, Τζ. Νικολαίδου, Οικονόμου, 
ΙΙίσσα, ΙΙζπζπζναγιώτου. Πλυτα, ΙΙετροπου- 
λου. ΓΙαναγοπούλου, Πατούσα, Γουμπέν. Στρα
τού, Τάντη, Τσαγγρή, Φιλιππίδου.

Οί κύριοι 'Λλμπερτης, Άγγελίνκς, Βζλτε- 

τσ.ω-.ης. Ζ.χλλώνη;, Βουτσινζ;, Βχρβογλη;. Βο
λάν/;. Κζίσζρης. Καλλιγζ;, Κούλχς, Κωνστζν- 
τινίδης, Κουτζίζ;, Κζυράγζζ;. Λάβδα;. Λυ- 
ζούδης, Λομπιάγζο. Μαρτίνο;, Μηλιζδης. Ξη- 
ρελλη:. Ξζνθόπουλο;. 11 ζπζδημητρίο >. ΙΙετοό- 
πουλος. Σιγά/.-.·;, Φζρζντζτος, Χιλιαδάζης.

Έπίσζ; μετέσχον οί ηθοποιοί ζ. ζ. Ίζκωβί- 
ύη;. Γζβριηλίδη:. Μζ.ΐκος. 'Ιζλμύρκ;. Φιλιπ
πίδη; ζζί αί κυρία·. Μουστάκα ζζί Κούρμη. Τών 
συναυλιών με.-έσχεν κατ’έ πανάληψ.ν ή «Άΰη- 
νζϊκ/, Μζνδολινζτζο. Τίπίσης δε ή χορωδία τοϋ 
του Ιίειραίζοϋ Συνδέσμου, τό Λύζειον τών Έλ- 
ληνίδων. ή Έλληνογαλλιζη σχολή Μεταξζ 
καί ή λαϊκή ορχήστρα τοϋ ζ. ΙΙαύλοβιτς.

Τά μέλη τοϋ Συνδέσμου ζνήλθον είς 223. 
Έκ τούτων 120 κυρία·, καί δεσποινίδες. |()3 
κύριοι.

Η πολυσχιδή; καί έπίπονο; εργασία τοϋ 
Σύνδεσμο > ήτις άπήτει πο/.υάριθμον προσωπι
κόν. διεςηχθη. πλν,ν εξαιρετικών τινων ά·ζοιίών 
δι' εκτάκτου; ύπζρεσία; κυρίως μεταφορικά;, 
άνευ έμμισθου προσωπικού. ΙΙρό; τοϋτο είργά- 
σθζ,σαν ύπο τήν άμεσον έπίβλεψιν τοϋ Γεν 
Γραμματέω; κ. Δ Καλογεροπούλου ικανό; αριθ
μό; κυριών ζζί τεσσζρε; στρατιώται, ζποσπα- 
σθεντες διά τοϋ φρουραρχείο j είς την ύπηρεσίζν 
τών γραφείων τοϋ Συνδέσμου.

ΊΙ οικονομική διαχείρισι; παρουσιάζει ικα
νοποιητικά αποτελέσματα.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

I. Ν- Σ I Δ ΕΡΗ Έν Άθήναις
τ«5

ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ

ΤοΟ Ζ. ΔΗ Μ 1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Λι αλέσεις τύπ<»·» ζυ.ί λ<»γίων.

Διά τό άρτι έκδοθ-έν νέον έργον τού Διευ 
Ίυντοϋ τή; «ΙΙινακοθήκης. κ. Δ. I. Καλογε
ροπούλου έγράφησαν εύμενέσιαται κρίσεις είς 
τόν Άιθ-ηναϊκόν καί τόν έν τώ έξωτβριχώ τύ 
Ίον. Άναδημοσιεύομεν χαρακτηριστικά τινα 
αποσπάσματα περί τή; άξια; τόν ύπό τού ήμε 
τέρου εκδοτικού οίκου έκδοθέντος εί: κομψόν 
τομίδιον έργου, ώς κα: περιζοπάς έξ έπιστο 
λών γνωστών λογιών, πρός τόν συγγραφέα.

Τό «Τί σκέπτομαι» άποτελείται άπό σει
ράν αποσπασματικών σκέψεων έλαφρά; φίλο 
σοφίας. Ό συγγραφεύς έπέτυχεν έν πολλοί; 
νά συγκέντρωση τούς στοχασμού; του μέ θαυ
μαστήν ’Αττική? χάριν, ώστε νά χαθτστά τό

Τζ έσοδα ζν/λθον εί; 'i<S,500.65 δρ. ΊΓ 
τοι έξ εκτάκτων εισφορών δρ 2(),Οΐ 1.60 έκ 
συνδρομών τών μελών I.3S.',, έκ λαίκοϋ ερά
νου ι<), |Ι)6 0·> έκ παραστάσεων ζζί συναυλιών 
(καθαρόν κέρδο;) 16,937-70.

Τά έξοδα άνήλθον ει; δ; 2i, Bill· ί;ύ Ήτοι: 
Έπίπλωσις ι ’Αξία κλειδοκύμβαλού ί,.51.10 
Εςοόα συναυλιών ζζί παραστάσεων διά του; 

τραυματία; άνευ εισόδου» 3,932.60 Ά-οτά 
βιβλίων 3.3’|Ο.25 Ί-ίξοδα γραφείου !<,6Ι0.|Ί) 
Έντυπα 9 ίΟ. Ιίεριστήθιζ στρατιωτών 696.50. 
Μεταφορικά καί άμοιβζί 930.

Ήτοι : περίσσευμα δρ. 24,00 1.20 ζζτατε- 
θειμενον έντόκω; εί; τήν Εθνικήν Τράπεζαν. 
Εκτο; τοϋ ανωτέρω χρηματικού ποσού δέον 

νά ύπολογισθή ή αξία τή; έπιπλιόσεω; καί τό 
μόνιμον υλικόν δρ. 7,50'1 ζζί ή αξία τών βι
βλίων τή; βιβλιοθήκη; δρ. 5,000. Συνεπώς ή 
περιουσία τοϋ Συνδέσμου κινητή καί ακίνητος 
ανέρχεται εί; δρ. 36.501-20.

★

Έκ τή; λογοδοσία; ταύτη;, ήτις έν πάσχι; 
τζΐ: λεπτομερείαι; εκτίθεται εί; την ύποβλη- 
θεισαν έκθεσιν πεπραγμένων, καταφαίνεται ή 
λίαν επιτυχή; δρζσι; αυτού, όφειλομένη εί; τόν 
ενθουσιώδη ύπερ τών πολεαιστών ζήλον τιυν 
πλειστων μελών, πρό; τά όποια το ύπό τήν 
προεδρείαν τοϋ κ. X. Μζλανδρίνου Διοικητικόν 
Συμβούλιον θερμά; έκφραζε·, εύ/ζριστίζς.

βιβλίον του όχι μόνον ένδιαφέρον, άλλά καί 
λίαν εΰχάριστον.

Ελεύ&ερον Βήμα..
"Ενα κομψοτυπωμένο βιβλιαράκι γραμέ- 

νο μέ πολύ κέφι καί χάριν, γεμάτο άττικόν 
άλα; ποΰ θά έζήλευαν καί παλαιότεροι καλό: 
εϋθυμογράφοι... ΙΙερνά κανείς μιά fipa αρκε
τά ευχάριστη καί 5χοπη, χωρίς δηλαδή νά 
καταναλίσχη διόλου πνεύμα ό αναγνώστης, α
φού τό βρίσκει αφειδώς χυμένο στές σελίδες 
του. Καϊ θαρρώ πώς αύτό αποτελεί κα: τήν 
πειό μεγάλη έπιτυχία του.

Ε. X. Μ «Έφημερΐς Συξηζήαεων-
λΐ σκέψεις τοΰ κ. Κ. γραμμέναι όλα: μέ 

πολλήν εύφυίαν καί χάριν, άποτελοΰν μίαν 
ώραίαν συγκομιδήν μακράς πείρας καί φιλοσο
φική; παρατηοητικότητος τοΰ καθ’ ήμέραν 
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βίου, ή όποια χωρίς φόβον νά παραουρί'ή ύπό 
τοΰ χρόνου, θά παράμείνη πάντοτε νωπή,πάν
τοτε ανθηρά καί άρωμα άποπνέουσσα.

Μοϋσαι,, Ζακύνθου.
'Ο νέος τόμος τοΰ ποιητικού λογογράφου 

βιακρίνεται διά τήν λεπτήν παρατί'ρησιν κα! 
χάριν. Περιέχει έντυπώσεις άποκρυσταλλωμέ- 
νας είς όλίγας αλλά περιεκτικάς γραμμάς καί 
είς ύφος λίαν έκφραστικόν. Είς τόν τόμον τού
τον δ κ. Κ. περιέλαβε κα! μίαν σειράν περιέρ
γων άφηγήσεων ύπό τόν τίτλον « Από τόν Ού 
ρανόν καί τήν 1'ήν». ’Αποτελούν σύντομα πε 
ζογραφήματα καί θέματα καινοφανή, άλληγο- 
ρικούς θρύλους, άξιους πολλής προσοχής.

α'Αοτραηή„.
Τρεις άνθρωποι σήμερον έχουν τήν ιδιοφυ

ίαν τήν όποιαν θά ήμπορούσαμε νά ονομάσω 
μεν αποφθεγματικήν Ό Καμπούρογλους τών 
«Θρύψαλων», δ Πολύβιος Δημητρακόπουλος 
τών «Διαθηκών» καί δ Καλογερόπουλος τοΰ 
«Τι σκέπτομαι». Οί άλλοι λογοτέχναι μας λη
σμονούν συνήθως δτι τό λακωνίζειν έστί φίλο 
σοφείν... Όμολογουμένως αί περισσότεραι σκέ 
ψεις τοΰ κ. Κ. είναι όρθαι, ώραίαι κα! πρώτο 
τύποι. Τό σύνολον τερπνόν, διδακτικόν κα! 
πάντως άξιανάγνωστον. «Ά&ήναι».

ΙΙεριέχει σκέψεις ποΰ έγράφησαν μέ με- 
γάλην δύναμιν καί μέ άφθαστον παρατηρητι
κότητα. Δέν αρκεί κανείς νά ξέρη νά σκέπτε 
ται, πρέπει νά ξέρη καί νά διατυπώνη τήν κάθε 
σκέψιν. Αυτά κατώρθωοε χωρίς άμφιβολίαν, 
δ γνωστός τής πέννας χειριστής κ. Κ. καί δύ· 
ναται κανείς άξιόλογα νά είπή βτι άν άλλα 
βιβλία κρίνονται άξια νά διαβασθώσι, τό δι
κό του «έπιβάλλεται νά τό διαβάση κανείς».

""Παντογνώστης,,
Τό «Σκέπτομαι» είναι μιά έξυπνη πρωτό

τυπη καί δροσοβολημένη Κοινωνική Διαθήκη, 
μιά νεοελληνική, ’Αριστοφάνεια, ώραιότεχνη 
καί ώραιόσκεπτη.

Τ. Δημ. "Ε&νικός κήρνξ,, Ν. Ί’όρκης.
Υπέροχα φιλολογικά καί χιουμοριστικά σκί

τσα τής ζωής. Μέ πολύ λεπτό πνεύμα, κάθε 
τρίγραφος δρισμός και σκέψις τοΰ κ. Κ είναι 
τέλεια καί πρωτότυπα χαρακτηρισμένα κα’ 
ζωγραφισμένα μέ φιλολογική μαεστρία.

Τά “Πανελλήνια,,.
Θαυμάζει κανείς περισσότερον 5,τι δέν ή μ 

πορεί νά κάμη. Θαυμάζω κ' έγώ τά γνωμικά 
τοΰ κ. Κ. έπειδή ποτέ δέν θά ήμποροΰσα 
νά γράψω δλόκληρον βιβλίον μέ γνωμικά.

Γρ. Ξενόπουλος Ε&νος.,.
Τδ «ΤΙ Σκέπτομαι» έγκλείει μέσα στάς 

κομψά» του σελίδας έκλεκτόν απάνθισμα τών 
σκέψεων τοΰ άκουράστου, αλλά καί έξαιρετι 
κώς πνευματώδους συγγραφέως του, ιός δείγμα 
μικροσκοπικόν τοΰ 8λου του έργου, τό όποιον 
άν ποτέ περισυλλεγή θά είναι όγκωδέστατον. 
Τπό το φαινομενικώς παιγνιώδες ύφος του δ κ. 
Κ. έγκλείει βάθος καί πνεύμα λεπτεπίλεπτον, 
χρησιμοποιών πάντοτε γλώσσαν δμαλήν κα 
λαίσθητον, χαρακτηριστικά)» κομψήν, τελείως 

άπηλλαγμένην μαλλιαρισμών, καθαρευουσιά 
νων ή δημωδών καρκινωμάτων.

Γ. Τζαννετάκης «Ά&ηναϊκή.»
' Κποστολαό συγγραφέων.

’Δπήλαυσα σάν νά ήτο τό ωραιότερου λι 
κέρ τό βιβλίον τών σκέψεων σου ποΰ ή έ 
ποχή ποΰ πίναμε τέτοια ποτηράκια ! — Ευ
τυχώς έξακολουθεΐ ή έποχή ποΰ διαβάζαμε 
τέτοια βιβλιαράκια Είναι γεμάτον άπό γνή
σιον ελληνικόν πνεύμα, άφελές καί άπέριττον. 
Παρατηρητικότης Αφαιρετική, έκφρασις καλλι 
τεχνική, συντομία ζηλευτή.

Ζ). Γρ. Κάμπου ρογλονς
Έπέρασα μαζή μέ τό νέον βιβλίον σου 

όλίγας ώρας πολύ εύχαρίστους. Υπήρξε δέ ή 
ευχαρίστησές μου πολύ μεγάλη, διότι προκει- 
μένου περί καλαμπουριών είδα πληρούμενον 
τό ρηθέν ότι: «άλλοι έχουν τό όνομα καί 5λ 
λοι τή χάρι». Ν 1. Λάσκαρης

Τό «Τί σκέπτομαι» καί τά «Θρύψαλα» 
τοΰ φίλου κ. Καμπούρογλου έθαύμασα άπ’ 
δλα τά νεοελληνικά βιβλία. Είναι τό «Τί σκέ
πτομαι» φιλοσοφικό ποίημα, είνε βαθυστόχα
στες σκέψεις, παγκόσμιες αλήθειες, είναι αμί
μητες ευφυολογίες, υψηλά πειράγματα, είναι 
θαυμάσια έπιγράιιματα, είναι ιστορικές παρο
μοιώσεις, μεγαλόπρεπες εικόνες, είνε υπέροχες 
παρατηρήσεις τών πραγμάτων τοΰ Κόσμου, 
εινε πρωτοτυπότατοι χαρακτηρισμοί, άπόλυτα 
καί αδιάψευστα αξιώματα. Είναι μεγάλο δί
δαγμα γιά κάθε άνθρωπο, μεγάλον ή μικρόν, 
φτωχόν ή πλούσιον, νέον ή γέροντα, εύτυχή 
ή δυστυχή. Είναι τέλος άπό τά βιβλία εκείνα 
ποΰ δέν γεράζουν ποτέ καί θά διέρχωνται ά- 
νάμεσα άπό τούς άίώνες άγέραστα, ώμορφα 
καί ζηλευτά. X. Χρηστοβασίλης.

Τό «Τι σκέπτομαι» είναι ζωηρά σύνθεσις 
καί άνάλυσις τής ζώσης ύλης καί διανοήσεως- 
έσκεμμένη ανατομική έπισκόπησις τοΰ περι
βάλλοντος· άττικωτάτη είκόνισι; λεπτομερειών 
τής ζωής, τάς όποιας δέν διακρίνουσιν εύκό 
λως πάντες οί άλλοι. Δημοκρίτειος — κινητική 
τού γέλωτος τοΰ ειλικρινούς καί άβιάστου καί 
Άρχιλόχειος— σαρκαστική — φιλοσοφική έ
ρευνα μέ κατάδηλον προσπάθειαν συστηματι
κής έκδηλώσεως. Τόσον πολύ φιλοσοφείς, ώστε 
προσαρμόζεται εις σέ δ,τι έλεγεν ό Οβίδιος δι’ 
εαυτόν, έννοείται κάπως μεταβεβλημένον: «δ,τι 
θέλω νά γράψω φιλοσόφημα είνε» — έκείνος 
έλεγε : στίχος.

Τό βιβλίον σου μ' εύηρέστησε καί δι' άλ
λον λόγον, τόν εξής: Καθ’δν χρόνον ή πραγ
ματιστική ζωή τοΰ ηλεκτρισμού άπηνθράκωσε 
πάσαν άλλην έκδήλωσιν τής διανοητικής καί 
λογοτεχνικής ζωής, καί επομένως καί τόν ρω 
μκντισμόν, έν ώ άνετράφημεν ήμείς οί παλαιοί, 
έν άντιθέσει πρός τούς νέους — σύ μένεις πι
στός είς τά παλαιά σου δόγματα τά ωραία. 
Η πίστις σου αύτή είναι ή μεγάλη σου δύνα- 

μις. Καί έκείνος δστις δμιλεί ή γράφει μετά 
πίστεως, ασφαλώς νικά.

Ν. Λιβαδ&ς.

A AAAAAAA SAAAAAAAA ΑΑϊτ A ΑΑΑΑΑίnAAA.A.η

μα με Θετικόν σχέίιον καί φωτοσκίασιν έχον
τας μάλλον τήν όψιν εγχρώμου σχεδίου καί μτ- 
γεθυνθέντο; γραμματοσήμου.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Λι ώαστασεις τών έργων κζτά πρασεννισιν 

αναλογία; δέον νζ μή ε’νζ·. μικρότερα’, τών 
·2;>Χ2Ο έκζτοστών ούτε μεγζ/.είτερζι τών ί ;> 
ΧΉ) εκατοστών, έπαφιεμένων τού καθορισμού 
τή; οριστική; ζνκλογίζ; ζζί τών διαστάσεων 
εϊ; τον καλλιτέχνην

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Οι ΰιζγωνισθ-λσομ’νοι θζ ύποβάλωσ·. τζ 

έργα των εί; τό ύπουργείον τών ΤΤΤ 'πλατεία 
Συντάγματα;) ζπό I Σεπτεμβρίου 9η; πρωι
νή; ωρζς, μέχρι τή; ύη; τοΰ ζύτοϋ μηνάς συν.· 
περιλαμβανόμενης, ‘λαυ-βάνοντε; απάδειζιν πα
ραλαβή; τών πζρζδιδομένων έργων έκ μεοου; 
τοΰ υπουργείου.

’Έκαστο; καλλιτέχνη; δέον νά πζραδίδη 
-.ζ έργα του έντά; χαρτοφύλακα; ή δέματα; 
συγκεντρωμένα.

Έπι των εόγων όπως καί έπί του χζετα- 
φυλακο; θά ύπζρχγ, ψευδώνυμον ή γνωριστικϋν 
σημεΐον. τό δε όνομα του καλλιτέχνου θά είνζι 
ζ. ε ζ. ζ ΰ.υμυ. ε νο ν.

Τζ βραοευθζ,σόμενζ ή ζγορασθησόμενζ έρ
γα περιέρχονται εΐ; τήν κατοχήν τοΰ ΰπουρ- 
γΐίου, οπερ θά έχη ϊζ ζύτοϋ ζζί -β δικαίωμα 
τή; έκτυπώσεω; ζνευ περαιτέρω ζποζζ,μιώσεω; 
τοΰ καλλιτέχνου.

f Έζ τού υπουργείου τών ΤΤΤ

ΝΕΛΙ ΕΚΛΟΣΠΣ
Ό «Κακός Κρόμος», άπό τά ζαλλίιερά έργα τοϋ 

κ. 1'ρ. Ξενοπούλον—διότι ζαλλίτερον έργον όριπτι- 
ζώς δέν ήμπορεϊ τι; νά άνακηρύξΐ) ζανέν. ούτε ό ίδιος 
ουγραιρεύ; θά ητο εί; Οέσιν ν<ι τό ζι/μμ έξεδόθη εϊ; 
δευτέραν έζδοσιν. Τί» έργον είνε ήδη γνωστόν. Εκείνο 
τό όποιον πρέπει νά γραφή ήδη είνε, ότι έκοομήθη μέ 
εικόνας, σκίτσα τοϋ ζ. Βώττη. πολύ επιτυχημένα.

*
\πύ τοϋ ζ. I. Κολλάρόυ έ|εδόϋη ύπύ τόν τίτλον 

« όά τήν Πατρίδαν σειρά πολεμικών διηγημάτων 
τοϋ ζ Λ I, Καλογεροποι'λού, χαρακτηριστιζών ιών 
στρατιωτικών επιχειρήσεων τής τελευταίας εϊκοσι- 
.πεντ<ιετία·;.’1·;|αίρονται οι ηρωισμοί τών Ελλήνων μα
χητών εϊ; σελίδα;, αϊπνες έγράφησαν έπι τή |)άσει 
πραγματικών- γεγονότων, αναγόμενων εϊ; τά; τρεΐ; 
κυριωτέρα; έποχά; 1S '7- 1υ12 Γ'21.

¥

ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ ΤΑ "ΣΤΕΜΜΑΤΑ,, ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΜΗ ΙΑ ΠΩΛΕΙΤΕ. 
ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΑΤΕ ΤΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ό Σπΰρο; Ματσούζ.ατ. ό εθναπόστολο; καί ποι
ητής τοΰ Λευζοϋ Σταυρού—τά ώραιότερσν έργον του 
τό όποιον θά διαιωνισθ ή — συνεκέντρωσε τό έργον του 
εϊ; πολυτελή έκδοσιν, ήν θά ήθέλομεν μάλλον ?.αϊζ.ί|ν 
διά νά ζυκλοφορήση περισσό ιερόν καί διά νά προ
σαρμόζεται πρό; τήν άπλήν λαϊκήν ψυχήν του καί 
άπηλλαγμένην τοϋ φόρτου τών πιστοποιητικών, τών 
ο ιοίων δέν έ/.ει ανάγκην ό Πανελληνίου φήμη; ΰμνω- 
δό; έ.-ιί μίαν εϊιιοσιπενταετίαν τή; ΙΙατρίδος. Οϊ στί
χοι του καί ττι ονόματα τών Νυμφών καί ή εκφρα
στική προσωπογραφία του —δι'ίΐους δέν είχαν τήν 
καλήν τύχην νά τόν γνωρίσουν — ήσαν ό καλλίτερος 
πανηγυρισμός τής εΐζοσιπενταετηρίδο; τή; άνησύχω· 
έμπνεύσεω; τοϋ Ματσοΰκα.

¥
Παναγιιύτου \. Καλογεροποΰλού. ’Ομιλιών Λ', 

τεύχος. Λόγος έπί τή 'Εθνική 'Εορτή. Λόγος έπι- 
ζήδειο; εϊ; τόν έλευθεροτέκτονα Ανδρ. Δεληγιάννην.

1»
Ό εκδοτικό; οίκο; Έλευθερουδάζη συνεχίζων 

τάς εκδόσεις του, ιί; διακρίνει έζ.λεζτιζ.ότη; καί φι - 
λοκαλία. έϊέδωζε τά Λυρικά αφιερώματα τοϋ περί
φημου Ίνδοΰ π< ιητοΰ Ταγόρ κατι’ι μετάφρασιν τοϋ 
ειδικόν πλέον διά μεταγλωτίσσει; άγνωστων παρ’ ή- 
μϊν ποιητών κ Τρικογλίδου. 'Επίσης έςέδιοζε Έκ- 
λτκτάτ σελίδα; τοϋ λογοτε/.νιζ.οϋ έργου τοϋ κ. Παύ
λου Νιρβάνα μέ πρόλογον τοϋ κ. Ξενοπούλου. Κύ· 
κταϊον Οι'ι ήτο άν έπηκολούθουν κατά τό αύτό σύ
στημα δμοιιιι έζδόσει; <ϊ.λ?.ων συγγραφέων, διά νά 
έχουν οϊ μή συστηματικώ; παραζολουθοΰντες τήν 
νει ελληνικήν φιλολογίαν μίαν συνοπτικήν εικόνα 
τής διανοήσεως τών σπουδαιοτ.’ρων αυτής άντιπρο- 
πώπων εΐ; τάς ώραιοτέρας σελίδα; των.

¥
’Λπί> τάς ποιητικός σύλλογός τών νέων, αϊ ό- 

πι.'ϊαι κατά ττι τελευταϊ ι ί;τη σ.φθονοϋν καί αϊ όποϊαι 
ομοιάζουν μέ διάττοντα; - διότι αϊ περισσότεραι δέν 
έχουν συνέχειαν, άλλα σβύνονται εϊ; τό άγνωστον— 
πρέπει νά ίεχιορίσωιιεν τά ποιήματα τής κ. Κλαρέ- 
της Μαλάμου, τό γένος ϊίπλα, ή όποια δειλά ένεφα- 
νίζετο είς περιοδικά μέ αισθηματικός, άλλά συγ- 
κριιτημένα; στροφάς. "Ηδη τό έργον τη; έμη ινίζε- 
ται ώ; ιϊ'ίιον λόγου διά τήν αρμονίαν τοϋ στίχου, 
τήν αισθητικότητα τή; ψυχή;, την βαθύτητα τοϋ στο
χασμού. II Σαλώμη καί τά Κοχϋλια είνε τά καλλίτερα 
δείγματα τών έμπνεύιεων. ά; είχε · στό Ιιάβα τη;··.

¥
'< > Τνμη ρησιός, διηγηματογράφος και μυθιστιι- 

ριογράφο;, μετά τήν «'ίίραίαν τοϋ ΙΙέραν» έζέδωκε 
τήν τΓόηοαν τών ' Α&ηνών > Αϊ δύο Άχροπόλεις τοϋ 
Ελληνισμού ήνώθησαν άν όχι διά τών όπλων, τουλά
χιστον διά τής γυναικείας ωραιότητας, χάρι; είς τήν 
ώραιοπάΟειαν τού συγγραφέως. Τό πρώτον ρωμαντι- 
τικόν, τό δεύτερον ρεαλιστικόν, άπεικονίζον τάς ύλι- 
σιικά; τάσεις τής Αθηναϊκής κοινωνίας. Παρά τήν 
άντιθεσιν αόιήν τά καθιστά «λλν)λέγγυσ,οΰτως εΐπεϊν, 
ενώπιον τί|; ψυχολογική; διαθέσεως ή ιδεολογία τοΰ 
σι γγραφέως. Άλλα διατί τό μιΟυστορημά του ονομά
ζει «ρομάντζο» ; Ξενομανία αδικαιολόγητος.

20



ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

'Υπό ιόν τίτλον « Εβ&ομάς·' ΰνέζησεν έν Κ«)ν- 
στμντινουπόλει τό ·Αίγα άπ’ ολα», υπό τήν αύιήν 
διεύΟυνσιν τοΰ λ, Θ. Καβαλλιέρου Μαρκουΐζου. Εις 
μέγα σχήμα, μέ ποικιλην ύλην, μέ εικόνα;, έχει ώς 
αρχήν : «'Υπέρ τά πρόσωπα αί ϊδβ«ι>. Έκδίδεται 
καθ’ εβδομάδα καί εΐκονιζει τήν πνευματικήν καί 
κοινωνικήν κίνησιν τή; Κ,τόλεως εί; τάς κυοιωτέρας 
εκδηλώσεις της.

<-' Επιανηοιακή Επι&εώρησις1·. διευθυντής 11. 
Άβούρης. έν Ζακύνϋω. Υπενθυμίζει τά παλαιότερα 
περιοδικά τής ποιητικής νήσου, μέ τήν ΐδιάζουσαν 
φυσιογνωμίαν, ήν είχον. καί τήν κατά προιίμησιν 
συνεργασίαν τών ΖακυνΒίων λογιών.

< Αυγή . Φιλολογικόν, επιστημονικόν περιοδι
κόν. Έκδίδεται έν Θεσσαλονίκη, Σελ. 32. ΔιευΟυν- 
ταί Σ. ΙΙελεκίδης καί X. Λούβαρις. Τό πρόγραμμά 
της είνε νά αποτείνεται πρός εκείνοι'; ποϋ φροντί
ζουν διά τό Ώραϊον καί τό ’Αληθινόν. Εύχόμεθα νά 
έφαρμοσθοϋν αύστηρώς αί έπαγγελίαι τη;.

Φυλή*. δεκαπενθήμερον όργανον συντροφιά;, 
νεωτεριστικών αρχών. διευθυντής X. Σκαρέντζο;.

"Il C ο n ν e g η ο · Φιλολογική καί καλλιτε
χνική εικονογραφημένη Έπιθεώρησις ’Έτος Γ'. Έν 
Μιλάνφ. διευθυντή; Ε I'crrieri

Έλάβομεν τά πέντε τελευταία τεύχη τοϋ πιγ,ιο- 
δικοϋ · I.' Γ. u r ο ]> -,ι Θ r ί e ιι t .-ι 1 e », μη
νιαία; Επιθεωρήσεων, ή·.· εκδίδει τό έν Ρώμη Ίν- 
οτιτοϋτον τής ’Ανατολικής Ευρώπης. Σκοπός αύτοϋ 
είνε ή σύσφιγϊις φιλικών σχέσεων μεταξύ τών ’Ανα
τολικών /.αιών διά τής πνευματική; επικοινωνία;- 
δημοσιεύεται καί ένδιαφέρον άρθρον περί τή; Βλα
χία; κατά τεϋ; χρόνους τοϋ 'Αλεξάνδρου Υψηλόν το υ.

«Revue Internationale·. ΓΙολιτική. διπλωμα
τική καί οικονομολογική έπιθεώρησις. Έκδίδεται έν 
Ιίαρισίοις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛηΗΝΛΙΩΝ
Διακηρύττει οτι, έπα/αλαυιζάνετζι ή αζ- » δ ·

ταιωθεΐσα κατά τήν Γ>ην τοΰ μχνός Μζιου μειο
δοτική ίζ,μοπςασίζ ίιά την κατασκευήν λι- 
θοίμήτου γέφυρα; έπι τή; όδοΰ Ιίρακλϊίου, τήν 
I 2χν Μζιου έ. ε. ήμερζν Πέμπτην ζ.ζι ώραν 
I I —12 π. α. έν τώ Δημαρχείο 'Αθηνών ένω- 
πιον τής Δημαρχικής έπιτροπή; κζί συμφωνω; 
πρό; τούς όρου; τή; αρχική; ίιζκχρύςεω; κατα
τεθειμένη; έν τώ Δζ,μαρ/είω τμήμα οδοποιία:'.

Έν Άθήνζ·.; τή (ίη Μαΐου ί'.)?’?.
'Ο Δήμαρχο; 'Αθηναίων

■ .%. ΤΈόχας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει οτι.

Εκτίθεται εΐ; μειοδοτικήν δημοπρασίαν 
κκτά τήν 2'ί/,ν Μζίου 1922 ήμ;:ζν ΙΙέμπτην 
κκΐ ώραν 11 ■ 1 2 ~ . μ. ή προμήθεια τών ειδών
καθαριότητά; ζ.ζι οικοδομικών έζαοτζ,'λάτων πρό: 
χρήσιν τών Δζ,ακςχιακών Καταστημάτων συμ
φωνώ; τοΐ; οροί: τκύτορί'μου κζί ύπό -.-ήν αυ
τήν ημερομηνίαν πλήρους ίικκηοΰζεω;.

Έν Άθήναις τή 6η Μκίου 1922.
Ό Δήμαρχο; Αθηναίων 

I'. Λι . Ι'σό·/ ·» ί

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
’Εκτίθεται εί; μειοδοτικήν δημοπρασίαν 

ένεργηθησομενην έν τω Δημαρχείο» Αθηνών 
ένωπιον τή; Δημαρχική; έπιτοοπής τήν ·>χν 
δίκιου έ. έ. ημέραν ΙΙέμπτην κζί ώραν II — 1'2 
π. μ ή κατασκευή λιθοδμήτου γεφύρα; έπί τή; 
όΈ Ηρακλείου συμφώνως πρός τόν προϋπολο 
γισμόν δαπάνη; τζ,ν συγγραφήν ύποχρ-ώσεων 
κζί ύπο τού; ορούς πλήρους όιζζ ηρόίεω; τη; 
κατατεθειμένη; μεθ’ απάντων τών σχετικών έν 
τώ Δημαρ/είω Αθηνών (τμήιχα όόοποιίζ;).

Έν 'δθήνζ.ι; τή 29 η 'Απριλίου 1922.
Ό Δήμαρχο; ’Αθηναίων 

1'. Α Ί’σόχχί.

ΔΗΜΟΣ ΛηΙΙ.Χ \1<>\
Εκτίθεται εΐ; μειοδοτικήν όημοπςασίαν 

ένεργηθησομινχν έν τώ Δημαρ/είω 'Αθηνών τήν 
5ην Μζίου έ. έ. ημέραν ΙΙέμπτην και ώραν 
11 — 12 π. μ ενώπιον τή; Δημζρ/ική; έπιτιο- 
πή; ή προμήθεια σκόρων κζί συνδετική; ύλη; 
διά την σκυρύστρωσιν τών όσων Αένορμκν —Κο- 
λοκυνθοΰ; κζί τή; αγροτικής όδοΰ Κολοκυνθοΰ; 
συμφώνως με τον προϋπολογισμόν ίαπάνη; κζί 
τά; συγγρκφά; υποχρεώσεων καί του; ορού; τών 
σ/ετικών πληρών ό.ακηρύζεων κατατεθεί.·/.· νων 
έν τω Δημαρ/είω (τμήμα οδοποιία; .

Έν Άθήναις -.ή 2δχ Απριλίου 1922.
'<> Δήμαρχο; 'Αθηναίων 

1’. Λ. Ί’σόχηί

Η ΛΑΈΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

νά τά ζντζλλάόη έν κζιρώ μέ τά; Αζ/ειοφόρου; 'Ομολογίας.

Η V Η Η X Ε ΤΟΝ ΤΟΚΟΝ
έπί τών καταθέσεων εί; νέα: οραχμάς οψεω: είς 3Ι|2ο|ο
έπί τών έπί προθεσμία ένό; έτου; είς ■ί 1|2 ο|ο
Ταμιευτηριον 1 ο|ο

Δ ΕΧΕ Τ A I
ΣΤΕΜΜΑΤΑ πρό; φόλαξιν, ύπό του; εΰνοϊκωτέρου; όρου;, και ζναλζμί'ζνει χωρίς ΕΞΟΔΑ


