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ΜΕΓΑ. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΛΕΥΚΩΜΑ 

“01 ΤΗΝ1Ο1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ,, 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ'

Δ- Ι- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ = . ΣΩΧΟΥ

Θά άποτελεοθή άπδ οκτώ αοωτελη 
τεύχη, εκοσιον δέ τεύχος άποτελούμενον 
frz πέντε τυπογραφικών φύλλων, θά ά- 
φιεοωθή άνά έν δια τούς επιφανέστερους 
ζωγράφους και γλύπτας τούς έκ Τήνου 
καταγόμενους,ήτοι Γύζην,Λύτραν, αδελ
φούς Φυτάλας, Φ<.λιππότην,Βιτσάρην Βι- 
τάλην, Σώχον, Χαλεπόν.

"Εκαστον τεύχος, είς μέγα σχήμα, έπ'ι 
πολυτελούς χάρτου καί μετά πολλών εί · 
κόνων, ΰάτιμαται 30 δρ. έν Ελλάδι καί 
30 φρ. χρ. διά τδ εξωτερικόν. Συνδρομή 
ταί έγγράφονται είς τά γραφεία τήςάΐΐι 
νακο θήκης».

Τδ Λεύκωμα τών Τηνίων καλλιτεχνών 
θά άποτελέση τδ απαραίτητον κόσμηιια 
πάσης εκλεκτής βιβλιοθήκη; καί κομψής 
αίθούσης.

ΕΚΛ0ΤΙΚ02 01Κ02 I, Ν. 2ΙΔΕΡΗ
Α&ήναι ‘Οδός Σταδίου

εξελοθηςαν
Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ,,
Τόμος έκ σελ. 150 - Δρ. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Λ'. Ό Σταυρός.—Ύπδ τήν ει
κόνα τοΰ Χριστού.— Γνωριμία___Παρα
μονή πρωτοχρονιάς. — Μυστικιστής. — 
Ό Σάτυρος.— Φρύνη —Τά νυφικά υπο
δήματα.—Τδ μυστικό. — Είς τήν παραλί
αν.

ΜΕΡΟΣ Β’. Διπλή Κοινωνία.—Τό Δι
σκοπότηρο.—^Εξομολογήσεις πρός τά δι
άμεσα.—Ή συμβουλή τοΰ ίατροΰ.— ΊΙ 
ίππεύτρια.— Μεθύσι.—Χαμένη άγάπη. 
— Τελευταία χαρά,—Τό ιδανικόν τού 
γλύπτου.— Πείσμα. — Κόσμος ονείρων.

Διά τούς ουνδρομητάς τής ΙΙινακοθή- 
κης άποστέλλονται ελεύθερα ταχυδρομι
κών τελών.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ι’νωσταποάησις

Καθιβτώμεν καί αύ8ΐς γνωστόν διι μέ τόν 
φόρον καθαριότητος καί συντηρήσεω; τών ο
δών ούτινοςένοικιαστής εΐνε ό Β. Καλέρητ,βα 
ρύνονϊαι οί Ιδιόκτητοι μόνον τών έντόςτον 
έχκεκρίμέ-νου σχεδίου ευρισκομένων οικοδομών 
Ό φόρος οΰτος είνε δραχμαΐ ϊόδιό τός έπί ά 
σφαλτοστρωμένων οδών οικίας, δραχμαΐ 25 διά 
τος έπί πρωτευουσών οδών κειμένας καί δραχ- 
μαί 18 διά τάς λοιπάς έν γένει οικίας έτησίως.

Παρακαλοΰνται οί φορολογούμενοι νά ζητώ 
σι οπό τόν είσπράκτορα τόν κ ινονισμόν τή; φο
ρολογίας καί τό Βασιλικόν Διάταγμα τό καθι.- 
ρΐζον τάς πρωτεύουσας οδούς, πάσαν δέ παρά 
νομον εϊσπραξιν τοΰ ένοικιαστοϋ τοϋ φόρου 
τούτου νά καταγγέλωσι αυθωρεί εϊς τήν άρμο- 
δ'αν Δημοτικήν υπηρεσίαν (Τμήμα Άμεσων 
φόρων καί κτημάτων).

Έν Άθήναις τή 21 Αΰγούστου 1924.

Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων 
Σ. ΙΙΑΤΣΙΙΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΟΗΧΑΙ11Ν

ΙΙροκήρυ^τς συναγωντσμ.<>·3

Ό Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύττει δτι τήν 
16ην ’Οκτωβρίου έ έ. ημέραν Πέμπτην, έ- 
νεργηθήίεται πρόχειρος συναγωνισμός, δι’ 
άνοικιών προσφορών, διά τήν προμήθειαν 100 
τόννων χυτοσιδήρων σωλήνων διά τό δίκτυον 
ΰδρεύσεως.

Πληροφορίαι παρέχονται καθ’ έκάστην 10 — 
12 π. μ. παρά τώ ύδραυλικφ τμήμα τι τοΰ δή
μου. Έγγύησις δρ 30.000.

Ό Δήμαρχος 
ΣΠ. ΙΙΛΤΣΗΣ

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

A. I. Καλογεροπούλου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Διηγήματα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΑΓΚΥΡΑΣ»

fl

ΑΠΟΤΆΝΕΚΔΟΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
(ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ)

Ό Σπυρίδων Τρικούπη; είχε λάβει άντίγρα- 
φσν τοΰ «Ύμνου είς τήν έλευθερίαν» άπό τόν 
Σολωμόν διά νά τόν δείξη εϊς τόν Βύρωνα πριν 
ή τυπιοθή. Άλλά δυστυχώς, ό μέγα; ποιητής 
καί φιλέλλην δέν ήτο πλέον μεταξύ τών ζώντων! 
'.(> [[ολυλάς, ύρθώς γράφει δτι δ γενναίος Μπάϊ
ρων 8ά -ένθουσιάζετο νά Ιδϊμ Τμ-Τ *'-= τήν 
s έθνικήν άνβγέννησιν τά φωτεινά χαράμματα 

τής νέας ελληνικής τέχνης. ΊΙ γνώμη του 
» βέβαια θα έμψύχωνε τόν νέον ποιητήν μας 
τοΰ δποίου έλειψαν κατά δυστυχίαν παρόμοιες 
έμψυχώσεις».
Ένφ ανυπόμονος ό Σολωμός περιέμενε τάς 

σοφάςτοΰ Βύρωνος κρίσεις, άφίκετο εί; Ζάκυν
θον πλοίο ν 'γέρον τό νεκρόν σώμα τοΰ με
γάλου ποιητοΰ, τό δποΐον μεταβιόασθέν είς άγ- 
γλ’.κόν πλοϊον, άπεστέλλετο είς τήν ’Αγγλίαν.

’Αλγεινή ή στιγμή έκείνη διά τόν ύμνωδδν 
τή; ’Ελευθερίας. Καί κατά τήν άφατον συγκί- 
νησίν του διά τήν άπώλειαν τοιούτου μεγάλου 
τοΰ Ελληνισμού εύεργέτου συλλαμβάνει τήν 
ιδέαν νά τόν ύμνηση καί άναφωνεΐ άμέσως:

Λευθεριά γιά λίγο πάψε 
νά χτυπάς μέ τό σπαθί· 
Τώρα σίμωσε κα1. κλάψε 
είς τοΰ Μπάϊρων τό κορμί.

'Ο Σολωμός ήθελεν, ένφ έοόξαζε τόν μέγαν 
φιλέληνα καί τά νέα ήρωϊκά κατορθώματα,συγ
χρόνως νάνουΟετήση τό έθνος τδ δποΐον έκινδύ- 
νευε ένεκα τής οιχονοία; τών δπλαρχηγών καί 
νά στιγματίση προσέτι καί τήν πολιτικήν τών 
δυνατών τής γής. 'Η ιδέα αυτή, δσον ιερά κα1. 
άν ήτο, έβλαπτε τήν ένότητα τοΰ ποιήμα
τος. 'Ο Σολωμός δμως έπεξειργάζετο τό έργον 
αύτοΰ.

ΙΙροσέθετεν, άφήρει τετράστιχα, τδ έκτένιζεν.

’ύ

'Όμως θά είχε κατά νοΰν νά τδ 
άφιερωμένον πρδς φίλον του, διά 
ρόγραφα αύτοΰ υπάρχει ή εξής άφιέρωσις :

< Εϊς τδν θάνατον τοΰ Λορδ Μπάϊρων. ΙΙοίημα 
λυρικόν πρδς τδν συμπολίτην..... Τούτους τού;
ολίγους στίχους εις φιλίας μνημόσυνο καί ύπο- 
λήψεως άφιερώνει Διονύσιο; Σολωμός 1825 .

τοΰ ύμνου τούτου τρία χειράγρα: α, 
« TT9'"· .ς-λήρη διορθώσεων, παραλ-εξωντα ουοεΓναι τίύ Λ>ιη.
Λα-ζων κα>. σκεψεων, υπό < ·; · -
του. Εκ των χειρογράφων τουτω·/*Τ 
έκαμε τήν έκδοσιν. 'Ημείς θά δημοσίευαν· 
καί τά τετράστιχα εκείνα τά δποία δ ΙΙολυλά-- 
δέν έθεώρησεν άξια δημοσιεύσεως. Είμεθα τή; 
ιδέας εκείνων, οΐτινες φρονοΰν δτι πρέπει νά δη
μοσιεύονται τών μεγάλων συγγραφέων κα1. δή 
ποιητών κα1. δ,τι άπέρριψαν, πρδς άπόοειξιν δτι 
καίαί μεγάλαιδιάνοιαι καταγίνονται είς τήν επε
ξεργασίαν τοΰ έργου αύτών πρδς τελειοποίησιν 
δσον τδ δυνατόν. ,·

Είς τήν πέμπτην στροφήνδ ΙΙολυλά; σημ. 
προσθέτει μίαν στροφήν, μετά τήν όποιαν τδ 
χειρόγραφον έχει καί τήν εξής:

Τέτοιο τώχε δ Μπάϊρων καί όντας 
Νέος, τδν κόσμον βιαστικά 
Έπερπάτιε μελετώντας
Κα1. δέν εϋρισκε ήσυχιά.
Μδν' τή; πλάσεως έθεωροΰσε
Γύρω του τές εύμορφιές
Κα1. έκειδς ποΰ έκρΰφαγρυκοΰσε 
Άντάποκριση μέ αυτές.

Μετά τήν 32αν είχεν δ ποιητή: διαγράφει 
αυτά; :

Νά. Τούς "Ελληνας άνάφτει
Ηανάτου ενδόξου τιμή·
Φλόγα μάχη: παντού αστράφτει
Κι’ ή γυναίκα άπαρατεϊ
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Τά στολίδια, τόν καθρέφτη
Κ'.' άπό κάτω άπ’ τό βυζί
Ζώνεται άρματα καί πέφτει 
Στή καπνούρα. Ά πάμε έκεϊ.

Ώς δ Αναγνώστης βλέπει ή στροφή αίίττ; 
εύρίσκεται είς τήν 130ην στροφήν. ’Ακολουθεί ;

Γιά νά σέ ξανάκυττάξη 
’Αναπάντεχα θωρεϊ
Τήν ρομφαία σου νά πετάξη 
Περισσότερη αστραπή.

Μεταξύ τών στροφών 34 35 διαγράφει τήν
έξής:

Μ’ .ένα φόρεμα ύφασμένο 
'Από τή μεγαλοψυχία 
Καί στά αίματα βαμμένο 
Τών τυράννων, τά σκληρά.

Μεταξύ τών 40 καί 41 διαγράφονται αί 
δύο αύται στροφαί.

Ιίροθυμότατος ο φίλος 
Τής 'Ελλάδος προχωρεί 
Καί τόν έκανε δ ζήλος 
Νά πιστεύη πώς Αργεί.

'Ο καθένας τόνκυττάει
. Σιωπηλός και δέν βόλεϊ

Γιά τό τέλος όποϋ πάει
Φωνή ενάντια ν’ Ακουστή

Μεταξύ 42 καί 43 διαγράφεται ή στροφή : 
"Εως τήν ώρα οπού τοϋ πλάνου 
'Η Εϋα Ακούοντας τή βουλή 
Τούς έτράβουνε έδώ πάνου 
Γιά νά θλίψουν τήν ζωή. __

Μεταξύ τών 68,,,»^ θθ διαγράφονται αί 
στροφαί :

11 Έπτάλοφος τήν κράζει 
Κ’ αυτή πάει σπουδαστικά, 
Σάν βασίλισσα προστάζει 
Μές τού: λόφους τούς εφτά. 
Τ)θεν στερνή μιά φοβέρα, 
Στήν Άσία μέ τό σπαθί 
11οΰ ξελάμπει ώς έκεϊ πέρα 
Κι’ οπού άλάφιασμα σκορπεϊ.

Είς τήν 78ην στροφήν ό ποιητής συμφωνεί 
ότι πρέπει νά μελετηθή ή στροφή προκειμένου 
περί διδαχής.

Μεταξύ 82 83 διαγράφεται ή στροφή :
Ήθελε νά σέ φημίζη 
'Ωσάν νάσουνα Αδελφή 
Έκεινής πού υπερασπίζει
Τής Άλβιόνο: τήν τιμή.

Μεταξύ 86 καί 87 διαγράφονται αί στροφαί.
Έκαθότουν ό διαβάτης 
Σέ μιά πέτρα σκυθρωπός
Καί έμελέτουνε : Ό Σπαρτιάτης
Τό ποΰ νά πέρασε νεκρός 
Καί μαζώνονται στήν μνήμη 
Τά περίσσια θαυμαστά 
'Οπούέλάλησε ή φήμη 
ΚΓ όποϋ άκόμη άντιόοά

Έσημάδευε κανένα
Είς τήν σκόνη άγαλινά,
Τοΰ σκόρπαε τά γραμμένα
Μιά λεπτή φυσιματιά.

Είς τήν στροφήν 77 παρατηρεί δ ποιητής ότι 
πρέπει νά περιγράφεται ή σχέσις τοΰ Βύρωνος 
ώς ποιητοΰ μέ τήν σύγχρονον 'Ελλάδα.

Μεταξύ 125 καί 126 διαγράφονται αί 
στροφαί. ~·

Μάχη ορέγεται μέ τόση
Άνυπομονιά θερμή
Ποΰ γυρεύει νά φονητεύση
Στόν Αέρα τό σπαθί.
Τά πατήματα κινούνται 
Μέ άπεθύμια τής κοπής 
Καί τά μνήματα Απεκριοΰ/ται 
Μ’ ενα κραύγασμα φωνής

Μετά τήν 133 :
Όϊμέ. Κι’ ήλθε γιά νά ίδοΰνε
Ξαπλωμένο·/, τά παιδιά 
Τόν πατέρα δποΰ θρηνούνε.
Πές ποτ’ έσχεσαι ;... δλοένα 
Είν’ τό πλοίο στά πανιά 
Πού συρίζουν φουσκωμένα 
Γιατί τ’ άφισε ορφανά.

Είς τήν στροφήν 139 παρατηρεί δ ποιητής 
δτι χρειάζεται έπεξεργασία νά είναι δ Βύρων 
τό κύριον πρύσωπον καί νά είναι τά παλληκά- 
ρια πέριξ τοΰ νεκροΰ.

Τό χειρόγραφον 37χ25.δέν τίποτε άξιον 
λόγου. τοΰ χειρογράφου 20χΐ2 κατα
φαίνεται δει ό Σολωμός είχε κατά νοΰν νά δώσή 
είς τό ποίημα άλλην μορφήν. Πολλαί αί διαγρα· 
φαί ή αί λέξεις έδώ έξω όβία ,έκεϊ fuori tut- 
to. At διαγραφεΐσαι στροφαί κατά τό χειρόγρα
φον τούτο είναι άπό τής 6 έως 13, άπό 33 έως 
35, άπό 42 έως 45, άπό 58 έως 82, άπό 96 έως 
97, άπό 100 έως 103, άπό 119 έως 120, άπό 
133 έως 140, άπό 153 έως τό τέλος. Συμφωνεί 
δ ποιητής συγχρόνως ίταλιστί δτι πρέπει τό 
παν νά βαίνη καλά μέχρι τέλους καί νά τελεί- 
ώνη μέ μεγαλοπρεπές επεισόδιο·/.

’Εκ τούτου φαίνεται δτι ό ποιητής δέν είχε 
σχιματίση γνώμην περί τού ποιήματος άλλ’ έ
γραφε·/ δ,τι τοΰ ύπηγορευεν ή φαντασία του διά 
νά έκλέξη έπειτα δ,τι ή μεγάλη του κρίσις ένό- 
μιζε καλόν. Έδώ καί έκεϊ παρατηρήσει: λ. χ 
παρά τή στροφή 20 ίταλιστί γράφει δτι πρέ
πει νά φανή ή 'Η Ελλάς καί όχι ή ’Ελευθερία : 

Άσηκώθηκες μονάχη 
Χωρίς άλλο νά σοΰ τό πή 
Χτύπα /.’ έρχομαι στή μάχη.

καί σβύνει τόν τελευταίο·/ στίχον καί γράφει : 
L,asciarti non sola, δηλαδή : ν ά μ ή σ έ 
άφήσω μεν μόνη.

Σημειώνει δτι αί στροφαί 30 καί 31 πρεπει 
νά γίνη μία μόνη. Παρά τη στροφή 50 ελλη
νιστί γράφε· σ τ έ ν ε ξ ε. 'Υπάρχουν ίταλιστί 
σκέψεις τού Σολωμοΰ έξ ών μεταφράζομεν μίαν 
«Τόσον ένδόξως μεταξύ των δημιουργημάτων, 
βαίνουσί τινα τά όποια πιστοποιοΰσι τό θαΰμα 

τό ποιηθέν ύπό τήν άπαραόλήτου Αρχής. ΤοιοΟ- 
τος ήτο δ Βύρων. Νεώτατος, ορμητικός, περιη
γείτο τόν κόσμον μελετών καί ουδέποτε Ανε- 
παύετο. Περί αύτόν έγέλων αί καλλοναί τής 
δημιουργίας μετά τών όποιων αύτός συναισθά- 
νετο μυστικήν συνενόησιν»

Μεταξύ τών Ανεκδότων έργων τοΰ Μαντζάρου 
είνε κα! ή μελοποίησιςτών δύο πρώτων στροφών 
τοΰ περί ού ό λόγος ‘Υμνου, διά δύο βξυφώνους 
καί δύο βαθύφωνους μέ συνοδείαν τοΰ πιάνου. 
Ιδού κατάλληλος περίστασις έπί τή ευκαι
ρία τοΰ εορτασμού τής μνήμης τοΰ μεγάλου 
ποιητοΰ καί ή δημοσίευσις τών στροφών τούτων 
ή άνάκρουσις ύπό τών μουσικών καί ή μολπή 
είς τάς συναυλίας ’Ισως τινές τών εύμε- 
νών ήμών Αναγνωστών θά εϊπουν Διατί τάς δύο 
μόνον στροφάς ; “Οτε κατά τήν παιδικήν μου 
ήλικίαν ήμην μαθητής τοΰ μεγάλου τούτου μου- 
σικοεπιστήμονος ήκουσα ήμέραν τινά τόν ποι
ητήν Μαρκοραν τήν αύτήν έρώτησιν νά κάμη. 
Ό μελοποιός Απήντησεν οτι : δτε είς τόν ποιη
τήν έπαιξε τάς δύο στροφάς, τό μοτίβο, συνε- 
κινήθη κατά τό σύστημά του μεγάλως καί τοϋ

ΜΙΑ ΓΡΙΦΩΔΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗ

Ό κ. Ν. Ί. Γιαννόπουλος έδημοσίέυσεν έν τή 
Άρχαιολ. Έφημ. 1919 \β. 48—53) δύο έπι? 
γραφάς έμμέτρους έπί βράχου γεγραμμένας πα
ρά τήν είσοδον Αρχαίου άντρου πλησίον τών 
Φαρσάλων τής θεσσ/λίας. Τούτων ή μία έξά- 
στιχος Αρχαϊκή έχει τρεις στίχους, τούς τελευ
ταίους άκατανοήτους. Τό πρώτον λοιπόν τμήμα 
τής μικράς τοΰ άντρου τών Φαρσάλων έπιγρα- 
φής, ώς έγώ Αντέγραψα πληρέστερο·/ καί είμαι 
άκραδάντως πεπεισμένος, είναι στίχος δακτυλι
κός εξάμετρος :

ΙΙαντάλκες άνέθεκε θεαϊς τόδ|’ε], τάνοε δάφ- 
ν(αν)------- , —υ υ, —υ/ υ, —υυ, —υυ—

Τό δεύτερον κα! δυσανάγνωστου, καθό βρα- 
χύτερον είνε πάντως στίχος ελεγειακός. Τήν 
έπιγραφήν ταύτην άνεδημοσίευσεν ό ’Ιταλός γε
ρουσιαστής καί Αρχαιολόγος κ. Δομένικος 
Gompaietti (*), άλλά δέν διέγνω ταΰτα. Τό 
δεικτικόν τάδε δέν έχει προσγεγραμμένον, πε- 
ριττεΰον άλλως, ουσιαστικόν, διότι τούτο έδη- 
λοΰτο διά παρακειμένου αντικειμένου είκόνος ή 
δένδρου. Θεάς έννοεϊ βεβαίως τάς Νύμφας, φι- 
ληδούσας άντροις καί πηγαίοις ΰδασιν. 'Ομοίως 
ελεγειακόν επίγραμμα έν τέλει Πλουτάρχου πε
ρί παίδων άγωγής έχει ώδε

Ευρυδίκη 'Ιεραπολιήτις τόνο’ άνέθηκε
Μούσαις...........

ένθα παραλείπεται τό τρίποδα, διότι ιστατο

(ι) Domenico C ο m ρ n r e r t 1. I.c 1s- 
. criziijirt teste scopeste dell’ autre di Farsalos (Tea· 
, sagltrt) c ledscrlzionl dell' untro dell’ Hiiuelto (At- 

Uca)? βζΐξβηζβ, .1921, ,οελ. 4—6. 

είπε νά μή έξακολουθήση διότι πολλάς τών 
στροφών είχεν ήδη καταδικάση είς τήν φωτιάν 
καί δτι είχε κατά νοΰν νά δώση είς τόν ύμνον 
νέαν φόρμαν καί νά πρόσθεση νέας στροφάς. 
'Ένεκα τούτου έγκατέλειψε τής μελοποιήσεως 
τήν συνέχειαν καί μετά τόν θάνατον τοΰ ποιητοΰ 
έτακτοποίησε τήν μουσικήν τών δύο στροφών 
καί δέν ήθέλησε νά έξακολουθήση μελοποίη- 
σιν έργου τό όποιον είχε καταδικάση ό ίδιος 
ποιητής. ’Ακολούθως ό Μάντζαρος Απέδιδε 
τήν έγκατάλειψιν είς τήν φυγοπονίαν τοΰ 
Σολωμοΰ καί τήν Απέχθειαν του πρός δη- 
μοσίευσιν. Πολλάκις μάλιστα τόν ήκουσα 
νά λέγη οτι ή δημοσίευσις καί αύτοϋ τοΰ 
Ύ μνουείς τήν Ελευθερίαν οφεί
λεται είς τόν Σπυρίδωνα Τρικούπην. Έπίσης 
ήκουσα νά λέγτη δτι ό Σολωμός έπροτίμα νά 
έχη άνά χεϊρας έπί πολλάς ώρας τό βιβλίον 
πρός αύξησ,ν τών γνώσεών του καί—δυστυχώς

-όχι τήν πέναν καί ούτως έμειναν Ατελείωτα 
τόσα Αριστουργήματα καί δέν έποίησεν άλλα, 
τά όποϊα κατά διάνοιαν είχε.

ΣΙΙ. ΔΕ-ΒΙΛΖΙΙΣ

πράγματι δ τρί-ους άνωθι τής επιγραφής. 'Ο έν 
λόγφ στίχος καί τοι φαίνεται άτμητος, δέν είνε 
δμως πράγματι τοιοΰτος, διότι ή πατρίς Εύρυ- 
δίκης έκαλεϊτο ’Ιερά πόλις, ώστε δ στίχος καί 
τοι φαίνεται άτμητος δέν είνε δμως πράγματι 
τοιοΰτος, άλλά τέμνεται έκεϊ ένθα χωρίζονται 
τά δύο συνθετικά τοΰ εθνικού Ίερα/πολιήτις.

Ή έπί τοΰ άντρου 'Υμηττού έπιγραφή σύγ- 
κειται έκ δύο τριμμέτρων ιαμβικών στίχων, ώς 
φαίνεται έκ τοΰ δευτέρου :

φραδαϊσι Νυμφών τάντρον έξηργάξατο. 
υ — υ — /— υ — ,------- υ υ

ώστε ό πρώτος στίχος πάντως είνε πλημμελώς 
γεγραμμένος, ευκόλως δυνάμενος νά διορθωθή 
δι’ έλαφράς μεταβολής καί μετατάξεως κατόπιν 
έπιμελεστέρας τοΰ λίθου παρατηρήσεως. Καί 
ενταύθα όμοίως, περί έτερα έντριβής, παρεϊδε τό 
μέτρον δ ’Ιταλός. ’Ενδέχεται έν τούτοις ό γρά- 
ψας, παραλαβών τό έπίγραμμα έξ άλλου παρέμ- 
φεροΰς, νά άνέγραψεν άκριβώς τόν δεύτερον 
στίχον έτροποποίησε δέ έξ Αδαημοσύνης ή αρ- 
τημένως τόν πρώτον, δπως προσαρμόση είς άλ
λην ιδίαν αύτφ περίστασιν ίσως καί δ χαρά
κτης είχε στρεβλώση τό πρός χάραξιν δοθέν αύ- 
τφ κείμενον. Ούχί σπανίως παρατηρεϊται τούτο 
έν έπιτυμβίοις έπιγραφαίς, ένθα οί τοΰ θανόν- 
τος συγγενείς παραλαμβάνοντες λαμπρά πα
λαβότερα έπιτύμβια, άλλάσσοντες όνομα, ήλι
κίαν κα’. πατρίδα τοΰ πάλαι θανόντος στρεβλοΰ- 
σι μετρικώς τά επιτύμβια άφιέντες Ανεπάφους 
θαυμάσιους άλλους καί ευφαντάστους στίχου;. 
Συχνότεοον συμβαίνει τούτο δτε οί τοΰ θανόν 
τος οίκεϊοι, άποςέοντες τό όνομα καί τά τούτω 
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προσιδιάζοντα, τροποποιοΰσιν δπως προσαρμό- 
σωσιν είς άλλον βραδύτερο·? θανόντα συγγενή.

Παρφχημένον χρόνον τοΰ εργάζομαι, ένθα ή 
αΰξησις γράφεται δι’ Η άντ’. τοΰ συνήθους ΕΙ 
ε’.δον κα’. έν έτέρα Αρκαδική έπιγραφή έν Τσι- 
πιανοϊς παρά τήν' Αρχαία·? Νεστάνην, ώ; έν τή 
τού άντρου, Υμηττού έξΗργάξατο.

Το οέ έν τφ φωτογρ. Απεικάσματι ύποτιθέ- 
μενον Ν έν τέλει τοΰ 2ου στίχου τή; μικρά; 
ταύτης επιγραφής έν Αποστάσει τεθειμένον, 
είνε παραχάραγμα τοΰ λίθου, διότι άλλως τε 
προσκρούει εΐ; τό μέτρον Απαιτούν έκεΐ ρρα- 
χεΐαν συλλαβήν, έν ώ διά τής προσθήκης τοΰ 
Ν γίνεται θέσει μακρά.

Έν τφ 4φ στίχω Ασφαλώς διέκρινα ΤΕ μι- 
κροτάτοις γράμμασι παρεμβεβλημένον είνε δ’ 
Απαραίτητον διά τε τό μέτρον κα*. τήν έννοιαν. 
Ό Αδέξιος, Αμελής και αγράμματος λιθοξόος 
είχεν έν πρώτοι; παραλίπη τοΰτο, βραδύτερο·? 
δέ παρενέθηκεν έστενοχωρημένον λεπτοτάτοις 
κα*. μικροί; γράμμασιν ελλείψει χώρου, μή δυ- 
ναμένοις νά Αποδοθώσιν έν φωτογραφία, ώ; 
παρέλιπε τό Ε έν τέλει τού 3ο·ΰ στίχου, έλεει- 
νώς δέ κα’. κολοβώ; έχάραξε τόν 4ον κα’. 5ον 
στίχον.

ΤΑΙΣ έν Αρχή τοΰ 3ου στίχου δέν ύπάρχει·

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
Ο ΓΚΡΕΚΟ ΓΛΥΠΤΗΣ

Ό έκ Κρήτης Δομίνικος θεοτοκό-ουλος, β ό
ποιος έμεσουράνησεν είς τό καλλιτεχνικόν στε
ρέωμα ύπό τό δηλωτικόν τής 'Ελληνικής του 
καταγωγής όνομα Γκρέκο , δέν ήτο μόνον ζω
γράφος. ΙΙαλαιά έγγραφα Ισπανικά, γνωστά είς 
τούς Ασχολουμέν υ; μέ τήν 'Ιστορίαν τής Τέ
χνης, τού άποδίδουνκαί τόν τίτλον τού γλύπτου.

Παρ’ δλας,έν τούτοις,τάςέπιμόνους έρευνας είς 
κάθε γωνίαν τής Ισπανίας, δέν είχε Ακόμη Αν- 
ευρεθή δείγμα τής γλυπτικής του τέχνης ’Ε
σχάτως δμως, δπως πληροφορούνται έκ Μα
δρίτης αί Γαλλικαί έφημιρίοες, Ανεκαλύφθη- 
σαν είς τήν έκκλησίαν ένός χωρίου, πλησίον 
τού Τολέδο, πέντε νέοι πίνακες τοΰ Γκρέκο, κο- 
σμούντε; τόν βωμόν της. ‘Η άνακάλυψις αΰτη ώ- 
δήγησεν εις έρευναν έπιμελεστέραν τώ« καλλι
τεχνικών κειμηλίων τού παλαιού ναού κα’. έπί 
τού βωμού εύρέθη θαυμάσιον Αγαλμάτιον τής 
Ιίαρθένου, τό όποιον φέτει τήν σφραγίδα τής 
τεχνοτροπίας τοΰ Κρητό; καλλιτέχνου.

Τούτο τό χαρακτηριστικόν ώς καί τό γεγονός 
δτι εύρέθη μεταξύ τών πέντε πινάκων,έλαχίστας 
άφίνουν Αμφιβολία; περί τοΰ δημιουργού του.

ΜΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

’Εφέτος συμπίπτει μία πολύ περίεργος έκα- 
τονταετηρίς. Πρόκειται περί τής άνακαλυψεως 

άλλως τε άν έτίθετο θά προσέκρούεν είς τό μέ
τρον, ού τόν τόπον κα’. τόν χρόνον δέν έγνώρι- 
σεν ό 'Ιταλός, έν ώ πάς ελληνομαθής πρόχει
ρό»; θά διέβλεπε. Θεαϊ εννοούνται αί Μοΰσαι, 
ώς δηλοΰται κα’. έκ τής μεγάλης έπιγραφή;. 
Τό άρθρον άλλως τε παραλείπεται έν μέν τοΐς 
καθαροί; έξαμέτροις Αείποτε, έν δέ τοΐς ελε
γειακοί; δτέ μέν τίθεται, δτέ οέ παραλείπεται 
κατά τήν Ανάγκην τού μέτρου. Καθ' ά δηλοΰται 
έκ τής μεγάλης έπιγραφή; ό επίσκοπος τοΰ 
ίεροΰ άντρου ΙΙαντάλκης είχεφυτεύσει τόν πέριξ 
χώρον κα’. οι’ άλλων δένδρων καί διά δάφνης, 
ής μνημονεύει έν τή μικρά έπιγραφή. ’Αγράμ
ματος κα’. ούτος είχε παραγγείλη τήν σύνταξιν 
τού ελεγειακού επιγράμματος είς ειδήμονα, 
παρημέλησε δέ έξ Αδαημοσύνης δπως διορθωθή 
κα’. συμπληρωθή τούτο κατόπιν.

Ήύπό τοΰ 'Ιταλού συμπλήρωσιςτοΰ δευτέρου 
(ελεγειακού) στίχου κα’. αυθαίρετο; καί Ακατά
ληπτο; είνε.

Ή πρώτη μικρά έπιγραφή Ανάγεται είς τό 
δεύτερον ήμισυ τού Ε’ αίώνος π. χ. ή δέ δευτέρα 
μακρά έμμετρος έπιγραφή εί; τόν Δ' αιώνα π. χ.

Άλλοτε θά γράψωμεν τί περιέχει ή δευτέρα 
έπιγραφή τού παρά τά Φάρσαλα άντρου.

•Εν Ν<ιξφ ΜΙΧΧΗΛ Γ. ΚΡΙΣΠΗΣ 

τού φίμωτρου τό όποιον μέχρι τού τέλους τού 
1824 έχρησιμοποιεΐτο εϊς τήν ’Αγγλίαν καί 
τήν Σκωτίαν διά τά; πολύ φλυάρους ή κακολο 
γούσας γυναίκας, τών όποιων αί ύπερβασίαι τής 
γλώσσης έζημίωναν τήν ύπόληψιν ή τήν ευτυ
χίαν τού πλησίον των. Μετά μίαν συνοπτικήν 
διαδικασίαν, οί ένοχοι ύποχρεοΰντο νά φορέσουν 
τό φίμωτρο·/ καί νά σταθούν έπί ώρα; είς δημό
σιον μέρος πρό; παραδειγματισμόν τών γυναι
κών τοΰ λαοΰ. Σώζεται δέ μία τοιαύνη περίερ 
γος Απόφασις, ήτις Αναφέρει τά έξής:

«Ή Έλισσάβετ σύζυγος τοΰ Χόλμπορν, έτι ■ 
μωρήθη μέδίωρον παραμονήν μέ φίμωτρνο,ειςτήν 
πλατείαν τής ’Αγοράς, διότι έξέφρασε σκανδα
λώδεις κα*. ποοσβλητικάς φράσεις εναντίον ώρι- 
σμένων προσώπων καί ιδίως εναντίον τών δικα
στών». β

λζερικά δείγματα τών φίμωτρων αύτών διατη
ρούνται είς τό Μουσεΐον τού Λανκασσιρ καί είνε 
διαφόρων τύπων. Άλλα δμοιάζουν μέ προσωπί
δας καί άλλα μέ κράνη. Πάντοτε δμως ήμπόδι- 
ζαν τήν ένοχον νά δμιλή. Τό μηχάνημα τοΰ
το <ϊ>νομάζετο<Τό χαλινάρι τής πολυΖογού».

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

'Η πρωτοτυπωτέρα συναυλία έξετελέσθη είς 
τήν Μόσχαν έπί τή έπετείφ τής Μπολσεβικής 
έπαναστάσεως, ύπό τοΰ Ναυτικού συλλόγου. 

Ή ορχήστρα Απετελεϊτο Από 60 σειρήνας Α
τμόπλοιων, Από πυροβόλα, μυδραλλιοδόλα κα’. 
τυφέκια. Τό πρόγγραμμα Απετελείτο Από τήν 
Μασσαλιώτιδα, τήν Διεθνή, τήν Βαρσοβιακήν 
καί έν πένθιμο·? έμβατήριον. Τό τελευταίον ήτο 
καί τό καταλληλότερου διά νά έορτασθή μία 
έπέτειος τουφεκισμών, σφαγών κα’. βασανι
στηρίων.

ΜΤ
01 ΜΑΚΡΟΒΙΟΙ

'Η μακροβίότης δέν έχει φαίνεται πολλήν 
σχέσιν μέ τό πάχος ή τήν ίσχνότητα. Άν λά- 
όωμεν ύπ’ δψει τού; διανοουμένου;, παρατη
ρούμε·? δτι ήσαν παχείς δ Φοντενέλ ζήσας 1<Μ· 
έτη, δ Τισιανός 99, δ Σοφοκλής 9υ, ό Μαν- 
τζίνη 88, ό Φραγκλίνος 85, δ Οΰγκώ 83, ό Γα
λιλαίος 78, δ Ροσίνι 76, ό Πετράρχης 71. Έξ 
εναντίας ισχνοί ήσαν δ Μιχαήλ Άγγελος φθά- 
σας τό 89ον έτος, δ Γλάδστω·? 89, δ Βέρδης 
88, ό Νεύτων 85, δ Βολταίρος 84.

Έξ άλλου ή Παλαιά Γραφή μάς δίδει τά 
καταπληκτικότερα παραδείγματα μακροζωίας. 

• ’ Άδάμ έζησεν 979 έτη, δ Νώε 950, ό Μα
θουσάλα; 968. Έν τούτοις δ παλαιοντολόγος 
Μάρσαλ καί δ φυσιοδίφη; θώμπσον θεωρούν 
τήν μακροόιότητα αύτήν μυθώδη. Έκ πολλών 
γεγονότων, λέγουν, άπεδείχθη δτι οί προϊστορι
κοί άνθρωποι έζων τό πολύ 150—20ιι έτη.

Τ| ΛΕΓΕΙ ΜΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣ

ΊΙ Τζαίην Ντόη διακηρύττει δτι όλόκληρος 
ή ζωή τών γυναικών είνε μία σειρά Ανοησιών, 
αί όποϊαι πληγώνουν τήν ευαισθησίαν των, μα
ραίνουν τήν ώραιότητά των, ύπονομεύουν τήν 
ύγείαν των.

Ιδού μερικά’, ανοησία·. Ας Απαριθμεί.
Νυμφευόμεθα Ανδρα ποΰ δέν έπρεπε νά 

πάρωμεν.- Τρώγομεν φαγητά ποΰ ξέρουμε δτι 
θά Αρρωστήσωμεν. - Φορούμε φορέματα πού 
δέν μάς πηγαίνουν. —Πετοϋμε τά χρήματά μα; 
είς διασκεδάσεις ένφ δυστυχή πλάσματα δέν 
έχουν νά νοσηλευθούν —Εκλαμβάνομε·? δι’ έ- 
ξυπνάδα δ,τι είνε φλυαρία κα’. χυδαιολογία, 
τήν αισθηματικότητα δι’ αίσθημα.

Ή μις δέν τά λέγει άσχημα. "Εν μόνον ύ- 
ποπτευόμεθα : "Οτι θά είνε γεροντοκόρη.

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Άπό κριτικήν.
‘Ή ηθοποιία του είνε εξεζητημένη καί 

Αξία παντό; επαίνου».
Πρωτοφανές δόγμα δτι είνε άξιέπαινον τό 

εξεζητημένο·?.
Άπό Ανταπόκρισιν.
Ή Σύνοδος Ακροαθεϊσα τοϋ πρωτοϊερέως».

Άπό περιγραφήν φόνου.
ΊΙ Ατυχή; Ματθίλδη έτάφη ύπό τήν γενικήν 

θλίψιν τή; πόλεως.»
Δυστυχής νεκρά άφοΰ δέν έτάφη ύπό τό 

χ*μ«.

Εϊδησις έφημερίδος.
«'Ιδρύεται νοσοκομείο·? τών ελαφρών νόσων, 

τό δποϊον θά χρησιμεύση ώς ύποπτοκομεΐον».
Τηλεγράφημα έκ Κων’ιλεως.
«'Η τουρκική γνώμη τών Τούρκων είνε έξη- 

ρεθισμένη >.
Έκ θεατρικής κριτικής.
«Ό τόνο; τοΰ Αστικού καθωπρεπισμού.
Άπό μουσικήν κριτικήν.
«'Ο «Μάμφρεδ» μέ ύπόκρίσιν Σοΰμαν .
Άπό περιγραφήν φόνου.
«'Η Αστυνομία Αποδίδειτό Ατύχημαείς δυστή- 

χημ«>· , r.
Πολύ περίεργον θά ήτο νά τό άπέδιοον είς 

ευτύχημα.
Άπό γυνακεϊον μυθιστόρημα.

Νύχτα, σκοτάδι κα’. ή βροχή σιτζίμι..
Από νεκρολογίαν.
«Μέ τήν λέξιν Απέθανεν έξέλιπεν πρό ημερών 

μία Αγγελική μορφή».
Άπό κοινωνιολογικόν άρθρον.

Μετά τήν ειρήνην χάσκει παντού πελωρίως 
ή Αμφιβολία καί ό σκεπτικισμός.

Νά χάσκη ή έπιπολαιότης, μάλιστα’ Αλλ’ ό 
σκεπτικισμός ποΰ έχει συντεπτυγμένα τά χείλη:

Άπό περιγραφήν.
« Δέν ντρέπεται παιδιωμένο; άνθρωπος ;
Δηλαδή . , . πατήρ.. _
Άπό εϊδησιν.

Δυνατόν ή ήμέρα τών έκλογών νά μίτζ,τεθή 
ελαφρώς, μή έπαρκοΰντο; κ.λ.π.

Κατόπιν τής φρασεολογίας αύτής, Αναμένε
ται ν’ Αναγνώσωμεν: -Μετετέθη ελαφρώς δ 
είρηνοδίκης Ραψάνης. 'Η έδρα τοΰ 1<» συν
τάγματος μετετέθη είς Δεδεαγάτς .

Άπό περιγραφήν τελετής.
«Ό βελουδένιο; ριολετίς χιτώνας».
Άπό διάλεξίν Βυζαντιολόγου.
« Έξωρίζοντο οί οφθαλμοί . . .·
"Εως τώρα έξωρίζοντο οί Ανεπιθύμητοι καί 

οί ύποπτοι. Τώρα έξωρίζονται οί όφθαλμοί . . .
'Ιστορική πολυμαθεια.
* 'Ιστορικήν πράξιν καί δ 'Ηρόστρατος συνε- 

τέλεσε συντριβών τόν Παρθενώνα ». Τοιουτο
τρόπως δ Παρθένων μετεφέρθη εί; Έφεσον, έκ
τός άν δ Μοροζίνης έζησε πρό Χριστού ή 
έκτός άν τό όνομα Μοροζίνης ήτο παρατσού
κλι τοΰ 'Ηροστράτου.

Άπό μουσικήν κριτικήν τοΰ κ. ψ.
. . έγράφη Από όγδοηκοντούτιοα γέροντα .

Άπό διάλεξίν λόγιας κυρίας.
ι Ό στίχος του Αδρός, κρυστάλλινος καί λι- 

γερός».
ΙΙεριέργο; στίχος διά νά είνε κρυστάλλινο; 

καί. . . λιγυρό;.
Τής ιδίας.
• Ή κατορθωματικότητα».
Συγχαρητήρια διά τό κατόρθωμα τή; . . λε- 

ξικοποιήσεως.
Τίτλος άρθρου έφημερίδος.
«Μαλιστάνθρωπος». 'Ο λέγων δηλ. μάλιστα. 
Συνεπώς δχάνθρωπος δ λέγων όχι κα’. οΰτω 

καθεξής.
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Μ Ας υπενθυμίζει έ νεολογισμός χυτό; τό σο
φάρω, κλαξάρω, σουπάρω.

Άπό έφημερίδα τή; Ν. 'Γόρκης.
■ Τί σημαίνουν αί πιθηκαί αύταί λέξεις ; »
Έρωτώμεν κα’. ήμεΐς τ’, σημαίνει ή λέξις 

πιθηκαί. Κατ’ Αρχάς ένομίσαμεν δτι πρόκει
ται περί πιθήκου προοδευτικού, δστις κατόρ
θωσε νά όμιλήση. Φαίνεται δμως δτι θά έννοή 
ό ρηξικέλευθος άρθρογράφο; τήν Πυθίαν, ήτις 
θά ήτο κα! ή μόνη άρμοδία νά λύση τόν 
γλωσσικόν αύτόν χρησμόν.

Καί έν τυπογραφικόν σφάλμα, άπά διάλογον 
μυθιστορήματος.

<—Είσθε, Αγαπητέ μου, πολύ μιαρό; διά νά 
μιλής έτσι».

’Αγαπητό; κα1. μιαρός ό....μικρό; ;
Άπό χρονογράφημα.
«Τί μπορεί νά Αγαπήση, έντατά ό άνθρω

πο; είς αυτόν τόν κόσμον ;
ΙΙολλά πράγματα, δχι δμως ποτέ τό έντατά.
Καί τελειώνομε·; μέ τήν ποίησιν.
Άπό έλληνικήν μετάφρασιν ποιήματος τού 

Κήτς διά τόν άτυχή Βύρωνα.
* · .................. ντύνονται καί τά παράπονά σου
μέμιάν Απόρορα φωτεινή, ποΰχει μεγάλη λάμψι 
κι’ άπό ρόμπα σκοτεινή ξεβγαίνουν συχνά 

[Αχτίδες»

ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΖΩΝΤΕ2

ΊΙ ποίησις έκυριάρχησβν κατ' αυτά; είς τήν 
λοχοτεχνικήν κίνησιν. ’Οχι διά τής έκδόσεω; 
ποιητικών συλλογών. Αύτα’. ποτέ δέ λείπουν 
μολονότι παρετηρήθη εσχάτως κάποια ΰφεσις 
τού λυρικού ή μάλλον παραληρικού πυρετού. 
Άλλά χάρις είς τήν έμπνευσιν πού Αντιπροσω
πεύουν οί πεθαμένοι ποιηταί.

Ή ποίησις τής τελευταίας τεσσαρακονταε
τίας έχασε ξαφνικά τόν χαρακτηριστικώτερον 
Αντιπρόσωπόν της, τόν περιπαθέστερον, τόν 
βάρδον τού έρωτος, τόν ποιητήν τού κάλλους 
τόν’Ιωάννην Πολέμην Άπό τών «Χειμωνάν- 
θων» μέχρι τών «Ειρηνικών» παρελαύνουν είς 
τούς στίχου; του ωραία ιδανικά, παλμοί άγά- 
πης, κυματισμοί ονείρων. ΊΙ Μούσα τού ώμίλη- 
σε στοργικά, καί αύτός — παιδί εΰγνώμόν δέν 
άπεμακρύνθη ούδ’ έπί στιγμήν άπό τάς προσ
τατευτικά; της πτέρυγας. Ό Πολέμης ύπήρξεν 
ό πιστός άφοσιωμένος τραγουδιστής, πού δέν 
έκουράσθη, δέν άπεγοητεύθη. Έψαλε τήν γυ
ναίκα, τήν πατρίδα, κυρίως αυτά τά δύο μέ φα
νατισμόν είοωλολάτρου. Κα1. έγραψε πολλά ποι
ήματα, άλλά κα1. μέ μίαν έγκάρδιον αίσθαντικό 
τητα. Δι’ αύτό ό Πολέμης έκ τών λυρικών ποι
ητών, ύπήρξεν έπ1. μίαν 30τίαν δ δημοφιλέστε
ρος. ‘Η αύστηρά κριτική είς τήν δημοτικότητα 
αύτήν δέν άποδίδει ίσως πολλή·; σημασίαν 
άλλά ό πολύ; κόσμος, δπως εις τήν πολιτικήν,

ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ !

Χαρά στή βεργολιγερή γιά uriov καβαλλάρη!
Τό λεβεντόκορμο γαμχρό και τόν άσίκη.
"Ήλιος... καί άοτραχοβόλεγβ στ’όλάσπρο rou πουλάρι 
πηγαίνοντας καμαρωτός άνάμεσε στό ψίκι!

Καί μοϋχες χαλ.κοκούδουνες,κι'άτια πούχλιμιντρΐζανε 
λαγοϋαα,σμπάρα καί βιολιά πού αχούσαν οί ραχούλες 
κι' εκείνες πού ροβόλαγαν και τούς καλωσορίζανε 
τοϋ τσελιγγάτου οί ροδομάγουλες βλαχούλες!

Νύφη πού σέ στολίζουνε, σέ λούζανε, σ’ αλλάζανε 
μέ τά Γιαννιώτικα φλωριά καί μέ στολίδια ντόπιο: 
Τ' αρνάκια σου λυπητερά μέσ τό μαντρί βελάζανε 
γιά τήν κυρά πού πάει ό νιος, στά ξένα στανοτύπια.'

Ν. ΙΙΕΤίΜΕΖΑΣ ΛΑΥΡΑΣ

Η ΝΕΟΤΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τό Γαλλικόν περιοδικόν «Φέμινα» προέτεινεν είς 
τάς άναγνωστρίας της τό έξης «ρώτημα :

— Πότε ή γυναίκα είνε νέα ;
'Εβραβεύϋη δέ ή έξης άπάντησίί :
Νέα είνε ή γυναίκα είς πάσαν ήλικίαν. όταν γνωρί- 

ζίζ ν« διατήρηση τήν νεότητα της.
"ίσως ήτύ περιττή ή άπάντησις. διότι όλαι αί γυ

ναίκες είναι νέαι μέχρι τού πεντηκοστού τουλάχιστον 
έτους.

καί είς τήν ποίησιν, τήν άποτελούσαν τούς 
άντίποδας, καί είς τό θέατρον, είνε ό οξυδερ
κέστερος κριτής, δσον καί άν τόν παρασύρουν 
ενίοτε μερικοί επιτήδειοι. '() Πολέμης ήγαπήθη 
άπό τρεϊς γενεά;. Είνε ό μεγαλείτερος τίτλος 
τιμής δΓ αύτόν.

Τρείς άλλοι, πολύ προγενέστεροί του, ποιηταί 
έρχονται είς τήν επιφάνειαν τής κοινωνική; 
ζωής, μέ τάς επετείους τών θανάτων των. Πεν
τηκονταετία συνεπληρώθη άπό τού θανάτου τού 
Δημητρίου Παπαρρηγοπούλου, τού άλησμονήτου 
φιλοσόφου—ποιητοΰ, τόν έπιφανέστερον Αντί 
πρόσωπον τής ρωμαντικής σχολής, ήτις είς τήν 
εποχήν του έκυριάρχει παντού. Είναι ό ποι
ητής, τούς στίχους τού όποίου άπεστήθιζον 
οί σύγχρονοί του καί Απαγγέλλουν κα1. σήμερον 
άκόμη οί Αγνοί τά αισθήματα καί οί Ανώτεροι 
τήν σκέψιν, Διότι δσον καί άν ή γλώσσα τής 
ποιήσεως κατόπιν έδημοκρατήθη, είνε τόσαι αί 
κωμικαί παρεκτροπαί ώς πρός τόν τρόπον τής 
διανοήσεωςκαί τή; έκφράσεως, ώστε νά νοστ^λ- 
γή κανείς τόν «Φανόν τού κοιμητηρίου». Μολο
νότι οΰτε ό σύλλογος «Παρνασσός», οΰτε άλλο 
σωματείον έστω καί άπό τά έν νεκροφανείς 
έσκέφθησαν νά τελέσουν Αναμνηστικήν εορτήν, 
ό Παπαρρηγόπουλος έν τή ίστορίφ τών νεοελλη

νικών γραμμάτων καί έν τήσυνειδήσει τών διαν- 
νοουμένων κατέχει άκλόνητον θέσιν καί παρα
μένει ώ; είςπνευματικό; πρωταθλητής, ό όποιος 
καί πολύ έσκέφθη καί πολύ ήσθάνθη, δ όποιο; 
Αντικατόπτρισε τά συναισθήματα τών συγχρδ- 
των του καί έψαλε τόν θάνατον μεγαλόπνευστα. 
Διότι δσον καί άν ή κοινωνία εξελίσσεται νεω 
τεριστικώς, δ θάνατο; παραμένει Αθάνατος, κα1. 
εκείνο; πού θά θελήση νά γράψη δΓ αύτόν πρέ
πει νά είνε μεγάλος. 'Ο Παπαρρηγόπουλος ήτο 
διά τήν Ελλάδα δ έμπνευσμένος ύμνωδό; τής 
αίωνιότητος.

Σύγχρονος τού Παπαρηγοπούλου,Αλλ’ άτυχή; 
όσον καί έκεϊνο; διότι άπέθανε καί αύτός νέος, 
ό Βασιλειάδης, τών «Αττικών νυκτών δ γλυ
κύ; λογοτέχνης άναζή. Καί αύτοϋ συμπληρού- 
ται Ίωβιλαϊον άπό τού θανάτου του. Δι" αύτόν 
ό Παρνασσός» θά τελέση έορτήν, δχι μόνον ώς 
φιλολογικός σύλλογος άλλά καί διότι τό όνομα 
τού Βασιλειάδου συνεδέθη άρρήκτως πρό; τήν 
σχολήν τών Απόρων παίδων. Ό Βασιλειάδης 
δέν ύπήρξε μόνον λυρικός ποιητής, πεζογρά- 
φος, δραματικό; συγγραφεύς.

"Εν άπό τά ώραιότερά του ποιήματα, είνε 
κα1. ή πρωτοβουλία του νά περισυλλεγούν οί 
«μάγκες ώς έλέγοντο τότε τά παιδιά τοΰ πε
ζοδρομίου κα1. τό έργον του αύτόέκτοτε άπέδωκε 
τούς ίκανοποιητικωτέρους καρπούς. Τό δνομα 
τού Βασιλειάδου έχει συνδεθή στενώτατα μέ 
τά ονόματα τού Παπαρρηγοπούλου καί τού Ά- 
χιλλέως Ιίαράσχου. "Εν τρίφωτον μέ τήν αύτήν 
ράσιν, τόν ρωμαντισμόν—πού έσκόρπισεν κα1. 
σκορπς τάς γλυκυτέρας Ακτίνας, προκαλεί τάς 
πλέον βάθυστοχάστους σκέψεις, έξιδανικεύει τά 
πλέον εμπνευσμένα αισθήματα.

ΑΝ ΑΤΟ Λ

'Η Γαλλία έχασε τόν έπιφανέστερον Αντι
πρόσωπον τοϋ Γαλατικού πνεύματος. Ό γη
ραιός Ακαδημαϊκός Άνατόλ Φράνς, άπέθανε τή 
12 'Οκτωβρίου εί; τήν έπαυλίν του.

Έγεννήθη τό 1844. Ό πατήρ του Φραγκί
σκο; Τιμπώ ήτό βιβλιοπώλης; άπκαλούμενος 
Monsieur Ι·Τ;ιη<_·υ(ύποκοριστικόντοΰ ΦρανσουΑ) 
έξ ού καί τό ψευδώνυμον τού Γάλλου συγγρα- 
φέως. Ό άποθανών έγραψε τριάκοντα τόμους 
μυθιστορημάτων, διηγημάτων, κριτικών, ιστο
ρικών κα1. αισθητικών μελετών. Διά τών έργων 
του άνήλθεν είς τό ύψος τής φιλολογικής δό- 
ξης, απαράμιλλος διά- τό καλλιτεχνικόν του 
δφος.

Μανιώδης φιλαναγνώστης, παρηκολούθει δ- 
λην τήν πνευματικήν κίνησιν είχε γενικά; 
γνώσεις άπειρους. Ιίίργάζετο πολύ, έπιμελού-

ΊΙ γέννησις πρό 1"ΐι ετών ένας γόνου άρμα- 
τωλικής οικογένειας, τού Άριστοτέλου; Βαλα- 
ωρίτου,έδωκε ευκαιρίαν νά άκουσθή άπαγγελό- 
πουλος καί ψαλλόμενο; ό ποιητή; τήςάρματωλι- 
κή; ποιήσεως, δ μεγαλήγορος, δ γεμάτο; φλό
γα κα1. ενθουσιασμόν, ό ποιητής τού Άθανα 
σίου Διάκου», τών Μνημοσύνων , τή; Κυρά- 
Φροσύνης».'Ο Βαλαωρίτης,ό όποιος έρχεται πα
ράπλευρος τού Σολωμοΰ, άν κα1. περισσότερον 
εκείνου ήσθάνθη αύτόν ό λαός, ό άνώνυμος ποι
ητής, ό οποίος μάς έχάρισε τά δημοτικά τρα
γούδια, τών. όποιων συνεχιστής είνε ό ποιητή; 
τή; Λευκάδος.

'Η Ελλάς οΰτω έζησεν έπί τή εύκαιρίφ τών 
νεκρών, άλλά ‘ζώντων εϊ; τάς καρδία; μας, είς 
μίαν Ατμόσφαιραν ποιήσεως ή οποία έχει τό 
χάρισμα νά ένδυναμώνη τάς ψυχάς, κα1. έξα- 
ϋλώνει τά; κοινωνικά; Αντιλήψεις, νά Ανυψώνη 
τό φρόνημα,καινά μάς ικανοποιεί ώ; "Ελληνας. 
Άλλά συγχρόνως καί μά; ενθυμίζη καί μίαν 
εποχήν, δχι καί πολύ μακρυνήν, πού οί άνθρω
ποι είχαν ιδανικά, ένεθουσιάζοντο εύκολα, συν- 
εκινούντο πολύ, είχαν καρδιά άδολη καί σκέψι 
εύγενεστέρα, έποχήνπού έδιάβαζαν τού; ποιητάς 
κα1. τού; έξαναδιάβαζαν δσου; Αντιπροσώπευαν 
κάτι δυνατόν καί ύψηλόν.ΚαΙ άν θελήσωμεν νά 
παραβάλωμεν αύτούς μέ μερικού; νεωτέρους, 
τούς Ανατρεπτικούς, τού; κοσμοπολίτικού;, τού; 
κομμουνιστά; τή; ποιήσεως τού; φουτουροει- 
δείς καί νεολογιστά; ποιητάς, μιμητά; άδεξίους 
μαλλιαρίζοντα; ούχί μόνον εί; τά; λέξεις άλλά 
κα1. εις τά; ιδέας—ή Ανάμνησι; τών περασμέ
νων ποιητών δέν ήμπορεί ή νά έμπνεύση σεβα
σμόν, έκτίμησιν, άγάπην διότι έκράτησαν ύψη- 
λά καί μέ αύτοθυσίαν τά ιδεώδη τής ποιήσεως 
τή; πατρίδος, τοΰ 'Ωραίου καί τοΰ Καλού.

Δ. Κ.

ΦΡΑΝΣ

μένος τήν μορφήν ίύιαίτατα.
Έκ τών έργων του γνωστότερα είνε ή Θα- 

ίς>, οί «Κορινθιακοί γάμο·. >, τό Έγκλημα τοΰ 
Σιλβέστρου Μπονάρ , ό Κόκκινος Κρίνο; , ό 

Κήπος τών ’Επικούρων .
Ό Άνατόλ Φράνς διεκρίνετο διά τήν σα

φήνειαν, τήν λεπτότητα τή; έκφράσεως, τήν 
εύρυθμίαν καί Αρμονικήν χάριν, τήν εύλιγισίαν 
τής σνέψεως, τήν θυμόσοφον ειρωνείαν. Τά 
προτερήματα αΰτά κατέστησαν τά έργα του 
Αριστοτεχνικά.

Έδρασε πολιτικώς κατά τήν ύπόθεσιν Δραύ 
φούς, ύπήρξε σοσιλιαστής. ’Ελαβε τό βραβεϊον 
Νόμπελ, ήτο δέ θερμό; φιλέλλην. Έπεσκέφθη 
κατ’ έπανάληψιν τήν Ελλάδα, λάτρη; τού Αρ
χαίου πνεύματος. Καίτοι εβδομηκοντούτης κα
τά τήν έκρηξιν τού παγκοσμίου πολέμου κατε 
τάχθη είς τόν στρατόν ώ; εθελοντή; διά νά 
ΰπηρετήση τήν πατρίδα του.
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Ο ΧΑΛΕΠΑΣ
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΛΛΙΆΤΕΛΙΕ ΤΟΥ. ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΤ

"Εν άπό τά ωραιότερα άναγλυφζ τοϋ Χα. 
λεπά, ή ^Μητρική στοργή» ,δωρη&έν ε'ςτόν 
Ναόν τής Εύαγγελιστρίας. Είς τήν εικόνα 
φαίνεται ό γλύπτης κρατών τό εργον του.

Πρό ήμίσεω; αίώνος άπήρχετο είς Μονάχον 
ύπότροφοςτοΰ ένΊ’ήνω Ναού τήςΕύαγγελιστρίας, 
ό άριστοΰχος του Πολυτεχνείου 1'ιαννούλης Χα
λεπά;. Κατόπιν λαμπρών σπουδών έπανήλθεν 
εί; ’Αθήνας, δτε καί ήρχισε νά εκδηλώνεται τό 
δημιουργικόν καλλιτεχνικόν του τάλαντον. Τά 
έργα του, ό Σάτυρος τόν ^τοΐον ήγόρασεν ό 
Καραπάνος, ή Ευγνωμοσύνη ήτις άγνωστον 
τι άπέγεινεν, ή Κσιμωμένη» έπ1. τοΰ τάφου 
τή: κόρης Άφεντάκη, κα'. ή «Μητρική Στοργή 
ήτις έσχάτως μετεφέρθη είς τό ιερόν ίδρυμα 
τής Τήνου, άπετίλεσαν τήν τετράδα τών πρώτων 
του εμπνεύσεων.

Κλασικιστής άλλά κα1. μέ μίαν αντίληψιν 
νεωτεριστικήν, άνεγνωρίσθη άμέσως ώς άριστος 
τεχνίτης, μολονότι όχι ολίγοι διεκρίνοντο τότε 
έν Άθήναις γλύπται, ιός ό Δρόσης, τοϋ όποιου 
υπήρξε κα1. μαθητής, οί Φυτάλαι, ό Φιλίππότης 
ό Β’.τσάρης, δ Βιτάλης, ό Βρούτος.

Είς τό έργαστήριον τοΰ πατρός του, μαρμα
ρογλύπτου, εγκατεστημένου εϊς τήν άρχήν τής 
όδοΰ Μητροπόλεως, ό Γιαννούλης Χαλεπά;, 
ήρχισε τώ 187<s νά έξωτερικεύη μίαν μεγάλην 
καλλιτεχνικήν σύλληψιν — τήνΜ ήδειαν φονεύου- 
σαν τά τέκνα τη;. Μόνον μία τέχνη ώσάν τοΰ 
Χ αλεπά θά ήμποροΰσεν’ άποδώση τήν μεγα
λειώδη αύτήν έμπνευσιν. Άλλ’ένώ είργάζετο τό 
πρόπλασμα, παρεφρόνησε άναζητών τό τέλειον. 
Έλέχθη ότι συνετέλεσεν είς τήνδιαταραχήν τού 
λογικού του άτυχή; έρως. Έν πάσει περιπτώ- 
σει δ Χαλεπάς περιφρνόησε πρό τού πήλινου 

προπλάσματος του. Ένεκλείσθη είς τό φρενοκο
μείου Κερκύρας, άλλ’ είς μάτην. Μετεφέρθη 
κατόπιν είς τό χωρίον τής Τήνου Πύργον, δπου 
έγεννήθησαν εκτός τού Χαλεπά κα1. άλλοι επι
φανείς καλλιτέχναι καί έκτοτε έζη βοσκών αί
γας είς τά βουνά. Είχε λησμονηθή, δτε ήρχισε 
πρό δύο έτών νά γίνεται λόγος περί αύτοΰ κα1. 
σήμερον είναι ό γλύπτης τής ήμερα; μετά σι
γήν καί άφάνειαν 45 έτών.

Ό πνευματικό; λήθαργο; έσείσθη. Ό ρακέν
δυτος αιγοβοσκό; έγεινε πάλιν καλλιτέχνη; δη
μιουργός. Τήν αγάπην του πρός τά ζφα έμοιρά- 
σθη μέ τά προπλάσματα. Καί είς έν ύπόγειον 
τού πατρικού του οίκου είργάσθη μέ άνέλπι- 
στον έπιτυχίαν. Πέρυσι ό γλύπτης κ. Θωμόπου- 
λο; παρακινηθείς ύπό τού πολιτευτοΰ Τήνου κ. 
Γιαλούρη μετέβη μετ' αύτοΰ είς Πύργον καί πα- 
ρέλαδε τά προπλάσματα, τά όποια ό καλλι
τέχνης είχε πλάσει καί τά μετέφερεν είς Αθή
νας, εί; τό ’Εθνικόν άρχαιολογολικόν Μουσεΐ
ον. Το παράπονου τοΰ Χαλεπά είναι δτι τού 
τά έπήραν. Άς προστεθή οτι, δπως μ' έβεβαί- 
ωσαν, δέν τού έδωσαν ούδ οβολόν, ένώ έπένετο 
άφοΰ έλάμβανεν άπό τόν ναόν 25 δραχμά; τόν 
μήνα, αί όποΐαι έσχάτως μόλις ηύξήθησαν είς 
...75. Καί δχι μόνον αύτό, άλλ' ούτε τόν έπλη- 
ροφόρησαν κάν τ’, άπέγειναν τά έργα του.

* * β
Ήθέλησα νά γνωρίσω προσοπικώς τόν γη

ραιόν άτυχή καλλιτέχνην κα1. νά έμιλήσω μα.ύ 
του.Έπληροφορήθην, δτι είχεν κατέλθη έκ τού 
χωρίου του είς τήν πόλιν τής Τήνου. “Οταν πρό 
μηνών ό γλύπτης κ. Σώχος μεταβάς είς Πύργον 
τόν παρεκίνησε νά κατέλθη «στή χώρα έστάθη 
αδύνατον νά οεχθή. Τί συνέβη καί έπείσθη :

Ό έν Τήνω παραθερίζω·? έμπορος κ. Μουτσό- 
πουλο; άνέλαβε νά παρέχη τ' άπαιτούμενα 
υλικά διά τήν έργασίαν του, τόν ιματισμόν του 
καί νά δαπανά διά τήν έν γένει συντήρησίν του. 
Καί οΰτω έγκατεστάθη εί; έν κελλί παραχω- 
ρηθέν ύπό τή; έπιτροπής τού ιερού Ιδρύματος 
τής Εύαγγελιστρίας, κείμενον κάτωθεν τής κεν
τρικής κλίμακος τοΰ ναού. Τά κελλί αύτό έχρη- 
σιμοποιήθη ώς άτελιέ.Ό γραμματεύς τής έπιτρο
πής τού ναοΰ μέ οδηγεί νά εΰρω τό κρησφύγε
του του. "Εν παράθυρου πρός τήν αύλήν άνοι- 
κτόν άφίνει νά φαίνεται ό καλλιτέχνης καί τό 
έργον του.

— Έδώ έργάζεται, μού είπε. Λέτε τον άπ' 
έξω. ’Αποφεύγει τους έπισκέπτας.

Μόλις έφυγεν δ οδηγός μου έσπευσα νά... 
παρακούσω τήν σύστασίν του καί διευθύνομαι 
είς τήν όπισθεν θύραν, τήν άνοίγω άνευ διατυ- 
πώσεως κα1. εισέρχομαι. Καίτοι ό Χαλεπά; μέ 
άντελήφθη, έξηκολούθει άφωσιωμένος εί; τήν

--

Ό Χαλεπάς πρό τής οικίας του 
κοντά είς τό άγαπημένο του γιασεμί.

επεξεργασίαν ένός προπλάσματος. Τόν έκα- 
λημέρισχ. Έμονολόγει άπησχολησμένο; είς τήν 
πτύχωσιν γυναικείας έσθήτος. Ρίπτω έν βλέμμα 
γύρω μου. Δωμάτιον μικρόν, τετράγωνον, φρε- 
σκοβαμμένον. “Ενα; καναπές άπό μαύρο μου
σαμά καί έν μαξιλάρι ΰπνου εί; τήν γωνίαν. 
Δύο κάδοι μέ πηλόν, είς καινουργής τρίπου; 
φέρων πρόπλασμα μέτριου μεγέθους. Τίποτε 
άλλο. Είς τό άπέριττον έκεΐνο περιβάλλον είρ
γάζετο έ άτυχή; άλλά κα1. μέγας Χαλεπάς. Φέ
ρει καινουργή καθαρά φορέματα. Έχει μίαν 
αξιοπρεπή δπωσδήποτε έμφάνισιν. Κατάλευκος 
τήν κόμην καί τό γένειον, ολίγον κυρτωμένος. 
ΊΙπόρησε διότι παρηκολούθουν μέ πολλήν προ
σοχήν τό έργον του κα1. μέ ήρώτησε ποιος εί
μαι. Είς τό άκουσμα τοΰ όνόματός μου άνεφώ- 
νι,οε:

Ξέρω, ξέρω.,.χαΐ τότε μόλις έγύρισενά μέ 
ίδή.

Ένεθυμήθη ότι είχε στείλη είς τήν «Πινα
κοθήκην» άγριολούλουδα διά τοΰ κ. Μωραίτου, 

Ώμιλήσαμεν διά τό σκίτσο ποΰ έργάζεται. 
Εΐνε πρόπλασμα παριστάνον τόν Ευαγγελισμόν 
της Θεοτόκου. '() άγγελος μέ άνοικτάς τάς πτέ
ρυγας, μόλις προσγειωθείς, ϊσταται πρό τής 
Παρθένου καθημένης. 'Η σύνθεσις έχει άκόμη 
μίαν άοριστίαν μορφής, άλλ’ ό καλλιτέχνης έ
χει συνείδησιν τού τι θέλει κα1. τ1. κάνει. Ήθέ- 
λησα νά δοκιμάσω τήν έκτασιν τής άντιλήψεώ; 
του καί τόν ήρώτησα άν θά έκτελέση τό πρό
πλασμα είς_ μεγάλον μέγεθος κα1. έν τοιαύτη 
περιπτώσει άν θά μετεχειρίζετο μοντέλο.

— Βέβαια...θά ρρεθή κΓ αύτό. Θά τό κάμω 
μεγάλο... Τό φτειάνω γιά τήν έκκλησιά.

Έπειδή ή εκκλησία μας άποκλείει έκ τοΰ 
τοπου τής λατρείας τήν γλυπτικήν, τόν ήρώ
τησα τ1. έσκόπευε νά κάμη τό νέον έργον του.

- Θά τό στήσω έξω έκεϊ — καί έκύτταξε ά
πό τού παραθύρου πρός τό προαύλιον,—θά βγή 
έκεΐνο.

Μού ύπέδειξεν έν συντριβάνι φέρον μίαν πε
ριστεράν είς τήν κορυφήν, τό δποΐον άνήγειρεν 

ΐδίαις δαπάνα·.; είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης είς 
Τούρκος ίαθε’.ς κατόπιν θαύματοςτής Παναγίας.

Τόν ήρώτησα άν έχη άλλα έργα, μού άπήν- 
τησεν άρνητικώς. 'Ως έμαθον όμως έχει άρκετά 
ημιτελή σκίτσα εϊς Πύργον είς τό ύπόγειον τή; 
οικία; του. Ήθέλησεν άραγε νά τ’ άποκρύψη 
έκ φόβου μήπως τοϋ τά πάρουν κα1. αύτά : Είνε 
ευχαριστημένος διότι μένει είς τήν Τήνον, άν 
καί ουδέποτε τό έπεδίωξε. Βαθμηδόν ήρχισε νά 
προσοικειοϋται πρός τόν κόσμον. Δέν είνε ά,πι
θανόν άργότερα νά οεχθή νά έλθη καί είς ’Α
θήνας. Τοϋ τό υπέδειξα κα1. δέν άπέκρουσε τήν 
πρότασίν μου.

Δέν ήθέλησα νά τόν κουράσω κα1. μάλιστα 
κατά τή/ ώραν τής έργασία; του, παρ’ δλην 
τήν προθυμίαν του δπως άπαντά είς τά; ερωτή
σεις μου αύτός δ ολιγόλογος, β πάντοτε είς 
εαυτόν συγκεντρωμένος. Άπεχωρίσθημεν σάν 
παλαιοί φίλοι. Μετά μίαν ώραν παρεξενεύθην 
δταν τόν είδα είς τό κεντρικόν καφενεϊον μέ 
μίαν συγγενή συγχωριανήν του.

❖ *
'Ο Χαλεπάς άποτελεΐ έν εξαιρετικόν φαινό

μενου άνθρώπου καί καλλιτέχνου. ’Αδιάφορος 
πρό; τό κοινωνικόν περιβάλλον, είνε έξ δλοκλή-

Ή οικία τοϋ Χαλεπά είς τό χωρίον του.

ρου άφωσιωμένος είς τήν γλυπτικήν, ήτις άπέ- 
βη καί πάλιν δ αποκλειστικό; προορισμός τής 
ζωής του. “Οταν σκεφθή κανείς τί έστερήθη ή 
Έλ.λάς μέ τήν άπώλειαν τής διάνοιας τοΰ Χα
λεπά έπί 45 έτη θά δμολογήση ότι άπό τά με- 
γαλείτερα πλήγματα τά δποία ύπέστη ή άνα- 
γεννηθεΐσα παρ' ήμϊν τέχνη ύπήρξεν δ πνευμα
τικός θάνατός του. Εύτυχώς άνίσταται δ ζων- 
τανοπεθαμένος αύτός γλύπτης, διά νά διεξάγη 
άγώνα σκληρόν πρός τό πεπρωμένον.

Είς τά φωτεινά διαλείμματα έχει μίαν ώρΐ- 
σμένην κατεΰθυνσιν τών πνευματικών του δυνά
μεων καί έργάζεται μέ τάς άναμνήσεις τών 
σπουδών του, μέ μίαν λανθάνουσαν, κεκτημένην 
φοράν παραγωγής. Μαλάσσει τόν πηλόν, προσ
παθεί νά τόν ύποτάξη, τόν πλάττει διά νά δη- 
μιουργήση κάτι πού νά είνε άντάξιόν του. Διότι 
μέ δλην τήν δμίχλην ήτις περικαλύπτει τήν 
διάνοιαν του, διασώζεται είς τά βάθη τό ενσυ
νείδητον τού καλλιτεχνικού του άτομισμού. Σω-
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ματικώς, ώς έκ τής μακράς πλάνητος ζωής, 
έχει καταβληθή. Δίανοητικώς, είνε μία ήμί- 
σβεστος λάμψις. Τά έτη, ή πενία, ή φρενοπά- 
θεια συνώμοσαν διά μίαν καταστροφήν. Εϊς τά 
σωρευόμενα αύτά ερείπια μιάς ζωής τραγικής 
μιάς Μοίρας φθονεράς, ή Τέχνη ή όποία νέον

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Καλλιτεχνική κατάχρησις.—Απαγωγή εικόνων καί 

προπλασμάτων. — Είααγγελικαί παραδοξολογία!
Πνευαατιστικά οργιά. Θεατρική σχολή.— 

Πράγματα χαί &αύματα.—Κα&ρέπται 
αΰτοκτονονντες.—"Ενα σαχκϊ κάρ

βουνα .— 01 φίλοι τών Ά&ηνών.

Είς τήν άτελεύτητον άλυσσον τών διαφόρων 
καταχρήσεων, τραπεζιτικών, υπουργικών, στρα
τιωτικών, Ιδού καί μία ή δποία έχει τήν θέσιν 
της είς τήν στήλην ένός περιοδικού καλλιτε
χνικού. Είς τό Πολυτεχνεϊον ύπήρχε μία μαθη
τική Πινακοθήκη καί έν Μουσεΐον γλυπτών. 
Άπετελούντο άπό βραβευμένα σχέδια μαθητών 
τής Καλλιτεχνικής σχολής άπό τής ίδρύσεώς 
της. Διά τήν ιστορίαν τής ελληνικής τέχνης 
άλλά καί διά τήν σπουδήν τών μαθητών ήσαν 
άξια πολλού λόγου, έμφανίζοντα τήν άπαρχήν 
τής έξελίξεως τών έπιφανεστέρων καλλιτεχνών, 
τού Γύζη, τού Λύτρα, τού Ίακωβίδου, τού Βώ- 
κου, τού Ροϊλοϋ, τού Φιλιππότου, τού Βιτσάρη, 
τών' Φυταλών, τού Χαλεπά, τού Σώχου, τού 
Βρούτου καί άλλων. Άλλά αί εκάστοτε διευ
θύνσεις τού σχολείου τόσην άβελτηρίαν έδειξαν 
διά τήν συντήρησιν τών έργων αυτών, ώστε τά 
έρριψαν φύρδην — μίγδην είς έν υπόγειον, ύπό 
τήν άνεξέλεγκτον έποπτείαν τού επιστάτου. Κα1. 
τό άποτέλεσμα ; Όταν κατά τύχην ήνοίχθη τό 
διαρκώς κλειδωμένο·? άνήλιον ύπόγειον άπεκα 
λύφθη δτι είχαν κλαπή κατά καιρούς εκατοντά
δες εικόνων κα1. προπλασμάτων καί σχεδίων...

Καί εννοείται δτι οί κλέπται είνε καί θά 
παραμένουν άγνωστοι, κατά τήν κλασικήν 
φράσιν τού ’Αστυνομικού δελτίου. Είμεθα έν 
τούτοις περίεργοι νά μάθωμεν τί ένεργείας έκα
με τό τμήμα (υπάρχει άκόμη;) τών Καλών Τεχ
νών ; Έρώτησις άνευ άπαντήσεως.

• 
Φ ·

Μία δίκη μιάς γυναικός, ή όποία ένήλλασσε 
τά θέλγητρά της μεταξύ ένός προστάτου χρημα- 
τοδότο , καί ένός μείρακος αϊσθηματολογούντος 
άπησχόλησε τόν τύπον, τήν κοινωνίαν, τόν δι
καστικόν κόσμον. Καί έξηκολούθησε νά σχο
λιάζεται χάρις είς τήν άπό είσαγγελικής έδρας 
έξαγγελίαν δύο παραδόξων θεωριών. Τού έλευ- 
θέρου γάμου κα1. τής αυτοδικίας. Έν άλλαις 
λέξεσι, μία παρανόμως συμβιοϋσα γυναίκα 
πρέπει κατά τήν έξαγγελθεϊσαν θεωρίαν ν’ 
άπολαμβάνη ίσης τιμής πρός μίαν νόμιμον σύ

τόν είχε έναγκαλισθή μέ εξαιρετικήν στοργήν, 
συμπτήσει ήδη τάς πτέρυγάς της διά νά τοϋ 
δώση είς τό λυκόφως τής ζωής του τάς τελευ
ταίας παρηγόρους άναλαμπάς,νά τό*? περίθαλψη 
μέ τάς μεγάλα», τάς ζωογόνους εμπνεύσεις της.

Δ. I- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ζυγον,ώς έπίσης δταν ένας έραστής ένοχλεί μίαν 
έστω καί διεφθαρμένην γυναίκα, αυτή πρέπει 
νά γίνεται δικαστής άμέσως καί δήμιος του 
φυτεύουσα μίαν σφαίραν είς τά στήθη ποΰ πυρ
πολεί ό έρως. ί Φόνευέ την! .■ έφώναξε άλλοτε ό 
Δουμάς. Άλλ' αύτός ήτο μυθιστοριογράφος, δέν 
ήτο είσαγγελεύς.

« *
’Οργιάζει δ μαλλιαρισμός ό εκφυλισμός 

τής πνευματικής ζωής—είς τό Υπουργεί ον τής 
Παιδείας. Οί γνωστοί Λούθηροι τών όποιων τό 
έργον άνέκοψεν ή ήττα τού Βενιζελισμοϋ, άνέ- 
κυψαν κα1. πάλιν, έπωφεληθέντες τής Επα
ναστατικής ανωμαλίας, θρασύτεροι. Καί έπε- 
κτείνουν τό ψυχαρικόν ιδίωμα είς τά δημοτικά 
σχολεία, καί είσάγωνται βιβλία διδακτικά ά- 
παίσια. Οί δυστυχείς γονείς διεμαρτυρήθησα·? 
ψηφίσματα έστάλησαν εϊς τήν Κυβέρνησιν κατά 
τής άπειλουμένης τυφλώσεως τής νέας γενεάς. 
Ό κ. Υπουργός τής Παιδείας δέν έννοεί νά έκ- 
διώξη τους Γραμματείς καί Φαρισαίους άπό το 
πλευρόν του. "Εν σύμπτωμα καί αύτό τοΰ γενι
κού κατρακυλίσματος.

* «*
Ίδρύθη έπί τέλους έπαγγελματική θεατρι

κή σχολή, πρωτοβουλίφ τού Συλλόγου τών η
θοποιών. ’Εγιναν εγκαίνια ραντισθέντα μέ έν- 
Οουσιώδεις λόγους καί άφροϋς καμπανίτου, δι- 
ωρίσθησαν λόγιοι τινές πρός διδασκαλίαν μαθη 
μάιων τά όποια ουδέποτε έδιδάχθήσαν καί έ- 
σμός κορασίων συνέρρευσε διά νά παρακολουθη 
τά μαθήματα. Έξ δλων αύτών τών μαθητριών 
πόσα', θά άνέλθουν έπί τού σανιδώματος τής 
σκηνής; 'Ο καιρός θά τό δείξη. Εύχόμεθα πάν
τως ή σχολή νά μακροημερεύση καί πλούσιον 
νά έχη τόν άμητόν. Θά ήτο άπογοητευτικόν άν 
καί αύτή ή άπόπειρα έναυάγει. Εις τους κ. κ. 
Συνοδινόν καί Καλογερίκον εύχόμεθα ύπομονήν 
έπιμονήν καί . . . άντοχήν.

$ *

Άλλος μπελάς αύτός. Αί Ψυχικαί Έρευ- 
ναι. Άλλοτε τό τραπεζάκι μάς είχε τυραννήση 
μέ τάς άποκαλύψεις τοϋ πνευματισμού. Έπειτα 
ένέσκηψεν δ Ταχράμπεης μέ τάς καταλήψιας 
του. Τώρα έχομε·? τά στοιχειωμένα σπίτια καί 
διάφορα άντικείμενα πού κάμνουν περιπάτους, 
καθρέπτας αύτοκτονοϋντας καί έναν σάκκον 

κάρβουνων δττις έκκινήσας άπό τήν κουζίναν 
έφθασεν αισίως εϊς έν γραφείο·? καί άνεστράφη 
καί έχύθη τό μαϋρον περιεχόμενόν του, άντιστά- 
σεως μή οϋσης.

Σταυροκοπούμεθα διά τά νέα αυτά θαύμα
τα καί διά λογαριασμόν μας καί διά λογαρια
σμόν τών άφελών άκροατών τοϋ φίλου κ. Τα
νάγρα.

Φ **
Είς τά ποικιλώνυμα σωματεία, προσετέθη 

καί έν, τοϋ όποίου ή έλλειψις ήτο μέχρι τοϋδε 
αισθητή. Ό «Όμιλος τών Φίλων τών ’Αθηνών» 
ή καλλίτερα, τών Φιλαθηναίων. Συμπολϊται 
δυσφοροϋντες διά τήν άκαταστασίαν τής πόλε
ως άνέλαβον τό βαρύ έργον νά συντελέσουν είς 
τόν έξωραϊσμόν, τήν εύπρέπειαν, καθαριότητα 
τών οδών καί διά τόσα άλλα πράγματα τών ό·

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ I
Κατά τόν πόλεμον έκρίθη έπιβεβλημένη ή 

ψυχαγωγία τού στρατιώτου, ήτις άλλαχοϋ εΐλ- 
κυσε τήν προσοχήν καί τοϋ Κράτους κα1. τών 
ιδιωτών. ΙΙαρ’ ήμίν ειδικόν συνεστήθη σωμα- 
τεϊον, τό όποίον μετά μεγάλης δραστηριότηφος 
άνταπεκρίθη είς τήν άνάγκη·? τής πνευματικής 
τών πολεμιστών περιθάλψεως, διά τής άποστο- 
λής κυρίως βιβλίων καταλλήλων. Ci στρατιώ- 
ται, οί έν άναμονή δράσεως, έζήτουν βιβλία διά 
νά διέρχονται είς τούς μακράν τών πόλεων στρα
τιωτικούς σχηματισμούς δλίγην ώραν ευχάρι
στο1?. Καί έξαπέστειλεν ό «Σύνδεσμος ψυχαγω
γίας τών πολεμιστών» χιλιάδας βιβλίων είς δλα 
τά^αημεΐα, είς Θράκην, Μακεδονίαν, Ήπειρον, 
Νήσους καί πρό φαντός είς τό Μικρασιατικόν 
μέτωπον.

Άλλά καί έν καιρφ ειρήνης, τοϋ στρατιώτου 
ή πνευματική μόρφωσις δέν πρέπει νά παρο- 
ράται. Κα1. ό Σύνδεσμος έμερίμνησε καί περί 
τούτου. Καί έξέδωκεν ένα κομψόν καί πολυσέ
λιδο·? τόμον, τό «Βιβλίον τον στρατιώτου” 
διά τό όποίον συνειργάσθησαν οί έπιφανέστεροι 
λογογράφοι καί ποιηταί. Όλα ανεξαιρέτως τά 
θέματα τά όποια 40 λόγιοι έπραγματεύθησαν 
άφορώσι τήν ζωήν, τήν δράσιν, τήν άποστολήν 
τοϋ στρατιώτου. ’Οχι ύπό τύπον ψυχράς καθη 
κοντολογίας, ώς έπεδίωξαν άλλοι τινες έκδώ- 
σαντες πρός τόν αυτόν σκοπόν βιβλία, άλλά κα
τά τρόπον τερπνόν, ελκυστικόν, ώστε νά διδά- 
σκη τό βιβλίον χωρίς νά κουράζη.
, Ό γενικός γραμματεύς τοϋ ’Συνδέσμου κ. 

Καλογερόπουλος κατώρθωσε νά συγκεντρώση 
κατάλληλον ύλην, ώστε καί ό σκοπός τής έκδό- 
σεως τοϋ βιβλίου νά έπιτευχθή καί δ στρατιώ
της νά άγαπήση τό βιβλίον αύτό καί νά τό 
αίσθανθή.

Ευχής έργον θά ήτο άν δ Σύνδεσμος συνεχί
ζω* τήν τόσω πολύτιμον καί έθνικήν πρωτοβου
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ποιων στερείται ή τόσον άλματωδώς πυκνωθεϊ- 
σα εις οικοδομάς καί πληθυσμόν πρωτεύουσα. 
Πόσον ήτο άναγκαία ή ϊορυσις τοϋ δμίλου, δστις 
δχι δμιλος άπλώς άλλά συνασπισμός κα'. συνα
γερμός έπρεπε νά κληθή, θ’ άποδειχθή έάν 
κατά τήν έμφάνισίν του ήν έξέλεξε νά κάμη 
κατά τήν έπέτειον τής άνακηρύξεως τών Αθη
νών ώς πρωτευούσης, γίνη καί άπολογισμός τής 
έκτοτε άδιαφορίαςς πρός άναδειξίν της ώς 
άνταξίας πρωτευούσης Ευρωπαϊκού κράτους. 
Θά εύχηθώμεν μόνον οί ίδρυτα'. νά μή άπογοη- 
τευθοϋν, νά μή προσβληθούν άπό τήν Ελληνι
κήν άσθένειαν—το άψίκορον. Χρειάζεται συ
στηματική όργάνωσις καί άδιάπτωτος ένθουσι- 
ασμός διά τό έργον. Άν κατορθώσουν νά άπαλ· 
λάξουντήν πόλιν άπό ώρισμένας τουλάχιστον 
άσχημίας, θά είνε άξιοι ευγνωμοσύνης.

Δ Α Φ Ν I Σ

λίαν του, προβή είς τήν έκδοσιν καί άλλου τό
μου πρός ένίσχυσιν τής διανοητικής άναπτύ- 
ξεως τοϋ ύπό τά δπλα στρατιώτου.

Φ $
Σπουδαιοτάτην συμβολήν εϊς τήν άγωγήν 

κα1. έκπαίδευσιν παρέσχε δ παιδαγωγός κ. Μ. 
Μιχαλόπουλος, συγκεντρώσας 4000 παιδαγωγι- 
κάς καί ήθικολογικάς γνώμας καί παρατηρή
σεις, διατυπωθείσας καθ’δλους τούς αιώνας πα
ρά πάσι τοίς έθνεσι καί κατάθέματα μεθοδικώς 
τεταγμένα. Οί γονείς, οί διδάσκαλοι, οί παιδα
γωγοί καί οί εις τήν έκπαίδευσιν έν γένει ά- 
σχολούμενοι, είς τάς σελίδας του θά εΰρουν ένα 
σοφόν δδηγόν, δστις θά τούς χειραγωγήση είς 
τήν έρευναν τών ζητημάτων τών σχετικών πρός 
τήν άγωγήν, τήν έκπαίδευσιν καί τήν ήθικήν. 
Τό έργον άποτελούμενον έξ 870 σελίδων κατα- 
δικνύει μίαν έπιμελεστάτην καί κοπιώδη έργα
σία·?, τής όποιας τό άπαύγασμα συνεκεντρώθη 
κατά τρόπον διευκολύνοντα άκόπως τήν γνώσιν 
καί έπίλυσιν τών σπουδαιότερων ζητημάτων 
τής παιδαγωγικής.

❖ 
❖ *

Ειςτήν «’Απογευματινήν» έδημοσιεύθη ή 
κάτωθι κριτική :

Είς τήν άφθονο·? μεταπολεμικήν βιδλιοπαρα- 
γωγήν ξεχωρίζει ένας έκλεκτός τόμος Διηγημά
των πρό τίνος έκδοθείς, δ δποίος δφίλεται 
είς τήν κομψήν καί γόνιμον γραφίδα τοΰ κ. Δ. 
Καλογεροπούλου. Είνε πολύτιμος ή συμβολή 
ήν παρέσχε·? δ κ. Καλογερόπουλος άπό είκοσι- 
πενταετίας καί πλέον είς τήν άνάπτυξιν τής 
φιλολογικής παρ’ ήμίν κινήσεως. Χωρίς έπι- 
δεικτικόν θόρυβον, είργάσθη μέ πολύν ένθου- 
σιασμόν καί μεγάλην εύσυνειοηυίαν, άσχολη- 
θείς είς τά δυσκολώτερα είδη τής Λογοτεχνίας.
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Είναι γνωστός ώς χρονογράφος, ώς σατυρικός, 
ή; κριτικός, ένέκυψεν είς καλλιτεχνικά; μελε
τάς, ήσχολήθη συστηματικά είς τδ πεζόν ποί
ημα, εδρασεν είς φιλολογικά σωματεία. Άλλ’ 
Αναμφιβόλως διεκρίθη περισσότερον ώς διηγη- 
ματογράφο;. Τφ 1899 έδημοσίευσε τδ πρώτον 
του έργον ύπδ τόν τίτλον < Διηγήματα -, έκτοτε 
δέ έξέδωκε δέκα τόμους διηγημάτων καί πεζών 
ποιημάτων, έκ τών δποίων άρκετά μετεφρά- 
σθησαν είς Γαλλικά κα’. 'Ιταλικά περιοδικά, έν 
δέ Ρουμανιστί. Τήν λογοτεχνικήν του παραγω
γήν δέν ϊσχυσε ν' Ανακόψη ή έκδοσις τής «Πι
νακοθήκης», καίτοι τοΰ άπερρόφα τόν περισ
σότερον χρόνον.

'Ο νέος'τόμο; Απαρτίζεται άπδ τά έκλεκτό- 
τερα διηγήματα έκ τών περιληφθέντων είς τούς 
δύο πρώτους τόμοιίς, ο’τινε; άπό έτών έχουν 
τελείως έξαντληθή, δημοσιεύονται δέ ήδη άνα- 
θεωρηθέντα. 'Ο κ. Καλογερόπουλος ήσχολήθη 
κυρίως είς τό ψυχολογικόν διήγημα. Πρωτότυ
πος είς τό θέμα, δεξιώτατος είς τήν Ανάπτυξιν 
αύτοΰ, βαθύς παρατηρητής τής κοινωνίας, Ανα- 
τόμος τής ψυχής, Αρμονικός κα’. χαρίεις εις 
έκφρασιν. Δέν έχει ούτε τών παλαιοτέρων τό 
επιτηδευμένων ΰφος, ούτε τών νεωτέρων τήν άπο- 
κρουστικήν ψευτοτεχνοτροπίαν ή τήν ξενικήν 
έπίδρασιν. 'Απλούς, χωρίς νά μακρηγορή, πα
ρεισάγων έπεισόδια άσκοπα, χωρίς νά εκμαι
εύει τεχνητά:, βεβιασμένα; λύσεις. Παρακολου
θεί τις τήν Αφήγησιν Απροσκόπτως, χωρίς νά 
κουράζεται, συγκινεΐται καί ώς συμπέρασμα 
Ανακύπτει μία σκέψις, προκαλεΐται ένας παλ
μός. Αέν προσπαθεί νά παραοοξολογή· εΐνε 
ένας Αφηγητής εύχάριστος, παραστατικός, δι
εισδύει είς τά μύχια καί συγκεντρώνει τήν 
δράσιν είς όλίγα, Αλλά δυνατά σημεία.'Ω; πρός 
τό ΰφος. πλησιάζει μάλλον πρός τόν Βικέλαν.

Είς τά Διηγήματα» τοΰ κ. Καλογεροπούλου 
κυριαρχεί ό έρως, ή γυναικεία ψυχή ύπό τάς 
ποικίλας κα’. Αντιθέτους πολλάκις μορφάς. ’Εκ
λέγει, ώς ψυχολόγος, τάς χαρακτηριστικωτέρας 
εκδηλώσει; τή; άγάπη; καί Απιστίας καί περί 
τούς δύο πόλους αύτούς τοΰ μυστηρίου, τό δποΐ
ον κλείει ή καρδία τής γυναικός, ό συγγραφεύς 
εμφανίζει πιστάς άλλά κα’. καλλιτεχνικά; είκό 
νας, έν εΐοει διηγημάτων.

Είς τό διήγημα >'ϊπό τήν εικόνα τοΰ Χρι
στού» είκονίζεται μία έξομολόγησις Ασχημου 
κόρης μέτά Αγνότερα αισθήματα πρός ένα νεο- 
χειροτονηθέντα ιερέα, είς τόν Μυστικιστήν 
ένας έρως παράφρονος, δστις ήγάπησε μίαν 
Αμαρτωλήν, είς τήν «Φρύνην» Αποτυποΰται ή 
υπεροψία μιάς παρθενική; εταίρας, ή δποία μέ
νει Ανάλγητος, ένώ σύρονται είς τούς πόδας της 
τά θύματα τής καλλονής της, είς τά - Νυφικά 
ύποδήματα εκτυλίσσεται ένας κρυφός έρως 
ένός έργάτου ποΰ Ικανοποιείται διά τοΰ θανά
του, εις τό «Μυστικό» ένας θάνατος ενώνει δύο 
Αγνάς ψυχάς είς τόν στρόβιλον ένός πνιγμοΰ, είς 
τό «ΜεθΟσίδ μία δυνατή ρωπογραφία — είς 
τήν «Χαμένην Αγάπην» ποΰ έπικρατεί Αντιθέ- 
τως ή ποίησις, είς τό Πείσμα» ποΰ τύραννε! 

ή γυναικεία ιδιοτροπία, εις ολα αύτά ή Αγάπη 
σφυγμομετρείται, Αναλύεται, θριαμβεύει.

Άλλά δέν είνε δ έρως το μοναδικόν μοτίβο 
τής έμπνεύσεως τοΰ συγγραφέως. Είς τόν 

Σταυρόν μάς δίδει μίαν ώραίαν νησιωτικήν 
ηθογραφίαν ένός εθίμου, είς τήν Γνωριμίαν», 
είς τήν ' Παραμονήν κα’. Ε’.ς τήν Παραλίαν» 
Ανατέμνονται κα’. λύονται ψυχολογικώς σύγ
χρονα κοινωνικά ζητήματα. Εις τό «Δισκο
πότηρο ■■ — ένα Αριστοτέχνημα πρωτοτύπου έμ
πνεύσεως καί δυνάμεως περιγραφικής — κα’. 
είς τήν «Διπλήν Κοινωνίαν» άμιλλάται η θρη
σκευτική πίστις μέ τήν πατρικήν στοργήν, είς 
τήν - Συμβουλήν τοΰ ιατρού συμβολίζεται δ 
Αγών τή; έπιστήμη: πρός τόν θάνατον, είς τήν 

Τελευταίαν χαράν»—μίαν λεπτοτάτης παρα- 
τηρήσεως ζωγραφιάν, έν ή άναπαρίσταται ή 
προσπάθεια ένό: πατέρα νά παίζει μέ το μο- 
νάκριβο παιδί του κα’. σκοτώνεται διά νά τό εύ- 
χαριστήση είς τόν Σάτυρον ποΰ ή Ανδρική 
ζηλοτυπία φθάνει μέχρι βανδαλισμού κατά τής 
τέχνης, είς τό ’Ιδανικόν τοΰ γλύπτου Αναζη- 
τούντος τήν άλήθειαν, παρακολουθεί τό άνήσυ- 
χον πνεύμα τοΰ συγγροφέως καί Αναλύει τάς 
ψυχοσυνθέσεις τών μοντέλων, τά δποία έχει ύπ 
δψει του κα’. έρευνα κα’. εμψυχώνει τά μεγάλα 
προβλήματα τής ζωής. Κα’. τελειώνει δ τόμος 
μέ τόν Κόσμον τών δνείρων , ενα δαντελένιο 
ποιητικώτατον σκαρίφημα μιάς ψυχικής πε
ριπέτειας.

'Ο χώρος άτυχώς, δν διαθέτει μία καθημερινή 
έφημερΐς, δέν έξαρκεΐ διά νά Αναλύσω λεπτο- 
μερέστερον, δπως Αξίζει, τά; Διηγήματα* του 
κ. Καλογεροπούλου. Περιορίζομαι είς ενα γενι
κόν χαρακτηρισμόν, τονίζων δτι έκ τών διηγη
ματογράφων μα; είνε δ πρώτος δστις με επιτυ
χίαν έκαλλιέργησε τό ψυχολογικόν διήγημα 
καί εΐνε δ εύγενέστερος καί ποιητικώτερος Αν 
τιπρόσωπος αύτοΰ. Έχων έμφυτον τό αίσθημα 
τοΰ καλού, έμπνεόμενο; άπό μίαν άνωτέραν άν- 
τίληψιν τής ζωής, μελετήσας τήν κοινωνίαν κα’. 
Ιδίως τήν γυναίκα, Αβρό; τήν έκφρασιν, συγ- 
κεντροϊ χαρίσματα Απαραίτητα διά τό λεπτόν 
αυτό είδος τοΰ διηγήματος, είς τό δποΐον ούδε’.ς 
άλλος ήδυνήθη νά τόν φθάση.

Μένει τό γλωσσικόν ένδυμα. Κομψόν κα’. άπέ
ριττον. 'Ο κ. Καλογερόπουλος πρωτηγωνίστησεν 
άλλοτε διά τήν έπικράτησιντής Απλής γλώσσης 
άλλά κα’. άμείλικτοςέκηρύχθη διώκτηςτοΰ μαλ
λιαρισμού. Εϊς τά Διηγήματά του Ακολουθεί 
τήν μέσην δδόν, τήν μικτήν. Αί λέξεις προσαρ
μόζονται πρός τά αισθήματα, δέν χτυπούν ποτέ 
άσχημα είς τό αύτί, δέν προστυχαίνουν τήν έν
νοιαν. Τό διήγημα, οπω; καί τό ποίημα, ώς 
στηριζόμενον έπί τοϋ αισθήματος, πρέπει νά 
εύρίσκεται έν Αρμονία πρός τόν προφορικόν λό
γον. Δέν μεταχειρίζεται άκαλαισθήτους ή άκα- 
τανοήτους ή Αδόκιμους λεκτικούς τύπους. Ε’.νε 
γλώσσα ρέουσα, άποοίδουσα πιστώς τάς έννοι
ας, έξωτερικεύουσα μέ ευγένειαν τά αισθήματα.

Διά τών διηγημάτων του δ κ. Καλογερό- 
πουκος πλουτίζει τήν νεοελληνικήν λογοτεχνίαν 

μέ ένα τόμον Αναμφισβητήτου Αξίας καί στε 
ρεώνει τήν θέσιν του ώς διηγηματογράφου. Τά 
-Διηγήματά του διαβάζονται μέ πολύ ένδια
φέρον κα’ Αφίνουν είς τήν ψυχήν τού Αναγνώ
στου μίαν βαθείαν έντύπωσιν. Κα’. αύτό ε’.νε 
κατόρθωμα δΓ ενα "Ελληνα διηγηματογράφον.

Α. Μ.
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Είς τήν ιστορίαν τής νεωτέρας Ελληνικής 
Τέχνης εξαιρετικήν κατέχου σι θέσιν οί Τήνιοι 
καλλιτέχναι. 'Ο έν τή δνομαστή νήσφ ιερός ναός 
τής Εύαγγελιστρίας διά τής αρωγής του έχειρα- 
γώγησεν είς ένα άλλον ναόν, τής Τέχνης, τάς ι
διοφυίας, αΐτινες κατόπιν ήρίστευσαν. Ό χρω- 
στήρ καί ή σμίλη έ'σχον επιφανέστατους αντιπρο
σώπους κατά τήν άναγέννησιν τής'Ελληνικής Τέ
χνης, ήτις έπηκολούθησε τήν άναγέννησιν τοϋ 
"Εθνους. Οί Τήνιοι Καλλιτέχναι υπήρξαν οί 
θεμελιωταί, άλλά συγχρόνως καί οί πρώτοι διδά
σκαλοι τής ζωγραφικής καί τής γλυπτικής. Ό 
Ι’ύζης, ύ Λύτρας, οί αδελφοί Φυτάλαι, οί. Βιτά 
)μι, δ Φιλίππότης, ό Βιτσάρης, ό Σώχος καί ό 
τραγικής μοίρας Χαλεπάς διά τών έργιον των, 
τών γνησίως ελληνικών καί εμπνευσμένων, άνε- 
δείχθησαν δχι μόνον ένδοξα τέκνα τής Τήνου 
ήτις κατέστη οϋτω παρ’ ήμϊν ή κοιτίς τής Τέχνης 
άλλά καί οί κορυφαίοι αντιπρόσωποι τής 'Ελ
ληνικής Τέχνης, κατά τόν λήξαντα αιώνα.

Είς δλα τά Ευρωπαϊκά κέντρμ οί καλλιτέχναι 
είναι τό αντικείμενου τής έκτιμήσεως καί τοΰ 
θαυμασμοί. Τά Κράτη, οί Δήμοι, τά Σωματεία 
ένισχύουσι τους καλλιτέχνας, τούς τιμώσι καί έ- 
ξαίρουσιν άπό πάσης άπόψεως τό έργον αύτών.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Αί καλλιτεχνικαί έπιθέσεις τής ληψάση; 

περιόδου έδειξαν μίαν προοδευτικήν έξέλιξιν 
τών νέων καλλιτεχνών. Χωρίς νά ε’.σέλθωμεν 
εί; λεπτομέρειας, ένεκα τού διαρρεύσαντο; έκ
τοτε χρόνου. Hi δώσωμεν γενικού; μόνον χαρα 
κτηρισμούς τή; τεχνικής Αξία; τών έκθέσεων 
αύτών.

—Ό κ.ΙΙαπαπαναγιώτου μά; άπέδε-ιξεν δτι 
ε’.νε δυνατό; εί; τήν σύνθεσιν. ’Επιλαμβάνεται 
δυσκόλων θεμάτων κατά τρόπον Ικανοποιητικόν. 
Ό ίρίζων τής καλλιτεχνικής του ψυχή; είνε 
ευρύς, ή δεξιοτεχνία τοΰ χροιστήρος του Αξιο
σημείωτος, χάρις εί; τάς έν Μονάχφ σπουδά;

II I Ν A Κ Ο Θ Η Κ Η 
Α

Άτυχώς έν Ελλάδι ούδεμία μέχρι τοΰδε έγένετο 
συστηματική έργασία ύπέρ τών άφοσιωθέντων 
εϊς τήν τέχνην καί ό»ς έκ τούτου αποβαίνει επι
τακτική ή ανάγκη τής έκδόσεως ειδικών μονογρα
φιών.

Πρωτοβουλία τών κ. κ. Λ. Καλογεροπούλου 
καί Ξ. Σώχου θά άναπληρωθή ή έλλειψις αύτη. 
Άνέλαβον τήν εκδοσιν μεγάλου Καλλιτεχνικού 
Λευκώματος περιλαμβάνοντας σειράν όκτα> αυ
τοτελών τευχών,έν τοϊς όποιοι; θά συγκεντρωθώ 
έπί τή βάσει έξηκριβωμένων πληροφοριών παν 
δ,τι αφορά τήν δράσιν τών είρημένων καλλιτε
χνών. Θά περιέχουν πλήρη βιογραφίαν, ειδικά; 
μελετάς, ανέκδοτα, εικόνας, περιγραφάς τών κυ- 
ριοτέρων έργων των καί κρίσεις περί τοΰ συνο
λικού χαρακτήρος τής εργασίας των.

Άλλ’ έκτος τής καθαρώς καλλιτεχνικής σημα
σίας τοΰ έργου, δπερ θά μάς γνωρίση αυτούς έν 
πάση εΰρύτητι, τό Καλλιτεχνικόν Λεύκωμα έχει 
καί άλλον σκοπόν— εθνικόν—τήν διάδοσιν τής 
Ελληνικής Τέχνης πρός διαπαιδαγιόγησιν τοΰ 
πολλοΰ κόσμου, ό όποιος δέν έχει έπαρκή γνώ- 
σιν περί τών καλλιτεχνών τής πατρίδος μας. Θά 
διδαχθή οΰτω τήν έξέλιξιν καί πρόοδον τών 'Ω
ραίων τεχνών έν Ελλάδι. ΊΙ διάδοσις τοΰ Λευ
κώματος θά εΐνε πρός τούτοις επωφελής καί διά 
τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν, είς ήν θά παρασχε
θώ ούτως ή ευκαιρία είς έκδήλωσιν τών τυχόν 
ένυπαρχουσών ροπών καί κλίσεων πρός καλλι
τεχνικήν σπουδήν.

Ή αναγγελία τής έκδόσεως τοΰ Λευκοιμα- 
τος τών Τηνίων καλλιτεχνών έτυχε θερμής υπο
δοχής παρά τής Έλλ. κοινωνίας, πανταχόθεν δέ 
έξεδηλιόθη προθυμία είς ένίσχυσιν αυτού πρό: 
τελειοτέραν έμφάνισι ν.

του. Παρουσιάζει ήδη προσανατολισμόν εί; τήν 
Αντίληψιν τοΰ Έλλ. χρώματος. Εί; τά συνθε
τικά έργα του ή πρωτοτυπία άμιλλάται πρό; 
τήν πιστήν καί λεπτήν Αναπαράστασιν. ’Επι
τυγχάνει μίαν ζωηράν έντύπωσιν μέ τά άπλού- 
στερα μέσα.

—Ό κ. Λ. Γεραλή; άν καί έπ’. δεκαετηρίδας 
έργαζόμενο;, πρώτην φοράν εξέθεσε. Πλεΐσται 
αίθουσα·. ε’.νε στολισμένα·. μέ έργα του, ιδίως 
επιτραπέζια. Εί; τά φρούτα κα’. τά άνθη είνε ό 
είδικώτερος, άλλά καί δ Ασυναγώνιστο: ζωγρά
φος. Άλλά κα’. εί; τήν Απόδοσιν τοΰ τοπείου 
δέν υστερεί, ιδίως τοΰ Αττικού. Ό κ. Γεραλής
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έμμένων είς τά; παραδόσεις τής παλαιοτβρας, 
άλλά καί καλλιτέρα: ζωγραφικής, μά; δίδει 
πίνακας οί όποιοι Απευθύνονται τόσον είς τήν 
άντίλήψιν τού καλού, δσον κα’. είς τήν ψυχικήν 
διαίσθησιν.

—Ό κ. Φερεκύδης, ζωγράφος θετικός, δεινός 
είς-τήν άπόδοσιν τών λεπτομερειών, 'Ελληνι
κότατος τήν έμπνευσιν. Κα’. ή φύσις με τά 
γραφικά τοπεΤα διαφόρων μερών κα’. ή προσω
πογραφία καί αί χωρικά’, ενδυμασία·.—τόσαι 
άντιθέσεις θεμάτων εύρον είς τόν χρωστήρα του 
ένα δεξιόν ερμηνευτήν. ’Αναμφισβήτητος ή υ
περοχή του εις τάς άντιγραφάς τών Βυζαντινών 
τοιχογραφιών, &ς πανομωοτύπως άναπαριστά 
είς τρόπον ώστε νά άμφιβάλη τις άν πρόκειται 
περί άντιγραφής. ‘Η τοιαύτη Αντιγραφή είνε 
μία είδικότης, δι’ ήν χρειάζεται, ήμπορε’ νά 
εϊπη τις, ιδιοφυία. Αύτός, ό κ. ΙΙελεκάσης καί 
ό κ. II. Ζωγράφος είνε οί σωτηρες τής εκκλη
σιαστικής τέχνης.

—Ό κ. Τόμπρος κα’. τό ζεύγος Στεφανοπού- 
λου έκαμαν μίαν έκθεσιν μοντέρνων έργων. Ό 
κ. Τόμπρος κυριαρχεί μέ τόν Ανδριάντα τοΰ 
Κανάρη, ΙΙαρά τάς επιφυλάξεις άς δύναταί τις 
νά έχη κα’. δια τήν αντιαισθητικήν στάσιν τοΰ 
ήρωως, έ οίμου νά ρίψη τό έναυσμα τής Ανα- 
τινάξεως, κα’. διά τήν δυσαναλογίαν τής κεφα
λής άν φαντασθώμεν τό έργον είς τήν υψηλήν 
θέσιν δι’ ήν προορίζεται—είνε έν τούτοις έργον 
Επιβλητικόν.

Αί χρωματογραφία·. Στεφανοπούλου μάς 
έκαμαν νά τάς άντιπαρέλθωμεν δσον τό δυνατόν 
ταχύτερον.Έντύπωσιν κάμνουν διά τήν άφθονίαν

ΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ

Έξ‘Ελλήνων συγγραφέων ισάριθμα πρωτό
τυπα έργα πάρε στά θησαν καθ’ «ίλην τήν θε
ρινήν περίοδον—δράματα καί κωμωδίαι. ’Ολί
γα, άν ληφθή ύπ’ δψει δτι δέκα Θέατρα είργά- 
ζοντο έπί έξ μήνας. Έκ τών έργων αυτών κα- 
νέν δεν έκαμε μεγάλην σειράν παραστάσεων, 
ώστε νά συναγωνισθή πρός ξένα έργα, κρατή- 
σαντα έπί εβδομάδας τό πρόγραμμα.

Τοΰκ. Συναδινοϋ ό Καραγκιόζης», δστις τό 
πρώτον έμφανίσθη εις Αίγυπτον, εινε έργον 
αρκετά χαρακτηριστικόν, άναγόμενον εις τάς 
γενικωτέρας έπιβολής ηθογραφίας, ώς λ. χ. ό 
Γελωτοποιός τοϋ Βασιλέως.

Ό συγγραφεύς γνώστης τής σκηνής έπραγ- 
ματεύθη τό θέμα δεξιώς, είχε δέ τό ευτύχημα 
νά ένσαρκωθή τόν Καραγκιόζην—άσχετον πρός 
τόν γνωστόν ήρο>α τοϋ λαϊκού θεάτρου—ή κ. 
Κοτοπούλη, ένας αληθινός θεατρικός ΓΙρωτεύς.

Καί δύο άλλα έργα τοϋ ίδιου «’Εσύ φταις» 
χαί«Ψέμμα καί πάλι ψέμμα» Εμφανίζουν τύ
πους κοινωνικούς, διαγραφομένους μέ πολλήν 
παρατηρικότητα. Τό δεύτερον ύστέρησεν τοϋ 
συγκρίσει πρός τήν έχουσαν τήν αύτήν Αμερι

τοΰ χρώματος, άλλά τήν ψυχικήν κα’. τεχνικήν 
άντίλήψιν τοΰ θεατού Αφήνουν άσυγκίνηνον.

— Ή δεσποινίς Ελένη Ήλιάδου εξέθεσε 
μίαν σειράν’έργων, άξίαν έκτιμήσεως τε- 
δχι μόνον διά τήν ποικιλίαν, άλλά καί διά τήν 
τεχνικήν άπόδοσιν. ΙΊαρήλασεν ή Κωνσταντι- 
νούπολις μέ τάς τόσον ένδιαφερούσας άπόψεις 
της. Μία έκθεσις ποΰ δέν ώμοίαζε μέ καμμίαν 
άλλην άπό τάς πολλάς ποΰ έγιναν εφέτος. Άτυ.- 
χώς δέν είλκυσε δπως έπρεπε τήν προσοχήν τοΰ 
κοινού. Ενδεικτικόν τής φιλοτεχνίας του . . .

— Άφήσαμεν τελευταίους δύο ζωγράφους, 
τό πρώτον Εμφανιζόμενους είς ιδίας εκθέσεις. 
Ό κ. Δανιήλ μέ τά τοπεϊα τής Αιτωλοακαρ
νανίας καί τά σκίτσα του, δίδει πολλάς ελπίδας 
άναδείξεως.

Ό κ. Έ. Γιανναράς έπέδειξε πλουσιω- 
τέραν σειράν έργων. Είς δλα τά είδη ή σχολή- 
θη, άλλά κυρίως άναδείκνυιται είς τήν σύν- 
Οεσιν. Αί περισσότεραι εκθέσεις ζωγραφικής 
περιλαμβά/ουν, κατά πλειοψηφίαν Απόλυτον, 
τοπεϊα. Συνθέσεις, σκηνα’. τοΰ καθημερινού 
βίου, ή άγροτική ζωή, τά ιστορικά επεισόδια 
είνε σπάνια, ώς έκ τών τεχνικών δυσχεριών. 
Διότι είς ένα πίνάκα συνθετικόνδέν Αρκεί ή πα· 
ρατήρησις ή ή Ακριβής άπόδοσις μιας Απόψεως. 
’Απαιτούνται έν συνδυασμψ καί άλλαι άρεταί, 
αί δποΐαι δέν είνε εΰκολον νά εκδηλωθούν. Ό 
κ. Γιανναράς είς τά σκίτσα του δεικνύει τάσεις 
συνθετικής άξίας. Άς έπιμένη, άς μελετήση, 
αν ήμπορεϊ άς φύγη διά τήν Ευρώπην. ’Ασφα
λώς θ’ άναοειχθή.

κανικήν ύπόθεσιν κωμωδίαν · Μπόμπυ πές τήν 
αλήθεια. *

'Ο κ. Μωραϊτίνης, είνε ό ευφυέστερος σατυ- 
ριστής εις τό Έλλ. θέατρον. Εύθυμος, δηκτι 
κός χωρίς νά καταφεύγη είς τό σόκιν, μέ λεπτό
τητα παρωδεί τύπους καί συνήθειας, μάς κάμνει 
νά τόν παρακολουθοϋμεν πάντοτε ευχαρίστως. 
Χάριν μιας ευφυολογίας, μιας απροόπτου άλλα 
σπινθηροβύλου παρεκβάσεως αμελεί τήν πλο
κήν, δέν προσέχει ε’ς τάς λεπτομέρειας, αδιαφο
ρεί διά τήν σκηνικήν οικονομίαν. Είνε τούτο 
αδυναμία συγγραφική ή απροσεξία; Ούτε τό έν, 
ούτε τό άλλο.

Ό κ. Μωραϊτίνης γράφει τό θεφτρικόν έργον, 
δπως θά έγραφε ενα χρονογράφημα χιουμορι
στικόν ή έν σατυρικόν διήγημα. Κατά μέρη λαΐι- 
βανόμενον τό «Ταξειδμκι είς τήν σελήνήν» 
μάς δίδει σκηνας ώράιοίάτασ, επεισόδια χα
ριτωμένα, τύπους σπαρταριστού^'ϋδς· 4|’‘Φι
λολογούσα κυρία, τήν '0rto(AW3ll,,’MoH<)kfnii 
άνικτιρμόνως, καί ό "Ιεροψάλτης. ‘’♦-S κριτίάοί 
δμως τόν παρε,ξήγησαν. ’Τ'' ; Λ'. ‘

Κάποιος δεν εΰρε είς τό ερ^ον τ0ϋ’& Μ., 

τόν....Μολιέρον καί ένας άλλος, θρυλικός διά 
τάς φλυάρους παραδοξολογίας του, άνεκάλυψε 
δτι διά τοϋ ιεροψάλτου, τοΰ κακοποιοΰντος τάς 
Μούσας, προσβάλλεται τό.... θρησκευτικόν αί
σθημα, Άναμένομεν άπό τόν πνευματώδη συγ
γραφέα νά έπωφεληθή τής ευκαιρίας, παρου- 
σιάζιον προσεχώς είς μίαν φάρσαν ένα κριτικόν 
καί μίαν... κρητικίάν. συζητοΰντας περί τής αι
σθητικής τοϋ Καραγκιόζη τής Δεξαμενής.

Ό κ. Μελάς, ό δυνατιότερος τών θεατρικών 
συγγραφέων, είχε γράψη πρό καιροϋ τόν «Γά
μον τής "Ολγας». "Ιίλλαξε τόν παλαιόν τίτλον 
καί τοϋ,ίδωσε τό όνομα «Μιά νύχτα-μιά ζωή». 
Ό κ. Μελάς είνε κοινωνιολόγος, θέτει ηθικός 
άρχάς είς τό έργον του καί παρουσιάζει μίαν 
κόρην φεμινίστριαν, παρήκοον, προσδενομένην 
εις ένα παραδοϋχον, διά νά καταδείξη πώς τά 
κορίτσια παρασυρόμενα καταστρέφονται. Ευτυ
χώς πααρασκευάζει μίαν ευχάριστοι· λύσιν διά 
τής παρεμβολής ένός καλοκαγάθου, ίσως υπέρ 
τό δέον, νέου δστις μή δίδων σημασίαν είς τό 
παραστράτημα τής χειραφετημένης, ζεύγνυται 
αύτήν ίσοβίως διά τών δεσμών τοϋ γάμου.

Ό κ. Μελάς είς τά έργα του έχει «θέσεις»πα- 
ρουσιάζει τά ελαττώματα -τά οποία κατατρύχουν 
τήν κοινωνίαν μας καί διδάσκει άπό σκηνής, 
άποκαλύπτων αυτά. Τό νέον έργον δέν είνε 
βέβαια άνώτερον, ώς άνεμένετο, τοϋ «’Ά
σπροι· καί Μαύρου», άλλ* έχει μίαν κεντρικήν 
ιδέαν, ή οποία εξελίσσεται μέ τήν διακρίνουσαν 
τόν συγγραφέα τέχνην.

Ό κ. Χόρν εξακολουθεί τάς λαϊκάς ηθογρα
φίας. Μετά τό «Φιντανάκι» μάς παρουσίασε 
τής «Γειτόνισσες». Μία άποτυχία άπό πάσης 
άπόψεως. Καί αί Γειτόνισσες, άποπειραθεϊσαι 
ν’ άνέλθουν καί φλυαρήσουν έπί σκηνής, έπα- 
νήλθον εις τήν συνοικίαν των...

Ό κ. Γρ. Ξενόπουλος έσκέφθη μίαν πρωτοτυ
πίαν. Νά συνδυάση τό θέατρον μέ τόν κινημα
τογράφον. Τολμηρός νεωτερισμός. Έπρόκειτο 
νά θυσιάση μίαν πλοκήν, τήν συνοχήν μιας ύπο- 
θέσεως έκτυλισσομένης έν πάση λεπτομερείς 
εις τό μυθιστόρημά του «Ή Τρίμορφη γυναί
κα» καί νά μάς δώση κομμάτια άπό τό έργον 
του, ασύνδετα.

Έάν πρόσθεση τις καί έν αναπόφευκτου μειο
νέκτημα, τήν έλλειψιν σκηνογραφίας, καί κά
ποιαν άπειθαρχίαν τών ηθοποιών πρέπει νά 
είνε πολύ ευχαριστημένος ό συγγραφεύς διότι 
παρ’ δλα αυτά, τό έργον του ήρεσε καί ήρίθμη- 
σε άρκετάς παραστάσεις. Μένει πάντοτε ό δημο
φιλέστερος τών θεατρικών συγγρφέων.

Μετά τούς πολαιμάχους, είς νέος συγγρα- 
ψεύς, πλήρης ζωής καί ρεαλισμού,ό κ. Κ. Μπα- 
στιάς. Τό «Πουλί τής νύχτας» είνε μία δραμα
τική είκών μάλλον,ληφθεϊσα άπό τήν τραγφδίαν 
τοΰ προσφυγικοΰ κόσμου. Είς τήν α'. πράξιν 
μάς μεταφέρει είς έν καταγώγιου καί μάς δίδει 
τύπους μέ μίαν έκκλήσσουσαν πιστήν άπό- 
δοσιν. Ό κ. Μπαστιάς διά τών πρώτων θεα
τρικών του έργων άπέδειξε δτι βαίνει πρός κα-

Πέηι Ζάμπα
II πρωταγωνίστρια τή; <Κάιιας>

τάκτησιν τής σκηνής. Καί κάδε νέον έργον του 
έπιβεβαιοί τήν πεποίθηση- δα γρήγορα θά έπι- 
βληθή όχι διά τοΰ θορύβου, δπως άλλοι,άλλά διά 
τής πραγματικής άξίας.

* *♦
Έ< τών ξένων έργων j-ανέν δέν είχεν εξαι

ρετικήν άξίαν.
II όπερέττα είλκυσε περισσότερον τήν προ

σοχήν τοΰ κοινού. Έσημειώθη καί έν ρεκόρ 
παραστάσεωτ· άξιοσημείωτον. Ή «Κάτια» 
προσεκολλήθη ώς στρείδι εις τό πρόγραμμα χά
ρις είς τόν περίφημον Λέανδρον, ό όποιος μέ 
τήν’Ηρό) έξετρελλαναν τόν κόσμον/Οπισθεν τής 
Κάτιας, ύπό έποψιν κοσμοσυρροής, έρχεται ά- 
μέσως ή «Ζιγκολετ», ήτις συρθεΐσα ύπό τοϋ 
άντεισαγγελέως κ. Χυτήρη δι’ άσεμνους σκηνας 
μέχρι τοΰ πλημμελειοδικείου έτυχε μεγαλοψύχως 
χάριτος.

Είς τήν«’Αλάμπραν» ή λαϊκή όπερέττα διεσκέ- 
δασε τόν κόσμον άνευ άξιώσεων.

Είς τό συνοικιακόν θέατρον Παγκρατίου ό
μιλος νέων ’Ερασιτεχνών έδωσε φιλολογικός 
παραστάσεις έργων νέων συγγραφέων.

Εις τό «Κεντρικόν» έγκατεστάθη ό νέος θία
σος τοΰ κ Άργυροπούλου. Κυριαρχεί ή Γερμα
νική φάρσα.
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•V ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ r
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ! ΤΕΧΝΑΙ

Ό κ. Τηλ. Γύζη;, υ'ιδ; τού μεγάλου ζωγράφου, 
γλύχτης δοκιμώτατο;. έν Εύρώχη έπί μακράν σπού
δασα;, έφιλοτέχνησε τήν Δόξαν, άντιγρίψα; έπί πη
λού νά γνωστόν έργον τού πατρός του. Τό έργον τοϋ 
υιού διααφζει δλην τοΰ αρχετύπου τήν παραστατικό 
τητα. Ευχής έργον Οά ήτο άν έξετελεΐτο εις μέγα 
σχήμα. Τνα τοποΟετηΟή εις μίαν πλατείαν τών ’Α
θηνών.

- - Έντός τοϋ 'Εθνικού κήπου, εί; εν περίπτερον 
ανοίγει προσεχώς ή Διαρκής καλλιτεχνική έκθεσις. 
θά μετάσχωσι δι’ «ορισμένου αριθμού έργων οί γνω
στότεροι καλλιτέχναι.

— Άπέθανεν ή ζωγράφος Εδφη Ήλιάδου, έκ 
Κωνσταντινουπόλεως καταγόμενη καί έν Μονάχφ 
σπουδάσασα, άβελφη τής έπίσης ζωγράφου δεσπ. 
'Ελένης Ήλιάδου, Διεκρίθη ιδίως διά τά Βυζαντινά 
σχέδια,είργάσθη δέ είς τήν διακοσμητικήν τή; Αγγειο
πλαστικής.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Άπέθανεν ό Άνδρέας Λοίζος έκ τών φιλολο- 
γούντων·_νέων. δημοσίευσα; εσχάτως τά «θλιμμένη 
λόγια».

—ΆΖέθανεν έν Ν. Υόρ*1) ,ό Κωνσταντίνο; Βολα- 
νάκης, Λημοσιργραφήσα; άλλοτε έπί μακράν έν τη 
« Άκροπόλει » μέ τό ψευδώνυμον Ρουτλάνδος. Έ- 
μενεν είς τήν Αμερικήν άπό τοΰ 190ό. Ήτο διδά- 
κτωρ τής νομική; καί φιλολογίας.

-Άπέθανβν ό δημοσιογράφο; Τϊμο; Σταθόπουλο;, 
ύ γνωστός διά τά χρονδγρρφήματα, τά όποία διέ- 
κρινεν ή ειλικρίνεια κάί ή άπλότης·

—Άπέθανεν ό Αθανάσιος Λεκαταάς αρχαιολόγος 
έξ ’Ιθάκης. Ένδιαφέρουσαν μελέτην του είχε δημο
σίευση άλλοτε ή «Πινακοθήκη» δι’ ή; άνεσκεύαζεν 
τάς θεωρίας τοΰ κ. Δαΐρπφελδ περί τής πατρίδο: τού 
Όδυσσέω;.

—ΙΙροεχηρύχθη ύ Καλοκαιρίνειος δραματικός δια
γωνισμός. Προθεσμία υποβολής έργων ί) 31 Δε
κεμβρίου.

—Ό Μ. ’Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Χρυσόστομος 
δι’ έπιστολής του πρός τάς διευθύνσεις τών εβδομα
διαίων περιοδικών παρακαλεϊ αύτάς, δπως τοΰ λοι
πού απορρίπτουν έκ τής ύλης των περιγραφής, διη
γήματα καί γελοιογραφίας, δ»ά τών οποίων επιζη
τεί ται ή κατάρριψις τσΰ γοήτρου τής ’Εκκλησία; καί 
τοΰ Κλήρου καί ή διακωμώδησις τών Ιερών καί ό
σιων, υπομιμνήσκει δέ συγχρόνως είς τού; έκδοτα; 
τών περιοδικών τό 11 άρθρον τοΰ Καταστατικού 
Χάρτου τής Εκκλησίας διά τού όποιου δικαιούνται 
αί Εκκλησιαστικοί Άρχαί νά προβαίνουν είς τήν 
ποινικήν δίωξιν τών υπευθύνων διά τά τή; τοιαύτης 
φύσεως δημοσιεύματα.

—Έν Αμερική περιοδεύουν αρκετοί καλλιτέχναι 
τού άσματος. ΟΙ κ. κ. Βλαχόπουλο;, Οίκονομίδης, 
Μωραϊτης, Κυπαρίσσι) άποτελέσαντες ίδιον όμιλον, 

Κρυωνάς, Πασχαλίδης. “Εδωσαν δέ συναυλίας ό μι
κρό; βιολιστής Καμπαράκης. οί χορευταί κλασικών 
χορών κ. κ. Κανέλλος καί Κωνσταντίνου καί ό μου
σικοσυνθέτη; κ. Ιίαββαδίας.

—· Άπέθανεν ή παλαίμαχο; ηθοποιό; Χαρϊκλεια 
Ταβουλάρη, ί) διακριΟείσσ Ιδίως εί; τήν Τύχην τή; 
Μαρούλας». -

—Άπέθανεν ό μουσουργός Γεώργιος Άξιωτης, υιό; 
τού διηγηματογράφου.Σχουδάσα; έν Ευρώπη, έγραψε 
έπιτυχεϊς συνθέσεις, έπί τή βάσει 'Ελληνικών δη
μοτικών μοτίβων.

ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Νέον σημαντικόν έργον άγγέλλετ ιι τοΰ μεγάλου 
συγγραφέως J. II. Kosny τοΰ νεωτέρου, δστις θεω
ρείται ώ; μία κορυφή τής Γαλλικής φιλολογίας. Ό 
τίτλος τού βιβλίου είνε «Ή π«ριπα#ρί τεαιρα».Οί 
άνθρωποι τών γραμμάτων ολοκλήρου τής Ευρώπη; 
άνυπομόνω; αναμένουν τό νέον έργον τού Γάλλου 
συγγραφέως ίίν τινές θεωρούν άνώτερον καί τού 
Άνατόλ Φράνς. Ό έκλεκτό; συνεργάτης μας κ. Ά. 
Παρθένης (Ary Rene d’Yverinont) τοΰ οποίου είνε 
γνωστή ή φήμη ώς δοκιμοτάτου κριτικού,θά γράψη 
περί τοΰ έργου τοΰ Rosny ειδικήν μελέτην.
- Ό έπιφανή; φιλέλληνΆλέ'ξανδρο$Μερσερώ ιδρυ

τής τοΰ ομωνύμου Πανεπιστημίου άφιέρωσεν εί; τήν 
Έλλ. μεγαλοφυίανδύο εσπερίδας καθ’ά; ώμίλησανρή- 
τορες άνεγνωρισμένης αξίας.Ό κ. Μερσερώ^προσεχώ; 
Οά άφιερώσρ δύο νέα; έσπερίδα:διά τά καλλίτεια έρ
γα τών συγχρόνων 'Ελλήνων ποιητών, μετεφρασμέια 
άπό τόν κ. Παρθένην καί τά όποία θ’ απαγγελθούν 
άπό τού; λυρικούς ηθοποιούς τών κυριωτέρων Παρι
σινών θεάτρων. Έπίσης Οά γίνη καί διάλεξις περί 
τοΰ δραματικού έργου τοϋ κ. Μελά.

—Άπέθανεν έν Παρισίοις ό μεγαλείτερος Γάλλο; 
τραγφδύ; Ντε—Μάξ, Ρουμανικής καταγωγής. Πρό 35 
έτών έγκατεστάθη έν Παρισίοις. Ήτο μεγάλη ή ίκ· 
φρασίς του, ή εύαισΟησία του, τά δραματικά του 
effets, ήτο δέ λίαν μορφωμένο; αισθητικός. Έπαιζε 
εΐ; τήν «Γαλλικήν Κωμωδίαν». Διεκρίθη κυρίως ε1.; 
τόν «Βρετανικόν» καί είς τού; ΙΙέρσας τοΰ Αισχύλου.

—Άπεκαλύφθη ό άνδριάς τοΰ Ζολά. Τόν πανηγυ
ρικόν έξεφώνησεν ό Πρωθυπουργός Έρριώ.

—Ή κ Κατίνα Βάγνερ, χήρα τού διάσημου μου
σουργού, ζή είς Μπαΰροϋτ έν μεγίστη πενιρ. Κατοι
κεί εις πενιχρόν διαμέρισμα!

—Τό βραβεΐον Νόμπελ διά τήν Φιλολογίαν άπενε- 
μήθη έφέτος είς τόν Πολωνόν συγγραφέα Ραϋμόνδ.

— Άπέθανεν δ επιφανής Γάλλο; μουσουργός Γα
βριήλ Φωρέ, συνθέτης τή; Πηνελόπη;», τοΰ «Προ- 
μηθέω;» τού «Πελλέα»χαί τή; «Μελισάνδη;». Είναι 
γνωσταί αί συνθέσεις τον, Μπαλάντα, αί Nocturnes, 
τά Impomptus, τά Πρελούντια, χαί έκ τών μελωδι
ών τό Σεληνόφως, τό Άφθαρτο μύρο, τό Σιωπηλό 
δώρο.

Άπέθαιεν ό,διάσημο; γερμανός δραματικό; 
συγγραφεύς Έρμαν Σούντερμαν εί; ήλικίαν 67 έτών. 
Ήρχισε τό στάδιόν του «·»ς δημοσιογράφο; δια να 
έξελιχθή ταχέως εί; δραματουργόν. Τό πρώτον έρ
γον δπερ τόν άνέδειξεν ήτο ή«Τιμή» (188s). Έγραψε 
άρκετά μυθιστορήματα καί δράματα έκ τιον οποίων 
τό κυριώτερον είνε «ή Κυρία Σοργκε» «ό γάμο; τής 
Ύολάνδης», «Ύπήρξε. . .· «τό τέλος τών Σοδο

Ζ Υ Ν Α
Τά δύο ’ίβδεΐα, έν συναγωνισμφ άμίλλης, υ

πόσχονται ζωηροτάτην τήν μουσικήν κίνησιν 
κατά τήν άρξαμένην χειμερινήν περίοδον. Αί 
ορχήστρα·, καταρτίζονται έπιμελέστερον, οί 
διευθυντα! φιλοτιμοΰνταινά παρουσιάσουν εκλε
κτότερα έργα, μετεκλήθησαν δέ ξένοι έπιφανεϊς 
ριρτουόζοι.

Ή μουσική οΰτω πανδαισία, έάν προστε
θούν κα! αί Ιδιωτικά! συναυλίαι, κα! ίδίω; τών 
νεωτέρων εκτελεστών, αί όποϊαι ποτέ δέν λεί
πουν, προμηνύεται άφθονος.

Ή πρώτη συμφωνική τής ορχήστρας τοϋ 
ίίδείου ’Αθηνών περιελάμόανε : Βάγνερ τόν 

Αποχαιρετισμόν τον Βόταν έκ τής Γ,αλκυρία; 
κα! έκ τής «Ίζόλδης; τό προοίμιον κα! τόν 
θάνατον', έν συμφωνικόν ποίημα τοΰ Σοΰμαν, 
άτινα έξετέλεσεν ή ορχήστρα άμέμπτως, ένεφα
νίσθη δέ ό νέος καθηγητή; τού πιάνου κ. 
Μπαράζ, άποδώσας τό β'. Κονσέρτο τοΰ Ραχ- 
μανίνωφ μέ πολλήν έπιτυχίαν, ήτις ύπήρξε 
πληρέστερα είς τό ρεσιτάλ ποΰ έδωσε. Έπέ- 
δειξε άτομισμόν κα! αισθαντικότητα σπάνιάν.

Τό 'ίβδεϊον'Αθηνών άνέλαόεν αύτό έφέτος τάς 
λαϊκά; συναυλίας, τοΰ Άττικοΰ». Έκτός μιάς 
μέτριας έμφανίτεως τής Άμερικανίδος πιανί
στρια; Γκέμπελ, οί άλλοι σολίστ έπαιξαν πολύ 
καλά.

Η δί; Ιΐαπαϊ'ωάννου έδειξε ζηλευτά χαρί
σματα, ό δέ βιολιστή; κ. Σκαντζουράκης φι
λότιμο·/ προσπάθειαν δπως παίξη έκφραστι- 
κώτερον. Έπαίχθησαν ή Συμφωνία' Δάν- 
xous τοΰ Αίστ κα! διά πρώτην φοράν ή ύπ’ 
άρ. 2 τοΰ Χάϋδν, μέ τήν ευφάνταστον με/ω 
δίαν της. ’Εγοήτευσαν οί ΤΙολοσόιανο! χοροί 

•τοΰ Μποροντίν διά τόν ρυθμόν κα! τόν θαυμά- 
σ’-ον χρωματισμόν ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Μπουντίκωφ, τήνάντιπροσωπευτικήν τοΰ θερμού 
Σλαυικοΰ αισθήματος. Ήκούσθησαν λίαν ευχα
ρίστως τό καί άλλοτε παιχθέν, ©λιόερόν βάκς^ 
τοΰ Σεμπέλιου; κα1. αϊΈλεγειακα! μελωδία; τοΰ 
Γρήγκ.

* **
Τό Ελληνικόν Ί/δεϊον είχε τό ευτύχημα νά 

άποκτήση Διευθυντήν ορχήστρας τόν άρτι έπα- 
νελθοντα έκ Βερολίνου κ. Μητρόπουλον, δστις 
έπεδλήθη ευθύς εί; τήν συνείδησιν τοΰ μουσι
κού κόσμου διά τήν νευρώδη δ;«ύθυνσ;ν, τήν. 

μίαν» Μάγδα» «Μελλοθάνατοι.
Εί; τήν 'Ακαδημίαν Γκονκούρ κενωθείση; μιά; 

έδρας έξελέγη μέλος ό ποιητή; Ραουλ ΙΙονσόν ήλι
κίας 74 έτών, όστι; εξακολουθεί νά διάγη βίον πα
λαιού σπουδαστού φιλοσόηου καί. < στι; πρό τεσσά
ρων μόλις έτών έξέδωκε τήν πρώτην ποιητικήν συλ
λογήν του «ΊΙ μούσα στήν ταβέρνα» ί

Υ Λ / Α /
μουσικήν άντίληύιν, τήν πειθαρχίαν είς ήν κρα
τεί τούς·έκτελεστάς, οΰς συγχρόνως έμψυχώνει. 
Κατά τήν πρώτην συμφωνικήν τής ορχήστρας 
έπαίχθησαν διά πρώτην φοράν τέσσαρα παρα
στατικά τεμάχια τού Kcyi-r έμπνευσθέντα έκ 
τώνπινάκων τοΰΜπαϊκλιν κα! δύο είσαγωγα! τοΰ 
Μπράμς ή Τραγική κα! ή «’Ακαδημαϊκή» αί

Λ. Μηιρόπουλος 
Διευθυντής ορχήστρας Έλλ. Ί,ΐδείου

όποϊαι ένεποίησαν έξαιρετικήν έντύπωσιν. ‘Η 
έκτέλεσις ύπήρξεν άνταξία τών θαυμάσιων μου- 
σουργημάτων,

Ο κ. Άντ. Σκόκος άπέδωκε τάς Βαρια- 
σιόν τοΰ Φράγκ μέ μεγάλην τέχνην διεκδικών 
θέσιν παρά τό πλευράν τών καλλιτέρων παρ’ 
ήμϊν νέων δεξιοτεχνών.

Είς τάς λαΐκάςσ ιναυλίας τοΰ ίδίου’Ωδείου 
είς τό Ίντεάλ? παρετηρήθη έφέτος κοσμο
συρροή. Ηκούσθη τό συμπαθητικόν άσμα τών 
κυριών Καλαμαριώτου κα! Καλφοπούλου, τό 
αισθηματικώτατον βιολ! τοΰ κ. Σοΰλτσε, κα! τό 
καλλιτεχνικόν παίξιμο τής δ. ΙΙανα κα! τή; κ. 
Μουτούση

Περισσότερον ένδιαφέρουσα ήτο ή δεύτερα 
συμφωνική συναλία, Αφιερωμένη είς τόν Μπε- 
τοοεν. 'Ο κ. Μητρόπουλος έπεχείρησε μίαν
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τ&λμηράν κχινοτομΐαν, νά πβρουτ.άστ; κρβ τοϋ 
ΆΒηναΐκοδ κοινού μίαν νεωτεριστικήν ένορχή- 
στρωθ'.ν ύπό τοθΜιτερκχάου; τούΚουαρτέτου εΐ; 
•/τό δίεσιν ελασσόνα τοϋ Μπετόβεν πριν ή άκου- 
σβή εις άλλα; μουσικώς περισσότερον προη
γμένα; ευρωπαϊκά; πρωτευούσας. Άλλ' ένε
φανίσθη ί Μπετόβεν, αγνώριστος. Αύτός, β τό
σον γαλήνιος κα1. μελωδικός, έγινε θορυβώδη; 
και άκατανόητο;. Η θεία μελωδία άπεπνίγη 
εΐ; τήν ροήν τής ένορχηστρώσεως. ΙΙοϋ νά έ-

φαντάζετο ό μέγας διδάσκαλο; δταν έγραφε τό 
«Κονσέρτο» του, τό οποίον ε’.νε τό τελευταίο·/ 
άλλά καϊ τό ωραιότερε·/ συμφωνικόν του έργον, 
δτι θά ύφίστατο τοιαύτην μεταμόρφωσιν. Τά 
άριστουργήματα τής τέχνης είτε ζωγραφικά, 
είτε γλυπτικά, είτε μουσικά πρέπει νά παραμέ
νουν άνέπαφα, δσον κα’. αν εινε επιτυχής ή 
προσπάθεια δπω: οιατηρηθή τό 5φο; κα’. τό 
πνεΰμα τοΰ δημιουργού καλλιτέχνου.

’Ανεξαρτήτως τής θεωρητικής αυτής άπό
ψεως, αί τεχνικά1, δυσχέρειαι ύπερενικήθησαν 
άπό τήν ορχήστραν καθώς κα’. εις τήν έπακο- 
λουθήσασαν έπίσης δύσκολου εί; τήν άπόδοσιν 
Δευτέραν συμφωνίαν.

Τό ύπ’ άριθ. ϋ Αΰτοκρατορικόν) Κονσέρτο 
έξετελέσθη τή συνοδεία όρχήστρας ύπό τής δε
σποινίδες Κατίνας Ιίαρασκευά, πρώτην φοράν 
έμφανιζομένη; μετά τάς έν Βερολίνω σπουδά; 
της. Διεκρίθη διά τήν ζωηράν άπόδοσιν, διά 
τήν ήχητικότητα καί τήν ευχέρειαν. Έπέδειξε·/ 
λεπτότητα, εύκαμψίαν δακτύλων,πολλήν έκφρα- 
σιν κα’. συντονισμόν μέ τήν ορχήστραν άψογο·/.

** *'Μετά μακράν άπουσίαν άπηλαύσαμεν τήν

is 

ραθειά ύποόλητικήν, τήν έντονον άλλά και έν
τεχνον φωνήν τού κ. Κ. Νικολάου. Είνε διαφο
ρετική άπό τήν έποχήν πού μά; είχε συγκίνη
ση μέ τά Ελληνικά του τραγούδια. Άλλ’ άπα- 
ραμείωτος.

Κα’. άλλη έμφάνισις ξενητευμένης, τής δ. 
'Ανθής Κομποθέκρα, δραματική; ύψιφώνου. 
ΊΙ φωνή τη; ηχηρά καί διαυγή;.Έτραγούδη- 
σεν μονωδία; μελοδραμάτων τάς όποιας άπέδω- 
κε μέ πολλή/ έκφρασιν καϊ Ελληνικά άσματα 
λίαν έπιτυχώς. ΊΙ ο’.; Κομποθέκρα προορίζεται 
διά τό Εθνικόν Μελόδραμα.... έάν εννοείται 
ίδρυθή.

Ένεφανίσθη εις τά Ολύμπια» και μία πε- 
ριπίδημος Ίταλί; πρώην κόμησσα, διά νά μάς 
δείξη δτι άλλοτε είχε καλήν φωνήν, ή όποια 
δμως έγεινεν ήδη άρκετά εύθραυστος.

’Αξιοσημείωτο; ή έφετεινή συρροή έν Άθή
ναις ρυρυτόνων κα’. ραθυφώνων. Άγγελόπου- 
λος, Νικολάου, Μαρσέλλος.Μουλάς, Βλυσσίδης, 
ΙΙέρσης, Ζαμάνος. Μεταλλείο·/ ολόκληρον ανε
κμετάλλευτο·/.

ΑΙΑ ΤΟΥΣ κ. κ. ΣΥΝΠΡΟΜΗΤΑΣ

Η αργοπορία της έκδόσεως τοΰ παρόντος 
τεύχους προήλθεν έκ λόγων άνεξαρτήτων 
τής θελήσεώς μας, παραταθεΐσα ώς έκ τών 
θερινών διακοπών.

Κατά τό άρξάμενον 24ον έτος θά έπενεχ- 
θώσι τροποποιήσεις ώς πρός τήν διευθέ- 
τησιν τής ϋλης, ήτις θά περιλαμβάνη γενι
κός άπόψεις έπίτής φιλολογικής και καλλιτε
χνικής κινήσεως διά κριτικής διαφωτιστι- 
κής τών άναγνωστών και άπροσωπολήπτου. 
Κατά προτίμησιν θ' άποβλέψη είςτήν καλ
λιτεχνικήν κίνησιν. ήτις ύπήρξεν ό άρχικός 
τής έκδόσεώς της προορισμός.

Εύελπιστοΰμεν οτι οί συνδρομηταί μας, 
άποβλέποντες είςτήν άποστολήν τοϋ περιο
δικού μας καίείς τήν ποιότητα καΐδχι άπλώς 
είς ποσότητα τής ϋλης, θά τήν ένισχύσουν 
διά τής προθύμου άρωγής των, ί'να οϋτω 
τόν πλήρη έμποδίων,ώς έκ τής γενικής άνω 
μαλίας καί μεγάλων υπερτιμήσεων, δρόμον 
της συνέχιση, τηρούσα τό άπαρεγκλίτως μέ
χρι τοΰδε τηρηθέντα. Πρός τοΰτο παρακα- 
λοΰνται δπως άπ’ ευθείας μας άποστείλουν 
τήν συνδρομήν των, άπαλάσσοντες ήμάς μέν 
τής άλληλογραφίας, έξόδων, είσπράξεως αύ- 
τούς οίασδήποτε ένοχλήσεως. οσοι δέ έλα
βον τήν ’Πινακοθήκην· δωρεάν δέον νά έ- 
χουσι ύπ’ δφει δτι κατηργήθη ή φιλική ά- 
ποστολή διά λόγους οικονομία: και συνεπώς 
θά έκδοθώσιν άποδείξεις δι’ δλους.

’Επειδή ή συνδρομή ένεκα τών μεταπο
λεμικών αυξήσεων έδει νά τετραπλασιασθή 
τουλάχιστον, έκρίναμεν σκοπιμώτερον νά έκ- 
δίδωμεν όλιγώτερα τεύχη καί οϋτω ή συν
δρομή νά παραμένη ή αύτή.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νέος ίδρύθη Εκδοτικός Οίκο; ΰπό τύν τίτλον 

'Χαραυγή». Έξέδωσε τύ ‘Ραντεβού· τοΰ Τουργένιεφ 
κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Βεογωτή,τδ «Δεκαήμερο τοΰ 
Βοκχακίου» κατά μετάφρασιν τού κ. ΣπαταλΓι μετά 
πέντε παλαιών εικόνων και εν ’Αθηναϊκόν μυθιστό
ρημα τού κ.Ταγκοπουλου «Δύο αγάπες·

Προσεχώς θά έκδώση ’Πολύ ψηλά· μυθιστόρημα 
τοΰ αειμνήστου ΙΙολ. Δημητρακοπούλου καί τήν ’Σι
δερένια πόρτα- τοΰ κ. Βουτυρά.

Αί εκδόσεις τή; ’Χαραυγής· ας διευθύνει ό κ. Γ. 
Λαμπρίδης εΐνε ζ.ίαν έπιμελημέναι. Τάς συνιστιίμεν.

ΤΤί
"Η&η ε&ιμα καί δοξασίες τής Κεφαλονιας. Η θο

γραφική ίίλη συγγραφεϊσα ΰπό του Α. Λασκαράτου 
μέ τό διακρϊνον αύτόν πνευματώδες ΰφος. ΙΓροτάσε- 
ται πρόλογο: περί τή; ζωής και τον ε γου τοϋ Κεφα- 
λήνος συγγραφέως.

Τό δημοτικό τραγούδι ύπό Φάνη Μι/αλοπούλου 
Μέ πολλήν ψυχο'.ογίαν έρευνα την αποψιν τοΰ θανά
του εις τό λαϊκόν άσμα καί τήν ελληνικήν αντίληψιν 
διά την έντίπωσιν τού χαμού καί τό αίσθημα τού αν
ταγωνισμού πρό; τόν χάρον, Οεωρούμενον ώ; εν άνα- 
πόφει ζτον κακόν.

iflii
Ό κ. Τάκη; Κανδηλώρο; μίαν πολύτιμον συμ

βολήν πριι.τέφερεν είς τήν έρευναν τής Ελληνική; 
ιστορίας διά τοΰ ογκώδους περί Άρματωλισμοΰ τή; 
Πελοπόννησου τόμου. Περιλαμβάνει δλας τάς πε
ριόδους καθ’ ά; οί πολεμικοί οργασμοί τών έλλήνων 
έξεδηλούντο κατά τών τυράννων Τούρκων άπό τύν 
Ιύον αιώνα μέχρι τής έπαναστάσεω; τού 1821. Ό 
συγγραφεύς είχε ύπ’ οψει έκατονιάδα έλλ. καί ξέ
νων σύγγραμμά των, έβασίσθ η δέ έπί γεγονότων έγκυ
ροι; μεμιιρτυρημένων.

λ&ί
Ύπό τού έκδοτικοϋ οίκου Μ.Ζηκάκη έξεδό&ησαν
Κουντ Χάμσουν · Μπενόνι· μυθιστόρημα κατά με

τάφραση· έκ τον Νορβηγικού τού κ. Β.Δασκα'άκη
Άνδρέγιεφ Απομνημονεύματα ένός φυλακισμέ

νου, μετάφρασις Κ. Πρασσά.
Γκαϊτε, ’Δεσποινίς Ντε Μωπαίν. μυθιστόρημα 

κατά μετάφρασιν Λ. Φαριιακοπούλου.
Αίμυλίου Ζολά ·Ναΐς· κατά μετάφρασιν I. Οίκο- 

νομίδη.
‘Ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας Τεύχος Γ'.

ύΆί
Έξεδόθησαν ;

Δημ. ΊΙλιάδου. Αξέχαστη άγάπη, Πολυκράτης ό 
τύραννος. Νέα Ύόρκη.

Τό ’Φινζανάκι· μυθιστόρημα τοϋ κ. Χόρν έπί τή 
βάσει τοϋ Ομωνύμου δράματος.Βιβλιοπωλεϊον Λαδίκα 
καί Βαλίούλα.

• Τό εργον τοΰ Κ. Καβάφη·. Κριτική μελέτη είς 
β'. έκύοσιν τού κ. Βρισιμιτζάκη.. Έν τέλει παρατί
θενται χαρακτηριστικά ποιήματα τοΰ Άλεξανδ. ινού 
ποιητοΰ, περί ου πολύ; θόρυβος γίνεται έσχάτως.

— Λλκη θρύλου Όμιλίαι περί Σολωμον καί 11α- 
/.ι μά, γενόμεναι έν τή σειριϊ. τών "διαλέξεων τοϋ 
Συνδέσμου τών Έλληννίδων εί; δύο τεύχη.

—Σ. Μπαλάνου ’Αλέξανδρο: Λυκούργος' αρχιεπί
σκοπος Σύρου (1827- 187.7).

—Διον. Μουστάκα αι πλουτοπαραγωγικαί δυνά
μεις τής νήσου 'Ανδρου. Δημοσίευμα τής Γεωγραφι
κής Εταιρίας.’Εργασία διαφωτιστικήστηριχθεϊσα έπι 
στατιστικών αί όποια ά ; ορώσι τήν παραγωγικότητα 
τή; νήσου καί αίτινε; αυνεκεντρώθ ησαν είτε έπιτο- 
πίως. εϊιε ϋπηρεσιακώς, ΊΙ συμβολή αύτη- τού κ. 
Μουστάκα αποτελεί υλικόν άξιοβηυείωτον'διά τήν 
συγγροηιήν Γενικής ·.είογροφία"; τή; Έλλάδο:.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ -
« Θεολογία ■ Μηνιαϊον εκκλησιαστικόν σύγγραμμα 

έκδιδόμενον προνόία τού Μακαρ. Μητροπολίτου 'Α
θηνών Χρυσοστόμου. Διευθυντής Γρ. Παπαμιχαήλ 
καθηγητή; τοϋ I Ιανεπιστημίου. ΙΙεριέχει συνερ·,·ασίαν 
τών κ. κ. ΙΙαπανό,ΰτσου. Στεφανίδου, Παπαδοπούλου 
Καρπαθίου κ. λ. π, ·

Ύπ<> τύν.τίτλον «Αύγερτνύ;» έξεδόθη δεκαπενθή
μερον περιοδικόν έν Νανίοι: άπό τόν ■ Κβητικόν φι
λολογικόν σύλλογον ύπό τήν διεϋθυνσιι τοί' κ. Κρια- 
ρά Μετ’ εύχαριστήτέώς παρατηροϋμεν ότι αί έπαρ- 
χίαι αποκτούν βαθμ ηδόν ΐδικά το>ν φιλολογικάΛερισ 
δικά. Τοΰτο εΐνε λίαν ενθαρρυντικόν, καθότι φ συγ- 
κέντρωσις όλης τής λογοτεχνικής κινήσεως εϊς τήν 
υδροκέφαλον προιτεύουσαν παρουσιάζει τάς επαρχία: 
νέκρας ύ>τό έπσήιιν πνευματική: παραγωγή;; έ,νφ υ
πάρχουν είς αύτά; όχι ύλίγαι νέοι ασχολούμενοι είς 
τά γράμματα καί συνεπώς παρίσταται άναγΧη ένο; 
τοπικού οργάνου δια τήν έμη ίγισιν τή; διανοητικής 
των εργασίας. '

• Μαστίγιον·. «Κροταλίζει καί πότε πίπτει καυστι
κόν καί πότε γαργαλίζει· δύο φορές τόν μήνα. Γίνε 
ό «Ρωμηός» τής Κύπρου. Συντάκτης του μοναδικός 
ό κ. Ιίερδίας άπό.. .δωδεκαετίας.διά νά όμοιοκαταλη- 
κτήσωμεν καί ήμεϊς.

• Τό Μπουκέτο· ΟΙκογενειακόν ’Αθηναϊκόν περι
οδικόν μέ μεγάλην ποικιλίαν ϋλης ένδιαφερούαης 
καί χρωματιστός εικόνα:. Διευθυντής Κων. θεοδω
ρύπουλο;

Δελτίον τοϋ Έλλ. συλλόγου Κοινωνίας Έ&νών. 
Διευθυντής Ν. Μπακόπουλος. Περιέχει διάλεξιν τοΰ 
κ. Πολίτου περί άνιιποίνων μεταξύ Κρατών, μελέτην 
τοϋ κ Άντιυνίάδου περί τής δράσεως τής Κοινωνία; 
τών ’Εθνών έν τ<7> προσφυγικφ ζητήματι κλπ.

’Επιστημονική έγκυκλοπαιδεία· Μηνιαϊον περιο 
δικόν έπιστημονικοϋ γενικού περιεχομένου. Κατά 
τρόπον εΰληπτον εκτίθενται τά σπουδαιότερα ζητή
ματα ’Αστρονομίας, Γεωλογίας, Χημεία;, 'Υγιεινή; 
Φυσιολογίας κ. λ. π. Διευθυντής Α.Μονοκροΰσος.

• Έρανιστής·. Μηνιαϊον φιλολογικόν περιοδικόν, 
έκδιδόμενον ύπό τοΰκ. Ρ. Κωστοπούλου.

• Εργασία·. Δεκαπενθήμερον παιδαγωγικόν περιο
δικόν. Διευθυντής Μ, Πσπαμαϋρος. Εκδοτικός οίκο; 
Δ,Π.Δημητράκ.ου. Σκοπός ή ηθική καί πνευματική 
άνύψωσι: τοΰ διδασκάλου καί τοϋ κόρου; του έν τή 
κοινωνία.



 — . ....

«ίΓήίρΐ'?».'Εθνική έφημερίς έκδιδομένη έν ΙΙαρισί- 
οις κατά Κυριακήν.

«Κριτική». Όκτασέλιδον φυλλάδιον μηνιαϊον. Δη
μοσιεύει παραδόξους γλωσσικός παρατηρήσεις τοΰ κ. 
Φιλήνια, γνωστού διά τάς ακρότητας τών ΰεωρι- 
ών του.

«Τ/βια». Τρεις ιατροί διακεκριμένοι, άνήκοντες 
είς τόν προσφυγικόν κόσμον, έπλήρωσαν μίαν έ'λλει- 
ψιν. "Ιδρυσαν περιοδικόν πρακτικής ύγειινής. τό ό
ποιον εκλαϊκεύει τήν ιατρικήν καί κατά τρόπον εΰλη- 
κτον καί επαγωγόν δίδει πολυτίμους συμβουλάς πρός 
διατήρησιν τής υγεία;. Είνε απαραίτητον δια κάδε 
οικογένειαν. Καθιστά πολλάκι; περιττόν τόν ιατρόν, 
δταν τις τό παρακολουϋή καί λαμβάνει ύπ δΐ|αν τά; 
οδηγία; του.

Sffii
Δελτϊον Ίατοζίχης χαΐ. ' Ε&νολογίχηί ' Εταιρίας.
'Γόμος 8ος σελ. G5G. Δημοσιεύονται έν αύτή πρα- 

γματεΐαι τών κ.κ. Ράδου, Ν. Γιαννοπούλου (ΊΙ Με
σαιωνική Φ0ιώτις),3. Θωμοπούλου (ό ΙΙαλαιών Πά
τριον). II. Ζερλεντη, Γ. Τυπάλδου (οϊ απόγονοι τών 
ΙΙαλαιολόγων μετά τί|ν ιίλωσιν), Φ. Κουκοΐ'λέ. I. 
Βογιατζίδου.Α. Όρλάνδου, Μ. ‘Αϋηναγύρα (ή τελευ
ταία ήμερα τοΰ Άλή Ιίασσά), Ν. Βέη καί άλλων.

Ύδρυ^εΐσα τφ 1841.

Μετοχικόν Χτφά/.αιον άρ. 
'Α.Ίοθεματικόν . . »
Καταθέσεις ' . . . »2,

20. ()00. 000
>75 <ΐόι >00»

100. 000, σΟο

Έχδ'.σις τρατεζιτιτών γραμματίων. —ΙΙρο- 
εξοφλησεις.—Δάνεια ίπ< έ-εχύρφ χρηματογρά
φων και έμτοριυμ-χιων. —Δάνεια ένυπόθηχα 
—Δάνεια ιτρο< νομι <ά πρόσωπα καί γεωργού; 
— 'Αγορά κι! πώλησις συνολλάγματσς —Πι· 
στωτιχαί έπιστολαί, —Καταθ.σιι; έν δψει καί 
είς άνοικτίν λ)σατν. — Κατα ιέσεις ίν-.οχοι -Τα- 
μιευτηοιον.— ΤαμεΙον τίτλων προς φύλαξιν.

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕ!»

ΤΑΜΙΕΥΤΉΡΙΏΝ

Μέ/jjt δραχμών ϊΐίΟΟΟ 

έπί τόπω -4 1 ) *■£ ο)ο 

άπηλλαγμένον παντός φόρου·

KITAWEIEIX

έν γένες έπί «όχω 4 ο)θ. Ε5ο)ο. 6·>>ο

ΚίΝΗΜΑΤΟΡΓΑΦΟΙ

“ΑΤΤΙΚΏΝ,.
‘οδός Σταδίου

Τελεία έγχατάστασις φωτισμού Οερμίνσιως, 
άερισμοΰ. Άντ-προσωπείαι κινηματογραφικών 
οίκων.1 Ιατίλασις κινηματογραφικόν ίοιστουρ- 
γημάτων. Τβλειύτης τής δραμαιικής τέχνης.

ΖΑΛΟΝ ΙΝΤΕΑΛ»
‘Οδός Ιίχνεπιστημίου

2000 θέσεις - Κ0 θεωρεία—Φωτισμός εκθαμβω
τικό;. -Πλήρης άνεσις. — G ίξοδσι.—Καλορι
φέρ.—'Αερισμός πλήρης. — ’Ορχήστρα εξ 22 
Βιενέξων αριστοτεχνών ύπό τόν χ.Μαγερχόφερ.

Μ Ώ Ν ΤΙ A Α „
‘Οδός Ιίροαστεέου

Σειρά έργων μεγάλου ένϊιαφέροντος. -Πρω- 
ταγωνισταί διάσημ ι.—Ταινίαι νέώτατα;.

Ή Παρισινή μόδα κατά Ι.ΰθήμερον, άπο- 
στελλομένη άπό τον clxov ΙΙατέ.

’ΠΑΝΦΕΟΝ,
‘Οδός Ιΐανεπιστημίου

Καιλιτεχνιχή διεύθυνσις Άλ. Τριαντάφυλλου, 
'ιίσγα δραματικά, περιπετειώδη, μέ τούς ά- 

σ.έσας τού 'ΛμεοιυανίχοΟ θεάτρου.— Αί περί- 
εργοτεραι ιαι·ίαι.~Κωμωδίιι διασκεδαστιχαί.

1ΣΓΊ ΛΕ NT IT..
‘οδός Σταδίου

Ταινίαι χαλλιτεχνκαί. — Έχ εκτή Ορχή
στρα ικ χαλ ι ιχνών μέ αολίστ τον βιολιστήν 
κ Σεαντζουράεην. — Kara Δευτέραν σλλαγή 
προγράμματα,.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Λΐακητ*ύττει ότι
Τήν 27 Νοεμβρίου ί.έ. ήαεραν Πέμπτην 

καί ώραν 12 μεσημβρινήν ένεργηόήσεται έν τφ 
Δημαρχείω πρόχειρος συναγωνισμό, διά τήν κα 
τασκευήν δύο δεξαμενών ποσίμου υδατος έπί. 
τών λόφων Άρδηττοΰ καί ’Αστεροσκοπείου.

Πάντων τών σχετικών δύνανται νάλάβοσι 
γνώσιν οί βοιλόμενοι είς τό έπί τών Υδραυλι
κών Τμήμα τοΰ Δήμου καθ' έκάστην 1()·12 Μ·

Έν Άθήναις τή 6 Νοεσβρίου 1924.
*0 Δήμαρχος. Σ. ΠΑΤΣΗΣ


