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“ΟΙ ΤΗΝΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ„
ΕΠίΜΕΛΕΙΑι

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & Ξ. XQXOY

Θά άποτ λεσθή άπο έπ ά αυτοτελή 
τεύχη, έκαστον δέ τεύ ο; άπ τε ούμενον 
έκ πέντε τι'πογραφικών φύλλων, θά άφιε- 
ρωθή ανά έν διά τούς '· ιφανεστέρους 
ζωγράφο ς καί γλυπτά τούς έκ Τήνου 
καταγόμενους, ψι>ι Γύζην, Λύτραν, αδελ
φούς Φστάλας. Φιλιππότην, Βιτάλην, 
Σώχον, Χαλεπόν.

"Εκαστον τεύ/ος, είς μέ α πχήαα, έπί 
πολυτελούς άρτου καί μετά πολλών ει
κόνων. θά τιμάται 50 δρ. έν Έλλάδι καί 
50 φρ. χρ. διά τό εξωτερικόν. Συνδρομη- 
ταίέγγραφον αι είς τά γραφεία τής «Πι
νακοθήκης».

Τύ Λεύκωμα τών Τηνίων καλλιτε 'ών 
θά άποτελέση τό απαραίτητον κόσμημα 
πάσης έκλεκτής βιβλιοθήκη- καί κομψή? 
αιθούσης.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ I Ν. Σ1ΔΕΡΗ
ΆΘήναι —'Οδός Σταδίου

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ

fl. I. ΚΑΠΟΓΕΡΟΠΟΥΠΟΥ

“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ,,
Τόμος έκ σελ. 150— Δρ. 15 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΜΕΡΟΣ Α’. 'Ο Σταυρός.—'Υπό τήν 
εικόνα τ ΰ Χριστού.— Γνωριμία.— 
Παραμονή πρωτοχρονιάς.— Μι οι
κιστής Ό Σάτυρος.— Φρύ>η.— 
Τά νυφικά υποδήματα.—Τό μυστικό. 

Είς τήν παραλίαν.
ΜΕΡΟΣ 13'. Διπλή Κοινωνία. Τό Δι

σκοπότηρο. ’Εξομολογήσεις πρόςτά 
διάμεσα.—·Ή συμβουλή τοΰ ιατρού. 

'II ίππεύτρια. Μεθύσι.— Χα
μένη άγάπη.— Τελευταία χαρά.— 
Τό ιδανικόν τού γλύπτου:— Πείσμα. 
— Κόσμος ονείρων.

\<α τούς συνδρομητάς τής Πινακοθήκης 
ά. οσιέλλο' ΐαι έλεύθερα ταχυδρομ - 
κώ· τε ών.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΫΘΕΙΣΑ ΤΩι 184-1

Μετοχικόν κεφάλαιον Δρ. 20 000.000 
Αποβεματικόν » 17S.000.000
Καταθέσεις ■> 400.000.000

Έκδ >σ·ς τραπεζιτικών γραμματίων.—Προ
εξοφλήσεις.— Δάνεια έπί ένεχιρω χρηματογρά
φων καί έμπορευμάτων.— Δάνεια ενυπόθηκα. 
Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωργούς.— 
'Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος.— Πιστω
τικοί έπιστολαί.— Καταθέσεις έν δψει καί εις 
ανοικτόν λ]σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι.— Τα
μιευτήριου.— Ταμεΐον τίτλων πρός φΰλαξιν.

ΑΛΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ανώνυμος Ηταιρεια

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ

Μέχρι δραχμών 25.000, επί τόκω 4· 1]0η/0 
άπηλλαγμένον παντός φόρου 

ΚΑΤΑΟΕΣΕΙΣ
έν γένει έπί τόκω 4 ο]ο 5 ο]ο 6 ο]ο.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

Περίεργω. — Αί ’Εφημερίδες δχουν 
ειδικούς μουσικούς συντάκ τας καί κριτι
κούς. Είς τόν «Έλ. Τύπον» γράφει ό κ. 
Δ. Δουράγκας καί ή κ. Σ. Σπανούδη, είς 
τόν «Έλ. Λόγον» ό κ. Βάρβ >γλης, είς 
τήν «Πο/ιτείαν» ό κ. Ν. Δέλλιο , ειςτήν 
«Ν. Ημέραν» δ κ. Α. Νικολόπουλος, 
είς τό Έ/. Βήμα, δ κ. 1. Ψα .,ούδας, είς 
τάς «’Αθήνας καί «’Απογευματινήν» 
δ κ. Δ. Κάλόγερόπουλο·, είς τήν «Εσ
τίαν» δκ. Α. Κύρου, είς τήν «Καθημε
ρινήν» δ κ. Ν Βεργωτής,είς τήν «Δημο
κρατίαν» ή δ. Κενταύρου.

Ν. Σ. Οί συνδρομηταί ένεκα τής κα- 
θυστεράσεως θα πλη.ιώσ ·υ ’ όλιγώτερα· 
δέν θ . ύπολογισίΐή ή <αθυστέρησι κατά 
τήν πληρωμήν τής συνδρομής. Τό Ορθόν 
θά ήτ ι νά ηΰξανεν ή συνδρομή ένεκα τών 
υπέρογκων δαπανών.

ΤΙ ΒΛΕΠΩ-ΤΙ ΑΚΟΥΩ
ΗΡΩΟΝ

Τον 'Απρίλιον τοΰ προ εχοΰς έτους συμ- 
πληροΰται τό Ίωβιλαϊον ένός έκ τών σήμαντι- 
κωτέρων γεγονό ων τής 'Ελληνική; Έπανα- 
στάσεως—τής'Εξόδου τοΰ Μεσολογγίου, ή 
όποία μέ τά μεγαλείτερα ιστορικά καιορθώ- 
ματα δύναται νά συγκριθή, μέ τά σηιίαντικώ- 
τερα πολεμικά γεγονότα. Οί Μεσολογγϊται, 
ά'νδρες καί γυναίκες, μεγάλοι καί μικροί, εύπο
ροι καί πένητες, όλοι συνηνώθησαν εί; έ'να μό
νον πόθον. Τής άπε'.ευθεοώσεως τής πατρίδος 
των. Ή δπερτάτη αυτοθυσία, ή δραματικωτέρα 
γενναιότης έσημειοόθη ιαν κα ά τήν έξοδον, ήν 
έπηκολούθησεν ή πτώσις. 'Υπάρχουν θάνατοι, 
οί όποιοι αξίζουν περισσότερον άπό τήν ζωήν 
Καί οί γενναίοι Με ωλογγϊται έγιναν αθάνα
τοι μέ τήν έξοδόν των.

Καί δμως ή ιστορική αύτή πόλις δέν έτυχε 
τής άπαιτουμένης προσοχή;. Φθίνει, ένφ έδι- 
καιοΰτο νά είνε τό κέντρον τής Εθνικής κινή- 
σεως, ώς έκ τής ιστορικής θέσε ·>ς, ήν κατέ
λαβε καί ώς έκ τών έξοχων υπηρεσιών δ; προ- 
σέφερεν. "Οπως αί ■ 1λ ιταιαί είς τήν άρχ ιιό- 
τητα, τό Μεσολόγγι ·ν έ'δει ν' άνακηρυχθή ή 
'Ιερά πόλις τής Ελλάδος, ένθα κατ' έτος έορ- 
τάζωνται τά «’Ελευθέρια».

Δι -κεκριμένος ανώτατος άξιωματικός, δ κ. 
I. Ίωαννίδης, μοϋ άνεπτυξεν έν σχέδιον, τό 
όποιον πραγματοπωούιιενον, θά άνεδείκνυε τό 
Μεσολ γγιον πόλιν άνταξίαν τών παραδόσεων 
καί ένός καλλίτερου μέλλοντος.

Ενδιαφερόμενος δι ί τήν πόλιν έν ή ηύτύ- 
χησα να ϊ >ω ιό φώς, ήκουια μέ έξαιρετικόν 
ένδιαφέρον τόν Μεσολογγτην στρατηγόν, δσ- 
τις μέ καλλιτεχνικόν αίσθημα έξεπόνηιε νέον 
άνακαινι ,τικόν σ/έ'ιον, ιό ότ >ϊον, έκτελουμε- 
νον, θά άναζογονήση τήν ένδοξον, άλλά καί 
τήν σήμερον μαραινομένην πόλιν.

Τό σχέδιον αύτό έχει περίπου ώς έξής έν γε· 
νικ-ϊς γρ.ψμαις:

Τό χαράκωμα νά έπανέλθη είς τό σχϋμα 
καί την επιφάνειαν, ώ; τό έ τατέλειψ ιν κατά 
τήν στιγμ ν τής ’Εξόδου οί ήρωες τής φρου
ράς, τό δέ·ύπάρχον Ήρώον να μεταρρυθμισθή 
καί έπεκταθή ώ; έ'πεται:

Νά καταδαφισθή τό ύπαρχον τείχος τό κα
κώς άνεγερθέν μετά τήν 'Εθνικήν άπ ,κατά- 
στασιν άνιί τοΰ χαρακώματος, δπερ ν’ άνα- 
σκευασθή μετά τών προμαχώνων αύτοϋ, ώς 
άκριβώς είχε χατά τήν πολιορκίαν, συμφώνως 
πρός τό διασωθέν σχέδιον τοΰ Κ ,κκίνη. Ν’άνα- 
σκαφή ή έπ χωθεΐσα τάφρος τοΰ χαρακώματος 
καί μετά εθή βορεώτερον ή σιδηροδρομική 
γραμμή, ή άσεβώς στρωθεΐσα έπί τών θεσεων, 
έ'· αίς έστή 'ησαν αί τρεις γέφυραι τής ’Εξόδου. 
Νά εύρυν-θή ό δπάρχων κήπος προς ’Ανατο- 
λάς πέρ ν τοΰ σίδηρο-ρομικ ·ΰ σταθμού, κατα- 
δαψ'ζομένων τών δη ιοσ ω'· κτιρίων, κ >τ·ί μή
κος δέ τής μεσημβρ.,ής πλευρ ϊς τοΰ Ήρώ >υ 
να κατασκευασθή λεωφόρος "Ολος ό χώρος 
τοΰ Ήρώ ·υ νά περιφραχθή διά οιδιροΰ κιγ
κλιδώματος. Παρά τόν τύμβον τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως νά έγερθοΰν τύμβοι έκ παραλ
λήλου τών πολέμων 1897, 1912—1913, 1918 
καί 1920, κατά τόν τύπον τοϋ τύμβου τή; Χαι- 
ρωνείας, άνεγεφομένης άμα μαρμάρινης στή
λης, έφ’ ής χρυσοΐς γράμμασι ν’ άναγραφώσι 
τά δνόμανα τών πρωταθλητών τής πολιορκίας, 
ως και τών μεταγενεστέρων πολεμιστών, παρ’ 
αύτήν δέ άγαλμα νά στηθή τής ’Ελευθερίας 
κατά τό πρότυπον τής Νίκης τοΰ ΓΙαίωνίου, 
στηριζόμενον έπί τετραγώνου βάσεως,, έπί τών 
πλευρών τής οποίας νά γλυφώσιν έφιπποι οί 
ανδριάντες τοΰ Άγαμέμνονος, τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου, τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί 
τοϋ Δημήτρίου Ύψηλάντου, τών τεσσάρων έν
δοξων περιόδων τοΰ 'Ελληνισμού. Έπί τοΰ 
διαχωρίζοντος τούς δύο τελευταίους τύμβους
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διαστήματος νά κατασκευασθή δ τάφο; του 
Άγνώστου Στρατιώτου, δστις είνε Ελληνική 
ιδέα καί δχι Ευρωπαϊκή. Ό Θουκυδίδης, περι
γραφών τήν πομπήν έπί τή εκφωνήσει. τοϋ έπι- 
ταφίου λόγου τοΰ Περικλεούς εις τού; πεσόν- 
τας Αθηναίου; κατά τόν Πελοποννησιακόν πό
λεμον, όμιλεϊ περί Λάρνακος Αφανών. Εινε δ 
τάφος τοϋ Άγνώστου Στρατιώτου, κατά τήν 
γνώμην τοΰ συνομιλητοΰ μου. , ,

Και έξακολουθών τήν περιγραφήν του ό εν
θουσιώδη; στρατηγός, μοϋ ώμίληββ περί άνε- 
γέρσεως ναοΰ, έν μικρογραφίφ τής'Αγίας Σο
φίας και Μουσείου τοϋ Άγώνος. και περί Δι
αύλου μέ ανδριάντας τών μεγαλειτέρων πολιτι
κών Ανδρών τής 'Ελληνικής φυλής, τοϋ ΙΙερι- 
κλέους, τοϋ Ίωάννου Καποδιστρίου και τοϋ 
Χαριλά >υ Τρικούπη.

‘Ιδού έν σχέδιον όντως μεγαλεπηβολον, Ελ- 
ληνικώτατον. 'Υπάρχουν και άλλαι λεπτομε- 
ρειαι, άλλ’ έκ τής συντόμου περιγραφή; ήν 
έδωσα, εννοεί τις πόσον μελετημένον εινε το 
σχέδιον. Ή θέλησα νά δώσω μίαν εικόνα, τήν 
δποίαν, δστις Αναπαραστήση διά της φαντα
σίας, θά εύρη πάντως θαυμασίαν.

Άλλ’ Ανήλθεν εις τά χείλη μου, άφοϋ προη
γουμένως ίβασάνισε τήν σκέψιν μου, έν {ρώ
τημα : Πώς θά γίνουν δλ" αυτά ; Μέ τί χρή
ματα ; Άλλ’ δ προνοητικό; πάτριον τοΰ μεγα
λοπρεπούς σχεδίου καί διά τήν απορίαν αυτήν 
έφρόντισε νά έχη λύσιν. Διά Πανελληνίων έρά- 
νων και διά δωρεών—τών δωρητών πέραν ώρι- 
σμένου ποσού άνακηρυσσομένων ιδρυτών—τοΰ 
«τίνακος στηθησομένου παραλλήλως πρός τήν 
στήλην τών άνδραγαθησάντων.

Άλλά καί τό Κράτος δέν είνε δυνατόν νά 
ΰστερήση είς τήν άπότισιν μιας τόσον στοιχειώ
δους ύποχρεώσεως άπένφνα μιας ενδόξου σελί- 
δος τής ιστορίας τοϋ Έθνους.

Τίποτε δέν είνε δύσκολον, δταν ύπάρχη ί] 
Αγαθή θέλησις καί είς πρωταγωνιστής μιά; 
ιδέας.

ΝΑ ΖΗ ΚΑΝΕΙΣ;

Τό πολυτιμώτερον άγαθόν είς τόν κόσμον 
αυτόν είνε ή ζωή. Αυτό είνε δ κανών. Άλλ’ 
υπάρχει, δπως καί είς τήν γραμματικήν, καί 
έξαίρεσις. 'Η αυτοκτονία. "Οσον καί αν παρα 
πονούμεθα, δτι δέν ύποφέρεται αύτή ή ζωή, 
δσον και άν φιλοσοφοϋμεν περί τής ματαιό- 
τητο; τών έγκοσμίων, δσον καί δν ή τύ
χη υπονομεύει τήν ησυχίαν μας καί μάς 
αιχμαλωτίζει ή βιοπάλη καί οί συνάνθρωποι 
μάς παρέχουν διαρκώ; ένοχλήσεις, ή ζωή, κατά 
τό γνωστόν δίστιχον, μ’ δλα της τά βάσανα, 
μεγάλα ή μικρά, πάλι γλυκεία είνε.

Άλλ’ ύπάρχουν καί μερικοί άνθρωποι, οί 
όποιοι έχουν άντιρρήσεις. Δέν γίνονται υποχεί
ριοι τής ζωής, δταν αυτή δεικνύει τήν άπάν ■ 
θρωπον, τήν εϊρωνα, τήν δυσειδή μορφήν της. 
"Οταν άποκάμνη τις παλαιών μέ τάς εναντιό

τητας, δταν κάμπτεται κάθε ψυχική άντίστα 
σις, δταν τό λογικόν έξανίσταται έναντίον τών 
αθλιοτήτων τής ζωής, ή οποία είνε γεμάτη 
ψεύδη καί άπογοητεύσεις καί άδικίας, τότε τί 
πρέπει νά κά ιη ; Καί δρθοίταιέν αίνιγμα, ή 
αίωνία απορία τοΰ Άμλέτου: «Νά ζή κανείς 
ή νά μή ζή;»

'Η μεγίστη πλειοψηφία τής άνθρωπότητος 
βροντοφωνεί, δτι πρέπει, έστω καί άν δέν άξίζη, 
νά ζη κανείς. Μά δταν ένας άνθρωπος βασανί
ζεται, δταν διαρκώ; άγανακτή κατά τοΰ κό
σμου, κατά τή; κακοτυχίας, κατά τών όμοιων 
του, κατά τοΰ ίδιου εαυτού του; Διατί νά πα- 
ρατείνη μίαν ζωήν άπό τήν δποίαν δέν είνε 
ευχαριστημένος; Τήν άπάντησιν ήμπορεϊ νά 
τήν δώση ό καθένα; έξ ημών, διότι δλοι μας 
εύρέθημεν είς στιγμάς Απο/οητεύσεως, έβλασ- 
φημήσαμεν τήν ώραν π »ϋ έγεννήθημεν, καί 
δμω; δέν Απερρίψαμεν τό βάρ >ς αύτό, τό ράκος 
τής ζωής, άλλά προσκολλώμεθα όλονένε7; αύτό, 
τρέμοντες μήπως καθήσωμεν εις ρεύμα άέρος, 
μήπως εύρεθώμεν ύπό τού; τροχού; ένός τών 
10.1)00 αυτοκινήτων, μήπως καταπίωμεν κανέν 
μικρόβι,ον. 'II Ασυνέπεια αύτή δέν είνε άλλο τι 
είμή έκδήλωσις ένός τυφλού έγωϊσμοΰ. Καί 
γινόμεθα είλωτες τή; Κίρκη;, ή δποία_ λέγεται 
ζωή καί ήτις έχει δλα τά συστατικά τή; γυναι
κείας ιδιοσυ/κρασία; καί νοοτροπία;, τό άλλο- 
πρόσαλλον ίδίω; καί τά καπρίτσια ποΰ τόσον 
έκνευρίζουν καί τόν ύπομον ιτ.κώτερον άνθρω
πον. Είς τήν άντίληψιν αύτήν συντελεί καί ή 
σκέψι;: Διατί νά μή ζήσωμεν, άφοϋ άναπο- 
φεύκτω; θά έλθη ή μοιραία ημέρα, καθ’ ήν 
θά συμβή δ,τι διά τή; αύτοκτονία; βιάζονται 
μερικοί νά επιτύχουν; Ποιος μά; βεβ ιιώνει, δτι 
υπάρχει άλλη, καί μάλιστα καλλίτερα, ζωή; Δια- 
τί νά ταφώμεν ύπό τήν γήν άπό τώρα ; Αύτά 
τά έρωτήματα ανέρχονται αύτομάτως είς τά 
χείλη δλων μα;. Άλλά ύπάρχουν καί χείλη ποΰ 
τά έχει σφραγίσει ή δυιτυχία, ή ανίατος άρρώ- 
στεια, δ απελπισμένο; έρος. ή τύψι; τής συνει- 
δήσεως,δτε ή άπαλλαγή άπό αυτά; τά; Έριννύας 
τή; σκέψεω; καταντά Επιβεβλημένη Είνε δει
λία, λέγουν μερικοί, ή αύτοκτονία, έλλειψις άν- 
τοχής εί; τόν άγώνα τή; ζωής. Είνε θάρρος μέ- 
γιστον νά άφαιρέση τιςτήν ιδίαν του ζωήν,άπο- 
φαίνονται εκείνοι δσοι δέν έχουν τό θάρρος 
αύτό. Είνε παραφροσύνη, λέγουν οί πρώτοι, 
είνε φιλοσοφία βαθύτατη, Αντιλέγουν οί δεύ
τεροί. Καί έν μέσφ τών δίίσταμένων ίστανται 
οί άμφιρρέποντε;, οί όποιοι τί; οίδεν αν αΰ- 
ριον δέν σπεύσουν νά γίνουν μακαρΐται. Διότι 
ή αύτοκτονία δέν είνε Αποτέλεσμα ψυχρά; καί 
έμμόνου σκέψεω;. Είναι έκ ιηξις στιγμιαίας 
παραφοράς.

Έν πάση περιπτώσε·, οί αύτοκτονοϋντες δέν 
είνε κουτοί. Είνε οί μόνοι, οί όποιοι λύουν 
έγκαίρως τό πρόβλημα τή; ζωή;, χωρίς νά πο
νοκεφαλιάζουν Καί αύτό είνε έξυτνάδα. Κατά 
τήν έποχήν δμω; αύτήν, καθ’ ήν ή αύτοκτονία 
προσέλαβε μορφήν επιδημίας, άπό τήν δποίαν 

κατά προιίμασιν προσεβλήθη τό ώραίο’ν φύλ<>ν, 
αι άφορμαί τής αύτοκτονίας δέν ήσαν καί πολύ 
σοβ >ραί. Τό όποιον άποδεικνύει δτι ή αΰτο- - 
κτονία ηρχισε νά εκφυλίζεται. Συνεπώς δέν 
αξίζει τόν κόπον νά αύτοκτονή κανείς, καί μά
λιστα δταν διατρέχη ιόν κίνδυν ν νά χρησι- 
μεύση ώς θέμα μυθιστορήματος ή χρονογοα- 
φήμαιος.

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ
•
ΙΙρότασις υπεβλήθη είς τήν Έθνοσυνέλευ- 

σιν λέγουσα τάδε : «Παρέχεται δικαίωμα ψή
φου είς τάς γυναίκας, αί όποίαι έχουν ηλικίαν 
2ό έτών καί Απολυτήριον δηιιοτικοΰ σχολείου»

Δηλαδή μία γυνή ή γυναίκα—άδιάφορον— 
ύπανδρευμένη ή άνυμέναι.,ς, έχοισα είς χεϊρας 
έν άπολυτήριον δημοτικού σχολείου καί έπί τής 
ράχεω; τό φορτίον 25 έτών—διά τήν γυναίκα 
δέ έν-γένει, ή οποία κατ’ άπαράβατον συνή
θειαν σταματφ εί; τό 2Ιον έτος, τό 25ον έτος 
είνε φορ ίον όπωσδήποτε ενοχλητικόν, δταν 
κατά τρόπον Επίσημον πλέον τής επιβάλλεται— 
ήμπορεϊ δχι μόνον νά καπνίζη, δπω; κάθε «νέα» 
γυναίκα, άλλά καί νά ψηφίζη. Διά τήν γυναί
κα, μόνον δύο προσόντα θ’ απαιτούνται. Καί 
αυτά τόσον εύκολα άπο τώμενα.

25 έτών ! Αλλ οί ύποβάλλονιες τήν πρό.α- 
σιν κύριοι πληρεξούσιοι Ασφαλώς Αοτιεύ ινται 
έκτο; έάν έπεσαν άπό τήν Σελήνην Μά ποία 
είνε εκείνη ή γυναίκα, ή όποια θά Ανεχθή ποτέ 
νά τής είποΰν, δτι παρέκαμψε τήν Μαλέαν τών 
25 έτών, διά νά λάβη τήν εύχαρίστησιν ή 
μάλλον τήν ένόχλησιν νά ψηφίζη; Άλλ’ είνε 
τοιοϋτον δώρον άξιον, νά θυσιάση τά χρόνια 
της, τά έφόδια μέ τά οποία θά δράση είς τήν 
κοινωνικήν κίνησιν; Νά πητοποιήση ή ιδία, 
δτι δέν ά ει είκοσι Μ-Τους ; Ότι ύπερέβη τό 
εικοστόν πίμπτον σκαλοπ τι ; Τό ζήτημα τής 
ηλικία; διά μίαν αντιπρόσωπον τοΰ ώραίου φύ
λου, τό όποιον δέν Εννοείται άνευ Ανθηρόιη- 
τος, εινε ζήτημα ζωή; καί θανάτου. Μπορεί 
νά είπήτε μίαν γυναίκα καμπούρην, παξιμάδαν, 
δχι δμως δτι είνε μεγαλειτέρα τών 25 έτών. 
Έπειτα, διατί ό άνήρ 21 έτους νά ψηφίζη καί ή 
γυναίκα κηρύσσεται εις Απαγόρευση· μέχρι τοΰ 
25ου έτους ; Σήμερον έν κορι σόπουλον άπό 
τοΰ δενάτου τετάρτου έτους εισέρχεται πλησί- 
στιον εις τήν ζωήν καί βιοπάλην. Κυκλοφορεί 
μόνη εί; δλα τα κέντρα καί Απόκεντρα, συζη- 
τεϊ έφ’ δλων τών ζητημάτων, ερωτοτροπεί σκαν- 
δαλωδώς, πίνει ούζο, αύτοκινητεϊ, διαβάζει τόν 
Βοκκάκιον, παρακολουθεί τήν παράστασιν τής 
«Γλυκεία; Νανά;» καί τί δέν κάμνει.· Άν μά
λιστα φθάση είς τά είκοσι, τότε είνε άτια ’το 
πουλί. Θαυματουργεί. Ένας τοιοΰτος λοιπόν 
κοινών-κό; παράγων, ό δ rot < παίζει είς τά 
δάκτυλα τόν ά δρα καί τύ. πειό έίυ.τν , θε 
ωρεϊται άνίκι ο:νά ψηφίζηκαί ποέτειν πεσ 
μένη τό 25 ·ν έ ο; ; Μεγ τλε τ ·α »οσ ’ '■ ι δέν 
εινε δυνατόν νά γίνη είς τά; κυρίας, Λαί οί

ύποβαλόντες τήν πρότασιν, οί όποιοι ασφαλώς 
θά είσήλθον μέ τά; βακτηρία; των ε’ς τό Εβ
δομηκοστόν, ισχυρίζονται δτι ύποστηριζουν δή
θεν τήν γυναίκα εί; τόν άγώνα τη;, δπω; λάβη 
τήν ψήφον !

Έπειτα, γίνεται έκ μέρους αυτών τών κυρί
ων κχί μία άλλη αδικία. Θά ψηφίζουν αί γυ
ναίκες μόνον εί; τάς δημοτικά; καί κοινοτικά; 
εκλογής. Αναγνωρίζεται δηλαδή είς αύτάς τό 
δικαίωμα νά Εκλέγουν ένα δήμαρχον, αλλ’ένα 
βουλευτήν δχι. Καί κατά τί είνε σπουδ αότερος 
δ βουλευτή;; Διότι φλυαρεί από τοΰ βήματος, 
διότι ρουσφετολογεί. διότι διαπληκτίζεται εί; 
τά; συνεδριάσεις ; Κύρ,ε έλέησον 1

Δέν ήξεύρω πό αν τύχην θά έχη ή πρό- 
τασις αύτή, Αν θά ψηφισθη. Έν πάση π»:- 
ρ πτώσει έξ ονόματος τοΰ άδικου ιένου ετέ
ρου ήμίσεο; φύλου τό όποιον χωρίς vi ζητή 
λαμβάνει ψήηον—εξαιρούνται μερικαί κυρίαι 
ποΰ θορυβοΰν άτλώς διά νά γίνεται λόγο; περί 
αυτών—έξ ονόματος τών γεροντοκορών ίδίω; 
υψώνω φωνήν καί ζητώ τήν έλάττωσ ν τοϋ 
όρί >υ ηλικίας Μία δεσποινίς 21 έτους σήμερον 
είνε εί; θέσιν νά σωφάρη, νά ίπποδρομή νά 
γράφη φάρσες, να κάμνη διαλέξες κρινκάς, 
νά άπάγη γαμβρού;, νά κλέπτη τό δημόσιον 
χρήμα. Διατί νά μή ήμπορή καί νά ψηφίζη;

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Κάποτε είχα Ανάγκην ένός υπαλλήλου. 
Αφού άνεκοίνωσα τήν Επιθυμίαν μου είς δια

φόρου; καί είδα δτι έματαιοπόνουν, κατέφυγα 
φεΰ ! εί; τό Αογιστήριον μιά; έφημερίδος, ή 
οποία κατακλύζεται άπό συντόμου; ειδοποιή
σεις. «Ζητείτε καί εύρήσετε, κρούετε καί άνοι- 
γήσεται» λέγει τό Εύαγγέλιον. Καί σάν καλός 
Χριστιανό; ήκουσα τήν συμβουλήν Αξιοθαύμα
στος επιτυχία. Άπό τήν ίδια ημέρα τή; δημο
σιεύσει); τό κουδούνι τή; έξωθύρα; δέν έπαυσε 
οΰτε στιγμήν. Την άλλην ήμέραν τό ίδιο, άπό 
τά ξημερώματα. Ποτέ δέν είχα φαντασθή δτι 
υπάρχουν τόσοι άεργοι έν Άθήναις. Καί ναι 
μέν τά καφενεία ή κηφηνεία τό πίστοποι ·ΰν, 
άλλά τόση παραγωγή Ανθρώπων θελόντων καί 
μή δυναμένων νά εϋρουν Εργασίαν; Τό λάθος 
μου ήτο δ:ι δέν ώρισα ώρας καί διά τοΰτο Ιγι- 
να α χμάλωτος τών διαφόρων θεσιθηρών

Καί τί είδους άνθρωποι δέν παρήλασαν πρό 
έμοΰ. Δεκαπενταε εϊ; καί εβδομηκονταετείς 
εύμορφοι καί δυσειδείς, κομψοί καί κουρελήδε; 
άξεστοι καί προσηνέστατοι, δλοι δέ πρώην. 
Πρώην αξιωματικοί, προόην δημοδιδάσκαλοι, 
πρώην λοχίαι, πρώην ηθοποιοί, πρώην γραμ
ματείς Ειρηνοδικείου, πρώην φερετροποιοί, 
ποιό .ν α -,υφύλακετ, πρώην αμαξάδες. Όλοι 
οί ατυχήσαντε; είς έν επάγγελμα, ναυαγοί τής 
ζωής, οικογενειάρχαι καί διεζευγμένοι καί γε- 
ροντοπαλλήκαρα καί Αμύστα*ες νεανίαι, δλοι 
ήλθαν μέ κάποιαν συστολήν νά προσφέρον τάς
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

υπηρεσίας των. Μεταξύ αύτών είς χωλός, εις 
κουφός και είς μονόχειρ.

Ήσθάνθην περισσοτέραν έγώ συστολήν, 
ένώπιον τόσου πλήθους, τό δποΐον έξελιπάρει 
θέσιν, ή δέ προσφερομένη ήτο μία καί μόνη 
και αύτή δχι και πολτό ικανοποιητική. Μετά 
σύντομον προανάκρισιν περί τών προσόντων, 
εύρέθην εις δυσκολον θέσιν. Πώς νά έκλέξω; 
Άπό τό εξωτερικόν; Άπατφ τόσον εύκολα. 
Άπό τήν ψυχολογικήν μου Ικανότητα; "Εχει 
και αύτή τάς πλάνας της. Άπό τάς διαβεβαιώ
σεις των; Λέγει δλος δ κόσμος τόσα ψέμματα!

—Είμαι πτωχός οικογενειάρχης.
—Είμαι πολύ τίμιος.
—Είμαι νέος δρφανός.
—Ξεύρετε, είμαι άπό οικογένειαν δπλαρ- 

χηγών.
—Ξεύρω τόσας γλώσσας.
—Είργάσθην ώς δημόσιος υπάλληλος έπι 

30 έτη καί έπήρα πρό ολίγου τήν σύνταξίν 
μου.

—Πάρτε με, κύριε, μέ δοκιμήν. Στήν αρχή

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΐΟΝ ΚΑΠΠΟΣ

Ποια ύπήρξεν ή γυναικεία καλλονή τοϋ 
ΙΗ'. αίώνος έν Γαλλίφ

Έπί Λουδοβίκου ΙΕ' ή γυναικεία καλλονή 
κάμνει τήν πρώτην ποιητικήν καί θελκτικήν 
έμφάνισιν της είς τήν γαλλικήν Τέχνην.

Είς τάς χεϊρας τών Βαττώ, Μπουσέ, Σαρυ- 
τέν, Λατούρ, Γκρέζ, Σαίντ-Ωμπέν, Φραγκονάρ, 
Πρυντόν, κυρίας Βιζέ-ντέ-Λεμπρέν,ό χρωστήρ ώς 
μαγική ράβδος, δημιουργεί δλα τά μαγικά 
θέλγητρα τής γυναικός εϊς κάποιαν Αποθέωσιν 
τής Καλλονής. Κάτω άπό τά έρωτικά μυθολο
γικά συμπλέγματα τών φατνωμάτων, Ανάμεσα 
εϊς τούς έμπεπετασμένους διά λειοσηρικοΰ τοί
χους, ή γυνή μέ κόμην πουδραρισμένην, περι
βεβλημένη υφάσματα ποϋ σχηματίζουν έπάνω 
της τάς χαριεστέρας πτυχάς, προσωποποιεί τήν 
εικόνα τής ήδονής καί τής ώραιότητος.

Λοιπόν δλαι αύται αί προσωπογραφίαι νεα
ρών γυναικών αί όφειλόμεναι εις άνω τών 140 
καλλιτέχνας ομοιάζουν μέ Αναμνήσεις, μέ σκιάς 
συγκεχυμένος μέσα εϊς τά νάματα ίνός κατό
πτρου καί αί όποΐαι μικρόν κατά μικρόν γί
νονται εύκρινέστεραι διά νά έξαλειφθοϋν δταν 
τό κάτοπτρον λείψη. Είναι αύται πράγματι 
ή άντανάκλασις τής έποχής αύτής τής τόσφ 
εγγύς είς ήμάς καί τόσω μακρυνής, ένός τών 
θαυμάτων τής ιστορίας, μιάς τών έποχών 
ίκείνων περί ών δύναται τις νά εϊπη δτι δέν 
θά έπανέλθουν ποτέ. Έποχής ίδανιστικής καί 

δέν θέλω πληρωμή. (Αύτός ώρισμένως ήτο ό 
εύφυέστερος).

Άλλος, διά νά έκπορθηση τήν θέσιν, σκύβει 
καί μ’ έρωτφ είς ύφος έμπιστευτικόν:

—Είσθε άντιβενιζελικός:
—Γιατί ρωτάς;
—Διότι νομίζω πώςεϊμεθα τώναύτών φρο

νημάτων. (Αύτός ήτο φανερά δ περισσότερον 
Ρωμηός έξ δλων).

Ποιον ήτο τό αποτέλεσμα δλης αύτής τής 
κινητοποιήσεως;

Δέν προσέλαβα κανένα.
Μετά δύο ήμέρας, συναντώ άπ’ έξω άπό 

τήν έξώθυράν μου ένα νέον. Τόν ήρώτησα τί 
θέλει.

—Έδημοσιεύσατε μίαν εϊδοποίησιν δτι ζη
τείτε υπάλληλον. Έάν...

—Εύχαρίστως.
—Καί τί δουλειά θά κάνω;
—Θά δέχεσαι εκείνους ποΰ ζητούν θέσι...
Τόν άφήκα κεραυνόπληκτον καί έφυγα.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

έν τούτοις φιλήδονου, έποχής μελαγχολικής διά 
τήν δποίαν ή ζωή ύπήρξεν έν μειδίαμα, έπο
χής έλευθεριαζούσης καθ’ ήν, ή έλευθεριότης 
άντικατέσιησε τήν άνεξιθρησκείαν δπλον έπα- 
νασταιικόν!

Καμμία άπό αύτάς τάς προσωπογραφίας δέν 
εινε δμοία μέ τήν άλλην καί έν τούτοις δλαι 
ομοιάζουν. Ή προσωπογραφία είναι δλιγώ- 
τερον ή διερμήνευσις τής μορφής τοϋ προτύ
που ή ή ακριβής εϊκών τής ψυχικής καταστά- 
σεως τοΰ καλλιτέχνου. Καί αύτός έτι δ δευτέ- 
ρας τάξεως καλλιτέχνης έσχε, κατά τόν ΙΗ' 
αιώνα, τό κάτι ύπόπτερον έκεΐνο χάρις εϊς τό 
δποΐον αί εύρύτεραι φιλοσοφίαι περιλαμβά
νονται εϊς τό μειδίαμα ένός στόματος.

Καί έπειτα ένυπήρξεν είς τό πνεύμα τής 
έποχής εκείνης τοσαύιη αύθόρμητος αρμονία, 
ώστε ή γυνή έχει τήν γενικήν ομοιότητα καθώς 
καί δ καλλιτέχνης, καί συνεργάζεται τρόπον 
τινά μετ’ αύτοΰ, καί είνε άλλο αύτή άνθοςέπί 
ένός καί τοΰ αύτοΰ δένδρου.

Ό ΙΗ' αίών ήτο δ αιών κατά τόν δποΐον 
αί μαρκησίαι καί αί άσταί, αί ήθοποιοί, αί 
θαλαμηπόλοι, έφάνησαν συναντώμενοι άκόπως 
έν τή επιθυμία καί τή ίκανότητι τοϋ νά είνε 
δλαι πολύτιμα πετράδια μαρμαρυγής έπίσης 
άμέμπτου είς τόν στολισμόν τής ζωής. Βλέπει 
κανείς πλανωμένην έπάνω είς δλα αύτά τά πρό
σωπα τά δποία ομοιάζουν πρός οπτασίας, κά
ποιαν έμφυτον αγχίνοιαν ή δποία υπερτερεί 
τήν μεγάλην διάνοιαν, κάποιαν εύγένειαν έλα- 
φράν ή δποία δέν έχει ανάγκην ηθικής, κά

ποιαν άερίνην καί μυστηριώδη χάριν άνωτέραν 
τοΰ κάλλους. "Ισως ήτο αύτό τό τελευταϊον έαρ 
τών άνθρώπων.
' "Ολαι αύται αί μορφαί μας Αποκαλύπτουν 

τό παρελθόν τής Γαλλίας, καθώς τό άρωμα εν
θυμίζει γυναίκα τήν δποίαν δέν βλέπο μεν πλέον· 
Ιό δσφρανόμεθα, άλλ’ εΐνε πλέον δι’ ήμας 
Ασύλληπτον.

ΠΠΠΓίΘΙΣΜΠΤΠ
* Ο γνωστότατος χρονογράφος κ. Ν. έγραψε: 
«Έχασαν τήν φιλόφρονα φράσιν τής φιλο

φροσύνης».
Ό ίδιος άλλαχοΰ .· <Τό μυστήριο τής αϊω 

νίας αίωνιότητος».
Άπό περιγραφήν διαλέξεως:
«Ή Μάτα Χάρι υπήρξε ή χαριτωμένη φαβο

ρίτα τοΰ Παρισιού». Καί νά γράφωνται αύτά 
τήν έποχήν ποΰ έξέλιπον έντελώς σχεδόν αί φα
βορίτες.

_ Άπό κριτικήν τοΰ κ Κουκούλα διά τόν κ. 
Χάρην :

«Ό συγγραφεύς θυσιάζει τήν συναισθημα
τική καί τή ψυχολογική του πρόθεση στή προσ
πάθεια μιάς ιμπρεσιονιστικής διακοσμητικής 
μανιερας ποΰ ύπερβαίνει καί τήν υπερβολή. 
Σ’ αύτά δ Αντικειμενικός δ σύψυχος κόσμος 
δέ μάς δίνεται σά διακοσμητική. πλαισιομένης 
ζωικής δράσεως σέ τρόπο ποΰ νά κυρίαρχη ή 
προσπάθεια καί νά φαίνεται πώς περιμένει ένα 
νέο διακοσμητικό διαίσθημα άπό τή συναισθη
ματική καί τή ψυχολογική πρόθεση».

Άλέρ μπαλέρ, ξιφίρ μαλέρ.
Από διήγημα τοΰ κ. Παρορίτου :
«Τό σακάκι άφηνε τούς χοντρούς πισινούς 

του νά προβάλουνε σά διπλοκάρβελλα».
«...σκουπίζοντας τή μύτη του ποΰ έτρεχε 

κάντιο». Αί νιφάδες τής χιόνος άποκαλοΰνται 
«πιτουρίδα».

Καί εξακολουθεί ή αβρά καί καλαίσθητος 
φρασεολογία τοΰ συγγραφέως, δστις εινε καί 
καθηγητής.

Άπό μουσικοκριτικήν κυρίας διά μίαν πια
νίστριαν.

«Ή σολιστική πλαστικότης τοΰ παιξίματός 
της...» Άν δέν ήτο μαλλιαρή ή γράφουσα,θά 
έλέγαμεν δτι πρόκειται περί σχολαστικής σαχλι- 
κότητος τής έκφράσεως. 'Η ιδία, περί πιανίστα: 
«Τό παίξιμό του γωνιώδες, Αγκαθωτό».

Άπό ιστορικήν μελέτην δημοσιογράφου :
«Καθ’ ήν έποχήν εϊς τά μέγαρα και τάς 

έπαύλεις τής κοτμοκρατείρας Ρώμης, ώργίαζον 
οί Νέρωνες καί οί Καλλιγοΰλαι, έγενάτο εϊς τήν 
Παλαιστίνην δ Λυτρωτής τοΰ Κόσμου ! ! »

Άπό κριτικήν :
«.. .μία τεχνική τριμένη, ή δποία δρέπει μέν 

χειροκροτήματα τών ανίδεων, άλλ’ Αποτελεί πα- 
ραβάν όπισθεν τοΰ δποίου ροχαλίζει μακφρίως 
τό αίσθημα τοΰ ηθοποιού».

Περιγραφή κοσμικογράφου διά μίαν διάλε- 
ξιν ξένου :

«Παρουσιαστικόν εύσυμπάθητον, μαεστρία 
δμιλητική, μελιρότης φωνής, πολυχρωμία τό
νου, χειρονομία ολιγοκύμαντος Αλλά seigneu- 
riaire».

Άπό μία «νουβέλλα» τοΰ κ. Πικρού :
«Ροφώντας τις μύξες τους τά κουτσούβελα, 

μέ τά πεσμένα βρακιά. Οί γκαστρωμένες σταυ- 
ροκοποιοΰνται, οί κοπέλλες γελλούν τό στυφό 
γελοίο. Ό Θεός νά βάλη τό χέρι του».

Μακάρι νά τό έβαλε διά νά μή έγράφετο 
ή βρωμερά περιγραφή.

Άπό έπικήδειον λόγον :
«Σήκω,.,δέν άκοΰς ; Κοιμάσαι ; Σέ μένα 

έλαχεν δ κλήρος διά νά σοΰ σφίξω γιά τελευ
ταία φορά τό νεκρικό σου χέρι...Μείνε λοι
πόν, μή φεύγης...»

Όσον καί αν δ Αγορητής έσφιξε τό νεκρικό 
χέρι, δ νεκρός ασφαλώς θά έφυγε διά νά μή 
άκούση τήν συνέχειαν τοΰ επικήδειου.

Άπό κριτικήν διά μίαν βιολονίστριαν :
«Θαυμασία καλλιτέχνις ποΰ άπό τά νεκρά ξύλα 

καί τά ξεραμένα έντερα αθώων κα' άνυπόπτων 
προβάτων είνε ίκανή νά βγάλη φώς, λίγη μα
γεία ...»

Καί δμως, θά ένόμιζε κανείς δει άπό τά έντε
ρα τών Αθώων προβάτων θά έβγ'αινε αντί μα
γείας, μαγειρίτσα.. .

Άπό πολιτικόν άρθρον :
«Ή.. .κακοειθισμένη, παίζουσα...».
Περιγραφή ταξειδιιότου :
•Έμαθήτευσαν είς τό Πανεπιστήμιον (Βιέν

νης) καί μερικές φοιτήτριες, εύμορφες ή καϋ- 
μενοΰλες σδν τό κρύο νερό τοΰ γιάτσιου, τρυ
φερές ώς ζυγούριον Έλληνοσερβικόν,Αθφες ώς 
γατάκια μή Αναβλέψαντα Ακόμη καί ξανθές 
σάν κελνερίνες υπογείου Ελντοράντο».

Άλλαι ώραϊαι εκφράσεις:
«... προσφατοποιηθέν Από τά Ερτζιανά κύ

ματα».
«Ό κ. Γ. παρεσκινίαζε ύπέρ τοΰ εύρυτά- 

του συνασπισμού».
«Τό άκροατικόν κοινόν».
Καί μερικά τυπογραφικά λάθη άπό τάς Α

θηναϊκός εφημερίδας :
«Έπί τή έπί τή εκλογική νίκη συνεκροτήθη 

μέγα συλλυπητήριον» (Συλλαλητήριον).
«Τά μάτια της, βώδια Ανοιγμένα» (ρόδια).
«Τά καθίσματα εΐνε αναρίθμητα» (άνάριθμα) 
«Πολύτιμον βιβλίον διά τάς άποθήκας...» 
Δέν έπρόκειτο διά βιβλίον μαλλιαρόν, δτε ή 

εϊδιοποίησις θά ήτο ορθή, άλλά δ ά τάς έν 
αύτώ περιεχομένας ύποθήκας πρός τούς νέους.

«Είς τόν βιομήχανον κ. Μ. άπενεμήθη ύπό 
τής Α.Α. τοΰ Μάπα ό χρυσούς σταυρός τοΰ 
Άγ. Γρηγορίου».

Τοιουτοτρόπως δ Πάπας γίνεται... λάχανον
Άπό περιγραφήν ληστείας :
«Ό κομιστής τών λύτρων θά ακολουθήση 

τήν δημοσίαν δδόν βαδίζων εϊς τό άπειρον ϊνα 
θεαθή ύπό τών ληστών».

Όπου δ κομιστής τών λύτρων γίνεται Αερό
λιθος. ο ΑΛΙΕΥΣ
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Άπλώϋη της βαρκούλας τό πανί 
κι ’ ερωτικά τό φίληαεν δ μπάτης 
κι' άκούστη σερενάτα σιγανή 
ποϋ παιζ’ ή θάλασσα στά κύματά της.

Σά μιά νυφοϋλα ή νύχτα γελαστή 
δπου μάς έκρυβε ήταν στήν άγκάλη 
κι* ή θάλασσα, σά νάχε σκεπαστεί 
μ’ ένα γαλάζιο πέπλο, είχε προβάλει.

Μιά πάλλευκη άφροκάμωτη αγκαλιά, 
τής βάρκας μας ζητώντας νά φιλήση 
τήν πλώρη μέ γλυκόηχα φιλιά 
τρελλή απ' τής αγάπης τό μεΰϋσι.

Τότε και τ’ άστρ’ άπό τόν ουρανό 
σ’ είδαν απάνω μου άπαλά νά γέρνης

Ιππόδρομος Φαλήρου.— Μουσοϋ Ψικαρίς. 
—Τδ Ληξούρι. . .κα&αρκ:ικόν. Είς τουφε
κισμός.—Ό έφηβος τοϋ Μαρα&ώνος.—Προ

παγάνδα/.. — Ποιητών Αποκαλυπτήρια.— 
Πρωτότυπος άνδριάς.

Μολονότι πολλά θεάματα έχουν αί Άθήναι 
ίσως περισσότερα άφ’δ,τι έπρεπε άναλόγως τοϋ 
πληθυσμού της, έν τούτοις απέκτησαν καί 'Ιπ
πόδρομον. Χωρίς νά υπάρχουν άλογα διά κούρ
σες, ούτε τζόκεϊ), ούτε κατάλληλος χώρος, έν έλα- 
χίστω διαστήματι οί φιλοθεάμονες Αθηναίοι 
ίκλήθησαν νά λάβουν μίαν Ιδέαν μικρό σκοπι- 
κήν τών περφήμων ιπποδρομιών τού Λόν-σάν 
τών Παρισίων. ’Εννοείται δτι καί τά άλογα 
μέ τά Αράπικα ονόματα καί οί άναβάται με 
τάς ξενικός μορφάς καί δ χώρος ύ άρκετά μα
κράν τών ’Αθηνών καί δ τρόπο; τών στοιχη
μάτων, διά τά όποια πολλά ήκούσθη σαν παρά
πονα, καί ή έλλειψις αμφιέσεων νεωτάτου συρ
μού, δλα αυτά προδίδουν μίαν προχειρολογίαν. 
Έν τούτοις ώς αρχή, είνε αξία καλλιτέρου μέλ
λοντος, τδ δποϊον έγγυάται ή μεγάλη τοΰ φι
λοπερίεργου ’Αθηναϊκού κοινού προθυμία.

Ήλθεν ε’.ς Αθήνας δ περιώνυμος μουσοΰ 
Ψικαρίς. Τά κοπέλια του — δπως ονομάζει 
τους οπαδούς του—τδν ύπεδέχθησαν, ή πρώτη 
δέ συνέντευξις τήν δποίαν έδωσε είνε αληθινό 

κι’ ένα φιλί στή νύχτα σιγανό 
γλυκά στό μέτωπο άπό μέ νά πέρνης.

II

Κάτ’ άπ’ τά νέφη τώρα rd βαρετά 
ξηρά πατώντας φύλλα, έλα νά χύσης 
παρηγοριά στ Αρρώστου τήν καρδιά 
κι’ έλα στερνή φορά νά μέ φιλήσης.

Κι" δταν ξανάρΰης κι’ εϋρης τό σταυρό 
μόνο τοϋ τάφου μου νά σ’ άντικρύζη, 
τότε, σα ϋ'ές άνάπαυσι νά βρώ 
κάνε μέσ ’ τόν άγέρα ποϋ τονίζει

Κάποια Funebra μέσα στά κλαδιά, 
κάνε νά νοιώσω τό φιλί σιμά μου 
ποϋ μοϋδωσες έκείνη τή βραδειά, 
φιλώντας τό σταυρό, μέ τ’ όνομά μου.

ΔΗΛ. ΚΑΡΡΑΣ

περιβόλι. Ώτεί προαισθανόμενος ιήν συνέν- 
τευξιν, είχε πάρη «παρηγοριάτικο λιξούριο». 
Είνε γνωστόν οτι δ Γαλλοέλλην αύτός είναι 
ακατανόητος διότι δμιλεΐ τ |ν ίδικής του κατα
σκευής γλώσσαν, τήν δποίαν δέν εννοεί κανείς 
άνθρωπο; τού λαοΰ. Λοιπόν δέν πρόκειται διά 
τό Ληξούρι, άλλά διά κ-ιθάρσιον, τό οποίον 
έλαβε επειδή είχε ακάθαρτη γλώσσα, δηλαδή 
χυδαία. Καί έξηκολούθησε : "Ασφαλτα σάς συ- 
βουλεύω»... Μή νομίσετε δτι δμιλεΐ διά τήν 
άσφαλτον τών δρόμων. Άσφαλτα . σημαίνει... 
ασφαλώς. 'ΓΙ γλώσσα ή «γραοματ ζούμενη· δη
λαδή ή τών άνεπτυγμένων είναι «κολαριστή» . 
Πολύ-σωστά, δέν είναι πατσαβούρα, ώς ή Ιδική 
του.Ήιδέα «κάνει σάλτους»· δηλαδή προοδεύει. 
Καί μετριοφρονέστατα προσθέτει. «’Εμένα μ’έ- 
γέννησε αιά ψυχική άνάγκη». 'Ως γνωσ όν δ 
μουσού Ψικαρίς δταν ήρωτήθη πότε έγεννήθη 
άπήντησε : «Τόν μήνα πού γεννιούνται τά γαϊ
δούρια». Ή βεβαίωσις ήτο περιττή· δέν ήτο 
δύσκολον νά τό μαντεύση κανείς.

Ό κύριος αύτός, δ άποβαλών τήν Ελληνικήν 
ιθαγένειαν, τά τελικά γράμματα δλων τών λέ
ξεων καί τήν άξιοπρέπειαν (δρα καί δεύτερον 
γάμον του) ζητεί νά εύρη ένα παραλήν, διά 
νά βγάλη «γαζέτα», ώς άποκαλεϊ έπί τό γαλλι- 
κώτερον τήν εφημερίδα.

Θά έξηκολούθει τήν «ψιλοκουβέντα»—τήν 
συνέντευξιν—άλλά τό «λιξούριο» άρχισε νά 
ενεργή. 'Υποτίθεται δτι θά συνεχισθή ή κοη- 

βέντα, ή δποία δμως ένδιαφέρει τώρα πλέον 
συν τώ λιξουρίφ τά κοπέλια του...

* *
•

"Ενας εικοσαετής έσκότωσε’ κατά τόν τραγι- 
κιδτερον τρόπον ένα φίλον του έμπορον διά νά 
τόν ληστεύση. Έδικάσθη, άπεδείχθη ή ένοχή 
του κατόπιν ομολογίας τού σύνεργού του 
καί έξετελέσθη ή θανατική ποινή του. Όλα 
αύτά άποτελοΰν μίαν ποινικήν διαδικασίαν. 
Άλλά παρεμβαίνουν αί έφηιιερίδες καί δ δο
λοφόνος, δ οποίος επειδή έτυχε νά είνε νέος καί 
ώραϊος καί έπεκαλεϊτο συνεχώς τήν άθωότη- 
τά του δμιλών περί μιάς μυστηριώδους οικίας,γί
νεται αίφνης ήρως. Συγκινείται δ κόσμος, ει
κόνες έπί εικόνων, περιγραφ I πολύστηλοι, αί 
τρεις δέ ήμέραι αί όποϊαι έμεσολάβησαν από 
τής καταδίκης μέχρι τοΰ τουφεκισμού άνεστά- 
τωσαν τάς Αθήνας. Καί δταν έγινεν είς Μα- 
λακάσαν δ τουφεκισμός, χιλιάδες άνθρώπων 
ήγρύπνησαν διά νά απολαύσουν τό θέαμα ένός 
νέου κυλιομένου ύπό τά βλήματα δώδεκα Μάν- 
λιχερ. Έάν ήθελέ τις νά χαρακτηρίση τήν νοο
τροπίαν καί αισθηματικότητα τών θεατών αύ
τών, αποκαρδιωτικά θά συνήγε συμπεράσματα 
διά τιήν Αθηναϊκήν κοινωνίαν, καί ιδίως διά 
τάς κομψός Άτθϊδας.

*• *
Ή τυχαία άνεύρεσις είς τά Εύβοϊκά ύδατα 

ένός θαυμάσιου εφήβου, δστις επειδή εύρέθη 
πλησίον τοΰ Μαραθώνος έλαβε τό ό'νομα αύ- 
τοΰ, συνεκίνησε τόν αρχαιολογικόν κόσμον. 
Κρίνεται ισάξιος τοΰ έφήβου τών ’Αντικυ
θήρων. Είναι έργον άριστον, τοΰ Δ' αιώ
νας, άμα δέ καθαρισθή θά φανή δλη του ή 
άξία και τό κάλλος Άγνωστον, τί κρύπτει δ 
βυθός, ποια άρ στουργήματα άτινα έκλέπτοντο 
καί κατά τήν μεταφοράν κατεποντίζοντο. Άλλ’ 
ή τύχη έκδικεϊται τούς ίεροσύλους καί επανέρ
χονται είς τό φώς τοΰ ήλιου ο'ι θησαυροί τής αρ
χαίας τέχνης. „

Τό άγαλμα ύψους 1.20 καί βάρους 150 χι· 
λιογράμμων παριστά έφηβον δεκαοκταετή.Έχει 
κατασκευασθή έκ ροδοχρόου ορειχάλκου. Τό 
βλέμμα είνε προσηλωμένου έπί τής αριστερά; 
χειρός, ήτις παρουσιάζει καμπύλην, ή δέ δεξιά 
φαίνεται ύψωμένη ώς έάν κράτη έλαφρόν άντι- 
κείμενον, ϊτως κύλικα.

** ♦
Αί προπαγάνδαι οργιάζουν. Τό Κράτος ήδια- 

φόρησε πάντοτε καί ήνέχθη τόν προσυλητι- 
σμόν, ή δέ Κοινωνία ένεστερνίσθη τήν ξενο
μανίαν. Έν μέσαις Άθήναις λειτουργεί ’Εκκλη
σία τών Ουνιτών, ή δποία έχει τού; έξωτερικούς 
τύπους τής ορθοδόξου, άλλ’ είνε καθολική. Καί 
οί ορθόδοξοι Χριστιανοί έμπίπτουν έξαπατώ- 
μενοι είς τήν παγίδα, άποκτώντες χωρίς νά έν-· 
νοήσουν συνείδησιν καθολικού.Άλλά δέν περιω- 
ρίσθησαν εϊς μόνον αυτήν τήν ενέργειαν.Ίδρυ

σαν σχολήν έν τή όποίφ προσυλητίζονται νεα
ροί ύπάρξεις. ίδίως προσφυγόπαιδες. Εις τό 
Λεόντειον Λύκειον λειτουργεί οικοτροφεΐον μέ 
χιλίους μαθητάς, έκ τών οποίων περισσότεροι 
είνε Έλληνες,διδάσκεταιδ’έναύτώ ή Καθολική 
κατήχησις ώς ύποχρεωτικόν μάθημα. Άλλά 
μήπως εϊς τά μοναστήρια τών καλογραιών είς 
Νάξον, Τήνον καί άλλαχοΰ δέν ασκείται συ
στηματικός προσυλητισμός ;

’Εναντίον τοΰ κινδύνου αυτού πρέπει νά άν- 
τιταχθή άμυνα καί είς τόν αγώνα αύτόν πρέ
πει νά πρωταγωνιστήση ή Εκκλησία, ή δποία 
ουδέποτε άντέδρασε σοβαρώς εις τήν ύπονομευ- 
τικήν δραστηριότητα τών καθολικών, άντιτά- 
ξασα σιγήν καί άνοχήν.

«
* *

Ήτο καιρός νά τιμηθούν οί μεγάλοι ποιηταί 
μας. Άπεκαλύφθη πρώτη ή προτομή τού Σο- 
λωμοΰ. Έπρόκειτο νά στηθή πρό έτών, άλλ’οί 
συλλεγέντες τότε έρανοι έκαμαν πτερά. Ή προ
τομή έγινεν έν τούτοις ύπό τοΰ κ. Θωμοπού- 
λου καί χάρις ε’ς τόν κ. Έλευθερουδάκην—κα- 
ταβαλόντα τά λύτρα—ή προτομή έκ τοϋ εργα
στηρίου μετεκομίσθη εϊς τόν ’Εθνικόν κήπον. 
'Υπό έποψιν δμοιότητος ύστερεϊ ή προτομή. 
Ό Σολωμός είχεν ώραίαν, εκφραστικήν κεφα
λήν μέ μέτωπον εύρύ, δφθαλμούς ζωηρούς.

Καί ήλθεν ή σειρά τοΰ Βαλαωρίτου, δστις 
ύπήρξεν ευτυχέστερος διότι, δ γλύπτης κ. Γ. 
Δημητριάδης εϊργάσθη τήν προτομήν μέ μεγά
λην έπιτυχίαν. Τά αποκαλυπτήρια έγένοντο εϊς 
τήν ίδιαιιέραν πατρίδα τού ποιητοϋ, τήν Λευ
κάδα, δημοτελώ;, άντιθέτως πρός τά αποκαλυ
πτήρια τοΰ Σολωμοϋ τά όποια έγένοντο μέ μίαν 
παράταξιν μόνον τών σχολείων. Ό βάρδος 
τοΰ άρματωλισμοΰ, ό όποιος έδόνησε τήν έθνι
κήν ψυχήν έτιμήθη έπαξίως, διότι καί ούτος 
ύπήρξεν όντως έθνικός ποιητής. Αύθημερόν ή 
"Ανδρος έτίμα τόν μοναδικόν ποιητήν της, τόν 
Ίωάννην Πολέμην.

Είς τήν δικαίαν αύτήν άναγνώρισιν τών 
τοιών ποιητών, οϊτινες δέν ύπήρξαν μόνον λυ
ρικοί άλλά καί πατριωτικοί, εμφανίζεσαι παρα- 
ποτ μέ>·η, μία άλλη δημοφιλής μορφή, ή δποία 
έχει τά αύτά δικαιώματα έπί τής έθνικής εύ- 
γνωμοσΰνης. Είνε δ ποιητής δ άντιπροσω- 
πεύων μίαν δλόκληρον εποχήν, ένας ποιητής 
ήφαίστειον αισθήματος καί φιλοπατρίας. 'Ο 
Άχιλλεύς Παράσχος. Έκεϊ εϊς τόν Ίλισσόν, 
το Άντρον τών Νυμφών νοσταλγεί τό μαρμά- 
ρινον ομοίωμά του. ’Άς κοσμηθή τό Ζάππειον 
μέ τήν οίστρήλατον φυσιογνωμίαν του.

*♦ ·

Μίαν ώραίαν ιδέαν μοΰ άνεκοίνωσεν δ έν 
Ζακύνθφ φιλότεχνος κ.Δ-Άμπελοράβδης. Κάθε 
άνθρωπος διά νά προαχθή δ ϊ'διος καί νά προα- 
γάγη έν γένει τήν κοινωνίαν καί τόν πολιτι
σμόν καταβάλλει μίαν προσπάθειαν. Άνευ αύ
τής τίποτε δέν επιτυγχάνει. Έξ αύτής προήλ- 
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Ο ΓΥΖΗΣ ΝΕΟΣ

(Προσσυπογραφία ύπό Defregger)

θον αί μεγάλαι εφευρέσεις, ανακαλύψεις καί επι
στημονικά! άλήθειαι. Διά τής προσπάθειας 
έθαυματουργησε τό ανθρώπινον πνεύμα. ’Εννο
είται δλαι αί προσπάθειαι δέν επιτυγχάνουν. 
Αδιάφοριον. Κάθε εύγενής προσπάθεια έχει 
’μίαν τάσν πρός τήν πρόοδον- Θεμελιώνει έργα 
κοινής ώφελείας. Ό κ. Άμπελοράβδη; έσκέ- 
φθη δτι έπρεπε νά τιμηθή ή προσπάθεια νά 
προσωποποιηθή. νά πλασι>κοποιηθή. Jia ίδρυ- 
θή δηλαδή έν άγαλμα πρός τιμήν της.'Η πραγ- 
ματοποίησις τή: ωραίας και πρωτοτύπου ιδέας 
δέν εΐνε δύσκολος. Και ό ϊδιος εΐνε διατεθη- 
μένος νά συντελέση ύλικώ; εις τήν άπομαρμά- 
ρωσίν της, άλλά καί ό κόσμος δι’ εράνων και 
τό Κράτους θά ήιο δυνατόν νά εισφέρουν. "Ας 
έλπίσωμεν δτι θά στεφθήύπό επιτυχίας ή 
προσπάθειά του διά τήν Προσπάθειαν.

Θλιβεράς περιπετεί ς ύφίσταται ό θεσμός 
τοΰ Οίκ. Πατριαρχικού θρόνου έν τφ πρόσω
πό) τοϋ Πρωθιεράρχου. Άφοΰ άπελάθη σκοιώς 
και αϋθαιρέτως Κωνσταντίνος ό έξηναγ- 
κάσθη δέ είς παραίτησιν πρός αποτροπήν χει
ροτέρων ίταμοτήτων έκ μέρους τών Κεμαλικών, 
κατόπιν επικείμενης νέας εκλογής άλλος μητρο

πολίτης, ό τών Σάρδεων, δεινώς και εξευτελι
στικότατα έκακοποιήθη, άλλοι δέ άπεκλείσθη- 
σαν τής έκλογής. Κα! έπ! τής χειροτέρας τυραν
νίας δέν διεπράχθησαν τοιοΰτοι διωγμοί, θέ- 
τοντες έν άιιφιβόλφ αυτήν τήν ϋπαρξιν τοΰ 
Πατριαρχείου.

Μεγάλη Άιιερικανική Εταιρεία προέτει- 
νεν εις τήν Κυβε’ρνησιν τήν ενέργειαν εύρυτά- 
των άνασκαφών περί τόν χώρον τής'Ακροπόλεως 
'Η ’Εταιρεία διαθέτει πρός τοΰτο μεγάλα κε
φάλαια. Ασφαλώς κρύπτονται πολύτιμα μνη
μεία, τά όποια κατε^ίκασεν εϊς τό σκότος ή 
ή έλλειψις προνοίας άμα τή απελευθερώσει δ· 
πως καταστή δ χώρος εκείνος αναπαλλοτρίωτος. 
Ευτυχώς ή Αμερική μέ τόν Πακτωλόν τοϋ 
χρυσού καθιστρ τήν άνασκαφήν δυνατήν καί δ 
Αρχαιολογικός κόσμος διατελεΐ έν αναμονή με
γάλων εκπλήξεων. Τις οίδε ποιος κόσμος θά 
ϊδη τό φώς περί τόν ίερόν βράχον, τόν όποιον 
τείνουν σήμερον ν’ άποπ>ίξουν αί οικοδομαί. 
Έπτός τής Αρχαιολογικής σηιιασίας καί άπό 
καλλωπιστικής άπόψεως αί άνασκαφαι θά άπο- 
βώσιν πολύτιμοι.

ΔΑΦΝΙ?

ΜΙΑ ΕΟΡΤΗ ΕΝ ΑΝΔΡΩ

ΠΟΛΕΜΗΣ - ΜΗΛ1ΑΡΑΚΗΣ
Ό Ψυχαγωγικός Σύλλογος τών έν Άθήναις 

Άνδρίων έσχε μίαν ώραίαν πρωτοβουλίαν. 
Έδώρησεν ε’ς τήν έν Άνδρω Λέσχην τάς ει
κόνας τών συμπατριωτών των Αντωνίου Μη- 
λιαράκη, τοΰ διαπρεπούς γεωγράφου, καί τοΰ 
άλησμονήτου ποιητοΰ Ίωάννου Πολέμη και 
έπι τή έορτή τών αποκαλυπτηρίων διωργάνω- 
σεν εκδρομήν είς τήν νήσον, ής μετέιχον 250 
άτομο.

“Αμα τώ κατάπλφ οί κώδωνες τών εκκλησιών 
χαρμοσύνως κρυόμενοι ανήγγειλαν τήν άφιξ ν 
τών εκδρομέων. Έπί τοΰ άτμοπλοίου ϋπεδέ- 
χθη αυτούς τό κοινοτικόν συμβούλιων, προ- 
σφωνήσαντος τοΰ προέδρου κ. Καΐρη, φαρμα
κοποιού. Πλήθος πολύ είχε συνκεντρωθή είς 
τήν παραλίαν. Αί δδοί τής πόλεως ήσαν σηιιαι- 
οστόλιστοι καί ή κίνησις έν γένει ήτο ζωηρό
τατη.

Οί εκδρομείς μετέβησαν είς τήν άρτισύστα- 
τον Λέσχην, ής τά μέλτ μετά τοΰ προέδρου κ. 
Μπίτοη έδεξιώθησαν τούς προσελθόντας. Αί 
αϊθουσαι τής Λέσχης ήσαν κατάμεστοι κόσμου. 
Έκ μέρους τής Λέσχης ποοσεφώνησε-’ δ κ. 
Δελαγραμμάτικας, άπήντησεν δ Πρόεδρος τοΰ 
Συλλόγου κ. Διον. Μουστάκας, άνεγνώσθη δέ 
τηλεγράφημα τής Έλλην. Γεωγραφικής Εται
ρείας, συμμετεγούσης νοερώς είς τήν εορτήν 
τών Αποκαλυπτηρίων τών ε κόνων Μηλιαράκη 
κα! Πολέμη. Κατόπιν έδόθη δ λόγος ε?ς τόν κ. 
Δημήτριον Καλογερόπουλον, είς δν είχεν ανα- 
τεθή ύπό τοϋ Συλλόγου ή έκφώνησις τοΰ πα- 
νηγυρικοΰ, δστις έχει ώς εξής:

«Εϊμεθα ευτυχεί; οί έπισκεπτόμενοι σήμερον 
τήν θαλεράν καί υδροχαρή νύμφην, τήν κο
σμούσαν τό χαριτωμένον σύμπλεγμα τών Κυ-
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κλάδων διά νά παραστώμεν ε’ς μίαν πνευμα
τικήν ίορτήν, τήν οποίαν εξωραΐζει τό τριλαμ- 
πές φώς τής θρησκεία:, τής επιστήμης, τής 
ποιήσεως.

Είς τήν Ιπιβλητικήν φυσιογνωμίαν τοΰ είση- 
γητοΰ τής θεοσοφίας Θεοφίλου Καίρη, ήν, προ 
ολίγου ήιενίσαμεν μαρμαίρουσαν, προστίθεν
ται άπό τής σήμερον δυο άλλαι εύγενείς μορ- 
φαί ιών πνευματικών άγώνων.

Οί έν Άθήναις ξε'·ητευμέιοι Άνδριοι ήλ- 
θον διά νά φέρουν τόν αδελφικόν άσπασμόν 
πρός τούς συμπατριώτας των, άλλά συγχρόνως 
καί διά νά άποτίσουν φόρ -ν τιμής πρός δυο 
έκλιπόντα έκλεκτά τής νήσου τέκνα, τά όποια 
έτίμησαν δχι μόνον τήν “Ανδρον, έξ ή: έλκουν 
τό γένος, δχι μόνον τής Αθήνας, έν αίς έγεν- 
νήθησαν και έζησαν, άλλά τήν Ελλάδα ολό
κληρον.

*0 ’Αντώνιος Μηλιαράκης δύναται νά δνο- 
μασθή ό πατήρ τής Ελληνικής γεωγραφίας. 
Άν καί είς άλλην έπιστήμην ώς σπουδαστής 
ένδιατρίψας, ήσχολήθη άργότερον συστηματι- 
κώς καί μετ’ οφοσιώσεως εις τάς ιεωγραφικάς 
μελέται, συνδυάζων αύτός μετά τών ιστορικών 
ερευνών. Σεμνός καί εμβριθής, σοφός καί μει
λίχιος δ Α. Μηλιαράκης, παρέσχε πολύτιμον 
συμβολήν είς τήν άνάπτυξιν παρ’ ήμΐν^ τών 
γεωγραφικών μελετών καί μάλιστα έν εποχή 
καθ’ ήν ή αξία τής επιστήμης ταύτης δέν εΐ- 
χεν έν Έλλάδι άκόμη κατανοηθή. Ύπήρξεν 
έκ τών πρώτων μελετητών, σκαπανεύς άνοίξας 
τόν δρόμον πρός τήν σπουδήν τών γεωγραφι 
κών ερευνώ··, τών δποίων τά πορίσματα συνε- 
κέντρωσεν είς περισπούδαστα συ/γράμματα, 
ών έξέχουν τά «Κυκλαδικά». Δικαίως άρα ή 
Άνδρος, έξ ής μητρόθεν κατήγετο. τιμφ τόν 
διαπρεπή έπιστήμονα, δστις διά τών έργων του 
μάς έγνώρισε τάς Κυκλάδας καί Ιδιαιτέρως 
τήν Άνδρον.

Μετά τόν έπιστήμονα, άς άναπολήσωμεν τόν 
ποιητήν. Παρά τήν σοβαράν μορφήν τοΰ έρειι- 
νητοΰ, ή συμπαθητική καί δνειροπόλος φυσιο
γνωμία τοΰ ψάλτου, ή συμβολίζουσα μίαν μα
κράν, άλλά δροσεράν πάντοτε έμπνευσιν, πιστήν 
πρός τά ωραιότερα Ιδεώδη, πρός τόν έρωτα 
καί τόν πόνον, πρός τήν Πατρίδα, τήν μεγάλην 
Ελληνικήν Πατρίδα. Διότι ό ’Ιωάννης Πο
λέμης είνε ή άγνοτέρα ποιητική φυσιογνωμία, 
ή όποια κατά τήν τελευταίαν τριακονταπενταε- 
τίαν συνεκέντρωσε τούς παλμούς τών εύαισθή- 
των καρδιών, αί δποΐαι έπιζητοΰν μί ν άνω- 
τέραν άντίληψιν τής ζωής καί διηρμήνευοε τήν 
σκέψιν καί τούς πόθους διά τά μεγάλα Εθνι
κά ιδανικά. Ευφάνταστος, αισθηματικός, 
αβρός, αρμονικός, δ Πολέμης ύπήρξεν ό δημο
φιλέστερος έκ τών νεωτέρων ποιητών. Είς τό 
μεταίχμιον τοΰ ΙΘ' αϊώνος καθ’ δν έκυριάρχει 
ό ρωμαντισμός καί τοΰ είκοστοΰ, δστις 
έδίχθη τά κύματα μιας άνησύχου πρός νέας 

κατευθύνσεις όρμής, ό ’Ιωάννης Πολέμης συ- 
νεδύασε καί τοϋ ρωμανιισμοΰ τούς ρεμβασμούς 
καί τοΰ νεοϊδανισμοϋ τά πτερυγίσματα, χωρίς 
ν’ άπομακρυνθή άπό τόν μελωδικόν τόνον, 
άπό τό γνήσιον αίσθημα, άπό τό υψηλόν νόη
μα. Καί οί στίχοι του είνε πάντοτε ρυθμικοί, 
πλαστικοί' δέν είνε ποιητής μόνον, άλλά καί 
μουσικός καί λαξευτής. Καί ώς λυρικός ποιη
τής είς τάς-δέκα ποιητικός συλλογάς του καί 
ώς θεα’ρικός συγγραφεύς είς τά έκ τοΰ Βυζαν
τίου κατά τό πλεΐστον έμπνευσθέντα δράματά 
του, ύπήρξεν ό Βάρδος τοΰ έρωτος, ό υμνω- 
δός τής Πατρίδος. Ήμιλλάτο παρ’ αύτφ τό 
αίσθημα καί ή φαντασία, ή χάρις καί ή έμ- 
πνευσις. Έκλυδωνίσθη είς τό πέλαγος τών αΐ- 
θημάτων, έχάρη, άλλά καί έδάκρυσε. Καί έλη- 
σμόνει τούς πόνους τής άγάπης, διά νά παρα- 
κολουθήση τάς περιπετείας τοΰ ’Εθνικού βίου, 
ύμνών άλλοτε τήν δόξαν καί μοιρολογών άλ
λοτε τάς άτυχίας. Καί τά αισθήματα τά έξωτε- 
ρίκευε μέ ύφος αβρόν, δπως ήτο έν τή ζωή καί 
ό ποιητής, μέ μίαν λεπτήν μελαγχολίαν, μέ έν 
γλωσσικόν ένδυμα ευπρεπές, τής αγνής δημοτι
κής. Ύπήρξεν δ κατ’ έξοχήν συμπαθητικός 
τραγουδιστής δστις έμεινε ξένος πρός τάς άχα- 
λινώτους έπιδρομάς τών ξένων νεοφανών τε
χνοτροπιών, άντλών τούς θησαυρούς τής ποιή
σεως άπό τήν άστείρευτον πηγήν τής ίδικής 
του καρδίας καί μεταδίδων αυτούς πρός τάς 
καρδίας τών άλλων, είς τρόπον ώστε-νά άποτε- 
λήται μία ψυχική ένωσις, μία αρμονική επι
κοινωνία μεταξύ ποιητοΰ καί άναγιώστου. Καί 
έδώ στηρίζεται, τό μυστικόν τής έπιτυχίας του, 
δι’ αυτό έγινε δημοφιλής, δι’ αύιό έζησε καί 
ζή καί θά ζή ε’ς τάς καρδίας καί την σκέψιν 
τοΰ 'Ελληνικού κόσμου. Διότι -ήσθάνθη καί 
έτραγού’ιησέν, έπόνεσε καί μετηρσκόθη ό ποιη
τής τών «’Αλαβάστρων» καί τοΰ «Εσπερινού».

Είς τήν έκτίμησιν αυτήν τήν Πανελλήνιον, 
δέν ήτο δυνατόν νά ύστερήση ή Ιδιαιτέρα πα- 
τρίς του. Καί μετά συγκινήσεως χαιρετά σήμε
ρον τήν τόσω ποιητικήν, τόσω συμπαθή μορ
φήν του έν τή δποίμ άντανακλάται ή ευγένεια 
τών αισθημάτων, άλλά καί ή λάμψις τής ποιη
τικής του έμπνεύσεως, ή φωτίζουσα τό πλήρες 
στοχασμών μέτωπόν του.

Χαιρετά Άνδρος καί μετ’ αυτής αί Άθήναι, 
χαιρετφ δ κόσμος τόν διανοουμένων, δν έχω 
τήν τιμήν κατά τήν στιγμήν ταύιην νά Αντι
προσωπεύω, τόν σεμνόν έπιστήμονα Α. Μηλια- 
ράκην καί τόν αγνόν ιδεαλιστήν Ίω. Πολέμην. 
’Ανυπόμονοι νά άντικρύσωμεν άποκαλυπτομέ- 
νας τάς μορφάς των, άς ύψώσωμεν ήδη τόν 
νοΰν καί τήν καρδίαν πρός τόν κόσμον, δπου 
μακαρίως ζοΰν καί έν τή ευλαβή τούτη προση
λώσει άς άτενίσωμεν τάς μορφάς των.

Άποκαλύψωμεν τάς ε’κόνας τοϋ Άντ. Μη- 
λιαράκη καί τοΰ Ίωάννου Πολέμη καί άς ένω-

θώμεν πάντες ψυχικώς μαζύ των είς έκφρασιν 
ειλικρινούς άγάπηςκαι έκτιμήσεως βαθύτατης».

•* ·

Κατόπιν ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
κ. Ν. Χα'ζηδάκις προ ιέθηκε τινά διά ιό έρ
γον τοΰ Πολέμη, μετ’αύτόν .'έ έτεοος καθη
γητής τοΰ Πανεπιστημίου, έξ Άνδρου κατα
γόμενος, ο κ. Γ. Ρεμοΰνδοσ, διά συντόμου 
προσλαλιάς έχαρακτήρισε τόν Μηλιαράκην. ΊΙ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
*Π κίνησις τών Καλών Τεχνών έπ’ εσχάτων 

ύπήρξε ζωηρά.Έκτός τής Διαρκούς έν τώ Έθνι- 
κω Κήπφ, έν ή εξετέθησαν καί προεκτεθέντα 
έργα άλλά καί νεώ.ερα γνωστών ζωγράφων, τό 
ένδιαφέρον τών φιλοτέχνων εϊλκυσαν αί Ιδιωτι
κοί εκθ.-σεις. Γερμανός φιλοξενηθείς έπανει- 
λημμενως εν Ελλάδι ο κ. Ιούλιος Βέντσεο ε’ς 
μίαν σειράν πινάκων μάς έδωσε άγνωστους άπό- 
ψεις τών Δελφών, τή; Μεσσηνίας τοΰ Χελμού, 
τοΰ Μυστρά, τών Φαιδριάδων, τοΰ Ταΰγέτου. 
Μανιώδης λάτρης τοΰ Έλλ. ύπαίθρου, είργά- 
σθη μέ ενθουσιασμόν καί εΰ ιυνειδησίαν.Έστη- 
σε τό καβαλέτο του είς τά πλέον δύσβατα καί 
απρόσιτα μέρη διά ν' άπεικονίση τοπεΐα κατά 
διαφόρους ώρας. “Ισως έκ πρώτης δψεως τά 

άποκάλιψις τών δι' ελληνικών σημαιών κεκα- 
λυμμένων εικόνων έγένετο έν μέσφ περατετας 
μένων χειροκροτημάτων. Αντιπρόσωπος τή- 
κοινότηκις Κορθίου, έκ τοΰ όποιου κατήγετο 
ό Μηλιαράκης, προσεφώνησε, καταθέσας δά 
φνινον στέφανον . Κατόπιν δ έξ Αθηνών ια
τρός καί παιδικός φίλος τοΰ Πολέμη κ. Καΐρης 
απήγγειλε τό τελενταϊον ποίημα τοΰ ποιητοΰ, 
τό όποιον υέ κάποιαν ψυχικήν προαίσθησιν 
έφαίνετο ώ; νά είχε γραφή δι' αύτόν τόν ίδιον, 
μετ' δλίγας ήμέρας άποθανόντα.

έργα του δέν ευχαριστούν άλλ’ δν προσέξη τις 
θά άνακαλύψη τήν πραγματικήν των άξίαν.

Ή άνωτέρα δλων τών εκθέσεων ήτο ή τοΰ 
κ. Ουμβέρτου ’Αργυρού, δστις άπό εικοσαε
τίας είνε έγκατεστημένος είς Μόναχον. Τό 
Έλλ. φώς έν τούτοις δέν τό άπεχωρίσθη. Ή 
δύναμις τοΰ κ. Άργυρον έκδηλοΰται είς τάς 
προσωπογραφίας κατά πρώτον λόγον, είς τό 
γυναικεΐον γυμνόν καί ε’ς τάς Μακεδονικός 
απόψεις.

Ό Γέρω παππούς,έργον’Ακαδημαϊκόν, ή «Α
πογευματινή, προσευχή» μέ τόν γέροντα ποΰ 
κρατεί τήν ’Αγίαν Γραφήν, τό Κουρασμένο 
γεροντάκι, τό ΙΙαληό βιολί, ή Φιλική έκδήλωσις 
εινε πολύ μελετημένα έργα, σχεδιασμένα μέ
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ώραίας φωτοσκιάσεις καί ήσυχα χρώματα."Ολα 
αυτά εΐνε γεροντικοί μορφαί ςυσικώταται, 
Έν άντιθέσει έρχεται τό γυναικεΐον θέλγη- 
τρον, τό ήμίγυμνον, είς τελειότητα καί χά
ριν Αξιοθαύμαστον. Ή Καλοκαιρινή λιακάδα— 
ένα ξαπλωμένο νωχελές γυναικεΐον σώμα—ή 
Πρωινή στιγμή καί αί Πρωινοί Ακτίνες, τό 
Λουτρό, ή Μυστική χαρά εΐνε σπουδαί γυμνού 
άλλά καί συνθέσεις αί όποΐαι φανερώνουν λε
πτήν Αντίληψιν. Είς ίπτά πίνακας μάς εμφά
νισε τοπεΐα καί χωρικούς τύπους ιών Σερρών. 
Είς ταΰτα (ραίνεται μία Αγνή Ελληνική 
ψυχή.

Καί Αλλος ξενητευμένος "Ελλην καλλιτέχνης 
ό κ. Λ. Γρίβας έξήθηκε πεντηκοντάδα Γαλλι
κών τόπε ων. Μία πολύ καλή εργασία, δει- 
κνύουσα έπιμελώς σπουδάς.

Ή δεσποινίς Μ. Σκούφου ή άθορύβως έρ- 
γαζομένη, έξέθεσε μίαν δφθονον παραγωγήν

ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ■ ΓΛΩΣΣΑ ■ ΕΚ"ΑΙΔΕΥΣΙΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ■ ΗΘΙΚΗ ■ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ - ΠΑΤΡΙΣ

Είς τήν Σιναίαν ’Ακαδημίαν συνήλθε τή 23 
’Απριλίου Συνίδριον δπερ έκλήθη ‘Εθνικόν ενεκα 
τον έθνιχοΰ χαρακτήρας τύν συζητηθέντων ζητη
μάτων, άφορώντων είς τάς σχουδαιοτίρας έκδηλώσεις 
τής πνευματικής χαί κοινωνικής ζωής. Τήν πρω
τοβουλίαν (σχον ίβδομήχοντα σωματεία, επιστημο
νικά, ήθικοθρησκευτικά, έπαγγελματιχά, πατριω
τικά, ΟΙ Αντιπρόσωποι τούτων ένισχυόμενοι χαί 
ΰπό τών υγιών κοινωνικών στοιχείων καί ειδικών 
ανδρών, συνεζήτησαν χαί ήρεύνησαν έπισταμένως 
τήν σύγχρονον κατάστασιν, άπεκάλυψαν τούς κιν
δύνους οΟς διατρέχει ύπδ τών υπονομευτώ· χαί δια
φθορέων ή θρησκεία, ή γλώσσα, ή οικογένεια, ή 
Ιδιοκτησία, αύτή έν γίνει ή ΙΙατρίς. Διά πρώτην 
φοράν έγίνετο τοιαύτη συνολική ένέργεια. Ίε- 
ράρχαι,Ιδρύματα, σωματεία καί δργανώσεις,άντιπρο- 
σωπεϊαι Αίγύπτου, Κύπρου, 'Αμερικής, τοπικοί 
σύλλογοι ήνωσαν τάς δυνάμεις των χαί τδ κύρος 
τα/ν δ'πως άχουσθή μία φωνή έπιταχτική, ή φωνή 
τής Ιξυγιάνσεως καί τής Αναγεννήσεως. Ή 'Ιεραρ
χία, τδ Πολυτεχνείου, ή ’Αρχαιολογική "Εταιρία, δ 
Σύλλογος Παρνασσός, ij "Εταιρία τών φίλων τοϋ 
λαοΰ, δ Έμκορικδς σύλλογος, δ ’Ιατρικός Σύλλο
γος, δ Πολυτεχνικός, δ Σύλλογος τών υπαλλήλων 
τής ‘Εθνικής Τραπέζης, ή Γενική Συνομοσπονδία 
τών Ιπαγγελμαειών τής "Ελλάδος, ή Γενική “Ενω- 
αις τή! "Ιδιοκτησίας, ή Πανελλήνιος φαρμακευτική 
ίταιρία, ή ’Αστική “Ενωσις Πειραιώς, ή Παμβιο μη
χανική δμοσπονδία, ή “Ενωσις Έθν. χαί Κοιν. 
αγωγής, δ Σύνδεσμος τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών, 
δ Πειραίχδς Σύνδεσμος, ή “Ενωσις τών λειτουργών 
τής Μίση- Έκπαιδεόσεως καί τής ’Ιδιωτικής, ό 
Πανελλήνιος σύνδεσμος τών εφέδρων αξιωματικών, 
αί Χριστιανικοί ίνώσεις τής Ελλάδος, πλεϊστοι 

ελαιογραφιών καί κρητιδογραφιών, έκ τών ό
ποιων αρκετοί ήσαν έκφραστικαί, μέ μίαν Αβρό
τητα έξειργασμέναι, δλως γυναικείαν.

Ή δίς Θ. Διπλαράκου, ήτις έπανήλθεν εξ 
’Αμερικής, μάς έδειξε καί τό ζωγραφικόν της 
τάλαντον, μετά τήν πρό διετίας έπίδειξιν τής 
μουσικού. Οί πίνακες της δεικνύουν λεπτήν 
Αντίληψιν εΐνε τοπεΐα, προσωπογραφίαν έκ 
τών δποίων άρίστη ή αύτοπροσωπογραφία της 
καί μερικοί άντιγραφαί.

Είς τό «Λύκειον τών Έλληνίδων» έξετέθη
σαν έργα ζωγραφικής τής δεσποινίδας Σωτη- 
ροπούλου, ήτις έπί έξ έτη έσπούδασεν έν Ίσπα- 
νίφ και Γερμανία. Οί πίνακες της εϊλκυσαν τό 
ένδιαφέρον τών φιλοτέχνων διακρινόμενα διά 
τήν Ακρίβειαν τού σχεδίου καί τόν έπιτυχή 
χρωματισμόν. Ό μικρός αλιεύς, έν γυμνόν πρό 
τοΰ καθρέπτου καί ή ψαράδικη καλύβα έχουν 
πολλήν καλλιτεχνικήν άξίαν.

επαρχιακοί σύλλογοι, ολοι δν συναγερμέ έξηγέρ- 
θησαν έναντίον τής άθείας χαί τοΰ μαλλιαρισμού, 
τής άνηθιχότητος καί τοΰ κομμουνισμού.

Κατά τήν εναρξιν ώ μίλησαν δ σεβ. 'Μητροπολίτης 
‘Αθηνών, δ χ. υπουργός τής Παιδείας καί ό Πρό
εδρος τής "Οργανωτικής ‘Επιτροπής.

Τοϋ Συνεδρίου πρόεδρος έξελέγη δ κ. Ν Καζά- 
ζης, αντιπρόεδροι οί X. κ· Δ. Παπούλιας, Τ. ‘Ηλιό- 
πουλος, Π. Κσρολίδης, Ν. Καταλάνος, Α. Μιχαλό- 
πουλος, Γ. Στρϊγκος, γραμματείς οί χ. χ. Θ. Μιχα- 
λόπουλος, Δ. Καλογερόπουλος χαί Α. Κωνσταντι- 
νίδης. Πρόεδροι τμημάτων δ σεβ. Μητροπολίτης 
Πελαγωνείας χαί οί κ.κ. I. Φραγκιάς,Θ. Βοριάς, Π. 
Καλογερόπουλος. I. Δραγάτσης, Α. Χρηστομάνος, I. 
Πετρίδης.

Τδ Συνίδριον διήρκεσεν έπί 10 ή μέρας καθ' άς 
συνήλθον τά τμήματα πρδς συζήτησιν τών δεμά
των, έν γενική δέ συνελεύσει διετύπωσαν έν εΐδει 
ψηφισμάτων τά συμπεράσματα τών γενομίνων συ
ζητήσεων

“Ενεκα τής σπουδαιότητος ήν είχον τά συζητη- 
θίντα θέματα, τήν πραγματοποίησιν αύτών dd έπι- 
διώξη δ έκ τοΰ Συνεδρίου προελθών «'Εθνικός 
ϊώνδεσμβς», <5 ίδρυθείς τή 21 ’Ιουνίου.

Ό ε’Εθνιχδς Σύνδεσμος· εχει σπουδαιοτάτην 
οσω χαί ακανθώδη αποστολήν. Νά άφυπνήση 
τούς Κυβερνώντας, νά διώξη τάς Ανατροπάς τοΰ 
κοινωνικού καθεστώτος, νά ίπιζητήση τήν άνα- 
μόρφωσιν επί ύγιών βάσεων. Ευτυχώς τά πρόσω τα 
τά άποτελίσαντα τδ Διοικητικόν Συμβούλιον είνε 
άξια πάσης τιμής, άντιπροσωπεύοντα τάς σπου- 
δαιοτίρας ηθικός, πνευματικός καί κοινωνικός δυ
νάμεις, οΐαι ή ‘Εκκλησία, τδ Πανεπιστήμιον, τά

««ιστι,μονιχά Ιδρύματα, αί ίπαγγελματικαί τάξεις, 
δ Βιομηχανικός κόσμος, ή 'Εκπαίδευσες, αΐ παροι- 
κίαι τοΰ ‘Ελληνισμού.

Τδ Διοικητικόν Συμβούλιον άπετέλεσαν δ σεβ. 
Μητροπολίτης Πελαγωνείας κ.Χρυσόστομος, οί Προ- 
ιδροί τοΰ «'Ελληνισμού· κ. Ν. Καζάζης, τής ‘Επι
στημονικής ‘Εταιρίας χ. Γ. Χατζιδάκις, τής ‘Αρ
χαιολογικής 'Εταιρίας κ. Δ. Παπούλιας, τοϋ Συλ
λόγου · Παρνασσού· χ. Τ. Ήλιόπουλος, τής "Εται
ρίας τών φίλων τοΰ Λαού χ. I. Μεσολωρδς, τής 
Γενικής συνομοσπονδίας τών ' Επαγγελματιών κ. 
X Βρεττός, τής Γεν. ένώσεως τής ιδιοκτησίας χ. 
Α. Χρηστομάνος, καί Αντιπρόσωποι—τών κυριών 
ή X. Άννα Τριανταφυλίδου, τοΰ τύπου οί χ κ. Γ. 
Πώπ (ήμερησίου) χαί Δ. Καλογερόπουλος (περι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΡΧΙΑ
Αί Αποκαλύψεις τής σαπίλας ή οποία Από τί

νος λυμαίνεται τήν Έκπαιδευσιν,τά έκτροπα τά 
συμβαίνοντα είς τό Μσράσλειον Διδασκαλείο?, 
τήν Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν καί τό Διδα- 
σκαλεΐον νηπιαγωγών, ιδρύματα τά όποια διευ
θύνουν δ κ. Δελμούζος ό καταδιωχθείς άλλοτε 
διά τό σχολεϊον τού Βόλου ένθα έδιδάσκετο ή 
Αθεΐα καί ή άνηθικότης καί ό κ. Γλυνός γνω
στός διά τήν δράσιν του είς τόν πρός διάδοσιν 
τοΰ μαλλιαρισμού ίδρυθέντα <Εκπαιδευτικόν 
Όμιλον». Είς τά Ιδρύματα αύτά, είς δ φοιτώ- 
σιν οί μετεκπαιδευόμενοι διδάσκαλοι πρός πλη- 
ρεστέραν μόρφωσιν καί εϊς τά όποια έπρεπε 
συνεπώς νά διδάσκεται ή θρησκεία, ή ήθική, 
ή φιλοπατρία ύπό καθηγτιτών έχόντων επιστη
μονικόν κύρος καί άνεπίληπτον ήθος, ϊνα κατα- 
στώσιν οΰτω φάροι πολιτισμού καί Αλήθειας, 
μετετράπησαν είς εστίας μολυσματικός, εις τάς 
οποίας οργιάζει δ μαλλιαρισμός, ή Αθεΐα ό 
κομμουνισμός, ή άνηθικότης. Έιτίαι διαφθο
ράς τής γλώσσης, ύπονομεύσεως τής θρησκείας, 
ανατροπής τής ηθικής. Καί ο! Ατυχείς έκπαίδευ- 
τικοί λειτουργοί οί έρχόμενοι εϊς ’Αθήνα; διά 
νά γίνουν καλύτεροι, εΐνε υποχρεωμένοι νά 
μυώνται είς Ανατρεπτικά τή; κοινωνίας καί η
θικής κυρύγματα. Τρεις έξ αύτών διεμαρτυρή- 
θησαν διά τήν διδασκ ιλίαν αύτήν, καί.,.άπε- 
λύθησαν... Είς τά προαναφερθέντα Ιδρύματα 
διδάσκωνται τά έςής τερατώδη:

Ότι ή Έλλ. έπανάστασις δέν ήτο δμόθυ- 
μος έξεγερσις τοΰ δυναστευόμενου λαοΰ, άλλ.ά 
προήλθεν Από δλίγους κεφαλαιοκράτας(Ι) 'Ιδέα 
σατανική καί Ανιστόρητος διότι Ακριβώς αί α
στικοί τής έποχής έκείνης τάξεις έθυσίασαν 
τάς περιουσίας των διά τήν Απελευθέρωσιν τοϋ 
Γένους, δτι ή σημαία εΐνε κουρελόπανο καί ή 
Πατρίς φόνισα, δτι δ Θεός εΐνε μοχθηρός, δτι 
ό Χριστιανισμός έταπείνωσε τήν γυναίκα, δτι
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οδικού}, τοΰ δικηγορικού κόσμου δ χ. Α. Μάτεσης, 
τοΰ λογογραφιχοΰ δ κ. Σπ. Παγανίλης, τοΰ ίκ- 
παιδευτικοΰ οί κ. κ. I. Δραγάτσης χαί ·. Μ.χα 
λόπουλος, τοϋ καλλιτεχνικόν ό χ. Α. «ιλαβτλφτν;, 
τοΰ κλήρου δ παν. αρχιμανδρίτης κ. Γ. Ρουμπάνης, 
καί οί κ. χ. Κ. Λογοθέτης καθηγηγής τοϋ Πανε
πιστημίου, Μ. Καβαλλιερατος πολιτευτής χαί Η. 
Πουλόπουλος βιομήχάνος.

Ό · "Εθνικός Σύνδεσμος· θά έργασθή κατά 
Τμήματα, είς ιά όποια #ά χρησιμοποιηθούν δια
κεκριμένοι άνδρες οί όποιοι Διά τής ειδικότητάς 
των θά δυνηθοΰν νά συμβάλουν είς έπιτυχίαν τοΰ 
σκοπού, δστις είναι Κζιος θερμής ΰποστηρίξεως έκ 
μέρους δλων τώυ κοινωνικών τάξεων, άλλά καί 
προσοχής ύπδ τών Ιθυνόντων τά τής Πολιτείας.

η παντοδυναμία τοΰ 'Υψίστου σταματφ μέχρι 
τοΰ σχηματισμού τοΰ βολβού τοΰ άνθους, διι 
οίκογέ εια έν Ελλάδι δέν πρέπει νά ύφίσταται 1 
Αυτοί εΐνε οί καθηγηταί τών ιδρυμάτων αύ
τών. Καί τοιαϋτα διδάσκουσι εϊς τούς δημοδι
δασκάλους είς οΰς εινε έμπεπιστευμένη ή μόρ- 
φωσις τών τέκνων τοΰ Έλλην. λαοΰ. Καί ή 
Πολιτεία αδιαφορεί καί δέν έκδιώκει διά τοϋ 
φραγγελίου τούς Ασχημονοΰντας καί διαφθο
ρείς, οί όποιοι ύπούλως έργαζόμενοι απειλούν 
νά διασείσουν τά θεμέλια τή; οικογένειας, τής 
κοινωνίας, τής Πατρίδος. Ή είσαγγελική Αρχή 
έπρετε αύτεπαγγέλτως νά καταδιώξη τήν σπεί
ραν αύτήν, ή δποία είσέδυσε εϊς τά εκπαιδευ
τικά ιδρύματα, διά νά σπείρη τόν δλεθρον. Ή 
εξυγίανσις τοΰ υπουργείου τής Παιδείας καί ή 
Αμεσος Απομάκρυνσις τών αιτιών τής άθλιας 
αύτής καταστάσεως επιβάλλεται. Οί κ. κ. Γλυ
νός καί Δελμοΰζος τρομοκρατούν τούς διδα
σκάλους. Τό ’Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον εΐνε 
υποχείριον αύτώ·*. Έξηγέρθησ ιν κατά τών δι
δασκαλιών αύτών οί κορυφαίοι τής έπιστήμης 
καί τοΰ στρατού, δν Απειλεί νά διαφθείρη δ 
κομμουνισμός, καί δμως αί Κυβερνήσεις Αδια
φορούν. Ή αναρχία οΰτω έπεκτείνεται. Διδα
σκαλία Αντεθνική, βιβλία μαλλιαρά, χαλάρωσις 
τού ηθικού συναισθήματος, διάδοσις μπολσε- 
βικικών θεωριών, μαθηταί Απειθάρχητοι, υπάλ
ληλοι τοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας, ύβρίζον- 
τες τόν Υπουργόν των διότι προσωρινώς (!) 
άπέλυσεν τόν υβριστήν τής Έλλ. σημαίας, δλα 
αύτά Αποτελούν ύψίστους κινδύνους έθνικούς. 
Θά αναχαιτιτθούν έγκαίρως ; Άμφιβάλλομεν.30
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Έ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ
Meta μεγάλης θλίψεως ή «Πινακοθήκη» 

αναγγέλλει τόν θάνατον τοϋ διαπρεπούς ζωγρά
φον Περικλέους Τσιριγώτου, έπισυμβάντα έν 
Καίρφ. Διαμένωνέκεΐ άπό πολλών έτών,εϊργά- 
ζετο μετά μεγάλης έπ τυχίας φιλοτέχνων πίνακας 
εξαιρετικής τέχνης, άμα δέ διδάσκων τά καλλι
τεχνικά μαθήματα. Ή «Πινακοθήκη» έν τόμφ 
Β'έδημοσΐευσε βιογραφικόν σημείωμα μετά τής 
εϊκόνος του,άργότερα δέ και τά καλλίτερα έργα 
του, διά τά όποια ευμενέστατοι κριτικοί έχουν 
δημοσιευθή. Ό αείμνηστος καλλιτέχνης ήτο άπ’ 
αρχής τήςέκδόιεως τής «Πινακοθήκης» ακραι
φνής ΰποστηρικτής καί άντιπρόσωπος έν Αϊ- 
γύπτφ προσενεγκών πολύτιμον αρωγήν εις αύ
τήν.

— Εις τόν έφετεινόν Καλοκαιρίνειον διαγω
νισμόν ύπεβλήθησαν 12 δραματικά έργα. Έξ 
αύτών πέντε έκρίθησαν άξια μνείας. Ό Όρ- 
φεύς καί Εύρυδίκη. Τό παιδί τοϋ άλλου, Μία 
τρέλλα στό τηλέφωνο, ή Αιώνια πλάνη, ή Μα- 
ρία-Φλώρα. Έβραβεύθη τό τελευιαΐον, έργον 

τοΰ κ. Ίωαννοπούλου καί έπηνέθησαν τά προ 
αύτοϋ έργα, τό μέν τοΰ κ. Α. ”Αργη τό δέ τής 
κ. Ε Αόντου.

— Άπέθανεν έν Παρισίοις ό περιφανής 
ηθοποιός Λουδοβίκος Γκιτρύ, πατήρ τοΰ έπί
σης ηθοποιού Σασά Γκιτρύ.

— Άπέθανεν έν ήλικίμ 80 έτών ό μέγας 
Γάλλος άιτρονόμος καί συγγραφεύς Κάμιλλος 
Φλαμμάριών. Τά έργα του, ών σκοπός ήτο ή 
έκλαίκευσις τής αστρονομίας, άλλά μέ τρόπον 
έλκυστικώτατον. ήσαν άγαπητά εϊς τό άναγνω- 
στ κόν κ >ινόν. «Ό Θ-ός έν τή Φύσει» καί ή 
«Στέλλα» έτυχον έξαιρετικής κυκλοφορίας. Ό 
Φλαμμαριών ήτο καί διάσημος πνευματιστής.

— Ό διάσημος ’Ιταλός γλύπτης Τζουζέππε 
Μεγκαρόνι είχε στείλη είς τήν έκθεσιν τοϋ 
Μονζα μίαν κολοσσιαίαν κεφαλήν Μεδούσης. 
Ή προτομή ειοποθετεΐτο έπί βάθρου, δτε αί
φνης κατέπεσεν έπί τοϋ παρισταμένου γλύπτου, 
τόν όποιον καί συνέθλιψε ύπό τά όμματα τοΰ 

άδελφοΰ του καί τών τέκνων του. *0 ατυχής 
καλλιτέχνης έμεινεν ά'πνους.

— Πίναξ πολαιός άρίστης τέχνης είκωνίζων 
τήν Σταύρωσιν τοΰ Χριστού, τής 'Ισπανικής 
σχολής, έξετέθη πρός πώλησιν είς τό κατάστη
μα πλαστικής τών αδελφών Ροδίου. Εύκαιρία 
διά νά τόν θαυμάσουν οί φιλοτέχναι καί διά 
νά πλουτισθή ή πινακοθήκΐ) συλλογέως τινός·

— Είς δύο διαλέξεις ό κ. Κ. Μέκιος έπραγ- 
ματεύθη τό θέμα τής Βυζαντινής τέχνης, διε- 
ξελθών μετ’ εύφραδεί ις τά διάφορα στάδια 
τής άναπτύξεως αυτής·

— Είς μουσικόν διαγωνισμόν προκηρυχθέν- 
τα ύπό τοΰ ’Αθηναϊκού 'Ομίλου πρός σύνθε- 
σιν φόξ-μπλιούζ έβραβεύθη έκ 36 ύποβληθει- 
σών συνθέσεων ή τής δεσπινίδος Έυης Μαρ- 
κουίζου - Καβαλιέρου, τά «Μαγεμένα μάτια». 
Καί άλλη σύνθεσις της χορευτική, ή «Κούκλα 
καπριτσιόζα» είχε μεγάλην έπιτυχίαν, είσαχ- 
θεϊσα είς δλα τά χορευτικά κέντρα.

— Ζωηράν και έξαιρετικήν έντύπωσιν ένε- 
ποίησαν εϊς τόν μουσικόν κόσμον αί συνθέσεις 
τοΰ καθηγητοΰ έν τώ ’φδείφ Θεσσαλονίκης κ. 
Αϊμ Ριάδη. Εϊς δύο συναυλίας, τών οποίων με
τέσχον οί άρ στοι παρ’ ήμίν εκτελεστοί, έξετε- 
λέσθησαν παλαιότερτ καί εντελώς νέα έργα, 
τών οποίων έξειιμήθη δ πλούτος τής έμπνεύ- 
σεως καί ή μεγάλη πρωτοτυπία.

— Έκ τών πρωτοτύπων θεατρικών έργων 
τών μέχρι τοΰδέ δοθέντων έκυριάρχησεν ή χα
ριτωμένη φάρσα τοΰ κ. Τ. Μωραϊτίνη «Δακτυ- 
λογράφος ζητεί θέσιν», παιχθεϊσα είς τήν 
«’Αλάμπραν».

Έκ τών ξένων,ήρεσε τοΰ Πιραντέλο τό «Έ- 
πρόσωπα ζητούν ένα συγγραφέα», έν τφ όποίφ 
εϊκονίζει τήν άνε.τάσκειαν τοΰ θεάτρου ν’άπο- 
δώση τήν αλήθειαν τής ζωής καί θέτει τό πρό
βλημα τής θεατρικής τέχνης, ήτις δέν δύναται 
νά μάς παράιχη πλήρη τήν πραγμα ικότηταώς 
έκ τών σκηνικών συνθηκών. Τής παραστάσεως 
μετέσχεν εκτάκτως καί δ κ. Σπ. Μελάς.

— “Ηνοιξεν έν Φλωρεντίφ ή δευτέρα Διε
θνής Έκθεσις τού βιβλίου, είς ήν αντιπροσω
πεύονται δλα τά Κράτη. Έπί τή εύκαιρίρι τής 
Έκθέσεως διωργανώθησαν έορταί καί διαλέξεις 
άφιερώθη δέ άνά μία έβδομάς δι’ έ'καστον κράς 
τος διά νά έκδηλώση τό φιλολογικόν του σύ
στημα.

— Μεγάλην έπιτυχίαν είχεν ή έν Παρισίοις 
διοργανωθεϊσα “Εκθεσις τών Διακοσμητικών 
Τεχνών, είς ήν έλαβε μέρος καί ή Ελλάς.

— Μεταξύ τών άνεκδότων έργων τοϋ άει- 
μνήστου Λάμπρου τό πρ ικαλοΰν τό μεγαλείτε
ρον ένδιαφέρον άπό ιστορικής καί καλλιτεχνι
κής άπόψεως είνε ή Συλλογή τών εικόνων τών 
Βυζαντινών Αύτοκρατόρων δι’ ήν είργασθη 
μέχρι τών τελευιαίων του ήμερών. 'Η συλ
λογή αυιη έξετέθη εϊς τήν Διεθνή Έκθεσιν τής 
Ρώμης τώ 1911, έπλουτίσθη δμως καί διά νέων 
εικόνων καί σχετικών σημειωμάτων. Ή πρός 
έκδοσιν έπιτροπή ποιείται έκκλησιν πρός τά 
επιστημονικά σωματεία καί τούς έκδότας, δπως 
έπικουρήσωσιν πρός έκδοσιν τής πολυτίμου 
ταύτης Συλλογής.

— Ό κ. Π.Ζωγράφος έν άνακοινώσει τής Ε
ταιρίας τών Βυζαντινών σπουδών ώμίλησε περί 
τής τεχνικής καί αϊσθη-ικής τών τοιχογαρφιών 
τοΰ Μιστρά

—·Ή κ. Μαρίκα Κοτοπούλη—Χέλμη προε- 
κήρυξε δραμα ικόν διαγωνισμόν διά τήν θερι
νήν θεαιρ κήν περίοδον.

Πενταμελής έπιτροπή έκ δύο λογίων—ούχί 
δραματικών συγγραφέων—δύο ήθοποιών καί 
ένός δημοσιογράφου θά παρακολουθούν τά 
παίζόμενα εϊς τά διάφορα 'Αθηναϊκά θέατρα 
νέα καί άδίδακτα μέχρι τοΐδε δραματικά έργα 
(τραγφδίας) δράματα καί κωμωδίας) καί τήν 
ΐην 'Οκτωβρίου θά άπονέμεται βραβεΐον έκ 
5.000 δραχμών εις τό έργον, τό όποιον θά έχη 
τήν μεγαλητέραν έπιτυχίαν άπό άπόψεως τέχ
νης καί πρωτοτυπίας, άσχέτως μέ ιάς εισπρά
ξεις τάς όποιας θά κάμη παίζόμενου.

— *0 * Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών » 
δ ωργάνωσενέν τή αιθούση τοΰ « ΙΙαρνασοΰ » 
διάλεξίν περί τών γυναικών τής Έλλ. Έπανα-

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΤΑΛΗΣ
στάσεως. Μετ’ είσήγησιν έκ μέρους τοΰ Συλ
λόγου ύπό τοϋ κ. Δημ. Καλογεροπούλου, ώμί
λησεν ό Πρόεδρος τοΰ Μικρασιατικού Συλλό
γου κ Κ. Λααέρας, άναπτύξας διεξοδικώς τήν 
δράτιν τών κατά τήν Έπανάστασιν Έλληνί- 
δων άπό Ιστορικής άπόψεως.
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

—Έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Πανεπιστημίου 
έωρτάσθη ή τεσ ιαρακονταειηρίς τή; ίδρύσεω; 
τής Χριστιανικής Άρχ αολογικής Εταιρίας. Ό 
Πρύιανις και δ Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
έξήραν τό ερ/ον της Εταιρίας, τό όποιον διε- 
ξοδικώτερον άνέπτυξεν δ γεν. γρσμματευς κ. 
Α. Φιλαδελφεύς. .

— Μεγάλην έντύπωσιν ένεποιησεν έν Ευρώ
πη ξύλινον δ αλαα τοϋ διάσημου γλύπτου Πέ- 
τρου—ντέ—Μέρα, είκονΐζον έκφραστ,κώτατα 
τόν πόνον τής τεθλιμμένης μητρός. Επί τών 
παρειών διακρίνονται τά δάκρυα.

— Κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς τής Πομ
πηίας άνευρέθη άγαλμα τοΰ ’Απόλλωνος έκ 
χαλκού, άρίστη; τέχνης, άκέραιον. ΕΓε τό μό
νον ύπάρχ ·ν άρτιον άγαλμα τοΰ θεού τής Μου
σικής. 'Ο Άπόλλω/ παρί ιταται φέρων τήν φά
ρε ραν ήν κρατεί διά τής μιά; χε·.ρός, ένώ διά 
τής άλλης στηρίζεται έπί Όΰ τόξου του. Τό ά
γαλμα μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον Νεα<τ·>λεα>ς

— Οί Γάλλοι έώρτασαν τήν εκατονταετηρί
δα της φωτογραφία:, ή άνακαλυψις τή; δποίας 
οφείλεται είς τόν Ν έψ, ά'λά τής δποίας ή τε
λειοποίησή έπετεύχθη έκ τή; συνεργασίας τφ 
1825 τοΰ Νιέψ μετά τοΰ Νταγκουέρ. IΙρό του 
Νιέψ κατά τόν 18ον αιώνα ό φυσικός Σάρλ εί
χε κατορθώσει νά έπιτύ/η άποτύπωσιν εικόνος, 
άλλ’ έπί χάρτου καί ήτις έξηφανίζετο μετά τινα 
χρόνον. 'Ο υιός τοΰ Νιέψ έιελειοποίησε βρα- 
δύιερον τήν φωτογραφίαν προσθεσας τό κλισέ.

— Τό τελευταίου φύλλον τοΰ μεγάλου παρι-

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ
σινοΰ περιοδικοΰ «Le courrier musical·, άφιε- 
ρώνει τό κατωτέρω κολακευτικώτατον άρθρον 
είς ιήν έν Πρρισίοις διαμένουσαν καλλιτέχνιδα 
κ Έλπί >α Καλογεροπούλου (Σπεράντσα Καλό):

«Διά τήν κυρίαν Στεράντσα Καλό, ήμποροΰ- 
μεν νά εΐπωμεν δτι είνε μία μεγ.ιλη άπόσ Ο
λος τής τέχνης, διότι ή λαμπρά καί μεγ ίλη στα
διοδρομία τη; έξειλίχθη ,δ ά μέτου όλη; τής 
Ευρώπη;, άπό τοΰ Λονδίνου είς Σμύρνην καί 
Γέ.-οβαν άπό τάς ’Αθήνας εί; ζΑμστερδαμ καί 
Παρίσι, τό Π ιρίσι πού αύτή ή κόρη τή; Έλ- 
λάδ -ς τό άγάτησε καί τό έκαμε δε-τέραν πα
τρίδα τη;. Ε ς τήν πρωτεύου ταν αυτήν ^γνώ
ρισε τά; μεγαλειτέρα; έτ,τυχίας. τ ίσον είς με
γάλα; συναυλίας δσον καί είς τήν μουσικήν δω
ματίου, είτε δταν έτραγο··δησε τού; διασήμους 
κλασικού;, εϊ<·8 νε στέρου;, είτε δταν έτρα?ού- 
δησε τά λαγγεμένα καί άρωματισμένα ανατολί
τικα τραγούδια πού εινε γειιάτα νοσταλγία καί 
πού ό παράξενο; τρόπο; τής εύ ίσθιμης έριιψ- 
νείας της τά κάμνει άκόμη πιό σαγηνευτ κά. 
Ποία άλησαόνητος άνάμνησις διά τούς προνο
μιούχους εκείνους, πού είχαν τήν άφάντα’τον 
τύχη", νά τήν άκούσουν νά έκτυλ'σση τού; άρ- 
μονικούς μα.άνδρου; ένός βυζαντινού ΰμνου 
τοΰ έκτου αϊώνος, ή νά τονίζη τό τραγούδι τοϋ 
Καλομοίρη «Έγια μόλα» στό Πατριαρχεϊον 
τήςΚωνσταντινουπόλεως δ του διά πρώτην φο
ράν άκούετο γυναικεία φ ονή. έμπρός εί; ά- 
κροατήριον κληρικών καί παιδιών !

ε I ΈΞΖ KL ζΧ ο 23 TFH ι S

Ή έπιστημονική έρευνα ιής έσωιερικής άξια; 
μιας πραξβιυς η>ϋ 4ν^ρω«ίνου έν γένει βίου, οίος 
πρε.<ει να είνε, Αποτελεί ιήν ήβικήν. Σύγγοααμα έλ- 
Ληνικον περί ηβικής συντονισμένον προς τάς νεω 
τέρας έπιστημ.,νικας μελετάς δέν έχομεν πλήν έλαχί- 
στω> ατε/.ων έρανισματων. Τήν έλλειψιν αύτήν νε 
πλήρωσε διακεκριμένος Οεολογος καί φιλόσοφος, ό 
κ. Λρ. Λνύροΰτσοτ, έκδώσα; είς όγκώδη τόμον πρω
τότυπόν έργον -’Ηβικής.. Είς τήν μεταπολεμικήν 
αυτήν έποχην, καΟ ην τά ήθη τόσον μετεβλήάησαν 
επι το ίλευΟεριωτερον ώστε νά παραινείται μία 
χαλαρωσι. πανταχού, άλλα καί παρ’ ήμΐν, τών κοινω
νικών και οίκογε,ειακών δεσμών, βιβλίον συντεταγ 
μενον κατα τρρπον εύληπτοι περί τών ηβικών Αντι
λήψεων είνε πολύτιμος οδηγός δ.ά τάς κοινωνικός 
κατευθύνσεις.

Τό περί ηθικής σύγγραμμα τοΰ κ. Άνδρούτσου 
δεν είνε Απλώς άίια.άγνωστον, άλλ’ απαραίτητον διά 
κάθε άνθρωπον Δεν είνε μελέτη συνήθης, άλλα σύ
στημα μεθοδικόν, άντικατοπτρΐζον τα πορίσματα 
εμπεριστατωμένης παρακολουβήσεως τή: Αλλαχού σχε- 
τικως προς την ηθικήν γενομένης έργ αίας, άλλά καί 
πεφωτισμένη σμα αντίληψις τών π ιρ’ήμΐν συμβαι- 
νοντων. Δέν πρόκειται περί ξηρός δυσνόητου Οεω 
ρητικής ε^εύνης’ παρελαύνουν δλαι αί κυριώτεραι 
εκδηλώσεις τής συγχρόνου ζωής, α1 δποΐαι κρίνονται 
κατα τροπον πρακτικόν. Αί σχέσβις τής ’Ηβικής πρός 
«ην Θρησκείαν, την Κοινωνίαν, τό άτομον, τήν Πολι
τείαν έρευνώνται καί ερμηνεύονται καί αί ποικΡαι 
πράξεις τών Ανθρώπων υπάγονται είς τό κριτήριον 
της Λογικής, ές ου άποκρυσναλλουνςαι διδάγματα 
πολ"τιμα. Προτερήματα καί έλαττώματα Ανατέμνον
ται. Καταδεικνύεται ή Αξία των πρώτων, τονίζεται 
ή οικτρο.ης τών δευτέρων.

Αξιοσημείωτος είνε ή έπιτυχία τοϋ συγγοαφέω; 
είς την δημιουργίαν επιστημονικών όρων ή τήν έξελ- 
ληνισιν ϊενων. · · »

^ΟΤικο0, οϊκου Ζηκάκη έξεδόβησαν: 
.. ω ^αστανάπη Οί Πρίγκηπες. μυθιστόρημα, βρα- 
βευυεν εις τόν διαγωνισμόν τού κ Ζηκάκη. Ή έπι- 
τροπή τό εΰρεν άρτιον είς τήν τεχνικήν έπεξερ- 
γασίαν, γραμμένον μέ δύναμίν σκέψεως καί παρατη
ρητικότητα.

Άνατόλ Φράνς. Τό έγκλημα τον Σαβέσ,ρου 
Μποννάρ, μετάφρασις Γιάννη Οίκονομίδου.

Σαχέρ Μαζίχ. Οί σκληροί ίρω.ε; διά μτσου τών 
αίωνων, μετάφρασις Κ. Γρικογζ.ίδη

Γκΰ ντέ Μωπασσάν. Ή κλ /ρονομία Μετάφρασις 
Λ. Κοτσικα.

Μαρσέλ Πρεβώ. Ό Φιλήδονος. Μετάφρασις Γ. 
Κυριακίδη.

** ♦
Σατα.ά; Σατυρικόν ήμερολόγιον. Έκδόται Θ. 

Ζηρα; και Ν Κασ τανάκης. Τό μόνον αξιον λόγου 
γελοιογραφικόν και χιουμοριστικόν ήμερολόγιον."Υκη 
πνευματώδης, σκίτσα χαριτωμένα. "Αλλοτε ήκμαζε ή 
σατυρα και οι καλλίτεροι λογογράφοι ήσ ιν >,ί συνερ- 
γαται ευβυμογραφικών ημερολογίων. ‘Ο «Σατανάς, 
συνεχίζει ύ ιό νεωτεριστικήν μορφήν τήν άπό ετών 
Οιακοπεισαν σατυρικήν φιλολογίαν. Συνεργάτα· του 
οι κ. κ. Βλάχος, Αραγάτσης, Καλογερόπουλος. Κόκ- 
κινο., ,η· ωινος, Μελάς, Σταματίον, Χρηστοβασίλη:. 
Δεβιαζης, Σκοκος κλπ ι ι ι

* *
Συνεχίξων τήν π-ιλύτιμ,-ν εργασίαν τού πρό: σργ 

γραφήν πλήρους Ί ΊΟρίας τής συγχοόνου'Ελλάί ,ς δ 
διαπρεπής καθηγητής κ. Π. Καρ.,λίδης έξέδωκε τόν 

τρίτον τόμον, περιλαμβάνοντα τα γεγνότα άτό τοΰ 
λυνταγματος (1841) μέχρι τών Πα κερικιόν. Ήτοι 
μαζεται ήδη ό Δ' τόμος.

“ θ εκδοτικό; οίκος <"Λγκυρα·έπανέλαβε ύπό νέαν 
διεύβυνσιν τάς εκδόσεις του έργων εκλεκτών. Άνα- 
τυπωσε πολλά έργα έξαντληβέντα, via δέ βιβλία 
εξεδωκε τά έξή::

Τονργκένιεφ,Τά τρία τ.ορτραϊια. Φάονστ μυΟιστό 
ρήμα

Σ·άβι. Καί τό κϋμα γύρισε πίσω.
ΙϊΙωηασάν ’Εκλεκτά διηγήματα.
Μ ιάντ θά μέ 0. μηΟήτε, ΟΙ σα/.ιιμπάγκοι. Μετά 

φρασις Δ Χατζοπούλου.
Μανιές. ‘ Vozif ερως.
Γκαστύν. Τό αι&ί τοϋ έγκλήμ τος.'Λτιμασ&εϊσα 
'Η -"Αγκυρα εκτός τών μεταφασεων Οά έκδώση 

και πρωτότυπα έργα 'Ελλήνων λογοτεχνών.

» ·
_ Δύο χρήσιμα καί Αξιανάγνωστα βιβλία έξέδωκε 

η υπηρεσία Ξένων καί Εκθέσεων Τήν ξενοδοχίαν παρ’ 
Ελ ησ· ύπό τού διευβυντοϋ κ. Ν. Λέκκα καί μετέφρα- 

σ.ν πραγματείας περί Ξενοδοχειακής βιομηχανίας 
του Ceospo Τό πρώτον είνε ένδιαφέρον άπό έμ 
πορικής άπόψεως _ διότι μάς δίδει σαφή εικόνα τών 
,ε· οδοχείων καβ όλα; τάς περιόδους τής έλλ. Ιστο
ρίας. Ι·.ν τέ/.ει υπάρχει καί μία στατιστική άπυθαρ 
ρυντικη διά τόν πολιτισμόν μαςί ’Εν όλη τή Έλλάδι 
υπάρχουν IU9 ι ξενοδοχεία, έξ ώ μόνον 35 είνε εύ 
πρόσωπα.

— Εξεδόθη ή . ’ . χωνιά > τοΰ Μάξιμ Ι’κόρκυκατά 
μετάφρασήν τοϋ συναδέλφου κ. Χρ. ’Αγγελομάτη, 
Είνε ενα άπό τά καλύτερα έ γα ιού μεγάλου Ρωσσου 
διανοητοΰ, τό βιβλίον τούτο,οπερ όχι μόνον κατά έκα- 
τονιαδας Αντί ύπων έ ιυκλοφόρη,-τε εί; τά ευρωπαϊκά 
κράτη, αλλά έβραβεύάη καί άπό τήν Γαλλικήν ’Ακα
δημίαν.

·ΕΙλ νογραφημίνην. Μηνιαΐον περιοδικόν τοϋ 
γνωστού και έξ άλλων πολυτελών εκδόσεων ρηξικέ
λευθου κ. Π. Λεκον. Συνεργάται έκλεκτοί Είνε ή 
Ελληνική Illustration

— Νέαν σειράν όιηνημάτ<ο> τού κ. Δ I. Καλογερ.- 
πουλον εμπνευσμένων δλων άπό τήν εορτήν τών 
Χριστουγέννων έξέδωκεν ή «"Αγκυρα . "Αλλά έξ αύ 
των είχον δηιιοσιευθή είς έφημερίδος, άλλ- δέ είτε 
εντελώς Ανέκδοτα.

— Ό Απόστολος ΙΙαΰλος ύπό Σπ·.·ρ. Παγανέλη 
Ούτε καθαρώ. θεολογικόν έργον, οΰτε Ιστορικόν. 
Ό υπέροχος συγνραφεϋς ήντλησε άπό τ'ν ψυχ·κόν . 
κόσμον δια νά μά; δωσρ τήν μεγάλην ιιορφήν τοΰ 
'Αποστόλου ιών 'Ej.-ών. Καί μ ις τήν έδωσε πλήρη 
και μέ τήν γνωστήν γλαφυρότηνα ήτις διακρίνει τόν 
κ. ΙΙαγανέλην.

'Εταιρίας Βυζαντινών Σπονδών 
Ε.ος Λ . Ογκώδης τομο;, περιέχων μελέτας διαφω- 

τιστικάς τής Ιστορίας, τής τέχνης καί τοΰ πολ τι- 
σμ ύ των Βυζαντινών. Ευχής έργον είνε δπως ή 
Επειη··ίς μετατροπή εί. περιοδικόν, ϊνα συχνότεροι 

είναι αί δημοσιεύσεις, καί συστηματ κώτερον παρα
κολουθούνται αί έρευναι ιών παρ’ ήμΐν Βυζαντι- 
νολόνω·. ·

— βιβ ίον τής ήδ.νής καί ττϋ
&ανάτου. Έν εΐδει αφηγήσεων σκίτσα κοινωνιολο
γικά καί φιλοσοφικά. Ό συγγραφεύς είνε κεκηρυγ- 
μένος υπέρ τής απολύτου έλευϋερίας τοΰ ατόμου. 
Έχει πρωτοτύπους καί τολμηρός ιδέας, Α έκθέτει 
μέ μίαν ειλικρίνειαν, κατόπιν μελέτης τής συγχρό
νου κοινωνικής ζωής καί τών θεσμών-οί όποιοι τήν 
διέπουν καί καθ’ ο>ν καταφέρεται άμειλίκτως. Τό 
βιβλ ον τοϋ κ Μίχα είνε άπό πόσης άπόψεως Αξία
ν άγνωστον34
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τό πρώτον τεΰχος το Μεγάλου Ει
κονογραφημένου Λευκώματος τών Τη- 
νίων καλλιτεχνών. ’Αποτελεί πλήρη μο
νογραφίαν περί τοϋ κορυφ ίου Έλληνος 
ζωγράφου

Λ/. ΓΥΖΗ
"Εξοχου άπό πάσης άπόψεως καλλι

τεχνικόν τεΰχος Είς μέγα σχήμα, έπί 
άρίστου άρτου είδικώς έν Εύρώπη πα- 
ραγ ελθένιο*, έκτυπωθέν εϊς τά κατα
στήματα <· Εστίας» Καργαδούρη—Μάί- 
σνερ, περιέχει πλήρη βιογραφίαν 
τοϋ μεγάλου ζωγράφ ·υ, περιγραφήν 
τών πινάκων του,κριτικός μελέτας περί τής 
καλλιτεχνικής του αξία-, ανέκδοτα τής 
ιδιωτικής του ζωή:.

Κοσμείται ύπό πεντήκοντα και πλέον 
εικόνων έργων του, δλων τών εποχών 

κατά χρονολογικήν σειράν, πρός τούτοις 
δέ καί ύπό έξοχων έγχρώμω ·· φωτοτυπι ών, 
είνα δέ .δται «Τό Κρυφό σχολείο», «Οί 
άρ .αβ’-νες τ<“ ν πα δων», τό «Τάμμα , ή 
«’Εαρινή συμφωνία»,ή < ’Αποθέωσι; τή 
Βαυαρίας».

Τό τεΰχος κοσμεί δίχρωμον έξώφυλλον, 
φιλοτεχνηθέν ύπό τορ καθηγητοΰ τής 
Καλλιτ. σχολής κ. Ν. Λύτρα.

Διά πρώτην φοράν έκδίδεται έν Έλ
λάδι έργον τοιαύτης καλλιτεχνικής και 
έθνικής αξίας.

ΤΙΜΑΤΛΙ flPflX. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑ
Διά τούς συνδρομητάς τής Πινακο

θήκης δσοι καιέβαλον, ή θά καταβ»λ- 
λωσι τήν συνδρομήν τοΰ 1925 μέχρι τής 
1ης Σεπτεμβρίου,παρέχεται εξαιρετική έκ- 
πτωσις. Θά τιμάται δι’ αυτούς

μόνον άντί δραχμών τριάκοντα

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Εκτίθεται είς έααναληατικήν μειοάοακήν 
δημοπρασίαν Ιον) ή προμή&ει-ι 450 στατή
ρων άσβέστου κσ&ώς καί ή διά βυιιοφόρων 
κάρρων άσβέστωσις τών ου φαινομένων τοί
χων τής πόλεως καί 2ον) ή διά βυτιοφόρων 
κάρρων μετ φορά ϋδατος ·ιρδς πλϋσιν τοϋ 
δαπέδου τών κτιρίων Ν καί Hal. Αγοράς.

Ή δημοπρασία ένεργη&ήσεται τήν 9ην 
Ιουλίου έ. ε ήιιέραν ΙΙέμπτην καί ώραν 

11 5ως 12 π. μ. καί συμφώνως τοΐς δ'ροις 
τής Αρχικής ual ύπ άρι& 5981 συγγρα
φής ύποχρεώσεων.

Έν Άθήναις τή 4 ’Ιουλίου 1925
Ό Δήμαρχος 
Σ. Πάτση$

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ό Δήμαρχος Αθηναίων γνωστοποιεί, οτι 
τήν 16ην ’Ιουλίου έ. ’έ. ένεργηθήσονται έν τώ 
Δημοτικφ Καταστήματι αί κάτωθι δημοπρα- 
σιαι :

Ιον) Ένοικίασις το1' τέλους έκμεταλλεύσεως 
τών πεζοδρομίων ιών οδών κ·«ι πλατειών καί 
τοΰ έσω ερικ.·ΰ χώρου διά τήν οικονομικήν 
περίοδον 1925—1928, μέ έλάχιστον όρον 
προσφοράς δρχ. 400,000 έτησίως.

2»ν) 'Η έκποίησις κ ί άπ κ ·μιδή τής κό

πρου τής n. σερνόμενης έκ ής καθαριόιητος 
της π. λεως, μέ έλάχιστον όρον προσ<. οράς δρχ. 
25 κατ' αύιοκί ηνον, χωρητικότητος 1 ‘/a 
τόννου.

Έν Άθήνιας τή 8 ’Ιουλίου 1925
Ό Δήμαρχος
Σ Πάτσης

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ

Μετά τήν απόφαοιν τον ‘Αδελφάτου τον Δημο
τικού Βρεφοκομείου ’Αϋηνών δπως ίδρύοη ίδιον 
πρότυπον Βουστασίου, ζήτανμεν προσφοράς διά 
κατάλληλον γήπεδον έκ πέντε τουλάχιστον στρεμ
μάτων έν ϋέσει Κολοκυν&οϋ καί πλησίον τοϋ Κη· 
φισσοϋ ποταμού ή καί δι’ ίγκατεστημένον ήδη 
Βουστάσιου μετά ή άυευ τών ΐν αϋτώ αγελάδων, 
μέχρι τής 18 ‘Ιουλίου ε. έτους.

Ό δήμαρχος ’ Α&ηναίων
Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΜΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ROHNQN

Περατωθείσης τής έργασίας διά τήν άφαίρε· 
σιν τών φανών φωταερίου εις τάς όδούς τή: 
πόλεως υπό τοϋ άναλαβόντος εργολάβου, προσ: 
κολοϋμεν, όπως άναφτρηιε εις τήν παρ’ ήμίν 
υπηρεσίαν τοϋ Τμήματος τοϋ Φωτισμού τά πε
ζοδρόμια εκείνα τά όποια τυχόν δέν έπεσκεί'ά 
σθησαν με.ά τήν άφαίρεσιν τώ·' φανών, καθ’ 
ήν είχεν υποχρέωσιν ό εργολάβος ϊνα διοτ· χθή 
ή άμεσ ·ς αύτών έπισκε· ή.

Ό Δήμσρ/ος
Σ. Πάτσης


