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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ή 'Ιερά θεωρία.
Τί βλέπω—τί άκούω, ('Η κυρία σωφέρ. 

— Πόστ-ρεστάντ.—Ό ποντικός. Έ- 
πινίκειαΐ, ύπό ’ Αμάραντου.

Σημειώσεις, υπό Δάφνίδοξ.
Ή Ζάκυν&ος, ΰπό Δ. Κ.
Αντίλαλοι.

Το Ήφαίστειον τής Θήρας, ΰπό Αμά
ραντου .

ΚαλλιτεχνικαΙ έκΰέσεις, ΰπό Δ. Κ. 
Νέαι έκδόσεις.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ”
Ή νοικοκυρά, ύπό Α. Γεραλή.
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ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων διακηρύτ

τει δτι τήν 1!» Σεπτεμβρίου έ. έ ήμερον 
Σάββατον καί ώραν 11 — 12 π. μ. έπα 
ναλαμβάνεται έν τφ Δημαρχικφ κατα· 
στήματι ένώπιον τής Δημαρχιακής ’Επι
τροπής ή δημοπρασία τής ένοικιάσεως 
τοΰ είσαγοιιένου είς τόν Δήμον Άθη 
ναίων γλεύκους διά τό έτος 1925 —26, 
ούτιτος δ φόρος έτριπλασιάσθη δυνάμει 
τοϋ άπό 2!' Αύγούστου έ έ Ν Λ.

Με νέαν προσφοράν 209. 100
Έν Άθήναις τή Ιό Σ)βρίου 1925.

Ό Δήμαρχο; 
Σπ. Πάταης.

ΔΗΥΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων διακηρύττει 

δτι, εκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρα 
αίαν ή προμήθεια 30.000 οκάδων καυσό
ξυλων πρός θέρμανσιν τοΰ Δημαρχικού 
καταστήματος.

*Η δημοπρασία ένεργηθήσεται ιήν 14 
Νοεμβρίου ήμέραν Σάββατον καί ώραν 
11—12 π. μ. έ. έ. έν τφ \ημαρχ. Κα 
ταστήματι συμφώνως τοϊς όροις ταύτα- 
ρίθμου καί υπό τήν αύτήν ήμερομηνίαν 
πλήρους συγγραφής υποχρεώσεων κα- 
τατεθειμένοις έν τώ Άρχιτεκτονικφ 
Τμήματι τοΰ Δήμου πρ ς γνώσιν τών 
ενδιαφερομένων.

Ό Δήμαρχος 
Σπ. Πάταης

ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΑΟΓΑΙ
Είς έκτέλεσιν εγκυκλίου διαταγής τής 

Νομαρχίας Αττικής καί Βοιωτίας, γνω 
στοποιεϊται, δτι δρισθείσης τής 25 Ό 
κτωβρίου έ. έ. ήμέρας Κυριακής, ώς χρό 
νου ένεργείας έκλογής Δημοτικών καί 
Κοινοτικών Αρχών, δέον, δπως αί κατά 
νόμον προτάσεις τών δημοτών πρός ά- 
νακήρυξιν υποψηφίων έπιδοθώσι διά 
δικαστικού κλητήρος είκοσι τουλάχιστον 
ήμέρας πρό τής ώς άνω χρονολογίας είς 
τόν Πρόεδρον τών Πρωτοδικών.

Έν Άθήναις τή 15 Σ)βρίου 1925.
Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων 

Σπΰρος Πάταης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
“ΙΝΤΕΑΛ.,

•'©δός Πανεπιστημίου 

Ταινίαι νεώταται.
— 2()0<' θέσεις. - 8U θεωρεία. 

Ά νε σις. —’ Α ερισ μός. — Θέρμανσις. 
'Ορχήστρα Βιεννέ ,κη.

“μοντιαα,,
'©ύός Προαατείου 

Έργα μεγάλου ένδιαφέροντος 
’Εκλεκτοί πρωταγωνίστριαν

ΟΛΥΜΠΙΑ,
Όδός 'Ακαδημίας 

Ταΐ'ίαι Παρ μάουν'. 
’Ηθοποιοί διάσημοι

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20.000.000 
Άποθεματικόν . . » 1*5.000.000
Καταθέσεις .... » 2,400,000,000

“Εκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.—ΙΙρο- 
εξόφλησις.—Δάνεια ένυπόθηκα - Δάνεια πρός 
νομικά πρόσωπα καϊ γεωγγούς—’Αγορά κα'ι 
πώλησις συναλλάγματος.—ΙΙιστωτικαί έπιστο- 
λαί.—Καταθέσεις έν όψει καί είς άνοικτοε λ) 
σμον—Καταθέσεις έντοκοι-Ταμιευτήριον. - Τα
μεϊον τίτλον προς φύλαξιν.

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

TAM1EYTHPICN
Μέχρι δραχμών 75.000 

άπηλλαγμένον παντός φόρου

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
έν οψει ύπό τούς καλυτέρους όρους

Η ΙΕΡΑ ©ΕΩΡΙΑ
Αί εικόνες τών 1 ηνίων καλλιτεχνών—'© πανηγυρικός τοΰ κ Καλογεροπούλου 

—Ή προσφώνησις τοΰ Προέδρου τής Εθνοσυνελεύσεως. - Τά 
άποκαλυπτήρια. —'© ύμνος τής θεωρίας

Μία ωραία Ιδέα, ι'ίπως άνασυσταθή ή παλαιά 
Παναθηναϊκή θεωρία τής Δήλου εις τήν γει
τονικήν της Τήνον, έκδηλωθεΐσα πέρυσιν δι’ 
έκδρομής. εφέτος προσέλαβε πανηγυρικώτερον 
χαρακτήρα, . νισχυθείσα διά τής προσθήκης μιας 
έπίσης ωραίας πρωτοβουλίας δπως συνδυασθή 
ό θρησκευτικός χαρακτήρ τής Θεωρίας μέ τήν 
άπότισιν τιμής πρός τούς έκ τής νήσου ταυ 
της καταγόμενους μεγάλους καλλιτέχνας.

Ό Σύλλογος Άθμονέων (Άμαρουσιωτωνξέν 
συνεργασίφ μετά τών Συλλόγων τών έν Άθή
ναις Τηνίων καί Ανδρίων, ήγήθη τριακοσίων 
εκδρομέων οί όποιοι άπετέλεσαν τήν έφετεινήν 
θεωρίαν, ήτις έάν δοθή μείζων προσοχή θά έ- 
ξελιχθή είς μίαν τελετήν άνταξίαν τών Ιστορι
κών της παραδόσεων.

Μετά δέησιν τελεσθεΐσαν ύπό τοΰ Μακ. Μη
τροπολίτου Χρυσοστόμου έν τφ Μητροπολιτικφ 
ναφ, καί εις ήν παρέστη ό κ. Δήμαρχος ’Αθη
ναίων, οί εκδρομείς κατήλθον είς Πειραιά έπι- 
βι,βασθέντες τοϋ «Νείλου».

Άμα τή άφίξει εί; Τήνον ήγουμένης τής πο
λυτελούς σημαίας τών Άθμονέων καί τοΰ με
γαλοπρεπούς στεφάνου τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, 
ύπό τούς ήχους τής Φιλαρμονικής Πειραιώς, οί 
έκδρομεΐς, αποτελέσαντες μακράν πομπήν, με 
τέβησαν είς τύν ιερόν ναόν τής Εύαγγελιστρίας, 
είς τήν κλίμακα τοΰ οποίου άνέμενεν ή ’Επιτρο
πή τοΰ Ιδρύματος. Ό πρόεδρο; αύτής κ. Μαύ
ρος προσφωνεί τούς εκδρομείς, άπαντά δέ έκ 
μέρους αύτών ό κ. Καζάζης.

Έν τώ ναφ τελείται δοξολογία έπί τή άφί- 
ξε* 9α?> .‘ΐεθ ήν ό πρόεδρος τής διοργανωτι
κής έπιτροπής τής εκδρομής κ. Χρ. 'Ηλιόπου- 
λος, ώμίλησε μέ πολλήν έξαρσιν καί μέ ποιη
τικά; εικόνας. Πάντες οί έκδρομεΐς μετ, άλλων 
έντοπίων μετέβησαν κατόπιν είς τήν αίθουσαν 
της υποδοχής τοΰ Ιερού ιδρύματος, δπως πα- 
ραστώσιν είς τήν τελετήν τών αποκαλυπτηρίων 
τών εικόνων τών Τηνίων καλλιτεχνών.
, ΊΙ φιλοτέχνησις άνετέθη είς καθηγητάς τής 

Καλλιτεχνικής Σχολής, ο'ίτινες έξ εύγνωμοσύ- 
νης πρός τούς Τηνίους συναδέλφους των προ- 

σεφέθησαν εύγενώς νά τάς έργασθοΰν.
'Ολίγον πρό τής εορτής τό πλήθος εισορμά 

είς τήν αίθουσαν, έν ή θά έγίνοντο τά άποκα
λυπτήρια καί ήτις κοσμείται μέ πίνακας τοΰ 
Γύζη, τοΰ Λύτρα, μέ έν άνάγλυφον τοΰ Χα
λεπά θαυμάσιον καϊ εικόνας μεγάλης αξίας. 
ΙΙάντες όρθιοι συγκεντροΰνται περί τό βάθρον, 
κεκαλυμένον μέ τάπητας καί έφ’ ού έτοποθετή- 
θησαν πέντε στέφανοι δάφνινοι. Ό πρόεδρος 
τής έπιτροπής τής έορτής κ. Ήλιόπουλος έξ 
όνόματος τών μετεχόντων τής διοργανώσεως 
συλλόγων δίδει τόν λόγον είς τόν διευθυντήν 
τής · Πινακοθήκης» καί Πρόεδρον τής Εται
ρείας τοΰ Περιοδικού Τύπου κ. Δημ. Καλογε- 
ρόπουλον, είς δν είχεν άνατεθή ή έκφώνησις 
τοΰ πανηγυρικού, καϊ δστις ώμήλησεν ώς έξής.

• **

«I Ιαρά τόν ιερόν ναόν τόν κοσμούνενον μέ 
τήν σεπτήν καί θαυματουργόν εικόνα τής Πα
ναγίας, έγκαινιάζεται σήμερον τό παρεκκλήσιον 
τής Τέχνης. 'II νήσος αύτή, ή όποια έχει τό εύ- 
τύχημα νά ίγκλείη είς τούς κόλπους της τό κει- 
μήλιον τής θρησκευτικής λατρείας έχει καί τό 
προνόμιον νά γεννρ μεγάλους καλλιτέχνας. Είς 
τά χωρία της είδον τό φώς αί μεγαλείτεραι κατά 
τόν λήξαντα αιώνα καλλιτεχνικά! ίδιοφυίαι τής 
Ελλάδος. Οί Τήνιοι καλλιτέχναι υπήρξαν οί θε- 
μελιωταί τής νεοελληνικής τέχνης, οί πρώτοι αύ
τής διδάσκαλοι. Είς τό Σκλαβοχωριό γεννάται ό 
Γύζης, εϊςτόν Πύργον ό Λύτρας, ό Φιλίππότης 
καί ό Χαλεπάς, είς τά Ύστέρνια οί Φυτάλαι, ό 
Βιτάλης καί ό Σώχος. Καί έπονται άλλοι νει.ίτε- 
ροι ζωγράφοι καί γλύπται καί ακολουθεί σειρά 
άρχιτεκτόνων καί εφαρμοστών αρχιτεκτονικών 
σχεδίων έν τή άνεγέρσει τών μεγαλόπρεπε στέ- 
ρων κτιρίων τών ’Αθηνών. Πολλοί οί λόγοι τής 
εξαιρετικής έπιδόσεως τών Τηνίων είς τάς Κα
λάς Τέχνας, άλλ’ έκ τών σπουδαιότερων συντε
λεστών είνε αναμφίβολος καί ή ένίσχυσις τοΰ 
'Ιερού τούτου ιδρύματος ή έκδηλωθεΐσα δι υπο
τροφιών πρός τελειοποίησιν είς τάς τέχνας τών 
Τηνίων σπουδαστών.Οΰτω τό Ιερόν ίδρυμα τής
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Ευαγγελίστριας, έν τφ όποίιρ τελείται to προσ
κύνημα τών πιστών πρός τήν σεπτήν Εικόνα 
τήν διά θείου όραματισμοΰ ευσεβούς μοναχής 
άνευρεθεΐσαν, κατέστη βαθμηδόν καί τής νεω- 
τέρας Έλλ. Τέχνης τύ φντώριον, στοργικώς πε- 
ριθάλψαν καί τροφοδότησαν τούς νεοσσούς τών 
'Ωραίων Τεχνών, <»♦ όποιοι κατόπιν ετάνυσαν 
μεγάλας τάς πτέρυγας καί άνήλθον. αετοί, είς τά 
αιθέρια τοΰ Ιδανικού ύψη.

"Επρεπεν, ητο καθήκον επιβεβλημένου ν 
άναρτησθώσιν αί εικόνες καί νά στηθώσιν αί 
προτομαί τών μεγάλων τής Τέχνης ίεροφαντών 
είς τήν αίθουσαν αυτήν, τήν περικλείουσαν έρ
γα τών ιδίων καλλιτεχνών, τά όποία προσέφε
ρε πρός τόν ναόν ή ευγνωμοσύνη διά τήν πρός 
αυτούς υλικήν ύποστήριξιν. Καί σϋν τώ χρόνιο 
ή αίθουσα αύτή θά ζαταστή, πλουτισμένη καί 
δι* άγορας έργων, ή Πινακοθήκη καί Γλυπτο
θήκη τής νήσου ταύτης, ήτις δικαίως δύναται 
νά κληθή νήσος καλλιτεχνών. Προσήκει πάσα 
τιμή είς τούς Τηνίους καλλιτέχνας, οί όποιοι 
διά τών έργων των, όχι μόνον έδόξασαν τήν 
γενέτειραν νήσον, άλλά καί τήν Ελλάδα συμ- 
πασαν έτιμησαν. Είνε άξιοι τιμής, διότι ά'λλοι 
μέν ζώντες έν εποχή αδιαφορίας κοινωνικής, 
άλλοι παρεγνωρισμένοι καί άλλοι βιοπαλαίον- 
τες, ένέμεινρν έν τούτοις πιστοί καί άφοσιω- 
μένοι τής Τέχνης έργάται, άλλοι δέ έν τή ξένη 
έργασθέντες άνεδείχθησαν, τυχόντες φήμης 
διεθνούς.

Πώς νά μή θαυμάση τις καί έξάρη τό μέ
γα τάλαντον τοΰ Νικολάου Γύζη, τοΰ διακριθέν- 
τος διά τήν Ελληνικότητα τών εμπνεύσεων του, 
τήν ευγένειαν τής γραμμής, τήν δύναμιν τοΰ 
χρώματος, τήν ποιητικήν έκφρασιν τών μορ
φών- Νέον Άπελλήν τόν άπεκάλεσεν ή Τευτο- 
νική κριτική. Ό Γύζης είνε ό ακραιφνέστερος 
αντιπρόσωπος τοΰ αρχαίου Έλλ. καλλιτεχνικού 
πνεύματος, ό συνεχιστής τών παραδόσεων τής 
κλασικής Τέχνης, συνδυάζων τήν σεμνήν γαλή
νην τών θείων προτύπων τής εποχής εκείνης 
πρός τό βάθος τοΰ νεωτέρου φιλοσοφικού συμ
βολισμού 'Ο Γύζης δύναται νά χαρακτηρισθή 
ά·ς ζωγράφος—ποιητής, ζωγράφος—φιλόσοφος, 
ζωγράφος—μουσικός, ζωγράφος—γλύπτης. Εί- 
κοσιπενταετία συμπληροΰται μετ’ ολίγον άφ' δ
του άπέθνησκεν έν Μονάχοι μέ μίαν νοσταλγί
αν τού Έλλ. φωτός καί τοΰ Έλλ. χώματος. Καί 
έπικαίρως έπί τφ Ίωβιλαίφ τής τελευτής του 
αποκαλύπτεται είς τήν πατρίδα του, τήν οποίαν 
θερμώς ήγαπησεν ή ωραία καί εκφραστική μορ
φή του, τήν οποίαν είς τών άριστων μαθητών 
του ό κ. Γεώργιος Ροϊλός έφιλοτέχνησεν.

.Μετά τρία καί ήμισυ έτη άπέθνησκεν έν Ά- 
θήναις ό φίλο; τού Γύζη καί συναγωνιστής έν 
τή Τέχνη, ό γηραιός σκαπανεύς τής καλλ. παρ’ 
ήμίν προόδου, ό ακαταπόνητος διδάσκαλος τοΰ 
χρωστήρας, ό Νικηφόρος Λύτρας, ό έπί 37 έτη 
τιμήσας την καλλιτεχνικήν Σχολήν, μύστης τής 
Τέχνης σεμνός καί ανεπιτήδευτος, ό διαπλάσας 
καί ποδηγετήσας λεγεώνα καλλιτεχνών, διδά
σκαλος καί αύτοϋ τοΰ Γύζη έν τή άρχή τοΰ στα

δίου του. 'Ο Λύτρας είνε ό θετικός καί ενσυ
νείδητος καλλιτέχνης, ό έξωτερικεϋσας διά τών 
έργων του τήν 'Ελλ. ζωήν τήν άγνήν καί άπέ 
ριττον. τήν λαϊκήν ψυχήν. Τό ‘Ελληνικόν φώς 
καί ή 'Ελληνική, χάρις καί ή Έλληνική παρά- 
δοσις έκυριάρχοιν έν αύτώ. 'Ο Λύτρας έμεινεν 
άθικτος άπό κάθε νεωτεριστικήν τεχνοτροπίαν 
Αυστηρός είς τό σχέδιον, λιτός είς τό χρώμα ά 
νεδείχθη Ελληνικότατο; ήθογρμφος καί δεξι- 
ώτατος προσωπογράφος.

Καί παρά τούς ζωγράφους, οί γλύπται. 'Ο 
πρεσβύτερος δλων, άρχηγός όλοκλήρου καλλιτε
χνικής οικογένειας, ό Λάζαρος Φυτάλης είργά- 
σθη μέ ενθουσιασμόν καί έγκαρτέρησιν καί τοΰ 
όποιου τήν ιερατικήν μορφήν, ήτις θ’ άποκα 
λυφθή μετ’ ολίγον, άπετύπωσεν επί τοΰ μαρμά
ρου επιφανής συνάδελφός του, ό ομώνυμός του 
καί μεγαλώνυμος έν τή Τέχνη Λάζαρος Σώχος. 
Καί άναδεικνύονται κατόπιν ό Γεώργιος Φυτά- 
λης, ό Δημήτριος Φιλιππότης, ό Γεώργιος Βι- 
τάλης, δ Λάζαρος Σώχος καί ό επιζών Γιαν- 
νούλης Χαλεπάς, τοΰ όποιου ή τραγική Μοίρα 
δέν ϊσχυε νά έκμηδενίση τό καλλιτεχνικόν τά
λαντον, ό καλλιτέχνης ό άτυχήσας έν τή προ
σπάθεια ^νά άναπαραβτήση δσον τό δυνατόν 
τελειότερον τήν Μήδειαν φονεύουσαν τά τέκνα 
της». Άλλά καί έν τφ ήμίφωτι τώ πνευματι
κή) ήθέλησεν ή Θεία Πρόνοια νά τού χαρίση 
άναλαμπάς, διά νά μάς δώση προπλάσματα 
αντάξια τής μεγάλης καλλιτεχνικής του ιδιοφυ
ίας. Καί είμεθα ευτυχείς βλέποντες τόν ίδιον 
έν μέσφ ήμών παρά τήν εικόνα του, τήν δποίαν 
ό υίός τού Λύτρα έγραψε.

Έρχόμεθα ευλαβείς προσκυνηταί, οί Άθμο 
νεΐς οί τήν Παναγίαν τήν 'Οδηγήτριαν άνα- 
καινίσαντες πρός τήν Παναγίαν τής Τήνου τήν 
θαυματουργόν, έρχόμεθα μετ’ αύτών προσκυ- 
νηταί καί ημείς οί. ύπό τόν ιερόν τής Άκροπό- 
λεως βράχον ζώντες, ήνωμένοι έν τή εύγένεΐ φι- 
λοδοξίρ δπως άναστήσωμεν τήν παλαιάν ίεράν 
Παναθηναϊκήν θεωρίαν τής Δήλου, δτε οί πρό
γονοι ήμών ’Αθηναίοι έπλεον πρός τήν γενέτει
ραν νήσον τοΰ ’ Απόλλωνος καί τής Άρτέμιδος, 
ΐνα εύλαβή αναθήματα καταθέσωσι πρό τών βω
μών καί αγαλμάτων τών θεών. Καί έρχό- 
μενοι πρός τήν Τήνον, τήν νεωτέραν Δήλον,φέ- 
ρομεν τόν άσπασμόν τής εύλαβείας καί τά τάμ- 
ματα πρός τήν σεπτήν εικόνα τής πολιούχου, 
άλλά καί τόν φόρον άποτίομεν τιμής πρός τούς 
μεγάλους τής Τήνου καλλιτέχνας.

Στεφανοϋμεν σήμερον τόν Ν. Γύζην, τόν υ
πέροχου ζωγράφον τοΰ «Τάμματος», τών «’Αρ
ραβώνων τών παίδων», τοΰ Κρυφού σχολείου» 
καί τών αλληγοριώντοΰ«Νέου αίώνος, τής ‘Ε
αρινής συμφωνίας , τής «Άποθεώσεως τής 
Βαυαρίας», τού «Ουρανίου Νυμφίου». Τόν Ν. 
Λύτραν, τόν είκονογράφον τοΰ ΙΙατριάρχου α- 
πογχονιζομένου, τού Κανάρη πυρπολοΰντος, 
τών «Καλάντων», τής «Άρραβωνιασμένης», 
τόν Λ. Φυτάλην, τόν υπέροχον άνδριαντοποιόν 
τοΰ ΙΙατριάρχου Γρηγορίου. Τόν Γ. Χαλε
πόν, τόν άπαράμιλλον γλύπτην τής ‘Κοιμωμέ- 

ύης», ιού Σαιύρου·, τής Ευγνωμοσύνης».
Γιμώμεν αύτούς διά τής τελετής τών άπο 

καλυπτήριων, ήτις ε’νε ή απαρχή τής έν τφ μέλ- 
λοντι συμπληρώσεως τών ομοιωμάτων καί τών 
λοιπών καλλιτεχνών, καθιερουμένης έτησίας πρός 
τοΰτο έορτής υπό τών έξ ’Αθηνών εκδρομέων 
τής Θεωρίας.

Οί ’Αθηναίοι παραδίδουν είς τούς Τηνίους 
τάς εικόνας αύτάς καί τήν προτομήν αύτήν είς 
έκφρασιν εύγνωμοσύνης πρός τό ίδρυμα τό συν- 
τελέσαν εϊς τήν άνάδειξιν τών καλλιτεχνών συμ
πατριωτών των, άλλά καί είς ένδειξιν τιμής πρός 
τό έργον αύτών τό τόσφ σημαντικόν, 8σφ δυ
στυχώς καί μή έπαρκώς είσέτι γνωστόν παρά 
τή κοινωνίρ. Έν τή αιθούση ταύτη αί εικόνες 
καί τά έργα τών Τηνίων καλλιτεχνών θά πα
ραμένουν ιός υποδείγματα έμπνευσμένη; καί 
ενσυνειδήτου τέχνης. Άχιόριστοι είς τόν ιερόν 
αύτόν χώρον θά παραμείνουν Θρησκεία καί Τέ
χνη αί όποϊαι έν τή ίστορίρ τού Πνεύματος κυ
ριαρχούν, ή Θρησκεία ή όποία εμπεδώνει τάς 
ψυχάς καί τάς παρηγορή καί ή Τέχνη, ή όποία 
προσωποποιεί καί εξευγενίζει τήν θρησκείαν. 
Αί δύο μεγάλαι αύταί δυνάμεις τοΰ ηθικού καί 
πνευματικού κόσμου, έν τή νήσφ ταύτη, αναπό
σπαστα θά έλκύουν έσαεί τήν λατρείαν καί τόν 
θαυμασμόν τών άπανταχοΰ Ελλήνων».

ΤΙ ΒΛΕΠΩ-Τ! ΑΚΟΥΩ

Η ΚΥΡΙΑ ΣΩΦΕΡ
ΓΙαρήλασε διά τής όδοΰ Σταδίου έν κομψόν 

αΰτοκίνητον, μέ σωφέρ ui-ιναδικής κομψότητας. 
Οί διάφοροι σωφέρ οί καλοενδεδυμένοι τών 
Καντιλλάκ καί <>ί ξεμανίκωτοι τών επιβατικών, 
άς κατέλθουν απο τάς θέσεις των καί άς κάμουν 
μίαν ύπόκλισιν πρό ίνόςέπιφόβου άνταγωνιστοΰ.

Γ<) αΰτοκίνητον διηύθυνε μία κυρία - ίσως 
δεσποινίς. Αυτό είνε άδιάη ορον. Φορούσε κατά- 
λευζον φόρεμα, κουκάκι, καμένα—ά λά γκαρσόν 
υποθέτω—τά μαλλιά καί άσπρα γάντια. Τά μά 
τια της—ωραία καί αύτά θά ήσαν, υποθέτω, 
μεγάλα καί οξυδερκή—ήσαν ό.πλισμένα μέ δίο 
πτρα ολοστρόγγυλα.

Απαθέστατη, έν πλήρει γνώσει τής υψηλής 
— έκάθητο οπωσδήποτε ύψηλιϊ καί ήτο καί ύ- 
ψηλή—αποστολής της, διηύθυνε μέ μεγάλην 
ψυχραιμίαν, έπιδεξιότητα, άφέλειαν. Λεν τήν ε
νοχλούσαν αί περίεργοι όφθαλμοβολαί τών δια
βατών, τ<ι σχόλια, τιι ι ποια ασφαλώς θά έκα- 
μναν καί τά όποία ασφαλώς έπίσης θά έμάν- 
τευε. Καθώς τήν έβλεπα σωφάρουσαν, μοΰ έ- 
φάνη ιός νά έλεγε :

-Τί διάβολο μέ κυττάτε έτσι, σάν άξιοπερί 
εργο θέαμα. Άνθρωπος δεν είμαι όπως καί 
ο άρρην συνάδελφός μου; Χέρια, μάτια δέν έχω; 
Λιατί νά μή είμαι σωφέρ κ’ έγώ; Νά μάθω δέν

Κατόπιν άπο αλύπτει ιάς προσωπογραφία; 
τοϋ Γυζη, τοΰ Λύτρα, ιού Χαλεπά, δστις παρί 
σταται έλκύων όλων τά βλέμματα, καί τήν μαρ 
μαρίνην προτομήν τοΰΦυτάληόάντιπρόσωποςτής 
νήσοι· έν τή Έθνοσυνελεύσει καί αντιπρόεδρο; 
αυτής κ. Κ. Άλαβάνο;. Εις έκάστην άποκάλυ- 
φιν μόλις έπιπτε τό μετάξινοι· λευκόν ύφασμα 
μετιί χρυσών κροσσών, τό άκροατήριον έχειρο- 
κρότει, ένώ ή Φιλαρμονική άνέκρουε τό έμβα- 
τήριον τών έπισήμων τελετών τοΰ Κράτους.Έν 
μέλος τής επιτροπή; περιβάλλει δΓ άλλου στε
φάνου τό μέτωπον τού κ. Χαλεπά, δστις μειδιά 
ευχαριστημένος. Ό κ. Άλαβανος προσφωνεί 
μετά συγκινήσεω; τοιίς τιμημένους καλλιτέχνας. 
Έπίσης όμιλεί ·ξ ονόματος τής Σχολής τών Κα
λών Τεχνών ώς αντιπρόσωπος αύτή- ό καθηγη
τή? τή? γλυπτικής κ. Θωμόπουλος καταθέσας 
τον πρό; τοΰτο Άξ ’ \θηνών κομισθέντα ύπ’ αύ- 
τοΰ μέγ-ιν στέφανον μετά λευκοκυάνων ταινιών. 
Κατόπιν ό δικηγόρο; κ. Νώε κατ' εντολήν τής 
’Αδελφότητος τών έν Άθήναις Τηνίων προσε- 
φώνησε διά ποιητικών έκφράσεων τούς καλλι
τέχνης τής πατρίδας του. ΊΙ έορτή έτελείωσεν 
διά τής άνακρούσεως τοΰ»"Υμνου τής Θεωρίας- 
συντεθέντος υπό τού μουσουργού κ. Σπ. Καί
σαρη διακριθέντος διά τήν ευτυχή έμ- 
πνευσιν.

είνε δύσκολον, άφοΰ έχω μυαλό δσον καί τόσοι 
νεαροί ποΰ έχουν άδειαν σωφέρ. ’Αντοχήν ; Με- 
γαλυτέραν, δρα καί διάφορα σπόρ. Λοιπόν ; Έ- 
πέρασε ά καιρός ποΰ έδεναν τά σκυλλιά μέ τά 
λουκάνικα καί τά κορίτσια στό μεσοφούστανο 
ή τό κρινολίνο τής μαμάς."Εχω αύτοκίνητο' τό 
διευθύνω' γιατί νά πληρώνω σωφέρ ; Έπί τέ
λους άν τιόχει ή Μοίρα, τό αΰτοκίνητον νι’ι κα- 
ταπλακιόση κανένα διαβάτην, διατί τήν μέθην 
αύτήν τής θριαμβευτικής ταχύτητος καί τής κα- 
ταφρονήσεως μιας άνθρωπίνης ύπάρξεω;, ή 
όποία έχει ιός μέσον συγκοινωνίας τό προϊστο
ρικόν—τά πόδια—νά τήν αίσθανθή ό σωφέρ 
καί νά μήν τήν νοιιόσω έγιό !

Το τελευταίον αυτό επιχείρημα ήτο πειστι 
κιί> τατον. Κρίμα, διότι είχε φύγη πολύ μακρύ?» 
—θι’ι είχε φθάση εις τήν Άλυσσίδα—καί δέν 
ήμπόρεσα νά πλησιάσω νι’ι τήν συγχαρώ, σφίγ- 
γων τήν γαντοφορεμένην χεΐρα, πού μέ τόσην 
στιβαρότητα έζράτει τό φρένο, άλλέι είχε ζαθυ- 
ποτιίξη καί τάς ίδικάς μου η ρένας.

ΠΟΣΤ-ΡΕΣΤΑΝΤ
1ΰ δεσποινίδιον, μέ πολλάς προφυλάξεις, 

πλησίασε είς τήν θυρίδα τών «παραληπτέων», 
δηλαδή τοΰ Πόστ- Ρεοτάντ. Τί συγκινητική θυ-
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ρίς, πόσοι παλμοί Ανυπομονησίας, διότι έκεϊ 
πηγαίνουν οί ξενητεσμένοι καί οί ερωτευμένοι.

Τό κοράσιον έκύτταξε τριγύρω καί έψιθύρισε 
τό όνομά της—πλαστόν κατά πάσαν πιθανότη
τα—εις τόν υπάλληλον.

Ό υπάλληλος συνειθισμένος είς τοιουτου 
είδους Εκμυστηρεύσεις,Εδωσε ενα φάκελλον.

Δέν περιείχε κεραυνόν, άλλά μόνον άρωμα τό 
όποιον έξεχύθη άμα τώ άνοίγματι.

Έκοντοστάθη, έδιάβασε τό περιεχόμενον, συν 
τομώτατον, δπως Αντελήφθη τό Αδιάκριτον μά
τι μου— τόπος καί ώρα συνεντεύξεως προφα
νώς—καί ευχαριστημένη απεμακρύνθη.

Τηνέκύταξα. Είχαν κοκκινήση τά μάγουλάτης. 
"Ωστε υπάρχει αιδημοσύνη είς τήν μεταπολε

μικήν έποχήν—Εσκέφθην.
Λ.

0 ΠΟΝΤΙΚΟΣ
Κόσμος πολύς είχε σχηματίσει εύρύν κύκλον 

είς τό ά'κρον τοΰ πεζοδρομίου.
Πλησιάζω. Μετά πολλούς κόπους είδα μίαν 

φάκαν μ’Ενα εύτραφέστατον ποντικόν,ό όποιος 
έχοροπηδοϋσε.

Προσέχω περισσότερον· ό δυστυχισμένος πον
τικός είχε περιλουσθή μέ ζέον ύδωρ. Καί είδα 
τήν ανθρωπίνην εύσπλαγχνίαν νά όργιάζη. Είς 
τούς θεατός διέκρινα ενα μαθητήν πού έπή- 
γαινε σχολεϊον, ενα υπάλληλον πού έπήγαινε 
είς τό Ύπουργεϊον, μίαν κυρίαν πού θά έπή- 
γαινε στά μαγαζιά καί μίαν δακτυλογράφον 
διευθυνομένην είς τήν Τράπεζαν. Είδα 
νεαρούς, μεσόκοπους καί παρήλικας, όλοι νά 
χαζεύουν. "Ολαι αί κοινωνικοί τάξεις καί αί 
οικογενειακοί καταστάσεις κατά σύμπτωσιν άντι- 
προσωπεύοντο. Τί έκύτταζαν μέ τόσην προσο
χήν ; "Εναν ποντικόν σπαρασσόμετον ύπό τό 
ζέον ύδωρ· Άπελάμβανον ό'λοι αυτοί τοΰ θεά
ματος αύτοΰ, τό όποιον προεκάλει τόν Αποτρο
πιασμόν > έστω καί άν έπρόκειτο δι’ ένα ποντι
κόν.

Αίφνης άπό εν μαγαζί ξεπροβάλλει ένας μι- 
κροσκοπικός ύπηρετάκος.

Είδε τόσον κόσμον, ένόμισε δτι είχε συμβή 
δυστύχημα καί δταν είδε τόν ποντικόν καί ή 
κουσε τόν καταστηματάρχην νά έρωτρ. «Τί νά 
τόν κάμω τώρα ;» έφώναξεν δ ύπηρετάκος :

— Νά τόν πας στήν Κλινική I

ΕΠΙΝΙΚΕΙΑ
Διδακτική ιστορία διά πολύ μικρά παιδία 

καί διά πολύ μεγάλους υποψηφίους. "Ενας έξ 
αύτών τό βράδυ τής εκλογής ήτο βέβαιος δή- 
μ«ρχος. όπως τόν έβεβαίωναν δ'λοι οί «φίλοι» 
οί δποίοι έπηγαινοήρχοντο δραστηρίως είς τό 
Κέντρον του.

Περί τάς δέκα ήρχισαν νά σβύνουν μερικά 
φώτα.

— Τί τρέχει βρέ παιδιά ; έρωτά ασθμαίνω ν

είς έκλογεύς.
— Σβύσαμε μερικά φώτα γι α νά μ ή μάς βλέ

πουν, άπαντρ είς τών ιδιαιτέρων.
Μετ’ όλίγον προσέρχονται πέντε έξ σοβαροί 

πολϊται, κρατούντες χαρτιά.
'Ο υποψήφιος νομίζει δτι ήσαν τά αποτε

λέσματα τών εκλογών.
Διαβάζει «585»·
— Παιδιά, φωνάζει ό ύποψήφιος νικήσαμε 

585 ψήφους. Σύ, Απευθύνεται πρός τόν άλλον;
Τοΰ προτείνει έν χαρτί.
— Θρίαμβος, ξελαουγγίζεται ό ύποψήφιος, 

1090.
Τώρα κυττάζει νά ίδή είς ποΐα τμήματα εί

χε τήν μεγάλην αύτήν πλειοψηφίαν.
Μαζή μέ τά φώτα άρχισε νά σβύνη καί δ 

ένθουσιασμός του.
Ψυχρολουσία παγερά, απροσδόκητος. Ήσαν 

αποδείξεις πληρωμής καθυστερησάντων πιστω 
τών δι’ εικόνας καί προγράμματα.

ilti

ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ

"Ολοι οί διατυποΰντες φιλοσοφικά συστήμα
τα καί κοινωνιολογικός θεωρίας ματαιοπονούν, 
ζητοΰντες νά δώσουν διαφόρους έξηγήσεις διά 
τό μυστήριον δήθεν τής Ανθρώπινης ύπάρξεως. 
Τό γεγονός, έξ ού εξηγούνται δλα τά φαινόμε
να τής ζωής, είνε δτι οί άνθρωποι γεννώνται 
είς μίαν άπό τάς έξής τέσσαρας διανοητικός κα 
ταστάσεις.

Μεγαλοφυείς.
"Εξυπνοι.
’Ανόητοι.
'Ηλίθιοι.
Είς τήν πρώτην κατάστασιν ανήκουν οί με

γάλοι πολιτικοί, στρατηγοί, συγγραφείς, επι
στήμονες.

Εϊς τήν δευτέραν οί έπιχειρηματίαι, οί βιο- 
μήχανοι, οί έφοπλισταί, οί τραπεζϊται.

’Απ’ έδώ Αρχίζουν οί κοινοί τών Ανθρώπων.
Είς τήν τρίτην τάξιν Ανήκουν δσοι είνε έξυ

πνοι διά τούς άλλους, άλλά κουτοί διά τόν ε
αυτόν των.

Είς τήν τετάρτην, οί Εργαζόμενοι διά τούς 
άλλους.

Παίζει κάποιον ρόλον ή τύχη, ή Μοίρα—α
νώτεροι τοΰ νοϋ τοΰ άνθρώπου. Άλλά δ νοΰς 
είναι εκείνος, δστις χαρακτηρίζει τήν έξέλιξιν 
τών Ανθρώπων καί τήν άνάπτυξιν τών κοινω
νιών. Ή πρόοδος καί δ πολιτισμός είναι άπλαϊ 
συνέπειαι τής εγκεφαλικής καταστάσεως. Καί 
δυστυχώς, οί άνήκοντες είς τάς δύο πρώτας κα
ταστάσεις είναι ή μειοψηφία.

Τά επτά Ελληνικά θαύματα.
'Υποψήφιος έκτελώντάς υποσχέσεις του πρός 

τούς εκλογείς.
Θεατής Έπιθεωρήσεως,δ όποιος νά γελά άπό 

ευθυμίαν.
Γκαρσόνι,τό δποΐον νά είνε εύχαριστημένον 

από τό μπουρμπουάρ.
Καταχραστής, δ όποιος νά όμολογή τήν κλο

πήν ποΰ διέπραξε.
’Επισκέπτης ποΰ νά κλίνη τήν πόρτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ό Λνχαβηιζός.— Τό ονηρον ιβϋ βιχίλα. Βιβ/.ι- 

ο&ήχη ιϊς .\fovotiov. Νιροχοίοχύν&η Avti 
έγχζιριόίον.—·Ο Βασιλζνς tov Βάλς. - 

Γρηγάριας Β*ρναρΛάζ.ης.—"Εν ά- 
ναγνωσμαζάριον. — Παϊβα .

Παρεχωρήθη προνόμιον κατασκευής περιφε 
ρικοΰ σιδηροδρόμου μέχρι τής κορυφής τού 
Λυκαβηττού καί ίδρύσεως κέντρων πρός Ανα
ψυχήν. Μία εύχή παλαιά τοϋ αειμνήστου Βι- 
κέλα πραγματοποιείται οΰτω. 'Η εύχερής άνο 
δος έπί τοϋ φαλακρού λόφου θά πυκνώση τούς 
Αθηναίους έπισκέπτχς, τούς άρκετά άλλως τε 
νωχελείς διά νά Απολαμβάνουν Από τού ύψους 
τήν πανοραματικήν άποψιν τής πόλεως καί τών 
πε ριχώρων. ’Εάν είχον ξένοι τόν λόφον αύτόν 
θά τόν είχον έξωραιση καί έκλαίκεύση. Έδώ 
μερικοί διανοούμενοι, προκληθέντες ύπό μιάς 
έφημερίδος, μεμψίμοιροι αισθητικοί δήθεν, δι 
ιμαρτυρήθησαν διότι θά χαθή ό ρωμαντισμός 
τής δυσπρόσιτου κορυφής.Άλλά τοΰτο Αποτε
λεί στενότητα Αντιλήψεως καί προδίδει έγωϊ 
σμόν. ΤΑ ωραία πράγματα πρέπει νά τά Απο
λαμβάνουν δσον τό δυνατόν περισσότεροι. Θά 
δαπανηθή πολύ χρήμα. “Εν έκατομμύριρν θά Α 
παιτηθή διά την μελέτην καί 60 εκατομμύρια 
διά τήν έκτέλεσιν. Καί μερικοί Εξακολουθούν 
νά έπιμένουν νά μή θιχθή ό Λυκαβηττός. Νά 
έπιμένουν. Αμφίβολον δμως άν έχουν άνεβή 
έκεϊ ψηλά ποτέ.

« ·
Ή πλούσια βιβλιοθήκη τού Ελληνικό0 Φι

λολογικοί» Συλλόγου τής Κων)πόλεως, μετε 
φέρθη είς Άγκυραν διά νά κατατεθή είς τό 
έκεΤ Μουσεΐον Ό Σύλλογος αύτός ήτο διά τήν 
Κων)πολιν δ,τι είναι έδώ ό «Παρνασσός». Τό 
βήμα του έτίμησαν γεραροί τού "Εθνους διδά
σκαλοι. Ό Σύλλογος διελύϋη άπό τήν Τουρκι
κήν Αρχήν. Έπετάχθη τό οίκημα καί ή βιβλι
οθήκη μετεφέρθη είς τήν Τουρκόπολιν τής ’Α
νατολής διά νά καταστή άχρηστος. Άφοΰ οί 
Τούρκοι δέν έχουν φιλολογίαν, καταδιώκουν τά 
βιβλία τών Ελλήνων.

* *
Νά έπί τέλους καί ένας συμπολίτης ποϋ έ

λυσε τό ζήτημα τής συζυγικής τιμής,τό ό
ποιον έχει τοσάκις βαφή είς τό αίμα. Κάποιος 
τού έπείραξε τήν σύζυγον. Άν ήταν άλλος σύ

Μαλλιαρός, δ όποιος νά γραφή χωρίς Ανορ
θογραφίας.

Συνδρομητής νά πληρώνητήν συνδρομήν του.
’Εννοείται ότι τά επτά θαύματα ήμποροΰν 

νά πολλαπλασιασθοΰν έπ’ άπειρον.
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ζυγος, θά τόν έξεκοίλιαζε μέ μίαν φαλτέτσαν ή 
θά τού έφύτευε μίαν σφαίραν, ή θά τού έχώρι- 
ζε τό κεφάλι μέ ένα πέλεκυν. Τίποτε Απ’ δλ’ 
αύτά. ‘Ο συμπολίτης έπήρε μίαν νεροκολοκύν- 
θην συμδολίζουσαν τήν κεφαλήν τού έπιτεθέντος 
καί τήν έκτύπησεν έπί τής κεφαλής του, ακρι
βώς δπως κάμνουν οί Πιερρότοι τάς Άποκρέω. 
Τοιουτοτρόπως ί μέν σύζυγος είναι εύχαριστη- 
μένος διότι δέν έβαψε είς αίμα τάς χείράς του 
καί δέν έφιλοξενήθη είς τάς Αναπαυτικά; αί- 
θούσας τού Παλαιού Στρατώνος, ό δέ έρωτόλη- 
πτος, καί αύτός θά είνε εύχαριστημένος, διότι 
τήν έγλύτωσε φθηνά, μέ ένα κτύπημα νεροκο - 
λοκύνθης. Ζήτω ή νεροκολοκύνθη!

** ♦
Είς τάς τόσας εκατονταετηρίδας πού έορ ■ 

τάζονται, ιδού καί μία τήν όποιαν έπρεπε νά 
έορτάση όλόκληρος ή Εύρώπη, δχι μόνον ή 
Γερμανία καί ή Αύστρία. Είνε ή έπέτειος τής 
γεννήσεως τοΰ Βιενναίου μουσουργού Γιόχαν 
Στράους, δστις δικαίως Απεκλήθη ό Βασιλεύς 
τοΰ βάλς. Βάλς καί Στράους κατέστησαν συν
ώνυμα. Διότι εκτός του Γιόχαν καί ό Ριχάρδος 
δέν υστέρησεν είς τήν σύνθεσιν τών στροβίλων. 
Ήσαν ειδικοί πλέον είς τήν μελοποίησιν αύ
τών άφοΰ δέν υπάρχει βάλς Στράους, τό όποιον 
νά μή είνε πεταχτόν, εύθυμον, χαριτωμένον, 
γαργαλιστικόν. ‘Εκατομμύρια ποδών ένηρμόνη- 
σαν τάς κινήσεις των είς τάς χορευτικάς αί- 
θούσας άναπτερουμενα υπό τήν γοητείαν τού 
μεθυστικού βάλς τοΰ Στράους. Καί πόσαι καρ- 
δίαι άντήλλαξαν παλμούς καί πόσα μυστικά 
έψιθυρίσθησαν είς τό στριφογύρισμα τών νεα
ρών υπάρξεων καί είς πόσα ειδύλλια οέν έχρη- 
σίμευσαν ώς ύπόκρουσις οί ήχοι τοΰ βάλς, τοΰ 
συντεθέντος ύπό τού άλησμονήτου μουσουργού. 
"Οσοι ζούν μέ τάς Αναμνήσεις, συνεώρτασαν 
νοερώς τό Ίωβιλαίον τοΰ μεγάλου μουσουργού 
τοΰ ώραιοτέρου τών χορών.

♦%
Έξέχουσα φυσιογνωμία τών ’Ελληνικών 

γραμμάτων, δτρηρός μύστης τής κλασικής φι
λολογίας, ό Γρηγόριος Βερναρδάκης άπέθανεν. 
Έπ’. μακράν σειράν έτών ύπήρξεν ό σοφός δι
δάσκαλος τής ’Ακαδημαϊκής νεότητος, συγγρα 
φεύς άνεδειχθείς έκ τών κρατίστων. Τό Ερμη
νευτικόν Λεξικόν τών ένδοξοτάτων Ελλήνων 
ποιητών καί συγγραφέων, είνε έργον μνημειώ-
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δις. ’Αδελφός τοϋ έπίσης μεγάλοο φιλολόγου 
Δημητρίου Βερναρδάκη ήσχολήθη Αποκλειστι
κά; είς τήν γραμματολογικήν κα1. ερμηνευτικήν 
έρευναν, ένφ^έκεΐνος δ.εκρίθη κα1. εϊ; τήν δη
μιουργικήν ποίησιν, τήν λυρικήν κα1. δριματι- 
κήν, άμφότεροι ό’ Αφήκαν έν τή Φιλοσοφική 
Σχολή τοΟ ’Εθνικού Πανεπιστημίου φωτεινό 
τάτας Αναμνήσεις.

Ό Ι'ρηγόριος Βερναρδάκης ηύτύχησε ν' Απο 
θάνη έν τή γενετείρα πόλει, έν Μυτιλήνη, δπου 
καί ό Αδελφός του έτάφη. Άπέθανεν, δπω; κα1. 
ίζησεν, Αθορύβως. Ιίάσχων Εσχάτως κατά τούς 
οφθαλμούς, έξηναγκάσθη ένεκα ίρίου ήλι 
κίας ν’ Αποσυρθή τοΟ Πανεπιστημίου δι’ δν λό 
γον κα1. ό Χατζιδάκις, καί δ Καρολίδης καί i 
Καβδαδίας—οί ειδικότεροι, πολυμαθέστεροι καί 
δυσαναπλήρωτοι. Τώρα πού Απέθανε δέν εύρέθη 
κανείς νά γράψη Ανταξίαν αύτοΟ νεκρολογίαν, 
καθ’ ήν στιγμήν φιγουράρουν αί σπείραι τών 
καταχραστών είς πολλάς καί διαφόρους στάσεις..

♦ * *
Τό ζήτημα τών μειονοτήτων προεκάλεσε τήν 

Ανάγκην τής έκδόσεως ένός... Αναγνώσματα 
ρίου, τό Οποίον δύναται νά θεωρηθή ώς υπό
δειγμα είς τούς έκδότας διδακτικών βιβλίων 
Χάριν τών Σλαυοφώνων Μακεδονοπαίδων συ- 
νετάχθη κατ’ Εντολήν τού Υπουργείου τών Ε
ξωτερικών Εν Αλφαβητάριον, τό ίποΐον θάείσα- 
χθή ώς Αναγνωστικόν είς τά σχολεία τής Μακε
δονίας.

Ώς γνωστόν, κατά τήν συνθήκην περί Αν
ταλλαγής πληθυσμών, έτέθη διάταξις καθ’ ήν 
είνε ύποχρεωτική ή διδασκαλία τής γλώσσης, 
ήν όμιλοΟν οί ξενόφωνοι πληθυσμοί. ’Αντί τής 
ίορύσεως ιδίων σχολείων, προεκρίθη ή ύποχρε
ωτική διδασκαλία τής γλώσσης είς τάέλληνικά 
σχολεία. Καί τούτο Από σκοπού, διότι, Αφού οί 
Σ/αυόφωνοι θά ζήσουν έν μέσιρ 'Ελλήνων ώς 
Έλληνες πολίται, είνε Απαραίτητον ζά γνωρί 
ζουν τήν 'Ελληνικήν, χωρίς νά ΑποξενοΟνται 
καυτής ίδικής των γλώσσης. Τούτο είνε έπω 
φελές δι- αυτούς, διότι, φεύγοντες έκ τοΰ τό
που ένθα εγεννήθησαν, θά δύνανται νά συνεν- 
νοηθώσιν, ιδίως προ κειμένου περί επαγγελμα
τικής έργασίας καί συναλλαγών.

Διά τούτο συνετάχθη ’Αλφαβητάριον τής Σλαυ 
ίκής διαλέκτου μεθοδικός, έπί τή βάσει τής 
παιδαγωγικής επιστήμης καί έξεδόθη μετ’ Εξαι
ρετικής φιλοκαλίας. Είνε Εν Άναγνωσματάριον 
ποΰ πρέπει νά τό ζηλεύουν τά Ελληνικά, τά 
βποία είνε άθλια τήν δψιν. Τήν εκδοσιν καί τό 
γλωσσικόν μέρος έπεμελήθη έ Βαλκανολόγος 
καί λόγιος κ. Γ. Σαγιαξής.

Διή τούς Ανιστορήτους, πρέπει νά σημειωθή, 
δτι ή Μακεδονο-Σλαυίκή διάλεκτος, ήν τό Άλ- 
φαβητάριον διδάσκει, έγεννήθη έκ τής ΙΙαλαιο · 
σλαυίκής, δπως ή Βουλγαρική, ή Σέρβική καί 
Αλλαι Σλαυίκαί γλώσσαι. Αυτή δι’ ιστορικούς 
κάί γεωγραφικούς λόγους, άπεσπάσθη έκ τής 
Νοτιο-σλαυϊκής γλώσσης καί Απεμονώθη με

ταξύ τών 'Ελληνικών πληθυσμών, διατηρήσασα 
τόν Αρχαϊκόν Μακεδονικόν χαρακτήρά της μέ 
πολλούς Αρχαϊσμούς περί τάς λέξεις, τούς τύ
πους καί τήν σύ»ταξιν.

Τό έκδοθέν Αλφαβητάριον έγράφη διά λα 
τι νικών χαρακτήρων, διά λόγους Επιστημονι
κούς, άλλά καί πρακτικούς.θεωρείται άλλως τε 
τό λατινικόν Αλφάβητον διεθνές, καί αύταί δέ 
Σλαυϊκαί μειονότητες κάμνουν ήδη χρήσιν τών 
λατινικών χαρακτήρων, δπως οί Πολωνοί, οί 
Τσεχοσλοβάκοι, οί Κροάται καί άλλοι, καί 
αυτοί δέ οί Ρώσσοι έτύπωσαν πολλά έργα διά 
λατινικών γραμμάτων.

♦ *

Ό κ. Σπάθης, έλθών έκ ΙΙαρισίων, μάς έχά- 
ρισε τριπλήν μουσικήν Απόλαυσιν. ’Ορχήστρα 
ύπό τήν διεύθυνσίν του έξετέλεσε. μίαν σειράν 
χορών τοΰ Φωρέ καί τοΰ Ραβέλ, διά πρώτην 
φοράν Ακουσθέντας έδώ, κατά τό πλείστον Ελ
ληνικούς Αρχαϊκούς. Μεσόφωνος τής Παρισινής 
’Οπερας ή κ. Ρευαγιέ, έδειξε φωνήν πολύ τεχ 
νικήν, ή όποια δμως δέν συνεβιβάζετομέ τό'Ελ 
ληνικό τραγούδι, τό όποιον τή ήτο ξένον ψυχι- 
κώς καί διά τό όποίον έχρειάζετο κάποιο αίσθη
μα Άλλ’ ό θρίαμβος τής δλης έμφανίσεως ήτο 
ή χορεύτρια Μόνα Παϊβά. Πέντε χορούς έξετέ
λεσε—πέντε δράματα. Μία κούκλα ποΰ ένεφα- 
νίσθη πότε σάν πούπουλο είς τήν λεπτεπίλεπτον 
Μουσικήν στιγμήν τού Σοΰμπερτ, πότε ώς κύκ
νος, ό όποϊος τραγουδεί όχι μέ τό στόμα 
Αλλά μέ κινήσεις τόν θάνατόν του, πότε στρο- 
βιλιζομένη, πότε ώς Αιγύπτια. Ποτέ δέν είδον 
αί ’Αθήναι τόσον καλήν χορεύτριαν. Στάσεις 
πλαστικώταται, κινήσεις ρυθμικαί, πτήσεις χα- 
ρίεσσαι. Χάρμα οφθαλμών ή μικρόσωμος Παιβά 
πλήρης έκφράσεως καί χάριτος έθελξε.

Αλλ’ ή Πα’.βά είναι αληθινή καλλιτέχνις 
καί έξω τής σκηνής. “Οταν Ανήλθεν έπί τής 
Άκροπόλεως, Ιέρεια τοΰ Αρχαίου κάλλους κα1 
τής δρχηστρικής ήσθάνθη μίαν βαθεΐαν συγκί- 
νησιν. Ένεδύθη τούς πέπλους της, Εχόρευσεν έ
πί τοΰ ίεροΰ δαπέδου τοΰ Παρθενώνος καί έν 
στιγμή ποιητικής παραφοράς έλυσε τούς πέ
πλους καί τό Αγαλματώδες σώμα, όλόγυμνον 
ήστραψεν είς τό ήλιακόν φώς, Ή χειρονομία 
της αύτή, νά ποζάρη ώς Λαϊς ήτο ή είλικρινε- 
στέρα έκδήλωσις τοΟ θαυμασμού της πρός τήν 
Αρχαίαν Ελλάδα, τήν κοιτίδα τής τέχνης καί 
τού κάλλους.

♦ Φ
'Ιδρύθη ύπό τής Ένώσεως τών Συντακτών 

Δημοσιογραφική σχολή. Ήτο Απαραίτητος ξιά 
νά ΑπαλλαγοΟν αί Εφημερίδες άπό μερικούς Α
γραμμάτους. Έκ τών μαθημάτων χρησιμότατα 
είνε ή Στενογραφία, ή Διπλωματική ιστορία καί 
ή'Ιστορία τοΰ τύπου. Τά άλλα Αποτελούν πολυ
τέλειαν. Σφάλμα δέ ήτο νά οιοριθοΰν ώς καθη- 
γηταί δύο πολιτικοί Αρχηγοί. Αυτούς πρό παν
τός έδει ν’ Αγνοούν οί νέοι δημοσιογράφοι.

ΔΑΦΝΙΣ.

Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Ή πλατεία τοϋ Ποιητοΰ.—Τ© Άκρωτήρι.—Ή Κυρία τών Αγγέλων. —Ή Μετα- 

μόρφωσις.—Ή Παναγία τοΰ Τζάνε —© ναός τών Φιλικών.-Τό Μουσεΐον

Ή Ζάκυνθος, μέ τάς ωραίας έξοχός της καί 
τούς ιδιορρύθμους ανθρώπους της, μέ τόν "Α
γιο της καί τάς εκκλησίας, τές ρούγες καί τά 
καντούνια, μέ τούς κόντηδες καί τούς άφεντάδες 
μέ. τά μινόρε καί τές κιθάρες, μέ τά ντατζαμί- 
νια καί τά μαντολάνα, μέ τά μάσκουλα καί τά 
σμπάρα, ή πατρίς τοΰ Φωσκόλου, τοΰ Σολωμοΰ 
τοΰ Κάλβου καί τοΰ Μαρτζώκη, τοΰ Κουτ./ύζη 
καί τοΰ Καντούνη, τοΰ Ριόμα καί τοΰ Λομβαρ
δοί', είνε τό ωραιότερο τό χαρακτηριστικότερο, 
τόάγαπητότερονησί.Τό είχα έπισκεφθή πρότρια- 
κονταετίας καί ή άνάμνησίς του είχε μετουσιω- 
θή είς εν όνειρον, τό όποιον μ' έβαυκάλιζε 
καθ’ δλην μου τήν ζωήν. Καί είχα πάντοτε μέ
σα μου τόν πόθον νά τό ξαναΐδώ. Καί έπωφε- 
λήθην μιας ευτυχούς έμπνεύσεως,' τήν όποιαν 
είχεν ό Σύλλογος τών έν Άθήναις Ζακυνθίων, 
δστις διά πρώτην φοράν, έπειτα άπό πολλά 
χρόνια, έξεκίνησε νά φέρη τόν αδελφικόν Ασπα
σμόν πρός τήν γενέτειραν. "Οταν έβλεπα είς τό 
άτμόπλοιον κατά τήν μεταβασίν μας τους Ζα- 
κυνθίους διέκρινα είς όλων τά ζωηρά μάτια τήν 
επιθυμίαν πότε νά άντικρύσουν τό νοσταλγικό 
νησί των. Ήσαν δλοι των τά σπουργίτια» τοΰ 
Τσακασιάνου. Αιά τόν Ζακύνθιον ή Ζάκυνθος 
είνε ή «μία καί μόνη».

Τήν ιδίαν συγκίνησιν ήσθάνθην κ'έγώ όταν 
μέ εν ταχύ βλέμμα διέδραμον τήν παραλιακήν 
οδόν άπό τοϋ Καζίνου Λομβαρδού μέχρι τοΰ 
καμπαναριού τού Άγιου. Διότι ή Ζάκυνθος 
έχει μεγάλην έκτασιν εις μήκος μόνον Αί δώ
δεκα χιλιάδες τών κατοίκων της, αί συμπεπυ- 
κνωμέναι είς τά στενά, τεθλασμένα καντούνια 
ή είς τά άναρριχώμενα σπίτια της κινούνται 
είς δύο δρόμους μόνον, καί κυρίως είς τήν 
Πλατεία Ρούγα μέ τής καμάρες, μέ τά καλλίτε
ρα σπίτια τών οποίων εξέχει τό Μέγαρον Ριόμα 
δπου ή Νομαρχία σήμερον. "II οδός αύτή έχει 
κάτι τό Βενετσάνικο είς τήν δλην φυσιογνωμίαν. 
Τήν απογευματινήν κίνησιν διεκδικεΐ ή Πλα
τεία τού Ποιητοΰ, ολίγον άπέχουσα τής πολύ 
μικροτέρας πλατείας τής 'Ελευθερίας κεκοσμη- 
μένης έπίσης μέ τήν προτομήν τού Έθν. ποιη- 
τοΰ καλύπτουσαν τά οστά του. Έπί τής πλατεί
ας αυτής είνε τό Βυζαντινόν Μουσεΐον, ή Κα
θολική ’Εκκλησία καί ή Λέσχη τών Φιλελευ
θέρων.

Ή πλατεία τοΰ Ποιητοΰ έφ’ ής τό Θέατρον 

καί ή Λέσχη τών Λομβαρδιανών, είνε υπό 
κοσμικήν έποψιν τό Ζάππειον τής Ζακύνθου,με 
τό προσόν μιας θαυμασίας άπόψεως τής θα
λάσσης. Ή Ζάκυνθος έχει τό ωραιότερου παρα
λιακόν κρηπίδωμα καί τό καθαρότερον.

Αιά νά ϊδη τι ή μάλλον νά άπολαύση τήν 
Ζάκυνθον, πρέπει νά μείνη πολλάς ήμέρας. Δέν 
μού είνε δυνατόν νά δώσω τόν χαρακτηρισμόν, 
άφού μέ τάς τελετάς, τάς δεξιώσεις,τά γεύματα 
ελάχιστος χρόνος άπέμεινε. Καί αύτόν τόν κα- 
τηνάλωσα εις έπίσκεψιν τών ναών της.

<1 Ζάκυνθος ευτυχώς έχει πέντε-έξ ανθρώ
πους, οί οποίοι αφιέρωσαν τήν ζωήν των όπως 
μάς άποκαλύψουν τήν ιστορίαν της, τήν τέχνην 
της, τήν φιλολογίαν της. Καί είχα τό ευτύχημα 
νά κυκλωθώ άπό τήν πλειάδα αύτήν τών λο
γιών, ή οποία είχε τήν καλωσύνην νά μού 
χρησιμεύση ώς Μέντωρ είς τά αξιοθέατα μέρη. 
Εινε ό γηραιός ιστοριοδίφης κ. Σ. Δέ-Βιάζης, 
ό διευθυντής τών «Μουσών-καί τού*Αρχειοφυ
λακείου κ. Λ. Ζώης, ό δημοσιογράφος κ. Κ. 
Καιροφύλας,δ διηγηματογράφος κ. Α. Άβού- 
ρης. ό καλλιτέχνης κ. Δ. ΙΙελεκάσης.

Έπεσκέφθημεν τό Άκρωτήρι, τό ύψωμα έφ’ 
ού ένεπνεύσθη τόν 'Ύμνον τής 'Ελευθερίας ό 
Σολωμός. Έκατοικούσεν είς τήν οικίαν Στράνη 
ήτις κάτεστράφη Έκεΐθεν ό Βάρδος τοΰ Άγώ- 
νος έβλεπε τό Μεσολόγγι, δθεν, ήκούοντο οί κα
νονιοβολισμοί. Κάτωθεν άπλοΰται κάμπος θαυ
μάσιος, μία άποψις, ή οποία Επόμενον ήτο νά 
έμπνευση ένα Σολωμόν. Γραφικότατα τοπεΐα 
χαριτωμένα, μέ τάς εγκατεσπαρμένα; έπαύλεις. 
Καί ή άλλη οικία, έν ή έγεννήθη ό Σολωμός 
είς τήν Πλατειά Ρούγα καί αύτή κατεστραμένη.

'Η έπίσκεψις τών εκκλησιών διήρκεσεν έπί 
τρίωρον. Ή έκπληξις διεδέχετο τόν θαυμασμόν 
διά τόν πλούτον τών αγιογραφιών. Ό ναός τών 
Άγ. Πάντων, ή Κυρία τών ’Αγγέλων μέ τήν 
θαυμασίαν έγγλυφον πρόσοψιν, ό ναός τών κο- 
μήτων Λογοθετών μέ τάς τοιχογραφίας, άλλά 
σχεδόν έγκαταλελειμένος, ό ναός τής Φανερω
μένης, είνε άληθινά Μουσεία τής άγιογραφικής 
τέχνης. Ό ναός τής Μεταμόρφώσεως, δστις εύ- 
τυχώς δέν ύπέστη βλάβας έκ τών σεισμών, είνε 
ό περισσότερον κεκοσμημένος ναός τήςΖακύνθου 
ολόκληρος, στέγη, τοίχος, γυναικωνίτης, τέμ- 
πλον, ιερόν, δάπεδον. Ό ναός τής Μεταμορφώ- 
σεως έχει εικόνας τών περισσοτέρων καλλιτε
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χνών, Κουτούζη, Μόσχου, Βίκτωρος, ΝομιΧοΰ, 
Πλακωτού καί Τζάνε. Βλέπει κάνεις διάφορα 
στυλ, άλλ' δλα μέ μεγάλην καλλιτεχνικήν άν- 
τίληψιν. Τό αριστούργημα τών αγιογραφιών αύ- 
τών είνε ή Παναγία τοϋ Τζάνε, τοϋ επιλεγό
μενου Μπουνιαλή, ή κρατούσα τόν Χριστόν. Τό 
βλέμμα της, είνε. πλήρες καλωσύνης, πόνου, 
ευσπλαχνίας. Είνε αδύνατον νά περιγραφή ή 
έκφρασίς της. Ό Πρύτανις κ. Μενάρδος, δστις 
μάς συνοδεύει είς τήν καλλιτεχνικήν αύτήν πε
ριοδείαν, κυριολεκτικώς ένθουσιάσθη μέ τήν 
θαυμασίαν αύτήν εικόνα. Ό ίερεύς τοϋ ναοΰ α
ναβιβάζει τήν σημερινήν άξίαν τής εικόνος είς 
τρία εκατομμύρια. Άτυχώς ή πολύτιμος αύτή 
είκών πολύ χαμηλά τοποθετηαένη έν τφ 
γυναικωνίτη, ήρχισεν ήδη νά φθείρεται. Τά 
παιδιά έχουν άφίσει ίχνη τής διαβάσεώς των. 
Ή είκΰιν πρέπει τάχιστα νά τοποθετηθή έντός 
τοΰ ναοΰ, είςτήν θέσιν τοΰ παραθύρου, "να Α
ποφευχθούν μεγαλείτεραι βλάβαι.

Τό Μουσεΐον τό όποιον διευθύνει ό καθηγη
τής κ. Λαμπρόπουλος είνε ή Πινακοθήκη τής 
Ζακύνθου, περιλαμβάνουσα έργα δχι πολλά, 
άλλ* έκλεκτά. Προηγουμένως ήτο ναός. Διά νά 
λάβετε ιδέαν περί τής άντιλήψεως τοΰ Κράτους, 
άρχει νά μάθετε δτι κατήργησε τόν έκ δρ. 350 (’.' 
μισθόν τοϋ έπιμελητοϋ, έσχάτως δέ έκοψε καί 
τις70 δρ. τάς οποίας έπερνεν ή καθαρίστρια. 
Καί τώρα ή οί έπισκέπται θά άναπνεύουν σκό
νην βλέποντες τά κειμήλια ή ό επιμελητής πρέ
πει νά άναλάβη τά {'ψηλά καθήκοντα τής σκού
πας.

Τό Μουσεΐον αύτό έκτος τοϋ ωραίου τέμ
πλου έχει άρίστας αγιογραφίας τών καλλίτερων 
ζωγράφων τής Ζακύνθου, έν οίς καί τοΰ Άγ. 
Ίωάννου ήτις είνε ή άρχαιοτέρα τών έν Ζακύν- 
θφ εικόνων, άρίστη δέ ή τοΰ Φορνάρο ή παρι- 
στώσα τήν Φιλοξενίαν τοΰ ’Αβραάμ.

Είς τήν Ζάκυνθον υπολογίζεται, δτι ύπάρ
χουν πλέον τών τετρακοσίων ναών, πολλοί τών 
οποίων έχουν κειμήλια μεγάλης αξίας, άτινα 
θά καταστραφοΰν έάν δέν ληφθή πρόνοια περί 
τής συντηρήσεώς των. Άλλ’ είς ποιον νά άπο- 
ταθή κανείς ; Ώτα μή άκουόντων.

’Αξιοπερίεργος είνε ή έπίσκεψις τοΰ ’Αρχειο
φυλακείου. ‘Υπάρχουν ταξινομημένα έγγραφα 
άπό τοϋ 1400 έν συνεχείς: κατά χρονολιγικήν 
σειράν, πράξεις συμβολαιογραφικά!, δικαστικοί 
αποφάσεις, έγγραφα δλων τών δημοσίων αρ
χών, ληξιαρχικοί πράξεις. Έκεϊθεν φωτίζεται 
ή ιστορία. Μία πηγή, άπό τήν οποίαν οί ιστο
ριογράφοι τής νήσου άρύονται τάς έρευνας των. 
'Ο διευθυντής κ. Ζώης μας δεικνύει τήν υπο
γραφήν τοΰ Άγιου βεβαιοϋντος μίαν μαρτυρί
αν. Αλλά τό ’Αρχειοφυλακείου είνε είς εν ισό
γειον υγρότατον. Έσχάτως έπλημμύρισεν άπό 
είσρεύσαντα ΰδατα τόσον, ώστε νά κινδυνεύση 
έν τή προσπαθείς του νά σώση μερικά έγγραφα 
ό διευθυντής του. Αλλά καί ασφάλεια δέν υ
πάρχει. Πέρυσι είχαν δι’ άντικλεΐδος άνοιξη 
λωποδύται διά νά άνέλθουν είς τύ έν τφ άνω 
ύρόφφ κείμενον Ένεχυροδανειστήριον.

Έπ’ ευκαιρία τής έορτής τοϋ Πολιούχου τής 
Ζακύνθου έγένετο καί ό έγκαινιασμός τοΰ άνοι- 
κοδομηθέντος Ιστορικού ναοΰ τοϋ 'Αγίου Γε
ωργίου τοϋ Λατίνου, ένθα ώρκίσθησαν οί Φι
λικοί.

*0 ναός κεΐται είς τήν θέσιν «'Ύψωμα», 
έπί λοφίσκου καταφύτου, ανήκει δέ είς τήν 
άρχαίαν καί εύγενή οικογένειαν Λατίνου.

’Εφημέριος τοϋ ναοΰ ήτο ό έξ Ίωαννίνων 
πρόσφυξ ιερομόναχος Άνθιμος Άργυρόπουλος 
Κατά τό έτος 1718 ήλθεν είς Ζάκυνθον ό Νι 
κόλαος Πάγκαλος, δστις καί διέδωκε τά τής 
Φιλικής 'Εταιρείας, προσκαλέσας είς τό ερημι
κόν εκκλησάκι τοΰ Αγίου Γεωργίου τούς έν 
Ζακύνθφ διαμένοντας Θεόδ. Κολοκοτρώνην, 
Νικηταράν καί Βασίλ. καί Κωνστ. Πετιμεζαν, 
έγχειρίσας είς αυτούς επιστολήν τοϋ Άναγνω- 
σταρά δι’ ής προέτρεπεν αύτούς άφοΰ όρκισθώ- 
σι πρό τής εικόνος τής είσέτι. σωζομένης Τρι- 
μόρφου ένώπιον τοΰ έφημερίου Άργυροπούλου 
ν’ άναχωρήσωσιν είς Πελοπόννησον.

Ό δρκος τών Φιλικών έχει ώς εξής :
«Όρ ίζομαι καί όμνύο> είς τήν τιμήν μου, 

κατ’ έμπροσθεν τοϋ υπέρτατου δντος, δτι νά μή 
φανερώσω ούδενός τό μυστικόν τής Φιλικής Ε
ταιρείας τών Έλευσίνων καί υπόσχομαι τή πα- 
τρίδι νά είμαι πάντοτε ζηλωτής καί πιστός, είς 
τό νά παράσχω τά κατά δύναμιν τήν έλευθερίαν 
της, θυσιάζοντας αύτή είς τήν περίστασιν δλα 
μου τά αισθήματα, δλα μου τά φρονήματα, δλην 
μου τήν περιουσίαν καί ζωήν μου άκόμη, δπως 
άναλάβη τήν έλευθερίαν της καί την προτέραν 
της δόξαν καί νά έκδικηθή εναντίον τών εχθρών 
δπου τήν έσκλάβωσαν, τήν έπλήγωσαν καί τή ά- 
φήρεσαν είς διάστημα τόσων αίώνων καί τιμήν 
καί ύπόληψιν, ώς καί αύτό τό όνομα γένους 
καί φυλής, ξεσχίζοντάς της τάς σάρκας καί τά 
μέλη μέ μίαν άνήκουστον σκληρότητα καί κατα- 
στήσαντας τά τέκνα της έξουθενήματα λαών. 
Πρός τούτοις υπόσχομαι νά αγαπώ καί νά ζήσω 
είρηνικώς μέ τούς μετέχοντας τή Εταιρεία αδελ
φούς, καί νά τούς βοηθώ είς τά χρείας των, χω
ρίς κανένα σκοπόν κέρδους, άλλά θυσιάζοντας 
τό μερικόν μου συμφέρον διά τήν κοινήν ευτυ
χίαν καϊ νά άποδιώξω μακράν άπ’ έμοϋ κάθε 
καπνόν φιλαυτίας, ή φθόνου, ή φιλοδοξίας, ήτις 
γβννφδλεθρίαν διχόνοιαν καί άλληλομαχίαν με
ταξύ τών συμπατριωτών καί εξολοθρεύει παν 
έθνος.Ύπόσχομαι νά συγχωρήσω κάθεάδελφόν, 
μέ τόν έπρΐον είχον λάβει αιτίαν έχθρας ή άγανα- 
κτήσεως καί νά τόν βοηθήσω είς τάς χρείας του.

Ευχαριστούμαι, λοιπόν νά δοκιμάσω τόν πλέ
ον σκληρόν θάνατον, έάν λείψω άπό δλας τάς 
άνωθεν μου υποσχέσεις ή έάν γίνω επίορκος ή 
προδότης, ή έπίβουλος κατά τών ομογενών μου 
εταίρων τε και πατρίδος. ’Αμήν».

Είς τόν ναόν αύτόν ώρκίσθησαν ό Θεόδωρ. 
Κολοκοτρώνης, ό Διον. Ρώμας, δ Α. ‘Υψηλάν- 
της, ό Σωλομός, ό Δραγώνας καί άλλοι οπλαρ
χηγοί, άναχωροϋντες δέ μετέβαινον είς Πε
λοπόννησον καί Στερεάν.Ό δρκοςέδίδετο νύκτα, 
μετέβαινον δέ διά μονοπατίων κρυφά, διά νά 

μή γίνωνται αντιληπτοί άπό τήν αγγλικήν α
στυνομίαν; Έν τιρ ναφ είχε ταφή ή σύζυγος 
τοΰ Θεοδ.·Κολοκοτρά>νη τής όποιας δμως τά 
οστά μετι-κόμισεν Αργότερου δ Γενναίος Κολο- 
κοτρώνης.

Κατά τούς σεισμούς, έν έτει 1893, κατεστρά- 
φη ό ναός, ήδη δέ άνοικοδομήθη πρωτοβουλία 
τήςέν Ζακύνθω ’Αγγλικής Στοάς «Άστήρ τής 
’Ανατολής». Ένεκαινίσθη ήδη ό ναός, ψαλεί- 
σης επιμνημόσυνου τελετής, χοροστατοΰντος 
τοΰ Μητροπολίτου Ζακύνθου κ- Διονυσίου καί 
πολυαρίθμων ιερέων. Είχον άναρτηθή αί εικό
νες τοϋ Σολωμοΰ, τοΰ Γιόμα, Ύψηλάντου καί 
Φωσκάρδου. Εις τό μέσον ή Τρίμορφος είκων 
τής ορκωμοσίας, παριστώσα τήν Θεοτόκον, τόν 
Χριστόν καί τόν "Αγιον Ίωάννην. Είς πολλά

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Νέα μέθοδος φωτογραφίας ενσταντανέ μετά 
χρωμάτων, έφευρέθη ύπό τοϋ Γάλλου χημικοΰ 
Ρουσώ.Έφωτογράφησε διά μιάςπλακός έπϊ δέν
δρου κίτρινον κλωβόν έφ’ ού ύπήρχε περιστερά 
φέρουσα έρυθράν κα1. κυανήν ταινίαν. "Ολα τά 
χρώματα ένεφανίσθησαν ζωηρότατα.

W
ΤΑΠΗΤΕΣ 2,500 ΕΤΩΝ

Ό Ρώσσος καθηγητής Κόζλωφ έν Κάμπι της 
Μογγολίας άνεϋρεν Ανασκάπτων τάπητας 2,500 
έτών εντός τάφων είς βάθος 40 μέτρων ΰπό τό 
έδαφος δπου ή θερμοκρασία διετηρεϊτο ύπό τό 
μηδέν. Οί τάπητες παριστάνουν μυθολογικάς 
παραστάσεις Αγνώστου λαοϋ, ζώντος τήν έπο
χήν έκείνην είς τήν έρημον ήδη Κάμπι.

ΠΑΡΙΣΙΝΟΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ

Είς τό Παρίσι ύπάρχουν 250 Ανδριάντες έξό- 
χων άνδρών. "Ηδη είνε έτοιμοι νά στηθούν οί 
εξής άνδριάντες, άλλ’ Ανεδλήθη ή ιδρυσις ελ
λείψει χώρου. Τής Σάρρας Μπερνάρ, Πώλ Έρ- 
ριέ, τοΰ στρατηγού Γκαλιενί, τών μουσουργών 
Μασενέ καί Σαίν Σάνς.Είς τό Ιίαρίσι υπάρχουν 
άνδριάντες: 48 ποιητών, 58 πεζογράφων, 39 
ζωγράφων 22 Αρχιτεκτόνων, 20 συνθετών, 14 
στρατηγών, 13 χημικών, 12 πολιτικών, .7 δημο
σιογράφων, 2 Αεροπόρων καί τινες άλλων.

Λί
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Τό Γαλλικόν Μεγα Βραβεΐον τής Ρώμης ε’.νε 
τοιαύτης σημασίας ώστε νά δύναται νά λεχθή, 
δτι ή Δίς Όδέτ ΙΙωβέρ μόλις 21 έτών, είς τήν 
δποίαν Απενεμήθη έφέτος, περιποιεΐ τιμήν εις' 
τό φύλον, είς τό όποιον Ανήκει. Τό δεύτερον 
Μέγα βραβεΐον άπενεμήθη είς τόν κ. ’Ερρίκον 

σημεία έχει καταστραφή. Στέφανοι δάφνης με
τά φοινίκων στολίζουν τάς εικόνας. Γραφικώ- 
τατον τό θέαμα. "Ολος ό πέριξ χώρος ενωρίς 
είχε καταληφθή ύπό πλήθους λαοΰ. Έξεφώνη- 
σε πανηγυρικόν δ Μητροπολίτης, κατόπιν ώμί- 
λησαν δ Σεβάσμιος τής Αγγλικής Στοάς κ. 
Πολίτης, ό Πρόεδρος τής ’Επιτροπής Άνοικο- 
δομήσεως κ. Σαρακίνης, ποιήματα δέ οί κ. κ. 
Άλεξόπουλος διευθυντής τής ’Εμπορικής Τρα- 
πέζης καί Σαλούτσης. Ή μουσική τοϋ Ναυτι
κού έπαιάνισε πένθιμον έμβατήρι,ον, ή δέ στρα
τιωτική μουσική τόν ’Εθνικόν "Υμνον.

Ή τελετή είχε δχι μόνον εκκλησιαστικόν χα
ρακτήρα, άλλά καί πατριωτικόν. Βαθύτατη ύ
πήρξεν ή συγκίνησις τών παρισταμένων. Δ. Κ.

Κλάμενς καί τό τρίτον Μεγα Βραβεΐον είς τόν 
κ. ’Ερρίκον Κουτυρά.

Λί γαλλικαϊ έφημερίοες έξαίρουσαι τήν πε
ριφανή αυτήν γυναικείαν νίκην είς τήν καλλι
τεχνίαν. εκφράζονται μετά θαυμασμού διά τήν 
νεωτάτην καλλιτέχνιδα.

'Η δεσποινίς Όδέτ ΙΙωβέρ, γράφει ή <<Ζουρ- 
νάλ>,εΐνε μιά μικρή Παριζιάνα ευφυής καί χα
ριτωμένη. Ό πατήρ της εΐνε ζωγράφος, ή μη- 
τηρ της έπίσης, ώς καί ή Αδελφή της Μαρ
γαρίτα, ή δποία φοιτά είς τήν καλλιτεχνικήν 
σχολήν. Μάς υποσχέθη μάλιστα καί. αυτή νά 
κερδίση τό Μέγα Βραβείον, δπως καί ή Αδελ
φή της, κατά τό έτος 1927.

"Ο,τι θά έκαμνεν ίσως έντύπωσιν, εΐνε οτι ή 
’Οδέτ άν καί πάντοτε χαρούμενη καί γελαστή, 
άν καί Αγαπά τά σπόρ καί ιδίως τήν κολυμβη- 
τικήν, εκλέγει διά τά έργα της πάντοτε θέματα 
μυστικισμοϋ. Ή Βρεττάνη ιδίως μέ τά μελαγ
χολικά άκρογιάλιά της, μέ τόν σκυθρωπόν ου
ρανόν της, συγκινεΐ τήν ψυχήν τής μικράς καλ- 
λιτέχνιδος.

Χάρις εις ταύτην τήν μυστικοπάθειαν, ή δ
ποία καταφαίνεται ιδίως είς τόν βραβευθέντα 
πίνακα. «Τό παραμΰθι τοϋ Άγιου Ρονάνου>, 
ή Όδέτ έκέρδισε τό Μέγα Βραβείον. Άλλ’ ή 
'Οδέτ έχει ήδη βραβευθή καί είς άλλους καλλι
τεχνικούς διαγωνισμούς».

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Έκ κυρίου άρθρου.
«Υπάρχει κενόνχαΐνον,πλήρες άκανθών,»Άφ’ 

ου είναι χα’.νον πώς είναι πλήρες ; Ή άν εΐνε 
πλήρες πώς είναι χαΐνον ;

Άπό εϊδησιν.
«Ό κατάδικος έκτίσας τήν ποινήν του, Απε- 

κεφαλίσθη >.
‘Ο άνθρωπος Απλώς άπεφυλακίσθη. Τόν έκα- 

ρατόμησεν δ στοιχειοθέτης.
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Άπό χρονογράφημα.
;Ξύλο στά κορίτσια δταν δέν όριζοποιοϋνται 

έμπρός είς τόν πόθον μας».
Άπό είδησιν.
« Άνευρέθη πτώμα μεσήλικος άνδρός μέ άπο- 

κεκομένην κεφαλήν. Άγνωστον άν πρόκειται 
περί εγκλήματος ή αυτοκτονίας·.

Ιίεριγραφή πυρκαίάς.
«Έκαίοντο 50 δέματα, χωρίς έν τφ μεταξύ 

κανείς των ν’ άκούση τήν βαρεία ν οσμήν τών 
καιομένων ύφασμάτων». "Ωστε εχομεν καί δ- 
σφρησιν τών ήχων. Άναμένομεν ν’ άναγνώσω- 
μεν δτι ήκούσθη τό φαντασμαγορικόν θέαμα 
τής αιθούσης.

Ηίς φιλολογικόν άρθρον του ό ποιητής κ. Κ. 
Ηαλαμάς, γράφει τάς έξής ποιητικά; λέξεις.·

Τά παρακατιανά, ή ϊγκαλιές τών μελλουμέ- 
νων,αύτοεξέτασμα, ή εύκολότρι.φτη,ό στεφάνι» 
μός,ή ζωντάνια, ό ψ φος, τά έλλείμματα ε
λαττώματα). Τύφλα νάχη δ Ί'υχάρης ώς γλωσ 
σοπλάστης.

Άπό κριτικήν συναυλίας.
• Τό πρόγραμμα ήτο ευχάριστων χωρίς νά 

κούραση τους άκροατάς .. Καί τελειώνει ώς έ
ξής : «Τό κοινόν είχεν έν μέρει κσυρασθή».

Καί δύο τυπογραφικά λάθη άπό εφημερίδας.
«Διά τοϋ πιστοποιητικού ΰγείας πρός σύνα- 

ψιν γάμου εξασφαλίζεται ή αρμένική συμβίω- 
ωσις.

Δυστυχισμένοι Αρμένιοι!
Κάποιος έκθειάζων έν σύστημα οικοδομής 

γράφει δτι «τό ύποδληθέν σχέδιον ήτο σοβαρόν 
καί γελοίον».

Τ© ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ©ΗΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΥ)

Υπάρχουν αγεωγράφητοι—είς τήν 'Ελλάδα 
καί ποιος δέν είνε—πού νομίζουν, βλέποντες 
τά δρομολόγια τών ατμόπλοιων, ότι ή Οΐα είνε 
νησί;, ένφ είνε χωρίον τής Θήρας καί οτι Θή
ρα είνε ή πρωτεύουσα τής νήσου, ένώ πόλις μέ 
τό όνομα αύτό δέν υπάρχει, διότι πρωτεύουσα 
είναι τά Φηρά.

Έξ όλων τών Κυκλάδων ή Θήρα είνε ή πλέ
ον ιδιόρρυθμος, ή πλέον απότομος, ή πλέον πα
ράδοξος υπό έποψιν θεαματικότητας νήσος. 'Η
φαιστειογενής,είνε κόκκινη άπό τήν λάβαν καί 
λευκή άπό τήν πορσελάνην. Βράχοι, κρημνιόδεις 
αλλαχού καί αλλαχού κομμένοι σάνάπό μαχαίρι.

Η Θήρα έν αρχή ήτο κυκλοτερής τό σχήμα 
καί πλήρης καλλονών νήσος, διό καί είς τήν αρ
χαιότητα άπεκαλεϊτο Στρογγυλή και Καλλίστη. 
Άλλά κατόπιν έκρήξεως ηφαιστείου, δισχίλια 
πρό Χριστού έτη, κατεστράφη τό ήμισυ, ή δέ 
λάβα κατέκαυσεν όλους τούς κατοίκου; τής νή
σου, άνεσχομένους εϊς 70.(100. Καί έκτοτε έγι- 
νεν ήμισέληνος,-ό δέ κρατήρ έμεινεν είς τό μέ
σον. ' I I αποκοπή δέν έγινε διά καταβυθίσεως,

’Ήθελεν ό γράφων νά τό χαρακτηρίση ώς 
άλλοίον τών άλλων καί τό έγελωτοποίησε ..

Άπό χρονογράφημα.
«...Τούς άσέλγους λύκους »
Καί παρακάτω :
«Τό βαλτοστέφανον τής ύπονόμου».
Άπό περιγραφήν θυέλλης.
«Κεραυνός κατέπεσεν είς τήν οικίαν. Άτυ- 

χώς ούδέν θύμα έσημειώθη».
Άπό μίαν κριτικήν σαλάταν κριτικολογίου. 
Γράφει δι’ ένα βιολιστήν. «Είνε καβάλλα 

στό όργανό του» "Ωστε έχομεν καί έφιππον 
μουσικήν.

Διά |1ίαν σύνθεσιν. «Είνε κατανοητικότητος 
ντοστογιεφκιστικής  ».

Διά ένα πιανίσταν.
•Ή νότα του Αποκαλυπτική είς φινέσσαν 

καί άγγελικήν άπλότητα. Ή κομψότης του, υ
ψηλής περιωπής».

Νομίζει κανείς δτι περιγράφει ντάνσιγκ.
Άπό ποιητικόν(;Ί χρονογράφημα.

Τό χέρι τού χρόνου έσυρε τό ραρύ σκούρο 
κρέπι στά ώς χτες γελαστά γαλαζοούρανα. "Ε
νας πέπλος θλίψης κάλυψε τή πλάση κα’. τό 
βουκοτερό φύσημα τοϋ άγέρα.,.Τά κουρσεμένα 
κλόνια. Μία άνείπωτη μελαγχολία, ένας καρ- 
οιοσωσμός..,»

Άνείποτα, πράγματι, δλ’ αύτά, πού φέρνουν 
καρδιο σωσμό άνεπάντεχο, πού γελάν ώς καί τά 
γελαστά γαλαζοούρανα

U ΑΛ1ΕΪΣ

άλλά δΓ άνατινάξεως. Τώ 1116 π. X. άνεδύθη 
ή Παλαιά Καΰμένη, μετά Χριστόν δέ έγιναν 
άναδύσεις νέων νησίδων, τής Μικράς καί τής 
Νέας Καΰμένης, τφ δέ 1X66 άνεδύθη παρ’ αύ- 
τάς άλλη νησίς, ή Άφρόεσσα, παρά τόν παλαι
όν κρατήρα, είς τόν όποιον έδόθη τό όνομα 
τοΰ τότε Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Α'. Ή ήδη 
άναδυθεϊσα γλωσσίς, είς ήν έδόθη τό όνομα Δά
φνη, άπό τήν ονομασίαν τοΰ πρώτου πολεμι
κού πλοίου, τό οποίον έ'σπευσε διά νά παράσχη 
βοήθειας, έσφηνώθη μεταξύ τών ά'λλων, είς 
τρόπον ώστε νά άποτελέση έν σύνολον. Είνε δέ 
έκτάσεως 1200 μέτρων. Έναντι, τής Θήρας 
κε,νται δύο νησίδες, ή Θηοασία καί τό Άσπρο- 
νήσι. Σαντορίνη ώνομάσθη διότι ύπήρχεν έπί 
νησίδος έκκλησίδιον, τιμώμενον έπ* όνόματι 
τής Αγίας Ειρήνης. Οι ξένοι οί καταλαβόντες 
τό μέρος τό άπεκάλουν Σαντορίνη, έξ ού καί 
έμεινε τό όνομα. Θήρα δ’ ονομάζεται, διότι Θή
ρας εκαλείτο ό βασιλεύς, δστις τήν κατέλαβε. 
Είς άπόστασιν μιας καί ήμκτείας ώρας σώζονται 

τά ερείπια τής άρχαίας Θήρας, ήν άπεκάλυψε 
Γερμανός αρχαιολόγος.

Μεταξύ Φηρών καί τών νησίδων, αί. όποϊαι 
άνέδυσαν περιφλεγείς, πλέει τό άτμόπλοιυν, τό 
όποιον εις διάστημα εϊ'κοσι λεπτών άπό τήν 
Θ’ίαν αγκυροβολεί εϊς τό έπίνειον τών Φηρών. 
Είς τήν παραλίαν διακρίνω πληθυσμόν, ίιν κα
τόπιν προσεκτικωτέρας παρατηρήσεως αντιλαμ
βάνομαι ότι άποτελεΐται άπό εκατοντάδα όνων 
καί ήμιόνων καί ισαρίθμους ονηλάτας. Διότι διά 
νά άνέλθη τις τάς εκατοντάδας βαθμιδών, έξ 
ών άποτελεΐται ό άνηφορικός, έλικοειδής δρό
μος, ο οδηγών είς τήν πόλιν, ή όποία ώς διά
δημα στεφανώνει τόν ηφαιστειογενή βράχον, 
πρέπει νι’ι προσφυγή είς τά ασφαλή βήματα 
τοΰ τετραπόδου. Τά Φηρά κεϊνται εϊς ύψος 240 
μέτρων, κάτωθεν δέ χαίνει κρημνός κατακάθε- 
τος, άπό τά πλευρά τοΰ όποιου άπεσπάσθη έξα- 
φανισθέν τμήμα. Σωστό I Ιαλαμήδι, μέ τήν 
διαφοράν οτι τά σκαλοπάτια έδώ είνε αναπαυτι
κότερα, έκτάσεως τριών βημάτων έκαστον. Ή 
άνοδος διαρκεΐ 25 λεπτά.

Άπό τά Φηρά φαίνεται έν όλη του τή με
γαλοπρεπείς τό ηφαίστειου.■ Θέαμα εκτυλίσσε
ται προ τών οφθαλμών μου,μεγαλοπρεπέστατον, 
μοναδικόν. Είς τό μέσον τών νησίδων υπάρχει 
θόλος άναδυθείς διά τών' σχισμών καί δπών. 
Άνά σύντομα διαστήματα γίνεται καί μία έκ- 
ρηξις. Πότε μαύρος καί πότε λευκός καπνός 
κατά περιστροφικά; τολύπας άναθρώσκει, μέ 
άναδιπλούμενα καί εκτυλισσόμενα νεφύδρια. Οί 
Θηραίοι - και όχι Θήριοι ώς αυτοκαλοΰνται, 
διότι είνε ήμερώτατοι άνθρωποι—τά (ονόμα
σαν ώς έκ τοΰ σχήματος «κουνουπίδια».

Έκάστην έκρηξιν μύδρων,υδρατμών, τέφρας 
ή όποία εκτινάσσεται μέχρι τών Φηρών, συνο
δεύει άγριος, παρατεταμένος κρότος. Οί κρότοι 
αύτοί, ώς οί κεραυνοί έν ώρς θυέλλης, ομοιά
ζουν άλλοτε μέ αστραπόβροντα μακρόθεν ά- 
κουόμενα, άλλοτε μέ άτμομηχανής μηκυθμούς, 
άλλοτε μέ τόν κρότον ον κάμνουν κάρρα ποΰ 
άδειάζουν πέτρες. Κρότοι συνεχείς σχεδόν, δια
φόρου ένστάσεως, έμπνέοντες, ίδίς τήν νύκτα, 
τόν φόβον. Καί έν μέσο) τών φαινομένων αυ
τών μία αδιάκοπος έντοπισμένη μεγάλη πυρά, 
ώς πυρκαϊά μόλις έκραγεΐσα,άπό τά έγκατα τής 
οποίας δναδίδονται υδρατμοί μετ’ αερίων καί 
εκτινάσσονται λίθοι πεπυρακτωμένοι, οί όποι
οι έπαναπίπτουν άλλοι μέν εϊς τόν κρατήρα;άλ- 
λοι δ’ εκσφενδονίζονται κατά διαφόρους διευ
θύνσεις είς τρόπον ώστε νά νομίζη τις ότι ανα
φαίνεται νέον στόμιον πυρός.

Εϊς αρκετήν άπόστασιν άπό τό στόμιον, φλό
γες ώς ν’ αναδύουν άπό 'τά έγκατα τοϋ ”^δου. 
Ως μία μεγάλη κάμινος φαίνεται τό κέντρον. 
Οϊ άρχαϊοι ' Ελληνες ήφαίστειον θά είδαν διά 
νά φαντασθοΰν τόσον μεγαλοπρεπές τό χαλκεϊ· 
στον τοΰ 'Ηφαίστου έν τή κορυφή τοΰ Όλυμ
που. Ό θόλος υπολογίζεται είς έκτασιν τεσσα
ράκοντα περίπου μέτρων. ‘II θερμοκρασία τής 
λάβας ήτις έχει πυρετικόν οξύ καί. οσμήν διοξει
δίου θείου, φθάνει μέχρι 900 βαθμών.

Τό ήφαίστειον έχει παροξυσμούς μέ έντονα 
φαινόμενα έκρήξεως καί έζχύσεως, συνεπείρ 
τών όποιων έγένετο προέλασις τής Β. \. γλώσ
σης,τής σχηματισθείσης έκ τής λάβας.

Είς τά δύο άκρα τής νέας προεκτάσεως φαί- 
νονται ώς λευκά νεφύδρια υδρατμοί, οί όποιοι 
πυκνοί άναδίδονται. Ό άνεμος φέρει τά σύννε
φα τοΰ καπνού άντιθέτως τής πόλεως. "()ταν 
όμως πνέει πρός αυτήν δέν είναι καθόλου ευχά
ριστου· ωθεΐ την ομίχλην πρός τά έκεϊ.

"Οσον βραδυάζη, τόσον ή φωτιά γίνεται πε
ρισσότερον ορατή καί μεγαλοπρεπής. Είνε με
γαλειώδες τό θέαμα,άλλά καίφοβερόν διά τήν α
κοήν. Μία φαντασμαγορία τής (ρύσεως μέ εκ
λάμψεις, καί ομοβροντίας, καί καπνόν.'II φαν
τασία όσον τολμηρά καί άν εινε, δέν εινε εύ
κολου νά άναπαραστήση τήν έκρηξιν τοΰ ηφαι
στείου, τόσον ζωηρά όσον είνε εϊς τήν πραγ
ματικότητα. Καί είνε ή δράσίς του αδιάκοπος, 
μέ αυξομειώσεις κανονικάς σχεδόν, ωσάν ό κρα
τήρ νά είνε ή καρδιά, ή όποία μέ τοϋ; φλογο- 
βόλους παλμούς της τό κρατεί είς τήν ζωήν.

Είχα τό ευτύχημα νά παρακολουθήσω τήν 
δρασιν τοΰ ηφαιστείου μέ έν ισχυρόν τηλεσκό
πιου, τό όποιον έχει εί; τό μέγαρόν του— τό 
(ίιραιότερον οίκημα τών Φηρών—ό πολυεκατομ- 
μυριούχος κ. Γ. Σαρπάκης. Ό κρατήρ φαίνε
ται έν όλη τή έκτάσει του καί έν πάση λεπτομε
ρείς. 'II άπόστασις τοΰ κρατήρα; άπό τήν πά- 
ραλίαν τών Φηρών είνε 200 μέτρα. Οί ειδικοί 
απεσταλμένοι τοΰ 'Υπουργείου κατιόρθωσαν 
πρό τίνος, ότε τό ήφαίστειον ήτο είς τήν μεγα- 
λειτέραν του ϋφεσιν, περίπου εί; τό ήμισυ, νά 
πλησιάσουν μέχρι; άποστάσεως 80 μέτρων.

Πόσον θά διαρκέση ή ενέργεια τοΰ ήφαι- 
στείου ; ’Άδηλον. Ήμπορεί καί έπί έτη, δν 
κρίνωμεν έκ τής προηγηθείσης κατά τό 1866 
έκρήξεως τοΰ κρατήρας Γεωργίοτι Α'. Το ήφαί- 
στειον τότε ήτο έν ένεργεία έπί πέντε έτη καί 
έπί τρία κατόπιν έν ι'φέσει. "Ωστε άς όπλι- 
σθοΰν μέ υπομονήν οί κάτοικοι, μολονότι έχουν 
τόσον συνειθίσει, ώστε δέν κάμνει πλέον εϊς 
αυτού; έντύπωσιν τό ήφαίστειον. Καί όταν ά
κόμη άνεφάνη, είς τήν μεγαλειτέραν του δηλα
δή έντασιν, δέν ανησύχησαν καί πολύ. Έν πά- 
ση περιπτώσει. ομολογώ ότι έπ’ ούδενί λόγη» θά 
ήθελα, υπάρχοντος τοΰ ήφαιστείου, νά είμαι 
κάτοικος τής Θήρας. I Ιέντε ώρας έμεινα καί 
ήσθάνθην τά νεΰρά μου δονούμενα’ αί βρονταί 
ιδίως έκεΐναι μέ έκράτουν εϊς διηνεκήάνησυχίαν. 
Μία αδιάκοπος απειλή αν όχι άμεσος τής ζωής, 
τής ησυχίας όμως έντονωτάτη.

Όταν άπέπλευσεν τήν νύκτα τό άτμόπλοιον 
έφαίνετο ώς έν τεράστιον πυροτέχνημα, τό ό
ποιον εϊς τό σκότος έλάμβανε σχήμα φαντα
σμαγορικόν. Άπομακρυνόμεθα 'καί όλονέν 
έσμικρύνετο έως δτου έφάνη πλέον ώς μετέω
ρον...

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άριοτεύς —Γερμενής—Όδοΰ Φιλελλήνων—Γεραλής —Βιτσώρης —

Κόκκινη—Μ ποκαταιάμπης—Ροϊλός.

Ή φθινοπωρινή καλλιτεχνική κίνησις ήρχι- 
σεν ύπό αίσιους «Ιωνοΰς.' Η πρώτη έκθεσις τοΰ 
κ. Φρ. Άριστέως ύπήρξε λίαν ικανοποιητική. Ό 
καλλιτέχνης δέν ανήκει ούτε είς τούς παλαιούς 
ούτε είς τούς νέους. "Ισταται είς τό μεταίχμιον, 
άλλά διαφέρει καί άπό τούς μέν καί άπό τούς 
δέ. Διότι έχει ιδίαν προσωπικότητα. Καί είς 
τήν σύλληψιν τοΰ θέματος καί είς τήν τεχνικήν 
έκτέλεσιν είνε ιδιότυπος.Είνε ό μόνος ίσως ’Έλ
λην καλλιτέχνης, δστις μας εμφανίζει τήν φαν
τασίαν ώς κύριον παράγοντα τής καλλιλεχνικής 
του έργασίας. Οί πίνακες του δέν έχουν τήν 
σφραγίδα τοΰ τελείως είργασμένου έργου' άλλά 
πόσον πρωτότυποι είνε ώς ιδέα, πόσον χαρα
κτηριστικοί ώς γραμμή. Έκ τής έκατοντάδος 
πινάκων, ούς εκθέτει, μικρών τίΰν πλείστων κα
τά τάς διαστάσεις, άλλά μεγάλων ώς εμπνεύ
σεις, αί συνθέσεις τουάποτελοΰν τήν κυρίαν καί 
πλέον άξίαν λόγου εργασίαν του. 'Ο κόσμος ό 
μυθολογικός, ύ κόσμος ό συμβολικός κινεί τόν 
χρωστήρα του άλλ’ ή άποτύπωσις είνε ίδική του 
τής αορίστου ιδέας, ήτις λαμβάνει τήν έπιβλη- 
τικωτέραν, τήν πνευματωδεστέραν τήν τολμη- 
ροτέραν έκφρασιν. Ό χρωστήρ δέν γίνεται α
πλή τοϋ σχήματος καλλιτεχνική έκδήλωσις, γίνε
ται ολόκληρος κόσμ ος σκέψεως. Παρατρέχω τάς 
προσωπογραφίας καί τά τοπεΐα διά νά σταθώ 
πολλήν ώραν εις τάς συνθέσεις του, αί δποϊαι 
αποτελούν καί τήν νέαν κατά τό πλεϊστον πα
ραγωγήν, μολονότι καί τινα έκ τών καί άλλο
τε έκτεθέντων ευχαρίστως τά έπαναβλέπει τις. 
Τόν Ίησοΰν παρουσιάζει έσταυρωμένον είς μί
αν ελαίαν διά νά δείξη δτι είνε ό διδάσκαλος 
τής ειρήνης καί βλέπει τις σχηματιζομένην ταύ- 
τοχρόνως μίαν λύραν, διά νά δείξη πόσον ή 
διδασκαλία του ήτο αρμονική.

Είς άλλην εικόνα ή άντίθεσις—ό Ιούδας. 'Ο 
Έωσφόροςείκονίζεται έχων ώς βλέμμα έν άστρον 
ό Χρόνος μέ ένα πόδι ποΰ πατεϊ είς τά ερεί
πια, ό Αύτόχειρ μέ μίαν μάχαιραν προτεταμέ- 
νην, ή Ζωή μέ μίαν λαμπάδα άναλυομένην κά
τωθεν τής όποίαςθύματα τής Μοίρας οί άνθρω
ποι, τό Φθινόπωρου μέ σύννεφα εκπροσωπούν
το τά θλιμένα πνεύματα τά όποια ξεσποΰν είς 
δάκρυα, ή Αμαρτία μέ έν σώμα όρθομένον πρό 
πετώς έπί τής υδρογείου σφαίρας, καταλήγον 
είς δφιν, τήν ’Ερημιάν μέ μίαν νεκροκεφαλήν. 
Όλα αυτά είνε άλληγορικαί συμβολικά! παρά- 
στασεις, άλλά προδίδουν έν πνεύμα διά τό ό
ποιον ό ζωγράφος επιστρατεύει ολας του τάς 
καλλιτεχνικός δυνάμεις.ΊΊ Προσευχή, δ Άχέρων 

—μία πένθιμος πομπή—ό ΙΙιερότος. ό ’Αρχάγ
γελος Μιχαήλ, τό πνεύμα τοΰ Μπετόβεν, έχουν 
καί αυτά μίαν κυριαρχούσαν ιδέαν τήν όποιαν 
συνδιάζει μέ έν βαθύ αίσθημα. Τό δεικνύει ή 
Ψυχή του—διότικαί αύτήνμάς παρουσιάζει άντί 
αυτοπροσωπογραφίας—ή μελαγχολική.

Καί είς τά σκίτσα του—τά έμβρυα άλλων 
συνθέσεων —φαίνεται ό αληθής καλλιτέχνης. 
Ό Αδάμ καί ή Εύα είνε τό πρώτον τής σειράς, 
ό Θάνατος καί ή Ζωή τό τελευταϊον. Συμβο
λίζουν τό Λ καί Ω τής άνθρωπίνης ύπάρξεως 
τήν δποίαν τόσον ζωηρά άποτυπώνει ό κ. Ά 
ριστεύς.

%*

'11 έμφάνισις διά πρώτην φοράν τών έργων 
ένός νέου καλλιτέχνου, αξίζει νά μάς σταματή- 
ση, δταν μάλιστα εμφανίζεται όχι μέ προώρους 
αξιώσεις, άλλά μέ πολλάς χρηστάς έλπίδας. Ό 
κ. Β. Γερμένης έξέθεσεν έν τώ «Παρνασσφ» 34 
ελαιογραφίας καί ισάριθμα σχέδια. Γενικώς 
είς τά έργα του,έχει σχέδιον καλόν, άλλ’ ύστερεΐ 
είς χρώμα, είς ατμόσφαιραν. Τά βάθη τών ει
κόνων του μονότονα. Άλλ’ είνε είς τήν Αρχήν 
άκόμη καί ή σπουδή θά άναπληρώση τάς έλ- 
λείψεις αύτάς μέ τόν καιρόν.

Τά καλλίτερά του έργα είνε ή ’Επιστροφή 
στό Χωριό—μία γυναίκα έπί όνου μέ τά δεμά
τια καί τήν κατσίκα της—μία Μοναχή στό μο
ναστήρι, μία άλλη άπαρνηθείσα τά έγκό- 
σμια, είς γέρω-μοναχός, έκ τών τοπείων τό Σύ- 
νεφο—αν καί δέν ρίπτει καμμίαν σκιάν έπί τοϊ) 
εδάφους—καί είς πολεμικός πίναξ παριστάνων 
πολεμιστάς οι όποιοι διέρχονται άκροβολιστά 
τήν ράχιν ένός βουνού. Έκ τών σχεδίων τό Θέ
ρισμα, ή Βοσκή,ή Χωρική μέ τό παιδί, ό Κυνή- 
γός, ό Κατάσκοπος καί τό Σκάψιμο — άν καί 
λείπη ή κίνησις—είνε πολύ καλά.

Ό κ. Γερμενής ευδοκιμεί είς τάς αγροτικός 
σκηνας καί είς τήν άπεικόνισιν κατοικίδιων 
ζώων. Είνε πολύ καλός ζωο-γράφδς.

Ό κ. Στρατηγόπουλος είχε τήν εύγενή φιλο
δοξίαν πρός ένισχυσιν τών καλλιτεχνών μας νά 
διαθέση έν τή δδφ Φιλελλήνων μίαν ακατάλ
ληλον άτυχός αίθουσαν — άποκληθεΐσαν έτι 
άτυχέστερον Γκαλερί, ένώ ούτε στοά δέν δύνα
ται νά θεωρηθή—είς τήν οποίαν νά εκθέτουν 
έκ περιτροπής έκαστον μήνα οί ζωγράφοι καί 

γλύπται. \ιά ν<< είμαι ειλικρινέστερος, πρόκει
ται περί διαρκούς καλλιτεχνικής ’Αγοράς, 
είς ήν εκτίθενται παλαιότερα άλλα καί νέα 
έργα. Γνωστά τά ονόματα τών καλλιτεχνών. 
Μαλέας, Λύτρας, Τριανταφυλλίδης — μέ τήν 
προσθήκην ενός νέου—τοΰ κ. Π, Καλλιγά. Καί 
δυό γλύπται, μέ μικράς γλυπτικός συνθέσεις, οί 
κ.κ. Ζευγώλης καί Σώχος. 'Ο κ. Μαλέας επαμ
φοτερίζει τήν φοράν αυτήν. ’Εκθέτει έξπρεσιο- 
νιστικούς πίνακας, τούς οποίους άντιπαρέρχε- 
ταί τις μέ κάποιαν δυσφορίαν, αλλά μάς δίδει τό 
’Εργαστήρι, τόν ’Ακρογιαλιά τής Μυτιλήνης 
καί τό ’Αττικό βράδυ, ποΰ ήσυχα τό μάτι ανα
παύεται. Εινε ό συγκρατημένος, ό ισορροπη
μένος έδώ. Ό κ. Ν. Λύτρας εκθέτει δύο πολύ 
καλάς γραφικός έντυπώσεις έκ τοΰ έφετεινοΰ 
παραθερισμοΰ του είς τήν πατρίδα του Τήνον. 
Ένα Αγροτικό—ένα παιδάκι έπάνο> στό φορ
τωμένο γαϊδουράκι του—γεμάτο φώς καί κίνη 
σιν—καί εν θαλασσινό, τό «μπουκάρισμα». Καί 
τά δύο παρ’ δλην τήν άδράν τεχνοτροπίαν των 
προδίδουν μίαν μεγάλην καλλιτεχνικήν άντίλη 
ψιν, ιδίως τό πρώτον.

Διά τόν κ. Τριανταφυλλίδην λυπούμαι διότι, 
μόνον είς ένα πίνακά του—τάς Έργατίδας τοΰ 
Αίγιου—ήμπορώ νά σταματήσω διάνά τόνεκτι
μήσω. Οί άλλοι πίνακες του δέν λέγουν τίποτε, 
τίποτε δέν αφίνουν είς τήν ψυχήν τού θεατοϋ.Ό 
κ. Καλλιγάς αγαπά τό απαλόν χρώμα. Τά’· Α να- 
φιιότικα,τά Σπετσιιότικα σπίτια,ό Άγιος Δημή- 
τρης, τό Μοναστήρι—άπό τό όποιον έπρεπε νά 
λείπη ή φιγούρα τής γυναικός — καί τό Κωδωνο- 
στάσιον είναι έργα πολύ καλά. Αί Απόψεις 
συνοικιών καί μονών τόν ελκύουν. Τάς έχει 
σπουδάση έπιτυχώς.

'Η γλυπτική πενιχρά. Ώς διάκοσμος κ’ εδώ- 
Ό κ. Ζευγώλης, ό γνωστός ώς λεπτότατος καί 
ποιητικότατος έξ άλλων έργων του, ένεπνεύσθη 
άπό τάς 'Ιπποδρομίας τοΰ Φαληρικού Δέλτα 
καί μάς δίδει δύο άλογα, συναγωνιζόμενα διά 
νά φθάσουν εις τό τέρμα. ΊΙ κίνησις τών 'ίπ
πων, ή στάσις τών τζόκεϊ’ πολύ χαρακτηριστι
κά. ΙΙλαστικωτάτη είς κίνησιν καί εύλυγισίαν ή 
Χορεύτρια.

Ο κ. Σώχος μέ τήν μελαγχολικήν ΙΊροσφυγο- 
ποΰλάν του καί τήν μυστηριώδη Άνατολίτισ- 
σάν του μάς φανερώνει τά μεγάλα καλλιτεχνι
κά του προσόντα·

*
Φ *

Ό κ. Άπ. Γεραλής—δ νεώτερος τής καλ
λιτεχνικής ξυνωρίδος εμφανίζεται διά πρώτην 
φοράν δι’ ίδικής του έκθέσεως, μετά τριετή έν 
Παρισίοις σπουδήν πρός τελειοποίησιν. Καί εμ
φανίζεται μέ ολίγα σχετικός έργα 48, έκ τών ό - 
ποιων περί τ« 1 ό είναι έργα επιβολής, δυνά- 
μεως, τέχνης. Τά έργα τοϋ κ. Γεραλή, έχουν 
έκφρασιν, κίνησιν. Δέν εξαντλείται εις λεπτο
μέρειας αί όποΐαι κουράζουν. Πρό παντός—καί 
τό τονίζωμεν πρός τιμήν του — έμεινε ξένος 
πρός δλους τούς μοντερνισμούς, εξωφρενισμούς 

προς τούς οποίους συστρεφωνται οί νεότεροι, 
διά ι’ ακολουθήσουντήν μόδαν, ήτις αποβαίνει 
ό σκόπελος τής καλλιτεχνικής των έργασίας.Έκ- 
θέτει έργα μέ θέματα αποκλειστικός Ελληνι
κά. Ό κ. Γεραλής είνε θετικός ζωγράφος. Κυ
ρίως διακρίνεται είς τάς Απεικονίσεις τών ’Εσω
τερικών καί είς τό γυμνόν.

Είνε είς άμφότερα πολύ δυνατός. Είς τήν 
τέχνην είνε δύσκολαι αί συνθέσεις καί τά γυ
μνά.Τοπεΐα καίσκίτσακαί νέκρας φύσεωςάντικεί 
μένα τά κουτσοκαταφέρνουν οί περισσότεροι. 
'Η σύνθεσις,ή προσωπογραφία, τό γυμνόν, δέν 
ανέχεται μετριότητας.

Θά ήθελα νά έλειπαν καί οί δύο πίνακες τών 
φρούτων - διά τά όποια έχομεν άλλως τε ιίδι- 
κώτατον καί ύπέροχον ζωγράφον, τόν αδελφόν 
του—καί τά τοπεΐά του,δέν ενθουσιάζουν, έκτός 
δύο πολύ καλών, είνε δέ αυτά τά Σιάχνα καί ή 
Άλικη τής Βούλας. ’Ανεπιφύλακτος δμως είνε 
ή έκτίμησις μου διά τούς ηθογραφικούς τον 
πίνακας, διά τά εσωτερικά μοναστηρίων καί χω 
ρικών οίκιίϋν.

Ό κ. Γεραλής έδωσε τά πρωτεία, ώς πρός 
τήν τοποθέτησιν καί τιμήν, είς τήν Βυζαντινήν 
τήν προσκομίζουσαν θυμιάματα είς τήν ’Εκκλη
σίαν. “Εχει βεβαίως ή είκόιν τήν άξίαν της, ι
δίως είς τήν άμφίεσιν. Ή προτίμησίς μου φέ
ρεται εις άλλους πίνακας περισσότερον έκφρα- 
στικούς. Είνε δέ αυτοί τά «Παλαιά ένθύμια» 
ποΰ ενθυμίζουν τόσον πολύ καί ώς θέμα καί 
ώς τεχνοτροπία μέ τόν καθαρόν χρώμα τόν Θ. 
Ράλλην, ή «Τελευταία ’Ελπίς» μέ τήν επιτύχε- 
στάτην στάσιν τήν γεμάτην κίνησιν, ή όποια 
δν. καί δέν φαίνεται τό πρόσωπον εκφράζει ύ
λην τήν άπέλπιδα τρικυμίαν ής εινε ναυαγιον 
καί τήν προσφυγήν είς τήν θείαν αντίληψιν. 
Ή Νοικοκυρά καθαρίζουσα τά χαλκώματα είνε 
άριστον έργον. Αί «Άσχολίαι τοϋ σπητιοΰ» αρ
κετά χαρακτηριστικόν, θά είχον δμως τάς επι
φυλάξεις ώς πρός τήν στάσιν τής χωρικής άπό 
άπόψεως αισθητικής. ΊΙ «Εύλάβεια» —τό ά
ναμμα τοϋ κεριού ύπό χωρικής — συμπληρώνει 
τούς καλούς πίνακας τών Εσωτερικών. Άπό 
τά γυμνά,τό«Μετά τό λουτρό” γυναικείου σώμα 
εινε πολύ θερμόν, καλλιτεχνικόν. 'Η Βακχίς ή 
κοιμισμένη, ό Μικρός καμακιάρης, ή Ά 
νοιξις—γυμνά μέ τό φώς τοΰ υπαίθρου συνδυ
ασμένα—καί ό Κουρασμένος μέ τό ώραΐον φόν
το άπό στάχυα καί καλά έχουν σχεδιασθή καί 
έπιτυχώς χρωματισθή.

* *♦

Είς τό ξενοδοχείου «Σπλέντιτ», ό κ. Μ, Βι- 
τσώρης εκθέτει μερικά μικρά σκίτσα του καί 
τύπους Παρισινούς. Είς τά σκίτσα μέ. όλίγας 
γραμμάς χαρακτηρίζει τά πρόσωπα, καί παρου
σιάζει κάποτε τήν ελαττωματικήν των δψιν, 
χωρίς νά τά παραμορφώνει διά τής υπερβολής. 
Είς τάς προσωπογραφίας του παρουσιάζει τά 
μάτια δλα λοξά ή στραβίζοντα.Ό «Τρελλός»εϊ- 
ναι τό καλλίτερόν του, ώς καί οί άστεγοι, οί 
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κοιμωμένοι επί ι'νός πάγκου. Εΐνε εκθεσις μάλ
λον Παρισινή, παρά Ελληνική.

*

Ή δεσποινίς Νίτσα Κόκκινη, μαθήτρια τοϋ 
κ. Ν. Λύτρα, δίδει δείγματα τριετοϋς σπουδής 
είς πίνακας, οί όποιοι δεικνύουν μίαν καλλιτεχ
νικήν προσπάθειαν, αξίαν έκτιμήσεως.

'Ο "Ολυμπος εν ωρι/. δύσει»; — ό όποιος διά 
πρώτην φοράν απεικονίζεται ύπό ζωγράφον— 
ή Είσοδος είς τό χωριό,τό Μελτέμι είς τήν Ι’α- 
φίνα, τΰ Ψάρεμα τών καβουριών, τό Χέλι μί 
γαλήνην, ό Άργβλιος, τό Λιμάνι τών ΙΙατρών 
μετά βροχήν, τά Ρόδια κα! ή προσωπογραφία 
τοϋ κ.Τσακασιάνου ξεχωρίζουν ανάμεσα είς τούς 
ύπερεκατόν πίνακας της.

* * 4s

Ο κ. Μποκατσιάμπης, ό ακούραστος και πα
ραγωγικότατος τοπειογράφος εκθέτει τά έργα 
τής έφετεινής εργασίας του, είκοσι, έν μέση, 
τών άλλων, τά όποια κοσμούν τό έργαστήριόν 
του. Κα! είς τά έργα αύτά διακρίνει τις τήν 
αυτήν ποιητικήν αντίληψιν είς τά τοπεΐα κα! 
τάς θαλασσογραφίας διά τά όποια ό κ. Μποκα- 
τσάμης έχει ειδικότητα σπανίαν. Αί Τελευτά ιαι 
ακτίνες, τό Κόκκινο σπίτι, αί Λεύκες, τό Πόρ
το, τό ΊΙλιοβασίλεμμα, στό Πέλαγος, ή είσοδος 
είς τό Mon-Kepo τής Κερκύρας—διά νά πε- 
ριορισθώ εϊς τά καλλίτερα μόνον —αποτελούν 
μίαν νέαν σειράν ή όποίαπροσθέτει νέαν αξίαν 
είς τό έργον τοϋ κ. Μποζατσιάμπη, τό τόσφ 
συμπαθητικόν, τεχνικόν ζαϊ 'Ελληνικσ'υατον.

Άφήκα τελευταίαν, ώς τήν ώραιωτέραν κα
τακλείδα τής φθινοπωρινής περιόδου τήν 
έκθεσιν τού κ. Γ. Ροϊ,λρϋ, ήτις καταλαμβάνει 
έν πυκνή παρατάξει τήν μεγάλην αί
θουσαν τής Σχολής τών Καλών Τεχνών 

ι’ν τώ Πολυτεχνείο». 'Ο κ. Ροϊλός κατήλθεν 
είς τόν καλλιτεχνικόν στίβον πάνοπλος. 
Κρατερός καί δε'ξιώτατος χειριστής τοΰ 
χρωστήρος, είναι ό κατ’ εξοχήν αντιπρόσωπος 
τής σοβαράς, τής μελετημένης, τής ’Ακαδημαϊ
κής τέχνης. Εις τήν έζθεσίν του ύπάρχουν καί 
συνθέσεις καί τοπεΐα καί προσωπογραφίαι κα! 
θαλασσογραφίαι. ΊΙ λεπτότης τής επεξεργασίας 
άμιλλαται πρός τήν δύναμιν του σχεδίου καί 
τήν αρμονίαν τοϋ χρώματος. Είναι καλλιτέχνης 
μέ αΰτοπεποίθησιν. ΊΙ χειρ του είνε ασφαλής. 
Είς τό σχέδιον είναι ό διδάσκαλος, ό γνωρίζων 
τά μυστήρια τής τέχνης.

Λύο πίνακες κυριαρχούν. Ο είς εμπνευσμένος 
έκ τής άρχαίας τραγωδίας, ό άλλος έκ τού δρά
ματος τών Παθών. Ί.) Ιππόλυτος κα! ό Χρι
στός. Είς τόν 'Ιππόλυτον θαυμάζει τις τήν τε
τράδα τών αλόγων, τά όποια μέ τόσην προσο
χήν έμελέτησεν.Τά απεικόνισε είςδυσκόλους καλ
πασμούς μετ’ εμποδίων. ΊΙ κλίσις τοϋ σώμα

τος τοΰ Ιππολύτου, ψυσικωτάτη, άποδίδουοα 
έπινυχώς όλην τήν δρατικήν σκηνήν. Έπίσης ό 
καλλιτέχνης κατόρθωσε νά ύπερπηδήσιι ένα 
σκόπελον, τήν προσήκουσαν τών ποδιάν τών 
ίππων κίνησιν είς τρόπον ώστε συγχρόνως ν’ 
άποτελεΐται εν σύμπλεγμα αρμονικόν. Είναι 
έργον επιβολής, πολύ ψυχολογημένου, αντάξιον 
τής φήμης τοΰ καλλιτέχνου, τοϋ διακριθέντος 
είς απεικονίσεις πολεμικά;.

Τό «Χαίρε Ι’αββί·', είνε πίναξ χαρακτηρι
στικότατος. Ί) Ί ησοΰς γαλήνιος, θείος' ό Ι
ούδας, ό’φις προδοσίας. II στάσις τοΰ πρώτου, 
εν όραμα μέ τόν δύσκολου άλλ' επιτυχή φωτι
σμόν έκ τών άνωθεν. Ί I στάσις τοΰ δευτέρου 
ύπουλος Εν κοντράστο όχι μόνον φωτισμού, 
άλλά και ψυχικόν. Καί είς άλλος μικρότερος 
πίναξ παριστών τό Άλγος τό μητρικόν τής 
Παναγίας μετά τήν Άποκαθήλωσιν δίδει μίαν 
βαθείαν συγκίνησιν μέ τήν μυστικοπάθειαν ή- 
τις τό περιβάλλει. Εν σκίτσο τής Μπουμπου- 
λίνας έφιππου ήγουμένης πολεμιστών έν 
"Αργεί ευχής έργον θά ήτο άν έξετελεϊτο εϊς μέ
γα σχήμα.

ΊΙ Κυρία μέ τά ροζ, ό Ταβουλάρης ό ό- 
ποϊοςειναι τόση» φυσικός έοστενομίζετε οτι θά ό · 
μιλήση μέ τήν χαρακτηριστικήν πτυχήν τών χει- 
λέωνκαί ήΑύτοπροσωπογραφίατσυ διαπιστώνουν 
τήν εξαιρετικήν τοΰ καλλιτέχνου ίκατότητα είς τό 

. πορτραίτο, μέ τό αψογον σχέδιον. 'Επίσης μία 
κεφαλή γραίας πού πλέκει, ένα φωτεινότατο, 
άντιθέτως, παιδιού κεφάλι, ή κεφαλή τής πεθα
μένης, ή νταντά καί ό μπεμπές, έχουν μεγάλην 
έκφρασιν.

Άλλά καί είς τό τοπεϊον ό καλλιτέχνης έπε- 
δόθη μετά πολλής επιτυχίας, άνταξίας πρός τήν 
αγάπην ήν ήσθάνθη πρός τήν Ελληνικήν φύ
σιν. Ό Έλαιών, ό Άη.-Νικόλαος τών Μεθά- 
νων, στό Πηγάδι, τό Καρτέρι, ό Μπάρμπα Γι
ώργος μέ τό μοσχάρι του, ό ανηφορικός δρο- 
μας τής Άκροπόλεως μέ τήν άποψιν τής πό
λεως, ή Πρωινή ομίχλη, τό παιδί ποϋ κάθεται 
κοντά είς τήν θάλασσαν, αί Φλέβες, αί Νεο- 
βαμένες βάρκες, είναι τά καλλίτερα άπό τήν 
μεγάλην σειράν τοπείων καί θαλασσογραφιών, 
τά όποια έκθέτει άπό διάφορα μέρη τής Ελ
λάδος. Διότι δ κ. Ροϊλός δέν περιωρίσθ») νά α
πεικόνιση τοπεΐα μόνον ’Αττικά."Εφθασε μέχρι 
Μ. ’Ασίας, διά νά μάς δώσ»] δύο ωραίους τύ
πους, ένα γέροντα τοΰ Ότουράκ καί ένα Τσέτην 
έφιππον. Καί οί δύο αυτοί πίνακες είνε έργα 
αναμφισβήτητου καλλιτεχνικής αξίας.

Έν γένει. ή έκθεσις τοϋ κ. Ι’οϊλοΰ αποτελεί 
μίαν μεγάλην καί σοβαράν καλλιτεχνικήν εργα
σίαν αξίαν μεγάλης έκτιμήσεως. 'Ο κ. Ροϊλός 
είνε πάντοτε ό μετριόφρων, δ μελετημένος δ α
ληθινός καλλιτέχνης, δ όποιος άφιερώθη έξ ο
λοκλήρου είς τήν τέχνην καί ζή μέσα είς τά 
βάθη τών μυστηρίων της.

Δ.Κ.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
Ύπό τής ’Επιτελικής υπηρεσίας του Στρατού είχε 

προκηρνχθή διαγωνισμός διά τήν κατασκευήν ανα
μνηστικών ’Ηρώων. Ένεχρίθησον υπό έπιτροπής 
έκ καλλιτεχνών καί αξιωματικών τά έξης προπλά
σματα :

Διά τήν Δοϊράνην έβραβεύθη παμψηφεί τό πρό
πλασμα τό ύποβληθέν ύπό τοϋ κ. Άντ. ΙώχΟυ. Τό 
μνημεϊον παρισιρ τήν Νίκην πτερωτήν κρατούσαν 
ξίφος, Οά στοιχίση δέ 500,000 δραχμής.

Διάτό Ήρώον Κιλκίς έβραβεύθη ό κ. Γ. Δημη- 
ριάδης. Αθηναίος, είς δν καί άνετέθη ή έκτέλεσις 
άντί 800,000 δραχ. Τό βραβευθέν εΐνε τό εικοστόν 
έκ τώνύπ’ αύτοΰ έκτελεσθέντων.Παριστά τόν τελευ 
ταίον στρατιώτην.

Διά τό Ήρφον Γιαννιτσών ένεκρίθη τό ύπό τοϋ κ. 
Γ. Ζευγώλη ύποβληθέν άντί 800,000 δραχμών.

— Ή κλαπεϊσα πρό έννέα έτών περίπου κεφαλή 
τής Υγείας έκ τοϋ Μουσείου Τεγέας άνευρέθη συνε 
πείρ καταγγελίας είς τό χωρίον Γκιόζα τής Κορινθί
ας, ένθα τήν είχον τεθαμένην οί συγγενείς τοϋ έν 
προφυλακίσει καΟζ;γητοΰ Μπίμπα. Ή κεφαλή κατ’ 
άλλους είναι έργον τού Σκόπα. κατ’ ά.’λους τοϋ Ηρα- 
ξιτέλους, θεωρείται δέ ανώτερα καί τής κεφαλής τής 
Αφροδίτης τής Μήλου. Τήν εΙκόνα αύτής έδημοσι- 
εΰσαμεν έν τή «Πινακοθήκη» τοϋ Μαρτίου τοΰ 191 ΐ 
Ή άξια της υπολογίζεται εις 50 εκατομμύρια δραχ
μάς. ~

— Άπέθανεν ό διακικριμένο; ‘Ελληνιστή; Κων. 
Λάσκαρις. γυμνασιάρχης διαπρέψας ώς συγγραφεύς 
καί ώς διδάσκαλος τών ‘Ελλην. γραμμάτων.

— Άπέθανεν τή 1 ’Οκτωβρίου ό ‘Εμμανουήλ Λυ- 
κούδης, έπιφανή κατέχων θέσιν έν τή θεραπείρ τής 
Οέμιδος καί τών Μουσών. Διεκρίθη ώς συγγραφεύς 
διά τήν γλαφυρότητα καί -χάριν. ’Εκτός επιστημονι
κών συγγραφών, έγραψε σειράν έκλεκτών διηγημά- 
των, ώς καί ’Οδοιπορικής εντυπώσεις. Είς παλαιό 
τέραν έποχήν, συχνά έδηαοσιογράφει. Πνεύμα σπιν- 
θηροβόλον, κρίσις ασφαλής, άφηγητής ελκυστικός, 
ειίγενής τήν ψυχήν.

—- Λύο καλλιτεχνικοί εκθέσεις Ελληνικά! έγένοντο 
έν ΙΙαρισιοις. Τής κ. Φλωρα-Κιιραβία, ήτις έπέστρε- 
ψεν έξ ’Αμερικής, εις τάς κυριωτέρας πόλεις τάς ό 
ποίας έξέθεσεν έργα της, καί τού κ. Γ. Βώκου.

Έτι τή τριακονταετηρίδι τοΰ θεατρικού στα
δίου τοΰ Γρ. Ξενοπούλου παρεστάθη τό πρώτον δρά
μα του«Ψυχοπατέρας» καί έξεδόθη πανηγυρικόν τεύ
χος υπό τής Εταιρείας τών θεατρικών συγγραφέων 

Τό βραβείον’Νόμπελ τής λογοτεχνίας διά τό έ
τος 1925 άπενεμήθη είς τήν Νορβηγόν ποιήτριαν καί 
συγγραφέα Σίγριδ Οδνδεστ, τής οποίας τό μυθιστό
ρημα «Χριστίνα Λαβρανδόττερ» θεωρείται άπό τά 
αριστουργήματα τής Σκανδιναυϊκής φιλολογίας. Είς 
τά έργα της ή Οΰνδσετ φαίνεται πολύ Επηρεασμένη 
άπό τό περίφημον έργον «Γένος καί χαρακτήρ» τοϋ 
"Οττο Βάϊνιγκερ. Τά περισσότερα τών έργων της 
άσχολοϋνται μέ τήν ψυχολογίαν τών παίδων.

— Γάλλοι αρχαιολόγοι άνέσκαψαν πλησίον τής 

Σμύρνης τήν άρχαίαν πόλιν θεωνάς, δπου,όπήρχεν 
ό τάφος τοΰ Άνακρέοντος.

— Έν Βελεστίνω ενεργεί άνασκαφάς ό κ. Άρ
βανιτόπουλος εις τόν έκεϊ μέγαν ναόν τοΰ Διός.

— Ό Γερμανός καθηγητής Γκρίμε κατόρθωσε ν’ 
άναγνώσι,ι έν Σινφ τάς άρχαίας πλάκας άς ό Μωύσής 
κατέθεσε πρός τιμήν τής θυγατρός τού Φαραώ, ήτις 
έσωσεν αύτόν έκ τοΰ Νείλου. Έκ τής άναγιώσεως 
έπείσθη ότι ό Μωύσής ήτο, δχι μυθικόν, άλλΊστορι- 
ζόν πρόσωπον.

— Κατά τήν έκθεσιν τών Διακοσμητικών Τεχνών 
έν Παρισίοις ή Ελλάς έτυχεν εξαιρετικών τιμών. 
Άντεπροσωπεύθη διά δύο μελών είς τήν ’Ελλανόδι
κον έπιτροπήν, τό περίπτερόν της έτιμήθη διά τοϋ 
μεγάλου βραβείου. Ό άρχιτέκτων κ- Σκυριανός, καί 
οί καλλιτέχναι κ. κ. Λουκίδης, Γαλανής καί Ράλλης 
έτέθησαν εκτός συναγωνισμού. Διπλώματα άπενεμή- 
θησαν είς τήν κ. Ελπίδα Καλογεροπούλου, είς τόν 
ζωγράφον κ. Κογεβίναν καί είς εκθέματα τής κ. 
Ζυγομαλά, τής «Προόδου» , τοΰ Λυεείου τών 
Έλληνίδων καί τών κυριών Πολίτου καί Βαλαωρί- 
του. Ή Τουρκία δέν έλαβεν οΰδεμίαν απολύτως 
διάκρισιν. Έν ΰλω έπεσκέφθ η-σαν τήν έκθεσιν 
16.000,000 άτομα.

— Μετ’ ολίγους μήνα; συμπίπτε ι έννενηκονταετ η- 
ρίς άπό τής γεννήσεως καί τριακονταετηρί; άπό τοϋ 
θανάτου τοΰ’Αχιλλέως Παράσχου . Οί φίλοι καί θαυ
μαστοί του έπιθυμοϋντες νά τιμήσουν άπό κοινού τήν 
μνήμην του, συνέστησαν έπιτροπήν κατά τό πλεϊστον 
έκ τών μάλλον συνδεθέντων μετ’ αύτοΰ, πρός άνάλο- 
γον έκδήλωσιν τών αισθημάτων, άτι να ένέπνευσεν είς 
τό Πανελλήνιον ή έθνική του Μούσα. Ή έπιτροπή 
αύτη, πρός ήν δύνανταν ν’ άποτανθώσιν οί έπιθυ" 
μουντές νά συντελεσωσιν είς τήν περιφανεστέραν έκ. 
δήλωσιν τής έθνικής εύγνωμοσύνης. άπετελέσθη έκ 
τών κ. κ. X. Άννίνου, Θ. Βελλιανίτου. I. Δαμβέρ- 
γη, Γ. Δροσίνη. Δ. Καμπούρογλου. Ά. Κόρου, Δ. 
Λαμπράκη. Σ. Μενάρδου. β. Νικολοϋδη. Π. Νιρ
βάνα καί Κ. Παλαμά.

—Ή έπιτροπή πρός απονομήν τοΰ βραβείου τής κ. 
Μαρίκας Κοτοπούλη έκ πεντακισχιλίων δραχμών διά 
τό καλλίτερον ελληνικόν έργον τής έφετεινής θεα
τρικής περιόδου έκρινε ώς τοιαύτα διά μέν τό δράμα 
τά «Άρραβωνιάσματα» τοϋ κ. Δημ. Μπόγρη, διά δέ 
τήν κωμωδίαν τό έργον «Δακτυλογράφος ζητεί θέσιν» 
τοΰ κ. Μωραΐτίνη.

— Τά δύο ’Ωδεία ήν >σαν τάς όρχήσ τρσς των διά 
τήν διοργάγωοιν δέ συιέοτί] Σύλλογος συναυλιών. 
Δίδονται ήδη έβδομαδιαίαι συμφωνηκαί συναυλίαι 
μέ επαναλήψεις τήν έπομένην ημέραν. Άτυχώς αί 
τιμαίείναι δυσπρόσιτοι, περιορίζεται δ’ οΰτω ή δι- 
άδοσις τοΰ μουσικού αισθήματος, μεταβληθέντο- τοϋ 
Συλλόγου είςεμπορικήν έκμετάλλευσιν, τής όποιας 
προίσταται άμουσος έπιχειριμιατίας.

‘Ο διάσημος Πολωνός πιανίστας κ. Γκοτόφ- 
σκη είςτό ρεσιτάλ τό όποιον έδωσε έδειξε τήν μεγά
λην του μουσικότητα. Ή τέχνη του διεκρίνεται κυ
ρίως διά τήνάπαλότητα τοΰ παιξίματος, καί τήν ευ
χέρειαν ήτις δέν έχει τίποτε τό κοινόν μέ τούς ακρο
βατισμούς είς οϋς άρέακονται μερικοί νεωτερισταί.
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II I Ν Λ Κ OH Η Κ II

Άπ Γεραλή Ί Ι νοικοκυρά

Ν Ε Α! ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Γνωμολογία υκο Γ. Φιλαρέτου Συλλογή σκέψεων 

καί γνωμών τών σοφών τής άρχαιότητος μεθοδικώς 
κατεταγμένων—πολύτιμος οδηγός δια τήν ζωήν τοΰ 
ανθρώπου.Συνοδεύονται τά γνωμικά μέ άποσπάσμα
τα άρχαίων συγγραφέων. 'Εργον χρησιμώτατον. 
Εκδότης Α. Πάσχας.

Στεφάνου. Ή Γυναίκα ώς σύζυγος καί ώς 
ίρωμένη. Ελκυστικοί αφηγήσεις περί τοΰ γάμου καί 
τοϋ έρωτος διά μέσου τών αιώνων, μετά ιστορικών 
γεγονότων.

Σταντάλ, Τό Κόκκινο καί τό Μαύρο. Μετάφρα- 
σις 11. Χάρη. ’Εκδότης Μ. Ζηκάκης.

Ρκΰ ντέ Μαιπασσάν. Ό Φιλαράκος. Μυθιστόρη
μα. 'Εκδότης Μ. Ζηκάκυς.

&. Μπαλάνου. Είναι αναγκαία ή σύγκλησις Οι
κουμενικής συνόδου ;

Άρ. "Ανδρονίκου. Τί έστι Μπολσεβικισμός. Α
φηγήσεις αύτόπτου. προκαλοϋσαι τήν φρίκην διά 
τάς καταστροφάς έφ’ ών έθεμελιώβησαν τα Σοβιέτ.

Ό γνωστός Κερκυραϊος λόγιος κ. Ήλίας Σταύρου 
έξέδωκε είς τομίδιον ύπό τόν τίτλον ΓΙόνιος Αύ
ρα. πεζά ποιήματα του, διηγήματα καί μύθους, όλα 
γραμμένα μέ μίαν ειλικρινή ποιητικήν διάθεσιν καί 
μέ μίαν ανθρωπιστικήν ευγένειαν. Φανερώνει τήν α
γάπην του πρός τήν φύσιν καί τούς άνθρώπους. Δι- 
ακρίνεται διά τήν απλότητα τής έκφράσεως. άλλα 
καί διά τόν πλούτον τών ιδεών, προσκυνητής καί 
λάτρης τοϋ ώραίου. Τό έργον τοΰ κ. Σταύρου έχει 
και μίαν πρωτοτυπίαν. Κοσμείται άπό εικόνας έπι 
φανών Κερκυραίων.

Λέων. Ζώη. Ό "Αγιος Διονύσιος ό έκ Ζακύνθου. 
Μελέτη Ιστορική καί βιογραφική. Έκδοσις β-. έ- 
ξαντληθείσης τής α-. έπί τή βάσει νεωτέρων ίστοοι- 
κων πληροφοριών.

λΑέ
Υπό τής έν ’Αλεξανδρεία έκδοτικής Εταιρείας 

'Γράμματα* έξεδόθησαν τά εξής νέα έργα.
Κώστα Τσαγκαράδα ■ Χικαγιάτ. . Σειρά διηγημά

των τών Φελλάχων καί των νομάδων.

Γ. Κιτροπτύλου. Ήρόστρ^τος. Χριστουγενιάτι- 
κο επαναστατικό διήγημα.

Π. Γνεντοΰ. Μαύρα ρόδα. Μία σειρά όκταστί- 
χων ποιηιιάιων.

X. Νομικού. Ανατολή καί Ίσλάμ. Ίστορικαί 
όμιλίαι.

λ*
Ύπό τού έκδοτικοΰ βιβλιοπωλείου ·Λο/οτεχνία> 

(Στοά Φέξη 4) έξεδόθησαν Μπαντελαίρ. "0 μι- 
χρόί γητευτής -ΔελΙλ 'Λδάμ. Σκληρές Ιστορίες. 
Αρντύ. Γιά νά ευχαρίστηση τήν γυναίκα του διή- 

γημα.
-X.

Άπό τόν θρύλον τοϋ Άχιλλέως b κ. Λέων. Ρβζέ- 
λος ένεπνεύσθ>| ι ν επικόν ποίημα,τό όποϊονσιηδυάλει 
τήν έμπνευσιν καί τήν παράδοσιν. Εϊς τήν έποχήν 
μας είναι σπάνια τά έπη καί δι’ αύτό τό έργον τοϋ 
κ· Γαζέλου έχει έξαιρετιχήν σημασίαν ευτυχώς δέ 
καί εξαιρετικήν έπιτυχίαν. Ή ύπόθεσις στρέφεται 
περί τόν έρωτα καί τόν θάνατον τοϋ ωραιότερου τών 
άρχαίων ήρώων. Είναι κανί τήν έκφρασιν τού ποι- 
ητού μία συμφωνία πόνου.

I. Πετρίδου, Τό ' Εϋ-νος, ή έκπαίδευσις, δ κομ
μουνισμός. "Αρθα δημοσιευθέντα εϊς ’Αθηναϊκός έ- 
φημερίδας. Καταδεικνύει τούς κινδύνους, ούς έκ- 
γυμονεΐ ή εγκληματική δράσις εκπαιδευτικών τινων 
λειτουργών, οι όποιοι διευθύνουν σήμερον τήν παι
δείαν.

Τό πρόβλημα τής στέγης, ύπό Πλ. Δρακούλη. 
Μία ενδιαφέρουσα μελέτη, άφορώσα τήν ανεπάρκειαν 
τών οικιών, ήτις είνε μεγάλη. Κατά τούς υπολογι
σμούς του, απαιτούνται 100,000 οίκίαι έν Έλλάδι. 
άναλόγως τού πληθυσμού της. δι’ ας έκάστη οικογέ
νεια θά έπρεπε νά συνεισφέρω 0000 δρ, Ό κ. Δρα- 
κούλης προτείνει τήν ϊδρυοιν άγροπόλεων καί υ
ποδεικνύει πρακτικότατου σιίστημα.

Αλκής θρύλος. Κριτικές Μελέτες. Διαλέξεις περί 
Γρυπάρη. Κ. Χατζοπούλου, Μαλακάση. Καβάφη καί 
Πορφύρα.

ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ Λ'

Ν. Γ Υ Ζ Η Σ
Ευμενέστατης υποδοχής έτυχε τύ α', τεΰχος 

τοΰ «Λευκώματος τών Τηνίωνκαλλιτεχνών»έκδο- 
θέν έπιμελεάι τών κ.κ.Λ.Καλογεροπούλου καί 
Σώχου. Μέ μέγα σχήμα, μέ ώραιότατον έγχρω
μον εξώφυλλου τοϋ κ. Ν. Λύτρα, έπί έκλεκτοΰ 
χάρτου, περιλαμβάνει μελέτην τοΰ κ. Ξ. Σώχου 
περί τής έπιδόσεως τών Τηνίων εϊς τάς Καλάς 
Τέχνας, άφήγησιν τοΰ κ. Α. Μωραϊτίδου περί 
τής εύρέσεως τής είκόνος τής ΙΙαναγίας τής 
Τήνου, βιογραφίαν διεξοδικήν περί Γύζη, περι- 
γραφάς τών κυριωτέρων πινάκων του, κριτικά; 
περί αυτών επιφανών ξένων τεχνοκριτών, αι
σθητικήν άνάλυσιν τοΰ συνολικού έργου του υπό 
τοΰ κ. Δ. Καλογεροπούλου, ανέκδοτα τής ζωής 
τοΰ μεγάλου ζωγράφου καί σελίδας έκ τοΰ ημε
ρολογίου του. Τό τεΰχος κοσμείται μέ 55 εικό
νας έ'ργω.ν του, χρονολογικώς, άς κατά διαφό
ρους έποχάς έφιλοτέχνησε καί μέ τέσσαρας ο
λοσέλιδους χρωματιστός φωτοτυπίας.

Τό έργον, τό όποιον καί άπό καλλιτεχνικής 
καί άπό έθνικής άπόψεως είναι μεγάλης σημα- 
μασίας, συνέστησαν ώς κατ’ έξοχήν μορφωτικόν 
τοΰ καλλιτεχνικού αισθήματος τό Ύπουργεΐον 
τής Παιδείας καί τό Ύπουργεΐον τών Στρατιω
τικών διά τών εξής εγκυκλίων :

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑ1ΔΕΥΣΕΩ2

Άριθ. πρωτ. 42372.

Έν Άθήναις τή 30 Σεπτεμβρίου 1925.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΖρός τούς ’Επιθεωρητάς Μέσης καί Δημοτι

κές ’Εκπαιδεύσεως,Γυμνασιάρχας, }Σχο- 
λάρχας, Διευθυντάς Δημοτικών σχολείων 
καί Διευθυντάς 'Ιδιωτικών 'Εκπαιδευ
τηρίων.

Έξεδόθη έσχάτως ύπό διακεκριμένων λογο
γράφων καί τεχνοκριτών καλλιτεχνική ύπό πά
σαν έποψιν μονογραφία περί τοΟ παγκοσμίου 
φήμης Έλληνας ζωγράφου Νικολάου Γύζη, ά- 
ποτελοϋσα τό πρώτον μέρος σειράς όμοιων έρ
γων ύπό τόν γενικόν τίτλον «Λεύκωμα Τηνίων 
Καλλιτεχνών».

Έχοντες ύπ’ οψει τήν χρησιμότητα καί σπου- 
δαιότητα τοΰ λευκώματος τούτου, τό όποιον έρ
χεται νά πληρώση αισθητήν παρ’ ήμίν έλλειψιν 
προκειμένου νά γνωρίση ευρέως τά άριστουρ- 

γήματα τών επιφανέστερων 'Ελλήνων καλλι
τεχνών, καί φρονοΰντες, δτι ή βαθυτέρα κατα- 
νόησις τοΟ έργου καί τής τέχνης τών διαπρε
πών νέων'Ελλήνων καλλιτεχνών, οϊτινες έδό- 
ξασαν τό 'Ελληνικόν όνομα καί έν τή ξένη, ά- 
ποτελεί άπαραίτητον στοιχείον μορφώσεως 
παντός έκπαιδευτικοΟ λειτουργού, άντιλαμβα- 
νομένου τήν ύποχρέωσιν, τήν όποιαν έχει νά 
καλλιεργή, έκτός τών άλλων, καί τό καλλιτε
χνικόν συναίσθημα έν ταΐς ψυχαΤς τών τροφί
μων του, συνιστώμεν ένθέρμως είς πάντας ύμά; 
τήν άπόκτησιν τοΟ έργου τούτου, διά τε τάς ι
διωτικός ύμών βιβλιοθήκας καί διά τάς σχολι
κός τοιαύτας, τών όποιων καί καθ’ εαυτό θά 
είναι έξαιρετικόν κόσμημα, λόγφ τής καλλιτε- 
χνικωτάτης έκτυπώβεώς του καί τοΟ πλήθους 
τών περιεχομένων εικόνων, καί έξαίρετον επ’, 
πλέον βραβεΐον διά τούς άριστευοντας μαθητάς. 
Τό μνησθέν καλλιτεχνικόν λεύκωμα εύρίσκεται 
εϊς τά βιβλιοπωλεία Μ. Ζηκάκη όδός Πεσμα- 
ζόγλου καί'Εστίας Ί. Κολλάρου,Σταδίου 34.

'Ο Υπουργός
I. Τσιριμώκοξ Π. Ζαγανιάρης

Άριθ. πρωτ. 15887

ΤΟ ΪΠΟΪΡΓΕΙΟΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙίΙΤΙΚΙΙΝ
Πρός τά Σώματα στρατού καί Μεραρχίας 

’Ηπείρου, ‘Ιππικού.

Λαμβάνω τήν τιμήν νά παρακαλέσω όπως 
γνωστοποιήσετε είς τούς κ. κ. ’Αξιωματικούς οτι 
ήρξατο έκδιδόμενον έν Άθήναις παρά τών έκ
δοτων κ. κ. Ξ. Σώχου καί Δημητρίου Καλογε
ροπούλου «Λεύκωμα τών Τηνίων καλλιτεχνών» 
οΰτινος ό πρώτος τόμος είναι αφιερωμένος εϊς 
τόν μέγαν ζωγράφον Γύζην. Τό Λεύκωμα τοΰ
το πληροί σπουδαίαν έλλειψιν έν τή Καλλιτε
χνία ήμών καί οί τών Αξιωματικών έπιθυ· 
μοΰντες δύνανται νά προμηθευθώσι τοΰτο πα
ρά τοΐς άνω έκδόταις.

Ό υφυπουργός 
Κ. Νίδερ

Δ I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑ
Διηγήματα Φύλλα 'Ημερολογίου
’Εντυπώσεις τής ζωής Ανάγλυφα

Τί σκέπτομαι 
did τήν Πατρίδα 
Τό βιβλίον τοϋ Στρα

Χρυσάνθεμα 
Σάτυραι 
Φωτοσκιάσεις

τιώτου.
Σελίδες Χριστούγεννα

Εύρίσκονται εϊς τά γραφεία τής 
«Πινακοθήκης».
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NEON ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 

ths mim iimm τι: imui 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΔΡΑΧ. 200.000,000

Διά νά άποκτήσωμεν δρόμους, νερά, φωτισμόν, 

πλατείας, υπονόμους, λιμένας κλπ. καί έ π α ρ- 

κεΐς κατοικίας.

'Αξία έκάστης ομολογίας Δραχ. 250, έτήσιος τόκος Δραχ 17.50.

Δύο κληρώσεις κατ’ έτος μέ 36 αριθμούς κερδίζοντας 

Δραχ, 1.600.000.

Αί πρός άπόσββσιν κληρούμεναι δμολογίαι θά έξοφλοΰνται προς 

Δραχ. 300 έκάστη.
Ασφαλής τοποθέτησις κεφαλαίου καί Ιδιωτικών οικονομιών.

Τόκος ικανοποιητικός. Συμφέρουσα άποταμίευσις.

Κέρδος Ααχείου Αραχ. 1.600.000 κατ' έτος.

Σύνολον άξίας καταβληΟησομένων λαχνών Δραχ. 47.730.000.

Σύνολον άξίας καταβλη&ησομένων 50 δραχμών διαφορών καθ* 

ομολογίαν Δραχ. 39.946 000.

Έν δλφ Δραχ. 87.676.000.
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