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ΔΙΑ ΤΟΪΣ κ κ. ΣΎΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

‘Επειδή καθυστέρησεν ή έκδοσις τοΰ 
παρόντος τεύχους, αί άπσδείξεις τή; συν
δρομής τοϋ τρέχοντος έτους, άντί τοΰ 
ποοοΰ τής έτησίας συνδρομής, θά πιρι- 
λαμβάνουν το άντίτιμον τών άποστα- 
λέντων τευχών, άφ’ δτου οφείλεται ή 
συνδρομή μέχρι σήμερον . ’Εθεώρησεν ή 
διεύθυνσις τόν διακανονισμόν αύτόν 
τής πληρωμής ώς τόν δικαιότερος δι 
έαυτήν καί διά τού; συνδρομητάς,, όΰτω 
δέ δέν θά δικαιολογείται πλέον η Απο
φυγή τής πληρωμής, είς ήν ύφείλεται ή 
καθυστέρησι; τοϋ φύλλου.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Γνωστοποιείται είς τούς ενδιαφε
ρομένους δτι δ Δημοτικός φόρος έπί 
τών έγχωρίων προϊόντων τών έξ ‘άλλων 
μερών τοϋ Κράτους μεταφερομένων είς 
τόν Δήμον 'Αθηναίων, ηύξήθη είς τό 
διπλάσιον πλήν τών ειδών τοΰ Ν. Δια 
τάγματός τής 26 Δ)βρίου 1924 περί 
τροποποιήσεως τοΰ Δημοτικού δασμο
λογίου έπί τοΰ σίτου καί τών αλεύρων 
τών κλάσεων 19 καί 21 α'Δημοτικού 
δασμολογίου τής 21 Αύγούστου 1920 
έφ* ών έξακολουθεϊ καταβαλλόμενος ό 
μέχρι τοϋδε είσπραττόμενος δημοτικός 
φόρος.

(Έκ τοΰ Γραφείου τού τμήματος Εμμέσων 
φόρων τοϋ Δήμου Αθηναίων).

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Μέχρι δραχμών 100.000

Λπηλλαγμένον παντός φόρου

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

έν «ψ»ι ύπό τβύς χαλλιτίρβυς epeuj

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΦΟΙ

ΊΝΤΕΑΛ,
Όδός Πανεπιστημίου

Ταινίαι νβώταται

—2ου0 θέσεις —80 θεωρεία 

Άνβσις. —’Αερισμό;. — Θέρμανσις 

’Ορχήστρα Βιεννέζικη

“ολύμπια,,
'©δος ’Ακαδημίας

Ταινίαι έκλεκταί. 
’Ηθοποιοί διάσημοι

EfflETWmWElW!
ΊδρυΘεΐσα τώ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20.000.000 
Άποθεματικον » 175.000 000
Καταθέσεις · 2,400,000,000

"Εκδοις τραπεζιτικών γραμματίων. —
Προεξόφλησις. — Δάνεια ενυπόθηκα — 
Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωρ
γούς ’Αγορά καί πώλησις συναλλάγ 
ματος. — Πιστωτικά! έιτιστολαί —Κατα 
θέσεις έν δψει καί είς Ανοικτόν λ)σμόν
— Καταθέσεις έντοκοι — Ταμιβυτήρ-ον.
— Ταμεϊον τίτλων πρός φύλαξιν .

Δ I ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑ
Διηγήματα Φύλλα Ημερολογίου
Εντυπώσεις τής ζωής 'Ανάγλυφα
Χρυσάν&εμα
Σάτυραι 
Φωτοσκιάσεις

Σελίδες

Τί σκέπτομαι
Λιά τήν Πατρίδα

Τό βιβλίον τοϋ Στρα
τιώτου.

Χριστούγεννα

Ει'ρίσκονται είς τά γραφεία 

τής «Πινακοθήκης»

ΑΠΟ ΤΑ 'ΤΡΙΠΤΥΧΑ·

Η ΝΕΡΑΙΔΑ
I

Ξυπνά ή φύσις γελαστή.
Γί φέρνει ή μέρα ποΰ άνατέλλει;
I Ιδιο, ξερει! I ι άλλους χορέ', γι' 

άλλους λύπε;.
Κάποιος θάγεννηθή
Κάποιος Οά πεθάνη.

Κάποιος θά άγαπήση
Κάποιος θά προδώσρ

Κάποιος θά τραγουδήση.
Κάποιος Οά πεινάση

ν Μιά Νεράϊδα μέ ξέπλεκα μαλλιά., 
μ£ άσπρο πέπλο, ξυπνά καί χάνεται μέσα 
σ’ ανθότοπους.

Μιά πεταλούδα τριγυρίζει γύρω στά 
μαλλιά της, σάν νά τήν κυνηγρ..

"Ενα γρύλλος τραγουδεΐ φλύαρα . Τί 
ζητά; Κι’ αύτός δέν ξέρει. Καί τρα· 
γουδεϊ

Βλέπει ή Νεράιδα τήν πεταλούδα 
καί χαμογελά.

Ακούει τόν γρύλλο καί άναγαλ 
λιάζει.

Καί 7| πεταλούδα φτερουγίζει χαρω
πή καί ό γρύλλος τραγουδεΐ πειό πολύ.

II
Αγκομαχά στο λιοπύρι ή φύσις.
Οί λίγοι χαίρονται. Οί πειό πολλοί 

λυπούνται.
"Ενα παιδί ποΰ γεννήθηκε, κλαίει.

Ενας γέρος ποΰ πεθαίνη. στενάζει.
"Οποιος αγάπησε. δακρύζει
Όποιος προδόθηκε, σκοτώνει

II Νεράιδα φεύγει γιά τά τρεχού
μενα νερά Καθρεφτίζεται.

Ενα φεΐδι βγαίνει άπό τή χλόη καί 

κουλουριάζεται στά γυμνά της πόδια.
Η Νεράϊδα τρομάζει κοί φεύγει.
Ι ό φεΐδι άνοίγβι τό στόμα του γιά 

νά χύση δηλητήριο.
ΠΙ

ΙΙυκνό β ιοτάδι Σιωπή νεκρική.
Ζητούν όλοι τόν αδελφό τοΰ θανά 

του—τόν Ύπνο,γιά νά ξβκουρασθοΰν,νά 
ξεχάσουν.

II χαρά, δπως καί ή λύπη, κουρά
ζει ·

"Αλλοι βαριεστημένοι, άλλοι λυπη
μένοι.

Ή Νεράϊδα ξαπλώνεται άπηυδι- 
σμένη.

Μιά κουκουβάγια τήν κυττάζει μέ 
τό μεγάλο, λαμπερό, άει κινητό μάτι της 
μέσα στό σκοτάδι.

ΊΙ Νεράιδα κάνει τό πέπλο της σά
βανο.

Πεθαίνει ή Πεταλούδα ή λιγόζωη 
έπάνω στά ροδόφυλλα.

Ο I ρύλλος έξαφνα σωπαίνει καί 
πνίγεται τό τραγούδι του στό αίμα, ξε
ψυχά.

Η Κουκουβ ίγια μισοκλίνει τά μά
τια, σκού,ει πένθιμα, θρηνολογεί στά 
αιωνόβια δένδρα τόν θάνατο τής άγά 
πης. τοΰ ονείρου, τής χαράς τή; ζωής 
—τόν έξαφανισμό τής Νεραϊδας καί 
τόν δικό της χομό

Μό-.ο τό Φεΐδι ζή.
’Αναδεύεται τό φεΐδι καί χύνει δη

λητήριο .
Ζή,^ γιατί άνατρ χιάζει κανείς καί νά 

τό πατήση ..

1926 Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙΙοΥΛΟΧ

ΟΤ



ΗΙΝΑΚΟΘΗΚΣΙ

Τ! ΒΛΕΠΩ - Τ! ΑΚΟΥΩ

ΠΑΛΑΙΟ ΣΠΙΤΙ

'Ο π-.πποΰς, μέ βάσανα πολλά, μέ κόπους 
καί στ’οήσεις έθεμελίωσε τό σπιτάκι του. ΙΙέ 
τρα μέ πέτρα ύψώνετο άπό τά θεμέλια καί αύ
τός μέ στοργή·' τό παρακολουθούσε, κφί όταν 
έστεγάσθη, μέ ύπερηφάνειαν τόέκαμάρωνε. 'Ε
κεί έγκατεστάθτί μόλις ύπανδρεύθη, έκεϊ έζησε 
μέ την γυναίκά του Αγαπημένα, έκαμε παιδιά, 
τά ίπο’α έκεϊ έμεγάλωσαν, έκεϊ είδε νά γεννών- 
ται έγγόνια. Κα1. ένα βράδυ ήσυχα-ήσυχα, στό 
ίδίο σπίτι έκλεισε τά μάτια.

Εκεί δλη ή οικογένεια έπέρασε τήν ζωήν. 
Ύπό τήν στέγην αύτήν ήσθάνθη παλμούς χαράς 
καί έχυσε δάκρυα πόνου Τά μαύρα μαλλιά έ
γιναν άσπρα, τά λιγυρά κορμιά έγιναν κυρτω
μένες ράχες. Τό σπίτι έχει γίνει φωληά καί οί 
τοίχοι, δλα τά Αντικείμενα είχαν τήν ιστορίαν 
των,ίέγιναν πλέον κειμήλια.

* * *
Πέρασαν χρόνια.Περισσότερον Απόμισός αιών. 

ΟΙ μεγάλοι πίθαναν, οί μικροί μεγάλωσαν. Τό 
σπίτι μετεδιβάζετο άπό παιδί σε παιδί, κληρο
νομικά.

"Ενα πρωί τό σπίτι άδειασε. Κάτι δένδρα ποΰ 
τά πότιζαν γενεές, ήσθάνθησαν ένα κλονισμόν 
καί έβόγγηξαν υπό τά κτυπήματα τής άξίνας- 
Σέ λίγο μερικοί άνθρωποι σκαρφάλωσανσέ σκα
λωσιές καί Αρχισαν τό παληό σπίτι νά τό ξε
σκεπάζουν. Ό νέος ιδιοκτήτης τό γκρέμιζε διά 
νά κάμη καινούργιο" σπίτι, ψηλό. Καί έπεφτε 
ή άξίνα καί έσωριάζοντο πέτρες κα1. ξύλα. Οί 
τοίχοι, ποΟ είχαν άκούση τόσα μυστικά καί να
νουρίσματα, τραγούδια και μοιρολόγια, έπεφταν 
καί άφηναν ένα βογγητό, σάν νά ήρχετο άπό 
τά έγκατα τής γής. Ήτο τό βογγητό τ·0 παπ- 
το\ Κάθε κτύπημα ποΰ έρριχνε τό σπίτι τό 
παληό, τό φτωχό, άλλ' Αρχοντικό, ήτο καί ένας 
στεναγμός έκείνου πού τό έκτιζε πρό εβδομήντα 
χρόνων, πού μέσα σ' αύτό έθεμελίωσε γενεές 
δλόχληρες.

♦ * *
Κλαΐνε καί οί παληοί τοίχοι, περισσότερον 

καί άπό τους Ανθρώπου; πού ζούνε. Κλαίνε καί 
βογγάνε οί πεθαμμενοι γιά κείνους πού γιά τό 
χρήμα κρημνίζουν τά σπίτια καί μαζύ μέ αυτά 
κρημνίζουν πα)αιάς παραδόσεις, μιά ολόκληρη 

έποχή, ωραία, ήθική, μέ ιδανικά καί μέ ποί- 
ησιν.

Σέ λίγο τό παληό σπίτι δέν υπήρχε."Οταν θά 
άνεγερθή τό νέον, τό μεγάλο μέ τά πολλά πατώ
ματα καί τά μεγάλα ένοίκια,λευκόν καί ύψηλόν 
θά φαίνεται σάν ένα κενοτάφιο, γιά νά δείχνη 
τό μέρος ποΰ πέθανε ό παύμένος ό γέρω-παπ
πούς.

ΔΕΞΙΑ

Μία κυρία καί ένας κύριος ήλθαν μο'ραίως 
καί τυχαίως Αντιμέτωποι. Χωρίς νά γνωρίζων- 
ται, έλαβον έχθρικήν στάσιν. Ή κυρία ήτο— 
εύτυχώς —κομψή. Τό πρόσωπόν της δέν ήξεύρω 
τί ήτο, διότι έβάδιζα δπισθέν της. Ό κύριος 
ευτυχώς—παρήλιξ, Έκαμεν έκείνη Αριστερά, 
έκινήθη καί έκείνος Αριστερά. Στρέφει Αμέσως 
δεξιά ή κυρία, ό κύριος ίδών αύτήν νά κινήται 
Αριστερά έκαμεν άποτόμως καί αύτός κίνησιν 
πρός τήν αύτήν διεύθυνσιν δεξιά καί συνηντή- 
θησαν πάλιν. Είχαν δλην τήν διάθεσιν καί έ
κείνος καί έκείνη νά ύποχωρήσουν, νά παρα
μερίσουν διά νά περάσουν, άλλά χωρίς νά τό 
θέλουν έκαμναν μπαλανσέ,ϊπως είς τάς καντρίλ- 
λιας μέ βηματισμούς τσάρλεστον. Τρίς έπανε- 
λήφθη τό χοροπήδημα αύτό πρός μεγάλην θυ 
μηδίαν δχι μόνον τών δύο, άλλά καί τών έκα- 
τέρωθεν αύτών διερχομένων. Ευτυχώς ή κυρία 
—τώρα είδα πλέον τό πρόσωπόν της—ήτο χα
ριτωμένη. Φαντασθήτε δμως νά συμβή αύτό 
τό τέτ-ά-τέτ μέ ένα έχθρόν σας, μέ ένα δανει- 
στήνσας,μέ τόν Βδελόπουλον,μέ τόν σπιτονοικο- 
κύρην σας , μέ τήν πενθεράν σας.

Αύτό τό κακό συναπάντημα οφείλεται εις 
μίαν Αγνοιαν, πώς δηλαδή πρέπει νά βαδίζωμεν 
ή μάλλον είς παράβασιν μιάς άτονησάσης Α
στυνομικής διαταγής,ή όποία έπέτασσει: «Βα
δίζετε δεξιά>. Τότε ούτε δυσάρεστοι συγκρού
σεις θά συνέβαινον μέ τους βαδίζοντας βιαστικά 
ούτε ένοχλητικαί προσεγγίσεις μέ Ανεπιθύμητα 
πρόσωπα,οΰτε δυσχέρειαι είς τήν κυκλοφορίαν 
έπί τών πεζοδρομίων. Πράγματα άπλούστατα, 
άλλά καί Αναγκαιότατα. Προσέχετε λοιπόν. 
Βαδίζετε δεξιά διά νά μή σάς ϊρχωνται... ζερβά.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Είνε τέχνη πώς νά όμιλή κανείς καί νά μή 
κουράζη, πώς νά βλέπη καί νά Αρέση, πώς νά 
μειδιά. Έν ώραίον μειδίαμα, είνε ένας μαγνή
της. "Εν δείγμα εύγενείας καί καλοσύνης. Ή 
ψυχή δέν Αντανακλάται είς τά μάτια μόνον 
άλλά καί είς τό χαμόγελο. Διότι ύπάρχουν 
μειδιάματα Αγάπης καί μειδιάματα υποκρισίας. 
Άλλ’ ύπάρχουν καί μειδιάματα συνήθειας. Αύ- 
τά είνε Ανυπόφορα, διότι είνε ήλίθια.

Σάς έρωτοϋν πώς είσθε' αίσθάνεσθε τήν στιγ 
μήν έκείνην κωλικόπονον ή ένθυμεΐσθε τόν ρά 
πτην σας ή έλάβατε διαμαρτύρησιν συναλλαγ
ματικής καί δπως δταν λέτε «'Ωραία, εύχαρι- 
στώ», μειδιάτε. Μαύρο μειδίαμα καί όμως δια- 
στέλλονται οί γελαστικοί μϋς τού στόματός σας. 
Σκοντάφτετε καί πίπτετε' μειδιάτε άπό έντρο- 
πήν. ΆκοΟτε κάτι, ένφ έχετε Αντίθετον γνώμην 
καί... μειδιάτε. Θέλετε νά μιλήσετε είς κάποιον 
άγνωστον καί μειδιάτε έκ συνήθειας.

Προχθές συνήντησα καθ’ όδόν γνωστόν πολι 
τευτήν. Τόν είδα νά μειδιά, μά σχεδόν νά γελά. 

Τ! συμβαίνει ; τού λέγω. Γελάς μόνος σου; 
Ξέρεις, πρό όλίγου είχα συνηντήση ένα 

γνωστόν μου καί κουβεντιάσαμε.
Καί Αρχίζει νά μειδιά.
Όταν μετά μίαν ώραν τυχαίως τόν συνήντησα 

έμειδιούσε Άν δέν είχε συνάντηση άλλον πρό 
ήμισείας ώρας θά έμειδία Ασφαλώς Από τήν 
προηγουμένην συνάντησίν μας.

Κάποτε τόν ύβρισε κάποιος. Καί αύτός ήρ- 
χισε νά μειδιά.

Πολύ άνεξίκχκος είσαι, τού είπε κάποιος. 
Καί έκείνος Αφελέστατα ήοχισε νά μειδιά. 
Ήτο ή κεκτημένη ταχύτης.

-X.

ΟΜΩΝΥΜΙΑ

Πρό δύο έτών είχα άναγνώσει τήν είδησιν 
τοϋ θανάτου ένός έγκριτου κχθηγητοΰ. Είχα 
λυπηθή πολύ, άλλά καί τόν έλησμόνησα έκτο 
τε, '.πως συμβαίνει.συχνά είς τόν μάταιον αύ
τόν κόσμον. Τί νά πρωτοθυμηθή κανείς. Πού 
άφίνούν τά κινήματα,τά ντάνσιγκ,τά αύτοκίνη- 
τα, αί έκλογαί, αί καταχρήσεις νά θυμηθή κα
νείς καί κανένα μακαρίτην ;

Σήμερα έξαφνα τό πρωί ένφ έβάδιζα είς τήν 
όδόν Σταδίου, Ανεπήδησα έντρομος. Άν ήτο 

νύκτα, θά ένόμιζα δττ κάποιος ρρυκόλακας ένε- 
φανίσθη. 'Ο πεθαμένος πρό δύο έτών καθηγη 
τής όλοζώντανος, ζωηρός, μέ χαιρετ?. Πού νά 
τόν χαιρετήσω ! Έστάθηκα Αποτόμως καί τόν 
έβλεπα έν έκστάσει. Είχα διαβάσει καλά τότε 
τήν είδησιν. “Ονομα, έπώνυμον, επάγγελμα. 
Τί άλλο ; Μοϋ πέρασεν άστραπιαίως μία υπο
ψία. Μήπως αύτός πού περνοϋσε ήτο κανείς 
άλλος ποΰ νά τοΰ έμοιαζε καταπληκτικά ; Άλ
λά τότε πώς μ’ έχαιρέτησε ; Θυμήθηκα πώς 
κάποτε μέ είχαν έκλάβει δι' άλλον δστις ήτο 
ώς μού έλεγαν, ί Σωσίας μου, καί διά νά μή 
πάθω καμμίαν γκάφαν καί τόν έρωτήσω : —Σΰ 
πέθανες ή ό άλλος ;> έστάθηκα καί τόν έβλεπα 
Απομακρυνόμενον.

.Μόλις συνήλθα άπό τήν κατάπληξιν, Απε- 
πειράθην νά τόν Ακολο >βήσω. Άλλά μετε- 
νόησα.

Τί θέλεις, τί γυρεύεις μέ ζωντανό πεθαμέ
νους;

Καί μένω Ακόμη μέ τήν Αμφιβολίαν.
Πέθανε ή δέν πέθανε ό φίλος μου;

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Είς οιωνός άριστος άμύνεσ&αι περί ηάτρης. 
Γλυπτικόν έργον Γ. Σύννεφα.
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ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΜΠΕΛΑΣ

Έξέχουσα φυσιογνωμία τών νεοελληνικών 
γραμμάτων, ένθουσιώδης τών Μουσών λάτρης 
<5 Γιμολέων Άμπελας άπέθανεν έν Άθήναις τήν 
26 Αύγούστου. Ή δράσις του υπήρξε μακρά, 
συνεχής, Ακούραστος, καί άπδ Φιλολογικής ά- 
πάψεως καί άπδ κοινωνικής. Έπί έξηκονταε- 
τ'αν όλόκληρον ήγων'σθη εις τόν στίβον τών 
πνευματικών άγώνων.

Διά τόν οΰτω; άγωνισθέντα καί οιακριθέντα 
άνδρ», έδει πολλά νά γραφώσι. ’Αλλά ό σημε 
ρινος κόσμος δέν ένδιαφέρεται διά τά γράμμα
τα τόσον, δσον διά τήν υλικήν ευμάρειαν ΊΙ 
γραμματολογία όμως άσφαλώ; θά μνησθή εΰ 
φήμως τοϋ ονόματος τοΟ συμπαθούς καί πολύ 
γράφου συγγραφέως.

Ό 'Γιμολέων Άμπελας έγεννήθη έν ΙΙάτραις 
τφ 185Ο.Ό πατήρ του κατήγετο έξ οικογένειας 

Κίρπιν^ς τών Καλαβρύτων. Τάς πρώτας 
σπουδάς διήνυσεν έν Σύρψ ένθα έδικηγόρησε 
κατόπιν, έξέδωκε δέ συγχρόνως τά πρώτα φι- 
λογικά καί δραματικά έργα. Ήκολούθησε τό 
οικαστικδν στάδιον, διορισθείς τφ 1877 πρω- 
«δίκης -γενόμενος Πρόεδρος πρωτοδικών καί 
Κφέτη ’ κα! άποχωρήσας τής υπηρεσίας τφ

Άλλ' ή κλίσις τού Άμπελά έξεδηλώθη έ< 
νεαράς ήλικίας πρός τήν φιλολογίαν, εις ήν 
μετά μεγάλου ζήλου άφοσιώθη, κα! δή είς τά 

περισσότερα είδη αύτής. Έφηβος έτι έδημο- 
σιογράφησεν είς, τόν «Έθνοφύλακα» έκτοτε 
δε υπήρξε συνεργάτης τών κυριωτέρων έφημε - 
ριδων, περιοδικών κα! ήμερολογίων.

Είνε μακρότατος ό κατάλογος τών έργων 
του, ιστορικών, ποιητικών, θεατρικών, νομικών, 
ιστορικών, εύθυμογραφικών. Τχ πρώτα έργα 
του είναι δύο ποιητικαί συλλογαί (Κογχύλαι 
Παλμοί) κα! διηγήματα ζΚαύνειος έρως—Ε
λένη τής Μιλήτου) ήτις μετεφράσθη ύτό τού 
Α. Φραβασίλη ίταλιστί.

Περισσότερον ήσχολήθη είς τό δρχμχ,γράψχς 
τόν «Νέρωνα», (1869) τόν «Ιερόν λόχον», τήν 
«Βιργινίχν τήν Ρωμχίχν», τδν «Λέοντα Καλ· 
λέργην» (1Η89), τούς «Μάρτυρας τοϋ Άρκαδί- 
ου», τούς «Κρήτχςκαί Βενετούς., τόν «ΙΙρίγ- 
πα τού Μωρέως» (βραβευθέντα) τήν « Γιμόκλει- 
αν>, τήν «Δενίναν», τήν «Άρτεμησίαν» βρχ 
οευθεϊσαν τφ 18!·6, τήν «Αίλίαν Ευδοκίαν.,τήν 
«Τελευταία* Κούκισσχν τών Αθηνών», (έπαι- 
νεθέντα έν διαγωνισμοί;) τήν «Σκλήρχιναν» 
τήν Κλεοπάτραν» (άμφότερα βρχβευθίντα τφ 
1904 κα! 19Ο5'τήν«Άκτήν»,τή>« Ι’ίταν Δράκα · 
βραβευθεΐσαν είς τόν Καλοκαιρίνειον τφ 1907. 
Εκτούτων άρκετά έπανειλημμίνως έδιδάχθησαν 

άπό σκηνής ώ; οί Κρήτε; καί οί Βενετοί, ή 
’Αρτεμίσια, ό Λέων Καλλέργης, ή «Σκλήρχι- 
να.ή« Ιελευταία Δούκισα τών Αθηνών ή «Κλε
οπάτρα, ή Ρίτα Δράκα. Άλλά καί ή κωμωδία 
τδν είλκυσε.
, Εγραψε τά; κωμωδίας «Άβδηριάδχ», τούς 

« Αναμορφωτάς» (ρραβευθέντχς τφ 1903) «Τό 
πεδίον της Τιμής», τήν «Εορτήν τού Μίμη», 
Φαιο-ο κλόκ», «Πώς μυγιάζονται», τόν«Χορδν 
τής ΜιχαλοΟς». Έκ τών ιστορικών έργων του 
άξια μνεία; είνε ή Ιστορία τής Σύρου χιλιο- 
σέλιδος έκδοθείσα τφ 1875, ή Πολιτική ίσιο 
ρ.α τής Κλεοπάτρας, αί ’Ηπειρωτικά! σελίδες 
( Λλή ΙΙασάς —Χάμκω —Βασιλική —Φροσύνη) 
κατά νεωτέρας ίρεύνας. αί Ίόνιοι νήσοι πρό 
τής Ενώσεως (τρεις διαλέξεις έν τφ «Παρνασ- 
σφ») Ιστορία τού Έλληνοβουλγαρικοϋ πολέ 
μου, έκδοθείσα έν Ν. Ί’όρκη. Έκ δέ τών νομι
κών ή Ιεωργική νομοθεσία έν Έλλάδι, δ Νο
μικός όδηγός τών ναυτιλλομένων, ή Εργασία 
έν Έλλάδι, ή ΙΙνευματική ιδιοκτησία. Εκα
τόν καί πλέον είνε τά άρθρα,διατριβαί κλπ τά 
εδώ κ έκεΐ έσκορπισμένα. Ιδού μερικοί τίτ
λοι : Η παραμονή τής άπογραφής. -Αί Έλ- 
ληνίδες ποίητριαι ένΆνατολή.—ΊI Κλεοπάτρα 
έν τή Καλλιτεχνία. —Οί Εβραίοι καί αί περί

λόγου,ύπήρξε σφοδρός πολέμιος τών μαλλιαρών 
Ώς έφέτης διεξήγαγε τά; Ανακρίσεις κατά τού 
σχολείου Δελμούζου, δστις έδίδασκε τόν μαλλι
αρισμόν καί τήν Αθεϊαν, συνέταξε δέ το ιστο
ρικόν έκείνο παραπεμπτικόν βούλευμα, τ» 5 
ποιον άπεκάλυψε δλον τόν βόρβορον, έν τφ ό- 
ποίφ έσύρετο ύπό άντεθνικών διδασκάλων ή νε
ολαία.

'Αλλά καί διά τής κωμωοίας του « υ χορός 
τής ΜιχαλοΟς» έκαυτηρίασε τους μαλλιαρούς 
καθ' ών άλλως τε έπανειλημμένως έγραψε, bal 
έκείνοι Απεπειράθησαν διά τής πλαστογραψη- 
σεως νεανικών τινων στίχων νά τόν πειράξουν 
άλλά αί Ανόητοι παραμορφώσεις αύταί κατ:· 
δείχθησαν Ανίσχυροι προτού κεραννού τόν όποι
ον ή Θέμις διά τή; άτρομου χαιρός του έξετο- 
ξευσε κατ’ εκείνων, οί όποιοι έπέπρωτο Αργό 
τερον νά εγείρουν, θρασείς, τό μικρόν Ανάστη- 
μά των! Ή έπίθεσις τού Άμπελά κατα τών δή
θεν δημοτικιστών Αποτελεί έν έκ τών φωτεινο- 
τέρων σημείων τή; δράσεως του.

\ιά τά δράματά του άπεφάνθησαν έπανει 
λημμένω; οί κριταί τών διαγωνισμών, άνορες 
έκλεκτής μορφώσεως καί λεπτής καλαισθη
σία;. ’Εξήρον τά πλεονεκτήματα τού συγγρα- 
φέως μέ τοιαύτας κολακευτικάς εκφράσεις ώ
στε νά μή χρειάζεσαι νά προστεθή τι. Η πα- 
ράστασις άλλως τε αύτών άπέδειξεν δτι καί 
τοϋ κοινοϋ ή έντύπωσις ήτο έν άρμονίφ πρός 
τών έπαινούντων τήν γνώμην.

Ιίρό δεκαετίας είχε τό άτύχημα νά πίθο 
άπό μίαν περίεργον άσθένειαν, ήτις τόνέκρα- 
τησεν έγκλειστον έν τφ οίκψ, αύτόν τόν άειχ·· 
νητον, έχοντα μόνην άπόλαυσιν, τό συγγρά- 
φειν. Ώς άνταποκριτής τής ήμερησίας.Άντίαν 
τίδος» καί συνεργάτης τοΰ εικονογραφημένου 
περιοδικού της έγραφε πλεϊστα; Ανταποκρίσεις 
έσχάτως δέ ήσχολεΐτο εις έν δράμαδ περ είχεν 
•ύποβάλη είς διαγωνισμόν. Μέχρι τών ύστάτων 
ήμερων διετήρει άκμαίας τάςδιανοητικά- ουνά- 
μεις το , αί όποϊαι άποκλειστικώς έστρέφοντο 
είς τήν διμιουργικήν έργασίαν, εί; ήν είχε ά- 
φιερώση δλην του τήν ζωήν.
Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν παλαιοί συν- 
αγωνισταί, δ Πρύτανις τού Πανεπιστημίου καί 
πλείστοι Αντιπρόσωποι τών γραμμάτων ώς καί 
Σωματείων. Τό Διβικ. Συμβούλων τής Εται 
ρίας τών θεατρικών συγγραφέων» προσελθόν 
κατέθεσε, προσφωνήσαντος τού Μ. Α’.δϋ ρίκη, 
στέφανον δάφνης,περίτούςδέκαδέ σταυροί έπλαι- 
σίωσαν τό φέρετρόν του. Έν τφ ναφ τοϋ Αγ. 
Κωνσταντίνου έξεφώνησεν έπικήδειον ό διευθυν
τής τής «Πινακοθήκης» κ. Δημ. Καλογεροπου- 
λοο τόν όποίον Αναδημοσιεύομεν έκ τής έφημε 
ρίδός «Σκρίπ» καί δι’ ού χαρακτηρίζεται ή έν 
γένει δράσις τοϋ έκλιπόντος Αειμνήστου Ανδρός

«Διπλή δδυνηράύποχρέωσις—συνεργασία 3θτής 
είς τό στάδιον τών πνευματικών άγώνων καί 
έντολή τοϋ «’Εθνικού Συνδέσμου», τών Αρχών 
τού όποιου σθεναρώ; ύπερεμάχησες—μέ φέρει 
πρό τού φερέτρου σου διά νά σοί Απευθύνω τ»ν

αύτών προλήψεις.—Σαπφώ καί Λευκάτας. - 
Οί θυμελικοί έν τώ άγιολογίφ.—Έλληνες νο
μικοί ώς ποιηταί.—Τά έν ’Αδη δικαστήρια. 
—Τά κωδωνοστάσια έν Ζακύνθω.— Αί δυο 
Άταλάνται.—Ό όμφαλός τής γής.—“Ο Μανε
κέν Ρίς τών Βρυξελλών.—Τύπος λογίου (Σ 
Δε-Βιάζης).—Θέατρα καί διαζύγια.—Χίλιοι 
συγγραφείς ένός βιβλίου.—Τό μετά μίαν γεν- 
νεάν έορτολόγιον.—Τό άγρυπνον κώμα. —Παύ 
λος Καρρέρ.—Συμπτώσεις καί άλληλομιμή
σεις.—Μιά ώρα ύπό τήν γήν.—Ή έπιοημία τής 
ποσοστίτιδος.—'Ο Άρχιδούξ Σαλβατώρ. Ί ύ- 
χωσις δικομανίας,- Τό πρώτον λάφυρον—κλπ. 
’Εσχάτως είχε γράψη δέκα διηγήματα ίστορι 
κής τά περισσότερα ύποθέσεως, δημοσίευθέντα 
είς τήν «Είκονογραφημένην Άτλαντίδα».

'Η ξηρά άλλά πυκνή Αναγραφή τών έργων 
του είνε ό εύγλωττότερος έπαινος περί τοϋ έκ- 
λιπόντο; λογίου.Αί δάφναι αί όποϊαι κατά τούς 
Αγώνας τών διαγωνισμών καί κατά τόν εορτα
σμόν τής πεντηκονταετηρίδος του έν Ζακύνθφ 
τ<ϊ> προσεφέρθησαν,τά παράσημα τά όποια τώ 
άπενεμήθησαν, είνε ή δίκαια αμοιβή μιάς έργα 
αίας ενσυνειδήτου, ότρηράς, άφιλο κέρδους, πα
τριωτικής, κοινωνικής. Διότι δ Τιμ. Άμπελάς 
έδρασεν επωφελώς ώς Ιδρυτής τού «Παρνασ
σού» τού δποίου διετέλεσεν ’Αντιπρόεδρο; κατά 
τά πρώτα έτη τής συστάσεώς του, τής Ιστορι
κής καί Εθνολογικής Εταιρείας, τού« 'Ομίλου 
τών Φιλοτέχνων», τοϋ όποιου δίετέλεσε Πρό 
εδρος, ώς μέλος τής ’Αρχαιολογική; 'Εταιρείας, 
τής 'Εταιρεία; τών θεατρικών συγγραφέων, ής 
ύπήρξεν έκ τών Ιδρυτών, τοϋ «'Εθνικού Συνδέ
σμου» κλπ.

♦* *

Ή ζωή τού Τιμολέοντος Άμπελά ύπήρξε 
μία άνεξάντλητος πηγή ωραίων εμπνεύσεων, 
&' έζωντάνευε τό πϋρ τής μεγάλης του καρ
διάς Γλυκύς, εύπροσήγορος, έξωτερίκευε τά 
αίσθήματά του κάτά τρόπον έλκυστικώτατον. 
Ή άφήγησίς του ήτο χαρίεσσα, τό πνεύμα 
του εύστροφον. "Οσοι τόν άνεστράφησαν,διατη 
ροϋν μίαν ζωηράν άνάμνησιν τής εύχαρίστου 
συντροφιάς του.

Ό Άμπελάς έζησε κατά τήν έποχήν τού 
ρωμαντισμού- ήτο έκ τών τελευταίων Αντιπρο
σώπων του. Πιστός είς τάς εύγενείς καί αίσθη 
ματικάς παραδόσεις, διετήρησε παρά τήν πάρο
δον τών έτών άμείωτον τής Αγνότητα τοϋ 
αισθήματος, τό αύθόρμητον τοϋ πνεύματος. Δέν 
έπηρεάσθη άπό τά καινά δαιμόνια, άπό τήν 
έφήμερον διαφήμησιν, άλλ’ ένέμεινε είς τήν 
ώραίαν τοϋ παρελθόντος Ατμόσφαιραν. Διά τής 
γραφίδος του Ανεβίωσαν χαρακτηριστικά! φυ- 
σιογνωμίαι τοϋ παρελθόντος. Καί μέχρι; εσχά
των άπό τό φώς εκείνο τοϋ Αφθάστου μεγαλείου 
έφωτίζετο. Ήτο "Ελλην καί τό αίσθημα καί 
τήν σκίψιν. Ήτο συγγραφεύς αύτόφωτος.

Είς τοιοΟτον περιβάλλον' ζών ήγωνίσθη ύ 
πέρ τών Ιδεών του. Θιασώτης τοΰ καλλιεποΟ;
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ύστατον χαιρετισμόν.
Ζωή τόσον μακρά, δράσις τόσον πολυσχιδής 

καί τόσον φωτεινή, ώς ή ίδική σου, δέν είνεδυ 
νατό/ ούτε έν γενικωτάταις χάν γραμμαίς νά 
πλαισιωθούν είς τά στενά όρια ένός επικήδειου 
Αποχαιρετισμού. Ανήκεις πλέον είς τήν ’στο 
ρίαν τοΟ "Εθνους μας, ήτις συμπαθείς θά Αφιε- 
ρώση σελίδας διά τδ έργον σου, ώς Αδεχά- 
στου διχανιχοθ, ώς Ακαμάτου Ιστοριογράφου, 
ώς Αρχαίου δημοσιογράφου, ώς αίσθηματιχοΟ 
ποιητοΰ, ώς δαφνοστεφούς δραματικού συγγρα 
φέως, ώς εϊρωνος μεθυγράφου, ώς γλαφυρού 
Αφηγητοϋ. Τήν στιγμήν αύτήν, καθ’ ήν συνέχει 
ήμάς βαθύτατη συγκίνησις διότι Αποχωριζόμεθα 
ένδς σεβαστού καί πεφι)ημέ*ου συναγωντστοΟ, 
αίσθανόμεθα μεγα)είτερο τδκενδντό δποΐον άφί 
νεις, διότι δλέπομεν συγχρόνως Εξαφανιζομένην 
μαζί σου μία δλόχληρον έποχήν, μεθ' ής άρρή- 
χτως είχε συνδεθή ή δρασις σου, τό πνεύμα σου, 
τήν καλήν έκείνην έποχήν, καθ' ήν ήνθει τδ 
Αττικόν πνεύμα, δ άγνός λυρισμός, τδ πατρο 
παράδοτον ήθος. Είς δλας σχεδόν τότε τάς Εκ 
δηλώσεις καί τής πνευματικής χαί τής κοινωνι
κής κινήσεως έδρασες είςτήν πρώτην γραμ
μήν. ’Αεικίνητος τδ σώμα χαί τδ πνεύμα, Αγα- 
θδς τήν ψυχήν, ευφάνταστος τδν νούν, Αντιλή- 
πτωρ τού Καλού, ύπήρξες δ έμπνευστής καί ό 
πρωτεργάτης φιλολογικών χαί καλλιτεχνικών 
καί έπιστημονικών Σωματείων. 'Ορμητικός τήν

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Έν τφ κέντρφ τής Βουκοβίνας, είς μίαν έκ 

τών ώραιοτέρων τοποθεσιών τών Καρπαθίων ο
ρίων, Εγείρεται είς ύψος (->27 μ. τδ μοναστήρι- 
ον τής ΓΙούτνας. ’Ιδρυτής της ύπήρξεν δ ήγε- 
μών τής Μολδαβίας Στέφανος δ Μέγας (1457 
1504) τοΰ δποίου ή δευτέρα σύζυγος Μαρία Α- 
νήκεν είς τδν οίκον τών ίίαλαιολόγων. Τδ μο 
ναστήριον τούτο έκιίσθη ύπό 'Έλληνος Αρχι- 
τίχτονος, δνόματι Θεοοώρου, έπερατώθη δέ τό 
1470. Καί είς μέν τδ Εξωτερικόν του παρουσιά
ζει σήμερον όλίγα μόνον Ιχνη τής πρώτης μορ 
φής του, ένεκα τών Επανειλημμένων καταστρο
φών χαί άνοιχοδομήσεων άς ύπέστη. Ώς έχ θαύ 
ματος δμως διέσωσε πλούσια·/ συλλογήν εικό
νων, ίερών σκευών, ύφασμάτων καί άμφιων, ή 
τις έχει μεγάλην ιστορικήν καί καλλιτεχνικήν 
Αξίαν. Πρέπει δέ πράγματι νά όφείλωμεν χάρι- 
τας είς τόν γνωστόν καθηγητήν τού Πανεπιστη
μίου τού Ιασίου κ. Ταφραλή διότι κατέδειξε 
τήν σπουδαιότητα τής συλλογής ταύτης διά τήν 
ιστορίαν τής βυζαντινής τέχνης έν τφ σοφφ 
χαί λαμπρώς εικονογραφημένη) έργφ του l.e 
tresor bvzantin et roumain <1ιι nionastere de 
Poutna. Paris 1926. Δύο τόμοι.

Τδ πολυτιμώτερον μέρος τής συλλογής Απο- 

Εμπνευσιν,πολυγραφώτατος χαί πολυίομων, διέ
γραψες μίαν φωτεινήν τροχιάν είς τδ στερέωμα 
τού πνευματικού δρίζβντος τής ά·'αγεννηθιίσης 
'Ελλάδος,είς τδδποίονάλλωςτε όλίγοιέσελάγιζαν 
πρώτου μεγέθους Αστέρες. Άλλά καί έν αύτφ 
άκόμη τφ γήρατι δέν σ’ άπέλιπεν ή Μούσα. 
Καί κατά τήν μακράν δοκιμασίαν, καθ’ ήν τδ 
σώμα ήτο δέσμιον νόσου Ανιάτου. έθυες είς τδν 
βωμόν, έπί τού δποίου έλαμπύριζε τδ άνέσπε- 
ρον φώς τής ’Ιδέας. Καί τότε μόνην Απόλαυσιν, 
μόνην παρηγοριάν, είχες τήν συγγραφήν. Άφί- 
νεις μίαν έργασίαν πλουσιωτάτην, ήν δέν θά πα- 
ρίδη βεβαίως δ ευσυνείδητος μελετητής τής κύρι
ον.Κατέρχεσαι είς τδν τάφον, πολύτιμε φίλε, μέ 
τδν στέφανον τής δικαιοσύνης, τόν δποΐον κο
σμούν τά άνθη τού Έλικώνος. Πριν ή στυγνή 
χειρ τού θανάτου σ’ έγγίση, άλλαι χείρες, 
τών Μουσών, έσκόρπισαν έπί τού Εμπνευσμέ
νου μετώπου σου φύλλα δάφνης Αύτχ σέ συν
οδεύουν καί νεκρόν, ραντισμένα μέ τά δάκρυα 
εκείνων οί δποίοι σέ ήγάπησαν χαί σέ έξετίμη 
σαν. Λέν είνε Ανάγκη νά έύχηθώ τήν 
μνήμην σου αίωνίαν. Διά τών πολυμόχθων Αγώ
νων σου, διά τών ωραίων έργων σου τήν Εξη- 
σφάλισες. Μία ζωή ιίισάν ή ίδιχή σου, ζωή 
πνευματική, φυγαδεύει τόν όλεθρον, έκμηδενί · 
ζει τήν λήθην. Ό θάνατος δι’ έσέ είνε ζωή. 
Χαϊρε I»

τελούσιν Αντικείμενα καθαρώς βι.ζαντινήςπροε- 
λεύσεως. Τούτο Εξηγείται, άν Αναλογισθή τις !- 
τι ή σύζυγος τού ίδρυτού τής μονής Μαρία ύ
πήρξεν Έλληνίς. Ό πατήρ της Οΰλούβεης Ανε
ψιός τού τελευταίου αυτοκράτορος τής Ί’ραπε- 
ζούντος Δαβίδ κατώρθωσε νά ίδρύση μικράν ή- 
γεμονίαν εν Κριμαία μέ πρωτεύουσαν τήν πό
λιν Μάγχοπ, Αναγνωρίσας τήν Επικυριαρχίαν 
τού χάνου τών Ταρτάρων. Έπί τού υίοΟ του δ
μως καί διαδόχου του ’Αλεξάνδρου, οί Τούρκοι 
κατέλαόον χαί κατέστρεψαν τήν πόλιν ταύτην 
τό 1476 έν τή μονή τής Πούτνας σώζεται δ τά
φος της. Ούδεμία οέ ύπάρχει Αμφιβολία δτι ή 
Μαρία αύτη ίφερεν είς τήν Μολδαβίαν τά πε 
ρισσότερα τών βυζαντινών Αντικειμένων τής 
Πούτνας, τά δποία ή οίχογένειχ της θά είχε 
διασώση έκ Κωνσταντινουπόλεως ή έχ Τραπε 
ζούντος πρδ τής άλώσεως τών δύο τούτων πόλε 
ων. Άλλ’ έχ τών Αντικειμένων τής Πούτνας καί 
έκείνα Ακόμη τά δποία κατεσκευάσθησαν έν 
Μολδαβϊφ δεικνύουσι μεγίστην τήν έπίδρασιν 
τής βυζαντινής τέχνης· δ κ. Ταφραλή μάλιστα 
ύποθέτει δτι έπ’ Αφορμή τοΰ γάμου τής Μάρίας 
θά μετηνάστευσαν είς τήν Μολδαβίαν Έλληνες 
τεχνίται οίτινες μετέδοσαν έχει τάς μεθόδους 

των καί ούτω συνετέλεσαν είς τήν Εχει άνθησιν 
τών τεχνών τής χρυσοχοΐας, τής ύφαντουργίας 
καί τού κεντήματος.

Καί ή μέν συλλογή τών εικόνων, ών αί πλεί 
σται είναι μολδαβικής προελεύσεως. δέν παρου
σιάζει μέγα ένδιαφέρον διά ιήν ‘Ιστορίαν 
τής Βυζαντινής Τέχνης. Περισσότερον έν 
διαφέρον παρέχει ή συλλογή ίερών σχε·ών 
αύτη δέν Αριθμεί μέν Αντικείμενα καθαρώς 
βυζαντινής προελεύσεως Αλλά περιέχει 
σειράν μολδαδικών Αντικειμένων τού 1ST', 
αίώνος, Επί τών δποίων ή έπίδρασις τής βυζαν 
τινής τέχνης είναι καταφανής. Τά Ιερά ταΰτα 
σκεύη (ριπίδια, κανδήλαι, παναγιάρια, κρατή
ρες, δίσκοι, εύαγγελιάρια μέ πολυτελή δεσί 
ματα) φέρουν Εκαστον τό Ετος κατά τδ όποιον 
κατεσκευάσθησαν.

Τό καύχημα δμως τής μονής τής ΙΙούτνας εί 
ναι ή συλλογή βυζαντινών καϊ μολδαδικών χεν 
τημένων ύφασμάτων τοΰ ΙΔ'. χαί ΙΕ1, αίώνος. 
Δικαίως δ κ. Ταφραλή λέγει δτι ή σύλλογή αύ

Σ Η Μ Ε /
Ακαδημία. ’Αθάνατοι φαρμακοποιοί. — Λύο 

Ίωβιλαΐα ιστοριογράφων. -Παπάς χωρίς 
ράσα, άλλά μαλλιαρός.—Τό Πανε- 

πιστήμιυν Θεσσαλονίκης,—Βα
λεντίνο και Βαλέντσια.

Άπεχτήσαμεν Επί τέλους ’Ακαδημίαν καί 
μετά έξάμηνον Απειλείται τό κλείσιμόν της. 
Ήτο πνευματικόν τέκνον τού χ. Αίγινήτσυ, ή 
πατρότης δ’ όφείλεται είς μίαν ύποχρέωσιν ήν 
είχομεν Αναλάβη διά λόγους διεθνείς, Αφού μο 
νον τά Εχοντα Ακαδημίαν Κράτη θά ήδύναντο 
Επιστημονιχώς νά ύπολογισθώοιν. Τδ βέβαιον 
είνε δτι ή ’Ακαδημία δέν ίδριθη ώς Λογο
τεχνικόν σώμα, δπως έν Παρισίοις, Αλλά ώς 
Επιστημονικόν ίδρυμα. Διά τούτο είσήλθον έν 
αύτφ μηχανικοί, γεωλόγοι καί φαρμακοποιοί, 
μαλλιαρό1, καί Κουρεμένοι, παρελήφθησαν δέ— 
πλήν δύο — οί άνθρωποι τών γραμμάτων. Καί δ 
αριθμός δέ—39 (!)—συνετέλεσεν ώστε νά μειω- 
θή ή έντύπωσις, ήτις έπεβάλλετο κατόπιν πό
θου ήμίσεως αίώνος, καί κατόπιν επανειλημ
μένων Αποπειρών.Άς εύχηθώμεν δπως μή κλεί- 
ση τδ έπί τόσας δεκαετηρίδας μάτην Αναμένον 
σοφούς καλλιμάρμαρον μίγαρον. Μία μεταρρύ
θμισή Επιβάλλεται, ώστε νά ίκανοποιηθή ή λο
γοτεχνία καί νά ύποστοΟν κάποιαν Αβαρίαν αί 
φυσικομαθηματικοί Επιστήμαι, διά νά Επέλθή 
κάποιον ίσοζύγιον.

*. *♦
Μία έπέτειος γεννήσεως ένδς λογίου έπέρα 

τη είναι μοναδική έν τφ κόσμφ. ‘Η μεγάλη της 
σημασία διά τήν ιστορίαν τής βυζαντινής τέ
χνης συνίσταται άφ’ ένός είς τήν σπανίαν ώ 
ραιότητα τών Αντιχε* μένω·/, Αφ’ Ετέρου δέ είς 
τό γεγονός δτι τά περισσότερα έξ αύτών φέρουν 
τό Ετος τής κατασκευής των, τούθ’ δπερ δίδει 
σπουδαίαν χρονολογικήν βάσιν διά τήν μελέτην 
τής έξελίξεως τής τέχνης καί διά τόν καθορι 
σμόν τής έποχής άλλων όμοιων Αντικειμένων. 
'Η συλλογή περιέχει ίερά άμαια (Επιτραχήλια, 
ώμοφόρια, ωράρια, έπιμανίκια, φελόνια καί 
διάφορα κεντημένα ‘ύφάσματα, χρήσιμα πρδς 
διακόσμησιν τής λατρείας. Τδ τέταρτον περί
που τών Αντικειμένων τούτων εϊναί χαθαρώς βυ
ζαντινής προελεύσεως, τά ύπόλοιπα κατεσκευ- 
άσθησαν έν Μολδαβία, Αλλ' είναι πισταί Απο
μιμήσεις βυζαντινών προτύπων, τών δποίων Ενί
οτε διέσωσαν καί αύτάς τάς έ?ληνιχάς έπιγρα- 
φάς. .

ΜΙΧΑΗΛ Θ. ΔΑΣΚΑΡΙΣ

Ω Σ Ε I Σ
σεν σχεδόν Απαρατήρητος.ήτιςανέζούσενούτοςείς 
άλλο Κράτος, θά έπανηγυρίζετο. Ή έβδομηκον- 
ταπενταετηρίς τού άχαμάτου ιστοριοδίφου καί 
χαριτωμένου θυμοσόφου κ. Δ. Γρ. Καμπούρο- 
γλου. Αύτός δ άνθρωπος ό βραχύσωμος, άλλ’ 
υψηλός τήν σκέψιν, ό σοφός διά τάς Ανασκα- 
φάς Ας έκαμε όχι μέ τήν Αξίνην, άλλά μέ τδ 
σκύψιμο έπάνω είς χειρόγραφα χαί παλαιά 
έντυπα, ί άνθρωπος ποΰ μέ τούς στίχους του 
είς τά νεανικά του χρόνια, μέ τά θρύψαλά του 
είς τήν μέσην ηλικίαν καί τά Αναδρομικά ση- 
μειώματά του είς τήν πρεσβ υτικήν προεχάλεσε 
τδ ενδιαφέρον, κατέδειξε μίαν Ανθηρότητα τού 
πνεύματος, ήτις συνοοευομένη μέ τήν Αχμαιό- 
τητα τοΰ σώματος ύπόσχεται γόνιμον τήν πα
ραγωγήν χαί άλλων πνευματικών τέκνων.

Υ. Γ. *() κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλους <δέν> 
είνε ’.Ακαδημαϊκός.

-+ ·♦

Καί έν άλλο Ίωβιλαίον, Ιστοριοδίφου, 
Επίσης παρήλθε καί αύτό έν σιγή. Ή πεντη 
κονταιτηρίς τής έργασίας τού Ακάματου Εν Ζα 
κύνθφ Ιστοριογράφου κ. Σπ. Δέ Βιάζη. Ό,τι 
είνε ό κ. Καμπούρογλους διά τήν Αττικήν, 
είνε δ κ. Δέ Βιάζης διά τήν ’Εππτάνησον καί 
ίδίφ τήν Ζάκυνθον χαί Κέρκυραν. Καί αύτδς 
διήλθε -tfdv βίον κύπτων διαρκώς είς χειρό
γραφα, Αντλών πληροφορίας, συλλέγων ύλιχόν, 
διαφωτίζω·/ καί συγγράφων. Είναι Ασυστημα- 
τοποίητος ή έργασία τ·υ, άλλά πολύτιμος διά 
τδν Ερευνητήν τού μέλλοντος δπως δέ τών πε
ρισσοτέρων έν Ελλάδι, σκορπισμένη είς έφη-
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θνικόν έργων των ύπό τήν σκεπήν μιας Κυβερ- 
νήσεως Υπηρεσιακής». ’Εννοείται δτι η κατα 
τοιοϋτον σκανδαλώδη τρόπον διορισθησόμενοι 
θά άπολυθοΟν άπό μίαν νόμιμον Κυδέρνησιν 
καί... έπεται συνέχεια' 'Η Άνωτάτη Εκπα.- 
οευσις εισέρχεται πλησιστιος είς τήν συναλ
λαγήν χάρις εις τούς μαλλιαρούς.

Μέγας θρήνος! Τό σπουδαιότερον καλλιτε 
•/νικάν γεγονός ύπήρξεν δ θάνατος τοΟ «γόητος» 
τοΰ κινηματογράφου, τοΰ ώραίου Ροδόλφου Βα
λεντίνου. Άπέθανεν είς τήν Ακμήν τού βο
διού του, τής ώμορφιάς του. Ποτέ άνθρωπος δέν 
έκηδεύθη μέ τόσην κοσμοσυρροήν, ώστε να γίνη 
κατά τοΟ πλήθους έπέλασις ιππικού. 
του περιπετειώδης·ήρχισε άπόγκαρσονι χαί ίγι- 
νεν ένδοξος καί βαθύπλουτος Δόν Ζου«ν 
πρωταγωνίστρια ηύτοχτόνησε άμα έμαθε τον 
θάνατόν του άλλη ήκολούθησε βαρυπενθής. 
άπαρηγόρητος, ώς χήρα, τδ φέρετρον, ή πρώην 
σύζυγός του έκλαιε, ή μνηστη του ωλοφυρετο 
Άλλά μόνον αύτά ; Αί γυναίκες του Παλα.,υ 
χαί Νέου κόσμου άπό τής δεκαέτιδος παίδ.- 
σκης μέχρι τής παρηκμαχυίκς γεροντοκόρης 
Εξίπεμψαν στεναγμούς διά τόν θάνατόν του. 
Βαλεντίνο έλεγαν καί έν άχ! βαθύ έξηκοντ ,ετο. 
Καί Εκείνα·. έκόμη τδν έθρήνησαν, δσαι δέν τον 
είχαν ίδή καθόλου παίζοντα. Κα’. ήρχισε κατό
πιν ή άναγνωσματοποίησις τοϋ «γόητος».

Καί τώρα; Μία παρηγοριά Απομένει. Λ άνα 
φανή νέος Βαλεντίνο, δηλαδή Ενας ωραίος Διώ
ν τό παίξιμόν του δέν ήτο τόσον Εξαιρετικόν. 
'Η φήμη του ώφείλετο είς τήν εύγραμμίαν του 
προσώπου του, τό όποιον είχεν δψιν άρχα.ου 
“Ελληνος. Τήν στιγμήν ποΰ γράφω, άναγγέλε- 
ται δτι πολλοί έχοντες τά προσόντα 
προαλείφονται πρός κατακτησιν τής οθόνης 
καί τών γυναικείων καρδιών. Ας ευχηθώμε 

£?ς τούς ύποψηφίους γόητας Επιτυχίαν, κέροη 
Αμύθητα καί κατακτήσεις άνωδυνους.

Άλλά μόνον ό Βαλεντίνο μάς έτυράννησε μέ 
τον θάνατόν του; Λέν ύστέρησεν ή Βαλέντσια. 
Αύτή μάλιστα κατά τρόπον πολύ ένοχλητικω 
τερον. Κάθε χρόνον θά γίνη καί Ενα τραγούδι 
τής μόδας,τόόποίον θά Ακούεται άπδτν)ν χαραυ
γήν Εως τάς μεσάνυχτα παντοΰ είς τά θέατρα, 
είς τά σπίτια, είς τούς δρόμους, εις τα ταβερ- 
νεία, μέ ορχήστρας, μέ πιάνα, με ρομο.ας. Ηα 
τό τραγουδούν οί δανδήδες καί οί λοϋστροι, αί 
διπλωματούχοι καί αί δακτυλογράφοι, τά μωρά 
καί αί πενθεραί, οί άσδεστοχρίσται καί οί νεω- 
κόροι. Ή Μπαγιαντέρα, δ «Έρως χρόνια δέν 
κυττά», ή Μπανάνες, τδ «Σφίξε με», ή Ζιγκο- 
λέτ, ό Λέανδρος μέ τήν σειράν του καθένα — 
έκυριάρχησαν έπί τών Ακουστικών μας τυμ
πάνων δικτατορικώς. ’Επίσης ή Βαλέντσια ως 
χορός είνε προκλητικότατος. Τήν στιγμήν ποΰ 
γράφω ξεφωνίζω κ* έγώ, χωρίς νά θέλω: «Βα- 
λέντσΐα>1 ΑΑΦΝΙΧ

μερίδας, περιοδικά, ήμερολόγια, είς φυλλάδια 
έξηντλημένα. Εύτυχώς ί Ιδιος διά νά μη ,άφη- 
ση νά χ»θή ή ίργχσία του, είχε τήν θρόνοι αν 
νά έκδώση πρό έτών κατάλογον τών δημοσιευ
μάτων του, δστις δχι μόνον θά διευκολυνη τους 
ιστορικούς, άλλά καί τόν βιογράφον του. II 
άναγραφή αύτή τών έργων του είνε ή ευγ/.ωτ 
τοτίρα ένδειξις τής μετριόφρονος δσον κα'. άνε- 
ξαντλήτου συμβολής του,τής Αξιοσημείωτου άπό 
Ιστορικής ίσον κα Εθνικής άπόψεως, εις την 
'Ελλ. Γραμματολογίαν. Κα'. δι’ αυτήν δ συμ
παθής συγγραφεύς είνε άξιος Αληθούς εύγνω 
μοσύνης.

Αί ύπουργικαί μεταβολα’. κατήντησαν τόσον 
συχνά!, ώστε ήμπορεί νά τάς ό/ομάση κάνεις 
κινηματογραφίκάς, άφοϋ μάλιστα αί πλεΐσται 
όαείλονται είς... κινήματα. Άπό τδ Ί πουργ.ε’.ον 
τής Παιδείας πόσοι υπουργοί δέν παρήλασαν! 
Τδ ρεκόρ δμως τοΰ πολιτικού τυχοδιωκτισμοί) 
έχει ένας μαλλιαρός, ιατρός ουρολόγος κα’. ού 
ρολόγιος. Γέννημα κα’. θρέμα τής έν Κων ζει 
μαλλιαρής παραφυάδες—άς τήν όνομάσωμεν 
οΰτω Αφοϋ πρόκειται περί τριχοφυΐας— αθρη- 
σκος καί άγλωσσος, ώ; δπουργδς δέν ώμίλησεν 
καθόλου, διέπραξεν δμως δσα ούδε’ς τών προ 
κατοχών του. Έπίβη δικτατορικώς τοΰ υπουρ
γείου τής Παιδείας κα'.—ώ; Παπάς—τών Ορη 
σκευμάτων.Δέν γνωρίζω αν έχη ραπτίσει τά τε
κνά του-διότι τούτο ήμφισδητήθη ε’νε γεγο
νός δμωςδτι εκλόνισεν έκ βάθρων,άμα τή συστα 
σει του, το Πανεπιστήμιον τής Θεσσαλονίκης 
δι’ άθρόας άπολύσεως ίκανωτάτων καθηγητών, 
τών πρώτων οιορισθέντων, ενός Χατ,ιδακι, 
ένός Καρολίδου, ένός Γσούντα κα’. άλλων έκλε 
κτών επιστημόνων. Έπανέφερε τούς μαλλια
ρούς εν τφ Ύπουργείφ κα’. Μαρασλείφ, άντε- 
κατέστησε τδ'Εκπαιδευτικδν συμβουλιον καί... 
Άλλ' είνε περιττόν ν' άναφέρη τις καί άλλα 
πραξικοπήματα.Καί άφού έσώρευσε έρείπιακαί 
έπανέφερε τούς πύξ λάξ έκδιωχθέντας άλλοτε 
μαλλ'.αροκομμουνιστάς... έτράπη είς φυγήν. Λ 
τυχώς τά ίχνη τά άθλια πού άφήκεν, δέν άπέ 
σδεσεν ό διάδοχός του,δστις κατέστη αίχμάλω 
τος τών μαλλιαρών ύπαλλήλων.

Άπδ τά σφοδρότερα πλήγματα κατά τής 
πρωτευούσης τής Μακεδονίας ύπήρξεν ή ύπο- 
νόμευσις τοΰ Ιΐανεπιστημίου της. Είς τήν άρ 
γήν τοϋ Ακαδημαϊκού έτους μεταρρυθμίζει 
τδν κανονισμόν, καταργεί τάς σχολάς πλήν 
μιας, Απολύει διά μιας μονοκονδυλιάς τούς κα 
θηγητάς, ώς νά ήσαν τελωνοφύλακες καί πρός 
έμπα-.γμδν καταρτίζει μίαν Επιτροπήν άπδ τούς 
μαλλιαρούς καθηγητάς τής φιλοσοφικής σχολής 
—είς ήν διαμαρτυρόμενον περιέλαβε καί τδν κ. 
Μενάρδον ίνα μείωση τήν κακήν έντύπωσιν 
καί έμαγειρεύθη ή φουρνιά τών νέων καθηγη
τών Είνε λυπηρόν, άπογοητευτικδν τδ θέαμα. 
Ή Μακεδονία δυσφορεί, οί ξένοι μάς γελοΰν, 
οί φοιτηταί διαρρέουν πρός τάς 'Αθήνας χαί οί 
μαλλιαροχομμουνιστα’. έξαχολουθοΟν _τό αντε

Ν ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Ζ
Τά Αθηναϊκά θέατρα

Έν δράμα έξηγμένον έκ μυθιστορήματος 
τοΰ Αγγλου Σέλντον το «Ρομάντσο», έκρά- 
τησεν έπί σειράν Εβδομάδων τό πρόγραμμα τών 
«Διονυσίων». Ή κ. Κυβέλη [μέ τό κρινολίνον) 
καί ί κ. Δενδραμής (μέ τήν ρενδιγκόταν τού 
παστορος) συνετίλεσαν ώστε τό έργον ν’ άρέση 
Ό πρόλογος καί έ Επίλογος μέ τό μελαγχο
λικόν σκιόφως των ε’νε ή μόνη δικαιολογία τοΰ 
τίτλου. Ό ρωμαντισμός Εγχέεται είς μίαν άνά- 
μνησιν, ήτις είς τάς διαμέσους πράξεις ζωντα
νεύει καί Εξελίσσεται κατά τρόπον ήρεμο-, καί 
εύχάριστον. ‘Υπήρξε ή μεγαλειτέρα Επιτυχία 
Εφέτος τοΰ δράματος.

/ Ώς πρός τήν κωμφδίαν, τό ρεκόρ έχει τό 
• Μοντέρνο σπίτι·, τοΰ κ. Μωραίτίνη, ύπερόάν 
τήνεβδομηχοστήν πέμπτην παράστασιν.Όκ.Άρ- 
γυρόπβυλος καί ό κ. Χέλμης έδωσαν, άν καί μέ 
κάποιαν δόσιν υπερβολής, Επιτυχείς τύπους. 
Ιό Μοντέρνο σπίτι είνε μία χαριτωμένη σάτυ- 
ρα κατά τής νεομανίας καί τών νέων ηθών καί 
νεωτεριστικών τάσεων τής συγχρόνου κοινω
νίας Μολονότι δέ πρόκειται περί κωμωδίας, 
zi τέλος είναι ονειρώδες, συγκινητικόν μέ τήν 
καντάδαν τών περασμένων χρόνων κάτω άπό 
τό παράθυρο·/ ’Εκείνης.

Άπό τάς Επιθεωρήσεις, i «ΙΙαπαγάλος,ήτο/ 
ή θεαματικωτίρα όχι μόνον ύπό έποψιν ιματι
σμού καί σκηνογραφιών, άλλά καί γυναικεί
ων σωμάτων, ήμιγύμνων. 'Υπό έποψιν πνεύμα
τος έπασχεν, δπως καί άλλαι συνάδελφοι της 
άπ^ αναιμίαν. Είς τήν έπιθεώρησιν καθιερώθη 
καί το μπαλλίτο, τό όποιον άποτελεΐ τό έλχυ- 
στιχώτερονμίρος μέ τούς πλαστικούς χορούςτου. 
II κορυφαίαΒιεννέζα Reciiis ήτο μία λαστιχέ- 

νιακοΰκλα,μέ Ειαχαμόγελο μοναδικής χάριτος. 
Είνε άξιοσημείωτοςήπρόοδος ήτιςσυνετελέσθη 

πρός τιμήν τών Έλληνίδων ηθοποιών, αί όποί- 
at χωρίς καμμίαν συστηματικήν προπόνησιν 
καί χωρίς ειδικήν σχολήν χορού έγινεν χορεύ 
τριαι ΊΙ άντίληψίς των, ή φυσική χάρις, ή 
κομψότης των ίδου ή Εζήγησις.

Άπό τάς όπερέττας, ή <Χαλιμ<2» ώς θέμα 
υπόσχετο πολλά Άλλ’ή ύπόθεσις πενιχρά ή 
μουσική μονότονος, ύπερβολικόν δέ τό πα'ξιμον 
τού χ. Οικονόμου. Οί ηθοποιοί προσέθεσαν ίδι 
κα των Αστεία, παρά τάς διαμαρτυρίας τού συγ
γραφέως. Ώς έμφάνισις άνωτέρκ ύπήρξεν ή · 
όπερέττα τοΰ «Ίντεάλ» μέ τήν δημοφιλή κ.Λα- 
ουταρη.

Αί περυσιναί προσπάθειαι τών Νέων Εσυνε- 
χίσθησαν.Έφέτοςείς τό Κυβέλειον έδωσε σειράν 
παραστάσεων θίασος ερασιτεχνικός ύπό την 
διευθυνσιν τής δεσπ. Χαλκούση καί τού χ. Μού 
σουρη. Αύτό άπετίλουν τά δύο πρωταγωνι 
στοΰντα πρόσωπα χαί έπ’ αυτών έστηρίχθη ί

θ-ασος. Η ο. Χαλχούση έχει χαρίσματα σκη
νικά μολονότι δέν τήν βοηθεί τό άνάστημα ή 
φωνή της είνε θερμή, συγχινεί, παίζει χωρίς 
υπερβολάς, είνε κάτοχος τοΰ ρόλου της, ψυχο
λογεί ίπαρκώς. Ο κ. Μουσούρης έχει μίαν 
ώραίαν καί ευγενικήν έμφάνισιν, μελετημένος, 
με Εξάρσεις Ενίοτε Επιτυχείς. Ή δ. Παπαδάχη 
ήτις μιμείται τήν χ. Κυβέλην καί ή δ. Map 
σεχλου μέ μίαν φυσικότητα δλως άνεπιτήδευτον 
παίζουν έπίσης πολύ καλά.

Ό θίασος Επεδίωξε νά Εμφάνιση νέα έογα. 
Ηρεσαν πολύ τά * Άρραδ'ονι,άσματα τού χ 

•Μπόγρη, δστις Εξελίσσεται Εξ δλων τών νέων 
συγγραφέων, άρκετά ίκχνοποιητικώς. Έ- 
δ^θη καί εν νέον έργον παλαιμάχου, τού κ, Ξε 
νοπούλου, δστις κατά καθιερωθεΐσαν άπό έτών, 
άνελλιπώς τηρουμένην, συνήθειαν έδωσε καί 
νέον έργον θεατρικόν, Εκ μυθιστορήματος του. 
δπω; συνήθως, μεταποιη ίέντος είς δράμα - τήν 
‘ Λνχδ:'5μένην». Έχει πολλάς άνχλογίας μέ 

‘Φω^ινήν Σάντρη·. Έλειπεν δμως ή 
Κυβέλη.

ΙΙερί τά τέλη Όχτωΐρίου λήγουν τά θεατρι
κά συμβόλαια καί παρετηρήθη £φέτος τό δυ- 
σαρεστον, δτι δλα σχεδόν τά θέατρα θά μετά 
οζηθοΰν τόν χειμώνα είς κινηματογράφους. Τό 
θέατρον τών σκιών κατεβρόχθισε τό θέατρον 
τής φωνής Μάτην διεμαρτυρήθησαν οί ήθο 
ποιοι, c> σκηνοθέται, οί θεατρικοί συγγραφείς. 
Αλλαι μεν αί βουλαί αυτών,άλλα δμως κελεύει 

τό Αθηναϊκόν κοινόν, θέλει τόν χειμώνα τό 
σκότος, τήν κεκορεσμένην έξ άναπνοών άτμό· 
σφαίραν, τόν Βαλεντίνον, τόν Μουζοΰχιν, τήν 
— υανσον, τήν Αύα ντέ ΙΙοΰτι χαί λοιπούς άρσε- 
νι,χοΐ.ς χαί θηλυκούς άστέρας, οί όποιοι διά νά 
λαμψουν πρέπει φυσικά νά ύπάρχη σκότος.

Ν Ελληνική τέχνη εν Παρισίοις,

’Εγκατεστημένος άπό Ετών ό κ. Κ. Αημη- 
τριάδης εργάζεται πάντοτε Τό τελευταίον έργον 
του είνε ό . \·σκοβόλος» στηθέν Εν Ν. Ύόρκη 
εί: τόν Κεντρικόν κήπον πλησίον τού Μητρο- 
πολιτικοΰ Μουσείου. Έό .ρή ΐη είς τήν πόλιν 
ύπό τοϋ κ Κεχαγιά. ΌΔισζοβόλος όβραβεύθη 
κατά τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας εν Παρισίοις. 
Τό άγαλμα όρειχάλκινον, έπ’. βάσεως Εκ γρα
νίτου παριστά άθλητήν χαθ’ ήν στιγμήν ρίπτει 
τόν δίσκον, 'Η στάσις είναι θαυμασία, Ενθυμί
ζει δε ή τεχνοτροπία τά έργα τής κλασικής έ- 
-'Ζή: Τό άγαλμα τού χ. Δημητριάδου έχρί- 
θη ω; έ’ν έκ τών ώραιοτέρων έργων τής νεοελ
ληνικής γλυπτικής. Ό χ. Δημητριάδης είχεν
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συμπάθειαν, άλλά καί έκτίμησιν διά τάς τε
χνικά; Αρετάς των. Π.έκθέσει έφέτος έν Παρισίοις ένα γυναικεΐον 

κορμόν μέ πολλήν έκφρασιν έν τή κινήσει.
Γλύπτη; νεωτεριστής δ κ. Μιχ. Γομπρος, 

4π4 ικανού χρόνου διαμένω·? έν Παρισίοις πα- 
ρήγαγε έργα Αξιόλογα. Είνε ρεαλιστής. Έξαί- 
ρεσιν έν τούτοις Αποτελεί έν γυμνόν γυναικός. 
έχτεθέν είς τό Salon des Tuileries.

Ό κ. Ε. Καβάκος ε’.νε Από τούς Έλληνας 
καλλιτέχνας δ γνωστότερος έν ’Αμερική- Δια 
τρίβει ή?η έν Παρισίοις. Αί «ΌρχηστρΙδες» 
του χαί ή προτομή τοΰ χ. Κοφι.ά χαραχτηρί- 
ζουν μίαν Αξιοσημείωτο'? τέχνην.

•Εχ τών έν Παρισίοις 5ιαμε·?όντων ζωγρά
φων Αξίζουν ιδιαιτέρας μνείας ό χ. Γρίβας, δυ- 
νχτός καλλιτέχνης δν θα ένθυμοϋνται οί’Αθη
ναίοι έχ τή; έν τώ «Παρνασσφ» περισυνής έκ- 
θίσεώς του, χαί δστις Αφίκετο εΐς Αθήνα; 
χαί πάλιν, δ χ. Ιζαϊλώφ θαλασσογράφος, δ 
χ. Πετροχόχχινος διαχρινόμενος διά τήν ειλι
κρίνειαν. δ χ. Κ. Πάγκαλος φυσιολάτρης κο- 
λορίστ, δκ. Π. Ι’οδοχανάχη; δεξιοτέχνη; είς 
τήν έχτίλεσιν μέ θερμότητα είς τόν φωτισμόν, 
δ χ. Μεζίχης ΰδχτογράφος χαί λεπτός σχεδια
στής, ί χ. Κυριάκό; δυνατό; εί; τό φώς, ή χ. 
Μαύρου-Σορέλ τοπειογράφος, οί χ. χ. Τσοΰχλος 
χαί Βασιλιχιώτης, δ πρώτος προσωπογράφος 
ό δεύτερος παρέχων πολλάς έλπίοα; οιά τήν 
νεχράν φύσιν, δ χ. Άναπολιτάχης ζωγράφος 
χαί γλύπτης, οί χ. χ. Άργυριάδης χαί Δώρη; 
Ασχολούμενοι είς τήν διαχοσμητιχήν τέχνην.

υ χ. Μιχ. ΟΙχονόμου κατά τό παρελθόν φθι
νόπωρο·? είχεν έλθη εί; Αθήνας, έχ τών ζωγρά 
φων δέ οίτινες διωργάνωσαν εκθέσεις χατΑ 
τήν περισινήν περίοδον, ένεποίησεν έξαιρετιχήν 
έντύπωσιν, Ό χ Οικονόμου έξέθεσε πολλαχις 
έν Γαλλίφ χαί Άγγλίφ, έργα του δ’ έχουν τά 
Μουσεία Λουξεμβούργου χαί Όράγγήί- Άλλ 
αν αύτό φανερώνει τήν Αξίαν του, ήμάς κυρίως 
ένδιαφίρει ή Ελληνική, ούτως είπεΐν, έργασία 
του, ή έν 'Ελλάδι γενομένη, ή τήν Ελλ. φύσιν 
ΑποτυποΟσα. Καί οί πίναχές του αυτοί, πιστο
ποιούν δτι παρέμεινενΈλλην δ ζωγράφος. Μία 
ποίησις,μία γαλήνη τοΰ; διαπνέει. Ε’.νε οε χαί 
Από τεχνικής Απόψεως Ανώτεροι τών ξένων το
πείων άτινα Απεικόνισε. Τά'Ελλ έργα του Απο- 
τυπούν τήν ώραίαν φύσιν τής πατρίδος του 
ήξεύρει όχι μόνον νά έχλέγη τοποθεσίας, Αλλά 
χαί χατχλλλήλους πρός τά; ψυχιχάς του δια
θέσεις ώρας. Ό Πόρος, ή Μαχεδονία, τά Μέ
γαρα ή ’Αττική (Μπογιάτι—Γλυφάδα—Δαφνί) 
παρουσιάζονται μέ μί« ειλικρίνειαν, έμπνέουν 

Τά Ελληνικά Γράμματα έν Ιταλία

Εί; την «’Εστίαν» έδημοσιεύθη υπό ]^ν τί
τλον «Ο! συγγράφει; μας έν ’Ιταλία» ή εξής 
έκ Ρώμης Ανταπόκρισις : «

< Αί προθήκαι τών Ρωμαϊκών βιβλιοπωλείων 
δέν ε’.νε συνηθισμένα·, νά φιλοξενούν 'Ελληνας 
συγγραφείς. 'Εννοώ τού; νεωτέρους, οιότι τους 
Αρχαίου; Οά τούς ίδήτε νά φιγουράρουν καί εί, 
τά πλέον παραμερισμένα καρροτσακ·α Ανάμε 
σα εί; πολυποίκιλα καί συνήθως λαθρόβια ρω 
μάντσα. Χθές έν τούτοις, μοΰ έπεφυλασσετο 
μ<α ευχάριστος έκπληξις. Είς έν Από τα κεντρί 
κώτερα βιβλιοπωλεία. Αντίκρυσα αίφνης, τοπο- 
ϊετημένον είς εμφανές μέρος τής βιτρίνας, τόν 
Ξενόπουλον. Έσπευσα νά κάμω την γνωριμ.αν 
του είς τήν Ιταλικήν καί βιοαιώ, δτι δ καθη
γητής κ. Ντέ ϊιμόνε είνε άξιο; των θερμοτίρων 
εύχαριστιών έκ μέρους μας. „

Διδάσκων εΐς τάς Ανωτέρας σχολάς της Νεα 
πόλεω; τήν νεοελληνικήν, τήν δποίαν κατέχει 
δσιν έλάχιστοι Έλληνες, ό Ιταλός αυτό, οια- 
νοούμενος Αγωνίζεται με φανατισμό? Από έτων 
δπω; μεταδώση είς τού; Ιταλού; J? gj 
του καί τόν θαυμασμόν του πρός τή? Ελλη Λ 
χήν λογοτεχνίαν. 'Αποτελεί μετά του χ. Παλ
μιέρι ένα είδος πνευματικού πρακτορείου τή, 
Ελλάδος εις τήν Ιταλίαν.

•Εκτός τών σημειωμάτων, ποΰ έκάστοτε οη- 
μοσιευει εί; φιλολογικά «ριζικά, μετέφρασε? 
έπίσης έκ τοϋ Ελληνικού οιαφορα έργα . Ίας 
.’Αναμνήσεις τή; παιδικής μου ήλικ.ας» - 
\. Μελά- τόν «Πάτερ Νάρκισσον, καί «Λυσσα- 
σμένον» τοϋ Βικέλα· μερικά ποιήματα τ.υ 
ΙΙαλαμά, τό «Κέντημα τής Μνας» τ» «Βράδυ 
τής παραμονή;. (;) τόν «Νουνόν» (;) καί τόν 
«Όρκον τής Αγάπης» τού Λροσίνη· «Ιια τήν τι
μή, τού Έπαχτίτη· τόν «Μικρόν δικαστήν» 
ϊάς «Τρεί; σνμβουλάς» καί τόν « Ιαφον τού με 
τανάστου» τού Χρηστοβασίλη- διηγήματα Από 
τούς «Κρήτας μου» Δαμδέργη, 
λίδα; τού Καλογεροπούλου χ. α. Από τό 
νόπουλον είχεν ήδη μεταφράσει 
στόν διήγημα Ή γάτα τού ΙΙασσα» τώρα δε 
έδημοσίευσε τόν «Κακόν ορόμον» εί;μίανμε- 
τάφρασιν πού. δπως φαίνεται, έπεμελήθη με ι
διαιτέραν στοργήν. Ό Ξενόπρυ-ιος δέν θαηδυ- 
νατο νά έπιθυμήση καλλίτερον μεταφραστήν. 
•Ακόμη καί τάς ιδιωματικά; λέξεις *«\7*®**' 
τίς δποία; δ "Ελλην Αναγνώστης πολλάκις Α
γνοεί, δκ. Ντέ Σιμόνε Αποδίδει μέ θαυμαστήν 
Ακρίβειαν.

Ή μετάφρασις εί; ξένα; γλώσσα; καί μάλι
στα Ευρωπαϊκά;. Αποτελεί, χωρίς Αμφιβο
λίαν, τήν μεγαλειτέραν ίκανοποίησιν δια τους 
ζώντα; συγγραφείς. Προεξοφλεί τήν υστεροφψ 
μίαν των. Διότι, δπως έξεπέρασαν τά σύνορα

τής Πατρίδος των, έτσι υποτίθεται δτι θά ξε 
περάσουν καί τά δρια τής έποχής των. Άλλ’ 
είς τήν περίπτωσίν μας δέν πρόκειται μόνον 
περί τοΰ Ξενοπούλου. Δι' αυτού ή μετ’ αύτοΰ 
γνωρίζεται συγχρόνως ή έν γένει πνευματική 
κίνησις τής Ελλάδος 'Ο χ. Ντέ Σιμόνε δεν 
περιωρίσθη πράγματι, νά μεταφράση Απλώς τό 
μυθιστόρημα τού Ξενοποΰλου, ποΰ χαί μόνον 
του Αποτελεί ικανήν Απόδειξιν. Τό συνώδευσεν 
έπί πλέον, μέ ένα μακρόν χαί εμβριθή πρόλο
γον, είς τόν όποιον, έξυμνών τόν Ξενόπουλον 
έπισκοπεί συγχρόνως καί παρουσιάζει πρό 
τών έκπληκτων όμμάτων τού Ιταλού Αναγνώ 
στου τήν δλην Νεοελληνικήν παραγωγήν. Άρ 
χίζων Από τόν ΙΙαλαμάν, Αναφέρει τούς όνομα 
στοτέρους λογοτέχνας καί ποιητάς, μαζή μέ τά 
κυριώτερα έργα των, χωρίς νά λησμονή οΰτε 
τάς γυναίκας.

Άς σημειωθή, τέλος, δτι τό έργον, τυπωμέ 
νον είς καλό χαρτί, έξεδόθη είς τήν σειράν τών 
ξένων συγγραφέων ΰπό τής Ανωνύμου Ρωμαϊκή; 
'Εταιρείας, τήν δποίαν διευθύνει δ σύμβουλος 
τού Κράτους κ. Τζανίνι. Ίδρυθείσα α'ΰτη δχι 
πρό πολλοΰ, έκδίδει έργα πολιτική; κυρίω; φυ- 
σεως καί τά Αριστουογήματκ τής ξένης φίλο 
λόγιας. Ό «Κακό; δρόμος» είνε τό δέκατον 
τρίτον, δηλαδή τό προτελευταίον τή; συλλο
γής, ένφ μεταξύ τών Αγγελλομίνων εύρίσκεται 
καί έτερον Ελληνικόν έργον, δ «Θάνατος τοΰ 
παλληκαριού- τοΰ Παλαμά, μεταφραζόμενος ύ 
πό τοΰ καθηγητού Παλμιέρι.

Χάρις είς τούς δύο διακεκριμένους Έλληνι- 
στάς, υπάρχει έπί τέλους έλπίς νά μάθουν, έ
στω καί μερικοί μόνον έκ τών διανοουμένων ’Ι
ταλών, δτι ή σημερινή Ελλάς δέν είνε μόνον 
«Χώρα τών πραξικοπημάτων», δπως έτιτλοφο 
ροΰσε προχθές ή δημοκρατική έφημερΐς «11α 
λιγγενεσία» τάς έκ τής 'Ελλάδις ειδήσεις...Καί 
Ακριβώς είνε έκεΐνο ποΰ αυξάνει Ακόμη περισ
σότερον δΓ ήμάς τήν σημασίαν τής εύγενού; 
πρωτοόουλίας τού κ. Ντέ Σιμόνε».

1. Γ.

Μετά λύπης άναγγέλλομεν τόν θάνατον 
διαπρεπούς Έλληνιστού, τού έν Ρώμη διακε 
κριμένου λογίου Αΰρηλίου Παλμιέρι, φίλου τής 
«Πινακοθήκης» παλαιού. Μετά τού Ρομανέλ- 
λι, τού ΜποΟβερ, τού Μπριγκίντι Απετέλει τήν 
τετράδα τού έν 'Ιταλίςι φιλελληνισμού. Ήτο 
διευθυντής τού περιοδικού I.’ Europa < >rien 
tale τού έκδιδομένου ύπό τού ’Ινστιτούτου τής 
'Ανατολικής Ευρώπης. Ήτο γνώστης τέλειος 
τής Έλλ. γλώσσης ήν ώμίλει άριστα, προσε 
πάθησε δέ νά γνωρίση τούς νεοέλληνας συγ
γραφείς έν Ιταλία διΐ μελετών καί μεταφρά
σεων, έν αίς ή 'Ωδή τών προσφύγων τού κ. 
Παλαμά, δ ύμνος τής Γεννήσεως τοΰ Χριστού, 
τά Έλλ. τραγούδια τής νοτίου Ιταλίας έν συγ- 
χρίσει πρός τά δημώδη Ελληνικά κλπ. Ό 
Παλμιέρι Απέθανε είς τήν Ακμήν τής δράσεως 
του, ή Απώλεια του δέ ε!?ε έξ ίσου σημαντική 
καί διά τήν Ιταλίαν καί διά τήν 'Ελλάδα.

'Εκθέσεις —Συναυλίαι—Σωματεία

Τρεις καλλιτεχνικαί έκθέσεις έδωσαν τό σύν 
θηαα τής φθινοπωρινή; καλλιτεχνικής κινή- 
σεως. Ό έκ Παρισίων Αφιχθεί; κ. Δανιήλ ιξέ 
θεσε έργα του είς τον «Παρνασσόν·, δκ Μαλέ 
ας είς τό «Σπλέντιτ» κα1. δ γελοιογράφος κ Φ. 
Δημητριάδης είς τήν αίθουσαν Στρατηγοπού- 
λού Ό χ. Δημητριάδης έχθέτει διά πρώτην 
φοράν, Αναοειχνύετχΐ δέ κάλλιστος. ΊΙ γραμμή 
του ε’.νε συγχρατημένη, δέν παρασύρεται είς 
ύπερβολάς, κατορθώνει δέ νά προσδίδη τόν χα
ρακτήρα τού σατυριζομίνου. 'Ανώτερος εί-ε είς 
τάς συνθέσεις τά; γελοιογραφιχάς, ώ; εί; τόν 
ιατρόν κα1. εί; τόν γάμον. Είς τάς γαμήλιους 
ευχάς υπάρχει ούμοριστικδ? πνεύμα. Ν) ξυπό- 
λιτος λοΰστρος πού γιαλίζει τά πόδια του, δ 
πλασέ τών ιπποδρομιών, δ παπά; μέ τό κρασί, 
τό τένυς, δ Αξιωματικός—μεγαλείον, τό τσάρ
λεστον, τό Ανοιξιάτικο Αεράκι, τό εκλογικό σχ 
λόνι είνε τά καλλίτερα, έχ δέ τών προσώπων 
δ Κονδύλης, ό Παπαναστασίου, δ Τριανταφυλ- 
λάκος,δ Σβόλος, ή Κοτοπούλη, ό Λύχνος, ό Πο
λίτης, δ Ήσαϊα; καί δ Τσιτσεχλής.

Ό Σύλλογος συναυλιών θά συνέχιση 
χαί έφέτος τάς συναυλίας του. Ή ορχήστρα 
μετερρυθμίσθη. παραμένουν δέ ώ; δ'.ΐυθυνταί 
οί χ.κ, Μητρόπουλο; χαί Μπουτνίκωφ. Καιά 
τήν περίοδον ταύτην θά έμφκνισθούν οί μεγά
λοι ξένοι καλλιτέχναι Κούμελικ (βιολί) Ρουμ- 
πινστάϊν (πιάνο), έν Τσέχικο κουαρέττο καί ή 
κ. Γιαννακοπούλου ί,τραγούδιΝ

Αί συναυλίαι ρεσιτάλ ήρχισαν με τήν 
έμφάνισ.ν τοΰ Ρώσσου πιανίστα κ Μποσχώφ, 
τή; κ. Γκιούλερ (πιάνο) καί τοΰ κ. Άλ, 
Σχούφη (τραγούδι] Καί οί τρεί; πολύ δυνατοί 
εί; τέχνην καί έκγρχΊΐν.

— 'Ο κ. Καλομοίρης Απεσχίσθη τού Έλ. 
'Ωδείου τό δποΐον αύτός έθεμελίωσε καί ίδρυσε 
άλλο, τό «Εθνικόν». Αύξάνεσθε καί πληθύνε- 
θε, καί γεμίσατε τάς συνοικίας τών Αθηνών..,

Ό «Εθνικός Σύνδεσμος» πρός εύχερεστέραν 
πραγματοποίησιν τών σκοπών δι’ ούςίδρύθη κα- 
τένειμε τάς έργασίας του εί; τμήματα. Τό τμή 
μα τής Γλώσσης καί Έκπαιδεύσεως κατήρτισε 
ειδικήν επιτροπήν πρός μελέτην διά τήν λή 
ψιν νομοθετικών μέτρων κατά τών Ανήθικων 
θεαμάτων καί δημοσιευμάτων. Τό τμήμα Οικο
γένειας συνεζήτησε παρί τής θέσεως τής γυναι 
κός έν τφ οΐκφ καί έχτός αυτού, τής προστα
σίας αυτής χαί Αποτροπής τών κινδύνων,είς ού; 
είνε έκτεθιμένη ώς έκ τών νεωτεριστικών Αρχών 
αίτινες έξωθεν είσορμώσ·.. Είς τό τμήμα Ηρη 
σκείας μελετάται τό ζήτημα τή; εύπροσώπου 
παραστάσεως τού κλήρου, τής μορφώσεώς του, 
τής έπιόολή; τοΰ πρδς αυτόν δφειλομένου σέβα 
σμοΟ, ιδίως έκ μέρους τή; σπουδαζούσης νεο
λαίας. Είς τό τμήμα Πατρίδος ήρευνήθη ό τρό
πος τής καταπολεμήσεως τής ξενομανίας καί 
ξενογλωσσίας. Προσεχώς άρχεται τών έργασιών 
το < τό τμήμα τή; ιδιοκτησίας, διά νά Αμυνθη
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εναντίον τών κομμουνιστικών θεωριών. Έπίσης 
έφέτος θΑ συνεχισθοΰν αί διαλέξεις τοΰ Συν
δέσμου, αί όποϊαι θά γίνωνται είς τάς αίθουσας 
τοΰ «Ιίαρνασσοΰ» καί τή; «’Αρχαιολογικής 'Ε
ταιρείας», θά προβή εϊς τήν έκτύπωσιν αυ 
τών, θά καταβληθή δέ προσπάθεια δπως κυκλο
φορήσουν δσον τό δυνατόν εύρύτερον.

Μέ μίαν πρακτικήν καινοτομίαν ήρχισε 
τάς εργασίας τής φθινοπωρινής περιόδου ή 
• Εταιρεία τών Βυζαντινών σπουδών». Διωργά 
νωσεν έπιστημονικούς περιπάτους άνά τά πε 

Ε Π I e Α Λ Α Μ I

Σήμερα νάχα ζήλεψα τρανού τεχνίτη σμίλη 
Γιά νά χαράξω τή βαθειά χαρά μου που τά χεί 
Δέν φτάνουν νά ταιριάζουνε μέ στίχους και νά
ΙΙώς κάτ τί ξεχωριστό γιά δώρο θά σά: θώσίι 
Ψηλά τον-•'ΰησν·' θ'-'ρσώ -=··..·ν ζαφειρένιο αιθέρα 
Και λέγω : υχ ·ά δινόμουνα δικό ο ις νά τόν κάνω 
Παιδιά μου' σρύ είν’ απέραντος νά ζήτε νύχτα ήμέρα 
σάν σ’ όνειρο ατέλειωτο— στά σύγνεφά του επάνω. — 
Στρέφω τό βλέμμα μου στή γή, στέκω καί τή λογιάζω 
μήπως παλάτι σκαλιστό, σμαραγδοδουλεμένο 
καί βρώ, μέ ξώθυρες βαρείες κάστρο τό παραμοιάζω 
•άν ιής 'Αγάπης σας βωμό; - ζευγάρι ταιριασμένο. 
Κα; λέγω' ιυν μυριάκριβο τόν θησαυρό νι'ι κρύψω 
κεΐ μέσα, ποΰ είστε σείς γιά μάς —■ νά κρύψω τή χαρά σας 
τή γνώμη σας τή ταιριαστή—τή πλούσια έμμορψιά σας 
μάτι οχτρού μ ή καί σας δή τή νειότη σας ζηλέψη 
κακόβουλη πικρή ψυχή, καί τή χαρά σας κλέψη 
Μά ελα ποΰ είμαι ανήμπορη, κάτι γιά σας νά κάνω 
κι’όλα τά πλούτη τά εχω έδώ μέσ τή καρδιά κρυμένα 
κ' ένφ, τοϋ κόσμου τά καλά ονειρεύομαι νά βάνω 
στά πόδια σας, άπ’ όσα τόσο έπόθησα δέ δίνω σας out’ ένα 
Μόνο, ρόδα άλικα ή άγάπη μου καί κρίνα οί λογισμοί μου 
γιά τή καινούργια σας ζωή αρμονικά θ' ανθούνε 
τήν εΰτυχιά σας άγρυπνα, πού θάναι καί δική μου 
ευωδιάζοντας γλυκά, θά παρακολουθούνε.
Σύρτε παιδιά μου στής Χαράς τήν ανθισμένη στράτα 
Ή άγάπη σας θαύρη δροσιές κιάπόσκια νά ριζώση 
αστείρευτες νόστε πηγές, τά χέρια σας γεμάτα 
Γιά χάρι σας, τόν Έρωτα, σκλάβο ό Θεός θά δώση 
Σάν τρυγονάκια πλουμιστά—τρυφεραγκαλιασμένα 
πλέξετε τή φωλήτσα σας, σ’ ωρηοπλεγμένα κλώνια 
πάριε της μάννας τήν Ευχή—δώρο άκριβό ’πό μένα 
κι άργόγλυκα θέ νά κυλούν τά ιδικά σας χρόνια

ρίχωρα τών ’Αθηνών, δπου ύπάρχουν Βυζαντι- 
ναί Αρχαιότητες, δ πρώτος δέ ήτο ή μέχρι 
τής μονής Άγ. Ίωάννου τοΰ κυνηγού τών 
Φιλοσόφων εκδρομή. Οί περισσότεροι τών έκ 
δρομέων ουδέποτε είχον έπισκεφθή τήν λόγφ 
καί Ιστορίας καί τέχνης καί τοποθεσίας ένδια
φέρουσαν μονήν, άν καί έγγΰς τών ’Αθηνών 
κειμένην, δσοι δέ τήν είχον έπισκιφθή δέν 
θά έγνώριζον πόθεν ή όνομασία

'Η Εταιρία θα δώση διαλέξεις οί δέ εταί
ροι της θά προβοΰν εϊς Ανακοινώσεις έπί θεμά- 
νων σχετικών πρός τήν Βυζαντινήν τέχνην.

ΆΘηνά 'Ρουασάχη Γερμανού

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

I

I

I

I

I

I

Ή Σύγχρονος Ιστορία τών Ελλήνων 
καί λοιπών λαών της ’Ανατολής Από τοΰ 1921 
—1921 συνεχίζεται, έκδοθέντο; τοΰ Ε' τόμου, 
δστις έξιστορεί τά άπό τοΰ 1856 μέχρι 1862 
πολιτικά γεγονότα. Ή πολυμάθεια τοΰ συγ 
γραφέω; κ. Καρολίδου καί ή εύθικρισία του 
καθιστούν πολύτιμον τό έργον του συμβολήν 
είς τήν παγκόσμιον ιστορίαν.

Ό Ε’. τόμος τής Έπετηρίδος τών Βυζαν
τινών σπουδών, ογκώδης περιλαμβάνει ίστορι 
κάς, αρχαιολογικά;, καλλιτεχνικάς καί λαο- 
γραφικά; μελέτα; στρεφομένα; περί τού; Βυ
ζαντινού; χρόνους. Συνειργάσθησαν οί κκ Ά- 
μαντο;, Άρβανιτάκης, Δυοβουνιώτης, Κουζου
λές, Παπαδόπουλος, Σωτηρίου, Γιαννόπουλος, 
Όρλάνδος, Άναγνωστόπουλο; καί άλλοι.

Περιστατικά ψυχαλογήματα Ηθογραφι
κά! εικόνες, ύπό τοΰ Μητροπολίτου Καλα,δρύ 
των καί Αίγιαλείας κ. Τιμοθέου θίγει πλεϊστα 
ζητήματα θρησκευτικά καί κοινωνικά, όπερα- 
μυνομενο; τή; πνευματική; καί ηθική; υγείας 
τοΟ Έλληνο; χριστιανού. Σύγγραμμα ψυχωφε 
λέ; καί διδακτικόν.

Γ. Ν. Χατζιδάκι Διάλεξις. Είνε ή ραθε’αν 
έμποιήσασα έντύπωσιν διάλεξε; ή γενομένη ύπό 
του διαπρεπούς γλωσσολόγου έν τώ «Παρνασώ» 
δΓ ή; Απογύμνωσε τούς μαλλιαρόν; παντό; έπι- 
χειρήματο; καί Απεκάλυψε τά; οεκερά; αυτών 
ένεργείας εναντίον τής εθνική; ήμών γλώσσης

ΤοΟ αύτοϋ καθηγητοΰ έξεδόθη μελέτη περί 
τοΰ Ελληνισμού τών Αρχαίων Μακεδόνων, καί 
ίδίφ περί τή; γλώσσης αύτών.

Ί’πο τοΰ εκδοτικού οίκου Ζηκάκη έδημοσι- 
εύθ-η τό έν τφ δ.αγωνισμφ ρραβενθέν μυθιστό· 
ρήμα «’Αγάπη όνειρόπλεχτη», νέου καί Αγνώ
στου συγγραφέως, κρυπτομένου υπό τό ψευδώ
νυμον Θαλή; Χάρης. 'Ο συγγραφεύς έμιμήθη 
προφανώς τόν Κνούτ Χάμσουν.

'Γπό τού αυτού έκδοτικοΰ οίκου έξεδόθησαν 
εϊς τόμον τά κατά τόν διαγωνισμόν τών Διηγη
μάτων βραβευθέντα’Οκτώ διηγήματα τών δ.Γα
λανού, Ε.Σιδηροπούλου.Σ. Καραίσκάκη καί τών 
κ.κ. Β. Φρέρη, Γ. Άννίνου καί Σ. Μυριρέλη.

Ή ιστορία τή; πολιορκίας τοϋ Μεσολογ 
γίου παρ’ αύτόπτου, τού Ελβετού φιλέλληνο; 
Μάγερ γραφεϊσα κα! εϊ; τά «Έλλ. Χρονικά» 
δημοσιευθείσα, έξεδόθη έν είδει ήμερολογίου 

εϊ; τόμον έν τή σειρά των εκδόσεων τών Ωφε
λίμων βιβλίων, έπιμελεία Γ. Δροσίνη. Εκδό
της I. Σιδέρης.

Μία ενδιαφέρουσα διάλεξις τής κ. Εύφ. 
Λόντου τό γένος Δημητρακοπούλου περί τοϋ Α
λησμόνητου Πολυβίου Δημητρακοπούλου ώς 
σατυριστοϋ τών μαλλιαρών ίξείύθη καί είς 
τεΰχος. Είνε εν ξετίναγμα τής σπείρας τών 
μαλλιαρών εύφυέστατον.

Γεωργ. ΛποστολΙδου, Κριτικά.
Τό πλε’.στον τού βιβλίου ΑφιεροΟταΐ είς 

δριμεϊαν άλλά κα! μετά χάριτος έπίκρισιν τοΰ 
’Ονείρου τού Ι’ιαννίρη, τοΰ γνωστοΰ Αρχιμαλ- 
λιαρού αν καί φαλακρού Ί’υχάρη.Αληθινή Α- 
πόλαυσις ή Ανάγνωσις τοΰ βιβλίου τού κ Ά- 
ποστολίδου..

ΖΖανόόχτη; γνωμικών καί Αποφθεγμάτων, 
ύπό Σ. Κανού τα δικηγόρου. Είς δύο τόμου; 
δεδεμένου; συνεκέντρωσεν ό φιλόπονο; συλλο- 
γεύς Απειρίαν ρητών, ειλημμένων έκ τών σπου 
δαιοτέρων συγγραμμάτων δλων τών αιώνων κα! 
ίλών τών έθνών, τών μεγαλειτέρων Ανδρών. 
Είνε κατ’ Αλφαβητικήν τάξιν ταξινομημένα. 
Είνε διδακτικώτατσν έργον, ή σημασία του δέ 
είνε έτι μεγαλειτέρα διότι Ακόπω; εύρίσκει τι; 
έπ! έκαστου θέματος τ! Απεφάνθησαν οί διαση- 
μότεροι συγγραφείς, πολιτικοί, στρατηγοί, λο 
λοτέχναι,ρήτορες, σατυρικοί κλπ. διεθνούς φή
μης. Είνε μία κυψέλη πνευματικών Αποθησαυ 
ρισμάτων, ήν κατήρτισε δ συλλογεύς κατά τήν 
έν Άμ ρική διαμονήν του.

ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΝΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Α
Ν ΙΚΟΛΑΟΣ ΓΓΖΗΣ

Είς μέγα σχήμα, έπί εκλεκτού χάρτου μέ 
έγχρωμον έξώφυλλον περιέχει τόν βίον τού με 
γάλου “Ελληνο; ζωγράφου, περιγραφά; τών 
έργων του, κριτικά; περί αυτού μελέτα;, αισθη
τικήν Ανάλυσιν, Ανέκδοτα τής ζωή; του, σελί
δας τοΰ ήμερολογίου του.

Κοσμείται ύπό 55 εικόνων καί 4 μεγάλων 
φωτοτυπιών χρωματιστών. Συνεστήθη δΓ έγκυ- 
κλίων τών Υπουργείων Παιδείας κα! Στρατιω
τικών Πωλείται Αντί 5ο δραχμών. ’Εξαιρετι
κό,; διά τού; συνδρομητά; τή; «Ιΐινακοθήκη;» 
δρ. 3<> μόνον
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΕΦΝ ΛΑΧΕΙΦΦΦΡΦΧ ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
1926

’Ονομαστικόν Κεφάλαιον δρχ. 200 ΟΟΟ.'Όυ πρός 7 ο)ο έτησίως. έξοφιητέον έ ντός 
τριάκοντα έτών δ·? εξαμηνιαίων κληρώσεων, διηρημένον είς sihi.iihC' ξμολογίχς.

’Ονομαστική άξια έκάστης όμολογίας Δρχ. 250
Ί> έ'.ήιιος τόκος 17.50 καταβάλλεται καθ’ εξαμηνίαν πρός δρχ._8.7υ τήν Ιην Φεβρτ > 

ορίου κα1. τήν Ιην Αύγουστον έκάστου έτους. ’ Απαλλαγμένος παντός φόρου.
Κληρώσεις λαχνού έ^εργούνται δύο κατ' έτος 

τήν 5ην Δεκεμβρίου καί τήν 5ην ‘Ιουνίου.
ΚαΒ’ έχάστην κλήρ οσιν χληρούνται 18 όμολοΊ.αι μέ κέρδη έν
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δλφ δραχ. 800 000.
Δρχ. 400 000.—
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>
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18

κατά τάς κληρώσεις

δμολογία μέ )αχνόν
»
»
>

100.000.
100 G00.— 
100,00ο. - 
100.000.—

Δραχ. 860.1100.— 
όμολογίαι είς τό άρτιον πρός έξόφλησιν 

τού δανείου, κατά τόν χρεωλυτικόν πίνακα, εξοφλούνται κατά 
φαλαίου, ήτοι πρός δρχ. 300 έκάστη.

Σύνολον καταβλητέων κερδών Λαχείου
» » ήοδράχμων έπί πλέον διαφορών

Έν βλφ

Λί

>
>

» 
» 
»
>

±?·
»

»

50.000 ή'.οι
25 000 -
10.000 »

ταύτχς κληρούμεναι
δραχ. 50 έπί πλέον τού κε-

Δρ. 47.730.Ο0Ο. 
39.946.000

δρχ *7 .676 <ιΟ0.-
ΕΚΔΦΣ1Σ ΓΦΓ ΔΑΝΕΙΦΓ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ

Τό δάνειον τούτο έκδίδει ή Εθνική Τράπε,α εΐ; ένίσχυσιν τών χρηματικών μέσων 
τών διατεθειμένων ύπ’ αυτής είς δάνεια έπί υποθήκη χτημάτων πρός φυσικά πρόσωπα καί 
δάνεια πρός νομικά πρόσωπα, ήτοι δήμους, κοινότητας, λιμένας, ταμεία δδοποιΐας ζλπ.

Ή άξία έκάστης όμολογίας καταβάλλεται είς δόσεις ώς εξής :
Α’ δόσις άπό 25 Σεπτεμβρίου έως 15’Οκτωβρίου |926 Αρχ. 51. 
Β' * 15—25 Νοεμβρίου * 10".
Γ' > s 15—31 Ιανουάριου » > 100.—

Έν δλφ κεφάλαιον όμολ. πλέον χαρτοσήμου Δρχ. 251.
Είς τους καταβάλλοντας τό τίμημα όλοσχερώς ίπιστρέφεται ί Ανάλογος τόκος δραχ. 

2.75 ήτοι καταβάλλουν μόνον δρχ 248,25
Έγγραφα! ίνεργοΰνται

—ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ
Είς τό Κεντρικόν Κατάστημα τής Εθνικής Τραπέζης τής'Ελλάδος 
Είς τά Υποκαταστήματα τής » »
Είς τάς έν Έλλάδι κυριωτέρας Τραπέζας καί Υποκαταστήματα αυτών. 
—ΕΝ Λ1ΓΓΙΙΤ9.
Είς τά Υποκαταστήματα τής Τραπέζης Αθηνών, Τραπέζης Ανατολής καί Ίο· ·κής Τραπέ
ζης Limited.

Αί έγγραφα! γίνονται δεκτά! Από σήμερον δι’ αιτήσεων η έπιστολών πρός τό έν Άθή- 
ναις Κεντρικόν Κατάστημα τής Εθνικής Τραπέζης ή πρός τά Υποκαταστήματα αυτής, συν- 
αποστελλομένου τού άντιτίμου τής Α' δόσεως έκ Δρχ 51 ή τού ολοσχερούς άντιτίμου δρχ. 
248 25 καθ’ ίμολογίαν.

Οί έκ τού ‘Εξωτερικού έγγραφόμενοι είς τό Κεντρικόν Κατάστημα τής Εθνικής Τρα 
πέζης, πρός άπλοποίησιν, δέον ν’ άποστέλλωσ.ν όλόκληρον τό έκ δρχ 248.25 τίμημα καθ’ 
όμολογίαν.

ΊΙ Αποστολή τού άντιτίμου γίνεται καί διά τραπεζικών ίπιταγών έπί
Λονδίνου, Νέα; Ύόρκης καί ΙΙαρισίων

του ποσού αύτών κανονιζομένου είς οραχμάς είς τήν τρέχουσαν τιμήν άγοράς Συναλλάγματος 
κατά τήν ημέραν τής λήψεως.


