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ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΛ1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 1915
ΤΑΝ όμΓλήτό 
πυροβόλου καί 
μάλιστα εις πολ 
λάς γλώσσας... 
πυοός, τόπνεύ
μα σιγά. Ή 
προσοχή όλων, 
Ύσααοντων και •» » 
καί άναγινω- 
σκόντων, προσ- 
ηλούται εις τά 
μεγάλα γεγο

νότα καί μαζή μέ τήν γενικήν αμφιβολίαν και 
εφεκτικότητα, ή φιλολογία καί ή τέχνη εφη
συχάζουν, ϊνα μέ νέαν ορμήν εκδηλωθούν, όταν 
κατατεθούν τά όπλα. Τό λήξαν έτος κληροοο- 
τεϊ αόνον πένθιμα καί αίμοστάζοντσ γεγονότα 
έν Ευρώπη. Καί δι’ αυτό ή πνευματική κινησις 
κυρίως περ·ωρίσθη είς εκδόσεις έπί της πολεμι
κής δράσεως μέ σκοπόν προπαγανδιστικόν, -εί
σαι ολόκληροι, ιδίως έν Γαλλία, μονογραφιών 
έσκορπίσθησαν πρός ύποστήριςιν του άγώνος οστ'ς 
διεξάγεται. Μανιφέστα καί μελέται και εκθέσεις 
διεσταυρώθησαν έξ έκατέρας τών άντιμαχομενων 
όμάοων καί οϋτω ή ιστορική καί στρατιωτική 
3ιβλιονοσοία έπλουτίσθη επαρκώ; είς άντιστάθ- 
μισμα τών κενών, ατινα αφηκεν ο πόλεμός εις 
τήν λοιπήν γραμματολογίαν.

Αί όλίγαι άναλαμπαΐ τής λογοτεχνικής πα
ραγωγής καί τών καλλιτεχνικών έργων Ουναν- 
τσι νά συνοψιστούν ώς έξής :

Λ
Είς τήν Γερμανίαν τό θέατρον καί ή πυίησις 

δέν υστέρησαν. Αί δύο αύται πηγαί διαπλάσεως 
καί έπιρρώσεως τού λαϊκού φρονήματος δέν έπαυ
σαν καί τώρα νά αρδεύουν τήν Τευτονίαν. Γά 
θέατρα, μέ επίκαιρα κατά τό πλεϊστον έργα, λει
τουργούν παρ’ δλας -άς δυσχερείας, άς η εμπολε- 
λος κατάστασις έδημιούργησε. Τά δέ πολεμικά 
ποιήματα τά έκτυπωθέντα ανέρχονται εις τοια 
εκατομμύρια, προεξάοχοντος τού Άσματος του 
Μίσους τού Λεσσάουερ. Είς τήν στιχοπλημμύραν 

αυτήν ή ’Ιταλία έχει νά άντιτάξη τάς μεγαλειώ
δεις στροφάς τον Δ’ ’ Αννούντζιο.

Είς τό παθητικόν δέον νά καταλογισθή τό 
άνηλεές μποϋκοτάρισμα τών θεατρικών έργων 
καί αύτών ακόμη τών μουσικών συνθέσεων με
ταξύ τών εμπολέμων, ώς και ό θάνατος έπί τού 
πεδίου τής μάχης εκλεκτών αντιπροσώπων τής 
λογογραφίας καί τής τέχνης. Έπεσαν ένδόξως μα- 
χόμενοιό Ούγγρος συγγραφεύς Μπανγάκ,οί Γάλλοι 
π’οιηταί Μολφέρ, Ντέ—Ριέ, Ντομάνζ, Σι
νιού, ό Γάλλος φι’ όσοφος Φλουράνς, οί Άγγλοι 
ποιηταί Μπρούκ καί Φίλιψ, ό Γερμανός ηθοποιός 
Λάγκε, οί αρχαιολόγοι Πόρου, Λερού, Ρείνάχ, 
Άβεζού, ό ’Αλβατός μυθιστοριογράφος Πώλ 
Άκκέρ, ό Γάλλος ζωγράφος Γκουρν.ώ, ό Γάλ
λος γλύπτης Λοριέ, ό Γερμανός ζωγράφος Βαϊ- 
σκέρπερ, ό Γάλλος ηθοποιό; Δέ - Λέοκ, ό Γάλ
λος συγγραφευ; Δέ - Μπον.

Άπέθανον επίσης : Οί ιστορικοί ; Ο I ερμα- 
νός Λάμπρεχτ καί ό Αυστριακός άρχιδους Σαλ- 
βατώρ. Ό Γερμανός αρχαιολόγος Λαϊσκε, οί 
Γάλλοι ’Ακαδημαϊκοί Μεζιέρ καί Έρβιέ, οι δη
μοσιογράφοι : ό Γάλλος .Δοράν, ο Αυστριακός 
Δε-Μόντ, ό Γερμανός Ρίοοερ, ό ’Ιταλός Γκολ- 
δμπάχερ, ό Γερμανός Μερίγκ. Ό Ιταλός θεα 
τρικογράφος ΓΙιτσίνι, ο I άλλος κριτικός Μπα- 
ουερ. Οί Γάλλοι συγγραφείς Μπερανζέ, Σουρυ, 
Ρεαόν δέ Γκουρμόν. Οί Έλληνισταί : ό Γάλλος 
Μπρεάλ, ό ’Ιταλός Δε-Νούντσιο, ο Γερμανός 
Τούμπ. Ό Πρόεδρος τής Σερβικής ’Ακαδημίας 
Νοβάκοβιτς καί ό Πρόεδρο; τής Ρωσσικής Ακα
δημίας καί ποιητής Μ. Δούξ Κωνσταντίνος. 
Ποιηταί : ό Γερμανός Σαϊφερ καί ό Αμερικα
νός Μερίλλ Ό Άγγλος 'φιλόσοφος Ούίλσον. 
’Επιστήμονες : Ό Γάλλο; έντομολόγος Φάμπρ, 
ό ’Ελβετός θεολόγος Έμερώ Ό Γάλλος δραμα
τικός Ντυκενέλ. Ό Γάλλος μυθιστοριογράφος 
Φερτιώλ. Οί Ηθοποιοί : Ό Γάλλος κωμικός 
Λασσούς, οί Γάλλοι σανσονισταί Ζερνύ, Ντ<- 
Μπερσύ, Λεγκαί- ό 'Ιταλός κωμικός Φερρα- 
βίλα. Ό Γερμανός ζωγράφος Βέρνερ, ό 1 ερμα- 
νός άρχιτέκτων Ράουδερ, ό Γερμανό.- φιλάρχαιος 
Γιόρνταν, ό ’Ιταλός συνθέτης Σγαμπάτι.
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Έπνίγησχν ό 'Αμερικανό; συγγραφεύ; Βαρ- 
ζλά·ν καί ό Γάλλο; συνθέτης Ντεσσύ, ' έφονεύθη 
υπό αυτοκίνητου ό 'Αμερικανό; γλύπτης’Μπίτ- 
τε? καί έδολοφονήθη ό διευθυντή; τοϋ Έΐνικοϋ 
Ρουμανικού θεάτρου.

Επίσης η καταστροφή μνημείων, παλαιών καί 
νεωτέρων, έκ τοϋ βομβαρδισμού, έν οί; ό άνδσιάς 
τοϋ Δάντου έν Τρε/τίνφ καί ή έκ πυσκαϊάς άπο- 
τεφρωσις τοϋ Μεγάρου τών Δικαστηρίων τής 
Μαορίτης, χρονολογούμενου άπό τοϋ δέκατου 
εβδόμου αίώνος, συμπληροΰσ; τόν θλιβερόν απο
λογισμόν τοϋ 1915.

Διά δύο μυθιστορήματα έγένετο πολύς λόνος, 
τήν «Μικρά.·/ Ίλιάδα» τοϋ Άγγλου Χιοϋλετ καί 
διά τήν «Έννοιαν τοϋ θανάτου» τοϋ Μπουοζέ. 
'Ακρωτηριασμός τής Σάρας Μπερνάρ. Καλλιτε
χνικά γεγονότα : Ή άνέγερσις ‘του τεραστίου 
πρώτου πολεμικού ανδριάντας τοϋ Χίνδεμπουργ, 
ή εύρεσις είκόνος τοϋ Τισιανοϋ έν Βιέννη καί ή 
ανακαλυψις ενός πίνακος εν Μαδρίτη ότι είνε έο- 
γ ον τοϋ ήμετέρου Θ=οτοκο- ούλου.
^«εατρικα έργα έπιτυχόντα έν Ευρώπη είνε τά 

•ζης : Οι «Γαμοι τών Κένταυρων» τού Μπενέλκι, 
ό «.\1ι«ρος "Αγιος» τοϋ Μπρακκο, τό Διαζύγιο·/ 
του Πράγα. 'Επίσης ή «Παρθένος τής Λοντέ- 
νη;,>, ο ι Ανω Ι,όντζο», «Είς τά σύνορα», τό 
«"Αγιον Π/εΰμα», το «.Μετέωρον», ή «Σταυσο- 
φορία των άθώων» τοϋ Δ' Άννούντζιο. Όπε- 
ρέτται ό «Μικρό; Βασιλεύς» τοϋ Καλμαν, ή 
«Αυτοκράτειρα» τοϋ Δέο Φάλλ καί ή «'ΐπούη- 
φια» τοϋ Λεονκαβαλλο.

Χαρακτηριστικόν τοϋ έκ τής φιλολογίας πο
λεμικού έπηοεασμού είνε ή μή απονομή τού φι
λολογικού βραβείου Νόμπελ Τό τής 'Ακαδη
μία; Γκονγκούρ άπενεμήθη είς τόν Μπενζαμέν. ’

Μ
Ε7 'Ε'ζ2άύί ή φιλολογική καί καλλιτεχνική 

κίνησις δέν έπηρεάσθη έκ τής γενικής καταστά- 
σεως. Η άπό τινων ετών παρητηρουμένη νωχέ
λεια περί τάς εκδηλώσει; τής διανοητικής ζωής, 
υποχωρεί είς τάσεις προοδευτικότητος.

Ή άρχαιολογικη κίνησις έν Έλλάδι υπήρξε 
κατά^το λήςαν έτος αρκούντως ζωηρά, καίτοι έκ 
τών ξένων άρχ. σχολών μόνον ή ’Αμερικανική 
καί Γερμανική είργάσθησαν. Άνασκαφαί έγένοντο 
είς_ τά έξης μέρη : Έν ’Αττική είς τό Ώδεΐον 
του Περικλέους, εις τό Παλαιόν Φάληρου, είς τό 
Σούνιον. Εν Θήβα·.;, έν Κρεμαστή Λαρίσση τής 
Φθιώτιδος, έν Παγασαϊς, έν Πέλλη τής Μακε
δονίας, έν Λογκά τής Πυλίας, έν Θέρμω τής 
Αιτωλίας, εν Δολιχίφ, Πυλάρω καί ΐϊαλαιοκά- 
στρφ τής Κεφαλληνίας, έν Κρήτη καί έν Χίω. 
Π Αμερικανική σχολή άνέσκ.αύεν έν Παλ. Κο- 

ρίνθφ, ή Γερμανική έν Κεραμεικφ καί 'Ολυμπία. 
Εκ τών τυχαίων ευρημάτων σπουδαιότερα' είνε 

τα επιτύμβια ανάγλυφα τής Σαλαμΐνος, τά γλυ
πτά της Σάμου, οί σκελετοί τοϋ Φαλήρου,' τά

172

Ροδιακά πινάκια τών ’Αθηνών καί τά χρυσά 
κοσμήματα τή; Τίρυνθος.

Πρός τούτοι; συ'/ετελέσθη ή έπισκευή καί στε
ρέωσες τού Ωρολογίου τοϋ Κυρρήστου καί τής 
Πύλης της 'Αγοράς, ήσφαλίσθη δέ τό ανάλημμα 
τών Δελβών.

Ή Βυζα,τίακή αρχαιολογία δένΰπελήοθη. Έν 
Νικοπόλει άνευρέθη Βυζ. εκκλησία μετά θαυμά
σιων ύηφιοωτών, εί; δέ τά; 'Αθήνα; έπιγραρή 
του επισνόπου Δέοντος. Διοιρίσθη έισοοος τών 
Βυ,. αρχαιοτήτων ό κ. Σωτηρίου. Γεγονός άξιον 
προσοχής εινε ή πωλησις πολύτιμο»·/ Βυζ. ει
κόνων έ/ Ν. Ύόρκη.

'Η καλλιτεχνική παραγωγή μονομερώς έπε- 
οειχθη ότ.'α τώ/ καλλιτεχνών τών άνηκόντων 
ϊΐς τόν «Σύνοεσμον τών καλλιτεχνών» δ'.' έκ- 
θεσεως έν τώ Ζαππείω. Ίδιωτικάς εκθέσεις διο,ρ- 
γάνωσα.ν εν Άθήναι; οί ζωγράφοι κ. κ Κο- 
γεβινας, Μαθιόπουλος, Μιχελιδάκης, Ζάχος, 
Μποκατσιάμπης καί ή παρεπιδημούσα Ρωσσίς 
κ. Μπορζέκ. ’Επίσης έγένετο μεταθανάτιος έκ- 
θεσίς των θαλασσογραφ ών τοϋ Χατζή. Ή 
Ε/νική Πινακοθήκη άν δέν έπλουτίσθη μέ έργα, 

άπεκτησεν 150,000 εκ δωρεάς τού κ. Ροδοκα- 
νακη. Θι καλλιτέχναι είργάσθησαν κυρίως εί; 
προσωπογραφία;, ’ιδιαιτέρας μνείας άξίζουν αί 
τών κ. κ. Βικάτου καί Θ. Δημητρίου, καί τίνα 
γλυπτικά έργα, ώς τ»ύ κ. Ρούμπου ή προτομή 
τοϋ Μαβίλη, τοϋ έν Παρ’.σίοι; κ. Κ. Δημη- 
τριαδου ή προτομή τοϋ κ. Βενιζέλου, τοϋ κ. ' Γ. 
Δημητριάδου ά/αμνηστικαί στήλαι. Ή Καλλι
τεχνική σχολή άπέκτησε δύο νέους καθηγητά;, 
του; κ. κ. Μαθιοπουλον καί Ε. Θωμόπουλον. 
Εν Λεμησσώ άπεκαλύφ θηή προτομή τοϋ Σώζου.

Μουσική ζωηρότης άοκετή έπεκράτησε Δε- 
κάοε; συναυλιών έδόθησαν, ώ/ κυριαρχούν 5 τή; 
Ορχήστρα; τοϋ 'Ωδείου, αί τοΰ 'Ωδείου Λότ- 

τνερ, 3 τή; 'Αθηναϊκή; Μανδολινάτας, 3 τοϋ 
Κουαρτέττου Μπουστέντουϊ. Άλλαι συναυλία·, 
έδόθησαν ύπό τών κ. κ. Φαραντάτου, Ευστά
θιου, Νικολάου, Θεοδωρέσκσυ, Σαϊφερ, Μπό- 
ταση, Σοϋλτσε, Ευστρατίου, Τριαντάφυλλου, 
Κούιδα,^ Λόττ/ερ - Μπέμμερ, Λουλούδα, Άγ- 
γελοπούλου, Μπέλλου, τριών Σέρβων καλλι
τεχνών, και τών κυριών Φωκά, Σκέπερς, Ήπί- 
του καί Δημητρακοπούλου.Άλλα γεγονότα μου
σικά : Ή είκοσιπενταετηρίς τοΰ κ. Νάζου ώ; 
οιευθυντοϋ τοϋ 'Ωδείου, αί έπιτυχίαι τοΰ Ά- 
μούργη εν Λονδίνο», ή παράστασι; τού μελοδρα- 
ματιου «’Ορφανή» έν τώ Άρσακείω, ή άπο- 
φοίτησις νέων διπλωματούχων τοϋ 'Ωδείου δεσπ. 
Δημητρακοπούλου, Άγγελοπούλου, Πάλμα, 
Λανθοπούλου, Κορτεση, Σαουνάτσου καί τών 
κ. κ. Χαρατσάρη καί Κοντογιάννη, τοϋ Λυ
κείου τών Ελληνίοων αί μουσικαί ποοεσπεοίδες 
και η συναυλία τοϋ «Συνδέσμου Γραμμάτων καί 
Τεχνών».

Εις τό θέατρον έκυοιάρχησε καί έοέτος ή έπι- 

θεώρησις. Έξ κεντρικά θεάτρα καί πέντε συνοι
κιακά είργάσθησαν μετρίως ύπό έπούιν έργων 
καί ύπό έπούιν κοσμικήν, καίτοι ήρχίσαν ένωρί- 
τατα καί έτελείωσαν πολύ αργά.

Είς τό θέατρον Κοτοπούλη έδόθησαν τά εςής 
νέα έργα. Πρωτότυπα : "Ενεκα ό πόλεμος, Πα
ναγιά ή Κατηφορίτισσα, 'Αντικατοπτρισμός, 
Λεστενίτσα, Τό Γαϊδούρι, Παναθήναια, Φλοί
σβος, Καινούργια ζωή. Μεταφράσεις δέ : 'Άκα
πνος πυρϊτις, ’Ιουδίθ, ΊΙ ωραία λίαρσαλιεζα, 
Ή καλλίτερη γυναίκα, ή 'Αντίζηλος, ό Νεο
σύλλεκτος.

Είς τό θέατρον Κυβέλης. Πρωτότυπα : Ή 
'Ανατολή, τό Φιλί τοϋ σκοτωμένου, ή Κερένια 
κούκλα, τό Βάραθρο·/, Πανόραμα. Μεταφράσεις 
δέ ’. Φερδινάνδο; ό γλεντζέ;, Κολιτσίδα, Δέν παί
ζουν μέ τή/ φωτιά, ή Ζουμερή υπόθεσις, τό 
Χέρι ,ποΰ περνά, Έοδα Γκάμπλερ.

Είς τό θέατρον Συντάγματος. I Ιρωτότυπα : 
Αλκή; ό νέος. Φλόγες, Πετάει-πετάει, Τό Νε- 
κσόσπιτο, Παπαγάλος, ’Ενώ εκείνος πολεμούσε, 
ό ’Αγνωστος, τό Γιατρικό, οί Μελλοθάνατοι, 
'Αθηναϊκά παρασκήνια. Μετάφρασε·.; δέ ’. 'Π 
Άνο'.χτοκάρδη, Πάλι στά ίδια.

Είς τό θέατρον ΙΙλέσοα. Πρωτότυπα: ΤΙ Ά- 
ναμπουμποϋλα, Έγώ δέν είμ’ έγώ, <5 Θηλυκός, 
ή Σάτυρα.

Είς τόν θίασον Κονταράτου. Κορσιζανική έκ- 
δίκησις, Στρατηγός Ούσσάρων, ’Ερωτική κατερ
γαριά’ Πρωτότυπα δέ: ΊΊ πριγκήπισσα Σάσσων, 
Τί είν’ ό έρως.

Είς -.ό ΙΙανΰλήνιον. ΤΙ βασίλισσα τοϋ κι
νηματογράφου, οί Τυχοδιώκται, Κοζορικό καί 
τό ποωτότυπον «Πίκ - νίκ.»

Είς τήν ' Αλ.άμπραν. Πρωτότυπα : Τά έρεί- 
πια. Γζιούλα Βεράντη, Φετίχ, ό Νόθος, το 
Άλεκάκι, ό Μαύρος Καβαλάσης. Μετασοάσει; 
δέ: Χόν—Χόν !

'Εκτός τών παραστάσεων τών θιάσων έδόθη
σαν καί αί έξής έκτακτοι ή έρασιτεχνικαί παοα ■ 
στάσεις. Δύο τής δραματική; σχολής τοΰ 
'Ωδείου, τής δραμ. σχολής Πειραιώς καί τής 
τοϋ κ. ’Ιωσήφ. Δύο προεσπερίδες τοΰ Συλλόγου 
τών 'Ερασιτεχνών μέ τό έργον «Στη φυλακή» 
τοϋ κ. Λιδωρίκη, τόν α'Αγαπητικόν τής Βοσκο- 
πούλας» καί άλλα, παραστάσεις ύπέσ τής σγό
λης τών ’Απόρων παίδων καί υπέρ τής 'Εταιρείας 
τών θεατρικών συγγραφέων, ή «Τρισεϋγενη». 
Είς τά συνοικιακά θέατρα έδόθησαν αί πρώται 
λαϊκαί όπερέτται: ό Κό/τε Μαντουλάτος, ό Πρίγ- 
κη·ύ Γκάγζαρης καί ό ’Αριστοκράτης τής Πλάκας, 
καί αί έπιθεωρήσεις ; Σκούπα, Καλέ άντε;, Α.
Ο. Δ. Ο, ό Καθρέπτης, Φορείς φανέλλα, ό Κο- 
λοκυθοζορφάς, ή Φασαρία.

’Επίσης έδόθησαν τά έπιπλεύσαντα είς τόν
διαγωνισμόν τήςΈταιρείας τών Δραματικών συγ
γραφέων μονόπρακτα : Τό πατρικό σπίτι, Γκλό- 
ρια βίζτις καί Διπλό; πόνο;.

Οί Διαγωνισμοί: Οί κατά τό λήςαν έτος τε- 
λεσθέντες, ύπήρξζν κατά τό πλείστον ατυχείς. 
Ό Γεροκωστοπούλειος γλυπτικός δΐς προεκηρύ- 
χθη άνευ αποτελέσματος. Είς τόν τής «Έται- 
οίας τών θεατρικών συγγραφέων» έν μόνον μονό- 
πσακτον άξιον λόγου έπέπλευσεν. Ό τών Στρα
τιωτικών διηγημάτων έκρίθη, άλλά -α. βοαβευ- 
θέντα δέν είδον είσέτι τό φώς—καίτοι ακριβώς 
τώρα ήσαν χρήσιμα μέ τήν έπιστράτευσ'.ν. Τό 
Οίζονόμειον βραβεϊον τής Τεργέστης άπενεμήθη 
είς τούς κ. κ. Λάμπρον καί Σβορώνον, διεξήχθη 
δέ ό Ράλλειος τής ζωγραφικής. ΊΊ έπιτροπή τοΰ 
Άβεοωίεΐου δραματικού δέν έξέδωκε τήν κρίσιν 
της. Ή τής Γλωσσικής εταιρείας έβράβευσε 
πέντε μονογραφίας.

Διαλέξεις. 'Ανακοινώσεις έν τή ’Επιστημονική 
εταιρεία έγένοντο ύπό τών κ. κ. Κουζουλέ, 
Ψάλτη, Κοντογιά/νη, Καζριδή, Παπαδάζη, 
Δεζαβάλλα, Φουρίζη, Σπιτάδη, φάβα, Βογ'.α- 
τζίδόυ. Λογοθέτου, Χαριτωνίδου, Ρωμαίου. Εν 
τή Άρχαιολογιζή έταιρεία «ομίλησαν οι ζ. ζ. 
Ζησίου, Καλιάφας, Δραγάτσης ζαί φιλαδελ- 
τεύ;. Έν τή Ιταλική 'Αρχαιολογική σχολή οί 
ζ. κ. Μποσδάρι, Όγζαρο καί Λιμπερτίνι, έν τή 
Γέρα. άρχ. σχολή οί ζ. ζ. Κνάκφους ζαί Κάρο, 
έν τώ Πα.ρνσ.σσ«ρ οί κ. κ. X. Παπαδόπουλος, ’Ε
πίσκοπος Τρωάδος, Άποστοϋ.ίδης καί Τανάγρας. 
Έν τ«ρ Δικηγορικό σύλλογο» ό κ. Μάτεσις, εν 
τώ Εκπαιδευτικό όμίλ«ο ό κ. I. Ζερβό;, εν τ«ρ 
Λυζείω τών Έλληνίδων αί δεσποινίδες Κλεάν- 
θους, Ζερβού, αί κυρίαι ΙΙαρρέν καί Ρουσοπούλου, 
λ:. κ. κ. Μεϊντάνης, Σκίπης Είς τό Ώδεΐον οί 
κ. κ. Ψάχος καί Καλομοίρης. Ό κ. Σωτηρ'.ά- 
δης έκαμε ύπό τύπον διαλέξεων μαθήματα περί 
τής Μεσαιωνική; φιλολογίας είς τό Πανεπιστή- 
υ,ιον. Έσημειώθησαν καί μερικαί υπαίθριοι με
ταμεσονύκτιοι διαλέξεις μαλλιαρών νέων.

Έκπαιδενοις. Συνήλθε τό συνέδριο·/ τών δη
μοδιδασκάλων, έν ω έγένοντο διάφοροι άνακοι- 
νώσεις ζαί διαλέξεις '0 ζ. Σταθάτος διέθεσε 
έν εκατομμύριο/ διά τήν βελτίωσι/ τής Μέσης 
Έκπαιδεύσεως.

Ίωβιλαΐα. Έζατονταετηρίς τής γεννήσεως 
τοϋ Εθνικού π-ιητοϋ τής Γερμανίας Βί/ελμ, ή 
έζατονταετηρίς τής Πολυτεχνικής σχολής τών 
Παρισίων.— Ή έβδομηκο/ταετηρ'.ς τής Φιλαρ
μονικής Κερκύρας.

’Εκθέσεις. Τοΰ ’Αγ. Φραγκίσκου διεθνής 
καί νεν.κή,είς ήν άντεπροσωπευθη ή Έ/.λας ικα
νοποιητικότατα. ΤΙ φωτογραφική έκθεσις τής 
Γενεύης,ό τοϋ φωτισμού έν τή αύτή πόλει, ή τών 
Ούμοριστών σχεδιαστών έν Παρισίοις, ή τής 
έξελίξεως τοϋ πολέμου έν Δονοίνφ, ουο προς εζ- 
λαϊκευσιν τής τέχνης εν Ν. Ύόρκη.

θάνατοι. Καί ή Ελλάς δέν ύστέρησεν εις 
έκλεκτήν προσφοράν πρός τόν Θάνατον. Άπεθα- 
νον ό ζωγράφος Χατζής, ό γελοιογράφος Άθα- 
νασιάδης, οί φιλόγογοι Μωρα’ίτης, Τσιούλκας
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Αίθουσα τελετών τοΰ Έϋ·ν. Πανεπιστημίου
Προσωπογραφίαι ίΐανόντων Και'Θ/γητών

Σπιτάοης και Κοντόπουλος, ό ιστοριογράφος 
Λαμπρυνιοης, ό άνθρωπολόγος Κλο,ν^ Στέφα
νος, ό Βυζαντινολόγος μουσικός Παχτϊκος,' ό 
μουσικός Σκλάβος, ο Ζακύνθιος λόγιος Τοίχαο- 
οος, ο λαογράφος Γοανίτσας, ό δημοσιογράφος 
Βασιλας, ή ποιήτρια Φουντουκλή, ό Βυζαντι- 
νόφιλος συλλογεύς καί δημοσιογράφος Κολυβάς.

£·κ<5όθ£ΐς. Ε/ Ελλάδι ή εκδοτική κίνησις 
κατά τό οιαρρεΰσαν έτος ύπήρξεν οπωσδήποτε 
-,ωηρα. Μολονότι αί σχέσεις μεταξύ γραισόντων 
και κοινού δεν είνε εγκάρδιοι, βιβλία έκδίδονται 
■κανά και ήρχισαν καταλαμβάνουν θέσεις καί 
εις τάς προνομιούχους βιβλιοθήκας. Εις τήν 
άπαριθμησιν τών εκδόσεων έλαβα ϋπ’ δύει τάς 
κυριωτέρας καί μόνον τάς πρωτοτύπους,' Μετα
φράσεις έξεδόθησαν αρκεταί, παρετηρήθη δέ ότι 
οεν γίνονται πλέον έπιπολαίως. Άλλ' ή μετά- 
φρασις δεν είνε ικανή νά δώση τήν -φυσιογνωμίαν 
-ης πνευματικής κινήσεως, κατοπτριζομένης κυ
ρίως εις τήν πρωτότυπον εργασίαν.

Φιλολγεκά έργα έξεδόθησαν. Κακριδή περί 
του προλόγου τής κωμωδίας Άμφιτρύωνος τοϋ 
Πλαυτου, Σκιά περί παραγνωρισμένης αντωνυ
μίας, Χατζιδάκι Άκαδημειακά αναγνώσματα 
και 'Ιστορία τής Έλλ. γλώσσης, Σακελλαρο- 
πουλου 'Ιστορία Λατινικών γραμμάτων, Χατζήα- 
?απη Τά καθ’ Ήρώ καί Λέανδρον, Κουγέα 
Κριτικά- παρατηρήσεις είς παπυοο'λονικά κεί
μενα, Λορεντζάτου καί Τζαρτζά^υ Λεξικογρα-
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•ρικά υπομνήματα, Τριανταφυλλίδου τό Λήμμα, 
Βερναρδάκη Διορθωτικά καί ερμηνευτικά.

Φιλοσοφικά. Βορέου ΤΙ φιλοσοοία έν τφ 11α- 
νεπιστημιω, Λογοθέτου ΊΙ ηθική φιλοσοφία τού 
Πλάτωνος, Σιούτα Νέαι παιδαγωγικοί ΐδέαι, 
Βενιέρη Στοιχεία -φιλοσοφικής ηθικής, Γουδή 
Διδακτικά.

ΘεοΑογικά. Ζωγράφου 'Ερμηνευτικά! ομιλία·. 
Ευαγγελίων, ’Αρχιεπισκόπου Σύρου Β’ τόμος 
θρησκευτικών μελετών, Μπαλάνου Τά ποιητικά 
βιβλία τής Κ. Διαθήκης, Δυοβουνιώτου Κρι- 
τόπουλος.

Αρχαιολογικά. Ξανθουοίδου Περί τής Μη- 
.ρο..όλ;ως Κρητης, Ορλανοου Ί ο αέτωμα τού 
εν ΣουνΙφ ναού τού ΓΓοσειδώνος. Γιαννοπούλου 
Έπιγραφαί Θεσσαλίας, Ζησίου Χριστιανικά μνη
μεία Μακεδονίας.

Ύστορικά. Σωτηρίου Τό "Αγιον Όσος. 
Τσουκαλά Ποντοπορία. Ζησίου Οί Διδάσκαλοι 

τού Γένους, Βώκου Βαλκανοτουρκικός πόλεμος. 
Πολίτου Τοπωνυμικά. Χο/δρονίκη ΊΙ επαρχία 
Περγάμου. Ταξεβάνογλου Τό ΚάΧρον. ΐίανά 
Σλαυισμός, ή Γερμανισμός;

Νομικά. Άνδρεαδου Τά δημοσιονομικά τοϋ 
Άριστοτέλους, Ή δημοσία οικονομία τών Σπαρ
τιατών. 1’οντήρη Εισαγωγή είς τό Διεθνές δί
καιον. Παπαπάνου Δίκαιον καί ποίησις. Κολυβά 
περί Άκυρώσεως έν Διοικ. δικαίω. Σβώλου 
Τό δικαίωμα τού συνεταρίζεσθαι. Καστόρχη Τό 
ποινικόν δίκαιον τών Βαλκανικών κρατών.'

Ιατρικά. Μιχαλακέα ’Εγκληματική άνθρω- 

πολσγία, Λεβεντάκου Υγιεινή, Λαμπαδαρίου 
Στοιχεία παιδολογίας.

Λ

Καί ήδη έρχόμεθα είς τήν λογοτεχνίαν, ήτις 
έδειξε ζωτικότητα ικανήν. Υπέρ πάν άλλο είδος 
άνεδείχθη τό διήγημα· έξ εναντίας ή ποίησις. 
ήτις άλλοτε έπλημμύρει τόν έντυπον χάρτην, 
άνέστειλε · ευτυχώς .ήν ορμήν της.

Θεατρικά έργα έξεδόθησαν: Θρύλου Ό χορός 
τού Βορρηά, '11 ώμορφιά πού σκοτώνει. Μαρή 
Ή αθώα αμαρτωλή, Τό σπίτι τής καρδιάς. Δε 
πάστα Τό Τζιώτικο Ραβαΐσι. Προβελεγγίου 
Νικηφόρος Φωκάς.

Ληχή/ιαια ζκί μυ&ιοτορήματα. Κάμπο ρου- 
γλου Δύο τόμοι διηγημάτων. Κονδυλαζη Πα
τούχας, "Οταν ήμουν δάσκαλος. Τανάγρα Εις 
τά πτερζ τού Θανάτου, ’’Αγγελος εξολοθρευτής 
Νιρβάνα. Τό Συναξάρι τού Παπά — Παρθένη. 
Τωνος, Βέρα Βαρλάνη. Παπαδιαμάντη Τά μετά 
θάνατον. Χατζοπούλου Υπεράνθρωπος, Ό πύρ
γος τού άκροποτάμου. Δημητρακοπούλου Μάγδα 
ή 'Εβραία, Το μυστικόν τοϋ Βοσπόρου. Βουτυρά 
Ό Λαγκάς. Μυριβέλη Κόκκινες 'Ιστορίες. Τυμ
φρηστού ’Αγάπη καί πόλεμος. Οίκονομίδου Τά 
πρώτα διηγήματα. Γεωργαντά Διηγήματα καί 
Εικόνες. Ξενοπούλου Κόκκινος βράχος. Δέλτα 
Παραμύθια. Μουρέλλου «Πολεμικά».

Ποιήσεις. Οίκονομίδου Ή σκιές τών ονείρων. 
Σπαταλά Αιμάτων σταλαχτίτες, Μαβίλη Έργα. 
Κυπαρίσση Σονέττα τής θεατρίνας. Σικελιανού 
Πρόλογοι στή ζωή. Τυμφρηστού Τραγούδια τού 
Βασιληά. Καύούρου Πολεμικά σονέτα, Δρακου- 
λίδου "Ασπρες νύχτες. Δαυίδ, Ποιητικά δοκίμια. 
Στροφές Μωρεάς—μεταφράσεις Σκίπη καί Πα
ράσχου. Άγγελίοου Ελεγεία. Κουκούλα Τής 
ζωής καί τοϋ θανάτου. Μπακούρη, Βαβέλ. Πα- 
λαμά Βωμοί.

Leda Gys

Πρός συμπλήρωσιν δέον νά άναφέρωμεν κα'· 
τάς έξής εκδόσεις. Ταγκοπούλου Πρόζες, Βέλμου 
Ό πιστός τής ’Απελπισίας, Καιροφυλα Παρισι
νοί περίπατοι, Νιρβάνα Τό βιβλίον τοϋ κυρίου 
Άσόεου, Αί ανακοινώσεις τοϋ ΙΙανιονίου συνε
δρίου, Τό ’Αναμνηστικόν τής ΙΙανιονίου έκθέ
σεως τού κ. Θεοτόκη, Μιστριιοτου "Εκτος τόμος 
Ρητορικών λόγων, Κρίκου Ό 'Ελληνισμός έν 
'Αμερική, Σκανδαλάκη Ό πόλεμος, Γιοκαρίνη 
Συμβουλές για τόν έρωτα, Ν. Δημητρακοπούλου 
Πολιτικοί λόγοι, Γιαννοπούλου Vce victis, Πα- 
παμιχαήλ Τά 'Ελληνικά προβλήματα, Άξενου 
Ή Ελλάς καί τά εμπόλεμα, ΙΙερίδου Τά ποιή
ματα τού Κσβάφη.

Κατά τό λήξαν έτος έξηκολούθησαν αί εκδό
σεις Φέξη, νέος εκδοτικός δ' οίκος πλήρης ζωής 
άνεφάνη, ό τής «Άγκυρας». Νέοι τόμοι έκύκλο- 
■φόρησαν τών περί Χαρι'ν άου Τρικούπη δημοσι
ευμάτων. Ό «Παρνασσός» έξέδωκε καί κατά τό 
έτος τούτο τήν «’Επετηρίδα» του περιλαμβάνου- 
σαν έπιστημονικάς μελέτας Ή πληρεστάτη έκ- 
δοσις τού Έρωτοκρίτου δύναται νά θιωρηθή 
εξαιρετικόν γεγονός. 'Αξίαν λόγου νογογραφικήν 
έργασίαν συνεκέντρωσαν τό Ήμερολόγιον Σκόκου 
καί τό τής δ. Σβορώνου, ποικίλην δέ ύλην πε- 
ριέλαβον τό Εγκυκλοπαιδικόν, τό Πνευματιστι- 
κόν καί ό Ελληνικός κόσμος .

Ό περιοδικός τύπος ενισχύθη διά τών έςής 
νέων περιοδικών : Κριτική κα1 ποίησις».— 

Κερκυραίκή ανθολογία ». — Ά γωγή » — « Κυ · 
ριακή».—« Όδηγός Διδάσκαλος»— «’Εθνικός 
κήρυξ»—Τέσσαρες δέ Άθηναίζαί νέαι εβδομαδι
αία·. εφημερίδες έξεδόθησαν : Καρτερία. «Δρά- 
σις», «’Εξάγγελος» καί Μαύρος γάτος». ‘Υ- 
πέστη δαως ό περιοδικός τύπος άπωλείας τινάς, 
διότι ένεκα τής ανωμάλου καταστάσεως δέν άν- 
τέσχον οίκονομικώς ουκ ολίγα περιοοικά, ιδίως 
έν τώ έςωτερικω. δ. χ.

Marius Bonnard
Πρωιαγωνιοταί Κινηματογράφου Απόλλων ■>.



©EMOS ΑΝΝΙΝΟΣ
r ΗΡΕβιΩΣ ζήσας, ήρέμα έ'σβυσεν ό Λγ,αουοχό; τής 
’Ελληνικής γελοιογραφίας θύμος "Αννινος. ό κατ’ έξο- 
χήν Διδάσκαλος τοΰ καλλιτεχνικού αύτοΰ είδους. Αύτός 
είοήγαγε την λεπτήν γελοιογραφίαν καί αύτός μέχρι τής 
σήμερον είνε ό κυρίαρχος. Α'ότι κανείς νεώτεοος Έλλην 
γελοιογράφος δέν τόν έπεσκίαοε, οϋτε καν τόν έμ.μήθη, 
Μπ δεν ήτο μόνον πρωτότυπος. άλλά καί ιδιοφυής. Μό
νον δ Άθαναοιόδης τόν προσήγγισε κάπως. ' Πκολούθη- 
οαν οι μεταγενέστεροι διαφορετικόν δρόμον, έμπνεόμενοι 
εκ τών ξένων γελοιογραφιών, άλλά χωρίς νά κατορθώσουν 
να φθάσουν τήν τελειότητα τής γραμμής τοΰ Άννίιου. 
Α·οτι εκείνο; δέν άντέγραφει·, άλλ’ ένεπνέετο έκ τής γύοω 
ζωής τον.

■() ‘Αννινος καίτοι έγνεν,ήθη έν Κεφαλλήνιε, άνήκων 
είς τον πολυσχιδή οίκον τών Άννίνων, ήτο σχεδόν’Αθο- 
ναίος. 'Ιδρυτής τον Ασμοίαίου. (J.S70) καί κατόπιν 
τον έβδομαδ.αίου -Άοτεως, (1886), οπερ μετά ότκσε- 
των περίπου έξε,λίχθη είς ήμερήοιον, τό πρώτον χάρ.ς 
εις τήν διεύβννοιν τον Άννίνου^ κομψόν είς σύνθεσίν 
και καλειτεχ.ικόν είς φόρμαν ημερήσιον φύλλου, ΰπερ 
δυστυχώς υπήρξε καί μοναδικόν έν τή εξελίξει τον Άθην. 
τν.·τον. Είς τούς τόμους τών εφημερίδων αϊτών υπάρχει 
το πλείοτον τών γελοιογραφιών του, όλη σχεδόν ή Ιμ- 
ανενο,ς του καί ή τέχνη του. Ευπορών. είργάοθη άνέ- 
τως και κατά τήν ίδιαν άντίληψιν. διευθύνω.· δέ ό ίδιος 
τα φύλλα ταύτα, είχε πλήρη ελευθερίαν δράοεως. Καί 
τούτο οννέτε,νεν. έόοτε άνευ περιορισμών νά δε.χθή πλατύ 
και όννατόν ιό εργον του.

Ό θανών ήτο εκλεκτή φυοιογνωμία. Γαλήνιος πάν- 
νο,ε. αρχοντικός το-ϊς τρόπους, μέ Ασκητικήν μορφήν, 
οννεκεν,ρ,ονε την οίονεί έκφεύγουσαν ζωήν είς ιούς λάμ- 
γντας οηθαλ.ιούς. Αγαπητός καί άπό αϊτούς τοΐς 
ο.~τοίονς εοαιύριξεν.

Ο ‘Αννινος κυρίως ήτο πολιτικός γελοιογράφος. Έοα- 
Τ’ ριοε ιόν Κουμουνδοΰρον, Ιδιαίτατα δέ ιόν Δηλιγ.άννην 
τουναντίον δ;, ηύνύησε τόν Τρικούπην καί τόν θεοτόκην". 
Αελα και είς κοινωνικός φυσιογνωμίας δέν ΰοτέρει. ' Ο 

-ταμου/.ης, ή Ροζοΰ, ό Καοιμάτης, ό Μυριανθούσης άπη- 
θανατίσθηομν άπό τήν μολυβδίδα του. Εξαιρετικ&ς δέ 
η επιστρατεύω; τού 7S8.-J τ<β ένέπνευοεν απειρίαν σκι- 
τοων πολιτικών, καί στρατιωτικών φυσιογνωμιών, τύπων 
και σκηνών τών στρατώνων. ‘Από τό πρώτον του σχε
δίασμα .Το Πασχα έπί Βούλγαρη, μέ τό Σύνταγμα. τό 
οποίον είχε παραβιασθή. άντί αμνού σουβλισμένου, μέγοι 
της τελευταίας του γελοιογραφίας τού βαοώνου Σέγκ 
ητο ό κατ' εξοχήν καλαίσθητος, αρμονικός σαιυρογοά- 
<εος. Η γραμμή του ι!χ( , '
** να νοτερή είς Οξύτητα. Τό τάλαντών τον άνόθευτον 
πάντοτε, ή εμπνευσις γόνιμος, τόχιοΰμορ βαθύ. Τό μάτι 
τον άνεκάλνπτεν Αμέσως τό φυσικόν ή ήθικόν ελάττωμα, 
την υπερβολήν, τήν δυσαρμονίαν καί άφοΰ διεοκέδαζε μέ 
την άποτύπωσίν του μέ μεγάλην λεπτότητα γραμμών, 
επεπιπτε κατόπιν κατά τοΰ θηράματος άδυοωπήτως. Μία 
γελοιογραφία του πολλάκις ήξ.ζε περισσότερον άπό τήν 
φλογεροτεραν πολιτικήν άρθρογραφίαν και άπό τήν σφο- 
Λαοτέραν άγόρευο.ν. ΊΙσθάνετο ό γελοιογραφούμενος τήν 
δηκτικοτητα- η λεζάντ ήτο τ.ειραατική, ένίοτε καυστική, 
α.). η μολυβδίς του δέν έπλήγωνε θανασίμως- ούδ'ήτο
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χυδαία. Προεκάλει άλλοτε τήν φαιδρότητα, άλλοτε τόν 
πλατνν γέλωτα, άλλά τά δαγκάματα του δέν ήσαν φαρ
μακερά.

Έδιδε τά χαρακτηριστικά σημεία ιού χαρακτήρας, χω
ρίς να παραμορφώνη τό πρόσωπο.·. Ο! Ευρωπαίοι, γε
λοιογράφοι είνε έντονώτεροι είς τήν γραμμήν, πλου- 
οιώτεροι είς σύνθεσίν, δεξιότεροι είς έπιτήδευοιν, εϊς ποι 
κιείαν θεμάτων, άπηνέστεροι είς τραύματα. 'ΟΆννινος 
είνε Αττικός γελοιογράφος. 'h εύρυθμία του είνε Έί· 
ληνι·,.ή έγνώριζε νά συνδυάζι) μέ ,ύαν πρωτοτυπίαν τήν 
χάριν καί τήν οξύτητα, τά δύο αυτά χαρακτηριστικά τής 
<■ καλλιτεχνικής, γελοιογραφίας. Καί έξετιμήθη τό έργον 
του καί παρά τών ξένων, διότι άνεδημοσιει'θησαν είς Εύ- 
ρωπαϊκά φύλλα γελοιογραφίαι τον.

Λί'. εκτ,ς τής σατύρας, καί ώς πραγματικός καλλι
τέχνης διεκρίθη. .δείγματα τοΰ ζωγραφικού ταλάντου τον 
είνε πολλαί ύδατογραφίαι του, ιδίως άνθογραφίαι. .αίτινες 
εςετιμήθησαν διά τήν αρμονίαν τού χρώμαιος καί τήν 
ιιβρότητα τής άποδόονως. κοσμοΰοαι Αθηναϊκά; αί 
θούοας.

Ό Άννινος άπό έιών είχεν άποουρθή έκ τής ένεργού 
δράοεως. Μακριι στηθική νόσος τόν ίκράτει είς τήν έν 
Κηφησιή ί-πανλίν του. 'Εσχάτως είχε περισυλλέξη ευτυ
χώς είς λεύκωμα τά σκόρπια κα! δυσεύρετα φύλλα τιω· 
γελοιογραφιών του. αίτινες αποτελούν άμα είκονογραφημέ- 
ν,μ τήν πολιτικήν, κοινωνικήν κα! ψυχολογικήν ιστορίαν 
δύο γενεών. Ο θάνατος, όσης άπό πολλοί τόν παοεμύ- 
νενε, τον εύρε β.αν τελείως είχεν ί,οίμην τήν έργασίαν 
του. ητ·.ς ήδη άναμένει τόν κατάλληλον έκδότην. Μεοικα! 
εξ αυτών δέν θά προκαλέοουν ήδη τόν γέλωτα, διότι «ξέ- 
λιπεν ή εποχή καί δέν συγχρονίζονται πλέον μέ τήν τω
ρινήν άντίληψιν άλλ' ή γραμμή των παραμένει καλλιτεχνική.

ΊΙ κηδεία του έγένετο άπλουοτάεη. Χωρίς στεφάνους 
κατα την έκφρασθεϊσαν επιθυμίαν του. Πέντε καλλ.τέ- 
χναι, δύο δημοσιογράφοι καί είκοσι μόλις άλλοι άνθρωποι 
τον συνώδευσαν είς τον τάφον.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ

ΕΙς τέ: αλήθειες δέν χρειάζεται σχέψις.
I υναϊκα χωρίς εγωισμόν είναι τίποτε.

— Τά δάκρυα είναι κινητός σταθμός πού τόν με
ταχειρίζονται αί γυναίκες, όταν θέλουν ν’ αποκτήσουν 
κάτι.

Οί άνδρες δεν κλαϊνε, άλλ’ αισθάνονται’ αί γυ
ναίκες κλαϊνε, αλλά δέν αισθάνονται,

— Ό έρως μέ μίτρον. δέν είναι έρως—είναι σχο- 
λαστικότης.

— ’Ερως χωρίς στεναχώριες είναι λειτουργία χω
ρίς πρόσφορο ν;

Ο έρως καί τόν σοβαρώιερον άνδρα τόν κάνει 
μικρό παιδί. {

— Εκείνος .πού άγαπα αληθινά δέν προφέρει ποτέ 
τήν λέξιν 'Σ’ αγαπώ.»

Μ· ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γτωογιος Θεοτόκης. — Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. ’Έρις 

περί Επτάνησου. - Τό τραγούδι τή; Ρούμελης.-ΑΙ πα

τρίδες τών ποιητών.- Τελεία καί. παύλα. - Ελληνικοί 

οίκοι φίλμς. - Ή Αθηναία Μπερτίνι, - At διαλέξεις τοϋ 

Παρνασοϋ . - ΟΙ 'Έλληνες ’ποιηταί τού ΙΘ'. α<ώνο=. 

Καθηγητής Ροβ. οπιέρρο;.— Ρώσον καί θέατρον.

ΘΝΙΚΗ άπιόλεια έχαρακτηρίσδη 
ό θάνατος τοΰ Γεωργίου Θεο- 
τόκη. Καί δικαίως. Άναδειχάείς 
άξιος διάδοχος τοϋ Χαριλάου Τρι- 
κούπη, προσέφερεν έξοχους υπη
ρεσίας είς τήν Πατρίδα. Ή οξεία 
άντίληψις, ή συνετή μετριοπά
θεια, ή νομιμοφροσύνη, ή διπλω
ματική δεξιότης, ή πεί-θουσα δι-

ελακτική του εξυπηρέτησαν πάντοτε τά ΈΟνικά^συμ- 
φεοοντα. Ή στρατιωτική παρασκευή τοϋ Κράτους, 
ό Μακεδονικός αγών, ή προαγωγή τοΰ Κρητικού ζη
τήματος είνε έργα, άτινα τοΰ ασφαλίζουν τήν εύγνοι- 
μονα μνήμην τού Έθνους. Λί έξαιρετικαί τιμαί αί 
ΰπό τοΰ Βασίλειος καί τής Πολιτείας άπονεμηϋεϊσαι, 
ή πάνδημος προπομπή τής σοροΰ του ΰπό τών ’Α
θηναίων καί ή ευλαβής ΰπό τών Κερκυραίων κήδευ- 
σις είνε απηχήσεις τής γενικής περί τοΰ έκλιπόντος 
υπέροχου πολιτικού άνδρός γνώμης, δτι ύπήρξεν ειλι
κρινής πατριώτης, άνεπίδεικτος. εμβριθής μελετητής 
τών πολιτειακών καί εθνικών ζητημάτων, εύγενής 
ευπατρίδης, όστις οΰδένα είχε εχθρόν, καίτοΓέπολι- 
τεύθη κατά τάς κρισιμωτέρας τοΰ Έθνους περιστά
σεις. Είνε ατύχημα ότι νΰν δτε ήτο εΐπέρ ποτέ χρή
σιμος. ένεκριΰθη ή φωτεινή του διάνοια.

Τόν Θεοτόκην μετά μίαν εβδομάδα ήκολούθησεν 
είς τόν τάφον καί άλλος επιφανής πολιτευτής, ό Κυ- 
ριακούλης Μαυρομιχάλης. Έγγονος τοΰ ομωνύμου 
οπλαρχηγού τής Μάνης καί συγγενεύσας πρός τήν 
Φαναριωτικήν οικογένειαν τών Σούτσων διετήρησε 
τήν ΰπερηφάνειιν καί τήν εύγένειαν τών προγονικών 
αρχοντικών οίκων. Καί ιός δημοσιογράφος εις πα- 
λαιοτέρους χρόνους δημοσιεύσας μέ τό ψευδιόνυμον 
Ευρώτας άρθρα εξαιρετικής καί εύρείας πολιτικής 
άντιλήψεως καί ως 'Υπουργός, υπήρξε προστάτης τών 
λαϊκών συμφερόντων, συντηρητικός, φιλόπατρις. Άλλ
η χαρακτηριστικωτέρα έποχή τού πολιτικού του 
σταδίου ύπήρξεν η πρωθυπουργία του, ή πριότη μετά 
τήν ειρηνικήν έπανάστασιν τοϋ 1909. Οί δικαστικοί 
νόμοι, ή άγορά τού Άβέρωφ», ή αϋξησις τών εσό
δων ήσαν τάσημαντικιότερα σημεία τής βραχυχρονίου 
άρχής του.

Ο κ. Ροδοκανάκης ήναγκασμένος, όπως όλοι οί 
δυστυχείς χρονογράφοι, νά γράφη κάθε ημέραν χρο
νογράφημα καί υποχρεωμένος νά ευρίσκη θέματα τού 
κύκλου τών φιλολογικών ασχολιών του, άπεπειράθη 
ό αλιτήριος ! νά θίξη μίαν εύαίσϋητον χορδήν, διά 
τήν όποιαν διακρίνονται σί Έπτανήσιοι, τοΰ τοπικι
σμού. "Εγραψεν ότι βαρέθηκε— καί πόσοι άλλοι τάχα 
δεν έπαθαν τό ίδιο, χωρίς νά τό λέγουν—ν’ ιϊκούη 
νά ομιλούν περί Έπτανήσου, ώς τοΰ μόνου τόπου πα

ραγωγικού ποιητών καί άνθέων. Μέ πολλήν χάριν 
άλλά καί μέ κάποιαν χειρεκακίαν κτυπά τήν πρόλη- 
ψιν αυτήν, ίσχυριζόμενος πρός τοΐς άλλοις ότι ή 
πηγή τοΰ τραγουδιού είνε ή Ρούμελη, ένφ είς τό 
Τζάντε κυριαρχεί ή καντάδα. Έξέφρασε τήν δυσφο
ρίαν του καί ώς πρός αΰτόν τόν Σολωμόν, τόν όποιον 
άνεκήρυξαν, λέγει, αρχηγόν γλωσσικής σχολής ακρι
βώς έπειδή δέν έγνώριζεν Ελληνικά καί έπειδή οπό 
εκατόν ποι ήματα του τά τρία μόνον είνε «όνΟρωπι- 
νά>. Οι κ.κ. Ξενόπουλος καί Βελλιανίτης- λόγιοι 
Επτανήσιοι—έχολωθησαν καί δι’ εύγλώττων απο

λογιών ήθέλησαν νά παραστήσουν τόν κ. Ροδοκανά- 
κην σχεδόν ώς βεβηλούντα τά ιερά. Καί είπαν : Οί 
κορυφαίοι μουσικοί καί ποιηταί, είνε Έπτανήοιοι. 
Καί παρατάσσουν ονόματα : Μάντζαρος καί Καρέρ καί 
Σαμάρας καί Λαυράγκας, Σολωμός καί Μαρκοράς 
καί Φωσκολος καί Βαλαωρίτης καί Τυπάλδος καί 
Κάλβος καί Λασκαράτος καί Ιίολυλάς καί Μαρτζώ- 
κης, Καί άπήντησεν ό κ. Ρ. μέ. τόν όπισθεν αυτού 
κρυπτόμενοι· κ. Καμπούρογλουν. Άλλά μήπως εϊνε 
Έπτανήσιοι ό Κορνάρος καί ό Μωρεάς ; Αλλ’ οί 
Μεσολογγίται ποιηταί ΙΙαλαμά:, Λροσίνη:, Μαλακά- 
σης ; Ή μήπως δέν εϊνε ποιηταί ό Ζαλοκώστας, ό 
Βασιλειάδης. ό ΙΙαπαρρηγόπουλος, ό Παράσχος, ό 
Χρηστόπουλο:, ό Προβελέγγιος, ό Σιρατήγης, ό Βη. 
λαράς, ό Κρυστάλλη:, ό Σουρής, ό Συνοδινός,ό Πολέ- 
μης ποΰ δέν είνε Έπτανήσιοι ;

Νομίζω ότι ή συζήτησι: ήτο άσκοπος. Μία γνώμη, 
του κ. Ρ. μέ υστερημένη βάσεως τίνος, έδωκεν αφορ
μήν νά έπεκταθή ή συζήτησις, άκριβώς διά νά... πα- 
ρεκκλίνη. Ολα τά μέρη τής Ελλάδος, καί Ρούμελη 
καί Πελοπόννησος καί Επτάνησος καί Νησιά έχουν 
έκλεκτοτάτους έν τή φιλολογία καί τή καλλιτεχνία 
αντιπροσώπους. Μονοπώλιον μεγάλων άνδρών δέν είνε 
δυνατόν νά έχι, εν διαμέρισμα μόνον. Κανείς δέν αμ
φισβητεί ότι ή Επτάνησος, ήν ηϋνόησεν ή τύχη ώστε 
νά μή περιπέση είς τόν Τουρκικόν ζυγόν άλλά νά 
ζήση ελεύθερα ΰπό πολιτισμένους προστάτας ώς ήσαν 
οί ’Ενετοί καί οί "Αγγλοι, όντως άνεπτύχθη είς πολι
τισμόν, ότε τά άλλα μέρη έδούλευον είς τυράννους. 
Άς μή διαιρώμεν λοιπόν τήν Ελλάδα είς πνευμα
τικά καπετανάτα. “Αλλο ζήτημα, άν είνε μεμπτέα ή 
κατάχρησις, ής ποιούνται, ύπερθυμιατίζοντες τά Ε
πτανησιακά προϊόντα τής Μούσης ή τού στίχου ή 
ιός γενικώς ΰπερέχοντα, είς τρόπον ώστε νά αποκλείε
ται η λοιπή Ελλάς. Αύτό βεβαίως είνε καί ανακρι
βές καί άτοπον. Καί αϋτήν ήθελεν απλώς ο κ. Ρ. νά 
θίξη τήν άποιριν. Καί οΰτω, νομίζομεν, λήγει ή συζή- 
τησις, ήτις όσον έπεισοδειακή καί άν ήτο, προεκά- 
λεσε κατανάλωσιν αρκετής μελάνης.

Λ
Καιρός ήτο νά κινηθή καί τό Έλλ. επιχειρηματι

κόν πνεύμα κινηματογραφικά;. Έχομεν θαυμάσια 
τοπεϊα, φυσικός καλλονάς, ιίρχαϊα μνημεία, καλούς 
ηθοποιούς, διατί νά μή άναμιχθούν καί οί Έλληνες 
είς τόν κινιμιατογράφον ; Αφορμή πλούτου ατομικού 
άφ’ ένός, διαφημίσεως τής Ελλάδος άφ’ ετέρου. Άρ-
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κεϊ ο! Αναλαμβάνοντες τοιούτου είδους έργα νά είνε 
άνθρωποι καλαίσθητοι καί νά διαθέτουν άφθονοι- 
χρήμα. Δύο ταυτοχόνως έταιρεϊαι ίδρύΟησαν πρός πα
ραγωγήν κ ιί έκμ τάλλευσιν Έλλ. κινημ ιτογραφικών 
ταινιών. Ασιυ-Φίλμς- καί ·■ Άκρόπολις-Φίλμς .

Ή επιτυχία έξαρτάται έκ τή; καταλλήλου χρησι
μοποιήσεις; όχι μ’ινον τών καλλίτερων ηθοποιών, 
άλλά καί τών τοπείωι- έν συνδυασμοί πρός τάς υπο
θέσεις τών έργων, τά όποΐί καί αυτά πρέπει νά εϊνε 
γνησίως Ελληνικά, διά νά κάμνουν έντύπωσιν εις τήν 
Ευρώπην όπου κυρίως θά έκτυλίσσωνται αί ταινίαι. 
Μία έκ τών εταιρειών αυτών έπεδίωξεν ορθότατα τήν 
έπίδειξιν τοϋ Έλλ. κάλλους. Ιίροσέφερε πρός τούτο 
μέγα ποσόν, διακοσίων νομίζομεν χιλιάδων φράγ
κων, έξ ών τά ήμισυ Οά δαπανηθοϋν δι’ ενδυμασίας, 
είς τήν δεσποινίδα Καζάζη τήν ώραιοτάτην Άτθϊδα 
καί καλλιτεχνικής αμα μορφωμένη*', ΐνα παίξή είς 
τύν κινηματογράφον έπί εν έτος. Ώρισ|ΐένιος βά έφη- 
μίζετο ώς ή Μπερτίνι τών "Αθηνών.Άλλ’οί οικείοι της 
τήν ήμπόδισαν, κακώς βέβαια ποιούντες, διότι ό κι
νηματογράφος δέν είνε θέατρον, συνεπώς είνε ακίν
δυνος, άλλά καί διότι έστερήθη οδτω ή Ελλάς μιας 
ευκαιρίας νά δείξή μίαν εύμορφιάν της, αξίαν αληθώς 
θαυμασμού διά τήν Ελληνικότητα τής μορφής καί 
τήνέν γένει εκφραστικότητα.

Ό εορτασμός πεντηκονταετίας άπό τής Ιδρύσει»; 
τοϋ «Ιίαρνασσοϋ- ύπό τεσσάρων αδελφών, ών ό εί; 
μόνον επιζή, εντός τοϋ πατρικού μαγειρείου καί ή 
έξέλιξις αυτού είς τό κυριώτερον κέντρον τής πνευμα
τικής καί κοινωνικής κινήσεως. Αναβληθείς ένεκα τών 
περιστάσεων, περιωρίσθη είς μίαν ώραίαν ιδέαν. Έν- 
δεκ« λόγιοι—οί γνωστότεροι—άνέλαβον νά παρουσιά
σουν τάς φυσιογνωμίας τώ* κατά τόν παρελθόντα αι
ώνα άκμασάντων καί έκλιπόντων ποιητών. Ευτυχής 
ή ιδέα όχι μόνον ώς άπότισις ευλαβούς άναμνή- 
σεως, άλλά καί ώς γνωριμία αυτών πρός τό κοινόν. 
’Αγνοεί δυστυχώς ύ πολύς ^Ανεπτυγμένο; λεγόμενος 
κόσμος τό έργον των. ’Ίσως προβάλη τις τήν άντίρ- 
ρησιν ότι ή εκλογή ή μάλλον ό συνδυασμός ομιλητών 
τινών καί θεμάτων δεν ήτο ό προσήκων. Άλλ’ έπί 
τέλους δέν πρόκειται περί κριτικών διαλέξεων, άλλά 
μάλλον περί αναμνηστικών, αϊτινες πρέπει καί νά έκ- 
δοΟώσιν εις εΰθυνότατα τευχίδια πρός εΰρυτάτην εί 
δυνατόν κυκλοφορίαν, άποτελουμένης οίίτω συντόμου 
Ιστορίας τής νεολληνικής ποιήσεως.

Μανθάνομεν οτι ό σύλλογος «Παρνασσός· δέν θά 
περιορισθή είς τούς ποιητάς, ών τινάς μάλιστα καί 
παρέλειψε. Άλλη σειρά θά περιλάβη τούς δραμα
τουργούς καί ήθοποιούς τού λήξαντος αίώνος, έλπί- 
ζομεν δέ ότι δέν θά λησμονηθούν καί οί διηγηματο- 
γράφοι. Ό Ροΐδης, ό Βιζυηνός, ό Βικέλας, ό ΙΙαπα- 
διαμάντης —διά νά περιορισθή εί; τούς κυριωτέ- 
ρους—πρέπει νά έχουν τούς όμιλητάς των. Οΰτω θά 
παρουσιασθή συνολικής ή νεωτέρα Έλλ. λογοτεχνία 
καί ίσως δονηθή τό ενδιαφέρον καί Αντί νά προσφεύ
γουν πολλοί 'Έλληνες είς ξένα έργα θά γνωρίσουν καί 
Ασφαλώς τότε θά Αγαπήσουν τά Ελληνικά, τά όποια 
δέν είνε δά καί κατώτερα πολλών αλλόγλωσσων, τά 
οποία συνηθέστατα κυκλοφορούν είς τάς άβράς χεϊρας 
τών δεσποινίδων ή τούς Αριστοκρατικούς δακτύλους 
μερικών δανδήδων... Άς έλπίσωμεν ότι ή άρχομενη
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νέα περίοδος τοϋ Παρνασσού θά γίνη Αφετηρία φι- 
λολογικωτέρας αυτού συγκροτήσεως καί δράσεως. Θά 
εύχηθώμεν ό μοναδικός αυτός φιλολογικό; σύλλογος 
νά γίνη πραγματικόν κέντρον λογιών, στεγάζων τούς 
αγωνιξομένους διά τά ιδανικά τής Φαντασίας καί τή; 
Τέχνης, καί δίδων ούτως ώθησιν είς γενναιοτέρας εκ
δηλώσεις τής διανοητικής ζωής. Επίσης θά ηϋχό- 
μεθα τήν άναβίωσιν τού περιοδικού τού Συλλόγου, 
τό όποιον έχει φωτεινότατοι· παρελθόν.

Λ

Τά υπό τύπον διαλέξεων έκτακτα μαθήματα περί 
Μεσαιωνικής φιλολογίας τού κ. Σωτηριάδου ήμπο- 
δίσθησαν. Ό κ. καθηγητής δέν περιωρίσθη είς τήν 
άπό κριτικής καί ερμηνευτικής άπόψεως ’Ακαδημαϊ
κήν έρευναν τής λογοτεχνίας, άλλά διήνθιζε τάς πα
ραδόσεις του μέ παρεκβάσεις ποικίλας έπί συγχρόνων 
γεγονότων, αί όποια σκοπόν είχον φαίνεται νά προση
λυτίσουν τούς άκροατάς είς φιλολογικά ή πολιτικά 
κόμ ιατα. Καί επειδή αί τασει; αύται ήρχισαν νά γί
νω νται καταληπτοί, τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας καί 
ή Πρυτανεία άνέκοψαν τό μένος τού κ. καθηγητοΰ. 
Ό πολιτικός κομματισμός καί ή μαλλιαροσύνη 
είχον Ατυχής υπεισδύση έντός τού σεμνού περιβό
λου. Καί τό ύφος τοΰ κ. καθηγητοΰ τό μελοδραματι
κόν καί οί άκαιροι παραλληλισμοί καί οί πολιτικοί 
υπαινιγμοί καί τό άποπνικτικόν λιβάνισμα μαλλια
ρών ποιητιϋν έδημιούργησαν Ατμόσφαιραν νοσηράν, 
έτοίμην νά έκραγή είς θύελλαν. Ύπεδείχθη τότε είς 
αυτόν άρμοδίως, ότι ή αίθουσα τού Πανεπιστημίου 
δέν είνε αίθουσα νεανικού συλλόγου καί ότι δέν επι
τρέπεται είς καθηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου καί δή 
τής φιλοσοφικής σχολής νά διδάσκη είς χυδαίαν 
γλώσσαν, ήν ή Κοινή συνείδησις άπεδοκίμασε πρό 
ετών διά λαϊκού αιματηρού συναγερμού, το δέ Σύν
ταγμα ρητής απέκλεισε.

λ

Εγκύκλιος τής ‘Ιερός Συνόδου άπη/όρευσεν είς 
τούς ρασοφόρους πόσης ιεραρχίας νά φοιτώσιν είς θέα
τρα, κινηματογράφους καί άλλα όμοιας φύσεως θεά
ματα. Τό γεγονός σονεκίνησε περισσότερον τούς χρο
νογράφους τών εφημερίδων παρά τούς ιερωμένους. 
Όλοι των έφιλοτιμήθησαν νά γεμίσουν στή'.ας, άλλοι 
υπέρμαχοι τής απαγορεύσει»;, άλλοι κατήγοροι, άλλοι 
επαμφοτερίζοντες. Άλλά διατί οί κληρικοί δέν συ- 
νεκινήθησαν; Άπλούστατον διότι πλήν δύο τριών 
καί αυτών μ ή Αθηναίων, ούδείς έούχναζεν είς θέα
τρα, όπου συχνά άκοσμίαι εκτυλίσσονται έν πάση 
λεπτομερείς. Ή εγκύκλιος είνε σοφωτάτη, εάν μάλι
στα παραδεχθώμεν ότι δέν περιλαμβάνει είς τά Απα
γορευόμενα θεάματα τάς συναυλίας, αϊτινες άνυψοϋσι 
καί έξευγενίζουσι τήν ψυχήν, οΰδένα δέ κίνδυνον ηθι
κής έγκλείουσι.

Αί παραδόσεις τής ’Εκκλησίας πρέπει νά είνε σε
βαστοί. Ή παρουσία τοΰ ίερέως, τοΰ προωρισμένου 
νά έξαγνίζη τάς ψυχάς, έν τφ ΰεάτρω θά είνε πάν
τοτε μειονεκτική. Ούτε έχει νά ώφεληθή τίποτε- βαθ
μηδόν Οά άφομοιωθή μέ τό περιβάλλον καί θά μει- 
ωθή ή έπίδρασις, ήν ή άπόστασις ΰποβοηθεϊ.

ΑΑΦΝΙΙ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΣ τό Δημοτικόν θέατρον έδόθη έκτακτος πσρά- 

στασις υπό τοϋ Σέρβου ηθοποιού καί πρωτεύοντος 
έν τφ Β. θεάτρφ τοϋ Βελιγραδιού κ. Δοβρίνοβιτς. 
Έθαυμάσθη διά τήν δύναμιν καί αισθητικότητα τής 
τέχνης του είς τό μονόπρακτου δράμα τού Μπράκκο 
• Δόν Πέτρος Καροϋσο*, μέ τήν αυτήν δ’επιτυχίαν 
ΰπεδύθη καί τόν ρόλον τοϋ φιλάργυρου είς τήν Σερ- 
βικήν μονόπρακτον κωμωδίαν τοΰ ΙΙόποβιτς ·ό Κύρ- 
Γιάννης·. Κατά τό μεσολαβήσαν διάστημα ό νεαρός 
Σέρβος υψίφωνος κ. Σλίβνιτς έψαλλεν άσματα Ευ
ρωπαϊκά καί έν Σερβικόν. Ή παράστασις ήτο έν 
δείγμα τής μεγίστης προόδου, ήν έπετέλεσεν άπό 
δεκαετίας τό Σερβικόν Θέατρον, τό όποιον καί διετή- 
ρησε αμα τόν εθνισμόν του.

W
Τρία νέα έργα έπαίχθησαν ΰπϋ τού θιάσου τής κ. 

Κυβέλης.
Τό · Τέρας> μονόπρακτος κωμωδία τού κ. Ί. Πα- 

ξινοϋ. Είς σύζυγος έχει ύποσχεθή άπό τήν Ιίρωτο- 
χρονιά είς τήν γυναΐκά του νά τής χαρίση κοσμήματα 
άν θά μπόρεση τήν Πρωταπριλιά νά τόν κόμη νά 
τρομάξη μέένψέμμτ. Ή γυναίκα—τό τέρας—προσ
ποιείται τήν ζηλότυπου καί εξομολογείται, συνευοου- 
μένη μεθ’ ένό; υπηρέτου, ότι αυτή είνε ή δολοφόνος 
τής δήθεν ερωμένης του. Αύτό; καταλαμβάνεται 
τότε υπό τρόμου καί τέλος Αποκαλύπτεται δι’ ενός 
ήχηροϋ γέλωτος τής γυναίκας τό πλαστουργηθέν 
ψέμμα. ΊΙ κ. Μηλιάδου έπαιξε μέ πολλήν φυσικό
τητα- ό κ. Γαβριηλίδης δραματικός πολύ, συντελέ- 
σας περισσότερον καί αύτού τού συγγραφέως ώστε ή 
κωμωδία νά φανή σχεδόν δράμα έν τή έκτυλίξει της. 
Έν γένει ή κωμωδία ήρεσε διά τήν ένδιαφέρονσαν 
πλοκήν καί τόν έξυπνον διάλογον. Ι'ραφεΐσα διά τό 
Γαλλικόν θέατρον έχει ένα νυσταλέοι· άββάν είς τήν 
πρώτην σκηνήν, ήτις είνε όλως άσχετος πρός τήν κα
τόπιν έξέλιξιν, τεθεΐσα όπως ποικίλη τό έργον.

Ή «Κατερίνα Ίβανόβνα· είνε δυνατόν έργον, μέ 
άριστα διαγεγραμμένους χαρακτήρας. ’Αρχίζει άπό 
έκεϊ, ποϋ τά άλλα έργα σχεδόν τελειώνουν. "Ενα; σύ
ζυγος νομίζων εαυτόν άπατώμενον, κυνηγφ έξαλλος 
τήν γυναΐκά του Ίβανόβναν καί τήν πυροβολεί Ανε
πιτυχής. Ή Ίβανόβνα φεύγει Από τό σπήτι Αφού 
ξεθυμαίνει διά λόγων κατά τού συζύγου της, ίίστις 
άκούων τό κλάμα τών παιδιών του μετανοεί, αισθα
νόμενος συγχρόνως άδειο, μετά τήν φυγήν της, τό 
σπίτι του, Συζεϊ ή Ίβανόβνα μέ ένα γελοϊον κάί Αν
τιπαθητικόν, μέ τόν όποιον τήν ύπωπτεύθη ό Ανδρα; 
της ότι είχε σχέσεις, ένφ αυτή ήτο αθώα καί Απιστεί 
τώρα πρός έκδίκησιν.ΊΙ Ίβανόβνα φεύγει σωματικής 
ωραία καί άρτια, άλλά ψυχικής σκοτωμένη. Δέν αι
σθάνεται πλέον τίποτε, ζή κατά συνθήκην μέ ένα 
Ανδρα Αναίσθητοι·, άνευ Αγάπης, μεθύοντα μέ κονιάκ. 
Έξανίσταται είς τήν Ίβανόβναν συχνά τό ένστικτον 
τοϋ ήδονισμοϋ, ζητεί άπό όλους ποϋ τήν περιστοιχί
ζουν—καλλιτέχναι δειλοί, κομψευόμενοιΑνόητοι—φι
λιά, οργιάζει καί ιίγαπφ τέλος άσυνειδήτως τόν άν- 
δράδελφόντης, όστις τήναπωθεί.Ό σύζυγος, συντετρι- 
μένος καί αυτός ψυχικής. Αναζητεί τήν γυναίκα του, 
συζώσαν μετά τοϋ γελοίου έραστού. Τήν θέλει, άλλ’ 
εκείνη δέν τόν θέλει πλέον. Τέλος πείθεται καί ξά- 

ναγυρίζει είς τόν συζυγικόν οίκον διά νά έχη έρα- 
στάς τή Ανοχή τοϋ συζύγου! Καί ολοι στρέφονται 
γύρω της ώς σκιαί- αυτή μεθά εί; τό τέλος ώ; μο- 
δέλο Σαλώμης, καί φεύ,'ει Αναζητούσα ένα Προφήτην, 
ον ευρίσκει είς ένα σιγηλόν καλλιτέχνην.

Τό έργον είς τήν α'. καί β'. πράξιν είνε πολύ δυ
νατόν καί πολύ πρωτότυπον. Ό συγγραφεύ; ένεβά- 
θυνεν είς τήν Γωσσικην ψυχήν καί μάς δίδει περιέρ
γους Απόψεις συζυγικού έρωτος, παρ’ ήμϊν άκατα- 
νοήτους. Είς τήν Ι’ωσσίαν δέν ήρεσε, διότι τό έξέλα- 
βον ιός -σάτυραν» Ρωσσικήν- άλλ’ έν Γερμανία έ,Οε- 
ωρήθη ιός Αριστούργημα. Είς τήν γ'. πράξιν Ατονεϊ τό 
έργον είς δράσιν καί μόνον ή ψυχολογία παίζει ρό
λον. Τελειώνει τό έργον ψυχρά, ή μάλλον δέν υπάρχει 
τέλος. Άνέμενέ τις καμμίαν αυτοκτονίαν, κανέν Ιλα- 
στήριον θύμα. Τίποτε. Ό συγγραφεύ; άρκεϊται είς 
τά ψυχικά ερείπια. Οί ήρωες είνε Αρκετά Αξιοθρή
νητοι, ι'όστε νά μ ή ϋπάρχη Α νάγκη καθάρσεως.

ΊΙ κ. Κυβέλη τόν δυσκολώτατον καί υποβλητικόν 
καί κυμαινόμενοι καί λανθάνοντα καί πλήρη αντι
θέσεων χαρακτήρα τής Ίβανόβνα; άπέδωκε μέ άντί- 
ληψιν ή όποια τήν τάσσει μεταξύ τών μεγάλων έρ- 
μηνευτριών. Παρουσίασε τήν ήρωΐδα, ο'ίαν ό συγγρα
φείς μέ βαθεϊαν ψυχολογίαν, μέ ζωγραφικότητα θαυ
μαστήν τήν παρουσιάζει, μίαν γυναίκα—φαινόμενού. 
Διαφέρει ή κ. Κυβέλη έν τή ΰποκρίσει πολύ άπό τόν 
συνήθη εαυτόν της. Αί όιραϊαι πλαστικώταται στά
σεις, ή φωνή της ή διαφορετική, μία παράξενη ύνει- 
ρώδης έκφρασις νάρκης άλλά καί μία παράφορος ξ- 
ξαρσις δραματικού συγκλονισμού, τής δίδουν ευκαι
ρίαν νά δείξή τό Ανεξάντλητοι· τάλαντόν της. Ό κ. 
ΙΙαπαγεωργίου ιός σύζυγος έπαιξε υπέρ ποτέ καλα. 
Ό ρόλος τού έταίριαζε πολύ- καί είς τήν παραφο
ράν καί είς τήν σιγηλήν έγκαρτέρησιν, φυσικώτατος. 
Ό κ. Ίακωβίδης είς τόν δυσχερέστατου, ψύχραιμοι· 
καί παθητικόν ρόλον του, τέλειος. ΊΙ κ. Μηλιάδου— 
πιστόν άντίτυπον τής κ. Καλογερικού—έπαιξε ύπέρ 
πάσαν προσδοκίαν άριστα. ΊΙ κ. Ρούσου ήτις εξε
λίσσεται είς καλλίστην ήθοποιόν, ιός μητέρα έπαιξε 
μέ έκφρασιν. Άλλά καί ολοι Ανεξαιρέτως οί ήθοποιοί 
έιριλοτιμήθησαν νά άποτελέσουν έν άρμονικώτατον 
σύνολον. "Ολοι μελετημένοι, έψυχολύγησαν τά μέρη 
των, τά όποια δέν ήσαν απλώς συμπληρωτικά- καθέ
νας των είχε καί ένα ξεχωριστόν νά διαπλάση καί νά 
έξωτερικεύσή τύπον.

Ό διάκοσμο; έξόχως καλαίσθητος καί πολυτελή,.
ΊΙ μετάφρασις, πολύ καλή, οφείλεται είς τόν κ. 

Μάρκελλον, καίτοι έγένετο ούχί έκ τού Ρωσσικοϋ 
κειμένου, ά/.λ’ έκ τής Γερμανικής μεταφράσει»;.

Ό ί'κφνλος. Τρίπρακτου δράμα τής κ. Α. Σακελ- 
λαρίου. Τό δραματικόν τάλαντόν τής λογίας κυρία; 
είχεν έκδηλωθή έπιτυχώς είς μονόπρακτα έργα. Τό 
πρώτον τρίπρακτοι· της Απέτυχε. 'Γπερέβαλε τάς δυ
νάμεις της καί περιωρίσθη νά γράψή έν άπλοΰν σκί
τσο. ΊΙ ύπόθεσις καλή, άλλ' ή διαχείρισι; αύτής άτο
νος καί άτεχνος. ΊΙ β'. πράξις μάλλον καλή, ή γ’, 
συντομωτάτη, βεβιασμένη. Έκ τοϋ έργου δέν φαίνε
ται ό σύζυγος έκφυλος. Δέν θά τό έννόόΰσε κανείς, 
εάν ό ίδιος δέν τό έλεγε. Έπίδειξις ιδιορρύθμων’ του-
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αλετιών νεωτάτου συρμού. Αί κυρίαι ώμοίαζον μέ 
παγώνια... '

Λ
II 'Μάρτυς.·, τό μελόδραμα τού κ. Σαμάρα, έπαι- 

χβη προ 23 ετών έν Νβαπόλει μέ τόν Στανιό' καί τήν 
Μπελιησιονι, λέγουν δέ δα elze άντίδρασιν παρα- 
σκευασθεϊσαν ύπό γνωστού ’Ιταλού μουσουργού. Έ- 
παιχβη όμως κατόπιν έπιτυχώς είς Μιλά, ον, έγκαι- 
νιαςομένου τού Λυρικού θεάτρου, καί είς άλλα Ευ
ρωπαϊκά θέατρα. 'Υπολογίζεται δα έχει παιχθίί έως 
τώρα 400 φορές, καί έν τούτοις είς τάς Αθήνας παι< 
ζεται δια πρωτην φοράν. Το λιμπρέττο έγράφη άπό 
τον Ιταλόν ποιητήν Ίλλικα, δστις, έν συνεργασία 
■W ,Ι0ν.1Τ'’“κ?ζα ™ λιμπρέττο τής Μποέμ,.
Η υπόδεσις εκτυλίσσεται είς Ρουμανίαν, εΐνε δέ πολύ 

τραγική, σκληρά, ακατάλληλος διά μελόδραμα 
Εΐνε μια σπαρακτική τραγωδία μητρός, ή όποια βλέ
πει θνησκουσαν την μικρόν μονάκριβην κόρην της 
ενφ ο ανδρας της, βάναυσος καί αδιάφορος, διασκε- 
φαζει είςτοκαφέ-σαντάν.Καί ή δυστυχής αΰτοκτο- 

κατα πρωτότυπόν διά σκηνήν τρόπον, μέ μισοα-

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ*
, Εινε γνωστός ως ερασιτέχνης τής σζηνή 

λοτιμος ο κ. Βελμος, άλλ’ ήδη ένεφανίσιίι δ^ά 
τριών άλλεπαλλήλων τομιδίων ώς ποιητής καί 
κριτικός. Η γονιμότης αυτή ή άνέλπιστο Υπο
δεικνύει οτι δέτ; υστερεί είςσ'κέψτν, δτι’μΧ 

δέν εΊΧΤ’·?1'111 ·°Γ’ “ίσ9ι«. τύ όποιον 
Λεν ει.χεν ω, η,ίοποιος. και σκέπτεται μέ ποωτο- 

σ», άλλα και εμπνεομενο; έξ αυτής. Τό ΰ<Ρο- 
του εΐνε άσχηματιστον, συχνά δέ άοριστολογεΐ ’ 

"ρ ,ώνϊργων ιου

Αηλαδή άντι τοΰ πρώτου πρύ μηνών /η- 
φάεντος < ΕρωτοπαΟους τραγουδιστού» καί τοΰ 
μετεπείτα «Πιστού τής απελπισίας .-gv υονό- 
τονον, άμφοτερα, έρωτικύν θέμα μέ αρμονίαν 
W'IS κοΐ( εσωτερικότητα α’ισβήαατος - θά 

διά ΰ r‘a) ’θ νε,ωτα™/ΡΦλίον του 'καί αάλιστα 
δια της τελευταίας σελίδας του. Έάν ώ- ποιυ- 
ίή- Sov 5 — νά,Ζ(·Η0η· ώς ερμηνευ
τής άλλων ποιητών εινε ασυγχώρητο- Ί’ι ε/έ τησα τόσον πολύ τόν ΙΙαπαρρί,γ&ον 
το τόλμημα τοΰ κ. Βέλμου ,ά τύν μαλλιαοο 
ά2άσκαΓΖ,δηΓν0ν -,l0C ώ; ίροσυλί. 
άλλα και δολοφονία αισθητική. ’Ακριβώς Λ

ητο dytiOerog. Η μετάφρασις ή μάλλον τό μα- 

* Συνέχεια.
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ναμένα κάρβουνα. Ή μουσική ανώτερα βεβαίως τού 
Λίμπρεττου, ανήκει είς τήν νεοϊταλικήν ρεαλιστικήν 
σχο ην. Τα καλύτερα μέρη εΐνε ή δυωδία μεταξύ 
υψίφωνου και οξυφώνου είς τήν α'. πράξιν, ' είς δέ 

Ολ ψεω-” F σατωΥη· Χ-Ί1 ’’ ,άν'ίβεσΐς ΒύΟυ^
ΕΙξ την ' ■ ''Π? εΐνε τραγικωτάτη μουσι- 

«ω, δε ανώτερα τών άλλων, κάλλιστον εΐνε τό δραμα- 
ποικ\“τ0ν ®“Υνερϊζ°ν Fina'«--Ev γένει ή μουσική έχει 
ποικιλίαν, εΐνε παΟητική, μέ έλαφράς τινας άπηχή- 
«τ» Ρουμανικού μοτίβου.-Υστερεί όμως τής .Ρέας . 
ητις παραμένει το άριστον έργον τού κ. Σαμάρα.

ιεΛεια η ένορχήστρησις, έν άπό τά αναμφισβήτητα 
πλεονεκτήματα τοΰ μαέστρου. *

Ό κ. Άγγελόπουλος είς τόν αντιπαθητικόν ρόλον 
του ουζυγου πολύ καλός, ή κ. Βλαχοπούλου καίτοι 
σωματικως ακατάλληλος διά ρόλον δυστυ/ισ.ιένη- καί 
δεινοπαδούσης γυναικός, έτραγούδησε ποϊί Χτό 
δυτκολον μέρος της καί έπαιξε μέ καλήν ύπόκρισιν. 
δπωςπάντ'τί’ κ“"’ωδε^·/-“Ο-ωμένη

λοΖ^Γ1^ διάκοσ^<ϊ6«θί· Ή μετάφρασις έφι- 
λοτεχιη&η 8κ τοΰ Ιταλικού ύπό τού κ. Γ. Λαμπελέτ. 

σκαρευμ» των στίχων του ΙΙαπαρρηγοπούλυυ 
^ανιστα οχι μονον τήν μορφήν ανυπόφορου, 
«ΛΛα και την έννοιαν ύποδεεστέοαν. Ό ΙΙα- 
παρρηγοπουλος άλλως τε εννοείται 'τόσον καλά 
γλωσσικως, όπως καί ψυχικώς, ώστε δέν ύπάοχε, 
ίξμμια αναγκη μεσολαβήσεων ή χειραγωγού. 
Εινε τυσω βαίΐέως χαραγμένοι οί. στίχοι του εϊς 
παντα αισθανομενον Έλληνα, παρ’ ύλην τήν 
πάροδον των ετών, εινε τόσο/ μέγας, ώστε 
πασα απόπειρα νά τοΰ Αλλάξουν φόοειια, όχι 
μονον εινε άσκοπος, άλλ’ αυτόχρημα 'κωμική. 
Λυτή, άλλως τε, καθ’ έαυτήν έν γένει ή γλωσ
σική μεταμορφωσις προκειμένου περί έργων 
ποιητικών, άποβάίνει όχι μόνον ακατανόητος 
«ΛΛα και αντιαισθητική. ΊΙ γλώσσα εινε συνυ- 
φασμενη με αυτήν τήν ψυχήν τοϋ ποιητοΰ. 
υυτω εγραψε, διότι ούτω ήσθάνθη. Ή άφαί· 
ρεσις ενός λιθαριού, καί ή αντικατάστασή δι’ 

,>α Ψ?ρΏ κλονισμόν, θά εμφάνιση κηλϊδα. 
Ι ο ίδιον θα έλεγα, έάν μετεφράζετο‘δ Σολω- 
μ°; Et; την καθαρεύουσαν. ΊΙ απόπειρα τοΰ 
κ. Κελμου εν κατωρθωσεν, άσυναισθήτως. ι ά 
άποδειξη οτι ό Παπαρρηγόπουλος δέν έπρεπε 
να γραψα παρα εϊς καθαρεύουσαν. Παράδειγμα 
ο ωραίος στίχος τοΰ «Φανού :»

Φανέ, όταν τό έλαιον σού λείΨί1, τί θά γεινης ; 

τον οποίον ό κ Β. είχε τήν καλαισθησίαν νά 
ρειριλευση ώς έξής : ‘

Οντας λειφθεΐς τό λάδι σου φανάρι, τί θά γείνης;

Δεν αστειεύομαι· ακριβώς έτσι τό μετα^ράξτ). 
Βεβαίως και αυτό το φανάρι εϊςτοιοΰτον στίχον

θά λιποθυμήση. ’Ιδού καί άλλος στίχος οίκτρώς 
παραμορφωμένος:
Κι’ άν πένΟια σμίγουν, προβοδοδν τής ευτυχίας τό γνέμα (!!!)

Αφήτε, δΓ όνομα Θεού, τόν άτυχή ΙΙαπαρ- 
ρηγόπουλον νά κοιμάται ήσυχος εις τύ χώμα 
τοΰ τάφου του, τό όποιον τόσον έν τή ζωή εϊ- 
χεν άγαπήση καί πρός τό όποιον άκατανικήτως 
έφέρετο, ώς νά προησθάνετο τύν έκφυλισμόν 

ποιήσεως, δστις θά έπήρχετο τόσον άναι- 
δώς. 1ά ύστατου θά τρίξουν έ'. φρίκης έάν

3 C—

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Ύ
Άπέθανεν έν Άθήναι; ό παλαίμαχο; θιασάρχης 

Δημοσθένης Άλεξιάδης, ίίστι; παθών πρύ έτών έξ 
ημιπληγίας, είχε τελείως άποσυρθή καί έχ τής σκη
νής καί έκ τού κόσμου. Έγεννήθη έν Σύρο> τώ 1839. 
Έλθι'υν νεώτατο; έν Άθήναι;, διωρίσθη υπάλληλος 
εί; τήν Αστυνομίαν μέχρι τού 1862, οτε άνήλθεν έπί 
σκηνής, άποτελέσας μέλος τοϋ θιάσου Σούτσα Σίσυφου 
Τ<ΐ»186ΰ ίδρυσε μετά τού Άρνιωτάκη ίδιον θίασον.”Εκ- 
τοτε έπί 43 έτη <> Άλεξιάδης περιέφερε τήν Έλλ. 
σκηνήν είς πάσαν σχεδόν Έλλ. χώραν, έξυπηρετών 
ταυτοχρόνως τάς έθνικάς βλέψεις. Κατά τό διάστημα 
αυτό άνεβίβασεν έπί σκηνής 250 δράματα καί κωμω
δίας, μόνος επιστατών καί τά κυριιύτερα πρόσωπα 
ύποδυόμενος ή μάλλον διαπλάττων αύτά.

Ώς δραματικός έπαιζε μέ δύναμιν, κατά τό σύ
στημα τής παλαιά; σχολής- ιδίως ήτο δημοφιλή; είς 
τά περιπετειώδη λαϊκά δράματα, εις ά ήρέσκετο τό 
κοινόν τήν εποχήν εκείνην. Δέν παοέλιπεν δμω; καί 
τά αριστουργήματα τού ξένου θεάτρου νά παρουσιάζω 
εύπροσώπως, καίτοι έστερεϊτο τών μέσων. Υπήρξε 
μετά τοΰ Ταβουλάρη ό κυριώτερος δημιουργός τού νεο
ελληνικού θεάτρου. ’Υπό τόν Άλεξιάδην ειργάσθησαν 
έκ περιτροπής πάντες σχεδόν οί "Ελληνες ήθοποιοί, 
έχρημάτισε δέ έπί έν έτος καθηγητής τή: δραματικής 
σχολή; τοϋ Ωδείου.

Ή κηδεία του συνεκέντριοσε όλους σχεδόν τούς έν 
Άθήναις ηθοποιούς καί πλείστου; θεατρικούς συγ
γράφει:. Ώμίλησαν οί κ. κ. Λάσκαρη; περί τοϋ έρ
γου του, ΐδίχι ως έθναποστόλου, Τσοκόπουλος έκ μέ
ρους τή; Εταιρεία; τών θεατρικών συγγραφέων, Κυ- 
παρίση;, Βινασέρας καί Ταβουλάρη;. Ικανοί στέφα
νοι κατετέθησαν, ό δέ Δήμος Αθηναίων, τιμής ένεκα, 
παρεχώρησε δωρεάν τόν τάφον.

—Άπέθανεν έν ηλικία έβδομήκοντα δύο έϋών ό άρ- 
χαιοδίφης ‘Ιωάννης Καλλισπέρης, όοτις χρημ ιτίσας 
έπίμακρά έτη έν τή ύπηρεσίφ τού Πολυτεχνείου είχε 
κατορθιόση νά θέση τάς πρώτα; βάσεις τή; ίδρΰσεως 
τής Έθν. Πινακοθήκης. Μετά ταύτα μετέβη εί; Μι
κρόν Ασίαν καί είς τά; Ανατολικός Σποράδας. όπου 
έπεδόθη είς αρχαιολογικά; άνασκαφάς καί επιγραφι
κός έξερευνήσεις, αϊτινες άπέδωκαν αποτελέσματα 
μεγάλως έκτιμηθέντα καί εύφήμως μνημονευόμενα είς 
τά συγγράμματα καί τάς αρχαιολογικός διατριβάς 
τών Άγγλων καί τών Γερμανών αρχαιολόγων, μεθ’ών 
ειχεσυνεργασθή.

ΠΙΝΟΧΟ® Η ΚΗ

πέπρωται νά φθάσουν έως έκεϊ αί βεβηλώσεις 
τών ώραίων στροφών του.Σεβασθήτε, μαλλιαροί 
ΊΙρόστρατοι, τούς νεκρούς.Μή τούς πλαστογρα- 
φήτε, μή τούς γελωτοποιεΐτε. Διά νά τούς με
ταφράζετε μέ Ψυχαρικοΰς εξωφρενισμούς, θά 
ειπή δτι δέν εϊσθε ικανοί νά τούς αϊσθανθητε. 
Άρκεσθήτε είς τούς ΐδικούς σας Μαιτρ, τους 
Μαστόρους σας, όπως ορθότατα τούς άποκα- 
λεϊτε...

ΔΙΚ.

— Ό πρίγκηψ Νικόλαός συγγράφει εν δραμάτιον, 
τό όποιον θά δ:>θή τύν προσεχή μήν.ι ύπό τοϋ θιά
σου Κυβέλης.

Ο γλύπτης κ. Γ. Δήμητριάδης θά έκτζλέση 
προτομήν τού αειμνήστου Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, 
λαβών πρός τούτο έκμαγεΐον τού νεκρού.

— Γά διάφορα σώματα τοϋ στρατού ένετάλησαν 
υπό τού υπουργού νά συλλέξουν ανέκδοτα πάσης φύ
σεως αναγόμενα εί; τούς δύο τελευταίους πολέμους, 
χαρακτηριστικά τής ζωής καί τών θριάμβων τοΰ 
στρατού. Προθεσμία άποστολή; ώρίσθη ή 1 Μαίου. 
ΡΙατηρηθΐ] ή γλωσσά τού αφηγούμενου, έττω καί μέ 
γλωσσικού; ιδιωτισμού;. Τά στίλλεχθησόμενα θά τα
ξινομηθούν καί Οιι έκδοθούν εί; τεύχη, άτινα θά δια- 
νέμωνται δωρεάν είς τούς στρατιώτας.

— Είς Πάτρα; συνέστη μετοχική . ’Εκδοτική Ε
ταιρεία περιοδικών δημοτιευμάτιον> πρό; έκδοσιν 
έφημ-ρίδων καί περιοδικών, ή συγγραμμάτων, καί 
υποβοήθηση· τής εί; τό Κοινόν διαδόσεω; χρησίμων 
'γνώσεων τοΰ δημοσίου καί κοινωνικού βίου.

— Ή ύπό τήν προεδρείαν τού πρίγκηπο;Χριστοφόρου 
επιτροπή διά τήν απονομήν τοΰ μεταλλίου τής Μουσι
κής είς τά μουσικά έργα τής διετία; 1914 καί 1915 
εί; οϋδέν τό άπένειμε, έπιφυλαχθεΐσα νά κρίνη τά ύπο- 
βληθησόμενα κατά τήν διετίαν 1916—1917.

Έν τώ Πανεπιστημίιι) άνεγνώσθη ύπό τού κα- 
θηγητοΰ κ. ΙΙαπούλια ή κρίσις τή; Νομική; σχολής 
έπί τού ΣΤ’. Σγουτείου διαγωνισμού, καθ’ον είχε 
προκηρυχθή τύ 1912 ω; θέμα συγγραφή: Τό Διαζύ- 
γιον κπτά τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον. Ή έξέτασις έδει νά 
έγίνετο καί κατά τάς απαιτήσεις τή; συγχρόνου επι
στήμης τή; ιστορίας τσϋ δικαίου. Υπεβλήθη έν μό
νον έργον ύπό τοϋ κ. Γ. Μαριδάκη δικηγόρου, δπερ 
καί εβραβεύθη διά τοϋ χιλιοδράχμουγέρατος, καίτοι ή 
κρίσις τή; επιτροπή; όπήρξεν αύστηροτάτη, αναζη
τούσα μόνον τά σφάλματα τοΰ έργου.

— Έν Κερκύρςι είς τήν πρύ τού Δημαρχείου πλα
τείαν, είςήνέδόθη τύ όνομα τοϋ αειμνήστου έπιφα- 
νούς πολιτευτοϋ Γεωργίου Θεοτόκη, θάστηθήή προ
τομή αυτού.

Τήν διεύθυνσιν τή; ι’Επιθεωρήσεω; τών Δύο Κό- 
σμωμ» μετά τόν θάνατον τού Σάρμ άνέλαβεν ό Α
καδημαϊκός Ρενέ Δουμίκ.

Είς τήν . “Οπεραν Κωμικά τών ΙΙαρισίων παί-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

»Γαΐ ■V πα^ι,0Γικύν μθνόπραχτον μελόδραμα τοϋ 
Μπρινω.το εΤυμπανον ,δπερ προκαλεϊ ζωηρόν ενθου
σιασμόν. Στρέφεται περί τήν αναγγελίαν τής έπιστρα- 
■ ευσεο,; εις εν χωρίον, οπερ δονεϊται έξ ένθουσια- 
σμου Η μουσική του έθεωρήθη δυσανάλογο; πρό; 
την υποθεσιν. '
.ι«ΓΣ?λΪΤΓύ; ’Γ™λ0’ δ^ίατ^ Θω-
' -ζ Σαλβινι. θεωρούμενος εις τήν εποχήν του εί; έκ 
-WWvtoO Ίταλ.κοΰ θεάτρου, άπέθανεν έν 
ηλικία 86 ετών. Διεκρινετο διά τήν δύναμιν τής έκ- 
φρασεω; και τήν μιμικήν. Ένεστερνίσθη ' πού πάν- 
τωγ, κατόπιν μακρύς μελέτης, τά έργα τον Σαίξπηρ 
διακριθεις ιδίως ώ; Όθέλλο;, ώς Άμλετ, ώς Βασι- 
ή-υ«<^ά 1,11 1"<Η Γύ,|,Γ,οιε'”'’Ί ’1 βιογραφία του. έί 

"ί1£-Τ’5 “ ^ούςπολέΐ
υ, ^άλικης ανεξαρτησίας, συλληφθείς αιχμά

λωτος. Τφ 1872 έπεσκέφθη τήν Αμερική . " ,λοί'. ί 
στίχοι αποφαίνονται οι. είς τά έργα ή.ύ Σαίξπ.ω 

ητο απαραμιλλμς. 'Επί πολύ έζησεν εις Λονδίνο,·
. Απεθανεν εν Ρ...ιιυ έν ήλ,κία 84 έτών ύ κορυ

φαίος και) ηγητης τή; ιατρικής καί τέως ί,πουργύς τή- 
αιδειας Μπατσέλη, οστις είργάσίΐη τελεσφ^ατα 

δια την προφυλαξιν τών αρχαιοτήτων τής Ρώμης. 
_· ν ' "'°ανεν Λείψιος, ασχοληθείς είς
την γεωλογικήν ερευνάν τή;'Ελλάδος, έκδούς σπου- 
δαιοτατον σύγγραμμα, μεταφρασθέν είς τήν Ελληνι
κήν ως και γεωλογικήν χάρτην τή; Αττικής,ίίστις είνε 
ο μονος υπάρχων. 5
ποΣ.τ ’νε0ανε· Π“ρΐσίυ1ς ύ 'Ηαλύ; Υλύπτης Ρέμ- 
πραντ Μπουγκαττι, ευρεδείς έν άναισθησίφ είς Γύ 
εργαστηρών του έκ δηλητηριώδους αεριόφωτος.

Άπέθανεν έν Κερκύρφ <> διακεκριμένο; έπιστή- 
μων I εωργιος Ζαβιτσιανος. Σπουδάσας έν ΙΙαρισίοι- 
φυσικην και χημείαν, έκλήΟη ώς καθηγητή; \ί; τί> 
Ι ανεπιστη.ιοντής Κωνσταντινουπόλεως, είς δ καί 
άλλοι Ελληνες εδίδασκον. Άλλ’ «ί φιλελεύθεροι ώ>- 
/αι του δεν τφ επετρεψαν νά παραμείνη έπί πολύ καί 
έτώΓ Ό Οαεν· Κ"ρκυρ“ν έδί0“ξβν έπί μ“Ζ(·,άν σε'^' 
λιτ κέ, ■ Τ εΥ<?<Τ π°λλά έπ'σ'Ί.ΐ'·νικά καί π,.- 
ο δα ϊΓ;±'ΤευΟεν ■“είς περιοδικά καί έ'ρ··- 
αενον .Άκ ξεΟωκε καλού-
. Ακτι, φωτο;> δι’ ού άπεδείκνυε άβάσιμον τήν 
wti θρησκευτικοί; φόνοι; συκοφαντίαν κατά τών -Ι
σραηλιτών.

-Ευτύχημα διότι μή έπηρεαζομενον τύ Κουαρτέττο 
-Μπουστίντουΐ εκ τή; καταστάσεω; Οά μάς χαρίση 

ΖσΧς συν“υλίας έ«^κτάς. ΊΙ πρώτη έδόθη είς 
την αίθουσαν τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδων. Έπαί- 
Ζβη το Κουαρτεττον (έργον 18) είς σί μπεμόλ μεΐ- 

έκϊοτΓ. Τ°* ’ ώύ Τά νε'"'ΐκά τοΰ
-τζιπαί π" 'V’W<>«· '^ν, μβλαγχολ.κον, 
περιπαθές. II εκτελεσι; αρτιωτάτη. Λί κυρ ία ι Μπου- 
σηντουι και Νεγρεπόντε έξετέλεσαν μέ μεγάλην 
ν/Λρεΐ“'; W ^έρτον είς ρέ έλασσον τού Μπάχ διά 
δυο βιοχια, συνοδεύοντας εί; τύ κλειδοκύμβαλου' του 

■ Πινδίου. Αλλα το καλύτερον μέρος τού προγράμ
ματος η Ιο το εις ντό ντιέζ έλασσον Κουαρτέττον (έρ- 
γον 1<) του πέρυσι άποθανόντος ’Ιταλού Σγαμπάτι 
πιιιχθεν δια πρώτην φοράν είς ’Αθήνας. Σύνθεσις 
υπο πασαν εποψιν θαυμασία.

Ποικιλότατη. πλήρης έκφράσεως, μυστικοπαθούς 
εμπνευσεως, γλυκείας άρμονίας, κράμα Γερμανική;
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βαθύτητας καί Ιταλικής αισθητικότητας, ήτο μία 

σ , "π'δ'Γ··“υ?:· Χαί ’|κ°υσ0" ,,έ ^-1—”-.'· 
Κ,; 1 ; δε εκιβλεο*5- ™·ύ δύσκολος, άμεμπτος. 
!Χθωσ7ΙΗκρ0"Λη'; !18λέηΚ ’> συμπα&ί>’ τειθάς κ«- 

/ον ά/ 0-U ^ωτερικευση διαυγέστατα τό υπέρη
χον αληθω; έργον. Ιδίως εις τό β’ μέσος (Prestis
simo) με την ιδιόρρυθμον μελωδίαν καί είς τύ δ’ 
(allegro) το και δυσκολώτερον καί δυνατόν, υπήρξαν 
οι έκτε/νβσταί άριστοτέχναι.

Μουσικόν γεγονός δύναται νά όνομασθή ή συ. 

•/ν,δο^’θ Τ0σί!’.σπ“νι"*Γ“™ ‘ΐκουοιώνης άρισιοτέ- 
Ζΐιδο, καθηγητρια; κ. Σοφία; Τσίλλερ. Καί ήδη δέν 
αεφαν.σθη ως ερμηνεύτρια μέ τήν γνωστήν άπαρά·

· ,ο, ευχερειαν και δύναμιν έρμηνεύσυσα κλασικού; 
ΛιδασκαΛους. αλλ’ ώ; συνθέτις. Πρώτην φοράν ή 
εκλεκτή κλειδοκυμβαλίστρια ένεφανίσθη ενώπιον τού 
κοινού με δημιουργικήν εργασίαν, ήτι; ήκούσθη μέ 
σιγήν, ωσανεί «τελείτο ιερουργία. Αί συνθέσεις της 
·>.αι εκτενείς και όλαι δύσκολοι είς έκτέλεσιν, είνε 
γραμμεναι μέ ΰ.ρθς κλασικόν. ύπενθυμίζουσαι τήν 
1 - ρμανικην τεχνοτροπίαν. Περισσότερον κυριαρχεί 
βν αυταις τό πνεύμα ή τύ αίσθημα τό εύχερώς κα- 
τανοουμενον. Εκ τών πολεμικών θριάμβων ένεπνεύ- 
σθη το .Νεοελληνικόν έμβατήριον« άφιερωθέν είς 
τόν -τρατηλάτην Βασ,λέα μας. Έχει δύναμιν συνθε- 
τικην.αΛ/. εινε μάλλον σονάτα ή έμβατήριον τό όποιον 
θα ενεΟουσιαξε εάν είχε Έλληνικωτέραν χροιάν. Τύ 
Ουγγρ,κον IHvertissement γοργότατου καί τύ περισσό
τερον αισθηματικόν. Ή Ανατολική Suite, τετραμε
ρής, επαιχθη ανευ διακοπής. Διήκει δι’ αύτής μία 
Λεπτή και τεχνικωτατη έκμετάλλευσις μοτίβου Έ/- 
Ληνικού χορού είς τύ β’ μέρος, άριστον 'δέ τύ finale. 
Λι σκηναι του μπαλέττου, έμπνευσμέναι έκ τής Β,εν- 
? ,|σ“ν ‘“'ιότεραι άκόμη. Υπέρ πάντα
ομω; ήρεσε περισσότερον ή αύτοσχέδιος Φαντασία- 
εκφραστικωτάτη, ώς νά έγράφη διά νά δείξη τήν με- 
γαλήν δεξιοτεχνίαν της.

Ως διάμεσο; σταθμός έχρησίμευσε τύ βιολί τής δε
σποινίδας Μαρίκας Βερναρδάκη, πρώτην φοράν έμφα- 
νισθεισης. Λκη-ητη, ψύχρα.μη, έπαιξε τρία τειιάχια, 
εξ ων καΛλιτερον μίαν εισαγωγήν εις βάλς τού Seu- 
nwko. Μαθήτρια ακόμη, δέν έχει τήν εύχέρειαν ήν 
- ιδει ήασκησις- άλλ’ ό καθηγητής της κ. Σαϊφερ κα- 
τωρθωσε να την διδάξη νά παίζη μέ ακρίβειαν καί 
διαύγειαν. Εαν αποκτήση κάποιαν θερμότητα είς τύ 
παις,μον της, θά γίνη αξία μαθήτρια τού διακεκρι
μένου αληθώς διδασκάλου τη;.

— Έδόθη έντφ Δημοτική) θεάτρορ προεσπερίς ύπέρ 
των άπορων προσφύγων παίδων. Ή κ. Καμπανάκη 
ετραγουδησεν,ό κ. ΊΙλιόπουλος ώμίλησε περί τοΰ 
σκοπού τη; εσπερίδος, ύμνήσας τόν παριστάμενον Βα
σιλέα. η δεσποινίς Βρασιβανοπούλου απήγγειλε τήν 

ιατρισσαν., τό ζεύγος Λογκομπάρδι έξετέλεσε μου
σικά; συνθέσεις καί έχορεύθησαν Ελληνικοί χοροί.

Νεαν απολαυσιν μουσικήν παρέσχε ό βιολιστής 
< Γ. Ευσταθίου Λυκούδης. Έκ τών εκλεκτών συν
θέσεων ας μετά τέχνης έξετέλεσε, διεκρίθη ιδία εί; 
το δυσκολο,τατον Ciaccona τού Μπάχ, δπερ έπαιξε χ,ο- 
ρις συνοδείαν, είς τό Zapateado καί είς τήν θαύ
μασαν σονάταν τού Φράνκ, συνοδευόμενος άριστοτε- 
χνικω; ιυτο τού πιανίστα κ. Κάν. “Ηρεσαι πολύ η Σε, 
ρενατα του κ. Λιάλιου, ακόμη δέ περισσότερον’ τό 
Νανούρισμα τού κ. Λαυράγκα. Ή δεσποινίς Κων- 

σταντοπούλου διήνθι.σε τήν συναυλίαν μέ τήν ώραίαν 
φωνήν τη;, δι’ ής απέδωσε ιδιαιτέρως συμπαθητικά 
τήν Pict0 Signiore τού Στραδέλλα καί τήν μονωδίαν 
τής Mater Dolorosa τού Φράγκ.

— ΊΙ συιιπαΰεστάτη Άμερικανί; λυρική υψίφωνο; 
δεσποινίς ”Εθελ Χάρριγκτον συνεκέντρωσε δλον τύν 
Αριστοκρατικόν κόσμον εί; τήν συναυλίαν της. τήν 
δοθεϊσαν εί; τύ φουαγιέ τοϋ Β. θεάτρου καί τιμηθεΐ- 
σαν ύπό τή; Λ. Μ. τού Βασιλέως. Τύ πρόγραμμα ήτο 
πλούσιον καί ποικίλον, περιλαμβάνον συνθέσει; τών 
διασιμιοτέρων μουσουργών. Έτραγούδησε Φάουστ, 
Άμλετ καί έν groupe διαφόρων άσμ ιτίων, ενός ’Αμε
ρικανικού. ένό; Νορβηγικού, ένό; Γαλλικού, ένύς ’Ι
ταλικού καί ένός 'Ελληνικού. Τά δύο τελευταία ήρε- 
σαν υπερβολικά καί έψάλησαν έ'ξαιρετικώ; καλά. Τύ 
Ιταλικόν ήτο τού Σγκαμπάτη τύ Μπάτσι καί τύ 
’Ελληνικόν ήτο δημώδες Στά Γιάννενα· είςτύ όποιον 
έθαυμάσθη δχι μόνον ί] μουσική άπόδοσις. ά/.λσ καί 
ή Έλληνικωτάτη diction. Ό συμπράττων έν τή συ
ναυλία βαρύτονος κ. Μπότασης ήρχισε μέ τρία ώραια 
ασμάτια, έν έκ τού ·Όρφέω;«, έν παθητικώτατον 
τού ΙΗ' αίώνος καί έν τού Μαρτίνι καί έτελείωσε μέ 
τό δημώδες τόν ·'Αετόν ·. Ωραιότατα ή καλλιτεχνική 
δυάς έτραγούδησε δύο δυωδία;, άπύ τήν «Θαΐδα 
καί άπό τόν «Άμλετ . Λί γλυκεϊαι φωναί, ή τής δε- 
σποινίδο; Χάρριγκτον απαλή μέχρι παιδικότητος ένίο- 
τε, ή τούκ. Μπόταση μεστή μυστικοπαθείας- άπετέλε- 
σαν θελκτικήν αρμονίαν.

— Ή δεύτερα συναυλία τών καθηγητών τοΰ ’1,2- 
δείου Λόττνερ ήτο έπίσης έπιτυχής, οσον καί ί) πρώ
τη. ΊΙ αριστοτεχνική τριάςΛόττνερ, Σαϊφφερ, Μπέμ- 
μερ έπαιξε τύ Τρίο (έργον 101) τού Μπριίμ; ακριβέ
στατα. *0 κ. Σαϊφερ έπαιξεν έξ συνθέσεις, έξ ών αί 
τρεις τού Σούμαν έν αί; καί τό γνωστότατου καί ύπερ 
λυρικόν Traiitnerei. Άλλά καί είς τόν Ουγγρικόν χο
ρόν τ.ού Μπράμς κατά παράφριισιν τού Ζοακείμ ύπήρ- 
ξεν απαράμιλλος. ΊΙ καθηγήτρια κ. Καμπανάκη έτρα
γούδησε δύο μονωδίας, μίαν έκ τού · 1‘reischfitz > τού 
Βέμπερ καί μίαν έκ τής «Σεμιράμιδος» τού Ροσσίνι. 
Είς άμφοτέρας, ιδίως δέ είς τήν δευτέραν, έδειξε με
γάλην τέχνην καί ΰπέρποτε διαύγειαν τόνων καί δρο
σερό τητα φωνής.

Λ
Ό νέος καθηγητής τής Γυναικολογίας έν τώ Έ- 

θνικώ Πανεπιστημίφ κ. Σ. Τσάκωνας έντφ έναρκτη- 
ρίω του λόγω ώμίλησε περί τή; Γυναικύ; έν τή Δη
μιουργία. Άπηρίθμησε τά: περί αύτή; δοξασία; τών 
αρχαιότερων καί νεωτέρων φυσιοδιφών, ένδιέτριφε 
δέ περί την σημασίαν τή;σωματική; διαπλάσεω; τής 
γυναικύ; καί τή; διανοη ική; άναπτύξεω: αύτής, εί- 
πων οτι αδίκως οί κοινωνιολόγοι τήν παρέστησαν 
ύποδεεστέραν τού άνδρος. ένφ δέν υστερεί αυτού, κα
τά τόν όμιλοϋντα, ούτε κατά τό βάρος τού σώματος, 
ούτε τού εγκεφάλου, καθότι αί κρανιοσκοπικαί πα
ρατηρήσεις απέδειξαν οτι άμφοιέρων τών φύλων οί 
εγκέφαλοι έχουν τήν αυτήν λειτουργικήν δύναμιν. 
Άπ’ εναντίας, ή γυνή υπερτερεί τόν άνδρα εί; τήν άν- 
τίληψιν, τήν μνήμην καί τήν φαντασίαν.

— Ό βουλευτής Κύπρου καί δημοσιογράφος κ. Ε. 
Χατζηϊωάννου ώμίλησεν έν τώ Λυκείφ τών Έλληνί
δων περί τή; Κύπριας γυναικύ; διά μέσου τών αιώ
νων. ΊΙρχισεν άπό τήν λατρείαν τή; ’Αφροδίτης, ήτις 
έλατρεύετο έν Κύπρφ, διέτρεξε τάς μεγάλα; ιστορι

κά; περιόδους τή: ι ήσου, άνέφερε τάς σχέσεις αύτής 
μέ άλλα; Πολιτείας καί ιδιαίτατα πρό; τάς Αθήνας, 
έτόνισε τού; εθνικού; αγώνας τη; καί έξήρε τήν πρό- 
οδοναϋτήςύπύ τού; Άγγλους.

Ό αυτός ύμιλητής ώμίλησεν έπίσης ευγλώττως έν 
τφ Παρνασσφ περί τών Βασιλέων τή; Κύπρου καί 
τώνάγώνων ’Αθηνών καί Κύπρου υπέρ τή; ελευθερίας 
καί τού πολιτισμού.

— 'Ο κ. Κ. Ι’άδος ώμίλησεν έν τή ’Εμπορική Ά- 
καδημίςι περί τής έπί τήν ’Ανατολικήν Ελλάδα έκ- 
στρατεία; τού στρατηγού Δ. Ύψηλάντου και τή; πο
λιτική; τού Καποδιστρίου. ’Εξύμνησε τήν στρατηγι
κήν ικανότητα καί τά; νίκα; τού πρώτου, τήν δι
πλωματικήν δεξιότητα τού δευτέρου, ών ή δράσις 
συνέπεσε κατά τά έτη 1828—1829 διά τά όποια όλί- 
γιστα έχουν γραφή, καίτοι είνε ή περίοδο; αΰτη τού 
εθνικού άγώνος σπουδαιοτάτη.

— Έν τώ νομικφ τμήματι τού « ΙΙαρνασού» ύ κ. 
I. Φραγκιά: ώμίλησεν εί; δύο διαλέξει; περί τή; αύ- 
τοκτονία; κατά τό θετόν δίκαιον.

— ΊΙ γνωστή ποιήτρια κ. Αίκ. Κατσιφού έν τφ 
Λυκείιρ τών Έλληνίδων άφηγήθη πώς ένεπνεύσθη 
μερικά ποιήματά της, ιϊτινα καί άνέγνωσε’ τό καλύ
τερον ήτο ή Μυγδαλιά», τύ καί συντομώτερον. Έκ 
τών έκτενεστέρων δέ, <’> «Φύλακας τού Ρημαδιού-.

Έν τώ αύτφ Λυκείφ ό κ. Σάτηιρ γνωστός έν 11α- 
ρισίοι; κονφερανσιέρ ώμίλησεν Ελληνιστί περί τή; 
Γυναικόςέν ταΐ: έπιστήμαις τού μέλλοντος, ή δέ πα
ρεπιδημούσα Γαλλί; κ. ’Αβρίλ ντέ Σαίν Κρουα περί 
τών έργων τή; κοινωνική; προνοίας.

— Εξαιρετικόν ενδιαφέρον προεκάλεσεν ή βαθυ- 
γνιίιμων διάλεξι; τού κ. ΊΙλ. Άναστασιαδου έν τόι 
Δικηγορική) Συλλόγφ έπί τή έκατονταειηρίδι τής 
ιστορικής Νομικής σχολής τού Σαβινύ. Ώμίλησε 
διά τάς περί Δικαίου φιλοσοφικά; θεωρίας τού Σα- 
βινύ καί τού Γκέριγκ έλεγχομένας έν συγκρίσει πρύς 
τά; νεωτέρα; τού Μπέρξον. Διεκρίθη διά τήν υπο 
στήριξιν τών νεωτέρων ιδεών καί τό έντονον τή; 
γλώσσης καί τύν πλούτον τών γνώσεων, δι ών έπρα- 
γματεύθη τύ περί νομική; διαισθήσεως, νομική; τε
χνική; και έπιστημονικΟϋ συγχρονισμού ώ; καί τή; 
Ανάγκης νά περισταλούν αί ίστορικαί νομικαι μελέ- 
ται. Κατεφέρθη κατά τών προλήψεων τοΰ παρελ
θόντα; καί τής νομική; έν Έλλάδι αρχαιολογίας.

— Νέοι ασχολούμενοι εις τήν φιλολογίαν καί τήν 
κοινωνιολογίαν ίδρυσαν σύλλογον ΰπύ τόν τίτλον «Αί 
διαλέξει; μας αϊτινες θά περιστρέφωιται περί τήν 
Νεοελληνικήν καί νεωτέραν ξένην φιλολογίαν καί 
περί κοινωνικά θέματα. Λί διαλέξεις ήρχισαν έν τή 
αιθούση τών Έμποροϋπαλλήλων. Ώμίλησε πρώτος 
ό κ. Σ. Παπαϊωάννου περί τή; έπιδράσεως τού φυ
σικού περιβάλλον co; εί; τά κοινωνικά φαινόμενα. 
Ό αύτό; θά όμιλήση αργότερα περί τή; θρησκεία; 
ώ; παράγοντο; τή; οικονομική; έξελίξεως. ’Επίσης 
ώμίλησε περί τού Βέλγου ποιητού Βεράρεν ό κ. Παρά
σχο;.Ό κ. Βαρβαγιάννη; ϋι'ι διαλεχθή περί τής θεω
ρία; τή; βουλήσεως είς τύ Δίκαιον, ύκ. Λαμπίρηςπερί 
Κόντ καί συγχρόνου Επιστήμη; τού Δικαίου, ό κ. 
Λάπας περί επαναστατικού οχλου καί κοινοβουλευτι
σμού. Διά τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν Οά δμιλήτη 
ό κ. Καρζή; περί τού τραγικού στοιχείου είς τόν 
Έλλ. κόσμον, ό κ. Μηλιάδη; α') περί τοΰ ποιητού 
Γρυπάρη, β') περί τού δημοτικού άσματος έν τή
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νεοελληνική ποιήσει. όκ. Μιχαλόπόυλος περί Σολω- 
μοϋ, ό κ. Παράσχος περί Σικελιανοΰ, ό κ. Χιλιαδά- 
κηςα') περί Έλλ. Σατύρας,β') περί τών αρχών τής νε- 
οελλ. Φιλολογίας, γ·) περί θρησκευτικού αισθήματος έν 
τή ποιήσει τού κ. Παλαμά.Είνεευχάριστοι' ότι οί νέοι 
ασχολούνται μέ θέματα άξια έρεύνης μέ κάποιο κρι
τικόν πνεύμα, άλλ’ έξ άλλου είνε δυσάρεστοι· δτι αί 
διαλέξεις αύταί θά είναι γλωσσικών; μαλλιαροί. Πρό: 
τούτοις θέματα τινά πολύπλοκα, είτε δυσανάλογα πρός 
τήν ηλικίαν των. τήν μή ώριμον είσέτι. δι’έρευναν 
απαιτούσαν μακράν μελέτην καί βαθεϊαν κρίσιν.

— Έγκαινιάζων τάς περί ποιητών τού ΙΘ’ αίώνος 
διαλέξεις τού -Παρνασσού· τύ αρχαιότατου αύτοΰ 
μέλος, ο κ. Σ. Λάμπρο:, ώμίλησε περί τών τριών αρ
χαιότερων ποιητών, περιλαβόιν όρθώ; είς τόν ΙΘ'αιώ
να καί τόν κατά τά τέλη τού 1Η'. άκμάσαντα Ρήγαν, 
όστις συνεδόνησε μέ τά θούρια του τύ δουλεΰον Γέ
νος. τό όποιον κατόπιν «φαίδρυναν δύο Ιατροφι
λόσοφοι. ό Βηλαράς καί ό Χρηστόπουλος οΐτινες 
κατά περίεργον σύμπτωσιν ανήκουν έκ καταγωγής 
είς τά τρία πολύ αργότερου άπελευθερωθέντα 
μέρη. Θεσσαλίαν. Ηπειρον καί Μακεδονίαν. Διά 
τόν Ρήγαν, δστις επικράτησε συνήθεια νά καλή- 
ται Φερραϊος. ένφ <» ίδιος ΰπεγράφετο Βελενστινλή:. 
ό αγορητής άνέφερε τά τής δίκης του καί παρα- 
δόσεώς του είς τούς Τούρκους έπί τή βάσει τών πρό 
2ϋ άκριβώς έτών άυευρεθέντων ΰπό τοϋ Λεγκράν έν 
Βιέννη εγγράφων τής άνακρίσεως. Ώς πρός τήν ποιη
τικήν αξίαν δέν δυνάμεθα νά. άποφανθώμεν, διότι τά 
αυθεντικά κείμενα τών στίχων του δέν έχομεν, κρι
τική δ’ έκδοσις αυτών, ήν ή πρός άνέγερσιν τοΰ μή 
άνεγερθέντος άνδριάντος έν Βελεστίνιρ προήγγειλε, 
δέν έγένετο δυστυχώς. Έκτός τοϋ -ΙΙαΐδες Ελλήνων 
ϊτε , προφανώς έμπνευσθέντος έκ τής Μασσαλιώτι
δας, ώς τό άριστον τών ποιημάτων έκρινε τό Ώς 
πότε παλληκάρια καί ιδιαιτέρως τύ έν αύτφ δίστι
χου περί αναρχίας, ΰπερ έχαρακτήρισεν ιός αντάξιον 
μεγάλου ποιητού. Έν γένει τά ποιήματα τού Ρήγα 
καίτοι άτεχνα, θεωρεί εφάμιλλο τής Μασσαλιώτιδος 
καί άλλων ξένων ύμνων. Τόν Βηλαρΰν ό κ. Λάμπρος 
έκρινε, παρά τήν επικρατούσαν γνώμην, δτι είνε κυ
ρίως σατυρικός καί όλιγιότερον λυρικός. Έκ τών σα
τυρικών ποιημάτων άνέγνωσε τά καλύτερα «Σύγκρισι» 
καί Παράπονο , έκ δέ τών λυρικών τήν «Περιγρα
φήν» ήτις εινε μίμησι; τού 'Ολλανδού ποιητού Χάϊσ- 
τερ, τύ -Πουλάκι·, τήν Πνιγμένην» καί τό, πάντων 
άνώτερον, «Κυπαρίσσι». Διά τόν Χρηστόπουλον, ει- 
πεν δτι άστόχως τόν έπωνόμασαν Λνακρέοντα τής 
νεωτέρας Ελλάδος, διότι οΰδέν κοινόν έχει μέ τόν 
παλαιόν ’Λνακρέοντα. ούτε άλλως τε τά σωζόμενα 
ιός ’Ανακρεόντεια θεωρούνται γνήσια, άλλά μεταγε
νεστέρων έργα. Έκ τών ποιημάτων του, γεμάτων άπό 
φιλιά και κρασί, εξέλεξε πρός άνάγνωσιν τύν «Πό
θον», τήν «"Αμιλλαν» καί τήν «Θέλησιν». Ό κ. 
Λάμπρος ένεφάνισενέν γενικαϊςγραμμαΐ; τούςποιητάς 
μετ’ εύλαβείας, αποφυγών επικρίσεις. Υπέδειξε πα
ρατηρήσεις τινάς μάλλον διαφωτιστικάς ή ελεγκτι
κός. Οΰτω έδωσε τό υπόδειγμα καί διά τούς μετέ- 
πειτα όμιλητάς, δι’ οΓις είπε δτι. θά έμπλακούν εις τό 
γλωσσικόν ζήτημα, δπερ αύτός άπέφυγε νά θίξη. εί- 
πών μόνον δτι ή ατημέλητος γλώσσα εί; ήν οί τρεις 
αύτοί πρόδρομοι τής νεοελληνικής ποιήσεως έγρα

ψαν ήτο ή ι’ιρμόζουσα εις τό είδος τών ποιημά
των, ιδίως τού Ρήγα, οι’τίνος αί πατριωτικά! στροφαί 
έπρεπε τήν έποχήν των εκείνην νά αντηχήσουν παν- 
ταχού τής Ελλάδος.

Ό κ. Σωτηριάδης καίτοι άνέλαβε νά όμιλήση 
περί τού ποιητού Κάλβου κατηνάλωσε τό πλεϊστον 
μέρος τής ομιλίας του έν μακρφ ρητορικφ προλόγω 
διά νά εξάρι] τήν έν γένει πνευματικήν δύναμιν τού 
δούλου 'Ελληνισμού, ιδιαίτατα δέ έξεθείασε τόν πο
λιτισμόν τής Έπτανήσου, περιωρίσθη δέ νά συστήση 
διά τήν κατανόησιν τοΰ Κάλβου μίαν περί αύτού με
λέτην τού κ. Στουράΐτου καί τήν πρό τριάκοντα έτών 
γενομένηνέν τφ ΙΙαρνασσφ· διάλεξιν τού κ. ΓΙαλαμά. 
Άνέγνωσε κατόπιν έκ τών 20 άρχαιοπρεπών Ωδών 
τοΰ ποιητού δύο, έπεξηγών άμα στίχους τινάς, έκρινε 
δέ ιός τήν ΰψίστην πασών, τήν ιρέρουσαν τόν τίτλον 
■ Ωκεανός·, έμπνευσθεϊσαν έκ τών αγώνων τοΰ ΙΙΓ 
αίώνος. Ώς πρός τήν ποιητικήν γλώσσαν τοΰ Κάλ
βου ανάμικτου έκ καθαρευούσης καί όμιλουμένης, 
έξέφερε τήν γνιόμην δτι δέν είνε αξιοκατάκριτος 
δι’ αυτήν ό ποιητής, άλλ’ απ’ εναντίας ή ποικίλη 
αυτή μορφή προσδίδει κάτι τό πρωτότυπον, ούδ’ αί- 
σθητικώς είνε μεμπτέα. Έπήνεσε τήν παρατηρουμέ- 
νην παρά τώ Κάλβω μεγαλοπρεπή κλασικήν απλότητα 
τής έμπνεύσεως, τό μονότονου ίσως άλλά καί πρω
τότυπον τού μέτρου καί τάς εικόνας τών στίχων, 
οΟς δισπνέει ένας ύμνος πρός τήν δόξαν τής πατρί- 
δος καί έν έγκοόμιον πρός τήν αρετήν. Διό καί τόν 
άπεκάλεσε μικρόν Πίνδαρον τής άναγεννηθείσης 
Ελλάδος.

Κατά τήν τρίτην διάλεξιν παλαιός λόγιος, ον άφήρ- 
πασεν ή δικηγορία, ό κ. Μάτεσις ώμίλησε περί Σο
λωμού. Έπτανήσιο; ό αγορητής, ήρχισε μέ μίαν ποιη
τικήν άπεικόνησιν τής έν Ζακύνθφ πλατεία; Στράνη, 
δθεν ένεπνέετο ό εθνικός ποιητής. Έμνήσθη προη
γουμένων ποιητών, τού Μαρτελάου, τού Νοταρά 
καί τού ραψωδού Κοκοτρή, περιέγραψε τύ ποιητικόν 
περιβάλλον τής νήσου, ήτις ήτο μικρογραφία τής Βε
νετίας καί τήν έπίδρασιν ήν εσχεν είς τήν ποίησιν τού' 
Σολωμού, οΰτινος καί άνέφερε τά όλιγιότερον γνωστά 
σημεία τή; ζωής καί τής έμπνεύσεως του.Έκ τών πον
ημάτων έπήνεσεν ιδιαιτέρως τάς πρύςτύΐίάσχα στροφάς 
τάς περιεχόμενα; είς τύν Λάμπρον», τό ποίημα τής 
Φαρμακωμένης» έμπνευσθέν έκ τού θανάτου τή; γνω

στής του κόρης Μαρίας Παπαγεωργοπούλου, ανέλυσε 
τά εξ μέρη τού "Υμνου τής Ελευθερίας καί κατέληξε 
μέ τήν ευχήν'ΐνα καί αί Άθήναι, δπως ή Ζάκυνθος καί 
ή Κέρκυρα, αποκτήσουν τήν προτομήν τοΰ ΰμνωδοΰ 
τής Έλλην. έλευθερίας.

Προσεχώς θά δμιλήσουν -μέχρι τέλους Μαρτίου — 
οί εξής : Τσοκόπουλος περί Σούτσων καί τής πολιτι
κής ποιήσεως έπί Όθωνος, Π. Δημητρακόπουλο; περί 
Ζαλοκώστα, Ζερβός περί Λασκαράτου, Νιρβάνα; περί 
Βαλαιορίτου, Ξενόπουλος περί Παράσχου, "Αννινος 
περί Βασιλειάδου καί ΙΙαπσρρηγοπιιύλου. Βελλιανίτης 
περί Μαρκορά, Πολυλά καί τής σχολής τής Κέρκυρα:, 
ΙΙαλαμάς περί Κρυστάλλη καί Βιζυηνοϋ.

— Έπί τή εορτή τών Τριών Ίερτ.ρχων έν τή μεγά
λη αιθούση του Πανεπιστημίου ώμίλησεν ό καθηγη
τή; κ. Α. Μομφερράτο; περί Ελληνισμού καί Χρι
στιανισμού κατά τόν Δ', αιώνα π. X. εξιστόρησε τόν 
βίον καί έκρινε τά έργα τών εορταζόμενων 'Ιεραρχών.
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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ή ’Εκδοτική εταιρεία ■ Άμχυρα» προχωρεί μέ 

πολύ σφρίγος είς τάς έκδόσεις της. Ή μία διαδέχεται 
τήν άλλην, δλαι μέ επιμέλειαν καί έκλεκτικότητα. 
Ευτυχώς ή διάδοσις τών βιβλίων τής «Άγκυρας» είνε 
λίαν ικανοποιητική. Τά έσχάτως έκδοθέντα είνε τά 
. Ταξείδια» τοΰ κ. Σ. Μελά είς & μετά δυνάμεως καί 
ποιήσεως περιγράφει τάς έξ ’Ιταλία; καί Βαλκανικών 
κρατών εντυπώσεις του, τό -De profundie* τοϋ 
Όσκάρ Οΰάΐλδ, κατά μετάφρασιν άνιόνυμόν, άλλ’ 
ϋπερτέραν μιός προγενεστέρας τοΰ αύτοΰ έργου 
άποδίδουσαν πιστώ; τάς μεστός φιλοσοφικής έν- 
νοία; καί πόνου σελίδας ας έγραψεν έκ τής φυλα
κής. Έξεδόθη επίσης τό αριστούργημα τοΰ Οΰγκώ 
ό ·Βασιλεύς διασκεδάζει* είς ώραίαν καί καλαίσθη- 
σθητον είς τρίμετρους ιαμβικούς στίχους μετάφρασιν 
τού κ. Ε. Ζαλοκώστα, οστις καί εκτενή προτάσσει 
πρόλογον. ώς καί άλλο αριστούργημα, τοΰ Δίκενς ό 
~Δόμβεϋ καί Υίός>, μυθιστόρημα προωρισμενον διά 
τήν νεολαίαν. ΊΙ θελκτική άφήγησις τοΰ Δίκενς 
καί οί εξαιρετικοί τύποι τών έργων του καθιστούν 
τό βιβλίον τερπνότατον καί ήθοπλασιικόν.

Ή «Άγκυρα ' καθιέρωσε ορθότατα καί τό σύ
στημα τή; κατά μηνιαίας δόσεως πληρωμή?.

Έξεδόθη ή "Επετηρίς τοΰ Παρνασσού διά τό 
έτος 1915. Περιέχει μελέτα; επιστημονικά; τών κ. κ· 
Γρ. Βερναρδάκη, Σ. Βλαντή περί Λευκάδος, Γ. Χα- 
τζηδάκι Γραμματικά ζητήματα, Κ. Ζέγγελη περί τού 
υγρού Έλλ. πυρός, Α. Άνδρεάδου, Χρ. Παπαδοπού
λου περί τού Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Παρθενίου 
τού A'., Ν. Γιαννοπούλου έπισκοπικοϋς καταλόγους 
Θεσσαλίας, Σ. Σακελλαροπούλου, Δ. Βαρδουνιώτου 
ϊ. Λάμπρου, ώς καί λογοδοσίαν τών πεπραγμένων.

Λ
Ύπό τοϋ έν Μιτυλήνη δημοσιογράφου κ. Γ. Χον. 

δρονίκη έξεδόθη ή ·Γ Επαρχία τής Περγάμου*, άπό 
Ιστορικής, αρχαιολογικής, τοπογραφικής, κοινοτικής, 
εκπαιδευτικής, κοινωνικής, γεωργικής καί εμπορικής 
άπόψεως, άπό τών αρχαιότατων χρόνιρν μέχρι τοΰ 
1914. Ή μονογραφία αΰτη βασισθεΐσα έπί πλουσιω- 
τάτης βιβλιογραφίας αποτελεί κάτοπτρον τής άτυ
χούς νήσου, ής τόν νεοτουρκικόν διωγμόν περιγράφει 
ό συγγραφεύς μέ πολύν πόνον.

Λ
Έπιμελείρ τοϋ νομομηχανικοΰ κ. X. Γλένη έξε- 

δόθη πολύφυλλος τοπογραφικός ε Χάρτης τής πό- 
λεως τών ‘Α6ηνών· είς κλίμακα 1 :4000, λεπτομε
ρέστατος, μετά πολλής ακρίβειας έκπονηθείς. Έν 
αύτφ σημειοΰνται τά ΰψη άπό τής θαλάσσης, αί οδοί, 
πλατεϊαι, τροχιοδρομικαί γραμμαί, δημόσια κτίρια, 
ιδιωτικά ιδρύματα κλπ, συνοδεύεται δέ ό χάρτης μέ 
εύρετήριον είς σχήμα βιβλίου. Είναι ό τελειότερος 
τών χαρτών, μέ τάς προσθήκας καί μεταβολάς τοΰ 
σχεδίου τής πόλεως μέχρι τέλους τοΰ 1914. Ό κ. 
Γλένης εισφέρει πολύτιμον συμβολήν είς τήν πτω
χήν Έλλ. χαρτογραφίαν, διά τής μεθοδική; έργα
σίας του.

ί
Ό κ. If. Ποριώτης, ό τής περιλαλήτου «Ροδόπης» 

ιδιόρρυθμος ποιητής, ό Αριστοτέχνη; μετάφραση');, 
ό φιλόκαλος καί πρακτικότατος άμα έκδοτης

άνέλαβε τήν έποπτείαν νέας εκδοτική; εταιρείας, ήτις 
σκοπεί νά δίδ\) είς τήν δημοσιότητα εκλεκτά δραμα
τικά έργα. Τών ξένων τήν μετάφρασιν, φιλολο
γικήν καί ακριβή, μή άπηλλαγμένην όμως δυστυ
χώ; υπερβολών γλωσσικής διατυπώσει»;, άνέλαβεν 
δ ίδιος κ. Ποριιότης. Εΐδον τό φώ; ή •• Σαλώμη* 
τοΰ Όσκάρ Οΰάΐλδ,ής προτάσσεται αξιανάγνωστος 
πρόλογος τοΰ μεταφραστοϋ περί νεολληνικοΰ θεάτρου, 
καί τά · Σάν τά φύλλα· του Τζακόζα. Ή τιμή, 
μονόδραχμος. α.

Λ
Ό γνωστός λογογράφος κ. Ά&ανάσιος Μίχας, 

ουνεκέντρωσεν είς κομψόν τόμον τάς Αναμνήσεις του 
άπό τήν Γερμανίαν. δπου έπεράτωσε τάς σπουδάς 
του. Ή πνευματική, κοινωνική καί οικογενειακή ζωή 
τή; Γερμανία;, μέ τά ήθη καί έθιμά της, τόν τρόπον 
τή; έργασίας καί τή; διασκεδάσει»; , τόν πολιτισμόν 
εκτυλίσσεται μετά ζωντανή; παρατηρητικότητος, μέ 
πολύ αίσθημα, καί μέ περιγραφικήν χάριν καί δει
νότητα. Δι’ δσου; έζησαν τήν ευτυχή αυτήν ζωήν αί 
ώραΐαι καί ζωηραί εντυπώσεις τοΰ κ. Μίχα αποτε
λούν άναπόλησιν νοσταλγικήν, είς όσους δέ δέν τήν 
έγνιόρισαν, δίδεται μία ευκαιρία νά τήν ποθήσουν. 
Συγχρόνως δέ είνε το βιβλίον του άπότισις θαυμασμού 
πρός τήν μεγάλην αυτήν χοιραν.

Νέον ήμερολόγιον έξεδόθη έν Άθήναις, ό « Ελλη
νικός κόσμος* Πρωτότυπον, Εύρωπαίζσν τήν μορ
φήν, άλλ’ 'Ελληνικώτατον κατά τήν ΰλην, ’πολύ Εν
διαφέρον καί ποικίλων, ένας συνδυασμός φιλολογι
κής έργασίας καί σωρείας ωφελίμων εγκυκλοπαιδι
κών γνώσεων. Έκδόται οί δημοσιογράφοι κ. κ. Δ- 
Πρίντεζης καί ©. Καλογερικός. Κοσμείται ύπό πολ
λών εικόνων.

*
Ό προϊστάμενος τής σχολικής υγιεινή; ιατρός κ. 

Έμμ. Δαμπαδάριος χρησιμώτατον συνέγραψεν έγχει- 
ρϊδιον, τά Στοιχεία Παιδολογίας*. Ό έκδοθείς 
πρώτος τόμος εικονογραφημένος, περιλαμβάνει γενι
κήν εισαγωγήν, σωματολογίαν καί υγιεινήν, ήτοι 
πάσας τάς έκ τής γενικής υγιεινής γνώσεις, απαραιτή
τους διά τούς διδασκάλους, διά τούς δικαστάς, άλλά 
καί διά τούς γονείς. Ή έργασία αΰτη τοΰ κ. Λαμπα- 
δαρίου, ευσύνοπτος καί μεθοδική, άναδεικνύει αΰτόν 
οΰ μόνον κράτιστον επιστήμονα άλλά καί δεξιώτατον 
συγγραφέα.

Λ
Άτζάντα τοΰ 1916. ΙΙολυτιμώτατος οδηγός καί 

σύντροφο;, περιέχων ήμερολόγιον, σημειωματάριου μέ 
λευκήν σελίδα δι’ έκάστην ήμέραν, πληθύν εμπορι
κών καί ποικίλων πληροφοριών καί χάρτην τών Α
θηνών μέ πλήρες τό νέον τροχιοδρομικόν δίκτνον. Ή 
έκδοσις, γενομένη έπιμελείφ τοΰ κ. Κυρνασίου, λίαν 
φιλόκαλος.

*
Παρ’ όλας τάς άντιξόους δυσχερείς περιστάσεις, ή 

δ. Ε. Σβορώνου. μή φειδομένη κόπων καί δαπανών, 
έξέδωκε έπίσης τέλειον καί ογκώδες, ώς άλλοτε, τό 
Μικρασιατικόν ‘Πμερολόγιόν της. Μεστόν ζωής καί 
χάριτος, τιμή δχι μόνον τήν ώραίαν μεγαλόνησον, 
άλλά καί τήν 'Ελληνικήν φιλολογίαν μέ τά έκλεκτά 
καί ένδιαφέρονια δημοσιεύματα Είνε ό δέκατος αύ
τός τόμος καί ή συμπαθής έκδότις, μέ τήν έμφυτον 
ποιητικήν τη; λεπτήν κσλαισθηίαν παρουσιάζει



ωραίας σελίδας, ας κοσμούν τά ονόματα Χατζηδάκι, 
Δροσίνη, Άννίνου, ΙΙολέμη, Βϊλλιανίτον, Χρηστο- 
βασίλη, Τανάγρα καί άλλων.

Ό »Εκπαιδευτικός "Ομιλος συνεχίζων τάς όπέρ 
μορφώσειο; τώ>· -Ελληνοπαίόων προσπάθεια; τον, 
έξίδωκβ δύο νέα βιβλία: Τά «Παραμύθια» τή; κ. 
Δέλτα, κυρίως πατριωτικά, καί τά θαυμάσια «ΖΓαρα- 
μν#ια· τοΰ Έβαλτ έξελληνισΟέντα ύπό τοϋ κ. Δελ- 
μούζον. Τοιουτοτρόπως πλουτίζεται όλονέν ή πενι
χρά 'Ελληνική παιδική φιλολογία, μέ έργα λογοτε
χνικής αξίας, συμπληρούντα τήν έν τώ σχολείω άγο>· 
γην. Ευτυχώς παρατηρεΐται κάποια ΰφεσις είς τάς 
γλωσσοπλαίίτικάς παρακρούσεις. αΐτινες δέν συντεί
νουν ούτε εί; τήν διάδοσιν τοϋ βιβλίου, ούτε είς τόν 
έπιδιωκομενον σκοπόν τής καλλιέργειας τοϋ Καλού 
έν τή παιδική ψυχή. Τή; κ. Δέλτα τά παραμύθια, 
γραμμένα μέ τέχνην, μέ αίσθημα καί ευγένειαν, δύ- 
νανται νά άναγνωσάοϋν καί άπό μεγάλους.

Διά τά παιδιά ή άποψις τή; ζωής ίσως δέν έπρεπε 
νά παρουσιάζεται δραματική, άλλά μάλλον τερπνή, 
ανάλογος πρός τήν άφρόντιδα ηλικίαν, δι’ ήν προο
ρίζονται τά Παραμύθια τής κ. Δέλτα.

Α

Καί άλλο διήγημα διά τήν νεανικήν ηλικίαν—τά 
-.Κάλαντα· τοϋ Δίκενς-- έξεόόβη, κατά μετάφρασιν 
έπι.υχή τή; κ. Όλγας Βελλίνη υπό τοΰ Λυκείου τών 
"βλληνίδων.Έφίτος τό Λύκειον έστρεψε τήν προ
σοχήν του. πολύ δικαίω;, εϊς τήν παιδικήν ήλικίαν. 

εί: ήν παρέχει άφορμάς διασκεοάτεω;. Ό Δίκενς 
εΐνε ό κυρίαρχων συγγραφεύς τής Χρισνογεννιάτικης 
όιηγηματογρχηίας. άλλά καί τής νεανικής έν γένει 
ήλικίας. ΊΙ μετάφρασις έκ τοϋ 'Αγγλικού αποδίδει 
πιστώς τοΰ μεγάλου συγγραφέως τό ελκυστικόν ύφος. 
Άν ληφΟή δ" ύπ’ οψει ή ήλικία, ήτις Οά έντρυφήση 
είς τύ διήγημα, δέν εΐνε αδικαιολόγητος ή προτίμη- 
σις τής μεταφράστριας πρός τήν δημοτικήν γλώσσαν.

>6

Ό ακαταπόνητος είς ιστορικά: έρευνας κ. Κ. Ρό
δος «δημοσίευσε μονογραφίαν περί τοϋ Μχολάον 
Τσεαμελή ή Παπάζογλου, δστις ήτο τύπος Μεσαιω
νικού κοντοτιέρου, ϋπηρετήτας ώ; άρχηγός μισθοφό
ρων είς διαφόρους στρατού; καί διακριθείς είς τήν 
εκστρατείαν τή; Λίγύπτου.

*

'ΖΓολιτική Ε.τι&εώρηαις*. ΊδρύΟη ύπό τών πολι- 
τευτών κ.κ. Καραπάνου, Δραγού.ιη κιί Μ.τουσίου καί 
εΐνε ϋργανον εθνική; πολιτικής καί ελεύθερον βήμτ 
έρεύνης πολιτειακών καί δημοσιονομικών ζητημάτων, 
κατά το υπόδειγμα τών Ευρωπαϊκών Επιθεωρήσεων.

<Έσ«ερία». Ύπό τήν διεύΐυνσιν τού κ. ΙΙού.ττη 
ήρςατο έκδιδομϊνη έν Λονδίνιρ εβδομαδιαία εικονο
γραφημένη έπιθεώρησις, συντασσομένη ύπό επίλε
κτων συνεργατών, καί εξυπηρετούσα έν Άνγλι'ρ. ση- 
μτντικώς-τά Έλλ. συμφέροντα, δι’ άμερολήπτου έξε- 
τάσεως αύτών.

ΑΑΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΪΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ
1916—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ εκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 400,000
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη εις 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,000

"Εκαστον άκέραιον γραμμάτιον τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρβ&ή εις τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιάς δραχμή;.

Κ€ΡΔΗ €KASTHE TQN ΚΛΗΡ3Σ€5Ν

Κέρδη Δραχμαι Έν δλη>
1 έξ 80,000 80.000
1 έξ 20,000' 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπύ 40 78,000
2000 200,000

Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή τελιυταίφ Κυριακή 28 Φεβρουάριου (12 Μαρτίου) 1916 
ή δεύτερα τή 24 ’Απριλίου (7 Μαίου) 1916, ή τρίτη ·ή 26 ’Ιουνίου (9 ’Ιουλίου) 1916, ή τέ
ταρτη τής 25 Σεπτεμβρίου (8 ’Οκτωβρίου) 1916, ή πέμπτη τή 27 Νοεμβρίου (10 Δεκεμβρίου) 
1916 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1916 (13 Ίανουαρίου 1917).

Δι’ εκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ϊδια άκέραια γραμμάτια, πωλουμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών, ίσχϋοντα δι’ ολόκληρον τύ κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσινεϊς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκασιον καί παρέχυντα συμμετοχήν εις τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοϋ Ταμείου τοϋ ’Εθνικού Στό?λ>υ·

Είς τους άγοράζοντας πρό; μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοϋ τιμήματος αυτών 15 ο)ο, εϊς δέ τούς άγο
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις ΙΟ ο)ο, καί εί; τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοϋ 
"Ε&ντκοΰ Στόλου xal τών 'Αρχαιοτήτων, 'Υπουργείου Οικονομικών.

Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
ΤνΛΓθ<$ ΜίΙΛΑΖΟΥΑΑΚΗ — Εύριπίδαυ 3t *Α&ήναι


