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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ναύλος Προσαλέντη:, ύπό £α. Τ)ε-Ε7βιά]η.
Σκέψεις.
01 Γάλλοι δραματικοί τοΰ 1Ζ'. αϊώνος, υπό
"3Ιζα^ας ΕΚαιοαδάκηΣκέψεις νπό ΕΜ· ΕΜ.
Νεοελληνική λογοτεχνία, ύπό 3)ίκ.
’Αθανασία, ύπό ΕΜ. ΕΕζερανίόου.
Τοϋ νηαιοϋ μου, ύπό c7~. .Ezpaznyn.
Μειδιάματα.
Καλή νύχτα, ποίησι; jEejjeii, μετάφρασις
ΕΚ. EEpiRoyjitiovΘεατρική ζωή, ύπό ΕΚ.
Γράμματα καί Τέχναι.
Κριτική και Καλλιτέχναι ύπό ΕΝ. EKajoyeροαού^ου.
ΕΙΚΟΝΕΣ

Βινιέτα ύπό ΕΙ. ΕΓέ^δερζ.
Αγγλικόν Ιππικόν.
Δώρα Βάλβη.
Αόλα Περπινία.

Τό παρόν τεύχος, κατά τήν άπό ετών
καβιερω·δεϊσαν συνήθειαν, εκδίδεται. ήνωμένον διά τους μήνας Ιούνιον και ’Ιού
λιον.
Τό πρόσεχες ψύλλον &ά εκδοχή τήν 10
Αύγουστου.

έ^χορήγησιν ή Γαλλική Κυβέρνησις. Είς τά; Ηνω
μένας Πολιτείας αναλογούν 65 θέατρα δι’ εν ίζατομ- '
μύριον. Έν Άγγλίρ αναλογούν μόνον 6.

Φιλομούσω. — Ή Ρουμανία, ή Σερβία καί αύτή ή ‘
Βουλγαρία έχουν εθνικούς θιάσους, οί όποιοι συντη
ρούνται ύπό τοϋ Κράτους. Καλλίτερα Ι’ουμαιί; ηθο
ποιός θεωρείται ή Μπαρσέσκα. ’Επίσης όνομασταί
είνε ή κ. Μαυρουδή καί αί δεσπ. Μεταξύ και Βασι
λείου. Εκ τών διακρινομένων Ρουμάνων ηθοποιών
οχι ολίγοι είνε ελληνικής καταγωγής— ό ’Λριστέα; :
καί ή κόρη του Άριστίτσα, ό Νοταράς. ό Χημητριάδης, ύ Καραβίας, ό Μάνου καί άλλοι.

Ερασιτέχνη.— Από τά εισοδήματα τοϋ ναού τή: ·
Ευαγγελίστριας τής Τήνου έσπούδασαν οί διαπρεπέ.
στεροι καλλιτέχναι. Γύ’ίης, Λύτρας. Σώχος. Έξ αυ
τών, ό μέν 1’ύζη; έχει άφιεριόση είς τόν ναόν ώραϊον
πίνακα παριστώντα τόν ’Ιωσήφ έξηγοϋνα τα όνειρα
τοϋ Πεντεφρή, ό δε Λύτρας πίνακα παριστώντα τήν
τέλεσιν αγιασμού έπί πλοίου μέ τήν εικόνα τής Εύαγγελιστρίας. Τοιοϋτοι αγιασμοί γίνονται συχνά έν
Τήνω, μεταφερομένης, συνοδεία φρουράς, τή; εικόνας.

0 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ειδοποιούνται οί ενδιαφερόμενοι ότι υπό τής υπη
ρεσίας τού Νεκροταφείου ήρχισαν αί έκταφαί τών νε
κρών άπό τής ταφή; τών όποιων έληξε τριετία και
δέν προσήλθον αί συγγενείς των νά ενεργήσουν τού

την. συμφώνω; πρό; τήν προηγουμένην είδοποίησίν μας.
Επίσή; ειδοποιούνται οί ενδιαφερόμενοι δια τού;
κάτωθι σημειονμένους τάφους νά ένεργήσωσι τήν
εκταφήν τών νεκρών των, προσάγοντες μέχρι 15 Ιου
νίου έ. ί. πρό; τον Έφορον τού Νεκροταφείου καί
τούς τυχόν τίτλους Ιδιοκτησίας τών τάφων, διότι παρελθούση; τής τασσόμενη; προθεσμίας, θά ένεργηθή
ή εκταφή υπό τής υπηρεσίας, οί δέ χώροι θέλουσι
παραμείνη είς τόν Δήμτν.
Λπιέΐίο Louise (έτος ταφή; 1835), Στεφάνου Μεταςά(1835). Έλ. Οικονόμου (18-ίμ,. ’Ιωάννας Γεωργιάδου (1849), Έλ. Χατζηνόγλου (1853), Άθ. Ζαμπέλη
(1867). Γ. Hana0o0xa(18(>3)SannieJis Brouini (1885)
Ίωάν. Παντολέοντο; (1837). Χαρικλείας Λεονάρ.
Βούρου, Maris Amelie (1842), Σπυρίδωνος Κλάδη
(1855), Ευφροσύνης Χρυσίβου (18b7), Δημ. Σκορδίλη
(1828), Chpistina Thoma (18ο0). Πέτρου θερμογιάννη (1904).
Έν ’ΛΟήναις, τή 24 Μαιου 1916

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
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ΤΜΛΕΦΩΝΟΝ
Συνδρομητή.—Αί «Σημειώσεις ένός μηνάς’ έπαναλαμβ ίνονται άπό τοϋ προσεχούς τεύχους. Εΐχον δια
κοπή πρός εξοικονόμηση· χώρου.
X -Ό «Αετός» τό θούριον τού κ. Σπ. Καίσαρη
έξεδόθη. Είνε το καλύτερον εκ τών στρατιωτικών
ασμάτων.
■^· -®· Άπό τάς μάλλον θεατρόφιλους πόλεις είνε
τό Παρίσι. Καθαυτό θέατρα υπάρχουν τεσσαράκοντα
(έκτος των κινηματογράφων, αίθουβών συναυλιών,
καφέ-κονσέρ κτλ-j. είς τέσσαρα δ' έξ αυτών δίδει

ΕίδοποιοΟνται οί

επιχειρήσεων και

κ. κ. εργολάβοι θεατρικών

θεχτρώναι. οί

έπιθυμυΰντε;

νά έκμισθώσωσι τό Δημοτικόν θέατρον κατά
τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον, δτι οί δροι
καί ύποχρεώσει; τής έκμισθώσεως τοΰ θεάτρου
εύρίσκονται έν τώ Δημαρχείο» (Γραφείον Δημο
τικού Συμβουλίου'ένθα οί βουλόμενοι δύνανται

νά λάβωσι γνώσι αυτών καθ' έκάστην 10-12 π.μ.

' Εκ τον Γραφείον τής ‘Επιτροπής/.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ 1=
Α ενθυμούνται οί τα
κτικοί άναγνώστσι
τής α Πινακοθήκης»
δτι είς τό έβδομον
τεΰχος έδημοσιεύσαμεν σημείωμα περί
τής γλυπτικής έν Έλάδι, δίδοντες νύξεις
τινάς περί τών πρω
των γλυπτών τήί νεωτέρας ‘Ελλάοος και τής
πρώτης σχολής τών ωραίων τεχνών. Έν τώ σημειώματι τούτω έγράψαμεν τινχ περί τοϋ Παύ
λου Ιίροσαλέντη *) vv. τοΰ Δημητρίον I ριβιόλη
Πιέορη τών πρώτων, οιτινες εν Ελλάοι κατέγιναν εις τήνγλυπτικήν και ηυτύχησαν να είναι
άαθηταί τοϋ μεγάλου Κανόβα Δέν είνε άσκοπον
νά δώσωμεν ήδη έκτενεστερας πληροφορίας^ περί
τοϋ Ποοσαλέντη, τοϋ έξοχου τούτου "Ελληνος
καλλιτέχνου, όστις είνε ό πρώτος διαδωσας καλ
λιτεχνικός γνώσεις είς τήν νεωτέραν Ελλάδα.
Έγεννήθη είς τήν Κέρκυραν τή 28 'Ιουνίου
178-5’, έκ πατρός Πέτρου καί μητρός Θηρεσίας
Καρτάνου ή, ώς κοινώς λέγεται, Κουσρτάνου.
Άμφότεροι οί γονείς του ανήκουν είς τοϋς Κερκυραίους εύπατρίδας, συνεπώς ήσαν εγγεγραμμένοι
εις τήν Χρυσήν Βίβλον τής Κέρκυρας.Μάλιστα ή
οικογένεια Προσαλέντη έλκει τό γένος εκ Βυζαντιακοϋ οίκου, μεταναστεύσαντος εις Κέρκυραν
μετά τήν Άλωσιν.
Τά χρονικά τής Κέρκυρας αναφέρουν ονόματα
τής τε οικογένειας Προσαλέντη και Καρτάνου,
ών ή δράσ-ς είνε ικανή.
Τά πρώτα γράμματα έμαθεν είς τήν γενέθλιον
πατρίδα παρά τοϊς Δυτικοϊς ίερεϋσιν. Αλλά νεαρώτατος είχε δείξει νοΰν προσκλινή είς τήν καλ
λιτεχνίαν, διό, παρά τήν θέλησιν τών θειων αυ
τού, μεταίβαινε πρός έκμάθησιν τής σχεδιογρα
φώ είς τόν έν Κέρκυρα διαμένοντα δόκιμον
*) Εικόνα τοϋ Παύλου Προσαλέντη έδημοσιεύσαμεν
βίς τό δέκατον τεύχος.

ξυλογλύπτην Λουδοβίκον Μπόπην έκ Ρώμης.
Τοιαύτη ύπήρξεν ή πρόοδος αυτού εις την καλ
λιτεχνίαν, ι’όστε ήνάγκασαν τούς θείους νά άποστείλωσιν αυτόν εις τήν Ρώμην οια νά φοι.ηοη
είς τήν ’Ακαδημίαν τοϋ ‘Αγιου Λουκά. Ευτύ
χημα δι' αυτόν μέγιδτον ήτο δτι είς τήν ’Ιτα
λικήν ταύτην μη* ρόπολιν εϋρε τόν μέγαν Κανόβαν,
όστις ήγά-α ώς φιλόστοργος πατήρ καί ευεργετι
κός φίλος τούς μαθητάς αύτοϋ. Ευτυχής επίσης
ύπήρξεν ό Πορσαλέντης, διότι είς τήν πρωτεύου
σαν ταύτην καί τόν πολύτιμον είχε φίλον και
συμπολίτην Δημήτριον Γριβωλην ΓΙιέρρην, όστις
είς -.ήν Κέρκυραν είχε τόν ίδιον διδάσκαλο/,
έπειτα δέ καί αυτός μετέβη πρός τελειοποίησιν
είς τήν Ιταλίαν καί έμαθήτευσε παρά τώ Κα
νόβα. Άμφοτέρους ήγάπησεν ό^ ’Ιταλός μέγας
καλλιτέχνης διότι διέκρινε τήν αγχίνοιαν καίετι
μάλλον τήν κλίσιν των πρός τήν καλλιτεχγ/ιαν
Εκτός τής τέχνης, άμφότεροι κατεγίνοντο, καί
είς τήν γραμματολογίαν καί αρχαιολογίαν, ήσαν
δέ συνδεδεμένοι μέ τόν άγιον δεσμόν τής φιλίας’
μόνος ό ύπνος τούς έχώριζε. Συνειργάζοντο, άλληλοβοηθοΰντο.
Τώ 1806 άμφότεροι έπέστρεψαν είς τήν πα
τρίδα. Άλλ’ ό Πιέρρης έπανήρχετο έξ ανάγκης
είς τήν γενέτειραν, ένεκα ασθένειας σοβαράς.
Λ

Άπό τοϋ 1800 οί ισχυροί τής γης άνεγνιόοιζαν τήν 'Επτάνησον <’·>ς κράτος ελεύθερον ύπό
τό όνομα 'Επτάνησος ΙΙολιτεία. Η επτανησιακή
κυβέρνησες είχε σκεφθή νά άνεγείρτ, μνημεϊον είς
Εύνένιον τόν Βούλγαριν καί έδωκε τήν εντολήν
είς τούς δύο τούτους νέους Κερκυραίους, τούς μα
θητάς τοϋ Κανόβα. Τ ό μνημεϊον θά έφερε τήν
προτομήν τοϋ μεγάλου σοφού ιεράρχου μέ τήν
επιγραφήν Πολιτεία Ίονική Ενγενίιο.
Είς ' τό άνά /λυφον τοϋ στυλοβάτου είκόν.σαν
τόν Ιεράρχην διά τής δεξιάς κρατούντα τήν ποι
ααντορικήν ράβδον, καί παρ’ αυτφ λύραν καί δάοα
βωτίζουσαν'τήν τής φιλοσοφίας βίβλον. Τά όνό51

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ματααύτώ.> έφαίνοντο ρΰτω : Πημήτριος κα1
Παυ^ο; τη πολιτεία χάριν. Άτυχώς τό εσνον
τούτο εμεινε μόνον ώ,- πρόπλασμα έί-γύύου ' Τό
^εν ή ασθένεια τού Πιέρρη, ή«ς ήτο'δει’νοτάτη,
το οε η μεταβολή τής πολ.τίκής τών Ίονίων νή
σων. αιτίνες υπετάχθησαν ύπό τό σκήπτρο/ τού
Μεγάλου Ναπολέοντος, συνετέλε,αν ώστε τό καλ
λιτέχνημα νά μή γλυφή έπί μαρμάρου. Τό πρό
πλασμα εσω,ετοείς τήν οικογένειαν αύτοΰ· άγνω
στον τι, εγένετο τώοα.
‘
, Οι δύο ούτοι πολύτιμοι φίλοι συνειργίσθησαν
εις ανάγλυφον παραστά/ον τόν "Ερωτα καί Ψυχήν
παύοντας αστραγάλους καί εις άλλο άνάγλυ-ϊον
παριστανον τόν πατέρα τού Πιέρρη μετά των δύο
υιών, εις την προτομήν τού Μιχαήλ Ζωσιαά καί
ετεραν προτομήν τού Άγαμέμνο/ος, τήν‘οποίαν
όμως τελειοποίησε μόνος του ό Προσαλέντης,
διότι ο Πιέρρη; κατά μήνα Αύγουστον άπέθανεν
εκ φθίσεως εις τή / Βενετίαν, άγων ήλικίαν μόλις
εικοσιτεσσαρων ετών !

»ίχει περίπου δγδοήκοντα μαθητάς, όλους Έλ
ληνας πνέοντας ζήλον. Κατασκευάζονται άπό
»γυφον, χαλκόν καί μάρμαρον προτομαί, άν-φ.α/.;, και παντοια άλλα ιχνογραφήματα·
«Πρωται αποπείραι αύται τού άν,γεννημένου Ίο»νιου πνευμαιος».
Παρατηρητέον οτι αΰτη εΐνε ή πρώτη καλλι
τεχνική σχολή, ητης ίδρυθη έν Έλλάδι ύπό "Ελληνός με μαθητάς παντας "Ελληνας.
Ούτως η καλλιτεχνία διεδόθη ένεκα τής άφε•οκ=ρο·.ας του Προσαλέντη, ώς διίοόθη άκολούΜα·- ΐ η
έ’7ίκα τΤ'ς “·ρΐλοκερδίας τού
Μαντζαρυ. Ευτυχισμένα είναι 4ά κράτη, όταν
c/ωσι πολιτας με τοιαύτα ιδανικά κοινωφελή πρός
οιαοο,ιν του καλού καί τού ωφελίμου,'ώς ££
σης_ ευτυχείς είναι καί οί πολΐται μέ τοιαύ-α
ιοεωδη, όταν, ευρίσχουσι κυβέρνησιν' ήτις ύποαζ·ουί>εζί τ/ν εκπολιτιστικήν έσνασ·'αν
Ιοου το αίτιον δι’δ οί Κερκυραΐοι έχου^ίν άνεί
π.υγμενοντο καλλιτεχνικόν αίσθημα περισσό• ερον των λοιπών Ελλήνων καί άνέδειξε ή πόλις
•ων και άναδεικνυει τόσους καλλιτέχνας.
Προσαλέντης επλούτισε τήν Ακαδημίαν
-την των 'Ηραίων Τεχνών μέ μουσεϊον π'ίριέ-

Ό Προσαλέντης συγκαταλέγεται μεταξύ τών
Τ 18Ο7τ’ης?>ίθυ
™
• φ 180 / εν Κέρκυρα επι τής κυριαρχίας τών
Ναπολέοντος τοϋ Μεγάλου.
/
ιοιως αντικείμενα κερκυραϊκά, άρχαία, --ύ. Tf ί80?,° Προσαλέντης μεταβαίνει έκ νέου
Αποτυπώματα, νομίσματα, συλλογάς φυσ'ιοεις την Ιταλίαν πρός τελειοποίησιν τών γνώσεων Λόγια, και ορυκτολογίας πρός μόρφωσιν τώ·/ φοισυ.ου. Το ταςειοιον του έπεξέτεινε καί εις άλλας
.ω/.ων φιλοτέχνων. Έκεϊ νομίσματα καίμετ'άλΕυρωπαίας πόλεις. Τοιουτοτρόπως έμελέτησεν , * -η; Αίγυπτου, 'Ελλάδος, Ρώαης. Έκεϊ
εις τζ Μουσεία και νέα; σχέσεις ,υνέδεσε μέ καλ- -μαγεία γύψινα Αγαλμάτων,’ προτ'ομών, ποό
λιτεχνας, επιστήμονας καί λογίους.
αντιγραφήν υπό τών μαθητών.
’ '
Μετά τριετή περιοδείαν έπανέκαμψεν είς τήν ("Επεται συνέχεια)
Τη
„
ΣΠ. ΔΕ - ΒΙΑΖΗΣ
γενετειραν κ-.ί άφιερώθη βίς τήν πεζιληαένην

αυτω τέχνην και μέ τόν άγιον σκοπό'/ νά διαδωση την καλλιτεχνίαν καί είς τούς έονάτας
.εχνικας γνώσεις πρός πρόοδο/ τής βιομηχανίας.
Με το εθνωφελείς τούτο ιδεώδες ήνοιξε τάς θύσας
;ης οικίας του εις πάντα φιλότεχνον, είς πάντα
εργάτην επιθυμούντο νά έργασθή καί θεωοητικώς
εχμαθη τα μυστήρια τής τέχνης. Έδίδασκε όωρεακ Η οικία του ητο άληθές ενδιαίτημα τών
Ωραίων Τεχνών. Έκει ή θεωρία μετά τής ποαχτικ-ης συνεουάζετο. Εκεί καί μουσεϊον.
Οι ισχυροί τής γής, οί’τι/ες καί τότε έυόστιζον την ανθρωπότητα, έθεσαν τήν Επτάνησον
υπο την κραταιραν προστασίαν τής Αγγλίας
Ο Αρμοστής σίρ Θωμάς Μαίτλα/δ ίοών τίν
προοοον της ιοιωτικής ταύτης καλλιτεχνικής
σχολής συνέχαρη τόν ιδρυτήν καί διδάσκαλον.
Συγχρόνως μετεβαλεν αυτήν είς Δημοοίαν ’Ακαδημ^τώ. 'Ωραίων Τεχνών, έκλέξας ώς οίκηυα
•V «ρχαίαν μονήν τού 'Αγίου Φραγκίσκου άνάτεΟεισης, φυσικά, τής τε πρυτανείας καί διδα
σκαλίας
’ · εςηκολούθει.
έ
ι 7,
ρ· '/?« τώ Ποοσαλέν
VP°’“AeVT-r?· 'W
H «ψη
,
Ερμην τον Λόχιον τής πρώτη; Μαίου 1819
αναγινωσκομεν τάέξής: <Χαλα1 τέχναι. Τό ίχ«/ογραφιας σχολείο·/ τοϋ διδασκάλου ΙΙροσαλέντη
52
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ΣΚΕΨΕΙΣ
νά σπ^'' 'Ιναΐ.Τε^,ον Υφάσματος τύ όποιον πρέπετ

Οί τρελλοί ανδρες καί αί φρόνιμοι γυναίκες, ώς έπί
το πλευστόν, υπανδρεύονται.
’

τθΧ:Ζάξ ·β1

νά

Ή μεγάλη ψυχή μόνον άπό οΙ„ον
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κάνεις δεν Οελει να το αναγνώριση.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πού πάντοτε θέλουν
χωρίς να Οελόυν ποτέ.
*
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ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΙ Σ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΡΑΓΙΚΟΥΣ
ΣΟΙ, μελετήσαντες κα
λώς τήν Γαλλικήν φι
λολογίαν καί ιδίως τήν
κατ’ έξοχή·/ κλασσικήν
αυτής περίοδον, τόν 17
αιώνα, άναγνώσαντες οέ
κατόπιν
έπισταμένως
τούς διάσημους κριτι
κούς τώ/ δύο τελευταί
ων αιώνων καί της επο
χής μας, τόν La llarpe, τόν Nisard. τόν
Jules Lemaitre κλπ., έ»εβάθυναν είς τό πνεύμα
καί τάς ιδέας των, παρετήρησαν βεβαίως μιαν
γενικήν πεποίθησιν πλανωμένην έπί τών σκέψεων
τών βιλολόγων τούτων, και δή τών νεωτερων :
«Οί 1'άλλοι δραματικοί συγγράφεις τού 17ου
αίώνος ναι μέν, ώς έπί τό πλειστον, εμιμήθησαν τούς αρχαίους Έλληνας καί Λατίνους κλασ
σικούς, άλλ' είς πολλά αύτών έργα νπερέβηοαν
και αντους τοί>ς διδασκάλου;, άνυύωθεντες εις
τα υφιστα σημεία της τέχνης οια της, ούτως
είπεϊν, δημιουργού μιμήσεώς των».
"Η γνώμη, έν τούτοις, αΰτη, ητις παρ
ολα; τάς εύλόγους αντιρρήσεις φιλολόγων τινών,
έπ-κράτησεν έν Γαλλία, ύποβοηθο<μενη ίσως
> αί ύπό τίνος κακώς εννοούμενου πατριωτισμού,
ή μάλλον εγωισμού, κάθε άλλο ή ορθή είναι, και
τοΰτο θζ έςετάσωμεν έν τή μικρά ταύτη μελέτη
Καί δύναταί τις βεβαίως νζ έρωτήση : 'Άλλά
μήπως ό La Harpe καί ό Lemaitre, οΐτινες
βεβαίως κατά βάθος γνωοίζουσΐ καί έχουσιν εξο
νυχίσει τούς Γάλλους δραματικούς συγγράφεις,
οέν έχουν μελετήσει επίσης έπί μακρόν τούς αρ
χαίους κλασσικούς, ί/α δυνηθώσι νά ποιήσωσι
τήν σύγκοισιν αυτών έπιτυχώς ;» Φυσιχωτατη
ή έρώτησις, άλλζ καί ή άπάντησις πρόχειρος :
Ναι, οί Γάλλοι κριτικοί πλειότεροι βεβαίως
ημών, ίσως δέ καί παντός άλλου, έσπουόασαν
τούς τε ήμετέρους καί τούς Λατίνους συγγρα
φείς. Καί όσον άφορα μέν τούς τελευταίους τού
τους, ύποθέτομεν δτι οί Γάλλοι δέν σφάλλονται
διότι ακριβώς, κατά τήν ήμετέρα/ γνώμη/, τήν
όποιαν αμέσως κατωτέρω θά άναπτύξωμεν, εινε
είς θέσιν πλειότερον ημών νζ έκτιμήσωσΐ τή/
πνευματικήν έργασίαν τών Λατί/ων, άπό τούς
οποίους κατάγονται καί μετά τών όποιων κοινοί
τούς συνδέουσι θεσμοί άντιλήψεως και χαρακτήρος.
Τό αυτό δέν δύναται όμως νά λεχθή και οια
τούς "Ελληνας, τώ / όποιων ή έκτίμησίς δέν ανά
γεται μόνον είς απλήν έξωτερικήν έπισκόπησιν
τών έργων των. Οί "Ελληνες δραματικοί έκ

πρώτης άπόψεως φαίνονται ίσως ξηροί : Δέν
θά ευρωμεν είς αυτού; ουδέ την έξεζητημένην
οοασεολογίαν τού Ρακίνα, ουδέ τους πομπώδεις
στίχους τοΰ Κορνηλίου. Θζ ευρωμεν όμως την
ά-σθονίαν τών ιδεών, τό συμπαγές τής ύλης,
τούς θησαυρούς τής Ελληνικής διανοίας κρυπτομέ/ους όπισθεν ένός μορίου ή ένός έπιφωνήματος.
Θά θαυμάσωμεν είς τούς θείους στίχους τού
Σοοοκλέους καί τού Εύριπίδου γνήσιον καί ά /ευ
οϋοεμιάς σκη/οθετήσεοις τό 'Ελληνικόν μεγα
λείο·/. Θά φανή είς ημάς έν όλη αυτού τή αί
γλη <5 υπέροχος 'Ελληνικός νους, πρό του
όποιου ώχριώσιν δλαι αί μεταγενέστεοαι προ
σπάθεια·. καί μιμήσεις.
Καί ιδού ή βάσις έπί τής όποιας στηρίζομε·/
τήν γνώμην μας : Μόνον ό "Ελλην δύναται νά
έμβαθύνη είς τήν ψυχήν τών μεγάλων τής αρχαι
ότητας 'Ελλήνων συγγραφέων. Μόνον ό "Ελλην,
ό έπί τόσους αιώνας διασώσας τήν ’Εθνικήν αυτού
κληρονομιάν, ό φωτίσας δι'αυτής κατά τήν επο
χή/τής'Αναγεννήσεως τήνέν τώ σχότει ευρισκομένην Ευρώπην, ό άπό μικράς του ηλικίας έκμαθών καί τάς παραμικροτέρκς λεπτότητας τής μητσικής του γλώσσης, μόνον ούτος δύναται να κα
τανόηση τό τελείως άνυπέρβλητον αυτών και·
τήν υπέροχο/ αυτών ούναμιν.
Δύνανται λοιπέ ν οί Γάλλοι κριτικοί νά θεω ·
ωρώσι τούς δραματικούς συγγράφεις του 1 ίου
αίώνος ώς ΰπερβαί/όντας τούς Λατίνους αυτών
διδασκάλους, καί παραδεχόμεθα κατά πάντα τήν
γνώμην των. Λησμονούν όμως δτι αυτοί, οι Λα
τίνοι, είνε μαθηταί τών 'Ελλήνων καί δτι ου
δέποτε ό Βιργίλιος έ’φθασε τό ύψος τού 'Ομή
ρου ή ό Πλούτος τό τοϋ Άριστοφάνους καί ο
Κικέρων τό τού Δημοσθένους. Καί ήδη άναλυτικώτερον θά προβώμεν εις τήν σπουοήν τών
Γάλλων δραματικών συγγραφέων, τών τε τρανικών καί τών κωμικών, ϊνα πληρέστερο·/ καταδείξωμεν δτι αξιοθαύμαστοι μέν, μιμητοί ομώς
πάντως άπέβησαν τώ/ ήμετέρων μεγάλωζ κλασ
σικών.
Τήν πρώτην αύτής άνάπτυξιν οφείλει ομολονουμένως ή Γαλλική φιλολογία — καί πολλά.
Γαλλικά συγγράμματα τό βεβαιούν, — είς τήν
επήρειαν τών Βυζαντινών σογών, οι-.ινες, διωχθέντες μετά τήν αλωσιν έκ τής Κωνσταντινου
πόλεως, έφερον τά φώτα τού 'Ελληνισμού εις
άπασαν τήν Ευρώπην καί ιδίως είς τήν Ιταλίαν
καί είς τήν πολλή·/ συνάφειαν μετά ταύτης
έχουσαν τότε Γαλλίαν.
Ή Άναγέ/νησις, δθεν, κοθ’ ολοκληρίαν
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όφείλεται εΐ; τού; "Ελληνα; σοφού;, δλως δέ
δευτερεύουσαν σημασίαν χαί άπό τεχνικής άπό
ψεω; μόνον έχει ή σύγχρονο; άνακάλυψι; τής
τύπο ρραφία;.
Τρίτη αφορμή τής ’Αναγεννήσεως θεωρείται
και ή έπελθοΰσα τότε θρησκευτική μεταρρύθμισι;,
ήτις επέφερε καί τήν έλευθέραν σπουδήν τών
‘Αγίων Γραφών, καί ή ύπό τών Mecenes προ
στασία τών ανθρώπων τών γραμμάτων. Αΰτη
όμως δέν ενδιαφέρει τόν κλάδου τή; φιλολογίας,
περί τοΰ οποίου πραγματευόμενα, καθόσον, πλήν
τοΰ Ρακίνα εί; τήν «Έσθήρ» καί τήν «Άθαλίαν», ουδείς άλλο; δραματικό; συγγραφεύς
ήρύσθη τά; υποθέσει; τών έργων του έκ τών 'Ιε
ρών Κειμένων. Καί λέγομεν, ότι μόνον κατά
τήν έποχήν τή; ’Αναγεννήσεως άσχετα·, νά ανα
φαίνεται κυρίως Γαλλική φιλολογία, καθόσον
δέν δύναται βεβαίως νά θεώρηση τις, Ιδίως άπό
δραματική; άπόψεως, σοβαρά; τά; φιλολογικά;
προσπαθεία; τοΰ Μεσαίωνο;.
Κατά τόν Μεσαίωνα ή έν τοΐ; σπαργάνοι; Γαλ
λική φιλολογία συμβαδίζει μέ τήν έν τοΐ; σπαργάνοίς Γαλλικήν γλώσσαν. Τά δοκίμια τοΰ 12ου
καί τοϋ 1 3ου αίώνος ρωμανίστί μάλλον ή γαλ
λιστί γεγρσμμέ/α, χρήζουσι μεταφοάσεως, ΐνα
σαφώς κατανοηθώσι καί ύπ’ αυτών τών Γάλλων
εισέτι. Ή ’Αναγέννησις μορφώνει τήν γλώσσαν
καί γεννφ τήν φιλολογίαν. Ή μελέτη τών αρ
χαίων κλασσικών προσδίδει άπλετου φώ; εΐ; τό
βαθύ σκότος τοΰ Μεσαίωνο; καί διανοίγει νέου;
ορίζοντας εϊ; τά; διανοίας τών πρώτων τή; Γαλ
λία; λογογράφων, οΐ όποιοι βλέπουν αίφνης
δτι, πέραν τών «παιγνίων», τών «μυστηρίων»
καί τών «τραγουδιών» τών τροβαδούρων υπάρ
χει κολοσσό; ολόκληρο; πνευματική; έργασίας,
κόσμο; υπέρλαμπρο; μεγαλείου καί θαμβούς, τότε
οε μόνον καί αί ταπεινοί γραφίδες των τολμούν
νά γράψουν τι εϊς τό είδος εκείνων, τά όποια
έγραψαν οί μεγάλοι τή; άρχαιότητο; διδάσκαλοι.
Τά πρωτόλεια ταύτα,—όμιλούμεν πάντοτε
απο οραματική; άπόψεω;—τά όποια μάλλον με
ταφράσει; ούνανται νά όνομασθούν. ούδέν άλλο
εινε η γελοία*, στρεβλώσεις τών θείων αριστουρ
γημάτων τών Ελλήνων κλασσικών. Ό ■< Πλού
τος» του Άριστοφάνους μεταφράζεται οϊκτοότατα ύπό Bill/- (1532— 1589).
’Αντί άλλης κρίσεω; παραθέτομεν απλώς έν
άπόσπασμα κριτική; τών Noel καί Petit de
Julleville, εϊς τό όποιον βλέπομεν δλον τό παράπονον τή; γαλλική; ψυχής διά τήν τελείαν
ανικανότητα τών συγγραφέων τή; έποχή; εκεί
νη; τού νά δημιουργήσωσεν ΐδιόν τι. «Εί; τήν
εποχήν τής φιλολογίας, τήν όποιαν χαράσσομεν, οί συγγραφείς περιορίζονται εί; τό νά μεταφοάςωσι δουλοπρεπώ; τά δραματικά έργα τή;
άρχαιότητο;, τά όποια έκτυλίοοονται είς κύ
κλον, δστις ύεν έπιτρέπει είς τόν συγγραφέα
tijv παραμικρόν προσπάθειαν πρός δημιουρ

γίαν». 'Ομολογούν λοιπόν οί Γάλλοι κριτικοί,
οτι ουδείς δύναται νά άτενίσγ πρό; τό ΰύο; τών
Ελλήνων κλασσικών. Νομίζομεν, δτι αύτό
άρκεϊ.
, Άλλ’ α; άφήσωμεν τήν Αναγέννησιν, ήτι;
οΐ'δέν ενδιαφέρον έχει νά μά; παρέξη καί ά; έ'λθωμεν είς τό κύριον θέμα τή; μελέτη; μας, τόν
17ον αιώνα. Είναι ή κλασική έποχή τή; γαλ
λική; φιλολογία;, ιδίως δέ τοΰ γαλλικού θεάτρου,
η εποχή τοΰ Λουδοβίκου τοϋ Μεγάλου, τοΰ
Βοΐ—Soleil, ό τέταρτος χρυσούς αιών μετά τούς
αιώνας τού Περικλεούς, τοϋ Λύγούστου καί τοΰ
Λέοντος Γ’, ό αιών τού Corneille, τού Ra
cine, τοΰ Moliere.i αιών τοΰ
καί τή;
«’Ανδρομάχης». Δικαίως δύνανται οί Γάλλοι
μεθ' υπερηφάνεια; νά άτενίσωσι πρό; τού; με
γάλου; αυτών δραματικού; συγγραφείς καί πρό;
τά αθάνατα αυτών αριστουργήματα. Δικαίως
ούνανται νά ειπουν δτι οί τραγινοί των είνε
μαθηταί τών σοφών τή; άρχαιότητο; διδασκά
λων. Ουδείς δύναται ν’ άρνηθή τούτο. Άλλα
παρασύρονται ύπό τής έθνική; των φιλαυτία;
δταν ισχυρίζονται, δτι ό Corneille καί ιδίως ό
Raeiiie υπερέβησαν τόν Αισχύλον, τόν Σοφοκλή
καί τόν Εύριπίδην.
(Έπεται τό τέλος)
ΙΤΑΛΑ—ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

--------------------------,--ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΙΚΡΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ
Ή άλαζονία είναι ό πλησιέστερο; δρόμος πρός
τήν ματαιότητα.

Λ
Ή ζωή είναι γιά μερικούς, σάν ένα περιβόλι, πού
όσον προχωρεί κανείς,ανακαλύπτει τά σπάνια άνθη του.

Ή πραγματικοτης είναι μία Κόλασις.

‘Αγγλικόν ιππικόν, ετοιμαζόμενον πρός επιύεσιν.

Ό άνθρωπος φέρει έν προσωπεϊον* έάν τό σηκώση
θά ΐδής τήν υποκρισίαν, δηλαδή τό άμέτρητον βάθος
τής ζωής.

Λ
Εις αυτήν τήν ζωήν δέν εϊμεθα, παρά δόκιμοι διά
τήν άλλην, τήν μεγάλην.

Λ
Ό "Ηλιος καί ή Χαρά είναι δύο αδελφοί. Άλλά
πόσον γλήγωρα δύουν....

Λ
Ή συνέχεια τή; ευτυχίας, πάντοτε είναι ή δυστυχία.

Λ
Ή αμάθεια γεννά τήν τόλμην.

Λ
Ή Δόξα μεθφ τόσάν τό δυνατό κρασί!

Λ
Τό γλυκύτερου έπαθλον τή; ζωής είναι ό θάνατος.
Μ. Μ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Φιλόστοργο; ό κ. Ξενόπουλο; προς τά πνευμα
τικά του τέκνα* τά έκδίδη —κατά τήν αρχαϊκήν
έννοιαν—εϊ; γάμου επικοινωνίαν μετά τοΰ κοινού,
τά άποκαθιστά δπως λέγομεν σήμερον, καί υπο
μορφήν πολύ καλαίσθητου. Πρό ολίγου εςεδωσε τόν «Κόκκινου βράχον του, εν απο τά
όνομαστότερα διηγήματα του. Περί του έργου,
γνωστού έκτης πρό έτών δημοσιεύσω; του και
έτι ννωστοτέρου έκ τή; έκτων σπλάγχνων του
γεννηθείσης «Φωτεινή; Σάντρη» δέν θά ασχο
ληθώ είς τήν σειράν αυτήν τών εντυπώσεων, ην
καθιέρωσα διά τάς νεοφανείς μόνον δημιουργικά,
έργασίας, άλλά Οά μου χρησιμεύση ω; αφορμή
νά γράψω γενικώτερον περί τού συγγραφεω;.
Ό κ. Ξενόπουλο; κατέχει άναμφιβόλως το

τών νεωτέρων
p-κό? τής πολυγραφία; μεταςυ
βέβαια δέν
’Ελλήνων λογογράφων, Ή ποσότη;
ποιότητο;,
εχει καμμίαν έπίδρασιν έπί τή;
κάμνει
έντυή μάλλον έχει δυσμενή, αλλά ο,',τι ή
λεπτή
του
πωσιν είνε η μεγάλη φίλοπονία
, — ··’·-·
άντίληψι; του, τό θάρρος τής γνώμη; του Χα·
συνεχή έρτήν
υπέρ πάντα ή αμείωτος, παρά
Γοάφει
σχεδόν
νασίαν, ύυχική του διαθεσις.
. .
τκυτο/οόνως'καθημερινά χρονογραφήματα που
λάκι; δύο τήν ημέραν, δυο μυθιστορήματα, ..-ο
ετοιμάζει δύο—τρία θεατρικά έργατα οι- την
Οεοινήν περίοδον, συνεργάζεται εις περιοδικά και
ήαερολόγια, συντάσσει σχεδόν εξ ολοκλήρου την
«Διάπλασιν», παρακολουθεί την φιλολογικήν
κίνησινθ χωρίς νά αδιάφορή και οια τήν κοσμί55

κ'ί'\ Ομολογώ τόν θαυμασμόν μου. Και θά °"τι Σ*
του “νε Ριώ«Ψβ> επειδή δέν εύρίτόν δεχθή ώς ειλικρινή διότι προέρχεται άπό
σκειενηουο
μόνον άλλα άνώτερα του—ή κα:
συνάδλεφσν, άρκετά δύσκολον ε’.ς θερμόαιμους εκ
κα,ε\α. Έν πάστ, περίπτώσει ή έργασία ' τού
δηλώσεις.
Ο κ. ώενοπουλος εν τω κύκλω τών λογιών κ. ττενοπουλου οέζ εινε ευκαταφρόνητος, όταν
ε/r να παρουσιάση τόν *Κακον“δρόμον» τήν
κατόρθωσε νά άπομονωθή. Κατ’ έμέ, ή άπόμό«Τιμήν ,ού άδελφοΰ», τήν «Στέλλαν ’ Β·όνωσις δέν ζημιοί ένα λόγιο·/, θέλοντα νά σκέ
λάντη», τον «Πειρασμόν». ’Ονόμασα τό καλλί
πτεται μόνος, νά μή ένοχλήται άπό τάς φλυα
τερο·/ του διήγημα, μυθιστόρημα, δράμα, κωρίας^ τών^ έπαγγελομμένων τον σοφόν ή' τόν μωοιαν.
1 1 ’
άστειον -ιδιότητες πολλάκις συμπίπτουσαι παρ'
W
ημϊν. Αλλ η απομόνωσις αυτή πρέπει νά κριθή
διαφορετικά, διότι προέρχεται όχι άπό μισάνθρω
Αιμίλιος Ίων είνε ό κ. Α. Ίωαννίδης. Ποό
πον—κάθε άλλο—άλλ'' άπό τό ασυμβίβαστον
πενταετίας
εξέοωκεν έν ειδύλλιο·/, τήν ..Λένα»
τού χαρακτήρος του. Κατώρθωσεν ό ευλογημέ
την
οποίαν
εςέθειασεν
ό κ. Ξενόπουλος. Καί ό
νος μέ όλους έκ περιτροπής νά τά χαλάση.' Λό
Ίων τού άφιεροί ήδη, είς άνταπόδοσιν, έν νέον
γιους, ηθοποιούς, δημοσιογράφους, μέ όλόκληοα
σωματεία. Δέν βαστά όμως' κακία. Καί πάλιν εκτενέστερου έργον του, τήν .βέραν Βαολάνη».
Ei/εμια μελετητής γυναικείας ψυχής ή'μάλλο/
συμφιλιουται, διά νά χολωθή καί πάλιν. Άτης
ανδρικής, ή όποια άγαπα μίαν νυ/αϊκα
φορμή ή κριτική. "Οταν ό ίδιος κρίνει, εννοεί νά
ενα
τύπον
ουχΐ εξαιρετικόν, άλλ’ όπω'σδήποσε
διαφωνή πρός όλους καί νί πειράζη .Όταν οί άλ
ενδιαφέροντα.
Διότι οί γυναικείοι τύποι ενώ
λοι τον κρίνουν, άξιοι νά συμφωνούν μαζή του
όλοι σχεοον ομοιάζουν, έχουν κάτι ξεχωοιστόν',
ως πρός -.ήν αξίαν τών έργων του. Καί δέν προ^?7.ί~Λ'·'6 κριτική του άπό αυστηρότητα συστηυα- ατομικόν, τό οποίον τάς παρουσιάζει ώς κάτι
νεον. Εινε το εργον τοϋ Ίωνος ψυχολογική
τικήν άπ’ εναντίας ενίοτε έχει φιλολόγικάς ά'δυναμίας παραδόξους καί επιείκειας άδικαιολογή- ερευνά του έρωτος, τού έχοντος τόσα μυστήρια
και τόσην ελξιν απατηλήν. ΊΙ ίδια γυναίκα έατους· είνε άπό ιδιοσυγκρασίας γκοινιάοης.
πνε
;ι και επηρεάζει δυο άνβρας, διαφόρου ηλι
'Αντί νά γράψω περί τού συγγοαφέως, έγραψα
κίας,
οιαφόρων αισθημάτων. Διότι ό 'ένας άρχίπερί τού ανθρώπου. Διά τόν πρώτον' χαρακτηο’ι,ει
με
αυτήν έρωτα, ένφ ό άλλος τόν έχει ηδη
σμόν, θά εύρη ό άναγνώστης τού «Κοκκίνου
τερματίση. Εις τάς σελίδας τού ήμερολογίου
βράχου» έν σημείωμα ιού κ. ΓΙαλαμά περί τού
συγγρα^εως, τό όποιον καίτοι ό κ. Ξ. δέν του οευτερου—αι οποιαι αποτελούν τό καλλίτε ·
ρον μέρος τού βιβλίου-κυριαρχεί ή θλιβερά
αναγνωρίζει ώς δίκαιον, έν τούτοις τό προτάσσει.
„ Άλλ’ ό κ. Ξενόπουλος είνε καλλίτεοος ώς ^>«;λ·/ησΐς των περασμένων, ή διάψευσις τών έλοιηγηματογράφος ή ώς θεατρικός συγγραφεύς ; πιοω·/._ Ο Ιων έχει ύφος όχι σταθερόν άκόμη,
Ο ίδιος άνεπιφυλάχτως άποοαίνεται ' τό δεύτε το οποίον σιγά-σιγά θά λάβη τήν μορφήν, ή
ρον. Νομίζω δτι ή πρώτη του'ίδιότης είνε εκείνη οποία αρμόζει εις το λογογράφον είδος είς τό
εφής πρέπει νά ύπολογίζη. Τά διηγήματα του οποίον επεδόθη. Εμμένει είς λεπτομέρειας αί
θά ζήσουν περισσότερον τών δραμάτων'του. ’Εκεί, οποιαι χαλαρού·/, τό ενδιαφέρον, χωρίς ' νά προ
η ελευθερία , τής διατυπώσεις—ή φαντασία, η σθέτου/ τι αξιον λογου είς τήν έξέλιξιν τής ύπο ·
παρατηριτικότης — τού δίδουν ευκαιρίαν νά άνα- νεσεως, η οποία μολονότι πρόκειται περί με
δειχθή.Τά δράματα του δέν εΐχον επιτυχίαν— λέτης μάλλον ή περί διηγήματος, άποτελεΐ' τό
οεν ομιλώ περί ποσοστών —φιλολογικήν. Καί κυριωτερον ενδιαφέρον. Ό Ίων άσοαλώς θά
όταν παύσουν—δ μή γένοιτο—νά. τά' παίζουν αί γραφή καλά μυθιστορήματα. Ή πείρα τής yj,'7Λκ0ς ή οποία διαφαίνεται κάπως όψιμος είς‘τό
ουο πρωταγωνίστρια·., ή Κυβέλη τήν «Σάντρη»
καί ή Κοτοπούλη τήν «Βιολάντη»—διότι κυρίως εργον του, θά τόν διδάξη άκόμη μερικά πράνματα
αυτά τά δύο έργα έστάθησαν είς τήν σκηνήν—δέν και η αντιληψις του θά γίνη βαθυτέσα. Τό 3ιθα υπάρχουν εις τό δραματολόγιο·/. Ό κ. Ξ. ίσως βλιόν του υπόσχεται βλα αύτά. Ή αύγή -3θ
ισχυρισθή : Καί ποια άλλα είνε τά καλλίτερα : φιλολογικού του σταδίου προσημαίνει καλήν
ημέραν.
Άλλά δέν είνε ισχυρισμός, τό νά διακηρύττη
ΔΙΚ.

—I A e Α Ν
Είναι νύχτα. Ό ουρανός σπαρμένος δώ κι'
εκεί σύννεφα μαύρα, καί ανάμεσα των τό φεγ
γάρι λαμπρό τρέχει βιαστικά σαν νά το σπρώχνη
ό άνεμος, ποΰ φυσά. Στην λάμψι του, πού πότε
σβύνει πίσω άπό τά σύννεφα, καί πότε ξαναφαί
νεται, μαζώνουν ή απλώνουν τές σκιές των γύρω
τά μαυρισμέ/α τείχη τοΰ μοναστηριού σαν ν α/οιγοκλείουν πελώρια βλέφαρα. Μέσα στα κατάκλειστα κελλιά, πού σκεπάζουν τόν ύπνοτώ/ καλογήρων, ένα μονάχα άγρυπνεΐ μ' ορθάνοιχτο
τό αάτι, τό άλχυμικό εργαστήριο. Στην σιωπή
τοϋ μοναστηριού άκούεται ελαφρός τριγμός. Η
πόστα τού κελλιού μισοανοίγει, καί δύο σκιές, ο
άλχυμιστής μ’ ένα γεροντάκι καλόγηρο κρατών
τας σβυστό φανάρι, καταβαίνουν σιγά-σιγά την
πέτρινη σκάλα, πού έφερνε άπό τό χαγιάτι στην
αυλή. Περνούν κοντά άπό τήν εκκλησία, και
μπαίνουν στό νεκροταφείο. Λίγα κανοηλάκια
πάνω σέ τάφους φωτίζουν τόν δρόμο των.
— Άναψε τό φανάρι, Πανάρετε.
Ό γέρος κοντεύει στό κουτί ενός τάφου, ανοί
γει τήν πορτίτσα καί μ’ ένα κεράκι παίρνει φω
τιά άπό τό κανδήλι. Στρέφουν λίγο καί σταμα
τούν μπροστά σέ μικρή πόρτα, πίσω άπό τό κοι
μητήριο, πού έβγαινε έξω στά χωράφια. Δεςιά
?να μικρό παρεκκλήσι ξύλινο, οί άγιοι-Πάντες,
όπου ανέβαινε μικρή ερειπωμένη σκάλα. Κάτω
άπό τό εκκλησάκι, στό ίσόγαιο, σωρός κόκκαλα,
καί άκόμα στήν σκάλα κρεμασμένα άσπρα σακκουλάκια γεμάτα κι’ αύτά κόκκαλα. Τό εκκλη
σάκι, φωτισμένο άπό τά κανδήλια τών άγιων,
έμοιαζε τό στόμα τού Άδου. ’Αριστερά ένας
σκύλλος δεμένος μ’ άλυσσίδα στό καλυβάκι του
— ό Κέρβερος ! Μόλις είδε τές σκιές ό σκύλλος
σήκωσε τό κεφάλι, μουρμούρισε λίγο, μά υστέρα
έτρεξε πρός τούς καλογήρους κουνώντας τήν
ούρά. Ό Πανάρετος έβγαλε τόν ξύλινο σύρτη
τής πόρτας, άνοιξε, καί οί δύο μαζύ βγήκαν
έξω. Στήν πεδιάδα ό άέρας φυσούσε δυνατότερα
καί στροφογύριζε τά ράσα τών καλογήρων. Αμί
λητοι προχωρούν βιαστικά κατά τά περιβόλια
άπό δρομάκια στενά, πού άφιναν οί φράχτες τών
χωραφιών. Μεγάλος πλάτανος, τριγυρισμένος μέ
πυκνά πλέγματα άπό βάτους καί λυγαριές, σκέ
παζε μιά πέτρινη εξοχική βρύση. ’Εκεί πάνω στή
βρεγμένη χλόη, κοντά στή πεζούλα, οί δύο
οδοιπόροι σταμάτησαν. Ό γέρος κάθισε πάνω
στή πέτρα κουρασμένος. Ό άλχυμιστής παρα
τηρούσε γύρω τά κιτρινισμένα πλατανόφυλλα.
Ό άνεμος φυσούσε μέσα στά κλαδιά, καί στά
διαλείμματα σφύριζαν οί τρουξαλίδες.
— Βγάλε νερό, Πανάρετε.
Ό γέρος σηκώθηκε, έθεσε πάνω στή πεζούλα
τό φανάρι, πήρε τό γλαστράκι τής βρύσης καί
Συνέχεια καί Τέλυς

ΑΣΙΑ
έσκυψε νά βγάλη νερό. Ό άνεμος σε μιά
όρμή' ξατνική έγυρε τά κλαδιά τού δένδρου, ξε
τίναξε δόνατά τού; βάτους, στροφογύρισε κάτω
τά ξηρά φύλλα, καί έφυγε άναρρουφώντας, καί
μέσα στήν άναπνοή αυτή τής φύσεως ό άλχυμιστής σύρει γρήγορα άπό τόν κόρφο του τό μα
χαίρι μέ τό ούροβόρο φε'-δι, και ταχύς σαν άνε
μος τό βυθίζει καταμεσή στές ωμοπλάτες τοΰ
σκυμμένου γέρου. Τόν ρίπτει άνάσκελα στά
βρεμμένα χορτάρια, πατει δυνατά πάνω στά
πόδια του, σχίζει τά φορέματα του, άνοίγει τήν
κοιλιά, τραβάει τό διάφραγμα, κόβει, ςεσχιζει,
γρήγορος σαν άνεμος, βουτημενος στο αιμα, και
ή ματιά του χαλύβοι/η παρακολουθεί τά κινή
ματα τοΰ μαχαιριού — έ/ ώ θολωμένο τό βλ,έμυα τού γέρου μ’ ένα γλυκό παράπονο μένει άκίνητο πάνω στό πρόσωπο τού άλχυμίστοΰ χώ
νει πάλι τό μαχαίρι ματωμένο στον κόρφο, και
κρατώντας τό κρέας σφιγκτά τρέχει πίσω στό
μοναστήρι . . Τό ψυχοοράγημα τοϋ γέρου
άνακατεύεται μέ τά τριξίματα τών τρουξαλίδων.
Καί ό άλχυμιστής ολοένα τρέχει, και μαζύ
του ό άνεμος σφυρίζοντας, καί τρέχουν στόν ούρανό τά σύννειοα καί τρέχει πιό βιαστικό τό φεγ
γάρι, καί γύρω τά δένδρα καί οί φράχτες, καί
πέρα τά βουνά, καί όλη ή νύχτα τρέχει ξοπίσω
του μέ βήματα μεγάλα, σαν νά θέλουν νά φύ
γουν όλα μαζωμίνα, καί βο'ίτοι έρχονται άπό
παντού, καί άνάρ? —άνάρια σαν στεναγμοί του
γέρου άπό τήν βρύ'ση. Ξελοχαίνει ό καλόνηρος
στή φευγάλα τρομάζοντας μή ^τόν προφθάσουν
όλ’ αύτά, ό άνεμος καί τά δένδρα και τά σύν
νεφα καί τά στενάγματα καί ή νύχτα ! Κοντεύει.
Φθάνει στή ξώπορτα. Όρμα καί σπρώχνει τό
κανάτι μέ όλο του τό σώμα Ουνατα. Ο σκύλος
γρυλλίζει. Περνά άπό τό εκκλησάκι. Δρασκελίζει
τούς τάφους. Πηδά τήν πέτρινη σκάλα. Μπαί
νει στό κελλί του, καί άφίνει τό σώμά του πάνω
στήν πολυθρόνα, κρατώντας σφιγκτά το ματω
μένο κρέας.
— "Ενας γιά τό .-τάν / Να, εδώ επάνω είναι
τά ίχνη τής ψυχής. Κρατώ τή ζωή, ποΰ^ θά
ένώση τά μέταλλα, τό μεσιιεϋι»·, πού θ’ άναστήσή τές οναίες! ’Εδώ είναι ό λίθος τής ζωής
καί τής άθανασίας! Καί είμαι εγώ τού μυστηρίου
ό φανερωτής !...
Έξω ό άνεμος δέρνει τό κελλί, φέρνοντας τό
γρύλλισμα τού σκύλου καί μαζύ σάν στεναγμούς
τού γέρου. Λεπτή βροχή άρχισε νά κτυπφ στό
παράθυρο άπό τόν δρόμο σαν ναθελε κατ', νά
ρωτήση. Τού άλχυμιστού τά μάτια άστράφτουν
άπό τήν δίψα τής δόξης, καί κρατώντας πάντα
σφιγκτά στά νύχια του τήν ψυχή τού χνμαιος
ψιθυρίζει άκόμα I
— "Εχω τόν λίθο τής άθανασίας. .. .
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΛΗΣ
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ΚΥΚΝβΙΑ

ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΟΥ
250
Απ’ τά κοχύλια τοϋ γιαλού, ποϋ λάμπουνε σάν κρίνα,
Μυριόχρωμα στήν αμμουδιά, φυλάω, σάν θησαυρό.
Μαργαριτάρι ατίμητο καί μιά τρομπομαρίνα,
ΓΙοϋ κολυμπώντας έιυχε στοάς υφάλους σου νά βρώ.
Μ’ αυτήν οί καπετανοι σου μιλούσαν στους ναυμάχους
Στήν κάτσα, στό τρακάρισμα, στής μάχης τόν καπνό.
Μ’ αΰτή κ’ έγώ καμμιά φορά, στοάς δοϊαστοΰς σου

[βράχους
Άπ’ τό βαρύ τόν ΰπνο τους θαρρώ πως τούς ξυπνώ.
268
"Οταν τοΰ μπάτη ή ανάλαφρες μοσκοβολούν φτερούγε;
Καί σιγαλά διπλώνονται στάπόσκια .δειλινά,
Πόσο μάρέσει νά περνώ στής στενωπός σου ρούγες,
Μπρος σέ σπιτάκια ολόλευκα, καθάρια, ταπεινή !
'Π κόρη τό βασιλικό τήν ώρα αύτή ποτίζει.
Πού τάρωμα απ’ τή γάστρα του τό δυνατό σκορπά.
Και βλέποντας τή θάλασσα, σάν κάτι ψιθυρίζει.
Κι άναθυμάται γελαστή τό ναύτη πάγαπρ.

296
— ' Καλόγρηα, πόσα χρόνια ζής σαύτό τό μοναστήρι ;
— Έμπήκα χρόνων δεκοχτώ, παιδί μου, κείμαι γρηά.»
Καί τό κεφάλι σκύβοντας από τό παραθύρι.
Έκύτταξε στενάζοντας τή θαλάσσα μακρυά.
Κι ό στεναγμός της κ ή ματιά ποϋ πέταξαν στό κύμα.
"Ολη της μοϋπαν τή ζωή’ Συχνή ιστορία, κοινή’
Τήν ξέρετε- στό πέλαγος εκείνος βρήκε μνήμα
Κι αΰτή σέ τοίχους τέσοερες έτάφη ζωντανή !

318
Στόν Κουζουνό σου άκούγοντας σορόκος νά μουγκρίζη,
Σάν μύριων λιονταριών βουή, πηγαίνω νά τόν δώ,
Καί ραίνοντας με. έκεϊ ψηλά, τόπελάγος ποϋ αφρίζει.
Μέ πλημμυρίζει μαγρια χαρά καί τραγουδώ.
Κι άν χτές τό μεγαλόπρεπο μ’ είχε μεθύσει κϋμα,
Μά τή γαλήνη σήμερα θωρώ μέ στεναγμό.
Κεν’ φ κοιμάται τό θεριό, χωνεύοντας τύ θύμα,
Μιά μάννα κλαίει καί θρηνωδεί τοΰ γυιού της τύ
[πνιγμό.
328
Πέφτει τό βράδυ κ έρημο μ’ ευρίσκει καί μονάχο
Στήν κοιμισμένη γύρω μου γαλήνια ακρογιαλιά.
Καί τά πουλιά τής θάλασσας πετοϋν ψηλά στό βράχο
Καί πάν νά βροϋν τά ταίριά τους κρυμμένα στή φωληά.

"Αχ ! Τότε τόσο στήν ψυχή τή μοναξιά μου νοιώθω,
Ποΰ κάτω πρός τά κύματα μέ σπριόχνει κάτι τι
Μέ μιάς λαχτάρας μυστικής θανάσιμης τόν πόθο
Καί μοναχά ή αγάπη σου στή γή σου μέ κρατεί.

339
Σκίζω τόν πέπλο τοϋ Αύριο, μές τών Καιρών τά σκότη
Καί μέ τά μάτια βλέποντας τής μάντισσας ψυχής,
Θωρώ άπ αύτό τόν πόλεμο μιά πιό καλή άνθρωπότη
Μιας νέας νά παίρνη βάφτισμα, καθάριας έποχή;.
Τά χέρια βλέπω όλης τής Γής τά εργατικά καί τίμια
Τής Προόδου καί τή; Λευτεριά; νά χτίζουνε ναούς,
Το Πνεύμα νά θρονιάζεται στής Ύλη; τά συντρίμμια
Κι αδελφωμένους γύρω του τοΰ κόσμου τού; λαού;.
Σπέτσαι ’Απρίλιος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ
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Ζίώρα

Βάλβη

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Ποιητής.—Κύριε διευ&υντά, τδ εργον μου
διαδραματίζεται είς Σικελίαν.
Διευΐλνντής θεάτρου.— Έ, τότε τδ καλδ ποϋ
οας ίλελω άιρήοτέ το νά διαδραματίζεται έκεϊ γιά
νά ησυχάσουμε κ’ έμεϊς,

Μ
Διευ&υντής (πρδς ζητούντο 9έσιν/.—Καλά, &ά
σας πάρω, άλλ' νπδ τους εξής δρους: Νά μή
είνε άρρωστη ποτέ ή μητέρα σας, νά μή πε&άνη
ποτέ ή γιαγιά σας, νά μή έχετε τά γενέδλιά σας
καί νά μή ταξειδεύση δ ίλεϊός σας.
*

ΙΙάοπο ός.—Έπρεπε νά
δταν έκαμα
την προντην μου παράστασιν πώς έπολιόρκησεν
ό κόσμος τδ ταμεϊον...
Φίλος.— Α, τί ήδελε νά πάρη πίσω τά λεπτά
του δ κόσμος;

κριτικαί. "Εχουν κύριον τροσόν τό ύφος, π.-ωΟΛΑΟΙ, οί όποιοι εις τότυπον, τολμηρόν εις διατύπωσιν, προκα'έν λιτόν νεκρώσιμου α λούν ζωηρόν τό ενδιαφέρον οια
' ’ι τήν
είλικρί’
νέ-νωσαν το ονομα τού νειαν τήν ελευθερόστομον. Ό «'Αθηναίος χρυ
Μιχαήλ Μητσάκη δέν σοΟήρας μάς δίδει μίαν εικόνα τής πλουτομαΙ)ά ύπωπτεύΟησαν, π:λήν
■ι·.7.;' ήτις έξεδηλώΟη ακάθεκτος κατά τ ά Λαυ ·
τών ανθρώπων των γραμ οιακά. Μία περιγραφή εμπρησμού δάσους, άλλη
μάτων, ότι έκηδεύετο τών Ηπειρωτικών βουνών, ■η ποιητίζωτάτη
είς εκλεκτός τής νεοελ «ΙΙαναγία ή Μεναλομμάτα-, τό Κάρρο—πολύ
ληνικής φιλολογίας. Ο δυνατή -ηθογραφική ζωγραφιά—η «Συζυγική
πνευματικός
θάνατος σκηνή , ό ΙΙαράφρων», ή «Φλογέρα , ο «Ε
όστις πρόωρα, πρό ΐΟ νας τοίχος», Σιτ έργα, τά όποια Οα. μείνουν εν
έτών, ένέκρωσε τον συγγραφέα, ήτο επόμενον νά τή νεοελληνική λογοτεχνία.
καταστήση άνευ σημασία,:ςτόν σωματικόν.Καίηοη
'Ή διαμάχη μεταξύ τών ριζοσπαστών της
ό Μιχαήλ Μητσάκη.-,χάπό τούς πλέον δυνατούς δημοτικής καί τών άμυντόρων τής καΟαρευσυσης
ζα1. ιδιορρύθμους ζχί γλαισυρους νεοέλληνας συγ- είχεν έκδννωύή ζωηρά έν τή γενεσει της, οτεό
γραφείς, ανήκει όρ'.στικώς ει, τήν κρισιν τών Μητσάκης δι" ένός πειραματισμού προσεπάΟησε
μεταγενέστερων.
νά απόδειξή ότι καί αί δυο μορφαι της γλωσσης
Ή έμφάνισίς τού Μιχαήλ Μητσάκη πρό είνε κατάλληλοι διά τήν έκφρασιν τών διανοημά
τριακονταετίας ως συγγραφέως ήτο μία όονησις των, αρκεί νά ΰ-άρχη εσωτερική αξία. Και εοηισχυρά, είς ηλεκτρικός σπινΟήρ, ο όποιος έφώ- μοσίευσεν έν φυλ'/.αδίω τήν ύπέροχον «Θλιφιν
τ'.σε μέ άναλαμπάς τ1 πνευματικόν στερέωμα, τού μαρμάρου» έν άριστοτέχνημα—τό κσλλίτεΌ,τι έγραφε, έφερε τή στρκγίδα τής άτομίκότη- οον ίσως έργον του —εικόνα αισθητικής και ανατος. Πρωτότυπος ηρυετο άς εμπνεύσεις του εκ τοίλϊκής περιγραφή; έΑς άκρωτηριασμένου άγάλτοΰ βάθους τής ίδιας άντιλήψεωτ. Έγραφε οχ
ματος άΟλητού, τί ν όποιαν είχε γοάφή εις γλαζατά συνθήκην, άλλ' οίονεί ες επιβολής Ανώτε -ςυσωτάτην καθαρεύουσαν καί κατόπιν μετεγραφεν
ρα; τίνος δυνάμεως. Αί φιλολογικαί σελίδες έίς δημοτικήν. Ήτο περίεργος ή έργασία του
του εί»ε πλήρεις λεπτής παρατηρήσεως, άλλα και αύτή, γενομένη μετά πολλής προσοχής,χ.να σμάδοάς σκέψεως, είς όρος έντονον. Και ο άνα- •ίότερα αποδώσουν τήν έννοια·., χωρίς ή οιατυννωστης παρεσύρετο ήδονικώς εις την αναγνωσιν πωσις νά χάντ, τήν δύναμιν της, μολονότι η εις
τών έργων του. Ήτο έν είδος Γζύ ντέ Μωπασ- καθαρεύουσαν περιγραφή, ως _ ανχβλυσασα το
σάν καί ώς πρός τήν δύναμιν τού πνεύματος και πσώτον απ' εύΊείας έκ τής ψυχής του, εινε αρτιώς πρός τό θλιβερόν τέλος
λος τής ζωής. Τό πνεύμα ω'τέοα, καλλίτεχνικωτέρα, πλαστικωτερα, αρμοτού Μητσάκη ήτο δημιουργικόν· είχε πολλάκις νιζοαένη περισσότερον πρός τό θέμα τού άρχαίου
πρωτογόνου ορμής έκδήλωσίν, αγνής, μεγαλειω- έτήβου. Είς τήν έν είδει προλόγου προτασσόμε
οους. ΊΙτο ρεαλιστής, άλλά οέν άπέλιπεν αυτόν νη-, έπιστολήν πρός τόν εκδότην τό, απασχολεί
καί ή ειρωνεία, ήτις έξηκοντίζετο αμείλικτος, τό -λωσσικόν ζήτημα' ύποστήριζει οτι ό συγΊΙ έργασία τού Μ ητσάκη ήτο πάντοτε εκλε- νραοεύς έχει τό δικαίωμα νά έμφανίσγ το οημιμηχανικώς. ΈσέβετΟ τό
κτή.
ούργημάττόυ μέ οίανδήποτε έκ τών δύο μορφών,
.
-ου
νά
έκτιμήσωμεν τό μέγα
όνομά
άρχει κατ'' αύτόν ν’ άποδίοη τό νόημα π'.στοτεπλεονέκτημα,
πρέπει
νά
άναλογισΟώμεν
αύτό
ρον. καί νά τ ηροϋνται οί νόμοι τής αρμονίας και
σημερινήν
άνουσίαν
θεματογραφίαν,
ήτις
τήν ΐ
τού ρυθμού, ποοκειμένου περί ποιητικής πεζο' “'ει τάς δημοσιογραφικές στήλας. ΙΙαπλημμύριζε
γραφίας, δτι η ιλολογική γλώσσα δέν πρεπει
οηκολούΟει μέ ένδιαφέρον ήν φιλολογικήν κίνη- νά είνε ή αμιγής καί αποκλειστική- τούτου η
σιν, Οά μείνωσι δέ αλησμόνητοι αι ιγοαμαατι__ ιδιώματος χρήσις,—οιεμαρτυρήΟη
ι> < > .
εκείνου τοϋ
κής άπλότητος σκωπ- ικαί κρίσεις του διά π·λ· κατά τιών γραμματικών μορμυλυκε'.ων καί εν τή
λοΰς συγγραφείς κα1. :ά έργα των.
γλωσσική τυγ'νύσεί έκηρύχΟη υπέρ τής ελευΟέΕις τά περιοδικά «Εστία» καί; «' Αττικόν ρας κλογής τής γλωσσικής μορφής καί συγχωΜουσείον», εϊς ~δ • ”Αστυ», εις ημερολόγια, νεύσεως 'τών διαμαχομένων γλωσσικών στοιτού
είς τήν «Άκρόπολιν », είς τά ολίγα ούλλ.α
I
χείων. Τήν θεωρίαν αυτήν Οκ καΟίστα άπτοτέσατυρικών
'
Πρωτευουσης»
«Θορύβου» κα1. τής
εγρ--τ ”καί έκ τρίτου τήν «Θλίψιν τού
z....
-ιι Σι
έάν εγραφε
•
ινε
σκόρπι

εφημερίδων
άς
εςεδωκε,
ιίζουσαν,
διάνα
βραχύβιων έφη
μαρμάρου είς γλώσσαν επαμφοτερι1
_υ, τά πλεϊστα τών οποίων φε- έπετύγχανεν ίσως αΐσΟητικωτέραν τήν έκφρασιν.
σμένα τά έργα του,
ρουν τόν γενικόν τίτλον «'ΑΟη,αϊκαί σελίδες».
Λ
"
------ σκηναΐ τού ίοό/ου, ταςε’.ο·.Είνε δέ διηγήματα,
Ήτο ό περιεργότερος παρ' ήμϊν τύπος λογίου.
χρονογραρημντα,περιγραφαί,
ωτικαί εντυπώσεις,
s
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Α?ϊλη,-. -,-,.ών σαρκαστικόν γέλο,τα, αονολο;αε τά μυωπ-.χζ ράτία -ολ,ρώς πρόσηλού- ΙΚσον η κριτική του ήτο εύεργετική ! Ό νεαρός
[Λϊνα ο·.α ?χ σε καΟτ,Αώσ3υ·?, ρ.έ ,'ίήΐΛΧ ρυΟαικώς συγ-γρα^ευς οεν οιέπραξε πλέον άλλο δράμα.
Αλλοτε, του έδωσαν νά χρίνη μίαν ποίητιτα/.αντευο^ενο·?, άτηΐΛελώς ένοεοοαέ.ος, |*1αίαν
ραδοον περασμενην από τοϋ ώαον άπότοαος κην συλλογήν, -ρερουσαν τόν τίτλον Μιχοά τσαγουοια . Καί ό Μητσάχης άπε-ράνθη.
αΑλακα; αγαθός,^
ίξ^χ,
— Γην κριτικήν τήν έκαμε ό ίδιος ό ποιη
;μχ κα·. όταν ,(το Λογικός καί όταν ν,το τοεύ,ός
τής.
«Τραγούδια. . . μικρά,?.
Ανασύρω άπό τα 3i0r. τής αν^ης ' _.;7
Αιάτούς μαλλιαρούς είχε είπή λο-οπαιπρωτην γνωριμίαν μας. ΕΓ/α οημοσιεύσ, ούο
κ.ώ? ο.ι πρεπει νά λεγωνται κο/ζικ<?ι, ώς τσέ3ί[“ *7* ~?ω'α-~’·'·^Τ·χί μου δοκίμια.
-ροντες κόμην.
Ο Μητσαχης, οστις τότε θεωρείτο πεο,ωW
πιχοττς, αου 7,το γνωστός ές όόεως. Έξετύλλιζα
ενα μ·.έλί>ν εις τό βιβλιοπωλεΐον τής «’Εστίας»
Αλλ* η φωτεινή αυτή διάνοια έπέπσωτο τα
και απέναντι μον ό Μητσάχης εχαμνε τύ ίιιον. χέως νά ,βεσθή είς παντοτεινόν σκότος Τό
'Έςαρνα άπέσηασε τό 3‘λέμμα ίκ -‘o j ^.:Ozl -■
φρενοκομείου Κέρκυρας τόν έδέχΟη, έουγε άπό
οποιο^ηγγ.ζε σχεδόν τά ,'ίλε-ραρά του, καί ,?έ
• ους πληκτικούς τοίχους του, πεσιεσέοετο έσ = ίεχυτταςε περίεργα. ΉσΟάνΟην, χωρίς νά τόν πιον, προκαλούν τήν θλίύιν, άνά τάς ' Άθηλί[i/.επω. τήν διεισδυτικότητα τού γιομάτος του· κκς οοους με τό μυωπάζο? βλέμμα, τό όίύ
χωρίς να το θέλω, τόν κύτταςα καί'ένώ |<α· υπογενειον, την στραβήν ρεπούμπλικαν, σιωπηά-ρου εςηκρίβωσε τήν ταυτότητά μου, μόϋ >.έ~,. λυς, με ,ίημα αργόν καί άσκοπο·?, έως οτου καί
μέ αυστηρόν τόνον.
'
-αλιν ενοσήλευΟη, είς τό Δρομοκαίτειο? τή?
—Καλά . . . Μού άρεσαν . . . Νά γρά-^ης. .
-ροραν αυτήν, ινα. έςέλθη απολυτρωμένος έχ τού
Καλά ...» Καί έβυΟισΟη είς τό βιβλίον του.
μ’ρ-^ιου καί άποδοόή είς τήν προσφιλή του
Αθηναϊκήν γην.
Α'7 Μ??«« '«
ευ/αρ-,στήσω. Ούτε
Ιό έργον του καιρός είνε ήδη νά περισυλλε-.-Ζ
;.α;. Οα το ήθελε. Όταν έ·ρυγα, τόν έ/αιοέτ.σα,
και
οιασωΟή. Αι έκδοτικαί έταιρείαι, ii όποίαι
αΑΛα α-ρ,ρημενος οέν μού άνταπέοωκε’τόν-χαι
προλυμως ποντοια καί πολυποίκιλα έρνα έξέδωρετισμόν.
'·
καν, ας ,πευσουν ?ά κάμουν δ,τι δέν έκαμαν έως
Μία άλλη ρορχ μέ έκάλεσε νά τόν έπισχετί/ώ.
■ ωρα ες ασύγγνωστου άδια-ρορίας : Νά έχδώσουν
ΚχαΙητο εις εν ζ,μ·.-κότε·.νο·. δωυάτ'.ον ’ τή;ά
έργα του Μητ,άκη, ό όποιος τοιουτοτρόπως
οοου Βησσαρίωνος. Ή έπίπλωσις άπλουστάτη’
>'■
έν όλη τή λχαύεί τής
Ε/α τραπε,ι ε?’ ου άτάκτως έκειντο έροιμένα
-νευματικής του δυνάμει,?;.
μιο/,.α κα,. περιοδικά, ένα κρεβάτι είς άχατκστασιαν, ενα μπαούλο, τό όποιον έχρησίαεκεν <ος
Δ. I. Κ·
καναπές. Μού έδόθη ή τιμητική θέσις τοϋ απαουΛου. Αυτός οέν έκάΟησε· έβε,μάτιζε νευακα,
ΚΑΛΗ ΝΓΧΤΑ
με το κεραλι κάτω, έστάματα άποτόμως έόθένΐ
γετο άπορθεγματικώς, έγελούσε 'πλατύτατα.,
σ/εοον κραυγάζω? καί μονολογώ?. Αμίμητος
(iJoh)i<a ιοΰ Σέ/.ίεν)
ει; χαρακτηρισμούς συναδέλφων του *Η-ο ό
■*^λήνύΖτα; \4! ΌΖι. E’„e y.aw\
-άσπονδος <ρίλος» των. Μ’έζήτησε οιά νά μάΟη
">Q<i
.τοΰ /ωοίζΗ Κείνον; τον τοέ.^ r<\
πως εσκεπτοντο οι νεότεροι του. Όταν ετυ-α *
■ h ιΐεπΌ,ιιε οκ ,μ,/ μαμ καί τόι, ί/Γ(,·ε
είχε νυχτώσα., μού ε“σ?1ξε πολύ δυνατά τό χέρι
Ητο η πρώτη καί τελευταία έπίσκεύίς μου. Τόν νύχτα. >
συναντούσα εκτοτε είς τούς δρόμους'τρελλόν. Μέ
c’-χεν αναγνώριση ουο τρεις ρορές, άλλά οέν είχα
ΙΊώί μπορώ
πώ «ally, τη νύχτα τι/ μονα*5?.-* 7Χ τέ> ’’^ματήσω. Μέ μίαν βαθειά
Ολιγι εσπευδα νά Απομακρυνθώ, διά νά μείνω αέ ■/.ι-κή, Ιστω κι' ίΐν o't γλυκοί αου πόίίοι γκροντα, παλαιας ωραίας αναμνήσεις τής τόσον πνε'υ- γίζονι·^ γύρω μου; Όχι. Ά; μ}/ν τύ τοΰμε.' ϋς
ματωοους ομιλίας του
μΙ/ν τί) σκεφΙ>οΰμε. ούτε νά τό νοίώσουμε—
άλ'?!Γ-;Χ:5'τ-κζ:
Γ£·'ω?;ζί3°
άπλάς,
τότε άάνε ακαλη νύχτα.
αλλ ^υ.υεις παρατηρήσεις η απλήν άνά-.-νω,ιν
παιγνιωοη.
'
Τού είχανδώση έν δράμα «λογίου νέου,, τού
I ία τ!/ς καρΛιες μόνο τοΰ είνε ή μιά κοντά
L. I . του οποίου ο τίτλος ήτο «Τό πρώτον οτρναλλη. άπ' τό βράδυ ώζ τί,ν αύγή. εινε ύ/
σ-^αλμα,όραμα εις πράξεις τρεις καί ό Μητσάκζς νύχτα καλρ.—γ,αττ ποτ'ε αυτές, άγάπη μου, δέ
μόλις ειοε το^ εςω-ρύλλον, ατάραχος διάβασε:
λ.ένε νκαλ>ι νύχτα!»
“ ο πρώτον όραμα, σ-ράλμα είς πρήζεις τρεις».
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ
Εϊςτό Β· θέατρ ων ύπό ερασιτεχνών έδΰί)η ί·πέρ τού
rautiov τοΰ θεάτρου έκτακτος καλλιτεχνική παράσταοι:. ΙΙαρεστ,ΙΟη τό έμμετρον μονόπρακτου "Ονειρον
ίοιοτική; βραδυας τοϋ Μπατάΐ,·. Φαίνεται ότι ένε
πνεύσύη άπό τάς Νύκτας · τοΰ Μυσσέ. είνε ΰμω;
γραμμένου μέ ζωήν κ ιί μέ έίαρσιν. ΊΙ φαντασία
ίηοβοηίΐεϊ τήν ϊίκιρρασιν τής συγχρόνου ζωής. Ενας
πού αγάπησε, θέλει νά άγαπήση άλλην—θέλει νά
,ιγ,ιπά πάντοτε καί ή γυνύκα τον αιχμαλωτίζει
ιι'· τά Οέλγητρι της’ πριν γείνουν ευτυχεί; προβάλλει
ιιίασκιά' έκεϊνος ιίσΟανεται τότε τήν έπίδρασιν τή;
πρότης ά,’άπη: καί την άκο/.ουΐΐεϊ.
II κ- Σλήμαν ήτο ονειρώδης είς έμράνισινκαί
τέχνην. ΊΙ απαγγελία τη; μελωδικωτάτη. ιδίως κατά
τήν ϋπόκρουσιν τή; σερενάτα; τοϋ ΐοζέλλι ήτο έκτα
κτο;. Ή δεσπ. Χρυσούλη—εκλεκτόν θεατρικόν τάλιντον, το <>ποϊ >ν δυστυχώ; σπινίως μά; δίδει αι
σθητικός απολαύσεις — χαρίεσσ ι. ό κ· Ι’οδοκανάκης
κάλλιστο; αν καί είχε Ρφ >ς υπεροπτικόν μολονότι

εΐιε τό καλλίτεροι· ϊσω; έργο · τοΰ είδους αύτοϋ των
ίστορικοπολιτινών αναπαραστάσεων, τό οποίον «χει
π >λλού; σκ.ιπέλους. ιό; έκ τοϋ σΐ',τομ ,υ χριιικοϋ
διαστήματος τό οποί >ν μά; χοιρί .’ει. Κατ "ρθυισε δια
τή; πιστή; οσον ϋνεστι ιίπεικ ινίσε.·?:. έύσυνειδήτου
μ;λέτη:. διι τού προσεκτικ >ύ δια'.,ίγου κ ιί τής μορ
ηολιι,'ική;άτοδοσεως τών προιώπων ν.ι δώση εικόνα
τή; ταραχώδους έποχή; τοϋ ΐΗΐί1, οτε ό Ι’ωσσοτοιρκικός πόλεμος είχε τόν αντίκτυπον του έν Ελλάδι. με
όχι ολίγα; ομοιότητα; προ: τάς σημερινά: πολιτικός
περιπετεία;. Οί πολιτικοί εΐχον διαιρεθή. ο λαός σχε
δόν έστασιαζε και ή Ι’ωσσική επιρροή δια τή; κομήσ.σης Λ ινεσκιόλτ πρ ισεπάθει νά μετατρέψη τήν
κ ηνήν γνώμην. Είς τό έργον αυτό, έκτος τή; επιτύ
χα ·; άνσπαραστάσεω; τή; εποχής εκείνης, τής κοινω
νική: έν τή α'. πράξει, τών παλαιοκομματικών ηθών
έν τή |ΐ'.. έξαίρανται δύο φυσιογνωμίαι. ΊΙ τοΰ Χα
ριλάου Τρικούπη ΰπερόχω; επιβλητική καί όξύνου:.
καί ή σώφρων καί καρτερική του άειμνήστου Βασί

ϋπεδύετο ένα καρδιακόν.
Έπηκολούί) ησαν όιραιόταται ζώσαι εικόνες, επι
μελείς τού κ. Άραβαντινοϋ μέ χρωματικός συνθέσεις

λειος Γεωργίου.
Ό διάλογο; εις τήν β’. πράξιν είνε σύμφωνο; πρός
τά σωζόμενα πρακτικά, τά πρόσωπα άπεδόθησαν πιστώς. Ιδίως ό Κουμουνδοΰρος, ο Τρικοιιπης, ό Δεληγεώργης. ό Βασιλεύ; Γεώργιος καί ό Καλλίνσκης. Οί
ΰποδυθέντες ηθοποιοί κ. κ. Βεάκης, Μαρΐκο;. Κόκ
κο;. Φιλιππίδη; καί ΙΙσπαχρήστο; αξίζουν κάθε έπαι
νον. ΊΙ έμφάνισι; τού δεκαετούς τότε Διαδόχου μέ
τά προφητικά λόγια τού πατρό; του προεκάλεσε ζωη

λίαν επιτυχείς.
ΊΙ δεύτερα ερασιτεχνική πιοαοτασις, έδόθη υπό
τού Συλλόγου τών 'Ερασιτεχνών. Έπαίχθη ι ν νέον
έργον τή; κ. Καζαντζάκη 'Ο ’.·\ρχοντας καί ή μικρή

του γυναίκα . 'Ομοιάζει μέ τήν «Φλωρεντινήν τρα
γωδίαν. ΊΙ δ. Δαμασκηνού ώς γυναίκατοΰ "Αρχοντα
είχε μίαν καλήν έμηάιισιν. Μουσική έκτελεσις τού
■ Ιίορτραίτου τή; Μ ινόν άπό τά; δ. Καρατζά. Ί'Ιείμσον καί τούς κ. κ. Μπότασιν καί Καμάραν έπηκολούθησε και έτελείωσιί ή έσπερίς μέ την κομενιί
τοϋ Μυσσέ Ι.<· Giipriee . "Επαιζαν ή κ. Μεζε|>ίρη
ή δ. Χρυσούλη καί ό κ. Ζιλλώνης. Καίτοι μικρόν
καί μονότονου τό έργον, έπαίχθη μέ ζωηρότητα. Έκυριάρχησεν ή δ. Χρυσούλη,

Θέατρον Κοτοπούλη.
•■'Π δυνατές γυναίκες'· Κωμωδία τού Σαρδού. Ή

ρότατα χειροκροτήματα.

Δέκα λεπτά αύτοκίνητον. κωμωδία ή όποια δέν
ε τημείωσεν επιτυχίαν καί οί ηθοποιοί δε έπαιζαν χω■ ρί; ϋρεξιν. Το μόνον εξαιρετικόν ήτο ή μετά τετραετή
διαμονήν έν ΙΙαρισίοι; έμφάνισις τή; κ. Μαρίκα; Φι
λιππίδου- έπαιξε τό πρωταγωνιστούν μέρο, μέ πολλήν χάριν καί φυσικότητα’ ή δ. Κοτοπούλη εί; τόν
μικρόν δευτερεύυνεα ρόλον τού έργου, έπαιξεν ως να
ήτο πρωταγωνίστρια.

Θέατρον Κυβέλης.
Τό ψύλλον της ουκής

δ. Κοτοπούλη έδηιιιούργησε ένα χαριτυηιένον ρόλον
γυναικός, ή όποια κατορθώνει μέ μίαν μεταξωτήν κλω
στήν καί δένει ίδιότροπον καί εξωφρενικόν Άμερικανόνκαί τόν εξαναγκάζει νά δεχθή ο.τι τού ζητεί σαγηνεύουσα αύιόν διά τής γοητείας της. Εήει χαρακτη
ριστικούς τύπους καί στηρίζεται κυρίως εί; τήν ιδέαν
τή; γυναικείας χειραφετήσει·?;, ήν σατυρίζει. Τό έρ
γον δέν έδόθη είμή μίαν μονον φ >ράν.

τού Ιταλού Φρ.ικ ορόλι.
γνωστού έν Έλλάδι ώ; άνταποκριτού τού «'Εσπερι
νού Ταχυδρόμου», έπαίχθη τό πρώτον έν Νεαπόλει
πρό τριετίας. Οί κριτικοί ώνόμασαν τήν κωμωδίαν
σπινθηροβολϋσαν·. Έχει ώραιότατον, λεπτότατου
διάλογον, πλοκήν ψυχολογικήν, ή δέ κ. Κυβέλη εΰρε
ένα ρόλον πολύ προσηομοσμένον εί; τόν θεατρικόν
τη; χαρακτήρα, μιά; νεάνιδος ή όποια κατορθώνει νά
άποσπάση ενα νέον τόν όποιον άγαπά άπό τήν άγκά-

ΊΙ < Όδίττη τό παλαιόν έργον τοϋ Σαρδού. εί; τό
όποιον οί ’Αθηναίοι άλλοτε έθαύμασαν τήν Ιίαρ ισκευοπούλου, άπετέλεσε νέον ρόλον επιτυχή διά τήν
δ. Κοτοπούλη. Είς την γ’. πράξιν. όταν ή αμαρτωλή
μητρότης έκσπύι εί; παθητικήν δραματικότητα ήτο
θαυμασία. Μέ την ύπόκρισίν της τήν δυνατήν ποοεκάλεσε ισχυρός συγκινήσεις. Έντύπωσιν έκαμαν αί
τουαλέττες της, Παρισινή; προελεύ τέως.χάρμα οφθαλ
μών. ΊΙ δ. Νίνα Κόκκου ώς κόρη τή; Όδέττης συμ
παθέστατη καί θελκτική.

λην τή; ερωμένη; του καινά τόν έχη αΰτη π ιντοτεινά. Εί; τήν β'. ϊδίω; πράξιν υπήρξε τελεία.
•
Ό κ. I. Παξινό; οι’τινο; δύο μέχρι τοΰδε έργα
συμπαθώ; ύπεδέχθη τό κοινόν, είς την Αίωνίαν
Ιστορίαν-γαλλιστί γραη είσαν ένάρχή, εί; τήν γαλλι

Ό κ. Άσπρέας ασχολούμενος άπό δεκαπενταετίας
είς τά ιστορικά καί πολιτικά γεγονότα τή; νεωτέρας
"Ελλάδος έσκέφθη νά τά παρουσιάσι] έπί σκηνής, ιός
έπραξε πρός αύτοϋ ό κ. Βώκος. ΊΙ
’Οχλοκρατία

κήν κοινωνίαν στρεφομένην -άναλαμβάνει νά παρουσιάση τολμηρόν «θέσιν». καί ακριβώς ή θέσι;· είνε
τό μειονέκτημα τού έργου. Διότι ζητεί νά υποστήριξη

οτι ό γάμο; είνε μέν ανάγκη απαραίτητο; κοινωνι
κής, άλλ’ άντίκειται εί; τήν φύσιν διότι ό μέν άνήρ
είνε φύσει πολυγύνη;, ή δέ γυνή πολύανδρος, καί διά
νά τό απόδειξη παρουσιάζει οικογένειας ασεβούσα;
πρός τήν ιερότητα τού γάμου, συζύγους άλληλοαπατωμένου;, αδελφούς γυναικοθήρας καί ένα μικρόν μα61
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θητήν άκόμη προσπαθούντα νά σηκώση τύ φόρεμα
τή; καμαριέρας. Ούτε μία μορφή ηθική, ώστε νά άντιταχθή εΐ; τύν εκφυλισμόν αύτόν. νά έλέγξπ. νά
δότη τύν τόνον τή; άντιθέσεως. Υπάρχει ένα; αδελ
φό; τοϋ όποιου τύν σωφέρ αγαπά ή αμαρτωλή ζων
τοχήρα αδελφή του, δστις διαρκώ; επιτίθεται κατά
τών έκτροχιαζομένων έκ τή; οδού τή; αρετή;, όστις
διαρκώς εκδιώκει αδελφήν, σωφέρ καί την γυν-ιϊκά
του. άλλ' οστις έν τή πράξει δέν υπολείπεται εκείνων.
Καί λήγει το δράμα μέ ένα πυροβολισμόν τοϋ μαθη
του, δστις άντί νά πληγώσή τύν εραστήν, πληγώνει
τήν μη-έρατου. Τύ έργον δέν έχει ψυχολογικήν συνο
χήν. δέν έχει χαρακτήρας. Ό συγγραφεύς εΐνε γνώ
στη; τού θεάτρου, εΐνε δεξιός εις τόν διάλογον οστι;
εΐνε φυσικό;, έδωσε δέ σκηνάς καλλίστας άπύ δρα
ματική; άπόψεως. ΊΙτύχησε μόνον εί; τήν εκλογήν

τού Οέαατο;.
Πολύ νόστιμη κωμωδία ή · Νέλλη Ροξιέ' τοϋ Ένεκέν μέ κωμικός σκηνάς καί χαριτωμένα επεισόδια. ΊΙ
κ. Κυβέλη έκτακτη' ή δ. Δημοπούλου ώ; αφελήςέπαρχιώτισσα έδημιοϋργησεν ένα τύπον έπιτυχημένον.

ΊΙ Είκών τοϋ Δώριαν Γραίη ·. Τύ δραματοποιηθέν ύπό τοϋ "Αγγλου Λαούνσπερυ περιλάλητοι· έργον
τοϋ Όσκαρ Ούάϊλδ, τύ άπό πέρυσι ΰπύ δύο θιάσων
προαγγελλόμενοι· καί μή παριστανόμενον. έδόθη τέλος
ύπό τού θιάσου Κυβέλη; κατά μετάφρασιν άτυχώ;
μαλλιαρήν τού κ. ΙΙαλαμά υιού. Τύ έργον χάνει ιό;
δράμα, διά τούς μή δέ άναγνώσαντα; τύ μυθιστόρημα
φαίνεται σχεδόν ακατανόητοι·. Ό διασκευαστής προσεπάθησε νά δώση τά χαρακτηριστικά σημεία τοϋ
πρωτοτύπου, άλλά λείπει ή ένότη;, ή ψυχολογία, ή
ποίησις' ή σκηνική διασκευή πάντως άδικεϊ τύν Ούάϊλδ,
Οί ήθοπύΐοί έφιλοτιμήθησαν νά φανούν αντάξιοι τών
δύσκολων ρόλων των. Ό κ. Γαβριηλίδης κάπως
προσεπάθησε νά προσέγγιση εί; τύν ιδανικόν ήρω ι
τού έργου. Ό κ. Ίακωβίδης είς τήν τελευταίαν
πράξιν, κατά τήν σκηνήν τού πνιγμού, είχε οντω;
στίγμα; δραματικού ηθοποιού, αυτός ό χορηγός τού
γέλωτος. Ή κ. Κυβέλη είς τό ολίγον μέρος τη; κατά
τήν β’. πράξιν έδωσε ενα ώραΐον τύπον παρθενικότητος καί αβρά; μελαγχολία;,

Ό 'Έρως ϋ-ριαμβεύετ, άλλ’ όχι καί ό συγγρά
φει·; του. Γενικώς κατεδικάσθη ή νέα. κωμωδία τοΰ
κ. Ξενοπούλυυ, καί άπό αύτόν τόν γεννήτορα, οστις
δέν παρέλειψεν έν τούτοι; νά ρίψη ΙΙάρθιον βέλος
κατά τών ήθοποιών, ώ; κατατρεξάντοιν τό έργον. Ή
ΰπόθεσις έλήφθη άπύ μίαν περίεργον Ζακυνθι νήν παράδοσιν έπί Ένετοκο ιτίιις. Ένο; άρχοντας κλείνει
τήν κόρην του εί; ένα μοναστήρι καλογραιών διά νά
μή βλέπΐ] τύν έραστήν τη;, άλλ' έκείνο; μετημφιεσμένος εΐ; περιβόλάρην καί ί·π .κρινόμενο; τον ήλίιον κατορθώνει νά εΐσέλθη είς τύ παρθενικύν άδυτον
καί νά την άπαγάγη, ένώ ό πατέρας κ ιυβαλέι τούβλα
όπως φράίή έν παράθυρον τού μ ινασηρίου διά νά
μή δραπέτευση ή κόρη του. Ή •■πόθεσι; δέν έχει
πλοκήν, ούτε πρωτοτυπίαν. Υπενθυμίζει τήν Μαμ
ζέλ Νιτοΰς», τοϋ; «Σωματοφύλακα; στύ Μοναστήρι',
τήν <Κυρίαν τού Μαξίμ»’ Θά έταίριαζε καλλίτερα τύ
έργον ώ; λιμπρέττο ό.τερέττα;.ΊΙ α . πράξι; εΐνε σχε
τικοί; ή καλλίτερα. χειρότερα δέ ή τρίτη. Ό διάλο
γος είς μερικά μέρη εΐνε καλός. φυσικός. Έν γένει τύ
έργον ύπήρξεν άνιαρύν καί νανουριστικόν.
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Κεντρικόν Θέατρον.
ΊΙ παράστασι; τού Καταφυγίου τού Νικοντέμι
είχεν εξαιρετικόν ενδιαφέρον ώ; έκ τή; έμφανίσεως
τής δεσποινίδα; Τζούλιας Κωνσταντινίδου. 'II ΰπόθεσι; στηρίζεται εί; τόν απιστίαν τής συζύγου. έν<>» ό
σύζυγο; έν γνώσει διατελών έγκαρτερεϊ μή θέλων νι'ι
πικράνη τήν άγαπήμένην μητέρα του. ΊΙ δί; Κων
σταντινίδου άπύ τήν όποιαν πολλά πρέπει νά περιμένη τύ Έλλ. θέατρον, έπαιξε μέ ζωήν, μέ τέχνην, μέ
δύναμιν, καίτοι τύ μέρος τη; ήτο άρκετά δύσκολοι·.
Μολονότι τή; λείπει ή σκηνική πείρα καί δέν άπέβαλεν άκόμη κάποιαν έκζήτησιν. ή έμφάνισι; τη; ενι
σχύει τήν πεποίθησιν δτι ή Έλλ. σκηνή θά άποκτήση
μίαν εκλεκτήν πρωταγωνίστριαν. ’Ιδίως εί; τήν β'
πράξιν. ύτε μνηστή ρίπτεται εΐ; τά; άγκάλα; ένύ; συ
ζύγου θύμα τή; αλαζονεία; της. έδειξε μίαν έντελώ;
καλλιτεχνικήν ψυχήν. Ό κ. Φύρστ διέπλασε τύν ρόλον
του μέ μεγάλην τέχνην καί ψυχολογίαν, ρόλον άπατηθέντο; καί νεκρού ψυχικώ; καλλιτέχνου.
' Π λόγια Κερκυραία κόμησσα Ζαβιτζιάνου—Σδρίν
είχε τήν ευτυχή έμπνευσιν νά μεταγράψη έξ ’Ιταλικού
έργου έν έθιμον ίσχύον τόσον εί; Κορσικήν, όσον καί
είς Μάνην. Τό τή; άντεκδικήσεως.
Ή ισχύς τοϋ μίσους · εΐνε ηθογραφία άρκετά δυ
νατή. Δύο οίκογένειαι μισούνται. Τά; χωρίζει τύ
αίμα, καί δέν μπορεί νά τά; ένώση ούτε τύ τρυφερόν
αίσθημα άγάπης τών δύο βλαστών τού οικογενειακού
των δένδρου. Καί ή κόρη, άντεκδικουμένη παλαιόν
φόνον, παίρνει τύ αίμα πίσω· σκοτώνει τύν πατέρα
τοϋ αγαπημένου της, καί σύτοκτονεί. ΊΙ κ. Ζ ιβιτζιάνου έχειρίσθη άρκετά δεξιώ; τήν ΰπόθεσιν. Άπεδόθη
πολύ καλά ό χαρακτήρ τής Μανιάτικης οικογένειας,
ό διάλογος δυνατό; καί ή λύσι; τραγικότατη. Ή δίς
Βάλβη, ή κ. Νίκ ι.ό κ. Ι’οζαν διέπλασαν έπιτυχώ; τού;
ρόλου; των.

ΊΙ Χορεύτρια τής Μαύρης Ταβέρνας , ή όποια
είς τόν κινηματογράφον μέ τήν Μπερτίνι και τύν
Ι’κιόνε ένεθνυσίασε τού; ’Αθηναίου;, έπιίχθη ώς
δράμα, κατά διασκευήν τών ήθοποιών κ. κ. Νίκα καί
1’οζάν, λίαν επιτυχή. II χορεύτρια Μπιάνκα, ένώ χρη
σιμοποιείται άπό μίαν συμμορίαν διά νά κλέψουν ένα
πλούσιον ’Αμερικανόν, αύτή τύν αγαπά’ ύ Τζάκομο,
ό αρχηγός τών άπάχηδων, τύν φονεύίΐ ζηλότυ
πων, αυτός δέ. φονεύεται έξ έκδικήσεως άπύ τήν Μπιάνκαν. Είς τήν απλήν αυτήν ϋποθεσιν υπάρχουν
ώραϊαι. θεαματικοί καί παθητικοί δραματικοί σκη
ναί. ΊΙ κ. Νίκα ιό; Μπιάνκα έδωσε ίδικόν της χα
ρακτήρα, άρκετά ψυχολογημένου· άλλ’ άκόμη τεχνικώτερος καί δη ιιουργικός ύπήρξεν ό κ. Ρεζάν ώ;
Τζιάκομο. Τέλειο; Γκιόνε. Έψυχολόγησε πολύ τύν
ρόλον του καί τόν άπέδωκε θαυμάσια. ’Αρκετά καλό;,
άλλά πολύ λυρικό;, ήκιστα δηλαδή ’Αμερικανό;, ό κ.
Παλαιολόγος.

«Νεράιδα . Μονόπρακτοι· δράμ ι τοϋ Άγγ. Τα
νάγρα. Στηρίζεται εΐ; λαϊκήν παράδοσιν. Μία χω
ριατόπουλά άπατηθείσα άπύ τύν εραστήν τη;, οστις
έφυγε άπύ τύ χωρίο, ηύτοκτόνησε κιί μετεβλήθη εί;
Νεράιδαν, ή ό.τοί ι τραγουδεϊ τά μεσάνυχτα καί όποιο;
τήν ιΐκούιΐ] τόσον γοητεύεται, ώστε πίπτει είς τύ ιερό
διά νι'ι την : ϋρΐ| καί πνίγεται .Τό κακόν θά παύση, όταν
πιιγή ένας άπύ τή γενιά τοΰ διαηθορέω; τοιούτον

fli.ua δέ πρόκειται νά χοησιμεύση όαδε/.φο; του ερι(1Π11, όστις έχει καταληφθή άπό ολέθριοι· παθο; προ

„.ν Νεράιδαν. Άλλ’ επιστρέφει ο ερτστης. οστι, κα
J ί-.ετ«ι. Οί κ. κ. Φύρστ καί Ρεζαν επαιςαν πολύ

■ ,/ι Τύ έργον έκρίθη <ΐ>ς έστερημενον μεν ωμύεο * . ψυχολογία;, άλλά μέ πολλήν ποίησιν γρ αιμ^ν.
Μ ιά τ ί: Νεράιδα; έπαίχθησαν δύο Γαλ/.ικα μονοπρα-

κτα.ή Σκληρότη; τών γονέων δράμα και ο
ωγ: ο
„ ,, ιώδια μέ πρωταγωνίστριαν την δ. Κο/.υβαΕκτο τών δραματικών έργων, ό κ. Δεπενιωτη; με
τύ φυσικώτατον παίξιμό του διέπλασε
,όλου- εί; τά; φάρσας «Το Ξενοδ,,χ.ι .ν των δ ·ο περί
σιερών’,«Βρήκε τύν μάσιορητης·, Φμ·-Ό«. ΙΙαταποι

καί Σι ΐ’

Θέατρον

Ολύμπια

Τ.ί Όλύιιπιιν έξακολουθοΰν τά; κοιμοβ,.ι ύ ι:
,αοαστάσει;' των. ’Εκτός τών έπαν ιΰαμβ .μένω;
■„ν;,.,,ών μελοδραμάτων, έδόθησαν Ο.
Πουριτανοί
WU Μπελλίνι. άναβιβασθέν»; μέ εξαιρετικήν ι-πιμε
λΐιαν. ΊΙ κ. Κυπαρίσσι). οί κ. κ. Χατζη/.ουκιις. Α,
-ελόπουλος καί Βλαχόπουλο; ΰπερηρεσαν. Και ο «Ιρα-

βατόοε εϊ/ε ικανήν επιτυχίαν. ’Εκτάκτως
Κιλά·*·*

μετεσχε

κ. Μπόιαση εί; τον «Ριγολεττον .

Θέατρον Φαλήρου.
Μετά πολυήμερον διαλαλητόν- είδε τό
--τό- σκηνή* ή Φαληρική επιθεώρησή, δια τηι
Ζότ^τα τής όποιας συνειργάσθησαι· τρεί; έξυπνοι

Λέλα Ιίερπινία

συγγραφείς, ένας
ένα* τετραπέρατος θεατρώνη,. Ιο
ή^εαματικωτέρα. πλουσιωτέρα, ,

ΊΙ.νεαοά υψίφωνο; τών «’Ολυμπίων-

’τιθεώρησις. άφ’ ότου τό είδος αυτό τη; θεα^η,

κατ’έπ,/ά:, άπύ τσΰ Ιερολοχίτου μέχρι τού ΙθΙθ,

παραγωγής ένέσκηψεν εις το

ε'ΐνε άρκετά ένδ.αφέρουσι. Τό νούμερο ™ν ^ανωι
είλιορηο, ό.; καί ή τών ’Αθηναϊκών εφημεριδ -ο σα

Ι-/./-

-

Κονταράτοςε’ιπε ότι θά άναγκαση του
κού* θιάσου; νά έπανέλθουν είς το δραμα. Και
^εν άφε^ώ;. εί; τρόπον ώστε

>

•Ετιθεόρησι; νά μή δύναται να υποστη αςημιω, ™ ,
X Ji; τί|ν Φαληρικιήν..“ ‘ονε
άκο,ιη περισσότερον, έάν με τον πζ.ουτον/«ι την τ
•,νηί τών ώιραίων σκηνογραφιών, ποικιλία,
ί

καί όδιάλογο: ή'.ιεληθη.
νώ τήν Ελλάδα το Ξιφίρ Μπαλ.έρ· εΐνε μια προοδο; ΰπύ έποψιν κυρίως σκηνογραφ.κην και έμφαιι

σεω; έν γένει.
ΊΙ ποώτη πράξι;. ή καλλιτέρα όλων, παρουσιά
ζει φαντασμαγορικήν εικόνα μέ τό θαυμασισν 1^*
τ.ιν καί τύν θαυμασιώτερον Παρθενώνα. II δ. Βα/.βη
ώ; Οΰδετεροτης μάς έδειξε καί άλλο χάρισμά- της
τη*, έ'ξ ίσου συμπαθούς οσον και η απιγ,ι
λία τη;’ τύ λιγυρύν άνάστη|ΐά της, ή παρθενικοτη,

της, ή ευγένεια τοΰ ύφους μάς έδωσαν την ωραιοτέοαν κοιιέρ Έπιθεωρήσεως. Ο κ. Δραμαλη, ω,
Άρη; έκτακτος. Το τραγούδι τον. η νποκρισις του.
ό χορός του. χαριτωμένα. ΊΙ Ένκελ πάντοτε η πε
ταχτή. ή άειθαλής, ή γελαστή, ή δρ .σέρα, ηανε,αιτλ/μο; εί; άκκισμ.υ; χορούς, τραγούδια, ω κ. Ιν·φινιώτης ζωηρότατος, παοιίγων επιτυχία:. H

ρική παρέλασι; τών στολών τών Έλλ. αςιωμ ιτικων

τυσα ιιέ τύν .λαβύρινθον τής κοινή; γνώμη.,
II'.ιοντική. ξιφ.ρ-μ^αλέρ-Όλων τών εποχών και ειδώΙ’Κάθ-ίν αποτελεί τύΐντερμέτζοτήίβ^^;
·!·ά τετράστιχα εύτυχώ; α/.ιγ ι. Αυστηρά δ.

οιδε

ρ ιτη; ώ; πρό; τά πολιτικά φρονήματα.

Θέατρον Παπαϊωάννου

Πρόθυμη xfe" Λλπ .λείπεται τών ‘Η.ραπηγ..άτων καί τού Πίκ-Νίόώ και ω; κείμενον και ω,
Φυσική. Ό κ. Λάσκαρη; λέγεται είναι μετάξι no,
διότι παρεστάθη τό έργον των αυτό, το ο.
,
,-,σ .θεσ,ς-άντικατάστασις νύμ·Ρη;-ώΗερει. ενφ α τιθέτω;εΐνε σύκ,ν. μέ τάς συχνά και
τ.ιτο; έπαναλαμβονομένας ε’.ευύερα; φρασει, τη,

προθύμου χήρας. Εΐνε ή πρώτη
ή τελευταία, καθ’ ήν ό τοσω προσεκτικό, συ γράφε ,
κατέφυ.-εν εί; τήν δικαι ,δοσίαν τή;
ν,-ι. διά νά στήριξή το καχεκτικον εργον του. Η ι

οι·κή, Σακελλαοίδειο;. όηλαδΐ) πεταχτή, ευχάριστη,
παραένη άπ' έδώ καί απ’ έκεϊ καί έντέχνω; προσαρμο
σμένη. Τό βάλς τήςγ'. ποάξεω; θ’ αντικαταστησητο

πειρίφημον «Σφίξε με··.
ΊΙ κ. Καζούρηώ; πρόθυμη χήρα αμίμητη. 11 κ.
Κανδηλέικη καί ή κ. Άφεντάκη έφάμι/./.οι εις το ;ρ«γοϋδι καί τΐμ· χορευτικήν χαριν, συμπαθείς, δύο Lv

τ,.ύ

θιάσου. Ό κ. Παπαϊωαννου σκορπι,ει .ε
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λωταςψέ τήν άφΛεστάτην ύ.τόζρισίν τον. Τύ μπαλί.έτο δίδει ζωήν εϊ; τό έργον καί τύ ιόραΐζει.

Θεατρικοί ειδήσεις.
H Δουλίτσα . Γαλλική κωμωδία μέ έξυπνων διαζ ·γον καί ευχάριστα επεισόδια. Η κ. Ι'ούσου καί ή
δ. ΙΙαντοπουλου παίζουν εύμορφα.
— Εις τύ θέατρον Θησείου έπαίχθη νέα Έπιδεώρηαι; η \ιάνα μέ έπικαίρους σκηνάς καί μέ μουσικήν
του κ. Λεπενιώτου, ή όποια ήρεσε πολύ.
Είς τύ Θέατρον τή; .ΙΙύλης τού Άδριανοϋ·
έπαίχθη ή «Σκούπα τού
Ό κ. /.. Θάνος πρω

Θέατρον ΙΙλέσσα.
Είς τύ θέατρον Πλέσσα έδόΟηιαν δύο νέαι ’Επιθεω
ρήσεις. Ό Πόλεμο; τοϋ 1HIG. τών ψευδωνύμων κ.κ.
Γελαστού και Άφαίνδρου. Ό κ. ΙΙλέσ.ια; <0ς φραγκό"
παπας. δεόμενος υπέρ τής διεθνούς ειρήνης. ώ; κου
τσαβάκης καί ώ; ηλικιωμένη κυρία τή: μόδα; έσκόρπισεν αδρούς γέλιοτας- πολύ καλή ή κ. Τριφυλάκη ώ:
<ϊράχνη. Άνωτέρα τού «Πολέμου- ύπήρξεν ή δευτέρα
Έπιθεώρησις, τύ .Λ. Ο. Δ. Ο.· τή; δ. Φαρέα καί τού
κ. X. Καλογεροπούλου στρατιωτική, εξυμνητική τού
Βασιλέω;. Έχει όρκετάς σκηνά; επιτυχείς, εί: α;
πρωταγωνιστούν αί άδελφαί Πλέ.σα, καί’ ή κ. Λόλα
Κόρου. ’Αμίμητος ό κ. Πλέσσας ώς Εδραίος και ώς
υπηρέτη; - φαντάρος.

ταγωνιστεί. η δέ δ. Γαϊτανάκι) έχει έλκύσει τάς συμ
δειαςμέ τύ χαριτωμένοι· παίξιμό τη;, ιί»; καί ή δ. Βαλι-ττα. η οποία φλονέν εξελίσσεται προοδευτικοί:.
Οί διευδυνταί τών θεάτρων καί κινηματογράφων
ίδρυσαν σωματείου, πού; προστασίαν τών συμφερόν

των των και κανονισμόν διαφόρων ζητημάτων. Διευδύνων έφορος έξελέγη ό κ. Κονταράτος καί γριμ-ιιτενς υ κ. Έμπέογλυυ.

ΤΙ έν Παρισίοις μ·γαλειτέρα εταιρία τών Συγγρα
φέων (Societe ties Gens >1<· Letties) ώνόμασε μέλος
αΰτή; τόν λόγιοι· κ. Άργύρογλουν. Είνε δέ ό πρώτος
Έλλην, δστις γίνεται δεκτός. Άνάδοχοί του ήσαν ή
κ. Ίουλιέττα Άδ.άμκαί οί κ. κ. Ιούλιο; Μποά, Μω
ρά; Μπαρρέ; καί Γ. Λεκόντ πρόεδρο; τής Εταιρίας.
_ Είς τύ Άμβούργον έπαίχθη νέον έργον.τού Χάνς
Κίζερ ή ’ Κ ιρλόττα Στίγκλιτ:
δράμα τετάπρτκτον
ίχ,ον ύπόδεσ.ν τύν βίον τή; Στί,·κλιι; ήτι; πρύ 7·'ι
έτών ηΰτοκτόνησε, θύμα τού ρωμαντισμου. Είχε σύ
ζυγον ποιητήν- ό πόθος της ήτο ναγίνη ό άνδρα; της
μέγας ποιητής’ ήκουσεν ότι αί μεγάλαι ίΐλίψεις κάμνουν τού; μεγάλου; ποιητά;’ ό σύζυγο; της ήτο εύτυ/ή;· διά νά τύν κόμη νά αίσδανδή μεγάλην
δλιψιν, ηΰτοκτόνησε- άλλ' ο άνδρας δέν έγεινε με
γάλος ποιητή;’ έκαμε διάφορα ταξείδια καί άπέδανεν
άδόξως. Τό ιστορικόν αίιτύ γεγονός έγεινε δράμα μί·
μεγάλην λιτότητα και ι έ ιάσέι; ιψενικά;.
— Ό ιστορικός Βέλσιγκτερ άνέγιωσεν εί; τήν Γαλ

λικήν Ακαδημίαν τών ΤΙ δικών καί Πολιτικών επι
στημών μελέτην περί \ημοσδένοι·; καί Φιλίππου τής

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο κ. Ασπρ .γέρακας, καλλιτέχνης μετριόφρων καί
θετικός, διωργάνωσεν εί; το έργαστήριον του έκθεσιν
πεντηκοντα πινάκων, είς οϋ; κυριαρχεί τύ ύπαιθρον.
Είς τούς περισσοτέρους πίνακας ή άνείληψις τού φω
τός καί ή ακρίβεια τού σχεδίου είνε επιτυχή;. Καί
το τοπεϊιν καί η θάλασσα ελκύουν τύν χρω.πτήι,α
του, άλλά φαίνεται δυνατότερος εί; τήν προσωπ ογο'ι.
φίαι. οίκειότερα δέ τού είνε τά αγροτικά ίΐέιιατα.
II προσωπογραφία τή; κ. Ρεδιάδου είνε ή καλλίτερα
όλων, η «Κατίνα» έχει φυσικότητα, έκφρασιν δε τύ
σκιτσ.ι τού μικρού.
ΙΙ
Χία -είνε κοριτσάκι τύ
οποίον κάθεται άφελώς εί; ένα πάγκον-δεικνύε.
λεπτήν απόδοσιν, δυσχερή προκειμένου περί παιδογραφίας, Τύ ^Κέντημα, καί τύ «Σουρούπωμα μέ
το ποιητικόν άναμμα τού κανδηλιού εϊνε άπό τά καλ
λίτερα έργα του. διακρίνεται δέ διά τύν χρωματι-

σμον, αν καί άτελές, τύ Καμάρι-. Είς μίαν γωνίαν
προ,-Ιαχχει ο -Άγνωστος κ. αβαλλάρη;» συμβολική είκων πολεμικής δόξης. σχεδόν προφητική, γραφείσα
προ τοϋ πολέμου.
Με· ολιγωτέρας αξιώσεις, άλλ’ έν κ αλλιτεχνική άο-

μονια παραθέτει δεκ ιπεντάδα έργων ή κυρία Άσπρογερακα. Μια σπουδή ύπενδυμίζουσα τεχνοτροπίαν
Ημ.τραντ. ο -Μαθητή;·, καί ενα σκίτσο δεσποινίδας
,εχωριζουν. Τά άλλα είνε κυρίως άνδ ιγοαφίαι.
- Ο έρασιτεχνισμό; είνε μία ατελής έκδήλωσι:

τα .αντου· εχει πολλούς κ.νδόνους καί χρειάζεται ιιεγ-./.η προσοχή όπως ένισχύεται όχι κάθε έρασιτεχνική
παραγωγή, αλ/.’ η τάσι; ή άληδινή όπως πλησιάση ό
ερασιτέχνης τα σύνορα τή; επαγγελματική; τέχνη:
Ευτυχώς η εκδεσις ερασιτεχνών, ήν διωργάνωσε τύ
Ao-mov των Ελ/.ηνίδων έπέτυχε. αφού εΰρέθησαν

ί
τήν κρίσιν τή; έπιτροπή;
1α καλλίτερα έργα τής έκθέσεως είνε τέσσαοες πί
νακες του κ. ΊΙσαΐα. όστις καίτοι σχεδόν αΰτοδίδακτος. εχειΛεπτήν άντίληψιν τοϋ χρώματος. Άντι-ράφει την φυσιν οχι μόνον αληθινά, άλλά καί μέ μίαν
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και

Μακεδονίας.
— Είς Μέρ; τής Γερμανία; έώρτασε τήν εκατοστήν
επέτειον τών γενεθλίων του ο καλλιτέχνης Έρμανν

ΤΕΧΝΑΙ Τ’

λανδάνου.σαν αισθητικότητα.

II άποψις τού Βασιλι

κού τη; Ζ ικύνίίου. έν τή όποια υπάρχουν καί β>υνά
καί θάλασσα έχει πολύ καλά άπαδοί) ή. όπως καί το
κίτρινο.· φώ; τή; Άλυτσίδας. Άττικωτάτη ή έντύπωσι; τής «Γειτονιά;· και τεχνική ή Σορ >κάδ ι . Όκ.
Παναγιωτόπουλο; είς είκοσι μικρά έργα, τοπεΐα κ.ιί
θαλασσογραφία;, είργασμένα ολα μέ τήν πένναν, φα
νερώνει μίαν έξιόιασμένην δεξιότητα. "Ολα δηλώνουν
μιαν καλλιτεχνικήν διάίΐεσιν, ήτις ήδύνατο νά έκδηλωϋη είς συστηματικωτέραν έργασίαν, άνωτέραν τοΰ
άπλοΰ ερασιτεχνισμού. Ό κ. Κ. Δημητριάδης έκθέτει

σκίτσα τά όποια

έχουν πολύν

συγχρονισμόν.

ΤΙ

γραμμή του ελεύθερα, έχει κίνησιν. τά πρόσωπα
έχουν ζωήν. Το σκίτσο τού Β ισιλέω; επιτυχημένων,
πολύ καλή ή σκιαγραφία τής άδελφής του καί ή
Μπαλλαρίνα. διά τήν προοπτικήν καί τύν άρμονικον
χρωματισμόν.
Εκ του ωραίου φ ύλου, τύ όποιον αντιπροσωπεύεται
δαψιλώς, υπερέχει μιά; αγνώστου κυρίας (I. Β.) κρυπτομένης ύπύ ψευδώνυμον Συλβία. ή Άγια Κυριακή
τή, Ζαγορά;, περιεργοτάτη είκών διά τύν τρόπον τής
έπεςεργασίας, άλλά καί διά τήν μυστικοπάΟειαν.

Εκ τών προσωπογραφιών είνε αρκετά καλαί διά
τήν έκφρασιν τών δ. Μάρκου και Ιΐαπαμανώλη δύο
κεφιλαί γεροντικοί, έκ τών τοπείων δύ» τή; κ. Ι’λυτσοϋ. μ α δύσις τή; δ. Καρτπιύλου, τύ δέιδρόν ιής
κ. Κιίσαρη καί εν τοπεί >ν τού κ. Κόκκόλη. Έκ τών
άνδογραφιών τά άνθη τή; δ. Κοντολούκα είνε τά
φυσικώτερα.
II γλυπτική αντιπροσωπεύεται ΰπύ μια; μόνον έριασιτέχνιδος. της κ. Κουνιουμά, ήτι; καί άλλοτε εξέ
θεσε προπλάσματα. Έκδέτει τρεις σπουδάς παιδιών,
με πολλήν προσοχήν είργασμένα; καί εκφραστικός.
Δείγματα δικοσμητικής έκ μετάλλου τής δ. Βλά
χου. μαθήτριας τού κ. Γεωργαντή, καί αί φωτογριφιαι τού κ. Κοφινιώτου συμπληρώνουν τάς αγαθά;
τής έκδέσεως έντυπώσεις.

Στίκερτς.
Έπροτάδη διά τήν έώραν τών ρ-μανικών γλωσ
σών είς τύ Πανεπιστήμιο.· τή; Μαδρίτης ή κόμησσα
Βάρδο Μπατσάν.
,
. , ,
— Είς τύ δέατρον Ματζόνι τοΰ Μιλάνου βπαίχδη
νέον έργον, ή “Απάτη· δράμα τών κ. κ. Δε Φλαβιΐ;
καί Ρόκκα. I Ιεριστρέφεται εί; μίαν συγκινητικήν
έξέλιξιν έρωτος. Εί; σύζυγος τού όποιου ή σύζυγο;
έχει ένα εραστήν καί ένα δαυμαστήν, ρίπτει τύν
θαυμαστήν εί; μίαν εκδρομήν είς έν βάραδρον ί·πολαμβάνων ότι αΰτύ; είνε ό έραστής.Νομίζουν όλοι ότι
πρόκειται περί τυχαίου δυστυχήματος. Άλλι'ι απο
καλύπτεται έπειτα ό άληδιής εραστής. ’Αποφασίζει
τότε ό σύζυγος ν<α διώξη έκ τής οικίας τήν γυν ιϊκα
τον.Άλλ’ αποκαλύπτεται είς τόν σύζυγόν ότι ό δαυμ ι·
στής ήτο άδώος καί έκεΐνος τυπτώμενος ύπό τή; συνειδήσεω; άναζητ.·ϊ εί; τύ συρτάρι του εν περίστρο
φου, καί έδώ τελειώνει τό έργον.
—Είς τύ αύτό βέατρον έπαίχδη νέον δράμα ή· ’Αλ
σατία· τών Λερού καί Καμίλ.
- — Ό έκδοτικός οίκος Λαρού; έξέδωκε βιβλίον περί
τών διαφόρων φάσεων του ΕύρωπαΐκΟΰ πολέμου.
Άπεφασίσδη ή ι'ινέγερσις αγάλματος έν Νόσση
αναμνηστικού τής συναντήσέώ; Κά'ιζερ καί Φερδι-

νάνδου τής Βουλγαρίας.
— Άπεθανον : έν Βιέννη ή βαρωνί; Μαρία φόν
Έμπνερ Έσχενμπάχ γνωστοτάτη μυδιστοριο·ράφ ις,
έν Βερολίνο· εί; ηλικίαν 75 ειων ό γνιυστός σχολια
στής τού Δάντου καδηγητής Ποχάμμερ, έν Λειψίρ
εί; ηλικίαν 4G έτών ό ζωγράφος κιί καδηγίμής τής
Ακαδημίας τών Καλών Τεχνών 'Όσκαρ Τοβίντσερ.
έν Χριστιανίρ ύ Νορβηγός ιστορικός Υνγκβαρ Νίλσεν είς ηλικίαν 73 έτών 1'ά σπουδαιότερα τών συγ
γραμμάτων του είνε τύ περί Νορβηγίας, δ.ωρούμενον
κλασσικόν, καί τύ περί τής Έννισεως τού 181J.
— Άπέδανεν είς Μεντόν τής Γαλλίας εί, ήλικίιι
37 έτών ό Χρίσιιαν Μπέκ. συγγραφεύς έργων, άναφερομένωνείς τά ταξειδία του, έξ ών κ ιλλίτερα είνε
αί έντυπιόσεις τοι· περί Μεσημβρινής 'Ιταλίας καί αί
περί Ελβετίας.

- Άπέδανεν έν

Γενεύη ό Έλβετύς τοπειογρά<(ο;

Ζανναίρ. Πλεϊστα μουσεία

'Ελβετικά έχουν πίνα

κας τον.
Νέον έργον. ή «Σκιά . τρίπρακτων δράμα τοι
Νικοντέμη. έπαίχδη εί; Ι’.όμην. "Εχει μεγάλα χαρίσμιτα τεχνικά, σκηνικήν δρασιν. διάλογον -ωηρόν.
Έχει όμως τύ έλάττ.υμι ότι παρουσιάζει βαύματα,
τά όποια δέν στέκονται είς τήν σκηνήν. Μία παραλυ
τική. ακίνητος έπί εξ έτη γίνεται ύγιεστάτη από
μίαν λανδάνουσαν άκτϊν.ι ζωή: άναγεννωμένη;, ήω:
έξαφνα έκδηλονιαι δια νάπροσφερη ι-νατάμμα είςένα
άγιον, διά νά ΰποκριίΐή πάλιν τήν άσδενή κατόπιν,
καίδιάνιφινή πίλιν κιλά, αφού απέκτησε κατά
τρόπον άπατηλον εν παιδί. ΊΙ λιωι; τού έργου έκρίδη

ώς λίαν άπίδανος.
Ό έν Άθήναις παρ.μιδημών Σέρβος καδηγητής
τής Βυζαντινή; κιί νεοελληνικής η.ιλολογίας είς τύ
Πανεπιστημίου τοϋ Βελιγραδιού κ. Άναστασίεβιτς,
Έλλην. καταγωγής, εί; δύ.ι διαλέξει; έν τώ II ινεπιστημϊιι) ώμίλησε περί τή; σλ ιυίκη; φυλή; καί τή;
πολιτειακή;καί θρησκευτική; δέσεως τη; έντή παγκό
σμια) ιστορική εξελίξει καί περί τών αδελφών Μιδοδίου καί Κυρίλλου, οϊτινες έπενόησαν τύ Σλαυϊκύν
αλφάβητων καί μετέφρασαν τάς Άγ. Γραφά;.
—Έπί τή ονομαστική εορτή τού λαοφιλούς Ανα
κτώ; έτελέσδη πανηγυρικιή εορτή έν τή αιθούση τής
•Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μετά σύντομον εισαγωγήν
τύϋ παρεπιδημούντο; σεβ. ’Επισκόπου Τρωάδας κ.
Νεοφύτου, χορός μαδητικύς μικτός υπύ τύν κ. I'.
Σακελλαριάδην έψαλε πατριωτικούς ύμνους, ύ ένδους
ποιητή; κ. Α. Μαυρουκάκη; άπήγγειλε ποίημα πρύς
τύν Βασιλέα πλήρες ευλαβούς στοργής, καί όκ. X.
ΊΙλιόπουλο; ώμίλησε μετά δυιάμεως περί τοΰ Έλλ.
πνεύματος καί τή; ’Εθνική; ’Ιδέας έν σχέσει πρύ; τον
Έλευδερωτήν Κωνσταντίνον IB’.
— ΊΙ έν τώ Σταδίφ δοδεϊσα στρατιωτική εορτή ήν
έλάμπρυνεν ή παρουσία τού λαοφιλούς Βασιλέω;—
Αρχιστρατήγου, προεκάλεσε ζωηρότατων ένδιαφέρον.
Τά ιππικά άγωνίσματα, τά σαλπίσματα διά πρώτην
φοράν έκτελουμένα ΰπύ Ελλήνων στρατιωτών ένεδουσίασαν τούς δεατάς. Έξετελέσδησ.ιν είια ΰπύ τετρακοσίων στρατιωτών τά βραβειΌέντα στρατιωτικά
άσματα, έληξε δέ ή ώραιοτάτη εορτή μέ τύν Έδνικύν
"Υμνον, οστις παραδόξω; έξετελέσδη είς τόνον αργόν,
ένώ άκριβώς ή γύργοτη; είνε ή προκαλοϋσα τύν έν-

δουσιασμόν, απαραίτητον δι’ ύμνον 'Εθνικόν.
— Ό διοικητή: τού 20 πεζικού συντάγματος άνέδηκεν εί; τόν γλύπτην κ. I’. Δημητριάδην τήν κατα
σκευήν μαρμάρινου Ηρώου ιών πεσόντων κατά τούς
δύο πολέμου: άξιωμιτικών καί άνδρών τού συν
τάγματος.
— Εί; τήν προδήκην του Έλευδερουδάκη έξετέδησαν πίνακες τή; ζωγράφου δεσποινίδα; Φοίβης Κοντοπούλου. μέ πολλήν αίσδητικότητα είργασμένοι.
- Άπέδανεν έν ίίειραεί ό Ίδομ/νεύς Στριτηγόπουλος, δστι; ήσχολήδη είς τήν δημοσιογραφίαν,
έγραψε φιλολογικά; μελετά;, ή μετασκευή δ.': τού Δον
Κιχώτου·' εί; κωμωδίαν παρέμ:ινεν υποδειγματική,

παρισ.αδεϊσα κατ' έπανάληψιν.
() εν ΙΙειραιεΐ Σύλλογο; Κρητών 'ομόνοια» δά
στήση προτομήν τού έπιτίμου Προέδρου του κ. Βενιζέλου έν τή αιθούση τών συνεδριάσεων.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Π I Ν A Κ Ο Θ Η Κ Η
— Έν.ΙΙόρψ, έν τήΊιίκία έν ή![κατώκησεν <’> Καποδίστρια:. θά έντειχισθή Αναμνηστική πλάξ, δαπάναις τού κ. Άνδρεάδου καί έπιμελείφ τού κ. Καμπιιότου.
— Merit βραχυτότην Ασθενεί ιν άπέθανεν έν ηλι
κία 76 έτών δ σορό; καθηγητής τών Έλλ. γραμμάτων
έν τώ Εθνικοί Ιΐανεπιστημίιιι Γεώργιος Μιστριώτης.
Ήτο ό Αρχαιότερος τών καθηγητών τή: φιλοσοφική;
σχολής, δημοφιλέστατος παρά τοις φσιτηταί; καί ηγέ
τη; τή; ΰπερμάχων τής εθνικής γλώσσης. Έπί πεν
τηκονταετίαν άδι ιλείπιως έδίδισκε. φρονηματίζων
άμι τήν Πανεπιστημιακήν νεολαίαν μ; τόν ζήλον
αληθινού Διδασκάλου τού Γένους. Άλλα καί ή συγ
γραφική έργασία του ήτο άπαύγασμ ι παροιμιιόδους
φιλοπονία; καί ορθή; κρίσεως. Έξέδωκε μετά σχο
λίων ερμηνευτικών, διορθώσεων καί εισαγωγών τήν
Ίλιάδα ολόκληρον, πλείστας τραγωδία; τού Σο ροκλέους καί Εύριπίδου- διάλογους τού Πλάτωνος,
Θουκικίδην, Ξενοφώντα. Γραμματολογίαν, ώς καί
Ιστορίαν τών 'Ομηρικών επών. "Αξιοι μελέτης εΐιε
καί οί κατά τό μακράν διάστημα τής σταδιοδρομίας
του έκφωνηΟίντες ρητορικοί λόγοι του, έ.κδοθεντες
εις επτά τομους, εις οΰ; περιλαμβάνεται καί ή ποι
κίλη δράσι; αυτού. Έκτο; τής επιστημονικής αξίας,
ό Γειόργιο; Μιστριώτης έπιφ ινή θέσιν κατέλαβεν έν
τή κοινή εκτιμήσει διά τούς ενθουσιώδεις καί άκαταβλήτους αγώνας αύτού κατά τών μαλλιαρών, καί)’ ών
κατέφερε δεινά πλήγματα, ιστορική δ’ άπέμεινεν ή σφοδρά άνιίδοασι; αυτού κατά τήν παράστασιν τή; -Όρεστείας.»
Ό άποθανων καθηγητής ήτο πρώτος αντιπρόεδρος
τής Αρχαιολογική; Εταιρείας, σύμβουλος τοΰ Άρσα
κείου, Πρόεδρος τής Εταιρείας τώνΦίλων τού λαού,
καί μέλος πλείστων συλλόγων, επιτροπών, ξένων
επιστημονικών σωματείων. Έπί τού νεκρού του κα
τέθεσε στέφανον ή Α. Μ. ύ Βασιλεύς, τύ ΙΙανεπιστη
μιον, ή Φιλοσοφική .σχολή, ή Εταιρεία τών Φίλων
τού Λαού, ή Αρχαιολογική Εταιρεία, ή οικογένεια
Μαυρομιχάλη καί άλλοι, λόγους δε έξεφιόνησαν οί
κ. κ. Καρολίδης, Φαραντάτος, Φιλαδελφεϋς και
I Ιλιόπουλος.
ΊΙ ’Αρχαιολογική Εταιρεία τιμΰσι τήν μνήμην
τοϋ επιφανούς καθηγητοΰ έφήφισεν όπως στηθή μαρ
μάρινη ή προτομή αύτού έν τή μεγάλη αιθούση τών
συνεδριάσεων.
Λ

Ό πόλεμος έφερεν είς Μακεδονίαν φιλολογικός
κορυφάς τής Γαλλική; φιλολογίας. 'Ο Μπερνστάϊν
άφίχθη εΐ; Θεσσαλονίκην ώς πολεμικός ανταποκρι
τής, ό Ρισπέν υιός ώ; Αεροπόρος. άτυχήσας μάλιστα
είς Δοϊράνην, ί] μυθιστοριογράφος Μαρσέλ Τενμίρ,
ή ρηξικέλευθος συγγραφεύς τής «Άντι.ίρτιδος» καί
τού "Σπητιοϋ τού Αμαρτήματος» παρεπιδημεί είς
Θεσσαλονίκην έν δημοσιογραφική αποστολή.
— Δύο μεγάλοι μουσικοί τή; Γαλλίας, ύ Σάιν —
Σαν καί ό Κλαύδιος Δεμπυσσύ έμπνευσθέντες έκ τορ
πολέμου, έγραφαν ό μέν πρώτος τήν «Γαλάτιδα»
στρατιωτικόν έμβατι’ιριον σύντομον, ύπολειπομένον
κατά τήν ορμήν τής «Μασσαλιώτιδας·, ό δεύτερο;
τό «Ηρωικόν νανούρισμα· Αφιερωθεί· είς τύν Βισιλέα
τοϋ Βελγίου. Άλλά καί δ ύμνος αυτός δέν προκάλεσε
ενθουσιασμόν.
— Οί Γάλλοι εύθυμογράφοι διωργάνωσαν νέαν έκ-
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θεσιν έργων των πολεμικών, πρύς όφελος τών άκρωτηριασθέντων μαχητών, πρωτοβουλίρ τών Φοραίν
καί Φαίβρ. Λί γελοι··γραφίαι των προκαλούν γέλωτα
δηκτικόν, στρεηόμενον εναντίον τών Γερμανών.
— ’Απέθανεν έν ΙΙαρισίοι; ό Γάλλος Ακαδημαϊκός
Αίμύλιος Φαγκέ, έν ήλικίρ 67 έτών. Ήτο καθηγητής
τής Γαλλικής φιλολογίας είς τύ ΙΙανεπιστήμιον τών
ΙΙαρισίων, άφίνει δέ όπίσω του ογκώδες καί σημαν
τικότατου φιλολογικόν έργον. Ακαδημαϊκός έγινε
τώ 1900. Τέσσαρες τόμοι του, άποιελοϋντες τήν φι
λολογικήν ιστορίαν τοϋ 16, 17. 18 καί 19ου αίώνος,
θεωρούνται τύ σπουδαιότεροι· μέρος τή; έργασίας
του. Επίσης σημαντική εΐνε ή τρίτομο; μελέτη του
περί τών Μορελίστ τού ΙΙΓ αίώνος. Χαρακτηριστι
κόν τής ευσυνειδησίας του εΐνε ότι, κριτικήν ήρχισε
νά γράφη μόνον όταν ήτο πενήντα τριών έτών καί
είσήρχετο είς τήν Ακαδημίαν. Τότε μόνον έδέχθη
την κριτικήν τών «Φιλολογικών Χρονικών καί τοϋ
< Χρόνου-. Μικρότεροι κατ’ έκτασιν, άλλ’ όχι όλιγώτερον περισπιιύδ ιστοί, εΐνε μελέται του περί ίμπεριαλιασμού, κληρικισμοϋ. σοσιαλισμού κ.τ.λ., καθώς
καί όύ > επίτομοι άλλά οΰσιαστικώταται Μυήσεις είς
τήν Φιλοσοφίαν καί τήν 'Φιλολογίαν .
— Είς τήν Γερμανίαν ομιλούν τελευταίως δι’ ένα
νέον ποιητήν, τον Άρνο Νάντελ. Οί αυστηρότεροι
κριτικοί ήσχολήθησαν ευμενέστατα μέ τό Ονομά του.
Ό Φέλιξ Σταίσσιγγερ τόν άπεκάλεσε "νεωτεριστικόν
ανδρικόν ποιητήν . Ό Νάντελ γράφει κυρίως ποιή
ματα, άλλά έχει γράψή καί δυνατά έργα δια τό
θέατρον. Ενα όραμά του, ό Άδάμ·, εΐνε ίσχυροτά.
της έμπνεύσεως, μέ βιβλικήν ΰπόθεσιν.
— Ό κ. Μαυρίκιος Κρουαζέ άνεκοίνωσεν είςτήν Γαλ
λικήν Ακαδημίαν μελέτην περί του «ρόλου τού Απόλ
λωνος είς τάς Ευμενίδα; τού Αισχύλου . ’Αδίκως,
είπε, θεωροϋσι γενικώς ώς ετυμηγορίαν όπέρ τοϋ Όρέστου τά παρά τοϋ Θεού λεγάμενα. Έν τή πραγματικότητι ό Θεός ασκείται νά διακήρυξή ευθύς έξ αρχής
ότι <’> Όρέστης έχει δικαιωθή έκ τού γεγονότος καί
μόνον ίίτι ένήογησε κατά διαταγήν τού Διάς. Οί λό
γοι τούς όποιους αποδίδει εί; αύτόν μετά ταύτα δέν
εΐνε· <ός λέγουσι συχνά, επιχειρήματα ίπέρ τού
κατηγορουμένου, άλλ' έμπαθεΐς Ανταπαντήσεις τού
Θεού εί; τού; κακόβουλους υπαινιγμούς, τούς όποιους
αί Έρινιύες απευθύνουν εναντίον αύτού τού ίδιου.
- Είς τήν Γερμανίαν τελευταίως έγιναν τή; μό
δα; τά έργα τού Εύριπίδου έν διασκευή. Είς τύ Μο
νάχον οί αξιωματικοί διωργάνωσαν εορτήν υπέρ τών
πεσόντων. κατά τήν όποιαν έπαίχθη ί] «Άλκηστις»
κατά διασκευήν τού Χόφμανσταλ, τού συγγραφέως
τής «Ήλέκτρας». Είς τύ Βερολίνου προετοιμάζεται
ή παράστασις τών «Τρωάδων» τού Εύριπίδου, κατά
διασκευήν τού Φράντς Βέρφελ. Τύν ρόλον τής Κασ
σάνδρας ί)έ παίξη ή κ. "Ελσα Βάσερμαν, γνωστή άπύ
τόν κινηματογράφον.

— Ό Μαρινέττι θορυβεί είς τήν ’Ιταλίαν. Έσχά
τως έκαμε μελλοντιστικήν διάλεξιν είς τό θέατρου
Ι’οσσίυι τής Βενετίας υπέρ τού ’Ερυθρού Σταυρού,
έξυμνήσας τύν πόλεμον καί τόν Καδύρνα. Οί οπαδοί
του δέ Φουτουρισταί έδωσαν είς Φλωρεντίαν, όπου
εΐνε ή έδρα των, «άντιγερμανικήν λειτουργίαν», καθ’
ήν έπαίχθησαν... 18 δραματικά έργα τού Μαρινέττι.
'Έκαστον άπετελεϊτο άπό μίαν σκηνήν. Αί ζωγράφοι
τέλος φουτουρισταί διωργάνωσαν έν Γώμρ διεθνή

έκθεσιν ζωγραφικής φουτουριστική;, ιιποτελεσθείσαν

άπό εικόνας . . . Ακατάληπτου;.
__Ό γνωστός Βυζαντιολόγος κ. Γύυσταΰο; Σλουμπερζέ παρουσίασε:· εί; τήν ’Ακαδημίαν τών Γραμμά
των καί τών ’Επιγραφών έκ μέρους τοΰ κ. Λουδο
βίκου Μπρεϊέ, καθηγητοΰ είς τό Πανεπιστή ιιον τού
Κλερμόν. Αντίτυπο:· μελέτη; του ύπό τύν τίτλον: «Ή
Μητρόπολις τών Ι’έϊμς, έργον Γαλλικόν . Ο κ.
Μπρειέ περιέγραφε τά ώραΐα έργα τών Γάλλων καλ
λιτεχνών εί; τήν πρόσοψιν τών διαφόρων γοτθικών
μητροπόλεων, έσκέφθη δέ. ότι ό καλλίτερος τρόπο;
διά νά καταδειχθή τύ μέγεθο; τής καταστροφή; τή;
μητροπόλεως τών Ρέϊμς, εΐνε νά συνταχθή πλήρης
κατάλογο; τών καλλιτεχνικών θησαυρών. τούς όποιους
περιέκλειεν ή' ώραιοτέρα εκκλησία τή; Γαλλίας.
— Διωργανώθη είς Λυών έκθεσις τής βιομηχανίας
τού Βιβλίου. Λόγους έξεφώνησαν ό Ακαδημαϊκό;

Μπαρρές καί άλλοι.
— Μετά τριειή Αποχήν έκ τής σκηνής ένεφανίσθη
είς τό Τροκαδερϋ τών Παρισίων ή διάσημος χορεύ
τρια Ίσαδώρα Δούγκαν. Τήν φοράν αύτήν ύπέστη
τήν έπίδρασιν τών Γαλλικών σχολών τής μ ιυσικής.
Μετά τόν Γλούκ. έχόρευσε αποσπάσματα έκ τών συμ
φωνιών τού Μπετόβεν, καί έτελείωσε μέ μίαν συμ
φωνίαν τοϋ Τσάίκόφσκη καί έν ιντερμέτζο έκ τή;
■Λυτρώσεως» τοϋ Φράγκ. Τύ θαρραλέου πείραμα της
προεκάλεσε περιέργους συζητήσει;, έν αΐς καί τύ ζή
τημα αν άντίκειται εί; τύ πνεύμα τοΰ Χριστιανισμού
ή διά τών κινήσεων τοϋ σώματος έκφρασις θρησκευ
τικών αισθημάτων.
— Έν 'Ιταλία έωρτάσθη ή είκοσιπενταετηρίς τής
Καβαλερία; Ρουστικάνας . Πρό 25 έτών ό Μασκάνι.
άσημο; τότε όργανοπαίκτη; εκκλησίας κάποιου χω
ρίου τής Σικελίας όπέβαλε τύ πρώτον του μελόδραμα
είς τύν μουσικόν διαγωνισμόν τής εταιρείας Σοντζόνιο. Καί έθριάμβευσε. Κατηγορήθη ότι έλεηλάτησε
ξένην έργασίαν. άλλ’ αύτύ δέν επηρέασε τήν επιτυ
χίαν. Ο Μασκάνι έγραφε καί ι'ίλλαεργα. άλλ’έμεινε:·
μέχρι σήμερον ό συνθέτης τή;
Καβιλερία; 1’ουστι κάνας .
—Είς τό Παρισινόν περιοδικόν Mercnvc de l-'ranci
ο Γάλλος συγγραιρεύς καί γνωστύ; κριτικός διά τα;
νεοελληνικά; εκδόσεις κ. Φ. ϊεμ.τέγκ δημοσιεύει περί
τών ΙΙορτογάλλων συγγραφέων ενδιαφέρον άρθρον.
—290 Γάλλοι λογοτέχναι επεσαν ?ω; τιάρα μαχόμενοι
είς τά πολεμικά πεδία. Καί ή Παρισινή «Έφημερίς·
γράφει : Διά τούς συγγριηεί; οί όποιοι άπέθαναν
όπέρ πατρίδος δέν χρειάζονται μνημόσυνα, ιιίίτε τιμη
τικοί στήλαι· αρκεί μία συλλογή, ή οποία θά περιεχη
μίαν σελίδα, μίαν σκέφινκάθε νεκρού».
— Άπέθανεν έν ΙΙαρισίοι; ό διάσημος γεωγράφος
καί μέλος τή; Ακαδημία; τών Επιστημών Όνήσιμος Ρεκλύς. Τά συγγράμματα του θεωρούνται ιό;

έχοντα μέγα κύρος, ιΐπήλαυε δέ παγκοσμίου φήμης.
*8

Μίαν καί μόνην, ώς έκ τής έπιτάξεως. συναυλίαν
ήδυνήθη νά δώση τό Ώδεΐον. Άλλά ήτο ή δοθεΐσα
άπύ τάς καλλιτέρας συναυλίας, καί ιός πρύ; τύν κα
ταρτισμόν τοϋ προγράμματος καί ιός πρός τήν έκτέλεσιν. Ήρχισε μέ τήν εισαγωγήν τού «Κουρέως τής
Σεβίλλης- έπ' εύκαιρίρ τής έκατονταετηρίδος άπό
τής πριότης π ιραστάσειός του. Ή Ισπανική συμφω

νία τοΰ Ι.ιιΐο, μέ ούλο βιολιού παίζόμενου άπό τόν κ.
Λυκ ιύδην, Αληθινή άπόλαυτις. Ό Ισπανικός ρυθ
μό:, <’> θερμό; καί αισθηματικός, διαφαίνεται είς την
γλυκεϊ ιν αύτήν. εΰγε.ικήν καί γεμάτην πάθος έμπνευσιν. Τόβ·. μέρις Σκερτσάνο) καί ιδίως τό γ'. (avlagio) έπ ιίχθη άπό τύν κ. Λυκούδην άψόγω;· ΊΙ καλ
λιτεχι ική Αξία τής ορχήστρα; έφάνη κυρίως είς τό
To Denin Ι.ιιιι Ι.ιιιιιι* τού Σγαμπάτι. έν άπύ τά ωραι
ότερα μέρη το ϋ προγράμματα;, κιί είςτήν υπέροχοι
εισαγωγήν τών ■ Άρχι τραγουδιστών > τοϋ Βάγνερ,
ήτις εΐιε δύτκολον νι'ι έννοηθή άνευ της γνωσεως
τού όλου έργου. Λί έναλλαγαί καί Αναπτύξεις απεδό·
θησαν μέ τέχνην. Ετιίχθη τό καί άλλοτε παιχθέν

πρνοιμι ινέκ τή; δ. υτέοας πράξεως τού «Lara τού
κ. Μαρσίκ έκτελεσθέν άρτίως.έιτύπωσιν δ' (προξένησε
μεγάλην τό ώραιότατον συμφωνικόν ποίημα -Στένκα
Ραζίν ■ τόύ Γκλαζουνιόφ. Ή σύνθεσις έχει όλην τήν
ύπερέντασιν. τήν ζωντανότητα τής Ρωσσική; σχολής.
- Είς τύ Ώδεΐον Αόττνερ έδόθη συναυλία, καθ’
ήν πολυάριθμος μικτή χορωδία τελείως γυμνασμένη
άπύ τόν κ. Μπέμμερ έψαλε τά θαυμάσια άσματα
Ανυμνείτε· καί· Μ ία κόρη τού Μπρούχ, καί Τσιγγάνικη ζωή τοϋ Σούμινν. Ώς μ ινωδτί συνέπραςαν
ή δ. Πάλλη καί ό κ. Άγγελόπουλος. Έξετελέσθη δε
πρός τούτοις καί τό γλυκύτατοι· κουϊντέτο τού Σούμανν. Ή μεγάλη έπιτυχία τή; συναυλίας ητο η Λορελάϋ· τοΰ Μένδελσον. μύτην θρυλικήν μεγαλοπρέ
πειαν, ή όποια διακρίνει τύν πρό; τόν Ρήνον ύμνον
τοϋ μεγάλου μουσουργού.
— Κατιι τά; Απολυτηρίους εξετάσεις τού Ωδείου
διεξαχθείσας μετά τίνος αύστηρότητος, έλαβον δί
πλωμα σολίστ οί έξή; : Χρυσοϋν μετάλλιον Συγγροΰ.
A. IΙαπαδημητρίου (βάρβιτος).Άννα Καίσαρη (άσμα).
Άργυρούν μετάλλιον : Ασπασία Άγγελινίδου (κλειδοκύμβαλον). Κουλά Ζερβού (δραματική σχολή).
Χαλκοϋν μετάλλιον : Μαργαρίτα Λευκιάδου (τετρά

χορδον).
Αριστούχοι : Ασπασία Ζ ιρειφοπούλου (τετράχορ
δον) Ίγγλέση. Βλαστακάκη (κλβιδοκύμάαλον) Δαλεζίι,υ καί Μπεράτη (ασιια).
Πτυχία διδασκαλίας έλαβον 16.

-Άπέθανεν άγνωστός εί; τούς φιλολογικούς κύκλους
Κωνσταντίνο: Λνκορτας. Ασχοληθείς είς τήν Αστρονο
μίαν. διατυπιόσ ις ιδίαν θεωρίαν περί ουρανίας έλξεω;
είς συγ/ραφάς, αί όποϊαι ό ιως δέν έτυχον τής δεουσης έκτιμ,ήσεως. Έζησε μετά μαρτυρικής έγκαρτερή
σεως καί άπέθανεν έν τή σκιά τής παραγνωρίσεως.
|·:ί; τήν έκθεσιν τού ··Συνδέσμου τών Καλλιτε
χνών- έπωλήθησαν έργα έν ϋλφ Αξίας 20.000 δραχμών.
Είς τό ήμισυ περίπου τής Αξία; άνήλθεν ή πώλησι;

τών έργων τού κ. Ε. Θωμοποΰλου.

Αί θυγατέρες τού Αειμνήστου Γεωργίου Μιστριωτου έ.δήλωσαν εί; την Σύγκλητον τού Πανεπιστημίου
οτι. καταθέτουσι είς μνήμην τού πατριίς των καί
κατά τάς διαθέσει; αύτού δραχμάς δεκαπέντε χιλιά
δας όπως έκ τού τόκου αυτών τελήται κατά διετίαν
Μιστριώτειος δραματικό; διαγωνισμός. Τό θέμα έσιιη
έκ τη; ιστορίας πάντων τών χρόνων τοϋ Ελληνικού
βίου, ή δέ. γλώσσα ή καθαρεύουσα. Κριταί έσονται_
τρεις, οριζόμενοι υπό τών θυγατέρων τού Μιστριώτου, ών άπό τοϋδε ιός μίινιμος ώρίσθη ό καθηγητής

κ. Σκιάς.
__Τό ζεύγος Άνεμογιάννη καί τρίτην συναυλίαν
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έδωσε, έν Κηφισσιά ήδη, ύπό τήν υψηλήν προστασίαν
τοϋ Πρίγκηπος Νικολάου. Καί ή συναυλία αυτή ήτο
μία μουσική άπόλαυσις. Όχ. Άνεμογιάννης συνοδευόμενος καί πάλιν ύπό τοΰκ. Μητροπούλου έ.ξετέλεσεν
άριστοτεχνικώς εκλεκτός συνθέσεις, έν αΐς τήν Σονά
ταν είς re μεϊζον τοΰ Χένδελ καί τήν Σονάταν εις si
μπεμόλ μεϊζον τοϋ Μόζαρτ. Ή κ. Άνεμογιάννη έτραγούδησε Τόσκαν, Χένδελ καί Γκρήγκ.
— Ύπό τόν τίτλον Καλλιτεχνική Οικοτεχνία» συνέστη Σύλλογος πρός προστασίαν, έπέκτασιν καί βελτί
ωση τήςέν τφ Έλληνικφ οϊκφ κατά παράδοση ασκούμένης τέχνης, τής άναφερομένης είς εργόχειρα παντός
είδους, έπιπλα, κεράμια σκεύη κλπ. Ό σκοπός θέλει
έπιδαοχθή δι’ εκθέσεων. καταρτισμού συλλογών καί
δημοσιεύσεων.
Γό Συμβούλιον έσται τριακονταμελές, ή δέ διεξαγωγή
τών έργων ανατίθεται εις εκτελεστικήν επιτροπήν, ής
προΐσταται μονίμως ώς Πρόεδρος ή λαβούσατήν πρω
τοβουλίαν της ίδρύσεως τοΰ Συλλόγου ΙΙριγκήπισσα
Άλικη. Τήν εκτελεστικήν επιτροπήν συναποτελοΰσι
διά τήν πρώτην τριετίαν τρεις αντιπρόεδροι, οί. κ. κ.
Σ.Λάμπρος, Ν. Πολίτης καί Θ. Μπασιάς, γενικός γραμματεύς ό τμηματάρχης τής ’Εθνικής Οικονομίας κII. Κουκέας, ειδικός γραμματέας ή δεσποινίς Βιργινία Σιμοπούλου καί ταμίας ό κ. I. Δαμαλά;.
Τήν πρώτην αύτοϋ δημοσίαν έμφάνισιν Οά κάμη ό
αρτισύστατος Σύλλογος δι' έκθέσεως έν τώ Ζαππείω
τά Χριστούγεννα. ΊΙ έκϋεσις αίίτη Οά είνεγενική, περιλαμβάνουσα οικιακά καλλιτεχνήματα παντός είδους,
οϋ μόνον καθαρώς Ελληνικά άλλά καί ξένα, καί)’
ιϊσον προέρχονται έκ χωρών, αϊτινες έπέδρασαν είς τήν
Ελληνικήν καλλιτεχνικήν οικοτεχνίαν ή καί)’ ιϊσον
έγεινε χρήσις αυτών έν τφ 'Ελληνικφ οϊκφ κατά δια
φόρους περιόδους, θέλουσι δέ γείνη δεκτά είς τήν έκ.
θεσιν ταύτην οϋ μόνον χωριστά αντικείμενα, άλλά καί
συλλογαί ολόκληροι, ήδη κατηρτισμέναι.
— Όμάς καλλιτεχνών επιθυμούσα όπως έπιτύχητήν
δ.άδοσιν τής τέχνης άπεφάσισε τήν διοργάνωση· Καλ
λιτεχνικής Έκθέσεως διά τήν θερινήν περίοδον, άπό
τή; 1·"»ης ’Ιουλίου μέχρι τέλους Λύγούστου έν Κηφισσία. έν τφ ξενοδοχείο» Μελά.
Ή έκΟεσις έτέθη όπό τήν προστασίαν εύγενών κυ
ριών καί συνεδυάσθη καί πρός έθνικόν φιλανθρωπικόν
σκοπόν. Πρός τούτοις ή αίθουσα τής έκθέσεως θα
είναι καί έντευκτήριον κυριών καί Οά προσφέρωνται
διάφορα αναψυκτικά, συνδυαζομένης οΰτω τής καλλι
τεχνίας πρός τήν κοσμικήν κίνησιν. Λιοργανωταί τή:
έκθέσεως είναι οί καλίιτέχναι κ. κ. Λουκίδης, Θ. Θωμόπουλος, Μαγιάσης. Στεργίου, Τριανταφυλλίδη;. Κανζίκης καί Φώσκολος. "Εργα είνε δεκτά μέχρι τή; ϋ
Ιουλίου, καλούνται δέ. πάντες ο! καλλιτέχναι όπως μετάσχωσι τής θερινής αυτής έκθέσεως.
— Τό συμβούλιον τοΰ Πανελληνίου Συλλόγου Γυ
ναικών» άπεφάσισε τήν άνέγερσιν αναμνηστικού μνη
μείου τήςδράσεως τής Βασιλίσσης μητρός Όλγας, τής
Βασιλίσσης Σοφίας καί τών πριγκηπισσών Μαρίας
Ελένης καί Άλικης κατά τούς δύο πολέμους. ΓΙέρι:

τού στρατηλάτου Βασιλέως θά στηθώσιν έν φυσικό,
μεγέθει αί προτομαί τών πριγκηπισσών. Τήν κατα
σκευήν τοϋ έργου άνίλαβεν ό γλύπτης κ. Θωμόπουλος.

W
II Γαλλία απέκτησε Βιβλιοθήκην τοΰ Πολέμου.
Εύρίσκεται είς τήν Λυών καί κατηρτίσΟη φροντίδι τοϋ

των τής πολεως Άχρίδος. ^^Τ^τϊΧ
δημάρχου της κ. Έρριό. ΊΙ βιβλιοθήκη θά περιλάβη
ολας τάς δημοσιεύσεις, τάς σχετικός πρός τόν σημερι
νόν πόλεμον, παντός είδους καί πασης προελεύσεως.
Τά διάφορα βιβλία, τά περιοδικά, αί επιθεωρήσεις
αί εφημερίδες, αί χαλκογραφίαν κτλ, αγοράζονται ύπό
τής Βιβλιοθήκης καί κατατάσσονται μεθοδικώς. Ή
συλλογή αϋτη. ήδη σημαντικωτάτη. θ’ άποβή άκόμη
σπουδαιότερα καί άφαντάστως ογκώδης, έφ’ όσον
περνά ό καιρός. Οί ιστορικοί τού μέλλοντος Οά σπεύσουν άναμφιβόλως νά επωφεληθοϋν άπό τόν θησαυ
ρόν αυτόν, όπου θά εΰρουν συνηθροισμένα; τάς
αντίθετους μαρτυρίας, έν πνεύματι πλήρους άμερολη.
ψίας. Μόλις τελειοιση ό πόλεμος, Οά έκδοθή πλήρης
κατάλογος τής Βιβλιοθήκης. Ήδη υπάρχει άλφαβητικός κατάλογος, συμπληρούμενος ημέρα τή ημέρα, είς
τήν διάθεσιν τών αναγνωστών τής Βιβλιοθήκης. Τά
έργα όμως τά σχετικά πρός τόν πόλεμον, τά προερχό
μενα έκ Γερμανίας, ώς καί αί προπαγανδιστικοί έκδόσεις. θά τεθούν είς τήν διάθεσιν τού κοινού, μόνον
μετά τόν πόλεμον.
’Επίσης καί ή πόλις τών Παρισίων προπαρασκευά
ζει τά πολεμικά «ρονικά της. άναθέσασα εις τόν άρχειοφύλακα κ. Λαμπίν νά περισυλλέξη πάντα τά σχε
τικά έγγραφα ή έντυπα, τά άναφερότενα είς τό Παρίσι,
κατά τήν σημερινήν σύρραξη. Ή συλλογή 0’ άποτελέση τήν καθημερινήν ιστορίαν τής Γαλλικής πρωτευούσης. άφ' ότου έδημοσιεύθη τό διάταγμα τής έπιστρατεύσεως. Θά περιλαμβάνω όλα τά γεγονότα, δια
δηλώσεις, διαβάσεις στρατευμάτων, κηδείας, θεατρι
κός καί κινηματογραφικός παραστάσεις, νυκτερινούς
πανικούς συνεπείρ εναερίων επιδρομών, τά σημεία
όπου έξερράγησαν αί βόμβαι τών έχθρικών αεροπλά
νων. τά μέτρα, άτινα έλήφθησαν διά τήν ασφάλειαν
τών κατοίκων, κοί αύτά έτι τά μικροεπεισόδιατής Πα
ρισινής ζωής.

ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ
Επιστολή καλλιτέχνου.
Φίλε κ. Λιευ&νντά,
Θά ζητήσω τήν φιλοξενίαν τής «Πινακοθήκης», ώς
περιοδικού ειδικό.; καλλιτεχνικού, διά ζήτημα άφορών τάς μεταξύ κριτικών έν Έλλάδι καί καλλιτε
χνών σχέσεις. Ό κ. Νιρβάνας, ό όποιος προστατευτικώςέγραψεν εί; τήν Εστίαν· διά τάς καλλιτεχνικός
έκθέσεις τοϋ Ζιππείου. είς τά «Ελληνικά Χρονικά»
εξαντλεί τήν μέχρι; αδικίας αυστηρότητα σοφού τε
χνοκρίτου, προγραφών ολόκληρον τήν εργασίαν μου.
δι’ ήν ό.νεγνωρισμ,ένοι κριτικοί αφιέρωσαν ειδικά;
κρίσεις. Μή θέλων νά χαρακτηρίσω τόν τρόπον αυ
τόν τοΰ κρίνειν. δηλ. την διά μιάς μονοκονδυλιάς
καταδίκην άρκοΰμαι νά παραζαλίσω τόν κ. Νιρβάναν
όπως λάβη τήν καλοσύνην καί μοΰ υπόδειξη τά έλαττωματικά μέρη τή; εργασίας μου, ινα ωφεληθώ έκ
τής έπικρίσεώς του. Έκτο; άν ή κριτική του. ήτις
εύρίσκεται έν άντιθέσει πρός τάς επαινετικός γνώμας, άς προφορικώς έξέφρασεν, οφείλεται είς ύποβολιμιαίας συναδελφικάς εισηγήσεις. Ίδιον ενός εύσυνειδήτου κριτικού είνε. όταν έπικρίνη, νά έλέγχη τα
έργα έν ταϊ; λεπτομερείαις των. ΐνα γίνεται οΰτω πι
στευτός άπό τούς άναγνώστας του καί άξιος έκτιμήσεως.
Μετά πολλή; όπολήψεω;
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΣυνεχισΟείσης τής άνασκαφής παρά τό Λιύπεσι, εν
τφ κτήματι Καρελλά έν τή περιοχή τής Κάτω Παιανίας. συνετελέσθη ή άποκάλυψις τών ερειπίων τής
σπουδαιοτιίτης αγροικίας τού Ιου π. X. αίώνος περί
τής όποιας έγράψαμεν ήδη' πλήν τών ήδη ονομασθέντων δωματίων, μαγειρείου, ίστώνων κλπ., απεκαλύφθη καί καλώς διατηρούμενο; ληνός, ένθα επατώντσ αί σταφυλαί. Άλλά πολυτιμότερα εύρήματα
έγένοντο έντός τού Αρχαίου φρέατο; τής οικίας, ένθα
εΐχον. ώς φαίνεται. άπορριφθή διάφορα αξιόλογα
γλυπτά. Έξήχθησαν ήδη δκτώ μικραί μαρμάρινοι
Κυβέλαι, ών όπάοχει έλπίς νά εϋρεθώσι καί αί άποκεκομμέναι κεφαλαί. μέρος αναγλύφου επιτύμβιου μέ

-Ζών καί 90 Έλί.ηνικών έκκλ. βιβλίων, (περ
κιον
»»
1 .
χ .γος) περ1 ά(Κανου Βυζ.
ληνικών έγένετο και.....
, .... —ρ Έλλην. κείμενου του
επιταφίου, περί πλήρους τοϋ — καί περί εικόνων
χρονικού τού Ίωάννου Σκυλίτση
αξίας τού 11—14
Βυζ. έποχής, ών 22 είνε μεγάλης

αιώνας.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Είς τήν σειράν

τών λογοτεχνικών έκδοσεων ^Ε

«Άχκνρας"
αατα- Ό «Παν' τού Κούνστ Χάμσον. από τ άριστουρ
γΖτ« τή; Νορβηγικής φιλολογίας
«ατν/η

παράσταση· παιδός παλαιστρίτου. κεφάλι) γυναικεία
έξ αναγλύφου Φειδιακής τέχνη; καί θαυμασία κε
φαλή Διονύσου πωγωνοφόρου. άρίστης τέχνης, των

τά νοασιν τού κ. Παύλου Νιρβανσ, ο Ψαρραί της
•Ισλανδίαν άπό τά μάλλον ένδιαφέρο^αέ* των μυ
θιστορημάτων τοϋ Πιέρ Λοτι, πλεγμενον περί την
ΕυΤμον ζωήν τών άλτέτγ

αμέσως πρό τού Φειδίου χρόνων.

*
ΆπέΟανεν είς ΙΙαρισίουςή κ. Ντιελεφοιά, ήτις είχε
συνοδεύση τόν σύζυγόν της, σοφόν έξερευντμήν, εις

Περσίαν, όπως κάμη άνασκαφάς είς Σούσα και . ιν»υή ένδεδυμένη πάντοτε άνδρικά.
Άμφοτεροι
έταξείδευσαν είς Χαλδαίαν καί άνεύρον τήν περιφημον μετώπην τών λεόντων τού παλατιού του Αρταξέρξου. Τό μουσείον τού Λούβρου διά τών ανασκαφών των έπλουτίσΟη μέ άνεκτήμητιχάποκτήρατα.
— ΆπέΟανεν έν Πετρουπόλει ό κόμης Ιωάννη;
Τολστόη, αρχαιολόγος και νομισματολόγος, πριόην
υπουργός τής Λημ. Έκπαιδεύσεως.
— Άτέθανεν είς Παρισίους ό διάσημος Αιγυπτιολό
γος Μάσπερώ. δ συνεχίσας τό έργον τών Σαμπο/.ιον κα
Μαριέτ, καθηγητής τής Αιγυπτιακής φιλολογίας και
άρ/αιολογίας εις τό Κολλέγιον τής Γαλλίας και ισο
βιος γραμματεύς τής Ακαδημίας τών ’Επιστήμων,
έκπνεύσας έξαφνα, ένώ ήρχιζεν ή συνεδρ ιασις της

Ακαδημίας.
,
,
Ό Μασπερό, διαδεχθείς τόν Μαριέτ βεην, διηυθυνε τάς άνασκαφάς της Αίγυπτου επι φειραν ετών
-δεκαπενταετίαν όλόκληρον-εΰηιχήσας να επιτυχή
θαυμάσια εύρήματα, αργότερα δε διηύθυνε και το
Μουσείον του Κάιρου. Μεταξύ τών πολλών έργων του.

σχετικών μέ τήν άρχαίαν Αίγυπτον, αξιοσημείωτα εινε
ή - Αιγυπτιακή Αρχαιολογία», ·Ζωή τής αρχαίας
ιγύπτου καί Ασσυρίας», ή «Αύγή τού πολιτισμού» και
άλλα.
— ’ΑπέΟανεν έν Άθήναι; έν ηλικία έβδοιιηκοντα
έτών ό Ιΐαναγής Κα/.ούδης. ιίοχιτεχνίτης των Μου

σείων τού Κρότους. Καλλιτεχνική και αρχαίο/-··
γική Ιδιοφυία, χωρίς ειδικός σπουδάς. άνεδειχθη’
άπό άπλοθς έογατη; ό μοναδικός βοηθος πασης
άρχαιολογικής έν Έλλάδι εργασίας. Αί συμπληρώ
σεις τών αρχαιολογικών ευρημάτων, ή μετοφορά των.
ήτοποθέτησίς των όφείλειο πάντοτε είς τόν Καλου-

δην. Τό Μουσείον τή; Άκροπόλεως, οί Δελφοί και
άλλα κέντρα έχουν νά έπιδείξουν πολύτιμον εργασίαν
του. Ή άναστήλωσις τού λέοντος τή; Χαιρωνεια;
οφείλεται είς αυτόν. Είχε παρασημοφορηθή υπό τή;

Γαλλική; καί Γερμανική; Κυβερνήσεω;.

Έν τή Βουλγαρική Έφημερίδι -’Εθνικά δίκαιαό Βούλγαρος αρχαιολόγος Γ. Μπαλάτσεφ «δημοσίευσε
σειράν άρθρων περί τών έκκλησιαδτικών άρχαιοτή-

ιιεγαλονήσου τού Βορρά, με τα ωραω. τον | I
^μα κα’ί τά συγκηνιτικά ειδύλλιά των-κ·ιι - πο

«

λύκροτου μυθιστόρημα τής νεότητας, «

ή Β,ρχ.νία : κατά νέαν, καλλιτεραν των
έκδοση, εικονογραφημένοι·, το τρυφερωτερσ,Ύ-ιβλιοτ

τού περασμένου αίώνος, τό γαλουχησαν γ εα, γ
νεών, καταστήσαν δέ διάσημου τον συγγραφέα

δαγωγικόν εργον του μεγάλου Αγ.
■■ υ
^.ρ κατά μετάφρασιν τού I. ^τρατηγοπουλου.
Θά έπ ικολουθήσα ή έκδοσις νέου τευχου,. αφιερω

,ιένου εις τόν Ρουσσώ.
,
. ,
Μετ’ εύχαριστήσεω; άναγγέλλομεν οτι την - .
χνικήν διεύθυνση τής «<γκύ·ρας. άνέλαβεν

λίαν εύδοκίμως, δώσας είς τό θέατρον κσι την Λογο

τεχνίαν ωραίας φιλολογικός μετάφρασης.
τού άναγνωστικού κο.νού κ. Ριχάρδο; 1 Ιαριστ),. του
όποιου ή^κανότης καί καλαισθησία θά ενισχ^
τό έργον τής μεγάλης εκδοτικής εταιρείας,

δια της

καταλλήλευ εκλογής φιλολογικών έργων.

Έξεδόθη είς τεύχος ή διάλεξις ήν έποιήσατο «έγ
κριτος νευρολόγος κ. Σ,μ. Βλάβες, εν
ρικώ συλλόγιο, περί νέας ψυχο-φυσιολογικη,
ι«
U τον έχκλήματοε. Σύντομον περίλειψινεδυ^
έπ’ ευκαιρία τής διαλέξεως. Ηδη, δια τής ει, τευ
-,ας έκδόσεως παρέχεται ή ευκαιρία είς
ήμίνφιλεπιστήμοναςνά έκτιμήσουν ^ην νεαν αμα^
προσοχής θεωρίαν, καί έ.ν γίνει τήν επιστημονικήν

ικανότητα τού όμιλητού.

Α
■H «Φιλόκαλος Πηνελόπη» διένειμε τό ετήσιον Ή·

μεβολ6γών της.

«όν γτ·ναικειον

κόσμον.

Πρό μηνών ΑπέΟανεν ύπηρετών είς τόν στρατόν ο
Γεώρχ.06 Γεωργακόπουλος. Έκ τών χειρογράφων τα
όποια άφήκεν. άπεκαλύφθη ότι ήτο δόκιμος ποιητης.
Ουδέποτε είχε δημοσίευσα τι, έγραφε δε μονον είς
τήν Γαλλικήν. Τά ποιήματα αύτά, 46 ένολφ σύντομα
καί εκφραστικά, καίτοι προχείρως γρσφέντα. πληρη
μελαγχολίας καί ερωτικού αισθήματος, μετέφρασε ρι·-

Ομικά, συνάδελφό; του έν τή ποιήσει, ο κ. Ν. Δρακουλίδης καί τά έξέδωκε παραθέσας |ατά τή; ίδικής
του μεταφράσει»; καί τό Γαλλικόν κείμενον.
ϋί

· 'Ε&νική ζωή . Περιοδικόν εβδομαδιαίου έκδιδόμενον ΰπό τήν διεύθυνστν τού κ. Α. ΜιοραΐτουΤέχνη καί θέατρον . Εβδομαδιαία έπιθεώρησις
τή; θεατρικής κινήσει»;. ΔιευΟυνταί Κ. Μιχαηλίδη;
καί Μ. Ρόδάς.

σεις της. ώς νοσοκόμου εί; τό Άρράς, μετ' εΐκονω,
πολύ χαρακτηριστικαι.
La guerre en Champagne. 'Υπό τήν Αιευθύν
σιν τού ‘Επισκόπου τού Χαλάν κ. Tiesier έξεδόΟι
ογκώδες βιβλίον. περιλαμβάνον τήν αφήγηση· τώ
πολεμικών γεγονότων, έν σχέσει πράς τήν δρασιν τή
εκκλησιαστική; διοικήσεως τού Σαλόν.

Λ!
'Εξακολουθούν αλλεπάλληλοι αί δημοσιεύσει; τού

*
.Δυο εισετι επιτυχείς έκδό,Λις ήρίβμησ8 ή έκόοτικ
εταιρεία «Τα έργα.. -Μαρία ή Μαγδαληνή , άπό τ.
καέ.Λιτερα έργα τού Μαίτερ λιγκ τύ οποίον παρεστάθ.
α?./.οτε υπό τής κ. Κυβέλης κατ’ άλλην πρόχειρον με

Κα&ολικοΰ Κομιτάτου τής Γαλλικής προπα
γάνδας έν τω έξωττρικφι είς τομίδια. Έξεδό"

ταφρασιν τότε, καί ό · Δείπνο; μέ τά ΟΜώμματα
τραγωδία τού νέου Ιταλού δραματικού Μπενέλλη

Θήβαν είς τήν σειράν Pages actuelles* καί ύπό
τόν τίτλον La Presse et la Guerre, αναδημοσιεύσει;
τών σπουδαιοτέρων πολιτικών καί πολεμικών αρ"
Ορων. τών δημοσιευθέντων ΰπό επιφανών ιός καί ει
δικών άνδρών είς τήν «’Εφημερίδα τιϊιν Συζητήσεων»,
εί; τύν Φιγαρώ- καί είς τήν «Action Franchise».
II περισυλλογή τών άρθρων αύτών έγένετο ΰπό τιϊιν
αρχισυντακτών τών είρημένων εφημερίδων.
Υπό τόν τίτλον La Vie Heroique ■ έξεδόθησαν
τρία τεύχη ομιλιών τού κ. Sertillangee γβνομένων
έν ι ή Παρισινή εκκλησία τή; Αγ. Μαγδαληνής, περί
τή; Γαλλίβος γυναικός. περί τών συζύγων και μητέ
ρων καί τών νεανίδωι·.
Υπό τής κ. Ε. Colombel έξεδόθησαν έντυπώ"

ηης ηριΟμησε σειράν ‘400 παραστάσεων είς τί, Ίτα
λικον θέατρον. Άμφότερα μετεφράσθησαν-τό δεΰ

τερον έμ^τρως-λίαν έπιτυχώς ώς πρό; τήν άκριβί
απόδοση· απο τον κ. 1ΐ. Ποριώτην, τόν διευθυντήν
τής εκδοτική; εταιρείας.

Λ
Ο Εκπαιδευτικό;-Ομιλος

έξέδωκεν είς κομψόν

τομον την « Ιφιγέντιανέν Ταύροις. τοϋ Γκαίτε, κατά
μετάφρασιν έμμετρον τού κ. Κ. Χατζοπούλου. Elvt
γνωστή ή λογοτεχνική ίκανότης τού μεταφρασιού.
ιδίως κλασσικών έργων τής παγκοσμίου φιλολογίας
Τό εργον άλλως τε παρεστάθη είς τό Β. Θέατρον καί
έκρίθη έκτοτε ή μετάφρασι; εύμενώς άπό θεατρικής
άπάιμεως.

ΗΠΙΟΙ Ε8ΙΙΚ0Ϊ ITOAIJT HI ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ Κ EMWI
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ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ ΔΡ. 1.200,000 ΚΕΡΔΗ

Καί) εκαστην )
Εκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξίας δραχμών
400,000
κληρωσιν ) ·ΙΙαρεχονται κέρδη είς 2,000 γραμμάτια άξιος δραχμών
Εκαστον ακέραιον γραμματίου τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρε&ή είς τέσσαοα200,000
’τέτ^τ»
γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.
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II πρώτη κληρωσις γενησεται τη τελευταία Κυριακή 28 Φεβρουάριου (12 Μαρτίου)’ 1016
η δεύτερα τη _4 Απριλίου (7 δίαιου) 1916, ή τρίτη τή 26 Ιουνίου (9. Ιουλίου) 1916 ή τε·
ΐοη?1 ϊη.ςΛΣ8πτ-μζ^10? (8 θ^ωΡ^Η’) 1916, ή πέμπτη τή 27 Νοεμβρίου (10 Λεκεοβϊίου)
19|ό και ή έκτη τη 31 Δεκεμβρίου 1916 (13 Ίανουαρίου 1917).
' Δεκε“ρΡίονΙ
Δ- e*aJr.',v τω* κληρώσεων εκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάοων
ιραχμων, ισχυοντα δι όλοκληοον το κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρε»ώσινείς τέταρτα γραμματίου
μ ·ώ,χ’«nrarrr -* wir™· ww™«*· * * *·<ί» »»
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Είς τούς άγοραζοντα; πρός μεταπώλησιν διά μίας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήμα-ος καη'ιπιν
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Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
Τύττοις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΜΗ- Ενριπίδου 3. ’Αθήνα,

