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ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ } ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ og * * ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ^0/»'

Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» έκδίδεται κατά μήνα.
At σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός εγγραφήν συνοδευο- 

μένη ύπό τοϋ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν και ιδιοκτήτην τοϋ 
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, ’Αθήνας, οδός ’Ακαδημίας 54·
Τιμή έκάστου τεύχους λεπτά 80. Έν ΆΟήναις καί έν Πειραιεΐ πωλείται είς δλα τά βι
βλιοπωλεία καί είς τά κιόσκια.Έν ταΐς Έπαρχίαις είς τά ύποπρακτορεϊα τών έφη μερίδων. 
’Αντιπρόσωπος τοΰ Καλλιτέχνου έν Νέφ Ύόρκη δ κ. Παύλος Βώκος 5 Battery Place.

» » » διά τήν Αίγυπτον ό κ. Θεμιστοκλής Βώκος, Κάϊρον.
Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» δημοσιεύει αγγελίας πρός δραχ. «30 τήν σελίδα 

και άναλόγως διά μικρότερον χώρον.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. 'Οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

ΑΡΙΘ. 215 Τηλ. διεύΌννσις 
ΤΕΧΝΗ-ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 40,000,000

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
(Calorif&re)

—‘Αναλαμβάνομε την έγκατάστασιν κεντρικών θερμάνσεων μετά έγγυήσεως τής άπο- 
δόσεως όλοκλήρων οικοδομών, ξενοδοχείων, έπαύλεων, μεγάρων, δημοσίων καταστημά
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.

— Έκπόνησις σχεδίων καί προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον των 50  τοιούτων εγκαταστάσεων εν λειτουργεία εν 'Ελλάδι καί 9 Ανατολή μεταξύ 

τ™ν ^ποιων αι εξής ·’ Ανάκτορά πριγκηπος Νικολάου.—’Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί εν 
Λαρισση. Τραπεζα Ανατολής, ενταύθα καί εν Σμύρνη.— Τράπεζα Αθηνών ενταύθα καί εν 
Σμύρνη. Λαϊκή Τραπεζα. .ζενοδοχεΐον Ακταΐον καί Palace.—Πτωχοκομεϊον 'Αθηνών.— 
Νοσοκομεΐον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγρού.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.

*

— Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.
Διαρκής παρακαταθήκη όλων τών απαιτουμένων υλικών θερμάνσεως μόνον α ποιό· 
τητος και αναγνωρισμένης στερεότητας, συνεπώς ταχυτάτη προθεσμία παραδόσεως.

— Διά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευθυνθήτω προς τήν

Τεχνικήν Εταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ και Σια, Μηχανικοί 

εν ’ Αθηναις όδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27
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ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & SA

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ : Συστήματος ’Αμερικανικού τών 
τελειότερων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βοΰλησιν, άπό δεκαετίας εΐσα- 
χθεϊσαι έν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη 
είς πλουσίαν συλλογήν.

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροί έσμαλτωμενοι μετά 
πορσελάνης.

TANTAL: Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας 
έκ μετάλλου Tantal 70 °/0 οικονομία έπί τής 
καταναλώσεως τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος.

"Απαντα τά εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκατα
στάσεων, Τηλέφωνα, ’Ανεμιστήρες, Είδη 
’Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.

9,095,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : ’Εν Έλλάδι : Έν Πειραιεΐ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλιρ, καί Λαρίσση. — Έν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρακλείφ καί 
Ρεθύμνφ. — Έν Τουρκία : Έν Κωνσταντινουπόλει (Γαλατάς καί Σταμπούλ), 
Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλςι, Ξάνθη.—Έν Αίγύπτω: Έν Αλε
ξάνδρειά, Καΐρφ, Ζαγαζίκ, Μανσούρρ;. — Έν Χαρτούμ : (Σουδάν) καί έν Αον- 
δίνω Ε. C. (Ν» 22, Fenchurch Street).

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΕΣ, Πρόεδρος 
ΙΩ. ΒΑΑΑΩΡΙΤΗΣ 
Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ
Γενικός Διευθυντής ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, ‘Αντιπρόεδρος 
Λ. ΖΑΡΙΦΗΣ 
Δ. Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Ζ. Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ 
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ; ΑΘΗΝΑΪΚΗ ATHENOCLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται πάσαν Τραπεζικήν έργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις 
έμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών. Προκαταβολάς έπί εμπορευμάτων. Δάνεια 
έπί ένεχϋρφ χρεωγράφων καί άλλαις έγγυήσεσιν. Εισπράξεις τοκομεριδίων παντός είδους 
χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ. 
Χρηματικάς έντολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί έξω- 
τερικφ. ’Εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός έπιστολάς έφ’ δλων τών έμπορικών κέντρων,τοΰ 
κόσμου ανοίγει τρεχουμένους λογαριασμούς, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλα- 
ξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων 
διαστάσεων ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυσόν, είς έπιταγάς (cheques) έπί 
τοϋ έξωτερικοΰ καί είς τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον.

Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν
> > » μετά εξ μήνας
> > » μετά εν έτος
> > » μετά δύο ετη καί επέκεινα

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί εις έπιτα
γάς (cheques) δμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ 
έξωτερικφ ανταποκριτών της. 0ί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν άπό 
1 Ίανουαρίου καί 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Πάσαι αί έργατικαί τάξεις δύνανται καθ’ έκάστην νά καταθέτωσι τάς οικονομίας των 
άπό 5—2000 Δραχμάς εις τό

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
πρός άσφαλή φόλαξιν καί άπολαυήν τόκου 4 °/0 μέ τό δικαίωμα νά άποσύρωσι 

τά χρήματά των εις πρώτην ζήτησιν. (S

3 °/ο
3 /.  °/ο*
4 °/ο
5 »/0
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Β ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ» g 

| ΩΔΕΙΟΝ ΑΟΤΤΝΕΡ | 
g ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899 Κ

“] ΑΘΗΝΑΙΟΔΟΣΦΕΙΔΙΟΥ3. g

Β Τό ΩΔΕΙΟΝ ΑΟΤΤΝΕΡ ίδρυθέν πρό δεκαετίας και διεν- g 
JH θυνόμενον παρά τής Κας Λίνας φόν Αόττνερ εύρίσκεται είς τό ru 
pj κεντρικώτερον μέρος τών Αθηνών και είς ευρύ καί εύάερον μέγαρον g 
ηΙ μετά κήπον. Β
g Αί έπιτυχίαι του τόσω είς τήν μουσικήν έκπαίδευσιν και μόρ- Jfl 
Β φωσιν τών πολυαρίθμων μαθητών και μαθητριών του δσω και είς χ| 
Ιη τάς συναυλίας του καί τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων ύπό Η 
S τής μικτής χορωδίας του εΐνε τοιανται ώστε πας λόγος καθίσταται g 
ρ] περιττός. g
g £'’’ τώ ’ Ωδείω Αόττνερ διδάσκονται όλα τά μαθήματα τής IB 
g θεωρητικής μουσικής, έπίσης οργανική καί φωνητική μουσική, “ϊ 
Β κλειδοκύμβαλον, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μουσική τής π] 
In αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ. m
“] Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθυντρίας Κας Αίνας φόν g 
π] Αόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία καί g 
g βιολοντξέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών. Ιη 
g ’Ήδη έκ Βερολίνου άφίκετο έξοχος καθηγητής τοΰ βιολιού έκ τής “] 
Β ύψηλής Μουσικής Σχολής τοΰ Ιωακείμ δ κ. I. Σαϊφερ. π]
Ιη Ή παρεχομένη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις rd 
ρ] εΐνε τοιαύτη ώστε ούτοι μετά τό πέρας τών σπουδών των δύνανται g 
ρ] ύφιστάμενοι τάς έπί πτυχίω έξετάσεις να έχουν πλήρη τά έφόδια Β 
g τής έξασκήσεως τοΰ μουσικού έπαγγέλματος. Ιη
g Είς τό ’ Ωδεΐον Αόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τό μουσικόν των S 
Β δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τοΰ έξω ελληνισμού. π] 
Ώ Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτούντα g 
ίη κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας. Β
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ΙΔΙΟΧΕΙΡΟΝ ΣΚΙΤΣΟ

ΕΚ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ



ΖΟΡΝΤΑΕΝΣ. ΕΥΘΥΜΗ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
[Τό εσπέρας τής Δευτέρας, 7VS Φεβρουάριου, ώ μ ίλη σ εν έν τή αιθούση τοΰ «Παρνασσού*  περί τής 

Πινακοθήκης τών 3 Αθηνών ό από καιρού παρεπιδημών ενταύθα ειδικός Γερμανός τεχνοκρίτης κ. 
Αιμίλιος Βάλδμαν ενώπιον τών A. A. Υ. Υ. τοΰ Διαδόχου, τής πριγκηπίσσης Σοφίας και τών πριγκήπων 
Νικολάου, 3 Ανδρέου καί Χριστόφορου, τοΰ συμβουλίου τής Πινακοθήκης, πολλών καθηγητών τοΰ Πανε
πιστημίου, αρχαιολόγων, λογιών, καλλιτεχνών, καί πυκνονάτου ακροατηρίου, χειροκροτήσαντος έν τελεί 
ζωηρώς τόν εύγενή ξένον.

'Η διάλεξις τοΰ κ. Βάλδμαν, γαλλιστί γενομένη, έχει ώς εξής κατά τά κυριώτερα αύτής σημεία]:

Α
ΠΟ τοΰ τίτλου «Πινακοθήκη τών 
’Αθηνών» λείπει κάτι, κάτι σημαντι
κόν όμως, ενα ερωτηματικόν ! Ό 

περιηγητής,ερχόμενος είς τάς’Αθήνας, επι
σκέπτεται τήν Άκρόπολιν καί τούς·ναούς 
της, τάς οδούς, τούς βωμούς και τάς στοάς 
των, τό θησεϊον και τό θε'ατρον τοΰ Διονύ
σου, τήν ’Αγοράν και τούς Στύλους τοΰ 
’Ολυμπίου Διός, επισκέπτεται τό Εθνικόν 
Μουσείον και τό τής Άκροπόλεως, εύρίσκει 
τέλος ενδιαφέροντα και τά βυζαντινά μνη
μεία. Ό οδηγός του όμως δέν τοΰ αναφέρει 
τίποτε και περί ΙΙινακοθήκης. Και έν τού- 
τοις ύπάρχει ένταΰθα συλλογή πινάκων, 
πεντακοσίων περίπου, άνηκόντων είς τό 
Κράτος. Οί πίνακες ούτοι μετεκομίσθησαν 
είς τό Πολυτεχνείον, και μερικοί μεν εύρί- 
σκονται εντός πλαισίων, οι οποίοι και έκρε- 

μάσθησαν είς τούς τοίχους, άλλοι δέ έστοι- 
βάχθησαν κατόπιν άριθμήσεως οί μέν έπί 
τών δέ, καί άλλο-t τέλος εύρίσκονται μέσα 
είς τό έργαστήριον τοΰ διορθωτοΰ. Πάντες 
οί πίνακες ούτοι έδωρήθησαν είς τό Κράτος 
ύπό συλλεκτών και φιλοτέχνων. Αί δωρεαί 
αύται ήρχισαν προ πεντηκονταετίας περί
που. Κατά τήν εποχήν έκείνην έκληροδό- 
τησε τήν συλλογήν του ό κ. Ξένος, βρα- 
δύτερον δέ ό κ. Άβέρωφ, ό κ. ’Αλέ
ξανδρος Σοΰτσος και άλλοι ζώντες είσέτι 
φιλότεχνοι, ίδια ή κ. Ροδοκανάκη έν Πε- 
τρουπόλει.

Έπι τοΰ παρόντος, έννοειται, ολαι αύταί 
αί λεπτομέρειαι είναι άγνωστοι είς τό εξω
τερικόν. Έν Γερμανία οπού ένδιαφέρον- 
ται μεγάλως διά τούς παλαιούς πίνακας, 
αγνοούν έντελώς τήν ύπαρξιν τοιούτων έν
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ΡΩΜΑΙΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ

(Άντίγραφον · έργου τοΰ Τισιανοΰ έκ τής Πινακοθήκης τών ’Αθηνών)

Οί έν Γερμανία φιλό—

Έλλάδι και διά τούτο συνέταξα συνοπτι- 
κωτάτην έκθεσιν περί αύτών, την οποίαν 
άπέστειλα πρό ολίγου χρόνου πρός καλλι
τεχνικόν περιοδικόν.
τεχνοι φίλοι μου αληθώς έξεπλάγησαν μα-
θόντες την ύπαρξιν έν ’Αθήνα ις αρχαίων 
πινάκων, και έλαβα πληθύν επιστολών μέ 
ερωτήσεις ώς τάς έξης περίπου:— «Αλή
θεια;» — «‘Υπάρχουν άρχαίαι εικόνες;»— 
«Έργα μεγάλων καλλιτεχνών}»— «Πρω
τότυπα ή αντίγραφα ; » — « Ποίας αξίας 
είναι ; » — ©απαντήσω συλλήβδην είς ολας 
αύτάς τάς ερωτήσεις, ©ά μοΰ έπιτρεψετε 
όμως, πρίν άποστείλω τήν άπάντησίν μου, 
νά εκθέσω ενταύθα τά κυριώτερα σημεία και

• Σ. Κ. Τό έργον αύτό δεικνύει τόν τρόπον τής 
άνανεώσεως τών εΙκόνων παρά τοΰ έπιμελητοΰ τής 
Πινακοθήκης κ. Γ. Χατζοπούλου. Τό πρός τά άριστερ$ 
μέρος τής εϊκόνος είνε τό άνανεω^έν, τό πρός τά δεξιά 
δεικνύει τήν κατάστασιν είς τήν δποίαν εύρίσκετο αύτη 
πρό τής άνανεώσεως. 

νάνακοινώσω πρός ύμάς τήν επιστολήν ».
Ενταύθα ό κ. Βάλδμαν εξέθεσε διά 

μακρών τήν ιστορίαν τής ζωγραφικής έν 
Έλλάδι άπό του τέλους τής βυζαντινής 
έποχής. Όμιλήσας περί τής έπιρροής, τήν 
οποίαν έξήσκησεν ό ένετικός πολιτισμός έπ'ι 
τής ελληνικής καλλιτεχνίας κατά τήν λεγο- 
μένην έποχήν τής’Αναγεννήσεως άνέφερεν ώς 
τόν «μόνον άληθώς μέγαν καλλιτέχνην τής 
Ελληνικής ’Αναγεννήσεως» τόν έν Κρήτη 
γεννηθέντα Δομίνικον ©εοτοκόπουλον, ό 
οποίος, άποκαλούμενος «Elgreco» έσπού- 
δασεν είς Βενετίαν και κατόπιν άπέκτησε 
μεγάλην φήμην έν ’Ισπανία, οπού παρή- 
γαγε «πλήθος άθανάτων αριστουργημά
των». Ό κ. Βάλδμαν ώμίλησεν έπίσης 
περί του κατά τόν 16°ν αίώνα διεξαγό
μενου μεταξύ τών διαφόρων σχολών — 
τής ρωμαϊκής, τής φλωρεντιανής και τής 

ένετικής — άγώνος, τής μεταξύ Μιχαήλ 
Αγγέλου και Ραφαήλ διαμάχης, ών ό 

πρώτος περιεφρόνει τόν δεύρερον, ένω άφ’ έ- 
τέρου ό Ραφαήλ έθεώρει τούς Βενετούς 
μέτριους, καί ούτοι, οπαδοί τής σχολής 
τοΰ Τισιανοΰ καί τού Τζιορτζιόνε δέν έτρε- 
φον κάμμίαν πρός τόν Ραφαήλ καί τόν 
Μιχαήλ Άγγελον έκτίμησιν.

Κατόπιν αναλυτικής έπισκοπήσεως τοΰ 
έργου τής Ένετικής σχολής, μή θεωρού- 
σης τόν άνθρωπον ώς τό μοναδικόν θέμα 
τής ζωγραφικής, άλλ’εξίσου ένδιαφερομέ- 

ΕΣΘΗΡ ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΕΖΕ 

(Πρωτότυπον έργον έκ τής Πινακοθήκης τών ’Αθηνών)

νης διά τό ζωϊκόν αύτοΰ καί φυσικόν περι
βάλλον, φιλοδοξούσης δέ νά λύση ολα 
τά τεχνικά προβλήματα άναπαραστάσεως 
σχημάτων καί χρωμάτων,φωτός καί σκιάς, 
λάμψεως καί σκότους, ατμόσφαιρας και 
ύλης, ό κ. Βάλδμαν ώ μ ίλη σε περί τής 
τέχνης τών έπίσης Βενετών Τζιοοτζιόνε, 
Τισιανοΰ, Βερονέζε, Τιντορέττου καί τέλος 
τοΰ Τιέπολο άκμάσαντος κατά τόν 18ον 
αίώνα. Άνέφερεν είτα περί τής’τέχνης τοΰ 
Ροΰμπενς καί τόν Ζορντάενς έν Βελγίω, 
τοΰ Ρέμπραντ έν ‘Ολλανδία, τών Γάλλων
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Βαττώ και Μπουσέ κατά τόν XVIII 
αιώνα. Έμνημόνευσεν έπίσης την κατά 
τάς άρχάς του 19 ου αίώνος συσταθείσαν 
έν Γερμανία σχολήν τών μιμητών του Ρα
φαήλ ύπό τό όνομα τών Ναζωρηνών, την 
τελείως άποτυχούσαν, τήν ’Αγγλικήν σχο
λήν τών μιμητών τών προ του Ραφαήλ 
καλλιτεχνών τών ονομασθέντων προρα- 
φαηλιτών ώς και την γαλλικήν τοιαύτην, 
και μετά τάς γενικάς ταύτας παρατηρή
σεις, έπανερχόμενος είς τό θε'μα του, είπε 
τά. έξης :

«Δέν πρε'πει νά λησμονήσωμεν, οτι 
ή συλλογή αυτή έσχηματίσθη χωρίς νά 
ύπάρχη πρόθεσής συστάσεως Πινακοθήκης, 
άλλά μάλλον κατά τύχην έκ τών δωρεών 
τών διαφόρων δωρητών, πάντων φιλοτέ
χνων, ένός έκαστου όμως έξ αύτών έχον- 
τος τάς ίδιας κλίσεις και προτιμήσεις. Δέν 
πρέπει συνεπώς νά λησμονήσωμεν, οτι ή 
Πινακοθήκη αύτη δέν ιδρύθη επί τή βάσει 
προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Θά ίδωμεν έν 
τούτοις, ότι πάντες ούτοι οί φιλότεχνοι 
τόσον γενναίως κληροδοτουντες τούς θη
σαυρούς των πρός τό Κράτος, ετι δέ καί 
εκείνοι, οίτινες ζώντες έτι άπεχωρίσθησαν 
τών πινάκων των πρός όφελος τού Κρά
τους, πάντες ούτοι ήκολούθησαν τήν αύτήν 
οδόν. Όλοι άφωσιώθησαν, άφιερώθησαν, 
άκολουθούντες πιστώς τήν έλληνικήν πα- 
ράδοσιν, είς τά έργα τών διαφόρων σχο
λών, αίτινες άλλοτε, κατά τήν στιγμήν τής 
έμφανίσεώς των, ήσαν αί άληθείς νεώτεραι 
σχολαί καί αί όποίαι έκτοτε άποτελούσι 
τούς κρίκους της μεγάλης άλύσσεως τής 
προελθούσης έξελίξεως, τής διαρκώς έπε- 
κτεινομένης μέχρι τής συγχρόνου τέχνης. 
Άφ’ έτέρου πρέπει νά έλπίζωμεν, ότι θά 
εύρωμεν μεταξύ τών εικόνων τούτων αρι
θμόν τινα έργων προ πάντων ένετικών 
ή προερχομένων έκ σχολών έχουσών τά
σεις νά προσκολληθώσιν είς τήν έν λόγω 
σχολήν.

Καί ήδη άς παραχωρήσωμεν τόν λόγον 
είς τάς εικόνας :

Καί ό κ. Βάλδμαν έπαρουσίασε φωτει- 
νάς προβολάς πολλών πινάκων καί:

Ιον) Άντίγραφον πίνακος του Τισιανού, 

παριστώντος τόν Ιούλιον Καίσαρα έργον 
τού*  Τζελότι, μαθητου τοΰ Τισιανού καί τού 
Παύλου Βερονέζε*  τό άντίγραφον τούτο, 
τού οποίου τό πρωτότυπον έκάη, φαίνεται, 
ότι έγινεν έπί παρουσία τοΰ μεγάλου ζω
γράφου καί δίδει οπωσδήποτε μίαν ιδέαν 
τού πρωτοτύπου. Ή μεγάλη τού Τισιανού 
τέχνη διακρίνεται καί είς τό έργον αύτό, 
λείπει όμως — καθό προκειμένου περί αντι
γράφου— ή ιδιορρυθμία τού καλλιτέχνου, 
τό μυστήριον, τό όποιον έχουν δλαι αί ει
κόνες του. Τό σύνολον έν τούτοις τού άντι- 
γράφου είναι άξιον προσοχής.

2ον) Πίνακα παριστώντα τόν αύτοκρά- 
τορα Νέρωνα, έργον τού αύτού.

3®ν)'Έτερον πίνακα παριστώντα ρωμαίαν 
αύτοκράτειραν προ τών έρειπίων οικοδομή
ματος τίνος, έπίσης τού Τισιανού

4°ν) Προσωπογραφίαν άλλης ρωμαίας 
αύτοκρατείρας τού ίδιου.

5ον) Εικόνα πρωτότυπον τού Παύλου 
Βερονέζε παριστώσαν μίαν σκηνήν τής Πα- 
λαιάς Διαθήκης, εν έπεισόδιον τού βίου τής 
Έσθήρ. Αύτη ήτο ώραιοτάτη Ίουδαία καί 
σύζυγος τού τυράννου Ά- άσ-βερτ, ό όποιος 
έβασίλευεν έπί τού ’Ισραήλ. Ό Βερονέζε 
έξέλεξε τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή Έσθήρ, 
ένδεδυμένη μέ μεγαλοπρέπειαν καί περικυ
κλωμένη άπ· ωραίας άκολούθους, ώδηγήθη 
πρό τού βασιλέως. Άλλ’ ούτος έγείρεται 
καί ώς σημείον έκτιμήσεως, τήν έγγίζει 
μέ τό σκήπτρόν του. Άτυχώς ή είκών, δύο 
μέτρων πλάτους, δέν διεσώθη άκεραία. Είς 
τήν δεξιάν τού πίνακος άκραν διακρίνεται 
τεμάχιον βραχίονος καί παραπετάσματος. 
Ή είκών, ώς φαίνεται, θά παρίστα καί 
άλλους θεατάς τής σκηνής.

6ον) Σπουδήν τοΰ Τιντορέττου παριστώ- 
σαν τόν μυστικόν Δείπνον, όστις είναι ό 
μόνος τού διασήμου ζωγράφου, καί τόν 
όποιον έχει ή Αθηναϊκή Πινακοθήκη.

7°ν) Τόν « Όργανοποιόν» τού Καραβά- 
τζιο, ό όποιος δέν είναι, ώς φρονεί ό κ. 
Βάλδμαν έργον τού ίδίου, άλλ’ ή άντίγρα
φον αύτού ή έργον ένός τών μαθητών του.

8ον) Έτερον πίνακα έργον τού Λουκά 
Τζιορντάνο μαθητοΰ τοΰ Καραβάτζιο ή 
τής σχολής του παριστώντα σκηνήν τής

ΕΛΕΑΖΑΡ ΚΑΙ ΡΕΒΕΚΚΑ

("Εργον τοΰ Τιέπολο.

Παλαιάς Διαθήκης, καθ ήν ό ’Ιωσήφ, 
παιδίον, πωλείται άπό τούς άδελφούς του 
είς τούς Αιγυπτίους έμπορους.

9°ν) Έτέραν εικόνα παριστώσαν τήν 
σκηνήν, καθ’ήν ό ’Ιωσήφ καταλαβών έν τή 
αύλή τού Φαραώ τής Αίγύπτου άξιοζή- 
λευτον θέσιν έπαναβλέπει τόν γέροντα πα
τέρα του καί τούς άδελφούς του καί τήν 
στιγμήν καθ’ ήν έναγκαλίζεται τόν πατέρα 
του. 'Ωραιοτάτη είναι ή έκφρασις τών δύο 
μορφών, καί θαυμασία ή άπόδοσις τής 
συγκινήσεως, ήν δοκιμάζουσιν οι δύο άν
δρες, καταφαινομένη έκ τής στάσεώς των. 
'Η είκών αύτή, συμπλήρωμα τής προη- 
γουμένης, είναι καθαρωτέρα καί φωτεινο- 
τέρα άπό έκείνην.’Εκτός τούτου διωρθώθη 
καί άπό τόν διορθωτήν (τόν κ. Χατζόπου- 
λον) ένώ ή προηγούμενη εύρίσκεται άκόμη 
είς τήν οίκτράν κατάστασιν είς ήν εύρί- 
σκετο, όταν μετεκομίσθη είς τήν Πινακο
θήκην.

Καί ό κ. Βάλδμαν μετά τήν «εκδρομήν 
ταύτην είς τήν νότιον Ιταλίαν» έπιστρέ- 
φων είς Βενετίαν έξέθεσε τήν γένεσιν καί 
άνάπτυξιν τής νέας σχολής, τής τοπειο- 
γραφίας^ άπό τής έποχής τού Βερονέζε, 
δηλαδή τού ήμίσεως τού 16ου αίώνος, κατά 
τήν αύτήν περίοδον, καθ’ ήν τό είδος τούτο 

Πινακοθήκη ’Αθηνών)

ήρχισε άναπτυσσόμενον είς τάς χώρας τού 
Βορρά, τήν 'Ολλανδίαν ιδίως. Ό κ. Βάλδ
μαν εύρίσκει φυσικόν τό ότι έγεννήθη τό πρώ
τον έκεΐ τό είδος τούτο τής τέχνης. Ή 
Βενετία, πράγματι, άπό όλας τάς ίταλι- 
κάς πόλεις έχει τήν «γραφικωτέραν» τοπο
θεσίαν κατά τήν νεωτέραν τής λέξεως έν
νοιαν.’Έχει τοιαύτην άτμοσφαίραν,«ώστε 
προκαλεί αύτή αύτη τόν καλλιτέχνην νά 
τήν άπεικονίση. Ή πόλις αύτη, κτισμένη 
έντός τών ύδάτων, ή ομίχλη της καί ό 
ύγρός της άήρ παρέχουν τοιαύτην Φαντα
στικήν θέαν, όποιαν ούδέποτε θά δώσουν 
ή Φλωρεντία ή ή Ρώμη, μέ τήν καθαράν, 
τήν διαφανή άτμοσφαίράν των». Καί ό 
κ. Βάλδμαν έδωσε ποιητικήν περιγραφήν 
τής Βενετίας, τήν όποιαν ώνόμασε «τό 
Άαστερδαμ τού νότου». Είς τό ιδιόρ
ρυθμον τής Βενετίας άπέδωσε κατόπιν τήν 
γένεσιν νέου ιδιαιτέρου ό'λως είδους τής 
τέχνης : τής «αρχιτεκτονικής ζωγραφικής».

«Ή σχολή αύτη έφθασεν — έξηκολού- 
θησεν ό κ. Βάλδμαν — είς τόν κολοφώνα 
τής δόξης της κατά τόν 18OV αιώνα διά 
τών δύο μεγάλειτέρων καλλιτεχνών της : 
τού Μπελόττο, τού άποκληθέντος· Κανα- 
λέττο (διότι έζωγράφιζε διαρκώς κανάλια 
διώρυγας) καί τού Γκουάρδι. Η άποψις 
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την οποίαν σάς παρουσιάζω — καί έπα- 
ρουσίασε μίαν οθόνην άπεικονίζουσαν ένε- 
τικόν τοπεϊον — δέν άνήκει, .όπως φαί
νεται, είς διάσημον ζωγράφον, άλλ’ είναι 
μάλλον μία έκ τών πολυαρίθμων εκείνων 
όθονών, αϊτινες παρηχθησαν κατά την έπο
χήν έκείνην. Έν τούτοις η προκειμένη 
είκών δεικνύει χεϊρα ζωγράφου άληθώς 
γεννηθέντος διά τό έργον του. Μία γωνία 
προσόψεως Ρωμαϊκού ναού, μία μικρά 
πλατεία μέ έν έφιππον άγαλμα, ύπενθυμί- 
ζον κάπως είς την στάσιν του τό μνημεϊον 
τοΰ Μάρκου Αύρηλίου έν Ρώμη...» Καί ό 
κ. Βάλδμαν έξηκολούθησε διά μακρών την 
περιγραφήν της είκόνος τοΰ ανωνύμου 
ζωγράφου, μετά την οποίαν έπαρουσίασε:

11ον)Τόν θαυμάσιον πίνακα τοΰΤιέπολο, 
δύο περίπου μέτρων πλάτους, παριστώντα 
σκηνην της Παλαιάς Διαθήκης : «Έλεά- 
ζαρ καί Ρεβέκκα» είς την περιγραφήν τοΰ 
οποίου διέτριψεν έπί μακρόν «αί γραμμαί 
της είκόνος παίζουν καί ρέουν είς κυματί- 
ζοντα κινήματα καί χάνονται μέσα είς ένα 
ηρεμον σύνολον. ’Αλλά πάντα ταΰτα θά 
ησαν μηδέν άνευ της τόσου έπαγωγοΰ 
γλώσσης τών χρωμάτων. Ή είκών είναι 
ύπερβολικά άνοικτοΰ χρώματος, γεμάτη 
άπό φώς τοΰ ήλιου. Κάτω άπό ένα ήρε- 
μον ούρανόν καί μέσα είς έλαφράν καί δια
φανή άτμοσφαϊραν δυνατά τά πρόσωπα 
παρουσιάζονται, χωρίς ούδέ το έλάχιστον 
νά ταράξη τό σύνολον».

Τέλος ό κ. Βάλδμαν έπαρουσίασε μίαν 
μικράν εικόνα πλάτους 80 έκατοστομέτρων 
τοΰ αυτού ζωγράφου : τόν Χριστόν προ- 
σευχόμενον έν τη κήπω τής Γεθσημανή. 
Ο καλλιτέχνης τόν άπεικονίζει καθ’ ήν 

στιγμήν άγγελος έξ ούρανών τοΰ φέρει τό 
ποτήριον, τό όποιον προορίζει δι αύτόν 
ο Θεός. Αριστερά τοΰ Σωτήρος φαίνονται 
κοιμώμενοι οί μαθηταί του, δεξιά οί ’Ιου
δαίοι ετοιμαζόμενοι νά τόν συλλάβουν διά 
τών στρατιωτών των. Ή είκών ανάγεται, 
κατά τόν κ. Βάλδμαν είς τό 1750,παρήχθη 
δηλαδή είκοσι περίπου έτη μετά τήν προη- 
γουμένην, χρονολογουμένην άπό τοΰ 1730.

Μετά ταΰτα ό κ. Βάλδμαν έξηκολού- 
θησεν ώς εξής :

«Αί εικόνες, τάς όποιας εϊδομεν, άπο- 
τελοΰσιν έλάχιστον μόνον μέρος της έν 
Άθήναις ύφισταμένης συλλογής. Αύται 
άλλωστε είναι μόνον ίταλικαί εικόνες και 
ιδιαιτέρως ένετικαί. Ό θέλων νά λάβη 
ιδέαν τού συνόλου της Πινακοθήκης πρέπει 
νά λάβη ύπ’ όψιν του, οτι ύπάρχει σειρά 
όλη εικόνων Ρωμαϊκών η Βολωνιανών της 
έποχης τού Γκουερτσίνου, είς ήν πρέπει νά 
προσθέση λίαν ένδιαφέρον άντίγραφον ένός 
αριστουργήματος τού Κορρεγίου της αύτης 
έποχης.

Αί σχολαί τού Βορρά άντιπροσωπεύον- 
ται έξ ίσου έπαξίως ύπό τινων έκ τών 
ένδοξοτέρων ονομάτων των. Δύο όθόναι 
τού Ζορδάενς, τού μεγαλειτέρου τών μαθη
τών τού Ρούμπενς διαμφισβητουν την 
πρώτην θέσιν πρός μίαν εικόνα έκ της 
χειρός αυτού τού Βάν - Δύκ προερχομέ- 
νην. Ή είκών αύτη παριστά τόν ζωγρά
φον ζώων Φράντς Σνύδερς, φίλον τού με
γάλου καλλιτέχνου, έργον θαυμάσιον, άπο- 
πνέον την χάριν και την κομψότητα.

Η ολλανδική σχολή άντιπροσωπεύεται 
δι’ ένός αριστουργήματος τού διάσημου 
Ρουϊσδάελ.

Αί εικόνες τών Γάλλων ζωγράφων τού 
18ου αίώνος αποτελούν τό σπουδαιότερον 
μέρος της συλλογής. Ό Μπουσσέ, ό ζω
γράφος της χάριτος καί της χαράς, συνει- 
σέφερε μίαν σκηνήν της παιδικής ζωής: 
Δύο παιδία καθισμένα γύρω άπό ενα βα
ρέλι*  τό ενα άπ’ αύτά έχει σχεδόν άποκοι- 
μηθη, ενώ τό άλλο έξακολουθεί νά τό πει- 
ράζη. Μία Αφροδίτη τοΰ αύτοΰ καλλιτέ
χνου. Μία σπουδή γυμνού τοΰ Γκρέζ,σπά
νιάς τελειότητος καί μία θαυμασία παι
δική κεφαλή τοΰ Σαρδέν. Ή Πινακοθήκη 
κατέχει ακόμη όθόνας τοΰ Δεκάμπ καί 
τού Γκαβαρνύ, τού Δεβέρια καί τού Ερ
ρίκου Μοννιέ. Ή νεωτέρα σχολή άντιπρο- 
σωπεύεται άπό έν τοπεϊον τοΰ Φρέρ, μίαν 
άποψιν της Κωνσταντινουπόλεως καί πρό 
πάντων άπό τρεις θαυμασίας νεκράς φύσεις 
τοΰ μεγάλου φίλου τοΰ Έδουάρδου Μανέ. 
Έπίσης πρέπει νάναφέρώ ένα έργον του 

’ Αγγλου Γεωργίου Φρειδερίκου Ούώτς, καί 
μάλιστα ένα έκ τών καλλιτέρων του : την

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΥΠΟ ΤΙΕΠΟΑΟ 

(* Εργον πρωτότυπον. Πινακοθήκη ’Αθηνών).

προσωπογραφίαν τής Ελληνίδος δεσποινί- 
δος’Ιωνίδου.’Εν τή συλλογή’Αβέρωφ ύπάρ- 
χει άρκετός άριθμός ελληνικών έργων. Μία 
δωδεκάς πινάκων τοΰ Γκύζη, καί ή περίφη
μος «Παιδική συναυλία» τοΰ Ίακωβίδου.

Κατόπιν τούτων καί μετά τήν άνάγνω- 
σιν μέρους τοΰ καταλόγου δύναταί τις νά 
συμπεράνη, ότι ύφίσταται πράγματι έν 
Άθήναις συλλογή έργων τέχνης μεγάλης 
σπουδαιότητος. Πάς φιλότεχνος έχει πρό 
οφθαλμών έκτος τών θαυμάσιων έργων τής 
ελληνικής γλυπτικής μέγαν άριθμόν άθα- 
νάτων άριστουργημάτων πασών τών επο
χών καί τών χωρών άπό τής Αναγεννή
σεως καί έντεΰθεν’ τό τελευταϊον τοϋτο θά 
αύξήση έτι τήν δόξαν τής άπαραμίλλου 
ταύτης πόλεως.

’Ήδη παρατηρώ, ότι ή άπάντησις αύτη, 
τήν οποίαν προώριζα είς τόσας ερωτήσεις 
είναι μακροσκελής*  έν τούτοις, και'τοι μα
κροσκελής, ή έπιστολη αύτη δεν συνεπλη- 
ρώθη είσέτι, διότι λείπει τό σπουδαιότερον 
αύτής μέρος :Jto ύστερόγραφον.

Άλλά είς τοϋτο είμαι ήναγκασμένος νά 
σάς όαιλήσω ούχί περί εύχαρίστων πραγ
μάτων ή θαυμασμού πρός τό ώραίον, άλλά 
περί φόβων, τούς όποιους έχω, περί ύφι- 
σταμένων κινδύνων :

Ή ύπαρξις πάντων τών πινάκων τού
των σοβαρώς άπειλεϊται. Λείπει τό άσυ- 
λον, άνευ τοΰ όποιου, παραμένοντες έκεί, 
οπού σήμερον εύρίσκονται, θά καταστρα- 
φοΰν πρό τής παρελεύσεως εικοσαετίας. 
Εύρίσχ,ονται συγκεντρωμένοι έντός αιθου
σών τινων τοΰΠολυτεχνείου,τινές έξ αυτών, 
έκ τών συλλογών Ροδοκανάκη λ. χ. καί 
Άβέρωφ είναι άνηρτημένοι είς τούς τοίχους, 
άλλοι, ώς είπον έν άρχή τής διαλέξεώς 
μου. είναι στοιβαγμένοι οί μέν έπί τών δέ 
μέσα είς τά δωμάτια, ώς έμπορεύματα 
έντός καταστήματος. Οί περισσότεροι έξ 
αύτών εύρίσκονται είς κατάστασιν οίκτράν 
καί μέγας άριθμός των είναι ήδη κατα
δικασμένος είς τόν όλεθρον. Διότι αί αί
θουσα! τοΰ Πολυτεχνείου είναι έντελώς 
άκατάλληλοι διά Πινακοθήκην. Πρόκειται
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ΝΕΑΝΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΖ
(Έκ τής Πινακοθήκης τών ΆΦηνών)

περί αιθουσών ύψους τεραστίου μέ παρά
θυρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλα, αιθουσών, 
αίτινες δέν δύνανται νάερισθώσιν έπαρκώς 
καί εντός τών οποίων ή θερμοκρασία με
ταβάλλεται άπό ήμέρας είς ήμέραν. Οί 
μ,αρμάρινοι τοίχοι είναι ψυχροί, εκτός 
δέ τούτου όταν ό ήλιος, ό θερμός αθηναϊ
κός ήλιος, λάμπη, κατακαίει τά πάντα 
μέ τάς πυριφλεγείς άκτίνάς του και την 
ύπερβολικήν του θερμότητα.

Μετά τήν δύσιν τού ήλιου οί τοίχοι γί
νονται ■ άποτόμως ψυχροί ώς ό πάγος. 
Οίοσδήποτε επιμελής και διαρκής άερι— 
σμός είναι όλως άδύνατος και ή σκόνη 
είσε'ρχεται άπό όλας τάς ρωγμάς, χωρίς 
νά καθίσταται δυνατή ούδέ σκέψις κάν 
περί άπομακρύνσεώς της. At περιστάσεις 
αύται, αί τοσ.ούτον δυσμενείς, αί άπότομοι 
έναλλαγαίτής θερμοκρασίας, ή έλλειψις άέ- 
ρος καθαρού και συχνά άνανεουμένου, ή 
σκόνη τέλος,άγουσι τάς όθόνας πρός βεβαίαν 
καταστροφήν. Σχίζονται, σκάζουν ολίγον 
κατ’ ολίγον, και αύτό τό ύφασμα σκε
βρώνει ή ζαρώνει, τό βερνίκι σκάζει και 
μεγάλα τεμάχια χρώματος πίπτουν και 

τέλος αί εικόνες αύται παριστώσι τό θέαμα 
τής είκόνος τής ρωμαίας αύτοκρατείρας 
ύπό τού Τζελότη, τήν οποίαν σάς έπέ- 
δειξα και τήν όποιαν επιδεικνύω πάλιν :

Βλέπετε ένταύθα, ότι τό δεξιόν ήμισυ 
τής οθόνης είναι τό καλλίτερον διατηρού- 
μενον και άνανεωμένον (restaure), άνα- 
νεωμένον μάλιστα άνευ τής βοήθειας και 
τού ελάχιστου ξένου μίγματος’ άλλά τό 
έτερον ήμισυ τής είκόνος εύρίσκεται είς τήν 
αύτήν άθλίαν κατάστασιν είς ήν εύρίσκετο, 
όταν άνεκαλύφθη ή είκών. Έν τοιαύτη 
περιπτώσει δύναται τις νά εϊπη, οτι καθί
σταται δυνατή ή σωτηρία τού έργου. Άλλά 
ή διόρθωσις αύτη κατ’ ούδέν ώφελεί έάν 
οί πίνακες μείνουν έκεί, όπου εύρίσκονται 
σήμερον, και κατά τής προϊούσης κατα
στροφής των πάσα άνθρωπίνη προσπάθεια 
καθίσταται άνωφελής, άνίσχυρος...»

Και ό κ. Βάλδμαν, άφού άπένειμε τόν 
προσήκοντα ’έπαινον πρός τόν διορθωτήν 
(restaurateur) τών πινάκων κ. Χατζό- 
πουλον, οστις διά καταλλήλου και επι
μόνου έργασίας κατώρθωσε νά περισώση 
τινάς έξ αύτών έκ τής καταστροφής ύπέ- 
μνησεν, ότι τόν αύτόν κίνδυνον διατρέ
χουν και οί ήδη διορθωθέντες, έάν μή 
ληφθή φροντις περί αύτών, τού έργου τού 
κ. Χατζοπούλου άποβαίνοντος ματαίου 
και ομοιάζοντας πρός προσπάθειαν πληρώ
σεων τοΰ πίθου τών Δαναΐδων. «Εύρισκό- 
μεθα — είπεν ό κ. Βάλδμαν—πρό τού 
φοβερού γεγονότος τής έπαπειλουμένης 
πρό τής παρελεύσεως εικοσαετίας κατα
στροφής έργων τέχνης, άτινα, έκτός τής 
καλλιτεχνικής των άξίας, άντιπροσωπεύουν 
άξίαν πολλών εκατομμυρίων φράγκων».

Καί περαιτέρω, άφού έχαρακτήρισεν ώς 
λυπηρά τά γεγονότα, τά οποία άνέφερε, 
ειπεν, ότι ό άληθής τεχνοκρίτης πρέπει 
νά λέγη, ώς εύσυνείδητος ιατρός, τήν αλή
θειαν, χωρίς νά φοβήται μήπως δυσαρε- 
στήση διά τής ειλικρίνειας του τούς μέν ή 
τούς δέ. Έπί τοΰ προκειμένου τό φάρ- 
μακον «καταφαίνεται άφ’ έαυτοΰ, είπε, 
καί τό έμαντεύσατε’ πρός σωτηρίαν τών 
έν λόγφ πινάκων άπαιτείται ή άνέγερσις 
Πινακοθήκης, έντός τής οποίας νά έναπο- 

τεθώσι κατά τάς τελευταίας ύποδείξεις τής 
τέχνης». Ό κ. Βάλδμαν άνεγνώρισεν, ότι 
δέν είναι εύκολος «ή έπιχείρησις αύτη».έν 
Άθήναις λόγω τής ύπάρξεως τών άσπον- 
δοτέρων εχθρών τών πινακοθηκών, τών 
άποτόμων’έναλλαγών τής θερμοκρασίας καί 
τής σκόνης, ταΰτα όμως δέν πρέπει νά μάς

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

("Εργον τοϋ Ντρουαϊ(;) πρωτότυπον. Πινακο-θήκη ’Αθηνών)

έμποδίσουν άπό τοΰ νάνεγείρωμεν αύτήν, 
άκολουθοΰντες τό παράδειγμα πολλών 
χωρών, έν αις καί τής γείτονός μας Ιτα
λίας. Άνέπτυξεν ειτα, ότι καί δι’ άλλον 
λόγον έπιβάλλεται ή άνέγερσις τής Πινα
κοθήκης. Καί άνέφερε τόν Ίωνίδην γενι
κόν πρόξενον τής Ελλάδος έν Λονδίνω, 
φιλότεχνον καί μανιώδη συλλέκτην, κάτο

χον ώραιοτάτης συλλογής έργων*  τέχνης 
τού 19ου αίώνος, ιδία δέ τής σχολής τοΰ 
Μπαρμπιζόν. Ή συλλογή αύτη,περιλαμβά- 
νουσα πολλά άριστουργήματα τού Ρουσσώ 
καί τού Διάζ, τού Δυπρέ καί τού Τρογιόν, 
τού Ζάν Φρανσουά Μιλλέ καί τοΰ Κορό. 
τού Δεκάμπ καί τοΰ Δελακρουά καί αύτού 

τού Δεγάς καί άντιπροσωπεύουσα άξίαν 
δέκα εκατομμυρίων περίπου, έκληροδοτήθη 
ύπό τοΰ Ίωνίδου είς τό Αγγλικόν δημό
σιον. Άλλα οί ’Άγγλοι, οί όποιοι δέν 
ένόησαν μέχρι σήμερον τήν μεγάλην σπου- 
δαιότητα τής γαλλικής τέχνης, δέν έξέ- 
θηκαν τήν συλλογήν Ίωνίδου είς τήν εθνι
κήν αύτών Πινακοθήκην, άλλά είς τό
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μουσεϊον τών διακοσμητικών τεχνών τοΰ 
Σάουθ-Κένσιγκτων, μεταξύ διαφόρων αντι
κειμένων τέχνης, όπου, λόγω της μεγάλης 
έκτάσεως τοΰ μουσείου — πρός έπίσκεψιν 
τοΰ όποιου δέν αρκεί ούτε μία έβδομάς!— 
πολύ ολίγοι είναι οί έπισκέπται, οΐ όποιοι 
φθάνουν μέχρι της άπομεμακρυσμένης αι
θούσης, έν η άπετέθη αύτη. Πολύ σπανίως 
συναντά κάνεις επισκέπτην είς την αίθου
σαν έκείνην, ή οποία εύρίσκεται είς την 
άφανεστέραν γωνίαν τοΰ οικοδομήματος, 
και τήν κατάστασιν αύτήν ό κ. Βάλδμαν 
άπεκάλεσεν «αίσχος !»

Ό Ίωνίδης δέν έκληροδότησε τήν συλ
λογήν του ταύτην είς τήν Ελλάδα, διότι 
δέν ύπήρχε Πινακοθήκη : «έάν έγνώριζε—

προσέθεσεν ό κ. Βάλδμαν — ότι αί εικό
νες του θά εΰρισκον άσυλον άξιον αύτών, 
άναμφιβόλως ή συλλογή Ίωνίδου θάπετέ- 
λει τό έλκυστικώτερον τμήμα της ελληνι
κής Πινακοθήκης.

«*Ας  μή προσθέσωμεν τίποτε : τά γεγο
νότα όμιλοΰσιν άφ’ εαυτών και όμιλοΰσι 
καλλίτερον τών άνθρώπων.

»Καΐ ούτω, συγκεφαλαιών τά λεχθέντα, 
συμπεραίνω καί πάλιν, δτιή μέριμνατήςσυν- 
τηρήσεως έπιβάλλει τήν σύστασιν Πινακοθή
κης, καί έκφράζω τήν εύχήν καί τήν έλπίδα, 
ότι ή έγκαινίασις αύτής δέν θά βραδύνη νά 
γίνη ύπό τούς αίσιωτέρους οιωνούς».

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΑΛΔΜΑΝ
(Μεταφραστής, ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΡΒΑΣ)

Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

Είμαι * Αθηναίος . . .
Ή 9Ασάλευτη Ζωη*  (‘Εκατό φωνές, 88)

Έγώ Ά&ηναΐος; Δέ σας ξέρω. Ξένα, 
είδωλα ωραία πλαστικά!
Τά σύγνεφα μέ φέραν ίσκιο εμένα 
γιά νά μ αγκαλιαστούν τά ξωτικά.

4

Έγώ ’Αθηναίος; “Οχι. Κ’ εσείς, ξένα, 
τά ήλιογραμμένα δειλινά.
Σκύδισσας μάννας πεταμένη γέννα 
κι άπδ φυσήματα ήρδα βοριανά.

Κ’ εσύ, ορμή, ξένη, ποΰ μεδάς τή σάρκα 
και πού τή χαίρεσαι τρελλά!
Μιάς άμαρτίας άκάδαρτης ή βάρκα 
σέ φλεγέδοντες μέσα μέ κυλά.

Έ φωτιά μου γιομάτη ειν’ άπδ στάχτη 
και τή σκαλίζω άργά, βαριά.
Τοΰ σαρκικού μέσα μου κρύβω τδ άχτι 
και τής γυναίκας τήν άνημποριά.

Στδ Βράχο σας τί δέλω ; Και συντρίμμια, 
έφηβοι ωραίοι ιδεατοί, 
λάμπετε, σάν ολάκεροι. Και ή γύμνια 
μουσική στά κορμιά σας και άρετή.
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Κ’ εμέ κουρέλλια μέ κακοσκεπάζουν, 
ή στράτα αφώτιστη κακή, 
παλιούρια και σκυλιά τήν κομματιάζουν 
τήν πορφύρα μου τή λειτουργική.

Στής ’Αρμονίας τό βράχο τί γυρεύω, 
βραχνή παράταιρη φωνή;
Κληρονομιά προγονική λατρεύω 
μιά μαύρη Παναγιά βυζαντινή.

’Αγιογδύτες τήν κλέψαν. Πάνε, πάνε...
Σβύστε τοΰ λατρεμοϋ κεριά.
Πάρτε με, γύφτοι.—’Ακάθαρτε ζητιάνε, 
τό αίμα καϋάριο μέσα μας. Μακριά! —

Μέσα μου δλο μαραίνετ ένας κρίνος, 
λύκος ουρλιάζει νηστικός.
Στάϋηκ' εμπρός μου ό μέγας Φλωρεντινός, 
τών κολασμένων δ πνεματικός.

Μά σέ κάτι πού λάμπει σά διαμάντι 
κατάμακρο και μυστικό, 
ξανοίγω τούς άστρόκοσμους τοΰ Δάντη 
και τόν "Ολυμπο τόν ομηρικό.

Μέσ στούς βυθούς τής φλόγας και τής πίσσας, 
δροσιά, καί όλόρϋο μέ βαστα.
Δαιμονικά, τοΰ κάκου οί παιδεμοί σας. 
Διαμάντι, δλο στά μάτια μου μπροστά!

Μάης 1910
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
νπο ΧΑΝ PVN ΕΡ

ΜΙΑ βραδεία, πομπή έξετυλίχθη άπό 
τήν κατοικίαν τοΰ ξένου πρός τόν 
ναόν. Έπί κεφαλής έβάδιζεν ό 

εύεργέτης Συλοζών, στεφανωμένος μέ δά
φνην. Είς δύο γραμμάς παραλλήλους τόν 
ήκολούθουν οί ιερείς μ.’ επισημότητα- τά 
μαλλιά των ήσαν σηκωμένα έπάνω είς τό 
κεφάλι των μέ στενάς λωρίδας άπό λευκόν 
μαλλί, ένας μακρός καί κάτασπρος χιτών 
έκατέβαινεν έπάνω είς τό σώμά των,έφερον 
πορφυρά σανδάλια. Ήκολούθουν οι αύληταί. 
Καί έπί τέλους οί μύσται, κατά τάξιν ήλι- 
κίας.'Υπό τήν οδηγίαν τοϋ ίεροκήρυκος, ό 
όποιος άγέρωχος μέ κυανοΰν καί χρυσο- 
στόλιστον χιτώνα, έκρατοΰσε μέ εύλάβειαν 
είς τά χέρια του ένα μικρόν κιβώτιον 
κλειστόν, οί τριάντα ναΰται ή έπιβάται 
έπροχώρουν είς μίαν μόνην γραμμήν, άνυ- 
πόδητοι καί μέ λευκά ένδύματα. Είς τό 
μέτωπον έφορουσαν τό έπίχρυσον έλασμα.

Μπροστά είς τήν κλειστήν πύλην τοϋ 
ναοϋ τούς έπερίμεναν ό Χόης καί ό Ύδρα- 
νός. Ό τελευταίος έκρατοΰσεν είς τό χέρι 
ένα κλαδί δάφνης καί μπρςστά είς τά 
πόδια του εύρίσκετο μία στρογγυλή εύρύ- 
χωρος δεξαμενή γεμάτη άπό νερό, ποΰ 
έχρησίμευε διά τούς έξαγνισμούς. Καθένας 
έσταματοΰσε μπροστά είς τόν Χόην καί μέ 
χαμηλήν φωνήν,ώμολόγει τά άμαρτήματά 
του. Ό Χόης, άφοΰ ήκουε, διεκήρυσσεν :

— Ό άνθρωπος αύτός είναι ένοχος, 
άλλά δέν διέπραξε κανένα άσυγχώρητον 
έγκλημα- τό νερό άς τόν καθαρίση.

Μέ τό βρεγμένο κλαδί του ό Γδρα- 
νός έρράντιζε τόν μύστην καί έπρόφερε τήν 
εξής έπίκλησιν :

— Νάμα καθαρισμένον άπό τήν εύμέ- 
νειαν τών θεών καί τήν ίσχύν τών λέξεων, 
καθάρισε αύτόν τόν άνθρωπον.

“Οταν έρραντίσθησαν όλοι, ό ίεροκήρυξ 
έκρουσε τάς πύλας τοϋ ναοΰ. Αί πύλαι 
ήνοίχθησαν καί έφάνη ό ιεροφάντης μεγα 

λόσωμος γέρων, στηριζόμενος έπάνω είς 
τόν δαδούχον. Καί οί δύο ήσαν έστεμμένοι 
καί ένδεδυμένοι μέ τήν μακράν τήβενον.

Ό ιεροφάντης λοιπόν είπεν αύτά τά 
τυπικά λόγια :

— Διατί άνοιξαν τόν ναόν ;
Κάνεις δέν άπεκρίθη.
Μετά μίαν στιγμήν ό δαδούχος ήρώτησε:
— Δέν ήκούσατε τά λόγια τοΰ εύνοου- 

μένου τών θεών ; Άποκριθήτε : Διατί 
άνοιξαν τάς πύλας τοΰ ναοΰ ;

Κάμμία άπάντησις.
Τότε ό ιεροφάντης είπε:
— Αί πύλαι ήνοίχθησαν κατά λάθος. 

Νά τάς ξανακλείσουν.
Άλλά είς εν σημεϊον τοΰ ίεροκήρυκος, 

ιερείς καί μύσται έγονυπέτησαν καϊ πρόςτούς 
δύο άνθρώπους, ποΰ έστέκοντο ύπερήφανα, 
τά χέρια δλων άπλώθησαν ικετευτικά.

Έν τούτοις ό ίεροκήρυξ ίκέτευσε :
— Ώ διδάσκαλε τών ιερών έπιστημών, 

περίμενε. Θά έγχειρίσω είς αύτούς τούς 
βωβούς τό βιβλίον ποΰ θά λύση ολίγον 
τήν γλώσσάν των, ολίγον, άρκετά διά νά 
ψιθυρίσουν τήν άρχήν μιάς άπαντήσεως.

Άνοίγων τό κιβώτιον, πού έκρατοΰσεν 
είς τά χέρια του, έβγαλεν ένα μικρόν βι- 
βλίον, τό άνοιξε καί τό έπαρουσίασεν είς 
τόν Συλοζώνα μέ τάς εξής λέξεις :

— Ώ σύ, όλιγώτερον τυφλέ, άπό αύτούς 
τούς άνθρώπους, κύτταξε διά νά γίνης ό 
όλιγώτερον βωβός, καί θά είπής τά λόγια, 
πού δέν γνωρίζουν νά διαβάσουν μέσα 
είς τήν άπληστον καί σκοτεινήν καρδιάν 
των. Άποκρίσου, διατι ήνοίχθησαν αί πύ
λαι τοΰ ναοΰ ;

Ό Συλοζών έδιάβασε μ.έ δυνατήν φωνήν:
— Έκτυπήσαμεν καί μάς άνοιξαν.
— Διατί έκτυπήσατε : ήρώτησεν ό ιε

ροφάντης
Καί ό Συλοζών, όδηγούμ-ενος άπό τό 

βιβλίον :
2
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— Εϊμεθα τυφλοί καί θέλομεν νά ίδοΰμε. 
Εϊμ,εθα κωφοί καί θέλομεν νάκούσωμεν,

— Εισθε βωβοί; ήρώτησεν ό μέγας 
ΐερεύς.

— Εϊμεθα βωβοί, άφοΰ δέν ήξεύρομεν 
τά λόγια.

— Όταν μάθετε, θά μείνετε βωβοί ;
— Θά μείνωμεν βωβοί άπό άγάπην 

καί άπό σεβασμόν.
— Διατί άλλο θά μείνετε άκόμ.η βωβοί;
— Θά ύπάρχουν με'σα μας λόγια πολύ 

μεγάλα διά τό στόμα μας.
— Είς τί ύπόσχεσθε νά μη ομιλήσετε ;
— Είς τό όνομα όλων τών θεών, ποΰ 

γνωρίζομεν, ύποσχόμεθα νά μή όμιλήσω- 
μεν. Είς τό όνομα τών ιερών Κάβειρων *,  
ποΰ ποθοΰμεν νά γνωρίσωμεν, ύποσχόμεθα 
νά μή όμιλήσωμεν.

— Καί άν εύρεθή μεταξύ σας κάνεις 
επίορκος ;

— Οι Κάβειροι νά τοΰ ξηράνουν τήν 
γλώσσαν με'σα είς τό στόμα !

— Καί άν οί Κάβειροι άπαξιώσουν νά 
τοΰ ξηράνουν τήν γλώσσαν με'σα είς τό 
στόμα, καί άν όμιλήση ;

— Άς θανατωθή ό επίορκος άπό τούς 
προδοθε'ντας άδελφούς του.

Ό ιεροφάντης άπηυθύνθη είς τόν ιερο
κήρυκα :

— Είναι καθαροί αυτοί οί άνθρωποι ;
Ό Ύδρανός διεβαίωσε :
— Μέ τό νερό, έπάνω είς τό όποιον ό 

ιεροφάντης, άντιπρόσωπος τών θεών έπρό- 
φερε τά δυνατά λόγια καί έκαμε τάποτε- 
λεσματικά σημεία, έκαθάρισα τούς άνθρώ- 
πους αύτούς. Μέ τό νερό, με'σα είς τό 
οποίον ο ιεροφάντης, άντιπρόσωπος τών 
Θεών, έβύθισε τόν καπνίζοντα δαυλόν, 
έκαθάρισε τούς ανθρώπους αύτούς.

Ό ΐεροκήρυξ έπανέλαβε τήν άπάντησιν 
αύτήν. Άλλ’ ό ιεροφάντης, ό όποιος τήν 
ήκουσε, διεκήρυξε μ.έ αύστηράν φωνήν :

1 Κάβειροι = ίαίμονες, υιοί τοΰ Ηφαίστου, 
τιμώμενοι ΰπό τών Πελασγών έν Δήμνφ και Σα
μοθράκη διά μυστηριωδών τινων τελετών. Κατά 
τόν Ησύχιον Κάβειροι είναι οί Καρκίνοι (κοινώς 
καβούρια) τιμώμενοι ώς θεοί είς τήν Λήμνον (κα
λούμενοι καί "Ηφαίστου παίδες, διά τό βάδισμά 
των) Σημ. Μεταφραστοδ.

— Οί άνθρωποι αύτοί δέν είναι άρκετά 
καθαροί διά τούς Κάβειρους. Νάξανακλεί- 
σουν τάς πύλας τοΰ ναοΰ.

— ΤΩ διδάσκαλε τών ιερών επιστημών, 
ίκέτευσεν ό ΐεροκήρυξ, λυπήσου αύτούς 
τούς άνθρώπους. Θά τούς καθαρίσουν μέ 
τόν κεραυνόλιθον. Διάταξε λοιπόν νά μεί
νουν αί πύλαι άνοικταί προ τών βημάτων 
των καί πρό τών επιθυμιών των.

— Αί πύλαι θάνοίξουν δταν θά χρούσουν 
διά καθαρούς άνθρώπους.

-- Έχεις άλλας διαταγάς νά δώσης, 
ώ διδάσκαλε τών επιστημών καί τής είμαρ- 
με'νης ;

— Οί πρώτοι άς γίνουν έσχατοι καί οί 
έ'σχατοι πρώτοι.

Αί πύλαι τοΰ ναοΰ έκλεισαν θορυβωδώς, 
εχθρικά. Κατόπιν, προηγουμε'νου, κατά 
τήν διαταγήν τοΰ ίεροφάντου, τοΰ νεωτέ- 
ρου, καθείς έπέρασεν έκ νέου έμπρός άπό 
τόν Ύδρανόν. Μέ τόν κεραυνόλιθον ό ίε- 
ρεύς ήγγιζεν ώραν πολλήν τά δύο βλέφαρα. 
Έν τούτοις, είς ρυθμόν προκλήσεως, ό 
ΐεροκήρυξ καί ό χορός άντήλλασσαν τά 
εξής άντίφωνα :

— Πέτρα, ποΰ είσαι φωτιά,
Καθάρισε άπό κάθε ρύπον τά μάτια 

τοΰ μύστου Πυθαγόρα.
— Πέτρα, ποΰ είσαι πνεΰμα,
Καθάρισε άπό κάθε ρύπον τά μάτια τοΰ 

μύστου Πυθαγόρα.
— Πέτρα, δώρον τοΰ ούρανοΰ,
Καθάρισε άπό κάθε ρύπον τά μάτια τοΰ 

μύστου Πυθαγόρα.
Ή αύτή τελετή έπανελαμβάνετο διά τά 

αύτιά, διά τό άνοιγμα τών ρωθώνων, διά 
τά χείλη, διά τά χέρια καί διά τά πόδια.

Καί έπανήρχιζον τά αύτά διά κάθε ένα 
έκ τών μυστών.

"Οταν οί τριάντα έθίχθησαν .μέ τόν 
κεραυνόλιθον, ό ΐεροκήρυξ ήλθε κι’ έξανα- 
κτύπησε τάς πύλας τοΰ ναοΰ, αί όποίαι 
ήνοιξαν πάλιν.

Ό ιεροφάντης ή ρώτησε :
— Διατί άνοιξαν τάς πύλας τοΰ ναοΰ ;
Καί διημείφθη ό αύτός βραδύς διά

λογος, δπως τρεις ώρας προτήτερα. Έπί 
τέλους ό ΐεροκήρυξ διεβεβαίωσεν, δτι οί 

άνθρωποι αύτοί είχον καθαρισθή άπό τό 
νερό καί άπό τό πνεΰμα.

Τότε ό ιεροφάντης ήρώτησε:
— Διατί αύτοί οί άνθρωποι φοροΰν τό 

λευκόν ένδυμα εκείνων, ποΰ γνωρίζουν ; 
Ή, έάν γνωρίζουν, τί μέ θέλουν ;

— Μήν οργίζεσαι, ώ διδάσκαλε τών 
έμπνευσμένων έπιστημών. Οί άνθρωποι 
αύτοί θά ξαναφορέσουν τόν χιτώνα, ποΰ 
άρμόζει είς τήν άγνοιάν των.

Τριάντα μαΰρα πρόβατα ώδηγήθησαν 
άπό τριάντα νεωκόρους. Μπροστά είς κάθε 
μύστην ό έπιβωμίων έτοποθέτησεν έ'να μι
κρόν φορητόν βωμόν. Κατόπιν, τριάντα 
ιερείς, τήν ίδιαν στιγμήν, έσφαξαν τά 
τριάντα θύματα. Μένα ταχύ κίνημα τά 
έγδαραν. Οί μύσται, είς διαταγήν τοΰ 
ιεροκήρυκας, έβγαλαν τά ένδύματά των. 
Καί τούς έκάλυψαν μέ τήν ζωντανήν 
άκόμη θερμότητα τής μαύρης δοράς.

Ό ιεροφάντης είπε :
— Ό άμαθής, ποΰ φέρει ένδύματα 

άνθρώπου, είναι άπατεών καί μπροστά είς 
αύτόν αί πύλαι τοΰ ναοΰ θά μείνουν κλει- 
σταί. Άφοΰ αύτοί οί άμαθεΐς είναι ειλι
κρινείς, άς είσέλθουν είς τόν ναόν.

Καί ό δαδοΰχος :
— Ό άμαθής, πού περιβάλλεται τό 

δέρμα ενός ζφου, αρχίζει νά γνωρίζη τόν 
εαυτόν του. Άφοΰ αύτοί οί άμαθεΐς, χα
μένοι είς τάρχικά σκότη, έχουν τήν δύ- 
ναμιν νά ύψώσουν τά βλέφαρά των καί 
τήν θέλησιν νάνοίξουν διάπλατα τά βλέ
φαρά των, άς είσέλθουν είς τό φώς.

"Ιερείς καί μύσται είσέδυσαν- είς τόν 
ναόν, τόν όποιον έφώτιζαν αναρίθμητοι 
πυρσοί. Άλλά άφοΰ αί πύλαι έκλεισαν 
όπίσω των μέ θόρυβον, δλα τά φώτα μ.αζύ 
έσβυσαν καί έγινε νύκτα τόσον αίφνιδίως, 
ποΰ ήσθάνθησαν δλοι κάποιαν συγκίνησιν...

. . . "Ηκουαν τήν φωνήν τοΰ ίεροφάν
του καί τοΰ δαδούχου, πού ήρχοντο παρά
ξενα, άπό άπόστασιν."Εψαλλαν έ’ναύμ.νον, 
τοΰ όποιου τά λόγια πολύ συχνά δέν είχαν 
κάμμίαν έννοιαν. Ακίνητοι, κατεχόμενοι 
άπό ένα άργον φόβον,οί μύσται έπερίμεναν.

Όταν ό ύμνος έπαυσεν, ή κοντινή φωνή 
τοΰ ιεροκήρυκος ήρώτησε :
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— Πού είσθε ;
Ό Ύδρανός άπεκρίθη :
— Εϊμεθα είς τά σκότη τοΰ προθα- 

λάμου.
— Ποιοι εισθε ;
— Εϊμεθα έκεϊνοι, πού δέν έγεννήθησαν.
— Πού θέλετε νά πάτε ;
— Θέλομ-εν νάνεβοΰμεν είς τό φώς.
— Τί θέλετε νά γίνετε ;
— Θέλομεν νά γίνωμεν έκεϊνοι, πού 

είναι. . .
Απότομα μακρυνή :
— Ελάτε, έλάτε λοιπόν, έφώναξεν ή 

φωνή τοΰ ιεροκήρυκος.
Διηυθύνθησαν ψηλαφητά πρός τήν φω

νήν, ή όποια έξηκολούθει νά φωνάζη και 
νάπομακρύνεται.

— Άπ’ έδώ, άπ’ έδώ, έφώναζεν ή 
φωνή.

Κάτω άπό τά βήμ-ατά των οί μύσται, 
ψηλαφώντες, ήσθάνθησαν τό έδαφος νά 
ύποχωρή. Έπεσαν ό ένας έπάνω είς τόν 
άλλον. Δέν είχαν πάθει τίποτε. Άλλ’ έμει
ναν άκίνητοι, τρομαγμένοι. Τώρα κάτω 
άπό τά σώματά των ήσθάνοντο, δτι τό 
έδαφος έγλυστροΰσε, δτι τούς μετέφερε, 
ποΰ ; .. .

— Μή κινήσθε ! συνίστα ή μακρυνη 
φωνή. Άς άφεθοΰν οί άμαθεΐς νά μετα- 
φερθοΰν, χωρίς νά θορυβηθούν διόλου, άπό 
τούς θεούς καί άπό τήν άρμονικήν κίνη- 
σιν, τήν όποιαν οί θεοί δίδουν είς τά πράγ
ματα. Μή κινήσθε μ.έσα είς τό σκότος. . . 
Άλλά, είπήτε μου, είπήτε μου, είπήτε 
μου ποιοι είσθε ;

Ό Ύδρανός άπεκρίθη :
— Εϊμεθα τό μέταλλον, πού σχηματί

ζεται είς τά βάθη τής γής.
— Τί εισθε άκόμη ;
— Εϊμεθα ό σπόρος μέσα είς τό έδαφος.
— Τί εισθε άκόμη ;
— Εϊμεθα τό παιδί είς τήν κοιλίαν τής 

μητέρας του.
Τότε μέ κύρος και μέ δύναμιν, ποΰ 

ηύξανεν είς κάθε διαταγήν, ή φωνή, ποΰ 
έπλησίαζε κάθε φοράν έπανέλαβε :

— Γενήτε τό μέταλλον τό άπελευθε- 
ρωμένον, ποΰ άνεβαίνει πρός τήν ήμε'ραν...
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Γενήτε ό σπόρος, τού οποίου ή προσπά
θεια τρύπα τό έδαφος... Γενητε τό παιδί, 
πού βγαίνει είς τό φώς.

Ωσάν νάνάφθηκεν άπό την τελευ- 
ταίαν αυτήν λέξιν τό φώς έξέσπασεν από
τομον, πολλαπλοΰν, εκτυφλωτικόν. Μετά 
τό πρώτον θάμβωμα, οί μύσται είδον, ότι 
εύρίσκοντο είς ενα εύρύχωρον ύπόγειον, 
μόνοι μέ τόν ιεροκήρυκα καί τόν Ύδρανόν. 
Άλλά, μπροστά εις τά μάτια των, ποΰ 
ίσως ήπατώντο, τό βάθος τοΰ ύπογείου 
παρημέριζεν αργά - άργά, παραπέτασμα 
άπό σκότος, ποΰ γλυστρα δεξιά καί άρι- 
στερά, επάνω καί κάτω. Έντός ολίγου 
άνεγνώρισαν επάνω είς ενα είδος ύψηλοΰ 
άναβάθρου τόν ιεροφάντην καί τόν δαδού
χον. Μπροστά είς τόν τελευταϊον ύπήρχεν 
ενα κάνιστρον άπό κάθε πλευράν τοΰ κα
νίστρου ενα χονδροειδές άγαλμα.

Έμοίρασαν είς κάθε μύστην ενα μικρόν 
κύλινδρον παπύρου, ό όποιος τοΰ έπέτρεπε 
νά παρακολουθή μερικάς λεπτομέρειας της 
τελετής καί νά λάβη μέρος είς αύτήν μέ 
τάντίφωνά του. Κατόπιν, επάνω είς δύο 
στήλας, τάς οποίας έφεραν ό ίεροκήρυξ καί 
ό Ύδρανός, ήλθαν έως είς τήν βάσιν τοΰ 
εκτεταμένου βωμοΰ, όπου ύψώνοντο οί 
θεοί, τό μυστηριώδες κάνιστρον, ό ιερο
φάντης καί ό δαδοΰχος. "Ολοι μαζύ ύπε- 
κλίθησαν μπροστά είς τόν ιεροφάντην, ό

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ*

* Δίδομεν μικρόν Απόσπασμα τοΰ έργου αΰτοΰ, τό 
όποϊον εΐνε ύπό τά πιεστήρια. Πρόκειται περί συγγρα
φής σπανιωτάτης διά τήν έλληνικήν βιβλιογραφίαν. Ό 
συγγραφευς άνά παν έτος ταξειδευει πρός τάς χώρας 
έκείνας και μάς δίδει πλήρη τήν εΙκόνα των, όχι άφή- 
γησιν Απλώς πανοραματικήν τοποθεσιών, ήθών, έθί- 
μων, Αλλά μίαν βαθυτέραν έπισκόπησιν τής δλης πνευ
ματικής ζωής τών τόσφ προηγμένων είς πολιτισμόν 
σκανδιναβικών χωρών.

KIEACN - ΚΟΡΣΕΡΗ

(Αί πρώται

Τ
Ο μέρος έξ ού άφωρμήθην όπως με
ταβώ είς Δανίαν,ήτο τό Κίελον ό μέ- 
γας πολεμικός ούτος λιμήν τής Γερ

μανίας. Έκ Κιέλου έπεβιβάσθην τοΰ άτμο- 

όποιος κατείχε τήν δεξιάν άκραν αύτοΰ τοΰ 
είδους της σκηνής. Καί, άπευθυνόμενος 
πρός αύτόν, ό ίεροκήρυξ ήρχισε μέ δυνατήν 
φωνήν :

— *Ω  Δημιουργέ !
Ό Ύδρανός έξηκολούθησε :
— Σύ,πού έδημιούργησες τά σώματα...
Κατά τήν οδηγίαν τοΰ μικρού βιβλίου, 

οί τριάντα άπετελείωσαν τήν έπίκλησιν :
— Δημιούργησε τήν ψυχήν μας, ώ 

Δημιουργέ.
Ό δημιουργός όμως, εκπροσωπούμενος 

άπό τόν ιεροφάντην, δέν έπρόφερεν ούτε 
λέξιν καί δέν έκαμεν ούτε νεΰμα.

Τότε, μέ σκυμμένον τό κεφάλι, μέ τα
πεινόν βάδισμα, διηυθύνθησαν όλοι πρός 
τόν δαδούχον, ό όποιος έστέκετο είς τό 
μέσον τοΰ βωμοΰ.

Ό ίεροκήρυξ είπε :
— Ώ "Ηλιε. . .
Καί ό Ύδρανός :
— ; Σύ, πού χύνεις τό φώς πρός τά 

μάτια μαςτάνοικτά, πρός τά κλειστά μά
τια, πρός τά όντα χωρίς μάτια. . .

— Φώτισε τά μάτια μας, φώτισε τά 
μάτια μας! ίκέτευσαν οί μύσται.

Άλλά ό ήλιος,εκπροσωπούμενος άπό τόν 
δαδούχον, έμεινεν άκίνητος καί σιωπηλός.
('Έπεται τό τέλος)

(Μεταφραστής, ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΡΒΑΣ)

Εντυπώσεις)

πλοίου «Κίΐ» τοΰ έξυπηρετοΰντος τήν με
ταξύ τοΰ Κιέλου καί τής έπί τής νήσου Σέ- 
λανδ κείμενης Δανικής πόλεως Κορσέρης 
συγκοινωνίαν. Ή έκ τοΰ λιμένος τοΰ Κιέλου 
έξοδος, προσφέρει είς ήμάς ώραίον θέαμα’ 
πρός τά άριστερά κείται τό χωρίον Χολ- 
τενάου, όπου άρχίζει ή μεγάλη διώρυξ ή 
έγκαινιασθεϊσα τό 1895 ένοΰσα τήν Βαλ
τικήν μετά τής Βορείου θαλάσσης. Ό 
πλοΰς γίνεται ύπό τήν διαρκή σχεδόν φρού-

\ ινίς έκ τών περιχώρων τής Κοπενάγης

ρησιν τών άκτών, πρό πάντων δέ είς τό 
Λάνγγελανδ Βέλτ. Διερχόμεθα τόν μικρόν 
Βέλτ. κατόπιν τό στενόν τό μεταξύ τών 
νήσων Λάγγελανδ καί Φιονίας, παρέχον 
γραφικώτατον θέαμα μέ τά έπ’ αύτών 
μικρά χωρία, μέ τάς έντός καταφύτων λει
μώνων εύρισκομένας μικράς λεύκάς οικίας 
καί μέ τά έπί τής παραλίας ιδιόρρυθμα 
πλοιάρια τών άλιέων.Διερχόμεθα τόν πορθ
μόν τούτον διευθυνόμενοι διά μέσου τοΰ 
μεγάλου Βέλτ πρός τήν μεγάλην νήσον τής 
Δανίας Σέλανδ, όπου ή πολίχνη Κορσέρη.

Τό πλοϊον ήμών όλονέν προχωρεί άνά 
τά σήμερον μέν γαλήνια καί ήρεμα τής 
Βαλτικής ύδατα, ταραχώδη όμως καί 
θυελλώδη κατά τον χειμώνα καί πολυκύ
μαντα. Έπί τοΰ καταστρώματος τοΰ 
πλοίου εύρισκόμενοι, προσπαθοΰμεν νά άνα- 
καλύψωμεν τά παράλια τής νήσου, έχον- 
τες έστραμμένα άλλοι τά βλέμματα καί 
άλλοι τά τηλεσκόπια πρός τήν διεύθυνσιν 

τοΰ πλοίου. Δέν παρήλθε καί πολλή ώρα 
οπότε άποψις γραφικωτάτη έκτυλίσσεται 
ενώπιον ήμών. Κατά μήκος τής παραλίας 
εύρίσκονται ιδιόρρυθμοι άγροτικαί οίκίαι 
καί άνεμόμυλοι έντός καταφύτων λειμώ
νων καί ποικίλων άληθώς τοπίων.

Πλησιάζομεν πρός τόν λιμένα, όπου είς 
τό άκρον τής προβλήτας εινε τοποθετημέ- 
ναι σειρήνες, αίτινες έν καιρώ ομίχλης 
βοώσι δαιμανιωδώς, οπωα άκούωσιν οί 
ναυτιλλόμενοι καί άποφεύγωσιν τήν προ- 
σάραξιν έπ’ αύτής οδηγούμενοι άσφαλώς 
είς τόν λιμένα. Άποβιβαζόμεθα τοΰ πλοίου 
καί πατώμεν έπί τοΰ Δανικού εδάφους καί 
δή έπί τής νήσου Σέλανδ, όπου ή πρω
τεύουσα τής Δανίας Κοπενάγη. Απερί
γραπτος εύχαρίστησις μέ καταλαμβάνει 
βλέποντα τήν χώραν ήν έφανταζόμην καί 
έπί τής όποιας ήδη εύρίσκομαι. Ενταύθα 
λαμβάνει χώραν τελωνειακή έπιθεώρησις 
άνετώτατα παρά τών Δανικών άρχών. 
Φθάνομεν είς τόν πλησίον κομψότατον 
σταθμόν, έπιβιβαζόμεθα τής αμαξοστοι
χίας μας, ήτις εκκινεί διά τήν πρωτεύου
σαν Κοπενάγην.

Έκ τού έξώστου τοΰ βαγονιού μου
παρακολουθώ τό μαγευτικόν θέαμα τής 
παρελάσεως. Τί παράδοξα, τί άπρόοπτα, 
τί έξόχως ζωγραφιστά πού βλέπει τις έκεϊ! 
Παντού λειμώνες μέ τά γελαστά χωρίδια 
είς τά όποϊα θά έπεθύμη τις νά σταματήση
καί τά όποϊα θαρρείς πώς είναι καμωμένα 
διά τήν τέρψιν τών οφθαλμών. Ή άμαζο- 
στοιχία μας διασχίζει άστραπιαίως τά 
τοπία ταΰτα, όπως τά διαδεχθώσιν άλλαι 
ώραιότεραι εικόνες, αίτινες παρουσιάζονται
έμπροσθεν ήμών, γραφικώτατοι άνεμόμυ- 
λοι πλησίον ποταμίσκων, διεσπαρμέναι έπί 
τών λειμώνων άγέλαι άγελάδων, κομψαί 
άγροτικαί οίκίαι κατάλευκοι καί ιδιόρρυθ
μοι μέ τούς κατοικοΰντας έν αύταϊς καί 
φέροντας τήν χαρακτηριστικήν ενδυμασίαν 
τοΰ τόπου των. Τό θέαμα είνε άπείρως 
φανταστικόν καί άλησμόνητον.

I. ΘΕΟΧΑΡΗΣ



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 3

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

ΦΑΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑ - ΚΑΡΑΒΙΑ

πώς ενα νέο κορίτσι, μιά Έλλη- 
νοπούλα, θά πήγαινε μόνη στή 
Γερμανία σάν νά ειτανε προωρι- 
σμένο γιά τήν καταστροφή !

Η άρνησις αύτή άπό τήν 
πρόληψι τών δικών της τήν 
έκαμε ν άσθενήση ώς ποΰ κα
τώρθωσε νά τούς πείση, ότι ή 
μόνη θεραπεία γιά τήν κατά- 
στασί της είτανε νά πάη στό 
Μόναχο νά σπουδάση.

Έτσι ένα πρωί εύρέθηκε μόνη 
στή Βαυαρική πρωτεύουσα μέ 
μιά σύστασι στον Ίακωβίδη, 
νικήτρια μιας έπαναστατημένης 
ζωής όπου θά τής είτανε άχρηστη 
χωρίς τό προορισμό της και χω
ρίς τόν άνεκπλήρωτο πόθο της 
νά γίνη ζωγράφος.

Έπειτα άπό τήν άνυπότα- 
κτην αύτή ζωή γιά μιά ιδέα 
ύψηλότερη άπό τής γύρω της 
άνθρώπινες αδυναμίες τήν βλέπω 
δειλά-δειλά νά ξεπροβάλλη μέσχ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΥΠΟ ΘΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΑ - ΚΑΡΑΒΙΑ

ΣΑΝ άπό κάποια μακρυσμένη ζωη μου 
φαίνεται ή άνάμνησις τοΰ τόπου ποΰ 
γεννήθηκε η Θάλεια Φλωρά-Καραβία.

Κατάγεται άπό τη πολυστε'ναχτη Μα
κεδονία, της Σέρραις οπού ενωρίς διακρί- 
νεται τό τάλαντο ποΰ άργότερα θά ςετυ- 
λιχθή σέ μιά τέχνη αισθηματική, άλλά 
χωρίς κανένα σημάδι φανταχτερό και χω
ρίς καμμιά έπιτήδευσι. Γίνεται ύπότροφος 
τοΰ άείμνηστου Κ. Ζάππα στό Παρθενα
γωγείο στήν Κωνσταντινούπολι και βλέπει 
κάνεις εύθύς έξ άρχής νά έκδηλώνη στά τε
τράδιά της τήν κλίσιτηςγιά τή ζωγραφική 
ζωγραφίζοντας τούς δασκάλους της και τής 

συμμαθήτριές της. Άφςΰ, έτέλειωσε τάς 
σπουδάς της διορίζεται στήν Άνδριανού- 
πολι μέ τόν κρυφό πόθο πώς μιά μέρα θά 
κατορθώση τό μεγάλο της όνειρο νά σπου- 
δάση τή ζωγραφική στή Γερμανία κοντά 
στους πιο μεγάλους δασκάλους τής τέχνης.

Ό πόθος της αύτός ό κρυφός άργουσε 
νά πραγματοποιηθή, και πότε στενάζον
τας, πότε παρακαλώντας, και πότε μέ 
άπειλές πώς θά πεθάνη ζητοΰσε νά πείση 
τούς δικούς της, ότι ή μόνη της επιθυμία 
είνε νά γίνη ζωγράφος. Άλλά ούτε αί άπει- 
λαί της, ούτε αί παρακλήσεις μπόρεσαν 
ν’ άλλάξουν τήν γνώμη τών δικών της,

είς τόν καλλιτεχνικό κόσμο τοΰ

ΒΡΑΔΥΝΟ ΥΠΟ ΘΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΑ - ΚΑΡΑΒΙΑ

Μονάχου καί τόσο ώρα 
τόσο αρμονικά καί 
μιά τέτοια ειλικρίνεια 
δέχθηκε στό πρόχειρο έ 
γαστήριό της ποΰ άκό 
μοΰ μένει άλησμόνητη 
έντύπωσις ποΰ μοΰ έκα 
ή βαθειά άρμονία ί 
τέχνης της.

Στό Μόναχο, γιά 
μιλήση κανείς πώς έμε 
ανεπηρέαστη άπό κδ 
άρρώστεια ποΰ είχε κ 
ταλάβει τότε ολη 
γερμανική τέχνη, ή θ 
λεία Φλώρα - Καραβ 
ένω έμαθήτευε στον I 
κωβίδη, αίστάνθηκε έν 
ρίτατα, οτι ένας έπρι 
νά εινε καί οδηγός : 
φίλος καί διδάσκαλος
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ΛΙΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΘΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΑ - ΚΑΡΑΒΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΠΟ ΘΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΑ - ΚΑΡ/!

την ώραία καλλιτεχνική ψυχή της, και 
αύτός εΐτανε ό μεγάλος Γύζης, ό μοναδικός 
τεχνίτης, ό ύπέροχος άνθρωπος και ό καλ
λίτερος Έλλην. Πού αλλού ήμπορούσε νά 
στραφή ή τολμηρά της φαντασία παρά 
μέσα είς εκείνη τη σφαίρα, όπου ή έλλη- 
νική τέχνη ξαναφαναρένωται μέ τό μεγα
λείο τής Φειδιακής εποχής, όπουάφίνει μέν 
απαθείς τούς άξεστους και απλοϊκούς άπό 
τούς Γερμανούς, άλλά καταπλήσσει κάθε 
εύγενή ψυχήν, κάθε ύπέροχον άνθρωπον μέ 
τήν λαμπράν έκδήλωσιν τού σχεδίου και τήν 
πλούσια και· λεπτήν αρμονία τού χρώματος. 
Ή φιλόστοργη και πονετικιά ψυχή τού 
Γύζη γιά τούς Έλληνας εύρισκε ιδιαίτερη 
χαρά νά παρακολουθή τή σεμνή αύτήν 
ιέρεια πού μέ τόση άφοσίωσι είργάζετο γιά 
ν άντικρύση μιά μέρα έτσι ώραία και 
καλά τά ελληνικά περιγιάλια και νά τά 

γονιμότατης φαντασίας της και μέ τή 
σταθερή έργασία της έδειξε πόσο ή άγάπη 
και έκτίμησις τού Γύζη έπεδρασαν στήν 
ζωή της και στήν τέχνη της.

Η τέχνη στή Γερμανία, τήν εποχή πού 
έσπούδαζεν ή Θάλεια, πότε διστακτικά και 
πότε μέ εξωφρενικά τολμήματα άναπη- 
δούσε κάθε στιγμή γιά ν’ άκολουθήση νέους 
δρόμους μέσα είς τήν έξέλιξιν τών ιδεών 
τού γερμανισμού και τής παγκοσμίου ιδέας 
τού ωραίου και τού καλού. Δύσκολο εΐτανε 
γιά μιά νέα νά ζήση μέσα σαύτό τό ήφαί- 
στειο πού κάθε οντότης ελυωνε γιά νά 
δώση τροφή στήν άγριαν αύτήν πάλη τών 
στοιχείων. Άλλά ή Έλληνοπούλα μέ τήν 
άγνότητα τής ανίδεης ζωής τών συμπα
τριωτών της, τήν άνεπιτήδευτη και ειλι
κρινή σκέψι της, κατώρθωσε νάκολουθήση 
τάς συμβουλάς και τό παράδειγμα τού 

μόνον ώς τεχνοτροπία άφησε μιά σταθερή 
έκτίμησι τών έπιφανειών, τών έπιπέδων 
καί τής αρμονικής έναποθέσεως τού χρώ
ματος’ τίποτε άλλο είς τά έργα της δέν 
θυμίζει τή διαμονή της στή Γερμανία καί 
βλέπει μέ τά δικά της μάτια τά ολόφωτα 
γεμάτα καλωσύνη καί άγάπη γιά τούς 
άνθρώπους ό',τι ώραίο καί ό',τι καλό άπέ- 
μεινε άκόμη στόν άνθρωπισμό μας, τον ελ
ληνικό μας άνθρωπισμό πού ολοένα φυγα
δεύεται σέ ξένους τόπους και σέ ξένους
λαούς. Καί όπως εινε βέβαιο, ότι ή τέχνη
είνε τό φυσικό άποτέλεσμα τοΰ άνθρωπίνου 
Οργανισμού πού έτσι εινε πλασμένος ώστε
νά εύρίσκη ιδιαίτερη άπόλαυσι στούς συν
δυασμούς τών σχημάτων, τών γραμμών,

της τά αισθήματα το 
περιβάλλει, μάς δίνει δι 
έννοήσωμεν τόν πολύ 
κρύβει ή εύγενικιά τι 
άνθρωπιστικην αύτην έχ 
είνε παραδειγματικό γ 
ζωγραφικής στήν 
σήμερα δέν έπλησίασε 
ανιδιοτέλεια τής Θάλει 
βία τό έλληνικό σπίι 
φίλη, άλλά κάτι πιο 
μαζύ μας, κάτι σάν α 
τέρα, κάτι πού νά κρύ 
θησαυρό ένός άγαπημι 
πάντα γιά τό καλό 
Έτσι έκδηλωμένη ή ■ 
πια τό άποτέλεσμα μιδ 
γασίας, άλλά πότε ή ζ

ήχων, 
βέβαιο

τών χρωμάτων, τών κινήσεων, τών 
τών ρυθμών κ.λ.π. άλλο τόσο είνε 
£' '__ ' __
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όπου ή έλληνική ζωή κρύβει άκόμη την 
ανεκτίμητη εύγένεια της φυλής μας. Πότε 
την βλέπουμε στην Πόλι νά μάς δίνη τάς 
ποιητικάς δύσεις του Βοσπόρου μέ της 
βαρκούλες, μ.έ τά καΐκια, μέ τούς μιναρέδες 
και τούς βυζαντικούς τρούλους τών εκκλη
σιών, πότε στην ’Αθήνα μέ τής νύμφες 
τών πιπεριών, πότε στά Μετέωρα και πότε 
στήν Αίγυπτο γιά ναυρη μιά τελική άπο- 
κατάστασι στήν άνύσηχη και ανυπότακτη 
καλλιτεχνική της ύπαρξι.

Στήν Αίγυπτο βρίσκει μιά εκλεκτή ψυχή 
μέ τήν οποία συνδέεται διά γάμου τόν διευ
θυντήν καί ιδιοκτήτην τής «Έφημερίδος» 
τής ’Αλεξάνδρειάς κ. Νίκο Καραβίαν οπού 
νε'α ζωή καί νέα έργα μάς δίδει ή Θάλεια

ΟΙ ΣΚΛΆΒΟΙ*

• Συνέχεια καί τέλος. Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος 
ΙΟον ’Ιανουάριου καί 11ον Φεβρουάριου.

ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

ΟΠΥ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.

ΑΓΝΗ — ANNΑ

[Εισέρχεται η Άννα].

Άννα. Ήμουν εκεί πίσω άπό τήν πόρτα 
καί ακόυσα τό τελευταίο μέρος τής ομιλίας 
σας. Μούρθε νά πεταχθώ καί νά τού είπώ, 
όσα τού έπρεπαν. Είνε ένας ελεεινός, ένας 
ασυνείδητος, ένας τιποτένιος. Ένοια σου, 
Αγνή μ.ου. Θά τόν ζεχάσης μέ τόν και

ρό!..,. Τί έ'γινε έπί τέλους;... Χάθηκε 
ένας καλός γάμος. Μέ τήν έμμορφιά καί 
τήν μόρφωσι τή δική σου θά βρούμε άλλο 
καί καλλίτερο.. . Έτσι γίνεται συνήθως. Είνε 
σπάνιο ενα κορίτσι νά παντρευθή μέ τό 
πρώτο καί τό δεύτερο συνοικέσιο. Καί νά 
σού πώ τήν αλήθεια. Δέν είμ.αι δυσάρε
στη μ.ένη γιά ό,τι έγινε. Έχει τόσο κακό 
χαρακτήρα αύτός ό άνθρωπος, πού θά 

μέ τό αγγελικό ήθος της σάν μιά ελάχιστη 
μαρτυρία τής αγάπης της.

Δέν ξεύρω άν ή επίσημη έκτίμησις εινε 
απαραίτητο στοιχείο στόν καλλιτέχνη γιά 
νά λάβη τό χρίσμα πού ή νεώτερες κοινω
νίες βασισμένες σέ μιά ψεύτικη ζωή δίνουν 
στόν καλλιτέχνη, ξεύρω όμως οτι γιά τόν 
καλλιτέχνη τόν αληθινό ή ήσυχία καί ή 
αγάπη τών όμ.οίων του εινε τά πιό διαλε
χτά στολίδια τής παθητικής του ζωής. 
Ύπ’ αύτήν τήν έ’ποψιν ή Ελληνόπουλα 
ζωγράφος πού μέ τόση αγάπη καί ειλι
κρίνεια βαδίζει τόν αληθινό δρόμο τής 
τέχνης εινε εύτυχισμένη γιατί άφθονα ή 
μοίρα τής έχάρισε τά πλούσια δώρα τών 
αγαπημένων της.

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Γλύπτης

περνούσες άσχημη ζωή μαζή του. Μά δέν 
μοΰ λές...Σάν κάτι νάπε μέ χαμηλή φωνή 
τώρα, πού έφευγε. Δέν μπόρεσα νά κατα
λάβω.. . Τί είπε ;

Αγνή. Δέν ακόυσα....
'Άννα. Μού φαίνεται πώς θά μετά- 

νοιώση. Τά τελευταίά του λόγια μού βά
ζουν αύτή τήν ίδέα... Μά σύ ύποφέρεις * 
πολύ..είσαι κατάχλωμ.η.^Λαμβώ'ονσα τάς 
χεϊράς της). Εινε παγωμένα τά χέρια σου. 
Μέ κάνεις νά τρέμω, νά φοβάμαι.

Αγνή (Φέρουσα τάς χεϊράς είς τό στή
θος. 'Υποκώφως). Ιίονώ. πονώ, πονώ βα- 
θειά. Κάτι σάν θάνατος άπλώνεται έδώ 
μέσα... Βογκάει είς τήν καρδιά μου η 
πειό μαύρη απελπισία... (Κάθεται είς την 
πρός τό βάθος έδραν). Όλα έτελείωσαν!

Άννα. Μούφερε τήν καταστροφή στό 
σπίτι μου!..'Αγνή μου, είσαι πολύ άσχημα... 
Πρέπει νά φωνάξω γιατρό !

Αγνή. Μαμά, μονάχη θέλω νά μείνω.·· 

Κάθε ομιλία μού μ.εγαλώνει τό κακό... άν 
μπορή νά γίνη μεγάλείτερο...

Άννα. Καλά’ όπως θέλεις... Σ’άφίνω 
μονάχη. (Φεύγει δεξιά με μικρά βήματα).

ΣΚΗΝΗ Ζ.

ΑΓΝΗ—ΣΠΥΡΟΣ επειτα ΑΝΝΑ
[Δία της θύρας του βάθους εισέρχεται ό Σπΰρος. 

Είνε περισσότερον σκυθρωπός, περισσότερο χλω
μός. Φαίνεται πολύ ταραγμένος. 'Η ’Αγνή δέν 
τόν αντιλαμβάνεται. "Ισταται αύτός και τήν πα
ρατηρεί].
Σπνρος. κόρη μου... τί έχεις;

Ποτέ άλλοτε δέν σέ είδα έτσι...
Αγνή. (Εγειρόμενη). Τίποτε πατέρα 

μου... Μά τίποτε...
Σπνρος. *Ω  ! βλέπω στά μάτια σου 

τήν τρικυμία...'Αγνή ! Κάτι μού κρύβεις !
‘Αγνή. (Καταβάλλονσα αγώνα). Μά σού 

είπα, πατέρα μου, τίποτε. Ξέρεις μ.ούρχε- 
ται κάποτε μιά έ'ξαφνη μελαγχολία... 
Μ’ έχεις δη έτσι τόσες φορές.. .Εινε τώρα 
μιά άπ’ αύτές... Μέ τάραξε καί ή πρωινή 
σκηνή... 'Έχουν έπειτα τόσα νά σκεφθούν 
οι φτωχοί σάν καί μάς... οι άνθρωποι, 
πού εινε καταδικασμένοι νά τραβούν τόν 
δρόμο τών άγκαθιών... Σέ κάνω νά λυπά
σαι, πατέρα μου... ’Έχει τόσες λύπες ή 
ζωή...

Σπνρος. Καταλαβαίνω τά λόγια σου... 
Φθάνω είς τό βάθος τής ψυχής σου. Σέ 
πληγώνει αύτή ή ζωή... Ή ψεύτικη ζωή, 
πού επιβάλλουμε στόν εαυτό μας... Μά 
άκουσε, 'Αγνή μου*  έλαβα μιά μεγάλη 
άπόφασι... Θά αλλάξουμε ζωή... Πρέπει 
ν’ άλλάξουμε... Πολλές φορές τό ζήτησα... 
Καί σήμερα άκόμη. Μά μ’ εμπόδισαν οί 
βράχοι, πού κόβουν τόν δρόμο μας. ’Αλλά 
τώρατό βλέπω : πρόκειται γιά δλα... Πρό
κειται ίσως γιά κάτι φοβερότερο άπό τόν 
θάνατο. (Παύσις). Τό θέλει ή εύτυχία σου, 
τό μέλλον σου... Τό μέλλον τού Κώστα. 
Θά ζήσουμε, Αγνή, μιά καινούργια, μιά 
νέα ζωή...

Αγνή. Μιά νέα ζωή. Γιά νά ζήση κα
νείς νέα ζωή, πρέπει νά ξαναγεννηθή. Καί 
δέν ξαναγενιέται...

Σπνρος. Τί πίκρα, πού δείχνουν τά 
λόγια σου. Άλλά θά ίδής... 'Όλα θ’ άλ- 

λάξουν άπό τώρα...άπ’αύτή τήν στιγμή... 
Ή μ.ητέρα σου έδώ εινε ;

Αγνή. Ναί... Τήν θέλεις;
Σπνρος. ΕΤν ’ άνάγκη νά τής μιλήσω...
‘Αγνή. Θά πρόκειται γιά πολύ σπου

δαία... Είναι τόσο περίεργο νάρθης τέτοια 
ώρα... Τί τήν θέλεις πατέρα;... Μπορώ 
νά μάθω ;

Σπνρος Μία ιδιαίτερη κουβέντα... Μά 
μήν άνησυχής, Αγνή... (Παρατηρεί πρός 
τήν δεξιά θύραν). Νά, έρχεται ή μητέρα 
σου...

Αννα. (Εισερχόμενη διά τής πρός τά 
δεξιά θύρας). Σύ... σύ έδώ;... Τέτοια 
ώρα...

Σπνρος. Ναί... Έχω νά σού μιλήσω.
Αγνή. Φεύγω, άφ ’ ού πρόκειται γιά 

ιδιαίτερα. (Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ Η'.

ΑΝΝΑ, ΣΠΥΡΟΣ εϊτα ΑΓΝΗ

Άννα. Γιά ιδιαίτερα ; Τί τρέχει ;
Σπνρος. Ναί' έχουμε νά κάνουμε μιά 

μεγάλη ομιλία, πού θά άποφασίση γιά 
όλα... Άλλά προηγουμένως δώσέ μου... 
έκεΐνα τά χαρτιά τής καταθέσεως...

Αννα. (Οπισθοχωρεί θορυβημένη). 
Τής καταθέσεως ;

Σπνρος. Ναί' τών έξ χιλιάδων δραχ
μών πού καταθέσαμε προ δύο έτών στ’ όνο
μά σου άπό τήν πώλησι τού σπιτιού... γιά 
νάναι ή βάσις τής προίκας τής Αγνής...

Άννα. (Ταραγμένη). Τί τά θέλεις αύτά 
τά χαρτιά ;

Σπνρος. Πρέπει νά μοΰ τά δώσης... 
Εινε άνάγκη... μεγάλη άνάγκη... Κατά
λαβες ; Νά... έμαθα... πώς ή ιδιωτική 
αύτή τράπεζα, ποΰ τά καταθέσαμε γιά 
μεγαλείτερο τόκο, εινε κοντά νά χρεωκο- 
πήση... αύριο... μεθαύριο ίσως... Πρέπει 
λοιπόν νά τ’ άποσύρουμε, τώρα άμέσως... 
Πήγαινε νά τά φέρης. (Ή Άννα κατα
στενοχωρημένη καταβιβάζει τά μάτια). Τί 
κάθεσαι έτσι; Τρέξε λοιπόν νά τά φέρης ! 
Κοντεύει πέντε ή ώρα καί μόλις προφθάνω. 
Μή δέν ταχείς πρόχειρα;... Άλλ’ εινε 
στό σπίτι βέβαια.

Αννα. Σπΰρο... ξέρεις...
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Σττϋρος. (Είς τδν οποίον φαίνεται έρχο- 
μένη αίφνιδίως τρομερά σκέψις... ώς καθ’ 
εαυτόν). Θά ήταν τρομερό !... θά ήταν ή 
καταστροφή! (Πρδς την Άνναν). Μήπως... 
μήπως αύτά τά χρήματα δέν ύπάρχουν 
πειά ;...

Άννα. (Με χαμηλή φωνή). ’Άκουσε... 
Δέν έφθαναν τά χρήματα... ποΰ έδινες... 
Κα'ι τοΰ Κώστα παρουσιάστηκε μιά τέτοια 
περίστασι ποΰ θά χανότανε άν δέν τοΰ 
’έδινα πεντακόσιες δραχμές... Είνε πολύ 
κακό, μά έπρεπε...

Σπϋρος. Έπρεπε!
Αννα. Έπειτα τόσα άλλα πράγματα 

τόσο καιρό... και τό πιάνο... δέν τό πή
ραμε μέ δόσεις όπως νόμιζες... Καί εινε 
τόσες ή ανάγκες ενός σπητιοΰ... Μένουν 
τώρα έπτακόσες δραχμές...

Σπϋρος. (Καί}' δ διάστημα όμιλεϊ ή 
Άννα παρέχει τδ θέαμα Ανθρώπου έξάλ- 
λου. "Ως τελειώνει όρμο, καί δονεί αυτήν 
άπό τδ χέρι). "Εφερες τόν άφανισμό. Ό 
χειρότερος εχθρός δέν θά μποροΰσε νά 
φέρη τέτοιο άφανισμό μέ τό μισός του, 
όσο σύ μέ τήν άγάπη σου...

’Άννα. (Προσπαθούσα νά διαφυγή τών 
χειρών του). Μέ κάνεις νά πονώ !

Σπϋρος. Και τήν ελπίδα άκόμα τήν 
έδιωξες. (Τήν απωθεί. Καθ εαυτόν). Τώρα 
μόνο ό Θεός. . (αΙσταται ώς έκμηδενισμέ- 
νος. Εισέρχεται ή Αγνή. Τους παρατηρεί. 
"Ο Σπϋρος πέρνει τδ καπέλλο του καί 
φεύγει όρμητικώς).

ΣΚΗΝΗ θ'.
ΑΝΝΑ —ΑΓΝΗ έπειτα ΠΕΤΡΟΣ

Αγνή. Γιατί μιλούσατε ;... Μήπως γιά 
μένα ;... Μήν έ'μαθε ό πατέρας μου ;...

Άννα. "Οχι... γιά κάτι άλλο...
Αγνή. Πολύ σπουδαίο φαίνεται... Είσαι 

τόσο άλλαγμένη.
’Άννα. Όλο βάσανα εινε, παιδί μου, 

ό κόσμος... "Ακουσε, Αγνή μου, σέ λίγο 
θάρθουν τά κορίτσια... Μήν τούς φερθής 
αποτομα πάλι. Ξέρουν τήν ύπόθεσι αύτή. 
Κ·.’ άν τις προσβάλης, θά τήν διαλοΰσαν. 
Κι’ ενα κορίτσι πρέπει νά φροντίζη πρό 
πάντων νά μή βγή τ’ όνομά του...

Αγνή. Μαμά... δέν μπορώ! Μοΰ κά
νουν κακό... (Εισέρχεται διά τής θύρας τοϋ 
βάθους ό Πέτρος. Χαιρέτα. Ή Αγνή μό
λις αντιχαιρέτα. Φεύγει όρμητικώς πρδς 
τά δεξιά).

ΣΚΗΝΗ I'.
ΑΝ Ν Α —Π ΕΤΡΟΣ

Άννα. Μή τήν παρεξηγής... Ήρθ’ 
εκείνος...

Πέτρος. Και τ’ αποτέλεσμα;...Γι’ αύτό 
ήρθα νά μάθω !

"Αννα. Εφέρθηκε ελεεινά. Έδήλωσε πώς 
θά κάνη δ,τι τοΰ γυρεύει ό πατέρας του.

Πέτρος. Τό περίμενα.
Αννα. Έν τούτοις είς τό τέλος σάν 

νά έκλονίσθηκε κομμάτι. Έχω τήν ιδέα, 
πώς θά ξαναγυρίση... Άν ήτανε έπιτη- 
δειότερη ή Αγνή, θά τόν έκρατοΰσε ώρι— 
σμένως... Άλλά, βλέπεις, τά κορίτσια δέν 
έχουν τήν πείρα τών γυναικών. Τί λές 
σύ ;... Θά μετανοήση ;

Πέτρος. Νά σοΰ πώ τήν αλήθεια. Δέν 
τό πιστεύω διόλου, μά διόλου. Όταν τόν 
είδα και μούπε γιά τήν άπόφασι τοΰ πα
τέρα του έφαίνετο άληθινά πολύ λυπημέ
νος. Άλλά συγχρόνως έδειχνε, πώς ή με-

γι’ αύτόν αίσθημα... II ο ιός ξέρει όμως πάλι... 
Μπορεί καί ν’ άλλάξουν τά πράγματα.

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'.
ΚΩΣΤΑΣ — ΠΕΤΡΟΣ — ΑΝΝΑ

[Εισέρχεται άπό τήν πρός τά δεξιμ θύραν ό Κώστας. 
Πέτα τό καπέλλο τον. Φαίνεται ταραγμένος].
Κώστας. Τί έχει ή Αγνή ;... Τήν 

βρήκα νά κλαίη... Είναι σ’ άπελπισία 
θανάτου...

Αννα. Πάλι κλαίει!... Θά πάθη τίποτα... 
(Φεύγει ώς τρέχουσα πρός τήν κόρη της).

ΣΗΚΝΗ IB.
ΚΩΣΤΑΣ —ΠΕΤΡΟΣ επειτα ΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΚΑ

Κώστας. Πές μου... Σύ θάξέρης... 
Κάτι τό φοβερό συμβαίνει έδώ μέσα. Τώρα, 
ποΰ ερχόμουν συνάντησατόν πατέρα μου... 
Έφαίνετο σάν τρελλός... Έχειρονομοΰσε σάν 
νά μιλοΰσε μέ κάποιον...Έτρεξα κοντά του. 

Τόν ρώτησα τί έχει... Μέ κύτταξε μ’ ένα 
βλέμμα... ποΰ μούκανε φόβο... Έπειτα 
μοΰ χαμογέλασε μ’ εκείνο τό πικραμένο 
χαμόγελό του. Καί έξαφνα μοϋ εΐπε «Πρέ
πει νά ξεχάσης τά παληά... Άν πάθαινα 
τίποτα έγώ, θά μποροΰσες σύ νά προστα- 
τεύσης τήν Αγνή μας, τήν εύτυχία της 
καί τήν τιμή της ; » "Επειτα ώς ποΰ νά 
φθάσουμε στήν εταιρία του, ποΰ είναι τόσο 
κοντά μας,δέν θέλησε νά μοϋ πή τίποτε... 
Καί μπήκε είς τό γραφείο τοΰ δ ευθυντοϋ. 
Κι’ έγώ, έτρεξα έδώ. Κατάλαβα άπ’ τά 
λόγια του πώς κάτι συμβαίνει μέ τήν 
Αγνή... Καί τήν βρήκα σέ φρικτή κατά- 
στασι. Κλαίει άπό μαύρη... άπελπισία... 
Πές μου... Σύ θά ξέρης... Συνέβη τίποτε 
μέ τόν Γιώργο ;

Πέτρος. Γιατί νά στό κρύψω ; Πέρνει 
άλλη... Τόν έκάλεσε ή Αγνή κι’ αύτός 
άρνήθηκε πώς έχει καμμιά ύποχρέωσι..,

Κώστας. (Φέρει τάς χείρας εις τήν κε
φαλήν. Παϋσις). Βλέπω... βλέπω τώρα... 
Εννοώ τήν άπόγνωσι τοΰ πατέρα μου... 
Θά τάμαθε αύτά... Καί γυρεύει νά ικα
νοποίηση τήν τιμή τής κόρης του. Τήν 
άφίνει λοιπόν. Δέν έχει καμμιά ύποχρέωσι. 
Φέρθηκε σάν νά μπήκε σέ σπίτι σαντέζας...

Πέτρος. Μά νάμαστε λογικοί. Πρόκει
ται γιά ένα άπλό κόρτε... δέν έδωκε 
άλλως τε καμμιά ύπόσχεσι.

-Κωστας.Ναί.. .ήρθε γιά νά διασκεδάση. 
(Μετά σιγήν τινα). Καί τώρα στό θέαμα 
αύτό τοΰ θρήνου καί τής ατιμίας καί τής 
καταφρόνιας, ποΰ άπλώνονται έδώ, στό 
σπίτι μου, κάτι αναστατώνεται μέσα μου... 
Κάτι ποΰ ήταν βαθειά κοιμισμένο, ξυ
πνάει καί θεριεύει.

Πέτρος. Κώστα... δέν μπορώ νά σ’έν- 
I νοήσω... Τί θέλεις νά πής μ’ αύτά ;

Κώστας. Βλέπω... τώρα καθαρά γύρω 
< μου... Καταλαβαίνω τί ήμουν... Μά μοΰ 
: μένει άκόμα νά κάνω κάτι γιά τήν αδελφή 

μου... γιά τό σπίτι μου... Δέν εινε αύτύ 
i καθήκον τοΰ πατέρα μου... Σέ . μένα 

ανήκει. Άς μείνη αύτός ποΰ μπορεί νά 
ι προστατεύη τήν οίκογένειά του... Κι’ έγώ 

είμαι έτοιμος γιά δλα... ‘Η θά τήν πάρη
I ή θάχη άγριο τέλος ή ιστορία αύτή...

Πέτρος. Κώστα, αύτό ποΰ σκοπεύεις 
θά σάς καταστρέψη...

Κώστας. Πρώτα όμως έκείνονε!...
Πέτρος. Μή θελήστε νά τά βάλετε 

μ’ αύτουνούς. Είνε παντοδύναμοι.
Κώστας. Σ ’ αύτά τά ζητήματα εϊμαστ ’ 

δλοι ίσοι. (Πέρνει όρμητικώς τδ καπέλλο 
του γιά νά φύγη). Πάω τώρα στον πατέρα 
μου νά τοΰ πώ... πώς έχει άλλο καθήκον 
αύτός... Κι’ έπειτα, δπου κι’ άν κρυφτή, 
θά τόν εύρω αύτόν, ποΰ έφερε τόν άφανι- 
σμό έδώ μέσα...

Πέτρος. Θάρθω μαζύ σου !...
Κώστας. "Ελα... μά τίποτε... κανένας 

σου λόγος δέν θά μπόρεση νά μ’ έμποδίση. 
(Διευθύνονται πρδς τήν θύραν τοΰ βάθους. 
Διά τής πρδς τά δεξιά εισέρχονται ή Άννα 
καί ή Μαρίκα).

’Άννα. Ποΰ πάτε ;
Πέτρος. Σέ κάποια δουλειά μου. Καί 

παρακαλεσα τόν Κώστα νά μέ συνοδεύση. 
Θά γυρίσουμε γρήγορα. (Φεύγουν).

"Αννα. Μήν άργήστε... Κώστα, θέλω νά 
τοΰ μιλήσω.

ΣΚΗΝΗ ΙΓ.

ΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΚΑ —ΠΟΠΗ, ΑΓΝΗ

Μαρίκα. Είδες, κυρία Άννα ; Μάς 
φέρθηκε απότομα... Τί έχει μαζύ μας; 
Σάν μάς εΐπε ή ύπηρέτρια νάρθωμε στήν 
καμαρά της γιά νά μιλήσουσε, ποτέ βέ
βαια δέν περιμέναμε τά λόγια της αύτά.

"Αννα. Έγώ είχα είπή είς τήν Ειρήνη 
νά σάς φέρη έκεΐ, γιά νά τήν πείσουμε 
νάρθη στό χορό... Πρέπει νά ξεσκάση 
κομμάτι. Είνε σέ μιά κατάστασι άλλοιώ- 
τικη... Μή τήν παρεξηγήστε... Είδες 
άλλως τε πώς άλλαξε άμέσως... Διώρθωσε 
τά λόγια της... Πιστεύω νά τήν πείσουμε... 
"Ηθελα νά πώ καί στον Κώστα νά μάς 
βοηθήση. (Εισέρχονται ή Αγνή καί ή 
Πόπη, ή όποια κρατεί τδ ντόμινο. Τδ άπο- 
θέτει είς τδ πρδς τά άριστερά άνάκλιντρον).

Μαρίκα. Γιά τελευταία φορά Αγνή, 
σέ παρακαλώ νάρθης. Σέ βλέπω τόσο στε
νοχωρημένη... ποΰ νομίζω πώς πρέπει νά 
έπιμείνω... άν καί τά λόγια σου... Κύττα, 
Αγνή μου, τί ώραίο ντόμινο!.. Αύτό τό 
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ντόμινο, ένα βαλς και λίγα ποτήρια μπύρας 
θά σοΰ δείξουν άλλοιώτικη τη ζωή...

Αγνή Δέν μπορώ...

ΣΚΗΝΗ ΙΔ".

ΟΙ ΙΔΙΟΙ —ΕΙΡΗΝΗ

[Εισέρχεται ή Ειρήνη, εγχειρίζει φάκελλον εις τήν 
' Αγνήν],

Ειρήνη. Κυρία "Αγνή, έφεραν αύτό τό 
γράμμα γιά σάς-

Άγνή. [’Αρπάζει τδ γράμμα. Τδ παρα
τηρεί έπί τινας στιγμάς. Μέ υπόκωφη 
φωνήν). ’Απ’ αύτόν ! (Ημικλείει τους 
οφθαλμούς, ώς εν βαθυτάτη αγωνία. Τδ 
ξεσχίζει οιγά σιγά).

Πόπη. (Πλησιάζουσα τήν Μαρίκαν. Χα- 
μηλοφώνως). Νά τής τό πούμε... πώς 
θάναι καί ό κύριος Γιώργος ;

Μαρίκα. Ξέρω κι έγώ;... Μά γιά... 
κύτταξέ την...

’Αγνή. (Άφίνει νά πέσουν κάτι γράμ
ματα, ενα δαχτυλίδι καί μιά μικρή φω
τογραφία). Ή φωτογραφία μου, τά γράμ
ματά μου... τό δαχτυλιδάκι, ποΰ τοΰ 
χάρισα... Χωρίς καμμιά λέξι... Πάει λοι
πόν... πάει κι’ ή στερνή ελπίδα... Εινε 
τά σάβανα !. . (Παΰσις. Εΐνε σάν νεκρω
μένη. Αίφνης μεταλλάσει. ’ Ανασηκώνει τδ 
κεφάλι. Εινε φλογισμένη. Έχει μεγάλη 
έξαφι). ΙΙόπη, Μαρίκα θάρθω μαζύ σας. 
Δώστε' μου τό ντόμινο... Αύτό τό κόκκινο... 
τό κόκκινο... ποΰ έδιαλέξατε γιά μένα. 
(Λαμβάνει τδ ντόμινο καί βηματίζει καί 
τό ταράσσει νευρικά). Είχατε δίκηο. Πρέπει 
νά γλεντάη κανείς. Θέλω νά διασκεδάσω... 
νά πιώ... νά χορέ 
κάθε λύπη καί νά ζώ γιά τή χαρά μονο... 
’ Εσκεπτόμουν ν ’ αύτοκτοτήσω... Τίτρέλλα ! 
(Γέλα νευρικώς). Είνε νά γελάη κανείς μέ 
τής ιδέες πούχα... Τί τρέλλα!.. (Γέλα). 
Γυρεύω τήν ξενοιασιά σας... τήν εύτυχία 
σας... Θέλω νά ζήσω τήν τρελλή... τή 
χαρούμενη ζωή σας... ("Ισταται αίφνης εις 
τδ μέσον τοϋ προσκηνίου. Λαμβάνει ή 
μορφή της τραγικήν έκφρασιν. Πίπτουν αί 
ανεμίζουοαι τδ ντόμινο χεϊρες της. Τδ 
κρατεί τώρα σκυφτή μπρδς στά γόνατά της.

ψω... νά λησμονήσω

Ρίχνει ένα βλέμμα πρδς τά ριχμένα κάτω 
χαρτιά. Παΰσις). Εινε τά σάβανα! !

Π Ρ ΑΞΙΖΕ ΤΡΙΤΗ
[Ή αυτή σκηνοθεσία τής πρώτης καί δευτέρας 

πράξεως].

ΣΚΗΝΗ Α'·
ΑΝΝΑ είτα ΕΙΡΗΝΗ

['Η Ιδία αίθουσα. Φωτίζεται κάπως ασθενικά άπό 
λάμπα οινοπνεύματος. Είς τό πρός τά αριστερά 
ανάκλιντρου κάθεται ή Άννα. Φαίνεται παραδε- 
δομένη είς βαθεϊς συλλογισμούς. Περνούν μερι- 
καί στιγμαί).

Ειρήνη. (Είσερχομένη). Κανείς κυρία! 
Έκύτταζα άπό τό παράθυρο σ’ όλο τόν 
δρόμο.

’Άννα. Πώς κανείς;... Μοΰ φάνηκε, ό'τι 
κείνα τά βήματα έστάθηκαν στήν πόρτα 
μας.

Ειρήνη. Ήθελα νά πώ κανείς άπό τούς 
δικούς μας... "Ητανε ένας άντρας καί μιά 
γυναίκα...’Εστάθηκαν πραγματικώς μπρος 
στήν πόρτα μας καί...

Αννα. Καί...;
ΕΙρήνη. (Πολύ ντροπαλά). Κ’ έφι- 

ληθήκαν! !
Άννα. Δέν θά παύσης νά βλέπης φιλή

ματα ;
Είρήνη.Ύί νά κάνω,κυρία;...Είναι φαί

νεται τό ριζικό μου...
Αννα. (’Ιδιαιτέρως). Κοντεύει τέσσερες 

μετά τά μεσάνυχτα ή ώρα... Καί λείπουν 
δ'λοι... δλοι... “Ερημο τό σπίτι...

Ειρήνη. Μοΰ φαίνεται πώς δέν πρέπει 
ν’ άνησυχήτε... Άπόκρηες είναι... Ή 
κυρία Αγνή πήγε μέ τές φίλες της στόν 
χορό. Δέν τρέχει βέβαια κανένα κίνδυνο, 
άφοΰ τήν έμπιστευθήκατε σείς σ’ αύτές..· 
Κ’ είναι τόσω καλά κορίτσια ή κυρία 
Πόπη καί ή κυρία Μαρίκα...Νά, έγώ 
δσες φορές μέ στείλατε σέ δουλειές καί 
έ'τυχε νά τής συναντήσω στόν δρόμο τής 
είδα νά πηγαίνουν πάντοτε μέ ώμορφες, 
σάν τά κρύα νερά κυρίες καί μέ πλούσιους 
καί άριστοκράτες νέους... “Ετσι, κυρία, 
θ’ άποκτήση καλές σχέσεις καί ή κυρία 
Αγνή...

"Αννα. ( ’Ανασκιρτά άπ’ τά λόγια αύτά. 
ΕΙτα, ώς άπαντώσα είς ένδόμυχη σκέψι της). 
Κανείς, κανείς άκόμα... “Ακούσε... Τό 
βράδυ, σάν έφευγαν, δέν σοΰ φάνηκε πειό 
απελπισμένη άκόμα ή Αγνή ;...

ΕΙρήνη. Ναί. Ήταν άμίλητη, κατά- 
χλωμη, σάν νεκρωμένη... Δέν ήθελε νά 
πάη... Τήν έβιάσατε σείς.

"Αννα. Μή τής συνέβη τίποτε ; Καί 
ϊσως έτρεξαν καί ειδοποίησαν τόν πατέρα 
της... (Συμπλέκουσα τάς χεϊρας). Αύτό... 
Αύτό θάναι!..

ΕΙρήνη. Είνε άληθινά περίεργο πώς δέν 
ήλθε ό άφέντης...

"Αννα. “Εχει φυγή άπό τό άπόγευμα... 
Καί στά τόσα χρόνια ποτέ δέν θυμάμαι 
νάλειψε άπό τό βραδυνό φαγητό. Ποτέ 
δέν έξενύχτησε... “Εχω ένα μαύρο προαί
σθημα, πώς κάποιο φοβερό κακό θά μάς 
εύρη άπόψε.

ΕΙρήνη. Μπορεί κυρία, νάμπλεξε που
θενά ό άφέντης. Προτελευταίο Σάββατο 
σήμερα... Θά ίδήτε πώς δέν έχουν κανένα 
λόγο οί φόβοι σας... ’Εμένα μοΰ φαίνεται 
πώς τό μόνο κακό ποΰ δέν ήλθε ό άφέντης 
νωρίς είνε, δτι δέν μπορέσαμε νά τοΰ 
δώσουμε εκείνο τό γράμμα... (Δείχνειπρδς 
τδ τραπέζι).

Αννα. ’Αλήθεια... Τώχα ξεχάση... 
Καί λέει πολύ επείγον... "Οποιος τώστειλε 
δέν μπορούσα νά φαντασθη, δτι άπόψε έξαι- 
ρετικώς έπειτα άπό τόσα χρόνια θάτρωγε 
καί θάμενε έξω.. .’Αλλά ποιόςτώστειλε; Θά 
τάνοίξω... (Πηγαίνει πρδς τδ τραπέζι). 
Μπορεί νά είναι πολύ σπουδαίο... “Ακου... 
Άκου... Κάποιος άνεβαίνει τή σκάλα.

ΕΙρήνη. Είναι ό άφέντης. Τόν κατά
λαβα άπό τά βήματά του. Πάω νά τοΰ 
φέξω... (’Εξέρχεται διά τής πρδς τδ βά
θος θύρας).

ΣΚΗΝΗ Β.
ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΠΫΡΟΣ

ΤΗ Άννα προχωρεί ένα βήμα πρός τήν θύραν. 
। Εισέρχεται ό Σπϋρος. Τό παν σ’ αυτόν δείχνει 

κάτι τό φοβερό],

Αννα. (Κάπως ορμητικά). Ποΰ ήσουνα ; 
Αρχισες νά ξενύχτης τώρα; (Ανήσυχος). 

Συμβαίνει τίποτε; Πές μου!.. Ή σιωπή

σου μέ κάνει νά τρέμω... Τί γύρευες τέτοια 
« »Ζ ζωρα εζω;

Σπϋρος. Γύρευα τό χαμένο...Μά άδικα 
γυρεύει κανείς δ'τι έχασε μέσ’ στο άναστά- 
τωμα... μέσ’ στό ναυάγιο...

"Αννα. Τί θέλεις νά πής ;... Βλέπω τήν 
ταραχή σου μόνο... Μά δέν μπορώ νά 
φθάσω στό νόημα τών λόγων σου.

Σπϋρος. Ναί... Άπ’ τήν τρικυμία ποΰ 
μανιάζει καί σκοτώνει βαθειά είς τό σκο
τάδι, δέν βλέπει κείνος, ποΰ κάθεται στήν 
άκτή, παρά μόνο τ’ άσπρα κύματα, ποΰ 
έρχονται νά σπάσουν στά βράχια μέ κάποιο 
νεκρικό βογγητό...

Αννα. ’Εξηγήσου... Σέ παρακαλώ... 
’Εξηγήσου... Λέγε. . λέγε.. “Εγινε κανά 
κακό ; Φοβάμαι νά συλλογισθώ δτι... ϊσως...

Σπϋρος. Θά εξηγήσω σ’ δλους σας... 
Ή Αγνή κοιμάται ; Δέν ανησύχησε λοι
πόν άπό τήν τόσο άσυνείθιστη άπουσία 
τοΰ πατέρα της ;

Αννα. (Στά λόγια αύτά δείχνει άνα- 
κούφισι. Κατ’ ιδίαν). Δέν πρόκειται λοιπόν 
ρά τήν Αγνή. (Πρδς τδν Σπΰρον). Ξέρεις 
ήταν τόσο λυπημένη... Πάει νά ξεσκάση 
λίγο.,.

Σπϋρος. Ποΰ ; Στής άδελφής μου ;
Αννα. Όχι... Στό χορό.

Σπϋρος. Στό χορό ! Σέ ποιό χορό ; 
Μέ ποιούς ;

"Αννα. Μέ τής άδελφές τοΰ Πέτρου.
Σπϋρος. (’Ανατινασοόμένος). Μ’ αύτές ; 

Σέ δημόσιο χορό!... Στό βούρκο !
Αννα. Μήν παραφέρεσαι.’.. Ξέρεις... 

Ήταν άνάγκη. Σοΰ είπα πώς είχε κάποιο 
αίσθημα... ΚΓ αύτός παντρεύεται... Τήν 
άφίνει.. .Τώμαθε κΓ έφοβήθηκα μήν τρελ- 
λαθή. Τήν έστειλα νά διασκεδάση λίγο... 
Μά τί έχεις; Μέ κάνεις νά φοβάμαι...Βγά
ζουν άστραπές τά μάτια σου...Τί έχεις ;...

Σπϋρος. (Κάθεται, πέφτει μάλλον εις 
τήν πρδ τής τραπέζης καρέκλα. Σκεπάζει 
το πρόσωπον του μέ τά χέρια... Ή ’Άννα 
πλησιάζει. Τήν κυττάζει. Παΰσις). Τίποτε !.. 
Κλαίω !

"Αννα. (Μετά σιγήν). Κύττα... Αύτοΰ 
έπάνω είνε ένα γράμμα... Τώφεραν ενω
ρίς... “Εχει φάκελλο τής Εταιρείας σου.
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Σπΰρος. ( 'Αρπάζει τό γράμμα καί τό 
σχίζει. Διαβάζει. 'Εκφράζει πόνο άπειρο. 
Πετιέται όρθιος). Κι’ αύτό άκόμα !.. Κι' 
αύτό !.. (Τής δίνει τό γράμμα). Διάβασε !

Αννα. (Ρίπτονσα βλέμμα πρός τήν επι
στολήν) Άπό τόν Πέτρο !...

Σπϋρος. Διάβασε ! Διάβασε !
Αννα. (Διαβάζει). α Ό Κώστας τρέχει 

νά εύρη τόν Χαριάδη. "Οταν τό άπόγευμα 
έπεράσαμε άπό την Εταιρία σας, καί 
σάς είδαμε, εννοήσαμε δτι δέν ξέρετε τίποτα 
άπό δσα Θά σάς εξήγησε βέβαια κατόπιν 
ή κυρία σας. Έγύρισα κατόπιν νά σάς 
εύρω μονάχος, άλλά είχατε φύγει. Θεωρώ 
λοιπόν καθήκον μου νά σάς γράψω διά 
νά προλάβετε ένα φοβερό κακό. Δέν θέλω 
ν’ άνησυχήσω την κυρία σας. (Διακόπτεται 
έπ ολίγον. Συνεχίζει). Κάμετε και σείς 
δ,τι πρέπει,γιατί έγώ δέν μπόρεσα νά πείσω 
τόν Κώστα, πώς θά ήταν άφάνταστη κα
ταστροφή ό φόνος τοΰ Χαριάδη. (Αί χεΐρες 
τής "Αννας πέφτουν. Ξεφεύγει τό χαρτί 
από τά χέρια της. Φαίνεται καταβαραθρω
μένη. Εϊνξ αλλοιωμένη. Φέρνει τό χαρτί 
στό μέτωπο). Θέλει νά τόν χτυπήση.,.Τό 
παιδί μ.ου!... *Ω...  τό παιδί μου!

Σπϋρος. Καί τώρα... τώρα τί λές; 
Θά σκοτώση ή θά σκοτωθή ό γυός μας !... 
Γιά τήν τιμή... Γιά τήν τιμ.ή μας. !

Άννα. Τρέξε... τρέξε νά τόν εύρης... 
Ισως είνε άκόμα καιρός... Μουρχεται 

τρέλλα... Θάρθω κι’ έγώ μαζύ σου... Άς 
κάνουμε δ,τι μπορούμε γιά νά σώσουμε τό 
παιδί μας. '

ΣΚΗΝΗ Γ'.

ΟΙ ΙΔΙΟΙ —ΚΩΣΤΑΣ

[Ό Σπϋρος άρμα νά φυγή. Διασταυρώνεται όμως 
με τον Κώστα, οστις εισέρχεται κυρτωμένος καί 
πένθιμος από τό βάθος. Φέρει είς τό μέτωπον 
μικρόν επίδεσμον].

Σπϋρος. Κώστα... παιδί μου !! (Έναγ- 
καλίζεται αυτόν).

Αννα. (Λαμβάνει τάς χεϊράς του). Αλ
λοίμονο !... Είσαι χτυπημένος !.. Εκείνος 
σ’ έχτύπησε ;...

.Κώστας. (Άποσυρόμενος ήρεμα άπ 
αυτούς. Οί γονείς του έρχονται έκατέρωθέν 

του). Όχι... αύτός... Ή μοίρα... έγώ... 
σύ... μητέρα... σύ πατέρα...

Σπϋρος. ’Εγώ !,..
Κώστας. Ακούστε... Έσκέφθηκα, πώς 

μπορούσα, πώς εϊχα τό δικαίωμα νά έκδι— 
κηθώ γιά τήν τιμή τής άδελφής μου, που 
τήν είδα βυθισμένη στήν σπαρακτικώτερη 
άπελπισία... Τόν γύρεψα παντού... Τόν 
βρήκα τέλος σ' ενα καφέ σαντάν. Ήταν 
περιτριγυρισμένος άπό γυναίκες καί φίλους 
του κ’ έπινε. Έπλησίασα καί τούπα νά 
σηκωθή γιά νά τοΰ πώ λίγες λέξεις... 
Αύτός ήξερε, φαίνεται, τό σκοπό μου...

Αννα. Λοιπόν ; Λοιπόν; Τί έγεινε ;
Κώστας. Σηκώθηκε τρικλίζοντας άπ’ 

τήν μέθη κέβγαλε άπό τό πορτοφόλι του 
χρήμ.ατα... Καίμούπε... «Πριν νά ζητή- 
σης λόγο, έπρεπε νά'μοΰ δώσης πίσω τά 
χρήματα ποΰ σοΰ δάνεισα. Μά άν θέλης 
σοΰ δίνω τώρα κι’ άλλα... Πόσα γυρεύεις ;» 
( Έν καταπτώσει). Πατέρα, άλήθεια.. .Τοΰ 
είχα δανεισθή χρήματα... Ήμουν τυφλός... 
τυφλός...

Σπϋρος. "Επειτα ;..."Επειτα;...
Κώστας. Σάν ακόυσαν τά λόγια αύτά 

οί άλλοι έγέλασαν. Κι’ έκείνος είπε άκόμα... 
«Περίμενα νάρθης γιά νά σέ διδάξω πώς 
άνθρωποι σάν καί σένα δέν μ,ποροΰν νάχουν 
τέτοιες ιδέες». Τά γέλοια του μ’ έτρέλλα- 
ναν... ’Εκείνος... έβριζε πάντα... σένα 
πατέρα, σένα μητέρα... "Ελεγε πώς έμείς 
καταστρέψαμε τήν Αγνή... Πατέρα σέ 
είπε... κλέφτη!...

Σπϋρος. (Μέ φωνή υπόκωφη).Κλέφτη!
Κώστας. Τότε δέν έβλεπα πιά μπρο

στά μου. Ήταν φωτιά τό αίμά μου. Θέ
λησα νά βγάλω τό περίστροφό μου καί 
νά τόν σκοτώσω τόν άτιμο... Μά δέν μπό
ρεσα νά κάνω δ,τι έπρεπε... "Ενας φίλος 
του μέ κτύπησε έδώ στό μέτωπο... άλλος 
στό χέρι...

Σπΰρος. ΤΩ ! παιδί μου ! Παιδί μου !
Κώστας. Έπεσα άναίσθητος άπό τόν 

πόνο καί τήν ντροπή !
Αννα. (' Εναγκαλιζομένη αύτόν). Κώ

στα μου, δυστυχισμένο μου παιδί !
Κώστας. (’Απωθεί αύτήν). Καί νά, 

έρχομαι τώρα έλεεινός... αφανισμένος... 

ναυαγισμένος... Τ’ άκούσατε;... Δέν είχα 
δικαίωμα νά γυρέψω λόγο γιά τήν τιμή 
τοΰ σπιτιού μου !... Είμαι ένας τιποτέ
νιος, ποΰ έπερνα χρήματα άπό τόν άγα- 
πητικό τής άδελφής μου!... Είμ’ ένας 
άνίκανος γιά τή ζωή... Άπόψε είδα τό 
βάραθρο ποΰ είχα πέσει. Άπόψε είδα πώς 
πριν νά βγώ άκόμα στήν κοινωνία είμαι 
άξιος νά μέ περιφρονοΰν. (Έν έξάψει. Έν- 
τόνως). Έκεί μέ φέρατε ! !

Σπΰρος. Κώστα. Έδωκα τήν ζωή 
μου γιά σένα καί γιά τήν άδελφή σου... 
Τό ξέρεις... Έστερήθηκα τό παν έγώ γιά 
νά μή λείψη τό παραμικρό άπό σάς... Τό 
σακάκι αύτό, ποΰ φορώ, είνε φτειαγμ,ένο 
άπό δικό σου παληό ροΰχο !...

"Αννα. Κόβω άπ’ τό φαί μας γιά νά 
σοΰ δίνω άφθονα τά μικρά σου έςοδα... 
Καί ποτέ δέν άκουσες παράπονο, ποΰ είκοσι 
δυό χρόνων παιδί δέν κερδίζεις άκόμα 
τίποτε...

Κώστας. Ποΰ δέν κερδίζω τίποτε... 
Μπορούσατε κι’ έν’ άλλο άκόμα νά πητε ! 
Δέν μοΰ έκάνατε ποτέ παρατήρησι γιά 
τίποτα... Κι’ ούτε σήμερα δέν θά μού 
έλέγατε τίποτε... Σήμερα ποΰ έκλεψα τό 
δαχτυλίδι τής άδελφής μου καί τώβαλα 
ένέχυρο !

Σπϋρος. Ένέχυρο! (Βγάζει τό μαντήλι 
καί σπογγίζει τό μέτωπό του).

Κώστας. Ναί. ’Ενέχυρο... Καί ποιός 
ξέρει;.. Θάφθανα κι’ άλλου άκόμη...Ό,τι 
έσχημάτισε τήν ζωή μου έως σήμερα 
μώδηγοΰσε στήν καταστροφή καί τόν άφα- 
νισμ,ό... Καί τώρα, ποΰ ξυπνώ άπό τό 
φρικτό δνειρο, εινε άργά, πολύ άργά... 
(Δυνατά. 'Υψώνων τάς χεϊρας καί τείνων 
αύτάς πρός τους γονείς του). Καί μοΰ 
μένει μόνο τό μίσος καί ή άγανάκτησις... 
Τό μϊσος γιά τόν κόσμον δλο καί ή άγα- 
νάκτησις γιά κείνους, ποΰ μ’ έφεραν στήν 
άπελπισία καί τήν καταφρόνια...

Σπΰρος. (Μένει σκυφτός. Είς τήν ταραχή 
του ξεσχίζει τό μαντήλι του). Ά-ΥΚνίμονο !

"Αννα. Μάς βρίζεις... Καί εινε τίποτα 
γιά τούς γονείς μιά φονική μαχαιριά 
μπρός στάς ύβρεις τοΰ παιδιού τους.,.Κύττα 
τόν πατέρα σου... Κύτταξε μένα!... Δέν 

έχεις λίγη άγάπη καί λίγο οίκτο στήν 
καρδιά σου γιά κείνους ποΰ σ’ άγάπησαν, 
όπως μπορούσαν ;

Κώστας. Έπλεξε άλυσσίδες ή άγάπη 
σας γιά νά μέ κάνη σκλάβο τής ζωής... 
Είμαι σκλάβος έγώ, σκλάβα ή άδελφή 
μου... Σκλάβοι άλύτρωτΟί τής ψευτιάς. 
(' Ο Σπΰρος καί ή Άννα εκδηλώνουν τήν 
πειό μαύρη συντριβή. Είνε σαν έκμηδε- 
νισμένοι. ’ Ο Σπϋρος έκβάλλει λυγμό),

Κώστας. (Πλησιάζει). Αλλοίμονο ! τήν 
συντριβή σας, στήν άπελπισία σας... βλέπω 
τώρα τήν άπάτημου... Συγχωρεϊστε με 
γιά όσα πικρά λόγια άνέβασε ή άπόγνωσι 
στά χείλια μου...Συγχωρήστε με... Όλοι 
μας... δλοι μας είμαστε σκλάβοι... Σκλά
βοι ποΰ γεννηθήκαμε μέ τόν αιματηρό 
ζυγό... Δέν γνωρίσαμε τήν άλήθεια... 
Βλέπουμε,όπως μάς έμαθαν νά βλέπουμε... 
Αγαπούμε, όπως μάς έδίδαξαν ν’ άγα- 
ποΰμε... Συγχωρήστε με!...

Σπΰρος. Γιατί νά σέ συγχωρήσω ;... Τά 
λόγια σου είνε άληθινά !.. Τώρα σέ λίγο... 
θά ϊδήτε... πόσο περισσότερο άφ ’ όσο τό 
φαντάζεσθε είνε άληθινά... Θέλω νά σάς 
μιλήσω... (Μέ έξαψι). Έμείς, έγώ πρέπει 
νά σοΰ γυρέψω συγνώμη... Έγώ, ποΰ δέν 
θά σοΰ δώσω ούτε έκείνο, ποΰ κι ό φτω
χότερος κι’ ό πιό μικρός μπορεί ν’ άφήση 
στό παιδί του... Τό τίμιο όνομα...

Κώστας.(Κατάπληκτος.Ανήσυχος). Πα
τέρα, τί θέλεις νά πής ;

Σπΰρος. Ήλθε ή ώρα ν’ άνοίξω τήν 
καρδιά μου... ποΰ πνίγεται άπό τόν πόνο... 
Άκοΰστε... Είμαι ένας καταχραστής... 
ένας κλέφτης... ( ’Οπισθοχωρεί) .Άκοΰτε ;... 
"Ενας κλέφτης !...

Αννα. Κλέφτης !
Κώστας. Σύ... πατέρα... κλέφτης ; Ή 

λύπη σου σέ παραφέρει. Δέν ξέρεις τί 
λές... Είνε λόγια άλλοφροσύνης αύτά... 
Σύ είσαι ό πιό τίμιος άνθρωπος, άπ’ 
δλους, δσους έχω γνωρίσει...

Σπΰρος. Τά πιό παράδοξα πράγματα 
άνταυ.όνωνται στό κοσμο... Μπορεί κάνεις 
νάναι καί τίμιος καί κλέφτης... (Μέ φω
νή υπόκωφη ). . Ή ζωή, ποΰ περνάμε, 
ή τελευταία άρρώστια τής Αγνής, ποΰ 
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έκόστισε τόσο, ή έγγύησις, ποΰ είχα κατα
βάλει γιά τη θέσι σου, Κώστα, μέκαναν 
νά πάρω χρήματα άπό τό ταμείο... Είχα 
πάρη έως επτά χιλιάδες δραχμές. Δέν 
μπορούσα νάβρω άλλου... Μά εΐχα τήν 
ελπίδα, τήν πεποίθησι, πώς θά μπορούσα νά 
τά οικονομήσω μέ περισσότερη άκόμη δου
λειά... μέ μιά νέα θέσι... μέ μιά έπιχεί- 
ρησι. Κι’ έπειτα ύπήρχαν πάντοτε ή έξ 
χιλιάδες πούχαμε στήν τράπεζα... Αύτές 
δέν θά τις άγγιζα παρά τήν τελευταία 
στιγμή... Ήσαν ιερά τά χρήματα αύτά !

Κώστας. 'Ιερά !
Σπΰρος. "Εγινε ξαφνικά γενική έπι- 

θεώρησις του ταμείου προ επτά ήμερων. 
Τό έλλειμμα έφάνηκε... Ήταν έτοιμη ή 
καταγγελία. "Επεσα στά πόδια τοϋ διευ- 
θυντοΰ. Τόν ικέτευσα. Μ’ εύσπλαχνίσθη 
κι’ άνέβαλε τήν έπίδοσι τής μ.υνήσεως... 
Μούδωσε προθεσμία έως σήμερα τό από
γευμα...Έτρεξα.. ένήργησα.. .Καί εύρηκα 
κάποια ελπίδα... μιά βεβαιότητα σχεδόν... 
"Επειτα μέ μιά νέα ζωή θά μπορούσαν νά 
διορθωθούν ολα... Χθές στάς δύο θάπερνα 
τήν οριστική άπάντησι.. .Μά ήμ,ουν κατα
δικασμένος... Μ’ άρνήθηκαν τήν τελευ
ταία στιγμή... Κ’ είδα νάπλώνεται πιά 
μπροστά μου τό αίσχος... ή άτιμία...

Κώστας. Ή άτιμία!
Σπΰρος. Έτρεξα έδώ γιά νά πάρω τά 

χαρτιά τής καταθέσεως.,.Θά συνεπλήρωνα 
τό ποσόν μέ κάθε τρόπον. Μά τά χρήματα 
αύτά,.,τό ξέρετε... δέν ύπήρχαν πειά...

Κώστας. ΈπήρακΓ έγώ απ’ αύτά.
Αννα. (Μόλις άκουομένη). Μαζεμμένη 

έρχεται ή συμφορά.
Σπΰρος. Έτρεξα πάλι στόν διευθυντή. 

Έκλαψα μπροστά του... Άλλοίμ.ονο... δέν 
μπορεί τίποτε νά κάνη... ’Έφυγα σάν 
τρελλός... Εγύρισα παντού... οπού ένό— 
μιζα, δτι εΐχα άκόμα κάποια έλπίδα... οτι 
θά εύρισκα φίλους... Κλειστές ή πόρτες... 
Ό κόσμος διασκεδάζει../παϋσις/Ειμαι ένας 
κλέφτης... ένας άτιμος... 'Η καταστροφή 
μέ χτυπάει άλύπητα άπό δλες τής μεριές...

(’Ακούονται άπό μέσα γέλωτες. 'Έπειτα 
ή φωνή τής Αγνής ποΰ κάτι τραγουδεϊ).

Αννα. Ώ !... Εινε ή 'Αγνή.

ΣΚΗΝΗ Δ'.

ΟΙ ΙΔΙΟΙ —ΑΓΝΗ
[Σιγή επί τινας στιγμής. Εισέρχεται ή 'Αγνή. Φορεΐ 

ντόμινο. Σάν νά τρικλίζει κάπως. Είναι πιομένη. 
Ό Κώστας καί ή Άννα τρέχουν πρός τήνθύραν. 
' Ο Κώστας άνατείνει τάς χεϊρας έν απελπισία. ’ Ο 
Σπΰρος τούς κυττάζει καί κινεί τό κεφάλι],

‘Αγνή. (προχωρεί). Μπά !... Τί σκοτάδι 
εΐν αυτό ; Και νάρχεσαι έπειτα άπό τόση 
λάμψι... Έπέρασα έκεί θαυμάσια.. Έγέ- 
λασα... έχόρεψα.. ήπια μπύρα.,.καΐ σαμ
πάνια...

Σπΰρος. Αγνή... Αγνή μου...
Άννα. Κόρη μου...
‘Αγνή. Έ ;.. Τί εΐν’ αύτά ; Μήπως και 

δέν σάς άρέσει ποΰ έγλέντησα ; (Διευθύνε
ται πρός τήν μητέρα της εν ώ απελπισμέ
νος δ Σπΰρος διευθύνεται είς τό βάθος 
πρός τόν Κώστα).’Αλήθεια... εινε μαμά... 
Είχες δίκηο... Ό κύριος Πέτρος είνε πολύ 
εύγενής... Μέ περιποιήθηκε πολύ... σάν 
μάς συνάντησε... Μάς κέρασε... καί αύτός 
καί ή παρέα του... Μά μοΰ έλεγε κάτι 
άστεία... (Γελάει. Έπειτα άλλάσει ύφος... 
Σχεδόν πενθ μως). Μούπε, πώς μ’ άγα- 
πάει... πώς θάταν εύτυχής νά μέ πάρη γυ
ναίκα...

Άννα. (’Αποσύρεται' γυρίζει τό κεφάλι. 
Άπομάσσει δάκρυα).

‘Αγνή. (Ευθύμως). Εΐχε δίκηο ή Πόπη 
Αύτή εινε ή άληθινή ζωή... γιά τούς 
ανθρώπους σάν καί μάς....

Κώστας. Γιά τούς σκλάβους.
‘Αγνή. (Γιλα.) Μπράβο,Κώστα. ..’Έχεις 

ώραϊες ιδέες... Γιά τούς σκλάβους... Καλέ 
γιατί στεκόσαστε... έτσι... πατέρα... μη
τέρα ;.. Πούφ !.. Μελαγχολίες. Δέν πάτε νά 
διασκεδάσετε ; Θάχη κ·.’ άλλους χορούς 
άπόψε... Ελάτε μαζύ μου... Θά καλοπε- 
ράστε...Χορό... τραγοΰδι... γλέντι... Κου
ράστηκα πειά. ΚΓ εινε τόσο σκοτάδι έδώ 
μέσα.... Πνίγετ’ ή ψυχή... ’Ακόμα... 
άκόμα... θάθελα νά πιώ... Πρέπει νά^ σάς 
εύθυμίσω καί σάς. Άκοΰστε ένα ώραίο 
τραγοΰδι, ποΰ έμαθα άπόψε... (Τραγουδεϊ 
κάτι Έπειτα κάθεται είς τό αριστερό άνά - 
κλιντρον. Τήν περιστοιχίζουν).

Σπΰρος. (καθ εαυτόν). Μεθυσμένη !

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΣΚΗΝΗ Ε'.
ΟΙ ΙΔΙΟΙ —ΕΙΡΗΝΗ

ΕΙρήνη. (Καταταραγμένη), ’Αφέντη, 
κάτι ήθελα νά σάς πώ...

Σπΰρος. Τί;.. Λέγε!
Ειρήνη. Μά πρέπει νά σάς τό πώ ιδιαι

τέρως... "Ετσι μούπαν.
Σπΰρος.'Έτσι σούπαν;.. Ποιοι';.. Μίλα 

μίλα... φανερά...
Ειρήνη. Δύο χωροφύλακες. (‘Ο Σπΰ

ρος φέρει τήν χεϊρα είς τήν κεφαλήν, ωσάν 
νά θέλη νά συγκράτηση διαφεΰγον λογικόν. 
Οι άλλοι εινε σάν νεκρωμένοι).

‘Αγνή. Καταλαβαίνω- θάναι καμμιά 
φάρσα άπ’ τή παρέα μου !... (Γέλα) ώραία 
φάρσα..

Σπΰρος. (Πρός τήν Ειρήνην). Λέγε... 
Τί σοΰ είπαν ;

ΕΙρήνη. "Οτι κάθε προσπάθειά σας νά 
φύγετε||θά ήταν άνώφελη...

Σπΰρος. ('Ίσταται σάν άγαλμα γιά μιά
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στιγμή. ’Έπειτα ώς καθ εαυτόν). Είναι ή 
φυλακή... (‘Ορμο, πρός τήν ‘Αγνή, ήτις 
φαίνεται ώς μή εννοούσα άκόμη). Κόρη 
μου! Κόρη μου! (Τήν φιλεϊ. ’ Αποστρέφει 
τό πρόσωπο άπό τήν ’Άνναν, ήτις βαδίζει 
κυρτωμένη μέ κλονιζόμενα βήματα πρός 
αυτόν. Λαμβάνει τό χέρι τοΰ Κώστα). 
Εΐσαι τώρα καί πατέρας της παιδί μου... 
Τήν τιμή της... τήν εύτυχία της... (Δει
κνύει τήν Αγνή. ‘Ο Κώστας πέρνει τό χέρι 
του και τό φέρνει στό πρόσωπόν του... Τόν 
υποστηρίζει κλονιζόμενον. Ή‘Αγνή ίστα- 
μένη είς τό προσκήνιον γέλα άκόμη. Σιγά, 
σιγά δ Σπΰρος διευθύνεται πρός τό βάθος. 
Φθάνει. 'Ίσταται. Και ρίχνει ένα μακρόν 
βλέμμα. Κάτι σάν λυγμός ξεφεύγει άπό τά 
χείλη του).

‘Αγνή. (Συνέρχεται, άνατινάσσεται αί
φνης και δρμα πρός τόν Σπΰρον. Πίπτει 
έπ αυτού. Μέ φωνήν, ποΰ δείχνει πόνον 
άφάνταστον).Πα.τί(>οι μου...Ή πατέρα μου!

Κώστας. Οϊ σκλάβοι 1
ΣΠ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ό Κινέζος Αρχιδικαστής

ΛΗ - ΦΑΝ - ΑΛΟ
Ό ζωγράφος

Σ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ

Ό λογογράφος

I. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

ΣΚΙΤΣΑ ΜΙΑΣ ΒΡΑΔΥΑΣ

Τ
Ο πάθος του σχεδίου ύπήρξε γιά μέ 
ο,τι τό κάπνισμα γιά πολλούς.Όπως 
αύτοί μόλις σκεφθοΰν και άκόμη μό
λις δέν σκεφθοϋν τίποτε βγάζουν ένστίκτως 

ενα σιγαρέττο, έγώ θά σχεδιάσω κάποιαν 
κεφαλήν μέ μολύβι, μέ σπίρτο, ή χωρίς 
τίποτε, μέ τό δάκτυλο είς τόν αέρα.

Τά άνωτέρω φαίνονται σάν άρχή αύτο- 
βιογραφίας πραγματικού ζωγράφου. Άλλά 
δέν είμαι καί δπερ φοβερώτερον ούτε θά 
γίνω. Ούδε'ποτε μου συνέβη νά σχεδιάσω 
γιά νά μάθω, καί είς τό σχολείον δέν έδι— 
δάχθην ποτέ ιχνογραφίαν. "Ωστε ποτέ δέν 
έζήτησα νά μάθω, εκείνο που άγαπώ, άπό 
τόν μυστηριώδη καί άθεράπευτον φόβον 
που εχομεν πολλοί πρός τό συντακτικόν 
μιας ώραίας τέχνης. Έν τούτοις, κατεδι-

νων
σμε'να νά πεταχθουν, νά σ· 
πάρη άλλος καί νά μη ξαναβρεθοΰν. Τά 
τραπέζια μερικών καφενείων τών ’Αθηνών 
καί της Ευρώπης, τά γκαρσόνια που 
μ έστελναν στό διάβολο τήν έπομένην 
δταν τά έσαπούνιζαν άπό τά σχέδια, οί 
τυπογράφοι ποΰ στοιχειοθετούν τά χειρό
γραφά μου χαζεύοντες μέ τά σκίτσα ποΰ 
ύπάρχουν είς τό περιθώριον, ήμποροΰν νά 
μαρτυρήσουν δτι σχεδιάζω απλώς διά να

κάσθην νά εύθυμώ κάμ έδια προωρι- 
)οΰν, νά τά

έχω τήν ήδονήν τοΰ σχεδίου, οτι αύτά 
χάνονται άμέσως καί κανένα δέν έχει αύριον. 
Καί τά έννηά σκίτσα ποΰ εγειναν τυχαίως 
είς μίαν έσπερίδα τής κ. Αύρας Θεοδωροπού- 
λου,ησαν έτοιμα νά πεταχθοΰν,δταν αίφνης 
ό «Καλλιτέχνης» ένόμισεν, οτι πρέπει νά 
τά ίδή τό Δημόσιον. Ούτω έ'λαβε χώραν 
τό συμβάν νά έμφανισθώ ώς άνθρωπος ποΰ 
σχεδιάζει. Άπό τής στιγμής αύτής κατε- 
στράφησαν καί αύτά ώς σχέδια κι’ έγώ 
ώς γελοιογράφος. Έπάθαμεν τό πλέον έπι- 
κίνδυνον πράγμα. Μάς είδε τό κοινόν.

Τό δυστύχημα εινε τόσον μεγαλείτερον 
οσον ή τέχνη μου εύρίσκεται μεταξύ φθο
ράς καί άφθαρσίας. Γελοιογράφος δέν είμαι, 
έν τούτοις αύτά τά κεφάλια έχουν τό ύφος 
γελοιογραφιών. Νά παύσω νά σχεδιάζω ; 
Αλλά δέν λέγουν ποτέ οί καπνισταί νά 

κόψουν τόν καπνό. Νά μάθω σχέδιον ; 
Αλλά τότε είνε ποΰ θά καταστραφώ. Εύ- 

ρίσκομαι είς τήν μεταφυσικήν κατάστασιν 
τού άρχαίου πιεστηρίου τοΰ Τρίμη, τό 
οποίον μόνον χαλασμένον έδούλευε, καί 
άπηγορεύετο νά τό διορθώσουν μήπως 
παύση νά κινήται. Πραγματικώς ή γελοιο
γραφία απαιτεί νά μήν είσαι πολύ ζωγρά
φος. Η αμάθεια τοΰ σχεδίου είνε στοι- 
χείον τής γελοιογραφίας. Ό αγράμματος

βλέπει τό κύριον χαρακτηριστικόν, ό ζω
γράφος δέν ήμπορεϊ νά τό ίδή άπό τήν 
ανάγκην καί τήν συνήθειαν ποΰ έχει νά 
βλέπη τά μικρότερα. Ή γελοιογραφία εινε 
ώσάν τάς μαγικάς εικόνας όποΰ διά ν’ ανα
κάλυψης τό true πρέπει ν’ άπαλλαχθής 
δσον τό δυνατόν άπό τάς λεπτομέρειας ποΰ 
σέ άποπλανοΰν. Βέβαια ό κανών αυτός δέν 
ισχύει διά τήν «ζωγραφικήν γελοιογρα
φίαν», εκείνην ή οποία κατορθώνει νά 
έχη τό κωμικόν μαζί μέ βλας τάς άρετάς 
καί τά θαυμάσια τής τέχνης, μέ τό ύφος. 
Ό Βεμπέρ, ό Βιλέττ, ό Φοραίν εινε ζω
γράφοι, καί ό άναζητούμενος γενικώς άπό 
τόν κόσμον δυστυχής Car<Ul d Ache 
ήτο μαέστρος τοΰ σχεδίου, δπως και της 
γελοιογραφίας, οί δέ διδάσκαλοι τοΰ «Σιμ- 
πλιτσίσιμους» έπέρασαν τήν ζωήν των είς 
τάς Ακαδημίας. Έν τούτοις δια την 
γραμμικήν γελοιγραφίαν, ό δρος τής αγραμ- 
ματωσύνης, χωρίς ν’ αποκλειη και τήν 
έπιστήμην, εΐνε δρος ισχυρός. Ανέφερα 
κάποτε,δτι τό ώραιότερον γραμμικόν σχέ
διον γάτας, ποΰ ύπάρχει είς τας γαλλικας 
ιχνογραφίας, τό εκαμεν ένας μικρός μα
θητής τοΰ δημοτικού σχολείου παίζων. Η 
άθώα καί οζυτάτη παιδική του παρατή- 
ρησις τόν ώδήγησε νά σχεδίαση. Τοΰτο 
ενθυμίζει εκείνο ποΰ λέγεται κάποτε,δτι τό 
σχέδιον δέν εΐνε τόσον επιστήμη δσον εΐνε 
εύφυία. Ό ιδιότροπος φίλος μου κ. Ντόεζ, 
έκ τών γνωστότερων άλλοτε γελοιογράφων

τής Γαλλίας, συνεργασθεις καί είς τό «Σ 
πλιτσίσιμους» μοΰ ελεγεν δ'τι ποτέ δέν i 
δάχθη, ούτε ιχνογραφίαν τοΰ σχολείου, 

Άλλά τό παν εΐνε νά εχη κανείς ύ 
είς τό σχέδιον του. Ήμποροΰμεν νά σ 
διάζωμεν καλά ή περίεργα, άλλά νά 
έχωμεν σχηματίσει ύφος, οπότε δέν παρ 
σιάζομεν πολύ ένδιαφέρον. Καί έδώ 
σπουδαϊον πράγμα τό ύφος, εΐνε τό κα 
στάλαγμα, ή κατάληξις, ό πολιτισμός 
σχεδιαστοΰ. Πρό παντός δμως κι’ έδ 
αίωνία άπλότης. Σχεδιάζεις τόσον τελ 
τέρα δσον ολιγωτέρας λεπτομέρειας [ 
πεις. Σχεδιάζεις τόσον καλλίτερα δσον 
ρισσότερον συνθέτεις. "Ο,τι άγαπώ 
αύτήν τήν λεπτήν έργασίαν εΐνε ή χρω 
τική άντίληψις τοΰ σχεδίου, ή αϊσθ 
τοΰ χρώματος είς τήν πέννα καί τό > 
γιόνι, ή άντίληψις τοΰ φωτισμού μιας 
θρωπίνης κεφαλής, άρα τοΰ χρώματοι 
τέχνη νά χρωματίζης μίαν κεφαλήν μα 
ζων ενα μουστάκι, τονίζων μέ μίαν τελ 
ένα μάτι καί κάποτε παραλείπων καί α 
"Οταν' έσχεδίασα ένα κεφάλι χωρίς μ 
τό μοντέλο μέ ήρώτησε:

— Πώς, άόμματος είμαι;
— Άόμματος πρέπει νά ήσαι. 
— Άλλά τί σκίτσο είν’ αύτό ;
— Εκείνο ποΰ πρέπει. Ό χρωμ 

σμός τής κεφαλής σου εΐνε τέτοιος, 
τό μάτι, μολονότι εχειο δύο, δέν 
ζει κανένα ρόλον, καί έκείνος ποΰ θϊ
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Ό βουλευτής 

Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΟ ζωγράφος 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ό I άλλος λόγιο:

Ρ. BAUDRY

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ

έ'βαζεν είς τό σχέδιόν Θά σέ παρεμόρ- 
φωνε, διότι θά έκανε κάτι περιττόν. Θά 
προσέθετε.

Δέν έπείσθη, έν τούτοις αύτό εινε τό 
dessin. Υπάρχει μέ αύθαιρεσίαν. Ή δύ- 
ναμις του εινε ότι ήμπορεί νά παραλείπη.

Τώρα είνε γνωστόν ότι σκίτσο καί γε
λοιογραφία συγχέονται. Τό σατυρικόν σχέ- 
ύιον δέν είνε ή γελοιογραφία. Ή γελοιο
γραφία άπαιτεί ρωμαντικήν ορμήν ωσάν 
εκείνην τοϋ Ντωμιέ. ’Απαιτεί ιδιαιτέραν 
πρόθεσιν, μίαν καλλιτεχνικήν κακίαν, ή 
οποία πρέπει νά πηγαίνη κατ’ εύθείαν πρός 
τον σκοπόν τής παραμορφώσεως καί τοϋ 
σατυρισμοϋ, χωρίς τίποτε νά τήν άπο- 
τρεψη έν τω μεταξύ. Ή κακία περί τής 
οποίας ομιλώ ύπάρχει ίσως είς τό «Σιμπλι- 
τσισιμους» η τό «Ιΐασκίνο» έξέλιπεν δ'σ.ως 
απόΛτην Γαλλίαν σχεδόν, μετά τόν θάνα
τον τοΰ μεγάλου Καραντάς. Ό Φοοαίν 
εινε σατυρικός σχεδιαστής χωρίς νά είνε 
καθαυτό γελοιογράφος. Ό θ’αυμάσιος Βι- 
λεττ από τήν πολλήν του ώραιοπάθειαν 
εγεινεν είς τάς γελοιογραφίας του ένας 
Βαττώ τής πεννας. Ό Λεάντρ έπίσης είς 
τό είδος του. Ο Φαουστικός Βεμπέρ είνε 
ο βαθύτερος καί σαρκαστικότερος. Άλλά 
η καθαρά γελοιογραφία αντιπροσωπεύεται 
μονον από έ'να ό όποιος έχει τήν νάριν 
μαθητοΰ σχεδ-.άζοντος. τόν Καπύ. “

’Ονομάσατε' την πρόθεσιν ή κακίαν ή 
μεθυ, όπως θέλετε, είνε πάντως μ.ία ιδιαι
τέρα ορμή αύτή ποϋ κάμνει τήν καθαράν 
καί άνόθευτον γελοιογραφίαν. Λυπούμαι, 
ότι καί είς τά αγράμματα σκίτσα τοϋ 
ύποφαινομένου τά όποια κατεδέχθη νά 
περιμ,αζευσν] ο «Καλλιτέχνης» δέν ύπάρ— 
χει ή καθαρά γελοιογραφία.

— Δέν είσαι όσον πρέπει κακός ώστε νά 
γελοιογραφήσ·ης, μοΰ είπε κάποιος.

Και πολύ λυπούμαι, δτι δέν είμαι. Διότι 
ή γελοιογραφία είνε κάτι σπουδαιότερον 
άπό κείνο πού έννορΰμ.εν. Ό Ντόεζ μού 
είπε μίαν ήμέραν : «Μόνον ή ύπερβολή 
εινε ειλικρινής. Ενα πορτραίτο δέν είνε 
ποτέ ακριβές, διότι αποφεύγει τήν ύπερβο- 
λήν. Ό γελοιογράφος δμως ζητεί αύτήν, 
καί ή γελοιογραφία είνε τό μόνον άληθινόν 
πορτραίτο. Εινε ή αλήθεια».

Ιδού ένας φοβερός ορισμός. Ή Μυστη
ριώδης ήδονή πού αίσθανόμεθα γελοιογρα- 
φούντες, είνε ή ήδονή τής αλήθειας. Τό 
πορτραίτο είνε αστικόν. Κολακεύει και συμ— 
φεροντολογεί όπως ή φωτογραφία. Ή γε
λοιογραφία όμως είνε έπανάστασις, θάρρος, 
ειλικρινής τέχνη καί απόλυτος αλήθεια. 
Άν δέν τήν έγγίζωμεν, είνε δμως κάποια 
ευτυχία έστω καί νά την πλησιάζη κανείς 
με ενα γελαστόν σατυρικόν σχέδιόν.

ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

— *Ω  άηδόνες σιγησατε !
Μή ψάλλετε πλέον την νύκτα ύπό τά 

φυλλώματα τών δασών της ποιητικής Αρ
καδίας ! Ποιμένες, θραύσατε τούς αύλούς 
σας! *Ας  σιγήσωσι τά μελιχρά τών κυνη
γών άσματα καί τά ώραία τών νυμφών 
χείλη άς παύσωσι πλέον τό άσμα του 
έρωτος !

Ήχει τόν αύλόν αύτοΰ ό ποιμην Δά-
φνις !...

Είναι υιός τοΰ Έρμοΰ καί της δρυάδος 
Νύμφης, βουκόλος καί θηρευτής, εύρύστερ— 
νος τοξότης καί περικαλλής νεανίας. Ημί
θεος αληθής ! Κατέλιπε την ώραίαν Σικε
λίαν, διέσχισε δάση καί θαλάσσας, βοη- 
θούμενος ύπό τοΰ θεοΰ πατρός του, καί 
έφθασεν είς τά όρη τής ’Αρκαδίας, ίνα καί 
εκεί σκορπίση τήν μουσικήν καί τό κάλλος, 
τήν μελφδίαν καί τόν έρωτα.

*Ας κρυβώσιν οί ώραίοι βουκόλοι της 
’Αρκαδίας, ώς σαΰραι ύπό τά φυτά ! *Ας  
κλαύσωσιν αί νύμφαι, τρωθεϊσαι ύπό έρω
τος πρός τόν Δάφνιν ! *Ας  παύσωσιν οί 
αυλοί τών ποιμένων καί οί χοροί τών νεα
νίσκων ! *Ας  γονυπετήσωσιν αί νύμφαι, 
θεώμεναι αύτοΰ έν έκστάσει !

’Ηχεί τόν αύλόν αύτοΰ ό ώραϊος ποιμην 
Δάφνις! Ή θύελλα πλέον δέν μυκάται 
καί τά θηρία κύπτουσι ταπεινά πρό τών 
ποδών του !

’Ηχεί τόν αύλόν αύτοΰ ό ώραίος ποιμην 
Δάφνις !

*

Καί τόν ειδεν ή νύμφη Σύριγξ !
Ή ώραία κυνηνέτις, ή περικαλλής κόρη 

τοΰ Άρκάδος Λάοωνος. Τά χείλη της δέν 
ψάλλουσι πλέον ευθυμον άσμα καί τό φρίσ— 
σον αύτής στήθος μόνον ύπό τών λυγμών 
έξογκοΰται.

Τά δάση καί οί λειμώνες θρηνοΰσι δι’ 

αύτήν γοερώς, ή φύσις άπασα στενάζει 
καί αί φάραγγες πενθίμως ήχοΰσι !

Ή Σύριγξ άγαπα, ή Σύριγξ δέν κοι
μάται ! Δέν τήν εύφραίνει πλέον τό άσμα 
τής άηδόνος, άλλά μόνον ή πένθιμος τοΰ 
νυκτοκόρακος φωνή.

Ό πόνος τήν καταβάλλει καί μελαγχο- 
λικώς κλίνει πρός τό στήθος τήν κεφαλήν, 
ώς τρυφερόν άνθος ύπό τό βάρος τής 
δρόσου.

Είναι τόσον κακός λοιπόν θεός ό ’Έρως ;
’Όχι ! Όχι! διότι έτοξευσε καί τόν 

Δάφνιν !

Μεσουρανεί ό 'Ήλιος καί ή φύσις άπασα 
σιγά.

Μόνον ό ψίθυρος τοΰ φυλλώματος τών 
δασών, ώς γλυκεία έξομολόγησις έρωτος 
μυστηριωδώς ήχεί, ένώ ό τέττιξ δειλώς 
τερετίζει τό μονότονον αύτοΰ αισμα. Άλλ’ 
ίδέτε έκεί κάτω ! Ύπό τήν σκιάν τών 
πτελεών δύο τρυφεραί ύπάρξεις περιβάλ- 
λουσιν άλλήλας καί ό ’Έρως σκιρτά έκ 
χαράς, ιπτάμενος άνωθεν αύτών ! . . . Καί 
ήχεί αύλός, έκπέμπων στόνους περιπαθείς 
καί παύει μόνον, ίνα ύποχωρήση είς τήν 
μελωδίαν τών φιλημάτων !

ΤΩ εύτυχείς! Οί θεοί λοιπόν δέν σάς 
φθονοΰσι ;

Ό Δάφνις διδάσκει τήν νύμφην Σύ
ριγγα τόν αύλόν.

Τά πτηνά σιγώσι καί μόνον είς τούς 
περιπαθείς τόνους τοΰ αύλοΰ προστίθεται 
ό φλοίσβος τών φιλημάτων. Αίφνης ό 
Δάφνις ρίπτει μακράν τόν αύλόν καί έξαλ
λος προσκολλά τά χείλη του έπί τών χει- 
λέων τής νύμφης.

Ή έκστασις τοΰ έρωτος θά τονίση 
κατόπιν περιπαθές άσμα καί τούς γλυκείς 
τόνους τοΰ αύλοΰ θά σκορπίσωσιν οί μιμη-
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ταί κόσσυφοι άνά τά δάση της ’Αρκαδίας.
Ποιαν άξίαν έχει ό καλλιτέχνης, δταν 

δέν αγαπά ;
Ή μουσική παύει, άλλ’ αΐ ψυχαΐ τών 

δύο εραστών σιγώσαι ψάλλουσι!
Καί τδ μυστήριον εκείνο της σιγήςεΐναι εις 

παιάν πρός τήν φύσιν,πρός τόν θεόν’Έρωτα!
Άλλ’ οί θεοί δέν φθονοΰσι θνητούς, 

ημιθέους ;
"Ω ! . . . φθονοΰσι, φθονοΰσι I 

«
Τις θόρυβος άκούεται ώς νά μυκώνται 

ταύροι, ώς νά μαίνεται θύελλα ;
Μή λύκοι έπέπεσαν εις τά ποίμνια, ή 

μή θηρία μεγάλα ύπό κυνηγών τοξεύονται;
Τό δάσος ολόκληρον σείεται, ή γη ήχεΐ 

καί πτήσσει ύπό τό βάρος σιδηρών πελμά
των ! Τά φυλλώματα έ'ντρομα ύποχωρουσι 
καί τραγόπους θεός διαφαίνεται μεταξύ αυ
τών. Όποία μορφή ! ’Οργίλη καί δυσειδής, 
έκτοξεύουσα φλόγάς διά τών οφθαλμών !

Είναι ό Πάν ! Ό θεός τών βουκόλων 
καί τών ποιμένων, ό θεός τών ορέων τής 
’Αρκαδίας, ό άμείλικτος τής Σύριγγος 
διώκτης, ό έρώμενος αύτής έμμανώς.

Τρέμει ή Σύριγξ καί ίλιγγέ προ τής 
θέας τοΰ διώκτου θεού, δστις έράται αύτής 
έμμανώς, οστις μαίνεταιήδη καί ζηλοτυπεϊ.

Η νύμφη τρέμει παρά τόν κόλπον τοΰ 
Δάφνιδος καί ό Δάφνις ώς φρενήρης περι
βάλλει διά τοΰ βραχίονος αύτήν, ένω 
άρπάζει συγχρόνως τό τόξον του.

Ο Πάν σείων κορύνην όρμά κατά τών 
έραστών.

Τό βέλος τοΰ Δάφνιδος έθραύσθη έπί 
τών τραχέων στέρνων τοΰ θεοΰ.

Σύρει τήν μάχαιραν ό Δάφνις κ’ ένφ 
όρμ^ κατά τοΰ θεοΰ, πίπτει λιπόψυχος 
παρά τήν ρίζαν δένδρου, βληθείς διά λίθου 
κατά τό στέρνον ! Μαίνεται ό Πάν καί 
βοα ώς νά μυκώνται μυριάδες ταύρων.

Φύγε ! φύγε, ώ Σύριγξ! Φύγε τήν 
ορμήν καί τό μένος οργίλου θεοΰ.

*
Καί φεύγει ή Σύριγξ! καί φεύγει...
Τρέχει κατόπιν αύτής ό θεός, ώς ορμη

τικός ποταμός μετά τήν καταιγίδα.

’Επικαλείται τόν Δία ή κόρη καί ώς αύρα 
ταχεία φθάνει είς τήν όχθην τοΰ ποταμοΰ.

Άστραπαί λάμπουσι καί κεραυνοί ήχοΰσι! 
Ό ουρανός θολοΰται καί ή θύελλα μαίνεται! 
Ό Ζεύς ώργίσθη κατά τοΰ Πανός !

Τείνει τάς χεΐρας ΐκέτιδας ή κόρη καί 
ένφ ό Πάν καταφθάνει, τό σώμα αύτής 
είς κορμόν παρόχθιου δένδρου μεταμορφοΰ- 
ται. Τό ύδωρ τοΰ ποταμοΰ όγκοΰται καί 
ένω ό βορράς φιλεί περιπαθώς τήν ξανθήν 
κόμην τής νύμφης, αύτή είς καλάμην με- 
ταμορφοΰται, σειομένην δεινώς ύπό τής 
θυέλλης. Τό παρόχθιον δένδρον κάμπτεται 
ύπό τής θυέλλης, άλλά δέν ένδίδει ούτε 
έκριζοΰται.

Etvat ή είκών τής δυστυχίας!
Ή Σύριγξ έσώθη. δέν ύπέκυψεν είς τήν 

ορμήν τοΰ θεοΰ.
Τό έπίχαρι αύτής σώμα μετεμορφώθη 

είς καλάμην καί ή ώραία κεφαλή της είκο- 
νίζει ήδη τήν κορυφήν τοΰ παρόχθιου δέν
δρου, ζωηρώς κύπτουσαν προ τής ορμής 
τής θυέλλης.

Καί ένω κλίνει σειομένη ύπό τής θυέλ
λης ή καλάμη, πάνθιμον ρισμα άκούεται !

Είναι άρά γε ό βορράς, δστις συρίζει διά 
τοΰ φυλλώματος τής καλάμης, ή ό στό- 
νος τής νύμφης, οστις διά τοΰ δένδρου 
έξέρχεται ;

Ή καλάμη ψάλλει σιγηλώς !
Ψιθυρίζει περιπαθώς αϊλινον άσμα καί 

ό Πάν γονυπετεϊ έν έκτάσει.
Ό θεός ήδη κλαίει! Ό θεός στενάζει !
Αίφνης έγείρεται καί άπομάσσει τά δά

κρυα. Σύρει τήν ποιμενικήν αύτοΰ μάχαι- 
ραν καί κόπτει έπτά έκ τοΰ ψάλλοντος 
δένδρου καλάμους. Προσαρμόζει και συν
δέει αύτούς διά κηροΰ, ίνα φυλάξη τού
τους ώς άνάμνησιν τοΰ διαπύρου έρωτός 
του. Άλλ’ ένω έν έκστάσει φέρει αύτούς 
είς τά χείλη ίνα τούς άσπασθή, όνειροπο- 
λών τό ώραϊον τής κόρης σώμα, αίφνης ό 
στεναγμός τοΰ θεοΰ μεταπίπτει είς περι
παθή μελφδίαν διά μέσου τών καλάμων !

Καί ό Πάν φιλεί τούς καλάμους καί 
γλυκεία μελωδία σκορπίζεται άνά τά όρη.

Ή θύελλα πλέον δέν μυκάται καί ό 
ούρανός μειδι$ !

Τά πρόβατα όρχοΰνται καί βελάζουσι καί 
ή φύσις άπασα τήν πρώτην ένεδύθη στολήν!

Όποιαν μαγείαν σκορπίζει έν άσμα 
άγάπης !

Ό Δάφνις έδιδάχθη νά ήχή τήν σύ
ριγγα παρά του θεοΰ. Σύριγξ ώνομά- 
σθη τό άθροισμα τών έπτά καλάμων ύπό 
τοΰ Πανός, είς άνάμνησιν τής λατρευτής 
αύτοΰ έρωμένης, καί κατέστη τό περιπαθές 
μουσικόν δργανον όλων τών ποιμένων τής 
Αρκαδίας.

Ό Δάφνις άπέρριψε τόν αύλόν καί έγο— 
νυπέτησε προ τοΰ θεοΰ, ίνα διδαχθή παρ’ 
αύτοΰ τήν σύριγγα.

Καί ό Πάν τόν ήγάπησε καί τόν έδί- 
δαξε.

"Έκτοτε θεός καί ήμίθεος ψάλλουσι τόν 
κοινόν αύτών πόνον διά τής σύριγγος άνά 
τά δρη τής Αρκαδίας.

Καί ή ήχώ άνταποκρίνεται είς τούς 
στεναγμούς των καί ό ήχος τών φαράγγων 
είς μελωδίαν μεταπίπτει.

Ή φύσις άπασα ψάλλει, τά πρόβατα 
ΐστανται έν έκστάσει πρό τής γλυκείας 
φδής καί οί Αρκάδες έκτοτε λατρεύουσι 
περιπαθώς τήν μουσικήν.

Τήν μουσικήν!... Τήν ώραίαν αύτήν 
κόρην τοΰ έρωτος καί τής οδύνης !

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ
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ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
Ό Φεβρουάριος έμβήκεν εφέτος, δπως συνή

θως κάμνει, διφυής και διπλοπρόσωπος : ωραίος 
και απαίσιος συγχρόνως' καλός και φοβερός 
μαζή, σάν προσωπίς, μέ τής οποίας τήν έμ- 
φάνισιν συνοδεύεται πάντοτε ή ίδική του έμ- 
βήκε κρατών μέ τό ένα χέρι άνθισμένον κλά- 
δον αμυγδαλιάς και μέ τό άλλο δρέπανον θανά
του. 'Η μηνιγγίτις, μία άρρώστεια ποΰ κυνηγεί 
τάς τρυφερότητας, εισέβαλε μαζή του πειναλέα, 
και έπέπεσεν όπου συγκέντρωσις ζωής, όπως ό 
λύκος στά κοπάδια. *0  Στρατός έδοκίμασε 
πρώτος την έπίθεσιν της. ’Έπειτα ή φόνισσα, 
έχύθη στά Σχολεία. Άλλ’ ή Παιδεία έπρό- 
φθασε και τής έκλεισε τής πόρτες. 'Υπουο- 
γικη διαταγή, συνετή, στοργική όσον καί γεν
ναία διέταξε τήν διακοπήν τών μαθημάτων. 
'Η Γραμματική, δ Ξενοφών, δ 'Όμηρος, ή 
Φυσική, ή Χημεία, ή Μαθηματική, ή Μου
σική κάθε έπ στήμη, κάθε Τέχνη, κάθε Πρόο
δος επρεπε νά παραμερίσουν μπροστά στήν 
Ζωήν γιά νά περάση άπρόσκοπτα καί ακίνδυνα 
τόν δρόμον της.

Άλλ’ δ εχθρός είναι δυνατώτεοος άπδ τά 
μέτρα τών ανθριόπων*  εμπρός στήν άντίστασιν 
αυτήν δέν έςαντλεΐ τήν δύναμίν του’ θραύει 
της πόρτες ποΰ τοΰ κλείονται καί δρμά καί 
διαρπάζει. Άλλ’ ολίγον άκόμη καί φθάνει δ 
αήττητος προστάτης μας. ’Έρχεται άπδ τδ 
ύψος τής φωτοβόλου βασιλείας του «δ τδν 
εύθύν ουρανόν διφρηλατών ήλιος» νά σώση 
τήν ζωήν ποΰ πέθανε.

* 
* *

Μαζή μέ τά προοίμια τής μεγάλης φυσικής 
ζωής, έννοιώσαμεν νά φρίσση γύρω μας αύτδν 
τδν μήνα τδ σπάργος κάποιας άναγεννήσεως 
στήν Τέχνην μας καί στήν Πολιτικήν μας. Γιά 
την πρώτην, είναι τδ ζήτημα τής ίδρύσεως 
Πινακοθήκης, τδ όποιον είναι σχεδόν βέβαιον, 
δπως ύπεσχέθη δ Πρωθυπουργός, ότι θά τε

λείωση καί οτι μετ’ ολίγον αί Άθήναι τοΰ κ. 
Βενιζέλου θά ήμποροΰν νά καυχώνται ότι 
δέν ύστεροΰν άπδ τάς παλαιάς Αθήνας κατά 
τδ μεγάλο αύτδ έργον τοΰ νά έχουν άπο- 
κτήσει ενα θησαυροφυλάκιον τής τέχνης δμοιον 
μ’ εκείνον, όπου πρδ 25 αιώνων έθαυμάζοντο 
τά αριστουργήματα τοΰ χρωστήρος.

'Η τιμή τής ύποκινήσεως τοΰ τόσον έθνικοΰ 
αύτοΰ ζητήματος πρέπει νά άναγνωρισθή είς 
τήν συνάδελφον «Εστίαν».

* 
* *

Γιά τήν δευτέραν : τήν Πολιτικήν, τδ ^ίγος 
τής αναζωογονήσεως τοΰ τόπου μας διέσπειρε 
τδ κήρυγμα τής Κυβερνήσεως όταν έπαρου- 
σίασε στο έθνος τδν Προϋπολογισμόν τοΰ 1911. 
Αύτδ τδ κήρυγμα έσάλπισεν οτι τά θεμέλια 
τής οικονομικής καί τής στρατιωτικής άναδιορ- 
γανιοσεως τοΰ Κράτους έτοποθετήθησαν γερά 
καί στερεά καί έπάνω είς αύτά θά στηριχθή ή 
μέλλουσα ακμή μας. Μέ τήν ειλικρίνειαν καί 
τήν παρρησίαν ποΰ έχαρακτήρισεν έξ αρχής 
κάθε λόγον καί κάθε πράξιν τοΰ Αρχηγού τής 
Κυβερνήσεως τοΰ τόπου, έτονίσθη ότι δ προϋ
πολογισμός τοΰ έτους αύτοΰ θά έχη έλλειμμα 
5 περίπου εκατομμυρίων. Ποιον ελληνικόν 
πολιτικόν στόμα έσχε ποτέ τήν γενναιότητα 
νά έκστομίση αύτήν τήν εύσυνειδησίαν ;

Καί μολαταύτα ή έντύπωσις άπδ τδ άγγελμα 
αύτδ τδ φαινομενικώς δυσάρεστον καί έκπλη- 
κτικόν, ύπήρξε μία μεγάλη... άνακούφισις. 
Τόσον φοβεραί ήσαν αί δίκαιαι άπαισιοδοξίαι 
περί τής καταστάσεως τής οικονομικής μας 
σχετικώς μέ οσα έπεράσαμεν, καί τόσον έδι- 
ψοΰσεν δ τόπος απδ είλικοίνειαν.

Αλλά τδ αληθινόν θαΰμα ποΰ έγκειται μέσα 
είς την κατάστρωσιν αύτοΰ τοΰ ιστορικού γιά 
τήν αναγέννησιν τοΰ τόπου μας προϋπολογι
σμού αποτελούν δύο σημεία καταπληκτικής γιά 
τήν Ελλάδα οικονομολογικής δεινότητας: τδ 
ένα ότι μέ δλα μας τά χάλια καί μέ τδ μηδα- 

μινδν σχεδόν έλλειμμα, αί δαπάναι διά τδν 
στρατόν είναι διπλάσιαι, καί επομένως ή εθνική 
άξιοπρέπειά μας βγαίνει στδν άφρδν γιά νά 
συγκαλύψη ολας τάς προσωρινάς αδυναμίας 
μας, τδ δέ άλλο ότι καί αύτδ τδ έλλειμμα τών 
5 εκατομμυρίων είναι φαινομενικόν, μέλλον νά 
αποβή περίσσευμα μέ τάς προβλεπομένας θετι- 
κάς οικονομίας.

'Ώστε είς τδ περιθώριον τής πολιτικής ιστο
ρίας τών ημερών μας ήμπορεί νά σημειωθή 
μέ δλην τήν αύθεντικότητα τής άληθείας, οτι 
άλλοτε οί 'Έλληνες Κυβερνήται διεκήρυτταν 
άληθείας, άλλ’ έπηλήθευαν τά ψεύματα, οτι 
ύπέσχοντο περισσεύματα, άλλ ’ έπραγματο- 
ποιοΰντο ελλείμματα, ενώ τώρα, πρώτην φο
ράν, συμβαίνει τδ εναντίον: οί κυβερνήται 
υπόσχονται ελλείμματα καί θά πραγματοποιη
θούν περισσεύματα. * * *

Αλλ’ δπως είς κάθε γέννησιν προηγείται 
αιμα, καί δ μήν τής εθνικής μας γονιμοποιή- 
σεως αφήκε φεύγων αίματωμένα ίχνη. Έπάνω 
εκεί στά σύνορα πέφτουν δολοφονικώς δύο παλ- 
ληκάρια. Εϊχαμεν καιρόν νά ένθυμηθώμεν ότι 
συνορεύομε μέ τήν βαρβαρότητα' οί Τούρκοι 
στρατιώται μάς τδ ύπενθύμισαν. Έν ώ ανύπο
πτοι δύο εΰζωνοί μας έπερνοΰσαν άπδ τδν ένα 
σταθμόν στδν άλλον γιά νά τροφοδοτήσουν 
συναδέλφους των, τουρκικαί σφαίραι κρυμμέναι 
στήν σκοτεινήν άτιμίαν τούς έρριψαν νεκρούς.

*Η ένέδρα ήτο τόσον φανερά ώστεδΡιφαάτ, 
είς τδν δποίον έγειναν έντονοι διαμαρτυρίαι έκ 
μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, δέν η μπό
ρεσε παρά νά προσποιηθή έκπληξιν, νά ύποκριθή 
λύπην καί νάύποσχεθή ανακρίσεις καί τιμωρίας.

Άλλά τήν ημέραν, καθ’ ήν θά έπρεπε νά 
φθάση είς τδν τόπον τής αγρίας παρασπονδίας 
ή αύστηιότης τοΰ 'Υπουργού—άν θά έστέλ- 
λετο —νέα δολοφονική ένέδρα, πειό μεγάλη, 
πειό επίσημος καί πειδ προετοιμασμένη μέ 
άξιωματικούς, μέ επικουρίας, μέ στρατηγικό- 
τητα, στήνεται εναντίον άλλων ευζώνων. Την 
φοράν αύτήν ή άμυνα ήτον έπιβεβλημένη καί ή 
δικαιοσύνη άντήμειψε τήν άθωότητα τών έλ- 
λήνων στρατιωτών, οί όποιοι άνταπέδωκαν τδ 
αϊμα μέ δύο τούρκους φονευμένους.

Μόνον διά τούς εύήθεις ή διά τους ύποκρι- 
τάς τά αιματηρά αύτά συμβάντα ήσαν τυχαία 
καί άσήμαντα. Δι’ όλους τούς άλλους ήσαν 
συνέχεια, έφηρμοσμένη καί έμπράκτως. .τοΰ 
προκλητικού σωβινισμού ποΰ δέρνει καί θά 
φάγη έπί τέλους τήν Νεοτουρκίαν.

’Αλλά τί βγαίνει άν ήμεθα έξυπνοι καί τδ 
καταλαμβάνομεν, έν όσω δέν ειμεθα καί ισχυ
ροί; Τί σημαίνει άν έχομεν μυαλό χωρίς νά 
εχωμεν καί γρόνθον ; Τί νά τδ κάμωμε τδ 
πεπόνι όταν μας λείπει τδ μαχαίρι;

Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

t ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΩΧΟΣ

Προσβληθείς ύπδ όξυτάτης νόσου μηνιγγίτι- 
δος άπεβίωσε τδν παρελθόντα μήνα έν Άθή- 
ναις δ γλύπτης καί καθηγητής τής γλυπτικής 
είς τήν Σχολήν τών Καλών Τεχνών έν τώ 
Πολυτεχνείω Λάζαρος Σώχος.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΩΧΟΣ·

Έκ Τήνου καταγόμενος έσπούδασεν έν 
Άθήναις, ύπήρξε δέ μαθητής τοΰ Αροση. 
Μετά τδ πέρας τών σπουδών του μετέβη 
είς τδ Παρίσι πρδς τελειοποτησιν αύτών καί 
διέμεινεν έκεί έπί είκοσιπενταετίαν. Δύο τών 
έν Άθήναις στηθέντων γλυπτικών έργων, δ 
άνδριάς τοΰ Κολοκοτρώνη καί τδ μνημείον τοΰ 
Παύλου Μελά εινε έργα του. Μία προτομή 
τοΰ Ζαρίφη, δικαίως κρίνεται ώς αριστούρ
γημα Έπίσης έσχεδίασε μνημείον συμβόλι
ζαν τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος.

'Η τέχνη τοΰ Λαζάρου Σώχου ήτο συμβα
τική. Έβασίζετο είς τήν σπουδήν τ$ν κατά 
παράδοσιν γραμμών καί σχημάτων, τά όποια 
έδωκαν οί μεγάλοι διδάσκαλοι διά ν’ απομέ
νουν απλώς ακαδημαϊκά πρότυπα.

Τδν ίππον τοΰ όποιου έπιβαίνει δ στρατη
λάτης Κολοκοτρώνης θ ’ ανεύρωμεν είς τήν 
στάσιν αύτήν είς αύτά ακόμη τά σκίτσα τοΰ 
Λεονάρδου ντά Βίντσι καί είς απειραρίθμους 
απείρους ανδριάντας κατόπιν. Ό Σώχος μετε- 
σκεύαζε καί μετεποίει. Τά θέματά του έκ τοΰ 
ύψηλοΰ θέματος τής ιδέας τής ελληνικής έλευ-
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ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑ ΥΠΟ ΜΠΟΥΣΣΕ

(Πννακοΰηκη ’Αθηνών, βλέπ. σελ. 359)

Η ΠΟΙΗΣΙΣ
ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ

Ό έλληνομα-Οης καθηγητής τής γαλλικής φιλολο
γίας κ. Πέτρος Μποδρύ μετέφρασε είς τήν γαλλικήν τό 
δημοσιευΰεν είς τό προηγούμενον τεύχος ποίημα τοΰ 
συνεργάτου μας κ. Λάμπρου Πορφύρα είς μνήμην τοΰ 
Παπαδιαμάντη. eH μετάφρασις άνταξία τοΰ πρωτύπου 
έχει ώ; έξης :

PRlfcRE POUR L AME DE PAPADIAMANTIZ
O Christ, donne-lui le seul bonheur qu’ait pu 
Te demander la-haut son dme nostalgique : 
Laisse-lui vivre ainsi que naguere il vecut 
Dans un lieu qui ressemble a son Hot magique.

Que les rochers y soient dbrupts et crevasse's ;
Que le flot jette en tas les varechs sur la plage, 
Et que, Γυη pres de Vautre, amarre's au rivage, 
Ge missent en revant les caiques lasses.

Pais qu’il retrouve la les jeunes filles mortes : 
Celles dont il disait Vhistoire tristement, 
Et les vieilles filant le lin au seuil des portes 
Qu'encadre la cassie ou le souple sarment.

Endors-y lentement la lueur vesperale
Et vers lui courbe les cypres en un salut; 
Fais qu’aux chapelles ou I’amenait Vangelus 
L'accueille encor de loin la cloche musicale.

O Christ, donne-lui V ineffable bonheur 
D'avoir autour de lui cette modeste vie:
Sur elle, il a verse tant de douce harmonie
Qu'elle est digne a present des celestes hauteurs.

LAMPROS PORPHYRAS
(Traduit du grec moderne par Pierre Baudry)

Ήωο ζον ωροσεχονς ζενχονς

Ο
βισέρχεζαι

ζιώσεις ώς

νης 1ηζ ^(ΰριχίον 1911

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

βεΛ- 

ωρδς ζην σννδεσίν ζον και ζδ (ΰεριεχόμενον.

εις ζδ 6’ έζος ζής έκδόσεώς ζον μέ (ΰοχ^άς

θερίας τά ήσθάνετο μέ ιερότητα, άλλά τά ύπέ- 
βαλε κατά ευγενικήν προσπάθειαν απομιμήσεως 
είς εκείνα τά πρότυπα χωρίς νά εχη τήν εξαι
ρετικήν δύναμιν νά τά παραστήση κατά ίδιά- 
ζουσαν επιβλητικήν μορφήν. Άλλά διά τούτο 
δέν έπεται, δτι αύτή ή τυπική του εργασία δέν 
ήτο αξία προσοχής εις τινας τεχνικάς λεπτομέ
ρειας καί δέν κατέβαλε δι’ αύτην πολλήν επι
μέλειαν. Τά έργα του διηγούνται τήν μεγάλην 
ιστορίαν τοΰ έθνους, κάποτε μέ πολλήν συγκί- 
νησιν καί αλήθειαν, άλλά δέν τήν ύποβάλουν 
βαθύτερον είς τήν ανθρωπίνην ψυχήν.

Ό Σώχος ώς άνθρωπος ήτο άγαθώτατος. 
Ή ζωή του έπέρασε έν ήρεμία. Τάς ώρας τής 
σχολής του διήρχετο είς τδ «Νέον Κέντρον». 
*Ητο ή μόνη κοσμική του έμφάνισις αύτή. 
’Αφιλοκερδής είς άκρον, ούδέν κερδίσας έκ τών 
έργων του, τά όποια έλάμβανε είς άναξίαν λό
γου άμοιβήν, μόλις καλύπτουσαν τά έξοδα, 
άπέθανε πενέστατος.

Τήν κηδείαν του παρηκολούθησαν πολλοί έκ 
τοΰ καλλιτεχνικοΰ κόσμου. Έκ μέρους τοΰ 
«Συνδέσμου τών ’Ελλήνων Καλλιτεχνών», δ 
όποιος κατέθεσε καί στέφανον, ώμίλησεν ό κ. 
Άλ. Φιλαδελφεύς.

0 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
—"Ενας "Ελλην φωτογράφος. Ό συνεργά

της μας κ. Θ. Θωμόπουλος γράφει είς τδ 
τεΰχος τοΰ Νοεμβρίου τής « Ελληνικής Έπι- 
θεωρήσεως» άρθρον περί τής φωτογραφίας έν 
Έλλάδι. Μεταξύ άλλων λέγει περί τοΰ καλλι
τέχνου φωτογράφου κ. Έπ. Ξανθοπούλου τά 
εξής: «Εις έκ τών ολίγων έν Έλλάδι φωτογρά
φων,δ όποιος έργάζεται μέ εύσυνειδησίαναληθοΰς 
καλλιτέχνου είνε καί δ κ. Έπ. Ξανθόπουλος.

« *0  Ξανθόπουλος έγεννήθη είς Κωνσταντι
νούπολή άπδ πατέρα φωτογράφον καί άφοΰ 
είργάσθη έπί μακ:δν καί έσπούοασε τήν πα
τρικήν τέχνην,έπεσκέφθη κατόπιν τήν Βιέννην 
καί παρηκολούθησε τάς προόδους τής τέχνης 
του. Γνωρίζει κατά βάθος ταύτην καί είνε μο
ναδικός διά τήν ώραίαν διάταξιν τοΰ φωτός καί 
τήν έπιστημονικήν άκρίβειαν τοΰ retouche. 
Έχων δέ έμφυτον καλαισθησίαν καί τέλειον 
φωτογραφικόν έργαστήριον έπεξεργάζεται τάς 
φωτογραφίας του κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε 
ν’ άποτελοΰν άληθή καλλιτεχνήματα».
Διευ&νντής τον «Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

Α·&ηναι, Τυπ. «’Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη—8286·

έ%ν}ήσας άωδ ζον ζενχονς ζονζον ζδν άριδμδν ζών σελί

δων ζον, διαζηρεϊ ζην ανζήν έ^αχίσζην σννδρομήν ζον δρ. 8 

διά ζδ έσωζερικδν και 10 διά ζδ έ}ωζερικόν.

*5ϊ(ΰδ ζον αροσεχονς 

άρίσζης (ΰοιόζηζος χάρζον 

δένζος.

ζενχονς δά έκζνΐΰονζαι και έ(ΰϊ 

illustration έωϊ ζούζω ωαραχρεχι-

ζαϊς έωαρχίαις και ζώ έ}ωζερικφ3ΐαρακα^οννζαι οι έν 

βννδρομηζαί μας, οί έωιδνμοννζες ν9 άνανεώσονν ζην σνν

δρομήν ζων, ν9 άωοσζεί^ονν ζδ άνζίζιμον διά ζαχνδρομικής 

ή ζραωε^ιζικής έωιζαχής (ΰρδς ζδν κ. τΤερ. 33ώκον, διενδνν- 

ζην και ιδιοκζήζην ζον «3Κα^ιζέχνον > όδδς Ακαδημίας, 5$ 

931δήνας.



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΕΡ. ΒΩΚΟΥ
Η ΚΑΤΟΧΗ, δράμα εις πράξεις πέντε.................................δρ. 1.—
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, δράμα είς πράξεις τρεις ■...................... » 0.75
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ, δράμα εις πράξεις τρεις...................... » 0,75

Έξεδόθησαν μετά πόσης τής δυνατής φιλοκαλίας ύπό τοΰ βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου, 
Άθήναι, όδός Βουλής, καί άποστέλλονται οπουδήποτε ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜ0Π0ΥΛ0Σ
ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΖΑΓΡΑΦΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ εις το ζαππειον μεγαρον

-ZUviyueia επιτάφια.— Ανδριάντες και προ- 
τομαί.— Γλυπτικά έργα διακοσμήσεως εκ
κλησιών. — Διάφορα γλυπτικά και ζωγρα
φικά έργα πρός πώλησιν. — Παραγγελίαι 

διά πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γαλλικής, Γερμανικής καί ’Ιταλικής
διά νεωτάτης μεθόδου μέ άπιστεύτως εϋθη- 
νάς τιμάς παρά ευδόκιμου διδασκαλίσσης 
καί είς έλάχιστον χρόνον.

ΑΘΗΝΑΙ

ΟΔΟΖ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ θ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ.

ΤΔΡΟΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΣ ΑΘΗΝΏΝ

Παρακαλοϋνται οί τυχόν καθυστε- 
ροΰντες τό άντίτιμον τοϋ ϋδατος τοΰ 
λήξαντος έτους 1909 δπως προσέλάωσιν 
εντός οκτώ ήμερων εις τό Δημοτικόν 
Ταμεΐον καί καταβάλωσιν αυτό. Έπί
σης δέ καθίσταται γνωστόν δτι ήρχι- 
σεν ή πληρωμή τοΰ αντιτίμου διά τό 
άρξάμενον έτος 19ίο, παρακαλοϋνται 
δέ οί κ. κ. ύδρολήπται δπως προσέλθωσι 
καί καταβάλωσιν αυτό.

Έν ΆΌήναις 1910.

(Έκ τού υδραυλικού τμήματος τού 
Δήμου ’ Α&ηναίων).

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταθέσεων πρός 4 °/0
είς πρώτην ζήτησιν

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ
ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑ1ΕΥΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ 10, ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗι ΠΑΑΤΕΙΑι ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

"Ολοι οί καλλιτέχναι, όλοι οί συγγράφεις, όλοι οί άν&ρωποι του θεάτρου φωτο- 
γραφοϋνται κατά προτίμησιν είς τό φωτογραφεΐόν μας, διότι είνε άλη&ινόν καλ
λιτεχνικόν εργαστήριον.

Μηχανήματα τέλεια, ταχύτης περί τήν έκτέλεσιν, τιμαι ανεπίδεκτοι παντός 
συναγωνισμού.

Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΗΜΠΟΡΕΙ γ)α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΗι ΤΑ ΑΡΏΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

7Κ. ΧΑΚΑΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ.—ΟΔΟΧ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 36.— ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου εις */, —3Ι. λίτρας καθαρού οινοπνεύματος, 
προσθέτετε ‘/, λίτραν ύδατος καί έχετε τήν κολώνιαν σας, τό άντιπιτυριώδές σας καί παντός 
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.

Με 2 μόνον δρ. εχετε μίαν δκαν κολώνιαν. Δι’ δλα τά είδη τιμαί ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. Πληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πώλησιν παρά τφ κ. Α. Σακαλή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Μεταχειρίζεστε τόν

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ 
δΤ οινοπνεύματος εκ σταφίδας είναι 

0 ΔΙΑΥΓΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟΝ

ΖΗΤΗΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΜΙΑΝΤΑ 

“ΒΟΤΡΥΣ,,

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΟΦδΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ 

ΥΦΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΏΝ 
διά -άεραπείας καί εγχειρίσεις όλων τών 

_ όφ&αλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ. ©ΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

’Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000-000 
Ήσφ. Κεφάλ. Δρ. 20.000.000



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.
Ί ροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων έντο

κων καταθέσεων έν δψει ή έπί προθεσμίφ, δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς 
Ύποκαταστήμασιν αύτοϊς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν 
ώρισμένη προθεσμίφ έπί τόκω :

1 ‘/, τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς εν δψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000, 
πέρα τοΰ ποσοΰ τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς °/μ κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είς '/2 τοΐς υ/0. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί 
είς άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου έπιταγών. — 2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας 
τουλάχιστον. — 2 '/2 τοις ι'/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εν έτος 
τουλάχιστον.—3 τοΐς υ,0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο ετη 
τουλάχιστον. — 3 '/2 τοΐς υ/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα 
ετη τούλάχιστον. — 4 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε ετη 
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε ετών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άπο

δοτέας έν ώρισμένη προθεσμίρ ή διαρκείς έπί τόκφ :
1 '/„ τοΐς °/0 κατ’ έτος διά καταθέσεις 6
2 > °/0 >

‘ 2 >/, . »/0 .
3 ’ % >
4 » % »

1
2
4
5

μηνών τουλάχιστον
έτους »
ετών »
ετών »
ετών »

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέτου ονο
μαστικοί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστή- 
ματι καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαιαστήμασι της Τραπέζης εις τό αυτό 
νόμισμα εις δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΙΪΙΕΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ. —'Οδός Έρμου 142.

ΕΝ ΤΩ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ 
ΖΟΝΤΑΙ: Βαπζιστιχά, Στέφανα γάμων, Ναυ
τικοί ενδυμασίαι1 Επανωφόρια και Καπέλλα 
παίδων, Μπέρται και Επανωφόρια Κυριών. 
"Απαντα είς μεγάλην συλλογήν καί είς τιμάς άπι- 

στεύτως ευ&ηνάς και εργασίαν ηγγυημένην.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ

J

ΑΙ ΤΕΑΕΙΟΤΕΡΑΙ, 01 Κ 0 Ν 0 Μ I ΚΩΤ Ε Ρ AI 
ΚΑΙ ΔΓ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CALORIFERES
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΑΡΑ ΤΩ

X. ΚΟΥΡΑΚΩ

ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1909 ΚΑΙ 1910

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CALORIFERES

ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ - ΟΙΚΙΑΣ

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ - ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΥ — ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 

ΜΕΣΣΑΛΑ — ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ — ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗ 

ΡΑΛΛΗ — ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ — ΡΟΥΣΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΚΛΠ. ΚΛΠ.

Τ I Μ A I

ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΑΧΥΤΑΤΗ



Ο “ΚΑΛΑΙIΕΧΝΗΣ,,
ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 19» 1

Εισέρχεται εις τό 3ft έτος άωό τής έκδόσεώς τον. ΝΕΩΤΕΡΙΣΑΣ εις 
δχα, κατά την μορφήν, τό ωεριεχόμενον, την είκονοχράφησιν έτνχε 
ωρωτοφανονς ύωοδοχής.

>1/1Λ .4 τούτο ήτο μία άωχή άωαρχή. 'Ο “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ,, χωρεί 
ωρός έ}έχι}ιν άνάχοχον τής μεχάχης διαδόσεώς τον, αν}άνων ά(ΰδ τον 
τεύχους μάχιστα τούτον τάς σεχίδας τον χωρίς ν’αν}ήση καί την έχα- 
χίστην άχχως συνδρομήν τον (8 μόνον δρ. διά τό εσωτερικόν, 10 δρ. 
διά τό έ}ωτερικόν). ‘Slab δέ τον ωροβεχοϋς τεύχους, με τό όωόίον 
όρχί^ει co 6' έτος βεχτιώνει καί την ωοιότητα τού χάρτου. 5)ά έκτν- 
αοϋται έωί στιχωνντέρου είδικώς διά τήό τεχειοτάτην εικονοχράφησιν 
ωαραχχεχδέντος.

ΠΡΟΣΕΘΗΚΕΝ άκόμη καί τάς εκτός τον κείμενον εικόνας, χάρις 
όε εις τον ετερον των ό'ιενόνντων των τνωοχραφικών καταστημάτων 
κ. κ. 3Υΐάϊβνερ - 3Καρ,ρα0ούρη κ. ύΚάροχον 3Υΐαίβνερ εΐσήχαχε την 
τνωοχραφικήν ωοχνχρωμίαν εις τά έ}ώφυχχά τον, ωρωτοτύωους έκά- 
βτοτε συνδέσεις έχχήνων καί }ένων καχχιτεχνών, έχιτί^ει όε ταχέως 
νά είσαχάχη καί την ωοχυχρωμίαν εντός τού κειμένου.

3)ιά ωάσαν αϊτησιν ιςρός έχχραφήι> άωενδνντέον
ΚΟΝ ΓΕΡ. Β £> Κ Ο Ν

όιενάνντήν καί ιδιοκτήτην τού '‘3έαχχιτέχνον*  όόός ’ίΧΙκαόημίας 53 
‘33δήνας.

Ονόεμία αϊτησις ωρός έχχραφίιν χαμβάνεται var’ ciijiv έάν όέν 
συνοδεύεται νωό τού άντιτίμον.

Έν ΆΟήναις, Τυπογραφείου «Εστία» Κ. Μάϊσνβρ καί Ν. Καργαδούρη — 8286.


