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ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ύπό Θωμά Θωμοπούλου.
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ : Γνώμαι έλλήνων συγγραφέων, καλλιτεχνών, επι

στημόνων καί πολιτευομένων. Γράφουν οι κ. κ. Κυρίακούλης Μαυρομιχάλης, 'Ό&ων 
Ρουσόττουλος, Θ. Θωμόπουλος, Στέφανος Μαρτζώκης, 'Ανδρέας Νικολάρας. Τΐμος 
Μωραϊτίνης, ’Ιωάννης Νικολάρας, Θεόδωρος Συναδινός, Σταμ, Σταματίου. Άν 
δρέας Μάρκελλος, Κ. Αύγέρης, Σ. Νικολόπουλος, Σ. Μ. Σιμός, Γεώργιος Βουτσί- 
νάς, Κ. Γιολδάσης, Ρώμος Φιλύρας, Σ. Γρανίτσας, Δ. Κόκκινος, Θ. Κριεζής, 
Α. Κύρου, Ανδρέας Χρυσάν&ης, Κ. Παλαμάς, Πέτρος Κανελλίδης, Θρ. Γ. Πετι- 
μεζάς, Α. Καρκαβίτσας, Άλ. Π. Παπαναστασίου, Π. I. ’Αραβαντινός, Πέτρος
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Γιάνναρος, Ν. Α. Βέης...............................................  Σελ. 163
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ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΛΦ ΒΑΛΔΟ ΤΡΕΪΝ, ύπό Θ. Κρ..........................Σελ. 170
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: Τό Ώδεϊον Λόττνερ ύπό Γερ. Βώκου . . Σελ. 171
Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΛΗΟΥ ΚΑΙΡΟΥ, διήγημα ύπό Σταμ. Σταματίου μέ σκίτσα 

τοΰ Ιδιου....................................................................................................... Σελ. 175
01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Παύλος Βερονέζε ύπό 

Θωμά Θωμοπούλου....................................................................................Σελ. 179
ΑΓΑΠΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ, διήγημα ύπό Κ. Χατζοπούλου (συνέχεια) μέ εικόνας ύπό

Λουκά Γεραλή......................................................................................................Σελ. 184
ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ: Ή Γλυπτική : Τά ελληνικά μάρμαρα 

είς τήν Γλυπτικήν.—Ή Ζωγραφική : Στέλλιος Δεσύλλας.—'Η αρχιτεκτονική.— 
Τό Θέατρον. — Ή ποίησις : Εργάτης ύπό Νίκου Σαντοριναίου.—Μυστική 
Συμφωνία ύπό Μανώλη Κ. Μαγκάκη.—Αι έπιστήμαι: Ή Μαθηματική ύπό 
Κυπαρίσσου Στεφάνου................................................................................Σελ. 190

ΕΙΚΟΝΕΣ. Κλεάνθης Ζάννος. — Λίνα Φόν Λόττνερ.—Κάρολος Μπέμμερ.— Τρία σκίτσα τοΰ 
κ. Στ.Σταματίου άπό τό διήγημα: ΤΙ ψυχή τοΰ παληοΰ καιρού.—Ή αράχνη.—Ή αρπαγή 
τής Ευρώπης.— Τό συμπόσιον εις Έμαούς τοΰ Παύλου Βερονέζε.—’Αγάπη στό χωριό 
ύπό Λουκά Γεραλή. — Στέλλιος Δεσύλλας. — Ή Κυρία πού διαβάζει.—Μπροστά στό 
κομό ύπό Στέλιου Δεσύλλα. — Βινιέτες καί κοσμήματα τών Στούκ, Έρλερ, Φίσερ.

ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΔΑΚΗ
ΠΡΟΜΗΟΕΥΤΟΥ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ * ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ’^™og g ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

μένη ύπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται προς τόν διευθυντήν καί εκδότην τοΰ 
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, Αθήνας, οδός Ακαδημίας 54·
Τιμή έκάστου τεύχους λεπτά 80. Έν Άθήναις καί έν Πειραιει πωλείται είς όλα τά βι
βλιοπωλεία καί είς τά κιόσκια.Έν ταϊς Έπαρχίαις είς τά ύποπρακτορεϊα τών εφημερίδων. 
’Αντιπρόσωπος τοΰ Καλλιτέχνου έν Νέα Ύόρκη ό κ. Παύλος Βώκος 5 Battery Place.

» » » διά τήν Αίγυπτον ό κ. Θεμιστοκλής Βώκος, Κάϊρον.
Ο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ*  δημοσιεύει αγγελίας προς δραχ. 30 τήν σελίδα 

καί άναλόγως διά μικρότερον χώρον.

ΑΟΗΝΑΙ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ &

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
ΑΡΙΘ. 215

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. ‘Οδός Γ' Σεπτέμβριον άρ. 27 Τηλ. διεύ·θ·υνσις 
ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
( Ca/orifere)

-Αναλαμβάνομεν την έγκατάστασιν κεντρικών "θερμάνσεων μετά έγγυήσεως τής άπο- 
δόσεως ολοκλήρων οικοδομών, ξενοδοχείων, έπαύλεων, μεγάρων, δημοσίων καταστημά
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.

— Έκπόνησις σχεδίων και προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον τών 50 τοιουτων εγκαταστάσεων εν λειτουργεία εν 'Ελλάδι και ’Ανατολή μεταξύ 

τών όποιων αί εξής : ’ Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—* Εθνική Τράπεζα κεντρικόν και εν 
Λαρισση.— Τράπεζα’ Ανατολής, ενταύθα καί εν Σμύρνη.— Τράπεζα ’Αθηνών ενταύθα καί εν 
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα. — Ξενοδοχεϊον Άκταϊον καί Palace. — Πτωγοκομεϊον 'Αθηνών.— 
Νοσοκομεϊον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.

—’Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.
Διαρκής παρακαταθήκη όλων τών άπαιτουμένων υλικών θερμάνοεως μόνον α ποιό
τητας καί αναγνωρισμένης στερεότητος, συνεπώς ταχυτάτη προθεσμία παραδόσεως.

— Ιιά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευθυνθήτω πρός τήν

Ύπό τήν Ύφηλήν προστασίαν τής 
Α Μ τοϋ Βασιλεως

κών σπουδών: ΕΜΠΟΓΙκη, ρχιΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.Φοι- 
rIKaS ΛΧ ΈΓι“»
τηοις,διετής. 1^ ,·,νούστου. Μαθήματα απο της 15 
φαί απο τής 20 υΎ , καί Δελτίου επι τής
Σεπτεμβρίου. Γραφεία Α*̂ ςήκλαττώθησαν είς τό 
Σχεδόν Χ^νίσχυσιν τών τεχνικών σπουδών. Οδη- 
/8 ν 1. > αίτθυντι.γός παρέχεται δωρεάν τψ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TANTAL

Τεχνικήν Εταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ καί Σ·α. Μηχανικοί 

έν ’ Αθήναις οδός Γ’ Σεπτεμβρίου άρ. 27

(9 (g

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ : Συστήματος ’Αμερικανικού τών 
τελειοτέρων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, άπό δεκαετίας είσα- 
χθεΐσαι έν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη 
είς πλουσίαν συλλογήν.

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροί έσμαλτωμένοι 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, Πνρόσβεστρα κτλ. κτλ.

ΑΓΟΡΑ— ΠΟΛΗΣΙΣ —ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

‘ Αντώνιου χουλγγα
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. Λεωφόρος Σωκρατονς

4ΡΡ· ΙΜΙΤΣΙΕ- θ
ΓΝΟΜΑΙ ‘ρ· 4 J

Ο αθε ι-χμμ Δρ 3

IlSI
Κ *·

πεΡ! nPDTOH «'°" *·Ζ*7.ΛθτΟ«>Μ Δρ- 3
θεωρητική κλι πρακτική Ml· 2

Z3IIVI. Α-Πθ" Δρ. 4
ΑΙ ΨΥΧΩΣΕΙΣ--------  ----------inn λο ΒΙΒΛΙΑ με 5 &P.mm19.9 Bl ο"

’ Εξεδό&η : ΓΚΑΙΤΕ „
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ TAYPOIS 
^Γασ, Κ. ^ΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

— Λ’-'------- Δρ. 4 —

ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ. ΠΑΡΑΔΟΞΑ, Δρ. 3.—
φυσιολογία, £ |·-

ψυχολογικα^ιαρ^^Α ΑΑ.θ-χ»

κοωοώ3λοπ«ίΧ“5.Η^·

ΑΙ ΝΕΑΙ ΙΔΕΑ'ς_«=«τντΑ.-------- -
■=-·*=»· —------

ο ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣΟ ΠΝΕνΜΑΤΙΣΜΟΣ^^ϊ:Ε5Μ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ______ _

Δρ. 0.80
Δρ. 0.80

Δρ. 2.—



ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
δ’ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ.

ΥΔΡΟΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Παρακαλούνται οί τυχόν καθυστε- 
ρούντες τό άντίτιμον τού ύδατος τού 
λήξαντος έτους 1909 θπωζ προσέλθωσιν 
εντός οκτώ ήμερων είς τό Δημοτικόν 
Ταμεϊον καί καταβάλωσιν αύτό. Επί
σης δέ καθίσταται γνωστόν δτι ήρχι- 
σεν ή πληρωμή τού αντιτίμου διά τό 
άρξάμενον έτος 1910, παρακαλούνται 
δέ οί κ. κ. ύδρολήπται δπως προσέλθωσι 
καί καταβάλωσιν αύτό.

Έν Άθήναις 1910.

(’Εκ τοΰ υδραυλικόν τμήματος τοΰ 
Δήμου 9Αθηναίων).

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜ0Π0ΥΛ0Σ
ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ

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

διά πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

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

ΑΘΗΝΑΙ

ΟΔΟΣ! ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Θ

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταθέσεων πρός 4 ‘/,θ/ο 
είς πρώτην ζήτησιν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΝΟΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (γλυκό απο χυμόν χλωρας σταφυλής)

(ΠΟΤΟΝ ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ ΧΛΩΡΑΣ ΣΤΑΦΙΑΟΣ ΑΝΕΥ 

ΝΕΚΤΑΡ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

EUHN1K0N ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΒΕΙΔ1ΠΝ
ΙΔ10ΚΤΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚΙΟΛΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ’Αθήναν.-Πλατεία Συντάγματος.

Παγαόσμνα εΐαντήβνα
ύφήλιον. — Δ',δοχτα«1ί^η^?δλην τήν Εύρώπην.

-τάς αερντ- 

τοΰ κόπου καί έξόδου.

- ~ — —-------------------

Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΗΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΗι ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ.-ΟΔΟΣ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 36.- ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκάστου φυσιγγίου είς */ 2—3/4 λίτρας καθαρού οινοπνεύματος, 
προσθέτετε ι/2 λίτραν ΰδατος καί έχετε τήν κολώνιαν σας, τό άντιπιτυριώδές σας καί παντός 
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.

Με 2 μόνον δρ. εχετε μίαν όχάν κολών ιαν. Δι’ δλα τά εϊδη τιμαί ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. Πληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πώλησιν παρά τφ κ. Α. Σακαλή.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΜΙΑΝΤΑ “ΒΟΤΡΥΣ,, 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ

_ ν ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ

ΚΑΤΩΘΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "PALACE,,

CI ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΟΦΟΑΜΟΛΟΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ 

ΥΦΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
διά θεραπείας καί εγχειρίσεις όλων τών 

οφθαλμικών νοσημάτων. 
ΑΘΗΝΑΙ. ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

‘Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000 000

Ήαφ. Κεφάλ. Δρ. 20.000.000

δραγωνας
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ

ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

βας. καζηνερης
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Θεραπεύει πα&ήσεις στόματος 
και όδόντων.

ΟΔΟΣ Μ ΑΤΡΟΚΟΡΔΑΤΟΤ ΑΡ. 8 
(Παρά τήν Ζωοδόχον Πηγήν)



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ Α0ΗΝΩΝ
Κ ΕΦ ΑΛΑ ΙΟΝ Κ ΑΤΑΒΕΒΛΗ Μ ENON ΑΡ. 40,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

τηλεγραφική ΑΘΗΝΑΪΚΗ—ΑΤΗΕΝΟΓ |_ ES

9,095,000

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : Έν Έλλάδι: Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλφ, καί Λαρίσση. — Έν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρακλείφ καί 
Ρεθύμνω. — Έν Τουρκία : Έν Κωνσταντινουπόλει (Γαλατάς καί Σταμπούλ), 
Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλρ, Ξάνθη.—Έν Αίγύπτω : Έν Άλε- 
ξανδρείςμ Καΐρφ, Ζαγαζίκ, Μανσούρρι. — Έν Χαρτούμ : (Σουδάν) καί έν Λον
δίνο) Ε. C (Ν« 22, Fenchurch Street).

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΕΣ, Πρόεδρος 
ΙΩ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΕΣ 
Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΕΣ

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΕΣ, ’Αντιπρόεδρος
Λ. ΖΑΡΙΦΗΣ
Δ. Ε. ΗΑΙΟΠΟΥΑΟΣ
Ζ. Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΕΣ 

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ
Γενικός Διεν&υντής ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ

3 7, °Α
4 °/ο
5 %

Ή Τρέπεζα ’Αθηνών δέχεται πασαν Τραπεζικήν έργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις 
έμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών. Προκαταδολάς έπί έμπορευμάτων. Δάνεια 
έπί ένεχύρφ χρεωγράφων καί άλλαις έγγυήσεσιν. Εισπράξεις τοκομεριδίων παντός είδους 
χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτερικοδ καί έξωτερικοΰ. 
Χρηματικάς έντολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί έξω- 
τερικφ. ’Εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς έφ’ δλων τών έμπορικών κέντρων τοΰ 
κόσμου ανοίγει τρεχουμένους λογαριασμούς, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλα- 
ξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων 
διαστάσεων ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

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

Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν
» » » μετά εξ μήνας
» » . » μετά εν έτος
> » » μετά δύο έτη και 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. Οί 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 ασφαλή φύλαξιν καί άπολαυήν τόκου 4 °/0 μέ τό δικαίωμα νά άποσύρωσι 

τά χρήματά των είς πρώτην ζήτησιν.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
ΓΝΩΜΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟ τοΟ παρελθόντος 'Απριλίου δτε 
έξεδόθη ό «Καλλιτέχνης» ένομίσα- 
μεν, δτι έ'πρεπε νά γνωρίσωμεν τάς 

σκέψεις τών είς ύψηλότερον πνευματικόν 
επίπεδον ίσταμένων έφ’ δ'σον ουτοι ύπήρ- 
ζαν χθες οί δημιουργοί τών ιδεών τής σή- 
μερον καί εινε οι προφήται τών ιδεών τής 
αυριον, συγγραφείς, καλλιτέχναι, πολιτειο- 
λόγοι, οϊ πραγματικοί μέ άλλους λόγους 
επαναστάται. Τότε κατωρθώθη νά συλλέ- 
ξωμεν όλίγας γνώμ.ας, άλλ’ ήτο καί έξ 
αυτών αρκετόν νά διακρίνωμεν, δτι ή έπι- 
αρατοΰσα πεποίθησις ήτο, δτι τό γεγο
νός τής 15 Αύγούστου δέν έδωκεν άμεσα 
Καί ικανοποιητικά άποτελε'σματα. Οι πε
ρισσότεροι ήσαν απαισιόδοξοι. Σήμερον μέ 
τό πρώτον άμεσον αποτέλεσμα τής έπα- 
ναστατικής κινήσεως, τάς έκλογάς τής

Έθνοσυνελεύσεως, έθεωρήσαμ.εν δτι έπρεπε 
νά έπαναλάβωμεν τό πείραμα καί νά ζητή- 
σωμεν καί πάλιν τάς γνώμας πολιτών έκ 
τής αύτής τάξεως, έκ τής δημοσιογραφίας, 
άκόμη δέ καί πολιτευόμενων κατά σύστημα.

Τά γεγονότα έξ άλλου είνε σαφέστερα 
τώρα καί περισσότερον επισημοποιημένα. 
Ό λαός έκτύπησε τό παρελθόν. Καί 
έ'γεινε τούτο οιονεί αυτομάτως καί άνελπί- 
στως. "Οπως άλλοτε έσύρετο άγεληδόν είς 
τάς κάλπας δπισθεν τών ειδώλων, τά όποια 
τόν κατέστρεψαν, σήμερον ϊφθασεν έ'ως έκεΐ 
άνεπηρε'αστος άπό αύτήν τήν λατρείαν κατά 
τό πλεϊστον. Είνε μεγάλο κέρδος αύτό καί 
μας άφίνει νά έννοήσωμεν, δ'τι είς τό μέλ
λον ή λαϊκή πολιτική κίνησις θά εινε εύρύ— 
τερον άνεξάρτητος καί άσφαλεστέρα διά νά 
δώσν) σοβαρότερα άκόμη άποτελε'σματα.
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Οι περισσότεροι όμως τών όποιων τάς 
γνώμας δημοσιεύομεν δέν έχουν αύτήν 
την άντίληψιν. Καί τινές εινε απολύτως 
απαισιόδοξοι. Νομίζομ,εν οτι αύτό μ,όνον 
από την άνυπόυ.ονον όρμην της προόδου 
ημπορει νά δικαιολογηθώ καί ύπό την 
έ'ποψιν ταύτην εινε εύοίωνον σημείον.Άλλά 
τα πραγ[ζατα δεικνύουν μ,ίαν σχετικήν

Τό αποτέλεσμα τών έκλογών ύπήρξε θαυμά- 
σιον, καταδεικνύον τήν χειραφέτησιν τού λαού.

Ως και προ τών εκλογών, εγώ ό μή συνει- 
θιζων ν άλλάσσω γνώμας, είμαι κεκηρυγμέ- 
νος ύπέρ τής Συντακτικής Έθνοσυνελεύσεως.

Κνρ. Μαυρομιχάλης

Ιον. Τό αποτέλεσμα τών έκλογών δεικνύει 
προφανώς ;

α') 'Ότι διά νά φανερούται άποτελεσμα- 
τικώς γνήσια γνώμη τού λαού, ανάγκη ν’άλ- 
λαξη ταχέως τό εκλογικόν σύστημα, τού οποίου 
ίσχύοντος ή επιτυχία τών ύποψηφίων έξαρτά- 
ται έκ τών αντιπροσώπων αύτών καί ιδίως έκ 
τής έπιτηδειότητος καί πονηριάς τούτων.

β') Ότι ό ελληνικός λαός έσιχάθη τήν πα- 
λαιαν καταστασιν καί ζητεί μεταβολήν εις ολον 
τόν μηχανισμόν τής διοικήσεως. Δέν θέλει 
ίσως πλέον τήν συναλλαγήν, δέν θέλει πλέον 
τό γραφειοκρατικόν σύστημα μέ τούς τύπους, 
οί όποιοι καταστρέφουν τήν ούσίαν.

2ον. Τό αποτέλεσμα είνε αρχή έξελίξεως. 
ΙΙροσδοκώμεν δέ πάντες οτι προχωρούσα ή έξέ- 
λιξις αύτη καί λαμβάνουσα καλήν κατεύθυνσιν 
θέλει ίσως φέρει ϊασιν καί θέλει καταστήσει 
βιωσιμον την εκ προώρου μαρασμού πάσχου- 
σαν ελληνικήν πολιτείαν.

I ό ζητημα μονον είνε άν θά ύπερισχύσωσ: 
τά ύγιά αιμοσφαίρια τών βλαβερών μικροβίων.

Σωτηρία θά ήνε ή .πορεία τής άναρρώσεως 
αν επικρατησωσιν οί φρονούντες ότι ύπέρ παν 
άλλο μας αναγκαίοι ή ένίσχυσις τής παραγωγής 
και ή εκμεταλλευσις των πλουτοφόρων πηγών 
τής χώρας.

Εν Αθήναις 16 Αύγούστου 1910
Ο. Η. Ρουσόστουλος

Γ αποτελέσματα μιας έπαναστάσεως στηρι- 
ζ°Ρ·ενης είς τούς πραγματικούς νόμους τής 
προόδου επρεπε νά ήσαν άλλοία, άλλ’ ημείς οί 
Ελληνες ευκόλως συνειθίζομεν είς ένθουσια- 

σμους διά νά καταντώμεν ύστερον άπό τό γε- 
λοίον εις τό γελοιοδέστερον σαρκάζοντες καί 
μονον σαρκάζοντες χωρίς νά είμεθα καν ικανοί 

καλλιτέρευσιν καί αύτήν οφείλει ολόκληρος 
ό ελληνισμός νά χαφετίση μέ ενθουσιασμόν 
αποβλε'πων εις τό μέλλον μέ ίσχυροτε'ραν 
συναίσθησιν του προορισμού του.

Αί γνώμαι δημοσιεύονται κατά χρονο
λογικήν προτεραιότητα ώς έστάλησαν είς 
το γραφείόν μας.

Ο "ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ,,

νά δημιουργήσωμεν τήν άπαρχήν τουλάχιστον 
μιας αληθούς πνευματικής έπαναστάσεως*

Η εξέλιςς τών γεγονότων άπό τίνος τείνει 
πράγματι ν’ άποσυνθέση τήν πολιτείαν κ’ ένώ 
ολοι παραπαίομεν είς μίαν άκούσιον καταστοο- 
φην ούδείς έξ ημών έρχεται νά είπη καθαρά 
τόν κίνδυνον, ό οποίος κρέμαται ύπέρ τάς κε- 
φαλάς μας, ένώ δέ όλοι νομίζομεν οτι τά αίτια 
τής εξεγέρσεως τού Ελληνικού λαού εινε ή 
κακοδαιμονία του πολύ φοβούμαι, οτι μόνον 
αταβιστικά φαινόμενα τής έςωτερικής του πο
λιτικής τόν έξηνάγκασαν νά έξεγερθή κατά τής 
σαθράς κοινωνικής του ύποστάσεως καί νά ζη- 
τήσ*/)  διέξοδον ψηφίζων σπασμωδικώς μερι
κούς νομούς, τους οποίους άδυνατεί καί- νά 
έφαρμόση.

Είνε καιρός καί πρέπει νά τό είπωμεν πλέον 
καθαρα, οτι δεν είνε ιδανικόν ενός λαού σήμε
ρον νά νομίζη, οτι ή κατάκτησις τού έδάφους 
ύπό οίαδήποτε προσχήματα καί άν γίνεται είνε 
τό μονον, τό όποιον έχει νά έκπληρώση πρός 
τήν ζωήν.

Ο ανθρωπισμός δέν προάγεται άλλως είμή 
μονον με την απόλυτόν έλευθερίαν τού άτό- 
μου, ελευθερίαν η οποία νά πηγάζη άπό ολας 
τάς εσωτερικάς αρετας, τάς οποίας ή φύσις καί 
ό νούς καλλιεργούν.

Ούτε ποτέ θα κατορθώσωμεν νά συνενοη- 
θώμεν ώς έντιμοι πολίται έάν δέν θέσωμεν αύ- 
τάς τάς βάσεις τής κοινωνικής ύποστάσεως, ή 
όποια θά μάς όδηγήση άσφαλώς πρός ένα δρό
μον, ό όποιος άργά ή γρήγωρα θά μάς φέρη είς 
την μεγάλην όοόν τού ανθρωπισμού έκεί όπου 
βαδίζουν ολοι οί πολιτισμένοι λαοί τής γής.

Από τοιαύτας σκέψεις όρμούμενος πώς θέλετε 
να φρονώ, οτι ιό αποτέλεσμα καί τών έκλογών 
τούτων θά σωση τόν τόπον άπό τήν πολιτεια
κήν καταστροφήν είς την όποιαν άνεπιγνιοστως 
φέρεται ;

Ας μη όιστάζωμεν πλέον νά λέγωμεν τήν 
αλήθειαν εις τους πολλούς, οί ολίγοι άρκετά 
εςεμεταλλεύθησαν εως τώρα τήν άγνοιαν τών 
πολλών.

Οταν ολοι ημείς οί έντιμοι έργάται όμονοή- 
σωμεν είς τάς ιδέας μας περί τού ανθρωπισμού

μας. όπάρχει ελπίς ότι τό ελληνικόν πνεύμα 
καί πάλιν θά δώση τήν ζωήν και τόν χαρα
κτήρα είς τόν πολιτισμόν τού μέλλοντος. Αλ
λως' έκείνο, τό όποιον ποτέ δέν θά δυνηθώμεν 
νά πράξωμεν ώς έθνος θά κατορθώσωμεν μόνον 
ώς άτομα άνήκοντα είς τόν ελληνικόν πολιτισμόν.

θωμάς Θωμόπονλος
Γλύπτης

Γιά τήν έκλογή τών πληρεξουσίων τής’Εθνο- 
συνελεύσεως τόν ελληνικό λαό τόν έσπρωξε 
ένας αγνός πατριωτισμός ή τόν είχαν συμπα- 
οασύρει φαύλα στοιχεία ;

Μερικά πρόσωπα μέ κάνουν ν’άμφιβάλλω γιά 
τό πρώτο.

Γιά τούτο οχι τόν έξαφανισμό περιμένομε, 
μά τόν πολλαπλασιασμό τών κομμάτων.

Στέφανος Μαρτζώκης

Τό σκάφος τής πολιτείας, άχρις ώρας δυστυ
χώς, ήτον είς χείρας άδεξίων καί έβαινε κατά 
κρημνών. 'Η πολιτική, έν αλλαις λεςεσι, ητον 
ή φιλολογία τών κουφομυάλων. Ο λαός κατα 
τήν τελευταίαν έκλογήν αύτήν, ήτο κάπως 
έκλεκτικός, καί τό κόμμα, τό παράχορδον αυτό 
όργανον, δέν είχε φωνήν. Ο Ηλιος τής αλή
θειας, άς έλπίσωμεν έν τω μέλλοντι, θά διά
λυση τά νέφη τής αίσχράς συναλλαγής.

Άνδρέας Δ. Νικολάρας

Οί Λαοί, όπως καί τά άτομα, πρεπει κάθε 
τόσο νά παίρνουν ένα λουτρό. Τώρα δέν μπο
ρούμε νά ξέρουμε άν τό λουτρό πού επήρε τώρα 
τελευταία ό Λαός μας, θά τόν ωφεληση ή θά 
τόν βλάψη.

Τϊμος Μωραϊτίνης

Προκειμένου νά έκφέρω τήν γνώμην μου 
οσον ά.φορα αποτελέσματα τών έκλογών τής 
Έθνοσυνελεύσεως δηλώ άπεριφράστως, οτι δέν 
αίσιοδοξώ πολύ.

Έν τώ μικρώ κύκλω τών τιμίων καί ευσυ
νείδητων πολιτών γεννάται τό έρωτημα : τις 
θέλει εκκαθαρίσει τούς έκκαθαριστάς;

Ό 'Έλλην δυστυχώς στερείται ατομικής καί 
πολιτειακής μορφώσεως, αί δέ μεταρρυθμίσεις 
είς ούδέν θέλουσιν ώφελήσει τούτον έφ ’ όσον 
έκ τών σπλάγχνων αύτού δέν θά είνε ουνατόν 
νά έξέλθωσι αληθείς άρχοντες καί πολίται καί 
έφ’ οσον έμμένει είς τάς αίσχράς τής συναλ
λαγής έξεις, τούτου δ’ ούτως εχοντος αί μεταρ
ρυθμίσεις καί αί έκλογαί τής Εθνοσυνελεύσεως 
είνε θεατρικαί παραστάσεις καί εικονικά συμ
βόλαια. ’Έχομεν σήμερον δυστυχώς μητέρας 
εκφύλους, παραδεδομένας όλοψύχως είς τήν 
ιπόλαυσιν τού βίου καί πατέρας αμορφώτους 
ήθικώς, πώς δύνανται λοιπόν έξ αυτών νά μορ- 

φωθώσιν έντιμοι καί εύσυνείδητοι πολίται αφού 
μάλιστα και οί άρχοντες άδιαφορούσι διά τήν 
ήθικήν κατάστασιν τών πολιτών ;

Έν τοιαύταις περιστάσεσι φοβούμαι, ότι αί 
μεταρρυθμίσεις καί ή Εθνοσυνελευσις εις ουδεν 
θά ώφελήσωσιν, οί δέ έκλεγέντες αντιπρόσωποί 
είσι πλαγγόνες έκ τής ιδίας ζύμης πεπλασμέ- 
ναι. Ούτω ό Θερσίτης είτε τήν χλαμύδα τού 
Άγαμέμνονος περιβάλλεται, είτε το δόρυ τού 
’Αχιλλέως κραδαίνει, δέν παύει τού να εινε 
Θερσίτης. Έν τούτοις παρήγορον είνε ότι έν 
τω σκότει τής διαφθοράς ήκούσθη ηδη κραυγή 
πρός άνόρθωσιν καί ελαβε χωράν ποια τις εξε- 
γερσις κατά τών κακώς κειμένων. Η ελπίς δέν 
πρέπει νά μάς έγκαταλίπη καί τό θάρρος πρός 
τό μέλλον πρέπει νά είνε ευελπι, έκαστος δε 
έντιμος πολίτης μετά θάρρους νά συνεισφέρη 
τάς δυνάμεις του πρός τό καλόν τής πατρίδος.

^Ιωάννης Δ. Νιπολάρας

Ή 8*1  Αύγούστου 1910 πρέπει νά θεωρηθή 
ώς 16ί Αύγούστου τού 1909, ώς ή δεύτερα 
δηλαδή ημέρα τής έπαναστάσεως πού_ έκαμεν 
ό στρατός στό Γουοί. Η αλήθεια εινε πώς 
έχρειάσθη νά περάση ένας ολόκληρος χρόνος, 
γιά ν’ άνατείλη ή δευτέρα ήμερα, τής επανα- 
στάσεως. Μά γιά έκείνους πού αγαπούν την 
Ελλάδα καί αύτό είνε πολύ.

Θεόδωρος Σνναδινός 
’Αρχισυντάκτης «Άκροπόλεως»

Ό λαός συνεπλήρωσε τό άρχισαν εργον τής 
έκκαθαρίσεως.

Έξεκαθαρίσθη ό Στρατός, τό ΙΙανεπιστή- 
μιον, οί Διοικητικοί Κλάδοι. Τή 8Ή Αυγούστου 
έξεκαθαρίσθη καί έκείνο τό όποιον πρώτον 
έπρεπε νά έκκαθαρισθή καί ν’ απολυμανθή. Η 
πολιτική

Έ αλήθεια είνε ότι τό έργον δέν έγεινε 
πλήρες. Εύλογούμεν όμως τήν αρ^ήν 1

Τώρα άς προσέξη ό λαός έως νά αποτελειωση 
τό έργον του, μήπως τα σαρίδια, πού σε μια 
άκοη τράβηξε, ενάντιος αέρας τού τά φυσήση 
καί τού τά φέρη πάλι μέσα στο αρχοντικό του.

*Ας προσέξη. ’Αφού έπήρε τη σκούπα εις 
τό χέρι μια φορά, άς έχη τό νού του καί είς τό 
σκουπόξυλο ...

Σταμ. Σταματίου

Ό λαός διά τών έκλογών απέδειξε, ποια 
εινε τά φρονήματά του ώς πρός τό ζήτηυ.α τής 
Έθνοσυνελεύσεως.

Είνε πλέον ή βέβαιοί ότι ήθέλησε νά ένι- 
σχύση έκείνους, οί όποιοι έπιποθούν Συντακτι
κήν Έθνοσυνέλευσιν.

Καί ή Έθνοσυνέλευσις θά μεταβληθή είς 
συντακτικήν έστω καί άν εις μόνος όμιλήση

2 
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περί τούτου, διότι ό λαός, και ιδία αί παραγω- 
γικαί και έργατικαί τάξεις, ώς αμέσως ενδιαφε
ρόμενος θά ένισχύση αύτόν έν τή προσπάθεια 
του. Και οπού οργή λαού θέλησις Κυρίου.

’Ανδρέας Μάρκελλος
Διευθυντής τοΰ «Κοινωνισμοΰ»

Έάν αί έκλογαι πρδς ανάδειξιν πληρεξουσίων 
διά τήν Έθνοσυνέλευσιν πρέπει νά θεωρηθούν 
έπηρεασμέναι απδ τήν Έπανάστασιν τού Αύ
γούστου παρελθόντος ’έτους, δέν γνωρίζω μέχρι 
ποιου βαθμού έγένετο. Άναμφισβήτητον όμως 
είνε ότι ή Έπανάστασις εκείνη παρά τά σφάλ
ματα αύτής και τήν εκτροπήν άπδ τού αρχι
κού σκοπού αφύπνισε τήν λαϊκήν συνείδησιν 
και την ώθησε πρδς αναζήτησιν τών «νέων 
ανδρών». ’Αλλ ’ ή συνείδησις αύτή τών λαϊκών 
τάξεων δέν είνε ούτω παρ’ ήμϊν προηγμένη, 
ώστε νά κάμη διάκρισιν μεταξύ τών «ξηρών 
καί τών χλωρών», τών παλαιών αχρήστων καί 
τών παλαιών χρηστών, τών νέων δημοκόπων 
καί τών νέων ικανών. Τά αποτελέσματα επο
μένως τής εκλογής ύπήρξαν πλήρη αντιθέσεων. 
Έξελέγησαν νέοι αχρηστότεροι τών παλαιών 
αχρήστων καί παλαιοί ικανότεροι πολλών άπο- 
τυχόντων ανικάνων. Άν πρέπει δέ νά παοη- 
γορήται κανείς έκ τού τοιούτου μικτού αποτε
λέσματος, πρέπει όμως καί νά απελπίζεται ολί
γον οτι ή πολιτική ανατροφή παρ’ ήμϊν είνε 
όλιγώτερον ανεπτυγμένη άπδ τήν καλλιέργειαν 
τών κολοκυνθίων.

Κ. Ανγέρης

Φρονώ, ότι δέον νά είναι Συντακτική ή Συνέ- 
λευσις, ίνα θέση νέας βάσεις νέας ζωής 'Η 
αναθεωρητική συνέλευσις άποτελεϊ τήν συνέ
χειαν τής φαυλοκρατίας καί τού απαίσιου κατά 
τδ παρελθόν καθεστώτος.

Σ. Νικολόστονλος

'Η ψήφος τής 8ης Αύγούστου έσημείωσε 
μέγα ιστορικόν γεγονός διά τήν πολιτικήν ιστο
ρίαν τής νέας Ελλάδος.

Διά τής γιγαντομαχίας τού 21 δ Ελληνι
κός λαός απετίναξε τδν ζυγόν τής Τουρκικής 
τυραννίας·. Η Εθνική ψηχή άφυπνισθεϊσα 
έπνιξε τδν τύραννον είς τδ αίμα τής ελληνικής 
φυλής. Διά τής ψήφου τής 8ης Αύγούστου ή 
αύτή ψυχή απετίναξε τδν ζυγόν τής οικείας 
τυραννίας καί άπέδειξεν ότι έχει έν έαυτή 
αναλλοίωτον τδ ζώπυρον τής αιώνιας νεαζού- 
σης ζωής του, πλήρη τήν συνείδησιν τών έλευ- 
θεριών του, ακαταγώνιστον τδ αίσθημα τής 
έθνικής αλληλεγγύης καί ίσχυράν τήν θέλησιν 
τής ζωής. Άπδ τής πολιτείας τών έν τή 
Έθνοσυνελεύσει έκλεκτών αύτού έξαρτάται νά 
μή διαψευσθούν αί έλπίδες αύτού καί νά μή 
έπαναπέση είς νάρκην έξ ένδεχομένων νέων 

απογοητεύσεων. ’Επικατάρατος έσται πας οστις 
ήθελεν αποπειραθή νά θέση έμπόδια εις τήν 
μεγάλην λεωφόρον, τήν οποίαν διήνοιξεν ή 8 
Αύγούστου ή ήθελεν έπιχειρήσει νά διαταράξη 
ή έκμεταλλευθή τήν πραγματικήν έννοιαν τής 
εύγενεστέρας τών έπαναστάσεων, έξ όσων ανα
φέρει ή ιστορία.

Σ. Μ. Σιμός
Διευθυντής τής «Πατρίδος»

'Η Έθνοσυνέλευσις πέφτει έπάνω είς μερικά 
ώριμα ελληνικά ζητήματα,—πολιτικά καί κοι
νωνικά, — τά όποια καί τήν έπροκάλεσαν, άν 
καί έφάνη τυχαίως έξευρεθεϊσα τήν τελευταίαν 
στιγμήν. Χρόνια τόρα αύτά τά ζητήματα έζη- 
τούσαν τήν λύσιν των. Θά τούς τήν δώση ή 
Έθνοσυνέλευσις ; Ναι, όταν ήμπορέση νά βάλη 
γραμμήν καί εύτυχήση νά βρή τδν άνθρωπον 
πού θά τήν έμπνεύση καί θά τήν όδηγήση. 
Οχι, άν μείνη άπλούν κοπάδι ανθρώπων χω

ρίς αρχηγίαν, δίχως τδν Ένα πού τής χρειά
ζεται, όσην καλήν θέλησιν καί άν έχουν τά 
μέλη πού θά τήν απαρτίσουν. 'Η αποτυχία 
της θά είναι ιδιαιτέρως θλιβερά. Τρεις μεγάλαι 
περιπέτεια», υπάρχουν είς τήν ζωήν τών έθνών: 
ό Πόλεμος, ή Έπανάστασις καί ή Εθνοσυνέ
λευσή. Ό πόλεμος τού 97 δέν ήτο πόλεμος 
καί ή Έπανάστασις τού 909, — άλλοίμονον, καί 
έπανάστασις στρατιωτική!—δέν ήτο έπανά- 
στασις. "Ύστερα άπδ τδ ρεζίλεμα αύτών τών 
δύο, ένα ρεζίλεμα καί τής Έθνοσυνελεύσεως 
θά άφηνεν είς τά χρονικά τής ιστορίας τήν 
έντύπωσιν οτι δέν έφάνησαν ακόμη είς τήν 
γήν τερπνότερα οντα άπδ τούς συγχρόνους 
Έλληνας.

Γεώργιος Βουτσινάς
’Αρχισυντάκτης τής «Πατρίδος»

Τδ αποτέλεσμα τής έκλογής τής 8 Αύγού
στου ανεμένετο απδ ολους όσοι δύνανται νά 
άντιλαμβάνωνται τήν Κοινήν γνώμην καί τάς 
σκέψεις αύτής. Ό λαός έπεζήτει μίαν μετα
βολήν καταστάσεως καί τήν έπέτυχε κτυπή- 
σας αμειλίκτως τά τζάκια καί τήν πλουτοκρα
τίαν, ήτις παρενεβάλλετο πρόσκομμα είς τήν 
άνάδειξιν νέων άνδρών.

Έκ τής Έθνοσυνελεύσεως ήτις αναμφιβόλως 
θά είνε Συντακτική αναμένω τήν πραγματικήν 
άνόρθωσιν, τήν οποίαν έπεζήτησεν ό λαός διά 
τής έξεγέρσεως τής 14 Σεπτεμβρίου 1909.

Κ. Γιολδάσης
Διευθυντής τής «’Αστραπής»

Ό Λαός μας ξύπνησε. Οί νέοι, πού πρδ 
πάντων έχουν δικαιώματα στή ζωή, έτιμήθη- 
σαν απδ τδν Εκλέκτορα. ’Άς περιμείνουμε 

μέ τήν έλπίδα πώς σέ λίγο θά ξεχωρίσουμε 
πειδ καθαρά τά χρώματα τής τρισπόθητης 
Χαραυγής.

Ρώμος Φιλύρας

ΤΕχω τήν γνώμην, ότι δέν ημπορούμε νά 
χαρακτηρίσωμεν τδ άποτέλεσμα τών έκλογών 
ώς άπόλυτον θρίαμβον πνεύματος άνεξαρτησίας.

Φρονώ, οτι έάν είς ολας τάς έπαρχίας ή σαν 
δύο κομματικοί συνδυασμοί, πολλοί ολίγοι ανε
ξάρτητοι θά έπετύγχανον. Άπόδειξις τδ απο
τέλεσμα τής Αρκαδίας, όπου ή πάλη περιω- 
ρίσθη μεταξύ τών δύο άντιπάλων συνδυασμών 
Τριανταφυλλάκου - Δεληγιάννη.

’Επειδή είς τάς άλλας έπαρχίας δέν συνέβη 
τούτο, ό ελληνικός κόσμος ό οποίος είναι πολι- 
τικομανής, παρεσκεύασε μίαν πρόχειρον αντί- 
δρασιν κατά τών πολιτικών παραγόντων, οί 
όποιοι ήνώθησαν καί επομένως ήπειλεϊτο έκ 
τούτου έκλογή άνευ έκλογικών φασαριών είς 
τάς οποίας τόσον άρεσκόμεθα όλοι οί Ελληνες. 
Άλλως τε πάσα άπότομος μεταβολή δέν είναι 
ποτέ εύχάριστος Κάθε βελτίωσις γίνεται έξε- 
λικτικώς καί όχι άνατρεπτικώς. Φοβούμαι λοι
πόν πολύ μήπως καί ή 8η Αύγούστου είναι 
θαύμα άπδ έκεϊνα, τά όποια πολλάκις κάνει ή 
Ελληνική νευροπάθεια. Καί φοβούμαι περισ
σότερον μήπως είς τδν Βενιζέλον έπιφυλάσσε- 
ται ή μοίρα τού μακαρίτου Χαριλάου Τρικούπη, 
δ όποιος τόσον άπότομα άνέβαινε καί κατέβαινε 
είς τδν ένθουσιασμδν τού Ελληνικού λαού.

Σ. Γρανίτσας

Ή 8η Αύγούστου έδειξε τδ σημαντικόν στοι- 
χεϊον τής άπελπισίας, πού κατείχε τήν ψυχήν 
τού Ελληνικού λαού διά τούς έως τώρα κυβερ- 
νήτας του. Ό λαός ψηφίσας ολους σχεδόν τους 
νέους πού τού παρουσιάσθησαν έφανέρωσεν,ότι 
δέν είνε άγέλη κεντριζομένη ώς άλογον, όπως 
τδν έπίστευαν, καί έπαιξε τδν αποφασιστικόν 
κύβον του έμπιστευθείς εαυτόν είς άδοκιμά- 
στους είς ημέρας πικράς.

Είς τά στήθη του έκτύπησεν ό πρώτος επα
ναστατικός παλμός καί έδειξε οτι είνε κάτοχος 
τού θλιβερού μυστικού τής κρίσεως απδ την 
όποιαν πέρνα.

Δ. Κόκκινος

Έγειναν αί έκλογαι καί έβαπτίσθησαν είς 
τάς κάλπας άρκετοί νέοι άνδρες. 'Ο δυστυχής 
λαός άπέδειξεν ότι έχει έννοήσει, ποιοι τδν 
ώδήγησαν είς τήν σημερινήν του ταπείνωσιν, 
καί ηθέλησε νά σωθή άπ’ αύτούς, άλλά δύνα
μαι τις νά φοβήται, μήπως άπδ τήν Σκύλλαν 
επεσεν είς τήν Χάρυβδιν.

Τί σημαίνει νέος άνήρ ; ’Άνθρωπος μελετη
μένος, μέ ωρίμους έκ τής μελέτης ιδέας καί 
γνώμας έπί τών διαφόρων ζητημάτων, τών 
οικονομικών, τών διοικητικών, τών έκπαιδευ- 

τικών, τών διπλωματικών. Άλλά άνθρωπος 
μελετήσας οχι είς τάς Εύρώπας, ούτε μέσα 
είς τδ γραφείόν του, άλλά έντδς τής Ελλάδος 
καί πλησίον είς τά πράγματα. Θεσμός τις αλη
θής καί σωτήριος έν Αγγλία ή Γαλλία ή Γερ
μανία δέν είνε καί διά τήν Ελλάδα, ό,τι οέ 
φαίνεται έξοχον καί ώφέλιμον έπί τού γραφείου 
είνε μηδέν ή βλαβερόν έν τή πραγματικότητι.

Τδ μόνον παρηγορητικόν έκ τών αποτελε
σμάτων τής έκλογής είνε, οτι ό λαός έδειξε, 
οτι ήρχισε νά ξυπνά, όταν δέ ό λαός ξυπνήση, 
δηλαδή μάθη, πώς νά διαθέτη τήν ψήφον του 
τότε θά έπέλθη ή βελτίωσις τών τού Κράτους, 
Διότι ό μεγαλείτερος αίτιος τής κακοδαιμονίας 
τής Ελλάδος ύπήρξεν ή καθολική ψηφοφορία, 
δυνάμει τής οποίας ειχον ψήφον άνθρωποι μή 
γνωρίζοντες, τί είνε ψήφος, έπειδή δέ ουτοι 
ήσαν πλειονοψηφούντες, τήν Ελλάδα διηύθυ- 
νεν ό άμαθής όχλος. "Ώστε μόνη οδός πρδς 
τήν σωτηρίαν εινε, καθ’ ήμάς τούλάχιστον, ή 
διά τής έκπαιδεύσεως μεταβολή τού όχλου είς 
άνεπτυγμένον λαόν.

ΙΙρώτον θά δημιουργηθούν πολίται καί κα
τόπιν θά βελτιωθή τδ κράτος.

Θ. Κριεζής

Θά σημειώσουν έποχήν έάν ή σημασία τής 
άφυπνίσεως, τήν οποίαν οί αίσιοδοξότεροι απέ- 
δωκαν είς τάς έκλογάς τής 8ης Αύγούστου, δέν 
διαψευσθή έκ τών άποτελεσμάτων τών προσε
χών βουλευτικών. Άς τδ εύχηθώμεν καί άς 
τδ έλπίσωμεν.

Α. Κύρου
Διευθυντής τής «'Εστίας»

Αί τελευταίαι έκλογαι δέν είναι παρά μία 
συνέχεια τών δοκιμών γιά νά βρούμε κάτι «λι- 
γώτερο χειρότερο» απδ δ,τι είχαμε.

Εύχάριστο αύτό διότι αποδεικνύει ότι έκατα- 
λάβαμε έπί τέλους οτι ύπάρχει καί κάτι καλ
λίτερο άπδ ο,τι έχουμε.

Θά τδ βρούμε όμως ;
’Ανδρέας Χρυσάν&ης

Ανάμεσα σέ νέους ανθρώπους—δέ λογαριάζω 
τήν ηλικία τους — άξιους κάθε τιμής, σάν τδ 
Μπενάκη, τδν Καζάζη, τδ Μάνο, τδ Δρακούλη, 
καί άλλους — πρώτους, ό καθένας, μέσα στον 
κύκλο τους, — είν ’ ένα πρόσωπο, represen
tative man. δ Βενιζέλος άπδ τήν Κρήτη· τδ 
χαοακτηριστικώτερό άποτέλεσμα, πού έβγαλε 
στή μέση ή κατάσταση, απδ τδν Αύγουστο 
τής περασμένης χρονιάς. Αξίζει νά τδ προ- 
σέξη δ στοχαστικός. Κάτι ξετυλίγεται. Γιά 
καλό ; Γιά κακό; Ιίοιδς ξέρει! 'Η προκοπή 
πρώτ’ άπ ’ ολα, είνε κίνηση. Καί κουνιούμα- 
στε. Νά ή έντύπωσή μου, χλωμή καί τραυλή. 
Ιίερισσότερο μή ζητάτε απδ άνθρωπο που η 
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πολιτική τού είναι terra incognita και πού 
τήν τρέμει, καθώς 'ένας καλόγερος τού βυζαν
τινού καιρού θά έτρεμε τή γυναίκα τή συνονό
ματη, τότε, τής πολιτικής.

Παλαμ,ας

*Η στρατιωτική στάσις τού Γουδή μετε- 
βλήθη είς ειρηνικήν έπανάστασιν, ήτις έπεδίωξε 
τήν άρσιν τών έν τή Πολιτεία κακών, έξεπρο- 
σώπησε αύτη τδ εθνικόν φρόνημα, τδ μή άνε- 
χόμενον πλέον προσωπικά κόμματα καί τήν 
ές αύτών διοικητικήν παραλυσίαν καί πολιτι
κήν συναλλαγήν. Καί όμως οί αρχηγοί τών 
κομμάτων τυφλοί πρδς τάς έθνικάς ροπάς ήθέ- 
λησαν νά επαναφέρουν τδ πρώην ελεεινόν 
καθεστώς καί έπενόησαν τήν ’Αναθεωρητικήν 
Βουλήν έπωφεληθέντες τήν ευκαιρίαν. Έπό- 
θησαν δι ’ αύτής ν’ άπαλλαγώσι τού Στρατιω
τικού Συνδέσμου καί νά έπαναφέρωσι αύτούσιον 
τδ ολέθρων κυβερνητικόν καθεστώς. Τήν 
’Αναθεωρητικήν Βουλήν μετεχειρίσθησαν ώς 
πρόσχημα καί προσωπεΐον ύποκριτικόν, τδ δέ 
προσχέδιον μαρτυρεί, οτι διενοήθησαν νά μή 
μεταβάλωσι τούς θεσμούς έπί τδ βέλτιον. Έν 
τούτοις ή ’Αναθεωρητική Βουλή είνε άθεσμος 
καί παράνομος, μή βασιζομένη είς τδ πολί
τευμα, δ δέ λαός άποκρούσας αύτήν άπεφάνθη 
ύπέρ τής Συντακτικής Έθνοσυνελεύσεως, ήτις 
συντηρητική ούσχ κατ’ εξοχήν δέν θά θίξη 
τήν βασιλικήν αρχήν, ούτε το συνταγματικόν 
πολίτευμα, θά ρυθμίση δέ τά κακώς κείμενα 
καί έπιβλαβή καί θά ίδρύση δευτέραν Βουλήν 
αιρετήν άνευ τής δποίας ούδέν τών πολιτικών 
νοσημάτων δύναται νά άρθή ή νά θεραπευθή. 
Δι’ αύτής τούναντίον συμπληρούται ή νομοθε
τική μηχανή, ασφαλίζεται δέ ή διάκρισις καί 
ή απρόσκοπτος λειτουργία τών συνταγματικών 
έξουσιών. "Η Κυβέρνησις θ’ άποβή στερεω- 
τέρα καί σοβαρωτέρα καί ή βασιλική έξουσία 
θά δρα έπ’ αγαθώ ποιουμένη χρήσιν τών απο
λύτων αύτής προνομίων, θά παύση δέ πλέον 
ούσα άχρηστος καί έπιβλαβής.

Πέτρος Κανελλίδης 
Διευθυντής τών < Καιρών

Κατά τάς τελευταίας έκλογάς άπεδοκιμάσθη- 
σαν σαφώς ύπδ τού λαού αί προσωπικαί οα- 
τρίαι, αί έκ περιτροπής κυβερνήσασαι τδν τό
πον έάν δέ ή αποδοκιμασία αύτη δέν ελαβεν 
έντονώτερον χαρακτήρα, τούτο οφείλεται είς 
τήν συστηματικήν τών φατριών άμυναν έναν- 
τίον τής άνοργανώτου ετι καί δειλής έπιθέσεως 
τών νέων πολιτικών παραγόντων.

"Οπωσδήποτε έγένετο ήδη ή αρχή τής χει- 
ραφετήσεως απδ τών προσωπικών φατριών, καί 
ή περαιτέρω έξέλιξις τής πολιτικής κινήσεως 
θα δδηγήση, έλπίζω, ταχέως είς τδν σχημα
τισμόν κομμάτων αρχών, μελλόντων νά έγκαι- 

νιάσουν νέαν ύγιεστέραν? πολιτικήν ζωήν είς 
τδν τόπον μας.

Θρασύβ. Γ. Πετιμεζάς

Οί έκλογείς τής 8 Αύγούστου έβεβαίωσαν 
έκείνο πού λίγες μέρες μετά τδ Γουδί, είπα 
μέ άρθρο μου στήν άμυαλη έπανάσταση : "Η 
Πολιτεία κατόρθωσε νά κάμη τδν κομματάρχη 
οτι ή τουρκοκρατία τδν αγά- καί τδ Λαδ ρα
γιά του. Κ’ έκείνος φιλεί τδ χέρι τού κομμα
τάρχη αφού δέν μπορεί νά τδ δαγκώση Ε/Αμα 
όμως τού δοθή εύκαιρία τδ κάνει μέ χαρά του. 
Ή ευκαιρία δέν είνε άλλο παρά ό άνθρωπος 
πού θά τού κεντήση τήν όρεξη. Κατά τόπους 
βρέθηκαν άνθρωποι πολλές φορές στήν Πάτρα, 
στήν ’Αθήνα, στήν Καρδίτσα καί τδ έδειξε. 
Τί φταίει αύτδς άν οί άνθρωποι έκείνοι τδν 
απογοήτεψαν καί τδν έκαμαν νά γυρίση πάλι 
στά παλιά του λημέρια; Τόρα τδ έκαμε σέ με- 
γαλείτερη ακτίνα γιατί τδ τράνταγμα πού 
έδωκε τδ όνομα τού Βενιζέλου ειταν γενικό
τερο. Είθε νά μήν απογοητευθή καί τόρα γιατί 
άλοίμονο!

Α. Καρκαβίτσας

Αί έκλογαί τήςΈθνοσυνελεύσεως απέδειξαν, 
ότι οί δεσμοί τών προσωπικών κομμάτων άρ
χισαν νά λύωνται. Σχεδόν παντού, οπού έδόθη 
εύκαιρία νά γίνη έκλογή μεταξύ τών αντιπρο
σώπων τών παλαιών προσιυπικών κομμάτων 
καί νέων, ςένων πρδς αύτά πολιτευτών, δ λαός 
έπροτίμησε πανηγυρικούς τούς τελευταίους. Τήν 
δύναμιν δέ τής πολιτικής αύτής έξεγέρσεως 
φανερώνει τδ γεγονός, ότι αύτη έξεδηλώθη 
ζωηρότατα είς αύτάς τάς άκροπόλεις τού προ
σωπικού κομματισμού, τήν "Ηλιδα, τήν Μεσ
σηνίαν, τήν Κορινθίαν, τήν Αιτωλοακαρνανίαν, 
τήν Κέρκυραν, τήν Λεβαδείαν, τάς Θήβας, τά 
Μέγαρα. Ό λαός κατεδίκασε τδ αμαρτωλόν 
παρελθόν καί έδειξεν οτι είνε πρόθυμος νά 
άγωνισθή ύπέρ τού γενικωτέρου καλού, ύπέρ 
τής άναστηλώσεως τού Κράτους, ύπέρ κάθε 
προοδευτικής, κοινωνικής μεταρρυθμίσεως.

'Διά νά άποφέρη καρπούς ή λαϊκή αύτή έξέ- 
γερσις είνε ανάγκη νά συμπληρώση τήν αρνη
τικήν της μορφήν, τήν τής καταδίκης τού πα
ρελθόντος, νά προσλάβη ώρισμένην, θετικήν 
κατεύθυνσιν. Αύτδ όμως είνε κυρίως έργον τών 
έκλεγέντων νέων πολιτευτών, τών ανεξαρτή
των, τών ανεπτυγμένων έν γένει. Αύτοί έχουν 
ύποχρέωσιν νά εκδηλώσουν πλέον τδ θετικόν 
πολιτικόν των φρόνημα καί νά άγωνισθούν δι' 
αυτό, νά προσπαθήσουν νά συντάξουν πολιτι
κός τδν λαόν έπί αντικειμενικής βάσεως. "Αλ
λως θά κινδυνεύση ουτος νά διαλυθή άδόξως, 
δίκην ηρωικής στρατιάς, στερουμένης αξιω
ματικών.

'Ο λαός ό αμόρφωτος, τού οποίου έσκέφθη- 

W μερικοί έσχάτως νά περιορίσουν τά πολι-| 
τικά δικαιώματα, έκαμεν αύθόρμητος τδ καθή-ί 
χον του. Είς τούς έξ έπαγγέλματος πολιτικούς, ] 
τούς ανεπτυγμένους απομένει τώρα νά κάμουν . 
τδ ίδικόν των.

Εύχομαι ή μπογιά τού ανεξαρτήτου νά μή 
έχη πέρασιν είς τάς μελλούσας έκλογάς.

Άλέξ. Π. Παπαναστασίου

Αί έκλογαί τής Έθνοσυνελεύσεως απέδειξαν, 
ότι ό Λαός είχε γενναιοτέραν άντίληψιν τών 
αιτίων τής πολιτικής καί έθνικής καταπτώσεως 
χαί παραλυσίας παρά ή Έπανάστασις, διότι ή 
μέν Έπανάστασις ήρκέσθη είς τήν έκκαθάρι- 
σιν τών δημοσίων ύπηρεσιών, έν ω τού λαού 
έκλεκτά τμήματα έπροχώρησαν είς τήν έκκα- 
θάρισιν τών πολιτευομένων. Αύτήν τήν αρνη
τικήν αξίαν έχει ή τάσις τής ψηφοφορίας τής 
8 Αύγούστου- θετικήν αξίαν δέν είμπορώ νά 
τής αναγνωρίσω, έφ ’ όσον κατά τού προσωπι
κού κομματισμού ώς συστήματος αντιπροσω
πεύοντας φαύλην καί άρρωστην πλουτοκρατίαν 
δέν άντιπαρετά/θη τδ σύστημα τής λαϊκής 
δργανώσεως καθ’ ολην τήν Ελλάδα, εφ’ όσον 
δέν κατεψηφίσθησαν συστηματικός δ'λοι οί πο
λιτευόμενοι, οσοι έξετέθησαν ώς προσωπικόν 
κόμμα (αμιγές ή μικτόν) ή έν συνδυασμό πρδς 
προσωπικόν κόμμα, καί δέν έπεβλήθη ή δέν 
έζητήθη άπό ολους τούς καλουμένους ανεξαρ
τήτους ώρισμένον πρόγραμμα πολιτικόν. Ας 
εύχηθώμεν καί άς έλπίσωμεν ότι έν τή Εθνο- 
συνελεύσει πλέον θά κτυπηθούν αί ρίζαι τού 
προσωπικού κομματισμού καί θά δημιουργη- 
θούν διά τδν δημόσιον βίον οροί αληθινής 
ελευθερίας καί αληθινής δικαιοσύνης, οί όποιοι 
θά υποβοηθήσουν τήν σύνταξιν καί άνάπτυξιν 
κομμάτων ιδεών. Αί λαϊκαί οργανώσεις τής 
’Αττικής καί τής Κορινθίας έχουν διατυπώ-

Ισει τοιούτους όρους, οί’τινες πραγματοποιούμε
νοι σπουδαίως θά συντελέσουν είς τήν ήθικο- 
ποίησιν τών πολιτικών μεθόδων καί τήν προα
γωγήν τών δημοσίων πραγμάτων.

Π. I ' Αραβαντινός

Δέν ποοσδοκώ τίποτε απολύτως έκ τών 
έκλογών, διότι ή ανεξάρτητος μερίς δέν είνε 
ισχυρά έν τή Έθνοσυνελεύσει. Τά κόμματα 
είνε ίσχυροδτερα καί αύτήν τήν φοράν αγωνί
ζονται τδν ύπέρ τών όλων αγώνα. Παίζουν την 
τύχην των. Θά νικήσουν ; Έγω πολύ τδ φο
βούμαι καί δι ’’ αύτδ δέν προσδοκώ τίποτε κα
λόν. Δι ’ αύτδ δέν είνε βεβαίως ύπεύθυνος ό 
ελληνικός λαός. Διότι οσοι κατήλθον είς τδν 
πολιτικόν αγώνα ανεξάρτητοι υποψήφιοι έτιμή- 
θησαν διά τής ψήφου του. 'Η έλλειψις δέ 
τοιούτων ανεξαρτήτων ύποψηφίων συνετέλεσεν 
ώστε κατ ’ άνάγκην τάς ύπολειπομένας θεσεις 
τών πληρεξουσίων νά καταλάβουν οί αντιπρό
σωποι τών κομμάτων. Υπεύθυνοι δέ κατ έμέ 
διά τά έπελθόντα αποτελέσματα είνε οί καθ’ 
άπαν τδ Κράτος σύλλογοι, έταιρεϊαι καί συντε- 
χνίαι διότι κατήλθον άνευ οργανώσεως είς τδν 
αγώνα.

Πέτρος Γιάνναρος
Διενθννιής τής «Πρωινής» καί «Εσπερινής·

Έγώ εύελπιστώ, πολύ εύελπιστώ. Φαντά
ζομαι πώς δέν θάργήσουν νά γλυκοχαράξουν 
ημέρες ώνειρεμένες μέ τδ κίνημα τού λαού. 
’Ιδιαιτέρως μέ χαράν κ ένθουσιασμδν πρέπει 
κάθε σκεπτόμενος Έλλην νά χαιρετίση την εί
σοδον σοσιαλιστών είς τήν Βουλήν καί μαλιστα 
τών κυρίων Πετιμεζά καί Παπαναστασίου, σθε
ναρών νέων, τών όποίο>ν είναι γνωστά ή λευ- 
κότης καί οί αγαθοί κόποι.

Νίκος Α. Βέης
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ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ

— Κάθησε. Κανένας δέ σέ γνωρίζει 
στο καφενεδάκι τό ξοχικό...

— Βασιλεύει ό ήλιος και κοκκινίζει 
σάμπως προσωπάκι παρθενικό.

— Νερό. Πιέτο. Λίγα ποΰ σέ φλογίζει! 
Δένε, γύρ εδώ νά ξεκουραστής...

— Βασιλεύει <> ήλιος καί κοκκινίζει 
σάμπως ξαναμμένος τριγυριστής.

— Μοναξιά δροσάτη σέ τριγυρίζει, 
γκαρδιακή, άπό κόσμο. Φτωχή άργατιά...

Βασιλεύει ό ήλιος καί κοκκινίζει 
σάμπως ματωμένη λαβωματιά.

— Την ψυχή σου πίκρα πού τη γιομίζει ! 
Κάποιο βαρύ κρίμα κρυφό κρατείς.. .

— Βασιλεύει ό ήλιος καί κοκκινίζει 
σάμπως ντροπιασμένος αδικητής...

ΚΩ2.ΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΤΟΥ Ρ Α Λ Φ ΒΑΛΔΟ Τ Ρ Ε ϊ Ν

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΤΟ ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ
I

Η σκέψις δέν εΐνε μόνον άφηρημένον τι, 
ως επί πολύν χρόνον έπιστεύετο' εΐνε άπ 
εναντίας ζώσα δύναμις, Ισχυρωτάτη, λεπτο- 
τάτη, ακατάβλητος.

*

Ομιλούν συχνά περί «οικοδομημάτων» 
εις τον αέρα. 'Ο έχων δέ κλίσιν πρός τό 
είδος τούτο τής οικοδομής δέν κρίνεται εύνοϊ- 
κώς. Αλλά το οικοδόμημα πρέπει νά υπάρξη 
εις τον αέρα πριν υπάρξη έπί τού εδάφους 
και δυνηθώμεν να ζήσωμεν έν αύτφ.

'Ο αληθής ιατρός καί παιδαγωγός τού 
μέλλοντος δέν θά άσχολήται τόσον μέ συν- 
ταγας δια το σώμα, οσον μέ άρχάς διά τό 
πνεύμα.

*
Αέν ζώμεν ΐνα άπολαμβάνωμεν ματαίας 

ήδονάς, άλΧ ΐνα άναπτύσσωμεν δ,τι μέσα 
μας υπάρχει, ν άποκτώμεν τόν εύγενέστα- 
τον χαρακτήρα καί νά πράττωμεν χάριν 
τής ανθρωπότητας δ,τι εΐνε εις ημάς δυ
νατόν.

θ. ΚΡ.

Η
 μουσική [χόρφωσις είς την Ελλάδα 

μέχρι πρό ολίγου ακόμη ήτο ένα 
κλειδοκύμβαλου διά τήν δεσποινίδα, 

ή όποια ήθελε νά ισχυρίζεται,δτι έχει δλα τά 
ποοσόντα τής ανεπτυγμένης κόρης. Έθεω- 
ρεΐτο ιδεώδες ή κροΰσις τών πλήκτρων ν’άπο- 
δίδη χορούς, ώς έπί τό πλεϊστον, καί όλίγην 
’Ιταλικήν μουσικήν ! Ήκούετο ενίοτε καί 
ελάχιστη γερμανική μουσική, άλλά παρα
μορφωμένη άπό τήν άγνοιαν καί την παρα- 
νόησιν. Καί όταν λέγωμεν γερμανική 
μουσική, δέν πρέπει νά ύπονοοϋμεν κα
νένα ιδιαίτερον ορον έθνικότητος, αλλα την 
καλήν μουσικήν, διότι αύτή ύπάρχει καί 
αύτή έδωκε άριστουργήματα. Καί αυτή ή 
μουσική .εΐνε σήμερον παγκόσμιος, ώς 
μορφή δέ καί ούσία τέχνης επηρεάζει καί 
πάσαν άλλην μουσικήν.

Άπό μιας δεκαετίας τά πράγματα με- 
τεβλήθησαν έπαισθητώς. Εϊδικώς δέ διά 
τό ’Ωδεϊον Λόττνερ πρέπει νά εϊπωμεν 
άμέσως, δτι ΰηρχισε νά λειτουργή μέ τό 
αύστηρότερον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα 
καί δ'τι ή έπίδρασίς του ύπήρζε μεγίστη 
εις τήν κοινωνίαν. Είς μίαν έμ-πνευσμένην 
γυναίκα καί είς ενα έμ.πνευσμένον άνδρα 
οφείλεται τοΰτο, εις τήν πρωτοβουλίαν των, 
τήν επίμονον δράσίν των καί τας μεγαλας 
Ουσίας των. Ό άνήρ αύτός δέν προέρχεται 
άπό κάμμίαν ώρισμένην καλλιτεχνικήν 
τάξιν. Μίτον ένας βιομήχανος καί ερασι
τέχνης. Άλλά τό ενδιαφέρον του πρός την 
τέχνην, έννοουμένην μ.όνον ώς ωφέλιμον 
διά τούς πολλούς καί έκλάίκευμένην, τόν 
ώθησε πρός την ιδρυσιν τοΰ ’έργου αυτοΰ 
καί τελευταίου τόν εϊλκυσε τόσον ώστε να 
έργασθή δραστηρίως εις αύτό.Ό άνήρ λοι
πόν αύτός τής τόσον εκλεκτής καλλιτεχνι
κής κινήσεως εΐνε ό κ. Κλεάνθης Ζάννος.Θα 
έπρεπε ίσως νά έχη άφθονα καί άπεριόρι— 
στα τά ύλικά μέσα. Τότε θά έβλέπαμεν είς 
αύτό τό χρονικόν διάστημα νά συντελε- 

σθουν άπείρως άνώτερα τών δσων έ'γειναν 
μέχρι τούδε. Τό ’Ωδεϊον Λόττνερ θά είχε 
τόν πληρέστερου οργανισμόν καί αί είδικαί 
του σχολαί θά είχαν εντελώς μεταβάλει 
τήν μορφήν τής μουσικής κινήσεως είς 
τήν Ελλάδα.

Ό κ. Κλεάνθης Ζάννος ίδρύσας τόν 
«Μουσικόν Σύλλογον Απόλλωνα» είς τόν

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΖΑΝΝΟΣ
Πρόεδρος τοΰ Μουσικού Συλλόγου «’Απόλλωνος»

όποιον ύπάγεται τό Ωδεϊον Λόττνερ, δλα 
τά «ονειροπόλησε, Δραματικήν Σχολήν, 
Μελοδραματικήν Σχολήν, Μελόδραμα,λαϊ
κήν χορωδίαν, ορχήστραν, νυκτερινήν λαϊ
κήν μουσικήν Σχολήν, μουσικόν περιοδικόν 
καί έν τή όρμή τής δημιουργικής του διά
νοιας δλα έζήτησε νά τά πραγματοποίηση.
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Αλλα δυστυχώς άνήκει καί αύτός είς την 
ευγενή χορείαν τών δημιουργών είς τούς 
οποίους η κακή Μοίρα της 'Ελλάδος άρ- 
νεϊται τά ύλικά μέσα. ’Αλλά και ούτω 
πάλιν τό Ωδείον Λόττνερ ώς οργανισμ,ός, 
ώς σύστημα, είνε τό τελειότερον που ημ- 
ποροϋσε κανείς νά ονειροπόληση, δυνάμε- 
νον ν αντιπαραβληθή ώς πρός τό πνεϋμ.α 

ΛΙΝΑ ΦΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ
Διευθύντρια τοΰ 'Ωδείου Λόττνερ

της διδασκαλίας καί την άντίληψιν της τέ
χνης πρός τας δνομαστοτέρας μουσικάς 
Σχολάς του είδους τούτου έν Εύρώπη.

Από τοϋ σημείου αύτοΰ αρχίζει η δρά- 
σις μιας υπέροχου γυναικείας προσωπικό- 
τητος. Εινε η κυρία Λίνα Φόν Λόττνεο. 
’Όχι διά πρώτην φοράν τώρα, άλλα καί 
είς άλλην εποχήν μου έδόθη εύκαιρία νά 
ομιλήσω περί αύτης. "Ελεγα τότε : «Ή 
προσωπικότης της Κυρίας Λόττνερ προκα- 
λεί τόν σεβασμόν. Όλα σχεδόν περί αύτην 
την προκαλοΰν, την πιέζουν, την εκβιά
ζουν είς ύποχωρήσεις. Διότι ολα δέν έσυνεί- 
θισαν ακόμη να ζωσιν εις το πολύ φώς, δεν 
είδαν τάς μακρυνάς απόψεις, ούδέ έχάρη- 

σαν την άνθησιν της μεγάλης ψυχικής 
άνοίξεως. ΙΙολύ δέ περισσότερον όταν ή 
τέχνη της μουσικής δέν θεωρείται άκόμη 
παρ’ ήμίν άναπόσπαστος τοϋ ύψηλοϋ άν- 
θρωπισμ.οϋ, τοϋ θείου κύκλου τών ώραίων 
καί μεγάλων αισθημάτων. Θά έλέγομεν 
περί τής κυρίας Λόττνερ, ότι ηδύνατο νά
ύποχωρήση, νά κατέλθη μέχρι τής μικράς 
ταύτης άντιλήψεως άκριβώς διά νά κολα-
κεύση ποταπώς καί επομένως νά κυριάρ
χηση εύρύτερον καί ίσχυρότερον, διά νά 
δρέψη δόξαν έκ τής παρ’ άξίαν κρίσεως, 
διά νά θησαυρίση χρήματα μέ τάς δύο 
χειρας, έάν δέν έγνωρίζαμεν, οτι τοϋτο 
είνε φύσει άδύνατον δι’ έκείνους, οι όποιοι 
είνε προωρισμένοι διά κάτι μέγα καί άλη- 
θές, ώς είνε άκατόρθωτον δι’ έκείνους, οί 
όποιοι δέν άνήκουν είς τήν εύάριθμον χο
ρείαν τών εκλεκτών. Τοιαϋται ύποχωρήσεις 
είνε όντως άδύνατοι. Τότε τό εργον, τό 
οποίον έπρεπε νά είνε εύχερές εύχάριστον 
καί ήρεμον καθίσταται δύσκολον, οδυνη
ρόν καί βίαιον. Δι’ αύτό ζητήσατε παρά
πολλών περί τής κυρίας Λόττνερ ενα χα
ρακτηρισμόν. Θ άκούσετε ότι εινε άσυμ- 
βίβαστος, τραχεία, άπότομος. Έρωτή
σατε καί εμέ περί τής κυρίας ταύτης, ή 
οποία άγαπα πάν αβρόν, λεπτόν καί 
ώραίον, τής οποίας τό γραφείον εινε πάν
τοτε γεμάτον άπό άνθη καί ή καρδία 
πλημμυρίζει άπό τά τρυφερώτερα αίσθή- 
ματα, θά σάς άπαντήσω ότι οσάκις είδον 
αυτήν ωργισμενην, βιαίαν, άπότομ.ον, πάν
τοτε τήν είδα αγωνιζομένην ύπέρ τοϋ δί
καιου, τοϋ καλοϋ καί τοϋ ύψηλοϋ καί 
έμακάρισα τούς γονείς, οί όποιοι ένεπι- 
στευθησαν τα τέκνα αύτών πρός τοιαύτην 
παιδαγωγόν».

Αυτά ’έλεγα πρό πενταετίας. Ή έποχή 
τότε ήτο πολύ δυσχερεστέρα τής σημερινής. 
Η κυρία Λόττνερ είχε νά παλαίση πρός 

μεγαλειτερα εμπόδια, πρός τήν πλήρη 
άγνοιαν, πρός τήν παρανόησιν καί τάς 
προλήψεις. Αλλ άν ό άνωτέρω χαρακτη
ρισμός άφορα τήν Κυρίαν Λόττνερ ώς παι
δαγωγόν, ή προσωπικότης αύτής ώς καλ- 
λιτέχνιδος εινε εξ εκείνων διά τάς όποιας 
άπαιτείται ιδιαίτερος λόγος : «Ούχί πρός 

άπλήν τέρψιν τοϋ ανθρώπου, έλεγα τότε, 
πολλάκις δέ τέρψιν άνοίκειον καί τών κα
τωτέρων ένστικτων έπλάσθησαν αί τέχναι, 
άλλά διά νά δύναται δι’ αύτών ό άνθρω
πος νά προσεγγίζη πρός τήν άλλην ζωήν 
τήν ιδανικήν, τήν περικλείουσαν τήν γα
λήνην καί τήν εύτυχίαν, τήν ζωήν έκείνην, 
τής όποιας τά όρια ούδέποτε ύπήρζαν είς 
τήν έκτασιν τών γηίνων τοπίων, αλλ από 
τούτων διά τοϋ αισθητηρίου άναχωροϋντα, 
διά τοϋ νοϋ, δέν φθάνουν είς τέρμα, άλλ 
εινε άπεριόριστα χανόμενα είς τό άπειρον 
τών άρμονιών τοϋ ούρανοϋ». Οταν ή κυρία 
Λόττνερ έκτελή είς τό κλειδοκύμβαλον τα 
έργα τών μεγάλων μουσουργών, οι οποίοι 
έφθασαν τάς άρμονίας έκείνας, μάς δίδει 
τήν έντύπωσιν πλήρη, μάς μεταφέρει είς 
τούς ιδανικούς αύτούς κόσμους καί τότε 
πράγματι έννοοϋμεν πώς έσκέφθησαν τα 
έργα των καί πώς τά έδημιούργησαν οί 
απαράμιλλοι έκείνοι τεχνίτα·.

» Ή κυρία Λίνα Φόν Λόττνερ εγεννήθη 
είς Χέρνγκιρσδορφ μικρόν χωρίον τής Βαυα
ρίας. Ό πατήρ αύτής Λουδοβίκος Φόν 
Λόττνερ ήτο διδάκτωρ τής νομικής καί 
μεγαλοκτηματίας διατελέσας κατ έπανά- 
ληψιν βουλευτής τής Βαυαρίας είς τό Γερ
μανικόν Ράίχσταγ καί τιμηθείς μέ τόν 
τίτλον τοϋ ιππότου. Έχουσα φυσικήν κλι- 
σιν προς τήν μουσικήν κατετάχθη είς τό 
’Ωδείον τοϋ Μονάχου κατά τήν ένδοξοτέ- 
ραν αύτοΰ έποχήν, 0τε καθηγηται είς 
αύτό ήσαν οί διασημ,ότεροι μουσικοί τής 
Γερμανίας, τό δέ Μονάχον έθεωρείτο εκ 
τών πρώτων μ.ουσικών κέντρων. Τότε ηκ- 
μαζαν έκεί ό Βάγνερ, ό πολύς Μπύλωβ, 
ό Ράίμβεργερ, ό Μπέρμαν, ό Κορνήλιος 
ό Βόλνερ καί λοιποί.

»Ή κυρία Λόττνερ έδιδάχθη τό κλει 
κύμβαλον παρά τοϋ Μπύλωβ καί Μπέρ
μαν, έτυχε δέ άνωτέρου διπλώματος σπου
δών, φέροντος τάς ύπογραφάς τών τριών 
μεγάλων διδασκάλων Μπέρμαν, Μπύλωβ 
καί Ράϊνμπεργερ. Είς τάς πρώτας συναυ
λίας, τάς όποιας έδωκεν έν Μονάχω, έξετι- 
μήθη ώς κονσερτίστ. Επιδοθείσα κατόπιν 
είς τό βιοποριστικόν έπάγγελμα τής διδα
σκαλίας τοϋ κλειδοκυμβάλου δέν εβράδυνε

δο

ν’ άποκτήση μεγάλην πελατείαν, μεταξύ 
δέ τών μαθητριών της ήτο καί ή σύζυγος 
τοϋ ίδιου αύτής διδασκάλου Μπέρμαν. 
Τήν έποχήν έκείνην ό Μπέρμαν εσκεφθη 
νά μεταβή είς ’Αμερικήν διά νά ίδρύση 
μουσικήν Σχολήν. ’Επρότεινεν είς τήν κυ
ρίαν Λόττνερ νά τόν άκολουθήση ίνα δι- 
δάξη είς τήν Σχολήν ταύτην. Άλλ’ ή 
άρνησις τής μητρός τής κυρίας Λόττνερ 
συνετέλεσε ν’ άπορρίψη αύτη τήν πρότα- 
σιν τοϋ Μπέρμαν, οστις έπέστρεψε μετά 
τινα έτη είς Γερμανίαν πλουσιώτατος.

«Μία καλή εύκαιρία μάς έφερε τήν κυ
ρίαν Λόττνερ εις τάς ’Αθήνας. Τό Άρσά- 
κειον έζήτησε καθηγητήν τής μουσικής έκ 
Γερμ,ανίας, ή δέ κυρία Λόττνερ συνδεδε- 
μένη διά δεσμοϋ συγγένειας μετά τής έν- 
ταϋθα άποκατεστημένης οικογένειας τοϋ 
άρχιάτρου τοϋ Βασιλέως Όθωνος Λινδερ- 
μάϊερ καί άγαπώσα τήν κλασικήν χώραν, 
όπου αί τέχναι ήκμασαν, κατήλθε είς τήν 
Ελλάδα. Όταν δέ μετά τινα έτη άνα- 
διοργανώθη τό ’Ωδείον ’Αθηνών ό διευ
θυντής αύτοΰ κ. Νάζος τήν παρεκάλεσε 
νά δεχθή τήν θέσιν καθηγητρίας.

«‘'Εκαστος δύναται νά φαντασθή μετά 
τά άνωτέρω πώς είργάσθη είς τό ’Ωδείον 
’Αθηνών ή κυρία Λόττνερ έπί οκταετίαν. 
’Αρκεί, ότι άμα ήθέλησεν ή ιδία νά δράση 
δημιουργικώτερον καί νά δώση είς τό ερ- 
γον αύτής τήν σφραγίδα τής προσωπικό
τητάς της ίδρύουσα ίδιον Ωδείον, πλείσται 
οίκογένειαι άπέστειλαν τά τέκνα των πρός 
αύτήν καί ήδη ή κυρία Λόττνερ διευθύνει 
τό μέγα τοϋτο ίδρυμ.α, τό οποίον έάν θελή- 
σωμ.εν νά συγκρίνωμεν πρός τά έν Γερμα
νία τοιοϋτα σχολεία δέν σφάλλομεν.»

Καί ό άνωτέρω χαρακτηρισμός άνήκει 
είς όσα έλεγα πρό εξαετίας περί τής κυ
ρίας Λόττνερ. Έκτοτε ή δράσίς της άπό 
έτος είς έτος ύπήρξε περιφανεστέρα. Μέ 
άντάξιον αύτής συνεργάτην τόν καθηγητήν 
τοϋ βιολοντζέλου κ. Κάρολον Μπέμμερ ή 
κυρία Λόττνερ έκαμε αληθινά θαύματα. 
Οι πλείστοι τών άοιδών τοϋ « Ελληνικού 
Μελοδράματος» εινε μαθηταί της, πλήθος 
μαθητριών έδιδάχθησαν κατά σύστημα 
τήν μουσικήν καί έλαβον δίπλωμα διδα-
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σκαλίσης, τό δέ σπουδαιότεροι ό λαός τών 
Αθηνών ηύτύχησε διά πρώτην φοράν νά 

ακούσγι εκτελούμ.ενα έργα ωδικής ώς την 
«Δημιουργίαν», «Τάς Τέσσαρας έποχάς» 
του Χάϋδν, τό «Ρέκβιεμ» τοϋ Μόζαρτ, τούς 
«Ψαλμούς τοϋ Δαβίδ», την «’Οδύσσειαν» 
τοϋ Μπρούχ, τό «Μαγεμένο Τριαντά- 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΕΜΜΕΡ
Καθηγητής τοΰ βιολοντζέλου καί διευθυντής τής Χορωδίας 

τοϋ ’Ωδείου Λόττνερ.

φύλλο», τον «ΙΙαράδεισον καί Ψυχήν» 
τοϋ Σούμαν, τά «Τσιγγάνικα τραγούδια» 
καί τά «Τραγούδια της αγάπης» τοϋ 
Μπράμς και άλλα τοιαϋτα μεγάλης τέ
χνης έργα.

Ο κ. Κάρολος Μπέμμερ καθηγητης 
του βιολοντζέλου εινε καί ο διευθυντής 
τοϋ μικτού χορού, ό είσηγητης καί δη-

μιουργός της θαυμασίας αύτης εργασίας, 
η οποία άπηντησε μεγάλας δυσχεριίας, 
έδωκε δέ καί δίδει εις την μουσικήν κίνη- 
σιν τών Αθηνών τόν άνώτερον τόνον. Ό 
κ. Μπέμμερ δέν εινε μόνον ικανός μουσι
κός, δεξιός εκτελεστής, άλλά καί η αισθη
τική καί έν γένει καλλιτεχνική αύτοϋ μορ— 

φωσις είνε εύρυτάτη. ’Εργάζεται είς 
τό Ωδείον Λόττνερ σχεδόν άπό της 
ίδρύσεώς του, πλην δέ της χορωδίας 
εμόρφωσε τάξιν συμφωνικής μουσι
κής της αιθούσης. Τά κουαρτέτα τοϋ 
’Ωδείου Λόττνερ είνε περίφημα καί 
όταν άκόμη δέν παίζουν οί καθηγη- 
ταί, άλλ’ οί μαθηταί.

Άλλ’ εκείνο, τό όποιον είς τάς 
όλιγίστας άτελείς αύτάς γραμμάς 
πρέπει νά έξαρθη περί τοϋ ’Ωδείου 
Λόττνερ ώς μουσικού ιδρύματος είνε 
η επικρατούσα είς αύτό τάξις, η 
μεθοδική εργασία καί η έκπληρωσις 
ενός άνωτέρου σκοπού τοϋ νά γείνη 
προσιτή είς τόν άθηναϊκόν λαόν η 
ύγιης καί καλή μουσική. Καί αύτό 
εινε σπουδαίον. Η τέχνη χάριν τών 
πολλών όχι μόνον ώς μέσον ψυχαγω
γίας, άλλά καί μορφώσεως. Είνε δέ 
χαρακτηριστικόν, οτι τώρα μέ τόν 
νόμον περί Κυριακής αργίας πλήθος 
λαού προσέρχεται είς τάς ώραίας 
δωρεάν συναυλίας της Κυριακής. 
’Ακόμη δέ χαρακτηριστικώτερον ότι 
οσάκις έκτελοϋνται τά μεγάλα ωδικά 
έργα, η αίθουσα τών συναυλιών τού 
Ωδείου Λόττνερ λαμβάνει οψιν πα

νηγυρικής παραστάσεως καί τά έργα 
ταϋτα συχνά επαναλαμβάνονται έν 
μεσω πυκνής πάντοτε συγκεντρώ
σεων άκροατών.

Η διεύθυνσις τοΰ’Ωδείου Λόττνερ
έπιθυμοϋσα νά άνυψώση είς την αύτην πε- 
ριωπην της διδασκαλίας τοΰ κλειδοκυμβάλου 
καί τού βιολοντζέλου καί την διδασκαλίαν 
τού βιολιού, έφρόντισε διά τοϋ έν Βερολίνω 
ταύτην την στιγμήν εύρισκομένου κ.Μπέμ
μερ νά συμβληθη μέ καθηγητην τοϋ βιο
λιού πρώτης τάξεως, άριστοϋχον της έκεί 
Γψηλης Μουσικής σχολής τοϋ ’Ιωακείμ, 

καί κονσερτίστ πρώτης δυνάμεως. Διά της 
προσληψεως καί τοϋ καθηγητοΰ τούτου τοΰ 
βιολιού, τό ’Ωδείον Λόττνερ καταλαμβά
νει την πρώτην θέσιν είς την διδασκαλίαν 
τοϋ βιολιού, η δέ μουσική της αιθούσης 
(musique de chambre) είς τάςμελ- 
λούσας χειμερινάς συναυλίας θά είνε τελεία

Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΥΠΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

(ΜΕ ΣΚΙΤΣΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ)

... Είχε μαζευθεί ’κεί πάνου, στού κά
στρου τά χαλάσματα, μέσα στά τούρκικα 
τά γκρεμισμένα σπίτια, σάν παληά ψυχή 
πού σούρνεται πάνω άπό παλαιϊκα συν
τρίμμια. Παληό τούρκικο τό σπίτι της, 
μέ όντάδες καί ταβάνια σκαλιστά, με σκο
τεινά ύπόγεια καί μέ ύψηλές καμάρες. Σα
ράκια τρώγαν την παληά ξυλόδεσι, καί 
ενα ενα πέφταν τά λιθάρια άπό τών τοί
χων της γωνιές. Σπόροι καί μούσκλια 
φυτρώσανε στους χαλασμένους τοίχους καί 
στά μαυρισμένα άπ’ τά βροχοδαρσίματα 
λιθάρια .Κάτω στό περιβόλι είχαν θεριέ
ψει τά άγριοχόρταρα καί σάν χονδρές δεν
τρογαλιές, άπλωναν τούς κλάδους των οι 
βάτοι. Έλεύτερη καί άγρια θρασσομανοϋσε 
η ζωη στό περιβόλι, δίνοντας άσυλο στης 
πράσινες της σαύρες καί τά σταχτιά μο- 
λέμματα...

Παληά η γρηοϋλα καπιτάνισσα, άνα- 
θρεμμένη μ,εσ’ στης μπαρούτης τό θυμό 
καί την κόκκινη τη βράσι τοϋ πολέμου. Ο 
ανεμοστρόβιλος πού άλώνισε άπό μιά άκρη 
σ’ άλλη την Ελλάδα τότε, την άρπαξε 
κι’ αύτη άπό τό ορεινό χωριό της, κι 
άφοϋ την έκοσκίνισε έδώ κι εκεί καί την 
έβροντοχτύπησε σέ ό'λες της έλληνικιές της 
άκρες, την πέταξε στό τέλος σ’ εκείνη την 
άπομερη γωνιά, επάνω στού παληοϋ τοϋ 
κάστρου τά γέρικα χαλάσματα !... 

καί μοναδική έν Έλλάδι. Δυνάμεθα είλι- 
κρινώς νά είπωμεν ότι τοιοϋτος καθηγητης 
τοϋ βιολιού πρώτην ηδη φοράν έρχεται είς 
Ελλάδα. Μέ τοιαϋτα έφόδια τό Ωδείον 
Λόττνερ δέν δύναται η νά χωρηση πλησί- 
στιον πρός την πρόοδον.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

Έκεί τούς είδε όλους τούς άνδρειωμέ- 
νους της, πού άπό της άνδρόφαγες μάχες 
άπομείναν, κίτρινους μέ σταυρωμένα χέ
ρια καί στολισμένους μέ βασιλικούς και 
δενδρολίβανα, νά πέρνουν ένας ένας τόν

άγύριστο τό δρόμο τοϋ θανάτου. Φορούσαν 
ώς την τελευταία τη στιγμή τό φέσι τους 
στραβά καί την άσημένια πάλα στό πλευρό 
τους. ’Ορθά στριμμένο καί στό ξόδι τό 
μουστάκι τους, σάν νά πηγαίνανε στό πα
νηγύρι, κι’ άρρενωπη η μορφή τους, σάν 
νά μ.η πέρασε ό χάρος άπό πάνω τους...

Κι’ όσο περνούσαν οί λεβέντες μέ της 
χρυσές της φέρμελες καί της χιονάτες φου- 
στανέλλες, τόσο καί η παλληκαριά χανώ- 
τανε, χωρίς νά άφίνη, παρά σάν μαύρους 
ίσκιους είς τόν τόπο της, τη νέα γεννιά



177Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ176 Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

που «μαυροβλάστανε» στην πόλι.,.’Ώ πόσο 
την σιχαινώταν η γρηούλα την νέα τούτην 
γενεά, μέ τά χλωμά τά πρόσωπα και τά 
κορμιά τά κυρτωμένα.

— Μαύρισ’ ό τόπος μαύρισε κι’ αύτός 
σάν την καρδιά μου ! Ή ρούγα Καλικαν
τζάρους γέμισε... έλεγε ή γρηοϋλα καί έπα- 
νελάμβανε ύπονοουσα τά φράγγικα του νέου 
κόσμου ρούχα. Καί σιχαμένη άπό τη νέα 
τη ζωή, τραβήχτηκε κεί πάνω καί ζουσε 
μέ τούς βρυκολάκους, πού ή άνάμνησις 
έζωντάνευε, καί τούς παληούς τούς πεθαμέ
νους, πού βγαίνανε τά δειλινά όταν κίτρι
νος ό ήλιος ξεψυχούσε καί στής μακρυές 
τής μοναχικές τής νύχτες τής ατέλειωτες... 
Στή χώρα κάτω δέν φαινότανε παρά κάθε 
πρωτομηνιά, πού πήγαινε είς τό ταμείο 
νά πάρη τό μισθό τού μακαρίτη της. 
Ψηλή, ξερή, σάν φάντασμα, αύστηρή σάν 
απειλή καί μαυροντυμένη σάν βαθειά θλίψι 
κι’ άφωνη. Όλοι τή σεβόντουσαν ένα σε
βασμό πού εμπνέει κάτι τό ύπέρτερο καί 
τό μεγάλο.

Μοναχική παρέα της οί άγιοι τού πα- 
ληού έρημοκλησιού, τού άϊ-Λιά, πού γυρ- 
μένο καί αύτό, σάν κουρασμένο άπό τά 
χρόνια, εκεί κοντά της έστεκε, μαύρο, 
παληό, χορταριασμένο... ’Ώρες περνούσε 
μέσα κεί, χωμένη στή μυστικοπάθεια καί 
τής νανούριζαν τή φαντασία ήδονικά τών 
μελισσών οί βόμβοι, πού σάν ήχοι μακρυ- 
νών λιτανειών ερχόντουσαν. Καί τά με
γάλα μάτια τών αγίων μέ τής κίτρινες 
μορφές, γλυκά τήν έκυττούσαν καί ζωντα- 
νεύαν κόσμοι μακρυνοί κι’ ολόκληροι είς 
τήν ώχρή μορφή τους.

Κ’ έπειτα σιγά, όσο τό δείλι προχω
ρούσε, έγέμιζεή εκκλησία άπό λεβεντόκορμα, 
παππάδες άπό τό ιερό έπρόβαλλαν καί 
ψαλμωδίες άντηχούσαν, πού τήν καρδιά της 
αναγάλλιαζαν. Κ’ έβλεπε έκεί μπροστά 
ολους εκείνους πού περάσανε νά τήν καλο- 
κυττάζουν καί μέ γεμάτη τήν ψυχή, μέ 
ιερή συγκίνησι, κατέβαινε νά άσπασθή τού 
τέμπλου τούς άγιους, πού παράστεκαν 
καί ευλογούσαν τούς άνδρειωμένους της. 
Καί αίφνης μιά πόρτα τού ιερού άνοι- 
γεται καί μιά φωνή άκούγεται άπ’ τό 

σκοτάδι, φωνή τραχιά καί χονδρή φωνή :
— Θειακούλα, τί κάνεις τέτοια ώραδώ! 

Μεσάνυχτα καί θά κρυώσης !
Κ’ άνοιγ’ ή γρηά τά μάτια της καί 

φεύγανε τά φαντάσματα πού τήν περικυ- 
κλώναν καί παύανε ή ψαλμωδιές καί ό Αυ- 
κο-μήτρος ό τσοπάνος, άδρύς καί άρμα- 
τωμένος στή πόρτα πρόβαλλε.

— Θειακούλα, θά πουντιάσης εδώ μέσα, 
ώρα πειά νά μαζευτής στό αρχοντικό σ’.......

Τό Δημοτικό συμβούλιο τό ειχ’ αποφα
σίσει καί ματαίωσι καμμιά δέν έπερνε. 
Τό εκκλησάκι τ’ άϊ-Λιά θά έπεσκευάζετο 
καί θά λειτουργιόταν, κάθε χρόνο, στή 
μνήμη του καί στή μεγάλη χάρι του ! 
Μαστόροι τό άσπρίσανε, τού καθαρίσαν τά 
λουλούδια πού άπάνω του έφύτρωσαν, καί 
βερνικώσαν τούς άγιους καί χρύσωσαν τού 
τέμπλου τά ζουνάρια μέ τά κλήματα.

Τ’ άκούσαν τής Λιόσσιας τής γρηούλας 
τά αύτιά καί δέν τό πίστευε, τό είδανε τά 
μάτια της καί τήν έγελούσαν. Κατάλευκο 
τό έκκλησσάκι άστραφτ’ άποκρουστικά, 
σάν κρύα άσπρη πέτρα τάφου, τάφου πού 
τόσαις άναμνήσεις εκεί μέσα θάφτηκαν.

— Τί μού τό κάμαν έτσι τό κλησ- 
σάκι μου !

Έμπήκε μέσα φοβισμένη, μέ βήματα 
μικρά δισταχτικά, σάν νά φοβώταν, σάν 
νά προησθάνετο κάτι, πού θά τήν έσπά- 
ραζε. Καί τό κάτι αύτό τό είδε. ’Άγνωστη 
μέσα ή φτωχούλα έρημοκλησσιά, άγνωστη 
καί παρδαλή σάν φανταγμένη όψίπλουτος. 
Οί άγιοι εκείνοι οί λαμπροί μέ τά χρυσά 
τά ράσα καί τούς στολισμούς, δέν ήσαν οί 
άγιοι οί φτωχοί, πού βλογούσαν τούς προσ
φιλείς τούς πεθαμένους κάθε βράδυ .... 
Δέν ήσανε οί άγιοι αύτοί πού τής βαλσα- 
μώναν τήν καρδιά καί τήν έφερναν — ώ 
τών θαυμάτων σου Κύριε ! — είς τήν 
παληά τήν έποχή. τήν τόσον αλησμόνητη, 
τήν τόσο ποθητή κι’ ώραία.

Τής χώρας κάτω οί Καλλικάντζαροι 
κουρελιάσαν τό μέγα τού πόνου καί τής 
σιωπής τό ποιητικό μυστήριον.

Καί έκρυψε τά μάτια μέ τά χέρια της 

καί έτρεξε καί σωριάστηκε στό σπίτι της 
τό σαραβαλιασμένο.

Τή νύχτα φωνές τραγούδια καί βρον
τές νταουλιών έτάραζαν τόν κόσμον όλο 
έκεί πάνω. Άπό βραδύς είχαν ’έρθει οί 
νεότεροι προσκυνηται γλεντοκοπώντες. Η 
εκκλησία [χέσα λαμποκόπαγε καί ρετσινο- 
φωτιές είχαν αναφτεί στά πλάγια καί τόν 
τόπο βρώμιζαν. “Ολος ό νυκτερινός τών 
ερειπίων κόσμος, ίλη της ερημιάς ή ποιη- 
σις έφυγαδεύτηκε τό βράδυ εκείνο,οί πε- 
θαμένοι δέν ήρθαν νά χαιρετίσουν τή γρηά, 
πού στό στρώμα της*  βαρυγγομούσε καί 
παράδερνε.

Καί τήν ήμέρα πλήθος μέγα εκεί πάνω 
πλάκωσε. Φωνές, χ«ρΙ$ *αΙ  ίαχαί τόν 
λησμονημένο κι’ ήσυχο κόσμο άνασ^α- 
τώσαν. Ή μέλισσες εκείνο τό πρωί δέν 
βόμβισαν τής μακρινές των λιτανίες και 
τά λουλούδια δέν κυττάξαν τή γρηά. μέ 
τά γλυκά, τά παρηγορητικά τους τά μα
τάκια. Ή «ψάνες» δέν άνεκινήθησαν, 
σάν νά θέλανε νά προχωρήσουν, στρατός, 
θαρρείς, πού μέ χαρά καί τόλμη ρίχνεται 
—καί στής ανθισμένες τής ροδιές δέν πή
γανε ή πεταλούδες να δώσουνε στά κόκ- 
κινα λουλούδια τά φτερά τους, νά πετάξουνε 

ψηλά.....
Βάρβαρες καί πρόστυχες κραυγές έπνι- 

ξανε τά πάντα, καί θόρυβος τ’ άνέτρεψε, 
τά καταπόντισε καί τ’ άπογκρέμισ όλα....

*

Τό βράδυ πού πάλι ό ήλιος κίτρινος 
είς τό λυωμένο τό πεζούλι ξεψυχούσε και 
έσταζαν αιμα πηχτό τού έρημου περιβο
λιού τά έγκαταλελειμμένα τά γεράνια, πού 
αγρίεψαν, ή ήσυχία πάλι κεί πάνω 
πλώθηκε... Ή γρηά σηκώθηκε τότε από 
τό στρώμα καί πρός τό έκκλησσάκι επρο- 
χώρησε. Ή ασπράδα του, ή διόρθωσίτου, 
καί τά στολίδια του, τήν ήρέθιζαν καί 
τήν μανιάζαν, όπως τό κόκκινο πανί τά 
βώδια στό χωράφι. Δεν μποροΰσ αύτη νά 
ζήση μ’ εκείνο τό τέρας πού οι «φράγγοι» 
τής πόλεως έκεί κοντά της έφκιασαν.....

Μολύνανε τήν έκκλησιά καί ύβρισαν τους 
άγιους.

Καί σκυφτή-σκυφτή πρός τόν ναΐσκον 
έπροχώρησε καί μακρύς ό’ίσκιος, ώς άπάνω 
σάν κατάρα καί έκδίκησις ξαπλώθηκε.

Καί κόλλησε σάν νυχτερίδα μαύρη, έκεί 
στήν άκρη τής ρημοκλησσιάς ή γρηά-Λιόσσα-

Ή δροσερή ή Μαρουλιώ, τό δουλικό 
τού Γέρω-Γάρμπου, τ’ άποβραδύ^ πού 
έπερνε νερό στή βρύσι, διέκρινε φωτιά και

κακό άπάνω στού κάστρου τήν Άκρόπολι, 
πού «ειρήνευε» ή έκκλησίτσα.......

— ’Ασφαλώς ό Αυκομήτρος θά καίη 
τό χορτάρι, είπε, γιά τά πρόβατα’....

Κ’ έχάζευε μέ τής φλόγες πού χορεύαν 
καί πηδούσανε κοκκινίζοντας τόν ούρανό 
καί αιματηρή, κάτω μακρυά στή θάλασσα, 
άντανάκλασι ξαπλώνανε !

Ό Αυκομήτρος τήν άλλη μέρα έφερε 
τήν φοβερή ε’ίδησι είς τό χωριό.

Τό έκκλησάκι δέν ύπήρχε πειά. Τά 
πουλάκια τό έκλαίγανε καί τά λουλούδια 
πού είχαν άπομείνει γύρω στή πυρκαίά,
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τό πρωί, έστάλαζαν, σάν δάκρυ, 
τη δροσιά τους.

Ο κόσμος είπε πώς κάποιο κερί θά είχε 
λησμονηθώ άπό τό πανηγύρι καί έκαψε τό 
ρημοκλήσι, στο πρώτο του τό γιόρτασμα.

— Θεοτικό σημάδι! είπαν οί γεροντό- 
τεροί καί σταυροκοποιθηκαν.

Την αλήθεια όμως κανε'νας δέν τήν 

έμαθε^ Ο τάφος την κατέπιε μαζί μέ τήν 
γρηά. Ό Λυκομήτρος, κάτι είδε, άλλά άπό 
σεβασμό τό έκρυψε. Δέν ήταν άνθρωπος 
γιά τόν^τσοπάνο ή γρηά. Κάτι άνώτερο 
μεγάλο ήτανε, που στή ψυχή του τό ήσθά- 
νέτο βαθειά !

Ηταν του παληοΰ καιρού η ψυχή ποΰ 
δέν ύπάρχει πλέον.......

ΣΤΑΜ. ΣΤΑΙΥΙΑΠΟΥ

©I ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ*

• Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος ’Απριλίου (Μιχαήλ 
* Αγγελος), Μαΐου (Ραφαήλ), ’Ιουνίου (Λεονάρδος ντά 
Βίντσι), Αύγούστου (Τισσιανός).

ΠΑΥΛΟΣ ΒΕΡΟΝΕΖΕ

Ο
 Βερονέζε έγεννήθη κατά τό 1528 
είς τήν πλησίον τής Βενετίας πόλιν 
Βερόνα. Ό πατήρ αύτοΰ ώνομάζετο 

Γαβριήλ Κάλλιαρη και ήτο γλύπτης με- 
τρίας αξίας. Ό Παύλος Κάλλιαρη είς τόν 
όποιον έδόθη κατόπιν τό όνομα Βερονέζε 
άπό τήν γενε'θλιον πόλιν του Βερονα, προω- 
ρίζετο άπό τόν πατε'ρα του νά σπουδάση 
γλυπτικήν είς τό έργαστήριόν του, τόσην 
δμως ό νέος Παύλος ’έδειξε κλίσιν και φαν
τασίαν τών χρωμάτων ώστε ήναγκάσθη ό 
πατήρ του νά τόν στ ε ίλη είς Βενετίαν πλη
σίον του θείου του Αντωνίου Μπαντίλε 
άρκετά φημιζομένου καλλιτέχνου.

Ό Βερονέζε προικισμένος μέ έκτακτον 
τάλαντον δέν ήργησε νά διακριθή έν Βενε
τία και εύθύς έξ άρχής διά τής ζωηράς 
αύτου φαντασίας εδειξεν, οτι έγεννήθη διά 

νά εύρύνη τήν τέχνην και νά δώση νέας 
άρμονίας είς τήν πλουσίαν ζωγραφικήν σχο
λήν τής Βενετίας.

Ό Καρδινάλιος Γονζάγο Μαρκήσιος τής 
Μάντοβα παρέλαβεν αύτόν εικοσαετή όντα 
είς τήν αύλήν του, οπού διεκρίθη μεταξύ 
πολλών άλλων καλλιτεχνών, τούς οποίους 
ό αρχών ούτος έπροστάτευε. Έπανελθών 
είς Βενετίαν όπου έζήτει εύρυτέρους ορί
ζοντας διά νά δείξη τήν γόνιμον και ζωη- 
ράν φαντασίαν του εύρε προστασίαν παρά 
του συμπατριώτου του ΒερνάρδουΤορλιώνε, 
ό όποιος ήγούμενος ών τοΰ Αγ. Σεβα
στιανού άνέθηκεν αύτω νά ζωγραφίση τό 
σκευοφυλάκειον τής έκκλησίας. Τήν έποχήν 
ταύτην 1555 ήρχισε ν’ άναφαίνεται είς 
τόν ορίζοντα τής Βενετίας ό νέος καλλιτέ
χνης και παρά τόν Τιντορέτον, τόν Τισ- 
σιανόν και τόν Τζιορτζόνε νά παρουσιάζη 
νέαν άτομικότητα είς τήν τέχνην. Ή άρ- 
χιτεκτονική, τό τοπείον, αί πλούσιαι απο-
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σκευαι της βασιλικής χλιδής, ό πλούτος 
τών ενδυμάτων, ή μεγαλοπρέπεια τών κο
σμημάτων, οί ύπηρέται, πάντα ταύτα 
έκάλουν τόν Βερονέζε ν’ αύξηση τόν πλού
τον τών εικόνων και νά διαγράψη την εύ- 
ζωίαν καί ακμήν τής Βενετικής Δημοκρα
τίας. Κληθείς είς Ρώμην ύπό τού πρε- 
σβευτού Γαριμάνη έάν δέν έκαλλιτέρευσε τό 
σχέδιόν του, έμαθεν έν τούτοις νά δίδη με- 
γαλειτέραν έκφρασιν καί ευγένειαν είς τά 
πρόσωπα πού έζωγράφιζε. «Ή γραφική, 
έλεγεν, είνε δώρον τού ούρανού, καί οτι τό 
νά κοπιάζη τις νά γείνη ζωγράφος άν δέν 
εινε γεννημένος έκ φύσεως, εινε ώς νά σπείρη 
είς την θάλασσαν».

Δέν έχουν έντοσούτω άδικον οί αύστηροί 
κριταί νά φωνάζουν κατά τού πολύ έλευθέ- 
ρου σχεδίου καί τών αμελέτητων ένδυμα- 
σιών, καθόσον οί νέοι μιμούμενοι τάς υ.ε- 
γάλας ταύτας άρετάς τού Βερονέζε παρα- 
συρονται είς βεβαίαν καταστροφήν.

Μετά τάς γραφάς τού Άγ. Σεβαστια
νού ή φήμη τού Βερονέζε έφθασεν έξω τής 
Βενετικής Δημοκρατίας. Οί Άρχοντες Βαο- 
βάρη θέτουν αύτόν ύπό την εύνοιάν των 
και συνιστούν αυτόν νά ζωγραφίση είς αί
θουσαν τού Υπέρτατου Συμβουλίου, κερδί
ζει κατόπιν τό βραβείον τής Κυβερνήσεως, 
χρυσήν άλυσσον. τού οποίου δικασταί καί 
κριταί υπήρξαν αυτοί οί συναγωνιζόμενοι 
καλλιτέχναι. Ζωγραφίζει μετά ταύτα είς 
το πρεσβυτεριον τού Αγίου Γεωργίου τόν 
περίφημον έν «Κανα Γάμον», ό όποιος εύ- 
ρίσκεταιήδη είς τό μουσείον τού Λούβρου, 
ώς τό αριστούργημα τών έργων τού Βερο- 
νέζε. Είς τό Λούβρον ώσαύτως εύρίσκεται ή 
περίφημος είκών τού Βερονέζε τό «Δείπνον 
τών Εμαούς,» ολίγα δέ βήματα μακράν 
τής είκόνος ταύτης ύπάρχει ι ώς λέγει ό 
Μορώ Βωτιέ, ή αύτή είκών ζωγραφισμένη 
ύπό τού Ρέμπραντ : «Πτωχοί ταξειδιώται 

ΐίς άθλιον 
>άναγνω- 
τον διδά

σκαλον των, ό οποίος ώχρός καί ισχνός έπα- 
νέρχεται έκ τής χώρας τών νεκρών ίνα εύλο- 
γήση το γεύμά των». Η σκηνη χαρακτηρι
στική καί αληθής φθάνει μέχρι τού ύψηλού.

καθισμένοι προ μιάς τραπέζης ι 
πανδοχείον, σκιερόν, ύγρόν,γυμνό’ 
ρίζουν μετά τρόμου καί έκστάσεως

Ο Βερονέζε δέν έγεννήθη ύπό θλιβερόν 
ούρανόν, είς τό τραχύ κλίμα τής 'Ολλαν
δίας, ζωγραφίζει είς τήν Βενετίαν, είς τήν 
ενεργητικήν καί πολυδάπανον πόλιν, ή 
οποία εθεσεν ώς σκοπόν τής ύπάρξεως τήν 
εκπληρωσιν όλων τών ήδονών. Γπό τόν 
χρωστήρά του, κάθε ύπς^εσις μεγαλύνεται 
είς άνάπτυξιν λαμπράς ακολουθίας. ’Επειδή 
τα συντελούντα είς τήν παράστασιν συμ
ποσίου είνε πρόφασις τής πολυτελείας βλέ
πει κανείς πάντοτε είς τούς πίνακάς του - 
έτοίμην τήν τράπεζαν(Οί«Γάμο: έν Κανα» j 
τού Λούβρου, τόαΓεύμα είς τού Σίμωνος» 
επίσης ,τό « Δείπνον ε ίς τού Λευή » ένΒενετία). 
Αί ύλικαι ήδοναί ενός γεύματος δέν τόν 
ένδιαφέρουν καθόλου ώς θά ένδιέφερον τόν 
άνθρωπον τού βορρά, έ'να Φλαμανδόν, ένα 
Ρούμπενς, ή έ'να Ζορτάενς. Δοκιμάζει τήν 
σκηνοθεσίαν την συγκέντρωσιν τών παρο- 
ψιδων, τα κλαδωτά ύφάσματα, τάς ένδυ- 
μασίας, τούς γυμνούς τραχήλους, τούς 
ζανθούς βοστρύχους, τους εύγενείς ακολού
θους,τους ποικιλοχρώμωςενδεδυμενους μαύ
ρους, τά μαρμάρινα κάγκελα, καί τάς 
ύπερηφάνους στήλας τάς ύψουμένας έπί 
τού ζωηρού κυανού. Καί ή τεχνοτροπία 
του ή θελκτική, τό διαυγές του χρώμα, τό 
αφελές καί έλαφρόν, προσθέτουν είς τήν 
κγαλλίασιν τών έζόχων θελγήτρων του.

Οταν οί ψευδευλαβείς τόν έπέπληττον 
διότι εθετε τόν Ιησούν έν μέσω τών στρα
τιωτών, τών μαύρων καί τών νάνων, 
άπήντα μετά νωχελείας: «Ημείς οί ζω
γράφοι δέν ύπακούομεν ή είς τήν φαντα
σίαν μας ώς οί ποιηταί καί οί παράφρονες!» 
Είς τούς Προσκυνητάς τών Έμαούς ούτε 
στρατιώται ούτε νάνοι έβεβήλωσαν τήν 
πραξιν, άλλ’ αύτός ούτος ό Βερονέζε, ή 
σύζυγός του καί τά τέκνα του άναφαίνον- 
ται μεταξύ τών θεατών, έλευθερία μή ασε
βούσα ποσώς, διότι ίστανται ορθοί, κατά 
τήν συνήθειαν τών ύψηλοτέρων προσώπων, 
τών πριγκήπων καί βασιλέων κατά τά 
γεύματα. Εν τούτοις ή είκών φαίνεται ώς 
ζωγραφία διακοσμητική έστερημένη θρη
σκευτικού αισθήματος. Παρίστανται έκεί 
ώς ένώπιον τού βασιλέως τής Γαλλίας καί 
ουχί γονυκλινείς ώς ένώπιον τού Θεού.

k

rH άρπαγή τής Εύρώπης.

Οί προγενέστεροι ή άπλώς οί πρόδρομοι 
τού 15ου αίώνος, προσηύχοντο, άλλ οί 
χρόνοι ήλλαξαν, ή ζωγραφική δέν άξιοί 
πλέον νά ύποδείξη τήν άγουσαν προς τόν 
ούρανόν, δέν ζωγραφίζει πλέον αισθήματα 
άλλά σχήματα.

’Ήδη παραδεκτής γενομένης τής τοιαύ- 
της έννοιας, άς άναγνωρισωμεν ότι τοιαύτα 
άριστουργήματα άποφέρει. Ο Χριστός με 
τήν λίαν άνθρώπινον μορφήν του αλλ εν 
ταύτώ εξαιρετικήν άκτινοβολεί δι επιχα- 
ρίτου άναβλέψεως προς τόν ουρανόν*  εκ- 
φρασις τελεία τού ιδεώδους είς τό οποίον 
άποβλεπουν οί περιστοιχίζοντες αύτόν, τό 
πρόσωπον του φωτεινόν καί γλυκυ φαίνεται 
ώς νά λέγη μέ τήν άμετρον έπιείκειαν,τήν 
όποιαν προκαλεί ή άνθρωπίνη άδυναμία: 
«ΙΙάτερ μου, παραχώρησαν είς τούς Ενε
τούς τούτους, είς τάς γυναίκάς των, είς τα 
τέκνα των, τήν ώραίαν καί εύκολον ζωήν, 
τήν όποιαν εύχονται ύπό τόν ώραίον ουρα
νόν τής πόλεως των, έν μέσω τών παλα- 
τίων των. Φίλεργοι έν τή πολυτελεία των, 
φροντίζοντες νά ζώσι κατά τήν έπιθυμιαν 
σου, κατά τόν νόμον τής έργασίας, τόν 
οποίον προέβαλες είς όλους τούς ανθρώ
πους, άξιούσιν ίνα εύλογήσω καί συμμερι- 

σθώ τού άρτου τούτου καί σέ παρακαλώ 
ίνα καί σύ τό εύλογήσης ώ πάτερ μου, είς 
ένδειξιν τής θείας σου εύγνωμοσύνης».

Διά τού ίδιου άρμονικού καί λαμπρού 
τούτου ύφους ό Βερονεζε εζωγραφισε πο
λυάριθμα ιστορικά καί άλληγορικά έργα., 
καθώς τάς συνθέσεις τού Δουκικού παλα
τιού, τήν 'Υπεράσπισιν τού Σκούταρι, την 
"Αλωσιν της Σμύρνης και τόν Θρίαμβον 
τής Βενετίας.

Τά έργα τού Βερονέζε άφθονούν τοιού- 
των θαυμασίων άρετών, αι όποίαι θαμβώ
νουν καί εκπλήσσουν πάντας. Δέν ύπάρχει 
πινακοθήκη, ή όποια νά μήν εινε πλουτι
σμένη μέ έργα τού ΙΙαύλου Βερονέζε. Ίό 
Λούβρον, ή Πινακοθήκη τού Μιλάνου, τής 
Φλωρεντίας καί πολλαί άλλαι δημόσια: 
και ίδιωτικαί Πινακοθήκαι φιλοτιμούνται 
νά έπιδεικνύουν τά πλούσια ταύτα έργα 
τού μεγάλου τούτου διδασκάλου τής τέ
χνης. Παρετηρήθη, ότι τό πλείστον τών 
προσώπων, τά οποία ζωγραφίζει είς τούς 
πίνακας του ό Βερονέζε άντιγράφει έκ τού 
φυσικού, τύπους εύγενών ή άλλων άνθρώ- 
πων, τούς οποίους είδε καί έγνώρισε, διά 
τούτο όμως εινε άληθή καί ζώντα. Αλλοι 
λέγουν,βτι άν έζωγράφιζε μόνον θέματα της

3
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Βενετίας,θά ήτο δαιμόνιος ηθογράφος της 
Βενετικής ζωής.Μέσω έν τούτοις τών διχο
γνωμιών τούτων ό ίδιος ό Βερονέζε ήσθά- 
νετο άνωτέραν τινά ηθικήν τής τέχνης του 
καί έλεγε οτι: «Αί εικόνες τών’Αγίων πρέ
πει ν’ ανατίθενται είς τούς έξοχωτέρους 
καλλιτέχνας ίνα έμπνέωσιν είς τούς θεατάς 
θαυμασμόν καί αγάπην».

Ό Παύλος Βερονέζε έφημίζετο διά τήν 
ευγένειαν τής ψυχής του παρά τών συγχρό
νων του. Ημέραν τινά έπαρουσιάσθη πρός 
αύτόν ένας καλόγηρος ό Άνδρέας Μπουόνη, 
ό όποιος ειχεν οικονομήσει άπό πολλών ετών 
ολίγα χρήματα όπως προσφέρη δώρον είς 
τό μοναστήριόν του. Τον παρεκάλεσεν δ'πως 
άναλάβη τήν έπιδιόρθωσιν τής καταστρα- 
φείσης είκόνος έν τή έκκλησίη τών Αγίων 
ΙΙαύλου καί Ίωάννου,ή οποία παρίστα τό 
συμπόσιον τού Λευή. Ό Βερονέζε τοσού- 
τον συνεκινήθη άπό τήν άφοσίωσιν τού 
πτωχού μοναχού ώστε άνέλαβε παρά τάς 
μικράς οικονομίας τού ΙΙατρός Μπουόνη 
νά ζωγραφίση τό τρίτον τούτο Συμπόσιον, 
τό όποιον περιλαμβάνει πλέον τών έκατό 
προσώπων.

Ό Παύλος Βερονέζε ύπήρζεν είς τών 
καλλιτέρων ζωγράφων τής έποχής του, ή 
δέ θριαμβευτική παράστασις τών ζωγρα
φικών του έργων ήτο άνάλογος πρός τάς 
ιδέας τών συγχρόνων του. Ένώ δέ ή ιτα
λική ’Αναγέννησις άπό τής έποχής τών 
Προραφαελιτών μέχρι τής άκμής αύτής 
ήθελε τούς ζωγράφους όχι μόνον καλούς 
σχεδιαστάς καί ποιητάς, άλλά συγχρόνως 
καί ιερείς τροπολογούντας τήν διδασκαλίαν 
καί τό ύφος των κατά τάς άνάγκας τής 
έποχής των.

Ηδη ή τέχνη λυτρωθείσα τής πολιτι
κής έπιρροής έπεδίωκε νά καθυποτάζη είς 
τήν αρμονίαν τών γραμμών τά γραφικά 
συμπλέγματα καί τούς συνδυασμούς τών 
χρωμάτων,τούς νόμους τού ώραίου καί τού 
καλού. Ό Βερονέζε δέ t ήθικολογεί πλέον, 
άλλά κηρύσσει τόν θρίαμβον τής ζωής λέ
γω ν ότι : «*Αν  είχατόν άπαιτούμενον και
ρόν θ’ άπεικόνιζα πνεύματα αγγέλων δ'πως 

ύπηρετοΰν τόν Ίησούν. Επίσης θά έζω- 
γράφιζα κάτω άπό ώραίαν στοάν τράπε
ζαν έστρωμένην πλουσίως καί πέριζ αύτής 
τήν^Παρθένον, τόν Κύριον ημών καί τόν 
άγιον Ιωσήφ, άντί δέ ύπηρετών νά θέσω 
οσον δύναταί τις νά φαντασθή πλουσίαν 
συνοδείαν άγγέλων. Άλλοι ές αύτών εντός 
χρυσών καί άργυρών πινακίων θά τοίς ίφε- 
ρον κρέατα εύχυλα είτε ώραίους καρπούς, 
ένώ άλλοι θά έχυνον βαρύτιμα ρευστά μέσα 
είς κρυστάλλινα κύπελλα καί ποτήρια ές 
όνυχος».

Τοιαύτην περί τής γραφικής άντίληψιν 
έχων ό Βερονέζε δέν ήδύνατο παρά νά 
παραγάγη καρπούς εύχύμους. Τά ’έργα του 
έγένοντο περιζήτητα, ή Γερουσία, οί δού
κες τής Πάρμας καί τής Μοδένης, ό αύ- 
τοκράτωρ Ροδόλφος Β ', όλοι οί Προύχον
τες τής Βενετικής Δημοκρατίας έζήτουν 
καί ήγόραζον τά έργα του. Ή δέ εύγένεια 
τού ήθους του,ή άρρενωπή καί άζιοπρεπής 
αύτού παράστασις, ή αγάπη καί άφοσίω- 
σις πρός τήν οίκογένειάν του καί τους φί
λους έφανέρωνον τόν σταθερόν καί ένάρετον 
βίον του, τόν όποιον μεγάλως έζετίμων οί 
σύγχρονοί του. Τά δέ έργα αύτού τοσούτον 
έθαυμάζοντο παρά τών συγχρόνων ζωγρά
φων ώστε πολλάκις καί αύτός ο Γουίντο 
Ρένη έλεγε : «Έάν έπρόκειτο νά κάμω 
εκλογήν μεταζύ ζωγράφων θά προετίμων 
τόν Βερονέζε διότι είς μέν τά έργα τών 
άλλων προδίδεται ή τέχνη, είς δέ τού Βε
ρονέζε εινε αύτή ή φύσις». Καί ό Τισσια- 
νός μεγάλως τόν έζετίμα, οσάκις δέ συνην- 
τάτο μετ’ αύτού καθ’ όδόν τον ένηγκαλί- 
ζετο καί τόν κατεφίλει διότι έφρόνει δικαίως 
οτι «έζεπροσώπει τήν τιμήν καί τήν εύγέ— 
νειαν τής τέχνης».

Ό Βερονέζε άπέθανε πλήρης δόζης έν 
τω μέσω τής Κοινωνίας τών Μεγαλοπρε
πών ώς ώνομάζετο ή Βενετική κοινωνία 
τού 1600 είς ηλικίαν 56 ετών. Άφήκε δύο 
υιούς καί ένα άδελφόν, οί όποιοι ώς διάδοχοί 
του άποπεράτωσαν τά ήμιτελή έργα του.
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ΑΓΑΠΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ*

ΛΑΡΟΝ’Σ ή θά σί πνίξου!» Την τίναξε 
άπό τά μαλλιά.
Η Φόνη έσκουξε βραχνά κ’ έπεσε χα

μού, πιάνοντας τά πόδια του. Ό Γιώργης 
βαστάχτηκε άπ τόν τοίχο γιά νά μην 
πέσει άπάνω της :

«Σκασμό, μη σι πατήσου ! » είπε πνι
χτά, τεντόνοντας τό αύτί και ρίχνοντας 
άνησυχη ματιά στην πόρτα.

«Πάτ σέ μι! Ετσ’ π’ μ’ έκανις — » 
Τήν άδραξε άπ τις πλάτες και τήν έσυ

ρε ίσα μέ τήν πόρτα τής άλλης κάμαρης.
«Σκότουσέ μι! » έκλαψε ή Φόνη κ’ έκα

με νάνασηκωθεί στά γόνατα.
«Κόρακα ! Μάζουξις τούν κόσμου», 

μούγγρισε ό Γιώργης, σηκόνοντας τό χέρι.
«Σκότουσέ μι !» ξαναφώναξε ή Φόνη 

οίχως νά φυλαχτεί άπ τό χέρι, πού τή 
σώριασε χάμ.ου----------- ---------—---------

Δέν έκλαιε πιά, κι ό ξάδερφός της στά
θηκε άποπάνω της λίγες στιγμές κοιτά- 
ζοντάς την.

« Ελα, σηκ άπού κεί κί σύρι πιάσι 
γλήγουρα τ’ δ' λιά σ’, μήν έρθ’ κι σ’ έβρ’ 
ίδώ ή μάννα σ’. Κι μήν τάστουχας : Τ’ 
γειτουνιά θά π’ στέψ’ ού κόσμους κι όχ’ ίσέ- 
νανι», τής είπε σιγαλά κ’ έφυγε άπ τήν 
πίσω πόρτα.

Η Φόνη έμεινε πεσμένη εκεί, κοιτά
ζοντας χαμένα πρός τήν πόρτα, οθε είχε 
φύγει ό ξάδερφός της. Σά νά μήν μπο
ρούσε νά συλλογιστεί, σά νά μή δούλεβε 
άλλο ό νους της. Θέλησε νά κλάψει κ’ έφερε 
στά μάτια τά χέρια της, μά δάκρια δέν 
της έρχονταν. Εμεινε μέ τό πρόσωπο 
κρυμένο μερικές στιγμές άκόμα. Έπειτα, 
σα νάποφάσισε κάτι, πετάχτηκε μεμιάς 
και τράβηξε ίσα στην αυλή. Μά δυο κε
φάλια, τό ενα τής Βαρβάρας, πού κρύφ
τηκαν πίσω απο τόν τοίχο, σάν τήν είδαν, 
τήν έκαμαν νά στρίψει πάλε. Γύρισε μέσα 

στόν οντά καί στάθηκε, κοιτώντας φοβισ
μένα γύρο της. ’Έπειτα έπεσε στόν κα
ναπέ σωρός, κρύβοντας τό πρόσωπο στά 
μαξιλάρια. «"Αλλο δέ μένει πιά, άλλο δέ 
μένει», μπορούσε καί στοχάζονταν μονάχα. 
Ξανασηκώθηκε καί τράβηξε στήν άλλη 
κάμαρη, χυμώντας πάλι κατά τήν πόρτα 
τής αύλής. Μά κάνοντας νά βγει σ’ αύτή, 
σταμάτησε άξαφνα, σά νάφοκράζονταν. 
Δέν τόλμησε νά βγει*  τής φάνηκε πώς 
άκουσε ένα γέλιο άπόξω. ’Έκλεισε σπρώ
χνοντας μέ βιά τήν πόρτα κ’ έμπηξε τά 
νύχια της στά μάγουλά της. Τής ήρθε νά 
ρεκάξει, μά έπνιξε τή φωνή, βουλόνοντας 
τό στόμα. Γύρισε στόν όντά τρικλίζοντας 
καί βαστώντας μέ τά χέρια τό κεφάλι, σά 
νάθελε νά κρατήσει εκεί κάτι πού γύρεβε 
νά φύγει. Τά δάκρια τής ήρθαν τέλος κ’ έ
πεσε κλαίοντας σέ μιά γωνιά. Πέρασαν 
έτσι κάμπο.σες στιγμές, όταν άξαφνα 
άκουσε τό μάνταλο τής πόρτας πρός τό 
δρόμο. Πετάχτητε ορθή καί στάθηκε τρέ- 
μοντας. Τό μάνταλο ξαναβρόντησε καί 
τής φάνηκε πώς άκουσε όξω άπό τήν 
πόρτα τό μουρμουρητό τής μάννας της. 
Έτρεξε εκεί, μά πάλι στάθηκε :

« Όχ’, μάννα, δέ θά μί ματαϊδεϊς», είπε 
άπό μέσα της καί χύμησε στήν άλλη κά
μαρη γιά νάβγει στήν αύλή.

Μά πριν νά φτάσει εκεί, άνοιξε ή πόρτα 
κ’ ή μάννα της είταν μπροστά της :

«Σ’έδ’ρι, μούρη ; Καλά νάσ’κάμ’* δέ 
σί σκοτουνι καλύτιρα, νά μή σί βρου ζουν- 
τανή μί τού κακό π’ μόκαμις, στρίγλα!» 
τής φώναζε, καθώς τήν είδε, κι ώρμησε 
άπάνω της.

Ή Φόνη δέν κουνήθηκε.
«Αύτήνα καρτέρ’γ’ άπ τ’ ίσένα, μουρή;

Νά μάθου ’ν πουμπή σ’ στού δρόμου!» 
Ή Φόνη έπεσε στά πόδια της.
«Πότι μ τούν έμπασις, μουρή ; Αύ

τήνα μόκανις. σκύλλα, τς νύχτις πόλ’πα!»
___ *1  . Λ _________ \ ’ Α

«Σκότουσέ μι, μάννα’ μή φουνάεις μα- 
να/ά, μή μαζόν’ς τούν κόσμου.» Ή Φόνη 
αγκάλιασε τά πόδια της.

«Τώρα μ’ τουνι ντρέπισι τούν κόσμου. 
Σ’ ήθιλα νάν τουνι ντρέπουσ’να τότι π’ 
τάκανις. Κ’ ίκιός ού άτ’μους ! Νά μ’ 
κάμ1 τού κακό κί νά μ’ χαλέβ’ κί πα- 
νουπροίκια τώρα. Ή θανάρθ’ ού κιρατάς 
νά σί στιφανουθεί άπόψι, ή δέν τουνι βρίσκ 
ή αύγή. Δέ θάν τούν άφήκ ζουντανόν ού 
Γιώργ ς!»

«Σώπα, μάννα ! Άφ'σι μι νά σ κρίνου, 
νά σ’τά ποΰ ούλα», παρακάλεσε ξανά 
ή Φόνη κ’ έκαμε νά πιάσει τά χέρια της.

«Τί νά μ’ πεις, μουρή ; Μ τάπι μπρί- 
τιρας ού κόσμους !» Τήν έσπρωξε ή μάννα.

«‘Άϊκ’σι, μάννα!»
«Δέν άϊκούου τίπουτας’ φέβγ άπού δω, 

μή μί μαλάεις, δέ μ’ έχ’ς μάννα!»
«Σκότουσέ μ’ ίμένανι, μά μ’ ίκιόν, μί 

τού Φώτ’ μήν έχ’ς νά κάμ’ς*  ίκιός δέ 
φταίει.»

«ΙΓ νά φτύστι κ’ οί δυό του αίμα ! 
*Η θανάρθ’ νά σί στιφανουθεί άπόψι, 
σούπα, ή μαναχή μ θά πάου νάν τουν 
ξαπλώσου», φώναξε άγριότερα ή Κανού- 
γζενα.

«Μάννα, άϊκ’σι, μάννα ! Δέ φταίει τί
πουτας αύτός— ού Φώτ’ς δέ φταίει. Δέν 
είνι μί τού Φώτ’—», μουρμούρισε ή 
Φόνη σκύβοντας τό κεφάλι.

Η μάννα έμεινε σάν πετρωμένη :
«Τί ; τ’ είπις, μουρή ! :»
«Όχ’. όχ , μάννα’ ού Φώτ’ς δέν πάτ’σ’ 

ίδώ πουτές τ’ νύχτα.»
«Τί λές, μ.ουρή ; Τούν εί'ϊδ’ ή γειτου- 

νιά—»
«Δέν ειταν ού Φώτ’ς πούϊδανι.»

• «Τί ; Μόχ’ς κι άλλ’νούς ; Ίτούτου 
μόλ ’π’[ άκόμα !» φώναξε ή μ.άννα τρέ- 
μοντας.

Η Φόνη δέ μίλησε.
«Ποιος είτανι, μουρή ; Κρίνι μ , μουρή, 

κί σ’ έσφαξα, σί σκότουσα στούν τόπου !» 
ρέκαξε ή πρώτη άρπάζοντάς την πάλε 
<κπό τά μαλλιά.

Ή Φόνη δέ μιλούσε.

Δέν κρέν’ς, σκρόφα ;» Κι άδραξε τό 
άπό τόν άργαλιό έκεϊ δίπλα.

«Σκότουσέ μι, μάννα*  δέν έχου σ- 
νάν τούν που’ σκότουσέ μι!»

«Θάν τουνι πεις, μ.ουρή άτ’μ’ ; 
τουνι μαρτ’ρήεις, μουρή βρώμα;»

Καί τό σηκωμένο αντί έπεσε στο 
φάλι τής Φόνης.

« ’Ν τσούπα σ’, μουρ’ Παύλινα! Κά 
θά γέν’ς, μουρή ;» φώναξε άπό τήν π 
ή μάννα τής Βαρβάρας χυμώντας 
Κανούζενα, ενώ μιά άλλη γειτόνισσα, 
χοντας πίσω άπό τήν πρώτη, σήκω' 
Φόνη λιγοθυμ.ισμ,ένη.

Ό Φώτης κάθεται σ’ ενα τραπέζ 
κρασοπουλιου του μέ τό Μήτρο Καραι 
μισόκοπο, ψηλό, σπανό, ξεραγκιανό 
στανελά. Εινε καθημερνή άπόγιομα 
τάλλα τά τραπέζια μένουν άδεια. Εχ< 
οί δυό άπό ενα ποτήρι κρασί μπροστά

«Κ’ ίγώ χαμένου τόχου*  δέν ξέρ 
νά ποΰ», είπε ό πρώτος ξακολουθι 
τήν κουβέντα του.

«Καθώς σούειπα γώ νά κάμ’ς, ά 
μι. Ή διουρία πέρασι, νάν τς στείλ 
δαχ’λίδ’ πίσου.»

«Νάν τς στείλου τού δαχ’λίδ π 
'Ένας λόγους εΐν’ κι αύτός», μουρμι 
ό Φώτης ρουφώντας τό τσιγάρο του.

«Ούξον άν σκιάζισι τς φουβέρις τ Γ 
« Άπού τέτια δέ μ’ιδρόν ’ταύτί, μι I 
«Ή πάλε άν εΐν’ άλήθεια ίκια ί

ού κόσμ.ους.»
«Σ’τούπα νιά βουλά, είν ούλα ψει 

Οί ούχτροί μ’ κ’ οί ούχτροί τς τά βγ 
Κί τά πίστεψ’ ού ξάδερφό τς κί μι 
τώθ’κι.»

«Καλά ίσένανι, μά κείν τ εΐχι 
έδ'ρ’ ίχτέ ; Πώς τού ξηγάς αύτήν 
μ’ λές ; »

«Μουρλόπιδο, καημένε*  άγρικάει 1 
για τ’ κόσμ. κί δέν έχ^ πώς νά ξιθ [

«Μά κ’ ή μάννα τς πάλε γιατί ’ν έ 
ξαναρώτησε ό Καραούλης καί τόν κο

«Νάν’ άλήθεια τάχα;» 
«’Αλήθεια;! Μαζώχ’ κ’ ή...κ’
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«ώέρου τί νά που κ’ ίγώ ; Νά σ’ πού 
ν αλήθεια, τού λ’πάμι τού καψουκό- 

ρ’τσου.»
«Μην είϊδανι κάναν αλλουνι, μουρ’ Φώτ, 

κι τουνι πήρανι γιά τ’ ίσένανι ; »
«Δεν τρεπισι! Του κουρίτσ’ δέν άϊκούσ’κι 

μπρίτιρα κι θανάκανι τέτια πράματα τώρα 
π’ άρριβουνιάσ’κι ! »

«Κανιά βουλά. Ού διάουλους έχ’πουλλά 
πουδάρια, Φώτ’.»

<Ίί λες, μουρ’ Μητρου, κ’ ίσύ; Δέ θα- 
νάβλιπα ίγώ τίπουτας ; Δέν εινι λόγια 
αύτηνα' οί ούχτροί τς τά βγάν’νι. Σ’ λέου 
ν αλήθεια, ’νί λ’πόμι ’ν κακουμοίρα», 

είπε ό Φώτης καί γύρισε άπό τάλλο μέρος.
«Σάν ’νί λ’πάσι, τότινις πάρ’ ’νι.»
« Ενας λόγους ειν’ κι αύτηνους πάλε’ 

δίχους νά μ’ δώκ’ν τά λιπτά, πώς νά ’νί 
πάρου ; »

Ο Καραούλης δέ μίλησε κι ό Φώτης 
ζανάπε κοιτάζοντάς τον :

«Νά πάρου χαρτί τ ’ Γιώρ’, τί τού θέλου; 
Τί νάν τ’ πάρου, σά δέ μ’ δώκ’ν τά λιπτά 
τού χ’νόπουρου ; »

« Ιπιφουβους ειν ού Γιώρ ’ς, σ’τούειπα». 
μουρμούρισε ό Καραούλης.

«Ιπιφουβους, μούπι κι ού δικηόρους. 
Μπά μπά ! Δέν τού κάνου, δέ γένιτι που- 
τες αυτηνου. Τουβρανι τού κουρόϊδου! »

Κι ό Φώτης σώπασε μιά στιγμή.
«Μά νά χάσου πάλε, νά χάσου,’ν πε- 

ρίστασ’ μί τού μαγαζί; Γλέπ’ς, δέν 
τού θέλ ή τύχ μ’ νά πάου μπρουστά», 
ζανάπε, σα μονολογώντας, καί πέταζε μέ 
θυμό τό τσιάρο του.

«1 ι αυτηνου σουειπα νάν τς στείλ’ς 
του δαχ’λίδ’ πίσου κί νά τιλϊώεις ’ν άλλ’ 
τ δλιά», είπε ό Καραούλτκ. νωοίί νά 

νάγουράσου τού μαγαζί. Κάτ’ γιά τά μι- 
ριμέτια π’λέου νάν τ’ κάνου, κάτ’ γιά τού 
γάμου, θά παν καναδυό κατουστάρ’κα 
πόχου. Κ’ έτσ’ άνιμένου μί δίχους οαρδίν’. 
Μί τί νά γυρίσου ; Κί νάχου νά ζήσου κί 
φαμίλια.»

«Γιά τού μαγαζί τς μ’σές θά δώκ’ς 
τώρα’ ίσα μί τού χνόπουρου έχ ’ ού θϊός 
γιά τς άλλις.»

«Τι λές. μουρ Μητρου ; Τέτις σκου- 
τούρες δέ βάνου στού κιφάλ’ μ’. Ίγώ θέλ’ 
άσφαλ’σμένα πράματα. Σάν εΐταν, έ'πιρνα 
κί τού χαρτί τ’ Γιώρ’.»

«Άσφαλ’σμένα πράματα σ’ λέου κ’ίγώ. 
Σά θέλ’ς, άπουπλέρουσι μέ τς ίφτακόσις 
δραχμές τού μαγαζί, κι’ ίγώ σ’ βρίσκου 
διακόσις τρακόσις δραχμές νά πάρ’ς δαν’- 
κές γιά ’να χρόνου. Ταχιά κιόλα, σά 
θέλ ς», είπε ό Καραούλης κοιτάζοντάς τον.

Ό Φώτης έσκυψε τό κεφάλι.
« Ελα νό μ τού λόγου σ’ κ' ίγώ σ’βρί- 

σκου», ζανάπε ό Καραούλης κι άπλωσε 
τό χέρι του.

«Για στέκα, μουρ’ Μητρου, μή διάζισι’ 
αφ σι μι ναν τού σκιπτού τού πράμα’ πώς 
να σ τού πού, δέ μόρχιτι καλά νάν τά- 
φήκου τού κουρίτσ », μουρμούρισε ό Φώτης 
διστάζοντας.

«Σαν κί τάφίν’^ ίσύ : Σά σόδ’ναν τά 
λιπτά. δέν τάο’νις.»

«Δέν τάφ'να κιόλας. Μά δέν ειν’ οί 
χίλις δραχμές μαναχά π’ μ’ δίν’ν ίτούτ’, 
σα, μ τς δώκ νι.Άμα πιθάν ή γριά, τίνους 
θάνιμ,είν’ τού σπίτ’;· Ίμένανι θάνιμείν’, 
τς Φόν ς δηλαδή, τού ίδιου κάν’.»

«Τί σπ τουλουγάς, μουρ’ Φώτ; Τού 
σπίτ’ θάν τού βάν’ άπουθήκ’ γιά τς χίλις 
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άρμάθις μπιλουνιάζ τήν ’μέρα», είπε ό 
Φώτης κι άναψε άλλο τσιγάρο.

«Τί καθέσι τότινις ; Σύρι κί πάρ’ ’ν 
άπόψι.»

«Άς μ’ δώκ’ν’ τά λιπτά νά νί πάρου.»
Ό Καραούλης γέλασε. Ό Φώτης έσκυψε 

τό κεφάλι δίχως νά μιλήσει.
«Αγρίκα μένανι π’ σ’ λέου, Φώτ », 

είπε ό πρώτος γέρνοντας κατά τό φίλο του’ 
«μή βάν’ς μί τού νού σ’ φούρν ς μί καρ
βέλια. Τού σπίτ’ δέν άζίζ’ μούτι χίλις 
δραχμές, κί γι’ αύτήνου δέν τς δίν ή Χα- 
τζάρινα. Θάν τού μαϊτάνουσι π’τούειπι 
κι όχ’ πώς δέν τς έχ’. Αυτήν’ δέν τς έχ’ ! 
Έχ νάγουράσ’ ίκατό, σάν τ’ ίσένανι κ ίμέ— 
νανι. Κί τούτα π' κάν’νι τώρα, τά φου- 
βέρτα τ' Γιώρ’ κί πώς μπήκις μέσα τά- 
χατ’ς ειν’ ούλα γιά νά σί μπιρδέψ νι, νά 
βάλ ς ’ν κληματσίδα μί τς πιντακόσις 
δραχμές, κι άπέ άϊντι χάλιβε τά ρέστ απ 
τού Γιώρ’. ’Αγρίκα τί σ’ λέου γώ.»

«Τόχ’ς πώς δέ μ’ πέρασ’ άπ τού νού 
κ’ ίμένανι ; Μά τί νά κάνου π’, γλέπ ς, 
έντισα», είπε ό Φώτης.

«Τί έντισις ; ’Αφού κί λές δέν τρέχ’ 
τίπουτας μί ’ν τσούπα, ίκιά δηλαδής π 
λέει ού κόσμους, αφού κ’ ίσύ δέ βγαίν’ς 
άπού λόγου, ζιμπέρδιψι νιάν ώρ άρχιτιρα 
μί τς διμόν’ς π’ πήγις κι άνακατώθ κις. 
Στείλ’ τς τού δαχ λίδ πίσου κ ελα να 
τιλϊώσουμι ν άλλ’ τ’ δ λιά. Ικιό π σ 
τάζ’ν ίτούτιν’, σ’ τού δίν’νι στού χερ 
κιόλας.»

Ό Φώτης άκουε δίχως νά μιλεϊ
«Κι άϊκ’σι νά σού είπού κι τάλλου» 

ζακολούθησε ό Καραούλης, «ίγώ νάμ να 
σάν τ’ ίσένανι, ύστιρίάπ αύτηνα π μετα- 
γειρίσ κανί, δέν ταπουφασ ζα να μπερδι·
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Τούτος κοντοστέκονταν.
«’Έλα, μην άργείς», τόν σκούντησε ό 

άλλος.
Ό Φώτης τράβηξε μέ βήμα αργό κατά 

τόν μπάγκο κι άνοιξε έκεί πίσω ενα φορτσέρι.
«Νά, πάρ’του», είπε γυρίζοντας μ’ ενα 

ζουτάκι στό χέρι και δίνοντάς το τού 
φίλου του. «Μά εί'παμι, θά ίδούμι πρώτα
ν τσοιπα.»

«Όπουτι θέλ’ς' πάμι ν Κυριακή ; Νάν 
τς στείλου χαμπέρ’ ;»

«Πού άδειάζου ν Κυριακή ; Μπουρου 
νά κλείσου ;»

«Τότινις πάμε μιθαύριγιου ν ΙΙαρα- 
σκιβη*  καβαλ’κέβουμι μ.πουνουρούλια κί 
πάμι», είπε ό Καραούλης καί τόν χαιρέτησε.

«’Έτσ’ αάλ’στα ! Τί ν οούν’ στού σακκί I 4 Γ
τούχις νά μ π’λήεις;» μουρμούρισε ό 
Φώτης άπό μέσα του κοιτάζοντάς τον πού 
ανέβαινε στη σκάλα.

«Μουρ’ Στάθ’ πιτάξ’ στούν καφινέ κί 
πές νά μ’ φέρ’ν εναν καφέ», φώναξε σέ 
λίγο ό Φώτης στον ύπερέτη του.

«Μί λίγ’ ζάχαρ , έ;» ρώτησε τό παιδί 
σταματώντας στη σκάλα.

« Ν κακή σ’ κί ν ψχρη ! Βαρύ γλυκό, 
διάουλι’ μούϊδι πώς πίνου τούν καφέ δέν
εμαθις ακόμα;»

Τό παιδί έ'φυγε κι ό Φώτης τράβηξε 
κατά τόν μπάγκο, άνοιξε τό συρτάρι, 
Ιβγαλε ενα μάτσο λιμοκοντόρους, τούς μέ
τρησε, τούς δίπλωσε πάλι καί τούς έ'βαλε 
στην τσέπη άπ τό γιλέκι του. 'Ύστερα 
άρχισε νά μ.ετρά καί τις μπακίρες.

«Στέκα κεί άπόξου*  πές τ καφιτζη νά 
μ τούν άφήκ’ άπάν’ τούν καφέ*  θανάρθου 
κεί νάν τουνι πγού», είπε τού παιδιού 
βΤΛ. . Λ λ» ·. __
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I?

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Τά Ελληνικά Μάρμαρα εις τήν Γλυπτικήν. 
Πλείστα εινε τά μάρμαρα, τά όποια έχρησιμο- 
ποίησαν οί αρχαίοι, ίδια δέ οί 'Έλληνες πρός κα
τασκευήν τών αγαλμάτων. Ό Πλίνιος άναφέρει 
τα κυριωτερα,τα όποια οί γλύπται τής αρχαιότη
τας προετίμων διά τήν λεπτότητά των,τόν χρω
ματισμόν των καί τήν ευκολίαν τής κατεργασίας.

Τό Πάρων μάρμαρον, τό όποιον άνεκάλυψεν 
ό ’Ανακρέων Τέϊος είς τήν νήσον IIάρον, οπού 
ακόμη σώζονται τ’ αρχαία λατομεία,' εινε άπό 
τά λαμπρότερα μάρμαρα πρός κατασκευήν αγαλ
μάτων. Ό Παυσανίας αναφέρει πολλά αγάλ
ματα γεγλυμμένα παρά τοΰ Φειδίου, τοΰ Πρα- 
ςιτελους, τοΰ Αλκαμένους καί άλλων έπί τοΰ 
Παρίου μαρμάρου.

Τό μαρμαρον τοϋτο είνε λευκότατον, μ' έλα- 
φράν τινα άπόχρωσιν ύποκίτρινον, δέχεται ευ
κόλως στίλβωσιν, καί δέν είνε σκληρόν ούτως
ώστε έπιτρέπει είς τόν γλύπτην νά διαμόρφωση 
ευκόλως καί τά λεπτότερα διανοηματά * του. 
Ονομάζεται δέ ότέ μέν Μαρπέσσιον άπό τό 

ομώνυμον ό'ρος όπου λατομείται, ότέ δέ λυχνί
της έκ τής λαμπρότητας αύτοΰ.

Η Αφροδίτη τών Μεδίκων, ή "Αρτεμις κυ- 
νηγέτις, ή Άναδυομένη ’Αφροδίτη, ή Κολοσ- 
σαία Παλλάς Άθηνά καί άλλα περίφημα άγάλ— 
ματα είνε κατασκευασμένα έκ Παρίου μαρμά
ρου. Καί σήμερον άκόμη γίνεται χρήσις τοΰ 
μαρμάρου τούτου, πολύ ολίγον όμως διότι ή 
έςαγωγή του είνε δαπανηρά.

Τό Πεντελικόν μαρμαρον έςάγεται άπό άο- 
χαιοτάτων χρόνων από τό Πεντελικόν όρος πλη
σίον τών Αθηνών. Λέγεται, οτι άνεκαλύφθη 
υπό τοΰ Βοζα, ό όποιος πρώτος κατεσκεύασεν 
έξ αύτοΰ τάς στήλας καί τά λοιπά μέρη τοΰ 
Ναού του Ολυμπίου Διος. Το μαρμαοον τοϋτο 
μεγαλως εξετιμάτο ύπό τών αρχαίων γλυπτών. 
Το χρώμα αύτοΰ είνε λευκόν, αλλ’ ή λευκότης 
του δεν είνε ύποκίτρινος ώς ή τοΰ Παρίου, 
άλλ είνε ύποκύανον, ενίοτε διαφανές ούτως 

ώστε νομίζει τις, ότι πάλλει ή ζωή μέσα είς 
τάς ελαφρώς χρωματισμένας φλέβας αύτοΰ

Δύο κύρια είδη διά την ανδριαντοποιίαν δια
κρίνουν οί γλύπται’ τό μέν έχει λεπτά κρυ
στάλλινα μέρη καί καλείται κοινώς ψιλό μ ματ ον, 
τό δέ χονδρά τοιαΰτα καί καλείται χονδρόμματον.

Μεγάλη χρήσις γίνεται καί σήμερον τοΰ 
λαμπρότατου τούτου μαρμάρου άφ ’ ότου ή 
’Αγγλική Εταιρεία Marmor Ld άνέλαβε τήν 
έκμετάλλευσίν του.

Έχομεν είσέτι τό μάρμαρον τοΰ 'Υμηττού 
τοΰ όποιου μεγάλη χρήσις έγένετο παρά τοίς 
αρχαίοις, ιδία δέ κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους, 
τής Θάσσου, τής Σκύρου, τής Τήνου, τής Μά
νης, τοΰ Ναυπλίου καί άλλων Ελληνικών με
ρών, μέ ποίκιλας αποχρώσεις καί πλήρη αρμο
νίαν χρωμάτων.

‘ ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ηζωγραφικη Γλύπτης

Παρουσιαζομεν σήμερον είς τούς άναγνώστας 
μας ένα εκ τών Ελλήνων καλλιτεχνών άπό

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙ
Εργον τοΰ κ. Στέλιου Δεσύλλα

τούς διαμένοντας έν τή ζενη τόν κ. Στέλιον 
Δεσύλλαν.

Ό Δεσύλλας είνε όχι μόνον εύγενικός τε
χνίτης, άλλά καί εύγενικός άνθρωπος. Θαυμα
στής τοΰ Γκύζη, τοΰ οποίου ύπήρςε μαθητής, 
ήκολούθησε μαθήματα είς ’Ιταλίαν και κατό
πιν έγκατεστάθη είς Μονάχον όπου καί εξακο
λουθεί διαμένων. Είνε Κερκυραίος.

Ή ζωγραφική του νειοτερίζουσα φερει ακόμη 
τήν σφραγίδα τής έπιόράσεως μιας σημερινής 
τέχνης τοΰ Μονάχου μέ ύπερεαλιστόών ωμόν 
χαρακτήρα, είνε όμως απολύτως ειλικρινής και 
έλπίζομεν, οτι ταχέως θά λυτρωθή άπό κάθε 
ξένην έπίδρασιν δ».ά νά μάς παρουσίαση τόν 
προσωπικόν του χαρακτήρα εις την τέχνην 
’Ο οεαλισμός όμως τών έργων του δέν στερείται 
αισθήματος καί αρμονίας. Κάποιος αύτοματι- 
σμός άβίαστος οδηγεί τό αρμονικό του χρώμα 
γιά νά μάς δώση μιά ημέρα το φώς που το- 
σον καλά ζητεί ή Φυχή του άπό τήν τέχνη του.

Ό Δεσύλλας είνε μόλις 35 έτών καί νυμ
φευμένος μέ Άγγλίοα, τής οποίας ή οικογένεια 
είνε πρό πολλοΰ εγκατεστημένη είς Κέρκυραν. 
Εινε ένθουσιώδης καί πατριωτικώτατος. Βγήκε 
καί άντάρτης είς τό 97 μαζή με τον Κερκυ- 
ραίον ποιητήν Μαμπίλην.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ό Μητροπολιτικός ναός τοΰ Βόλου 
τοΰ αρχιτέκτονας Άριστοτέλους Ζάχο· 
Οί έπίτοοποι τοΰ έν Βόλω ίεροΰ Ναού 
'Αγίου Νικολάου είχαν τήν εύτυχή έμπνε 
ν ’ αναθέσουν τήν έκπόνησιν τών σχεδίων 
τήν έκτέλεσιν αύτών, διά τόν μεγαλοπ: 
ναόν τής πόλεώς των είς τόν αρχιτέκτονι 
’Αριστοτέλην Ζαχον.

Τά σχέδια καθολοκληρίαν περατωθέντα 
κρίθησαν παμψηφεί ύπό τοΰ οημοτικοΰ, 1 
βουλίου, ούτω δέ ή νεωτερα ελληνική Α 
τεκτονική θ’ άποκτήση πρωτότυπον εργον f 
μεώδες είς τήν σύλληψιν < καί βασιζόμενο 
τάς ιεράς παραδόσεις τής ελληνικής Φυλή

Ό Ζάχος έδημιούργησε ένα καλλιτέχϊ 
άρτιον, έτοποθέτησε τό όλον οικοδόμημα έγ 
αίιαζ έπί τών οδών ούτως ιοστε ν αποτελγ 
θύπαρκτον περιοχήν δεσπόζουσαν μέν τής 
έκτάσεως, άλλα καί παρέχουσαν συγχρ 
πάσαν εύκολίαν είς τούς έκκλησιαζομένους 
κάτοψίς του μάς δεικνύει πόσον καλώς ε[. 
τησε καί έσκέφθη τήν λειτουργίαν και 
άνάγκας ένός τοιούτου Ναοΰ.
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΟΜΟ 
’Έργον τοΰ κ Στέλιου Δεσύλλα

Δύο εκατέρωθεν ευρείαι κλίμακες ανέρχονται 
πρδς τδν γυναικωνίτην και έκτδς τής μεγαλο
πρεπούς κυρίας εισοδου όυο έτεραι είσοδοι είς 
τα πλάγιά μέρη διευκολύνουν τήν έξοδον τού 
πλήθους μετά τήν άπόλυσιν τής θείας λειτουρ
γίας., Αι θεσεις δια τούς χορούς έτηρήθησαν 
ύπεροχως ωραία αφού έλαβεν ύπ ’ οψιν οχι μό
νον νά δεσπόζη ό χορός τών έκκλησιαζομένων, 
αλλα καί πρδ παντός δια τής ακουστικής νά 
κατακλύζη τά ωτα καί τήν ψυχήν αυτών.

Τδ ιερόν και τά σκευοφυλάκιά έτοποθετή- 
θησαν ούτως ώστε νά τηρήται άφ ’ ένδς μέν 
ή, αρμονία τού Ναού, καί άφ ’ ετέρου μέ όλην 
τήν άνεσιν νά τελούνται αί ύπηρεσίαι καί λει- 
τουργίαι αύτού.^Ουδέποτε έν τοίς νεωτέροις έλ- 
ληνικοίς ναοίσ έόόθη τοσαύτη προσοχή περί τήν 
κανονικήν διάταςιν τών μερών, τοσόύτων χρη
σίμων είς τά έργα τών λειτουργών τούΎψίστου.

Αλλ εκείνο, οπερ αληθώς εκπλήσσει τδν 
θεατήν πρδ τού μνημειώδους τούτου ’Αρχιτε
κτονικού έργου είνε ή πρωτότυπος εύρεσις τής 
μεγάλης εξωτερικής αψίδος, ή οποία μεγαλο- 
πρεπώς όιαγραφουσα τεραστίαν καμπύλην κα·· 
ταλήγει, είς τήν βάσιν τού κτιρίου περικλείουσα 
ύλην τήν έκτασιν τής κυρίας εισόδου ώς νά 
περικλείη αύτδ τδ άπειρον.

Σπανίως ή Αρχιτεκτονική έχει τήν εύτυχή 
αυτήν στιγμήν τής δημιουργίας ένδς νέου κό
σμου ωραίου καί δυνατού. Δέν άρμονίζεται 
μόνον έδώ ή καμπύλη, άλλ’ έχομέν'τι πλέον, 
κάθε όριζόντειος άνταποκρίνεται θαυμ ασίως πρδς 
τας κάθετους, at οποίαι συνδυαζόμεναι μέ τάς 
καμπυλας τού βυζαντινού ρυθμού παράγουν 
ενα αρμονικόν σύνολον πρωτότυπον, ώραίον, 

καί πρωτίστως Ελληνικόν. Μήπως όμως δέν 
συγκινεί απείρως η θεα τών βυζαντινών δικε
φάλων αετών,τούς οποίους τόσον καλώς προσήρ- 
μοσεν έπί τής προσόψεως, ένθύμημα καί αύτδ 
τής ποτέ ακμής τού Ελληνικού γένους;

θ Ζάχος, μέ τούς πελωρίους ’Αγγέλους 
άνωθεν τής κυρίας εισόδου, τούς όποιους έθεσεν 
έκεί ώς φύλακας τών πιστών, καί μέ τδν άλ
λον γλυπτόν διάκοσμον τού χορού τών άγιων, 
τοσούτον συνδεδεμένον πρδς τδ αρμονικόν σύνο
λον τής ’Εκκλησίας δίδει τδ σύνθημα όπως ή 
έκκλησιαστική τέχνη συνεχίζουσα τάς παρα
δόσεις τής Ελληνικής Φυλής άνοιξη νέους δοί- 
ζοντας είς τήν έλευθερίαν τού πνεύματος αντα
ξίους τών ήμετέρων προγόνων.

θ. θ.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ
** Είς τήν «Νέαν Σκηνήν» έδόθησαν κατά 

τδν παρελθόντα μήνα Αύ'γουστον τοία νέα 
έργα «Εύα - Μαρία - Ελένη - Σαλούμη» τού κ. 
’Ιωσήφ, τδ «Αίνιγμα» τού κ. X. Άννίνου καί 
η «Λολίτα» τού κ. Κολοκοτρώνη

Επίσης είς τδ αύτδ θέατρον παριστάθη ή 
«Τζένη μέ τδ γέλοιο της» τής δ°ζ Εύγενίας 
Ζωγράφου.

** Έσημείωσαν μεγάλην έπιτυχίαν είς τήν 
«Νέαν Σκηνήν» καί έδόθησαν κατά σειράν οί 
«Σκλάβοι» τού συγγραφέως τού «’Άλλου Κό
σμου» κ. Σ. ΝικοΛοπούλου, έργον κοινωνικής 
ύποθέσεως, αναφερόμενον είς τήν σφαλεράν 
περί τής ζωής άντίληψιν ώρισμένης τάξεως τής 
κοινωνίας παρ’ ήμίν. Ό συγγραφεύς έκλήθη 
κατ επαναληψιν έπί τής σκηνής έπευψημη- 
θείς παρά τού πολλού καί έκλεκτού κόσμου, ό 
όποιος παρηκολούθησε τδ έργον του.

Είς το «Βαριετέ» έδόθη είς σειράν παρα
στάσεων ό «Κινηματογράφος τού 1910» κωμική 
επιθεώρησις μέ τραγούδια τού κ. Πολυβίου Δη- 
μητρακοπούλου.

** Είς τήν «Νέαν Σκηνήν» παρεστάθη διά 
πρώτην φοράν «Διά τδ χρήμα» δράμα κοινω
νικής ύποθεσεως τού κ. I. Δεληκατερίνη.

** "Ολα τά ανωτέρω νέα έργα συμμετέχουν 
τού «Άβερωφείου Διαγωνισμού».

Η ΠΟΙΗΣΕΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ

Είμαι εγώ τον κόσμον τό κλειδί, 
που τη Ούρα ανοίγω της δουλιάς πουρνό 
πριν τ’ αστέρι φέξει τ’ αύγινό 
παίρνω τσάπα καί ξυνάρι 
σπέρνω καί θερίζοι 
τό χορτάρι, 
τό χρωμι
κοί τό βράδυ σάν γυρνώ 
κουρασμένος
πέφτω πά στη γη. 

Είμαι εγώ τοΰ κόσμου τό κλειδί 
όλη μέρα χτίζω κάστρα καί σαράγια 
καί Θαρρείς πώς μάγια 
έχουνε τά χέρια μου τα δυνατα. 
Νά!... τό σίδερο λιγάει στό άμμόνι 
καί στη δύναμη μου 
τό στουρνάρι λυώνει 
τέτοια είναι ή ψυχή μου ... 
Όλυμπίσιο αίμα έχω στό κορμί 
κι' Όλυμπίσιο πνέμα 
κι όπου περπατώ . . . μόνη μου λαχτάρα 
έχω τήν τιμή.

Είμαι εγώ τοΰ κόσμου τό κλειδί 
όπου αρχή καί τέλος δέ γνωρίζω. 
Φεύγω τήν αυγή 
καί γυρνώ τό βράδι » 
ξαναξεκινάω τ' άλλο το πρωί 
καί γυρίζω 
όπου τύχει. . . Δουλευτής ... 
Γυρευτής, 
κάποιας Δόξας μακρινής φευγάτης 
κΤ είμαι όλων νικητής 
κι' 'Εργάτης.

ΝΙΚΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Πέφτει αλαφρό τ' άποβραδο, 

e Η φυλλωσιές τών δένδρων 
’Ανατριχιάζουν σέ άσπλαγχνα 
Τών άγεριών φιλιά 
Καί Θλιβερά χορεύουνε 
Ξεψυχισμόν' οί ίσκιοι 
Καί σιωπηλά, σάν δάκρυο, 
Σταλάζει ή δροσιά ....

Πέφτει αλαφρό τ' απόβραδο 
Μές 'στή καρδιά μου ή Θλίψη 
Ξαπλώνετ' ολοσκότεινος 
Πέπλος, βαρύς, πυκνός, 
Καί σκέφτομαι πώς ή ζωή 
'Απόβραδο είναι μαΰρο 
Καί φωτεινά χαράμματα 
'Ο ύπνος ό στερνός.

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΑΙ ΕΠ1ΣΤΗΜΑΙ
Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

Ό σοφός καθηγητής τού Πανεπιστήμιου κ. 
Κυπάρισσος Στέφανος εδημοσιευσε τον απαγ- 
γελθέντα παρ’ αύτού λόγον εν τω Εθνικω 
Πανεπιστημίω τήν 1Ήν Μαρτίου 1909. Ο λό
γος αύτδς άναφέρεται είς την εξελιςιν και τήν 
ονομασίαν τών Θετικών Επιστήμων

«Τάς πρώτας άρχάς τής μαθηματικής επι
στήμης, λέγει δ κ. Στέφανος, άπαντώμεν έν 
Βαβυλωνία καί έν Αίγύπτω συνδεομένας τδ μέν 
πρδς άστρονομικάς έρεύνας, τδ οε πρδς πρακτικά 
ζητήματα καταμετρήσεων τού εδάφους καί, εκ- 
τελέσεως τεχνικών έργων. Έκ τών Ελλήνων

πρώτος ό Πυθαγόρας μετά τδν Θαλήν φαίνεται 
θέσας τάς λογικάς βάσεις τού έπιστημονικου 
τών μαθηματικών οικοδομήματος, είς δ σπου
δαίας προσήνεγκον συμβολας οί μαθηταί του 
Πυθαγόρου.

Πασίγνωστος εινε ή ώθησις ήν ό Πλάτων 
έδωκεν είς τά μαθηματικά. Ή ύπδ τού μαθη- 
τού αύτού Άριστοτέλους θεμελίωσις τής λογι
κής παρέσχε στερεάν κρηπίδα είς τήν περαι
τέρω άνάπτυξιν τών μαθηματικών. Η εντεύ
θεν έπακολουθήσασα πρόοδος τών μαθηματικών 
έπιστημών έξικνείται είς την υπάτην αυτής 
ακμήν έπί Εύκλείδου, Άρχιμήδους καί Απολ
λώνιου. Είς τδν πρώτον οφείλει ή άνθρωπότης 
τδ έξοχου λογικής τελειότητας σύστημα των 
στοιχείων τής γεωμετρίας. Ό δεύτερος απε- 
δειξε’θαυμασίαν γονιμότητα είς έπινόησιν εύ- 
φυεστάτων μεθόδων- προς λυσιν σπουδαιότατων 
καί δυσκολωτάτων ζητημάτων. Είς δέ τδν 
’Απολλώνων οφείλεται ή βαθεία σπουδή τών 
κωνικών τομών (έλλείψεως, ύπερβολης και πα
ραβολής), ήτις βραδύτερον έχρησίμευσεν είς τδν 
Κέπλερον είς διατύπωσιν τών νόμων τής περί 
τδν ήλιον κινήσεως τών πλανητών.

Τά έργα τών ερευνητών τούτων καί τών μετ 
αύτούς (Πτολεμαίου, Πάππου, Διοφάντου κλπ,.) 
έξησφάλισαν άκλονήτους βάσεις είς τδ, οικοδό
μημά τής μαθηματικής έπιστήμης. Άτυχώς 
μετ’ ού πολύ έμειώθη καί βραδύτερον τελείως 
έσβέσθη τδ ζώπυρον τών μαθηματικών ερευ
νών παρά τοίς Ελλησιν. Επι δε τής ρωμαϊ
κής κοσμοκρατορίας ή μαθηματική επιστήμη 
έξέπεσεν έκ τού ύψους αύτής άσκουμένη μόνον 
χάριν τών έφαρμογών. Ούτως ό Κικερων εγρα- 
φεν ήδη’ «παρά τοίς "Ελλησιν η γεωμετρία 
μεγίστης ήξιούτο τιμής, ούδέν ο’ έθεωρεϊτο 
τών μαθηματικών διαπρεπέστερον ημείς δ’ 
όμως τής έπιστήμης ταύτης περιωρίσαμεν τήν 
αξίαν είς τήν χρησιμότητα τών μετρήσεων καί 
τών λογισμών».

Ή άνακαίνισις τών μαθηματικών σπουδών 
έν τή Εσπερία άρχεται ίδια απδ τής έποχής 
(1202—1228) καθ’ ήν ό έκ IIίσης Λεονάρδος 
Fibonacci είσήγαγεν είς ’Ιταλίαν τάς άρχάς τής 
άλγέβρας, άς έμυήθη κατά τάς μακράς αύτού 
περιοδείας.

Σπουδαιότατον σταθμόν έν τή περαιτέρφ 
άναπτύξει τών μαθηματικών αποτελεί η υπδ 
τών Γάλλων Fermat καί Καρτεσίου ΐδρυσις τής 
αναλυτικής γεωμετρίας, έν ή ή μέν θέσις ση
μείου έπί γραμμής ή έπί έπιφανείας ή έν τω 
χώρω ορίζεται δι’ άριθμών, καλουμένων συντε
ταγμένων τού σημείου, αί δε γραμμαί και αι 
έπιφάνειαι παρίστανται δι ’ εξισώσεων καθορι- 
ζουσών πάσας αύτών τάς ιδιότητας.

Έ συγχώνευσις τής έπιστήμης τών άριθμών 
καί τής τού χώρου ύπήρξεν ή άφετηρία άλλων 
μεγάλων άνακαλύψεων. Πράγματι δέ περί τά
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.
Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων έντο

κων καταθέσεων έν δψει ή έπι προθεσμίφ, δηλοποιεϊται, οτι άπό 15 Απριλίου 1909 ή 
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς 
Ύποκαταστημασιν αύτοΐς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν 
ώρισμένη προθεσμίρ έπι τόκφ :

1 ‘/2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν όψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 10,000, 
πέρα τοΰ ποσού τούτου τού τόκου δριζομένου εις 1 τοΐς °/0 κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τού ποσού τούτου είς */ 2 τ°ύς °/0. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκτα'ι 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 τοΐς u/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εν έτος 
τουλάχιστον. — 3 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο έτη 
τουλάχιστον. — 3 */ 2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα 
ετη τουλάχιστον. — 4 τοΐς °/Ρ κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε ετη 
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

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

δοτέας έν ώρισμένη προθεσμίφ ή διαρκείς έπι τόκφ :
καταθέσεις1 */ 2 τοΐς °/0 κατ’ έτος 

2

ΓΑ
4

διά

:·

< ©

ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ! 
ι ΚΑΙ ΔΓ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

©
™ CALORIFERES

Γ VF

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΡΑ TQ

X. ΚΟΥΡΑΚΩ

ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1909 ΚΑΙ 1910

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CA LO RI F Ε R ES

ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ - ΟΙΚΙΑΣ

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ - ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 

ΜΕΣΣΑΛΑ - ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ - ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗ 

ρΑΛΛΗ _ ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΥΣΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΚΛΠ. ΚΛΠ

ΤΙΜΑΙ

ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΑΧΥΤΑΤΗ

μηνών τουλάχιστον 
έτους » 
ετών 
έτών 
ετών »

6
1
2
4
5

7ο
7ο
7ο 

, 0/,°
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου ονο

μαστικοί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστή- 

ματι καί τή αιτήσει τού καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό αύτό 
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

»
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗι

ΔΗΜ. Γ. ΜΑΓΕΙΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ. — ’Οδός Ιπποκράτους 11Ο·—ΑΘΗΝΑΙ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΣΗΜΑΤΑ ΕΚ ΣΑΛΟΥΛΟΙΔ ΔΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Σπιρτοθήκας μέ ωραίας εικόνας αρχαιολογικών ή άλλων τοπίων, αληθινά κομψο- 
τεχνήματα, επίσης στηρίγματα διά καπέλλα μέ προσωπογραφίας κυρίων και όλα τά 
ανάλογα είδη διακοσμήσεως.

Ό κ. Δ. Μαγείρου είνε αληθινός καλλιτέχνης είς τό είδος του καί ό μόνος. Τέχνη 
απαράμιλλος είς καλαισθησίαν καί κομψότητα.

ΤΙΜΑΙ ΕΥΟΗΝΦΤΑΤΑΙ
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