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ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1 ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ f ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ™

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

μένη ύπό τού αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν και ιδιοκτήτην τού 
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, ’Αθήνας, οδός ’Ακαδημίας 54·
Τιμή έκαστου τεύχους λεπτά 80. Έν Άθήναις καί έν Πειραιεΐ πωλείται είς δλα τά βι
βλιοπωλεία καί είς τά κιόσκια.Έν ταϊς Έπαρχίαις είς τά υποπρακτορεία τών έφημερίδων. 
Αντιπρόσωπος τού Καλλιτέχνου έν Νέ<£ Ύόρκη ό κ. Παύλος Βώκος 5 Battery Place. 

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

και άναλόγως διά μικρότερου χώρον.

αοηναι

ΠΡΩΤΟΝ

Δ1Ε0ΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΚΑΙ

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ & ΜΠΑΡΤ |

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 
ΑΡΙΘ. 215

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ Σ. 'Οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27 Τηλ. διεύΦυνσις 
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 τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτουργείς. έν 'Ελλάδι καί Ανατολή μεταξύ 

τών οποίων αί έξης : ’Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.— Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί έν 
Λαρισση.— Τράπεζα’ Ανατολής, έντανθα καί έν Σμύρνη.— Τράπεζα Αθηνών ένταϋθα καί έν 
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα.—Ξενοδοχεΐον Άκταΐον καί Palace. —Πτωχόκομεϊον'Αθηνών.— 
Νοσοκομεϊον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.

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

—Διά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευθυνθήτω πρός τήν

Ύπό τήν Ύφηλήν προστασίαν τής 
Α. Μ. τού Βασιλέως

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ-

ΠΚΗΜΚΑΝΟίΤΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,*».-  
τιισις διετής-Γίνονται δεκταί καί μα^τριαι. Έγγρα-

' Λ-ττα τϊϊί 20 Αύγουστου. Μαθήματα απο της 15 ^επτΧ X Γρ 4^ ’Ακαδημίαςκαΐ Δελτίου έπί της 
πλατείαΕ Κάνιγγος Τά δίδακτρα ήλαττωθησαν εις το 
■ σχεδόν, πρός ένίσχυσιν τών τεχνικών σπουδών. Οδη- 
γός παρέχεται δωρεάν τφ αιτοΰντι.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TANTAL

Τεχνικήν 'Εταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ και Σια. Μηχανικοί

έν ’ Αθήναις οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

(9 (c>

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ : Συστήματος ’Αμερικανικού τών 
τελειοτέρων συστημάτων, ήγγυημένης λει- 
τουργίας, και αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βουλήσιν, άπό δεκαετίας είσα- 
χθεϊσαι έν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη 
εις πλούσια ν συλλογήν.

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροί έσμαλτωμένοι μετά 
πορσε λάτρης.

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

'Απαντα τά έξαρτήματα ηλεκτρικών έγκατα- 
στάσεων, Τηλέφωνα, ’Ανεμιστήρες, Εϊδη 
’Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.

ΑΓΟΡΑ - ΠίΙΛΗΣΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ .ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑΣ 
ΚΑΛΛ.ΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΦΥΑΙΤΑ 
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. Λεωφόρος Σωκράτους 45.

ί ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕ-Η

ΓΝΩΜΑΙ -^ΕΡΙΚΟΠΑ^^^^ Δ«· 3 

Ο ΑΘΕΪΣΜΟ^ ι )ΐ :Ι^Υ , 
?»^^ΦΥΣΤθΛ?Π*  ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, £ 3

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΝ ΗΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΨΕΩΝ, Δρ. 3 
JEA-I''1’ FINOTΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, Δρ. 3

ΤΟθ^ΓΝΩΣΤΟίΓ καί τά ψυχικά προβλήματα Δρ.3

πρΡΙ ΠΡΩΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ . «ΖίοΡ^ΚΗ Κ-, ΠΗΚΤΙΚΗ ΦΜΟΧΟ.Μ £ θ

ΑΙ ΨΥΧΩΣΕΙΣ___________ Δρ· 4

100 ΔΡ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ 5 ΔΡ. mm
ΛμΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΟΡΓιΟΤ Δ. ΦΕΞΗ ^±1

’ Εξεδόθη : ΓΚΑΙΤΕ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ

Μετάφρασις Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Πωλείται είς τό βφλιοπωλεϊον τού «Καλλι

τέχνου > δδός ’Ακαδημίας 54 Αντί Δρ. 2.

T=t τ_τ G μ: γ*ι Αο 4 —
ΟΥΚΑΤ ΊπΊχΤΗΛΜΗΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 4ί—

Ao 2 —
ΚΟΙΝΩΝΙΟ1ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ, Δρ. 3.-

r< »Vrll.IAAOV
KOIΝΩΝωΛΟ~ΚΑ μΙλΕΤΗΜΑΤΑ, Δ®. 1.20

. 3 —
ΤΟΑΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Δρ-1-60
Η°ΣΟΝΑΤΑ toy ΚΡΟ Υ ΤΖΕΡ, Δρ. 2.-
ΑΙ ΝΕΑΙ ΙΔΕΑΙ^^^^^ ®

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ Δρ. 2.—



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ.

ΥΔΡΟΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΣ ΑΘΗΝΑΝ

Παρακαλούνται οί τυχόν καθυστε- 
ρούντες τό άντίτιμον τού ύδατος τού 
λήξαντοςέτους 1909 όπως προσέλθωσιν 
εντός οκτώ ημερών εις τό Δημοτικόν 
Ταμεϊον και καταβαλωσιν αύτό. Επί
σης δέ καθίσταται γνωστόν οτι ήρχι- 
σεν ή πληρωμή τού αντιτίμου διά τό 
άρξάμενον έτος 1910, παρακαλούνται 
δέ οί κ. κ. ύδρολήπται δπως προσέλθωσι 
και καταβαλωσιν αύτό.

Έν Άθήναις 1910.

(Έκ τοϋ υδραυλικόν τμήματος τοϋ 
Δήμου ’Αθηναίων).

Ρ """ — —
Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΗΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΗι ΤΑ ΑΡΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΡΑΜΑΤΑΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

7*.  XA ΚΑΛΗ
ΑΘΗΝ ΑΙ. — ΟΔΟΣ ΑΑΚΑΜΕΝΟΥΣ 36.— ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου εις ‘/2—3/< λίτρας καθαρού οινοπνεύματος, 
προσθέτετε */ 2 λίτρα ν ύδατος καί έχετε τήν κολόνιαν σας, τό άντιπιτυριώδες σας καί παντός 
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.

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

ΘίΙΜΑΣ ΘΩΜ0Π0ΥΛ0Σ
ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΖΑΓΡΑΦΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ

Μνημεία επιτάφια.— 'Ανδριάντες και προ- 
τομαί.— Γλυπτικά έργα διακοσμήσεως εκ
κλησιών. — Διάφορα γλυπτικά και ζωγρα
φικά έργα πρός πώλησιν. — Ηαραγγελίαι 

διά πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

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

ΑΘΗΝΑΙ

ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Θ

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταθέσεων πρός 4 !/4 °/ο 
είς πρώτην ζήτησιν

ΜΕΓΑ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΟΥΛΟΥΡΟΠΟΙΕΙΟΝ
Ο ΈΡΜΗΣ,,

ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ
6—ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ —6

ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΡΑΜΕΑΑΩΝ & ΜΠΙΣΚΟΥΪΤΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚΙΟΛΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ : Άθηναι.—Πλατεία Συντάγματος.

Παγκόσμια είσιτήρια διά ταξείδια άνά τήν 
ύφήλιον. — Δίδονται πληροφορίαι καί καθορί
ζονται σχέδια ταξειδίων δι’δλην τήν Εύρώπην. 

’Απαλλάσσεται ό ταξειδιώτης παντός περιτ
τού κόπου καί έξόδου.

ΜΕΓΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ

ΣΟΦΙΑΣ Ε. ΜΕΓΑΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ

ΣΤΟΑ ΡΙΖΑΡΗ — ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τό άρχαιότατον καί γνωστόν είς πολυ
άριθμον πελατείαν μέγα κατάστημα γου
ναρικών Έμμ. Μεγαλίδου, διευθυνόμενον 
ήδη παρά τής χήρας του Καζ Σοφίας Ε. 
Μεγαλίδου μέ τούς είδικωτέρους τών τεχνι
τών, έκόμισε έξ Εύρώπης διά τήν έφετεινήν 
χειμερινήν περίοδον τά πλουσιότερα καί 
ωραιότερα γουναρικά διά κυρίους καί κυ
ρίας, επίσης τά σπανιότερα δέρματα διά 
στολισμούς αιθουσών.

Τέχνη καί καλαισθησία απαράμιλλος.

ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

0ΦΘΑΜ0Λ0ΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ 

ΥΦΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΑΤΕΡΙΚΑΝ ΠΑΣΧΟΝΤΑΝ 
διά θεραπείας και εγχειρίσεις όλων τών 

οφθαλμικών νοσημάτων. 
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Η “ΑΝΑΤΟΛΗ ,,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

‘Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000 ΟΟΟ 
Ήσφ. Κεφάλ. Δρ. 20.000.000

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ

AGHNAI - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΒΑΣ. ΚΑΖΗΝΕΡΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Θεραπεύει παθήσεις στόματος 
και όδόντων.

ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΑΡ. 8 
(Παρά τήν Ζωοδόχον Πηγήν)



στ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 40,000,000

9,095,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : 3Εν Έλλάδι: Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλω, καί Λαρίσση. — 3Εν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρακλείφ καί 
Ρεϋύμνω.— 3Εν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Γαλατάς καί Σταμπούλ), 
Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλςι, Ξάνθη.—3 Εν Αίγύπτω: Έν Άλε- 
ξανδρείφ, Καΐρφ, Ζαγαζίκ, Μανσούρρ. — 3Εν Χαρτούμ : (Σουδάν) καί έν Αον- 
δίνω Ε. C. (No 22, Fenchurch Street).

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος 
ΙΩ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ 
Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

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

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, 3Αντιπρόεδρος 
Α. ΖΑΡΙΦΗΣ
Δ. Ε. ΗΑΙ0Π0ΥΑ0Σ 
Ζ. Κ. ΜΑΤ ΣΑΣ 
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ : ΑΘΗΝΑΪΚΗ — ATHENOCLES

Ή Τρέπεζα 3 Αθηνών δέχεται πάσαν Τραπεζικήν εργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις 
έμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών. Προκαταβολάς έπί εμπορευμάτων. Δάνεια 
έπί ένεχύρφ χρεωγράφων καί άλλαις έγγυήσεσιν. Εισπράξεις τοκομεριδίων παντός είδους 
χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων εσωτερικού καί εξωτερικού. 
Χρηματικάς έντολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τε τφ έσωτερικφ καί έξω- 
τερικφ. ’Εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς έφ’ όλων τών έμπορικών κέντρων του 
κόσμου ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων προς φύλα- 
ξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων 
διαστάσεων ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.

Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς 
τού έξωτερικού καί είς τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον.

Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 
» > * μετά εξ μήνας

» » ■» μετά εν έτος
> » > μετά δύο ετη και επέκεινα

3
3 
4
5

(cheques) έπί

°/ο
‘Λ °/ο

°/ο
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς ό νόμισμα ένηργήθησαν, αί είς έπιτα

γάς (cheques) δμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ 
έξωτερικφ ανταποκριτών της. 01 δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν άπό 
1 ’Ιανουάριου καί 1 ’Ιουλίου έκάστου έτους.

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

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

τά χρήματά των είς πρώτην ζήτησιν.

ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ*
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

υπο ΓΕΡ. ΒΩΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ, υπάλληλος, ό επονομαζόμενος «’'Αν

θρωπος τού Πλάτωνος».
ΖΩΗ. γυναικά του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΡΓΙΟΣ, ζωγράφος.
ΙΑΣ2Ν Φ2ΤΑΣ, ένας γέρως δάσκαλός του.
ΕΓΘΓΜΙΟΣ ΤΡΕΣΣΑΣ, έμπορος.
ΜΑΡΗ, γυναικά του.
ΑΝΝΕΤΑ, άδελφή τής Κα? Τρέσσα.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ, υπηρέτρια στού «’Ανθρώπου τού 

Πλάτωνος».
Χορός γυναικών.

['Η σκηνή στήν πρώτη καί δεύτερα πράξι σε μιά 
παραλιακή πάλι τής * Ελλάδος καί στήν τρίτη 
στάς 9 Αθήνας],

I

ΠΡΑΞΗΣ Α.

[Μιά σάλα πού χρησιμεύει καί γιά τραπεζα
ρία στο σπίτι του Εύθυμίου Τρέσσα. Οί τοίχοι 
είνε βαμμένοι μέ κόκκινο χρώμα σέ πομπηίαν© 
ρυθμό. Στο βάθος φαίνεται ένα μπαλκόνι. Εινε 
παληδ μέ ξύλινα κάγκελα. ’Ανοιγμένες ή τζα
μόπορτες. Είνε νύχτα. ’Αχνό φώς τού φεγγα
ριού πέφτει μέσα. Δεξιά καί αριστερά τού μπαλ
κονιού άπδ ένα παράθυρο μέ λευκές νταντελ- 
λόπλεχτες κουρτίνες. ’Αριστερά πόρτα πού χρη
σιμεύει γιά τήν γενική είσοδο καί έξοδο. Δεξιά

* ΠαρεστάΦη διά πρώτην φοράν τήν έσπέραν τής 
27 Αύγουστου 1910 είς τό έν Άνήναις, Φέατρον «Βα
ριετέ» παρά τοΰ θιάσου τής Κας Κυβέλης Άδριανοΰ.

άλλη πόρτα πού φέρνει· στο διαμέρισμα πού 
κατοικεί δ Ευθύμιος Τρέσσας καί στδ διαμέρι
σμα πού εχει νοικιάσει άπδ τδν Τρέσσα δ «’Άν
θρωπος τού Πλάτωνος».Άπδ τήν πρώτη πόρτα 
αριστερά τής γενικής εισόδου ένας διάδρομος 
φέρνει στδ διαμέρισμα πού έχει νοικιάσει γιά 
κατοικία του καί έργαστήριο δ ζωγράφος Γιάν
νης Πανόργιος. Δεξιά πρδς τδν τοίχο ένας κα
ναπές μέ δύο πολυθρόνες άπδ τδ ένα καί τδ 
άλλο μέρος καί μπροστά ένα μεγάλο τετρά
γωνο καρυδένιο τραπέζι μέ κόκκινο χνουδωτδ 
βελουδωτδ σκέπασμα καί καρυδένιες ψηλαίς 
καρέκλες γύρω.Έπάνω στδ τραπέζι μιά λάμπα 
αναμμένη δίνει λίγο φώς. 'Ένα βάζο μέ λου
λούδια στή μέση τού τραπεζιού. Στή δεξιά 
πόρτα κοντά ένας καρυδένιος μπουφές. Τήν 
<υρα πού ανοίγει ή αύλαία ή Γυναίκα τού « Αν
θρώπου τού Πλάτωνος» Ζωή φαίνεται σκυφτή 
έπανω στδ τραπέζι καί διαβάζει ένα γράμμα. 
'Εκείνη τήν όίρα μπαίνει ή μικρή υπηρέτρια 
Κατερίνα άπδ τήν πόρτα δεξιά. Ή Γυναίκα 
τού «’Ανθρώπου τού Πλάτωνος» διπλώνει τδ 
γράμμα καί τδ βάζει βιαστικά στδν κόρφο της].

ΣΚΗΝΗ Α

ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΖΩΗ

Κατερίνα. Όλα έτοιμα εινε, κυρία. 
Ζωή. Γά παιδιά κοιμήθηκαν ;
Κατερίνα. Μάλιστα, κυρία.
Ζωή. Ο κ. Ιΐανόργιος εινε μ,έσα ;
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Κατερίνα. Άπό την κουζίνα έβλεπα ©ώς 
στό^ δωμάτιό του...

Ζωή. Εινε έκεΐ ποΰ εργάζεται ή στό 
άλλο τό ιδιαίτερό του δωμάτιο;...

Κατερίνα. Ο/ι, έκεΐ πο$ εργάζεται εινε...
Ζωή. Μόνος ;
Κατερίνα. Θαρρώ πώς εινε και φίλοι 

του άπό νωρίς μάσα και αύτός ό νε'ος που 
τόν έχει πάντα μαζή του...

Ζωή. Ό κύριος Φίλιππος ;
Κατερίνα. Ναί, καί φωνάζουν δυνατά, 

ό ίδιος μιλάει σάν θυμωμένος.
Ζωή. "Οπως τό πρωί ;
Κατερίνα. Μάλιστα, όταν μοΰ δώσατε 

καί τοΰ πήγα εκείνο τό βιβλίο και έδιάβασε 
ό,τι τοΰ είχατε γράψει μέσα κι’ έσηκώθηκε 
κι’ έφώναξε σ’ αυτούς τούς νέους νά μην ερ- 
χωνται πιά καί νά τόν άφίνουν ήσυχο γιατί 
δέν θέλει νά εργάζεται μαζή τους...

Ζωή. (γελώντας) Πώς έλεγε,; ξαναπέ- 
σμου τα νά ζήσης.

Κατερίνα \μέ άπο μιμητικός κινήσεις). 
Δέν εινε πράματα αύτά, σάς είπα, δχι!... 
κάτι τέτοιο έλεγε, θαρρώ, γιά τή δουλειά 
του γιατί έδειχνε τής εικόνες, δέν είνε πρά- 
μ.ατα αύτά, έφώναζε, δ,τι κάνετε σείς κι’ 
εγώ εινε ψεύτικα... Νά μήν ξαναρθήτε πιά 
εδώ μέσα...

Ζωή. ’Έτσι τούς έλεγε φανερά : νά 
μήν ερχόσαστε πιά εδώ μέσα ;

Κατερίνα. Ναί, ναί μέ τά ίδια του τά 
λόγια. ..δηλαδή πετάχτε τα αύτά,έφώναζε, 
καί άλλα πολλά ποΰ δέν τά θυμάμαι καί 
έπαιρνε τό βιβλίο, κυρία, κι’ δλο έδίαβαζε 
αύτό ποΰ τοΰ γράψατε.

Ζωή (μέ ζωηρότερη πάντα περιέρ
γεια). Καί έκεϊνοι τί έλεγαν ;

Κατερίνα. Έκύτταζε ό ένας τόν άλλο 
μέ κακό μάτι καί μέ φθόνο γιά οσα έλεγε 
ό κ. Πανόργιος, καί πότε έχαμογελούσαν 
καί φαίνεται πώς δέν τοΰ είχαν σεβασμό 
καί αγάπη, καί αύτός ποΰ έχει τά μα- 
κρυά μαλλιά καί μοιάζει μ.έ τράγο...

Ζωή. ! κατάλαβα ποιόν λές...
Κατερίνα. Ναί, αύτός, ποΰ τήν άλλη 

μέρα εΐχε πάρει τό ψαλλιδάκι τής κυρίας 
Μαρής καί έφώναζε ή κυρία Μαρή : «Κύ
ριε Πανόργιο, κύριε Πανόργιο, δέν θέλω οί 

νέοι νά έγγίζουν τό ψαλλιδάκι μου!»... Ή 
κυρία Μαρή τό ξέρετε πώς βγήκαν έξω...

Ζωή. Ναί... Καί τί έλεγε λοιπόν ό 
τράγος ;...

Κατερίνα. Ά ! μάλιστα, έλεγε λόγια 
εναντίον τοΰ κυρίου Ιΐανόργιου μέ αύθάδεια.

Ζωή. Κι’ έθύμωσε ό κ. Πανόργιος ;
Κατερίνα. Έθύμωσε πολύ... Έπειτα 

έφύγανε αύτοί καί τήν ώρα ποΰ έσυ- 
γύριζα τό δωμάτιό του έγραψε τό γράμμα 
ποΰ σάς έφερα... (Δείχνει μετά μάτια της 
πρός τόν κόρφο τής Ζωής).

Ζωή (μέ κάποια στενοχώρια χαμηλώ
νοντας τά μάτια). Ναί, μοΰ έγραψε κάτι 
γιά τό βιβλίο ποΰ τοΰ έστειλα, μά δέν είνε 
αύτό τό γράμμα.

Κατερίνα (ανύποπτη πάντα). "Υστερα 
μέ ρωτοΰσε γιά σάς άν βγήκατε έξω σήμερα, 
ποιοι ήρθαν σπίτι μας καί πώς περάσατε 
τήν ήμέρα,καί πώς τό βράδυ μπορεί νάρθή.

Ζωή. Καί ό κύριος Φίλιππος ;
Κατερίνα. Τόν κύριο Φίλιππο έκράτησε 

τό μεσημέρι κι’ έπήγαν καί έκαναν μπά
νιο μαζή κι’ έγύρισαν κι’ έφάγανε. Αύτόν 
τόν αγαπάει... Μιά μέρα άκουσα ποΰ τοΰ 
έλεγε : έσύ θά γείνης μεγάλος ζωγράφος καί 
τοΰ έχάϊδεψε τά μαλλιά. Τί ώραΐα ζανθά 
σγουρά μαλλιά ποΰ έχει ό κ. Φίλιππος, 
κυρία !..

Ζωή. Ακούσε, Κατερίνα, έχει καφέ γιά 
τό πρωί;

Κατερίνα. Όχι, ό αφέντης όμως είπε 
πώς θά φέρη απόψε...

Ζωή. ’Άργησε απόψε ό αφέντης σου...
Κατερίνα. Αλήθεια κι’ άργησε, πώς 

τδπαθε!...
Ζωή (ξαφνισμένη). Κτυποΰν έξω... 

Γιά πήγαινε ν’ άνοιξης...
Κατερίνα (μέ χαρά). Ό κύριος Γιάν

νης θά εινε, ό κύριος Πανόργιος !...

ΣΚΗΝΗ Β'.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΡΓΙΟΣ, ΖΩΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

[Ό Γιάννης Πανόργιος εινε τριάντα ετών, μαυριδε
ρός, μέτριου αναστήματος. Μπαίνει μέσα γελα
στός, χωρίς καπέλλο.Τόν άκολου&εϊ ή Κατερίνα.]

Γιάννης Πανόργιος. Ίσως είνε λίγο 
άργά που έρχομαι, μέ συγχωρεϊτε...

Ζωή. Κάθε άλλο. . Εϊμ,αι καί μόνη καί 
θά μοΰ κρατήσετε συντροφιά... Ελάτε στό 
μπαλκόνι (πρός τήν Κατερίνα).Άν δέν έχης 
δουλειά, μπορείς νά πας νά κοιμηθής, 
Κατερίνα...

Κατερίνα. Καλή νύχτα σας...
Ζωή. Καλή νύχτα.
Γιάννης Πανόργιος. Καλή νύχτα σου, 

Κατερίνα... (πρός τήν Ζωήν,ένφ πηγαίνει 
πρός τό μπαλκόνι). “Αργησα, άλλά είχα 
μερικούς φίλους... μέ έζάλισαν, τούς έφέρ— 
θηκα κι’ εγώ πολύ άπότομα καί τούς άνάγ- 
κασα νά φύγουν γιά νά μή μέ ξαναϊδοΰν 
ίσως... Δέν ξέρω, δέν ξέρω, μά θαρρώ πώς 
δέν είμαι πιά ό ίδιος άνθρωπος... (κά&εται 
στό μπαλκόνι απέναντι τής Ζωής, ή όποια 
τόν βλέπει και χαμογελάει. Τό φως τον 
φεγγαριού τονς φωτίζει τό πρόσωπο). Άφ ’ 
δ'του σάς είδα, θυμόσαστε πόσος καιρός είνε, 
νομίζω πώς ώς τώρα δέν έκαμα τίποτα 
στήν τέχνη μου καί τή ζωή μου...Άπό τά 
μάτια σας ποΰ παιχνιδίζουν άστραφτερά 
άκρογάλια ώς τήν καρδιά σας ποΰ εινε σάν 
τά άνθη τής άμυγδαλιάς, άπό τά μάτια 
σας ποΰ εινε τά ίδια τά μάτια τής μάν/ας 
μου, δέν μπορείτε νά αϊσθανθήτε σεις αύτό 
τί σημαίνει γιά μένα, άπό τήν άγάπη ποΰ 
σκορπίζει ή καρδιά σας καί άπό τήν καλω- 
σύνη ποΰ δίνει ό'λη σας ή ύπαρξις, βλέπω 
κάτι άλλο ποΰ ώς τώρα δέν αίσθάνθηκα, 
βλέπω αύτή τή ζωή στό πρόσωπό σας και 
όταν μοΰ έλειψε ώς τώρα ή ζωή τί ήθέ— 
λατε νά είνε ή τέχνη μου ;...

Ζωή. Πέστε μ.ου μοΰ τά λέτε αύτά εϊλι- 
κρινώς, σάς κάνω τόσο καλό στή ζωή σας ;

Γιάννης Πανόργιος. Μοϋ δίνετε ζωή... . 
Πρώτη φορά αίσθάνομ.αι αύτό ποΰ αισθά
νομαι σιμά σας... Βλέπω καλλίτερα, κάτι 
σάν βαρεία σκέπη ποΰ ήταν στά μάτια 
μου έπεσε σάν τά σύννεφα τής τρικυμίας 
ποΰ έρχεται νά τά σκορπίση ό ήλιος άπό 
τόν ούρανό...

Ζωή. Πέστε μου καί πάλιν είλικρινώς 
τί έντύπωσι σάς κάνω, άφοΰ καλά-καλά 
δέν μέ γνωρίζετε;...

Γιάννης Πανόργιος. Καί τί μέ μέλει 
ποιά είσθε καί άπό ποΰ έρχεσθε ;... Η 
ψυχή σας ποΰ ξεχώρισα καί ή καλωσύνη 

σας ποΰ άπόλαυσα ώς τώρα αύτό είνε γιά 
μένα τό δλον ... Μέ περιμένατε άπόψε;...

Ζωή. Πώς καί μέ πολλή άνυπομονη- 
σία !... (πανσις) "Ωστε ή τέχνη σας άλλά- 
ζει μέ τή ζωή σας ;...

Γιάννης Πανόργιος. Ναί, δ,τι καί άν 
έζωγράφισα ώς τώρα μοΰ φαίνεται πώς 
είνε συνθηματικό καί ψεύτικο, παρμένο άπό 
μιά άντιζωϊκή μυστικοπάθεια στής γραμμές 
ποΰ έσυνειθίσαμε νά βλέπουμε στά συμπα
θητικά έργα τών άλλων καί δχι μέσα στή 
φύσι... Τώρα βλέπω άλληώς μέ σάς. Θ’ 
άποκρυσταλλώσω τής νέες ιδέες σέ ένα έργο 
ποΰ ελπίζω θά κάμη έντύπωσι, γιατί θά 
χτυπήση στήν εύσπλαγχνία τής καρδιάς 
τών άνθρώπων... Θά σάς τό είπώ είς τόν 
καιρό του, τώρα πρέπει νά ζήσω μαζή 
σας... (Θέλει νά τήν πλησιάση σέ μιά πα
ράφορη φανερή κίνησι εναγκαλισμόν και 
σταματάει αίφνίδια άπό σεβασμό στήν άάώα 
έμορφιά πον σκορπίζει τό πρόσωπό της).

Ζωή. Αλήθεια δέν έζήσατε ώς τώρα, 
τό αισθάνομαι... Όταν γιά πρώτη φορά 
σάς είδα, άντίκρυσα μέσα στά δικά σας 
τά μάτια τή θλϊψι νά σάς τυραννή σάν άπό 
άθέλητη άνώτερη βία τοΰ πεπρωμένου, 
άλλά κι’ εγώ τότε ήμουνα λυπημένη, είχα 
χάσει τό παιδάκι μου, μέ θυμόσασθε ;...

Γιάννης Πανόργιος (σάν νά βγήκε άπό 
βαϋειά σκέφι). Ναί...

Ζωή. Είχα άρρωστήσει καί ή ίδια... 
"Υστερα ό άγγελός μου πώς μοΰφυγε άπό 
τήν άγκαλιά μου!... Μ’ έκύτταξε τελευ
ταία φορά άπελπισμένα στά μάτια σάν νά 
μέ παρακαλοΰσε νά τό κρατήσω στή ζωή 
(τά μάτια της είνε γεμάτα δάκρνα) καί μέ 
σπαραχτική φωνή μοΰ φώναζε : μαμά, 
μαμά!... Τί δνειρα έκανα γι’ αύτό τό παι
δάκι !... Στό Στάδιο έβλεπα τ’ άλλα παι
διά κι’ έλεγα πότε νά τό ίδώ μεγαλωμένο 
καί τό δικό μου...

Γιάννης Πανόργιος. Καί τό άλλο δυ
στύχημα σάς λύπησε πολύ...

Ζωή (μέ τήν ίδια ονμπά&εια). Ναί, ό 
καυμένος ό θείος μου, (μέ φρίκη) μή μοΰ 
τό θυμίζετε, νομίζω, πώς τόν βλέπω ξα
πλωμένο κάτω στήν αύλή μέ '.ά αίματα 
στό μέτωπο... ούτε νά τόν θάψω δέν μ.πό- 

2
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pgtfa., Θεέ μου!,... Μας έλειψαν τότε τά 
χρήματα...

Γιάννης Πανόργιος (την κύττάζει κα
τάπληκτος και άφίνει ενα έπιφώνημα). 
Ά!...

Ζωή. Κι’ αυτός έστάθηκε σάν δεύτερος 
πατέρας γιά μένα, αύτός μ’ άνέθρεψε και μέ 
σπούδασε... Ό δυστυχισμένος! ό δυστυ
χισμένος ! Πώς αγαπούσε τά παιδάκια μου, 
τάπαιρνε σχολείο!...

Γιάννης Πανόργιος. Ναί, τόν θυμά
μαι, τόν έβλεπα άπό τό εργαστήριό μου 
ν’ άνεβαίνη τη σκάλα σας, μέ την άσπρη 
μακρυά του γενειάδα και τά μάτια του 
που έκύτταζαν ακίνητα και βαθέα.. .’Εμένα 
μέ φόβιζε αύτός ό άνθρωπος...

Ζωή. ΙΙόσω είχατε άδικο, ήταν πολύ 
καλός άνθρωπος, αλλά ατυχής... ΤΑ ! νά 
τόν γνωρίζατε στό καιρό του, στά πλούτη 
του, χιλιάδες δραχμές έκανε τό μαγαζί του! 
Και ήταν τόσω τίμιος, και αγαπούσε τόσω 
τούς πτωχούς!... "Αχ!.. Όταν ήμουνα 
στό ’Αρσάκειο θυμάμαι τό τί μου έστελνε, 
γλυκίσματα, άνθη, πιστεύσατε πώς εγώ 
ήμουνα σάν μιά μικρή βασίλισσα εκεί 
μέσα... ’Έπειτα τά έχασε ό'λα καί έπαθε... 
ΤΗλθε στήν ’Αθήνα καί κάθε φορά που μάς 
έβλεπε έκλαιε, όλω, έκλαιε, ξέρετε. Γιατί 
έλογάριαζε νά μάς φανή χρήσιμος καί ή 
τύχη του γκρέμισε τό σπίτι... 'Ένας ξά
δερφός μου τόν πήρε σιμά του, εμείς δυ
στυχώς δέν είχαμε τά μέσα...

Γιάννης Πανόργιος. Αλήθεια ποιά 
τραγωδία ή ζωή στά ύλικά της δεσμά!...

Ζωή. Τελευταία πού θέλησα νά του 
δώσω στέγη καί τροφή είδατε τό τέλος 
του!., (παΰσις).

Γιάννης Πανόργιος (στό διάστημα τής 
σιωπής που μεσολαβεί κύττάζει πρός τό 
λιμάνι). Διώξατε τής θλιβερές αύταίς ανα
μνήσεις. (Ή Ζωή τόν κύττάζει μ ενα περί
λυπο στήν άρχή χαμόγελο). Κυττάξατε τί 
ούρανός άπόψε, τό φεγγάρι πώς σκορπίζει 
τό λαμπρό του φώς καί τά προκλητικά 
του όνειρα ! Κυττάξατε τό κόκκινο καί 
πράσινο φανάρι τοΰ λιμανιού καί τής μαύ
ρες αύτές σκιές τών βαποριών μέ τά φώτα 
ποΰ τρεμολάμπουν απάνω τους... Νά κά

ποιο φεύγει, ποιός ξέρει γιά ποΰ... Πέστε 
μου είλικρινώς μ’ αγαπάτε ;...

Ζωή. Ναί, ναί, δέν τό αίσθάνεσθε
Γιάννης Πανόργιος. Τί εύτυχία ! 

ΙΙρώτη φορά μοΰ μιλάς έτσι... Ό,τι μου- 
γραψες γιά δεύτερη φορά σήμερα δέν ήταν 
αρκετό, ο,τι μοΰ λές τώρα είνε ή όλη εύ
τυχία!... ’Εγώ ούτε νά σοΰ γράψω, ούτε 
νά σοΰ πώ έτολμοΰσα τόσον καιρό ό,τι σύ 
μούγραψες καί μοΰ λές τώρα... (μέ παρα
φορά) "Ακούσε, Ζωή, φεύγουμε;... Σ’ένα 
άπό αύτά τά πλοία νά μπούμε ξαφνικά...

Ζωή (δείχνει πρός τήν Όυρα δεξιά). Καί 
μέσα έκεί;... Ούτε νά τό σκεφθώ αύτό, 
μοΰ είνε αδύνατον... Νά σ’ αγαπώ μπορώ, 
άν κι’ αύτό γιά συλλογίσου, γιά συλλογί
σου είνε έγκλημα καί μοΰ θύμισες προ 
ολίγου ότι εγώ ίσως πταίω πρώτη εγώ ποΰ 
πρώτη σοΰ εξομολογήθηκα τόν έρωτά μου...

Γιάννης Πανόργιος. Δέν είπα γιά τήν 
τόλμη σου καί τήν ορμή σου τίποτε, άλλ’ 
ή ίδια σκέψις έπέρασε προτήτερα άπό τό νοΰ 
μου γι αυτό σοΰ προτείνω νά φύγουμε...

Ζωή (με ορμή και άποφασιστικά). Πί- 
στευσε θά τό ήθελα, σέ μιά στιγμή άδια- 
φορώ στήν ίδέα τέτοιου εγκλήματος εγώ 
αφού αύτό είνε γραμμένο στό νόμο τής 
φύσεως, γιατί τώρα μαζή σου άρχιζει μιά 
ζωή γιά μένα, ή άπολύτρωσίς μου άπό κάί- 
ποια ήθικά βάσανα... Ό Χαρίλαος, ό άν
τρας μου δέν είνε κακός, άλλά ό πατέρας 
του, τό σπίτι του δέν θέλουν νά μέ ξέ
ρουν.. .

Γιάννης Πανόργιος. Γιατί είσαι λαός 
σύ, γιατί δέν έφερες χρήμα στό χρήμα, 
γιατί δέν έδωκες όνομα στό όνομα. ’Αλλά 
εγώ σ’ άγαπώ. σ’ άγαπώ σέ θέλω δική μου 
ίση μου, εγώ έπεριφρόνησα κάθε φίλτρο 
καί κάθε συγγένεια... Έγώ σ’ αύτά βλέπω 
τή ζωή άλλοιώτικα... Λοιπόν φεύγουμε; 
Είνε ή μόνη λύσις.

Ζωή. *Αν  ο,τι σοΰ δίνω είνε άγάπη καί 
ζωή, έκεί μέσα είνε κάποια πλάσματα ποΰ 
ποτέ δέν μπορώ ν’ άποχωρισθώ...

Γιάννης Πανόργιος. Δέν μ.’ άγαπας 
αρκετά, άρχίζω νά τό αίσθάνωμαι...

Ζωή. Κάτι περισσότερο άφ’ οτι φαντά
ζεσαι καί επειδή σ άγαπώ δέν θέλω νά σέ 

παρασύρω... Ξέρω τής παγίδες ποΰ κρύβει 
ή ζωή καί θέλω νά σέ προφυλάξω...

Γιάννης Πανόργιος. Αχ ! ιδέες τοΰ 
παληοΰ καιρού... φοβείσαι τό φανερό σκάν
δαλο καί όμως δέν θά ήμεθα οί μόνοι... 
Πόσοι γενναίοι άνδρες καί πόσαις τολμη
ρές γυναίκες δέν ϊκαναν αύτό ποΰ σοΰ 
ζητώ... "Ακουσέ με, Ζωή, βρές όλη τή 
δύναμι τής ψυχής σου καί άς φύγουμε... 
Νά τά πλοία στό λιμάνι μάςπροσκαλοΰν...

Ζωή. Καί τό εργον σου ;
Γιάννης Πανόργιος. Είμαι πτωχός τό 

γνωρίζω, τό έργον μου τό βρίσκω παντού, 
τή ζωή μου νά μή μού στερήσης...

Ζωή. Έστω, θά είχα τό θάρρος νά σ’ 
άκολουθήσω, λίγο ψωμί θά βρισκόντανε στον 
κόσμο καί γιά μάς, άλλά ή ψυχή μου δέν 
άντέχει ν’ άπαρνηθώ τά παιδιά μου... *Αν  
μοΰ άναγνωρίζης μία καλωσύνη, πώς μπο
ρείς νά μοΰ τήν άρνηθής σ’ ενα τέτοιο 
αίσθημα στό φυσικώτερο ποΰ ύπάρχει ; 
Έπειτα κΓ εκείνος ; Τον λυπάμαι, τόν λυ
πάμαι... *Ηταν  καί είνε πάντα τόσω καλός 
μαζή μου, τόσω εύγενικός. Ποτέ δέν μ 
έλύπησε, γιά μένα ίσως τά έχασε όλα και 
γυρίζει ταπεινός...

Γιάννης Πανόργιος. *Α ! ποιο και
νούργιο τώρα αίσθημα μοΰ εμπνέεις; Δέν 
έχω τή δύναμι νά σοΰ άντιτείνω, άλη- 
θινά αισθάνομαι κΓ έγώ πώς καί τώρα 
άκόμη τόν άγαπώ σάν άδελφό μου καί 
δέν θά ήθελα ποτέ, μά ποτέ... Μά δέν 
μπορώ, είνε κάτι άνώτερον τών δυνάμεών 
μου αύτό... (ζητεί νά τήν έναγκαλισΟή) ! 
δός μου ενα φιλί, έλα... ।

Ζωή (άπομακρύνεται). Σταθήτε, στα- 
θήτε, τί κάνετε αύτοΰ, λησμονείτε ποΰ 
είσθε;... Έπειτα κυτταξετε κάτω, έρχον
ται... είνε καί ό Χαρίλαος μαζή... Θεέ 
μου, δέν ξέρετε τί γ)ώσσα έχει ή Μαρή...

Γιάννης Πανόργιος (συνερχόμενος), 
Ναί, ναί έχετε δίκαιον, παρεφέρθνιν...

Ζωή (βλέπει κάτω άπό τό μπαλκόνι' 
άπαντα οέ φράσι ποΰ δέν άκούεται άπο 
τόν άκροατήν). Καλή σπέρα, καλή σπέρα... 
Βέβαια καί σάς περιμένουμε... ό κύριος 
Πανόργιος είνε...

Γιάννης Πανόργιος (κύττάζει κάτω άπό 

τό μπαλκόνι και χαιρετάει). Καλή σπέρα 
σας...‘Η ώραία βραδυά...

Ζωή. Τί σάς είπε ;
Γιάννης Πανόργιος. Δέν άκούσατε;*Η  

κυρία Μαρία μέ ρώτησε τί μέ κράτησε τόσω 
άργά άπόψε έδώ...

Ζωή. Βλέπετε λοιπόν... Σωπάτε, έρ
χονται.. .

ΣΚΗΝΗ Γ'.

ΖΩΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΡΓΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΡΕΣΣΑΣ, ΜΑΡΗ, ΑΝΝΕΤΑ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ

[Ανοίγει ή πρός τά αριστερά πόρτα μέ βία καί ει
σορμά πρώτη ή Κα Μαρή Τρέσσα.Είνε ντυμένη 
μέ ένα σταχτί 'φόρεμα καί άπό πάνω φοράει 
μαύρη μεταξωτή μπέρτα μέ χάνδρες καί ένα 
καπέλλο φάθινο μέ μεγάλο γύρο καί μέ τριαν
τάφυλλα. Είνε ώς τριάντα ετών γυναίκα, στρογ
γυλοπρόσωπη, άσπρη, παχουλή. Πίσω της έρχε
ται ή αδελφή της Αννέτα ύφηλόσωμη ώραία 
μελαχροινή μέ μεγάλα μαύρα μάτια κατάμαυρα 
ντυμένη καί ύστερα ό Ευθύμιος Τρέσσας καί ο 
Χαρίλαος ό επονομαζόμενος ^Ανθρωπος τοΰ 
Πλάτωνος »].

Μαρή (πρός τή Ζωή). Καϋμένη ποΰ 
έχεις τό νοΰ σου, ούτε νά μάς φέξης ;... 
Έπήγα νά γκρεμοτσακισθώ... (Πρός τον 
Γιάννη Πανόργιο) Κύριε II αν όργιο, τί έπά- 
θατε; Σείς καθόσαστε άκόμα, πώς αύτό ;

Γιάννης Πανόργιος.Σάς είπα ή ώραία 
βραδυά καί ή έλπις νά σάς ’πώ μιά καλη
σπέρα. ..

Εύ&ύμιος Τρέσσας. ’Έτσι, άδελφέ, νά 
σέ βλέπουυ.ε (τόν χτυπάει στον ώμο)... 
Εμείς σ άγαποΰμε, άλλα σείς οι καλλιτε- 
χναι τόχετε αύτό νά είσθε λίγο περήφανοι 
καί μισάνθρωποι...

Γιάννης Πανόργιος. Γιά σάς κάθε 
άλλο...

Χαρίλαος (πρός τή Ζωή). Ζωή μου, 
πώς έπέρασες, κυρά μου, δέν ενύσταξες ; 
Έγώ έλεγα πώς θά σέ βρώ πλαγιασμένη...

Εύ&ύμιος Τρέσσας. 'Η Ζωή φροντίζει 
νά τον παίρνη άπό νωρίς... δέν τήν ξέ
ρεις... καί ύστερα κάνει δεύτερη βραδυά 
δική της...

Ζωή. Όχι, ή άλήθεια είνε πώς άπόψε 
ξαγρύπνησα... Και σείς πώς περάσατε ; 
(Πρός τήν *Αννέτα)  Άννέτα μου,διεσκέδα- 
σες άρκετά ;
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Αννέτα. Ήταν ώραία ή βραδυά και 
λίγος κόσμος αύτό που μ’ άρέσει κι’ έμενα. 
(Είς δλο αυτό τδ μεταξύ ή γυναίκες βγά
ζουν τά καπέλλα τους, δ Χαρίλαος καί δ 
Εύθύμιος Τρέσσας παίρνουν καρέκλες νά 
καθήσουν καί κοντά στδ μπαλκόνι γίνεται 
κύκλος. Ή 'Αννέτα εξακολουθεί νά μιλή 
στρεφομένη τώρα στδ Γιάννη Πανόργιο). 
Και σάς δέν σάς αρέσει ή μοναξιά, κύριε 
Πανόργιο ;

Γιάννης Πανόργιος. Αύτό έξαρτάται 
άπό τη συντροφιά που θά έπρεπε κάνεις 
νάχη...

Ζωή. Αύτό είνε πολύ σωστό...
-Χαρίλαος.Νά σάς’πώ,έγώ άδιαφορώ γιά 

δλο τόν κόσμο καίάγαπώ δλο τόν κόσμο...
Μαρή. Γιά τό πρώτο, Χαρίλαε, τό ξέ

ρουμε, δέν εινε άνάγκη νά μάς τό πής, 
γιά τό δεύτερο δέν σέ πιστεύω...

Χαρίλαος. Γιατί, κυρά μου ; Μήπως 
έχεις άντίθετα δείγματα ;...

Εύθύμιος Τρέσσας (αύστηρως πρδς 
τή Μαρή). ’Αφήστε αύτά, άδελφέ, τί 
κουβέντες εινε αύτές ; (Πρδς τδν Πανόρ- 
γιο). Γιαννάκη,πώς βλέπεις τά πράγματα;

Χαρίλαος. Πάλι τά πολιτικά θά τόν 
®ρχΘης ; Ασ’ τόν άνθρωπο στήν ήσυχη του 
σκέψι καί στήν γαλήνη τής ψυχής του... 
Τά πολιτικά δλου τοΰ κόσμου θά φτειάσουν 
μόλις επικράτηση ό σοσιαλισμός...

Εύθύμιος Τρέσσας. Κουνήσω άπ’ τόν 
τοπο σου... Σοσιαλισμός, έμαθαν και στήν 
Ελλάδα καί σου λένε σοσιαλισμό!... Βούρ

δουλας που λείπει!... Τί θά ’πή σοσιαλι
σμός ;...

Χαρίλαος. Σοσιαλισμός θά πή μέ άλλα 
λόγια νά παύση τό άγριο κυνήγι τής δε
κάρας καί νά είνε δλοι οί άνθρωποι ’ίσοι καί 
εύτυχεϊς...

Μαρή. Ωραία ιδέα !... (Πρδς στδν Χα
ρίλαον) Καλέ τί τρέλλες εινε αύτές που σέ 
πιάσανε απόψε ;

Εύθύμιος Τρέσσας. Παυσε σύ, δέν σου 
πέφτει λόγος σέ τέτοιες συζητήσεις καί μά
λιστα μέ τόν κύριο...

Χαρίλαος. Σοσιαλισμός θά πή άκόαη 
νά μήν μπορής νά μιλήσης τής γυναΐκάς 
σου μέ τέτοιο τρόπο...

Εύθύμιος Τρέσσας. Βρέ τής κόβω τή 
γλώσσα εγώ !

Μαρή (κυττάζει τρυφερώς τδ Χαρίλαο). 
Μπράβο, Χαρίλαε, μ.’ αύτό σου τά συγ
χωρώ όλα καί έρχομαι μέ τό μέρος σου...

Χαρίλαος. Είμαι εύτυχής άφοΰ σοΰ 
έδωσα τόσην ευτυχίαν.

Εύθύμιος Τρέσσας ((οργισμένος). Τί 
οίκειότης είνε αύτή,τί άνοησίες εινε αύταίς; 
Τί θά λέη καί ό κύριος Πανόργιος!

Γιάννης Πανόργιος. Δέν σάς παρα- 
ξηγώ μή φοβήσθε, δέν είμαι τόσω κακός...

Εύθύμιος Τρέσσας. Ωστε καθ’ δλα 
εύχαριστημένος άπό τό δωμάτων·, άπό τό 
άτελιέ ;

Γιάννης Πανόργιος. Πολύ, πολύ εύχα- 
ριστημένος...

Εύ'θύμιος Τρέσσας. Καί ή δουλειές ;... 
Έπούλησες κανένα έργο αύτές τής ήμερες;...

Γιάννης Πανόργιος (κυττάζει κατά
ματα τή Ζωή καί έπειτα μέ δυσθυμίαν). 
Όχι, δέν έπούλησα...

Εύ'θύμιος Τρέσσας. Τί κρίμα !
Ζωή. Τά έργα τοϋ κ. Πανόργιου είνε 

έξοχα και άν δέν πουλιούνται σήμερα πολύ, 
θά πουληθούν αύριο...

Γιάννης Πανόργιος. Ά ! δέν έχω τέ
τοια ιδέα, σάς τό είπα καί άλλοτε.

Εύθύμιος Τρέσσας. ’Εν πάση περι- 
πτώσει τά φέρνουμε βόλτα α’ι;... τί νά 
γείνη δλοι μας εΐ'μεθα βιοπαλεσταί...

’Αννέτα. ’Αρκεί νά ύπάρχη τό καθημε
ρινό... Δέν ειν’ έτσι, Ζωίτσα;...

Ζωή. Νομίζω...
Εύθύμιος Τρέσσας (στοργικά πρδς τδν 

Πανόργιο). Νά έρχεσαι δμως, άδελφέ, άπό 
’δώ νά σέ βλέπουμε, νά έρχεσαι ελεύθερα... 
μπορούμε καί νά συσσιτουμε... Τί λές, 
Μαρή ;

Μαρή. Γιατί όχι, σάς παρακαλοΰμε 
μάλιστα, κύριε Πανόργιο...

Χαρίλαος, (πρδς τήν Μαρή καί τδν Ευ
θύμιο). Χαίρω που άπαντηθήκατε γρή- 
γωρα στή συζυγική άρμονία καί στοργή...

Εύθύμιος Τρέσσας (τοΰ κάνει ένα μορ
φασμόν παραινετικόν ώς νά τδν ανακαλεί 
είς τήν τάξιν καί εξακολουθείπρδς τδν Πα- 
νόργιο). ’Ελεύθερα που λές σάν στό σπίτι 

σου νά λείψη καί αύτή ή μελαγχολία, είσαι 
πολύ μελαγχολικός...

Γιάννης Πανόργιος. Καί ή δικές σας 
ή δουλειές πώς πάνε, κύριε Τρέσσα ; <

Μαρή. Ααμπρά τώρα, λαμπρά, ετοιμα
ζόμαστε νά χτίσουμε σπιτάκι...

Χαρίλαος (μέ ειρωνείαν). Πιστεύω καί 
τότε νά μή λησμονήσετε νά μάς νοικιάσετε 
κάνένα διαμέρισμα...

Μαρή (πρδς τδν Χαρίλαο). Μοχθηρός 
άνθρωπος ποϋ είσαι, καϋμένε,δέν κυττάζεις 
τά χάλια σου ! (γελώσα) : Μούτρα καί γιά 
σοσιαλιστής !...

Χαρίλαος. Μέ παρεξηγεϊς, Μαρή μου, 
νά σέ χαρώ, μέ παραξηγεϊς, κυρά μου...

Μαρή. Καί πώς νοικιάζουμε τί ; Εινε 
κακό αύτό τάχα; Παντού μεγάλες καί 
πλούσιες οικογένειες νοικιάζουν δωμάτια 
δταν τούς περισσεύουν.

Ζωή. Χαρίλαε, έγεινες πολύ προκλητι
κός άπόψε...

Μαρή. Ντροπή σου, κύριε,νά λές τέτοια 
πράγματα. "Ετσι καί προχθές, μά δέν βα
στάω, μάς χτύπησες, ότι ήλθε ό σπιτονοι
κοκύρης μή τυχόν, βλέπεις, καί φάμε τό 
μέρος τοΰ ενοικίου ποΰ μάς έδωσες... Καί 
κάνεις καί τό σοσιαλιστή...

Ζωή. Μή τόν λαμβάνηςύπ’ δψει, Μαρή 
υ.ου, άστειεύεται πάντα ό Χαρίλαος...

Μαρή. Τέτοια άστεία εμένα δέν μοΰ 
χρειάζονται. Καί άν συμβαίνη νά χρωστάμε 
προσωρινώς δυο ενοίκια, άλλοι χρωστάνε 
καν καί καν...

Εύθύμιος Τρέσσας. Θά τάφήσετε έπί 
τέλους αύτά νά πούμε καί κάτι σοβαρό
τερο ;... Περιμένω κάτι ρολόγια αμερικα
νικά, ποΰ λές, κύριε Πανόργιο, έκτακτα, 
σήμερα ήρθε ή φορτωτική, φέρνω καί κάτι 
ψάθινες καρέκλες άπό τής Φιλιππίνες έξοχα 
πράγματα...

Χαρίλαος. Δείγματα βέβαια σάν τά 
ώραία εκείνα κουτιά μέ τά όλλανδέζικα 
σαπούνια...

Εύθύμιος Τρέσσας (σηκώνεται θυμω
μένος). Ά ! μά δέν ύποφέρεσαι, σήκω πάμε 
Μαρή, πάμε νά φύγουμε...

Μαρή (πρδς τδν Χαρίλαον, ένφ σηκώ
νεται). Νά χαθής, σιχαμένε !...

Ζωή. Μά βέβαια ! Τί εινε αύτά, Χαρί
λαε, άπόψε;

Χαρίλαος (πρδς τήν Μαρή). Αξίζω 
εγώ τέτοιες βρισιές, ψυχή μου; ’Αννέτα 
(τήν κυττάζει τρυφερά) πές τής άδελφής 
σου νά μή θυμώνη τόσω...

Εύθύμιος Τρέσσας. Παράγεινες, σοΰ 
επαναλαμβάνω. Τό κατάλαβες, δέν μ’ άρέ- 
σει εμένα αύτή ή οίκειότης.

’Αννέτα· Μά άφήστέ τα πλέον αύτά. 
(Πρδς τδν Πανόργιο) Κύριε Πανόργιο, δέν 
μοΰ έδείξατε κάνένα έργο σας...

Γιάννης Πανόργιος. Νά σάς δείξω, δε
σποινίς, εύχαρίστως, είς πρώτην εύκαιρίαν 
άν καί δέν άξίζουν τίποτε...

Μαρή. 'Έλα πάμε, πάμε, Εύθύμιε... 
Καλή νύχτα, Ζωίτσα, καί νά τοΰ βάλης 
μυαλά...

Χαρίλαος (Πρδς τήν Μαρή). Έλα, έλα, 
κυρά μου, συγγνώμην, δέν μ’ αρέσει να 
δυσαρεστώ κάνένα... Πάω κι’εγώ νά ήσυ- 
χάσω... (Πρδς τήν Ζωήν) Έσύ μπορείς νά 
μείνης, Ζωή μου, άν δέν νυστάζης. Σοΰ 
κρατάει συντροφιά ό κύριος Πανόργιος... 
Εινε έμορφα εδώ στή δροσιά... άν δέν είχα 
γραφείο τό πρωί, θά έμενα κι εγώ... (πρδς 
τδν Πανόργιο) Καλή νύχτα, έξοχέ μου 
φίλε (πρδς τήν Μαρή προχωρώντας πρδς 
τήν πόρτα αριστερά) περάστε, μαντάμ, 
περάστε (πρδς τδν Ευθύμιον), πέρασε καί 
σύ, άδελφέ, καί μή θυμώνετε άδικα. (Πρδς 
τήν ’Αννέτα). Έλα καί σύ πού ε,ίσαι ένας 
άγγελος άπόψε !...

’Αννέτα. Αύτό μάς έλειπε τώρα, άφή- 
στε τ’ άστεία, μ’ εμένα θά τά βάλετε;... 
Ζωίτσα, δέν σοΰ εγγυώμαι τίποτε.

Ζωή. Δέν ύπάρχει κάνένας φόβος...
’Αννέτα (πρδς τήν Ζωήν). Δέν ζηλεύεις 

λοιπόν; (πρδς τδν Χαρίλαον ενώ φεύγει). 
Μά είσαι άπόψε άνυπόφορος.

ΣΚΗΝΗ Δ'.

ΖΩΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΡΓΙΟΣ

Ζωή (στέκεται όρθια άκουμπώντας στήν 
άκρη τής πόρτας τοϋ μπαλκονιού). Πρέπει 
ίσως νά πηγαίνω κι’ εγώ, θά εινε άργά...

Γιάννης Πανόργιος (τής πιάνει τά χέ-
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ρια ενώ αύτη πάντα άποτραβιέται). Όχι, 
μείνε σέ ικετεύω, εινε τόσω δαοοοα 

έδ'ώ!... 1
Ζωή. Και οί άνθρωποι αύτοί τί θά σκε- 

φθούν ; ΤΩ ; Θεέ μου, γιατί νά μην εινε ή 
ζωη ελεύθερη Κυτάξτε τώρα, ό Χαρί
λαος μέ άφίνει στη συνείδησί μου και οί 
άνθρωποι αύτοί αισθάνομαι, οτι μέ εξου
σιάζουν μέ την καχύποπτη σκέψι τους και 
την κακία... Δεν βλέπω την ώρα πότε νά 
τελείωση η κωμωδία αυτού τού σπιτιού, 
νά φύγρυμ’ άπό δω... Εύτυχώς ενα μήνα 
ακόμη καί δέν είμαι κακή, άλλά ίσως ό 
σπιτονοικοκύρης δώση ένωρίτερα τή λύσι.

Γιάννης Πανόργιος. Αλήθεια τί άν
θρωποι ! τούς αρέσει νά έπιδεικνύωνται.

Ζωη. Δεν ζούν γιά τόν έαυτόν τους, 
κάθε τί πού κάνουν τό κάνουν γιά νά 
φανούν. Τρέχουν, βγαίνουν έξω, διασκεδά
ζουν όταν πρόκειται νά φανούν. Κινούνται 
με ρυθμόν, βαδίζουν, κάθονται, χαιρετούν 
μέ ρυθμόν. ’Αλλοίμ.ονον είς όποιον δέν έχει 
σύντροφόν του τόν ρυθμόν σέ κάθε τί!...

Γιάννης Πανόργιος. Γιά θυμηθήτε τής 
συναναστρφές τού χειμώνα !

Ζωτ/.Ναί.έσ-ϊς δέν έρχόσασθε τακτικά ..
Γιάννης Πανόργιος. Όπως καί σείς 

δεν μ,ισώ κάνένα, άλλά δέν ημπορώ νά ύπο- 
φέρω αύτόν τόν κόσμο.

Ζωή. Άν ήξέρατε!...
Γιάννης Πανόργιος. Τί ;
Ζωή. II Μαρή μού είπε ενα βράδυ...
Γιάννης Πανόργιος. Πότε τής Άπό- 

κρηες όταν έχορέψαμε μαζή ;
Ζωή. Ναι...
Γιάννης Πανόργιος. Τό κατάλαβα... 

Τί σάς είπε λοιπόν;
Ζωή. «Στοιχηματίζω, Ζωή, ότι ό Πα- 

νόργιοα εινε ερωτευμένος μαζή σου.»
Γιάννης Πανόργιος.ΔΙν είπε ψέματα... 

Αλήθεια, σάς κακοφάνηκε τότε πού στο 
χορό σάς έσφιξα περισσότερο, πόσω γίνεται 
κάνεις βάναυσος κάμμιά φορά !... σείς άπο- 
συρθήκατε ταραγμένη, ά! πώς τό θυμά-

Ζωή. Κουτή πού είσαι, καϋμένη, άλλαις 
κάνουν καί κάνουν καί τούς σχίζουνε...

Γιάννης Πανόργιος. Τί θά ειπή αύτό ;
Ζωή. Ότι εκμεταλλεύονται χρηματικώς 

τούς έραστάς των...
Γιάννης Πανόργιος. Ά !
Ζωή. Είοατε πόση κακία στούς άνθρώ- 

πους ;
Γιάννης Πανόργιος. Καί τήν έποχή 

άκριβώς πού χωρίς εσάς θά μέ πετούσαν 
στο δρόμο οί ίδιοι καί δέν θά είχα ν’ άγο- 
ράσω χρώματα... ’Αλήθεια πώς έτόλμησα 
τότε νά δανεισθώ άπό σάς ;... Ά ! ενθυ
μούμαι όταν καί σείς μού έδανεισθήκατε δύο 
δεκάρες μιά μέρα γιά νά κάνετε μιά σούπα...

Ζωή. Καί ύστερα πάλι σάς έδανείστηκα 
κΓ άλλες δεκάρες, τότε είχαμε μεγάλη στε
νοχώρια. Πίταν ή εποχή πού δέν έμτ^όρεσα 
ούτε τό θείό μου νά θάψω...

Γιάννης Πανόργιος. Ξέρετε άπό πότε 
σάς συνεπάθησα ;

Ζωή. Ναί, λέγετε.
Γιάννης Πανόργιος. Άφότου ενα βράδυ 

ό κ. Τρέσσας άποπήρε, σχεδόν εξύβρισε 
τό Χαρίλαο είς τό μπακαρά καί δέν τόν 
άφησε νά παίξη επειδή δέν είχε νά βάλη 
καί αύτός δεκάρα... Εκείνη τή στιγμή 
ήθελα νά έπέμβω... Έφανέρωσα όμως τήν 
άποδοκιμασία μου μέ τό νά μή ξανάρθω.

Ζωή. Σάς έσκεπτόμουνα πολύ τότε καί 
θυμόσαστε άπό τό ενα παράθυρο άρχίσαμε 
νά μιλούμε...

Γιάννης Πανόργιος. Άχ ! τί εύτυχία 
ήταν γιά μένα αύτό !...

Ζωή (τρυφερά). Πώς μέ κύτταζες μέ 
ενα βλέμμα άνήσυχο τότε...

Γιάννης Πανόργιος. Κι’ όταν ένα μ.ε- 
σημέρι, πού μιλούσαμε καί σέ κύτταξα έτσι 
όπως λές, άκουσα ξαφνικά στήν αύλή τό 
βήμα τού Χαρίλαου, θαρρώ πώς εκείνη τή 
στιγμή είχα έγκληματίσει. ’Αταβισμός ! 
Στήν ηθική ένα βλέμμα μάς προδίδει καμ- 
μια φορά και εινε ή φανερή κατηγορία ενός 
άνεκτέλεστου εγκλήματος...

ΠΓ_ r ΤΖ ' ' / ν , f ,

Ζωή. ’Έγραφα στήν άδελφή μου. Άπό 
τότε δέν τής ξανάγραψα πιά- Ή καϋμένη 
ή άδελφή μου, άχ ! τραγικό κΓ αύτή πρό
σωπο ! Μιά φορά έπήγε ν’ αύτοκτονήση 
στόν έρωτά της. Έγώ νομίζω πώς ή αυτο
κτονία εινε ή τελευταία ορμή στόν άνθρωπο 
πού αδικείται, γιά νά βρή τή θεία δικαιο
σύνη .. .

Γιάννης Πανόργιος. Ωραία λόγια, ναί 
ίσως εινε αύτό, αλλά δέν πρέπει. Πόσω 
όμως άγαπας όλους τούς δικούς σου !...

Ζωή. Έγώ δέν έμίσησά ποτέ κανένα 
είς τόν κόσμο καί άγαπώ ολον τόν κοσμο...

Γιάννης Πανόργιος. 'Όλο τόν κόσμο... 
Καί μένα τότε ;

Ζωή. Εσένα περισσότερο άπό όλους... 
Άλλά ζηλεύεις, δέν νοιώθεις άκόμη τόν 
έρωτα ..

Γιάννης Πανόργιος (τής αρπάζει τά χέ
ρια και τή φέρνει μέσα πρός τή σκηνή). 
*Ω ! εύτυχία, πέςτο αύτό άλλη μιά φορά... 
Μού έλειψε εμένα ή άγάπη... Σού τό είπα 
αύτό καί άλλοτε... Καί ή ζωή μου, ή ζωή 
μου δέν ήταν όποια έπρεπε νά εινε... Μού 
έλειψε ή άγάπη άπό μικρό παιδί... Η 
άγάπη εινε ή μόνη δύναμις στό αγαθό... 
Άλλά γιατί έγεινες περίλυπη ;...

Ζωή. Θυμήθηκα κάτι καί άπό τή ζωή 
τή δική μου, τή μάνα μου θυμήθηκα... 
Καί σ’ αύτήν έφέρθηκα μ’ άχαριστία, τί
ποτε δέν μπόρεσα νά τής κάνω... Πώς 
έφυγα άπό σιμά της, σχεδόν τήν έγκατέ- 
λειψα μέ άστοργία... (’Ακούονται άπό μα- 
κρυά βιολιά και σαντούρια γλεντιού επάνω 
στό γνωστό λαϊκό τραγούδι: «Χρυσούλα 
μου γλυκειά...'»)

Γιάννης Πανόργιος. Ά! τί εινε 
αύτό ;... (Τρέχουν πρός τό μπαλκόνι και 
κυττάζουν).

Ζωή. Σέ κάποιο μαγαζί διασκεδάζουν 
άκόμη. Νά έκεϊκάτω βλέπεις τά φώτα ;... 
Θά εινε ναυτικοί πού ξεχνούν τής λύπαις 
τής ζωής των σ’ αύτή τή μουσική βακ
χεία... Εινε όμως κάποτε τόσον εύμορφα

Γιάννης Πανόργιος. 
πατέρας μου δέν ήθελε ν 
μάθω γιά νά μή παραμι 
ματά μου όπως έλεγε... 
νηκε πώς θά γείνω ζωγράφ 
δέν ήμεθα ποτέ σύμφωναι 
σάν άλήτης...

Ζωή. Ζή ό πατέρας σ
Γιάννης Πανόργιος. '
Ζωή. Πώς ήθελα νά τ 

Φαντάσου που ποτέ δέν κ$ 
δεχθή ό πατέρας τού X

Γιάννης Πανόργιος. ] 
πατέρας ζή ;

Ζωή. Όχι, πέθανε ότι 
Αγαθός άνθρωπος, άλλά 
Ό,τς κέρδιζε άπό τά κτή 
τής μάννας μου, άμέσως 
παίρνε καί κάθε πρωί γι 
χέρια. ’Έτσι ή μητέρα μ 
μέ τή ζωή. Δέν ντρέπουμ 
νά μάς ζήση ή καϋμένη ι 
νοδοχεϊο, ερχόντουσαν οί 
έμαγείρευε. ’Εμένα έτσι 
Τώρα πάει ολη ή οίκογέ· 
καί ένας λόγος πού ό πα 
λαού δεν θέλει νά μάς 
ή ταπεινή καταγωγή μο

Γιάννης Πανόργιος 
ραφορά). Τότε πρέπει ν’ < 
πει νά βρής ελεύθερο τόν ι 
νά ζήσης μαζή μου. σ’ ' 
έταγκαλίζεται, εκείνη άπ<

Ζωή. Πρέπει νά πήγα 
χνει μία...

Γιάννης Πανόργιος 
και πάλιν χωρίς έκείνη 
έχεις αύτού ; (Δείχνει στ

Ζωή. Γιασεμιά καί τ 
σου...

Γιάννης Πανόργιος 
λήση, ένω έκείνη τού π 
λούδια). Ζωή, Ζωή, μεΐ 
άγαπώ, μείνε, σέ ίκετεύ
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Η φαντασία σου έχει ταραχή... (την σύρει 
προς τό μπαλκόνι). Κύτταξε εκεί κάτω 
εφυγε ό κόσμος, δ'λα εινε έρημα, μέσα θά 
κοιμούνται... δέν είναι κάνένας έδώ, σύ κι’ 
εγώ μόνο... (τη φάει).

Η φωνή τοϋ Χαριλάου (άπό μέσα). 
Ζωή, Ζωή, έλα σε παρακαλώ, έξύπνησαν 
τα παιδιά... (έντρομοι άποσύρονται οί δύο 
έραστάί και κυττάζονται στα μάτια).

Ζωή (προχωρεί προς τήν πόρτα άρι- 
στερα). Καλή νύχτα, καλή νύχτα...

Γιάννης Πανόργιος. Καλή νύχτα!... 
(Συντετριμμένος, εξαντλημένος πέφτει 
έπανω σε μια καρέκλα και στηρίζοντας τό 
κεφάλι του μέ τά χέρια άφίνει μιά Όλιβε- 
ρώτατη κραυγή). Ώϊμένα !... ’Ωϊμένα !...

(Άκολονθεΐ)

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ Α' ΠΡΑΞΕΩΣ
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ΤΙΝΤΟΡΕΤΤ©

Ε
ΓΡΙΣΚΟΜΕΘΑ είς τήν εποχήν τών μεγά
λων γεγονότων κατά τήν οποίαν τό’άν- 
θρώπινον πνεύμα άφού έλευθερώθη άπό 

τά δεσμά τοΰ μεσαιωνικού καλογηρισμού 
ήρχισε νά δημιουργή τό ώραϊον έπί άλλων 
βάσεων. 'Ηδη διά τού Μιχαήλ ’Αγγέλου 
καί τού Τισσιανού διεγράφησαν τά τολ
μηρά σχήματα καί ή άρμονιά τών χρω
μάτων. Ούδείς πλέον σκέπτεται νά έκχρι- 
στιανίση τήν τέχνην, ή οποία έλευθέρα 
τώρα άπό κάθε χριστιανικήν έπίδρασιν 
ζητεί νέας αρμονίας. Τήν εποχήν ακριβώς 
ταύτην κατά τό 1512 έγεννήθη είς τήν 
Βενετίαν ό Ιάκωβος Ρομπούστη άπό τόν 
Ενετόν βαφέα Βαπτιστήν.

Ολίγα γνωρίζομεν περί τού βίου τής 
νεότητάς του, λέγεται δμως δ'τι πολύ ενω
ρίς ήρχισε νά κάμνη χρήσιν τών χρωμάτων 
τοΰ βαφείου τού πατρός του, πράγμα τό 
οποίον ήνάγκασε τόν πατέρα του νά τόν

έμπιστευθή είς τό περιώνυμο 
στήριον τού Τισσιανού. Οι συρ 
βλέποντες τήν μοναδικήν ίχ 
τούς χρωματισμούς τοΰ νέο 
τόν έπωνόμασαν «11 Tintori 
βαφέα. Άλλά τίς δύναται ϊ 
όπως λέγουν, δ'τι καί αύτός 
έφθόνησε τό τάλαντον τού ve 
ρέττου καί έζεδίωξε*  τούτον ι 
στήριόν του; Τό βέβαιον εΐ’ 
Τιντορέττο όπως δ'λα τά πρω 
ματα ούδένα έπεζήτει νά μιμ 
τον καλλίτερον, διότι ή έπιθι 
νά εινε πρωτότυπος δπως σχ 
κόν του προσωπικόν ρυθμόν 
τόν βλέπομεν μετά τήν άπι 
άπό τό έργαστήριον τού Τισσ1 
δίδεται είς πυρετώδη εργασία 
ζει είς έ'να δωμάτιον όσα ήδ' 
πρότυπα άρχαίων άναγλύφι 
των. καθώο καί πολλά τού Μ
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φήν είς τό δωμάτιόν του, δ'τι πρέπει νά. με
λετά ό ζωγράφος «Τό σχέδιον τοΰ Μιχαήλ 
Αγγέλου καί τόν χρωματισμόν τοΰ Τισ- 

σιανοΰ» διότι έφρόνει, ότι οί δύο αύτοί 
μ,εγάλοι καλλιτέχναι έφθασαν είς την κορυ
φήν της τέχνης.

Μετά πείσματος ήκολούθησε τόν τρό
πον αυτόν τοΰ σχεδίου καί τών φωτοσκιά
σεων εως ό'του έπί τέλους κατόρθωσε νά 
μορφώση ίδιον τρόπον ζωγραφικής μέ 
ωραίας καί νέας κινήσεις, έγνώρισε κατά 
βάθος την καλλιτεχνικήν ανατομίαν, καί 
έφθασε νά συνθέτη τά έργα του μέ την 
πρωτοτυπίαν εκείνην, την οποίαν βλέπου.εν 
εις τά ολίγα εκλεκτά πνεύματα. Τοιουτο
τρόπως ό Τιντορέττο έδημιούργησεν έργα 
ανώτερα κάθε κριτικής καθόσον άπευθύνον- 
ται^άμέσως είς την καρδίαν καί τήν διά
νοιαν.

Ο Τιντορέττο ύπήρξεν αληθώς άκατα- 
πονητος καλλιτέχνης, δύναται νά λεχθή 
περί αυτοΰ, ότι ούδέποτε άνεπαύετο. Εινε 
καί τούτο δείγμα τής φιλοπονίας τών με
γάλων άνδρών, οί όποιοι τήν δόξαν των 
αγοράζουν πολύ ακριβά άπό τήν ανθρω
πότητα. "Οτε άνεφάνη ό Τιντορέττο εις 
Βενετίαν, ήκμαζον έν αύτή καλλιτέχναι ώς 
ο Πάλμα, ό Ιίαρντενόνε, ό Τισσιανός καί 
άλλοι, οί οποίοι άπέσπων τόν θαυμασμόν 
τής Βενετίας. ’Αλλά διά τόν Τιντορέττο 
δέν ήτο δύσκολον νά εύρη τόν τρόπον δ'πως 
έπιβάλλη τήν τέχνην του είς τούς συγ
χρόνους του. Μή εύρίσκων εργασίαν κατά 
παραγγελίαν προσφέρει τήν τέχνην του 
δωρεάν άρκούμενος εις τήν καταβολήν 
μ-όνον τών εξόδων. Ούτω ζωγραφίζει περί
φημους τοιχογραφίας έπί τίνος οικίας παρά 
την γέφυραν τών Αγγέλων καί κατόπιν

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

«έπιθυμών, ώς έλεγε, νά προσφέρη τφ Θεώ 
δωρεάν τούς κόπους του» αναλαμβάνει νά 
ζωγραφίση τά εικονοστάσια τής ’Εκκλη
σίας τής Παναγίας τοΰ Κήπου. Ούτω 
έζωγράφισε τήν «Λατρείαν τον χρνσον 
μόσχον» και τήν «Τελενταίαν κρίσιν». Ό 
Ριδόλφη ό σύγχρονος αύτοΰ βιογράφος 
λέγει «δ'τι άπό τ’ άνθη τοΰ ’Απριλίου 
’μποροΰμε νά κρίνωμεν γιά τους καρπούς 

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

τοΰ Φθινοπώρου». Τοιουτοτρόπως καί από 
τά πρώτα έργα τοΰ Τιντορέττου δυνάμ.εθα 
νά διακρίνωμεν τήν γονιμότητα καί ώραίό- 
τητα τής μεγάλης του τέχνης.

Ό Τιντορέττο δ'μως ήλθεν εις έποχήν 
δ'που ήδη ή τέχνη είχε διαγράψει τούς 
μεγαλειτέρους της κύκλους. Άφ’ ένός ή 
Φλωρεντινή τέχνη μέ τό άκριβές καί αύ- 
στηρόν διάγραμμα τής σχολής της, καί 
άφ’ ετέρου ή Ρώμη, προεξάρχοντος τοΰ 
Ραφαήλ, έδωκαν τά ύψηλότερα δείγματα 
τής άνθρωπίνης διανοίας διά τής τέχνης 
τών μεγάλων άριστουργημάτων. Άλλ ο
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Τιντορέττο ένώ έπάλαιε πρός τήν έγκα- 
τάλειψιν τών συγχρόνων του, είχε νά πα
λαίση συγχρόνως καί πρός τήν έσωτερικήν 
δημιουργικήν του δύναμιν δ'πως ώθηση 
τήν τέχνην του πέραν τών γνωστών λαμ.- 
πρών άποτελεσμ-άτων τής προγενεστέρας 
τέχνης. Διάνοια δμως ώς ή τοΰ Τιντο- 
ρέττο δέν άπογοητεύεται. Εργάζεται δαι- 
μ.ονιωδώς μόνον διά τήν τέχνην άδιαφο- 

ρών περί τής άμοιβής. Ό Γεώργιος Βασ- 
σάρη είς τούς περίφημους βίους τών ζω
γράφων γράφει περί αύτοΰ οτι «θέλγει 
παίζων έπί διαφόρων οργάνων ποικίλην 
υ.ουσικήν. “Εχει τό πλέον ιδιότροπο χέρι, 
τό σκληοότερο μυαλό, τό πιό επίμονο ποΰ 
άνήκέ ποτέ σέ ζωγράφο. Δείγμα δέ εινε 
τά έργα του τά τόσον πεισματώδους συν- 
θέσεως καί τόσον διαφορετικά κατά τήν 
συνήθειάν του».

. Μέ τοιαύτας άρετάς προικισμένος ό Τιν- 
τορέττο είχε κατορθώσει διά τής μεγάλης 
αύτοΰ σπουδής καί έργατικότητος ν’ άπο-
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κτήση τοσαύτην εύχέρειαν είς την τέχνην 
ώστε διηγούνται <5τι, δτε κατά τό 1560 
ή σχολή τοϋ άγιου Χαραλάμπους έκή- 
ρυξε διαγωνισμόν δι’ εικόνα τινά, είς τόν 
όποιον έλαβον μέρος πλεΐστοι καλλιτέχναι 
ώς ό Σκιαβόνε, ό Σαλβιάτη, ό Βερονέζε 
κλπ. καί έπαρουσίασαν τά σχέδιά των, 
μετ’ έκπλήξεως παρετήρησαν, ότι ό Τιντο- 
ρέττο είχε παρουσιάσει ολόκληρον τό έργον 
τελειωμένον και χρωματισμένον. Αί δια- 
μαρτυρίαι και αντεγκλήσεις τών ενδιαφε
ρομένων τόν ήνάγκασαν νά χαρίση τό 
έργον του καί ούτω έτελείωσαν τά παρά
πονά των. "Εκτοτε ό Τιντορέττο έλαβε τά 
πλέον παράδοξα επίθετα. Οί εχθροί του τόν 
ώνόμαζαν«ίιΐΓΪΟ8Ο»,άλλοι δέ πάλιν <ful- 
mine di penello» «Κεραυνόν τού χρω- 
στήρος», ό δέ Βασσάρη λέγει οτι « Ό άν
θρωπος αύτός εινε παράδοξος και ιδιότρο
πος, άλλά ταχύς, ριψοκίνδυνος καί ό τολ
μηρότερος τής γραφικής νοΰς».

"Ηδη άπό ενός αίώνος έξελίσσετο ή 
τέχνη. Τό περίγραμμα καί αί διαβαθμίσεις 
τών τόνων έπλουτίσθησαν, αί δυσκολίαι 
τών φωτοσκιάσεων, οι τόνοι τής άτμο- 
σφαίρας, ή προοπτική καί ή μίξες τών 
χρωμάτων έλαβον κατεύθυνσιν σταθεράν 
καί επιστημονικήν. ΌΤιντορέττο έγνώριζε, 
οτι ή γραφική έπρεπε νάπευθύνεται πλέον 
είς τήν γενικήν έντύπωσιν τοΰ θεατού. Αί 
ψιλογραφίαι τής Φλωρεντινής σχολής δέν 
έκίνουν τό ενδιαφέρον πλέον καθόσον έπρεπε 
νά τάς βλέπη τις άπό πολύ πλησίον. Διά 
τούτο ό Τιντορέττο ήναγκάσθη μέ τήν 
προφητικήν εκείνην δύναμιν τής μεγαλο- 
φυίας του νά διαγράψη εύρυτέρας χρωμα
τικής έπιφανείας καί τό έργον του έκτοτε 
επιδρά έπί τού 'Ισπανού Βελασκέζ, ό 
όποιος πάλιν έπέδρασεν έπί τού Γκόγια 
μέχρις οτου διά τού Έδουάρδου Μανέ καί 
τών νεωτέρων γάλλων impressionistes 
δημιουργεϊται ή θαυμασία νεωτέρα σχολή 
στηριζομένη είς αύτήν τήν έξέλιξιν καί 
πρόοδον τής Τέχνης.

'Υπό τήν έποψιν ταύτην τό έργον-τού 
Τιντορέττο εινε θαυμαστόν, καί άν πολλοί 
κριτικοί τής τέχνης δέν ήδυνήθησαν μέχρι 
σήμερον νά φθάσουν τό ύψος τής διανοίας 

τού μεγάλου τούτου καλλιτέχνου, τού όποιου 
ή θεωρία έπί τής σχέσεως τών χρωμάτων 
ήτο μέχρι σήμερον άκατάληπτος, ή νεω
τέρα σχολή οφείλει ν’ άποδώση δίκαιον 
είς τόν μεγάλον αύτόν πρόδρομον τών νεω
τέρων ιδανικών.

Ό Τιντορέττο παρ’δλην τήν άνήσυχον 
έν τούτοις καί τολμηράν φαντασίαν του 
πάντοτε έπεδίωκε νά σχεδιάζη τά έργα του 
μετά τής μεγαλοφυούς εκείνης τελειότητος 
πού τά διακρίνει, άλλ’ ήσθάνετο τήν άνάγ
κην, οτι ή τέχνη του δέν ήτο άρκετή νά 
έκφράση εκείνο, τό όποιον έζήτει ή ψυχή 
του καί διά τούτο έλεγε «δσω περισσότερο 
ζωγραφίζει κανείς τόσω πιό πολύ προ
χωρεί στήν έπιστήμη τής τέχνης καί τόσω 
περισσότερον αί δυσκολίαι αύξάνουν». "Αλ
λοτε πάλιν δταν ήρωτήθη πώς μπορεί νά 
γείνη κανείς μεγάλος καλλιτέχνης άπήντησε: 
«Σχεδιάζων, σχεδιάζων καί αιωνίως σχε- 
δίαζων».

Τοιουτοτρόπως ό Τιντορέττο έργαζόμε— 
νος άενάως έβάδιζε προς τήν τέχνην του 
δημιουργών άπειρίαν έργων όπως έλαφρώση 
τήν γόνιμον καί φλεγομένην φαντασίαν του. 
Ζωγραφίζει είς πλείστας έκκλησίας, είς τήν 
σχολήν τής 'Αγίας Τριάδος τόν περίφημον 
«Θάνατον τού "Αβελ», τόν «Άδάμ καί 
τήν Εύαν» διά τό όποιον ό Ράσκιν λέγει 
δτι «ώς προς τήν άπόλυτον έννοιαν τής 
ζωγραφικής, εινε τό πρώτον έργον τού 
κόσμου». Εινε άδύνατον ν’άναμετρήση τις 
τήν κολοσιαίαν έργασίαν τού μεγάλου τού
του καλλιτέχνου. Τοιχογραφία!, εικονοστά
σια, πορτραίτα, πίνακες είς τά Παλάτια 
τής Βενετίας, είς τήν ’Ακαδημίαν, είς 
ίδιωτικάς συλλογάς εύρίσκονται πλέον τών 
τριακοσίων αύθεντικών πινάκων. Πολλάέργα 
κατεστράφησαν, άλλ’ εύτυχώς καί πλεϊστα 
άλλα σώζονται μ.έ τήν προτέραν των λαμ
πρότητα. Είς τήν αίθουσαν τού συμβουλίου 
τών Δόγηδων σώζεται ό περίφημος αύτού 
«Παράδεισος». Ήτο ήδη 65ήί ό'τε άνέλαβε 
νά ζωγραφίση τό κολοσιαίον αύτό έργον 
74 ποδών μήκους. 'Ο Ράσκιν γράφει περί 
τού έργου ότι:«Μού έφάνη άδύνατον ν’άπα- 
ριθμήσω τά πρόσωπα είς τό έργον τούτο. 
Αί συνθέσεις των εινε τόσον συγκεντρωμέ- 

ναι όπου είς τό ύψηλόν μέρος είνε όύσκο- 
λον νά διαχωρίση τις τά μέν‘άπό τά δέ. 
Έμέτρησαΐ 50 πρόσωπα ένδιαφέροντα είςτό 
ήμισυ τού έργου.... τό δλον δεν εινε δυνα-

τόν νά εινε όλιγώτερον τών πεντακοσίων».
Είς τό μέσον ή Παναγία δέεται πρός 

τόν υιόν της Ίησοΰν ύπέρ τής Δημοκρα
τίας. "Αγγελοι καί άρχάγγελοι καί Σερα
φείμ καί πλήθη ενάρετων ψυχών περί τόν 
Σωτήρα καί ειτα άπόστολοι καί εύαγγε-

λισταί, και παρθένοι καί μάρτυρες, καί 
όμολογηταί καί άγιοι και άγιαι τού πα
λαιού καί νέου νόμου, πάντες όμού άνά 
συμπλέγματα είς σχήματα καί ένδύματα

άπιστεύτου ποικιλίας, καί μεταξύ αύτών 
άναμιγνύονται πλήθη ώραίων παίδων καί 
Χερουβείμ κατάλευκα ώς αύγαζόμενα άπό 
θειον φώς συμβολίζοντα τήν χαράν καί 
τήν ενότητα τού οίκου τού Θεού. Τό εργον 
τούτο τοΰ Τιντορέττου διά τό όποιον μέ 
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τόσον ζήλον είργάσθη τόν άνύψωσεν είς 
την συνείδησήν τών συμπολιτών του, είνε 
έ'να άπό τά αριστουργήματα τής γραφικής 
πρό τών οποίων ή άνθρωπότης εκπλήσσε
ται και θαυμάζει. "Ολη ή Βενετία συνε- 
κινήθη άπό τό έργον τούτο,ό δέ λαός «κραύ
γαζε ότι :«'Η Ουρανία μακαριότης άπεκα- 
λύφθη είς τούς οφθαλμούς τών θνητών». 
’Εχθροί καί φίλοι τόν ήσπάζοντο καθ’ οδόν, 
οί δέ Γερουσιασταί ένθουσιασθέντες. άπό 
τήν επιτυχίαν τού έργου άπεφάσισαν νά 
τού δώσουν πρός άμοιβήν του όσαδήποτε 
χρήματα ήθελε ζητήσει. Ό Τιντορέττο 
συγκεκινημένος άπό τήν άναγνώρισιν πλέον 
τής μεγάλης του αξίας άπήντησεν, δ'τι: 
«θεωρεί εαυτόν ίκανώς πληρωμένον, έάν 
τό έργον του ήδύνατο νά τοΰ χρησιμεύση 
δπως έχη τήν εύνοιάν των». Ή άπάντη- 
σις αύτη τού καλλιτέχνου ήνάγκασε τούς 
άρχοντας δπως δ πλασιάσουν τό ποσόν, 
τό όποιον δμως ό Τιντορέττο έπέστρεψε 
κατά τό ήμισυ είς τούς Γερουσιαστάς άρκε- 
σθείς κατά τήν συνήθειάν του είς τό ολίγον.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τοΰ θαυαα- 
σίου αύτού έργου, ό Τιντορέττο δέν είχε

ΤΟ ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
*0 σοσιαλισμός έν Βουλγαρία.

ΕΠΙ τή ευκαιρία τού διεθνούς έν Κοπε- 
νάγη σοσιαλιστικού συνεδρίου έξεδω- 
καν τά έν Βερολίνω «Σοσιαλιστικά 

μηνιαία τεύχη» διπλούν πανηγυρικόν τεύ
χος,είς τό όποιον, πλήν άλλων, περιέχον- 
ται συμβολαί περί τής σοσιαλιστικής κινή- 
σεως δλων τών πολιτισμένων κρατών, πλήν 
τής 'Ελλάδος.

’Εκ τού άρθρου τού βουλγάρου J. Sa- 
kaSOW : «Τά προσεχή προβλήματα τής 
βουλγαρικής σοσιαλδημοκρατίας» άποσπώ- 
μεν τά έπόμενα:

«... Ή οργάνωσις, διαπαιδαγώγησις 
καί ό άγών τής βουλγαρικής έργατικής τά- 
ξεως δυσχεραίνονται άπό δύο τινά, άπό τήν 

πλέον τόν ζήλον καί τήν μανίαν τής νεό
τητάς του. ΤΗτο ήδη 72 ετών καί πάντοτε 
έζηκολούθει νά εργάζεται. ‘Η Βενετία μόνη 
δύναται νά καυχάται διά τήν δόξαν τού 
μεγάλου τούτου καλλιτέχνου.Άλλοι καλλι- 
τέχναι ώς ό Μιχαήλ Άγγελος, ό Ραφαήλ 
κλπ. άφησαν έργα των είς διαφόρους πό
λεις, άλλά τού Τιντορέττο μόνον ή Βενε
τία κατέχει τόν πολυτιμότερον θησαυρόν.

Τό 1574 ζωγραφίζει είς τήν περίφημον 
άγοράν τών Γερμανών, ένώ ή ’Ακαδημία 
τής Φλωρεντίας εκλέγει αύτόν ώς μέλος, 
τιμήν τήν όποιαν μόνον είς τόν Τισσιανόν 
καί τόν Βερονέζε άπένειμαν άπό τούς ζω
γράφους τής Βενετίας.

Τό 1590 χάνει τήν άγαπημένην του 
θυγατέρα Μαριέτταν καί έκτοτε ή μεγάλη 
του θλϊψις τόν έφερε είς τόν τάφον. Τήν 
τελευταίαν ήμέραν τού Μαίου τού 1594 
έπαυσεν ή ενέργεια καί ή δύναμις τής 
μεγάλης του ψυχής.

Τό σώμα του ένταφιάσθη είς τήν εκκλη
σίαν τής ΙΙαναγίας del Ofto, τήν οποίαν 
μέ τόσα ώραϊα έργα είχε στολίσει.

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Γλύπτης

κοινωνικήν συντηρητικότητα τής χώρας, 
δπου δέν ύπάρχει οξεία διάκρισις τάξεων, 
καί άπό τήν διχόνοιαν, πού έπικρατεί είς 
τήν έργατικήν κίνησιν. Είς χώραν δπου τά 
κόμματα μέ τούς οπαδούς των τόσον τα
χέως διαδέχονται άλληλα είς τήν κυβέρ- 
νησιν. είς κοινωνίαν, δπου ό άπογυμνωμέ- 
νος άπό μέσα παραγωγής έργάτης άρκεί- 
ται είς τό νά έχη θέσιν είς τήν άκολουθίαν 
τών αστυκών κομμάτων, είναι φυσικά 
δυσκολώτερος άπό παντού άλλού ό σοσια
λιστικός προσηλυτισμός τής τήδε κακείσε 
διεσκορπισμένης έργατικής μάζας... Περισ- 
σοτέρας δμως δυσχερείας παρέχει ό έμφύ— 
λιος πόλεμος πού προκαλεί κάθε έργά
της, κάθε συνδικάτον, κάθε σοσιαλιστική 
ένέργεια. Ύπερβολαί, δολία διαστροφή 

πραγμάτων και γνωμών, συκοφαντία των 
άντιπάλων καί τά τοιαύτα δέν λογίζονται 
έλαττώματα, άλλ’ απαραίτητα μέσα πρός 
καταπολέμησιν τοΰ «έχθρού», δηλ. τοΰ 
χθεσινού, ή αύριανού συντρόφου. Μέ τοιαύ
την κατάστασιν ούτε ή θεωρητική διδα
σκαλία, ούτε τό κοινωνικόν κύρος τών έρ- 
γατών ήμπορεί νά προαχθή. Άλλά θά 
ύποφέρωμεν άκόμη ολίγον, έως δτου ή 
πλειονότης τών έργατών κατίδη τό έξευ— 
τελιστικόν τής τοιαύτης κινήσεως καί θέση 
τέρμα είς τήν διαίρεσιν.

»Μόλα ταύτα συνδικατικώς καί πολιτι- 
κώς εινε τόσον ισχυρά ή σοσιαλιστική κί- 
νησις, ώστε είς δλους τούς κλάδους τής 
παραγωγής δ'που εινε ριζωμένος ό καπιτα
λισμός, τόν άκολουθεΐ κατά πόδα ή συν- 
δικατική προπαγάνδα.Είς δλας τάς έκφάν- 
σεις τής παραγωγής έχομεν συνδικάτα, τά 
όποια τελευταϊον ένούνται είς μεγάλους 
Συνδέσμους. Αί μεγάλαι οργανώσεις τών 
σιδηροδρομικών, ταχυδρομικών καί τηλε
γραφικών ύπαλλήλων, τών δημοδιδασκά
λων διατελοΰν ύπό σοσιαλιστικήν έπιρ- 
οοήν, διότι τά διευθύνοντα μέλη εινε σο
σιαλιστικά. 15000 περίπου συνδικατικώς 
ώργανωμένοι έργάται καί ύπάλληλοι άγω- 
νίζονται ήδη διά τήν μεταρρύθμισιν τών 
παλαιών θεσμών. Άδιακόπως τελειοποιεί
ται ή έποικοδομητική έργασία τού σοσια
λιστικού πνεύματος καί βήμα πρός βήμα 
έπέρχεται ή μεταβολή τής πρώην άνατο- 
λικής ήγεμονίας είς σύγχρονον εύρωπαϊκόν 
κράτος.

«.. Ή έξέλιξις τής πολιτικής διαπά
λης έχει ώς εξής : Εύθύς μέ τήν άλλαγήν 
Κυβερνήσεως προβάλλουν νομοθετικά! άνα- 
καινίσεις κοινωνικής προνοίας, οικονομικής 
βελτιώσεως, δημοκρατικών θεσμών κτλ. καί 
έπειδή καμμία κυβέρνησις δέν ήμπορεί νά 
φέρη είς πέρας τοιαύτας ριζικάς μεταρρυθ
μίσεις, άρχίζει ή άντιπολίτευσις τόν πόλε
μον. Ή Βουλή, πού έπρεπε νά εινε προ- 
στάτις τών λαϊκών συμφερόντων, άποβαί- 
νει άπλή θεραπαινίς τής Κυβερνήσεως 
ψηφίζουσα τά κυβερνητικά νομοσχέδια. 
Έάν ό Βασιλεύς έπιμένη νά κράτηση 
τήν Κυβέρνησιν διά νά έκπληρώση τά 

μοναρχικά του σχεόια, αρχίζει ο άγων με 
σκοπόν νά πέση ή Κυβέρνησις. “Ολαι αί 
άτασθαλίαι καί τά παραπτώματα άποκα- 
λύπτονται, νέαι αξιώσεις προβάλλουν είς 
τό μέσον πρός άλλαγήν πεπαλαιωμένων, 
έπιβλαβών νόμων. Έτσι τελειώνει ή έκ- 
στρατεία ώς έπί τό πλείστον μέ πτώσιν 
τής Κυβερνήσεως καί διατύπωσιν νέου 
προγράμματος, τού όποιου ή άναπλήρωσις 
έπιβάλλεται είς τό νέον ύπουργεϊον. Είς 
όλην αύτήν τήν κίνησιν ή σοσιαλδημοκρα
τία παίζει τόν πρώτον ρόλον. Έξαίρεσιν 
άποτελούν οί «στενόκαρδοι σοσιαλισται» 
μία εύάριθμος σοσιαλιστική αΐρεσις, ή όποια 
μακράν ίσταμένη κατεδίκασεν έαυτήν είς 
άσημότητα καί άδράνειαν».

Ό Σοσιαλισμός έν Τουρκία
Είς τό συνέδριον τής Κοπενάγης παρέ- 

στη άντιπρόσωπος τής έν Τουρκία σοσιαλι
στικής κινήσεως, καθώς γράφει όβΝουμάς», 
ό ήμέτερος συνεργάτης κ. Κ. Χατζόπουλος, 
ό συγγραφεύς τού διηγήματος «Αγάπη 
στό χωριό».

Είς τό αύτό περιοδικόν γράφει «Περί 
τής τουρκικής συνδικατικής κινήσεως» κά
ποιος Abraam Benaroua, άναβιβάζων 
τόν άριθμόν τών ώργανωμένων έργατών είς 
125-150,000.’Αριθμός φοβερά έξωγκο- 
μένος, μολονό-ίι ομολογεί ότι τά σωματεία 
βασίζονται καί έπί έθνικών άντιθέσεων. Τά 
σπουδαιότερα συνδικάτα εύρίσκονται είς 
Κωνσταντινούπολή. Προύσσαν, Θεσσαλο
νίκην, Σμύρνην, Ζουγουλδάκ, Δράμαν, 
Καβάλαν. Ξάνθην, Γουμουλδίνα, καί 
Γ ευγελή.

Τό δκτάωρον της έργασίας έν Αυστραλία
Τό σοσιαλιστικόν ύπουργεϊον, άποτελού- 

μενον ώς έπί τό πλείστον έξ έργατών ύπέ- 
βαλε τελευταϊον νομοσχέδιον, καθ’ δ καθιε- 
ρούται είς δλους τούς κλάδους όκτάωρος 
έργασία καί ορίζεται ώς κατώτατον δριον 
άμοιβής ένα μάρκον καθ’ώραν.Μετά τοιαύ
την λύσιν τοΰ έργατικοΰ προβλήματος φυ
σικόν είνε δτι είσάγονται συγχρόνως καί 
άγριαι ποιναί κατά πάσης άπεργίας.

ae τ.
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Η Α Ρΐπ Α

ΤΟ ποιητικόν καί εύγενές τούτο μου
σικόν δργανον ήτο γνωστόν καί είς 
τά άρχαιότατα έθνη. Οί αρχαίοι 

Αιγύπτιοι μετεχειρίζοντο τό δργανον τούτο 
είς τάς θρησκευτικάς αύτών έορτάς, διότι οί 
τόνοι αύτού ένείχόν τι τό μυστηριώδες, 
μεγαλοπρεπές καί έπιβάλλον, προσόντα 
άτινα συνέτεινον πολύ καί ήρμ.οζον είς τήν 
λατρείαν τών μυστηριωδών καί σκαιών 
τής αρχαίας Αίγύπτου θεοτήτων. Οί αρ
χαίοι Εβραίοι έγνώριζον επίσης τό δργα
νον τούτο, παραλαβόντες αύτό παρά τών 
Αιγυπτίων, μετεχειρίζοντο δέ καί ούτοι 
αύτό είς τάς θρησκευτικάς έορτάς πρός 
αίνον τού Σαβαώθ καί πρός έκτέλεσιν περι
παθών προσευχών, αποτεινόμενων πρός τόν 
μέγαν θεόν τού Ίσδραήλ, ώνομάζετο δέ 
παρά τούτων Σαβεκά ή Ψαλτήριον. Καί 
τοσαύτην σημασίαν έδιδον είς τούς περι
παθείς καί μυστηριώδεις τόνους τού οργά
νου τούτου, ώστε έπίστευον, οτι χεϊρες 
αοράτων αγγέλων έθιγαν τάς χορδάς, δταν 
ή αύρα διερχομένη διά τού κύτους τού 
οργάνου παρήγεν αρμονικόν καί μυστη
ριώδη σιγηλόν τινα ήχον!

Είς τοιαύτην έκστασιν ποσάκις δέν εύρί- 
σκετο ό εκλεκτός ούτος λαός τού Κυρίου, 
όπόταν έξελθών κατά τήν αγίαν Γραφήν 
τής Αίγύπτου καί πορευόμενος είς τήν γήν 
τής επαγγελίας, έξηπλούτο πολλάκις κεκ- 
μηκώς είς τήν έρημον καί έκρέμα άνωθεν 
τής κεφαλής αύτού έπί τών κλάδων σκιε
ρού δένδρου τό ποιητικόν τούτο δργανον 
του ! Ό ψίθυρος τού φυλλώματος καί οί 
μελαγχολικοί ήχοι τού οργάνου, σειομένου 
ύπό τού ανέμου, παρήγον είς τόν εύσεβή 
Εβραίον γλυκείαν όνειροπόλησιν. Ποσάκις 
κατόπιν ό προφητάναξ Δαυίδ δέν κατηύ- 
ναζε διά τού οργάνου τούτου καί τού άσμα
τός του τά κοχλάζοντα πάθη τού άτασθά- 
λου βασιλέως Σαούλ! Καί ποσάκις ύστε
ρον ό αύτός προφητάναξ, μετανοών διά 
τήν βασιλικήν αύτού ύπερηφάνειαν, δέν 
έταπεινούτο προ τού Σαβαώθ, θίγων έν 

ποιητική έκστάσει διά τών δακτύλων του 
τάς χορδάς τού οργάνου τούτου καί τονί- 
ζων πρός τόν "Γψιστον τόν στόνον τής 
μετανοούσης ψυχής του! «"Οτι τήν ανο
μίαν μου έγώ γινώσκω καί ή αμαρτία μου 
ένώπιόν υ.ου έστί διά παντός ! Κύριε, σώ- 
σον με!» Ούτως έψαλλεν ό Ιίροφητάναξ.

*

Έ άρπα ήτο γνωστή καί είς τούς 
αρχαίους "Ελληνας, οίτινες τήν παρέλαβον 
παρά τών Αιγυπτίων καί Εβραίων, όνο- 
υ.άσαντες αύτήν σαμβύκην, ίσως άπό τού 
εβραϊκού ονόματος Σαβεκά. Ύπήρχον καί 
παρά τοίς άρχαίοις "Ελλησιν, ώς καί παρά 
τοίς Αίγυπτίοις καί Έβραίοις, δύο είδη 
τού οργάνου τούτου, ή μεγάλη καί ή μικρά 
σαμβύκη, άς έπίσης μετεχειρίζοντο καί 
ούτοι είς τάς θρησκευτικάς έορτάς. Τό 
σχήμα τού οργάνου τούτου ήτο πάντοτε 
δρεπανοειδές ή τριγωνικόν. Καί ή μέν 
μικρά σαμβύκη συνίστατο έκ δύο πλευ
ρών, ήνωμενων κατά τό εν άκρον καί άπο- 
τελουσών τρόπον τινά είδος αρχαίου δρε— 
πάνου ή οξείας γωνίας, έσωτερικώς δέ 
κούφων καί κοίλων διά τήν άπήχησιν τών 
χορδών καί τήν έντασιν τής φωνής, έπί 
τών πλευρών δέ τούτων έφηρμόζοντο καθέ- 
τως δέκα έως δώδεκα χορδαί. Ή μεγάλη 
σαμβύκη, μή φεύγουσα καί αύτη τού δρε
πανοειδούς σχήματος, προσωμοίαζε κατά 
πολύ τή σημερινή άρπα, άπέληγε δέ κατά 
τήν βάσιν αύτής, ένθα σήμερον τίθεται 
ό μηχανισμός τού ποδώματος (pedale), 
παρά μέν τοίς άρχαίοις "Ελλησιν είς κεφα
λήν Μούσης, παρά δέ τοίς Αίγυπτίοις καί 
Έβραίοις είς κεφαλήν βασιλίδας, φερούσης 
τό’ν αιγυπτιακόν ή εβραϊκόν κεκρύφαλον. 
'Η μεγάλη σαμβύκη ήδύνατο νά έχη καί 
πλείόνας τών δώδεκα χορδών.

Τό δργανον τούτο, ή μικρά καί μεγάλη 
σαμβύκη, έπαίζετο παρά τοίς άρχαίοις 
"Ελλησιν, ώς καί παρά τοίς Αίγυπτίοις 
καί Έβραίοις, ώς έπί τό πλείστον ύπό 

γυναικών, αίτινες Σαμβυκίοτριαι εκαλούντο 
ύπό τών Ελλήνων, προετιμάτο δέ ύπό 
τών γυναικών τής άρχαιότητος τό δργα
νον τούτο, ώς παρ’ ήμϊν ήδη προτιμαται 
ύπό τών γυναικών τό κλειδοκύμβαλον. 
Φαίνεται όμως, δτι ή προτίμησις αύτη 
είχε καί λόγον τινά δικαιολογητικόν. Άφ’ 
ένός, ώς προείπομεν, τού οργάνου τούτου 
έγίνετο χρήσις είς τάς θρησκευτικάς έορ
τάς, είς άς κατά τό πλείστον, όσον άφορα 
τήν πρός τάς θεότητας ύμνωδίαν έλάμβα- 
νον μέρος γυναίκες, άφ’ έτέρου δέ οί μυστη
ριώδεις καί ποιητικοί τόνοι τού οργάνου 
τούτου άπαιτούντες καρδίαν εύαίσθητον 
καί λεπτήν, καρδίαν τείνουσαν πρός τόν 
ρεμβασμόν καί τήν έκστασιν, εύρισκον άπή- 
χησιν είς τήν ψυχήν τής άρχαίας γυναι- 
κός, ήτις πόρρω άπέχουσα τού έκφυλισμού 
τών σημερινών γυναικών, έγνώριζε νά τιμά 
τάς θεότητας καί τήν θρησκείαν, νά λα- 
τρεύη τήν οικογενειακήν εστίαν καί τόν 
άγνόν καί άληθή έρωτα καί έν γένει νά 
τείνη πρός παν ιδανικόν καί ώραίον, έν 
άντιθέσει πρός τό τραχύ καί φιλοπόλεμον 
τού άνδρός καί τήν καθημερινήν αύτού 
βιοπάλην! Σήμερον τήν άρπαν, τήν άρ- 
χαίαν ούτως είπεϊν σαμβύκην, έχει αντι
καταστήσει είς τάς γυναίκας τό θορυβώ
δες κλειδοκύμβαλον, ούχί διότι τούτο είνε 
τελειότερον τής άρπας δργανον, άλλά διότι 
εινε θορυβώδες καί έπιδεικτικόν, ήτοι σύμ
φωνον πρός τάς τάσεις καί τήν καρδίαν 
πολλών έξ αύτών.

Η άρπα σήμερον δυστυχώς εχει σχεδόν 
τελείως έγκαταλειφθή καί ολίγοι εινε οί 
καλλιτέχναι τού οργάνου τούτου, όλιγώτε- 
ραι δέ αί καλλιτέχνιδες. Άλλ’ ούχί τό 
άτελές τοΰ οργάνου τούτου εινε ή αιτία 
τής έγκαταλείψεως, διότι, ώς κατωτέρω 
άναπτύσσομεν, ή άρπα σήμερον κατέστη 
διά καταλλήλων μηχανισμών δργανον τε- 
λειότατον, άλλ’ έπειδή πρός έκμάθησιν 
αύτής καί πρός κατανόησιν τών μυστηριω
δών ήχων καί έκφρασιν διά τών χορδών 
τού οργάνου τούτου εύγενούς καί ύψιπε- 
τούς μουσικής ιδέας άπαιτεϊται έκτακτον 
τάλαντον καί έμπεπνευσμένη μουσική φύ- 
σις, έλαβεν ήδη χώραν ή έγκατάλειψις 

καί ή περιφρόνησις ούτως είπείν πρός τό 
δργανον τούτο.

*

Τό δνομα άρπα έδόθη είς τήν άρχαίαν 
σαμβύκην ύπό τών Ιταλών καί λοιπών 
Εύρωπαίων, οίτινες έπί τοσούτον έτελειο- 
ποίησαν αύτήν, ώστε ένεκα τής τελειότη- 
τος καί έπιβλητικότητός της είσήχθη καί 
είς τάς ορχήστρας τών μεγάλων τής Εύ- 
ρώπης μελοδραματικών θεάτρων. Τούτο 
δμ,ως δέν ήμπόδισε τήν άρπαν νά λατρεύη 
είσέτι καί μέχρι σήμερον τήν θρησκείαν 
καί νά σκορπίζη τούς ποιητικούς αύτής 
ήχους έντός τών καθολικών ναών πρός 
ύμνωδίαν τού Ύψίστου.

Τό δνομα άρπα δέν φαίνεται άσχετον 
πρός τήν έλληνικήν γλώσσαν. "Αρπη παρά 
τοίς άρχαίοις "Ελλησιν εκαλείτο ειδός τι 
ξίφους άρχαιοτάτου, ού ή αιχμή ήτον 
αγκιστροειδής, αποτελούσα έν συνόλω μετά 
τού εύθέος καί αιχμηρού τού ξίφους μέρους 
όξείαν γωνίαν, τοιούτο δέ ξίφος είκονίζεται 
πάντοτε φέρων ό μυθολογικός ήρως Περ- 
σεύς. Ή λέζις άρπη έπίσης έσήμαινε καί 
παν δρεπανοειδές καί άγκιστροειδές έργα- 
λείον, άρπάγη δέ έκαλεϊτο παρά τοίς άρ
χαίοις παν γαμψόν μετάλλινον έργαλείον, 
δι’ ού συνελαμβάνοντο καί είλκοντο βάρη, 
βπερ Ίταλιστί καλείται arpione. Βέβαιον 
βθεν εινε, ότι τό μουσικόν δργανον, περί 
ού πρόκειται, διά τό δρεπανοειδές, καί 
γαμψόν αύτού σχήμα έκλήθη ύπό τών 
’Ιταλών arpa.

Σήμερον ή άρπα έτελειοποιήθη είς μέγαν 
βαθμόν, ή δέ τελευταία μεταβολή, ήν ύπέ- 
στη, κατέστησε τοσούτο τελείαν αύτήν, 
ώστε νά έχη τάς διατονικάς αύτής κλίμα
κας πληρεστάτας καί άπό τού κατωτάτου 
μέχρι τού άνωτάτου τόνου, μεθ' δλων τών 
μεσολαβούντων χρωματικών καί διατονι
κών διαστημάτων, δπως άπαραλλάκτως 
συμβαίνει καί είς τό κλειδοκύμβαλον.

Αί τεσσαράκοντα εξ χορδαί τής άρπαζ 
εινε έντεταμέναι είς τοιούτον τρόπον, 
ώστε νά δίδωσι τήν διατονικήν κλίμακα 
τού ut μείζονος είς ύφεσιν (ut bemol 
majeur), τοιουτοτρόπως δέ ένεκα τού 
χορδίσματος τούτου τής άρπας ολαι αί νό- 
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ται αύτης κατ’ ανάγκην εύρίσκονται είς 
ύφεσιν (bemolisees), πλήν διά του μη
χανισμού τών επτά πετάλων η ποδωμά- 
των (pedales), άτινα εύρίσκονται τοπο
θετημένα παρά την βάσιν τοΰ οργάνου 
και έκαστον τών όποιων εινε έφωδιασμέ- 
νον διά δύο βαθμιδών η εγκοπών (crans), 
οί τόνοι της άρπας δύνανται νά ύψωθώσι 
κατά θέλησιν τοΰ οργανοπαίκτου είς ήμισυ 
τόνον η είς ολόκληρον τοιούτον, άναλόγως 
της κατασκευής τών ποδωμάτων, άτινα 
δύνανται νά είνε έφωδιασμένα ώς είρηται 
διά μιας η δύο βαθμιδών (crans). Ούτω 
λοιπόν σήμερον, δ'ταν εχωμεν άρπαν φέ- 
ρουσαν ποδώματα μετά διπλών βαθμιδών 
εχομεν την τελειοτε'ραν άρπαν τοΰ διπλού 
ποδώματος (a double mouvement). 
Τούτου τεθέντος, έάν τοποθετήσωμεν τά 
έπτά ποδώματα η πέταλα (άτινα είρήσθω, 
διά τών ποδών τοΰ οργανοπαίκτου πιέ
ζονται και τοποθετούνται), είς την πρώτην 
βαθμίδα, θά δώσωσι ταΰτα καθ’ όλην την 
εκτασιν τοΰ οργάνου την κλίμακα τοΰ ut 
φυσικού μείζονος (ut tj majeur), ώς έκ 
τοΰ μονίμου χορδίσματος τοΰ οργάνου, 
οπερ είνε πάντοτε, ώς έλέχθη, είς ut 
ύφεσιν*  έάν δέ τοποθετησωμεν τά ποδώ
ματα είς την δευτέραν αύτών βαθμίδα 
(cran), ταΰτα θ’ άποδώσωσι την κλίμακα 
τοΰ ut μείζονος είς δίεσιν (ut # majeur). 
Ούτω λοιπόν εχομεν τελειότατον όργανον 
μετά ποικιλίας μεγάλης τών τόνων ένεκα 
τοΰ έξοχου μηχανισμού του, όστις έπιτρέ- 
πει νά μεταχειριζώμεθα τό όργανον τούτο 
είς όλους τούς τόνους, μείζονας η έλάσσο- 
νας. Έν τούτοις πρέπει ν’ άποφεύγωμεν 
τάς μετατροπάς τών τόνων έκείνας, αίτι- 
νες συμπίπτουσι νά εινε πολύ άπομεμα- 
κρυσμέναι άλλήλων, ώς λόγου χάριν άπό 
re ύφεσιν είς mi φυσικόν. Έάν ό αρπι
στής θέληση νά μεταβή άπό τοΰ πρώτου 
τών τόνων τούτων είς τόν δεύτερον, παρί- 
σταται τότε άνάγκη νά λάβη χώραν είς 
τό μεταξύ μικρά τις παΰσις (silence), διά 
νά λάβη ούτος καιρόν νά διαθέση τά πο
δώματα καταλλήλως χάριν της διαφορετι
κής ταύτης μεταβάσεως.

Οί τερετισμοί (trilles) έν τη άρπα δέν 

παράγουσι καλήν έντύπωσιν, οί δέ ταχέως 
έπαναλαμβανόμενοι τόνοι έν τώ όργάνω 
τούτω είνε κάκιστοι.

Οι αρμονικοί ήχοι (note armonice), 
τουτέστιν οί ήχοι, οί παραγόμενοι ύπό τοΰ 
οργανοπαίκτου είς αρμονικήν άπήχησιν καί 
ούχί είς τήν φυσικήν αύτών ύπόστασιν, 
φέρουσιν άποτέλεσμα γλυκύ, μυστηριώδες 
καί ποιητικόν έν τη άρπα, άλλ’ άπασαι αί 
χορδαί αύτης δέν εινε έπιδεκτικαί τής 
αρμονικής ταύτης άπηχήσεως, έκτός τών 
μεσαίων χορδών, αϊτινες είνε λίαν κατάλ
ληλοι πρός παραγωγήν τού είδους τούτου 
τοΰ ήχου (nota armonica).

Ή μουσική τής άρπας γράφεται έπί 
τών δύο μουσικών πενταγράμμων μετά 
τοΰ γνώμονος τοΰ sol καί τοΰ γνώ
μονας τοΰ fa άπαραλλάκτως όπως γρά
φεται ή μουσική τοΰ κλειδοκυμβάλου. πάν
τοτε όμως, εννοείται, μέ τό ύφος καί τάς 
συνθήκας, τάς ίδιαζούσας έπί τοΰ ποιη
τικού τούτου οργάνου.

Καί ήδη περί τοΰ ρόλου τής άρπας έν 
τή ορχήστρα.

Κατά γενικόν κανόνα τό όργανον τούτο 
δέν δύναται νά εχη μέρος είς ομάδα τινά 
τών οργάνων τής ορχήστρας. Έν άλλαις 
λέξεσι ούτε μετά τών τετραχόρδων, ούτε 
μετά τών πνευστών, ξύλινων ή χάλκινων, 
οργάνων δύναται ν’ άποτελέση σύμφωνον 
μέρος (ensemble) καί οί άρχαϊοι διδά
σκαλοι ώς έκ τούτου μετε^ειρίζοντο σπα- 
νιώτατα τήν άρπαν έν τή ορχήστρα· Πρό 
εξηκονταετίας όμως καί πλέον ή άρπα 
άπανταται συχνάκις έν τή ορχήστρα, έκ- 
τελοΰσα μεμονωμένα μέρη (solo) ή έν 
τή μορφή τής συνοδείας (accompagne- 
ment), ή είς όλας τάς μεταβάσεις τών 
τόνων, αίτινες ίδιάζουσιν είς τό όργανον 
τούτο, πάντως όμως δέν δύναται νά άνα- 
πληρώση έν τή ορχήστρα ελλειψιν άλλων 
οργάνων ή νά συμφωνήση μετ’ αύτών, 
ένεκα τοΰ ίδιάζοντος ύφους καί τοΰ έξαι— 
ρετικοΰ τών ήχων αύτής. Τούτου ούτως 
εχοντος, κανών αισθητικός καί άπαραίτη- 
τος εινε, ότι έν τή ορχήστρα οί ήχοι τής

ύπό

δύω
συν- 
τών

άρπας δέν πρέπει νά καλυπτωνται 
τής όμάδος τών άλλων οργάνων.

Πολλάκις οί διδάσκαλοι θέτουσι 
άρπας έν τή ορχήστρα καί εν γένει οί 
θέται, έξυπηρετοΰντες τάς άνάγ.κας 
μουσικών αύτών ϊργων, δύνανται να θέ-
σωσι καί περισσοτέρας τών δύω αρπών 
έν τή ορχήστρα, έφ’ όσον τούτο συνάδει 
πρός τούς κανόνας τής αισθητικής και τής 
καλαισθησίας.

Άλλά τίνα είνε τά ειδικά μέρη τής άρ
πας έν τή ορχήστρα :

Όσάκις άπαιτεϊται τερπνόν τι καί ποιη
τικόν καί ύψιπετές, ή άρπα είναι άναγκαιο- 
τάτη έν τή ορχήστρα. Ούτω λόγου χάριν, 
βλέπομεν είς τήν «Καταδίκην τοΰ Φάουστ» 
τοΰ μουσουργού Μπερλιοζ τον χορον τών 
Συλφίδων συνοδευόμενον υπό δύω άρπών, 
είς τήν 9Αφρικανήν τοΰ μουσουργού Με- 
γερμπέερ την άρπαν συνοδευουσαν τ/)ν 
έξοχον έρωτικήν δυωδίαν (Ο! mia Selica) 
τοΰ Βάσκου καί τής Σελίκας, καί είς τόν 
Αμλετ τοΰ έξοχου μουσουργού 'Αμβροσίου 

ΤΟΥ

Τδ ζήτημα δέν είνε: τί μάς προσφέρει 
ή ζωή μας, άλλά ; πώς λαμδανομεν ο,τι η 
ζωή μάς προσφέρει;

*

"Ολη ή ζωή είνε βήμα πρός βήμα βαί- 
νουσα έζέλιζις, άλμα δέν υπάρχει εν αυτή.

*

....Ή πιθανότης εϊνε δτι θά έχης ολίγους 
εχθρούς, άν ούδέν ίχνος εχθρότητας υπάρ
χει είς τό πνεύμα και τήν καρδίαν σου...,

Ή αγάπη εϊνέ τι θετικόν και εϊνε ίσχυ-

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

ραλφ βαλδο τρειν

θωμά, καθ ήν στιγμήν ή κόρη Οφη- 
λία παράφορος ψάλλει το τελευταϊον αυτής 
ασμα καί ρίπτεται είς τά κύματα, ή άρπα 
έν τή ορχήστρα νά εχη τόσον έξοχον και 
ποιητικόν μέρος, ώστε ό άκροατης μεταρ- 
σιοΰται είς νέον 
μουσικόν κόσμον, 
ποιητικά ταΰτα t t 
ορχήστρα πρέπει νά επικρατή 7 
κανών τής αισθητικής, ότι οί ήχοι 
οργάνου τούτου δέν πρέπει καλυπτων- 
ται ύπό τών ήχων των άλλων οργάνων τη 
ορχήστρας καί ότι τά βαρέα αύτής όργανι 
αί βαθυβάρβιτοι (contrabassi), ό δξν 
βόας (oboe), ό βαρύαυλος (fagotto), τι 
χάλκινα έν γένει (trombe, tromboni 
officleidi, corni etc.) τά τύμπανα κα 
λοιπά βαρύηχα πρέπει νά σιγώσιν όταν c 
ποιητικοί ήχοι τής άρπας όμιλώσι προ 
τήν καρδίαν.

Ούτω έν συναθροίσει τινι όταν τό εύγε 
νές άτομον όμιλή, ό όχλος πρέπει νά σιωπ 
καί νά άκροάται !

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

όλως καί έμπνευσμένον 
Καθ’ άπαντα όμως τό 

μέρη τής άρπας έν τν 
τάντοτε ( 

οί

ροτέρα τού μίσους. Οϊονδήποτε μϊσος δ 
ναται διά τής αγάπης νά νικηθή.

3Αν δμως άπ" εναντίας άποδίδης μϊε 
είς μϊσος τότε καθιστάς τούτο ίσχυρότερ 
Τίποτε δέν κερδίζεται με τούτο και το τι 

χάνεται.
Άν είς μϊσος προτάσης τήν αγάπην 

έξουδετεροϊς, ώστε όχι μόνον δέν έχει έ 
δρασιν έπι σέ, άλλά και δέν δύναται νά 
φθάση. 3Έτι πλέον: κατ αυτόν τόν τ> 
πον ένωρις ή άργά θά μεταδάλης 
εχθρόν σου είς φίλον. θ. Ky
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ΑΓΑΠΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ*

Π
ΟΓ νά φτάσ’ ; »
«Δέ ρχέσ’ άπ τ’ θειά σ’;»
«Τί σί μέλλ’ πούθι ρχόμι ! Ίτούτου 

π’σί ρουτάου, πές μ’.»
«Κ’ ίγώ σ’ λέου, στ’ θειά σ’ νά σ’ποΰνι*  

ι·}ω δεν έχου νά σ’ που τίπουτας.»
«Δέ σι καταλαβαίνου*  σ’ τούπα κί ’ν 

άλλ’ βουλά*  δέν έχ’ς νά κάμ’ς μί τ’ θειά μ*  
&Χ $ κάμ. C τ ίμενανι. Ίτούτου π’ σί 
ρουταου, να μ πεις»,εΐπε μέ τόνο απότομο 
ό Γιώργης.

«Τί να σ που; Ιγώ σάς έβανα διουρία-»
«Τς διουρίϊς νά πάς νάν τς βάν’ς άλλου. 

Ίδώ πε'ς μ’ ίμένανι: Καλά, δέ θε'λ’ς χαρτί 
θ’κό μ’, μή ντρέπισι νά μ’ τού πεις. Μά 
δε μ λες πόσα σοταξ’ ή πιθιρά σ’;»

«Τί τά θέλ’ς αύτήνα ; Ειταν καλά νά 
μη φτάσ ίσα μι τά κεί τού πράμα», ξα- 
νάπε στενοχωρεμένος ό Φώτης καί κοίταξε 
άπό τάλλο μέρος.

«Θάγρικήεις ίδώ ; Πόσα σόταξ ή πι- 
θιρά σ ; Θα μ πεις ; » ξαναρώτησε μέ 
θυμό ό Γιώργης.

«Τού ξέρ ς’ τί νά σ’ τού που ; » εΐπε ό 
Φώτης δίχως νά γυρίσει.

« ΙδώθΛ τήρα*  θελου νάν τάϊκούσ’ άπ 
τ ισένανι.»

«Χίλις δραχμές.»
«Κι δέ σ τς δίν’ τώρα ;>
«Μκ, μκ !» εκαμε ο Φώτης κουνώντας 

τό κεφάλι καταπάνω.
«Σ διν τσι μ σες θέλ’ς νά πεις κί τς 

αλλις τσι μ σες ίσα μί του χ’νόπουρου, έ;»
Ο Φώτης κούνησε τό κεφάλι κατακάτω.

«Κ ίσύ δε θέλ ς χαρτί άπ τ’ ίμένανι, 
θελ ς νά σ καν η μάννα μ’ συνβόλϊου ;» 

Ο Φώτης δέν απάντησε.
«Μί γγυητη κιόλας, έ; Ναί η όχ’; 

Πώς δέν κρέν’ς ;»
Ο Φώτης ξανακούνησε τό κεφάλι κα

τακάτω .
« Αϊντι, σηκού πάμι νά σ’ τού κάν’ ή

Συνέχεια καί τέλος. Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος 
6ον Σεπτεμβρίου. Α

μάννα μ.’· νά φκιάσουμι κί τού προικου- 
σύνφουνου κι οπουτι θέλ’ς νά γεν’ ού γά- 
μους κιόλας», είπε ό Γιώργης καί σηκώθηκε.

«Σηκού, τί κάθισι ;» πρόστεσε βλέπον
τας τό Φώτη νά μη σηκώνεται.

«Στέκα νιά στιγμή*  καρτέρα πρώτα», 
μουρμούρισε ό στερνός.

«Τι να καρτιρε'σου ; Ίσύ ήσ’να π’ διά- 
ζουσ’να ; Τί κάθισι τώρα;»

«Στέκα νά πάου νιά κουσή νά βροΰ 
τουν Καραούλ’», μουρμούρισε πάλι καί 
σηκώθηκε ό Φώτης.

«Ποιόν Καραούλ’ νά βρεις ; Τί θά πιά- 
εις τού χέρ τ’ Καραούλ’ πρώτα;»

«Πρέπ νάν τουνι βροΰ — δέν μπουρου—. 
Απ τ θειά σ δε ρχεσι ; Δέν τούν ήβρις 

στού δρόμου;»
«Τί; μ’ τουνι ματάστ’λις ίκεί; Σά δέν 

ήμ’να κεί, καημένε, νάν τουνι ντιροκόψου! 
Δέ ντρέπισι νά σί παίζ’ ού Καραούλ’ς 
κουτζά μ άντρα ; *Η  τόχ’ς πώς δέν τού 
ξέρ’ ού κόσμους ;»

Ό Φώτης κάτι θέλησε νά πει.
« Ελ ,άφ’σ’ τά λόγια τώρα», τόν έκοψε 

ό Γιώργης*  «ίκιά π’ χάλιψις σ’ τά δίν’νι. 
Πάμι στού συνβουλϊουγράφου νά δώκουμι 
τ’σημείουσ’ νά κάν’ τού συνβόλϊου.’'Αϊντι, 
φορισ του σουρτούκου σ’ γλήγουρα !»

Ό Φώτης κατέβηκε μέ κεφάλι σκυφτό 
στό ύπόγειο.

« Ελα, θειά, σ’ φέρου τόν πεισμουμέ- 
νουνι», φώναξε ό Γιώργης μπαίνοντας 
άποβραδίς μαζί μέ τό Φώτη στήν πόρτα 
τής Κανούζενας.

«Κουπιάστι κάτσ’τι», είπε τούτη μέ 
σβηστή φωνή δίνοντας τό χέρι στό γαμπρό 
της και πολεμώντας να χαμογελάσει.

«Νά, ίδώ είνι κ’ ή μάννα. μ’.—Μάννα, 
πέςτ τα κ ίσύ μαναχή σ’. Πήγαμι μπρί- 
τιρα κι άφ’καμι τ’ σημείουσ’* αύριου ή 
ωρα δέκα θαναρθ ού συνβουλϊουγράφους 
σπίτ’, νάν τάπουγράψ’τι», είπε ό Γιώρ
γης τής μάννας του, ένώ ό Φώτης τής

’έδινε τό χέρι καί κάθιζε σέ μιά καρέκλα.
«’Αφού τάπατι μαζί, τί άλλου νά ποΰ 

γώ ;» μουρμούρισ’ εκείνη.
«Κ’ ή Φόνια πούνι τ’νι ;» ρώτησε^ ο 

Γιώργης ύστερα άπό μιά στιγμή.
«’Όξου σ’ν αύλή ’νι κί θαναρθ’», εΐπε 

η Κανούζενα χωρίς νά τόν κοιτάξει.
«Πάου νάν τς κρίνου.» Ο Γιώργης 

έκανε κατά τή μεσιανή πόρτα.
Ή Κανούζενα έτρεξε κοντά του.
«'Αϊντι γλήγουρα μέσα», τοΰ είπε σι

γαλά, προφτάνοντάς τον στήν άλλη κά
μαρη.

«Άφ’σι, θέλου νάν τς ποΰ ενα λόγου.»
«Δέν έχ’ς νάν τς πεις τίπουτας», ξα- 

νάπε σιγά ή θειά του καί τόν έσπρωξε μέσα.
Ό Γιώργης γύρισε στόν οντά.
«Πότι λές νά κάν’τι τού γάμου;» ρώ

τησε στό άναμεταξύ ή Χατζάρενα τό 
Φώτη.

«^Οπουτι θέλ’τι. Ίγώ χαζίρ εΐμι.»
«Έπιασις σπίτ’ ;»
«Αύτήνου ’νι, π’ δέν έχου σπιτ * αλλιώς 

τούν έκαναμι κί ’ν Κυριακή π’ μάς ερχιτι.»
«Σά μείν’ κί γιά ν άλλ’ Κυριακή δέ 

χαλάει ού κόσμους», εΐπε ό Γιώργης.
«’Ν άλλ’ ’ν Κυριακή πέφτ’ τς Πιντι- 

κουστής. Διφτέρα, Τρίτ’ γιουρτές. Ηλιγ 
αύτές τς μ.έρις νάμι ξάδειαστους, μπα κι 
άν’γα κιόλα ίσα μί τότι τού κινούριου 
μαγαζί», εΐπε ό Φώτης.

«Τότινις διάσ’ κί κάμ’ τουνι τούτ’ ν 
Κυριακή», ξανάπε ό Γιώργης.

«Νάβρ’ σπίτ’ πρώτα*  πώς νά κάμ’ ού 
άνθρουπους;» τόν έκοψε ή μ.άννα του.

«Νά ιδού, νά πιταχτοΰ ταχιά ίσα μί 
τ’ θειά μ’», εΐπ’ ό Φώτης*  «αυτήν’ σάν 
κί κάπ’ ξέρ’ δυο καμαρούλις στ γειτου- 
νιά τς*  εΐνι φτ’νές κί σ’ μά στού μαγαζί 
κιόλας. Τά σπίτια δέ χάθ’κανι, ταλλα 
νάνι χαζίρ μαναχά.»

«Ποιά άλλα ; Ούλα χαζίρ εΐνι*  ίσύ δέν 
εχ’ς νά γνιαστείς γιά τίπουτας. Τού ν - 
φιάτ’κου τόταξα νάν τού φκιάσου γω τς 
ξαδέρφ’ς μ’. — Ίσα μί ν Κυριακή τού 
ράφτ’ν ή όχ’, μάννα ; » ρώτησε ό Γιώργης 
τήν ώρα πού ή Φόνη έμπαινε μέσα με το 
δίσκο συνοδεμ.ένη άπό τή μάννα της.

«Γι’ αύτήνου μάς άργησ’ ή κυρά*  ήθιλι 
νά μάς φ’λέψ’ κιόλας», γέλασε ό ίδιος 
θωρώντας την.

Ή Φόνη γύρισε ενα γύρο με το δίσκο και 
καθένας ττήρε τό ποτήρι του με τό ρακί.

«Στήν ’γειά σας ! καλουρίζ κα ! Νά σ 
ζήσ’νι, θειά!» ξανάπε ό Γιώργης, φέρ
νοντας τό ρακογιαλι στο στόμ.α. «Πουνι 
τού θ’κόσ’, μουρή ; "Αϊ, τάστο ησα πως 
δέν πίν’ν οι τσούπις», πρόστεσε γυρίζοντας 
στή Φόνη.

Τούτη δέν άπάντησε, δέ σήκωσε τά 
μάτια.

«Δό τς τού ρακουγιάλ ίκεί, π καρτιρεϊ 
ή τσούπα», τοΰ φώναξε ή μάννα του’ κι 
άπέ σήκ’, μήν κάθισι’ δέν τού π στέβου 
νά γνιάσ’κις νά βρεις τού X λιάρα για του 
κιαφουλόϊ*  μ,άς χρειάζιτ’αύριου μπουνώρα, 
π’ θανάρθ’ν οί άργάτις γιά τάμπέλ’. 
Τά δίν ’ς πρώτα κι άπέ δέ γνιάζισι νάν τά 
ματασ’μάεις ! »

«Καλά, καλά*  τώρα θά φύβγου, μάννα’ 
μή φουνάεις. »

Ή Φόνη έφυγε μέ τό δίσκο στην άλλη 
κάμαρη. Ό Γιώργης γύρισε τά μάτια 
κατακεί.

«Σήκ’, σούπα, κί νύχτουσι», τοΰ ξα- 
ναφώναξε ή μάννα του, βλέποντας τή 
ματιά του.

«*Ας  φύβγου, νά γλυτώσ’ άπ τ ν γκρί
νια σ’», εΐπε εκείνος καί σηκώθηκε.

«Στέκα κ’ 
ναχό τό πιδί 
νό», εΐπε ό Φώτης καί σηκώθηκε κι αύτός.

Χαιρέτησαν κ’ οι δυό καί τράβηξαν 
κατά τήν πόρτα.

«Φώτ’, γιά νά σ’ποΰ να λόγου», είπε 
άγάλια σκουντώντας τό γαμπρό της ή Κα
νούζενα εκεί πού τόν συνέβγανε στήν πόρτα.

’Εκείνος γύρισε.
«Έλα,πές καλ’νύχτα τς άρριβουνιαστ’- 

κιάς σ’», τήν πρόλαβε ή μάννα τοΰ Γιώργη 
καί τόν έφερε στή μεσιανή πόρτα, όπου 
στέκονταν η Φόνη στο σκοτάδι.

Ό Φώτης τής έδωσε τό χέρι.
Ή Κανούζενα πήγε στό μεταξύ στό 

τραπέζι, άνοιξε τό συρτάρι καί γύρισε κι 
αύτή στό Φώτη.

ίγώ θανάρθου*  άφ’κα μα- 
στάπόγειου ούλου τού όειλ -
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«Παρ’ (τούτου δώ’ κί σά θέλ’ς, ματα- 
κάν’ y’vt μ’ τετία ντρουπή», τοΰ ^πι 
σίγαλα, δίνοντας του τό ζουτάζι μέ τό 
οαχτυλίοι. ‘

Y/V του γλήγουρα. Ού Φώτ’ς,
ειπι δεάζετε Σπίτ’ τ’ράεί νά βρει. ΚΙ σά 
όε Ρρεϊ, καλά θά κάμ’ς νάν τς στιφανώεις 
ιόω μέσα, zt ας ζάτσ'ν ίδώ όσου νά βρει.»

- Ή της πήρε «ξαφνα τρεΐς μορφές woav

Ο Φώτης τδβαλε στήν τσέπη 
καλονύχτίσε καί βγήκε.

Η ^όνν’ πάλι στό κελλάρι.
«Κ ίγώώραεινινάφέβγουτώρα»,είπε σέ 

λίγο της Κανούζεναςή μάννα του Γιώργη.
Η πρώτη τήν κοίταξε θλιμένα.

„ « Αϊκ σι τώρα· δ,τ’ γι’ν’κι δέν ξιγένιτι·

του, «Αυτήνου καλά’μά τ’άλλου, ’τ άλλου 
αοιροουλα μ’πώς νάν τού κάνου ; Σκιάζουμι 
ντρουπέςχιρότφις», μουρμούρισε ή Κανού- 
ζενα.

«Γιά τ’ άλλου ίσύ ξέρ’ς καλύτιρ’ άπού 
μενανι.»

it r· ?· / λ λ . Λ ν·. ·. , ■ < » . . _

«Άφ’σ’ τα τώρα’ αύτηνα*  εϊτανι καλά 
νά μή γέν’νι, σούπα. Άϊ, καλ’ νύχτα.»

«Καλ’ νύχτα», άναστέναξε η Κανού
ζενα και στάθηκε, κοιτάζοντας την οσο 
πού χάθηκε στό σούρπωμα τοΰ δρόμου.

Ό Φώτης ήβρε σπίτι κι ό γάμος έγινε 
την Κυριακή. Ή Φόνη φέρθηκε κρατούμενη 
άπ τόν ξάδερφό της στην καινούρια κα- 
τοικιά της, οπού μιά θειά τοΰ άντρός της 
την προσδέχτηκε στό κατόφλι, στό πόδι 
πεθεράς. Ή φιγούρα, πού έκαμε σά νύφη 
στούς δρόμους πού την πέρασαν, είταν 
καλή. Τά κορίτσια, πού μαζέφτηκαν στά 
παραθύρια γύρο νά τή δοΰν και νά τής 
ρίξουν ρίζι, βρήκαν πώς ή ανάλαφρη χλω- 
μάδα τής θωριάς της ταίριαζε πιο όμορφα 
μέ τάσπρο βέλο πού τής σκέπαζε τά 
μαλλιά.

Ώς τά μεσάνυχτα βάσταξε τό γλέντι 
στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ. Ο Φώτης νύσ
ταξε νωρίς, ό Μήτρος Καραούλης δέν 
είχε μεγάλη όρεξη γιά τραγούδι.

Ή μαγιάτικη νυχτιά όξω δόλωνε μέ 
τήν αστροφεγγιά της, κ’ οί καλεσμένοι 
πήραν τά βιολιά καί βγήκαν στή συνει- 
θισμένη πατινάδα. Η θειά τοΰ Φώτη, 
άφοΰ σήκωσε μαζί μέ τή Φόνη τό τραπέζι, 
καλονύχτισε κι αύτή τούς νιόπαντρους-------

«Πρώτ1 βουλά π*  μί παίρ’ ού ήλιους 
στού στρώμα», είπε ό Φώτης, πετιούμενος 
τήν αύγή κι άνοίγοντας τό παράθυρο, πού 
τό χρύσωνε ή ανατολή.

«Σί λ’πήθ’κα νά σί ζυπνήσου», είπε 
σιγαλά ή Φόνη.

«Κί δέ σ’λλουϊόσ’να π’ θά χασουμιράν 
οί μαστόρ’ στού μαγαζί ; » φώναξε εκείνος 
καί πήρε νά ντυθεί.

«Νά πάου τότινις νά σ’ φκιάσου τούν 
καφέ.»

Ή Φόνη πήδησε άπό τό κρεβάτι, έρριξε 
βιαστική κατιτίς άπάνω της και βγήκε 
άπό τήν πόρτα. Σάν έπεσε ή ματιά της 
στό κατόφλι άπόξω καί δέν είδε πιά εκείνο 
πού είχε ρίξει έκεί τή νύχτα, ή καρδιά της

στάθηκε. Πώς ή θειά τοΰ 4 
εύχαριστημένη, τό βεβαιώθη 
άπό τή φωτιά, πού ήβρε 
γωνιά τής άλλης κάμαρης. Ε 
καί τό μπρίκι κιόλα.

Πεταχτή, έκαμε τόν καφέ 
γοργά στον άντρα της.

«Ίγώ πάου τώρα», είπε ι 
τόν ήπιε βιαστικά, γυρίζοντας 
του, πού είχε ντυθεί κι αύτή 
συγύριζε τήν κάμαρη.

«Στού κινούριου μαγαζί θ 
ρώτησε εκείνη σιμόνοντάς το'?

«Ποΰ άλλοΰ ; Μπά κί τάχ 
τς Πιντικουστής», άποκρίθη 
καί -πήρε τό καπέλο του καί ι 
πόρτα.

Ή Φόνη τόν συνέβγαλε ώ 
«Τού γιόμα θανάρθ’ς;» 

έκεί πού κατέβαινε τή σκάλα.
«Θανάρθου, άμα σκουλάσλ 

π’στέβου. ©αί' νάνέμ’κ’ άπ τά 
τησ’ έκείνος, γυρίζοντας μιά 
πήδησε στό δρόμο.

Ή Φόνη τόν άκολούθησε
όσο ποΰ χάθηκε. ’Έπειτα γύ
τάξε ενα γύρο τήν καινούρια

Μιά γυναίκα βγήκε στή' 
διπλανού σπιτιοΰ καί την κα
τήν εύκήθηκε.

Ή Φόνη τήν εύχαρίστησ 
γιά νάμπει μέσα. Μά καθά 
ματιά της πήρε άξαφνα τρεις 
περνούσαν άπό τό βάθος τά3 
Τής φάνηκαν σά γνώριμες 
μιά στιγμή καί κοίταξε. Ή 
τρεις σά νάταν ή Βαρβάρα. 1 
ματα άποπίσω πάγαινε ένας 
Άπ τό ψαρί άλογο, άπ τήν 
σιά κι άπ τήν πλατιά ψά 
τούτος στό κεφάλι, ή Φόνη * 
είταν.

Στάθηκε άκόμα μιά στιγ 
χάθηκαν κι αύτοί στό μάκρι 
μπήκε μέσα καί ξανάπιασε 
τής κάμαρής της.

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Λ. Δημητρόπουλος. Τά δύο έργα έκ τεσσά
ρων, τα οποία μάς άπέστειλε ό κ. Ν. Δημη- 
τρόπουλος έκ Πειραιώς, νεαρότατος άκόμη τήν 
ηλικίαν, σπουδάσας έπ ’ ολίγον χρόνον είς τό 
Πολυτεχνείο·/ τήν γλυπτικήν, ό Σάτυρος καί

ΣΑΤΥΡΟΣ
*πό Ν. Δημητροπούλου

τό Προσκύνημα των ,μυχών, δέν λέγουν τίποτε 
νεωτερον διά τήν τέχνην, άλλά λέγουν πολλά 
δια τον ποιητήν των. 'Η τεχνοτροπία των μά- 
λιστα εΐνε γνωστή, είς τό γλυπτικόν βλέπο- 
μ<ν καταφανώς τήν έπίδρασιν Ροντεν, είς

το ζωγραφικόν άπεικδνισμα όμιλεϊ ό Μπαι- 
κλιν διά τής ψυχής ένός "Ελληνος, ό όποιος 
εις τα τοπία τών ρεμβασμών του άνευρε ένα 
νά τό προσαρμόση πρός τήν ευγένειαν τών 
γραμμών καί τό βαθύτερον συνδετικόν πνεύμα 
τού μεγάλου εκείνου καλλιτέχνου. Άν σκε- 
φβώμεν, ότι ύπάρχει πάντοτε μία πνευματική 
καταγωγή διά πάντα νέον τεχνίτην, ό κ. Δη- 
μητρόπουλος αντικατέστησε τούς διδασκάλους, 
τους όποιους δέν εύρήκε εύκαιρίαν νά συνάν
τηση έν 'Ελλάδι, μέ αύτήν τήν μακρυσμένην 
έπίδρασιν. Εΐνε άξιος συγχαρητηρίων, άρκεϊνά 
σταματήση εως έδώ, όπως τό έλπίζομεν.

, Αλλ ήμεις, οί όποιοι δημοσιεύομεν τά δύο 
αυτά έργα—ύπάρχουν και άλλα τά όποια είχε 
την καλωσύνην νά μας άποστείλη: μία σπουδή 
θαλασσινή έντελώς προσωπική καί ένας εξώ
στης μοναστηριού είς μοτίβο Μπαΐκλιν—προ- 
οαινομεν είς, τήν δημοσίευσή διά νά προοιω- 
νισωμεν τό ευρύτατον μέλλον αύτού τού νεαρού 
καλλιτέχνου αφίνοντες είς τους άναγνώστας μας 
να συμφωνήσουν μαζή μας, ότι ή πλαστική δύ- 
ναμις, η οποία χαρακτηρίζει τόν «Σάτυρον» 
εινε νεύμα χαιρετισμού τής άληθινής τέχνης 
προς τήν Ελλάδα, καί άν μας ένθυμίζη Ρον
τεν, ,δυνα,μεθα ν’ άνεύρωμεν πρότυπά του είς 
την αρχαίαν ελληνικήν γλυπτικήν. 'Ως πρός 
τό ζωγραφικόν άπεικόνισμα ή εύγένεια τής 
σκεψεως αποδίδεται μέ άνάλογον εύμορφιά συν- 
θεσεως. Αί λευκαί ψυχαΐ ζούν είς τόν κυματό- 
πληκτον ταπεινόν οίκίσκον κάτω καί εις τό 
λευκόν, ανάκτορον έπάνω, ζούν είς κάποιας στορ- 
γικας αναμνήσεις οσας έχομεν ό’λοι διά κάποιας 
ψυχας, ψυχας ίσως οχι έκ τών τάφων, άλλά 
ψυχας, τας όποιας το αδυσώπητον πεπρωμένον 
μας αναγκάζει καί έν τή ζωή νά χωρισθώμεν 
δια να μη μας χωρισθούν έκείναί ποτέ. Εΐνε 
όλος ό κόσμος αύτό τό τοπίον, εΐνε ό'λη ή ζωή. 
Το πνεύμα τής τέχνης δέν ή μπορούσε νά έκφοα- 
σθή καλλίτερον διά τόν σταθμόν αύτόν τού αι
σθηματικού μας είναι.

Και ό νεαρός καλλιτέχνης τού Πειραιώς 

τόσω υψηλά σκεπτόμενος καί τόσω εύγενώς 
έκτελών δέν δύναται ή νά έξελιχθή μίαν -ημέ
ραν είς ίδιάζουσαν πέραν τού συνήθους μορφήν 
διά τήν νεοελληνικήν τέχνην.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ ,

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ν. ϋαπαατρατηγάκη : Οί γίγαντες. - Νίκου 
Σαντοριναίου : 'Αγριολούλουδα.•

Εΐνε άρκετά γνωστός ό Νίτσε είς τήν 'Ελ
λάδα ; Δέν τό πιστεύομεν. Άφ’ οτου πρό δέκα 
τριών έτών ό κ. Νιρβάνας έγραψε κάτι περί 
αύτού ειςτήν «Τέχνην» καί μετέφρασε τό περί 
ποιητών άν ένθυμούμεθα καλώς κεφάλαιον τού 
«Τάδε λέγει Ταρατούστρας» κάμμία άλλη σχε
τική έργασία δέν έγεινε. Δέκα χρόνια πρό τού 
κ. Νιρβάνα ό κ. Γαβριηλίδης πρώτος εις ένα 
πολιτικόν του άρθρον άνέφερε τόν Νίτσεκαί κατέ
στησε γνωστόν τό ονομά του είς τήν Ελλάδα.

'Ο Νίτσε λοιπόν ώς σύστημα εΐνε άγνωστος 
όχι μόνον είς τό πολύ φιλολογικόν κοινόν, αλλά 
καί είς τούς ολίγους έκ τών λογίων. Λί εξαιρέ
σεις εΐνε σπάνια·.. Άλλά δέν πρόκειται έδώ πεοί 
φιλομαθείας καί περί κεφαλαίων βιβλιοθήκης, 
οσω περί τής έπιδράσεως άδιάφορον πόσον καί 
έκ τίνων σημείων τού Γερμανού φιλοσόφου εις 
τό δημιουργικόν πνεύμα τής νεοελληνικής φι
λολογίας.

Ή νιτσιακή έπίδρασις μέχρι; ένός σημείου 
έπί έλαττον είς τήν ούσίαν, έπί πλέον εις τό 
ποιητικόν είδος τοΰ λόγου, εΐνε καταφανής είς 
τό έργον τού κ. Παπαστρατηγάκη: «Οί Γίγαν
τες». Τό έργον αύτό εΐνε ποιητικόν κομμάτι 
είς πεζόν χωρίς ένωτικούς δεσμούς, εΐνε μυθη- 
στόρημα, δέν μας ενδιαφέρει νά όρίσωμεν 'Ο 
^υγγραφεύς θέλει ν ’ άντιπαρατάξη τά φυσικά 
δικαιώματα πρός τόν γραμμένον κοινωνικόν 
νόμον, νά ξεσχίση τόν τελευταϊον τούτον έπ’ 
ώφελείατων πρώτων. 'Ο έρως,τό αίσθημα εΐνε 
τό μοτίβο τών άνατρεπτικών του όρμών. 
Αφ’ όσα μας άφίνει νά έννοήσωμεν, ελεύθε

ροι θέλει νά χαρούν οί άνθρωποι τήν’ χαράν 
τής ζωής, άλλά διά τόν πόνον πού αφίνουν τά 
δεσμά παλαιών προλήψεων, υπαγορευμένης 
ήθικής, ή άντιπαράθεσις τού τί πρέπει νά εΐνε 
είς ί,τι εΐνε καί κυριαρχεί, δίδουν είς τόν συγ
γραφέα εύκαιρίας νά δείξη δχι άσήμαντα άπε- 
λευθερωτικά κινήματα.

Τό βιβλίον αύτό έν τω συνόλω εΐνε μία απή- 
χησις Νίτσε, οχι είς τήν βαθυτέραν αντίληψιν 
τού φιλοσόφου τοΰ όποίου περισσότεραι ίσως 
εΐνε αί έξεζητημέναι επιφυλάξεις είς τήν άμυναν 
τής ζωής άπό τά κρημνιστικά κτυπήματα. Εΐνε 
ό Νίτσε ώς φιλολογική ήχώ. Άλλ’ εΐνε καί ό 
ποιητής καί μυθιστοριογράφος κ. Παπαστρα- 
τηγάκης δι’ ΐδιόν του λογαριασμόν. Μας κάμνει

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΨΥΧΩΝ
Ύπό Ν. Δημητροπούλου

νά βλέπωμεν συμπαθώς από μακράν ένα σπίτι 
τής εύτυχίας σ ένα άνάλογον τών ψυχικών του 
διαθέσεων φυσικόν τοπίον, μάς εισάγει είς αύτό 
τό σπίτι, γνωριζόμεθα μέ μίαν εύγενικήν γυ- 
ναικείαν ψυχήν καί περαιτέρω ακολουθούν 
ώραϊα κεφάλαια μυθιστορήματος. Τί χρειά
ζεται περισσότερον γιά ένα νέον συγγραφέα ; 
Άπό τούς πλείστους τών νέων ώς αύτόν ποιητάς 
μάς όμιλεϊ έλευθεροστομότερα, δέν κρύβεται, 
δέν εΐνε μυστικοπαθής. Δεμένος καί αύτός σφι
χτά άπό αιματηρά δεσμά στό σύγχρονον κοι
νωνικόν περιβάλλον ώς έκεϊνοι, άφίνει σπαρα- 
κτικώτερα τήν κραυγήν τού πόνου καί ψάλλει 
θορυβωδέστερα, αλλά γι’ αύτό οχι όλιγώτερον 
αρμονικά, τό εωθινόν μιας έλπιζομένης άνοίξεως.

'Ο κ. Νίκος Σαντοριναϊος άν δέν.ήταν ποιη
τής θά ήταν χωρίς άλλο ένας καλός ζωγράφος. 
Θά μάς έζωγράφιζε τά ώραιότερα τοπία—τώρα 
μέ τούς στίχους του τί έμορφα πού τό κάνει 
αύτό!—παρμένα άπό τά ώραιότερα σημεία στήν 
έκλογή τών πλέον συνθετικών απόψεων. Δέν 
θά είχε όμως ποτέ τήν άπόλυτον γαλήνην τής 
διονυσιακής έμορφιάς, τήν άντικειμενικότητα 
στή ζωή άκριβώς εκείνων πού ζωγραφίζει. Καί 
τούτο γιατί δ,τι θέλει νά πιστεύση πώς εΐνε 
αίσθημά του τόν πιέζει. Εΐνε ό δικός του πόνος, 
ή βαθειά οδύνη. Εΐνε τό «έγώ» του πού περ
νάει νερά, αιθέρα, βουνά, σύννεφα, ποτάμια, 
νεροσυρμές, κήπους, μποστάνια, καλύβες χωρι
κών, ψαροπούλες, άκρογιάλια. "Ολα τά αποδί
δει στήν άρχή μέ έκείνη τήν ξεχωριστή τέχνη 
πού έσημείωσα παραπάνω. Άλλά τό δικό του 
«έγώ» τούς περνάει μιά ομίχλη. Ή φύσις 
τότε στενεύει καί τό άνθρώπινο παράπονο τά 
σκεπάζει όλα.
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Άπο τήν Σετσεσσιόν τοϋ Μονάχου. Σκίτσο τοϋ κ. Στέλιου Δεσύλλα.

’Αλλά τί παράξενο και ανόμοιο ! 'Η ύπερ- 
βολη^τής θλίψεως φέρνει ώμήν ευθυμίαν. Και 
σέ κάποια κομμάτια όπως στο Λιοπύρι καί στο 
Βλαμικο θυμόμαστε τότε σέ μερικά τους τον 
κ. Γρυπάρην και τον κ. Πάλλην.

Υπάρχει όμως και ενα κεφάλαιον μέ τόν 
τίτλον Ορμές καί μέ £να πο,'ημα< πο£ 
μοσιεύσαμε εις τό περασμένο φύλλο τόν 3Ερ
γάτη Ο κ. Νίκος Σαντοριναϊος βρίσκει τότε 
μια μεγαλείτερη ποιητική αλήθεια καί ένα 
τροπον αρμονικωτερον να την έκφράση.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

» r ^'5 τ0 Βαριετέ, εδόθη όιά πρώτην φοράν 
την εσπέραν τής 27 παρελθόντος Αύγούστου τό 
νέον έργον τού κ. Γερ. Βώκου « Ύπεράνω τού 
Κόσμου τούτου».

Τήν ήρωιδα Ζωήν ύπεκριθη ή Κα Κυ
βέλη Άδριανού, τόν «"Ανθρωπον τού Πλάτω
νος» ό κ. Α. Μαρΐκος, τόν εραστήν ζωγράφον 
Γιάννην Πανόργων δκ. Ν. Παπαγεωργίου, τόν 
Ευθύμιον Τρέσσαν ό κ.Φιλιππίδης, την σύζυγόν 
τούτου Μαρή Τρέσσα ή Κα Σαπφώ ’Αλκαίου, 
την αδελφήν της Άννέταν ή δ^ Φιλιππίδου 
(νυν Κ« Τριαντάφυλλου, τού μουσικού συνθέτου) 
καί τόν διδάσκαλον τού Πανόργωυ γέροντα ζω
γράφον Ιάσωνα Φωτάν ό κ. Μουστάκας.

Τό εργον έπανελήφθη τήν εσπέραν τής 
28 καί 30 τού αύτού μηνός.

Είς τό αύτό θέατρον παρεστάθη διά πρώ
την φοράν το «Καινούργιο σπίτι», τρίπρακτος 
φάρσα τού κ. Τίμου Μωραϊτίνη μέ θέμα τήν 
αναστάτωσιν τών μετοικεσιών τής 1*1?  Σεπτεμ
βρίου.

Εις τό «Βαριετε,» επίσης έδόθη νέον έργον 
τού κ. Ιωσήφ ή «Φιλάρεσκος».

Η «Νέα Σκηνή» άνεβίβασε διά πρώτην 
φοράν τόν παρελθόντα μήνα τό «Ξερρίζωμα», 
όραμα τής Κα5 Ειρήνης Πολ. Δημητρακο- 
πούλου.

Εις το «Πανελλήνιον» ήρχισε παραστά- 
ό« ύπό τόν κ. Θωμάν Οικονόμου θίασος.

Ο κ. Θωμάς Οικονόμου ένεφανίσθη είς 
τόν «Νάρκισσον» τούΜπραχφόγγελ καί είς τήν 
«Χαμένη Τιμή», τούς «Βρυκόλακας». καί τόν 
«Ρόσμερσχολ» τού ’Ίψεν. Τό εκλεκτόν άκροα- 
τήριον καί είς τάς τέσσαρας αύτάς εμφανίσεις 
έξεδήλωσε πρός τόν καλλιτέχνην ζωηρότατον 
θαυμασμόν, ό όποιος τόσον τού αξίζει.

Μετά τού κ. Οικονόμου συνεργάζεται ό 
επίσης άξιος τιμής καλλιτέχνης κ. Κοντογιάν- 
νης, δ οποίος είς τούς «Βρυκόλακας» ώς πάστερ 
Μαντελ επαιξε αριστοτεχνικώς.

Είς τόν αύτόν θίασον παριστάνει καί δ κ. 
Μιχης Ιωακωβίδης,τού όποιου τό μέλλον προ
οιωνίζεται γεμάτο άπό τάς εύγενεστέρας ελπίδας.

** Τήν 28 παρελθόντος μηνός Σεπτεμβρίου 
άνεχώρησεν είς Αίγυπτον δ θίασος τής Κας 
Κυβέλης Άδοιανού. Θά δώση πρώτον είκοσι 
παραστάσεις ‘είς τό έν ’ Αλέξανδρέ^ θέατρον 
«’Αλάμπρα» καί κατόπιν θά μεταβή είς Κάϊρον.

** Μεταξύ τών πρωτοτύπων νέων ελληνικών 
έργων, τά όποια παρέστησεν εδώ έφέτος, αναγ- 
γέλλει, ότι θά δώση είς ’Αλεξάνδρειαν καί Κάϊ- 
ρον τό « ’Υπεράνω τού Κόσμου τούτου» τού *κ.  
Βώκου καί τήν κωμωδίαν «Πειρασμόν» τού κ. 
Ξενοπούλου καί τό «Καινούργιο σπίτι» του κ. 
Μωραϊτίνη.

** ’Επίσης θά παραστήση καί τινα παλαια 
ελληνικά έργα τού δραματολογίου του

** Τον παρελθόντα μήνα παρεστάθη είς την 
«Νέαν Σκηνήν» νέον έργον τού κ. Σταθοπου- 
λου « Άμαρτίαι γονέων».

** Είς τό «Βαριετέ» έδόθη διά πρώτην φο
ράν τό θρησκευτικής ύποθέσεως δράμα τού 
Μαίτερλιγκ «Μαρία ή Μαγδαληνή» μέ Μαρίαν 
Μαγδαληνήν τήν Κ«ν Κυβέλην Άδριανού- Η 
παράστασιςήτο τιμητική διά τήν καλλιτέχνιδα. 
ή όποια ύπεκριθη τόν ρόλον τής Μαγδαληνής.

Η ΠΘ1ΗΣΙΣ

ΤΟ ΑΣΤΥ ΤΗΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ

"Ολα εινε φώς
καί μακρυά απλωμένο στον ορίζοντα 
τό άστυ της ΓΙαλλαδος ονειρεύεται.
Κελαηδούν τα μικρά πουλιά, 
η αύρες φυσούν γλυκά...

9 Εγώ άπό μέσα άπό τά ψυχικά δεσμό 
εσένα πάντα βλέπω ωσάν οπτασία.

Τώρα πού είσαι ;
Στης θλιβερές ένθυμησες 
περίλυπη Θά ζής.
Τόσω ή ψυχή σου έπόνεσε γιά μέ 
πού πρέπει πάλι νά πεταξη 
στήν κατοικία τών ονείρων νά μέ βρή.

Μά νά πού ξάφνου ήρθα...
Νεκρό μέ είδες ώσαν από ταφό, 
ενα παράπονο παληό σέ συνεπήρε... , ,
Πόσα κάνεις φαντάζεται καί πόσα βλέπει . 
Τό άστν τής Παλλάδος συνταράσσεται 
άπό τά ταπεινά άνθρώπινα πάθη ’.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

Δυο μαύρα μάτια μ' έκυττάξανε 
μ έκάλεσαν άδελφικά 
στήν κλίνη τού Θανάτου.

Σέ λίγαις μέραις έσβνσαν. 
Χωρίς γονείς καί φίλους 
έπήραν τότε τό νεκρό στον έρημό του τάφο.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ

** Έπανελήφθησαν τά μαθήματα είς τό 
Ωδειον Λόττνερ άπό τής 15 παρελθόντος μη

νός. Ταχέως δέ θα εχωμεν τάς εκτελέσεις με
γάλων ωδικών έργων, τά όποια άποτελούν πάν
τοτε διά τάς ’Αθήνας καλλιτεχνικόν γεγονός.

** Έπανήλθεν έκ Βερολίνου καί άνέλαβε τάς 
παραδόσεις του είς τό ’Ωδειον Λόττνερ δ δια
πρεπής καθηγητής τής χορωδίας και του βιο- 
λοντζέλου κ. Κάρολος Μπέμμερ.

** Τό ’Ωδειον Λόττνερ προσέλαβε νέον κα
θηγητήν τού βιολιού, τον κ. I. Σαΐφερ. Είνε 
άπόφοιτος τής Άνωτάτης Μουσικής Σχολής 
τού Βερολίνου, ύπήρξε δέ μαθητής τού μεγά
λου ’Ιωακείμ. Ό κ. Σαΐφερ διακρίνεται ώς 
κονσερτίστ.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

* * Κάθε τυραννία είνε ωφέλιμος είς τά θύ
ματά της. Τά αναγκάζει νά σκάπτουν τήν ψυ
χήν των διά νά εύρουν δρόμον φυγής προς τά 
υψη. Αύτό ϊσως εινε άναγκαίον διά νά έλευ- 
θερωθούν άπό τήν περιφρόνησιν τών ιδίων εαυ
τών των καί άπό τήν περιφρόνησιν τών άλλων. 
Ό σκληρός ζυγός δ^ έπιβαλλόμενος είς την 
γυναίκα έπλασε τόν έρωτα

** Θά ήτο άπώλεια διά τήν κοινωνίαν καί 
τήν γυναίκα άν ή ηθικη παιδευσις η αποκτη- 
θεισα παρ' αύτής ύπό τόν ζυγόν τών χιλιαστι- 
κών*  ήθών, (οφείλε ν’ άπολεσθή. Πράγματι η 
πειθαρχία αύτή παρήγαγε ολα τά άνθη τού 
πολιτισμού τής Δύσεως καί ήμπορει κανείς να 
είπή, ότι δ πολιτισμός αύτός έγεννήθη καθοΛο- 
κληρίαν άπό έκείνην. Χωρίς την έπιβολήν της 
ή μυστηριώδης χημεία, ή όποια μεταβάλλει 
τήν έπιθυμίαν είς έρωτα δέν θά είχε ανυψώσει 
ούδέ κατά μίαν μοίραν τόν άνθρωπον πρός 
τόν άγγελον.

** Αί γυναίκες θά παραμείνουν πάντοτε 
δούλαι έφ’ όσον αί άσχημοι άποστρέφονται τάς 
ώραίας καί αί γραιαι φθονούν τάς νέας.

** Ή γυναίκα διά νά εύχαριστή τάς τυραν
νικάς ορέξεις τού άνδρδς, έπρεπε νά ήτο ύπαρ- 
ξις άνευ ζωής, μή εχουσα τό δικαίωμα να 
γνωρίζη τήν άηδίαν η τόν πόθον καί συγχρό
νως ύποχρεωμένη άλλοτε μέν νά είνε πλήρης 
αισθημάτων, άλλοτε όέ τελείως έγκρατης ανα- 
λόγως τών διαθέσεων του κυρίου της. Και 
αύτό λέγεται «αρετή τής γυναικός».

• Χιλιαστή εκαλείτο Αρχαία χριστιανική αϊρεσις 
πρεσβεΰουσα, δτι μετά τήν έσχάτην κρισιν αί ψυχαι 
τών δικαίων άπολαύουσιν έπ'ι τής γης παντός άγαμου 
έπ'ι χίλια έτη.
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ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ,, (Φωτ. Ε. Ξανθοπούλου).
- Πώς άγα^ςτήγυναϊκάμου*  Αθ’ "ΑΡ,ΚΟΣ ** “ΑΝθΡΩΠΟΣ του ΠΛΑΤΩΝΟΣ,,

·" «. «5, «. άγ„^.

~~  I1 π2α5ις, σκηνη τελευταία)

ΑΙ επιςτημαι

Η ΒΟΤΑΝΙΚΗ

Το φ&ίνόπωρο nai rd φύλλα. ''Γστε5- 
π°α ψέΡ^Ι ή'ίν01- 

ζ ’ σ όλη τη φυσι και ,ην στ0Λ,'ζει ■ τά 
χωμένα χίλια σχήματα. μέ τό λο^ς Λ 
π^ασ.,νο χ.ρωμα τών ?ύλλων χα{ Π1,
λοίΓ"01 -ΧΤη Χαί ™ ·Ζ?ώμα λου
λούδια, που εξασφαΑίζουν τήν υπα?ξι σέ κάθε 
φυτικό εΤοο,-, η καπω; άπότομη μεταβολή, τό 
φθινόπωρό, παρουσίαζε, ένα άπό ‘τά πολλά μυ
στήρια της φύσεως, όπως ένα τέτοιο είνε καί 
«υτη η ύ’παρζίς μας.

Οσο καί άν μελετούμε τά φαινόμενα οσο 
ααι αν ποτέ κατορθώνουμε νά έξηγοΰμε ’ ™· 
Χκ'βων’ τ,°ΓστιίΡ'°- ^Παρουσιάζει άσκο
πος καθε^υπαρςεως, μενει πάντοτε μυστήοιο και 

νους του ανθρώπου ξέν μπορεί άκόμη νά μπϊ 
μέσα στους απέραντους κύκλους τής σ^ίας πού 
βρίσκεται μέσα στη φύσι ολόκληρη καί ποΰ 
σιγα σιγα καμνε. γνωστή στον ά^οωπον τή 
δημιουργική δυναμι τού κόσμου. *

Το φθινόπωρό σχεδόν δ'λα τά φύλλα τών φυτών 
περνούν με τόν θάνατον διάφορα άλλα χρώματα 
που μ αυτα δίνουν νέαν οψι στή φυτική^ζωή 
και μοιάζει με πολύχρωμο κέντημα, ποΰ ύ’φα- 
ναν τα Λεπτοκαμωμένα χέρια μιας παρθένας 
και που απο τον πολύ καιρό άρχισε νά ξεφτίζη, 

Σπουδαίοι ανδρες, σοφοί επιστήμονες έζήτή- 
σαν να μάθουν την αιτίαν, ποΰ προκαλεΐ τό Φαι
νόμενό τούτο καί έδωκαν τήν άκόλουθη έξήγησι:

, ,;τ,Τ| κα! καθολική αιτία φαίνεται νά ε?νε 
το ολιγωτερο λιάσιμο τών φυτών γιατί κατα
παύει η ενεργεια, ποΰ άκολουθεϊ τήν άπό τόν 
Ηλιο θερμανσι.

Δεύτερη—ένα άποτέλεσμα τής ποώτης—Φα-'- 
νεται πως είνε ή ακόλουθη :

Μέσα στα φύλλα η καλλίτερα μέσα στά κύτ
ταρα του φυλλου—κύτταρα λένε αυτά τά στοι
χεία -ου Φυλλου, γιατί μοιάζουν μέ τά μικρά 
σπιτάκια της κηρύθρας, έκεϊ ποΰ βάζει ή μέ- 
ισσα το μέλι —μέσα λοιπόν στά κύτταρα 8οί- 

σκεται μια ουσία πολυσύνθετη, ή χλωροφύλλη.
τη η ουσία δίνει το πράσινο χρώμα καί τή 

λειτουργία της ζωής στά φύλλα, όπως σέ μας 
δίνε, αναλογα τό αίμα. Γιά νά νεκρωθούν λοι- 

πδν τά φύλλα ή χλωροφύλλη καταστρέφεται, 
δηλαδή διαλύεται ή καλλίτερα ξεχωρίζεται στής 
διάφορες ούσιες, πού τήν έκαμαν και πού εινε 
τά ύλικά άπομεινάρια, ας πούμε, τής χλωρο
φύλλης μέσα στά νεκρά κύτταρα τού φύλλου 
Τώρα κατά τδ ύλικό, πού μένει περισσότερο, 
χρωματίζεται και τδ νεκρδ τδ φύλλο.

Σέ μερικά δένδρα τδ πράσινο χρώμα τού 
φύλλου γίνεται, τδ φθινόπωρο, ανοικτό κίτρινο, 
γιατί μέ τή καταστροφή τής χλωροφύλλης 
έμεινε σέ μεγαλείτερο ποσό ή ούσία, πού λέ
γεται ξανθοφύλλη, και πού ξεχωρίσθη άπδ τή 
χλωροφύλλη σέ κάτι μικρούς κίτρινους κόκκους.

Σέ μερικά άλλα τά φύλλα παρουσιάζουν, τδ 
φθινόπωρο, κάποιο βαθύ ερυθρό χρωματισμό 
καί τούτο γιατί μέ τή καταστροφή τής χλω
ροφύλλης ξεχωρίζεται κάποια χρωστική διάλυ- 
σις, ή έρυθροφύλλη. Σ’ εκείνα τά φύλλα πού 
τδ καλοκαίρι έχουν απεναντίας ερυθρωπό κά
πως χρωματισμό, γιατί φυσικά πλεονάζει μέσα 
στά συστατικά τής χλωροφύλλης ή έρυθροφύλλη, 
αύτή ή τελευταία καταστρέφεται προτήτερα.

Στά φύλλα πάλι μερικών άλλων δένδρων 
παρατηρούμε κάποιο ακάθαρτο σκούρο χρώμα, 
γιατί μέσα στά νεκρά κύτταρα τού φύλλου συσ
σωρεύονται μέ τήν άποσύνθεσι τής χλωροφύλ
λης γαιοφυτικές ούσίες, πού μοιάζουν μ’ έκείνο 
πού λέμε, καστανόχωμα.

Καί όμως αύτή ή φυσική μεταβολή, πού 
έρχεται μέ τδ φθινόπωρο, άν καί παρουσιάζει 
κάποιο μυστήριο θανάτου, οέν παύει νά μάς 
θέλγη, μέ τήν νέαν οψι, πού δίνει στδ φυτικό 
βασίλειο, λές καί θέλει νά μάς συνειθίση μέ τή 
παγερή γδύμνια τού χειμώνα σ’ έναν ύπνον 
κουρασμένων, ύπνο, πού μιά μέρα θά τελειώση 
μ’ εύλογημένο ξύπνημα, τήν άνοιξι : τότε ή 
φύσι ύστερ’ άπδ τήν άνάπαυσι τού χειμώνα 
θά νοιώση καί πάλι τδν πρώτο της οργασμό 
καί θά φορέση τά πλούσια καί θαυμαστά στο
λίδια της.

Πατήσια 2 Σεπτεμβρίου 1910
Μ. ΛΙΣΜΑΝΗΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
*Η πολιτική κίνησις τών ημερών αύτών είνε 

μία προσδοκία διά τδ μέλλον. Καί τήν προσδο
κίαν καί τάς έλπίδας τού ελληνικού λαού συγ
κεντρώνει δ κ. Βενιζέλος. Είς χώραν αμόρφω- 
τον ακόμη, ακυβέρνητον ύπδ τήν έννοιαν τών 
προοδευτικών ιδεών, όταν έρχεται ένας νέος 
πολιτικός είνε ώς νά προσημαίνεται μία νέα 
έποχή. Θέλομεν τότε νά έλπίζωμεν, οτι ήλθεν 
ή τάξις, ή ήρεμία, ή δικαιοσύνη άνευ τών 

οποίων κάθε άλλη προσπάθεια πρδς τελειοποίη- 
σιν τού άτόμου καταντά άδύνατος. Πολύ περισ
σότερον πού ή χώρα αύτή παλαίει ένα ατελεύ- 
τητον άλλον έξωτερικδν άγώνα, δ όποιος τής 
άφαιρεί μεγάλο μέρος τής ικανότητάς της πρδς 
τήν ζωτικότητα, τήν ανάπτυξιν καί τήν 
πρόοδον.

Ό νέος πολιτευτής είνε άγνδς τήν ψυχήν 
καί τδ φρόνημα. Τούτο βλέπει κανείς καί άν 
ολίγον παρατηρήση τδ πρόσωπον του, τδ όποιον 
έκφράζει παιδικήν άθωότητα, ένθουσιασμόν, 
εύγένειαν καί άγάπην. Οί γαλανοί του οφθαλ
μοί κάτω άπδ τάς διόπτρας αφίνουν τδ φώς τής 
γαλήνης καί συγκεντρώνουν τήν έταστικότητα 
ειλικρινούς βλέμματος. Ό τόνος τής φωνής του 
είνε γλυκής καί μελωδικός. "Ολη αύτή ή γοη
τεία τού άτόμου του δι ’ έκεΐνον, δ όποιος τιρ.α 
τάς περί διοικήσεως αύστηράς ιδέας του, είνε 
ώς μία καλλιτεχνική έμφάνισις έπί τής πολιτι
κής σκηνής.

Ό κ. Βενιζέλος έγεννήθη έν Κρήτη ύπδ 
γονέων Κρητών κατά τδ 1864. Άνετράφη καί 
έξεπαιδεύθη είσ τήν Σύρον, οπού ή οίκογένειά 
του κατέφυγε κατά τήν έπανάστασιν τού 1866. 
’Εγγραφείς είς τήν Νομικήν Σχολήν τού 11α- 
νεπιστημίου έτελείωσε τάς σπουδάς του κατα 
τδ 1885 καί κατήλθε είς τήν γεννέτειράν του 
πόλιν τών Χανίων, οπού καί αμέσως κατέλαβε 
έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών δικηγόρων τής 
Κρήτης προσελκύσας ταχέως τήν αγάπην τών 
συμπολιτών του, οί όποιοι έπανειλημμένως τδν 
άνέδειξαν άντιπρόσωπόν των κατά τάς βουλευ- 
τικάς έκλογάς.

Μέχρι τού 1889 συνειργάζετο μέ τδν κ. Μι- 
χελιδάκην, άρχηγδν τότε τού λαϊκού κόμμα
τος, τδ όποιον έφερε ύπεράγαν έκφραστικδν είς 
τήν λαϊκήν του έννοιαν τίτλον τών «Ξυπολύ- 
των», άλλά κατά τδ αύτδ έτος διά λόγους άντι- 
βαίνοντας πρδς τάς άρχάς του απεσπάσθη απδ 
τδ κόμμα τούτο καί προσεχώρησε μετά επτά 
άκόμη πολιτευτών είς τδ άλλο κόμμα, τδ φέ- 
ρον ώς άντίθεσιν άνάλογον χαρακτηριστικόν 
τίτλον τών «Καραβανάδων».

Ή έκ τών άγριων κομματικών παθών τής 
έποχής έκείνης προκύψασα άκαίρως καί παρά 
τήν θέλησιν τής ελληνικής Κυβερνήσεως έπα,- 
νάστασις τού 1889 καί ή έκ ταύτης προελ- 
Οούσα απώλεια τών σπουδαιοτάτων προνομιών, 
έθεσαν έπί τινα χρόνον είς αφένειαν μαζή μέ 
τούς άλλους πολιτευομένους καί τδν κ. Βενι- 
ζέλον.

Τδ έπαναστατικδν κίνημα τού 1896 καί ή 
τούτο έπακολουθήσασα έπανάστασις τοΰ 1897 
έπανέφεραν τδν κ. Βενιζέλον είς τήν πολιτικήν 
δράσιν. Μετά τήν ατυχή έκβασιν τού ελληνο
τουρκικού πολέμου ή έν Πλακούραις μέχρι τότε 
συνεδριάζουσα ’Επαναστατική Συνέλευσις τών 
Κρητών μετέφερε τήν έδραν της είς Άρχά-
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ναις. Ή έπανάστασις έφαίνετο λιποψυχούσα 
ώς έκ τής έπικρατούσης γενικής άπογοητεύ- 
σεως και πάντες οί αντιπρόσωποι τής Συνελεύ- 
σεως πλήν όλιγίστων επηρεαζόμενοι καί έκ 
τών συστάσεων τών δεινοπαθούντων Άρχα- 
νιωτών έπέμειναν όπως απευθύνουν έγγραφον 
πρδς τούς αντιπροσώπους τών προστατίδων Δυ
νάμεων δηλούντες, οτι δέχονται τήν προταθει- 
σαν παρ’ αύτών αυτονομίαν. Ό ’Ελευθέριος Βε- 
νιζέλος έφθασεν είς Άρχάναις μέ αντίθετον 
πρόγραμμα. Χωρίς νά πτοηθή απδ τδν όγκον 
τών ίσταμένων απέναντι του πάνοπλων χωρι
κών, περι^ρονών τδν κίνδυνον, δ όποιος φανερά 
ήπείλει την ζωήν του έάν έτόλμα νά προτείνη 
γνώμην αντίθετον πρδς τήν ίοικήν των ώμί- 
λησε προτάσσων τά στήθη του είς τά έτοιμα 
νά έφορμήσουν κατ ’ αύτού έξηγριωμένα πλήθη ' 
« ‘Η ’Ελλάς, έκραύγασε μέ πόνον ψυχής, επε- 
σεν είς τδν άνισον αγώνα, τδν όποιον άνέλαβε 
χάριν ήμών. Καθήκον λοιπόν έχομεν καί ήμείς 
ώς γνήσια τέκνα της νά τήν συνδράμωμεν διά 
ν’ άνεγερθή εύκολώτερον άπδ τήν πτώσίν της. 
Καί τούτο θά έπιτύχωμεν έάν συνεχίσωμεν τδν 
άγώνά μας. Κανείς δέν ζητεί σήμερον άπδ 
ήμάς νά δηλώσωμεν άν δεχώμεθα ή οχι τήν 
αύτονομίαν. Πρδς τί λοιπόν νά σπεύσωμεν ; 
Πρδς τί νά έγκαταλείψωμεν τδ ζήτημα τής 
ένώσεως ύπέρ τής όποιας τόσον έπιτυχώς ηγω- 
νίσθησαν έως τώρα τά όπλα μας;»

’Αλλά τδ πλήθος έξεμάνη. Τδ ένστικτον τής 
αύτοσυντηρήσεως, ένισχυόμενον άπδ τάς έξ 
’Αθηνών διδομένας πολιτικάς συμβουλάς, βοα 
είς τά στήθη τών μέχρι τής στιγμής έκείνης 
θαρραλέων πολεμιστών. Ή ήττα τής ’Ελλά
δος άφήρπασε τδ πολεμικόν μένος τών προμά
χων τής κωμοπόλεως Άρχανών. Καί έν τή 
έξαφθείση έκείνη μανία ό όχλος παρέσυρε ώς 
έξαγριωμένη θάλασσα τδν κ. Βενιζέλον καί 
τούς δλιγίστους έκείνους, οί όποιοι έτάχθησαν 
μέ τήν γνώμην του. Διηγούνται, οτι τούς 
έκλεισαν έντδς ηρειπωμένου οίκίσκου πέριξ τού 
οποίου συνήθροισαν δέματα ξηρών ξύλων, έτοι
μοι νά παραδώσουν είς τδ πύρ τούς τολμώντας 
ν’ αντιταχθούν είς τήν θέλησιν των. Κατά τήν 
κρίσιμον έκείνην στιγμήν ένεφανίσθη έν μέσω 
τού μαινομένου πλήθους δ αείμνηστος έπίσκο- 
πος Ρεθύμνης Διονύσιος καί κατώρθωσε νά έπι- 
βληθή είς τδν λαόν’ καί νά σώση έκ βεβαίου 
θανάτου τδν κ. Βενιζέλον καί τούς οπαδούς του.

’Απδ τής ήμέρας έκείνης τδ όνομα τού κ. 
Βενιζέλου έγεινε παγκρητικόν. άλλά δέν πα- 
ρήλθον τρία έτη καί αποδίδεται ώς μομφή είς 
αύτόν αντίθετον πολιτικόν πρόγραμμα. Ό κ. 
Βενιζέλος χαρακτηρίζεται ώς μή θέλων τήν 
ένωσιν. ώς έργαζόμενος πρδς ϊδρυσιν οριστικής 
έν Κρήτη αύτονομίας καί έναντίον τής ανυπο- 
στάτου ταύτης μομφής αντιτάσσει τδ Θέρισσον.

Ή μετέπειτα πολιτεία τού κ. Βενιζέλου έν 

Κρήτη είνε τόσον πρόσφατος (Αστε είνε περιτ
τόν ν’ άσχοληθώμεν εδώ διά μακρών. Τούτο 
όφείλομεν νά έξάρωμεν, ότι λόγω τής έξαιρε- 
τικής σημασίας τού κρητικού ζητήματος απέ
ναντι τής Εύρώπης, τδ προσωπικόν κύρος τού 
κ. Βενιζέλου ώς πολιτευτού καί διπλωμάτου, 
άναγνωριζόμενον καί παρά τής εύρωπαϊκής δι
πλωματίας έπέδρασε τόσον έν Έλλάδι, ώστε ό 
κ. Βενιζέλος διά τών εκλογών τής Έθνοσυνε- 
λεύσεως έγεινε ό πανελλήνιος ανήρ άπδ τδν 
όποιον τδ έθνος αναμένει σήμερον νέαν πολι
τικήν έντιμου καί μεταρρυθμιστικής διοικήσως.

Τήν ύπόσχεσιν ταύτην έδωκε πρδς τδν λαόν 
τών ’Αθηνών έπισήμως ό κ. Βενιζέλος, κατά 
τήν θριαμβευτικήν ύποδοχήν, ή όποια έγεινεν 
είς αύτόν τήν ημέραν τής είς Άθήνας]άφίξεώς 
του. Ή άγόρευσίς του έκείνη έφανέρωσε δ'λην 
τήν βαθείάν του κρίσιν ώς πρδς τά πολιτικά 
ζητήματα τής ήμέρας, αλλά ήτο σπουδαιοτέρα 
κατά τούτο, οτι άνέδειξε τδν κ Βενιζέλον πο- 
λιτευτήν ιδανικού, έχοντα τήν συνείδησιν, οτι 
παρ ’ ολους τούς λόγους, παρ ’ ολα τά προσχή
ματα, καί ύπέρ πάσαν ματαίαν συζήτησιν ένα 
χρειάζεται διά τήν ‘Ελλάδα τιμία διοίκησις. 
Ώς πρδς αύτό όσοι τδν γνωρίζουν καλώς βε
βαιώνουν, ότι έ^ει τήν δύναμιν καί τδ σθένος 
νά έπιβάλη τάς αρχάς του. Καί τούτο ύπδ τάς 
κρίσιμους μάλιστα περιστάσεις, τάς οποίας διέρ
χεται σήμερον ό ελληνισμός, είνε τδ 0λον τής 
ύπάρξεώς του.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τό Ήρωον τοΰ 9 Αγώνος. Παρά τής ’Ελλη

νικής ’Εκδοτικής ’Εταιρείας έξεδόθη τδ Αον 
τεύχος τού Ηρώου τού Άγώνος. Είνε μία έκ- 
δοσις ασυνήθους πολυτελείας διά τήν ‘Ελλάδα. 
’Αρκεί νά είπωμεν, ότι γίνεται είς τά τυπο
γραφικά καταστήματα Μάϊσνερ καί Καργα- 
δούρη, οτι έπιβλέπει προσωπικώς αύτήν δ κ. 
Μπέκ καί οτι έχει θαυμαστάς τετραχρωμίας 
τών άπεικονιζομένων πρωτοτύπων. Εισαγω
γήν είς τδ έργον, τού οποίου σκοπός είνε ή 
ζωντανή άναπαράστασις διά τούς συγχρόνους 
τών ήρωϊκών σκηνών τού άγώνος, γράφει δ 
καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Σ. Λάμπρος. 
Είς τδ 'Ηρωον τοΰ ’Αγώνος θά δημοσιευθούν 
όλοι οί περίφημοι πίνακες τού 'Ές οί έμπνευ- 
σμένοι έκ τής έποχής ταύτης, οί όποίαι κο
σμούν τάς στοάς τού ανακτορικού κήπου τού 
Μονάχου, ύπήρχαν δέ καί είς τά ανάκτορα τών 
’Αθηνών γενόμεναι δυστυχώς έν μέρει παρανά
λωμα τού πυρδς κατά τήν πυρκαϊάν 25 Δεκεμβρ. 
1909. Είς τδ λ . έκδοθέν τεύχος δημοσιεύονται 
ολοσέλιδοι τετραχρωμίαι τού Ρήγα Φεραίου, Ά- 
ναγνωσταρά, Ηανάση Διάκου, Μπουμπουλίνας.

Διευθυντής τοΰ «Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ 
ΆΦηναι, Τυπ. «‘Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη—7986

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ;

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ll

Καταθέσεις είε τραπεζικά γραμμάτια. ;
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών «“^“^1909 ή |

κων καταθέσεων έν όψει η επι προθεσμιμ, ) ■ ■ Κεντρικφ Καταστηματι και τονς , -ζ’- h

πέρα τοΰ ποσού τούτου του τοκου 0. καταθέσεις αύται γίνονται δεκται και .
ιιών πέοα δέ τοΰ ποσού τούτου εις /2 το*5  /ο· β,Βλιαοίου λογαριασμού και βιβλία- |. £άνοδόν λογαριασμόν παραδιδομένου, τ,^Χ^Χ^οτέας μετά εξ
ρίου επιταγών. - 2 τοίς κατ έτος δια τας κα^αΟε, ς άποδοτέας μετά εν έτος . 
τουλάχιστον. —2 τοίς % κατ_ έτος διατ£ςκ*“Χεΐς τάς άποδοτέας μετά δυο ετ, .
τουλάχιστον. — 3 τοίς % κατ έτος δια τας κατα® ζ τάς άποδοτέας μετά τεσσαρα 
τουλάχιστον. - 3 τοίς, θ/ο κατ έτοςΧΧΚς τάς άποδοτέας μεταπεντε ετ„

, ετη τουλάχιστον. — 4 τοις Μ κα ςδιαρκείς.
τουλάχιστον ώς και δια τας πέρα των πείτε ετω ι s

Καταθέσεις είς χρυσόν. ·Αννλί(Κ άπο-

ί»,ί<« h ««»·«. 6

2 » °/o * * \ 2 έτών »
’ O/° ’ » ’ · 4 έ,τών ’ I

o * /o » 5 ετών »
4 8 /o s εκλογήν τοϋ καταθέτου ovo-Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων εκδιδονται κατ εκ γη

μαστικαι ή ανώνυμοι. , _ Α,.^ηνιών πλυρώνολπαι παρά τφ Κεντρικφ καταστη

νόμισμα εις δ έγένετο ή κατάθεσις- ---- ----------

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ KAI ΚΑΑΑ1ΤΕΧΝ.Κ0Ν ΕΡΓ0ΣΤΑΣ10Ν ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΔΗΜ. Γ. ΜΑΓΕΙΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ. - Οδός Σταδίου 40- - ΑΘΗΝΑΙ.

ι ~ π2.λων τοπίων, αλτ^θινα κομψο
Σπιρτ°^γ κυριών nai όλα τα

τεχνήματα1 επιοηζ
Λ Μύ! ‘ 

άηαράμΜος είς καλαισθησίαν και κομψότητα.
ΤΙΜΑ1 ΕΥΟΗΝΟΤΑΤΑΙ
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ,,

ΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ! 
ΚΑΙ &|- ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

| ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ |
β ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899 Β

Β ΑΘΗΝΑΙΟΔΟΣΦΕΙΔΙΟΥ3. Η

Β Τό ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρυθέν πρό δεκαετίας και διευ- η]
ιπ θυνόμενον παρά τής Κας Λίνας φόν Λόττνερ εύρίσκεται είς τό m
π] κεντρικώτερον μέρος τών ’Αθηνών και είς ευρύ και εύάερον μέγαρον β 
η] μετά κήπου. Β
β ΑΙ έπιτυχίαι του τόσω είς τήν μουσικήν έκπαίδευσιν καί μόρ- U] 
Β φωσιν τών πολυαρίθμων μαθητών καί μαθητριών του δσω καί είς 
[η τάς συναυλίας του καί τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων υπό S]
“] τής μικτής χορωδίας του είνε τοιαϋται ώστε πάς λόγος καθίσταται d
nJ περιττός. β
d ’Εν τώ ’Ωδείω Λόττνερ διδάσκονται δλα τά μαθήματα τής Β
β θεωρητικής μουσικής, επίσης οργανική καί φωνητική μουσική, [η
{η κλειδοκύμβαλον, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μουσική τής S
Ιη αιθούσης, άσμα, χορφδία κτλ. nJ
“j Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθύντριας Κας Λίνας φόν Π* 
nJ Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία καί Β
d βιολοντζέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών. Β
β Ήδη έκ Βερολίνου άφίκετο έξοχος καθηγητής τοϋ βιολιού έκ τής “ί
Β υψηλής Μουσικής Σχολής τοΰ ’Ιωακείμ δ κ. I. Σαϊφερ. η]
Ιη Ή παρεχομένη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσίζ πΐ 
Β είνε τοιαύτη ώστε ούτοι μετά τό πέρας τών σπουδών των δύνανται β
π] υφιστάμενοι τάς έπί πτυχίω έξετάσεις νά έχουν πλήρη τά έφόδια Β
ηΐ τής έξασκήσεως τοϋ μουσικοϋ έπαγγέλματος. 1η
{η Είς τό ’Ωδείον Λόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τό μουσικόν των “] 
Β δίπλωμα καί φοιτοϋν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τοϋ έξω ελληνισμού. nJ
uj Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτοϋντα nJ 
π] κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας. β
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CALORIFERES

ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ- ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ — ΟΙΚΙΑΣ

ΣΑΜ1ΩΤΑΚΗ - ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

ΜΕΣΣΑΛΑ - ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ - ΚΑΝΑΒΛΡ1ΩΤΗ 

Ρ4ΛΛΗ - ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΥΣΣΑΚΗ -ΠΑΠΑΔΑΚΗ

, ΚΛΠ. ΚΛΠ
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ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

I ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΑΧΥΤΑΤΗ
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ - ΘΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
(ΜΟΥΣΙΚΩΝ)

ΕΝ Τ^ΘΜΝΤΚΙΣΖ

Πλουσία συλλογή όλων 

τών μεγάλων κλασικών διδα

σκάλων.

Μουσική δι’ δλα τά όργανα 

είς μεγίστην ποικιλίαν.

"Ολα τά νεώτερα μουσικά 

έργα (succes) εύρίσκονται είς 

τό κατάστη μα.

Μουσικά όργανα.
Π ιάνα.
Χορδαι άρίστης ποιότητος.
Εξαρτήματα οργάνων.
Χαρτί μουσικής Γαλλίας και 

Γερμανίας όλων τών πεντα
γράμμων.

Μελάνη και πέννες μου
σικής.

□ □
Έν ΆΦήναις, Τυπογραφείον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη — 7986.


