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© ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1910

ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ύπό Ν. Δημητροπούλου.
ΓΥΡΟ ΣΤΟΝ ΤΟΛΣΤΟΪ ύπό Κωστή Παλαμά.......................................................Σελ. 261
ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ (Παιδική ηλικία καί νεότης τοΰ Τολστόϊ) ύπό 'Αλφόνσου 

Σές καί Ιουλίου Μπερτώ........................................................................ Σελ. 263
ΞΕΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙ. 'Ιαπωνικά Τραγούδια : Τό φεγγάρι. — Γυρισμός στήν πατρίδα. 

^-Καμπάνες. Γερμανικά Τραγούδια: Πώς έγεινε.— Πριν άπ’τό θερισμό.
— Ένα τραγούδι τοΰ Longfellow: - Βροχερή μέρα. 'Ιταλικά Τραγούδια:
Ή μητέρα μου. — Σά θά πέφτουνε τά φύλλα, μετάφρασις Ν. Γεννήματα . Σελ. 269

ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ, δράμα ύπό Γερ. Βώκου............................... Σελ. 272
0 ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ, ποίημα ύπό Στεφάνου Δάφνη...................................................Σελ. 278
ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ , ύπό Καρόλου Κλάρκ . Σελ. 279 
01 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ,

ί»πό Ράσκιν μετάφρασις Μ. Μαγκάκη...........................................................Σελ. 282
ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ: Τό Θέατρον: Κωνσταντίνος Σαγιώρ.

—Ή Μουσική: Συναυλία τοΰ Ωδείου Λόττνερ ύπό I. Δ. Νικολάρα.— Ή 
παγκόσμιος φιλολογική κίνησις......................................................................Σελ. 284

ΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ: 'Η Ψυχολογία: Ή αύτοσυνείδησις. Διάφοροι σημασίαι τοΰ
’Εγώ», ύπό Θεοδώρου Λίφ μετάφρασις Μ. Λισμάνη.—e Η Κοινών ιολογία :

Τρία σοσιαλιστικά συνέδρια είς Κοπενάγην, Μακλεμθοΰργον καί Μιλάνον 
ύπό Πύρρου Γιαννοπούλου ' Ηπειρώτου...................................................... Σελ. 287

0 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ : Σιωπή, ποίημα ύπό Στεφάνου Μαρτζώκη. Ό Ραγι
σμένος Καθρέφτης, ποίημα ύπό Στεφάνου Δάφνη................................. Σελ. 291

ΕΙΚΟΝΕΣ: Λέων Τολστόϊ. — Ό Τολστόϊ μέ στολήν αξιωματικού. — Γιασνάγια 
Πολιάνα.— Ό Τολστόϊ εις τό γραφεϊόν του.—Τά παιχνίδια τών μικρών 
παιδιών στήν ’Αγγλία. — Κ. Σαγιώρ. — Βινιέτες, Έρλερ, Φίσερ κ. λ. π.

ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ! ΕΣΟΤΕΡ,ΚΟΥ Μ ΕΗΗΤΕΡ,ΚΟΥ 'g

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

μένη ύπό τού αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν καί ιδιοκτήτην τού 
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, Αθήνας, οδός ’Ακαδημίας 54·
Τιμή έκαστου τεύχους λεπτά 80. Έν ΆΌήναις καί έν Πειραιεϊ πωλείται είς δλα τά βι
βλιοπωλεία καί είς τά κιόσκια.Έν ταϊς Έπαρχίαις είς τά ύποπρακτορεϊα τών έφη μερίδων. 
’Αντιπρόσωπος τοΰ Καλλιτέχνου έν Νέφ Ύόρκη ό κ. Παύλος Βώκος 5 Battery Place.

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

και άναλόγως διά μικρότερον χώρον.



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
ΑΡΙΘ. 215

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Οδός Γ' Σεπτέμβριον άρ. 27

ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Τη λ. διεύΟυνσις 
ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
( Calorifere)

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

— Έκπόνησις σχεδίων καί προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον των 50τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτουργείς. έν ' Ελλάδι καί 3 Ανατολή μετάξι) 

τ^)ν οποίων αι έξης . Ανάκτορα πριγκηπος Νικολάου.—3 Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί έν 
Λαρίσση.—Τράπεζα3 Ανατολής, ένταϋθα καί έν Σμύρνη. - Τράπεζα Αθηνών ενταύθα καί έν 
—μυρνη. Λαϊκή Γραπεζα ζενοδοχεϊον Ακταΐον καί Palace. — Πτωχοκομεϊον ' Αθηνών.— 
Νοσοκομεϊον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Σνγγροΰ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.

— Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.
Διαρκής παρακαταθήκη όλων τών απαιτουμένων υλικών θεομάνσεως μόνον α ποιο· 
τητος καί αναγνωρισμένης στερεότητας, συνεπώς ταχύτατη προθεσμία παραδόσεως.

— Διά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπενθυνθήτω πρός τήν

Τεχνικήν *Εταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ και Σια, Μηχανικοί 

έν 3 Αθήναις όδός Ρ' Σεπτεμβρίου άρ. 27
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ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ : Συστήματος ’Αμερικανικού τών 
τελειοτέρων συστημάτων, ήγγυημενης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, άπό δεκαετίας εισα- 
χθεϊσαι έν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη 
εις πλουσίαν συλλογήν.

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροί έσμαλτωμενοι μετά 
πορσελάνης.

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

'Απαντα τά εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκατα
στάσεων, Τηλέφωνα, 3 Ανεμιστήρες, Είδη 

3 Αεριόφωτος, Πνρόοβεστρα κτλ. κτλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 40,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

9,095,000

Ι1
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : 3 Εν 'Ελλάδι: Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 

Τριπόλει, Βόλφ, καί Λαρίσση. — Έν Κρήτη: Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί 
Ρεθύμνω.— Έν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Γαλατάς καί Σταμπούλ), 
Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλφ, Ξάνθη.—3 Εν Αίγύπτω: Έν ’Αλε
ξάνδρειά, Καΐρφ, Ζαγαζίκ, Μανσούρςι. — Εν Χαρτούμ : (Σουδάν) καί εν Λον- 
δίνω Ε. C. (No 22, Fenchurch Street).

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

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, 3Αντιπρόεδρος 
Α. ΖΑΡΙΦΗΣ
Δ. Ε. ΗΑΙ0Π0ΥΛ0Σ
Ζ. Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ
Γενικός Διενΰ'νντής ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ

διευθτνςις τηλεγραφική : ΑΘΗΝΑΪΚΗ — ATHENOCLES

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

Ή Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, εις έπιταγάς 
τού έξωτερικου καί είς τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον.

Διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν 
» > > μετά εξ μήνας
» » » μετά έν έτος
» » » μετά δύο έτη και έπέκεινα

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

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

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

gfc τά χρήματά των είς πρώτην ζήτησιν.

(cheques) έπί

3
3
4
5

ο//ο

°/ο 
°/ο
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ.

ΥΔΡΟΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΝ

Παρακαλοΰνται οί τυχόν καθυστε- 
ροΰντες τό άντίτιμον τοΰ ΰδατος τοΰ 
λήξαντος έτους Ι9°9 θπως προσέλθωσιν 
εντός οκτώ ήμερων είς τό Δημοτικόν 
Ταμεΐον και καταβάλωσιν αυτό. Έπί
σης δέ καθίσταται γνωστόν οτι ήρχι- 
σεν ή πληρωμή τοΰ αντιτίμου διά τό 
άρξάμενον έτος 1910, παρακαλοΰνται 
δέ οί κ. κ. ύδρολήπται δπως προσέλθωσι 
καί καταβάλωσιν αυτό.

Έν Ά'θήναις 1910.

(ΛΕκ τοΰ υδραυλικόν τμήματος τον 
Δήμου ’'Αθηναίων).

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

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ. —ΟΔΟΣ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 36.—ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου είς 1/2—3/4 λίτρας καθαρού οινοπνεύματος, 
προσθέτετε */ 2 λίτραν ΰδατος καί έχετε τήν κολώνιαν σας, τό άντιπιτυριώδές σας καί παντός 
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.

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

ΘίΙΜΑΣ θβΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ

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

διά πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

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

ΑΘΗΝΑΙ

ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Θ

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταθέσεων πρός 4 °/ο
εις πρώτην ζήτησιν

ΝΕΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Κ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ — ΘΡ. ΕΥΣΤΑ0ΙΛΔΟΥ 

(ΜΟΥΣΙΚΟΥ)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Στοά ’Αρσάκειου 15

— Πλούσια συλλογή δλων τών μεγάλων 
κλασικών διδασκάλων.

— Μουσική δι’ δλα τά όργανα είς μεγί
στη ν ποικιλίαν, ’Όπερες.

—Όλα τάνεώτερα μουσικά έργα(8ποοέ8).
— Μουσικά όργανα.
— Πιάνα. — Χορδαί άρίστης ποιότητος.
—Εξαρτήματα οργάνων.
— Χαρτί μουσικής Γαλλίας καί Γερμα

νίας δλων τών πενταγράμμων.
— Μελάνη καί πένες μουσικής.

ΝΕΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τιμ. Ξανθοπούλου: «Σιμά σου» δι’φσμα 
καί Κλειδοκύμβαλον.—«Χαμένη Ευτυχία» 
— «Σ’ άγαπώ».— «Άνάμνησις Σμύρνης».

Α. Σ. Ρεμαντά : Παιδαγωγικά φσματα 
διά μίαν καί δύο φωνάς. Τεύχος Α’.
ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ«ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ»ΤΟΥ 1910

ΣΤΙΧΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΕ1Δ1ΠΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ! ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚΙΟΛΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ά·θη ναι.—Πλατεία Συντάγματος.

Παγκόσμια εισιτήρια δια ταξείδια άνά τήν 
ύφήλιον. — Δίδονται πληροφορίαι καί καθορί
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τού κόπου καί έξόδου.
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Τό άρχαιότατον καί γνωστόν είς πολυ
άριθμον πελατείαν μέγα κατάστημα γου
ναρικών Έμμ. Μεγαλίδου, διευθυνόμενον 
ήδη παρά τής χήρας του Κα? Σοφίας Ε. 
Μεγαλίδου μέ τούς είδικωτέρους τών τεχνι
τών, έκόμισε έξ Εύρώπης διά τήν έφετεινήν 
χειμερινήν περίοδον τά πλουσιώτερα καί 
ώραιότερα γουναρικά διά κυρίους καί κυ
ρίας, έπίσης τά- σπανιώτερα δέρματα διά 
στολισμούς αιθουσών.

Τέχνη καί καλαισθησία απαράμιλλος.
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ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
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Θεραπεύει παθήσεις στόματος 
καί όδόντων.

ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΑΡ. 8 
(Παρά τήν Ζωοδόχον Πηγήν)
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Το ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρυθέν προ δεκαετίας καί διεν- η] 
θυνόμενον παρά τής Κας Λίνας φδν Λόττνερ εύρίσκεται είς τδ πΐ 
κεντρικώτερον μέρος τών ’Αθηνών καί είς ευρύ καί ενάερον μέγαρον Q} 
μετά κήπον. (η

Αί έπιτυχίαι του τόσω είς τήν μουσικήν έκπαίδευσιν καί μόρ- η 
φωσιν τών πολυαρίθμων μαθητών καί μαθητριών του δσω καί είς =] 
τάς συναυλίας του καί τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων ύπδ S 
τής μικτής χορωδίας του είνε τοιαΰται ώστε πας λόγος καθίσταται [U 
περιττός. [“

Εν τώ ’Ωδείω Λόττνερ διδάσκονται δλα τά μαθήματα τής [η 
θεωρητικής μουσικής, επίσης οργανική καί φωνητική μουσική, “J 
κλειδοκύμβαλου, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μουσική τής π] 
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ. π]

Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθύντριας Κας Αίνας φδν
Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία καί [Η 
βιολοντζέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών. Ιη 

’Ήδη έκ Βερολίνου άφίκετο έξοχος καθηγητής τοϋ βιολιού έκ τής "] 
υψηλής Μουσικής Σχολής τοϋ Ιωακείμ δ κ. I. Σαΐφερ. π]

'Η παρεχομένη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις πΐ 
εΐνε τοιαύτη ώστε ούτοι μετά τδ πέρας τών σπουδών των δύνανται [“ 
υφιστάμενοι τάς έπί πτυχίω έξετάσεις νά έχουν πλήρη τά έφόδια [η 
τής έξασκήσεως τοϋ μουσικού έπαγγέλματος. Ιη

Είς τδ ’Ωδειον Λόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τδ μουσικόν των }Π 
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τοϋ έξω ελληνισμού. Μ

Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτοϋντα Ν 
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας. [“

SBsasBSgSBsasasgsasHsasgsssEBBgzsasBszsaE'BsasasEsasasafa

ΓΥΡΟ ΣΓΓΟΝ

ΥΣΤΕΡ’ άπό τό θάνατο τοΰ Νίτσε, και 
ύστερα -άπό τό θάνατο τοΰ "Ιψεν, ό 
θάνατος τοΰ Τολστόη. Σά νάπόμεινεν 

άδειος ό άπε'ραντος κόσμος της ιδέας, δ’σω, 
και πάλι κ’ έξαφνα, νά μάς φανερωθη πώς 
τόν κρατεί γιομ.άτον, η πώς πάει, αγαλια 
αγάλια, γιομίζοντάς τον, μέ τό έργο του, 
κανένας άλλος γίγαντας της σκέψης. Ο γερ- 
μανός φιλόσοφος, ό σκαντιναβός δραματουρ
γός,καί ό σλάβος μ.υθιστοριογράφος, οί τρεις 
τους ανεβήκανε, στόν δικό μας τόν καιρό, 
πέρα ώς πέρα τη σκάλα τοΰ Λόγου, με τα 
άρίφνητα σκαλιά, καί διαλαληθηκαν, κυ
ρίαρχοι του κόσμου τοΰ διανοητικού, στα- 
ματημ-ένοι στό ύψηλότατο σκαλοπάτι. Πώς 
ήθελα νά τοποθετοΰσα στό πλαϊτους τόν 
Ούγκώ. Μά μέ όλη τη λατρεία πού έχω 
τοΰ στίχου του, οσω κι αν τόνε δοξάζω 
σάν έ'να λυρικό ποιητη από τούς πιό μεγά
λους τών αιώνων, τό βλεπω'δεν είναι αύτοΰ 
ή θέση του. Ό πιό τρανός μυσταγωγός 
άπάνου στην κορφή τοΰ γαλλικοΰ Παρνασ
σού, στύλος της Δημοκρατίας, καί μέσα στό

ΤΟΛΣΤΟΗ
’Έθνος του τιμημέ\ος σάν προφήτης" μά καί 
νοΰς καθολικός, παγκόσμιος, γκαιτικός, σάν 
τούς άλλους τρεις ; όχι. Δέν έχει τόπο στη 
συντροφιά τους.

Νίτσε, “Ιψεν, 'Τολστόης. Πόσο μοιά
ζουν και πόσο διαφορετικοί ! Καί οί τρεις 
ύπέρτατοι τεχνίτες τοΰ Λόγου, στρογγυ- 
λόστομοι μέ τό παραπάνου, καταφρονητές 
και γκρεμ.ιστές ειδώλων, όσο δεν παίρνει 
άλλο. Μά πόσο παραλλάζουν οί τέχνες τους 
καί οί θρησκείες τους ! Ο ένας εωσφορικός 
καί άριστοκρατικός, είδος Καιν και είδος 
Λάρα βυρωνικοΰ, άντίχριστος, χορευτής μέ 
τό ρυθμό της αρχαίας τραγωδίας. Ο άλλος 
πάντα μέ την άσύγκριτη δραματική του 
τέχνη, σά διπρόσωπος Ιανός, τώρα κοι- 
νωνιστης, καί τώρα. ατο[/.ισττ)ζ, και αρχι
κός καί αναρχικός, [ζά πάντα καρτερώντας 
την άθανασία μέ γαμπριάτικη στολή καί 
μέ λευκά χερόχτια, γιά νά μη λερωθη άπό 
τό άγγισμ-α τοΰ πρόστυχου. Ό τρίτος, 
απόστολος τοΰ Χριστού, άφοΰ πέρασε από



262 Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 263

όλους τούς κύκλους κι άπό δλα τά σπαρά- 
σριατα της φιλοσοφικής σκέψης· του Χρι
στού, πού διαβάζοντας τό Βαγγέλιο, υστερ’ 
άπο καιρούς καί χρόνια, παινεύτηκε πώς 
αύτός πρώτος τόν άνακάλυψε τό Χριστό. 
Εικόνα τεράστια μεγαλόπρεπη ή ζωή του. 
Χτυπόί τή φαντασία σάν τό Μωϋσή τού 
Μιχαηλάγγελου.

«
Ιουργένιεφ, Δοστογέφσκης, Τολστόης, 

υστερ άπό τόν ΙΙούσκη, τόν Λέρμοντωφ, 
τό Νεκράσωφ, τούς τρεις στύλους τού μο- 
σκοβιτικου λυρισμού, νά οί τρεις πατέρες 
καί τελειωτές μαζί τής ρούσικης μυθιστο
ριογραφίας, τών πεζογράφων ή τριάδα πού 
μπορεί νά είναι πιο ποιήτρια άπό τούς 
πρώτους τρεις τεχνίτες τού στίχου. Γιατί, 
καθώς και ό Ταίν τό σημειώνει κάπου, τό 
νού τόν ποιητικό δέν τό κάνε: μ.ονάχα μ.ιά 
γοητευτική μ-ούρλια, μιά έξαψη ονειροφάν- 
ταστη πού βγάζει τόν άνθρωπο άπό τόν 
πραγμ.ατικο τον κόσμ.ο γιά νά τόνε ρίξη 
στού χιμαιρικού τή χώρα. Ό ποιητικός 
νους — τούλάχιστο καθώς τόν εννοούν οί 
θετικιστες οι καλολόγοι — είναι η δύναμ.η 
πού πλάθει καί πού ξαναφέρνει στό είναι 
δντα όμοια αληθινά, όμοια ζωντανά σάν 
εκείνα που βλεπουμ.ε καί πού γγίζουμε. Τό 
δημιουργικό τούτο χάρισμά τό χαίρονται 
βέβαια και οι τρεις ρούσοι μυθιστοριογρά- 
φοι, στην εντέλεια. Μά πόσο διαφορετικά 
παρουσιάζονται μέ τόν καθένα ή δψη καί 
τό φώς τοΰ δώρου τούτου ! Μέ τόν Τουρ- 
γενιεφ, λεπτότερα κάπως ψιλολογημ.ένο καί 
περασμένο από το κόσκινο μιας τέχνης 
εύρωπαϊκής. Μέ τό Δοστογέφσκη, αποκλει
στικά και άπεριόριστα ψυχολογικό, κατά- 
βαθα σκαμμένο και φερμένο ίσα μ’ έκεί πού 
τά σύνορα τού πραγματικού καί τού φαν
ταστικού, τής άρρώστιας καί τής ύγείας. 
μπλέκονται άξεχώριστα καί χάνονται μέσα 
σ ένα θαμποβράδιασμα πού άνατριχιάζεις. 
Μά μέ τόν Τολστόη ; Τό χάρισμα τούτο 
παρουσιάζεται με τό χρώμα, μέ τό σκήμα, 
με τήν ένταση τής ζωής· τής ζωής πού είναι, 
μαζί και άχώριστα, σάρκα καί ψυχή, τής 
ζωής, οσο δεν παίρνει άλλο. 'Αγναντεύεις 
τό φάντασμα, κι’ απλώνεις τά χέρια σου,

γιάνάτόπιάσής. Λές! Υπάρχει.Τό θέλω. 
Καί περνάς μέ τό βιβλίο τού Τολστόη. 
όπως περνάς μέ μιά γυναίκα.Έτσι μού εν
τυπωθήκανε « Η φωλιά τών εύγενών» τού 
πρώτου, « Ο βλακας» τού δευτέρου, ή 
«Σονάτα τού Κρόΰζερ» καί ό «’Αφέντης 
καί Δούλος» τού τρίτου.

«
Κι ό πιό μεγάλος κι’ ό πιό πρωτότυ

πος έχει τούς προδρόμους του καί τούς 
δάσκαλους του, θέλει δέ θέλει. ΙΙάντα μοιά
ζει με καποων, παντα κάτι συνεχίζει καί 
συμπληρώνει. Καμιά φορά ή πρωτοτυπία 
δέν είναι παρα έν άγαλμ.α σκαλισμένο στήν 
πέτρ άπάνου τού μιμητικού. Ό Τολ
στόης μιμητής δέν μπορεί, βέβαια, νά 
είπωθή· μά είναι συμπληρωτής καί μετα
φερτής καί άνανεωτής καί μεταμορφωτής. 
Γυρεύτε τά σημάδια του καί τις πηγές του 
στούς Βραχμάνους καί στούς Βουδδιστές, 
στους Σοπεναουερ καί στους Ρουσσώ, στούς 
πρώτους, ύποθετω, Χριστιανούς, καί σέ 
κάποιους μουζίκους τοΰ καιρού του, πού 
τώρα τά ξεχνώ τά όνόματά τους, απλούς 
καί αγραμ.ματους, άπό τό φυσικό τους στο
χαστικούς· γιατί ύπάρχει καί δημοτική, 
βέβαια, φιλοσοφία, χωρίς νάχη καμμία 
συγγένεια μέ τά γράμματα καί μέ τή μόρ
φωση, καθώς ύπάρχει δημοτική ποίηση 
και μουσική. Κάποτε φαντάζομαι τούς 
ανθρώπους τούς διανοητικούς πού γράφουνε, 
σάν τούς παλιάτσους τών ιπποδρόμων 
δείχνουνε τήν τέχνη τους, σκαρφαλώνον
τας ό ένας άπάνου στούς ώμους τού άλλου, 
καί σχηματίζοντας έτσι λογής διασκεδα- 
στικα συμπλέγματα. Η παρομοίωση κάπως 
άδιάντροπη, μ.α σωστή. Ό Τολστόης πού 
πέρασε κι άπ όλη τή ζωή, καθώς πέρασε 
απ ολη τη σκέψη, κι δλα τά δοκίμασε 
κι δλα τά γνώριζε, ήτανε καί καβαλλά- 
ρης πρώτης' έτσι, άπάνου στάλογό του, 
μας τόν παράδωκε, άγαλμ.α καμωαενο, ό 
Τρουμπέτσκοϊ. Έτσι καβαλλάρης ' έτρεχε 
και στους νοερούς του δρόμους. Αύτός άπό 
πανου. Καβαλλάρης άπάνω στό Ρουσσώ. 
τόν πιό κοντινό του δάσκαλο, καβαλλάρης 
απανου στό Βουδδα, τόν πιό μακρισμένο

του πρόγονο. Ό φυσικός άνθρωπος : νά ο 
τέλειος άνθρωπος, νά τό ιδανικό ! Ό κο- 
ζάκος άξιζε·, περισσότερο άπό τόν άρχοντα, 
ή γυναίκα πιό πολύ από τόν αντρα, ένα 
ζωο πιό πολύ άπό τόν άνθρωπο, τό δέντρο 
είναι τιμιότερο άπό τό άγρίμι. Πώς πε
θαίνει ένας παραλής, πώς ένας μουζίκος, 
καί πώς ένα δέντρο! 'Ο θάνατος τοΰ 
πρώτου σπαρασμός, ό χαμός τοΰ δευτέρου 
Upo , τύ τβΧοζτου τρίτου, 7γοιτ)<ττ).
Τό κακό είναι έκείνο πού μάς ξεχωρίζει, 
πού μάς άτομικεύει. Τό καλό, εκείνο πού 
μάς άνταμώνει. Μά μήν αντιστέκεστε στό 
κακό! ’Αγαπάτε άλλήλους. Απ αυτές 
τις δυό εντελές κρέμουνται οι νόμοι και οι 
προφήτες. Καί ή σωστή ζωη και ή σωστή 
τέχνη. Ό Τολστόης, όταν τόν καθαρίσης 
άπό τά πασαλείμματα τού πολιτισμ.οΰ, 
δταν τόν ξαλαφρώσνις από τήν δόξα του 
τή λογοτεχνική, τί απομένει; Ενας θείος 
άνθρωπος, πιό πολύ κοντά στόν Βούδδα, 
στό Χριστό, στόΜωάμ.εθ. Μα ό Μωάμεθ, 
ό Χριστός, ό Βούδδας είτανε προφήτες μέ 
τό λόγο ή μέ τό σπαθί, όχι μέ τό βιβλίο. 
Γι’ αύτό στάθηκε πιό ζωηρή καί πιό άπο- 
τελεσματική ή ένέργειά τους. 'Η εντύπωση 
πού προξενεί τό βιβλίο είναι πιό βαθειά, 
πιό διαλεχτή, πώ αριστοκρατική, μπορεί, 
μά γι’ αύτό καί πώ προσωρινή, πώ εύκολα 
περαστική, σάν έντύπωση άπό κάποιο παι
γνίδι ύψηλονόητο. Μολονότι τό βιβλίο ρί
χνει τό σπόρο του γιά την αιωνιότητα, για 
χρόνια καί καιρούς, ’ίσα μ εκεί πού κάνεις 
δέν τόν υποψιάζεται και πού μπορεί να 
φτάσγι τό ρίξιμο τού σπόρου του. Σαν το 
σιτάρι πού τό βρίσκεις υστερ άπό χιλιά
δες χρόνια άπείραχτο στό πλάϊ μιάς μού
μιας αιγυπτιακής. Τό βιβλίο είτανε γιά 
τόν Τολστόη μαζί ή δύναμη καί ή άδυνα- 
μία του. Φαντάσου τό σλαβο συγγραφέα, 
άπό μιάς άρχής, όχι μέ τό κοντύλι τού 
μυθιστοριΟγράφου καί τοΰ κατηχητή, μά 
μέ τό ραβδί τού απόστολου και μέ το κή
ρυγμα, άπό τόπο σέ τοπο, σε ανατολή και 
δύση. Οί οπαδοί του θά ήτανε πώ πολλοί, 
καί πώ φανατικοί. Μά ίσως τά σημάδια 
τού περασμού του δέ θά χαράζονταν έτσι 
βαθειά στή σκέψη. Μολονότι κ’έτσι ό τολ-

στοϊσμός είναι θρησκεία κ’ έχει τούς όμολο- 
γητάς καί τούς μαρτύρους της. ’Από τόν 
Όλλαντέζο πού καταδικάστηκε στά 1896, 
γιατί άρνηθηκε να υπακουστρ στην πρό
σκληση τοΰ Κράτους πού τόν έπαιρνε στρα
τιώτη, ίσα μέ τόν άμαξά πού τώρα τελευ
ταία ό τηλέγραφος μάς άνάγγειλε πώς 

-άνοιξε τις φλέβες του απανου στό νεοσκαμ.- 
μένο τάφο τοΰ άφέντη του Τολστόη.

«
Ζωγράφος τής ζωής, άκέριας, σέ ολα 

της, καί κριτής τής ίδιας τής ζωής, άκέ- 
ριος, σέ ολα του. Θυμούμαι τόν παράξενο, 
μά βαθυστόγαστον ορισμό τής Ποιητικής 
Τέχνης πού έδωκεν ένας άγγλος συγγρα
φέας, ό Arnold: «Κριτική τής ζωής».Στό 
έργο τού Τολστόη άστραποβροντάνε μαζί 
ή ζωή καί ή κριτική τής ζωής. Φιλόσοφος; 
Δέν είναι τδνομαπού σωστά θα τοΰ ταίριαζε. 
Στήν άνώτατη σημ.ασία τού λόγου, είναι ο 
Ποιητής. «Ό Πόλεμος καί ή Ειρήνη», νά 
τό ’Έπος. «Τό Κράτος τού Ζόφου», νά τό 
Δράμα. Άπό τό πρώτο του διήγημα 
«Παιδικά χρόνια» ώς τά στερνά εύαγγε- 
λικά του κηρύγματα, νά ή Λύρα !

ΚΟΙΤΗΣ ΠΑΑΑΜΑΣ

ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΑΣΤΟΪ

Λέων Τολστόϊ έγεννήθη τήν 28ην 
Αύγούστου 1828 είς τό μικρό χωρώ 
τής Γιασνάγιας Πολιάνας, τού δια

μερίσματος Κραπίβνα τής επαρχίας Ιούλα. 
Τόσφ άπό τόν πατέρα του δσφ καί άπό τήν 
ΙΛ7)τέρΛ TOU Ο Λέ<ι>ν ΤθΧ<ΓΓθί ΧΛΤΧγεΤΟΠ Χ7ΓΟ 
άρ/αιοτάτην οικογένειαν εύγενών.Τό 1353, 
έάν πιστεύσωμεν τά περί τούτου παλαιά 
χρονικά, ένας κάποιος ιππότης Ινδρις 
ήλθεν άπό τήν Γερμανίαν είς τό Τσερνι- 
κόβ μέ τούς τρεις υιούς του. «Έβαπτίσθη, 
ώνομάσθη Λεόντιος καί έγεινεν ό άρχηγός 
πολλών οικογενειών τής άριστοκρατίας. 
Ό δισέγγονος του Άνδρέας Χαριτόνοβιτς, 
ό όποιος άπό τό Τσερνικόβ μετέβη είς 
Μόσχαν, έλαβε άπό τόν μέγαν δούκα Βα
σίλειον τόν Τυφλόν τό παρωνύμων τοΰ 

2
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ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΪ 
(Μέ στολήν Αξιωματικού)

^Ιολστοί (τδ όποιον σημαίνει ό χονδρός). 
Η τον ο πρόγονος τοΰ Τολστόϊ αύτός. Είς 

τον κλάδο» τών κομητών Τολστόϊ, ό κό
μης Λέων Νικολάγίίβίτς Τολστόϊ άνηκ6! 
ε:ς την^ίκοστήν γενεάν άπό τού προγόνου 
Ινδρες ». Ενας άπό τούς διασημοτε'ρους 

προγονούς τοΰ συγγραφε'ως ητο ό Πέτρος 
Ανδρεγεβ^ς Τολστόϊ, ό όποιος άπεθανε 

το 1 729. Δίηγαγε στρατιωτικόν και πολι
τικόν βίο» εκτάκτως θορυβώδη. Άνεμίνθη 
είς την . στάσιν τοΰ Στρέλιτζ, έπειτα 
μεταβαλών αίφνιδίως φρόνημα εγεινε ό 
πιστός θεράπων τοΰ Μεγάλου Πέτρου, ό 
οποίος δμως πάντοτε διετήρει σχετικήν 
εμπιστοσύνην πρός τόν παλαιόν αύτόν 
συνωμότην. Συχνά είς τά επίσημα γεύ
ματα ο Τσάρος διεσκε'δαζε νά τού βγάζη 
την μπερρούκα του καί κτύπων τό κρα
νών του νά τοΰ λε'γη : «Κεφάλι, κεφάλι 
εαν δεν είχες τόση εξυπνάδα μέσα ‘σου 
προ πολλοΰ θά είχες χωρισθη άπό αύτό 
το κορμί».

Είς τας «Αναμνήσεις» του ό· Λέων 
,*  στ01 «ψ^'ρωσε πλείστας περιέργους σε

λίδας διά τόν, πάππον του καί τήν υ.άμ- 
μην του έκ πατρός :

« Η μητέρα τοΰ πατέρα μου, λέγει, 
Πελαγια Νικολαέβνια ήτο κόρη τοΰ τυφλοΰ 
πρίγκηπος Νικόλα Ίβάνοβιτς Γκορτσα-

* Μ. Π. Μπερουκόβ, ή «Ζωή, τό έργον καί απο
μνημονεύματα Λέοντος Τολστόϊ» Παρίσι.Έκίοσιο 
του Mercure de France (1906). ις

κωφ, ο όποιος είχε συσσωρεύσει μεγάλην 
περιουσίαν. Καθ’ δσον γνωρίζω ητο γυ
ναίκα πολύ ολίγον μορφωμένη καί εύφυής. 
Κατά τήν μόδαν τής εποχής εκείνης έγνώ- 
ριζε πολύ καλλίτερα τά γαλλικά άπό τά 
ρωσσικα (ή δλη μόρφωσίς της έφθανε έως 
έδώ μόνον). Υπήρξε πάντοτε πολύ χαϊδε
μένη πρώτα άπό τόν πατέρα της, έπειτα 
από τόν άνδρα της καί έπειτα καθώς 
προσωπικώς τό άντελήφθην, άπό τόν υιόν 
της... Ό παππούς μου Ήλίας Άνδρέ- 
γεβιτς μοΰ φαίνεται, δτι ητο περιορισμένης 
διανοητικής άναπτύξεως άνθρωπος, άλλά 
γλυκύτατος, εύθυμότατος, καί όχι μόνον 
γενναιόδωρος, άλλά σπάταλος καί πρό 
πάντων πολύ εύπιστος».

Εκ τοΰ μητρικού κλάδου ό συγγρα- 
φευς τοΰ Πολέμου και της Ειρήνης, κατά
γεται έκ τοΰ οίκου τών Βολκόνσκι. Περί 
τοΰ έκ μητρός πάππου του ό Λέων Τολ
στόϊ λέγει τά εξής; «Γνωρίζω, δτι άφού 
εφθασε ύπό τήν βασιλείαν τής Κατερίνας 
Β'., τόν άνώτερον βαθμόν τοΰ άρχιστρα- 
τήγου, έχασε αίφνιδίως τήν θέσιν του 
συνεπεία τής άρνήσεώς του νά νυμφευθή 
τήν Βαρένκαν Έγκελγκαρτ ανεψιάν καί 
έρωμένην τοΰ Ποτέμκιν. Είς τήν πρότα- 
σιν τοΰ Ποτέμκιν άπήντησε : «Πώς, μέ 
κρίνει ικανόν νά νυμφευθώ τήν έρωμένην 
του;» Ή άπάντησις αύτή όχι μόνον'άνέ- 
κοψε τό στάδιόν του, άλλά τοΰ έστοίχισε 
και τήν αποστολήν του είς τήν επαρχίαν 
Αρχαγγέλου, δπου διωρίσθη διοικητής καί 

παρέμεινε, ώς φαίνεται, μέχρι τής άναρ- 
ρήσεως^ είς τόν θρόνον τοΰ Παύλου Α'. 
Τότε έλαβε τήν σύνταξίν του καί άφοΰ 
ενυμφεύθη τήν πριγκήπισαν Κατερίναν 
Αημητριέβναν Τρουμπέτσκοϊ έγκατεστάθη 
εις το κτήμα τής Γιασνάγιας Πολιάνας, 
τό οποίον είχε κληρονομήσει άπό τόν πα
τέρα του Σέργιον Φεοδόροβιτς.

» Η , πριγκήπισσα Κατερίνα Δημη- 
τριέβνα άπέθανε μετ’ ολίγον άφήσασα μίαν 
κόρην. Μέ τήν κόρην- του αύτήν, 'τήν 
οποίαν άγαποΰσε τρυφερώς καί μέ τήν 
γαλλίδα παιδαγωγόν της ό παπποΰς μου 
εζησε μέχρι τοΰ 1821, δτε καί άπέθανε» 

Κατά τό λέγειν τοΰ Τολστόϊ ό πάππος 

του αύτός είχε πολύ άνεπτυγμένον τό 
αίσθημα τού ώραίου. Αγαπούσε την μου
σικήν και είχε οργανώσει αποκλειστικός 
διά την γυναίκα του και αύτόν, μικράν 
ορχήστραν, τήν όποιαν έτοποθέτησε κάτω 
άπό μιά μεγάλη φτελιό?. Παραδόξως ό 
στρατιωτικός αύτός δέν άγαπούσε τό κυ
νήγι, άλλ’ έλάτρευε τά άνθη καί τά φυτά 
τού θερμοκηπίου. Ύπό τήν φαινομενικήν 
τραχύτητα τοΰ χαρακτήρός του έκρύπτετο 
μεγάλη αίσθηματικότης.

Ό Τολστόϊ δέν έγνώρισε τήν μητέρα 
του. *Ητον  ενός καί ήμίσεως έτους όταν 
εκείνη άπέθανε — άφίνουσα πέντε τέκνα 
καί επειδή δέν ύπήρχε καμμία εικόνα της, 
δέν ήμπορούσε νά τήν φαντασθή παρά 
άφ’ όσα τού έλεγαν βραδύτερον : « Δέν 
μπορώ νά τήν άναπαραστήσω, γράφει 
ώσάν όν πραγματικόν, υλικόν. Καί είμαι 
σχεδόν εύχαριστημένος, διότι ή εικόνα πού 
τήν φαντάζομαι εινε πνευματική. Καί ό',τι 
γνωρίζω περί αύτής εινε ώραίον».

Ηθικώς ήτο άνωτέρα του συζύγου της 
διά τόν όποιον ήσθάνετο μόνον άγαθήν 
φιλίαν. Φαίνεται έξ άλλου δ'τι ύπήρξεν 
άπολύτως εύτυχής κατά τά έννέα έτη τού 
συζυγικού της βίου.

Ό πατέρας τού Τολστόϊ εΐχεν είσέλθει 
είς τόν στρατόν είς ήλικίαν δέκα επτά 
έτών. Τό 1814 άποσταλείς ώς ταχυδρόμος 
είς Γερμανίαν, συνελήφθη αιχμάλωτος ύπό 
τών Γάλλων. ’Ανέκτησε δέ τήν έλευθερίαν 
του κατά τήν είσοδον τών συμμαχικών 
στρατευμάτων είς τό Παρίσι, τό 1815.

«Ό πατέρας μου — λέγει ό Λέων Τολ
στόϊ— είς ήλικίαν είκοσι έτών δέν ήτο 
πλέον άθώος καί αγνός καί πολύ άκόμη 
πρό τού είσέλη είς τήν στρατιωτικήν ύπη
ρεσίαν, όταν μόλις ήτο δέκα 'έξ έτών, οί 
γονείς του — χάριν τής ύγείας του όπως 
έσκέπτοντο τότε — τού εδωκαν έρωμένην 
μίαν ύπηρέτριαν. Έκ τής σχέσεως ταύτης 
έγεννήθη ένας υιός, ό Μιχένκα, τόν οποίον 
διώρισαν γραμματοκομιστήν καί ό όποιος, 
ζώντος τοΰ πατρός μου, εζησε πολύ ευτυ
χής. Άλλά κατόπιν έπήρε τόν κακόν δρόμον 
καί συχνάκις άπετείνετο είς ήμάς τούς 
αδελφούς του νά τόν βοηθήσωμεν. Ενθυ

μούμαι τό παράδοξον αίσθημα τής έκπλή- 
ξεως, τό όποιον ήσθανόμην, όταν ό άδελ- 
φός αύτός, ό όμοιάζων πρός τον πατέρα 
μου περισσότερον άπό ό'λους ήμάς, κατήν- 
τησεν έπαίτης καί μάς έζητούσε έλεημο- 
σύνην καί έφαίνετο εύγνώμων, δταν τού 
έδίδαμεν δέκα ή δέκα πέντε ρούβλια».

Ό πατέρας τού Τολστόϊ έπιστρέύας έκ 
Γαλλίας καί άπογοητευμένος άπό τό στρα
τιωτικόν έπάγγελμα έδωκε τήν παραίτη- 
σίν του καί άπεσύρθη είς Καζάν, δπου ό 
πατέρας του ήτο άκόμη διοικητής. Μετά 
τόν θάνατον τούτου εύρέθη έπί κεφαλής 
διαδοχής έκ τών δυσχερέστερων. Τότε 
ένυμφεύθη κ,αί έγκατεστάθη -είς Γιασνάγιαν 
Πολιάναν, όπου έμελλε νά γεννηθή ό συγ
γραφεύς τής ((Άναστάσεως».

Ό Τολστόϊ ένθυμείτο τόν πατέρα του 
καθήμενον είς τό γραφείόν του έπάνω είς ένα 
δερμάτινον διβάνι καί καπνίζοντα τήν πίπαν 
του Ήταν άγαθώτατος πρός τά παιδιά 
του, τά άφινε ν’ ανεβαίνουν έπάνω στήν 
πλάτη του καί γιά νά τά διασκεδάζη τούς 
έζωγράφιζε.Τής ζωγραφιές αύτές τής έθεω- 
ρούσαν τά παιδιά κάτι σάν όνειρο. Κάποτε 
έπαιρνε τόν μικρόν Λέοντα ιδιαιτέρως καί 
τόν ήνάγκαζε ν’ άπαγγέλη ποιήματα τού 
ΙΙούσκιν : Στη ΰάλαοσα ή τό άλλο Στόν 
Ναπολέοντα.

Όταν ό Τολστόϊ ήθελε νά ένθυμηθή τά 
πράγματα τών πρώτων παιδικών του χρό
νων, δέν ένθυμείτο τίποτε πρό τής ήλικίας 
τών πέντε έτών. Τών άδελφών του, τών 
γονέων του, τών παιχν ιδιών του, τού 
δωματίου του τίποτε δέν τοΰ έρχεται είς 
τήν μνήμην πρό τής στιγμής έκείνης. 
Άκόμη δέν εινε βέβαιος, έάν συγχέη τό 
όνειρον μέ τήν πραγματικότητα Όταν 
έγεινε πέντε έτών πρώτη μεταβολή συνέβη 
είς τήν νεαράν του ζωήν. Έως τότε τόν 
είχαν έμπιστευθή είς τήν θείαν του καί τάς 
ύπηρετρίας. Τώρα τόν παραλαμβάνει ό 
παιδαγωγός τών μεγαλειτέρων του άδελ
φών. 'Η νέα αύτή ύπαρξις τόν έτρόμαξε 
ολίγον καί ήτο πολύ λυπημένος «ποιητι- 
κώς λυπημένος», λέγει, πού έχωρίσθη όχι 
άπό τά πρόσωπα μέ τά οποία είχε ζήσει 
άλλ’ άπό τό κρεββάτι του, τήν κουνου-
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πιέρα του, τό προσκεφάλαιόν του, διότι 
περισσότερον είχε προσηλωθή είς τά πράγ
ματα παρά είς τούς ανθρώπους.Του φόρεσαν 
ενα φουστανάκι μέ ζώνην καί είς τό έξης 
έζοΰσε μέ τά αγόρια καί οχι μέ τά κορι
τσάκια καί τάς ύπηρετρίας.

Ο Φεοδόρ Ίβάνοβιτς, ό παιδαγωγός, 
ητο Γερμανός καί έξήσκησε βεβαίως μεγά- 
λην επιρροήν έπί της διανοητικής άναπτύ- 
ξεως τού Λε'οντος Τολστόϊ.

Οταν έγεινε εννέα ετών, ένα λυπηρόν 
συμβάν τοΰ έτάραξε την ζωήν, ό θάνατος 
τοΰ πατέρα του έπελθών τό 1837. Τήν 
εποχήν έκείνην οί δύο του αδελφοί Νικό
λαος καί Σέργιος έτελείωσαν τάς σπουδάς 
των καί ή οίκογένοια Τολστόϊ έγκατεστάθη 
είς Μόσχαν. Μίαν καλοκαιρινήν ήμέραν 
ενώ ό πατέρας τοΰ Τολστόϊ έπήγαινε είς 
τήν Τούλαν δΓ ύποθέσεις του έπεσε καθ’ 
οδόν προσβληθείς άπό κεραυνοβόλον απο
πληξίαν. Ή έντύπωσις ήτο φοβερά διά 
τον Λέοντα 1 ολστόϊ καί τό τραγικόν τέλος 
τοΰ πατέρα του διήγειρε είς αύτόν τόν 
«φόβον τοΰ θανάτου», τόν όποιον θά έπα- 
νεύρωμεν βραδύτερον κατά την μ.εγάλην 
του θρησκευτικήν κρίσιν. ή όποια παρ’ 
ολίγον νά τόν φέρη είς τήν αύτοκτονίαν.

Εννέα μήνας μετά τόν θάνατον τοΰ 
πατέρα του νέον πένθος τόν κατέθλιψε, ό 
θάνατος της μάμμης του, ή οποία άπέθανε 
άπό ύδροπικίαν. Εύθύς τότε ό Λέων, ό 
αδελφός του Δημήτριος καί η άδελφή του 
Μαρία έπέστρεψαν είς Γιασνάγιαν Πολιά- 
ναν μέ τήν θείαν των Τατιανήν Άλεξαν- 
δρόβναν. Ό Νικόλας καί ό Σέργιος έμει
ναν είς τήν Μόσχαν μέ τήν θείαν των 
Αλεξάνδραν Ιλλινίχναν, ή οποία άπέθανε 

τό 1841. Τότε έπήλθε νέα μεταβολή. Τά 
παιδιά έπήγαν νά μείνουν μέ άλλην θείαν 
των τήν Πελαγίαν Ιλλινίχναν, ύπανδρε- 
μένην μέ ένα ιδιοκτήτην τοΰ Καζάν, τόν 
Ουτσκώφ. Ο Λέων Τολστόϊ ήτο τότε 
δώδεκα ετών. "Ηρχισε πλέον ν’ αύτοεξε- 
τάζεται σοβαρώς τόσφ είς τό ήθικόν του, 
0σω καί είς τό φυσικόν, έθλίβετο δέ, διότι 
ήτο άσχημος μέ πλατειά μύτη, παχειά 
χείλη καί μικρά τεφρά μάτια. Είχε δέ 
παραδόξους ιδιοτροπίας. Μιά φορά έκοψε 
τά φρύδια του !

Δεκαεπταετής έπρεπε ν’ άκολουθήση τά 
μαθήματα τοΰ Πανεπιστημίου. Έπιθυμών 
όμως νά είσέλθη είς τήν διπλωματικήν 
ύπηρεσίαν προετοιμάσθη δΓ εξετάσεις είς 
τήν Σχολήν τών άνατολικών γλωσσών τοΰ 

Καζάν. Αλλά δέν κατώρθωσε νά είσαχθή 
άπορριφθείς.Άνεγνώρισε καί μόνος του τήν 
άγνοιαν τών μαθημάτων τοΰ προγράμμα
τος. Έπί τέλους μετά νέαν δοκιμασίαν 
μηνάς τινας βραδύτερον έγγράφεται. ’Ιδού 
αύτός φοιτητής.θά έργασθή άρά γε ; Όχι 
μετά πολλοΰ ζήλου, ώς φαίνεται. Νομίζει, 
οτι έχει νά κάνη κάτι καλλίτερον. Δια
σκεδάζει έν μέσω τής κοινωνίας καί ή 
ζωή είς τό Καζάν εινε έκ τών λαμπροτέ- 
ρων. Χοροί δίδονται είς τοΰ διοικητού, είς 
τάς οικίας τών εύγενών, είς τής διευθύν
τριας τοΰ ’Ινστιτούτου τών δεσποινίδων. 
Εινε πανταχοΰ παρών είς τούς χορούς 
μετημφιεσμένων, είς τάς παραστάσεις τών 
έρασιτεχνών, είς τάς συναυλίας. Άποτέ
λεσμα τών άνωτέρω ή άποτυχία του είς 
τό τέλος τοΰ έτους καθ’ ολας του τάς 
έξετάσεις ! "Επρεπε λοιπόν νά παραμείνη 
έπί δύο έτη είς τήν αύτήν τάξιν, άλλ’ 
αντί τούτου έπροτίμησε νά έγγραφή είς 
τήν Νομικήν Σχολήν. ’Εννοείται, οτι αί 
έπιτυχίαι του δέν ήσαν μεγαλείτεραι. Έν 
τούτονς κατώρθωσε νά έπιτύχη είς τάς 
έξετάσεις τοΰ πρώτου έτους.

Κατά τήν έποχήν έκείνην αί περί κοινω
νίας ίδέαι τοΰ Τολστόϊ ήσαν δλως αντίθε
τοι πρός έκείνας, at όποίαι έχαρακτήρισαν 
κατόπιν τό οιλοσοοικόν του σύστημα. Την I ι k 

Ο ΤΟΛΣΤΟΪ ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ

κοινωνίαν διήρει είς τρεις τάξεις, είς τούς 
«πολύ καθώς πρέπει» ανθρώπους, είς 
τούς «αγενείς» καί είς τήν τάξιν τοΰ 
λαοΰ τούς «πληβείους». Μέ τούς πρώτους 
έκολακεύετο νά συναστρέφεται, τούς δευ
τέρους άπεστρέφετο καί διά τόν λαόν 
ούτε έσκέπτετο άν ύπάρχη. Ούτω κατά την 
έποχήν έκείνην ό Τολστόϊ είνε ό «ασυνεί
δητος, ό κακός καί ό δυνατός» περί τοΰ 
οποίου όμιλεί ό Μαρεγκόφσκυ. Άλλά δέν 
εινε μόνον αύτά. *Ητο  άκόμη ματαιόδοξος 
καί παραλυμένος κατά τό πρότυπον τών 
«πολύ καθώς πρέπει» ανθρώπων, τούς 
οποίους έσυναναστρέφετο. Όσάκις ενθυμείτο 
τά χρόνια αύτά τής νεότητάς του ό Τολ
στόϊ δέν εύρισκε λόγους διά νά έκφραση 
τήν αηδίαν, τήν οποίαν ήσθάνετο διά τόν 
εαυτόν του : «Δέν ήμπορώ νά ένθυμηθώ 
τά χρόνια αύτά χωρίς φρίκην, αποστροφήν 
καί οδύνην. Έφόνευσα ανθρώπους είς τόν 
πόλεμον, έπροκάλεσα είς μονομαχίαν διά 
νά φονεύσω, έχασα χρήματα είς τό χαρτο- 
παίγνιον, έφαγα τούς κόπους τών χωρικών, 
τούς έκακομεταχειρίστηκα. Είχα βυθισθή 
είς τήν κραιπάλην, έψεύσθην.Τό ψεΰδος, ή 
κλοπή, ή άσέλγεια, ή με'θη, ή βία, τό 
κακούργημα., δέν ύπάρχει έγκλημα, τό 
οποίον νά μή διέπραξα».

Προφανώς λέγει ύπερβολάς, έπιβαρύνε- 
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ται μέ εγκλήματα, τά όποια δι’ εκείνον 
ήσαν κατόπιν αποτρόπαια, άλλά τά όποια 
ή κοινωνία θεωρεί ώς πράξεις συνήθεις. Τό 
νά φονεύση κάνεις είς τόν πόλεμον αύτό 
μάλλον κρίνεται ώς πράξις ήρωϊσμου !

Είς τό μεταξύ λαμβάνει μίαν μεγάλην 
άπόφασιν. Εγκαταλείπει τό Πανεπιστή- 
μιον διά ν’ άφιερωθή είς τήν αγροτικήν 
ζωήν. Εινε ή άλλη οψις αύτή του χαρα
κτήρες του Τολστόϊ «εύσυνειδήτου, αγα
θού, εύαισθήτου» ,ή οποία έκδηλουται.’Απέ
κτησε, λέγει, κατά τήν στιγμήν εκείνην 
«τήν πεποίθησιν, οτι ό προορισμός τών 
άνθρώπων έγκειται είς τήν έξύψωσίν των 
πρός τήν ήθικήν τελειοποίησιν και ότι ή 
τελειοποίησις αύτή εΐνε εύχερής, δυνατή, 
άπειρος».— Δυνατή, ναί, εύχερής οχι όμως 
και μετ’ ολίγον είδε, ότι ήπατάτο. Τήν 
ψυχικήν του κατά τήν έποχήν εκείνην κα- 
τάστασιν μάς έγνώρισε δανείζων τά ϊδιά 
του αισθήματα είς τόν Νικόλαν Ίρτένιεβ, 
ένα τών ήρώων τής Νεότητος.

Εγκατασταθείς είς τήν Γιασνάγιαν 
Πολάνιαν — εΐνε άκόμη δεκαεπταετής — 
ήσθάνθη ζωηρώς τήν άθλιότητα τής ζωής 
τών χωρικών. Προσπαθεί νά καλλιτερεύση 
τήν τύχην των. Έκ τοΰ έργου του τό 
Πρωί ένδς αύ&έντου δυνάμεθα νά σχήμα- 
τίσωμεν ιδέαν τών άσχολιών του κατά τήν 
έποχήν εκείνην. Θέλει νά βλέπη όλα μέ τά 
ίδια του τά μάτια καί νά διαφυλάττη τούς 
χωρικούς άπό τήν βάρβαρον εξουσίαν τών 
επιστατών. ’Επισκέπτεται κάθε καλύβα, 
έρωτά τούς χωρικούς περί τών άναγκών 
των, τούς χαρίζει χρήματα, κάμνει αγαθο
εργίας καί τούς άποδίδει δικαιοσύνην όσον 
δύναται καλλίτερον.

Εΐνε ένας ώραϊος ένθουσιασμός. ό όποιος 
δέν διαρκεϊ δυστυχώς έπί πολύ. Μετ ’ολί
γον πράγματι ό Τολστόϊ άντιλαμβάνεται 
περί τοΰ άνωφελοΰς τής άποπείρας του, ό 
ρόλος τοΰ εύεργέτου τοΰ φαίνεται ώς άντι- 
τιθέμενος πρός αύτήν τήν ήθικήν καί τόν 
πρός τόν άνθρωπον όφειλόμενον σεβασμόν. 
Έπί τέλους καί ή ζωή αύτή τής έξοχής 
άρχισε νά τόν πλήττη.

Τό φθινόπωρον τοΰ 1847 έγκατέλειψε 
τήν Γιασνάγια χάριν τής Πετρουπόλεως. 

Κατά τήν αρχήν τοΰ επομένου έτους ύφί— 
σταται έπιτυχώς τήν έξέτασιν τοΰ τελειό
φοιτου τά νομικά. ’Αμφιταλαντεύεται, δέν 
γνωρίζει πρός ποιον στάδιον νά δ,ιευθύνη τά 
βήματά του. Τώρα σκέπτεται νά κατα- 
ταχθή είς τόν στρατόν, τώρα πάλιν έπιθυ- 
μεϊ νά περατώση τάς άκαδημαϊκάς αύτοΰ 
σπουδάς διά νά έπιτύχη θέσιν τινά έν τή 
διοικήσει Εΐνε άλλως τε καταμαγευμένος 
μέ τήν Πετρούπολιν, δέν δύναται νά έννοήση 
πώς ήμπορεϊ κάνεις νάζή άλλοΰ. Διαβεβαιοϊ 
έν τούτοις, ότι δέν εΐνε ό ίδιος πλέον. «’Άλ
λοτε, γράφει, έλεγα πρός τόν εαυτόν μου, 
πρέπει ν’ άλλάξω ήθος ένώ τώρα βλέπω,οτι 
είμαι όλως διάφορος καί λέγω μετεβλήθηνί» 
Αύταπατάται όμως δυστυχώς. Άναμφισβη- 
τήτως έσκέφθη παρά πολύ καί βλέπει σαφέ- 
στερον μέσα είς τόν εαυτόν του. Γνωρίζει τί 
έπρεπε νά κάμη διά νά εΐνε άνθρωπος χρή
σιμος καί άγαθός, άλλά μεταξύ χειλέων καί 
κύλικος πολλά πέλει. Μέχρι τής άναχωρή- 
σεώς του διά τόν Καύκασον κατά τό 1851 
μερίζει τόν καιρόν του μεταξύ Μόσχας, 
Γιανάγιος Πολιάνας καί Πετρουπόλεως 
άφίνων άλληλοδιαδόχως τά ήνία είς τά 
δύο αντίθετα ρεύματα τοΰ χαρακτήρός του. 
Χαρτοπαικτεϊ, κάμνει χρέη, κυνήγα, ορ
γιάζει καί αίφνιδίως μετά τοΰτο διά νά 
κατευνάζη τό διαβρωτικόν πΰρ τών παθών 
του άπέρχεται είς τήν έξοχήν οπού διάγει 
ζωήν παραδειγματικήν όλως. Έκ Μόσχας 
γράφει είς τήν θείαν του τήν έπομένην 
περίεργον έπιστολήν έν τή όποια εύρίσκο
μεν πλήθος λεπτομερειών ένδιαφερουσών 
περί τής τότε ύπάρξεώς του. Περιγράφει 
τό ένδιαίτημά του :

«Σύγκειται έκ τεσσάρων δωματίων, τρα
πεζαρίαν, όπου ήδη έχω ενα ροαγιαλίνο, 
τό όποιον ένοικίασα, σαλόνι έπιπλωμένον 
μέ διβάνια, μέ πολυθρόνας καί μέ τραπε- 
ζίδια έκ καρυοξύλου, έπεστρωμένα μέ κόκ
κινα τραπεζομάνδηλα καί στολισμένα μέ 
τρεις μεγάλους καθρέπτας, γραφεϊον, έν τώ 
όποίω έχω τοποθετημένον τό τραπέζι τής 
έργασίας μου καί τόν καναπέ μου, ό όποιος 
μού ένθυμίζει πάντοτε τάς διενέξεις μας 
άναφορικώς πρός τό έπιπλον τοΰτο καί ένα 
άρκετά εύρύχωρον δωμάτιον, τό όποιον 

χρησιμεύει ταύτοχρόνως ώς κοιτών, κομω- 
τήριον καί άντιθάλαμος.

«Τρώγω στό σπίτι μου στ σι καί 
κατσάς**  τά όποια μέ εύχαριστοΰν πολύ. 
Μοΰ ύπολείπονται μόνον τά γλυκά καί ή 
μαστίχα διά νά έχω πλήρεις τάς συνή
θειας όπως καί είς τήν έξοχήν μου. Μέ 
σαράντα ρούβλια έχω έλκυθρον...»

Τό 1851 σκέπτεται νά νυμφευθή. θά 
ήτο δι’ αύτόν τό μόνον μέσον ταχ-τοποιη- 
σεως καί μεταβολής βίου. Διότι έννοεϊ, ότι

* Ένα είδος σούπας μέ λάχανο.
*  Ρωσσικόν φαγητόν. *

Ξ Η Ν Ο I ΣΚΟΠΟΙ

ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
(Τής Ίσχικάβα ποιητρίας τοΰ 8ου μ· Χ· αϊώνος).

Κύτταζε πώς τά σύννεφα τά σχίζει και μας δείχνει 
Τη γλυκοφώτιστη δψι του ! δίχτυα ασημένια ρίχνει 
Πίσω, μπροστά, τριγύρω του, σε κα&εμια μέρια 
Ψηλά κι άπδ τά πέλαγα, ψηλά κι άπ τη στεριά' 
Και τά χαλίκια τού γιαλού στού φεγγαριού τα βραδυα 
Γιά κύττα πώς λαμποκοπούν σάν άκριβά πετράδια !

ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Π Α Τ Ρ I Δ A

Πράσινοι οί κάμποι' λουλουδα σε καλέμια μέρια 
ΚΓ δμως η άγριόχηνα τραβά γιά τδ βοριά. 
Τί τάχα; στην πατρίδα της, στη γη την παγωμένη 
Μη &ά ’βρη πλάσι πιδ έμορφη κι άκόμα πιδ ανθισμένη ;

ΚΑΜΠΑΝΕΣ Σακκίνο· άπέ^ανε 1860).

Κανόνια τις καμπάνες μας τις έχυσαν και τώρα 
Τδ ζάστερο τραγούδι τους δε χαιρετά την ωρα 
Πού μέσ9 τά πλάτη τ’ ουρανού τδ πρώτο αστέρι λάμπει 
Κ9 εΐν9 οί κορφές αμίλητες κ’ είναι βουβοί κ οί κάμποι.

Ξεχνώντας πακ: μαραίνονται στδ βράχο τα λουλούδια 
9Απ9 τις καμπάνες καρτερούν τά γνώριμα τραγούδια' 
Δέν ζέρουν πώς τις χύσανε' προσμένουν νύχτα μέρα 
Κι άν&οβολούνε τού βουνού τά πλάγια πέρα πέρα !

ή ζωή, τήν οποίαν διάγει δεν δύναται να 
διαρκέση πλέον. Επιθυμεί να κάμν) κάτι 
καλλίτερον, έκορέσθη άπό τάς διασκεδάσεις, 
όσον δέ διά ν’ άφοσιωθή είς τήν καλλιέργειαν 
τών γαιών του καί είς την καλλιτερευσιν της 
ύπάρξεώς τών δούλων του, τοΰτο προς το 
παρόν εΐνε άδύνατον. Η άπόπειρα, την 
οποίαν έκαμε, τόν διεφώτισε έπί τοΰ ζητή
ματος αύτοΰ.Καί έπομένως μία μόνον ευκαι
ρία παρουσιάζεται δι ’αύτόν ν’ άπέλθη είς τόν 
Καύκασον καί έπιλαμβάνεται αύτής άμέσως.

[Έπεταν τό τέλος]
ΑΛΦΟΝΣΟΣ ΣΕΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΠΕΡΤΩ
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ 

χζ- ζ < , , (To® Ginzkay).Λ,τυπησε σε τόσα σπίτια αρχοντικά·
τ’ άνοιξαν ρωτώντας τί νά δέλη τάχα...

Ο φτωχός ζητούσε μιά μπουκιά ψωμί 
κ' οι σκληροί μιά πέτρα τού ’δωκαν μονάχα.

Πέτρα άπό δώ πέρα, πέτρα κι άπό κεί!
και μ’ αυτές γυρνώντας στην πατρίδα κάτου 

Έχτισ ’ έναν τοίχο ολόγυρα κλειστό —
γύρω στην καρδιά του.

ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΤΟ ΘΕΡΙΣΜΟ
—, r t (Τοΰ Martin Greif).
Σαν απαλός ανασασμός

πέρνα, απ' τά στάχυα στόν άγρό κι άν λάχη 
Ενα άπ ’ αύτά νά κουνηδή, 

τρεμει μαζί τό διπλανό τό στάχυ :

‘Ωσάν να νοιώδουν τά φτωχά 
πώς τό δρεπάνι βρίσκεται σιμά τους 

Και τρέμουνε μαζί μ’ αύτά 
τά λούλουδα πού ναι ολόγυρά τους.

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ TOY LONGFELLOW
ΒΡΟΧΕΡΗ ΜΕΡΑ

Ή μέρα είναι σκοτεινή καί κρύα και δλιμμένη- 
Βρέχει κι ο άγριος βοριάς μηδέ στιγμή άποσταίνει. 
Τό κλήμα άκόμα πιάνεται στού τοίχου σάπια ξύλα, 
Μά ολο σκορπούν στόν άνεμο τά πεδαμένα φύλλα 
Κ η μέρα είναι δλιβερη και μαυροφόρεμένη.

Εϊν' ή ζωή μου σκοτεινή και κρύα και δλιμμένη- 
Βρέχει κι ό άγριος ό βοριάς μηδέ στιγμή άποσταίνει. 
Στα περασμένα τά χλωμά κρατιέται ή σκέψι άκόμα, 
Μά ελπίδες χρυσοφτέρωτες σκορπά ό βοριάς στό χώμα 
Και μαύρη ή μέρα ή καδεμιά και δλιβερή διαβαίνει.

ΙΙάψε, φτωχή καρδιά, νά κλαΐς κι δ ήλιος λάμπει άκόμα 
Πίσω απ' τά μαύρα σύννεφα. Δέ βρίσκει' ένα στόμα 
Σέ λύπη, νά μή στέναξε σάν τή δική σου λύπη : 
Τέτοια ζωή τού καδενός- λίγη βροχή δέ λείπει, 
Μηδέ κ ή μέρα ή δλιβερή κ ’ ή μαυροφορεμένη.

ΙΤΑΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ „ , ...(Τοΰ De Amicis).

Δέ φεύγει πάντα ή έμορφιά μέ τά φτερά τού χρόνου, 
Δέ σβύνει μέ τά δάκρυα τής λύπης και τού πόνου’ 
‘Εξήντα χρόνια πέρασαν μπροστά απο τη μητέρα 
Κι όμως τή βλέπω πιο έμορφη μια με την άλλη μέρα.

Δέν είναι γέλοιο, κίνημα, μιά πράξι, μια ματια της 
Πού ή μονάκριβη καρδιά — η μητρικη καρδια της 
Νά μή μιλάη... "Αν ήμουνα ζωγράφος, άν μπορούσα 
Αύτή δέ νά ζωγράφιζα, οσον καιρό κι αν ζούσα.

Θά φτειανα τήν εικόνα της, σα γερνη το κεφάλι 
Τά χιονισμένα της μαλλιά γιά να φιλήσω, η πάλι 
Σάν είναι άρρωστη ή φτωχή, σάν είναι κουρασμένη 
Και κάτω άπ' τό χαμόγελο τή λύπη έχη κρυμμένη.

Μ' άν τά ουράνια μ’ άκουγαν κ έδιναν ο,τι δελω, 
Ένός μεγάλου ‘Ραφαήλ τό δεϊκό πινέλλο
Δέ δά ζητούσα νά παιρνα γιά δώρο απ τον αιδερα 
Νά φτειάνω μέ τά χρώματα μιά ζωντανή μητέρα’

Ν’ άλλάξω δά δελα ζωή μ’ άλλη ζωή- δική της 
Τή δύναμί μου δά δελα" να παρη απ το παιδί της 
Τή νιότη, εγώ τ’ άδύνατα χρόνια της κι άπ’ τή τόση 
’Αγάπη ή μανούλα μου με μιας να ξανανιωση !

ΣΙ ΘΑ ΠΕΦΤΟΥΝΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ...
(Τοΰ Stecchetti).

Σά δά πέφτουνε τά φύλλα καί δυό μάτια άγαπημένα 
Έναν τάφο δά ζητούνε νά ποτίσουν μ’ ένα δάκρυ, ~ 
Τό σταυρό μου δά ’βρης πάλι στού κοιμητηριού μιαν άκρη 
Και δά Ιδής έκεΐ σιμά του λούλουδα πολλά άνδισμενα.

Τά ξανδά μαλλιά σου τότε στόλισ τα μέ τά λουλούδια 
Γεννημένα άπ’ τήν καρδιά μου. Αυτά δαναι τα τραγούδια 
Πού τά σκέφτηκα, μά — κρίμα — δε σού τα δωκα γραμμένα, 
θάν’ τά λόγια τής άγάπης πού δέ στάχω ειπωμένα.

Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 273

ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ*
ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

νπο ΓΕΡ. ΒΩΚΟΥ

ΠΡΑΞΙΣ Γ'.
. [Αίθουσα ισογείου σπιτιού. Τρία παράθυοα 
ανοίχτα δείχνουν μιά έμορφη τοποθεσία πευκο- 
φυτεμενη μ’ ενα εκκλησάκι σ’ ενα λόφο. Στο 
ραθος πέρα ό 'Υμηττός φαίνεται στο έλαφρο- 
κυανο χρώμα τής πολύ πρωινής αύτής ώρας.

Η αίθουσα ’έχει γιά έπιπλα ενα μικρό στρογ- 
γυ ο τραπεζάκι με ξηρά λούλούδια τού αγρού 
επάνω καί μπροστά στό τραπεζάκι έναν κανα
πέ Σέ μιά γωνιά μιά μικρή πολυθρόνα Στήν 
άλλη γωνιά ένα μικρό άλλο τραπέζι ποΰ χρη
σιμεύει γιά γραφείο."Εργα τοΰ Πανόργιου σΐούς 
τοίχους. Τό φώς τού ήλιου πού άνατέλλει παί
ζει απ ε,ω μεστής τελευταίες σκιές τής νύχτας 
και ακούεται η καμπάνα τής εκκλησίας πέρα 
απο το λοφο. Άπό τήν πόρτα αριστερά βγαί
νει η Ζωή. Φοράει ένα μαύρο φόρεμα. Είνε 
λυσίκομη. Λύπη καί άπόγνωσις σκιάζουν τό 
ωραίο πρόσωπο. Περπατεί σιγά καί πάει στό 
μικρό γραφείο. Τήν ώρα αυτή μπαίνει ή Κα
τερίνα από τήν πόρτα δεξιά. Βλέπει τήν κυοία 
της καί σταματαει κατάπληκτη].

ΣΚΗΝΗ Α'
ΖΩΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Κατερίνα. Σείς εϊσασθε, κυρία ; δτι 
ανοιξα τά παράθυρα καί ετοιμαζόμουνα νά 
σιγυρίσω... Τόσω πρωί ; !

Ζωή. Σιγά, σιγά, Κατερίνα, μή τούς 
ξυπνήσουμε...

Κατερίνα. Μά τί έχετε ;... Πάλι παρα
πονιέστε, κυρία, πάλι κλαίτε;

Ζωή. Σιγά, μήν κάνης θόρυβο νά μήν 
ξυπνήσουν... Νομίζεις πώς ’έχω τίποτα, 
Κατερίνα; (Χτυπάει ή καμπάνα). Τί είνε 
σήμερα ;

Κατερίνα. Πανηγύρι, Κυρία... Πιστεύω 
να μάς έρθη ό κύριος Γιάννης νά πάρουμ.ε 
τά παιδιά καί νά πάμε όπως τήν άλλη 
φορά... Προχθές είπε πώς θάρθη, θά τό 
ιδήτε, κυρία, πώς θάρθη.
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Ζωή. Άκουσε, Κατερίνα, εγώ θά βγώ 
έξω. " *

Κατερίνα. Στον πρωινό σας περίπατο; 
Ζωή. Ναι.
Κατερίνα. Νά μάς φέρετε καί αγριο

λούλουδα. Αύτά έμαράθηκαν πιά. *
Ζωή. Όταν ξυπνήση ό αφέντης σου, 

σήμερα ποΰ δέν έχει γραφείο, του λές πώς 
μπορεί ν’ αργήσω...

Κατερίνα. Καί άν έλθη ό κύριος Γιάννης;
Ζωή. Οτι πάω στό έρημο εκκλησάκι 

τοΰ Αϊ-Γιανιοΰ επάνω στούς βράχους.
Κατερίνα. Πολύ καλά, κυρία.
Ζωή. Καί φροντίζεις τά παιδιά. Τ’ άγα- 

ποίς αλήθεια μέ την καρδιά σου ;
Κατερίνα. Κυρία μ.ου, καί τί δέν αγαπώ 

εδώ μέσα ; Καί τό χώμα άκόμη ποΰ πα
τάτε. Ά ! πόσω εϊσασθε καλή καί έσπλα- 
χνική !

Ζωή. (Άκουμπάει θωπευτικά τό χέρι 
της επάνω στον ωμό τής Κατερίνας). Καί 
συ πόσω πονετική σέ μάς ! Πήγαινε τώρα, 
καλό μου κορίτσι, γιάτήςάλλαις δουλειαίς 
τοΰ σπιτιού. Έδώ κάτ: θέλω νά βρώ (δεί
χνει τό μικρό γραφείο) πριν έβγω έξω. (Ή 
Κατερίνα φεύγει σιγά άπό τήν πόρτα τοϋ 
κοιτώνος αριστερά. Ή Ζωή κάθεται μπρο
στά στό μικρό γραφείο. Σέρνει ενα περί
λυπο βλέμμα γύρω).

ΣΚΗΝΗ Β'.
ΖΩΗ

Ζωή. Ω ζωή άδικη καί τυραννισμένη ! 
Κάτι ποΰ εγλυκοχάραξε δέν μ.πορώ νά τό 
απολαύσω ποτέ (κυττάζει ο ενα μικρό κα
θρέφτη επάνω στό γραφείο). Ούτε γιά τή 
μ.άσκα αυτή τής ήθικής άδιαντροπιάς στά 
βλέμματα των άλλων είνε καταδεχτικά 
τα δικά του μ.ατια πιά !... Καί τί μ’ 
ωφελεί ν αγαπώ δ,τι δέν μπορώ νά έχω

ένθύυ.ησι τών δικών μου παιδιών, τών γο
νέων καί έκεινοΰ άκόμη καί έκεινοΰ (μισα
νοίγει τήν πόρτα τοϋ κοιτώνας)... Μά, όχι, 
όχι πώς μ.πορεΐ νά σβύσουν ποτέ ή γλυκύ
τατες έδώ άπό δλες ένθύμησες σ’ αύτή τήν 
πανέμορφη, άθώα εικόνα τών κοιμισμένων 
μ.ου παιδιών... Ο Θεός να φυλάξη εσάς, 
παιδιά μου, άφ’δσα ύποφέρω έγώ ή βασα
νισμένη... (Φεύγει δεξιά άφίνοντας ανοιχτή 
τήν πόρτα πρός τήν αυλή. Περνάνε λίγες 
στιγμές, ύστερα μπαίνει μέσα ό Ίάσων 
Φωτάς. Είνε ψηλός, ωχρός και έξησθενη- 
μένος μέ μεγάλη άσπρη γενειάδα. Κυττάζει 
κάμποση ώρα τό σπίτι μέ περιέργεια. Επειτα 
χχυπάει μέ τό μπαστούνι του κάτω. Ή 
Κατερίνα βγαίνει απο αριστερά).

ΣΚΗΝΗ Γ'.

ΙΑΣΩΝ ΦΩΤ ΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ίάσων Φωτας. Δέν εινε κάνεις έδώ ;
Κατερίνα. Ότι έφυγε ή κυρία. Είνε ο 

άφέντης μου, θαρρώ δμως πώς κοιμάται 
άκόμα.

Ίάσων Φωτ&ς. Κοιμάται,άργοξύπνητος 
πάντα ό άφέντης σου, τόν ξέρω...

Κατερίνα. Καί πώς σάς λένε, κύριε ;
Ίάσων Φωτας. Άν κοιμάται νά μή 

τόν ξυπνήσης. Άν είνε ξύπνιος πές του ό 
κ. Φωτάς.

Κατερίνα. Ο κύριος Φωτάς.
Ίάσων Φωτ&ς. Ο κ. Ιάσων Φωτάς. 
Κατερίνα. Μάλιστα, πηγαίνω (φεύγει). 
Ίάσων Φωτας (κυττάζει γύρω χωρίς 

νά βγάλη τό καπέλο του). Τί είνε αυτα, 
έργα τέχνης στό σπίτι τού Χαρίλαου καί 
τό δνομα τοΰ ζωγράφου για νά ίδοΰμε, 
Γιάννης Πανόργιος... Μπά! ό μαθητής 
μου, αύτός είνε ό Γιάννης Πανόργιος!... 
Πότε έγειναν αύτά τά πράγματα σέ δυό 
χρόνια μέσα!...Τί είνε αύτό ; Μιά γυναίκα 
ποΰ κυττάζει άπ’ τό παράθυρο έξω την 
ώρα τοΰ δειλινού,κάποιον περιμένει, κάποιος 
τήν άρνεΐται νάρθή καί θρηνεί... Αύτό 
ό'μως εινε ώραιότερο άκόμη, ψηλά στό βουνό 
άπάνω άπ ’ τά σύννεφα καί ό κάμπος κάτω 
καί ή πόλις καί ή θάλασσα πόσφ φαίνον
ται μικρά μπροστά σ’ αύτή τήν ύψηλη

δικό μου κι’ εκεί ποΰ ό Θεός κυττάζει νά 
μήν μ.ποροΰν νά βλέπουν οί άλλοι άνθρω
ποι φανερά ; ’Όχι, καί κάνεις νά μή μοΰ 
ζητά λόγο, πρέπει μόνη μ.ου νά πάσχω γιά 
τόν καταλογισμό τής άμαρτίας ποΰ ’έβα
λαν νόμ.ο οΐ άνθρωποι!... Αχ! πόσαις 
νύχταις έπρεπε μάταια νά περιμένω καί 
άπό τήν ώρα τής μεγάλης καταστροφής 
ποΰ ώμολογήθηκε μέσα στό συμβιβασμό 
ποΰ ή καλωσύνη τοΰ άλλου επέτρεψε νά 
τόν βλέπω πάλι... Νάμαι τώρα σκιά ενός 
παλαιού εαυτού μου... Ημέρες καί νύχτες 
έτσι περνούν στήν άρνησι κάθε χαράς... 
Σάν σέ κοιμητήριο τής ίδιας περασμένης 
μου ζωής κάτι μέ σέρνει έδώ πάντα. Έδώ 
στά μ.άτια μου τά πολυδάκρυτα παιρνάεί 
ή πολυβασανισμένη μου ζωή (ανοίγει τό 
συρτάρι τοϋ γραφείου και βγάζει φωτο
γραφίες)... Σύ πρώτος πάντα προβάλλεις 
καί άθελα στήν παλαιά ακοίμητη χαρά 
τής ψυχής μ.ου πού δέν θα γυριση ποτέ 
πλέον... Γλυκός έδώ είσαι και ωμορφος... 
άθώο καί παιδικό τό βλέμμα σου,ολο αγάπη 
γιά τούς άλλους... Ανδρας εδώ ά! νάτος 
τήν ώρα πού έθυσίασε τα πάντα για μ.ενα. 
Καί έδώ τά δ'σα ’έχει γράψει γιά των παι
διών μ.ου τή γέννησι. Και τώρα ή απρό
βλεπτη ή μοιραία στιγμή τού άλλονοΰ, τά 
βαθειά του θλιμένα μάτια, πού ή μά
γισσα ή σκέψι του μοΰ έστησαν παγίδες, 
ή ίδια του ή δυστυχία καί ή συμ.φορά ποΰ 
ή καλωσύνη μου ηθέλησε ν αποτρέψη, τό 
περήφανο φτερούγιασμ-α της δίκης του τής 
δόξας ποΰ ήρθε νά πλανέση εμ.ένα φτώχεια 
γυναικούλα, άχ! τήν ταπεινή μητέρα πιό 
ταπεινή τώρα, ασυγχώρητη καί δυστυχι
σμένη!... Τό πρώτο του γραμ.μ.α ’. (διαβά
ζει) «Κάτι στήν ψυχή μου ξυπνάει τώρα 

Ε . ή αιώνια έμορφιά ποΰ μοΰ δείχνεις έσύ ’.
Πόσω σ’ άγαπώ, είσαι πάντα γιά μένα 
κάτι ιερό !» (σηκώνεται και πάει προς ενα 
άπό τά παράθυρα). Δέν υπάρχω πιά σέ δλα 
αύτά, δέν είμαι ή ίδια!... Γό λογικό μου 
ξεραίνει τής ώραίες σκέψεις σάν φλογιστική 
νοτιά ποΰ έμάρανε πιά όλανθισμένο περι
βόλι... Καί ή έμορφες άναμνήσεις μου πε
θαίνουν,ή χαρά τοΰ κόσμ.ου, βουνά κι ακρο
γιάλια τής έμ,ορφης πατρίδας μου καί ή ίερη
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θέα... Μέ άλλους λόγους ό άνθρωπος έ-^σΛ- 
σμός θρυμματιζόμενος ! Ά ! ό μαθητής 
f/,ου έγεινε μεγάλος, δέν τόν άναγνωρίζω... 
( Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει έξαφνα ό 
Χαρίλαος).

Χαρίλαος. Εσυ είσαι, Ίάσων ; (τόν 
εναγκαλιζεται και ανταλάσσονν άσπασμόν).

Ίάσων Φωτας. Έγώ όλος κι’ όλος... 
Οπως βλέπεις έγεινα καλά, τώρα μόλις 

αφησα τό νοσοκοαείο...
Χαρίλαος. Δόξα τω Θεώ, μά δέν είχες 

και τίποτα, άδελφέ, μιά μικρή νευροπά
θεια.

Ιάσων Φωτας. Κάτι περισσότερο, πές 
τρε'λλα και δέν μέ δυσαρεστείς. Πληρώ
νουμε φόρο στη μοίρα τών προγόνων μας 
ποΰ ειμεθα οΐ όμ.θΐθί τους...

Χαρίλαος. Και καλά ποΰ μάς βρήκες 
έδώ έξω !...

Ιάσων Φωτας. Σέ ανησύχησα, δέν είχα 
όμως ποΰ νά καταφύγω γιά τήν πρώτη 
βοήθεια.

Χαρίλαος. Μή τό λές αύτό, εινε τιμή 
μου καί χαρά μου ποΰ σέ βλέπω σπίτι μου.

Ιάσων Φωτας. Αχ ! τί φρίκη νά εινε 
κανένας ολομόναχος, στόν κόσμο καί σέ 
τέτοιες περιστάσεις ! Σέ μακαρίζω εσένα, 
έχεις τή γυναικοΰλά σου, τά παιδιά σου, 
τί καλα ποΰ έκανες νά παντρευθής, βρήκες 
εκείνη ποΰ άγαποΰσες. ενώ έγώ χρόνια 
xuv7)yot(i) y.tot σζια και ολω |ζου φεύγει... 
Τώρα πάλι νομίζω πώς τή βλέπω παντοΰ, 
πώς δέν μπορεί νά ζήσω χωρίς αύτή. Εί
μαι δυστυχής και είσαι ο εύτυχέστερος τών 
ανθρώπων...

Χαρίλαος. Έχρειάζοντο ή ίδέαις ή δι
κές μου γιά νά είμαι.

Ιάσων Φωτας. Πρώτη φορά άκούω, 
ότι είσαι εύτυχής ύπό όρον. Δέν εινε τώρα 
καιρός, άλλοτε θά σοΰ ομιλήσω γι’ αύτό 
καί ίσως μέ θαυμάσης, άλλά βεβαιώσου, 
5τι είμαι εύτυχής καί ότι έκτός άπό σένα 
σ.α ματια των άλλων ίσως είμαι ό δυστυ- 
χεστερος τών ανθρώπων.

Ιάσων Φωτας. Καί ή γυναϊκά σου τί 
κάνει ;

Χαρίλαος. Καλά, άπό καιρό όμως εινε 
μελαγχολική καί βγαίνει έξω σέ μακρυνούς

πρωινούς περιπάτους. Σέ λίγο θά έ'ρθη, θά 
χαρή πολύ να σε ίδή, πάντα θαυμάζει τά 
έργα σου...

Ιάσων Φωτας. Τά έργα μου τί εινε 
|Λ7τροστά σ αυτα τά αριστουργήματα ;

Χαρίλαος. Ξέρεις ποιός τά έκανε ; Ό 
μαθητής σου...

Ιάσων Φωτας. Ο Γιάννης Πανόργιος. 
Στήν άρχή δέν ξέρω άν είχες ίδή τά πρώτά 
του έργα, δέν έκανε τίποτε, ήταν μιμητής 
καί αυτός άπό ξένες έντυπώσεις, αύτό ποΰ 
παθαίνει συνήθως ή νεότης στήν τέχνη. Καί 
ξέρεις γιατί;... Γιατί δέν ζή μέ άρκετή 
έλευθερία καί μέ άγάπη. Ένας καλλιτέ
χνης πρέπει νά εινε άπεριορίστως ελεύθε
ρος καί αιώνια ερωτευμένος...

Χαρίλαος. Όπωςσύ...
Ιάσων Φωτας. Χωρίς όμως τό ατύ

χημα τό δικό μου νά κυνηγάω μιά σκιά 
καί νά μήν τήν φθάνω...

Χαρίλαος. Αυτό ίσως είνε τό ώραιό- 
τερο γιά έναν καλλιτέχνη.

Ιάσων Φωτας. Δέν ήμπορεί νά εινε τό 
ωραιότερο γιατί εΐνε άντιζωίκό καί έγώ 
ςέρω τί υποφέρω. Καί ή πολλή πίστις 
στόν έρωτα εΐνε αδυναμία...

Χαρίλαος. Σ’ αύτό ίσως δέν έχεις καί 
πολύ άδικο, πρέπει κάνεις ν’ άγαπα, άλλά 
καί νά εΐνε ελεύθερος νά κάνη δ,τι θέλει...

Ιάσων Φωτας.’Ιδέες τέλος πάντων!... 
Γενικώς δμ.ως είνε καί τό πνεΰμ,α τοΰ αίώ- 
νος πεζό, πρέπει νά τό παραδεχθούμε... 
Άλλά ή άντίδρασις δέν θ’ άργήση... "Οταν 
ο λαός πάρη ό'λη τήν εξουσία στά χέρια 
του έν δικαιοσύνη τό αίσθημα θά έπικρα- 
τήση μαζή μέ τάς άρχάς τής κοινοκτημο
σύνης καί αί τέχναι θά ακμάσουν καί πάλιν. 
Θά έχωμεν, ξέρεις, νέαν μουσικήν, νέαν ζω
γραφικήν, νέαν ποίησιν, όπως έχουμε νέα 
μ.εσα συγκοινωνίας καί έπιστήμης.

Χαρίλαος. Αυτα λέει καί ό Γιάννης Πα- 
νόργιος.

Ιάσων Φωτας. Δέν μπορεί νά σκέπτε
ται διαφορετικά άνθρωπος ποΰ κάνει τέτοια 
έργα... Τόν βλέπεις τακτικά;

Χαρίλαος. ’Αρκετά. Εΐνε φίλος μας 
προ πολλοΰ...

Ιάσων Φωτας. Έδώ καί κάμποσο καιρό

Καί δέν θά μέ πιστεύσετε έξέσχισα σήμερα 
τό έργον μ.ου, τόν « Επιουσιον Αρτον»... 
Δέν ύπάρχει πλέον τό έργον αύτό, άλλα 
θά ύπάρξω έγώ είς τήν θέσιν του.

Ίάσων Φωτας. Έξέσχισες τό έργον 
αύτό;*..·  Θεέ μ.ου, δεν θα έφθανα ποτέ 
έως έκεί έγώ...

Χαρίλαος. Έξέσχισες τό έργον σου, 
άλήθεια ;...

Γιάννης Πανόργιος. Σάς φαίνεται πα
ράξενο αύτό ;

‘Ιάσων Φωτας. Και τώρα τι θα κάνης ;
Γιάννης Πανόργιος. "Ο,τι κάνουν όλοι 

οί ταπεινοί, δέν θα λογαριάσω ποτέ τη 
ζωή μου μέ τή φήμη καί τό χρήμα... Τή 
δική μ.ου άτυχία δεν μπορεί να πλήρωσή 
όλος ό χρυσός τής γης.·· Αλλα μή μοΰ 
κάνετε πλέον λόγο γι αυτά... (Προς τον 
Χαρίλαον) Ιΐοΰ εΐνε ή Ζωή;... Τόν είδε 
τό δάσκαλο;.. ■

Χαρίλαος. Έβγήκε γιά τόν πρωινό της 
περίπατο . · Θά ήθελες βέβαια νά της αναγ- 
γείλης αύτόν τόν ηρωισμόν σου... Είλικρι- 
νώς σοΰ λέγω δεν εινε ό μικρότερος... 
Τώρα όμως θά μείνετε έδώ καί οί δυό 
σήμερα, σάς προσκαλώ τό μεσημέρι... 
Πηγαίνω κάτι νά ψωνίσω... Είς το μεταξύ 
τά λέτε σείς (φεύγει άριοτερα)...

ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΡΓΙΟΣ, ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΑΣ
Ίάσων Φωτας. Έξοχος άνθρωπος ό 

Χαρίλαος! Ποτέ δέν βάζει πόνο στή καρ
διά του καί κακό στό νοΰ του...

Γιάννης Πανόργιος. Γιά μένα ό ίδιος 
ό Ίησοΰς Χριστός...

Ίάσων Φωτας. Βρίσκεις, ότι ώφελεϊ 
τόση άγιωσύνη στή ζωή ;

Γιάννης Πανόργιος. Μαζή του τό έδι- 
δάχτηκα αύτό...

Ίάσων Φωτας. Καί τί ώραΐο τό σπι
τάκι του μέσα στήν έξοχή, αί ;... Τό όνειρό 
μου τό άπραγματοποίητο.

Γιάννης Πανόργιος. Στήν έρημία τής 
ζωής μου, έδώ βρίσκω, ξέρεις, καταφύγιο 
κάνουμε μακρυνούς περιπάτους μέ τή Ζωή 
καί τό Χαρίλαο... Εξοχη γυναίκα αυτή, 
δάσκαλε !

πριν άρρωστήσω είχατε, νομίζω, δυσαρε- 
στηθή.·· Μοΰ τό είχε είπή ό ίδιος...

Χαρίλαος. Ναί, αύτό εΐνε άλήθεια., έζή- 
τησε νά τοΰ άνοίξουμε τήν πόρτα να φύγη 
ένα βράδυ. Στή μεγαλοφυία του έδώσαμε 
χάρισμα όλη μας τήν άγάπη καί όταν έπέ- 
στρεψε ήταν πάντα ό έγκάρδιος παληός 
φίλος γιά μάς... Δέν θέλει νά μας χωρι- 
σθή ποτέ... Λέγει πώς εϊμεθα ή ζωή του 
καί ή έμπνευσίς του...

Ίάσων Φωτας. Τό δείχνουν τά έργα 
του. .·

ΣΚΗΝΗ Δ'.
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΡΓΙΟΣ
Χαρίλαος (μέ χαρά). Μιά μεγάλη έκ- 

πληξις έδώ γιά σένα.
Γιάννης Πανόργιος. Ά ! τι χαρα αλή

θεια. Σύ, δάσκαλε, έδώ ; Ά ! Μεγάλη καί 
ανέλπιστη εύτυχία!...

Ίάσων Φωτας (τόν εναγκαλιζεται και 
τόν άσπάζεται). Έγώ, ναι, ή Μοίρα παί
ζει σκληρά μαζή μου, άλλά θά τήν νι
κήσω ... (

Γιάννης Πανόργιος. Σύ έζησες νικητής 
πάντα στήν έκτίμησί μας καί στή λατρεία 
μας... Στά βλέμματά μας ή κακή Μοίρα 
δέν μπορεί νά σέ θίζη.

‘Ιάσων Φωτας. Αλλα εσυ, εσυ υπερ
βαίνεις όλους! Μιλώ για τά έργα σου, τι 
έξοχα πράγματα εΐνε αύτά, πώς μετε- 
βλήθης. Καί τό μεγάλο σου έργο δέν ευτύ
χησα νά τό ίδώ τον « Επιουσιον». ^το 
νοσοκομείο έδιάβαζα στης εφημερίδες, ότι 
εΐνε πολύ ώραΐο, σύ μιλάς στήν ψυχή όλου 
τοΰ κόσμου...

Γιάννης Πανόργιος (με εξαψιν). Α !··· 
μή μοΰ όμιλής δάσκαλε, γιά τίποτα άπό 
αύτά πλέον! Είμαι σήμερα άνώτερος άπό 
κάθε έργον μου καί κάθε τέχνη καί κάθε 
φιλοδοξία, νομίζω πώς φθάνω τό άνώτερο 
ανθρώπινο ιδανικό, είμαι εγω ό ίδιος πλέον. 
Τά έξαφάνισα όλα και τόν ίδιο τόν εαυτό 
μου θέλω νά έξαφανίσω... Λένε ότι ύπάρ- 
χει ένας πίνακας τών άξιών, έσβυσα μόνος 
τδνομά μου... Εΐνε αρρώστεια όλα αυτα, 
εΐνε άρρώστεια, φήμη, δόξα, όνομα... 
θέλω νά ζήσω μέ τούς ταπεινούς, μέ τους 
πτωχούς τώ πνεύματι τοΰ Ευαγγελίου...
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’Ιάσων Φωτάς. Πόσα παιδάκια έχει 
τώρα ή Ζωή ;

Γιάννης Πανόργιος. Δύο. Έξοχα παι
δάκια, ώραία και αγαθά.

Ίάσων Φωτάς. Τό ενα είνε, νομίζω, 
αγορά κι...

Γιάννης Πανόργιος. Nat...
Ίάσων Φωτάς (μετά μικρόν παύσιν πού 

μένει περίλυπος μέ τά μάτια προσηλωμένα
στό κενόν). Αγαπημένε μου Γιάννη, κάτι 
μοΰ θυμίζει όλη αύτη η ιστορία...

Γιάννης Πανόργιος (ανήσυχος). Τί ;
Ίάσων Φωτάς. Θά στό έμπιστευθώ μιά 

άλλη ήμέρα... Κάνένας 8έν τό γνωρίζει
αυτό που έχω νά σοΰ έμπιστευθώ, θά τό
πώ μόνο σέ σένα, γιατί ξέρεις πάντα έγώ 
τρομάζω στη μοναξιά μου τό θάνατο καί θά
ήθελα...

Γιάννης Πανόργιος. Τί ;
Ίάσων Φωτάς. Θά ήθελα κάποια φρον

τίδα ν’ αναθέσω σέ σένα...
Γιάννης Πανόργιος. rA ! άφησε τη 

χαρά της ζωής νά σέ πλημμυρίση, τί πέν- 
θυμες ιδέες εινε αύταίς!... Σέ βεβαιώνω 
έτσι ήμουνα κΓ έγώ, άλλά τώρα βλέπω 
άλλοιώτικα. Έδώ κοντά πριν φθάσουμε τό 
εκκλησάκι τ’ Άϊ-Γιαννιοΰ (δείχνει πρός 
τό παράθυρο) εινε ένας μεγάλος γκρεμνός. 
Μιά μέρα σέ μιά μαύρη απελπισία μου 
έστεκόμουνα δυό ώρες άπό πάνω άπό τό 
χείλος του κι’ ένόμιζα πώς έβλεπα τόν 
εαυτό μου κάτω νεκρό, τόσω μέ είχε κυ
ριεύσει η ιδέα τοΰ θανάτου. Τώρα όμως δέν 
σκέπτομαι πιά. Νά μην άρνούμεθα κανένα, 
άλλ’ ούτε τόν εαυτόν μας. Προ πάντων νά 
μη δίνουμε τό δικαίωμα στους άλλους νά 
τόν κρίνουν. ‘Η λύπη μας δέν ώφελεί έκεί- 
νους ποΰ άγαπάμε τόσω ό'σω ή χαρά μας... 
Πρέπει νά τούς κάνουμε εύτυχείς μέ κάθε 
ύποχώρησι...

Ίάσων Φωτάς. Ναί, ναί, μέ διδάσκεις 
τώρα σύ, ήταν καιρός... Ή ψυχή μας είνε 
δηλητηριασμένη άπό τόν προαιώνιο άτα- 
βισμό...

Γιάννης Πανόργιος. ’Αφού γνωρίζουμε 
λοιπόν ποιος εινε ό εχθρός μας άς τόν πολε
μήσουμε. ..

Ίάσων Φωτάς. Άλλ’ εινε κάποια πράγ

ματα, όχι ό φόβος γιά τη δική μας έξα— 
φάνισι πρόωρα ή καλά ρυθμισμένη άπό τό 
χρόνο, άλλά γιά κείνους ποΰ άφίνουμε...

Γιάννης Πανόργιος. Αληθινά σ’ αύτό 
ή καρδιά μου αισθάνεται τόν τρόμο τής 
δικής σου!... Νά ζή κάνεις γιά όσους άγαπα 
αύτό εινε τό μόνο !...

Ίάσων Φωτάς. Όταν όμως δέν έχει 
πλησίον του αύτούς ποΰ άγάπα τί τυ
ραννία...

Γιάννης Πανόργιος. Σοΰ έλειψε καί 
σένα γιά πολύ καιρό ή άγάπη, δάσκαλε...

Ίάσων Φωτάς. Γιά πάντα. Άν έζησα 
λίγαις στιγμές εινε ζήτημα ( Ακούονται άπ 
έξω φωναίς γυναικών)...

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

— Έδώ εινε... Αύτό εινε τό σπίτι.
—’Ώ ! συμφορά !.·..
—Τί κακό, Θεέ μου, τί κακό!... ('Η 

Κατερίνα μπαίνει άπό τήν πόρτα δεξιά τρο
μαγμένη).

Κατερίνα. Κάτι συμβαίνει,κύριε Γιάννη, 
κάτι συμβαίνει... κόσμος, γυναίκες μαζεύ
τηκαν έξω άπό τό σπίτι μας, θέλουν νάρθουν 
έδώ... (Μπαίνουν ή γυναίκες μέσα).

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

— Μά δέν έμάθατε λοιπόν τίποτα ;
—Ποΰ εινε ό κύρ Χαρίλαος, ποΰ είνε ; 

('Ο Γιάννης Πανόργιος στής κραυγές τών 
γυναικών ωσάν νά μαντεύη τί έρχονται ν 
άναγγείλουν μένει άναυδος και στηρίζεται 
επάνω στό μικρό γραφείο νά μήν πέση).

Ίάσων Φωτάς (μέ τόν ίδιο τρόμο). Μά 
τί συμβαίνει λοιπόν, λέγετε, κάνένα δυ
στύχημα ;...

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

—Κάτι πιο μαύρο καί πιο τρομερό!
Γιάννης Πανόργιος. Μιλήστε σέ μένα, 

λέγετε γρήγορα !

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

—Έδώ καί λίγη ώρα τήν εύρήκαν νεκρή 
τή κυρία Ζωή κάτω στό γκρεμνό στήν έκ- 
κλησιά τ’ Άϊ - Γιαννιοΰ...

— ’Έπεσε μόνη της καί γκρεμίστηκε...

Ποιός νά τόλεγε, ποιος νά τό περίμενε;..
Γιάννης Πανόργιος. Στήν έκκλησιά τ 

Άϊ-Γιαννιοΰ έσκοτώθηκε ή Ζωή;.. Ακο- 
χ,ουθούντας την και εις τό θάνατο πίστα 
φεύγω, δάσκαλε... (Όρμά, ^χ,ίζει το 
πλή&ος τών γυναικών και φεύγει. * Ο Ια- 
οων Φωτάς τρέχει νά τόν φθάση, άλλ’ άπο- 
κάμνει και πέφτει επάνω σ’ ενα κάθισμα).

Ίάσων Φωτας. Γιάννη, Γιάννη, τί έλε
γες προτήτερα;.. Ά! μ.οΰ έλειψε καί αύτή 
ή δύναμις νά βοηθήσω ενα δυστυχή... 
(Μερικιές γυναίκες κυττάζουν άπό τό πα- 
ρά&υρο).

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

__ Τρέχει, φεύγει σάν τρελλός, ποΰ μπο- 
ρεΐ κάνεις νά τόν φθάση!... Πάει τόν ίδιο 
δρόμο ποΰ έσβυσε τό άστρο τής αγάπης 

I —Τώρα φανερώθηκε ή κρυφή, ή θλιβερή 

αύτή ιστορία... % t ,
__Ό θάνατος ξεγέλασε την αγαπη

τους... e , ,
Ίάσων Φωτας (σέρνεται ώς το παρά

θυρο και φωνάζει απελπισμένα). Γιάννη, 
αγαπημένε μου μαθητή, αγαπημένο μου 
παιδί. Τά Ιδια λοιπόν πάσχουμε τα ίδια . 
Τώρα έννοώ...

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

—Τόν έλάτρευε ή δυστυχισμένη καί γι’ 
αύτόν έθυσιάστηκε.

__Γιά τήν άγάπη ποΰ μάς πλανέβει... 
_ Γιά τήν τιμή τοϋ άνδρός της...
__ Δέν θάμαθε τίποτε άκόμα ο άμοιρος.
—Τή βλέπαμε νά θλίβεται καί νά μα- 

ραίνεται... , ,
I __ Τήν πήρε τό παράπονο και η λαύρα

τής καρδιάς της.. .
Ίάσων Φωτάς (ξαναφωνάζει απελπι

σμένα). Γιάννη... Ά! είνε πιά άργά. 
Τί βλέπει κάνεις καί τί δέν μαντεύει

ΤΕΛΟΣ

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

—Τώρα θά χάθηκε κΓ αύτός...
—Μέ τή δροσιά τής άνοιξης φεύγουν 

καί οί δύο...,
—Μέ τά άνθια τοΰ Μαγιού...
—Τόσω έμορφη, τόσω καλή!
__ΚΓ έκείνος ό δυστυχισμένος ό άντρας 

της.______________________ , , ,
__ Μή δέν τήν άγαποΰσε αυτός, μη οεν 

τήν έλάτρευε;
ΣΚΗΝΗ ΣΤ'.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ [Μπαίνει ό Χαρίλαος. Κυττάζει ανήσυ
χος όλο τόν κόσμο... "Ολοι σωπαίνουν].

Χαρίλαος. Τί είνε έδώ,Θεέ μου, τί,είνε; 
Τί θέλει όλος αύτός ό κόσμος έδώ; ’Αφ ό,τι 
ξεχωρίζω στά πρόσωπά σας, δέν εινε χαρα 
ποΰ σάς φέρνει.

Κατερίνα. Ή Κυρία μου, ή χρυσή μου 
κυρία... (θρηνεί).

Χαρίλαος. Ποΰ εινε ή Ζωη μου, που 
εινε ή Ζωή μου;...Ώϊμένανε ! Λέγετε ποΰ 
εινε ή Ζωή μου ;

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μιά γυναίκα τοϋ χορού ("Ερχεται απ 
έξω). Τώρα φανερώθηκε καί ή άλλη συμ
φορά,είδα αύτό τό νέο ποΰ έρχοτανε έδώ νά 
πέφτη άπό τόν ’ίδιο γκρεμνό, που επεσε 
κι’ έκείνη.

Χαρίλαος. Ώ Ζωή μου, Ζωή μου, ω 
κυρά μου. ώ παιδάκια μου όρφανεμένα κι 
αυτός άκόμα, κΓ αύτός ό φλος μου... 
(Ό’Ιάσων Φωτάς τόν πλησιάζει και τον 
■υποβαστάζει ποΰ κλονίζεται νά πέση).

ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

—Χάθηκε μαζή της κΓ αύτός '.
Χαρίλαος (θρηνεί). ! ωϊμενα !

Έρημος πιά καί αιώνια δυστυχής, εγω, 
έγώ που τούς άγαπουσα τόσω και τους δυο .

* ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
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ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ

Απόψε μιά κακία με έχει πιάσει : 
Νά σπάσω στό ποτάμι τούς αυλούς 
και χούγιασμα φοβέρας νά τινάξω 
αναμεσα άπό κάμπους και γιαλούς !

Νά σβύσω τά άγιοκάντυλα ποΰ φέγγουν 
αγνάντια στις εικόνες τις παλιές, 
καί νά ζαρώση στά κορμιά ή "Ελπίδα 
καί τά πουλάκια στις φιολιές, 

κι εγω να πάρω αργά τό μονοπάτι 
καί σφίγγοντας τή Λύρα στή μασκάλη, 
ούτε ενα δάκρυ πίσω νά μή στάξω 
ούτε στή γή νά κλίνω τό κεφάλι.

"Αλλ’ όπως πάει τό φύλλο τό κομμένο 
ποϋ τό τραβαει τό αγέρι τό βουνίσιο, 
στή Μοίρα μου ύπακούοντας, τό δρόμο 
τήζ εξορίας ν ’ άκολου&ήσω.

Κι’ ας είνε μοναχή παρηγοριά μου 
πώς πάω καί γίνουμαι ένα μέ τό σκότος, 
άπ’ τούς άρχαίους άεούς δ τελευταίος 
ή άπ ’ τούς νέους ό πρώτος 

χωρίς νά ηχολογούν αυλοί στό ρέμμα 
η να λαλούν πουλιά στό πέρασμά μου, 
μά νάν τά δένη ή σιγαλιά κι’ δ τρόμος 
τά πάντα δλόγυρά μου !

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΤΗΝ

ΡΟΝΟ τό χρόνο, τούς δύο τρεις μήνας 
ποΰ μάς οδηγούν στην εποχή τών 
δώρων μεγάλες γίνονται προετοιμα

σίες γιά τόν θρίαμβο τών παιχνιδιών στή 
παιδική ζωή κι’ άκόμ,α κι εκείνοι άπο μάς, 
ποΰ έχουν πιά χάσει την αντίληψι της 
χαράς τών παιδικών χρόνων άπ’ τό βασα
νιστήριο τής σκέψεως, αισθάνονται κάποιο 
ψυχικό ξαλάφρωμα καί δοκιμάζουν κάποιο 
άνεξήγητο ενδιαφέρον σ’ αύτά τά παιχνί
δια ποΰ άμέσως μ.ετά τό τέλος τοΰ φθινο
πώρου έρχονται σάν προάγγελοι τής μεγά
λης μεσοχειμωνιάτικης εορτής."

Γιά τό παιδικό μυαλό τούλάχιστον, μόνο 
μιά άληθινή εορτή ύπάρχει καί μ.προστά 
της σβύνεται καί ξεχνιέται κάθε άλλη.

Αύτή είναι ή έορτή τών Χριστουγέννων.
"Ολα τ’ άλλα δώρα, όσο άκριβά καί 

ώραία άν τά φαντασθή κάνεις, γιά ένα 
παιδί ποτέ δέν έχουν τη θελκτικότητα 
εκείνων ποΰ τοΰ κρεμοΰν άπάνω στό κρεβ·· 
βατάκι του.

"Ενα παράξενο πράγμα παρατηρεί κανείς 
σ’ αύτή τήν ιστορία. Έν3> πολλές φορές 
τά παιδιά άκολουθοΰν τούς ίδιους των τούς 
γονείς στήν άγορά και τούς βοηθοΰν στην

ΑΓΓΛΙΑ

εκλογή δώρων γιά τούς άλλους, μολαταΰτα 
άδίστακτα πιστεύουν πώς τά δικά τους 
δώρα τά έχει φέρει ό "Αγιος Βασίλης. Η 
βιομηχανία τών παιχνιδιών αύτών ποΰ 
γεμίζουν τής βιτρίνες τών μαγαζιών είναι 
γεμάτη άπό περίεργες άποκαλύψεις ποΰ 
έχουν κάποιο ενδιαφέρον όχι γιά τά παιδιά 
μ,ονάχα, μά και γιά τούς ήλικιωμένους 
άνθρώπους. Δέν θά ύπάρχη ίσως κάμμιά 
άλλη βιομηχανία, ποΰ μάς δίνει πράματα 
τόσο διαφορετικών τιμών, όσο ή βιομηχα
νία τών παιχνιδιών. Αύτό μάς δείχνει πώς 
τό δυστυχισμένο τό φτωχόπαιδο, άπάνω 
στό άθλιο κρεββάτι του, τυλιγμένο στά 
κουρελιασμ.ένα του ροΰχα, δοκιμάζει την 
ίδια εύχαρίστησι, όπως τό παιδί ένός 
πλουσίου, άπό τά δώρα ποΰ οί άγαπημένοι 
του γονείς θά τοΰ φέρουν, άδιάφορο άν 
γι’ αύτά δέν ξόδεψαν παραπάνω άπό λίγες 
δεκάρες. Αύτό τό ένοιωσαν καλά οί βιομή- 
χανοι τών παιχνιδιών. Ή οικονομία είναι 
ή άρχή σ’ αύτή τήν επιχείρησε. Μιά φορά 
στήν’Αγγλία τά παιχνίδια τά έφερναν άπό 
ξένα μέρη, ύστερα όμως Ιβρήκαν πώς ή 
εγχώρια βιομηχανία τά έκανε πολύ καλλί
τερα και πώς τήν προτιμοΰσιν τά παιδιά.

3
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Στην αρχή μετεχβφίζοντο μικρά φτηνά 
ζυλα από κείνα πού τά λέμε συνήθως «κού
τσουρα» μά γρήγωρα κατάλαβαν πώς πε
ρισσότερο εσύμφερε νά φέρουν ειδικά ξύλα 
άπό διαφόρους λιμένας της Βαλτικής και 
V ει’σ«·γωγη άρχισε νά γίνεται αρκετά με
γάλη. Ό χρωματισμός τών ξύλων γιά τά 
φτηνότερα παιχνίδια γίνεται πιά μέ τό 
χέρι παρά μέ μηχανή. Σέ 30" ένα ολό
κληρο ξύλο μπορεί νά βαφή και ένα ιδιαί
τερο ύγρό έχει την ικανότητα σέ μίση ώρα 
το πολύ - πολύ νά μάς τό δώσει ξερό και 
έτοιμο γιά νά κοπή. Μέ τέτοιους και άλλους 
τροπους κατόρθωσαν να μάς δίνουν ένα 
χρήσιμο παιχνίδι άντ'ι 50 λεπτών ένώ ένα 
άλλο μπορεί νά κοστίζη και 50 δραχμάς.

1 ά παιδια είναι πολύ λεπτολόγα^καί 
απαιτητικά. ‘Η μίκφα δεσποινίς θέλει ένα 
κομό η ένα μπουφέ άκριβώς όπως εκείνα 
που έχει η μητέρά;της και στης παραμά- 
κρότερες λεπτομερειες. 1 πάρχουν μερικά 
είδη παιχνιδιών που ποτέ δέντ^αποκτούν 
αρκετή λαϊκότητα όπως π. χ. τ’ αλογά
κια που και τώρα ακόμα πουλοΰνται τόσω 
σχεδόν όσω καί προ 50 έτών. Μολαταύτα 
ό κατασκευαστής πρέπει νά πασχίζη ολοένα 
νά προσθέτη νέας γραμμάς πού περισσό
τερο νά πλησιάζουν στό άληθινό γιά νά 
τραβούν τόν αγοραστή.

Πολύ περισσότερο ξοδεύουνται τά πρό
βατα τα οποία, φυσικά, είναι εύκολο νά 
πλησιάσουν το αληθινό ζώον όταν 6 κατα-

2810 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

σκευαστής τους μεταχειριστεί φυσική προ- 
βειά γιά νά τά ντύση όπως τώρα γίνεται 
σχεδόν πάντοτε. Ή αρκούδα είναι τό ζώον 
πού πουλιέται τό περισσότερο. eO Ράλφ 
Ντάν, ένας ειδικός κατασκευαστής λέγει 
όταν θά μπορούσε νά κερδίση εύκολα 10,000 
λίρας άν κατόρθωνε νά αναλάβη ‘ολας τας 
παραγγελίας πού τού έκαναν καί νά κα- 
τασκευάση κι’ άκόμα περισσότερες αρκού
δες. Αύτό τό παιχνίδι κατασκευάστηκε για 
πρώτη φορά στη Γερμανία. Έδώ δέν
πρέπει νά παραλείψωμεν καί τά κατοικί
δια ζώα πού πρωτοφάνηκαν σάν ένα είδος 
μπισκότων καί ζαχαρωτών καί τώρα έγι
ναν ένα άπό τά περισσότερο επικερδή είδη 
της βιομηχανίας τών παιχνιδιών.

σΕνα άλλο είδος παιχνιδιών είναι καί 
οί μολυβένιοι στρατιώτες πού πάλι πρωτο
φάνηκαν στη Γερμ.ανία καί έτελειοποιηθη-
καν στην ’Αγγλία. ’Έτσι τώρα τό Αγγλό- 
παιδο άνοίγοντας ένα κουτάκι δημιουργεί 
έκ τού προχείρου ένα χαριτωμένον εμφύ
λιο πόλεμο. Καί είναι τόσο προσεχτικοί οί

κατασκευασταί τους, πού γιά νά κάμουν 
τέλεια μίαν ενδυμασία τη μελετούν άπ’ τό 
φυσικό μέ είδικη άδεια τού γραφείου του 
πολέμου. Αύτή η δουλειά γίνεται έπάνω 
σ’ ένα τραπέζι μακρύ πού κάθε έργάτρια 
έχει είδικη δουλειά’ π. χ. η μία βάφει τά 
μάτια, ή άλλη κολλά τά γαλόνια κ. λ. 
Τέλος έκτος άπό όσα ώς τώρα είπαμε δέν 
πρέπει νά ξεχάσουμ.ε καί της κούκλες μέ 
\ά σπίτια τους, τά τούμπανα, τά κανόνια, 
τ’ αύτοκίνητα, τά άεροπλάνα, τά καράβια, 
καί τά άτμοκίνητα πλοία πού ίσως να 
είναι τά άκριβώτερα άπό ολην αύτη τη 
σειρά αφού τό καθένα μ.πορεί νά κουστίζη 
καί 50 λίρες.

Αύτά είναι τά θαυμάσια της χώρας τού 
Γκιούλιβερ σέ μικρογραφία. Τόση σκέψις 
καί τόσος καιρός γιάνά εύχαριστήσουμε τά 
παιδιά μας, γιά νά κάνωμε τη ζωή τους 
εύτυχισμένη.

Πρέπει τάχα νά τό πούμε ; Αύτή ή 
έποχή δέν είναι ή εύτυχεστέρα περίοδος τής 
ζωής μας ;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΛΑΡΚ
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ΥΠΟ ΡΑΣΚΙΝ

Σ
ΗΜΕΙΩΣΑΤΕ το άπ άρχής*  ό Σαίξπηρ 
δέν έχει ήρωας, μόνον ήρωίδας έχει. 
Δεν έχει ούτε μία τέλεια ήρωϊκή μορφή 
μέσα σ ολα του τά έργα, εκτός άπό τόν 

Ερρίκον Ε'. που γιά σκηνικούς λόγους μάς 
τόν έδωσε ύπερβολικό και πολύ λιγότερο τόν 
Βαλεντίνο στό έργον :«0ί δύο εύγενείς άπό 
τη Βερόνα». Στά περισσότερο δουλεμένα 
και τέλεια δράματά του δέ βρίσκετε ηρώα. 
Ίσως και νά ήταν ό Όθέλλος, άν ή απλό
τητά του δέν ήταν τόση, ώστε νά τόν 
άφήση έρμαιο κάθε ταπεινής πράξεως γύρω 
του. Μολαταύτα είναι τό μόνο παράδειγμα 
πού κάπως πλησιάζει τόν ηρωικό τύπο. Ό 
Κοριαλάνος, ό Καίσαρ και ό ’Αντώνιος 
στηρίζονται σέ μία ελαττωματική δύναμι 
καί πέφτουν από τήν μάταιη ύπερηφάνειά 
τους. Ό Άμλετ είναι άσθενικός καί σκε
πτικός, ό Ρωμαίος ενα άνυπόμονο παιδί, 
ό Εμπορος τής Βενετίας ύποτακτικός στή 
μοίρα, ό Κέντ στόν «Βασιλέα Αήρ» είναι 
τέλεια εύγενικός στήν ψυχή, όμως πολύ 
άγριος καί άκαλλιέργητος, ώστε νά μ.πορή 
άληθινά νά χρησιμεύση σέ μιά κρίσιμη πε- 
ριστασι και ξεπέφτει στό επάγγελμα τού 
υπηρέτη μόνο. Ο Ορλάνδος όχι λιγότερο 
ευγενικός, είναι τό παιχνίδι τής τύχης, 
ακολουθούμενος, παρηγορούμενος καί σωζό- 
μενος άπό τή Ροζαλίνδα.

Καί όμως δέν ύπάρχει σχεδόν ένα του 
έργο πού νά μήν έχη μιά τέλεια γυναίκα, 
σταθερή στη σοβαρήν ελπίδα καί τό σωστό 
σκοπό. Η Κορδηλία ή Δεισδαιμόνα, ή 
Ισαβέλλα, ή Έρμιόνη, ή Ίμογένεια, ή 

Βασίλισσα Κατερίνα,ή Περντίτα,ή Σίλβια, 
ή Βιόλα, ή Ροζαλίνδα, ή Ελένη, καί τε
λευταία, καί ίσως θελκτικότερη, ή Βιργι— 
λια, είναι όλες αλάθητες, όλες εμπνευσμέ
νες απο τόν ύψηλότερο ιδανικό τύπο τής 
άνθρωπότητος.

'Ύστερα παρατηρήσατε καί τοΰτο : Ή 
καταστροφή σέ κάθε έργο έρχεται έξ αιτίας 

,τής άνοησίας ή τού λάθους ένός άνδρός*  ή 
σωτηρία, άν ύπάρχη, έρχεται άπ’ τή σοφία 
καί τήν άρετή τής γυναίκας όταν μιά 
τέτοια γυναίκα ύπάρχη καί μόνον τότε.

Η καταστροφή τοΰ Βασιλέως Λήρ οφεί
λεται στήν άνεπάρκεια τής κρίσεώς του, 
στήν άνυπόμονη καί μάταιη ύπερηφάνειά 
του, στήν παρεξήγησι τών παιδιών του*  
ή άρετή τής μοναδικής του άληθινής κόρης 
θά τόν έσωζε άπό τή βλάβη τών ά'λλων, 
άν δέν τήν είχε άπομακρύνει*  έν τούτοις 
τον σώζει.

Δέν ύπάρχει άνάγκη νά σάς πώ τήν 
ιστορία τού Όθέλλου*  ούτε τήν αδυναμία 
τού τόσο σφοδρού έρωτά του, ούτε τήν 
ταπεινότητα τού διακριτικού του πνεύμα
τος, πού είναι κατώτερο κι’ άπ’ τό πνεύμα 
τής Αιμιλίας, τού δευτέρου γυναικείου χα- 
ρακτήρος τού έργου, ποΰ πεθαίνει μαρτυ
ρώντας τό λάθος του :

«’Ώ ! κακούργε ! Πώς ήτανε πεπρω
μένο ένας τέτοιος τρελλός νά μεταχειρισθή 
μιά τόσω καλή γυναίκα!»

Στό «Ρωμαίο καί Ίουλιέτα» τό σοφό 
καί γενναίο στρατήγημα τής γυναίκας φέρ
νει καταστρεπτικό άποτέλεσμα μόνον άπ’ 
τη παράτολμη άνυπομονησία τοΰ συζύγου 
της. Στό «Χειμωνιάτικο παραμύθι» καί 
τόν «Κυμβαλίνον» ή εύτυχία καί ή ύπαρ- 
ξις δύο πριγκηπικών σπιτιών, ποΰ χάνεται 
γιά πολλά χρόνια καί κινδυνεύει τέλεια 
νά έκλειψη άπό τήν άνοησία καί τήν επι
μονή τών συζύγων, κερδίζεται έπί τέλους 
από τη βασιλικήν ύπομονή καί τή σοφία 
τών γυναικών.

Στό «Μέτρο γιά μέτρο» ή τέλεια άδι- 
κία τοΰ κριτοΰ καί ή τέλεια δειλία τού 
άδερφού, ζωγραφίζονται άντίθετα πρός

|._______
τήν νικήτρα άλήθεια καί τόν άδαμάντινο 
χαρακτήρα μιας γυναίκας. Στόν «Κορια- 
λάνο» ή συμβουλή τής μητέρας, άν ήκούετο 
τόν καιρό ποΰ έπρεπε, θά έσωζε τό γυό 
της άπό κάθε κακό’ ή καταστροφή του 
έρχεται γιατί μιά στιγμή τήν έξέχασε*  έπί 
τέλους τόν σώζει ή προσευχή της, πού 
εισακούεται, άν όχι άπό τό θάνατο, του
λάχιστον άπ’ τή κατάρα νά ζή σάν κατα- 
στροφέας τής πατρίδας του. Καί τί νά πώ 
γιά τήν ’Ιουλία, σταθερή άπέναντι στήν 
έλαφρότητα τού έρωμ.ένου της πού δέν είναι 
άλλο άπό ενα κακό παιδί ; Γιά τήν Ελένη 
απέναντι στήν αστάθεια καί τής προσβο
λές ένός άπρόσεκτου νέου; Γιά τήν ύπο
μονή τής Ήροΰς, γιά τό πάθος τής Βεα
τρίκης καί τή σοφία τοΰ«ανίδεου κοριτσιού» 
πού παρουσιάζεται μέσα στήν άμηχανία, 
μέσα στήν τυφλότητα καί τα εκδικητικά 
πάθη τών άνδρών, σάν γλυκός άγγελος, 
φέρνοντας θάρρος καί ασφάλεια με τή 
παρουσία της, καί έμποδίζοντας τα φόβε— 
ρώτερα κακόβουλα έγκλήματα μέ την όρ- 
θοφροσύνη της, πού ό κόσμος συνήθως 

νομίζει πώς λείπει απ’ τής γυναίκες; 
’Ακόμα παρατηρούμεν πώς μέσα σ’ όλα 
τά κύρια πρόσωπα τών δραμάτων τού 
Σαίξπηρ μόνο ένας άσθενικός τύπος γυναί
κας ύπάρχει ή Όφηλία άκριβώς γιατί 
άπάνω στήν πιό κρίσιμη στιγμή τής ζωής 
τού Άμλετ τόν άφίνει στήν τύχη του καί 
δέν τού γίνεται οδηγός όταν τό περισσό
τερο τήν έχει άνάγκη. Καί τέλος οί άλλοι 
τρείς άσθενικοί γυναικείοι τύποι — Ααίδυ 
Μάκβεθ, Ρεγγίνα καί Γκόρνεριλ — παρου
σιάζονται μέ τέτοιο τρόπο, ώστε αμε- 
σως νά φαίνεται πώς είναι εξαιρέσεις τών 
κοινών νόμων τής ζωής.Άν σκεφθή κανείς 
τό τί καλό θά μπορούσαν νά κάνουν καί 
δέν τό έκαναν, ή μοιραία έπίδρασίς τους 
θά φανή άκόμα χειρότερη.

Τέτοια, σέ γενικές γραμμές, είναι ή μαρ
τυρία τού Σαίξπηρ γιά τούς χαρακτήρας 
στή ζωή. Μάς παρουσιάζουν τής γυναίκες 
σάν πιστούς καί σοφούς συμβούλους—πα
ραδείγματα άγνότητος καί δικαιοσύνης— 
πού άν ίσως δέν θά μ,πορούσαν νά σώσουν 
πάντα, θά μπορούσαν όμως νά εξαγνίσουν.

Μεταφραστής ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
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TA iiPAIA ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

t Κωνσταντίνος Σαγιώρ. Μετά τδν Άρνιω- 
τακην καί τδν Χρυσάφην ή Ελληνική Σκηνή 
εχασεν εφετος καί άλλον εργάτην της, τδν 
Κωνσταντίνον Σαγιωρ, αποθανόντα τήν 23ην 
τού παρελθόντος μηνδς έν Άθήναις. Ό θάνατός 
του έλύπησε όλην τήν αθηναϊκήν κοινωνίαν, 
διότι κανείς δέν ύπήρχε πού νά μήν εΐδε τδν Σα- 
γιωρ απο σκηνής καί να μή τού οφειλή ώρας 
ευχάριστους εύθυμίας καί γέλωτος. Ό Σαγιώρ 
ήτον απδ τους κωμικούς τών όποιων ή τέχνη 
διαμορφούται αύτοσχεδίως καί επιβάλλεται άπδ 
αυτους τους ίδίους. 'Η ολη του έμφάνισις ήτο 
κωμική, παράστημα, μορφή, κινήσεις, τόνος 
φωνής. Λυτά τά εφόδια ήσαν άρκετά νά καλύ- 
ψουν κάθε άλλο επίκτητον χάρισμα, άν καί ύπδ 
την εποψιν ταύτην ή καλλιτεχνική διαίσθησις 
καί ικανότης τού Σαγιώρ δέν ήτο άπολύτως 
τυχαία. Είς ταύτην πρέπει νά προστεθή ή 
παραδειγματική του επιμέλεια καί ή μεγάλη 
του άφοσίωσις πρδς τήν εργασίαν. Τά ήθιχά 
ταυτα προσόντα τον έφεραν ταχέως είς τήν 
διευθυνσιν θιάσου κατά τήν οποίαν άνεδείχθη 
μοναδικός καταρτίσας πάντοτε τούς καλλιτέ- 
ρους θιάσους καί διαθέσας όλα τά μέσα διά τήν 
καλλιτεχνικήν διαρρύθμισιν τής σκηνής.

Δια τδν Σαγιώρ ,έλέχθη καί έγράφη, ότι 
κατα τα τελευταία ετη ύπήρξε ό ήγεμών τού 
γέλωτος έν Λθήναις. Καί αύτδ είναι αλήθεια. 
Καί είς τδ προστυχότερον έργον ό' Σαγιώρ 
εύεσποζε τού έργου, εΰρισκε τρόπον νά δη- 
μιουργή ό ίδιος, ν’ άφαιρή τά άνιαρά μέρη, 
νά προσθέτη χάριν καί φυσικότητα

Η έπιχειρηματική του ίδιότης, ή οποία τδν 
παρεσυρεν είς τδ νά μήν είναι πάντοτε έκλεκτι- 
κος εις τδ δραματολόγιόν του. ώς παρέσυρε καί 
τήν κ. Κυβελην Άδριανού καί τήν δεσποινίδα 
Κοτοπούλη καί δλους τούς οπωσδήποτε άξιους 
τού τίτλου τού καλλιτέχνου τής σκηνής, τού 
αφηρπασε καιρόν άπδ τήν άφιέρωσιν πρδς τήν 
λατρείαν μιας αληθινής τέχνης διά τήν όποιαν 

ηδύνατο νά είνε βεβαίως προωρισμένος. Άλλά 
καί ώς είργάσθη ή λεπτότης καί ή χάρις τής 
ύποκρίσεώς του έςασκούσαν πάντοτε γοητείαν 
και εις τους ολίγους τους πλέον απαιτητικούς.

Αφανής ήθοποιδς κατ’άρχάς ό Σαγιώρ παί- 
ζων είς ένα λαϊκόν θεατράκι τής Σμύρνης, 
εΐχεν ελθει είς Αθήνας πρδ οκταετίας. ‘Έπαιξε

Κ. ΣΑΓΙΩΡ (Φωτ. ΞανΟοπούλου)

είς τδ θέατρο τής Νεαπόλεως. Διεκρίθη άπδ 
τών πρώτων του παραστάσεων καί μετ ’ ολίγον 
εγκαθίσταται είς τήν «Νέαν Σκηνήν».

Η «Πατρίς» άναγράφει χαριτωμένα ανέκ
δοτα περί αυτού. Καί πρώτον περί τού ονό
ματος του. Τδ οικογενειακόν του όνομα ήτο 
Πλατανοπουλος, αλλ ιδού πώς μετεσχημα- 
τίσθη είς Σαγιώρ :

— Ο πατέρας μου, έλεγε, ήτο ψαρας, είχε 

δέ μίαν ψαροπούλαν, μέ τήν δποίαν, έψάρευε 
καί συνετήρει τδ σπίτι μας. "Ένας όμως από 
τούς ψυχογυιούς του, Γιώργης δνόμάτι, ήτο 
τρομερά ακαμάτης. Ό πατέρας μου διά νά 
τδν κάμη νά φιλοτιμήται καί .νά τραβάη γερό 
κουπί, τού έφωναζε διαρκώς :

— ’Ίσα Γιώργη, ισα Γιώργ, ’σά Γιώρ !
» Άπδ τότε λοιπόν έκόλλησαν είς τδν πατέρα 

μου τδ παρατσούκλι αύτδ καί τοιουτοτρόπως 
έχω τήν τιμήν ν’ άποκαλύπτωμαι ένώπιον σας 
ώς Σαγιώρ. Δούλος σας.

"Αλλοτε πάλιν δ μακαρίτης Σαγιώρ έκάθησε 
μεταξύ φίλων του είς ένα ζαχαροπλαστειον τής 
Όμονοίας.

— Παιδί, φέρε μου μία πάστα ! έφώναξε 
πρδς τδ γκαρσόνι μόλις έκαθησε.

Μετ’ ολίγον ό Σαγιωρ ετρωγε την παστα 
του συζητών συγχρόνως. Εςαφνα το πρόσωπό 
του έλαβε μίαν κωμικώς τραγικήν έκφρασιν. 
Μέσα είς τήν πάσταν εΐχεν άνακαλύψει μίαν 
μυΐγαν.

— "Ελα ’δώ, μωρέ αθεόφοβε !* έκραύγασε 
πρδς τδ γκαρσόνι. ’Εγώ σού παρήγγειλα μία. 
πάστα, καί σύ μού έφερες πάστα..... μυία ;

Τδν άτυχή Σαγιώρ έβασάνιζε _ κατά τά 
τελευταία έτη άπαισία νόσος, καί είναι χαρα
κτηριστικός δ ήρωϊσμδς με τον όποιον επα- 
λαισε κατ’ αύτής. Μόλις πρδ ενός έτους άπεμα- 
κρύνθη τής σκηνής τδ καλοκαίρι, ολίγον δέ 
πρδ τού θανάτου του έδωκεν εσπερίδα εις τδν 
« Παρνασσόν» έπί τω σκοπώ νά συλλεξη τά 
άπαιτούμενα χρήματα τής μεταβασεώς του εις 
Εύρώπην πρδς θεραπείαν. *Ητο  έτοιμος ν ανα- 
χωρήση, οτε έπήλθεν ή οξεία περίπλοκη τής 
νόσου, ή οποία τδν έφερε είς τδν θανατον.

«Τά πρώτα συμπτώματα τής απαίσιας νόσου, 
ή οποία έβασάνιζε τδν άτυχή κωμικόν, γράφει 
ή «Πατρίς», έξεδηλώθησαν κατά τήν πρώτην 
τού «Μαραθωνειου Δρόμου» τού κ. Μωραϊτινη 
πρδ τετραετίας είς τήν «Νέαν Σκηνήν».

Μόλις έτελείωσεν ή πρώτη πράξις, έπαισεν 
αναίσθητος, παθών ακατάσχετων αιμορραγίαν.

"Ολοι οί ήθοποιοί τδν περιεκύκλωσαν έντρομοι. 
— Τί έπάθατε κ. Σαγιώρ; τδν ήρώτησαν. 
— Τίποτε άπολύτως. Πηγαίνεται ν άλλά— 

ξετε, γιατί δ κόσμος περιμένει κάτω ’.
Έπενέβη τότε ό κ. Μωραϊτίνης.
— Θέλεις, Κώστα, ν’ άναβληθή ή παράστα- 

σις ; τόν ήρώτησεν.
— "Οχι, οχι, πρδς Θεού! άπήντησεν ό 

Σαγιώρ.
*Η παοάστασις έτελείωσε, ό κόσμος έγέλασε 

καί δ Σαγιώρ έπιστρέψας είς τδ σπίτι του 
κατεκλίθη ύπδ τήν φλόγα τρομερού πυρετού, 
δ όποιος τδν άφήκε κλινήρη έπί έξ ακόμη 
ήμέοας. y

Κανείς δέν έπίστευε, ότι δ Σαγιώρ ήτο φθι- 
σικός. Πολλοί έλεγαν, οτι άπεχώρησε τδ καλο

καίρι άπδ τδ «Βαριετέ», έπειδή προέβλεπε 
ζημίας.

Πρδ καιρού τδν ήρώτησεν ένας φίλος του, 
τί θά παίξη τδν χειμώνα.

— Τδν «’Άλλον Κόσμον» τού κ. Νικολο- 
πούλου ! απήντησε».

Η ΜΟΥΣΙΚΗ

ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ

Συναυλία τής 30 ’ Οκτωβρίου. Εκλεκτός 
καί μουσοτραφής κόσμος έκάθητο είς τήν αίθου
σαν τού ’Ωδείου Λόττνερ τήν εσπέραν τής 30 
παρελθόντος μηνδς ’Οκτωβρίου.

Τδ πρόγραμμα ποικίλον περιέχον παλαιών 
μουσικών έκλεκτά καί κλασικώτατα έργα.

Άρχεται ή συναυλία μέ έν trio τού μου
σουργού Αντωνίου Δβόρζακ, διά τετράχορδον, 
βάρβιτον καί κλειδοκύμβαλον, καί είς τδ trio 
τούτο παίζουν, ό έσχάτως άφιχθείς καθηγητής 
κ. Χάνς Σαίφφερ βιολίον, ό γνωστός κ. Κάρο
λος Μπέμμερ βάρβιτον καί ή έξοχος καλλιτέ- 
χνις κυρία Λίνα φδν Λόττνερ κλειδοκύμβαλον. 
Ή καλλιτεχνική αύτή τριάς μετά καλλιτεχνι
κού ένθουσιασμού καί έμπνεύσεως παραδίδεται 
δλοψύχως είς τήν έκτέλεσιν τού αριστουργή
ματος τούτου τού Δβόρζακ, οπερ είναι θαύμα· 
στόν ύπδ έποψιν έμπνεύσεως, ένοργανωσεως 
καί κλασικισμού. 'Ο κ. Μπέμμερ πάντοτε σθε
ναρός καί έπιβλητικός, κυριαρχών ώς στρατη
γός διά τού τόξου του, περί δέ τής κ. Λόττνερ 
περιττός πας λόγος, οντος γνωστού τού έκτακτου 
καλλιτεχνικού αύτής ταλάντου. Άλλ ή προ
σοχή μας πρδ παντός σταματα είς τδν κ. Χάνς 
Σαίφφερ. ’Ακριβής έκτέλεσις, άμεμπτος ταχύ- 
της καί φθόγγοι στρογγυλοί καί καθαροί δια- 
κρίνουσι τδ βιολίον τού έξοχου τούτου καθη- 
γητού.

Δεύτεοον τεμάχιον, είναι έν ασμα τής δεσποι- 
νίδος Τασίας Λυμπεροπούλου, τής καλλικελάδου 
ταύτης άηδόνος τού Αττικού δρίζοντος. Καί 
τδ ασμα τούτο είναι recitutive ct air εκ τού 
«Κεφάλου καί Πρόκριδος» τού μουσουργού 
Έρνέστου Γκρετρύ.

Ό μουσικοσυνθέτης ούτος, παλαιός καί μέ- 
γας διδάσκαλος, κατήγετο έκ Λιέγης καί ήκο- 
λούθησε τάς μουσικάς αύτού σπουδάς έν Ρώμη. 
"Εγραψε πολλά μελοδράματα, τών όποιων τά 
ώραιότερα διακρίνονται οιά τδ αφελές καί τήν 
έμπνευσιν τής μελωδίας. Άπέθανε νεώτατος 
κατά τδ έτος 1813 είς τδ έρημητήριον τού 
μεγάλου συγγραφέως Ρουσσώ έν Έρμενοβίλλη, 
τδ όποιον έρημητήριον ήτο ιδιοκτησία του.

Ή μουσική τού Γκρετρύ διαλάμπει πρδ 
πάντων είς τήν μελωδίαν καί τήν έκφρασιν 
τών λόγων τής ποιήσεως. Καί έδώ επετυχε
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θαυμασίως ή δεσποινίς Λυμπεροπούλου, έρμη- 
νεύσασα τελείως διά τής έχφραστικής αύτής 
φωνής και τού μουσικού αισθήματος της τήν 
έννοιαν τών μουσικών τόνων τού μεγάλου 
συνθέτου.

Καίτοι αι μουσικαι συνθέσεις τού Γκρετρύ 
φαίνονται ήμελημέναι έν τω συνόλω των, 
καθοσον ελλείπει απ αυτών ή χάοις τής πλου- 
σίας αρμονίας και τής τελείας ένορχηστρώσεως 
(orchestration), έν τούτοις ή Γαλλική μου
σική σχολή οφείλει χαριτας είς τον συνθέτην 
τούτον, τού οποίου ή μουσική εμπνευσις και 
εργασία ύπήρξε σημαντική πρόοδος διά τήν 
σΧ®^7Ιν ταύτην. Η δεσποινίς Λυμπεροπούλου 
πρεπει, να επαίρεται, διότι ένεκα τής τελείας 
υπ αυτής εκτελέσεως τού μουσικού συνθέμα
τος του Γκρετρυ ανεμνησθημεν τού ύφους τού 
μεγάλου τούτου μουσουργού.

Τρίτον τεμάχιον τής συναυλίας: ένα κον- 
τοέρτο είς ρε ελασσον τού μεγάλου βιολιστού και 
μουσικοσυνθέτου Ερρίκου Βιετάν έκτελεσθέν 
ύπό τού κ. Σαιφφερ. Ό Βιετάν δέν ύπήρξε 
μόνον , μέγας βιολιστής, άλλά και ύπερόχου 
εμπνευσεως περί την συνθεσιν, αί δέ μουσικαι 
αυτού συνθέσεις κατέχουσιν έςαιρετικήν θέσιν 
είς τήν νεωτέραν μουσικήν τού βιολιού.

Ο κ. Σαιφφερ έν τή έκτελέσει τής άνω συν- 
θέσεως ύπήρξε ποιητής άφοσιωμένος δλοψύχως 
εις τό αίσθημά του.

' Είς τό τέταρτον μέρος τής συναυλίας έμφα- 
νιζεται και παλιν η δεσποινίς Τασία Λυμπερο
πούλου και τό αδόμενον ύπ’ αύτής ασμα είναι 
μια αρια τού Γάλλου μουσουργού Φελισιέν 
Δαβίδ ύπό τό όνομα «Lalla Roukh». Ό 
μουσουργός Δαβίδ ήκμασε κατά τό έτος 1836, 
εσπούδασε δε την μουσικήν σύνθεσιν ύπό τον 
μεγαν έν Παρισίοις διδάσκαλον Φ. Φετίς. 
Πνεύμα ένθουν ό Εύτύχιος Δαβίδ, καίπερ μέ
γας συνθέτης, είναι έν τούτοις ό μόνος οστις 
εζησε παίζων το κλειδοκύμβαλον καί κερδαίνων 
έξ αύτού τόν άρτον του, ίσως διότι άπελθών έκ 
τού πεπολιτισμένου κόσμου έζησε τό πλείστον 
μέρος τής ζωής του έν τή ’Ανατολή. Μετά 
μακραν απουσίαν εν τή ’Ανατολή, έπιστρέψας 
είς Παρισίους έδημοσίευσε συλλογήν τινα ασμά
των τής ιδίας αύτού έμπνεύσεως ύπό τόν 
τίτλον «Μελωδίαι Άνατολικαί», άλλά τό απο
τέλεσμα τής δημοσιεύσεώς του ταύτης δέν 
ανταπεκρίθη είς τάς προσδοκίας του. Περίλυπος 
τότε απεσύρθη είς την έξοχήν, έπεδόθη έν τή 
ερημιά του εις σπουδας έπιμόνους καί μετά 
εννεα ετη επεστρεψεν είς Παρισίους, ένθα άνε- 
δειχθη δια τής μεγάλης συνθέσεώς του, τής 
λυρικής συμφωνίας « Ή ’Έρημος», (le Desert). 
Το εργον τούτο εθαυμασθη ύπό τού μουσικού 
κοσμου, διότι είναι είκών τού άνατολικού βίου 
πΛηρης τοπικών χρωμάτων καί πρωτοτυπίας. 
Κατόπιν εδημοσιευσε μεγαν αριθμόν θαυμάσιων 

μουσικών τεμαχίων διά κλειδοκύμβαλον, ορχή
στραν κ. λ. π. απεθανε δέ τιμηθείς διά παρα
σήμου ύπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως.

Είς τό άνωτέρω άσμα Lalla Roukh άνε- 
δείχθη έξοχος ή δεσποινίς Λυμπεροπούλου. 
Εύρύτης φωνής καί έντεχνος αύτής οικονομία 
εν τώ άσματι άνέδειξαν τήν δεσποινίδαν ταύ
την πρώτης ταξεως καλλιτέχνιδα τής ωδικής, 
τό δέ κοινόν εξερράγη είς παταγώδη χειροκρο
τήματα. Ενεφανίσθη κατόπιν δ κ. Σαιφφερ 
καί εξετελεσε διά τού βιολιού του τήν Garten 
mnlodie τού Σούμαν, μίαν ρομάνς τού Σβαΐδεν 
καί δύο ούγγρικούς χορούς τών Μπράμς-Γιοά- 
κειμ. Ο τελευταίος ουτος ύπήρξε καί διδάσκα
λός του. Παταγώδη χειροκροτήματα έχάλυψαν 
τόν εςοχον βιολιστήν, οστις δις έκλήθη έπί 
τής σκηνής. Έν παρόδω είρήσθω, ότι δ συν
θέτης Σουμαν ών μεγάλη καλλιτεχνική ψυχή 
οέν συνεθετε τά μουσικά αύτού έργα άπό 
απλήν ιδιοτροπίαν ή άπό άνάγκην τού βίου, 
αλλά βαθύς φιλοσοφος αφ ’ ενός καί πονούσα 
ποιητική ψυχή αφ ’ ετέρου, συνέθετε τά μου
σικά του έργα, διά νά αποτυπώση είς αύτά 
τας εντυπώσεις καί έμπνεύσεις του, εύρίσκων 
νέους τύπους καί ίδιότροπον έμπνευσιν διά νά 
έκφραση την ενδόμυχον αίσθησιν τής ψυχής 
του. Φαντασθήτε πόσον λεπτός καί ανεπτυγ
μένος καλλιτέχνης πρέπει νά είναι δ έκτελε- 
στης τών έργων τού Σούμαν. Καί τοιούτος 
ανεδείχθη δ κ. Σαιφφερ.

Εν ,τελεί οφείλομεν συγχαρητήρια θερμά 
πρός τήν κυρίαν Λόττνερ ήτις έπαρουσίασε ώς 
πάντοτε πρός ημάς τήν έκτέλεσιν παλαιάς 
κλασικής μουσικής καί μάς έκαμε νά λησμονή- 
σωμεν τόν, νεώτερον κόσμον μέ τήν φορτικήν 
ανιαρότητα του, τάς δπερέττας του καί τήν 
νεωτέραν μουσικήν του

, Καί είναι άληθές ότι οπού δ ήλιος λάμπει, 
αι πυγολαμπίδες έξαφανίζονται !

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

«'Ένας μεγάλος πρόδρομος τών ρομαντι
κών εν Γαλλία» είνε ο τίτλος βιβλίου, τό όποιον 
έξέδωκε είς τήν Νίκαιαν δ κ. ’Ιάκωβος Ρεμπούλ.

Ο πρόδρομος αύτός τών ρομαντικών εινε 
δ Ραμον, δστις δέν ύπήρξε μόνον συγγραφεύς, 
αλλά καί, σοφός άξιος νά κατατάσσεται παρά 
τον Λαμάρκ.

Μόλις όμως περί αυτού αφιερώνει δλίγας 
γραμμάς εις τα κριτικά ύπό τόν τίτλον Λεντίραι 
σημειώματά του δ Σαίντ-Μπαίβ.

Οι σύγχρονοι του καί οι νεότεροι τού 
γαλλου φιλολογου τόν αγνοούσαν.

Ο Ραμδν ήτο περισσότερον γνωστός 
εις την Γερμανίαν, όπου έπαίχθησαν καί δρά
ματά του.

ΑΙ ΕΠ1ΣΤΗΜΑΙ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

*Η Αύτοσννείδησις. — Διάφοροι οημ,α.οιαι 
τον ’Εγώ, νηο Θεοδώρον Λίφ^.Ύ·. έννοώ, όταν 
λέγω «Έγώ;» Είς τήν έρώτησιν ταύτην δύνα
μαι έν πρώτοις μετά πασης βαιβαιότητος 
ν’ απαντήσω: Δέν έννοώ πάντοτε τό αύτό.

Η σημασία τού Έγώ είναι ποικίλη.
«Είμαι σκονισμένος», λέγω είμαι (έγω), άν 

καί είναι σκονισμένα μόνον τά ένδύματα καί 
τά ύποδήματά μου. ’Ενταύθα λοιπόν είναι τό 
έγώ τών ένδυμάτων.

’Άλλοτε λέγω : αισθάνομαι έμαυτόν λυπη- 
μένον, χαρούμενον, ασφαλή ή βέβαιον περί 
τίνος πράγματος. Αύτό τό λυπημενον,, χαρού
μενον έγώ άναμφιβόλως οέν είναι τό εγω τών 
ένδυμάτων. Τό έγώ τών ένδυμάτων αναγνωρίζω 
αίσθητώς (δηλαδή διά μιάς αίσθήσεως, ένταύθα 
διά τής όράσεως). t ,

Δέν δύναμαι όμως ομοίως ν’ αναγνωρίσω 
καί τό λυπούμενον ή χαρούμενον έγώ. 1 ούτο 
τό έχω είς τό αίσθημα,'δέν τό αντιλαμβάνομαι 
αίσθητώς. Ένώ εχω το αίσθημα τής λύπης, 
τής χαράς, αίσθανομαι δηλαδη ακριβώς έμαυ- 
τδν λυπημένον ή χαρούμενον.

’Άλλοτε πάλιν 'λέγω : Είμαι πεινασμένος, 
θερμός, καθαρός ή ακάθαρτος, κουρασμένος. 
Καί έδώ έπίσης τό έγώ αύτό δέν είναι τό έγω 
τών ένδυμάτων. Διά τών λεςεων τούτων θέλω 
νά είπω : Τό σώμα μου είναι καθαρόν, κουρα- 
σμένον. Τό έγώ τούτο επομένως είναι τό έγω 
τού σούματος. Τούτο τό εγω ευρισκεται πλη
σίον πρός τό έγώ τών ενδυμάτων ή ακριβέ- 
στερον : Τό έγώ των ενουματων εύρισκεται 
πλησίον πρός αυτό. Εύρισκεται τοσον πλησίον 
πρός αύτό ώς ή ένδυμασία πρός τό σώμα. Καί 
όμως μεταξύ τών δύω ύφίσταται μία διάφορά.

Άκόμη όλιγώτερον τό εγω τού σώματος 
είναι έκείνο τό έγώ, δπερ αισθανομεθα στη 
χαρά, στή λύπη, στή βεβαιότητα δηλαδή το 
έγώ τού αισθήματος. Βεβαίως δύναμαι νά 
αισθανθώ έμαυτόν έπίσης κουρασμένον , καί 
συνάμα νά έχω ύπ ’ οψιν μου τό ίδιον έγω, 
οπερ έννοώ, όταν λέγω: αίσθανομαι έμαυτόν

* * Ύπήρξε προσωπικός φίλος τού Γκαίτε.
* * Ό Δζελάλ Έσσάδ μπέης, Τούρκος, έξέ

δωκε Ιστορικήν μονογραφίαν τής Κωνσταντι
νουπόλεως, είς τήν τουρκικήν καί γαλλικήν 
κατά ίδικήν του μετάφρασιν.

*  'Ένα κεφάλαιον τού βιβλίου αυτού συνο
ψίζει τήν Ιστορίαν τής Κωνσταντινουπόλεως 
μέχρι τής τουρκικής κατακτήσεως.

*

*  Έπονται τοπογραφικαί σημειώσεις περί 
τών διαφόρων εκκλησιών, μνημείων καί ανα
κτόρων. Έκ τών τελευταίων τούτων τά πλειστα 
δέν άφήκαν ίχνη. , ,

*

* * Ό Δζελάδ Έσσάδ μπέης δμιλεί ακόμη 
περί τής αγίας Σοφίας. Παρατηρεί δέ γενι- 
κώτερον, δτι η λεηλασία τής πολεως παρα 
τών Σταυροφόρων κατέστρεψε ταύτην περισ
σότερον τής τουρκικής κατακτήσεως.

• Ό Θεόδωρος Λίψ, φιλόσοφος, έγεννή^η την 28ην 
’Ιουλίου 1851 έν Βαλλχάλμπεν τοϋ Παλατινατου του 
Ρήνου, έσπούδασεν είς Έρλάγγην, Τυβιγγην, θυ- 
τρεχτ καί Βόννην κατ’ άρχάς μεν άεολογιαν και φιλο
σοφίαν, έπειτα μαθηματικά καί φυσικός έπιστη μας και 
έν τελεί άποκλειστικώς φιλοσοφίαν. Είς την Βόννην 
ένένετο τό 1877 ύφηγητής, τό 1884 έκτακτος καθηγη
τής, τό 1890 έκλήθη ώς τακτικός κα^ηγητης είς το 
Μπρεσλάου καί άπό τό 1894 διδάσκει ώς τακτικός κα
θηγητής τής φιλοσοφίας είς τό Πανεπιστημιον του 
Μονάχου. Συνέγραψε πλεϊστα δσα φιλοσοφικά συγ- 
νοάαματα, είδικώς δμως κατέγινε είς τόν κλάδον της 
ψυχολογίας καί τής αισθητικής, ώς πρός την θεωρίαν 
τής όποιας έταμεν έντελώς νέας όδούς. Δυστυχώς άπό 
τίνος χρόνου Ισχυρός κλονισμός τής ύγείας του ήνάγ- 
κασεν αύτόν νά άπόσχη προσωρινώς τών πανεπιστη
μιακών παραδόσεων.

*  01 Τούρκοι τούλάχιστον ανοικοδόμησαν 
καί απαριθμεί τά γραφικά τεμένη τού Βαγιαζίδ, 
του Σελήμ Α'., τού Σουλεϊμάν καί άλλων.

*

* * Τό βιβλίον τού Δζελάδ Έσσάδ μπέη 
χρίνετται ώς ενα καλόν δοκιμιον, το οποίον 
έχει άνάγκην συμπληρώσεως.

*  Η  παρισινή «Έπιθεώρησις» τής 
’Οκτωβρίου δημοσιεύει ανέκδοτους σελιοας του 
Φλομπέρ. ’Αναφέρονται είς ταξείδι, το όποιον 
είς ηλικίαν δέκα έννέα έτών είχε κάμει εις 
τά Πυρηναία καί τήν Κορσικήν.

* *

* * Αί σελίδες αύταί είνε χαρακτηριστικά^ 
διότι δεικνύουν ήδη αρκετά τό τάλανταν τού 
μετ’ έπειτα ένδοξου συγγραφεως τής « Κυρίας 
Μποβαρύ».

* * Ό κ. Γκουρμδν παρατηρεί είς τόν παρι
σινόν «Χρόνον», οτι τό κοινόν οιά τό οποίον 
πολλοί ποιηταί ήσαν άγνωστοι ήρχισε εν" 
διαφέρεται περί τών έργων των καλλίτερα 
τώρα προετοιμασμένο να παρακολουθή την 
μίαν άνωτέραν κάπως τέχνην.

** Ό ποιητής κ. Στέφανος Μαρτζώκης 
συνειργάσθη είς μίαν έκ τού προχείρου στατι
στικήν έν φιλικώ κύκλω, η όποια αναβιβάζει 
τούς από μιας δεκαετίας νεωτερους όπως 
δήποτε γνωστούς καί άξιους τού δνοματος 
νέους ’Έλληνας ποιητάς είς 70 ’·

* * Οί άναγνώσταί μας θά εκτιμήσουν αναμ- 
φιβόλως τό ποίημα ό «’Εξόριστος» τού συνερ
γάτου μας Στεφάνου Δάφνη είς τόν όποιον 
οφείλομεν ένα άλλο αλησμονητον αριστουργη- 
ματικό κομματάκι τόν «Ραγισμενον Καθρέ
φτην», πού αναδημοσιεύει ή «Χαραυγή» τό 
έν Μυτιλήνη έκδιδόμενον περιοδικόν αναδημο- 
σιεύομεν δέ καί ήμείς.

* * *0  συνεργάτης μας κ.Πύρρος Γιαννοπουλος 
Ήπειρώτης,ίδρύων την« Ελληνικήν σοσιαλιστι
κήν Βιβλιοθήκην», αναγγέλλει την εκδοσιν τής 
«Κοινοκρατίας»,βιβλίου,τό όποιον υπόσχεται να 
δώση ακριβή ιδέαν τών αρχών και του οργανι
σμού τής σοσιαλιστικής μελλοντικής κοινωνίας.
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χαρούμενον. Άλλά τότε εννοώ διά τής χοπώ- 
σεως , κάτι άλλο. Αισθάνομαι έμαυτδν κου- 
ρχαμένον <»>ς προς τι, δηλαδη τδ βαρύνομαι, 
τ® £7.ω^ χορτάσει. Η κούρασις μέ τήν πρώτην 
σημασίαν τής λέξεως είναι, ώς ειπομεν, σωμα
τική κούρασις. Την εύρίσκω είς τούς μυς, τήν 
αναγνωρίζω αίσθητώς είς τούς μυς, λοιπόν είς 
τδ σώμα. Και ούτω τδ έγώ του σαύματος ώς καί 
τδ έγω τών ενδυμάτων είναι άντικείμενον τής 
έπι των αισθήσεων βασιζόμενης άντιλήψεως.

I ουναντίον δέν εύρίσκω πλέον τήν έν τή 
δεύτερα, σημασία τής λέξεως κούρασιν είς τούς 

θοτε έδώ ούτε αλλού είς τδ σώμα ανα
γνωρίζω^ αύτήν αίσθητώς. Απλώς τήν έχω 
είς τδ αίσθημα, την αναγνωρίζω νοερώς.

Εΐνε προφανές, οτι ήθελεν είναι τόσον παοά- 
λογον,νά ζητηση τις τήν κούρασιν ταύτην 
οηλαδή τήν αηδίαν εις τι μέρος τού σώματος, 
επομένως νά την εχλάβη ώς γνώρισμα τού 
έγώ τού σώματος όσον ηθελεν είναι και τδ 
αντίθετον, νά ζητηση τις δηλαδή τήν κούρασιν 
τήν μυϊκήν είς έκεϊνο τδ έγώ ή νά καθορίση 
αυτήν ως γνώρισμα αυτού τού έγώ, οπερ 
εννοώ, ^ταν λέγω : αισθάνομαι έμαυτδν χαρού- 
μενον ή λυπημένον ή βέβαιον περί τίνος.

Έτερον παράδειγμα τής διαφοράς ταύτης: 
ΙΙαρα την θερμότητα τού σώματος είναι ή 
εσωτερική θερμότης. Αισθάνομαι έμαυτδν έσω- 
τερικώς θερμαινόμενον δι’ εύγενή τινα πράξιν, 
διά^ συμπαθητικόν τι πρόσωπον ή διότι βλέπω 
χρώμα τι. Τότε καί αυτό τδ χρώμα ονομάζω 
επίσης θερμόν. Εόώ ουδείς δύναται νά συγ- 
χύση ταύτην την εσωτερικήν θερμότητα, τήν 
θερμότητα δηλαδή τού αισθήματος ή τήν έκ 
τού αισθήματος γενομένην συμπάθειαν πρδς 
την θερμότητα τού σώματος. Επομένως ούδείς 
έπίίτης δύνατι νά συγχύση τδ έγώ τού σώματος,

*νγίκει η σωματική θερμότης, πρδς τδ 
έγω, οπερ αισθάνομαι θερμαινόμενον, συμπα- 
θητικώς δηλαδη ύιακείμενον πρός τι.

Παλιν οφειλομεν να ειπωμεν : Τόσον έπίσης 
παράλογον ηθελεν είναι νά ζητήση τις τήν 
θερμότητα τής συμπάθειας είς τδ σώμα, οσον 
καί νά κατατάξη τις τήν σωματικήν θερμότητα 
ην διά βαθμών θερμοκρασίας δυνάμεθα νά 
εχφράσωμεν, παρά τήν χαράν, τήν λύπην, τήν 
βαιβαιότητα καί την θερμότητα ταύτην ακρι
βώς νά ύποδείξη πρδς καθορισμόν τού έγω, 

αισθάνομαι ώς χαϊρον ή λυπούμενον, ή 
βέβαιον περί τίνος πράγματος.

Τέλος^λεγω επίσης : Είμαι θνητός ή αθά
νατος ή εχω μουσικήν ιδιοφυίαν, είμαι μωρός, 
έπιλήσμων κ. τ. λ. Τήν χαράν τήν έχω είς τδ 
αίσθημα, τδ σκόνισμα τδ βλέπω, την σωμα
τικήν κούρασιν τήν αισθάνομαι αμέσως είς 
τους μυς.
^Τήν μωρίαν όμως ή τήν μουσικήν ιδιοφυίαν 

0Μτε είς τδ αίσθημα τήν έχω, ούτε βλέπω

ούτε αισθάνομαι. Καί ούτω ούτε νά ιδω δύναμαι 
ούτε, νά αισθανθώ τούτο τδ έγώ είς δ αύτη ή 
μωρία ή ή μουσική ιδιοφυία ανήκει. Ή ιδιο
φυία η ή μωρία καί επομένως τδ ιδιοφυές η 
τδ μωρόν έγω δέν είναι κάτι, έν τω δποίω 
ε^Τ,σ£ 71ς θ δύναται νά ζήση, άλλα
κάτι, οπερ προκύπτει έκ συλλογισμού τίνος καί 
εν σ^έσει πρός τι έν τω δποίω έμμέσως έζησέ 
τις ή οπερ έσκέφθη.

Δύναμαι νά είμαι πολύ μωρός, χωρίς ούδέ 
καν συνείδησιντής μωρίας μου νά έχω’ ήθελεν 
είναι μάλιστα ένδειξις εύφυιας, αν είχον τοιαύ- 
την τινά συνείοησιν. Καί ή μουσική ιδιοφυία 
είναι^έμφυτος. Λοιπόν ύπάρχει πριν λάβωμεν 
συνείοησιν αύτής. Βέβαια τήν άλήθειαν ή τήν 
ίόιοφυιαν ^γνωρίζω έκ τών φαινομένων τού 
συνειδητού. Ο μουσικώς ιδιοφυής οιαφόρως 
σχετίζεται μέ τους ήχους, διαφόρως μεταχει
ρίζεται αυτούς, διάφορον έναντι του έχει τδ 
αίσθημά του, ή δ μή μουσικώς ιδιοφυής. Άλλά 
ενεκα τούτων έν τούτοις ή ιδιοφυία δέν συνί- 
σταται εις τοιαϋτα γεγονότα τού βίου, άτινα 
δεδομένης ευκαιρίας παρουσιάζονται, τούναν- 
τιον ή ιδιοφυία είναι ή πάντοτε παρούσα, ή 
οποία καθιστά αύτά τά γεγονότα δυνατά ή τά 
δικαιολογεί. Άν δέ τήν έξετάσωμεν ιδιαιτέρως, 
αότη, είναι *η^  ψυχική σύστασις, πλοκή, οργα
νισμός, έφ ων αυτά τά συνειδητά γεγονότα 
τού βίου βασίζονται.

Με τους λογους τουτους ειπομεν συνάμα καί 
εις τι συνισταται τδ έγώ, περί ού ένταύθα 
πρόκειται.*  Είναι ή ψυχή, άφιεμένου άνεξετά- 
στου,τού αν ή ψυχή αύτή είναι τι διάφορον 
τού εγκεφάλου ή έν καί τδ αύτδ πράγμα. Καί 
αν είναι τδ αύτό, τότε τδ έγώ περί ού πρό
κειται, είναι ακριβώς δ έγκέφαλος. Είμαι 
προικισμένος δι’αύτών καί έκείνων τών φυσικών 
ίδιαιοτητων, δ έστι : δ έγκέφαλος είναι δι’ αύ
τών προικισμένος. Άν τέλος άφήσωμεν κατά 
μέρος ου μόνον οίονδήποτε λεπτομερέστερον 
ορισμόν, αλλά καί πάσαν ιδιαιτέραν ονομα
σίαν τού εγω^ τούτου, δέν απομένει πλέον ή 
εκείνο δ’περ είναι ή βάσις τών γεγονότων τού 
συνειδητού βίου καί μάλιστα ή άμεσος βάσις 
αυτών, τδ πραγματικόν (το πράγματι υφιστά
μενον). Τούτο ακριβώς παραδεχόμεθα, όταν 
καλώμεν αύτδ τδ πραγματικόν έγώ. Ή διαφορά 
τού έγώ τούτου πρδς τδ έγώ τού αισθήματος, 
γίνεται μάλλον κατάδηλος έκεί, ένθα γλωσσι- 
κώς αυ,έσως αντιπαρίστανται, ώς έν τή φράσει : 
Αισθάνομαι (εγώ) έμαυτδν (έγώ τού αισθήματος) 
λυπημένον. Ενταύθα τδ έγώ, οπερ αισθάνεται, 
οηλαδή εκείνο,*  οπερ δρα έν τω αίσθήματι ή 
καθιστά γνωστήν :ην ύπαρξίν του είναι τδ 
πραγματικόν, εκείνο δέ τδ όποιον αίσθανόμεθα 
είναι τδ έγώ τού αισθήματος.

"Οσον νύν βέβαιον καί άν είναι, δτι τ’ ανα
γραφόμενα έγώ είναι μεταξύ των διάφορα,

λιος Βάνδερβελδ δμιλών κατά τά έγκαίνια τού 
έν Κοπενάγη Σοσιαλιστικού Συνεδρίου έξ ονό
ματος τής Διεθνούς Σοσιαλιστικής Εταιρείας, 
ανέφερεν, οτι έν Δανιμαρκία, κατά τήν στιγμήν 
έκείνην υπήρχε κίνησις μορφής σοσιαλιστικής 
εκατόν είκοσι χιλιάδων σοσιαλιστών συνδικατι- 
κών, εκατόν είκοσι χιλιάδων έκλογέων καί 
εκατόν είκοσι χιλιάδων καταναλωτών σοσιαλι
στικών έφημερίδων. *

Άλλ’ ύπδ τδ περιβάλλον ^τούτο, το εν 
Κοπενάγη συνέδριον, όυνάμεθα άρα γε νά ύπο- 
στηρίξωμεν, ότι έπέτυχεν έν τω σκοπώ αυτού, 
ότι επαρουσίασεν έργασίαν τελείαν, πολυθόρυβον 
καί άνταξίαν τών πρδ αυτού συγκροτηθέντων 
Σοσιαλιστικών Διεθνών Συνεδρίων ;

Καίτοι, είναι αληθές, ότι δ τύπος, δ σοσια
λιστικός Τύπος, οί πολιτικοί κοινοκρατικοι 
άνδρες, τδ δημόσιον, τά πλήθη αυτά καί εν 
Δανιμαρκία καί έν ταίς δμόροις έπικρατειαις 
καί έν ταίς άνά τήν ύφήλιον διεσπαρμεναις, 
προσέφεραν τήν κατά δύναμιν * ή καί ύπέρ 
ταύτην συνδρομήν αύτών πρδς έπιτυχιαν του 
Συνεδρίου τούτου, έν τούτοις,κοινοκρατικοι 
καί ημείς άναγνωρίζομεν δτι τδ έν Κοπενάγη 
Διεθνικόν Σοσιαλιστικόν Συνέδριον οχι μόνον 
δέν έσημείωσε νίκην ή πρόοδόν τινα, 
καί σχετικήν χρεωκοπίαν έπαρουσίασε έν τή 
φαινομενική έργασία αυτού.

*Η χρεωκοπία όμως αύτη δέν προηρχετο 
έκ τών κάτωθεν, έκ τών έργατών κοινοκρατών, 
άλλ’ έκ τών άνωθεν, έκ τών ένεργειών καί 
τής έργασίας τών Αξιωματικών σοσιαλιστών, 
_ δικηγόρων, σοσιαλιστών... κεφαλαιούχων, η 
ραντιέ — τών ύστεροβούλως μέχρι τής στιγμής 
εκείνης χειρισθέντων τά τού κινήματος, καί οί 
όποιοι έμεινεν αδιάφοροι χάριν σκοπών ίδιοτε- 
λών, άν δ άγων παρέλκεται, άν αί δυνάμεις 
αύτού διασπώνται, άν τδ γενικόν συμφέρον μετα
τρέπεται είς προσωπικόν τοιούτον, άν τέλος, 
ή ολη έργασία καταστρέφεται έν τή έπιφανεία 
αύτής άμέσως, αλλα παντοτα προς στιγμήν^ 
λέγομεν δέ πρδς στιγμήν διότι ή πρόοδος τού 
σοσιαλισμού είναι ζήτημα άνεξάρτητον τής 
άνθρωπίνης θελήσεως γιχαντούμενον συν τω 
χρόνω έν τή έξελίξει τής άνθρωπότητος.

"Ωστε ή χρεωκοπία τού Συνεδρίου τούτου, 
δέν άποβλέπεί ή τά πρόσωπα τών άστών ηγη
τόρων αύτού, διότι οί συνδικατικοί ^έργαται 
κοινοκράται τελείως αδελφωμένοι εν τή οργα
νώσει αύτών έπαρουσίασαν * έν τω Συνεδρίφ 
πρόοδον καταπληκτικήν αύτομαθήσεως και 
βαθείας γνώσεως τών άρχών,, τών όποιων οπα
δοί καί μαχηταί έλέγοντο, έπαρουσίασαν θαυ- 
μασίαν έπιτυχίαν τής οργανωσεως καί της 
τακτικής μεθ ’ ών έννοούν ήδη, ότι καί εν

τόσον βέβαιον δέον νά είναι, δτι εκείνο, *δ ’περ 
ολα τά καθιστά έγώ ή δικαιολογεί*την  άπαι- 
τησίν των ταύτην, όσον αφορά τδ ονορ.ά των, 
είναι τδ αύτδ πράγμα. Ακριβώς, δταν δμιλώ 
περί έμαυτου δέν έννοώ πολλά πραγματα, 
άλλ’ έν καί έν τέλει έννοώ κατά βάθος πάντοτε 
τδ αύτό. Δέον άρα νά ύπάρχη*  έν μοναδικόν 
προγενέστερον ή αρχικόν έγώ, εν τοιούτον, τδ 
όποιον ν’ άποτελή πρωτίστως τήν έννοιαν τής 
λέξεως «έγώ». Καί τούτο δέον εντός πάντων 
τών άλλων έγώ οπωσδήποτε νά υπαρχή η 
μετ’ αύτών νά συνυποννοήται ούτως, ώστε 
καί εκείνα έπίσης νά δύνανται χάριν τούτου 
νά καλώνται έγώ.

Ούτως άπεκτήσαμεν νύν μέθοδόν τινα εις 
τήν έξέτασίν μας. Δέν θέτομεν πλέον τό 
πολυσήμαντον έρώτημα : Τί είναι τό εγω , 
άλλ’ έρωτώμεν: Τί είναι^ τό αρχικόν εγω η 
τό αρχικόν περιέχον τοϋ συνειδητού έγω, 
Μετ’ αυτής τής έρωτήσεως συνδέεται τότε καί 
ή άπωτέρα έρώτησις: Τίς η συνάφεια πρός 
τοΰτο τό αρχικόν έγώ ή τίςή σχέσις πρός τούτο, 
ήτις δίδει είς τάλλα έγώ τό έπί τοϋ ονόματος 
τούτου δικαίωμα ή αναγκάζει ή μας ν’ αναγνω- 
ρίζωμεν είς αύτά τδ αύτδ ονομα;,

Νύν δυνάμεθα αμέσως νά καθορίσωμεν καλ- 
λίτερον τήν έρώτησιν ταύτην. Τδ νόημα 
πασών τών αντιλήψεων ημών δέον έν τελεί να 
είναι τι, έν τω δποίω αμέσως εζησαμεν.^ Ο,τι 
καί άν σκεπτώμεθα, δέον δπωσδηποτε να λαμ- 
βάνη τήν ύπόστασίν του έκ τίνος,, εις δ αμέσως 
έζήσαμεν. "Οπου δέ δέν έχει ούτω, ουδεμιαν 
ύπόστασίν έχει, επομένως δέν είναι τι, οπερ 
έσκέφθημεν. Τούτ’ αύτδ συμβαίνει επίσης και 
οσον αφόρα τήν άντίληψιν τού έγώ.

Τδ αρχικόν νόημά του δέον νά εύρίσκεται 
είς τι, έν τω δποίω έζήσαμεν. Τδ αρχικόν έγω 
δέον νά είναι τι, £περ έν τω βίω καθίσταται 
έξ δλοκλήρου αντιληπτόν.

Δυνάμεθα έπ’ αύτού νά προσθέσωμεν προσέτι 
παρατήρησίν τινα. ‘Η συνείδησις τού έγω 
ούδέποτε έγκαταλείπει ήμαζ *αθ·~ θί^ήποτε 
στιγμήν τού συνειδητού βίου ημών. Ο,τι δε 
κατανοώ, φαντάζομαι, σκέπτομαι, ώς τον κατα- 
νοούντα, φανταζόμενον, σκεπτομενον, αναγνω
ρίζω πάντοτε έμαυτόν. Πάντα, ών εχω συνει- 
δησίν τινα, αντιλαμβάνομαι ώς, αναφερομενα 
'οπωσδήποτε ε’ις έμαυτόν. Μόνον ο,τι δφείλει^να 
μοί είναι πάντοτε παρόν, δύναται, κατά ταυτα 
νά είνε τδ αρχικόν έγώ καί ν αποτελή. ούτω 
τδ τελικόν νόημα τής έν γενει έννοιας τού εγω.

'Α^ήναι, 2 Νοεμβρίου 1910.
Μ. ΛΙΣΜΑΝΗΣ, μεταφραστής.

Η ΚΟΙΝΗΝΙΟΛΟΓΙΑ
Τρία σοσιαλιστικά συνέδρια είς Κοττενάγην, 

Μακλεμβοΰργον, Μιλάνον. — Ο πολύς Αιμί

• Έν Δανιμαρκίφ έκδίδονται 33 ήμβρήοια σοσιαλι
στικά φύλλα. Τό κυριώτερον είναι τό «Social-Demo 
Kraten » τής Κοπενάγης.
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τώ μελλοντι θά δυνηθούν νά κατισχύσουν έν 
τω αγώνι εναντίον τού Κεφαλαίου*  έπαρουσία- 
σαν,^τέλος, τδ πνεύμα τής μυστικής εκείνης 
τού ανθρώπου έπαναστάσεως, τού ανθρώπου, 
όστις αισθάνεται εαυτόν αδικούμενον, ούχί ύπδ 
τής φύσεως, αλλ’ ύπδ τού πλησίον, τδν όποιον 
δ Χριστιανισμός, εις τούς αιώνας δέν κατώρθωσε

** Είς τήν «'Άρπαν» τδ νέον περιοδικόν, 
χαριτωμένον τήν μορφήν είς τδ μικροσκοπικον 
του σχήμα, πού έκδίδεται είς τδ ’Άργος, δ κ. 
Σ. Μαρτζώκης δημοσιεύειτδ εξής ώραιότατον 
ποίημα :

Η ΣΙΩΠΗ

Σώπασε, Μονσα, οώπαοε 
Κι αοε νά γάλλονν άλλοι 
Τά στήθη τά μαρμάρινα 
Καί τό σγουρό κεφάλι, 
Τά βλέμματα που άνάβουνε, 
Μέσα στά σπλάγχνα αιώνια πυρκαϊά.

’Άλλο δέν μένει, κόρη μου, 
Παρά ή σιωπή σ εμένα' 
Μεσ στον άνθό τής νιότης σου 
Τί Θέλουν τά Θλιμμένα, 
Τά μαΰρα τά φαντάσματα 
Τώρα σ εσέ νά σέρνουνται μπροστά;

Μόνο γλυκά τριγύρω σου
Ή χάρες ας γελούνε
Κι ας κάμουν τές γοργόφτερες 
Τές ώρες νά σταθούνε, 
Νά μήν μπορούν νά πάρουνε 
Ούτε στιγμή, κόρη χρυσή, άπό σέ.

Σώπασε, Μούσα, σώπασε 
Κι άσε νά -ψάλλουν άλλοι, 
Τά στήθη τά μαρμάρινα 
Καί τό σγουρό κεφάλι. 
Μούσα, στό στήθος σφίξε με 
Κι έρχεται ή νύχτα νά σκεπάση εμέ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Είς τδ αύτό περιοδικόν γράφουν οί κ. κ. 
Λ. Λεκόπουλος (δ ποιητής τού «Βιολιού») Μ. 
Μαγκάκης καί Λ. Ζώης.

• ’Εν Ιτει 1892 οί ψηφοφόροι σοσιαλισταί έν Ίταλίφ 
ήρι^μοΰντο είς 25 χιλ. ’έν έτει.1895 ^αο«ν τάς 70 
νιλ . οί δέ βουλευταί των είς 6—12. Εν δτει 1897 αυξά
νουν είς 138 χιλ. οί δέ βουλευταί των είς 15. Εν έτει 
1905 είς 500 χιλ. οί δέ βουλεταί των είς 22. Εν έτει δε 
1910 φθάνουν 1,000,000 οί ψηφοφόροι σοσιαλισταί, οί 
δέ βουλευταί τούς 32.

Ρ·®λαξή, τού ανθρώπου, οστις άφωνος και 
μέ δμμα ατενές αποβλέπει έν τή έξελίξει τού 
μαρτυρίου του, τδ φωτεινόν σημείον τής Άπο- 
λυτρωσεως, ’Αλλά πώς; θά παρατηρήσητε, 
πώς, εν ω οί ’Αξιωματικοί τού σοσιαλισμού έν 
τώ Συνεδρίω τούτω έπαρουσίασαν αξιοθρή
νητων χρεωκοπίαν και πνεύματος και ένερ- 
γειών, οί ύπ’ αυτούς έργάται κοινοκράται άνε- 
φανησαν προοδευτικοί, ώς έάν χωρίς έκείνους 
εργαζόμενοι, ώς έάν άποκηρυκταί λανθάνοντες 
των δήθεν σοσιαλιστών αξιωματικών, αρχηγών 
αυτών, κρυφίως καί δι’ ίδια συμφέροντα, συμ- 
μορίται έξοχοι μοχθούντες;

Υμείς αυτοί ερωτάτε τήν αλήθειαν.
Οί έργάται κοινοκράται τής Δανιμαρκίας 

ειχον ήδη έννοήσει, δτι μάλλον φαύλοι σκοποί 
παρακινούν διάφορα πρόσωπα, μηδεμίαν σχέσιν 
εχοντα μετά τών εργατικών τάξεων, δπως 
άναλαβουν, δπως, δήθεν, συγκεντρούσουν έν τώ 
προσωπω αυτών την δ’λην τών κοινοκοατικών 
εργασίαν. Έννοήσαντες δέ ταύτα προσεποιή- 
θησαν, οτι τίποτε εκ τών σκοπών τών ίδιοτελών 
Αξιωματικών σοσιαλιστών άντελήφθησαν καί 

τούτο διότι ειχον ανάγκην ύποστηρίξεως τών 
ατόμων αυτών, χωρίς ούδ ’ έπί στιγμήν νά 
παυσουν εργαζόμενοι ύπέρ τού άγώνος, οστις 
μόνον αύτούς αναγνωρίζει μαχητάς, διότι μόνον 
αυτοί αληθώς πάσχουν ύπδ τήν κρατούσαν τών 
αστών κεφαλαιοκρατικήν οικονομίαν.

Ιδού τά δύο μεγαλα διδάγματα, τά όποια ή 
χρεωκοπία τού έν Κοπενάγη Διεθνικού Σοσια
λιστικού Συνεδρίου άφήκε:

<Οί ηγήτορες τού σοσιαλισμού αναλαμβά- 
νοντες έρασιτεχνικώς τήν καταπολέμησιν τών 
ταςρων των κεφαλαιοκρατικών, είς τάς όποιας 
καί αυτοί ούτοι ανήκουν, δέν είναι δυνατόν ή 
να παρεκκλίνουν της αληθούς οόού τού άγώνος, 
παρασυρόμενοι άσυναισθήτως ύπδ τών ένστι
κτων, τού χαρακτήρας καί τών έν άμεριμνησία 
καί τρυφή διαμορφωθέντων συναισθημάτων αυ
τών» καί « ό αγών ανήκει φυσικώς καί 
συνεπώς δικαιωματικώς είς τούς * πάσχοντας, 
ουχί εκ φυσικής η ιδίας αυτών ύπαιτιότητος, 
αλλ ύπο τών καταπιέσεων τού κρατούντας οικο
νομικού συστήματος, έργου όμάοος ανθρώπων, 
μη ανηκούσης πνευματικώς ή σωματικώς είς 
τήν αριστοκρατίαν τού γένους, είς τούς πάσχον
τας, εις δποιανδήποτε κοινωνικήν τάξιν καί άν 
ανήκουν ούτοι καί οϊτινες μόνοι, άφ ’ εαυτών, 
έγνώρισαν ήδη όποιαν τακτικήν πρέπει ν’ ακο
λουθήσουν πρδς έπίτευξιν τής μεγάλης άπο-

Το, μετά τδ Διεθνικόν εν Κοπενάγη, συγ- 
κροτηθέν ’Εθνικόν Σοσιαλιστικόν Συνέδρων τών 
Γερμανών κοινοκρατών έν Μακλεμβούργω, έπα- 
ρουσίασε μίαν νέαν φάσιν τού έν Γερμανία 
σοσιαλιστικού ζητήματος, κλίνοντος, άπό τίνος 
χρόνου, είς δξείαν διαπάλην μεταξύ τοο ορθο
δόξου πνεύματος καί τού μεταρρυθμιστικού 
τοιούτου.

II διαπάλη δ αυτή, διεξαχθείσα κατά τδ 
έν Μακλεμβούργω συνέδρων μεταξύ τών μεταρ- 
ρυθμιστικών κοινοκρατών τής Βάδης, τών ψη- 
φισαντων ύπέρ τού προϋπολογισμού τών άστών 
κοινοβουλευτικών, όπως—κατά τδ λέγειν των 

κτυπηθούν οί φιλελεύθεροι καί κληρικό- 
φρονες, καί τών ορθοδόξων κοινοκρατών, έσχεν 
ι»ς αποτέλεσμα, οχι μόνον τήν ήτταν τών 
μεταρρυθμιστικών, άλλά καί τήν έπιτιμητικήν 
καταδίκην αυτών, καταδίκην έκστομηθείσαν, 
ύπ αυτού τούτου τού γηραιού αρχηγού τών 
Γερμανών κοινοκρατών Αύγ. Μπέμπελ. ’Αλλ’ 
ή καταδίκη ύπήρξεν ηθικη μόνον. Η ύπδ πολ
λών άκρων ορθοδόξων έξαιτηθεΐσα άποβολή έκ 
τού κόμματος τών άμαρτησάντων κοινοκρατών 
τής Βάδης, καίτοι έχειροκροτήθη, ύφ ’ όλων 
τών παρακολουθούντων τά του Συνεδρίου αστών, 
ευρεν αντίστασιν παρά τών κοινοκρατών τού 
Βορρά καί ιδίως τής Πρωσσίας.

Αλλ ό Μπεμπελ, παραβλέπων δήθεν, τήν 
εγκληματικήν διαγωγήν τών κοινοκρατών τής 
Βάδης, τών συμπραξάντων μετά τών άστών 
πρδς προφανεστάτην βλάβην τών συμφερόντων 
τού κόμματος έπολιτεύετο πολιτικήν άοιάφορον 
πρδς τήν πρόοδον τού άγώνος ; "Οχι βέβαια.

Εν Γερμανία, ένθα ό Δημοκρατικός σοσια
λισμός εύρε τήν πρώτην . κοιτίδα του, τυχών 
άμα καί τής μεγίστης καταδρομής έπί τής 
πολιτείας τού Βίσμαρκ είναι άναμφισβή- 
τητον, οτι ήμέρα τή ήμέρα διατρέχει περι
στάσεις τοσούτον κρίσιμους, ώστε νά ύπάρχη 
φόβος τελείας συντριβής αύτού. Τούτο έγνώ- 
ριζεν ό Μπέμπελ, καθ’ ήν στιγμήν άνήρχετο 
τδ βήμα, όπως ώς έπιτιμητής τών είς πραξι
κόπημα έγκληματικδν οιά τδν αγώνα περιπε- 
σάντων κοινοκρατών συμβουλεύση τήν έν τώ 
μέλλοντι άποφυγήν έπαναλήψεως τού αυτού 
πταίσματος.

Έπιτιμών δέ τήν μερίδα έκείνην, τήν σχε- 
τικώς μικράν τών κοινοκρατών τής Βάδης, δέν 
άπηύθυνε συγχρόνως τήν αύτήν έπιτίμησιν 
ενάντιον τού όλου ύπαρχοντος, ή διαμοριρου- 
μένου μεταρρυθμιστικού πνεύματος, έν ω δ 
οξύς τού μεγάλου σοσιαλιστού οφθαλμός διείδε 
τον επικινδυνωοεστερον εχθρόν, αυτήν τήν αιτίαν 
τής τελικής διασπασεως τού κοινοκρατισμού.

λυτρωσεως, τής διαμορφώσεως τού νέου ανθρώ
που, τού Αδάμ, οστις δέν ύπήρξεν, άλλά θά 
ύπάρξη.

Καί είςτδ ζήτημα τούτο, άπδ τού όποιου αυτή 
αύτη ή ύπαρξις τού κόμματος κρέμαται, περιε- 
στράφη ή δ'λη έργασία τού ’Εθνικού Σοσιαλιστι
κού Συνεδρίου του Μακλεμβουργου, ουτινος τάς 
έργασίας, έκτδς τού αρχηγού τών Δημοκρατών 
σοσιαλιστών τής Άμεοικήσ, παρηκολούθησε 
καί δ Καίσαρ Χάρδυ, αρχηγός τών ’Άγγλων 
Δημοκρατικών σοσιαλιστών. 

Τδ έν Μιλάνω τής ’Ιταλίας συγκροτηθέν 
ενδέκατον ’Εθνικόν Σοσιαλιστικόν Συνέδρων 
τού ’Ιταλικού κοινοκρατισμού, ήνοιξεν εν τή 
ιστορία τού σοσιαλισμού τής ωραίας τών Απεν- 
νίνων χερσονήσου, τήν τρίτην δεκαετηρίδα τής 
ύπάρξεως αυτού.

Τδ Συνέδρων δέ τούτο ύπήρξε νίκη κραταια, 
διότι ό πρδ τής συγκροτήσεως αύτού θόξυβος, 
ό προκληθείς ύπδ τών χρηματιστών αστών 
καί τών δημοσιογραφικών αύτών οργάνων * 
παρίστα τήν όλην τών κοινοκρατών έργασίαν, 
εύρισκομένην πρδ τελείας άποσυνθέσεως, πράγμα 
ώευδέστατον, ώς ύστερον απεοειχθη εκ τών 
ανέλπιστων άποτελεσμάτων τού Συνεδρίου, πα- 
ρουσιάσαντος ενότητα όμοφρονουσών ένεργειών.

Τδ έν Μιλάνω ενδέκατον ’Εθνικόν Σοσιαλι
στικόν Συνέδρων τών ’Ιταλών κοινοκρατών, 
ύπήρξεν ούχί εν βήμα, αλλά αλμα ευτυχεστατον 
τού κοινοκρατισμού, κατανικήσαντος ουχί μό
νον τούς τά λοίσθια πνέοντας κληρικοφρονας, 
άλλά καί αύτούς τους ένθερμους I αριβαλοινους 
Δημοκράτας, καί αυτους τους ριζοσπαστας, τους 
φιλελευθέρους, τούς συντηρητικούς, τους ανεξαρ
τήτους κ. τ.λ. r

Γίγαντες τού Συνέδριου τουτου, ουτινος 
έπιμελέστατα τάς έργασίας παρηκολουθήσαμεν, 
υπήρξαν οί κ. κ. Φίλιππος, Τουρατι καί Γρέβις.

’Εκτός όμως αύτών διέπρεψαν έν τή συζη
τήσει τών ύποβληθεισών ημερησίων διατάξεων 
οί κ. κ. Σαλβεμίνι, ζητήσας τήν επιβολήν τής 
καθολικής ψηφοφορίας, Νικολιγι,, ζητήσας 
τήν έπιβολήν τής άναλογικής άντιπροσω- 
πείας, Μπονόμη ζητήσας τήν φορολογικήν 
μεταρρύθμισιν, Μοογκάρη, ζητήσας την ^εις 
50 °/0 έλάττωσιν τών προϋπολογισμών τών δύο 
Στρατιωτικών 'Υπουργείων, Λατζάρη συζη- 
τήσας τδ ζήτημα τών σχέσεων μεταξύ κοι
νοβουλευτικού σώματος και σοσιαλιστικού κόμ
ματος, Λέρδα, προτείνας τήν έν τώ Κοινο- 
βουλίω έπίμονον πολιτικήν πρδς συμμετοχήν 
τού σοσιαλιστικού κόμματος εν τή εξουσιςι, 
Μερλότι προτείνας τήν έν τώ Κοινοβουλιω 
εισαγωγήν νόμων αντικληρικών κ. τ. Λ. ,

Ό σοσιαλισμός έν 'Ιταλία καί ιδίως εις τάς

• Κυρίως κατεπολέμησαν τούς κοινοκράτας ό « Εσπε
ρινός Ταχυδρόμος» τοΰ Μιλάνου, δργανον των άστων 
πλουτοκρατών και τών κληρικοφρονων ό « Ηλιος» του 
Μιλάνου, δργανον τοΰ Χρηματιστηρίου και η «Λογική» 
δργανον τών Δημοκρατών.

έπαρχίας τού Βορρά — Βένετο, Λομβαρδία, 
Πιεμόντε — προχωρεί τάχιστα. * δέν είναι δέ 
μακράν ή ημέρα έκείνη καθ’ ήν έκτδς τής 
καταλήψεως τών Δημοτικών Αρχών ύπδ των 
κοινοκρατικών, θά ίδωμεν αυτήν ταύτην την 
τελείαν ήτταν τών πλουτοκρατών πο?.ιτων, 
είς τάς κατ’ έξοχήν προοδευτικάς ιταλικας αυτας 
έπαρχίας.

ΠΥΡΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ

0 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ **
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* * Εις τδ τεύχος τής «Χαραυγής» τής 15 
Νοεμβρίου γράφουν οί κ. κ. Π. Νιρβάνας Ε. 
Σταματίου, Ρώμος Φιλύρας Δ Π. ’Αλβανός. 
Εις τδ τεύχος αύτδς δ συνεργάτης τού «Καλλι
τέχνου» κ. Στέφανος Δάφνης δημοσιεύει τδν 
«Ραγοσμένον Καθρέφτην» περί τού όποιου 
γράφομεν είς άλλην στήλην. Άναδημοσιεύομεν 
τδ ποίημα αύτδ χάριν τών αναγνωστών μας.

Άθήναι, Τυπ. «Εστία» Μάίσνρρ καί Καργαδούρη—8116

Ο ΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

"Οταν τά κέρινά τους δάκρυα χύνανε 
οί κάτασπρες χλωμόφεγγες λαμπάδες, 
κι έτρέμανε οί σκιές γύρω τριγύρω σου 
κι έκλαΐγαν τις χαμένες σου ώμορφάδες,

” Οταν μιά τρικυμία άπό Θρήνους φούσκωνε 
στό σπίτι σου ποΰ ό Θάνατος τό βρήκε, 
τής σάλας ξάφνου αγάλια ή θύρα έστέναξε, 
καί κάποιος μέσα μπήκε, κάποιος μπήκε...

Καί στόν καθρέφτη αντίκρυ ή Μοίρα έστάθηκε, 
στόν ακριβό βενέτικο καθρέφτη, 
κι έκεϊ ποΰ ή έμορφιά σου άστραποβόλησεν, 

• ή ξωτικιά ή θωριά της τώρα πέφτει.

Κι απλώνει τό ραβδί της μεγαλόπρεπα 
καί στής νυχτιάς τήν άγρια τή φοβέρα, 
ακούστηκε ένας βόγγος, κί ενα τρίξιμο 
κι έρράγισε ό καθρέφτης πέρα ώς πέρα!...

Καί τό πρωΐ, όταν σ έβγαλαν αμίλητη, 
μέ τά λευκά καί τ άνθια στολισμένη, 
κι εμπρός άπό τή σάλα σ' έπεράσανε 
κί άπό τή θύρα εμπρός τήν άνοιγμένη,

9 Επάνω στόν καθρέφτη τόν κρυστάλλινο 
— κί ένφ τό κλάμα ολόγυρα ξεσπάει — 
στερνή φορά ή μορφή σου ώραΐα βασίλεψε 
καί πάει μ ενα παράπονο, καί πάει...

Άθήναι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ----------------------------------- !

‘Ημερολόγιων Σκόκου 1911. ’Επί είκοσι έξ 
τώραέτη δκ. Σκόκοςέκδίδει τδ ήμερολόγιόντου. 
Αύτδ ύπέρ παν άλλο εΐνε ενα εκδοτικόν θαύμα. 
'Ένα βιβλίον, τδ όποιον έκδίδεται έπί είκοσι 
έξ δλα έτη εινε μία ζωή άνθρώπου, ή ζωή 
ή ίδική του. Φιλολογικώς καί κοινωνικώς ό 
κ. Σκόκος περιλαμβάνει είς αύτδ τδ βιβλίον 
ολην τήν κίνησιν. Καί τδ ' Ημερολόγιον Σκόκου 
εχει σελίδας, αί όποιαι περικλείουν αριστουρ
γήματα τής ελληνικής φιλολογίας. Τούλάχιστον 
δέν υπάρχει γνωστός συγγραφεύς καί καλλι
τέχνης, οί όποιοι νά μή συνεισέφεραν είς αύτό. 
Εφέτος δημοσιεύει συμπληρωματικόν λεύκωμα 
τών συνεργατών του, οί όποιοι εΐνε δλα τά 
γνώριμα ονόματα είς τούς φιλολογικούς κύκλους. 
Τδ δέ βιβλίον ώς βιβλίον εΐνε ένα εκλεκτόν 
δείγμα καλλιτεχνικής εργασίας. Αί σοβαραί 

του σελίδες προκαλούν τήν σκέψιν, δίδουν 
κάτι άνώτερον άφ’ ό’,τι θά έπερίμενε κανείς 
άπδ ένα ήμερολόγιον, ή σύνθεσίς του, ή έκτύ- 
πωσις, αί εικόνες του γοητεύουν, τδ δλον εΐνε 
ένα κόσμημα εκλεκτόν αιθούσης καί βιβλιο
θήκης. Τδ εφετινόν πάντοτε καλλίτερον απδ τδ 
περισυνόν. Καί πράγμα παράδοξον δι’ ελλη
νικόν βιβλίον. Πρδ τού κυκλοφορήση βιβλιοπω- 
λικώς εξαντλείται. Τόσαι εινε αί καθ’ δλον τδ 
έτος αιτήσεις πρδς τδν εκδότην του.

— Ό Βασιλιάς 'Ανήλιαγος, δραματική πα- 
ράδοσις είς πράξεις τρεις ύπδ Ίω. Πολέμη. Εν 
Άθήναις τυπογρ. «Εστία», Κ. Μάϊσνερ καί 
Ν. Καργαδούρη.

Λουκιανού ' Ενύπνιον, μετά ερμηνευτικών 
σημειώσεων καί μεταφράσεως πιστής ύπδ Η. 
Νικολαιδου δραχ. 1.

— Δήμο σθένους 'Ολυνθιακοί (α ’, β', γ’), 
μετάφρασις πιστή ύπδ Μ. Κουλουμπή δραχ. 1.

— Λατινικού Αναγνωσματαρίου (τού μόνου 
εγκεκριμένου Κ. Κοσμά), μετάφρασις πιστή 
ύπδ Κ. Ίωαννίδου δραχ. 1.

— Ή Κατοχή, δράμα είς πράξεις πέντε ύπδ 
Γερασ. Βώκου, δραχ. 1.

— Τό Είκοσιένα, δράμα είς πράξεις τρεις 
ύπδ Γερασ. Βώκου λεπτά 75.

— Ή Μεγάλη 'Ιδέα, δράμα είς πράξεις τρεις 
ύπδ Γερασ. Βώκου λεπτά 75.

Τά άνωτέρω έξεδόθησαν μετά πάσης τής 
δυνατής φιλοκαλίας ύπδ τού βιβλιοπωλείου Η. 
Ν. ΔΙΚΑΙΟΥ (Άθήναι, όδδς Βουλής 5) καί 
άποστέλλονται οπουδήποτε ελεύθερα ταχυδρσ- 
μικών.

— Τρεις προτάσεις νόμων κοινωνικού ένδια ■ 
φέροντος, ύπδ Α. Τυπάλδου Μπασιά. Άθή
ναι. Τυπογρ. Παοασκευά Λεώνη.

— 'Αγάπη στό χωριό. Κ. Χατζοπούλου μέ 
σχεδιογραφήματα Λουκά Γεραλή. ’Αθήνα τυ- 
πογραφείον «Εστία».

— Θέατρο και Πρόζα, Σωτήρη Σκίπη. 
Παρίσι.

— Τρόπαια στήν Τρικυμία, ποιήματα, Σω
τήρη Σκίπη, Παρίσι.

— Οί Τσιγγανόθεοι, κωμωδία, Σωτήρη 
Σκίπη Παρίσι.

— Γνώμαι και περικοπαί, Φρ. Νίτσε, μετά- 
φρασις Ίω. Ζερβού κατ’ εκλογήν .Ερρίκου 
Άιχτεμπερζέ, Άθήναι εκδοτικός οίκος Γ. Φέξη.

— cΟ 'Αντίχριστος, Έρνέστου Ρενάν, μετά
φρασές Ήλία Οίκονομοπούλου, Άθήναι, εκδο
τικός οίκος Γ. Φέξη.

— Ψυχολογικά παράδοξα, Μάξ Νορδάου, 
μετάφρ. Ν. Κουντουριώτου, έκδοτικδς οίκος 
Γ. Φέξη.

— Βρυκολάκων Συμπόσιον, ύπδ Β. Α.ΉλιΟ- 
πούλου, Άθήναι, 1910.
Διευθυντής τού «Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ
Έκδιδομένη ύπό την διεΰθυνσιν τού Δρος I. ΖΕΡΒΟΥ _

Σ. Άποβτολέδου Αί Τ|)υ)ζ(Βθεΐς.
Σύγγραμμα επιστημονικόν, δπου τά πλέον ενδιαφέροντα V1?

φυσιολογίας, ή έγκληματικότης, αί μονομανίας αι γενετήσιοι J· .’ 
ό εκφυλισμός, ή ανισόρροπος εύφυΐα, αί ψευδαισθήσεις διερ elrtXOOi,ac 
περιγράφονται σαφώς μετά περιέργων παραδειγμάτων κάθε
καί κατά τρόπον αφηγηματικόν, δυνάμενον να ελκυση τό εν φ ρ - 
αναγνώστου. ________ . *

».·, °ΧΧ. Υγιεινή καί φυσιολογία
Ήτοι φυσική καί ιατρική Ιστορία τών συζυγών. Επιστημονική, αλλα .και 

εύληπτος δι’ ολους διδασκαλία τών συζυγικών καθηκόντων, της, τ^πνης συμ- 
βιώσεως καί τής γεννήσεως υγιών τέκνων, συναμα δε και, υπο ΐξίς . “{L?' ς 
γάλων έξ άγνοιας σχετικών νοσημάτων. Ή μετάφρασις εγινεν ε 3
γαλλικής έκδόσεως ύπό τοΰ ιατρού Τ. Καρδαρά.  V·

Ύ γιεινή τών ήδονών και τέρψεων
Επιστημονική έξήγησις περί τού μέτρου των γενετήσιων ορμών παρα τφ 

άνθρώπφ, περί τοΰ τρόπου τής χρήσεως σχετικώς με ιδιοσυγκρασία , 
τήν ηλικίαν, τάς έποχάς, τάς κοινωνικάς συνθηκας κτλ. Η Φωτισμένη 
τοΰ έργου τοΰτου άνάπτυξις τών σχετικών κεφαλαίων τής ριο .ο t 
έξησφάλισαν παγκόσμιον καί συνεχή έπιτυχίαν._____  θ'

II. ΒράΕλα Άρμ-ένη Περί ένΟΤηΤΟς ' Στοιχείων 
Εξακολουθούν τήν άνάπτυξιν τής νεωτέρας μεταφυσικής φιλοσοφίας εις 

τά έργον αύτό δ Βραΐλας εξηγεί έπι τή βάσει τών γενικών φυσικών φαινο- 
μένων πώς έμορφώθησαν οι θεμελιώδεις νομοί τής εφηρμοσμενης .ογ ης, 
οί όποιοι πάντες άποδεικνύουν τήν ύπαρξιν θεού και ψυχής και παρου ια 
ζουν άναμφισβήτητον τήν άνωτέραν τοΰ ανθρώπου υποστασιν. ρ· .

c/ean Finot έπιστήμη της εύτυχίας.
^Παγκοσμίω™γνωστός διά τήν έπιστημονικήν καί φιλολογικήν άςιαν των 

έργων του, ποΰ τά διαπνέει δλα φιλοσοφική αισιοδοξία, πραγματεύεται ει, 
βιβλίον του αύτό ό κ. Finot πώς δύνανται κάθε ατομον και καΰε κοινώς να 
ένισχύσουν τό έμφυτον είς τήν ζωήν κεφάλαιον ευτυχία, και ία το . · \ \
σιάσουν, ώσιε ή άποκαρτέρησις καί ό άπελπισμος—νοσηρά I 1 «πιστη- 
περιορισθοΰν εις τό έλάχιστον. Ή φιλοσοφικοτης, ή η ικο ί » .
μονισμός τοΰ έργου συνδυάζονται μέ τερπνήν αφηγηματικοτητα. Δρ. ό.

ιι, ιίράϊλχ Φιλοοοφιχ(χι μελέται.
Τό ύπό τόν τίτλον <(Φιλο<$ούικαέ 3ζεί>ι ^ηΰ'Λύν ^«ωλάϊ,

ένοχον θεολογικής καί μεταφυσικής φιλοσοφίας εργον ^ου Λυγ. Έικολαι, 
είς τό όποιον διατυποΰνται αί θεωριαι περί θεθυ’, Άυνόυασαε\'αι
θρησκευτικής άποκαλύψεως, προορισμού του ανθρωπ <ριλοσό-
μέ τά δεδομένα τών σημερινών γνωσεων, απεδοθη υπ αήτοΰ
φου Βραΐλα είς τήν γλώσσαν μας τοοον αρτιως, ωστέργον, φιλολογικόν ™ί έπιστημονικόν. Τό δλον εργον τομοι 3. Δρ. 12.
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.
Τροποποιηθείσης της κλίμακος τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων έντο

κων καταθέσεων έν δψει ή έπί προθεσμίρ, δηλοποιεΐται, οτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς 
'Υποκαταστήμασιν αΰτοΐς καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν 
ώρισμένη προθεσμίφ έπί τόκφ :

1 */ 2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν οιμει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000, 
πέρα τοΰ ποσοΰ τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς υ/0 κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είς ‘/2 τοΐς °/ο- Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταί καί 
είς άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου έπιταγών. — 2 τοΐς °/„ κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας 
τουλάχιστον. — 2 */ 2 τοΐς u/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εν έτος 
τουλάχιστον. — 3 τοΐς °, 0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο έτη 
τουλάχιστον. — 3 ’/, τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσααρα 
έτη τούλάχιστον. — 4 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε έτη 
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

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

δοτέας έν ώρισμένη προθεσμία ή διαρκείς έπί τόκφ :
, 1 */,  τοΐς °/0 κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλάχιστον

2»ο/ 
2’/, · °/ο 
3 ’ °/ο4 » ο/ο

1 έτους »
2 έτών »
4 έτών »
5 έτών »

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου ονο
μαστικά! ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστή- 
ματι καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι της Τραπέζης είς τό αύτό 
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΙΪΙΕΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΑΕ
Α ΘΗΝΑΙ. — ‘Οδός Έρμου 142.

ΕΝ ΤΩ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
ΖΟΝΤΑΙ ; Βαπτιστικά, Στέφανα γάμων, Ναυ
τικού ένδυμασίαι, 'Επανωφόρια και Καπέλλα 
παίδων, Μπέρται και Επανωφόρια Κυριών. 
'Άπαντα εις μεγάλην συλλογήν και είς τιμάς άπι- 

στεύτως ευ&ηνάς και εργασίαν ήγγυημένην.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ & ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ

ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑΙ, 01Κ0Ν0Μ I ΚQTΕΡAI 
ΚΑΙ ΔΓ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CALORIFERES
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΑΡΑ TQ

X. ΚΟΥΡΑΚΩ

ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1909 ΚΑΙ 1910 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CALORIFERES

ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ — ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ - ΟΙΚΙΑΣ 

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ - ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΥ — ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

ΜΕΣΣΑΛΑ - ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ - ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ - ΚΑΝΑΒΑΡΙΩΤΗ 

ΡΑΛΛΗ _ ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΡΟΥΣΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

ΚΛΠ. ΚΛΠ.

ΤΙΜΑΙ

ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΑΧΥΤΑΤΗ



*Εν 'Αθηναις, ΓνπηγvatpFlov «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη Mill»
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ΒΙΒΛ1ΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΊΓΙ7ΧΣ,, 

ΙΩ. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ. - Όδός Σταδίου 44. - ΑΘΗΝΑΙ

ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ — 
=— ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ τοΰ περιοδικού «Εστίας» έκ 19 χρυσόδετων τόμων.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Ιθ' ΑΙΩΝΟΣ υπό Π. Καρολίδον.
ΕΡΓΑ Δ. Βικέλα
ΕΡΓΑ Κ. Παλαμά
ΕΡΓΑ Ίω. Πολέμη
ΕΡΓΑ Σ. Παγανέλη
ΕΡΓΑ X. Άννίνου
ΕΡΓΑ Α. Βαλαωρίτον
ΕΡΓΑ Α. Κονρτίδον (πρωτότυπα και μεταφράσεις)
ΕΡΓΑ Γρ. Ξενοπούλον
ΕΡΓΑ Αλ. Ραγκαβή
ΕΡΓΑ Κλ. Ραγκαβή
ΕΡΓΑ Γ. Σονρή
ΕΡΓΑ I. Ψνχάρη
ΕΡΓΑ Α. Καρκαβίταα
ΕΡΓΑ Γερ. Βώκου

Πλήν τούτων είς τό Βιβλιοπωλεΐον τής «Εστίας» πωλοΰνται 
δλα τά έργα τής νεοελληνικής φιλολογίας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΕΛΑΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
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