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ρας. Φιλολογία καί Πολιτική. — Αί Έπιστήμαι: Ναυτικά ζητήματα. Ή 
Ωκεανογραφία. — Ή Καλλιτεχνική έκθεσις τής Ρώμης. — Νέα βιβλία . . 31

ΕΙΚΟΝΕΣ : Φράντζ φόν Στοϋκ : Παλλάς Άθήνη (εκτός τοΰ κειμένου). —Μ. Μουγ- 
κάτσι: Χριστός. — Άνδρέα Ντέλ Σάρτο : Παναγία. Αυτοπροσωπογραφία. 
Λουκρητία ντέλ Φέδε. ’Ιωάννης ό Βαπτιστής. Φράντζ φόν Στούκ: Άθωό- 
της. — Θ. Θωμοπούλου : Χριστός. — Δύο εικόνες άπό τήν παράστασιν τού 
«Οϊδίποδος Τυράννου έν Βερολίνω. — Κορρέγιος : ’Αντιόπη. — Βινιέτες 
καί κοσμήματα Έρλερ, Φίσερ κ.λ.π.

ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.
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‘Ο 'ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ*  έκδίδεται κατά μήνα.
Αί σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αΐιησις προς έγγραφήν συνοδευο- 

μένη υπό τού αντιτίμου απευθύνεται προς τον διευθυντήν καί Ιδιοκτήτην τού 
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, "Αθήνας, οδός ’Ακαδημίας 54·
Τιμή έκάστου τεύχους λεπτά 80. Έν ΆΘήναις καί έν Πειραιεΐ πωλείται είς όλα τά βι
βλιοπωλεία καί είς τά κιόσκια.Έν ταϊς Έπαρχίαις είς τά υποπρακτορεία των εφημερίδων. 
’Αντιπρόσωπος τοΰ Καλλιτέχνου έν Νέα Ύόρκη ό κ. Παύλος Βέοκος 5 Battery Place. 

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

καί άναλόγως διά μικρότερον χώρον.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
ΑΡΙΘ. 215

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. ‘Οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27 Τηλ. διεύϋυνσις 
ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
(Calorifere)

—Αναλαμβανομεν την εγκατάστασιν κεντρικών θερμάνσεων μετά έγγυήσεως της άπο- 
δόσεως ολοκλήρων οικοδομών, ξενοδοχείων, έπαύλεων, μεγάρων, δημοσίων κατάστημά 
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.

— Έκπόνησις σχεδίων καί προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον τών 50 τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτουργεία έν 'Ελλάδι καί 3Ανατολή μεταξύ 

τών όποιων αί έξης : Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—’ Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί έν 
Λαρισση.— Τράπεζα3 Ανατολής, ένταϋθα καί έν Σμύρνη.— Τράπεζα Αθηνών ένταϋθα καί έν 
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα.—Ξενοδοχεΐον 3Ακταΐον καί Palace.—Πτωχοκομεϊον' Αθηνών.— 
Νοσοκομεΐον μεταδοτικών νοσημάτων Λ. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.

—3Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.
— Διαρκής παρακαταθήκη δλων τών άπαιτουμένων υλικών θερμάνσεως μόνον α ποιό

τητας καί αναγνωρισμένης στερεότητας, συνεπώς ταχυτάτη προθεσμία παραδόσεως.
—Διά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευθυνθήτω προς τήν

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TANTAL

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

έν 3 Αθήναις οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

(9 (9

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ : Συστήματος ’Αμερικανικού τών 
τελειοτέρων συστημάτων, ήγγυημενης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυύμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, από δεκαετίας εισα- 
χθεΐσαι έν Ελλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη 
εις πλουσίαν συλλογήν.

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροι έσμαλτωμένοι μετά 
πορσελάνης.

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

‘Άπαντα τα εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκατα
στάσεων, Τηλέφωνα, ’ Ανεμιστήρες, Εϊδη 

3Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.

4

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΑΡ. 50.000.000 Ή

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΡ. d 0,480,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : 3Εν ‘Ελλάδι : Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλφ, καί Λαρίσση. — 3 Εν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρακλείφ καί 
Ρεθύμνω.— Έν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν Γα
λατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, Τραπεζούντι, Κερασούντι, 
Σμύρνη, Χίω, Λιμένι-Βαθέος (Σάμου), Μερσίνη, Άδάνοις, Θεσσαλονίκη, Σέρ- 
ραις, Καβάλλρ, Ξάνθη καί Ίωαννίνοις.—3Εν Αίγύπτω : Έν ’Αλέξανδρέίφ, 
(μετά παραρτήματος έν τη συνοικίρ Μιδάν), Καΐρω (μετά παραρτήματος έν τη 
συνοικία Μούσκι), Ζαγαζίκ, Μανσούρρ. — Εν Λονδίνω: (Νθ 22, Fenchurch 
Street). Εν Λεμεσσώ (Κύπρου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος 
Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
Δ. 
Α.
I.
Δ. Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ 
ΖΑΡΙΦΗΣ 
Η ΛΙ ΑΣΚΟΣ

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, 3Αντιπρόεδρος 
Ζ. Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ 
EMM. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ 
ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΝΕΦΑΙΖ 
ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ 
MIX. ΣΑΛΒΑΓ0Σ 
ΔΙΟΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Γενικός Διευθυντής ΖΑΦΕΙΡΙ0Σ Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ : ΑΘΗΝΑΪΚΗ —ATHENOCLES

‘Η Τρέπεξα Αθηνών έκτελει πάσαν Τραπεζικήν εργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις 
έμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς επί χρεωγράφων καί εμπο
ρευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλ- 
λαγματικών, γραμματίων εσωτερικού καί εξωτερικού*  έκτελει χρηματιστικάς έντολάς. 
εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τε τφ 
έσωτερικφ καί τώ έξωτερικφ*  ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς, ήγγυημένους, δέχεται 
καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμε
ρίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων υπό όρους λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.

Η Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυσόν, εις έπιταγάς (cheques) έπί 
τού έξωτερικού καί εις τραπεζογραμμάτια υπό όρους λίαν εύνοϊκούς.

Αί εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι εις δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ εις έπι
ταγάς (cheques) όμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τώ 
έξωτερικφ ανταποκριτών της. 01 δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν από 
τής πρώτης Ίανουαρίου καί από τής πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.

ί
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ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899

ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΦΕΙΔΙΟΥ 3.

Τδ ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρνθέν προ δεκαετίας και διευ- 
θυνόμενον παρά της Κας Λίνας φδν Λόττνερ εύρίσκεται εις τδ 
κεντρικώτερον μέρος των Αθηνών και εις ενρν και ενάερον μέγαρον 
μετά κήπον.

Al έπιτνχίαι τον τόσω είς την μονσικήν έκπαίδευσιν και μόρ- 
φωσιν των πολυαρίθμων μαθητών και μαθητριών τον δσω και είς 
τάς συναυλίας τον και τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων ύπδ 
τής μικτής χορωδίας τον είνε τοιαύται ώστε πας λόγος καθίσταται 
περιττός.

Έν τώ ’ Ωδείω Λόττνερ διδάσκονται όλα τα μαθήματα τής 
θεωρητικής μουσικής, επίσης οργανική και φωνητική μουσική, 
κλειδοκύμβαλου, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μονσική τής 
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.

Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διενθυντρίας Κας Λίνας φδν 
Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία και 
βιολοντζέλο) και άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών. 
'Ήδη έκ Βερολίνου άφίκετο έξοχος καθηγητής τον βιολιού έκ τής 
υψηλής Μουσικής Σχολής τού 'Ιωακείμ δ κ. I. Σάϊφερ.

Ή παρεχόμενη είς τους μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις 
εϊνε τοιαύτη ώστε ούτοι μετά τδ πέρας τών σπονδών των δυνανται 
υφιστάμενοι τάς επί πτυχίω εξετάσεις να έχουν πλήρη τά εφόδια 
τής έξασκήσεως τοϋ μουσικού επαγγέλματος.

Είς τδ 'Ωδεΐον Λόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τδ μουσικόν των 
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τού έξω ελληνισμού.

Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτοΰντα 
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.



ΦΡΑΝΤΣ ΦΟΝ ΣΤΟΥΚ ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΗ



Μ. ΜΟΥΝΓΚΑΤΣΙ ΧΡΙΣΤΟΣ

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ήικάσεζε και δεϊχζε ζης καρδιας σας 
’Την ασχήμια και ζον φριχζοϋ σας νον, 
’βκεινος σζέκει άζάραχος μωροσζά σας 
βΥΐέσα σζη δεία χαχήνη ζ’ ουρανού.

ΞΚ ψυχή σας ή μαύρη άναχαχχιά^ει, 
3Υΐά κυζζαχζε να ιόηζε μια σζιχμη 

"ύχΐν είσζ" έσεΐς η ’βκεϊνος ίσον δικάζει 
’8σας σζον ονρανο κ’ εδώ σζη yn.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
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E A A Η N I K A I ΣΙ V Μ Φ Ώ. N I A I

ΤΗΝίύια εκείνη ήμέρα άμα έφύγαμε 
άπό τον ένδοξο τόπο και έρρίξαμε 
τελευταία ματιά στον τύμβο τών 

Μαραθωνομάχων— ύπάρχει ώσάν μουσική 
τών αναμνήσεων ανέκφραστη μέ λόγια — 
έπήραμε ενα δρόμο στα πλάγια του βου
νού. Θυμάμαι ακριβώς πώς έκτος άπό 
μάς τούς δύο δεν ύπήρχε κανένας άλλος 
διαβάτης για αρκετό διάστημα. Ό οδη
γός τών μουλαριών, που μάς έφερναν, 
μάς άποχαιρέτησε σέ λίγο παίρνοντας τά 
γενναία ζώα του. Βρεθήκαμε τότε στην 
άγρια κάτοψι του βουνού, στούς γκρεμνούς 
του, τούς ανήφορους και τά χαλάσματα, 
όλα άπό μαρμάρινους βράχους. ’Ανάμεσα 
μια άγρια βλάστησις έδειχνε την έμορφιά 
της στην άπειρη συμφωνία τών χρωμάτων 
της. Την άνοιξι έχαιρετούσαν τα πουλιά 
με τα κελαηδήματά τους καί έβομβούσαν 
τά έντομα στο φώς τού ήλιου.

ΙΙροχωρήσαμε κάμποσο διάστημα ’έτσι 
σ αύτή την πανέμορφη ερημιά. Ή άνά- 
μνησις τών περασμένων καιρών άφ’ ο,τι 
είχαμε ίδή ήταν ακόμη στο νού μας. 
Μάς είχε άφησει τόση έντύπωσι τό δοξα
σμένο χωριό μέ τό χείμαρρό του πού 
έθροούσε κάτω άπό της λεύκες καί τά 
πλατάνια, άλλά περισσότερο μάς κρατούσε 
τη σκέψι τό πανοραματικό κίνημα της 
φαντασίας μας τών ολίγων ηοώων πού 
έκτύπησαν τυράννους καί κατακτητάς.

Έπειτα η νέα τοποθεσία μάς συνε- 
πηρε ολόκληρους. Ό σύντροφός μου, πλη- 
σιέστερα στην εύτυχία αύτης της ζωής, 
έλεγε όλη τη δυσφορία του με την ιδέα 
πώς σε λίγο θά παρεδίδετο καί πάλιν στην 
καταθλιπτική, στην άπελπισμένη ζωή 
της πόλεως. Μού έλεγε άκατάπαυστα 
γι αύτη την εύτυχία πού είχαμε μπρο
στά μας. Γιατί γι αύτόν μεγαλείτερη 

άλλη εύτυχία δεν ξέρω αν ύπηρξε στη 
ζωή του άπό την άδέσμευτη κίνησι στο 
ύπαιθρο, άπό τον αιώνιο δρόμο, άπό τή 
πρωτόγονη γνωριμία του μέ τή φύσι. IIιό 
βάρβαρος εγώ δεν τον άκολουθούσα μόνον 
στούς θαυμασμούς του, αλλ’ ίσως τον ύπε- 
ρέβαλα. Ένόμιζα πώς είχα άνακαλύψει 
ενα νέο κόσμο. Γιά μια στιγμή θά ήθελα 
νά μην ήταν ποτέ ή επιστροφή, άλλά νά 
φεύγω πάντα έτσι πολύ μακρυά σαν ειδυλ
λιακός πεζοπόρος τών Γραφών, ή όπως 
λένε σήμερα οί προσεκτικοί άνθρωποι σάν 
άλήτης καί σάν τυχοδιώκτης.

Μ’ εκείνο τό βαρβαρικό, τό πρωτόγονο, 
καί σκληρό αίσθημά μου, θαρρώ πώς ή 
φύσις πού άναστενόταν γύρω μέ τά βάλ— 
σαμα τού Εαρος, μέ προσκαλούσε μέ 
άνέκφραστη ορμή. ’Έτσι έκύτταζα παν
τού στο διάστημα, στη γύρω περιοχή 
μέ απληστία καί κατάπληξι. Πιστεύω 
πώς είνε τά μόνα άνεξάντλητα θεά
ματα αύτά πού χαρίζει ό καλός Θεός, 
τού ήλιου τό φώς πού έχυνότανε εκείνη 
την ώρα σαν ολόχρυσο μέσ’ τή χαράδρα, 
ή σκιές πού έπαιζαν μαζή του, γύρω τά 
χαμολούλουδα στά φανταχτερά τους χρώ
ματα, παραπάνω τό χρυσίζον μάρμαρο, 
τά σκοίνα, ή κουμαριές, τά πεύκα, τά 
ψηλά δένδρα πού σέ κάτι ξαφνικά λεία 
επίπεδα έδειχναν τά ελαφρά τους σχή
ματα, ακόμη ή πεταλούδες πού περνού
σανε άπό λουλούδι σέ λουλούδι καί πέρα 
τό ατέλειωτο κομμάτι τού ούρανού πού 
έλεγε τό άτέλειωτο πέραν τής ζωής. *Η  
χαρά μου δεν μπορούσε νά μερισθή τότε 
ούτε στην άνάμνησι τής πιο στοργικής 
γιά μένα ύπάρξεως πού δεν ήξεύρω πώς 
μού ήλθε στο νού άπό τό κύταγμ.α ένόί » Λ, * 1
αγριολουλουοιού πού τόσω αγαπούσε. Μιά 
εκφραστική ηρεμία έδινε ενα παράξενο 

νέο εγωισμό, σ’ αύτό τό αιφνίδιο ύψος τού 
εαυτού μου, στήν ιδέα τών μεγάλων 
εκτάσεων, στο φανέρωμα τού άμέριμνου 
δρόμου. Καί πάντα έζητούσαμε ν’ άνε- 
βαίνουμε ύψηλότερα καί νά φεύγουμε 
μακρύτερα.

Ό σύντροφός μου ενθυμείτο τας πλη- 
κτικάς άντιθέσεις τού τί ύπήρξαμεν χθες 
καί τού τί θά ήμεθα πάλιν μετ’ ολίγον, 
τάς έπιδεικτικάς κινήσεις τής ζωής καί 
τούς ποταπούς σκοπούς της, τον εγωισμό 
καί τή φιλοδοξία, τή μεγαλοποίησι τής 
άνθρωπίνης άξίας, τον άγώνα εις την έκ- 
ζήτησι τού χρυσού, τον δρόμο γιά τήν 
εφήμερη δόξα, τό άδικη μα καί γιατί 
όχι καί τά ατελεύτητα εγκλήματα κατά 
τών άδυνάτων καί τών άθώων.

Καί εγώ — τώρα τό νοιώθω καλλίτερα— 
όχι ελεύθερος άπό ό'λα αύτά, μέ εφήμερα 
καί ψεύτικα ιδανικά, μέ τάς ματαίας ελ
πίδας εις τήν καρδιά μου καί τήν δειλίαν 
εις τον νούν, μέ ενστικτώδεις τάσεις προς 
κάποιας άδικίας, μέ έλάττωσιν τού ιερού 
αισθήματος τής άγάπης, δέν ήξεύρω πώς 
ήμπορούσα νά αισθάνομαι ευλαβητικά αυ
τήν τήν θείαν χάριν.’Όχι, τώρα σάς βλέπω 
καλλίτερα καί τώρα σάς λαχταρώ στη 
μουσική τών άναμνήσεών μου. Μά ίσως 
γι’ αύτό καί δέν μπορώ νά σάς άποδώσω 
όπως ήθελα.

Ή ίδια μου ή ψυχή προσθέτει άθελα 
μου. Τολμά ν’ άπασχολή τό κύτταγμα 
στήν άγρια αύτή, άλλά τόσω αρμονική 
φύσι.Φέρνει τούς άνθρώπινους παροξυσμούς 
εκεί πού ό άνθρωπος δέν έχει άλλη θέσι 
παρά σέ έξαφάνισι καί λήθη τού εαυτού 
του καί σέ εκστατικό ύμνο προσευχής.

στερα άπό δρόμο μιάς ώρας βρεθή
καμε σ’ ενα ύψωμα πού άλλαζε τήν ολη 
σκηνογραφία. Τό βουνό απομακρυνότανε 
άριστερά μές τή φανταστική χάρι τής 
λεπτής γραμμής πού τό βλέπουμε μακρυά.
Η τριγωνική του κορυφή θίγει τά κυανό- 

χροα κρύσταλλα τού ούρανού. Τά λευκά 
μαρμάρινά του στήθη άστράφτουν στού 
ήλιου τό φώς καί τά δασωμένα του άκρα 
δείχνουν πέρα τή λευκή οπτασία τών 
αγροτικών του συνοικισμών. Σέ λίγο φθά

νουμε στον πρώτο, σ’ ενα ταπεινό χωριό 
πού δουλεύει άκόμα σ’ έναν άφέντη. ’Έτσι 
άνέλπιστα άπό τό ώραίο όνειρο πέφτουμε 
στήν ανθρώπινη δυστυχία. Στο ολιγόωρο 
σταθμό πού έκάναμε είδαμε τής γυναίκες 
νά κάθωνται έξω άπό ένα χαμόσπιτο όλαις 
μαζή.Σάν νά έλεγαν λυπηρούς ρεμβασμούς, 
καί ή εικόνα τού ξεκουρασμού των μάς 
φάνηκε θλιβερή. Εκεί σιμά σ’ ένα μαγαζί 
άκούονταν βακχικά τραγούδια τών χωρι
κών. Μαζή τους γλεντούν καί έργάται ξέ
νοι άπό τά έργα τής γραμμής. Δέν ζέρω 
πώς ό εργατικός αύτός σταθμός μού φαί
νεται σάν κόλασις, όλοι αυτοί οι ανδρες, 
πού έφυγαν άπό τής πατρίδαις των τόσω 
μακρυά γιά λίγο ψωμί, σάν σκλάβοι πού 
ενεργούν άπό άλλότριο πρόσταγμα να 
πλάσουν τά έργα τής έκμεταλλεύσεως τών 
ολίγων. ’Αλλά ποιος ξέρει ! Αύτοί πού 
χτίζουν έτσι, αύτοί καί θά γκρεμίσονν 
μιά μέρα.

’^Θεαταί κόσμου πού δέν παραδεχόμεθα, 
φεύγουμε δοσμένοι στο όνειρο τού θαυμα
σμού μας. Τώρα ό κάμπος πέρα μακρυά 
μάς τό λέγει ώραιότερα. Είνε ή ’Αττική 
ή χώρα πού δέν έχει τήν δμοιά της στη 
διαφάνεια τού αίθέρος καί εις τήν χάριν 
καί τήν λεπτότητα τών γραμμών. Αρχί
ζει νά βραδυάζη. Ό ήλιος δύει πέρα σε 
κόκκινες λάμψεις, σέ ρόδινες αναλαμπές. 
Φαίνονται ό Λυκαβητός καί ή Ακρόπο-
λις. Ή πόλις κάτω χάνεται στής πρώτες 
σκιές τής νύχτας. Κάπου κάπου τά φώτα 
άρχίζουν νά λάμπουν σάν διαμάντια. II 
’Ακρόπολις γράφει στον ορίζοντα άνάμεσα 
σ’ ένα απαλό κόκκινο φώς τούς στοχα
σμούς τών ώραίων κόσυ.ων πού έπέρασαν.I I 1 .V

Έπιστρέφομεν, φθάνομεν. Δεν γνωρίζω 
ποίαι είνε αί ένδοξοι έπιστροφαί, εάν πρέ
πει νά έπιστρέφη κάνεις νικητής από μά
χην ή νά φέρη κομμάτια χρυσού άπό τον 
οχληρό, τον αιματηρό άγώνα γιά τήν 
άπόκτησί του. Δέν ξέρω ποιά είνε ή χγκρά 
καί πότε ό άνθρωπος μπορεί ν’ άλαλάζη 
άπό ύπερηφάνειαν. Φαντάζομαι τήν ίκανο- 
ποίησιν τής δόξης τήν ώρα πού ό στέφα
νος τής δάφνης στέφει τά μέτωπα τών 
κατακτητών σέ κάθε τί πού επεκράτησε
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νά θεωρήται σπουδαίο, μεγάλο και ήρωϊκό. 
Αλλ’ ή έπ·στροφή αύτή ήταν σαν ένας 

θρίαμβος. Τα τρόπαιά της ήταν σαν μια 
στενή γνωριμία μέ την γαλήνην του Θεού 
στάς σκέψεις και τά έργα πού ύπαγορεύει 
τής αγάπης. Γιατί αί άληθιναί σκέψεις μας 
δεν είνε βέβαια έκείναι πού κάνουμε στην 
ύπολογισμένη ορθοφροσύνη των διαβημά
των μας, στον προδιαγεγραμμένο τρόπο 
των διαπραγματεύσεών μας, στής τυπικές 
ιδέες πού ενεργούμε. Αί σκέψεις μας εΐνε 
εκείναι πού μπορεί να είνε αδιάφοροι άπό 

κάθε τί πού λέγεται πρόσκαιρο, εφήμερο, 
ώρισμένο. Τό κράτος των είνε τό μόνο αλη
θινό στήν ιδέα τής ελευθερίας, στην επι
στροφή στους φυσικότερους νόμους, πού 
δίδουν την πραγματική ανθρώπινη εύτυχία 
καί χαρά, γιατί ή μητέρα φύσις τούς νομο
θετεί χωρίς κανένα ύποπτο αντάλλαγμα.

Οταν εκείνο τό βράδυ έφθάσαμεν εις 
την πόλιν τό όνειρο έχάθηκε στήν πεζό
τητα τής ζωής της για νά γυρίση πάλιν 
σαν κάτι πού έ'χει δικαίωμα ζωής εις τάς 
αναμνήσεις μας.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
©I ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ*

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος Απριλίου 1910 (Μι
χαήλ * Αγγελος), Μαΐου 1910 (Ραφαήλ), ’Ιουνίου 1910 
(Λεονάρδος ντά Βίντσι), Αύγουστου 1910 (Τισσιανός), 
Σεπτεμβρίου 1910 (Παύλος Βερότζε), ’Οκτωβρίου 1910 
(Τιντορέττο), Ίανουαρίου 1911 (Κορρέγγιος).

— Από της « Πονεμένες ψυχές » του Βιέρνστεν Βιόρστον·

Αμα ή φυλλωσιά του δέντρου έπύκνωσε 
Κι έγιομισαν οι κλάδοι του μπουμπούκια 
eO άγριος χιονιάς έπέρασ από 3κεΐ— 
Των λου λουδιών και των δέντρων ό τρόμος —

« Α, είπε τδ φτωχό τό δέντρο τρέμοντας,
» Παρακαλώ σε, εδώ μη σταματήσης,
» Πέρνα, τό δρόμο τον πλατύ ακολούθησε
» Κι άφησε τά λουλούδια μου νάν θίξουν. . . » 

Κι άνοιξαν τά λευκά τά λουλουδάκια του — 
Χαρά γιά τά πετούμενα τού κάμπου — 
Κι επερασεν ό άνεμος σφυρίζοντας 
Κι εϊπε σ’ αυτόν τρεμάμενο τό δέντρο:

« Λυπήσου, καλέ αγέρα, τά κλαδάκια μου,
» Πέρνα και σύρε στη δουλειά σου'
» Λυπήσου, αγέρα, τούς όλόγλυκους καρπούς,
» Πού θάβγουν άπό τάσπρα μου λουλούδια. . . > 

Το δέντρο έστόλιζαν οί ώριμοι καρποί 
Σαν περασεν η κόρη η ζηλεμένη’

»Μπορώ να πάρω τούς γλυκούς σου τούς καρπούς;» 
Κι3 άμέσως της τούς εδωσε τό δέντρο. . .

(Μβταφραστής, ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΡΒΑΣ) ΒΙΕΡΝΣΤΕΝ ΒΙΟΡΣΤΟΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΕΛ ΣΑΡΤΟ

Η Φλωρεντινή Σχολή είχε φθάση πλέον 
εις τό άπόγαιον τής δόξης της. Άπό 
τής Εποχής τού Τζιότο τό αύστη- 

ρόν και άσκητικόν σχέδιον των παλαιών 
άγιογράφων, έξελίχθη εις άνθησιν, ή 
οποία διά του Μπεάτο Άντζέλικο καί τής 
άλλης χορείας των Φλωρεντινών ζωγρά
φων εφθασεν εις τήν αληθή άναγέννησιν 
τής τέχνης μέχρι τής μεγαλοφυέας τού 
Μιχαήλ Αγγέλου. Διά τούς τεχνίτας δεν 
ύπάρχει πλέον μυστικόν, τό οποίον νά μή 
άνεκάλυψαν, τό σχέδιον κατέστη ευρύ καί 
ελεύθερον, αί έπιφάνειαι διαγράφονται μέ 
πλούσια σχήματα καί ή ψυχολογία των 
ατόμων έκσπα εις μίαν άβίαστον κίνησιν, 
ή οποία θαυμκσίως εκφράζει τήν άποκα· 
τάστασιν τού ανθρωπίνου πνεύματος. Εις 
μίαν τοιαύτην εποχήν ακμής καί τελειο- 

ποιήσεως τής τέχνης έγεννήθη εις τήν 
Φλωρεντίαν κατά τό 1488 ό Άνδρέας 
Βανούκη ό έπονομασθείς «Ντέλ Σάρτο», 
«ό Ράπτης» άπό τό επάγγελμα τού πα- 
τρός του. Τά πρώτα ετη τής ζωής του ό 
Άνδρέας Ντέλ Σάρτο τά διήλθε εις τό 
έργαστήριον τού Ιωάννου Μπαρίλε ικανού 
ξυλογλύπτου, ό οποίος τού έδίδαξε καί τά 
πρώτα στοιχεία τού σχεδίου. Άλλ ή ευ
φυΐα τού νεαρού καλλιτέχνου εις τό σχέ
διον ήτο καταπληκτική, ό δέ Μπαρίλε διά 
νά μή άδικήση τον νέον τον συνιστα εις 
τον ζωγράφον ΙΙέτρον Κόζιμον, όπου μαν
θάνει εντός όλιγίστου χρόνου όχι μόνον να 
σχεδιάζη καλώς, αλλά καί νά χρωματιζη 
μέ δλως ίδιάζουσαν χάριν. Μή ικανοποιού
μενος ό Ντέλ Σάρτο άπό τά ϊργα τού 
διδασκάλου του ήρχισε νά μελετά τούς 
μεγάλους τής εποχής του τον Μιχαήλ 
’Άγγελον καί τον Λεονάρδον Ντά Βιντσι, 
καί ν’ άκολουθή τά ύψηλά εκείνα διδάγ
ματα, τά οποία μόνον ή μεγαλοφυία γνω-
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ρίζει νά έπωφελήται. Έν τοσούτω τον 
κυριεύει ό πόθος νά μεταβή είς Ρώμην 
και νά θαυμάση τ’ αριστουργήματα του 
Ραφαήλ καί των μαθητών του,όπου άπελ- 
πισθείς άφού είδε την σχολήν του Ραφαήλ, 
ότι δεν θά κατορθώση καί αύτός ποτέ νά 
φθάση είς την τελειότητα εκείνην της σχο
λής της Ρώμης, επανέρχεται είς Φλω
ρεντίαν καί επιδίδεται δειλά δειλά είς 
είς την έζάσκησιν του επαγγέλματος του. 
Ό χαρακτηρ του Άνδρέα Ντέλ Σάρτο 
ήτο γλυκύς μέν, άλλ’ άτολμος καί δειλός, 
διά τούτο πάντα είχε ανάγκην ίσχυράς 
τίνος φιλίας όπως εμπιστεύεται την ιδίαν 
βούλησιν. Συνάπτει ώς έκ τούτου σχέσεις 
μετά τίνος συμμ,αθητου του, ό όποιος άοού 
τον έζεμεταλλεύθη δι’ ίδιον λογαριασμόν, 
τον έραδιούργησε τέλος παρά τοίς μοναχοίς 
τού τάγματος των ’Ανυπόδητων όπως 
λάβη αύτός την εργασίαν της διακοσμη- 
σεως της μονής του Αγίου Ίωάννου του 
Βαπτιστού. Εν τοσούτω τό ύπέροχον 
αυτού τάλαντον τον άναδεικνύει, καθόσον 
αφού άποπέράτωσε την σύνθεσιν τού Αγίου 
Ίωάννου, βαπτίζοντος τον Ίησούν, τόσην 
φήμην απέκτησε από τό αριστούργημα αύτό 
της τέχνης ώστε όλη η πόλις έτρεζε νά τό 
θαυμάση καί νά γνωρίση τον καλλιτέχνην. 
Εγκαταλείψας τόν εκμεταλλευτήν του αυ

τόν ό Ντέλ Σάρτο συνέδεσε στενήν φιλίαν 
υ.έ τόν Ιάκωβον Σανσοβίνον πεοίοηυ.ον » I · i
γλυπτήν καί ούτω κατορθώνει υ.έ τάς έα- 
βρίθεις καί σπουδαίας αυτών συνομιλίας 
νά τελειοποίηση την τέχνην του καί ν’ από
κτηση την εμπειρίαν εκείνην προς τό υλι
κόν μέρος της τέχνης, την όποιαν ούδείς 
άλλος είχε προ αυτού.

Κατοίκων πλησίον τού Μοναστηριού τών 
Σερβιτών δεν ηργησε νά σύναψη σχέσεις 
μετά τών πονηρών μοναχών, οί όποιοι έπέ- 
τυχον νά τούς ζωγραφίση αντί εύτελε- 
στάτης τιμής τάς στοάς καί τάς αίθούσας 
τού μοναστηριού των. Ζωγραφίζει κατόπιν 
τό έξω της πόλεως μοναστήριον τού ‘Αγίου 
Σάλβη ενώ η φήμη του έστερεώθη πλέον 
ώς τού έξοχωτέρου ζωγράφου της Φλω
ρεντίας. Ή φυσική έν τούτοις δειλία τού 
Άνδρέου Ντέλ Σάρτο τον αναγκάζει άφ’ 

ενός μέν νά εργάζεται καταπληκτικώς καί 
άφ’ ετέρου νά κερδίζη μόλις τά προς τό 
ζην άπαραιτητως αναγκαία.

"Όταν ό φίλος αύτού Σανσοβίνο έφυγεν 
από την Φλωρεντίαν, ό Ντέλ Σάρτο μη 
δυνάμενος νά ζη χωρίς ν’άγαπα, συνάπτει 
σφοδρόν ’έρωτα προς ύπανδρόν τινα γυ
ναίκα, η όποια ύπήρξε καί η κατα
στροφή του.

Διά νάνταποκρίνεται ό δυστυχής καλ
λιτέχνης είς τάς ματαιοδοξίας της φιλα- 
ρέσκου καί φιλοκόσμου εκείνης γυναικός, 
είργάζετο νυχθημερόν έως ό'του άπέκαμε. 
’Αντί δέ νά εύρη μίαν καρδίαν τρυφεοάν 
καί αγαθήν ν ’ αναπαύεται από τό πολύ
μοχθον έργον του, εύρε τό άρμα τής Έριν- 
νύος εκείνης όπισθεν τού όποιου έσύρετο 
δεσμευμένος από την γοητείαν τής καλλονής 
της, την όποιαν περιέφερεν είς ολην την πό- 
λιν.Τοιουτοτρόπως ή ζωή τούΝτέλ Σάρτο 
κατέστη αληθές μαρτύριον. Ή γυναίκα 
εκείνη άνεμιγνύετο είς ό'λα τής ζωής του τά 
έργα,καί αντί νά ένθαρρύνη τήνμεγαλοφυίαν 
του διέσπειρε διχονοίας είς τούς μαθητάς 
του, τόν καθίστα γελοίον είς αύτούς, καί 
τόν ’έκαμε νά ύποκύπτη είς ό'λας της τάς 
ιδιοτροπίας καί τάς απαιτήσεις. Τυφλός 
άπο τόν έ'ρωτά του, τόν σφοδρόν όμως, ό 
καλλιτέχνης ύπέφερε τά πάντα μ.ή δυ
νάμενος νά ύπερνικήση τό πάθος του, τό 
όποιον τον έζώθει μετά παραφοράς είς τό 
νά ζωγραφίζη τήν μορφήν της είς όλα τά 
γυναικεία πρόσωπα τών συνθέσεων του.

Τό 1514 όταν ό Φραγκίσκος ό Α' τής 
Γαλλίας είδε κατά τό πρώτον έργα τού 
Άνδρέου Ντέλ Σάρτο τοσούτον έςεπλάγη 
από τό κάλλος καί τήν τελειότητα ώστε 
έστειλεν είς αύτόν χρήματα καί τόν έκά- 
λεσε νά μεταβή είς Παρισίους. Ό Ντέλ 
Σάρτο κουρασμένος από τάς καταπιέσεις 
τής γυναικός εκείνης καί ώθούμενος από 
τούς φίλους του, τήν έγκατέλειψε καί με- 
τέβη παρά τώ Φραγκίσκο, όστις τόν ύπο- 
δέχθη μέ μεγάλας τιμάς καί τόν μετεχει- 
ρίζετο ώς μεγιστάνα Ή διαμονή του είς 
IΙαρισίους ύπήρξε δι αύτόν πλέον ή εύτυ- 
χής. Όλοι τόν έθαύμαζον καί τον περιε- 
στοίχιζον εργαζόμενον καί έξεπλήσσοντο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΕΛ ΣΑΡΤΟ

(Αύτοπροσωπογραφία. Εθνική Πινακοθήκη τοΰ Λονδίνου)

άφ’ ενός διά τήν έκτακτον ιδιοφυίαν του 
καί άφ’ ετέρου διά τήν άκραν αύτού ταπει
νοφροσύνην καί ήπιότητα άντίθετον προς 
τον έπικρατούντα άγέρωχον χαρακτήρα 
τών καλλιτεχνών τής Αναγεννήσεως.Άλλ 
ή μοίρα τού Ντέλ Σάρτο, ή όποια τόν 
συνέδεσε μετά τής κατηραμένης εκείνης 
γυναικός έμελλε νά τόν καταστρέψη καί 
νά τόν έξευτελίση τελείως καί απέναντι 
τού ίδιου εαυτού. Ημέραν τινά ζωγραφί- 
ζων τήν εικόνα τού άγιου Ιερωνύμου, τήν 
όποιαν είχε παραγγείλη είς αύτόν ή βασι
λομήτωρ, λαμβάνει επιστολήν τής γυναί

κας του, ή όποια τον έκάλει όπως μεταβή 
είς Φλωρεντίαν. Αμέσως ό Ντέλ Σάρτο 
άφίνει ήμιτελή τήν εικόνα όπως έπανέλθη 
καί άφού έλαβεν άπο τόν βασιλέα σημαν
τικόν ποσόν ίνα τώ άγοράση άδάμαντας 
καί πολυτίμους λίθους άνεχώρησεν έκ II α- 
ρισίων διά νά μή έπανέλθη πλέον. Φθάσας 
είς Φλωρεντίαν κατεσπατάλησε τά χρή
ματα τού βασιλέως χάριν τής γυναικός 
του καί έκτοτε ή ζωή του κατέστη άλη- 
θινόν μαρτύριον. Μεταμεληθείς όμως καί 
μή δυνάμενος νά άναπληρώση τά χρήματα 
καί κατατυραννούμενος άπο τήν αισχύνην
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ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ ΝΤΕΛ ΦΕΔΕ ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΑ ΝΤΕΛ ΣΑΡΤΟ

(Μαδρίτη — Πράδο)

δεν ηδυνηθη νά έπανέλθη είς Παρισίους 
και περιεφέρετο είς την Φλωρεντίαν άυ,οι- 
βόμενος μέ τάς πλέον εςηυτελισμενας τιμάς, 
διότι δεν έτόλμα άπό την αδυναμίαν του 
νά ζητηση την πραγματικήν αξίαν τών 
έργων του.I ί

Εινε λυπηρόν αληθώς ν ’ άναλογισθη τις 
την κατάστασιν τού καλλιτέχνου τούτου, 
ο όποιος ενώ περιέκλειεν δλας τάς άρετάς 
της τέχνης τών συγχρόνων του, νά περί- 
έλθη είς το σημ,είον αύτό του εςευτελισυ.ού 
και νά μείνη η μεγάλη του ψυχή άνευ 
ούδενός ερείσματος και παρηγοριάς. Παρ’ 

όλα ταύτα όμως ό πρύς την τέχνην έρως 
του παρέμεινεν έως τέλους αμείωτος. Το 
1527 φεύγων την πανώλην,η οποία έμά- 
στιζε την Φλωρεντίαν κατέφυγεν έζω της 
πόλεως είς την μονήν τού 'Αγίου Σάλβη, 
οπού έζωγράφισε καί τον πολύκροτον Μυ
στικόν Δεΐπνον,τόν όποιον μόλις ειδον μετά 
τινα έτη οι πολιορκούντες την πόλιν στρα- 
τιώται. αφού έλεηλάτησαν τά πέριξ, 
έμειναν αίφνης ακίνητοι καί σιωπηλοί 
άπεαακρύνθησαν.ι I

Κατά τό 1530 δτε καί πάλιν οι κυριεύ- 
σαντες την Φλωρεντίαν στρατιώται τού

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΑ ΝΤΕΛ ΣΑΡΤΟ 

(Φλωρεντία· — Παλάτζο Πίττι)
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Πάπα έφερον την πανώλην, ό δυστυχής 
καλλιτέχνης προσβληθείς ύπ αύτής, άοού 
εγκατελείφθη παρ όλων των φίλων του 
και της γυναικός του, διά την όποιαν έθυ- 
σίασε τά πάντα ώς καί αύτήν του την 
τιμήν, άπε'θανε κατάμονος εντός τού δω
ματίου του εις ηλικίαν μόλις 42 ετών.

Η τέχνη τού Ανδρεα Ντέλ Σάρτο 
αντιθετως προς την τραγικήν ζωήν του 
ήτο προωρισμε'νη νά συγκεντρώση πάσας 
τάς τεχνικάς άρετάς,τάς όποιας μέχρι των 
ήμερων του ή έξέλιξις τής τέχνης έπραγ- 
ματοποιησε. Ίο τραχύ σχέδιον τής Φλω
ρεντινής σχολής, το ακριβές και σταθερόν 
εκείνο περίγραμμα μέ τό όποιον ό γλύπτης 
Μιχαήλ Αγγελος έσχεδίασε τό παρεκκλή- 
σιον τής Σιξτίνας, ή άπελευθέρωσις διά 
τής Νεοπλατωνικής Ακαδημίας από τάς 
προλήψεις τού Χριστιανισμού, ή μεγάλη 
τέλος εκείνη ακμή τού 1400 έμελλε να 
καθοδηγήση τήν μεγαλοφυίαν τού Ντέλ 
Σάρτο εις τήν μοναδικήν άνάπτυζιν τής 
ζωγραφικής του μέ τήν όποιαν ούδεμία 
άλλη παραβάλλεται μέσα εις τήν Τοσκά- 
νην. Δεν έχομεν εδώ πλέον τό λεπτόν 
εκείνο περίγραμμα τού Μποτιτσέλη, κάτι 
άπο τον Ραφαήλ καί κάτι πού νά εινε 
τελειοποιημένον από τήν ιδίαν του ποο- 
σωπικότητα. Μιμούμενος τήν φύσιν, τήν 
όποιαν έμελέτα άεννάως, ήτο δημιούργημα 
τού εαυτού του, και ενώ δεν ομοιάζει μέ 
κανένα εκ των Φλωρεντινών ζωγράφων, 
ούτε ώς προς τό σχέδιον, ούτε ώς προς 
τον τρόπον τού χρωματισμού των επιφα
νειών, ομοιάζει με όλους καί είνε αύτός μό
νον ό μοναδικός αντιπρόσωπος τής ύπερό- 
χου Φλωρεντινής Σχολής, ό οποίος έτελειο- 
ποιησε και εζωγράφισε απολύτως ώραία.

Η εποχή του τον ονομάζει «ό ανα
μάρτητος» και ενώ αυτός ταλαιπωρού
μενος καί ύποφέρων από τόν άτυχον έρωτά 
του προς μίαν άναξίαν γυναίκα έζη ταπει
νός και εγκαταλελειμμένος, ή τέχνη του 
ήγειρε τόν θαυμασμόν όλων διά τήν άπλό- 
τητα και αφέλειαν των κινήσεων, τήν 
χάριν και εκφρασιν των προσώπων, τήν 
ζωηρότητα τού χρωματισμού καί τήν ζω
γραφικήν έν γένει τελειότητα.

Αύτός ό Μιχαήλ "Αγγελος όταν είδε 
τόν « Επιτάφιον» αύτού ειπεν, ότι «τό 
έργον αυτό θά έκαμνε νά ίδρώση καί αύτό 
τό μ,έτωπον τού Ραφαήλ». Βέβαιον εντού
τοις είνε. ότι τά έργα του έθαυμάσθησαν 
ώς διηγείται και ό σύγχρονος αύτού Βασ- 
σάρη μετά τόν θάνατόν του. Τό ύπέροχον 
σχέδιον του άφ’ ένός καί άφ’ ετέρου ό 
θαυμάσιος αύτού χρωματισμός συνδυαζό- 
μενα μέ τήν β αθεΐαν έπίγνωσιν τού γυμνού 
έκαμ,αν ώστε δικαίως ν’ άναγνωρισθή ό 
πρίγκηψ τής Φλωρεντινής σχολής. Ό δέ 
Μορω λέγει διά την εικόνα τής ΙΙαναγίας. 
ότι ή γενική διάταξις τής συνθέσεως, ό ρυθ
μός τού σχεδίου, τό αίσθημα τού χρώματος, 
ολα είνε ύπερόχως εύγενή καί μέ κατα
φανή θελκτικότητα. 'Η παρθένος καί οί 
άγιοι είνε εύπροσήγοροι, ώραίοι καί αν
θρώπινοι, ευτυχείς. Οί μ,ικροί άγγελοι 
υπομειδιούν εις τόν Ίησούν, παίζουν μετ’ 
αυτού ώς άπλοι θνητοί καί τόν ακολου
θούν μέχρις αύτών τών βραχιόνων τής 
Παρθένου, οί οποίοι τού χρησιμεύουν ώς 
καταφύγιον.

ΤΊ Παρθένος δέν ομοιάζει μέ τήν Γοτθι
κήν, ή όποια θαμμένη εις ύφάσματα δέν 
έχει πλέον ~ 
προς τούς 
είνε ώς οί 
νηστείας οί 
εκ τού τάφου.
εινε ώς ή τών πρωτογενών ζωγράφων, 
ουτ επιζητεί να μ.άς δωση νά έννοήσωμεν. 
οτι ή ζωή εινε άθλια, ότι είμεθα άμ,αρτω- 
λοί καί ότι μόνον τήν προσευχήν καί τήν 
μετάνοιαν πρέπει νά σκεπτώμεθα έάν θέλω- 
μεν νά μή καταδικασθώμεν διά πάντα. 
Οί άγιοι καί ή ΙΙαρθένος, ό ’Ιησούς καί 
οί μικροί αύτοί άγγελοι μάς λέγουν, ότι 
ή ζωή είνε καλή, ότι ο Θεός έθεσεν εδώ 
κάτω λόγον υπάρζεως, ότι μάς έπέτρεψε 
τήν χαράν τής οικογένειας, τήν όποιαν 
μάς ενθυμίζει ή Παρθένος, τήν χαράν τής 
εργασίας,τήν όποιαν μάς ένθυμίζει ό "Άγιος 
Ιωάννης ό Εύαγγελιστής καί τήν χαράν 

τής προσευχής, τήν όποιαν μας ένθυμίζει ό 
Άγιος Φραγκίσκος. — Διότι ή προσευχή 
δεν εινε πλέον μ.όνον κραυγή τρόμου έπι- 

σώμα. Ο Ιησούς χαμογέλα 
ανθρώπους καί οί άγιοι δεν 
έζηντλημένοι εκείνοι έκ τής 
φαινόμενοι ώς νά έ^έρχωνται

Η τέχνη του γενικώς δεν 
των πρωτογενών

χαλθυ[Μνη την εύσπλαγχνίαν του Θεού, 
εινε ώσαύτως άσμα, ευγνωμοσύνης καί επι
θυμίας καί οί καλοί άγιοι μάς λέγουν, ότι 
θά μάς βοηθήσουν εις πάσαν ανάγκην.

Καί ιδού, ό'τι ό κόσμος ηλλαξε καί 
ήλλαξε διότι είδε προς τά όπίσω, διότι 
αίφνιδίως άνεκαλυψε όλον το αρχαίον πα
ρελθόν, τό παρελθόν έκείνο καθ’ δ ό άνθρω
πος ήγάπα τήν γηίνην ζωήν. ’Εννόησαν, 
οτι ειμεθα τέλος πάντων έδώ κάτω διά νά 
ζήσωμεν καί όχι διά ν’ άποθάνωμεν, ότι 
ή φύσις ώς έργον τού Θεού είνε καλή, οτι 
εινε ώραία, καί ότι είνε ά£ία τού θαυυ.α- 
σμοΰ μας. Καί ύπό τήν έπήρειαν τής 
άφυπνίσεως ταύτης, ήγάπησαν τά ώραία 
σχήματα αίφνιδίως, τά όποια περιεφρόνουν 
προ ολίγον. Εις τό έργον του ό Άνδρέας 
Ντέλ Σάρτο αποκαλύπτει καί εις τάς 
μικροτέρας λεπτομέρειας τόν θαυμασμόν, 
τον έρωτα προς τό σχήμα. Εις αύτό τό 
γλυπτόν βάθρον τής Παρθένου, εις τα 
ύφάσματα τά περισφίγγοντα τό γυμνόν 
καί άφίνοντα ήμάς νά τό μαντεύωμεν, τα 
ώς άκουσίως άποκρύπτοντα αύτό, ενώ 
άφίνουν νά φαίνωνται ώραίοι πόδες, ώραίοι 
βραχίονες, εις αύτάς τάς κεφαλάς, αι 
όποϊαΐ έμ.πνέουν έζαρσιν ανωτέραν, εις 
αύτάς τάς έλευθέρας κινήσεις καί τάς ευ- 
γενεϊς κλίσεις τού σώματος.

Ή νέα Ρώμη αρχίζει νά συνδέεται μετά 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΛΣΤΟΙ

Ή ευτυχία συνίοταται εις τούτο, νά ζης διά 
τους άλλους.

(«01 Κοζάκοι»)

*0 άνθρωπος θνήσκει, διότι εις τόν κόσμον τού
τον την ευτυχίαν τής αληθούς ζωής του δεν δύνα- 
ται νά αύξηση, οχι όμως διότι εινε ασθενής τους 
πνεύμονας, ή πάσχει έκ καρκίνου ή διότι έφονεν&η.

(«σΗ ζωή»)

*0 άνθρωπος δέν ζή ϊνα εργάζεται δι εαυτόν, 
αλλά ϊνα εργάζεται δι άλλους.

(«*Η  πίστις μου»)

Ή γυνή εινε ευτυχής καί επέτυχε ολα, άν ^ελξη 
ενα ανδρα. («Σονάτα Κρόϊστερ»)

τής παλαιάς, καί ή βασιλεύουσα επί τών 
ψυχών άνεμνήσθη έκείνης, ή όποια έβασί- 
λευεν έπί τών σωμάτων, καί τείνουν νά 
ένωθουν. 'Η έκκλησία δέν εινε πλέον φο
βερά, ή πομπή γίνεται ανθρώπινη καί 
έπιτρέπει τήν έλπίδα.

Τά μνημεία της απαλλάσσονται τού 
τρόμου τών γοτθικών μητροπόλεων, και 
άφίνει αύτά έλεύθερα προς το φώς και την 
χαράν, έπικαλείται τάς τέχνας, τήν μου
σικήν, τήν γλυπτικήν, τήν ζωγραφικήν. 
ΙΙάντα ταύτα σχηματίζουν δι’ αύτήν με
γαλοπρεπή ακολουθίαν αζιαν τού Θεού, ό 
όποιος κάμνει νά έξαστράπτη εις τάς κο- 
ρυφάς τών όρέων τήν θέλγουσαν εκπληξιν 
τής αύγής καί τής έσπερας.

Άλλ’ ό Ντέλ Σάρτο έγκρατέστερος τού 
χαρωπού καί διακοσμητικού ύφους τής 
άναγεννηθείσης έκκλησίας, διατηρεί ύφος 
γαλήνιον, εύρύ καί χαρίεν, τό όποιον δέν 
βραδύνει νά φθάση τό έπαγωγόν τού Ρα
φαήλ. ’ Εχει εις τήν τέχνην του τέλος τήν 
αύτήν ύπερ^φανον κλίσιν τών σωμάτων, 
τήν εύκολίαν τής γνώσεως καί τήν ακτι
νοβολίαν τής χαράς.

Άν δε τό πτωχόν αύτού λείψανον ένε- 
ταφιάσθη άσημον καί αφανές εις μιαν γω
νίαν τής ένοριακής του έκκλησίας, τό 
όνομά του όμως θά μείνη διαρκώς εις τήν 
αιώνιον εύγνωμοσύνην τής άνθρωποτητος.

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Γλύπτης

CH τέχνη πρέπει τούτο νά επιτυχή, τά αισθή
ματα τής αδελφότητος καί άγαπης, τά οποία έχουν 
τώρα ολίγα μέλη τής κοινωνίας, νά καταοτηση 
κοινά, νά γείνουν ένστικτον όλων τών ανθρώπων.

(«Τί εινε τέχνη»)

rH αγάπη εινε αγάπη, άν εινε ή θυσία τού 
εαυτού μας.

(«Ή ζωή»)

Ό γάμος ό πραγματικός, δστις φανερούται εις 
τήν τεκνοποίηοιν είνε έν τή αληθεΐ αυτού σημα
σία εμμεσος υπηρεσία τού Θεού. Διά τούτο αισθα- 
νόμεθα τόν γάμον, ώς έλάφρωσιν καί ησυχίαν.

(«Έπιστολαι»)
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ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ*
ΥΠΟ ΧΑΝ ΡΥΝΕΡ

Η στάσις των μυστών έγινε πειό θλι
βερή, ώσάν άπελπισμένη. Μπροστά 
εις τήν άφωνον εχθρότητα, τών θεών 

καί τών διερμηνέων των, ιδού πού ό ίεροκή- 
ρυξ, ό οδηγός των, τούς έγκατέλειπεν. ’Ανέ
βα ινεν επάνω είς τον βωμόν μέ μίαν κινητήν 
κλίμακα τοποθετημένη ν είς τό αριστερόν 
άκρον. Αμέσως, διά να μη κίνηση κά,νένα 
ο πειρασμός νά τον άκολουθήση, ένας ύπη- 
ρέτης τού ναού έσηκωσε τήν κινητήν κλί
μακα. Έφαίνετο, ότι κάθε δεσμός διεσπά- 
σθη μεταξύ ούρανοϋ καί γης, μεταξύ τών 
άνθρώπων και τών θεών. Ό μεσάζων 
εκείνος πού συνέδεεν ούρανόν καί γην, θεός 
και αύτός άναμ,φιβόλως, είχε ξαναανεβή 
προς την κατοικίαν του.

Ούτε λεζις, ούτε σημείον ήρχετο απ' 
επάνω διά νά έλαττώση τήν ανησυχίαν 
των εγκαταλελειμμενων, άπό τούς οποίους 
οι ύπηρέται άπέσπων βαναύσως τούς ανω
φελείς κυλίνδρους. Είς αύτήν τήν βαρείαν 
θλίψιν εμειναν μίαν στιγμήν, ή όποια τούς 
εφανη ατελείωτος. Τά βλέμματά των, 
ερωτηματικά καί ικετευτικά, έφέροντο άπό 
τον ιεροφάντην είς τον δαδούχον, άπό τον 
δαδούχον είς τον ιεροκήρυκα. Έ κάποτε 
κάποτε εφαινοντο ώς νά έπεκαλούντο απελ
πισμένα .τά τέσσαρα άγάλματα. Ή καί 
επεριμ,εναν μήπως προβάλη ή σωτηρία υιέ 

ωρισμενον ή ώσάν σύννεφον πού 
κυματίζει, άπό τό μυστηριώδες κάνιστρον. 
Επάνω είς τον βωμόν, δηλαδή είς τον 

ούρανόν, τό κάθε τι έμεινεν έκίνητον, άφω- 
νον, τρομακτικά σιωπηλόν καί αινιγμα
τώδες... ‘

Εςαφνα ό 1 δρανος ώσάν έμπνευσθείς 
άποτόμως άπό οίκτον καί άπό θάρρος, 
εκαμεν έν σημείον, οί ύπηρέται έταζαν 
τούς μύστας όπισω του είς μίαν σειράν,

12ον ^Μαρτίου Γθΐΐ’««Τέχνην» τεύχος

καί διηυθύνθη προς τον ιεροκήρυκα, μπρο
στά εις τον οποίον υπεκλίθησαν βαθειά.
Ο 1 δρανός τότε, ήμιστρεφόμενος προς 

τούς πρώτους μύστας :
Καθένας άπό σάς, ό ένας μ,ετά τον 

άλλον, άς επαναλάβη καθεμίαν άπό τάς 
προσευχάς μου.

Κατόπιν εΐπεν :
— Ω Έρμη !..
Καθ’ ολον τό μήκος τής γραμμής τών 

μυστών ένας ψίθυρος διέτρεζεν, έως είς τά 
βάθη τού ναού :

— Ω Έρμη!..
° ψυχοπομπός, έπανε'λαβεν ό 

I ορανός.
Τότε, διαδοχικός καί παρατεταμένος ό 

ικετευτικός ψίθυρος ήκούσθη :
— Γενού ό ψυχοπομπός, ώ Ερμή!...

Ανέβασε ψυχές είς τά σώμ,ατά μας.
Είχε προφέρει τάς τελευταίας αύτάς 

λέξεις είς ύψηλότερον τονον, ώς τελειωτι
κήν έπίκλησιν.

Ο τόνος τών μυστών έμιμ.ήθη τον ίδι- 
κόν του. Κάτι σαν τρίξιμο φωτιάς έπανε- 
ληφθη και επολλαπλασιάσθη :
ν ’ Δώσε ψυχές είς τά σώματά μας, 
ώ Ερμή !...

Και ό Ερμής δεν άπεκρίθη, όπως καί 
ό Δημιουργός καί ό "Ηλιος.

Αλλά έβάδισε.
Διηυθύνετο προς τό μέσον τοΰ βωμού 

► ό κατεχόμενον άπό τον δαδούχον καί, 
προ τού δαδούχου, άπό τό μυστηριώδες 
κάνιστρον, και είς τας δύο πλευράς τού 
κανίστρου άπό τάγάλμ.ατα.

Η προσοχή όλων τον παρηκολούθησε. 
Καί όλοι παρετήρησαν, ότι καί ό ιερο
φάντης εβάδιζε προς τό κεντρικόν αύτό 
σημείον.

Οταν οι τρεις ιερείς συνηντήθησαν, ό 
ιεροφάντης έσκυψε προς τό κάνιστρον. Κα-

τόπιν, ενώ έσηκώνετο. έδειξε τό άντικει- 
μενον, πού είχε πάρη,ένα κομμάτι σιδήρου.

’Αλλά ή επίσημος φωνή τού μεγάλου 
ιερέως έπρόφερεν :

__ ’Εγώ, ό Δημιουργός, έκαμα τό 
μέταλλον καί τό έβύθισα είς τά βάθη 
τής γής-

Έτεινε τον σίδηρον είς τον δαδούχον, 
ό όποιος τον έκλεισε μέ εύλάβειαν μέσα 
είς τά χέρια του, τον έσφιξεν επάνω είς τό 
στήθος του, λεγων :

— Έγώ, ό "Ηλιος, έθέρμανα τήν γήν 
είς τά βάθη της καί ώρίμασα τό μέταλλον.

’Έδωσε τό τεμάχιον είς τον ιεροκήρυκα, 
ό όποιος τό έκίνησεν άπό τα κάτω προς 
τά άνω καί διεκήρυξε :

— Έγώ, ό Ερμής, θά δώσω ψυχήν 
μέσα είς τό μέταλλον διά νά εργάζεται ώς 
ύννί τού άροτρου ή σπαθί δια την ευτυ
χίαν ή τήν δυστυχίαν τών ανθρώπων.

Έρριψε κατόπιν τό κομμ-άτι τού σιδή
ρου είς τον Υδρανον, ό οποίος το μετεβι- 
βασε είς τον πρώτον μύστην. Τό μέταλλον 
έπέρασεν άπό χέρι σέ χέρι. θ'· περισσότεροι 
τό έκύτταξαν ήλιθίως. Μερικοί είχαν ένα 
μειδίαμα πού άρχίζει να εννοη και τό 
όποιον διστάζει άκόμη, ένα άπό τα ώραία 
εκείνα μειδιάματα, τά πλέον άνθρώπινα, 
βπου τό φώς καί τό σκότος άνακατεύονται 
καί παίζουν.

Έπαναλαμβάνων τον δρόμον του άντι- 
στρόφως ό σίδηρος έπανήλθεν είς τον ιερο
κήρυκα, ό όποιος τον εβύθισε πάλιν εις 
τό ιερόν κάνιστρον. Αλλά, μόλις εσήκώ- 
νετο, ό ιεροφάντης έσκυψε πάλιν. Εβγαλε 
ένα δεύτερον άντικείμενον καί τό έδειξεν 
επιδεικτικά... Έτο ένας στάχυς σίτου.

Καί ό μέγας ίερεύς διεβεβαιου, με τον 
στάχυν ύψωμένον μέσα είς τα χέρια, του .

— Έγώ, ό Δημιουργός, έσχημάτισα 
τον σπόρον καί τον έβαλα μέσα είς τήν 
γήν, τήν παγκόσμιον μήτραν.

Ό στάχυς κατόπιν μετεβιβάσθη εις τον 
δαδούχον, ό όποιος τον έσφιξεν εις τό στή
θος του, λέγων :

— Έγώ, ό "Ηλιος, έθέρμανα τήν γήν 
καί έθέρμανα καί τον σπόρον.

Άλλ ό ίεροκήρυξ τού έπήρε τον σίτον

καί κάμνοντας μέ τον στάχυν ένα βράδυ 
κίνημα προς τά έπάνω :

— Έγώ, ό Ερμής, άνέβασα τήν ψυχήν 
είς αυτόν τον σπόρον. Ή άνδρεία ψυχή 
έπήδησεν έξω άπό τήν γήν, όμοια μέ πρά
σινον βλαστάρι, κατόπιν έπολλαπλασιάσθη. 
ώς γόνιμος γυναίκα.

Ό στάχυς, όπως προ ολίγου το μ.έταλ- 
λον, έπέρασεν άπό χέρι σέ χέρι, όχι όμως 
σιωπηλά, διότι ό ιεροφάντης έψαλλε :

__ Τό κάθε τι είναι νεκρόν, τό κάθε τι 
είναι τυφλόν, τό κάθε τι είναι κουφόν καί 
βουβόν. Δι’ αύτό έκλεισα τό κάθε τι είς 
τά σκοτεινά καί ψυχρά βάθη τής γής.

’Αλλά ή ψαλμωδία τού δαδούχου διε- 
μαρτύρετο :

— Ή θερμ.ότης μου διεισδύει παντού. 
Η θερμ.ότης μ.ου είναι ηδη ό πόθος τού 

φωτός μου. Τό κάθε τι τείνει άγωνιωδώς 
προς τό φώς μου.

Καί ό ίεροκήρυζ :
__ Τά πάντα είναι ζωντανά, τά πάντα 

είναι γεμ.άτα από ψυχας και από θεούς. 
Άνέβασα τάς ψυχάς έως είς τό φώς σου, 
"Ηλιε...

Τότε οί τρεις ιερείς έπιασαν ό ένας τον 
άλλον άπό τά χέρια καί έγύριζαν ψάλλον- 
τες : «Ειμ.αι σύ καί είσαι εγώ. Ο θάνατος 
είναι ή ζωή καί ή ζωή είναι ό θάνατος. 
’Ανέρχομαι καί καταβαίνω, κατέρχομαι και 
άναβαίνω. Είμαι ή άναχώρησις, ό δρόμος 
καί ή άφιζις. Είμαι ή άφιξις, ό δρόμος 
καί ή άναχώρησις. Είμαι ένας καί είμαι 
τρεις’ είμαι τρεις καί είμαι ένας. Είμαι συ 
καί είσαι έγώ*  είσαι έγώ και είμαι σύ.

"Οταν έτελείωσαν τό παράζενον τρα
γούδι, όταν τά χέρια των έλύθησαν, ό 
ίεροκήρυξ, δεχόμενος άπό τον Ιδρανόν τον 
μυστικόν στάχυν τον έβαλε πάλιν εις τό 
κάνιστρον.

Καί ό ιεροφάντης ήρώτησεν :
— Όλοι, όσοι έχουν αύτιά, ήκουσαν ;
’Αλλά ό ίεροκήρυξ άπεκρίθη :
— Τά αύτιά τών άνθρώπων δέν άκουουν 

γρήγορα. Πολλοί ομ.ως θακούσουν.^
— Όλοι, όσοι έχουν μάτια, είδαν ;
__ Τά μ.άτια τών άνθρώπων δέν βλέ

πουν γρήγορα. Πολλοί όμως θα ίδούν.
2
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'Σμλκύι μακρά, βαθειά, έπηκολούθησε, 
γεμάτη άπό*συγκίνησιν  και από συλλογι
σμούς. Κατόπιν ό ιεροφάντης διεκηρυξεν :

— Ακούσατε τά θεία ονόματα.
Και ό δαδούχος :
— Φυλάξετε τόν θησαυρόν τών θείων 

ονομάτων.
Και ό ίεροκηρυξ.
— Μη βεβηλώσετε ποτέ τον θησαυρόν 

τών θείων ονομάτων.
Ό Γδρανός άπεκρίθη καί όλοι οί μύ- 

σται κατόπιν του :
— Άκούομεν τά θεία ονόματα.
— Θά φυλάξωμεν τόν θησαυρόν τών 

θείων ονομάτων.
— Δεν θά βεβηλώσωμεν ποτέ τον θη

σαυρόν τών θείων ονομάτων.
Τότε, δεικνύων κάθε άγαλμα, ό ιερο

φάντης μέ επισημότητα διεκηρυξε τά τέσ- 
σαρα ανεκτίμητα ονόματα :

— Άξιέρως !
— Άςιόκερσος !
— Άξιοκέρσα !
— Καδμίλος !
Κατόπιν, μέ τό χέρι επάνω εις το 

πρώτον άγαλμα :
—ΤΩ Άξιέρως, πού είσαι ώςη Δημητηρ. 

ΤΩ Δημητηρ, πού είσαι ώς η Δηώ. *Ω  
Δηώ καί Δημητηρ καί Άξιέρως! *Ω  Ερως, 
ανάγκη της άναβάσεως, έρμη της γης προς 
τόν ήλιον ! *Ω  Έρως, ανάγκη της κατα- 
βάσεως, όρμη τού ήλιου προς την γην ! 
*Ω θερμότης, πού ανεβαίνεις καί πού κατε
βαίνεις, ώ φως. πού κατεβαίνεις καί πού 
ανέρχεσαι.*Ω  δεσμέ! ΤΩ ακτίνα τού φωτός! 
ΤΩ Ερως...

Καί ο δαδούχος μέ θαυμασμόν, κρατών 
ύψωμένα τά χέρια :

— *Ω  θαύμα τών θείων ονομάτων ! *Ω  
δύναμις τών θείων ονομάτων !

Καί ο ίεροκηρυς συνέστησε :
— Φυλάςετε τόν θησαυρόν, ώ άνθρωποι, 

φυλάξετε τόν θησαυρόν !
Άλλ’ ήδη ό ιεροφάντης άκουμβούσε 

τό χέρι επί της κεφαλής τού δευτέρου 
αγάλματος :

— *Ω  Άζιόκερσε, ελεγε, πού είσαι ώς ό 
Αδης. Πού είσαι ώς ό Πλούτων καί ώς 

ό χθόνιος Ζεύς. Ώ δύναμις τού άρρενος. 
*Ω "σφοδρά επιθυμία... *Ω  θερμότης, πού 
θέλεις νά διαπεράσης τό ψύχος. *Ω  Ήλιε, 
Πνεύμα, πού άγαπας την ύλην, ώ φώς πού 
θέλεις νά διαπεράσης τά σκότη. *Ω  Κέρσε, 
Κέρσε, Κέρσε...

Ό δαδούχος καί ό ίεροκηρυς έφώναξαν 
διαδοχικά :

— Ώ θαύμα τών θείων ονομάτων ! 
Ώ δύναμις τών θείων ονομάτων !

— Φυλάζετε τόν θησαυρόν, άνθρωποι, 
φυλάςετε τόν θησαυρόν !

Καί ό ιεροφάντης, έγγίζων τό τρίτον 
άγαλμα :

— *Ω  Άξιοκέρσα, πού είσαι ώς ή IIερ- 
σεφόνη καί ώς η Κόρα καί ώς η χθονία 
Ήρα. ΥΩ Άξιοκέρσα, ώ της γυναι- 
κος επιθυμία, πού περιμένει, πού ελπίζει, 
πού καλεί, πού κάποτε κάποτε φαίνεται, 
ότι άρνείται. *Ω  πύλη κλεισμένη, ώ πύλη 
ανοικτή, ώ ύλη ποθούσα τό πνεύμα. *Ω  
Κέρσα, Κέρσα, Κέρσα...

Καί οί δύο άλλοι ιερείς :
— *Ω  θαύμα τών θείων ονομάτων ! *Ω  

δύναμις τών θείων ονομάτων !
— Φυλάςετε τον θησαυρόν, άνθρωποι, 

φυλάξετε τόν θησαυρόν !
Ό ιεροφάντης ηγγισε τό τελευταίου 

άγαλμα ;
—*Ω  Καδμίλε, πού είσαι ώς ό Έρμης. 

Ώ ιθυφαλλικέ, ώ υιέ, πού θέλεις νά γίνης 
πατέρας. Υιέ τού Άξιοκέρσου καί της 
Άξιοκέρσας.^Ω Κόσμε, πού παρήχθης άπό 
τάς συνελθούσας δυνάμεις. Κόσμε, πού 
αισθάνεσαι τόν θάνατον νά σέ κατατρώγη 
καί θέλεις νά ζήσης. *Ω  έτοιμοθάνατε, 
πού δημιουργείσαι έκ νέου. ΤΩ σύ, πού 
κατεφαγώθης άπό τά κάτω, ώρμησες προς 
τά άνω, κατεφαγώθης άπό τό χθες, ώρμη
σες προς τό αύριον! Σήμερον είσαι αιώνιος.

Διά τελευταίαν φοράν ό δαδούχος, μέ 
θαυμασμόν :

— ΤΩ θαύυ.α τών θείων θαυμάτων ! *Ω  
δύναμις τών θείων ονομάτων !

Διά τελευταίαν φοράν ό ίεροκηρυξ 
συν έστησε :

— Φυλάςετε τόν θησαυρόν, άνθρωποι, 
φυλάξετε τόν θησαυρόν.

Κατόπιν οί τρεις ιερείς πλησιάζοντες 
τά άγάλματα τά έδεσαν μαζύ μέ λωρίδας. 
Ύψωσαν τό σύμπλεγμα εις τά χέρια των 
καί στρεφόμενοι μαζύ του κυκλικά άπό τά 

δεξιά πρός τάριστερά, έψαλλον :
—ΎΩ τέσσαρες, πού εΐσθε ένας, ώ ενα πού 

είσαι τέσσαρες. Μακάριε ’Έρως, πού ενώ
νεις τόν σεβαστόν Κέρσον μέ την σεβαστήν 
Κέρσαν. ΤΩ Κέρσε, ώ Κέρσα, πού, μέσα 

ΦΡΑΝΤΣ ΦΟΝ ΣΤΟΥΚ

αθωοτης

εις την πρόσκαιρου ενότητα τού φιλήματος, 
ξανασχηματίζετε την διαρκή ενότητα τού 
Καδμί/ου. *Ω  Ερως, ώ Πατέρα, ώ Μη

τέρα, ώ τέκνου...Κατόπιν, στρεφόμενο έξ άριστερών πρός 

τά δεξιά, προσέθεσαν :— Είμαι ώς σύ καί είσαι ώς εγώ. Είμαι 
ένας καί είυ.αι πολλοί. Είυ.αι ένας καί είμαι 
τό παν. Είμαι τό παν καί είμαι ένας.

(Μεταφραστής, ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΡΒΑΣ)
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Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΑΠΩΝΟΣ ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΟΥ ΓΙΡΟ ΧΑΡΑΔΑ

ΟΙ Ιάπωνες κατε'κτησαν παγκόσμιον 
φημην έν τή τέχνη της γλυπτικής. 
Κανείς δέν δύναται έξετάζων προ- 

σεκτικως έργα των τινά επί ελεφαντοστού 
η έπι ξύλου νά μη θαυμάση την μεγά
λη ν των καλλιτεχνικήν αξίαν καί την 
άζιοσημειωτον εύχέρειαν μέ την όποιαν 
φαίνεται, ότι έξετελέσθησαν. «’Ακόμη καί 
άπλαί γλυπταί διακοσμήσεις μέ κονδυλο- 
μάχαιρον, διαβεβαιοί διαπρεπής κριτικός 
της Δύσεως, όσω ασήμαντοι καί αν εινε, 
δεικνύουν σχεδόν άμεταβλήτως, ότι έξετε
λέσθησαν ύπό μαθητών τής τέχνης ταύτης, 
παρά τίνος, ό όποιος θά ήδύνατο νά έκτε- 

“λέση πολύ καλλίτερα έργα εάν του τό 
έζητοΰσαν». Ο αύτός κριτικός έρωτα: 
« Πόθεν ή εύχέρεια αύτη ; ’Οφείλεται άρά 
γε είς ενδιάθετον δύναμιν, ή οποία εινε 
άγνωστος παρ ήμίν καί ή όποια έπιτρέ- 
πει είς τον Ιάπωνα νά σχεδιάζη καί 'νά 
πλάττη μέ τήν αύτήν εύκολίαν μέ τήν 
όποιαν ήμεις μανθάνομεν νά βαδίζωμεν »;

Αν και ό σκοπός μας δέν είνε ν’ άπαν- 
τήσωμεν εις τάς έρωτήσεις ταύτας, έν τού- 
τοις, νομίζομεν, οτι πρέπει νά προσέξωμεν 
εις αύτάς διά νά σημειώσωμεν γεγονότα 
τινά σχετικά μέ τήν καλλιτεχνικήν έπιδε- 
ξιότητα καί τήν αισθητικήν ιδιοσυγκρασίαν 
των Ιαπωνων. Υπάρχουν ακόμη καί σή
μερον πολλοί άνθρωποι, άν καί δέν είνε 
τόσοι σήμερον όσοι ήσαν άλλοτε—οί όποιοι 
πιστεύουν ή έπαγγέλλονται, ότι πιστεύουν, 
οτι. η καλαισθησία καί ή καλλιτεχνική έπι- 
δεξιότης των Ιαπώνων είνε τωρινά άπο- 
κτηματα και οτι ό πολιτισμός των είνε 
νέος καί καθαυτό επιπόλαιος. ‘Ημείς άντε- 
ληφθημεν τούτο προσωπικώς είς τήν έκθε- 
σιν τού Αγίου Λουδοβίκου. ’Αμερικανός 
ίερεύς δεικνύων είς τήν σύζυγόν του ζεύγος 
ιαπωνικών κοσμημάτων, τελείων γλυπτών

έπί έλεφαντοστού, παρετήρησεν εις αύτήν 
με καταφανή ικανοποιησιν καί ύπερηφά- 
νειαν : « Νά τί οφείλουν οί ’Ιάπωνες'είς 
τον , χριστιανισμόν ! Δέν εινε θαυμάσιον 
αυτό , » Τη αλτ,Οεια είνε θαυμάσιον !

Δια την κατηγορίαν τών ανθρώπων 
τούτων δέν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά 
νά τούς δείξη κανείς μερικά καλλιτεχνικά 
αντικείμενα εκτελεσθέντα παρά τεχνιτών 
τής αρχαίας ’Ιαπωνίας, μία δέ έπίσκεψις 
έπί τόπου θά ήνοιγε τούς οφθαλμούς των 
ώς^πρός τήν πλάνην των. ’Επίσης εύσυ- 
νειδητος επισκοπησις τών έκτεθέντων άντι- 
κειμένων είς τό σχετικόν τμήμα τού Με
γάρου τών Καλών Τεχνών, είς τήν άγγλο- 
ιαπωνικήν έκθεσιν τού Shephed’s Bush, 
όπου εξετεθησαν καλλιτεχνήματα αναγό
μενα εις τον Ζ αιώνα μ. X. θά ήρκει νά 
σας πείση, ότι ή ιαπωνική τέγνη δέν είνε 
νεωτέρας καταγωγής.

Πράγματι δέ μέ πολλήν έκπληξιν οί 
έμπειροτέχναι τής Δύσεως έμαθαν τήν 
θαυμασίαν κατάστασιν τής τελειότητας καί 
τής υψηλής καλλιτεχνικής ιδιοφυίας, τήν 
όποιαν έφθασαν οί ’Ιάπωνες καλλιτέχναι καί 
τεχνίται τών άρχαίων χρόνων. Ή πλαστική 
τέχνη τής ’Τ ' '' ·■
σημεϊον άναπτύξεως κατά τον Η' 
Προς ύποστήριξιν τής κρίσεως 
ύπάρχουν παρά πολλά - 
νά τά άναφέρωμεν έδώ 
άρκετόν νά μνημονεύσωμεν τεμαχίων τινών 
τής γλυπτικής κατά τήν έποχήν έκείνην. 
Το μέγα χάλκινον άγαλμα ύψους 53 πο- 
δών, τό παριστάνον Βούδαν καθήμενον καί 
γνωστόν ύπό τό όνομα Νάρα Νταιμπουτσύ, 
είς τό Τονταϊτζί, είνε τό πρώτον πού μάς 
έρχεται είς τήν μνήμην ώς έκ τής μεγί
στης δυσκολίας διά τήν τήξίν του. Οί έξ 
άργιλλου τέσσαρες ανδριάντες τών βασι-

Ίαπωνίας έξίχθη είς ύψιστον 
αιώνα, 
ταύτης 

γεγονότα ή ώστε 
, άλλά θά εινε

λέων Δεβά καί είς άκόμη άλλος τού Σι- 
κόγκο, ανήκουν είς τά λείψανα τού Γονταί- 
τζί. ’Έπειτα ή τριάς Χοκεδο από ξηραν 
λάκκαν καί ό Κ ου αννών μέ τάς ένδεκα 
μορφάς, γλυπτάς έπι ξύλου, διατηρούμενα 
άμφότερα είς Χοκκέζι, δεικνύουν ακόμη είς 
ποιον υψηλόν επίπεδον έφθασαν οι Ιάπωνες 
γλύπται τής επο
χής εκείνης. Έάν 
δέ κοίνωμεν έκ τών 
αντικειμένων τής 
συλλογής Σόζο-ίν, 
ή όποια περιλαμ 
βάνει πλέον τών 
τριών χιλιάδων τε
μαχίων, ώς θυμια
τήρια, κάτοπτρα, 
κώδωνας, μουσικά 
ό'ργαν α, άγαλμά
τια, βάζα κλπ.συμ- 
περαίνομεν, ότι αί 
έφηρμοσμέναι τε- 
χναι είχαν φθάσει 
είς μέγαν βαθμόν 
άναπτύξεως κατά 
τό ΗΖ αιώνα. Έπί 
τούτων στηριζό- 
μενος ό λαχαγός 
Μπρενκλέϋ λέγει : 
« Ενώ οί δυτικοί 
λαοί, οί οποίοι σή
μερον αποτελούν 
τήν πρωτοπορειαν 
τού πολιτισμού ά- 
νέμενον άκόμη την 
ώθησιν,τήν όποιαν
θά έδιδεν είς αύτούς ή βυζαντινή τέχνη, 
ήτις, είς τά μέσα τού I αιώνος, ενεπνευσε 
τά πρώτά των καλλιτεχνικά έκ μετάλ
λου έργα, οι ’Ιάπωνες ήσχολουντο δραστη- 
ρίως μέ τήν παραγωγήν πολυαρίθμων γλυ
πτικών καί μεταλλουργικών άριστουργο- 
μάτων )).

Βεβαίως ύπάρχουν καί οι φρονούντες, 
οτι οί Ιάπωνες έγεννήθησαν καλλιτέχναι. 
’Εννοείται, ότι οί Ιάπωνες δέν καυχώνται, 
ότι όλοι εινε δεξιοτέχναι τής σμίλης καί 
τού χρωστήρος, αλλ οφειλομεν ν αναγνω-

ρίσωμεν, ότι ή καλλιτεχνική των ιδιοσυγ
κρασία συμφύρεται μέ την ιστορίαν των. 
Εινε ούτως είπεϊν είς αύτήν τήν ύπαρξίν 
των, στενώς συνδέεται μέ τήν καλαισθη
σίαν των καί τον χαρακτήρά των.

*Ας άναφέρωμεν ένα ή δύο γεγονότα, 
?ός τούτο προ τού 
έκθέσωμεν τήν έξέ- 
λιξιν τής καλλιτε
χνικής έκείνης ιδιο
φυίας προς μίαν έκ 
τών πολυαρίθμων 
αύτής κατευθύν
σεων ιδιαζόντως είς 
τήν γλυπτικήν έπί 
ξύλου καί έλεφαν
τοστού. Ας λάβω- 
μεν έπί παραδείγ- 
ματι τό πνεύμα 
τού Γιαμάτο, την 
Ψνχην της ’Ιαπω
νίας, τό όποιον άρ
χισαν ν’ αποτελη 
τήν δόξαν τής αρι
στοκρατίας κατέ
στη σύν τώ χρόνω 
τό ιδεώδες καί ή 
έ'μπνευσις τού έ
θνους καί ένεστα- 
λάχθη είς τάς φλέ
βας παντός γνη
σίου Ίάπωνος. Τι- 
νές καί μεταξύ 
άλλων ό Δρ Νι- 
τόμπ ισχυρίζονται 
ότι «ολίγα ηθικά 

νά χαρακτηρισθούν 
ώς θρησκεϊαι περισσότερον τού Μπουσιδο», 
έάν ή θρησκεία δέν είνε τίποτε άλλο είμη 
«η ήθική έπηρεασμένη άπό τήν συγκινη- 
σιν», ώς τήν καθορίζει ό Ματθαίος Αρ- 
νολδ. Τό πνεύμα αύτό, τό όποιον οί ’Ιά
πωνες άποκαλούν Γιαμάτο δαμασι, ζωήν 
τού Μπουσίδο, συγκρίνεται προς τον «ήλιο- 
περιχυμένο αιθέρα μιας μυρωμένης αύγής, 
πού ή πνοή της συνεπαίρνει τά κεράσια».

Άπό πολλού ήδη τό άνθος τής κερα
σιάς εινε τό εύνούμενον άνθος τού λαού

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΚΟΡΑ ΥΠΟ ΓΙΟΣΙΔΑ ΧΟΜΕΥ 

(Άπό έλεφαντοστοΰν)



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

18 Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

μας καί τό έμβλημα της εθνικότητάς μας. 
Χιλιάδες άνθρώπων ήλθαν κατά τό μάλ
λον καί ηττον άπό μακοάν ποό τό παρά- 
μερον Γιοσίοο καί είς άλλους τόπους για 
νά ίδούν την κερασιά άνθισμένην — άνθη 
πού σπανίως ζούν είκοσι τέσσαρας ώοας. 
’Αναμφιβόλως θά φανη παράδοξον εις 
τούς δυτικούς λαούς, οτι όχι μόνον καλ- 
λιτέ/ναι καί άνθρωποι των γραμμάτων, 
άλλ άκόμη καί άπλοι έργάται καί χωρι
κοί πηγαίνουν καί περιπίπτουν εις εκστασιν 
προ τού άνθους αυτού μ·έχρι τού «νά λη
σμονήσουν τά μέλη τού σώματός των τον 
κόπον καί αί καρδίαι των τά βάσανα καί 
τάς θλίψεις». ΊΙ άπλότης. ή χάρις, η 
λεπτότης καί η έμορφιά τού άνθους αυτού 
διεγείρουν την αισθητικήν μας περισσότε
ρον παντός άλλου άνθους. Δεν έχει άκάν- 
θας όπως τό ρόδον, δέν προσαρμόζεται, 
όπως τό ρόδον, μέ τόσην επιμονήν εις την 
ζωήν ώς εάν έφοβεϊτο μη άποθάνη. Είνε 
πάντοτε έτοιμον νά φύγη καλούμενον ύπό 
της φύσεως καί διά τούτο οί ’Ιάπωνες 
εύρίσκουν καί εκτιμούν την λεπτήν καλλι
τεχνικήν του έμορφιά.

ΊΙ ιστορία τού έθνους είνε πληρης εν
δείξεων, αί οποϊαι μαρτυρούν περί των 
καλλιτεχνικών του εμπνεύσεων. Κάθε παιδί 
είς την Ιαπωνίαν ενθουσιάζεται μέ την 
ιστορίαν των τεσσαράκοντα επτά Ρομίν, 
οί όποιοι ύπέστησαν τά πάντα διά νά 
έκτελε'σουν τούς πόθους τού φεουδαρχικού 
αύθεντου των καί οί οποίοι άοου έξεπλή
ρωσαν τάς έντολάς του έγονυπέτησαν όλοι 
προ τού τάφου του καί έδόθησαν θυσία. 
ΊΙ αγάπη, η πίστις καί η άφοσίωσις προς 
τον κύριόν των, ό ώραίος καί άπλούς τρό
πος μέ τον οποίον αντιμετώπισαν τό τέλος 
των μέ ένα χαμόγελο, μέ προθυμίαν, 
όπως τό άνθος της κερασιάς, όλα αυτά 
αιχμαλωτίζουν τό ιαπωνικόν πνεύμα.

Ιίαρετηρηθη, οτι έν ’Ιαπωνία η αίσθη- 
σις της οράσεως τού ωραίου είνε πολύ 
περισσότερον άνεπτυγμε'νη των άλλων αι
σθήσεων. Φαίνεται, ότι η φυλή μας απο
λαμβάνει την λεπτήν έμορφιά τών σχη
μάτων, τού χρώματος καί της έντυπώ- 
σεως εις βαθμόν, τον οποίον δέν φθά

νουν άλλοι λαοί. Τινές αποδίδουν τούτο 
είς τό γεγονός, οτι άπό της παιδικής 
των ηλικίας διδάσκουν τούς ’Ιάπωνας νά 
μορφώνουν καί έκγυμνάζουν τάς αισθή
σεις των. Δεικνύουν είς τά κορίτσια, είς 
πολύ μικράν ηλικίαν, πώς νά κυττάζουν 
μίαν συλλογήν άπό κούκλες την ημέ
ραν της εορτής των, τρίτην ημέραν τού 
τρίτου μηνός τού έτους, ένώ τά αγόρια 
μανθάνουν νά θαυμάζουν εικόνας πολεμι
στών, την ημέραν έπίσης της εορτής των, 
πέμπτην ημέραν τού πέμπτου μηνός τού 
έτους, ακόμη άπό την ηλικίαν πού δέν 
ηξεύρουν νά ομιλούν. Τά έθιμα του λαού 
καί αύτη άκόμη η χώρα, όπου οί λόφοι 
καί τά έλατα έχουν τόσω γραφικήν θέαν, 
συνέβαλον βεβαίως πολύ είς την καλλιτε
χνικήν των ιδιοσυγκρασίαν καί τούς έπέ- 
τρεψαν νά έκτιμήσουν καλλίτερα τά έργα 
τών καλλιτεχνών των.

ΊΙ παρέκβασις αύτη θά χρησιμεύση, 
τό έλπίζομεν, ώς δεδομενον της ένδομύχου 
ζωής τού λαού, τούθ’ ό’περ θά έπιτρέψη 
είς τον αναγνώστην νά κατανόηση καλλί- 
τερον τό πνεύμα τών ιαπωνικών τεχνών.

ΙΙροκειμένου νά έρευνησωμεν έδώ είδι- 
κώς τά της νεωτέρας γλυπτικής έπί ξύλου 
καί έλεφαντοστοΰ ύπενθυμίζομεν την γνώ
μην τού Καρόλου Χόλμ γράψαντος, οτι «ή 
τέχνη της γλυπτικής έπί ξύλου έν συγκρ ί
σε ι προς πάσαν άλλην χώραν έφθασε τον 
άνώτερον βαθμόν της τελειότητος έν ’Ια
πωνία». ’Επίσης πρέπει νά προσθέσωμεν είς 
ταύτα, οτι είς την έπί ξυλου γλυπτικήν 
ως και εις την ζωγραφικήν, υπάρχει με
γάλη διαφορά μεταξύ τών μεθόδων της 
Άπωτάτης Ανατολής καί της Δύσεως.

II πλαστική τέχνη έν ’Ιαπωνία έχει 
την πρώτην καταγωγήν της έκ της γλυ
πτικής τών βουδικών ειδώλων. Τά καλ
λίτερα έκτελεσθέντα έργα είς την άρχαίαν 
καί την μέσην έποχην ησαν προωρισμένα 
διά τους ναούς καί τους βωμούς. Γνωρί- 
ζομεν έκ της ιστορίας, ότι ό αύτοκράτωρ 
Σιρακάβα κατά τον ΙΑ αιώνα διάταξε 
την κατασκευήν τριών χιλιάδων ειδώλων 
τού Βούδα προς διακόσμησιν τών τόπων 
της λατρείας. Ό αύτοκράτωρ Καμεγιάμα

(Άπό ξύλον)

Χμτπζ άνευ ούλου. ’Όχι 
ΧΧίΧ. .w

-ι ™ — «0 ™’·τΓτ..»’·ί«
- ^Ίνυατιαοΰ ύφους, τό οποίον 

^ΊΧΕογίας^-Λ-Μ^ 

ζαλλιτεχνων ^ς έπί
πλαστικός χαρακτηρ Ή
Ουσία της κατ’ έπιφανειαν τελεί τητ ς, 
χαθυποταγη της τεχνοτροπίας ε.ς . 
άλεσμα είνε ό εύρωπαϊκος κάνουν, ενφ^. 
^Ί'τΖυΧεΧΖωνικόν γεώδες. 

τίς έργασίας του φανερα τα χ 

χη, δύναμιν καί άμεσον ενεργε_
βά «»

επιφάνειαν εντελώς λείαν. Γα καλλι 
έ;?α παραδείγματα πρός ύποστηρι,ιν -

μΟ,Σ.κοΣ - vno -ΠΡΟ

(Άπό έλεφαντοστουν)

κατά. τόν ΙΓ'· ϊστησε τριάκοντα
Χδας ποός τόν αύτόν σκοπον.

δλην την χωράν ωφε'.λε να χηχζ τοϋ Βούδα. Ούτω έπηκολουθησαν πολ
λοί αιτήσεις εΡγων καί

·/νης άνταποκρινομενων προς ? >
■ Ai αιτήσεις αύται εγινοντο απο σκοπον. Αι αίτησή » ,

·ί?«
χαρακ.ηρ ■ - όλοψυχως
γλύπτας ησαν θ'- ίδιοι ιερε.ς , /
Ιπεδίδοντο εις τήν κατασκευήν των αντ.

κειμένων τούτων της 6ί§ώλων
Κατά την δημιουργίαν .

εκείνων οί ’Ιάπωνες γλύπται “
κανόνα τήν δσω ΧαχζΧ
παντός ούσιωδώς αν (θ6ό-
στικού. Ούτω η μορφ6 , b/τελούν
τητος της Εύσπλαχνιας) ω« τ ' 
οί Ιάπωνες γλυπται εχει . , Λ J 
κός, την αποφασιστικότητα ανδρος και
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του εύρίσκονται εις τά έργα του Τακα- 
μούρα Κούν. Ή Σελήνη * του Γιονκάρα 
Ούνκάΐ, μαθητου του, εινε προφανώς 
υπερβολή, άλλ’ έχει πολλήν ζωηρότητα 
έκφράσεως.

Φθάνομεν ήδη είς τό έργον τών γλυπτών 
τής σήμερον και προς τούτο νομίζομεν 
σκόπιμον ν’ άναφε'ρωμεν τινάς έκ τών 
γνωστοτε'ρων, νά δώσωμεν βραχεϊαν έκθε- 
σιν περί τής ζωής των καί νά έξαγάγωμεν 
τα χαρακτηριστικά, τά όποια διακρίνουν 
τήν παραγωγήν των και αξίζουν νά μνη- 
μονευθούν είοικώς.

Ο Τακαμούρα Κούν έχει άναμφισβη- 
τήτως τήν πρώτην θέσιν μεταξύ αύτών. 
Εινε είς Εσην άπόστασιν τής ύπερπραγμα
τικής σχολής τής νεωτέρας κινήσεως καί 
τής σχολής τού αγνού ιδανισμού τών αρ
χαίων χρόνων. Ένω ήτο άκόυ.η παιδάκι 
έφαίνετο προικισμένος με εξαιρετικήν ιδιο
φυίαν διά τήν πλαστικήν τέχνην καί διη
γούνται επι τού προκειμένου τό εξής άνέκ- 
δοτον Νέος είργάζετο είς τό έργαστήριον 
ενός διδασκάλου. Μίαν ημέραν του έδωκαν 
ενα είδος ιαπωνικής σαλάτας μέ ψάρι, ή 
όποια τού άρεσε πολύ.’Αφού έπήρε τό με- 
ρίδιόν του, ηρχισε νά βλέπη καί νά ορέγε
ται το πιάτο, τό όποιον είχε τοποθετήσει 
κατά μέρος επί τής μικράς τραπέζης διά 
τον διδάσκαλόν του. Δεν ήμπόρεσε μέχρι 
τέλους ν’ άνθέξη είς τόν πειρασμόν καί 
εντός ολίγων στιγμών τό μερίδιο'/ τού δι
δασκάλου του ειχεν ακολουθήσει τόν ίδιον 
δρόμον μέ τό ίδικόν του. Διά νά έξαπα- 
τήση τον κύριόν του έπήρε ένα ραπανάκι 
και τό έκοψε είς τό σχήμα τού πέλματος 
τού ποδαριού τής γάτας. Έπειτα τό έβύ- 
θισε είς τήν λάσπην καί άπετύπωσε τά 
ιχνη^κατά μήκος τής βεράνδας μέχρι τής 
μικράς , τραπέζης. Ό νεαρός γλύπτης 
συνεκινήθη πολύ κατόπιν, όταν είδε, ότι 
ή αθώα γάτα έτιμωρήθη παρά τού κυρίου 
του. Όταν τόν βλέπωμεν τώρα εργαζό
μενον είς το σπουδαστήριόν του καί παρα- 
τηρούμεν τήν αγαθήν φυσιογνωμίαν του, 
τά μάτια του τά άκτινοβολουντα από 

σεχές*  τεΰχοςθ είς τό προ-

ειλικρίνειαν, ποτέ δεν θά τόν έπιστεύαμ,εν 
ικανόν μιάς τοιαύτης άστειότητος άκόμη 
καί εις τήν νεαράν του ήλικίαν.

Ο Κούν έμαθε τήν τέχνην του από 
τόν άνθρωπον, ό όποιος έπλασε τά πεντα
κόσια είδωλα τού Ρανκάν, τά όποια εύρί- 
σκονται τώρα είς τό Κενσόγι είς Καμα- 
κούραν. Μίτο άρχικώς Μπούσσι δηλαδή 
γλύπτης βουδικών μορφών. Έν τούτοις 

τάς άρχάς τού σημερινού ιαπωνικού 
ήμερολογίου, όταν οί ναοί καί οί βωμοί ολο
κλήρου τής χώρας έπαυσαν νά κοσμούνται 
μέ καλλιτεχνικά αντικείμενα, έπαυσε φυσικά 
καί ή ζήτησις τών τοιούτων προϊόντων. 
Αλλ ό Κούν ευρε τόν τρόπον νά στρέψη 

τήν ιδιοφυίαν του προς άλλην οδόν έντε^ 
λώς διάφορον εκείνης, τήν όποιαν ειχεν 
ακολουθήσει έως τότε. Ύπήρξε έκπληξις, 
περισσότερον τούτου άληθτς κλονισμός διά 
τό ιαπωνικόν κοινόν, όταν ό ικανός αύτός 
Μπούσσι εξετέλεσε ένα σίν (μ,ικρό ιαπω
νικό σκυλάκι). Τό ότι έκείνος, ό όποιος 
ε'.χεν αφιερώσει τό τάλαντόν του είς ιερά 
αντικείμενα επεδίδετο τώρα είς τό νά 
πλάττη τόσον κατώτερα πλάσματα όσον 
ενκς σκύλος, ύπήρξε διά τό καλλιτεχνικόν 
ιαπωνικόν πνεύμα κατάπτωσις τού έπαγ- 
γέλματος, ύβρις μόλις συγχωρητέα. Κάνεις 
άλλος διδάσκαλος άναμφιβόλως δεν ήθελε 
παραβή τήν παράδοσιν τής τέχνης διά 
τρόπου τόσον πρωτοτύπου καί τόσον τολ
μηρού. Αλλ ό Κούν ήτο οξύς παρατη
ρητής και εγνωριζε νά διακρίνη τάς άνάγ- 
κας τής έποχής. Τό ξύλινον σκυλάκι 
εςετέθη εις τήν έκθεσιν τής Εταιρείας 
τών Καλών Τεχνών, έτυχε χρυσού μεταλ
λίου καί έγεινεν ιδιοκτησία τού αύτοκρα- 
τορικού οίκου. ΊΙ Εταιρεία, τήν όποιαν 
ώνομάσαμεν, ώργανώθη τό 1879 καί 
ίδρυσεν έν τή πρωτευούση έτησίας έκθέσεις 
παρόμοιας προς τά Σάλον τών Παρισίων. 
Φυσικά ή επιτυχία τού Κούν ύπήρξε με
γάλη ένθάρρυνσις όχι μόνον δι’ αύτόν, 
άλλα καί δι άλλους καλλιτέχνας. Έκτοτε 
ο διδάσκαλος αύτός άπέκτησεν ειδικότητα 
οια τά ^ώα, ιδίως διά τό σίν, καί βρα- 
δύτερον ή χάμτιο (κόττα τού Μπαντάμ) 
εγεινε τό προσφιλές του μοδέλο.

Τό έργον του χαρακτηρίζεται άπό^τό 
τολμηρόν κτύπημα, τής σμίλης τό έκφράζον 
τήν δύναμιν καί τήν άκμήν. Έδημιο,υρ- 
γησε προσωπικόν ύφος γνωστόν υπό το 
όνομα Τακαμούρα είς τό όποιον μεγάλη 
σημασία δίδεται είς τό άμεσον κτύπημα 
τής σμίλης, είς τήν τεχνικήν δύναμιν καί 
είς τήν άπ’ εύθείας ένέργειαν. Μεταξύ 
τών πολυαρίθμων έργων του εκείνο, τό 
οποίον δύνατα: νά θεωρηθή ώς τό άριστούρ- 
γημά του εινε ένας μεγάλος πίθηκος, ές 
ποδών ύψους, ό όποιος εύρίσκεται τώρα 
είς τό Μουσείον Νάρα είς Τονταϊτζί. Τό 
ζωον εινε είς θεσιν κινήσεως. κρατούν 
πτίρά άετοΰ είς τό ένα. του πόδι, υ.έ το 
πρόσωπον έστραρ/.ρι.ένον πρός τόν άερα καί 
γειχάτον άπο έκφρασιν εκπ'λήζεως. Εινε

ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ

ΤΦΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΕΓΚΑΝΤ1ΝΙ

* ΕΙνε είκοσι χρόνια τιον ζα^γραφίζο), 
Σ9 αυτά τά είκοσι χρόνια επιόλησα εις 
’Ιταλούς μόνον μίαν εικόνα δια το 1 τιουρ- 
γεϊον, ενα κεφάλι είς τον ζωγράφον Σέρι 
καί τρεϊς σττονδάς είς την Εταιρείαν τόδν 
Καλών Τεχνών. Πρέπει λοιπον τα δεχθώ, 
ότι το ιταλικόν κοινον έκτος ολίγων 
ρέσεων, ούτε αγαπά τήν τέχνην μου, ούτε 
τήν έπιάνμεϊ καί γι αυτό αισνανομαι, 
ότι γιά τήν πατρίδα μου είμαι ένας ανω
φελής καλλιτέχνης. 'Ένα εργον, που βρί
σκει αδιαφορία, δεν έχει λογον υπαρξεως. 
^Αν ή τέχνη μου σε είκοσι χρονιά δεν ευρε 
ένα μικρόν κύκλον θαυμαστών, εννοείται, 
ότι δεν εινε μόνον ανωφελής, αλλα και 
ήμουν άνθρωπος μέ λίγη συνείδησι, αν 
έζητούσα χώρο είς εκθέσεις, ο οποίος 
πρέπει νά διατεθή δι9 άλλους.

* Ένφ μου άρνήθησαν χώρον σέ μία έκ- 
θεσί μας έλαβα από τήν Grafton Gallery 
του Λονδίνου ιδιαιτέραν πρόσκλησήνγιατί 
ήθελε τήν πρώτην έκθεσιν της ν άνοιξη 
μέ τά έργα μου.

ύποβλητικόν είς σκε'ψιν χωρίς νά ύπο^ογί- 
σωρ/.εν την αξίαν του ώς καλλιτεχνικόν 
έργον. Ό παρατηρητής αναγνωρίζει τα- 
τέως,δτι ό πίθηκος δεν επέτυχε,τήν λείαν 
του καί δτι ό αετός του έξεφυγε όρυ.ητικός.

Ό Κούν εινε τώρα καλλιτέχνης της 
Αύλής καί φαίνεται δτι άπεσύρθη τής δρά- 
σεως διά ν’ άφιερώση τόν καιρόν του εις 
τήν διδασκαλίαν έν τή Σχολή τών Καλών 
Τεχνών τοϋ Τόκιο, δπου εινε ό κυριωτερος 
καθηγητής. Μεταξύ των πολυαρίθμων 
γλυπτών, τούς όποιους έμόρφωσε, δυνά- 
μεθα ν’ άναφέρωμεν τόν Γιαμαζάκι Κούν 
καί τόν Γιουχάρ Ούνκάϊ, οι όποιοι θά 
καταλάβουν άναμφιβόλως είς τόν μέλλον 
περίοπτοι θέσιν.

['Έπεται τό τέλος] Γ,ρο ΧΑΡΑΔΑ

* Στά 1896 είργάσθην όλο τό χειμώνα 
σέ μία εικόνα γιά τήν έκθεσι τού Τουρίνου. 
Ήρνήθησαν όμως νά τήν δεχθούν γιατί 
έφθασε πέντε ημέρες πριν ν9 άνοιξη, ^το 
μεταξύ όμως μ έκάλεσε ή Σετσεσιόν του 
Μονάχου. χ

* Σάς λέγω αυτά για να πεισθουν οι 
φίλοι, ότι δέν έχω καμμίαν ύποχρέωσιν 
πρός τό κοινό τής 'Ιταλίας, ούτε στους 
καλλιτέχνας της.

* Ή σκέιρις τού καλλιτέχνου πρεπει 
ελεύθερη νά προστρέχη στην καθαρή και 
πάντοτε δροσερή πηγή τής αιώνια 
αιώνια ωραίας, αιώνια παρθετικής Φυ- 
οεως. 9Εκεί εινε ή αγία πηγή, τής τέ
χνης, όπου ή σκέφις γίνεται γόνιμη και 
πλούσια. t , ,

* Ή τέχνη δέν πεθαίνει ποτέ, 
αίσθημα τής τέχνης εινε μέρος τον εγώ 
μας και μέρος τής Φύσεως. Εινε δεμενο 
με τά πάθη μας. ΓΤ αυτό δέν μπορεί να 
καταστροφή, ό,τι και άν λέγουν οι μηδε- 
νισταϊ και οί άποθαρρημένοι ύλιοται.



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ο Ν Ο p i N A
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

ΔΕΝ ξέρει πια την ηλικία της. ’Επειδή 
την έρωτούσανε πολύ συχνά, τά 
μ.περδεψε στο τέλος στης απαντήσεις 

της καί, αλήθεια, δεν ξέρει πια... Οί καλ
λίτερα πληροφορημένοι γνωρίζουν, πώς δεν 
είναι λιγώτερο άπό 86 χρόνων.

Τής ήρθεν, αύτό το μήνα, μια μεγάλη 
δυστυχία. Μια άπό της έγγονές της έκανε 
κάποιο ασυγχώρητο σφάλμα.

I ιά πρώτη φορά στη ζωή μου, ειπεν 
η Ονορινα, δεν τολμώ νά σηκώσω τό 
κεφάλι !

Και σκύβει, ζαλισμένη, τό κεφάλι.... 
I ά ύπέφερεν όλα, την κουραστική δουλειά, 
τη φτώχεια, τής λύπες καί τά πένθη. 
Εχασε τόσα παιδιά : άλλα πλακώθηκαν 

άπό χώματα σέ μεταλλεία, άλλα πνιγή
κανε, άλλα πεθάνανε έξαφνα άπό κακοή
θεις πυρετούς*  ένας της γυιός άκόμα σκο
τώθηκε στον πόλεμον — δέ θυμάται πια σέ 
ποιόν πόλεμο—καί τά ύπέφερεν όλα χωρίς 
νά παραπονεθή, δε μπορεί όμως νά ύπο- 
φέρη την ατιμία. Γιατί τάχα; Παραξε
νεύεται κάνεις βλέποντάς την τόσο κατα
βεβλημένη, μαραμένη, ετοιμοθάνατη, πώς 
δέν έπηρβ τήν άτιμια της έγγονης της 
αδιάφορα, όπως και τάλλα της δυστυχή- 
ματα. Αρρώστησε άπό ντροπή. ’Έπεσε 
στο κρεββάτι, χωρίς νά γνωρίζη κανένα. 
Ενόμιζε πώς όλα τελείωσαν πιά. Έζή- 

τησε τον παπά γιά νά μεταλάβη. Καί 
όμως δεν πέθανε. Έσηκώθηκε ύστερ’ άπό 
λίγο καιρό, δεν έκανε όμως γιά τίποτα 
πιά επειδή τά σπίτια πού έπλενε, εύρηκαν 
άφορμή μέ την άρρώστεια της καί άλλαξαν 
πλύστρα. Είναι καιρός τώρα νά ζήση άπό 
τά είσοδήματά της. Κρίμα όμως, πού δεν 
έχει οίκονομήση ούτε μιά πεντάρα, άφου 
εργάστηκε όσο κανένας άλλος στον κόσμο.

Εμεινε, καθώς λέει κι ή ίδια, στο έλεος 
του κόσμου.

Πάει γιά ζύλα, γιατί κι αύτό είναι 
δουλειά, όπως η άλλες, δουλειά, που δεν 
είναι εξευτελιστική καί γιά πλουσιώτερες 
άπ αυτήν γρηες, καί τις ήμέρες πού κάνει 
καλωσύνη πάει ταχτικά νά μαζέψη. Πρέ
πει νά γιομίση τό πανεράκι της μέ ξύλα 
άντί νά τό γιομίση μέ ρούχα, τά ξύλα 
όμως τής φαίνουνται πολύ πιο βαρειά άπό

βρεμένα ρούχα. Τό πανιέρι κρέμεται 
στη ράχη της άπό δύο καναβένιες τιράν- 
τες· ή γρηά σκύβει μπροστά, σκύβει ώς τό 
χώμα. Αμα άκουμπήση τό φόρτωμά της, 
μόλις θα μπορέση νάρθή στά ίσια του τό 
κορμί της, γιατί επήρε πιά την τσάκιση. 
Κάποτε κάποτε περπατεί λοξά, γιατί τό 
πανέρι της γέρνει δεξιά κΓ άριστερά, άλ
λοτε πάλι, θέλοντας καί μή, κάθεται άπάνω 
σ ένα σωρό άπό πέτρες στο δρόμο. Τά κα
ταφέρνει όμως πάντα καί τό σηκώνει όπως 
όπως. Θάχη ξύλα γιά τό χειμώνα της !

Δεν της λείπει τιποτ άλλο, παρά τό 
ψωμί Νά τό πούμε ξάστερα, πρέπει νά 
,ητιανεψη. Αυτό είναι τό δυσκολώτεοο άπ’ 
ό’λα. Τί νά γίνη όμως ! "Αμα θε'λη κάνεις 
νά της ρίξη τίποτα στην τσέπη της ποδιάς 
της, οπισθοχωρεί στην αρχή, φωνάζοντας: 
(< Ευχαριστώ, εύχαρ-στώ ...» άνοίγοντας 
μηχανικά την τσέπη της, γιά νά μήν πα- 
ραπέση ή ελεημοσύνη.

II

Συχνά μ’ άφίνει νά της κουβεντιάζω. 
’Αποκρίνεται πάντα ύπομονητικά, δέ ρω- 
τάει ποτέ, καί, μόλις παύσω νά μιλώ, σω
παίνει κι εκείνη. Από τή μιά φράσι ώς 
την άλλη περνάει ολόκληρη ώρα.

Ξεχνάει καμμιά φορά τό φύλον της,

*Αν καί ’μιλεί χωρίς ύπερηφάνεια, κά
ποια ύποψία περνάει άπό τό πνεύμα της 
καί προσθέτει άμέσως :

— Φοβούμαι όμως, μήπως γενώ κακιά 
μέ τά γεράματα.

— Μπά, μή φοβάσαι . . .
— Ναί, ναί, θαρρώ, πώς καμμιά φορά 

τά βάζω μέ τούς μεθυσμένους, μ.ε τούς 
τεμπέληδες, μέ τον πλησίον μου . . .

— 'Α, ι/.έ τον πλησίον σου . . .
— Βέβαια, είναι οί πλησίον μου κι1 αύ- 

τοί, όπως καί σείς καί όμως, άν δεν συγ- 
κρατούσα τον εαυτό μου, θα τους ελεγα 
ανοησίες.

— Μπά δέ βαρυέσαι !...
— Δέν πρέπει κΓ αυτοί να μ.ε πειρά- 

ζουνε. . . .
— Δέν τό πιστεύω. . . .
—’Ίσως, ψιθυρίζει ή Όνορίνα, χαμη

λώνοντας καί πάλι τό κεφάλι...
— Έπέρασες, βλέπω, κάμποσες δυστυ

χίες, Όνορίνα !
—Έ, είχα κΓ εγώ τό μερδικό μου....
— Δέν ύπάρχουνε πιά δουλεύτρες σάν 

κι εσενα.
— Αύτό είναι άληθεια.
— Φοβάσαι το θάνατο ;
— Δε μούρχεται συχνά στο νού.
— Ίσως δέ θά πεθάνης.
Αύτή ή άστειότης φωτίζει άμυδρά τά 

αάτια της τά στεφανωμένα μέ κόκκινο 
κύκλο. Μπορεί νά τού περάση κάνενός ή 
ιδέα, ότι ελπίζει. Γρήγορα όμως παίρνουνε 
τή συνειθισμένη τους όψι.

— Στήν ηλικία σου, Ονορινα, δέν 
εχεις πιά άφορμή νά πεθάνης.

— Έχω τά γεράματα.
— Θά ζήσης εκατό χρόνια.
— Αύτό λέω κΓ εγώ στούς νέους γιά 

νά τούς πειράζω.
— Κατά βάθος όμως έκουράστηκες πιά 

νά ύποφέρης δυστυχίες, και δέ σού περνάει 
ή ιδέα, πιος μπορείς νά ζήσης εκατό 
χρόνια...

— Κάτι πιο λίγο, κάτι πιο πολύ. . . .
Δέν ξέρω τί ακριβώς θελει να πη, αν 

ύπονοή τήν ήλικία της ή τής δυστυχίες 
της. Αδιάκοπα ονειρεύεται καί ή ακανο-

σημάδι κι’ αύτό τών γηρατειών. Δε θυ- 
αάται, πώς είναι γυναίκα καί λέει :

— Νέος, δεν ήμουνα χοντρός, ήμουνα 
μικροκαμωμένος, είχα όμως και δύναμι με
γάλη καί την ύγειά μου, δόξα σοι ό Θεός.

Δεν τολμά κάνεις νά την μαλώση. Εί
ναι αργά πιά γιά νά διορθωθή.

— ΙΙόσων χρονών παντρεύτηκες, Όνο- 
pha ’

— Είκοσιτεσσάρων. Μπορούσα όμως να 
παντρευτώ καί γρηγορώτερα*  δεν ήμουνα 
όμορφη,ούτε όμως καί πολύ άσχημη. Μέ ζη
τήσανε πολλοί, μά εγώ ήθελα να περιμένω.

— Καί γιατί ;
— Νά, έτσι! ιδέα μου.
—’Έκανες άμέσως παιδιά :
— Όχι’ μετά δύο χρόνια. Ξέρεις όμως, 

άμα έκανα το πρώτο μου αγόρι . . .
— Καλά, καλά, ξέρω . . .
Στο σημείο αύτό πρέπει νά τη σταμα- 

τήση κάνεις, γιατί έκανε ενα σωρό παιδιά 
καί, επειδή τής πεθάνανε ολα, τα ανασται- 
νει τό ενα μετά τό άλλο, τα μ,περδευει, τα 
μετράει, τά κλαίει. Ατέλειωτη και όχι 
τόσο εύθυμη ιστορία.

—’Έμεινες πιστή γυναίκα, Ονορινα ;
—’Ώ, βέβαια!
—’Όσον καιρό ήσουν παντρεμένη ή καί 

ύστερα ;
— Καί τότε καί ύστερα.
— Μά όταν χήρεψες, δεν είχες πιά 

καμμιά ύποχρέωσι.
— Ό γάμος βαστάει γιά πάντα, γιά 

όλη τή ζωή, άποκρίνεται ή Ονορινα.
— Αύτό όμως δεν εμποδίζει, Ονορινα, 

νά ύπάρχουν καί στήν έζοχη ακόμη γυ
ναίκες κακές . . .

— Ού, άπ’ αύτές! . . . Αλλο τίποτα.
— Τής περιφρονείς;
— Λίγο μέ μέλλει ! . . .
— Μισείς κάνέναν, Όνο ρίνα :
— Ποιόν νά μισώ, κύριε ;
— Νά, τούς εχθρούς σου, εκείνους, πού 

σούκαυ.αν κακό, που σεβλαψαν.
— Κανένας δέ μούχη κάνη κακό.
— Καί σύ. δεν έκανες κακό σέ κανένα;
— Όχι, δόξα σοι ό Θεός. Αυτό δά 

έλειπε ! . . .
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νιστες κινήσεις των σαγονιών της τήν κά
νουν νά φαίνεται, πώς ξαναμασσάει.

At, Ονορίνα, ξυπνά!.. κοιμήθηκες.
— Τό ίδιο κάνει, λέει, εκείνη. Έζησα 

κι’ εγώ μια φορά κι’ έγέλασα πολύ. . . .
Σύ ; ! Και σε ποιά περίστασι ;

ζ — Νά, στής γιορτές του τόπου, στούς 
γάμους τού χωριού, στο ποτάμι μέ της 
πλύστρες.

— Καί για ποιαν αφορμή, Όνορίνα;
Για όποια κι άν ητανε*  έγελούσα 

γιατί ήμουνα εύχαριστημένη καί μάρεσε 
νά γελώ καί νά χορεύω.

Μπορείς ακόμα νά /θρέψης ;
Αν δεν πέθαινε τό έγγονάκι μου, 

ο Πέτρος, και παντρευότανε αύριο, θά 
χόρευα πρώτη.

, Γούλάχιστον θά ήμπορούσες νά γε- 
λάσης.

— "Αν έπρεπε νά γελάσω, γιατί όχι, 
θά γελούσα μέ όλη μου την καρδιά καί 
θάκανα καί τούς άλλους νά γελάσουν.

— Γιά γέλασε λιγάκι, Όνορίνα.
— Δέν έχω γούστο.
— Δείζε μου μοναχά πώς γελάς.

Ετσι στα καλα καθούμενα δέν είναι 
το ιοιο.

— Θά μ’ εύχαριστήση πολύ.Έλα ! Γέ
λασε, Όνορίνα.

Καλά,λεει,γελάω γιά τό χατήρι σας.
Σηκώνεται, άκουμπάει τό πανεράκι της 

απάνω στην καρέκλα, σηκώνει τό ένα πόδι, 
χτυπά τά χέρια της καί βγάζει μιά φωνή 
τρεις φορές, σάν χλυμίντρισμα άλογου.

Φτάνει, Ονορίνα, φτάνει !
Κάνει έντύπωσι μέ τό μεγάλο μαύρο 

στόμα, στο άνοιγμα τού όποιου φαινότανε 
ένα μόνο μακρουλό δόντι, σάν πέτρα στην 
όχθη σκοτεινής λίμνης. Στά χέρια της 
πετούσανε τά κόκκαλα.

Βλέπετε, είπε, δεν είναι τό ίδιο 
άμα γελάει κανείς επίτηδες. ’Έπρεπε νά 
μ ακούσετε στο γάμο ενός από τούς γυιούς 
μου! Θέ μου, πόσο γέλασα! Ποσο γέλασα!

Τόσο πολύ, Όνορίνα ; Περίεργο 
πράμα !...

t Αλήθεια σάς λέω, ειπ’ εκείνη ξανακα- 
θίζοντας. Κάνεις, θαρρώ, δ'εν έκλαψε πιό

πολύ άπό μένα, μά καί κανείς δέν έγέ— 
λασε περισσότερο άπό μένα στη ζωή του.

Τί λές, είχες τό κουράγιο νά ξαναρ- 
χίσης πάλι άπό τήν άρχή τήν ίδια ζωή ;

— Χαρές καί λύπες μαζύ, μέ τό θέ
λημα τού Θεού, τήν ξανάρχιζα.

— Παρακάλεσέ τον.
— Τόν παρακαλώ τόσο άσχημα ! Τή 

νύχτα, στο κρεββάτι άποκοιμάμαι στά 
μισα τής προσευχής μου . . . τό πρωί βιά
ζομαι νά πάω στη δουλειά καί παρακαλώ 
τό Θεό περπατώντας, άμα όμως άπαν- 
τήσω κάνένα στο δρόμο, πιάνω τήν κου
βέντα και ή προσευχή μου μένει μισοτε
λειωμένη .

Αποκρίσου μου είλικρινά, Όνορίνα : 
πιστεύεις πώς ύπάρχει Θεός ;

Πρέπει, βέβαια, νά ύπάρχη. Καί 
σείς ;

Ω, εγώ δέν ξέρω τίποτα. Πιστεύεις 
στο Θεό, Ονορίνα, όσο κι’ όταν ήσουνα νέα ;

Πιστεύω το ίδιο, μά τόν άγαπώ 
λιγώτερο.

— Μπά ! Καί τί ελάττωμα τού βρί
σκεις ;

Δυο αδικίες, πού δέ μπορώ νά ξη- 
γήσω, τού συχωράω όλα τάλλα, γιατί 
όμως κάνει τής κακοκαιρίες, πού κατα
στρέφουνε τά γεννήματα ; Γιατί τάχα 
εκείνο, πού μάς δίνει τή μιά ήμέρα, μάς 
τό παίρνει τήν άλλη ; Νά, μού χάλασε 
τώρα τά κεράσια τού περιβολιού μου. Μού 
τά τσουρούφλισε μέ τόν ήλιο του. ’Αφού 
είναι ό καλός Θεός, γιατί βρίσκει γούστο 
νά μάς φτειάνη τέτοιες ιστορίες ;

— Ισως δέν ύπάρχει λές ;
Κι αυτό μπορεί να τό ’πή κάνεις, 

μά τήν άλήθεια. . . .
— ’Αμφιβάλλεις, Όνορίνα;
— θχι, λυπούμαι τά κεράσια μου. 

Και γιατί παίρνει τους νέους πριν άπό 
τους γέρους ; Ό Πέτρος, τό τελευταίο 
έγγονάκι μου, πέθανε εφέτος τό χειμώνα 
κι εγώ, τό σαράβαλο, άκόμα βρίσκομαι !

Μην κλαίς, Ονορίνα, θά βρής τόν 
Πέτρο σου στον Παράδεισο.

Κατά τής ήμέρες, λένε*  δέν ξέρω 
πιά. . . .

Τής είπα: « Μήν κλαίς! » Δέν είχε 
όμως δάκρυα, παρά μόνο στή φωνή, της. 
Τά μάτια της είναι στεγνά άπό τήν ήμέρα 
τού θανάτου τού Πέτρου της. Μόνο κραυ
γές θά μπορούσε νά βγάλη. Τί τό όφε
λος! Σωριάζεται στήν καρέκλα της, μα
ζεύει τά κακκαλιάρικα χέρια της και, 
απάνω άπό τό σκυμμένο κεφάλι της 
ώσάν γερμένο κάτω άπό τό ζυγό — βλέπω 
τή ράχη της. Η γρηά Ονορίνα μοιάζει 
σάν πεθαμένη....

III

Στήν άρχή δέν παρατήρησαν τίποτα 
στο μοναχικό σπίτι, καί γιά κάμ.ποσον 
καιρόν εξακολούθησαν νά ζούν, όπως πάντα.

Πρώτος ό άόρατος γρύλλος έσώπασε, 
καθώς εσβυσε τό κούτσουρο τής φωτιάς.

Ύστερότερα ή μόνη κόττα, πού περ
πατούσε στήν αύλη, ανεβηκε στη σκάλα, 
έτσίμπησε μέ τή μύτη της την κλεισμένη 
πόρτα, έτέντωσε τό λαιμό της προς τό 
παράθυρο καί, επειδή ή φλούδες, πού 
είχε συνειθίση κάθε μέρα, δεν έπεφταν, 
έβγήκε εξω.

Ό γάτος έκουράστηκε να κάνη ανώ
φελα καμ.πούρα γιά νά αίσθανθή στο τρι-

(Μεταφραστής, ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΡΒΑΣ) 

Τον θεόν δεν τόν γνωρίζει κάνεις τόσον με τον 
νονν, οντε μεν την καρδίαν, άλλα με το αίσθημα 
τής παντελούς εζαρτήσεως άπ αυτοί), αίσθημα, το 
όποιον αισθάνεται τό βρέφος εις τήν άγκάλην τής 
μητρός τον. Δέν γνωρίζει ποιος το κρατεί, ποιος το 
θερμαίνει καί τό τρέφει’ άλλα γνωρίζει, οτι κάποιος 
^ίνε καί όχι μόνον τούτο, άλλα και τον αγαπα.

(«Πόλεμος καί Ειρήνη»)

Τί δύναται νά εινε άνηθικώτερον απο τήν διδα
σκαλίαν, ότι ό Θεός οργίζεται, ότι τιμωρείς όλους^ 
τους άνθρώπονς διά τήν αμαρτίαν τον Αδαμ και 
πρός άπελενθέρωσίν των εστειλε τόν νιόν τον εις 
την Γήν γνωρίζων, ότι οί άνθρωποι θά τον φονεν- 
σουν καί διά τούτο πρέπει αυτοί να εινε κατηραμε-

χωμά του τό ζερό χέρι, που εγνώριζε τόσο 
καλά. Έμύρισε τό πάτωμα, ένιαούρισε 
άπό θυμό, έκάρφωνε τά νύχια του στής 
καρέκλες κΓ έφυγε άπό τή σοφίτα, χαμέ
νος εδώ, γιά νά βρή άλλού κονάκι. . . .

Μιά νυχτιά, οί ποντικοί έροκάνισαν μ.ε 
τά μ.υτερά τους δόντια καί τό τελευταίο 
ψιχουλάκι τής κασσέλας, εξεσκέπασαν 
τό άδειανό κουτί τής ζάχαρης και δέν ξα- 
ναγύρισαν πιά. Η άράχνες, στριμωγμενες 
στής γωνιές τους, δέν επεριμεναν παρά τη 
σιωπή γιά νά πλέξουν τής κλωστές τους. 
Ένας κανονικός κρότος τής ετάρασσεν 
άκόμα.

’Απότομα ομ.ως τό ρολόι εστάθηκε. Οί 
χτύποι του 8'ευ έλιγόστεψαν λίγο — λίγο 
κα.ι τό τίκ - τάκ του δεν έξασθένισε, ώς 
τό ύστερνό του τίκ τάκ : "Επαυσε νά δου- 
λεύη σάν άνθρωπος, πού τό χτύπημ-α τόν 
βρη’κεν ολόρθο καί τόν έστρωσε χάμω, 
χωρίς νά ύποπτεύεται, πώς είναι άρρωστος.

41 καρδιά τού σπιτιού δέν έπαλλε πιά.
"Ανθρωποι τοϋ χωρίου έσπρωξαν τήν 

πόρτα καί σήκωσαν άπό χ,άμω τή γρηά 
Όνορίνα, πού είχε πέση μπρούμουτα, πε- 
θαμένη ολομόναχη, χωρίς νάτήν προφθάση 
κάνένας . . .

ΙΟΥΛΙΟΣ ΡΕΝΑΡ
(Τής ’Ακαδημίας Γκονγκούρ)

του τολςτοι

νοί’ καί τί άνηθικώτερον άπό τό ότι η απολύτρωσή 
του άνθρωπον σννίσταται εις τό ^βάπτισμα η οτι ο 
νιος τον Θεόν διά τών άνθρώπων έφονενθη χαριν 
τής άπολντρώσεως τών άνθρώπων καί ότι όσοι δεν 
πιστεύουν ταντα θά τιμωρηθούν άπό τόν Θεόν με 
αιώνια βάσανα;

(«Τί είνε θρησκεία ; »)

Τό νά άποδίδωμεν τόν σκοπόν καί τό θέαμα της 
τέχνης εις τήν άπόλανσιν, τήν οποίαν μάς δίδει 
είνε τό αύτό, ώς ν άποδίδωμεν τόν σκοπον τής 
τροφής είς τήν άπόλανσιν ως πράττουν οι άνθρωποι 
τής κατωτάτης βαθμϊδος τής εζελιξεως.

(«Τί είνε τέχνη»)
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΕΝΟΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ έτη συνεπληρώθησαν, 
άφ’ ό'του τό ’Ιταλικόν ’Έθνος δια- 
τελεί ελεύθερον καί ηνωμέναν. ΙΙεν- 
τήκοντα παρήλθον έτη, άφ’ ότου έπραγ- 

ματοποιήθη τό ιδεώδες τών Ιταλών, άφ’ 
ότου έδημιουργήθη ή μεγάλη Ιταλία. ’Επί 
τη πεντηκονταετηρίδι του εύτυχούς αύτου 
γεγονότος δικαίως χαίρει τώρα πάσα ιταλικά 
ψυχή, έκδηλωσις δε της εθνικής ταύτης 
χαράς εινε καί αί μεγαλοπρεπώς τελούμε- 
ναι έν Ίταλίοι έορταί.

Άλλ’ αν η ιταλική ψυχή την στιγμήν 
ταύτην χαίρει καί εύτυχης άναμιμνησκε- 
ται ενδόξων θριάμβων προσατενίζουσα προς 
εύτυχέστερον ετι μέλλον, η ελληνική ψυχή, 
συμπαθής καί αδελφική, συγχαρητήρια 
προς ταύτην στέλλουσα, ενθυμείται τά ’ίδια 
αύτης ιδεώδη καί ζητεί έν τη ιστορία της 
προσφ ιλούς Ίταλίας παραμυθ ίαν καί δ ύν αμιν.

Πράγματι δέ κατά την στιγμήν ταύτην, 
καθ’ ην η ’Ιταλία εορτάζει την έπιτυχίαν 
της έθνικής ένότητος, ύπάρχει έθνος, οπερ 
αγωνίζεται τον αύτόν εύγενή αγώνα, ύπάρ- 
χει έθνος ζητούν, ώς άλλοτε η Ιταλία έλευ- 
θερίαν καί ενότητα, ύπάρχει δέ καί είς τό 
έθνος τούτο μικρόν Πεδεμόντιον !

Κατατετμημένη ητο η Ιταλία είς κράτη 
διάφορα τά μέν έλεύθερα, τά δέ ύπό ςένην 
κυριαρχίαν. Ισπανοί, Γάλλοι, Αύστριακοί 
είχον πατήσει, καί έπάτουν ακόμη την 
’Ιταλικήν γην κατά τον δέκατον έννατον 
αιώνα. Είς τον ιταλικόν όμως λαόν ειχεν 
ώριμάσει η ιδέα της συνενώσεως καί συγ- 
κεντρώσεως τών έθνικών δυνάμεων. ’Απο
φασιστικός καί γενναίος ηρχισεν ό προς 
τούτο αγών τού ιταλικού λαού, δ στις 
είχε την εύτυχίαν νά όδηγηται είς την πά
λην ταύτην ύπό τού βασιλέως της Σαρδη
νίας Βίκτωρος Εμμανουήλ, τού πολιτικού 
Καβούρ καί τού στρατηγού Γαριβάλδη. 
Πολυετής καί αιματηρός ύπηρξεν ό αγών, 
αλλά καρτερικός καί γενναίος έδείχθη καί 

ό Ιταλικός λαός. Ή Αύστρία, ητις άπό 
τού 1815 κατείχε την Λομβαρδίαν καί 
Βενετίαν ητο ισχυρός έχθρός, έν άρχη δέ 
άπετυχον οί Ιταλοί πολεμούντες κατ’ αύ
της, μη άπολέσαντες δ'μως έκ τών πρώ
των άποτυχιών το φρόνημα καί τό θάρρος. 
Ότε τό 1848 έπανεστάτησαν αί ύποτε- 
λείς τη Αύστρία έπαρχίαι, τό δέ ύπερμα- 
χούν της Ιταλικής ιδέας Πεδεμόντιον, 
έ'δραμεν είς βοήθειαν, ηττηθη μέν ύπό της 
Αύστρίας είς την μάχην Νοβάρας, άλλά 
τούς ’Ιταλούς δέν κατέλαβεν άπαισιοδοξία, 
άλλ’ έμειναν πιστοί καί εύέλπιδες είς την 
ίεράν ιδέαν της άπελευθερώσεως καί ένώ- 
σεως. Όντως μετ’ ολίγα έτη διά τών 
ένεργειών τοΰ Βίκτωρος Εμμανουήλ καί τοΰ 
Καβούρ κατωρθώθη η ενωσις τοΰ μεγίστου 
μέρους της ’Ιταλίας μετά την νίκην κατά 
της Αύστρίας έν συμμαχία μετά της Γαλ
λίας τό I 859 ύπό τό σκηπτρον τού βασιλέως 
της Σαρδηνίας Βίκτωρος Εμμανουήλ, τό 
δέ 1861 άνεκηρύχθη ό βασιλεύς ούτος 
ύπό της έν Τουρίνω συνελθούσης πανιτα- 
λικής βουλής βασιλεύς της Ιταλίας. Τό 
1866 έν συμμαχία μετά της Πρωσσίας 
έπολέμησε προς την Αύστρίαν, καίτοι δέ 
ηττηθείσα η Ιταλία, έλαβε την Βενετίαν, 
τό δέ 1870 έπωφεληθείσα τού γαλλογερ- 
μανικού πολέμου προσηρτησε την ’Ρώμην, 
ητις καί έγένετο πρωτεύουσα τού ’Ιταλικού 
κράτους.

Ούτως η ’Ιταλία διά της κοινής ένερ— 
γειας καί της έθελοθυσίας τών τέκνων της 
έπέτυχε την έθνικην της ενότητα, καλώς 
δέ είς κράτος οργανωθείσα βαδίζει άσφα- 
λώς την οδόν τής προόδου.

Είς τάς δύο πόλεις τής ’Ιταλίας, αί 
όποϊαι ηύτύχησαν νά φέρωσι τό όνομα 
«πρωτεύουσα τής ’Ιταλίας», δηλαδή είς τό 
Τουρίνον καί τήν Ρώμην, τελούνται έπ 
εύκαιρία τών εορτών τής πεντηκονταετηρί- 

δος τής Ιταλικής ελευθερίας έκθεσεις. Η 
έκθεσις τής Ρώμης άφορα τήν τέχνην, ή 

τού Τουρίνου τήν βιομηχανίαν.
Ή έν Ρώμη έκθεσις θά περιλάβη οκτώ 

μεγάλα τμήματα ώραίων τεχνών, άρχι- 
τεκτονικής, γλυπτικής καί ζωγραφικής, 
αρχαιολογίας, μουσικής, δράματος, καί 
τών Συνεδρίων. Μέγα ένδιαφέρον θά έχη 
τό τμήμα τής Εθνογραφίας. Όλαι έκεϊ- 
ναι αί ποικίλαι ένδυμασίαι τών κατοίκων 
τής ’Ιταλίας διά μέσου τών αιώνων, τά 
έργαλείά των, τά μουσικά των όργανα — 

θ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΣ

καί όλοι γνωρίζομεν πόσον αγαπούν τήν 
μουσικήν, — τά κοσμήματά των, έν γένει 
δύναταί τις νά εί'πη όλη ή Ιταλική ζωή 
τού παρόντος καί παρελθόντος θά άναπα- 
ρασταθή είς τήν έκθεσιν. Τμήμα έπίσης 
ένδιαφέρον εΐνε καί τό τής διεθνούς καλλι
τεχνικής έκθέσεως. Όλαι σχεδόν αί χώραι 
έχουσι είς τήν έκθεσιν, ίδιον τμήμα προς 
συμμετοχήν ώς καί ή Ελλάς, ή οποία 
άπέστειλε ώς άντιπρόσωπόν της τον κ. Τυ- 
πάλδον Μπασιάν, τον γνωστόν μεταφρα
στήν τών «’Ωδών» τού Καρδούτση.

θ. ΚΡΙΕΖΗΣ
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ΕΡΩΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ
• εκαλνψθη εσχάτως εν Γάλλο} ανέκδοτον μυθιστόρημα του Μπαλζάκ, τό όποιον 
ο μέγαςσυγγραφενς της «Ανθρώπινης κωμωδίας» έγραψε χάριν τής φίλης του δου- 
κισσης δε Δινο εις την οποίαν καί προσέφερεν ώς δώρον τό χειρόγραφον. Ή δού- 
Ζωθ^υεφ -λα6ώζ’ ^OV l0D ^νος^τά βάθη τής
βιβλιοθήκης της Το εργον τιτλοφορείται « Ερως μ'ε προσωπίδα». Δημοσιενομεν κατω- 
Π κεψ^°ν: Σ^νε^ε^ιρετικής δλως αισθηματικής περιπετείας ό Λέων δέ 
■τωο^θ ^λα~°ρ.δΐ~Ρθ^λΐ' δυ° απείρου ευθύτητας και λεπτότητας άπε·.
χωρισθησαν υπο της ζωής. Τραυματισθεις κατά τό 1823 διαρκούσης τής έν ’Ισπανία 
εκστρατείας εις την όποιαν είχε λάβει μέρος ώς αξιωματικός τού ’ιππικόν, ό Λέων 
^τθεεύειξΤλτλόμ^°’ 6-ς αδτ°ϋ Τ°ΰ πύργ°ν’ δπ°ν ™είνη, τήν οποίαν
λ,ατρενει, αλλα την οτιοιαν δεν οφείλει ναναγνωρίση /.

ΑΝ0ΙΓ2Ν τά μάτια του ό Λέων είδε, 
ότι εύρίσκετο τοποθετημένος έπί κλί
νης παρά την οποίαν έ>ας χειρουρ
γός, ό όποιος του είχεν επιδέσει την πλη

γήν του, του παρείχεν ολας τάς αναγκαίας 
περιποιήσεις. Ο ύπηρέτης του, τόν όποιον 
ήρώτησε, ηθέλησε νά του είπή εις όλίγας 
λέξεις ο,τι είχε συμ,βή. Άλλ’ ό χειρουργός 
τόν διέκοψε συνιστών σιωπήν και άνά- 
παυσιν.

Ή Κυρία Έλινόρ δέ Ροζελί, ή όποια 
έπερίμενε άνυπομόνως ειδήσεις περί του 
ασθενούς, ανησύχησε μανθάνουσα, ότι ή 
απώλεια του αίματος τόν ειχεν έξασθενίσει 
εις ακρον και ότι εάν έπήρχετο πυρετός, 
θά ητο φόβος, ότι δεν θά ηδύνατο ν άνθέ— 
ζη. ' Η μεγαλειτέρα ήσυχία έπεβάλλετο 
παρα του ιατρού. Απεφασίσθη αί κυρίαι 
να μήν είσέλθουν εις τόν κοιτώνα και ν’ 
αρκεσθούν μόνον είς τό νά επιβλέπουν νζ 
μη λειψή τίποτε.

Την επαύριον η Ελινόρ είχε ζητήσει 
πληροφορίας προ τής αύγής και κατετρό- 
Ρ'&ζε μανθανουσα, ότι ό πυρετός ειχεν 
αΡΧισει κατα την νύκτα καί ότι εντός ολί
γου μ,άλιστα απέληξεν είς παραλήρημα. 
Τότε δε έκπληκτος η ίδια διά τήν απελπι
σίαν της ήσθάνθη μέχρι ποιου σημείου ό 
Λέων τής ήτο προσφιλής καί έπείσθη, ότι 
χωρίς αύτόν δέν θά ηδύνατο τού λοιπού 
νά είνε εύτυχής. Κάμμία πλέον ύπερηφά- 
νεια, κάμμια ματαία προκατάληψις, μία 

μόνον σκέψις τού κινδύνου είς τόν όποιον 
εκείνος ευρισκετο επληρου την ψυχήν της. 
Η κυρία δε Ζερμανσέ φοβούμενη πάντοτε 

μήπως ή ταραχή της τήν προδώση, έκο- 
πιασε πολύ καθ ό'λην εκείνην τήν ήμέραν 
διά νά τήν έμποδίση άπό τού νά είσέλθη 
εις τόν κοιτώνα τού ασθενούς. Άλλα τήν 
έπομένην νύκτα όταν όλοι άπεσύρθησαν έν 
μέσω τής επιβλητικής εκείνης σιωπής, ή 
οποία καθιστα τήν οδύνην ζωηροτέραν, 
τούς φόβους πλέον άνυποοόρους, ή Έλι- 
νόρ μόνη, άϋπνος καί μή δυναμένη ν ’ άντι- 
στή είς τήν ανησυχίαν της, ήγέρθη, έξήλθε 
είς τόν διάδρομον καί έσταμάτησε προ τής 
θύρας τού κοιτώνος τού Λέοντος διά ν’ 
άχούση τί συνέβαινε. Εκείνος εύρίσκετο 
ακόμη υπο το κράτος τού παραληρήματος 
και οι διακεκομμένοι ήχοι τής ύποκώφου 
φωνής του έφθαναν κατά διαστήματα μ,έ- 
χρις αυτής. Και ωθούμενη άπό την απελ
πισίαν της ηνοιξε ή ρέμα τήν θύραν καί 
είσήλθε...

Η νοσοκόμος είχεν άποκοιμηθή. Είς 
τό ασθενικόν φώς τού λαμπτήρος άνεγνώ- 
ρισε τήν προσφιλή μορφήν τόσον καλά άπο- 
τυπωμένην είς τήν μνήμην της. Αλλά τά 
μάτια εινε ακίνητα καί τό πρόσωπον φλο- 
γισμένον. Η αναπνοή ύπόκωφος, ασθε
νική, υπεγειρει κοπιωδώς τό κλινοσκέπα
σμα, τό όποιον φαίνεται ακόμη πολύ 
βαρύ. H Ελινόρ ρίπτεται είς ένα άνά- 
κλιντρον πλησίον τής θύρας καί σκεπάζει

αέ τά δύο της χέρια τό πρόσωπόν της καί 
τά δάκρυα της. »

Ό ελαφρός θόρυβος, τόν οποίον έπροκά- 
λεσε, αφύπνισε τόν Λέοντα άπό στιγμιαίον 
λήθαργον.

— Εινε εκείνη ; είπε*  θά ελθη άρά γε;.. 
Θ’ άποθάνω... Άχ ! άς τήν έβλεπα έπί 
τέλους! ΙΙέστε της, ότι θ’ άποθάνω. . . . 
’Αλλά πού νά τήν εύρω ;... Τήν έχασα... 
τήν έχασα για πάντα ! . . .

Έσταμάτησε καί μετ’ολίγον έπανέλαβε:
— Ή κόρη μου . . . άς μού τήν φέρουν 

λοιπόν . . . Τήν ώρα πού πεθαίνω μπο
ρούν νά μού άπαγορεύσουν νά ίδώ την 
κόρη μου ; . . . Δυστυχισμένο παιδί! Μή 
ζήτας τον πατέρα σου. Δέν εχεις πιά . . . 
Ούτε νά σού δώση τήν εύχή του μπόρεσε 
κατά τάς τελευταίας του στιγμάς...

Μέ τά λόγια αύτά ή Έλινόρ δέν ήδυ- 
νήθη νά συγκρατήση τούς λυγμούς της.

Ό Λέων άνατρίχιασε καί έστρεψε λίγο 
τό κεφάλι του, άλλά τά μάτια του, ακί
νητα πάντοτε, δέν διεκριναν τίποτε.

— Ποιο είνε αυτό, είπε, τό μυστηριώ
δες καταφύγιον ; Τί βλέπω επάνω σ αυτόν 
τόν καπανέ *, . . . Σύ είσαι συ, πού λα
τρεύω ; . . σύ πού άναζητούσα;... Μπο
ρείς άκόμη νά μέ ύποφέρης ;Μένεις στην 
άγκαλιά μου... ’Αλλά ή μάσκα αυτή! .. 
Βγάλε, βγάλε αύτή τή μάσκα!... ΙΙώς ! 
θέλεις καί πάλιν νά φύγης;... θΖιι °Ζιι 
δέν θά μού φύγης πλέον...

Συγχρόνως έσηκώνετο έπάνω με αγω
νίαν. J

— Λέων, άνέκραξε ή Έλινόρ, τρέχουσα 
όρμητικώς πρός τό κρεββάτι, Λέων,σωπα...

Τήν έκύτταξε μέ έκπληκτον βλέμμα, 
άβέβαιον. ^Υστερα μετά στιγμήν σιγής :

— IIόσον είμαι καταβεβλημένος ! έπα
νέλαβε είς ήρεμώτερον τόνον. Σηκώσατε 
μου τό κεφάλι μου. Άχ! άς ήμ.πορούσα 
νά κοιμηθώ !

Τότε ή νοσοκόμος, τήν όποιαν ή κραυ
γή τής Κας δέ Ροζελί ειχεν αφυπνίσει, 
επλησίασε διά νά τόν ύποβαστάση. Αλλ 
εκείνος έστράφη καί άφίνων τό κεφάλι του 
νά πέση έπάνω είς τό στήθος τής Ελινόρ, 
έβυθίσθη είς ήσυχώτερον ύπνον.

Μίαν στιγμήν κατόπιν ή Κα δε Ζερ
μανσέ είσήλθε άνησυχούσα περί τής φίλης 
της. Είχε ξυπνήσει προτού ξημερωση. 
Έκπληκτος διότι δέν τήν εύρήκε είς τό 
δωμάτιόν της έτρεξε είς τόν κοιτώνα τού 
άσθενούς καί έσταμάτησε πλησίον τής θύ
ρας, ταραγμένη άπό τό θέαμα, τό όποιον 
είχε προ αυτής. Ο Λέων εκοιμ.άτο άκουμ.- 
βησμένος έπί τού ώμ.ου της Ελινόρ, η 
όποια καθημένη έπί τού άκρου τού κρεύβα- 
τιού, άκίνητος, μ-ε τό κεφάλι πεσμένο 
έπάνω στο κεφάλι τού φίλου της, επρο- 
σπαθούσε ματαίως νά συγκρατή τά δά
κρυά της πού έξέφευγαν άπό τά βλέ
φαρά της.

Έ Κα δέ Ζερμανσέ έπλησίασε πρός %ό 
κρεββάτι άμέσως.

— Τί κάμνεις έδώ, Έλινόρ ; είπε μέ χα- 
μ.ηλήν φωνήν. Τί άφροσύνη !

— Άφησέ με, άπεκρίθη ή Έλινόρ. 
Κάνεις δέν θά μπορέσγ, νά μέ άποσπάση 
άπό αύτό τό κρεββάτι έως ότου ό δυστυ
χισμένος αυτός ή άποθάνη ή σωθή ... Ας 
τό μ,άθουν όλοι, ότι τον αγαπώ, οτι είμαι 
δική του. Αύτή είναι ή δικαία τιμωρία 
μου . . . *Α  ! φθάνει νά ζήση ! Τί σημαί
νουν όλα τά άλλα ; . . .

Ό φόβος νά μή έζυπνήσουν τόν άσθενή 
έπέβαλε σιγήν καί είς τούς δύο καί ό 
ύπνος τού Λέοντος έξηκολούθησε τόσον 
ήοευ.ος οσω καί βαθύς.

Εκοιμήθη άρκετές ώρες 0τε ένώ ήμιά- 
νοιξε τά βλέφαρά του καί τά άνεσήκωσε 
μέ κόπον, τό πρώτον του βλέμμα συνήν- 
τησε τήν βαθειά συγκεκινημένην Έλινόρ. 
ή οποία έπροσπαθούσε ήσυχα νά τού ενα- 
ποθέση τό κεφάλι έπάνω είς τό προσκεφά- 
λαιον. ’Έκλεισε τά μάτια του καί τά 
ήνοιξε πάλιν μετ’ ολίγον.

— 11 ού εύρίσκομαι *, είπε με ασθενή 
φωνήν.

Καί εύρισκόμενος σχεδόν μέσα εις την 
άγκαλιά γυναικός, τής όποιας τό έξωτερι- 
κον δέν ένέφαινε ούτε απλήν νοσοκομ,ον, 
εκαμε κίνημ.α διά νά την βοηθήση ν άπαλ- 
λαγη αύτού. Τά βλέμματά του είς τά 
όποια δέν έζωγραφιζετο πλέον ή άνοια, 
άηά τά όποια εξέφραζαν ττ,ν έκπληξιν
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καί την ά’μφιβολίαν παρακολούθησαν την 
Ελινόρ έως όπισθεν του παραπετάσματος 

οπού προσεπάθησε νά κρυοθη.
— Μήπως όνειρεύωμαι ; έπανε'λαβε αέ 

κόπον^. . . Τά χαρακτηριστικά αύτά . . . 
Τά είδα κάποτε. Ά ! κυρία νά τό πι
στέ ύσω ; . . .
" —Mi αναγνωρίζει! άνε'κραξεν εκείνη 
μέ.τρόμον και καταπόρφυρος.

— Μιά φορά νομίζω σάς είδα είς της 
Κ 5 δε Β. . . άλλα μιά φορά αρκεί γιά νά 
τό θυμάται κάνεις γιά πάντα.

Και τα μεγάλα του αναλυωμ,ένα μάτια 
ησαν καρφωμένα ακόμη επάνω της.

— Ησυχία ! ησυχία ! Μη ομιλήσετε 
πλέον ! Ή αύστηροτέρα σιωπή σάς επι
βάλλεται. Σιωπήσατε, μή σκέπτεσθε πλέον, 
ελπίζετε καί κοιμηθήτε.

Μετ ολίγον ό ιατρός έφθασε, Είπε, οτι 
ο μακρυνός εκείνος ύπνος είχε φέρει τά 
πλέον εύχάριστα άποτελέσματα, ότι ό πυ
ρετός είχε καταπέσει καί ότι εάν δέν πα- 
ρετηρείτο υποτροπή, κατά τήν έπομένην 
νύκτα, ημπορουσαν νά θεωρούν τόν ασθενή 
ώς σωθέντα.

ΕΛΕΓΕΙΑ

ΠΟΘΟΣ

Ω συ μεσ3 στών καιρών την τρικυμία 
Καρδια φτωχή, καρδιά λησμονημένη, 
Μια εικόνα κρύβεις άπειρη γλυκεία 
Μεσ στης σκιές τού Πόθου χαραγμένη.

Και το σπιτάκι βλέπω έκεϊ σιμά 
Σε κάποιο μονοπάτι νά προβαίνη 
Πού οι λόφοι γύρω, οί κάμποι, ή ρεματιά 
Εινε πλούσια την άνοιζι ανθισμένοι.

Πόσες φορές καρδιά μου αναζητείς 
Τά ολόχαρα ρυάκια πού τη θλίφι 
Εδιωχναν μεσ3 στης ώρες τής αυγής.

Και μοναχα την ώρα τής σιωπής, 
Εγερνε το κεφάλι γιά νά κρύφη 
Το δάκρυ εκέϊ στα βάθη τής πηγής.

Ενώ ό ιατρός ώμιλουσε, ή Έλινόρ 
μόλις αναπνέουσα εδέχετο βαθειά είς τήν 
καρδιά της τά παρηγορητικά αύτά λόγια. 

U ΖαΡ*  όποιαν δέν ήμπορουσε
να συγκράτηση, εφερνε είς τάς ύγράς καί 
ωχράς παρειάς της ώραία χρώματα.

Οταν ήλθε ή εσπέρα, τίποτε δέν ί'σχυσε 
νά τήν έμποδίση άπο του νά έπανέλθη είς 
τον κοιτώνα τού Δέοντος διά νά περιμένη 
μή τυχόν έκδηλωθή ή ύποτροπή, τήν 
όποιαν τόσον έφοβούντο. Άλλ’ εύτυχώς 
δέν εζεδηλώθη. Τήν νύκτα ό άσθενής έπέ- 
ρασε ήσυχος καί τήν έπομένην ό ιατρός 
έβεβαίωσε, ότι πάς κίνδυνος έξέλιπε. Άλλ’ 
εθεώρησε άπαραίτητον νά είδοποιήση τήν 
Καν δε Ροζελί, ότι ή άνάρρωσις θά ήτο 
μακρά καί ότι ύπήρχε πάντοτε κίνδυνος 
να μεταφέρουν τόν τραυματίαν πριν ή η 
πληγή κλείση εντελώς.

Η Έλινόρ προσπαθούσα νά ύποκρίνε- 
ναι ψυχράν συμπάθειαν, έπαλλε άπο χαράν 
σκεπτομένη ό'λον τόν καιρόν κατά τόν 
όποιον εις μίαν γλυκειά οικειότητα θά έπε- 
ριποιείτο τον Δέοντα καί θά τού άπέδιδε 
τήν εύτυχίαν άφού τού άπέδωκε τήν ζωήν.

ΕΛΕΝΗ Σ. ΛΑΙΥΙΑΡΗ

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΊΈΧΝΑΙ

ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

τικής εκείνης συνεδριασεως 
κατηγορήθη, οτι δέν όμιλεί;
γνωρ'ζωμεν αύτό, διότι t 
φροντίζωμεν διά τήν ιστορίαν

‘II μεγάλη, ή ιστορική σιωπής διά τής 
όποιας ό Υπουργός τής Γεωργίας διεκήρυξε 
δυνατότερα από τυρηνικήν τρομπέτταν, ότι ο 
προορισμός τού πληρεξουσίου τού λαού είναι νά 
εργάζεται καί όχι νά αγορεύη, εσημειωθη ^κα- 
θαοά ; διετυπώθη σαφώς; άπεκρυσταλλώθ η έτσι 
όπως συνέβη, μέσα είς τά πρακτικά τής σημαν- 

;, κατά τήν οποίαν
; II ρέπει νά τό 

έχομεν καθήκον νά 
..... , , '· Καί ή ιστορία 

τών ημερών μας πολύ θά ουσκολευθη νά εύρη 
στοιχεία τόσον τιμητικά οι ημάς, τόσον χρή
σιμα διά τόν εύφημον χαρακτηρισμόν μας, 
όσον αύτό τό επίσημον, τό αυστηρόν, το βρον
τώδες σιωπηλόν κήρυγμα πρός τήν εργασίαν, 
τό όποιον άπηυθύνθη πρός τήν άδιορθωτον ελ
ληνικήν λογοκοπίαν από τό κλε σμένον στόμα 
τού ‘Έλληνος ‘Υπουργού.

‘Ο άνθρωπος κατά τού οποίου άπηυθύνθη η 
τιμητικωτέρα τών κατηγοριών διά ένα βουλευ
τήν καί κυβερνήτην, ή κατηγορία οτι ρέν εχει 
τήν ικανότητα νά αγορεύη, έσωσε με τήν σιω
πήν του σάν κάποιο εθνικόν γοητρον άποόειξας, 
ότι μέσα στην Ίβλληνικήν Βουλήν, είς την 
όποιαν ή λογοκοπία έχει καθιερωθή ωζ κατα
στατικός νόμος, ύπάρχει καί ένας τουλάχιστον 
αντιπρόσωπος ανίκανος νά φλύαρη, νά κωλυ- 
σιεργή καί νά άεροκοπανίζη, ικανός δε μονον 
νά έργάζεται.

'Εχομεν, ημείς οί μακάριοι σύγχρονοι, τόσας 
κωμικολυπηράς άφορμάς νά διασκεδάσωμεν και 
νά αναστενάξωμεν κατόπιν από τάς πραςεις μας 
τάς έθνικάς, τάς πολιτικάς, ή τάς κοινωνικά;, 
ώστε έπρεπε νά περιμένωμεν και τό ακρον 
άωτον αύτό τής . . ας τήν είπώ μόνον τόλμης, 
τού νά ζητήται νά καθιερωθή καί η λογοκο- 
στία ώς προσόν τόσον άπαραίτητον διά την κοι
νοβουλευτικήν δράσιν, όσον ή τιμιότης, η 

σύνεσις, ό πατριωτισμός καί τά λοιπά εφόδια 
ενός άνδρός εισερχόμενου είς τήν Βουλήν.

’Άμ τί άλλο, ώ τέλειοι ρωμηοι, ύπήρςεν η 
πολιτική ζωή μας έναν αιώνα τώρα παρά λογο
κοπία; τί άλλο, ω αυθεντικώτατα τέκνα της 
Ελλάδος, ήτον ή αιτία όλων τών ατυχιών, 
τών συμφορών, τών ολισθημάτων, τής γενικής 
κακομοιριά; μα;, παρα αύτό τό θανάσιμον κρίμα 
μα; νά ήμεθα έξοχοι ρήτορε; καί αμίμητοι 
συζητηταί;

Άν έχωμεν τό δικαίωμα νά παραπονούμεθα 
κατά τής φύσεως διά μίαν ελαττωματικήν 
ιδιότητα πού μάς έδωκεν, είναι διότι μάς έπροι- 
κισε μέ εύγλωττίαν εινε διότι εδωκεν εις την 
άναθεματισμένην γλώσσαν μας τήν ικανότητα 
πού έπρεπε νά δώση είς τά χέρα μας, εις τά 
πόδια μας, είς το μυαλό μας·

Θά ήμεθα ή εύτυχεστέρα φυλή τής ύφηλιου 
εάν ήμεθα άλαλοι, έάν τήν ένεργητικότητα τής 
γλώσσης είχαμεν είς τούς βραχίονα; καί εις 
τας κνήμας/καί αντί νά άγορεύωμεν εξαπλω
μένοι είς τόν καφενέν έκάμναμεν τό εναντίον : 
έΛινούμεθα σιωπώντες, είργαζομεθα βουβοί.

Υπάρχει μία παλαιά παράδοσ·ς. χρονολο- 
γουμένη αφ ’ οτου παρήχθησαν οι Ελληνες και 
κατά τήν όποιαν είμεθα ό ευφυέστερος λαός 
τής οικουμένης. Αλλ έάν ή παραδοσις αυτή 
συνεφωνει μέ τήν αλήθειαν, τότε προ πολλών 
αιώνων θα είχαμεν άντιληφθή, οτι κανείς άλλος 
λαός δέν έχει το ωραίον αυτό ελάττωμα ^της 
εύγλωττία; είς τέτοιον ολεθριον βαθμόν ανε- 
πτυγμένον όπως έμείς άλλ’ ότι ισα-ισα διά 
τούτ·. καί κανείς άλλος δέν είναι τόσον^ δυστυ
χής όπως ό ίδικό; μας, πού τό έχει. Λυτό λοι
πόν έπρεπε νά μάς κάμνη νά σκεπτώμεθα, νά 
μιμούμεθα καί νά διορθονώμεθα. Καί όμως 
συμβαίνει τό αντίθετον : όσον πηγαίνουμε κα- 
ταντούμεν καί τελειότεροι ρήτορες και περιφη
μότεροι λογοκόποι. Καί ίδου οτι έφθάσαμεν να 
διακηρύττωμεν άπο το έπισημότερον βήμα, ότι 
πάς μή ρήτωρ βάρβαρος.
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Ναί άλλα έμεϊς θά παρέλθωμεν, ενώ ή 'Ιστο
ρία θά μείνη. Καί όταν θά φθάση στάς ημέρας 
μας, καί, θέλουσα νά διασκέδαση από την σο- 
βαράν διανοητικήν εργασίαν πού θά τής ε/ουν 
δώσει τά άλλα έθνη, πιάση καί φυλλομετρήση 
τά πρακτικά τής ’Εθνοσυνελεύσεις, θά δια- 
κόψη μίαν στιγμήν τά γέλια της προ τής σιω
πηλής έκπλήξεως τού 'Υπουργού τής Γεωργίας 
— τού ‘Υπουργού τής ’Εργασίας — θά πάρη τδ 
πτερό που θ' αναπαύεται στο πλάι της, θά τδ 
βουτήση στή μελάνην καί θά πή μέ σοβαρότητα:

— *Α  ! ένας "Ελλην αντιπρόσωπος έχει τήν 
αρετήν νά μή γνωρίζη ν’ αγορεύη. *Ας  τδ ση
μειώσω αύτό- γιά τήν πατρίδα τών λογοκόπων 
αύτδ είναι πολύ σημαντικόν.

*

'Η γλώσσα, ή οποία κατά τήν αφελή φρά— 
σιν τού λαού, δέν έχει κόκκαλα, ολίγον έλειψε 
νά τσάκιση τά κόκκαλα πολλών ελληνικοίν 
πλέυρών κατά τάς ταραχώδεις καί αποφράδας 
ημέρας, τάς όποιας απησχόλησε, διά νά κατά
ληξη είς μίαν ακόμη γελωτοποίησιν τού ελλη
νικού συζητισμού.

’Εάν κανείς γελοιογράφος (ονειροπολεί ύστε- 
ροφημίαν καί έφιλοδόξει νά δοξάση τήν σύγ
χρονον γελοιογραφικήν τέχνην τής 'Ελλάδος 
δέν θά εΐχε παρά νά έκτελέση τήν εξής καρι
κατούραν, άναφερομένην είς τδν τελευταϊον 
γλωσσολογικόν μας εξωφρενισμόν : δύο γυναί
κες, ή μία γρηά καί ή άλλη νέα—ή καθα
ρεύουσα καί ή όμιλουμένη—θά ήσαν αγκαλια
σμένα! μέ στοργήν μητέρας καί κόρης καί κάθε 
μία θά έβγαζε κοροϊδευτικά τήν γλώσσαν της 
άπευθυνομένη ή μέν γρηά προς τδν κ. Ψυχάρην 
μέ τούς οπαδούς του, ή δέ νέα προς τδν κ. 
Μιστριώτην καί λοιπούς δμόφρονάς του.

'Η γελοιογραφία αύτή θά είχε, στοιχημα
τίζω, τήν μεγάλην καί τήν ζηλευτήν αξίαν, 
οτι θά εξέφραζε μίαν προφητικήν αλήθειαν 
πρώτης τάξεως, μέ τήν οποίαν δέν θά είχε σύγ- 
κρισιν καμμία απδ τάς προρρήσεις τών ΙΙρο- 
φητών τής Παλαιάς Διαθήκης. Τόσον βεβαία 
καί αλάθητος θά ήτο ή μελλοντική της δύναμις.

Καί ό έωρακώς, μετά μισόν ή μετά έναν 
αιώνα, μεμαρτύρηκε περί τής γελοιογραφικής 
αύτής επιτυχίας. Διότι κατά τήν εποχήν έκεί- 
νην ή σημερινή καρικατούρα θά έχη γείνει 
ασφαλώς πραγματικότης καί, είς τδ πείσμα άμ- 
φοτέρων τών αντιμαχομένων, αί δύο γλώσσαι 
μας τάς οποίας κανείς δέν θά έχη κατορθώσει 
έως τότε νά χωρίση, θά έχουν γείνει ο,τι πρέ
πει έκ φύσεως νά γείνουν: μία καί ή αύτή.

Ούτε ’Εθνοσυνελεύσεις, ούτε νόμοι, ούτε ιε
ροί πόθοι, ούτε παρακρούσεις, ούτε τίποτε θά 
ημπορέση νά διασπάση τδν δεσμόν, τδν φυσι
κόν πού συνδέει τάς δύο γλώσσας μας. Είναι 
ή μητέρα καί ή κόρη. 'Όσον είναι δυνατόν νά

χωρίση άνθρωπος αύτά τά δύο όντα καί νά τούς 
έπιβάλη νά μήν αλληλοαγαπώνται, νά μήν 
αλληλοβοηθούνται*  όσον είναι φυσικόν νά απα- 
γορεύση κανείς είς τήν μητέρα νά θρέψη τδ 
παιδί της όταν πείνα, ή νά έμποδίση τδ μωρό 
παιδί νά πάη στήν μητέρα του όταν τήν δή 
απδ μακρυά καί δέν τήν άφήσουν νά τδ πλη- 
σιάση, άλλο τόσον θά γείνη δυνατόν νά άποχω- 
ρισθούν ποτέ αί δύο γλώσσαι.

*Η γρηά έκαμε τήν νέαν καί ή νέα δέν ήλ- 
θεν ακόμη είς ηλικίαν νά ζήση μόνη της χωρίς 
νά έχη ανάγκην τής μητέρας. Τά εφόδιά της 
γιά τήν ζωήν είναι ακόμη ανεπαρκή*  δέν έχει 
ούτε πηγμένο μυαλό, ούτε ολα της τά δόντια, 
μ’ όλους τούς πεισματικούς ισχυρισμούς τών 
οπαδών της, είναι πτωχή ακόμη πότε νά προ- 
φθάση κιόλας νά πλουτίση: Αί γλώσσαι τελειο
ποιούνται μετά αιώνας καί ή νέα γλώσσα μας 
δέν έχει ακόμη ούτε ένδς αίώνος έλευθέραν 
ζωήν γιά νά γείνη αύτάρκης καί χειράφετος.

Είναι όμως καλό κορίτσι, φρόνιμον καί ερ
γατικό, καί όλο μαθαίνει. Η δέ μητέρα του 
δέν είναι ακόμη τόσο πολύ γρηά ώστε νά μήν 
είναι πλέον ικανή νά τδ βοηθήση. Συμβαίνει 
έπάνω-κάτω κάθε μέρα μεταξύ τών δύο γλιοσ- 
σών τδ εξής περιστατικόν.

Π νέα θέλει νά έκφράση κάτι, αλλά δέν ή μ
πορεί. Ψάχνει στον λαόν, αλλά τά νοήματά 
του εΐναι περιωρισμένα*  αύτή θέλει μίαν λέξιν 
επιστημονικήν, φιλοσοφικήν, κάπως ύψηλήν 
καί συγχρόνως ελληνικήν, οχι τούρκικην, οχι 
βλάχικην, οχι ένετικήν. Καί δέν τήν βρίσκει. 
Τρέχει στήν γρηάν :

— Μητέρα, έχεις νά μού δανείσης μιά λέξι;
— 'Οποίαν τινα λέξιν ; έρωτα εκείνη μέ ύφος 

Μιστριώτη.
— Νά, μιά λέξι πού νά σημαίνει τδ... δείνα 

πράγμα. ζ.
Καί ή στοργική γρηά ανοίγει τδ θησαυροφυ- 

λάκιον τών λέζεών της καί ή κόρη διαλέγει 
τήν λέξιν πού ζητεί*  τής κόβει μίαν ούρίτσαν 
παλαιικήν, τής βάζει ένα καπελλάκι νουβωτέ 
καί τήν παρουσιάζει.

Είναι ή λέξις πού προήλθεν απδ τήν συνερ
γασίαν τής μητέρας καί τής κόρης.

‘Η γρηά θά πεθάνη βέβαια μίαν ημέραν, 
αλλ’ απδ φυσικόν θάνατον, όταν θά γείνη ύπέρ- 
γηρως καί ή κόρη της θά έχη πλέον ολόκλη
ρον τήν ανεξαρτησίαν της. Δέν θά τήν στραγ- 
γαλίση δ κύριος Ψυχάρης. Πώς ή μπορεί κανείς 
νά πνίξη μέ τά χέρια του ένα άγαλμα μαρμά- 
ρινον; Τά αγάλματα δέν δολοφονούνται, θά
πτονται, χάνονται ολίγον κατ’ ολίγον μέσα είς 
τδ χώμα.

Άλλ’ άν δέν είναι δυνατόν νά έξαφανισθή 
διά τής βίας ή γρηά—τδ άγαλμα—είναι δέκα 
φορές αδύνατον νά πνίξης. κύριε Μιστριώτη, 
μίαν κοπέλλαν, άπάνου στή άνάπτυξιν της,
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μίαν άνάπτυξιν γεμάτην ύγείαν καί ευρωστίαν. 
Είναι άνδροκόριτσο, μέ μπράτσα καί μέ γρόν— 
θους καί οσο τήν πειράζουν τόσο αυτή τιμωρεί 
μέ μπάτσους καί χαστούκια.

Λοιπόν τδ συμπέρασμα * ας ή Φύσις συνε- 
δεσεν, άνθρωπος μή χωριζέτω. Κάμνω, βλέ
πετε, καί εγώ, ο,τι κάμνει ή νέα γλώσσα μας: 
δανείζομαι απδ τήν γρηάν ένα σοφόν από
φθεγμα διαμορφωμένον σύμφωνα μέ τήν ιδέαν 
πού θέλω νά έκφοάσω.

Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

Μία διασκευή καί σταράστασις τού «.Οίδίπο
δος Τυράννου» είς τό Βερολΐνον. Είς τήν προ
σπάθειαν πρδς διασκευήν καί παράστασιν τής 
αρχαίας τραγωδίας προηγήθησαν πολλοί τού 
Μάς Ράϊνχαρδ. Φιλολογικοί σύλλογοι σπουδα
στών καί καθηγητών, νεορωμαντικοί καί μου
σικοί ώς ό Ριχάρδος Στράους ήσχολήθησαν είς 
τούτο ποικιλοτρόπως. Τδ ζήτημα είς τήν ανα- 
παράστασιν τών αρχαίων δραμάτων είνε, πώς 
θά γίνη δ συνδυασμός μεταξύ αρχαίου καί νέου 
θέατρου, τί πρέπει νά παραμείνη έκ τού αρχαίου 
καί ποίαι αί σχέσεις τής άναμίξεως αύτών.

Ευρόν τινες είς τήν φειδώ τών μέσων τδ 
ουσιώδες τής αρχαίας τραγωδίας*  δ Ράϊνχαρδ 
εύρίσκει τούτο είς τδν χώρον καί τού θεάτρου 
καί τού ακροατηρίου, πρδς τούτο δέ παρέστησε 
είς τδ ίπποδρόμιον Σούμαν, όπου είχε καί τδ 
αμφιθέατρον διά τήν άντήχησιν καί τήν ορχή
στραν είς τδν στίβον καί έν γένει τά μέσα ϊνα 
διασκευάση τήν σκηνήν έπί τδ άρχαϊκώτερον.

'Υπήρχε τόπος δΓ έξ χιλιάδας περίπου θεατών. 
ΤΙ σκέψις τού νά δμιλήση μέ τούς ισχυρούς τό
νους τού αρχαίου τραγικού πάθους πρδς μέγα 
πλήθος θά είχε διά τδν Ράϊνχαρδ τι τδ μεθυστι
κόν.’Εάν απητείτο έπιβεβαίωσις τούτου,ή έπι- 
χείρησις τήν παρέσχε.

'Η μεγάλη έπιτυχία τής άναπαραστάσεως 
αρχαίας τραγωδίας ύπήρξε ή τού «Οίδίποδος 
Τυράννου». Πού είδύμεν έπί τού σημερινού 
θεάτρου σκηνήν, ώς έκείνην, όπου δ θηβαϊκδς 
λαός έξωργισμένος έκ τού λοιμού συναθροίζεται 
πρδ τών ανακτόρων τού βασιλέως ώς μαινόμε- 
νον κύμα ; Τοιαύται ίσχυραί στιγμαί, πρδ τών 
δποίων σιωπώσιν όλα τά τού νεωτέρου θεάτρου 
συμβεβηκότα, έπαναλαμβάνονται, όταν έρχεται 
δ Κρέων καί ανοίγει δρόμον διά τού πλήθους*  
δ Τειρεσίας δ τυφλός μάντις οδηγούμενος άπό 
ένα παίδα, πλησιάζει διστάζων, προβλέπων 
απαίσια, διά τής στοάς τών κιόνων πρδς τδν 
έτι έπί τού θρόνου ίστάμενον Οίδίποδα*  δ γέρων 
βοσκός, όστις τδν Οίδίποδα βρέφος είχε κρεμά
σει είς τδ δένδρον φέρεται απδ τούς αγρούς*  ή 
Ίοκάστη έπέρχεται άκολουθουμένη απδ τάς 
θαλαμηπόλους.

"Ερχονται κατόπιν αί τελευλαϊαι φοβεραί 
σκηναί, ή τύφλωσις τού Οίδίποδος, ή αυτοκτο
νία τής Τοκάστης, άτινα κρύπτονται είς τά 
ένδον τών ανακτόρων, καί δέν προσβάλλουν 
τούς δφθαλμούς μας. Αύτά πρέπει νά τά ίδω
μεν, λέγει ή φωνή τού νατουραλισμού. Ούτω 
Φρονούν δ Χόφμαν καί δ Στράους, μέ τήν 
«Ήλέκτραν» των ούτω δ Σμίτμπον μέ τδν 
«Άχιλλέα» του. Είς τάς τελευταίας ταύτας 
σκηνάς αποκαλύπτεται κατά τήν αρχήν τής
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ιρυσικότητο; ό πόνος και ή άθλιότης. ’Εδώ 
αφαιρεί δ Ράΐνχαρδ τδ χώρισμα το μεταξύ τών 
θεατών και τής αθλιότητάς και δίδει είς τούς 
θεατά; τον κόπον νά ιδουν τάς φρικαλεότητας 
ταύτας μέχρι τών φοβερωτέρων λεπτομερειών. 
Άλλά διατί τούτο; Ή διήγησις τού ποιητού περί 
τών συμβάντων έντδς συγκινεί επίσης κατά τδ 
αύτό Ή ύπεοβολή είνε κακόν είς τήν τέχνην.

Μία παράστασις τής «'Εκάβης» είς τό Πα
ρίσι. *0  γνωστότατος καί είς τούς Αθηναίους 
έκ τή; παραστάσεως είς τδ Στάδιον τής «’Ιφι
γένεια;» τού Ζάν Μωρεάς Γάλλος ηθοποιός καί 
εταίρο; τή; «Γαλλικής Κωμωδίας» κ.Σιλβαίν, 
έν συνεργασία μετά τού κ. Ζεμπέρ, μετέφρασε 
κατά γράμμα είς στίχους τήν « Έκάβην» τού 
Εύριπίοου, καί παρέστησε ταύτην μετά τού 
θιάσου του, ύποδυθείς τδ πρόσωπον τού Πολυ- 
μήστορο;, είς τδ θέατοον Πδρ-Σαίν-Μαρτέν 
Τδ κοινδν συνεκινήθη βαθέως έκ τή; καλλι
τεχνική; αποδόσεως τού θαυμάσιου έργου 
Ίΐ Κυρία Σιλβαίν ύπεκρίθη τήν Έκάβην Τήν 
μουσικήν τών χορικών συνέθεσεν δ κ Λάϊτνερ.

— *0  θ'ασος Έδμόνδου Φύρστ καί Ροζαλίας 
Νίκα δίδει παραστάσεις έν Σμύρνη· τδ καλο

καίρι θά παίξη έν Άθήναις είς τδ έπί τής δδού 
Σταδίου άνακαινιζόμενον θέατρον Τσόχα.

— Ό θίασο; τή; Κυρίας Κυβέλης Θεοδωρί- 
δου έπα ξε τον παρελθόντα μήνα είς τον Βό
λον καί τώρα παίζει είς τήν Σύρον. Τδ καλο
καίρι θά παραστήση είς τδ γνωστόν της 
ενταύθα θέατρον.

— *Η  δεσποινίς Μαρίκα Κοτοπούλη παίζει 
τούρα είς τήν Αίγυπτον. Κατά τήν θερινήν 
περίοδον θά διοση παραστάσεις είς τήν «Νέαν 
Σκηνήν» όπου θά παιχθούν καί πάλιν τά «Πα- 
ναθήναια» τών κ. κ. X. Άννίνου καί Γ. Τσο- 
κοπΟυ/ ου.

— Τον παρελθόντα μήνα ήλθε εις τάς Αθή
νας δ Γάλλος ήθοποιδς κ. Φερωδύ, καί έν 
μέσω μεγάλης συρροής ακροατών έδωκε τρεις 
παραστάσεις τδ «ΙΙαγόνι», τά « Νευρόσπαστα» 
τού Βόλφ καί τδν «Μπρυσσαντώ»

— 'Υπάρχει έν Άθήναις σύλλογος «Ερα
σιτεχνών», ύπδ τήν προεδρείαν τού πρίγκηπος 
Χριστόφορου Τά μέλη του απαγγέλλουν καί 
παίζουν μικρά θεατρικά έργα.

— Διά τήν έφετεινήν θερινήν θεατρικήν 
περίοδον δ κ. Γρ. Ξενόπου/ος θά διοση τδ 
«Ψυχοσάββατο», σύγχρονον τραγωδίαν.

— Ό κ. Γερ. Βώκος ετοιμάζει νέον εργον 
ύπδ τδν τίτλον τδ « Δυστυχισμένο παιδί ».

—·Ό δραματικός συγγραφεύς κ. Ν, Λάσκα- 
οης προετοιμάζων ήδη διά τήν γαλλικήν έκδο- 
σιν τδ μεγάλο του εργον ή « 'Ιστορία τού Ελ
ληνικού Θεάτρου». απηύθυνε πρδς τούς δραμα
τικούς συγγραφείς τά εξής ερωτήματα : «Πότε 
έγράψετε τδ πρώτον διά τδ θέατρον καί ύπδ 
ποιας περιστάσεις ; »

— «Ποιον ήτο τδ πρώτον εργον σας, τί 
είπε περί αύτού ή κριτική, τις ή ύπόθεσίς του, 
πότε έπαίχθη, πού καί παρά τίνος θιάσου ; ».

— « Ποια τά κατόπιν έργα σας, πότε έπαί- 
χθησαν καί τις ή ύπόθεσίς αύτών ; Τίνες οί 
πρωταγωνισταί (ήθοποιοί) αυτών ; »

—« Ποίον τών έργων σας προτιμάτε καί 
διατί; Ποίον εΐχε τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν; »

— ‘Ο Σύνδεσμος τών Δραματικών Συγγρα
φέων, πρόκειται νά κανονίση κατ’ αύτάς τήν 
δράσίν του έπί άλλων βάσεων ίδια δσον αφόρα 
τήν περιφρούρησιν τής πνευματικής ιδιοκτη
σίας είς τό θέατρον.

— Προέβη ήδη καί είς τάς νέας αρχαιρεσίας 
του. Πρόεδρος έξελέγη καί πάλιν δ κ. X. 
Άννινος, γραμματεύς δέ δ κ. Σ. Νικολό- 
πουλος.

— Άπεβίωσε έν Άθήναις ή ήθοποιδς Αικατε
ρίνη Άρνιωτάκη σύζυγος τού κατά τδ παρελθόν 
έτος άποβιώσαντος έν Άθήναις καλλιτέχνου 
τής ελληνικής Σκηνής Μιχαήλ Άρνιωτάκη 
καί μητέρα τής ήθοποιού κυρίας Ροζαλίας 
Νίκα.

— Είς τδ Κάϊρον έπαίχθη ή « Ρέα » τού Σα
μάρα έν μέσω μεγάλης συρροής πλήθους τόσω 
έκ τής Ελληνικής όσω καί έκ τών ξένων 
παροικιών. Ό ίδιος δ κ Σαμάρας διηύθυνε 
την ορχήστραν.

— Τδ Ελληνικόν Μελόδραμα,τδ οποίον μέχρι 
τούδε διαχειριστικώς ήτο συνεταιρισμός τού κ 
Λαυράγκα καί τών πρωτευόντων αοιδών, έγεινε 
μετοχική εταιρεία.

— Έξεδόθησαν 10,000 μετοχών προς 25 δρ. 
έκαστη, έκαλύφθη δέ ήδη αρκετός αριθμός 
αύτών.

— Τήν γενικήν διεύθυνσιν καί τήν διεύθυν- 
σιν τής ορχήστρας θά έχη ώς καί πρότερον δ 
κ. Διονύσιος Λαυράγκας.

— Νέοι άοιδοί άνηγγέλθη, οτι προσλαμβά
νονται έκ τών διακρινομένων είς ξένα θέατρα 
ελλήνων καί έλληνίδων, έπίσης οτι κατηρτίσθη 
καί σχολή χορού είς τήν δποίαν προσέρχονται 
πολλαί νεάνιδες έξ’ Αθηνών.

— Ακόμη, οτι παρηγγέλθησαν σκηναί καί 
ενδύματα είς Βιέννην.

— Υπάρχει βεβαιότης, οτι καί τδ δραμα
τολογίαν θ’ άνακαινισθή.

— Η οπερέττα είς τήν 'Ελλάδα φαίνεται, 
οτι είνε είδος προωρισμένον νά προοδεύση. Ό 

δεύτερος θίασος όπερέττας τής Δος Κόλλυβά, 
ενώ είχαν έκδηλωθή φόβοι, ότι ήθελε ναυαγή
σει, κατώρθωσε νά δώση σειράν παραστάσεων 
καί νά μείνη βιώσιμος.

— 'Ο άλλος τού κ. Παπαϊωάννου παίζει τώρα 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί ενθουσιάζει 
τούς έκεί "Έλληνας.

— Τδν παρελθόντα μήνα έδόθησαν δύο φο
ράς είς το Δημοτικόν Θέατρον ’Αθηνών ύπδ 
μαθητών καί μαθητριών τού ’Ωδείου Αθηνών 
δύο μελοδραμάτια τού ’Όφεμπαχ «Γάμος/μέ 
φανάρια» καί το «’Ασμα τού Φορτούνι^ί. Τά 
μελοδραμάτια ταύτα έξετελέσθησαν κατά τήν 
διδασκαλίαν τής Κας Φ. Φεράλδη γαλλιστί ύπδ 
τών μαθητριών τής τάξεως τής μονωδίας καί 
τής ορχήστρας τού ’Ωδείου τή συμπράξει καί 
διπλωματούχων τινών.

— Είς τδ πρώτον μελοδραματιον τδν «Γά
μον μέ φανάρια» έλαβον μέρος αί δες Έρασμία 
Άναστασιάδου, Μαρία Ξανθάκη, Ειρήνη Σκέ- 
περ. Είς τδ δεύτερον τδ «’Ασμα τού Φορτού- 
νιο» ό κ. Γ Σκλάβος, ώς πρωταγωνίστρια ή 
κ. Ευλαλία Γιαννάρου, ή γλυκυτάτην έχουσα 
φωνήν καί αί δες Σμαράγδα Γεννάδη, Μ-.’Ορι- 
γώνη, Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου, ’Άννα 
Καίσαρη. Τασία Λιμπεροπούλου, Φανή Βιδάλη 
καί Αλεξάνδρα Παντζοπούλου.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Ό ίδέαι του Ριχάρδου Στράους περί ένορ- 
χηστρώσεως. 'Ο Ριχάρδος Στράους, δ συνθέτης 
τής «Σαλώμης» , έξέδωκεν έσχάτως τδ ύπδ τδν 
τίτλον «Έγχειρίδιον ένορχηστρώσεως» γνω
στόν εργον τού Γάλλου μουσουργού Μπερλιόζ.

Τήν δημοσίευσιν αύτήν συνοδεύει μέ ιδίας 
παρατηρήσεις ό Γερμανός μουσουργός. Τινές έκ 
τών παρατηρήσεων τούτων είνε καθαρώς τεχνι- 
καί άφορώσαι τήν έκτασιν τούτου ή έκείνου 
τού οργάνου, τά πλεονεκτήματα ή τάς έλλεί- 
ψεις, τάς οποίας παρουσιάζει, είτε ώς πρδς τήν 
ηχητικότητα, είτε ώς πρδς τον υ.ηχανισμόν, 
κατά τά διάφορα μέρη τής κατατάξει·); του.

Αί παρατηρήσεις αύται είδικώς όιά τούς 
συνθέτας είνε σπουδαιόταται τόσω διά τάς 
ακριβείς πληροφορίας, τάς οποίας παρέχουν ώς 
πρδς τάς τελευταίας τελειοποιήσεις τής κατα
σκευής τών οργάνων καί τάς προόδους τής 
δεξιοτεχνίας όσω καί διά τήν σπανίαν έξοι— 
κείωσιν τού κ. Στράους, έχοντος άπαράμιλλον 
πείραν, μέ όλα τά όργανα τής ορχήστρας.

Διά τδν κ Στράους, ή βαγνεριανή ορχή
στρα, ή οποία προετοιμάσθη καί οίονεί έμαν- 
τεύθη άπδ τδν Μπερλιδζ (δ κ. Στράους γράφει 
κάπου, οτι τδ εργον τού Μπερλιδζ είνε πλήρες 
προβλέψεων, τών δποίων τήν καταφανή πραγ
ματοποίησή διά πάντα πεπειραμένον μουσουρ
γόν έκπληρούν τά συμφωνικά μέρη τής ορχή-
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στρας τού Ριχάρδου Βάγνερ), είνε τδ τελειό
τεροι και πληρέστερον έξ όσων ποτέ ύπήρξαν 
οργανικόν σύνολον. ΣυνενοΓ έν αύτω διά 
θαυμάσιου συνδυασμού τούς δύο τρόπους τής 
ένοοχηστρώσεως, οί όποιοι προ αύτού έμεναν 
κε/ωρισμένοι. Τούς δύο αυτούς τρόπους δ κ. 
Στράους τούς αποκαλεί τον συμφωνικόν ή 
πολυφωνικδν και τον δραματικόν ή μονοφωνι
κόν. Ή καταγωγή τής συμφωνικής ορχήστρας 
κατ’ αυτόν εύρίσκεται εις τά έγχορδα κουαρ
τέττα τού Χάϋδν και τού Μόζαρτ:

« Αί συμφωνικά! φράσεις τών δύο τούτων διδα
σκάλων, έπιβεβαιούν τόσον καλώς από απόψεως 
ύφους, θέματος, μελωδικής γραμμής και έκφρά- 
σεως, τόν χαρακτήρα τών πολυφωνικών πιθα
νοτήτων τών κουαρτέττων, ώστε θά ήδυνά- 
μεθα σχεδόν παρ’ όλην τήν αντίθεσιν τών ορών 
νά τούς δνομάσωμεν έγχορδα κουαρτέττα μέ 
ύποχρεωτικήν απήχησιν ξύλινων οργάνων κα'ι 
ένίσχυσιν θορυβιυδών τοιούτων ώς κεράτων, 
σαλπίγγων και τυμπάνων».

Εις αυτά τά έργα τού Μπετόβεν ή έπιβλη- 
τικωτέρα συμμετοχή τών ξύλινων οργάνων, 
ιδιαιτέρως εις τήν συμφωνίαν εις ντο έλασσον 
και είς τήν Συμφωνίαν αετά χορών, δέν καλύ
πτει ποσώς τήν κυριαρχίαν τού ύφους τού 
εγχόρδου κουαρτέττου.

Άλλ’ όπου ό πολυφωνικδς τρόπος έφθασε 
τήν ύψίστην καλλονήν του δέν είνε είς τήν 
δοχήστραν κατά τον κ. Ριχάρδον Στράου:, είνε 
είς τά τελευταία κουαρτέττα τού Μπετόβεν :

« Ίΐ άνεξαοτησία και ή ελευθερία τών πολυ
φωνικών χορών τού Μπάχ, τά όποια ματαίως 
ήθελε κάνεις αναζητήσει είς οίανδήποτε έκ τών 
έννέα συμφωνιών αύτού τού Μπετόβεν, άναζή 
τέλος είς τά τελευταία κουαρτέττα τού διδα
σκάλου τής Βόνης. ’Εκεί, είς τήν ώραίαν 
μελωδικήν γραμμήν τών τεσσάρων φωνών τού 
κλασσικού κουαρτέττου ό Βάγνερ εύρήκε τό 
ύφος τής ορχήστρας τού Τριοτάνου χα! τών 
Μάϊστεροίγγερ, έκείθεν ήντλησε τάς θαυμα- 
σίας και απαοαμίλ)ους ηχητικότητας τού κουαρ
τέττου τής δοχήστρας του».

’Η παρατήρησις είνε αληθινή και βαθεϊα. 
Τά τελευταία έγχορδα κουαρτέττα τού Μπετό
βεν είνε θαυμασίας ένορχηστρώσεως χωρίς 
τίποτε τό περιττόν και έπιποόσθετον. 'Όλα έν 
αυτή έχουν τήν σημασίαν των και τήν έκφρα- 
σίν των και δ πλούτος και ή ποικιλία τών 
ήχων τών άποκτωμένων υπό τών τεσσάρων 
αυτών όμοιων οργάνων εινε τι ώς θαύμα. 
Παραδόξως δέ τά τέσσαρα αύτά κουαρτέττα 
είνε χωρίς αμφιβολίαν τά έργα τά θαυμασιώ- 
τερον ένορχηστοωμένα έξ όσων ποτέ έγράφη- 
σαν Διά τού θαυμάσιου δέ τούτου πλεονεκτή
ματος τής ένορχηστρώσεως ώς και διά τού 
πλεονεκτήματος τής συγκινήσεως και τής 
συλλήψεως, είνε 0,τι ώραιότερον είς δλην τήν

μουσικήν. Είς τά έργα ταύτα υπάρχει τόση 
έπινοητικότης και τόσος νεωτερισμός ώστε 
ούδέποτε τά ύπερέβη κάνεις, αλλ’ ού'τε ποτέ 
τά έφθασε Πολλοί έκ τών δρόμων, τούς οποίους 
διήνοιξαν, έμειναν ανεξερεύνητοι και αύτός ό 
Βάγνερ, παρ’ όσα λέγει ό κ. Στράους, έάν 
προσήγγισε τό ύπέροχον έκείνο ύφος, δέν τό 
κατέκτησε έν τούτοις ποσώς.

'Η κυρία διαφορά, τήν όποιαν ό κ. Στράους, 
διακρίνει μεταξύ τού συμφωνικού τρόπου και 
τού πολυφωνικού αφ ’ ενός και τού μονοφωνι
κού και δραματικού άφ’έτέρου τής άλλοτε, εινε 
δ'τι οί διδάσκαλοι οί γράψαντες κατά τον δεύ
τερον, δ Γκλούκ έπι παραδείγματι, κατέβα- 
λον δ'λας των τάς προσπάθειας διά τόν χρω
ματισμόν τής δρχήστρας, τόν όποιον ένέτειναν 
όσον ήδύναντο περισσότερον «έπι τω σκοπώ 
ν ’ αύξήσουν τήν ποιητικήν και σκηνικήν έντύ- 
πωσιν διά τής ύποβλητικής δυνάμεως τών δρ- 
γανικών αποδόσεων». Ούτω δέ οί διδάσκαλοι 
τού μουσικού δράματος άπό τού Μοντεβέρδε 
μέχρι τού Γκλούκ ώς πρώτην και κυρίαν αύτών 
φροντίδα είχαν νά καταστήσουν τήν ένορχή- 
στρησίν των έκφραστικήν και νά επιτύχουν 
ποικιλίαν χρωματισμών διά τής αντιθέσεως 
τών τόνων. Οί δύο τρόποι έξηκολούθησαν 
ν’ άναπτύσσωνται έκαστος χωριστά έως δτου 
τούς ήνωσε ή μεγαλοφυια τού Βάγνερ «ένσωμα- 
τώσαντος είς τήν τεχνικήν τής συνθέσεως και 
τής ένορχηστρώσεως τής συμφωνικής σχολής 
τά πλούσια έκφραστικά μέσα τής δραματικής 
σχολής». Άναμφιβόλως δέ τήν ένωσιν ταύτην 
ό Μπερλιόζ εΤχεν έπίσης δνειροπολήσει νά 
έπιτύχη.

** Τόν παρελθόντα μήνα έδόθη είς τδ 
Ωδείον Λόττνερ μουσική άσκησις τών μαθη

τών και μαθητριών του μέ έκλεκτδν πρόγραμμα 
κλασικών έργων. Αί ασκήσεις αύταί, άληθι/α! 
συναυλίαι, δίδονται δωρεάν χάριν τόύ λαού. 
Τό σύστημα τής διδασκαλίας τού ’Ωδείου Λότ
τνερ έξετιμήθη και πάλιν παρά τών πολυπλη
θών άκροατών, οί όποιοι έθαύμασαν τήν εύχέ- 
ρειαν, τήν άκρίβειαν και τό αίσθημα μέ τό 
όποιον έπαιξαν οί μαθηταί του και αί μαθήτριαι.

* * * ** Ό καθηγητής τού βιολιού έν τω Ωδείω 
Λόττνερ κ. Ί. Σαίφφερ έδωκε κατά τόν πα
ρελθόντα μήνα συναυλίαν έν αύτώ συνοδευό- 
μενος είς τό κλειδοκύμβαλον παρά τής συζύγου 
του. Ό κ. Σαίφφερ κατακτήσας τήν βαθεϊαν 
έκτίμησιν τού μουσικού κόσμου τών ’Αθηνών 
άνεδείχθη και πάλιν ύπέροχος έκτελεστής.

** Ό κ. ΙΙαύλος Μαθιόπουλος έδωκε τήν 
παραίτησίν του άπό τής θέσεως τού καθηγη- 
τού τής ζωγραφικής είς τδ ΙΙολυτεχνείον.

** Ούτω παραμένει άντ ’ αύτού και πάλιν 
ό κ Βικάτος

* * Μάς έδόθη εύκαιρία νά έπισκεφθώμεν 
τήν άνωτάτην τάξιν τής ζωγραφικής έν τω 
Πολυτεχνεία) τήν διευθυνομένην παρά τού χα- 
θηγητού κ. Γ. Ροϊλού.

* * Μία άσυνείθιστος δραστηριότης έπικρατεί 
ύπδ τάς έμπνεύσεις τού διδασκάλου αύτού.

* * Οί μαθηται και αί μαθήτριαι μεταξύ 
τών οποίων άναφέρομεν τήν Καν Γεωργαντή, 
η οποία έχει τόσας έπιτυχίας είς τήν γλυπτι
κήν, έκτος τιυν τακτικών των σπουδών μοντέ
λου, έργάζονται συστηματικώς είς τήν σύνθε- 
σιν έπι ιστορικών θεμάτων.

** Ό κ. Ροϊλδς σκέπτεται νά είσαγάγη διά 
τους |χαθητάς τής τάξεώς του και τδ μάθημα 
τών από υπαίθρου σπουδών.

Ο διευθυντής τού τμήματος τών Καλών 
Τεχνών έν τω Πολυτεχνεία) κ Ίακωβίδης 
προσθέτει τώρα είς τήν σειράν τών ώραίων 
και περιζητήτων προσωπογραφιών τόυ τδ πορ- 
τραίτο τής Α. Μ. τού Βασιλέως, δ όποιος και 
μετέβη δις είς τδ σπουδαστήριον τού καλλι- 
τεΧνΎ1 νά ποζάρη.

* 'Ο «Σύνδεσμος τών Ελλήνων Καλλιτε
χνών» έξέλεξε ειδικόν γραμματέα τόν συνεργά
την μας ζωγράφον και γλύπτην κ. Θωμάν 
Θωμόπουλον.

** 'Ομογενής, τού οποίου δέν έγνώσθη τδ 
όνομα, έθεσε είς τήν διάθεσιν τής A. Β. Υ. 
τού πρίγκηπος Νικολάου τδ άπαιτούμενον πο- 
σδν διά τήν άνέγερσιν Πινακοθήκης.

* Ούτω λύεται τδ ζήτημα τού νά φυλα
χθούν έκ τής φθοράς ύπδ στέγην, άνεγειρομέ- 
νην σύμφωνα μέ δλας τάς τεχνικάς έγγυήσεις, 
τόσοι καλλιτεχνικοί θησαυροί, πού κατά- 
Χβινται τώρα άτάκτος και μέ όλους τούς κιν-

* * Έπ’εύκαιρία διαλέξεως τού?άνταποκριτού 
τού «Λοκαλαντζάϊερ» περί τών προόδων τού 
τύπου έν Γερμανία είς τήν ένταύθα γερμανικήν 
λέσχην «Φιλαδέλφεια»' έδόθη και μουσική 
έσπερίς.’Έπαιξαν δύο άριστοτέχναι μας ή κυρία 
Λίνα φόν Λόττνερ και ό κ. Κάρολος Μπέμμερ.

* * *0  κ. Γ. Λαμπελέτ τού ’Ωδείου τής
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ούνους τής καταστροφής είς τδ ΙΙολυτεχνείον.
* * Διά τόν καλλιτέχνην και έπιμελητήν 

τής Πινακοθήκης κ. Γ Χατζόπουλον, δ όποιος 
άνέστησε τόσα σβυσμένα έκ τού χρόνου και 
άνανέωσε τόσα έφθαρμένα άριστουργήματα ό 
παραπιδημών ένταύθα Γερμανός τεχνοκρίτης 
και ύποδιευθυντής τής Πινακοθήκης τής Βρέ— 
μης κ. ’Ιούλιος Βάλδμαν, τού οποίου τήν 
σπουδαιοτάτην περί Πινακοθήκης διάλεξιν ηύ- 
τύχησαν ν’άναγνώσουν είς τδ προηγούμενον 
τεύχος τού «Καλλιτέχνου» οί άναγνώσταί μας, 
έξεφράσθη μετά θαυμασμού.

* * Ό κ. Χατζόπουλος, είπεν ό κ. Βάλδ
μαν, θά ήτο έκ τών ολίγων ειδικών άνανεωτών 
εικόνων, πού έχομεν είς ύλην τήν Γερμανίαν.

* * Μακράν πάσης ιδέας άτοπου διαφημίσεως 
και μόνον διότι σχετίζεται μέ τεχνικούς λό
γους άναγράφομεν, ότι και τδ σημερινόν μας 
έξώφυλλον οφείλεται είς τόν αύτοδίδακτον νεα- 
ρώτατον έκ Πειραιώς ζωγράφον και γλύπτην 
κ. Ν. Δημητρόπουλον, ό όποιος, ώς θά παρε- 
τήρησαν οί άναγνώσταί μας έφιλοτέχνησε και 
άλλα έξώφυλλα διά τόν «Καλλιτέχνην».

* * Αλλά περισσότερον άναφέρομεν τούτο 
διά τεχνικούς λόγους. Διότι μέ τήν έμφυτον 
αύτήν ιδιοφυίαν τού ζωγράφου, σχετίζεται μία 
άλλη καλλιτεχνική ιδιοφυία ώς πρδς τήν τυπο
γραφικήν άπόδοσιν αύτίύν τών χρωματιστών 
συνθέσεων.

* * Χωρίς νά ύπάρχουν τά μέσα τής τριχρω
μίας ό κ. Κάρολος Μάίσνερ, καλλιτέχνης και 
αύτός είς τδ είδος του, κατορθώνει ν’ άναπλη- 
ροί ταύτα δι’ ενός μόνου κλισέ καταβάλλων 
ιδίαν τέχνην δι’ αύτό και ύπομονήν, ή όποια 
δικαίως δύναται νά κληθή γερμανική.

*  Γίνονται έκπαιδευτικαι μεταρρυθμίσεις 
ύπδ τδ νεώτερον πνεύμα συγκριτικώς πάντοτε 
διά τήν μοίραν είς τήν οποίαν ώς πρδς αύτό 
εύρίσκεται ή Ελλάς.

*

* * ’Αλλά θά ημπορούσε κανείς νά έρωτήση 
διατι δέν ιδρύεται έδρα αισθητικής και ιστορίας 
τής τέχνης είς τδ Πολυτεχνείον ;

*  Ό έν Μονάχω έλλην ζωγράφος κ. Δε- 
σύλας, τού οποίου έργα έδημοσιεύθησαν είς τόν 
«Καλλιτέχνην», άντέγραψεν άπό τήν έκεί Πι
νακοθήκην τρεις εικόνας.

*

*  Θά τάς στείλη εδώ πρδς έκθεσιν. Μία έξ 
αύτών παριστώσα κεφαλάκι τού Γκρέζ προη- 
γοράσθη ήδη παρά τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης.

*

*  Αί άλλαι δύο παριστούν ή μέν νεανίαν 
τού Παπαβέκιο, ή δέ την 'Αγίαν Οικογένειαν 
τού Τισιανού.

*

*  ’Επίσης ό κ. Δεσύλας θά έκθέση και άν- 
τίγραφόν του άπό τήν Πινακοθήκην τής Καλσ- 
ρούης παριστών έφηβον τού Καραβάτζιο.

*

* * 'Ο «Σύνδεσμος τών 'Ελλήνων Καλλιτε
χνών» έζήτησε τήν άρωγήν τής Κυβερνήσεως 
και τού Δήμου ’Αθηναίων διά τήν παροχήν

____

οος Βελλα έν Ιίειραιεί έδωκε συναυλίαν του είς 
τόν «Παρνασόν» κατά τήν όποιαν έξετελέσθη- 
σαν πρωτότυποι συνθέσεις του.

* * Είς τήν μουσικήν κίνησιν τού παρελθόν
τος μηνός έξαιρετικήν εύμορφιάν κατέχει ή 
συναυλία τού κ. Ξανθοπούλου, δ'στις έπαρου- 
σίασε τδ πενταπλούν του τάλαντον ώς πιανί
στα, συνοδευτού, οργανίστα, έκτελεστού μου
σικής τής αιθούσης καί συνθέτου. Θά ζήσουν 
ιδίως είς τάς ώραίας καλλιτεχνικά; άναμνήσεις 
τών άκροατών του δ «Βρυκόλακας» τών Σουμ- 
περτ-Λιστ και ή παράφρασις ενός βάλς τού 
Στράους, είς τήν δυσχερεστάτην έκτέλεσιν τών 
οποίων δ κ. Ξανθόπουλος απεδείχθη αληθής 
δεξιοτέχνης.

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ



38
Ο___ΚΑΛΛ ΙΤΕΧΝΗΣ

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 39

ΚΟΡΡΕΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΟΠΗ
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'Γόρχην ’ η βρεφών ε!ς Ν*' αν 
, Εξετέλεσεν έδώ άρκετά^

ΙΙεντηκονταετηρΙς άπό τοΰ ·&ανάτον τοΰ 
Ερρίκου Μυρζέ. Τδν παρελθόντα μήνα συνε
πληρώθησαν πεντήκοντα έτη άπό τού θανάτου
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τους*ναούς  αγιογραφίας. ' κοσίΛθύσαί 
λου δκΣύνδεΐιίος'τώΖτη 'U θ' Θω^™- 
έξέλεξεν έπιΧτν ζ Κ»λλιτΓΖνών»
δράνους ποός προσ Γασ-’αΓτοί 7τυ· 
γ-Λου -Ελληνος γλύπτου Γ-αννο^χΤ' 
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έγχατελείφθη τελείως είς τήν τύχην του καί 
πένεται συλλέγων αποτσίγαρα είς τούς δρόμους. 
Όποιον αίσχος !

* * Ό Χαλεπάς, ώς γνωστόν, έξετέλεσε αρι
στουργήματα γλυπτικής ώς τό περίφημον μνη- 
μείον τής Άφεντάκη είς τό νεκροταφείον 
’Αθηνών, τον «Σάτυρον παίζοντα μέ τον Διό
νυσον» (μέγαρον Καραπάνου), τήν «Μήδειαν 
φονεύουσαν τά τέκνα της» καί αλλα.

Η ΖΩΗ
Ό Κάϊζερ είς Κέρκυραν. 'Η Κέρκυρα φιλο

ξενεί καί πάλιν είς τό ονειρώδες ανάκτορον 
τού Αχίλλειου τον -ισχυρόν αύτοκράτορα τής 
Γερμανίας. Καί ή ζωή τού αύτοκράτορος έκεΐ 
δέν εινε τίποτε άλλο από μια ελεύθερη κίνησις 
στα ονομαστά τοπία τής νήσου καί άπό μια 
αφελή συναναστροφή προς τούς χωρικούς προς 
τούς οποίους χαρίζει αναμνηστικά δώρα. Δύο 
χαρακτηριστικά έπεισόδια έφαίδρυναν την δια
μονήν τού υψηλού ξένου. Τήν μίαν φοράν ό 
ιατρός του ήθέλησε συντομεύουν τον δρόμον 
του προς τό ανάκτορον νά πηδήση από τά 
κάγκελα τού κήπου, άλλ’ δ φρουρός χωροφύ- 
λαξ τον συνέλαβε παρά τάς διαμαρτυρίας του- 
τήν άλλην άπεπειράθη νά παραβή τήν ζώνην 
τής φρουράς προς τό μέρος τής άποβάθρας ό 
ύφυπουργός τών εξωτερικών, άλλά καί αύτός 
συνελήφθη. Ό Κάϊζερ έγέλασε άρκετά μέ τό 
πάθημα τών άκολούθων του καί αφού έςέφρασε 
τά συγχαρητήριά του διά τήν αύστηράν έκτέ- 
λεσιν τού καθήκοντος των από μέρους τών χω
ροφυλάκων, τούς έπαρασημοφόρησε.

Προς έπίσκεψιν τού Κάϊζερ, τού οποίου ή 
διαμονή θά παραταθή Ρ-έχρι τής 22 Απρι
λίου, μετέβησαν είς Κέρκυραν ό Βασιλεύς δ 
Διάδοχος καί οί πρίγκηπες.

Ο Ρώσσος αεροπόρος Ουτόσκιν. Κατωρ- 
θώθη τέλος είς τδν άττικδν αιθέρα, δ όποιος 
διεκδικεί τήν τιμήν τής πτήσεως τού ’Ικάρου, 
να θεαθή καί άεροπλάνον πραγματιύιώς ιπτά
μενον μετά τάς δύο γνωστάς αποτυχούσας 
απόπειρας, αί δποίαι συνετέλεσαν δ πολυπλη
θής κόσμος πού κατήλθε είς Νέον Φάληρον νά 
ίδή τδν Ρώσσον άεροπόρον Ούτόσκιν νά είνε 
δύσπιστος. Άλλ’ ούτος διέψευσε δΓ επιτυχών 
επανειλημμένων πτήσεων τάς άμφιβολίας καί 
τών μάλλον άπαισιοδόξων. Κατά τάς τρεις 
πτήσεις τής 27^5 Μαρτίου έπήρε καί έπιβάτας 
Ρ-αζή. Έκ τούτων εις ήτο δ βουλευτής καί 
ποιητής κ. Κ. Μάνος.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

τού 'Ερρίκου Μυρζέ τού τόσον δημοφιλούς 
συγγραφέως τών «Σκηνών τής βοημικής ζωής» 
γνωστοτέρου σήμερον είς δλον τδν κόσμον άπό 
τό λιμπρέττο τού γνωστού μελοδράματος. 
Έπ’ ευκαιρία τού γεγονότος αυτού γαλλικά 
πεοιοδικά άι&ιερώνουν σελίδας δλοκλήρους είς 
μνήμην τού εύφυούς καί περιπαθούς συγγρα
φέως Ό ’Ιούλιος Λεμαίτρ αποκαλεί τό έργον, 
τό όποιον άπηθανάτισε τδν Μυρζέ τάς «Σκη- 
νάς τής βοημικής ζωής» άθάνατον καί άποδί- 
δει τήν λαϊκήν έπιτυχίαν του ακριβώς είς τάς 
μεγάλας του άτελείας ύφους καί συνθέσεως.

‘Ο ’Ιούλιος Κλαρετί άνεκδοτικώς γράφων 
παρατηρεί, οτι δέν ήτο μεγάλος ποιητής, άλλά 
ποιητής ειλικρινής καί δ όποιος ύπέφερε: 
« ‘Υπάρχει αιμα μέσα είς τό μελάνι μου, έλεγε 
ό Άλφρέδος δέ Μυσσέ.» Ό Μυρζέ θά ήμπο- 
οούσε νά είπή : «'Υπάρχει ένα δάκρυ στό 
τοαγούδι μου».

'Ο Μυρζέ άπέθανε, ώς γνωστόν, είς τό 
νοσοκομείον Άλλά διά τούτο δέν ημπορεϊ νά 
συμπεράνη κανείς, γράφει δ διευθυντής τής 
«Γαλλικής Κωμωδίας»,οτι ή πενία του ύπήρξε 
άποτέλεσμα οκνηρίας. «Είργάζετο απ’ εναντίας 
καί είργάζετο πολύ. Άλλ’ ή εργασία του ήτο 
δύσκολος καί κοπιώδης. Είδα τά χειρόγραφα 
ενός τών μυθιστορημάτων του. Έπανήρχιζε 
έως επτά φοράς, έπανελάμβανε καί άντέγραφε 
τήν αρχήν τής άφηγήσεώς του. Άπό δλας 
τάς δυστυχίας τής ζωής του ή θλιβερωτέρα 
ήτο ή εύγενής μέριμνα τού νά κάμνη πάντοτε 
τό καλλίτερον καί είς αυτά άκόμη τά πλέον 
άσήμαντα πράγματα είς μίαν στροφήν τραγου
διού, είς ένα λογοπαίγνιον ! 'Ο άνθρωπος, τδν 
όποιον έχαρακτήρισαν ώς οκνηρόν, ήτο μανιώ
δης φίλεργος. Καί αν ύποβάλη είς τδν ήρωά 
του Σενάρ τήν φράσιν «'Υπάρχουν χρόνια πού 
δέν μπορεί κάνεις νά κάνη τίποτε ! » αύτός 
τουναντίον έπεζήτησε καθ’ δλην του τήν ζωήν 
νά κάνη κάτι. ’Άλλως τε έζησε καί είς επο
χήν οπού αί εφημερίδες έπλήρωναν είκοσι μό
νον φράγκα τό κάθε κεφάλαιον τής «Βοημικής 
ζωής» καί άντί πεντακοσίων φράγκων έπω- 
λείτο τόμος δλόκληρος είς τούς έκδότας.

» Σήμερον, προσθέτει δ ’Ιούλιος Κλαρετί, 
θά ήτο πλούσιος. 'Ένα μόνον έκ τών δραμα
τικών του έργων θά τού άπέφερε περισσότερα 
άπό ολα μαζή τά μυθιστορήματα, του. Άλλ’ 
δ άνεξάρτητος ποιητης θά κατέσχυε έν αυτώ 
καί μακράν τού κόσμου καί τών θεατρικών 
συμμοριών καί τού θορύβου τής ρεκλάμας, 
πιστός είς τό άγαπημένον του δάσος τού Φον- 
τενεμπλώ, είς τό οπλον του καί είς τό σκυλί 
του, θά ήτο ικανός νά προτιμήση όλων τών 
άλλων τήν έλευθερίαν του καί τήν πενίαν του 
ποικίλλων ολίγον τδν γνωστόν του στίχον 
ώς εξής :

La rtchesse n’a qu’un temps.



ϋ__________________  Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 41

ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

9 Αντώνιος Φογγατσάρο. Άνηγγέλθη τον 
παρελθόντα μήνα έξ ’Ιταλίας ό θάνατος τού 
μεγάλου μυθιστοριογράφου ’Αντωνίου Φογγα·· 
τσάρο. Τήν εικόνα του και σύντομον κριτικήν 
περί τού έργου του γραμμένην άπδ τον ποιητήν 
κ. Στέφανον Μαρτζώκην εύρίσκει ό αναγνώ
στης είς τδ τεύχος τού «Καλλιτέχνου» τού 
μηνδς Φεβρουάριου.

0 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

"Οθ. Ρουσσοπούλου, δ γνωστός γεωπόνος κ. 
Σ. Χασιώτης. Καταφερόμενος έναντίον τής 
θεωρητικής γυναικείας έκπαιδεύσεως είς τά 
χωρία καί τάς κωμοπόλέις συνιστα τήν πρα
κτικήν μόρφωσιν τών γυναικών είς τρόπον 
ώστε τά σχολεία χωρίς τδ παράπαν νά παρα
μελήσουν είς τδ έξανθρωπιστικδν εργον, νά 
συντελέσουν είς τήν όσω τδ δυνατόν εύρυτέραν 
συμμετοχήν τής διανοίας είς τάς άγροτικάς 
έργασίας τών γυναικών.

— Ή καταγωγή τής κι&άρας. Είς τδ έκδι- 
δόμενον είς τδ ’Άργος περιοδικόν ή «'Άρπα» 
ό κ. Α. Σαλούτσης γράφει άρθ^ον περί τής 
καταγωγής τής κιθάρας. Κατά την έπικρατε- 
στέραν γνώμην, λέγει ό κ. Σαλούτσης, τδ γλυκύ 
τούτο οργανον μετέφεραν οί ’Άραβες είς τήν 
'Ισπανίαν τδ πρώτον καί έπειτα είς τήν ’Ιτα
λίαν. Έκ τής Αραβίας έπίσης μετεφέρθη είς 
Τουρκίαν καί Περσίαν, όπου έν μεγάλη εύρί- 
σκεται χρήσει. Καί πράγματι οί Πέρσαι καί 
σήμερον ύπερτερούν τών 'Ισπανών κατά τδ 
παίζειν καί κατά τήν ταχύτητα τών δακτύλων 
είς τάς άνακρούσεις ώς έχοντες ιδιαιτέραν ό'λως 
μέθοδον κατά τήν έκμάθησιν.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

’Ιδού ένας συνδυασμός δύο τίτλων, οί όποιοι 
δέν έχουν καν τήν σχέσιν τής ματαιωθείσης 
παρασημοφορίας τών λογίων πρδς τήν όποιαν 
οφείλει τώρα μίαν δευτέραν του γελοιογρα
φίαν ό κ. Ροϊλός. Αλλά σχετίζονται πρδς τδ 
περίφημον γλωσσικόν ζήτημα. ΔΓ αύτδ όμιλεί 
σήμερον πρδς τούς αναγνώστας μας ό μέ τόσην 
χάριν έπισκοποίν τά γεγονότα τού μηνδς συν
εργάτης τού «Καλλιτέχνου» κ. Ε.Εύστρατιάδης. 
'Ημείς θά έλέγαμεν απλώς, οτι είς τδν αιώνα, 
όπου κατωρθώθη όπως καί ίδίοις ομμασιν είδαν 
οί Αθηναίοι νά πετούν άνθρωποι είς τδν άέρα, 
οί 'Έλληνες έφιλοδόξησαν ν’ άναγάγουν είς 
ζήτημα πολιτικής ύπάρξεως ζήτημα γραμμα
τικών καί συντακτικών τύπων. Διά μερικάς 
καταλήξεις καί ύπερβολάς γίνεται όλος αύτδς 
ό θόρυβος. Τδ περίεργον δέ είνε, ότι καί είς 
τά δύο στρατόπεδα κανείς δέν σκέπτεται, οτι 
οφείλει νά γράφη όπως όμιλεί καί όπως ακούει, 
άλλ ’ έπί τή βάσει έπιτακτικών γραμματικών 
τύπων, καί έκ τών προτέρων ώρισμένων. 
Αύτδ είνε επόμενον νά φέρη στενοχώριαν 
πολύ περισσότερον όταν ό ζωντανός λόγος έκτυ- 
πούται καί ή ορασις, ή οποία έσυνείθισε μέ 
συμβατικόν γραπτόν λόγον, αρχίζει νά ένο- 
χλήται ’Ακόμη δέ διά τούς υπερβολικούς έκ 
τών αντιι&ρονούντων όταν αρχίζη ή μεταποίη- 
σις λέξεων διανοήσεο^ς, αί όποΐαι απέκτησαν 
πλέον τήν ηχητικήν των δύναμιν, σύμφωνα 
μέ γραμματικήν μή στέργουσαν άνάλογον πρδς 
τάς έκφράσεις ποικιλίαν.

του τδ Jean-Bart, τδ όποιον έχει 23,026 τόν- 
νους, τδ Poltawa 23,000 τόννων, τδ Jiulie- 
Cesare 22,000 τόννων κλπ.

Έξ άλλου ή Βραζιλία παρήγγειλε ντρήντνωτ 
32,000 τόννων είς τά ναυπηγεία τού ’Άρμστογκ, 
ή Αργεντινή Δημοκρατία κατασκευάζει δύο 
θωρηκτά τών 2-8,000 τόννων, τδ Moreno καί 
τήν Rivadavia καί ή Χιλή θωρηκτδν τών 
30,000 τόννων. Τδ ναυτικόν πρόγραμμα τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει τδ Τέξας 
καί τήν Νεβάδα μέ 27,000 τόννους.

Τά μεγαλείτερα τηλεβόλα τών θαλασσίων 
τούτων τεράτων ησαν μέχρι τούδε τά τών 305 
χιλιοστομέτρων. Τώρα θ άντικατασταθούν διά 
τηλεβόλων τών 340, 343 καί 355 χιλιοστομέ
τρων. Τδ τηλεβόλον τών 355 χιλιοστομέστρων 
δάλλει βλήμα 650 κοίλων, τδ όποιον δια- 
πεονα είς άπόστασιν 9,144 μέτρων θώρακα 
432 χιλιοστομέτρων πάχους. Τδ τηλεβόλον 
τών 305 βάλλει βλήμα τών 364 κοιλών είς 
τήν ιδίαν άπόστασιν.

Έκ τιύν προόδων τούτων έξάγεται, ότι ή 
άπόστασις μεταξύ στόλων αποτελουμένων έκ 
ντρήντνωτ είς τάς ναυμαχίας τού μέλλοντος θά 
είνε 9,000 μέτρων, ψ,έ άλλους λόγους έννέα 
χιλιομέτρων !

Η ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

Τό 9Ώκεανογραφικόν ’Ινοτιτουτον τών Πα- 
ρισίων. Τδν παρελθόντα μήνα έγένοντο είς τδ 
Παρίσι τά έγκαίνια τού Ώκεανογραφικού’Ινστι
τούτου, τδ όποιον ίδρύθη διά δωρεάς τού πρί- 
γκηπος τού Μονακό ’Αλβέρτου τού A ' εταίρου 
τής Ακαδημίας τών Επιστημών. 'Ο αύτδς 
πρίγκηψ ίδρυσε, ώς γνωστόν, είς ΜονακόΏκεα- 
νογραφικδν Μουσείον.

Τδ μέγαρον τού Ώκεανογραφικού ’Ινστιτού
του τών Παρισίων έσχεδίασε ό αρχιτέκτων 
Νενό. Εύρίσκεται είς τήν γωνίαν τών οδών 
'Αγίου ’Ιακώβου καί Γκαί-Λυσσάδ, περιέχει 
οέ εύρύτατα έργαστήρια, αίθούσας συλλογών, 
βιβλιοθήκας, αίθούσας διαλέξεων, μέγα άμφι- 
θέατρον μέ τοιχογραφίας τού ζωγράφου Λου
δοβίκου Τιναίρ, παριστώσας σκηνάς έκ τής 
ιστορίας τής ’Ωκεανογραφίας. Πρδς τούτο ό 
ζωγράφος έβάσισε τάς έμπνεύσεις του έπί τών 
αφηγήσεων τών έπιστημονικών έρευνών αύτού 
τού πρίγκηπος, ό όποιος έπεχείρησε τόσα τολ
μηρά ταξείδια έπί τού ωραίου ιστιοφόρου του ή 
Χελιδών καί τής έπίσης ώραίας θαλαμηγού του 
Πριγκηπΐσοης Αλίκης.

Τδ Ίνστιτούτον συμφιόνως πρδς τήν θέλησιν 
τού ίδρυτού του είνε ίδρυμα διεθνές, έλευθέρως 
ανοικτόν είς τούς σοφούς πάσης χώρας τους 
άσχολουμένους μέ τήν φυσικήν ωκεανογραφίαν, 
μέ τήν βιολογικήν ώκεανογραφίαν και μέ την 
φυσιολογίαν τών θαλασσίων ζώων.

ΊΙ δφασις τού ’Ινστιτούτου χάρις είς τούς

Άλλ’ ολα αυτά ύπάγονται είς τδ δικαίωμα 
τής συζητήσεως τών γλωσσολόγων. Έπί πλέον 
δύνανται νά καλύπτουν καί τάς συγγραφικάς 
έπασχολήσεις. Άλλ’ όποιαν σχέσιν ηδύναντο 
νά έχουν μέ τήν πολιτικήν ματαίως ήθελε κα
νείς αναζητήσει νά εύρη έάν τά πολιτικά καί 
κοινωνικά ταραχούδη γεγονότα, τά οποία διε- 
δραματίσθησαν κατά τδν παρελθόντα μήνα καί 
είς τά όποια ένομίσθη οτι έδόθη όριστικδν 
πλέον τέρμα, δέν έπανελαμβάνοντο καί πάλιν 
τάς τελευταίας ταύτας ημέρας.

Έπί τούτων όλων θά έδικαιούτο κανείς νά 
ειπη, ότι ή Ελλάς πνευματικώς δέν έχει 
άκόμη κατεύθυνσιν καί απλήν άντιλήψιν τών 
ζητημάτων καί γενικώτερον ότι έκ τοιούτων 
αφορμών κινδυνεύει νά καταστή πράγματι αδιοί
κητος χώρα.

Τά σχετικά γεγονότα είνε, οτι μετά τήν 
εισαγωγήν διατάξεως περί γλώσσης είς τδ 
Σύνταγμα, μετά νεωτέρας απαιτήσεις περί 
άλλων αύστηροτέρων τοιούτων διατάξεων είς 
τά περί έκπαιδεύσεως άρθρα τού Συντάγματος, 
οτε πλέον ή Κυβέρνησις ένεργώς άντέστη είς 
τδν έπί τούτω δημιουργηθέντα θόρυβον, τδ 
Πανεπιστήμιον διατελεί καί πάλιν άνάστατον 
έκ τού περιστατικού, ότι ό κ. Παλαμάς ένώ- 
πιον ακροατηρίου μειοψηφίας άντιφρονούντων 
φοιτητών έξεφώνησε πανηγυρικόν λόγον έπ’ εύ- 
καιρία τής έθνικής εορτής καθώς καί ξυλοκοπή
ματος ίεροδιακόνου τίνος οπαδού τής άρχαϊζού- 
σης, τδ όποιον ξυλοκόπημα έθεωρήθη ώς απο
τέλεσμα τού πανηγυρικού έκείνου λόγου ! Εν
νοείται, ότι μόνον ώς άστειότης δύναται καί 
απλώς ν’ αναγράφεται τδ τοιούτον. Άλλ’ οί 
φοιτηταί ζητούν καί πάλιν τήν περιφρούρησιν 
τής έθνικής γλώσσης, καλούντες τάς Συντε
χνίας, τά Γυμνάσια καί τά ιδιωτικά έκπαιδευ- 
τήρια καί τήν 'Ιεράν Σύνοδον είς διαμαρτυρίαν 
πρδς τούτο. “Ίδωμεν πώς θά καταλήξη τδ ζή
τημα αύτδ τρίτην ήδη φοράν άναστατώσαν 
πολιτικώς καί κοινωνικώς τήν Ελλάδα.

ΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΛΙ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τά Ντρήντνωτ καί τό πυροβολικόν των. 
Τδ ναυτικόν περιοδικόν Yacht παρέχει τάς 
πλέον ένδιαφερούσας πληροφορίας περί τής 
σπουδαιότητος τών ντρήντνωτ, τά όποια κατα- 
ικευάζουν τά διάφορα ναυτικά κράτη, καί τού 
φοβερού πυροβολικού των.

Ηρχισεν ήδη ή ναυπήγησις είς τδ ΙΙόρτ— 
βμουθ τού Royal- George, θωρηκτού μέ τουρβί- 
νας, τδ όποιον θά έχη έκτόπισιν *27,000  τόν- 
νων, μήκος 172 Χ/2 μέτρων καί δύναμιν μη
χανών 31,000 ίππων. Τδ πλοίον άρα τούτο 
υπερβαίνει κατά τδ έκτόπισμα όλα τά σύγχρονά

Τά «Γράμματα». Έξεδόθη έν ’Αλεξάνδρειά 
μηνιαΐον λογοτεχνικόν περιοδικόν ύπδ τδν ανω
τέρω τίτλον. Γράφουν οί κ. κ. Κλεάνθης, Κ. 
II. Καβάφης, Κ. Βάρναλης, Σ. Σκίπης, Κλή- 
μης Πορφυρογέννητος, Μ. Καλυβίτης, Νΐκος 
Σαντοριναΐος, X. Σαλάμπι μεταφραστής έκ 
τού αραβικού καί άλλοι.

"Αμπου Άλαλαά Ελμαάρι. Οί κ. κ. X. 
Σαλάμπι καί Χ.Ζ. δημοσιεύουν είς τδ έν ’Αλε
ξάνδρειά έκδιδόμενον περιοδικόν τά «Γράμ
ματα» μετάφρασιν στίχων τού μεγάλου, ώς 
τδν χαρακτηρίζουν ’Άραβος ποιητού Άμπου 
Άλαλαά Έλμαάρι, ό όποιος έγεννήθη είς τά 
363 (Έγείρα) καί εζησε τυφλός απολέσας τήν 
ορασιν είς ηλικίαν τεσσάρων έτών. 'Υπήρςε 
διδάσκαλος τού περίφημου ρήτορος ’Άμπου Ζα- 
καρία καί τού μεγάλου φιλολόγου ’Άμπουλ 
Γκάσσιμ. ’Απέθανε είς ηλικίαν 86 έτών καί 
λέγεται, ότι παρεκάλεσε τούς φίλους του νά 
γράψουν έπί τού τάφου του τδ έξης δίστιχον:

Τό εναντίον μου πατρικόν έγκλημα 
Δέν τό επανέλαβα είς βάρος κάνενός.

’Ιδού μερικοί στίχοι άπδ τδ ποίημά του 
Σάκτ αλ Ζίντ τού όποιου απόσπασμα μετέφρα
σαν οί κ. X. Σαλάμπι καί X. Ζ.

« 'Η ζωή είνε ένας πόνος καί παραξενεύομαι 
βλέποντας ανθρώπους νά ζητάνε ζωή πολυ
χρόνια» .

«Οί άνθρωποι έπλάσθησαν άπδ τδν δημιουρ
γόν γιά νά ζήσουν αιώνια κι’ έκείνος πού πι
στεύει στήν έκμηδένιση απατάται.

«Κάθε σπίτι προορίζεται νά έξαφανισθεί, τό
σον τά σπίτια τών άρχόντων όσον οί φωλίτσες 
τών αδυνάτων περιστεριών».

«Κ’ έκείνος πού ετοιμάζεται γιά οδοιπορία 
τού είνε άρκετδς ό ήσκιος πού απλώνουν έπάνω 
του τά κλιόνια ένδς δένδρου».

« Ό σοφιότερος άνθρωπος είνε έκείνος πού 
δέν άφησε νά τδν ξεγελάση ό τωρινός ό κό
σμος, πού είνε γραμμένο του ν’ άφανισθεί.

‘Η έκπαίδευσις τών αγροτικών γυναι
κών μας. Τδ θέμα τούτο πραγμαμεύεται είς 
τδ «Δελτίοντών Έλληνίδων», μηνιαίον περιο
δικόν διευθυνόμενον παρά τής Κας Ελένης
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καθηγητας, οί όποιοι Θά διδάξουν έν αύτώ, Θά 
stye ή συλλογή, καί ή ταξινόμησις τών εύρη- 
μάτων κατα την έπιβαλλομένην υπό τής έπι- 
σ^γ)μΎ1ί μέθοδον επί τώ σκοπώ τής εξαγωγής 
τών επιθυμητών συμπερασμάτων καί τής συναρ
μολογήσεις τής ιστορίας τών ωκεανών μέ ολας 
τάς φάσεις τής λειτουργίας των. Ειδικόν περιο- 
δίκδν, δημοσίευμα Θ’ άναφέρη έκάστοτε περί 
τών εργασιών τούτων.

Γό πρόγραμμα'τής διδασκαλίας περιλαμβά
νει Λεπτομερώς τά εξής θέματα: τον σχηματι
σμόν, την κατανομήν, τήν συσσώρευσιν τών 
προσχωμάτων, τά όποια άπετέλεσαν τά βάθη 
τών Θαλάσσιον καί τών ωκεανών κατά τήν 
βραδειαν,καί ύπομονητικήν δράσιν τών αιώνων. 
.Μετά την μελετην τού ιστορικού τούτου μέ
ρους επεται φυσικώς ή έρευνα και ή γνώσις 
τών φυσικών, χημικών καί βιολογικών έπιδρά- 
σεων, αί όποίαι πραγματοποιούνται είς τά βάθη 
τών υδατων. Εις ποιους νόμους ύπακούουν τά 
ρεύματα καί ή φορά τών πάγων ; Πώς παρά
γεται η. αδιάκοπος κίνησις τών κυμάτων καί ό 
σάλος ; Ποια είνε ή πυκνότης τού ύδατος καί 
? εντασις τής Θερμοκρασίας είς τάς αβύσσους ; 
Ιδού τι ζητούν οι ωκεανογράφοι καί τί αποτε

λεί τό πρόγραμμα τής διδασκαλίας είς τό Ώκεα- 
•Όγραφικόν Ίνστιτούτον τώυ Παρισίων.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Είς την Διεθνή Καλλιτεχνικήν "Εκθεσιν τής 
Ρώμης άπέστειλαν έργα of κάτωθι "Ελληνες 
καλλιτέχναι : Ο κ. Άλταμούρας θαλασσογρα
φίαν, ό κ. Αργυρ'ς «ΙΙαιδίον άναπαυόμενον», 
«Γραίαν μετά παιδιού», «Τοπειον», ό κ. Β. Βο- 
κατσιαμπης τόν «’Ελαιώνα», τόν «Ναόν Άγ. 
Νικολάου ( Αθηνών)», «Τοπειον (υδατογρα
φίαν)», ό κ. Δ. Δήμας «Προσωπογραφίαν κό- 
ρης», η Κ® Θάλεια - Φλώρα - Καραβία τήν «Μό- 
νωσιν», την « Αναγνωσιν», τόν «Συλλογισμόν», 
ο, κ. Λ. Γεραλής τό «Πότισμα», τό «Χιονισμένο 
Τοπειον», τήν «Κεντίστρα», δ κ. Δ. Γερανιώ- 
της τάς «Τελευταίας ακτίνας», τήν «Προσωπο
γραφίαν Κ«ς Κ. Ρ.», ό κ. Ν. Γκύζης τήν νέ
κραν φύσιν (Ινδιάνος μαδημένος)», ό κ. Γ. Ία- 
κωβιδης τήν «Παιδικήν συναυλίαν», τήν «Προ
σωπογραφίαν άνδρός», τά «Τριαντάφυλλα»^ ό 
κ. Ευάγ. Ίωαννίδης τά «’Αττικά *ια»,  τόν 
«Κατηχούμενον», ό κ. Σταύρος Καντζίκης 
ούο σπουδας, ό κ. Έπαμ. Κοντιάδης τόν 
« Ιλισσόν», τόν «Κηφισσόν», ή δ1? Σ. Λα- 
σκαριδου όύο, τοπεία, ό κ. Νικηφόρος Λύτρας 
την «Κλεμμένη» (έπεισόδιον τού άγώνος διά 
την ανεξαρτησίαν τής ‘Ελλάδος)», δ κ. Νι
κόλαός Λύτρας προσωπογραφίαν, ό κ Π. 
Μαθιόπουλος τό «Μητρικόν φίλημα (προσωπο- 
ογραφία), τήν «προσωπογραφίαν τού Διδασκά
λου Λύτρα», δ κ. Ν. Όθωναίος τήν «Κατσι- 
κούν», τήν «Άνάπαυσιν», ό κ. Έπ. Θωμό-

Τό «Φλογισμένο Ράσο». ‘Η νεοελληνική φιλο
λογία αποκτα όια τού έργου αύτού τού συγ- 
γραφέως τού «De Profundis» κ. Πλάτωνος 
Ροδοκανακη, μιαν οημιουργικήν προσπάθειαν 
έκ τών σπανιωτέρων. Ό κ. Ροδοκανάκης δέν. 
είνε μόνον ό αριστοτέχνης συγγραΦεύς τού 
υφους, τον όποιον εγνωρίσαμεν είςπό «De Pro- 
fundis» μέ την ίσχυράν άποτύπωσιν τών 
πραγμάτων πού βλέπει, ώς αύτός μόνον γνω
ρίζει νά βλεπη, διδων ζωήν είς κόσμους νεκρούς 
και έπαναφέρων όλην τήν διακοσμητικήν έμορ- 
φια των μαζυ μέ τό βαθύτερον ιστορικόν δί
δαγμα. Ό κ. Ροδοκανάκης είς τό νέον του έργον 
μάς αποκαλύπτει από τήν ίδιαν του α’ίσθησιν 
πώς βλέπει τόν τωρινόν κόσμον. Καί δι ’ ένα 
συγγραφέα τής αξίας του, νά βλέπωμεν όπως 
αυτός είνε να αισθανωμεθα ό,τι ιυραιότερον ή 
ζωη καί η τέχνη ήμπορούν νά μάς δώσουν.

Η Κρητικη Στοά. Ελάβομεν τόν τόμον τού 
γ έτους τού υπό τον ανωτέρω τίτλον δημο
σιεύματος, τό όποιον έκδίδει είς τό ‘Ηράκλειον 
τής Κρητης ό κ. I. Δ. Μουρέλλος, καί όφείλομεν 
νά εκφρασωμεν την ευχάριστον έκπληξίν μας διά 
τόν ρυθμόν τής έκτυπώσεώς του και τήν ποι
κιλίαν τών περιεχομένων, τά όποια συνοδεύουν 
πλείσται εικόνες έργων τέχνης. ‘Η «Κρητική 
Στοά» είνε από τά ολίγα ελληνικά βιβλία, τά 
οποία δίδουν τήν έντύπωσιν τής εκδοτικής 
προόδου έν Ελλάδι, εκπλήσσεται δέ κάνεις, 
ότι, τούτο έξετυπώθη έν Κρήτη. Διότι ένα βι- 
βλίον μάς λέ^γει πολύ περισσότερα άπο οίον- 
δήποτε άλλο είδος παραγωγικής έργασίας ερχό
μενον νά χαρακτηρίση τόν πολιτισμόν μιάς 
χώρας.

Διηγήματα. ’Αναγγέλλεται ή έκδοσις τών 
«Διηγημάτων» έργου τού κ. Άθ. Μίχα. ’Ιδού 
μερικοί τίτλοι τών περιεχομένων. «Τό βιβλίο 
των είκοσι χρόνων», τό «Τέλος τής Ντίνας», 
« Εκεί πού έδυσε γιά πάντα ό ήλιος».

Διευ&νντής του ^Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ 
ΑΌηναι, Τυπ. «Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη — 8356

πουλος απο την ζωήν τών χωοιών μας, τήν 
«Βιοπάλην», κ. Σπ. Βικάτος τήν «’Αδελφήν 
τού ’Ελέους», καί μίαν σπουδήν, ό κ. Σ. Ζαι- 
ρης «Καθ’οδόν».

Εργα γλυπτικής άπέστειλαν οί κ. κ. . Γ. 
Μπονάνος τόν «"Ελληνα έν δουλεία», τό «Θέ- 
?Ος>>’ ° κ* Γ· Δημητριάδης τήν «Κεφαλήν 
Αραβος», ό κ. Ν. Γεωργαντής τήν «Κεφαλήν 

γέροντος», τόν «’Άστεγον», ό κ. Γ. Ίακωβί- 
δης την «Προτομήν τού Διδασκάλου Λύτρα», 
ό κ. I. Κουλουρής τήν «Προτομήν άνδρός».
Επίσης έστάλησαν τού μακαρίτου Σώχου ή 

«Προτομή Ζαρίφη», τό «Μνημείον Π. Μελά», 
«Σκίτσο διά τό μνημείον τού Άνδρ. Συγγρού».

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ.

ΤΔΡΟΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕίΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Παρακαλούνται οί τυχόν καθυστε- 
ροΰντες τό άντίτιμον τού υδατος τού 
λήξαντος έτους ΐ909θπως προσέλΟωσιν 
εντός οκτώ ήμερων είς το Δημοτικόν 
Ταμεϊον και καταβάλωσιν αυτό. Επί
σης δέ καθίσταται γνωστόν δτι ήρχι- 
σεν ή πληρωμή τού αντίτιμου δια το 
άρξάμενον έτος 191°, παρακαλούνται 
δέ οί κ. κ. ύδρολήπται όπως προσέλθωσι 
και καταβάλωσιν αυτό.

Έν ΆΌήναις 1910.

(9Εκ τον υδραυλικόν τμήματος τον 
Δήμου 'Αθηναίων).

Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΗΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΗι ΤΑ ΑΡίΙΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ 
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7Χ. ΣΑΚΑΛΗ 
αθηναι.-οδος αλκαμενους 36,-αθηναι

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου εις <4 λιτρας καθαρού। οιιοηιεί ματος,
προσθέτετε '/. λίτραν ΰδατος καί έχετε τήν κολωνιαν σας, το αντιπιτυριωδες σας και παιτος 
εϊδου£ άηώιιατα. violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.Μέ 2ρΧ" δβ. eXsze μίαν oxar °κολώ»ακ. Δι’ όλα τά είδη τιμαι ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. Πληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πωλησιν παρα τφ κ. Α. Σαπαλη.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΟΑΟΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ΥΦΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
διά θεραπείας καί εγχειρίσεις όλων των 

οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΦΗΝΑ1. ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταθέσεων ηρός 4 ’/^θ/ο 
είς στρωτήν ξήτησιν

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ

AGHNA1 - ΠΕΙΡΑ1ΕΥΣ

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

‘Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2·000>000 

Ήσφ. Κεφάλ. Δρ. 20·000·000



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

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

Έξεδόθησαν μετά πάσης τής δυνατής φιλοκαλίας υπό του βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου, 
Άθήναι, οδός Βουλής, καί άποστέλλονται οπουδήποτε ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ

Μνηαεΐα επιτάφια.— Ανδριάντες καί προ- 
τομαί.— Γλυπτικά έργα διακοσμήσεως έκ- 
κλησιων. — Διάφορα γλυπτικά και ζωγρα
φικά έργα πρός πώλησιν. — Παραγγελίαι 

διά πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γαλλικής, Γερμανικής και ’Ιταλικής 

διά νεωτάτης μεθόδου μέ άπιστεύτως εύδη- 
νάς τιμάς παρά εύδοκίμου διδασκαλίσσης 
καί είς έλάχιστον χρόνον.

ΑΘΗΝΑΙ

ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ Q

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ 10, ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗι ΠΛΑΤΕΙΑι ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ολοι οί καλλιτέχναι, όλοι οί συγγράφεις, όλοι οί άν&ρωποι τού θεάτρου φωτο- 
γραφοϋνται κατά προτίμησιν είς τό φωτογραφεϊόν μας, διότι εϊνε άλη&ινόν καλ
λιτεχνικόν έργαστήριον.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μεταχειρίζεστε τόν
ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ 

δι3 οινοπνεύματος έκ σταφίδος είναι 
0 ΔΙΑΥΓΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΩΝ

ΖΗΤΗΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΜΙΑΝΤΑ 

“βοτρυς,,

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.
1 ροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων εντό

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

1 1 /ο τοΐς % κατ’ έτος διά τάς έν οφει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, 
πέρα τού ποσού τούτου τού τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς °/ο κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών· πέρα δέ τού ποσού τούτου είς */ 2 τοΐς °/0. Αι καταδέσεις αύται 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 °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εγ έτος 
τουλάχιστον. — 3 τοΐς % κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο ετη 
τουλάχιστον. — 3 ιΙ2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα 
ετη τουλάχιστον. — 4 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε ετη 
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

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

δοτέας έν ώρισμένη προδεσμίφ ή διαρκείς έπί τόκφ :
'/ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τουλάχιστον

1 έτους »
έτών
έτών »
έτών

Αι όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τού καταθέτου ονο
μαστικού ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οι τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τώ Κεντρικφ καταστή- 
ματι καί τή αιτήσει τού καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό αύτό 
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

I1/, 
2

Γ'·
4

τοΐς
°/ο » » »
°/ο ·
°/ο ’ » »■
°/ο »

Αι όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΩΝ·
Β. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ

ΑΘΗΝΑΙ

‘Οδός Τπποκράτους 3.

Ό κ. Κοντομανώλης εινε ο βιβλιοδέ
της του «Καλλιτέχνου». Αύτό νομίζομεν, 
δτι εϊνε ή καλλιτέρα σύστασις διά νά πει
στούν οι άναγνώσταί μας περί τής απο
λύτως καλλιτεχνικής του εργασίας.

Έπί πλέον προσθέτομεν συστάσεις δια 
τήν έκτακτον ταχύτητα περί τήν παράδο- 
σιν τών παραγγελιών καί διά τάς άπι
στεύτως εύδηνάς τιμάς του.

ι
2
4
5

ΤΟ “ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΡΑΣΟ
ΤΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ

ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗι 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΑΙΣ ΜΕΡΑΙΣ

Παραγγελίαι στέλλονται εις 
τό γραφεϊον του «Καλλιτέ
χνου».

0 ΤΟΜΟΣ ΔΡ. 2



TE7S BOOMS 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΚΗ

ΑΘΗΝΑΙ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.-ΜΕΓΑΡΟΝ ΣΙΜ0Π0ΥΑ0Υ

~Τδ άρισζοκραζικώζερον κένζρον ζών Όϊδηνών.
— βνζευκζήριον οχων ζών διερχομένων }ένων.
— 3ΐοχυζεχεΐς aid ον βατ μέ δαυμαβίαν εαίαιχωβιν.
— "^(Βηρεβία 'βμβεζίδων δεραωαινίδατν.
— Όύχεκζρικδς φωζισμδς αινχεζος ζην ννκζα.
— 'ιδεώδες καδαριόζηζος και ιδεώδες α/οιόζηζος ύχικών.
— Ψ7άχα άωδ ζά ιδιόκζηζα βουβζάβια 3£ρυβάκη μέ ζάς ζοεριφή- 

μονς έχβεζικάς άμεμάδας.
— "Oja ζά είδη ζης μαμακζοκομίας και ζής ^αχαροαμαβζικής.
— Όδ μνηβιώζερα ζέϊα και αί δρεωζικώζεραι βοκοχάζαι έκ ζοΰ 

έ}ωζερικοΰ.
— &να ζβάϊ εις ζον ίΧρνβάκη εινε έκζδς ζής μενσζικής άαιο^αύ- 

σεως ώς μία ψυχική χαρά χάμω τοΰ ήρεμου και άωείρως καχαι- 
βδήζου αεριβάχχονζος.

Έν Άθήναις, Τυπογραφβίον «Εστία» Κ. Μάίσνερ καί Ν. Καργαδούρη - Λ3*»β


