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01 ΠΡΑΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΜΑΔΙΟΓΡΑΦΟΙ υπό Ν. I. Λάσκαρη..........................
01 ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ : Έπιστολαί τοϋ Γιόρικ προς τήν Έλίζα υπό Στερν
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ υπό Στεφάνου Μαρζξώκη.....................................
ΤΑ ΑΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ : Ενός μηνός αντίλαλοι υπό Ε. Εύσζρα-

τιάδου. —Ή Ζωή : Ό Κάϊζερ εις Κέρκυραν. Ή μακροβιότης.—Ή Ποίησις :
Τής «Καρδιάς». «Ρόδα στον άφρό» υπό Στεφάνου Μαρτξώκη. Τά έργα
τοϋ Γκαΐτε.—Ή Μουσικέ) : Νέοι "Ελληνες συνθέται. Ό Βίκτωρ Ούγκώ καί
ή μουσική.— Τό Θέατρον: f "Αννα Ζουδίκ.—Ή Ζωγραφική : Ή έκθεσις
τών Γάλλων Καλλιτεχνών.—Ή ’Αρχαιολογία: Τά έν Κέρκυρα ευρήματα
υπό Β. Σ.—’Εκθέσεις: Ή διεθνής έκθεσις τοϋ Τουρίνου.—Ό Περιοδικός
Τύπος.—Περιηγήσεις καί Ταξείδια.—ΑΙ Έπιστήμαι: Ή Βιολογία. Τεχνικά
ζητήματα. Δημοσιονομία. Παιδοκομία. Τά νεώτερα τών επιστημών ...
ΕΙΚΟΝΕΣ : Μικρός βοσκός (εκτός τοϋ κειμένου) υπό Λουκά Γεραλη. Σάνδρο
Μποττιτσέλη. ’Αφροδίτη. Παναγία. Ή άνοιξις υπό Σάνδρο Μποττιτσέλη.—
Λουκάς Γεραλής.—’Αθηναϊκόν τοπεϊον. Τό άχοΰρι. Προσωπογραφία. Ζω
γράφος. Γυφτάκος. Ό πάτερ ’Ακάκιος. Πέρδικες υπό Λουκά Γεραλη.—Ό
ηθοποιός Κάϊντς ώς "Αμπλετ υπό Σάνδορ Γιαράϋ.—Ή όρχηστρίς Ίσιδώρα
Δόγκαν.—Βινιέττες, κοσμήματα υπό Στούκ, “Ερλερ, Φίσερ κ.λ.π.
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Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
*

ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ
os

*

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

έκ δίδεται, κατά μήνα.

Αί σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αϊιησις προς εγγραφήν συνοδευομενη υπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται προς τον διευθυντήν καί ιδιοκτήτην τοϋ
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, ’Αθήνας, οδός ’Ακαδημίας 54·
Τιμή έκαστου τεύχους λεπτά 80. Έν ΆΟήναις καί έν Πειραιεϊ πωλείται εις δλα τά βι
βλιοπωλείο καί είς τά κιόσκια.Έν ταΐς Έπαρχίαις είς τά υποπρακτορεία τών εφημερίδων.
’Αντιπρόσωπος τοΰ Καλλιτέχνου εν Νέφ Ύόρκη δ κ. Παύλος Βώκος 5 Battery Place.
»
»
»
διά τήν Αίγυπτον δ κ. Θεμιστοκλής Βώκος, Κάϊρον.

Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
*
δημοσιεύει αγγελίας προς δραχ. 30 τήν σελίδα
καί άναλόγως διά μικρότερον χώρον.
ΟΥ.
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ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
ΑΡΙΘ. 215
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ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ. 'Οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

Τη λ. διεύΌ'υνσις
ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ί

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΓΚΑ1ΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
(Calorifere)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.
μιαρών, δημοσίων καταστημα—- Εκπονησις σχεδίων καί προϋπολογισμών δωρεάν.
Πλέον τών ο 0 τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτουονεία έν e
’λ
οτων οποίων αί έΕυε · ’ Ανάντη™
εν Ελλαοι και Ανατολή μεταξύ
Δαρίσση.—Τράπεζα9 Ανατολή^ένταξη
^ικ^α,ον ~ Κωνική Τράπεζα κεντρικόν καί εν
Σμύρνη.—Λαϊκή Τοάπεζα ^ενηδη ~ ^Δ
Σμύρνη.— Τράπεζα 'Αθηνών ενταύθα καί εν
Α^ινεΙτειον κλπ· ^ιωτικας κατοικίας.

'

— Απειράριθμα εύχαριστήρια, συστατικά.
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Τεχνικήν ‘Εταιρίαν
A. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ και Σ"
*,
Μηχανικοί
έν Άθήναις οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27
®

to"

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΦΥ & ΣΑ
: Συστήματος ’Αμερικανικού τών
τελειότερων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατα βουλήσιν, άπό δεκαετίας εισαχθεΐσαι έν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη
εις πλουσίαν συλλογήν.
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων
(ανοικτού συστήματος).
ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροί έσμαλτωμένοι μετά
πορσελάνης.
TANTAL: ’Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας
εκ μετάλλου Tantal 70 °/0 οικονομία επί τής
καταναλώσεως τού ήλεκτρικού ρεύματος.

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
ΔΡ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΕΔΡΑ

ΕΝ

ΔΡ.

50.000.000

10,480,000

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : 9Εν ‘Ελλάδι: Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλφ, καί Λαρίσση. — 'Εν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρακλείφ καί
Ρεθύμνφ.— 'Εν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν Γα
λατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, Τραπεζούντι, Κερασούντι,
Σμύρνη, Χίω, Λιμενι-Βαθέος (Σάμου), Μερσίνη, Άδάνοις, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλςι, Ξάνθη καί Τωαννίνοις.—9Εν Αίγύπτω : Έν Άλεξανδρείρ.,
(μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Μιδάν), Καΐρφ (μετά παραρτήματος έν τή
συνοικία Μοΰσκι), Ζαγαζίκ, Μανσούρςι. — Εν Λονδίνω: (Ν° 22, Ferrchurch
Street). Έν Λεμεσσω (Κύπρου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).

ΙΩ. ΜΗΟΤΑΣΗΣ, 9Αντιπρόεδρος

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΕΣ, Πρόεδρος
Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
Α. ΖΑΡΙΦΗΣ
I. ΗΛΙΑΣΚΟΣ
Δ. Ε. ΗΛΙ0Π0ΥΛ0Σ

Γενικός Διευθυντής

Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ
EMM. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΝΕΦΑΙΖ
ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ
MIX. ΣΑΑΒΑΓ0Σ
ΔΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑI

λαμπτήρες

tantal

Απαντα τα εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκατα
στάσεων, Τηλέφωνα, 'Ανεμιστήρες, Είδη
’Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ :

ΑΘΗΝΑΪΚΗ —ATHENOCLES

Η Τρέπεξα Αθηνών έκτελει πάφαν Τραπεζικήν εργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις
εμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπι χρεωγράφων καί εμπο
ρευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλ
λαγματικών, γραμματίων εσωτερικού καί εξωτερικού
*
έκτελει χρηματιστικάς έντολάς.
έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τε τω
έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ
*
ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς, ήγγυημένους, δέχεται
καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί ελάχιστων δικαιωμάτων καί ενοικιάζει διαμε
ρίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων υπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.
Η Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheques) έπι
τού έξωτερικού καί είς τραπεζογραμμάτια ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπι
ταγάς (cheques) δμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπι τών έν τφ
έξωτερικφ ανταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν άπό
τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΩΔΕΙΟΝ
ΕΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ

“ΑΠΟΛΛΩΝ,,

ΛΟΤΤΝΕΡ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ

ΟΔΟΣ

1899

ΦΕΙΔΙΟΥ

3.

Τό ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρυθέν προ δεκαετίας καί. διενθννόμενον παρά τής Καζ Λίνας φδν Λόττνερ ενρίσκεται είς τδ
κεντρικώτερον μέρος τών ’Αθηνών καί είς ευρύ και ενάερον μέγαρον
μετά κήπον.
Αί έπιτνχίαι τον τόσω είς τήν μουσικήν έκπαίδευσιν και μόρφωσιν τών πολυαρίθμων μαθητών καί μαθητριών τον δσω καί είς
τάς συναυλίας τον καί τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων νπδ
τής μικτής χορωδίας τον είνε τοιαύται ώστε πας λόγος καθίσταται
περιττός.
Έν τώ ’Ωδείω Λόττνερ διδάσκονται όλα τά μαθήματα τής
θεωρητικής μονσικής, έπίσης οργανική καί φωνητική μουσική,
κλειδοκύμβαλου, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μουσική τής
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.
Η διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθύντριας Κας Λίνας φδν
Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία καί
βιολοντσέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών.
Ήδη έκ Βερολίνου άφίκετο έξοχος καθηγητής τού βιολιού έκ τής
υψηλής Μουσικής Σχολής τον Ιωακείμ ό κ. I. Σαϊφερ.
Ή παρεχομένη είς τους μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις
είνε τοιαύτη ώστε ούτοι μετά τδ πέρας τών σπονδών των δύνανται
υφιστάμενοι τάς έπί πτυχίω έξετάσεις νά έχουν πλήρη τά έφόδια
τής έξασκήσεως τοΰ μουσικού έπαγγέλματος.
Είς τδ ’ Ωδεϊον Λόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τδ μουσικόν των
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τού έξω ελληνισμού.
Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτούντα
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.
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ΣΕΙΡΙΟΣ
ζωη μας έπερνοΰσε τότε μονότονα,
άλλ’ οχι άδιάφορη και εντελώς ασή
μαντη. *
Ητο μια ζωη εσωτερική μέ
πολύ λίγη κοσμική συναλλαγή. Έζούσαμε πολύ είς τό παρελθόν καί πολύ είς
τό μέλλον. Ό τόπος μάς ένε'πνεε πάντα
τη γοητεία τοΰ ώραίου ανθρώπου στην
πανέμορφη γη. Αναστέναμε τη ζωϊκη
σκηνογραφία άπό τά ερείπιά της έπάνω
στη φυσική περιοχή που ήταν η ίδια στο
πέρασμα τοΰ χρόνου αντίθετα προς τά σω
ριασμένα κάτω απ’ αύτόν μαρμάρινα μνηρ.είά της. Κάθε βράδυ στης λίγες ώρες
ποΰ μας άφινε η πολύμοχθη εργασία της
ημέρας, θά μάς έδινε αφορμή η ίδια μας
η στενοχώρια νά καταφεύγουμε σ’ αύτούς
του; κόσμους, μιά στενοχώρια ποΰ πολλές
?°ρές είχε άνεζηγητα ψυχικά ελατήρια
τουλάχιστον γιά μένα. Ή πόλις τόπε μέ
τον θόρυβόν της, μέ τό πλήθος τών άνθρώ

Η

πων της, ποΰ δέν μπορούσε νά μάς σύν
δεση καμμία ψυχική αναλογία, ήταν σαν
ένας εφιάλτης ποΰ έπρεπε ν’ άποφύγουμε.
Καί τότε παίρνοντας κάθε βράδυ τον πλα
τύ δρόμο μέ τούς πλατάνους έβγαίναμε
στο ύψωμα ποΰ είχαμε τό βουνό απέναντι
μας καί έπάνωθέ του τό Σείριο νά λάμπη...
Σήμερα έχουν περάσει χρόνια καί ό Σεί
ριος στην ψυχή μου φαίνεται πώς είχε
δύσει γιά πάντα, όταν έζαφνα μιά νύχτα
σ’ ενα πολυθόρυβο κοσμικό κέντρο είδα νά
πλησιάζη δίπλα μου σάν μιά γνώριμη
μορφή τό προσωπάκι μιάς γυναίκας αγνώ
στου σέ μένα. Τά μαύρα μάτια της μοΰ
έχάρισαν αμέσως αγάπη καί άφέθηκα στο
κύτταγμά τους μέ συγκίνησι κ’ ευγνωμοσύνη.
— Είσθε άπό δώ ;
— Ναί. άλλά προ χρόνων ξενητεμένη.
Δέν έκράτησα μαζη της καμμιά έπιφύλαξι καί ηρχισα νά ομιλώ μέ όλη την
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ελευθερία, τών σκεψεών μου. Κ’ εκείνη μ.ού
απαντούσε ελεύθερα χωρίς κανένα διστα
γμό. Ό κάθε της λόγος, ή κάθε παρατήρησις, τό κάθε κίνημά της ήταν διαφορε
τικά αφ ο,τι τά γνωρίζουμε στην κοσμική
όψι τής ζωής. Και ή φωνή της ήταν μου
σική. Δεν πιστεύω να μίλησαν διαφορετι
κότερα, σε μουσικώτερους ήχους τά ζω
γραφιστά εκείνα πρότυπα μέ τής έναρμ.όνιες κινήσεις τών ωραίων γυναικών πού
ενέπνευσαν τούς μεγάλους ζωγράφους.
— Μου φαίνεται σαν νά σάς είδα και
άλλοτε, μ.ού είπε, σαν νά σάς γνωρίζω
πολύ καιρό.
— Κι’εγώ, τής άπήντησα, σάν νά σάς
ξαναβρίσκω εικόνα στά πλάσματα τής
φαντασίας μου.
— Θε'λετε νά μέ συνοδεύσετε ; Όλα
εδώ δέν μου εινε εύχάριστα.
Εξω ή νύχτα ήταν βροχερή σάν μιά
τελευταία άπειλή τού χειμώνα στο έαρ
πού είχε έλθει.
— Μ’ άρε'σει ό περίπατος στής βροχε
ρές σπάνιες νύχτες τώρα τήν άνοιξι.
Κι’ έσηκώθηκε πρώτη κι’ εγώ τήν ακο
λούθησα. Θυμήθηκα τήν παλαιά εκείνη
τοποθεσία με τό μ,εγάλο άστρο. Θά τήν
ξανάβλεπα λοιπόν και πάλιν ;
*Ηταν ελαφρά ντυμένη. Έφοροϋσε κά
τασπρο φόρεμα από λεπτότατο σάν αρα
χνοΰφαντο ύφασμα πού τής άφινε γυμνό
τόν τράχηλο και τά χέρια ώς τούς αγκώ
νες. Ηταν ή ελεύθερη, αντρόπιαστη καί
άστενοχώρητη γυναίκα.Τήν κύτταξα μέ μιά
ματιά κι’ έσκέφθηκα πώς έπαιρνε τό θάρρος
της από τή γαλήνη τού ψυχικού της κόσαου.
— Μ’ αρέσει νά ζώ, είπε, ενώ έβαδίζαμε στο βρεγμένο πεζοδρόμιο τής μεγά
λης λεωφόρου, πάντα ελεύθερη καί άνυπόταχτη από κάθε επιταγή πού δίνουν οί
ψεύτικοι νόμοι τού ανθρώπου, ελεύθερη
στην ίδια τήν ψυχική μου αθωότητα, στή
χαρα τού ατόμου μου. Μ αρέσει νά Φαν
τάζομαι πώς κάπου έξω πρέπει νά χτισθή
μία νέα πολιτεία. Καί νά βάλω κ’ εγώ
ένα λιθάρι στά θεμέλιά της, μιά πολιτεία
εύτυχισμένων ανθρώπων.
Πίταν ενθουσιασμένη, σάν νά έβλεπε

αύτό τό ίδιο όραμα, σάν νά αισθητοποι
ούσε τούς ρυθμούς τού νέου κόσμου. Έπροχωρούσε μέ γοργό βήμα. Τίποτα τό γυναι
κείο, όπως τό νοιώθουμε, δέν έσουρνώτανε
στη γή απ’ αύτή. "Ετρεχε στο μέλλον μέ
τό φωτισμένο της νού, γυναίκα τών χρό
νων πού θα έλθουν. Τά λόγια της πού
εξακολούθησε σάν νά αίσθανώτανε τήν
ανάγκην νά τά λέγη γιά μιά ψυχική άπολυτρωσι τών άλλων, επαναστατικά στήν
αθλιότητα τής σημερινής ζωής, έφερναν
παντα αυτό τό όνειρο τής γυναικός πού
ζητάει τή νέα πολιτεία τής αγάπης, τό
σπάσιμο όλων τών δεσμών πού τυραννούν,
τήν ολη άπελευθέρωσι σ’ ένα θρίαμβο όλων
τών αρχών τής αγάπης.
Εσώπασε για μιά στιγμή μέ χαρούμενο
πρόσωπο στον ύγρό αγέρα. Μέ συνέπερνε
πάντα στο γοργό βάδισμά της καί ήταν
ώραίος αυτός ό δρόμος καί ήταν ώραίο τό
θέαμα πού είχαμε μπροστά μας καί γύρω,
σκεπασμένος ήταν ο Ουρανός απο μαύρα
βαρειά σύννεφα πού κάποτε τάσχιζε στής
άκρες, παλαίβοντας μ’ αύτά τό φεγγάρι
καί χαράσσοντας τής ασημένιες του ανα
λαμπές γιά νά τό σβύσουν καί πάλι καί
ν ακολουθήση ή βροχή πού ή πνοές τής
άνοιξεως στο ευχάριστά της ράντισμα ήταν
πιο ευωδιαστές. Ο Λυκαβητός έδειχνε σάν
άστρο επάνω τό φώς του στο εκκλησάκι
του. Πέραό Τμηττος έφανέρωνε ένα σκιερό
του κομμάτι. Καί ό άνεμος έουσούσε άπηχών τήν ανεξερεύνητη συμφωνία του. Τό
στοργικό της βλέμ.μα τό είδα νά μέ διε
ρευνά ανήσυχο γιά μιά στιγμή χωρίς όμως
καμμιά ορμή γιά νά μέ κάνη νά έπιβουλευθώ τήν άγνότητα τής αγάπης. Θά
ήταν αλήθεια κοινή δυστυχία νά χαθή τό
ώραιότερο κομμάτι μουσικής πού δίνει ή
γυναικεία ψυχή όταν τής εμποδίζουμε τόν
ουράνιό της δρόμο. Καί ήταν άδύνατο τό
βλέμμα εκείνο νά μή ήταν τό οδηγητικό
φώς εκείνου τού δρόμου.
— Μ αρέσει νά ζώ ελεύθερα, έπανέλαβε. Ετσι νομίζω πώς είμαι στήν αλή
θεια τής Δημιουργίας. Έ γνώρισα έναν
ποιητη μιά φορά.
*Αν
όσα έπίστευε δέν τά
έθυσίαζε στήν τρεχούμενη αξία τών ήθικών
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ήυ,Μ καί άφίνετο ελεύθερος νά τά έκφράση, φία πού έφώτιζε καθαρά κάτω από τό βουνό
πιστεύω, πώς τά έργα του θά έδημιουρ- τό φεγγάρι, ελεύθερο τώρα στον αίθριο ούγούσαν αύτά μόνον τούς νέους κόσμους... » ρανό. Δέν ηζεύρω τί διέκρινε στο πρόσωπό
"Ηαουν σάν ταπεινωμένος. Αίσθάνθηκα μου ή συνοδός μ.ου, αλλά μ.ού είπε ανήσυχη:
— Τί έχετε;
τήν αδυναμία, ότι ήμουν κι’ εγώ ίσως ό
Σάν νά έξύπνησα από βαθύν λήθαργον
ίδιος διστακτικός ποιητής. Θυμάμαι,ότι τό
άπο τό επίμονο εκείνο κύτταγμα καί είπα
είναι μου τό καθυπέταξα σέ συμβιβασμούς,
ci ύποχρεώσεις, σέ δόγματα, σέ λατρείες, άσυνειδήτως :
— Άναμ.νήσεις....
στήν κρίσι τών άλλων, στή σωφροσύνη τών
Είχα ίδή ένα άγαπημένο μου παληό
περιστάσεων. Αίσθάνθηκα τήν ανάγκη, ότι
καταφύγιο καί ανάμ.εσα στης σκιές φωτιέπρεπε ν’ άπολογηθώ εγώ ό ίδιος.
— Εινε αλήθεια αύτό πού λέτε, αλλά σμ.ένο από μιά πλευρά, ένα σπίτι. Διεκρινα
ποιός ξέρει ! Ή ζωή καμμιά φορά μάς άκόμ.η τούς δρόμ.ους πού έφερναν ώς τό
δένει στύ άρμα τών παλαιών {δεών μέ τη δάσος τού βουνού, μ.ιά χαμένη πια νεότητα
δύναμι πού τής δίνει ή σκληρή ανάγκη καί εύτυχία. "Ακόυσα τό βρυχηθμό τού
τής ύλικής της επάρκειας. Οί μ.εγαλείτεροι ψεύδους πού εκλόνισε από κεί τα βήμ.ατά
ανατρεπτικοί φιλόσοφοι δέν εινε εκείνοι μου γιά νά τά σύρη σ ενα βάδισμ.α πού
πού ώμίλησαν, αλλά εκείνοι πού έφυγαν τάχα ήτο ή επαινετή ζωή στή γη τής
επαγγελίας τών κοινών ανθρώπων. Θυμά
χωρίς νά έκφράσουν τάς σκέψεις των...
— Αλλά οί ανυπόφοροι εινε εκείνοι πού μαι πώς άρχισε ό φόβος μιάς Βαλπούργης,
κάνουν συγκαταβάσεις. Θά σάς έλεγα, δεν αλλά θυμάμαι πώς μέ μιά εξαγορά έκρυψα
ύπάρχει θλιβερώτερη έλάττωσις τού εαυτού όλα τά ώραία αισθήματα καί ήμουν ό
μας,μεγαλείτερος ψυχικός θάνατος από τήν ανεπανόρθωτος νικημένος.
— Αναμ.νήσεις, είπε. Δέν έχω να λυ
ύποταγή στήν παράλογη θέλησι τών άλλων.
Τά λόγια της τώρα άρχισαν νά μέ πηθώ γιά καμμιά ώραία άνάμνησι πού
αναζωογονούν. Δέν ήμουν εγώ ό ίδιος πλέον έχασα, γιατί ή ζωή μου εϊνε συνέχεια τών
βέβαια, στον ίδιο εκείνο δρόμο όταν έπη- ίδιων ιδεών μ.ου. Δέν ύπεχώρησα ποτέ σέ
γαίναμε μέ τό φίλο μου νά ίδούμε τόν Σείριο τίποτα, γιά νά αισθανθώ τή θλίψι, οτι
επάνω από τό βουνό, νά θαυμάσουμε την μού έλειψε κάτι πού έπρεπε τώρα νά έχω.
Έτσι είμαι πάντα ευτυχής...
πολύχρωμη ακτινοβολία του στο βραδύ
Έπροχωρήσαμε άκόμ.η. Επειτα γύρι
πέρασμα τής τροχιάς του, νά βυθισθούμε
στής αναμνήσεις πού σ εκείνον τόν ιερόν σα μ.ε σέ άλλους δρόμ.ους κάτω απο τα
χώρον έπροτιμούσε νά περνούν ο Σωκρά δένδρα πού έλαμ.παν στα φυλ7^α τους η
σταλαγματιές τής βροχής.'Η νύχτα έπροτης καί ό Πλάτων μέ τούς μαθητάς των.
Τότε ύπήρχε πάντα ή στενοχώρια στην χώρησε πολύ καί μαζή της ή άτέλειωτη
ψυχή μου άπο τήν ανυπόφορη πνευματική εύτυχία αύτής τής συναντήσεως. Εϊνε οδυ
άπομόνωσι. ’Αλλά ή ψυχή μου δέν είχε νηρό νά ζητάη κάνεις ένα ιδεώδες, εινε
ίδή άκόμ.η όλη τήν πραγματικότητα τής τραγικό νά ζή μέ συγκρίσεις καί αναμνή
οδύνης καί δέν εΐχε γνωρίσει τής παγίδες σεις, όπως ήταν τραγικό τό θέαμα τών
τής ζωής, ήταν άκόμ.η νέα καί δυνατή. συντριμ.μ.ένων μ,νημ.είων πού εβλεπαμ.ε πέ
Η ελπίς έλαμπε μέσα της μέ τά χρώματα ραν, τής μ.εγάλης καί ένδοξης ζωής πού
έπερασε. Εινε άκόμ.η πιο τραγικό να παριτού έλαμπε ό Σείριος στον αττικό αιθέρα.
Γότε ήταν σάν μεσουράνημα ενός εαυτού στάνη κανείς ενα νεον άνθρωπο μ.ε το παρά
μου πού δέν μπορούσε νά φαντασθή καμ.- στημα καί τά δεσμ.ά τού σημερινού.
Τή βραδυά εκείνη ό Σείριος χαμένος
μιά κακή σκιά άφ’ όπου καί αν περνούσαν
άπο τόν άττικόν ουρανόν, ειχεν ανατειλει
τα βήματά μου...
Έστάθηκα μιά στιγμ.ή άθελά μου καί στή ψυχή εκείνης τής γυναικός, πού δέν
τήν έπανείδα πλέον...
ΓΕρ. βωκος
προσήλωσα τό βλέμμα μου στή σκηνογρα
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υρισκόμεθα κατα τό δεύτερον ήμισυ
του δέκατου πέμπτου αιώνος. Μετά τού επαγγέλματος του οί συνάδελφοι τού
Σάνδρο έπωνόμασαν αύτόν κατόπιν ΜποττΖν πτώσιν της Κωνσταντινουπό
τιτσέλη.
λεως τό 1453 ή δόξα τών Ελλήνων
Ο Σάνδρο (’Αλέξανδρος) Μποττιτσέλη
μετεφερθη είς Φλωρεντίαν.
εγεννήθη κατά μαρτυρίαν τοΰ Τικότση τό
Πλήθος σοφών τού Βυζαντίου κατέφυ1437 είς Φλωρεντίαν. Νέος ακόμη έδείγον είς αύτήν και νέα πνευματική άνθησις
κνυε τόσην εύφυίαν καί λεπτότητα, ώστε
εοημιουργείτο παρά τον 'Άρνον.
ο πατήρ του ήναγκάσθη νά έπιμεληθή τήν
Ό Λαυρέντιος Μέδικος, νέος άκόμη, είχε
ανατροφήν
του. Ήτο ωραίος καί τόσον
δείξει ικανότητα καί ύπεροχην διά την
λεπτός καί εύγενής, ώστε όταν δεκαπεν[ΛέΠουσαν δημοκρατίαν της Τοσκάνης.
ταετής είσηλθεν είς τό έργαστήριον χρυσο
Κάτι νέον έγεννάτο διά την ζωήν ένω ή
χοείου τίνος όπως έκμάθη τήν τέχνην,
τέχνη , παρεσκεύαζε τον δρόμον τοΰ Μιεκαμε σχέσεις κατά τήν ομολογίαν τοΰ
χαηλ ’Αγγέλου.
Βασσάρη με τούς καλλιτέρους τεχνίτας
Ο πατήρ τού Μποττιτσέλη ώνομάζετο
Μαριάνο ντΐ Βάννη ντέϊ Φιλιππέπη, ητο χρυσοχοους καί ζωγράφους. Έπεδόθη όλοψύχως κατόπιν είς τήν σπουδήν τρΰ σχε
βυρσοδέψης είς την Φλωρεντίαν καί έκ
δίου καί δέν έβράδυνε νάκολουθήση καί νά
αφιερωθή έξ ολοκλήρου είς τήν ζωγραφι
κήν, τήν οποίαν έδιδάχθη άπό τον Φρά
Φίλιππο Λίππη. Ό Μποττιτσέλη ήτο
(Κοββέγιο5)>^πριλ1ον°
κατ’εξοχήν λάτρης τού ωραίου. Παρατη

Ε

ρητής καί μελετητής της φύσεως,δέν ήδύνατο άλλως νά έρμ.ηνεύση αύτην παρά
μόνον διά τού αυστηρού του σχεδίού καί
τού αρμονικού χρώματος
Τό 1470 οί αδελφοί ζωγράφοι Πέτρος
καί ’Αντώνιος Πολλαγιουόλη έδωκαν είς
αύτόν την πρώτην παραγγελίαν. Πλέον
προωδευμένοι αύτοί είς την έκδηλωσιν τών
φυσικών δυνάμεων άπό τον Φρά Φίλιππο
Λίππη έπέδρασαν είς τό πνεύμα τού νεα
ρού Μποττιτσέλη, ό όποιος βραδύτερον
έπωφεληθείς τάς άρετάς ταύτας συνεδύασεν
αύτάς προς την αισθητικήν του προσωπι
κότητα καί μάς εδωκε τά άριστουργηματικώς έκτελεσμένα έργα του μέ την ακρίβειαν
καί φυσικότητα πού τά χαρακτηρίζει.
Ήδη κατά τό 1473 ό Λαυρέντιος ό
Μεγαλοπρεπής, εύνοών αύτόν, τού παρηγγειλε τον "Αγιον Σεβαστιανόν (Μουσείον
τού Βερολίνου). Μετά εν έτος μεταβαίνει
είς Πίζαν, όπου εργάζεται την Άνάληψιν
της Παναγίας, ζωγραφίζει κατόπιν τάς
προσωπογραφίας τού ’Ιουλίου τών Μεδίκων καί της αγαπημένης του Σιμονέττα
της εξαιρετικής εκείνης καί ώραίας γυναικός, της οποίας την φυσιογνωμίαν διετήρησε είς πλείστας συνθέσεις του.
Καί ό Μποττιτσέλη, όπως καί τόσοι
άλλοι καλλιτέχναι της ’Αναγεννήσεως, εύρεν
άσυλον είς τον οίκον τών Μεδίκων. Εκεί
έγνωρίσθη μέ την αριστοκρατίαν τού πνεύ
ματος. εγεινε φίλος μέ τον Λεονάρδον
Ντά Βίντση καί τον Γερλαντάγιο. Κατά
τό 1480 εργαζόμενοι είς τό παρεκκλησιον
τών αγίων Πάντων προσεκληθησαν άπό
τον Πάππαν Σίξτον Δ’ νά κοσμήσουν τήν
νέαν Σιξτίναν καί μεταβαίνει είς Ρώμ.ην
μέ πλήθος άλλων καλλιτεχνών, μεταξύ
τών οποίων ό Περουγίνης, ό Πέτρος Ντί
Κόζιμο καί ό Πιντουρίκιο. Κατά τήν
διαμονήν του είς τήν Αίωνίαν Πόλιν ό
Μποττιτσέλη εύρήκε τήν εύκαιρίαν νά σπουδάση τήν σχολήν τής Ρώμης καί αφού
επί τριετίαν παρέμεινε άποκτήσας φήμ,ην
κ<χι χρήματα, έπανήλθεν είς Φλωρεντίαν
όπου είργάσθη διά τήν επαυλιν τών Με
δίκων είς τήν Βολτέραν. Τό 1480 έως τό
1490 τέλος κατείχε τά σκήπτρα τής
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Φλωρεντινής τέχνης καί ώνομάζετο διδά
σκαλος τών διδασκάλων τής Φλωρεντίας.
Έν τούτοις παρ’ ολην τήν έκτίμησιν τών
συγχρόνων του ή δόξα τών έπερχομένων
μεγάλων καλλιτεχνών μέχρι τού Μιχαήλ
’Αγγέλου έπεσκίασε τό όνομά του καί τήν
τέχνην του μέχρι τού 18ου αίώνος οπού
τυχαίως ολως έμιμήθησαν τάς κομ.ώσεις έκ
τών έργων του καί ή μόδα έκαμε ώστε νά
μελετηθη τό εργον του εύρύτερον καί νά
έπανακτήση τήν προτέραν του δόξαν.
Κατά τήν περίοδον ταύτην έξετέλεσε τά
περιφημότερα τών έργων του. «Ή γέννησις τής ’Αφροδίτης» καί κατοπινή «Πανα
γία είς τήν Γρενάδην» καί αί ύγρογραφίαι
τού Λέμμη είναι τά έργα εκείνα διά τών
οποίων ό Σάνδρο εισέρχεται πλέον όριστικώς είς τήν συνείδησιν τού κόσμου.’Αλλά
ή Φλωρεντία τήν εποχήν ταύτην εύρίσκετο
είς μίαν άναστάτωσιν πολιτικήν καί καλ
λιτεχνικήν. Τό 1498 ύπό τά ούρλιάσματα
τού πλήθους καίεται ό Σαβαναρόλα διά τάς
κατάρας του καί τον θρησκευτικόν του
φανατισμόν. Ό Γιρλαντάγιο άπέθανε τό
ίδιον έτος όπου άπέθνησκε ό Πίκο Ντέ-λά
Μεράντολα, καί ό Κάρολος ό Ζ'είσήρχετο
είς τήν Φλωρεντίαν. Οί αδελφοί Πολαγιουόλη ειχον άποθάνει, ό Λεονάρδος ντά Βίντση
μόλις ενθυμείτο τήν Φλωρεντίαν διαρκώς
ταξειδεύων καί μ.όνον ό Μιχαήλ * Αγγελος
κατεγίνετο νά στήση τον ύπερήφανον καί
θλιμμένον αύτού Δαβίδ.
Ό Μποτιτσέλη άπό τήν κατάστασιν
αύτήν εύρε καταφύγιον είς τήν μελέτην τού
Δάντη, τον οποίον εικονογράφησε θαυμασίως. Ό Μποτιτσέλη όπως καί ό Δάντης
ήτο κατ’ εξοχήν Φλωρεντινός. Είς τήν
Πινακοθήκην Ούφίτση τής Φλωρεντίας είς
μίαν κοινήν αίθουσαν συναντώνται ό Λορέντζο Μόντακο, ό Μπεάτο Άντζέλικο
καί ό Μποττιτσέλη.Καί οί τρεις αύτοί καλλιτέχναι άνήκοντες είς μίαν καί τήν αύτήν
περίοδον αντιπροσωπεύουν όλην τήν θρη
σκευτικότητα τής εποχής μέ τήν αρμονίαν
τής ζωής όπως τήν ήσθάνθη ό κόσμος εκεί
νος τών μεγάλων γεγονότων καί τών παραδοξοτέρων αντιθέσεων. Οί δύο πίνακες τής
αιθούσης τού Λορέντζο Μόνακο, ή «Άφρο-
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σταται έκπεπληγμένη καί συγκεκινημένη.
"Ανωθεν τής κεφαλής της "Ερως εξακον
τίζει τό βέλος του, βλέπων τό σύμπλεγμα
τών τριών Χαρίτων.
Καί ό Μορώ Βωτιέ περιγράφων τήν
θαυμασίαν «"Ανοιξιν» τού Μποττιτσέλη
λέγει, ότι εύρισκόμεθα είς τήν αύγήν τής
Αναγεννήσεως. Ή ήμερα άνατέλλει ώχρά
καί δροσερά ώς ήμέρα άνοίξεως.

των σχημάτων μιγνύεται πρός τόν ιδεα
λισμόν τών προσώπων ή πολυτέλεια τών
υφασμάτων καί τών κεντημάτων πλησιά
ζει πρός τήν καθαρότητα τών γραμμών
τού γυμνού.
Τά σώματα τών γυναικών τούτων έχουν
λεπτότητα ιδιαιτέραν ύπερβαίνουσαν κατά
πολύ τόν συνήθη κανόνα. Αί κινήσεις είναι
άποτυπωμέναι μέ χάριν άνέκφραστον, οί

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
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δίτη» καί ή «Προσκύνησές» μάς δεικνύουν
την πορείαν κατά την οποίαν έξειλίχθη η
τέχνη τού Μποττιτσέλη. Ή μία ακολουθεί
την καθαράν έμπνευσιν μέ πλατωνικάς
ιδέας καί μέ κάποιαν προκατάληψιν διακοσμητικήν.Ή άλλη ακολουθεί την παρατηρησιν της Φλωρεντινής πραγματικότη
τας του 15ου αίώνος. Ολίγιστα τών έργων
του ανήκουν άποκλειστικώς είς την αίαν η
την άλλην τών κατηγοριών τούτων.
Είς την πρώτην κατηγορίαν ανήκει ή
« Ανοιξις» της Ακαδημίας τής Φλωρεντίας
μέ τό λατρευτόν σύμπλεγμα τών Χαρίτων,
αί οποίαι χορεύουν ενώ κυματίζουν τά
περιβάλλοντα αύτάς λεπτά καί διαφανή
ύφάσματα, μέ κλίσεις εύγενείς καί θελκτικάς, μέ ολην τήν ήρεμον καί χαριτωμένην
ποίησιν τών λεπτών λιγυρών σχημάτων
ύπό τά σκιερά δένδρα μεταξύ τών κορμών
άπό τών οποίων διαφαίνεται ή γαλήνη του
Ούρανοΰ. 'Ομοιάζει ή σκηνή αύτη πρός
τάς φανταστικάς παραστάσεις διηγήματος
μαγισσών καί έν τούτοις αί γυναίκες αύται
είναι πραγματικαί μ’ ολον τόν ιδεαλισμόν
των. Τό έργον τούτο είς τό οποίον τά πρό
σωπα έχουν φυσικόν μέγεθος, συγγενεύει
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άναμφιβόλως πρός τήν «Άφροδίτην» καί
προηγήθη τής « Προσκυνήσεως».
Στίχοι του Λαυρέντιου δύνανται νά χρη
σιμεύσουν ώς επιγραφή :
«Καλώς ώρισες Μάϊε — μέ τήν άγροτικήν σημαίαν σου. — Καλώς ώρισες άνοιζις που σκορπάς τήν χαράν είς δλας τάς
καρδίας. Καί σείς νέαις κόραις συντροφευμέναις μέ τής φίλαις σας, σείς πού μέ
ρόδα καί άνθη δείχνετε τό Μάη τήν έμμορφιά σας. Ελάτε κάτω απ’ τή δροσερή
σκιά τών τρυφερών πρασίνων δένδρων. Αί
έορταί, τά πουλιά ψάλλουν τήν χαράν
τους τόν Μάϊον. ’Εκείνη πού είναι νέα καί
ώραία άς μή συστέλλεται διά τό κάλλος
της. 'Η εύμορφιά δέν ξαναγεννιέται όπως
τό χορτάρι.— Καμμία άς μή περηφανεύε
ται τό Μάη, — τόν μήνα τών λουλουδιών».
Η ποίησις τών χρωμάτων είναι ίσχυρωτέρα εδώ άπό τήν ποίησιν τών λέξεων.
Τό έργον έχει τόν άρμονικώτερον χρωμα
τισμόν, έχει καί ολον τό μεγαλείον τής διακοσμητικής τοιχογραφίας. Συναντάται είς
τό έργον τούτο θελκτική πολυθεία μέ μίαν
αγνότητα χριστιανικήν ή πραγματικότης
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γυμνοί πόδες φαίνονται έγγίζοντες τό χώμα
τό σκεπασμένο μέ άνθη, αί σάρκες διαφαί
νονται ύπό τήν λευκήν σκεπήν, τήν οποίαν
ανασηκώνει ταινία αιθέρια. Χρυσοί καρ
ποί κρέμονται είς τούς κλάδους σχηματίζοντες στέγασμα. "Ενα είδος μυστηρίου
βασιλεύει είς τό δάσος πέραν τού οποίου
παρατηρεί τις τήν διαύγειαν τού ούρανού.
Είς τό κέντρον μεταξύ τής αλληγορίας
ταύτης ή κυρία κορυφή είναι είδος Πανα
γίας τελείως ένδεδυμένης, ή οποία προί-
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Ή τέχνη καί τό ύποκείμενον συμφω
νούν ενταύθα τελείως καί είς τό έργον τού
Μποττιτσέλη καί τών συγχρόνων του εύρί—
σκει τις 5,τι έκφραστικώτερον δύναται νά
παρουσιάστε τούτο.
Ό άνθρωπος άφυπνίζεται έκ τού θλιβε
ρού ύπνου τού μεσαίωνος, άνοίγει τους
οφθαλμούς, παρατηρεί, θαυμάζει. Θαυμά
ζει τά πάντα. Κυττάξατε τήν προσοχήν,
τήν ύπομονήν, τήν επιμέλειαν, τήν οποίαν
άποκαλύπτουν τά φυλλώματα ταύτα τά

ή φύσις έξύπνησεν είς τον άνθρωπον τήν
θερμότητα, τήν λατρείαν, τό πάθος τό
άπείρως αγνόν ενός πρώτου έρωτος.
Οί Μέδικοι παρήγγειλαν τό έργον τούτο
συγχρόνως μέ τ<ν «Γέννησιν τής ’Αφρο
δίτης» διά τήν Villa del Castello, παρήγγειλαν καί άλλα ακόμη είς τον Μποττιτσέλη ώς τήν «Προσκύνησιν τών Μάγων»
όπου ήθελον αύτοί οί ίδιοι ν’ άναπαριστώνται μεταξύ τής σεβαστής ακολουθίας. Είς
ό'λα ταύτα τά ’έργα έπανθεϊ ό αύτός ένθουσιασμός, ή ιδία γοργότης, ή ιδία νεότης.
'Όλα έχουν τήν αύτήν απλοϊκήν λεπτό
τητα καί τήν αύτήν θερμότητα. Νομίζει
τις, ότι βλέπει τά πρώτα ανθύλλια, τά
άγγέλλοντα ηδη τήν γόνιμον βλάστησιν
τής άνοίξεως, άλλά ώς είνε λεπτότατα
καί πρώιμα είναι καταδικασμένα προώρως
νά χαθούν άφίνοντα θέσιν είς άλλα άνθη
εύρωστότερα. ’Εκ τού προορισμού τούτου
προκύπτει άναμφιβολως κάποια χάρις με
λαγχολική μέ τήν οποίαν περικαλύπτονται
ώς διά πέπλου μ’ ό'λον ότι έχουν τήν
πρώιμον νεότητά των.»
Τον Μάϊον τού 1510 άπέθανε ό Μποττιτσέλη καί ένταφιάσθη είς τό παρεκκλήσιον τών Αγίων Πάντων. Μεταξύ τών
λαμπρών έργων του, τά οποία μάς άφήκε,
η «Συκοφαντία» του έμπνευσθείσα άπό
τήν περιγραφήν τού Άλμπέρτη όπως τήν
έζωγράφισεν ό Άπελλής κατά τον Λουκια
νόν είναι ενα έκ τών παραστατικωτέρων
του έργων.
«Σκέπτομαι,οτι δέν είναι ξένον προς τον
σκοπόν μου νά τήν παρουσιάσω ένταύθα,
όπως μάθωσιν οί ζωγράφοι, οποίαν προσο
χήν πρέπει νά δίδωσιν είς τήν εύρεσιν.
’Έβλεπε κάνεις είς τον πίνακα τούτον άν
θρωπον εχοντα μεγάλα ώτα, είς τά πλά
για τού οποίου εύρίσκοντο δύο γυναίκες
*
ή μία ώνομάζετο ’Αμάθεια καί ή άλλη
Δεισιδαιμονία.Προς αύτόν ήρχετο ή Συκο
φαντία. *
Ητο γυνή πολύ καλού έξωτερικού,
άλλά έκφράζουσα είς τήν μορφήν της τον
δόλον, διά τής δεξιάς χειρύζ έκράτει δάδα
άνημμένην, διά τής άλλης έκράτει άπό τής
κόμης νέον άνδρα ό όποιος έτεινε τούς
βραχίονα προς τούς ούρανούς. Υπήρχε

ΣΑΝΔΡΟ

ποικιλλόμενα ύπό τών καρπών και της
ανθισμένης χλόης.
Κυττάξατε τά γυμνά ταΰτα τά μόλις κα
λυπτόμενα,τάς κινήσεις τάς τόσον εντόνους,
αί όποΐαι δίδουν άξίαν είς τά σχήματα,
τάς έξαιρέτως συνδεδεμένας χείρας τών
χορευτριών καί την τόσον αξιοπρεπή κλίσιν
τού προσώπου τοΰ στολισμένου μέ άνθη.
Εύρισκόμεθα είς τήν εποχήν κατά τήν
οποίαν ό Νάννη Γκρόσσο είς τήν νεκρικήν
του κλίνην, έζήτει ν’ άσπασθή τον Έσταυρωμένον τού Δονατέλλο καί όχι άλλον,
λέγων, ότι θά άπέθνησκεν άπηλπισμένος,
εάν τού έδιδον νά ίδη άσχημα σχήματα
όταν θά άφινε πλέον τήν.ζωήν... Δέν είμεθα
πλέον μακράν τής ή μέρας καθ' ήν ό Τσελλίνη θά γράψη είς τάς συμβουλάς του προς
νέον καλλιτέχνην : «θά σχεδίασης μετ’
εύχαριστήσεως τούς σπονδύλους διότι είνε
έξαίρετοι.,.Θά σχεδίασης επίσηςτό όστούντό
εύρισκόμενον μεταξύ τών δύο ισχύων’ είνε
πολύ ώραϊον’όνομάζεται όρροπύγιονή ιερόν».
Δι' αύτούς τά πάντα είναι ώραϊα. Μετ’
ού πολύ θά ελθη ό ρυθμός, ή τέχνη λαμβάνουσα δύναμιν θά κάμη εκλογήν είς τά
σχήματα, καί μόνος ό Μποττιτσέλη θά
παραμείνη πιστός είς αύτήν. 'Η φύσις
είναι τελεία καί δέν θέλει ν’ απόρριψη
τίποτε. Ό θαυμασμός του φθάνει μέχρι
καί τών ελάχιστων. Καί έκ τούτων προ
κύπτει ενα σφρίγος νεότητος, μία δρόσος
καί μία πεποίθησις, τήν οποίαν δέν θά
ήδύνατο κάνεις νά εύρη είς ούδεμίαν άλλην
εποχήν. Ή γυναίκα ή ένδεδυμένη μέ άνθη
καί φαινομένη κατά μέτωπον παραμένει
εν έκ τών πρωτοτυποτέρων πραγμάτων καί
συγχρόνως έκ τών χαριεστέρων τής ζωγρα
φικής τέχνης. Συμβολίζει μέ τήν λεπτόf
\ '
r
' JZ r
τητα της και την χαριν της, την ανοιςιν
τής φύσεως καί τής τέχνης. Τό ισχνόν
τούτο καί λεπτόν σχέδιον τό διαβολεμένον είς πολλά μέρη έχει άπλότητα μαγευ
τικήν. Τό δέ σύμπλεγμα τών χορευτριών,
καί ή μορφή τού νέου άνδρός, ενός Έρμού
— προσωπογραφία ενός έκ τών Μεδίκων—
δέν σκλαβώνουν όλιγώτερον τον θεατήν.
Πολυτιμότερα’, είναι αί εκδηλώσεις τής
μοναδικής ταύτης στιγμής κατά τήν οποίαν
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προσέτι άνθρωπος ωχρός, άσχημος, μέ
. πρόσωπον εχθρικόν, έχρησίμευεν ώς οδη
γός της Συκοφαντίας και ώνομάζετο Φθό
νος. Δύο άλλαι γυναίκες άκόμ,η συνώδευον
την Συκοφαντίαν και της διόρθωναν τόν
καλλωπισμόν και τά ενδύματα. Ή μία
ητο η ’Απιστία και η άλλη ή ’Απάτη.
Οπισθεν αυτής ηρχετο η Συνείδησις, γυνή
ένδεδυμένη πενθίμως, έσχιζε τάς σάρκας
της και ηκολουθεϊτο ύπό νέας κόρης κο-

σμίαςκαι σεμνής και αύτη ητοή ’Αλήθεια.»
Αλλ ό Μποττιτσέλη ήτο κατ’ έξοχην
ό ζωγράφος της Παναγίας. Οί ’Άγγελοι
και ή Μαντόνες του περικλείουν δλην την
ώμορφιά της ποιητικής του ψυχής, ή
οποία εύρίσκετο είς τό μεταίχμιον της μυ
στικιστικής τέχνης τού χριστιανισμού και
της άπελευθερωσεως τού ανθρώπου άπό τάς
πλάνας και τάς προλήψεις τού παρελθθντ0<’’
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Γλύπτης

ΕΛΕΓΕΙΑ

ΛΥΓΑΡΙΑ
Ώ λυγαριά βαρύπνοη και συ

Που στά κλαδιά σου είχα περιπλέξει
Βιολέττες κι ανεμώνες μιαν αυγή
Και τό στεφάνι τοΰ Μαγιού είχα πλέξει
Άπό έναν τάφο βγαίνεις που αντηχεί
'Η τρομερή τοΰ πεπρωμένου λέξι :
Κατάρα ώ γιά εκείνον ποΰ πονεϊ
Κ έχει μέ αίμα τη ζωή του βρέξει.

Άν ίσως στον απότομο γκρεμνό
Τό χέρι δέν απλώνει γιά ν' άγγίξη
Μέ πόθο τό κλαρί σου τ' άνθηρό'
Νάρκωσε μέσ' στά στήθη τους παλμούς
Σέ μυρωμένο ωκεανό νά πνίξη
Ή σκέφι τους πικρούς της λογισμούς.
ΔΕΝΔΡΟ

'Ώ δένδρο εσύ πλατύφυλλο, σκιερό
11οΰ μέσ άπ τά κλαδιά σου τό φεγγάρι
Περνούσε κι άπ τό φως του τό αχνό
Έλάβαινε ή όφι κάποια χάρι,
Εσένα πάλι τώρα αναζητώ
Και τοΰ ληθάργου σπρώχνω τό λιθάρι,
Τά φύλλα ποΰ νεοανθίζουν τραγουδώ,
Τό μαλακό κι άμόλυντο χορτάρι.

Γυμνό μέσ στη βαρειά τη χειμωνιά
Ήρθα και σ' είδα, δένδρο αγαπημένο,
Δίχως σκιά στήν ποθητή γωνιά.
Και τώρα ποΰ θ' άνθισης μονομιά
Κι άπό καρπούς θά γέρνης φορτωμένο,
Σ άναζητεϊ στά όνείρατα ή καρδιά.
ΕΛΕΝΗ Σ.
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πόλεμος παρέχει πάντοτε είς τάς ται μέ τόν πόλεμον. Τό εϊδομεν είς προ
σφάτους καί τερατώδεις συγκρούσεις. Τό
σκέψεις τών ανθρώπων μεγαλοπρε
πές καί άπαύστως άνανεούμενον πρώτον ηδη άπό της άρχης της ιστορίας,
έντελώς νέαι, δυνάμεις τέλος
θέμα. Καί είναι δυστυχώς βέβαιον, ότιδυνάμεις
αί
πλεϊσται τών προσπαθειών μας καί τών ώριμοι καί άπηλλαγμέναι της σκιάς τών
εφευρέσεων συγκεντρούνται πάντοτε προς προαιώνιων προπαρασκευαστικών πειραμα
αύτόν καί συναποτελούν είδος διαβολικού τισμών, ήλθαν νά ύποσκελίσουν τόν άνθρω
κατόπτρου όπου αντανακλάται ανάποδα πον έπί τού πεδίου της μάχης. Μέχρι τών
τελευταίων τούτων πολέμων, είχον έκδηκαί παραμορφωμένη η πρόοδος τού πολι
λωθή κατά τό ημισυ, έμεναν παράμερα
τισμού μας.
Δέν επιθυμώ σήμερον νά πραγματευθώ καί έδρων άπό μακράν. Έδίσταζαν νά
τό θέμα τούτο είμη άπό μιας μόνον άπό- έκδηλωθούν τελείως καί ύπηρχε άκόμη
ψεως έπί τώ σκοπώ τού ν’ άποδείξω άπαξ κάποια σχέσις μεταξύ της αύτοτελούς δρά—
σεώς των καί της δράσεως τών ίδικών μας
άκόμη, οτι έφ’όσον κατακτώμεν μέρος τών
αγνώστων δυνάμεων έπί τοσούτον παραδι- χειρών. 'Η βολή τού όπλου δέν ύπερέβαινε
δόμεθα είς ταύτας. Μόλις συλλάβωμεν την άκτίνα τού οφθαλμού μας καί η κατα
στρεπτική ένέργεια τού φονικωτέρου τηλε
κατά την νύκτα η κατά τόν φαινομενικόν
ύπνον της φύσεως μίαν νέαν λάμ,ψιν η μίαν βόλου, της έπικινδυνωδεστέρας έκρηκτικης
νέαν πηγην ένεργείας, καθιστάμεθα συχνά ύλης, ησαν έντός τών άνθρωπίνων άναλοτά θύματά των καί σχεδόν πάντοτε οί γιών. Σήμερον ύπερφαλαγγίσθημεν, όριστι—
σκλάβοι των. Θά έλεγε κάνεις, οτι ενώ κώς ύπεχωρησαμεν, η βασιλεία μας έληξε
πιστεύομεν, οτι άπολυτρούμεθα, απολυ- καί ιδού τέλος, ότι παρεδόθημεν ώς κόκ
τρούμεν ημείς επικινδύνους εχθρούς. Εινε κος άμμου είς τάς τερατώδεις καί αίνιγαληθές, οτι μέ τόν καιρόν οί εχθροί αύτοί ματικάς δυνάμεις, τάς οποίας έτολμησαάφίνονται νά τούς όδηγώμεν ημείς καί μάς μεν νά έπικαλεσθώμεν είς βοηθέιάν μας.
παρέχουν ύπηρεσίας, τάς οποίας δέν είναι
*
* *
πλέον δυνατόν νά στερηθώμεν. Αλλά μόλις
Εινε άληθές, ότι είς πάσαν έποχην τό
εις έξ αύτών ύπετάχθη, μόλις έτέθη ύπό
μέρος της άνθρωπίνης συμμέτοχης είς τάς
τόν ζυγόν μας θέτει έπί τά ’ίχνη αντιπά
μάχας ύπηρξε τό ολιγώτερον σημαίνον καί
λου άπείρως έπικινδυνωδεστέρου καί ή τύχη
τό ολιγώτερον άποφασιστικόν. Ηδη κατά
μας καθίσταται ούτω έπί μάλλον ένδοξος,
την όμηρικην έποχην αί θεότητες τού
άλλά καί διά τούτο όχι ολιγώτερον αβέ
Όλύμπου άνεμιγνύοντο μετά τών θνη
βαια. Μεταξύ τών άντιπάλων αύτών
ύπάρχουν έξ άλλου τινές, οί όποιοι είνε τών είς τάς κοιλάδας της Τροίας καί σχε
έντελώς άκαταδάμαστοι. Αλλ’ ίσως διά δόν άόρατοι, άλλά δρώσαι μέσα είς την
άργυράν των νεφέλην έξουσίαζαν, έπροτούτο παραμένουν τοιούτοι, διότι γνωρί
ζουν καλλίτερον τών άλλων νά επικαλούν στάτευαν η κατεπτόουν τούς μαχητάς.
Άλλά καί πάλιν ησαν θεότητες έπ’ ολί
ται τά κακά ένστικτα της καρδιάς μας,
γον
μόνον ίσχυραί καί έπ’ ολίγον μυστη
τά όποια έπιβραδύνουν κατά πολλούς αιώ
ριώδεις. Μολονότι δέ η παρέμβασίς των
νας τάς κατακτήσεις της νοημοσύνης μας.
έφαίνετο ύπεράνθρωπος είχε την μορφήν
*
* *
καί την ψυχολογίαν τού άνθρώπου. Τά
μυστικά των έκινούντο έπί της τροχιάς τών
Ούτω ιδιαζόντως συμβαίνει μέ τάς πλείίδικών μας στενών μυστικών. Έξεπορεύστας τών εφευρέσεων, αί όποΐαι σχετίζον
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οντο έκ του ούρανού τής νοημοσύνης μας,
είχαν τά πάθη μας, τάς δυστυχίας μας,
τάς σκέψεις μας κατά τι μόνον δικαιοτέρας, ύψηλοτέρας και περισσότερον άγνάς.
’Έπειτα έφ’ όσον ό άνθρωπος προχωρεί έν
τώ χρόνω, έφ’ όσον έξέρχεται τού ονείρου
και ή συνείδησίς του αύξάνει, ό δέ περί
αύτόν κόσμος αποκαλύπτεται, οί θεοί, οίτινες τόν συνόδευαν μεγεθύνονται, άλλά
καί απομακρύνονται έν ταύτώ, γίνονται
όλιγώτερον εύκρινεις, άλλά καί περισσό
τερον βίαιοι. Έφ’ όσον δέ μανθάνει, έφ’
όσον γνωρίζει, τό κύμα τού άγνωστου πλημ.μυρίζει τάς έκτάσεις του. Έφ’ όσον δέ
κατ’ άναλογίαν αί στρατιαί όργανίζονται
καί έπεκτείνονται, τά όπλα τελειοποι
ούνται, ή έπιστήμη προοδεύει καί ύποδουλώνει τάς φυσικάς δυνάμεις, ή έκβασις
τής μάχης διαφεύγει τόν άρχηγον διά νά
ύπακούση είς τό σύνολον άνεξερευνήτων
νόμων, οί όποιοι καλούνται τύχη, μοίρα,
πεπρωμένον. Ίδέτε έπί παραδείγματι είς
τό γνωστόν εργον
*
τού Τολστόϊ τήν θαυμασίαν εικόνα, ή οποία φαίνεται αύθεντική,
τής μάχης τού Βοροδίνο ή τής Μόσχας,
τύπου μιας τών μεγάλων μαχών τής Εύρώπης. Οί δύο άρχηγοί ό Κουτούζωφ καί
ό Ναπολέων, ίστανται είς τοιαύτην άπό·
στάσιν άπό τής μάχης, ώστε δέν δύνανται
ν άντιληφθούν ή άσήμαντα μόνον επεισόδια
καί σχεδόν άγνοούν τά συμβαίνοντα. Ό
Κουτούζωφ, ώς γνήσιος σλαύος μοιρολά
τρης, εχει συνείδησιν τής «δυνάμεως τών
πραγμάτων ». Πελώριος, μονόφθαλμος,
ύπνηλός, σωριασμένος έμπρός είς μίαν καλύβην, επάνω είς ενα πάγκον στρωμένον μέ
τάπητα, αναμένει τήν έκβασιν τής περιπέ
τειας, δέν δίδει κάμμίαν διαταγήν, άρκούμενος νά συναινή ή όχι είς ό',τι τού προ
τείνουν. Άλλ ό Ναπολέων, αύτός κολα
κεύεται νάπιστεύη, ότι διευθύνει συμβάντα,
τά οποία δέν διακρίνει καν. Τό βράδυ
τής προτεραίας ύπηγόρευσε τήν διάταξιν
τής μάχης. Αλλ’ άπό τών πρώτων άψιμαχιών δι’ έκείνης άκριβώς τής «δυνάμεως τών πραγμάτων» είς τήν οποίαν
* «Πόλεμος καί Ειρήνη».

παρεδόθη ό Κουτούζωφ, ούδεμία έκ τών
προδιαγεγραμμένων διαταγών του έξετελέσθη,ούτε ήτο δυνατόν νά έκτελεσθή. Καί
όμως πιστός είς τό φανταστικόν σχέδιον,
τό οποίον ή πραγματικότης έντελώς άνέτρεψε, νομίζει, ότι δίδει διαταγάς καί δέν
κάμνει τίποτε άλλο παρά ν’ άκολουθή,
φθάνων πολύ άργά, τάς άποφάσεις τής
τύχης, αί όποίαι προτρέχουν παντού τών
έξηγριωμένων καί έν άλλοφροσύνη ύπασπιστών του. Καί ή μάχη άκολουθεί τόν
δρόμον της διαγεγραμμένη ύπό τής φύσεως
ώς ποταμός, ό οποίος ρέει άδιαφορών προς
τήν κραυγήν τών άνθροιπων τών συνηθροισμένων παρά τάς όχθας του.
*
* *

Έν τούτοις ό Ναπολέων έξ όλων τών
στρατηγών τών τελευταίων πολέμων, εινε
ό μόνος, ό οποίος κρατεί τήν φαινομενικό
τητα άνθρωπίνης διευθύνσεως. Αί ξέναι
δυνάμεις, αί όποίαι έβοήθουν τά στρατεύματά του καί αί όποίαι ήδη έκυριάρχουν
αύτών, μόλις έξήρχοντο τής νηπιότητος.
’Αλλά σήμερον τί θά έ'καμνε; Θά ήδύνατο
νά συγκράτηση τό εκατοστόν τής έπιρροής,
τήν όποιαν έξήσκει έπί τής τύχης τών
μαχών ; Διότι τώρα αί νηπιώδεις έκείναι
δυνάμεις έμεγεθύνθησαν και άλλοι θεοί
έπικρέμανται τών τάξεών μας, ώθούν καί
διασκορπίζουν τάς φάλαγγάς μας, διαρρη
γνύουν τάς γραμμάς μας, διασείουν τάς
άκροπόλεις μας, καί καταβυθίζουν τά
πλοΐά μας. Δέν έχουν πλέον άνθρωπίνην
μορφήν, άνακύπτουν έκ τού πρωτογενούς
χάους, έρχονται πολύ μακρύτερα άπό τούς
προκατόχους των καί όλη των ή ισχύς,
όλοι των οί νόμοι, αί προθέσεις εύρί—
σκονται έκτός τού κύκλου τής ιδίας μας
ζωής καί προς τό άντίθετον μέρος τής
σφαίρας τής νοημοσύνης μας, είς κόσμον
άπολύτως κλειστόν, είς τόν έχθρικώτερον
κόσμον προς τάς τύχας τού είδους μας,
είς τόν άμορφον καί βάναυσον κόσμον
τής άδρανούς ύλης. Ούτω είς τούς άγνώστους αύτούς καί έπιφόβους τυφλούς, οί
οποίοι δέν έ'χουν τίποτε τό κοινόν μαζή
μας, οί οποίοι ύπακούουν είς ώθήσεις καί
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διαταγάς έπίσης άγνοουμένας ώς έκείνοι,
οί όποιοι ρυθμίζουν τά άστρα τά πλέον
μυθωδώς άπομακρυσμένα, είς τάς άδι—
εισδύτους αύτάς καί άκαθέκτους ένεργείας
άοίνομεν τήν φροντίδα νά διαχαράζουν
ό,τι ανήκει μόνον καί άποκλειστικώς είς
τάς άνωτέρας λειτουργίας τής μορφής
τής ζωής, τήν όποιαν παριστώμεν μόνοι
έπί τής γής ταύτης. Είς τά άτακτα αύτά
τέρατα έμπιστευόμεθα τήν σχεδόν θείαν
εντολήν τής έπεκτάσεως τού λογικού μας
καί τής αφετηρίας τής ιδέας της δικαιο
σύνης καί τής άδικίας.
*
* *

Είς ποιας λοιπόν δυνάμεις παρεδώσαμεν
τά ίδικά μας προνόμια ; — Κάποτε κάμνω
τό όνειρον αύτό, οτι κάποιος έξ ήμών είνε
ώπλισμένος μέ οφθαλμόν, ό οποίος συλ
λαμβάνει ο,τι έξελίσσεται πέριξ ήμών, ό',τι
πληροί τάς λάμψεις έκείνας πού κυματί
ζουν τά βλέμματά μας καί τάς όποιας
θεωρούμεν διαφανείς καί κενάς, ώς ό τυ
φλός — έάν άλλαι αισθήσεις δέν τόν έπειθον — θά έθεώρει κενά τά έρέβη, τά περισφίγγοντα τό μέτωπόν του. Φαντασθώμεν,
οτι ό ίδιος έκεϊνος άνθρωπος διαπερά τό έζ
ύδραργύρου λεπτόν επίστρωμα τής κρυ
στάλλινης σφαίρας έν τή οποία ζώμεν καί
ή οποία άντανακλα μόνον τήν ιδίαν μας
μορφήν, τάς ιδίας μας κινήσεις καί τάς ιδίας
μας σκέψεις. Φαντασθώμεν, ότι μίαν ήμέραν διά μέσου όλων αύτών τών φαινομενικών
παραστάσεων, αί όποίαι μ.άς φυλακίζουν,
εφθάναμεν τέλος τάς ούσιώδεις πραγματι
κότητας καί οτι τό άόρατον, τό οποίον πανταχόθεν μάς περικαλύπτει, καί μάς ρίπτει
κάτω, μας άνεγείρει, μάς ωθεί καί μάς
σταματά ή μάς αναγκάζει νά ύποχωρώμεν,
— φανερώνει αίφνιδίως τάς πελώριας, τρομακτικάς άσυνειθίστους εικόνας, αί όποίαι
περιενδύουν βεβαίως είς τήν κοιλότητα τού
διαστήματος τά φαινόμενα καί τούς νόμους
τίζ φύσεως τών όποιων εΐμεθα τά εύθραυστα
παίγνια. Άς μή ίσχυρισθώμεν, ότι είνε
τούτο άπλώς όνειρον ποιητού. Τώρα άκρι£ώς πειθόμενοι, οτι οί νόμοι έκείνοι δέν
έχουν ούτε μορφήν, ούτε πρόσωπον καί
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λησμ.ονούντες τόσον εύκόλως τήν παντοδυ
ναμίαν των καί τήν άκάματον παρουσίαν
των, τώρα άκριβώς εύρισκόμεθα έν τώ
όνείρω, έν τώ βραχεί ονείρω τής άνθρωπί
νης πλάνης. Καί τότε μόνον είσβαίνομεν
είς τήν αίωνίαν άλήθειαν τής ζωής, τής
άπεριορίστου οπού κολυμβά ή ιδία ήμών
ζωή. Όποιον σπαράσσον θέαμα καί όποια
άποκάλυψις, ή όποια θά έτρομοκράτει καί
θά παρέλυε είς τά βάθη τής άνυπαρζίας
της πάσαν άνθρωπίνην ένέργειαν ! Βλέπετε,
έπί παραδείγματι, μεταξύ τόσων άλλων
φανταστικών θριάμβων τής τυφλώσεώς
μας, βλέπετε τούς δύο αύτούς στόλους, οί
όποιοι προετοιμάζονται πρός μάχην \ —
Μερικαί χιλιάδες άνθρώπων, τόσον άδιορ—
θώτων καί ανεπαρκών έν σχέσει μέ τήν
πραγματικότητα τών πρός δράσιν ληφθει—
σών δυνάμεων όσω μία δράξ μυρμηκυιών
έντός παρθένου δάσους, μερικαί χιλιάδες
άνθρώπων κολακεύονται νά πιστεύουν, ότι
ύποδουλώνουν καί χρησιμοποιούν είς όφελος
ιδέας ξένης πρός τό σύμπαν, τούς πλέον
άκαταλογίστους καί έπικινδύνους τών νόμων
του. ΙΙροσπαθήσατε νά δώσετε είς έκαστον
τών νόμων τούτων μίαν όψιν ή μίαν φυσιο
γνωμίαν άνάλογον καί άνταποκρινομένην
είς τήν δύναμίν του καί τάς λειτουργίας του.
Διά νά μή συγκρουσθήτε εύθύς έξ άρχής
προς τό άδύνατον, τό άφάνταστον, παρα
λείψατε, έάν φοβήσθε, τούς βαθυτέρους
καί τούς μεγαλοπρεστέρους έξ αύτών μεταξύ
άλλων τόν περί τού κέντρου τής βαρύτητας
είς τόν οποίον ύπακούουν τά πλοία καί ή
θάλασσα, ή οποία τά φέρει καί ή γή
ή οποία φέρει τήν θάλασσαν καί όλοι οί
πλανήται, οί οποίοι ύποστηρίζουν τήν γήν.
Θά έχρειάζετο νά ζητήσετε τόσω μακράν,
έντός τοιούτων έρημώσεων, έντός τοιούτων άπειρων, πέραν τούτων ή εκείνων τών
άστρων, τά άποτελούντα τόν νόμον τού
τον στοιχεία, ώστε τό σύμπαν ολόκληρον
δέν θά ήδύνατο νά τού δανείση μορφήν,
ούτε όνειρον κανένα νά τού δώση πιθανήν
έκφρασιν.
*
* *
Άς λάβωμεν λοιπόν τούς μάλλον περιω-
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ρισμ,ένους νόμους εάν ύπάρχουν μεταξύ
αύτών οί γνωρίζοντες όρια, τούς πλησιεστέρους προς ήμάς εάν ύπάρχουν οί πλη
σίον ημών. *Ας περιορισθώμεν προς στιγ
μήν εις εκείνους, τούς οποίους τά πλοία
περί τών οποίων ειπομεν νομίζουν ύποτεταγμένους είς τά πλευρά των, είς εκείνους,
τούς οποίους νομίζομεν είδικώς ύποτελεϊς
καί τέκνα τών έργων μας. Μέ ποιαν
τερατώδη μορφήν, μέ ποιον γιγαντιαίον
σκότος θά περιβάλωμεν την δύναμιν διά
νά ομιλήσω μεν μόνον περί αύτής, τών
εκρηκτικών ύλών, θεών νέων καί ύπερτάτων, οί όποιοι έξεθρόνισαν είς τά τεμένη
του πολέμου όλους τούς θεούς της άλλοτε ;
Πόθεν καί άπό ποια βάθη, άπό ποιας
άπυθμ.ένους άβύσσους ανακύπτουν οί δαί
μονες αύτοί, οί όποιοι μέχρι τουδε δέν
είχαν ίδη ποτέ τό φώς της ημέρας ; Προς
ποιαν οικογένειαν φρικαλεοτήτων, προς
ποιαν απρόοπτον ομάδα μυστηρίων πρέπει
νά τούς προσαρτήσωμεν ; Μελινϊτις, δυναμϊτις, παγκλαστίτις, χορδΐτις καί ροβυρίτις, λυδίτις καί βληματίτις, φάσματα
απερίγραπτα, παραπλεύρως τών όποιων η
αρχαία μαύρη πυριτις, φόβητρον τών πα
τέρων μας, καί αύτός ακόμη ό κεραυνός,
ό όποιος εξέφραζε δι’ ημάς την τραγικωτέραν κίνησιν της θείας οργής, φαίνονται
ώς άγαθαί γυναίκες ολίγον φλύαροι, ίκαναί ίσως καί νά μάς ραπίσουν, αλλά σχε
δόν αβλαβείς καί μητρικαί ! Κάνεις δέν
είσέδυσεν ούδέ είς τό έπιπολαιότερον τών
αναρίθμητων σας μυστικών καί ό χημικός,
ο οποίος συνθέτει τόν ύπνον σας τόσον βαθέως ώς ό μηχανικός η ό πυροβολητής, οί
οποίοι σάς άφυπνίζουν, άγνοεί την φύσιν
σας. την καταγωγήν σας, την ψυχήν σας,
τά όρια τών άνυπολογίστων ορμών σας
καί τους αιωνίους νόμους είς τούς όποιους

αίφνιδίως ύπακούετε. Εϊσθε τάχα ή
άνταρσία πραγμάτων φυλακισμένων άπό
άμνημονεύτων χρόνων; η άστραπηβόλος
μεταμόρφωσις τού θανάτου, ή τρομερά
εύθυμία της άνυπαρξίας που σκιρτφ, η
έκρηξις τού μίσους η ή ύπερβολη της
χαράς ; Είσθε μορφή νέας ζωής τόσον πυρετώδους ώστε νά καταναλίσκη είς ένα
δευτερόλεπτον την ύπομονην είκοσι αιώ
νων ; Είσθε λάμ.ψις τού αινίγματος τού
κόσμου, τό όποιον εύρίσκει διέξοδον είς τούς
νόμους της σιγής πού τόν περικλείουν ;
Είσθε δάνειον ριψοκίνδυνον έκ τού έναποταμιεύματος της ένεργείας, η όποια κρα
τεί την γην μας είς τό διάστημα ; Συλλέ
γετε άρά γε είς έν νεύμα οφθαλμού, δι’
ορμήν, πού δέν έχει την όμοίαν της, προς
νέον πεπρωμένον πάν ο,τι προετοιμάζεται,
πάν δ,τι γίνεται, πάν δ,τι συμπυκνουται
είς τό μυστικόν τών βράχων, τών θαλασ
σών καί τών ορέων ; Εϊσθε ψυχή η ύλη ή
τρίτη κατάστασις άκόμη ανώνυμος της
ζωής ; Πόθεν άντλείτε την δύναμιν τών
καταστροφών σας, πού στηρίζετε τόν μο
χλόν σας, ο οποίος δύναται ν’ άνατρέψη
μίαν ήπειρον καί πόθεν προέρχεται ή όρμή
σας, ή οποία θά ηδύνατο νά ύπερβή τήν
ζώνην τών άστρων, όπου ή γή ή μητέρα
σας έξασκεί τήν θέλησίν της ; Είς ολας
αύτάς τάς ερωτήσεις ό σοφός, ό όποιος σάς
δημιουργεί, θ’ άπαντήση άπλούστατα, ότι
«ή δύναμίς σας προέρχεται έκ τής άποτόμου παραγωγής μεγάλης μάζης άερίνης
είς πολύ στενόν χώρον ή ώστε νά δύναται
νά τήν συγκράτηση ύπό τήν άτμοσφαιρικήν
πίεσιν». Είνε βέβαιον, οτι ό ορισμός ούτος
άνταποκρίνεται είς όλα καί οτι όλα δι’ αύτού
διαφωτίζονται. Βλέπομεν έν αύτώ τά βάθη
τού άληθούς καί τού λοιπού γνωρίζομεν όπως
δι’ όλα τά πράγματα πού νά βασισθώμεν.
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
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ζωή μας μέ όλους τούς μόχθους, τάς ται, οτι ένώ άναγνωρίζει τά διάφορα
μέσα έχει πάντοτε τόν αύτόν σκοπόν. Από
έναντιότητας, τάς πικρίας καί τάς
τήν γραμμικήν ύπεροχήν τού άνθρώπου,
θλίψεις, διαθέτει πάντοτε τήν ψυχήν
άπό τό ένθεον βλέμμα του, άπό τάς έναρμας εύαρέστως, στοργικώς, μ.έ περιπάθειαν
μονίους κινήσεις του μέχρι καί τού μόλις
είς κάποιας της στιγμάς, πού όσω καί άν
είς τήν κατωτάτην έξέλιξιν δημιουργουμάς έξαντλεί καί μάς θλίβει, αύταί μόνον
μένου ζώου, άπό τό μεγαλεϊον τών από
άρκούν νά μάς ύποβάλλουν τήν ιδέαν τής
ψεων καί τών έναλλαγών τής φύσεως μέχρι
εμορφιάς της, αύτήν τήν χαράν τής ύπάρξεώς μας. ‘Η ποίησις έχει ίσως πάντοτε τού ταπεινοτέρου έργου τής άνθρωπίνης
δημιουργίας, ή θεία χάρις είνε παντού.
τάς άκμαιοτέρας έμ.πνεύσεις της άπό αυτας
τάς στιγμ.άς. Είνε τόσον άνακουφιστικώς Καί ή θεία χάρις δέν είνε τίποτε άλλο άπό
έμορφιά.
καί χαρμοσύνως ύποβλητικαί,όσω καί όταν
Ό κ. Λουκάς Γεραλής είναι άπόστολος
χλάττη τούς νέους κόσμους άκριβώς διότι
αύτής τής τέχνης. Ζωγραφίζει όχι κατά
αύτή ή χαρά τής ζωής εινε τό παντοτειπροτίμ.ησιν, άλλ’ αύθορμ.ήτως, ώς εαν
νόν ιδανικόν τής έκζητούσης μίαν μετα
βολήν άνθρωπότητος. Οί ποιηταί καί οί κάμνη μίαν άσυνείδητον έργασίαν, ό,τι ή
ζωή δίδει ώραίον είς ολας αύτής τάς άπόκαλλιτέχναι, οί όποιοι άπετύπωσαν τα
ψεις. Δημιουργεί, άλλα χωρίς νά θέλη νά
έργα των είς αύτόν τόν εύφρόσυνον τονον
ώραίση είς τήν φανταστικήν των ύπαρξιν
Υπηρέτησαν όλοι αύτήν τήν άνάγκην καί
κόσμους καί νά μάς τούς απεικόνιση σύμ
η τέχνη τότε είς τούς μυρίους τρόπους της,
φωνα μ.έ ενα ιδεώδες του, τό οποίον θά
είς τούς άπειρους ίδεασμούς της φαίνε
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ητο τασις εξ όσων βλέπει νά μάς δώση
πρωτιστως ο,τι θά έπρεπε νά είνε καί νά
ζή· Η διάνοια του ανεπηρέαστος άπό την
ενδιάθετον ’έρευναν δέν ομοιάζει τό έπαναστατημένον πνεύμα, τό όποιον έκσπά όρμητικώς ώς διαμαρτυρία μέ τάς ίδανικάς
μορφάς καί εικόνας τών επιθυμητών του
μόνον κόσμων καί ρίπτει πρόσωπα καί
πράγματα μέ την ελευθερίαν τών κινήσεων
τής ηθικής έμορφιάς είς τάς άγκάλας τής
φύσεως. Ιστορεί απλώς, λέγει, άφηγείται. Ο ένθεος ζωγράφος τής Παναγίας
τής Σιξτίνας αίφνης αναπτερώνει άπό
τηζ γης είς τόν ουρανόν τό γυναικείον
πλάσμα, τό όποιον ένόμισεν, ότι έπρεπε
νά εινε ή μητέρα του Χρίστου. ’Αλλ’
αν μεταβώμεν είς άλλην αίθουσαν τής
αύτής πινακοθήκης, όπου εινε έκτεθειμένον τό επιβλητικόν αύτό έργον, θά αίσθανθώμ.εν παρ’ όλον τό άπότομον τής
άντιθέσεως του θέματος, πού διά τήν ύποβλητικήν του δυναμιν καταντά νά εινε
τό παν είς τάς είκαστικάς τέχνας, βεβαίως
οχι ανάλογον, άλλ’ ίσχυράν πάντοτε αι
σθητικήν ίκανοποίησιν άπό τήν εικόνα μιας
άπλής θαλαμηπόλου πού έκτελει πεζοτά-
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την άνάγκην τής ζωής φέρουσα τό πρωί
τόν δίσκον μέ τό κύπελλον τής σοκολάτας,
αλλά αε τό ιην χάριν ώστε αύτή ή πεζότης να μεταβάλλεται είς ενα άπείρως ώραίον
ποίημα.
Διότι εινε τόσον ίδεωδώς έμορφη επί
σης ή κόρη αύτή, διότι περικλείει τόσην
ηθικήν έμορφιά αύτή ή ταπεινοτάτη στιγμή
ώστε αίσθανόμεθα, ότι τό θέμα αύτό μάς
γοητεύει όπως τό πρώτον μάς συγκινει καί
μάς έξυψοί.
Δέν ύπάρχει λοιπόν είδος είς τήν τέ
χνην, τό όποιον νά μήν έκτελή τόν προο
ρισμόν τής αισθητικής της καί ηθικής έπιδράσεως. Έάν ίδήτε ενα επιβλητικόν τοπείον τού Μπέκλιν ή τάς φυσικάς απόψεις
μερικών πινάκων τούΛεονάρδο ντά Βίντσι,
βλέπετε, σκεπτεσθε, λαχταράτε τάς υπέ
ροχους εμπνεύσεις, αί όποίαι φέρουν τήν
σκέψιν είς τάς άνωτέρας δημιουργικάς σφαί
ρας. Διότι ή τέχνη τότε εινε διπλή, εινε
όραμα καί εινε έννοια, είνε τοπειον καί εινε
σκηνή διανοητικού δράματος. Άλλ’ έάν
ίδητε ένα τοπειον τού ζωγράφου, ό όποιος
ειοε απλώς τήν έμορφιά καί ούδέν άλλο,
τότε ύπάρχει πάλιν άνακούφισις, χαρά,
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ηδονή. Εινε ή ζωή πού όμιλεί είς τήν φαν
τασίαν μας, είς τήν καρδιά υ.ας χωρίς ή
πρώτη διανοητική λειτουργία νά, μάς άνησυχή μέ οράματα ύπέρτερα τών όσων έχοαεν προ οφθαλμών, χωρίς ή καρδιά νά
μάς ταλανίζη μέ συγκινήσεις, αί όποιαι
είνε ενδεχόμενον καί νά σταματήσουν τούς
παλμούς της.
Έγώ προσωπικώς θά έδίσταζα νά είπω
ποια τέχνη μέ συγκινει περισσότερον. Έάν
δέν άνεγνώριζα ώς ίεράν άποστολήν τής
τέχνης, ότι ό προορισμός της είνε ώραιζουσα νά μ,εταβάλλη, διακοσμούσα νά δη—
μιουργή ήθικάς έννοιας, έάν ήθελα απλώς
νά δώσω ολα τά δικαιώματά του είς τό
καθημερινόν μου ανθρώπινον «έγώ», θα
έλεγα, ότι ή τέχνη πού διηγείται 0,τι
ώραίον έχει ή ζωή, αύτή μέ θέλγει περισ
σότερον. Καί αύτά τά θέλγητρά της έφ
όσον πρόκειται νά διακρίνωμεν ενα καλλι
τεχνικόν νεοελληνικόν περιβάλλον, έστω καί
τόσω περιωρισμένον ώς είνε τό σημερινόν,
μάς τά δίδει έπαρκώς ό χρωστηρ τού
Λουκά Γεραλή, τόν όποιον συνολικώς σχε

ΛΟΥΚΑΣ
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δόν είς τό έργον του παρουσιάζομεν σήμε
ρον είς τούς άναγνώστας μας.
Ενθυμούμαι, οτι ή πρώτη μου γνωριμία
μέ τά έργα τού Λουκά Γεραλή χρονολο
γείται άπό πέρισυ, οτε ηνοιξε είς το Ζάππειον ή Έκθεσις τής «Καλλιτεχνικής
Εταιρείας». 'Όταν άντίκρυσα τήν πρώ
τη ν αίθουσαν τό άληθινόν,τό φυσικόν χρώμα
τριών εικόνων μέ έσταμάτησε. Η ρώτησα
τόν σύνοδόν μου καί φίλον μου γλύπτην
Θωμόπουλον καί μού είπε τότε διά ποώτην οοράν τό ό'νομα τού Λουκά Γεραλή.
Ένα τοπειον ιδίως μέ έμάγευσε. II αφελεια τής έκλογής τού θέματος, ένα αχούρι
αγροτικού σπιτιού μέ ενα γάιδαρον βόσκοντα έξω καί τίποτε άλλο θά ήτο κίν
δυνος νά ματαίωση κάθε καλλιτεχνικήν
προσπάθειαν χωρίς την αλήθειαν τού χρώ
ματος, ενα ολόχρυσο ήλιοφώτισμα, ενα
ζεστό πανηγύρι τού ήλιου, πού την ταπει
νήν σκηνήν ανάγει είς την ισότητα περίο
πτου θεάματος. Τό άλλο έργον ήτο μία
οικογενειακή σκηνή. Μία γυναίκα πού δια
βάζει εύχάριστον γράμμα τήν νύκτα κάτω
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άπο τό φώς της λάμπας είς έπήκοον μιας
άλλης γυναικός καί της μικράς προφανώς
ύπηρετρίας πούμε συγκαταβατικήν οικειό
τητα τών κυριών της παρακάθηται. Καί
τρίτον έργον τό «Πότισμα τών λουλουδιών». Μία νέα πού ποτίζει τά λουλούδια
της είς την αύλην τού σπιτιού της. Ιδού
θέματα πλέον η άπλά, κοινά είς κάθε μάτι,
εις πάσαν αντίληψιν καί νοη
μοσύνην, θέμα
τα, απλώς τυ
χαία. τά όποια
μάς δίδει η ζωή
άνά πάσαν στι
γμήν,διά πάντα
άνθρωπον, είς
πάσαν χώραν.
Θά ελεγα, οτι
χρειάζεται η
ρωισμός διά νά
έπιληφθή κανείς
τοιούτων θεμά
των. Άλλ’ ό
ποια ή τέχνη
τού ζωγράφου
νά άνασύρη έκ
της ψυχής μας,
ν’ άνασταίνητάς
ωραίας έντυπώσεις πού ύπάρχουν έν αύτή έκ
τοιούτων εικό
νων ! Μέ ιδίαν
χάρ·.ν τό έπιΛΟΥΚΑΣ ΓΕΡΑΛΗΣ
τυγχάνει αύτό ό
κ. Γεραλής, ό <
μένος ούτω είς τόν
ηρεμον, τόν μετριόφρονα τόνον πού εινε ό
’ίδιος ο χαρακτηρ του, την ποίησιν της
ζωής πού θά υπάρχη αιωνίως ύπό οίανδηποτε μορφήν και άν μεταλλάσσεται είς
τάς όλίγας καλάς της στιγμάς.
Καί άν τοιαύται εινε αί έμπνεύσεις του,
η ψυχή του, ό χαρακτηρ του, τά τεχνικά
του μέσα, ή ίκανότης τού νά σύρη γραμμάς, τού νά πλάττη σχήματα, τού νά
φωτιζη και σκιάζη, εινε έκ τών σπανιωτέρων προνομιακών προτερημάτων ενός ζω

γράφου. Τίποτε δέν ύπάρχει τό άσταθές,
τό άμφίβολον, τό εξ αδυναμίας διαφεύγον
η εξ άνεπαρκείας κακώς τονιζόμενον, τό
μη σαφώς χαραγμένον καί έπί πλε'ον τό
μη προκυπτον εξ ευσυνείδητου σπουδής.
Η γραμμή εινε ό'σω τό δυνατόν άμ.εσος
καί έκλεκτική, αί μάζαι προβάλλουν έπαρκώς είς την φυσιολογικήν των έξέλιζιν έκ
τών πρώτων α
σαφών σχημά
των είς τά μάλ
λον καθωρισμ,ένα, είς τήν όλην
των ζωήν. Ό
Γεραλής είχε δι
δάσκαλον τον
Λύτραν. Αύτό
τό βλέπει κάνεις
όχι μόνον είς
τήν προτίμη
ση/ τών έμπνεύσεων, αλλά καί
είς τήν προσο
χήν τής έπιμελοΰς έργασίας
ίδιότης,ή όποια
έχαρακτήριζε
τόν εύσυνείδητον έκεΐνον δι
δάσκαλον. Ό
μαθητής έλαβε
ολα τά πλούσια
δώρα τού διδα
σκάλου ευγνωπροςωπογραφια
μ,όνως, καί άμιλλάται μέ ε
πιτυχίας, τάς όποιας θά έφθόνει ό διδά
σκαλος, είς τό μεγάλο μυστήριον τού χρω
ματισμού. 1 πό την εποψιν ταύτην ό νέος
Γεραλής εινε ήδη διδάσκαλος. ΤΙ παλέττα
του ύγραίνεται μέ τόν χρωματικόν αιθέρα
τής φύσεως πού τά μάτια του άναπαράγουν είς εκπλησσουσαν καί συγκινούσαν
αλήθειαν. Κάμμία συνθηματικότης, κανένα
ψεύδος, κάμμία τεχνική έπιρροή, επομέ
νως ολα άληθινα κατ εύθείαν άπο τήν
φύσιν.
Είς τάς τεχνικάς αύτάς λειτουργίας ό
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ακμήν καί ενεργητικότητα, άλλα τά μη
παύοντα όταν δεν κινούνται απο το χέρι
μεγάλου δημιουργού νά εινε άπλη συσσώρευσις μάζης χρωμάτων. Είς τήν ποικιλίαν τών
θεμάτων του τό κυριαρχούν πνεύμα εινε ή
χαρμόσυνος έκφρασις τής ζωής, ή όποια εινε
τόσον ισχυρά κάποτε ώστε νά φθάνη τήν ύπερέντασιν γελοιογραφίας όπως αίφνης εις τον
καλόγηρον, ό όποιος κοντά είς τό τζάκι εινε
έτοιμος νά αίσθανθή όλην τήν ήδονήν μιας
γενναίας πανδαισίας. Η διονυσιακή αυτή
μορφή ή μετημφιεσμένη με τό ευλαβες σχήμα
πόσα δέν λέγει διά τά παντοτεινά θέλγητρα
τής ζωής, ή οποία χαιρεκάκως άρέσκεται
ν’ άποκαλύπτη τήν ύποκρισίαν τού άνθρωπίνου ζώου.
Έκ τών έδώ παρατιθέμενων έργων τού
καλλιτέχνου, ό άναγνώστης έχει νά θαυμάση
πολλά, θά ήτο δέ ζωηρότερος ό θαυμασμός
ΛΟΥΚΑΣ

ΓΕΡΑΛΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Λουκάς Γεραλής δέν καταβάλλει
κάμμίαν προσπάθειαν. Εργάζεται
άφελώς καί εύχερώς. Αλλοι θά έκοπίαζαν δι’ αύτό, άλλ’ ή ύγιής του
ψυχή δέν’έχει άδυναμίας καί δισταγ
μούς καί προσοικειούται αμέσως τήν
αίγλη ν τού φωτός.’Αγαθή, όπως εινε
ρωμαλέα, ήρεμος έξ αύτής τής άγαΟότητος, βλέπει ο,τι πρέπει νά βλέπη
μία ώραία ψυχή καί, χωρίς ^ά. φανώ,
ότι ύπερβάλλω είς έπαινον, ύπάρχει
είς τό έργον του ή βαθύτερα εκείνη
ισορροπία τής κλασικής άπλΟτητος.
Ή άπεικόνισις τών θεμάτων του
ποικίλλει άπο τών σκηνών τής καθη
μερινής ζωής πρός τά φυσικά τοπεία, άπο τών έπεισοδίων τού οικο
γενειακού βίου μέχρι τών πινάκων
«νέκρας φυσεως», εξελίσσεται μέ
απλότητα καί ήρεμίαν είς ενα έξη—
γνισμένον πραγματισμόν, άλλ’ όχι
δι’ αύτό παραμορφωμένη άπο τάς
επιτηδεύσεις πρός τήν πρωτότυπον
δήθεν έκφρασιν μέ κινηματικά έναποθέματα τού χρωστήρος, τά επι
δεικνυόμενα ούτω διά νά εμφαίνουν
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του εάν ήδύνατο νά ίδη τά πρωτότυπα
είς την αίγλην τοΰ χρωματισμού των.
Διότι ό Γεραλης πρωτίστως εινε χρώμα.
Ο μικρός βοσκός ποΰ παραθέτομεν εκτός
τοΰ κειμένου είνε η ποιητικωτέρα ποΰ
ημποροΰσε νά ύπαρξη άντίληψις αύτοΰ
τοΰ θέματος, ό δέ χρωματισμός του είς

63

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

και αυτό ίσως είνε τό ολον ώς άντίκρυσμα
δι’ όλας οσας μάς δίδει η ζωή θλίψεις
καί πικρίας.
Ο Λουκάς Γεραλης κατάγεται έκ Μυ
τιλήνης και εσπουδασε είς τό Ελληνικόν
Πολυτεχνείον. Ό,τι δέ διηγείται η τέχνη
του είνε ό ίδιος ό άνθρωπος αγαθός, ηρε-
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ΠΑΤΕΡ

Τη λεύκα τη βεργόλιγνη την εδειρεν ή μπόρα,
τής μάδησε ασυμπόνετα τό κάθε της κλαδί.
Μά νά, ό χειμώνας πέρασε κι
* ή άνοιξη ήρθε τώρα
καί στο πυκνό της φύλλα)μα τ αηδόνι κελαηδεΐ.
ι

ΑΚΑΚΙΟΣ

ΘΕΟΙ

ένα λεπτόν τόνον χαράς καθιστα το εργον
αύτό ίδιορρύθμως μοναδικόν. ’Επίσης εινε
ωραία, δίδουσα την άνάμνησιν ένός εσπε
ρινού διά τάς παιδικάς στιγμάς της ψυχής
μας, ή σκηνή τοΰ «Κανδηλανάπτου».
Ούτω άπό θέματος είς θέμα σταματώμεν πάντα εις ώραίας αναμνήσεις, είς
ο,τι μάς έφείσθη αγνόν, εύγενές, ανιδιο
τελές, η ζωη μας, είς τάς μυρίας συμπαθητικας εικόνας καί είς τάς αρμόνικάς
φωνάς, ποΰ μάς εδωκε καί είς τάς όποιας
μάς^ώμίλησε η φύσις. Καί αύτό εινε πολύ

μος, μετριόφρων. Είς ξένην Σχολήν δέν
μετέβη καί τοΰτο άπό μιας άπόψεως εινε
μειονέκτημα διότι εξ όσων θετικώς παρ’αύ
τοΰ έ'χομεν,θά ήδυνάμεθα νά φαντασθώμεν
ποια θά ήτο ή τέχνη του είς τήν διαμόρ—
φωσίν της μέσα είς ενα μεγάλο καί άντάξιόν του καλλιτεχνικόν περιβάλλον. Άλλ’
είνε τόσον νέος άκόμη ώστε ή ιδέα τοΰ
εύρυτάτου μέλλοντος του νά μάς δεσμεύη
άπό τοΰδε μέ τήν πεποίθησιν βεβαίας έξελίξεως καί προόδου.
ΓΕΡ.ΙΒΩΚΟΣ

Γύρα) στά μάρμαρα ή ερημιά κι ή αμίλητη τους χάρη.
Στά θέμελά τους οι Θεοί κοιμούνται ηδονικά
κι ερχεται σάν προσκυνητής τις νύχτες τό φεγγάρι
κι απάνω στις χρυσόπετρες τώχρό του φώς σκορπά.

ΠΡΩΙ
Μήτε ίσκιοι, μήτε κι όνειρα, μήτε άχνες, μήτε θάμπη,
κι ολα τό φώς, τό μέγα φώς, το πλούσιο φώς τά πίνει,
και πορφυρώνουν τά βουνά, κάθε ακρογιάλι λάμπει
κΓ ή πεταλούδα ηλιόχαρη φιλία στα ρόδα δίνει.
ΖΗΣΙΝΙΟΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

01 ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΩΜΩΔΙΟΓΡΑΦΟΙ
(ΑΠΟ ΤΗΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΝ

ΤΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ)

Ζάκυνθος μέχρι τού 1750 έστερείτο
έλληνας κωμωδιογράφους 1 οίτινες έπειράθεάτρου. IIρό αυτού έδιδάχθησαν έν
θησαν νά γράψωσι κωμωδίας δι’ ών νά
αίθούσαις εύγενών κατά μεν τό
διακωμωδούνται αί κακίαι καί τά έλατ1571 οί «Πέρσαι» τού Αισχύλου, κατάτώματα
δέ
τών συγχρόνων αύτών, προς δέ
το 1 6 I / ιταλική τις κωμωδία και τέλος κατά
νά άπεικονίζωνται τά ήθη καί έθιμα καί
τό 1718 7) « Ερωφίλη» τού Χορτάτση.
έν γένει ό βίος τού λαού έν τώ μέσω τού
Γό πρώτον κτιριον θεάτρου άνηγέρθη τό
οποίου έζησαν.
1750 εν τώ Φρουρίω ένθα άλλοτε ήτο ή
Οί κωμωδιογράφοι ούτοι ήσαν ό Ιωάν
κυρία τής Ζακύνθου πόλις και ου ένεκα οί
νης Καντούνης, ό Σαβοΐας Σουμερλής καί
κάτοικοι αύτής εκαλούντο : Καοτρινοί. Τό
ο Δημήτριος Γουζέλης άπαντες κάτοχοι τής
περί ου ό λόγος θέατρον, ώς συμβαίνει
ιταλικής φιλολογίας καί μιμηταί τής τέ
πάντοτε εις τάς πόλεις ένθα γίνονται τά χνης τού Γολδόνη καί τού Μεταστασίου
πρώτα βήματα προς άναγέννησιν τής γενόμενοι.
τέχνης τού Θεσπιδος, άνηγέρθη ιδιωτική
Εκ τούτων, ό Ιωάννης Καντούνης
πρωτοβουλία δι εράνων τών ’Ενετών ήτο ιατρός καί μεταφραστής τών δραμά
αξιωματικών καί τής νεολαίας τής Ζα
των τού Μεταστασίου. Καθ’ ον χρόνον
κύνθου. Πού ακριβώς έκειτο τό θέατοον δέν
έξήσκει -ό επάγγελμα αύτού έν Ζακύνθω,
είναι γνωστόν’ αι μόναι περί αύτού σωζό- πολλοί έμπειρικοί ιατροί έξ ’Ηπείρου έρχό—
μεναι πληροφορίαι είναι, ότι περιελάμβανε
μενοι καί φέροντες έν τή πείρα αύτών
τριακόσια περίπου ατομα, βτι εν αύτώ
φάρμακα καί συνταγάς, περιήρχοντο τά
επαιζοντο ιταλικαι κωμωδίαι έξ ών σύν τώ
χωρία τής νήσου καί έθεράπευον πάσαν
χρόνω έπεκράτησαν αί τού Γολδόνη, ότι οί νόσον καί πάσαν μαλαχίαν. Τούς ιατρούς
ηθοποιοί ήσαν έρασιτε'χναι αξιωματικοί
τής Ενετικής Δημοκρατίας καί Ζακύνθιοι
‘ Σύγχρονος αύτών, νομίζω, δτι ύπήρξεν δ Μι
χαήλ
Συμαχικός δστις μετέφρασε καί έξέδωκεν έν
νέοι καί ότι ή είσοδος άπηγορεύετο είς τάς
Ένετίφ τό 1770 ήρωϊκόν δράμα υπό τον έξης
γυναίκας.
τίτλον:
Επίσης άγνωστον είναι μέχρι τίνος
»Ό Πατρό-Φίτος
»ήγουν όραμα ήρωϊκόν μεταγραμματισμένο άπό
χρόνου έλειτούργησε τό θέατρον τούτο. Έν
»τό ιδίομα τό ιταλικόν πάρε μου (παρ’ έμού)
τούτοις εκ τινων εν εγγράφοις σωζομένων
»Μιχαήλ Συμαχικού έκ πόλεως Ζακύνθου
πληροφοριών δυναμεθα νά συμπεράνωιζεν
»εις κατάνυξιν καί περιδιάβασιν φίλον μου καί είς
»μάθησιν αληθινόν νοήματον αφιερωμένο τό εύγεμετά βεβαιότητος σχεδόν, ότι τό θέατρον
•νέστατο καί αξιότατο κίριο κίριο Νικόλαο Κοτού Φρουρίου έλειτούργησε μέχρι τοΰ 1790,
»μούτο.
» Ενετίησι 1770 παρά Άντρέα του Ίουλιανου».
καί όχι μόνον τούτο, αλλά καί τό έν γένει
Σημειωτέον ότι δ «Πατρό-Φίτος» αύτός είναι δ
δια την ιστορίαν τού νεοελληνικού θεάτρου
Pastor fido (δ πιστός βοσκός) τού Γουαρίνη. 'Ο
σπουδαιότατον, ότι έν τώ περί ού ό λόγος κ. Κ. Ν. Σάθας εν τω «Κρητικφ θεάτρω» (σελ.
θεάτρω έδιδάχθησαν αί πρώται αληθείς κθ ύποσημ. 1) αναφέρει καί έτέραν μετάφρασιν
τού«Πιστου Βοσκού» γενομένην υπό τού Ζακυνθίου
ελληνικαι κωμωδίαι ηθών καί χαρακτήρων
Μιχαήλ Σουμάκη καί εκδοθεΐσαν έν Βενετίφ τό
περί ών ήδη φέρομεν τον λόγον ώς εισα
1658». Πιθανώς δ Μιχαήλ Σουμάκης αύτός δν
αναφέρει δ κ. Σάθας νά είναι έ'> καί τό αύτό πρόγωγήν τού κεφαλαίου τούτου.
σωπον με τον ιδικόν μου Μιχαήλ Συμαχικόν οτε ή
Η ποιητικωτάτη Ζάκυνθος, μεταξύ έκδοσις ην αναφέρω θά είναι άνατύπωσις τής έν
έτει 1658 γενομένης καί τότε δ Μιχ. Συμαχικός
τών άλλων ποιητών, δύναται νά καυχάείναι πολύ προγενέστερος τών τριών Ζακυνθίων
ται, οτι παρηγαγε και τούς τρείς πρώτους
κωμφδιογράφων.

Η

αυτούς, ούς ώνόμαζον τότε Γιαννιώτας
διότι οί πλείστοι κατήγοντο έξ Ίωαννίνων,
δ/ι μόνον ή τότε κυβέρνησις τής νήσου
ήνείχετο, αλλα και ό λαός τους περιέ
βαλε διά τυφλής έμπιστοσύνης, ίσως
διότι πολλοί πάσχοντες τούς οφθαλμούς
άπετυφλώθησαν άπό τήν θεραπευτικήν
ικανότητα τών νόθων αύτών τέκνων τού
’Ασκληπιού. Επόμενον άρα ήτο νά έξοργισθώσι κατ’ αύτών οί τε ιατροί καί φαρ
μακοποιοί τής νήσου ών τά συμφέροντα
σπουδαίως παρεβλάπτοντο. Άνηνέχθησαν
λοιπόν προς τήν τότε Κυβέρνησιν τής νή
σου, άλλ’ ούδέν αύτη ύπέρ αύτών έπραξε. Οί
Γιαννιώται έξηκολούθουν τό άπαίσιον έργον
των. Άλλ’ ό,τι δέν έπραξεν ή Κυβέρνησις,
τό έπραξεν ή σάτυρα, είς ήν κατέφυγεν ο
Καντούνης γράψας έμμετρον κωμωδίαν
υπό τον τίτλον «οί Γιαννιώται» εν η με
τά ζωηρότερα χρώματα άφ’ ενός μέν έζωγράφισε τήν παχυλήν αμάθειαν τό>ν εμπει
ρικών έξ ’Ηπείρου ιατρών, άφ έτερου δέ
τήν αύτοθυσίαν τών Ζακυνθίων, οίτινες
ύπεβάλοντο είς τάς ήκιστα θεραπευτικας
μεθόδους αύτών. Η κωμωδία τού Καντούδη, έν ή άπεικονίζετο πιστώς ό τότε
βίος τών Ζακυνθίων, παρασταθείσα από
σκηνής έπεφερεν όσα ό ποιητής δι αύτής
έζήτησεν άποτελέσματα καθόσον έκτοτε οι
Γιαννιώται σπανιώτατα εύρισκον άσθενεΐς
προς θεραπείαν. Αλλά πότε εγράφη και
παρεστάθη ή κωμωδία τού Καντούνη 1 :
Ούδεμία περί τούτου ύπάρχει έγγραφος
πληροφορία. Έν εγγράφω τιν^ 23 άναφέρεται, ότι κατά τό 1 /64 παρεστάθη ελλη
νική κωμωδία & Σε ενα αρχοντικό οπίτι
*
είς
ήν παρευρεθησαν πάντες σχεδόν οι ιατροί
καταγοητευθέντες έκ τής παραστάσεως.
Λαμβανομένου ύπ’ όψει οτι κατά τό αυτό
έτος έγένοντο έν πάση έπισημότητι και οι
γάμο, τού Καντούνη δέν είναι ποσώς απίθανον ή πληροφορία τού εγγράφου ν’ άναφερεται είς τούς «Γιαννιώτας».
1 Ό Καντούνης έγεννήθη τό 1731 καί άπέθανε
τό 1817.
3 Τό περιεχόμενον τού έγγραφου μοί άνεκοίνωσεν δ Ιστοριοδίφης κ. Σ. Δε-Βιάζης είς ον καί πολλάς άλλας περί τού έν Ζακίνθφ θεάτρου οφείλω
πληροφορίας.
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Ό έτερος τών ποιητών κωμωδιογράφων
ήτο ό Σαβοΐας, Σουμερλής όστις τοσαύτην
κλίσιν περί τό στιχουργεΐν είχεν, ώστε,
λέγεται, οτι προσελθων ποτέ παρά τω δικηγόρω Λογοθέτη έξέθεσεν αύτώ ολόκληρον
ύπόθεσίν του έμμέτρως.
Καί ούτος, έκτος τών άλλων ποιημάτων
του. έγραψε κωμωδίαν ηθών ’έμμετρον δι
ής προσεπάθησε νά διορθώση τά κακώς
έχοντα παρά τοϊς συμπατριώταις αυτού
Ζακυνθίοις. Ώς θέμα τής κωμωδίας του
έλαβεν ό Σουμερλής τήν κατά τήν έποχήν
έκείνην ύπάρχουσαν παρά τισι τών Ζακυν
θίων άδικον μήνιν κατά τών ΙΙελοποννησίων, οίτινες, ερχόμενοι είς Ζάκυνθον,
άπέκτων διά τής έργασίας αύτών χρήματα
καί τιμήν. Το τοιούτο μερίς τις τών Ζακυν
θίων δέν έβλεπε μέ καλόν όμμα καί παντοιοτρόπως προσεπάθει να διαβάλη τούς
Μωραέτας, άφ’ ένόςμέν άποκαλούσα αύτούς
ξένους, άφ’ετέρου δέ συκοφαντούσα αύτούς,
ότι δήθεν ένω άπέκτων περιουσίας έν Ζα
κύνθω δέν έπαυον νά κατηγορώσι τους
Ζακυνθίους.
Τό άδικον αύτό ηθέλησε νά θεραπεύση
ό Σουμερλής καί έγραψε κωμωδίαν υπό
τον τίτλον «οί Μωραίται», Ηρως της
κωμωδίας είναι ό εκ Ιίατρών Ανδρέας
Ηαπαδόπουλος, όστις δεκαετής καί πτω
χότατος, μ.εταβας είς Ζάκυνθον κατώρ—
θωσε διά τής έργασίας καί τιμιότητος αύτού
νά γίνη άγαπητός όχι μόνον παρά τοίς
Ένετοις, άλλά καί παρά τή εύγενεί τάζει
τών Ζακυνθίων. Κατ άρχας ό Ηαπαδόπουλος είσήλθεν είς τήν ύπηρεσίαν Ενετού
αξιωματικού, μετά τήν είς Κέρκυραν μετάθεσιν τού όποιου προσελήφθη ώς ύπηρέτης
παρά τινι Ζακυνθίω Κοντέ παρ ω και
εμ.εινε έπί πολλά έτη, χρησιμοποιων τάς
ώρας τής σχολής του είς εκμάθησιν γραμ
μάτων παρά τινι τής πόλεως ιερεϊ. Μετά
δεκαετεΐ παρά τώ κόντε ύπηρεσίαν, αφού
κατόρθωσε διά τής οικονομίας του ν άποταμιεύση μερικά χρήματα, άπεχαιρέτησε
τον κόντε καί «άνοιξε ενα μαγαζακι^>. Τούτο
ήρκεσε νά έξεγείρη κατ’ αύτού τούς μοχθη
ρούς καί άέργους, έν ω τούναντίον ή ύγιής
μερίς τής κοινωνίας τόν ήγάπησε και τον
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ύπεστήριζε τόσον ώστε μετά παρέλευσιν
ολίγου χρόνου ό μικρέμπορος Μωραιτης όχι
μόνον μεγάλην απέκτησε περιουσίαν, άλλά
και ελαβεν ώς σύζυγον μίαν εύγενή της
νήσου κόρην.
Μεταξύ τών εχθρών του ΙΙαπαδοπούλου
οί ασπονδότεροι ησαν τά τέκνα του πρώην
κυρίου του, του κόντε, όστις είρήσθω έν
παρόδω, ητο φιλόπονος και τίμιος άνηρ
όπως έξ άλλου η σύζυγός του ήτο τύπος
άριστοκράτιδος δεσποίνης. Μετά τον θάνα
τον τών γονέων των, οί υιοί του κόντε.
οίτινες καίτοι έντελώς αγράμματοι ειχον
κατορθώσει διά χρημάτων πολλών ν’ άποκτησωσι δίπλωμα ιατρικής έν Ιταλία,
ήρχισαν νά παραδίδωνται είς παντός είδους
άσωτείας. Είς έπίμετρον, τά κτήματά των
καταστρέφονται ύπό βροχής, αί οίκίαι των
κατακρημ,νίζονται ύπό σεισμού καί μένουν
είς τούς πεντε δρόμ.ους δυστυχείς, πτωχοί,
καί ανίκανοι προς πάσαν εργασίαν. Τέλος
διά της βίας άναγκάζονται νά νυμ,φευθώσι
γυναίκας τής τελευταίας ύποστάθμ,ης μ,εθ’
ών εύρίσκοντο είς έρωτικάς σχέσεις, τούτου
ένεκα καί διαγράφονται τής Χρνοής βίβλον
7) εξ άλλου εγγράφεται τό όνομα του
έκ Πατρών έμ,πόρου, οστις εις ηλικίαν εξή
κοντα έτών πολεμεί κατά τών Τούρκων
καί διαπρέπει.
Γοιαύτη ή κωμωδία τού Σουμ,ερλή, έγένετο δημοφιλεστάτη έν Ζακύνθω, ούχ ήττον
δυσηρέστησε καί πολλούς, ίδια τούς εύγενεϊς καθόσον ό ποιητής είχε παρεμβάλει
ώς επεισόδια είς τήν κωμωδίαν του σκάν

δαλά τινα τής έποχής εκείνης ών ήρωες
ήσαν οί κατά τού έργου τού Σουμερλή
εζεγερθεντες. Ούτως εχόντων τών πραγ
μάτων, νέοι τινές φιλότεχνοι έκ τής
ύγιοΰς μερίδος τής κοινωνίας παρ’ η ή
κωμωδία τού Σουμ,ερλή έγένετο προσφιλής,
παρέστησαν αύτήν δημοσίως άπό σκηνής
τώ 1789. Αλλ ό όχλος παρακινηθείς ύπό
ύπό τών εχθρών τού ποιητού,οίτινες έβλεπον τας κακίας αυτών εκτυλισσομ,ένας άπό
σκηνής επιτίθεται κατά τών ήθοποιών καί
τού ποιητού ον καί εκακοποίησεν. *Η
ά.ρχή επεμβάσα συνέλαβε τούς δράστας ούς
και μ.ετ αυστηραν ανάκρισιν έτιμ,ώρησε.
Είς τήν κατά τού ποιητού έπίθεσιν ταύτην οφείλομεν σήμερον ό'σας πληροφορίας
περί τού έργου εχομ,εν. Άν δέν έλάμβανε
χώραν αυτή, άν δεν ένηργούντο άνακρίσεις,
>,α έγγραφα των όποιων έσώζοντο μ.έχρι
τού 1893 εν τώ άρχειοφυλακείω τής νήσου
τό εργον τού Σουμ,ερλή, είς ούδέν έτερον
έγγραφον άναφερόμενον. θά έμενε καθ’ ολο
κληρίαν άγνωστον Χ.
Περί τού Δημητρίου Γουζέλη καί τής
κωμωδίας αυτού ό «Χάσης» γενήσεται
λόγος εν ίδιαιτέρω άρθρω.
__ _______

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Τά περί της κωμφδίας τού Σουμερλή εύμενώς
μοί άνεκοινώθησαν ύπό του κ. Δέ - Βιάζη, οστις
καταγινόμενος είς ίστορικάς μελετάς έχει διεξέλθει πάντα τά έν τφ άρχειοφυλακειφ τής Ζακύνθου
υπάρχοντα έγγραφα μεταξύ τών όποιων ύπήρχον
καί αί κατά τήν δίκην του Σουμερλή γενόμεναι μαρ
τυρικά» καταθέσεις,αί’τινες μετά τών λοιπών εγγρά
φων κατεστράφησαν ύπό του σεισμού τού 1893.
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΓΙΟΡΙΚ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΙΖΑ
[Γιόρικ υπήρξε τό ψευδώνυμον τον μεγάλου ’Άγγλου συγγραφέως Στερν, ο οποίος
κατά τόν ΙΗ' αιώνα. Ήτο πάστωρ, μέχρι δέ τού τεσσαρακοστού πρώτου έτους
παοέιιεινε φιλολογικώς άγνωστος, γράψας μόνον πολιτικά τινα αρθρα. Απογοητευθεις
Ικ"τής πολιτικής έπεδόθη είς τήν φιλολογίαν.”Εζησε ζωήν πολυταραχον και ατακτον
καί γεμάτην αντιφάσεις. ’Ηγάπησε περιπαθώς την γυναίκα του και την εξηπατησε. 11ς
πάστωο έξεφώνησε λόγους έξάλλους και παραδόξους. Γλεντζές και φευγων την οικογένειαν
τον έλάτοευε την κόρην του Λυδίαν. ’Ερωτευμένος με την Αικατερίνην δε Φουρμαντελ,
Γάλλίδα Ουγενότον πρόσφυγα έν ’Αγγλία την έγκατέλειψε αποτομως δια να τρεξη
κατόπιν άλλης την στιγμήν, οπού ή νεάνις άφινε τήν μητέρα της δια να τον συνάντηση.
Έστελνε χρήματα είς τήν γυναϊκά του έν Γαλλία και ηΰχετο ν αποθανη δια να νυμφευθη
άλλην. Τό εργον, τό όποιον τόν κατέστησε αμέσως γνωστόν και διασημον ιδίως μεταξύ
τής αγγλικής άριστοκρατίας, τής οποίας ήτο ό περιζήτητος ξένος, τιτλοφορείται Instam
Shandy (1759). ”Εχων πολυαρίθμους εχθρούς τους έπήρε ώς πρότυπόν εις το μυθιστοοημα αυτό και τους έσάρκασε. ’Επισφαλούς υγείας, πάσχων άπο ασθένειαν του στήθους,
"ολίγον προ τού θανάτου του ηγάπησε τήν ’Ελίζαν Ντραϊπερ, συζυγον σύμβουλον τίνος
είς τήν Βομβάην, γυναίκα θαυμασίας καλλονής, γνωστήν υπο το ονομα η «Ινδιανα»,
ή όποια είχε έλθει είς ’Αγγλίαν διά νά θεραπευθή. Προς αυτήν αναφερονται αι κάτωτέρω ίπιοτολαί.]
ΕΝ μπορώ νά ησυχάσω, Έλίζα, άν Έλίζα, όταν έπέστρεψα, άπό τού λόρδου
Μπάτερστ, όπου έγευμάτισα καί τού ώμίκαί θά έλθω σπίτι σου στη μισή, έφ
όσον δέν θά ήξεύρω πώς είσαι. Είθε λησα γιά σένα έπί μίαν ώραν συνεχώς.
Μέ ήκουσε ό άγαθός αύτός γηραιός λόρ
τό άγαπημένο σου προσωπάκι να χαμ,ογελάση στο ξύπνημά σου, όπως ό ήλιος αυτής δος μέ τόσην εύχαρίστησιν καί προσοχήν
τής αυγής ! Έλυπήθηκα,ύπέφερα πολύ χθες ώστε τρεις φορές ήπιε είς ύγείαν σου. Άν
όταν έμαθα τήν ανησυχαστικήν αδιαθεσία καί είνε ογδονταπεντε ετών ελπίζει να ζησνι
άκόμη διά νά παρουσιασθή ώς φίλος είς
σου καί έταράχθηκα πού δεν μέ εδέχθης.
Μή λησμονής, άγαπημένη μου, ότι ένας τήν ώραίαν μου ίνδιάναν μαθήτριαν και
νά τήν ίδή νά σβύνη όλαις της άλλαις
φίλος έχει τά ίδια δικαιώματα μ. ένα για
τρό. Άλλά θά μου άπαντήσης, ή εθιμο γυναίκες τού Ναμπάμπο μετάπλούτη της,
όπως τώρα τό κάμνει με τό πρόσωπόν της
τυπία τής πόλεως αύτής έχει άλλας απαι
*
τήσεις
δέν σημαίνει όμως, ή λεπτότης καί καί (αύτό πού εινε άκόμη προτιμότερον)
ή ευπρέπεια δέν συνίσταται πάντοτε εις τήν μέ τάς ψυχικάς της άρετάς. Αύτό κι’ εγώ
παρατήρησιν τών ψυχρών της δογμάτων. ελπίζω.
»Ό κύριος αύτός είνε ένας άπο τούς
Βγαίνω έξω γιά νά προγευματίσω, αλλα
παληούς
μου φίλους. Θά ήξεύρης βέβαια,
θά έπιστρέψω σπίτι μου στής ένδεκα.
Ελπίζω τότε νά εύρω έστω καί μίαν μόνην ότι έφάνη πάντοτε προστάτης τών άνθρώγραμμήν άπό τό χέρι σου, ή οποία θά μέ πων τού πνεύματος και της τέχνης καί οτι
πληροφορήση, οτι είσαι καλλίτερα και οτι έδέχετο στο τραπέζι του τόν Άντισον, τόν
θά εύχαριστηθής πολύ νά ίδής τόν άγα- Στιλ, τόν Πόπ, τόν Σουίφτ, τόν Πράίορ
καί άλλους. Ό τρόπος μέ τόν οποίον έγνωπημένον σου.
ρίσθημεν ύπήρξε όσω παράδοξος τόσω και
*Εννάτη α5ρα
MatQCLCfiiv·
εύγενικός. Μέ έπλησίασε μίαν ήμέραν πού
«’Έλαβα τό γράμμα σου χθές βράδυ ήμουν είς τήν αυλήν τής πριγκηπίσσης της
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Ούαλλίας. — « Εχω άνάγκηννά σάς γνω
ρίσω, κύριε Στέρν, μού είπε, αλλ’ή εύγένεια επιβάλλει νά μάθετε πρώτον ποιος είνε
εκείνος, πού θέλει να λάβη αύτήν την εύχαρίστησιν. Θά ήκούσατε νά γίνεται λόγος,
έζηκολούθησε, περί ενός γηραιού λόρδου
Μπάταιρστ είς λογαριασμόν τού οποίου οί
ΙΙόπε σας καί οί Σουίφτ έψαλαν τόσα καί
είπαν αλλα τόσα. Έπέρασα την ζωήν μου
μέ τούς μεγαλοπρεπείς αύτούς άνδρας,
άλλά επέζησα αύτών. ’Απελπισμένος, οτι
θά εύρισκά ποτέ τούς ίσους των, έλαβα τά
μέτρα μου καί έκλεισα τά βιβλία μου,
σκεπτόμενος, ό'τι δέν θά ήμπορούσα πλέον
να τά ςανανοιξω. Αλλά σείς μού ανάψατε
τήν έπιθυμ.ιαν μέσα μου νά τά φυλλομε
τρήσω άκόμ.η μίαν φοράν προ τού θανά
του μου, πράγμα πού κάνω αύτήν τήν
στιγμ.ην. Ελάτε λοιπόν νά γευματίσετε
μαζή μου».
»Ό εύγενής αύτός κύριος είνε αληθινά
αξιοθαύμαστος διότι είς ηλικίαν ογδοήκοντα
πέντε ετών, έχει δ'λον τό πνευαα καί δ'λην
την ζωηρότητα τριακονταετούς άνδρός,
αζιοσημειωτον διαθεσιν διά συναναστρο
φήν καί τήν ιδιοφυίαν ν’ άρέση είς όλους
περισσότερον άπό κάθε ά'λλον. ΙΙροσθέσατε
είς όλα αυτά μόρφωσιν, εύγένειαν καί καρ
διά. Εφάνη πολύ εύχαριστημένος άκούων
με νά ομιλώ περί σού, Έλίζα. Μαζή υ.ας
ητο και κάποιο τρίτον πρόσωπον,—εύαίσθητος καί αύτή επίσης —καί έπεράσαμεν
ώς τάς εννέα μετά τό γεύμα όσω αίσθηματικώτερον μπορεί νά φαντασθή κανείς.
Αλλά, Ελίζα, συ ήσουν τό άστρον πού
ώδηγούσες καί εφώτιζες την συναναστρο
φήν μας! Καί όταν δέν μιλούσα γιά σένα,
έγέμιζες πάντοτε την ψυχήν μου καί έθέρμαινες κάθε σκέψιν μου πού έλεγα. Άλλά
δέν έντρέπομαι ν’ αναγνωρίσω, ότι μέ αδι
κείς σύ ή καλλίτερα άπό όλαις τής καλαίς
γυναίκες ! Τά οσα ύπέφερα αύτήν τήν νύ
κτα εξ αιτίας σου, Έλίζα, είνε άνώτερα
απο κάθε τί πού μπορώ νά σού πώ. Εύτυχώς ό ούρανός μάς δίδει άνάλογον δύναμιν πρός τό βάρος μέ τό οποίον μάς κάμ
πτει. Θα αναγκάστηκες και συ, αγάπη
μου, νά καμφθής ύπό όλα τά βάρη, τά

οποία ό πόνος τής καρδιάς καί οί πόνοι
τού σώματος ήμπορούν νά επιβάλουν είς
δυστυχισμένο πλάσμα καί όμως μού λέγεις,
ότι τώρα είσαι καλλίτερα, ότι ό πυρετός
έπέρασε, ό'τι οί πόνοι τής καρδιάς καί ό
πόνος στο πλευρό περνούν σιγά-σιγά. Είθε
έτσι νά περάσουν ολα τά κακά, πού πάνε
άντίθετα είς τήν εύτυχίαν τής Έλίζας ή
πού καί γιά μιά στιγμή προκαλούν τή
λύπη της ! Μή φοβάσαι τίποτε, άγαπημένη μου. Έλπιζε είς όλα καί τό βάλσαμον αύτού τού αισθήματος θά έπηρεάση
τήν ύγειαν σου καί θά σού έπιτρέψη νά
πιής καί πάλιν άπό μιά βρυσούλα νεότητος και χαράς, πιο άφθονη καί δροσερή
από εκείνη πού έχάρηκες ώς τώρα.
» Εκρέμασες τό πορτραίτό μου άπό
πάνω από τό προσευχητάριόν σου, μού
γράφεις, καί τό συμβουλεύεσαι είς όλας
σου τάς αμφιβολίας καί τούς δισταγμούς.
Εύγνώμον καί καλό κορίτσι ! Ό Γιόρικ
χαμογέλα εύχαριστών γι’ αύτό, άλλά τό
πορτραίτο του δέν άποδίδει άκριβώς τήν
χαράν του.
»Τό μικρό θελκτ.κό σχέδιον τής ζωής
σου καί ό τρόπος μέ τόν οποίον θέλεις νά
δαπανάς τόν καιρόν σου εινε άντάξιά σου !
Αλήθεια, Ελίζα, δέν μού άφίνεις τίποτε
νά διευθύνω εγώ, δέν μού άφίνεις τίποτε
νά ζητήσω εκτός άπό τήν έξακολούθησιν
τής διαγωγής αύτής, ή όποια έκέρδισε τήν
έκτίμησίν μου καί ή όποια μέ έκαμε φίλον
σου γιά πάντα.
«Είθε τά τριαντάφυλλα νά ξαναγυρίσουν γρήγωρα στά μάγουλά σου καί τά
ρουβίνια στά χείλη σου. Άλλά πίστευσέ
με, Έλίζα, ό άνδρας σου, έάν εινε άγαθός καί εύαίσθητος, όπως τό ελπίζω, θά
σέ σφίξη στήν άγκαλιά του μέ περισσοτέραν έντιμον θερμότητα καί άφοσίωσιν καί
θά φιλήση τό προσωπάκι σου τό ώχρό καί
κομμένο μέ περισσοτέραν παραφοράν παρά
εάν ήσουν σέ ολη τήν άνθησι τής έμορφιάς
σου. ΙΙρεπει νά τό κάμη, άλλέως τόν
οίκτείρω.... καί θά ήτο άνθρωπος παρα
δόξων αισθημάτων εαν δέν έννοούσε τήν
αξίαν πλάσματος όπως σύ !
»Χαίρω πού ή μις Λάιτ θά σέ συνο-
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δεύση. Θά κατορθώση νά σού πραύνη όδυνηράς στιγμάς. Χαίρω άκόμη πού οί συνταξειδιώταί σου * θά σού κάνουν καλή συν
τροφιά. Γιατί, τό ξέρω, ποτέ δέν θά ήμπορούσες νά. ύποφέρης ό,τι θά ήτον άντίθετο
πρός τόν χαρακτήρά σου τόσον ήσυχον
καί πραον. Θά ήμπορούσε ό χαρακτήρ
αυτός καί άγριους νά πολιτίση. Θά ήτον
υ.όνον κρίμα πού ό συγχρωτισμός των θά
σέ έμόλυνε...
»Πώς μπορείς νά ζητής συγγνώμη γιά
τό τελευταίο σου γράμμα ! Γιά μένα είνε
πάντα ευχάριστο άκριβώς γιά τούς λόγους
πού ζήτας συγγνώμη. Τέτοια γράμματα
νά μού γράφης πάντα, ψυχή μου, νά δεί
χνουν τή γλυκεία άφροντισιά καρδιάς πού
ανοίγεται άδιάφορο πότε καί πώς σέ άν
θρωπο στον όποιον οφείλεις εκτιμησι και
εμπιστοσύνην. Μ’ αυτό τό πνεύμ.α σού
γράφω, Έλίζα, καί έτσι θά έζούσα πάντα
σιμά σου χωρίς τήν ελάχιστη προσποίησι,
μέ τή ζωηρότερη άφοσίωσι, εάν ή Θεία
Πρόνοια έπέτρεπε νά κατοικούμε στο ίδιο
μέρος τής γης. Γιατί είμαι όλος τιμή και
άφοσίωσις.

Γιά συλλογίσου ! Άλλ’ εδώ δέν μπορώ
νά σού τά πώ όπως θέλω.
Ό ήλιος έάν μ.πορούσε, δέν θά έλαμπε
επάνω σέ τόσους καπνούς, αλλ αί ακτίνες
του εινε τόσον καθαραί, Έλίζα, καί τόσον
ούράνιαι, ώστε δέν ηκουσα ποτέ μ.ου, ότι
έμολύνθησαν. Τό ίδιο θα συμβη και με τής
δικές σου, άγαπημένο μου παιδί, σ αυτή
τήν περίστασι καί σέ κάθε άλλη παρόμ.οια
πού θά έκτεθής γιά ολη σου τή ζωή. Αλλ
ή σύνεσίς σου, η σωφροσύνη σου, η τιμ.η
σου,τό πνεύμα τού Γιόρικ σου καί τό δικό
σου πνεύμα,πού άξίζει άκόμ.η περισσότερο,
θά εινε οί καλλίτεροι σου σύμβουλοι...
.. Νά είσαι δύσπιστος, λατρευτή μου,
σέ κάθε οικειότητα, αί άγαθαί καρδίαι άνοίγουν εύκολα καί παραδιδονται.Είθε ό Θεός
νά σού έμ.πνεύση θάρρος είς αυτήν τήν οδύ
νη ράν δοκιμασίαν καθώς καί σε κάθε άλλη!
Ώ ! τό θειότερον έργον τού δημιουργού !
Χαίρε. Αγάπα με, σέ εξορκιζω καί μ.ή με
λησμ.ονής ποτέ. Είμ.αι, Ελίζα μ.ου. και
θά είμαι πάντοτε ό άπεριορίστως άφωσιωμένος σου φίλος.
γιόρικ

Σ. Μ. Συμπληροΰντες τάς ανωτέρω βιογραφικάς
πληροφορίας περί τοϋ Στερν προσθετομεν, οτι το
σφοδρόν πάθος τον πρός την 3Ελίζαν Ντραϊπερ
διηρκεσε έπί τινας εβδομάδας μονον. Την αντικατέ
«Σκέπτομαι, οτι δέν ήμπορούσες νά φερ- στησε μέ νέαν Θεάν την Λαιδν Πέρσυ. Αλλ ητο
θής διαφορετικά άφ’ ό,τι έφέρθηκες μέ τόν πλέον τελείως έξηντλημένος από την τρομερόν τον
c Η γνναϊκα τον καί η κόρη, τον ενρισκονεαρόν άξιωματικόν. '’Ήτο άδύνατον νά ασθένειαν.
μεναι είς Γαλλίαν ήλθαν είς σννάντησίν τον εν Λονδίνω, δπον έπέστρεφε μετά ταζειδιον εις ,Ιταλιαν
*
τού κλείσης άποτόμ.ως τήν πόρτα. Η ευ
καί
δπον
προαισθανθείς
τόν
θάναντόν
τον
ήθελε
ν
γένεια καί ή φιλανθρωπία δέν τό επέτρε
άποθάνη. Ηνχετο μάλιστα ν άποθάνη έν νοσοκο
παν. Μού.γράφεις, ότι φαίνεται επιδεκτικός μείο) καί ή ευχή τον έζεπληρωθη. Παρεδωκε τήν
τρυφερών έντυπώσεων καί ότι ,πρό τού πε τελενταίαν πνοήν είς τό νοσοκομεΐον τής Μπόν
ένω ή νοσοκομος τον προσπαθούσα να τον
ράσουν δέκα πέντε ήμ.έραις θά έρωτευθή Στρήτ
θερμάνη τονς πόδας τον υπεξήρει έπιτηδείως ολα
μέ τή μις Λάϊτ. Έγώ όμως στοιχημα
τον τά κοσμήματα.3Επί πλέον ή είρο)νεια εζεδικηθη
τίζω, ότι εινε χίλιες φορές πιθανώτερον τόν βασιλέα αντόν τών σαρκαστών. Την ννκτα μετά
τήν κηδείαν τνμβωρυχοι έξέθαφαν τόννεκρόν τον
νά έρωτευθή μαζή σου, Έλίζα, άφού καί τόν έπώλησαν χάριν πειραμάτων είς ενα καθη
είσαι χίλιες φορές θελκτικώτερη. Πεντε γητήν τον Πανεπιστημίου τον Καίμπριτς, δπον είχε
μήνες μαζή μέ τήν Έλίζα και στο ίδιο σπονδάσει. e Ο καθηγητής έκάλεσε πολλούς μαθητάς
καί περιέργους διά να παραστονν εις το μάθημά τής
δωμάτιο ενα τολμ.ηρό παιδί τού Άρεως !
ανατομίας, ά)Σ ένω άνέταμνε τά νεύρα και τους μυς
περί τό τέλος τον μαθήματος κατεληφθη υπο φρίκης
καί έλιποθνμηοε. Είχεν αναγνωρίσει τόν φίλον τον,
* Έ Έλίζα Ντραίπερ έπέστρεφε εις τάς ’Ινδίας
τόν δνστνχή Γιόρικ Στέρν.
πρός συνάντησιν τού συζύγου της.
e Ο Μστραΐμιν σον
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/ θ ποιητης κ. Στέφανος Μαρτζώκης συνέγραψε κατ' αύτάς τήν αύτοβιογραφίαν του.

\ V κ^ν^^εν ^·πο το κατωτέρω κεφάλαιον, τό όποιον εύηρεστήθη νά παραχώρηση είς
τον «Καλλιτέχνην» τό έργον αύτό δέν είνε μόνον πολύτιμος συμβολή διά τήν βαθυτέραν
επεξηγησιν και κατανοησιν τής ποιήσεώς του, άλλά και γοητευτική αύτοτελής άφήγησις
και περισσότερόν όλων μία ψυχολογική άποκάλυψις ζωής, ή όποια ώραΐζεται άπό τά
ευγενεστερα ανθρώπινα αισθήματα.]

ΕΣΑ στην πατρική μου οικογένεια βλέπω! Νά τήν κρατούν οί ναύτες στήν
ήμουν πραγματικός μία άντίθεσις.
αγκαλιά τους καί νά τήν πνίγουν στά φι
Εις ολα αντάρτης, ανήσυχος, ζωη λιά. Μόλις μέ είδαν εννόησαν τήν παλληρός, πότε γλυκός, πότε άγριος, πότε έστελνα
καριά μου κ’ έξέσπασαν στά γέλοια. Έπή
χαράς φωνές καί πότε έκυριευόμουνα άπό
ραν κ’ εμέ στήν άγκαλιά τους, μ’ έπνιξαν
τη μεγαλείτερη λύπη κ’ εμενα γιά ώρες κ εμέ στά φιλιά καί μ’ έφόρτωσαν κουβουβός.
φέτα. Ετσι κ’ εγώ μέ πασαλειμμένο τό
Ο άσπονδος εχθρός μου ήταν τό σχο
πρόσωπο έπήρα τήν πασαλειμμένη μ.ου
λείο. Τί έκανε ή φτωχή μου μ.άνα γιά νά άδελφή καί τήν ώδήγησα θριαμβευτικώς
μέ στ ε ίλη ! ΙΙόσες λύπες τής έ'δινα, πόσες στην κάμαρα όπου ή δασκάλες κατακίτρισυγχίσεις χωρίς ποτέ ν’ ακούσω άπό τό νες έκαναν προσευχές στήν Παναγία γιά
στόμα της μια λέζι, μία κατάρα, άπό τό να μ.άς σώση. Τά ίδια μυαλά τών παιδιών
στόμα εκείνο που ήταν έτοιμο νά μου χαμο- είχαν καί ή καϋμένες ή δασκάλες.
γελάση στο πρώτο μου αγκάλιασμα.
Είχα άρρωστήσει πολύ βαρειά άπό τύφο
Τό πρώτο σχολείο που μ’ έστελναν,
καί ή φτωχή μου μάνα πού ειχεν ακούσει
επειδή ήμουν πολύ μικρός, ήταν γυναικείο,
τα μισόλογα τού γιατρού, ήταν άπαρηκαί γιά τούτο έπήγαινα μέ τή λατρευτή γόρητη. Πόσα δάκρυα είχαν χύσει τά
μου άδελφή Άμάτα. Μ’ έστελναν εκεί γιά
μεγάλα της μαύρα μάτια ! Ή επιστήμη ή
ν’ άφίνω ήσυχο τό σπίτι, μά έβαζα σ’ έπαάληθινή στο πρόσωπο τού μεγάλου Πελενάστασι τής μαθήτριες. Καμμιά φορά έπέρκάση καί ή ιδιοσυγκρασία μου κατώρθωναμε καί τή μικρή μας άδελφή τήν Ελέ
σαν ν απομ.ακρύνουν τόν κίνδυνο. Στην
νην πού ήταν τότε έως δεκαπέντε μηνών.
ανάρρωσί μου ειχεν έρθή στή Ζάκυνθο ό δια
Μιά μέρα ενώ καθόμαστε στά σκαμνάκια πρεπής πλατωνιστής Θεόδωρος Καρούσος,
μας νάσου κι άκουμε γοργά πατήματα
διευθυντής τής Πετριτσείου Σχολής τού
καί γρήγορα στή σκάλα. Γυρίζουμε καί τί Ληξουριοΰ. Ό πατέρας μου τόν είχε προνά ίδούμε ! Μερικούς ναύτες "Αγγλους. Τί σκαλέσει σε γεύμα. ’Εγώ στο κρεββάτι,
έγινε εκεί μέσα δέν περιγράφεται. Δασκά
ρουφούσα όλες τής μυρωδιές πού έρχότουνα
λες, παιδιά, ολοι γιά μία, στιγμή κλειστή
άπο την κουζίνα, μά εκείνο πού μέ είχε
καμε στης καμαρες καί τόσος ήταν ό τρό
δαιμονίσει ήταν ή μυρωδιά τού πεπονιού.
μος μας πού βουβαθηκαμε. Μά τή στιγμή
1 ιά νάμαι εκεί σιμώτερα είπα στήν ύπηρέπού ήμουνα κλεισμένος μέ τη μεγαλείτερή τριά μας νά μέ πάη στο πλαγινό δωμά
μου άδελφή καί ήμπορούσα κάπως νά συγ
τιο πού είχε περισσότερο φώς. Βρίσκω εύκαι
κεντρώσω τή σκέψι μου, έγύρισα εδώ κ
ρία καί σηκόνουμαι, αρπάζω δύο φλούδες
εκεί τά μάτια, μά δέν είδα τήν άδελφούλα
καί της καταπίνω. Τή στιγμή πού άναμου: «Θεέ μου, φωνάζω στήν άδελφή μου γλειφόμουνα νάσου καί μπαίνει ή μ.άνα
τήν Αμάτα, μάς έπήραν οί ’Εγγλέζοι τήν
μου. Είνε περιττό νά πώ τί έγινε. Ό για
Ελένη μας». Δέν έπρόφθασα νά τελειώσω
τρός άγριος άγριος’ «παληόπαιδο, τί έκα
πού τρέχω σάν τρελλός στή σάλα, μά τί
μες» μού λέει κ’ έπήρε τό καπέλλο του
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χωρίς νά πή λέξι κατέβηκε τή σκάλα.
’Από τήν ώρα εκείνη αίσθάνθηκα καλλί
τερα. Ή φύσις, φαίνεται, μ’ έφύλαξε στη
ζωή γιά νά γράψω αυτές τήςφιογραφικές
σημειώσεις ! Δέν είνε άλήθεια ;
"Υστερα άπό εμέ είχε πολύ βαρειά άρρωστήσει ή άδελφούλα μου ή Ελένη πού
ήταν τότε είκοσι μηνών. Καί τί δέν έκα
μαν οί φτωχοί μου γονείς κ ή επιστήμη
γιά νά την σώσουν ! Στο κρεββατακι της
τήν ύστερη στιγμή της έγύριζε καί μάς
έκύτταζεν όλους, μόνο τον πατέρα και τη
μάνα έκραξε μέ τ’ όνομα κ έκλεισε για
πάντα τά γαλανά της μάτια.
ΚΓ όταν τήν έστόλισαν, τήν έβαλαν
στή σάλα καί τήν πλημμύρισαν στ άνθη.
«Πού θά πάη;», τούς ρωτούσα. «Κάπου
πού θά πάμε κ’ εμείς», μ’άπάντησεν ό
πατέρας μέ γυρμένο τό κεφάλι. Πήγαινα
συχνά στή σάλα γιά να την βλέπω καί
γιά νά τήν φιλώ, μά, πριν άπο εμέ, πή
γαινε τό σκυλάκι μας, ανέβαινε στο κρεββατάκι της καί τήν έγλειφε. Καί τήν
ημέρα πού τήν πήγανε στήν έκκλ.ησια μ
έστειλαν σ’ ενα γειτονικό σπίτι, μά εγω
πού έβλεπα τόσο πλήθος κι άκουα τής
καμπάνες νά πανηγυρίζουν, έλεγα μέ μια
κάποια περηφάνεια : κάπου πάει ή άδελφή
μου πού θά πάμε κ’ εμείς.
Στό σγολείο τών καθολικών πού μ.
έβαλαν μ.έ τό μ.ικρότερό μου αδελφό 1 σετσε, ό Γεώργιος Σέρρας ήταν ό διευθυντής.
Αύτός ό παπάς επειδή ήτο καλός, φιλέσπλαχνος κι’ όχι πολύ φανατικός με τον
πάπα, μού έκανε καλήν έντύπωσι. Μά οι
άλλοι παπαδες φρεσκοφερμένοι άπό τή
Ρώμη, έρχότουνα μ’ όλο τό μ.ίσος ενάντιον
τής ’Ιταλίας πού ήταν τότε στήν Άναγέννησί της. Τά ονόματα τού Δ άντε, τού
Καβούρ, τού Γαριβαλδη μ.ού έκαναν τήν
έντύπωσι πού κάνει στον άνθρωπο ενα
πολύ μεγάλο φαινόμενο τής φύσεως καί
ήμπορεί νά έννοήση κανείς τί έπανάστασι
γροικούσα μέσα μου όταν άκουα τους πα
πάδες νά μ.ιλούν μ.’ ασέβεια γι αυτους τους
ημίθεους πού είχαν τή δύναμι νά δαμάζουν
τήν ψυχή μ.ου καί νά μ.ού γέρνουν τό κεφάλι.
’Ανάμεσα στά παιγνίδια, στούς φλογε

71

ρούς έρωτες, είχε γεννηθή στή ψυχή μου
μία λατρεία στήν ’Ελευθερία, ενα μ.ίσος
άσπονδο σέ κάθε τυραννία, μία άπειρη
αγάπη στήν άλλη πατρίδα μου τήν Ελ
λάδα. Πολύ είχε συντελέσει καί ή άγια
μου μάνα μ.έ τό δημοκρατικώτατο πνεΰμά
της, μέ τά φιλελεύθερα αίσθήματά της, μέ
τήν αγνότητα τής ψυχής της, μέ τήν ταπεινοσύνη εκείνη πού εινε μεγαλείο κ επι
βάλλεται. Κάθε όνομα μεγάλο μού έκανε
πολύ μεγάλην έντύπωσι, κι’ άπό τα πρό
σωπα τού τόπου μ.ου ό ιατροφιλόσοφος
Δημήτριος Πελεκάσης μ’ έκανε νά αίσθάνουμ.αι γι’ αύτόν τό βαθύτερο σεβασμ.ό.
ΚΓ όταν άπέθανε, όσες φορές περνούσα
άπό τό σπίτι του, έβγαζα τό καπέλλο μου
καί χαμήλωνα τό κεφάλι.
Μέ τό Άρκάδι τί έδοκίμασεν ή ψυχή
μου ! ’Ανέβαινα σ’ ενα καναπέ κ εκφω
νούσα λόγους πατριωτικούς. Καί τά λόγια
μ.ου έκείνα άναφταν τής καρδιές τών άκροα
τών μου, άνάμεσα στούς οποίους βρισκότουνα καί ό Σπύρος ό Μάργαρης πού
ήρωϊκά έπολέμ.ησε στό πλευρό τού Γαριβάλδη στή λατρευτή Γαλλία στό 71 καί
ήρωϊκώτατα έπεσε στή Μακρυνιτσα για
τή χρυσή μας Έλλαδα.
Την έποχήν έκείνη συνέβη κάτι στό
σπίτι μας πού μάς έβυθισε στή μεγαλειτερη λύπη. Ί1 μάνα μας είχε βαρεία άρρωστήσει. Ειχεν εύτυχώς ζεφυγει τόν κίν
δυνο, άλλ’ ήταν παράλυτη. Ό γιατρός
μάς εΐχε βεβαιώσει ό'τι κι’ αύτό θά περάση. Πραγματικώς άρχισε νά κάνη τά
πρώτα βήματα. Τήν πρώτη μέρα ήμαστε
ολοι γύρω της σάν τό φιλόστοργο πατέρα
πού βλέπει τό παιδάκι του νά στρατεύη.
"Ολοι είχαμε καρφωμένα τά μάτια έπάνου
της, κι’ όταν άρχισε νά περπατή στηριγ
μένη στά χέρια τής Άμάτας καί τού IIίου,
χτυπούσε δυνατά ή καρδιά μ.ου. «Ιια
ίδ-στε πώς περπατεί», έλεγε μέ φωνή
πνιγμένη ό Ντάνος καί τά μεγάλα του
μαύρα μάτια μέσα άπό τά ματογυάλια
ήσαν πλημ.μ.υρισμένα στά δάκρυα : « Μράβο,
Μαρίνα», έλεγεν ό πατέρας, ενώ έκείνη
σήκωνε τά μάτια ψηλά καί κλαίοντας μάς
χαμογελούσε.
στέφανος νιαρτζωκης

Ο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

'Η πατρίς, ή φιλανθρωπία, ή τέχνη, ή έπιστήμη, ή ζωή, θά άποκτήσουν μετ’ ολίγον
όταν θά έκτελεσθούν τά κληροδοτήματα του,
χτό έναν Κοριαλένιον αιώνιον, ό όποιος θά ευερ
γέτη καί θά δοξάζη.
Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

Η ΖΩΗ

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΊΈΧΝΑΙ
ΕΝΟΣ

ΜΗΝΟΣ

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

'Έν άπό τά ωραιότατα άνθη τής ελληνικής
φυλής, ή φιλοξενία, προσέθεσεν έφέτος τήν
μεγαλοπρεπή και τήν πλουσίαν άνθησίν της
είς τήν άνθησιν τής Φύσεως. Καί αί Άθήναι
προσέφεραν τό θέαμα μιας αισθηματικής διαχύσεως εντελώς μεσημβρινής κατά τάς αλλε
παλλήλους ύποδοχάς πού έκαμαν πρώτον είς
τήν Αύστριακήν καί αμέσως ύστερον είς τήν
Βουλγαρικήν νεότητα.
’Επί τέσσαρας ημέρας τό Ελληνικόν Πανεπιστήμιον εκαμνεν είς τήν μεγάλην καί επίση
μον αποστολήν τού Πανεπιστημίου τής Βιέν
νης μίαν ύποδοχήν γεμάτην άπό ειλικρίνειαν,
σεβασμόν καί αξιοπρέπειαν. Είς τήν μεγάλην
αίθουσαν τών τελετών του, είς τήν οποίαν ή
διέλευσις τής Αύστροουγγρικής νεότητος, άφή—
κεν ώς μακροχρόνιον έντύπωσιν, μίαν έλαφράν
καθίζησιν, ώς νά έπέρασεν απ’ επάνω της ό
ογκος μιας Μεγάλης Δυνάμεως, ό Αύστριακός
καί ό Ελληνικός ύμνος ήνωσαν τούς ένθουσιασμούς των καί ό καμπανίτης ανέμιξε τούς
ατμούς τών δύο εγκαρδιοτήτων είς άτελειώτους
έλληνοαυστριακάς ζητωκραυγάς.
Μετ' όλίγας ημέρας ή ιδία αίθουσα έγίνετο
μάρτυς άλλων εναγκαλισμών καί άλλων σπον
δών μεταξύ δύο έθνικοτήτων, διά τάς οποίας
καμμία μαντική δύ?αμις δέν θά ήτον ίκανή νά
προείπη ποτέ, οτι θα έπαρουσίαζαν τό θέαμα
μιας άδελφώσεως τόσον νευρικής όσον καί απροσδοκήτου. Τόσον μέγα ήτο τό χάος τής εχθρό
τητας, τό όποιον τάς έχώριζεν.
Άλλ’ ό,τι ιδρύουν ολόκληροι χιλιετηρίδες
ύπάρχει σήμερον μία τερατώδης δύναμις, ή
οποία τό κρημνίζει : είναι ή Διπλωματία.
Διότι τό επιστημονικόν πρόσχημα, τό οποίον
περιέβαλλε τήν φοιτητικήν Βουλγαρικήν απο
στολήν ήτο τόσον άραχνοϋφές, ώστε ήτο πε
ριττόν καί νά τεθή καν επάνω είς αύτήν. "Ηρκει
νά γείνη κάτι άπλούστερον καί ώρισμένως συμςρεοώτεοον διά τήν έθνικήν συνείδησίν μας .’

μία ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ τού Βουλ
γάρου καί τού Έλληνος υπουργού τών ’Εξω
τερικών. Αυτή, έν ω αφ’ ενός θά ’έσωζε καί
τήν βουλγαρικήν ειλικρίνειαν καί τήν ελληνι
κήν αξιοπρέπειαν από τού νά έκτεθούν καί αί
δύο τόσον σαφώς, άφ ’ ετέρου θά έξησφάλιζεν
ένα πολύ θετικιότερον άμεσον αποτέλεσμα άπό
έκείνο τό οποίον άφίνεται νά πιστευθή, ότι θά
έπέλθη έκ τών άσπασμών, έκ τών έναγκαλισμών καί έκ τών διαχύσεων τών δύο λαϊκών
συναντήσεων.
Έπιμόνως άλλως τε έφρόντισαν νά τονίσουν
οί ειλικρινέστεροι έκ τών Βουλγάρων ξένων
μας, ότι ήλθαν άποκλειστικώς διά νά ρίψουν
μίαν σκοτεινήν σκεπήν είς τά μακραίωνα παρελ
θόντα.
Άλλ’ αί έλληνικαί άπαντήσεις ύπήρξαν έπιφυλακτικαί. Αί άρχαιότητες. ή ιστορία, ή δόξα,
τό κλίμα, ό καιρός, έδίδοντο, μέ άψογον αβρό
τητα καί μέ εύγενή ύπεκφυγήν, ώς αποκρίσεις
είς τάς έπιμονάς τών χθεσινών λυσσαλέων διω
κτών, οτι πρέπει νά λησμονήσουν τά περα
σμένα. Σπανίως ή ελληνική φιλοξενία ύπέστη
τόσον οδυνηράν δοκιμασίαν.
*

Ενα άπό τά τιμιότερα καί άπό τά γενναιό
τερα ελληνικά χέρια, άπ’ έκείνα τά θαυμα
τουργά χέρια πού έπλάσθησαν μέ τήν δύναμιν
νά έξαγνίζουν ολα τά άλλα καί νά τά δοξάζουν,
ένέκρωσεν δ θάνατος.
Άπέθανεν ό Μαρίνος Κοριαλένιος
Άλλά ό θάνατος γιγάντων τής εύπραγίας,
όπως δ μέγας μας νεκρός τού Λονδίνου, είναι
ή άρχή τής αθανασίας των. ’Όταν παύη νά
ύπάρχη τό σαρκίον, άναστηλώνεται είς τήν
θέσιν του τό σίδερον, τό μάρμαρον, ό χάλυψ
διά νά τό διαιώνιση.
Αύτό έκαμε καί ό θάνατος τού Κοριαλένιου'
έμοίρασε τήν εύεργετικήν καρδίαν του μαζή
μέ τήν μεγάλην του περιουσίαν είς όλα τά
σημεία άπό τά όποια θά άνυψωθή άθάνατος.

Ό Κάϊζερ είς Κέρκυραν. Αί άρχαιολογικαί
χνασκαφαί τής Κέρκυρας έδωκαν τον τόνον τής
ατομικής δραστηριότητος τού Κάϊζερ, του χαραχτήρός του ώς άτόμου καί τών παντοτεινών τάσεών του προς μεγαλουργίαν. Ούτω
έδήλωσε, οτι άναλαμβάνει δι’ ιδίων του έξόοων τάς άνασκαφάς καί είργάσθη καί ό ίδιος
μέ τήν σκαπάνην. Προς δέ τούς ταπεινούς έργάτας συμπεριεφέρθη μέ συγκινούσαν συγκατάβασιν. Τούςπροσέφερεκατ’ έπανάληψιν δώρα,
τούς έπέτρεψε νά καπνίζουν ενώπιον του καί
τούς έδιδε καί φωτιά από τό τσιγάρο του.
Εθεώρησε δέ ίδιάζουσαν εύτυχίαν τήν σύμπτωσιν τών έπιτυχών άνασκαφών μέ τήν έπί
τόπου παρουσίαν του καί συνέταξε καί ίδιον
υπόμνημα διά νά τό άναγνώση είς τό ’Αρχαιο
λογικόν Ίνστιτούτον τού Βερολίνου. Αύτός, ό
οποίος είνε στρατιώτης, ναύτης, ποιητής, μου
σικός, ζωγράφος, απλούς βιβλιοδέτης καί ξυ
λουργός, τώρα φιλοδοξεί νά είνε καί άρχαιολόγος! ‘Ωρισμένως δέ έάν δέν ήτο Κάϊζερ, δέν
θά διέτρεχέ ποτέ τον κίνδυνον νά μή είνε καί
πάλιν εύτυχής ώς έργαζόμενος απλούς θνητός.

*Η μακροβιότης. 'Η διαβεβαίωσις τού Έδισον, ότι θά ζήση εκατόν πενήντα χρόνια χά
ρις είς τήν δίαιταν τού νά τρώγη ολίγον, νά
ενδύεται άνέτως, νά έργάζεται πολύ καί νά
κοιμάται ολίγον έπροκάλεσε ολην τήν άνθρωπίνην συγκίνησιν είς αύτό τό κεφαλαιώδες ζήσημα ύπάρξεως. Άπό ένα χαριτωμένου χρο
νογράφημα τού Διαβάτου είς τό «’Εμπρός» παΡ*λαμβάνομεν τά εξής ώς πρός τάς περιπτώσεις
τής μακροβιότητος:
,« Οσάκις οί δημοσιογράφοι άνακαλύψουν
κχνένα οστις έφθασεν είς τό εκατοστόν έτος ή
καί τό ύπερέβη, δέν παραλείπουν νά τού ζη
τούν, κατά τήν συνήθειάν των, συνέντευξιν καί
>α τόν έρωτούν πώς έζησε, ποίαν δίαιταν ήκολούθησε καί πώς κατώρθωσε νά φθάση είς τό
σον βαθύ γήρας. ’Έχω άναγνώσει πολλάς τοι°ωτας εξομολογήσεις. 'Ό,τι δέ προ πάντων μού
εκαμεν έντύπωσιν εινε ή ασυμφωνία των. Ο
εζησε μέ ασκητικήν εγκράτειαν, ό δέ έδοκιμασε κατά κόρον όλας τάς ήδονάς τής ζωής,
θ μέν έπινε μόνον νεοόν, ό δέ έπινε περισ
σότερόν οίνον παρά νερόν. Τινές τών μακρό
βιων δέν έκάπνισάν ποτέ ή έπαυσαν ενωρίς νά
καπνίζουν, άλλοι δέ έφθασαν καπνίζοντες, ώς
ατμομηχαναί, είς τά άκρότατα τής ζωής.
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Έγνώρισα δέ καί έγώ αύτός προ τριών ή τεσ
σάρων έτών είς τήν Πεντέλην ένα βλάχον, δ
όποιος, καίτοι έκάπνιζε καθ’ ό’λην του τήν
ζωήν, είχε πλήρη υγείαν είς ηλικίαν ένενήκοντα περίπου έτών καί, ώς μού έλεγεν άλλος
βλάχος, «έφώναζε σάν λιοντάρι». Άλλοι απο
δίδουν τήν μακροβιότητά των είς τό ότι έκοιμώντο πολύ.
»Καί διά νά ύπάρχουν τόσαι καί τόσον αντί
θετοι συνταγαί μακροβιότητος, έπεται ότι δέν
ύπάρχει καμμία βέβαια. *
Ο,τι φαίνεται βεβαιότερον εινε ότι ή μακροβιότης έξαρτάται πολύ
άπό τήν καλήν κατασκευήν τού οργανισμού
μας καί περισσότερον από τήν τύχην παρά από
τήν θέλησίν μας.
» Υπάρχει καί μία στατιστική ή οποία έξετάζουσα τήν διάρκειαν τής ζωής σχετικώς μέ
τά έπαγγέλματα, καταγίνεται νά έξακριβώση
ποιον επάγγελμα είνε τό συντελεστικώτερον είς
τήν μακροβιότητα’ καί τά συμπεράσματα φαί
νεται, ότι αποκλίνουν πρός τό Ιερατικόν έπάγγελμα. Άλλ’ ύπάρχει καί μία άλλη κατάστασις, ή οποία κατά τάς παρατηρήσεις καί τήν
γνιόμην μου είνε περισσότερον καί άσφαλέστερον συντελεστική είς τήν παράτασιν τής ζωής.
‘Η κατάστασις δέ αύτή είνε ή φιλαργυρία.
Έάν άληθεύη καί βεβαίως αληθεύει μέχρις
ενός σημείου, οτι ή θέλησις έχει νά κάμη μέ
τήν διάρκειαν τής ζωής, έκεΐνοι οί όποιοι έχουν
πραγματικήν καί άδιάλειπτον αύτήν τήν θέλησιν δέν δύνανται νά είνε άλλοι παρά οί φι
λάργυροι. Αύτοί αληθώς κρατούνται είς τήν
ζωήν μέ τά δόντια’ πρώτον διότι ή ζωή είνε
κεφάλαιον καί δεύτερον διότι μετά τής ζωής
πρόκειται νά χάσουν ό,τι προσφιλέστατον έχουν
είς τόν κόσμον, τό άντικείμενον τού μόνου καί
μεγάλου των πάθους...»

Η

ΠΟΙΗΣΙΣ

«Της Καρδιάς» νστό Κώστα Δελακοβία. Ό λαμ
πρός αύτός νέος έδημοσίευσε μία κομψή ποιη
τική συλλογή μέ τόν τίτλο «Τής καρδιάς» καί
πραγματικώς πόσον ώραΐα μιλεΐ σέ πολλά μέρη
ή ποιητική του καρδιά πού κλεϊ.τόσον αίσθη
μα, τόσην ειλικρίνεια καί τόσην αλήθεια! Μερι
κοί στίχοι του είνε αρμονικοί, άπλοι καί γεμά
τοι χάρι. Σέ πολλά μέρη φαίνεται ώριμος ή
σκέψις του καί φωτεινή. Σέ κάθε ποίημα εύρίσκονται κάποιοι στίχοι γεμάτοι ωμορφιά, καλοδουλεμένοι μέ κάτι τι αρμονικό πού χαρα
κτηρίζει μίαν έργασίαν άπό τήν όποιαν θά
ββή ίσως ένας άτομισμός. Συγκεντρωμένος
στή σκέψι του, στο αίσθημά του, θά προχωρήση στό δρόμο του μέσα άπό τδν όποιον έχει
πολλά νά μάς φανερώση, αν τό κατωρθώση,
αφού τώρα μάς δίνει άρκετά ώραια άνθη μέ
τόσας άποχρώσεις, μέ τόση γλυκειά εύωδιά.
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διεύθυνσιν τού Καρόλου "Αλτ, τδν όποιον βοη
θούν επτά γερμανισταί καί ιστορικοί φιλόλογοι.

*

>

'Ωραίαν ιδέαν έπραγματοποίησε δ Έρνέστος Χάρτουγκ είς μικρόν τόμον «Βιβλία τού
οόδου». Μάς δεικνύει τά ποιήματα τού Γκαίτε
ως πλαίσιον τής ζωής του. Ζητεί τά ποιήματα
εκείνα τού Γκαίτε, τά όποια σήμερον έτι έχουν
ζωήν διά πάντα, νά προσαρμόση κατά νέον τρό
πον είς τδν σημερινόν άναγνώστην. Σημειώ
σεις έπί τής ζωής τού Γκαίτε συνοδεύουν τά
ποιήματα, προσέτι δέ 30 εικόνες διαφόρων ηλι
κιών τού Γκαίτε.
«Ρόδα στον άφρό
*
νπό Ρώμου Φιλύρα. Στην

«Πασχαλινήν Επετηριοα» πού έδημοσιεύθη
στον Πειραιά, τδ 1905, έγραψα ενα άρθρο για
ενα παιδί πού έφαίνετο τότε τού μέλλοντος πού
έκανε σχεδόν τότε τήν έμφάνισί του μέ τδ
ψευδιόνυμο Ρώμος Φιλύρας. Τδ ένόμισα καθή
κον μου νά γράψω γι’ αυτόν. Μέσα στα ποιή
ματα του εβλεπα κάτι τι ζωντανό, κάτι αλη
θινά ποιητικό. Άπό τήν εποχήν εκείνην ήτο
βέβαια χρέος μου απαραίτητο νά παρακολου
θήσω τδ ποιητικό του έργο και μέ μεγάλη
μου χαρά καί ίκανοποίησι είδα, ότι δέν μέ δ·.έψευσ- είς όλα.
'Η χαρά μου εινε μεγάλη τώρα πού βλέπω
σ’ ένα βιβλίο όλο του τδ έργο καί βρίσκω εκεί
μερικά ποιήματα αρκετά ωραία ώς πρός τή
συλληι|/ι τής ιδέας, ώς πρδς τήν άομονία, ώς
ποδς την εκλεκτή μορφή, ώς πρδς τούς στίχους
με μύοιες αποχρώσεις, μέ μύριες αναλαμπές,
με μύρια θέλγητρα, αλλά κάπου κάπου μέ
καποια ανειλικρινεια καί κάποια άπομάκρυνσι
απδ τδ αληθινό ιδεώδες.
Εις τά σύντομα ποιήματα φαίνεται πολύ
πιο ζωντανός, πολύ πιδ δυνατός καί ειλικρι
νής. Εκεί κατορθώνει νά βρίσκη ολόκληρο τδν
αγνό εαυτό του, έκει γίνεται πλέον αισθητή ή
ένωσις τού ανθρώπου καί τού ποιητού. έκει ίσως
περισσότερο φαίνεται τδ βάθος τού αισθήματος
μέ τδ ύψος τής ιδέας, εκεί τδ νού καί τήν καοδία ενώνει ή αρμονία έκείνη άπδ τήν οποίαν
βγαίνει ή αληθινή ποίησις.
*

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Τα έργα τον Ρηαϊτε. Έξεόόθησαν καί οί

τόμοι 2-4 τής μεγάλης έκδόσεως τού «νεα
ρού Γκαίτε» (Junge Goethe) ύπό τήν επι
μέλειαν του Μάξ Μορις, ητις θά αντικαταστήση
τάς απηρχαιωθείσας έκοόσεις τού Βερνάϋς καί
Χίρτσελ. ’Εμπεριέχονται όλα τά έργα καί αί
έπιστολαί τού νεαρού Γκαίτε καί πλουσιωτάτη
εκλογή έκ τών σχεδιαγραφημάτων του μέ
πολλην ακρίβειαν, ώστε νά δύναται κανείς νά
διακρινη την εξελϊξιν τού μεγάλου ποιητού μέ
χρι τού Δεκεμβρίου 1774. Οί ύπολειπόμενοι

δύο τόμοι θά μάς φέρουν μέχρι τής εισόδου
τού Γκαίτε είς Βαϊμάρην
'II μεγάλη έκδοσις τού Γκαίτε τού Βιβλιο
γραφικού ’Ινστιτούτου εύρίσκεται είς τδν 30
τομον, οστις περιεχει τά έργα του ώς πρός τάς
φυσικάς^ επιστημας μέ σχόλια τού Μπέλσεν.
ΙΙδη έξεδόθη ό «Φάουστ» είς ιδιαιτέραν έκδο- 1
σιν μέ εισαγωγήν τού "Οθωνος Χάρνακ, ητις
είνε, λίαν έπιστημον.κή καί κατάλληλος διά
λογίους καί διά τδν λαόν.
θ· εκδόται δέν δύνανται ν’ άρκεσθώσι είς
τας εκδόσεις πολυτελείας τών έργων τού Γκαίτε
*
ακόμη δεν ετελείωσε ή έκδοσις τής Βαϊμάρης,
αχ^(Αη ^εν εΥινε η έκδοσις τού ίωβιλα ου ύπδ
Χέλλεν, ούτε ή τού Μπδκ καί αγγέλλονται
ηδη δύο νέαι. Άλλ’ ευτυχώς ήλθεν ή άντίδρασις κατα των επικίνδυνων αυτών εκδόσεων
πολυτελείας καί έγεινε λαϊκή έκδοσις τού Γκαίτε.
Την έκδοσιν αυτήν άνέλαβε ή «'Εταιρεία τού
Γκαίτε», έπεμελήθη δέ δ πρόεδρος αύτής Συίτ,
οστις έγραψε καί εισαγωγήν καί σχόλια. Περιέ
χει δε ποιήματα (με χρονολογικήν τάξιν) δρά
ματα καί τραγωδίας * «Φάουστ» «Γκέτσ φδν
Μπερλίχιγγεν », * « Κλαβίγιο», τούς «’Αδελ
φούς», « Εγμονδ». «Ιφιγένειαν», «Τουρκουάτον Γασσον», «Βερθερον», εντυπώσεις έκ τών
ταξειδιων « Ερμανκαί Δωροθέαν», τδν «Μάϊστερ
Βιλχελμ», την «’Αλήθειαν καί ποίησιν», τά
σπουδαιότερα τών βιογραφικών φιλολογικών,
καλλιτεχνικών καί φυσικοεπιστημονικών. 'Ο
γνωρίζων ταύτα δύναται νά είπη, ότι κατέ
χει τδν Γκαίτε.
*

Εκ τής μεγάλης έκδόσεως τών απάντων
τού Γκαίτε εις την «Χρυσήν Κλασικήν Βιβλιο
θήκην» εχομεν τρεις τόμους : τά τμήαατα
5-102 τόμο' μέτά δράματα άπδ τής «’Ιδιο
τροπίας τού ερωτευμένου» μέχρι τού «Φάουστ»
καί τμήματα 27- 28 μέ τά «Ελβετικά ταξείδια» τά χρονικά κλπ Το κείμενον αύτής τής
εκοοτεως, ητις θα πεοιλαβη 20 τόμους έθεωρήθη επιμελώς Η έκδοσις γίνεται ύπδ τήν
* Από τό πασχαλινόν φύλλον τής έν ’Αλεξάνδρειά
έκοιδομενης « Εφημερίδος».
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Άλλη σύγχρονος έκδοσις τών έργων τού
Γκαίτε (Tempelverlag) άφίνει τδν ποιητήν
νά όμιλήση, θέλει δέ μόνον νά δώση αύθεντικδν κείμενον καί σχετικως ευθηνιαν Δεν περιέ
χουν είσαγωγάς, παρατηρήσεις, κλπ. ζΟλα
αυτά περιέχονται είς ένα τόμον είς τδ τέλος.
Τρεις ποιηταί έξεδόθησαν έως τώρα ουτω
Γκαίτε, Κλάϊστ καί Χάϊνε. Έκ τών 30 τόμων
είς τούς όποιους θά περιληφθώσι τα έργα τού
Γκαίτε έξεδόθησαν 13 έως τώρα. Έκαστος
τόμος αγοράζεται καί χωριστά. Τού Κλαιστ έξε
δόθησαν όλα τά έργα είς 5 τόμους, τού Χάϊνε οέ
λείπουν άκόμη 2 τόμοι, δ έννατος καί δέκατος.

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ©ΡΗΣΚΕΙΑ
'Η ’Αθηναϊκή ζωή έδειξε καί πάλιν έφέτος
μίαν χαρμόσυνον οψιν της μέ τάς εορτάς τού
Πάσχα. Τδ άττικδν 'Έαρ έβοήθησεν είς αύτό.
Καί μολονότι δ ήλιος είχε φυγαδευθή έπί δυο
ημέρας τδ φως ήτο ήπιον καί γλυκύ. Αργότερα
εβρεξε, άλλ’ ή περιφορά τών έπιταφίων ύπδ
τδν καλόν καιοόν ύπήρξε καί πάλιν μοναδικόν
Αθηναϊκόν θέαμα είς τό ύπαιθρον. Οί ναοί όέν
δέχονται πλέον ολον τόν κόσμον οχι διότι δέν
υπάρχει χώρος, άλλά διότι χρειάζεται ίσως καί
εχεί μία μεταρρύθμισις σχετιζομένη μέ τήν
τέχνην είς ό,τι λέγεται αγιογραφία καί έκκλη’ίαστικόν άσμα, μέ τήν τέχνην, ή όποια μόνη
είνε ικανή νά τελή άνταξίως πρός τό ύψηλόν
«ύτδ άνθρώπινον αίσθημα τάς θρησκευτικάς
λειτουργίας. Άλλά τδ ύπαιθρον έν Άθήναις
εΕε είς τοιαύτας περιστάσεις ή μεγάλη σκηνή
πού δέχεται ολον τόν κοσμον. Η μουσική
τότε αντηχεί έλευθέρως καί οποία ιερά συγκι! Ή θρησκεία ώραιζεται άπό τήν τέΖνγ1ν· αλλά διατί τό ίδιον νά μή^ συμβαίνη
Χ«ί μέσα είς τούς ναούς ; Πότε θά καταπέ
σουν έπί τέλους αύτά τά μορμολύκεια των
προλήψεων ; Πότε θά δοθή καί είς τόν λαόν
αυτόν ό,τι τού άνήκει δικαιωματικώς; Οί ιε
ρωμένοι του καί οί έπίσημοι λειτουργοί του
διατί δέν θέλουν νά πρωτοστατήσουν είς αύτήν

τήν θρησκευτικήν άναγέννησιν, άλλά δέχονται
ή δοθόδοξος θρησκεία νά έχη τόσω αντιθρησκευτικήν παράστασιν ;
Ήθέλησα αύτάς τάς ημέρας νά μεταβώ είς
τόν ναόν τής ένορίας μου. Αρχιτεκτονικώς
είνε ένα κόσμημα αύτός δ ναός, δ όποιος δεν
είνε τίποτε άλλο μέ τήν έσωτερικήν του διάταξιν ή συνέχεια τού ρυθμού αρχαίου ναού.
Δέν ύπήρχε ένα κάθισμα νά καθήσω καί να
συγκεντρώσω τόν νούν μου καί νά διευθύνω
ήσύχως τήν ψυχήν μου πρδς τον Θεόν. Αί
ψαλμωδία! μού εξέσχισαν τά αύτιά καί τό
λέγω μέ άγανάκτησιν μού ένθύμισαν τους
άμανέδες πού απηχεί τό υπόγειον στόμα τής
ταβέρνας. 'Ένας κανδηλανάπτης μέ παντόφλες
έτρεχε σάν δαιμονισμένος καί άρπαζε τά κεριά
καί τά έσβυνε είς τής φούχτες του, άφίνων
οπισθέν του άφόρητον δυσωδίαν. Είς τδ παγ
κάρι έκροτούσαν ή πενταροδεκάραις. Αυτή
ήτον ή αρμονία τού ιερού περιβάλλοντος 1
’Έφυγα Πόσοι μαζή μου δέν θά έκαμαν τό
ίδιο : Καί διατί τόσοι 'Έλληνες νά στερούμεθα
τάς θρησκευτικάς μας τελετάς, τό καταφύγιον
τής προσευχής, τό άγιον αυτό θεατρον μονον
άπό αύτήν τήν άνάρμοστον πρός τό αληθινόν
θρησκευτικόν μας αίσθημα σκηνογραφίαν ;
Άντιθέτως ή τελετή τού ύπαίθρου προσελ
κύει ολον τδν κόσμον μέ τήν φυσικήν έμορφιά
τής παραστάσεώς της. 'ΖΟλοι οί δρομοι άστρα
πταν άπδ φώτα καί οί ήχοι τής μουσικής συναοπάζουν τήν ψυχήν. Διά τήν τέχνην ταύτην
διατί ό,τι γίνεται είς τό ύπαιθρον νά μή γίνε
ται καί έντός τών ναών ; Επειτα αί γραμμαι
τών άττικών λόφων, ιδίως ο Λυκαβητος,
είχαν μίαν άδιάκοπον φαντασμαγορίαν κινού
μενου φωτός πού έσημείωνε εύλαβώς είς τδ^
ούρανόν τήν άγιωσύνην τών σκέψεων τών αν
θρώπων. Πράγματι όλα συνέτειναν είς προσευ
χήν καί τό δράμα τού Χριστού ώμιλούσε τώρα
βαθειά είς τήν ψυχήν. Αί Άθήναι έζησαν
ώραίας στιγμάς καί τό θέαμα που μας εδωκαν πάλιν εινε γνώρισμα τής ξεχωριστής
των έμορφιάς.
~ ΓΤ

γερ.

βωκος

Η ΜΟΥΣΙΚΗ
Νέος'Έλλην συνθέτης. Ό κ. Ζ. Παπαντωνίου περιγράφων είς τό «’Εμπρός» μέ τό γνω
στόν μπρίο τού ύφους του μίαν κάθοδόν του είς
Πειραιά, μάς άποκαλύπτει νέον Έλληνα συν
θέτην. ΙΙρόκειται περί τού νεαρού κ. Χαριλάου
Μπόνη. τόν όποιον έπεσκεφθη εις το σπίτι του
ό κ. Παπαντωνίου. «Είς τό σπίτι εκείνο ειδαμεν νέον μουσικόν θαύμα, νεον Γώγον., Ο
Γιυγος ούτος αίφνιδίως παρουσιασθη συνθέτης.
'Η οίκογένειά του ένα πρωί εςύπνησε, τον
ειδεν είς τό πιάνο, τό όποιον ούδέποτε είχε
πλησιάσει καί ήκουσε σονάταις καμωμέναις
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απο τον ίδιον ! ’Έψαξαν διά τον Ούγκώ ή διά
κανένα άλλον προστάτην τής ρεκλαμομανίας,
αλλ’ ούδαμού έφαίνετο φάντασμα. Τέλος έστει
λαν τδ παιδί εις τδ ’Ωδείον καί παρεκλήθησαν
οί καθηγηταί νά τδ άκροασθούν. Ό κ. Μαρσίκ
ανέλαβε νά τού δώση μαθήματα. Τδ.ν επέγρα
ψαν αμέσως είς τό ’Ωδείον δωρεάν, τού έπέβαλον δέ νά άφήση τάς άλλας ασχολίας καί νά
έπιδοθή είς τήν μουσικήν διά τήν οποίαν φαί
νεται, δτι ’έχει τάλαντον τρομερόν.
» Ό νέος αύτδς εϊνε δ αδελφός του οικοδεσπό
του κ. Χαρίλαος Μπόνης. Μή Φοβηθήτε περί
νέου Γώγου. Τό θαυματόπαιδό μας εϊνε πε
λώριος κύριος μέ ματογυάλια, είκοσιπέντε
έτών, δυνάμενος νά μας σκοτώση μέ μιά γρο
θιά, τελειόφοιτος δέ τών Φυσικομαθηματικών ’
Πώς έξεδηλώθη τδ μουσικόν του τάλαντον ;
Τάλαντον αίφνίδιον δέν ύπάρχει παρά μόνον,
όταν πρόκειται ν’ άναστατώσωμεν τόν κόσμον
χάριν γούστου. 'Επομένως μή φαντασθήτε,
οτι πρόκειται εδώ περί θαύματος. Συνέβη όμως
τδ εξής: *0 κύριος αύτδς άκούων ανέκαθεν
μουσικήν πρός τήν όποιαν τόν έσυρεν αόριστος
κλίσις, ήσθάνθη τήν ανάγκην νά βάλη τά χέ
ρια του είς τδ πιάνο. Διά νά μή ξεκουφάνη
όμως τήν οικογένειαν του, ή όποια εινε μου
σική, ένοικίασεν ένα δωμάτιον καί ένα πιάνο

είς τόν Πειραιά κρυφίως. Έχει έκαμεν δλους
τούς μουσικούς κρότους κατ’ ιδίαν, έως ό'του
έμαθε ολίγο πιάνο πρακτικώς καί τότε επαιξεν
ενώπιον τών άλλων ίδικές του σονάτες, αύτδς,
δ όποιος δέν γνωρίζει οχι μόνον τι έστί σονά
τας, αλλ’ ού'τε τί έστί νότα. Τά έπανέλαβε
κατόπιν είς τδ ’Ωδείον, τδ όποιον καί έσπευσε
νά τόν παραλάβη δωρεάν καί νά τδν καλλιεργήση.»
‘Ο Βίκτωρ Ουγκώ καί ή μουσική. *
0 Βί
κτωρ Ούγκώ έχαιρε φήμην, δτι δέν ήγάπα
τήν μουσικήν καί τούτο οφείλεται είς τδ δτι
δέν έθαύμαζε τδν Ροσσίνη ώς ό Λαμαρτίνος
καί δ Μυσσέ καί όπως ολο τδ Παρίσι, όταν
έπαίζοντο τά έργα τού ’Ιταλού μουσουργού.
Είχε απεναντίας συνείδησιν τής ύψηλής απο
στολής τής τέχνης τής αρμονίας, τήν οποίαν
ούδέποτε έθεώρησεν ώς τέχνην απλής τέρψεως.
'Όταν ζητή νά χαρακτηρίση διά τού ονόματος
ενός μεγαλοφυούς άνδρδς έκαστον τών μεγάλων
διανοητικών έθνών, αφού δνομάζη διά τήν
'Ελλάδα τδν 'Όμηρον, διά τήν ’Ιταλίαν τδν
Δάντην, διά τήν Αγγλίαν τδν Σαίξσπηρ, ύποδεικνύει διά τήν Γερμανίαν τδν Μπετόβεν.
Είχε βαθείαν κλίσιν διά τήν μουσικήν τού
παρελθόντος. Εϊνε γνωστοί οί στίχοι του έπί
τού «θείου Παλεστρίνα.» Δέν προδίδουν άναμ
φιβόλως πολύ μεγαλας τεχνικάς γνώσεις, αλλά
προέρχονται προφανώς από άμεσον έντύπωσίν
του καί τούτο έχει έπίσης τήν αξίαν του. Ήρέσκετο ν’ άκούη τήν δεσποινίδα Λουιζαν Μπερτέν παίζουσαν κλειδοκύμβαλον καί δέν έκουράζετο ζητών παρ’ αύτής και’ έπανάληψιν
νά τού έκτελή τδν περίφημον χορόν τής Άρμίδας : « Ποτέ σ ’ αύτούς τούς έμορφους τόπους».
Συγχρόνως δέ έπειδή έζούσε είς τήν έποχήν
τού ρομαντισμού, έχαρακτήριζε τδν χορόν τών
κυνηγών τού Εύρυάνθου «ώς τδ ώραιότερον
κομμάτι πού ύπάρχει είς ολην τήν μουσικήν».
Ό Παλεστρίνα, δ Μπετόβεν, ό Γκλούκ, ό
Βέμπερ ήσαν οί αγαπητοί του συνθέται. Καί
άν άπέφευγε ν’ άχούη μελοδράματα ώς τδ «La
donna del Lago» δέν έφείδετο όμως τού κό
που άπδ τού νά μεταβαίνη είς τάς συναυλίας
τού Μπερλιδζ καί τού Φετίς, δστις έξετέλει
μουσικά έργα τού δεκάτου έκτου αίώνος. Διά
τήν άρχαίαν αύτήν μουσικήν έξέφραζε πάντοτε
ζωηρότατον θαυμασμόν.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ
'Avva Ζουδίκ. Τδν παρελθόντα μήνα άπεt*
βίωσε είς τδ Παρίσι κατόπιν μακράς καί οδυνηράς αγωνίας ή γνωστή καί είς τούς ’Αθη
ναίους άοιδδς καί ηθοποιός ’Άννα Ζουδίκ. Μέ
γλυκείαν φωνήν είχε αξιοσημείωτα προσόντα
ηθοποιίας καί καρδιά γεμάτην αγαθότητα. Etc
είς την σκηνήν ανέβηκε, η μπορεί νά είπή

Ο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

χάνεις, δ’λως τυχαίως. *
Ητο κοριτσάκι ακόμη
καί έσκέπτετο τδ θέατρον, όταν ένα βράδυ
ήλθαν καί τήν έζήτησαν βιαστικά είς τδ κα©ενβίον τού θεάτρου «Γυμνάσιον», τδ όποιον
διηύθυνε ή θεία της. Ειχεν ασθενήσει μία
ηθοποιός τού «Βοδεβίλ», ή παράστασις ήτο
υπέρ εύργετικού σκοπού μέ ποικίλον πρό
γραμμα ασμάτων καί δραματικών σκηνών, δέν
ήτο δυνατόν ν’ άναβληθή καί έπρεπε τήν
ασθενούσαν άοιδδν ν’ άντικαταστήση ή μικρά
’Άννα, ή όποια έφημίζετο διά τήν έξαίρετον
®ωνήν της. Τήν πήραν αμέσως είς τά παρα
σκήνια, τής έδίδαξαν γρήγορα τδ ασμα, τής
Ιβαψαν κόκκινα τά μάγουλα καί τήν έσπρω
ξαν στή σκηνή. 'Η έπιτυχία ήτο θριαμβευ
τική. Άλλ’ οι συγγενείς της δέν ήθελαν νά
έξακολουθήση τδ θεατρικόν στάδιον. Αύτή
ήπείλησε αύτοκτονίαν καί είς τήν απειλήν
αύτήν έκεϊνοι ένέδωκαν καί ή ’Άννα Ζουδίκ
είς ηλικίαν δέκα έξ έτών είσήλθεν είς τδ
’Ωδείον, αλλά δέν έκαμε τίποτε έκεΐ καί διά
ν’αποφυγή τδν διαγωνισμόν ύπανδρεύθη. Ευθύς
κατόπιν προσελήφθη είς τδ θέατρον «Γυμνάσιον»μέ μισθόν 100 φρ. τδν μήνα χάρις
είς τήν προστασίαν τού διευθυντού, ό όποιος
ήτο θείος της. ’Αλλά καί έκεϊ δέν έκ<χμε με
γάλα πράγματα Ό θείος της τήν έπέπληξε
ένα βράδυ, ό άνδρας της έθύμωσε καί ή ’Άννα
Ζουδίκ έπήγε είς τδ Ελδοράδο. Εκεί έθριάμβευσε. Κατόπιν προσελήφθη είς τδ Βαριετέ,
όπου έδημιούργησε απειρίαν ρόλων ώς τήν
Femme έ papa, La Roussette, τήν Μαμ
ζέλ Νιτούς, ολόκληρον δραματολόγιον. ’Αργό
τερα έπαιξε τά «Δύσκολα χρόνια» τού Ιουλίου
Λεμαίτρ καί τδ «Μυστικόν τού Πολισινέλλα»
τού Πέτρου Βόλφ. Κατά τά τελευταία έτη
εγραφε χωρίς φιλολογικάς αξιώσεις μικράς
ιστορίας καί σύντομα διηγήματα, τά όποια αί
λαϊκαί έφημερίδες έδημοσίευαν προθύμως.

■ * Ό κ. Έδμόνδοσ Φύρστ μετά τού κ. Λεπεν-ώτη καί τής κυρίας Ροζαλίας Νίκα θά
παίξουν είς τήν «Νέαν Σκηνήν».
Έπί τής οδού Σταδίου καί έπί τού χώρου
τού παλαιού θεάτρου Τσόχα άνήγειρε νέον κομ’{'ότατον θερινόν θέατρον ό κ. Πέτρος Θηβαίος.
01 θίασοι δέν κατηρτίσθησαν ακόμη.
Πολλά λέγοντοι όπως συνήθως είς τοιαύτην
εποχήν περί μεταστάσεως καλών ηθοποιών από
θιάσου είς θίασον. Άλλ’ ούδέν εινε ώρισμένον.
Ούτω ώς ύπόθεσις δύναται νά θεωρηθή,
ή
Μαρίκα Κοτοπούλη μετά έκλεκτού
επιτελείου θά καταλάβη τδ νέον θέατρον Θη
βαίου έπί τής οδού Σταδίου.
Άς αναγραφή καί αύτό, οτι διεδόθη
σύμπραξις τής δος Κοτοπούλη καί τής κ. Κυ
βέλης Θεοδωρίδου. Θά ήτο μοναδική περίπτωδιά τά ελληνικά τούλάχιστον θεατρικά
χρονικά, έάν αλήθευε.
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CH 'Έκ&εσις τών Γάλλων Καλλιτεχνών.
"Ηνοιξε είς τδ Παρίσι ή καλλιτεχνική έκθεσις
τών Γάλλων Καλλιτεχνών. 'Η κριτική ασχολείται πολύ περί αύτής, άν οέ κρίνη κανείς έκ
τών δημοσιευομένων έργων φαίνεται, οτι οί
άπαρτίζοντες τήν έκθεσιν ταύτην καλλιτέχναι
διαπνέονται όλοι άπδ ένα ανιότερον ιδεώδες
τέχνης. Ούτω έπαινείται πολύ ό 'Αδελφός καί
ή αδελφή τού Αίμέ Μορό, ζωγράφου, δ όποιος
ακολουθεί τήν καλήν παράδοσιν τής γαλλικής
τέχνης ώς πρός τήν ακρίβειαν, τήν φυσικό
τητα καί τήν σαφήνειαν. Είς τδ ’έργον αύτό,
τδ όποιον αποτελεί αληθινόν θρίαμβον διά τδν
καλλιτέχνην, ήνωσεν ουτος όλην τήν χάριν,
ολον τδ θέλγητρον,όλην τήν δροσερότητα, ολην
τήν λαμπρότητα τών ζωντανών έκείνων λουλουδιών πού εινε ένα κοριτσάκι καί ένα μικρό
παιδί. 'Π έκτέλεσις, τδ χρώμα εϊνε έξαίσια.

Η ΟΡΧΗΣΤΡΙΣ
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Μεταξύ άλλων έργων, τά όποια έπαινούνται,
αναφέρεται πίναξ του Γεωργίου Ροσγκρδς οί
« Ηρωες του Μαραθώνος». Τίποτε τδ έκ παοαδόσεως ψυχρόν καί ακαδημαϊκόν δέν ύπάρχει
είς τήν σύνθεσιν αύτήν. Είνε αληθινοί στοάτιώται μέ ώραίας στολάς καί έπιβλητικδν πα
ράστημα, φοβεροί μαχηταί, θωρακισμένοι μέ
χαλκόν καί χάλυβα, έχοντες κατερύθρους τάς
παρειας, καί τους οφθαλμούς έξαστράπτοντας
υπό τδ προσωπειον τής περικεφαλαίας, τήν
λόγχην χαμηλωμένην καί τδ σώμα σκυφτό διά
την προσβολήν, διά τήν ύπερτάτην έφοδον.
Είνε πράγματι οί νικηταί του Δάτιδος καί
Αρταφέρνους, οί περίφημοι σύντροφοι τού
Μιλτιάδου.
Ο κ. Γ. Ίακωβίδης μετέβη είς Ρώμην
διά νά έπιστατήση κατά τήν διακόσμησιν τού
ελληνικού τμήματος ζωγραφικής καί γλυπτικής
εις την έκει Διεθνή Καλλιτεχνικήν Έκθεσιν.
Κατα την είς το παρελθόν τεύχος ανα
γραφήν τής σχετικής είδήσεως είς τδν « Καλλι
τέχνην» περί τών συμμετασχόντων τής έν
Ρώμη Καλλιτεχνικής Έκθέσεως Ελλήνων
καλλιτεχνών, διετυπώθησαν κακώς έκ τυπο
γραφικού παροράματος ονόματα άποθχνόντων
Ελλήνων ζωγράφων ώς τών Άλταμούρα,
Γύζη, Λύτρα, τών όποιων έργα έστάλησαν.
Επανήλθεν εκ Ρουμανίας ό ζωγράφος
κ. Φωκάς. Κατά τήν έν Βουκουρεστίω διαμο
νήν του εξετελεσε τοπεία, τά όποια έξέθεσεν
είς τάς έκεϊ καλλιτεχνικάς έκθέσεις.
Διωργανωθη είς τδ Παρίσι είς αίθουσαν
του Κεραμεικου και προς όφελος τών ορφανών
άποθανοντων Καλλιτεχνών έκθεσις τών έργων
τών μεγάλων Ολλανδών διδασκάλων.
Είνε πάλιν ή έκθεσις αύτή θρίαμβος διά
τον Ρέμπραντ, τού οποίου ή ύπεροχή, ή αλη
θινά ύπεροχος μεγαλοφυια διαλάμπει είς σειράν
έργων τών μέν μεγαλοπρεπεστέρων τών δέ
και τά όποια μονά θα έφθαναν διά τήν έπιτυχίαν τής έκθέσεως ταύτης.
Τήν συνέχειαν καί τδ τέλος τής θαυμά
σιας μελετης τού Ίάπωνος τεχνοκρίτου Γίρο
Χαραοα περί τής Ιαπωνικής τέχνης θά δημοσιεύσωμεν είς τδ προσεχές τεύχος.

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Τα εν Κερκύρα αρχαιολογικά ευρήματα
Εν Κέρκυρα πρό τινων μηνών καί έν τή
περιοχή τής λίμνης Χαλκιοπούλου (κατά τδν
αρχαιον Υλλαϊκδν λιμένα) άνεκαλύφθη σύμ
πλεγμα αρχαϊκόν, είκονίζον τδν Δία κεραυνούντα Γίγαντα. Τδ σύμπλεγμα τούτο, έν έκτύπω αναγλύφω είργασμένον, άνεγνωρίσθη ύπδ
τού έφορου κ. Βερσάκη, ώς αποτελούν μέρος
αετώματος λίαν αρχαϊκού ναού, τούλάχιστον τών

μέσων τής 6ης π. X. έκατονταετηρίδος. Προχείρως ύπδ τού έφορου τούτου ένεργηθείσαι
έκει ανασκαφαί άπεκάλυψαν καί τδ μεσαΐον
τού αετώματος σύμπλεγμα, είκονίζον τούτο
υπερμεγέθη (3 Α/2 μ. ύψρς) Μέδουσσαν, εν κι
νήσει, κατά τδν αρχαϊκόν τύπον, άποκεφαλιζομένην ύπδ τού Περσέως διά ξίφους. 'Η μορφή
τού ήρωος είνε σχετικώς μικρά. ‘Εκατέρωθεν
τού κεντρικού τούτου συμπλέγματος κεϊται
ανά είς μεγαλόσωμός πάνθηρ. Τδ έτερον άκρον
τού αετιοματος κατελάμβανεν έτερον, ομοιον
τού πρώτου τάς διαστάσεις, μικρόν σύμπλεγμα
είκονίζον θεάν καθημένην καί άπειλουμένην
ύπο μορφής έλλειπούσης, πάντως ανδρικής,
κρατούσης δόρυ. Τά ανάγλυφα, τέχνης έπιμελούς άλλ’ αρχαϊκής, ήσαν άλλοτε διά χρωμά
των πεποικιλμενα, ών ελάχιστα σώζονται ίχνη.
Η ανασκαφή, γενομένη τά νύν άναλώμασι
τού αύτοκράτορος τής Γερμανίας, προβαίνει
είς τά πέριξ τού χώρου τών πρώτων εύρημάτων, έλπιζεται δέ οτι τάχιστα θά άποκαλύψη,
πλήν τού κρηπιδώματος τού τεραστίου ναού,
και αλλα λείψανα τού γλυπτού αύτού κόσμου.
Δια την ονομασίαν τού ναού δέν έγνώσθη
είσέτι ακριβές τι καί βέβαιον. Εικάζεται, ότι
άνήκεν ούτος είς τδν ’Απόλλωνα ή τδν Περσέα, δυνατόν όμως νά έλατρεύετο έν αύτώ καί
άλλος τις τών θεών ή ηρώων.
Β Σ
Νέαι ανασκαφαί. Άπεφασίσθη παοά τού
Συμβουλίου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ή
ενέργεια νέων άνασκαφών πλησίον τής Χαιοωνείας είς τδ Λεωνίδιον παρά τδ χωρίον Μέλανες, όπου εις τινα λόφον άνευρέθησαν διάφορα
νομίσματα. Η έπίβλεψις τών άνασκαφών άνετέθη είς τδν κ. Σωτηριάδην.
’Επίσης θά γείνουν άνασκαφαί καί είς τδ
χωρίον Δρίτσα τής Τανάγρας είς τήν θέσιν
Φόρος τής Κυπαρισσίας καί είς τήν Καστανιάν
τής Άργολιδοκορινθίας.
Και είς τάς ’Αθήνας θά έχωμεν άνασκαφάς
είς τήν Στοάν τών Γιγάντων καί είς τδν ναόν
τής ‘Αγίας Αικατερίνης.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Η διε&νής "Εκ&εσις τού Τονρίνου. Ή
Εκθεσις αύτη, αποτελούσα μέρος τής μεγά
λης έθνικής εορτής τής ’Ιταλίας, ήνοιξε τήν
16 παρελθόντος μηνδς ύπδ τήν προεδρείαν τού
γερουσιαστού Θωμά Βίλλα. ‘Η έκθεσις αύτή
ώς καί αί προγενέστεραι τού 1884 καί 1898
ιδρύθη * είς τδ πάρκο Βαλεντίνο, μίαν τών
ώραιοτερων τοποθεσιών ολοκλήρου τής ’Ιτα
λίας, μέ διάκοσμον λόφων γύρω, όπου ύψούται μακράν ή Σουπεργα έπί τής όποιας εινε
οι τάφοι τών βασιλέων τού Πεδεμοντίου καί
πολύ πλησίον τδ μοναστήριον τών Καπουκινων, όπόθεν ανοίγεται ώραία θέα πρδς ολας
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τάζ "Αλπεις. Είς τούς πρόποδας ρέουν τά
ήσυχα νερά τού Πάδου καί έπάνω είς τάς δύο
δ'χθας τού ποταμού άνηγέρθησαν τά μέγαρα
τής Έκθέσεως. ‘Η "Εκθεσις τού 1911 καλύ
πτει εν έκατομμύριον τετραγωνικών μέτρων,
τών οποίων αί 280,000 κατέχονται ύπδ τών
χτιρίων.
}
,
\
‘Η κυρία είσοδος τής Έκθέσεως εύρίσκεται
είς μίαν τών ώραιοτέρων καί πλουσιωτερων
συνοικιών του Τουρίνου, εις το κορσο Βικτορος
’Εμμανουήλ Β'.
~
,
’Αξιοσημείωτα ιδίως είνε τδ Μέγαρον τών
Βιοιχηχάνων Τεχνών, τδ όποιον καταλαμβάνει
επιφάνειαν περίπου 9000 μέτρων, τδ μέγαρον
τής' Μόδας, όπου άναπαρίστανται καλλιτεχνικώς τά ήθη, αί διασκεδάσεις καί ή έπίπλωσις
τής εποχής μας, ή Αίθουσα τών Εορτών, ή
όποια μετά τών συνεχομένων στοών τής μου
σικής καλύπτει έπιφάνε·αν 6000 τετραγωνικών
μέτρων καί τής δποίας δ θόλος έχει ύψος έξήκοντα μέτρων.
Ύπάοχουν έπίσης αί στοαί ήλεκτρισμού
καί μηχανών έν κινήσει, αί όποιαι ανοίγονται
πέριξ τού περιφήμου μνημείου τού πρίγκηπος
Άμεδαίου καί τδ μέγαρον τού Τύπου, όπου
εκτίθενται πάντα τά αφορώντα την νεωτέραν
δημοσιογραφίαν. Τδ μέγαρον τούτο περιλαμ
βάνει έπίσης τήν έκθεσιν τής τυπογραφικής
τέχνης.
_
Τά ξένα περίπτερα είνε ώραιότατα μέ τους
χαρακτηριστικούς των ρυθμούς Είς τδ γαλλι
κόν προωρίσθη εύρύτατος χώρος δι’ όλα τα
σχετικά πρδς τήν άεροπλοιαν μηχανήματα.

0 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Στοχασμοί περί τής ανατροφής τόόν παι
διών μας. Είς τδ τεύχος τού ’Απριλίου τού
κατά τριμηνίαν έκδιδομενου «Δελτίου τού
Εκπαιδευτικού Όμίλου» ή κ. Δέλτα δημο
σιεύει άρθρον της ύπδ τδν ανωτέρω τί,τλον. Η
τυγγραφεύς δέν φαίνεται ευχαριστημένη μέ
τδν τρόπον μέ τδν όποιον αί έλληνίδες μη
τέρες ανατρέφουν τά τέκνα των καί ή ίδια οεν
εξαιρεί τδν εαυτόν της, αποδίδει δέ την ελατ
τωματικότητα ταύτην είς τήν μόρφωσιν καί
τήν ανατροφήν τής γυναικδς έν Έλλαδι, η
°ποία ήμπορεί νά άνετράφη εύρωπαϊκώς καί να
εμαθε ξένας γλώσσας, άλλ’ εχασε είς τδ μεταςϋ τά φυσικά της προτερήματα. Καί μετά
την παρατήοησιν αυτήν, ή όποια είνε μια θλι
βερά άλήθεια ή κ. Δέλτα συμπεραίνει, ότι τδ
μυστικόν τής άνατροφής τής παιδικής ψυχής
δεν έγκειται ούτε είς τήν άδιάκοπον τιμωρίαν,
οσον δίκαια καί άν είνε, ούτε είς τήν άτιμωρησίαν, ή όποια είνε άκόμη χειροτέρα, αλλά :
«βρίσκεται στήν έξήγηση που θα δώσουμε τού
παιδιού μας. στον τοόπο υ.έ τδν οποίον θα του
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δείξουμε τδ σφάλμα του, στδ ήθικδ μάθημα
πού θά βγάλη άπ’ αυτό καί πρδ πάντων στδ
μάθημα πού θά βγάζη άπό τής καθημερινές
πράξεις καί ομιλίες τών γονέων του. Τδ παιοί
πού ζήσει σέ τίμια άτμοσφαίρα δέν μπορεί
παρά νά γίνη καί αύτδ τίμιο
*
η αδιάκοπος
γυμναστική τής ψυχής του θά σχηματιση δυ
νατό χαρακτήρα φθάνει μονον νά μη περιορί
ζονται σέ λόγια οί συμβουλές τών γονέων,
παρά νά τής βλέπει τδ παιδί έμπράκτως στήν
καθημερινή του ζωή».
Μία δεκαετηρίς. Τδν προπαρελθόντα μήνα
έωρτάσθη είς τήν μεγάλην αίθουσαν τού «Παρνασού» ή δεκαετηρίς τής ίορύσεως τής «Πίνα
κοθήκης» τού συναδέλφου κ. Δ. Καλογεροπούλου. Έξεφωνήθησαν λόγοι καί έγένοντο δια
λέξεις πασά συνεργατών τού περιοδικού τούτου
καί άντιπροσώπων τού άθηναϊκού τύπου, ώμίλησε δέ καί ό κ. Καλογερόπουλος άφηγηθείς
τάς έντυπώσεις του μιας οεκαετιας Την εορ
τήν έλάμπρυνε ή έκτέλεσις έργων κλασικής
μουσικής παρά τής Κας Λίνας φδν Λόττνερ
καί τού καθηγητού τού βιολίου έν τώ Ωδειω
Λόττνερ κ. Ί Σαίφφερ.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΔΙΑ
Εντυπώσεις εκ τών χωρών τού Βορρά υπο
aI. Ε. Θεοχάρη. ’Ολίγοι ‘Έλληνες έχουν κατα
νοήσει τδ μεγάλο μυστικόν τής εύζωιας καί
τής άτομικής τελειοποιήσεως, τδ όποιον λέγε
ται περιήγησις καί ταξείδι. Τδ πνευματικόν
καί ήθικδν ελληνικόν βασίλειον ορίζεται πρδς
τδ παοδν τούλάχιστον άπό τής πλατείας τής
Όμονοιας μέχρι τής πλατείας τού Συντάγμα
τος. "Οσοι κατορθώνουν νά ξεφεύγουν άναζούν,
διδάσκονται, τελειοποιούνται. Αλλ ες αυτών
όλίγιστοι είνε άν μή δ μοναδικός κ. Ί Ε
Θεοχάρης, οί όποιοι συναινούν νά κοινολογή
σουν τάς έντυπώσεις των καί νά προτρεψουν
καί τούς άλλους είς τήν καλήν αύτήν μίμησιν^
Ό κ. Ί. Ε Θεοχάρης, ό γνωστός έν Πειραιει
δημοδιδάσκαλος καί καθηγητής τής γυμναστι
κής, ό όποιος κατορθώνει κάθε χρόνον είς τδ
Στάδιον νά διεκδική άποκλειστικώς τδν δάφνιον στέφανον διά τούς μαθητάς του, τδ κα
λοκαίρι ταξειδεύει διαρκώς καί κατά προτίμησιν είς τάς χώρας τού Βορρά τελειοποιών τας
είς τήν γυμναστικήν γνιόσεις του. Τάς εντυπώ
σεις του έκ τών ταξειδίων αύτών συνοψίζει
τώοα είς ώραίον πολυσέλιδον βιβλίον, κοσμούμενον άπό πλείστας εικόνας. Μαζή του ό ανα
γνώστης βλέπει δ,τι πρέπει νά ίδή ένας μορ
φωμένος άνθρωπος καί ένας πού νά μη θέλη
νά λέγεται βάρβαρος καί απολίτιστος. Τδ λεγό
μενόν ύφος είς περιζητήτους φράσεις καί εις
κομψήν λεξιθηρίαν εινε άγνωστον είς τδν συγ
γραφέα, ό όποιος δέν φιλοοοξεί φιλολογικας
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δάφνας έπί βλάβη τής γνούσεως τών πραγμά
των. Ταύτα δέ και βλέπει καλώς και τά αφηγεϊται καλώς. Έπι τέλους μαζή του γνωρίζομεν δ,τι πρέπει συνολικώς νά γνωρίζωμεν έκ
τοιούτων περιηγήσεων μέχρις ό’του ταξειδιώται
και ημείς θά ήδυνάμεθα νά ζητήσωμεν δ,τι
είνε προσφιλέστερον είς τούς πνευματικούς μας
ορίζοντας και εις τδ είδος τών ασχολιών μας.

ΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ
Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ρίσκει τις θαυμασίαν εισαγωγήν είς τήν βιο
λογίαν.
*

Σπουδαίον έπίσης βιβλίον είνε τδ ύπδ τού έν
Βερολίνω καθηγητού τής γεωργίας τής τροπι
κής ζώνης Όθωνος Βάρβεργ καί τού βοηθού
του Βράντ, είκονογραφημένον πλουσίως. Φέρει
έπιγραφήν «Καλλιεργούμενα φυτά τού κόσμου»,
πραγματεύεται δέ αντικείμενα μέ τά όποια
καθημερινώς άσχολούμεθα, ώς ορυζαν, καφέν,
τέίον, κακάο, καπνόν κ.λ π. 'Όλα ταύτα τά
φυτά τά έξετάζει άπδ τής έμφανίσεώς των,
δι’ δλης των τής έξελίξεως μέχρι τής σημερι
νής των μορφής, δ'λα δέ τά άναφερόμενα γε
γονότα αναπαρίστανται είς 700 περίπου εικόνας.

Κατασκευή καί ζωή του ζώου. Ή βιολο
γία κατέχει σήμερον τδ κέντρον του ύπέρ τών
φυσικών επιστημών ενδιαφέροντος. Περισσότε ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ρον δέ θέλει προσελκύσει ενδιαφέρον, άν γενι
Φύλλα της δόξης τής τέχνης. Είς μεγάλον
κώς καθιερωθή ώς ύποχρεωτικδν μάθημα είς
τόμον, «Φύλλα τής δόξης τής τέχνης» τιτλοτήν ανωτέραν έκπαίδευσιν. Τοιαύτην διακεκριφορούμενον, παρουσιάζει ό Φ. Μ. Φέλδχαους
μένην θέσιν άξιούσα ή βιολογία δέν σφάλλεται:
τήν ιστορίαν τών σπουδαιοτέρων έφευρέσεων
ποιος κλάδος τών Φυσικών επιστημών παρίτής ανθρωπότητας άπδ τής άρχής αυτής. Βαδί
σταται ελκυστικώτερος, ποιος εύρεν έκφραστιζει έπί καλλιεργημένου έδάφους, δ'περ έως
κωτέραν καί αίσθητικώς ίκανοποιητικωτέραν
τώρα μεμονωμένοι παρατηρηταί λεπτομερώς
παράστασιν ; Έν τούτοις έλειπεν είσέτι έν βιέξήτασαν. Ό Φέλδχαους έσχε πλουσίαν συγ
βλίον, τδ όποιον θά άπετέλει τήν γέφυραν άπδ
κομιδήν. Γνωρίζει νά διηγήται έπιδεξίως καί
τής έκπαιδεύσεως είς τήν ζωήν καί τανάπαλιν
ευχαρίστως, αντλεί δέ άπδ καλάς καί έκτιμωείς φιλοσοφικήν μάθησιν, έκείνην τήν γέφυραν,
μένας πηγάς.
ύπέρ τήν οποίαν θά εύρισκε τδν δρόμον του
*
παν ο,τι δι ’ ένα άνεπτυγμένον άνθρωπον πρέ
πει νά μεταβληθή είς σάρκα καί αιμα. Είς τάς
Σχετικόν πρδς τδ ανωτέρω είνε «Τδ βιβλίον
έκδόσεις τού Β. G· Teubner (Λειψία) έμφαένδοξων μηχανικών» ύπδ Ριχάρδου Χέννιχ
νίζεται ήδη τοιουτον εργον. ’Ονομάζεται «Κα
(Λειψία), αλλ’ έν αύτώ οχι αί έφευρέσεις, αλλ’
τασκευή καί ζωή τού ζώου» έξεταζομένων τών
οί έφευρέται είνε τδ κέντρον τής έρεύνης. Δι
καταστάσεων τούτων έν τή συναφεία αύτών
καίως έξέλεξε δ Χέννιχ άνδρας, οίτινες έως τώρα
ύπδ τού Δρ. Ριχάρδου Έσσε, καθηγητού τής
σπανίως ήρευνήθησαν βιογραφικώς.
ζωολογίας είς τήν ανωτέραν γεωπονικήν σχολήν
*
τού Βερολίνου καί ύπδ τού Δρ Φραγκίσκου
Δόφλε καθηγητού τής ζωολογίας είς τδ Πανεπι·
Είς τόν ωκεανόν τοΰ ηλεκτρισμού. Είς τεστήμιον τού Μονάχου. Άποτελεϊται άπδ δύο
τάρτην έκδοσιν έξεδόθησαν τού Α. Σλάβυς
τόμους μέ 900 εικόνας καί 35 πίνακας, δπου
« ’Ανακαλύψεις είς τδν ώκεανδν τού ήλεκτριεύρίσκεται παν δ,τι έχει ή βιολογία παραστατόν.
σμού». Τδ βιβλίον άποτελεϊται άπδ τάς διαλέ
'Η αντίληψις τού ζώου ώς οντος δ'περ δεμένον
ξεις, τάς οποίας έδωκε δ Σλάβυ είς τήν άνωείς τήν κληρονομικότητα τών προγόνων του,
τέραν τεχνικήν σχολήν τού Σαρλότεμβουργ.
προσαρμόζεται είς τάς μεταβαλλομένας σχέσεις,
ή παρατήρησις τής αμοιβαίας έξαρτήσεως μορ
*
φής καί δράσεως, τών ένεργειών τών μερών τού
Αί ζώσαι δυνάμεις. Είς τούς εύγλωττοτέσώματος, τών έπιδράσεων τών ζώων έπ’ άλληλα
ρους κήρυκας τής «ποιήσεως τής τέχνης» άνήκε
καί έφ’ δλου τού περιβάλλοντος, ταύτα πάντα
ό Μάξ φδν Έυτ, όστις ώς ούδείς άλλος ενώνει
είνε τά θέματα, τά όποια πραγματεύονται είς
πρακτικήν παρατήρησιν τής ζωής μέ τεχνικήν
τδ βιβλίον τούτο.
αυτής παράστασιν, διότι ήτο καί ποιητής, έξ
*
όσων δ’ έγραψε διακρίνομεν τδν εΰθυμον καί
Στοιχεία βιολογίας. Τού Δάρβιν καί Χέκελ
εύχαριστημένον άνθρωπον, όστις όπισθεν τού
τά θεμελιώδη βιβλία έςεδόθηταε είς εύθηνάς
αρότρου βλέπει δεσποζούσας τάς δυνάμεις τού
έκτυπώσεις ύπδ Α. Κρένερ (Λειψία) καί ό Μούανθρώπου καί τού σύμπαντος. Έξεδόθησαν ήδη
κερμαν ήρχισε τήν έκδοσιν Στοιχείων Βιολο
είς δευτέραν έκδοσιν αί «Ζώσαι δυνάμεις» καί
γίας, είς είς τδν πρώτον τόμον τού όποιου εύπαρασκευάζεττι έκδοσις όλων τών έργων του.
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ταναστεύσεως, τής εισαγωγής χρημάτων είς
τήν νήσον κλπ. Ούτω πληροφορούμεθα, ότι οί
έκ Ζακύνθου μετανάσται κατευθύνονται άποκλειστικώς είς ’Αμερικήν, κυρίως μέν είς
'Ηνωμένας Πολιτείας, κατά δεύτερον δέ λόγον
είς Καναδάν, Παναμάν καί Βραζιλίαν. Σποραδικαί τινες περιπτώσεις μεταναστών είς τήν νό
τιον ’Αφρικήν καί Αίγυπτον δέν έχουν σημασίαν.
'Η μετανάστευσις στρατολογουμένη σχεδόν
μόνον μεταξύ τών άνδρών — μόνον 7 γυναίκες
μετηνάστευσαν μέχρι τούδε — θίγει τάς παραγωγικάς τάξεις καί δυνάμεθα νά είπωμεν, λέ
γει ό κ. Δαμίρης, μόνον ταύτας καθότι μεταξύ
2211 μεταναστών μόνον περί τούς 140 ήδυνήθημεν νά εύρωμεν ηλικίας 40 ή καί ανωτέρους τών 40 έτών. Τδ έκ τών μεταναστών
είσαχθέν κατά τδ 1910 χρήμα είς Ζάκυνθον
ύπολογίζει δ κ. Δαμίρης ότι ανήλθεν είς
800,000 έως 850,000 δρ. 'Γπάρχουν χωρικοί
συγγενείς μεταναστών μέ καταθέσεις είς τάς
Τραπέζας άνω τών 20 καί 30,000 δρ. άναμενούσας μετ’ ού πολύ έξ ’Αμερικής τούς διά
τού κόπου των συναθροίσαντας ταύτας ή καί
άλλων των έπικερδών τοποθετήσεων. Έν γένει
ό κ. Δαμίρης είνε αισιόδοξος ώς πρδς τά απο
τελέσματα τής μεταναστεύσεως ώς πρδς τήν
ιδιαιτέραν το * πατρίδα, συμπεραίνων ότι «ή
έκ Ζακύνθου μετανάστευσις ύπδ καμμίαν έποΦιν είνε κυριολεκτικώς καταδικαστέα, ύπό τινας εύεργετικωτάτη, ύπδ οικονομικήν δέ τέλος
έποψιν, ήτις εινε καί τδ κύριον αύτής κίνητρον, πηγή πλούτου διά τήν νήσον».

ΙΙερι τής έκ Ζακύν&ου μεταναστεύσεως.
Ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Α.
Άνορεάδης έχει ένα λαμπρόν σύστημα. Δια
μορφώνει μαθητάς συγγραφείς τών οποίων αί
πρωτότυποι έργασίαι άποτελούν πάντοτε σπουοχίαν συμβολήν είς ένδιαφέροντα τήν 'Ελλάδα
θέματα. Ούτω ό κ. Χριστόδουλος I Δαμίρης
δημοσιεύει μελέτην περί τής έκ Ζακύνθου με
ταναστεύσεως μετά ιστορικής εισαγωγής καί
στατιστικών συμπερασμάτων τής μελέτης ταύτης προτάσσεται πρόλογος τού καθηγητού κ.
’Ανδρεάδη, όστις λέγει τά εξής περί μεταναστεύσεως :
«'Η μετανάστευσις είνε τδ κυριώτερον πρό
βλημα, τδ όποιον έχει ν' άντιμετωπίση τδ
Ελληνικόν βασίλειον. Πρόβλημα διφυές, οι
κονομικόν μέν άφ ’ ενός, έθνικδν δέ καί στρα
τιωτικόν άφ ’ ετέρου, συνάμα δέ καί πρόβλημα
πολύπλοκον, διότι δέν έχομεν τά άπαιτούμενα
στοιχεία, όπως κρίνωμεν ασφαλώς τ’ άποτελέσματα τής μεταναστεύσεως. Δέν έχομεν δέ τά
στοιχεία ταύτα, διότι άφ’ ενός μέν δέν παρήλθεν άρκετδς χρόνος (ή μετανάστευσις ήρχισε
μόλις πρδ δωδεκαετίας), όπως τά οριστικά
αποτελέσματα γίνωσι καταφανή, αφ ’ ετέρου δέ
καί οσον αφόρα καί είς αύτά τά προσωρινά
αποτελέσματα ούδέποτε έγένετο ή προσήκουσα
πρδς συλλογήν αύτών έρευνα. Τούς αριθμούς
τών μεταναστευόντων καί παλινοστούντων γνωρίζομεν άπδ άμερικανικάς στατιστικάς, αίτινες, κατά τινας, συγχέουσιν ένίοτε τήν ελλη
ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΑ
νικήν έθνικότητα πρδς τήν ελληνικήν ύπηκοοτητα, περί δέ τού ποσού τών στελλομένων
Ηερί παιδοκομίας ύπό ’Άννας Κατσίγρα
χρημάτων μόνος γνώμων είνε αί ταχυδρομικά»
Μελά. Οί γενικώτερον καθιερωμένοι όροι τών
επιταγαι, έν ώ, ώς γνωστόν, καί δι’ άλλων
έπιστημών ώς νομική, ιατρική κλπ δέν δικαι
μέσων μετοχετεύονται είς Ελλάδα σπουδαία
ούνται νά έχουν πλέον τδν τίτλον τής γενικότητος
ποσά. Παραπλήσια άβεβαιότης κρατεί καί ώς
έφ ’ όσον έκαστος κλάδος αύτών μέ τάς νεωτέρας
πρδς τά άλλα άποτελέσματα τής μεταναστεύ
εύσυνειδτους έρεύνας άποτελεϊ ιδίαν έπιστήμη.
σεως. Έκ τούτου καί ή σύγχυσις, ήτις έπικραΟύτω ή ύπδ τδν τίτλον τής «Παιδοκομίας»,
τεί έν τή κοινή γνώμη, τών μέν έκθέιαζόντων
ειδική έπιστημονική απασχόλησις μιας διαπρε
τήν μετανάστευσιν, τών δέ καταδικαζόντων
πούς Έλληνίδος, τής Κας ’Άννας Κατσίγρα
ταύτην άνεγκλίτως.
Μελά, ή οποία περιποεί τιμήν είς τήν ελλη
Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ένόμισα
νικήν επιστήμην, θίγει θέμα τόσον σπουδαίον
0Tt Ζ?ήσιΗ·ον συμβολήν είς τήν μελέτην τού
καί εύρύ ώστε αύτδ τούτο αποτελεί αύθύπαρζητήματος θά συνεισέφερον οί φοιτώντες είς τδ
κτον έπιστημονικδν κλάδον. Έκ τών πλουσιωΦροντιστήριον τής Δημοσίας Οικονομίας καί
τάτων στατιστικιον πληροφοριών τής μελέτης
Στατιστικής έρευνώντες πώς έχει τδ ζήτημα
ταύτης πληροφορούμεθα τδ απελπιστικόν γεγο
εν τή ιδία αύτών έπαρχία ή καί έν τώ ίδίω
νός, ότι τά άποθανόντα νεογνά κατά τήν τε«υτών δήμω».
λευταίαν
δεκαετίαν έν Έλλάδι ανήλθον είς τδν
Πραγματευόμενος τδ ζήτημα τούτο ό κ.
άριθμδν τών 160,000 έκ τών οποίων, φρονεί
δαμίρης εξετάζει αύτδ ύφ’ ολας του τάς έπόή Κα Μελά, ότι 130,000 ήδύναντο νά σωθούν 1
ψεις. Μετά τήν Ιστορικήν εισαγωγήν περί τής
'Η καταστροφή αύτη οφείλεται είς τήν άγνοιαν
οικίσεως τής Ζακύνθου, περί τών είς αύτήν
τών
μητέρων ώς πρδς τήν ανατροφήν τών
μεταναστεύσεων, όμιλεί έπί τών συγχρόνων
τέκνων των καί είς τήν ελλειψιν όλων τών
γεγονότων τής ένάρξεως τής μεταναστεύσεως,
ύπέρ τής παιδικής ήλικίας ύγιεινών μέτρων,
των προκαλεσάντων αύτήν λόγων, οίκονομιτά όποια έχουν ληφθή είς ξένα Κράτη. 'Η
Χων> ώς εύνόητον, τής κατευθύνσεως τής με
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μελέτη τής Κας Μελά είνε πλήρης, μας δίδει
δέ τον εύχάριστον τόνον τής νεωτέρας άντιλήψεως ώς πρδς τάς από τίνος παρατηρουμένας πρωτοτύπους εργασίας έν τή ελληνική
επιστήμη.
'Ως ευτυχής σύμπτωσις πρδς τήν ανωτέρω
σπουδαιοτάτην εργασίαν είνε οτι άπό τής 28
παρελθόντος μηνδς ή κ. "Αννα Κατσίγρα Μελά
ανεκηρύχθη παμψηφεί ύφηγήτρια τής μαιευτι
κής. Ή Κ“ Μελά είνε μετά τήν Δ“ Παναγιωτάτου ή δευτέρα ύφηγήτρια είς τδ ΙΙανεπιστήμιον

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
‘Ο κ. Ούϊλφριδ δέ Φονβιέλ άνεκοίνωσεν εις
τήν ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών τών Ιίαρισίων, δ’τι ή παλαιά ιδέα, τήν οποίαν έπανέλαβε και άνέπτυξεν δ Φοντενελ, τής συγκρίσεως τών κομητών πρδς τεραστίους κρυστάλ
λινους φακούς συγκεντροΰντας οπισθέν των τάς
ήλιακάς ακτίνας καί φωτίζοντας μέ σημαντι
κήν έντασιν λάμψεως τά υλικά αντικείμενα
επί τών οποίων πίπτουν αυται, είνε τελείως
δικαιολογημένη.
“ Τδ μηχάνημα εύσταθείας τών αεροπλά
νων, τδ έφευρεθέν καί έφαρμοσθέν παρά τοϋ κ.
Ρενιάρ συνίσταται άπδ γυροσκόπιον χρησιμοποιούμενον δχι διά νά συγκρατή είς αμετάβλη
τον διεύθυνσιν τδν άξονα τοϋ αεροπλάνου, αλλά
διά νά πραγματοποιή κινήσεις έπιδρώσας επί
τοϋ άξονος τούτου. Οταν αίφνης τδ άεροπλάνον άποτόμως κατέρχεται, δ κινούμενος δεί
κτης τοϋ γυροσκοπίου έρχεται είς επαφήν μέ
ήλεκτρικδν δυναμικόν μηχάνημα, τδ όποιον
θέτει είς κίνησιν τάς πτέρυγας άντιδρώσας
οΰτω εις τδ νά προλάβουν τήν πτώσιν. Κατ’
αϋτδν δέ τδν τρόπον ή διεύθυνσις είς τδ διά
στημα συγκρατεϊται αυτομάτως αμετάβλητος.
* * Είς τήν τελευταίαν έκθεσιν αύτοκινήτων
είς τδ Παρίσι, παρετηρήθη νέος αρχιτεκτονι
κός ρυθμός τών ταχυπόρων αύτών μέσων συγ
κοινωνίας καί τέρψεως. Ό ρυθμός είνε εμπνευ
σμένος άπδ τήν ναυπηγικήν καί έςετέθησαν
αυτοκίνητα είς σχήμα τορπιλλοβόλου καί είς
σχήμα πρώρας θωρηκτοϋ.
* * Καθ’ α έξηκρίβωσε δ διευθυντής τοϋ
αστεροσκοπείου τής Λυών κ. Άνδρέ τά περί
φημα τηλεβόλα κατά τής χαλάζης είνε ανω
φελής έφεύρεσις. Εις τι γεωργικόν διαμέρισμα
αί ζημίαι αί προξενηθεϊσαι έκ τής χαλάζης
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, οτε έγένετο
χρήσις τοϋ τηλεβόλου υπήρξαν κατά τι άνώτεραι τών ζημιών τής παρελθούσης δεκαετίας,
δ’τε οί γεωργοί δέν μετεχειρίσθησαν τά τηλε
βόλα ταϋτα.
* * Διά τοϋ άνευ σύρματος τηλεφώνου δ
Μαρκόνη ήδυνήθη νά μεταβιβάση ήχους άπό
τής Αγγλίας είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας.

δηλαδή είς άπόστασιν 5,000 χιλιομέτρων.
* * 'Η στατιστική τής έγκληματικότητος
εις τήν νεαράν ήλικίαν παρουσιάζει έν Γαλλία
πλέον τών 30,000 έφήβων έγκληματιών έτησίως. Ό ιατρός Άνρώ προτείνει έάν δέν εϊνε
καιρός νά έπιβληθοϋν αί σωματικαί ποιναί είς
τούς νεαρούς κακούργους κατά τήν έν ’Αγγλία
καί ’Αμερική κρατούσαν άρχήν.
** Πότε πρέπει νά έγείρωνται τής κλίνης
οί έκ λαπαροτομίας έγχειριζόμενοι ; Ό έκ
Μασσαλίας ιατρός Ρεϋνέ συμφωνών πρδς τήν
γνώμην πλείστων άλλων Ευρωπαίων χειρούργων φρονεί, οτι πλην ειδικών περιπτώσεων έπιπλοκών, συμφέρει οί έγχειριζόμενοι νά έγείρων
ται ταχέως άντί ώς συνήθως ν’ άναμένεται νά
παρέλθουν είκοσι μια ήμέραι.
* * 'Ο Γάλλος φυσιοδίφης Μπαταγιών κατιόρθωσε νά έπιτύχη τήν πλήρη παρθενογεννητικήν άνάπτυξιν ώών άμφβίων ζώων. Διετρύπησε μή γόνιμα ώά μέ καρφίδα έξ ύέλου ή
έκ πλατίνης τριών έως οκτώ χιλιοστών πά
χους. Ύπδ τήν έπίδρασιν τοϋ τραύματος αυτοϋ
έπετεύχθη δ διχασμός τών κυττάρων καί ό κ.
Μπαταγιών άπέκτησε δύο νεογνά βατράχων
τελείως άνεπτυγμένα καί προερχόμενα άπδ ωά,
τά όποια κάνέν σπερματοζωιφιον δέν είχε
έπισκεφθή.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
«Τής Καρδιάς» συλλογή ποιημάτων ύπδ
Κώστα Δελακοβία, Άθήναι, έκδοσις περιοδι
κού ή «Αυγή» 1911. Τιμαται δρ. 2.
— «Ρόδα στον άφρό», ποιήματα ύπδ Ρώμου
Φιλύρα· Άθήναι 1911 ’Εκδότης Θ. Τ. Δρ. 2.
— < Δελτίο τον 'Εκπαιδευτικόν 'Ομιλον».
Άρ. Β. Απρίλιος 1911. Δρ. 1,50. Άθήναι,
τυπογραφεϊον «'Εστίας» Μάΐσνερ καί Καργαδούρη.
— «Στοχασμοί^ περί τής ανατροφής τών
παιδιών μας», ύπο τής K“S Π. Σ. Δέλτα.
Άνατύπωσις άπό τδ «Δελτίο τοϋ εκπαιδευτι
κού 'Ομίλου». Άθήναι 1911. Τυπογραφεϊον
« Εστία» Μάΐσνερ καί Καργαδούρη.
—«Άτλαντΐς» μηνιαία εικονογραφημένη έκδοσις τής έν Νέα Ύόρκη ομωνύμου έφημερίδος. Τεύχος Μαρτίου
— «ΙΙερι τής εκ Ζακνν&ου μεταναστεύσεως»
μετά ίστορικής εισαγωγής καί στατιστικών
συμπερασμάτων ύπδ Χριστοδούλου I. Δαμίρη.
Άθήναι 1911. Τυπογραφεϊον «'Εστίας» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη.
—«Ήρώον τον αγώνας». Έξεδόθησαν τδ 5ον
καί 6ον τεύχος. Πολυτελής έκδοσις τής « 'Ελ
ληνικής ’Εκδοτικής 'Εταιρείας».Άθήναι.

Διεν&νντής τον «Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
Άθήναι, Τυπ. «’Εστία» Μάΐσνερ καί Καργαδούρη—8396

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 πόσης τής δυνατής φιλοκαλίας υπό τοΰ βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου,
Άθήναι, οδός Βουλής, καί άποστέλλονται οπουδήποτε έλεύθερα ταχυδρομικών τελών.

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛΙ

ΓΛΥΠΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

Γαλλικής, Γερμανικής και ’Ιταλικής

ΖΠΓΡΑΦΟΙ

ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΡΟΝ

Μνημεία επιτάφια.— Ανδριάντες καί προτομαί.— Γλυπτικά έργα διακοσμησεως εκ
κλησιών. — Διάφορα γλυπτικά και ζωγρα
φικά έργα προς πώλησιν. — Παραγγελίαι
διά πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

διά νεωτάτης μεθόδου μέ άπιστεύτως εύθηνάς τιμάς παρά εύδοκίμου διδασκαλίσσης
καί είς έλάχιστον χρόνον.
ΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟε.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

Θ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ

10,

ΟΔΟΣ

ΕΡΜΟΥ

ΠΑΡΑ

ΤΗι

ΤΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ·

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

‘Όλοι οί καλλιτέχναι, ολοι οί συγγραφείς, ολοι οί άν&ρωποι τοϋ θεάτρου φωτογραφοϋνται κατά προτίμησιν είς τδ φωτογραφεϊόν μας, διότι εινε άλη&ινόν καλ
λιτεχνικόν εργαστηριον.
Μηχανήματα τέλεια, ταχϋτης περί την έκτέλεσιν, τιμαί ανεπίδεκτοι παντός

συναγωνισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Μεταχειρίζεσ&ε τόν

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ
δι οινοπνεύματος έκ σταφίδος είναι
θ ΔΙΑΥΓΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΕΡΓΟΣΊ'ΑΣΙΟΝ
ΖΗΤΗΤΕ

ΑΜΙΑΝΤΟΝ

ΠΑΝΤΟΤΕ

ΤΗΣ

ΤΑ

ΠΑΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ

ΑΜΙΑΝΤΑ

“ΒΟΤΡΥΣ,,

Ο

ΠΡΟΣ
ΥΔΡΟΛΗΠΤΑΣ

ΤΟΥΣ
ΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κ. Κ.

ΠΟΛΕΩΣ

ΑΘΗΝΑΝ

ΙΙαρακαλούνται οί τυχόν καθυστερούντες τό άντίτιμον του ΰδατος τού
λήξαντος έτους 1909 όπως προσέλθωσιν
έντός οκτώ ήμερων εις τό Δημοτικόν
Ταμείον και καταβάλωσιν αύτό. Επί
σης δέ καθίσταται γνωστόν οτι ήρχισεν ή πληρωμή τού αντιτίμου διά τό
άρξάμενον έτος 1910, παρακαλούνται
δέ οί κ. κ. ύδρολήπται δπως προσέλθωσι
και καταβάλωσιν αύτό.

εις στρωτήν ζήτησιν

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Έν Άθήναις 1910.

ΚΑΠΕΛΛΑ

(Έκ του υδραυλικόν τμήματος τον
Λήμου Αθηναίων).

AGHNA1 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

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

*.
7
ΑΘΗΝΑΙ.

ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΜΑΛΗ
ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ

ΟΔΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόποι καταθέσεων πρός 4 i/4 °/Q

ΦΥΣΙΓΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καταθέσεις

είς

τραπεζικά

Ιροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων έντο
κων καταθέσεων έν δψει ή έπί προθεσμίφ, δηλοποιεϊται, οτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς
Ύποκαταστήμασιν αύτοϊς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν
ώρισμένη προθεσμίφ έπί τόκφ :
1 */ 2 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν όφει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000,
πέρα τού ποσού τούτου τού τόκου όριζομένου είς 1 τοϊς °/ο κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τού ποσού τούτου είς ι/2 τοϊς °/0. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί
είς άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου έπιταγών. — 2 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά έξ μήνας
τούλάχιστον. —2 */ 2 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά έν έτος
τούλάχιστον. — 3 τοϊς ϋΖ 0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο έτη
τούλάχιστον. — 3 ιΙ9 τοϊς υ/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα
έτη τούλάχιστον. — 4 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε έτη
τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άπο
δοτέας έν ώρισμένη προΰεσμίφ ή διαρκείς επί τόκφ :
τοϊς % κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλάχιστον
»
»
1 έτους
»
2
°/ο >
*
»
»
2 έτών
»
21/, * °/ο ’
»
»
»
4 έτών
3
» °/ο ·
’
»
»
5 έτών
»
4
°/ο ’
έντοκων
καταθέσεων
έκδίδονται
κατ
’
έκλογήν
τού καταθέτου όνοΑΐ όμολογίαι τών
μαστικαίή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστήματι καί τή αιτήσει τού καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι της Τραπέζης είς τό αύτό
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

36.-ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου είς ι/2—3/4 λίτρας καθαρού οινοπνεύματος,
προσθέτετε */ 2 λίτραν ΰδατος καί έχετε τήν κολόνιαν σας, τό άντιπιτυριώδές σας καί παντός
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.
Με 2 μόνον δρ. έχετε μίαν όκάν κολώνιαν. Δι’ όλα τά είδη τιμαί ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. Πληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πώλησιν παρά τω κ. Α. Σακαλή.
------------------ ---------------------------------------------------------------------------- Λ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΥ
‘Οδός 'Ιπποκράτους 3.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

διά θεραπείας και εγχειρίσεις όλων τών
οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ.

ΦΔΦΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

20

‘Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2-000-000

Ήσφ. Κεφάλ. Δρ. 20-000-000

ΤΟ “ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΡΑΣΟ
ΤΟΥ

Β. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ

ΥΦΗΓΗΤΟΥ

γραμμάτια.

Ό κ. Κοντομανώλης είνε ό βιβλιοδέ
της τού «Καλλιτέχνου». Αύτό νομίζομεν,
οτι είνε ή καλλιτέρα σύστασις διά νά πεισθούν οί άναγνώσταί μας περί τής απο
λύτως καλλιτεχνικής του εργασίας.
Έπί πλέον προσθέτομεν συστάσεις διά
τήν έκτακτον ταχύτητα περί τήν παράδοσιν τών παραγγελιών καί διά τάς άπιστεύτως εύθηνάς τιμάς του.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΘΑ

ΕΠΕΙΤΑ

ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗι

ΑΠΟ

ΛΙΓΑΙΣ ΜΕΡΑΙΣ

Παραγγελίαι στέλλονται εις
τό γραφεϊον τού

«Καλλιτέ

χνου».
0

ΤΟΜΟΣ

ΔΡ.

2

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ mOPOffmim ΟΙΚΟΙ
Γ. Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ
Ί Λ — ΟΔΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ — ΛΑ

API®. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 453

3ΐάνζοζε ωμουσία βυμμομη 'Τϊμμμικών ύφασμάζων νεωζά-

ζων σχεδίων και χρωμαζισμών, ούδεμίαν έχόνζων σχέσιν ωρός
ζά ζών άμμων 3δαζαβζημάζων ύφάβμαζα.

Ό ίδιοκζήζης ζοϋ άνω οίκου κ. έ/εώργιος 3Ταωαϊωάννον
έχει ζην άρχην νά ωρομηδεύεζαι εν και μόνον κοσζοϋμι έ}

έκάσζου χρωμαζισμοΰ και σχεδίου και διά ζοϋζο μεζα}υ ζών

800 κοσζουμίων,

αζινα ωρομηδεύεζαι είς έκάσζην έωοχήν,

ευρίσκει ζις αάνζοζε 800 σχέδια.

‘Τάς ωρομηδείας ένερχεΐ ό ίδιος κ. 3ΐαωαίωάννου έωι

ζόωου, ζα}ειδεύων είς 'Τίμμμίαν ιερός ζοϋζο έκάσζην έωοχήν.

Έν Ά^ήναις, ΤυχογραφεΙον 'Εστία» Μάίσνερ καί Καργαδοΰοη —

