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01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :

ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

ΟΡΟΙ
ΕΙΣ

ΤΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ] ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ
Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
*

ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ
f

ΕΗΠΤΕΡΙΚΟΥ

έκδίδεται κατά μήνα.

Αί σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός εγγραφήν συνοδευομένη ύπό τοϋ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν και ιδιοκτήτην τοΰ
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, ’Αθήνας, οδός ’Ακαδημίας 54Τιμή εκάστου τεύχους λεπτά 80. Έν Άθήναις καί έν Πειραιεϊ πωλείται είς όλα τά βι
βλιοπωλεία καί είς τά κιόσκια.Έν ταΐς Έπαρχίαις εις τά ύποπρακτορεϊα τών έφημερίδων.
’Αντιπρόσωπος τοϋ Καλλιτέχνου έν Νέφ Ύόρκη ό κ. Παύλος Βωκος 5 Battery Place.
»
»
»
διά τήν Αίγυπτον ό κ. Θεμιστοκλής Βωκος, Κάϊρον.

Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» δημοσιεύει αγγελίας πρός δραχ. 30 τήν σελίδα
και άναλόγως διά μικρότερον χώρον.
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ΕΤΑΙΡΙΑ

Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ &

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΑΡΙΘ. 215

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. 'Οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

Τη λ. διεύΦυνσις

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
(Ca/orifere)
-—Λναλαμβάνομεν την έγκατάστασιν κεντρικών θερμάνσεων μετά έγγυήσεως τής άποδόσεως ολοκλήρων οικοδομών, ξενοδοχείων, επαύλεων, μεγάρων, δημοσίων κατάστημά
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.
— Έκπόνησις σχεδίων και προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον τών 50 τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτουργείς. έν 'Ελλάδι καί ’ Ανατολή μεταξύ
τών όποιων αί έξης : 3 Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—3 Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί έν
Λαρίσση.— Τράπεζα3 Ανατολής, ενταύθα καί έν Σμύρνη.— Τράπεζα 3Αθηνών ένταϋθα καί έν
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα. — Ξενοδοχεϊον Άκταΐον καί Palace.— Πτωχοκομεΐον ' Αθηνών.—
Νοσοκομεΐον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.
— 3 Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.
— Διαρκής παρακαταθήκη δλων τών άπαιτουμενών υλικών θερμάνσεως μόνον ά ποιότητος καί Αναγνωρισμένης στερεότητος, συνεπώς ταχυτάτη προθεσμία παραδόσεως.
— Διά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευθυνθήτω πρός τήν

Τεχνικήν 'Εταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ και Σια, Μηχανικοί
έν 3 Αθήναις οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

(S

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ

ΕΔΡΑ

ΕΝ

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

Κ.
Ε.
Δ.
Λ.
I.
Δ.

d 0,480,000

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, 3Αντιπρόεδρος
Ζ. Κ. ΜΑΤΣΑΣ
EMM. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΝΕΦΛΙΖ
ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ
MIX. ΣΑΛΒΑΓ0Σ
ΔΙΟΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΒΕΡ0ΥΓΚ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΔΉΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ
ΗΑΙΑΣΚΟΣ
Ε. ΗΑΙΟΠΟΥΑΟΣ

Γενικός Διευθυντής
Συστήματος ’Αμερικανικού τών
τελειότερων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, και αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, άπό δεκαετίας είσαχθεϊσαι έν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη
εις πλουσίαν συλλογήν.
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων
(ανοικτού συστήματος).
ΛΟΥΤΗΡΕΣ : Χυτοσίδηροι έσμαλτωμένοι μετά
πορσελάνης.
TANTAL: ’Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας
έκ μετάλλου Tantal 70 °/0 οικονομία έπί τής
καταναλώσεως τού ήλεκτρικού ρεύματος.

50.000.000

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : 3Εν 'Ελλάδι : Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλω, καί Λαρίσση. — 'Εν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρακλείφ καί
Ρεθύμνφ.— 'Εν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν Γα
λατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, Τραπεζοΰντι, Κερασούντι,
Σμύρνη, Χίω, Λιμένι-Βαθέος (Σάμου), Μερσίνη, Άδάνοις, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλςι, Ξάνθη καί Τωαννίνοις.—9 Εν Αίγύπτφ: Έν Άλεξανδρείςι,
(μετά παραρτήματος έν τη συνοικία Μιδάν), Καΐρφ (μετά παραρτήματος έν τη
συνοικία Μοΰσκι), Ζαγαζίκ, Μανσούρςι. — Εν Αονδίνω: (Νθ 22, Fenchurch
Street). 3Εν Αεμεσσώ (Κύπρου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΕΣ, Πρόεδρος

(9

ΔΡ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΔΡ.

ΖΑΦΕΙΡΙ0Σ Κ. ΜΑΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ :

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

TANTAL

'Απαντα τά εξαρτήματα ηλεκτρικών έγκαταστάσεων, Τηλέφωνα, 3Ανεμιστήρες, Είδη
’Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.

ΔIΕ Υ θ Υ ΝΣΙΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ :

ΑΘΗΝΑΪΚΗ- ATHENOCLES

'Η Τρέπεξα 3Αθηνών έκτελεί πασαν Τραπεζικήν εργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις
εμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς επί χρεωγράφων καί εμπο
ρευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλ
λαγματικών, γραμματίων έσωτερικού καί εξωτερικού’ έκτελεί χρηματιστικάς έντολάς.
εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τε τφ
έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ’ ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς, ήγγυημένους, δέχεται
καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμε
ρίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.
Ή Τράπεζα 3Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheques) έπί
τού έξωτερικού καί είς τραπεζογραμμάτια ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς.
Αί εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς ό νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπι
ταγάς (cheques) δμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ
έξωτερικφ ανταποκριτών της. 01 δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν άπό
τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.
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1899

Τό ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρυθέν προ δεκαετίας καί διευθυνόμενον παρά τής Kas Λίνας φδν Λόττνερ εύρίσκεται είς τδ
κεντρικώτερον μέρος τών ’Αθηνών καί είς ευρύ καί εύάερον μέγαρον
μετά κήπον.
Αί έπιτυχίαι του τόσω είς τήν μουσικήν έκπαίδευσιν και μόρφωσιν τών πολυαρίθμων μαθητών καί μαθητριών του δσω καί είς
τάς συναυλίας του καί τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων ύπδ
τής μικτής χορωδίας του εινε τοιανται ώστε πάς λόγος καθίσταται
περιττός.
Έν τώ ’ Ωδείω Αόττνερ διδάσκονται ολα τά μαθήματα τής
θεωρητικής μουσικής, επίσης οργανική καί φωνητική μουσική,
κλειδοκύμβαλου, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μουσική τής
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.
Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθύντριας Κας Λίνας φδν
Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία καί
βιολοντζέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών.
Ηδη έκ Βερολίνου άφίκετο έξοχος καθηγητής του βιολιού έκ τής
υψηλής Μουσικής Σχολής τού Ιωακείμ ό κ. I. Σαϊφερ.
Η παρεχόμενη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις
εινε τοιαύτη ώστε οΰτοι μετά τδ πέρας τών σπουδών των δύνανται
υφιστάμενοι τάς έπί πτυχίω έξετάσεις νά έχουν πλήρη τά έφόδια
τής έξασκήσεως τοΰ μουσικοϋ έπαγγέλματος.
Είς τδ ’Ωδείον Λόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τδ μουσικόν των
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί και μαθήτριαι έκ τού έξω ελληνισμού.
Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτοΰντα
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΜΟΥΡΙΛΛΟ
βενετική σχολή εύρίσκετο ήδη είς σκεζ άπηθανάτιζε διά της τέχνης του τούς
την άκμήν της δόζης της. Ό Τισ- εύγενεΐς καί τούς ίππότας της 'Ισπανίας
σιανός, ό Παύλος Βερονέζε, όΤιν- καί εύρίσκετο είς τόν κολοφώνα της δόΗης
του,
τορέττο, καί η άλλη χορεία τών μεγά
 έγεννάτο είς την Σεβίλλην άπό πτω
λων Βενετών ζωγράφων ανύψωσαν την χούς γονείς ό Βαρθολομαίος, Έστεβάν
βενετικήν σχολήν μέ τον πλούσιον χρωμα
Μουρίλλο κατά τό 1617. Ό Μουρίλλο τά
τισμόν της είς την πρώτην θέσιν. Την επο πρώτα ’έτη της ζωής του τά διήλθε πτω
χήν ταύτην ό Έλλην ζωγράφος Δομίνικος χότατος, κατοικών είς της έβραίκήν συνοι
Θεοτοκόπουλος μαθητής τού Τισσιανου κίαν της Σεβίλλης. Έζη μέ τά παιδιά
εγκαταλείπει την Βενετίαν διά νά μεταβή τών δρόμων, τά οποία άργότερον έμελλε
ν’ άποθανατίση διά τού χρωστηρός του.
είς την 'Ισπανίαν οπού γίνεται ό πρόδρο
Δεκαετής ήτο όταν άπέθανεν ό πατέρας
μος μιας νέας περιόδου της τέχνης. Ανοί
γει τόν δρόμον είς τον Βελάσκεζ, τον Ριμ- του καί ή μητέρα του άπό τήν πανώλην,
*ερα, τόν Ζουρμπαράν, τόν Γκόγια, καί ή όποια έμάστιζε τότε τήν 'Ισπανίαν.
δίδει νέαν ζωήν μέ την μεγαλοφυίαν του
Ό θείος του Αύγουστίνος Λογαρές τόν
έτοποθέτησε είς ένα ζωγράφον τής Σεβίλ
ε:ζ την Ισπανικήν σχολήν. Την εποχήν
ακριβώς ταύτην κατά την οποίαν ό Βελά
λης τόν Δον Ζουάν ντέλ Καστίλλο καί εκεί
κατεγίνετο νά τρίβη χρώμ,ατα, νά πλένη
Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος Απριλίου 1910 (Μιπινέλα, νά καθαρίζη τό έργαστήριον καί
*^ΥΥελος), Μαΐου 1910 (Ραφαήλ), ’Ιουνίου 1910
(Λεονάρδος ντά Βίντσι), Αύγούστου 1910 (Τισσιανός),
νά κάμνη τόν ύπηρέτην είς τήν οικίαν τού
Σεπτεμβρίου 1910 (Παύλος Βερονέζε), ’Οκτωβρίου 1910
κυρίου του. Διά τόν πτωχόν Μουρίλλο
' θ* ’ντοθέττο), Ίανουαρίου 1911 (Κορρέγιος), ’Απριλίου
ϊ, 1 (Άνδρέας ντέλ Σάρτο) Μαΐου 1911 (Σάνδρο
κανείς δέν έσκέπτετο. Έπρεπε ν άκολουΜποττιτσέλη).
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θήση την μ,οΐράν του και εύρισκε καιρόν
νά ζωγραφίζη, νά σπουδάζη και νά εργά
ζεται. Τό 1639 ό Ζουάν ντέλ Καστίλλο
μετώκησεν είς τόν Κάδιξ και ό πτωχός
Μουρίλλο έχων νά θρέψη την μικράν αδελ
φήν του έπροτίμησε νά μ,είνη είς τήν Σεβίλλην εργαζόμενος είς τάς εκκλησίας της
και μόλις κερδίζων τόν άρτον του.
Ότε έπανήλθεν άπό τήν ’Αγγλίαν ό
φίλος του ζωγράφος Πέτρος Μόγια οπού
είχε μεταβή πλησίον του Βάν Δύκ και
έσπούδασε τήν τεχνοτροπίαν του, ό Μου
ρίλλο ευθύς ήλλαξε τόν τρόπον τής ζωγρα
φικής του, αντί δέ νά μεταβή είς ’Ιταλίαν
έπροτίμησε νά μελετήση είς τήν Μαδρίτην
τόν Βελάσκεζ, ό όποιος τόσην φήμην είχε
τήν εποχήν ταύτην είς ό'λην τήν 'Ισπα
νίαν. Ό Βελάσκεζ άναγνωρίσας τό τάλαντον του συμπατριώτου του τόν ύπεστήριξε
καί μετά δύο έτη επιστρέφει είς τήν Σεβίλλην πλησίον τής αδελφής του. Άπό τής
εποχής ταύτης ή μικρά Σεβίλλη γίνεται
τό καταφύγιον τής θρησκευτικής ψυχής
τοΰ Μουρίλλο. Οί συμπολίται του εκπλήσ
σονται κατ’ άρχάς άπό τόν νέον δρόμον
τής τέχνης του. Δέν έβλεπον πλέον είς τόν
Μουρίλλον τάς θεληματικώς άσκητικάς
σάρκας τών παλαιών άγιογράφων. Εζηφάνισε τά τραγικά θεάματα, καί έκαμε τήν
τέχνην του πλέον άνθρώπινον.
Αλλά διά νά κατανόηση κάνεις τήν
τέχνην τοΰ Μουρίλλο πρέπει ν’ άνατρέξη
είς τήν 'Ισπανίαν τοΰ 17ου αίώνος.
(( Ιδού ή Ισπανία, λέγει ό Βωτιέ, ή
ωραία αυτή χώρα ή τόσον γραφική καί
τόσον άθλια συγχρόνως. Είς μίαν άκτίνα
ήλιου, ή οποία ενθυμίζει τό κλίμα της καί
συμβολίζει ώσαύτως τήν άρχαίαν της δό
ξαν , οπισθοδρομεί καί σήπεται, νέα. δρα
στήρια, ικανή προς εργασίαν, άλλ’ άνιάτως οκνηρά καί μικρόλογος.
Τό ελάττωμα τής ‘Ισπανίας, όμιλοΰμεν
περί αύτής κατά τόν XVII αιώνα, εινε ή
απόλυτος περιφρόνησις διά τάς άνάγκας
τής ύπάρξεως. Ό πρακτικός νοΰς ’έλειπε
τότε άπό τόν λαόν αύτόν, ό όποιος ήξευρε
διά μίαν στιγμήν νά είναι ό ισχυρότερος
καί πλουσιώτερος τής’γής. Ή δύναμίς του

έξητμίσθη, ό πλοΰτος του έρρευσεν έκ τών
δακτύλων του ενεκεν τής άκηδίας καί άταξίας του. Όλαι αί ίδιότητές του, τής
εγκράτειας, τής ένεργείας, τής εύφυίας,
τής ύπερηφανείας, άπεπνίγησαν ύπό τής
ύπερβολικής άφροντησίας καί τής νωχελοΰς
οκνηρίας του. Έρωτήσατε τόν άγυιόπαιδα
τοΰτον, όστις δέν ’έχει άλλο κάθισμα άπό
τό χώμα καί ό όποιος δέν γνωρίζει άλλην
εργασίαν άπό τήν άνάγκην τής πάλης
κατά τών εντόμων, έρωτήσατέ τον ποιος
είνε. ’Εάν τις πιστεύση τούς συγχρόνους
ταξειδιώτας, θά σάς άπαντήση :
«Είμαι Hidalgo ! υιός παλαιοΰ χρι
στιανού εύγενοΰς ώς ό Βασιλεύς, καί μάλι
στα κάτι περισσότερο». Καί θά σάς διηγηθή κάποιαν μυθώδη ιστορίαν, ήτις θά
σάς άποδείξη οτι άνευ τής βοήθειας τοΰ
προγόνου του τοΰ Δον Πέτρου, ή τοΰ Δον
Ζουάν, ό τότε βασιλεύς θά ήτο χαμένος.
Διά τούτο κρίνει, ότι ή εργασία είναι ένασχόλησις τοΰ μισθωτού καί τοΰ δούλου καί
επομένως άναξία αύτοΰ. ’Άλλως τε εύχαριστεΐται μέ τό ολίγον μέ μία γουλιά νερό
δροσερό, μέ τά μήλα ή τά καρύδια ποΰ
βλέπετε φαίνεται τόσον εύτυχής όσον καί
ό βασιλεύς. Αυτοί οί πλούσιοι δέν δεικνύουσι περισσοτέρας άπαιτήσεις. Ό Σαίν
Σιμόν μάς λέγει, ότι ό μαρκήσιος δέ Μάνκερα δέν εΐχε φάγει ψωμί έπί πεντήκοντα
χρόνια. Ή τροφή του ήτο ενα ποτήρι
νερό παγωμένο μέ όλίγην ροδοζάχαρην,
καί ολίγον ύστερότερα, ή σοκολάτα διά τό
πρωί, τό μεσημέρι κεράσια ή άλλα φρούτα
ή μία σαλάτα καί ολίγο διύλισμένο νερό,
χωρίς νά ένοχλήται άπό τήν παράδοξον
αύτήν δίαιταν. Μία τοιαύτη λιτότης έπρεπε
νά είναι λόγος οικονομίας καί πηγή δυνάμεως, καί όμως ούδέν έξ αύτών.
Ή οικιακή ζωή, ή άφθονία, αί προμήθειαι καί πάν ό,τι φαίνεται άχρηστον
έξηρέθη.
Είς τά καταστήματα θά ίδήτε κρεμμύ
δια, κουκιά καί ζωμόν. ’Άρχοντες καί
άρχόντισσαι διατηρούν είς τήν ύπηρεσίαν
των εκατοντάδας εύγενών καί δεσποινίδων,
οί όποιοι διευθύνονται είς τά δημόσια μα
γειρεία όταν όρέγωνται ενα ζωμόν. Σημει-
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τήν «Γαλικιανήν» καί τήν «Κλώθουσαν
ώσατε, ότι ή περιττή πολυτέλεια δέν λείπει γραίαν» τά οποία εύρίσκονται είς τό Prado.
Βεβαίως μετά πάσαν έξέτασιν καί σκέκαί ότι οί δούκες ούτοι καί αί δούκισσαι
ψιν
ό Μουρίλλο εινε κατ’ έξοχήν ζωγράτών όποιων ή άκολουθία άποθνήσκει σχε
δόν τής πείνης καί οίτινες δέν γνωρίζουν t φος, έχει δεξ^οτεχνίαν είς τόν χρωστήρα
ούτε νά ύπηρετηθοΰν κατέχουσιν εκατόν
μοναδικήν, πλάττει μέ εύλυγισίαν καί ματεσσαράκοντα δωδεκάδας πιάτα χρυσά καί λακότητα, έχει τήν αρμονίαν τών χρωμα
αργυρά, πιατέλαις καί πιατελίτσαις καί τισμών, τό χάρισμα τής άπεικονίσεως τής
τεσσαράκοντα σκάλαις χρυσαίς διά ν’ άνε- σαοκός. Γνωρίζει νά συμπλέκη πρόσωπα.
νά κάμνη τούς άγβάσουν τά πλούτη αύτά είς τάς πιατοθήγέλους νά πετοΰν
κας.Όταν τά πρό
είς τά σύννεφα,
σωπα αύτά θέλουν
φαινόμενοι ώς έρωνά έξέλθουν άνατιδείς, νά περιτυβαίνουν είς οχή
λίσση ταινίας είς
ματα άπό βελού
άνυψουμένας παρ
δων μέ κεντήματα
θένους καί νάναλύη
χρυσά, άλλά. οί
τήν κόμην των, νά
ίπποι τρέχουν είς
δίδη τά χαρωπά
τήν λάσπην μέχρι
χρώματα τής νέας
τών ιμάντων, τό
κόρης ή τάς μ,αρα
νερό εισέρχεται είς
μένα; σάρκας τής
τήν άμαξαν άπό
*
γυναικός
νά δίδη
τάς θυρίδας καί
έκτασιν είς τούς
είναι θαύμα έάν
οφθαλμούς των
δέν πέσουν.
κατά τήν ίεράν
Τό παρατηρητι
στιγμήν τής συλκόν τάλαντον τοΰ
λήψεως. Ήξεύρει
Μουρίλλο ό οποίος
νά συνθέτη σκηνάς
μάς λέγει τούτο χω
ώς τήν τοΰ ((Εύαγρίς έμφασιν,μέ τήν
γελισμοΰ» όπου ό
ειλικρίνειαν μιας άεύλαβής άγγελος
ναγνώσε ως πρ ακτικλίνει προ τής εύκών συνεδριάσεως.
ΝΕΑΡΟΣ ΟΙΝΟΠΟΤΗΣ ΥΠΟ ΜΟΥΡΙΛΛΟ
πειθοΰς Μαρίας.
έδωκεν ομοίως μέ
(Εθνική Πινακοθήκη τοΰ Λονδίνου)
Ήξεύρει νά συντεχνοτροπίαν πλή
θέτη σύμπλεγμα όπως τής «Παρθένου
ρη χάριτ ο ς καί μυστικισμοΰ εικόνας ώς ή «Κοίμ.ησις τής
μέ τό κομβολόγιον», τό όποιον ίσως εινε
Παρθένου» τοΰ Λούβρου.Ήξευρε μάλιστα τό αριστούργημα τοΰ ζωγράφου τής μημε τελειότητα άξιοπαρατήρητον νά ένώνη
Δέν άγνοεί τήν μαλακότητα τών χαρίτήν πραγματικότητα τής ζωής προς τό τρότητος.
ύψος τής έκστάσεως είς τά άριστουργήματα των, τά παιγνίδια καί τά πονηρά γέλοια
τής παιδικής ηλικίας όταν παριστα τόν
ώς ή «Αγία Ελισάβετ τής Μαδρίτης».
Εν τούτοις διά νά μή ναρκοΰται αύτός Ίησοΰν ώς μικρόν βοσκόν θωπεύοντα τό
άρνί καί κρατούντα τό ποιμενικό ραβδί
0 ίδιος άπό τήν κατάστασιν αύτήν τοΰ
ένώ τό ποίμνιον βόσκει είς τόν πλησίον
περιβάλλοντος, κρούει άπό καιρού είς και
ρόν μερικάς άρρενωπάς συγχορδίας. Επι
κροτεί τόν Βελάσκεζ καί ζωγραφίζει συγχρό κάμπον.
Παριστα είς σκηνήν πλήρη σοβαρότητας
καί γλυκύτητος τήν Αγίαν Άνναν διδάνως τόν «Μικρόν ζητιάνον» τού Λούβρου,
τον «Πίνοντα χωρικόν» τοΰ Λονδίνου, ή
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σκουσαν τήν Παρθένον, τήν σοβαρότητα
I άλήθεια καί ή άπλότης προεξάρχουν
τής μητρός, τήν προσοχήν τής μικρας κό
πάντοτε είς τά εργάτου. Ό τεχνίτης ούτος
ρης εις τήν οποίαν δύο άγγελοι πίπτοντες
είκονιζει εκείνο τό όποιον βλέπει καί ούχί
έξ ούρανού προσφέρουν ένα στέμμα. Εύρίσκεί μαργαρώδη λευκότητα, διαφανή κυανά εκείνο τό όποιον συλλαμβάνει, δέν έχει
ρυθμόν έξεζητημένον, άλλ’ ό ρυθμός του
xat ελαφρα χρυσώμ,ατα.
πηγάζει κατ ευθείαν άπό τήν φύσιν τής
I ίποτε τό ακαδημαϊκόν καί έξεζητημέπατρίδος του,τήν όποιαν βλέπει καί αίσθάνον δέν ύπάρχει είς τάς συνθέσεις του. Αί
κα'1 κατ* τούτο διαφέρει άπό τόν
Παναγίαι του καί οί άγιοι, τούς όποιους
διδάσκαλόν του Βελάσκεζ, ό όποιος ζήσας
ζωγραφίζει έχουν
μέσα εις τάς αύεζ ολοκλήρου τόν
λάς
τών μεγιστά
Ισπανικόν τύ
νων, ’έχει ρυθμόν
πον, καί όταν έμεγαλοπρεπέστεκλε'γη άκόμη μίαν
ρον καί δυνατόν,
ώραίαν καί φυσι
άντιθέτως δέ ό
κήν εκφρασινούχί
απλούς
καί τα
σπανίως βλέποπεινός Μουρίλλο
μεν είς τάς ιδέας
ούδέποτε
ήδυτου μίαν χωρικήν
νήθη
νά
φθάση
απλότητα, ή ο
είς κόσμον, τόν
ποία εύρίσκεται
οποίον μόνον άπό
μεταξύ της α
μακράν έγνώρισε.
γροίκου τέχνης
Ησυχος καί ρ.ετών Φλαμ,ανδών
τρημένηέκτέλεσις
καί της κομψόβγαλμένη μέσα
τητος καί καλαι
άπό τήν γλυκύσθησίας τών ’Ι
τητα καί καλο
ταλών.
σύνη τής καρδίας
Είς τάς εικό
του,καί κάθε φορά
νας τών χωρικών
πού
τά πρόσωπά
η φύσις παρου
του
εκινούντο
άπό
σιάζεται μέ την
τό πάθος, τούτο
μεγαλειτέραν α
προήρχετο
άπό
λήθειαν καί ή
την
αφοσίωσίν
πτυχολογία του
του καί τόν ζή
ισπανικού ενδύ
Η ΚΟΡΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΥΠΟ ΜΟΥΡΙΛΛΟ
λον
του καί οχ ι
ματος αντιγράφε
(ΠινοκοΦηκη Dulwich)
από
ελαττωμα
ται πιστότατα.
τικήν ίδιοσυγκραΠλείστα τών προσώπων τού ’Ιησού έχουν
αίαν. Ή μετριοφροσύνη του τόν έκράτει
άπειρον διαφάνειαν χρώματος καί μαγικήν
στιλπνότητα, αλλ’ οστις γνωρίζει καλώς μακραν από τάς άσκοπους επιδείξεις τών
την Ανδαλουσίαν άναγνωρίζει τούς τύπους μεγιστάνων, καί όταν ποτέ ό βασιλεύς Κά
ρολος ό Β ' τόν έκάλεσεν είς τήν αύλήν του
καί τόν άέρα τών άνθρώπων τής 'Ισπανι
εν Μαδρίτη ^όπως τόν όνομάση βασιλικόν
κής ταύτης έπαρχίας. Ό Πρόδρομός του
ζωγράφον, ούτος άπεποιήθη καί έπροτίμησε
και οί άγιοί του, ιδίως δέ ό "Αγιος Φραγ
νά μείνη είς τήν μικράν του Σεβίλλην διά
κίσκος. είνε εύγενείς καί ύπέροχοι εικόνες.
νά κόσμηση τάς εκκλησίας της και νά ζήση
Αλλ’ ή ^ύπεροχή τού Μουρίλλου ούτε
μα^ή με τούς ίδικούς του.
εντείνει ούτε άπομακρύνεται τής φύσεως.
Η αυστηρά έν τούτοις κριτική ευρίσκει,
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(Πι,νακΟ'θηκη

ότι θέτει είς τά έργα του πολλούς άγγέλους, πολλά άνθη, καί μ’ ό'λον τό βέβαιον
τάλαντον του αισθάνεται κάνεις κούρασιν
πρός τάς μονοτονίας τών σχημάτων καί
τών χρωμάτων, προ τής γενικής σχεδόν
απουσίας τής έκφράσεως.
Υπάρχει βέβαια κάποια εύκολία, κάτι
τό ασυνείδητον εις τόν Μουρίλλο. Τό εργον
του έχει κάποιαν ουσίαν, άλλ αύτη συν
τείνει είς τήν άπώλειαν τού θαυμασμ.ού.
Δέν έγνώρισε λοιπόν ακόμη τήν υπαρξιν ,
Δέν έδοκίμασε λοιπόν τίποτε ώστε νά διέλθη
τόν καιρόν του είς τήν επανάληψιν τών
αύτών εικόνων τής άγιότητος, αίτινες ώς
είναι βέβαιον έπέφερον την κατάπτωσιν
τής θρησκευτικής τέχνης καί άφήρεσαν τήν
επαφήν της πρός τήν αληθή ζωήν ,

ΥΠΟ

ΜΟΥΡΙΛΛΟ

Dulwich)

Ευτυχώς ύπήρξε καί ό άλλος Μουρίλλο,
πρέπει νάτό όμολογήσωμεν, έν ας Μουρίλλο,
ό οποίος δέν εφθασε μεν ποτέ είς τό ύψος
τής έκφράσεως, είς τήν απλήν καί ίσχυραν
θέαν τών θεαμάτων τής φύσεως, τών πα
θών καί τών καλλονών τής άνθρωπότητος,
άλλ’ έπραγματοποίησεν όμως διά τρόπου
άσφαλούς, ήσύχου, θελκτικού σελίδας αλη
θείς, ή συνθέσεις σοφάς. Καί είνε αυτός
ό Μουρίλλο τής «’Αγίας οικογένειας μέ
τό πτηνόν», τών χωρικών τού τόπου του
μέ όλην τήν οικειότητα καί τήν ειρηνικήν
ζωήν των, όπου ή μητέρα κλώθουσα, και
ό πατέρας εργάζεται κρατών τό παιδί, τό
οποίον παίζει μ’ ένα πουλί καί μέ τό σκυ
λάκι τού σπιτιού.
Εινε ό Μουρίλλο της «ΙΙροσκυνήσεως
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ΧΟϋ
υ-παρχ6' δλη *
τοΰ
Ζ ¥>
πτωλίίΚζ· Καί Τέλθ«
Afta? Ελ.σαβετ» που πλε\61 τάς κ6φαλ ζ TWV ,λεπΡών
^ραγματ(κήν λεπτο-

ης ηθικής .προσβολής τών ασθενειών τής
ψυχής, εν αντιθέσε[ πρός τήν εύμενή χάρίν
των ακολουθών τής βασ.λίσστς καί τήν
*λην zott ffogxpiv φυσωγνωμίαν αύτί.ς

της αγ[ας, η οποία
συγΧ(νη^νγ) είς τό
^μα?ης άθλώτητος. Δενε( τάς πληγά
δια των τρυφερών χεφών της καί κατευζ ‘ τ?υς πονου« δ:ά συμπαθών βλεμυά™·ο

Μπ.α„',°"Ρ ‘“Ο •’W·'»" * Ντίν«
εύτενοϊ
Κχ^Ρχ ύ Σοτομαγ.όο
^νους και πλούσιας οικογένειας άπό τήί

ΧΓΓσ^ρ'κτεκνα’έκτώ--υ.ος του Γασπαρ εγένετο ζωγράφος.

Αμα ανεδείχθη ό Μουρίλλο είς τήν
πατρώα του Σεβίλλην ίδρυσε λαϊκήν Άκαόημ^αν της τέχνης κατά τό 1660, ή οποία
^κλείσε μετά τόν θάνατόν του τό 1682.
ο εργον του εϊνε σκορπισμένο είς ό'λας
τας πινακοθηκας τής Εύρώπης, άλλά δ(ά
α ·7'"
κ*
νείς καλώς αύτό πρέπει νά
,^ταβη είς. την Σεβίλλην καί τήν Μαδρί
την. Εις τον τομον αύτοΰ περί τών Μου
μιών της Εύρώπης τόν πραγματευόμενον
περί Μαδρίτης, ο Γουσταϋος Ζεφρουά άφιερωνει πολυτίμους σελίδας διά τό έργον ζύ
Μουρίλλο. λέγει δε ότι ό «Έρέρρα, ό
Ρ'.μπερα,

ο

Θεοτοκόπουλος ! .

»

τρία αύτά ονόματα, βροντούν, κίλουν
αστράπτουν, κεραυνοβολούν. Τό ονουα
του γλυκού Μουρίλλο κάμνει τήν έπίδειζίν φτερουγισματος περιστερών μετά τήν
Τό Si .-ργ;.
™
ψάλλει και λαμπυρίζει ήδονικά/
Υ
’
ΘΩΜΑΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Γλύπτης

ΝΥΧΤΑ
-Στον ύπνο γέρνουν τά πουλιά

κα> τά δεντρά κ’ ή π^ση.
βαθεια^ παντού είναι ή σιγαλιά

και σέ γιαλούς και δάση.
Νά’ Τ° φεγγάρι ξεκινά

με τδν δκνό του δρόμο,
οκιάζονται οί ίσκιοι δπου περνά
και κρύβονται μέ τρόμο.

” Ολα κοιμούνται. Κι’ οί θυμοί

κι οί γίγαντες οί πόνοι
καί τών ονείρων οί καημοί
καί τών κακών οί φθόνοι.
Κι’ εγώ μονάχος ξυπνητός
Σκλάβα η ψυχή μου μένει
ατήν αρμονία τής ννχτδς

που είναι παντού χυμένη.
ζηςιμος

ςιδερης

A I
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ΔΑΒΟΝ εσχάτως επιστολήν έκ Σμύρ
ό βαθύτερον έρευνών τά καθ’ ημάς, πείθε
νης, διά τής οποίας μου ζητούν πλη
ται, οτι ούτως έχει.
Πρός τούτο δέν έχει ή νά άναλογισθή
ροφορίας δι’ εν τής πόλεως ταύτης
περιοδικόν, άν αί Άτθίδες άναγινώσκουν,τις τήν έκτασιν τής άναμίξεως τής Άτθίθος είς τήν κοινωνικήν κίνησιν κατά τά
άν λαμβάνουν μέρος είς τήν κοινωνικήν
κίνησιν καί άν είνε μορφωμέναι όπως αί τελευταία έτη. Τότε κατ’ άνάγκην θά
θαυμάση τά κατορθώματα τής Άτθίδος
γυναίκες τών πρωτευουσών τής Δύσεως.
Τό ερώτημα άπευθυνόμενον πρός εμέ μου εντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος.
έφάνη παράδοξον, διότι ούδεμίαν ’έχω ειδι
Σχεδόν ο,τι ύπάρχει έν τή ήμετέρα πόλει
κότητα περί του ζητήματος τής γυναικείας νεωτεριστικόν, ο,τι έξελίσσεται παρ’ ήμίν
σύμφωνα πρός τάς νεωτέρας ίδέας καί πρός
παιδεύσεως έν Έλλάδι. Από πολλών χρό
νων εξ άλλου έπαυσα συχνάζων τάς αίθού- τάς νεωτέρας άλτρουϊστικάς τάσεις τών
κοινωνιών εινε έργον τής γυναικός. Είς τήν
σας τών ’Αθηνών, ώστε νά μήν ήμαι αρμό
διος νά άναμιχθώ είς τοιοΰτο εύαίσθητον κοινωνικήν δέ ταύτην κίνησιν, τοιαύτην
δεικνύει έπιμονήν καί έπιτηδειότητα, ώστε
ζήτημα.
Δευτέρα έν τούτοις έπιστολή μου έξή- παρίσταται μόνον αύτη ώς δρώσα, έν ω
γησε τόν λόγον. ’Επειδή ύπό τήν ιδιό ό άνήρ χάνεται είς τήν σκιάν καί παρα
μένει ξένος πρός τήν τελουμένην πέριξ του
τητα άλλοτε τοΰ Γενικού Διευθυντοΰ τών
Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων παρεσκεύα- μεταμόρφωσιν, Επειδή δέ ή γυνή άπό
σα τόν θεσμόν τών τηλεφωνητριών καί φύσεως τυχγάνει μάλλον ύπομονητική καί
έπιμένει πλειότερον τού άνδρός ύπερνικα
είσήγαγον κατόπιν πολλου κόπου έν Έλ
λάδι τήν γυναίκα είς τήν δημοσίαν ύπηρε- πάσας τάς δυσκολίας καί ύπερπηδα πάντα
σίαν, ένόμισεν ό διευθυντής τοΰ περιοδικού τά προσκόμματα. Εινε άλλως τε γνωστόν
βτι θά ήδυνάμην νά έχω γνώμην περί τοΰ άπό τών Ομηρικών χρόνων, οτι μόνον διά
τής έπιμονής καί τής ύπομονής δύναται
θέματος ρπερ τόν ένδιέφερε.
Έκ τής συμμετοχής μου είς τό έν λόγω νά κατορθωθή κάτι σπουδαίον καί μόνιμον
ζήτημα, ώς καί κατά διαφόρους άλλας είς τόν κόσμον. Φαίνεται δέ ότι ή σύγχρο
περιστάσεις, καθ’ ας έτυχε νά άναμιχθώ νος άθηναία εινε καθ’ ύπερβολήν προικι
είς θέματα σχετιζόμενα πρός τήν άλτρουϊ- σμένη μέ άμφοτέρας τάς ήθικάς ταύτας
στικήν κίνησιν έν Έλλάδι, έχω έσχηματι- ιδιότητας.
*
σμένην πράγματι γνώμην. Τήν γνώμην
* *
δτι αί γυναίκες έν Άθήναις δρώσιν είς τά
Γυναίκες ούτω άντιλαμβανόμεναι τήν
κοινωνικά ζητήματα μάλλον συστηματικώς
κοινωνικήν άποστολήν των, δέν δύνανται
καί πλειότερον τελεσφόρως τών άνδρών.
Εκτός τούτου ή άντίληψίς μου είνε οτι αί ή νά παρακολουθώσι τά γενόμενα άλλαχου
Ατθίδες άναγινώσκουν πλειότερον τών καί κατ άκολουθίαν νά άναγινώσκωσι καί
άνδρών. Τούτο συμβαίνει ίσως διότι αί νά έχουσιν ικανήν διανοητικήν μόρφωσιν.
γυναίκες μή περισπώμεναι είς έπαγγελμα- "Αν ευ τούτων αδύνατον εινε νά εύοδοθώσι
τικην εργασίαν, άπορροφώσαν πλείστας τά έργα άτινα μετά θάρρους αναλαμ
ωρας τής ημέρας τοΰ άνδρός, διαθέτουσι βάνουν. ’Ήθελε τις επομένως άδικήσει
πλειότερον χρόνον πρός άνάγνωσιν βιβλίων τήν άθηναίαν γυναίκα, έάν τήν έκρινεν ώς
καί πρός διανοητικήν κατ άκολουθίαν κούφον καί άστατον πλάσμα, μή άσχολούμορφωσιν. Τό πράγμα πιθανόν νά φανή μενον περί ούδενός άλλου, είμή περί τόν
εκ πρώτης όψεως περίεργον. Έν τούτοις στολισμόν του καί είς ούδεμίαν εύρισκό-
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μενον συνάφειαν πρός τήν πνευματικήν καί
καλλιτεχνικήν κίνησιν του έξω τής 'Ελλά- συνάντηση ,τις μεταξύ τών μάλλον μορ
φωμένων άνδρών τής χώρας μας. ' Δέν
δος κόσμου.
γνωρίζω δέ πόσα άπό τά εύπτερα εκείνα
, Ο διατνλασθείς χαρίέστατος γυναικείος
πλάσματα τής γαλλικής πρωτευούσης θά
Αθηναϊκός τύπος, ό λεπτός, ό κομψός, ό
ηδύναντο νά άντιστώσιν είς τάς γνώσεις
ευγραμμος, ό παρισινίζων, ό εχων έν τη
άμφιε'σει του πλειοτε'ραν καλαισθησίαν η της πολυθέλγητρου άτθιδος.
Καί ήσαν αύται μόνον αί εκπλήξεις
γυναίκες τών πλειστων μ.ητροπόλεων μου ; Πρό ολίγων ακόμη ήμερών άλλη
τής Δυσεως, δέν είνε τόσον κοΰφος όσον
ήθελε τις πιστεύσει έπιπολαίως κρίνων κατάπληζις μέ άνέμενε. Μετέβην νά έπισκεφθώ νεαρόν δέσποιναν, τήν όποιαν ένόαύτόν. Ιΐαρ όλα τά φαινόμενα τής αξιέ
μιζον ότι ούδέν άλλο άπησχόλει είμή αί
ραστου φιλαρεσκείας, κατά'βάθος έχει τάς
τ*ρψ ε;ί τών κοσμικών άπολαύσεων, ότι
ιδιότητας τής θελήσεως καί τής επιμονής.
ούδέν δνειρον έχει είς τήν ζωήν της η νά
Ουδέν απογοητεύει καί ούδέν αναχαιτίζει
φέρεται άνεμόπους είς τόν στρόβιλον μεθυ
τήν ατθίδα του σκοπού της. Ούτε ή αδια
στικών χορών. Παραδόξως, τήν εύρον
φορία τής κοινωνίας, ούτε ή έλλειψις τών βυθισμένην εις τήν μελέτην ενός νέου βι
υλικών μέσων καταβάλλει αύτήν. Καί τό βλίου του Φερρέρο, τήν «Grandeur et
ενδιαφέρον τής κοινωνίας κατορθώνει έπί
decadence de Rome». Μία τόσον
τέλους,νά έλκύση καί τά μέσα νά έξεύρη.
κομψή καί έπέρεστος κυρία νά άναγινώΟύτω εξηγείται πώς κατόρθωσαν αί άτθ'ίσκη τήν «Φεμινά» τό καταλαμβάνω, άλλά
δες νά φέρωσιν^είς πέρας έργα, τά όποια
τον Φερρέρο, τόν όποιον δέν γνωρίζουν
°τε τά άνέλαβον προεκάλουν μόνον τά
ακό[Λη ούτε οί επιστήμονες !
μειοιαματα και τούς σαρκασμούς.
Αυτά όλα δι’ ήμάς τούς εύρισκομένους
Πολλάκις μου συνέβη νά μείνω έμβρόνείς τήν κατωφέρειαν τοϋ βίου, οί ‘όποιοι
συλλήψεως άπό μέρους νεα έγνωρίσαμεν τάς παλαιοτέρας ’Αθηναίας,
ρών δεσποινών κοινωφελών επιχειρήσεων,
ας απεκάλει ό μακαρίτης Παύλος Καλλιτας οποίας θά έδίσταζε νά άναλάβη καί γάς δίποδα μαστοφόρα, καί αί όποίαι έν
αυτό ακόμη τό κράτος. Καί τάς επιχει
ρήσεις ταύτας έν τούτοις τάς έφερον θ^υ- τούτοις ησαν άφοσιωμέναι σύζυγοι και
φιλόστοργοι μητέρες, εινε πλέον η περίεργα,
μασίως εις πέρας άβιάστως καί φυσικώς.
είνε καταπληκτικά. Πώς όμως έν διαστή' Αλλοτε πάλιν μου συνέβη νά εύρεθώ
πρό άποκαλύψεως τής γυναικείας προόδου ματι τοσου ολίγου χρόνου έπήλθε τοιαύτη
έκει όπου, παν άλλο άνέμενον. Έπισκεπτό- μετάπλασις σωματική, ψυχική, διανοη
τική. καλαισθητική είς τήν Άθηναίαν
μην ποτέ τό περίφημον Chateau του
γυναίκα
: Δι εμέ εινε θαΰμα. Διότι δέν
Saint - Germain εν συνοδεία θελκτικοπαρήλθον έπί τέλους αιώνες, ούδέ κατετάτης άτθιδος. II ωραία κεφαλή της, ή
βλήθη καί ύπό τής πολιτείας ιδιαιτέρα τις
οποία θά έχρησίμευσεν ώς πρότυπον κεφα
προσπάθεια περί άνωτέρας μορφώσεως τής
λής μιας τών ^παρθένων τής μετώπης του
γυναικός, διά τής συστάσεως άνωτέρων
Παρθενώνος, δέν μου έφαίνετο ότι ήδύεκπαιδευτηρίων. Χθεσιναί είναι άκόμη αί
νατο νά περιλάβη τίποτε άλλο, ή εντυ
δέσποινας, αί σύρουσαι είς τάς κονισαλέας
πώσεις τών έσθήτων του Πακέν καί ανα
οδούς τών Αθηνών τάς άκαλαισθήτους
μνήσεις τών προθηκών τής όδοΰάβ la Paix.
ούράς τών φορεμάτων των, αί διερχόμεναι
Εν τούτοις δτε έφθάσαμεν πρό τοϋ θαυ
ώς σημαιοστόλιστα πλοία, μέ όλα τα γνω
μαστού εκείνου άναγλυφικοϋ σχεδίου τών στά καί τά αμφίβολα χρώματα είς ταινίας
πολιορκητικών έργων τής ’Αλεσιάς ύπό τοϋ
καί κομβοδέσμους έπάνω των. Ούτε έπί
Ιουλίου Καίσαρος, τήν ήκουσα νά όμιλή
τέλους χάνεται είς τήν μυθολογικήν έποπερί τής γαλατικής εκείνης ιστορίας, μετά χήν ή γυνή, ητις ένετρύφα είς τάς σελίδας
γνωσεως, τήν οποίαν δέν εινε εύκολον νά
τοϋ ονειροκρίτου καί αί μουσικαί της γνώ-
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«ις περιωρίζοντο είς τό άσμα τής,«ροδοπλασμένης βοσκοπούλας», ητις άπηλπισμένη έθρήνει τό άπολεσθέν της αρνί είς τήν
έρημιά», ώστε ό Φρίδανταλ ν’ άποφαίνεται σήμερον ότι αί Άθήναι εινε μια άπό
τάς μόυσικωτέρας πόλεις του κόσμου, ύπ
όψε/ εχων την μουσικήν μόρφωσιν τών
γυναικών.
* *
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άνάγνωσιν αύτών αί κορασίδες ειχον πρό
χειρα τά δάκρυα διά τήν ταλαιπωρηθεΐσαν
άρετήν τής Γενοβέφας καί ό πατήρ δέν
επαυεν άποθαυμάζων τό σύγγραμμα τούτο
έπί μίαν ολόκληρον είκοσιπενταετίαν, καθ
ήν έτερον βιβλίον δέν ειχεν είσδύσει, όπως
διαταράξη τά άδρανούντα νερά τής πνευ
ματικής ταύτης λίμνης.
Αληθές εινε οτι άργότερον ήρξαντο
κυκλοφορούσαι καί μεταφράσεις μυθιστο
ρημάτων τού Αλεξάνδρου Δουμά καί τού
Πονσών δέ Τεραίγ. Τούτο ου.ως κατεορόγθιζον [λόνο^ οί ά·7δρες. Αί γυναίκες [χόλις
κρύφα άνεγίνωσκον την «Μαλβίναν» και
έχυναν δάκρυα συρεπαθείας διά την τραγι
κήν μοίραν της ήρωίδος του αγγλικού
μυθιστορήματος. Σπάνιοι ησαν αί έξαιρέσεις γυναικών,. αιτινες διέσπων τόν ιερόν
κύκλον τών γυναικείων αναγνωσμάτων καί
ένετρύφων είς τήν βέβηλον λογοτεχνίαν του
Δουμά. Πασίγνωστος δ είχε καταστή
γραϊά τις δέσποινα τών Αθηνών, ητις
άναγνώσασα τόν«Κόμητα Μοντεχρήστον»,
τοσοΰτον κατεπλάγη, ώστε, μέχρι τών
έσχάτων αύτής ήμερων τήν άπησχόλει το
πρόβλημα άν ’έζη ή άπέθανεν ό διαβόητος

Πραγματικώς κατά την τελευταίαν
τριακονταετίαν μεγίστη έσημειώθη πρόο
δος, και μεγάλη διανοητική και καλλιτε
χνική άνάπτυξις έν γένει μεν έν Αθηναις,
ιδιαιτέρως όμως παρά τώ γυναικείω φυλώ.
Καί προκειμένου μέν περί τών άνδρών, τό
πράγμα εύρίσκει πρόχειρόν τινα έξηγησιν
είς τά ληφθέντα μέτρα ύπό τής πολιτείας,
πρός βελτίωσιν τής έκπαιδεύσεώς των.
Άλλά διά τήν γυναίκα δέν ύπάρχει ούτε
αύτή άκόμη ή έξήγησις. Ιό κράτος μόνον
διά τήν παραγωγήν διδασκαλισσών έμεριμνησεν. Ούτε άνώτερα έκπαιδευτήρια συνέστησεν, ούτε τήν τάσιν πρός την άνάγνωσιν ύπεδαύλισεν. Αλλοτε ή έκ τής
άναγνώσεως τέρψις δέν ύπηρχεν εις τά
ήθη καί έν τη ζωή τής Άτθιδος. Κατα
τήν παιδικήν μου ηλικίαν ενθυμούμαι ότι
πλεϊσται τών γνωστών μου οικογενειών,
λίαν εύποροι σχετικώς μάλιστα πρός τά
τότε χρηματικά μέσα τής κοινωνίας, ούτε
βιβλιοθηκας ειχον είς τούς οίκους των,
ούτε οΐα δήποτε βιβλία έπρομηθεύοντο.
Αύτό άκόμη τό Εύαγγέλιον δέν ήτο ευκολον νά εύρισκέ τις έν τη ελληνική οικογέ
νεια. Πασίγνωστος ένθυμούμαι δτι ήτο μια
οικογένεια, ητις διετηρει άντίτυπόν τι τής
«Γενοβέφας», όπερ έδάνειζε μέν είς φιλικάς
της οικογένειας, άλλά πάντοτε μετά συνο
δείας θερμών παρακλήσεων, μήπως τυχόν
πάθη τό φιλολογικόν αύτό κειμείλιον, όπερ
έτερπε τάς ώρας τής σχολής τής οικογέ
νειας έπί ολόκληρα έτη.
Τά μέλη τής οικογένειας ταύτης πλειστάκις ειχον άκούσει άναγινωσκομένας υπό
τού άρχηγού της τάς δραματικάς περιπέ
τειας τής ήρωίδος καί τά πάθηματα τού
υιού της Δολόρου, κατά πάσαν δέ έτησιαν

κόμης.
Τ
, , , .
’Εννοείται έξαίρεσις ητο μια ευάριθμος
κοινωνική τάξις, ή φαναριωτική, ητις
έλάμβανε τήν «Έπιθεώρησιν τών δυο κό
σμων» καί έτρέφετο μέ τά αριστουργήματα
τής γαλλικής καί τής αγγλικής λογοτεχνίας.
’Εκτός αύτής όμως κατά τήν ιστορικήν
εκείνην έποχήν γενικώς έρρένοντο μέ δά
κρυα αί σελίδες τής «Γενοβέφας» καί τής
«Μαλβίνας».’Από τής εποχής έκείνης μέ
χρι τής σήμερον οτε αί ’Ατθίδες γνωρίζουν
την γαλατικήν έκστρατείαν τού Καίσαρος
καί «Τό μεγαλείον καί τήν παρακμήν τής
Ρώμης» τοϋ Φερρέρο, καί άπό τής^έποχής
καθ’ ήν τό άπροσπέλαστον δριον τής μου
σικής μορφώσεως έθεωρεϊτο ή «Ροδοπλασμένη βοσκοποϋλα» καί ή «Έρημος κόρη
ητις έχει πέσει θΰμα σκληράς απάτης»
μέχρι τής σήμερον, ότε ό Μπαχ και ο
Μπετόβεν εινε μουσικοί τής κοινής χρησεως,
ύπάρχει τοιοϋτον χάσμα, ώστε νομί,ει τις
ότι έχουν διαρρεύσει αιώνες, έν ω μια
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yevea μάς χωρίζει άπό τής εποχής εκείνης.
Αί γυναίκες τής παλαιάς εκείνης εποχής
φαίνονται πλέον ώς είδος αρχαίων ιππα
ρίων, ως είδος παλαιοντολογικών μαστό
δοντων, έν ω αί συμπαθητικαί των καί
αφελείς μορφαί προσπαίζουσιν ακόμη προ
τών ομμάτων μας.

άναγινωσκόντων άπλώς μυθιστορήματα
τής βιομηχανικής παραγωγής τής Γαλλίας
είνε άναντίρρητον. ’Αλλά δέν πρόκειται
νά έζακριβωθή ενταύθα τό ποιόν τής πα
ρεχόμενης πνευματικής τροφής είς τήν
έλληνικήν κοινωνίαν, άλλά νά πιστωθή τό
γεγονός ότι ή άθηναϊκή κοινωνία, καί
ιδίως ο γυναικείος τών ’Αθηνών κόσμος,
ου μόνον άναγινώσκει, άλλά ύπεραναγινώΉ σπουδή καί ή μελέτη 6[νε ούτως
σκει μάλιστα. ΙΙροοδεύει κατ’ άκολουθίαν
είπεϊν σήμερον μία άπό τάς κυριωτε'ρας
διανοητικώς. Συγκρίνων δέ τήν εποχήν
ασχολίας τής Ατθίδος. Εννοείται όταν
τής παιδικής μου ηλικίας προς τήν σημε
ομιλή τις περί σπουδής καί μελέτης έχει
ρινήν, εύρίσκω ότι ή πρόοδος τής γυναί
ύπ’ όψει, τό άφρόγαλον τής κοινωνίας.
κας έν τή ελληνική πρωτευούση εινε κατα
Προκειμένου όμως γενικώς περί απλής
πληκτική.
αναγνώσεως, όλαι σχεδόν αί γυναίκες τής
Αλλά προκειμένου καί περί του είδους
πόλεως μας άναγινώσκουσιν αί μεν τάς
άκόμη τών άναγινωσκομένων βιβλίων, δέν
εφημερίδας μέ τά περιπετειώδη άναγνώφρονώ, ώς έγραψεν ό φίλος μου κ. Τσο^ματα καί τά φυλλάδια μυθιστορημάτων
κόπουλος, ότι επειδή δέν ύπάρχει μέθοδος
λαϊκών εκδόσεων, αί δέ έκλεκτότεραι έργα
άναγνώσεως καί ώρισμένη κατεύθυνσις
τής παγκοσμίου λογοτεχνίας. ΙΙλήθος βι
βλιοπωλείων ύπάρχουν καί άρκετοί εινε αυτής, προκύπτει πνευματική στείρωσις καί
δεν ύφίσταται πνευματική επικοινωνία πρός
οί εκδοτικοί οίκοι, οί καθιστώντες δημο
τάς νεωτέρας φιλολογίας.
τικά είς τήν ελληνικήν γλώσσαν καί τά
Τό ζήτημα τούτο είνε πολύπλοκον, τυγ«ζαλλον δυσπρόσιτα. βιβλία. Τά βιβλιοπω
χάνει δέ άλυτον άκόμη καί είς κοινωνίας
λεία ταϋτα ^ξοδεύουν μυριάδας τόμων
μάλλον προηγμένας τής ελληνικής είς τόν
^ατ„ ετθς’ ουΧ' Γ·°70ν μυθιστορημάτων, πολιτισμών και εζοικειωμε'νας πρός τάς με
ως ήθελε πιστεύσει τις, άλλα παντός είδους
λετάς καί τήν άντίληψιν τών νεωτέρων
βιβλία φιλοσοφικά, επιστημονικά, ιστο
φιλοσοφικών θεωριών. Ούτε αλλαχού άλλως
ρικά, περιηγήσεις, απομνημονεύματα, πε
τε
υπάρχει γραμμή τις καί κατεύθυνσις
ριοδικά πραγματευόμενα περί εικαστικών
πρός ώρισμένα συγγράμματα, άπερ άναγιτεχνών καί έργων τής νεωτέρας λογοτε
δϊΨ·°σί07· Συνήθως πλήν τών
χνίας, όλων τών γλωσσών καί όλων τών είδικώς άσχολουμένων άνθρώπων, ό κόσμος
φιλολογικών ποιοτήτων.
Τά διεθνή ιδίως βιβλιοπωλεία εινε έξαι- αναγινώσκει άκανονίστως, καταβιβρώσκει
πασης ύλης βιβλία καί έν φ άφίνει έλαφρόν
ρετικώς μεγάλα, πλουσιότατα είς πάσης
τι μυθιστόρημα νε'ου τίνος συγγραφε'ως
ύλης συγγράμματα, εις περιοδικά καθαρώς
Γάλλου, λαμβάνει πρός άνάγνωσιν άλλο βιλογοτεχνικά και ειδικών επιστημών. Τά
βλίον τους «Maitres de la pansee moβιβλιοπωλεία ταύτα σπεύδουν μόλις έκδοderne» τόν Paul Janet, καί έν <5 άφηκε
θοϋν, νά προμηθεύωνται πάντα' τά έκδιδόπρό μικρού τόν Νίτσε, έρρίφθη μετά τής
μενα βιβλία. Διά νά ύπάρχουν δέ τοιαύτής προθυμίας είς τήν άνάγνωσιν τού
αΰτα βιβλιοπωλεία είς τό "Αστυ, τεκυέ« Ημερολογίου τής θαλαμηπούλου» τού
ρεται
ότι ύπάρχουν και οί άναγινωσκοντες
y
r to w
Μιρμπώ. Τούτο δέν σημαίνει ό'μως ότι
Ουχι μονον μυθιστορήματα, αλλά καί πλή άκαρπος άποβαίνει ή τοιαύτη άνάγνωσις.
θος άλλων σπουδαίων βιβλίων. Τό περί
II άναγνωσι, όπως καί άν γίνεται, είτε
εργον μάλιστα είναι ό'τι ή σπουδαιοτε'ρα
μεθοδικώς είτε άμεθόδως, πάντοτε είς τό
πελατεία αύτών είνε ή τών γυναικών.
αύτό καταλήγει άποτέλεσμα, είς -ιήνευρυνΟτι υπάρχει με'γα πλήθος άνθρώπων
σιν δηλαδή τών γνώσεων καί είς τήν γύ-
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αίτινες έλαβον συστηματικήν τινα παίδευυ,νασιν τής διανοίας πρός μελέτην και
σιν καί αί όποίαι έδιδάχθησαν, έστω και
βκέψιν. Ή έναλλαγή μάλιστα τής πνευ
άτελώς τόν τρόπον τού μελετάν, δυναμέματικής τροφής άποβαίνει χρησιμωτέρα,
νων κατ άκολουθίαν νά παρακολουθήσωδιότι ή κατά ώρισμένον είδος βιβλίων αναγνωσις δύναται νά έπιφέρη πνευματικήν σιν εν σύγγραμμα καί νά προσαρμόσωσι
τάς ιδίας σκέψεις πρός τάς τάσεις τού
δυσπεψίαν καί διανοητικόν κάματον, του
νεωτέρου εύρωπαϊκου πνεύματος. Αί γυ
οποίου ή πρώτη έκδήλωσις είνε ή άποκλειναίκες τών ’Αθηνών, όπως καί όλαι αι
στικότης καί ό σχολαστικισμός. Φαίνεται
γυναίκες τού κόσμου, δέν άναγινωσκουν
δέ ότι αί Άτθίδες έγνώρισαν καλώς κατά
όπως κατασταθώσι σοφαι, άλλά <ητούτίνα τοόπον νά άναγινόσκωσι καί πώς να
σαι έν τή άναγνόσει τήν τέρψιν, φέρονται
κατορθώνουν ν’ άποφεύγωσι τόν διανοη
λεληθότως είς εύγενεστέρας σφαίρας του
τικόν κάματον, νά διατηρώσι δροσερόν τό
πνευματικού κόσμου, επικοινωνούν μέ τάς
■πνεύμα των καί νά ποικίλλουν τάς γνώ
νεωτέρας ιδέας καί διεπλάσθησαν είς τύπον,
σεις αύτών, ώστε νά καθίστανται άληθώς
τόν οποίον όσον τις μελετά τόσον τόν εύρίθελκτικότατα πλάσματα.
Όμιλούμεν πάντοτε περί τών γυναικών σκει άξιέρ' αστόν.
ΘΕΟΔ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ
*
ΙΝΕ ανάγκη νά γυρίσω λίγα χρόνια
όπίσω γιά νά πώ μερικά πράγματα
που νομίζω πώς δέν εινε περιττά.
Πριν άκόμη γεννηθή ή Ελένη μας, ο
πατέρας μου πού ήτο καθηγητής στό Λύκειο
τής Ζακύνθου, είχε μετατεθή στην Ιίετριτσειο σχολή τού Ληξουριού. Εκεί πραγ
ματικός είχαμε βρή μεγάλες περιποιήσεις
άπό τήν αριστοκρατία τά περισσότερα μέλη
της οποίας είχαν σπουδάσει στήν Ιταλία.
Μά ό λαός, ή καλλίτερα νά πώ ό οχλος,
ήτο πολύ όπίσω. Οί καθολικοί τό θρήσκευμα
τού έκαναν τήν έντύπωσι που κάνουν οι
Εβραίοι σέ κάμποσα μέρη. 1 οσος ήτο ό
φανατισμός καί τό μ.ίσος αύτού τού όχλου,
πού πολλές φορές ό δυστυχισμένος ό καθο
λικός παπάς, πού ήτο καπουτσίνος, ερχό
τανε στό σπίτι μας μ-έ τσακισμένο τό
κεφάλι. Τήν στιγμήν αυτή λές καί τόν
βλέπω κοντό, λιγνό, μέ κατάλευκα γένεια
καί μέ ματωμένο τό κεφάλι. Φαντασθήτε
τί τραβούσα κ’ έγώ ό φτωχός σέ ηλικία
πέντε χρόνων όταν ’έβγαινα στη γειτονιά .
«Παληόφραγκε, παληόφραγκε», ακόυα να

Ε

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος Μαΐοϋ 1911.

μου φωνάζουν. Μιά μέρα ένας μάγκας,
διπλός άπό έμέ, δέν άρκέστηκε στης βρι
σιές, άλλ’ ήρθε κοντά μου νά μέ χτυπηση.
’Εγώ πού είχα γεννηθή γεμάτος ύγεία καί
χειροδύναμος, δέν χάνω καιρό, τόν αρπα^ω
άπό τή μέση καί τόν ρίχνω χαμού του
μάκρου καί τού πλάτου. ’Αναφέρω τούτο
γιά νά δείξω πώς τήν πίεσι δέν τήν έδέχτηκε ποτέ ή ψυχή μου.
’Ανάμεσα στής άριστοκρατικές οικογέ
νειες πού μάς εκτιμούσαν, ήτο κ’ ή οικο
γένεια τού Μόμολου. Αύτός ό εύπατρίδης
είχε δύο, νομίζω, θυγατέρες που δέν ξέρω
νά πώ πόσον ήσαν ώμορφες. Ίήν μια την
’έλεγαν Λάουρα, κ’ επειδή μ’ έπερνε στήν
άγκαλιά της καί μέ φιλούσε, ήθελε παντα
νάμαι σιμά της.
Οικονομικές δυσχέρειες άνάγκασαν τόν
πατέρα μου νά ζητήση την μετάθεσι του
στη Ζάκυνθο. ΙΙοΜοί κύριοι καί κυρίες μάς
έκαμαν την τιμή νά μάς συντροφεύσουν
στήν προκυμαία, πράγμα που τότε άν δεν
είχα τήν ηλικία νά τό αισθανθώ, δμως
τώρα μ’ εύγνωμοσύνη μου έρχεται στό
νου. ’Ανάμεσα στής κυρίες ήτο και ή Αάουρα. Μόλις τήν είδα ετρεξα άμέσως σιμά
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της. Αύτή μέ σήκωσε στην αγκαλιά της
κ’ εγώ της έσφιγγα τό λαιμό μέ την άπόφασι νά μη την άφήσω. Σφύριζε τό βαπόρε κ’ ή φωνε'ς μου ξεψυχούσαν στο θό
ρυβο εκείνο κ’ ή ελπίδες μου ’έφευγαν μαζί
μέ τόν καπνό τού βαποριού. Γράφω αυτό
γιά νά ίδή κανείς πώς κ’ εγώ είχα τη
Λάουρά μου. Τί ειρωνεία !
Στη Ζάκυνθο κατοικήσαμε στο σπίτι τού
θείου μου τού Μεσσαλά, πού ήτο δικαστής
στή Λευκάδα
Σ ’ ενα άπό τά κατώγια τού σπιτιού
μας οί μεγαλείτεροι αδελφοί μου καί μερι
κοί μαθηταί τού πατέρα μου είχαν κάμει
ενα θεατράκι κ’ έτσι ή ώρες μας περνού
σαν εύχάριστες. Έκτος άπό αύτή τή διασκέδασι ήτο και μία άλλη. Είχε άναστήσει τά μεγαλείτερά μου άδέλφια μία γυναι
κούλα πολύ καλή κ’ ενάρετη πού τή νε
λέγανε Χαραλάμπενα. Ή μανα μου, πού
ήθελε πάντα νά κάνη τό καλό, τής είχε
δώσει τ’ άλλα κατώγια γιά νά κάθεται
μ’ όλη της τήν οικογένεια. 'Ένα άπό τά
παιδιά της, Γιάννης, ένας άπό τούς κολούς
μαραγκούς τού τόπου μας, είχε τόσο ένθουσιασθή μέ τό Λομβάρδο πού τού έκαμε ένα
ποίημα στήν καθαρεύουσα, πράγμα σχεδόν
μοναδικό γιά ζακυθινό, καί τό τύπωσε.
Έςεκαρδιζοτανε άπό τά γέλοια ό Ντάνος
όταν τόν έβαζε νά τ’ άπαγγέλλη. Δέν
ήτο μόνος αύτός πού έγραφε στίχους. *Ητο
καί μία γρηούλα πού είχε άναστήσει τά
μεγαλείτερά μου άδέλφια. Είχε γίνει τά
χρόνια εκείνα ένα τρομερό κακούργημα
σ’ έ'να εξοχικό παραθαλάσσιο μέρος, είχαν
δολοφονήσει ολόκληρη οικογένεια. Αύτή ή
γρηούλα φαίνεται πώς είχε φλέβα ποιη
τική. Στά νιάτά της δέν τό είχε νοιώσει,
μά, δέν ήξεύρω πώς, στά έβδομήντά της
χρόνια, καλλίτερα άργά ή ποτέ άνοιξε
αύτή ή φλέβα γιά νά μάς έκπλήξη όλους.
Γιά νά κάμη τό περίφημο ποίημα έκαμε
εφτά νύχτες κ’ εφτά ημέρες άκριβώς οσο
έχρειάσθη γιά νά πλάση ό Θεός τόν κόσμο.
Καί μήπως κ εκείνοι οί στίχοι δέν είνε
μία δημιουργία !
«Τί κακό μάς εύρηκε», έλεγε ή συχω
ρεμένη ή μάνα μου, μά τό κακό έλάβαινε
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ή ολογερη αγαπη ετελειωσε με ξύλο απο το φόβος τών αντίπαλων του έστερέωναν πε
αέρος τών γονέων μας καί μ’ ένα ύγρό όχι ρισσότερο. Εδειχνε πολύ περισσότερο τήν
ευχάριστο άπό τό μέρος τού κοριτσιού. Έτσι έκδίκησί του στούς εχθρούς του παρά τήν
βλέπεις άνταμείβονται οί φλογεροί έρωτες! άγάπη του στούς φίλους του. Δέν ήξερε
Τούτο ήτο άκριβώς τό 1864 πού ή τί είνε φόβος καθώς δέν ήξερε τί εινε επιεί
’Επτάνησος έγιώρταζε τήν ενωσί της μέ κεια. Τή δημοτικότητά του τήν είχε σχεδόν
τήν Ελλάδα. Τί γινότανε στή Ζάκυνθο ! διατηρήσει έως τήν ύστερη στιγμή του καί
Όλοι φορούσανε κονκάρδες κ’ έβλεπες χι ό θάνατός του ύπήρξε αληθινή άποθέωσις.
Ύ11ταν τό 67 πού άν καί πολύ μικρός,
λιάδες νάνε άδελφωμένοι καί νά χαίρωνται
μαζί. Τί κίνησις ήταν εκείνη καί στον αύτό είχα χάσει κάθε λατρεία στήν εκκλησία.
Ημουν άναγκασμένος όμως νά συχνάζω
καιρό τί τάξι. Καί μίση καί πάθη κ εκδι
κήσεις, όλα είχαν νεκρώσει κ’ έμενε μόνον στο σχολείο τών καθολικών, νά πηγαίνω
ή άγάπη εκείνη πού άδελφώνει. θυμάμαι στή λειτουργία καί νά μάθω άπέξω τήν
τ’ άσκέρια εκείνα, εκείνη τή ζωή πού μόνο κατήχησι. Αύτό τό ήθελαν οί γονείς μου,
ή ελευθερίά μπορεί νά δώση. Ό τόπος μας μά εγώ άρχισα νά τά πέρνω όλα στο άστείο
είχε μείνει τρείς ήμέρες χωρίς στρατό, γιά γιά νά μπορέσω νά συμμορφωθώ μ.’ ό,τι
τούτο είχε σχηματισθή πολιτοφυλακή. Ό ή ψυχή ίΛΟυ 6·Χε άηδιάσει.
’Έβλεπα καθαρά πώς δέν ήμπορώ πλέον
Λομβάρδος είχε παίξει τό μεγαλείτερο μέ
ρος κ’ είχε δείξει μεγάλη φρόνησι καί νά χωνέψω τούς παπαδες, τούς καλούς
μεγάλη οξυδέρκεια. Έπί κεφαλής ώδηγούσε αύτούς ανθρώπους, πού μισούσαν τήν ’Ιτα
τ’ άσκέρια στά πλέον απόκεντρα μέρη, λία κ’ έλεγαν τόσα έναντίον τών ’Ιταλών.
καί τόση ήταν ή ρητορική του δεινότης Τής περισσότερες φορές πήγαινα στο σπίτι
πού κατώρθωσε ν’ άπομακρύνη έως χίλιους μέ τά μάτια φουσκωμένα καί κατακκόκινα
χωρικούς πού ερχότανε στή πόλι μέ τήχ άπό τά δάκρυα. Μιάν ήμέρα, ήταν στο
άπόφασι νά λεηλατήσουν καί νά σκοτώσουν 66, πού αύτοί οί ενάρετοι άνθρωποι μιλού
τήν άρχοντιά, ή όποια γιά νά δείξη τήν σαν χλευαστικά κ’ έτριβαν τά χέρια γιά
εύγνωμοσύνη της, τού έπρόσφερε ένα άση- τή δυστυχισμένη ναυμαχία τής Λίσσας, ό
μένιο στεφάνι πού ό Λομβάρδος τό άφιέ- θυμός μου καί ή λύπη μου είχαν φθάσει
ρωσε στον Άγιο Διονύσιο. Διάφοροι είπαν, στο κατακόρυφο. Τ11ταν μεσημέρι καί τ’
ότι ήθελε νά δημοκοπήση. Ή άλήθεια άλλα παιδιά είχαν άσκολάσει. Εγώ έμεινα
είνε οτι δέ γίνεται πράγμα οσο καλό κι’ άν μόνος κι’ άρχισα νά δαγκάνω τά χέρια
μου διψώντας έκδίκησί (ίδέτε τί μου έδίείνε πού νά μή λάβη μίαν έπίκρισι.
Όποιος μελετήση τό Λομ.βαρδο δύο δασκαν οί χρυσοί μου παπαδες). Τήν ώρα
α,νθρώπους βλέπει σ’ αύτόν. Ιίοτε τόν κομ έκείνη σήκωσα τά μάτια γύρω στούς τοί
ματάρχη τόν άδυσώπητο, τόν εκδικητικό, χους πού ήσαν κρεμασμένες ή εικόνες καμμιά
τον άνθρωπο πού μένει άπαθής έμ,πρός σέ εικοσαριά επισκόπων πού είχαν μείνει στή
σωρό άπό πτώματα, καί πότε τόν άνθρωπο Ζάκυνθο. Κι’ αύτοί λές καί μ έχλεύαζαν
το γεμάτο ήθική πού τρέμει στο πέσιμο μ’ εκείνα τ’ άσχημα πρόσωπα, μ’ εκείνα
ενός βρέφους, τόν άνθρωπο πού δέν είχε τά ύποπτα μάτια. Στο θυμ.ό μου πέρνω την
καιρό, καθώς έλεγε, νά πα/τρευτή, μά πέννα,έτσι ήξερα νά τήν μεταχειρισθώ στήν
αισθάνεται τήν πατρότητα καί γίνεται ό ήλικία έκείνη,καί βγάζω είς όλους τά μάτια.
Όταν έμεγάλωσα καί μπορούσα κάπως
πλβιό γλυκό, ό πλειό φιλόστοργος πατέρας
τών άνεψ’ών του. Άντρας μέ μεγάλη δράσι νά εννοήσω άπό τέχνη,πήγα μιάν ήμέρα γιά
στην άντιπολίτευσι. Είχε τά χαρίσματα νά ίδώ μήπως έβλαψα τή ζωγραφική. Αύτό
τού μεγάλου και τά ελαττώματα τού μ.ι- β βαια θα ήταν γιά μέ πολύ μεγάλη λύπη.
*?ού. 'Η άγάπη κ’ ή λατρεία τού λαού Μέ εύχαρίστησί μου όμως είδα πώς ή τέχνη
είχαν συντελέσει νά τού δώσουν μία δημο θά μού χρεωστεί μεγάλην εύγνωμοσύνη.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
τικότητα άπίστευτη πού ή δειλία καί ό
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μεγαλείτερες διαστάσεις. Στο κατώγι ό
Γιάννης, στή σοφίττα ή Τζανέττενα, στήν
κουζίνα ή ’Αγγελική, ένα κορίτσι πού
είχαμε πάρει άπό τό ορφανοτροφείο, καί
άπό τούς μαθητάς τού πατέρα μου, τρείς
τέσσεροι άνάμεσα στούς οποίους διακρινότανε ό Έκτορας Σιγούρος, πού ύστερα
άπό κάμποσα χρόνια είχε γίνει έξάδελφός
μου, καί ό Άραβαντινός, ό οποίος τά ιτα
λικά ποιήματα τού Σιγούρου μετέφραζε ελ
ληνικά τήν εποχή πού έκανε τή μετάφρασι
άπό τόν Άνακρέοντα, καί άπό τό Σολωμό
στήν ιταλική. Ό Θεός νά συχωρέση τήν
ψυχή του, μά πιστεύω πώς δέ θά τό κάμη.
Γιά νά πώ όλα αύτά λίγο έλειψε νά
λησμονήσω κάτι πού πολύ μέ διασκέδαζε.
Κάποτε ή μανα μου μάς είχε διηγηθή πώς
ό νόννας μου ό Μεσσαλάς είχε κάπου
κρύψει πέντε έξη, δέ θυμάμαι ά,κριβόλς,
χιλιάδες τσεκίνια πού μέ τό θάνατό του
δέ βρέθηκαν. Η Χαραλάμπενα ένόμ.ισε,
αφού δέν άφησε τρύπα άγυριστη, πώς τά
χρήματα ήσαν μέσα στο πηγάδι. Κάθε
μεσημέρι μέ τό γυιό της τό Γιάννη, έπερνε
τό σχοινί, έβαζαν ένα δυο τσιγκέλια καί
τάρριχναν στο πηγάδι για να βρούνε τό
θησαυρό. Κάθε πού έσκαλωναν σέ καμιά
πέτρα στο βάθος: «βρέθηκαν, βρέθηκαν»,
έφώναζαν, μά τραβιώντας πλειό δυνατά,
τα τσιγκέλια ξεσκάλωναν καί βρισκότανε
κ’ οί δυο τού μάκρου καί τού πλάτου.
Τούτο πολύ μέ ώφελησε γιατί μ’ έκαμε
νά γνωρίσω μέ ποιες ελπίδες, σχεδόν
πάντοτε, τρέφεται αύτή ή δυστυχισμένη
άνθρωπότης ! Βέβαια δέν ήμπορούσα νά
τό εννοήσω τήν εποχή εκείνη, μά ό σπό
ρος είχε ριχτή στήν ψυχή μου.
ΤΙ ζωηρότης μου καί τό άνήσυχο πνεύμά
μου μ.’ έκαμαν νά γνωρισθώ μέ τέσσερα
πέντε παιδιά τής γειτονιάς. Δέν άφίναμε
κανένα άπείραγο, έκάναμε τούς στρατιώ
τες καί χίλιες δυό άλλες διαολιές. Είχαμε
ταμείο κ’ έμαζεύαμε χρήματα. Ό μόνος
πού είχε τήν εμπιστοσύνη όλην ήμουν εγώ.
Θυμάμαι πού είμαστε όλοι ερωτευμένοι
σ’ έ'να κορίτσι τρείς φορές μεγαλείτερο άπό
μάς. Όλη τήν ημέρα περνούσαμε άπό τό
σπίτι της καί τής πετούσαμε άνθη. Αύτή
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ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ

ΜΠΟΡΩ τώρα νά κοιμηθώ
ήσυχος,
Είδα τό ύψιστον
ζωής, της
θείας Φανής τά
σφυρά νά ύψώνωνται
έως τόν Ούρανόν».
Ό Φρειδερίκος Ρύκερτ, οστις ’έγραψε τό
επίγραμμα τούτο διά
τήν Φανήν Έλσλερ,
είπε δι’ αύτού εκ
φραστικότατα : «Ή
Έλσλερ χορεύει, ώ
ιστορία». Είς ημάς
τούς Γερμανούς σή
μερον φαίνεται ακα
τανόητος τοιούτος εν
θουσιασμός διά μίαν
χορεύτριαν. Κινούμεν
τήν κεφαλήν άκούοντες, βτι είς τήν ψυ- .
χράν Αγγλίαν τοιαύτην σύγχυσιν έφερε

Η
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ΠΕΤΕΡ

ΤΗτ

είς τάς καρδίας, ώστε τό Πανεπιστήμιον
τής ’Οξφόρδης έξεδήλωσε τόν μέγαν θαυ
μασμόν του διά τής
απονομής είς τήν’Έλσλερ τού τίτλου τής
διδάκτορας. Βεβαίως
δέν έχάσαμ.εν τήν ικα
νότητα τού νά ένθουσιαζώμεθα διά τήν
τέχνην και τούς καλλιτέχνας. Άλλ ’ ό χο
ρός, φαίνεται, εινε χωρ ισμέν ος δ ι ’ ή μάς άπό
τάς έκλαμβανομένας
σοβαράς τέχνας.

ο

ΠΕΡΑΣ

ΤΕΧΝΗ

ΤΟΥ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Και έν τούτοις
πάσα τέχνη τής σκη
νής κατάγεται άπό
τόν χορόν. Έχει δια
τηρήσει διά τών αίώνων, διά τής ιστορίας
τού πολιτισμού τής
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άνΟρωπότητος τήν σημασίαν του, και είς
έκάστην εποχήν, παρ’ έκάστω λαώ άνανεουται. Άλλά σύν τώ χρόνω συνέβη ό',τ,ι
χαί είς τάς λοιπάς τέχνας. ’Έχασε τάς έν
έπαυσε ν’ άντλή νέας
τώ λαώ ρίζας του, υ
δυνάμεις άπό τόν λαϊκόν χαρακτήρα,
Ιγεινε άπό φυσικής; έκφράσεως διαφόρων
αισθημάτων τεχνικόν
προϊόν, στηριζόμενον
είς γενικούς κανόνας
χαιπεριοριζόμενον άπ’
χυτούς, ασχολία και
ποικιλία δΓ ολίγους.
Τέλος άπεκρυσταλλώθη είς τό τεχνι
κός έπεξειργασμένον
μπαλλέτο.
Τό μπαλλέτο τούτο
έθελγε έπί πολλάς γε
νεάς τούς θεατάς. Άπό
τάς οικίας τών πλου
σίων είσήλθε είς τό
θέατρον, άλλά μετά
τινα καιρόν τό κοι
νόν δέν έδείκνυε εν
διαφέρον δι’αύτό και
ταρήκμασε .Κατά τήν
οιάρκειαν μιας έξελίζεως, ητις έδείκνυε
τάσιν πρός δημιουρ
γίαν νέων τύπων έκ
φράσεως είς ολας τάς
“εριοχάς τής τέχνης,
εις τον χορόν έζηκοΛουθησε ή περιοοόνητις· Κατά τά τελευΚΛΕΩ ΔΕ
σαία όμως έτη ήτο
προωρισμένον νά σημειωθή ενδιαφέρον και
πρόοδος είς τό βασίλειον τής Τερψιχόρης
Τήν πρώτην ώθησιν είς τήν προοδον ταύΤγ)ν εδωσεν ή Άμερικανίς Ίσιδώρα Δόγκαν Ό χορός άποτελεϊ στοιχεϊον τού όλου
πολιτισμού τών λαών καί τών έποχών. Η
Δόγκαν έγνώριζε, οτι οί χοροί τού παρελ
θόντος μόνον ώς ποοϊόν τέχνης δύνανται
ν άνασυσταθούν. "Οτι ή Δόγκαν άπό
ΧΡχαϊα άγγεϊα καί εικόνας άνέστησε άκριελληνικούς χορούς ήτο μία σύμπτωσις.
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Έφρόντισε απλώς νά άποκαταστήση πάλιν
τόν χορόν ώς γύμνασμα ολου τού σώμα
τος, μέ αρμόνικάς και ρυθμικάς κινήσεις.
Ή Δόγκαν επέτυχε πράγματι, άλλ’ όμως
έκτοτε έλησμονήθη, καίτοι πολλαι μιμή—
τριαι εφερον πολλάκις τήν άνάμνησίν της.
Ό λόγος κεϊται είς τό οτι ό χορός εινε
τέχνη αισθητική, τέ
χνη διακοσμ,ητική, τό
κύριον στοιχεϊον τού
χορού εινε ή ώραιότης. Τούτο έλησμόνησε ή Δόγκαν ή ένόμισε, ότι ήδύνατο νά
κάμη πώς τό έλησμόνησε. Τό σώμ.α της
δέν ήτο κατάλληλον
διά τούς χορούς.
Αί πλεϊσται τών
νέων μεταρρυθμιστριών τών χορών ήρχισαν έν Γερμανία:, έκ
Μονάχου. Τό Βερολϊνον μένει άκόμή ή
πόλις τής σκέψεως
μάλλον.
Τάς Ντενίς καί
Ρίτα Σάκχετο άπέ
στειλε τό Μονάχον
*
οι
χοροί των διαφέρουν
τών τής Δόγκαν. Ο
μολογούν, ότι ή τέ
χνη των μέ ολας τάς
προσπάθειας των προς
μεταρρύθμισιν είς ολί
γα σημεία έχει νά έπιΜΕΡΟΔ
δείξη τι. Έν τούτοις
παρ’ αύταϊς ένεργεϊ ό ύπατος τών νόμων
τού χορού, το κάλλος.
*Η Μπάρισσον έμεινε μέ τήν τέχνην της
είς τά βαριετέ, καλώς πράττουσα. Αί άνωφελεϊς, άν όχι έπιβλαβεϊς άπόπειραι όπως
είσέλθη είς ύψηλοτέραν τέχνην, είνε ώφέλιαοι
διά» βαοιετέ.
Δύνανται έκεϊ νά λει
I
πτύνουν τήν αϊσθησιν καί νά παρασκευά
σουν το κοινόν διά τήν άνωτέραν τέχνην.
Ή έπισκόπησις τής κινήσεως περί τόν
χορόν κατά τά τελευταία έτη μάς δεικνύει
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τό έςής περίεργον. Λί πλείστκι τών μεταρ
ρυθμίσεων έρχονται άπό τόν διλεταντισμόν, και εκείνοι, οίτινες γελούν τόν διλεταντισμόν ^ίς τάς άλλας τέχνας, είς τόν
χορόν τόν έπεκρότζσκν. Βεβαίως γεννάταί
τις διά νά γίνη χορεύτρια, όπως καί είς
τας λοιπάς τέχνας, άλλά άνευ τεχνικής
βκσεως, δέν δύνκται νά παραγάγη τέλειον
εργον. Εκτός ολίγων εξαιρέσεων, έπεχείρησαν αί νέαι χορεύτριαι μεταρρυθμίσεις
εις τους χορούς, χωρίς νά λάβουν προη
γουμένως μόρφωσίν τινα είς σχολήν. Ούτως
άπό αυτάς η βέβαια βάσις, έφ’ ής
ήδύναντο νά οικοδομήσουν, καί ούτως ένεκα
• ών τεχνικών ελλείψεων των άπέτυχον.
Με τόν καιρόν άνεφάνησαν νέαι προφήτριαι τής χορευτικής τέχνης. "Ολοι έστηριζκμεν τάς ελπίδας είς την ΙΙαυλόβα,
όταν έ^ετυλίχθη προ ημών τό λιγερόν της
ανάστημα, τό όποιον ήτο σάν λευκό τριαν
ταφυλλένιο μπουμπούκι πού κινείται είς
τον αέρα τού έαρος. Τότε ένοήσαμεν πόσον
ημεθα τρελλοί νά ζητώμεν νέαν τέχνην,

άφοΰ ή παλαιά ήτο γεμάτη άπό ανθούσαν
^ωήν. ΊΙ επιτυχία τών Ρώσσων μάς άπέόειςε, ότι αίσθανόμεθα τό θέλγητρον τών
ωραίων μελών χορεύτριας, όταν εινε έξευγενισμένον δι’ ύψηλοτέρας τέχνης. Ή
Παυλόβα καί ή τέχνη της εινε προϊόντα
αδιάκοπου καλλιέργειας, ήτις ένα γνωρί
ζει σκοπόν : τό κάλλος. Μετ’ αύτής ή
Έδουαρδόβα. καί ή θελκτική μορφή τής
Β.λλ Μαζή δέ ό Νιγίνσκι, όστις άποτελεί
μυθώδη ελαστικότητα. Άλλ’ ό,τι προ
παντός άξιζε». είς τούς Ρώσσους τούτους
εινε τό σύνολον. Χορός, μουσική, ένδυμασια, ρυθμός είχον ολα μαζή ενα τόνον.
Εν τουτοις παρ ολον τόν θαυμασμόν
μας, πολλήν λύπην μάς έπροξένησε ή παρα
βολή τού ρωσσικού προς τό γερμανικόν
μπαλλέτο. Άλλά νομίζω, ότι εΤνε άδικον
και να χλευάσωμεν τό ίδικόν μας απέναντι
του ρωσσικού. Είνε δυνατή μία έξέλιξις
αυτού καλλιτεχνική. Διότι δέν ’έγινε, εινε
αλλού τά αίτια
(Μεταφρασις Κ.)

ΕΡΡΙΧ ΚΑΙΡΕΡ

ΧΟΡΟΙ
Ε κάποιο ελληνικό διήγημα τής τε
λευταίας δεκαετίας ή κόρη λέει στον
εραστή της, δειχνοντάς του τό κέν
τημα:
Γύρισε, φοβιτσάρη, νά ίδής τόν
εαυτό σου
*
καθρέφτη σού καμα νά καθοεφτιζεσαι μέσα.
Δεν ξέρω να είπώ άν ό διηγηματογράφος είχε τό δώρο νά γνωρίζη, όπως οί προ
φητες τής Γραφής ότι «έκ γυναικός ή
απολύτρωσις» ή έτσι τύφερε ή ύπόθεσι τού
έΡΥΟυ — τυχαίνει
φορά οί δημιουρ
γοί ν ακολουθούν αστόχαστα τήν ορμή
τής δημιουργίας τους— 'είνε όμως βέβαιο
πως οι κυρίες τών Αθηνών γρήγορα ήρθαν
να δικαιώσουν τά λόγια του.
Τό Λύκειο τών Έλληνίδων μέ άρχηγήτρια —ποιαν άλλη ; — τήν κ,'ρ·α II αρρέν, στόΖάππειο καί στό Δημοτικό Θέατρο,
έστησαν τό μεγαλόπρεπο ελληνικόν καθρέ
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φτη κ έκραξαν τού; ’Αθηναίους νά ϊδοΰν
τόν εαυτό τους. Κ’ οί ’Αθηναίοι έτρεξαν και
είδαν κι’ ανατρίχιασαν, τό άνατρίχμασμα,
ποΰ θαρρώ παθαίνει ό άνθρωπος, βλέπον
τας στο μαγικό γυαλί ολοζώντανη την
πεθαμένη σειριά του.
Εκεί είχαμε καταντήσει. Δέν ξέοω τι
άλλο έκαμε ή περασμένη πεντηκονταετία
αλλα στον πολιτισμό αγωνίστηκε μέ τά
δ'λα της νά μάς φτάσγ στό ωμέγα. Καί
το κατόρθωσε, μά τό ναι, ηρωικά τό
κατόρθωσε. Γλώσσα, χοροί, τραγούδι,
φορεσιά, περπατησιά, γινηκαμε τέλειοι εύρωπαιοι. Ποιος έδωκε τό σύνθημα δέν τό
ζέρω- η καμώνομαι πώς δέν τό ξέρω. Ή
αλήθεια είνε πώς δείξαμε κ’ εμείς με
γάλη προθυμία. Νά τό φώς νά κ’ ή πετα
λούδα· ρίχτηκε ή πεταλούδα στό φώς πάνε
τα χρυσά φτερά της. 'Έτσι κ’ έμεϊς. Καί
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ται άπάνου στον εθνικό ρυθμό ή καρδιά
ξμ μόνον εδώ στήν ’Αθήνα μα και στις
μου άναγάλιασε και τά χείλη μου τά βάρ
έπαοχίες, στό μικρότερο χωρώ τής Έλλάβαρα κινήθηκαν νά σας συντροφέψουν. Καί
ίας τϊ ίδιο ’έγινε. Αύτά τά μέσα τής συγ
σάν είδα τά λυγερά κορμιά νά σειόνται νά
κοινωνίας, τό εύκολο συρεκιέλα,παίρνει από
δώ φέρνει εκεί κάτου, εκεί πάνου, δώθε- λυγιόνται μέσα στ’ άπαλα πέπλα, όπως μια
φορά τό κορμί τής μάνας μου, τά^δυσκολοκεϊθε τό ξέθωρο βερνίκι τού ευρωπαϊσμού,
κίνητα μέλη μου πήρανε ζωή κ ήθελαν νά
τοΰ ξενισμού μέ τό βαρέλι. Λές τού χω- βαδίσουν τό δρόμο τό γνωστό μά ξ-χαοιάτη νά τραγουδήση, νά φέρη δυο γύρους,
σμένο ! Ό κ. Μελάς τό είπε στό χρονο
άμέσως «δέν ξέρω». Δέν ξέρει ; ψέματα’
γράφημά του
*
δέ θά μ’ έμποδίση όμως νά
ντρέπεται. Σάν είνε μέ τούς δικούς του τα
τό γράψω κ’ εγώ πώς τήν πρώτη φορά πού
κουτσοκαταφέρνει. Άμα. όμως τύχη μπρο- .
σάς είδα, βεργολυγερές, στό Ζάπειο ζων
στά του ό κύριος φοιτητής μέ τά κολλαράτάνεψαν— τ’ ορκίζομαι— ζωντάνεψαν γιά
κια του, ό κύριος ύπάλληλος, τό ιδανικό
χύτό τού νεοέλληνα μέ τά σκαρπινάκια του μένα οί στίχοι τού Σολωμού :
eH 'ψυχή μου άναγαλιάζει
καί ή κυρία μέ τήν καπελάρα της, πού νά
πώς ό κόρφος καθεμιάς
τολμήση νά ξεσκεπάση την ψυχή του
γλυκοβύζαστο' ετοιμάζει
Κ’ έτσι ή δύστυχη έλληνική ψυχή κατάν
γάλα ανδρείας καί λευτεριάς.
τησε μέ τόν καιρό ατροφική.
Μόνον εσείς έλληνοπούλες μου, μόνον
Γιά τούτο οι κυρίες τού Λυκείου εινε
έτσι μπορείτε '-ά μάς δόσετε τήν άληάξιες εθνικής εύγνωμοσύνης. Γά ευγενικά
θινά. ελεύθερη γενιά. Φτάνει νά |Λη βακορίτσια πού κατόρθωσαν πρώτα νά πετάρεθήτε. Φτάνει κ’ εσάς καί τών Κυρίων
ξουν άπό πάνω τους, σάν αποφόρι συχα'τού Λυκείου νά μ.ή [καραθή γρήγορα ο ιερός
μερό τάν πρόληψη, θά περάσουν μιά μέρα
ό πόθος. Γιατ’ εινε τό μόλυσμα βαθύ, γιατ
γιά ήρωιδες. Γενντμένα σέ ξένη ατμό
εινε ή αρρώστια (Λας μεγάλη’ θέλει επι
σφαιρα—συμπαθάτε με γονοί—-μόνα τους
μονή κ’ ύπομονή. Ή κυρία Παφρέν’έγραψε
κατόρθωσαν νά πεταχτούν γιά ν άναπνεύ«νίκη!» 'ΌχΓ μή βιάζεστε’ δέν ήρθε άκόμη’
σουν τό ζωντανό ελληνικό μαϊστράλι. 11c
εινε αρχή. Καί όσο κι’ άν τό είπαν οι
τάτε, πετάτε, λεβεντοπούλια μου στό διά
σοφοί πρόγονοί μας, ή αρχή δέν εινε τό
φανο αέρα μας, στό γαλανό και διάφανο
ημισυ τοΰ παντός. Σέ τούτον τόν ευλογη
ουρανό μας. Γενήτ’ εσείς οί γερανοί καί
μένο τόπο πολλές άρ’χες και γ'ά πολλά
φέρτε μας στον κάμπο τό γνωστό και σύρτε έγιναν. Μά έμειναν πάντα αρχές’ δέν έκα
τη ©υλή μας πίσω στό πατρικό της σπίτι,
ίσια στήν κοιτίδα τήν αγνή, στήν κοιτίδα μαν βήμα γιά νά φτάσουν^ στό τέλος.
'Οπωσδήποτε όμως έγώ γιά τήν αρχή
την τεοπνή, τήν περικυκλωμένη άπό αν
θρώπινα αισθήματα καί άπό κάλλη ^φυσικά. πού κάματε τό είπα καί τό λέω :
— Εύλογημένες νά εΐσθε.
Σάν ακόυσα τό άηδονολάλημά σας νά χύνε
α.
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ζιο. Κατά την εποχήν δέ εκείνην όλη η
καλλιτεχνική νεότης, η οποία ειχεν έπιδοθ-η είς τάς πλαστικά; τέχνας ύφίστατο
την έπίδρασιν του Γκυοκουζάν. Έν τού
τοι; άπεσύρθη ήσύχως όταν ό Τακαμούρα
Κούν ηρχισε ν ’ αναφαίνεται καί μετέβη είς
Κιότο, οπού ζή άκόμη.
Αί λεπταί καί λεπτολόγοι εργασία ι έπί
ελεφαντοστού τού διδασκάλου τούτου προσείλκυσαν μεγάλον ενθουσιασμόν είς την
Ιζθεσιν τού ‘Αγίου Λουδοβίκου, οπού ετυχε
επίσης ύψηλής βραβεύσεως. Αύτός πρώτος
ιζετεχειρίσθη τό έλεφαντοστούν διά μεγάλα
τεμάχια. Τό πρώτον του εργον τού είδους
τούτου έξετέθη είς μίαν τών εκθέσεων της
Εταιρείας τών Καλών Τεχνών. Τό ύψος
οε'κα εννέα ποδών παρίστανε μίαν τών
κυριών της αυλής. Ούτω άνεδείχθη διδά
σκαλος ού μόνον είς μικρά λεπτολόγα έργα,
άλλα καί είς μεγάλα τοιαύτα.
Ό Ίσικάβα Μιτσουάκι άπό τό Κοβέϊ,
άλλος γλύπτης, είς την νεότητά του ήτο
μιγιαμπόρι, δηλαδή γλύπτης κοσμημάτων
διά ναούς καί βωμούς. Όταν ή ζήτησις
τών αντικειμένων τούτων έ'παυσε, αφιέρωσε
τό τάλαντόν του καί τήν δραστηριότητά
του είς τήν γλυπτικήν έπί ελεφαντοστού.
Εγεινε μετ’ ολίγον διάσημος είς τό είδος
αυτό τής έργασίας καί έμόρφωσε εκατον
τάδας μαθητών, τινές τών οποίων κατέ

στησαν κάποιαν φήμην. Είς αύτόν ϊσως
οφείλεται ή μεγαλειτέρα διάδοσις τών έξ
ελεφαντοστού καλλιτεχνημάτων. Δέν άσχοΑεϊται έπί ειδικού θέματος, εινε καλλιτέΖνγ)ζ δι’ όλα τά είδη. Δέν έργάζεται μόνον
επ· ελεφαντοστού, αλλά καί έπί τού ξύλου.
Εκ τών ’έργων του τά ανάγλυφά του ϊσως
προκαλοΰν τήν καλλιτέραν έντύπωσιν.
&να εκ τών θαυμασιωτέρων του έ'ργων
~αριστα παιδάκι συλλαμβάνον μίαν ακρίδα.
Εϊνε άπό προσκεκολλημένα κομμάτια έλε-
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I Ο Τακενούκι Κιούχι (άπό τό Κουϊγεν)
Σπούδασε τά βουδικά ομοιώματα ιδίως

Γ·ώ· ·ν·
Βλέπε «Κχλλ^χνην» τεϋχος ’Απριλίου 191 ί.
°
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rx αναγόμενα είς τήν έποχήν τού Τεμπύο.
Ιπό τήν εποψιν ταύτην εινε άνεγνωρισ,Τμενη κα|
Αντιπάλου αύθεντία έν
απωνια. Ή είδικότης του εινε φυσικά
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ή κατασκευή ομοιωμάτων βουδικών θεο
τήτων. Είνε ές ϊσου διάσημος διά τά
έγχρωμα γλυπτά του. Κατέχει θέσιν καθηγητού είς τήν Σχολήν τών Καλούν Τεχνών
τού Τόκιο καί θεωρείται ώς αύθεντία διά
ιστορικά θέματα. ’Αποστρέφεται βαθέως
τάς ρεαλιστικάς τάσεις τής σημερινής έποχής. Υποστηρίζει, οτι είς τήν άπεικόνισιν ενός προσώπου ή ανατομία ένδιαφέρει
πολύ όλιγώτερον άπό τό πνεύμα τού θέμα
τος. Πράγματι δέ έζώθησε τόσον μακράν
τήν άγάπην του πρός τό ιδεώδες, ώστε
δέν έννοεϊ τάς νεωτέρας τάσεις, αί όποϊαι
άποτελούν συμβιβασμόν μεταξύ τού ιδανι
σμού καί τού νατουραλισμού. Έκ τών
έ'ργων του άναφέρομέν τό πρωτότυπον εϊδωλον τοΰΝικίρεν έκ ξύλου, ύψους τριάκοντα
ποδών. Εύρίσκεται τώρα είς Χακάτα,
όπου έχει πολυαρίθμους θαυμαστά;. Αύτός
πρώτος εγλυψεν άγάλματα έπί ζύλου τόσω
μεγάλων διαστάσεων. Τό κοινόν έθορυβήθη
ολίγον, όταν άπέστειλε είς τήν τρίτην έκθεσιν τής εταιρείας τών Καλών Τεχνών, ξύλινον άγαλμα ύψους δέκα ποδών τού αύτοκράτορος Γιμμού, όρθιου μέ τό τόξον είς τό
χέρι, έπί βάσεως τής οποίας τό σχήμα
παριστα τήν γεωγραφικήν περιφέρειαν τής
Ιαπωνίας.
Ό Γιονεχάρα Ούνκάϊ είνε υιός ψαρά.
Έγεινε ξυλουργός, άλλ’ έ'χων φιλοδοξίαν
καί καλλιτεχνικήν άξιοσημείωτον τάσιν,
κατέστη μετ’ ολίγον διάσημος ώς γλύπτης.
Διά νά τελειοποιήση την ιδιοφυίαν του
μετέβη είς Κιότο, όπου συνήντησε τόν
θύννο Μπιζέί καί τόν Όγούρα Σανγίρο,
οί όποιοι είδαν ένα έκ τών έργων του έχον
παράδοξον θέμα. Παριστάνει τσαγιέραν
μεταβαλλομένην είς νυφίτσαν μέ ενα καλόγηρον, ό όποιος τήν κυττάζει. Οί δύο καλλιτέχναι άνεγνώρισαν άμέσως,οτιήτο έ'ργον
προδίδον τάλαντόν καί μέλλον τού κατασκευαστού του. Τόν άπέστειλαν είς τόν
Τακαμούρα Κούν πλησίον τού οποίου
έσπούδασε τήν γλυπτικήν έπί τρία ετη. Αί
πρόοδοί του ύπήρξαν άστραπιαϊαι καί ή
έργασία του έν γένει ήτο άναμφισβητήτως
άνωτέρου ποιού. Τό πρώτον του εργον άνάγλυφον παριστάνον έφιππους άνδρας φέρον-
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τα.ς πανοπλίας έπηνέθη πολύ. Ό Ούνκάϊ Οικογένειας. Ή είδικότης του εινε άνθρώψαθε παρά του Τακαμούρα Κούν την
πίνα θέματα. Μεταξύ τών μεγάλων του
τέχνην νά χειρίζεται τόν πηλόν. Δυνάμεθα
έργων δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν τήν προ
δέ νά σχηματίσω μεν ιδέαν περί της καλ
τομήν τού αύτοκράτορος Καμεγιάμα ‘ έκ
λιτεχνικής του φιλοδοξίας έάν ένθυμηθώέκ ξύλου ύψους δεκαπέντε ποδών. Τά τεμεν, ότι ώς μαθητής τού Χασιμάτο Γκάχο
λευταϊά του έργα ώς τά τού Ούνκάϊ άνταεμαθε επίσης την ζωγραφικήν. Ό Γκάχο
νακλούν τόν ιδανισμόν μάλλον η τόν πραγύπήρξε ένας άπό τούς ιδα
μ.ατισμ.όν τών πρώτων του
νικότερους ζωγράφους τής
έργων.Τό ξύλινον άγαλμά
νεωτε'ρας Ιαπωνίας και ή
του ό Τυχοδιώκτης δύναμεγάλη επιρροή, τήν ό
ται νά ληφθή ώς ζωηρόν
ποιαν εξησκησε επί του
παράδειγμ.α τού ταλάντου
Ούνκάϊ καταφαίνεται εις
του. Ο Χούν έμαθε επίσης
τά έργα, τά όποια ούτος
παρά τού διδασκάλου του
συνέθεσε άφού έσπούδασε
τήν χρήσιν τού πηλού καί
τήν ζωγραφικήν. Εις τόν
εφήρμοσε τήν εύρωπαϊκήν
καλλιτέχνην αυτόν επίσης
μέθοδον, νά κατασκευάζη
οφείλεται ό άνδριάς εις φυ
προτερον πρόπλασμα έκ
σικόν μέγεθος τού Γέννερ,
πηλού πρό τού κατεργασθή
ό όποιος εύρίσκεται τώρα
το
ζύλον. Αλλο έργον τού I
εις τόν κήπον τού μου
καλλιτέχνου τούτου, τό
σείου. Μεταξύ τών αν
οποίον καί δημ.οσιεύομ.εν,
δριάντων του ένας έκ τών
παριστάνει οικογενειακήν
καλλίτερων εινε αναμ —
σκηνήν τής αριστοκρατίας
φιβόλως ό του Γκάχο.
τών Σαμουράι. Βλέπομεν
Παριστάνει τόν ένδοξον
ένα παιδί, πού μανθάνει
ζωγράφον μέ δλην τήν
εις τον νεωτερόν του άδελδυνατήν μεγαλοπρέπειαν
φόν έφιππον έπί ξυλίνου
και εινε κατειργασμένος
ίππου, νά μεταχειρίζεται
έπι ξύλου. Ως πλαστικός
τόν χαλινόν. Ή κίνησις
καλλιτέχνης ό Ούνκάϊ χαί
τού προσώπου καί ή εκρει μεγάλην φήμην καί δέν
φρασις των μ.ορφών τών
υπάρχει άμφιβολία, ό'τι
παιδιών
αποτελούν έντο
βραδύτερον, άν όχι καί
νον άντίθεσιν μέ τήν άκιάπό τουδε, θά καταλάβη
νησιαν τού ξυλίνου ίππου.
τήν πρώτην θέσιν μεταξύ
Ο ΓΕΡΩΝ ΨΑΡΡΑΣ ΥΠΟ ΧΟΜΠΟΥΝ
Τό
·όλον είνε τέλειον.
τών ’Ιαπώνων γλυπτών.
Ο Σινκάϊ Τακεγίρο εινε
Η Σελήνή, τήν όποιαν δημοσιεύομεν, εινε
γνωστός
ώς
στρατιωτικός
γλύπτης. Υπη
έργον του. Έξετελέσθη πρό έτους καί’δει
ρέτησε εις Φορμοζο ώς στρατιώτης καί οί
κνύει την μεταβολήν τής τεχνοτροπίας τού
φίλοι του εκεί άνεκάλυψαν τό τάλαντόν του
διδασκάλου έπελθούσαν άφ’ ότου έλαβε
διά τήν γλυπτικήν καί τόν έπεισαν νά καταμαθήματα ζωγραφικής άπό τόν Γκάχο.
σκευάση τόν άνδριάντα τού πρίγκηπος Κίτα
Ο I ιαμαζάκι Χούν είνε άκόμ.η μαθη
Σιρακόβα ύπό τάς διαταγάς τού όποιου
τής τού Κούν έκ τών ύποσχομένων πολλά.
Θεωρείται, ό'τι αύτός καί ό Ούνκάϊ είνε υπηρετούσε. Ο έφιππος αύτός ξύλινος
άνδριάς, ό όποιος εύρίσκεται τώρα είς Γουοί δύο βραχίονες τού Κούν. 'Όλα τά έργα
σιουκάν είς τό Κονδάν. τού έδωσε τήν
του τα έκτεθέντα είς τήν έκθεσιν τού Τόκιο φημ.ην δεξιού γλύπτου. Υπηρέτησε εις τό
ήγορασθησαν παρά τής αύτοκρατορικής
ιππικόν καί δι’ αύτό δέν εκπλήσσεται κάνεις
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I Δέν πρέπει νά λησ[Λθνήσωυ.εν άλλον δι5τι ήγάπησε πολύ τά χ/ογα κχί τά άνή
δάσκχλον τής γλυπτικής τόν Χιρα,γκο-ύση
είζ τό προσφΛέστερόν του Οέ^Λ. ΜεΙ=6η είς Γαλλία κχί Γερμανίαν τήν έπο-, Ντεντσού τοΰ όποιου τα εκ ξυλου έργα εινε
έξαιρετα, ώς Τό κοριτσάκι ' αίφνης μ.έ την
γ·ήν τής Δ-.εθνοΰ; Έκθε'σεως τών ΙΙαριέκφραστικήν ειρωνικήν στάσιν. Όφείλοαεν
σίων τοΰ 1900 καί έσπούδασε εκεί τάς
ωσαύτως ν' άναφέρωμεν τόν Κανέδα^ΚιναεΟόδους τών γλυπτών τής Δύσεως., Επιστρε'ψχς είς ’Ιαπωνίαν έγεινε μαθητής τοΰ γίρο μέ τόν Μουσικόν τά)ν δρόμων και
τόν Καπνίζοντα Γέροντα, άμφότερα έπί
τόΰ Άζχί Σοϋ καί έμαθε παρ’ αυτού τήν
ελεφαντοστού.
ζωγραφικήν ώςόΓωνκάρχ παρά του Γκα/ο.
Πράγμα αρκετά παράδοξον ίσως η
Ό Γιοσίδα Χο^-έϊ έμαθε παρά τοΰ Σι’Ιαπωνία έχει μόνον μίαν γυναίκα γλύμαμούρα Σιμέϊ τήν τέχνην τής γλυπτικής
πτριαν τήν Δ“ Όγκούρα Μαζάκο, ή όποια
έτ'· ελεφαντοστού. Μο'/ονότι δε ητο τότε
εργάζεται έπί έλεφχντοστου. Κατασκευά
τριάκοντα πέντε έτών παρήγαγε έξαιρετα
ζει ωραιότατα έργα. Ένα έξ αύτών, έπιέργα καί ανέπτυξε πολύ τάλαντόν καί με- γραφόμενον Μία καλλονή, παριστα νεάνιδα
γάλην ικανότητα ως προς την απόδοσιν
μ.ε τεχνητόν άνθος είς τό ενα χέρι καί εις
διαφόρων θεμάτων. Εχει άναυ.φιβολως
τό άλλο με κλάδον άπό μπαμπού άπό τόν
>ααπρόν αέλλον ένώπιόν του καί τινές προ
όποιον κρέμονται παιχνιδάκια. Η νεάνις
λέγουν j ότι θά γείνη ένας άπό τούς μεγα- ύποτίθεται, ότι επιστρέφει άπό τήν εορτήν
/εινέρους γλύπτας επι ελεφαντοστού της
τού Ντεσί. Τό έργον ’έχει χαριτωμένας
’Ιαπωνίας προτού άποσυρθή τής ενεργού
γραμμ-άς καί τό σύνολον είνε γλυκύτατον.
δράσεω; Μεταξύ τών έργων του τό ΚοΉ Δι« Όγκούρα μόνον αγάλματα γυναι
ριτοάκι μεν τδν κόκορα δεικνύει τήν άκραν
κών καί παιδιών κατασκευάζει.
δεζ’ότητα μ.'ε την οποίαν υπερενίκησε τάς
Μεταξύ τών γλυπτών, οι όποιοι εργά
δυσχερείας τοιαύτης συνθεσεως. I ό ζωον
ζονται τόν πηλόν εύρίσκομεν πολλούς καλείνε γεμάτο ζωήν καί κίνησιν.. .
λιτέ/νας μέλλοντος, άξιους προσοχής. Η
Ό Χιοαζάκα Χομ.πούν εινε νέος και ικαυ.έθοδος τών γλυπτών τήζ Δύσεως, ή όποια
νός καλλιτέχνης, ό όποιο; ϊ/ει ειδικότητα
συνίσταται άπό τήν έκτέλεσιν προπλά
είς τό έλεφαντοστούν. Εινε πολύ ευσυνεί
σματος έκ πηλού πρό τής κατασκευής έπί
δητο; είς τήν εργασίαν του και δεν παρά
ξύλου η έπι άλλης ύλης, είσαχθεΐσα παρά
γει ή ελάχιστα κομμάτια. Ο Χομ.πούν
τού ’Ιταλού γλύπτου Ρογκούρα όταν μεείνε έξ εκείνων τών άνθρώπων, οι όποιοι
τέβη νά διδαξη είς τό Τόκιο, έγένετο άσπαζητούν πάντοτε κάτι νέον διά να δοκιμά
στή ύπό πολλών γλυπτών μας έχοντων
σουν τό τάλαντόν των. Εν τουτοις προ
προοδευτικάς τάσεις. Είδομεν ήδη, οτι ο
τιμά άδιαλείπτως νά παριστάνη γέροντας
Τακαμούρα Κούν καί οί διαπρεπείς μ.αθηείς διαφόρους στάσεις. Εις τόν Γέροντα ταί του παρεδέχθησαν όλοι την^ μέθοδον
ιραράν του δέν έχει κάνεις να θαυμάσγ)
ταύτην, άν καί ύπάρχουν και άλλοι εμ.μόνον τό έξαίοετον τάλαντόν τού καλλι
μένοντες είς τήν παλαιάν. Έν τουτοις
τέχνου, άλλά καί τάς μικράς λεπτομε
οφείλομεν ν’ άναγνωρίσωμεν, ότι ό νέος
ρείας τού συνόλου τού έργου Οι κριτικοί
αύτός τρόπος άπαλλάσσει πολλού κόπου.
τής Δύσεως ήδύναντο αίφνης ν αντείπουν
"Αλλοτε είργάζοντο απ’ εύθείας έπί του
ώς πρός τήν δυσαναλογίαν της κεφαλής
ξύλου άνευ προπλάσματος.
εν σχέσει μ.ε τό ύψος του σώμ.ατος. αλλ ή
Δυνάμεθα ήδη ν’ άναφέρωμέν τινας έκ
λεπτομέρεια καί ή ακρίβεια έν τή άναπατών μάλλον σημαινόντων γλυπτών, οι
ραστάσει τού δικτύου, ή έκφρασις της μ-οθ”
οποίοι έργάζονται μέ πηλόν. Ό Νουματα
?ής τού γέροντος καί ή χαρακτηριστική
Τσίγκα εις έκ τών περιφανεστέρων τής
στάσις τού ψαρά είνε άξια επαίνων.
* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος ’Απριλίου 1911.

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος ’Απριλίου 1911.
* * Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος ’Απριλίου 1V11.
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ΤΟ

ΞΥΛΙΝΟ

ΑΛΟΓΟ

κατηγορίας ταύτης έδειξε τήν καλλιτεχνι
κήν του ιδιοφυίαν άπό τής παιδικής του
ηλικίας. Εινε υιός αγγειοπλάστου άπό τήν
Όζάκα. Κατεσκεύαζε ελέφαντας μέ τό
σην δεξιότητα καί κατά τρόπον τόσον διά

ΥΠΟ

ΧΟΥΝ

σημοφορήθη διά τήν καλλιτεχνικήν του
αξίαν. ΊΙ είδικότης του εινε τά ζώα καί
αί προτομαί άν καί είνε ικανός νά παράγη
εξαίρετα έργα, διαφόρων θεμάτων. Ό
Τσίγκα είνε άκόμη καθηγητής τής Γλυ

φορον εκείνου, τόν όποιον ήσαν συνειθισμένοι νά βλέπουν έν ’Ιαπωνία, ώστε τούς πτικής είς τήν Σχολήν τών Καλών Τε
χνών του Τόκιο.
έξελάμβαναν ώς είδη είσαχθέντα έξωθεν.
Υπάρχουν πολλοί γλύπται ήδη διάση
Ό θύννο Μπιζέϊ, ό διάσημος καλλιτέχνης
μοι, τούς όποιους έμόρφωσε ό ’Ιταλός δι
έργων επί μετάλλου, άνεκάλυψε τήν ιδιο
δάσκαλος
Ραγκούρα. Μεταξύ αύτών εύρί—
φυίαν του καί τόν έτοποθέτησε είς τό έρσκομεν τόν Οκάμα Ούγιχίρο, ό όποιος
γαστήριον του Τακενούκι Κιουγέν. Ολίγον
έγεινε
κατ’ άρχάς γνωστός ώς Ιάπων γλύ
βραδύτερον ό Τσίγκα διωρίσθη καθηγητής
πτης μεταχειριζόμ,ενος τήν εύρωπαϊκήν
είς τήν Σχολήν τών Καλών Τεχνών του
μέθοδον.
Ό χάλκινος άνδριάς τοϋ Όμούρα,
Τόκιο καί άπεστάλη είς Γαλλίαν διά νά
ό όποιος ύύουται επί τών ύψωμάτων του
σπουδάση επί τριετίαν είς Σέβρας, οπού
Κουδάν
Χίλλ μέ ένα τηλεσκοπίαν άνά χεΐέδημιούργησε αριστουργήματα καί έπαραρας, είνε ό πρώτος μεγάλος άνδριάς του
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είδους τούτου. Ό χάλκινος επίσης άνδριάς
τοϋ πρίγκηπος Άριζουγκάβα, τοποθετη
μένος απέναντι τοϋ ύπουργείου τών ~
άξιον
τιωτικών, είνε επίσης
'— *έργον
------ του
-*
ιδιαιτέρας μνείας.. Ό Όγκούρα Σογίρο
ύπήρξεν ό έξοχώτερος ίσως μαθητής τοϋ
’Ιταλού γλύπτου καί συνετελεσε πολύ είς
την διάδοσιν τής χρήσεως τοϋ πηλοϋ με
ταξύ τών Ιαπώνων καλλιτεχνών. Είνε δέ
χαί ό μόνος ίσως, ό όποιος άξιζει νά μνημονευθγί μεταξύ τών γλυπτών επί μαρμά
ρου έν ’Ιαπωνία. Τό μαρμάρινον άγαλμα
γυναικός, τό όποιον έ'γλυψε έπι τεμαχίου
μαρμάρου εύρεθέντος πλησίον τοϋ Μίτο,
έξετιμήθη πολύ. Κατ’ άρχάς είργάζετο έπι
ξύλου, άλλά τώρα δύναται νά μεταχειρισθή οίανδήποτε ύλην άν καί ή είδικότης του
είνε τό μάρμαρον. 'Η μεγάλη φιλοδοξία
τής ζωής του, λέγει, εινε νά κατασκευάση
προ τοϋ θανάτου του τάς προτομάς όλων
τών μεγάλων άνδρών τής νεωτέρας Ίαπωνίας.Έφιλοτέχνησε τόνχάλκινον άνδριάντα
τοϋ πρίγκηπος Ιτο είς τό Κομπέ καί τόν
τοϋ κόμητος Όκούμα είς Βασέδαν, τοϋ
οποίου τά άποκαλυπτήρια έγειναν προ διε
τίας, έπίσης καί τόν έφιππον άδριάντα τοϋ
αυτοκρατορικοϋ πρίγκηπος. Είνε άπολύτως ευσυνείδητος είς την έργασίαν του.
Ποτέ δέν άφήκε νά έξαχθή έκ τού εργα
στηρίου του έργον διά τό όποιον αύτός ό
ίδιος δέν ήτο ικανοποιημένος. Άκόμη έάν
<να άγαλμα άρέση είς τόν πελάτην, αύτός
δέν είναι εύχαριστημένος θά έξακολουνά έργάζεται έπ’ αύτοϋ μή λαμβάνων ύπ όψει τούς κόπους του...
*
Επαρουσιάσαμεν είς τούς άναγνώστας
μας τούς κυριωτέρους ’Ιάπωνας γλύπτας
τής σήμερον. Άναμφιβόλως δέ ή άνάπτυξις τής γλυπτικής έν ’Ιαπωνία προώδευσε περισσότερον τής ζωγραφικής.Τούτο

προέρχεται έκ τοϋ οτι διά τάς πλαστικάς
τεΖνχζ δέν ένεφανίσθησαν εύτυχώς τόσοι
κριτικοί δσω διά τήν ζωγραφικήν. Ή συνηθης αύτών άναρμοδιότης έκτροχιάζει τόν
καλλιτέχνην καί τόν φέρει πολλάκις είς σημειον νά μή γνωρίζη ποιαν οδόν ν’ άκολουΟί γλύπται κατά τό μάλλον καί ήτΓΟν αφέθησαν είς τάς ιδίας των έμπνεύσεις.
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'Όπως είς τήν ζωγραφικήν, ό ιδανισμός
εύρέθη είς σύγκρουσιν μέ τόν ρεαλισμόν.
Οί Ιάπωνες ζωγράφοι τών ιδανικών σχο
λών έστενοχωρήθησαν πολύ ν’ άποδεχθοϋν
ο,τι ύπήρχε καλλίτερον είς τάς μεθόδους
τών καλλιτεχνών τής Δύσεως διατηροϋντες
έν ταύτώ τήν ζωήν τών δημιουργημάτων
των καί ιδίως τήν έμορφιά καί τήν ρώμην
τής πλαστικής των. Ως διά τούς ’Ιάπω
νας ζωγράφους τό πρόβλημα διά τούς γλύ
πτας συνίσταται είς τόν συνδυασμόν καί
τήν έναρμόνησιν τών ιδανικών καί ρεαλι
στικών άρχών. Καθ’ όν τρόπον ό Ίάπων
ζωγράφος τής παλαιάς σχολής έσκέπτετο
έπι μακρόν τό θέμα του πριν χαράξη καί
μίαν γραμμήν έπι τοϋ χάρτου, κατά τόν
αύτόν τρόπον ό έπι ξύλου γλύπτης τής
άρχεγόνου ’Ιαπωνίας έμελετοϋσε τό κάθε
κτύπημα τής σμίλης του. Είς πολλά ιαπω
νικά τεμένη ύπάρχουν βουδικαί εικόνες
κατά τήν έκτέλεσιν τών οποίων ό γλύ
πτης έγονυπετοϋσε, ώς λέγουν, τρις είς σημείον σεβασμού προ έκάστου κτυπήματος
τής σμίλης, τόσον βαθέως ειχεν είσδύσει
είς τό πνεύμα τού θέματος.
Φαίνεται όλιγώτερον δύσκολος ό συμβι
βασμός τών δύο αύτών διαφόρων ιδεωδών
είς τήν γλυπτικήν ή είς τήν ζωγραφι
κήν. Τινές μάλιστα είνε άπολύτως ικανο
ποιημένοι έκ τών νεωτέρων έργων τών
Τακαμούρα Κούν, Γιαμαζάκι Χούν καί
Γιονκάρα Ούνκάϊ δηλοϋντες, ότι τά έργα
αύτά περικλείουν δ,τι καλλίτερον έκ τοϋ
δυτικού ιδανισμού καί συγχρόνως πάλιν
δ',τι ώραιότερον έκ τής κληρονομιάς τοϋ
ιαπωνικού πνεύματος. Υπάρχουν άλλοι, οί
όποιοι φοβούνται διά τό μέλλον τής πλα
στικής μας τέχνης πιστεύοντες, οτι δύνα
ται νά ελθη έποχή καθ ήν ή εύρωπαϊκή
μέθοδος θά ύποκατασταθή είς τήν ίδικήν
μας. Ό.τι καί άν συμβαίνη, καθήκον
έχουν έκείνοι άπό τών οποίων έζαρτάται
τό μέλλον μας νά έπαγρυπνοϋν είς τροπον
ώστε τά έργα των νά μή χάνουν τόν ούσιαστικόν ιαπωνικόν των χαρακτήρα, ό
όποιος αποτελεί τό αληθές γνώρισμα τής
φυλής μας. Ό,τι καί άν κάμνουν οφείλουν
νά παράγουν ’έργα είλικρινώς καί άρτίως
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έκφράζοντα τό ιδιαίτερον εκείνο καλλιτε
χνικόν αίσθημα τό προερχόμενον έκ πνεύ
ματος γνησιως ιαπωνικού, τό οποίον θα
διακρινη την τέχνην της απώτατης Άνατολης απο την της Δυσεως. Πρέπει η ια
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πωνική τέχνη νά παραμείνη ιαπωνική διά
νά διατηρήση την θέσιν της καί νά συνεισφέρη είς την καλλιτεχνικήν κίνησιν ολο
κλήρου τού κόσυ.ου.
ΠΡΟ

ΤΟ

ΤΟ

ΒΙΒΛΙΟΝ

ΤΗΣ

ΗΜΕΡΑΣ

ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ
ΤΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΧΑΡΑΔΑ

ΡΑΣΟ

ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ

τόμον με βυζαντινές πολύχρωμες βινιέτες καί βυζαντινά
στοιχεία τον κ. (Α Θωμοπουλου το υπό τόν ανωτέρω τίτλον νέον έργον τοΰ κ. Πλάτωνος
Ροδοκανάκη, του συγγραφέως τοΰ «De Profundi. ΕΙς πρόσεχες τεύχος τοΰ «Καλλι
τέχνου^ θα γραψωμεν κριτικήν περί τοΰ ωραίου αυτού έργου. Πρός τό παρόν δηιιοσιευομεν ενα απο τα χαρακτηριστικώτερά του κεφάλαια].
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Α ήταν τού μεσημεριού η τελετουρ
Καί όταν έφτασα στά ύψη τού γυναιγική στιγμή, όταν παραμερίζοντας κωνιτη, σα μπήκα μέσ στο διαμέρισμα
τις δεκοχτούρες μαζωγμένες όπως
το μαρμαρόπλεχτο όπου έστέκονταν οί
ητανε πάνω στο τραγικό της Εκκλησίας
αυλικές γυρτές τριγύρω στήν αγιοσύνη τής
κατώφλι, μπρος άπό μιά χουφτιά ροϊδιού Αυτοκρατόρισσας, ντυμένες μ.έ τά χρυσο
κουκιά σπαρμένα κατά γης, μπήκα ύπνωτι- κέντητα μεταξωτά τής Βυρηττός, θάρρεψα
σμένος τη μεγάλην είσοδο καί φτερουγίσαν πως θ άκούσω άπό τό χορό νά ξεσπαοί ελπίδες μου περήφανες στο γλυκασμό τού θωνη^ μεγαλόπρεπη ή ψαλμωδία πού συγ
θόλου της Αγιά Σόφιάς, καί τό Χριστό κλόνιζε τό θολο . . .
της κατεβήκαν έπειτα νά προσκυνήσουν
ΣΙΓΗΣΑΤΩ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΒΡΟΤΕΙΑ
πού φυλάει καθισμένος στο μωσαϊκό, μέ
. . . όταν βγάζανε τά άχραντα μυστήρια
ανοιχτό τό εύαγγέλιο στο στήθος, δείχνον
και
ο λαός ριχνότανε στά γόνατα μέ τρόμο
τας μάτια γουρλωμένα σα νά είναι σαστι
καί
φόβο Θεού . . .
σμένα απ’ τά όσα γίνονται δώ κάτω.
Είδα και τις κολώνες τις πράσινες τού
ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΤΟ ΓΗΙΝΩΝ ΕΝ ΕΑΥΤΗ
ιερού τής Εφεσίας καί άγγιξα εκείνες
ΛΟΓΙΖΕΣΘΩ
πούναι σάν τό αίμα κόκκινες φερμένες άπό
Χοτζάδες τώρα αργοκίνητοι μέ τά σμχτο ναο της Ηλιούπολης, καί τά μάρμαρα ραγδωτα σαρίκια, πάνω σέ στρωσίδια
τα ρόδινα έχάϊδεψα, ανατριχιάζοντας μό πλουμιστά άραδιασμ.ένοι, βαστάνε τό Κολις τό νοιώσανε σέ φλέβες κίτρινες καί ράνι τους καί με φωνή απ’ τό θρησκευτικό
κυανές καί άσπρες. Άντίκρυσα καί τό μ.εθυσι άλλαγμ.ενη ψέλνουν άδιάκοπα στή
ψηφιδωτό μέ τόν Ιουστινιανό, καί τό
ρυθμ,ισμενη γλώσσα τών άράβων, τά oax
δρόμο το σκαλιστό μέσα στον τοίχον χνέ— είπε κ εγραψε τής Μεδινάς ό μελαψός
Sriy.oc, τόν ίδιο δρόμο πού άνέβηκαν βασί
Προφήτης.
λισσες Πορφυρογέννητες μέσα σέ άρματα
Θά ξαπλωθούνε σε κρεβάτια στολι
μαλαματένια.
σμένα μέ βαρύτιμα υφάδια . ..

ευαγγελιζότανε για όσους τόν πιστεύουν,
• Μωάΐχεθ- Ενθουσιασμένοι οί χοτζάδες
έχουνοϋσαν τό κορμί τους ρυθμικά και
τραγουδάγανε σέ ήχους ναρκωμένους, τις
θρησκευτικές επαγγελίες :
_ Θά τους υπηρετούνε πλάσματα που
ατελείωτη ή νιότη τους άργοκυλα σέ χάδια.
— Αύτά θά τούς κερνάν γλυκό κρασί σέ
οχαλιοτά ποτήρια πλουμισμένα με πετράδια...
Ξετυλιγόντανε οί ψαλμωδίες σε ηδονικό
σκοπό καί πλέκανε χρυσά γαϊτάνια όπου
ϊ^ναν τις εύπιστες ψυχές και τις τραβού
σαν όλες μαλακά σά φούντες.
Ώϊμένα ! τό μυαλό μου ένοιωθα σφιγαένο σένα κόμπο άλυτο, γορδιακό, καί
κάτι ματωμένα δάχτυλα νά προσπαθάνε
ρά απελπισία νά τό γλυτώσουν άπ τόν
άγριο πνιγμ,ό.
Σιγά σιγά μού φάνηκε πώς αισθανό
μουν νά τραβιώνται άπο πάνω μ.ου, ίδια
οαντάσυ.ατα οί Πιθανότητες οι εθνικες και
να μέ παρατάνε χωρίς εθνικά ιδανικά.
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Περνούσε κ’ έφευγε γοργόφτερη ή Πιθανό
τητα τής Αύτοκρατορίας, κ ’έπειτα ή
.Πιθανότητα ένός ’Αλέξανδρου καταχτητή
καί πιο μ.ακρύτερα ή Πιθανότητα τού
φθόγγου τού έλληνικού σ όλα τα στόμ.ατα
τού κόσμου τονισμένου, καί άλλες Πιθα
νότητες ενα σωρό, όλα τα όνειρα και οί
ελπίδες τής αριστοκρατικής φυλής, εξόρι
στες άπ’ τή καρδιά μ.ου. Καμ.μ.ια δεν
έγυρνούσε άπ’ αύτές νά μ.έ κυττάξη μέ
παρηγοριάς ματιά, γιατί κρατούσαν όλες
μ.ιάν άρχαία λήκυθο δπου κατέβαιναν πικρά
τά δάκρυα τής άγωνίας των.
Σά νάσαν άδερφές τής Δόξας τών
Ψαρρών τού Γκύζη είχαν όλες τή φριχτή
περπατησιά της, μοιάζοντας μ.ε περήφανο
σταυραετών κοπάδι πού υψώθηκε τά περα
σμένα χρόνια, θέλοντας μέσα στού ήλιου
τή λαμπράδα νά φωλιάση, ώςπου θαμ.πωθήκανε τα μάτια τους καί κλείσαν οι φτερούγες τους σ’ ένα βαράθρωμα ταρταρικό
τού Έωσφορου.

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΕΡΛΑΙΝ

[Την 18 παοελθόντος μηνός ετελέσθησαν είς τό Παρίσι τά αποκαλυπτήρια τιμη
τικόν μνημείου τού ποιητοΰ Παύλου Βερλαίν. Επί τή ευκαιρία ημοσιευομεν τηνπερ
τον μεγάλου τούτου ποιητοΰ τής Γαλλίας γνώμην ένός ίκ τών επιφανέστερων Βέλγων
ποιητών τον Αιμίλιον Βεραρέν, δ όποιος ύπήρξε φίλος του και παρεμεινεν ένθερμος
θανμαστής του].
Η

ΨΥΧΗ

ΤΟΥ

Ο όλον έργον τού Παύλου Βερλαιν
είναι ή ιστορία μιας πάλης. Αυτός
ό ίδιος τό έβεβαίωσε. Ή σάρξ καί
τό πνεύμα διεξεδίκησαν τήν ψυχήν του.
πάλη ύπήρξεν όμοια εκείνης,τήν όποιαν όλοι
ύφίστανται καί θά ύφίστανται μ-έχρι τής
ήμε'ρας καθ’ ήν τό σχολαστικόν χριστιανικόν
πνεύμα έξασθενίζον όλονέν περισσότερον, θά
ψέρη είς συμ.φωνίαν τούς δύο παλαιούς άντιπάλους καί θά άποδοθή ή γαλήνη καί ή
ένότης είς τήν άνθρωπίνην συνείδησιν. Ο
Βερλαιν ούδέποτε έγνώρισε τήν ήσυχίαν.
Ερρίφθη άπό τής οδύνης είς τήν μετά
νοιαν, άπό τής ήδονής είς τόν εξαγνισμόν,
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άπό τής χαράς πρός τήν θλίψιν καί τήν
συντριβήν. Έ ύπαρξίς του συνταράσσε
ται άπό τήν άγωνίαν ή επανέρχεται εις
τήν
Η γα>ήντ,ν άπό τήν προσευχήν. Φλέγεται πάντοτε είτε άπό ελαττώματα είτε
άπό άρετάς. Έρυθραίς φλόγες τον κατασπαράσσουν μ.έ τά καύματά των ή τόν
καταυγάζουν μέ τάς λάμψεις των. Είνε
ποωτίστως άνθρωπος άν και είνε χριστια
νός. Καί τήν διπλήν του φύσιν ώς μ.εγάλος
ποιητής έξέφρασε, έψαλε καί άπεθανάτισε.
Είπα «μ.εγάλος ποιητής». Θά ήθελα
ν’ άποδείξω, ότι ό Παύλος Βερλαίν εινε
άξιος τού τίτλου τούτου
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Μέγας ποιητής είνε εκείνος, ό όποιος
Αναμιγνύει τόσον βαθέως την προσωπικό έξαίρετα πραγματα, οίονεί ρευστά
j
τητά του πρός την ώραιότητα, ώστε άπο- αιθέρια.
Φαίνονται μόλις ώς δόνησες είς τόν αέρα,
τυπώνει είς ταύτην νέαν μορφήν, του λοι
πού αίωνίαν. Έν πρώτοις φαίνεται, ότι ώς ήχος αύλοϋ είς τήν σκιάν, είς τό φώς
δέν εξομολογεί, δέν έξωτερικεύει, δέν εξαι τής σελήνης, ώς φυγή μετάξινης έσθητος
ρεί εΐμή έαυτόν μόνον. Άλλ’ Ακριβώς είς τόν άνεμον, ώς ρίγος κρυστάλλινων
συμπίπτει νά εινε ό ίδιος τόσον σύμφωνος ποτηριών έπάνω είς μίαν έταζέραν. Κάποτε ,
μέ τάς ϊδε'ας τοϋ αίώνός του, μέ τήν άδια- περιελάμβαναν μόνον τό εύκίνητον σύμ
λείπτως προβαίνουσαν έξέλιξιν τής άνθρω- πλεγμα δύο χειρών ώς είς προσευχήν. Ή
πότητος, ώστε αποκαλύπτεται ή συνείδη άγνότης, ή διαφάνεια καί ή άθωότης τών
σή όλων. 'Υπάρχουν έν αύτώ άτομικότης πραγμ.άτων άπεδόθησαν δι αύτών. Τής
καί γενικότης συγκεχυμέναι, δημιουργία ανθρώπινης ψυχής ό Ιΐαΰλος Βερλαΐν έξηκαι άναγνώρισις, προσφορά καί αποδοχή- ρεύνησε τά βάθη άλλοτε ήρεμα, άλλοτε
’Ενίοτε οί μεγάλοι ποιηταί διαδέχονται τρικυμιώδη. Έσπούδασε κακίας τινάς της
άλλήλους ώς αντιθέσεις. Ό Βίκτωρ Ούγκώ παρακμής. Έπανηγύρισε τήν ένδιάθετον
ύπήρξε ζωγράφος καί όνειροπόλος. Μετέ καί σιωπηλήν τρυφερότητα. “Εψαλε ιδίως
■
βαλε τήν γλώσσαν είς ύλην Μετεχειρίσθη τόν μυστικισμόν.
Θά
εινε
πάντοτε
ίδιάζουσα
δόξα
είς
τόν
τήν φράσιν ώς πηλόν, έχάραξε τά κοίλα
μέρη καί τά ανάγλυφα καί τήν ένέδυσε μέ Ιΐαΰλον Βερλαΐν, ότι συνέλαβε, εζησε καί
άνήγειρε καλλιτεχνικόν έργον, τό όποιον
λαμπρά χρώματα.
μόνον
άφ’ έαυτοΰ αντανακλά έν μεγεθύνΉρεύνησε τά λεξικά διά ν’ άνεύργι λέ
ξεις όμοιας πρός πολύτιμα πετράδια καί σει την ίδανικότητα καί τήν πίστιν, της
μέταλλα. Οι πλούσιοι καί ηλεκτρικοί τόνοι όποιας τήν άνθησιν είδαν άναπτυσσομένην
έκυμάτισαν. Ί'ήςις σφοδρών αποχρώσεων τά τελευταία αύτά χρόνια.
'Υπάρχουν ηθικολόγοι, οί όποιοι έμέμανέλυσε τάς στροφάς του είς εκρήξεις πυρφθησαν
τήν άτακτον, βιαιοπαθή καί Αμαρ
καϊάς. Συχνά ό ζωγράφος έγίνετο γλύπτης ·
τωλήν
ζωήν
τοϋ Βερλαΐν. Τη Αληθείς έρωΚαί ή πομπή τών στίχων ένδεδυμένων μέ
τάται
έάν
πρέπη
νά οίκτείρωμεν τήν ζωήν
άπαστράπτοντα χάλυβα διέτρεξε ύπό τόν
αύτήν
ένθυμούμενοι
τάς κραυγάς τής μετά
ήχον τών κεράτων, τάς ήχηράς κοιλάδάς
νοιας,
τής
πραότητος,
τής ταπεινοφροσύ- ·
τοϋ ρομαντισμού.
νης
καί
τής
θυσίας
μέ
τάς
όποιας τήν έξηΌ Παΰλος Βερλαΐν ύπήρξεν άντιθέτως
γόρασε.
“
Α
!
νομίζω,
ότι
εινε
ή περίπτωσις
μ.ουσικός καί ευαίσθητος. Έπνευματοποι'ησε τήν γλώσσαν. Οί λεπτοί τόνοι, ή εύκαμ- νά έπαναλάβωμεν μαζη μέ ένα άγιον
ψία, τό εύθραστον τών φράσεων τόν εϊλ- ιατρόν :
«Ευλογημένα Αμαρτήματα, πτώσεις γο- I
κυσαν. Συνέθεσε δέ ύπό τήν έ'ποψιν ταύτην
νιμοι καί θαυμ,ασταί».
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
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Άτό υστερνό αναστεναγμοί, τον μαύρου χινοπώρου
"Οπου χαϊδεύει απαλά τά βούρλα πού ριγούνε
Στη λίμνη, σιγομίλημα σβυσμένο άπερνάει :
Είνε ή ετηά και τό νερό πού θλιβερά μιλούνε.

Λέει η ετηά: «Μαράθηκα, καλέ μου, κύτταξέ με,
Κι η πρασινάδα μου έπεσε μέσα στά κρούσταλλά σου
Σύ πού ήσουνα ό σύντροφος νά γίνη άφησε μνήμα
Στην περασμένη μου άνοιξη τά όλόπαγα νερά σου.

Γλυοτράει τό φύλλο άτονο καί πάει νά κιτρινίση
Τό μαυρισμένο τό νερό, κι' εκείνο τής μιλάει:
τΩ μαραμένη αγάπη μου, έτσι ένα - ένα φύλλο
Μή ξαναφίνης, μοναχό, σέ μένα νά κυλάη.

Κακό μού κάνει τό φιλί αύτό σέ βεβαιώνω,
Τόσο οσο τά χτυπήματα πού πέρνω απ’ τά κουπιά,
Και εϊνε ή Ανατριχίλα του σά μιά πληγή μεγάλη
Πού δλο πλαταίνει άπό καιρό χωρίς νά κλεινή πιά.

Είνε σημάδι στήν αρχή κι ύστερα τέτοιος κύκλος
Πού οσο τρέμει δυνατά τόσο και κύκλους κάνει,
Καί τά λουλούδια δπου ζούν μεσ' στής όχτές μου νοιώθουν
Κάποιο βαρύ άναφυλλωτό στά πόδια τους νά φτάνη.

Μέ βασανίζει τό Αργό αύτό ξεψύχισμά μου
Γιατί θωρώ, αγάπη μου, πώς μέ ξεχνάς σιγά'
Τίναξ’ τα ολα μαζωτά, σκληρή, στον εραστή σου
Τού θλιβερού μας χωρισμού τά ξέθωρα φιλιά.
Κ.

ΟΥΡΑΝΗΣ
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ΔΡΟΜΟ
Στο φίλο μου Σταμ. Σταματίου

άπό τό μεγάλο βουνό έπεΈνα άγε'ρι δυνατό μας έκτύπνισε τά
ράσαμε τό μακρυνό δάσος τών πεύ πρόσωπα φερμένο άπό τη θάλασσα, που
κων άνάμεσα σέ άγρια χαμόκλαδα, σέ έκαθρέφτιζε βαθειά μέσα της τά παράλια.
μονοπάτια που είχαν ανοίξει οί βοσκοί καί
Ιίόσα άλλα μου ταξείδια θυμήθηκα τότε
που σέ λίγο έχάνοντο στήν άγρια βλά- σ αυτή την ακτή τών ωραίων γραμμών.
στησι. Κανένα δέν απαντήσαμε για πολλή
ΙΙταν η μεγαλείτερη αθωότητα καί γαλήνη
ώρα καί ούτε εβλε'παμε ορίζοντα κάτω άπό μιας ψυχής τότε όπως κάθε άνθρωπος
τα ψηλά πεύκα. IIρό μικρού είχαμε φύγει ευρήκε στη ζωή του. Στά θαμπά, απρο
απο ενα τοπίον εκείνων τών αρμονιών πού σδιόριστα κυττάγματα τών άθωων ματιών
γράφει πρώτα η φύσις για νά εύρουν έπειτα επλανέσαμε τά ίδια ονειροπολήμ,ατα τών
έτοιμο τό έργο τους οι μεγάλοι ζωγράφοι. γυναικών, πού μάς έδωκαν τή ζωή. Μάς
Ολαι αύταί αί συνθέσεις δέν είνε τίποτε τραβάει τότε μιά άγνωστη δύναμις πού
έάν ή ψυχή μας δέν βρίσκεται νά συνάν δέν ήμπορούμε νά ορίσουμε σέ κάμμιά
τηση στην εύμορφιά τους τό δικό της αί προϋπόθεσι τα δικά μας συμβάντα. Μάς
σθημα. Τό ώραΐο τοπίον μπορούσαμε νά
λέγουν : θά ταξειδεύσης καί ταξειδεύομεν,
τό ιδούμε στους ζωγράφους τής ’Αναγεννή θά βαδίσης εκεί καί βαδίζομεν. Άλλοι
σεως μέ μίαν τάσιν νά εινε ή σκηνή άνθρω- φροντίζουν γιά μάς. Τό ψωμί είνε τότε
πίνων πλασμάτων μέ τής πιο ελεύθερες, γλυκό και στούς ανθρώπους πού παλαίβου·/
της πιό άδέσμευτες φυσικές κινήσεις. Μπο γιΆύτό, δέν είμεθα εμπόδιο. ’'Ολοι μάς
ρούσαμε άκόμα νά τό αίστανθούμε σάν δικό δίδουν μιά άζια καί μιά σημασία περισ
μας στούς πίνακας μερικών ειδυλλιακών σότερη άφ όσην ημπορούσαμε νά έχουμε.
^ωγράφων. II πρώτη έντύπωσις ήταν δια
Άλλά καί τότε είμεθα τά θύματα κάθε
νοητική έκζήτησις γιά μένα, ή δεύτερη εποχής, παίρνουμε λεληθοτως ‘ τής ιδέες
ητον αίσθημα. Γιά τό σύντροφό μου ήταν της, την κατεύθυνσίν της γιά νά τήν κρί
ό δυνατός ρυθμός σέ όλα.
νουμε στα μεστά χρόνια τών αγώνων τής
Αφού γιά ώρες έταλαιπωρηθήκαμε πα- ζωής.· Μάς μένουν κάποιες παρήγορες άναλαιβοντας μέ τούς κλάδους γιά νά μή μας
μνήσεις, πού καμμιά ύστερη ορμή καί κάμματώσουν τό πρόσωπο καί τά χέρια έξαφνα μιά αγριότητα τού ανθρώπινου ζώου σ’
βρεθήκαμε σέ μιά κοιλάδα πού ελαφρά αύτούς τούς αγώνας τής έπικρατήσεως δεν
γλυστρούσε ώς τή θάλασσα κάτω, ψηλά η μπορεί νά σβύση.
βουνά έγραφαν τόν ορίζοντα πού στής κο
Δέν ήξεύρω πώς έσκέπτετο τής ώρες
ρυφές του έκρυστάλλιζαν χιόνια. Θαρρώ εκείνες ό σύντροφός μου. Θυμάμαι πώς
πώς ήταν τά βουνά τής μεγάλης ποιήσεως. μού μίλησε λίγο γιά ενα μουσικό πού τά
Ο σύντροφός μου μ έρωτούσε γιά τά όνο— τραγούδια και τα ελεύθερα κινήματα τών
ματά τους. ’Αλλά βέβαια ήταν τά πιό έν
Τσιγγάνων τού είχαν έμπνεύσει τή ρωμαδοξα βουνά της Ελλάδος. Είς τό μεταξύ ή
λεότερη, ζωτικώτερη μουσική πού μπο
φαντασία μας ήταν ελεύθερη ν’ άναδημιουρ- ρούσε να υπάρξη. Κάτι ανάλογο ήταν στής
γήση τούς παληούς κόσμους, τούς κόσμους
αναμνήσεις μου από τα παλαιότερα εκείνα
που έζησαν μέ τά τραγικότερα συμβάντα. ταζειδια. Βράχοι μεγάλοι, βράχοι σκοΤΡΙΖΟΝΤΑΣ
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τ£ινοί, πετάγματα φοβισμένα άγριοπερι- διηγούνται τώρα μιά ζωη άργη σέ νεκρόστεριών, τρομαγμένα πηδήματα άγριμιών φάνεια.
Τό πρωί’ άπλωσε ή άνοιξις βλα της τά
ΧΆα. τά θυμήθηκα άπό τήν ασυναίσθητη
τρωτή έντυπωτική ένατένισι ψηλά απο τη άγαθά σέ μιά μακρυνή άπεριόριστη θέα.
γίφυρα τού μικρού, κάτασπρου πλοίου. Βουνά πέρα, λόγγοι σιμά, άκρογιάλια,
Δελφίνια πού αναπηδούσαν μέ χάρι, γλά καθάρια νερά, όλα κάτω άπό άσυνεφιαστο
ρων πειναλέων καί επιμόνων κοπάδια μέ ούρανό, μ.άς τραβούν πάλι με τήν αιώνια
της στριγγες των κραυγές, καί πάλιν ςα- τή μ,αγική τους δύναμι. Ο πόθος τού δρό
ονώ άπό τό βαθύ άπύθσ.ενο σσ.αράγδ^ο μου γίνεται ενα αίσθημ.α, σάν μια ανώ
τής θάλασσας ό γαλάζιος σάν μαγικός τερη, επιτακτική έκζήτησις στον κόσμο
καθρέφτης της πού έδειχνε κάτω τήν τρε- τών ιδεών καί στον κόσμο τής ψυχής.
Αλήτης καί φυγάς στή γαλήνη γιατί τάχα
ρ,ουλιαστή φαντασμαγορία τών μυστηριω
οί σοφότεροι τών άνθρώπων φωνάζουν, ότι
δών, επίφοβων επιπέδων της.
Σέ λίγο ήμαστε στήν παραλία. Είδαμε αύτό είνε ή δυστυχία ; I ιατι τάχα ή
τό χωριό πού είχαμε έπισκεφθή τό πρωί τάξις τών άνθρωπινων πραγμάτων είνε ή
ζα· πού είχαμε παρακάμψει περνώντας τα άλάνθαστη ; Ποιος νόμος έμεινε άναλλοίωπυκνοφυτευμένα βουνά. Ένα μονότονο τος *, Ποιά συνθήκη άπέμ.ειν.ε σεβαστή ,
κύλισμα τών νερών σε κατάξερη παραλία Περισσότερον άπό τούς φυσικούς νόμ.ους
έκράτησε γιά πολύ. Επειτα φάνηκαν μι πού επαναλαμβάνουν τά άδιάψευστα κινήκρά δάση άπό πεύκα καί περιβόλια. Γά υ.ατά τους μέ τήν μ,αθηματικην άκρίάνθη τής λεμονιάς έβαλσάμωναν τόν άέρα. βειαν, ποιο άνθρώπινον οικοδόμημ.θι εμ.πόΦαιδρά έστεκαν τά δένδρα στούς μεγάλους ρεσε νά μή διαψεύση τάς προσδοκίας των
κήπους δείχνοντας όλη την άνοιζιάτικη ποιητών του; Άλλ’ ή άλήθεια πού εινε
χαρά τους γιά τό κάρπισμα πού θάρθη μπροστά μας μάς φεύγει καί ή άληθεια
άπό τούς μυστικούς έρωτάς των. Η πόλις λέγεται χίμαιρα. Τά δυστυχισμένα μας,
έφθανε ώς εκεί μέ την κακόφωνη και απει τά τραγικά ίχνη είνε τά ωραία έργα στ^
ρόκαλη ζωή τών άνθρώπων της. Σε αμά κόσμο τών ιδεών, πού άπέμειναν, ή τα
ξια πού έτρεχαν αφηνιασμένα έπερνούσαν ώραϊα μνημεία, πού έφείσθη ή φθορά τού
σάτυροι που ό Βάκχος τούς είχε άγριέψει χρόνου. Εινε τό μόνον πού επιτρέψαμε
καί έμόλυναν μέ την σπαραχτική άγριό- άπό τούς ίδιους εαυτούς μας, κατώτεροι
τητα τών τραγουδιών τους τόν άέρα. Εζω καί άντιφατικοί στή ζωή μας άπό αυτά
από ενα μικρό χάνι κάτω απο λεύκες και τά έργα. Είνε ή μεγάλη, ή δυσανάλογη
σημασία πού έδώσαμε εις την άγάπη ζωής
πλατάνια, άνάμεσα σέ τρεχούμενα νερά,
ν.ε τά χαρούμενα σκιρτήματα τών σκύλων ποοωρισμένης νά μάς θλίβη περισσότερο.
πού πηδούσαν γύρω μας, μ ένα άνήσ,υχο, Γιατί λοιπόν νά μή χαρούμε στής τόσες
φλύαρο κελάηδημα σπουργιτιών άπό πάνω τραγικές άντ;θέσεις, τής λίγες της ώρες
μας πού έχαιρετούσαν τό επερχόμενο βράδυ, πού εινε ή μόνες άληθινές καί γιατί τάχα
εκαθήσαμε νά ξεκουραστούμε. Είχαμε ακό ή προσπάθεια αυτή εινε ό κόσμος τής ουτο
μη μπροστά μ.ας πολύ δρόμο άνάμεσα στής πίας, ή τό κυνήγι τής χίμαιρας ενώ είνε
®κιές τής νύχτας πού επεσαν πυκνές σε ή μόνη άλήθεια ;
Μπροστά μας τώρα απλώνεται ή μεγά
λίγο. Τά άστρα έβλέποντο στά ήσυχα νερά
τού πορθμού. Βαπόρια περνούν σ ένα βραδύ λη χώρα τών τραγικών άναμνήσεων. Περ
πέρασμα. Τά σκιερά τείχη δείχνουν μιά νούμε τόν άδενδρο κάμπο τον καταστραμ
μένο άπό τάς βαρβαρικάς επιδρομάς.Σέ λίγο
ώραία τάξι γραμμών. Θυμίζουν τήν πε
ρίβλεπτο θέσι τους άπο τήν ιστορία βλέπουμε τόν Παρνασσό άπό τήν άκρόποτων μακρυνών άνθρωπινων κατακτησεων, λιν μιας ενδόξου καί δυστυχούς πόλεως.
ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

Η “ΡΕΑ,, ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ
Ενθυμούμεθα προ έτών, που έ'τυχε νά
ίδωμεν τόν κ. Σαμάραν,μάς έλεγε την δυσ
φορίαν του διά τό δύσκολον τής έξευρε'σεως
σήμερον ενός καλού λιμπρε'ττου. Αύτό είνε
τό παράπονον όλων τών συγχρόνων μουσουρ
γών. ‘Ο δέ κ. Σαμάρας είχε τότε δίκαιον νά
άνησυχή καί νά φοβήται.Άλλ’ άφ’ο,τι είδομεν είς τήν «Ρέαν» έσκέφθημεν πόσον ή
ύπόθεσις τού μελοδράματος αδίκησε τήν
τέχνην του, μίαν τέχνην καταφανώς έςελισσομένην, επιζητούσαν μέ ειλικρίνειαν
τάς αύστηρώς καλλιτεχνικάς ιδιότητας.
Ένας κατ’ εξοχήν δημιουργός όπως
είνε ό μουσικός ποιας εμπνεύσεις του δύναται νά προσαρμόση έπί σκηνών καταφανούς
άπιθανότητος, τάς όποιας δέν δύναται ό
ίδιος νά παραδεχθή άνθρωπίνως, αισθητι
κός, καλλιτεχνικώς αληθείς; Υποθέτομεν,
οτι διά τόν κ. Σαμάρα τό λιμ.πρέττο του
θά ύπήρξε πραγματική βάσανος, διότι ή
μουσική του δεικνύει, ότι εχομεν καλλιτέ
χνην έπιζητούντα τό λογικόν τής έκφράσεως, τήν απλότητα ταύτης καί τήν αλή
θειαν. Ό κ. Σαμάρας δέν είνε άπό τούς
φλύαρους είς εύχερείς μελωδίας μουσικούς,
οί όποιοι ενθουσιάζουν τά πλήθη. Σέβεται
τήν τέχνην. Θέλει νά είνε ουσιαστικότερος,
ψυχικώτερος. Καί απορεί κάνεις πώς κατώρθωσεν ολοκλήρους μουσικάς σελίδας νά
γράψη έπί άλληλουχίας σκηνικής δράσεως.

ή όποια δέν αξίζει αύτήν τήν μουσικήν.
‘Ο κ. Σαμάρας οσω καί άν είνε έπηρεασμένος άπό τήν νεοϊταλικήν τεχνοτρο
πίαν. αί τάσεις του παρά τούς προφανείς
τρόπους τής ένορχηστρωσεως τούς ανήκον
τας δικαιωματικός είς τόν Βάγνερ. είνε
καθωρισμέναι άπό τήν νέαν μουσικήν κίνησιν τού IΙαρισιού, είς τήν οποίαν έχρησίμευσεν ώς έπίδρασις καί διδασκαλία
κατά τά τελευταία έ'τη ή βαθύτερα είς τό
νόημα σύνθεσις τής κλασικής γερμανικής
μουσικής.
Είνε τάσεις έξαιρέτως καλλιτεχνικαί,
κάτι, τό οποίον θέλει κάποτε νά ένθυμίση
τήν απλότητα ενός Μπάχ.Ό άπέριττος, ό
αύστηρός αυτός ρυθμός φαίνεται πολύ είς
τά αφηγηματικά μέρη, έκδηλούται μέ αί
σθημα είς τήν μακράν διωδίαν τής γ’
πράξεως. ’Εδώ πρέπει νά σημ.ειώσωμεν
άμέσως οτι τό αίσθημα αύτό φανερώνεται
ειλικρινές, ώραίον καί είς τινας στιγμάς
ύπέροχον.
Είνε ό ίδιος ό κ. Σαμάρας, ό όποιος
μάς δίδει τήν ψυχήν του, είνε αύτός αί
σθημα. ζωή, έρως.
Τό εργον έπροκάλεσε γενικώς εύάρεστον
έντύπωσιν. Ή έκτέλεσίς του ώς μουσική
διευθύνοντος τού ίδιου κ. Σαμάρα, ήτο
καλή. Αλλ’ αί ώδικαί δυνάμεις δέν ήσαν
ό'λαι άπολύτως έπαρκεϊς.
ΓΕΡ.
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* * Παν ο,τι υπάρχει θά ύπάρχη αιω
νίως. ' Ολα υπάρχουν και τίποτε δεν είνε
τό οποίον δεν υπάρχει. " Αλλως έπρεπε νά
ύποθέσωμεν, ότι δ εγκέφαλός μας δέν έχει
τίποτε τό κοινόν μετά τοΰ σύμπαντος, τό
οποίον προσπαθεί νά περιλάβη.
** "Έπρεπε ίσως μάλιστα νά είπωμεν,
ότι λειτουργεί άντιθέτως τούτου, τό όποιον
δέν φαίνεται ποσώς πιθανόν άφοΰ δέν είνε
η απλή άντανάκλασις.
* * "Ο,τι φαίνεται, ότι χάνεται ή τό όλιγώτερον Εξαφανίζεται ή γίνεται διαδεκτόν
είνε τά σχήματα καί οί τρόποι ύπό τούς
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οποίους διακρίνομεν τήν άφθαρτον ύλην.
* * "Αλλ" άγνοοΰμεν είς ποιας πραγμα
τικότητας άνταποκρίνονται τά φαινόμενα
ταΰτα.
* ***Είνε ό ιστός τοΰ επιδέσμου δ δποίος
έπί τών οφθαλμών μας δίδει εις τούτους
ύπό τήν πίεσιν, ητις τούς τυφλώνει, όλας
τάς εικόνας τής ζωής μας ;
* * 'Όταν ή ταινία αυτή άφαιρεθή τι
μένει ; Είσερχόμεθα άρά γε εις τήν πραγ
ματικότητα, ή δποία ύφίσταται αναμφισβή
τητους πέραν αυτών ή μάλλον τά φαινόμενα
παύουν νά υπάρχουν ;...
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΜΑΙΤΕΡΛΙΓΚ

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

Ποιος εκαμε τήν άνοσιουργίαν νά τοποθέ
τηση τδν Μάϊον είς τήν εποχήν τής ποιήσεως
χαί τής ώραιότητος; Ποιος προσέθεσε καν
μεταξύ τών μηνών — τών δώδεκα έργατών τής
δημιουργίας — και αυτόν τδν δηωτήν : Εισ
βάλλει. όπως καί φεύγει, (οπλισμένος μέ την
καταστροφήν. ‘Υπερβαίνει είς τήν αγριότητα
ολους τούς ληστάς καί ολους τούς λεηλάτας,
όσους είδε καί όσους θά ίδή ακόμη ή Γή. Κα
νείς Αττίλας, ή Άλάριχος, θύννος. Τάρταρος,
Σαρακηνδς ή Τουρκομάνος δέν είχε ποτέ τδ
μεγαλείον τοΰ ολέθρου, τδ όποιον είχεν αυτός
όταν, αρματωμένος μέ βροντάς, μέ ύετούς καί
μέ ανέμους επιπίπτει είς τήν άκμάζουσαν Χλω
ρίδα καί συντρίβει τούς βλαστούς της καί δηώνει τούς αγρούς της καί λεηλατεί τούς ανθώνας
της καί σπείρει στήν διάβασίν του την ακρίδα
καί τδν περονόσπορον.
Αυτήν τήν αγριότητα τοΰ μεγάλου έπιδρομέως είχε καί δ τελευταίος Μάιος, ό μήν τοΰ
όποιου μάλλον ή άναχώρησις επρεπε νά εορτά
ζεται καί οχι ή έλευσις. Ή Γεωργία, ή Αμ
πελουργία — ή Παραγωγή — ύπέστησαη πάλην
οδηνηράν, όπως καί πέρυσιν. καί ίσως όδηνηροτέραν τώρα, τήν πληγήν τοΰ μανιακού μαστιγοφόρου, όστις, άφοΰ έπανέφερε τδ χιόνι είς
την Πάρνηθα καί τά παλτά είς τά άνύποπτά
μβς σώματα, έχόρτασε τήν άγριότητά του
παταστρέψας τήν σιτοπαραγωγήν, καί βυσσοοομήσας τήν άμπελοφυτείαν.
Μήπως υπάρχει κάποιο σάπιο καί στήν
Δημιουργίαν καί τά στοιχεία δέν ύποτάσσονται
πλέον στούς αιωνίους κανόνας, άλλ’ ο,τι πλάττει ή Γή Tq χατακόπτει ό άνεμος καί ο,τι γενεσιουργεί ό "Ηλιος τοΰ ’Απριλίου τδ πνίγει μία
Χπταιγίς τοΰ Μάη :
«Δέν είν’ ό βίος Μάϊος αιώνιος...... » είπεν
οουοόμενος ό ποιητής τοΰ καιρού τής ψευτιάς.
Αλλ’ είνε εύτύχημα, ότι ούτε ό βίος είνε
κιωνιος. έάν έποόκειτο νά όμοιάζη ενός τέτοιου

Μαΐου, ούτε οί ποιηταί τών
Μαιών είνε αιωνόβιοι.

θρηνούμενων

*

Μολαταύτα, μέσα στήν απαισίαν συννεφιάν
του, έλαμψαν όλίγαι στιγμαί ποιητικής ώραιό
τητος καί ζωηράς φαιδρότητος : ήσαν αί ώραι
τών «Άνθεστηρίων» αυτής τής ωραίας αναγεννήσεως μιας έκ τών άττικωτέρων εορτών
τής ελληνικής αρχαιότητας.
Χάρις είς τήν πρωτοβουλίαν τών Κυριών
τοΰ εύγενοΰς συνδέσμου, όστις τήν διωργάνωσε,
τδ πάρκον τού Ζαππείου έγεινε δι ’ όλίγας ώρας
ή καρδία τών ’Αθηνών, είς τήν όποίαν συνεφορήθη ολη ή έπισημότης, ώραιότης καί ή
εύθυμία των. ‘Ο Βασιλεύς έκήρυξεν... ίδιοχείρως τδν άβρότ3ρον έκ τών πολέμων, τδν φαν
τασμαγορικόν πόλεμον, τοΰ όποιου τά μόνα
θύματα ήσαν τά πέταλα τών ρόδων, τδν πόλε
μον, τον διεξαγόμενον μέ εύωδίας.
Άλλ’ δ θριαμβευτής δέν ύπήρξεν ή Αυτού
Μεγαλειότης· ύπήρξεν ή κυρία Σλήμαν—διπλοθριαμβευτής: έκτδς τοΰ Βασιλέως, τδν όποιον
ήτον φυσικόν νά νικήση γυναίκα αύτή, είς έναν
άβροπόλεμον, έν'κησε συγχρόνως είς τήν άνδρι—
κήν διοργανοτικότητα, αφού είς τήν ίδικήν της
οφείλεται ολη ή ώραία έπιτυχία μιας εορτής,
ή οποία θά καθιερωθή μεταξύ τοίν Αθηναϊκών
εορτών.

*

Ποΰ εύρέθη ό άμύθητος έκείνος θησαυρός
ροοοπετάλων, κατόπιν τής καταστροφής ποΰ
προηγήθη ; Ζητήσατέ το αυτό τό θαύμα είς
τήν μαγικήν δύναμιν τοΰ μυστηριώδους αυτού
μηνός, δ όποιος καταστρέφει καίάναδημιουργεί
μέ ευκολίαν γόητος.
Πραγματικώς, ύπάρχει, νομίζω, κάποιο κε
νόν στήν έπιστήμην : πιθανόν στήν Μετεωρο
λογίαν, άφοΰ δέν έχει ακόμη αναζητηθή τι
συμβαίνει καί ό μήν αύτός σημειώνει πάντοτε
τήν διάβασίν του μέ αλλόκοτα περιστατικά, μέ
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απαίσιας παραδόσεις, μέ τραγικά συμβάντα.
Ο λαός τον δεισιδαιμονεϊ και ό λαός πάντοτε
εχει δίκαιον είς τάς πεποιθήσεις του. "Ισως
έπειδή βασίζονται είς τήν παρατήρησιν, καί ή
παρατηρησις είναι ή άπλουστέρα άλλά καί ή
θετικωτέρα έπιστήμη.
Μετρήσατε τας προχειροτερας απα σιότητας
τοΰ Μαίου ποΰ παρήλθε :
Άπηγορεύοντο οί γάμοι. Ένέσκηψαν αί καταιγιοες. Επεπεσεν η ακρίς. ’Ηοχισεν ό πεπο
νόσπορος. I ά φρενοκομεία έδέχθησαν τούς
περισσοτέρους ασθενείς. Τά νεκροταφεία τούς
αφθονωτέρους αύτόχειρας. Τΐ πρόοδος τής ’Αε
ροπορίας εσχε δύο επίσημα θύματα : τον Γάλ
λον Υπουργόν τών Στρατιωτικών όστις έφονεύθη και τόν Γάλλον Πρωθυπουργόν, όστις
ετραυματισθη σοβαρότατα, άπό τήν πτώσιν
τοΰ άεροπλάνου. Η θάλασσα έκαμε καί αύτή
τό τρομερόν μέρος της, συγκρούσασα ή βυθίσασα τόσα πλοία, οσα δεν έβλαψε τόν χειμώνα.
I όσαι συμφοραι είς ένα μήνα, είς Κράτη
εις Ιδέας και εις ατομα, ποΰ άραγε πρέπει νά
αποδοθούν ; Θά είναι, χωρίς άμφιβολίαν, μοι
*
ραίο'
**εις τόν Μαϊον νά γοητεύη καί νά καταστρεφη, όπως είναι μοιραίον είς μερικούς άνθρωπους νά προςενουν τόσον μεγαλείτεοον
κακόν, όσον είναι μεγαΛειτερρν το θέλγητοόν
Υπάρχει καί γρουσούζης μήν όπως
υπάρχει άνθρωπος επαληθεύων τό κακοποιόν
αύτό έπίθετον.
*
Εν τώ μεταςύ, μία εθνική μας εργασία
έξηκολούθησε νά άναπτύσσεται χωρίς νά τήν
επηρεάζουν αι περιπετειαι τών ατόμων καί αί
άναστατώσεις τών στοιχείων. Είναι ό 'Ελλη
νικός , Στρατός. ό όποιος καί κατά τόν μήνα
ποΰ απήλθεν έσυνέχισε τόν κοπιώδη, άλλά,
τιμητικόν άνήφορον προς τήν άνύψωσιν.
Συνετελέσθη κατά τήν διάρκειαν τών τελευ
ταίων αυτών ημερών τής εύκράτου έποχής
εργασία τόση καί τοιαύτη όση άρκεί διά νά
τίμηση καί τόν ζήλον τών εύγενών Γάλλων
δίοργανωτιον και την φιλοτιμίαν τών στρατιω
τών μας 'Η στρατιωτική κίνησις τοΰ λήξαντος
μηνός συνεκέντρωσε τδ ενδιαφέρον τοΰ έθνους
ολοκλήρου, τδ όποιον, μέ εύλογον στοργήν
παρακολουθεί βήμα πρδς βήμα τήν κίνησιν
αυτήν τοΰ στρατού του πρδς τήν θετικωτέραν
ες όλων, τών προοδων, όσας ήλπισε καί μέ
βαθειαν άγαλλίασιν βλέπει άπδ ημέρας είς ημέ
ραν οτι θα δικαιούται μετ ολίγον νά ύπερηφανεύεται μέ τον στοατόν του.
Την ποιησιν τής ανόδου είς τήν κορυφήν
^°υ
Υμηττού επηκολούθησαν δύο μεγάλαι
ασκήσεις εις τας όποιας ολοκληρος ή φρουρά
τών Αθηνών εζαβε μέρος, ύπδ τήν γενικήν
διοίκησιν τοΰ στρατηγού Έντού. Τά συμπε
ράσματα τής κινήσεως αυτής ύπήρξαν ίκανο-
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ποιητικώτατα διά τήν άντίληψιν, τήν αντοχήν
καί προ πάντων τήν θέλησιν τών άξιωματικών
καί τών στρατιωτών μας νά διδαχθούν είς τήν
τόλμην καί τήν επιστήμην.
Αλλ ήτον δυνατόν νά μείνη άγονον είς τήν
στρατιωτικήν ψυχήν μας το πΰρ μέ τό όποιον
ήλθον νά τήν διακαύσουν καί νά τήν εξάγουν
τά τέκνα μιας Γαλλίας ;
Ε.

Η

ευςτρατιαδης

ΠΟ1ΗΣΙΣ
Ο * Αν&ισ ; ενός δρόμος». Στέφανον Δάφνη.

Δεν πιστεύω τίτλος νά έταίριασε ποτέ τόσο καλά
μέ τό περιεχόμενο όσον αύτδς τής συλλογής
τοΰ Στέφανου Δάφνη. Καί πραγματικώς είνε
παντού ό ποιητικός του δρόμος · εμάτος άνθη
ποΰ δ ποιητης εκαλλιεργησε μ’όλους τούςίεοούς
πόθους τής νεότητας, μ’ ολα τά ιδεώδη’του
ποιητού, μ όλη τήν ωριμότητα τής σκέψεως.
Στη σταδιοδρομία αύτή βλέπουμε τήν έξέλιξι του μ ολα τά οράματα τής ψυχής του,
μ όλες τής αρμονίας τής λύρας του. Άπό τά
πρώτα του ποιήματα η διαφορά είνε πολύ με
γάλη Ο ποιητης σέ κάθε του βήμα θαυμασια
έκτυλισσεται, ευρύνεται κι’ αγκαλιάζει κάτι τι
περισσότερο, πού γίνεται πλέον συγκεκριμένο,
πλέον φωτεινό, πλέον αρμονικό. Στά πρώτα
του ποιήματα άκούει κανείς κάτι μελωδικό,
ακούει μόνο τό κελαδισμα τών πουλιών, μά
στά τελευταία, μέσα στή μελωδία άκούονται
6 αρμονίες εκείνες που κλειοΰν τδ λύγισμα καί
τδ τρεμούλιασμα εκείνο ποΰ άνήκει στά μυστήρια τής τέχνης. Απδ τούς πρώτους στίχους
του φαίνεται πώς άτενίζει τδ φώς, πώς έχει
φτερά νά πετάξη, πώς έχει πολλά ώς άνθρωπος νά πή, τά όποια θά υίοθετήση ή τέχνη σήμέρα Και πραγματικώς, ας μάς τδ έπιτρέψη ή
μετριοφροσύνη τοΰ αγαπητού Στέφανου Δάφνη
νά πούμε πως ή έξέλιξίς του μάς καταπλήττει,
πιος ποιήματα σάν τδ Τραγούδι τής Κακίας,
σάν την Anima Dolens, σάν τδ Μεγάλο ”Ησκιο,
σά Μια Νύχτα Καλοκαιρινή, σάν τής Δώδεκα
Ώρες (τά δώδεκα θαυμάσια σονέττα', γράφον
ται μια μόνη φορά καί πώς δ ποιητής των λα
βαίνει ύπέροχη θέσι στήν ποίησί μας ποΰ κανείς
δέν η μπορεί νά τοΰ διαμφισβητήση.
—
ειρημενα ποιήματα καί σέ μερικά άλλα,
δεν εινε πλέον δ ποιητής ποΰ προσέχει πεοισσότερο στήν εξωτερική μορφή παρά στήν ούσία.
I ωρα ουσία και μορφή ενώνονται υέ τόσην
αρμονία, μέ τόση τέχνη ποΰ πραγματικούς μα
γεύουν. Εκτός άπδ αύτά έχει δ Στέφανος
Δάφνης ανεπτυγμένο στον ύπέρτατο βαθμό τδ
γλωσσικόν αίσθημα. 'Η γλώσσά του έχει όλους
εκείνους τους χρωματισμούς, όλη εκείνη τήν
άνθηρότητα τής ζωής. Δέν υπάρχει λέξις ποΰ
νά μη βγαίνει άπδ τήν ψυχή του, ποΰ νά μήν
αντιπροσωπεύη της ωραίες ιδέες του, τδ βάθος
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τού αισθήματος του. Ξέρει νά συλλάβη τήν
ιδέα καί νά τήν έκφράση, είλικρινά, απλά, φω
τεινά μέσα σέ στίχους άριστοτεχνικούς, πλού
σιους άπδ αρμονία κι’ απδ ζωή.
Στής Δώδεκα ΤΩρες βρίσκονται σονέττα,, τά
όποια εινε τέλεια. Τδ Κυπαρισσάκι εινε άληθινδ αριστούργημα γιά τή βαθειά του μελαγ
χολία, γιά τή φιλοσοφική πνοή ποΰ τδ δια
πνέει, γιά τήν ενότητα τής αρμονίας, γιά τδ
βάδισμα εκείνο τοΰ ένδεκασυλλάβου, ποΰ μόνο
τό βρίσκει κανείς στά μεγάλα σονέττα τών
’Ιταλών.
Τδ κυπαρίσσι δέν εινε έδώ πλέον τδ σύμ
βολο τών ρωμαντικών. Ό ποιητής δέ σέ οδη
γεί σέ κανένα κοιμητήριο, μά απλά, μαγευ
τικά άποτείνεται στδν άδελφό του ποΰ είχε
φυτέψει ένα κυπαρισσάκι στήν αυλή τους.
Πόσον ωραία είνε ή αντίθεσις ! Τδ δέντρο ανε
βαίνει κι’ ό άνθρωπος κατεβαίνει, τδ ενα πη
γαίνει νά συναντήση τδ φώς καί ό άλλος να
βυθιστή στό σκότος. ΚΓ όμως αύτός, ώς θά
ένόμιζε κανείς, δέν εινε πεσσιμισμός. Μέσα
στό βάθος τής μελαγχολίας κρύβεται κάτι ποΰ
παρηγορεί, ποΰ άνυψώνει, λες καί να εβλέπαμε
τά πρώτα βήματα μιας κατακτήσεω; καί τό
θρίαμβο τής ψυχής στο κυπαρισσάκι εκείνο.
Με κλάδον ειρήνης, αύτδ τδ σονέττο έχει κάτι
ποΰ μέ μαγεύει, έχει κάτι λυγίσματα, κάτι
τρεμουλιάσματα πολύ σπάνια στη τέχνη. I ά
περισσότερα άπδ αύτά τά σονέττα είνε πρώτης
τάξεως καί λυπούμαι πώς δ χώρος δέν μοΰ επι
τρέπει νά πώ περισσότερα. Τούτο μόνον λέγω
ότι ό 'Ανθισμένος Δρόμος δέν έχει μόνον άνθη,
άλλά καί δάφνες οχι λίγες νά μάς δείξγμ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
*

** Ό κ. ’Ιούλιος Κλαρετή, ταξειδεύσας είς
Ρουάν τήν πατρίδα τοΰ Φλωμπέρ γράφει χαρακτηριστικώτατα άνέκδοτα πέφί τοΰ μεγάλου
τούτου υ.υθιστοριογράφου.
* * Ό Φλωμπέρ είχε σατυρίσει τούς συμπατριώτας του καί έπί πολύ δέν ημποροΰσαν
νά τοΰ τδ συγχωρήσουν άπαράλλακτα όπως οι
Ταρασκόνιοι είς τδν Δωδέ.
** Έζη δέ στενοχωρημένος, ώς φαίνεται,
είς μίαν του επαυλιν είς τδ Κροασσέ είς τα
πέριξ τοΰ Ρουάν.
* * Μέ τριαντάφυλλα καί αιγοκλήματα ήταν
στολισμένο τδ σπίτι αύτό. Μπροστά του εξαπλώνετο ή πλέον ποιητική θέα μέ τδν ποταμόν.
** Καθώς όμως βέβαιοί δ Εύγένιος Νοέλ,
φίλος τοΰ Φλωμπέρ δ γράψας ποιητικώτατον
εργον τήν «Ζωήν τών λουλουδιών» — ό συγγραφεύς τής «Κυοίας Μποβαρύ» — δέν άγαποΰσε
την φύσιν.
* * ’Έκλεινε τά παράθυρά του ερμητικώς
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πρδς τήν ώραίαν θέαν, ή όποια ανοιγετο προ
τής έπαύλεώς του.
* * Έξωργίζετο άπδ τδν κατά συνθήκην θαυ
μασμόν τών άστό>ν πρδς τήν ^ύσιν, ώς ’έλεγε.
* * Είς τήν επαυλιν του αυτήν συνήθως δ
Φλωμπέρ ήρχετο ν’ άναπαυθή άπδ τήν πολλήν
του εργασίαν / Άλλά καιρός πρδς πραγματικήν
άνάπαυσιν δέν ύπήρχε.
* * Είς τάς Έπιστολάς στήν άνηφιά μον ο
Φλωμπέρ φαίνεται διηγούμενος μέ πολλην λύ
πην τάς οίκονομικάς του στενοχώριας.
* * Τά έργα του δέν τοΰ άπέφεραν ούτε τδ
εικοστόν ούτε τδ εκατοστόν τών όσων απέφεραν
είς τούς χειροτέρους μυθιστοριογράφους.
* * Ή ώραία επαυλις τοΰ Φλωμπέρ δέν
ύπάρχει πλέον. Κατεδαφίσθη.^
***
Άπδ τδ Ρουάν έπίσης ήτο δ μέγας δρα
ματικός Κορνήλιος.
* * Σώζεται έν μέρει τδ άγροτικδν οίκογενε·ακόν του σπίτι έπισκευασθέν έσχάτως ύπδ
τής Νομαρχίας.
* * Μποοστά σ’ αύτδ τδ σπίτι φαίνεται μιά
πέτρα. «Σ’ αύτήν έδώ την πέτρα, είπε κά
ποιος χωρικός είς τδν κ. Κλαρετη, δ Κορνηλιος έπατοΰσε γιά νά καβαλικεύη τδ μουλάρι
του. Δέν ήτο περίφημος καβαλάρης καί τοΰ
έχρειάζετο αύτδ τδ στήριγμα.
* * ’Εκεί κοντά φαίνεται μιά άλλη πέτρα.
Σ ’ αύτήν έκάθητο δ Κορνήλιος καί ’έγραφε τά
έογα του.
* * Στό άναμνησηκδν αύτδ σπίτι ποΰ είνε
καί μουσεϊον πραγμάτων άνηκόντων είς τδν
Κορνήλιον ή άναφερομένων είς αύτδν ύπάρχουν καί μερικαί εικόνες.
* * Μία τοΰ Μεσσονιέ μέ κραγιόνι. Παρι
στάνει τδν Κορνήλιον βαδίζοντα πεζή.
* * Έπίσης χαλκογραφημένον άντίτυπον τοΰ
Ζερδμ κΜία Συνεργασία». 'Ο Μολιέρος καί δ
Κορνήλιος συνθέτοντες τήν «Ψυχήν».

Η

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

* * Άπδ τήν ’Έκθεσιν τής Ρώμης όσον άφορα
είδικώς τδ ελληνικόν καλλιτεχνικόν τμήμα
έφθασαν ειδήσεις μαζή μέ τδν έπιστρέψαντα
έκεί πρόεδρόν του κ. Γ. Ίακωβίδην.
* * Φαίνεται, οτι ή έντύπωσις έκ τών έργων
τής νεοελληνικής τέχνης δέν ύπήρξε τόσω
άπογοητευτική οσω ηθέλησαν μερικοί νά
παραστήσουν.
* * Τδ ελληνικόν τμήμα ήτο άσυγκρίτως
άνώτερον τοΰ Βουλγαρικού καί τοΰ Ελβετι
κού, ήμποροΰσε δέ νά είνε καλλίτερον, έάν
εγκαίρως έλαμβάνετο πρόνοια νά σταλούν περισ
σότερα έργα, διότι ύπήρχί χώρος.
* * Αίφνης ένας ^σπανός ζωγράφος είχε
οι’ εαυτόν περισσότερον χώρον αφ’ ό,τι όλοι
οί 'Έλληνες ζωγράφοι μαζή.
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οοΦοριών δπου έδημοσίευσε είς τόν ώραίόν του
■/αραχτηρισμον περί τής Κυρίας Φλωρά-Καρα
βία ό συνεργάτης μας κ. Θωμάς Θωμόπουλος,
οτι ή καλλιτέχνις έγεννήθη είς την Σάτιστας
τής Μακεδονίας καί όχι είς τάς Σέρρας.
* * ’ Ανέλαβε τήν διδασκαλίαν είς τό τμήμα
τής γλυπτικής έν τή Σχολή τών Καλών 'Γε
ννών ό διορισθείς νέος καθηγητής κ. Γ. Μπονάνος είς αντικατάστασή τού άποθανόντος
\αζάρου Σώχου.

ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ο

ΚΟΣ

Ν.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ

('Υπό θαλείας

Ν.

Φλωρά - Καραβία)

Δέν ύπήρχε λοιπόν περιορισμός ώς πρός
Ματθωπούλου »τά ιταλικά φύλλα έγραψαν εύτην αποστολήν τών έργων δι’ ενα έκαστον
φήμως.
'Ελληνα καλλιτέχνην
’Επίσης καί διά τά έργα τού συνεργάτου
* * ’Έργα φαίνεται, οτι δέν έπωλήθησαν μας καλλιτέχνου κ. Λουκά Γεραλή.
ούτε θά πωληθούν. Είς τούτο συνετέλεσε κςιί
Δημοσιεύομεν σήμερον δύο νέα έργα τής
τό ύπερογκον τών τιμών, τάς οποίας τινές έκ
Κα5 Θαλείας Φλωρά- Καραβία, ένα πορτραϊτο
τών συμμετασχόντων έλλήνων καλλιτεχνών
τού τόσω συμπαθούς ποιητού καί διευθυντού
έσημείωσαν εις τά έργα των.
μιάς τών έξοχωτέρων ελληνικών έφημερίδων
Ο γλύπτης καί συνεργάτης μας κ.
τής έν ’Αλεξάνδρειά «’Εφημερίδας» κ Ν.
Θωμάς Θωμόπουλος ετοιμάζει καί πάλιν ιδίαν
Καραβία, καί συζύγου τής καλλιτέχνιδος, κα
έκθεσιν τών έργων του είς τό Ζάππειον.
θώς καί ένα σκίτσο τής Κο« Κυβέλης ΘεοΗ κορωνίς τών έργων αύτών θά εινε
δωρίδου.
ή προτομή τού Αμερικανού ζωγράφου Σουόν.
Η Κυρία Θάλεια Φλωρά - Καραβία μάς
Καλήν συλλογήν έργων ζωγραφικής έχει
έτίμησε καί διά τής αποστολής άλλων έργων,
ό κ. Θ Βελλιανίτης.
τα όποια θά δημοσιεύσωμεν προσεχώς.
Ο έκ Βουκουρεστίου έπανελθών ζωγράφος
* Είς τά έργα αύτά είνε καταφανής αξιο
κ. Ο. Φωκάς έφερε πολλά τοπία έμπνευσημείωτος έξέλιξις πρός τήν τελειότητα τής
σθέντα κατά τήν είς Ρουμανίαν διαμονήν του.
τέχνης, ή όποια . δίδει είς τήν Κυρίαν ΦλωράΕκτός τού κ. Γ. Ίακωβίδου είς τήν
Καραβία μίαν άπό τάς πρώτας θέσεις είς τήν
έκθεσιν τής Ρώμης μετέβη καί ό ζωγράφος
νεοελληνικήν καλλιτεχνίαν.
κ. Παύλος Ματθώπουλος.
Επί τή εύκαιρία σημειούμεν έπανορ* * Διά τό πορτραϊτο τού Λύτρα τού κ. θούντες ανακρίβειαν έκ τών βιογραΦικών πλη-

** Τά υπαίθρια θέατρα δίδουν πλέον τακτιχώς τάς παραστάσεις των.
** Ποός τό παρόν παίζονται ξένα έργα. Κα
νένα πρωτότυπον ελληνικόν δέν ανεφανη ακόμη.
** Έκ τών ξένων τό «Aprcs moi» τού
Μπεοστάϊν αριθμεί τάς περισσοτέρας παραστά
σεις είς τόν θίασον τής Κας Κυβέλης Θεοδωοίδου καί φαίνεται, δτι θά παρασταθή πολλακις
κατά συνέχειαν παρά τάς αντίθετους καλλιτε
χνικές προβλέψεις τού κ. Ξενοπούλου. ,
** Έως τώρα δ σκηνικός μεταποιητής πολ
λών έξαιρέτων διηγημάτων του έψοβεϊτο τους
έλληνας συναδέλφους του μή τυχόν πηδήση
κανείς είς τόν περίβολον τού θέατρου τούτου.
** Μετά τήν έπιτυχίαν όμως του κ. Μπερστάΐν έν Άθήναις, αί άνησυχίαι τού συγγραφέως τού «Πειρασμού» προσέλαβον εκφραστι
κότερο» χαρακτήρα μέσω χρονογραφημάτων
πρός έντεχνον καταπολέμησιν τών συμφερόν
των έπί τέλους τού θεάτρου τούτου.
** Άλλ’ό κ Θεοδωρίδης έννοήσας τό τέ
χνασμα άπαντα πάντοτε μέ Μπερνσταϊν.
** Έλπίζεται έν τούτοις έάν ύπάρξη έλ
λειμμα έκ τής τοιαύτης πολεμικής νά καλυφθή
έκ τής δωρεάς τής «Φωτεινής Σάντρη» πρός
τήν Κα Κυβέλην Θεοδωρίδου
** Δέν είνε κάνεις δ,τι φαίνεται. Συνέπεια
τού χαρακτηρισμού τού κ. Καρκαβίτσα είς τάς
* Αθήνας» πεοί τού κ. Ξενοπούλου, ο τελευ
ταίος ούτος μάς άποκαλύπτει, ότι τόσώ σπουδαϊον έργον εινε ή «Στέλλα Βιολαντη» ώστε
κατά τήν παράστασίν της ό κ. Κ. Παλαμάς
έθεαθη θοηνών είς τό βάθος τού θεωρείου του.
Εάν τά δάκρυα αύτά δέν ήσαν κροκοδείλια,
εινε φανερόν σημεϊον οτι ή σπουδαιότατη ύποθεσις τού έργου έπί τή βάσει τής οποίας έχουν
ϊραφή τούλάχιστον χίλια μελοδράματα, είχε
ακόμη άρκετήν ίσχύν διά νά φέρη είς φώς τά
τόσον αποκαλυπτικά αύτά αισθήματα.
I * ’Αναμένεται έναγωνίως τό προαγγελθεν
παρά τού κ. Δ. Κοκκίνου θεατρικόν έργον

Η ΜΟΥΣΙΚΗ
Μουσικός Σύλλογος «Απόλλων». Τού Μου
γκού Συλλόγου «’Απόλλωνος» περιφανές έργον

Η

ΚΑ

ΚΥΒΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

(Σκίτσο τής Κας Θαλείας Φλώρα - Καραβία)

είνε τό Ώδεΐον Λόττνερ, τό όποιον έδωκε τήν
πραγματικήν κατεύθυνσιν τής απολύτως καλ
λιτεχνικής μουσικής κινήσεως είς τήν χώραν
μέ τά θαυμάσια έργα,τά όποια εξετελεσε μέχρι
τούδε. Ό Μουσικός Σύλλογος «’Απόλλων»
ύπόσχεται ακόμη πολλά διά το Ωδείον Λοττνερ χάρις είς τό νέον του διοικητικόν Συμβού
λων, τό όποιον τά μέλη τού Συλλόγου εξέλε
ξαν. Τό νέον συμβούλων άποτελεϊται άπό φίλο—
μούσους καί δραστήριους άνδρας τούς κ. κ.
Κλεάνθην I. Ζάννον, Γ. Ν. Κοφινάν, Ιωάν.
Άθηνογένην, Θεμ. Κανάρην, Πέτρον Σαρόγλου, Άρ. Δ. Σχορτσανίτην, Έπ. Χαρίλαον,
Περικλήν Μαζαράκην, Δ. I. Τσάτσον. Γεώρ
γιον Ματθαιόπουλον, Γρ. Ρακτιβάν καί Β. Α.
Μάτσαν.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ή πεντηκονταετηρις τού «Χρόνον ». Μια
άπό τάς σπουδαιοτέρας γαλλικάς εφημεριοας,
άν μή ή σπουδαιοτέρα όσον αφόρα τήν έπισημότητα τών πληροφοριών της. ίδια επί τών
έξωτερικών ζητημάτων, ό παρισινός «Χρόνος»
έώρτασε τήν πεντηκονταετηριδα της από τής
ίδρύσεώς της. Έπί τή εύκαιρία ή συντηρητική
αυτή έφημερίς μεταβάλλει μορφήν, αύξάνει
τόν άριθμόν τών σελίδων της καί προσχωρεί είς
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όλους τους δημοσιογραφικούς νεωτερισμούς. 'Ως
πρδς τούτο κάμνει καί αυτή ο,τι επιβάλλουν
αι περιστάσεις. Εαν θελη κανείς νά ζήση πρέ
πει νά εξελίσσεται. II ακινησία είναι θάνατος.
Αλλά μέ ολους της τούς νεωτερισμούς ή έφημερίς αύτη παρέμεινε πιστή εί'ς τινας καλάς
δημοσιογραφικάς παραδόσεις. Ούτω διετήρησε
τήν ανωνυμίαν τής άρθογραφίας Τά άρθρα τής
πρώτης σελιδος οέν φέρουν υπογραφήν. 'Η
έφημερίς ούτω καταντά ένα είδος ήθικού προ
σώπου καί όταν ύποστηρίζη όρθάς γνώμας
ούναται, νά έπιβάλη ταύτας άσφαλέστερον.
Υπδ τήν έποψιν δέ τής ακρίβειας τών ειδή
σεων ό «Χρόνος» παρέμεινε πάντοτε πιστός
είς την αλήθειαν έφ’ όσον τούτο είνε δυνατόν
διά μιαν εφημερίδα. 'Υπόσχεται δέ νά μή
θυσιάση αυτήν τήν καλήν αρχήν εις τήν νέαν
του μορφήν.

Η «Εφημερίς
.
*
Μεταξύ τών σοβαρωτέρων
οργάνων τού ελληνικού τύπου διεκδικεί μίαν
απο τα, πρωτας θεσεις ή προ ενός ήδη περί
που έτους έκδιδομένη έν ’Αλεξάνδρειά ύπδ τού
ανωτέρω τίτλον έφημερίς ύπδ τήν διεύθυνσιν
τού διακεκριμένου συναδέλφου κ. Ν. Καραβία.
, Η « Εφημερίς» φύλλον καλώς έκτυπούμενον,
έκτακτου ενημεροτητος. μη φειδόμενον δαπα
νών διά πλήρεις τηλεγραφικάς ανταποκρίσεις,
τηρεί πάντοτε ανεξάρτητον γνώμην, τήν όρθο—
τέραν επί όλων τών ζητημάτων. Δι ’ αύτό
κατεκτησεν αμέσως τη·ν άπειρον έκτίμησιν καί
πεποιθησιν ολοκλήρου τού 'Ελληνισμού τής
Λίγύπτου.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ
Ο Μποέμ καί αί συνεντεύξεις του. Είς τάς
«^Αθήνας» ό κ. Μήτσος Χατζόπουλος (Μποέμ)
εοημοσιευσε σειράν συνεντεύξεων μετά λογιών.
Κυρίως δέν είνε συνεντεύξεις αύταί. Ό κ. Χατζοπουλος επεδιωςε την στιγμιαίαν έκφρασιν
γνώμης ιδίως περί προσιόπων καί αί κρίσεις
αυταί έπροκάλεσαν αρκετόν θόρυβον. ’Εάν δέν
εχωμεν εξ αυτών θετικόν τι καί σπουδαίον
συμπέρασμα περί τών σκέψεων έκάστου ώς πρδς
τά ζητήματα, τά όποια ηδύναντο ν’ απασχο
λήσουν τους φίλολογούντας. ώστε νά σχηματίσωμεν γνώμην περί μιας οίασδήπτε συντελουμενης εργασίας καί πνευματικής κατευθύνσεως
εχομεν όμως τδ θλιβερώς χαρακτηριστικόν φαι
νόμενου τής ατομικής άνακηρύξεως ενός «έγώ»,
το όποιον δεν δικαιολογεί κάμμία ανάλογος
πρδς τάς αςιωσεις του εργασία. Τδ «έγώ» αύτό
ετονισθη με τας αγριωτερας κραυγάς ιδίως άπο
μερικούς εκ τών νεωτερων. Ενας έξ αύτών
είχε τον ηρωισμόν ν’ αναγνώριση ποιητήν μό
νον τόν εαυτόν του καί κατ’ επιείκειαν καί
ένα άλλον. Αύριον ασφαλώς θ’ απαρνηθή καί
τούτον φθάνων την άπομονωτικήν δόξαν ενός

«παλαιού ειδώλου» (είνε ή χαρακτηριστική
εκφρασις τών νεωτέρων) τδ όποιον προ πολλού
έγκατελείφθη παρά τών άχαρίστων μαθητών
του, σπευδόντων μέ ίσα δικαιώματα νά άνακη^
ρυχθούν διδάσκαλοι κατά τήν μέθοδον τού διδα
σκάλου. Αί συνεντεύξεις αύταί ειχον καί τινας
έςαιρεσεις ανθρώπων, οί όποιοι πρδ παντδς
έσεβάσθησαν εαυτούς.
** *
Εν
Ρουμανία κατωρθώθη νά έπιτύχη
λαϊκή εύθ/νή έκδοσις βιβλίων. 'Η βιβλιοθήκη
αύτή δίδει καί μεταφράσεις έργων ξένων συγ
γραφέων. Ουτω έδημοσίευσε έσχάτως μετά
φρασή διηγημάτων τού κ. Άνδρέα Καρκαβίτσα.
Εκ τών νέων ποιητών, οί όποιοι έδωκαν
φιλολογικήν συνέντευξιν είς τάς « ’Αθήνας» ό
κ. Σ, Σκίπης ύπήρξεν δ μάλλον αδιάλλακτο:.
Αφού ήδυνήθη ταξειδεύων μέ τάς σκιάς του
Δαντη, του Σελλευ καί τού Βύρωνος νά έχη
αυτός πρώτην θεσιν καί νά έγκαταλείψη τούς
συνοοους του εις το κατάστρωμα, ήτο επόμενον
φθανων εις τας Αθήνας νά μή ανεχθή καμμίαν
συγκρισιν μέ τους συγχρόνους νεαρούς συναδέλ
φους του, αλλ ούτε καί μέ τούς γηραιοτέρους.
* *
γνωρίζομεν ή φιλοδοξία τού κ.
Σκιπη ήτο κυρίως νά έπισκιάση τδν διδάσκα
λον κ. ΓΙαλαμάν διά τής πολυγραφίας. Άλλά
μετά την «Φλογέραν τού Βασιληά» θά ήτο
δύσκολον νά τδ κατορθώση.
Ο αγαπητός μας καί διαπρεπής συν
εργάτης κ. Άνδρέας Καρκαβίτσας κατήγ
γειλε μισονεισμόν. Άλλ’ δ κ. Νέης εμεινεν
ατάραχος. Επίσης καί ήμείς είς τήν θέσιν μας.
* Ο κ. Καρκαβίτσας πιστεύει ίσως οτι
βάσιμος ελπίς τής παραδόσεως τών έργων μεγά
λων συγγραφέων είς τήν ’Αθανασίαν είνε ή
νεα ποιητική γενεά.
Φεύ ! πλανάται ό θαυμαστός είς όλα αύτά
καλλιτέχνης. Τά άστρα τών διαφόρων ποιητι
κών πλειάδων οσα όέν ίοχριάσουν είς τδ «Νέον
Κεντρον» φροντίζουν νά πάρουν θέσεις πρακτι·
κάς νεοελληνικής άργομισθίας.
Κανείς Οεν θά έχη τδν ήρωϊσμδν νά ύποστή τας ύλικάς θυσίας καί βασάνους τού έπαγγελματος όπως δ συγγραφεύς τής «Λιγερής®
καί τού «Ζητιάνου».
Ρώμος Φιλύρας λέγεται δ ποιητής ό μή
αναγνωρίζων άλλον κανένα ποιητήν είς τήν
Έλλάδ α πλην τού εαυτού του.
Εκ τών χρονογράφων άπεθέωσε τδν χ.
11 απαντωνιου τδν μνημονεύσαντα τήν ποιητι
κήν συλλογήν του, τής όποιας μερικά ποιή
ματα^ δφείλομεν νά δμολογήσωμεν καί ήμείς,
ότι είνε ωραία. Αύτό μαρτυρεί καί τδ συρτάρι
τού «Καλλιτέχνου» όπου δημοσιευθέντων μερι
κών μένουν μόνον αδημοσίευτα τά αφιερωμένα
είς τδν κ Σ Μελάν, τδν κ Θ. Θωμόπουλον
καί τδν κ. Θ Συναδινόν·
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** Άλλ’ όταν κρίνη κανείς τοιαύτα έργα
ποέπει νά έπαινή ή όλα ή τίποτε. Ούτω εις
αέλλουσαν φιλολογικήν συνέντευξιν έρωτώμενος δ κ. Φιλύρας περί χρονογράφων :
— Τί φρονείτε περί τού χρονογραφήματος ;
(τί λόγος 1)'—’ΖΑ ! ά! θ’ άπαντήση ούτε δ Παπαντωνίου είνε χρονογράφος. «Δέν θά τδν θαυμάζη πλέον αύτόν!» Μπουμ!
** 'Ομοίως ’έσπευσε νά δηλώση, ότι δεν
θαυμάζει τόν Χαντζάραν. Μπάμ !
* * Τόσα άνθρωποκτόνα πυρά δέν έρριψεν δ
χ Φιλύρας ούτε είς τά τελευταία Στρατιωτικά
Γυμνάσια.
* * ’Εν γένει τδ χαρακτηριστικόν τών φιλο
λογικών συνεντεύξεων διά τούς νέους είνε. ότι
ζητούν νά ρίψουν τδ «παλαιόν καθεστώς».
** Βλέπετε μία έπανάστασις δέν παρέρχε
ται χωρίς ν ’ άφήση καί γλωσσολογικά ίχνη
τής διαβάσεώς της. Τδ «παλαιόν καθεστώς»
οί στρατηγοί καί οί συνταγματάρχαι τής φι
λολογίας εινε δι’ ένα έκαστον νέον ποιητην
ό αμέσως είς δριον ηλικίας πρεσβύτερός του
χατά ένα έτος
* * Πολύς λόγος έγεινε καί περί χρονογρα
φήματος είς τάς συνετεύξεις αύτάς. Ο κ. Γρ.
Ξενόπουλος δ άνθρωπος — χρονογράφημά τού
εαυτού του κατώρθωσε επί τή εύκαιρία νά γραψη
δέκα χρονογραφήματα.
* * Τδ κοινόν πληροφορείται ούτω περί όλίον
τών θεατρικών του ύποθεσεων. Ιύίνε αυτό ενα
ευφυές μέσον θεατρικής οιαφημίσεως.
** Καί τδ κοινόν άκόμη έρωτα: «Είνε κακός
ό κ. Ξενόπουλος ;» ’Αμέσως σπεύδει και πα
ρεμβαίνει ένας άλλος είς τήν συζήτησιν. Π
διαφήμισις περιλαμβάνει ούτω καί δεύτερον
πρόσωπον
** Μετ’ ολίγον καταφθάνει δρμητικδς καί
τρίτος τις καί επιτίθεται καθ’ όλων.
** Ούτω τδ χρονογράφημα χρησιμεύει πρωτίστως διά νά χρονογραφή τον γράφοντα αυτό.
Πρακτικωτέρα έφεύρεσις δέν ημπορούσε να
γείνη.
‘
i

** Καί μία δήλωσις. Έγράφη παρά τού κ.
Χατζοπούλου έκ παρεξηγήσεως προφανώς των
λεχθέντων ότι δ «Καλλιτέχνης» πληρώνει τους
συνεργάτας του. Τούτο οεν είνε αληθές πρδς τδ
παρόν. Θά έπρεπε νά έχη εκατομμύρια διά νά
πλήρωσή κατ’ αξίαν μερικά άπδ τά αριστουρ
γήματα τής νεοελληνικής φιλολογίας.
** 'Έως ότου τά άποκτήση θά προσπαθήση
νά ύπαρξη καί χωρίς αύτά άφίνων τήν φιλικήν
Φοοντίδα είς τδν κ Ταγκόπουλον νά τά περισυλλέγη
* * 'Όσον άφορα τδν κ. Δ. Κόκκινον, διάσηtxov άναγνωσματογραφον, ό « Καλλιτέχνης »
ύπόσχεται νά χαρίση τάς ?5 δρ. ημερήσιον
κέοδος τού διευθυντού του, αρκεί νά μάς παρουσιάση ένα έκ τών ωραίων φιλολογικιον του
έργων, τά όποια ανήγγειλε οτι γράφει καί
δυνάμει τών οποίων εξεφερε αυτας τας σοφάς
γνώμας περί σοσιαλισμού καί φιλολογίας πυργώσας καί έν Άθήναις τήν διπλήν του φήμην.

ΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑ1
Η

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ

'Η στροτεραιότης είς τάς εξευρέσεις τών άεροστλάνων. Ίΐ άνάπτυξις τής αεροναυτικής, γρά
φει δ Γερμανός λοχαγός κ.Χίλντεμπραντ, επροχρώρησε τοσούτον ταχέως, όσον είς ουοεμιαν
άλλην τεχνικήν περιοχήν. Είς τήν έποχήν μας
κλίνομεν νά λησμονώμεν τούς σκαπανείς εις
τούς όποιους δφείλομεν κατά μέγα μέρος τας
προόδους. Σκοπίμιυς λησμονούνται υπηρεσιαι
ένεκα τής προθυμία? τών διαφόρων χωρών
ν’ άμφισβητώσι πρδς άλλήλας τήν δόξαν, ιδία,
δέ έν τή άεροναυτική. *
Ότι ή έπιτυχια τού
’Όθωνος Λίλιενταλ άνεγνωρίσθη καί έν Γαλλία
οφείλεται είς τδν λοχαγόν τού πυροβολικού
Φέρμπερ, δστις άπέκτησε άξίαν θέσιν έν τω
άεροναυτική. Δυστυχώς δ αμερόληπτος ουτος
άνήρ, δστις έδειξε τόν σεβασμόν του καταθέσας στέφανον επί τού τάφου τού ΑίλιενταΛ
Άλλ’ ή κριτική; Πώς σιωπά άκόμη ή
κατά τδ διεθνές έν Βερολίνω συνεδριον τού 1904
χυρία Καζαντζάκη ; Αύτό εινε μεγάλη συμ
ύπέστη δυστύχημα κατά τινα πτήσιν τδ 1909.
φορά διά τά ελληνικά γράμματα. 'Ωμίλησε
’Επίσης ή έφεύρεσις τού άεοροστάτου, ήτις
όμως ό κ. ’Άριστος καί ούαί είς τούς έπαινεάπεδίδετο
είς τούς αδελφούς Μονγκολφιερους έν
θεντας παρ’ αύτού !
Γαλλία
άπεδείχθη
νυν, ότι οφείλεται εις τδν
** 'Οχ Παλαμάς δέν δίδει πλέον τδ «χρί
ίσουιτην
Βαρθολομαίον
Λαουρεντζο (Eaurpiizo)
σμα»
δστις
τήν
8
Αύγούστου
1709 έπι παρουσία τής
ι * *
Ας ήτο δυνατόν ν’ άχουσθή τώρα δ κ.
βασιλικής
αύλής
άνύψωσε
άερόσταταν διά θερ
Κ. Πασαγιάννης διά νά έβλέπατε ποιος θόρυ
μού
άέρος.
Τώρα,
άν
καί
εινε
άποδεδειγμένον,
βος καί επί τού σπουδαιοτάτου αύτού ζητήματος!
ότι
ό
συμπατριώτης
μας
Όθων
Λίλιενταλ
Λ ** 'Ωμίλησε όμως καί ό κ. Παλαμάς. Δέν
εθεσε κατά πρώτον τήν βάσιν τής πτήσεως οι
όιεχρινε πλέον ταλέντα σημείον τών πικριών,
οργάνων άνευ άεροπληρουμένων σωμάτων, εν
τας οποίας έδοκίμασε, χρίων διαρκώς.
Γαλλία άρχίζουν νά τδ λησμονούν. Ούτω ευρί
Β* 'Όταν έπαυσε νά χρίη έγκατελείφθη.
σκει
τις είς γαλλικά έργα, εφημερίδας και πε
Ετσι εινε διά τούς άξιούντας, οτι άγουν καί
ριοδικά,
δτι ή πτήσις κατέστη δυνατή υπδ
φέρουν τάς έποχάς
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1 άλλων. Εν Γερμανία όμως άς μή λησμονηθή
οποίους κόπους κατέβαλε ό Τσέπελιν, πριν
εμφανισθή είς τδ κοινόν μέ τήν άνακάλυφιν
του αεροπλάνου. Επίσης τδ στρατιωτικόν άεοοπλάνον οφείλεται είς τδν Μπάζεναχ καί αί βελ
τιώσεις του στηρίζονται είς τάς δοκιμάς, άς
έπεχείρησε ό Σπέρλιγκ.
Εν τή ,ίστορία τής γερμανικής αεροναυτικής
πρεπει ν’ αρχίσωμεν απ’ εκείνους, οϊτινες έθεωρουντο τρελλοι, διότι ησχολοΰντο μέ αυτήν·
Έν πρώτοις τούς κατά τδ J 881 ίδρύσαντας τδ /
γερμανικόν Σύνδεσμον αεροναυτικής καί έκδόντας είτα ειδικόν περιοοικόν. Οί φυσικοί καί
μηχανικοί εθεωρουν την πτήσιν αδύνατον τότε,
μια δέ τών επισημότερων εφημερίδων έν Βεοολινιο απεκάλεσε τδ περιοδικόν ώς «περίεργον τοΰ
περιοοικοΰ τύπου» καί οί λοιποί άνθρωποι έκί—
νουν την κεφαλήν. Έν τούτοις οί ασχολούμε
νοι είς την αεροναυτικήν δέν άπεγοητεύθησαν
εκ τούτων, αλλ έξηκολούθησαν τάς έρευ
νας των.
Κατα πρώτον ότε ες Αμερικής έφθασαν αί
ειδήσεις διά τούς αδελφούς Orville καί Wil
bur Wright έγινε κάποια κίνησις έν Γερμα
νία, αλλά καί παλιν έκινδύνευε νά λησμονηθή
κατόπιν, ότε έφθασε είς Παρισίους ό βραζιλια
νός Σάντος Δυμδν καί προέβη είς τήν πρώτην
δημοσίαν πτήσιν τήν 23 ’Οκτωβρίου 1906.
, Άπ ’ αυτής τής ημέρας άρχεται ή πυρετώδης
κινησις εν τώ κόσμω περί τήν αεροναυτικήν.
Των Γερμανών τδ ένδιαφέρον έκινήθη από τδν
Γάλλον Τσίπφελ καί Wriglt τδν ’Ιανουάριον
τοΰ 1909. Εκτοτε έγιναν πολλαί πτήσεις είς
διαφόρους πόλεις. Τδν Σεπτέμβριον 1909 έπέταξε ό Γ ερμανδς Ντόρνερ, ύστερον ό Γκράντε.
Επιστεύετο ό'τι τά πτηνά πετοΰν, διότι θέ
τουν είς μικρά θυλάκια θερμόν αέρα. Ό Γάλλος
Μαρεϋ απεδειξε, ότι όταν τδ πτηνδν ϊπταται
δέν ρίπτει τον αέρα πρδς τά δπίσω είς έκαστον
κτύπημα, τών πτερών του πρδς κάτω, άλλά
ρίπτει αυτόν εκ τών όπισθεν καί τών πλαγίων
ύπδ τδ σώμα.
Ο Γερμανός ’Αρθούρος Στένσελ κατεσκεύασε
πτητικήν μηχανήν έπί τή βάσει τής πτήσεως
των πτηνών. Επίσης τδ 1900 ό Γάλλος Μπλεριό. Αλλ ή διά πτερύγων πτήσις δέν έχει
μέλλον ένεκα των δυσχερειών τής κινήσεως
τών πτερύγων.
Τδ σπουδαιότατον αεροναυτικόν γεγονός, ό’περ
ένεθουσίασε τδν κόσμον, ήτο ή διά αεροπλά
νου διάβασις τής Μάγχης ύπδ τοΰ Γάλλου
Μπλεριδ τήν 25 ’Ιουλίου 1909 Ό 'Άγγλος
Rolls τήν 2 ’Ιουνίου 1910 διήλθε τήν Μάγ
χην έξ ’Αγγλίας είς Γαλλίαν Ό Γάλλος Λεμπλάν έπέταξε διελθών διά πολλών πόλεων τής
I αλλίας, άποδείξας οτι τδ άεροπλάνον θά δύναται νά χρησιμεύση καί είς τήν πρακτικήν
^ωήν, τδν πόλεμον καί τήν συγκοινωνίαν.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ
Τά οικονομικά τής Ύδρας επι τής επανα
στάσεις τον 1821. ’Εξακολουθούν δημασιευόμεναι αί πραγματείαι τών μαθητών τοΰ καθηγητοΰ τής Δημοσιονομίας είς τδ ’Εθνικόν
ΙΙανεπιστήμιον κ. Λ. Μ. Άνδρεάδου. Βλέπει
κανείς ευχαρίστως, ότι τδ νεώτερον επιστημο
νικόν πνεύμα δέν είνε ξένον εις τινας πανεπι
στημιακές μας σχολάς καί άν τδ όλον ακόμη
ύστερε?, υπάρχει έλπίς ταχέως καί τδ ’Αθη
ναϊκόν ΙΙανεπιστήμιον νά δύναται νά έχη αξιώ
σεις επί τοΰ τίτλου μιας έπί τέλους πραγμα
τικής έπιστημονικής έρεύνης. Τδν λόγον έχει
σήμερον ό συνεργάτης μας κ. Θ. Κριεζής δημοσιεύσας έκτάκτου ένδιαφέροντος μελέτην
π,^ρί τών οικονομικών τής νήσου 'Ύδρας κατά
τδν ύπερ ελευθερίας αγώνα. ’Ιδού ένα κεφά
λαιο ν :
«Οι Υδραίοι έπιδοθέντες είς τήν έκμετάλλευσιν~ τής θαλασσής ταχέως ηύδοκίμησαν.
Οτε ηλθεν ό 19ος αιών εΰρε τούς Υδραίους
κατόχους μεγάλων πλοίων καί μεγάλων κερδών.
Η έρημόνησος έκείνη, είς τήν οποίαν, ώς
εί'δομεν, συνηθροίσθησαν διάφοροι φυγάδες είχε
καταστή σημαντικωτάτη είς τδ Αίγαίον πέλα
γος, οι δέ κάτοικοι αυτής είχον φήμην άτοομήτων ναυτικών. *
Ησαν άναμφιβόλως έκ τών
ευτυχέστερων κατοίκων τής οθωμανικής αυτο
κρατορίας Καί όμως, παρ’ όλην τήν ανεξαρ
τησίαν, ήν είχον, παρ όλην τήν ευημερίαν,
οι Υδραίοι ύπήρξαν έκ τών φοβερωτέρων διά
τήν Τουρκίαν Επαναστατών κατά τδ 1821.
Διότι καί ουτοι, όπως όλον τδ ελληνικόν έθνος,
όέν έπανεστάτησαν διά λόγους οικονομικούς.
Εκτός τής Υδρας καί αί Σπέτσαι καί τά
Ψαρά καί ή Χίος, είχον πλούτη, άλλά καί είς
τα πλείστα τών άλλων μερών τώ 1821 δέν
ύπήρχε μεγάλη οικονομική στενοχώρια. 'Ένεκα
τούτου εινε πλέον η βέβαιον, ό'τι, άν αί πλείσται τών έπαναστασεων προεκλήθησαν έκ λό
γων οικονομικών, ή Έλληνινική προεκλήθη
εκ λόγων Εθνικών. Οί Έλληνες δέν έπανεστατησαν, διότι τά θυλάκιά των ήσαν κενά
χρημάτων, άλλά διότι αί ψυχαί των ήσαν
πλήρεις αισθημάτων.
Πόσα ήσαν τά πλοία τής 'Ύδρας, οτε έξερραγη η επαναστασις δέν συμφωνοΰσιν οί ιστο
ρικοί. Ο Σ. Τρικούπης άναφέρει 92 ίδιά τάς
Σπέτσας 44 και δια τά Ψαρά 40, έν ολω καί
τών τριών νήσων 176 πλοία).’Αλλ’ ό Όρλάνοος διαμαρτύρεται έπικαλούμενος τδν Ά. Σοΰτσον σύγχρονον τής Έπαναστάσεως, γράΦαντα
γαλλιστί ιστορίαν αυτής, ό οποίος άναοέρει 65
πλοία τής 1 δρας καί τδν διανεμητικόν πίνακα
των αποζημιώσεων τοΰ ύπουργείου τών οικο
νομικών της 10 Ιουλίου 1856, ό όποιος ανα
γράφει 59 ύδραϊκά πλοία ,αί Σπέτσαι ίσχυρί·
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ζεται ό Όρλάνδος, είχον 50 πλοία έκτδς άλλων
τινών μικροτέρων). ‘Ως μεγαλύτερα έκ τών
Υδραϊκών πλοίων μνημονεύει ό Σ. Τρικούπης
τδ τρικάταρτον τοΰ Τομπάζη μέ 20 κανόνια
τών 12 λιτρών, τδ τρικάταρτον τοΰ Λαλεχοΰ
ns 18 κανόνια τών 18 και 15 λίτρων και τδ
δικάταοτον τοΰ Μιαούλη μέ 18 κανόνια τών
12 λιτρών.
*
(
'Η αρετή, ήτις διακρίνει την ελληνικήν
ουλήν, τοΰ νά θεωρή καθήκον ό πλουτών
'Έλλην νά άφιερώνη μέρος ή καί όλα τά πλούτη
του υπέρ έθνικών σκοπών παρέσχε σημαντικάς
ωρελείας είς τδ Έθνος. Μεταξύ δέ τών πρώ
των ευεργετών τής νέας Ελλάδος εύρισκονται
Χαί οί Υδραίοι, ώς εύρισκονται καί μεταξύ
τών πρώτων πολεμιστών αυτής Κατα τα
ποώτα τής Έπαναστάσεως έτη έξώπλιζον ot
'Υδραίοι τά πλοία των ιδιαις οαπαναις. Κατά
τόν έπίσημον πίνακα τών αποζημιώσεων τδ
ποσον τών δαπανηθεντων υπο τών 1 δραιων
ανέρχεται είς 10,000,000 δραχμών, (τών Σπε
τσιωτών 5,570,000, τών Ψαριανών 4,430,000
ήτοι καί τών τριών νήσων 20,000,000). Μετά
τήν σύναψιν τών δύο δανείων εν Αγγλία συνεισέφερε καί ή κεντρική διοίκησις τής Ελλά
δος. πρέπει όμως νά τδ όμολογησωμεν, τά
δάνεια ταΰτα. άτινα έπροκαλεσαν καί τους έμφυλίους πολέμους, «ψύχραναν αρκετά καί τήν
προθυμίαν τών νησιωτών πρδς εξοπλισμόν τοΰ
στόλου. Πλείστα ύπάρχουσιν έγγραφα καί τής
κεντρικής διοικήσεως τής έπαναστατημένης
Ελλάδος καί άλλων προυχόντων διαφόρων
επαρχιών, δι ’ ών ζητείται ή αποστολή πλοίων
πρός βοήθειαν, είς τά όποια δέ έξυμνοΰνται αι
διά τδ "Εθνος θυσίαι τών Υδραίων καί άναγνωρίζεται ή ευγνωμοσύνη τοΰ Γένους προς
αύτούς, (τοιαΰτα έγγραφα ευρίσκει τις εις τα
«Ύδραϊκά» έκδοθέντα ύπδ τοΰ δήμου Υδρας
*
1844
καί είς τήν « Ενδοξον Υδραν » επίσης
ύπό τοΰ δήμου 'Ύδρας 1905). Είς τά σωζόμενα έγγραφα βλέπει τις τάς ύποσχέσεις, αιτινες έδίδοντο πρδς τούς Υδραίους, οτι θ,ά αποζημιωθώσι καί θά άνακουφισθώσιν ευθυς ως θα
αφιχθώσι τά χρήματα έκ Αονδίου. Αλλ εκ
μεν τοΰ δανείου τοΰ 1824 ελαβον μονον 47,000
δίστηλα ('Ύδοα, Σπέτσαι καί Ψαρα δμοΰ
94,000 δίστηλα), τών λοιπών έκ τών αφιχθεντων χρημάτων σπαταληθέντων είς τδν έμφύ—
λιον πόλεμον. Τδ δάνειον τοΰ 1825 έφαγωθη
*ατά τδ ήμισυ περίπου ύπδ τών εκδοσαντων
αυτό * Αγγλων τραπεζιτών Ρικάρδων, έτερον
Ρ·εγα αύτοΰ ποσδν κατηναλώθη είς ναυπήγησιν
ατμόπλοιων καί φρεγατών άνευ αποτελέσματος
--------------------* Είς 60 άνήρχετο ό άρι^μός τών κεφαλαιούχων
τής "Υδρας, ών περί τούς 20 είχον άνω τών 100 χιλ.
δίστηλων, καί 30 περίπου 50000 δίστηλα (Παπαρρηγο’ϊούλου, Ιστορία έλληνικού έ·θνους. "Εκδοσις δεύτερα
{887. Τόμος Ε ). 'Ως πλουσιότεροι άναφέρονται οΐ
Κουντουριώται, οϊτινες καί συνεισέφερον διά τον
Αγώνα 2000000 δραχμών παλαιών.

(μόνον 1 φρεγάτα κατωρθώθη νά ναυπηγηθή
καί έλθη είς τήν Ελλάδα ή « Ελλάς » καί τδ
άτμοκίνητον «Καρτερία»), έλάχιστον δέ ποσδν
232,558 λίραι ’Αγγλίας περιήλθον είς την ελ
ληνικήν κυβέρνησιν ! "Ελαβον όμως αι τρεις
νήσοι κατά τήν διάρκειαν τής Έπαναστάσεως
έξ έπαρχιών τινων μικρας βοήθειας. Ουτω κατα
τδ έτος 1823 άπό έρανον τής Πελοποννήσου
ελαβον 26,000 γρόσια. Άπό δασμούς Κόριν
θου, έκ Καλαβρύτων, Βοστίτζης, Ναυπλίου
36,000 γρόσια. Άπό πωλήσεις έθνικών κτη
μάτων 46336 γρ Άπό δάνεια ατομικά πρδς
τήν έπιτροπήν τών δασμών 12,518 γρ. Κατα
τδ ύπόμνημα δέ τοΰ Ναυάρχου Νικοδήμου εκ
τών προσόδων αύτών τών νήσων μέχρι τοΰ
1824 εΐχε λάβει ή "Υδρα 24,000 γρόσια (αί
Σπέτσαι 16,000 γρ., τά Ψαρά 12,000 γρ.).
'Ότε δέ έκυριεύθη ή Κόρινθός εδόθη εις τάς
τρεις νήσους ποσον 35,000 γροσιων και αρκετά
λάφυρα.
Άλλ’ δσας θυσίας καί άν ύφίσταντο οί
Υδραίοι χάριν τής απελευθερώσεις τοΰ Έθνους
δέν άπέκαμον ποτέ καί ήσαν πάντοτε πρόθυ
μοι, οσάκις ανάγκη ύπήρχε, νά συνεισφέρωσι.
Καί βλέπομεν αύτούς μετά εξαετή εξαντλητι
κόν πόλεμον νά ένεργώσι κατά τάς παραμονάς
τής πτώσεως τοΰ Μεσολογγίου συνεισφοράν
μεταξύ των ύπέρ τών πολιορκουμένων.
*
Είσεπράχθησαν τότε γρόσια 4,186 καί προσέτι
έτερά τινα αντικείμενα, άποσταλέντα μέ τδ
πλοϊον τοΰ Γεωργίου Σαχτούρη. ’Επίσης Βέ
μετά τήν ηρωικήν πτώσιν τοΰ Μεσολογγίου
ένηργήθη αναγκαστική εισφορά ώς, εξής :
«"Εκαστος κάτοικος οίκιάρχης είτε αύτόχθων
είτε ξένος νά καταθέση είς χρήματα 3 % εις
τήν χρηματικήν καί πραγματικήν κατάστασιν
του όρκιζόμενος » **
.
Ό κ. Θ. Κριεζής έδημοσίευσεν έπίσης ένδιαφέρουσαν μελέτην περί τοΰ «Συστήματος
τών αμέσων φορών εν Σερβία και Ελλαδι καί
περί τής Οικονομικής πολιτικής τοΰ Εύβούλου», τήν τελευταίαν ταύτην πραγματείαν
έπεξεργασθείς έκ τών έργων τοΰ Μότσκη.

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΣΚΑΦΗ

ΤΩΝ

APXAIQM

ΑΘΗΝίΙΝ

Μία διάλεξις τον κ. Αλέξανδρον Φιλαδελφέως. ’Ενώπιον έκλεκτοτάτου καί πολυπληθούς
ακροατηρίου έν τή αιθούση τής Αρχαιολογι
κής Εταιρείας λαβών τδ πρώτον τον λόγον δ
αντιπρόεδρος ταύτης κ. Γ. Μιστριώτης, άνεγνωσε είσήγησιν περί τοΰ σκοποΰ τής επίσημου
ταύτης δημοσίας συνεδριάσεως, ητις έγένετο ύπδ
τήν προστασίαν τής Αρχαιολογικής Εταιρείας
• «Φίλος τού Νόμου» έφημερίς έν "Υδρα, 9 Άπρι*
λίου 1826, παράρτημα τοΰ 200 φύλλου.
·· «Φίλος τοΰ Νόμου» 2S ’Απριλίου 1826.
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και εις ήν έκλήθησαν τά εκλεκτότατα μέλη τής
’Αθηναϊκής κοινωνίας. Ό κ. Μιστριώτης έξήρε
τήν μεγίστην έθνικήν σημασίαν τής άνασκαφής
τής αρχαίας τών Αθηνών πόλεως έν συνδυασμω μετά τής κατασκευής τής μεγάλης λεω
φόρου τής ύπδ τού νομομηχανικού και συμβού
λου τής Εταιρείας κ. Άθ. Γεωργιάδου σχεδιασθείσης και προταθείσης.
Καταστρεφων τδν λόγον δ κ. Μιστριώτης
έδωκε τδν λόγον είς τδν διαπρεπή αρχαιολόγον
κ. Άλέξ. Φιλαδελφέα.
Ο κ. Φιλαδελφεύς άνελθών έπί τδ βήμα
ηυχαρίστησεν έν πρώτοις τδν Πρόεδρον και τδ
Σεβ. Διοικητικόν Σύμβούλιον τής Εταιρείας,
είτα δ' ανέπτυξε τά περί τής άνασκαφής
τών αρχαίων ’Αθηνών, αί'τινες κατά τ'- πλείστον μένουσιν είσέτι τεθαμμέναι, διότι ολόκλη
ρος ό έπί τού Αρείου ΙΙάγου καί πέραν τού
Θησείου χώρος μέχρι τής 'Αγίας Τριάδος
(αρχαίου Διπύλου) ήτο τδ πάλαι δ περιλάλητος
καί πολυύμνητος νΕσω Κεραμεικός, ©στις περιελάμβανεν rέξοχον καί περικαλλές δημόσιον
οικοδόμημα είχεν ή μεγάλη καί πανίσχυρος
τδ πάλαι τών ’Αθηνών πόλις. Εκεί ήτο τδ
Μητρφον, έκεί τδ Πομπεϊον, ή Βασίλειος Στοά,
τδ Πρυτανεΐον, ή θαυμαστή Θόλος, ο Δρόμος, ό
κατάκοσμος έξ Έρμών καί άλλων έξοχων αγαλ
μάτων, ή Ποικίλη Στοά καί πληθύς άλλων περι
φανών μνημείων. Καί έν τούτοις δλόκληρος δ
χώρος ούτος είνε ήδη κατειλημμένος άπδ
σωρόν σεσαθρωμένων καί ετοιμόρροπων οικι
ακών καί από σκολιάς καί ^υπαοάς δδούς, ας
μόλις δύναταί τις νά διάσχιση !
Πρέπει λοιπόν τδ Έλλην. Κράτος νά έλθη
επίκουρον είς τδ μέγα τούτο καί ’Εθνικόν έργον
ώς έπραξεν ή Ιταλία ήτις άπδ τού 1870 ιδίως
προεβη αντί αφειδούς δαπάνης είς τήν έκσκαφήν δλοκλήρου τής άρχαίας τών Ρωμαίων
’Αγοράς, τού περίφημου Forum Romanum.
Η δ ανασκαφή αύτη τής πόλεως τών
αρχαίων Αθηνών δύναται, προσέθηκεν δ κ.
Φιλαδελφεύς, νά συνδυασθή θαυμασίως καί
μετά τής ύπδ τού Νομομηχανικού καί άρίστου
αρχιτεκτονος κ. Γεωργιάδου άπδ έτών σχεδιασθείσης, πέρυσιν δέ είς τήν Βουλήν τών Ελ
λήνων διά νομοσχεδίου τού κ. Εύταξία ύποβληθείσης ύπδ τής Κυβερνήσεως Μαυρομιχάλη
κατασκευής μεγάλης λεωφόρου, ήτις ύπδ τδ
όνομα Περικλεούς και ’Ασπασίας άποτελούσα
επέκτασιν τής δδού Κοραή καί δίχα τήν πόλιν
τών ’Αθηνών τέμνουσα, φθάνει κατ’ ευθείαν
είς την Πλατείαν Μοναστηριού («’Αθήνας» μεταβαπτιζομένης) καί έκείθεν κάμπτουσα κατευθύνεται πρός τήν σχεδιασθείσάν ποτέ, άλλά
μήπω δυστυχώς έκτελεσθείσαν Περι©εοικήν
Λεωφόρον Άκροπόλεως.
Ή Λεωφόρος αύτη πλατυτάτη (40 μ. μέχρι
Μοναστηριού καί ?0 έκείθεν' καί μέ φυτείαν

μετ’ ανδριάντων κλπ. είς τδ κέντρον καθ’ δ'λον το
μήκος αύτής (1170 μ.) θέλει μεταβάλει τελείως
την οψιν τής σημερινής ημών πόλεως, διότι
πρώτην φοράν δ άθάνατος καί γραφικώτατος τής
Ακροπόλεως βράχος καθίσταται οιονεί κτήμα
τών ’Αθηναίων, διότι ή είς αυτόν μετάβασις
θά είνε εύχερεστάτη, έντδς 10 λεπτών άπδ τής
δδού Σταδίου, ή δ’ άπδ τού Πανεπιστημίου
άποψις αύτού θά εινέ τι θειον καί ιδεώδες,
ιδίως περί δυσμάς ήλιου, δπότε θά πυρακτούται όλος δ ιερός βράχος μετά τού Παρθενώνας,
θεσπέσιον καί έπαγλον θέαμα, όπερ σήμερον
μόνον έκ τού Ζαππείου άπολαύομεν. Μή δέ νο
μίση τις ότι πρόκειται περί χιμαιρικής τίνος συλλήψεως καί περί άπραγματοποιήτου σχεδίου.
Παν τούναντίον ! Τά πάντα έχουσι τελείως έξονιχισθή μέχρι καί τών ελάχιστων λεπτομερειών,
ώς πείθεται τις μελετών τδ Νομοσχέδιον.
Κατά τούτο ή δαπάνη δέν θά ύπεοβή τά 3
εκατομμύρια, άτινα πολλαπλασίως θά καλυφθώσι διά τής ύπερτιμήσεως τών οικοπέδων,
άτινα σήμερον ώς έκ τών άθλιων στενωπών,
οπού εύρίσκονται, έλαχίστην έχουσιν άξίαν.
Εκτός δέ τούτου καί ή έκμετάλλευσις τής δδού
διά γραμμής τροχιοδρομικής καί δΓ ύπονόμου
κλπ. μέγιστα κέρδη θέλει προσπορίσει είτε είς
τδ Δημόσιον, είτε είς τήν 'Εταιρείαν, έάν τοιαύτη τις. ήθελεν αναλάβει τδ έςοχον τούτο καί
έθνικώτατον έργον.
Ηδη μάλιστα διά τής δωρεάς τού άειμνήστου Κοργιαλένιου διευκολύνεται κατά τι ή
έκτέλεσις τού απδ Μοναστηριού είς Άκρόπολιν τμήματος τής λεωφόρου, διότι διά τής
θαυμασίας ταύτης δωρεάς πίπτει τδ άπαίσιον
εκείνο κτίριον, ή Βαστίλλη έκείνη τών νεωτέρων ’Αθηνών, ήτις είνε άληθές στίγμα διά
την Ελληνικήν Πολιτείαν, τίς οίδε δέ τίνας έκπληςεις {επιφυλάσσει ήμίν ή άνασκαφή παντός
τού ύπδ τού μισαρού έκείνου κτιρίου καί τών
άλλων παραπλησίον αύτού κατεχομένου χώρου!
Τοιαύτη έν όλίγοις ή σπουδαία αύτη διάλεςις, ήτις ευχόμεθα νά εύρη ηχώ πανταχού του
Ελληνικού κόσμου, διότι ή Ελλάς δέν στε
ρείται γενναίων τέκνων, ώς δέ πάσαι αί εύγενεις καί έθνικαί ίδέαι εύρον πάντοτε παρ’
ήμίν τούς προθύμους καί γενναίους άρωγούς,
ούτω πεποίθαμεν ότι καί ή μεγαλοποεπεστάτη
καί δικαίως τά περιφανέστατα τής ελληνικής
ιστορίας όνόμανα άδελφωμένα φέρουσι, τού
Περικλέους καί ’Ασπασίας, θά εύρη τδν νέον
της Άβέρωφ, Συγγρδν ή Κοργιαλένιον καί
μάλιστα αφού κατά τήν περίστασιν ταύτην δέν
πρόκειται περί απλής δωρεάς καί νεκρού χρήματος, αλλά περί αληθούς έπικερδεστάτης καί
έθνικωτάτης έπιχειρήσεως.
ΦΙΛΑΘΗΝΑΙΟΣ

Διευθυντής τοΰ «Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
Ά-Οηναι, -Τυπ. «Έσεια» Μάϊσνερ καί Καυγαδούρη
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ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣ
ΥΑΡΟΛΗΠΤΑΣ

ΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΛΑΪΚΗ

Κ. Κ.

ΠΟΛΕΩΣ

ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταθέσεων πρός 4 ’/4 %

Παρακαλούνται οί τυχόν κα^υστερούντες τό άντίτιμον τού ύδατος τού
λήξαντος έτους ΐ9°9 θπα)ς προσέλθωσιν
εντός οκτώ ήμερων εις τό Δημοτικόν
Ταμεΐον και καταβάλωσιν αύτό. Επί
σης δέ καθίσταται γνωστόν δτι ήρχισεν ή πληρωμή τού αντιτίμου διά τό
άρξάμενον έτος ΐ9Χθ» παρακαλούνται
δέ οί κ. κ. ύδρολήπται δπως προσέλθωσι
και καταβάλωσιν αύτό.

είς πρώτην ζήτησιν

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Έν ΆΟήναις 1910.

ΚΑΠΕΛΛΑ

(’Εκ τον υδραυλικοί) τμήματος τοΰ
Δήμου ’Αθηναίων).

ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑ1ΕΥΣ

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

ΦΥΣΙΓΓΙΑ

ΑΡίΙΜΑΤίΙΝ ΤΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΥ

ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

7Χ. ΣΑΚΑΛΗ
ΑΘΗ Ν ΑΙ. — ΟΔΟΣ

ΑΑΚΑΜΕΝΟΥΣ

36.— ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμελ'θν έκαστου φυσιγγίου είς */ 2—3/4 λίτρας καθαρού οινοπνεύματος,
προσθέτετε */ 2 λίτραν ΰδατος καί έχετε τήν κρλώνιαν σας, τό άντιπιτυριώδές σας καί παντός
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.,
Μέ 2 μόνον δρ. εχετε μίαν όκάν κολώνιαν. Δι ολα τα είδη τιμαι ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. Πληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πώλησιν παρά τω κ. Α. Σακαλη.
i __
_______
___________________________ J

©I ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ΎΦΗΓΗΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

δια θεραπείας και εγχειρίσεις όλων τών
h οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΦΗΝΑΙ.

ΕΔΡΑ ΕΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

20

‘Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000 000
Ησφ. Κεφάλ. Δρ. 20-000.000

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

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

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έξεδόθησαν μετά πάσης τής δυνατής φιλοκαλίας υπό τοϋ βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου,
Άθήναι, οδός Βουλής, και άποστέλλονται οπουδήποτε έλεύθερα ταχυδρομικών τελών.

ΕΝΤΟΚΟΙ

Καταθέσεις

ΘίΙΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΛΥΠΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΚΑΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΖΑΓΡΑΦΟΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ

Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής

ΜΕΓΑΡΟΝ

διά νεωτάτης μεθόδου μέ άπιστεύτως εύθηνάς τιμάς παρά εύδοκίμου διδασκαλίσσης
και είς έλάχιστον χρόνον.

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

ΟΔΟΣ

θ

είς

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

τραπεζικά

γραμμάτια.

Ίροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων έντο
κων καταθέσεων έν δψει ή έπί προθεσμίφ, δηλοποιεϊται, ότι άπό 15 Απριλίου 1909 ή
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς
Ύποκαταστήμασιν αύτοίς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν
ώρισμένη προθεσμίφ έπί τόκω :
1 */ 2 τοίς
κατ’ έτος διά τάς έν όψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 10,000,
πέρα τοϋ ποσοϋ τούτου τοϋ τόκου όριζομένου είς 1 τοϊς “/0 κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοϋ ποσοϋ τούτου είς */, τοϊς °/0. Αι καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί
είς ανοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου έπιταγών. — 2 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας
τούλάχιστον. —2 */, τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εν έτος
τούλάχιστον.—3 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο ετη
τούλάχιστον. — 3 1/ί τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα
ετη τούλάχιστον. — 4 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε ετη
τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑθΗΝΑΙ

10,

ΟΔΟΣ

ΕΡΜΟΥ

ΠΑΡΑ

ΤΗι

ΠΛΑΤΕΙΑ!

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άπο
δοτέας έν ώρισμένη προθεσμίφ ή διαρκείς έπί τόκφ :
1
τοϊς °/0 κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλάχιστον
1 έτους
»
2°
* ft/
°/ο >
2° έτών
»
*
°/ο *
4 έτών
»
>
°/ο *
5 έτών
»
4
>
°/ο *
Αι όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέτου ονο
μαστικά! ή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οι τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστήματι καί τη αιτήσει τού καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό αύτό
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

Γ'·

ΤΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

'Ολοι οί καλλιτέχναι, όλοι οί συγγραφείς, όλοι οί άν&ρωποι τοϋ θεάτρου φωτογραφοϋνται κατά προτίμησιν είς τό φωτογραφεΐόν μας, διότι είνε άλη&ινόν καλ
λιτεχνικόν έργαστήριον.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΩΝ

Μεταχειρίζεσ&ε τόν

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ
δι οινοπνεύματος εκ σταφίδος είναι
0 ΔΙΑΥΓΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ

ΑΜΙΑΝΤΑ

“βοτρυς,,

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΥ

ΤΟ “ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΡΑΣΟ

Β. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ

τοτ

ΑΘΗΝΑΙ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

'Οδός 'Ιπποκράτους 3.
Ό κ. Κοντομανώλης είνε ό βιβλιοδέ
της τοϋ «Καλλιτέχνου». Αύτό νομίζομεν,
οτι είνε ή καλλιτέρα σύστασις διά νά πεισθοϋν οι άναγνώσταί μας περί τής απο
λύτως καλλιτεχνικής του έργασίας.
Έπί πλέον προσθέτομεν συστάσεις διά
τήν έκτακτον ταχύτητα περί τήν παράδοσιν τών παραγγελιών καί διά τάς άπι
στεύτως εύθηνάς τιμάς του.

ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ

Ε&ΕΔΟΘΗ

Παραγγελίαι στέλλονται εις

τό γραφεΐον τού

«Καλλιτέ

χνου».
0

ΤΟΜΟΣ

ΔΡ.

2

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ,,

ΙΩ. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ
Α ΘΗΝΑΙ. — ‘Οδός Σταδίου 44. — Α ΘΗΝΑΙ
ΙΔΡΫΘΕΝ

©ΛΑ
ΤΗΣ

ΤΑ

ΤΩι

1885

ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ τοΰ περιοδικού «'Εστίας» έκ 19 χρυσοδέτων τόμων.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΘ' ΑΙΩΝΟΣ υπό Π. Καρολίδου.
,
ΕΡΓΑ X. Άννίνον, Α. Βαλαωρίτου, Δ. Βικέλα, Γερ. Βώκον,
Α. Καρκαβίταα, Α. Κονρτίδου, (πρωτότυπα και μεταφράσεις), Γρ. Ξενοπούλου, Σ. Παγανέλη, Κ. Παλαμά, Τω. Πολέμη, Αλ. Ραγκαβή,
Κλ. Ραγκαβή, Γ. Σουρή, I. Ψνχάρη.

f

ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΤΑ “ΝΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ,,
ΤΟΥ Σ. ΧΑΣΙΩΤΟΥ
ήτοι Γεωργικόν Περιοδικόν όργανον Ένώσεως Ελλήνων
Γεωπόνων, έκδιδόμενον κατά μήνα.
Συνδρομή ’Εσωτερικόν
»
’Εξωτερικού

Δρ.
Φρ.

5
6

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΟΥ 1911 ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑ1 ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΑΙΤΟΥΝΤΙ
ΔΏΡΕ7ΧΝ

Έν Ά&ήνα.ς, Τυχογραφεΐον *Έατία» Μάισνερ καί Καργαδουνη — «44Κ

