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ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

ΟΡΟΙ
ΕΙΣ

ΤΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ j ΕΣαΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ
g

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ό -ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» έκδίδεται κατά μήνα.

Αί συνδρομαί προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός εγγραφήν συνοδευομένη ύπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν και ιδιοκτήτην τοΰ
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, Αθήνας, οδός ’Ακαδημίας 54·
Τιμή έκαστου τεύχους λεπτά 80. Έν Άθήναις καί έν Πειραιεΐ πωλείται είς δλα τά βι
βλιοπωλείο καί είς τά κιόσκια.Έν ταϊς Έπαρχίαις είς τά ύποπρακτορεϊα τών εφημερίδων.
’Αντιπρόσωπος τοΰ Καλλιτέχνου έν Νέρ Ύόρκη ό κ. Παύλος Βωκος 5 Battery Place.
»»
»
διά τήν Αίγυπτον δ κ. Θεμιστοκλής Βωκος, Κάϊρον.

Ό *
«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ δημοσιεύει αγγελίας πρός δραχ. 30 τήν σελίδα
καί άναλόγως διά μικρότερον χώρον.
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ΤΕΧΝΙΚΗ

0 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Α.

ΣΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
ΑΡΙΘ. 215

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Οδός Γ Σεπτεμβρίου άρ. 27

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

Τη λ. διεύΦυνσις

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

(Calorifere)
-Αναλαμβάνομεν την έγκατάστασιν κεντρικών θερμάνσεων μετά έγγυήσεως της άποδόσεως ολοκλήρων οικοδομών, ξενοδοχείων, έπαύλεων, μεγάρων, δημοσίων καταστημά
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.
— Εκπόνησις σχεδίων καί προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον των 50^ τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτουργεία έν 'Ελλάδι καί 3 Ανατολή μεταξύ
των οποίων αί έξης *. 3 Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—Έ&νική Τράπεζα κεντρικόν καί έν
Λαρίσση.—Τράπεζα3 Ανατολής, ένταϋδα καί έν Σμύρνη.—Τράπεζα Αδηνών έντανδα καί έν
—^μυρνη. Λαϊκή Ιραπεζα ιΖενοδοχεΐον Ακταΐον και Palace. — Πτωχοκομεϊον ' Αθηνών.—
Νοσοκομεΐον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.
— Απειραριδμα ευχαριστήρια, συστατικά.
Διαρκής παρακαταθήκη όλων τών απαιτουμένων υλικών δερμάνσεως μόνον α ποιό
τητας και αναγνωρισμένης στερεότητας, συνεπώς ταχυτάτη προθεσμία παραδόσεως.
—Δια πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευδυνδήτω πρός τήν

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΕΔΡΑ

ΕΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

Κ.
Ε.
Δ.
Α.
I.
Δ.

10,480,000
*

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, 3Αντιπρόεδρος

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

ΒΕΡΟΥΓΚ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ
ΗΑΙΑΣΚΟΣ
Ε. ΗΑΙΟΠΟΥΑΟΣ

Γενικός Διενΰ'νντής
; Συστήματος Αμερικανικού τών
τελβιοτέρων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, άπό δεκαετίας είσαχθεϊσαι έν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη
εις πλούσιαν συλλογήν.
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων
(ανοικτού συστήματος).
ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροι έ σμαλτωμένοι μετά
πορσελάνης.
TANTAL: ’Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας
έκ μετάλλου Tantal 70 °/0 οικονομία έπί τής
καταναλώσεως τού ηλεκτρικού ρεύματος.

50.000.000

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : 3Εν ‘Ελλάδι : Έν Πειραιεΐ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλο), καί Λαρίσση. — Έν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί
Ρεθύμνφ. — Έν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν Γα
λατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισω, Τραπεζούντι, Κερασοΰντι,
Πάφρα, Σμύρνη, Χίω, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσω, Θεσσαλονίκη, Σέρραις,
Καβάλλφ, Ξάνθη, Δεδεαγάτς καί Ίωαννίνοις.— Έν Αιγύπτω: Εν Αλεξανδρείρ., (μετά παραρτήματος έν τη συνοικία Μιδάν), Καΐρω (μετά παραρτήματος
έν τη συνοικία Μούσκι), Ζαγαζικίω, Μανσούρα, Μίτ - Γκαμρ, Τάντρ. καί
Μπεν'ι-Σουέφ.—Έν Αονδίνω: (Νθ 22, Fenchurch Street).— Εν Αμβούργφ :
(Domhof, Monckeberg Strasse 1 8). — Έν Αεμεσσω (Κυπρου). — Εν Διμένι Βαθέος (Σάμου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ

ΔΡ.

ΔΡ.

ΖΑΦΕΙΡΙ0Σ Κ. ΜΑΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑI

Απαντα τά εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκατα
στάσεων, Τηλέφωνα, Ανεμιστήρες, Είδη
3Αεριόφωτος, ΙΙυρόσβεστρα κτλ. κτλ.

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ :

αθηναικη-athenocles

‘Η Τρέπεζα 3Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζικήν εργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις
έμπορικών γραμματίων και συναλλαγματικών, προκαταβολάς επί χρεωγράφων καί εμπο
ρευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών,, συναλ
λαγματικών, γραμματίων εσωτερικού καί εξωτερικού’ έκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς.
εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τε τφ
έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ’ ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς, ήγγυημενους, δέχεται
καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμε
ρίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους λίαν εύνοίκούς διά τό κοινόν.
Η Τράπεζα 3Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheques) έπί
τού έξωτερικού καί είς τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ εις έπι
ταγάς (cheques) δμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ
έξωτερικφ ανταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ έξαμηνίαν άπό
τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΩΔΕ1ΟΝ
ΕΤΟΣ

“ΑΠΟΛΛΩΝ,,

ΛΟΤΤΝΕΡ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ

1899

Τό ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρνθέν προ δεκαετίας καί διενθυνόμενον παρά τής Κας Λίνας φδν Λόττνερ ενρίσκεται είς τδ
κεντρικώτερον μέρος τών 'Αθηνών και είς ενρν καί εύάερον μέγαρον
μετά κήπον.
Λί έπιτνχίαι τον τόσω είς τήν μουσικήν έκπαίδενσιν και μόρφωσιν τών πολυαρίθμων μαθητών καί μαθητριών τον δσω καί είς
τάς συναυλίας τον καί τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων ύπδ
τής μικτής χορωδίας τον είνε τοιαύται ώστε πας λόγος καθίσταται
περιττός.
Έν τώ ' Ωδείω Λόττνερ διδάσκονται ολα τά μαθήματα τής
θεωρητικής μονσικής, έπίσης οργανική καί φωνητική μουσική,
κλειδοκύμβαλον, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μουσική τής
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.
Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθύντριας Kas Λίνας φδν
Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Κάρολον Μπέμμερ (χορωδία καί
βιολοντζέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών.
'Ήδη έκ Βερολίνου άφίκετο έξοχος καθηγητής τον βιολίον έκ τής
υψηλής Μονσικής Σχολής τον 'Ιωακείμ δ κ. I. Σαΐφερ.
Ή παρεχομένη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις
εινε τοιαντη ώστε οντοι μετά τδ πέρας τών σπονδών των δύνανται
υφιστάμενοι τάς έπί πτυχίω έξετάσεις νά έχουν πλήρη τά έφόδια
τής έξασκήσεως τοΰ μουσικού έπαγγέλματος.
Είς τδ 'Ωδεΐον Λόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τδ μουσικόν των
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τού έξω ελληνισμού.
Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτούντα
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.
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ΤΗΣ

*
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΒΕΛΑΣΚΕΖ
‘Έν έθνος εινε άναπόφευκτον νά ζη
Ισπανία ή χώρα τών Ιπποτών και
τών γενναίων επιχειρήσεων, διά της ι/,όνον διά τών καλλιτεχνών, διά τών σο
ενεργητικότητας της. της βιαίας φών, διά τών συγγραφέων καί έν γένει
°$Η)ς της, καί της άγερώχου καί αισθηδιά
 τών μεγαλοφυών. Μία νικηφόρος μάχη
ματικής ζωής κατέκτησε διά μίαν στιγμήν δέν εινε τίποτε άλλο άπό μίαν ιστορικήν
τούς δύο κόσμους. Είχε φθάσει £·.ς την χρονολογίαν, ενώ ενα ’έργον τέχνης συνεχί
ακμήν εκείνην οπού τά έθνη έχουν ανάγκην ζει την δόξον τοϋ έθνους ολοκλήρου καί
τών μεγάλων πνευμάτων όπως διαιωνίσουν άπό αιώνα εις αιώνα μένει ώς κληρονομιά
“α κατορθώματα τών ηρώων. Την εποχήν της άνθρωπότητος.
Νεώτατος άκόμη ό Ντιέγκο ντε Σίλβα
ακριβώς ταύτην άνεφάνησαν ό Κερβάντες
ύς συγγραφέας καί ό Βελάσκεζ ώς ζω Βελάσκεζ έδειξε δείγματα της ίσχυράς
γράφος καί διά τών δύο τούτων μεγάλων του ιδιοφυίας.
Δέκα τριών ετών ητο όταν είσηλθεν είς
πνευμάτων ζη μέχρις ημών η Ισπανία
τ°ύ Καρόλου τοϋ πέμπτου καί Φιλίππου τό εργαστηριον τοϋ περίφημου τότε ζωγρά
τοϋ Β'.
φου καί αρχιτέκτονας Φραγκίσκου Έρέρα,
άλλ’ η άντίθεσις τοϋ χαρακτήρας τοϋ Βε
। * Βλέπε ''Καλλιτέχνην» τεύχος Απριλίου 1910 (Μιλάσκεζ
ηνάγκασε τόν πατέρα του Δον
Χαήλ ’’Αγγελος), Μαΐου 1910 (Ραφαήλ), ’Ιουνίου 1910
(Λεονάρδος ντά· Βίντσι), Αύγουστου 1910 (Τισσιανός),
Ζουάν Ροντριγκέζ νά τόν τοποθέτηση πλη
Σεπτεμβρίου 1910 (Παύλος Βερονέζε), ’Οκτωβρίου 1910
σίον τοϋ ζωγράφου, ποιητοϋ καί καθηγηI Πντοοέττο), Ιανουάριου 1911 (Κορρέγιος), ’Απριλίου
19H (Άνδρέας ντέλ Σάρτο) Μαΐου 1911 (Σάνδρο
τού Φραγκίσκου Πακκέκο άνδρός σοφοϋ
Μποττιτσελη),’Ιουνίου 1911 (Μουριλλο).
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τού οποίου ή διδασκαλία έζητείτο παρ’ καί τής δράσεως είχε παρέλθει. Ό βασι
ό'λης τής άριστοκρατίας τής πόλεως. Ό λεύς άφήκε τόν Όλιβαρές, τόν ύπερήφχΒελάσκεζ άν και έγεννήθη είς τήν Σεβίλ- νον αύτού εύνοούμενον, τόν φοβερόν του
λην κατά τό 1599 διήλθεν έν τούτοις τά ύπουργόν, τόν Ρισελιέ τής Ισπανίας, νά
πρώτά του έτη είς τόν ενεργητικόν καί μάχεται κατά τής άκαταμαχήτου πα
εμπορικόν λιμένα τού Όπόρτο, ή ζωή τού ρακμής καί παρέμενε είς τό έργαστήριον
οποίου έπέδρασεν είς
τού ζωγράφου του
τήν ιδίαν του ενερ
όπως ίδρυση τήν ει
γητικότητα
ρηνικήν καί διαρκή
Ό Πακκε'κο άπό
δόξαν εκείνην, ή
τήν πρώτην στιγμήν
οποία ήθελε παραδιέγνωσεν, ότι ό νέος
δώσει είς τό μέλλον
του μαθητής δέν ήτο
τήν ύπερήφανόν μορ
όπως οί άλλοι, άλλ’
φήν τών ύπηκόων
εξαιρετική πρόσωτου , τών νικητών
πικότης, τήν όποιαν
τών Μαυριτανών ,
έφρόντισε νά καθο
τών κυριάρχων τής
δήγηση καταλλή
Εύρώπης καί ά λως. Τό δε 1618
τρομήτων τυχοδιω
έκτιμών αυτόν τού
κτών τού νέου Κό
εδωκεν είς γάμον τήν
σμου.
θυγατέρα του ΖουΌ Βελάσκεζ έάνα «διά νά τόν
φθασε τήν στιγμήν
ένθαρρύνη, ώς έλεγε,
καθ’ ήν όπισθεν τής
διά τάς άρετάς του,
λαμπράς ακόμη δότήν ικανότητά του,
ζης καί τής δυνάκαί τήν ελπίδα, τήν
μεως ή συντριβή ήροποίαν έστήριζεν είς
χιζε. Β/ έπων τις
τό τάλαντόν του».
τήν ταχύτητα τής
Τό 1622 ητο ήδη
έκτελέσεώς του θά
πατήρ δύο τέκνων.
ένόμιζεν, οτι βιά
Ταξειδεύει το πρώ
ζεται έκ τής έπικειτον είς τήν Μαδρί
μένης καταστροφής.
την καί επισκέπτε
Εκ νεότητός του
Ο ΙΝΦΑΝΤΗΣ ΔΟΝ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ται τά βασιλικά
τρέπεται είς τό έπί ·
ΥΠΟ ΒΕΛΑΣΚΕΖ
Μουσεία διά νά έπακαιρόν επάγγελμά
νέλθη κατόπιν μετά τόν θάνατον τού Φι
του, ικανός ν’ άποδώση μετ’ άκριβε ας
λίππου Γ' όπως γίνη ό κατ’ έςοχήν αύλι- καί ταχύτητος τό μοναδικόν θέαμα τού
κός ζωγράφος τής Ισπανίας.
οποίου ήτο πεπρωμένον νά γείνη ό ιστο
Άλλ’ ένω αί έπαρχίαι τής μεγάλης ρικός Μετριοφρόνως ασκείται είς τήν ειλι
Ισπανικής επικράτειας, λέγει ό Βωτιέ, κρίνειαν έργαζόμενος είς τήν «νέκραν φυσιν»,
άπεσύροντο ή μία κατόπιν τής άλλης, ένω ό χρωστήρ του κερδίζει άπό τήν γυμνα
κατέρρεε τό κολοσσαΐον οικοδόμημα Κο
στικήν ταύτηυ βεβαιότητα, τήν οποίαν
ρόλου τού Πέμπτου, ό νωχελής αύτού ακολούθως εξυψώνει είς τήν δυσχερή σπου
άπόγονος Φίλιππος ό Δ' πκρηγορείτο δήν τών κλίσεων τού ανθρωπίνου σώματος,
βλέπων τόν Βελάσκεζ ζωγραφίζοντα. Φι
τής φυσιογνωμίας τών προσώπων, τής
λοσοφία άναμφιβόλως ασυνείδητος, άλλ’ ανθήρας λεπτό τητος τής ανθρώπινης σαρούχ’ ήττον λογική. ΊΙ εποχή τής δόξης κός. Ζωγραφίζων μέ τήν αύτήν εύλαβειαν
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χρονος κόσμος διήρχετο άλληλοδιαδόχως
έκ τού όκριβαντός του μέ τόν τόνον τής
πραγματικότητας.
Έκ τών προσωπογραφιών είσήρχετο
είς τάς ίστορικάς σκηνάς καί έλάμβανε
χωρίς προσπάθειαν τόν έπικόν τόνον είς
τήν «ΙΙαράδοσιν τού Μπρέντα» τού Μου
σείου τού Ιίράδο, κατήρχετο μάλιστα είς
τάς ζωγραφιάς τών έσωτερικών τών έργαστηρίων όπως είς τό εργον του «Αί Κλώθουσαι» τού Μουσείου τού Ιίράδο, καί είς
τόν κόσμον τών μεθύσων όπως είς τό εργον
«ΊΙ συντροφιά τών μεθύσων» τού ίδιου
Μουσείου.’Αλλά καί ώς αντάξιος τής ύπερηφάνου Ισπανίας όπου ό έλάχιστός χωρι
κός λογίζεται ώς ήρως, ήξευρε πάντοτε νά
παραμένη τέλειος εύγενής καί συγχρόνως
πιστός χρονικογράφος δηλαδή πλήρης εύγενείας καί καθόλου αύλικός. Ό χρωστήρ
του αδιάλλακτος, τό χρώμά του βαρύ καί
σταθερόν άγνοούν τήν καλακείαν διότι
άκριβώς ήγνόει τό ψεύδος. Ή ωχρά όψις
τού Φιλίππου Δ' καί οί ύψηλόσωμοι παίδες αποκαλύπτουν άναμφιβόλως τό πτω-

νιαρόν ύπόδειγμα εις όλας τάς θέσεις καί
δλχς τάς έκφράσεις. Εχρειάζετο είς καλ
λιτέχνην τόσον πλουσίως προικισμένον
ίδιαζουσα ένέργεια όπως συγκράτηση τήν
όρνήν του προχωρών ρυθμικά, καί τήν
ευκολίαν ήν είχε προς έκτέλεσιν τών έργων
είς (ίιρισμένον και μικρόν διάστημα.
Ά/λά καί μέ πόσον κύρος αύθεντικον
πλουτίζει τάς φυσικάς ταύτας ιδιότητας!
Αφού έκάμφθη τό πνεύμά του πράς την
στρυφνήν ταύτην σχολήν, ένίκησεν όλας
τάς δυσκολίας, έκπλήττων ώς γόης. Ο
Βασιλεύ: Φίλιππος ό Δ' άπατηθείς άπηύθυνε τόν λόγον είς τήν εικόνα τού νομ.άρΙίαρέγια καί ό λαός τής Ρώμης
ιχαιρέτα τήν εικόνα τού ΙΙαππα Ινοκεντίου Ενομιζων, 0:ι εβλεπε τό ίδιον πρόσωπον τού άνωτάτου Ιίοντίφηκος.
Ο Θεόφιλος Γκωτιέ άνεφώνησε προ τής
εικόνος τών Κυριών τής τιμής (MeniliaS
μουσείου τού Ι1ραδο)ί « Αναγκάζεται
*ανείς νά είπη, πού είνε λοιπόν ή είκών; »
Βασιλική οικογένειαν Ινφάνται. μ6Υ’·”
σ*ανες, γελωτοποιοί, αύλικοί, όλος ό σύγ-
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χεϋσαν αίμα φυλής έζηντλημένης. Ή μ.εγαλειότης του Όλιβαρές θριαμβεύει μέ
κάποιαν άγυρτείαν Καστιλλιανήν, ήτις
άξιοι τό δικαίωμα τής έπικυριαρχίας τής
'Ισπανίας. Άλλ’ ό Δούξ αύτός έμελλε
νά μή άποθάνη χθρις νά παραστή είς
τήν γεννωμένην δόζαν του Πρίγκηπος
Κονδαίου Λουδοβίκου Β', χωρίς ν’άκούση
τό τηλεβόλον του Μποκρουά και νά ίδη
τήν θραύσιν τοϋ μέχρι τότε ανίκητου πα
λαιού πεζικού τής 'Ισπανίας.
Ό ύπερήφανος Δούζ καί ο ανίσχυρος
βασιλεύς ύπώπτευαν, οτι αί βραχείαι καί
κεναί στιγμαί αί όποίαι διέρρεον πλησίον
τοϋ Βελάσκεζ θά ήσαν γονιμώτεραι τών
γονίμων έτών τών αφιερωμένων είς τά δη
μόσια πράγματα.
'Γπώπτευαν, οτι τό φάσμα τών χρωμά
των στερεούμενον έπί έλαφράς οθόνης ήθελε
συνεχίσει τήν άνάμνησίν των σταθερότερα
τής αξίας των, τής ισχύος καί τής προ
σωπικής των δόζης.
Ότε ό κόμης Όλιβαρές ό μεγάλος
πρωθυπουργός τοϋ Φιλίππου Δ' έκάλεσε
τόν Βελάσκεζ όπως τόν συστήση είς τον
Βασιλέα, ήτο ώς νά συνησθάνετο ποίαν
ανάγκην είχε τό ισπανικόν μεγαλειον ίνα
διαιωνισθή άπό τόν χρωστήρα ενός Βελά
σκεζ. Τό 1625 γίνεται αύλικός ζωγράφος
καί τιμάται καθημερινώς σχεδόν ύπό τών
επ σκέψεων τοϋ Βασιλέως. Τό 1628 άφίχθη
είς τήν Μαδρίτην μέ διπλωματικήν απο
στολήν ό ΙΙέτρος Παύλος Ροϋμπενς, ό
μεγάλος Φλαμανδός ζωγράφος όπως παρασκευάση τήν ειρήνην μεταξύ Αγγλίας
καί Ισπανίας. Ό βασιλεύς έθεσεν ώς ξε
ναγόν του τον Βελάσκεζ καί ούτω οί δύο
καλλιτέχναι έγένοντο φίλοι, χωρίς δέ νά
έπηρεασθή ό Βελάσκεζ άπό τήν τεχνοτρο
πίαν τοϋ Ροϋμπενς έζετίμησε τό μεγάλο
του τάλαντόν καί αποπερατώνει τούς
«Borrachos» τό άριστούργημα τής πρώ
της περιόδου, τό όποιον εύρίσκεται σήμερον
είς τό Μουσεϊον τοϋ ΙΙράδο. Κατόπιν με
ταβαίνει είς ’Ιταλίαν, θαυμάζει τον Τισσιανόν χωρίς νά τόν μιμηθή καί μόνον είς
τήν επιστροφήν του ύφίσταται τήν έπίδρασιν τοϋ Θεοτοκοπούλου. ό όποιος άπέθανε τό

161 4. Ό Γκρέκο, όπως ώνομάζετο ό θεοτοκόπουλος, ήτο καλλιτέχνης έξαιρετικής
ιδιοφυίας, ή δυνατή καί πρωτότυπος τέ
χνη του προτρέχει τής έποχής της κατά
τοιοϋτον τρόπον μάλιστα ώστε άφοϋ έπέδρασεν έπί τοϋ Βελάσκεζ καί βραδύτερον έπί τοϋ Γκόγια έζακολουθεί ακόμη
καί σήμερον νά έπιδρά έπί τής καθόλου
τέχνης.
Τό 1643 τό έτος κατά τό όποιον ό
Κονδαίος έκαυσε τήν ισπανικήν δύναμιν είς
τό Ροκρουά, ό Βελάσκεζ έχασε τόν προ
στάτην του τόν κόμητα Όλιβαρές καί ή
φήμη του ήρχισε νά σβύνη. Επακολουθεί
τό περίφημον αύτοϋ εργον «Les Lances»
του Μουσίου τής Μαδρίτης, τό όποιον σή
μερον τόσους θαυμαστάς συγκεντρώνει.
ΙΙλείστα έργα έξετέλεσεν ό Βαλάσκεζ παριστώντα τήν αυλήν καί τούς μεγιστάνας
τής Ισπανίας, έκείνο όμως τό όποιον χα
ρακτηρίζει τήν εύγενή καί έξαιρετικήν του
μεγαλοφυίαν είνε καί τά έργα έκείνα, τά
όποια χαρακτηρίζουν τήν ώραίαν ζωήν του,
όπως ό «Μένιππος», ό «Αίσωπος», «Ή
’Αφροδίτη στον καθρέφτη», «'Η Στέψις
τής ΙΙαρθένου» κλπ.
Κατά τό τέλος τοϋ βίου του ό Βελά
σκεζ έδυστύχησε. Έπιστρέψας άπό τά
Γαλλοϊσπανικά σύνορα κουρασμένος καί
άποτεθαρρημένος άπό τήν πτώσιν τής πα
τρίδας του ούδαμοϋ εύρε προστασίαν.
’Ησθένησε καί τήν 6 Αύγούστου τοϋ 1660
άπέθανε πυρέσσων καί κατά τήν φράσιν
τοϋ Μπερουέτ: «I Ιαρέδωκε τήν ψυχήν του
είς τόν Θεόν, ό όποιος τήν έοημιούργησε
διά τόν θαυμασμόν τοϋ κόσμου».
Δέν εινε βεβαίως ύπερβολή τό νά ύποστηρίζωμεν, οτι ή ζωή τοϋ Βελάσκεζ ύπήρζε
διαρκής καί τραγική μάχη εναντίον περι
βάλλοντος, το όποιον ήμπόδιζε τό πνεϋμά
του καί δέν θά ήδύνατό τις νά έκπλαγή
διά τήν αδιαφορίαν έν μέσω τής όποιας
άπέθανε καί τήν όποιαν ύπέστη καθ ολον
του τό στάδιον.
Τον έκήδευσαν κοινότατα καί παρήλθε
χωρίς νά δώσουν προσοχήν. Τόσα πλούτη
πραγματικά διέφευγον τήν στιγμήν ταύτην
έκ τών χειρών τής βασιλείας ώστε ό θάνα-

δφίτην κατά τόν 1 7ον αιώνα έγεινε χρω
ματιστής κατά τόν τρόπον τών Βενετών
άπαρατήρητος.
μή έπηρεαζόμενος ύπό τών Μαυριτανών καί
θά ήτο άδικον νά έπιβεβαιώση τις
τής ’Ανατολικής τέχνης, ή όποια ζητεί μίαν
μετά τινων κριτικών, ότι ό πολιτισμός
άδουσαν άρμονίαν τών τόνων μάλλον παρά
τελειώνει είς τά Πυρρηναία. διότι είς τήν
τάς έρυθράς λάμψεις τής χρωματοπυξίδος.
ιστορίαν τής φιλολογίας καί τών τεχνών
Ό Βελάσκεζ δυσκόλως ήδύνατο νά
η ‘Ισπανία άφησεν ίχνη αναντίρρητα.
γίνη ένθουσιώδης
Ό Βελάσκεζ
οπαδός τοϋ λάμέφερε μεθ * εαυ
ποντος χρωματι
τού είς τήν Κασμού, καί μολο
στιλλίαν ολίγον
νότι έπρεπε νά
ήλιον τής Ανδα
παρατηρή τό έλουσίας του, άρυθροϋν παραπέ
χτινοβόλον λάμτασμα τών Ηίψιν ή όποια τα
landeras,?) ροχέως έπεσκοτίσθη
δίνη ταινία τής
άπό τά νέφη, τά
είκόνος τοϋ Φι
οποία επλανώντο
λίππου έφιππου,
αενάως ύπεράνω
αί θερμαϊ άποτής ισπανικής αυ
χρώσεις τής στέ
λής. Ή ζωή του
ψεως τής Παρ
υπήρξε μάχη δι
θένου, ή τέχνη
αρκής έναντίον
του τέλος τηρεί
πάσης δυσκολίας.
ται είς αρμονίας
Ή εξαιρετική του
φαιάς καί κίτρι
φιλεργία δέν έξενους.
τιμήθη έπαξ ως
Τά λάμποντα
ύπό τών Μεγι
χρώματα έκφράστάνων ύπέο τών
ζουν τήν χαράν
όποιων τήν έξήτής ζωής, ήσαν
σκει, καί δέν είχε
δέ άγνωστα είς
περί αύτόν τούλά
Ισπανούς
τούς
χιστον τήν καλ
τής Καστιλλίας.
λιτεχνικήν αδελ
Η τεχνοτροπία
φότητα, ή όποια
τοϋ Μουρίλλου
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΥΠΟ ΒΕΛΑΣΚΕΖ
Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΕΖΑ
είνε ειδική είς τήν
ταλικήν σχολήν.
Ανδαλουσίαν, θά ήτο δέ άδικον λαμβάΗ θλιβερά πολυτέλεια τής αύλής, αί νοντες ώς σημεϊον συγκρίσεως τούς ’Ιτα
—
— μεταβολαί
χποτου.οι
υ.εταβολαί τοϋ
τού κλίματος τής λούς τής Βενετίας νά δικάσωμεν ώς άχρωΜαδρίτης, όπου ύποφέρει κανείς τήν νάρ
κην καυστικού ήλιου, καί τήν έπικίνδυνον μάτιστον τόν Βελάσκεζ οί πίνακες τοϋ
όποιου, ώς οί πίνακες τού Ρέμπραντ, δέν
έλευσιν παγερού άνέμου, τό τοπείον αύχμηείνε συμφυείς προς τόν τόπον τής κατα
ρόν καί χωρίς θέλγητρα, ό λαός τραχύς καί
γωγής των, δύνανται νά μεταφυτευθώσιν
άπαθής, άδιάφορος είς τάς καλλιτεχνικάς
οπού δήποτε άλλοϋ καί θά φαίνωνται άρικαί φιλολογικάς έκδηλώσεις, τά πάντα
Είνε αδύνατον νά φανταί’.χον συνενοηθή όπως διαθέσουν δυσαρέ- στουργήματα.
σθή τις τόν Ροϋμπενς ζωγραφίζοντα διά
στως τήν ψυχήν τοϋ ζωγράφου, καί είνε
τών τόνων τού Βελάσκεζ, αλλά τά έργα
θαύμα ότι ζών τοιουτοτρόπως είς τήν Μα-

τος ενός καλλιτέχνου έπρεπε νά διέλθη
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τού τελευταίου τούτου άξίζουν ίσως περισ
σότερον ένεκα μιας αρμονίας τελείας καί
αμίμητου.
Ο Βελάσκεζ έδήλωσεν ό ίδιος κατά
την επιστροφήν του εξ ’Ιταλίας.ότι ό Ρα
φαήλ του ηρεσεν ολίγον, ένω ό Τισσιανός
τόν ένεθουσίαζεν. Άνεγνώριζεν είς αύτόν
τόν μεγαλείτερον τών Βενετών, άλλ’εντού
τοις δέν έδεχθη την τεχνοτροπίαν του, ό
δι ’ αύτόν θαυμασμός του δέν τόν ώδήγησεν
εις την μίμησιν, έτι περισσότερον αφού δέν
ήθελε νά μιμηθή τόν Ρούμπενς η τόν Θεοτοκόπουλον. Λαμβάνων έκ τών έργων των
πολυτίμους ενδείξεις μετεχειρίζετο αύτάς
όπως σταθερως τελειοποιηθή είς την τέχνην
του, καί αί πρόοδοί του εινε μάλλον τό
αποτέλεσμα της ίδιας κρίσεως η επιρροή
εξωτερική.
Τό έργον του διαιρείται ύπό πολλών
κριτικών είς τρείς περιόδους άνταποκρινομένας πρός τά είς 'Ιταλίαν ταξείδιά του.
Κατ άρχάς πυκνή ζωγραφική, βαρείαι
σκιαι, σύνθεσις ενίοτε συγκεχυμένη άλλ’
εν τούτοις σχέδιον άμεμπτον, όπως ημπορεί τις κάλλιστα ν’ άποδείξη είς τόν πί
νακα της «Συντροφιάς τών μεθύσων» ώς
καί είς τάς «Meninas». "Επειτα τό αίσθτμα λεπτότερον περί την κατάταξιν, ό
καλλιτέχνης γινόμενος δι’ εαυτόν σοβαρό
τατος κριτής καί μη διστάζων νά διοοθώνη, νά έπαναλαμβάνη, νά εργάζεται έκ
νέου είς τά ίδιά του έργα.

Τά έργα του Βελάσκεζ εινε σκορπισμένα
παντού. Είς την ’Αγγλίαν τά περισσότερα
εινε άμφιβόλου αύθεντίας, είς την Γαλλίαν
ύπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα είς τό Μουσείον του Λούβρου: ό Φίλιππος βασιλεύς
της Ισπανίας μέ τό κυνηγετικόν του ό'πλον
καί τόν σκύλον του, καί η μικρά ’Ινφάντη
Μαρία-Μαργαρίτα. Ή Γερμανία έχει περισ
σότερα είς τό Βερολίνον,είς την Δρέσδην καί
είς τό Μονάχον. Η Ολλανδία δεικνύει ενα
η δύο, η Ιταλία δώδεκα περίπου, τό Μουσεΐον L’Hermitage είς την Πετρούπολιν
πέντε η εξ καί της Βιέννης τό διπλάσιαν.
Αλλά διά νά ίδη, νά γνωρίση καί θαυ
μάση τις τον Βελάσκεζ πρέπει νά ύπάγη
εις Μαδρίτην εις το ΙΊράδο. οπού εξήκοντα
ίδικοί του πίνακες βασιλεύουν και λάμ
πουν. Ο καλλιτέχνης ούτος έδημιούργησεν άληθη αριστουργήματα είς Γην ζω
γραφικήν, έδημιουργησεν ωσαύτως ένα
τύπον τόν οποίον χαρακτηρίζουν μέ τό
όνομα «Μία ’Ινφάντη τού Βελάσκεζ» εινε
δε τούτο συνώνυμον της χάριτος, τού
θέλγητρου καί τού κάλλους. ’Εφεύρε σχή
ματα θαυμάσια δια την αποδοσιν της πα
νηγυρικής κομψότητας, της έπιτετηδευμένης σπουδαιότητος της κορασίδας, η οποία
θεωρεί έαυτην ηδη ώς προσωπικότητα, η
οποία έχει ενδιάθετον ολην την γυναικείαν
φελαρέσκειαν, καί είνε εξαίρετος πλαγγων,
ώραία, άνησυχος, ένα μέλλον καλλονής
καί έρωτος.
ΘΩΜΑΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Γλύπτης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ.I

ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ

Θ Η Β A I
Ό,τι βλέπουμε άπό τη μεγάλη σκηνογραφία τού κόσμου έάν τά μάτια μας
δέν είνε αγνά δέν μπορεί ποτέ νά είνε αν ά
λογον πρός τάς δημιουργικάς του δυνά
μεις. Διότι αύτό έγεινε όπως έγεινε επί τη
ποοϋποθέσει της όλης άγαθότητος καί της
άγνότητος τών ψυχών είς τόν κόσμον. Καί
αί ψυχαί αύταί όσω καί άν όλαι δεν δύνανται να άναπαραγάγουν καί να άναδημιουργήσουν, ολαι όμως εινε ίκαναι να
ίδούν. Καί είνε ίκαναι νά ίδούν όσω καί
άν έφθάρησαν, διεστράφησαν, έσκοτίσθησαν καί κρύπτουν ώς τελευταϊον δικαίωμα
τής ύπάρξεώς των ολίγον φώς. Δι αυτών
τών ασθενών άκτίνων θ άντικατοπτρισθούν τότε τά ώραιότερα τών πραγμάτων
είς την άνθρωπίνην ψυχήν. Εινε η ιερά
στιγμή πού είς ολίγον μεγαλειτέραν έντασιν θά προβάλη ό ποιητής.
Άπό ποιον επίμονον, άπειρον άνατενισμα έτοποθετήθησαν έκεί ύψηλά είς τάς
κορυφάς τών δύο βουνών αί Μούσαι Δεν
ήμπορεί παρά νά τάς μετεμόρφωσεν ο
θαυμασμός καί ό έρως μαζή μέ τήν καλωσύνην, γυναίκας άπλάς τάς οποίας ή αν
θρώπινη ψυχή είδε κατόπιν ώς άϋλα
ομοιώματα καί μετέπλασε κατ ανάγκην
ώς ιδέας, άπό τάς οποίας υποβάλλεται
άφού παρεδωκε είς αύτάς όλην τήν ένθεον
πίστιν της.
Είνε μεσημέρι καί ό τόσος δρόμος άντί
νά μου κούραση τήν ψυχήν τήν δυναμώ
νει μέ νέαν χαράν. Αύτό είνε ώς θείον δώρον διότι ακόμη, δέν έχομεν έπικοινωνίαν
με τούς ανθρώπους, δέν τους βλεπομ.εν έστω
'Λαί άπό μακράν διά νά μάς έπηρεάση ο
αδιόρατος φόβος πού παίρνει τήν ψυχήν
Οταν αίσθανθή, ότι είνε ύποχρεωμένη να
βλέπη μόνον τό τραγικόν ψεύδος πού λέ
γεται πραγματικότης, πού ή τυραννική

έπίδρασίς της ποτέ δέν εξαντλείται διά νά
πιστευωμεν άφελώς όταν λησμονούμεν τάς
άληθινάς εύεργεσίας τού Θεού, οτι αύτή είνε
τό συμφέρον τής άνθρωπίνης εύτυχίας.
Έπί τέλους ποία άνάγκη νά καταλογίζωμεν τόσην άξίαν είς αύτήν τήν πολυταραχον ζωήν ; Ιδού τά άσήμαντα ερείπιά
της. Είς κάθε βήμα τά βλέπομεν πλέον
άνίσχυρα καί άπό τό πλέον έλάχιστον χρο
νικόν διάστημα. Η άληθεια λοιπόν δεν εινε
έδώ κάτω είς αύτούς τούς έφημέρους συνοικι
σμούς μέ τόν τρόπον πού τούς ίδρύομεν.
Εκεί μέσα ε’ιμεθα οί μεγάλοι δυστυχείς
είς τάς κινήσεις μας, είς τάς συναλλαγάς
μας, είς τούς άγώνάς μας, είς τάς άςιωσεις μας, είς τους εγωισμ.ούς μας και τας
φιλοδοξίας μας. Τό δλον εινε έκεί κάτω
καί έκεί επάνω όσω φαίνεται μακράν, όσω
είνε ύψηλότερον, φυσικώτερον καί απλούστερον. Έάν περισσότερον ζήσωμεν ουτω
δέν θά χάσωμεν τίποτε άπό τήν όντότητά μας. Θά μάς κυτταξουν ίσως μέ
περιφρόνησιν οί οπαδοί τού αυθαίρετου
θετικισμού, αλλά θα τούς ίδωμεν και
ήυ.είς μέ περισσότερον οίκτον είς τους μά
ταιους κόπους των καί είς τόν θόρυβον τής
ζωής των.
Τό σούριγμα τού σιδηροδρόμου και μία
βιαστική κίνησις άνθρώπων μάς φέρνουν
άποτόμως είς τήν πραγματικότητα τής
ζωής. Ιίροσκυνηταί τών ιστορικών τόπων
άπο μακρυνά μέρη περνούν σε σκεπτικές
συντροφιές. "Ακόυσαν βέβαια προ ολίγου
τούς φρικτούς στεναγμούς τού Οίδίποδος
καί είδαν τή θλιμένη έμορφιά τής ’Αντι
γόνης. Ό Κιθαιρών μέ τήν σκυθρωπότητά
του διηγείται τόν ζόφον τής τραγωδίας
αύτής. Καί μπροστά εκτείνεται ό θλιμμένος,
ό κατάξερος κάμπος πού τού έπυρπόλησαν
τά δάση οί αιώνιοι πόλεμοι. Ετσι δεν από-
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μείνε τίποτε σ αύτη τή γη άπό τό περα
σμένο ανθρώπινον μεγαλείον.
Η Ακρόπολις επάνω δεν είνε παρά
ένας λοφος πού γύρω του απλώνονται μι—
κρόσπιτα. Κάποια δροσερά πηγή χύνει τά
νερά της σέ πλούσια βλάστησι. Τίποτε
άλλο δέν ύπάρχει ούτε γιά νά θυμίζη την
^ΡΖλ'α £ωγ1· Σκιές μόνον και φαντά
σματα γυρνούν στην ψυχή μας άπό κάθε
εποχή, σκιές πού τρομάζουν άκόμα μέ τη
μάσκα της άρχαίας τραγωδίας, φαντά
σματα τών μυριόνεκρων πολέμων.
Σε όλα αύτά τό ένδιαφέρον μας μόνον
θά ήταν ιστορικόν και όχι ανθρώπινον. Ζή
άκόμα όλο αύτό τό παρελθόν άμετάβλητον γιά νά ξέρουμε, οτι ό άνθρωπος εινε ό
ίδιος. Θρησκεία, πεποιθήσεις, νόμοι δέν με
τέβαλαν την ανθρώπινη ζωή τόσον πού νά
μην είνε η αύτη κάτω άπό τό διαφορετικό
μόνον εξωτερικό της γνώρισμα.
Και απο τη σκοπιά εκείνη ερχεται να
μάς γοητεύση η άρχαία ελληνική ψυχή
στης κατοικίας πού έδωκε τών θεών της.
Ο κάμπος ξανοίγεται πρός βορράν στην
καλλιέργεια, είνε καταπράσινος. ’Άσπρες
ελαφρές ομίχλες τόν τριγυρνούν. Μά τό

βλέμμα τό δεσμεύουν αί κορυφαί τού Έλικώνος καί τού Παρνασσού. Καί άπό αύτό
τό κύτταγμα παίρνεται η ψυχή σέ σχή
ματα, εικόνες, θείες μορφές, σέ μουσικές
άγνωστες αρμονίες στην όλη ανθρώπινη
εύδαιμονία. Ό σύντροφός μου καί εγώ θά
ηθέλαμε εκείνη τη στιγμή όλα τά μάτια
της ανθρωπότητας νά ίδούν αύτό τό θέαμα,
νά έναρμονισθούν στην ίδια σειρά τών αο
ρίστων σκεψεων. Είνε η μόνη η επίσημος
στιγμή πού η μουσική πρέπει νά όμιληση.
Μέ αύτήν μόνον λέγει κάνεις τά πέραν
τών λέξεων καί τών φράσεων. Μία εικόνα
ζωγράφου έχει την ώρισμένην της έκτα·
σιν, μία ωδή έχει τους πολύ πεζούς της
φθόγγους. Μία συμφωνία μουσικής είνε ή
ανέκφραστη, άπειρη ομιλία μέ ενα άνώτερον έαυτόν μας, μέ τό ένθεον εγώ πού δε
σπόζει σέ τέτοιες σπάνιες στιγμές τής
παντοτεινής ταπεινότητας μας.
ν» » >
*
, , ,
~
εκείνη τη σκοπιά εμειναμε ώρες καί
όταν πρός τό βράδυ έφύγαμε ένοιώθαμε
πώς πολύ άπό τήν ψυχή μας άφήσαμε
εκεί, αύτό πού τώρα μετά χρόνια σέ άπελ ·
πισμενες στιγμές γυρίζει τόσω ωχρό καί
τόσω στερημένο άπό τή θεία έμορφιά του.
_

ΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΑΙ

ΓΕΡ.

ΕΜΟΡΦΙΑ

Αποκομισμένος άπ τόν πόλεμον ό Άρης,
απ την άγρια χλαλοή της μάχης,
εναν ε'χει τώρα πόθο, την αγάπη.
Ταχεία στη μάχη δίνει τέλος,
παρέχοντας τη νίκη σ οποίους
περσότερες έσφάζαν εκατόμβες,
κι απο τό αίμα ζαλισμένος
που άφθονα έπότισε τη γη,
ώραΐος σάν ανδρείος,
μεγάλος σάν πολεμιστής,
αφήνοντας δόρυ κι ασπίδα,
έρωτεμένος, του πολέμου ό Θεός
στήν 'Αφροδίτη τρέχει ν άπολάφη,
ανδρεία κ έμορφιά νά σμίξη.
ΣΤΑΘΗΣ

ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ΒΩΚΟΣ

Η

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

*
ΜΟΥ

μ.’ έστειλαν μέ τόν αδελ^φό μ.ου τον Ί σετσε
στο έλληνικό. Κ’ εκεί τά πρόσωπα τών
δασκάλων μούκαναν τή χειρότερη έντύπωσι. Ή άμέλειά μου δέν είχε όρια, ενώ
ό άδελφός μ.ου ήταν επιμελέστατος κ
έπερνε πάντα στής εξετάσεις ή λίαν καλώς
ή άριστα. ’Εγώ ήθελα θέατρα, ήθελα ν’
άπαγγέλω τά δημ.οτικά τραγούδια άπό τη
συλλογή τού Fauriel, νά κάνω τόν ηρώα
καί ν’ άνησυχώ ολόκληρη τή γειτονιά. Η
μ.ουσική ήταν γιά μέ κάτι τι ανεξήγητο
κΓ όταν μ’ έπερνε ό άδελφός μ.ου ό Ντάνος στήν όπερα, ό'λη τή νύχτα δέν ήμ.πορούσα νά κοιμ.ηθώ, καί ολη την ημ.έρα
ήμουν βυθισμένος σέ σκέψεις. Οικονομούσα
τό λεφτό γιά νά πηγαίνω στο θέατρο καί
πολλές φορές προκαλούσα τόν αδελφόν μ.ου
τόν Ιΐίο γιά νά μέ χτυπήση. Έγνώριζα
τήν καλή του καρδια πως θα τό μ.ετανοούσε. καί γιά νά μ.ε ησυχάση ιττής κλ^ά
ψες πού θά έκανα, θα μού εδινε μ.ερικες
δεκάρες. 'Όταν έβλεπα στο καρτελώνι
καμμιά άπό τής όπερες εκείνες πού μ’
έτρέλλαιναν, έλεγα στο μικρότερο μ.ου
άδελφό τρίβοντας τά χέρια, μου : «Τρέχω
γιά νά μού τής βρέξη γιά νά πάω στο
θέατρο».
Δέν ήταν υ.όνον ή μουσική πού μ.ε ηλέ
κτριζε. Είχαν άρχίσει οί έρωτες μά πολύ
σφοδροί καί φλογεροί. 'Ένα κοριτσάκι μέ
είχε κυριολεκτικώς ξετρελλάνει καί δέ μέ
άφινε νά κοιμηθώ όλη τή νύχτα ούτε νά
ήσυχάσω μιά στιγμ.ή. Μιάν ήμέρα έβγαλα
αίμα άπό τό μ.πράτσο μ.ου γιά νά τής
γράψω, καί τούτο μ.ήπως συγκινηθή, καί
μιάν άλλη μ’ ένα ξυράφι έκαμα κομ
μάτια τό χέρι μ.ου γιά νά ίδή τήν παλληκαριά μ.ου, άλλ’ ό'λα περιττά. Στήν
άπελπισιά μ.ου τρέχω μιάν αύγή στο
φαρμ.ακεϊο γιά ν αγοράσω φαρμ.άκι τά
χατες γιά τά ποντίκια. Ο φαρμακοποιός
θά μού τώδινε άν δέν τόν ειδοποιούσε ένας
φίλος μ.ου. Κ’ έτσι μέ μεγάλη σοβαρότητα
k. * Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος Μαιου και
άντί φαρμάκι μώδωσε ένα νερό. Με τήν
’Ιουνίου 1911.

ΓΓΡΕΓΑ μέ κάθε τρόπο άφορμ.ή γιά νά
φύγω γιά πάντα άπό τούς παπάδες
καί ή στιγμή ή κατάλληλη έπαρουσιάσβη. Δέ θυμάμαι καλά, στο 69 ή 70
{γίνε, ύστερα άπό πολλά χρόνια ή λιτα
νεία τού Corpus Domini. 'Έλαβα κ’
εγώ μέρος κ’ έντύθηκα μέ τά ράσα, καί
γιά νά δείξω τή δύναμί μου φορτώθηκα
ίνα μεγάλο σταυρό πού μού ήταν γροομμ.ένο νά φέρω ολη μ.ου τή ζωη. Στο δρομο,
δταν έξεκινήσαμε, ήμουν εμπρός καί κα
τόπι μ.ου ερχότανε καμμιά τριανταριά κο
ριτσάκια άσπροντυμένα, μέ ριμμένα τά
μαλλιά κρατώντας κανιστράκια γεμ.άτα
άνθη πού σκορπούσαν εδώ κ εκεί.
Γιά νά τά βλέπω συχνότερα πήγαινα
πολύ μ.προστά, καί τούτο, για να βρίσκω
αφορμή νά σταμ.ατώ .'Όταν γυρισαμ.ε ήταν
βράδυ καί άνεβήκαμε στο σχολείο όπου οι
παπάδες μ.άς άφήκαν μέ τά κορίτσια, κι
αυτοί μέ τούς άντρες έπήγαν σε μιαν
άλλη σάλα.
Στάθηκα σέ μία μεριά μαζί μ’ ένα φί
λο μου καί τά ρουφούσαμ.ε μ.ε τα ματια ’.
«θέλεις νά κάμ.ωμε μιά)), λέω τού φίλου
μου ; «Σβένουμ.ε τή λάμ.πα γιά νά κάμωμε
γερούσι ; )) Δέν πρόφθασα νά τό πώ, βλέ
πεις ύστερα άπό τή βροντή έρχεται άμ.έσως ό κεραυνός, πού ριχτήκαμ.ε επάνου
τους κι’ άρχίσαμε τής σπρωξιές ζερβιά δε?·ά. Τί πανδαιμόνιο είχε γίνει ! Εγώ μ.ε
ανοιγμένα τά χέρια έτρεχα στο σκοτάδι
^κοντάφτοντας εδώ κ εκεί, μά τή στιγμ.η
πού είχα κλείσει τά χέρια γιά ν άγκαλιάσω κάτι πού ερχότανε καταπάνω μ.ου,
ακούω ένα δυνατό τράβηγμα στ αυτιά και
μιά φουσκιά άπό κείνες στο μάγουλο. I ιά
να μ.ή γνωριστώ δέν έβγαλα ούτε λέξι, μά
Τινάχτηκα δυνατά κ’ ελευθερώθηκα κ έτσι
^σπατευτά βρήκα τή σκάλα κ εροβόλησα.
Οί γονείς μ.ου είδαν κι αποείδαν καί
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ιδέα πώς εινε φαρμάκι, τρέχω στο δωμά
τιό μου, κλείουμε μέσα καί τραγουδώντας
ενα κομμάτι άπό μία όπερα, τό καταπίνω
μονορούφι. Ξαπλώθηκα τότε στο κρεββάτι
περ.μένοντας τό θάνατο. Περνούσαν ή ώρες
και δέν ακόυα ούτε πόνους ούτε τό παρα
μικρό. Τούτο μόνο ξέρω πώς σηκώθηκα
με μια πείνα πού δέν έβλεπα μπροστά μου.
Ο αιφνίδιος θάνατος τού ιατροφιλοσό
φου ΙΙελεκάση μέ είχε βυθίσει σέ μεγάλη
θλίψι καί είχε συντελέσει νά μέ άπομ.ακρύνη γιά κάμποσο καιρό άπό τούς έρωτες,
τόσος ήταν ό σεβασμός πού αισθανόμουνα
γι αυτόν. Δεν ξέρω νά πώ τί έδοκίμασε ό
φτωχός μ.ου πατέρας πού έχανε ένα τέτοιο
φίλο.
Την ώρα πού to έμαθε εμεινε στην πολτρόνα του άκίνητος χωρίς μιλιά. ’Εμείς
είχαμε τά δάκρυα μά ό χρυσός μου πατέ
ρας δέν είχε αύι<ό τό δώρο. 'Η Ζάκυνθος στο
πρόσωπό τού ΙΙελεκάση έχανε κάτι τι πολύ
μεγάλο. Ό,τι ήτο στήν ποίησι ό Σολωμός
ήτο στήν επιστήμη ό Ιίελεκάσης. 'Όποιος
ξένος διάσημος έπήγαινεστή Ζάκυνθο, στού
ΙΙελεκάση πήγαινε τό σπίτι, καί σ’ ένα
άλλο, άς μού τό επιτρέψουν νά τό πώ,
στού γέρου Μαρτζώκη
Ο Δημήτριος Ιίελεκάσης ήτο σπάνιο
φαινόμενο ανθρώπου καί επιστήμονας. Ό
ουσιωδέστερος χριστιανισμός μ.έ τήν πλειό
βαθειά επιστημονική γνώσι έκαναν ώστε ό
άνθρωπος νά βρίσκεται πάντα σύμφωνος
μέ τόν επιστήμονα. Καμμία πράξι τής
Ψυχήζ δέν είχε άποδοκιμάσει ό νους, ούτε
ή ψυχή καμμία σκέψι τού νού. Μέσα στή
σοβαρότητα καί καμμία φορά στήν τρα
χύτητα έκρυβε τήν πλειό εύαίσθητη ψυχή.
Η επιστήμη, ή ελεημοσύνη, τό καθήκον,
ή φιλία, ήσαν τά στοιχεία πού αποτελού
σαν τήν άσπιλη ζωή του. ’Αλλοίμονο σ’
εκείνον πού έκανε γνωστή τήν εύεργεσία
πού έλαβε άπό αύτόν' αλλοίμονο στον
άρρωστο τό φτωχό πού ήθελε νά τόν εύχαριστήση γιά τά χρήματα πού είχε βρή στο
προσκέφαλο.
Η πλειό λεπτή συνείδησις καί ή πλειό
φωτεινή κρίσις έκαναν ώστε οί λόγοι του
ν άντηχούν ώς ένας ήθικός νόμος. Δέν
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υπήρχε μέρος τού νού του πού νά μήν ητο
φωτεινό, δέν ύπήρχε μέρος τής καρδί^
του πού νά μήν ήτο κατάλευκο. Άριστοκράτης τού πνεύματος, περιφρονούσε πάντα
τούς άριστοκράτας εκείνους τού αίματος
πού δέν είχαν τό προνόμιο του νού καί της
καρδίας. Τόση ήτο μεγάλη ή σοφία τον
πού τόν είχε συμβουλευθή ένας διάσημος
Γάλλος γιά ένα χωρίον, νομίζω, τού Ιίλά- I
τωνος. καί πριν τής Ένώσεως ό μεγάλος
Γλάδστων όταν έπήγε στήν Επτάνησο καί |
άπό άγάπη άμέτρητη στήν Ελλάδα είχε
προτείνει τάς μεταρρυθμίσεις στή Ζάκυνθο
μ ενα σοφό έζήτησε νά μιλήση, μέ τό
Δημητριο ΙΙελεκάση. Τά παιδιά πού άοήκε. I
τό Διονύσιο, άριστο γιατρό, καί τό Σπύρο, I
διαπρεπή ζωγράφο, άρκετές πατρικές άρε- |
τές έκληρονόμησαν, καθώς καί τό άγαπητό
γκόνι του πού μιάν ήμ.έρα θά διακριθή
πολύ στή ζωγροφική.
Ενώ ήμουνα κάπως ήσυχος, γιά κακή
μου τύχη ένα κοριτσάκι έπαρουσιάσθη γιά
νά μέ ξετρελλάνη. Αύτή τή φορά στην
παραφορά μου άντί νά τρέξω γιά φαρμάκι,
καθησα στο τραπέζι κ έγραψα μερικούς
στίχους. Αύτοί ήσαν οί πρώτοι πώγραφχ. I
Βέβαια θά ύ,πτ,ί πολύ κακοί καί τό συαπεραίνω από τήν άηδία πού μώκαναν κα- !
τόπι. I ούτο έφθασε γιά νά μέ κάμ.η νά
αισθανθώ μία πολύ μεγάλη άγάπη στην
ποίησι. Αρχισα νά διαβαζω ιταλικά ποιή
ματα, τό Σολωμό, τό Βαλαωρίτη, τόν
Τυπάλδο καί μερικούς άλλους. Μία τέτοια
άγάπη μού έγεννηθη γιά τά γράμματα
πού νύχτα μέρα έμελετούσα πότε τήν ίστο- I
ρία τού 21, πότε ποιήματα, πότε βιογρα
φίες τών μεγάλων, πότε τις αύτοβιογραφίες τού Cellini, Alfieri καί Goldoni.
Θυμάμαι τή χαρά μου όταν εύρισκα
σ αύτές κάποια ελαττώματα πού νά τά
είχα κ εγώ. Τότε τήν έλλειψί υ.ου εκείνη
αΡΖ'Χα
τή δείχνω μέ μία κάποια περηφάνεια.
Ο αδελφός μου ό Ντάνος πού ήταν ό
δεύτερός μου πατέρας, είχε σχηματίσει
τάξι άπό πέντε έξη μαθητάς στήν οποία
είχε βάλει κ’ εμέ καί τόν Τσέτσε. Άφο®
μάς δίδαξε τήν ιταλική γραμματική κα’·
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τδ συντακτικό, μάς έβαζε νά κάνουμε συν
θέσεις ιταλικά. Σ’ αύτό τό μάθημά ό Τσέτσες κ’ εγώ περνούσαμε όλους τούς άλ
λους. Ή δικές μου όμως είχαν κάτι τι
περισσότερο, είχαν κάποιες ποιητικές ιδέες
κάπως καλές, καί ώς πρός τή γλώσσα καί
τό ύφος, γιά τήν ήλικία μου, δέν ήσαν
γιά πέταμα. Ιίολλές φορές άνακάτωνα
εκεί μέσα καί στίχους πού είχαν μία κά
ποια αρμονία. Ιίολύ είχα ώφεληθή άπό
τής φιλολογικές ομιλίες τού πατέρα μου,
τού Ντάνου καί τού μπάρμπα μου τού
Μεσσαλά. Τό μεσημέρι στο τραπέζι κάθε
Κυριακή, άφού έτρώγαμε, άρχιζαν νά μι
λούν γιά φιλολογία, γιά μουσική, γιά πο
λιτικά, κ’ επειδή, ό μπάρμπας μου έτρωγε
πολύ άργό ερα άπό μάς, ερχότανε νά λαβχίνη μέρος. "Ακόυα μ’ εκατό αύτια τά
χρυσά εκείνα λόγια κ’ ύστερα, σά πεινασυ.ένος, πότε έτρεχα νά ριχτώ σέ κανένα
βιβλίο, πότε άρπαζα τήν πέννα γιά νά
γράψω κανένα στίχο ιταλικό ή έλληνικό
πού μέ δισταγμ.ό τον έδειχνα στον άδε) φό
μου τον Ντανο : «Καλά, καλά», μού
έλεγε, μά εγώ έπρόσεχα περισσότερο στο
χχμόγελό του πού δέ συμφωνούσε καθολου
μέ τά λόγια του κ’ έβλεπα πώς τό καλά
έ/.είνο ήταν κακά, ψυχρά κι’ άνάποδα. Μ
όλα αύτά, άν κι’ άπελπιζόμουνα γιά μια
στιγμή, είχα όμως τή δύναμι νά επιμενω
στήν άπόφασί μου.
Στον κύκλο τών φίλων μου είχε προστεθή κΓ ό Κέκος Καρβελ/άς, ό οποίος
εγεινε ό πλειό άγαπητός μου φίλος κ
νστερα άπό κάμποσα χρόνια ό πολυαγαπημένος μ.ου κουνιάδος. "Εγραφε κι αυ
τός στίχους γιά τήν ήλικία του πολύ κα
κούς. Δέν τούς έδειχνε σέ κανένα, μά ο
μακαρίτης ό πατέρας του, άνθρωπος πολύ
καλός κ’ εύγενέστατος, πήγαινε στήν κά
μαρα τού παιδιού του, εύρισκε κανένα χει
ρόγραφο στο τραπέζι καί γεμάτος χαρά
καί κάπως περηφάνεια τό έφερνε στον
αδελφό μου τόν Ντάνο καί τρέμοντας άπό
συγκίνησι τού τό διάβαζε. Έγώ άπό τήν
κλειδαριά παραμόνευα κι’ άκουα τούς
επαίνους πού μ’ έκαναν νά δοκιμάζω μία
κάποια ζήλια.

Σ’ εμέ δέ μ.ώκαναν επαίνους, μά είχα
κάθε στιγμ.ή τής συμ,βουλές τού πατέρα
μ.ου καί τού Ντάνου ν’ άφήσω τούς στί
χους. Μιά μέρα άπελπισμένος πέρνω όλα
μου τά ποιήματα, τά κάνω ενα σωρό στο
κατώγι καί τούς βάζω φωτιά. Έπροσπάθησα νά δείξω άδιαφορία, έκράτησα όσο
μ.πορούσα τον έαυτό μ.ου, καί στο τέλος,
όταν είδα όλα νά γένουν στάχτη, είπα μέ
πνιγμένη μά άποφασιστική φωνή : «θά
γράψω καλλίτερα». Από τή στιγμ.ή εκείνη
όσες φορές μ.ού ερχότανε στο νού οί δυστυ
χισμένοι εκείνοι στίχοι, εδοκιμ.αζα μ.ια
πολύ μ.εγάλην άηδια κ’ εύχαριστούσά τό
Θεό πώς μού έδοθη άφοραή νά τούς κάψω.
ΚΓ όχι μόνο τούτο,κατώρθωσκ νά τους εξα
λείψω καθ’ ολοκληρία άπό τή μνήμ.η μου.
'Όσο μ’ έβλεπαν νά διαβαζω ποιήμ.ατα,
τόσο ή συμ,βουλές ήσαν πικρότερες και συ
χνότερες. Μία μέρα τόσο είχα άγαναχτήσει πο■> άντί νά κλάψω, έτρεξα νά γράψω
ένα σονέττο πού έχω δημοσιεύσει στήν
έκδοσι Κούβαρά καί πού άρχίζει:

«Συ δε &ά ζης, γλυκύτατε πατέρα».

Τό διάβασα στον Ντάνο, τού τό ξαναδιαβασα: «ΙΙήγαινε καί κάμε ό,τι θελεις»,
μούπε σφίγγοντας μου τόν ώμ.ο.
Ό τόσο ειλικρινής έπαινος τού άδελφού
μ.ου μ’ έκαμε νά μελετήσω βαθύτερα, μά
γιά νά γράψω αίσθάνθηκα τήν ανάγκη
μιας καρδιάς πού νά μέ πονή. Όλοι οί
φίλοι μ.ου είχαν κι άπό μ.ια ερωμενη κ
έυ.ένα υ.ού σπαραζε ή καρδιά πώς ήμουν
μόνος. Ιίολλές φορές εκ/ειομ-ουνα στο δω
μάτιό μ.ου άπελπισμένος, ενώ οί φίλοι μ.ου
έτρεχαν ευτυχισμένοι, κ’ ύστερα έρχότουνα
νά μ.ού διηγούνται τούς θρ’άμ.βους των καί
κάπως νά μ.έ χλευάζουν. Μία δυσαρέσκεια
γιά τή ζωή άρχισε νά γεννιέται στήν ψυχή
μου πού μού κλόνιζε κάτι πώχει ή φύσις
πολύ βαθειά ριζωμένο στήν καρδιά μ.ου.
Στο σχολείο πού πήγαιναν ή ερωμένες
τών φίλων μου, πήγαινε κ’ ένα πολύ
ώραίο κορίτσι άπό μ.εγάλην οικογένεια:
«Γιάννη, είπα μιά μέρα σ’ ένα μ.ου φίλο,
σέ παρακαλώ νά γράψης στή Μαρία σου
νά κράξη τή Ν. καί νά τής πή πώς τήν
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άγαπώ». Αύτό τό θάρρος μού τό εΐχε δώ
σει χύτη ή ίδια Ν. γιατί, όσες φορές μ.'
εβλεπε με κύττχζε και μού χαμογελούσε.
Επεριμενα ό δυστυχισμένος μ.έ αγωνία την
άπάντησι/Ηλθεν έπι τέλους. Ή Ν. αγα
πούσε ένα νέο τού λαού και όχι τόσο καλής
διαγωγής, μά ήθελε νάχη καί τή δική μου
λατρεία: « Οχι, Κυρία μ.ου», είπα καί
αντί νά αισθανθώ μίσος εναντίον της, έδοκίμασα τό μεγαλείτερο πόνο.
Είχε περάσει λίγος καιρός πού είχα δη
μοσιεύσει ενα ποίημα στο θάνατο ενός
φίλου μου. Η Ν. τό είδε, μού μ.ήνυσε τά
θερμά της συγχαρητήρια καί μού έζήτησε

ένα αντίτυπο. Κάθε άλλος έπαινος θά μού
έκανε μεγάλην έντύπωσι, μά άπό τά χείλη
εκείνα άλλα ήθελα ν’ ακούσω. Τόση ώμορ
φιά, τόση μόρφωσι, τόσος νούς ύστερα άπό
λίγο καιρό έκλειότανε στό μνήμα. Δέν
£ίχαν περάσει δύο χρόνια πού ολοι σχεδόν
τήν είχαν λησμονήσει. Έγώ αίσθάνθηκα
τήν άνάγκη κάτι νά πώ κ’ έγραψα τά
δύο ποιήματα στήν «’Άννα » πού εινε δη
μοσιευμένα στήν έκδοσι Μαρασλή. Μία
νύχτα τή βλέπω στ’ όνειρό μου λευκά
ντυμένη : «Σ’ εύχαριστώ», μού λέει καί
γέρνοντας τό ξανθό κεφάλι έχάθη άπό
μπροστά μου.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΤΗΝ

ΕΡΗΜΙΑ

Λέ σέ ταράζει ήχος, πνοή καμμία,
Λες κ’ είναι γύρω σου ολα πεθαμένα.

Μά στην ψυχή μου φέρνεις τρικυμία,

γιατί κλεϊς κόσμ9 ονειρευτό γιά μένα.
ΣΕ ΜΙΑ ΒΡΥΣΗ

Γάργαρα πάντα τά νερά σου και γοργό

το τρέξιμό τους' τη δροσιά σκορπίζεις

στον κουρασμένο τό διαβάτη· όμως έγώ
το κλάμα σου ποθώ νά μού χαρίζης.
ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Γο γελοίο τού παιδιού λαμποκοπούσε

γύρω στην ανθισμένη σου τη νειότη.

Κ" ένω ή χαρά σου εδώ κ’ εκεί πετούσε,
μέσα μου η θλίψη τραγουδούσε η πρώτη.
ΗΛ.

Π.

ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ

Ζ <1 Η !
«Άί στό διάολο ! Ζωή είν’ αύτή;» βλα
στήμησε ό Αριστείδης Κεραμέας καί πέταξε τά βιβλία πού κρατούσε. Είχε πιάσει
νά ξεσκονίσει τό τραπέζι του καί ξεχασε
τόν καφέ πού έβραζε στό μικρό τό καμινέτο απανω στο ανοιχτό παρασυρο. Ιίτρε^ε
σάν τόν είδε πού φούσκωσε, μά εϊταν άργά
πιά' εΐχε χυθεί. ’Έκαμε νά σηκώσει τό
μπρίκι, μά βιαστικά όπως τόπιασε τόν
έκαψε, τού ξέφυγε άπό τό χέρι καί ό κα
φές χύθηκε γεμίζοντας τό παράθυρο καί
τόν τοίχο.
«Στό διάολο ! Ζωή εΐν’ αυτή ; » ξαναβλαστήμησε καί πέταξε τό μπρίκι. ΙΙήρε
μιά παλιά εφημερίδα καί καθάρισε τό πα
ράθυρο. Σφούγγισε λίγο καί τον τοίχο καί
στάθηκε συλλογισμένος. Η ώρα εϊταν
έφτάμισυ. Τού έμενε καιρός νά ψήσει άλ
λον καφέ ; Στις οχτώ έπρεπε νά είναι στό
τηλεγραφείο, καθισμένος μ.προστά στή μη
χανή Πήγε στή στάμνα καί γέμισε γλήγορα τό μπρίκι, τό άπίθωσε στό καμινετο
καί πήρε τό κουτί μέ τά σπίρτα. Εκαμε
νάνάψει ένα, δέν έπιασε. Δεύτερο, τρίτο
— τό ίδιο. Κοντά στό καμινετο πού τά
εΐχε άφίσει, νοτίσανε κι’ αύτά καθώς χύ
θηκε ό καφές. Τά πέταξε φουρκισμένος καί
πήρε γλήγορα καί ντύθηκε.
Μασώντας τήν κουλούρα, που τού είχε
φέρει ό κουλουράς πρωτήτερα, κλείδωσε τήν
πόρτα του καί βγήκε βιαστικός στό δρόμο.
«Καθώς ήρθε τώρα, πίνω στό γραφείο
καφέ. Μιά δεκάρα παραπάνω στό έξοοο
τής ήμέρας, τήν οικονομώ τό μεσημέρι στό
φαγί,» στοχαζότανε περπατώντας γληγορα. Παραπέρα βρήκε κάποιο γνώριμό του.
Υπάλληλος καί κείνος βιαζότανε νά προφτάσει τό γραφείο του. Κουβεντιάζοντας
τραβήξανε κατά τό τηλεγραφείο. Άμα
φτάσανε κεϊ, ό Αριστείδης τονέ χαιρέτησε
καί μπήκε μέσα.
«Ένα μέτριο βραστό», φώναξε τού καφετζή κι άνεβηκε τή σκάλα.
Σέ λίγο εϊτανε καθισμένος στό τραπέζι

του μ.προστά στή μηχανή καί ρουφούσε
τόν καφέ πού τού φέρανε.
Δέν περάσανε πολλές στιγμές κι ό γραμ
ματοκομιστής μπήκε στήν πόρτα καί τρά
βηξε Ισια στό τραπέζι του :
«Κύρ ’Αριστείδη, ένα χαράτσι πρωί
πρωί. Δεκαπέντε λεπτά. Δέν έχει σωστό
γραμματόσημο», είπε δίνοντάς του ενα
γράμμα.
Ό ’Αριστείδης κιτρίνισε, μά ντράπηκε
νά τό γυρίσει πίσω. Εδωσε τά δεκαπέντε
λεφτά κ’ έσκισε τό φάκελλο. 'Ένας συνά
δελφος τού έστελνε από τήν επαρχία μιάν
άναφορά καί τόν παρακαλούσε νά φροντίσει.
«Δέ φτάνει πού σε βάζουνε σέ σκοτούρα,
δέν προσέχουνε κιόλα στό γραμματόσημο»,
μουρμούρισε γυρίζοντας στον άλλο τηλε
γραφητή, πού καθότανε πλάγι του.
« Τί τρέχει ; Ποιος σού γράφει ; » ρώ
τησε κείνος.
« Ό Παλιοδήμας».
« Καί τί θέλει ; »
Ό ’Αριστείδης τού ξήγησε.
« Τρέξε. χαλαγε παπούτσια στά ύπουργεία ! » ξαναμουρμούρισε πιάνοντας τη
μηχανή του. Καί δίχως νά τό θέλει έρριξε
τά μάτια στά παπούτσια του. Τόν έβαλε
ή αμαρτία, γιά νά ξαναδεί τή μικρή τή
σκισματιά στό πλάγι, απάνω άπό τό μι
κρό τό δάχτυλο. Εΐχε ανοίξει σήμερα
περισσότερο.
« ΚαΐΑίά πενηνταριά λεφτά θά θέλει κι
ο τσαγγάρης. Πενήντα κ’ είκοσιπέντε :
*
έβδομηνταπέντε
κ’ είκοσι γιά τήν απάν
τηση τού Παλ οδήμα, πάει ή δραχμή. Δέν
πάει στό διάολο γιά ζωή ! » ζαναείπε μέσα
του κ’ έσκυψε στό τραπέζι καί σώπασε.
Όλοι γύρω σωπαίνανε κι άκουγότανε
μονάχα τά κουμπιά, πού χτυπούσανε στις
μηχανές μέ βιαστικό, μονότονο άπιαστο
ρυθμό, οί ρόδες, πού πατώντας στις κορ
δέλες τά δόντια τους βροντούσανε ζενευριστικά, τρίζανε δαιμονισμένα.
Ό Αριστείδης τόν είχε συνηθισμένο το
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χν εκείνος τώρα, θυμωμένος άπό τά λόγια
πΟύ τού είπε, τού τις γύρεβε, ό ’Αριστεί
δη: δέ θά μπορούσε νά τού τις δώσει πρί
νά βγεϊ ό μήνας καί πάρει τό μισθό. Μά
πάλι άπο τό μισθό έπρεπε νά δώσει τις
εφτά δραχμές τού ράφτη, πού τονέ στενοχώρεσε. Τού τις χρωστούσε άπό τό χυνόπωοο γιά τό πανωφόρι που τού γύρισε.
Τήν πρώτη τού μηνός θάρχότανε κ’ η
πλύστρα γιά τις άλλες τρεις, ό κουλουράς
γιά τή μιάμισυ, ό ξενοδόχος — ολα τούτα
γυρίζανε στο νού του. κοντά σ’ αυτά η
συλλογή γιά τό παπούτσι πού τρύπησε,
καί: «όχι, δέν έπρεπε νά. θυμώσω εψές καί
νά μιλήσω έτσι», στοχαζότανε. Μά. πάλι:
«Νά μού λέει πώς δέν είναι ή Μακεδονία
β/η ελληνική, νά ύποστηρίζει πώς οί μαλλιαοοί δέν είναι πλεοωυ.ένοι καί πώς δέ
χαλούνε τή γραμματική ! »
Στη ζωή του εί/ε παίζει κάποιο μέρος
ή γοκ’/.υ.ατική. Γιος παπά πού είτανε στο
χωριό καί δάσκαλο; μαζί, ό Αριστείδης
Κεραμέας (Κεραμεύς ύπογραφότανε ό ίδιος)
είχε νοιώσει άπό μικρός νά τού σαλεβει
«τήν καρδιά ή άγαπη της. ’Εκεί πού
υπηρετούσε τόν πατέρα του στο ιερό βα»
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θόρυβο αύτό, κάτι περισσότερο άπό συνη
θισμένο. Κάπου είκοσι χρόνια τώρα ζούσε
τις μέρες του μέ αύτόν, όπως ό ναύτης
μέ την ταραχή της θάλασσας· έγινε σταύτιά του τόσο γνώριμος, σαν τις φωνές τού
δρόμου, σαν τη βουή τού καφενείου, οπού
περνούσε τις ώρες, πού τού μένανε λεύτε
*
ρες
τού κατάντησε γλώσσα ζωντανή, πού
άκουγε τά λόγια της, τούς ήχους της. πού
ξεχώριζε κι άπολαβαινε τόν κάθε χτύπο,
το κάθε τριζιμο καί πάτημα, όπως ό υ.ουσικος τό φύσημα το πιο αλαφρό, τό πιο
ξεψυχισμένο ανασασμα μέσα σέ πολύφωνη
ορχήστρα. Σήμερα όμως αύτός ό θόρυβος
τόν πείραζε. Τού έφτανε σταύτιά σάν άρ
ρυθμο μουρμουρητό, σάν άγνωρο κι αλλό
κοτο τραύλισμα
*
θαρρούσε πώς διάβολοι
τρίζανε τά δόντια τους, πώς ζωτικά καί
στρίγγλες ούρλιάζανε και χαχανίζανε καί
τόν άναγελούσανε. Συχνά τόν τελευταίο
καιρό ερχότανε καί κάθιζε στο τραπέζι δί
χως την παλιά την όρεξη. Σιγά σιγά όμως
σάν περνούσε.η ώρα καί μέστωνε στη δου
λειά, ξεχνούσε την κακή διάθεση καί χω
ρίς νά το νοιώθει ταιριαζότανε μέ τό συναιστημα πώς ή ζωη του είτανε δεμένη
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μέ τις μηχανές, πώς κι αύτός ό ίδιος εί
τανε κεί μέσα ένας τροχός, ένα κουμπί,
μιά βίδα. Μά σήμερα δέ θελει τό είναι
του να δεθεί στη μ,ηχανη. Μόλις μπορεί
καί νοιώθει τί τού μ.ιλεί αύτή κι ό χτύπος
της κι ό βρόντος άπό τις άλλες ολόγυρα
πού αχούνε παράχορδα, βραχνά, σάν ξε
κούρδιστα, ξετεντωμένα όργανα, τριζοβολούνε άχαρα καί πληκτικά, καί τό καθένα
χωριστά κι όλα μαζί τού μουρμουρίζουνε,
τού λένε, τού φωναζουνε :
(( Ζωη είν αύτη ! ζωη είν’ αύτη ! »
Δέν είχε κοιμηθεί κιόλας καλά τη νύχτα.
Είχε μείνει αργά στον καφενέ καί συζη
τούσε μέ κάποιο φίλο του γιά τη Μακεδο
νία καί γιά τη γλώσσα. Κι απάνω στη
συζήτηση άναψε καί τού παραφέρθηκε. Τό
ηζερε κι ό ίδιος πώς είχε τό μεγάλο σφάλμα
να θυυ.ώνει
καί πάντα πολευ.ούσε
νά κοα•
ι
·
τηθεί. "Αμα όμως είτανε τό ζήτημα γιά
τη γλώσσα καί γιά την πατρίδα, δέν μπο
ρούσε νά βαστάξει τό θυμό. Τό μετάνοιωνε
ύστερα, όπως τό μ.ετάνοιωσε καί ψες, μ.ά
είταν αργά πιά. Καί ψές τό μ.ετάνοιωσε
περισσότερο, γιατί στο φίλο του πού πα
ραφέρθηκε χρωστούσε μερικές δραχμές. Κι
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στώντας τό κερί, άνάβοντας το θυμιατό
καί μαζέβοντας τις λειτουργιές, ό μακα
ρίτης έβρισκε πάντα τήν περίσταση νά τού
ξηγά εναν άνώμαλο σχηματισμό στο rpoπαρι, πού έλεγε ό ψάλτης όζω. μιάν ατ
τική σύνταξη στο Ευαγγέλιο, πού είχε
διαβάσει ό ίδιος πρωτήτερα. Η άγάπη
τής γραμματικής τόν έφερε τέλος καί στο
κατώφλι τής φιλοσοφικής σχολής. Τό πά
τησε αέ ανατριχίλα στήν ψυχή και στο
χωριό πού γύρισε τό καλοκαίρι, ό πατέρας
του έυ.εινε υ.έ τό στόμα ανοιχτό ακούγοντάς τόνε νά μιλεϊ γιά τήν άποστολή τής
εκκλησίας καί τού σχολειού. ’Εκείνος δέν
τό είχε στοχαστεί ποτέ πώς ό ουρανός τού
είχε φορτώσει τόσο μένα βάρος, τόσο μέγα
έργο στήν εκκλησία καί στο σχολειό. Είχε
γίνει παπάς, γιατί είταν κι ό πατέρα: του
παπάς’ καί γύρεψε κ’ έγινε καί δάσκαλος,
γιατί το ράσο δέν τού έδινε όσα χρειαζό
τανε νά ζήσει τήν περισσή του φαμελιά.
Οί άλλοι παπάδες είχανε ποιος άμ.π-λι
ποιος χωράφι
*
αυτός τά γράμματα πού
τονέ στείλανε κ’ έμαθε στο σχολαρχείο στη
χώρα. Ό παπαΚεραμέας έκαμε νά γελάσει
μέσα του μέ τις ομιλίες του γιου. Μά
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πάλί, ό Θεός είναι μεγάλος, στοχάστηκε,
ή βουλή του αξεδιάλυτη. ΙΙοιός ξέρει τί
μεγάλα νά διορίζει γιά τό γιό ! Τονέ φαν
τάστηκε καθηγητή κ’ή ματιά του έλαμψε.
Ακόμα και τήν ώρα ταύτη θά προτιμούσε
βέβαια τό πιο σίγουρο, νάθελε δηλαδή ό
γιος του νά βγάλει τό διδασκαλείο και νά
γυρίσει νά φορέσει τό ράσο και νά μπει
στο πόδι του στην εκκλησιά και στό σχο
λειό. Μά ώστόσο, μιά κ’ έχει τόση όρεξη,
ας γίνει τού Θεού τό θέλημα, είπε. *Ας
στερεφτεί αυτός κ ή άλλη φαμελιά κι ας
βγάλει τό Ιΐανεπιστήμιο τό παιδί. Και
ξανάστειλε κεί τον Αριστείδη μέ τήν εύχή
του. Μα φαίνεται \ά είταν άλλοιώτικο τό
θέλημα τού Θεού. Ο βουλευτής τού τόπου
εφυγε ξάφνω άπό τήν Κυβέρνηση και
κάποιο άλλο χωριατόπουλό, πού είχε τε
λειώσει τό διδασκαλείο, δέν έβρισκε άλλο
αδειανό σχολειό στά ολόγυρα χωριά γιά
νά διοριστεί. Θ παπαΚεραμέας πάφτηκε
άπό δάσκαλος κι άπό τή σύνταξή του δέν
περισσέβανε πιά όσα χρειαζότανε ό ’Αρι
στείδης νά μείνει φοιτητής. "Επρεπε νά
γυρίσει στο χωρίο η να βρει άλλον πόρο
-,ωης. Δοκίμασε πολλούς. Εγινε προγυ
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μναστής, γραφιάς σε συμβολαιογραφείο,
διορθωτής σέ μιάν εφημερίδα κ’ έζησε τό
σους μήνες μέ τή λαχτάρα τής δασκαλικής
άποστολής, μέ τήν πίστη καί τήν ελπίδα
πώς κάποιο θάμα θά τού έδινε τό δίπλωυ.α
στό χέρι. Μά τό θάμα έστρεξε διαφορε
τικά. Γιά νά μή γυρίσει στό χωριό, άποφάσισε κ’ έγινε τηλεγραφητής, σάν τού
παρουσιάστηκε ή περίσταση.
Στήν άρχή μέ δίχως όρεξη καί μέ πι
κρή καρδιά. Μα σιγά σιγά, όσο χόρταινε
πιο πολύ τήν πείνα του κι όσο έβλεπε νά
τού άνοίγεται κάποια θέση στήν κοινωνία,
το συνήθισε το νέο έργο του ώς που στό
τέλος τό άγάπησε. Ο παλιός καημός τής
γραμματικής δέν ήθελε νά σβήσει βέβαια
καί στήν πρώτη άφορμή, πού έβρισκε, γύ
ριζε μέ χαρά στό λεξικό του. Σάν παντρεβότανε κανένας φίλος ή γιόρταζε ό προϊ
στάμενός του, έγραφε ποίημα είτε έσύντασε
κάνα διάφορο καί τόστελνε στον *EQvlmo
φρουρό, όπου έκαμε διορθωτής. Σάν άνοιγε
πάλι σ αυτό η σε άλλο φύλλο κανένα ζή
τημα εθνικό, σαν έβγαινε στή μέση κάποιο
κοινωνικό σκάνταλο, έπιανε τήν πέννα κ’
έστελνε κι αύτός τή γνώμη του. Κι όταν

τή διάβαζε τυπωμένη, θλιβότανε ή καρ
διά του γιά πολλή ώρα, βλέποντας πάλι
ολοφάνερα πώς άλλος είτανε ό προορισμός
του στή ζωή. Μά οί πεζές ανάγκες τόν
ξαναρπάζανε καί μιά κ’ έφυγε άπό τά νε
ρά του, τόβρισκε λογικό νά μή χ,αθεί στά
ξένα τά νερά όλότελα' νά προβιβαστεί
τουλάχιστο καί νάβρει μιά καλή νύφη.
Στήν άρχή κυνήγησε τό πρώτο γιά νά πιτύ/ει έπειτα καλήτερα τό άλλο. Μά οί
δικοί του δέν μπορέσανε νά τονέ βοηθή
σουν άπό τό χωριό. Ό πατέρας του, όσο
γέραζε, γινότανε στό κομμά του πιο αχρεί
αστος. Σάν τονέ σκουντούσε ό γυιος με
γράμματα, πήγαινε στό δήμαρχο. Μά ό
’Αριστείδης άπόμενε μέ τήν ελπίδα πάντα.
Κ’ έτσι άποφάσισε νά λύσει άλλοιώτικα τό
ζήτημα, νά κυνηγήσει τόν προβιβασμό μ
έναν καλό γάμο.
Καί μιά στιγμή, όταν ή τύχη τόν έφερε
σ’ ένα κεφαλοχώρι φιλόξενο καί πλούσιο,
νόυ.ισε πώς σίυ.ωσε τέλος τό σκοπό. Ο
Αριστείδης είταν καλοκαμωμένος άνθρω
πος. Μαθημένος στή στέρησι άπό μικρός,
γνώριζε τώρα νά τά βγάζει πέρα με τό
λίγο τό μισθό. Στις επαρχίες πού γύριζε,

Τό

'Ελληνικόν

τμήμα

139

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

είς τήν

σάν τύχαινε νά είτανε ό προϊστάμενος
ανύπαντρος, ή νά είναι δίχως προϊστάμενο,
καθώς έδώ τώρα, είχε σπίτι χάρισμα.
"Ετσι κατάφερε νά βάλει στήν άκρη κατιτίς καί νάχει μέσα στή βαλίτζα του,
όπου κι άν πήγαινε, μιά καινούρια μαύρη
φορεσιά. Τήν έβαζε μαζί μέ τό ήμιψηλο
τις γιορτές, τις τελετές καί σέ κάθε βίζιτα
πού έκανε. Μέ αύτά ολα, μ.ε τήν ησυχη
καί φρόνιμη ζωή του, μέ τή φήμη άκόμα
πού είχε πώς είτανε γραμματισμένος, τού
φάνηκε πώς κατάφερε νά τραβήξει άπάνω
του τά μάτια τής δημαρχοπούλας. Καί
πράματις άρχίσανε νά τό μουρμουρίζουνε
στό χωρίο. Φαίνεται όμως πώς ή μοίρα
δέν τόν άγαπούσε όσο κόντεψε να το πι
στέψει. Τό χτίριο τού τηλεγραφείου είτανε
σαράβαλο, οί τοίχοι ραγισμένοι στάγκωνάρια, τό πάτωμα έτρεμε νά πέσει, τά κε
ραμίδια τρέχανε. Οί σταλαματιές δέν τού
βρέχανε συχνά μόνο τις μηχανές, μά βρή
κανε και το μέρος όπου είχε κρεμασμένη
τήν καλή του φορεσιά. Εκαμε παράπονο,
στό δήμαρχο, άπό τήν άπάντηση όμως
πού πήρε, κατάλαβε πώς ή επιθυμία τού
δημάρχου είτανε νά μήν τού ζαναπιάσει
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γι αυτό κουβέντα. Ετσι σώπχσε, οσο πού
μιά νύχτα δυνατός σεισμός τόν τίναξε άπό
το κρεβάτι του. Ολο τό σπίτι, μηχχνές,
τρχπεζιχ, σκάλες, μπασιά γεμίσανε σκόνη
κι άσβεστες, άπό τάγκωνάρια ξεκόΦανε
κάμτψοσες πέτρες. Ο Αριστείδης ξανάτρεξε
τρομασμένος στο δήμαρχο. ’Εκείνος γέ
λασε: «Ποιό σπίτι έμεινε άτάραγο ; » του
ειπε*
«Μά . .
έκαμε νά ξαναπεί ό
Αριστείδης. Ο δημ,αρχος όμως δεν τόν
αφισι να τελειώσει: «Δέν πέφτει, δέ σέ
πλακώνει, μή φοβάσαι ! » Kat μ’ ενα χάδεμ.α στην πλάτη τον έμπασε στο ρακοπο υλε ιό κι άλλαξε την ομιλία.
Ο ’Αριστείδης ξχνασώπασε. Μά ή γης
δεν έπαβε νά σειέται και τόβρισκε μεγάλο
κρίμα νά θαφτεί άποκάτω άπό τό παλιό
σπιτο ίσια ίσια την ώρα πού φαινότανε
πώς έπαιρνε νά του γελάσει ό ούρανός,
Νάναφερθεί όμως επίσημα στο ύπουργείο
δεν τολμούσε. Νόμ,ισε πιο φρόνιυ.ο νά κά
μει θόρυβό στον τύπο. Κάθησε λοιπόν καί
σύνταξε μιάν άνταπόκριση, όπου περίγραψε
τό σεισμό και τις ζημ·ές πού έκαμε στον
τόπο. ’Αφού άνάφερε τά σπίτια πού γκοεμιστήκχνε ή ραγιστήκανε, τόνισε ξεχωρι
στά πώς καί τό τηλεγραφείο έγινε ακα
τοίκητο κ είναι κίνδυνος γιά τούς πολίτες,
πού άν· βαίνουνε τη σκάλα του. Τέλος
έβαλε γιά ύπογραφη τό αρχαίο τόνομα τού
ξεροπόταμου, πού περνούσε κοντά στο χω
ρίο, κ έστειλε την άνταπόκριση στον
Εθνικό Φρουρό. Ό νοικοκύρης τού σπι
τιού την είδε πού δημοσιεύτηκε. u.i καί
κείνος τό βρήκε πιο φρόνιμο νά μ,ήν ανα
κατεύει περισσότερο τό πράμα. Αύτό κιό
λας τού σύστησε κι ό δήμαρχος. Ούτε ό
ένας ούτε ό άλλος φανταστήκανε πώς την
ανταπόκριση την έστειλε ό τηλεγραφητής.
Η οργή όμως τοφερε νά κάμει ό Αρι
στείδης στην ανταπόκριση υ,ιάν ονομα
στική απόλυτη κ’ ενα φυλλαράκι, άπό τά
λαθρόβια όπως τά λένε, την ξανατύπωσε
στη στήλη, πού είχε άνοίξει γιά τούς βαρβαρισμούς τού τύπου. ΊΙ οργή τόθελε
ακόμα νά βρίσκεται κεί στο χωριό κάποιος,
πού λάβαινε τό φυλλαράκι, καί γιά νά
πειράξει τούς δασκάλους καί τούς δικολά-

βους τοφερε στό καφενείο. Οί ύποψίες πέ
σανε στο σχολάρχη, πού τόν ξέρανε πώς
έγραφε καί διατριβές στον τύπο καί πώς
έκανε κι ονομαστικές άπόλυτες. Μά εκεί
νος τοβαλε πείσμα καί φρόντισε καί βρήκε
τόν ένοχο. Ό ’Αριστείδης είχε διηγηθεί
συχνά στον καφενέ πώς έκαμε μιά φορά
συντάχτης στόν 'Εθνικό Φρουρό. Τά ντα
ραβέρια λοιπόν τού τηλεγραφητή μέ τό
φύλλο αύτό δείχνουνε φώς φανάρι ποιος
έγραψε την ανταπόκριση, φώναξε ό σχολάρχης καί τό πράμα έγινε σούσουρο στό .
χωριό. Σάν τάκουσε ό δήμαρχος φουρκί
στηκε. Κι ό Αριστείδης δέ γλύτωσε άπό
κείνο πού φοβότανε.
’Αγριεμένος μέ τό σχολάρχη καί τούς
μαλλιαρούς έφυγε γιά τό νησί τού Λεβάντε,
δπου τονέ μεταθέσανε. Άποκεί πλανήθηκε
σ’ άλλα νησιά κι άλλα χωριά. Πάντα βοη
θός τού τελευταίου βαθμού, πάντα μέ χαμ,ενη την ελπίδα νανεβεί στον παραπάνω.
Σε κάθε τόπο πού περνούσε, κολάκευε τούς
δημάρχους, κλαιγότανε στούς βουλευτές.
1 ού τάζανε κείνοι όσο έμ.ενε στον τόπο
τους, μά σ>ν περνούσε σ’άλλον τόν ξε
χνούσανε. Τέλος τό είδε πώς μονάχα ό
δικός του βουλευτής μπορούσε νά βοηθήσει
κι αποφάσισε καί πήγε μόνος στό χωρ ό.
Μά κάλλιο νά μην πήγαινε. Ό πατέρας
του κατάκοιτος είχε άφίσει πιά την ενορία,
η μάννα του μ,όλις σερνότανε στά πόδια
της, τεσσερες αδερφές της παντρειάς, τά
δύο του άδέρφια φεβγάτα στην Άμεοική.
Έφυγε συντριμένος χειρότερα’ μέ την
απόφαση νά τούς βοηθά στέλνοντάς τους
κάτι άπό τό μισθό του.
Τέλος κατάφερε νά τονέ φέρουνε στην
πρωτεύουσα. Φαντάστηκε πώς έκεί θάτανε
καλητερα. θάβρισκε παλιούς φίλους, θάπιανε
καινούριους, θά φρόντιζε μονάχος. Μά σάν
ήρθε, τά βρήκε άλλοιώτικα όλα. Ό δη
μοσιογράφος, πού τόν είχε διορθωτή στό
φύλλο του καί προγυμναστή στά παιδιά
του, τρόμαξε νά τονέ θυμηθεί’ ένας καθη
γητής, που τονέ θαρρούσε προστάτη του
σάν είτανε φοιτητής, τού μίλησε μόνο γιά
τη γλώσσα, πού τη χαλούνε οί μαλλιαροί’
άλλοι γνώριμοι καί φίλοι του είχανε καθέ-
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νας τό δικό του πόνο. Καί τό χειρότερο, έαυτό του. Σκυφτός στή μ.ηχανή του, σάν
ήζωή ακριβή. Διπλά τά νοίκια, ό καφές ξένος μ’ όλα κι όλους έκεί μέσα, περίμενε
^πεντάρικος. Οί μαγέροι, δπου έτρωγε όσο πού χτύπησε μ,εσημέρι καί πήρε τό
τόν παλιόν καιρό, άνοίξανε τώρα τρανά καπέλο του καί βγήκε.
ξενοδοχεία. Ντρεπότανε πού τάβλεπε κι
* * *
άπόξω. Καί τά μπακάλικα τής άγοράς
Τράβηξε στό συνηθισμένο του μαγέρικο,
αλλάξανε, πλατύναν, έχουνε πιο πολύ
οώς καί πάστρα καί τό σοβαρότερο : άκρι- στό Βάκχο καί κάθησε στή συνηθισμένη
βηνανε κι αύτά. Κ’ οί πελάτες τους άλλοι του μεριά. *Ηρθε μέ τήν απόφαση νά οικο
χαί κείνοι, άγνωστοι. Μόνο έναν παλιό συν- νομήσει άπό τό φαγί τό παροπανιστό
οοιτητή του ξαναβρήκε κεί μέσα. ΙΙάντα πρωινό έξοδο, μά μέ τό πείσμα, πού ποιάχοντρομπαλά, γαλήνιο, καλόρεχτο. Θυμή νει κάποτε τον άνθρωπο και κάνει στην
θηκε μαζί του κάποιες φορές τά παλιά τά αράδα σφάλματα, όταν έχει κάμει ένα,
χρόνια καί τά πεθύμησε. Μά τά χάλασε πέρασε τό λογαριασμό άλλες δυόμισυ δε
κάρες. Κ’ εδώ στό Βάκχο είχανε αλλάξει
ζαί μέ κείνονε γιά τη γλώσσα.
Καί σάν περάσανε κάμποσοι μ.ήνες τελευταία τόν τόπο τής κουζίνας. Ιήν
άσκοποι καί μονότονοι, άρχισε νά πιθυμά πήγανε πίσω κ έτσι ό Αριστείδης χ(οΡ’·“
τις επαρχίες. Τόσα χρόνια έκεί συνήθισε στηκε κι άπό τήν τελευταίαν συνήθεια,
στις καλήτερες συντροφιές, στις περιποιη- πού του έμενε άπό τήν έπαρχία. νά βλέπει
σες τού κόσυ.ου, στην πιο αναπαυτική ζωη. τά οαγιά στις κατσαρόλες πού βραζανε καί
Μά νά γυρίσει πάλι έκεί ούτε τόσο εύκολο νά διαλέγει μονάχος τή μερίδα που πρό
ειτ7.ν, ούτε καί φρονιμ.ο. Μια κ ήρθε δώ. σταζε. Μπήκε ό κατά/ογος και δώ’ καί
ά; δοκιμάσει νά τραβήξει το σκοινί όσο τό γκαρσόνι περίμενε τώρα μπαξίσι κι αύτό,
ιάθε Κυριακή τουλάχιστο. Βαλανε ακόμα
μπορεί μακρήτερα. Κ’ έτσι τράβηξε ή ζωή
άλλους κάμποσους μήνες κι ά/λους κάμπο καί μπουκάλες μέ νερό τού Μαρουσιού. Ο
σους, οσο πού συνήθισε καί μ. αυτή. Χρό ’Αριστείδης άς βλαστημούσε τή ζωή, τόν
νια τώρα τον ίδιο δρόμ.ο άπο τήν κάμαρά τύοο τονέ φοβότανε. Εμπαινε κιόλας το
του άπάνο στά ΙΙευκάκια ώς τό τηλεγρα- καλοκαίρι κ είχανε άκουστεί καμποσα
οείο κάτω. Κι άποκεί στό μαγέρικο, στόν κρούσματα. Καί σήμερα ει/J τόση δίψα,
καφενέ. Καί τόν ίδιο δρόμ.ο πάλι απάνω πού δέ βάσταξε νά μήν προστάζει μιά
καί ξανά τόν ίδιον κάτω. Γιατί αύτή ή μπουκάλα.
Τελείωσε τό φαγί καί ρουφώντας τό
ζωή; Γιά νά βλαστήμα κάθε στιγμή, σά
σκοντάβει σέ κάποια τρίχα ή μηχανή της, κρασί του σέ μικρές γουλιές κάπνιζε τό
γιά νά κρατεί τό μ.ισό μ.ερονυχτι το κουμ.πι τσιγάρο του. Κάπνιζε καί συ).λογιοτανε
της άλλης μ.ηχανής, γιά νά μετρά κάθε παντα τό χρ^ζ ^τό φίλο του. τό χρέοζ
μπουκιά πού θά βάλει στό στόμα, νά λο στό ράφτη κι όλα τάλλα. Καί κοντά σ'
γαριάζει τήν καθεμιά πεντάρα πού θά αύτά πάλι υ.ιά οορά όλη τή ζωή του. Τό
δώσει; ΊΙ γιά νά βλέπει ολοένα γύρω του πεοίμενε κανείς πώς θά τελείωνε δώ που
να πτ,γαίνουνε οί άλλοι μ.προστά, νά βλέ τελείωσε ; Κ’ ενα ρώτημα τού ήρθε άζαπει τό Ρωμαίϊκο νά κατρακυλά, τους ©να στό νού: Δέ θατανε καλήτερα νά είχε
Βούλγαρους νά κατεβαίνουνε στή Μακε μείνει στο χωριό, καθώς τόθελε ο πατέρας
δονία, τούς μαλλιαρούς νά χαλούνε τη του, νά γινότανε παπάς σ’ έκεινού τό πό
δι ; Κ’ ενα όνειρο εύτυχισμένο πέρασε
γλώσσα;
(( Δέν πάει στό διάολο ! » μουρμούρισε μπροστά του, ενα ειδύλλιο ήσυχο σέ μιάν
πάλι ό ’Αριστείδης έκεί πού ή κορδέλα του άκρη τού χωριού. Πώς θάτανε τάχα, νάσκόνταψε μιά στιγμ.ή στή ρόδα καί γύριζε παιρνε τώρα τήν άπόφαση νά παρατήσει
*αί ξαναγύριζε στό νού τούς ίδιους στο τήν άχαρη ζωή έδώ καί νά γυρίσει έκεί ;
χασμούς. Δέν μ.πορούσε νάρθεί σήμερα στόν Θέλησε νά πλάσει ata στιγμή γιά δοκιμή
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μιά τέτοια εικόνα, κ’ άλλη όμως εικόνα
της δυστυχίας του σπιτιού του, πού τού
έμενε στη θύμ.ηση άπό τό τελευταίο ταξίδι
στό χωριό, βγήκε θλιβερή μπροστά του κ’
έπνιξε τήν πρώτη. Σκοτείνιασε ή ψυχή
του περισσότερο και θέλησε νά γυρίσει όλότελα τό στοχασμό άποκεί. Μά ό στοχα
σμός δέν εφεβγε. Ό πατέρας του πεθαμέ
νος τώρα, ή μάννα του ενα συντρίμι πιά,
οί αδελφές του παντέρημες στέκανε μπρο
στά του.
11ρόσταξε πάλι ενα πεντάρικο κ’ έστριψε
νέο τσιγάρο. Μιά φορά, στή νιότη του,
μέ τις πρώτες καταδρομές τής μοίρας,
όπως πολλών, καί τού ’Αριστείδη άρχίσανε νά τού σαλέβουνε στά στήθη ποιητι
κές ορμές. "Οταν κιόλας, τόν καιρό πού
ε’ίτανε προγυμναστής, ένιωσε ξάφνω κά
ποιο κρυφό απαλό αίσθημα γιά μιά μαθήτριά του, είχε άφίσει νά χυθούνε στό χαρτί
αρκετά ποιήματα. Σ’ αύτά εννοείται πρό
σεχε πρώτα πρώτα νά μή λαθεβει στούς
κανόνες τής γραμματικής καί νά μ.ήν πέ
φτει σέ σολοικισμούς. "Ενας φίλος του
όμως, όταν τού διαβασε κάποιο άπό κείνα
τά ποιήματα, τού φώναξε γελώντας :
«ΕΙσ’ έρωτεμένος, Αριστείδη». Ό ’Αρι
στείδης τρόμαξε μ.ήν τού προδοθεί τό μυ
στικό κι άπό τότε κλείδωνε μέσα στό
μπαούλο τά ποιήματα. Τώρα τά είχε ξε
χασμένα πιά. Μά στήν ψυχή του δέν είτανε σβησμένη καί κάθε θύαηση άπό κείνον
τόν καιρό. Όλότελα γλυκεία κι αυτή δέν
ε’ίτανε, γιατί ενα βράδι, καθώς πήγαινε

νά κάμουνε τό μάθημα, έπιασε τή μαθήτριά του, πού κρυφομιλούσε μέ κάποιο νέο
στή σκοτεινή τήν εμπατή πίσω άπό τήν
πόρτα. Καί τού θόλωσε μεμιάς τΚμορφο
τό'νειρο καί τό αιθέριο καί χιμαιρ κό αί
σθημά του εγινε πυρωμένο πάθος κι άπελπισιά θανατερή, πού γέμισε μέ δάκρια τό
μαξιλάρι του καί μέ κατάρες καί μέ όργη
τούς στίχους του. Μά όπως γίνεται πάντα
στις πιο δυστυχισμένες ώρες, έτσι καί στον
Αριστείδη τώρα βγαίνανε άπάνω άπάνω
μονάχα οί κα/ές στιγμές τού παλιού και
ρού καί λάμπανε άπό τά βάθη τους, σά
χαμένο φώς μέσα στήν τωρινή ερημιά καί
σκοτεινιά. Τά παιδιάτικα τά χρόνια του
στήν εκκλησία τού χωριού, τά χρόνια στό
γυμνάσιο στή χώρα, όπου οί δασκάλοι του
προμαντέβανε τόσα γι’ αύτόν, ό ζήλος
του, ό καϋμός του ύστερα στά θρανία τής
φιλοσοφικής σχολής — κάθε όμορφη καί
κάθε θλιβερή στιγμή τήί ζωής του, όλα
σμίγανε θλιμένα καί σα)έβανε νοστα/γικά
μέσα του. Καί μέ τό κεφάλι άκκουμπημένο στό χέρι, μέ τό νού βυθισμένο σέ
στοχασμούς θολούς, κοιτάζοντας χαμένα
μπρος του τόν καπνό τού τσιγάρου του
πού έφεβγε καί σκορπούσε σέ άριό σύγνεφο,
μουρμούρισε τούς στίχους :
Παρήλϋοτ ήμεραι και χρόνια μεγάλα,

είς βάτονς επνίγη τό ενβοτρι κλήμα.

Μά μιά φωνή άποπίσω του τον ζάφνισε.
['Έπεται τό τέλος]
Κ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ
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/Ό Ιμπρεσσάριος τής διάσημου ’Ιταλίδος τραγωδού 9Ελεώνόρας Δούζε κ Σούμαν
δημοσιεύει τά απομνημονεύματά του ώς πρδς τάς καλλιτεχνικός περιοδείας, τάς οποίας
άνέλαβε μαζή της. Είνε χαρακτηριστικοί σελίδες άπεικονίζουσαι αριστοτεχνικούς εν τή
άφελεία των τήν μεγάλην αύτήν καλλιτέχνιδα ώς πρδς τδν τρόπον με τδν όποιον άντιϊαμδάνεται τήν αποστολήν της καϊ ώς πρδς τδ παράδοξον τών γυναικείων της
ιδιοτροπιών /.
V. . .«’Από τάς 7 Δεκεμβρίου έως 2 ’Ια τικών νομισμάτων—καί κάθε ήμέραν λαμ
νουάριου δίδομεν σειράν παραστάσεων είς βάνει τήν αύτήν στερεοτύπως άπάντησιν:
— Ή κυρία Δούζε δέν επιθυμεί νά γνωτά βασιλικά θέατρα τής Κοπεγχάγης καί
τής Στοκχόλμης. Παντού ή αύτή επι ρίζη επιχειρηματίας ούτε διευθυντάς θεά
τυχία, ό αύτός ενθουσιασμός καί αί αύταί τρων. Σάς πληρώνει τό ενοίκων σας καί
εισπράξεις. Ματαίως άλλάσσομεν πόλεις αύτό είνε άρκετόν. Μεταβιβάσατε τήν επι
κχί χώρας. Είτε είς πρωτεύουσαν εύρισκό- θυμίαν σας καί 0,τ: έχετε νά είπήτε είς
μεΟχ, είτε είς πόλιν δευτερευούσης σημα τόν κ. Σούμαν, ό όποιος θά τά άνακοισίας, αί εισπράξεις κυμαίνονται μεταξύ 10 νώση είς τήν Καν Δούζε έάν τό κρίνη κατεπείγον καί απαραίτητον. "Οσω γιά τά
καί 1 4,000 φρ.
Παντού βασιλείς καί λαός συνωστίζον άλλα νά μένετε ήσυχος καί μή σκέπτεσθε
ται είς τάς παραστάσεις μας καί παντού ν’ άνεβήτε στή σκηνή καί νά τής κάνετε
η Έλεωνόρα Δούζε κρίνεται ώς πρώτη κομπλιμέντα, δέν εινε καμμιά άνάγκη.
Θά τήν άναγκαζατε νά εγκατάλειψη τό
ηθοποιός τής εποχής μας.
Τήν 26 Νοεμβρίου 1896 έπιστρέφομεν θέατρον άμέσως καί νά μή έξακολουθήση
πάλιν είς τό Βερολϊνον καί δίδομεν παρα τάς παραστάσεις της.
Μολονότι ό Αάουτεμπεργ συνεμερίζετο
στάσεις είς τό «Νέον Θέατρον».
I Περιττόν νά προσπαθήσω νά περιγράψω τήν τύχην όλων τών συναδέλφων του διευ
τήν επιτυχίαν. *Ας λεχθή άπαξ διά παν θυντών, έν τούτοις έμεινε απαρηγόρητος.
τός, ότι ή υποδοχή τού κοινού καί τής Ματαίως έστελνε κάθε βράδυ κάνιστρα γε
κριτικής εινε παντού ή αύτή. Ούτε μία μάτα άπό τά θαυμασιώτερα άνθη πρός τήν
λέξις δυσάρεστος, πάντοτε ή αύτή συναυ μεγαλοφυά κωμωδόν. Δέν κατώρθωσε νά
λία επαίνων, πάντοτε γεμάτο τό θέατρον τήν γνωρίση περισσότερον άπό τάς χι
λιάδας τών θεατών, οί όποιοι έγέμιζαν
παί ενθουσιασμός άμετάπτωτος.
κάθε βράδυ τήν αίθουσαν τού θεάτρου του.
Αλλά καί πάντοτε , επίσης άπρόοπτοι
&
, Γ
p
Ούτω ή Έλεωνόρα Δούζε, είδεν, ήλθεν,
οιακοπαι τών παραστάσεων και μεταξο^αί τού προγράμματος άπό τήν Δούζε. άπήλθεν.
VA λλο χα ρ ακτή ρ ιστ ικό ν: Ί δ ο ύ τό γρ ά μ μα,
[ Δέν ταράσσομαι όμως πλέον καί άρχίζω
νά ύποτάσσωμαι καί νά συνειθίζω. "Ενας τό όποιον μού έστειλε τήν προπαραμονήν
κύριος όμως πού δέν εννοεί νά συμμορφωθή τής τελευταίας παραστάσεώς μας είς τό
ε·νε ό παράδοξος διευθυντής τού «Νέου Βερολίνον :
r θεάτρου» ό κ. Σίγμουνδ Αάουτεμπεργ.
Φίλε κύριε Σούμαν
Κάθε ημέραν επιμένει νά παρουσιασθή είς
«Σήμερα μόλις τό πρωί έδ’άβασα τό χθε
την μεγάλην καλλιτέχνιδα είς τήν οποίαν σινό σας γράμμα. Χθες δέν είχα καιρό νά τό
επρόσφερε τήν φιλοξενίαν τού θεάτρου του διαβάσω Θά σάς δώσω λοιπόν άπάντησιν
—εννοείται άντί ώραίων,στιλπνών καί ηχη είς ο,τι σάς αφορά αύ'ριον πρωί, διότι σήμερον
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π^ωι ύποθέτω, οτι έχω
ν αναπαυθώ, και τδ νά
λας περί «ύποθέσεων» δέν
ευχάριστου.
^»Γιά την τελευταία μου
σάς απαντήσω οχι πρδ τής

κι’ εγώ δικαίωμα
διαβάζω έπιστομου εινε καθόλου
παράστασι εδώ θά
αύοιον.

Χαιρετισμούς.

Ελεωνόρα Δοϋξε

Την 1 4 Δεκεμβρίου άρχίζομεν τήν σει
ράν τών πχραστάσεών μας είς τό Μικρόν
Ο^α.ρον τής Πετρουπόλεως. Δέκα τέσσαρες παραστάσεις, όλαι εξίσου θριαμβευτικχΐ μέ μέσον όρον εισπράξεων 14,300 φρ.
ή κάθε μία.
1ϊα.ι εδώ αλλάζει το πρόγραμμα.
, «Έςαναδιάβασα κα/λίτεοα τδ γράμμα σα~
Αδύνατον τήν 25 Μετά τήν «Κυρίαν αέ τάς
Καμελιας» ειδοποιήσατε «Μάγδαν». Καί έπιστρέψατε τά εισιτήρια»
Ε. Δ.

3 3 Ιανουάριου 1897,

«Θέλω γιά τήν αποχαιρετιστήριο μου παράστασι νά δωσω τήν «Σύζυγον τού Κ/αυδίου»
και οχι την «Κυρίαν μέ τάς Καμελιας».
«Δώσατε διαταγάς».
Ε. Δ.
Τ. Γ. Νά το ςερετε καλά, ή τελευταία μου
παραστασ·ς εινε «αποχαιρετιστήριος» καί οχι
«ευεργετική». Σάς ειδοποιώ, οτι άν γράψουν
είς τδ πρόγραμμα «εύεργετική» δέν θά παίξω.

Την 14 Ιανουάριου 1907 μεταβαίνομεν είς Μόσχαν. Πρέπει ν’ άρχίσωμεν εκεί
την I 7 Ιανουάριου σειράν οκτώ παραστά
σεων διά τάς οποίας τά έκ τών προτέρων
άγορασθεντα εισιτήρια άνήρ/οντο είς τό
ποσόν τών 97,340 φρ.
Ιήν IG ή κ. Δούζε μέ προσκαλεί είς
τήν κατοικίαν της.
— Αδύνατον νά παίξω αύριον. Δέν
αισθάνομαι τόν έαυτόν μου καλά. ’Ανα
βάλατε τήν παράστασιν γιά τάς 20.
Υποκύπτω.
Τήν 19 νέα έπίσκεψις.
Δέν είμαι καθόλου καλλίτερα. Θ’ αρ
χίσουμε στής 24.
Τήν 20 νεα άπογοήτευσις.
Οι γιατροί λένε, ότι έ'γεινα πολύ
αναιμική έξ αιτίας τού κλίματος. Τό χιόνι
μ εκνευρίζει και μου άφαιρεϊ ολας μου τάς
φυσικάς δυνάμεις. Αναβάλετε τάς παρα

στάσεις γιά οχτώ ημέρας. Θά ίδούμε ώς
τότε τί μ.πορεί νά γείνη.
Καθ όλας αύτάς τάς ημέρας ολόκληρος
ό θίασος (23 πρόσωπα) έκανε τόν περίπα
τόν του ήσυχως είς τήν γηραιάν πόλιν τών
Γσάρων — έκτος τών ήμερών τής πληρωμ.ής κατά τάς όποιας οί ηθοποιοί έπαρουσιαζοντο άκριβώς είς τήν ώραν διά νά λαμ
βάνουν τόν τόσον εύκολα κερδισμένου
μισθόν των. Καθ’ όλον αύτό τό χρονικόν
διάστημα ή προαγορά τών θέσεων ηυξανε
πάντοτε ΙΙδηύπήρχαν περισσότερον τών
1 10.000 φρ. είς τό ταμείον του θεάτρου.
Τό κοινόν δέν άπεγοητεύετο. ’Απ’ έυαντ^ας με έκάστην νέαν αναβολήν, έπήρχετο
αυζησις της πωλησεως τών εισιτηρίων διά
την πρωτην παράστασιν.
1 ήν 30 ή Δούζε δεν αισθάνεται καυ.μίαν καλ/ιτέρευσιν.
Την 7 Φεβρουάριου ούτε.
Ιελος τήν 14 μέ προσκαλεί έκ νέου:
— Θά παρχστήσουμε στής 16.
Αμέσως τοιχοκολλούμ,ε νέα προγράμμ.ατα και άναγγέλλομ,εν τήν «Κυρίαν μέ
τάς Καμελιας».
Την 16 τό μίσηιζέρ·. ;ζέ προσκχλίϊ κχΐ
πάλιν.
Αλλοιμονον ! κύριε Σούμαν, ύπερε► ιμησα τας δυνάμεις μ.ου. Οχι υ.όνον δέν
έγεινα καλά, άλλ’ ή κατάστασίς μου έχειροτέρευσε. Ο γιατρός φρονεί, ότι άν μείνω
εδώ είκοσιτέσσαρας ώρας ακόμα, θά γείνω
νευρασθενική και φθισικη. Το κλίμα αύτό
εινε άπαισιον. Πρέπει νά πάω στον ή/to.
Απεφάσισα λοιπόν νά φύγω καί απόψε
μάλιστα γιά τή Νίκαια. Θά στείλετε
αύριον αφού τούς έξοφλήσετε, τούς ηθο
ποιούς στο Μιλάνο καί θά έπιστρέψετε τά
χρήματα τών εισιτηρίων.
Δεν ημπορούσε νά ύπάρξη άντίρρησις,
ου.ε δικαιολογία. Και καμμία ικεσία δέν
ίσχυσε. ΙΙράγματι δέν έπαιξε καί πιστή
εις τήν άποφασίν της άνεχώρησε τήν ίδια
ήμερα με τό Νόρ Εξοπρές.
Μετά ενός μ.ηνος σκληράν προσδοκίαν
όπου μέ τή γυνκϊκχ μου έταλαιπωρήθηκα
είς ένα δωμάτιον ξενοδοχείου αναγκάστηκα
νά στειλω πίσω το θίασο χωρίς νά παίξη καί
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νά έπιστρέψω περισσότερα άπό 100 000
ορ. είς τό κοινόν.
Έν Ρωσσία ή κυβέρνησις απαιτεί κινητ6ν χαρτότ/ΐριον φόρου θεαμάτων, ή άξια
τοϋ οποίου εινε 10% έπι της τψ-ης έκάατού εισιτηρίου.
Τά χαρτόσημα αύτά κόπτονται είς το
μίσον. Τό μισό μένει είς τό στέλεχος και
τδ άλλο παραδίδεται είς τό κοινόν.
’Αφού έξαργυρώσαμε τά εισιτήρια επαοουσιάσαμε τά στελέχη των είς τό δημό
σιον ταμείον διά νά ζητήσουμε το άν.ιτιν.ον τών μή χρησιμ.οποιηθεντων χαρτοσή
μων άνερχόμενον είς τό ποσόν τών 1 1 ,430

φρ. Άλλ’ ό ταμίας μάς άντέταξε άρνησιν.
Δέν ήθέλησε νά τά δεχθή επ' ούδενί λόγω.
Προσθέσατε είς αύτά τό τίμημα τής
ένοικιάσεως τού Διεθνούς Θέατρου, τους
μισθούς τού προσληφθέντος έπί τούτω^ τε
χνικού προσωπικού, τό οποίον έπρεπε ούτως
ή άλλως νά πληρωθή, τάς αγγελίας, τά
προγράμματα, τούς μισθούς τών ηθοποιών,
τά ποσοστά τής προπωλήσεως εισιτηρίων,
τά έξοδα τού ταξειδίου καί τής μεταφο
ράς τών αποσκευών άπό Ιίετρουπόλεως είς
Μόσχαν καί άπό Μόσχας είς Μιλάνον καί
θά φθάσετε τό ποσόν τών 100,000 φρ.
τά όποια άπέπτησαν έτσι, ώς έν όνειρω.
ΙΩΣΗΦ I. ΣΟΥΝΙΑΝ
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[Ό Oliver Goldsmith, ζναζ άπό τοός γνωοτοτέρονς
χαι λονονοάα ονι; ενεννηθη τό 1728 είς μικραν κωμοπολιν της Ιρλατ όια^ Μετά περί

το περιφημον μυθιστόρημα του «ο Εφημερ ζ
J
τών καλλίτερων νΑγγλων μυθιστοριογράφων. Εγραγε προσέτι
ποίημα, τό όποιον πολλοί θεωρούν Ιφάμιλλον «του
όποϊαι είχαν αρκετήν επιτυχίαν καί διάφορα αλ α συγ/ραμματ
νονται διά την λεπτότητα καί τό ευχάριστον του υφους, τ
καί την πλουσίαν φαντασίαν των. ^Απέθανε το 1ι ι J-

’'F’nnnn Χωοώ»
^‘αω^[ας αί
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- >

γιοΰμΟρ

καί εγωιστικά ρητά, ή καρδιά του πάλΑει
ΛΙΤΟΙ μού αρέσει νά κάμνω σχέσεις
μέ άπεριόριστον άγάπην. Τόν έχω άκούσει
είνε ολίγοι εκείνοι πού θέλω φίλους
νά .λέγη, ότι εινε μισάνθρωπος ένω έκοκκίμου. Ό άνθρωπος μ.ε τά Μαύρα,
νιζεν άπό συμπάθειαν, καί ένώ είς τό πρόπού έχω πολλάκις άναφέρει είνε ένας τού
σωπόν του έφαίνετο τό έλεος νά όμιλή μ.ε
οποίου, έπιθυμ.ώ τήν φιλίαν διότι τον έκτιμ.ώ.
τόν τρόπον άσπλάχνου άνθρώπου. Μερικοί
Είνε αλήθεια, ότι οί τρόποι του είνε χρω
προσποιούνται φιλανθρωπίαν και τρυφερό
ματισμένοι μέ κάτι περιέργους άντιφάσεις
τητα, άλλοι καυχώνται ότι έχουν αύτάς
*αί ήμ,πορεϊ δικαίως νά ονομασθή χιουμ.οριστής μέσα σ’ έ'να εθ·>ος χιουμ.οριστών. τάς διαθέσεις έκ φύσεως, άλλ αύτός εινε
ό μόνος άνθρωπος πού έγνώρισα, ό οποίος
Μολονότι είνε γενναιόδωρος σχεδόν μ-ε/ρι
κάμνει ότι έντρέπεται τήν φυσικήν του
«πατάλης θέλει νά θεωρήται θαύμα οικοκαλωσύνην. ’Αγωνίζεται έξ ίσου νά κρύψη
ν°μίας καί σωφροσύνης, άν δε ή συνομ.ιλια
τά αίσθήματά του όσον ένας υποκριτής νά
του είνε γεμάτη άπό τά πλέον φιλάργυρα
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καταβάλη την αδιαφορίαν του, άλλά κάθε
στιγμήν κατά την όποιαν δέν προφυλάσσεται πέφτει η προσωπίς και τόν αποκα
λύπτει είς τόν πλέον άπρόσεκτον παρα
τηρητήν.
Κατά μίαν άπό τάς έκδρομάς μας εσχά
τως είς τήν εξοχήν έτυχε νά όμιλήσωμεν
περί τής περιθάλψεως τών πτωχών είς τήν
Αγγλίαν και έκαμ.νεν οτι τού έπροξένει
μ,εγαλην εντύπωσιν ένας συμπατριώτης του
νά είναι τόσον γελοίως άδυνάτου χαρακτήρος ώστε νά διδη ελεημοσύνην, ενώ οί
νόμοι έφρόντιζαν τοσον διά τήν ύποστήοιξιν τών πτωχών. «Σέ κάθε χωριό» μού
λέγει «οί πτωχοί έχουν τροφήν, ρούχα,
φωτιά καί ένα κρεββάτι νά κοιμηθούν
τίποτε άλλο δέν χρειάζονται, έγώ ό ’ίδιος
δέν έχω άνάγκη άπό τίποτε άλλο, και
ακόμη δέν εινε εύχαριστημένοι. Απορώ
πώς αι άρχαί είνε τόσον αδρανείς ώστε νά
μή φυλακίζουν αυτούς τους άγύρτας, οί
οποίοι εινε μόνον βάρος είς τούς εργατι
κούς’ απορώ πώς ύπάρχουν άνθρωποι νά
τούς βοηθούν ενώ ξέρουν, οτι έτσι εως ένα
σημείο ενθαρρύνουν τήν άργίαν, τήν σπα
τάλην καί τήν άπάτην. Έάν έπρόκειτο
νά συμβουλεύσω τό χειρότερό μου εχθρό
θά του έλεγα νά προσέχη μή γελασθή άπό
τις ψεύτικες ιστορίες των’ σάς βεβαιώ,
κύριέ μου, οτι είνε εως τόν παραμικρό
άπατεώνες καί χρειάζονται φυλάκισιν μάλ
λον ή βοήθειαν».
Ετσι ώαιλούσε μέ όλην του τήν σοβα
ρότητα διά νά μ’ έμποδίση άπό μίαν
ανοησίαν, την όποιαν σπανίως κάμνω, όταν
ένας γέρος μέ κάτι κουρέλια παληάς φορε
σιάς μάς έζήτησε ελεημοσύνην. Μάς έβεβαίωσε, ότι δεν η το κοινός ζητιάνος,
αλ>. ότι ειχεν άναγκασθή νά πάρη τό
επάγγελμα διά νά ύποστηρίξη
μίαν γυναίκα πού άπέθνησκε καί πέντε
παιδιά πού πεινούσαν. ’Επειδή ήμουν
συνειθισμένος είς αύτά τά ψεύδη ή ιστορία
του δέν μού έκαμε τήν παραμικράν έντύπωσιν, άλλ είς τόν άνθρωπον μέ τά
Μαύρα τό πράγμα διέφερε
*
έφαίνετο είς
το πρόσωπόν του, ότι ή ιστορία ενερ
γούσε καί είχε διακόψει εντελώς τήν δη

μηγορίαν του. Έβλεπα εύκόλως, ότι ή
καρδιά του έπαλλε νά βοηθήση τά πέντε
πεινώντα παιδιά, άλλ’ έντρέπετο νά μου
δείξη τήν άδυναμίαν του. Ένω έτσι έπάλαιον ή εύσπλαχνία καί ή φιλοτιμία του
έκαμα, ότι έβλεπα άλλου καί έκείνος δέν
εχασε τήν εύκαιρίαν νά δώση είς τόν δυστυχισμένον ζητίάνον ενα νόμισμα άργυρούν ένω συγχρόνως τόν συνεβούλευσε, διά
να τόν ακούσω, νά ύπάγη νά έργασθή καί
κερδίση τά πρός ζην καί είς τό μέλλον νά
μή ένοχλή τούς διαβάτας μέ τέτοια ψεύδη.
Επειδή ένόμ.ιζεν, οτι δέν τον είχα πα
ρατηρήσει, ενώ έπροχωρούμ.εν, έξηκολούθησε νά κατηγορώ τούς ζητιάνους μέ τήν
αυτήν ζεσιν καθώς καί πριν’ άνέφερε διά
φορα επεισόδια περί τής θαυμαστής φειδούς, ή όποια τόν διέκρινε καί τής έπιτηδειότητός του είς τό νά ξεχωρίζη τού;
ψεύτικους, εξήγησε πώς. έάν ήτο δικαστής,
θά μετεχειρίζετο τούς ζητιάνους, είχε τήν
γνώμ.ην, ότι έπρεπε νά μεγαλώσουν τάς
φύλακας διά νά τούς χωρούν καί τέλος έδιηγήθη δύο ιστορίας κυριών, τάς όποιας είχαν
κατακλ-ψει ζητιάνοι. Ηρχιζε νά διηγήται
καί τρίτην ότε ένας ναύτης μέ ξύλινο πόδι
μ.ας συνηντησε, ζητών ελεημοσύνην και
μακαριζων τά άρτια σώματά μ.ας. Έγώ
ήθελα νά προχωοήσωμεν χωρίς νά προσέξωμεν, άλλ ό φίλος μου κυττάζων μέ λυπημένον ύφος τόν ζητίάνον μέ παρεκάλεσε
να σταματήσουμε μιά στιγμή διά νά μου
άποδείζη πόσον εύκόλως ή μπορούσε νά
διακρίνη τούς ψευτοζητιάνους.
Ελαβε λοιπόν σοβαρόν ύφος καί μ.έ ώργισμένον τόνον ήρχισε νά έξετάζη τόν ναύ
την, ερωτών είς ποιαν μάχην είχε πληγωθή τοιουτοτρόπως καί έγεινεν ανίκανος
δι εργασίαν. Ο ναύτης, ώργισμένος καί
αύτός, άπήντησεν ότι ήτο αξιωματικός
επι πολεμικού καί ότι είχε χάσει τό πόδι
του πολεμών δι’ έκείνους πού έκάθηντο
σπίτι χωρίς νά κάμουν τίποτε. Είς αύτήν
τήν άπάντησιν τό σοβαρόν ύφος τού φίλου
μου εξηφανίσθη’ δέν ήρώτα πλέον τίποτε
καί μόνον έσκέπτετο πώς νά τόν βοηθήση
χωρίς νά παρατηρηθώ- Είχε όμως νά
παίξη πολύ δύσκολον ρόλον διότι ήτο
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τόν ώργισμένον είς
Ιαέ καί συγχρόνως νά ίκανοποιήση τήν
συνείδησίν του βοηθών τόν ναύτην. Κυτ-,
τάζων, λοιπόν, κάτι δέματα σπίρτων, τά
όποια ό άνθρωπος εΐχε κρεμασμένα μέ
σπάγον είς τή ράχη του ήρώτησε πόσον τά
πουλούσε, άλλά χωρίς νά περιμένη τήν
άπάντησιν του έπρόσφερε τό άντίτιμον ένός
σελινιού. Ό ναύτης κατ’ άρχάς έφαίνετο
έκπληκτος άπό τήν παραγγελίαν του, άλλά
ταχέως συνερχόμενος τού έδωσεν όλο τό
δέυ.α λέγων : «Νά, άφέντη, πάρε όλο τό
φορτίο μου μαζί μέ τήν εύχή μου».
Δέν περιγράφεται ό θρίαμβος τού φίλου
μου μέ τήν νέαν άγοράν. Μ’ έβεβαίωσεν,
ότι ήτο βέβαιος, ότι ό ναύτης θά εΐχε
κλέψει τά σπίρτα διά νά ημ,πορή νά τα
πουλη σέ μισή τιμή. Μού άνέφερε διαφό
ρους τρόπους κατά τούς οποίους τά σπίρτα
Οά έγένοντο χρησιμώτατα καί έδωσε μεγάλην σημασίαν είς τήν οικονομίαν πού
θά προέκυπτεν έάν ήναπτε τά κεριά του
μέ σπίρτα άντί νά τά άνάβη είς τήν φω
τιάν. Ίσχυρίζετο δέ ότι προθυμ.ώτερον θά
έδιδε τά μάτια του παρά τά χρήματά του
είς τέτοιους άγύρτας έκτος έάν έπρόκειτο
νά κάμη επικερδή άγοράν. Δέν ημπορώ
νά εϊπω πόσον θά διήρκει αύτός ό πανη

γυρικός περί οικονομίας καί σπίρτων εαν
δέν εΐχε παρατηρήσει κάτι τραγικώτερον
άπ’ όλα τά πρίν. Μία γυναίκα μέ κουρέ
λια καί μ’ ένα παιδί είς τά χέρια έπροσπαθουσε νά τραγουδήση. άλλα με τέτοιαν
λυπηράν φωνήν ώστε ήτο δύσκολον νά διακρίνη κανείς έάν έτραγουδούσε ή εκλαιε.
"Ενας άνθρωπος, ό οποίος είς τήν χειροτέραν άνάγκην έπροσπάθησε νά είναι ευ
χαριστημένος, αύτό ήτο κάτι πού ό φίλος
μου δέν ήμπορούσε ποσώς ν’ άντισταθή, ή
ζωηρότης καί ή συνομιλία του έκόπησαν
άμ,έσως καί αύτήν τήν φοράν άκόμη ή
προσποίησίς του τόν εγκατέλειψε. Μολονότι
ήυ.ουν παρών αμέσως έβαλε τα χερια εις της
τσέπες του διά νά τής δώσγί ελεημ.οσύνην,
άλλά φαντασθήτε τήν στενοχώριαν του
όταν άνεκάλυψε, ότι είχε δώσει εις τους
άλλους όλα τά χρήματα που εΐχε μαζί του.
Ή δυστυχία πού έφαίνετο είς τό πρόσωπον τής γυναικός ήτο πολύ όλιγώτερον
ζωηρά άπό τήν άγωνίαν είς τό ίδικόν του.
Έξηκολούθησε νά ψάχνη αρκετήν ώραν άλλ’
είς μάτην έως ότου τέλος συνερχόμενος, μ.έ
πρόσωπόν άπεριγράπτου άγαθότητος άφού
δέν εΐχε χρήματα τής έδωσε τά σπίρτα.
Λονδΐνον. Ιούνιος 1911.
Μετάφρασις Μ. Γ. X.

Η ΣΤΕΨΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
Ι χρονογράφοι, οι οποίοι παρευρέθησαν κατά τό μέγα αύτό σύγχρονον
ηγεμονικόν γεγονός, λέγουν, ό'τι τούς
Υ<το άδύνατον νά παραστήσουν ίλην
μεγαλοπρέπειάν του.ΠΙτο ώς άνήκουστος,
μοναδική, καταπλήσσουσα διά τά πλούτη
Χαί τήν πολυτέλειαν όλη έκείνη ή έξέλ.ζις
τών τελετών, κάτι ώς άποθέωσις τής αύτοκρατορικής καί βασιλικής Βρεττανίας.
Όλη ή ’Αγγλία παρευρίσκετο έκεί ολιγώτερον βέβαια διά ν’ άπολαύση τό άσύγ*ριτον θέαμα τής βασιλικής παρελάσεως
*&ί τής στέψεως ή διά νά έπιβεβαιώστ) την
νομιμοφροσύνην της, όλιγώτερον διά νά
^*6 είς τά μέτωπα τού Βασιλέως και τής
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Βασιλίσσης Μαίρης τούς παροιμιώδεις άδάμαντας τού ’Ακρωτηρίου καί τό πολύτι
μον ρουβίνιον, τό οποίον είς τό Κρεσυ
ύπήρξεν
ή λεία τού Βασιλέως τής Βοη
την
μίας, ή διά νά έπικοινωνήση είς μίαν και
τήν αύτήν σκέψιν πίστεως πρός τους ηγεμ,όνας της. Τό πλήθος ήτο άπειρον καί
τόσω πυκνόν όπισθεν τής τριπ)<ής γρα.[Λ—
μής τών στρατιωτών καί τών αστυφυλά
κων ώστε ώμ.οίαζε πρός πλατειά μυκωμένην θάλασσαν επί τής οποίας ή βασιλική
άυ.αξα έπλεε σάν βαρειά ολόχρυση καραβέλλα.
Είς τήν πολύπλοκον μ.ορφήν της ή στέψ·ς ένός "Αγγλου βασιλέως δύναται νά συ-
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νοψισθή είς τέσσαρα μέρη : την άναγνώρισιν, τόν όρκον, τό χρίσμα και την
άνάρρησιν είς τόν θρόνον.
Και αί διάφοροι αύταί τελεταί έξετυλίχθησαν μέ δλην των την εξωτερικήν
συμβολικήν έμορφιά.
Έν πρώτοις ίγεινεν ή παρέλασις τών
ξένων πριγκήπων, τών συγγενών τοιούτων
καί τών πριγκηπισσών, θελκτικών όλων
μέ τάς μχκράς των πορφύρας αμφιέσεις,
η τού πρίγκηπος τής Ούαλλίας, άπαστράπτοντος είς τήν μυθώδη πολυτέλειαν τής
στολής του καί τού οποίου τήν ούράν τού
ηγεμονικού μανδύα έκρατούσε ένας λόρ
δος. 'Όλη αύτή ή πομπή είχε κάτι άπό
τά παραυ.ύθια.
"Επειτα παρήλασαν οί σημαιοφόροι
κρατούντες τά εμβλήματα τής Μεγάλης
’Αγγλίας. II τελετή τού προσκυνήματος
ύπήρξε συγκινητική λόγω τού εναγκαλι
σμού τού Βασιλέως πατρός καί τού νεαρού
πρίγκηπος τής Ούχλλίας άπαράλλακτα ώς
εγεινε πρό οκταετίας μεταξύ τού νύν ήγεμόνος καί τού πατρός του Εδουάρδου Ζ',
τού ώς έκ θαύματος σωθεντος τότε άπό
τον θάνατον. Καί υπήρξε πράγματι θελ
κτικόν ό'ταν ο νεαρός πρίγκηψ έπρόφερε μέ
τήν σοβαρότητα γηραιού Σκώτου ή Ιρ
λανδού υπηκόου :
— Είμαι δούλος σου. Σου ορκίζομαι
ύπακοήν καί πίστιν δι’ όλης μου τής ζωής
καί μέχρι θανάτου, εναντίον παντός καί
εναντίον όλων.
Ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα, τών
οποίων ή στέψις έτελέσθη κατόπιν ύπέστησαν καοτεοικώς τούς κόπους τής στέ
ψεως. Ή στέψις ενός ’Άγγου Βασιλέως
δέν περιορίζεται μόνον είς τήν τελετήν του
Ούεστμίνστερ. Μετά τάς άλληγορίας καί
τούς ψαλμούς, μετά τήν μεγάλην βασιλι
κήν παρέλασιν κατά τήν οποίαν τήν φοράν
ταύτην τό Λονδίνον είδε παρερχομένην
ολόκληρον στρατιάν, άποτελουμένην άπό
όλα τά στρατεύματα τών αγγλικών κτή

σεων καί κατά τήν όποιαν ένθουσιωδως
επευφήμησε τόν ένδοξον στρατηγόν Μπόθα,
έπηκολουθησε καί άλλη μεγαλοπρεπής τε
λετή, ή τής έπιθεωρήσεως τού Σπίτχεδ,
ή οποία έπιβεβαιοί τήν ναυτικήν δύναμιν
τής ’Αγγλίας.
Κατά τήν ημέραν τής 1 1 Ιουνίου 185
Λ
'
'
πολεμικά σκάφη συνηθροισμένα είς τόν
άπέραντον κόλπον τού Σόλεντ άπετέλεσαν
αληθή «Άποθέωσιν». Καί πράγματι άπό
τού περίφημου ίωβιλαίου τής βασιλίσσης
Βικτωρίας τό 1897 ούδέποτε άλλοτε οί
"Αγγλοι, άλλά καί ούδείς άλλος λαός είχαν
κατορθώσει νά κινητοποιήσουν τόσον ίσχυΑ.
ρόν στόλον.
ΤΙ ναυτική παράταξις άπετέλει πέντε
παραλλήλους γραμμάς, αί όποίαι έχάνοντο
είς τήν μακρυνήν ομίχλην και έάν αίφνης
ό διοικών τόν στόλον άρχιναύαρχος ήθελε
νά τά παραταξη είς μίαν μόνον γραμμήν
θα κατελαμβανε αύτη μήκος,τεσσαράκοντα
χιλιομέτρων. Τά τριάκοντα δύο θωρηκτά
τού στόλου τούτου, τά είκοσι πέντε θωρη
κτά καταδρομικά, τά εύδρομα, αί κανο
νιοφόροι. τά τορπιλλοβό/α καί τά ύποβρύχια έφεραν πλήρωμα 6(1.000 άνδρών.
Όταν ή θαλαμηγός Βικτωρία και ’Αλ
βέρτος, ή φέρουσα τούς βασιλείς, έφανη
μακρόθεν όλα τά τηλεβόλα τών πλοίων
τούτων, όλα τά φρούρια, όλα τά πυροβο
λεία τής άκτής, άντήχησαν ταυτοχρόνως
εις τους φοβερούς μυκηθμούς των καί ούδεποτε άλλοτε άναμφ.βολως τρομερότε
ρος χαιρετισμός έχαιρέτισε
μονάρχην
βροντοφωνών ούτω καί έπισημοποιών την
ίσχύν του.
‘Γπήρξεν άκόμη κατά τήν έπιθεώρησιν
ταύτην τού Σπίτχεδ κάτι πλέον χαρα
κτηριστικόν καί τό οποίον έπροκάλεσε μεγαλητέραν άκόμη έντύπωσιν, αί έπευφημίαι εξήκοντα χιλιάδων άνδρών, οί οποίοι
διεδήλωσαν ούτω τήν άγγλικήν νομιμοφροσύνην καί άπετέλεσαν τό έπισημότερον
χρίσμα.
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(ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΎ ΔΙΕΥΘΤΝΤΟΤ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κ°ν Γ. ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ)

ΓΧ1 εκθεσις, άλλά τρεις κυρίως έκ- έν τώ περιπτέρω τούτω καί πολλά, έκ
διαφόρων Μουσείων τής Αγγλίας είλημ.θέσεις ύπαρχουσιν έν Ρώμη.
ΤΙ Καλλιτεχνική παρά τό Pinzio μένα μεγάλης ιστορικής καί καλλιτεχνικής
έν τή Villa Giulia, ή Ιστορική τών άξίας, οΐον έργα τού Bern - Jones,
’Ιταλικών πόλεων (Regionale) παρά τόν Lighton, Gainsbroughe, Alma-Ta
Τίβεριν (Piaza d’Armi) καί ή οίονεί dema, Herkommer καί άλλων.
ΊΙ Ισπανία άπέστειλεν ώς έπί τό πλεί
Ρωμαϊκή έν αύταίς ταίς θέρμαις τού Διοστον έργα νεωτάτων χρόνα>ν, έν οις διαχλητιανου εγκατεστημένη.
Έν τή πρώτη έκτίθενται έργα Γραφι κρίνονται τά τών περιφήμων Zuloaga,
κής καί Γλυπτικής Τέχνης τών νεωτάτων Anglada - Kamaruza, Benliure καί
ώ; έπί τό πλείστον χρόνων τών διαφόρων Villegas. Έν πάσι τούτοις τήν άρίστην
εθνών, έν τη Ιστορική επιδεικνύονται αί θέσιν κατέχει ό πολύς Sorolla. ll ίκανόπαροχαί τών διαφόρων Ιταλικών πόλεων της τού μεγάλου τούτου καλλιτέχνου κα
έν διαφόροις χρόνοις, έν δέ τή πρωτοτύπω ταφαίνεται ού μόνον έν τή ποιότητι, άλλά
*
μόνος ούτος έκθέτει
Ρωμαϊκή σκοπείται κυρίως ή έπίδειξις τής καί έν τή ποσότητι
πλείονας πίνακας ή όλοι όμού οί είκοσι
ισχύος καί ροπής τής Ρώμης.
Εν τή Καλλιτεχνική ύπάρχουσιν εύ- περίπου "Ελληνες καλλιτέχναι. Έν τή
συνθέσει, τώ χρωματισμώ, τώ σχεδίω καί
πριπώς κατεσπαρμένα παρά τάς υπώ
ρειας δύο παραλλήλων έπιμήκων λόφων τή διαθέσει τών εικόνων τού Sorolla
τά πολύμ,ορφα καί ιδιόρρυθμα περίπτερα ύπάρχει δύναμις καί ποικιλία’ άπορεί τις
τών διαφόρων έθνών, έν οΐς δεσπόζουσαν δέ τί πρώτον τών έργων τούτου νά θαυ*
μάση
τάς προσωπογραφίας, τά τοπεία,
θέσιν κατέχει τό φιλόξενον τής ’Ιταλίας
*
Ο’.λόξενον δέ, διότι έν τούτω εύρον σκεπήν τάς θαλασσογραφίας, ή τι τών άλλων.
Έκ τών Γερμανών, ένώ γενικώς οί
καί αί χώραι έκείναι, αί όποίαι δέν ίδρυ
σαν ίδια περίπτερα. Έν τώ κτιρίω τούτω Βαυαροί κατέχουσι τήν έςέχουσαν θέσιν,
•χουσιν έκτεθή καί τά έργοί τών Ελλήνων ή συμμετοχή τούτων έν Ρώμη είναι πε*
ριωρισμένη
διακρίνομεν δ’ έν τώ Γερμα
Καλλιτεχνών.
Ιίλήν τού κυρίου τούτου περιπτέρου τήν νικό περιπτέρω μάλλον έργα άξίας άλλων
καλλιτεχνών έκ Βερολίνου, Δρέσδης, Δύσπροσοχήν τών έπισκεπτών έπισύρουσι τό
σελδορφ καί Βεϊμάρης.
Αγγλικόν καί Ισπανικόν περίπτερον.
Έν τώ Γαλλικώ περιπτέρω βλέπομεν
Οί 'Αγγλοι ήθέλησαν έν τή Εκθέσει
ταυτη νά έπιδείξωσιν ού μόνον τήν φιλο άντίθεσίν τινα τής έπιδείξεως τής φίλο—
*
οί Γάλλοι θά ήτο
καλίαν αύτών, άλλά καί τήν φιλοπλου- πλουτίας τών Άγγλων
δυνατόν,
έξοχους
καλλιτέχνας
έχοντες, νά
τ’·αν, άρκεί νά μνημονευθή, ότι διά τό
*
φαίνεται
περίπτερον τούτο τό κατά τό μέγεθος μέ- διακριθώσι πολύ τών άλλων
γιστον καί κατά τό κάλλος κάλλιστον, όμως έν τή π-ριπτώσει ταύτη, έλειψεν έν
πληρώνονται άσφάλιστρα 350,000 φρ. Γαλλία ή τάσις τής έπιδείξεως τής εαυ
τών καλλιτεχνικής άξίας
*
ή συμμετοχή
αντίστοιχα άξίας 14,000,000 φράγκων,
Αγγλοι δέ θυρωροί καί φύλακες καί έπι- τούτων έν τή έκθέσει ταύτη είναι αύθις
^Πρηταί πλείστοι όσοι ύπάρχουσι διαρκώς λίαν περιωρισμένη.
Παρά τοίς Αύστριακοίς διαβλέπει τις
•πι τοπου παραμένοντες.
*
τό τε
| Πλην καλών νέων έργων έχουσιν έκτεθή τήν προτίμησιν τής Secession
11
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περίπτερον τούτων εχει την διάθεσιν του
νέου ρυθμού και πλείστοι δέ πίνακες της
νεωτεριστικής διαθέσεως ύπάρχουσιν εκτε
θειμένοι’ ό διάσημος Klimint, ό EggerLinz εχουσιν άντιπροσωπευθή διά θαυ
μαστών έργων.
Εκ τών Ούγγρων διακρίνονται ιδίως ό
Muncaccy, ό Benzur, ό Lazio καί
τινες άλλοι, εκ δε τών Ρώσσων, ο περι
βόητος ζωγράφος Repin και ό γλύπτης
Anthocolsky
Οί Βέλγοι έχουσιν άποστείλη έργα Γρα
φικής τέχνης άριστα, άλλά την έπίδοσιν
αυτών επιδεικνύουσι μάλλον διά της γλυ
πτικής. Ια αγάλματα αύτών διακρίνονται δια την κομψότητα καί χάριν, ύπερέχουσι δε καί αύτών τών Γαλλικών ώς πρός
την δύναμιν της τέχνης.
ΙΙολλα έργα τών Αμερικανών ιδίως
τοπογραφιαι διακρίνονται διά τόν χρωμα
τισμόν, την αντιληψιν καί την δύναμιν
της εκτελέσεως, δέν φέρουσι δέ ίδιον τινά
οιονεί Αμερικανικόν τύπον, ώς θά άνέμενε
κανείς παρά τών κατοίκων του νέου κό
σμου. οι όποιοι σχεδόν έν παντί διακρίνονται δια το ιδιόρρυθμον αυτών’ τούτο άλλως
τε είναι και φυσικόν εάν άναλογισθώμεν,
οτι πάντες σχεδόν οί Αμερικανοί Καλλιτέχναι εκπαιδεύονται έν τοίς κέντροις του
Παλαιού κόσμου’ διακεκριμένην θέσιν κατέχουσιν εν τούτοις οί πίνακες τού άριστού
Αγγλοαμερικανού προσωπογράφου Sar
geant. Εκτης Γλυπτικής έκτίθενται ύπό
τών Αμερικανών μόνον κομψοτεχνήματα
χάλκινων μικρογραφιών, έλλείπουσι δ’
άγάλματα τέχνης, τών όποιων η μεταφορά
είναι άλλως δυσχερεστάτη.
Έν τή Ιαπωνική παγόδα, πλην τών
μοναδικών εις το είδος τών πινάκων τών
όντως τυπικών καλλιτεχνημάτων της γνω
στής Ιαπωνικής λεπτότητας καί χάριτος
υπάρχει και τάσις προς έπίδειξιν εύρωπαϊζούσης τέχνης. Εν ταύτη όμως διακρίνει
την φυσικήν άλλως οιονεί εμβρυώδη
κκτάστασιν καί τήν τάσιν μιμήσεως.
Κατ άντίθεσιν πρός τούτους οί Κινέζοι
δεικνύουσιν ήμίν τάς γνωστάς τής κοσμο
βριθούς αύτών χωράς επιδόσεις’ οί τε λείοι

και άπεριττοι πίνακες διακοσμητικής κα|
τά καλλιτεχνήματα γλυπτικής καί λεπτουργίας φέρουσι τόν γνωστόν Κινεζικόν
τύπον έν τή πληθύει καί τώ πλούτω ύστεροΰσί πως τών Ιαπώνων.
Οί ’Ιταλοί φαίνεται ότι δέν κατέβαλαν
μεγάλας προσπάθειας πρός έπίδειξιν τής
αληθούς ’Ιταλικής Τέχνης τών χρόνων
ημών’ ελλείπουσι πολλοί άντιπρόσωποι τής
τε γλυπτικής καί γραφικής έκ τών άριστων
εκ των εκτεθεντων έργων διακρίνονται οί
πίνακες τού Tito καί Mancini καί άλλων
τ/)ς γλυπτικής καλλιτεχνήματα παρουσιάζουσιν ήμίν οί Monteverde, Ettore
Ferrari, Ernesto Biondi.
Εκ τών Βαλκανίων, οί μέν Βούλγαροι
εχουσιν άποστείλη ’έργα τινά γραφικής
άζια λόγου, ιδίως πίνακάς τινας στρατιω
τικής υποθέσεως, έν τή γλυπτική δ ύστερούσιν.
Οι Σέρβοι τουναντίον παρουσιάζουσιν
εν τή γλυπτική έργα αξίας διά τών παρα
δόξων και ασυνηθών επιδόσεων τού Καλ
λιτέχνου Mestrovilz. Τά έργα τού άνδρός
τούτου διακρίνονται διά τό άσυνήθως τολ
μηρόν τής ιδέας και την έντεχνον άπόδοσιν ταύτης’ καί έν τή γραφική διακρίνομεν
έργα τινά Σέρβων άξια λόγου, εινε όμως
ταύτα ώς επί τό πλείστον καλλιτεχνήματα
διακοσμητικής ούχί όμως πίνακες ή προ
σωπογραφίαν
Εκ τών ήμετέρων εχουσιν άντιπροσωσπευθή έπαζίως οί γνωστοί παρ’ ήμίν ζω
γράφοι καί γλύπται, έλκύει δέ καί τό ελλη
νικόν τμήμα ζωηρώς τήν προσοχήν τών
επισκεπτών.
Εν τοίς περιπτέροις καί τοίς τμήμασι
τών διαφόρων εθνών ύπάρχουσιν εκτεθει
μένοι καί πίνακες άρχιτεκτονικής, ύπάρχει
όμως καί έν τώ Κεντρικώ Ιταλικώ περιπτέρω καί ίδιον διεθνές τμήμα ’Αρχιτε
κτονικής. Έν τούτω πάντα τά άληθώς
άζιόλογα σχέδια καί ξύλινα πρότυπα άρχιτεκτονικής επισκιάζονται ύπό τών με
γαλοπρεπών έργων τών συμπατριωτών τού
Μιχαήλ ’Αγγέλου.
Καί ταύτα έν ολίγοις ώς πρός τήν καλ
λιτεχνικήν καθόλου έκθεσιν.
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Ό κύριος σκοπός τής Ρωμαϊκής ή ’Αρ
χαιολογικής Εκθεσεως είναι η επιδειξις
τής έπιδράσεως τής Ρώμης κατά τήν
κλασικήν άκμήν έν τή εκθέσει ταύτη
έχουσι περισυλλεγή πανταχόθεν ύπ ’ αυτών
τών ’Ιταλών αντίτυπα και φωτογραφίαι
παντός σχετικού πρός τούς Ρωμαϊκούς
χρόνους όπως διά τής επιδείξεως τούτων
γίνη καταφανής ή μορφωτική επιδρασις
τού Ρωμαϊκού πολιτισμού.
Τά εξ Ελλάδος σχετικά πρός τόν σκο
πόν τούτον έκθέματα έστάλησαν ώς γνω
στόν ύπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως ώς
dono de la Grecia.
Τό ύπερέχον καί θριαμβεύον τμήμα έν
τή Εκθέσει ταύτη ώς πρός τε τήν συγκρι
τικήν αρχαιολογικήν καί άπόλυτον καλλι

τεχνικήν αξίαν είναι το Ελληνικόν. Τα
συμπλέγματα έκ γύψινων εκμαγείων καί
φωτογραφικών άποτυπώσεων έχουσι διαταχθή μετά πολλής έπιτηδειότητος καί
κατά ιστορικήν έξέλιξιν άπό τών Μυκη
ναϊκών μέχρι τών Ρωμαϊκών χρόνων.
Ή ιστορική τών πόλεων εκθεσις πάρε χει μάλλον τοπικήν άξίαν, περιεργότατα
δέ καί άξια θαυμασμού έκθέματα τών
’Ιταλικών πόλεων ύπάρχουσιν έν ταύτη,
δεικνύοντα τήν καθόλου καί ιδίως τήν
καλλιτεχνικήν έξέλιξιν έκάστης αύτών.
‘Υπάρχει έτι έν Ρώμη έν τώ Castello
St Angelo καί ’Έκθεσις διεθνής οιονεί
αναδρομική πρός έπίδειξιν έργων τέχνης
προγενεστέρων χρόνων.
Έν ΆΌήναις τι) 25 ’Ιουνίου 1911·
Γ.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΜΑΣ
ΕΤΑ τάς φιλολογικάς συνεντεύξεις,
αί όποίαι έπροκάλεσαν τόσον θόρυβον
ό κ. Μήτσος Xατζόπουλος (Μποεμ)
δημοσιεύει ήδη είς τάς «’Αθήνας» συνομιλίας
μετά καλλιτεχνών. Μέχρι τής 25 Ιουνίου
οτε έκλειε τό τεύχος αύτό του «Καλλιτέ
χνου» έδηυ.οσιεύθησαν αί γνώμαι τών κ. I .
Ίακωβίδου, Γ. Χατζοπούλου, Θ Θωυ.οπούλου, Β. Χατζή καί II. Ρούμπου.
Ό κ. Γ. Ίακωβίδης έρωτηθείς περί
τού πώς ήτο δυνατόν νά προοδεύση ή τέ
χνη είς τόν τόπον μας, τί χρειάζεται, τί
λείπει άπηντησε :
— ‘II θέσις, είς τήν οποίαν εύρίσκεται
ή τέχνη σήμερον είς τήν Ελλάδα εινε μέ
ολίγα λόγια ή εξής : Λείπει κυρίως μια
καλλιτεχνική ατμόσφαιρα’ τό κοινόν δέν
ένδιαφέρεται διά τήν τέχνην όσον έπρεπεν.
Έξ άλλου οί Μαικήναι, δηλ. όσοι πλού
σιοι θά ήσαν είς θέσιν νά ύποστηρίζουν
τήν τέχνην, δεν τό κάμνουν όπως και όσον
θά έπρεπε. Είνε άλήθεια, ότι μερικοί καλλιτέχναι έχουν μεγάλας άξιώσεις, οι δε
πλούσιοι έπιστρέφοντες άπό τά μουσεία
τής Εύρώπης καί τάς καλλιτεχνικάς εκθέ
σεις, δέν εύρίσκουν τά έργα τών Ελλήνων
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ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
καλλιτεχνών τόσον καλά, ώστε νά έξοδεύσουν δι’ αύτά χρήυ.ατα. Τούτο όμως ίσως
νά συμ.βαίνη αδίκως, διότι μεταξύ τών
Ελλήνων καλλιτεχνών ύπάρχουν άξίζοντες νά ύποστηριχθούν. Έγώ είμαι τής
γνώμης, ότι αν δώση η Κυβερνησις και ό
Δήμος, έξ άλλου καί ή Αύλή τό παρά
δειγμα τής ύποστηρίξεως τών ικανών
καλλιτεχνών, θ' άναδειχθούν σύν τώ χρόνω
μεγάλοι καλλιτέχναι. Διότι φρονώ, ότι τό
ύλικόν εινε καλόν, τάλαντα ύπάρχουν,
χρειάζεται δε καλλιέργεια.
— Τί λέγετε διά τήν σχολήν τών Κα
λών Τεχνών ;
— ’Από έτους σχεδόν, ώς γνωστόν,
έχωρίσθη εύτυχώς διά νόμ.ου ή Σχολή
αύτη άπό τήν σχολήν τών Βιομηχάνων
τεχνών, τής οποίας έθεωρείτο μ-^χρ'· τούδε
ώς παράρτημα. Τό μέτρον αύτό εινε τό
πρώτον βήμα. Όπως διηυθύνετο πριν,
δέν ήτο δυνατόν νά προαχθή, διότι οί
κατά καιρούς διευθυνται κάθε άλλο ήσαν
παρά καλλιτέχναι. Δυστυχώς ομ.ως άν και
παρήλθε μέχρι τούδε έτος, δέν ύπεβλήθησαν άκόυ.η τά συμπληρωματικά νομ.οσχέδια περί άναδιοργανώσεως τού σχολείου.
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Ποιαν καλλιτέρευσιν έλπίζετε έξ
αύτών ;
Δια τού νέου νόμ.ου, καθ’ ήν περίπτωσιν ψηφισθή, θά είνε δυνατόν νά γίνεται
καλλιτέρα εκλογή τού διδακτικού προσω
πικού. θά τεθούν είς ενέργειαν μαθήματα,τά
όποια προς τό παρόν διδάσκονται άτελώς,θά
προστεθούν δέ καί άλλα χρήσιμα τοιαύτα.
ΙΙοία άλλη βελτίωσις πρέπει νάγίνη:
— πουδαίως θα συμβάλη είς την β=λτιωσιν της Σχολής η άποπεράτωσις τών
κτιρίων τού Μετσοβείου Πολυτεχνείου,
προστιθεμένου τού παραρτήματος τών
Εργαστηρίων, τά οποία είνε αναγκαιό
τατα δια τούς μαθητάς, διότι, ώς γνω
στόν, τά ύπάρχοντα εργαστήρια δέν εινε
πολύ κατάλληλα, χρειάζεται δέ καί εις
αυτα κάποια επισκευή. Φρονώ, οτι ή δια
χειριστική επιτροπή επί τού κληροδοτήμα
τος Αοερωφ οφείλει να έπισπεύση τήν
άνέγερσιν τών νέων εργαστηρίων. ’Εγώ ώς
διευθυντής τής Σχολής θά προτείνω προσε
χώς προς τήν επιτροπν,ν ταύτην τά σχέδια
τών κτιρίων, ώς καί τήν επισκευήν τών πα
λαιών, ελπίζω δέ νά μή έπέλθη καμμία βρα
στής έπί τού ζητήματος, έξ ου έξαρτάται
κατά μέγα μέρος ή βελτίωσις τής Σχολής.
— Πώς είνε δυνατόν νά διδάσκωνται οι
μαθηται όπως είς τάς σχολάς τής Εύρώπης;
Εγώ φρονώ, ότι τά μαθήματα, τά
όποια διδάσκονται οί μαθηται τώρα, εινε
όπως διδάσκονται καί είς τήν Εύρωπην,
και οτι ή προσθήκη τών ανωτέρω μαθη
μάτων πού άνεφερα καί ή συμπλήρωσις
των κτιρίων θά έπιτρέψη νά διδάσκωνται
οι μαθηται τελειότερον καί άνετώτερον.
*
* *
Ο κ. Γ. Χατζόπουλος είς τήν έρώτησιν περί τού : «Τί ήδύνατο νά γίνη πρός
πρόοδον τής τέχνης» άπήντησε :
— Λείπει ή καλλιτέρευσις τής Σχολής
τών Καλών Τεχνών, ήν ύπέδειξεν ό κ.
Ιακωβιδης είς τήν συνομιλίαν του μαζή
σας. Αν ψηφισθούν τά σχετικά νομοσχέ
δια, τά καλά αποτελέσματα είς τό Πολυτεχνείον δέν θά βραδύνουν νά φανούν, διότι
μέχρι τούδε ή Σχολή ήτο παράρτημα τού
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Πολυτεχνείου. 'Η ιδέα τού χωρισμού της
έξ αύτού ήτο ίδική μου έμπνευσις και ένήργησα να υποβληθη το νομοσχεδιον καί νά
ψηφισθή, ούτω δέ έχωρίσθη ή” Σχολή τών
Καλών Ιεχνών καί έγεινεν ανεξάρτητος.
Είμαι βέβαιος ότι μετά τήν έπιψήφισιν τών
γνωστών ήδη νομοσχεδίων, διάτά όποια ό
κ. 1 πουργός ένδιαφέρεται ζωηρώς καί διά
τά όποια θά δείξη αρκετήν θέλησιν,ή Σχολή
θα λειτουργηση τελείως μ,έ τόν πλήρη οργα
νισμόν της, ον κατήρτισεν ό κ.Ίακωβίδης.
Αλλ έκείνο, τό όποιον θά ήτο σπου
δαίος παράγων διά τήν Ελλάδα μου
φαίνεται, οτι θα είνε ή διδασκαλία έν
ύπαίθρω, διότι καί τό κλίμα μας εινε
καταλληλότερον πάντων καί τό έδαφος
μας παρεχει τά ώραιότερα θέματα καί
εινε ανεκμεταλλευτον. Εδώ δυνάμεθα νά
εργαζώμεθα 7-8 μήνας τό έτος, αφού ό
χειμών είνε μικράς διάρκειας. Ή διδασκα
λία είς το ύπαιθρον θά γίνεται όπως καί
εις τήν Ευρώπην, όπου οί καθηγηταί διδάσκουν τούς μαθητάς είς τό ύπαιθρο-;
ώρισμένην έποχην. “Οταν δέ δέν τούς τό
επιτρέπει ό καιρός έχουν έπίτηδες άτελιέ, 1
τών οποίων ά φωτισμός πέφτει άπό όλα τά
μέρη. Είς αύτήν τήν διδασκαλίαν λείπει
πλέον ό ακαδημαϊκός φωτισμός.
Και περί τής διδασκαλίας γενικώτερον διά τήν Σχολήν τί λέγετε ;
Κατάλληλον προσωπικόν, έργαστή—
ρια, καθείς είς την θέσιν του, έκεϊ πού
ήμπορεϊ νά διδάξη. Σάς λέγω δέ ειλικρι
νούς, ότι αν διοργανωθούν ούτω τά τής
Σχολής, θά προοδεύσωμεν, διότι ό ρωμ.ηός
6Χ6’· μ-εγάλην κλισιν δια τάς τέχνας καί
εινε ό κατάλληλος άνθρωπος νά καλλιεργήση τήν τέχνην.
*

Ο κ. Θωμόπουλος έρωτηθείς περί τού
πώς ήδύνατο νά προοδεύση ή τέχνη είς
την Ελλάδα και αν λείπη κάτι είπε :
Τάλαντα υπάρχουν, τό μόνον οπερ
λείπει είνε ή, ύποστήριξις. 'Όπως καί άλ
λοτε είχον ομιλήσει μέ τόν Γύζην, καί
αυτός ήτο τής γνώμης, ότι πρέπει νά δια
τίθεται κάθε χρόνον ενα ποσόν πρός αγοράν
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— Διά ποιον λόγον ;
io-ων τών Ελλήνων καλλιτεχνών. Όταν
— Διότι οί περισσότεροι τών καθηγη
αγοράζονται λοιπόν κατ’ έτος έργα, κάθε,
καλλιτέχνης θά φιλοτιμήται νά παράγη τών κατέλαβον τάς θέσεις μάλλον δια τών
καί έκ τής εργασίας καί μόνης θά προοδεύση μέσων παρά διά τής άνεγνωρισμ.ένης άξιας
κάθε καλλιτέχνης καί φυσικά καί ή τέχνη. των, ή δέ διδασκαλία άπό έτών γίνεται
’Αφού κάθε καλλιτέχνης θά προοδεύη μέ ελαττωματική, στρεβλώνουσα μάλλον τό
τόν εαυτόν του, θά προοδεύση καί τό καλλιτεχνικόν τάλαντον τών μαθητών,
σύνολον. Έπειτα εινε ένα άλλο πολύ παρά άναπτύσσουσα αύτό. Ή Ανόρθωσις
σπουδαίον. ΊΙ Ελλάς ’έχει τήν Σχολήν έσφαλε μ.εγάλως μ.η εκκαθαρισασα και
τών Καλών Τεχνών. Αλλα πρεπει νά τήν Σχολήν ταύτην εκ τών εν αυτή ανι
σκεφθώυιεν. Εινε είς θεσιν η Ελλάς να κανοτήτων.
— Ποιους θεωρείτε ώς άνικάνους ;
ϊγη Σχολήν τών Καλών Τεχνών ;
— Είς τό ερώτημα τούτο άδυνατώ νά
— Διατί;
— Διότι ή στατιστική τών μεγάλων απαντήσω λόγω αβρότητος, αλλα η εκκα—
θάρισις θά ήδύνατο νά κατάδειξη διά διαεθνών μάς λέγει, ότι ή Γερμανία μέ πλη
θυσμόν 65 εκατομμυρίων ’έχει τρεις ή τέσ- γωνισμ.ου τούς ικανούς δια την διδασκα
σαρας επισήμους Σχολάς τών Καλών I ε- λίαν τής τέχνης.
*
* *
γνών, ή Γαλλία τό ’ίδιον μέ 40 έκατομ.μύρια κατοίκους, ή Ιταλία το αυτό. Εκτός
Ό κ. Πέτρος Ρούμπος άπέδωκε τήν
τούτου τά μ.εγάλα καλλιτεχνικά κέντρα
σημερινήν κατάστασιν τής τέχνης είς τα
εινε καί διεθνή. Είς τό Παρίσι, τό Μονά
χον καί τό Βερολϊνον δεν σπουδάζουν μό αίτια μιας γενικωτέρας πολιτικής καί κοι
νον εντόπιοι, άλλ από όλον τον κόσμ.ον. νωνικής καταστάσεως:
__ Αύτό εινε θέμα άποτελούν σύστημα
Κάθε έθνος διά νά έχη μίαν Καλλιτεχνικήν
Σχολήν προαπαιτεί δυνάμεις ήθικάς και ολόκληρον [Λάς ειπεν, εγώ δέ δέν ευρίσκω
τήν παρούσαν κατάστασιν κατάλληλον διά
ύλικάς. ΊΙ Ελλάς εως ότου άποκτήση
τοιαύτας δυνάμεις νομίζω, ότι ’έπρεπε να νά γίνη σοβαρά συζητησις. Ο,τι και άν
άρκεσθή είς τήν αρχικήν κατάστασιν τής έλέγετο τώρα, θα εθεωρεϊτο ίσως χαμ.ένον.
Ή εθνική ψυχή εινε άπό τόσα άλλα ζη
Σχολής του Πολυτεχνείου, είς την Σχολήν
τών Βιομ.ηχάνων Τεχνών. Καί τούτο δια τήματα χαμένη καί δέν είνε δυνατόν νά
κινηθή ζωηρώς τό ενδιαφέρον της διά την
νά κναπτύξη πρώτον μίαν εθνικήν βιοτε
χνίαν. τήν πρώτην μ.ετάβασιν τού ανθρώ τέχνην. Διότι όπου έξεδηλώθη ζωηρώς εν
που άπό τήν άρχέγονόν του κατάστασιν διαφέρον διά τήν τέχνην, αί περιστάσεις
ησαν ' άλλοιώτικαι, ώστε ή εθνική ψυχή
είς τήν τέχνην. Ένω δέ μέχρι τών χρόνων
τής ελληνικής παλιγγενεσίας ή Ελλάς είχεν εύρίσκετο είς πλήρη άποκατάστασιν και
εθνικήν βιοτεχνίαν, τέλος πάντων τήν πα- ίσχύν, ώστε κάθε τι πού τής ένέπνευσε τόν
ράδοσίν της, — ή χωριατοπουλες λ. χ. ενθουσιασμόν, ήθέλησε νά τό άποκρυσταλλώση είς έργα τέχνης. . .
•κεντούσαν, επλεκον, είργάζοντο βιοτεχνι
— Ποιος άπο τούς καλλιτέχνας σάς
κώς,—σήμερον έχει μέν Σχολήν Καλών
Τεχνών, έξοδεύει χρήματα και δεν εχει έκαμε ζωηροτέραν έντύπωσιν ;
— Θεωρώ περιττόν ν άπαντησω ονοούτε καλλιτεχνίαν, ούτε βιοτεχνίαν.
μαστί, άπήντησεν ό κ. Ρούμπος, καθόσον
*
ή Τέχνη ύποπίπτει είς τήν άντίληψιν όλων,
* *
Ό κ. Χατζής ώμίλησε μέ πολλήν άπαι- καί κυρίως είνε προωρισμένη δια την αντι'ϊίοδοξίαν περί τής Σχολής τών Καλών ληψιν όλων, καί όχι ^ά χρησιμεύση πρός
άπόλαυσιν είδικώς τών καλλιτεχνών δι’ δ
Τεχνών είς τό Πολυτεχνεΐον.
ότι ούτοι δέν θα ησαν οι καταλ7.η-—ΊΊ γνώμ.η μου είνε οτι ή Σχολή δέν οοονώ
‘‘
, των συνάδελφων
'Λ
λότεροι
κριται
των
Εκπληρώνει τόν προορισμόν της.
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παοετάχθη, κατά τήν τεραστίως μεγαλοπρεπή
ναυτικήν παράταξιν, είς μίαν από τάς τιμητι-

) χωτέρας θεσεις.

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
Ό Ιούνιος ύπήρξε τρομοκράτης' έμβήκεν
εις τήν ζωήν μας κρατών, ώς ό Περσεύς, μίαν
κεφαλήν Μεδούσης, τήν χολέραν. Και καθ’
όλην τήν διάρκειαν του ηρέσκετο νά τήν έπισείη προ τών έντρομων ψυχών μας.
Ή μάστιξ, τής οποίας ή άνθρωπότης διατηοεί τήν παλαιάν της αποτροπαιότητα, έπισκεφθείσα και πάλιν, ώς ή χελιδών τούς προσ
φιλείς της τόπους, τήν ’Ιταλίαν και τήν
Τουρκίαν, έφάνη άπειλήσασα τήν φοράν αύ
τήν οτι θά κατέλΟη και είς τδν ίδικόν μας
τόπον κατελήφθη ίσως απο τήν έπιθυμίαν —
ώς ό άνθρωπος—νά αναζήση παλαιάς της ανα
μνήσεις.
Άλλά δέν μάς εκαμεν άλλο τίποτε, μέχρι
τής στιγμής αύτής τουλάχιστον, παρά ένα
μέγα καί άνέλπιστον καλόν, νά αάς έμπνεύση
τήν μανίαν τής καθαριότητος. σκέψιν καί
πραςιν μή ανηκούσας είς τάς συνήθεις ασχολίας
τής ανατολικής μοιρολατοείας μας.
Καί ολόκληρον τδ Κράτος, απδ τού ‘Υπουρ
γού' τών Αθηνών μέχρι του χωρικού τής
Θεσσαλίας έξηγέρθη κατά τής ρυπαρότητας
διά νά αποσοβήση τήν πληγήν τού ούρανού.
Ό 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών, έπαληθεύων,
όσον σπανίως συνέβη, τδν τίτλον καί τδν προ
ορισμόν του, είσεχώρησεν είς δ’λας τάς μυστικάς ή φανεράς πηγάς τής ακαθαρσίας Αθηνών
καί Πειραιώς καί περιχώοων. καί. «οπλισμένος
μέ μόνον ένα λευκόν μανδήλι, διά τού οποίου
άπέφραττε τήν είσοδον τής ζωής του είς τά
μικρόβια, είχε τδν ηρωισμόν νά άντιληφθή
αύτοπροσώπως καί νά ματαίωση δλην τήν
προπαρασκευαστικήν έργασίαν, τήν όποιαν είχε
κάμει απ’ αιώνων ή ελληνική ρυπαρότης διά
νά ύποδεχθή τήν έπιδημίαν.
'Υπό τοιούτους όρους. θά ηύχόμεθα νά ήσαν
συχνότεραι αί άπειλαί τής τρομοκράτιδος, αφού
διά τδν τόπον μας είναι τόσον εύεογετικαί,
συντελούσα», ατροτελεσματικώς είς τήν άφύπν^

σιν μιας σπουδαιοτάτης διά τήν βιονομίαν μας
αρετής : τής καθαριότητος.
*

Είς τδν παγκόσμιον ορίζοντα δ παρελθών
μήν άφήκεν έν τούτοις μίαν ιδιαιτέραν λάμψιν : ήτον ή κολοσσιαία πανήγυρις, ή οποία
έτε/έσθη είς τήν ’Αγγλίαν διά τήν στέψιν του
βασιλέως Γεωργίου.
Ούδέποτε εί; τήν ιστορίαν τού συγχρονισμού
μας, ού'τε ίσως είς τά μεγαλεία τών ρωμαϊκών
θριάμβων, γεγονός ύπήρξε μεγαλοπρεπέστερον
αύτής τής έπιδείξεως τού μεγαλείου ενός κρά
τους. *
Ητο μάλ/ον ένα προσκύνημα τών λαών
τής Υ"ής πρός τήν μητρόπολιν τής ισχύος καί
τού πολιτισμού. Αί έφημερίδες τής οικουμένης
θά παρέξουν είς τούς μεταγενεττέρους σπάνιάς
ώραιότητος πανόραμα περιγράφουσαι, ώς πε
ριέγραψαν, διεξοδ'κώτατα καί είκονογραφημένην όλην τήν σειράν τών πομπών, τών εορτών
τών μεγαλοπρεπών, αί όποίαι προσεφέρθησαν
είς τούς εύτυχεϊς οφθαλμούς τών έπισήμων αντιποοσιόπων όλων τών έθνών καί τών εκατομ
μυρίων όλων τών θνητών, τά όποια συνέρρευσαν είς τδ Λονδίνον διά νά καταπλαγούν
καί νά θαυμάσουν.
*Η μικρά ‘Ελλάς έφιγουράρησεν είς τήν
παγκόσμιον έπίδειξιν ώς κράτος πολύ ανιότερον
τού μικρού της αναστήματος. Άπέστειλε διά
νά τήν αντιπροσωπεύσουν : τδν διάδοχον τού
θρόνου της μέ λαμπράν ακολουθίαν, καί τδν
« Άβέρωφ» . Άξιοπρεπεστέραν αντιπροσωπείαν
θά ηύχετο μόνον μία μεγάλη Δύναμις.
Είς τούς δύο αύτούς ώραίους καί έπιβλητικούς αντιπροσώπους της, έδαψιλεύθησαν τιμαί
έντελώς ικανοποιητικά» διά τήν έθνικήν φιλο
τιμίαν της. ‘Ο Διάδοχος τής Ελλάδος κατεΐχεν έξαιρετικήν μεταξύ τών όμοιοβάθμων του
θέσιν καί είς τάς τελετάς καί είς τήν οικειό
τητα τών έορταζόντων βασιλέων, τδ δέ πολε
μικόν της πλοίον - καινουργές καί μέγα, ώς
ό συμβολισμός τής θαλασσίας δόξης μας —

Άλλ’ ενώ τδ πλοίόν μας, φέρον συγκεντρωαένην μέσα είς αύτό καί άναρριχημένην έπιδεικτικώς είς τούς μεγαλοπρεπείς Ιστούς του
δλόκληρον τήν έθνικήν μας καύχησιν, άνεχώρει
από τδν τόπον τών εορτών καί, γεμάτον άπό
ιίςηνικήν δόξαν, από τιμάς καί ύπερηφάνειαν,
ηρχετο νά καταθέση τδ ώραίον φορτίον είς τδν
λιμένα τής πατρίδος του, ή ’Ατυχία κρυμμένη,
ώς ό Φθόνος, απδ κάτω απδ τδ σκότος τών
I αγγλικών ύόάτων, ύπδ μορφήν μιας ύφάλου,
είχε καιροφυλακτήσει διά νά τδ καταστρέψη.
Καί μίαν πένθιμον εσπέραν, αί Άθήναι
έΰί/θησαν έξαφνα κατακέφαλα, σάν γρόνθον,
τήν χπαισίαν είδησιν οτι : ό «Άβέρωφ» κατεστράφη. Τίτοι ώς άν τδ Έθνος ολόκληρον
επαθε συγκοπήν. Μόνον ή άπαισιότης τής συμ
φοράς τής Λαρίσσης, ή άπαισιότης μιας ήττης,
ενός αίσχους, είχε κατά τά τελευταία αύτά
έτη τήν ομοιότητα τής φρίκης μέ τήν είδησιν
αυτήν, ή οποία έκεραυνοβόλησεν όλην τήν
αγνήν πατριωτικήν χαράν τού έθνους. Μέσα
είς τό μονάχριβόν μας θωρηκτδν είχεν ή φυλή
μας τάς τελευταίας καί τάς ζωηροτέρας της
ελπίδας διά τήν άσφάλειάν της. 'Ο «Άβέρωφ»
ητον τδ Παλλάδιον τής σωτηρίας μας. Καί

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ
Τό «Ψυχοσάββατο» τραγωδία είς μίαν πράξιν νττό Γρ. Ξενοπούλου.— «ΙΙαληες άγάσταις»
σκηνικόν ηαίγνιον είς μίαν στραξιν υπό Γ.
Τσοκοπούλου. — «Γατίτσα» καί ^Ίδτζάλ» δύο

έργα ύπό ’ Ιωσήφ.
Είνε τά νέα ελληνικά έργα είς τά όποια
ηδυνήθημεν νά παραστώμεν κατά τόν παρελ
θόντα μήνα Έκφράζομεν προκαταβολικώς τήν
λύπην μας, ότι δέν κατωρθώσαμεν νά παρευρεθώμεν καί κατά τήν παράστασιν τού «Έλιςηρίου τής νεότητος» τού Παύλου Νιρβάνα,
όπως έπίσης δέν έπροφθάσαμεν καί τό προταχθέν τής «Ίδτζάλ» μονόπρακτον εργον τού κ.
’Ιωσήφ. Τά ανωτέρω έργα είς τά όποια παρευρέθημεν έπαίχθησαν όλα είς τδ θέατρον «Βαρι
ετέ» παρά τού θιάσου τής κ. Κυβέλης Θεο-

δωρίδου.
Καί έν πρώτοις τδ «Ψυχοσάββατο» τού κ.
Ξενοπούλου εργον ψυχολογικόν μέ ρυθμιστήν
τήν μάλλον εύ'θικτον άνθρωπίνην συνείδησιν,
άναφέρεται είς τδ έγκλημα, τδ όποιον μία νεαρά
χωρική διέπραξε φονεύσασα τήν άνδραδέλφην
της προφανώς άπο λόγους ζηλοτυπίας. Ή τιμωρδς Νέμεσις είνε ή έξέγερσις τής συνειδήσεώς της, τήν όποιαν προκαλεί καί ή έπίμονος
ύποψία διά τδ έγκλημα τής πεθεράς της. Έν
ημέρα Ψυχοσαββάτου ή έκδήλωσις τής έμφοβου
ψυχής της είνε σφοδροτάτη. 'II νεκρά έμφανίζεται είς τά έντρομα ομματά της. Καί
διά νά σωθή άπό αύτό τδ σπίτι, ακατοίκητον
πλέον δι’ αύτήν. ζητεί νά διαπράξη άλλο έγ
κλημα νά φύγη μέ τόν παλαιόν έραστήν της,
άλλά κατά τήν ώραν τής φυγής φράσσει τήν
θύραν τδ φάντασμα τής νεκράς. Τότε είς πα
ραφοράν άπελπισίας τά λέγει ολα είς τον άνδρα
της, τά έπιβεβαιοϊ ή μητέρα τούτου καί ό

έ/αθη καί αύτό !
II πρωτεύουσα, ό Πειραιεύς, όλη ή Ελλάς
ολον τδ Γένος, έδοκίμασεν στιγμάς θανάσιμου
ιγωνίας καί θλίψεως όποίαι ήσαν αί πρώται
βυταί στίγμα» τών πρώτων έντυπώσεων. 'Η
απόγνωσις ύπήρχεν είς τά πρόσωπα όλων. Οί
δρόμοι, αί πλατείαι παρίσταναν τδ θέαμα πόλεως, είς τήν όποιαν ένέσκυψε μεγάλη συμψορά. “Ομιλοι συνεκεντοώνοντο καί έσιγομιλούάνδρας της τήν σκοτώνει.
σαν με έντρομους ψιθύρους, μέ άπεγνωσμένας
Αύτή μέ λίγα λόγια είνε ή ύπόθεσίς. Θά
Ρ·ο?φχς. μέ άπελπιστικάς χειρονομίας Αί έργαήμπορούσαμε
νά ένθυμηθώμεν πλείστα τοιαύτα
*'·αι διεκόπησαν καί άνθρωποι έργατικοί, άφήέργα. Κάτι ανάλογον είνε είς τήν «Τερέζαν
ταντες την δουλειάν τους έσκυβαν έναγωνίως
Ρακέν» τού Ζολά. Άλλά κανένα έκ τών έργων
*π επάνω απδ μίαν έφημερίδα, τήν οποίαν
τού κ. Ξενοπούλου δέν είνε τόσω άρτιον όσω τδ
ε*ας έδιάβαζε είς είκοσι. Γυναίκες άνδρες καί
«Ψυχοσάββατο». ‘Ομιλούμεν πάντοτε περί ενός
παιδιά δέν διεχωρίζοντο είς τήν γενικήν κατάσυνειθισμένου θεάτρου, τού όποιου τδ ένδιαφέ
θλιώιν. Έγράφησαν έπί τδ ύπερβολικώτερον καί
ρον τείνει άλλως νά έξαντλήση ό κινηματο
τχ <?ής επεισόδια, ότι μία γυναίκα έθεάθη στεγράφος. Άλλ’ ή τέχνη δέν έζημιώθη απδ τήν
ν*ζουσα καί δακρύουσα, ό'τι ένας άπόστρατος γέ
δημιουργικήν αύτήν έργασίαν τού κ. Ξενοπού
ρων ναυτικός ύβρισε καί έσήκωσε τήν γροθιάν του
λου, έφ’ όσον θά έπρεπε νά έπαινέσωμεν είλιχτυπήση τδν μικρόν έφημεριδοπώλην, πού
κρινιος τδ βαθύτερον ανθρώπινον αίσθημα, τήν
®ιεΧηρυξε μέσα στό αύτί του τήν καταστροφήν.
ψυχολογημένην συνοχήν εις τάς σκηνάς, τήν
Μετ’ ολίγον ή άναστάτωσις αύτή έπραυνθηλιτότητα τούτων καί τήν καλήν διαγραφήν τών
*ειυτεραι ειδήσεις πα:έστησαν τήν συμφοράν
χαρακτήρων. Τσως ύπάρχει μία έλλειψις, ό'τι
(,)ζ απλούν ατύχημα, έφήμερον καί έπανορθωό νούς τού θεατού πρέπει νά έργασθή πολύ διά
τ<> πλοίον δέν κατέστη άχρηστον, ώς διεν’ άνεύρη τά προηγούμενα, ίσως άλλος ήθελε
όθη κατ’ άρχάς, αί δέ ζημίαι δέν θά ύπεραξιώσει τδ δράμα αύτδ νά έπεκταθή καί εις
τας όλίγας εκατοντάδας χιλιάδων.
περισσοτέρας πράξεις. Τδ τελευταίον όμως θά
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ήτο επικίνδυνον. Καθ’ ημάς ουδέποτε άλλως
προσέχοντας είς τοιαύτας λεπτομέρειας είμή
έφ ’ οσον θά έπρόκειτο νά διακρίνωμεν τάς τεχνικάς άρετάς μεγάλων συγγραφέων, ήδύνατο
ό διάλογος έν άοχή νά ήτο περισσότερον έπεξηγηματικός. Άλλα καί οΰτω ό θεατής δύνα
ται μόνος νά μαντεύση έπαρκώς τί συνέβη.
Ίί έκτέλεσις ύπήρςε καλή όσον άφοοα τούς
ηθοποιούς. Πρέπει νά επαινέσω·/εν πολύ τήν
κ. Κυβέλην Θεοδωρίδου. Άλλ’ή σκηνοθεσία μέ
τδν «χορόν τών ψυχών» ήτο μέγα δυστύχημα
δι’ αύτήν τήν πα^άστασιν 'Όπως έπληροφορήθημεν τούτο οφείλεται είς τδν συγγραφέα
έπιμείναντα νά έκτελεσθή ό πένθιμος χορός ώς
έςετελέσθ . Συνήθως τοιαύτα δράματα εις τδ
θέατρον γίνονται ώς έν ονείρω καί έχουν τήν
διάρκειαν τούτου. Άκόμη πολλοί προτιμούν νά
τά παρουσιάζουν ώς ζωγραφιστάς εικόνας διά
μίαν στιγμήν. Άλλά διά τά τωρινά αθη
ναϊκά θέατρα τοιαύται αξιώσεις είνε βεβαίως
παράλογοι.
Ό κομψογράφος καί χαριτολόγος συγγραφεύς
οποίος εινε ό κ. Γ. Τσοκόπουλος έδωκε τήν
αύτήν εσπέραν ένα σκηνικόν παίγνιον μέ φαιδράν απεικόνισιν κοσμικών τύπων έπι σκηνής,
οί οποίοι μέ όσα λέγουν καί μέ δσα πράττουν
μάς προκαλούν εύχαρίστως τδ μειδίαμα 'Όταν
βλέπη κανείς τοιαύτα έργα, ώς καί έκ τού είδους
των φαίνεται πρέπει νά πηγαίνη είς τδ θέατρον
μέ τάς ολιγωτέρας αξιώσεις. Ού'τε κοινωνικά
προβλήματα είνε προωρισμένα νά λύσουν τά
έργα αύτά, ού'τε νά έπιβάλουν ιδέας. Βλέπει
κανείς έπι σκηνής δ,τι βλέπει είς τήν ζωήν μέ
έπι πλέον τήν παρατηρητικότητα, τήν χάριν
καί τήν εύφυιαν τού συγγραφέως.
Τδ κοινόν φαίνεται, οτι είχε περισσοτέρας
αξιώσεις. Άλλά ποίου είδους ; "Ισως σκηνικής
χονδροκοπιάς. Είμαι βέβαιος, οτι τδ έργον θά
έπετύγχανε έάν δ κ. Χρυσομάλλης έκανε τούμπες καί έάν ύπήρχε έπι σκηνής δ κ. Παλμύρας
νά κάνη τούς μορφασμούς, οί όποιοι έδωκαν
τόσην έπιτυχίαν πέρισυ είς τδν «Πειρασμόν»
τού κ. Ξενοπούλου.

Δέν συνέβη τδ ίδιον μέ τά έργα τού κ.
’Ιωσήφ. Τδ κοινόν εύρίσκεται είς αύτά. Δύναται
καί νά τά κρίνη Ό κ. ’Ιωσήφ εινε είς τήν
άμεσον άντίληψίν του. Ό συμπαθής όμως
αύτδς συγγραφεύς εύρίσκει καί λαμποάς εύκαιρίας ν’ άνταποκρίνεται είς μεγαλειτέρας αξιώ
σεις. Χαράσσει ώραϊα σκίτσα τού κατά προσποίησιν έκλεκτού κο»νωνικού κόσμου καί έχει
ένα διάλογον πνευματώδη Ή όλη ύπόθεσις τού
νέου του έργου είνε ύπόθεσις αφορώσα αύτδν
τον ίδιον, δ όποιος καί άνήλθε έπι σκηνής νά
παραστατήση τδν εαυτόν του. Μοναδική ή περίπτωσις καί είς ταύτην ζωηρόν τδ έπιποόσθε-

τον δραματικόν ένδιαφέρον. 'Ημείς μετά συγκινήσεως είδομεν τδν ήρωα τού έργου έν τώ
ποοσώπω τού κ. ’Ιωσήφ έπι σκηνής Τδ κοινόν
ήτο διατεθειμένον νά γελάση έκ τής τοιαύτης
έμφανίσεως, άλλ’ δ κ. ’Ιωσήφ έδειξε καλά
χαρίσματα ηθοποιού.
Μένει ή έκ τού έργου έντύπωσις : 'Ένα διαζύγιον κατόπιν συζυγικής απιστίας. Τδ θέμα
είνε σύνηθες καί ό συγγραφεύς έπαρουσιάσθη ώς
ήρως ύποστάς την θλίψιν αύτην τής ζωής του
απέναντι άκρας λεπτότητας, τήν όποιαν έτήρησεν είς ολα.
'Π παράστασις τού κ. ’Ιωσήφ ήτο άπδ τάς
μοναδικάς Άθηναϊκάς πρώτας. Το θέατρον τήν
εσπέραν έκείνην είσέπραξε περί τάς 3,000 δρ.

* * Είς τήν «Νέαν Σκηνήν» έδόθη τετράκις
νέον έργον τού κ. Παύλου Νιρβάνα τδ « Έλιξήριον τής νεότητος» φάρσα είς πράξεις τρεις.
* * Τήν 14 ’Ιουνίου έωρτάσθη είς τδ θέατρον
«Βαριετέ» ή πεντηκοστή παράστασις τής «Φω
τεινής Σάντρη» τού κ. Γρ. Ξενοπούλου. Ωμίλησεν δ ποιητής κ. Ά. Προβελέγγιος καί
πρωτοβουλία τής « Εστίας» παρετέθη γεύμα
πρδς τιμήν τού συγγραφέως καί τών ήθοποιών.
* * Τήν διεύθυνσιν τού έπι τής δδού Σταδίου
θεάτρου, όπου παίζει ή δ1? Κοτοπούλη, ανέλαβεν ό ηθοποιός, τέως διευθυντής τής ελληνι
κής όπερέττας κ. Ί. Παπαϊωάννου.
* * Ό ποιητής κ. Αριστομένης Προβελέγγιος παρέδωκε είς τήν δα Μαρίκαν Κοτοπούλη
νέον δραματικόν του έργον τδν « Ιιόλην».
* * Τήν 23 παρελθόντος μηνδς έδόθησαν τά
«Νέα Παναθήναια» τού 1911, τών κ. κ. Χ·
Άννίνου καί Γ. Τσοκοπούλου. Ή έπιθεώρησις
αύτή ή οποία παίζεται ήδη άπδ πενταετίας
έγεινε έπιτυχές μόνιμον άθηναϊκδν θέαμα προ
καλούν είς μακράν σειράν παραστάσεων ευθυ
μίαν καί γέλωτας πολυαρίθμου πάντοτε άκροατηρίου-

ΤΟ

διαφέρον, αλλά καί συγκινητικόν, ότι ένω
γλώσσα ήτο νευριόδης γλώσσα καί πρωτίστως
απεκδύεται τδ ράσον, μένει πάντοτε επηρεα
ύπήρ/εν έργον διά νά τδ καλύψη. Η επιτυχής
σμένη άπδ ένα θρησκευτικόν βαθύ μυστικικυριολεξία της έξέπληττε, τδ καλά διαλεγ- , σμόν.Άλλά πόσον ώραία βλέπει αύτή ή ψυχή !
Θά η μπορούσαμε νά είπούμε έκλεκτικώς Τδ
μένο έπίθετον καί πρδ παντός τδ δλιγόλογον,
τό έπιγραμματδν καθίστων τδ βιβλίον αύτδ ένα
κάθε τι πού περιγράφει δ κ Ροδοκανάκης είνε
πρωτοφανής έκφρασις, δέν δμοιάζει μέ τί
άσυνείθιστο, ιδιόρρυθμον, μοναδικόν βιβλίον.
ποτε τδ οποίον είπαν άλλοι. Άλλά καί τούτο
"Επειτα δ κ. Πλάτων Ροδοκανάκης άπδ τδ
πάλιν είνε αύθόρμητον καί άποοσποίητον. Άπδ
βιβλιοπωλεϊον μετεπήδησε είς τήν δημοσιογρα
εδώ αρχίζει μία προσωπική τέχνη τού κ. Ροφίαν. Ή φιλολογική του έμπνευσις τού ηνοίδοκανάκη, ή δποία δέν έχει τήν δμο αν της
χθη εύρύτατα είς τήν «Άκρόπολιν». Έστάλαείς τήν νεοελληνικήν Φιλολογίαν. "Ισως μόνον
I ξαν άπδ τήν ψυχήν του πλέον οί ένδιάθετοι
ή ποίησις τού Σικελιανού μάς δίδει κάποτε
κόσμοι τών πα·δικών αναμνήσεων. Ό άντικειμενικδς συγγραφεύς ό έμψυχώνων τήν ίστοοίαν
αύτήν τήν διακοσμητικήν.
Ό κ Ροδοκανάκης είνε πολύ νέος άκόμη.
ήθέλησε νά δμιλήση περί αύτού τού ΐδ ου. "Ετσι
Όταν
τδ καλλιτεχνικόν του ένδιαφέρον περιέγράφηκε τδ «Φλογισμένο ράσο». Τά χειρό
λάβη καί άλλους δρίζοντας, τά έργα του τότε
γραφα από τδ δημοσιογραφικό τραπέζι έφευ
δέν θά περιορίζωνται απλώς είς τήν τεχνικήν
γαν πρδς τδ τυπογραφεϊον. Άλλ’ ή συμμετρία
γοητείαν, είς τδ μικρόν άνθρώπινον δράμα,
τού έργου έκρατήθηκε άπδ τήν τέχνην τού
αλλά θά σχετισθούν πρδς τάς ολας ζωϊκάς δυ
συγγραφέως, ή όποια λεπτολογήσασα κατόπιν
νάμεις διά τήν νέαν οίκειοποίησιν τών δποίων
μέχρι σχολαστικότητος άπέδωκε τδ βιβλίον είς
είνε προωρισμένη ν’ άγωνίζεται ή δημιουρ
άρτιωτέραν μορφήν. Θά ήθέλαμεν απλώς νά παI ρατηρήσωμεν, ότι ή έντεταμένη έκζήτησις τών
γική τέχνη.
ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
λέξεων παρασύρει τον συγγραφέα είς άκαλαίσθητον πολλάκις μεταχείρισιν τής δημοτικής
Η ΠΟΙΗΣΙΣ
ι
Άλλ’ αί περιπτώσεις είνε σπάνιαι. Έπι τέλους
δέν είνε δικαίωμά μας νά κρίνωμεν ήχολογίαν
Ό «Καλλιτέχνης» εύχαρίστως δημοσιεύει
είς τήν όποιαν ίσως δέν είμεθα συνειθισμένοι
τδ κατωτέρω δροσερότατο ποίημα στή δημο
καί δ συγγραφεύς είνε άπδ έκείνους, οί όποιοι
τική τού ’Ιταλού συγγραφέως κ. Φ. Δέ Σιδέν αρκούνται μόνον ν’ άκούουν τήν γλώσσαν
μώνε
ι
είς τδν αέρα τών ηχητικών συνεννοήσεων, φι
Ό Μπρούβερ.
είρημένος λόγιος εκτός άπδ τάς εκδου
λοδοξούν καί νά τήν έπιβάλλουν γοαμματικώς.
λεύσεις πού προσφέρει στά ελληνικά γράμματα,
Κατά πόσον δ άγων αύτδς θά έπιτύχη έξ ολο
μάς κάνει καμμιά φορά αύτάς τάς έκπλήξεις
κλήρου άγνωστον, έφ
* Α'σον καταντά ιδεοληψία.
νά γράφη στήν πλέον αγνή δημοτική μας τάς
’
Άλλ’ είνε άγων τής φύσεως καί τής λογικής
τόσον ώραίας εμπνεύσεις του.
είς τήν περισσοτέραν του έκτασιν καί επομένως
।
είς πολλά ή έπικράτησις φαίνεται βέβαια.
ΤΡΙΚΥΜΙΑ
Η
Τδ «Φλογισμένο ράσο» ώς πρδς τήν σύνΛενκό καραβάκι τη θάλασσα σχίζει
। ■
θεσίν του καί τήν ούσίαν είνε αύτή ή παιδική
3Ανοίγεται, φεύγει με τ άσπρα φτερά του.
|
ζωη τού συγγραφέως. Μία πάλη συνάπτεται
Τό κύμα την πλώρη ολόγυρα αφρίζει,
μεταξύ τού άνθρώπου, τδν όποιον ζητεί νά κυΣκορπίζει τό αγέρι παντού τά νερά τον.
ριεύση ή θρησκευτικότης καί τού καλλιτέχνου, δ
Νά, τελείωσε ή μέρα, κ η νύχτα γυρίζει'
οποίος είνε πλασμένος καί θέλει νά ζήση έλεύ-

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
I

Τό * Φλογισμένο ράσο» υπό Πλάτωνος Ροδοκανάκη. — Πρδ πέντε έτών περίπου ό ποιη
τής Μαλακάσης έφερε θριαμβευτικώς από τδ
βιβλιοπωλεϊον Έλευθερουδάκη ένα βιβλίον. Ο
τίτλος του «De profundis» καί ό συγγραφεύς
Πλάτων Ροδοκανάκης, ένας νέος κατέρυθρος με
εύρύ μέτωπον, έκφραστικούς οφθαλμούς καί
ξυραφισμένον μύστακα.'Όταν έφυλλομετρήσαμε
τδ βιβλίον αύτδ είδαμε, οτι ό συγγραφεύς του
έμοιαζε τούς λεπτούς έκείνους δ ακοσμητικους
τεχνίτας πού διακοσμούν καμέας
Καί έκεί
μέσα είς κάθε μίαν άπδ αύτάς ή ίστοοία άφινε
όλην τήν ψυχήν της Μολονότι γραμμένον είς
τήν καθαρεύουσαν τδ βιβλίον αύτό, ήτο έκφρασις, δύναμις, ζωή, φιλοσοφία. Άλλ’ αύτή ή
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θερος 'Όλη αύτή ή μεταστροφή μιας ψυχής
γίνεται είς ήρεμον καί παθητικόν τόνον μέ
τάσεις μυστικισμού μιας πάντοτε δεομένης καί
εμφόβου ψυχής Είνε καταφανείς αί άγωνιώ·
δεις προσπάθεια», τού συγγραφέως τής ίσχυροποιήσεως τού ίδιου του «έγώ» καί έξάρσεώς
του πέραν όλων τών άσθενικίον άνθρο>πίνων
αισθημάτων, τής ένδιαθέτου άποφάσεώς του
να βαδίση είς τδν κόσμον ώς ήρως πού βλέπει
*αί κρίνει απαθώς τά πράγματα, πού τά ύπερβαίνει μέ τήν θέλησίν του καί ίσως είνε έτοι
μο; καί νά τά είρωνευθή καί τά σαρκάση.
ακόμη χαί νά τά ύβρίση. Άλλ’ δ άνθρωπος
εινε άλλως πλασμένος, ή ψυχή αύτή είνε παι
δική καί άθωα, τδ πρδς αύτήν τήν ιδίαν ένατενισμά της έπίμονον καί εινε οχι μόνον έν-

Τάστέρια δέ φαίνουνται σά νάταν σβυομένα.
3 Ιδού, ανεμοζάλη τό μούγκρισμα αρχίζει'
Οί ναύτες σωπαίνουνε μέ μάτια κλεισμένα.

Μεγάλο ενα σύννεφο τά πάντα μαυρίζει'
Τά κύματα ξάφνω βογγούν τρομερά.
Φουρτούνα σηκώνεται καί άγρια σφυρίζει,
Καί κλαίγοννε οί ναύτες μέ δάκρυα πικρά.
Φ. ΔΕ ΣΙΜΩΝΕ ΜΠΡΟΥΒΕΡ

Ποιήματα Ελένης Σ. Λάμαρη.—Μία άκόμη
ποιητική συλλογή ! 'Η έπιφώνησις όμως αύτή
δέν σημαίνει αίσθημα δυσθυμίας έκ μέρους
μας, ώς θά ηδύνατο κανείς νά ύποθέση. Άπ’
εναντίας όταν έρχεται ένα κομμάτι άληθινής
ποιήσεως, ένας άνθρωπος μάς χαρίζει τήν ψυ-
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χήν του, μάς ανοίγει τήν καρδιά του, βλέπομεν πώς αισθάνεται το ώραίον, είς ποιους τό
νους πλήττει τάς χορδάς τής λύρας του. Καί
όταν γνωρίζωμεν, οτι ό άνθρωπος αύτδς στέκε
ται είς τδ ολιγοστδν έδαφος τής Δημιουργίας,
που τού ανήκει μέ ταπεινοφροσύνην, μέ
δέος, μέ ολα τά ανώτερα αισθήματα πού πρέ
πει νά περικλείη μία ποιητική ψυχή, τότε λέγομεν, ότι ό ποιητής αύτδς μάς ενώνει μέ τδν
ανώτερον κόσμον πού ζή μέσα είς τήν ψυχήν
μας καί όπου εινε τδ ενθεον ονειρον τής ζωής.
Μέ τήν δεσποινίδα Λάμαρη έπικοινωνούντες
διά τών στίχων της ζώμεν αύτήν τήν ζωήν,
άν καί ολίγον μονομερώς,ούχ ήττον είς πολλήν
έκτασιν
Ή δεσποινίς Λάμαρη κυβερνάται
ακόμη απδ τήν ψυχήν της, δέν τήν κυβέρνα.
Επομένως ή ποίησίς της είνε τδ ολον τών
ψυχικών της διαθέσεων, ένας τόνος μελαγχολικδς καί πένθιμος. Έχει κάτι εκείνου τού
μάγου ποιητού πού λέγεται Πορφύρας ή δε
σποινίς Λάμαρη καί δ Ιίορφύρας κάτι ίσως θά
έζήλευε απδ αύτήν. Άλλ’ είνε ποιήτρια πρωτίστως. Ώραία τής γράφει ό καθηγητής κ.
Χατζηδάκης. «‘Η γή τής Σαπφούς, τής Κορίνης, τής Μυρτίδος, τής Ύπατίας κλπ. δύναται καί έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις νά παράγη
αντιπροσώπους τών γραμμάτων έκ τού Φύλου
ύμών ούχί ύπολειπομένους τού ανδρικού».
Τά περισσότερα τών ποιημάτων της είνε
σονέτα.Θά ήθελε κανείς νά μήν υπάρχουν περι
ορισμοί έκτάσεως έκ τών προτέρων ώρισμένης
είς τόσην ποίησιν Δι ’ ένα σύνολον έργου αύτδ
λέγεται πραγματικός αγών Είς ώρισμένους
στίχους, μέ ώρισμένας συλλαβάς, μέ ώρισμέ*
νη
άνταπόκρισιν ομοιοκαταληξιών, ή τεχνική
έπασχόλησις είνε τόση ώστε νά βλάπτη τήν
έλευθερίαν τής έκφράσεως. Άλλ’ ή δ1? Λάμαρα κατορθώνει νά μή θυσιάζη ό,τι θέλει νά
είπή είς τδν προδιαγεγραμμένον ποιητικόν
τύπον καί τδ σονέτο έγεινε ίδική της ποιη
τική μορφή.

Καί όπως τδ σονέτο είνε ή προσφιλής ποιη
τική μορφή είς τήν ποιήτριαν, δ ένδεκασύλλαβος στίχος είνε δ προτιμώμενος ρυθμός τής
ποιήσεώς της. 'Ο ύποχρεωτικδς στίχος είνε τδ
κατά συνθήκην Ψεύδος είς τήν ποίησιν. αλλ’ δ
ένδεκασύλλαβος Φαίνεται νά είνε δ δλιγώτερον
μονότονος όταν γνωρίζη κανείς νά τδν συναρμο
λόγηση.’Έχει κάτι τδ μουσικώς αφηγηματικόν
έν ηρεμία, τό όποιον αποκρούει τδν ρητορικόν
στόμφον. Καί ή δ’1? Λάμαρη γνωρίζει νά κάμνη ένόεκασυλλάβους.
Λύτά ώς πρός τήν μορφήν καί τά μέσα τού
ποιητικού της έργου. Τούτο είπομεν, ότι μάς
επιβάλλει τδν σεβασμόν ώς πρός τήν ειλικρί
νειαν τού αισθήματος, ώς πρός τήν έκδήλωσιν
μιας ωραίας ψυχής, ώς πρδς τήν ύπαρςιν άν
καί αορίστως καί ασαφώς ακόμη, ενός ιδεώ

δους. Άν καί τά τεχνικά μέσα είνε ίσως υπέρ
τδ δέον τεχνικά αλλ’ ύπάρχει αλήθεια είς
αύτούς τούς στίχους μέ όλην τήν έπανάληψιν
τών αύτών πολλάκις πραγμάτων. Είνε όλοι
μαζή ή απήχησις τών ασθενικών ακόμη ψυχών
πού δέν είχαν τήν δύναμιν νά γνωρίσουν τήν
χαράν τής ζωής, είνε ένα μελαγχολικδν καί
πολλάκις πένθιμον αδιαλείπτως μοτόβο, άλλ’
είνε τδ ολον αγνόν καί τίμιον.
Άπδ τά έργα τής τέχνης αύτδ πρωτίστως
ζητούμεν. Έάν είς τήν ζωήν έςοργίζη τδ
ψεύδος, όταν έρχωνται νά μάς τδ παρουσιάζουν
γαρνισμένον μέ τά μέτρα των, τάς ομοιοκατα
ληξίας των, τούς ρυθμούς των, τδν ασθενικόν
μυστικισμόν των οί ποιηταί τότε τδ πράγμα
καταντά άνυπόφορον. Ή δ^ Λάμαρη δμιλούσα
εύλαβώς, μέ δειλίαν προσευχής έσεβάσθη καί
τδν εαυτόν της καί τήν τέχνην.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ

Τό ετήσιον γενμα τον «Καλλιτεχνικόν Σννδεσμόν». — Τής ίδιες ωραίες έντυπώσεις πού
άφησε ή πρώτη συγκέντρωσις τών Ελλήνων
Καλλιτεχνών πέρισυ στήν Κηφισιά έπ’ εύκαι
ρία τής ίδρύσεως τού Συνδέσμου αύτών ήλθε
ν’ ανανεώση ή εορτή πού έδόθη στής 19 τού
περασμένου μηνός σέ μιά μαγευτική τοποθε
σία τά «Μελίσσια» έπάνω στήν Πεντέλη. *Η
εορτή δέν είχε τήν περυσινήν έπισημότητα.
*ΙΙτο όμως πιδ απλή καί πιδ έγκάρδια διότι
στό διάστημα ένδς έτους οί άπαρτίζοντες τδν
Σύνδεσμον έγειναν περισσότερον οικείοι καί
φίλοι. Δυστυχώς απούσιασαν μερικοί άπδ λό
γους άνεξαρτήτους τής θελήσεώς των. ’Αλλά
προσήλθαν άλλοι καί ιδίως γυναίκες ζωγράφοι.
Λύτές ή ώραίες αμαζόνες, μέ τά χυτά των
κορμιά (ήσαν όλαι σχεδόν χορεύτριαι τών ελ
ληνικών χορών πού έθαυμάσαμεν πρό τίνος),
μέ τά έμορφα πρόσωπα, μέ τήν χάριν τού ένδύματός των, μάς έδιδαν ένα έκφραστικον τόνον τής
νέας γυναικείας κινήσεο>ς έν Έλλάδι. Ή δ1^
Άλεξανδροπούλου μία ζωγράφος μέ ταλέντο μάς
έπαρουσίασε καί δείγματα τής τέχνης της, τά
δποία βλέπει έδώ ό αναγνώστης. Έκαμε τά
σκίτσα τού Γενικού Γραμματέως τού Συνδέ
σμου κ. Αριστίππου Σχορτσανίτου καί τού
συναδέλφου κ. Σπ. Μελά. Είς τδ ολίγον για
πωνέζικο προφίλ τού πρώτου καταφαίνεται
όλη ή δραστηριότης τού πρωτοστατούντος είς
πάσαν κοινωφελή δράσιν αγαπητού καί διακε
κριμένου φίλου. Είς τήν άνήσυχη μορφή τού
δευτέρου μέ τό εύρύ μέτωπον καί τήν χαρα
κτηριστικήν έκφρασιν τών ματιών του έχομεν
τον είς αένναον πολεμικήν κίνησιν γκρεμιστήν
ειδώλων συγγραφέα.
Έγειναν καί άλλα πολλά σκίτσα, λυπούμεθα δέ, οτι δέν περιήλθον ολα είς τδν «Καλ-
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λιτέχνην», διά νά τά δημοσιεύσωμεν.
Ούτω τδ έκ τού προχείρου σκίτσο έγεινε
-ιοάδοσις είς αύτάς τάς έορτάς τού Συνδίσαου Πνεύμα, χάρις, εύθυμία, χοροί,
τοαγούδια έπειτα είνε τδ μόνον χαρακτη
ριστικόν τών εορτών αύτών, αί όποίαι δέν
γνωρίζουν ού'τε τήν μελαγχολίαν, ού'τε
τά απαραίτητα δυσάρεστα έπεισόδια τών
νεοελληνικών συγκεντρώσεων.Φαντάζεσθε
τί δύναται νά εινε ή πνευματώδης έλευΟεοοστομία ένδς άριστοφανείου βωμολόχου
επιγραμματιστού όπως δ ποιητής Άνύρέας Ν'.κολάρας; Έπί σκηνής είς τδ φυ
σικόν μέ έκτασιν ύπδ τά πεύκα έπρόβαλε
καί ένας αύτοσχέδιος ήθοποιός, δ υίδς τού
αειμνήστου Λύτρα, τδν όποιον έκοπιάσαμεν ν’ άναγνωρίσωμεν, ότι δέν ήτο τδ
γκαρσόνι πού μάς έπεριποιείτο. ’Έπειτα
φορέσας μίαν κάπαν περιέπεσε είς yatδρότατον παραλήρημα άπαγγελίας ανα
ρίθμητων δεκαπεντασυλλάβων απδ τά
ειδυλλιακά δράματα τού νεοελληνικού
θεάτρου. Αύτδς δέ δ ένθουσιασμδς έπροκάλεσε καί μερικούς πυροβολισμούς είς
τόν αέρα κατά τά πατροπαράδοτα ελ
ληνικά έθιμα Έχαιρετίσθη ή άφιξις τού
Προέδρου τού Συνδέσμου κ. Ίακωβίδου.
Είς τούς πυροβολισμούς κατόπιν συμμετεσχε καί ή δ^ Άλεξανδροπούλου, ή
οποία έχει πολύ τδ ηρωικόν είς τδ παρά-
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(Σκίτσο τής Δος Άλεξανδροπούλου)

|ατημά της.
κόν διάστημα δέν έπέτρεψεν όπως συντελεΤο μόνον έπεισόδιον, τδ όποιον συνετάραξε
σθώσι πολλά- ούχ ήττον όμως έτέθησαν αί
ολίγον αύτήν τήν εΰθυμον δμήγυριν ήτο ανώ
πρώται ασφαλείς βάσεις, δικαιούμεθα δέ είς
τερον τής ανθρώπινης θελήσεώς καί διεδραμαπροσεχές μέλλον νά προσδοκώμεν πλειότερα.
τίσθη τήν στιγμήν καθ ’ ήν οί δύο μαέστροι
» ΊΙ συμμετοχή τής Ελλάδος είς τήν Διε
τής γαστριμαργίας, οί καλλιτέχναι κ. κ. Φωθνή Καλλιτεχνικήν ’Έκθεσιν τής Ρούμης είνε
σκολος καί Στεφανόπουλος είχαν πλ«ον προε
έργον τού ήμετέρου Συνδέσμου, πρέπει δέ νά
τοιμάσει ύπδ τά πεύκα τδ θαυμάσιον πρόγευμα.
όμολογήση τις οτι καίτοι δέν συμμετέσχον είς
Επάνω άπδ τδ βουνό έπέρασε μία καταιγίς, ή
ταύτην πάντες οί καλλιτέχναι μας, τδ Ελλη
οποία παρέσυρε πιάτα, τραπέζια, συνδαιτημόνικόν τμήμα λόγω ποιότητος τοίν έργων είνε
*ας αύτάς ακόμη τάς εύφυείς βωμολοχίας τού
άρκετά εύπρόσωπον.
κ. Νικολάρα καί έσπρωξε όλους είς μίαν'κα
»Μοί άνετέθη, ώς γνωστόν, ή τιμητική εν
λύβαν. ΤΙ βροχή ήτο ραγδαιοτάτη. Μαύρα
τολή έκ μέρους τής Ελληνικής Κυβερνήσεως
σύννεφα έκατρακύλισαν άπδ τήν κορυφήν τής
όπως άντιπροσιοπεύσω αύτήν έν Ρό>μη καί τα
Πεντέλης, διέμειναν ώς μισή ώρα, άνελύθηξινομήσω τά είς τήν ’Έκθεσιν έκείνην αποσαν είς κρουνούς, άλλά έπειτα άπεχώρησαν μέ
σταλένςα έργα τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών.
οίκτον πρδς τούς άτυχείς καλλιτέχνας καί τούς
»Κατά τήν έκεί διαμονήν μου μελετήσας
προσκεκλημένους των, οί όποιοι άνεσυνέστητά καλλιτεχνικά έκθέματα τών διαφόρων
σαν τδ πρόγευμα.
’Εθνών καί συγκρίνας πρδς ταύτα τά ήμέτερα
Κατ’ αύτδ δ πρόεδρος κ. Ίακωβίδης έφερε
έργα,
έσχημάτισα τήν άκράδαντον πεποίθησιν,
εξής πρόποσιν :
ότι είς προσεχή Διεθνή Καλλιτεχνικήν Έκθεσιν έάν έγκαίρως γίνη ή δέουσα ένέργεια, ή
Κνρίαι και Κύριοι
'Ελλάς ύπδ έποψιν Τέχνης δέν θά συγκρίνεται
«ΙΙρδ ένδς έτους έωρτάσαμεν τήν σύστασιν
πλέον μέ τά Βαλκανικά μόνον Κράτη, ώς
τού ήμετέρου Σωματείου, σήμερον δέ συνή/συμβαίνει τώρα, άλλά θά δύναται νά παραθομεν ενταύθα όπως πανηγυρίσωμεν τήν επέ
βληθή καί μέ άλλα δευτερεύοντα Εύρωπαϊκά
τειον αύτού.
’Έθνη. (Χειροκροτήματα).
»Τδ μικοδν τούτο δι’ έν Σωματείον χρονι
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φτωχικά στήν Ρώμη καί τού πήοανε καί
φΰηνα στδ ξενοδοχείο» ! Ό κ. Σχορτσανίτης’
μετά ωραίαν άποστροφήν πρδς τούς ελληνας

ςπυρος

μελας

(Σκίτσο τής Δο; Άλεξανδροπούλου)

Ιΐρδς έπίτευξιν τούτου έχομεν ανάγκην δύο
τινων.
,Α') Νά διπλασιάσωμεν τήν ενέργειαν και
την δραστηριότητα μας
καλλίτέχναι, πα
ράγοντες ’έργα κατάλληλα διά μεγάλας Εύρωπαικας Εκθέσεις.
Β ) Να έργασθώμεν ώς μέλη τού «Συνδέ
σμου» μετ αδελφικής πρδς άλλήλους άγάπης,
οπιυς καταπολεμησωμεν τούς δυσμενείς επιτό
πιους όια την Καλλιτεχνίαν ορούς καί άπομακρυνωμεν μικρόν κατά μικρόν τήν πρδς τάς
Καλας Γεχνας αδιαφορίαν τών δυναμένων καί
υποχρεουμένων νά ύποστηρίξωσιν αύτάς.
Προπίνω ύπέρ τής εύοδόσεως τού έογου τού
^υνοεσμου τών «’Ελλήνων Καλλιτεχνών» !
< Με πολλην τέχνην καί μέ χιούμορ πολύ
ωρ-λησε κατόπιν δ Γενικός Γραμματεύς τού
συνδέσμου κ. Αρίστιππος Σχορτσανίτης έξάρας δι ωραίων λόγων τήν προσωπικότητα καί
το εργον τού κ. Προέδρου, τού λαμποού καλ
λιτέχνου, δ όποιος αποτελεί μίαν άπδ τάς συγ
χρόνους καλλιτεχνικάς δόξας τής ’Ελλάδος,
αλλα ταυτοχρόνως καί τόσον απέριττου καί
ταπεινόφρονος άνδρός, οστις κατά τήν τελευ
ταίαν συνεδρίασή τού Συνδέσμου άνήγγειλεν,
οτι δωρείται ύπέρ τού ταμείου τού Συνδέσυ,οό
δραχμας οιακοσίας, τάς όποιας έκ τής μικρας
επιχορηγήσεως. ήν ή Κυβέρνησις τώ παοέσχε
όια να αντιπροσωπεύση τήν’Ελλάδα‘έν Ρώμή,
κατωρθωσε νά εξοικονομήσω) διότι έπέρασε

καΛΛίτέχνας, ,κατέληξε προπίνων ύπέρ τής
συναδελφικής άλληλεγγύης καί τής άδελφικής
^πης, ητις δέον νά συνδέω) τά μέλη τού
Συνδέσμου, ύπομνήσας τό: «έάν τδν κόσμον
απαντα κερδίσητε καί θησαυρούς άπειρους θησαυρίσητε, άγάπην δέ ούκ έχετε, ούδέν έχετε».
Την προποσιν τού Γενικού των Γραμματέως
οι καλλίτέχναι έκάλυψαν μέ ζωηρά χειροκρο
τήματα καί επευφημίας.
Μετά τούτο δ ζωγράφος κ. Σπύρος Βανδώρος προέπιεν λίαν έπιτυχώς ευχηθείς ύπέρ τής
πραγματοποίησές τής ιδέας τής συστάσεως
λέσχης τών Ελλήνων καλλιτεχνών, ητις ποικιλοτρόπως ήθελε προαγάγει τά τε συμφέροντα
και τήν έξέλιξιν τών καλλιτεχνών,
, Αλλά και τδ εργον καί ή άποστολή τού
τυπου, ως καί ή πολύτιμος αυτού άρωγή ύπέρ
τού έργου τού Συνδέσμου, δέν έλησμονήθη καί
εςεφρασθησαν ένθουσιωδώς τού Συνδέσμου αί
ευΖ«ριστιαι και η ευγνωμοσύνη τού κ. Σχορτσανίτου δμιλήσαντος περί τούτου έκ μέρους
τών Ελλήνων Καλλιτεχνών καί καταλήξαντος
με πρόποσιν «ύπέρ τών παρόντων άντιπροσώπων τού τύπου, άληθών καλλιτεχνών τής
γραφίοος».
Εις τήν πρόποσιν ταύτην άπήντησε ευχα
ριστών δ διευθυντής τού «Καλλιτέχνου» κ.
Γερ. Βώκος.
Λ

Ενα ιντερμέτζο τδ όποιον έπηκολούθησε
επροσθεσε πολλήν χαράν εις τήν δλην αύτήν
φαιόραν εορτήν. Αι κυρίαι έπρότειναν ένα περί
πατον καί έγεινε μία εκδρομή έως τδ Μονα
στήρι με την διαφοράν, ότι δ περίπατος γιά τούς
περισσοτέρους ήτο μία ευχάριστος όνοδρομία.
Οσοι επηγαν πεζή είχαν δλην τήν γαλήνην
να ιδουν κατά την έπιστροφήν μέ τδν δύοντα
ήλιον τά ωραιότερα τοπεια πού ήμποοεί νά
οωση ή αττική φύσις. Ό νεαρός σπουδάσας είς
το Μονάχον ζωγράφος κ. Καντζίκης, δ όποιος
κατα προτίμησιν ζωγραφίζει ζώα, άνακαλύπτει
μιαν πλαγιά φυτευμένη μέ πολύ νεαρά πεύκα.
Η εντασις τού πρασίνου χρώματος ήταν μοναόική Αλλ , άπο τδν ουρανόν μέ τά παιχνίδια
του φωτός ένόμιζες ότι έπεφτε χρυσή σκόνη.
τέτοια απατηλή ήταν ή άτμοσφαίρα πού
πέρα στο βάθος στή μακρυνή άποψι τού κάμ
που τών Αθηνών δ Λυκαβητδς έφαινόνταν σάν
ενα μεγάλο βουνό.
"Οταν έπιστρέψαμε στά «Μελίσσια» οι δύο
καλλίτέχναι άρχιτρίκλινοι έπεφύλασσαν νέας
εκπλήξεις. Είχαν στρώσει γεύμα ύπ’ άριθμδν
υο, επίσης λουκούλλειον όπως τδ πρωινόν.
Τραγούδια^άντήχησαν καί πάλιν, κιθάρες, χοοοί
ελληνικοί έγειναν καί δ νεαρός Λύτρας πάρακινήσας καί άλλους έκαμε έκ τού προχείρου
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όλόκληόον παράστασιν Πρδς τδ βράδυ δ σιδηροδοομικδς σταθμός τούΜαρουσιού αντηχούσε απο
Επιφωνήματα τών εύχαρίστων, έντυπωσεων
δλων όσοι συμμετέσχον είς τήν αλησμόνητον
αυτήν εορτήν.
t
** Αί δεσποινίδες, αί όποίαι έλαβαν μέρος είς
το γεύμα τών Καλλιτεχνών πλήν τής
Αλεξανδοοπούλου είνε αί φοιτήτριαι τής ^γραφικής
’Αντωνιάδου, Ναυπλιώτη καί Κοκορα,οα. Επί
σης προσήλθε καί ή ζωγράφος
Στεφάνου
** Οί καλλίτέχναι συνήντησαν είς τά «Με
λίσσια» τδν μεγαλείτερον έν Ελλάδι πεζοπό
ρον, τδν ύπέροχον καθηγητήν τής χορωδίας εν
τώ ’Ωδείω Λόττνερ κ. Κάρολον Μπέμμερ μετά
τής κυρίας του, ’Ελληνίδος εκ Κύπρου.
* * 'Ένας έκ τών μαθητών τού κ Μπέμμερ
ό γλύπτης κ. Τόμπρος έτραγούδησε γλυκύτατα
κατά τήν εορτήν. Ό κ. Τόμπρος έλαβε μέρος
κατά τήν έκτέλεσιν πολλών ορατόριων εις το
Ώδείον Λόττνερ.
"** Ό κ. ’Αρίστιππος Σχορτσανίτης, δ γεν.κδς Γραμματεύς τού «Συνδέσμου τών 'Ελ
λήνων Καλλιτεχνών» είνε τοιούτος καί εις τον
Μουσικόν Σύλλογον « Απόλλωνα» (’φδεΐον Λοττνερ). "Ολη ή κοινωνική δράσις τού κ. Σχορτσανίτου στρέφεται πρδς τήν πρόοδον τοιούτων
κοινωφελών έργων.
** Πρέπει ν’ άναφέρωμεν καί ενα μικρόν
έπεισόδιον τής εορτής αφού δ ήρως ήτο ο σκύ
λος μας Rex, πασίγνωστος χάρις είς τάς φιλολογικάς καί καλλιτεχνικάς συνεντεύξεις, με τας
οποίας τδν ήνόχλησαν μερικοί δημοσιογράφοι,
άναδείξαντες καί αύτδν ένα είδος φιλολογικής
καί καλλιτεχνικής προσωπικότητος. Ο ΚθΧ
λοιπόν έχάθηκε άπδ τά «Μελίσσια».
* * Ούτω δ συμπαθής γλύπτης κ. Κουλουρής
είνε άξιος τής ευγνωμοσύνης μας διότι είχε την
καλωσύνην νά τρέξη πολύν δρόμον και νά μας
φέρη τδ χαρμόσυνον άγγελμα οτι δ Rex ε^Ζε
ανευρεθή Αύτήν τήν χάριν μόνον μια αληθώς
καλλιτεχνική ψυχή ημπορούσε νά δωση.
* * 'Ομοίως έξ άγάπης πρδς τούς σκυλους
οί ζωγράφοι κ.κ. Καντζίκης δ ζωγραφισας, ως
γνωστόν, τον σκύλον του καί εκθεσας αυτόν
είς τήν περισυνήν Καλλιτεχνικήν Εκθεσιν,
καί ο κ. Άνδρέου ετρεξαν καί εκοπιασαν πρδς
αναζήτησιν τού πτωχού Rex, τδν όποιον μέ
τόσην έλαφρά καρδιά είχε λησμονήσει 'ο δια
πρεπής συνεργάτης μας γλύπτης κ. Θωμόπουλος κατά τήν είς Μοναστήρι εκδρομήν, ενώ δ
οινύποπτος Rex τδν παρηκολούθησε από αγά
πην, αισθανόμενος, οτι εινε άπδ τούς άφοσιωμένους καί ειλικρινείς φίλους τού «Καλλι
τέχνου» .
ϊ ** Διά τόν Rex έπίσης ή εορτή θά μείνη
αλησμόνητος, διότι μή έχων αντίπαλον εφαγε
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ΖΩΓΡΑΦΟΣ

(Σκίτσο τοΰ

ΔΙΣ

Κου

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Ε Ίωαννίδου)

δλα τά χόκκαλα τής πλούσιας πανδαισίας
μόνος του.
* * 'Όπως θά εκτιμήσουν οι αναγνωσται μας,
έκφραστικώτερον,λεπτότερον,πλέον χαριτωμένο
σκίτσο τής δ°« ’Αντωνιάδου ύπδ του ζωγρά
φου κ Ε. Ίωαννίδου δέν_ μπορούσε να γείνη.
* * Ό κ. Ίωαννίδης είνε πάντοτε μια χω^
ριστή μορφή είς τήν νεοελληνικήν τέχνην μέ
δικό του ύφος.
________

ΑΙ ΕΠ1ΣΤΗΜΑ1
Η

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Οί χρυσοί γάροι τοϋ αστρονόμον. Έπί τής
κορυφής τού Ιΐύργου τού ’Άϊφελ την^8 παρελ
θόντος μηνδς οί θαυμασταί καί συνάδελφοι του
άστρονόμου Φλαμμαριών παρέθεσαν προς τιμήν
του 'συμπόσιον έορτάσαντες τούς «χρυσούς του
γάμους» μετά τής αστρονομίας, δηλαοη πεν
τηκονταετίαν άπδ τής ένάρξεως τού έπιστημονικού του σταδίου. Τδ μέρος τής εορτής αυτής
έξελέγη καλώς, όπως γράφει παρισινός χρονο
γράφος, μεταξύ ουρανού καί γής· Εις τον
αμ
μαριών έχαμογέλασαν τά άστρα .
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Ή επιστημονική θέσις του σοφού τούτου
είνε αρκετά παράδοξος και αξίζει νά έρευνηθή.
Δέν υπάρχει άνθρωπος, ό όποιος νά είργάσθη
περισσότερον αύτού και νά μετεχειρίσθη τήν
δραστηριότητά του είς τά μάλλον διάφορα θέ
ματα. Στέλλει κάθε χρόνον δωδεκάδα ύπομνημάτων είς τήν ’Ακαδημίαν τών επιστημών καί
είς άλλας εταιρείας τών όποιων είνε μέλος
Βιβλία καί άρθρα εφημερίδων προστίθενται είς
τήν εργασίαν αύτήν. ‘II ζωή του είνε ύποδειγματική καί ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς μίμησις είς τούς μαθητάς. 'Γπήρξε μεγαλοφυές παιδίον. Δεκατριών έτών έγκατέλειψε τό χωριό
του καί τήν οίκογένειάν του, τήν οποίαν ατυ
χήματα είχον καταστρέψει καί έγκατεσταθη
είς τό Παρίσι είς ένα μικρόν δωμάτων τού Καρτιέ Λατέν. Δεκαέξ έτών είχε πάρει δύο διπλώ
ματα, δεκαέξ καί μισό είχε γείνει δεκτός ώς
μαθητής είς τδ αστεροσκοπείον καί τέλος δεκα
εννέα έτών έδημοσίευσε τδ πρώτον του σύγ
γραμμα : « II πληθύς τών κατοικημένων κό
σμων», προσελκύσας τήν έπιδοκιμασίαν πολλών
σοφών τής έποχής, αλλά συγχρόνως καί τάς
ειρωνείας καί τδ μίσος άλλων, οί όποιοι τδν
έκατηγόρησαν ώς καπηλευόμενον τήν έπιστήμην.
Ή φιλοδοξία του ήτο νά μεταδώση είς τδ
κοινόν τήν αγάπην πρδς τήν αστρονομίαν,
ν’ αποσπάση τήν έπιστήμην ταύτην απδ τδ
έδαφος τών αφηρημένων έννοιών, νά τήν έμψυχώση καί νά τήν καταστήση έπαγωγόν. Τά
πλανητικά σώματα δέν είνε μόνον αδρανή σο3ματα ύπείκοντα είς τούς νόμους τής μηχανικής.
Ζούν, έξελίσσονται, έχουν όπως ή Γή τήν νεαράν των ήλικίαν, τήν ακμήν καί τήν παρακμήν.
Περικλείουν όντα, βλάστησιν, μυστηριώδεις
ύπάρςεις. Σπουδάζων τήν ούράνιον μηχανήν
(τδ δοκιμών του περί τών διπλών αστέρων είνε
κλασσικόν) έπεχείρησε ν ’ άποκαλύψη τά μυσκτικά τού απείρου.
Τδ κοινόν έλαβε ζωηρότατον ένδιαφέρον πρδς
τάς έρεύνας του. Εύρισκεν έν τώ προσώπω του
οδηγόν δυνάμενον νά τδ θέλξη, αρκετά πεπαιδευμένον διά νά τού έμπνεύση έμπιστοσύνην,
αρκετά έπινοητικδν διά νά ίκανοποιή καί άνανεώνη αδιαλείπτως τήν περιέργειάν του. Τδ
ύφος του κατέθελγε, κράμα τεχνικής άκριβολογίας, ρητορικής καί λυρισμού. Ούδέποιε έπαυσε
ν’ αρέσκη. Το θέλγον ύφος τού Φλαμμαριών, αί
εύγλωττοι περιγραφαί του, αί περίοδοί του,
όπου κατοπτρίζεται ό γαλαξίας, συνταράσσουν
τάς ρομαντικάς γεροντοκόρας καί τούς πρώην
συμβολαιογράφους, τούς οποίους φοβίζει ή μέ
ριμνα τού ύπερπέραν τής ζωής. Καταβροχθί
ζουν όλοι αύτοί τά έργα του, τδν περιβάλλουν
μέ ενδείξεις τής άφοσιώσεώς των. Ούτωπώς ό
κ. Φλαμμαριών κατέχει μέσα είς τά χαρτοφυ
λάκιά του πολλάς χιλιάδας σοννέτων, ωδών,

ακροστιχίδων, τά όποια κατέφθασαν άπδ ολα
τά σημεία τής Γαλλίας καί τού έξωτερικού.
Ό θαυμασμός αύτδς έκτείνεται καί είς σημαντικωτέρας έκφράσεις Πολλαί άστρονομικαί
έταιρείαι τού κόσμου φέρουν ώς τιμητικόν τί
τλον τδ όνομα τού Φλαμμαριών.
Έν γένει ή έπιστημονική δράσις τού Φλαμμαριών μέ τήν έκλαικευσιν τής έπιστήμης
υπήρξε εύεργητική είς τήν κοινωνίαν.
Καί παρ’ ήμίν έπίσης ό Φλαμμαριών εινε
γνωστότατος, πολλά δέ έκ τών έργων του
έχουν μεταφρασθή καί έκυκλοφόρησαν εύρύτατα είς λαϊκάς έκδόσεις.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
«Ό Σοσιαλισμός», σύγγραμμα τού καθηγητού τής Οίκονομολογίας G. Richard, περιεχον
τήν ιστορίαν καί τδν ’έλεγχον τού σοσιαλιστι
κού ζητήματος άπδ κοινωνικής καί οικονομικής
άπόψεως. Έξεδόθη έν μεταφράσει είς τήν
«Φιλοσοφικήν καί Κοινωνιολογικήν Βιβλιοθή
κην Γ. Φέξη». Δρ. 3.

«eO Εκφυλισμός»,
κατά μετχφρασιν Άγ.
τών έκφυλων ροπών τής
"Εκδοσις Γ. Φέξη. Δρ.

ύπδ Max NordaU,
Βλάχου. Μελέτη έπί
συγχρόνου φιλολογίας.
2.

«Η φιλοσοφία τοΰ Σωκράτονς» 9 ύπδ Α.
Fouille, μεταφρασις Π. Βράϊλα Άρμένη.
Περιληπτική, ακριβής καί σαφής περίληψις
τής Σωκρατικής διδασκαλίας. ’Εκδοσις «Φιλο
σοφικής καί Κοινωνιολογικής Βιβλιοθήκης Γ.
Φέξη» Δρ. 2.

«cΗ φιλοσοφία τοΰ Τολστόη» ύπδ Loiirie.
Πλήρης ανάλυσις τών θρησκευτικών καί φιλο
σοφικών ιδεών τού Τολστόη. "Εκδοσις Γ.
Φέξη. Δρ. 3.
Vernon Lee. ‘Η 'Αριάδνη στή Μαντόνα.
Δράμα σέ πέντε πράξεις. Μετάφραση άπδ τδ
άγγλικδ Στέφανου Πάργα. ’Έκδοση τού περιο
δικού «Γράμματα». Τιμή φρ. 1

«Τά Διηγήματα τοΰ Βόχας», ύπδ Άνδρέα
Μαρκέλλου. ’Αγγέλλεται ή έκδοσίς των είς
κομψότατον είκονογραφημένον τόμον. Περί τού
έργου αύτού έμπνευσμένου απδ τάς νέας άνθρωπιστικάς ιδέας θά γράψωμεν είς τδ προσεχές
τεύχος.
«Οί Εθνικοί και Γλωσσικοί έφιάλται», ύπδ
’Αθανασίου X. Μπούτουοα. Έν Άθήναις. Τυπογραφείον τής Β. Αύλής Α. Ραφτάνη.

«Αγριολούλουδα», ύπδ Α. Καζούρου. Χανιά
Κρήτης 1911.

Διευθυντής τοΰ « Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
ΆΦήναι, Τυπ. «’Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη —8496

ΥΔΡΟΑΗΠΤΑΣ

ΤΗΣ

ΛΑΪΚΗ

Κ. Κ.

ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

ΑΘΗΝΑΝ

Τόποι καταθέσεων προς 4 '/t °/0
Παρακαλούνται οί τυχόν καματε
ρού ντες τό άντίτιμον τού ύδατος τού
λήξαντος έτους ΐ909θπα)ζ 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 1910, παρακαλούνται
δέ οί κ. κ. ύδρολήπται δπως προσέλθωσι
καί καταβάλωσιν αύτό.

είς στρωτήν ζήτησιν

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ

Έν Άύήναις 1910.
(Έκ τοΰ υδραυλικόν τμήματος τοΰ
Δήμου 3Αθηναίων).

ΑθΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

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

ΦΥΣΙΓΓΙΑ

ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΥ

ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου είς 72— /4 λιτρας καθαρού οινοπνεύματος,
προσθέτετε >/2 λίτραν ΰδατος καί έχετε τήν κολόνιαν σας, το αντιπιτυριωδες σας και παντός
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.
, ,
Μέ 2 μόνον δρ. εχετε μίαν δκάν κολώνιαν. Δι’ ολα τα είδη τιμαι ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. Πληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πώλησιν παρα τφ κ. Α. Σακαλη.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ΥΦΗΓΗΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥ

ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

διά θεραστείας καί εγχειρίσεις όλων των
οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ.

ΟΔΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
ΕΔΡΑ ΕΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,

20

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

‘Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000 000
Ηοτρ. Κεφάλ.

20.000.000

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

ΒΩΚΟΥ

ΓΕΡ.

ΕΡΓΑ

Η ΚΑΤΟΧΗ, δράμα είς πράξεις πέντε.................
... δρ. 1.—
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, δράμα είς πράξεις τρεις
......................... » 0.75
Η ΜΕΓΑΑΗ ΙΔΕΑ, δράμα είς πράξεις τρεις......................... > 0,75
Έξεδόθησαν μετά πάσης τής δυνατής φιλοκαλίας ύπό τοΰ βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου,
Άθήναι, οδός Βουλής, καί άποστέλλονται οπουδήποτε ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

ΘΩΜΑΣ 0ΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΛΥΠΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡ10Ν

ΚΑΙ

ΕΙΣ ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής

ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΖΑΠΠΕΙΟΝ

ΜΕΓΑΡΟΝ

Μνηαεϊα έπιτάφια.— Ανδριάντες και προτομαί.— Γλυπτικά έργα διακοσμήσεως εκ
κλησιών. — Διάφορα γλυπτικά και ζωγρα
φικά έργα πρός πώλησιν. — Παραγγελίαι
διά πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

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

Θ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ

Καταθέσεις

είε

τραπεζικά

γραμμάτια.

ΤροποποιηΟείσης 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 Καταστήματα ^καί τοίς
Ύποκαταστήμασιν αύτοΐς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμματια άποδοτέας έν δψει ή έν
(ορισμένη προθεσμίφ έπί τόκφ :
1 */, τοις °/ο κατ’ ετ°ς διά τάς έν δψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000,
πέρα τοΰ ποσού τούτου τοΰ τόκου ορίζομενου είς 1 τοίς
κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοΰ ποσού τούτου εις
τοϊς
At καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταί καί
είς ανοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμοΰ και βιβλια
ρίου επιταγών. — 2 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά έξ μ,ήνας
τουλάχιστον. — 2 */, τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά έν έτος
τουλάχιστον. — 3 τοϊς “/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τας αποδοτεας μετά δύο ετη
τουλάχιστον. — 3 ι/, τοϊς Μ/ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα
ετη τουλάχιστον. — 4 τοϊς % κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε ετη
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ

10,

ΟΔΟΣ

ΕΡΜΟΥ

ΠΑΡΑ

ΤΗι

ΠΛΑΤΕΙΑι

ΤΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

"Ολοι οί καλλιτέχναι, ό'λοι οί συγγραφείς, δλοι οί άν&ρωποι του ά'εάτρου φωτογραφούνται κατά προτίμησιν είς τό φωτογραφεΐόν μας, διότι είνε άλη&ινόν καλλιτεχνικόν έργαστήριον.
Μηχανήματα τέλεια, ταχύτης περί τήν έκτέλεσιν, τιμαί άνεπίδεκτοι παντός
συναγωνισμού.

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άπο
δοτέας έν ώρισμένη προΟεσμίφ ή διαρκείς έπί τόκφ :
1 ι/« τοϊς °/ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλάχιστον
2 »
(70 »
»
»
»
1 έτους
»
2 ι/» » °/ο *
*
*
*
θ έτών
*
3 >
θ/0 »
»
»
»
4 έτών
»
4 » % *
*
*
*
έτών
»
Λί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσειαν έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οι τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστήματι καί τή αιτήσει τού καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είςτό αύτό
νόμισμα εις δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΒΙΒΛ10ΔΕΤΕΙ0Ν -

ΤΟ “ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΡΑΣΟ,,

Β. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΜΙΑΝΤΩΝ

Μεταχειρίζεστε τόν

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ
δΤ οινοπνεύματος έκ σταφίόος είναι
0 ΔΙΑΥΓΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ

ΤΗΣ

ΠΑΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ

ΑΜΙΑΝΤΑ

“ΒΟΤΡΥΣ,,

ΤΟΤ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

‘Οδός Τπποκράτους 3.
Ό κ. Κοντομανώλης είνε δ βιβλιοδέ
της τοΰ «Καλλιτέχνου». Αύτό νομίζομεν,
οτι είνε ή καλλιτέρα σύστασις διά νά πεισθοΰν οΐ άναγνώσταί μας περί τής άπολύτως 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

ΕΞΕΔΟΘΗ

Παραγγελίαι στέλλονται είς
τό γραφεΐον τού «Καλλιτέ

χνου».
0

ΤΟΜΟΣ

ΔΡ.

2

ΟΙ

ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ ΝΕΟΙ

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
30 ΛΕΠΤΑ ΓΚΑΖ ΔΓ ΕΚΑΣΤΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ
ΑΝΑΠΤΟΥΣΙΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΒΑΕΨΙΕ
ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΦΟΒΟΣ

ΕΚΡΗΞΕΩΣ

"Οταν τελειώσω τό ϋδωρ
είς τό τεπόζιτον

κλείει τό γκάζι αυτομάτως
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΙΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΔΙΔΕΤΑΙ

ΕΓΓΥΗΣ1Σ ΔΙΑ 3 ΕΤΗ *

ΠΩΛΗΣΙΣ

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5

X. ΚΟΥΡΑΚΟΣ

*Εν Ά^ηναις, Τυπογραφεϊον *cEoxia» Μάίσνερ και Καργαδούρη — 849β

