tey:

•υπο:

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΛΕΠΤΑ βσ

0 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ,

© ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ <9·1
ΕΞΑΦΥΑΑΟΝ

ύπό Λουκά Γεραλή.

Όδυσσεΰς Φωκάς, ύπό Γερ. Βώκου . Σελ.
καί τέλος) ύπό Κ. Χατξοπούλου..........................
»
τοΰ Άλφρέδου Τέννυσον μετάφρασις Κ. Ουράνη . >
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΝΙΤΣΕ : ύπό τής Κ“ί "Ελλάς
Μένς, μετάφρασις Κ....................................................................................
»
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ύπό Στεφάνου Μαριζώκη......................................
»
01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Τζιορτζόνε, ύπό Θωμά
Θωμοποϋλου..................................................................................................
»
ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ; ύπό Άριστοτέλους Ζάχου......................................
»
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ!: ’Αγαπημένα μέρη, ύπό Γερ. Βώκου...................
»
ΤΑ ΑΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ: Ενός μηνάς αντίλαλοι, ύπό "Εψι
λον. — Ή γυναικεία χειραφέτησις: Μία επιστολή άπό τόν "Αγιον Λουδο
βίκον ύπό τής Κα? Μ. Σ. X.—'Η 'Αγιογραφία έν Έλλάδι: Τό υπόμνημα
τοΰ «Συνδέσμου τών Ελλήνων Καλλιτεχνών» πρός τό Ύπουργείον τής
Παιδείας. — Ή ποίησις. — Ή ζωή. — Ή δημοσιογραφία.— Καλλιτεχνική
ζωή. — Νέοι συγγραφείς. — Αί καλλιτεχνικοί συνεντεύξεις. — Μεγάλα καλ
λιτεχνικά βραβεία.—Νέα βιβλία.........................................................
» 189
ΕΙΚΟΝΕΣ : Ή νύχτα τής Άναστάσεως. Τατόϊ. Άγγελόκαστρο. Σινάγια (δύο
εικόνες). Βροχερή ημέρα στή Σινάγια. Πράχωβα ύπό Όδυσσέως Φωκά.—
Όδυσσεΰς Φωκάς. — Ή κυρία Ελισάβετ Φέρστερ-Νίτσε. — Τό άρχεΐον
Νίτσε (δύο εικόνες). — Ρέμπραντ (αυτοπροσωπογραφία). — Προσωπογρα
φία ύπό Τζιορτζόνε. Οί τρεις φιλόσοφοι ύπό Τζιορτζόνε. — Δύο άπόψεις
τών ’Αθηνών.—Άπό τήν παράοτασιν τής «'Ωραίας Ελένης» τοΰ Όφφεμπαχ είς τό Μονάχον (δύο εικόνες).—Ό 'Ολλανδός ήΟοποιός Μπουβμέστερ
ώς Σάϋλοκ.— Βινιέτες, Κοσμήματα, Έρλερ, Φίσερ, κλπ.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ :
ΖίΙΗ ! διήγημα, (συνέχεια
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ :

163
168
173
174
177

181
18δ
187

ΑΓΓΕΛΙΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

ΟΡΟΙ
ΕΙΣ

ΤΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ } ΕΣΟΤΕΡ.ΚΟΥ
Ό

*
-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ
*

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

εκδίδεται κατά μήνα.

Αί σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός εγγραφήν συνοδευομένη υπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν και ιδιοκτήτην τοΰ
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, ’Αθήνας, δδός ’Ακαδημίας 54·
Τιμή έκαστου τεύχους λεπτά 80. Έν Άθήναις καί έν Πειραιεϊ πωλείται είς ολα τά βι
βλιοπωλεία καί είς τά κιόσκια.Έν ταΐς Έπαρχίαις είς τά υποπρακτορεία τών έφημερίδων.
Αντιπρόσωπος τοΰ Καλλιτέχνου έν Νέφ Ύόρκη ό κ. Παύλος Βώκος 5 Battery Place.
»
»
»
διά τήν Αίγυπτον ό κ. Θεμιστοκλής Βώκος,
ον.
Ό -ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» δημοσιεύει αγγελίας πρός δραχ. 30 τήν σελίδα
καί άναλόγως διά μικρότερον χώρον.
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Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ.

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΑΡΙΘ. 215

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Οδός Γ' Σεπτέμβριον άρ. 27

ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
(Ca/orifere)
-Αναλαμβάνομεν την έγκατάστασιν κεντρικών θερμάνσεων μετά έγγυήσεως τής άποδόσεως ολοκλήρων οικοδομών, ξενοδοχείων, έπαύλεων, μεγάρων, δημοσίων καταστημά
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.
— Έκπόνησις σχεδίων καί προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον τών 50 τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτουργεία έν 'Ελλάδι καί ’ Ανατολή μεταξύ
τών οποίων αί εξής : 3 Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—’ Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί έν
Λαρίσση.— Τράπεζα3 Ανατολής, ενταύθα καί έν Σμύρνη. — Τράπεζα 3Αθηνών ένταύθα καί έν
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα.— Ξενοδοχεΐον Άκταΐον καί Palace. — Πτωχοκομεϊον'Αθηνών.—
Νοσοκομεΐον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.
—3 Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.
—Διαρκής παρακαταθήκη όλων τών άπαιτουμένων υλικών θερμάνοεως μόνον α ποιό
τητας καί αναγνωρισμένης στερεότητας, συνεπώς ταχυτάτη προθεσμία παραδόσεως.
— Διά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευθυνθήτω πρός τήν

Τεχνικήν 'Εταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ καί Σια, Μηχανικοί
έν 3 Αθήναις οδός Ρ' Σεπτεμβρίου άρ. 27
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ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ
Συστήματος ’Αμερικανικού τών
τελειοτέρων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, άπό δεκαετίας είσαχθεϊσαι έν 'Ελλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη
εις πλουσίαν συλλογήν.
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων
(ανοικτού συστήματος).
ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροι έσμαλτωμένοι μετά
πορσελάνης.
TANTAL: ’Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας
έκ μετάλλου Tantal 70 °/0 οικονομία έπι τής
καταναλώσεως τού ηλεκτρικού ρεύματος.
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ :

"Απαντα τά έξαρτήματα ηλεκτρικών έγκαταστάσεων, Τηλέφωνα, ’Ανεμιστήρες, Είδη
3Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

TANTAL

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τηλ. διεύϋυνσις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
ΔΡ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΕΔΡΑ

ΕΝ

ΔΡ.

50.000.000

10,480,000

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : 3Εν *Ελλάδι: Έν Πειραιει, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις,
Τριπόλει, Βόλφ, καί Λαρίσση. — 3Εν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί
Ρεθύμνω. — 3Εν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν Γα
λατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ, Τραπεζούντι, Κερασούντι,
Πάφρρ, Σμύρνη, Χίω, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσώ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις,
Καβάλλφ, Ξάνθη, Δεδεαγάτς καί Ίωαννίνοις.— 3 Εν Αίγύπτω: Έν Άλεξανδρείςι, (μετά παραρτήματος έν τή σύνοικός Μιδάν), Καΐρφ (μετά παραρτήματος
έν τή συνοικίρ Μούσκι), Ζαγαζικίω, Μανσούρςι, Μίτ-Γκάμρ, Τάντςι καί
Μπενί-Σουέφ.—Εν Λονδίνω : (No 22, Fenchurch Street).—3Εν ’ Αμβούργω :
(Domhof, Monckeberg Strasse 18). — Έν Λεμεσσω (Κύπρου). — Εν Διμένι Βαθέος (Σάμου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, 3Αντιπρόεδρος

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΕΣ, Πρόεδρος
Κ.
Ε.
Δ.
Λ.
I.
Δ.

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

ΒΕΡΟΥΓΚ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ
ΕΑΙΑΣΚΟΣ
Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΑΟΣ

Γενικός ΔιενΌ'νντής

&

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣΑΣ

ΔIΕΥθΥΝΣίΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ :

ΑΘΗ Ν ΑΙΚΗ —ATHENOCLES

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

&
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

□ 55Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5

πΐ
3

ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΩΔΕΙΟΝ
ΕΤΟΣ

“ΑΠΟΛΛΩΝ,,

ΛΟΤΤΝΕΡ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ

1899

Τό ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρυθέν προ δεκαετίας και διευθυνόμενον παρά τής Κας Λίνας φδν Λόττνερ εύρίσκεται είς τδ
κεντρικώτερον μέρος τών Αθηνών και είς ευρύ και εύάερον μέγαρον
μετά κήπον.
Αί έπιτυχίαι του τόσω είς τήν μουσικήν έκπαίδευσιν και μόρφωσιν τών πολυαρίθμων μαθητών και μαθητριών του δσω και είς
τάς συναυλίας του και τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων ύπδ
τής μικτής χορωδίας του είνε τοιαύται ώστε πάς λόγος καθίσταται
περιττός.
’Εν τώ 'Ωδείω Λόττνερ διδάσκονται ολα τά μαθήματα τής
θεωρητικής μουσικής, επίσης οργανική και φωνητική μουσική,
κλειδοκύμβαλου, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μουσική τής
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.
Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθυντρίας Κας Λίνας φδν
Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία και
βιολοντζέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών και διδασκαλισσών.
'Ήδη έκ Βερολίνου άφίκετο έξοχος καθηγητής τοΰ βιολιού έκ τής
ύψηλής Μουσικής Σχολής τοΰ 'Ιωακείμ δ κ. I. Σάϊφερ.
'Η παρεχομένη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις
εϊνε τοιαύτη ώστε ούτοι μετά τδ πέρας τών σπουδών των δύνανται
ύφιστάμενοι τάς έπί πτυχίω εξετάσεις τα έχουν πλήρη τά εφόδια
τής έξασκήσεως τοΰ μουσικού επαγγέλματος.
Είς τδ 'Ωδείον Λόττνερ έφοίτησαν και 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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ΦΩΚΑ

:

Η

ΝΥΧΤΑ

ΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ

ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΔΥΣΣΕΥΣ
συμπαθής αύτός έκ Κεφαλληνίας
καλλιτέχνης εστάλη άπό τόν πατέρα
του πλούσιον έμπορον άποκατεστημένον έν Ρουμανία, νά σπουδάση είς τό Αίξ
της Γαλλίας τά νομικά. Έχων έμφυτον τό
τάλαντόν της ζωγραφικής έπεδόθη είς την
σπουδήν της, μη θέλων όμως νά δυσαρεστηση και τόν πατέρα του έσπούδασε τά
νομικά μέχρι τοΰ νά λάβη δίπλωμα, τό
όποιον τοΰ δίδει τό δικαίωμα νά είνε συμ
βολαιογράφος είς τό Παρίσι.
Ό κ. Φωκάς δέν έχει αύτό μόνον τό
παράδοξον είς την ζωήν του. Ώς χαρακτηρ εινε άπό τούς περιεργοτέρους. Δι'
αύτόν τό αξίωμα: « Ή σιγή εινε χρυσός»
δέν άποτελεΐ μόνον άρετήν, αλλά εινε
πραγματικόν γνώρισμα χαρακτήρας. Φη-

Ο

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος Μαρτίου 1911:
θάλεια Φλώρα - Καραβία ύπό θωμά θωμοπούλου,
τε»Χ°€ Μαΐου 1911: Λουκάς Γεραλής ύπό Γερ.
Βώκου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΦΩΚΑΣ

μίζεται διά την σιωπήν του. Όμιλεΐ πάν
τοτε μέ μονοσύλλαβα καί μέ νεύματα της
κεφαλής. Ό κ. Μήτσος Χατζόπουλος εις
τάς καλλιτεχνικάς συνεντεύξεις ποΰ έδημο—
σιεύθησαν είς τάς «’Αθήνας» κατόρθωσε
νά τοΰ πάρη μίαν συνέντευξιν και αύτό
έθεωρηθη είς τούς γνωρίμους καλλιτεχνι
κούς κύκλους ένα άπό τά επτά θαύματα
τοϋ κόσμου. Περισσότερον έζεπλάγη ό έπιμελητης τής Εθνικής Πινακοθήκης καί
στενός του φίλος κ. Γ. Χατζόπουλος μέ
τόν όποιον είχε πάντοτε κοινόν ατελιέ.
«Αύτό εινε ποαγυ.ατικόν θαΰμ,α, λέγει ό
κ. Χατζόπουλος. Νά όμιλήση ά Φωκάς μέ
τόν όποιον έγώ συνέζησα χρόνια καί δέν
ακόυσα άπό τό στόμα του περισσότερες
άπό δέκα λέξεις ! » Τό τελευταιον έργαστήριον ποΰ είχαν μαζή ήτο είς τό Βατραχονήσι. Διά μίαν ολόκληρον ήμέραν ό
Φωκάς θά έλεγε μίαν λέξινκαί όχι πάντοτε.
Κατά τά άλλα είχε πάντοτε τήν «άφω-
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ΤΑΓΟΙ

ΥΠΟ

νον φλυαρίαν του» όπως έλεγέ ποτέ ο Γαβριηλίδης διά τόν Σουρήν διά νά έκφραση
την γοητείαν της συντροφιάς του ποιητοϋ,
ό όποιος χωρίς νά λέγη πολλά λόγια απο
δίδει διά της σιωπής του την χαράν της
συναναστροφής που ζητοΰμεν άπό τούς
καλούς μας φίλους.
Ή καλοκαγαθία τοΰ Φωκά είνε ανά
λογος. Ό άνθρωπος εκπλήσσει διά της
μετριοφροσύνης του και της ηρεμίας του.
Εκπλήσσει ακόμη διά της παροιμιώδους
εργατικότητός του, διά της ποσότητος τών
έργων του. Ή πολλή παραγωγή είς την
τέχνην όταν δέν είνε λόγω της ποιότητος
δείγμα αδυναμίας, είνε φαινόμενον άξιον
θαυμασμού. Ό Φωκάς την γαλήνην τής
σκε'ψεώς του καί τήν έμορφιά τής ψυχής
του εύρίσκει πάντοτε διά νά τού κινήσουν
τον χρωστήρα είς τάς στιγμάς τής εκλε
κτής έμπνεύσεως, είς τάς ώρας τής εύσυνειδήτου έκτελε'σεως. Τούτο είνε σημείον,
οτι πρωτίστως πρεπει νά ύπάρχη ό αν-,
θρωπος διά νά ύπάρξη ό καλλιτέχνης.
Διότι ό καλλιτε'χνης δέν άποδίδει ή ο,τι
κατά προτίμησιν βλέπει καί αισθάνεται.
Έπί τού προκειμένου θά ήθέλαμεν νά κά-
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υ.ωυ.εν καί μίαν άλλην παρατήρησιν διά
τούς ζωγράφους εκείνους, οί οποίοι στε
ρούνται τού άνωτέρου αισθήματος τής επι
λογής, οσω καί αν είνε προικισμένοι μέ
τήν δύναμιν καί τήν χάριν τής έκτελέσεως. Οί λεγόμενοι πραγματισταί, οί
όποιοι πάλιν σήμερον σωριάζουν χιλιάδας
πινάκων, κάμνουν ολίγον καλλίτερα τό
εργον ένός φωτογράφου. ’Επηρεασμένοι
άπό τάς ταπεινάς βλέψεις τού συγχρονι
σμού, ύποχείριοι είς κοινωνικόν περιβάλ
λον, τό όποιον νομίζουν άφθαρτον καί
αιώνιον, άρέσκονται νά τό άποδίδουν μέ
ζηαίαν τής έπιδράσεως τών ύψηλοτέρων
αισθημάτων. Ή πεζή αύτή τέχνη θά ημπορούσε νά όνομασθή ή τέχνη μιά; άνθρωπίνης παραμορφώσεως. Ακόμη δέ καί τό
τοπίον πού προϋποθέτει ώς βάσιν την
άκριβή άπόδοσιν, ύφίσταται καί αύτό τάς
ψυχικάς αποτυπώσεις εκείνων πού τό απο
δίδουν. Διά νά βλέπη κάνεις, άλλά πρω
τίστως διά νά έκφράζη ο,τι ύπάρχει ενθεον
είς τάς εικόνας τής φύσεως πρέπει νά είνε
ποιητική ψυχή, ή όποια νά γνωρίζη, ότι
ή επιστροφή τού ανθρώπου είνε μόνον προς
τά εκεί. Χωρίς τάς χρωματικάς ύπερβολάς
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καί τάς χιμαιρικάς εκστάσεις τού ίμπρεσσιονισμοΰ, ό όποιος καταντά γελοιογραφία
τής τέχνης όταν εκφράζεται μία αδύνα
τος ψυχή, ή άπεικόνισις τού τοπίου είνε
πρωτίστως δημιουργική εργασία όπως καί
ή άπεικόνισις τού άνθρώπου. Και λόγω τής
άγνότητος τού θέματος καί λόγω τών ευρυτερών σκέψεων, τάς
όποιας φέρει, γοη
τεύει περισσότερον
καί συγκινεί σφοδρότερον άπό κάθε
άλλο είδος. Αίσθανόμεθα είς αύτό
ελεύθεροι άπό τά
δεσμά τής συμβα
τικής ζωής, βλέπομεν μέ καθαρώτερον βλέμμα,
διανοούμεθα μέ άγιωτέρας σκέψεις,
ονειροπολούμεν είς
άπε ρ ιό ρ ιστόν έκτασιν. Ή σύγχρονος
ζωή πράγματι, ή
οποία “κατέστοεψε
κάθε γραφικότητα,
κάθε ειδυλλιακήν
γαλήνην, ή οποία
μέ τήν κερδοσκο
πικήν της κίνησιν
καί μανίαν εγεινε
μία άφόρητος δυΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
σθυμία γιά κάθε
j
ψυχήν,πού δέν άρέσκεται νά βλέπη τήν εύτυχίαν της είς την
πεζήν πραγματικότητα, δέν μάς άφησε
παρά μίαν διέξοδον, τήν επιστροφήν είς
την φύσιν. 'Η τέχνη, ή όποια έχει τήν
άξίωσιν τής έκλεκτικότητος, επομένως τήν
άξίωσιν τής διάρκειας, δέν δύναται ή νά
είνε εμπνευσμένη άπό τοιαύτας τάσεις.
Ό κ Φωκάς εινε κατά προτίμησιν τοπιογράφος βλέπων άπό τής πνευματικωτέρας σκοπιάς καί μέ τήν μεγαλειτέραν
ψυχικήν γαλήνην. Τό τοπίον είνε πάντοτε
σκάνδαλον είς τήν ζωγραφικήν. Τό πνίγει
ή άκαδημαϊκή φόρμα καί ή παράδοσις. Τό
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παραμορφώνει ή κατά συνθήκην άπομίμησις. Ό κ. Φωκάς είνε άπηλλαγμένος άπό
αύτάς τάς άδυναμίας. Ό,τι ζωγραφίζει
τό ζή πρώτον καί τό αισθάνεται. Άλλά
μετριοπαθής καί γαλήνιος ώς είνε εκφρά
ζεται μέ μίαν θέλγουσαν άντικειμενικότητα,
ή οποία προσδίδει είς τά έ'ργα του μίαν
κλασικήν μορφήν
χωρίς νά τά άποστερή τών προσω
πικών εντυπώσεων,
τάς όποιας θάήδυνάμεθα νάζητήσωμεν άπό τόν καλόν
αύτόν
τεχνίτην.
Μαζή του αίσθανόμεθα μέ ηρεμίαν,
θά ελεγα μέ ολύμ
πιαν γαλήνην.’Όχι
μόνον αί σκέψεις
μας πρέπει νά εινε
άπολύτως άγναί,
άλλά καί ρωμαλέαι
ώς αί ίδικαί του.
Φεύγοντες δέ
άπό τό προσωπι
κόν αισθηματικόν
μέρος τής τέχνης
τού κ. Φωκά, τήν
όποιαν έγώ θά ή
θελα ώς πρός αύτό
περισσότερον άνέκφραστον είς τινας
ΥΠΟ ΟΔ. ΦΩΚΑ
λεπτομέρειας, καί
άποβλέποντες είς
τήν τεχνοτροπίαν του έχομεν σοβαρώς νά
θεωρήσωμεν πλέον τόν τεχνίτην τού καλού
σχεδίου, τής σταθερά; γραμμής,τού μή έξεζη τη μέν ο υ, άλλ άφυσικούχρω ματ ι σμο ύ. Μ ία
καταπληκτική εύχέρεια διακρίνει τήν δλην
αύτήν εργασίαν καί μία επιμελής άφοσίωσις είς τήν άκριβεστέραν άπόδοσιν τού όλου
καί τών λεπτομερειών. Αί άπόψεις τών
όσων δι αύτού βλέπομεν εξελίσσονται όλαι
άπό τό επίκαιρον σημείον, ποΰ εγκλείει τήν
φυσικήν έμορφιάν. Έχομεν τότε πάλιν τήν
ψυχήν τοΰ καλλιτέχνου είς τό θέλγητρον
αύτής τής ένατενίσεως. Μή ζητήσετε καί
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πάλιν τίποτε τό άνησυχον, τίποτε τό προκαλουν είς ώρισμένας σκέψεις, είς παρά
φορα ονειροπολήματα, είς χιμαιρικάς έζάρσεις. ’Ομοιάζει αύτό τό θέλγητρον μέ μίαν
γερήν περιγραφικήν μουσικήν ενός Χάϋδν.
'Όλα εινε ατάραχα καί ήρεμα καί αί
σκέψεις, τάς οποίας είχεν ό ζωγράφος βλέ—
πων πρός αύτά καί αί σκέψεις αί άναλόγως προκαλούμεναι είς ημάς. Καί ό
ζωγράφος μάς λέγει σχεδόν : όπως είσθε
έλεύθεροι νά ίδητε, είσθε έλεύθεροι καί
νά σκεφθητε καί ό ίδιος έζαφανίζεται,
ή άντικειμενικότης μέ την οποίαν έζωγράφισε είνε επιτακτική.
Δι’ αύτό έπαναλαμβάνω, οτι θά
ήθελα κάτι τό περισσότερον άνέκφραστον διά νά είνε ύποκινηματικώτερον
είς ίδικάς μας σκέψεις. Τοιαύτην ανάγ
κην δέν αισθάνεται ό κ. Φωκάς. Θέλω
νά είπω, ότι δέν αισθάνεται την ανάγ
κην μιάς τοιαύτης τέχνης.Δέν ηξεύρω
άκόμη άν αύτη ημπορεί νά εινε ή
άνω τέρα τέχνη καί η άλλη νά είνε άπλη
άποτύπωσις αισθητών άντικειμένων.
Προ τών εικόνων του κ. Φωκά σάς
κυριεύει άμέσως η ιδέα, ότι τό τοπίον
αύτό ϊχει άκριβώς όπως καί είς την
φύσιν, είνε πανομοιότυπον τού έργου
τού Μεγάλου Δημιουργού, συνεπώς
έγκλείει άκεραίας τάς καλλονάς του
διά παν βλέμμα. Ή τέχνη όμως λέ
γουν, δύναται νά έναρμονίση ενα το
πίον πρός την ύψηλοτέραν άνθρω-
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πίνην διανόησιν. Τό εύρίσκει
άρά γε πάντοτε αύτούσιον μέσα
εις την φύσιν ή τό διαπλάσσει
ή ιδία καί τό δημιουργεί; Εινε
και έξ αύτού η μεγαλειτέρα
συγκίνησις έκ του «όπως έπρεπε
νά εινε» σύμφωνα μέ την ένδιάθετον γραφικήν παραστατι
κότητα της ψυχής μας ; ’Ιδού
είς τί δέν έφθασε η τέχνη του
κ. Φωκά καί ίσως δέν θά φθάση
ποτέ'. Διότι τούτο εινε ζήτημα
ιδιοσυγκρασίας καί ό καλλιτέ
χνης εινε αύτάρκης είς τάς ψυχικάς του απαιτήσεις, τάς
οποίας θά ημπορούσαμεν νά ονομάσωμεν
ιδεώδη, επομένως διατρέχει καί όλιγωτέρους κινδύνους νάπεριπέση είς την σύγκρισιν
πρός άνεγνωρισμένας δημιουργικάς μεγαλοφυέας καί νά χάση πολύ έκ της συγκρίσεως αυτής.
Έκ τών έδώ παρατιθεμένων έργων του
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ό άναγνώστης έχει νά θαυμάση πολλά. Εμάς μάς δια
θέτουν εύαρέστως ολα. Άπό
τεχνικής δέ άπόψεως βλέπομεν μίαν έπαινετην έζέλιξιν είς
τά άναφερόμενα είς την κοι
λάδα της Σινάγιας της Ρου
μανίας, όπου τελευταίον είχε
διαμείνει ό κ. Φωκάς έπί τινα
έτη. Είνε τά τελευταία ταύτα
όχι μόνον μία πρόοδος αύτά
καθ’ έαυτά διά την τέχνην
του, άλλά καί ενα κριτήριον,
ότι ό χρωστήρ του άποδίδει
όλην τήν φυσικήν άλήθειαν καί
ότι τίποτε τό πλαστόν καί
κατά συνθήκην δέν ύπάρχει
είς την τεχνοτροπίαν τού εύβροχερή ήμερα στη ςιναγια υπο οδ. φωκά
συνειδητού αύτού καλλιτέχνου,
ό όποιος δέν τιμά μόνον τήν ελληνικήν έργα, τά όποια θά είχαν περίοπτον θέσιν
τέχνην, άλλά τήν έξυψοϊ μέχρι τού δυ- είς άνώτερον τού ίδικού μας καλλιτεχνινατού τής συγκρίσεως πρός άνάλογα κόν περιβάλλον.
ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
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Η ! ·
Ό Αριστείδης ήπιε βιασμένα στήν αρχή
καί σώπαινε.
«Δέ σέ βλέπω μέ πολλή όρεζη», τοϋ
είπε ό κύρ Άντώνης' «τί έχεις;»
«Τί θέλεις νάχω! Ζωή ειν’αύτή;» έφυγε
άπό τά χείλη τοϋ Αριστείδη ό λόγος δί
χως νά τό καταλάβει. Καί ζαναγύρεψε μέ
τά μάτια τό παιδί.
«Κάτσε λίγο, αδερφέ. Π ιέ μιά σταλιά
κι όξω πικρή καρδιά», φώναξε ό κύρ Άν
τώνης καί τοϋ έβαλε πάλι στο ποτήρι.
Ό Αριστείδης ήπιε κ’έσκυψε τό κεφάλι.
Ό άλλος γέλασε καλόκαρδα:
«Ζωή ! 'Όλοι έχουμε σ αύτή τά βάσανά
μας, ποιος λίγα, ποιός πολλά. Μά τά ρί
χνουμε στις πλάτες καί τήν άφίνουμε νά
περνά.‘Υγεία νά ύπάρχη πές μονάχα.»
Καί τσούγγρισε τό ποτήρι του μ.έ τοΰ
Αριστείδη καί τό άδειασε.
Τοϋ Αριστείδη τοϋ είχε φύγει πιά ό
λόγος κι άδειασε κι αύτός τό ποτήρι του.
Τό κρασί άρχισε νά τοϋ μαλακώνει την
καρδιά, ό κύρ Άντώνης τόν παράσυρε
σιγά σιγά καί δίχως πάλι νά τό νοιώσει
τοϋ τήν άνοιξε όλη, τοϋ είπε τις δυσκολίες
του, τις στενοχώριες, τοϋ ιστόρησε ολη τη
σκοτεινή ζωή του.
Μά κι ό κύρ Άντώνης βρήκε τή στιγμή.
«Φταις κι ό ίδιος», είπε' «άδικα στε
νοχωριέσαι κ’ ύποφέρνεις».
«Τί φταίω;» μουρμούρισε ό Αριστείδης.
« Δέν τάπαμ.ε —;))
Τότε θυμήθηκε ό Αριστείδης. Ό κύρ
Άντώνης, πού είχε τό μαγαζί του μέ τά
σιδερικά στον άλλο δρόμο, πολλές μέρες,
μάλιστα τις νηστήσιμες πού ήξερε πώς
τόν περιμένανε κεί τά ζερά κουκιά ή τά
φασόλια, βαριότανε νά πάει νά φάει στο
σπίτι του κάτω στήν άκρη τοϋ Μεταξουρ
γείου καί ρχότανε στο ξενοδοχείο. Αύτοϋ,
τρία χρόνια τώρα, γνωρίστηκε μ.έ τόν
Αριστείδη καί τοϋ άρεσε, σάν ήσυχος πού
εί'τανε καί τακτικός. Ή γυναίκα του είχε
! * Συνέχεια καί τέλος. Βλέπε «Καλλιτέχνην»
μίαν άνεψιά στον Ιίειραιά, μικρή στά χρότεύχος ’Ιουλίου 1911.

ITAN ό Κύρ Άντώνης, ένας γνώριμός
του σιδεράς, πού εΐχε τό μαγαζί του
έκει κοντά στο μαγέρικο.
«* Α μ.πράβο' εδώ είσ’ ακόμα)), τοϋ είπε
και τονέ χτύπησε στον ώμο. «Σάν πέρασε
ή ώρα, ’έλεγα δε θά βρω κανένανε».
Κι’ ό κύρ Άντώνης κάθησε κοντά του.
Τοϋ ’Αριστείδη δέν τοϋ άρεσε πού ήρθε.
Και σκέφτηκε νά πληρώσει και νά φύγει,
λέγοντας πώς βιάζεται νά πάει στο γραφείο
του. Και φώναζε τό παιδί.
Μά ό κύρ Άντώνης τόν πρόλαβε :
« Πιάσε μας μίση οκαδίτσα φρέσκη)),
είπε τοΰ παιδιοϋ.
Ό ’Αριστείδης ’έκαμε νά τό κρατήσει νά
πληρώσει, μά ό άλλος σά νά τόν κατάλαβε:
(("Αντε γλήγορα», είπε δυνατά τοϋ παι
διού και τόσπρωξε. Άφοΰ έτριψε ύστερα
μ’ ευχαρίστηση τά χέρια, γύρισε στον Αρι
στείδη και τονέ χτύπησε στο γόνατο :
«Τί ξέρεις; τί καινούρια;)) τονέ ρώτησε,
p «Τίποτα», είπε ό ’Αριστείδης ξηρά.
«Τί λές ; θά βασταχτεί ή κυβέρνηση :»
Ό ’Αριστείδης δέν απάντησε.
«Δέν τό πιστεύω' οί βουλευταί θά φο
βηθούνε νά ψηφίσουνε κι άλλους φόρους,
θά σηκωθεί ό λαός νά τούς κάψει», ζαναείπε ό κύρ Άντώνης.
Μέσα στά μίση τοϋ Αριστείδη ένα εϊταν
κι ό λαός. Μέ όλη την κακή του μοίρα,
πού την έννοιωθε πολλές φορές νά σμίγει
μέ τη μοίρα τών πολλών, ποτέ δέν μπό
ρεσε νά πνίξει μέσα του την περηφάνεια,
πού αισθανότανε σά μορφωμένος άνθρωπος
αντίκρυ στο λαό. Μά την ώρα τούτη δέν
είχε όρεξη γιά πολίτικη συζήτηση. Γνώριζε
κιόλα πώς ό κύρ Άντώνης δέν είχε πολύ
άλλοιώτικη γνώμη γιά τό λαό. Και δέν
τοϋ έδωσε απάντηση.
Τό παιδί έφερε τό φαγί τοϋ κύρ Άντώνη
μαζί μέ τό κρασί καί κείνος γέμισε τά δυο
ποτήρια.
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νια καί μ.έ λίγη προίκα, κοντά δέκα χιλιά
δες. Μά νόστιμη καί ζωηρή όπως εί'τανε,
παραπάτησε καί δύσκολα θάβρισκε γαμπρο. Κάποιες φορές λοιπόν πέταξε λόγια
τοϋ Αριστείδη εκεί πού τρώγανε, άνεβάζοντας τρείς τέσσερες χιλιάδες τήν προίκα
τοΰ κοριτσιού καί σωπαίνοντας τό σφάλμα
του. Ό Αριστείδης τό νοστιμεύτηκε τό
πράμα καί ζέτασε νά μάθη γιά τήν
προίκα. Μά έμαθε τό σφάλμα κ’ έτσι
ζέφεβγε πάντα νά δώσει απάντηση τοϋ
κυρ Άντώνη. Καί τώρα τόνοιωσε άμέσως
τι ήθελε νά πεί εκείνος μέ τό «δέν τάπαμε ! »
Καί τόν κοίταξε μουδιασμένος καί χαμή
λωσε τά μάτια.
« Ετσι δέ βάζει ό κόσμος, Αριστείδη,
το κεφάλι κάτω, Άκουμε πού σοϋ λέω
γω, αποφάσισε το » τοϋ ζαναείπε ο κυρ
Αντώνης.
«Τώρα στά γεράματα!» μουρμούρισε
0 Αριστείδης.
Ο κύρ Άντώνης γέλασε :

ΟΔ.

ΦΩΚΑ

«Γεράματα ! ’Εσύ δέ σαράντησες άκόμα.
Σαρανταδυό χρονώ ειμουνα γώ σάν έβαλα
στεφάνι. »
Ο Αριστείδης δέν τόλμ.ησε νά πεί πώς
είχε κλείσει τά σαραντατέσσερα. Άκουγε
μόνο δίχως νά μιλεί.
Ο κύρ Άντώνης πρόσταζε καί φέρανε
άλλη μιά μπουκάλα κρασί. Άμα σηκω
θήκανε νά φύγουν, ό Αριστείδης, δίχως
νά τό καταλάβει πώς, είχε δώσει στον
κύρ Άντώνη τό λόγο του νά πάνε τήν
άλλη μ.έρα σπίτι του, νά ιδωθεί μ.έ τό
κορίτσι.
Εί'τανε τό κρασί αφορμή ; Ό Αριστεί
δης σπάνια έπινε περισσότερο άπό κατο
στάρι. Τράβηζε σπίτι του μέ τό κεφάλι
ζαλισμένο. Δέν ήζερε πού βρισκότανε.
Άμα γδύθηκε κΓ άκούμπησε νά ήσυχάσει καμιάν ώρα, τότες άρχισε νά συλλο
γιέται. « Τί έκαμα ; Τό στοχάστηκα σω
στά ; » Είχε θυμ.ηθεί τώρα τό σφάλμα
τοϋ κοριτσιού, που τον έκανε τόσον καιρό
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νά ξεφέβγει κάθε κουβέντα μέ τόν κύρ
Αντώνη. Κ’ ή ψυχή του ζαναθόλωσε.
« ΙΙάντα κάτι θά βρεθεί μπροστά" δέν
πάει στό διάολο γιά ζωή ! » βλαστήμησε
και κλώτσησε τό σκέπασμά του. « Οχι,
οχΓ αύτό δέ γίνεται», είπε καί γύρισε
κατα τόν τοίχο. Και πολέμησε νά κοιμη
θεί. Μά ή ψυχή του πάλι δέν ήθελε νά
ήσυχάσει. « Καλά, δέ γίνεται μά τό
στοχάστηκες σωστά κι’ αύτό ; » άκουγε
κείθε μιά φωνή. Γιά νά τή σωπάσει,
άνοιζε τά μάτια. Ό τοίχος γύριζε μπρο
στά του, σά νάθελε νά πέσει απάνω του.
’Έστριψε άπό τάλλο τό πλευρό. « Δέ
γίνεται, δέ γίνεται ! » ξαναείπε καί νόμισε
πώς ήσύχασε. Μά καθώς ξανάνθιζε τά
μάτια καί τάρριξε γύρο» στήν κάμαρα,
είδε άπάνω στό παράθυρο τό καμινέτο
καί τό μπρίκι όπως τά πέταξε τήν αύγή,
είδε τόν τοίχο λερωμένον άπό τον καφέ
πού χύθηκε, τις άράχνες πού κρεμότανε
ψηλά, τή σκόνη ενα δάχτυλο στό πάτωμα,
τή σπασμένη καρέκλα του, τήν κοψοχειλισλένη στάμνα στήν άγκωνή. Αναποδο
γυρισμένο, καθώς τόβγαλε μπρός στό κρε
βάτι, έχασκε κεί καί τό σκισμένο του
παπούτσι. Σφάλισε τά μάτια γιά νά μήν
το βλέπει. Τό κεφάλι, ό νους του στριφο
γυρίζανε. Εϊταν άπό τό κρασί; Κ’ είτανε
ζυπνός ή ονειρεβότανε ; Μιά στιγμή νό
μισε πώς στεκότανε ορθός μπροστά σ’ ενα
πλατύ, βαθύ αύλάκι. Στό χάσμα κάτω
γιάλιζε τό νερό. Κ’ έπρεπε νά τό πηδή
σει. Πήρε φόρα καί τινάχτηκε στόν άέρα.
Ανοιξε τά μάτια καί πετάχτηκε. Ό
ήλιος έμπαινε άπό τό παράθυρο στήν
κάμαρα. Τί διάβολο, είχε κοιμηθεί ; Κοί
ταξε, κόντεβε τέσσερες ή ώρα. Πλύθηκε,
ντύθηκε γλήγορα καί πάει.
«Κάποιος λύκος θά ψοφήσει», είπε
άπομέσα του ό καφετζής, άμα ό Αρι
στείδης του παράγγειλε καί δεύτερο καφέ
τό άπόγεμα.
Τού τόν πήγε κι ό ’Αριστείδης έσκυψε
στή μηχανή, δίχως νά κοιτάζει γύρω του,
δίχως ν’ αλλάξει λόγο μέ κανέναν. Τόν
τυραννούσε πάντα ό ίδιος στοχασμός.
'Όταν έβρισκε λίγες στιγμές καιρό, σηκω

νότανε σάν ξεχασμένος καί μέ σκυφτό
κεφάλι πάντα βημάτιζε άπό τό τραπέζι
του ίσιαμε τό παράθυρο κ’ έστεκε κεί θωρώντας τόν ούρανό, σά νά τού γύρεβε
ν αποφασίσει εκείνος. Ό ούρανός είτανε
ολόφωτος, γαλάζιος. Άποκάτω άπό τή
φρεσκοραντισμένη αύλή, άνέβαινε γλυκειά
δροσιά. Τά σπουργίτια, μαζεμένα στά δεντράκια τής αύλής, κελαδούσανε’ τά χελι
δόνια, κι’ αύτά λαλώντας, άλλα φτερουγίζανε, άλλα ζυγιαζόντανε ψηλά στά σύρ
ματα, πού βγαίνανε άπό τά παράθυρα ένα
γύρο. Καί πίσωθε άπό τήν αύλή, πού είταν ό δρόμος, έφτανε ό βρόντος τών τρο
χών, οί φωνές παιδιών, ή βουή τού κόσμου,
πού χυνότανε όξω στάνοιξιάτικο τό δει
λινό. Ήσυχους, διάφανους, γαλανωπούς
άπλ«)νε τούτο καί κρεμούσε τούς ήσκιους
του στις σταχτοκόκκινες σκεπές, στούς
μουντόλευκους τοίχους, στις ταράτσες τών
ολόγυρα σπιτιών καί μαλακή εύωδία καί
λάμψη χρυσορόδινη σκορπισμένη σά χρυ
σόσκονη τρέμανε σ’ ό'λον τόν άέρα. «Είν’
άκόμα, είναι στάλήθεια τόσο πολύ όμορφ’
ή ζωή;» ρωτούσε μέσα του ό Αριστείδης
καί στεκότανε καί κοίταζε.
Αμα τό βράδι βγήκε άπό τό γραφείο
του, είχε πάρει τήν άπόφαση.’Έτρεξε σ’ενα
φίλο του καθηγητή, πού τονέ γνώριζε άπό
τήν επαρχία καί τώρα, που είχε ρθεϊ καί
κείνος στήν ’Αθήνα, βλεπόντανε καμιά
φορά. Τονέ βρήκε καί τού γύρεψε τή μαύρη
του τή φορεσιά. Ή δική του. πού είχε
κάποτες, είτανε πιά λυωμένη άπό καιρό.
’Εκείνος τοΰ τήν έδωσε. Είχανε τό ίδιο
μπόϊ καί τού πήγαινε. Κακά ψυχρά, γιατί
ό ’Αριστείδης είτανε πιο αδύνατος’ ώστόσο
ύποφερνότανε. Τάλλο πρωί πήγε καί πήρε
τό μισθό του. «Άς μείνουνε στό σπίτι τό
μήνα τούτο δίχως είκοσιπεντάρικο’ τούς
τό στέλνω διπλό τόν άλλον», είπε καί τρά
βηξε κι άγόρασε ποδήματα καί καπέλο.
Ξυρίστηκε καλά, έκοψε τά μαλλιά του,
φόρεσε τά μαύρα ρούχα τού καθηγητή καί
στις πέντε ή ώρα παρουσιάστηκε στό μα
γαζί τού κύρ Αντώνη, καθώς τό άποφασίσανε.
Μπήκανε στό τράμ καί τους έβγαλε
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κοντά στού κύρ Αντώνη. Ο Αριστείδης
έννοιωθε νά τού τρέμουνε καί καρδι
ρδια καί
πόδια εκεί πού άνέβαινε στή σκάλα. Ή
κυρ’ Άντώναινα κ’ ή άνεψιά της τούς
δεχτήκανε στήν πόρτα τής σάλας. Καθήσανε κι ό Αριστείδης έριχνε τής νύφης
κλεφτές ματιές. Είτανε κοντή, παχουλή,
μελαχρινή κοπέλα. Τί λογής είτανε τά
μάτια της δέν μπόρεσε νά τά κοιτάξει. Τού
άρεσε ή φωνή της. άμα ή κυρ’ Άντώναινα
τής έδωσε καιρό κ’ είπε καί κείνη δυο λό
για. Τού ίδιου τού είχε ή μιλιά πιαστεί.
Κουνούσε μόνο τό κεφάλι σ’ 8,τι έλεγε ή
κυρ’ Άντώναινα κ’έφερνε τή ματιά τρι
γύρω στή σάλα, στόν ταπετσαρισμένον κα
ναπέ, οπού τονέ βάλανε καί κάθησε, στήν
κονσόλα μέ τόν ψηλό χρυσό καθρέφτη, στό
μεσανό τραπέζι μέ τή μπιλιετιέρα, στις
κουνίστρες πού στέκανε άδειες στις άγκω
νές. Τά κοίταζε όλα εκείνα δίχως νά προ
σέχει στό καθένα. Τό καθένα δέν τόν έμελε.
Όλα μαζί, 8λη έκεί μέσα ή σάλα μέ τούς
λευκούς μακρινούς μπερντέδες της στά πα
ράθυρα. μέ τά ψεύτικα τά ρόδα μέσα στά
βάζα πάνω στις γωνίες τού μιλούσε μιά
γλώσσα τόσο φαιδρή, τού άνοιγε τήν ψυχή
σ’ έναν όνειρεμένον κόσμο. Στόν τοίχο
αντικρινά κρεμόταν ενα τρικάταρτο καράβι
σταμπαρισμένο μέ άπλωμένα τάρμενα μέσα
στά γαλανά τά κύματα. Ό Αριστείδης
στήλωσε τά μάτια έκεί καί ταξίδεβε
μαζί του.
Ή κυρ’ Αντώναινα, σάν είδε τή ματιά
του νά πέσει μιά στιγμή καί στις φωτο
γραφίες τού βασιλιά καί τής βασίλισσας,
πού κρεμόντανε μέσα στις χρυσές κορνίζες
τους στόν άλλο τοίχο, βιάστηκε νά τού
ξηγήσει πώς δέν είναι κεί όπως έτυχε, όπως
στάλλα σπίτια. Ήρθανε δώ ίσια μεσ’άπό
τό παλάτι. Ό μακαρίτης ό πατέρας της
είταν ύπηρέτης στά βασιλικά τάμάζια.
Τούτο δέν τού είπε, παρά μονάχα πώς τις
χαρίσανε τού μακαρίτη σέ μιά τρανή γιορτή
τού παλατιού. Κι άρχισε νά μιλεί γιά τις
γιορτές έκεί, γιά τις σάλες, γιά τις κάμα
ρες τις βασιλικές Όλα, σά νά τά είχε δεί,
σά νάζησε χρόνια μέσα στό παλάτι Κ’είπε
κα·. μερικές άστείες ιστορίες γιά τά βασι
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λόπουλα, σάν είτανε μικρά. Ή πιο άστεία
είτανε πώς μιά φορά, πού πήγε στό πα
λάτι νά βρεΐ τόν πατέρα της, είδε κάποιο
άπ αύτά νά κλαίει, γιατί δέν ήθελε νά
μπει στάμάξι. Ό Αριστείδης γέλασε βλέ
ποντας πώς γέλασε ό κύρ Άντώνης κ’ ή
άνεψιά του. Ό νούς του γύριζε στή ση
μασία τής γνωριμίας μέ τό παλάτι καί
φουρκιζότανε μέσα του μέ τόν κύρ Άν
τώνη πού δέν τού τήν είπε άπομίας άρχής.
Μά ό κύρ Άντώνης καθότανε στάγκάθια’ βιαζότανε νά γυρίσει στά σιδερικά
του. Είχανε φιλεφτεί πιά, είχανε πιωμένον
τόν καφέ’ καί σηκώθηκε. Ό Αριστείδης
σηκώθηκε κι αύτός. Πήρε τό καπέλο του
καί τό μπαστούνι καί χαιρέτησε τήν κυρ’
Άντώναινα. Μά καθώς έσκυψε τό κορμί
κ’ έδινε τό χέρι καί στήν άνιψιά της, μπάστουνι καί καπέλο τού πέσανε κάτω στό
πάτωμα. Ο κύρ Άντώνης τονέ βοήθησε
νά τά σηκώσει καί φύγανε.
«Έ, δέ σού άρεσε; Δέ σουλεγα πώς ή
κοπέλα είν’ όμορφη; » τού πρόλαβε τή
γνώμη, σά βγήκανε στό δρόμο.
Ό Αριστείδης έγνεψε μέ τό κεφάλι. Ό
κύρ Άντώνης ένοιωσε πώς τού άρεσε.
Ό Αριστείδης τόν πήγε ίσιαμε τό μα
γαζί του.
«Έ τώρα, τά λέμε αύριο τό γιόμα στό
ξενοδοχείο», τού είπε κείνος καί τονέ χαι
ρέτησε.
Τήν άλλη μέρα ό Αριστείδης τόν περί
μενε ώς τή μιάμισυ στό Βάκχο. «Κάτι θά
τούτυχε», στοχάστηκε τέλος καί σηκώ
θηκε. Μά στήν πόρτα στάθηκε μιλώντας
μέ τόν ξενοδόχο, καρτερώντας μήπως έρ
θει άκόμα ό κύρ Άντώνης. Τό δεύτερο
μεσημέρι τόν περίμενε περισσότερο’ έμεινε
τελευταίος στό ξενοδοχείο, μά ό κύρ Άν
τώνης δέ φάνηκε πάλι. Τό τρίτο, άφού
περίμενε ξανά όσο μπορούσε, άρχισε νάνησυχεί. «Μήν άρρώστησε;» συλλογίστηκε
τώρα καί τράβηξε κατά τό μαγαζί του,
κονταίνοντας τό βήμα οσο σίμωνε στήν
πόρτα. Νά ρωτήσει, νά μή ρωτήσει; Μά
ό ύπηρέτης έστεκε στήν πόρτα καί τού είπε
πώς ό κυρ Άντώνης πήγε σπίτι του νά
φάει. Πέρασε ολόκληρη βδομάδα κ< ό Άρι-
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στείδης περίμενε τοϋ κάζου. Κόντευε να
πελπιστεί. «Δέν της άρεσα.’ θά μέ βρήκε
μεγάλον», έ'λεγε καί κοίταζε ζαι ξανακοί
ταζε τά μαλλιά του στον καθρέφτη. Όσο
ζαι νά γύρεψε νά τό σζεπάσει κόβοντάς τα
σύρριζα, γιαλίζανε στά μηλίγγια του οί
άσπρες τρίχες. Θλίψη τόν έπιανε. Ύστερα
θυμότανε ζιόλα πώς τούπεσε τό καπέλο
του έζεί πού εζαμε νά χαιρετήσει και τοϋ
φαινότανε πώς είχε δει στά χείλια της κο
πέλας ενα χαμόγελο. «Τό μπαστούνι μέ
σκόνταψε. Τί τόν ήθελα τό διάβολο μαζί
μου!» φουρκιζότανε. 'Ύστερα πάλι: «Τί
τάθελα εγώ αύτά ολα;» έ'λεγε μέσα του
ντροπιασμένος κι αποφάσιζε νά μην τό ξαναστοχαστεί τό πράμα. Μά η καθαρή κ ή
νοικοκυρεμένη σάλα της κυρ’ Αντώναινας
τοϋ ξαναρχότανε στο νού, οί ιστορίες της
γιά τό παλάτι τοϋ γυρίζανε στη θύμηση
και σαλέβανε πάλι τις ελπίδες μέσα του.
Και τραβούσε στο ξενοδοχείο.
Μά πέρασε κ’ η δεύτερη βδομάδα κι ό
κυρ Άντώνης δέν παρουσιάστηκε. «Μέ
ντρέπεται», συλλογιζότανε ό ’Αριστείδης
Είχε μετανιώσει τώρα πού δέχτηκε νά πάει
νά δεί τη νύφη. Μά και τό γέλασμα τη
φορά τούτη, σάν τελευταίο πού εϊτανε, τοϋ
φαινότανε σκληρότερο. Μαϋρο σύγνεφο περ
νούσε μπρος του και τοϋ ’έκλινε τη ζωή
γιά πάντα. Οί μέρες τοϋ γίνανε μαρτύριο.
Όλες τις άλλες ώρες ζοϋσε περιμένοντας
νά φτάσει τό μεσημέρι. «Σήμερα θάρθεί»
έλεγε και καθότανε μέ καρδιοχτύπι στο
τραπέζι τοϋ μαγέρικου. Μά ό κύρ Άντώ
νης δέν ερχότανε.
Πέρασε μήνας. Δέν μπόρεσε νά περιμείνει άλλο κι αποφάσισε και πήγε ό ίδιος
καί τονέ βρήκε.
Ό κύρ Αντώνης τονέ δέχτηκε γελούμενος σάν πάντα κ’ έστειλε και τοϋ φέρανε
μιά βυσινάδα. Ό ’Αριστείδης περίμενε μέ
πιασμένη την πνοή όσο νά φύγει κάποιος
πού ψούνιζε στο μαγαζί. Κάθε μιά στιγμή
τοϋ φαινότανε ατέλειωτη. 'Όμοια θά προσ
μένει ό κατηγορούμενος την κρίση, στο
χαζότανε.
Τέλος μείνανε μονάχοι. Ό κύρ Άντώ
νης κάθησε αντίκρυ του κι άρχισε νά τοϋ

μιλεί γιά τις πολλές δουλιές, πού πέσανε
αύτές τις μέρες, κ’ έπειτα γι’ άλλα πρά
ματα. Μά στην κουβέντα τη δίκη τους
δέν ερχότανε.
Ό Αριστείδης ξεροκατάπινε, όσο πού
μέ κόπο μάζεψε τη δύναμη και τονέ ρώ
τησε μέ κομένη φωνή:
« Αλήθεια,δέ μούδωσες άκόμ απάντηση».
«Ά ναί, έχεις δίκιο. Μά βρέθηκε μιά
δυσκολία», τοϋ άποκρίθηκε μασημένα ό
κύρ Άντώνης. «Θά σοϋ τά πω άλλη ώρα.
Θάρθω στο ξενοδοχείο νά σέ βρώ».
Ό Αριστείδης κάθησε λίγο κ’ ύστερα
έφυγε.
Σέ κάμποσες μέρες ήρθε πραγματικός ό
κύρ Άντώνης στο ξενοδοχείο, μά είχε καί
σύντροφο μαζί. Κάθησε κοντά στον Αρι
στείδη καί φώναξε καί φέρανε «μίση οκαδίτσα», καθώς πάντα.
Τόν ξαναεϊδε ακόμα έναδυό μεσημέρια,
αά εκείνος δέν πέρασε καί πάλι άπό την
κουβέντα τους. Μήτε ό Αριστείδης τονέ
ρώτησε. Είχε πάρει την απόφαση καί
πριν ακούσει ακόμα πώς η άνιψίά της
κύρ Αντώναινας άρρεβωνιάστηκε μέ κά
ποιον άλλον. Γιά νά τοϋ λείψει κάθε θύ
μηση άπό την ιστορία, γιά λίγον καιρό
άλλαξε μαγέρικο.
Ξαναγυρισε στο Βάκχο κ’ έπιασε πάλι
τη συνηθισμένη θέση του, όταν ξανασυνηθισε πιά την παλιά ζωη του, όταν είδε
τέλεια τη μοίρα του κ’ έσκυψε στο θέλημά
της. Άν η τελευταία ιστορία τονέ θύ
μωνε λιγάκι, σάν τη θυμότανε, τονέ
θύμωνε πού την είχε ξηγηθεί στο φίλο του
καθηγητή καί τοϋ δανείστηκε τη φορεσιά.
Κι’ άκόμη γιατί άφισε τούς δικούς του
στο χωριό ένα μήνα χωρίς είκοσιπεντάρικο. Μόνη του παρηγοριά είτανε τό και
νούριο τό καπέλο καί τά ποδήματα, πού
άγόρασε μέ κείνο. Τό χειμώνα, πού ήρθε,
τά φόρεσε καί τά δυό. Τά παλιά του
είχανε χαλάσει. Δέ βαστούσανε τούς ατέ
λειωτους κΓ άνάλλαχτους καθημερινούς
δρόμους άπό τό βουνό τοϋ Στρέφη, οπού
πήγε τώρα καί κάθησε, ώς τό τηλεγρα
φείο καί το ξενοδοχείο καί τό ίδιο πίσω
πάλι. ΙΙρί νά χαλάσουνε κι’ αύτά, είχε

σβηστεϊ άπό τό νού του κάθε θύμηστ πού
δενότανε μέ τό άγόρασμά τους. Ή μηχανη τής ζωής του κο ρδίστηκε ξανά καί
δουλέβει πάλι ήσυχα x ιί ταχτικά. Κι’ ό
’Αριστείδης έμαθε πιά νά μή βλαστημά
στο κάθε παραμικρό της σκόνταμα. Δέ
θυμώνει πιά. Δέ θύμωσε ούτε μέ τήν τούρ
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κικη τήν έπανάστασι οσο θάπρεπε, σάν
πατριώτης, πού δέν έπαψε νά μένει.
Μόνο ή άγάπη τής άρχαίας γλώσσας
βαστιέται στά στήθη του θερμή όσο είτανε,
καί τά νεύρα του ταράζονται, άν κάποιος,
γιά νά τόν πειράξει, τοϋ διαβάζει κανένα
ποίημα γραμμένο στή χυδαία γλώσσα.
Κ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

*

ΑΠΟ

ίγην
ΤΟΥ

“πριγκηπιςς α,,

ΑΑΦΡΕΔΟΥ ΤΕΝΝΥΣΟΝ

Δάκρυα, δάκρυα ανώφελα δεν ξέρω τί ϋά πούνε,
Δάκρυα άπ τά κατάβαΰα ϋεϊκής απελπισίας
Μεσ' στην καρδιά μου νψώνουνται, μαζεύουνται στά μάτια,
Σάν βλέπω τού Χινόπωρου τής χαρωπές κοιλάδες
Κι9 άναλογιέμαι μόνος μου τής μέρες πού περάσαν.
Νωπές σάν τήν όλόπρωτην αχτίνα όπου λάμπει
Σ ένα πανάκι καϊκιού πού άπδ τδν κάτου Κόσμο
Φέρνει τούς φίλους τούς παληούς, και πάλι έτσι ^λιμένες
Σάν τή στερνή πού άπόμείνε σ’ εκείνο πού μάς πέρνει
Αχ, δσους άγαπήσαμε και χάνεται στά βάϋεια,
Τόσο ^λιμένες και νωπές ή μέρες πού περάσαν.
Θλιμένες και παράξενες έτσι ώς σ9 αυγές τού Θέρους
Τδ πρώτο γλυκοτράγουδο μισόξυπνων πουλιών
Σ9 αυτιά οπού πε&αίνουνε, όταν τά δόλια μάτια
Αρχίζουνε νά γίνουνται ένα ϋολδ γυαλί’
"Ετσι ^λιμένες φαίνουνται ή μέρες πού περάσαν.
9Αγαπητές ωσάν φιλιά πού άναϋ'υμιούνται άκόμα
"Οταν αύτή πού τάδωσε κοιμάται πεθαμένη,
Γλυκές σάν όσα πού σκορπά απελπις φαντασία
Σέ χείλια πού άλλοι χαίρουντατ κι9 έτσι βαΰειές άκόμα
Σάν τήν άγάπη, κι' άγριες ώς λησμονιάς δ πόνος’
"Ω! θάνατος μέσ' στή Ζωή ή μέρες πού περάσαν.
(Μετάφρασις

Κ.
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ΛΙΓΑΣ γυναίκας γνωρίζει ή ιστορία
τού πολιτισμού, αί όποίαι πρέπει νά
μνημονεύονται οσάκις η παρατήρησις στρέφεται πρός τά ύψιστα και έσχατα
της ύπάρξεως προβλήματα δηλαδή την
φιλοσοφίαν. Βεβαίως μεταξύ τούτων κατα
λέγεται καί η ’Ελισά
βετ Φέρστερ - Νίτσε.
Ή Ελισάβετ Φέρστερ-Νίτσε καταλαμ
βάνει ίδιάζουσαν θέσιν
μεταξύ τών γυναικών
αι όποίαι διευθύνουν
ώς οίκοκυραί οίκονομικώς καί εύσυνειδήτως έμπιστευθέντα είς
αύτάς αγαθά */αί εκεί
νων, αί όποίαι δι’ ιδίων
ιδεών καί αύτοτελών
βάσεων διεκδικούν θέ
σιν είς την δημοσιό
τητα. Αύτη η ιδία
θεωρεί έαυτήν ώς την
προσεκτικήν και πί
στην θύλακα τών καταλειφθέντων πνευ
ματικών μνημείων τού
αδελφού της.
Η ΚΑ ελιςαβετ
Αί οδοί, τάς όποιας
έταμε πρός τόν σκοπόν τούτον, άποδεικνύουν
μεγάλην ένέργειαν καί πρωτότυπον δύναμιν.
Διότι δέν έπρόκειτο μόνον περί προστασίας
τελειωμένου καί καλώς θεμελιωμένου δη
μιουργήματος, άλλά συγχρόνως περί άπομακρύνσεως απρόσκλητων χειρών, αίτινες
έκ τού ήμιτελούς οικοδομήματος ήθελαν νά
κτίσουν κατοικίαν διά παντός είδους μικρά
πνεύματα, προσέτι δέ περί τακτοποιήσεως
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διεσκορπισμένων χειρογράφων καί άποδόσεως αύτών έπιστημονικώς είς την πρέπουσαν κατάστασιν.
Μόνον η ύπομονη γυναικός ήδύνατο νά
έπιτύχη τούτο. Πρό παντός έχρειάζετο
ακούραστος αγάπη πρός την έργασίαν. Ή δέ
άγάπη η αδελφική έξετέλεσε ό',τι αδύνα
τον ητο είς φίλον.
Διότι οί μορφωμένοι
καί λόγιοι άνθρωποι,
οί όποιοι εύρίσκοντο
έν τή συναναστροφή
τού Νίτσε, είχαν τάς
ίδικάς των εργασίας.
Αί χεΐρες της Ελι
σάβετ Φέρστερ - Νίτσε
έφεραν τάξιν καί φώς
είς τό χάος. Τά έλατηρια της ήσαν ισχυ
ρόν οικογενειακόν αί
σθημα καί ιδιαιτέρα
κλίσις διά τόν αδελ
φόν της μετά τού
όποιου είχε συζήσει έν
Βασιλεία κατά τό διά
στημα τής έκεί καθηφερςτερ- νιτςε
γεσιας του. Η δέ προ
σωρινή άπομάκρυνσις
μετά τόν γάμον τής Ελισάβετ μέ τόν Δρ.
Φέρτσερ καί ή διαμονή της είς ΙΙαραγουάην
δέν έσκότισαν τήν αδελφικήν αγάπην. Αί
πολλαί έπιστολαί τού φιλοσόφου πρός τήν
αδελφήν του αποτελούν τήν καλλιτέραν
μαρτυρίαν τής κοινότητας τών αισθημάτων
των Τήν πιστήν δέ πρόνοιαν, τήν όποιαν
είχεν ιδιαιτέρως δι’ αύτόν ή αδελφή, άνεγνώρισε πάντοτε καί έξετίμησε. Ούτω όλί-
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γον πρό τής άναχωρήσεώς της διά Παρα
γουάην, δτε τού έδειξε μεγάλον κιβώτιον,
έν τώ όποίω είχε κρύψει ό,τι συνέλεγε άπό
τά έργα, τού αδελφού της, είπεν έκείνος μέ
δάκρυα: «"Όλη μου ή νεότης! Αδελφή μου,
έγεννήθης γιά νά γείνης βιογράφος μου.
Όλ’ αύτά σου ανήκουν καί άν δέν μέ
έπανεύρης, θά εύρης άκόμη κάτι, πού σού
έθεσα είς τό κιβώτιον». Πράγματι έτέθησαν δύο χειρόγραφα.
Αί πρός τήν μητέρα καί τήν άδελφήν
έπιστολαί τού Νίτσε δίδουν εις τούς δύο
τόμους των (Inselverlag. Leipzig) πι
στήν εικόνα τών ιδιωτικών καί ίδια τών
οικογενειακών σχέσεων τού φιλοσόφου. Ό
Νίτσε δέν έγνώρισε είς τήν ζωήν του τήν
έρωτικήν άγάπην και θά ήτο άπείρως
δυστυχής έάν ή τύχη δέν τού έδιδε έν τώ
προσώπω τής άδελφής τήν φίλην, πρός τήν
όποιαν έστρέφετο διά πάσαν μεγάλην καί
μικράν περίστασιν καί ή όποια ούδέποτε
ήρνείτο. Είς πολλά μικρά πράγματα στρέ
φονται αί έπιστολαί τού Νίτσε, χωρίς όμως
διά τούτο νάγίνωνται παιδαριώδεις. Σπανίως βλέπει κάνεις μέ εύχαρίστησιν σπου
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δαίους ανθρώπους μέ τήν οικιακήν των περιβολήν. Χάνουν έν τή οίκειότητι πολύ έκ τής
αίγλης. Ό Νίτσε κερδίζει άπό τάςέπιστολάς
ταύτας. Πλείστοι ξένοι πρός τάςφιλοσοφικάς
του σκέψεις ή καί άποκρούοντες αύτάς, έκτιμούν τάς έπιστολάς του καί τάς θεωρούν
ώς τό άριστον στοιχεΐον τής βιβλιοθή
κης των.
'Ότε ποτέ ύγιεινώς ύπέφερε — έν αρχή
τού 1880—γράφει πρός τήν ’Ελισάβετ:
«Μού έφάνη ώς άν έπρεπε ν’ άποχαιρετήσω,
πριν νυκτώσει, δ'λους έκείνους, πού έδειξαν
άγάπην καί άγαθότητα γιά μένα. Καί
ποίον περισσότερον άπό σέ, άγαπητή μου
άδελφή, παρηγορήτριαν καί βοηθόν είς
πάσαν άνάγκην;» Τούτο δέν ήτο πράγ
ματι άπλώς φιλοφροσύνη. 'Αλλοτε διεξά
γει ή ’Ελισάβετ τάς διαπραγματεύσεις
μέ τούς έκδότας φροντίζουσα διά τήν έγ
καιρον έκδοσιν, άλλοτε συντάσσει τόν πί
νακα τών περιεχομένων, άλλοτε τοΰ μετα
φράζει έκ τού γαλλικού.
ΤΙ Ελισάβετ Φέρστερ - Νίτσε άνετράφη
έν τή πίστει τής ύπεροχής τής ανδρικής
σκέψεως καί δημιουργίας ώστε δέν ήθέλησε
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αύτοτελώς νά. διευθύνη τά καταλειοθέντα
ύπό τού αδελφού της. Ή ανάγκη έν τού
το ις τής επέβαλε τούτο. Πρός προστασίαν
τής προσωπικότητας τού Νίτσε και τού
πνευματικού του κόσμου συνέστη τό
άρχείον τού Νίτσε έν Βαϊμάρη. Η ’Ελι
σάβετ ούδέποτε είσήλθεν εις τήν φιλοσο
φικήν πολεμικήν. «Οί μεταγενέστεροι θά
εί'πουν τήν τελικήν κρίσιν», νομίζει. Ό φανταζόμενος τήν ’Ελισάβετ Φέρστερ - Νίτσε
ώς φιλόσοφον ζένην τού κόσμου, διαχέουσαν ατμόσφαιραν μεγαλείου θά έχη ψευδή
εικόνα τής ίδρυτρίας τού Αρχείου τού

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΤΟΥ

Νίτσε. Φυσικότης κυριαρχεί είς τό δλον της
καί είς τήν ομιλίαν της. Τό Άρχείον τού
Νίτσε δέν είνε μουσείον. άλλά χώρος ζωής
έν τω όποίω ή άνάμνησις πρός ενα μεγάλο
πνεύμα άρμονικώς συνδυάζεται μέ τά δί
καια καί τάς απαιτήσεις μιας νέας γενεάς.
Οίκοδομήθη κατά σχέδιον τού Βάν δέ
Βέλδες ώς έργαστήριον εύγενεστάτης καί
λεπτοτάτης άπολαύσεως τής ζωής, είς
ρυθμόν βαϊμαρικόν άναγεννήσεως καί έν
αύτω ή ’Ελισάβετ Φέρστερ - Νίτσε γνω
ρίζει νά εινε ή οικοδέσποινα.
(Μετάφρασις Κ.)
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ένας προοδευτικός δή
μαρχος τού τόπου μου, ανάμεσα
*στ’ άλλα καλά είχε συστήσει καί
μία φιλαρμονική. Τά καλλίτερα παιδιά
έτρεχαν νά έγγραφούν. Πού νά μέ βαστά
ξουν ! Πριν έρθουν οί δύο ίταλοί δασκάλοι,
μάς έκανε θεωρία ό ’Αντώνιος Καπνίσης,
διαπρεπής μουσικοδιδάσκαλος καί μεγάλος
κιθαριστής. *
Ητο άπό μεγάλην οικογένεια,
πού είχε ξεπέσει, καί γιά τούτο τού είχαν
μείνει ολα έκείνα τά έλαττώματα πού
έχαρακτήριζαν τήν άριστοκρατία μας.
Ή ειρωνεία ήτο τό μεγαλείτερό του
οπλο, κ’ή ιδιοτροπία, ό φθόνος κι’ ό κυνι
σμός ήσαν τά στοιχεία πού αποτελούσαν
τόν άνθρωπο. Μέσα στά ράκη διατηρούσε
τό χλευαστικό έκείνο γέλοιο καί στή μεγά
λην έκείνη άντίθεσι ή κάθε ψυχή έμενε
ξένη. Γιά τούτο κανείς δέν τόν άγάπησε,
κανείς δέν τόν πένεσε, κανείς δέν αίσθάνθηκε σεβασμό γιά τή μεγάλη του μουσι
κήν άξια.
01 δύο ίταλοί δασκάλοι ό De Luigi,
καί ό Ansel mi, ήσαν έξοχοι έκτελεσταί.
Άπό τήν πρώτη μέρα τούς αγάπησα
γιατί είχαν πολεμήσει στή μάχη τού Solferino, μάλιστα ό πρώτος, άπό μία
πληγή στό πόδι, έκούτσαινε λιγάκι. Δέν
ήσαν άντιπαθητικοί σάν τούς δασκάλους
μου τούς άλλους. Σ’ αύτούς έβλεπα τούς
άληθινούς άνθρώπους. πού έπολέμησαν γιά
τή μεγάλη τους πατρίδα καί τους δασκά
λους έκείνους, πού σάν τόν πατέρα μου
καί τόν άδελφό μου τόν Ντάνο, μού άνοι
γαν τή βρύσι τής άρμονίας καί τού
ωραίου.
Μαζί μέ τούς δασκάλους είχαν έρθή
καί τά όργανα. Δέ μάς τά έδοσαν όμως
άμέσως, άλλά μόνο τά μποκίνια (bocchini) καί είς έμέ τό μποκίνι μιάς τρόμ
πας. Έφυσούσα, έφυσούσα, έφούσκωνε ό
λαιμός μου, τά μάγουλά μου, έκοκκίνιζα
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* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχη Μαΐου, ’Ιουνίου
καί ’Ιουλίου 1911.
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ολος, μά άνώφελα. Έπήραν τέλος οί
άλλοι τά όργανα καί σ’ έμέ έμεινε τό
μποκίνι γιά νά κλαίω τή μοίρά μου.
Χίλιες δύο κακές σκέψεις μού είχαν
έρθή στό νού. Τώρα δέν ήσαν οί έρωτες,
άλλ’ ή φιλοτιμία. «Σ’ ενα μήνα, έλεγα,
πρέπει νά δώσουμε έξετάσεις κ’ έκεϊνοι πού
πιτύχουν, θά βγούνε στή λιτανεία τής
Παναγίας τό δεκαπενταύγουστο.Τί θά πούν
γιά μέ πού δέ θά μέ ίδούν ; Πρέπει νά
πεθάνω, πρέπει δίχως άλλο νά πεθάνω».
Όλες αύτές τής σκέψεις έκανα πούβλεπα
τούς άλλους μέ τά όργανα, μά τή στιγμή
πού ήμουν έτοιμος νά πάω στον πρόεδρο
τής φιλαρμονικής γιά νά τόν παρακαλέσω
νά μέ λύση άπό τό συμβόλαιο, έρχότανε
άπό τό μέσα δωμάτιο ένας άπό τήν επι
τροπή : «Δέν είμαι γιά μουσική, τού λέω,
καί μ’ έπιασε τό παράπονο.» — Πάρε
άλλο όργανο, παιδί μου, —καί ριού δίνει
τό κλαρίνο ένός πού εύρέθη τή στιγμήν
έκείνη μπροστά μας. Τό περνώ καί μέ
μεγάλη μου χαρά κατώρθωσα νά βγάλω
μία δύο νότες.
« Πάει καλά, έλεγα μόνος μου, μά θά
προφθάσω νά μάθω τής σκάλες γιά νά
δώσω έξετάσεις ; Οί άλλοι τής έχουν μά
θει κ’ έγώ δέν ξέρω παρά τον κακό μου
καιρό. Η θέλησι πού κλείω στήν ψυχή
μου καί πού σχεδόν κανείς δέν τήν έχει
έννοήσει, γιατί πολλοί νομίζουν πώς έχω
άδύνατο χαρακτήρα, έτσι οί περισσότεροι
βλέπουν ! μού έδοσε θάρρος καί τήν ήμέρα
τών έξετάσεων. έμπρός σ’ έκλεχτό κόσμο,
έκαμα φιγούρα άπο εκείνες. Ο έπαινος
τού Παύλου Καρρέρη μού είχε κάμει
περισσοτέραν αί'σθησι, γιατί αύτός ητο ό
πλέον ειδικός καί δέν ήτο άνθρωπος πού
νά λέη ψέματα.
Ό Καρρέρης ήτο ό πρόεδρος τής φιλαρ
μονικής. καί βέβαια έπρεπε νάνε αύτός
*
κι
όχι άλλος, ώς έξοχος μουσικός πού
είχε γράψει μελοδράματα, στά οποία ύπάρ
χουν πολύ ώραία μέρη. Στό. μελόδραμα

178

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

δέν κατόρθωσε νά μάς φανερώση τόν
άτομισμό του, ό οποίος πνίγεται μέσα
στη μίμησι, μά στούς χορούς είνε πραγ
ματικός έξοχος, ώς τό ομολογούσε ό με
γάλος Κερκυραίος contrappuntista Νι
κόλαος Μάντζαρος, ό οποίος τόν έσυμβούλευε νά δοθή σ’ αύτούς αποκλειστικός.
Kat στά δημοτικά έδειξεν ύπέροχο νου.
« Στο Δήμο και τό καρυοφύλλι » του
Βαλαωρίτη, στη « Φυγή » τού Τυπάλδου,
στη « Βοσκοπούλα » τού Ζαλοκώστα και
σέ πολλά άλλα, βλέπει κάνεις πως κατόρ
θωσε νά μπη στην Ελληνική ψυχή. Και
σήμερα αν ήθελε καταγίνει σ' αύτά, τό
δυστυχισμένο αύτό έθνος θά είχε τό με
γάλο του μουσικόν αντιπρόσωπο.
Έτριβα τά χέρια μου κ’ έπηδούσα άπό
τη χαρά μου πως θά βγω κ έγώ καί θά
φορέσω τη στολή, πού ήταν τόσον ώραία :
«Ώ τί θά γένη μέ τά κορίτσια!» ελεγα, καί
στά κινηματά μου εκείνα έδειχνα πως εΐχα
μία κάποια συγγένεια μέ τό Δον Κιχώτη.
Ή ημέρα της λιτανείας ήταν γιά μέ
κάτι τι πολύ μεγάλο, μάλιστα είχε κολακευθή πολύ ή φιλαυτία μου. Τήν ώρα πού
πήγαινα στο σχολείο, τρεϊς τέσσερες ναύ
τες Άγγλοι μέ πήραν, ίσως θά ήσαν μεθυ
σμένοι, γιά αξιωματικό καί μώκαμαν τό
σχήμα : (( Έχουμε κι’ άπό αύτά;» έλεγα
χαμογελώντας, κ έγύριζα τριγύρω μου
κ’ έκύτταζα στά παραθύρια μήπως ήταν
κανένα κορίτσι κ’ είδε ποίος ήμουν έγώ
καί ποιες τιμές έλάβαινα.
Δέν άργησα νάβρώ τό πλάσμα πού ζη
τούσα. ΤΗταν ενα κορίτσι μελαχροινό,
ψηλό, λιγνό μέ μαύρα φλογερά μάτια. Ή
τρέλλα μου γι’αύτό ήταν περισσότερο άπό
τρέλλα. Δέν έκανα άλλο παρά νά περνώ
άπό τό σπίτι του κ’ έτσι χωρίς λόγο νά
τό έκθέτω.Ένόμιζα πως μ’αύτό τόν τρόπο
τού έδειχνα περισσότερο τήν άγάπη μου.
Άλλ’ έκτος άπό αύτό, ήθελα νά τελειο
ποιηθώ καί στή μουσική καί γιά τούτο
έσπούδαζα νύχτα μέρα. Ήμουν τέταρτο
κλαρίνο κι’ αύτό πολύ μέ στενοχωρούσε.
Ή θέλησί μου είχε φθάσει στο κατακόρυφο,
καί σ’ ενα πολύ μικρό χρονικό διάστημα
έγινα clarino principal©.

«Τώρα, ελεγα, ή Α. θα μ’ άγαπήση
στ’ άληθηνά πού θά μάθη πόσο καί στή
μουσικήν άξίζω». Μά όλα αύτά ήσαν πε
ριττά. Ή άξια δέν κάνει καμμίαν έντύπωσιν στή γυναίκα όσο μορφωμένη κι’ άν
εινε. Κ ’εινε άλήθεια πώς δέ μπορεί νά τής
κάμη έντύπωσι γιατί ζητεί τή μόρφωσι
όχι ώς ανάγκη, μά ώς όπλο.
Έγώ αισθανόμουνα τήν άνάγκη νά
μορφωθώ καί τήν άνάγκη ν'άγαπήσω. Τό
ενα καί τό άλλο ήσαν άχώριστα μέσα
στήν ψυχή μου. Νά φανώ τελειότερος στή
γυναίκα γιά νάχω τήν ίκανοποίησι νά πώ
πώς αύτή σ’ έμέ βρίσκει κάτι πού δέν άνήκει στήν ύλη, αύτό ήταν έκεϊνο πού ζη
τούσε ή ψυχή μου.
*Όταν ήταν καμμία λιτανεία, έπειδή
τό σπίτι της ήταν σέ κεντρικό μέρος, περ
νούσαμε άπό κεί καί τότε έλάβαινα εύκαιρία νά τήν κυττάζω καλλίτερα. Είνε άλήθεια πώς μ’ έκύτταζε, άλλ’ έγώ βρισκό
μουνα πάντα σέ μεγάλη αμφιβολία.Ύστερα
άπό λίγο καιρό έμαθα πώς έπαντρεύτηκε
κ’ ύστερα άπό είκοσι χρόνια τήν είδα μιά
μέρα άπό σιμά. Δέν ήταν πλειά τό λιγνό
έκείνο κορίτσι πού μ’ είχε ξετρελλάνει,
ήταν μία γυναίκα χοντρή ποΰ δέ μώλεγε
τίποτε στήν ψυχή. Μόλις μέ είδε: «Είσαι
σύ ό Στέφανος;» μ' έρώτησε, κ’έγώ γέρ
νοντας τό μέτωπο έκανα τήν αύτήν έρώτησι στον εαυτό μου.
Άν κ’ ή Α. ένα μόνο ποίημα μού εΤχεν
έμπνεύσει, όμως σ’ αύτή χρεωστώ ολα τά
ποιήματα πώγραψα γιά πέντε έξη χρόνια
καί πώχω δημοσιεύσει στήν έκδοσι Μαρασλή, καί μερικά άλλα, πού άν δέ μιλούν
γιά τήν γυναίκα, ή γυναίκα μού τά έχει
έμπνεύσει, γιατί αύτή ρίχνοντας στά στήθη
μου τήν άμφιβολία, τά πάθη, άνοιγε στήν
ψυχή μου κάτι πού μ’ έκανε νά γνωρισθώ
μέ τόν εαυτό μου βαθύτερα και νά μήν πώ
ποτέ παρά έκείνο πού έπέρασε άπό τήν
καρδιά κι’ άπό τό νού μου, κ’ έκεϊνο πού
μ’ έκαμε νά ύποφέρω ή νά χαρώ.
Τότε έγραψα τό "Οραμα του Δάντε, τό
Κύκνειον ασμα τού Λεοπάρδη, τό * Ονειρο
τού Βύρωνος, την ΕΙρήνη τών Νεκρών,
στον Πλάστη, στον Τάσο, την Πρόποσι, τη
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Συνωμοσία, στη Σοφία. Σ'αύτό τό τελευ
ταίο ποίημα τό όνομα Σοφία δέν κρύβει
μίαν ώρισμένη γυναίκα, μά τη γυναίκα
γενικώς, όπως έπαρουσιάσθη εμπρός μου
άπό τη στιγμή που αίσθάνθηκα κάτι γι’
αύτη. Τότε έγραψα τό Σκαφτιά, τά σονέττα
στό Δάντε και στον Ομηρο, ενα δύο άλλα
σονέττα και δύο πατριωτικά ποιήματα
που δέν ήθέλησα ποτέ νά δημοσιεύσω.
Όλα αύτά τά ποιήματα δέν τά είχα
γραμμένα, τά κρατούσα στη μνήμη. Μου
φαινότουνα πώς άν τάγραφα, θά τά ύλικοποιούσα, τόση ήταν ή αγάπη πού είχα
σ’ αύτά. Έκτος άπό αύτό, σέ κανένα δέν
ελεγα τίποτα, μά μόνο επιθυμούσα νάκούσω την γνώμη τού άδελφού μου τού
Νιάνου και τού μπάρμπα μου τού Μεσσαλά. · Δέν αναφέρω τόν πατέρα μου, γιατί
δέν εννοούσε καλά την ελληνική. Είχα
καταβάλει μεγάλη προσπάθεια νά νικήσω
τόν εαυτό μου. Τέλος μιά μέρα τ’άποφασίζω καί γεμάτος ντροπή τά διάβασα στον
Ντάνο, ό οποίος έμεινε κατενθουσιασμένος.
Ποτέ στη ζωή μου δέν αίσθάνθηκα μία
ολόκληρη εύχαρίστησι. Πάντα κάτι παρου
σιάζεται νά ταράξη τη γαλήνη της ψυχής
μου. Ή άμφιβολία πού η Α. έγέννησε
στην καρδιά μου εινε εκείνη πού πάντα
Φαρμακώνει ό,τι νομίζουμε χαρά, ό,τι νο
μίζουμε εύχαρίστησι. Μού ήρθεν ή ίδέα
μήπως ό άδελφός μου δέ μούπεν άληθεια.
’Αποφασίζω, ύστερα άπό μία σκέψι
πολλών ημερών, νά τά διαβάσω καί τού
μπάρμπα μου τού Μεσσαλά, ό οποίος ητο
πραγματικά λόγιος. Εκτός πού ήξερα πώς
θά μώλεγε την άληθεια γιατί έγνώριζα
πολύ καλά τό χαρακτήρά του, τόν είχα
ορκίσει στό δευτερότοκο παιδί του τό Νιόνιο πού βρισκότανε τότε στό εξωτερικό. Ό
άνθρωπος αύτός, πού πολύ δύσκολα επαι
νούσε, μού έκαμε τούς πλειό μεγάλους
επαίνους. Καί δέ φθάνει αύτό, έπήγε στον
πατέρα μου καί στον Ντάνο νά τούς ξαναπή ό,τι είπε καί σ’ εμέ. Τότε ησύχασα
λιγάκι κι άρχισα νά μελετώ πλειό μεθοδικά.
'Η Φιλαρμονική εΐχεδιαλυθή στό 1874,
την εποχή τών επεμβάσεων τού Βούλγαρη.
Ένας άπό την επιτροπή μας ήθελε νά μάζ

παρασύρη στη διαδήλωσι πού έτοίμαζαν
καί γιά νά μάς άπατήση μάς είπεν, ό'τι
υ.όνο στην Πλατεία τού Ποιητού θά παί
ξουμε. Μερικοί άπό εμάς, πού είχαμε εν
νοήσει τούς σκοπούς του, άποφασίσαμ,ε νά
μην πάμε, μ’ όλες της φοβέρες ποΰ μάς
έχαναν. Μπορώ νά πώ οτι εγώ είχα την
πρωτοβουλία, άν καί μικρότερος σχεδόν
άπο όλους, κ’ ήμουνα έτοιμος νά θυσιασθώ
παρά νά πάω εκεί πού οί κυβερνητικοί
ήθελαν νά γιορτάσουν τό πλειό μεγάλο
πραξικόπημα που εγεινε ποτέ σε συνταγ
ματικό κράτος.
Οί συνάδελφοί μου ένόμισαν καλό νά
εξακολουθήσουν τη μουσική ό'πως μπορού
σαν, μά εγώ ένόμισα καλλίτερο ν' άφήσω
γιά πάντα τό κλαρίνο, Ό σκοπός μου
ήταν νά τελειοποιηθώ στήν αρμονία. Τό
θεωρούσα ντροπή νά μείνω άπλός εκτελε
στής. Τότε ήμουν ελεύθερος καί ήμπορούσα νά μελετώ μέ περισσότερην άνεσι
τά βιβλία πού εγειναν ό γλυκύτερος σύν
τροφος τής ζωής μου.
‘Η ώραιότερη διασκέδασι στή Ζάκυνθο
εινε ή άποκρηές πού βαστούν δεκαπέντε
ήμερες. Τό άπόγευμα άρχιζει ή διασκέδασι
ή στής λέσχες πού είνε χορός, ή περπα
τούν στό δρόμο, καί βλέπεις χιλιάδες νά
πηγαινόρχονται, όλες σχεδόν γυναίκες τό
άπόγευμα, κρατώντας γιούλια στό χέρι.
Ή μία σταματά τόν ενα κ’ ή άλλη τόν
άλλο, ή μία δίνει γιούλια, κ’ ή άλλη άρχίζει νά πειράζη εκείνους πού γνωρίζει
προσπαθώντας νά μή γνωρισθή. Τό βράδυ
εινε πολύ ώραιότερο τό θέαμα. Βγαίνουν
στό δρόμο καί άντρες καί γυναίκες καί
βλέπεις έμπρόο σου ολα τού κόσμου τά
κοστούμια, κι’ άνάμεσα σ αύτά, τή ζακυνθινήν εξυπνάδα.
Έκτος άπό τής λέσχες, πολλά σαλόνια
εινε άνοιχτά, κι’ άλλα μικρά σπίτια πού
δέχονται αύτή τήν κοσμοπλημμύρα, άρκεί
ένας άπό κάθε παρέα νά εινε γνώριμος
τού σπιτιού.
Έγώ τό άπόγευμα πολύ σπάνια έβγαινα
μά τό βράδυ εννοούσα, όχι πάντα, νά πη
γαίνω μέ τούς φίλους μου στά διάφορα
σαλόνια ι·ασκαράς. Σ’ ενα άπο αύτά,
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είχα ίδή ενα πολύ νόστιμο κοριτσάκι καί
μού ειχεν έρθή ή επιθυμία νά τού πώ
κανένα γλυκό λογάκι. Πώς νά κάμω γιά
νά μέ άκούση ; Ήξερα πώς ό άδελφός
μου ό Τσέτσες τά είχε ψήσει μ’ αύτό.
« Δέ μέ γνωρίζεις, τής λέω ; Είμαι ό Τσέ
τσες σου». Τί εγεινε δέν ξέρω νά τό πώ.
’Άρχισε νά μού λέη τά παράπονά της,
τό φλογερό της έρωτα, κ’ έγώ σ’ ολα
αυτά άπαντούσα μέ κανένα στεναγμό, μ.έ
κανένα χάδι. « Δέ βγαίνεις μού λέει τή

μάσκα γιά νά σέ βλέπω κ’ έγώ ; »— 'Ό,τι
θέλεις, άγάπη μου — καί σηκόνοντας τή
μάσκα: « κύτταξέ με», τής λέω. Δέν
πρόφθασα νά γυρίσω πού τήν έχασα άπό
μπροστά μου. ’Ανώφελα όλο τό βράδυ τή
ζητούσα. Μόνο ύστερα άπο τριάντα σχε
δόν χρόνια τήν είδα. Ήταν μία γρηούλα
μ’ ενα σωρό παιδιά. Κατέβασα τό κεφάλι
καί μέ τό νού έγύρισα τριάντα χρόνια
όπίσω γιά νά ζήσω γιά μιά στιγμή πραγ
ματικώς.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΟΙ

ΜΕΓΑΛΟΙ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΤΗΣ

ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

*
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΤΖΙΟΡΤΖΟΝΕ
πανερχόμεθα είς τήν Σχολήν τής Βενε
τίας. Ή σχολή αύτή είνε τόσο πλούσια
είς έξαιρετικάς ιδιοφυίας ώστε έπανειλημμένως θ’άσχοληθώμεν περί αύτής,διότι
είνε καί ή μάλλον προσεγγίζουσα προς
τήν άνατολικήν ζωγραφικήν καί μεγάλας
έπεδράσεις ειχεν άπό τήν τέχνην τού
Βυζαντίου.
Ο Γεώργιος Μπαρμπαρέλλη ό έπονομασθεις Τζιορτζόνε έγεννήθη κατά τό
1478 είς τό Καστελφράγκο καί έμαθήτευσε μετά τού Τισσιανού παρά τώ
Ιωάννη Μπελλίνη είς Βενετίαν. Ό Τζιορτζόνε οδηγηθείς ένωρίτατα άπό τήν μεγαλοφυίαν του έπανεστάτησε κατά τού ζω
γραφικού τρόπου τού διδασκάλου ίου καί
ήρχισε νά χρωματίζη κατ’ ’ίδιον όλως τρό
πον προτρέχων μάλιστα τής έποχής του’
μάτην ό διδάσκαλός του τόν προέτρεπε
οτι «Διά νά έργάζεσαι καλώς πρέπει νά
μιμήσαι έμέ.» ό Τζιορτζόνε ταχέως τόν
έγκατέλειψε διά νά καλλιεργήση διά τής
ιδιοφυίας του τόν ίδικόν του τρόπον τής
εργασίας. Πράγματι ό νέος τρόπος τού

Ε

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος ’Απριλίου 1910 (Μιχαήλ
νΑγγελος), Μαΐου 1910 (Ραφαήλ), ’Ιουνίου 1910 (Λεονάρδος ντά Βίντσι), Αύγουστου 1910 (Τισσιανός), Σεπτεμ
βρίου 1910 (Παύλος Βερονέζε), ’Οκτωβρίου 1910 (Τιντορέττο), Ίανουαρίου 1911 (Κορρέγιος), ’Απριλίου 1911
(Άνδρέας ντέλ Σάρτο) Μαΐου 1911 (Σάνδρο Μποττιτσέλη), ’Ιουνίου 1911 (Μουρίλλο),’Ιουλίου 1911 (Βελάσκεζ).

χρωματισμού καί τής φωτοσκιάσεως τού
ΤζίΟρτζόνε κατέπληττε πάντας. Εγκαταλείψας τόν διδάσκαλόν του μετέβη είς τινας κοσμηματογράφους καί έζωγράφιζεν
άδιακρίτως. έπί τών κλινών, τών έπίπλων,
τών θρανίων, τών τοίχων, είς έκκλησίας,
είς μικράς εικόνας διά τόν λαόν, παντού
τέλος όπου τού έζητείτο ή τέχνη του. Ούτω
ό Τζιορτζόνε άφού κατερρύπωσε πλείστα
κιβώτια καί Παναγίας, κατενόησε διά
συνεχόιν δοκιμών έκεϊνο,τό όποιον έπεδίωκε
καί τότε μόνον έπείσθη. ότι ή έκπαίδευσίς
του ήτο έντελής καί έπανήλθεν είς Καστελφράγκο διά νά έναγκαλισθή τούς γονείς του.
Διά νά κατανοηθή έντελώς τό πνεύμα
τών καλλιτεχνών τής Αναγεννήσεως πρέ
πει νά παρακολουθήση κανείς αύτούς είς
τόν ιδιαίτερον αύτών βίον. Τά πολυτελή
συμπόσια τών μεγιστάνων άπήτουν όπως
άφεθή έλεύθερον τό πνεύμα νά έκδηλώση
ό'λας του τάς άρετάς. Ώς έκ τούτου οί καλλιτέχναι ήναγκάζοντο ν’ άμιλλώνται με
ταξύ των, νά εινε κάτοχοι τής μουσικής,
τής ποιήσεως, τοΰ δράματος καί τής κω
μωδίας. Θρ’.αμβευταί αύτοί τής ζωής ήσαν
περιζήτητοι όπως καί τά έργα των άπό
ολον τον κόσμον. Ό Μπενβενούτο Τσελλίνη οδηγείται ύπό τού πατρός του είς
τάς μουσουργίας τού δουκός τής Φλωρεν-
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τίας, κατόπιν αύτός ό ίδιος έλάμ,βανε μέ
ρος είς την ορχήστραν τοΰ Πάππα Κλήμεντος Ζ'β διδάσκει τόν αύλόν εις τόν με
λαγχολικόν μαθητήν του Άσκάνιον. και
εινε συγκινητικόν νά τόν βλέπωμεν φαιδρύνοντα μέ τό άσμα του τήν ζωήν τοΰ
μαθητοΰ του. Ό Λεονάρδος ντά Βίντσι
ήτο άριστος μουσικός, ό δέ Τιντορέτος
κατεσκεύαζεν όργανα τής ιδίας του έφευρέσεως.Ό Τισσιανός ειχεν αγοράσει οικίαν
κειμένην είς παραθαλασσίαν τινά
γωνίαν τής Βενε
τίας καί εκεί έδιδε
πολυτελή δείπνα
είς τούς άχωρ ι
στούς φίλους του
Άρετίνον καίΣανσοβίνον.Ό Φραγ
κίσκος Πιζάνο προ
σκληθείς είς μίαν
τών γαστρονομι
κών εκείνων εορ
τών γράφει: «Άμα
καταδύσαντος τοΰ
'Ηλιου, ό κόλπος
κατεκαλυφθη άπό
μυριάδας γόνδολας
πεπληρωμένας γυ
ναικών, αί όποίαι
εψαλλον διά τής
φωνής καί άλλων
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
μουσικών οργάνων
διαφόρους αρμο
νίας μέχρι τής νυκτός καί ενόσω διήρκεσε
τό συμπόσιόν μας».
Μέσα είς τοιαύτην ατμόσφαιραν γεννη
θείς ό Γεώργιος Μπαρμπαρέλλη δέν ήργησε
ν’ άναπτύξη δλας έκείνας τάς φυσικά; άρετάς μέ τάς οποίας τόσον πλούσια τόν
έπροίκισεν ή φύσις. Ή ήθιχή καί πνευμα
τική αύτοΰ άνδρία, τό έξοχον σωματικόν
αύτοΰ κάλλος, ή εύτολμία του καί έν γένει
ή ευγένεια τών τρόπων του μάς δίδουν τόν
ώραιότερον τύπον τοΰ τελείου άνδρός τής
εποχής εκείνης τής άναγεννήσεως τών
τεχνών μαζύ μέ τήν άναγέννησιν τής
άνθρωπότητος. Ot συμπολϊταί του τόν

άποκαλοΰν Τζιορτζόνε είς ένδειξιν τοΰ με
γαλείου του καί τής άνδρείας του, αύτός
δέ άφειδώς σκορπά εαυτόν έωσότου άποθνήσκει νεώτατος καί πλήρης άρετών. Ο
Τζιορτζόνε άφησε ελεύθερον τό στάδιον
εύθύς έξ άρχής είς τόν γόνιμον αύτοΰ οργα
νισμόν. Άδιακόπως είργάζετο, έσπούδαζεν, έψαλλεν, έπαιζε διάφορα όργανα, έξησκείτο είς τά όπλα, έθήρευε τάς έρωτικάς
περιπέτειας καί άπέκτα πολυαρίθμους φί
λους διά τής καλοκαγαθίας του καί
τοΰ ειλικρινούς του
χαρακτήρος.
Κατά τήν επι
στροφήν του είς
Βενετίαν έδέχετο
νά ζωγραφίζη Ο,τι
δήποτε τοΰ’έφεραν,
άσπίδας, σκευοθήκας, γραφεία, πρό
πάντων δέ πλείστα μεγάλα κι
βώτια γάμων, τά
οποία
συνείθιζον
τούς χρόνους εκεί
νους καί τά όποια
κατεκάλυπτε λίαν
είρωνικώς διά τών
Μεταμορφώσεων
τοΰ Όβιδίου. Τήν
εποχήν ταύτην τά
χρώματα εύρίσκαν
ΥΠΟ ΤΖΙΟΡΤΖΟΝΕ
πανταχοΰ θέσιν,
όλοι έλάτρευαν τήν τέχνην, τοιαύτη δέ ήτο
ή ζέσις υ.έ τήν όποιαν καί αί κατώτεραι τά
ξεις άκόμη έπεζήτουν τά έργα τής γραφικής
ώστε διηγούνται μυθώδη πράγματα. Ημέ
ραν τινά ό γραμματοκομιστής τής Βολωνίας ένεχείρισε μίαν επιστολήν είς τόν
Αννίβαν Καράτση, άντί δέ χρηματικής
άμοιβής τοΰ έζήτησε ένα μικρόν πίνακα !
Ό Τζιορτζόνε μή εύρίσκων επαρκείς
εργασίας έπεχείρησε νά ζωγραφίση τό πρώ
τον τοιχογραφίας έξω τής οικίας του, τοσοΰτον δέ κατέθελξεν ή πρωτοτυπία αύτη
πάντας ώστε όλοι οί μεγιστάνες τής Ιτα
λίας έπεζήτουν νά ζωγραφίζουν τά παλά-

ΟΙ

ΤΡΕΙΣ
ΥΠΟ

ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ
ΤΖΙΟΡΤΖΟΝΕ
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τια των καί εκτοτε έπεκράτησεν ή έπί
ύγροΰ κονιάματος τέχνη. Άλλ’ ό λαμπρός
χρωματισμός τοΰ Τζιορτζόνε ταχέως προ
σήλωσε τήν προσοχήν καί τόν θαυμασμόν
τών μεγαλειτέρων προσώπων τής εποχής
του. Ό Τισσιανός, ό Ροϋμπενς, ό Βάν
Ντύκ, αύτός ό Μιχαήλ’Άγγελος έθαύμαζαν τόν πλούσιον χρωματισμόν τοΰ Τζιορ —
τζόνε. ’Ενθυμούμαι καί μοΰ έκαμε μεγάλην έντύπωσιν, είς τόν οίκον τοΰ Μιχαήλ
Αγγέλου έν Φλωρεντία θαυμασία κεφαλή
τού Τζιορτζόνε, τής οποίας ό λαμπρός
χρωματισμός είλκυσε, φαίνεται, τήν προσο
χήν τού Μιχαήλ Αγγέλου. Άλλ’ ή όρμη
τήν οποίαν ειχεν ή ύπέροχος διάνοια τοΰ
καλλιτέχνου τούτου άπόβλέπουσα άπολύτως είς τήν έκ τής γραφικής έντύπωσιν
τόν πκρέσυρε μέχρι τοΰ νά άδιαφορήση
εντελώς διά τήν άκρίβειαν τών θεμάτων
του. Αύτός ό Βασσάρη, ώς λέγει ό Βωτιέ
ταχθείς όπως μελετήση καλλίτερον ταΰτα
δέν άποοαίνεται. Προ τών περιφερομένων εικόνων, αίτινες σήμερον ήφανίσθησαν
καί αίτινες έκάλυπτον τούς τοίχους τής
άποθήκης τών γερμανών έμπορων, είς τό
μεγάλο Κανάλι τής Βενετίας, εκδηλώνει
είλικρινώς, ότι κανείς δέν ήδυνήθη νά κατανοήση τά μυστηριώδη θέματα.
Τέλειος ιππότης, μουσικός έξαίρετος
ύπεραγαπών τάς έορτάς καί τάς έπειδείξεις
έπονομαζόμενος Τζιορτζόνε δηλαδή Γεώρ
γιος, διά τό άνάστημά του καί διά
τό ευθυμον έξωτερικόν του, ό Τζιορτζόνε
διεσκόρπιζε χωρίς μέτρον τήν αύτόματον
ζωηρότητα τής νεότητάς του είς τήν πο
λυτελή αύτήν Βενετίαν, όπου αί ήδονα'ι
τών αισθήσεων ύπερείχον τών ήδονών τού
πνεύματος. ’Εάν έζη περισσότερον, τό τά
λαντόν του συγκεντρούμενον ήθελε πλουτισθή διά τής σκέψεως καί θά ήδύνατο νά
παραβληθή προς τάς ύπερόχους συνθέσεις
τοΰ συντρόφου του Τισσιανού είς τόν «Εν
ταφιασμόν» καί είς τό «Μαρτύρων τοΰ
Αγίου Πέτρου». Άλλ’ άπέθανε νέος χωρίς
νά λάβη τά θλιβερά, άλλ’ όμως σωτήρια
μαθήματα τής πείρας. Δέν έγνώρισε είμή
μόνον τήν παραφοράν τών ώραίων τόνων
καί τών ώραίων σχημάτων καί ηύχαριστήθη

νά ψάλλη την δόξαν τοΰ φωτός ή την με
γαλοπρέπειαν τών χρωμάτων. Η ζωη μό
λις ειχεν έγγίσει τούς οφθαλμούς του, δεν
εύρίσκεται ακόμη είμή είς τό θαμβός ενώ
πιον της διαβλεπομένης φύσεως. Η καρδία
του δέν ’έλαβε καιρόν νά τρωθή η μάλλον
άν πιστεύση τις ενα θρύλον συλλεγέντα
ύπό τοΰ Βασσάρη, ύπέκυψεν μέ την πρώτην απόπειραν. Γυνή τις, την οποίαν ηγάπα
προσεβλήθη ύπό της πανώλους και περι
ποιούμενος αύτην την ησπάσθη ενώ απέθνησκε και έλαβε μέ τό ύστατον αύτό φί
λημα τό σπέρμα τοΰ θανάτου.
Τό τέλος τοΰτο αρκεί νά μάς απόδειξη,
οτι οί τρείς Φιλόσοφοι οί ζωγραφηθέντες
ύπό τοΰ Τζιορτζόνε ειχον διέλθει προ τών
οφθαλμών του χωρίς νά ομιλήσουν εις τα
ώτά του. ’Εάν ήθελε νά ερώτηση τά ονόματά των καί νά άκούση τό μάθημά των,
ή ανθρώπινη σοφία θά έδίδασκε? είς αύ
τόν, ότι ό θάνατος ηδύνατο νά τόν προλάβη ενωρίς. Ή τέχνη θά είχε κερδίσει
μερικά άριστουργήματα έπί πλέον. Μένει
νά μάθωμεν εάν ό Τζιορτζόνε θά ήτο πλέον
κερδισμένος διά τόν εαυτόν του εάν εζη
περισσότερον. Ό θάνατος τοΰ καλλιτέχνου
εινε λυπηρός δι’ ημάς, άλλ’ ϊσως θά ηξιζε
περισσότερον διά τόν άνθρωπον νά αναχώ
ρηση ούτω οερόυ.ενος ύπό τοΰ πρώτου
άλγους και μη γνωρισας εκ της ζωής η
την έξαισίαν χαράν τοΰ νά αγαπά και νά
ζωγραφίζη.»
Πράγματι ό Τζιορτζόνε δέν ηδύνατο
νά δααάση τό κατακαίον αύτόν πάθος
τοΰ έρωτος. Ήγάπα καί η άγάπη του
ύπερεκχειλίζει πανταχόθεν είς την ζωήν
του καί είς τό εργον του.
Ί! τέχνη τοΰ Τζιορτζόνε άπεσπάσθη
άπό τής δουλικής μιμήσεως τοΰ ύπο δείγ
ματος, έπενόησε τούς συνδυασμούς τοΰ
φωτός καί εδωσεν είς τά άντικείμενα τόν
άληθή αύτών χαρακτήρα. Δέν ήτο δέ μι
κρόν τό κατόρθωμα τοΰ Τζιορτζόνε τό νά
ύπερπηδήση άποτόμως καί άνευ μεταβάσεων τάς ζωγραφικάς δυσκολίας, τήν σκλη
ρότητα τοΰ περιγράμματος και τήν μονο
τονίαν τοΰ χρωματισμού, κοινά ελαττώ
ματα τών παλαιοτέρων ζωγράφων.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Αύτός ό Τισσιανός διέκρινε τήν μεγά
λην ταύτην άρετήν τοΰ Τζιορτζόνε καί
έπηρεάσθη άπό τήν καταπληκτικήν καί
ύπέροχον τεχνοτροπίαν του. Ό Τζιορτζόνε άπέθανε είς ήλικίαν 33 έτών κατά
το 1511.
Ατυχώς έκ τών έργων του πλείστα
κατεστράφησαν καθόσον είργάζετο ώς έπί
τό πλεϊστον έπί ύγροΰ κονιάματος είς τοι
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χογραφίας. Πολύ άργά έχρησιμοποίησε
τόν έλαιοχρωματισμόν καί μάς άφήκε u.eρικά άριστουργήματα όπως εινε τό περίφημον αύτού «Κοντσέρτο» τής Πινακο
θήκης τοΰ Πίττη έν Φλωρεντία, τούς «Τρεις
Φιλοσόφους» τοΰ Λούβρου, καί μερικάς
άριστουργηματικάς κεφαλάς τών όποιων
ό ισχυρός χρωματισμός, ή εύστροφία και
έλευθερία τοΰ χρωστήρος είνε άπαράμιλλα.
ΘΩΜΑΣ

ΛΑΪΚΗ

ΘΩΜΟΠΟΥΑΟΣ
Γλύπτης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΩΣ ύπάρχει δημώδης ποίησις έν
Έλλάδι, βεβαίως θά ύπάρχη μία
λαϊκή καλλιτεχνία, μία λαϊκή άρχιτεκτονική, μία λαϊκή μουσική. Όλα δέ
αύτά δέν είνε τίποτε άλλο παρά μία έξέ—
λιξις τών άρχαίων ελληνικών τεχνών.
Διότι ό ελληνικός λαός άπό τών χρόνων
εκείνων, άν καί ύπέστη πολλάς μεταβολάς
καί έπιρροάς ξενικάς, δέν έπαυσε έν τούτοις ούτε νά ζή, ούτε νά αισθάνεται. Είς
τήν άρχιτεκτονικήν αίφνης αί συνθήκαι
τοΰ βίου, τά ίθη, τά έθιμα, ή θρησκεία
φέρουν μίαν μεταβολήν έκάστοτε είς τήν
έξέλιξιν τής τέχνης, άλλ’ αύτή παραμένει
οίονεί άμετάβλητος μέ όλα τά κύρια χαρα
κτηριστικά της.
Εάν θελήσωμεν νά παρατηρήσωμεν
τό σημερινόν ελληνικόν χωρικόν σπίτι καί
ζητήσωμεν νά παραβάλωμεν αύτό άπ’
εύθείας μέ τό άρχαϊον ελληνικόν καί άπό
αισθητικής άπόψεως καί άπό πρακτικής
τοιαύτης, θά Ιδωμεν, ότι έκ πρώτης
οψεως δέν άντιλαμβανόμεθα καμμίαν ομοιό
τητα. Έάν όμως παραβάλωμεν τό σημε
ρινόν ελληνικόν χωρικόν σπίτι μέ τήν
αμέσως προηγουμένην ιστορικήν περίοδον,
δηλαδή τό σημερινόν σπίτι μέ τό σπίτι
τής τελευταίας έξελίξεως τής βυζαντινής
θά ίδωμεν, ότι μικρά μόνον ύπάρχει παραλλαγή καί ότι ή τουρκική κατάκτησις δέν έπέφερε καμμίαν άλλοίωσιν,
διότι τό κατακτήσαν έθνος ήτο πολεμικόν
μόνον χωρίς νά φέρη μαζή του κανένα
πολιτισμόν ικανόν νά έπιδράση, έξ έναν-

τίας μάλιστα οί κατακτηταί μετεχειρίσθησαν τά έλληνικά μνημειώδη οικοδομή
ματα όπως λ. χ. τούς ναούς, τά άνάκτορα,
τά μέγαρα τών πλουσιωτέρων προς ίδιαν
των χρήσιν καί ούτω δέν ήσθάνθησαν τήν
ανάγκην ν' άναπτύξουν ίδικήν των τέχνην
παρά είς έλάχιστα μόνον σημεία, είς τά
περισσότερα τών οποίων μετεχειρίσθησαν
πάλιν "Ελληνας τεχνίτας.
Άποδεικνύοντες τοιουτοτρόπως τήν
έπαφήν τής σημερινής λαϊκής άρχιτεκτονικής μέ τήν βυζαντινήν τέχνην, εινε εύνόητον, ότι φθάνομεν διά τής περαιτέρω
άναδρομικής έξελίξεως προς τήν άρχαίαν
ελληνικήν τέχνην.
Τό γνήσιον χωρικόν ελληνικόν σπίτι
τών βορείων μερών σώζεται κατά πολλά
παραδείγματα είς μεγάλην περιφέρειαν
πέριξ τοΰ Ολύμπου καί τής Πίνδου,
άκριβώς δηλαδή είς έκείνα τά μέρη, όπου
ήκμασε ή γνήσια δημώδης ελληνική ποίησις καί παρέμειναν ζωηρότεραι καί αγνό
τερα» αί έθνικαί παραδόσεις. Έάν δέ
ήμεϊς ήθέλαμεν νά έχωμεν πράγματι
γνησίαν σύγχρονον ελληνικήν άρχιτεκτονικήν μέ καθαρώς ελληνικήν αισθητικήν
πρέπει νά σπουδάσωμεν αύτό άκριβώς
τό ελληνικόν σπίτι είς όλας του τάς μορφάς. Διότι ή αρχιτεκτονική, τήν οποίαν
έσυνειθίσαμεν σήμερον νά όνομάζωμεν νεο
ελληνικήν, τά σπίτια δηλαδή ποΰ βλέπομεν εις τάς Αθήνας δέν εινε τίποτε άλλο
παρά άρχιτεκτονική ίταλικής Αναγεννή
σεως, παρείσακτος δι’ ήμάς, άψυχος δι’
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ημάς και τεχνητή, μέ ψευδείς αξιώσεις αρ
χαιοπρεπούς δήθεν τοιαύτης ελληνικής, μη
προερχομένη άπό τό αίσθημα τής ζωής
μας, καί ή οποία άλλως δεν συνδέεται μέ
τάς παραδόσεις τού εθνικού μας βίου.
Μελετών τό σύγχρονον ελληνικόν χωρι
κόν σπίτι παρετήρησα ιδίως είς τά αρχον
τικά σπίτια, τήν σπουδαιότητα, τήν οποίαν
έχουν καί άπό πρακτικής καί άπό αισθη
τικής άπόψεως. Θαυμάζει κάνεις τόσον
τήν εσωτερικήν διάταξιν τών διαφόρων
δωματίων, όσω καί τόν πλούσιον διάκο
σμον αύτών καί είς έγχρωμα κοσμήματα
καί είς ξυλογλυπτικήν. Ταύτα δέ πάντα
συγγενεύουν μέ τόν βυζαντινόν ρυθμόν.
’Ενδιαφέρουσα εινε καί ή ονομασία τών
διαφόρων διαμερισμάτων. Τό άντρε ονο
μάζεται δοξάτος
τού δέχομαι. Τό
τζάκι, τό όποιον εινε πάντοτε τό ώραιότερον στόλισμα ένός δωματίου φέρον κο
σμήματα άνάγλυφα καί ζωγραφιστά,
άνωθεν δέ πάντοτε τόν δικέφαλον άετόν,
ό όποιος δέν λείπει ποτέ από ό'λα τα
άξιοσημείωτα καί κυριώτερα μέρη καί
σκεύη τού σπιτιού, ονομάζεται πυροτιά.
Δεξιά καί άριστερά άπό τό τζάκι ύπάρχουν δύο μάρμαρα προωρισμένα νά προφυλάσσουν άπό τή φωτιά τάς παρακειμένας
στρωμνάς. Ταύτα ονομάζονται πυρομάχοι.
Ή θέσις ή κυριωτέρα, δεξιά καί άριστερά
πλησίον είς τούς πυρομάχους, ή τιμητική
διά τούς εισερχόμενους ονομάζεται πρωτιά.
Τά δωμάτια εινε στολισμένα εκτός τών
παραθύρων τής κοινής χρήσεως καί μέ
παράθυρα, τά όποια έχουν μόνον διακοσμητικόν σκοπόν καί εύρίσκονται είς τό
άνω μέρος τού δωματίου πλησίον τής ορο
φής, κατέχοντα τρόπον τινά τήν θέσιν,
τήν όποιαν κατέχουν αί μετώπαι είς τα
άρχαία ελληνικά σπίτια. Είνε δέ πλου
σιότατα καί είς χρώματα καί εις οχή
ματα, άποτελούμενα άπό εγχρώμους ύαλίνους πλάκας συνδεομένας μεταξύ των μέ
γύψον. Είς τό κυριώτερον παράθυρον
ύπάρχει ζωγραφισμένος ό δικέφαλος άετός
άπό χρώμα κίτρινον καί μαύρον. τά βυ
ζαντινά δηλαδή χρώματα. Κάτωθεν τού

δικεφάλου αετού συνήθως εύρίσκεται καί η
χρονολογία τής άνοικοδομήσεως τού σπι
τιού, καθώς καί τό όνομα τού άρχιτέκτονος, ό όποιος τότε ώνομάζετο απλώς μά
στορας. Μίαν τοιαύτην επιγραφήν εύρήκα
είς ενα παλαιόν άρχοντόσπιτο τής πόλεως
Σιατίστης τής Μακεδονίας, ή οποία ήκμασε περί τό 1700 καί όπου σώζονται
πολλά τοιαύτα ελληνικά άρχοντόσπιτα μέ
όλα τά παραρτήματά τους, τούς ξενώνα
τούς όνομαζομένους «μουσαφιρέϊκα» κ.λ.π.
ΤΙ επιγραφή ’έλεγε : «Άν ρωτάτε, άρχον
τες, ποιος μάστορας τό εκτισε Νάκος τό
όνομα άπό χωρά Μπλίσδιανη, βιλαέτι
Κόνιτσα, 1740». ’Εκτός άπό τό τζάκι
άλλο τμήμα τού δωματίου, τό όποιον
επίσης έχει σπουδαιότητα ύπό έποψιν διακοσμητικήν είνε τό μεγάλο έρμάριον, τό
όποιον είς άλλα μέν μέρη λέγεται μεσάνδρα, είς άλλα δέ έρμάρι απλώς. Είς τά
ερμάρια αύτά έτοποθετούντο οί τάπητες
καί τά στρώματα. Δεξιά καί άριστερά
άπό κάθε έρμάριον ύπάρχουν μικρά άνοίγματα πρός τοποθέτησιν μικρών άντικειμένων οικιακής χρήσεως. Γά άνοίγματα
αύτά ονομάζονται βαρ#αλαμί(5ια=ταραθαλαμίδια. Επίσης αί όροφαί τού σπιτιού
εινε πλουσιώταται είς διάκοσμον ξυλογλυ
πτικής καί κοσμηματογραφίας. Τό μεσαίον κύριον κόσμημα τής οροφής ονομά
ζεται δ δ(μ)φαλός. Συνήθως δέ άπό διά
φορα μέρη τής οροφής κρέμονται ολόγυρα
συμπλέγματα παριστάνοντα οπωρικά.
"Ολα αύτά ατελέστατα καί έκ τού προ
χείρου δίδουν μίαν εικόνα τοΰ γνησίου χω
ρικού έλληνικού σπιτιού εκείνων τών με
ρών. Τά άρχιτεκτονικά αύτά πρότυπα
τόσω τών μερών αύτών, όσω και άλλων
μερών τής Ελλάδος έάν στ ρέψω μεν τήν
προσοχήν μας είς αύτά και τα σπουδα
στήρια εινε προωρισμένα νά διορθώσουν
τήν άρχιτεκτονικήν αισθητικήν μας, ή
οποία τόσον διεστρεβλώθη άπό τήν παρείσακτον καί ξένην πρός τά ηθη μας και
τάς παραδόσεις τέχνην. Άπό αύτά όέ καί
μόνα εινε δυνατόν νά πηγάση μία άγνη
έλληνική άρχιτεκτονική.
ΑΡΙΣΤ.

ΖΑΧΟΣ,

Άρχιτέκτων

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ

ΣΥΜΦίΙΝ I ΑΙ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
ΓΡΙΖ2 στά ίδια τά παληά άγαπημένα
μέρη, εινε σάν έπιστροφή γιά μένα άπό
μακρυνή εξορία. Δέν ξέρω γιατί ένα
τέτοιο αίσθημα τόσω κοινό σέ όλους τούς
ανθρώπους δέν φθάνει νά έκφρασθή οσω καί
νά τό πούν όλοι οί άνθρωποι. Είνε κάποια
πράγματα πού μάς θέλγουν νά τά άκουμε
και απο κείνους πού θά μπορούσαν νά τά
διηγηθούν μέ τό λιγώτερο αίσθημα. Γιατί
εινε τά ιερότερο πού μάς δίνει ή ζωή.
Ετσι καί ή άγάπη μας σέ ώρισμένους
τόπους είνε παντοτείνή. Έτσι άγαπούμε
την πατρίδα μας καί χωρίς τήν ιδέα πού
τήν περιορίζουν τά εθνολογικά της σύνορα.
Έτσι άγαπούμε κάθε πατρίδα σέ κάθε
μέρος τής γής.
Οί κήποι εινε πάλι γεμάτοι άπό λου
λούδια, οί ίδιοι κήποι πού έδωκαν τον
ώραίον ύμνο στόν άρχαίο ποιητή. Θυμά
μαι εναν άγαθό πτωχό άνθρωπο πού τούς
γυρίζαμε μαζή καί πού ήταν μιά φορά
δάσκαλός μ.ου. Ο ί αγώνες τής ζωής τον άφηκαν άδιάφορο καί ήταν ποιητής στή μεγάλη
του δυστυχία. Θυμάμαι εναν άλλο μεγα
λουργό πού ή κραυγές τής χαράς. τ.θυ Ιγέ-μιζε τόν αττικόν αιθέρα άπό τήν άπόλαυσι τής ευτυχίας τών άνθισμένψν δρόμων.
1 στερα θυμάμαι μόνο τόν εαυτό μου
σ αύτά τά καταφύγια κάτω άπό τά με
γάλα δένδρα. Λυτρωμένος άπό κάθε τί πού
μπορούσε να μέ κάνη νά ένθουσιασθώ γιά
τί ύική μου σημασία, μού φάνηκε πώς
ξένος στήν πραγματικότητα είχα μιά άλλη
χαρά, πού χάνεται όταν άντικρύσω τούς
άγώνας τής πραγματικής ζωής, όταν πρέπει
νά λάβω μέρος στήν περίφημη παραγωγή
τής ύλικής εύτυχίας καί νά είμαι τάχα
κι εγώ ένας αριθμός καί μιά αντιπροσω
πευτική άξια. Πόσες τέτοιες μορφές τού κοι
νού αύτού ιδανικού βλέπω στούς διανοητι
κούς μου ορίζοντας νά γέρνουν θλιμμέναις
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στην ούτοπία τών θετικών των πράξεων.
Καί ενα μένει αιώνιο, παντοτεινή πηγή
ζωής καί εύτυχίας, αύτό τό έξαφάνισμα
στη μεγάλη περιοχή τής εύδαιμονίας πού
χαρίζει ή ζωή πού ορίζεται άπό τής λιγώτερες της αξιώσεις, μπροστά στή σύγκρισι τών μεγάλων έργων τού Δημιουρ
γού. Κάθε μέρος έκεί έχει γιά μένα τή
γραφική του ύπόστασι, τήν καινούργια του
μορφή, τήν ύπέρτατη άπόλαυσι τής ψυ
χής, άλλά ολα αύτά τά μέρη δέν είνε
τίποτε γιά κάθε μάτι άν ή ψυχή μας δέν
άκούει όλας τάς αρμονίας τής καλοσύνης
καί τής άγάπης.
Δεν είνε μιά στιγμή, ούτε μιά ήμέρα
μόνο, κάθε ήμέρα πρέπει νά ξεκινήσουμε
πρός εκείνα τά μέρη. Καί κάθε έποχή τό
πανοραμ.ά τους είνε ξεχωριστό. Τής λε
πτότατες σκέψεις φέρνουν τά άτέλειωτα
θεάματα τών ώραίων γραμμών καί τών
χρωμάτων.Κινήματα αρμονιών πού δέν είνε
για κάθε βλέμμα συνθέτουν τήν πνευματικώτερη άπολύτρωσι τής ζωής. Ό προτιμημένος σταθμός πού κάνουμε, τό χωριό
εινε ερημικό καί ήσυχο. Τίποτε δέν μάς
ταράσσει ώς έκεί έπάνω καί αύτή ή άπόλαυσις τής ήσυχίας καί αύτή ή σιωπή μας
ν απέχουμε νά παριστάνουμε τούς διαλαλητάς μιας άνθρωπίνης εύτυχίας πού τάχα
κατέχομε εμείς οί ίδιοι, μάς κάνει νά βρί
σκουμε ενα άληθινώτερο εαυτό μας στήν
τόσω περιωρισμένη δύναμι τής ζωής μας.
Τραγικότερο είνε κάποτε νά σκεπτώμεθα
αυτους τούς ύποχρεωτικούς άγώνάς μας
πού δέν μπορούμε νά ξεφύγουμε οί ίδιοι
άνίσχυροι νά τά πετάξουμε όλα καί νά
γυρίσουμε στής ταπεινές άσχολίες, τόσω
αύτάρκεις καί ολιγαρκείς, τών άγαθών
χωρικών πού βλέπουμε γύρω μας. Αύτές
είναι ή θλιβερές στιγμές πού δέν μπορούμε
νά τής άποχωρισθούμε, αύτές εινε ή άδυ-
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ναμίες πού μάς δένουν τόσω δυνατά μέ τά
δεσμά άναγ/.ών που μπορούσαμε ν άποφύγουμ,ε. Τό μικρό μου όμως χωριό μέ
κάνει νά τό λησμονώ κι αύτό. Κι’ αύτη
ή τέχνη κι’ αύτη η ανάγκη νά πουιχε της
σκέψεις μας αρχίζει νά μού φαίνεται
περιττή. Γιατί όλες μου της στιγμές και
ό'λες της ώρες μου της αγιάζει τό χωριό
μου. Αύτό εινε ολο μιά αρμονία, αύτό εινε
όλο μιά μουσική. Ή ώρες περνούν άσωτες
και όλα μέ συγκινοΰν τού μικρού χωριού
τά θεάματα, ή πρωτόγονες δουλειές τών
χωρικών πού καλλιεργούν τη γη.
Πέρα και γύρω πλήθος εινε άλλα ώραια
καταφύγια. Στον κάμπο μέ τά δάση τών
έλαιών απλώνεται τό μεγάλο χωριό και
πάρα πάνω άλλο ξεχωρίζει στό πλευρό τού
βουνού. Μονοπάτια γράφονται σέ ώραϊες
καμπύλες και σύδενδροι μικροί αγροτικοί
συνοικισμοί σού δίδουν όλοι ενα σταθμό
εύτυχίας Καμμιά αγορά δέν υπάρχει γιά
νά τά άγοράσης αύτά μέ κάνενός είδους
νόυ.ισμα οσω καί άν διαλαλήσης πώς εινε
τό δικαιότερα μοιρασμένο σέ όλους τους
ανθρώπους. ’Αλλά καί κανείς δέν εινε ικα
νός νά τά διακρίνη μέ τη λεπτότερη τους

άϋλη σχεδόν διαφάνεια όπως φαίνονται
στούς πίνακες τής Δημιουργίας άν δέν
εινε ψυχική άνάγκη νά δίδη τήν προτίιχησί του είς αύτά καί όχι είς άλλα, πού
ποτέ δέν ήμπορούν νά συγκριθούν μέ αυτά.
Γι’ αύτό οσω κάνεις καί άν όμιλή γι’
αύτά έάν εδωκε ολη τήν αγάπη του σ’ αύτά
τότε μπορεί νά πή πώς εύρίσκει τούς άληθινώτερουζ νόμους τής ζωής.
’Έτσι τ’ αγαπημένα μας μέρη πού τά
βρίσκουμε παντού όσον άγνότερα έσκεφθήκαμε καί αίσθανθήκαμε, ’έχουν δυό φορές
τό θέλγητρο τής ζωής όταν εινε τοποθετη
μένα στήν ίδια μας τήν πατρίδα καί όταν
ή πατρίδα μας εινε ή δόξα γιά τής ήμε
ρες πού είδε τής ανθρώπινης τελειότητος,
αίσθημα ιερό, ανώτερο άπό κάθε δική
μας ξεχωριστή πνευματική έξαρσι και
άπό κάθε θερμή μας αγάπη άφού όλη ή
ιδέα σέ μιά θειότερη ανθρώπινη ύπαρξι
υπάρχει στή διανόησι τών περασμένων
αύτών ήμερών.
Στ’ αγαπημένα μέρη περίοπτο, αιώ
νιο θέαμα μιλεί αύτή τή δόξα τής ζωής,
σάν ενα ανώτερο έργο τού ανθρώπου, ή
Άκρόπολις στά βάθη τού άττικού όρίζοντος.
ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
Έάν οί χημικοί ανέλυαν τόν αέρα του ’Ιου
λίου θά ανεκάλυπταν εξάπαντος εις αύτόν τό
μικρόβιον τό τόσον συζητούμενον πάντοτε, τής
αύτοκτονίας. Καί θ’ ανεκάλυπταν άκόμη, ότι
τούτο δέν είναι πάντοτε θανατηφόρον, άλλ’όπως
τών άλλων μεταδοτικών νόσων, είναι πολύ
συχνά καί άβλαβές.
Διότι αί απόπειραι αύτοκτονιών πού έγειναν
κατά τόν μήνα αύτόν ήσαν περισσότερα! τών
τελεσθεισών. Η εστία τού μολύσματος ύπήρξεν ή περίφημος τριανταφυλλιά τού Νεκροτα
φείου, ή οποία έσχε καί άλλο θύμα, μίαν δυσ
τυχή μοδιστρούλαν. Έάν έξηκολούθει τήν
θανάσιμον επιρροήν της θά παρίστατο άνάγκη
νά τοποθενηθή εκεί πλησίον της ένας Έλλην
άργόμισθος άκόμη φέρων τόν τίτλον «Φύλαξ
τής Τριανταφυλλιάς τού Α' Νεκροταφείου
’Αθηνών».
Άλλ όλίγας ημέρας μετά τήν νέαν θυσίαν
τού Έρωτος ύπό τήν εύώδη γόησσαν, μία
συνησπισμένη νεότης, προμαχούσα τής άπειλουμένης ζωής τών ερωτευμένων τού.· μέλλοντος,
μετέβη εις τό Νεκροταφείον καί κατέκοψε τήν
Φυτικήν Σειρήνα και έξηφάνισε τήν επικίν
δυνον εστίαν τού ολέθρου.
II σειρά τών απευκταίων άποπειρών ήρχισε
τότε
Ερωτικαί ατυχίαι, οίκονομικαί δυσχέρειαι, φρενολογικαί άνωμαλίαι, όλαι τέλος πάν
των αί αίτίαι έκ τών οποίων δηλητηριάζεται ή
αντοχή τής ζωικής μας μηχανής, κατέληγον
πρός τήν μίαν καί τελικήν διέξοδον.

*
Μεταξύ τών διαφόρων αύτών έθελοντώ>ν τού
θανάτου ιδιαιτέρου ψυχολογικού ενδιαφέροντος
υπήρςεν ό θελήσας νά περατώση τήν ζωήν του,
επειδή έθεώρησεν αύτήν ώς άχρηστον είς αύτόν
τόν μάταιον κόσμον Άλλ’ ό θάνατος άπέκρουσε
τήν προσφοράν του καί ό άχρηστος, ώς καί

τόσοι χρήσιμοι αποπειραθέντες ώς αύτός ν’ αύτοκτονήσουν, έπέζησε.
Υπάρχει μία δυστυχία είς τόν κόσμον, τήν
οποίαν δέν ύποπτευόμεθα' ίσως επειδή είναι
σπανιωτέρα από τάς άλλας, ή επειδή τήν παρεξηγούμεν έκλαμβάνοντες αύτήν ώς εύτυχίαν :
είναι όταν αποτυγχάνη κανείς είς τήν αύτοκτονίαν. "Ένας άνθρωπος άποφασίζων νά δώση
τέλος είς μίαν ζωήν, τήν οποίαν δέν θέλει πλέον,
θά πή, οτι τήν έδοκίμασεν είς ολας της τάς
όψεις, άπό τήν καλήν και άπό τήν κακήν,
κατέστρωσεν όλους τούς ορούς, καί ύπελόγισεν
όλας τάς συνθήκας άπό τάς οποίας θά ή μπο
ρούσε νά τόν ίκανοποιήση, άλλά δέν κατόρ
θωσε νά εύρη καμμίαν διέξοδον είς τόν βιωτικόν λαβύρινθον, όπου εύρέθη χωμένος· εμπρός
του βλέπων τήν πείναν όπίσω του τήν άτιμίαν δεξιά τήν ερημιάν άριστερά τό έγκλημα’
παντού άποκλεισμός.
Δέν τού απομένει παρά εκείνη ή άπό μηχα
νικής καταστάσεως, ή οποία δέν είχε τίποτε
απ’ αύτά, εκείνη ή μοιραία σωτηρία, πού μ’ένα
στιγμιαϊον μπάμ ! είς τόν κρόταφον τρέπει είς
φυγήν ολα τά άνυπέρβλητα εμπόδια, διασκορ
πίζει ολας τάς συμφοράς, διαλύει όλας τάς θλί
ψεις καί επαναφέρει τόν δυστυχή άπεγνωσμένον είς τήν πρωτόγονον μακαριότητα τής
άνυπαρξίας.
Ενώ όμως επιχειρεί νά έκτελέση αύτήν τήν
σιότειραν απόδρασιν, ή προδοτική σφαίρα πα
ρεκκλίνει, ή ένα χέρι τόν αρπάζει άπό τόν
ώμον, έάν επεσεν είς τό νερό, ή ένας σωλήν
χώνεται είς τό στομάχι του διά νά τό πλύνη,
έάν κατέπιε δηλητήριον καί ό τάλας, ό δνει—
ρευθείς τήν εύτυχίαν, ξυπνά πάλιν είς τήν δυσ
τυχίαν τής ζωής καί υποβάλλεται — σάν άποδράς φυλακισμένος—είς τήν ύποχρέωσιν νά
έςακολουθήση τυραννούμενος.
Συμβαίνει περίπου είς αύτόν ό',τι κατά τόν
μεσαιώνα είς τούς ύφισταμένους τό μαρτύοιον
«διά τής έλπίδος» κατά τό όποιον οί ίεροεξε-
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με τό Πολυτεχνεϊον καί τήν νέαν ’Ιταλικήν Σχολήν.

τασταί έκαμναν πώς έλησμονούσαν ανοικτάς
ολας τάς μυστικάς θύρας τού ύπογείου του κα
ταδίκου και έκλεισαν μόνον τήν τελευταίαν.
’Εκείνος έπίστευσεν είς τήν θείαν πρόνοιαν,
έπροχωρούσε μέ παλμούς εναγώνιου χαράς πρός
τήν άπόδρασιν, άλλ’ όταν έφθανεν είς τήν τε
λευταίαν θύραν συνελαμβάνετο καί ύπεβάλλετο
είς σκληροτέραν κάθειρξιν.
Διά τδν Άχιλλέα Κλείδωναν — τδν αποτυχόντα τούτον αύτόχειρα—τόν οποίον καί δ θά
νατος έθεώρησεν ώς άχρηστον, αφού δέν τδν
έδέχθη — αισθάνομαι μίαν ίδιάζουσαν συμπά
θειαν' δέν είξεύρω έάν όρθώς ή οχι έθεώρει τδν
εαυτόν του ώς άχρηστον μέχρι τής στιγμής
τής απόπειρας του, αλλ’ από τής στιγμής
εκείνης έγεινε κατά τούτο χρησιμότατος : ότι
εδωσεν είς τούς έπιζώντας αλαζόνας, αίσθηματίας, καυχησιολόγους καί ματαιόδοξους τής
φυλής μας ενα σπάνιον παράδειγμα μετριο
φροσύνης έξηγήσας μέ τάς τελευταίας λέςεις
του, οτι διά νά ήναι κανείς χρήσιμος είς τδν
κόσμον δέν αρκεί νά ήναι πλούσιος — καί είχε
περιουσίαν ώς είχατε διαβάσει — την οποίαν
έκληροδότει είς τδν θειον του
Συγχρόνως άπεκάλυψε καί μίαν άλλην χρη
σιμότητα θεωρούμενης έως τότε ώς κάτι περιτ
τόν . τδ αανικέτι, τδ όποιον μόνον είς τους
διαγωνιζομένους μαθητάς έχρησίμευεν είς τήν
ώραίαν εποχήν μα; ώς πρόχειρος τυφλοσύρτης'
τώρα χρησιμεύει καί ώς ιδιόγραφος διαθήκη

*
Τδ πύρ έπαιξεν ιδιαιτέρως σημαντικόν
οόλον κατά τον παρελθόντα μήνα είς την
διαοκώς άναστατωμένην χώραν τών Τούρκων
καί μάλιστα μέσα είς αύτήν τήν πρωτεύουσαν.
Φρικταί πυρκαϊαί άλλεπαλλήλως έκραγείσαι
είς τήν Σταμπούλ, τήν τουρκικήν καρδίαν τής
Βασιλίδος, προσέθεσαν είς τήν σειράν τών
ιστορικών πυρκαϊών τής Κωνσταντινουπόλεως
μίαν ακόμη αγρίαν μεγαλοπρέπειαν.
Τά ερείπια τής καταστροφής έσκέπασαν μέ
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τέφραν ολοκλήρους μεγάλας συνοικίας, είς
χιλιάδας ύπελογίσθησαν τά καέντα σπίτια—έάν
ήμπορώ νά ονομάσω μέ τήν λέξιν αύτην τάς
τρώγλας είς τάς οποίας ή φυλή τών ανθρώπων
κατοικεί είς ίσην αναλογίαν μέ τάς φυλάς τού
σάρακος, τού όροφία καί τού αστρείτου.
’Ολίγα πτώματα δυστυχισμένων αθώων εύρέθησαν είς τά χαλάσματα, ώς έπί τδ πλείστον
Τουρκικά, Έβοαϊκά καί ’Αρμενικά, διότι ιδίως
τών φυλών αύτών αί συνοικίαι έμαστίσθησαν
από τάς φλόγας. Αί έλληνικαί ζημίαι υπήρξαν
σχεδόν ασήμαντοι.
Άλλ’ έάν τδ πύρ έλέησε τήν ελληνικήν
ζωήν τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλη συμφορά
πολύ δεινοτέρα καί πολύ γενικωτέρα, ζημιώσασα ολόκληρον τδ έθνος, έκαιροφυλάκτει από
όπίσω άπό τδ πύρ καί έπέφερε τδ κτύπημα
της : είναι ό νέος κόλαφος, ό όποιος κατηνέχθη
κατά πρόσωπον τής ελληνικής αξιοπρέπειας
διά τής ύβρεως τής προσαφθείσης καθ’ ενός
οχι μόνον 'Έλληνος ύπηκόου, αλλά καί ύπαλλήλου τής Βασιλικής Προξενικής Αρχής.
. . . Άλλ’ ας άφήσω είς τού χρόνου τήν
εύεργετικήν έργασίαν νά σκεπάση τήν ύβριν
καί τδ ονομα τού ύβρισθέντος ομογενούς' αρκετα
άνέξεσαν έπί ένα μήνα αί εφημερίδες τήν εθνι
κήν πληγήν μας, άναγράφουσαι μέ τά παχύ
τερα στοιχεία τδ ονομα αύτό τού δυστυχούς
μάρτυρας, μέ τάς νεωτέρας περί αύτού έξεγερτικάς λεπτομέρειας. Άλλοίμονον ! είς τδν χρό
νον καί μόνον μάς έπιτρέπεται νά έλπίζωμεν
ακόμη όταν ποοσβαλλώμεθα.
ΕΨΙΛΟΝ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ
Μία επιστολή άπό τόν ‘Άγιον Λουδοβίκον.
Ιίαρουσιαζομεν είς τούς άναγνώστας μας μακρύνήν συνεργάτιδά μας τήν Κυρίαν Μ. Σ.
X., Έλληνίδα έγκατεστημένην άπδ πολλών
έτών είς τδν 'Άγιον Λουδοβίκον τής ’Αμε
ρικής. Λαμβάνουσα αφορμήν ή Κα X. απδ τδ
δημοσιευθέν είς τδν «Καλλιτέχνην» άρθρον τού

κ. Θ. Βελλιανίτου αί « Άτθίδες» μάς γράφει :
«Αί Άτθίδες» τού κ. Βελλιανίτου μέ συνεκίνησαν, ιδίως ή άγαθότης τού ανθρώπου πού
μ ένθουσιασμδν έκφράζεται γι’ αύτάς καί
απορεί καί αύτός μέ τήν πρόοδόν των σέ τόσα
λίγα χρόνια. Καί έκφράζεται έτσι πού θά έλεγε
κανείς, οτι είνε ένα άπδ τά επτά θαύματα
τού κόσμου τδ ότι αί Έλληνίδες έγνωρίσθησαν μέ ξένους συγγραφείς καί ξένην μουσικήν.
»Δέν ήμπορεί ποτέ κανείς νά μαντεύση τί
καρπόν θά φέρη ένα κομμάτι γής έάν δέν τδ
καλλιεργήσης καί φυτεύσης σπόρον Καί τδ
μυαλό τής Ελληνίδος, τδ οποίον δέν ύστερεί
καθόλου τού τής ξένης έμενε γιά πολλά χρόνια
ακαλλιέργητο καί άσπαρτο καί χωρίς νά δείξη
τί η μπορεί νά κάμη.
»Γιατί καθ ον χρόνον φροντίζουν νά έκπολιτ-.ζουν τά έθνη άποβάλλοντες προκαταλήψεις
και έθιμα βάρβαρα πού ή αμάθεια χρόνων πε
ρασμένων εδραίωσε, έξακολουθούν νά πρε
σβεύουν τδ «ή γυνή έν τώ οίκω» πού έλέχθη
προ χιλιάδων έτών καί τδ έφαρμόζουν γιά
κάθε γυναίκα — no matter ποιά είνε ή πνευ
ματική της άνάπτυξις.
,
«'Οταν έλέχθη τδ «ή γυνή έν τώ οικω» ή
μονή απασχόλησις τού άνδρδς ήτο ό πόλεμος
καί ή γυναίκα είχε τήν φιλοδοξίαν νά στέλλη
τους υιούς της νά πολεμούν Άλλ’ αφού
τώρα αύτή ή κατάστασις μετεβλήθη έπαισθητώς δέν βλέπω γιατί ή γυναίκα έν τώ ο’ίκω.
Η γιατί αύτή ή προτίμησις είς τδ ένα φύλον
έκπαιδεύεται, νά μανθάνη τά μαθήματα τής
ζωής, νά βγαίνη άπό τδ σκοτάδι τής άμαθείας
και τδ άλλο νά μένη κλεισμένο στούς τέσσαρας τοίχους καί νά μαγειρεύη καί νά τεκνοποιή γιά νά εύχαριστή τδ έτερον ήμισύ της
εως ότου άποβλακωθή.
»Καί βέβαια έπρεπε νά ξυπνήσουν μιά μέρα.
Δέν αμφιβάλλω ότι πολλαί άπδ τάς Έλληνίδας
μας θά είνε γνώριμοι μέ τδν Τέννυσον καί μέ
τον Ουάλτερ Σκότ καί θά καταβροχθίζουν τδν

Γκαίτε καί τδν Μπαλζάκ καί θά θαυμάζουν
τδν ΙΙόε διά τάς σκοτεινάς του ιστορίας καί θά
ήδύνωνται στού Λογκφελλόου τά έργα καί ό
"Εμερσον θά είνε μιά μεγάλη αλήθεια καί
ακόμη πολλοί Γερμανοί θά διαβάζωνται άπδ
αύτάς.
«Δέν αμφιβάλλω άκόμη, ότι καί θά συναισθάνωνται τήν θέσιν των τήν έξευτελιστικήν
απέναντι τών ξένων γυναικών καί τδ γεγονός,
ότι δέν έχουν τήν θέσιν ού'τε είς τήν κοινωνίαν
ού'τε είς τδ σπίτι των, δέν άμφιβάλλω οτι θά
τάς βαρύνη.
«Άλλά τί ! Οί άνδρες είνε τδ μεγαλείτερον
σημείον είς τδν ορίζοντα τής γυναικός. Δεσμευ
μένη όπως είνε στδ σπίτι, μέ καμμίαν ατομι
κήν έλευθερίαν χαί οικονομικήν άνεξαρτησίαν
γιατί δέν έργάζεται, δ μόνος σκοπός στή ζωή
τοίς είνε ό άνδρας ποΰ &ά την βγάλη άπό την
άφάνειαν καί θά τήν ζήση.
«Έτσι μεγαλώνουμε αί ‘Ελληνίδες χωρίς
καμίαν άγάπην ή μία πρός τήν άλλην καί μό
νον μιά μεγάλην αντίπαλον μας γιά τόν άνδρα
βλέπουμε στήν άδελφήν μας Έλληνίδα.
«Σ αυτόν έδώ τδν τόπον συνεργάζονται αί
γυναίκες, τάς συναθροίζουν έπί τδ κοινόν ό πό
θος νά καλλιτερεύσουν τον εαυτόν τους καί τά
διάφορα σωματεία καί αί λέσχαι κάμνουν θαύ
ματα. Αγανακτούν γιατί ή πολιτεία νά τάς
κατατάσση μεταξύ τών έγχληματιών καί τρελλών καί νά τούς άρνείται τήν ψήφον.
«Ποτέ ό Σουλτάνος δέν θά έφερε τδ Σύν
ταγμα είς τήν Τουρκίαν. ‘Ο Λαός συσσωματω
θείς έσπασε τά δεσμά τής Μοναρχίας.
«Καί ό άνδρας ό έγωϊστής δ συνειθίσας είς
την Μοναρχίαν του δέν θά δώση ποτέ τήν ισό
τητα είς τήν γυναίκα έάν όλαι μαζύ δέν σπά
σουν τά δεσμά τής Μοναρχίας ύπερασπιζόμεναι
τά δίκαιά των.
» Εδώ όλοι οί μεγάλοι άνθρωποι, οί τίμιοι,
οί δίκαιοι έτάχθησαν παρά τδ πλευρδν τής γυναικός. ’Εφημερίδες πολλαί υπερασπίζονται
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Μία παράστασις τής «'Ωραίας Ελένης» τοϋ ’Όφφεμπαχ είς τό «Καλλιτεχνικόν Θέατρον» τοϋ Μονάχου.
(Σκηνοθεσία Μάξ Ράϊνχαρδ).
Μία παράστασις τής «'Ωραίας 'Ελένης» τοϋ ’Όφφεμπαχ είς τό «Καλλιτεχνικόν Θέατρον» τοϋ Μονάχου.
(Σκηνοθεσία Μάξ Ράϊνχαρδ).

τά δικαιώματα μας και μόνον διεφθαρμένοι
πολιτικοί αντιτάσσονται, διότι ήξεύρουν ότι ήγγικε τδ τέλος τής βασιλείας των.
«Είς μίαν πόλιν του Kansas πού ψηφίζουν
αί γυναίκες είνε Δήμαρχος γυνή καί διευθυντής
αστυνομίας άκόμη καί όδοκαθαρισταί γυναίκες
And they are doing well.
«"Ολοι προβλέπουν οτι σέ δύο-τρία χρόνια
θά έχωμεν δικαίωμα ψήφου. Τί χαρά θά
αίσθανθώμεν όλο τδ μέγεθος του προορισμού
μας καί τής ευθύνης μας !
«Είμαι βεβαία, ότι θά μεγαλουργήσωμεν,
θά στερεώσωμεν τήν εύτυχίαν τής οικογέ
νειας μας. . .
«Έδιάβασα τά φιλολογικά προσωπικά Σας
καί δέν φαντάζεσθε πόσον μικροί μού φανήκατε.
«Δέν ’έχετε τίποτε άπδ τδν Thackeray πού
όταν έμαθε ότι ό Dickens είπε πώς δέν βλέ
πει καμμίαν άξίαν στά έργα του, απήντησε :
«Λυπούμαι πού δέν ήμπορώ ν’ ανταποδώσω τδ
compliment διότι ούτε μιά γραμμή δέν έδιά
βασα άπδ τά έργα του χωρίς delight».
» Έγέλασα μέ τδν αύτοτιτλοφορούμενον πρώ
τον ποιητήν τής Ελλάδος. Άλλά πώς όλοι
θέλουν νά φανούν μέ τδ νά καταρρίψουν τδν
άλλον! Ό Emerson λέγει «His victories
are by demonstration of superiority and
not by crossing of bayonets».
«Είμαι όλο χαρά πού καταλαμβάνω τδν
Emerson τώρα, ενθυμούμαι πρδ δύο έτών ήμην
at a loss.
«Καί τώοα νά Σάς πώ ένα ωραίο μνημόσυνο
πού έκάμαμε τσύ Σολωμού μέ τήν έξαδέλφη

μου τήν Άννα. — Δέν Σάς ώμίλησα ποτέ
γι’ αύτήν. Αλήθεια δέν ήξευρω γιατί αποφεύγω.
Είνε κάτι τι ιερόν γιά μένα πού μού φαίνεται
πώς εξευτελίζω όταν ομιλώ γι’ αύτήν. Θά
κάμω έξαίρεσιν όμως γιά Σάς.
» \οιπδν ή ’Άννα εϊνε τδ καλλίτερο κορίτσι,
τέσσαρα χρόνια νεωτέρα μου. Έκτος τού ότι
εϊμεθα έξαδέλφαι μάς συνδέει ένας δεσμός συμ
πάθειας πού άνεπτύχθη στά χρόνια τά δυστυ
χισμένα πού περάσαμε μαζύ. Οί χαρακτήρές
μας εινε όλως διόλου αντίθετοι, αλλά άρμονισμένοι έν όλη τή άντιθέσει των. Περάσαμε
πολλήν δυστυχίαν μαζή — οχι φτώχειαν.
«Είχαμε μείνει ορφανά πολύ μικρά καί σάν
άπροστάτευτα πού ήμεθα έγνωρίσαμε τδν
κακόν κόσμον. Είδαμε τδν κόσμο στήν πειό
κακή του όψι καί αύτδ μάς έκαμε νά γίνουμε
μισάνθρωποι.
«Τό άγριο χέρι ύψώθη πολλές φορές νά μάς
κεοαυνώση, καί τά χείλη διεστάλησαν σέ
κάποιαν πικράν ειρωνείαν καί είδαμε συχνά
τδν ώμον νά στρέφεται μέ περιφρόνησιν καί
μομφήν. Μάς δηλητηρίασε τήν εύτυχίαν τήν
παιδικήν τοσο πού καί τώρα σάν φαντάσματα
χοροπηδούν μπροστά μας έκείνα πού ύπεφέραμε
στήν Ελλάδα.
Ηταν
*
»
στδν Ωκεανό, έπάνω στδ «Lor
raine». Μιά ήμέρα έκαθόμην έγώ καί ή ’Άννα
καί ό μικρός μου ό έξάδελφος έπι τής γεφύρας.
Πίταν φοβερά τρικυμία, όλοι οί έπιβάται στή
γέφυρα ήσαν ζαλισμένοι. "Ενας ένας κατέβαινε
στήν καμπίνα του έως δ'του έμείναμε μόνοι
έπάνω στήν γέφυρα II ’Άννα θά ήτο μόλις

13 έτών τότε. Θυμούμαι αύτδ μέ συγκίνησι καί
ευγνωμοσύνη. ’Έσκυψε κοντά μου. Έγώ ένόμισα πώς μού ζητούσε βοήθεια, καί άν καί ανί
κανος νά τήν βοηθήσω ’έβαλα τδ κεφάλι της
στην αγκαλιά μου. Κάποια σκέψις έγύριζε στδ
κεφάλι της τότε, έστάθη ώς σκεπτομένη έάν
επρεπε νά μού τδ πή καί τέλος μέ άπόφασιν
μού λέγει: «
Ας
*
παρηγορηθούμε πού είμεθα
ολοι ίσοι στδ Θεό μπροστά. Είδες σήμερα στήν
τρικυμία όλοι οί άνθρωποι ζαλιστήκαν καί
έτρέκλιζαν».
»Θυμάμε τήν χριστιανικήν έντύπωσιν πού
μάς έκαμαν οί Αμερικανοί συνταξειδιώταί μας.
Ημεθα τρία παιδιά μόνα καί τούς^είχαμε κι
νήσει τήν συμπάθειαν. Εμείς άμάθετα σ’αγά
πην έμέναμε σάν αποβλακωμένα χωρίς νά Φεύ
γουμε άπδ κοντά τους. Μάς έκαναν μάθημα
αγγλικό καί όταν φθάσαμε στήν Νέαν Ύόρκη
μάς έδειξαν τδ άγαλμα τής έλευθερίας καί
μάς έλεγαν : « 'II Αμερική εινε έλεύθερος τό
πος». Η ’Άννα καί έγώ αλλάξαμε ένα μακού
βλέμμα καί έκεί μέσα έβάλαμε τά θεμέλια
τής έλευθερίας μας.
«Αυτή είνε ή *
Άννα μου Τώρα σπουδάζει είς
τδ High Scool, είνε ή πριότη μαθήτρια είς
τα Λατινικά, Γεωμετρίαν καί Γερμανικά καί
οι καθηγηταί της τήν αγαπούν πολύ καί τήν
αποκαλούν Our Greek Friend.
«Λοιπόν νά σάς πώ γιά τδ μνημόσυνο τού
Σολωμού. ’Έγινε χωρίς παπάδες καί σιτάρι,
αλλά δέν έλειπε ή θρησκευτική εύλάβεια καί

λαμπάδες απδ την ψυχήν μας έκάησαν γιά
λίγη ώρα.
» Έσκαλίζαμε στά βιβλία μας μέσα προχθές
ή ’Άννα καί έγώ γιά ελληνικά βιβλία. Ό
Dr. Άχιλλεύς Rose — ίσως τδν ήξεύρετε —
όταν πρόπερσιν έφευγε γιά τάς ’Αθήνας μού
έχάρισε τήν βιβλιοθήκην του όλην ελληνι
κήν. ’Εκεί μέσα σκαλίζαμε έγώ καί ή Άννα
όταν ανεκαλύψαμε τού Σολωμού τά έργα — τυ
πωμένα άπδ τδν Παλαμάν.
«Μέ μιά σκέψι καί ή δυο τ’ αρπάξαμε καί
ή Άννα λέγει, οτι είνε έγκλημα νά μή γνω
ρίζουμε τούς ποιητάς μας καί νά διαβάζουμε
τούς ξένους. Αρχίσαμε λοιπόν νά ξεφυλλίζουμε
τά φύλλα όταν έπεσε τδ μάτι μας στή «Φαρ
μακωμένη». Η μητέρα μου τδ έλεγε καί θυ
μούμαστε μερικές λέξεις έπιπολαίως.
"Αγιος Λουδοβίκος 2 ’Ιουλίου 1911.
Κα Μ. Σ. X.

Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
[Δημοσιεύομεν κατωτέρω ολόκληρον τδ ύπόμνημα, τδ όποιον ό «Σύνδεσμος τών 'Ελλήνων
Καλλιτεχνών» υπέβαλε πρδς τδν κ. 'Υπουργόν
τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, σχετικώς πρδς τδ ζήτημα τής δι
δασκαλίας τής ’Ιχνογραφίας καί τής ύποστηρίξεως καί δημιουογίαο καλλιτεχνικής Αγιο
γραφίας. Συνηγορεί μετά τοσαύτης τέχνης καί
πειστικότητας ύπέρ άμφοτέρων τών θεμάτων
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τούτων τό δημοσιευόμενον ύπόμνημα, ώστε
πάσαν έκ μέρους ημών ύποστήριξιν τών δι
καιότατων άλλως τε αιτημάτων τών καλλιτε
χνών μας θεωρούμεν τελείως παρέλκουσαν.
Δημοσιεύομεν δέ τοσούτω μάλλον εύχαρίστιυς
τό ώραίον αύτό έγγραφον, οχι μόνον διότι πρό
κειται περί καθαρώς καλλιτεχνικών ζητημά
των, αναγόμενων είς τήν ειδικότητα καί τόν
κύκλον τής δράσεως τού ήμετέρου περιοδικού,
άλλά καί διότι τό έγγραφον τούτο, καί αύτό
καθ’ εαυτό λαμβανόμενον, αποτελεί έξαιρετικώς ενδιαφέρον καί τερπνόν δημοσίευμα. ’Άς
έλπίσωμεν, οτι κατά τήν έπανάληψιν τών ερ
γασιών τής Βουλής θά ληφθή πρόνοια νομοθε
τική, όπως αί συστάσεις καί παρακλήσεις τών
καλλιτεχνών μας τύχωσιν ίκανοποιήσεως].

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Περί ’Ιχνογραφίας και ’Εκκλησιαστικής Τέ
χνης τοϋ «Συνδέσμου ‘Ελλήνων Καλλιτεχνών»
Κύριε ‘Υπουργέ

*0 Σ. Ε. Κ. εχων δι ’ έλπίδος, ότι ή Άνορθωτική Κυβέρνησις. τής οποίας πολύτιμον
αποτελείτε μέλος, θέλει έπιληφθή καί τής
λύσεως τού Καλλιτεχνικού ζητήματος, όπερ ώς
όλα τά άλλα εΐνε έν άπό τά κυριώτερα αίτια
τής γενικής κακοδαιμονίας ύπέβαλεν ήδη πρό
καιρού 'Υμίν, έν γενικαίς γραμμαίς αϊτησίν
του οσον αφορά τά ζωτικότατα ζητήματα τής
’Ιχνογραφίας καί τής Εκκλησιαστικής τέχνης.
Καί ήδη έκ νέου λαμβάνει τήν τιμήν νά ύποβάλη ύπό τήν πεφωτισμένην 'Υμών κρίσιν
λεπτομερή άνάλυσιν τών αίτιων τής καταστάσεως ώς καί τών μέσων κατά τήν γνώμην τών
Ελλήνων Καλλιτεχνών, διά τών οποίων δύνα
ται νά έπιτευχθήή βελτίωσις τής καταστάσεως.
Οί 'Έλληνες Καλλίτέχναι. Κύριε ‘Υπουργέ,
οί ούδέποτε δυστυχώς τυχόντες καί τής παραμικροτέρας προσοχής έκ μέρους τών δυναμένων
καί όφειλόντων νά τείνωσιν εύήκοον ούς είς
τάς έκάστοτε έπικλήσεις των, πιστεύουσιν, ότι
θά θελήσητε Σείς νά γίνετε ό ’Αναμορφωτής
’Υπουργός ή οδηγούσα όάς είς τήν δύσβατον
ατραπόν τής τέχνης καί ότι θά θελήσετε νά
έπαναφέρετε είς τό συλληθέν ιερόν της τήν
ρακένδυτον καί περιπλανωμένην Ελληνικήν
Τέχνην, παρέχοντες ούτω τήν εύκαιρίαν είς
τόν ιστορικόν τού μέλλοντος νά άνακαλύψη έπί
'Υπουργείας Σας μίαν οασιν έν μέσω τής αύχμηράς έρήμου τής Ελληνικής Τέχνης.
Καί ήδη, Κύριε 'Υπουργέ, ύποβάλλομεν
'Υμίν εύλαβώς τάς σκέψεις μας :
1ον Περί διορισμού αποφοίτων Καλλιτεχνι
κής Σχολής ώς διδασκάλων τής ’Ιχνογρα
φίας έν τοΐς έκπαιδευτηρίοις τοϋ Κράτους.
Πάς απόφοιτος τής Καλλιτεχνικής Σχολής
αυτοδικαίως δύναται να διορίζεται διδάσκαλος

τής ιχνογραφίας, ώς κεκτημένος πλείονα προ
σόντα τών νύν διοριζομένων. Διότι οί νύν διο
ριζόμενοι ϊνα τύχωσι διπλιόματος διδασκάλου
ιχνογραφίας διαγωνίζονται άντιγράφοντες έκ
τού φυσικού προτομήν άγάλματος Τό αύτό
διαγώνισμα ύφίστανται μάλιστα μετά μεγαλειτέρας αύστηρότητος οί μαθηταί τής Β ' τάςεως
τού σχολείου τών Καλών Τεχνών διά προαγω
γήν είς τήν Γ' τάςιν. Οί μαθηταί ουτοι φοιτώσιν έτερα πέντε έτη ύφιστάμενοι κατ ’ έτος
διαγωνισμούς ϊνα προαχθώσιν άπό τάξεως είς
τάξιν καί τύχωσι διπλιόματος.
Μέ τοιαύτα έφόδια έξερχόμενοι δύνανται νά
χρησιμεύσωσιν ώς διδάσκαλοι τών νύν διδα
σκάλων τής ’Ιχνογραφίας, αντί δέ τούτων όλων
δέν έχουσι τό δικαίωμα νά διορίζωνται τοιούτοι. Τό τόσον σπουδαΐον μάθημα διδασκόμενον
ύπό τών νύν ίχνογράφων δ’λο_>ς άδεξίως καί
ξηοώς μέ μέθοδον ολως πεπαλαιωμένην γίνε
ται πρόξενον κακού διότι διαστρέφει τό αίσθημα
τής άντιλήψεως τού καλού. Είνε παλαιωμένη
ή μέθοδος διότι ολαι αί σχολαί τών πολιτι
σμένων Κρατών έθίζουν τούς σπουδάζοντας τό
σχέδιον είς τήν έκ τού φυσικού αντιγραφήν, ώς
δυναμένην καλλίτερον νά ωφελήση είς τήν αντίληψιν τών άτελευτήτων σχημάτων. Έπί
πλέον δέ θά δύνανται οί άπόφοιτοι νά προάξουν
τούς μαθητάς είς τήν εγκυκλοπαιδικήν καί
θεωοητικήν διδασκαλίαν περί τού καλού καί
τής έπιδράσεως αύτού έπί τής έν γένει αγωγής.
’Ενώ τουναντίον ή σπουδή τού σχεδίου έξ αν
τιγραφής ιχνογραφήματος είνε μία μηχανική
ξηρά άπομίμησις ούδέν όφελος προσπορίζουσα.
Γεννάται τό έρώτηυ.α πώς θά στερηθούν οί
νύν ίχνογράφοι καί καλλιγράφοι τών κεκτημένων δικαιωμάτων, άτινα τοίς ανεγνώρισεν ή
Πολιτεία.
Οί τοιούτοι κάλλιστα έπειδή έχουσι διπλά
προσόντα δηλ. καλλιγράφου καί ίχνογράφου,
δύνανται νά διορίζωνται ώς καλλιγράφοι έν
ταίς έμπορικαίς σχολαίς τού Κράτους, οπού τό
μάθημα τούτο εινε άναγκαιότατον ή αποκλειστικώς καλλιγράφοι είς δύο ή πλείονα σχολεία.
9°ν ΙΙερι ’Εκκλησιαστικής Τέχνης.
α' ) Περί σκοπιμότητας τής άναγεννήσεως τής
θρησκευτικής Τέχνης.
β ') Τί γίνεται μέχρι σήμερον ;
γ ' ) Τί πρέπει νά γίνη ;
δ' ) Διττή ή ωφέλεια ή έκ τής άναγεννήσεως
τής θρησκευτικής τέχνης.
ε ' ) Πώς δύναται νά έπιτευχθή ή άναγέννηοις
αϋτη.
Ιον Γενικώς ή τέχνη καί δή ή θρησκευτική
διά μέσου τών αιώνων έχρησίμευσεν ώς μεγάλη
παιδαγωγός τών λαών καί εσχε μεγάλην έπιρροήν έπί τής άγωγής αύτών. Καί διά τούτο
οί άνθρωποι τού IIνεύματος οί άληθώς αγαπώντες τό κοινωνικόν καλόν καί άληθώς φίλοι
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τού λαού δέν διδάσκουσι, δέν παρέχουσι τήν
τέχνην πρός μόνον τόν σκοπόν τής μορφώσεως
τών αισθήσεων, άλλά θέλουσιν ϊνα αύτη μετά
τής εύφυιας άφυπνίζη τήν μνήμην, αύτη όμιλή
μετά τής ψυχής έμπνέουσα ολας τάς ύψηλάς
σκέψεις πρός τήν λατρείαν τού θείου καί ολας
τάς ωφελίμους ένεργείας.
'Η τέχνη διά νά τέρπη, νά συγκινή, νά
άνυψή πρός τό θειον πρέπει νά δημιουργή έργα
εύγενούς έναργείας καί νά όδηγή είς πράξεις
τιμίας. Ούτως αύτη δύναται νά άξιή οτι κατέ
χει τήν θέσιν τής διδασκάλου καί παιδαγωγού.
‘Η θρησκευτική τέχνη διδάσκουσα τήν λα
τρείαν τού θείου μεταφέρει τά πνεύματα είς
ύψηλότερον περιβάλλον μακράν τής εύτελείας
καί τής φαυλότητος.
'Η τέχνη, άπόρροια τού θείου, πρέπει νά
έκτείνεται μέχρι τού ούρανού καί έκ τού ούρανού νά έφ^λκύη.
Κατά τοιούτον τρόπον αί ψυχαί λεπτύνονται
καί άνυψούνται πρός τό θείον. Διά τοιούτων
μέσων ή θρησκευτική τέχνη έπιτελεί τήν πλέον
ίσχυράν καί έπωφελή άποστολήν.
‘Η καλώς έννοηθείσα καί έξασκουμένη τέχνη
παιδαγωγεί καί μορφόνει θρησκευτικούς.
‘Η κακώς όμως έννοηθείσα καί ασκουμένη,
όπόταν περιορίζεται είς έργα ταπεινά καί κα
κότεχνα προξενεί μεγάλην ζημίαν είς τήν αγω
γήν τής ψυχής καί τήν λατρείαν τού θείου καί
γίνεται ό άληθής έχθρός τού λαού, τό άπατηλόν
καί ολέθρων δηλητήριον, τό όποιον προσβάλλει
τόν κοινωνικόν καί θρησκευτικόν οργανισμόν.

μέλλον είς άποφοίτους τής Καλλιτεχνικής Σχο
λής, ώς παρέχοντας πλήρη έχέγγυα διά τήν
έκτέλεσιν έργων τελείως άνταποκρινομένων είς
τάς άπαιτήσεις τής τε θρησκείας καί τής κα
λαισθησίας. Παρέχουσι δέ πλήρη έχέγγυα οί
άπόφοιτοι τής Καλλιτεχνικής Σχολής' διότι
έπί έπταετίαν συστηματικώς σπουδάζουν, κατ’
έτος διαγωνιζόμενοι ϊνα προαχθώσιν από τάξεως
είς τάξιν υφιστάμενοι έν ό'λω επτά δοκιμασίας
καί πάλιν τά έργα αύτών δέν θά είσάγωνται
άβασανίστως έν τοίς ναοίς, αλλά θά έλέγχωνται
αύστηρώς ύπό έπιτροπής έξ ειδικών άν άνταποκρίνωνται είς τάς θρησκευτικάς καί καλλιτεχνικάς άπαιτήσεις,
Μία καλλιτεχνική έκθεσις διά νά δεχθή έργα
ζωγράφων πρός έκθεσιν σχηματίζει έπιτροπήν
πρός έκλογήν τών καλλίστιον, δέν έπιτρέπει δέ
τήν εισαγωγήν κακοτέχνου διά νά μή παρουσιασθή είς τό κοινόν τό άκαλαίσθητον καί άτεχνον, διότι γινομένων δεκτών τών έν λόγω
έργων, οί άποστέλλοντες ζωγράφοι πρώτοι θά
έζημιούντο.
'II δέ διάρκεια τών έκθέσειον είνε μηδαμινή
συγκρινομένη προς τήν έν τοίς Ναοίς παραμο
νήν τών εικόνων.
ΙΙόσον μάλλον ή περί τόν έλεγχον αύστηρότης πρέπει νά άσκήται είς τά έν τοίς Ναοίς
έκάστοτε είσαγόμενα έργα, άτινα αγοραζόμενα
τοποθετούνται είς περίβλεπτα μέρη ϊνα λατρεύωνται έπ ’ άπειρον καί περί τής άξίας τών
όποιων ούδεμία λαμβάνεται πρόνοια χάρις είς
τήν άμάθειαν τών ιθυνόντων κύκλων.

9°ν Τί γίνεται μέχρι σήμερον ; — 'II θρη
σκευτική τέχνη ασκουμένη ώς έπί τό πλείστον
ύπό έμπειρικών ολως άγεύστων τής πραγματι
κής τέχνης έπλήρωσε τάς εκκλησίας τερατουρ
γημάτων, τά όποια άποτελούν στίγμα διά τόν
σημερινόν πολιτισμόν τής Ελλάδος καί γίνονται
πρόξενα τόσων κακών ώς άνω έμνημονεύσαμεν.
Εύχής έργον ήθελεν είσθαι όπως, έπεμβαίνουσαή Ιίολιτεία, θέση τέρμα είς τό γιγνόμενον
ατοπον.Διότι δυνάμει τίνος δικαιώματος ή τίνων
τίτλων οί εμπειρικοί ουτοι άναλαμβάνουσιν άγιογραφικάς εργασίας δύο, τριών καί πολλάκις καί
δέκα χιλιάδων δραχμών άξίας, έκμεταλλευόμενοι τήν απλοϊκότητα καί άγνοιαν τών ιθυνόντων
εκκλησιαστικών καί δημοτικών συμβουλίων,
αυτοχειροτονούντες αυτοί έαυτούς ζωγράφους ;
Κατά προχείρους ύπολογισμούς τό δαπανώμενον χρηματικόν ποσόν διά τήν διακόσμησιν
τών ναών άνέρχεται είς τό σεβαστόν ποσόν τών
25(1.000 δρ. καί έτι πλέον κατ’ έτος. Τό ποσόν
τούτο διατιθέμενον καταλλήλως δύναται ν’ άνυψώση τό θρησκευτικόν συναίσθημα καί μεταβάλλη τάς έκκλησίας τής Ελλάδος συν τώ
χρόνω είς θρησκευτικάς Πινακοθήκας.
3ον Τί πρέπει νά γίνη ; — Παν έργον τέχνης
εκκλησιαστικής φύσεως θά άνατίθεται είς τό

4ον Διττή ή ωφέλεια ή έκ τής άναγεννή
σεως τής θρησκευτικής τέχνης. — 'Η ώφέλεια
ή έκ τής εισαγωγής καλλιτεχνικών θρησκευτι
κών έργων έν ταίς έκκλησίαις τού Κράτους θά
είνε διττή.
Α’. Θάανυψώση τό θρησκευτικόν συναίσθημα
τών έκκλησιαζομένων καί
Β'. Αί έκκλησίαι θά χρησιμεύσουν ώς θρη
σκευτικά' Πινακοθήκαι, καί ώς φυτώρια τής
μορφιόσεως τού καλλιτεχνικού συναισθήματος
παρά τώ λαώ.
‘Όπως έχουσι σήμερον τά πράγματα έν Έλλάδι, λόγω τού σμικρού καί τής οικονομικής
ποός τούτο ανεπαρκείας τών πόλεων, αδύνατον
τυγχάνει νά ίδρυθώσι Πινακοθήκαι ώς είς ολας
τάς πολιτισμένας πόλεις τής Ευρώπης, οπού
οί δήμοι καί πλούσιοι ίδιώται καταβάλλουσι
μεγάλα ποσά διά τήν ϊδρυσιν τοιούτων.
5ον Πώς δύνανται νά έπιτευχθώσι τάνωρέρω.— Α' ’Αφού άπαγορευθή είς τούς κα
κότεχνους νά αναλάβωσι τήν έκτέλεσιν έργων
έκκλησιαστικής τέχνης· οσοι δέ τούτων νομίζουσιν έαυτούς έπαρκείς διότι έφοίτησαν πλη
σίον καλλιτεχνών ή άλλως πως έμαθον νά
δύνανται προσευχόμενοι είς τήν ήδη λειτουρ
γούσαν δημοσίαν Σχολήν Καλών Τεχνών νά
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άποκτώσιν άδειαν τής αναλήφεως τοιούτων
έργασιών κατόπιν δοκιμασίας.
Β'. Νά προστεθή είς τήν νυν ύφισταμένην
Καλλιτεχνικήν Σχολήν καί τμήμα αγιογρα
φίας, όπερ θά δίδη έφεξής έγκύρως τήν κατεύθυνσιν είς τήν θρησκευτικήν τέχνην τής χώ
ρας καί είς τδ όποιον θά είνε ύποχρεωτική
οκτάμηνος φοίτησις τών διανυόντων τδ 7ον έτος
τών σπουδών των.'
Δ'. Νά διορισθή εις ή πλείονες έφοροι μέ
δικαίωμα έπιβλέψεως άπδ κοινού μετά του
οικείου επισκόπου έφ ’ όλων τών έκκλησιών
τής Ελλάδος καί τής βαθμιαίας απαλλαγής
αύτών άπδ τών έξαμβλωματικών έργων οί
έφοροι ούτοι θά κρίνωσι ποια τά κατάλληλα
έργα ΐνα τοποθετώνται είς τάς εκκλησίας, θά
φροντίζωσι περί τής τοποθετήσεως αύτών καί
έν γένει θά δίδωσιν οδηγίας περί τής όλης διακοσμήσεως τών έκκλησιών. Έν περιπτώσει
διαφωνίας τά έργα θά άποστέλλωνται είς την
Κεντρικήν ’Επιτροπήν πρδς κρίσιν θά αποτε
λείται δέ αύτη.
10ν Άπδ τδν έκάστοτε Διευθυντήν τού Σχο
λείου Καλών Τεχνών.
2ον Τδν καθηγητήν τής έλαιογραφίας έν τώ
Σχολείω Καλών Τεχνών
3ον Τδν καθηγητήν τού άγιογραφικού τμή
ματος καί έλλείΦει τούτου άπδ ένα έκ τών
ζωγράφων ύποδεικνυόμενον ύπδ τής ολομέ
λειας τών καθηγητών τού Σχολείου.
4ού Άπδ τδν οίκείον έφορον, καί
5ου Άπδ τδν Σ Μητροπολίτην.
Θά κρίνωσι κατά πλειονοψηφίαν προκειμένου δέ περί τής έκδικάσεως έργων έκκλησιαστικής Τέχνης ξένων πρδς τήν ζωγραφικήν καί
σχετιζομένων πρδς τήν αρχιτεκτονικήν καί τήν
γλυπτικήν, είς τήν άνω έπιτροπήν προστίθεν
ται οί ειδικοί πρδς τούτο.
^Οσον άφορα τήν άμοιβήν τού ένδς ή καί
πλειοτέρων έφορων τδ Κράτος ούδέν θά δαπανήση καθότι ύποχρεούται πρδς τούτο τδ’ΕκκλησιαστικδνΤαμείον έπειδή ή ένέργειατών έν λόγω
έφορων είνε καθαρώς ’Εκκλησιαστικής φύσεως.
Διά τήν άρχαιολογίαν, ή όποια πρδ ολίγων
άκόμη έτών ήτο είς τά σπάργανα έλήφθη πρό
νοια διά τόσους έφορους καί έπιμελητάς, διά
τά Βυζαντινά μνημεία έπίσης, διά τά σχολεία
ύπάοχουν τόσοι έπιθεωοηταί καί έν γένει δλαι αί
δημόσιαι ύπηρεσίαι έβελτιώθησαν διά δέ τάς
τόσας καί τόσας έκκλησίας. αΐτινες διά τής θρη
σκευτικής τέχνης εχουσι νά έπιτελέσωσιν ένα
τόσον μέγαν θρησκευτικόν, καλαισθητικόν καί
πατριωτικόν προορισμόν, νομίζομεν οτι είναι
άπαραίτητοι είς ή πλείονες έφοροι.
Διατελοΰμεν μετά βαΰυτάτου σεβασμού

’Εντολή τής όλομελείας
τοΰ « Συνδέσμου Ελλήνων Καλλιτεχνών»
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‘Ο «Τάφος» και ό «Πρώτος Λόγος τών Πα
ραδείσων» νατό Κωστή Παλαμά. — Υπδ τού
βιβλιοπωλείου τής «Εστίας» έξεδόθη είς β'
έκδοσιν μία άπδ τάς ποιητικάς συλλογάς τού
κ. Κωστή Παλαμά ό «Τάφος» όπου προσετέθη
ό «Πρώτος λόγος τών Παραδείσων» τιτλοφο
ρούμενος «Πασίχαρος». Είς αύτδ τδ ποίημα,
περί τού όποιου θά γράψωμεν προσεχώς, καθώς
καί περί τού άλλου έκδοθέντος έργου του ή
«Φλογέρα τού Βασιληά», ό ποιητής όμιλεί περί
τής άντιλήψεως, τήν οποίαν έχουν οί πολλοί
περί τού έργου του.
(Στέκουντ3 οί άνθρωποι πάντα στον λόγον μου
[αδιάφοροι τάνθος,
γιατί δεν τόχουν οί κήποι τους κ3 έτσι σάν τέρας
[τό βλέπουν.
Ξένοι καί μπρος στό τραγούδι μου οί άνθρωποι,
[ξένον τό φώς του
τάρρωστημένα πειράζει τά μάτια τους, καί τασφαλάνε.
Κ3 έτσι στό σκότος ανόητα θαρρούν πώς ή νύχτα
[φωλιάζει
στά λιοθρεμένα τραγούδια μου κι3 όχι στά μάτια
[τους μέσα )

Μά έγώ δέ θέλω τήν έγνοια, τό κοίταμα έγώ τών
[ανθρώπων.
τούτον καί κείνον' τόν νΑνθρωπο θέλω’ τους
[ανθρώπους όχι'
μόνο στον ”Ανθρωπο έγώ τό λουλούδι τοΰ Λόγου
/προσφέρνω'
Μένα ή χαρά τής ζωής μου καί ή χάρη μου, ή
[δέσποινα Μούσα,
τό μέτωπό μου βαθιά μέ τοΰ Πάντα σφραγίζει τη
[βούλλα,
μέ τή σφραγίδα τοΰ Τώρα ποτέ. Λέ γυρεύω τούς
[ήχους
περαστικά πού νοτίζουν τά μάτια τών όσων περνάνε.
Νά τής χαρίσω γυρεύω κ3 έγώ τής αιώνιας 3Ιδέας,
γιά τά αιώνια, τό χτίσμα πού άπάνον νά οτέκεται
[ολόρθο
στά πολυτάραχα πέλαγα ατάραχο σά νά τό στήσαν
οί νεροκόρες πολύτροπες, τοΰ ήρωα τεχνίτη δον[λεΰτρες.
Δέν είμ3 έγώ γιά νά χύνω σκοπούς καί νά δίνω
[τραγούδια
κομματιαστά, πεταχτά, σκορπιστά, τής χαράς ή τοΰ
[πόνου.
Ήρθα νά υψώσω τόν πύργο, νά χτίσω ήρθα νά!
[τό γιοφύρι,
άψηφητής ποταμών ή γκρεμνών ή κυμάτων ή αέρων
κι άν νά ποτίση τα πρέπει τό αίμα τά χτίσματα τοΰτα
γιά νά ριζώσουν, θά δώσω τό αιμ3 άπ3 τά σπλάχνα
[μου, θΰμα
σφάζοντας πάναγνο, μόνος μου. Καί ήρθα νά βάλω
[στά λόγια
τά πιο σοφά τό κορμί τό πιο στέρεο, καί ήρθα να
[ρίξω
θαμπωτική μ.ιά πορφύρα στή μάγισσα γύμνια τών
[κύκλων,
τών ιδεών, τών ψυχών, τών έρώτων, τών κόσμων,
[τών όλων.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ
* * Άφίκετο έξ Αλεξάνδρειάς ή ζωγράφος
Κυρία Θάλεια Φλώρα Καραβία, τής όποιας
έργα ηύτύχησαν νά θαυμάσουν οί άναγνώσται
τού «Καλλιτέχνου» Μετά ολιγοήμερον έδώ
διαμονήν, όπου έπ’ εύκαιρία τής άϊ»ίξεώς της
όμάς καλλιτεχνών καί λογιών έξέδραμε είς
Σκαραμαγκά καί παρέθεσε τιμητικόν γεύμα,
ανεχώρησε είς ’Ιθάκην. Έπιστρέφουσα είς
’Αθήνας θά μεταβή είς Κωνσταντινούπολή,
όπου πιθανώς θά διοργάνωση έκθεσιν τών
έργων της.
* * *0 νεοδιορισθής καθηγητής τής γλυπτι
κής είς τήν Σχολήν τών Καλών Τεχνών έν τώ
Ιίολιτεχνείω κ. Γ. Μπονάνος ύπέβαλε τήν άπδ
τής θέσεως ταύτης παραίτησίν του. Πιθανός
διάδοχός του θά είνε δ γλύπτης καί συνεργάτης
μας κ. Θωμάς Θωμόπουλος.
* * Μίαπαραμόρφωσις έκ τυπογραφικής άβλεψίας ευέλπιδος καλλιτεχνικού ονόματος έγεινε
ώς πρδς την ύπογραφήν τών σκίτσων, πού έδημοσιεύσαμεν είς τδ παρελθόν τεύχος άπδ τδ
ετήσιον συμπόσιον τού «Συνδέσμου τών Ελ
λήνων Καλλιτεχνών» είς τά Μελίσσια τής Πεν
τέλης. 'Η φιλοτεχνήσασα τά σκίτσα αύτά
ζωγράφος δέν λέγεται δ'1? Άλεξανδροπούλου
ώς έσφαλμένως έδημοσιεύθη, άλλά Χαρίκλεια
Άλεξανδρίδου
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t Πέτρος Κανελλίδης. — Τήν 26 παρελθόν
τος μηνδς άπεβίωσε εις τδ νοσοκομείον τού
«Ευαγγελισμού» οπού είχε μεταφερθή ποδς
εγχείρισιν ό αρχαιότερος τών έλλήνων δημοσιο
γράφων καί άνήρ συμπαθέστατος ό Διευθυντής
τών «Καιρών» Πέτρος Κανελλίδης, μορφή άγαπητή είς τήν αθηναϊκήν κοινωνίαν καί μεταξύ
όλων τών συναδέλφων του
« Ο Πέτρος Κανελλίδης, γράφει/τδ «’Εμ
πρός», έγεννήθη έν Μάνη τώ 1848 έξ ίστορικωτατης οικογένεια:, δρασάσης τδ 1821. Έσπούδασε τά νομικά, κατά τήν νεότητά του δέ
επεδόθη είς πολυετείς έγκυκλοπαιδικάς μελέτας.
Λαβών τήν συνήθειαν τής μελέτης άπέβη τδ
θαύμα τής έν παντί πολυμαθείας.
ΤΗτο ιστορικόν καί γεωγραφικόν Λεξικόν,
είχε καταπληκτικήν μνήμην, ήρκει δέ νά άναγνωση άπαξ βιβλίον όπως άπομνημονεύση αύτδ
Χαί τδ ένθυμήται καθ’ ολην του τήν ζωήν.
Υπήρξεν εταίρος τής πλειάδος έκείνης τών
νέων τού 1862 ή όποια έπεδίωξε τήν ποιητικήν
*αι φιλολογικήν αναγέννησιν μετά τών άδελφων Παράσχου, τού Παπαρρηγοπούλου καί
λοιπών.
Νεώτατος μετέσχε τής μεγάλης έπαναστάσεως τής Κρήτης τού 66 ένθα καί διεκρίθη.

'Ο 'Ολλανδός ήΰ οποίος Λουδοβίκος Μπουβμέστερ
είς τόν ρόλον τοΰ Σάΰλωκ.

"Ελαβε μέρος είς τήν φάλαγγα τών Μανια
τών ύπδ τήν άμεσον μέν διοίκησιν τού Πετροπουλάκη, τήν γενικήν δέ τού Πάνου Κορωναίου.
Ή δημοσιογραφική δράσίς του. — Έπανελθών έκ Κρήτης ήρξατο δημοσιογραφών εύδοκιμώτατα.
Έςέδωκε πρώτον τήν σατυρικήν έφημερίδα
«Τραμπούκον» είτα τήν «Κόλασιν» καί τδν
«Προμηθέα».
Έδημοσιογράφει έν τώ μεταξύ καί είς άλλας
έφημερίδας, είδικώς δέ ήτο πολιτικός άρθρο—
γράφος τού «Αίώνος» τού Φιλήμονος.
Τώ 1872 έξέδωκε τδ πρώτον τούς «Καιρούς».
Τήν έποχήν έκείνην άνεφάνη τδ Τρικουπικδν κόμμα, τδ όποιον ύπεστήριξε πολεμήσας
τδν Βούλγαρην.
Ί’ώ 1874 είς τήν άκμήν τού κατά τού Βούλ
γαρη αγώνος τών συνησπισμένων άρχηγών,
έδημοσίευσε έν τοίς «Καιροίς» τδ περιώνυμον
άρθρον «Τις πταίει; » δι ’ δ κατεδιώχθη καί
έφυλακίσθη.
Η έκδοσις τών «Καιρών» διεκόπη δίς, έπανελήφθη δέ συνεχώς άπδ τού 1881.
Διετέλεσε κατ’ έπανάληψιν Γενικός Γραμματεύς τού Πανεπιστημίου, Διευθυντής τού
’Εθνικού Τυπογραφείου, όπου ώς έξήρθη έν τή
Βουλή ή ύπ ’ αύτδν διαχείρισις ύπήρξεν ή
έντιμοτάτη καί φωτεινοτάτη τών διαχειρίσεων.
Έπίσης έχρημάτισε Γεν. Γραμματεύς τού
Δήμου, από έτών δέ πρόεδρος τού Συνδικάτου
τού τύπου.
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*Ητο κατά τών παρασήμων μή δεχθείς ουδέ
ποτε παρασημοφορίαν πολλάκις προσφερθείσαν.
Μόνον τδ παράσημον του Παναγίου Τάφου
έδέχθη διά λόγους Εθνικούς
'Η κηδεία τού Κανελλίδου έγεινε μεγαλοπρεπεστάτη τήν 27 ’Ιουλίου. Κατετεθησαν
πολλοί στέφανοι και παρηκολούθησεν όλος ό
δημοσιογραφικός και φιλολογικός κόσμος. Επικήδειον λόγον έξεφώνησε ό διευθυντής τών
«’Αθηνών» κ. Γ. Πώπ. Έπι τού τάφου ώμίλησε έκ μέρους τής συντάξεως τών «Καιρών»
δ κ. Καλαμάρας, ό δέ ποιητής κ. Σουρής
απήγγειλε σύντομον έλεγεϊον.

Η ΖΩΗ
Τό ζήτημα τον Μαρόκου.— ’Από τού παρ
ελθόντος μηνός ή προσοχή τού ευρωπαϊκού
δημοσίου εινε έστραμμένη πρός τό ζήτημα
τού Μαρόκου, τό όποιον προσέλαβε τήν όξυτέραν του μορφήν έκ τού γεγονότος, οτι ή Γερ
μανία πρδς προστασίαν τού μεγάλου τραπεζι
τικού και έξαγωγικού γερμανικού οίκου Μάνερσμαν, έγκατεστημένου είς τό Άγαδίρ
*
κατελαοε
δι ’ ενός καταδρομικού τδν λιμένα τούτον. Τό
διάβημα έθεωρήθη παρά τής Γαλλίας ώς παραβλάπτον τά συμφέροντά της, αλλά καί ή
'Αγγλία έθεώρησεν, ότι ή άπόκτησις παρά τής
Γερμανίας ναυτικού σταθμού είς τήν έπίκαιρον
έκείνην θέσιν τήν ζημιοϊ σπουδαίως. Π Γαλ
λία διεμαρτυρήθη διπλωματικώς έν Βερολίνω
καί είς τήν Αγγλικήν Βουλήν ήκούσθησαν
σαβαρώτατοι λόγοι παρά τού πρωθυπουργού
κ ’Άσκουϊθ, τού Λόϋδ Τζώρτζ, τού αρχηγού
τής άντιπολιτεύσεθίς Μπάλφουρ καί τού αρχη
γού τού έργατικού κόμματος Μάκ Ντόναλ,
συνοψιζόμενοι είς τούτο, ότι ή ’Αγγλία δέν
θά έδίσταζε ν ’ άναλάβη τήν ευθύνην ένεργωτέρας πολιτικής τήν στιγμήν καθ’ ήν θά ένόμιζε, ότι έκινδύνευον τά συμφέροντά της. Είς
τό μεταξύ διαπραγματεύσεις πρός λύσιν τής δια
φοράς ήρχισαν έν Βερολίνω μεταςύ τού πρεσοευτού τής Γαλλίας κ. ’Ιουλίου Καμπών καί
τού ύπουργού τών ’Εξωτερικών τής Γερμα
νίας κ. Κίντερλερ Βαϊχτερ. Λέγεται, διότι ουδέν
εινε έπισήμως φανερόν έκ τών διαπραγματεύ
σεων τούτων, ότι ή Γερμανία έφάνη πρόθυμος
νά έγκαταλείψη τό Άγαδίρ έάν ώς αντάλλαγμα
έλάμβανε γαλλικάς κτίσεις έν ’Αφρική. ΙΙρός
στιγμήν αί αξιώσεις αυται έθεωρήθησαν έκτος
συζητήσεως καί διεδόθη, οτι αί διαπραγματεύ
σεις διεκόπησαν. Είς τδ νά γείνη πιστευτή ή
διάδοσις αύτη συνετέλεσε ή έσπευσμένη έκ τού
είς Νορβηγίαν ταξειδίου του έπάνοδος ιού Κάϊζερ. Είς τά χρηματιστήρια έπήλθεν αναστάτωσις, διότι ό εύρωπαϊκδς τύπος εσπευσε νά
δημοσιεύση ολας τάς άναλόγους πρδς μίαν τοιαύτην ανησυχαστικήν διάδοσιν φήμας κινητο-

ποιήσεως στρατών καί στόλων Αλλα την επομένην έγνώσθη, οτι αί διαπραγματεύσεις είχον
έπαναληφθή μέ όλας τάς αγαθάς εκατέρωθεν
διαθέσεις πρδς συμβιβαστικήν λύσιν.
Τό ζήτημα εύρίσκεται είς τδ σημειον τούτο.
Αί διαπραγματεύσεις έξακολουθούν, αλλ’ ουδέν
είνε έπισήμως γνωστόν καί δέν αποκλείεται
έντελώς ό κίνδυνος περιπλοκών.
‘Ο Κάϊζερ καί ή καλλιτεχνία. — Κατά τδ
τελευταίον είς Νορβηγίαν ταξείδιόν του δ
Κάϊζερ συνωμίλησε κατά προτίμησιν μετά
Νορβηγών καλλιτεχνών ζωγράφων, γλυπτών
κτλ. ’Επεσκέφθη τά ατελιέ των καί τά σπίτια
των καί συνανεστράφη οίκείως μετ αυτών καί
τών οικογενειών των.
‘Ο κ. Κ. Χατζόπουλος.— *
Ητο διά πολλάς
ημέρας μεταξύ μας άφιχθείς έκ Μονάχου ό δια
κεκριμένος συνεργάτης μας καί έκλεκτδςποιητής
καί διηγηματογράφος.. ό συγγραφεύς τού«’Αγάπη
στό Χωριό» καί τής «Ζωής ! » δύο τόσω ώραίων
διηγημάτων, τά όποια είχε τό ευτύχημα να
δημοσιεύση ό «Καλλιτέχνης». ‘Η άφιξίς του
αετά μακρόχρονων απουσίαν έχαροποίησε όλους
μας όσοι τδν τιμώμεν καί τόν αγαπώμεν, ευσυνείδητον τεχνίτην μέ θρησκευτικόν ζήλον
αΦωσιωμένον είς τδ εργον του καί άνθρωπον
απολύτως αγαθόν. Ό κ. Χατζόπουλος είνε ό
ιδρυτής τού περιοδικού «Τέχνη», τδ όποιον
προ δωδεκαετίας έκδοθέν έπί ένα έτος είχε
προκαλέσει τόσον θόρυβον διά την νεωτε
ριστικήν του μορφήν καί ιδίως την γλώσ
σαν, τήν οποίαν μετεχειρίζετο, τδν απόλυτον
δέ σεβασμόν τών ολίγων διά τά έπίλεκτα δημοσιεύματά του. ‘Έκτοτε ό κ. Χατζόπουλος με
τέβη είς Γερμανίαν καί κατά τήν έκεϊ διαμο
νήν του έφιλοτέχνησε τήν θαυμασίαν μετάΦοασιν τού «Φάουστ», τής « Ηρούς καί Λέαν
δρου», τής «ΙΙρομάμης» τού Γκριλλπάρτσερ,
καθώς καί άλλων έργων, τά όποια έπαίχθησαν
ολα είς τδ Βασιλικόν Θέατρον. Τελευταίον μάς
δίδει σειράν διηγημάτων, τά όποια ύπδ την
ρεαλιστικήν των μορφήν κρύβουν βαθύ ανθρώ
πινον αίσθημα συμπάθειας πρδς τούς δι’ ένα η
άλλον λόγον πάσχοντας έκ τής σημερινής κοι
νωνικής όργανοόσεως.
Ό κ Χατζόπουλος θά τιμά έκ Μονάχου τακτικώςτόν «Καλλιτέχνην» διά τής συνεργασίας του.
CO κ. Στά&ης Καραβίας. — Άφίκετο έξ
’Αλεξανδρείας ό ποιητής καί αρχισυντάκτης
τής έκεϊ έκδιδομένης ελληνικής έφημερίδος η
«Έφημερίς» κ Στάθης Καραβίας. τού όποιου
τδ ώραίον ποίημα «’Ανδρεία κ’ έμορφιά» δημοσιευθέν είς τό προηγούμενον τεύχος τού
«Καλλιτέχνου» δίδει τδν τόνον μιας ξεχωρι
στής τέχνης τού αγαπητού ποιητού, ή όποια
καί κατά τήν εμπνευσιν καί κατάτήν έκτέλεσιν
αποτελεί ίδιάζουσαν μορφήν είς τήν νεοελ
ληνικήν ποίησιν.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ
Νέοι συγγράφεις. *Υπδ τού κ. Άνδρέα Θ.
Μαρκέλλου διευθυντού τού «Κοινωνισμού» αγ
γέλλεται ή έκδοσις διηγημάτων του ύπδ τδν
τίτλον τά «Διηγήματα τής Βόχας». ΤΙ Βόχα
είνε κάποια αγροτική περιοχή στήν πατρίδα
τού συγγραφέως, τήν Κορινθία, καί θέμα τών
διηγημάτων αύτών εινε οί κάτοικοί της. Τά
διηγήματα τιτλοφορούμενα : « Κακομοιραΐοι»,
«Καλότυχοι», «Τρελλορέλιος», «Στον τρύγο»,
« Ο Απλωτής», «Στή Μάκενα» είνε έμπνευσμένα απδ τήν αγάπην πρδς τδν έργαζόμενον
καί δυστυχή άνθρωπον, από τούς άγώνάς του,
τά παθήματα του καί τάς συμφοράς, άλλά καί
απο αύτήν ακόμη τήν χαράν πού απολαμβά
νουν τής ζωής πλέον έλεύθεροι από τούς κα
τοίκους τών πόλεων.
Ιδού πώς δ συγγραφεύς προαναγγέλλει μόνος
την εμπνευσιν καί τδν σκοπόν τής έογασίας του:
«Καί γράφω . . γράφω γιά τή ζωή τών άνθριόπων αυτών πού ζούν έκεί κάτω, άνθρώπων
τής δουλιάς, πού καλλιεργούν τή γή γιά νά άπολαύσουν τά άγαθά της. άγαθά πού οχι λίγες
φορές είνε ποτισμένα μέ τδ φαρμάκι, πού κάνει
καί αυτών ακόμα τήν ύπαρξι δυστυχισμένη.
Εκεί δέν βρίσκεις τήν κακία πού δημιουρ
γεί ό πολιτισμός μέ τούς ανταγωνισμούς του καί
τά άλλα, έκεί άν εύρης κακία πρέπει νά τήν
αποδώσης είς τήν ανάγκη, είς τήν άνάγκη πού
ή κοινωνία τών προλήψεων καί τής δουλείας,
καί έκεί ακόμα έχει άφήση τή δύναμί της.
Κ’ ένω θαρρείς πώς οί άνθρωποι αύτοί έποεπε
να είνε ευτυχισμένοι άπό τήν ήσυχη καί γλυκειά ζωή τους, αί ανάγκαι πού δημιουργούμε
κάθε ήμέρα τριγύρω μας, έσκόρπισαν κ’ έκεί
την τρικυμία τού κρανίου καί τήν ταραχή τής
ψυχής.
Καί βλέπεις τή δυστυχία καί τήν κακομοιριά
κ’ έκεί ακόμα νά παιδεύη τούς άνθριόπους πάντα
μέ την ίδια μορφή, πάντα μέ τή.ν ίδια δύναυ,ι,
μέ τή δυναμι τής ύλης καί μέ τή μορφή τού
χρήματος.
Υπάρχουν καί έκεί άκόμα οί έπιτήδειοι πού
ςέρουν νά κλέβουν τήν εύτυχία τού άλλου, πού
ξέρουν νά τού αφαιρούν τά δικαιώματα, πού
ξέρουν νά τού νεκρώνουν τά αισθήματα, ύπάρ
χουν κ έκεί άνθρωποι τόσον κακοί καί άνόητοι
πού γίνονται αφορμή μέ τήν πλεονεξία τους νά
ενισχύεται τδ κακό πού γεννιέται μέσα στήν
ψυχή τού απηλπισμένου.
Γιά κείνον πού θά ήθελε νά μή ψυχολογήση
καλά, τήν άληθεινή καί ζωντανή ψυχή τών άν
θρώπων τής γεωργικής αύτής ζωής, θά ή μπο
ρούσε νά τήν νομίση πολύ ποιδ βασανισμένη
απδ τη δική μας, αλλά γιά τδν καλό ψυχολόγο
αύτό είνε ψεύμα γιατί άμέσως παρουσιάζεται
ένα μεγάλο προτέρημα τής ζωής εκείνων, ή φυ
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σική των έλευθερία, έλευθερία,τήν όποιαν ήμείς
δέν έχουμε καί δέν ήμπορούμε νά τήν αισθαν
θούμε γιατί μάς τή δεσμεύει ό πολιτισμός καί
ή φιλοδοξία.
Αυτά προσπαθώ μέσα στά διηγήματά μου νά
αποδείξω καί τή ζωή καί τά ήθη αύτών τών
ανθρώπων νά παρουσιάσω, προσπαθώ νά φέρω
ολας τάς αντιθέσεις τής ζωής των γιά νά φανή
μέσα απδ αυτάς ή έλευθερία ή φυσική γιά τήν
όποιαν ’έκαμα λόγον».

ΑΙ ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
At μετά καλλιτεχνών συνεντεύξεις είς τάς
«’Αθήνας» έξηκολούθησαν καί κατά τδν παρελ
θόντα μήνα. Ό καθηγητής τής Σχολής τών
Καλών Τεχνών κ. Γ. Ροϊλδς έξέφρασε τήν
γνώμην, ότι ή Καλλιτεχνική Σχολή καί έν
γένει ή καλλιτεχνία εινε άπδ τούς πλέον άδικημένους κλάδους είς τδν τόπον μας. Θεωρεί,
ότι ή Σχολή τών Καλών Τεχνών είνε κακώς
οργανωμένη καί προτείνει έκείνο πού έχουν νά
κάμουν οί αρμόδιοι άν θέλουν νά κάμουν ένα
αληθηνδ καλόν είνε νά πάρουν ένα οργανισμόν
προπαρασκευαστικής καί ένα άνωτέρας, Γαλλι
κών Σχολών, καί νά σχηματίσουν έξ αύτών ένα
τοιούτον καί μέ έλαχίστας παραλλαγάς νά τδν
έφαρμόσουν όσω τδ δυνατόν αύστηρότερον. *0
κ. Ροϊλδς προτείνει ακόμη τήν σύστασιν διαρ
κούς καλλιτεχνικής έκθέσεως, περί δέ τής Πι
νακοθήκης λέγει, ότι θά έπρεπε νά ίδρυθή
αύτη είς οίονδήποτε άλλο μέρος τής πόλεως
έκτος τού Πολυτεχνείου, ώς τοιούτον δέ ύποδείκνύει μίαν πλευράν τού Β. κήπου έπί τής
οδού Κηφισσιας ή είς τδ Ζάππειον.
Εκτός τού κ Ροϊλού άνεκοίνωσε τάς σκέ
ψεις του ό ζωγράφος κ. Δ. Γερανιώτης συστήσας έπίσης τήν αναδιοργάνωσιν τής Σχολής
καί τήν όργάνωσιν έκθέσεων κατά διετίαν.
Γενικώτερον δέ είπε ότι : «αντί νά δίδουν δη
μοσιογραφικός συνεντεύξεις οί ζωγράφοι ποοτιμότερον είναι νά μένουν είς τδ ατελιέ των
καί νά έξωτερικεύουν τάς γνιόμας των διά τών
έργων των. 'Άν δέ ύπήρχον ειλικρινείς καί
αμερόλεπτοι τεχνοκρίται έπρεπε νά παρακο
λουθήσουν τόν καλλιτέχνην είς το ατελιέ του
έργαζόμενον». Επίσης ώμίλησεν ό ζωγράφος
κ. Ζέφυρος Φρυδάς είπών, ότι όπως είναι ή
Σχολή προτιμότερον νά κλείση, ό γλύπτης
κ. Γ. Μπονάνος έκφράσας τήν γνώμην, ότι
τμήμα γλυπτικής δέν ύπάρχει είς τήν Σχο
λήν, αφού καί οί επτά καθηγηταί είναι ζω
γράφοι καί ένας μόνον γλύπτης, οτι γλυπτική
έπίσης πρό πολλού δέν ύπάρχει είς τήν Ελ
λάδα. Ό γλύπτης κ Παρλιάρας ήρνήθη καί
αυτός τήν ΰπαρξιν γλυπτικής. 'Ο ζωγράφος
κ Παύλος Μαθιόπουλος άπεκάλυψε τδ έκπληκτικόν γεγονός, ότι διορίζονται καθηγηταί
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είς τήν Σχολήν λόγω φιλανθρωπίας τή ένεργεία φιλανθρώπων κυριών. ’Εξέφεραν τάς
γνιόμας των καί άλλοι καλλιτέχναι. Δυστυ
χώς ό χώρος 8έν έπαρκεί διά νά τάς αναφέρωμεν δλας, αλλά γενικώς τδ έπιχρατούν
πνεύμα είναι ή ανάγκη τής αναδιοργανώσεως
τής Σχολής.

ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
‘Η (Γ1? Λονκιανή Χέβελμαν. Ή γυναικεία
χειραφέτησις καθ’ έκάστην πραγματοποιεί καί
νέους θριάμβους. Τδ μεγάλο καλλιτεχνικόν βραβείον τής Ρώμης κατέκτησε εφέτος ή δ'1? Χέ
βελμαν, γλύπτρια καί τόσον έπαξίως έτιμήθη
δι αύτού ώστε κάμμία φωνή διαμαρτυρίας δέν
ηκούσθη ού'τε ως πρδς τδ άναμφισβήτητον τάλαντον τής αληθινής ταύτης καλλιτέχνιδος,
ού'τε ώς πρδς τήν άμεροληψίαν τής άγωνοδίκου επιτροπής.
Τδ εργον μέ τδ όποιον διηγωνίσθη είνε άνάγλυφον παριστών τήν Ήλέκτραν έπαγρυπνούσαν έπί τού ύπνου τού Όρέστου. ‘Η όλη σύνθεσις έχει κάτι απδ τά ανάγλυφα τού Κερά*
μεικού μέ τήν καταπλήσσουσαν εύρυθμίαν καί
λεπτότητα γραμμών.
*

Έπί τή εύκαιρία αύτής τής τιμητικής διά
τήν γυναίκα διακρίσεως γαλλικόν περιοδικόν
αναφέρει καί άλλους γυναικείους θριάμβους έν
Γαλλία. Ούτω μία συγγραΦεύς ή δ'1? ’Ιωάννα
Μπερτεροά έλαβε τδ παράσημον τής Λεγεώνος
τής τιμής. ’Άλλη συγγραφεύς ή δ1? Δαρία Λαπδζ διεκρίθη ώς τεχνοκρίτρια λαβούσα ειδικόν
πτυχίον διά τδ σπουδαίον σύγγραμμά της : « Ή
έξέλιξις τού τοπίου έν τή ένετική τέχνη άπδ
τών Βυζαντινών χρόνων μέχρι τού δέκατου
ογδόου αίώνος».
Επίσης είς τήν αστρονομίαν άναφέρονται
μετά θαυμασμού γυναίκες αστρονόμοι διαπρέπουσαι. ’ Εκτός τής δ°? Κλούμπκε, ή οποία
ηρχισε τδ γιγαντιαίον εργον τής συνθέσεως
χάρτου τού Ούρανού, ή Κα Φλέμμιν συνέταξε
κατάλογον 10,351 αστέρων καταταγμένων άναλόγως τής ύλης, τήν οποίαν περιλαμβάνουν.
Τέλος ή δν5 Φισαλίξ, είς τδ ίατροχημικδν
εργαστήριόν της ασχολείται μέ έργασίαν ύψίστου έπιστημονικού ένδιαφέροντος έπί τών
δηλητηρίων.
Ο αγών περί ύπάρξεως, ή ανάγκη είς τήν
οποίαν εύρίσκονται αί γυναίκες νά δημιουρ
γούν μίαν προσοδοφόρον θέσιν πρδς ποοισμδν
τού άρτου, ή ανωτάτη έκπαίδευσις, ή οποία
είνε είς αυτάς προσιτή, δίδουν τήν στιγμήν
ταύτην διέξοδον είς τήν γυναικε ίαν μεγαλοφυιαν.
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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
«‘Οδηγός τής ‘Ελλάδος» ύπδ Ν. Ίγγλέση.
Έξεδόθη είς ογκώδη τόμον ό «.‘Οδηγός τής‘Ελ
λάδος» διά τδ 1911, βιβλίον απαραίτητον είς
πάντας, μοναδικόν έν Έλλάδι. Ό κ. Ν. Ίγγλέσης κατέβαλε πολλούς κόπους δι ’ αύτό καί
πολλήν έπιμέλειαν ώστε τά δελτία τών διευ
θύνσεων τών κατοίκων Αθηνών, Πειραιώς καί
όλων τών πόλεων τής Ελλάδος εινε πληρέ
στερα. 'II έργασία αύτή διά χώραν οπού οί
άνθρωποι δέν κατενόησαν ακόμη δυστυχώς τήν
σκοπιμότητα τοιούτων βιβλίων, παρακολουθεί
ται συνήθως άπδ ανυπέρβλητα έμπόδια. ’Αλλά
προϊόντος νού χρόνου ό κ. Ίγγλέσης κατορθώ
νει νά τά υπερνίκα καί ό έφετεινός του ‘Οδηγός
είνε ασυγκρίτω τω λόγω τελειότερος τών προ
γενεστέρων, διότι έκτδς τών διευθύνσεων τών
κατοίκων τού έλευθέρου Βασιλείου περιλαμβά
νει καί τάς διευθύνσεις τών έπαγγελματιών τής
Μακεδονίας, Κρήτης, Σάμου καί Κύπρου.
Ύπδ έκδοτικήν μορφήν τδ βιβλίον αύτδ έκπληροί ολους τούς ορούς μιας καλής έκτυπώσεως.

Ντίνα καί άλλα διηγήματα ύπδ Άθ.
Μίχα. Άθήναι 1911.
— «Δελτίο τον Εκπαιδευτικόν Όμιλον».
Άθήναι. Γράφουν οί κ.κ· 11. Χρηστάκος : Μιά
ματιά στδ έκπαιδευτικό μας σύστημα.— Α.
Μπούτουρας : ’Εξηγήσεις. — Ο. Ghibu : ‘Η
σχολική διγλωσσία καί ή πολιτική —Εύθ. Γ.
Μπουντώνας : Ό Εκπαιδευτικός ’Όμιλος καί
οί κίνδυνοί του κλπ.

— 'ΗΆκρόττολις καί τό Μονσεΐον αντής ύπδ
Γεωργίου Σωτηριάδου Εικονογραφημένη πολυ
τελής εκδοσις. Άθήναι τυπογραφείον « Εστία»
Μάϊσνερ - Καργαδούρη. Δρ. 3.

NEON ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Κ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ - ΘΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
(ΜΟΥΣΙΚΟΥ)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.— Στοά ’Αρσάκειου 15.
&ίς διάσζημα ουζε ενός έ'ζους ζό καζάσζημά μας έ'χεινε (πασιχνωσζον και άωέκζησε ωο^ναι^ηδεαζάζην (ΰε^αζείαν.

Ήιόζι εχει έν ωρώζοις άωό δ^α ζά σχεζι^όμενα μέ ζην
μουσικήν:

— Γζλουσίαν συνοχήν δ^ων ζών μεχά^ων κλασικών διδα

σκάλων. — 3Υΐουσικήν δι ’ δ^α ζά δρχανα εις μεχίσζην (Ποικι
λίαν. — Οζπερες. — Ολα ζά νεώζερα μουσικά έρχα (succes). —

3ΥΙουσικά δρχανα. — 3ϊιάνα. — έΧορδάς άρίσζης (ποιόζηζος. —
*8£αρζήμαζα όρχάνων. — έΧαρζι μουσικής Γαλλίας και Γερμα

νίας δλων ζών ωενζαχράμμων.—^Μελάνην και (πένας μουσικής.
3)εύζερον διοζι διαδέζει ωάνζα ζά άνωζέρω είδη εις ζιμάς

άσυναχωνίσζους.

ΜΟΥΣΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τά τραγούδια τών «Νέων ΙΓανα&ηναίων»
τον 1911.— Έξεδόθησαν μέ πολλήν φιλοκαλίαν
παρά τού μουσικού έκδοτικού οίκου Κ. Μυστακίδου καί Θ. Εύσταθιάδου τά τραγούδια τών
«Νέων ΙΙαναθηναίων» του 1911 : I) *
Ασμα
Ζαμπέττας. 2) ΥΑσμα βιεννέζων Φοιτητριών.
3) Χορός φαναρίων. 4) ΎΑσμα σελήνης. 5) Διω
δία Ζαμπέττας ΙΙιού-Πιού. 6) Άσμα πληρε
ξουσίου. 7) Χορός εύζώνων. 8) Άσμα άνοίξεως.
Η έκτύπωσις είνε άρίστη καί έπί καλού
χάρτου Κάθε τραγούδι περιβάλλεται μέ ώραίον
χρωματιστ;ν έξώφυλλον.

Διεν&νντής τον «Καλλιτέχνον»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
Ά^ηναι, Τυπ. «’Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη —8536

Τό άνωζέρω μουσικόν κατάστημα έξέδωκε και
πωλεϊ όλα τά τραγούδια
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1911
ΤΑσμα Ζαμπέττας. — ΎΑσμα βιεννέζων φοιτητριών.
Χορός φαναρίων. — ^Ασμα σελήνης. — Δνωδία Ζαμ
πέττας Πιον - πιον.— Χορός εύζώνων κ.τ.λ.
Θαυμασία έκτύπωσις μέ καλλιτεχνικά ζωγραφιστά έξώφυλλα
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ΠΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΜΕΤ’ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

ΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ

14-ΛΕΩΦΟΡΟΣ
(ΟΠΙΣΘΕΝ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ — 14

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ)

ΥΔΡΟΛΗΠΤΑΣ

Κ. Κ.

ΤΟΥΣ

ΤΗΣ

ΠΟΛΕΩΣ

’

ΑΘΗΝΩΝ

ΛΑΪΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταθέσεων στρας 4 ’/4 %
Παρακαλοϋνται οί τυχόν καθυστεροΰντες τό άντίτιμον τοΰ ΰδατος τοΰ
λήξαντος έτους 1909 δπως προσέλιθωσιν
εντός οκτώ ημερών είς τό Δημοτικόν
Ταμεΐον καί καταβάλωσιν αύτό. ’Επί
σης δέ καθίσταται γνωστόν οτι ήρχισεν ή πληρωμή τοΰ αντιτίμου διά τό
άρξάμενον έτος 1910, παρακαλοϋνται
δέ οί κ. κ. ύδρολήπται δπως προσέλθωσι
καί καταβάλωσιν αύτό.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΦΛΕΙΟΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

είς πρώτην ζητησιν

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Έν Άθήναις 1910.

ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ - ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΚΑΠΕΛΛΑ

(’Εκ τοΰ υδραυλικόν τμήματος τον
Λήμου ’Αθηναίων).

ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

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

Α '. Βίος σχολικός κατά φύσιν, έν ύγιεινώ ιδρό μάτι, συνδεδεμένος
μετ’ ασκήσεων καί παιδιών έν ύπαίθρω καί έκδρομών, παρασκευάζων καρτερικά καί ρωμαλέα σώματα.
Β'. Σκόπιμος προπαρασκευή διά τόν αγώνα τοΰ βίου· πάν περιτ
τόν, έκ παλαιών προλήψεων κληροδοτηθέν είς τήν διδασκαλίαν, απο
δεδειγμένος έπιβλαβές ή άχρηστον απορρίπτεται.' ό δέ πολύτιμος
χρόνος χρησιμοποιείται πρός παροχήν εκείνων τών γνώσεων, ηθι
κών καί κοινωνικών, πραγματικών καί γλωσσικών, τών οποίων ή
έλλειψις θά έ'ρριπτε τόν άνθρωπον άοπλον είς τόν δεινόν αγώνα
τής ζωής.
Γ Καταδίκη παντός μηχανισμοί έν τή διδασκαλία, ένίσχυσις τών
πνευματικών δυνάμεων διά μεθοδικής άσκήσεως' καταπολέμησις τής
νωθρότητος τής σκέψεως, καλλιέργεια τής αύτενεργοϋ διοικήσεως.
Δ . Μόρφωσις ισχυρών ήθικών χαρακτήρων ικανών πρός ενέρ
γειαν καί δράσιν καί μεγαλουργόν κοινωνικήν ή έπαγγελματικήν έπιχειρηματικότητα συμφώνως πρός τήν ιδιοφυίαν τής Ελληνικής φυλής.

ΦΥΣΙΓΓΙΑ

ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου εις ‘/2—s/4 λίτρας καθαρού οινοπνεύματος,
προσθέτετε '/2 λίτραν ΰδατος καί εχετε τήν κολόνιαν σας, τό άντιπιτυρ ιώδες σας καί παντός
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.
Με 2 μόνον δρ. εχετε μίαν όκάν κολώνιαν. Δι’ ολα τά εϊδη τιμαί ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. ΪΙληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πώλησιν παρα τφ κ. Α. Σακαλή.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,

ΟΦ0ΑΛΜΟΛΟΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ΥΦΗΓΗΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

διά θεραπείας καί εγχειρίσεις όλων τών
οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ.

ΟΔΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20

ΕΔΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

‘Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000-000

Ήσφ. Κεφάλ. Δρ. 20.000.000

Ο

I

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

- ---------------------------------------- —---------- - -------------------------------------------------------------

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

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έξεδόθησαν μετά πάσης τής δυνατής φιλοκαλίας υπό τοΰ βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου,
Αθήναι, οδος Βουλής, καί άποστέλλονται οπουδήποτε ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

ΕΝΤΟΚΟΙ

Καια&έσεις

’ Ολίγαι έναπομείνασαι πλήρεις σειραί
του ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ
του α έτους τής έκδόσεώς του πωλουνται είς τό βιβλιοπωλεΐον

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΛΥΠΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

ΚΑΙ

ΕΙΣ ΤΟ

ΖίΙΓΡΑΦΟΣ
ΖΑΠΠΕΙΟΝ

ΝΙΕΓΑΡΟΝ

ΗΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μνημεία επιτάφια.— Ανδριάντες και προτομαι.— Γλυπτικά έργα διακοσμήσεως εκ
κλησιών. — Διάφορα γλυπτικά καί ζωγρα
φικά έργα πρός πώλησιν. — Παραγγελίαι
διά πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

ΑΘΗΝΑΙ: ‘Οδός Βουλής.

αντί δρ. 8. Είς τάς επαρχίας καί τό
εξωτερικόν άποστέλλονται έλεύ&εραι
ταχυδρομικών τελών.

εΐ£

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

τραπεζικά

γραμμάτια.

ΤροποποιηΟείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων έντο
κων καταθέσεων έν δψει ή έπί προθεσμίφ, δηλοποιειται, δτι άπό 15 Απριλίου 1909 ή
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς
Ύποκαταστήμασιν αύτοϊς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν
ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ :
1 */ 2 τ°ϊζ "/<» κατ’ έτος διά τάς έν οψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000,
πέρα τοΰ ποσού τούτου τοΰ τόκου όριζομένου εις 1 τοΐς
κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είς '/2 τοΐς ι,/0. Αί καιαθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί
εις ανοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου έπιταγών. — 2 τοΐς '7ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας
τουλάχιστον. — 2 ι/2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εν έτος
τουλάχιστον. — 3 τοΐς "/0 κατ’ έιος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο ετη
τουλάχιστον.— 3 */ 2 τοΐς °/ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα
ετη τουλάχιστον. — 4 τοΐς ”/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε ετη
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

Κατα&έσεις είς χρυσόν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ

10,

ΟΔΟΣ

ΕΡΜΟΥ

ΠΑΡΑ

ΤΗι

ΠΛΑΤΕΙΑ·

ΤΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ολοι οί καλλιτέχναι, δλοι οί συγγράφεις, δ'λοι οί άν&ρωποι του "άεάτρου φωτογραφοϋνται κατά προτίμησιν είς τό φωτογραφεΐόν μας, διότι εϊνε άληάινόν καλ
λιτεχνικόν έργαστήριον.

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άπο
δοτέας έν (ορισμένη προΟεσμίφ ή διαρκείς έπί τόκφ :
1 ι/2 τοΐς °/ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλάχιστον
»
»
»
1 έτους
»
2
“/ο ’
»
»
2 έτών
»
2 7, * °/ο ’
»
»
4 έτών
»
3
» °/ο ·
»
»
»
5 έτών
»
4
% »
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου ονο
μαστικοί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό αύτό
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Μεταχειρίζεσ&ε τόν

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ
όι’

οινοπνεύματος έκ σταφίόος είναι

0 ΔΙΑΥΓΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΜΙΑΝΤΩΝ
ΖΗΤΕΙΤΕ

ΠΑΝΤΟΤΕ

ΤΗΣ

ΤΑ

ΠΑΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ

ΑΜΙΑΝΤΑ

“ΒΟΤΡΥΣ„

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕίΟΝ

ΤΟ “ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΡΑΣΟ,,

Β. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ

ΤΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

‘Οδός Τπποκράτους 3.
Ό κ. Κοντομανώλης είνε ό βιβλιοδέ
της τοΰ «Καλλιτέχνου». Αύτό νομίζομεν,
δτι εΐ\ε ή καλλιτέρα σύστασις διά νά πεισθοΰν οί άναγνώσταί μας περί τής άπολύτως καλλιτεχνικής του έργασίας.
Έπί πλέον προσθέτομεν συστάσεις διά
τήν έκτακτον ταχύτητα περί τήν παράδοσιν τών παραγγελιών καί διά τάς άπιστεύτως εύθηνάς τιμάς του.

ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ

ΕΞΕΔΟΘΗ

Παραγγελίαι στέλλονται εις

τό γραφειον

τοΰ

«Καλλιτέ

χνου».

0

ΤΟΜΟΣ ΔΡ.

2

ΟΙ

ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ ΝΕΟΙ

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
30 ΛΕΠΤΑ ΓΚΑΖ ΔΙ’ ΕΚΑΣΤΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ
ΑΝΑΠΤΟΥΣΙΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ

0ΥΔΕΜ1Α ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ
ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΦΟΒΟΣ

ΕΚΡΗΞΕΩΣ

"Οταν τελειώαη τό νδωρ
είς τό τεπόζιτον

κλείει τό γκάζι αυτομάτως
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Σ1Ν

ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΔΙΔΕΤΑΙ

ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΔΙΑ 7 ΕΤΗ

ΠΩΛΗΣΙΣ

ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5

X. ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Έν ΆΟήναις, Τυηογραψείον «Εστία» Μάίσνρρ καί Καργαδούφη - Μ4Μ·»

