καλλιτέχνη:
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ t
ΕΤΟΣ

Β

ΤΕΥΧΟΧ

ΤΙΜΗ

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ

Ϊ9ΟΝ

ΕΚΑΣΤΟΥ

ΤΕΥΧΟΥΣ

ΛΕΠΤΑ

80

Ο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1911
ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ

ύπό Γεώργιον Ροϊλοΰ.

: ’Αριστοτέλης Ζάχος, ύπό Γερ. Βώχου . Σελ. 237
Σπείρεις άπό τους άγρούς, τοϋ Ριχάρδου Τζέφφερις, (μετάφρασις Μ. Γ. X.)...............................
» *244
0 ΠΙΣΤΟΣ, ύπό τής Δδ°ς ‘Ελένης Λάμαρη...........................................................
» 246
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΜΠΕΛΙΝΣΚΙ, ύπό Κ. Δ. Τ.....................................................................
» 247
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ, ύπό Θ. Β.
. .
» 250
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ύπό Στεφάνου Μαρτζώπη.......................................
252
01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ: Ροϋμπενς..................................................
254
ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ύπό Αεάντρου Παλαμά....................
261
0 ΠΟΛΕΜΟΣ.....................................
» 263
ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ : Ενός μηνάς αντίλαλοι: Τέλος και
αρχή, ύπό Ε. Εύστρατιάδου. — Τό θέατρον : Τό Σαιξπήρειον θέατρον.
«"Υφος», ύπό Αύγούστου Στρίνδμπεργ. — Ή Μουσική : Συλλογή εκλε
κτών χορωδιών.— Ή Ποίησις : Στο θάνατο τοϋ Μαρκορά, ύπό Ιωάννη
Κ. Σαρρή. — Ή Ζωή : Ή ’Ιταλία καί ή Τριπολϊτις. Ή δολοφονία τοϋ
Στολυπίν.............................................................................................................. » 265
ΕΙΚΟΝΕΣ : Σχέδιον μεγάρου Καλών Τεχνών. Ό κ. ’Αριστοτέλης Ζάχος είς τό
έν Καλσρούη τμήμα Δημοσίων Έργων. Προσχέδιον έπισκοπείου Σπάρτης.
Πρόδομος τοϋ Έπισκοπείου Σπάρτης. Λουτήρ τού Έπισκοπείου Σπάρτης.
Κυρία δψις τοϋ ναού τοϋ αγίου Νικολάου έν Βώλω. Σχέδιον ναού. Σπουδή
Βυζαντινών μνημείων. Σχέδιον κωδωνοστασίου. Προπύλαια ναού. Σπουδή
βυζαντινών μνημείων, ύπό Άριστοτέλους Ζάχου.—’Αριστοτέλης Ζάχος. —
Βησσαρίων Μπελίνσκι. — Ή παρθένος μέ τά αθώα παιδάκια. Ό Χριστός
έπί τής άχυρίνης στρωμνής, τρίπτυχον. Ή κυρία μέ τό καστόρινο καπέλλο,
ύπό Ροϋμπενς.—Ροϋμπενς.—Βινιέτες, Κοσμήματα, Έρλερ, Φίσερ κλπ.
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ
01 ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ :

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗι
ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΑ10ΠΩΑΕ10Ν

ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΝ Κ7ΧΤ7ΧΧΤΗΜΑ
Τό Γραφεΐον του “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ,, μετεφέρ&η οδός Ζωοδόχου Πηγης 50.

ΟΡΟΙ
ΕΙΣ

ΤΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ j ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ό

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΑΑΚΗ & ΜΠΑΡΤ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ
5

^ΩΤΕΡ.ΚΟΥ

™

ΑΟΗΝΑΙ.— ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» έπδίδεται πατά μήνα.

Αι σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός έγγραφήν συνοδευομένη ύπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν και ιδιοκτήτην τοΰ
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, ’Αθήνας, οδός Ζωοδόχου Πηγής $θ.
Τιμή έπάστου τεύχους λεπτά 80. Έν Άθήναις καί έν Πειραιεϊ πωλείται εις όλα τά βι
βλιοπωλεία καί είς τά κιόσκια.Έν ταϊς Έπαρχίαις είς τά ιιποπρακτορεϊα τών έφη μερίδων.
Τό Γραφεΐον τοϋ «Καλλιτέχνου» μετεφέρθη οδός Ζωοδόχου Πηγής 5°·

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» δημοσιεύει αγγελίας πρός δραχ. 30 τήν σελίδα
καί άναλόγως διά μικρότερολ’ χώρον.

18

0

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΟΗΝΩΝ

Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΑΡΙΘ. 215

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

Τη λ. διεύΟυνσις

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΗ-αθηνας

Ε
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

(Ca/orifere)
—-Αναλαμβάνομεν την έγκατάστασιν κεντρικών θερμάνσεων μετά έγγυήσεως της 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 3Ανατολή μεταξύ
τών οποίων αί έξης : 3 Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—3Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί έν
Λαρίσση.— Τράπεζα3 Ανατολής, ένταΰθα καί έν Σμύρνη.— Τράπεζα Αθηνών ένταΰθα καί έν
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα.—Ξενοδοχεΐον Άκταϊον καί Palace.—Πτωχοκομεΐον ' Αθηνών.—
Νοσοκομεΐον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.
—3 Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.
—Διαρκής παρακαταθήκη όλων τών άπαιτουμένων υλικών θερμάνσεως μόνον α ποιό
τητας καί αναγνωρισμένης στερεότητος, συνεπώς ταχυτάτη προθεσμία παραδόσεως.
— Αιά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευθυνθήτω πρός τήν

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
ΔΡ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΕΔΡΑ

ΕΝ

ΔΡ.

50.000.000

-10,-480,000

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: 3Εν ‘Ελλάδι: Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Άγρινίω καί Καρδίτση.—3 Εν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρακλείω καίΡεθύμνφ.—’Εν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν
Γαλατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, Τραπεζοΰντι, Κερασοΰντι,
Πάφρα, Σμύρνη, Χίφ, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσώ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις,
Καβάλλα, Ξάνθη, Δεδεαγάτς καί Ίιοαννίνοις.— 3Εν Αίγύπτω: Έν ’Αλεξάν
δρειά, (μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Μιδάν), Καΐρω (μετά παραρτήματος
έν τή σύνοικός Μοΰσκι), Ζαγαζικίφ, Μανσούρρι, Μίτ-Γκάμρ, Τάντα ΜπενίΣουέφ καί Πόρτ Σουδάν.— Εν Λονδίνω: (No 22, Fenchurch Street).— 9Εν
Αμβούργω : (Domhof, Monckeberg Strasse 18).— 3Ev Λεμεσσω (Κύπρου).—
Εν Λιμένι - Βαθέος (Σάμου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).

Τεχνικήν eΕταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ και Σ^, Μηχανικοί
έν 3 Αθήναις οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΕΣ, Πρόεδρος

<9

(9

Κ.
Ε.
Δ.
Λ.
I.
Δ.

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ
Συστήματος ’Αμερικανικού τών
τελειότερων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, άπό δεκαετίας είσαχθεΐσαι έν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη
εις πλουσίαν συλλογήν.
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων
(ανοικτού συστήματος).
ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροί έσμαλτωμένοι μετά
πορσελάνης.
TANTAL: ’Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας
έκ μετάλλου Tantal 70 °/ο οικονομία έπί τής
καταναλώσεως τοΰ ήλεκτρικοΰ ρεύματος.

Γενικός Διευθυντής

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ :

'Απαντα τά έξαρτήματα ηλεκτρικών έγκαταστάσεων, Τηλέφωνα, 3Ανεμιστήρες, Εϊδη
3Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

TANTAL

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, 3 Αντιπρόεδρος

ΒΕΡΟΥΓΚ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ
ΗΑΙΑΣΚΟΣ
Ε. ΗΛΙ0Π0ΥΑ0Σ

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

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Ή

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ :

ΑΘΗΝΑΪΚΗ —ATHENOCLES

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

Ρϊ
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΩΔΕΙΟΝ
ΕΤΟΣ

“ΑΠΟΛΛΩΝ,,

ΛΟΤΤΝΕΡ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ

1899

Τό ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρυθέν προ δεκαετίας και διευθυνόμενον παρά τής Κας Λίνας φδν Λόττνερ ενρίοκεται είς τό
κεντρικώτερον μέρος τών Αθηνών καί είς ευρύ καί ενάερον μέγαρον
μετά κήπον.
Αί έπιτνχίαι του τόσω είς τήν μουσικήν έκπαίδευσιν καί μόρ
φωσα· τών πολυαρίθμων μαθητών καί μαθητριών του όσω καί είς
τάς συναυλίας του καί τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων ύπό
τής μικτής χορωδίας του εινε τοιαϋται ώστε πάς λόγος καθίσταται
περιττός.
Έν τώ ’Ωδείω Λόττνερ διδάσκονται ολα τά μαθήματα τής
θεωρητικής μουσικής, επίσης οργανική καί φωνητική μουσική,
κλειδοκύμβαλου, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μουσική τής
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.
Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθύντριας Κας Λίνας φόν
Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία καί
βιολοντζέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών.
“Ηδη έκ Βερολίνου άφίκετο έξοχος καθηγητής τοΰ βιολιού έκ τής
υψηλής Μουσικής Σχολής τοΰ Ιωακείμ ό κ. I. Σαϊφερ.
Ή παρεχόμενη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις
εινε τοιαύτη ώστε ούτοι μετά τό πέρας τών σπουδών των δύνανται
υφιστάμενοι τάς έπί πτυχίω έξετάσεις νά έχουν πλήρη τα εφόδια
τής έξασκήσεως τοΰ μουσικού έπαγγέλματος.
Είς τό ’Ωδείον Λόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τό μουσικόν των
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τοΰ έξω έλληνισμού.
Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτοϋντα
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.
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Η ΑΡΧΑΙΑ ΔΟΞΑ ΕΝ ΤΗ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ. ΤΕΧΝΗ.
Βεβαίως κάθε Ελληνική αίθουσα πρέπει νά κοσμήται
άπό τάς εικόνας τής άρχαίας ’Ελληνικής δόξης καί τοϋ 21

------- ΕΚΔΟΣΕΩΣ Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ =
26. Είς τόν Ναόν τής ’Αφροδίτης.
27. Το ράντισμα. Φίλαι παίζουσαι.
28. ’Ασπασία.
29/Επιστροφή έκ τοΰ Κεραμεικοΰ.
30. Είς τάς δχθας τοΰ Πηνειού.
Άί.Ή παιδιά τής σφαίρας παρ’ άρχαίοις.
32. Οί γάμοι τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου.
33. Ή’ Ιφιγένεια.
34. Όρφεΰς καί Εύριδίκη.
3ό.’Η Μήδεια.
36. Ή Γέννησις τής ’ Αφροδίτης.
31.’Η ’Αποθέωσις τοΰ ’Ομήρου.
38/0 Οίδίπους καί ή Σφίγξ.
39/ Ο Άγγελος τοΰ Μαραθώνας.
40. Προμηθέως αί 8 εικόνες τής ’Ακα
δημίας.
Είς μέγα σχήμα 5ΟΆ6Ο.
41/0 Περικλής άγορεύων.
42.’Η έν Σαλαμϊνι Ναυμαχία.
43. Οί νικηταί τής Σαλαμΐνος.
44. Οί 'Ολυμπιακοί αγώνες.
45/Ο ’Ερμής τοΰ Πραξιτέλους.
46/// σκεπτομένη ’Αθήνα.
41.Ή’Αθήνα Παρθένος.
48.Ή’Ακρόπολις τών’Αθηνών.
49/0 ’Ερμής τοΰ Πραξιτέλους ολό
κληρος.
50.1000 είδη άρχαιοτήτων όλων τών
μνημείων καί ’Αγαλμάτων.
51/0 Μάρκος Μπότσαρης
52.7/ άμυνα τοΰ Μεσολογγίου.
53/0 όρκος είς τήν’Ελευθερίαν.
54. Αί Σουλιώτισσαι.

1. Ραψτρδός. Ήάνάγνωσις τοΰ ’Ομήρου.
2.’Ο Περικλής άγορεύων έν τή Πνυκί.
ά.’Π έν Σαλαμϊνι Ναυμαχία.
4. Οί Νικηταί τής Σαλαμΐνος
5. Σαπφώ καί ’Αλκαίος.
6. Αί Σειρήνες.
7. Αί τρεις μοϊραι.
8/0 θάνατος τοΰ ’ Ορφέως.
9/0 Λεωνίδας προ τής τελευταίας έν
Θερμοπύλαις μάχης.
10/0 θάνατος τοΰ μεγάλου'Αλεξάνδρου.
11. Το αρμα τοΰ Ήλιου, αί Ώραι καί
ή Ήώς.
12/0 χορός τών Μουσών.
13/ Ανακρεόντιον άσμα.
14. Τό Λουτρόν.
15. ’Ελπίς.
16/0 Σωκράτης διδάσκων τόν Άλκιβιάδην.
17.Ό’Έκτωρ άποχαιρετών τήν’ Ανδρομάχην.
18/0 ’ Οδυσσεΰς αναγνωρίζουν τόν
Άχιλλέα.
19/ Α ρχαΐος κεραμογράφος.
20/0 Θονκιδίδης ακούουν τόν’Ηρόδοτον άναγινώσκοντα έν ’ Ολυμπία τήν
’Ιστορίαν του.
,
21.7/ ’Ηχώ.
22/Η Φρύνη λουομένη είς τάς άκτάς
τής ’Ελευσίνας.
23. Θερινή νύξ.
24/Αρχαίοι όρχηστρΐδες.
2ό.Έκ τοΰ βίου τών ’Αρχαίων.
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\ NEON ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ =
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ

•

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Κ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ - 6Ρ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
(ΜΟΥΣΙΚΟΥ)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.-— Στοά ’Αρσάκειου 15.

ί

:

&ίς διάστημα ούτε ενός έτους τό κατάστημά μας εμεινε ωασίμνωστον και άωέκτησε ωομνωμηδεστάτην ωεματείαν.

2)ιότι εχει έν αρώτοις άωό δχα τά σχετι^όμενα μέ την
μουσικήν:

— 3ΐμουσίαν συχχομήν δχων τών μεμάμυν κχασικών διδα

σκάλων.— 3Υΐουσικην δι' οχα τά δρμανα είς μεμίστην αοικιχίαν. — Όιαερες. — Οχα τά νεώτερα μουσικά έρμα (succes). —
3Υΐουσικά δρμανα. — 3ΐιάνα. — έΧορδάς άρίστης ωοιότητος. —
’8}αρτήματα όρμάνων. — έΧαρτι μουσικής Γαχχίας καί Γερμα
νίας δχων τών αενταμράμμων.—3Υΐεχάνην καί αίτνας μουσικής.

δεύτερον διότι διαδέτει ωάντα τά ανωτέρω είδη είς τιμάς

άσυναμωνίστους.

Τό Ανωτέρω μουσικόν κατάστημα έξέδωκε και :
πωλεΐ ολα τά τραγούδια
·

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΝΑΟΗΝΑΙΩΝ 1911
ΎΑσμα Ζαμπέττας. — ΎΑσμα βιεννέζων φοιτητριών. ;
Χορός φαναρίων. — ΎΑσμα σελήνης. — Δυωδία Ζαμ- j
πέττας Πιον - πιού.— Χορός εύζώνων κ.τ.λ.
Θαυμασία έκτύπωσις με καλλιτεχνικά ζωγραφιστά εξώφυλλα. !

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΥΠΟ

ΜΕΓΑΡΟΥ

ΚΑΛΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΤΕΧΝΩΝ

ΖΑΧΟΥ

I
j
|

Ό κ. ’Αριστοτέλης Ζάχος είς τό έν

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ

Καλσρούη

ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

τμήμα Δημοσίων *Εργων.

*
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΖΑΧΟΣ

ανίσχυραν άνθρωπον ενα πλάστην και ενα
αρχιτεκτονική είνε η τέχνη τών
Δημιουργόν, ενα Προμηθέα. Ακόμη η τέ
τεχνών. Μάς δίδει την ιδέαν της
χνη αύτη στεγάζει όλας τάς άλλας τέχνας.
όλης δημιουργίας του κόσμου. ΠλάιΔέν δύναται ν’ άνυψωθη χωρίς αύτάς,
σιουμένη μέσα είς τό φυσικόν περιβάλλον,
άλλά και αύται δέν δύνανται νά έναρμούποχρεοΰται ν’ άναπαριστα τάς γραμμάς
νισθουν και νά παραγάγουν ίσχυράν έπίτης άπειρου εύρυθμίας του, κάτι περισ
δρασιν χωρίς εκείνην. Δύναται άπ’ έναν- ·
σότερον εντοπίζει τόν άνθρωπον είς τάς
τίας νά ρυθμίζη τάς τελευταίας, νά έμπνέη
άνταποκρινομένας ιδέας τών ψυχικών του
είς αύτάς την άπαιτουμένην έ'κφρασιν. *Υπό
αναγκών άφοϋ τοΰ έζασφαλίση την στέγην,
την έποψιν ταύτην ό άρχιτέκτων είνε όλοι
οτε πάλιν πέραν αυτής της πρώτιστης
όμοΰ οι καλλιτέχναι διότι είνε η διανοη
αύταρκείας του παρέχει την ψυχικήν άγαλτική προοπτική τών ρυθμών.
λίασιν νά ένοικη, νά δρα, άκόμη νά προσεύ
'Έπειτα η δημιουργική άποστολη τοΰ
χεται ύπό τάς ύψηλοτέρας εντυπώσεις, αί
άνθρώπου δέν δύναται νά έκπληρωθη καλ
οποιαι καθιστούν αύτόν τόν μικρόν και
λίτερα άπό αύτην την ικανότητά του. Δέν
εινε μόνον τό σπίτι, ό ναός, τό μνημεΐον,
* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος Μαρτίου 1911: θάλεια
Φλωρά-Καραβία ύπό Θωμά Θωμοπούλου, τεύχος Μαίου
τό όποιον άνάγεται είς την άρχιτεκτονικην.
1911: Λουκάς Γεραλής, τεύχος Αύγουστου 1911: Όδυσσεύς Φωκάσ, τεύχος Σεπτεμβρίου 1911: Βασίλειος Χατζής
Αί ύποδιέστεραι τέχναι της κατασκευής
υπο 1’ερ. Βώκου
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΥΠΟ A. ΖΑΧΟΥ
των πραγμάτων αυτήν την τέχνην ’έχουν
πάλιν μητέρα. 'Όλα αύτά τά πράγματα
επινοεί, διαθέτει, κατατάσσει ό άρχιτέκτων,
ό όποιος μέ την ποικιλίαν των ρυθμών άποδίδει την χαράν της ζωής σύμφωνα μέ τάς
έμπνεύσεις εκ των σχημάτων τοΰ φυσικού
περ ιβάλλοντος. Έπΐ τοΰ σημείου αύτοΰ ό
άνθρωπος εινε ιδία μορφή, ίδιος τρόπος
τοΰ ζην.Όπως αί φυλαί διαφέρουν φυσιο
λογικής άναλόγως των κλιματολογικών
επιδράσεων, διαφέρει και ή άντίληψις τής
αρχιτεκτονικής γραμμής καί τοΰ αρχιτε
κτονικού όγκου. Ταΰτα πάντα αντανα
κλούν αυτόν τόν χαρακτήρα τοΰ ανθρώ
που, άλλ’ άν ή επιλογή τοΰ σχήματος
δίδει τήν διαβάθμισιν τής έμ.ορφιάς, εις
δλα υπάρχει μία σχετική χάρις.
Ο άρχιτέκτων κ. Αριστοτέλης Ζάχος,
τόν όποιον παρουσιάζομεν σήμερον εις τούς
αναγνώστας μας, ώς καλλιτέχνης ’έχει
πλήρη ιδέαν τής δημιουργικής αποστολής
του. Ιίραγματοποιεϊ απολύτως, ίσχυρώς

A

και ίδιοτύπως. Ό χαρακτήρ τής τέχνης
του εινε καταφανές. ’Ανάγεται εις τόν βυ
ζαντινόν ρυθμόν, άλλα μέ τόσην ιδιάζουσαν πρωτοβουλίαν και μέ τόσην ποικιλίαν,
ώστε καταντά προσωπική προσπάθεια
άνευρέσεως νεοελληνικοΰ γνωρίσματος. 'Η
βυζαντινή περίοδος εινε τό γόητρόν του,
ή κυρία έ'μπνευσίς του, άλλα πέραν αύτοΰ
τοΰ γνωστοΰ προτύπου, τοΰ όποιου μία
άπλή έκμετάλλευσις θά καθίστατο άφόρητος, όπως αί κακαί άρχαιοπρεπείς άντιγραφαί, ό Ζάχος επιζητεί ν’ άνεύρη τήν
έπίδρασιν των μετ’ ’έπειτα χρόνων εις τήν
εθνικήν ζωήν τοΰ λαοΰ καί τεχνίτης εύσυνειδήτων σπουδών διαρρυθμίζει τά παλαιά άποτυπώματα μέ ιδικήν του πλα
στικήν ευρυθμι’αν.
Εις τό μέχρι τούδε έργον του — εικόνας
καί σχέδια τοΰ όποιου βλέπει ενταύθα ό
αναγνώστης καί διά τό όποιον εγώ φρονώ,
ότι εινε μία περιωρισμε'νη εποχή τής δράσεώς του, μάλλον έθνονολογική, άφοΰ εινε

0
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σύρει τόν άπόλυτον σε
βασμόν καί τήν έκτίμησιν. ’Εγώ δέ άνευ
ύπερβολής θά έλεγα
προσωπικώς, οτι είμαι
θαυμαστής του. Ή ση
μερινή του τέχνη ίσως
νά μή ίκανοποιή απο
λύτως τά ιδανικά μου,
θά τόν ήθελα μελλοντικώτερον, άλλά είμαι
βέβαιος, ότι άγει τόν
άπαραίτητον πρώτον
σταθμόν τών κατ α
νάγκην περιορισμένων
έθνικών του έμπνεύσεων.Όφείλω όμως νά
είπω διά τήν θρησκευ
τικήν παράδοσιν είς τά
σχέδια τών ναών, τά
οποία μάς έδωκε εως
τώρα καί ενα τών
ΛΟΥΤΗΡ

ΠΡΟΔΟΜΟΣ

ΤΟΥ
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ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ

αδύνατον ό ελληνικός λαός είς την μελλον
τικήν του έζέλιξιν νά παραμείνη εως εκεί —
είς αύτό τέλος τό εργον του ενυπάρχει ή
ψυχή τοϋ ελληνικού λαού, τό ίδιάζον ιστο
ρικόν γνώρισμα τής φυλής, μία τέλος ολό
κληρος περίοδος τής ιστορίας του, ή οποία
τείνει νά έκλειψη, άν μή έζέλιπεν εντελώς.
Αλλ’ ή τέχνη μή λησμονώμεν, οτι έχει
τάς παντοτεινάς, τάς αιωνίους γραμμάς
της, δεν εινε πολιτική, ούτε κοινωνιολογία
διά νά μεταβάλλεται, ούτε φιλοσοφία διά
ν’ άμφισβητήται. Καί ή τέχνη πάσης
εποχής είνε ώραία όταν έμπνέεται άπό τά
αιώνια Φυσικά
ποότυπα,
όταν
ιΓ
1
Ί συστηαατοποιήται είς ώρισμένα σχήματα, όταν τέλος
άπολήγη είς ένα ίδιον ρυθμόν έπομένως
καί αύτή η νεοελληνική τέχνη, τήν οποίαν
ζητεί ό κ. Ζάχος νά διαμορφώση, έχει
άπείρως τό ιστορικόν δικαίωμα τής ύπάρξεώς της.
Ή τιμή ενός νεοελληνικού ρυθμού έν

ΣΠΑΡΤΗΣ

ΥΠΟ

A.

ΤΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ

ΣΠΑΡΤΗΣ

ΥΠΟ? Α. ΖΑΧΟΥ

ΖΑΧΟΥ

Ελλάδι μέ τήν συνεισφοράν πλήθους άλ
λων καλλιτεχνικών στοιχείων, τά οποία
όφείλομεν ν άναζητήσωμεν είς τήν άρχαίαν
ελληνικήν καί ρωμαϊκήν τέχνην, αφού
πρόκειται περί φυσικής έξελίζεως, ανήκει
είς τόν ένθουσιώδη αύτόν καλλιτέχνην, τόν
οποίον κάνεις δέν ύπήρζεν άκόμη δυστυχώς
είς θέσιν νά προσέξη καί ό οποίος έν τούτοις έργάζεται άκαταπονήτως άφωσιωμένος μέ τήν στωϊκωτέραν αύτοθυσίαν είς τό
ιδεώδες του. Είς διάστημα ολίγων έτών
άο’ οτου μάς ήλθεν άπό τήν Γερμανίαν ό
ύπό πάσαν έποψιν έςοχος αύτός άνήρ, μετριόφρων, καρτερικός καί χαρούμενος ώς
παιδίον,παρήγαγε καταπληκτικήν έργασίαν
διά τό πλείστον τής οποίας έγνώριζε, οτι
θά μείνη έν σχεδίω. Άλλ’ ούδ’ έπί στιγ
μήν έγνώρισε τήν άποθάρρυνσιν καί άπογοήτευσιν. Είργάσθη καί έργάζεται μέ τό
σην ορμήν ώστε μίαν ημέραν τό ολον έρ
γον του θά προκαλή κατάπληζιν. Ήδη έπι-

ΚΥΡΙΑ

ΟΨΙΣ

ΤΟΥ

ΝΑΟΥ

ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΝ

ΒΟΛΩι

ΥΠΟ

Α.

ΖΑΧΟΥ
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ΥΠΟ
A.

ΖΑΧΟΥ
ΣΠΟΥΔΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ

όποιων του αγίου Νικολάου του Βώλου
πραγματοποιείται, οτι θ άποτελεσουν τα
ιερά ταυτα μνημεία σταθμόν διά την
νεοελληνικήν τέχνην, τόν όποιον κάμμία
προσπάθεια όμοιας εργασίας θά δύναται
του λοιπού νά παρίδη η νά διαφύγη.
Ό Ζάχος έχει ώς αρχήν, τό αρχιτεκτο
νικόν του δημιούργημα — τούτο θά ητο πε
ριττόν βεβαίως νά λεχθη έφ1 όσον δέν θα
έπρόκειτο περί της άνεγε'ρσεως ενός ναού—
νά μη εινε ξηρόν αρχιτεκτονικόν αποτύ
πωμα, άλλά νά συνεισφέρουν είς αύτό αί

ΥΠΟ

Α.

ΖΑΧΟΥ

δύο άλλαι μεγάλαι τέχναι η ζωγραφική
καί η γλυπτική. Δι’ αύτό και ιδιαζόντως
διά τόν ναόν τού Βώλου θά κ άλεση όλους
τούς παρ’ ημϊν ζωγράφους καί γλύπτας νά
τόν διακοσμήσουν. Είδικώς δέ διά την
γλυπτικήν θά καινοτομηση είς τό άγιογραφικόν άνάγλυφον, τόσω κοινόν γνώρισμα
της βυζαντινής θρησκευτικής τέχνης.
Διά την τεχνικήν μόρφωσιν του Ζάχου
πρέπει νά γραφή, ό'τι αί σπουδαί του
ύπηρξαν αί μάλλον λεπτομερείς. Διεκρίθη
έν Γερμανία ώς μαθητης τού Δούρμ, ό
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όποιος πολλάκις έξεφράσθη και έγραψε
περί αύτού μέ θαυμασμόν. Αλλως αρκεί
νά σημειωθη η λεπτομέρεια, ό'τι μετά τάς
σπουδάς του είς Στουτγάρτην, Καρλσρούην
και Μονάχον, έπί σειράν έτών είργάσθη είς
τό τμήμα τών Δημοσίων Έργων της
Καρλσρούης ώς βοηθός τού Δούρμ, είδικώς
ασχοληθείς είς την άνοικοδόμησιν της Βι
βλιοθήκης της Χαϊλδερβέργης, τών Δικα
στηρίων της Καρλσρούης και τού Γυμνα
σίου τού Φράϊμπουργ.’Εν όλω ό κ. Ζάχος,
ό όποιος κατάγεται άπό την Καστοριάν
της Μακεδονίας και τάς έγκυκλοπαιδικάς
του σπουδάς έτελείωσεν είς τό γυμνάσιον
τοΰ Μοναστηριού, παρε'μεινε έπι δέκα έπτά

Ο

έτη έν Γερμανία μέ μίαν μικράν διακοπήν
τό 1897, ό'τε κατήλθε είς την Ελλάδα ώς
εθελοντής διά νά προσφέρη τάς ύπηρεσίας
του είς τήν κινδυνεύουσαν πατρίδα.
Λυπούμαι, οτι δίδω άπλούν σημείωμα
περί αύτού, θά έπιθυμούσα έάν διέθετα
σήμερον περισσότερον χρόνον, νά ομιλήσω
διεςοδικώτερον περί τής τέχνης του, διότι
καλλιτέχναι ώς ό Ζάχος δέν καλύπτουν
μόνον τό τοπικόν ενδιαφέρον, άλλά παρέ
χουν τήν άπόλυτον πεποίθησιν, ότι άνήκουν είς τήν μεγάλην χορείαν τών τεχνι
τών, οί όποιοι φεύγουν άπό τά όρια μιας
περιορισμένης δράσεως διά νά πλησιάσουν
προς τήν μεγάλην τέχνην.
ΓΕΡ.

ΟΙ
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ΓΟΥ
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ΤΟΥΣ

ΑΓΡΟΥΣ

ΤΖΕΦΦΕΡΙΣ

['Ο Richard Jefferies γεννηθείς τό 1848 και άποθανών τό 1887 θεωρείται ώς
ένας άπό τους πρωτίστους ’Άγγλους λογογράφους. Θερμός θαυμαστής της φύσεως
εγραφε πολλά έργα διακρινόμενα διά την καλλιέπειαν και τόν ζωηρότατον χρωματι
σμόν των. ’ Ολίγιστοί έχουν εννοήσει καί περιγράφει τόσον ζωντανά τά μυστικά θέλ
γητρα τής φύσεως. Μεταξύ τών καλλιτέρων έργων του διακρίνομεν «Τήν άγρια ζωή
είς Νότιον’Επαρχίαν» και «τά Λουλούδια τών αγρών»J.
Ο παληό σπίτι στεκότανε κοντά στον γιά νά κρυφθή όποιοδήποτε σπίτι, νά κρυήσυχο, χωριάτικο δρόμο — μιλιά ©θή σάν έ'να βελανίδι μεσ’ στο χόρτο.
Εκείνοι πούχουν ζήσει ό'λην τους τή ζωή
πολλά μακρυά άπό τάλλα καί κλει
σέ έρημους τόπους δέν αισθάνονται τήν
σμένο άπό τούς τοίχους τού κήπου. ΙΙολλές,
πάρα πολλές φορές περπάτησα έως τό μι- άπόστασιν. Κανείς άλλος δέν έφαίνετο νά
λιοδείκτη κάτω άπό μιά βαλανιδιά γιά νά έννοή τό διάστημα πού χώριζε τό σπίτι
κυττάξω τή χαραγμένη έπιγραφή κάτω- άπό τήν Μητρόπολι, άλλ’ αύτή ή αίσθησις μού έκαμνε ίσως μεγαλείτερη τή μο
κάτω «Λονδίνον 19 μίλια>. Τόσον μα
ναξιά. Έκαμνε τήν ήσυχία πιό ήσυχη,
κρυά, βλέπετε, πού αί λέξεις ήταν σκα
λισμένες στο κάτω μέρος τής πέτρας γιατί τής σκιές τών δένδρων νά κινούνται πιό
σιγά, τάκαμνε όλα πιο ζωντανά. Νά περικανένας δέ θάθελε αύτήν τήν πληροφορίαν.
ΥΗταν μισοκρυμμένες άπό άγκάθια, περι- γράψη κανείς τήν έντύπωσι τής γιγαντιφρονημένες καί άπαρατή ρητές. Μεγάλο αίας συγκεντρώσεως τής φύσεως στους
διάστημα αύτά τά εβδομήντα έννέα μιλιά αγρούς εινε πολύ δύσκολο’ όλα εινε τόσο
διαφορετικά άπό τή σκέψι καί τήν καρδιά
—πόσα χωράφια καί δάση, πόσους φράχ
τού ανθρώπου. Τά δένδρα στέκονται ήσυχα.
τες περιλαμβάνουν ! — άρκετό διάστημα
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σιγηλά καί ό κισσός τάγκαλιάζει. Στά πό
δια των μεγαλώνει τό χόρτο καί πηδούν
οί σκίουροι. Τό φώς τού ήλιου συγκεντρώ
νεται στήν κοιλάδα κοντά στο ρυάκι καί
μένει εκεί χωρίς νά τό μέλη άν θά έλθωμεν ή όχι. Κύτταξε μέσ’ άπ αύτό τό
άνοιγμα στο φράχτη κοντά στή βαλανι
διά καί δές πώς εινε συμπυκνωμένα όλα,
κάθε βλαστός χόρτου, κάθε φύλλο καί
λουλούδι καί ζώο, πουλί ή σκίουρος. Τότε
μονον αίσθανούμουν πώς ησαν πραγματικώς εβδομήντα εννιά μίλια έως τό Λονδίνο
καί όχι μιά δυό ώρες μέ τό σιδηρόδρομο.
Μιά μεγάλη πράσινη επαρχία χώριζε το
παληό σπίτι άπό τήν πρωτεύουσα τού Κό
σμου.Τέτοια ήσυχία καί μοναξιά δέν περιγράφεται. ΙΙρέπει κανείς νά μείνη εκεί σάν
τά δένδρα γιά νά τήν έννοήση.
Κλαριά ©λαμπουριάς κρεμόντουσαν άπανω άπό τή γωνιά τού τοίχου καί άπ’ εκεί
έβλεπε κανείς τόν ήσυχο καί σκονισμένο
δρόμο εως ό'του τόν έκρυβαν ή βελανιδιές
μέ τά κλαριά τους. Ή άσπρη σκόνη ζε
σταμένη άπ’ τή λιακάδα, οί πράσινοι
φράχτες, τά συμπυκνωμένα δένδρα, τάσπρα
σύννεφα στον ούρανό, έ'να δρομάκι άντίκρυ,
κρυμμένο μέσ’ στά χωράφια, κλαριά φλαμπουριάς πού απαλά άπαλά χαϊδεύουν τό
πρόσωπο καί ήσυχία. Δηλαδή ή ήσυχία
τών άγρών. Έάν τό αεράκι κουνούσε τά
κλαριά, έάν κανένα πουλί λαλούσε. έάν
τό άλογο στό χωράφι έφρίμασε καί έκαμνε
τή γή καί τόν άέρα νά τρέμουν μέ τήν
κίνησι τού ρωμαλέου σώματός του, αύτά
δέν ήσαν κρότοι, ήταν ή ίδια ή ήσυχία.
Τόσο τήν αισθανόμουν ποΰ μέ κρατούσε
σφιχτά σάν τά περίφημα μάγεια τού παληού καιρού. Τό άγγιγμα ενός φύλλου ήτο
άρκετό γιά νά μέ μαγεύση καί μού έφαί
νετο πώς ήξερα και αισθανόμουν όλα πού
συνέβαιναν μεσ’ στά χόρτα καί στούς θά
μνους. Επάνω στής φλαμ.πουριές ποτέ δέν
έκτιζαν τά πουλιά μολονότι ήταν τόσον
ήσυχες καί προφυλαγμένες. Παντού έκτιζαν
έκτος άπ’ έκεί. Στής πλατείες πέτρες τού
τοίχου κάτω άπ’ τά κλαριά τής φλαμπουριάς ήρχοντο κάθε ώρα τσίχλες γιά
νά κυττάξουν έάν ήτο άσφαλές νά πάνε νά

έπισκεφθούν τόν κήπον ή νά ίδούν έάν κα
νένα φείδι ειχεν άνεβή στον κισσό/Επειτα
έπεφταν πίσω στή γή φυτεμένη μέ φρά
ουλες. Κάτω άπ’ τής φράουλες είνε τό
αιώνιο καταφύγιο όλων τών έρπετών. Ή
τσίχλες κύτταζαν γύρω άπό κάθε φυτό καί
κάτω άπό κάθε φύλλο. Ένας ή καί περισ
σότεροι βάτραχοι πάντοτε ζούσαν έκεί καί
τρώγοντας μιά ώριμη φράουλα έβλεπες τά
μαύρα μάτια τους πού σέ κύτταζαν ενώ
έπερνες τόν καρπό.
Κάτω στό δρόμο πέτα ενα χελιδόνι
γοργό σά βέλος καί μέ τήν άσπρη ράχη
του κάμνει τήν ξηραμένη σκόνη νά φαίνε
ται βρώμικη καί σκούρα’ ψάχνει γιά καμμιά μικρή λίμνη καί θά ταξιδεύση κοντά
στό ρυάκι έκεί κάτω έως ό'του βρή κανένα
κατάλληλλο μέρος γιά νά κατεβή.Άπ’ έκεί
πίσω έρχεται στή στέγη έδώ όπου αύτό
καί οί πρόγονοί του έχουν κτίσει μέ άσφάλεια γιά σαράντα χρόνια. Δυό άσπρες πε
ταλούδες φτερουγίζοντας ή μιά γύρω στήν
άλλη άναβαίνουν άπάνω άπ’ τις φλαμπουριές, άπάνω άπό τό σπίτι έως ό'του ή
άσπρίλα τους δέν φαίνεται πιά στον φωτισμένον άέρα. 'Ένας τζίτζιρας φωνάζει
στή χλόη κοντά στις φράουλες /.αί κάθε
τόσο πηδά άπάνω άπύ χιλιάδες βλαστούς.
Έκεί κάτω μιά γραμμή άπό άνδρες καί
γυναίκες περνά τό χωράφι, φαίνεται μιά
στιγμή σέ μιά πόρτα καί τό γρασίδι άλλάζει χρώμα σέ πράσινο καθώς τό πατούν.
Εργάζονται πολύ, άλλ’ ή έργασία τους
φαίνεται εύκολη καί σιγανή. Καρδερίνες
πετοΰν άπ’ τούς φράχτες στό αναποδογυ
ρισμένο γρασίδι. ’"Αλλη μιά πεταλούδα,
σταχτερή, πλέει κατά τό σκονισμένο δρόμο
— ό μόνος ταξειδιώτης. Τάσπρα σύννεφα
περνούν σιγά σιγά πίσω άπ’ τής βαλανιδιές,
μεγάλα, φουσκωμένα σά φορτίο γρασιδιού
άφίνοντας πίσω του κομμάτια πού πιάνον
ται στον ούρανό. Τί εύχάριστο πού θάτανε
νά διαβάση κανείς στή σκιά ! Μιά ψηλή
καί έμορφη αγριομηλιά ρίχνει πλατειά σκιά
άπάνω στή χλόη. Πσα ίσα ό τόπος γιά
βιβλίο καί μολονότι ξέρω πώς είνε χαμέ
νος κόπος πηγαίνω καί φέρνω έναν τόμο
καί ξαπλώνομαι στό χόρτο. Ιίοτέ · δέν
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ήμπορώ νά διαβάσω τό καλοκαίρι στο
ύπαιθρο. Το φύλλο τοΰ βιβλίου είνε τόσο
άσπρο και σκληρό, τά γράμματα τόσο πολύ
μαΰρα, η σημασία οχι ολως διόλου νοητή
γιατί ούτε ό νους ούτε τό μάτι προσέχει.
Αι σκέψεις και οί ρεμβασμοί τοΰ ανθρώ
που εινε ωχροί καί αδύνατοι στο ζωηρό
φώς τοΰ καλοκαιριού. Τό μάτι φεύγει καί
μέ μεγαλείτερη αγάπη κυττάζει τη χλόη
και τα πράσινα φύλλα τής φλαμπουριάς0 νοΰς βυθίζεται πιο βαθιά στο ονειρώδες
μυστήριο τοΰ γαλανού ουρανού. Κάποτε
αποφάσισα νά περιγράψω αύτό τό μυστήριο
καί αύτή τήν ήδυπάθεια, έφερα έξω ένα
τραπέζι, χαρτί καί μελάνι καί έκάθησα εκεί

στο μέσο τής καλοκαιρινής ήμέρας. Γράφω
τρεις λέξεις καί τώρα ποΰ είνε ή ιδέα μου ;
έφυγε. Τό χαρτί είνε τόσο φανερά χαρτί,
τό μελάνι τόσο φανερά μελάνι καί ή πέννα
τόσο σκληρη και αλύγιστη’ ολα είνε τόσω
έλλειπή. Χρειάζεται χρωματισμός, εύλυγισία, φώς, γλυκύτης. Ακόμη ή σκιά τής
πέννας στο χαρτί σού λέγει πόσον αδύ
νατον είνε να περιγραφοΰν αύτά τά πράγ
ματα. Να η σκιά καί ή λάμπουσα ασπρίλα’
τώρα γράψε μου τήν άπλή σύγκρισι τών
δυό. Ούτε σε είκοσι σελίδες δεν ήμ,πορείς
διότι τό φώς δείχνει τό χαρτί είς τήν

πραγματικότητά του, κοινό, πρόστυχα οχι
σαν βιβλίο τοΰ νοΰ.
Έπεται
[*
Λονδΐνον Αύγουστος 1911
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έρχεται η φωνή σου ώς σ3 έμενα

Μέσ" στή νυχτιά, τά μάτια λες κοιμίζεις
Τα άγρυπνά που κλείουνε κουρασμένα.
Ερημος είσαι κ' έρημος γυρίζεις,

Κάποιο ένα χέρι γιά νά του χαρίζης

Ίην πίστη, τήν αγάπη οπού σ' εσένα
Διάπλατα σάν το φώς σου έχει δώσει
στά μάτια, στά ένστικτά σου

Για να Θερμαίνης τήν ψυχήν εκείνη
Ποΰ σάν έρημωθή, στο γαΰγισμά σου,
Μι

αγάπη αναζητεί βαθειά νά νοιώση

Και μέσ στ9 όνειρό αυτό τά μάτια κλείνει...
ΕΛΕΝΗ

ΛΑΜΑΡΗ

ΜΠΕΛΙΝΣΚΙ

ΙΠαοουσιάζομεν, επί τή βάσει μικρός γερμανικής μελετης του Στρελτσωιρ,σκιαγοαινίαν ένός τών μεγαλειτέρων σκαπανέων τής ρωσσικής Αναγεννήσεως, του Μπελινσκι.
Ήθαυααστή εξέλιξις και ή δράσίς του Απεικονίζουν τρόπον τινά τον μεγαν αγώνα, τον
όποιον ευελπίς πλέον παλαίει ό ρωσσικδς λαός. Ίήν κόρην του Μπελινσκι, το μονον
τέκνον του, έννμριευθη ο κ. I εωργιος Μπενσης ]
κ δ τ
παντοειδείς στερήσεις καί όμως μέ ολην
ΗΝ πρώτην’Ιουνίου έωρτάσθη είς την
τήν βραχείαν δράσιν του κατέστησε τό
Ρωσσίαν ή εκατοστή γενέθλιας τοΰ
όνομά του αθανατον είς τας δελτους της
Βησσαρίωνος Γρηγόργεβιτς Μπελινοωσσικής ιστορίας.
σκι, ένός έκ τών μεγάλων άνόρών, οίτινες
Ή παιδική του έκπαίδευσις ύπήρξε θλι
ήγωνίσθησαν είς τήν πρώτην γραμμήν
βερά’ περί τής άνατροφής του έφρόντιζε
κατά τήν πνευματικήν και κοινωνικήν κίάγροϊκοα χωρική. Ή μητέρα του ήτον
νησιν τοΰ παρελθόντος αίώνος.
ελαφρόμυαλη, ό δέ πατέρας του, δύστρο
Ό βίος τοΰ Μπελινσκι δέν παρουσιάζει
πος καί μέθυσος, τόν έτυραννούσε καί τόν
τίποτε τό γοητευτικόν ούτε ρωμαντικά
έδερνε συχνά. Αύτή ή οικογενειακή άποεπεισόδια, ούτε ηρωισμούς, ούτε εγκάθειρξένωσις έπληξε φυσικά τήν εύαίσθητον ψυ
ξιν είς τά σιβηρικά μεταλλεία. Είνε ζωή
χήν τοΰ μικροΰ Βησσαρίωνος καί τοΰ ενεάποκλειστικώς εσωτερική, ή όποια συχνά
στάλαξε κάποιαν άνθρωποφοβίαν. «Ό
καταντα μαρτύριαν, άλλα ποτέ δεν μα
Μπελινσκι,γράφει
ό Έρτσεν είς τάς «’Ανα
ραίνεται άπό άστικήν άπαθειαν. Δέν εζησε
μνήσεις» του, ητο πολύ δειλός και περιεπι—
σωστά 37 έτη (1 Ιουνίου 1811
12 Μαιου
πτε είς άμηχανίαν, όταν ευρίσκετο είς με1848) κατατρυχόμενος άπό άσθενειαν και

Τ

Λίγο ψωμί ζητείς απελπισμένα,

Η φύσι μέσ

Μετάφρασις Μ. Γ. X.

ΠΙΣΤΟΣ

Πιστέ, ποΰ αργά πονετικά γαυγίζεις
Κ
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γάλη συντροφιά. "Ενας φίλος του τόν
« Γό καθήκον μας, γράφει είς αύτήν τήν
έπεισε κάποτε νά τόν παρουσίαση είς ίνα
εποχήν, έγκειται είς τό ν ’ άφυπνίσωμεν τό
σαλόνι του καλοΰ κόσμου. Όσον όμως
συναίσθημα τοΰ ώραίου. Αύτό τό συναί
επλησίαζαν τόσω έστενοχωρεϊτο καί παρεσθημα είνε όρος τής ανθρώπινης άξίας. .
κάλει νά άναβληθή -ή έπίσκεψις προβάλλων
θεμέλιον τοΰ καλοΰ, τοΰ ήθικοΰ. Όπου
αδιαθεσίαν όταν τέλος έκατέβηκαν άπό τό
δέν κυριαρχεί ή τέχνη, οί άνθρωποι δέν
ελκηθρον, έτράπη είς φυγήν και μέ πολύν
δυσκολίαν κατώρθωσαν νά τόν έπανα- είνε ενάρετοι, άλλά μόνον λογικοί, δέν είνε
ηθικοί, άλλά μόνον προσεκτικοί».
φέρουν».
Βαθύτερα ύπήρξε βραδύτερον ή επήρεια
Είς ηλικίαν 19 ετών ένεγράφη είς τό
της Εγελιανης φιλοσοφίας, ιδίως τής φι
Πανεπιστήμων τής Μόσχας, όπου τό ένδιαλοσοφίας τοΰ δικαίου.
φε'ρον του συνεκεντρώθη κυρίως είς τήν φι
, *Νέος κόσμος, γράφει πρός φίλον του,
λοσοφίαν καί αισθητικήν. Άλλ’ όσον ή
διδασκαλία ήτο πληκτική ένεκα τής άμα- ανοίγεται ενώπιον μου. Ή δύναμις εινε
δίκαιον, και το δίκαιον είνε δύναμις—αύτή
θειας καί , σχολαστικότητας τών καθηγη
ή^ποκάλυψις είνε λύτρωσις. — Κατενόησα
τών τής έποχής εκείνης, τόσον εϋρισκεν
την πτώσιν τών κρατών καί τήν νομιμό
ευχαριστησιν είς την αναστροφήν μέ συντητα τών καταχτητών. Ηννόησα, ό'τι δέν
αδελφούς του, σάν τόν Έρτσεν, Όγάρεφ,
ύπάρχει ωμή ύλική δύναμις, ούτε κυριαρ
Στάνκεβιτς. Άξάκοβ. Έκεί έγραψε καί
χία τής λόγχης, ούτε αύθαιρεσία, ούτε
τό πρώτον του έργον, δράμα παθητικώταμοιραίον... Επαυσα νά είμαι κηδεμών τοΰ
τον, όπου μ.έ νεανικήν παρρησίαν έχρωμάκόσμου και ή ίδέα τής πατρίδος προσέλατιζε ζωηρότατα τά δεινά τής δουλοπαροι
βεν άλλην μορφήν».
κίας,. Κατάπληκτοι αί άκαδημαϊκαί άρχαί
—υγχρόνως άποκτα και θερμήν άγάπην
κατ αρχάς μέν τόν έπετίμησαν, ΰστερ’ον
πρός κάθε τι τό γερμανικόν. Τήν κλίσιν
δέ τόν άπέβαλαν ώς άσθενικόν «πλήν δέ
των Γάλλων πρός τό πολιτεύεσθαι, όπως
τούτου καί οκνηρόν τό πνεύμα». Αύτός ό
τήν πολιτικήν έν γένει τήν άπεχθάνεται.
«οκνηρός» φοιτητής έμελλε μετ’ολίγον νά
((’Εδώ είς τήν Ρωσσίαν, γράφει τώ
γίνη ό πνευματικός οδηγός τής Ρωσσίας.
1837, ή πολιτική δέν έχει έννοιαν και
, Οταν έςεδιώχθη τού Πανεπιστημίου,
μόνον τά άδεια κεφάλια είμπορεί ν’ άπαησχολεϊτο ήδη μέ φιλολογικά καί φιλοσο
σχολή· άν θέλης νά ώφελήσης τήν πατρίδα
φικά προβλήματα, άπό τά όποια δέν είχαν
σου, άγάπα τό καλόν και αύτό άρκεί.......
ούτε ιδέαν οί καθηγηταί του. Τεκμήριον
Η Ρωσσία δέν ελπίζει άπό άνατροπάς και
τής πρωίμου αύτής πολυμαθείας τοϋ πρό
συντάγματα, άλλ άπό τήν μόρφωσιν. Είς
κειται ή κριτική έπισκόπησις τής ρωσσικής
την I αλλίαν όπου συνέβησαν δύο επανα
φιλολογίας, έργον, τό όποιον συγγραφέν
στάσεις πού κατέληξαν εις συντάγματα,
εις ηλικίαν 23 έτών, έσημείωσε σταθμόν
υ,π*
ρχει ολιγωτέρα ελευθερία σκέψεως παρά
περιφανή είς τήν ιστορίαν τών ρωσσικών είς τήν απολυταρχικήν Πρωσσίαν και αύτό
γραμμάτων καί τόν κατέστησε κριτικήν
προέρχεται άπο τόν γαλλικόν εμπειρισμόν,
αύθεντίαν.
οστις δέν παραδέχεται τίποτε άπό τήν
Η έζέλιξις τοΰ Μπελινσκι ήρχισε μέ
γερμανικήν φιλοσοφίαν. Καί όμως μόνη η
την Σελλιγκιανήν διδασκαλίαν άπό τό
φιλοσοφία είμπορεί νά φέρη σωτηρίαν. Στό
δλον σύστημα τού γερμανού φιλοσόφου τόν
διάβολο λοιπόν ή πολιτική, ζήτω ή έπιενδιέφερε δχι τόσον ή «φιλοσοφία τής ταύστδμ/]. Εις την I αλλίαν επιστήμη, τέχνη
τότητος» όσον αί αίσθητικαί καί ήθικαί
και θρησκεία, είνε όργανα τής πολιτικής καί
αυτού δοξασίαι. Ύπό τήν επήρειαν αύτήν
διά τούτο δέν ύπάρχει τίποτε άπό αύτά.
ασπα,εται τόν αισθητικόν ατομικισμόν,
Οι I άλλοι έτειναν μέν τήν χείρα πρός τούς
ανευρίσκων τήν λύσιν όλων τών προβληϋ
Γερμανούς (φιλοσόφους), άλλά δέν έκατάμάτων είς την αισθητικήν.
λαβαν τίποτε, διότι δέν εινε είς θέσιν
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λαγήν του μέ τήν μυσαράν ρωσσικην
ν’άνέλθουν έως τήν (Έγελιανήν) Γενικό
«πραγματικότητα», μέ αύτό «τό κινέζικο
τητα. Στό διάβολο λοιπόν οί Γάλλοι, οι
κράτος τού ύλικού κτηνώδους βίου,, τής
οποίοι μόνον μάς ’έβλαψαν!...... Γερμανία,
γραφειοκρατίας, τής δωροδοκίας, τής άπλη'Ιερουσαλήμ τής νέας άνθρωπότητος, πρός
στίας, τής άθρησκείας, τής άνηθικότητος,
σέ άς προσβλέπη ό κόσμος ευελπις.... έως
τής άδιαφορίας γιά κάθε πνευματική κίτώρα ό χριστιανισμός ύπήρξε πίστις, άς
νησι, τής θριαμβευούσης έπαισχύντου
γείνη τόρα φιλοσοφία. Ή γερμανική φιλο
σοφία εινε σαφής και ακριβής έξέλιξις και βλακείας».
Ή δεσπόζουσα ίδέα παρ’ αύτω είς τό
έξήγησις τής χριστιανικής διδασκαλίας,
έξης είνε ή της άξίας της άνθρωπίνης
τής βασιζομένης είς τήν άγάπην».
Είς αύτήν τήν εποχήν τοΰ ύπερμέτρου προσωπικότητας :
τύχη τού ατόμου εινε σπουδαιοεγελιανισμού χαρακτηρίζει ό Μπελινσκι
τέρα άπό τήν τού όλου κόσμου και άπο
κάθε «πραγματικόν» ώς «λογικόν». Κατ
την ύγείαν τοϋ αύτοκράτορος της Κίνας
αύτόν τόν τρόπον δικαιολογούνται και ή
(εννοεί τήν Γενικότητα τοϋ Έγελ). Μου
αύταρχία τοΰ Τσάρου καί ή δουλοπαροικία,
λέγουν : ανάπτυξε τούς θησαυρούς τοΰ
καθ’ ής ειχεν έκστρατεύση είς τήν νεότητά
πνεύματός σου διά νά άπολαρ.βάνης πνευτου’ άμφότερα είνε πραγματικά, άρα
ματικώς, κλάψε διά νά παρηγορεϊσαι. πέν
λογικά :
θησε διά νά χαίρεσαι, τείνε είς τήν τελειό
«Ή λέξις «Τσάρος» συγκεντρόνει θαυτητα καί άν άποτύχης καί τότε, νά σε
μασίως τήν συνείδησιν τοΰ ρωσσικοΰ λαού,
πάρη ό διάβολος . . . Εύχαριστώ, κύριε
εινε λέξις γεμάτη ποίησιν καί μυστήριον...
Γεώργιε Φρειδερίκε (εννοεί τόν Έγελ),
Ή ελευθερία μας εινε ό Τσάρος, διότι εξ
κλίνω τό γόνυ πρό τοΰ φιλοσοφικοΰ νυκτιαύτοΰ προέρχεται ό νέος πολιτισμός μας κοϋ σου σκούφου’ άλλά μέ δλον τό σέβας
καί ή ζωή μας...... Ή λαϊκή συνείδησις
πού άνήκει είς τόν φιλοσοφικόν σου φιλιεξαντλείται είς τήν λέξιν αύτήν, έν σχέσει
σταιϊσμόν, τολμώ νά παρατηρήσω, οτι
μέ τήν οποίαν ή «πατρίς» άποτελεί κάτι
καί άν έφθανα είς τό άκρον άωτον τής
τι ύποδεέστερον, εινε άποτέλεσμα μιας έξελίξεως, πάλιν θά σοΰ έζήτουν λογοδο
αιτίας».
σίαν δΓ ολα τά θύματα τοΰ μοιραίου, τής
"Ετσι έγραφεν ό Μπελίνσκι ύπό τό κρά
προλήψεως, τής άμαθείας, τής ποταπό
τος τής λογικής ακολουθίας τής Εγελιατητας. Διότι άλλως κατρακυλώ άπό τό
νής διδασκαλίας φυσικά έν πάση ειλικρίνεια
άκρον άωτον είς τήν άβυσσον. . . »
καί χωρίς ύστεροβουλίαν.
Έτσι έχωρίσθη ό Μπελινσκι άπό τό
’Αλλά δέν έχρειάσθη πολύς καιρός δια
εϊδωλόν του. Είς τήν νέαν έρευναν προς
νά κατανοήσ-Γ, τό ανεπαρκές τοΰ έγελιανοΰ
εΰρεσιν λύσεως συνήντησε τόν σοσιαλισμόν,
δόγματος περί τής λογικότητος κάθε πραγ
όστις έγινε δι αυτόν «το Α και το Ω της
ματικού. Υπάρχουν, γράφει τώ 1840, και
πίστεως καί γνώσεως». Είς τήν σοσιαλι
πράγματα, τά οποία καιτοι κατά το μάλ
στικήν ιδέαν «έξηφανίσθη ή ιστορία, ή
λον ή ήττον, λογικά, όμως είνε απεχθή,
όπως λ. χ. ό δήμιος. Καί από τήν σύγ- θρησκεία, ή φιλοσοφία».
«Κοινωνικότης : αύτή εινε τόρα ή σωκρουσιν αύτήν μεταξύ τών δήθεν άπαιτητηρία μου. Τί κερδίζω άπό τήν ζωήν τής
σεων τής λογικής καί τοΰ αισθήματος, δεν
Γενικότητας, δταν τό άτομον πάσχη ; Γι
ητο δυνατόν παρά νά έπικρατηση τό δεύ
εχω νά κερδίσω, έννοών τήν Ιδέαν (εννοεί
τερον. ’Εντός ολίγου αρχίζει ό Μπελινσκι
αύτήν ύπό τήν Έγελιανήν ϊννοιαν) καί
νά έντρέπεται διά τά πρηγούμενα άρθρα
’έχων ενώπιον μου ανοικτόν τόν κόσμον
του. Αίσχύνεται διά τό μισός του «κατά
τών ιδεών έν τή τέχνη καί τή ίστορίρε,
τοΰ ύψηλόφρονος γαλλικού λαού, πού εχυσε
όταν αύτήν τήν ευτυχίαν δέν ήμπορώ να
τό αΐμά του διά τά άγια δίκαια τής άν
τήν μεταδώσω καί είς τούς άδελφούς μου,
θρωπότητος». Αίσχύνεται διά τήν συνδιαλ
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οι όποιοι μ εχθρεύονται από αμάθειαν ;
Και τί κερδίζω άπό την υπαρξιν εύδαιμονιας δια τους εκλεκτούς, όταν η πλειονότης την στερείται εντελώς
Αι σκεψεις αυταί δίδουν πλέον τόν τό
νον είς την εφεξής μέχρι του θανάτου του
δράσιν του Μπελίνσκι, οστις είς τό σημεϊον
τούτο συμφωνεί πλέον μ,έ τόν Έρτσεν και
τον Μπακούνιν, ενωρίς ασπασθέντας τόν
ευρωπαϊκόν σοσιαλισμόν.‘Ως προς τά μέσα
όμως της πραγματώσεως τού σοσιαλιστι
κού ιδεώδους διιστατο ούσιωδώς μέ τόν
Μπακούνιν, δστις, είρήσθω εν παρόδω, δεν
είχε γίνη ακόμη άκρος αναρχικός. Ένω
δηλαδή ό τελευταίος μετά των οίλων του
έφρόνει, ότι επρεπεν ό λαός ν’ άρπάση βιαιως την ελευθερίαν του, έμποδίζων την
άνάπτυξιν αστικής τάξεως, ό Μπελίνσκι
προφητικώς διεκήρυττε ό'τι «ή εσωτερική
εκπολιτιστική έξε'λιξις της Ρωσσίας ‘ δέν

η μπορεί ν αρχίση προ τού ή ρωσσικη εύγενης τάξις μεταβληθή είς αστικήν».
Μικρόν προ τού θανατου του έγραψε την
περιφημον «επιστολήν πρός τόν Γγόγγολ».
Η ιδιωτική αύτη επιστολή, προκληθεϊσα

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΝ 28 παρελθόντος Αύγούστου άπέ-

άπό αντιδραστικόν βιβλίον τού Γγόγγολ
διεδόθη κρυφίως είς ευρυτάτους κύκλους

καταστάσα τό πολιτικόν εύαγγέλιον τής
Ρωσσίας. Ητο μία. φλογερά διαμαρτυρία
κατα τού ζοφερού άπολυταρχισμ.ού, κατά
τής άποβλακωτικήςεπιδράσεως τής’Εκκλη
σίας,κατά τού αίσχους τής δουλοπαροικίας.
Εύνόητον εινε λοιπόν, ότι ή τότε Κύ
βε ρνησις άπηγόρευσε τήν κυκλοφορίαν των
έργων τού Μπελίνσκι τιμωρούσα καί τήν
προφοράν απλώς τού ονόματος του' ιδιαι
τέρως ή διάδοσις τής «επιστολής πρός τόν
Γγόγγολ» έπέσυρε τήν ποινήν τού θανάτου.
Ουτω κατεδικάσθη είς θάνατον ό Δοστογέφσκι επί συρροή «εγκλημάτων», εν εκ
των οποίων συνίστατο είς τό ότι «δεν κα
τήγγειλε τήν κυκλοφορίαν τής επιστολής
τού Μπελίνσκι».
Ο άπολυταρχισμός εν τή απελπισία του
έδοκίμασε τό άπλούστερον μέσον, νά καταπνιζγ) κάθε ίδεαν. Αλλ’ αί ίδέαι κατήλθον
από τό ύψος των πρός τό πολύ τού λαού
πλήθος, τό όποιον τόρα εορτάζει τήν μνή
μην εκείνου, πού δεν έπετρέπετο νά προφερθή τό όνομά του προ έξήντα ετών.

ΜΑΡΚΟΡΑΣ

Ανηκων είς ευγενέστατον καί λίαν εύποθανεν εν Κερκύρα ό ποιητής Γερά
ρον οίκον τής Κερκύρας ό Μαρκοράς, άφωσιμος Μαρκοράς ό τελευταίος τής
σιώθη εις τά ελληνικά γράμματα μή θελή—
πλειάδας των έπτανησίων ποιητών, οίτισας νά άναμιχθή ούδέποτε είς τόν δημόσιον
νες άπετελεσαν τήν περίλαμπρον Ιονικήν
βιον, εις ον και λόγω των σπουδών καί
Σχολήν, ής ιδρυτής ύπήρξεν ό Διονύσιος
τής καταγωγής καί τής εύπορίας του
Σολωμός. Ό Γεράσιμος Μαρκοράς έγενπρωορίζετο νά διαπρέψη. Ό. πατήρ του
νήθη^ έν Κερκύρα τώ 1826 καί ηκουσε
οιετέλεσεν αρχιδικαστής τού Ίονίου Κρά
τά εγκύκλια μαθήματα είς τό λύκειον
τους, ό δέ αδελφός του Σπυρίδων επί μ,ατης πόλεως ταύτης, ηκροάσθη δ’ επί
κρά έτη πρεσβευτής τής Ελλάδος έν II εσης μαθήματα εν τή νομική Σχολή τής
τρουπόλει. Ο Γεράσιμος Μαρκοράς όμως
Ιονίου Άκαδημίας. Κατά τό 1859 άπεμή παρασυρθείς άπό τά μεθυστικά θέλγη
στάλη ύπό τού πατρός του είς ’Ιταλίαν,
τρα τής πολιτικής, άπέμ,εινε ποιητής, μή
όπως συμπληρώση τάς σπουδάς του. Έπιθελήσας ν’ άπομακρυνθή τής θελκτικής
στρέψας μετά διετίαν είς Κέρκυραν ύπέστη
του πατρίδας, ήν κατά γράμμα καί κατά
τας διδακτορικάς εξετάσεις του καί άνηπράγμα ελάτρευε. Διά τούτο καθ’ ό'λην
γορεύθη διδάκτωρ τής νομικής εν τή ’Ακα
την διάρκειαν τού μακρού του βίου άπαξ
δημία τής πόλεως ταύτης.
ή δίς άφήκε τήν Κέρκυραν δΓ όλίγας
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μόνον ήμέρας, καί πάλιν έσπευσε έν μέσω τού
κύκλου τών ανθρώπων μεθ’ ώ διέρρευσεν
ή ζωή του.
Υψηλός, εύρύστερνος, μέ ώραίαν κεφα
λήν, ήν επέστεφε λευκή καί πλούσια κόμη,
ό Μαρκοράς ειχεν ό'λην τήν έκφρασιν τού
αληθούς άριστοκράτου καί τού άληθούς
εύγενούς άνδρός, καταθέλγοντος τούς άναστρεφομένους αυτόν. Δεν ητο αυτός το
αόνον ύπόδειγμα έν τω μεσω της άβράς
Επτανησιακής κοινωνίας. *
Εκ ταύτης προ
ήλθαν τόσοι εύγενέστατοι άληθώς τύποι,
οίτινες παρήλθον καί τούς οποίους θά έ,ηλευεν οϊα δήποτε μορφωμένη κοινωνία της
Δύσεως. Ό Μαρκοράς δεν ήτο. ως ήθελεν
ύποθέσει τις άνθρωπος άποφεύγων τόν κό
σμον καί ζών μακράν τής κοινωνικής τύρ
βης. Τούναντίον ούτος ήτο είς άκρον κοι
νωνικός, τά πλεϊστα δέ τών μετά τον
Ορκον» γραφέντων ποιημάτων του, αναφέρόνται είς εύχάριστα η θλιβερά κοινω
νικά γεγονότα τής Κερκύρας. Μετά την
παραίτησιν δέ έκ τής διπλωματικής υπη
ρεσίας τού άδελφού του Σπυρίδωνος και της
έπανόδου αυτών είς την πάτριον, ό οίκος
τού Μαρκορά, ύπήρξεν έν εκ τών ώραιοτέρων κοινωνικών κέντρων τής Κέρκυρας.
Νεανίας ό Μαρκοράς έγνώρισε τόν Σο
λωμόν καί έθαύμαζεν αυτόν, εν δέ εκ τών
πρώτων ποιημάτων του ήτο «Τό πρώτο
ψυχοσάββατο» έλεγεϊον επί τώ θανάτω τού
μεγάλου ποιητού, είς ό έλεγεν :

<<Ώ! πέοτε, οΰρανογέννηταις,
Τί θησαυρό θά κλείση,
i
KC ό λάκκος άπ τά βάθη του
Με μιας νά λαχταρίση,
Τ' άστρα δροσιά νά ρίξουνε,
'Η γη λουλούδια πλήθος
Στο ευλογημένο στήθος
Στην άσπρη κεφαλή».
«Πέστε, ν’ ακούσουν "Ελληνες,
Φίλοι, εχθροί μας, ξένοι,
Πού δέ θά πάη κ’ ή τέχνη του
Στο μνήμα ώς πεθαμένη.
’ Οχι' τά νέα της πλάσματα,
Σά θεία πουλιά μιά μέρα
Θά χύσουν στον αέρα
Πρωτάκουστη φωνή».
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Καί άληθώς ή τέχνη τού Σολωμού δέν
έτάφη μετ’ αύτού ώς θνητή είς τό μνήμα.·
Μετά μικρόν άντήχησεν ή νευρώδης ποίησις τού Βαλαωρίτη καί ήκούσθη ή μουσική
αρμονία τού « Ορκου» του Μαρκορα,
συνεχίζουσαι τάς παραδόσεις ποιητικής
σχολής, ήτις περιέλαβε σχεδόν δ,τι μέγα
καί 0,τι ’ένδοξον έχει νά έπιδείξη ή νεωτέρα τής Ελλάδος ποίησις.
Ό Μαρκοράς δέν έγένετο δημοφιλής ώς
ό Βαλαωρίτης, αλλ ουδόλως υπήρξε κα
τώτερος αύτοΰ. Τά ποιήματά του δέν

έγνώσθησαν η ετη πολλά αφ ης ειχον
γραφή. ‘Η φήμη αυτού έν τώ μεταξύ

περιωρίζετο εν τω στενω κύκλω της νήσου
του, ούδ’ έπεδίωξε δ’ ούτος όπως έπεκτείνη
αυτήν. ’Επί τής Αγγλικής προστασίας
έγραψεν ό Μαρκοράς μερικά λιανοτρά
γουδα, ώς άποκαλεϊ θαυμάσια άληθώς
ποιημάτια αυτού, δύο ή τρία ποιήματα
γραφεντα ίταλιστί και έκ τών όποιων τό
άριστον εινε «II Csistello rnalcdctto»,
καί μίαν βαθυτάτην πολιτικήν σάτυραν « Ο
λέλεκας καί ό Σπαρτσίνους», είς ήν έσατυρίζετο ό άντιδρών είς τά ενετικά αισθή
ματα τού έπτανησιακού λαού κόμης Καρούσος. Μετά τήν «Ένωσιν» έγραψε τα
«Κάστρα μας», τόν «Ερχομό τού Γεωρ
γίου Α' είς τήν Κέρκυραν», τόν «Άρίονα» , τήν «Μητρικήν άγάπην» , τήν « Αλη
θινή ευτυχίαν», τούς «Θησαυρούς τού Άλή
Πασά», κατά δέ τό 1870 έδημοσιεύθη έν
Κερκύρατό άριστον τών ποιημάτων αύτού
ό «'Όρκος» διήγημα ώς άποκαλεϊ αύτό
καί είς ο ένεσαρκώθη ή ποίησις τού Μαρ
κορά. Ό «Όρκος» δέ, ώς καί τά πλεϊστα
τών ποιημάτων του, μεταφρασθεντα εις
διαφόρους εύρωπαϊκάς γλώσσας έκρίθησαν
καί έθαυμάσθησαν ύπό μεγάλων Ιταλών
κριτικών, κατέστησαν δέγνωστόν τό όνομα
καί τά έργα τού ποιητού έν τή ξένη.
Συλλογήν ποιημάτων του έξέδωκε κατα
πρώτον ό Μαρκοράς τό έτος 1890 υπο
τόν τίτλον «Ποιητικά έργα», μετά τινα
δ έτη έδημοσιεύθη έν Άθήναις καί έτερος
τόυ.ος ποιημάτων αυτού ύπο τον τίτλον
«Μικρά Ταξείδια». Μέχρι τού θανάτου
του έξηκολούθει έν τούτοις γράφων καί δη-
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μοσιεύων είς διάφορα περιοδικά της πρωτευούσης και της ύποδούλου Ελλάδος.
Αγνωστον άν κατέλειπεν ανέκδοτα έργα,
τά όποια (χετά τών κατεσπαρμένων εις

περιοδικά και εφημερίδας θ’ άναζητήση
εκείνος, όστις θά έκδώση μίαν ημέραν έν
συνόλω τό εργον ενός άληθώς μεγάλου
ποιητού.
Θ.

Η

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Β.

*
ΜΟΥ

ΙΓΟ μακρυά άπό τό σπίτι μου, σ’ ενα
Λίγα βήματα άπό εκεί έκατοικουσε ό
ύψωμα, εινε ενα πολύ ώραίο σπίτι άρ- Μανωλάκης ό Κατσαίτης. γνωστότατος
κετά μεγάλο που άνήκε στο Μη μη τόν μέ τό βαφτιστικό του όνομα. Ένόμιζε
Κοριατόπουλο.Μέ τό γυιό τού μακαρίτη τού
πώς είνε ό πρώτος ποιητής τοΰ κόσμου.
Μημη είχα πολύ σχετισθή κι’ όλη σχεδόν ΙΙρώτα άπό όλα είχε καταργήσει τό άρθρο
την ημέρα έπηγαινα εκεί. Ή μακαρίτισσα γιατί τό ένόμιζε περιττό, κ’ έγελούσε μέ
η μάνα τού φίλου μου τού Σπόρου μ’ έθεω- τήν άνοησία, καθώς έγέλα, πολλών πού
ρούσε σάν παιδί της κι’ αύτό όχι και λίγο θεωρούσαν μεγάλο τό Σολωμό.
μέ παρηγορούσε. Εκεί πάνω εύρισκα αλη
Είχε γράψει έως εξήντα εποποιίες, καμθινές εμπνεύσεις, πότε μέσα στό ωραιότατο μιά τρακοσαριά δράματα καί κωμωδίες,
περιβόλι, πότε σέ μιάν απέραντη ταράτσα καί δύο τρία έκατομμύρια λυρικά, ελε
καί πότε σ’ ενα μικρό μικρό καμαράκι γειακά, σατυρικά, βουκολικά ποιήματα.
απάνω άπό τη στέγη. Άπό εκεί έβλεπα *Ητο ό δυστυχής άπό πλούσια καί πολύ
σχ εδόν ολη την πόλι κι’ ό'λη τη θάλασσα καλήν οικογένεια καί γιά τούτο άν καί
κ’ ή ψυχή μου άναγάλλιαζε στό μεγαλείο έπεινούσε, δέ σού γύρευε χρήματα, μά
εκείνο τής φύσεως.
μόνο σού έλεγε όταν τού έδειχνες τό θαυ
Τό βράδυ στό σπίτι αύτό είχαμε συνανα μασμό σου, πώς δέν είχε λεφτά ν’ άγοράση
στροφή στήν οποία ήρχοντο διάφορα χαρτί γιά νά σ’ άντιγράψη κανένα ποί
πρόσωπα πολύ καλά. ’Εκεί έβλεπες τό ημά του.
γιατρό τον Άντώνη τό Γαήτα, άνθρωπο
Τόν έγνώρισα καί τόν πονούσα μά τόν
μέ σπάνια πνευματικά χαρίσματα γεμάτο άπόφευγα στό δρόμο. Μόλις σ’ έβλεπε, σού
ζωή κ’ εξυπνάδα, πού όταν σ’ απαντούσε έλεγε νά σού άπαγγείλη κανένα ποίημά
στό δρόμο σού έλεγε κάτι τι νόστιμο καί του, καί γιά τό φόβο τών Ιουδαίων, σέ
έφευγεν άμέσως γιά νά σ’ άφήση μέ τή προσκαλούσε σέ καμμιά ξένη μπασιά καί
γλυκάδα’ τό Σπυράκη τόν Άραβαντινό τό έβαζε άμέσως τό σύρτι. Τά παιδιά πού
συμβολαιογράφο, μανιακό στό βιολί μέ τό τόν είχαν άντιληφθή ήρχοντο άπόξω άπό
οποίο έκανε τόσον ώραία τό ύπομονετικό τήν πόρτα, τή χτυπούσαν καί τά έβα
εκείνο ζώο μέ τά μεγάλα αύτιά
*
τό Νιόνιο ζαν μέ τή μούσά του (τό ευτύχημα πού
τό Μάργαρη μέ τούς άναθηματικούς του δέν είχε μία, άλλά πολλές).
στίχους καί μέ τό χοντρό χοντρό σώμά του
Αύτός όμως μέ τή μεγαλείτερη σοβα
τό οποίο έκαμε μιά φορά στό Γαλαξύδη ρότητα, άφινε τήν άπαγγελία καί σκύφτοντά μικρά παιδιά νά μείνουν μ’ ανοιχτό τό τας στή θύρα ύμνολογούσε τής μανάδες
στόμα’ εκεί έβλεπες κορίτσια, κυρίες καί τους. Τότε άρχιζε τό πανδαιμόνιο άπό τό
πολλούς άλλους πού έδιναν ζωή στή συνανα μέρος τών παιδιών καί ή φωνές άπό μέ
στροφή πότε μέ ομιλίες πολιτικές καί πότε ρος τού νοικοκύρη τού σπιτιού γιά τήν ποοιλολονικέα.
•
·
λιουρκία πού τού έκαναν πού ούτε ή άστυνομία ήμπορούσε έτσι εύκολα νά τήν λύση.
* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχη Μαΐου, Ιουνίου,
’Ιουλίου, Αύγούστου, Σεπτεμβρίου 1911.
Άπό τόσα έκατομμύρια στίχους άμφι

Λ
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βάλλω άν βρίσκεται ένας κάπως καλός.
Καί όμως δέν ήτο άμαθής. ’Εγνώριζε μία
δύο γλώσσες κ είχε άρκετή μόρφωσι, μά
φαίνεται πώς ήταν ή άρνησιςτής ποιήσεως.
Μέ τούς φίλους μου Σπύρο Κοριατόπουλο καί Διονύσιο Μάργαρη έπήγαινα
κάθε άπόγευμα γιά νά βρούμε καμμιά και
νούργια μας άγάπη. Είμαστε καί οί τρείς
ερωτευμένοι. Ό Μάργαρης άγαπούσε πολύ
ελαφρά, ό Κοριατόπουλος πολύ κρυφά,
επειδή άλλην άγαπούσε κι’ άλλη μάς έλεγε
πώς άγαπά, κ’ έγώ πολύ τρελλά.Ό πλέον
δυστυχής άπό τούς τρείς βέβαια ήμουν έγώ.
Σ’ έκείνον πού διάβαζα τά ποιήματά
μου ήτο ό Μάργαρης γιατί έβλεπα σ’ αύτόν
μία κάποια κρίσι, ενα κάποιο γούστο πού
δέν τό είχαν οί άλλοι. Κι’ άν αύτός έγραψε
ώραίους στίχους, μπορώ τούτο νά τό πώ,
τό χρεωστεί είς έμέ γιά ό'λα έκείνα πού τού
έλεγα γιά τήν ποίησι. Ή προσπάθειά μου
ήτο νά έλευθερώσω τήν ποίησι άπό τή μίμησι καί νά κάμω ώστε ό ποιητής νά παρουσιάζη τόν άτομισμό του, μέ τή βοήθεια
βέβαια τών μεγάλων ποιητών. Έζούσε
τότε καί ό Τυπάλδος στήν Ιταλία καί ό
Μαρκοράς στήν Κέρκυρα, μά κι’ ό ένας
καί ό άλλος, άν καί έξοχοι ποιηταί, πολύ
λίγο έφρόντισαν νά μάς παρουσιάσουν ολό
κληρο τόν εαυτό τους. Ένόμιζαν, οτι άν
έκαναν ενα βήμα πρός τά εμπρός, θά έχα
ναν τά ίχνη τού Σολωμού καί δέν τούς
έρχότανε στό νού ότι προχωρώντας, έκεί
θά εύρισκαν τού Σολωμού τή μεγάλη τέχνη,
γιατί όσο κανείς άπομακρύνεται άπό τούς
τύπους, τόσο καλλίτερα μπαίνει στήν ουσία.

Μή νομίση κανείς, οτι μέ αύτά πού γράφω
θέλω νά δείξω ασέβεια σέ τόσο ύπέροχους
ποιητάς πού έθελξαν τά παιδικά μου χρό
νια καί άκόμη καί τώρα πού άσπρισαν τά
μαλλιά μου, μού μαγεύουν τήν ψυχή καί
μ’ άνυψώνουν τό νού.
*Ητο, πιστεύω, τό 1878 ποΰ έγνώρισα
τό Σπύρο Δέ Βιάζη. Είχε έρθή άπό τήν
Κέρκυρα κατατρεγμένος άπό τόν κλήρο γιά
μιάν ιστορική άλήθεια πού ένας άλλος δέ
θά τολμούσε νά τήν πή μέ τόσο θάρρος.
Ό άνθρωπος αύτός, ό οποίος φαίνεται δει
λός καί ντροπαλός ήθελε, καί μέ τή θυσία
τής ζωής του, νά συντρίψη μία πρόληψι
καί ν’ άφήση τήν ιστορία νά μιλήση, νά
φωτίση καί νά διδάξη. Άπό τήν έποχήν
έκείνη έμεινε στή Ζάκυνθο, τήν οποία έκαμε
δεύτερή του πατρίδα. ‘Υπήρξε πολύ εύεργετικός γιά τόν τόπο μου. Αύτός άρχισε
νά έρευνα στό αρχείο πολλά πολύτιμα χει
ρόγραφα καί μέ αύτή τήν έργασία του νά
φωτίση όχι λίγα σκοτεινά μέρη τής ιστο
ρίας τής μητρικής μου γής. Πολλά ιστορικά
γιά τό Φώσκολο τά έκαμε γνωστά, πράγμα
πού τόν έκαμε ν’ άποκτήση τήν έκτίμησι
τού μεγάλου Καρδούτση καί πολλών άλλων
έξοχων ’Ιταλών.
Μέ τό Δέ Βιάζη είχα συνδεθή άδελφικώτατα καί πολλές φορές θυμούμαι μ’ εύχαρίστησ: μεγάλη τής φιλολογικές μας
ομιλίες, τούς περιπάτους μας.
Γιά τούς αγαπητούς μου Λεωνίδα X.
Ζώη, Γεώρ. Μάτεση, Άνδρέα Άβούρη,
Καιροφύλα καί άλλους θά μιλήσω στό άλλο
κεφάλαιο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
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ΡΟΥΜΠΕΝΣ
Ρούμπενς είνε έκ τών ίσχυρωτε'ρων
καλλ ιτεχ ν ικών οργανισμών, οί όποιο ι
τιμούν την ανθρωπότητα.
* Υπήρξε μέγας διδάσκαλος είς ολα τά
είδη τής ζωγραφικής, τοπεΐα, πρόσωπό^
γραφίας, διακοσμητικά έργα, θρησκευτι
κούς ή ιστορικούς πίνακας. Ούδείς δέ επι
κριτής έπαρουσιάσθη ποτέ διά νά μειώση
τήν δόξαν του.
Τό εργον του είνε άπέραντον, ή ζωή του
είνε γραφική, του καλλιτέχνου διατελέσαντος συγχρόνως διπλωμάτου, πολιτευτοϋ,
πρέσβεως. Παρά τά τόσον άπασχολήσαντα
αύτόν καθήκοντα ώς επίσημου προσωπικό
τητας, ήδυνήθη νά έκτελέση άναριθμήτους
πίνακας καί πάντοτε μετά τής αύτής
δυνάμεως.
Η φήμη του εινε παγκόσμιος, τά άριστουργήματά του παροιμιώδη.
ΤΗτο έξήκοντα τριών μόνον έτών όταν
άπέθανε έν πλήρει ακμή του ταλάντου του
χωρίς νά ύποκύψη είς τήν αδυναμίαν έκεί—
νην, ή οποία τοσον συχνά καταστρέφει

Ο

τό τέλος τών μεγαλειτέρων καλλιτεχνών.
Τά έργα του είνε σκορπισμένα σχεδόν παν
τού, είς τήν Ισπανίαν, τό Βέλγιον, τήν
’Ιταλίαν, τήν Γαλλίαν. Είς τήν Αμβέρ
σαν έχει κανείς νά θαυμάση : Τό προσκύ
νημα τών Μάγων. Τόν Χριστόν έν μέσω
τών δύο ληστών. Τόν Χριστόν έπι τής άχυρίνης στρωμνής. Τόν Χριστόν νεκρόν Όρηνούμενον ύπό τών αγίων γυναικών Την
εκπαίδευση της Παρθένου. Την παρθένον
μέ τόν ψιττακόν. Την τελευταίαν μετάλη
ψη τού αγίου Φραγκίσκου της ’ Αοσίζης.
Τόν άσωτον υιόν. Την προσωπογραφίαν τού
Γασπάρδου Γκεβάρτσιους κτλ.
Είς τό Μουσεΐον του Λούβρου έν Παρισίοις δυνάμεθα νά ίδωμεν καί νά σπουδά
σω μ.ε ν τόν Ροϋμ.πενς είς τούς πίνακας τής
Γυναίκας τού Λώτ, τής Φυγής είς Αίγυ
πτον, είς τήν προσωπογραφίαν της 'Ελένης
Φουρμάν μέ τά δύο της τέκνα, τέλος είς
τήν ιδιαιτέραν καθιερωθείσαν δι αύτόν αί
θουσαν, οπού είνε συνηθροισμένοι οι μεγάλοι
διακοσμητικοί πίνακες, τούς οποίους έζω-
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γράφισε διάτό άνάκτορον τού Λουξεμβούρ
γου προς δόξαν της Μαρίας τών Μεδίκων,
είκοσι και είς έν ολω άγορασθέντες αντί
20,000σκούδων.Οί πίνακες αύτοί διηγούν
ται μέ θαυμασίαν περίσσειαν λυρισμού καί
καταπληκτικήν δύναμιν χρώματος, ολό
κληρον τόν βίον της βασιλίσσης. Υπάρχει
έν αύτοίς έκτακτον θέλγητρον ποικιλίας,
εύρυθμία καί ζωη. κίνησις, θαυμαστή
σκηνοθεσία, μία διαρκής άποθέωσις τής
παχείας καί ζανθής σφριγηλής σαρκός.
Αύτά είνε τά κυριώτερα χαρακτηριστικά
τού διδασκάλου.
Πρόκειται περί άπεικονίσεως έπισήμου
ιστορίας, τήν όποιαν όμως αποδίδει ό έξαιρετικός αύτός μάγος, ό παίζων μέ τήν
αλληγορίαν, ό άναμιγνύων μέ τήν πραγμα
τικότητα τάς Μοίρας, τάς Χάριτας. τόν
Δία, τήν "Αρτεμιν, τήν ’ Αθήναν, τήν
Άφροδίτην, τον ’Άρην, τόν ’Απόλλωνα,
τάς Νηριΐδας, τούς Ποταμούς, τάς "Ωρας
κλπ. Είνε ώς θεαματικά καί θεατρικά έργα
φαντασίας μή άποκαμνούστς, διακοσμητικής τέχνης έντελώς ίδιοτύπου.
Ό Πέτρος Παύλος Ρούμπενς έγεννήθη
τήν 29 Ιουνίου 1577 είς Σίϊγκεν έν
Βεστφαλία, όπου ό πατέρας του ’Ιωάννης
Ρούμπενς, διδάκτωρ τού δικαίου, δικαστής
έν Άμβέρση, εζη ύπό δυσμένειαν κατό
πιν έπεισοδίου, τό όποιον τού συνέβη μέ
τήν διεζευγμένην σύζυγον τού Γουλλιέλμου τού Σιωπηρού. Έάν δέ δέν είχε κριθή
απαραίτητον νά διατηρηθη άσπιλος ή φήμη
τού βασιλικού οίκου τής Όράγγης, θά
έπλήρωνε τήν έρωτικήν του περιπέτειαν μέ
την ποινήν τού θανάτου πράγμα, τό όποιον
θ άπεστέρει τον κόσμον ενός έκ τών μεγαλειτέρων του καλλιτεχνών, διότι τό συμ
βάν χρονολογείται άπό τού 1570 καί ό
Πέτρος Παύλος Ρούμπενς έγεννήθη επτά
έτη βραδύτερον. 'Η σύζυγος τού Ίωάννου
Ρούμπενς Μαρία Πυπελίνεξ όχι μόνον δέν
έμνησικάκησε κατ’ αύτού, άλλά τόν έσυγχώρησε καί είς τήν επιστολήν είς τήν
οποίαν τής έξωμολογείτο αύτός τήν άγανάκτησίν του διά τό σφάλμα του άπήντησε: «Δέν μπορούσα νά σκεφθώ ποτέ, οτι
θά μέ ένόμιζες τόσον άναίσθητον, ώστε νά

φανώ σκληρά καί νά σέ λυπήσω τήν στιγ
μήν, οπού εύρίσκεσαι είς τόσας άνησυχίας,
πού θά έπρεπε να θυσιάσω τήν ζωήν μου
γιά νά σέ σώσω. Καί άν άκόμη τόση μακρά άφοσίωσις δέν είχε προηγηθή αύτών
τών δυστυχιών, έπρεπε καί πάλιν νά σού
δείξω τόσο μίσος ώστε νά μή σού συγχω
ρήσω ενα σφάλμα άπέναντί μου ; . . . Καί
μή μού γράψης, σέ παρακαλώ, πλέον ό
«άνάξιος σύζυγός σου» άφού σέ έσυγχώρησα. Ή πιστή σου σύζυγος : Μαρία
Ρούμπενς».
Ό Πέτρος Παύλος Ρούμπενς ήταν ένός
έτους, όταν ή οίκογένειά του ένετάλη νά
μεταβή είς Κολωνίαν οπού ό πατέρας του
’Ιωάννη ςΡούμπενς ειχεν έγκατασταθή μετά
τήν άθώωσίν του άπό πάσης κατηγορίας
τήν 10 Μαΐου 1573.
Έκεί ό Πέτρος Παύλος καί ό μεγαλείτερος άδελφός του Φίλιππος άνετράφησαν
έν πλήρει άγνοια τών δυστυχιών τού πατρός των, ό όποιος άπέθανε τήν 1 Μαρ
τίου 1587.
Χηρεύσασα ή μητέρα τού Ρούμπενς άπεφάσισε νά έπιστρέψη μετά τών τέκνων της
είς ’Αμβέρσαν, όπου ό σύζυγός της άλλοτε
έχαιρε καλήν φήμην. Καίτοι ή περιουσία
της ειχεν έλαττωθή ώς έκ τού τρομερού
πολέμου μετά τής Ισπανίας, τής άπέμειναν έν τούτοις άρκετά διά νά ζήση άνέτως καί ν’ άναθρέψη τούς υιούς της.
Ό μικρός Ρούμπενς άπεστάλη είς τό
σχολείον, οπού ταχέως διεκρίθη ή εύφυια
του. ’Αντέγραφε τάς εικόνας τής ‘Αγίας
Γραφής τού Τοβία Στίμμερ καί είς ήλικίαν
δέκα τριών έτών είσήλθεν ώς άκόλουθος είς
τήν ύπηρεσίαν τής Μαργαρίτας δέ Λίν
χήρας ένός τών διοικητών τής ’Αμβέρσας.
Έκεί έμαθε τούς καλούς τρόπους, τήν
έθιυ.οτυπίαν τών αύλών, ή όποια τού
έχρησίμευσε βραδύτερον είς τήν ζωήν του.
Άλλ’ ή κλίσις του προς τήν ζωγραφι
κήν ήρχισεν ήδη ν’ άποκαλύπτεται.Έχρησιμοποίει ό'λον τόν καιρόν του είς τό νά
σχεδιάζη καί έλαβε τήν άδειαν παρά τής
μητρός του νά μεταβή καί μαθητεύση
πλησίον τού γνωστού ζωγράφου Τοβία
Verhaect. "Επειτα έμαθήτευσε είς τού
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’Αδάμ βάν Noort (του όποιου ό γαμβρός
ύπήρξεν ό Ζορντάενς) και παρά τω όποίω
έμεινε μηνάς τινας προ του είσέλθη είς τό
έργαστήριον τοΰ Όθωνος βάν Veen, σοφού
εύπατρίδου και ζωγράφου.
Είκοσι καί τριών έτών ταξειδεύει είς
Ιταλίαν ακολουθών τον κανόνα σύμφωνα
μέ τόν όποιον οί καλλιτέχναι ώφειλαν νά
βλέπουν τά αριστουργήματα της Ρώμης,
Φλωρεντίας καί της Βενετίας. Έάν δέ
θέλωμεν νά εύρωμεν κάποιαν έζήγησιν ώς
πρός την καταγωγήν τοΰ δυνατοΰ, ζωηροΰ
καί θαυμάσιου χρωματισμού τοΰ Ροΰμπενς
πρέπει νά ένθυμηθώμεν, ό'τε άφοΰ διέτρεξε
την Γαλλίαν καί την Ελβετίαν έ'φθασε
είς Βενετίαν τό 1600 καί έπεσκέφθη την
πόλιν ταύτην μέ τό ενθουσιώδες βλέμμα
νεανίου είκοσι τριών έτών.
Έν Βενετία ό Ροΰμπενς είδε έργα τών
Τζιορτζόνε, Τισιανοΰ, Τιντορέτου, Βερονέζε καί αντέγραψε πολλά έξ αύτών. Τά
αντίγραφα ταΰτα έξετίμησεν ό δούξ της
Μάντουας Βικέντιος Γκονζάγκ, ό όποιος
και συνεδέθη διά φιλίας μέ τόν Ροΰμπενς,
προσλαβών αύτόν είς την ύπηρεσίαν του
είς Μάντουαν, οπού ό καλλιτέχνης ηδυνηθη
νά σπουδάση τούς έκεί συνηθροισμένους θη
σαυρούς ύπό τών διοικητών της πόλεως
ταύνης. Μετά εν έτος ό Γκονζάγκ ύποχρεωμένος νά κινητοποίηση τόν στρατόν
του διά νά πολεμηση έναντίον τών Τούρ
κων άπέστειλε τόν Ροΰμπενς έπ’ άδεια είς
Ρώμην διά ν’ άντιγράψη καί άλλα έργα.
Όταν ή άδειά του έληξε έπανηλθε πρός
βορράν, οπού φαίνεται είχεν έπιφορτισθή
δι’ άποστολής πολίτικης έν ταύτώ καί
καλλιτεχνικής, την όποιαν έξετέλεσε τόσω
καλώς ώστε τό επόμενον έτος, όταν παρέστη άνάγκη τοΰ άνετέθη άλλη άποστολη
πρός τόν βασιλέα της 'Ισπανίας.
Σήμερον διά νά μεταβή κάνεις άπό την
Μάντουαν είς Μαδρίτην άπαιτοΰνται δύο
μόνον ήμέραι, άλλά προ τριακοσίων έτών
τοιοΰτον ταξείδιον ητο μακράν καί περι
πετειώδες τόσω μάλλον καθ’ όσον ό διπλω
μάτης ζωγράφος έκόμιζε θαυμάσια δώρα
τοΰ δουκός πρός τόν βασιλέα Φίλιππον. Ό
πρεσβευτής της Μάντουας έν 'Ισπανία

συνέστησε τόν Ροΰμπενς ώς ικανόν προσωπογράφον. Τοΰ άνετέθη νά έκτελέση τάς
προσωπογραφίας τών κυριών της αύλης
καί της αριστοκρατίας.
Ό Ροΰμπενς διέμεινε σχεδόν ένα έτος
έν 'Ισπανία τιμώμενος παρά της αύλης,
έκτελών προσωπογραφίας, άσχολία είς την
όποιαν δέν εύρισκε κάνέν θέλγητρον καί
την όποιαν έθεώρει κοινήν. Οί Ισπανοί
μέτριοι ζωγράφοι της έποχής τόν παρηνόχλουν μέ τούς ματαίους εγωισμούς των
καί αύτός ήσθάνετο άρκετην καταφρόνησιν δΓ αύτούς.
Επανελθών είς Μάντουαν έξετέλεσε με
ρικά έργα, μεθ’ δ μετέβη πάλιν είς Ρώ
μην τό 1605, οπού έλαβε παραγγελίαν
διά την «Νέαν Εκκλησίαν», άλλά πρό
τοΰ την φέρη είς πέρας ό δούξ της Μάν
τουας τόν άνεκάλεσε είς Γένουαν. Την 26
Οκτωβρίου 1608 λαμβάνει τό θλιβερόν
άγγελμα, οτι η μητέρα του ασθενεί βαρέως καί ζητεί την άδειαν άπό τόν Δούκα
νά μεταβή είς Αμβέρσαν. Μεταβαίνει έκεί,
άλλά φθάνει πολύ άργά μόνον διά νά προσευχηθή έπί τοΰ τάφου της μητρός του.
Είς τό βυθισμένον είς τό πένθος σπίτι του,
έπανευρίσκων την γαλήνην είς τήν ιδίαν
του πατρίδα καί αισθανόμενος πλήρη πεποίθησιν έπί τής ιδιοφυίας του, καί έχων
τήν συνείδησιν, οτι ή ’Ιταλία τον είχε δι
δάξει ο,τι ήτο δυνατόν διά τήν ηλικίαν
του νά μάθη, άπεφάσισε νά παραιτηθή τής
πρός τούς ξένους ύπηρεσίας. ’Έγραψε πρός
τόν δούκα τής Μάντουας εύχ άριστών αύτόν
διά τήν ύψηλήν του προστασίαν καί άναγγέλλων τήν άπόφασίν του νά παραμείνη
τοΰ λοιποΰ είς ’Αμβέρσαν.
Εκεί ή φήμη είχε προτρέξει αύτοΰ. 'Η
δέ έποχή ή το εύνοϊκή δι’ αύτόν, διότι έτη
ειρήνης διεδέχοντο καταστρεπτικόν πόλε
μον καί οί σημαίνοντες πολίται διέθεταν
διά τά ζητήματα τής τέχνης τόν αύτόν
ένθερμον ζήλον, τόν οποίον είχαν έπιδείξει
διά τάς ύποθέσεις τής πατρίδος των. Αί
πόλεις ήρχισαν νά εύημεροΰν καί άμιλλα
παραγγελιών διά τήν διακόσμησιν τών εκ
κλησιών καί τών αιθουσών τοΰ συ μβουλίου
άνεπτύχθη μεταζύ των.
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Έν ’Αμβέρσα ίδρύθη ειδική εταιρεία
οί όποιοι έπεζήτουν έργασίαν. Έννοών τάς
διά τούς καλλιτε'χνας, οί όποιοι είχαν έπιυπηρεσίας, τάς όποιας έκαστος ηδύνατο νά
σκεφθή την Ιταλίαν. Ο Ροϋμπενς έζελέγη
τοϋ προσφέρη διένειμεν έργασίαν πρός όλους.
μέλος προτάσει τοΰ φίλου του Ίωάννου
Εχάρασσε τό σχέδιον έκάστης είκόνος,
Brueghel του ζωγράφου τών ζώων μέ
τούς άφινε νά τήν έκτελοϋν καί τέλος άνετόν όποιον συνειργάσθη είς τόν περίεργον φαίνετο διά νά έπιφέρη τάς διορθώσεις.
έκεϊνον πίνακα του Μουσείου της Χάγης,
,Εξ άλλου ή τύχη τόν ηύνόησε ώς πρός τήν
τόν ’Επίγειον παράδεισον, ζωγραφίσας τάς εκλογήν^ τών συνεργατών του. Μεταξύ
εικόνας τοϋ ’Αδάμ καί της Εύας. Χάρις αύτών ήσαν ό Βάν Δύκ καί ό διάσημος
εις τήν επιρροήν του αδελφού του Φιλίπ ζωγράφος ζώων Σνάϊδερ. Τοϋ τελευταίου
που εχοντος περιφανή δημοσίαν θέσιν,έλαβε τούτου λέγεται, ότι ούδέποτε έπεθεώρει
τάς παραγγελίας διά τήν διακόσμησιν τοΰ
τάς εικόνας.
Δημαρχείου, καθώς καί τοΰ «Προσκυνήμα
Ως οί Φλωρεντινοί ζωγράφοι τής ’Ανα
τος τών Μάγων» καί τής «Έπισκέψεως γεννήσεως καί ό Ροϋμπενς ούδέποτε ικανο
τής Παρθένου» διά τό παρεκκλήσιον τοϋ
ποιείτο διαθέτων ολον τόν καιρόν του είς
τάγματος των Γραμμάτων.
τήν ζωγραφικήν. Κατά τήν έν ’Ιταλία
Το «Προσκύνημα τών Μάγων» ύπήρξεν διαμονήν του ή άρχιτεκτονική έμορφιά τών
ενα εκ των πρώτων όμοιων του έργων και ανακτόρων τής Γενούης τοϋ είχε κάμει
μ.ολονότι στερείται τών καλλονών τών επο ζωηροτάτην έντύπωσιν καί άφιέρωσεν είς
μένων, είχε τόσην επιτυχίαν έν ’Αμβέρσα αύτά τόμον κοσμούμενον άπό εκατόν πε
ώστε ό ήγεμών άφου τοϋ έχάρισε ώραΐον ρίπου σχέδια, τά όποια συνέθεσε μέ τήν
κόσμημα, τόν ώνόμασε επίσημον ζωγρά
μεγαλειτεραν επιμέλειαν.Συγχρόνως έξετέφον τής αύλής μέ τακτικόν ετήσιον επίδομα,
λει εικονογραφίας διά βιβλία καί έπέβλεπε
μ.έ πλήρη ελευθερίαν της έγκαταστάσεως τήν χαλκογράφησα τών εικόνων του διάτήν
είς πόλιν της εκλογής του καί μέ άπαλλαοποίαν είχε μετακαλέσει ειδικούς καλλιτέγην της πληρωμής φόρων. Άλλ’ αγαπών χνας εκ τοϋ εξωτερικού, οί οποίοι έγειναν
την πατρίδα του έπροτίμησε νά παραμείνη
παράδειγμα είς τούς εντοπίους. Γνωρίζων
εν Αμ.βέρσα, όπου η μεγαλοφυία του ηδύ
νά διεξάγη καλώς τα διάφορα συμ,φέροντά
νατο νά δώση είς την πόλιν ταύτην τόσην
του, μορφωμένος καί εύρείας παιδεύσεως,
δόζαν όσην και οί άνθρωποι τών οπλών.
εύρισκόμενος είς άνταπόκρισιν μέ τάς μεγαΤην εποχήν εκείνην έπήλθε μεταβολή
λειτέρας πόλεις τής Εύρώπης, έξ άλλου
είς την τέχνην του. Ό Ροϋμπενς της άνθρωπος τοϋ κόσμου καί γόης, δέν εινε
(( Αποκαθηλώσεως» είνε πολύ διάφορος τοϋ
εκπληκτικόν, οτι ηδυνήθη νά φθάση άνέΡοϋμπενς τών προγενεστέρων του έργων
τως τήν επιτυχίαν καί νά θριαμβεύση έν
της πρώτης περιόδου. Ειχεν άναπτυχθή τή ζωή. Κερδίζων 50.000 φιορίνια έτηκαί ώριμάσει, είχεν αφομοιώσει πρός την σίως ηγόρασε ίδιον μέγαρον διά τήν ανα
ιδιοφυίαν του ολας τάς άρετάς τών έργων,
καίνισα τοϋ όποιου έδαπάνησε τό μέγα
τά όποια είχεν ίδή κατά τά ταξείδιά του
ποσόν τών 150,000 φράγκων, διακοσμήκαι αρχίζει τώρα νά είνε πλέον εντελώς
σας αύτό μεγαλοπρεπώς μέ τάς καλλιτεαύτός ό ίδιος.
χνικάς του συλλογάς καί τάς ίδιας του
Αι παραγγελιαι κατεφθαναν πρός αύτόν
εικόνας. Είργάζετο συνεχώς καί άκαταπο
είς τόσω μέγαν αριθμόν ώστε κατά μίμηνήτως, ενώ τοϋ ανεγινωσκον Σενέκαν, Πλού
σιν τών συναδέλφων του ηνοιξε έργαστηταρχον καί Πλάτωνα. Τό θέρος διέμενε είς
ριον καί ίδρυσε σχολήν. Πλήθος νεαρών
ιδιόκτητον έ'παυλιν είς τά πέριξ τοΰ
καλλιτεχνών έφιλοδόξουν νά έργάζωνται Elewyt, αφ όπου χρονολογούνται τά
μαζη του, επίσης καί γηραιοί καλλίτέχναι
πλείστα τών τοπείων του.
["Επεται τό τέλος]

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Νά εΐμουν, ξυπνώντας ρυθμικά, ψαράς μέ τό σταλίκι,
Τά κοιμισμένα σου νερά, καημένο Μιοολόγγι !
(ΠΑΛΑΜΑΣ)

Κι απάνω οτη Βαράοοβα
Κάοτρο που λουλουδίζει,
Βγαίν3 ή Σελήνη μέ χρυσό
Δρεπάνι καί θερίζει.
(Μ.

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ)

μήν άποτελοϋνε το εσωτερικό credo τοϋ
τών έμψυχων
καιροΰ μας. Δέν είμαστε πιά οί άφοβοι
όντων ζοϋνε πρόσωπα ξεχωριστά,
πού ύποφέρουμε τά πά^τα ατρόμητα και
σέ νού η σε μορφή, ποιηται δημι
καρτερικά' είμαστε οί νευραστενικοί πού
ουργοί ή δημιουργημένες γυναίκες,repre
δέν ύποφέρουμε, πού άναπολοϋμε κάποια
sentative καθώς τά ονομάζει ό, ξένος'
ειδύλλια καί κυνηγάμε κάποια φαντά
ιχ,χζί τους δένουμε αλλοιωτικες αγαπες,
σματα. Κ’ έτσι όσες ώρες κι άν τριγύρισα
γιατί μόνο μέ τό πλησίασμά τους καί με
στούς δρόμους τοϋ Μεσολογγιοϋ κι οσο
τή βοήθεια τους μόνο δεχόμαστε τό καλό
τής ζωής, πού για. μερικούς μπορεί νά κι άν σταμάτησα στά ιστορικά θυμητάρια
ίών Ηρώων, εκεί πού άνάμεσα άπό τούς
είναι κι ολόκληρη ή ζωή. Οί τόποι, τά
δοξασμένους τάφους,τ-’.ςχαλασμένες τάπιες.
διαστήματα πού άπάνω τους σαλεύουμε,
τά παρατημένα κανόνια καί τις λιγοστές
ή μητέρα γή μέ τις άπεριόριστες φυσικέςμπάλες ύψόνεται αμούστακο μαρμαρένιο
ομορφιές πού δημιουργούνε τά στοιχεία,
παλληκάρι ό Μπάϋρον, δέν μπόρεσα νά
είτε στήν πλησιέστερη έξέταση καί στού
δεχτώ κάνενα δυνατό παλμό, αντίλαλο
καθημερινού τό συναπάντημα, είτε στο
άπό τή δόξα τής πατρίδας μου κι άπό τή
συνοπτικό τους ξαγνάντεμα καί στ’ δραμα
συνε ίδηση τής φυλής μου. Τό Μεσολόγγι
τικό τής μνήμης, συχνά μάς παρουσιά
φα,νερονότανε πάντχ μπροστά μου σάν ένα
ζονται σάν κάτι άνθρώπινο, σάν κάτι
παράμερο θαλασσοχώρι, μέ τούς ψαράδες
ψυχικό πού μάς συγκινει βαθύτερα άπό τή
του και τούς απλοϊκούς ανθρώπους, μέ
συνειθιαριένη εντύπωση τοΰ αντικειμενικού
τούς φιλήσυχους μώλους πού δείχνανε στό
κόσμου. “Ετσι θά μπορούσαμε νά ποΰμε
βάθος τή λίμνη τήν παιγνιδιάρα μέ τά
πώς ύπάργουνε και τόποι αντιπροσωπευ
τικοί' τό Μεσολόγγι γιά τήν Έλλαδα εχει πρυάρια καί τις φελούκες. Μ’ άρεσε να
γυρνώ στά στενά πολυγύριστα δρομάκια
χωρίς άλλο ξέχωρη δική του φυσιογνωμία.
του, συνταιριάζοντας τήν πραγματικότητα
Τό Μεσολόγγι χρωστάει τή φυσιογνωμέ τ’ άλλο Μεσολόγγι τής φαντασίας μου
μία του σέ μιάν άϋλη γυναίκα και σέ μιά
πού είχα μισαχαράξη στά βαθειά μου άπό
ορατή παιδούλα: στη Δόξα καί στή Λιμνο
τής ιστορίες τής μητέρας μου. Οί Καημοί
θάλασσα.
τής Λιμνοθάλασσας,πού μέσα τους ό ποιη
Στή δόξα. Όταν άκοϋμε τ’ όνομα
τής κατώρθωσε νά σταλάξη τό χρώμα τοϋ
Μεσολόγγι νοιώθουμε ν άναδεύη μπροστά
ντόπιου έτσι ξεχωριστά, συντρόφευαν τούς
μας κάποιος ίσκιος τής ιστορίας. Ό ίσκιος
γύρους μου και τά περπατήματά μου. 'Η
όμως πού θά γοργοπεράση άπό μπροστά
ιδεολογική μοΰσα τοΰ Ιίαλαμά, σά νά
μας άόρατος γιά λίγα δευτερόλεφτα, θά
σβύση παραπέρα γιά πολύν καιρό. Ισως κόβει έδώ τό δρόμο της γιά νά τραγου
δήσω σέ άλλη νότα δ'λα τά θυμίσματα μιας
ό παλληκαρισμός κ’ ή ενέργεια, συντροφεμένα μέ τήν περιφρόνηση τοϋ θάνατου, νά παιδιάτικης ύπαρξης, άπάνω σέ περισταΝΑΜΕΣΑ στον κόσμο
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τικά της καθημερινής ζωής καί χεροπιασμένα αντικείμενα τοΰ τριγύρω κόσμου.
Κάποιοι ακόμα στίχοι μεσολογγίτικοι τοΰ
μεσολογγίτη ποιητή Μαλακάση. Καί λι
γότερο συχνά, συντροφεμένοι όμως άπό
ρευστό φώς, όπως τό σουρούπωμα σε
κάποιες στιγμές, στίχοι άπό τήν αόριστη
ορχήστρωση τών Έλεύτερων 11ολιορκημε
νών, τοΰ ασύγκριτου εκείνου ψυχικοεπικοΰ
τραγουδιού.
Τό Μεσολόγγι εξεταζόμενο πνευματικά
και κοινωνικά θά γινόταν αφορμή νά πώ
πολλά. Θε'λοντας νά συντομέψω, χαραχτηρίζω μονάχα τούς σημερινούς Μεσολογγίτες μέ τή λέξη «Μποβαρίστες». Τί
καλά πού εφαρμόζεται έδώ ό bovarisine!
Καί θάθελα άκόμα νά σημειώσω — μέ
λύπη μου βέβαια, άλλά καί δίκαιη άγανάχτηση άπό τόν κόπο πού διάλεξε τις
προάλλες ένας γέρος καθηγητής γιά νά
κηρύξη τις άδιάντροπες αερολογίες του —
πώς οί Έλεύτεροι ΙΙολιορκημένοι τού τρα
γουδιού μεταμορφώθηκαν σέ Απολιόρκη
τους Σκλάβους.
Είπα παραπάνω πώς παρά πολύ άπό
τή φυσιογνωμία τού Μεσολογγιού βρίσκε
ται στη λιμνοθάλασσα. Ή πόλη μονάχη,
άν βγάλουμε μάλιστα καί τά Ηρώα, δέν
έχει τίποτα το εξαιρετικό. 'Ένας σωρός
άπο παλαιικά καλοίσκιωτα σπιτάκια, πού
άνάμεσο τους ξεπροβάλλουν οί τρούλλοι άπό
τήν έκκλησιά τής χώρας. Τά σπιτάκια
χωρίζουν κακόστρωτα σοκάκια, καλντερί
μια μέ συχνά στριψίματα, καί κάπου
κάποτε βαλτονέρια μέ τούφες άπό βούρλα.
Κατά τά ηλιοβασιλέματα ό σωρός καθρε
φτίζεται τόσο καθάρια μέσα στά κοιμι
σμένα νερά τής πολύχρωμης λίμνης, πού
τό μάτι μας άντικρίζει χαρούμενο τό
διπλό Μεσολόγγι. Στον περίπατο άπαντας
τούς ίδιους μονότονους σεργιανιστάδες :
κάμποσους συνταξιούχους, λίγους αξιωμα
τικούς, μερικούς δικαστές, δύο τρεις κορασιές, ντυμένες στή μόδα, μέ βήμα ρυθμι
σμένο μέ το ρυθμό τής άκαταδεξιάς, πού
μπορεί στη μοναζιά τους ν’ άποφάσισαν
πώς είναι πριγκηπέσσες. 'Ένα καφφενεδάκι μέ δεκαπεντάλεφτα γαλατομπούρικα

και δεκάρικους κακουλέδες δέχεται άποβραδίς όλη τήν κοσμική κίνηση τής πρω
τεύουσας.
Άπό τό βορεινό μέρος τού Μεσολογγιού,
περνώντας τή Μεγάλη Πύλη άπ’ όπου
εγεινε ή έξοδος, ξανοίγεις στό βάθος νά
πρασινίζουν τά περιβόλια τού τόπου. Πιο
βαθειά άκόμη ξαπλόνεται ό Ζυγός, πού
μαζί μέ τήν άντρειωμένη Βαράσοβα, άποτελεί τό γνώριμο βουνίσιο ζευγάρι τού
Μεσολογγιού. Άπό τ’ άλλα τρία μέρη τό
Μεσολόγγι περιτριγυρίζεται άπό τά ρήχη
τής λιμνοθάλασσας. Τή λιμνοθάλασσα
σχίζει ή Τουρλίδα, δρόμος χτισμένος καταμεσίς στή θάλασσα, μοναδικός περίπα
τος τού τόπου, φτάνοντας ίσα μέ τό
κανάλι τής ΙΙάτρας. ύστερα άπό μιας
ώρας περπάτημα.
Στή λίμνη βρίσκονται σπαρμένα τά
περίφημα νησάκια τού Μεσολογγίου. 'Η
Κλείσοβα, τό Βασιλάδι, ό Άϊ Σώστης
κι άλλα. ’Εκεί άράζουνε ψαράδες καί μέσα
σέ δεξαμενές κλεισμένες μέ καλαμωτά
περιφράγματα, μέσα στά γιβάρια, φυλα
κίζουν τά περίφημα Μεσολογγίτικα ψάρια,
τούς κέφαλους μέ τό μελιχρό αύγοτάραχο,
τις τσιπούρες, τά λαυράκια κι άλλα διά
φορα. Οί ψαράδες δουλεύουν καί τή νύχτα
μέ τό πυροφάνι καί τό καμάκι. Τά πυρο
φάνια μού φάνταζαν σάν άστρα γήϊνα πού
σπάραζαν, ίσως γιατί στερήθηκαν τήν
ούρανική γαλήνη. Όταν φυσάει άγεράκι,
στό βάθος τής λιμνοθάλασσας άμέτρητα
λευκά πανάκια σαλεύουνε, γέρνουν, διασταυρόνονται, ζυγόνουν, ξεμακραίνουν,
κρύβονται, ξαναφαίνονται, ξαναχάνονται.
Τά πλεούμενα τής λίμνης είναι λογής,
λογής. Είναι τά μονόξυλα, τά πρυάρια
καί οί γαίτες, οί φελούκες, οί ψαροπούλες,
οί πάσαρες. Τό πρυάρι είναι ή χαραχτηριστική βάρκα τής λιμνοθάλασσας. Αντί
γιά κουπιά ό βαρκάρης κρατεί κοντάρι,
τό σταλίκι, καί σπρώχνοντας μ’ αύτό τά
ρήχη δίνει δρόμο στό πρυάρι. Τό πρυάρι
είναι ή ρουμελιότικη γκόντολα. Στήν
γκόντολα μέσα νοιώθουμε τήν ήδονή τού
μεσαίωνα, τόν αμαρτωλό πλούτο τής
παραμυθένιας Βενετίας νά πασπατεύη, νά
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βαραίνη καί νά λυγίζη τό κορμί μας' στό
πρυάρι αισθανόμαστε κάτι σάν ξαλά
φρωμα καί σάν ύγεία, ρουφώντας τό μαϊ
στράλι καί τριγυρισμένοι άπό την πρωτό
γονη Ζωή τής ψαράδικης φτωχολογιάς.
Κάποιες καλαμένιες καλύβες, άπάνω σέ
παλούκια μπηγμένα στό βυθό τής λίμνης,
στέκουν έδώ κ’ εκεί άπάνω στά νερά : είναι
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οί πελάδες, παράξενες κατοικίες πού μέ
γύριζαν πίσω στύν προϊστορικό καιρό τών
λιανικών, όταν άπάνω στις κυματόχτιστες
πολιτείες, μέσα στις Ελβετικές λίμνες,
κάποιοι άνθρωποι, γροικώντας τήν αιώνια
μονοτονία τών νερένιων μουρμουρισμάτων,
γεννιόντανε, άγαπούσαν καί πέθαιναν.
ΛΕΑΝΤΡΟΣ
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εύρωπαϊκή ειρήνη, ή όποια ύμνολογήθη τόοον κατά τήν τελευταίαν
δεκαετίαν άρχίζει νά γίνεται πάλιν
χίμαιρα καί· ούτοπία. Ό θεός τού πολέ
μου άναλαμβάνει τό αιώνιον κράτος του.
'Υπάρχει μόνον μικρόν άντιτιθέμενον έπεισόδιον, οτι άριθμός τις άνθρώπων άντιλέγει είς τήν ιδέαν τού πολέμου, ύπάρχει
δέ καί παράδοξον χαρακτηριστικόν γνώ
ρισμα, ότι καί είς τά επίσημα διαβήματα
καταβάλλεται προσπάθεια πρός όσω τό
δυνατόν αποφυγήν μεγάλης αιματοχυσίας.
Τούτο τούλάχιστόν άναγράφουν αί ίταλικαί εφημερίδες προκειμένου περί τού αίφνι
δίως έκραγέντος τόν παρελθόντα μήνα
ίταλοτουρκικού πολέμου.
Πράγματι αίφνιδίως έξερράγη ό πόλευ.ος αύτός τήν στιγμήν πού άλλη τοσον
φανερά Ιρις μεταξύ δύο μεγάλων εύρωπαϊκών Κρατών προσείλκυε τήν, έμφοβον
προσοχήν ολοκλήρου τού κόσμου. Αλλ
άν ό πόλεμος έξερράγη αίφνιδίως, δέν
δύναται νά μή θεωρηθή ώς ή λογική
συνέπεια μιας καταστάσεως, ή όποια άπό
πολλού ήδη χαρακτηρίζει τήν πολιτικήν
τών μεγάλων Κρατών, ιστορία προαιώνιος,
έπαναλαυ.βανομένη. καί ή όποια κατά τά
τελευταία έτη εγεινε νόμος τής ύπάρζεώς
των διά τής έκζητήσεως διεξόδων έμπορικής
καί βιομηχανικής καταναλώσεως, οιά τής
άναπτύξεωςτής άποικιακής πολιτικής. Έάν
έξαιρέσωμεν τήνΑύστρίαν, ή οποία παραδόξως εμεινεν ή μόνη εύρωπαϊκή Δύναμις,
ή οποία δέν έπέδίωξε τοιαύτην πολιτικήν
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όλαι αί άλλαι εύρωπαϊκαί χώραι έχουν
στρέψει τήν προσοχήν των είς μακρυνάς
άποικίας. Αί ήμιάγριαι χώραι, αί όποίαι
δέχονται τόν πολιτισμόν άποτελούν την
γήν τής έπαγγελίας. Εινε δέ επόμενον είς
αύτήν τήν έκζήτησιν τής εύημερίας, όταν
ενα Κράτος φθάνει νά εχη ευρει άλλο
έγκατασταθέν κάπου έκεί πλησίον, ν άρχίζουν αί έριδες τού άνταγωνισμού καί
καμμία έγγύησις τρίτου νά μή είνε τόσον
βεβαία όσον ή κατάκτησις. Μία τοιαύτη
περίπτωσις διαφοράς ύπάρχει είς τό Μαρόκον.
Ή σημερινή ιταλική έκστρατεία είνε
αποτέλεσμα όμοιων σκέψεων άποικιακής
πολιτικής, αί όποίαι έπεζήτουν εύκαιρίαν
νά έκδηλωθούν καί ή εύκαιρία έπήλθε κατά
τόν άκρότατον άνταγωνισμόν, ό οποίος
έφθασε τών χωρισμένων είς συμπίπτοντα
συμφέροντα εύρωπαϊκών Δυνάμεων, δέν
εινε δέ ποσώς άπίθανον ή κατάληψις τής
Τριπολίτιδος ν’ άποτελή έπεισόδιον τής διά
τού Μαρόκου έκδηλουμένης έπιφόβου άμίλλης. Άλλ’ ή εύκαιρία διά τήν ’Ιταλίαν
ηύνοήθη άπό τήν έσωτερικήν έν Τουρκία
κατάστασιν. Η γειτονική μας χώρα αφότου άπεδέχθη τό νέον πολίτευμα διοικεΐται
άνευθύνως. Ούδεμία Κυβερνησις εινε εκεί
άπολύτως έλευθέρα. Καί οί έξοχώτεροι
Τούρκοι πολιτικοί άνδρες είνε ύποχείριοι
τού Νεοτουρκικού Κομιτάτου. Έπί πολύ
έπάλαισαν έν Κωνσταντινουπόλει άπεγνωσαένην πάλην ή πολιτική σωφροσύνη, αί
τάσεις πρός όργάνωσιν ισχυρού κράτους
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(τελευταίας παραγγελία- ντρήτνοτ) και ή
ανεύθυνος άνά|Λΐξις είς την διοίκησιν [>.ε
παντός εώους αδικαιολογήτους προκλήσεις
πράς τά έξω, ιδία πρός τήν Ελλάδα καί
τόν ζώντα έν Τουρκία Ελληνισμόν. Τό
μποϋκοτάζ εθιξε εμμέσως ή μάλλον αμέ
σως συμφέροντα ξένων καί οί Νεότουρκοι
έφάνησαν ύπό τήν έποψιν ταύτην κατωτέρας νοημοσύνης καί αύτών τών παλαιών
Σουλτάνων. Ώς έκ τής τοιαύτης έσωτερικής καταστάσεως ητο επόμενον ή Τουρ
κία. να εύρεθή έντελώς μόνη κατά τήν
κρίσιμον ώραν τής ιταλικής έπιθέσεως.
Ο πόλεμος φαίνεται μέχρις ώρας εντο
πισμένος. Θά ήτο άσφαλεστέρα ή έκ τής
τοιαύτης περιπέτειας έγκαιρος πρόληψις
περαιτέρω δεινών, άν αμέσως συνωμολογεϊτο ή ειρήνη, άλλ ή διαδεχθεϊσα τόν
Χακή πασσάν Κυβέρνησις ύπό τόν Σαίτ.
σοβαρόν πολιτικόν άνδρα, εξαίρετου εύρωπαίκης φήμης, περί του οποίου καί ό ήμέτερος πρωθυπουργός έχει άρίστην ιδέαν,
δέν έτόλμησε ν άκολουθήση τοιαύτην πο
λιτικήν, άπολήξασα καί αύτή ώς έκ τοΰ
σχηματισμού της είς Κυβέονησιν του Κο
μιτάτου. Και ναι μεν ο Σαίτ πασσας
προσπαθεί νά ύποβάλη την ιδίαν του λο
γικήν θέλησιν καί οί έν Εύρώπη διπλωμα

τικοί αντιπρόσωποι της Τουρκίας διακη
ρύσσουν, ότι ομιλούν δυνάμει μόνον τού
κύρους της Κυβερνησεώς των, άλλ’ η έπίορασις τοΰ Κομιτάτου είνε καταφανής.
Αυτής τής επιδράσεως συνέπεια ύπήρζεν ή εσπευσμένη κινητοποίησις τού τουρ
κικούς στρατού, η όποια έτεινε νά εινε
γενική, εμερικεύθη δέ μόνον όταν ό κ.
Βενιζέλος, πρώτος έζ όλων τών πολιτικών
άνδρών τών Βαλκανικών Κρατών, προέβη
εις μέτρα άναλόγου κινητοποιήσεως μόνον
πρός άμυντικούς σκοπούς, διότι ό Έλλην
πρωθυπουργός ώς επανειλημμένος έδήλωσε
κατά τάς ήμέρας ταύτας δέν έπαυσε νά
είνε φιλειρηνικός. Ή πολιτική αύτη του
κ. Βενιζέλου έπεδοκιμάσθη γενικώς έν
Ευρώπη, υπάρχουν δέ πληροφορίαι, ότι
θ ακολουθήσουν αύτήν έν άνάγκη καί τά
λοιπά Βαλκανικά Κράτη. Άλλ’ή άνάγκη
αύτή μέχρις ώρας φαίνεται έκλείπουσα.
Ποίον όμως θά είνε τό άμεσον μέλλον
έξ αύτής τής άπροβλέπτου διά τήν Τουρ
κίαν περιπετειες ; Ούδείς δύναται νά γνωρίζη ασφαλώς. Η άπώλεια τής Τριπολίτιδος είνε γεγονός. 'Αλλά τό έπεισόδιον αύτό
θα παραμβίνη μεμονωμένον ; ’Ιδού ύπόθεσις, ή όποια διαφεύγει πλέον τήν θέλησιν
τής Νέας Τουρκίας. Καί τό μέλλον άδηλον.
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Άλλ’ έάν ολαι αύταί αί συνθήκαι τού με
γάλου κόσμου καί τού μικρού μας βίου τελειώ
νουν. αρχίζει συγχρόνως νά φύεται απο τα ίχνη
των ή νέα ζωή, τής δποίας ή "Ανοιξις δεν εινε
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
άλλη παρά ή άκμή της καί όχι ή γεννησις. Η
Τδ έτος, τούλάχιστον τδ ελληνικόν, επρεπε
παλαιά ζωή, ή ύπά:χουσα είς τά κλαοια και
ν’ άρχίζη άπδ τδν Σεπτέμβριον: είναι δ μην
τους κορμούς, πριν νά ένταφιασθή,, γεννοβολα
τής ετήσιας μεταπολιτεύσεως είς τήν φύσιν και
τήν νέαν. Απ’ όπίσω άπδ τήν^μαύρην αγριό
είς τούς ανθρώπους: δ κρίσμος μην, κατα τον
τητα τού συνεφιασμένου ουρανού, δ ήλιος ήνα"
όποιον δ'λα αρχίζουν έξ αρχής, αφού ^προηγου
κτα τήν πρώτην του ανδρείαν ’Από κάτω απο
μένως, καί κατά τήν διάρκειαν αυτου, ολα τε
τήν τρομακτικήν φουρτούναν τού πέλαγους, η
λειώσουν Είς τδν τόπον μας, όπου η ζωη
γαλήνη καθαρίζεται, καλλωπίζεται, στιλβώνε
είναι πρωϊμωτέρα καί ή διάρκειά της ταχύτερα,
ται γιά νά έπιστρέψη πειδ ωραία και πειο επι
δ Σεπτέμβριος εινε ή περίληψις και ή ουσία
θυμητή, στήν επιφάνειαν.
~
δλοκλήρου τής εποχής, τήν δποίαν εγκαινιάζει’
‘ Συγχρόνως καί δ βίος μας αρχίζει εξ αρχής.
τής εποχής πού τόσον άτελώς λεγεται απλώς
Μεταφεοόμεθα είς νέα σπίτια
*
ένδυόμεθα, και
Φθινόπωρον, αφού, σύμφωνα μέ την πραγμα
νούρια’ έξυπνούμεν απδ την άδρανειαν αρχ’-“
τικότητα τών συμβαινόντων κατ αυτήν, η
ζομεν πάλιν τήν άνανέωσιν τής ζωής μας
*
πεακριβής ονομασία της Οά ητον ΦΜκοομον. ,
ρ,πατούμεν, σκεπτόμεθα, έργαζόμεθα. δημιουρΔέν φθίνουν μόνον αί δπώραι, αλλα ολος ο
γοΰαεν,' Καί ολα γύρω μας αγγέλλουν την
οργανικός κόσμος
*
φθίνει τδ σπάργος μέσα είς
έπανάληψιν : οί σιτοβολώνες πού ανοίγουν τα
τήν γήν φθίνει δ χυμός μέσα είς τδ,δενδρον
*
καοάβια πού επιστρέφουν φορτωμένα προμή
φθίνει τδ αίμα είς τδν λάρυγγα τού αηδονιού
*
*
θειας
τά βαρέλια πού γεμίζονται καί αναδιδουν
φθίνουν αί χρυσαί δύσεις, αί ροδοσταλίστοι
τδν συμβολικόν βρασμόν των
*
ή τσάπα του
αύγαί, αί σεληνόφωτοι νύκτες
*
φθίνουν αι ίλαπεοιβολαρη, πού ανοίγει τά σπλάχνα τής γης
ραί γαλήναι, αί ήμεροι πρασιαί, οί φεγγοβογιά νά τά κάμη πάλιν γόνιμα
*
ή μυλόπετρα
λοι γαλαξίαι : δ'λαι αί φαιδραί ώραίότητες του
πού ξαναρχίζει νά έτοιμάζη τήν συντηρησιν
κόσμου. Φθίνει άκόμη, κάθε, βράδυ, με την
*
μας
τδ κοπάδι πού κατεβαίνει^ παλιν εις τα
τελευταίαν ακτίνα τής έσπερας ή
χειμαδιά γιά νά παραγάγη τά νέα κοπαδια.και
ζωής, αύτδ τδ εσωτερικόν μας άνθος, τδ όποιον
τήν νέαν τροφήν μας
*
ή πόα πού ςαναπροβαλσκεπάζει όλας μας τάς αντιλήψεις μέ την με
λει άπδ τήν γήν, ή κόττα πού την ξανατοιμπα
θυστικήν εύωδίαν τής εύχαριστησεως μας απο
γιά νά ξαναρχίση τδ θρεπτικόν της γεννοϋοτ'Ον β’·Ον*
,
>
eft
λημα.
Ά
’Έπειτα φθίνουν μία-μια και ολαι αι ριω'Όλος δ βίος τών ανθρώπων και του κόσμου
τικαί μας συνθήκαι, δσαι συνδέονται μέ την
είναι δ Σεπτέμβριος
*
τδ ωμέγα ^καί τδ άλφα
μεταβολήν τών μετεώρων : τά πάλη κ μας
του Μέσα είς τάς τριάντα του ήμέρας διεξά
σπίτια, πού πλέον δέν τά εχομεν
*
τα καλο
γεται ολη ή μεταπολίτευσις τής φύσεως, μια
καιρινά μας ρούχα, πού μάς είναι πλέον πεμεταπολίτευσή πού άνατρέπει. άλλά περισυλ
*
οιττά
αί κελλαδούσαι έλευθερίαι τών μικρών,
λέγει, άνορθώνει καί διατηρεί. Οί ποιηταί των
αί νωχελεΐς άναπαύσεις τών μεγάλων
*
φθίνει
αιώνων άδίκησαν τδν εαυτόν των^θρηνήσαντες
ή απατηλή ηδονή τής αργίας, ή φθείρουσα με
δι’ ένα τέτοιον Δημιουργόν ύπήρξαν μονό
τήν ραστώνην, τδν ύπνον καί τά όνειρα, όπως
*
φθαλμοι
είδαν μόνον τήν μισήν δψιν του, την
τδ χασίς.
ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
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ματά του μένει ακόμη έντελώς αόριστον.
Διά, τούτο είναι αρκετά ένδιαφέοον
το ότι επί τέλους κατωρθώθη νά γίνη ένα
πρόπλασμα τού σαιξπηρικού Θέατρου
κατά τάς μαρτυρίας τών συγχρόνων του.
1 ο πρόπλασμα, τδ όποιον απέκτησε τό
Πανεπιστήμων .τής Κολομβίας, είναι
εργον τού A. Forestier και δίδει μίαν
ακριβή εικόνα τού Θεάτρου Fortune,
τού κτισθέντος τδ 1600 είς τδ Gol<nng Lane τού Λονδίνου. Ώς βάσις
της εργασίας τού Forestier έχρησίμευσαν αί μαρτυρίαι τού ηθοποιού Έοουαρδου Alleyn, ό όποιος μαζί μέ
τδν Φίλιππον ifenslowe ήνοιξε τδ θέα
τρον Fortune διά νά συναγωνισθή μέ
τδ Θέατρον, Globe. Τδ θέατρον ForiUnew’ ™ όποιον έλαβε τδ όνομα άπδ
ενααγαλματής ευτυχίας εύρισκόμενον
εντός του, ήτο μαζί μέ τδ τελευταΐον
η ^μεγαλειτέρα καί σοβαρωτέρα σκηνή
τού Λονδίνου είς τήν εποχήν τής ’Ελι
σάβετ, καί είναι πιθανόν, ότι έπαιξεν είς
αυτό, και ό,Σαίξπηρ, τού οποίου ή καΘαυτο σκηνή ήτο ή τού Globe, ώς είναι
γνωστόν.
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θλιβεράν ή χαρμόσυνος τούς διέφυγε. Εξύμνη
σαν^ την "Ανοιξιν μέ τήν άσυνειδησίαν τήν
οποίαν μόνον ό άνθρωπος έχει νά εκτίμα ο,τι
είναι έτοιμον, νά θαυμάζη τήν επιφάνειαν, νά
επαινή ο, τι, κολακεύει τάς αισθήσεις του' τόν
κα ον, τόν εργατικόν καί τόν φιλόστοργον πα
τέρα, ο όποιος έπλασε τήν ώραίαν κόρην, αυτόν
τον παρεγνώρισαν. Είναι ή αίωνία άδικία τών
εγκοσμίων.
Ε.

ετςτρατιαδης

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ
Τόίαιξηήρ,ον θέατρον. — Τδ ζήτημα τής
μορ'ΐ/Γ^ τής σα ςπηρικής σκηνής είναι τόσον
φιλονεικούμενον όσον καί τδ ζήτημα τής δια
σκευής της αρχαίας ελληνικής. Μόνον όλίγαι είναι
αι νυςεις που δίδονται άπδ τά αρχεία τής έλισαβετινής εποχής καί οί άγγλοι φιλόλογοι, οί
οποίοι ταναδιφούν μέ κόπον, κάθε άλλο είναι
η σύμφωνοι είς τήν ερμηνείαν των. Τα τελευ
ταία ετη ανευρέθησαν επίσης καί μερικά σχε
διαγράμματα, πού δίδουν κάποιαν βάσιν είς τήν
ανοικοδομησιν τού σαιξπηρικού θεάτρου. Έν
τουτοις τδ πλαίσιον έντδς τού οποίου' οι σύγ
χρονοι τού μεγάλου πο-.ητού έβλεπαν τά ορά-

Γδ πρόπλασμα τού σαιξπηρικού θεάτρου τοΰ Forestier παριστά δνα ΰπαίθρίον τετράγωνον χώρον περικλειόμενον
γυρωΟεν από οικοδομάς. "Ανωθεν τής
πλατείας βεράντας, ή οποία καταλαα6ανει τό ημισυ τής σκηνής ύψοΰται
δεύτερος όροφος, ό λεγόμενος Πύργος,
στεγασμένος μέ ερυθρούς πλίνθους, όπως καί τδ
αέτωμα τής στέγης,τδ όποιον ύψούται καί είς τάς
αλλας τρεις πλευράς τού κτιρίου, ύπεράνω τών
τριών σειρών Θεωρείων, όπου έκάθηντο οί Θεαται. Τά Θεωρεία είς άμφοτέρας τάς πλευράς,
αι οποιαι συνορεύουν μέ τήν σκηνήν, είναι
χωρισμένα διά ξυλίνων στύλων είς επτά δια
μερίσματα. , Είς τήν απέναντι τής σκηνής
πλευράν υπάρχουν οκτώ τοιαύτα διαμερίσματα
και τδ σύ/ολον έχει ομοιότητα πρδς τήν διάταξιν των θεωρείων, τήν όποιαν παρεδέχθη
κατόπιν το ιταλικόν μελόδραμα καί κατά τδ
π/ειστον καί σήμερον ακόμη είναι καθιερωμενη, είς την οικοδομικήν τών Θεάτρων. Μόνον
οτι οι εςωσται δέν έχουν τήν σημερινήν καμπυλωτην γραμμήν, αλλά αύστηρώς ευθείαν.
Οί εξωτερικοί τοίχοι είναι άσβεστόκτιστοι καί
έχουν πολλά κιγκλιδόφρακτα παράθυρα. Τδ
λοιπόν οικοδόμημα είναι ξύλινον Ή σκηνή
έκτος του προσθίου ανοίγματος είς τδ μέσον,
οπού ισταντο οί ηθοποιοί, είναι περιφραγμένη
από λεπτόν δρύφρακτον, όπως καί τδ έμποοσθεν μέρος τών Θεωρείων, καί φθάνει μέχρι
του μέσου του κτιρίου, χωριζομένη είς έκάστην
πλευράν από τά Θεωρεία δι ’ ενός μεσοχώρου.

Ο
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Έκαστος πάλιν τών μεσοχώρων αυτών απο
λήγει είς μικράν κλίμακα, ή όποια φερει εις
'ένα πραγματικόν εξώστην, όπως έκεινος που
έγρειάζετο λ. χ. διά τήν παράστασιν τοΰ «Ρω
μαίου καί ’Ιουλίας». Οί έξώσται αυτοί είναι
έγκάρσιοι πρδς τήν όπισΘίαν πλευράν της σκη
νής καί κάτωΘέν των εύρίσκονται τρεις Θυραι.
μία δεξιά, μία αριστερά καί ή τρίτη εις το

μέσον.
«"Υφος». —Γνωρίζω τί θέλουν νά εννοή
σουν όταν λέγουν ύφος άπό οκηνης, έν τούτοις
δέν ήμπορώ νά τό έκφρασω αμέσως, αλλα
χρειάζομαι αίαν μικράν άνάλυσιν.
,
Ό λόγος ήλθε μετά τά πρώτα έξοχα όραματα τοΰ Μάτερλιγγ — όχι μετά την έμφανισιν τής «Μόνας Βάνας»' μέ αυτήν εξεπεσεν ο
καλλιτέχνης.
Τό μυστικόν τοΰ Μάτερλιγγ είναι τούτο. Ια
ποόσωπά του ζοΰν είς άλλην σφαίραν απο την
ίδικήν μας Ό ποιητής είναι εις επικοινωνίαν
αέ ένα υψηλότερου κόσμον, αί ψυχικαι του
ιδιότητες είναι τόσον έκλεπτυμέναι^ωστε να
προαισθάνεται, προφητεύει τήν πτώσιν του.
Προσπαθεί νά δημιουργήση τό μέλλον, αλλα
ματαίως. Προσεύχεται εις τό Γεθσημανη ιόζωνων αίαα : ΙΙαρελθέτω τό ποτήριον τούτο απ
έμοΰ 1 ‘Ματαίως, ώφειλε νάνεβή εις τον σταυ
ρόν.— Δέν ήμπόρεσα νά εννοήσω ποτέ όιατι
βασανίζονται αθώα παιδιά εις τά δράματα του.
"Ισως νά θέλη νά δείξη μέ αύτά τους ύποφεροντας αθώους.
« z
"Οταν κατά τό 1880, τάς τελευταίας ημέ
ρας τοΰ νατουραλισμού, ένεφανίσθη ό Μάτερλινγ έδιάβασα τήν άνάλυσιν ενός οράματος του.
Είναι γνωστόν πώς όταν ένας ηλίθιος αναλύει
τό περιεχόμενον ενός έργου και το πνευματωδέστερον είς αυτό καταντά ηλίθιον . Και εις
εμέ ή άνάλυσις τοΰ δράματος τοΰ Μάτερλιγγ
έφάνη ωσάν σάτυρα ή ωσάν ανοησία. Οταν
έπρωτοδιάβασα Μάτερλιγγ στό Παρίσι, μου ητο
ακατανόητος' τόσον ήμουν βυθισμένος στην
ύλιστικήν θεωρίαν. "Ομως αίσθανθηκα καποιαν
ανησυχίαν καί θλίψιν πού δεν ημπορουσα να
εννοήσω κάτι, τοΰ όποιου έμάντευσα το κάλλος
καί τήν βαθύτητα, κάτι πού τό λαχταρούσα,
όπως λαχταρεΐ ένας άθλιος τήν συντροφιά των

αγαθών.
„
« ,
Μόνον όταν έπέρασα τά ετη της κολασεως
(1896-99) εύρηκα πάλιν τδν Μάτερλιγγ και
τώρα μού έφάνη ώς νέα γη καί καιρός νέος.
Ό ίδιος ωνόμασε τά λεπτότοτα δραματα του
έργα διά νευρόσπαστα, έφαντάσθη λοιπόν ότι
είναι αδύνατον νά παιχθούν είς τό Θέατρον. Με
τδ νευρόσπαστα δέν εννοεί τά συνειΘισμενα νευρόσπαστα, αλλά μορφάς είς φυσικόν μεγεθος,
κινουαένας μέ σύρματα. Ούτω γίνεται ουνατη
ή παοάστασις σκηνών όπως ή τού μαυρου σκύ
λου η τού λευκού άρνιού, συγχρόνως όμως

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

ΝΑΟΥ

ΥΠΟ
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καθιστά άδεξιωτέρας τάς κινήσεις, όπερ ενερ
γεί συνθηματικώς.
λ
,
σΟταν λοιπόν πρωτοπαρέστησαν τον Ματερλιγγ είς τό θέατρον, ένόμισαν ότι πρεπει να
παοαδεχθοΰν ιδιαίτερον τρόπον, διαφορετικόν
άπό τόν συνειθ-σμένον. Αλλά δέν εφθανε μονον
νά παοαιτήσουν τήν πραγματικότητα, επρεπε
νά κααουν καί κάτι άλλο άκόμη : να πλησιά
σουν πρός τάς άφηρημένας κινήσεις _του μελο
δράματος ή τής αρχαίας τραγωδίας, όπως αυτή
ζεϊ ακόμη είς τό Theatre Francis.
Μέ τό νέον νόηυ,α πού δίδεται στο ύφος δεν
ήμπορώ νά Φαντασθώ άλλο τίποτε παρά έκεΐνο
πού άπαιτοΰμεν άπό τό λεγόμενον υψηλόν ύφος.
Καί εδώ ήτο είς την θέσιν του.
,
"Οσοι όμως παραπλανώνται άπό κάθε κεα»>
τάσιν καί θέλουν νά καταργήσουν τό αρμοζον
είς άλλας τάσεις, άπατώνται. Διότι ενα νατουραλιστικόν δράμα ήμπορεί μόνον νατουραλιστικά νάποδοθή καί κατά τόσον μονον μέτρια-
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εφέτος δέν θά μεταβή είς τδ εξωτερικόν. Θά
περιοδεύση είς τάς κυριωτέρας πόλεις ανά τήν
Ελλάδα.
* * Επίσης είς τάς έπαρ/ίας θά περιοδίύση
καί ό θίασος τής Δ°? Μαρίκας Κοτοπούλη.
* * Τδ « Ελληνικόν Μελόδραμα» είχε συμβληθή διά σειράν παραστάσεων έν Κωνσταντι·
νουπόλει. Άλλ’ ώς έκ τής δημιουργηθείσης
έκεί καταστάσεως μετά τήν έκρηξιν τού ίταλοτουρκικου πολέμου ανέβαλε τήν άναχώρησίν του.
* * Ό καλλιτέχνης τής ελληνικής σκηνής
κ. Κοντογιάννης μετά τδν «Βασιλέα Αήρ»
έδωκε τδν «’Έμπορον τής Βενετίας». *
0 κ.
Κοντογιάννης φιλοδοξεί πάντοτε νά έμφανίζεται πρδ τού κοινού είς ρόλους ικανούς
ν’ αποδείξουν τάς αξιέπαινους δημιουργικάς
του προθέσεις
* * Καί δ κ. Κοντογιάννης έπιτυγχάνει είς
ολην αύτήν τήν δημιουργικήν του έργασίαν.
Δυστυχώς ή κατάστασις τού ελληνικού θεά—
τοου είνε τοιαύτη σήμερον, ώστε απδ τδν εύσυνείδητον αυτόν τεχνίτην λείπουν τά μέσα
νά έμΦανισθή έν μέσω συνόλου δυναμένου νά
χαρακτηρίση καλλίτερον καί τάς ίδικάς του
προσπάθειας.
** Ό κ. Έδμόνδος Φύρστ ένεφανίσθη
έπιτυχώς ώς είνε εύνόητον διά τοιούτον καλλι
τέχνην, είς τδν « Έξοχώτατον Μπαμπά» ιταλι
κόν έργον.
* * Είς τδ θέατρον τής Κα? Κυβέλης Θεοδωρίδου έπαίχθη έπί τέσσαρας εσπέρας τδν
παρελθόντα μήνα ό «Φάουστ» τού Γκαίτε κατά
μετάφρασιν τού κ Κ. Χατζοπούλου.
** Τήν Μαργαρίταν ύπεκρίθη ή Κα Κυβέλη
Θεοδωρίδου, τδν Μεφιστοφελή ό κ. Θωμάς
Οικονόμου καί τδν Φάουστ δ κ. Γαβριηλίδης.
* * Είς τδ Δημοτικόν Θέατρον θά έλθη κατά
τήν έφετεινήν χειμερινήν περίοδον νά δώση δύο
διαλέξει; δ Γάλλος ’Ακαδημαϊκός Ρισεπέν.
* * Πρόκειται νά στηθή μνημείον είς τδν
Στένταλ ’έξωθεν τής «Γαλλικής ’Ακαδημίας»
είς τδ Παρίσι. Καί όλοι έοωτούν : Πώς δ
Στένταλ δραματικός ; Άλλ’ δ Στένταλ ήτο
μόνον μυθιστοριογράφος,
** Έν τούτοις νεώτεραι έρευναι είς τδ
τμήμα τών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τής
Γκρενόμπλ έφεραν είς φώς διάφορα σχέδιά του
πρδς σύνθεσιν κωμωδιών.
** Μετέβαινε τακτικά είς τήν «Γαλλικήν
Κωμωδίαν» καί είχε συνδεθή διά φιλίας μέ
ήθοποιούς ώς τδν Τάλμα, Ζόρζ, Λαρίβ κ.λ.π.
* * 'Η φιλοδοξία του ήτο νά συνθέση καί
αυτός ένα έργον διά τήν σκηνήν : «Πρέπει νά
είμαι εντελώς αδιάφορος, γράφει κάπου, γιά
να μη γράψω αμέσους «Τούς δύο ανδρας».
Μού λείπουν ολα Μόλις όμως τελειώσω τδ
εργον αύτδ θά τά έχω όλα έν αφθονία . . .
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Καλάς σχέσεις, πλούτη, δόξα τίποτε δέν θά
μού λείψη. Θά ημπορώ νά πηγαίνω παντού».
** Τήν έποχήν έκείνην δ Στένταλ ύπέφερε
πράγματι πολύ συντηρούμενος μέ μικρόν έπίδομα, τδ δποίον τού έδιδε δ πατέρας του.
* * Άλλά μέ ολην του τή φτώχεια έννοούσε
νά έπιδεικνύεται. Δέν έτρωγε, άλλά είχε κάθι
σμα ορχήστρας καί ένδύετο μέ τήν τελευταίαν
μόδαν, τέλειος δανδύ.
" * Τά κέρδη, τά δποία ήλπιζε νά πραγματοποιήση έκ τών θεατρικών του έργων ησαν
τήν έποχήν έκείνην διά μίαν εσπέραν καλών
εισπράξεων είς τήν «Κωμωδίαν» 200 φρ.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ
^Συλλογή εκλεκτών χορωδιών». 'Ο κα
θηγητής τών θεωρητικών μαθημάτων είς τδ
’Ωδείον Λόττνερ κ. Ν. Δέλλιος έξέδωκε ύπδ
τδν ανωτέρω τίτλον σχολικά τινα άσματα. *Η
συλλογή αύτή είνε μέ πολλήν έπιμέλειαν συν
τεθειμένη καί πληροί έπαισθητήν ανάγκην
παρ’ ήμίν 'Ο κ. Δέλλιος είς τδν πρόλογόν του,
παρατηρών, δτι τδ σχολικόν άσμα έν Έλλάδι
δέν φέρει τδ προσδοκώμενον παιδευτικόν άποτέλεσμα, ευρίσκει εύκαιρίαν νά δμιλήση περί
έθνικής μουσικής :
«Τδ σχολικόν ημών άσμα, λέγει, σπανίως
άποτελεί αρμονικόν δλον. 'Όπου τδ κείμενον
είνε μετάφρασις, παρατηρείται άπειροκαλία λε
κτική καί σύγκρουσις γλωσσικών καί μουσικών
στοιχείων. 'Όπου τδ κείμενον δέν είνε μετάφρασις, άλλ’ έφαρμογή ελληνικής ποιήσεως
παρατηρείται συχνότατα διαφωνία ποιητικής
έννοιας καί μουσικής φράσεως.
«Βεβαίως αί άτέλειαι αυται οφείλονται κυ
ρίως είς τήν έλλειψιν Έθνικής μουσικής,
δηλαδή χορικών ασμάτων τών όποιων ή μελω
δική πορεία νά στηρίζεται έπί θέματος (motive)
έθνικού. Τά άκατέργαστα δυστυχώς έθνικά
άσματα φέρουν μέν τδ αγνόν άρωμα τών βου
νών, ήκιστα δμως έξυπηρετούν τδν σκοπόν τής
σχολικής χορωδίας. Μέχρι δέ τής ήμέρας καθ ’
ήν ή άληθής μουσική μόρφωσις τού ’Έθνους
φθάση είς τδ ζηλευτόν σημείον ιόστε ν ’ αντλή
τάς έμπνεύσεις της διά τήν σχολικήν χορω
δίαν άπδ τδ έθνικδν ιδίωμα, καλόν θά ήτο νά
έκλέγωμεν εχ τών ξένων αριστουργημάτων
δσα έξ αύτών κινούν περισσότερον τδ ένδιαφέρον καί συμφωνούν μάλλον μέ τδν χαρακτήρα
ημών».
Ό κ. Δέλιος εινε άξιος συγχαρητηρίων οχι
μόνον διά τήν καλήν συλλογήν, τήν οποίαν
έμόχθησε διά νά συναρμολόγηση, άλλά καί διά
τάς ορθάς του ιδέας έπί τού συνήθους μετ ’ έπιπολαιότητος κρινομένου παρ’ ήμίν ζητήματος
τής έθνικής μουσικής.

270

Η

Ο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΠΟΙΗΣΙΣ
ΣΤΟ

ΘΑΝΑΤΟ TOY MAPKCPA

’ Ω ! αηδόνι εσύ ελεγειακό, που στό Χαροκάϊμένο
στους Λυό, καί στην Καλή Ψυχή καί στό δακρυ[βρεμένο
ενα νΑνθος, που σκληρότατο ενα μνήμα εχει στο

πλίσει,
μάς κελαϊδεΐς άβράχνιαστο σάν κρουσταλλένια βρύση.

Καί σύ παντέρμη τοϋ' Αρκαδιου πικρόλαλη τρυγόνα,
καί σύ, καί σύ Ταιναρικη μοιρολογίστρα αλκυόνα,
μ ενα πετροχελίδονον ενώστε τη φωνή σας,
άξιο επιτύμβιο ν ακουστή γιά τόν Τραγουδιστή σας :

άντίρρησις, διότι ή Γαλλία είνε όφειλέτις είς
τήν ’Ιταλίαν, ή όποια τής ανεγνώρισε πλήρη
ελευθερίαν πρδ δεκαετίας είς φιλικάς διαπραγ
ματεύσεις. Ούτω τδν Νοέμβριον τού 1902 ή
Γαλλία ανεγνώρισε ειδικά συμφέροντα τής ’Ιτα
λίας είς Τρίπολι/ καί ή Ιταλία γαλλικά συμ
φέροντα είς τδ Μαρόκον.
Είς τάς ανωτέρω πληροφορίας προσθέτομεν,
ότι ή Τριπολϊτις είχε κηρυχθή ύποτελής είς
τήν Τουρκίαν καί προσαρτηθή είς αύτήν πρδ
πεντήκοντα έτών.

Καταστροφαί είς τό γαλλικόν ναυτικόν. —
Δέν είχε παρέλθει ακόμη ή οδυνηρά έντύπωσις
έκ τής έπισυμβάσης έπί τού γαλλικού θωρηκτού Λόξης έκρήξεως τηλεβόλου, θύματα τής
—Κύκνε 'Εφτανήσιε, που άνοιξες προς τ άστρα τά
όποιας έπεσαν έννέα άνδρες, καί νέα κατα
[φτερά σου,
στροφή άσυγκρίτως φοβερωτέρα συνέβη έπί
πολλά ητανε τά χρόνια σου καί λίγα τ' άσματά σου'
μά στών μεγάλων ποιητών τήν Πούλια νά σέ βάνη,
τού θωρηκτού 'Ελευθερίας, προσωρμισμένου
καί μόνο τό Παράπονο τής Πεθαμένης, φτάνει !
μετά τού λοιπού γαλλικού στόλου είς τδν λιμένα
τής Τουλώνος. Έξερράγη ή πυριτιδαποθήκη καί
Πειραιεύς.
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΡΡΗΣ
τδ θωρηκτδν κατεβυθίσθη. Τά θύματα άριθμούνται είς τριακόσια, είς τάς έκρήξεις δέ έπαΗ ΖΩΗ
θον ζημίας καί άλλα γαλλικά θωρηκτά ήγκυροβολημένα έκει πλησίον.
eH ’Ιταλία καί ή Τριπολϊτις.—Άφ’ ό'του
Τά αίτια τής νέας αύτής καταστροφής
ηρχισεν ό μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας πόλε
αγνοούνται Έξηκριβώθη μόνον, ότι πυρκαϊά
μος έγράφησαν πολλά περί τών αποικιακών
έκραγεΐσα είς τήν πρώραν, τήν οποίαν ματαίως
βλέψεων τής ’Ιταλίας. Έγράφη ακόμη, ότι ό
έζήτησαν νά κατασβέσουν τδ πλήρωμα τής
Βασιλεύς Εμμανουήλ είπεν, οτι πρέπει ν’ ανα
'Ελευθερίας καί αγήματα προσδραμόντα έξ
κτηθούν ολα τά παράλια τής προς τήν Μεσό
άλλων πλοίων, μετεδόθη είς τήν πυριτιδαπο
γειον ’Αφρική, αφού ταύτα άπετέλουν αποικίας
θήκην
τού ρωμαϊκού Κράτους. 'Γούτο είνε βεβαίως
Ή «’Ελευθερία», τής όποιας ή ναυπήγηύπερβολή, αλλ ’ ή φήμη ενέχει κάποιαν ιστορι
σις
είχε στοιχίσει 41 εκατομμύρια, ήτο νεώκήν αλήθειαν. ‘Ήδη αί ίταλικαί φιλοδοξίαι ύπό
τατον πλοϊον. Καθειλκύσθη τδν Απρίλιον τού
τήν έποψιν ταύτην χρονολογούνται άπδ πολ1905 καί είσήλθεν είς τήν ένεργδν ύπηρεσίαν
λού. Εϊκοσιν έτη πρδ τού ακόμη άπελευθερωθή
τδ 1908. Άπετέλει δέ μέρος δμάοος έξ πλοίων
τού αυστριακού ζυγού ή ’Ιταλία και ότε μόνον
τά όποια απαρτίζουν τήν δευτέραν μοίραν τού
ώς έθνος ύφίστατο, δ Ματζίνι έζήτει διά τήν
γαλλικού στόλου. Είχε χωρητικότητα 14,785
πατρίδα του ολόκληρον τήν βόρειον Αφρικήν.
τόννων, μήκος 133 μέτρων καί 80 πλάτος
Καί ό πολιτικός αύτδς άνήρ. ό πατριώτης
24 μ. καί 20 καί έκτόπισμα 8 μ. καί 40.
αύτός, εννοούσε τήν Αίγυπτον, τήν Τύνιδα,
Ήτο μέ τρεϊς έλικας καί αι μηχαναί του ειχον
τήν Τρίπολιν καί τήν σημερινήν γαλ/ικήν
δύναμιν 20,500 ίππων. Ή ταχύτης του 19
’Αλγερίαν.
μίλλια. Έν όλω 37 τηλεβόλα καί δύο τορ
Έξ άλλου είς βιβλίον έσχάτως έκδοθέν καί
πιλοβλητικούς σωλήνας
Κυβερνήτης τής
τδ όποιον έπροκάλεσε πολύ θόρυβον, συμπα
«Ελευθερίας» ήτον ό πλοίαρχος Ζωρές, αδελ
τριώτης τού Ματζίνι ό Φρεγγόζο ύποστηρίζει,
φός τού σοσιαλιστού βουλευτού.
οτι ολαι αύταί αί χώραι είνε αί φυσικαί αποι
'Η ιστορία τού γαλλικού ναυτικού αριθμεί
κία». τής ’Ιταλίας. Άλλ’ αί πλεϊσται τής έξέ—
καί άλλα παρόμοια δυστυχήματα Πρδ τριά
φυγαν Ή Αίγυπτος ανήκει είς τήν ’Αγγλίαν,
κοντα έξ έτών, τήν 30 Οκτωβρίου 1875 ειχεν
ή Τύνις καί ή Αλγερία ε’νε γαλλικαί, ή μία
άνατιναχθή δι ’ έκρήξεως πάλιν τής πυριτιδα
άπδ τής συνθήκης τού Μπάρδο, ή άλλη απδ
ποθήκης τδ θωρηκτδν «Μαγέντα», τήν δέ 12
τής τού Ίλύ. Άλλ’ απέμεινεν είς αύτήν ή
Μαρτίου 1907 έπήλθεν έκρηξις είς τδ θωρη
Τριπολϊτις μέ τάς σπουδαίας διεξόδους κατανακτδν « Ίένα» αμφότερα. ΤΗσαν ηγκυροβοληλώσεως, μέ τδν φυσικόν της πλούτον καί ήδη
μένα είς τδν ναύσταθμον τής Τουλώνος.
μόλις τήν προσαρτα.
'Η δολοφονία τοϋ Στολυπίν.— *
0 ύπδ τάς
'Ως πρδς τήν εύμενή στάσιν τής Γαλλίας
γνωστάς περιστάσεις δολοφονηθείς είς τδ θέα
έναντι αύτής τής ’Ιταλικής κατακτήσεως λέγε
τρον τού Κίεβου κατά τήν πανηγυρικήν παράται, ότι ούδεμία έκεϊθεν ήδύνατο νά προέλθη
στασιν έπ ’ εύκαιρία τών αποκαλυπτηρίων τού

Ο

μνημείου τού Τζάρου Άλεξάνδροο Γ
.
*
Ρώσσος
πρωθυπουργός Στολυπίν είχε καί άλλοτε ύποστή δολοφονικήν άπόπειραν. Τδν Αύ'γουστον
τού 1906 οί κακούργοι έτοποθέτησαν βοΎμβαν
έξωθεν τής θύρας τής έπαύλεώς του. Έκ τής
έκρήξεως διεμελίσθη οίκτρώς μία τών θυγα
τέρων του καί δ ίδιος είχε πληγωθή.
Ή έμοάνισις τού Στολυπίν, τέως αγνιυστου,
έπί τής πολιτικής σκηνής συνδέεται μέ τήν
δυστυχεστέραν διά τήν Ρωσσίαν εποχήν. II
στρατιωτική έπανάστασις έμαίνετο είς τήν
Κρονστάνδην, τά οικονομικά κατέρρεον καί ή
αναρχία έβασίλευε παντού. Είς διάστημα ολί
γων έτών ή τάξις απεκαταστάθη, ή πίστις
έπανήλθε καί ό τόπος έπανεύρε τήν γαλήνην
του. Σήμερον ή Ρωσσία έχει καλά οικονομικά,
στρατόν αναδιοργανωθέντα καί ναυτικόν, τδ
ή3ξ· όποιον τείνει νά ένισχυθή. 'Υποχρεωμένος ώς
έκ τής αποστολής του δ Ρώσσος Πρωθυπουρ
γός ν’ άφίσταται έξ ίσου τής άντιδράσεως καί
τής έπαναστάσεως, έπολεμήθη παρά τής πρώ
της καί έπεσε ύπό τά πλήγματα τής δεύτερας.

| ;

| . ζ·.
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Πεδεμόντιον

έφονεύθη

είς

μίαν

τοιαύτην

άνάβασιν.
* * Άλλά καί ή γερμανική αριστοκρατία δέν
παθαίνεται όλιγώτερον διά τδν άλπινισμόν. Ό
κ.Ντίϊντριχ φδν Μπέτμαν - Χόλβεγκ — συγγενής
τού άρχικαγκελλαρίου τής Γερμανίας—άνήλθε
διά πρώτην φοράν τδ παρελθόν θέρος είς τδ
Σερβέν καί δ κόμης φδν Χόχενταλ είς τδ

ορος 'Ρόζ.
* * Ό πρώτος μάλιστα ανερριχήθη είς τήν
ΓιουγκΦράου ύπδ όρους είδικώς δυσχερείς, κατελθών άπδ τήν όπισθίαν κινδυνώδη πλευράν

τού Ρουτταλσάτετ.
* * Ή αγγλική αριστοκρατία άναρριχάται είς
τάς ’Άλπεις κατά παράδοσιν.
* * Είς τδ Σερβέν πρώτος άνήλθε ό λόρδος
Δούγλας μέ τδν διάσημον αλπινιστήν Ούϊμπερ
τήν 14 ’Ιουλίου 1865, άλλ’ ή άνάβασις αύτή
ύπήρξε θανατηφόρος. Τδ σχοινί έκόπη καί οί
δύο άλπινισταί μετά δύο οδηγών έκρημνίσθησαν άπδ ύψους 1200 μέτρων.
* * Καί μεταξύ τής γαλλικής αριστοκρατίας
άναφέρεται ώς αλπινιστής ό 'Υπουργός τών

Ναυτικών κ Δελκασσέ.
* * Δέν πρέπει όμως νά νομίση κανείς, ότι
* * Είνε τώρα τής μόδας δ καλός κόσμος νά
μόνον τδ ισχυρόν φύλον κατάγει παρόμοια άθλα.
παραθερίζη κατά προτίμησιν είς τάς κορυφάς
* * 'Ο άριθμδς τών γυναικών, αί όποιαι ανέρ
τών βουνών, όπως άλλοτε έπήγαινε είς τάς
χονται τάς Άλπεις, αύξάνει απδ ήμέρας είς
παραθαλασσίους λουτροπόλεις.
* * Κατά χιλιάδας μετέβησαν έφέτος οί θε- ημέραν.
** Γαλλίδες κυρίαι άναφέρονται πολλαί ώς
ρινοί ταξειδιώται είς τό Ένγκαντίν καί τδ Τυάλπινίστριαι, μία δέ άνήλθεν είς μίαν τών
ρόλον. 01 άλπινισταί έπεχείρησαν μεγάλας
ύψηλοτέρων κορυφών τών 'Ιμαλαΐων.
αναβάσεις είς τδ Γκρίντελβαλδ ή είς τδ Ζεομάτ.
** Έν ’Ιταλία ή βασιλομήτωρ ύπήρξεν έξαί* * Τήν μόδαν τού άλπινισμοϋ είσήγαγεν έν
ρετος
άλπινίστρια καί σήμερον ακόμη άναρριΙταλία ή βασίλισσα Μαργαρίτα. Δι’ έξόδων
της ανήγειρεν έπί τής κορυφής τού όρους Ρδζ
χάται καλλίτερον άπδ πολλούς άνδρας.
** Ή Ματθίλδη Σεράο, ή γνωστοτάτη μυκαταφύγεον, τδ όποιον φέρει τδ όνομά της.
θιστοριογράφος,
διακρίνεται διά τάς αναβάσεις
* * Καί είς τούς πρόποδας τού ορούς Ρδζ είς
τδ Γκρεσσόνεν διέρχεται ή ιδία τάς ημέρας
της είς τδ Έγκαντίν.
** Άντιθέτως πρδς τούς συζύγους των αί
τών κυνικών καυμάτων είς άνετον, άλλ’ απλήν
Γερμανίδες έπιχειρούν πολύ ολίγον μεγάλας
κατοικίαν.
αναβάσεις Τούναντίον δέ πολυάριθμοι Άγγλί** 'Ο δέ βασιλεύς Βίκτωρ Εμμανουήλ δ
δες καί ιδίως ’Αμερικανίδες είνε έξαίρετοι άλΓ' δεξιός αλπινιστής, αισθάνεται μεγάλην ευ
τυχίαν, όταν κυνήγα αγριοκάτσικα
*
είς τάς κοπινίστριαι.
ρυφάς τού Μεγάλου Παραδείσου όπου έπεχεί** Άπέθανε είς τδ Παρίσι δ Ερρίκος Ούσσαί δ τόσον άγαπήσας τήν Ελλάδα συγρησε πολλάς έπικινδύνους αναβάσεις
* * Τέλος δ Δούξ τών Άμβρουζίων δ αρχη
γραφεύς.
γός τής ιταλικής μοίρας τού Ίονίου, ή οποία
* * Μίτο τέλειος τζέντλεμαν καί ώραϊος άνήρ.
έβύθισε τά τουρκικά άντιτορπιλλικά, είνε ένας
Είχε κεφαλήν Άντινόου διά τήν όποιαν ήτο
πολύ ύπερήφανος είς τήν νεότητά του. Λέγουν
έκ τών πρώτων άλπινιστών τού κόσμου.
* * Άλλ’ εινε τόσω τολμηρός, ώστε θεωρών,
ότι μέ πολλήν αυταρέσκειαν έχάριζε είς τούς
ότι αί είς τάς’Άλπεις αναβάσεις είνε δι ’ αύτδν
θαυμαστάς του κάποιαν εικόνα του, ή οποία
εύκολώταται μετέβη καί άνήλθε τάς κορυφάς
παρίστανε ώς έν άναγλύφω τήν φειδιακήν του
τών 'Ιμαλαιων όρέων καί τής Κεντρικής Αφρι
κατατομήν.
κής (τδ Ρουβερτζόρι), έκδρομαί, αί όποιαι άπέ** Νεώτατος είχε καταληφθή ύπδ τού πό
θου τών ταξειδίων. "Οταν έγεινε εικοσαετής
μειναν διάσημοι.
* * Ακολουθούσα τδ βασιλικόν παράδειγμα είπε είς τδν πατέρα του: «Φεύγω γιά τήν
όλη ή Ιταλική αριστοκρατία έπιχειρεϊ ήδη
’Αθήνα».
αναρριχήσεις έπί τών ύψηλών κορυφών.
* * Είς μάτην ό Αρσένιος Ούσσαί έζήτησε
* * Τδ παρελθόν θέρος ένας κόμης από τδ
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νά τον άναχαιτίση φοβούμενος τούς κόπους και
τούς κινδύνους τόσον μακρυνοΰ τα?ε·^·''·· ---- '
* * Τό ένδιαφέρον, τό όποιον εξεγείρουν
■υνου ταςειδίου κατά
τήν εποχήν εκείνην.
προέρχεται έκ τοΰ πλούτου καί τής άκριβείας
έμεινε αμετάπειστος.
τών ντοκουμέντων. Νομίζει κανείς αναγινώ** «—Θέλω, είπε, νά γράψω τήν ιστορίαν
σκων αύτά, οτι περιέρχεται μουσεϊον, όπου τό
τοΰ Άπελλή καί τήν ιστορίαν τοΰ Άλκιβιάδου.
κάθε πραγμα είνε τοποθετημένον είς τήν
ΙΙρέπει νά πάω έκεί γιά νά ευρώ ντοκουμέντα».
θέσιν του.
* * ’Επέστρεψε είς τό ΙΙαρίσι μετά τρία ετη
* * Τό ύφος τοΰ Οϋσσαί είνε άνάλογον πρός
άφοΰ έσπούδασε τήν νομισματολογίαν καί τήν τήν εικόνα τοΰ πνεύματός του. Είνε ύφος
άρχαιολογίαν
ακριβές, συντεθειμένον έκ μικρών φράσεων,
* * Συνέγραψε δέ τήν ιστορίαν τοΰ Άλκιύφος ποΰ ομοιάζει μέ μωσαΐκόν.
βιάδου καί τήν ιστορίαν τοΰ Άπελλοΰ καί
* * Ό άρχιτέκτων κ. ’Αριστοτέλης Ζάχος,
υπέβαλε τά δύο αύτά δοκίμια είς τήν ’Ακαδη
τοΰ όποιου τά έργα θά θαυμάσουν σήμερον οί
μίαν, ή όποια τά έβράβευσε.
άναγνώσται τοΰ «Καλλιτέχνου», έργάζεται μέ
** Βραδύτερον έξελέγη άκαδημαϊκός. Έδηάπίστευτον ταχύτητα καί ύπομονήν.
μοσίευσε πολλά ιστορικά έργα καί έγραψε ιστο
* * Δύναται νά μήν έργάζεται έπί μήνας,
ρικός καί φιλολογικός πραγματείας είς εφημε
άλλ’ όταν πρόκειταιίνά παραδώση ένα σχέδιον,
ρίδας καί περιοδικά έν οις τήν «’Εφημερίδα τότε δέν χαρίζει είς τόν εαυτόν του ούτε ολί
τών Συζητήσεων» καί τήν « Επιθεώρησιν τών
γων λεπτών άνάπαυσιν.
δύο Κόσμων».
* * Άπό μηνός έγκατεστάθη έν Άθήναις
* * Άλλ’ όλη αύτή ή έργασία έμεινεν απα ίδρύσας τό άτελιέ του μαζή μέ τόν ζωγράφον
ρατήρητος χανομένη είς τόν ωκεανόν τής πα
κ. Φερεκύδην είςπανάρχαιον τών παλαιών Αθη
ραγωγής τοΰ περιοδικού τύπου.
νών σπίτι παρά τούς πρόποδας τής Άκροπόλεως.
* * Τέλος δύο του έργα άναφερόμενα είς τήν
* * Άμφότεροι οί καλλιτέχναι έκαμαν έκεϊ
σύγχρονον ιστορίαν, είς τήν ναπολεόντειον επο
λαμποάν καλλιτεχνικήν έγκατάστασιν.
χήν τό 1814 καί τό 1815 τόν άνέδειξαν καί
τόν έκαμαν δημοφιλή.
Διευθυντής τον «Καλλιτέχνου»; ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
’Αδήναι, Τυπ. «Εστία» Μαίσνερ καί Καργαδούρη—8596

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

— Τδ άριστοκρατικώτερον κέντρον.— ’βντενκτήριον δχων τών
ξένων.— 3ΐοχυτεχεΐς αϊδονσαι έξαισίον pudμου έωιωχώσεως. -’ιδιαιτέρα αίδονσα καωνιβτηρίου με οίκειοτέραν αεριβομην
τών ταεμ ατών (ανεν luxus). — 'Τδωηρεσία ‘8χ6ετίδων δέραωαινίδων.
'ΤΚχεκτρικδς φωτισμός αωχετος την νύκτα. — ’ιδεώδες καδαριότητος και ιδεώδες (Βοιότητος νχικών.— <Ταχα άωδ τά ιδιό
κτητα δονστάβια.— εΤίαονρτι έξοχον μόνον στοϋ έΧρνβάκη δα
εϋρετε.
"Οστις δέχει μάμα δι ’ άσδενεϊς, διά μικρά τσαιδία μόνον στοΰ

X Ρ Υ Σ Α Κ Μ
δύναται νά ωρομηδευδη άχνδν άωδ τάς ωεριφήμους εχβετικάς
άρεχάδας. — "Οχα τά είδη τής χαχακτοκομίας. — Τά ρνηβιώτερα
τέϊα και αί δρεωτικώτεραι βοκοχάται έκ τον έξωτερικοΰ.

"&να τσάϊ είς τού
X

Υ Σ A Κ Μ

είνε έκτος τής ρευβτικής άαοχαύσεως μία ψυχική χαρά χόχω
τον ήρέμον καί άαείρως καχαισδήτον ωεριβάχ^οντος.

Τδ κατάστημα παραμένει ανοικτόν καΨ’ έκάστην
έκτος τών Κυριακών.

ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΙΗ’ Ακαδημαϊκόν έτος 1911—1912

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ “ΕΣΤΙΑΣ,,

ΛΑΪΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ

Τόκοι καταθέσεων πρός 4 '/ι "/«

ΑΘΗΝΑΙ. — Οδός Σταδίου άριΰ. 44. — ΑΘΗΝΑΙ

είς πρώτην ζήτησιν

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ:

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

ΛΑΜΠΑΚΗ

Γ.

μετά θαυμάσιων εικόνων. ’Απαραίτητον καί μοναδικόν διά κάθε χριστια
νόν θέλοντα να παρακολουθή τας ίεράς λειτουργίας τής ’Εκκλησίας μας
απο εξηκριβωμενου κειμένου. Δεμένον...................................
Δρ 2 50
ΚΩΣΤΗ

ΣΧΟΛΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ

ΔΡΑΓΩΝΑΣ

(β έκδ.) μετά προσθήκης τοΰ «Πρώτου Λόγου τών Παραδείσων». Δρ. 2.—

ΚΑΠΕΛΛΑ

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

ΦΥΣΙΓΓΙΑ

'Υποπλοιάρχου τοΰ Β. Ναυτικού

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Εκδοσις Β ' μετά πολλών βελτιώσεων. Δεμένον .
Δρ. 12 —

ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΠΑΧΑΒΙΟΛΟΥ
τού

Πρός ένίσχνσιν τών τεχνικών σπονδών
τά δίδακτρα ηλαττώθησαν είς τό 11 3
άπό τον παρελθόντος ετονς.

ΑΘΗΝΑΙ -ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ:

ΠΕΛΟΠΙΔΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Μέλους

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΛΑΜΑ

© ΤΑΦΟΣ

ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ

(Πλατ. Κάνιγγος)

Εποπτικού

Συμβουλίου

τής

Δημοτικής

Έκπαιδεύσεως

ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΥ

ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

α. ςακαλΗ

ΑΘΗΝΑΙ.--ΟΔΟΣ

ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ

36.- ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου εις ι/2— */ 4 λίτρας καθαρού οινοπνεύματος,
προσθέτετε ‘/2 λίτραν ΰδατος καί έχετε τήν κολόνιαν σας. τό άντιπιτυριώδές σας καί παντός
είδους αρώματα violette, veseda, muguet, Akakia, vose κτλ.
Με 2 μόνον δρ. εχετε μίαν δκάν κολώνιαν. Δι’ ολα τά είδη τιμαί ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. Πληροφορία, καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πώλησιν παρά τω κ. Α. Σακαλ-μ.
k___________________________________ ______________________ _________________

ςυμβουλαι

και

πρακτικαι

οδηγιαι

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑΣ

ΤΙΜΑΤΑΙ ΔΡ.
ΙΩΑΝΝΟΥ

S.-

ΠΟΛΕΜΗ

ΑΛΑΒΑΣΤΡΑ. —ΠΑΛΗΟ ΒΙΟΛΙ.— ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ

©I ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,

0ΦΘΑΛΜ0Λ0ΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ΥΦΗΓΗΤΟΥ

ΔΕΧΟΜΕΟΑ ΑΠΟ ΊΌΥΔΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΔΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΑΣΧΟΝΤΟΝ

διά θεραπείας καί εγχειρίσεις δλων τών
οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ.

ΕΔΡΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20

’Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000 000

Ήσφ. Κεφάλ. Δρ. 20.000.000

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

ΕΡΓΑ

ΓΕΡ.

ΒΩΚΟΥ

Η ΚΑΤΟΧΗ, δράμα είς πράξεις πέντε.................
δο. 1._
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, δράμα εις πράξεις τρεις
......................... » 0.7 5
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ, δράμα είς πράξεις τρεις ...
. * 0,75
’Ε|βΜησαν μετά πάσης τής δυνατής φιλοκαλίας ύπό τοϋ βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου,
ΑΌηναι, οοος Βουλής, και αποστέλλονται οπουδήποτε ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΛΥΠΤΗΣ

ΚΑΙ

Ολίγαι έναπομείνασαι πλήρεις σειραι
τού ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ
του α έτους τής έκδόσεως του πωλούνται είς τό βιβλιοπωλεΐον

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

εργαςτηριον εις το ζαππειον ιυιεγαρον

ΗΛΙΑ

Μνηαεΐα επιτάφια.— Ανδριάντες και προτομαι. Γλυπτικά έργα διακοσ^ήοεως έκκλησιών. — Διάφορα γλυπτικά και ζωγρα
φικά έργα πρός πώλησιν. — Παραγγελίαι
δια πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ: Οδός Βουλής.

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

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

Καταθέσεις

είς

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

τραπεζικά

γραμμάτια.

Τροποποιηθε ίσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων έντο
κων καταθέσεων έν δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεϊται, οτι από 15 ’Απριλίου 1909 η
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ ,Καταστηματι και τοις
Ύποκαταστήμασιν αύτοϊς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας εν οψει η εν
ώρισιιένη προθεσμία έπί τόκφ :
,
ιαααλ
1 7? τοίς % κατ’ έτος διά τάς έν οφει αποδοτεας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 1U,UUO,
πέρα τοΰ ποσοΰ τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοις %» κατ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοΰ) ποσοΰ τούτου είς 72 τοϊς °/0. Αι καταθέσεις αύται γίνονται δεκται και
είς ανοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού και βιβλια
ρίου έπιταγών. — 2 τοίς °/ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας ^ιετα
τουλάχιστον. —2 ‘/2 τοίς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς αποδοτεας μετά εν έτος
τουλάχιστον. — 3 τοις °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς αποδοτεας μετά δυο ετη
τουλάχιστον. - 3 72 τοις °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τεσσαρα
ετη τουλάχιστον. — 4 τοις °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς αποδοτεας μεταπεντε ετη
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε ετών η τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άπο
δοτέας έν ώρισμένη προθεσμίφ ή διαρκείς έπί τόκφ :
1 7, τοίς °/0 κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τουλάχιστον
2
> °/0 »
»
1 έτους %
2 7
» °/0 »
»
»
»
2 ετών
3 ’
»% »
»
»
*
4 ετών
»
4 >
ο/ο »
»
»
»
5 έτών
»

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ

10,

ΟΔΟΣ

ΕΡΜΟΥ

ΠΑΡΑ

ΤΗι

ΠΛΑΤΕΙΑι

ΤΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ολοι οί καλλίτέχναι, δλοι οί συγγραφείς, δλοι οί άν&ρωποι του θεάτρου φωτογραφοϋνται κατά προτίμησιν είς τό φωτογραφεϊόν μας, διότι είνε άλη&ινόν καλ
λιτεχνικόν έργαστήριον.
Μηχανήματα τέλεια, ταχύτης περί τήν έκτέλεσιν, τιμαι ανεπίδεκτοι παντός
συναγωνισμοί).

At όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου ονο
μαστικοί ή άνώνυμοι.
,
, . __
‘ Τό κεφάλαιον καί οι τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρα τφ Κεντρικφ, καταστηματι καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου παρά τοις Ύποκαταστήμασι τής Τραπεζης είς το αυτό
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΥ

ΤΟ “ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΡΑΣΟ,,

Β. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ

ΤΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

‘Οδός ‘Ιπποκράτους 3.

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΩΝ

Ό κ. Κοντομανώλης είνε ό βιβλιοδέ
της τοΰ «Καλλιτέχνου». Αύτό νομίζομεν,
οτι είνε ή καλλιτέρα σύστασις διά νά ,πεισθοΰν οι άναγνώσταί μας, περί τής άπολύτως καλλιτεχνικής του εργασίας.
Έπί πλέον προσθέτομεν συστάσεις διά
τήν έκτακτον ταχύτητα περί την παραδοσιν τών παραγγελιών καί διά τάς απιστεύτως εύθηνάς τιμάς του.

Μεταχειρίζεστε τόν

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

ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ

ΤΗΣ

ΠΑΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ

ΑΜΙΑΝΤΑ

“βοτρυς,,

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ

ΕΞΕΔΦΦΗ

Παραγγελίαι στέλλονται εις

τό γραφεΐον

τού

«Καλλιτέ

χνου».
0

ΤΟΜΟΣ

ΔΡ.

2

*(9
©4·

e)fl

eH^BOCHE
SZi τεχειότεραι φορηταϊ δερμάβτραι τοϋ κόβμου. 3Υΐεταφέρονται άωδ δωματίου είς δωμάτιον ωρδς δέρμαβιν αυτών, άνεν
ιδιαιτέρου καωνοδόχου δερμαίνονν 10 δωμάτια εις μίαν ημέ
ραν, ονδόχως έκωέμωουν οσμήν, ωχηροϋνται δις τδ 2άωρον,
καταναχίοκουν άθ χειυτών καύβιμον νχην τδ ήμερονύκτιον,
ενρίβκονται έν χειτουρχία άνω των 2.000 έν ’έάδήναις.

ΠΏΛΟΥΝΤΑΙ ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5
ΚΟΥΡΑΚΟΣ
ο

ο
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Έν Ά-^ηναις, Τυπογραφεϊον «Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη — 8596

