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ύπό Παύλου Μαΰτοπούλου.—Παύλος ΜαΟιόπουλος.—’Αμβρόσιος Θωμάς.
Ό Λίστ τό 1862. Ό Λίστ είς τό σπουδαστήριόν του.Ή ’Ελισάβετ τής Γαλ
λίας. Ή άναχώρησις τοΰ Ερρίκου Δ'. Ή άποκαΟήλωσις, ύπό Ροΰμπενς.— 
Ή Δ1? Κοτοπούλη ώς Ήλεκτρα (εικόνες 3) κ.τ.λ.

‘Ο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» έκδίόεται κατά μήνα.
Αί σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός εγγραφήν συνοδευο- 

μένη ύπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν καί ιδιοκτήτην τοΰ 
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, ’Αθήνας, οδός Ζωοθ^νου Πηγής ςο.
Τιμή έκαστον τεύχονς λεπτά 80. ’Εν Άθήναις καί έν Πε τωλεΐται εις όλα τά βι
βλιοπωλείο καί είς τά κιόσκια.Έν ταΐς Έπαρχίαις είς τά ύποπρα/ιορεϊα τών έφημερίδων.

3*~ Τό Γραφεϊον τοΰ Καλλιτέχνον. μετεφέρθη οδός Ζωοδόχου Πηγής 5°·
Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ* δημοσιεύει αγγελίας πρός δραχ. «90 τήν σελίδα 

και άναλόγως διά μικρότερον χώρον.

ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

Τό Γραψεϊον τον “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ,, μετεφέρϋ“η οδός Ζοοοδόχον Πηγής 50.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

0 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

ΑΡΙΘ. 215 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Οδός Γ Σεπτεμβρίου άρ. 27 υνσις
' 'c c I ΙΕΧΝΗ-δακνδτ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
( Calorifere)

-Αναλαμβάνομεν την έγκατάστασιν κεντρικών θερμάνσεων μετά έγγυήσεως της άπο- 
δόσεως ολοκλήρων οικοδομών, ξενοδοχείων, έπαύλεων, μεγάρων, δημοσίων καταντημά
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.

— Έκπόνησις σχεδίων καί προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον τών 50 το ιού των εγκαταστάσεων έν λειτουργεία έν 'Ελλάδι καί 'Ανατολή μεταξύ 

τών οποίων αί έξης :  Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—  Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί έν 
Λαρίσση.— Τράπεζα  Ανατολής, ενταύθα καί έν Σμύρνη — Τράπεζα 'Αθηνών ένταϋθα καί έν 
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα —Ξενοδοχεΐον Άκταΐον καί Palace. — Πτωχοκομεϊον 'Αθηνών.— 
Νοοοκομεΐον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.

3 3
3

— Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.3
— Διαρκής παρακαταθήκη όλων τών άπαιτουμένων υλικών θερμάνσεως μόνον α ποιό

τητας καί αναγνωρισμένης στερεότητας, συνεπώς ταχυτάτη προθεσμία παραδόσεως.
— Διά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευθυνθήτω πρός τήν

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TANTAL

Τεχνικήν * Εταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ καί Σια. Μηχανικοί 

έν 3 Αθήναις οδός Γ’ Σεπτεμβρίου άρ. 27

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΛ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ : Συστήματος ’Αμερικανικού τών 
τελειοτέρων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυΟμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βουλήσιν, άπό δεκαετίας είσα- 
χθεϊσαι έν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη 
εις πλουσίαν συλλογήν.

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ: Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροι έσμαλτωμένοι μετά 
πορσελάνης.

TANTAL: ’Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας 
έκ μετάλλου Tantal 70 °/π οικονομία έπί τής 
καταναλιόσεως τού ήλεκτρικού ρεύματος.

Άπαντα τά εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκατα
στάσεων, Τηλέφωνα, Ανεμιστήρες, Εϊδη 
3Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 50.000.000
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΡ. 10,480,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: 3Εν Έλλάδι: Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις, Τρι- 
πόλει, Βόλω, Λαρίσση, Άγρινίω καί Καρδίτση. — Εν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρα- 
κλείω καί Ρεθύμνφ.—'Εν Τουρκία: Έν Κιονσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν 
Γαλατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ, Τραπεζούντι, Κερασούντι, 
Πάιρρα, Σμύρνη, Χίω, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσφ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, 
Καβάλλα, Ξάνθη, Δεδεαγάτς καί Ίιοαννίνοις. — 3Εν Αίγύπτω: Έν ’Αλέξαν
δρέ ίςι, (μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Μιδάν), Καΐρφ (μετά παραρτήματος 
έν τή συνοικίςι Μούσκι), Ζαγαζικίω, Μανσούρρ, Μίτ-Γκάμρ, Τάντρ. Μπενί- 
Σουέφ καί Πόρτ Σουδάν.— Έν Λονδίνω: (No 22, Fenchurch Street).— Έν 
Αμβούργω : (Domhof, Monckeberg Strasse 18).— Έν Αεμεσσώ (Κύπρου).— 
Εν Λιμένι - Βαθέος (Σάμου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑ ΔΗΣ, Πρόεδρος
Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ 
Λ. ΖΑΡΙΦΗΣ 
I. ΗΑΙΑΣΚΟΣ 
Δ. Ε. ΗΑΙΟΠΟΥΑΟΣ

Γενικός Διευθυντής ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, 3Αντιπρόεδρος
Ζ. Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ
EMM. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ 
ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΝΕΦΛΙΖ 
ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ 
MIX. ΣΑΑΒΑΓΟΣ 
ΔΙΟΝ.

ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ :

ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ —ATHENOCLES

Η Τρέπεξα 'Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζικήν έργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις 
εμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί έμπο- 
ρευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλ
λαγματικών, γραμματίων έσωτερικού καί εξωτερικού’ έκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς. 
έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τε τφ 
έσωτερικψ και τφ έξωτερικφ’ 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 
τού έξωτερικού καί είς τραπεζογραμμάτια ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπι
ταγάς (cheques) όμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ 
έξωτερικφ ανταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης ’Ιανουάριου και άπό τής πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.

&
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ,, Η

ΩΔΕΙΦΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ί
Ιη

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899 Κ
ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ Φ Ε I Δ I ΟΥ 3. Η

Τό ΩΔΕΙΩΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρυθέν προ ένδεκαετίας και διευ- nj 
θυνόμενον παρά τής Κας Λίνας φδν Λόττνερ εύρίσκεται είς τδ ρΐ 
κεντρικώτερον μέρος τών ’Αθηνών καί είς ευρύ και εύάερον μέγαρον [Η 
μετά κήπον. [η

Αί έπιτυχίαι του τόσω είς τήν μουσικήν εκπαιδεύουν και μόρ- *η  
φωσιν τών πολυαρίθμων μαθητών και μαθητριών του δσω και είς m 
τάς συναυλίας του καί τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων ύπδ π] 
τής μικτής χορωδίας του εινε τοιαϋται ώστε πας λόγος καθίσταται ί}| 
περιττός. [=

’Εν τώ ’Ωδείω Λόττνερ διδάσκονται ολα τά μαθήματα τής [η 
θεωρητικής μουσικής, έπίσης οργανική καί φωνητική μουσική, “] 
κλειδοκύμβαλου, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μουσική τής Η] 
αιθούσης, ασμα, χορωδία κτλ. fu

Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθύντριας Kas Λίνας φδν Ν 
Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία καί [η 
βιολοντζέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών. Ιη 
'Ήδη έκ Βερολίνου άφίκεπο έξοχος καθηγητής τοϋ βιολιού έκ τής “ϊ 
ύψηλής Μουσικής Σχολής τοϋ Ιωακείμ δ κ. I. Σάϊφερ. π]

Ή παρεχομένη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις π] 
είνε τοιαύτη ώστε ούτοι μετά τδ πέρας τών σπουδών των δύνανται [“ 
ύφιστάμενοι τάς έπί πτυχίω έξετάσεις νά έχουν πλήρη τά έφόδια β 
τής έξασκήσεως τοϋ μουσικού επαγγέλματος. ιη

Είς τδ ’Ωδεϊον Λόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τδ μουσικόν των “ϊ 
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τοϋ έξω ελληνισμού. π]

Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτοϋντα ρΐ 
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας. Ν

□
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ΣΫΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑ1'

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΛΕΓ2 τόν πάντοτε χαρούμενον Παύ
λον Μαθιόπουλον,δπως άγωνία^έκα
ταλαμβάνει όταν βλέπω τά αιωνίως 

θλιβερά μοτίβα ενός άλλου φίλου μου καλ
λιτέχνου. Ώς άτομον τόν γνωρίζω άπό την 
στιγμήν που νέος έμαθητευε είς του Λύτρα. 
Τότε άντιτιθέμενος πρός τόν ώμον πολλά- 
κις ρεαλισμόν τού διδασκάλου έζωγράφιζε 
ιδανικά πρόσωπα παρθε'νων πού τούς ’έλειπε 
ό φωτοστέφανος διά νά έζελιχθόύν άμέσως 
είς μικράς Παναγίας. Παραδόζως έτσι άρ
χισε καί ό Μίμ,ης Γαλάνης, ό σήμερον 
γνωστός είς Γαλλίαν και Γερμανίαν γελοιο
γράφος. Έάν ο Παύλος Μαθιόπουλος εξα
κολουθούσε αυτόν τόν δρόμον σήμερον θά 
ητο είς τά σύννεφα. Άλλά βαθμηδόν αί 
ζωϊκαί του κλίσεις τόν έκαμαν νά μετά- 
βάλη αύτά τά πρότυπα είς ώραίας κυρίας 
τού συγχρονισμού, είς νύμφας τών αιθου
σών, είς σειρήνας τών παραθαλασσίων πε-

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος Μαΐου 1911: Λουκάς 
Γεραλής, τεύχος Αύγουστου 1911: Όδυσσεύς Φωκάς, 
τεύχος Σεπτεμβρίου 1911: Βασίλειος Χατζής, τεύχος 
Οκτωβρίου 1911: ’Αριστοτέλης Ζάχος ύπύ Γερ. Βώκου. 

ριπάτων, είς νεράιδες πάρκων κομψών 
έπαύλεων. Αύτη είνε η πραγματική θέσις 
τού καλλιτέχνου είς την ζωήν, μέχρι σή
μερον τολμώ νά εϊπω, ότι φαίνεται αύτη 
ολόκληρος η είδικότης του διά νά μη θεω- 
ρηθη, οτι τόν ύποτιμώ άν εϊπω η άπο- 
στολη του. Άλλ’ όταν ό Παύλος Μαθιό
πουλος είνε άκόμη νεώτατος δέν εχομ,εν 
κάνένα δικαίωμα νά τού προεξοφλησωμεν 
τάς πιθανότητας της έζελίξεώς του.’Οφεί- 
λομεν δέ πρωτίστως νά μη λησμονώμεν, 
οτι ό αριστοκρατισμός ύπηρξε γνώρισμα 
είς την παράδοσιν της έξελίςεως μεγάλων 
άκόμη ζωγράφων, οσω δέ ό χαρακτηρισμός 
νά μην έχη τάς άναλογίας του, η άληθεια 
είνε, οτι η γραφικότης, γνώρισμα της ιδιο
φυίας τού Παύλου Μαθιοπούλου, είνε πάν
τοτε σχετική πρός την κοινωνικήν αύτην 
τάζιν. Άλλά και τούτο νά μη συνέβαινε 
είνε βέβαιον, ότι ό Μαθιόπουλος ώραιοποιεϊ 
τά πάντα άκόμη και όταν θίγη άπλοΰν 
χωρικόν θέμα. Ύπό την έποψιν ταύτην 
φθάνει άπωτέρω άκόμη και αύτού τού



274 Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ράλλη μέ τάς έξιδανικευμένας μορφάς τών 
χωρικών γυναικών και τάς επίσης έςιδα- 
νικευμένας άμφιέσεις των. Μίαν νύκτα της 
Άναστάσεως ενώ η εκκλησία ύψηλά επάνω 
είς τόν λόφον εινε φωτισμένη, επιστρέφει 
άπό την λειτουργίαν νεαρά χωρική. Θά 
έλεγα, οτι εινε κυρία της αριστοκρατίας, 

ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ ΥΠΟ Π. ΝΙΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ 

(Salon τών Παρισίων τοΰ 1908)

ή οποία επί τή ευκαιρία έφόρεσε τό εθνικόν 
ένδυμα.

Ό Παύλος Μαθιόπουλος εινε έκ τών 
άνωτέρω οανερόν, οτι βλέπει καί τόν κό
σμον τών προτιμωμένων του καί προσφι
λών θεμάτων ύπό ενα ίδιον πρίσμα. Είς 
τό πρίσμα αύτό τό φώς αντανακλάται είς 
όλα τά ζωηρά καί φαιδρά χρώματα, είς 

τό κρο- τό βυσσυνόχρουν, τό πορφυρούν.

κώδες, το οπάλινον, είς ό',τι εινε χαρά φω
τός και χαρά ζωής, είς 6,τι μάς δίδει 
μία ωραία αττική δύσις. Εινε αύτό η ίδια 
του ψυχή η τού έγεινεν απλώς σύστημα 
καί τεχνοτροπία ; Έγώ πιστεύω καί τά 
δύο. Διότι η ψυχή του έχει τάς φω- 
τεινοτε'ρας ακτίνας άπό ήλιου πάντοτε

άγάπης, φιλαλληλισμού, άγαθότητος. 
‘Ωραίος άκόμη. απολύτως συγκεντρωμένος 
είς τάς μεγαλειτέρας ήθικάς άνθρωπίνους 
ιδιότητας, ό νεαρός αυτός διδάσκαλος— 
δέν εινε ύπερβολή τό έπίθετον δι’ αύτόν — 
δίδει άνεπιτήδευτον τόνον τού τελείου 
τζέντλεμαν.’Ακόμη ή είσοδος είς τό εργα
στηρών του εινε μία καί μία αισθη
τική άπόλαυσις. ’Ως ζή όλας τάς ώρας

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΠΡΟΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ j

ΥΠΟ Π. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
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της ημέρας είς αύτό έπλασε γύρω του ενα 
καταφύγιον άπείρως κομψόν και καλλιτε
χνικόν., Νομίζει κανείς, ότι όλαι του αί 
απολαύσεις είνε αύται, ενα ώραίον βιβλίον, 

καλή βιβλιοθήκη, ενα εργον τε'γνης 
ενα περίτεχνον επι- 
πλον.

Σπανίως είδα έρ- 
γατικώτερον άνθρω
πον και περισσότερον 
αφωσιωμε'νον είς τό 
επάγγελμά του. Ζών 
καί αύτός είς περι
βάλλον άποκρουστι- 
κόν της τέχνης δέν 
έθυσίασε την ψυχήν 
του εις μελαγχολικάς 
σκέψεις δι’αύτό, άλλ’ 
ώπλίσθη μέ ενα εύλο
γον διά την περίστα- 
σιν σκεπτικισμόν, ό 
οποίος διατηρεί άνε- 
πηρέαστον την ψυχι
κήν του χαράν. Μο
λονότι δέ κοινωνικός, 
mond 3.1Π, έν άντι— 
θέσει πρός τούς πλεί- 
στους τών συναδέλ
φων του, η κοινωνι- 
κότης του δέν του 
άφήρεσε την έλευθε- 
ρίαν τών κινήσεων, 
ούτε τού εργαστηρίου 
την αγάπην. 'Η με
γάλη ανεσίς του είνε 
το είς Ευρώπην τα- 
ζείδι, τό οποίον ποτέ 
δεν εινε διασκέδασις

Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ 
(ΒυαβευΟέν είς τό Παρίσν τό 1910) 

ΥΠΟ Π. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ

όσον είνε σπουδή. Είς τό ΙΙαρίσι, τό Μονά
χον, την Ρώμην, τήν Φλωρεντίαν, είς όλα 
τα μεγάλα εύρωπαϊκά καλλιτεχνικά κέν
τρα, μεταβαίνει τακτικά, βλέπει καί σπου- 
θα,ει ο,τι, είνε άξιον λόγου καί ό,τι συμ
βάλλει πρός τήν τέχνην του.

Από τά ταξείδια αύτά ό Παύλος Μα- 
θιόπουλος δικαιούται νά έπιστρέφη μέ εύ
λογον συναίσθησιν ύπερηφανείας. Θά πεί
θεται ασφαλώς, ότι κάπου έκει έχει μίαν

θ6σιν καί δέν ύπάρχει περί τούτου άμφιβο- 
λία, δταν γνωρίζωμεν, δη εξέθηχε ήδη 
τετράκις είς την «Εταιρίαν τών Γάλλων 
Καλλιτεχνών» είς τό Παρίσι, είς την ΙΙαγ- 
κόσμιον Έκθεσιν του 1900 τιμηθείς έν αύτη 

μέ άργυρουν βραβείον. 
Δυναμεθα νά τόν άν- 
τιπαραβάλωμεν χωρίς 
νά διατρέχωαεν τόν 
κίνδυνον της ύπερβο- 
λης πρός πολλούς έκ 
τών καλλιτεχνών τού 
είδους του έν Εύρώ- 
πη. Τό ύφος του, ή 
χάρις τών έργων του, 
ή άντίληψις άκόμη ή 
ζωϊκη εινε έντελώς γα
λατικά, όπως καί η 
τεχνοτροπίατου. ’ Α ρ— 
χ’-κώς μαθητης του 
Λύτρα έξέφυγε του 
Ελληνος διδασκάλου, 

ο οποίος εδιδασκε τάς 
ρεαλιστικάς άρχάςτοΰ 
11 ιλότη μέ κάποιαν 
όμως ύπέρμετρον τυ- 
πικότηταώς προς τάς 
*Ρχάς συνθέσεος, 
και εφάνη αντάξιος . 
τών μαθημάτων, τά 
οποία έλαβε είς τό 
Παρίσι άπό καλλι- 
τέχνας ώς τόν Μπεν- 
ζαμεν Κονστάν καί 
τόν ’Ιούλιον Λεφέβρ. 
Αλλα καί τούτων πα

ρέλαβε την άλάνθα
στόν αισθητικήν της 

εξωτερικής μορφής, άν δυνάμεθανά έκφρα- 
σθώμεν ούτω, τοϋ έργου.Δι’ αύτό κατατάσ
σει, διαρρυθμίζει, συνθέτει μέ άπαράμιλλον 
καλαισθησίαν, βλέπων πάντοτε μέσω τής 
φαντασίας του,μέσω φαντασμαγορικού πρί- 
σματος. Καί χωρίς νά έχη ’ίσως συνείδησιν 
τοΰ πράγματος ανάγει τά ρεαλιστικά του 
θέματα είς παραστάσεις ίμπρεσσιονισμοΰ. 
,ν ^έρω ώμιλησα περί πιθανοτήτων 
εξελι\εως. Θά μείνη μέχρις αύτοΰ του ση-

μείου, θά προβή μέχρι τής ανάγκης μιας 
εύρυτέρας έκδηλώσεως είς τήν σύληλψιν 
καί την έκτέλεσιν τών θεμάτων του ; Ο 
απαράμιλλος αύτός τού σχεδίου και της 
ώραίας γραμμής καί τών φωτεινών, φαι
δρών καί χαρούμενων χρωμάτων τεχνίτης, 
ό μόνος τού άνημμένου γυμνού, της γυ
ναικείας σαρκός ύμνητης, ό φανερωτής 
τών ένδιαθετωτέρων γυναικείων ονειροπο
λημάτων, ό δημιουργών γυναίκας σύμβολα 
ιμέρων καί πόθων, ό διδάσκων την άπο- 
λαυσιν, την ευτυχίαν καί την χαράν, ο 
ύπό την έποψιν ταύτην δίδων όλα τα 
δικαιώματα είς την φύσιν, θά διαφυγή είς 
τό τέλος άπό μερικάς έπαναλαμβανομένας 
συνθηματικότητας, ό άφίνων νά ύποπτευω- 
μεθα ίσως, ότι αύτά εινε μόνον ούτω δια 
την εύζωίαν ώρισμένων άνθρώπων θά άπαλ
λαγή αύτης της ιδεοληψίας δ^ιά νά γεινη 
άκόμη άνθρωπιστικώτερος ; 'Όλα αυτά 
έξαρτώνται άπό την ζωήν του, όχι άπό 
την τέχνην του. Διότι η τέχνη του μάς 
έξασφαϊίζει τόν απόλυτον σεβασμόν πρός 
τό εργον του. Πρό τών εικόνων του δέν 
διατιθέμεθα μόνον εύχαρίστως ώς έκ τών 
εύαρέστων καί ελαφρών θεμάτων του, τά 
οποία θέλομεν άκριβώς τοιαύτα διά μίαν 
ψυχικήν μας άνακούφισιν. όπως άγαπώμεν

• είς μερικάς στιγμάς την ελαφροτέραν μου
σικήν μόνον καί μόνον διότι ύποκινεϊ τό 
άνύποπτον χαρμόσυνον ζωικόν μας ένστι
κτον, άλλά εχομεν νά θαυμάσωμεν συμμε- 
τρικάς γραμμάς, τάς άπείρως έναρμονισμέ-

DOLCE FAR Ν I Ε Ν Τ Ε
ΥΠΟ Π. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
ΥΠΟ Π. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ

νας διαθέσεις τών άντικειμένων, καί πρέπει 
νά τό έπαναλάβω πολλάκις, την ζω/ιρό 
τητα τών χρωμάτων.

Έκ του χρωστηρός του η άνθρωπίνη 
μορφή άν καί ύπερμέτρως ώραϊσμένη σύμ
φωνα μέ τό είδωλον τών ιδίων ψυχικών του 
οφθαλμών, τούς οποίους δέν έθόλωσε άκόμη 
καμμία σκιά έξ όσων τρομάζουν την σκέ- 
ψιν/δέν ύγρανε κάνένα δάκρυ έξ όσων άνα- 
βλύζουν διά τόσα άδικήματα καί τοσας 
συμφοράς, τών οποίων ηρωες ίσως είμεθα 
ημείς οί ίδιοι, άκόμη καί δι’ όσα θέλομεν 
ν’ άγνοούμεν έκ της πέραν ημών δυστυ
χίας, η άνθρωπίνη μορφή της άμεριμνη- 
σίας, της άνέσεως καί της χλιδής ζη αλη
θινά. *Αν  καί εινε περιττόν νά έπιστησω 
ιδιαζόντως την προσοχήν τού άναγνώστου 
έπί μιας έκάστης τών εδώ δημοσιευόμενων 
εικόνων, §έν δύνοψχι ή έπικαλεσθώ 
ταύτϊΐν διά τήν προσωπογραφίαν Λύτρα. 
Ή μορφή τοϋ γηραιού διδασκάλου, τοΰ 
τόσον αγαθού καί μετριόφρονος εκείνου 
άνδρός, άπετυπώθη μέ δλην τήν ϊκφρασίν 
της. Ζή πράγματι ό Λύτρας είς αύτό τό 
έργον, τό όποιον άπέμ.εινε παροιμιώδες εις 
τήν άνεπιφύλακτον έκτίμησιν τών ομο
τέχνων του κ. Μαθιοπούλου. Άλλ’ ή προ
σωπογραφία αύτή δέν εινε ή μόνη. Πλήθος 
όμοιων έργων εινε έγκατεσπαρμένα είς πολ- 
λάς τών άθηναϊκών αιθουσών.
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Ό Μαθιόπουλος εργάζεται κατά προ- 
τίμησιν κρητιδογραφίαν (pastel). 11 όσον 
δυσχερές εινε αύτό τό είδος έκαστος εννοεί. 
’Απαιτεί πρωτίστως σαφές έν τη διανοία 
σχε'διον, προεγνωσμένην κίνησιν και στα
θερότητα χειρός.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΥΠΟ Π. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τελευταίον μεταζύ τών προσχεδίων του 
βλέπομεν γενικωτέρας συνθέσεις, θέματα 
έκ της βυζαντινής ιστορίας. "Οπως ό Χα
τζής φιλοδοξεί νά έζιστορήση τό ναυτικόν 
Βυζάντιον, ό Μαθιόπουλος θέλει ν’ άνα- 
παραστηση την πολυτάραχον και τραγικήν 
ζωήν τών βυζαντινών αύτοκρατόρων. Ή 
γραφική αύτή έποχη μέ την φαντασμαγο
ρικήν διακοσμητικήν της, μέ την μέθην 

τών χρωματισμών της πόσον αναλογεί εις 
την χρωματοπυζίδα τοϋ Μαθιοπούλου.Νο
μίζει κανείς, ότι είνε ό μόνος δι’ αύτό.’Αλλά 
και ώς εργασία εθνικού ενδιαφέροντος έχει 
τόν λόγον της ύπάρξεώς της.

Ό ΙΙαυλος Μαθιόπουλος εργάζεται εύ- 

χερώς και άκαταπαύστως. Ό Παπαδια- 
μάντης έλεγε φεύγων προς τό βράδυ άπό 
την έργασίαν του: «Τρέχω νά προφθάσω 
τόν ήλιο». Αί δύσεις σημειοΰν καιτό τέρμα 
της καθημερινής έργασίας τοϋ Μαθιοπού- 
λου, αίώραίαι άττικαι δύσεις ποϋ τά χρώ
ματά των ϊσως μόνος αύτός γνωρίζει τό
σον καλά ν’ άποδίδη.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ

0 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΡΑΝΤΖ Λ1ΧΤ

ΟΝ παρελθόντα μήνα έωρτάσθη η 
έκατονταετηρις δύο μεγάλων οσω 
και άνομο ίων μουσουργών τοϋ Αμ

βροσίου Θωμά, τοϋ συνθέτου της «Μινιόν» 
και τοϋ Φράντζ Λίστ. Έπί τή εύκαιρία 
έδημοσιεύθησαν πολλά άρθρα ειδικών καί 
άλλων, οί οποίοι έ'τυχε νά γνωρίσουν έκ τοϋ 
πλησίον τούς δύο τούτους καλλιτέχνας.

Ό Θεόδωρος Ντυμποά πρώην διευθυντής 
τοϋ Ωδείου τών Ιίαρισίων, διαδεχθείς τόν 
’Αμβρόσιον Θωμάν είς την θέσιν ταύτην, 
γράφει περί αύτοϋ τά έξης :

«Ήτο κατά τό 1856. Είχα τιμηθη μέ 
τό πρώτον βραβείον της άρμονίας καί έφι— 
λοδόζουν νά είσέλθω είς την τάξιν τοϋ 
’Αμβροσίου Θωμ.ά. Χάρις είς τάς λαμπράς 
του σπουδάς νέος άκόμη ειχεν έκλεγη μέ
λος τοΰ Ινστιτούτου καί διορισθη καθη
γητής της συνθέσεως είς τό ’Ωδεϊον. ΊΙ 
τάξις του έπεζητείτο πολύ άπό την σπου- 
δάζουσαν νεότητα της έποχης. Μέ έπα- 
ρουσίασε ενώπιον του ό Μπαζέν. Μέ έδέ- 
χθη μέ πραγματικήν άγαθότητα. Εδίδα- 
σκε έ'χων εύρυτάτας βλέψεις καί ηρκει νά 
είνε κάνεις τεχνικώς καλά προπαρεσκευα- 
σμένος, διά νά τον άφήση άπολύτως έλεύ- 
θερον ν’ άκολουθηση τόν δρόμον του. Συνει- 
θίζετο τότε νά διευθύνουν όλοι τάς προσπά
θειας των προς τό θέατρον καί γενικώς 
έγίνετο πολύ ολίγος λόγος περί συμφωνικής 
μουσικής καί περί μουσικής της αιθούσης.
Ο Αμβρόσιος Θωμάς κατεπολέμησε την 

παράδοσιν ταύτην, μάς κατέστησε ένημέ- 
ρους μετ’ ενθουσιασμού τών άρχαίων κλα
σικών καί προσεπάθησε νά μάς έμπνεύση 
τόν έρωτα προς την άγνην μουσικήν. Μάς 
επαιζε συχνά (καί πολύ καλά μάλιστα διότι 
ήτο έξαίρετος κλειδοκυμβαλιστής) τεμάχια 
του Μόζαρτ, τοϋ Μπετόβεν, τοϋ Χάϋδν 
Άπ., τά οποία έγνώριζε άπό μνήμης, 
προσθέτων είς ταϋτα καί τεμάχια τοϋ

Σοπέν, τόν οποίον είχε γνωρίσει πολύ καί 
τοϋ οποίου ήγάπα ιδιαζόντως τά έργα.

»Ό διδάσκαλός μας, ό όποιος ’έγραφε 
μόνον διά τό θέατρον, ύπήρξε ϊσως ό μόνος 
κατά τήν έποχήν έκείνην μεταξύ τών κα
θηγητών τοϋ ’Ωδείου, ό όποιος ώμιλει είς

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
(Προσωπογραφία ύπό Μαρκέλου Μπασέ).

τούς μαθητάς του περί παντός άλλου ή 
περί θεάτρου. Τοϋ όφείλομεν δι’ αύτό εύ- 
γνωμοσύνην. Εις τινας κύκλους έπέκρινα 
πολλάκις δυσμενώς καί αδίκως τόσω τόν 
καθηγητήν οσω καί τόν σύνθέτην. Δέν θά 
ύπεραμυνθώ τοϋ συνθέτου τής Μινών καί 
τοϋ 'Αμλέτον τά έργα του μόνα ομιλούν 
περί αύτοϋ. Αλλ’ είμαι εύτυχής δυνάμε- 
νος νά διαβεβαιώσω, οτι ό Αμβρόσιος 
Θωμάς ύπήρξεν έξαιρετικός καθηγητής, μέ 
ύψηλάς ιδέας, μέ πνεύμα γενικόν, μηδα
μώς άντιδρών είς τάς τολμηράς άποπείρας, 
ηρκει μόνον νά είνε αύστηρώς μουσικά*.  καί 
σαφείς.

»Ήγάπα τόσον πολύ τήν σαφήνειαν
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ώστε μολονότι έθαύμαζε άπείρως τά έργα, 
τού Σούδαν, έδυσφόρει προκειριένου νά εξοι
κειωθώ πρός τινας συγκεκορψ.ένους ρυθμούς 
—οικείους είς τόν μουσουργόν τούτον. Ένό- 
μιζεν, οτι τό έδαφος διέφευγε ύπό τούς 
πόδας του κα,ί ότι μετεωρίζετο είς τό κενόν.

»Οί μαθηταί του τόν αγαπούσαν είλι- 
κρινώς. Τινές έξ αύτών άνεδείχθησαν. 
Αρκεί ν’ άναφε'ρωμεν τούς Μασσενέ, 

Μπουργκώ - Ντυκουντρύ, Λενεπβέ (οί δύο 
τελευταίοι, άλλοίμονον ! άπε'θαναν πολύ 
προώρως ! ) τόν Κάρολον Λεφε'βρ και τόν 
Σαλβάϋρ. Άλλοι, τούς οποίους, ό θάνατος 
άφηρπασεν ένωρίτερον ακόμη, ύπηρζαν 
επίσης καλοί μουσουργοί και έκλεπτυμέναι 
διάνοιαι ώς ό Σοβέ, ό σοφός όργανοπαίκτης 
της Αγίας Τριάδος, ό οποίος είς την τάξιν 
μαζη μου έζετε'λει καθήκοντα προγυμνα
στού διά τήν αρμονίαν καί (ρούγαν, ό Σίγκ, 
ό οποίος είχε τιμηθή μέ τό μέγα βραβείον 
τής Ρώμης, ό Σολομέ συνθέτης συλλογών 
τεμαχίων δι’ οργανον μεγάλης άζίας και ό 
Κάρολος Κονσταντέν, διάσημος διευθυντής 
ορχήστρας.

» . . . Μέ περιέβαλλε πάντοτε μέ μεγά
λην εμπιστοσύνην και άφοσίωσιν. Μού απέ
δειξε δέ τά αισθήματα ταύτα καταοανώς 
μίαν ήμέραν καί διατηρώ ύπερήφανον άνά- 
μνησιν.Ή Μινιότ μετά τήν θριαμβευτικήν 
της έπιτυχίαν έπρόκειτο νά μεταφρασθή 
ιταλικά καί νά ποικιλθή μέ ρετοιτατίβα. 
Απησχολημένος τότε πολύ μέ παρεκάλεσε 

νά γράψω έγώ τά άφηγηματικά αύτά μέρη, 
τό οποίον καί έπραςα όσον ήμπορούσα καλ
λίτερα καί μέ εύλογον χαράν.

»Τόν έμέμφθησαν αδίκως ώς έγωϊστήν. 
Άλλ’άπ’ έναντίας ήτο πρόθυμος νά προσ
φέρω ύπηρεσίας καί είς αύτόν οφείλω τό 
πρώτον μου λιμπρέτο: La Guzla de 
Γ Emir. ΙΙόσας τοιαύτας ύπηρεσίας δέν 
προσέφερε καί πόσους αχάριστους δέν έδη- 
μιούργησε !

«Μετά τόν πόλεμον διωρίσθη διευθυντής 
τού ’Ωδείου καί έγώ καθηγητής τής αρμο
νίας έπί τή προτάσει του.Άπό τής ήμέρας 
εκείνης μέχρι τού τέλους τής ζωής του, 
έζησα όλονέν περισσότερον οικείος αύτού 
καί ήδυνήθην νά έκτιμήσω ακόμη καλλί

τερα τάς μεγάλας καί σπανίας άρετάς του, 
τό βαθύ αίσθημά του ύπέρ τού καθήκον
τος καί τής δικαιοσύνης. Ούδέποτε παρέ- 
λειψε άπό τού νά παραστή είς τάς εξετά
σεις καί τούς διαγωνισμούς χωρίς νά ύπάρχη 
πρός τούτο αίτιον άνώτερον τής θελήσεως 
του. Συνέθεσε κανονικώς δλα τά μαθήματα 
τής στοιχειώδους μουσικής διά τάς έξετά- 
σεις καί τούς διαγωνισμούς, δλα τά μα
θήματα τής αρμονίας διά τάς έξετάσεις 
καί δλα τά θέματα φούγας διά τούς δια
γωνισμούς, έργασία ένίοτε επαχθής, τήν 
οποίαν όμως ούδέποτε έπεχείρησε ν’ άπο- 
φύγη έπί είκοσι πέντε σχεδόν έτη. Διότι 
ήγάπα πολύ τό ’Ωδεΐον, όπου είχε διέλθει 
τόσα έτη ώς μαθητής, ώς καθηγητής, ώς 
διευθυντής, τό παλαιόν αύτό Ώδειον έν τώ 
όποίω έπέπρωτο ν’ άποθάνη. . . »

0 ΛΙΣΤ ΠΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ ΤΟΥ

Ο ΛΙΣΤ TO Ι826 
(Σχεδιαγράφημα τοΰ Λεπρένς)

τό κάτωθι χροΙΙερί τού Λίστ ύπάρχει
νογράφημα τού Θεοφίλου Γκωτιέ, ό οποίος 
χαρακτηρίζει τόν συνθέτην τών «Ούγγρικών 
μελωδιών» έκ τού φυσικού:

«Ό Φράντζ Λίστ έδωκε τήν πρώτην 
του συναυλίαν είς τό «’Ιταλικόν θέατρον».
Ή συναυλία αύτή άπετελεϊτο άπό επτά
τεμάχια διά κλειδοκύμβαλον, τά όποια 
έπαιξε μόνος του, έντελώς μόνος. II αί
θουσα ήτο γεμάτη. Οί θεαταί συνωθού- 
μενοι πρός τήν σκηνήν μόλις άφιναν κενήν 
τήν άπαιτουμένην θέσιν διά τόν έκτελεστήν 
καί τά δύο κλειδοκύμβαλα. Διότι συμβαί
νει πολλάκις ό Λίστ νά θρυμματίζη τά 
πιάνα του καί ώς καλός στρατηγός φρον
τίζει εγκαίρως διά τήν εφεδρείαν.

»Επτά τεμάχια διά κλειδοκύμβαλον, 
έτσι ξηρά καί μεμονωμένα καί χωρίς 
συνοδείαν ορχήστρας ! Αύτό καταντά πα
ραφροσύνη, έ'να είδος στοιχήματος πού είνε 
δύσκολον νά έπιτύχη! Καί όμως! άς τό 
είπωμεν εύθύς αμέσως, ή συναυλία αύτη 
έφάνη πολύ σύντομος, μολονότι δύο τεμά
χια έπανελήφθησαν κατ’ άπαίτησιν τού
κοινού.

«Ώρισμένως ό διαβολάνθρωπος αύτός 
έχει τή μουσική μέσα στο αΐμά του διά νά 
κατορθώσω νά κάμη τόσην έντύπωσιν είς τό 

είνε ό αύτός πάντοτε ένθερμος καλλιτέ
χνης, ορμητικός καί μέ τήν κόμην 
ζομένην, ό αύτός πάντοτε μουσικός Μα- 
ζέππας φερόμενος άνάμεσα είς τα τριπλά 
ημιτόνια δι’ αχαλίνωτου κλειδοκύμβαλού. 
Έάν πρόκειται νά πέση, πίπτει δια ν’ ανε- 
γερθή ώς βασιλεύς ! Μέ μίαν λέξιν είνε ρο
μαντικός σήμερον όπως καί πάντοτε. Ία 
μαλλιά του μόλις αύλακούμενα μέ το ενα 
του δάκτυλο εινε άκόμη άρκετα παράξενα 
διά νά τοΰ δίδουν τήν μορφήν ενός Κλέσλερ 
ή τοΰ διδασκάλου Βόλφγκαγκ καί θά ήτο 
άδικον νά χάστ, αύτήν τήν έκφρασιν. Ια 
παράδοξον δέ ύφος του προδίδει τήν βοη- 
μικήν του ζωήν.

»Δέν πρέπει ν’ άπατώμεθα, κόπτοντες 
τά μαλλιά μας ή τό μουστάκι μας, κο- 
πτομεν ταύτοχρόνως μερίδα τοΰ ταλάντου 
μας. Ή έξωτερική αύτή παραχώρησις εις 
τό άστικόν αίσθημα τής εποχής επαναλαμ
βάνεται είς τήν τέχνην καί άφαιρεΐ 
κάνεις συνεπώς άπό τήν φαντασίαν του 
ύφους του ο,τι άφαιρεΐ άπό, την φαντα
σίαν τοΰ ενδύματος του. Ο κ. Ιγγρές 
(ό όποιος κατά τά άλλα εινε ντυμένος σάν 
ψαράς) φέρει ανάμεσα είς την ώς Τίτου 
κόμην του μικράν χωρίστραν είς άνάμνη- 
σιν τοΰ Ραφαήλ καί πρός μίσος τής σημε
ρινής μόδας. Τήν ήμέραν ποΰ ό μεγάλος 
αύτός ζωγράφος θά περάση τήν τσατσα- 
ραν του έπάνω σ’ αύτή τή χωρίστρα, θα 
έ-/η κάμει ενα βήμα πρός τήν παρακμήν...

»Τά χρόνια καί ή πείρα δέν έκαμαν τόν 
Λίστ φρονιμώτερον. Ιίαρήκουσε τάς συμ- 
βουλάς σοφής καί πεφωτισμένης κριτικής,

Παρίσι, όπου όλοι τόν είδαν είς κατάστα- 
σιν κάπως παράδοξον μέ άσπρο κατεβαστό 
γιακά, καθήμε^ον έπί τών μουσικών του 
τεμαχίων γιά νά φθάση τό πιάνο του ’. 
Άλλ’ ή επιτυχία του οφείλεται εις το ότι 
είνε πραγματικός καλλιτέχνης καθ’ δλην 
την σημασίαν της λέξεως. Είρωνεύθησαν 
πολύ τά μακρυάτου μαλλιά, τήν ώς ήρωος 
τοΰ Χόφμαν μορφήν του, τά εκστατικά του 
βλέμματα, τάς σπασμωδικάς του χειρονο- 
μίας, τάς ώς δαιμονισμένου κινήσεις του. 
Ή κοντή μαύρη ρεντεγκότα του άλα μπράν- 
τεμπουργ και ή ούγγρική του σπάθη έγει- 
ναν τό άντικείμενον ευφυολογιών κατά τό 
μάλλον και ήττον άνοήτων. Θέλετε τήν 
γνώμην μου: Νομίζω, ότι ένας καλλι
τέχνης δέν οφείλει και δέν δύναται νά έχη 
τό ύφος μπακάλη. Τά γοϋστά του, τα ήθη 
του, αί σκέψεις του άποτυπώνουν κατ’ άνάγ- 
κην έπί τής φυσιογνωμίας του κάτι ιδιαί
τερον καί ύπάρχουν καί άλλοι τρόποι νά 
ένδύεται κάνεις αντί νά φορή λουστρίνια 
παπούτσια, πράσινα γάντια και γιακάδες 
κόπτοντας έν εϊδει καρμανιόλας τά αύτία.

»'Ό,τι άγαπώμεν άπό τόν Φράντζ Λίστ
Ο ΛΙΣΤ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΤ
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τι οποία τοδ ύπεδείκνυε καλοκάγάθως 
' απαλλαγή όλων αύτών τών χαρακτηρι- 
στ(κων και τόν έπανεύρομεν όποιον τόν 
«χαμεν ακούσει, ίσως έκπληκτικώτερον 
««μη. Η Λίμνη, αί Ονγγρικαι Μελω-

ο Βασιλεύς τής *Ον, Τό χρωμαη- 
κον γκάλοπ επροκάλεσαν τόν ζωηοότε- 
ρον ενθουσιασμόν. Είνε αδύνατον νά πα- 
ραστησωμεν διά λέξεων την ιδέαν πα- 
Woiac εκτελέσεως. Ό Βριάρεω, ό όποιος 
^χεν εκατό βραχίονας δέν θά κατόρθωνε 
τόσα οσα ο Λίστ, ό όποιος μέ δέκα δά
κτυλα εκαμε ν αντηχήσουν συγχρόνως δ'λοι 
οι τονοι του κλειδοκύμβαλού Ταχύτζς 
ανήκουστος, ευκινησία καταπληκτική Τό 
μάτι του ακροατοϋ δέν ήμπορεί νά πα- 
ρακολουθση τό χέρι, ποϋ έξαφανίζεται στή 
δίκη του αστραπιαία κίνησι όπως ένα πουλί 
στην πτησι του Καί ποιά έμορφ-ά τοϋ 
γου, ποια ακρίβεια τοϋ ρυθμοΰ ακόμη 
και εις τα πλέον φρενιασμένα γκαλόπ ' Ό 
Λιστ εχει τό προτέρημα νά σέ άφίνη 
> «ναπνέης ελευθέρως ανάμεσα εις τής 
μεγαλειτερες δυσκολίες, ποϋ μαίνονται 
εύκολες σε ολους όταν αύτός τής έκτελεί.

Λιστ δεν εινε απλούς πιανίστας είνε 
ποιητης, ο οποίος παίξει τή δική του μου
σική η τη μουσική τών άλλων. Καί αύτό 
τόν διακρίνει άπό τό πλήθος τών κλειδο- 
κυμβαλιστων πρώτης δυνάμεως, οι όποιοι 
εντός ολίγου θα είνε περισσότεροι καί άπό 
τας ακρίδας τής έρημου.

«Βροχή άνθέων, κατακλυσμός καμελιών 
επλημμυρισαν την σκηνήν τοϋ τέλους τοϋ 
Χρωματικού γκάλοπ—σωσταί άνθοδέσμαι 
ριφθεισαι από σωστάς γυναίκας—καί άπήλ- 
θομεν σκεπτομενοι: - Καί όμως είνε βέ
βαιον οτι ακούσαμε μόνον πιάνο.

® θ* τώ */ 6'Ρας κατ°™ 6[’« Δευτέραν 
συναυλίαν δοθείσαν παρά τοΰ Λίστ-πάν- 
«τε μονού-εύρήκαμεν τήν έξήγησιν τοΰ 
απίθανου αύτοΰ παιξίματος. Ό Λίστ 
επαι^ε τας Ουγγρικός Μελωδίας. Τα μά
τια του έκολυμβοΰσαν είς τό φώς τής 
εμπνευσεως, τά μαλλιά του έκυμάτιζαν 
υπο τον άνεμον τής άντηχήσεως. Άλλά

ενα μειδίαμα αληθινά διαβολικό έσυσποΰσε 
τα ακρα του στόματός του καί έφαίνετο 
αντιθετως πρός τήν ώραίαν έκφρασιν τοΰ 
μετώπου του νά προδίδη αίσθημα ειρωνι
κής αποστροφής. Ήτο διά τήν τέχνην του

δου τι δεν γνωρίζομεν νά είπωμεν. Τά 
νευρικά χέρια έπήγαιναν καί ήρχοντο, 
υψιονοντο καί κατεβιβάζοντο, έξ^ωνα^ 
τον εβενον και τό έλεφαντοστοΰν τοΰ κλει
δοκύμβαλού. Κατ’ άρχάς διεκρίναμεν δύο

VOV χερεα, μ6τ ολίγον
τέσσερα και πολύ εύκρινώς. Ό Λίστ' έν 
τούτοις εκάθητο εντελώς μόνος πρό τοϋ 
κλε.δοκυμβαλου. Αυτά μας έφάνη όλίγον 
παράδοξον και μη έμπιστευόμενοι είς τήν 
μαρτυρίαν τών όφθαλμών μας, μετεχειρί- 
σθημεν τα διοπρά μας, έπιμελώς καθαρι
σμένα. Γπηρχαν πράγματι τέσσαρα χέρια 
με μονήν την διαφοράν, ότι τά δύο ήσαν 
τοποθετημένα αντιστρόφως ώς έάν κάποιος 
νάνος κρυμμένος μέσα είς τήν κάσσαν 
του πιάνου είχε προτείνει τά δάκτυλά του 
επι του κλειδοκύμβαλού διά μέσου τοΰ ξύλου 
επι του οποίου συνήθως είνε χαραγμένα τά 
σ^ομα κα; η διευθυνσις τοΰ κατασκευαστοϋ.

υ βομβαρδισμός τών άνθοδεσυ.ών 
εξακολουθούσε μέ αύξουσαν έντασιν καί ό 

ραν, Λιστ εχαμογελοΰσε μέ ύφος έπί 
μάλλον και μάλλον σαρδόνιου διότι έγνώ- 
?Μ, οτι δεν άςιξε ούτε τά μισά τών χει
ροκροτημάτων αύτών. Άλλά ποιον μουσι
κόν δαιμονών, ποιαν αρμονικήν ψυχήν είχε 
κατορθώσει νά περ.κλείση είς τήν 
ηχηραν φυλακήν ; Έκαμα αύτάς τάς σκέ- 
hi και ηδη εσχεδίαξα κάποιο διήγημα 
επάνω σ αυταίς άλα Χόφμαν, όταν ένας 
πε,ος γειτων μου μου έσκούντησε τόν αγ
κώνα και μοΰ είπε:- Μέ ποιά τελειότητα 
βερνικώνουν τώρα! Τό πιάνο αύτό άντα- 
νακλρε τα αντικείμενα σάν καθρέφτης. Δέν 
νομι,ετε πως ο Λίστ έχει είκοσι δάκτυλα·

» Ο αστός αύτός είχε δίκαιον καί ή 
όλως φυσική 6ξηγησίς του .

οτε το θαύμα είνε ακόμη μεγαλείτερον.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΚΩΤΙΕ

ECCE
1

HOMO
τδν ύγιέστερον όλων τών αιώνων. Αλλα 
ή έξύμνησις αύτή πόσον ύπερτερα είναι της 
κοινής περιαυτολογίας, ποσον δεν μ^ας, κα- 
υνει τήν άηδή έντύπωσιν όπως εις άλλους, 
ίχ. είς τόν Βάγνερ. Πόσον απλα και 
συαπαθητικά καί φυσικά καί ύ-ροχα δεν 
αας ήχοΰν τά κατωτέρω λόγια ! «Μέσα 
‘ί/τα βιβλία μου», λέγει είς τον προλο- 
γον, πού έγράφη τελευταως, «ο Ζαρα 
τούστρας ίσταται μοναδικός. Με αυτό 
έκαμα τής άνθρωπότητος τό 
δώρον πού τής έγινε ποτέ. Αυτό το βι 
βλίον, πού ή φωνή του φθάνει πέραν χι 
λιετηρίδων, δέν είναι μόνον το υψ^ερ^ 
βζβλίον που ύπάρχει, τό καθαυτό βίβλων 
τών ύψηλοτέρων διαστημάτων, - ολοκλη- 
οον τό γεγονός άνθρωπος εύρίσκεται κάτω 
άπό αύτό—είναι συγχρόνως και το βαθυ- 
τεοον πού έγεννήθη άπό, τον εσώτατον 
πλοΰτόν τής άληθείας, είναι μια ανεξάν
τλητος πηγή, όπου δέν κατεβαίνει ποτέ 
καμιά ύδρία χωρίς νά άνεβγί παλιν γεμάτη 
χρυσάφι καί αγαθότητα. Έδω δεν ομιλει 
κάποιος προφήτης, δεν ό^ιλει κάνεις απ 

τής άρρώστειας καί τής θελήσεώς προς υ 
ναμιν, πού τούς ονομάζουν ιδρυτας θ, 1 

σκειών». , ,
Τό βιβλίον είναι διηρημένον εις τεσσαρα 

μέρη. Ή έπιγραφή τοΰ πρώτου, εινατ ■ 
Έατί εϊμω οοφός, του δευτέρου, δωτ 
εϊμαε φρόταμος, τοΰ τρίτου, δωττ γραφ 
καλά βτβλία, καί τοΰ τέταρτου, δωτε 

είμαι ή Μοίρα.
Είςτό πρώτον μέρος περιγράφει ο Ν.τσε 

τα κύρια χαρακτηριστικά τοΰ είναι του, 
δ·δε· χρονολογίας άπό την ζωήν του, ομι 
λεί διά τήν καταγωγήν του, έζυμνει τον 
πατέρα του καί ώς να επεστρεψε δια μιας 
εΙς τά παιδικά του χρόνια, γράφει ποτέ 
σά νομιμόφρον τέκνον γερμανου παστορος, 
ζοΰ καόχάται άκόμη καί δι, τας 
του μέ πρώσσους βασιλείς, ποτέ όπως ο 
Νίτσε τής ύγιοΰς έποχής, όταν με τη 

22

. . Β τόν ί,ωτίρ» τίτίο» ·>χ· \/1 πρό τριών έτών είς πολυτελή εκδο- 
VI σι; καί είς μικρόν αριθμόν αντίτυ

πων, τά όποια έπωλήθησαν είς τό μεταξύ 
είς τιμήν ύπέρογκον, ή αύτοβιογραφια του 
Νίτσε. Ήδη τό βιβλίον έξεδοθη και εις 
τήν σειράν τών απάντων του ποιητοΰ του 
Ζαρατούστρα καί ούτω δυνανται και ο 
κοινότεροι θνητοί νά λάβουν γνωσιν της 
ζωής του διηγημένης άπό τόν ίδιον και να 
είσδύσουν καλλίτερον είς τήν έκτιμησιν ενός 
έργου, πού μ'ε δ'σας αντιλογίας και αν 
κινεί, ίσταται καί θά ίσταται μοναδικόν εις 
τήν ιστορίαν τής φιλολογίας του κοσμου, 
τόσον δια τήν όλόδροσον ορμήν της ιδέας 
όσον και διά τήν πρωτοφανή δυναμιν του 
πάθους καί τής γλώσσης ;καί την απαρα- 
υ.ιλλον είκονικότητα τοΰ υφους.
' 'Η αυτοβιογραφία αύτή τοΰ ποιητοΰ 
φιλοσόφου έγράφη είς τρεις μονον εβδομά
δάς, ακριβώς όταν συνεπληρωσε το 44" 
έτος του καί διέτριβε εις τό Τουρινον. Μια 
ευθυμία απέραντος διέπνεε την ψυχήν του 
Νίτσε τόν καιρόν αύτόν και αί σελίδες του 
β.βλίου έχύθησαν άπό αύτην αυθόρμητα 
καί άπρόσκοπτα. «Τήν τελείαν ημέραν 
αύτήν» γράφει ό ίδιος είς £

λίδα «κατά τήν όποιαν ωριμάζουν όλα και 
δέν είναι μόνα τά σταφύλια που αρχι,ουν 
νά ροδίζουν, μιά άκτίς ήλιου επεσε στη 
ζωή μου : Έκύτταξα πίσω, έάυτταξα. εμ- 

Si. ,lS. T"Ti δ.«|Λ.«ς τό.« -»»««■·
τί,. «.ι. **>  "s.““

σήμερον τό τεσσαρακοστόν τέταρτον 
μο'υ, μπορούσα νά τό θάψω —ο,τι ητ 

: ζωντανόν σ’ αύτό, έσώθη, έγινε αθανατον.»
Καί άριθμεϊ δ,τι έγραψε κατα το ε.ος 
αύτό, δλους μάλιστα τούς τ^ταΐΟυ;™υ 
τρεις αήνες. Καί άναφωνεϊ ο ιδιος; «Πως 
νά αήν είμαι εύγνωμων όλης της ζωής 
μου;» Καί άρχίζει τήν διηγησιν.
Κ έΐς 81, ,δ ρ.6110, °

έξυν,νεϊ τόν έαυτόν του ώς τόν μεγαλειτε- 
ρον' άνθρωπον πού είδε ό κόσμος και ως
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ανάγνωσιν τών φωτεινών γάλλων συγγρα
φέων του 18ουαίώνος έλευθερώθη άπό τόν 
μυστικισμόν και την χριστιανικήν πρόλη- 
ψιν. Εις τό μέρος αύτό μάς όμιλεί διά 
την άσθενικότητά του καί εύρίσκει την 
πηγήν της λεπτότατης τέχνης του μέ την 
οποίαν αναλύει την ψυχήν του ακριβώς είς 
την μεγάλην ύπερευαισθησίαν τής ασθενικής 
του φύσεως. Ταυτοχρόνως όμως επιμέ
νει πώς ή έσωτέρα φύσις του είναι ύγιής 
και πώς ή ασθένεια του ήτο μόνον μία 
ώθησις πρός τήν ύψηλήν του ζωήν. Δι’ αυ
τής άνεκάλυψε έκ νέου τήν ζωήν, άπό 
αύτήν ήντλησε τήν θέλησήν τής ζωής καί 
τής φιλοσοφίας του. Καί μέ τά λόγια 
αύτά μάς περιγράφει τήν εικόνα τοΰ ύγι- 
οΰς, τοΰ καλοαναθρεμένου, τοΰ ψυχικώς 
εύγενοΰς ανθρώπου. «Άπό ποΰ γνωρίζο- 
μεν κυρίως τήν καλήν ανατροφήν ; Άπό 
τό ότι ένας καλοαναθρεμένος άνθρωπος 
κάνει καλό στο πνεΰμα μας : άπό τό οτι 
είναι πλασμένος άπό μίαν ούσίαν σκληράν. 
καί συνάμα λεπτήν καί εύωόιασμένην. Τοΰ 
αρέσει μόνον εκείνο πού τον ωφελεί... Εύ- 
ρίσκεται πάντοτε στή συντροφιά του, είτε 
μέ βιβλία συναναστρέφεται, είτε μέ άν- 
θρώπους είτε μέ τήν φύσιν. Τιμά μέ τήν 
εκλογή του, μέ τό δέξιμον, μέ τήν εμπι
στοσύνην του.

Δέν πιστεύει ούτε είς τήν δυστυχίαν 
ούτε είς τήν ενοχήν' άπαλάσσεται καί άπό 
τόν εαυτόν του καί άπό τούς άλλους, γνω
ρίζει νά λησμονή— είναι άρκετά ισχυρός 
ώστε όλα νά τοΰ βγαίνουν σέ καλό.»

Ο Νίτσε παριστάνει τόν εαυτό του ώς 
πολεμιστήν τοΰ πνεύματος, ή ζωή του 
είναι ένας πόλεμος. « Ή τακτική μου είναι» 
λέγει, «ή έξής : ΙΙρώτον προσβάλλω μόνον 
πράγματα πού είναι νικηφόρα περιμένω 
πάντοτε έως νά γίνουν νικηφόρα. Δεύτερον : 
προσβάλλω μόνον πράγματα εκεί όπου δέν 
εύρίσκω συντρόφους, οπού ίσταμαι μόνος, 
όπου διακινδυνεύω μόνος. Δέν έκαυ.α ποτέ 
βήμα δημοσία χωρίς νά διακινδυνεύσω. 
Αύτό είναι τό κριτήριου μου τής σωστής 
ένεργείας. Τρίτον : δέν προσβάλλω ποτέ 
πρόσωπα — μεταχειρίζομαι τά πρόσωπα 
μόνον ώς ένα ισχυρόν μεγεθυντικόν φακόν. 

μέ τόν οποίον ημπορεί κανείς νά ίδή μίαν 
γενικήν, άλλά κρυπτήν καί ολίγον ψηλα
φητήν κρίσιμον θέσιν... »

Είς τό δεύτερον μέρος τοΰ βιβλίου μάς 
όμιλεί περί ύγιεινής, περί τής επιρροής τοΰ 
κλίματος, περί τής τροφής. Δίδει σχεδόν 
μίαν φιλοσοφίαν τοΰ στομάχου. Επίσης 
άσχολεϊται καί μέ τήν πνευματικήν τροφήν, 
όμιλεί περί ύγιών βιβλίων, περί εύθύμου 
μουσικής. Εκθειάζει τούς Γάλλους. Ανα
φέρει τόν γάλλον σκεπτικιστήν Σταντάλ 
καί τό άθεϊστικόν ρητόν του : «Ή μόνη 
δικαιολογία τοΰ Θεοΰ είναι οτι δέν ύπάρ- 
χει.» Είναι ενθουσιασμένος μέ τόν Αίνε: 
«Ματαίως ζητώ», λέγει, «είς ό'λας τάς 
έποχάς μίαν παρομοίαν γλυκεία καί περι
παθή μουσικήν. Ό 'Αίνε είχε εκείνην τήν 
θείαν κακίαν, άνευ τής όποιας δέν δύνα
μαι νά φαντασθώ τό τέλειον...Καί πώς 
μετεχειρίζετο τήν γερμανικήν γλώσσαν ! 
Μιά μέρα θά τό εννοήσουν πώς ό Ά’*\  
καί έγώ ύπήρξαμε οί ανώτεροι καλλιτέχνα 
τής γερμανικής γλωσσης.» ’Έπειτα έρχε
ται είς τόν Βάγνερ καί τόν εύρίσκει ότι 
έξεφυλίσθη άφότου έφυγε άπα τήν Γαλλίαν 
κ’ έγινε γερμανόζ. 'Όσον ό Βάγνερ ήτο διά 
τόν Νίτσε άλλοδαπός, τόν έτίμα ώς δια- 
μαρτύρησιν εναντίον όλων τών γερμανικών 
άρετών. «Ό,τι δέν έλησμόνησα ποτέ τοΰ 
Βάγνερ, είναι ό'τι έγινε πολίτης τοΰ γερ
μανικού κράτους», λέγει.

Κατόπιν άφοΰ εξυμνήσει τήν Μεσημ
βρίαν, τήν μουσικήν καί έκχυθεί είς στί
χους μέ τήν άνάμνησιν τής Βενετίας, επι
στρέφει είς τήν περιγραφήν τής εσωτερικής 
ύγείας τής εύσταθείας τοΰ φυσικού του. 
Δέν αισθάνεται, λέγει, καμμίαν εσωτερι
κήν πάλην. 'Όλα πηγάζουν έσωθέν του 
εύχερώς, δίχως κόπον. Είναι ό ύγιέστερος 
άνθρωπος, ό πρώτος ύγιής άνθρωπος. Όλοι 
οί μεγάλοι είς αύτόν τόν κόσμον ύπήρξαν 
άρρωστοι, έχουν μέσα τους κακόν αίμα. 
Άπό τό βιβλίον αύτό εννοεί κανείς επίσης 
τί ήθελε νά είπή ό Νίτσε μέ τήν λέξιν 
πλήθη. Δέν εννοεί μέ αύτήν τόν λαόν, τούς 
προλεταρίους, τούς κοινωνικώς άποκλήρους. 
Ιίλήθη, όχλος, εκφυλισμένοι είναι δι’ αύτόν 
οί μορφωμένοι, οί άκαδημαϊκοί κύκλοι.

Είς τό τρίτον κεφάλαιον τοΰ βιβλίου 
εξηγεί ό Νίτσε τήν φιλολογικήν του έξέ— 
λιξιν, τά έργα του καί ύπεραμύνεται τών 
παρεξηγήσεων πού τοΰ έγιναν. Δέν άνα- 
γνωρίζει τόν εαυτόν του ώς ήρωολάτρην, 
δέν δέχεται πώς είναι δαρβινιστής, διαμαρ
τύρεται πώς δέν είναι ιδεαλιστής καί πολύ 
όλιγώτερον φιλόσοφος τής πρωσσικής αρι
στοκρατίας, όπως τον είπαν καί λέγει πώς 
είναι άδύνατον νά τόν καταλάβουν στήν 
Γερμανίαν καί μόνον στο Ιίαρίσι τόν 
εννοούν.

’Εδώ όμως δέν ή μπορεί νά κράτηση 
πλέον τόν εαυτόν του καί έκχύνεται είς 
ύβρεις εναντίον τών εχθρών του και είς 
χλευασμούς συγχρόνων συγγραφέων, όσοι 
δέν τοΰ είναι συμπαθείς. Τόν Ίψεν λ.χ. 
τόν ονομάζει : τυπικήν γεροντοκόρην. 
’Έπειτα χαριεντίζεται εύρίσκων βαναύσους 
ομοιοκαταληξίας είς τά ονόματα άλλων καί 
τόν άσπονδότερον εχθρόν του, τήν χριστι
ανικήν ήθικήν τήν παρομοιάζει μέ Κίρκην, 
ή οποία μεταμορφώνει τούς άνθρώπους εις 
χοίρους. Ακολούθως άστείζεται πάλιν μέ 
τόν εαυτόν του. Επειδή τήν κεντρικήν 
ιδέαν τοΰ Ζαρατούστρα τήν είχεν είς τόν 
νοΰν του επί 18 μήνες κ’ επειδή ή κυοφο- 
ρία είς τούς ελέφαντας διαρκεϊ 18 μήνες, 
ονομάζει τόν έαυτόν του θηλυκόν ελέφαντα.

'Ολόκληρον τό τελευταίον μέρος τοΰ βι
βλίου στρέφεται είς τόν πόλεμον κατά τής 
χριστιανικής ηθικής. Είναι ό φανατικός 
εχθρός της καί είναι ή άδυσώπητος έχθρά 
του. Ή νίκη του εναντίον της εινε ό σκο
πός τής ζωής του. Καί βλέπει ότι- τήν ένί- 

κησε, «γιατί είμαι μιά Μοίρα», λέγει. 
«Γνωρίζω τήν τύχη μου. Μιά μέρα τόνομά 
μου θά δεθή μέ τήν ένθύμησιν ώς κατιτί 
φοβερού — μέ τήν ένθύμησιν μιάς κρίσεως 
πού δευτέραν δέν είδε ή γή. . . Δέν είμαι 
άνθρωπος, είμαι δυναμίτις». ’Εννοεί τήν 
άνατροπήν τών αξιών τοΰ καλού, τοΰ αγα
θού, τοΰ πράου. Ή χριστιανική ήθική είναι 
ή θέλησις πρός ψεύδος, ή άρνησις τής φύ
σεως. Είναι έγκλημα κατά τής ζωής. 'Η 
άνακάλυψίς της είναι μία αληθής κατα
στροφή. Εκείνος πού θά τήν άνατρέψη θά 
είναι μιά Μοίρα, θά διαίρεση τήν ιστορία 
τής άνθρωπότητος σέ δύο μέρη, όσους έζη- 
σαν προ τής Μοίρας καί είς όσους έζησαν 
μετ αύτήν. Καί τό βιβλίον κλείει μέ τά 
λόγια τοΰ Βολταίρου: Ecrasez 1 infame! 
Ό Νίτσε λησμονεί βέβαια, οτι εκείνη πού 
ήθελε νά συντρίψη ό γάλλος φιλόσοφος δέν 
ήτο ή χριστιανική ήθική, αλλ’ ή επίσημος 
χριστιανική θρησκεία. Τό λησμονεί διότι 
είς τό πάθος του απάνω μεθά άπό αύτό καί 
δέν είναι πλέον ό φιλόσοφος πού θέλει νά 
είναι, άλλά ένας μεγαλόστομος ποιητής. 
« Μέ εννοήσατε : » τελειώνει— « είμαι ό 
Διόνυσος εναντίον τοΰ ’Εσταυρωμένου. . .»

Αύταί είναι αί τελευταϊαι λέξεις τοΰ βι
βλίου καί αί τελευταία», ποΰ έγραψε ό 
ποιητής τοΰ Ζαρατούστρα. Καί ό άναγνώ- 
στης μεθά άπό τήν εικονικήν των δύναμιν, 
άπό τό θέλγητρον τής έκφράσεως καί λη
σμονεί τήν σκέψιν, λησμονεί τήν άντιλο- 
γίαν καί άπολαμβάνει έναν ποιητήν, ένα 
μεγάλον ποιητήν καί θαυμάζει καί αγαπά 
τόν άνθρωποι»,πού άποκαλύπτει τό βιβλίον.

Β.
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ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ κ. ΕΡΡΙΚΟΥ ΡΟΥΖΟΝ)

ΗΤΟ ήδη τεσσαρακοντούτης, όταν 
έλαβε παρά της Βασιλίσσης Μαρίας 
τών Μεδίκων τη μεσολαβήσει τοΰ 

βαρώνου 8ε Βίκ, πρεσβευτοΰ τών Κάτω- 
Χωρών, τήν παραγγελίαν τών διακοσμη- 
τικών πινάκων διά τό ανάκτορόν της τοΰ 
Λουξεμβούργου.

Διά νά ίδή τό σύνολον τής διακοσμή- 
σεως ό Ροΰμπενς μετέβη είς τό Παρίσι. 
Συνεφώνησε αντί ποσοΰ είκοσι χιλιάδων 
σκούδων, έπέστρεψε είς Αμβέρσαν νά έκτε- 
λέση τάς εικόνας, έκ τών οποίων δέκα εννέα 
είχε ήδη τελειώσει, και έξετέλεσε τάς λοι- 
πάς βοηθούμενος παρά τοΰ μαθητοΰ του 
Βάν Έγμοντ. Τά αποκαλυπτήρια έγένοντο 
κατά τάς έορτάς τών αρραβώνων τής 
Έριέττας τής Γαλλίας, αδελφής τού Λου
δοβίκου ΙΓ' μετά τοΰ πρίγκυπος τής 
Ούαλλίας.

(( Η σειρά ή έκτελεσθείσα διά τήν Μα
ρίαν τών Μεδίκων, γράφει ό Γουσταΰος 
Ζεφφροά, περιλαμβάνει είκοσι και ενα πί
νακας. Έάν δέ έν αύτή ή ιστορία έκχυ- 
δαέζεται ένίοτε και παραμορφοΰται διά 
τής αλληγορίας, έάν τεμάχιά τινα έγκα- 
τελείφθησαν είς τούς μαθητάς, ύπάρχουν 
έν τούτοις άλλα, τά οποία εινε θαύματα 
λογικής έμπνεύσεως, διακοσμητικής συνθέ- 
σεως. καί ακριβούς παραστάσεως χαρακτή

μένα διά τών πλουσιωτέρων μέσων 
τάτου σχεδίου, διά τών σοφωτέρων

ρων. Η ίπποτική χάρις καί τό γυναικείον 
θέλγητρον κυριαρχούν έν αύτοίς, έκφραζό- 

ευρυ- 
ΖΡω- 

ματισμών. Η μπορεί νά παραμείνη κάνεις 
χωρίς άνίαν καί χωρίς κόπωσιν θεώμενος 
τάς Μοίρας τής Τύχης τής Μαρίας τών 
Μεδίκων, τάς τρεις Χάριτας τής Ανατρο
φής, τίζ ναϊάδας τής Άποβάσεως, έπίσης

* Συνέχεια καί τέλος. Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος 
’Οκτώβριον’ 1911.

τόσας άλλας ώραίας εικόνας μέ ήρωας τήν 
Μαρίαν τών Μεδίκων, τόν Ερρίκον Δ\ 
τόν Λουδοβίκον ΙΓ\ μέ πρέσβεις, ακο
λούθους, ολόκληρον συνοδείαν καί αύλήν, 
ή οποία εύρίσκεται συνηθροισμένη διά τήν 
αληθώς θαυμασίαν άποθέωσιν τής Στέ
ψεως.»

Τά ταξείδιά του είχον άναμφιβόλως καί 
κάποιον διπλωματικόν χαρακτήρα. Διά 
τών σχέσεών του μέ τήν βασιλεύουσαν 
οικογένειαν ήτο έν γνώσει τής πολιτικής. 
Ή ίνφάντα Ισαβέλλα τόν ένεπιστεύετο 
είς κρίσιμους στιγμάς καί δέν ύπάρχει 
αμφιβολία, οτι τό ταξείδιόν του είς Γαλ
λίαν τό 1623, καθώς καί τό επόμενον, 
είχον έπίσημον χαρακτήρα.

Τήν 5 Ιουνίου 1624 ό βασιλεύς τής 
’Ισπανίας είχεν άπονείμει είς τόν Ροΰμ
πενς, είς τά τέκνα του καί τούς έπιγόνους 
του τίτλους εύγενείας μέ οικόσημα καί ίδια 
σύμβολα καί τόν είχεν ονομάσει ιππότην 
τής ακολουθίας του. Ούτω άπό τοΰ 1625 
ό Ροΰμπενς δέον νά θεωρήται τόσον ώς 
διπλωμάτης οσω καί ώς καλλιτέχνης, 
άλλ’ ή πρώτη του ίδιότης δέν ήλάττωσε 
ποσώς τήν δευτέραν.

Τό 1627 άπεστάλη μέ ιδιαιτέραν απο
στολήν είς τήν 'Ισπανίαν, οπού συνήντησε 
τόν Βελάσκεζ, είκοσι καί εννέα έτών τότε, 
καί ό όποιος έπεφορτίσθη νά τοΰ έπιδείξη 
τούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς τής πρω- 
τευούσης. Ό Ροΰμπενς τόν συνεβούλευσε 
νά μεταβή είς ’Ιταλίαν.

Κατά τήν έν Μανδρίτη διαμονήν του 
έζωγράφισε πλέον τών τεσσαράκοντα εικό
νων μεταξύ τών όποιων πολλάς προσωπο
γραφίας τών μελών τής βασιλικής οικογέ
νειας, καί εφερεν είς πέρας μέ τόσην 
νοημοσύνην καί έπιδεξιότητα τήν άποστο- 
λήν του. ώστε ήδη ό Φίλιππος Δ' τοΰ

Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

(Μουσείον τού Λούβρου)
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ένεπιστεύετο άλλην διά Παρισίους καί Λον- 
δινον, άφοΰ τόν ώνόμασε γραμματέα τοΰ 
ιδιαίτερου του συμβουλίου. Έν Λονδίνω ό 
Κάρολος Α' του άπένειμε τόν τίτλον ίπ- 
ποτού του Χρυσού Πτερνιστήρας καί τοΰ 
ανέθεσε τήν διακόσμησιν της αιθούσης τών 
συμποσίων τοΰ Whitehall εργασία, την 
οποίαν ό καλλιτέχνης έπεράτωσε τό 1635 
και δια τήν όποιαν έλαβεν αμοιβήν 3,000 
λιρών.

Αλλ' ή ύγεία του ήρχιζεν ήδη νά κλο
νίζεται. Είχε προσβληθή ύπό αρθρίτιδας. 
Ιοτε αποφασίσας ν’ άπομακρυνθή τής κο
πιώδους ζωής τών αύλών, ήγόρασε τήν 
επαυλιν Στάϊν διά νά έργασθή έκεί ήσύ- 
χως. Αλλ εις τήν ’Αμβέρσαν ήτο άπα- 
ραίτητος φαίνεται, καί τόν έκάλουν διαρ
κώς. Ούτω δέ διέμεινεν έκεί έπί τινας 
μήνας τοΰ χειμώνας τοΰ 1639 διευθύνων 
παρά τήν άσθένειάν του ολόκληρον έπιτε- 
λεϊον συνεργατών. Άλλ’ ήδη προησθάνετο 
το τέλος του. Συνέταξε έγκαίρως τήν δια
θήκην του καί άπέθανε τήν 30 Μαΐου 
1640, είς ήλικίαν 63 έτών.

Η κληρονομιά τοΰ Ροΰμπενς άνήλθε 
είς τό ποσόν τών 700,000 φλωρινίων, είς 
πολλας δέ εκατοντάδας συνεποσοΰντο τά 
έργα τά όποια κατέλιπε. Πολλά έξ αύτών 
ηγορασαν ό βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδο- 
βικος ΙΔ καί ο βασιλεύς τής Ισπανίας, ό 
οποίος προς τόν σκοπόν τοΰτον άπέστειλεν 
ιδιαίτερον αντιπρόσωπον είς ’Αμβέρσαν. 
, ην τελευταίαν ταύτην αγοράν, ή όποια 
ανήλθε είς τό ποσόν τών 27,1 00 φλωοι- 
νίων άπετέλουν 23 πρωτότυποι πίνακες 
10 αντίγραφα έργων διαφόρων ’Ιταλών 
διδασκάλων. Τά ύπόλοιπα έργα άνερνό- 
μενα είς 314 έξετέθησαν είς δημοπρασίαν, 
πολλά δέ ές αύτών ήγόρασαν οί αντιπρό
σωποι τού αύτοκράτορος τής Γερμανίας, 
του Εκλέκτορας τής Βαυαρίας καί τού 
Βασιλέως τής Πολωνίας.

Ό Ροΰμπενς είχε νυμφευθή δίς, πρώ
τον την 3 ’Οκτωβρίου 1609 μέ τήν Ισα
βέλλαν Μπράντ, θυγατέρα τοΰ Ίωάννου 
Μπράντ. γραμματέως τοΰ Άντιβασιλέως, 
την οποίαν συνεζεύχθη είς ήλικίαν δέκα 
εννεα έτών, ένω αύτός ήτο τριάκοντα δύο

Είκων τών δύο υιών, τούς όποιους απέ
κτησε ές αύτής, ύπάρχει έν Βιέννη. Ή 
’Ισαβέλλα άπέθανε τό 1626, ό δέ Ροΰμ
πενς γράφει περί αύτής: «’Αλήθεια, έχασα 
έζαίρετον σύντροφον. Δέν είχε κανένα άπό 
τα ελαττώματα τοΰ φύλου της, κάμμίαν 
δυσθυμίαν, άκόμη κάμμίαν άπό τάς‘γνω
στά; γυναικείας άδυναμίας, άλλ’ ήτο όλη 
καλωσύνη καί λεπτότης. . . . Παρομοία 
απώλεια μοΰ κάμνει τρομεράν έντύπωσιν, 
αλλ’ άφοΰ ή μόνη θεραπεία είς ό'λα τά δυσ
τυχήματα εινε ή λήθη, τήν όποιαν φέρει 
ο χρόνος, πρέπει είς τήν λήθην νά έλπίσω 
την παρηγοριάν Άλλά πόσον θά μοΰ εινε 
δυσκολον νά χωρίσω τήν λύπην, τήν όποιαν 
μου προξενεί ή άπώλειά της άπό τήν άνά- 
μνησιν, τήν όποιαν όφείλω νά διατηρήσω 
καθ ολην μου τήν ζωήν τής προσφιλούς 
και λατρευτής αυτής γυναικός».

Εν τούτοις τεσσαρα έτη βραδύτερον είς 
ήλικίαν πεντήκοντα τεσσάρων έτών συνε
ζεύχθη τήν ώραίαν 'Ελένην Φουρμάν, 
μόλις δεκαεξαέτιδα, άνεψιάν δέ τής πρώ
της του συζυγου. Τήν άπηθανάτισε είς τήν 
γνωστήν του προσωπογραφίαν «Τό ύάθινο 
καπέλλο».

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΡΟΥΜΓΙΕΝΣ
Εαν έκ τής ζωής τοΰ Ροΰμπενς έλθω- 

μεν είς τό εργον του δυναμεθα νά διαιρέ- 
σωμεν αύτό είς τρεις διακεκριμένα; περιό
δους, πρώτον είς τήν έποχήν τών γάμων του 
μετά τής Ισαβέλλας Μπράντ’ εινε τότε ή 
απαρχή μέ τάς ξενικάς επιδράσεις,τάς αφο
μοιώσεις του πνεύματός του καί τάς ύποσχέ- 
σεις τής μεγαλοφυίας του διά βραδύτερον.

Rοβύτερ° άπ° τοΰ 1610 3·£'7.Ρ! τού
lb2b περίοδον, κατά τήν όποιαν κυρ-αοχεί 
έν αύτώ ή φλαμανδική τέχνη μέ τόν ρεαλι- 
'3·όν τής, σαρκος, τήν βαρβαρότητα τών 
η ών, . ήν γραφικήν βαναυσότητα τών 
κινήσεων. Τό «Πανηγύρι» (KermeSSe), 
το οποίον εύρίσκεται είς τό Μουσείον τοΰ 
Αουβρου είνε συντεθειμένον άπό θαυυ.α- 
σιαν φρενίτιδα χυδαίου πάθους, άπό 'θό
ρυβον όχλου μεθυσμένου, άπό τρέλλαν τών 
αισθήσεων καί τών ένστικτων εκφρασμένων 
με την πλέον ευγλωττον άδιακρισίαν.

Νικόδημος, φέρων βαθύχρουν έρυθρόν χι
τώνα, ό όποιος άποτελεί τήν πλουσίαν, 
τήν μεγαλοπρεπή αρμονίαν τής είκόνος, 
έχει άνέλθει έπί κλίμακος όπόθεν κρα
τεί τό σώμα τοΰ Χριστοΰ διά τοΰ, δε
ξιού βραχίονας, ενώ ό ’Άγιος Ιωάννης 
στηρίζων ήόν ποδα έπί μιας βαθμίδας, τον 
λαμβάνει άπό τάς κνήμας, καί ή Μαγδα- 
ληνή γονυπετής εΐνε έτοιμη ν’ άσπασθη 
τούς πόδας του. Ή ΙΙαρθένος τείνει τους 
βραχίονας πρός τόν υιόν της. Ο ’Ιωσήφ ο 
άπό Άριμαθίας άπέναντι, καταβιβαζει την 
κλίμακα Τό άπισχναμενον ύψηλόν σώμα^ 
ή μικρά, λεπτή καί ωραία κεφαλή του 
’Εσταυρωμένου, ή έπιβάλλουσα έκφρασις 
τής γαλήνης έν τώ θανάτω.εΐνε θαυμάσια. 
Εινε ή άπόδειξις τής αύστηράς δραματι
κής άντιλήψεως τοΰ Ροΰμπενς. Καί όλα 
τά πρόσωπα συμβάλλουν είς τό αύτό σοβα
ρόν καί μεγαλοπρεπές αποτέλεσμα. Γό 
βαρύ αύτό σώμα είς τήν έγκατάλειψιν του, 
όλοι τό κρατούν μετά σεβασμού. Διο
λισθαίνει, φαίνεται, ότι διαφεύγει κατα 
μήκος τής σινδόνος. Εΐνε πλέον, λείψανον 
γήίνον, άπηλλαγμένον τής οδύνης, τής 
οποίας φέρει άκόμη τά αιματηρά στίγματα,, 
άλλ’ ή έξοιδημένη καί ύποκύανος αυτή 
σάρξ τοΰ'θύματος διατηρεί εύρύτητα,καί 
ώραιότητα γραμμών άπεριορίστου ^ευγέ
νειας. Διά τούς ανθρώπους αύτους ενθεος 
ήρως άπέθανε, άπείρως ωραίος και απει- 
ρως άγαπώμενος.» _ , < - ε

’Άλλος τεχνοκρίτης, ό όποιος ύπήρ,εν 
έν ταύτώ καλός ζωγράφος καί πολύτιμος 
συγγραφεύς, ό Φρομαντέν όμιλεί ώς εςής 
περί τοΰ θεσπεσίου αύτοΰ έργου : «Εις 
τών ποδών τού Χριστού συναντά κάτω
θεν τοΰ σταυρού τόν γυμνόν ώμον τής 
Μαγδαληνής. Δέν στηρίζεται ^έπ’ αυτου, 
τόν θίγει απλώς. Ή έπαφή εΐνε αδιόρα
τας, τήν μαντεύει κανείς περισσότερον η 
τήν’διακρίνει Θάήτο βέβηλον νά έπιμείνη, 
θά ήτο σκληρόν νά μή τό ύποδείξη. ’Όλη 
ή λανθάνουσα αίσθηματικότης τοΰ Ροΰμ
πενς εύρίσκεται είς τήν άδιόρατον αύτην 
έπαφήν, ή όποια λέγει τόσα, προκαλεϊ τόν 

σεβασμόν καί συγκινεϊ.»
Θεατρική καί καταπλησσουσα είνε η

Άλλ’ είς τό μεταξύ ταξειδεύει, γνωρί
ζεται μέ τήν λεπτήν έθιμοτυπίαν τών αυ
λών, εΐνε ό σύντροφος, ό φίλος πρι^κήπων 
καί αντιβασιλέων, ένω συγχρόνως βλέπει 
καί θαυμάζει τά έργα’ τών μεγαλειτέρων 
διδασκάλων. Τότε βαθμηδόν ή σαρκική 
του αναισθησία χαλιναγωγείται, δεν αρνει- 
ται μέν έντελώς τό αιμά του καί την κα
ταγωγήν του, δέν παύει άπό τοΰ να εινε 
ό ένθουσιώδης ψάλτης τής παχείας και 
ξανθής σαρκός, άλλ’ ύφίσταται έν Ίταλίμ 
τήν έπίδρασιν τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου,, του 
Ραφαήλ, τοΰ Τισιανοΰ, τοΰ Τιντορέτου,. 
Συνδέεται μέ τόν Καραβάτζιο και η όρμη 
τής νεότητάς του κατευνάζεται, εΐνε τώρα 
μετριοπαθέστερος, έφεκτικώτερος, έξυψου- 
ται καί άναδεικνύεται θαυμάσιος καλ- 

λιτέχνης.
Ό θάνατος τής μητρός του. αί κατα- 

στροφαί τής γεννεθλίου του πόλεως, ή συρ
ροή ' παραγγελιών, αί παραδόσεις, τας 
όποιας άπεκόμισεν έξ ’Ιταλίας,,όλα αυτα 
συνεισέφεραν είς τήν δεύτεραν αυτήν περί
οδον, ή όποια έπροίκισε τήν ’Αμβέρσαν με 

αθάνατα ’έργα. , ,
Δύναριις και χάρις, ακαταπόνητος εκτε- 

λεσις, ισχυρός χρωματισμός, εκφραστικός 
χειρισμός "τής μυθολογίας, πλούτος εμπνεύ
σεων ιδού τί χαρακτηρίζει τόν Ροΰμπενς. 
Παρά τά άπασχολοΰντα αύτον καθήκοντα 
τής έπισήμου θέσεως του εύρίσκει καιρόν 
νά έκτελή μέ τήν βοήθειαν τών μαθητών 
του πολυαρίθμους πίνακας, οί οποίοι εξε
γείρουν σήμερον τόν θαυμασμόν μας. Ιίρε- 
πει νά μεταβή κάνεις είς τήν Αμβέρσαν 
διά νά τά θαυμάση. Είς τόν έκεΐ καθεδρι 
κόν ναόν ύπάρχει ή «Άποκαθήλωσις» ενα 
άπό τά τεσσαρα ή πέντε αριστουργήματα 
ολοκλήρου τοΰ κόσμου : «Είςτό κέντρον τής 
είκόνος, γράφει ό Γουσταΰος Ζεφφροα, 
ύπάρχει ό Χριστός έν όλη τή έγκαταλειψει 
τοΰ θανάτου, μέ τό σώμα καί τα μέλη 
τετααένα έντός τών βραχιόνων τών ύπο 
βασταζόντων αύτόν μόλις αποκαθηλωθείς 
τοΰ σταυρού. Ό αριστερός του βραχιων 
ύποβαστάζεται άνω παρ’ άνδρός, ο οποίος 
κλίνει έπι τοΰ σταυρού και κρατεί [χεταζυ 
τών όδόντων του πτυχήν τοΰ σαβάνου. Ο
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εγ-ών ή^παριστώσα Την τελευταίαν κοινω
νίαν του Φραγκίσκου τής Άσσίζης, μέ τό 
αποκαμωμένον σώμα καί τό μακάριον πρό
σωπο*.  Δέν πρέπει όμως ν' άναζητήσωμεν 
εδώ την ψυχράν καί προδιαγεγραμμένη*
ιτότητα τών Ιταλών πρωτογενών ζω

γράφων μέ τήν απεριόριστον πίστιν, τόν 
μοναχικόν ασκητισμόν, ο! όποιοι έκφρά- 
,ουν μόνον τά οράματα τών προσευχών 
των. ’Αλλ’ είτε ό Ροϋμπενς είνε θρησκευ
τικός ζωγράφος, είτε δχι, όλίγον ένδια- 
φερεε. Προσθέτει εις τήν τραγικήν καί 
συγκινοϋσαν παράδοσιν τήν ιδίαν του ικα
νότητα ώς συνθέτου σκηνών, ώς χρωματο- 
γράφου, τήν όποιαν παρουσιάζει καί είς 
τάς μυθολογικές σελίδας, δέν φοοντ·’ζε· 
πολύ διά τόν ακριβή ρεαλισμόν, ό όποιος 
θ απασχόληση έπί τών ημερών μας τούς 
Μουνκάτζι καί τούς Τισσό, αναδημιουργεί 
το όραμα κατά ίδιον τρόπον Είνε εύγλωτ- 
τοτερος τής αλήθειας, -ή πυξίς του έχει τά 
φανταστικότερα χρώματα ώς έάν εύρίσκετο 
εν Ανατολή.

Εξ όσων ένθυμούμεθα άριστουργημά- 
τ°Λ t ,?ρΐ°70ς όν^Ζ0^νος έπι 'τοΰ 

. Ιολγοϋα δίδει όλην τήν έκορασιν τοΰ έπι- 
κειμένου μαρτυρίου, ή ’Αφροδίτη παρά τώ 
Ηφαιστο) έχει δλην τήν φαιδρότητα τών 

ωμών γυμνοτήτων, Τδ κυνήγι τής ’Ατα
λάντης και τοΰ Μελεάγρου διαγράφεται μέσα 
εις μεγαλοπρεπές τοπειον, Τδ προσκύνημα 
των Μάγων, δ Χριστός νεκρός, δ Χριστός 
επι τής άχυρίνης στρωμνής απεικονίζονται 
μέ τρομερόν ρεαλισμόν, ή άγια 7ριάς πα
ρουσιάζει καταπλήσσουσαν λεπτολογίαν, 
° Χριστός νεκρός &ρη νούμένος παρά ' τών 
αγίων γυναικών και τοΰ άγιου ’Ιωάννου 
?χει ύπέροχον αρμονικήν διάταξιν.

Έπάρχουν μεταξύ τών εικόνων τούτων 
αι συγκριτικώς όλιγώτερον ώραϊαι, άλλ’ 
ούδεμία ύπάρχει κατωτέρα τής άλλης καί 
επισκοποΰντες τούς καλλιτεχνικούς μόχθους 
του μεγαλοφυούς τούτου άνδρός έννοοΰμεν, 
πώς είχε τήν δύναμιν νά έπηρεάση καλλι- 
τεχνας ώς τόν Βάν Δύκ, τόν Σνάϊδεο, τόν 
Αμβραάμ Γιόσσαν, τόν Ιάκωβον ’ Ζορ- 

ν Χαίκε> άκόμη καί τόν
Δαοίο 1 ενιέ.

“Οταν ό Ροϋμπενς δέν ζητεί τά θέματά 
του εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν, εις 
τή*  μυθολογίαν καί τήν πολιτικήν, όταν 
περιορίζει τάς έμπνεύσεις του μόνον είς τήν 
φυσιν, είς τό τοπειον τούτέστι καί είς τήν 
άνθρωπίνην μορφήν, είνε πάντοτε ό αύτός 
με'γας διδάσκαλος. Τό φΰινόπωρο στον 
πύργο τοϋ Στάϊν, τό όποιον ύπάρχει είς 
την «’Εθνικήν Πινακοθήκην» τοΰ Λονδί
νου, μας δεικνύει άλλην αποψιν της ιδιο
φυίας τοΰ Ροϋμπενς. ’Αριστερά μεταξύ τών 
δένδρων ή κατοικία τοΰ ζωγράφου, δεξιά 
έκτεταμένυς αγρός μέ μακρυνόν ορίζοντα, 
χλόη καταπράσινη, φυλλώματα κατά μή
κος δρόμου, ξανθά σπαρτά ύπό αίθριον 
ουρανόν. Εινε πρωί, η ατμόσφαιρα διαυ
γές, άλλα θεάματα δίδουν τον τόνον της 
^ωης : ένα φορτηγό αμάξι συρόμενον άπό 
δυο άλογα πηγαίνει είς την αγοράν της 
γειτονικής πόλεως, ένας κυνηγός μέ τό 
σκυλί του ενεδρεύουν πίσω άπό ένα 
θάανον.

Προσωπογραφία! τοϋ Ροϋμπενς ύπάρ- 
χουν εις όλα τά εύρωπαϊκά μουσεία : είς 
τό Μουσείο*  τοϋ Λούβρου ή ’Ελένη Φουρ- 
μάν και τά παιδάκια της μέ τόν πτερωτόν 
πίλον, την έξωμον έσθήτα. τούς διασκεδα- 
στικούς μορφασμούς τών μικρών, ό Βαρώ- 
νος δε Β'ικ ό έπιφορτισθείς ύπό τής 
Μαρίας τών Μεδίκων νά ζητήση παρά τοϋ 
Ροϋμπενς τήν διακόσμησα τής πινακοθή
κης του Λουξεμβούργου, ή ’Ελισάβετ τής 
’Αντιόχειας, θυγάτηρ τοΰ Ερρίκου Δ', 
σύζυγος τοΰ.Φιλίππου Δ', βασιλέως τής 
Ισπανίας, ή Ίνφάντα ’Ισαβέλλα μέ τήν 

μελανήν έσθήτα καί τό πολύπτυχον περι- 
λαίμιον, καί άλλαι. Έν Άμβέρση ό Γά- 
σπαρδος Γεβάρτσιος, γραμματεύς τής 
πόλεως, είς τό άνάκτορον Πίττι έν Φλω
ρεντία οι Τέσσαρες Φιλόσοφοι, συνηθροι- 
σμένοι.πε'ριξ τραπέζης μέ βιβλία άνά χεί- 
ρας- ο ζωγράφος απεικονίζεται ό ίδιος 
όρθιος, έμπροσθεν έρυθροϋ παραπετάσματος. 
Εις την συλλογήν Wallace ή ’Ισαβέλλα 
^Ιπ,ραντ, πρώτη του σύζυγος. Είς την 
(( Εθνικήν Πινακοθήκην» τοΰ Λονδίνου. 
Η κυρία μέ τδ καστόρινο καπέλλο, προ
σωπογραφία τής Σουζάνας Φουρμάν, άδελ-

ή οί Μεθυσμένοι Ήρακλεϊς, ή μάχη τών 
’Αμαζόνων, ό κήπος τής ’Αφροδίτης, ~ή 
κρίσις τοΰ Πάριδος, ήσαν δι’ αύτόν απλώς 
ύλη πρός ζωγραφικήν, θέματα δημώδη, 
τά όποια έπρεπε νά έκτελέση^ μέ όσφ τό 
δυνατόν περισσοτέραν έπιδεζιοτητα και 
ταχύτητα διά νά έπαρκέση είς τάς παραγ
γελίας, ένω αί μορφαί τών φίλων του, του 
άδελοοΰ του, τόν όποιον έλάτρευε, τών 
γυναικών, διά τάς όποιας ύπήρξεν άφοσιω- 
μένος σύζυγος κατέχουν είς τό έργον του 
διάφορον εντελώς θέσιν. II καρδια κινεί 
τόν χρωστήρα μάλλον ή ό έγκέφαλος και 
ή φαντασία,ύπάρχει ανθρώπινον ένδιαφέρον 
προκαλοΰν τόν θαυμασμόν μας διά τόν 
μεγαλοφυά ζωγράφον τόσον ένωπιον άπλης 
προσωπογραφίας γελώσης κορασίδος ό'σω 
καί πρό τών είκοσι καί ενός πινάκων τής 
ιστορίας τής Μαρίας τών Μεδίκων.

Τό έργον τοΰ Ροϋμπενς ποσοτικώς είνε 
καταπληκτικόν. Χίλιαι πεντακόσια·, εικό
νες του έχαλκογραφήθησαν, ύπάρχουν δε 
ίσως καί άλλαι, αί όποίαι άπωλέσθησαν 
ή κατεστράφησαν. Είς όλα τά εύρωπαϊκά 
Μουσεία αντιπροσωπεύεται διά πολυαρίθ
μων πινάκων, μόνον δέ τό τοϋ Μονάχου 
κατέχει όγδοήκοντα πέντε. Δέν ύπαρχε·, 
είς ολον τόν κόσμον παράδειγμα άλλου 
ζωγράφου μέ τόσην ίσχυράν παραγωγικό
τητα. Καί' όλα αύτά τά έργα εινε αλη
θώς ύπέροχα Δυνάμεθα νά εϊπωμεν, οτι ό 
Ροϋμπενς εινε ένας έκ τών μεγαλειτέρων 
ζωγράφων τών νεωτέρων χρόνων.

φής τής δευτέρας του συζύγου. Εις την 
συλλογήν Σπένσερ ή Κόρη τοΰ Καλλιτέ
χνου, παχουλή και όλόξανθη.

"Οπως ένας δεξιοτέχνης άφοΰ έζετέλεσε 
κάποιο λαμπρό κομμάτι γεμάτο δυσκολίας 
παίζει άπλουστάτην σελίδα μεγάλου διδα
σκάλου, όπου περικλείονται μετριοφρόνως 
άλλαι άληθιναί άρεταί τέχνης, όλιγώτερον 
έπιδεικτικαί κατά τό φαινόμενον, ο Ροΰμ- 
πενς άπό τών πολέμων τών θεών, τών μυθο
λογικών καί βακχικών συμπλεγμάτων έρχε
ται είςτήν ήρεμον παράστασιν τής ανθρώπι
νης μορφής και γνωρίζει νάπροκαλή σφοδράν 
συγκίνησιν διά τής είκόνος τής συζυγου 
του, τοΰ άδελφοΰ του ή ενός φίλου του

Ένω είς τούς μεγάλους πίνακας του μας 
εκπλήσσει διά τής εύχερείας τής συνθέσεως, 
διά τής μοναδικής δεξιότητάς του, διά τής 
τέχνης με τήν όποιαν υπερνίκα τάς δυσχέ
ρειάς τών αρμονιών τών τόνων,είς ταςπρο- 
σωπογραφίας του μάς συγκινει ίσως ,ωη- 
οότερον ή τουλάχιστον κατ’ άλλον τροπον. 
Βλέπομεν εις αύτάς περισσότερον τόν άν
θρωπον, ένω θαυμάζομεν τόν ζωγράφον, 
διεισδύομεν είς τά μυχιαίτερα αισθήματα 
του, άκούομεν αυτούς τούς παλμούς τής 
καρδίας του *

Κατά βάθος δεν έπίστευε ούτε είς την 
-Λυθο>ογίαν. ούτε είς τόν χριστιανισμόν. 
Ό Γολγοθάς, ή Σταύρωσή ή Φυγή είς 
Αίγυπτον, τό προσκύνημα τών Μάγων, η 
Θαυματουργός αλιεία, ή Μετάληψις, ή 
Κοίμησις τής Θεοτόκου, τό Φραγγέλωμα
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τόν ήρωα τής ιταλικής ελευθερίας. Τό απόσπασμα αυτό εινε προσωπική 
άνάμνηοις τοΰ ποιητοΰ όταν εις τήν πατρίδα του, όπως και είς πολλά, άλλα 
μέρη τής Ελλάδος τότε πλανόδιοι Ιταλοί μουσικοί έπαιζαν μέ τής άρπαις 
των και μάς έτραγονδοΰοαν τόν ύμνον τής ιταλικής ελευθερίας.]

Κάτου στό δρόμο νά! αρπιστές και άρπίστρες, μαζεμένοι 
άπό τά τετραπέρατα τά ιταλικά, δέν ξέρω 
ποιοι λαλητάδες ζίζικες κοι ποια τριζόνια κράχτες, 
Ναπολιτάνοι άφρόντιστοι, βουνόζωοι Καλαβρέζοι, 
κοκκινοφόρετα δρφανά μέ τάνθια, μέ τά γέλια, 
κ οι άρπίστρες πλάϊ, σταυραδερφές τής γκαιτικής παιδούλας, 
τοΰ τραγουδιού ψυχοπαίδα, τού ριζικού άποπαίδια, 
τής μέρας κοσμογυριστές, τής νύχτας πεζοδρόμοι, 
σά διαβατάρικα πουλιά και σά χελιδονάκια, 
μέ τά φτερά τού λελεκιού, μέ τάηδονιού τή γλύκα 
προβάλλανε και φεύγανε, καί τόσο μόνο στέκαν 
οσο νά σπείρουν τής χαράς τό σπόρο στις καρδούλες. 
Κάτου στό δρόμο οί αρπιστές κ οί άρπίστρες κελαϊδούσαν, 
τά δάχτυλα φιλούσανε τις κόρδες, γοργοσμίγαν 
μέ κείνες, καί γεννιότουνε τό έρωτοπαίδι, ό ήχος. 
Άρπα μεθύστρα ιταλική, πάντα νά ζής καί νά είσαι! 
Καί τό στερνό τραγούδι τους κι ό άποχαιρετισμός τους 
ξεσπώντας, καί θριαβευτικά, σάν άπό στόμα Νίκης, 
εϊταν ό ίδιος ό σκοπός κ ενα τραγούδι πάντα: 
Εβίβα, Γαριβάλδη, έβίβα, Λιμπερτά. — Καί ή χώρα 
μέ χίλια μύρια στόματα, κι άπ τό παιδί ώς τό γέρο, 
ξανάλεε τό τραγούδι σου καί τδκανε δικό της 
καί τδσμιγε μέ τό τραχιό παράπονο τού κλέφτη, 
μέ τής άγάπης τους καημούς, μέ τού χορού τούς χτύπους 
καί μ ολα τάνεβάσματα καί /ιέ τά κύματα ολα 
τής άγριας ρουμελκότισσας άπλαστης Αρμονίας.
Εβίβα, Γαριβάλδη, έβίβα, Λιμπερτά! ’ Από τότε 
κ ή φαντασία μου σέ κρατά, γιομίζεις τήν καρδιά μου 
κ ενα μού δείχνεις όραμα, καί δέν καλογνωρίζω 
κι άν πρέπει νά τάγκαλιαστώ, κι άν πρέπει νά τό διώξω, 
τό μακρυνότατο όραμα τού κόσμου πού δέν έχει 
πατρίδες πιά, τού κόσμου πιά πού είν δλος μιά πατρίδα 
καί πού λατρεύει τούς λογής καί κάθε ορμής προφήτες 
άνάκατα, άξεχώριστα, κ έξω άπό κάθε τόπο 
κ έξω άπό καθεμιά φυλή, κ έξω άπό κάθε γλώσσα, 
καί μ ολα τάναβρυστικά νερά τή δίψα σβύνει, 
μά δέν ξεχνά καί τις βαθειές πηγές πού πιά χαθήκαν, 
κ εϊν ή ζωή σάν ουρανός άπό καρδιά καί ειρήνη 
κι άδερφοσύνη, κι ώς έκεϊ τάσπρο λιβάνι φέρνει 
στον "Ανθρωπο τόν ήρωα, στούς Γαριβάλδες δλους 
τού λογισμού καί τού χεριού, τή δέηση τάνθρώπου . . .

—Καί πάντα' Εβίβα, Λιμπερτά, κ έβίβα, Γαριβάλδη !

κωςτης παλαμας

ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ό ηθοποιός τόν ρόλον πού 
παίζει: Μέ τό^θέμα τούτο έπασχο- 
λείται είς μίαν επιφυλλίδα τού «Ν.

Έλ. Τύπου» της Βιε'ννης ό διευθυντής τού 
«Μπουργτεάτερ» Βαρώνος φόν Μπε'ργερ καί 
φρονεί, οτι είς τό ζήτημα αυτό γίνεται μία 
μεγάλη σύγχυσις της ετοίμου δημιουργίας 
ενός ηθοποιού μέ την εργασίαν, η οποία 
απαιτείται όπως φθάσει ό ηθοποιός είς τόν 
σκοπόν αύτόν. ’Όταν παρουσιάζεται ό 
ηθοποιός πρό τού κοινού μέ ενα έτοιμον 
ρόλον είναι τό ίδιον όπως όταν ένας ποιη
τής παρουσιάζει είς τό κοινόν έτοιμον τό 
εργον, τό όποιον έπεςειργάσθη έπί καιρόν 
κατά μόνας, η όπως όταν ό ζωγράφος η 
ό γλύπτης δείχνει διά πρώτην φοράν είς 
τούς φίλους του την εικόνα του η τό 
άγαλμά του. Την ώραν αυτήν ίσταται ό 
καλλιτέχνης παρά τό έτοιμον εργον του. 
Εκείνο πού κατά την περίοδον της δη

μιουργίας ητο ενα κομμάτι της εσωτερικής 
ζωής του, τώρα μετεβλήθη είς ενα κομ
μάτι τού εξωτερικού κόσμου. Απαράλ
λακτα καί ό ηθοποιός, όταν παρουσιάζει 
είς την σκηνήν διά πρώτην φοράν ενα 
ρόλον, αποκαλύπτει εκείνο τό όποιον έπλασε 
προηγουμένως, δέν δημιουργεί εκείνην την 
στιγμήν. Ή πραγματική δημιουργία τού 
ηθοποιού συντελείται είς τάς δόκιμα^, είς 
την άνάγνωσιν, είς την έσκεμένην μελέ
την τότε αισθάνεται τον ρόλον. Ή κα
θαρά άντίληψις τού ζητήματος αύτού σκο
τίζεται διά τούς αδαείς έκ τού ό’τι η δη
μιουργία τού ηθοποιού δέν δύναται νά 
χωρισθή τοπικώς άπό τό άτομον τού ηθο
ποιού, όπως μία είκών η ένα άγαλμα. 
Ένας ηθοποιός μάς παρασύρει τόσον περισ
σότερον, όσον φυσικότερα η ατομικότερα 
παίζει τόν ρόλον του, διά τούτο δέν 
πρέπει ν’ άπορώμεν διά την πλάνην τού 
κοινού, πού έξηγεϊ την έπενέργειαν αύτην 
φανταζόμενον οτι ό ηθοποιός καθ’ ην ώραν 
παίζει αισθάνεται πράγματι τά αισθήματα 
πού ύποκρίνεται τόσον φυσικά. Βεβαιό

τατα τό πνεύμα του εύρίσκεται είς μέγαν 
βαθμόν έντάσεως, ώστε νά μη τού δια- 
φεύγη εκείνο τό όποιον εύρηκε μετά μικράν 
η μεγάλην ζητησιν, νά αίθάνεται όμως 
πραγματικά τά αισθήματα πού ύποκρίνε
ται δέν τού είναι δυνατόν, διότι δέν έχει 
τόν καιρόν νά συγκεντρώσει την αίσθησίν 
του την στιγμήν της μάχης.

Μόνον είς υστερικά άτομα παρατηρεί
ται οτι αισθάνονται πραγματικά έκείνο 
πού ύποκρίνονται, άλλά τά παθολογικά 
φαινόμενα δέν δύνανται νά χρησιμεύσουν 
ώς κανών διά τά ζητήματα της τέχνης. 
Καί η παθολογική αύτη άνάμιζις της 
φύσεως είς την τέχνην είναι έπικίνδυνος. 
’Επάνω είς την έζαψιν τού ηθοποιού συμ
βαίνει συχνά νά γίνεται μικρόν ρήγμα είς 
τόν λεπτόν τοίχον πού χωρίζει την φύσιν 
άπό την τέχνην καί 'ά είσπηδά μία άκτίς 
πραγματικής αίσθησεως. Έάν ό ηθοποιός 
είναι δυνατώτερος άπό την ακτίνα αύτην, 
ημπορεί νά λάβη κάποτε τό παίςιμ,όν του 
τό άμίμητον χρώμα της μεγαλοφυίας, έν 
τούτοις η πείρα δεικνύει ότι συχνότερον 
συγχύζεται η καλλιτεχνική ενέργεια άπό 
την σύμπτωσιν αύτην καί οί λόγοι, οί 
όποιοι είναι οί κυριώτεροι φορείς τών αι
σθημάτων, έζατμίζονται είς άνάρθρους 
φθόγγους. Διά τούτο ό Διδερό καί ό 
Κοκλέν έχουν δίκαιον όταν όχι μόνον 
άρνούνται οτι ό ηθοποιός αισθάνεται πραγ
ματικά Ο,τι ύποκρίνεται, άλλά καί τό 
απαγορεύουν. Θά είχον όμως άδικον άν 
ήθελαν νάρνηθούν καί ότι ό ηθοποιός αντλεί 
την έκφρασιν τού αισθήματος του άπό την 
άρχικην πηγην της άμεσου αίσθησεώς του. 
Τούτο όμως λαμβάνει χώραν κατά την 
μελέτην. Καί ό ηθοποιός δέν άντλεί μόνον 
άπό την περιωρισμένην άτομικην ζωήν 
του, άλλά άπό την απεριόριστον ζωήν 
της φαντασίας του.

Όσοι θέτουν το άνωτέρω ζητημα λη
σμονούν την ύπαρζιν της φαντασίας. ’Ηθο
ποιός καί γενικά καλλιτέχνης είναι μόνον
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εκείνος πού έχει την φαντασίαν τόσον 
ίσχυράν ώστε αί εικόνες της νά τού αντι
καθιστούν υπό πολλάς επόψεις την πραγ
ματικότητα και νά δύναται νά ύπεισέλθγ 
εις το εγώ ενός άλλου ανθρώπου ζωντανά, 
χωρίς ψυχολογικάς σκέψεις, μέ την μαν
τευτικήν μόνον δύναμιν. Η φαντασία δίδει 
εις τον ηθοποιον τον αληθινόν τόνον, τάς 
άληθινάς κινήσεις διά τόν έκάστοτε ρόλον 
του. ΙΙόθεν τάς αντλεί αύτη, δέν τό γνωρίζει 
κάνεις. Μερικοί νηφάλιοι σοφοί ισχυρίζον
ται ότι ή φαντασία δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά τό ασυνείδητον κατακάθισμα όλων

ΟΙ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Σ Κ. Ε ΕΙΣ Α Π Ο Τ Ο ΥΣ Α Γ Ρ Ο Υ F *

ΤΟΥ ΡΙΧΑΡΔΟΥ ΤΖΕΦΦΕΡΙΣ

ί γαλάζια χρώματα τού 
ούρανού, τού λουλουδιού

Ηλεπτότης καί ή έμορφιά τής σκέ- 
ψεως καί τού αισθήματος εινε τέ
τοια πού δεν περιγράοονταΓ εινε 
σαν τα πράσινα κο' 

χωραφιού καί τού 
και τού χόρτου, τά οποία είς τήν πραγματι
κότητά των ρίχνουν φώς καί έμορφιά, άλλά 
ζωγραφισμένα μέ τεχνητές μπογιές εινε άπο- 
κρουστικά. Πάρε τό τραπέζι μέσα καί τό 
βιβλίο αι σκέψεις καί οί ρεμβασμοί τών 
άλλων εινε μάταιοι καί οί ίδικοί σου πολύ 
βαθείς γιά να γραφούν. Γιατί ό νούς εινε 
γεμάτος άπο τήν ύπερβολικήν έμορφιά καί 
τα μεγάλα θαύματα αύτών τών πραγμά
των. Ποτέ δεν ήμπόρεσα νά γράψω τάς 
εντυπώσεις μου ακόμη ούτε γιά τό φώς τού 
ήλιου. Τό χρώμα, τό σχήμα, τό φώς εινε 
σαν μάγεια γιά μένα. Εινε όνειρα. Χρειά
ζεται μιά γλώσσα άπό ιδέες γιά νά τά 
περιγράψη. Γό έμορφο καί θαυμάσιο φώς 
μ έκαμε νά αίσθάνωμαι την ύπαρξι μιας 

Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου τεύχους και τέλος.

τών εντυπώσεων του άτόμου. Εγώ όμως 
πιστεύω, καταλήγει ό φόν Μπέργερ, ότι 
είναι άπειρως παλαιοτερα από τό άτομον, 
εις το οποίον εμφωλεύει επί τινα καιρόν. 
Ευρίσκετο όταν έπλάσθη ό κόσμος και έξε- 
λίχθη μέ την πρόοδον της ζωής. Συνήθως 
δεν σκέπτεται όσα έζησε κατά τό μακρόν 
διάστημα. Μόνον όταν εύρίσκεται τυχαίως 
εις την κεφαλήν ενός άπό εκείνους, τούς 
όποιους ονομάζομεν μεγάλους ποιητάς ή 
καλλιτέχνας, τότε τής επανέρχονται είς 
τήν μνήμην όλα αύτά ένα πρός ένα.

ιδέας επίσης ώραιας καί θαυμαστής, μιας 
άλήθειας άγνωστης, άλλά μεγάλης, πού 
πετά άπάνω μας σάν χελιδόνι. Τά χελι
δόνια πετούσαν καί δέν κατέβαιναν, άλλά 
μολαταύτα ησαν εκεί. Εμπρός σ αύτή 
την αισθησιν η άδύνατες, πρόστυχες σελί
δες τού βιβλίου, ή μικρές φωτιές τής αν
θρώπινης γνώσεως έμίκραιναν καίέχάνοντο. 
Εδώ ήτο κάτι πού δέν ύπάρχει μέσα στα 

βιβλία. Κανένας φιλόσοφος δέν ήμ.πόρεσε 
νά φέργ) έμπρός μιά θεωρία καί νά είπή : 
«αύτό θέλει νά είπή, αύτή εινε ή σημασία 
τού ονείρου». Γό χορτάρι κατέβαλε τούς 
σοφωτέρους, τό φύλλο τής φλαμπουριάς 
τους εταπείνωσε, ό σπουργίτης άπάνω 
στο τοίχο τούς είπε τήν περιφρόνησί του. 
1ά βιβλία έσβύνοντο έκτος έάν έβαζα ένα 
διάφραγμα μεταζύ των καί τής λιακάδας — 
δηλαδή να έκαμνα μ»α τεχνητη σκοτεινιά 
τού νού. Απομάκρυνε τό φώς καί είς τή 
σκοτινιά όλα κανονίζονται, άλλά ή φύσις 
δέν δίδει διαφράγματα καί τά βιβλία

έσβύνοντο. Τό φώς, τό χόρτο, τά φύλλα, 
ό σπουργίτης, ό τσίτσικας έχουν κάτι 
ανώτερο άπό κάθε άνθρώπινη φιλοσοφία’. 
Εινε δέκα ετη πού τήν τελευταία φορά 
έζαθησα άπάνω σ’ έκείνο το χορτάρι και 
όμως γράφω σά νά ήτανε χθεσινά πράγ
ματα καί κάθε βλαστός χορταριού μού 

I ι

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑΣ

ΕΙΝΑΙ τώρα δύο χρόνια. *Ηταν  ένα 
ομιχλιασμένο βράδι πού βρέθηκα περ
πατώντας στά πολυγύριστα δρομάκια 

του Λονδίνου. Είχα τό άπασχολημένο 
περπάτημα τού άνθρώπου πού τόν περι
μένει κάτι καί πού τόν τραβάει. Πήγαινα 
ν’ άκούσω γιά πρώτη φορά την Ηλεκτρα 
τού Ριχάρδου Στράους. Απο μ.ιά μακρι- 
σμένη θέση τού ύπερωου αντικρυζα κάτω, 
πρός τό βάθος, σαν κάτι αποκαλυπτικό, 
όπως συχνά φαντάζουν όσα υ.άς πρωτο- 
δείχνουν εναν νέον κόσμ.ο και καμ.ια φορά 
οσα παρουσιάζονται σέ μεγάλη άπόσταση, 
νά ξετυλίγεται ό μύθος τής Ηλέκτρας 
μέσα άπό μιά τεράστια μουσικοδραμ.ατική 
φρενίτιδα. ’Ακόμα μένουν στή μνήμη μου 
τά γυρίσματα κάποιων οργιαστικών μοτι- 
βωνκ ύστερα, σά βαθύτατο βάλσαμο καί 
σάν ζεχειλιστο ποτάμι μακαριότητας, η 
άρμονία τής ορχήστρας πού άπλωνότανε 
γιά νά γιορτάση τό συναπάντημ.α τής 
'Ηλέκτρας καί τού Ορεστη. Στο τέλος 
βρέθηκα πάλι περπατώντας στο δρόμο, με 
μουδιασμένο τό κορμί καί τή σκέψη μου. 
Ή προσπάθεια τού Στράους νά δώσχι στο 
μουσικό του λόγο κάποιο ιδεολογικό πλά
τος, νά τόν μ,εταχειριστή γιά τήν έκφραση 
όλων τών φανερωμάτων τής ζωής, περ
νώντας άπό λογής λογής ρεαλισμούς και 
τεχνοτροπίες γιά νά φτασν) το σκοπό του, 
ήταν γιά μ.ένα σάν κάτι πού δέ θά μ.πο- 
ρούσα νά συμ.παθήσω καί νά πλέζω μαζί 
του γνωριμιά : ήμ.ουν ακόμ.η αμύητος.

Τό δυσκολοπλησίαστο τής μουσικής 
μ’ έκανε νά περάσω ζένος κι άπό τό 
δράμ.α τού Χόφμ.ανσταλ, που απάνω

297

εινε έξ ίσου ζωντανός καί ορατός όπως 
τότε. Μιά μέρα ή ώραία καί μεγάλη ιδέα 
πού φτερουγίζει κοντά στα σύνορα τής 
διανοίας θά κατεβή τέλος πάντων. *Ας  
έλπίζωμεν, ολόκληρος ό ούρανός εινε γε
μάτος άπό έλπίδα.
Λονδΐνον Σεπτέμβριος 1911 Μετάφρασις Μ. Γ. X

σ’ αύτό ξετυλιγόταν κ’ ή μουσική. Αύτή 
τή φορά ομ.ως, ή καλή προαίρεσις της 
δας Κοτοπούλη να διαλεξν) για την τιμη
τική της παράσταση τέτοιο ένα έργο, 
μ’ έγνώρισε, έμ.ένα και πολλούς άλλους, 

τήν Ήλεκτρα τής ξενητιάς πού ήρθε 
ϊσαμ,ε τόν τόπο μ.ας. Έτυχε νά διαβάσω 
στίχους τοΰ Χόφ[Λανσταλ. Εδιναν τήν 
έντύπωση ενός ποιητή ντελικάτου, έπιφυ- 
λακτικού καί περίτεχνου, άσάλευτου άπό 
τήν έσωτερική μελαγχολία πού αποφεύγει 
κάθε άπότομο. Είναι περίεργο πως αυτές 
οί ιδιότητες είναι αντίθετες με τα γνωρι- 
σμ.ατα τής Ηλέκτρας του, εκεί πού ό 
ποιητής βγαίνει πια άπό κάθε έπιφυλα- 
κτικότητα. γιά νά ξεσπάση στον πιο δυ
νατό λυρικό παροξυσμό. Ο Χόφμ.ανσταλ 

’έγραψε καί μερικά άλλα δράματα, χώρια 
άπό τά λυρικά του τραγούδια. Να πώς 
άρχίζει κάποιο άπό τά γνωστότερά του 
τραγούδια :
Καί τά παιδιά μεγαλώνουνε με τά όλόβαθα τά μα- 

[τια τους 
Χωρίς τίποτε νά ξέρουνε- μεγαλώνουν και πε

θαίνουν 
Κι δλοι οί άνθρωποι πορεύονται τό δρόμο τους.

Καί γλυκαίνουν οί οτυφοι καρποί
Καί πέφτουνε τη νύχτα οάν τά νεκρά πουλιά 
Καί κειτουνται στη γης ώς που νά οαπίοουν.^)

(♦) Ballade des ausseren Lebens.

Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen 
Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben 
Und alle Menschen gehen ihre Wege.

Und susse Fnichte werden aus den herben 
Und fallen nachts wie tote Vogel nieder 
Und liegen wenig Tage und verderben.
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■ Η Δις Κοτοπούλη ώς Ήλεκτρα.

0 Ούγκο φόν Χόφιζανσταλ πρωτοφάνηκε 
«κάποιο μικρό περιοδικό, βγαλμένο άπό 
κάποια συντροφιά βιενέζων ποιητών πού 
γύρευαν νά χτυπήσουν τόν ξερό ρεαλισμό 
της εποχής, δίνοντας ζωή στή δική τους 
μούσα και στο δικό τους ό'νειρο. Γιά τόν 
Χόφμανσταλ αναφέρουν πώς επηρεάστηκε 
από τόν Μαλλαρμέ, τόν Βερλαιν, τόν 
Ούάϊλδ, τόν Μαίτερλιγγ, τόν Σουϊμπόρν, 
τόν Ντανούντσιο. Δέν παραξενεύομαι' είναι 
ονόματα που φανερώνουν δλα έναν καιρό’ 
μέσα σ’ αύτόν τόν καιρό μεγάλωσε κι ό 
Χόφμανσταλ. Ενας κριτικός γράφοντας 
για την Ηλεκτρα του τον κατηγορεί πώς 
μεταχειρίστηκε άρχαίο ελληνικό μύθο γιά 
νά γράψη έργο ροκοκό. Είναι η συνηθι
σμένη αντίρρηση πού άκούμε. Οί αρχαίοι 
μύθοι είναι τόσο οργανικά εκδηλωμένοι στο 
δικό τους λογοτεχνικό κόσμ,ο, ώστε εκείνος 
πού θά τούς πάρη γιά νά τούς μεταχειρι
στώ μ αλλοιώτικο τρόπο, μέ τόσο μάλι- 
σ*.α  ξεχωριστά δικό του τρόπο σάν τον 
Χόφμανσταλ, θά είναι παρά πολύ τολμη
ρός και δέ μπορεί παρά ν' άστοχήση. ’Εγώ 
νομίζω πώς οί μύθοι, κι άς έχουν φτάση 
κι από τούς πιο μεγάλους στην τέλεια

έκφρασή τους, δέν παύουν νά είναι στή 
διάθεση κι όλων τών άλλων, ύλικό γιά 
μεταχείρισμα. ’Αφού ό Γκαίτε μάς έδωσε 
τέτοιο ένα παράδειγμα μιας νεοκλασικής 
Ιφιγένειας, η, γιά ναρθω πιο σιμά στον 

καιρό μας, ν αναφέρω τή νεορακινική 
’Ιφιγένεια τού Μορεάς, δέν ξέρω γιατί δέ 
θά μπορούσε ένας άλλος ποιητής, ξεφεύ— 
γοντας άπό τή συμβιβαστική αντίληψη 
τών άλλων, νά γράψη μιά εντελώς νεωτε
ριστική Ήλεκτρα.

II Ηλεκτρα τού Σοφοκλή είναι "η τρα
γωδία τής ρυθμισμένης αρμονικά αρχαίας 
ψυχής- είναι η τραγωδία πού κλίνει τό 
φιλοσοφικό ρεμβασμό κι ορθολογισμό τού 
αττικού, πού βαραίνει κάτω άπό τό πε
πρωμένο, άφήνοντας νά διαβαίνουν οί σκιές 
των ’Ολυμπίων οί φριχτές τραγικές περι
πέτειες φανερώνονται μέ τή βοήθεια τής 

σκηνικής οικονομίας, σέ ισορρο
πημένη καί συγκρατητή μορφή. ΊΙ Ήλε
κτρα τού Χόφμανσταλ είναι ή τραγωδία 
τής σύγχρονης ψυχής, τής ανήσυχης καί 
της παθολογικής, που μέσο, στις λεπτότη
τες και τις υπερευαισθησίες τού λυρισμού 
ι«ης, πεφτει σε πρωτόγονους παροξυσμούς 
καί άπολίτιστες αγριότητες- δράμα ρω-

Η Δίς Κοτοπούλη ώς Ήλεκτρα.

■

τραγωδία. Παραθέτω μοναχα 
άποσπάσματα κι άπό τά δυό

μαντικό, γεμάτο άπό ρωμαντικές άντιθε- 
σεις στήν έ'κφραση, γεμάτο άπό τή νεω
τεριστική τεχνοτροπία καί τήν αισθητική 
ηδονή τού σημερινού άνθρώπου.

Κρίνω περιττό εδώ να ιστορήσω την 
πλοκή τής νέας Ήλέκτρας, άφού στα γεγο
νότα της άκολουθεί, στις γενικές γραμμές, 
τήν παλιά 
λιγόστιχα 
κείαενα, γιά τήν εύκολία τού άναγνώστη 
καί γιά συμπλήρωμα τών όσων είπα ή θα 
πώ παρακάτω.

’Από τό Σοφοκλή λίγους στίχους, εκεί 
πού ή Ήλέκτρα γυρεύει νά πείση τή 
Χρυσόθεμη :

Λόγω γε μην ευκλείαν ουχ δρας όσην
Σαυτή τε κάμοί προσβάλεις, πεισθεΐσα μοι ;
Τις γαρ ποτ αστών, η ξένων, ημάς ίδων, 
Τοιοϊσδ3 επαίνους ουχί δεξιώσεται;
"Ιδεσθε τώδε τώ κασιγνήτω, φίλοι,
"Ω τδν πατρώον οίκον έξεσωσάτην,

Ω τοϊσιν έχθροΐς, ευ βεβηκοσιν ποτέ, 
Ψυχής άφειδήσαντε, προυστήτην φόνου.

Τουτω φιλεϊν χρή, τώδε χρή πάντας σέβειν.

3Αλλ3, ώ φίλη, πείσθητι, συμπόνει πατρι, 
Ξύγκαμν άδελφφ, παΰσον έκ κακών εμε^ 
ΙΙαΰσον δέ σαυτην, τούτο γιγνώσκουσ , οτι 
Ζην αισχρόν αίσχρώς τοϊς καλώς πεφυκοσιν. 

Καί παρακάτω, όταν μέ τό θάνατο τού 
Όρέστη, κορυφώνεται ό πόνος της ·

*Ω φιλτάτου μνημεΐον ανθρώπων έμοί 
Ψυχής ' Ο ρέστου λοιπόν, ώς σ’ άπ ελπίδων, 
Ουχ ώνπερ έξέπεμπον, είσεδεξάμην.

Νυν δ3 έκτος οίκων κάπί γής άλλης φυγας 
Κακώς άπώλου σής κασιγνήτης δίχα. 
Κουτ έν φίλαισι χερσίν ή τάλαιν εγώ 
Λουτροΐς έκόσμησ , ούτε παμφλέκτου πυρος 
3Ανειλόμην, ώς είκος, άθλιον βάρος.

Θύελλ' όπως, βέβηκας. Οίχεται πατήρ- 
Τέθνηκ3 έγώ οογ φρούδος αυτός> ει θανων 
Γελώσι δ3 έχθροΰ μαίνεται δ3 νφ ηδονής 
Μήτηρ άμήτωρ.............................. · ·

Τοιγαρ συ δέξαι μ ές τδ σδν τόδε στέγος, 
Τήν μηδέν ές τδ μηδέν, ώς ξυν σοι κάτω 
Ναίω τδ λοιπόν. Και γαρ ηνικ ησθ ανω,~ 
Ξυν σοι μετεΐχον τών ίσων καί νυν, ποθώ 
Του σου θανοΰσα μη πολειπεσθαι τάφου 
Τους γαρ θανόντας ουχ δρώ λυπουμένους.

Άπό τόν Χόφμανσταλ περνώ τά λόγια 
που λέει η Ηλέκτρα προς τον Ορεσττ( .

Ή Δίς Κοτοπούλη ώς Ήλέκτρα.

«Τό ξέρω, ανατριχιάζεις πού μέ βλέ 
πεις.Κι όμως ήμουνα βασιλοπούλα 1 Θαρρώ, 
ήμουνα ' όμορφη : όταν έσβηνα τό φώς 
μπρος στον καθρέφτη, αισθανόμουνα μέ 
ντροπαλή τρεμούλα πώς τό άνέγγιχτο 
γυμνό κορμί μου έ'λαμπε σάν κάτι θεϊκό 
μέσ’ στήν πνιγερή νύχτα. Αισθανόμουνα 
πώς ή απαλή αχτίδα τοΰ φεγγαριού κολυμ
πούσε στή λευκή τή γύμνια, σά σέ λίμνη, 
καί τά μαλλιά μου ήταν άπό κείνα τα 
μαλλιά, πού οί άντρες τρέμουνε μπροστά 
τους, τά μαλλιά αύτά τ’ αχτένιστα,, τά 
λερωμένα, αύτά !—Τή γλυκεία αύτή άνα- 
τριχίλα τή θυσίασα στον πατέρα». — «Δές, 
δέν είμαι τίποτε. "Επρεπε νά τά δώσω 
δλα δ,τ’ είχα. Ακόμα καί τή ντροπή, που 
είναι πιο γλυκειά άπ’δλα κ’ είναι γύρω σέ 
καθεμιά γυναίκα,σάν τήν άργυρή την άχνα 
τού φεγγαριού, καί κρατεί μακριά άπ αυτή

άπ’ την ψυχή της κάθε άσχημο!» 
Καί παρακάτω :
Όρέστης. ’Αδερφή, ή ρΐτε'ρα [ΐή σου 

(Λοιάζγι; ,
’Ηλέκτρα. Έμ-ένα ; Όχι. Δέ θέλω να 

τή δής στο πρόσωπο. Όταν πεθάνη, τότε 
θά δοϋαε υ.αζυ τό πρόσωπό της.

23
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Ορέστης Εύτυχισμένος πού μπορεί νά 
τό κάμη ! Ή πράξη είναι σάν ενα κρεβ- 
βάτι, όπου ή ψυχή ησυχάζει, σάν ενα 
κρεββάτι απο βάλσαμο, οπού μπορεί να 
άναπαυθή η ψυχή πού εχει μιά πληγή, 
ένα κάψιμο, ένα πρηςιμο, μ,ιά φλόγα!»

Και στό τέλος, όταν έρχεται ό θρίαμ.- 
βος : «Άν ακούω ; άν ακούω τή μουσική ; 
Μά άπό μέσα μου δέ βγαίνει ; Οί χιλιά
δες που κρατούν πυρσούς καί πού τά βή- 
ματά τους, οί ατέλειωτες μυριάδες τά 
πατήματά τους πού κάνουνε τή γη νά 
τρέμη βαριά, όλοι αύτο.ί εμένα πεοιυ.ένουν : 
ωστοσο ζερω πώς όλοι περιμένουνε ν’ αρ
χίσω τό χορό καί γώ δέν τό μπορώ — ό 
ωκεανός, ό μέγας ωκεανός πλακώνει μέ τόν 
όγκο του κάθε μου μέλος καί δέν μπορώ 
νά σηκωθώ».

Κι όταν πιά αρχίζει τό χορό : Schweig 
unci tanze ! Σώπα καί χόρεψε ! Όλοι 
πρέπει νάρθουν ! Εδώ πιαστήτε ! Φέρνω 
.ο (^άρος της ευτυχίας καί χορεύω πρώτη. 
Σ όποιον είναι, όπως εμείς, εύτυχισμένος, 
ένα τ< ιριάζει μ.όνο : να σωπαίνη καί νά 
χορεύη !

ν {^άς άρχής φαίνεται ή ατμόσφαιρα 
πού ή^ νέα Ηλεκτρα ζητεί νά μάς μπάση. 
Δεν είναι πιά ή ύπομονετική βασιλοπούλα 
πού λευκοφόρα ρυθμ,ίζει ευγενικά τό μεγάλο 
μυρολόϊ της, ανάμεσα άπό τις σεμνές χοη- 

αίνουν κατανυχτικά, συν- 
τρόφισες του καημού της. Είναι τό κατά
μονο πλάσμα, πού άφωνα σκάβει σά ζώο 
απάνω άπό τόν πατρικό τάφο, πού τήνε 
ντύνουνε κάποια μαύρα κουρέλια κι όχι τά 
μακριά λευκά τρικυμιστά φορέματα, πού 
μοιρολογάει σπασμωδικά καί τρεκλίζει 
κι άλαλάζει, διψώντας γιά αίμα καί γιά 
εκδίκηση. IIόση διαφορά βρίσκεται εδώ 
μέσα ! Καθώς ό μύθος τής άρχαίας φυλής 
έσμιγε μέ τήν τέχνη τού σήμερα, ήτανε 
μερικές στιγμές, έκεί λόγου χάρη πού οί 
δύο αδερφές, ή Ήλεκτρα κ’ ή Χρυσόθεμη, 
ή Μαρικα κ ή Φωτεινή, έδεναν τις κορ
μοστασιές τους κι άπό τά λόγια τους άνέ- 
βαινε τό λιβάνι τού λυρισμού καί αέ ζά
λιζε, που νόμιζα πώς άκουγα κάτι σάν 
παραμύθι για κάποια βασιλόπουλα τού

παλιού παλιού καιρού, άπό τό στόμ.α τής 
βάοως μου, ζαπλωμενος στα γόνατά της.

Είπα παραπάνω πώς ό Χόφμανσταλ 
έγραψε έργο ρωμαντικό. Μήπως στή γενική 
σημασία τού ρωμαντισμού κάθε άληθινή 
τραγωδία δέν είναι ρωμαντική ; Οί άρχαίοι 
τραγικοί είναι κι αύτοί ρωμαντικοί, μέ μιά 
διαφορά όμως· είναι ρωμαντικοί στή σύλ
ληψη, άλλά στήν έκφραση μένουν καθά
ριοι κλασικοί. Κ έτσι τό έργο τούτο τού 
Χόφμανσταλ είναι διπλά ρωμαντικό, στήν 
ουσία και στη μ,ορφη, καί σ’ αύτό τό δισυ
πόστατο χρωστάει άκέρια τή φυσιογνω
μία του.

Χαραχτηριστικό γνώρισμ,α τής τεχνι
κής τού αυστριακού ποιητή είναι ό χορός 
πού κλείνει τό δράμα, σάν επίλογος, έκεί 
πού ό άρχαίος θά φιλοσοφούσε ή θά ήθι- 
κολογούσε μέ τό στόμα τού χορού. Ό 
Whistler συνήθιζε νά βάζη στούς πίνα
κες του γιά έμβλημα μιά πεταλούδα’ θά 
μπορούσαμε νά πούμε τό ίδιο γιά τό χορό 
στις όπερες τού Στράους. Ποιος ξέρει ό 
χορός της Ηλέκτρας άν δέ τού στάθηκε 
άφορμή νά ζητήση τή συντροφιά τσύ 
Χόφμανσταλ !

Η Ηλεκτρα τού Χόφμανσταλ δέν είναι 
πιο άνθρωπιστική άπό τήν παλιά, καθώς 
είδα γραμμένο άπό κάποιον δημοσιογράφο. 
Ανθρωπιστικό είναι κάθε τι που τείνει νά 

καλλιτερεψη και να εξευγενίση τα ένστικτα 
και τις πρωτόγονες συνήθειες. Ή ψυχολο
γία τής , γερμανικής Ηλέκτρας, βασι
σμένη στήν πιο αίμόχαρην εκδίκηση, είναι 
τόση βάρβαρη, πού μπροστά της ή άρχαία 
Ήλεκτρα φαίνεται βέβαια πιο πολιτι
σμένη. Αλλά ή βαρβαρότητάτης κρατιέ
ται άπο τέτοια γνωρίσματα, πού οσο κι 
άν είναι σ άντίφαση μέ τήν έννοια τού 
σημερινού πολιτισμού, ύπάρχουνε κρυμμένα 
μέσα του για νά φανούν σέ ώρισμένες 
περιστάσεις. Κ’ έτσι ή Ήλεκτρα τού Χόφ
μανσταλ, μ ολο τό πρωτόγονο στοιχείο 
της, βαλμένο μαλιστα κοντά στην κάπως 
ύστερική εύαισθησία τής τεχνικής τούΧόφ- 
μανσταλ και στό άντίκρυσμα τής ζωής 
αναμεσα άπό καθωρισμένο ποιητικό φακό, 
είναι έργο νεωτεριστικό καί σύγχρονο.

φόρες, πού προβ

Εινε δύσκολο νά ταξινόμηση κανείς τά 
φανερώματα τής ζωής στά διάφορα είδη 
τής τέχνης. Στήν ιεραρχία τών καλλι
τεχνικών άξιών ποια τάχα είναι ή θέση τού 
ήθοποιού ; Ό ύποκριτής έχει καθάρια δημι
ουργική ύπόσταση ; Διάβαζα σχετικά 
υ.’ αύτό σέ κάποια μελέτη πού ό ύποκρι- 
τής κρίνεται σύμφωνα μέ βιολογικούς νό- 
υ.ους. Μέ τόν τρόπον αύτόν εξεταζόμενος, 
ο ύποκριτής δέ χρωστάει τήν ύπεροχή του 
σέ εγκεφαλικά κέντρα, άλλά σέ κατώτερα 
οργανικά χαρίσματα καί τελειότητες, κ έτσι 
μετατοπίζεται στα πιο χαμηλά σκαλο
πάτια τής τέχνης. Ανεξάρτητα άπό τήν 
εξακρίβωση τών παραπάνω ρωτημάτων 
μου, δέν μπορούμε νά μή παραδεχτούμε 
πώς ή καλλιτεχνική επιρροή τού ήθοποιού 
είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο ύποκριτής, 
μέ τή μιμητική του ένεργεια, μέ τό παρου- 
σίασμα τών γνωρίμων σχημάτων τής ζωής 
καί τήν αναπαράσταση τών ψυχικών κατα
στάσεων, μάς παρουσιάζει, ανθρώπινα και 
χεροπιαστά. τόν πυρετό τού κόσμου. 
Όσο πιο βαθειά βουτάει στήν ανθρώπινη 
οδύνη καί στή συγκίνηση τής τέχνης, 
τόσο πιο αδρά κάνει νά τρέχη άπό τό 
κορμί μας ό ίδρωτας της άπολαυστικης 
τραγικής φρίκης. Μία τέτοια άπόλαυση 
μάς έδωσε ή Κοτοπούλη τό βράδυ εκείνο 
τής Ηλέκτρας, βγαίνοντας άπό τή σφαίρα 
τού συνηθισμένου και τρικυμίζοντας μέσα 
σέ μιά μεγάλη ζωή. Θυμάμαι τήν Κοτο
πούλη τού Βασιλικού, όταν σε κάποια 
ξεχωριστά έργα, παρουσιαζότανε·πότε σάν 
ιέρεια καί πότε σά βασιλοπούλα*  μού έκανε 
εντύπωση τό μεστό τή·ς καθάριας σα μέ
ταλλο φωνής της, όταν κατανυχτικά 
υ.ιλούσε κάποια καλλορρύθμιστα χορικά 
ειχεν έπιβληθή άπό τότε κ’ είχε γνωριση 
τή φυσιογνωμία της. Γή φορά τούτη τής 

δόθηκε νά φανερώση σε μιά ύπερβόρεια 
τραγωδία κάποιον άσυνήθιστο δυναμισμό 
πού δέν είχε δείξη ίσαμεσήμερα, φτάνον
τας ίσως \ό μέτρο τής δύναμής της.· 
’Ύστ*ερα  άπό τήν Ήλέκτρα, τό δεύτερο 
ρόλο, περισσότερο γυναίκειον, ειχεν ή Χρυ
σόθεμη, δειλή, ώραία καί παθητική. Νο
μίζω πώς ή κ. Φωτεινή Λούη έπαιζε ένα 
ρόλο τέτοιον πού τής ταίριαζε. Η παρά
σταση θεωρήθηκε ώς είδος εξιλεασμού 
γιά τήν Κοτοπούλη. Θέλω νά πώ τήν 
Κοτοπούλη τών επιθεωρήσεων και των 
κοινών ’έργων, πού μάς κάνει νά λυπού
μαστε καί δίνει συχνά άφορμή σέ παρε
ξηγήσεις. Αύτό θά μάς λυπούσε άκόμη 
περισσότερο άν δέ βρικόμαστε σε ώρισμένη 
εποχή*  σ’ εποχή που όλοι είτε άναγκά- 
ζονται, είτε όχι, νά κάνουν αύτό πού δέν 
είναι, κ’ έτσι ό ζωγράφος σκαρώνει πορ- 
τραίτα μπακάληδων, ό γλύπτης προτομές 
πολιτικών, ό ποιητής γίνεται χρονικογρά
φος κι ό λογοτέχνης εκδότης.

Ή μετάφραση ήταν ό',τι περιμέναμε άπό 
μεταφραστή τέτοιον σάν τόν κ. Κ. Χα- 
τζόπουλο. Μέ δυνατά φανερωμένο χρώμα, 
μέ λέξεις πλούσια διαλεγμένες κ εκφρα
στικές, μέ συναρμολογη στη φράση πού 
δείχνει τόν παλμό του ποιητή, ήταν φυ
σικό νά ξαφνίση μερικούς φανατικούς. 
’Ακούστηκαν μουρμουρητα και παράπονα 
γιά τήν ταπεινή καταγωγή τής χωριατο- 
πουλας γλώσσας ’. ’ Εργο μέ αρχαιοπρεπή 
ύπόθεση γράφεται ποτέ στή δημοτική .... 
Τού ένός τήν καλαισθησία πλήγωσε ή λέξη 
πεάέκί, τού άλλου τό μεδονλι. ένός τρίτου 
τό άγγίζη, τό σάγαλο κτλ. κτλ. Αλοι- 
μονο άν ό ποιητης θεωρούσε κριτήριο το 
γούστο τού ένός καί τού άλλου, πού σχη
ματίζουνε τόν άχαραχτήριστο σωρό που 
ονομάζεται άμόρφωτο κοινό !

ΛΕΑΝΤΡΟΣ ΠΑΛΑΙΥΙΑΣ
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ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ
Ή Φόσις, ώρισμένως φατριάζουσα, φέρεται 

προς τους μήνας μέ,αδικίαν έξεγείρουσαν. “Αλ- 
νους εγκαταλείπει ερήμους, άσχήμους καί γυ
μνούς και είς άλλους απονέμει άφθονους τάς 
εύνοιας της. Ό Δεκέμβριος, ό Ιανουάριος 
παρουσιάζουν την τραγικήν θλϊψιν αύτής τής 
αστοργιας· ο ’Απρίλιος, ό ’Οκτώβριος επιδει
κνύουν με την αύθάδειαν τών χαϊδεμένων 
παιδιών, ο ένας τά ρόδα του, ό άλλος τά χρυ
σάνθεμά.

Και είναι τόσονέξίσου ισχυρά ή δύναμις τών 
δυο αραιοτήτων, ώστε, έάν ποτέ, ώς αί χλωραί 
ηρωιδες του αρχαίου μύθου, περί κάλλους ήρι- 
ζον, ομολογώ, οτι θά εύρισκόμην είς τήν δυσχε- 
ρεστεραν θεσιν, προκειμένου νά ήμουν ό κριτής 
των. Εις ποιαν^ εκ τών δύο ν’ άπονείμω τό γέ- 
ρας; εις την αβρότητα ή είς τήν μεγαλοπρέ
πειαν; εις την ευωδίαν ποΰ μεθύσκει ή είς τήν 
αρμονίαν ποΰ μαγεύει; είς τά ρόδα ή είς τά 
χρυσάνθεμά;

Άλλ’ϊσως ή Φύσις είναι άθώα τής ευθύνης 
αυτής τής ανισοτητος τών μηνών ώς προς τάς 
εύνοιας της· ϊσως μάλλον είς τόν άνθρωπον καί 
εις τον πολιτισμόν του πρέπει ν’ άποδώσωμεν 
ολην την αιτίαν αυτής τής άνθινης ανωμαλίας, 
αφού και τα ρόδα καί τά χρυσάνθεμα θά εύρί- 
σκοντο ακόμη εγκατεσπαρμένα μέ τήν ιδίαν 
αμεροληψιαν, καί είς τούς κάμπους καί είς τά 
βουνά, και εις τάς Άνατολάς τής γής καί είς 
την Δυσιν, και εις τής Άνοίξεως καί είς τοΰ 
Φθινοπώρου τον αέρα, έάν ή επιστήμη τών άν- 
θεων δεν ανελαμβανε νά έγκαταστήση είς τήν 
ευθυδικίαν της Φύσεως τήν άδικίαν τών άνθρώ- 
πων και να απονείμη είς τούς μήνας προνόμια 
ωραιοτητος. r

’Ιδιαιτέρως είς τόν τόπον μας, ή αλήθεια αυτή 
είναι νωποτατη, διά νά μεταχειρισθώ τήν κυριο
λεξίαν του θέματος. Πρό ολίγων έτών ακόμη_
ίσως ναμη συνεπληρώθησαν ούτε δύο δεκαετή- 
ριδες-οχι μονον τό άνθος, άλλά καί τό όνομά 
του ακόμη ειιενε περκηρισιιένον εις τάς στρει-

μωγμενας γραμμάς^τΟΰ λεξικού. Ό λαός δέν τό 
εγνωριζε, τό όνομα αύτό, τό άν καί τόσον γνη- 
σιως ελληνικόν. Ό λαός έγνώριζε τό «άγιοδη- 
μητριατικο». Ητον ’πάντοτε ή’καλή καί αφελής 
εποχή, κατά τήν οποίαν ή επέτειος ένός 'Αγίου 
ηρκει να χρονολογήση μίαν ολόκληρον έποχήν, 
μιαν ολην άνθη σιν.

Σώζει ακόμη, όπως άνακαλύπτω τώρα, ή παι
δική μου μνήμη, μέσα στάς τελευταίας της πτυ
χώσεις, μίαν άσχημην συστάδα άπό κάτι καχε- 
κτικα, μικρά αγιοδημητριάτικα, ποΰ έβγαιναν 
κάθε χρονον ολόγυρα στον τοίχον τής αύλής 
ενός χαμόσπιτου, άπό κάτω άπό τήν Άκρόπο- 
λιν, περιφραγμένα άπό θραύσματα κιονοκράνων 
μισοθαμμενων είς τό πετρωμένο χώμα: τοΰ σπι
τιού τής κυρούλας μου. ’Έβγαιναν μόνα τους, 
χωρίς κάνεις νά τά φυτέψη, νά τά ποτίση, νά τά 
περιποιηθή. Είχαν τήν χλωμήν κακομοιριάν τών 
φτωχόπαιδων ποΰ είναι άτημέλητα, κουρελια
σμένα, λερωμένα, πεινασμένα. Δέν είχαν ούτε 
χρώμα, ούτε χάριν, ούτε άρωμα, ούτε καί άνά- 
στη μα. Ησαν χαμηλά, αραιά, καί ή*  μόνη ύπαρ- 
su; που ενδιεφερετο γι’ αύτά μέσα στό σπίτι, 
ητον η κατσίκα. Μόλις εννοούσε, κάθε βράδυ, 
οτι ελυνετο άπό τό κυπαρίσσι τής αύλής τό 
οποίον περιετύλυγε μέ τό σχοινί της, διευθύνετο 
προς εκείνα και έδρεπε κατά τόν ίδικόντης τρό
πον την πρώτην τροφήν ποΰ συνήντα. ’Αλλά 
πάντοτε, μετά τήν πρώτην της έπίθεσιν, έδέχετο 
έξαφνα στην ράχιν της μίαν ξυλιάν, ή μίαν πέτραν 
εις τα ποδιά, στελλομένην άπό τό ένστικτον τής 
φιλανθιας τό ύπάρχον καί είς τήν γερόντισσαν 
κυρουλαν, όπως είς όλας τάς γυναίκας.

Αύτή είναι ή ελληνική άρχή τών άνθέων, είς 
τα οποία η προϊοΰσα έξευγένισις τοΰ τόπου καί 
η προοδος τής ανθοκομίας έδωκε τήν σημερινήν 
μεγαλοπρέπειαν μαζή μέ τό κάλλος τής ονομα
σίας. Τό ταπεινόν καί τό περιφρονημένον άγιο- 
δημητριατικο ελαβε τήν έξέλιξιν τοΰ χρυσανθέ
μου, και τό σκήπτρον τής άνθήσεως μιας ολο
κλήρου εποχής. 'Ομολογήσατε, ότι ή καταπλη
κτική προαγωγή του είναι καί δίκαια καί φυ
σική, αφού τό πράγμα προς τό όποιον ομοιάζει 
περισσότερόν είναι πράγματι αύτό τό έμβλημα 
της βασιλείας : τό σκήπτρον.

Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩι

Μετά πολλής Θλίψεως καί ειλικρινούς δυσ
φορίας ήκούσθη μεταξύ τών ανθρώπων, των 
γραμμάτων καί τών φιλοτέχνων, τών ενδια- 
φεοομένων διά τήν υπαρξιν, καί πρωτίστως την 
έξέλιξιν τής έν Έλλάδι καλλιτεχνίας, , ότι οί 
έν τώ Ζαππείω έχοντες εγκατεστημένα τά 
καλλιτεχνικά αυτών εργαστήρια ζωγράφοι καί 
γλύπται πρόκειται νά κληθούν, ή έκλήθησαν 
ήδη νά άπέλθουν πάντες έκείθεν, διότι τδ Ζαπ- 
πειον Μέγαρον θά χρησιμοποιηθή πρδς έγκα- 
τάστασιν όρυκτολογικού καί παλαιοντολογικού 
μουσείου τού Πανεπιστημίου.

Ήμεΐς, οί όποιοι πάντοτε ύπεστηρίξαμεν 
παν ζήτημα θίγον τάς δύο ταύτας επαγγελμα
τικά; τάξεις, τάς τόσον συμπαθείς,, αλλα και 
τόσον έστερημένας πάσης ύπέρ αύτών πρό
νοιας έκ μέρους τής Πολιτείας δέν ήτο δυνατόν 
νά μείνωμεν απαθείς καί ασυγκίνητοι εκ του 
άπειλουμένου κατά τής ελληνικής καλλιτεχνίας 
διωγμού. ν Ζ

Ζωγράφοι καί γλύπται, άνευ χώρου διεσκευα- 
σαένου καταλλήλως ύπδ έποψιν φωτισμού, εινε 
αδύνατον νά έργασθούν. Αί αϊθουσαι τής ανα
τολικής πλευράς τού Ζαππείου χρησιμεύουν 
ώς έογαστήοια τόσων καί τόσων καλλιτεχνών, 
εύτυχώς διότι έξευρέθη δι ’ αύτούς στέγη, ύπδ 
τήν οποίαν δύνανται νά έργαζωνται είς το 
κατάλληλον φώς. Κατεδαπάνησαν έκεί καί τδν 
τελευταίόν των οβολόν, όπως διασκευάσουν μιαν 
γωτίτσαν είς atelier εύπρόσωπον. Τδ τί ύφι- 
στανται τδν χειμώνα είς τδ κατάψυχρον, έκείνο 
κτίριον εινε ανεκδιήγηταν, καί τώρα αναγκη 
καί έκείθεν νά έκδιωχθούν ; Καί πού να ζη
τήσουν καταφύγιον ; Είς όλας τάς^πόλεις τής 
λοιπής Ευρώπης, πλήν τής Ελλάδος, οι καλ- 
λιτέχναι έχουν πάντοτε πρόχειρα καί ευθηνα 
ateliers, είδικώς κτισμένα. Είς τάς Αθήνας 
μόνον οί δυνάμενοι νά οικοδομήσουν ίδώκτητα 
έργαστήρια, δύνανται καί νά εργασθουν. Πο 
σοι*  όμως είνε ούτοι ; Οί ήδη έκριωκόμενοι εκ 
τού Ζαππείου πρέπει νά καταφύγουν είς αττο- 
ΰήκας καί είς μάνδρας;

Έπί πλέον μέ τήν δή^εν προσωρινήν έγκα- 
τάστασιν τών συλλογών τού Πανεπιστήμιου, 
χάνεται όριστικώς πλέον τδ Ζαππειον ως 
Μέγαρον ’Εκθέσεων, μέ τδ όποιον ή δωρεά τών 
μεγαθύμων Ήπειρωτών έσκόπει νά προίκιση 
τάς Αθήνας καί τούτο χωρίς νά υπηρετούνται 
καταλλήλως καί τού Πανεπιστημίου αί^ αναγ- 
και. Έάν ύπάρχη δ άμφιβάλλων, ας ζητηση 
καί τού ειδικού καθηγητού κ. Θεοδ. — κούφου 
τήν γνώμην. f

Άλλ’ ώς άν μή ήρκουν δλοι αύτοί οί λο- 
γοι, ύπάρχει καί άλλο τι, υπέρ 
μέγα καί άλλως άναπότρεπον δεινόν, τδ εςής.

Ό Σύνδεσμος τών Ελλήνων Καλλιτεχνών

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ Ν. ΛΥΤΡΑ
Ύπό Π. Μαϋιοπούλου

τδ ύπδ αίσιωτάτους οιωνούς τοσω έπιτυχώς 
δρών καθαρώς επαγγελματικόν σωματείον, του 
οποίου μέλη είνε ολοι σχεδόν οι έλληνες γήύ- 
πται, ζωγράφοι καί άρχιτέκτονες, έχων ύπ 
όψει, ότι κατά Μάρτιον τού 1912 θα τελε- 
σθώσιν έν Άθήναις αί έορταί τής εβδομη- 
κονταετηρίδος τού Πανεπιστημίου, έπ ευκαι
ρία καί τού έν Άθήναις συγκροτηθησομενου 
Συνεδρίου ’Ανατολιστών, προεκήρυξεν απδ μη
νών ήδη Πανελλήνιον Καλλιτεχνικήν 'Εκθεσιν 
τελεσθησομένην έν τώ Ζαππείω , καί τής όποιας 
τά έγκαίνια θά έορτασθούν πανηγυρικωτατα 
κατά τήν 25 Μαρτίου 1912. Οί έλληνες καλ- 
λιτέ/ναι, ούδεμιάς φειδόμενοι,θυσίας, εργάζον
ται πυρετωδώς ήδη μέ τήν εύγενή φιλοδοξίαν, 
νά πείσουν τούς ξένους έπισκέπτας μας, οτι 
άπδ τήν κοιτίδα τής τέχνης δέν έξέλιπεν, 
ούδ’ άπεσβέσθη τελείως τδ παλαιόν ζώπυρον 
τού καλού καί διά τής έργασίας των μας 
πείθουν ήδη έπαρκώς περί τούτου. Αλλα 
Καλλιτεχνική ’Έκθεσις προϋποθέτει, φυσικά, 
καί χώρον εύθετον πρδς εκθεσιν. Εινε δέ αυτός 
ή δεξιά τώ είσερχομένω έν τώ Ζαππείω, με
γάλη αίθουσα, ή όποια ύποδιηρημενη, ευτρε- 
πισμένη καί διερρυθμισμενη καταλλήλως χρη~ 
σιμεύει, ώς γνωστόν, πάντοτε διά τάς καλλι- 
τεχνικάς έκθέσεις. ’Άν καί αύτή παραδοθή είς 
τδ Π αν επιστήμιον διά τάς όρυκτολογικάς του 
καί παλαιοντολογικά; συλλογάς, ή προκηρυ- 
χθείσα έκθεσις ματαιούται καί ή έκ τούτου ζημία 
θα εινε όντως πλήγμα δεινόν διά τήν χώραν μας. 
Ή άνθησις καί πρόοδος τών καλών τεχνών
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ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΥΤΡΑΣ 
Γελοιογραφία ύπό Π. Μαύχοπούλου

έδωσαν, δίδουν και θά δίδουν πάντοτε, ώς ή 
τελειότερα έκδήλωσις τής πνευματικής αυτού 
ζωής, τδ αψευδέστερον μέτρον τής προόδου και 
του πολιτισμού τού τόπου Ένω δέ θά άνέμενε 
κάνεις και θά ήξίου, αύτή αύτη ή Πολιτεία νά 
εΡΖε™ν συνεπίκουρος καί συναρωγδς εις τοι- 
ουτου είδους εύγενείς αγώνας, θά παραστώμεν 
εν Ελλαδι θεαταί περιέργου φαινομένου, τής 
αντιδρασεως κατά τής έθνικωτάτης φιλοδοξίας 
ενός καλλιτεχνικού σωματείου, τδ όποιον άνευ 
τίνος ςένης έπικουρίας, παρεκτδς τών ίδιων αύτού 
όυναμεων, παρεσκευάζει, χάριν τής άξιοπρε- 
πειας τής πατρίδος, τήν καλλιτεχνικήν έκθε- 
σιν, δι’ήν θά ώφειλε καί τδ Κράτος νά δα- 
πανηση καί όχι ν’ άφαιρή αύτδν τδν χώρον 
τής εγκαταστάσεώς της !

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΙΣ “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ,,. Έν&αρ- 

ρυν^εντες εκ τινων αγορών έργων ζωγράφων, 
αι οποιαι εγενοντο μέσω τον <^Καλλιτέχνου*  
δηλουμεν πρός τους άπανταχου φιλοτέχνους 
αναγνωστας μας τους επί'&υμουντας τυχόν νά 
προμη&εγ&ουν έργα τέχνης, ό’τι ευχαρίστως 
αναλαμβανομεν νά τούς παρέχωμεν πάσαν 
σχετικήν πληροφορίαν.

, Ό τεχνοκρίτης δθ Χάνς Βόλμ,ερ έδημο- 
σιευσεν εις γερμανικόν καλλιτεχνικόν*  πεοιοδι- 
κον αρθρον περί τής ιστορίας τών συλλογών 
και των συλλογέων έργων τέχνης. Μόλις κατά 
τον III αιώνα, γράφει, αί συλλογαί προσέλα- 

βον ^επιστημονικόν καί μεθοδικόν χαρακτήρα.
Κατά τδν αυστριακόν τεχνοκρίτην κ. 

Ερνστ, Κύνελ ή μουσουλμανική τέχνη είχε 
σπουδαίαν επιρροήν έπί τών άλλων τεχνών. 
Τά πλούσια ύφάσματα τού ΙΓ' καί ΙΔ ' αί'ώνος 
εν Σικελία δέν είνε τίποτε άλλο είμή ύφά
σματα επεξειργασμενα ύπδ την αραβικήν επιρ
ροήν. 'Η βιβλιοδετική έν ’Ιταλία κατά τόν 
ΙΕ καί IC αιώνα καθώς καί ή έγκαυστική 
τέχνη eniaillerie) ύπέστησαν έπίσης τήν έπί- 
ορασιν τής μουσουλμανικής τέχνης.

Είς καμμιαν άλλην χώραν τής ήπειρω- 
τικής Ευρώπης δέν ύπάρχουν τόσα ’έργα αγγλι
κής τέχνης οσον έν Ρωσσία.

ΠεΡ'1 τήζ νέας Πινακοθήκης τού Βατικα
νού ό κ. Εκτωρ Μοντιλιάνι έδημοσίευσε έν- 
διαφέρον^ αρθρον είς αγγλικόν περιοδικόν μέ 
εικόνας έργων τών Μελότζο ντά Φόρτη, Φ.

Κοσσα, Κ. Κριβέλλι, Ραφαήλ κλπ.
,'θ "Ελλην ζωγράφος κ. Άνδρούτσος 

ειΖεν αποστειλει είς ’Ιταλίαν πρός έκθεσιν 4 I 
έργα του, τά όποια απωλέσθησαν είς τδ ιταλι
κόν τελωνείον, ώς εικάζεται. "Ηδη ό άνεπα- 
νορθωτως ζημιωθείς καλλιτέχνης ήγειρεν αγω
γήν περί αποζημιωσεως κατά τού ιταλικού 
δημοσίου ζητών ισαρίθμους πρός τά έργα του 
χιλιάδας φρ. ,διά τήν αξίαν των καί είκοσι έπί 
πλέον διά' τήν έξαφάνισίν των. Έκέρδισε δέ 
με/pt τούοε την ύπόθεσίν του είς τδ Πρωτο
δικείων καί Εφετεϊον. Τδ ιταλικόν δήμόσιον 
προσέφυγε είς τδν "Αρειον Πάγον.
w Ωρ-.σθη δια τδν Μάρτιον τού προσεχούς 
£τ*υ* Καλλιτεχνική "Εκθεσις είς τδ Ζάππειον.

Επ ευκαιρία τών καλιτεχνικών ’Εκθέ
σεων τού Μπόυνες - "Αύρες καί τών Βρυξελλών 
δ Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας άπέ- 
νειμε παράσημα είς τούς καλλιτέχνας Ζερβέ. 
Λαλόν,^ Μπαρτολομέ, Δελά - Γκαντάρα, Λε 
πεΡ^Σόμμερ. Σηγκοφφίν καί Λουκιανόν Σιμόν.

Προηχθη δέ είς τδν άνώτερον ταξιάρχην ό 
γηραιός ζωγράφος 'Αρπινίάγων τδ ένενηκοστδν 
δεύτερον έτος, πάντοτε όμως νέος καί σφριγών.

> τγ ε^πε εις φίλον του δ έξακολου- 
θών ακόμη νά έργάζεται τοπειογράφος : «Τδ 
πρωί προσπαθώ νά παλέβω μέ τά πινέλα μου, 
το απόγευμα περπατώ) στους αγρούς έξακοι— 
βώνων τάς μελέτας μου, λαμβάνων σημειώ
σεις καί σκίτσα. Τδ βράδυ μεταξύ παλαιού 
κρασιού και παλαιών φίλων ενθουσιάζομαι ομί
λων περί τέχνης καί μουσικής καί είμαι εύτυ- 
χης, είμαι πολύ εύτυχής !»

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

ο κ. Θ. Πρέγερ έδημοσίευσε νεώτερον 
τομον τού περισπουδάστου έργου του: «Σπου- 
οαί επί τής τοπο ^ραφιας τής Κωνσταντινουπό
λεως» περιλαμβάνοντα μελέτην περί τών τει
χών τού Κωνσταντίνου.

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΦΣ

Δέν έπεθύμησα ποτέ τούς θησαυρούς τού Γύγη, 
ούτε πού μέ κυρίεψε πόθος νά βασιλέψω- . 
μέ μυρουδιές πεθύμησα τά γένεια μου να βρέχω 
καί μέ τριαντάφυλλα μαγιού να στέφω το κεφάλι. 
Μέ μέλει γιά τό σήμερα, ταύριο ποιος το ξερει ; 
' Εν οσω είναι καλοκαιριά λοιπόν, πίνε και παίζε 
καί μέ ποτήρι ξέχειλο θυσίαζε στο Βάκχο.
Μή καιιμιά άροώστια ξαφνικά έρθή και σου φωναξη: 
.Κρασί τού κάκου άποζητας, δένπρεπει συνα πινης.-»

Κ. Δελακοβίας

Η ΖΩΗ

‘Η Κίνα. — ΊΙ μεταρρυθμιζόμενη καθ ’ ολοος 
τούς κλάδους τής διοικήσεως της και άναγεν- 
νημένη Κίνα διέρχεται κατ' αύτάς κρισιμωτα- 
την περίοδον αίματηράς έπαναστάσεως. Αί 
τελευταίαι τηλεγραφικαί ειδήσεις, εάν εινε 
ακριβείς, άντιθέτως πρδς τάς προγενεστερας 
αναφέρουν, ότι οί έπαναστάται απειλούν να 
κυριεύσουν τδ Πεκίνον καί οτι ή αυλή μέ 
τδν μπεμπέ Βασιλέα ήναγκάσθη νά φύγη 
έκείθεν. r

’Ιδού τί γράφει μορφωμένος Κινέζος — σή
μερον είς ολα τά Πανεπιστήμια τής ’Αμερι
κής καί τής Εύρώπης σπουδάζουν κατά εκα
τοντάδας Κινέζοι φοιτηταί καί φοιτήτρια-. — 
περί τών συντελουμένων προόδων τής πατρί
δας του : ,

«Δέν δύνασθε νά φαντασθήτε τγ αστρα- 
πιαίαν ταχύτητα τών προοδων, αι όποίαι γί
νονται έκεί κάτω καί ιδιαιτέρως την ώς έκ , θαύ
ματος άφύπνισιν τών πατριωτικών μας αισθη
μάτων. 'Η άφύπνισις αύτη χρονολογείται απο 
του πολέμου τής Μανδτζουρίας. Ή νίκη τών 
Ιαπώνων μας έμέθυσε. "Ο,τι μάς διεκρινε εως 

τώρα, ή παθητικότης μας, ό φόβος αντεκατε- 
στάθησαν άπδ τδ δνειρον τής δυνάμεως καί της 
έλπίδος τής νίκης. ‘Η νέα Κίνα ζωογονείται 
μέ αύτάς τάς ιδέας*  τάς διδάσκουν είς τά σχο
λεία. Έπιτρέψατέ μου νά σάς Ανακοινώσω 
ποίημα παρμένο άπδ τήν συλλογήν τών σχο
λικών ασμάτων τού Καντόν. Είνε ή Μασσα- 
λίώτις μας.»

Καί ό Κινέζος τού νέου τύπου ανακοινοι 
μετάφρασιν τού ποιήματος αύτού τού οποίου 
παραλαμβάνομεν τήν πρώτην στροφήν :

* * Ό κ. "Ορσι έξέδωκε συνέχειαν έπί του 
Ιογου του ή «Βυζαντινή Σικελία». Πραγμα
τεύεται περί βυζαντινών καί αραβικών κοσμη
μάτων, άνευρεθέντων είς τάς άνασκαφάς και 
κατατεθειμένων είς τδ βασιλικόν Μουσείον τών 
Συοακουσών Είνε βραχιόλια, ένώτ α διάφορων 
σχημάτων, ένίοτε πλουσίως διακεκοσμημενα, 
μέ βυζαντινάς ένδιαφερούσας έπιγραφας η με 
εκμαγεία μονογραμμάτων καί παραστάσεων.

** Ό κ. Α. Παπαδόπουλος—Κεραμευς εςε- 
δωκε βιβλίον, τδ όποιον έπροκάλεσε την προ
σοχήν τών ξένων ειδικών ύπδ τδν τίτλον : « Εκ- 
κλησίαι καί μοναί τής Σκοπέλου». Είνε κατά
λογος τών έκκλησιών, μοναστηρίων και 
παρεκκλησίων τής νήσου ταυτης κατά τδν 
ΙΗ' αιώνα. z

** Ό Γεώργιος Γιόχαμ έδημοσίευσε όιαφο- 
οους εικόνας τού αγίου Σπυρίδωνος απο το Πο
λιτικόν Μουσείον τής Βενετίας, τδ Μουσείον 
τού Κλουνύ, τδ μηνολόγιον τού Βασιλείου Β 
κτλ. Ό συγγραφεύς αναδημοσιεύει και δυο 
εικόνας τής ιδίας του συλλογής είς τας οποίας 
ό "Αγιος παριστάνεται ώς μονοχδς είς παρεκ- 
κλήσιον.

** Ό κ. Άβροκόμης Τσακαλωφ εςεδωκε 
αονογοαφίαν περί ναΐσκου τού «Εύαγγελσμου» 
πλησίον τής Τραπεζούντος. 'Ο ναΐσκος αυτός 
κατά τδν συγγραφέα άνοικοδομήθη τδν IC αιώνα.

Η ΠΟΙΗΣΙΣ

LACRYMA Ε

ΟΙ καταχνιές απλώσανε τριγύρω τά φτεράτους, 
Κί ό ουρανός άρχίνησε νά κλαίη σιγά-σιγα ■ ■ ■ r 
Στη μανοη γη έσκορπίστηκαν τά φύλλα χλωμιασμενα, 
Κί έμειναν άδεια και ξερά τών δέντρων τα κλαόια.

Κί ενώ κάποιο απόκρυφο πένθος έχει καλύψει 
Ψηλά τό ιιαύρον ουρανό, και κάτω εδώ τη γη,^ 
Κλαίω γιά τό ξεψύχισμα μιανής τρελλης μου αγαπης, 
Κί ενώνεται τό δάκρυ μου μαζί με τη βροχή-

ΕΖΣ Π ΕΡΙ ΝΟΣ

3 Από τους ώιιοοφονς αγρούς φεύγουν σκυφτοί οι 
* “ [εργάτες.

Και στη φτωχή καλύβα τους γυρνονν γοργά-} ορ, α, 
Τώρα πού οί ίσκιοι άπλώνουνται,ωσάν για να φιλήσουν 
Τού πορφυρένιου βασιληά τά ρόδα τά στέρνα.

Στό μακρυνό τό πέλαγος ενα λευκό καράβι, 
Τρέχει άφίνοντας άφρόν άπανω στα νερά 
Κί ένα κοπάδι προβατιών ασημομαλλιασμενων 
Από τό πράσινο βουνό γυρίζει αργα-αργα.

Καί μέσα στή μαγευτική γαλήνην τού ό-π^ιρου,^ 
Μέοα στήν τόση σιγαλιά τού (όμορφου ρραονου, 
Τίποτα δέν άκούγεται παρ ο αχός φλογέρας, 
Καί τά κουδούνια, πού ηχούν, τού άσπρου κοπαδιού.

νΑγγελος Σίβυλλας

ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ

ΎΩ3Ελευθερία δώρονάπό τά μεγαλείτερα τού ουρανού, 
συντροφευμένη μέ τήν ειρήνη, θά δώσης σ αύτή τη γη 
μύρια νέα θαύματα. , c , ,
Σεπτή ωσάν πνεύμα, μεγάλη ωσάν γιγας 
πού φθάνει τόν ούρανο, ν
μέ τά σύννεφα γιά άρμα,^ με τον άνεμο για ατι, 
έλα νά κυβερνήσης τή γή’ 
άπό εύσπλαγχ via γιά τή μαύρη κολασι τής σκλαδιας αας 
έλα νά μάς φωτίσης μέ μιά ακτίνα ήλιου.
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CO ’Ιταλοτουρκικός πόλεμος. — Ή ’Ιταλία 
εξακολουθεί μεθοδικώς τήν κατάκτησιν τής 
Τριπολίτιδος. Τά στρατεύματά της κατέλαβαν 
τδ Χόμς, τήν Μισράταν, τήν Βεγγάζην, τήν 
Δέρναν, τούτέστι τάς πόλεις, αί όποίαι μετά 
τής Τριπόλεως και τοΰ Τομπρούκ αποτελούν 
τούς λιμένας τής Τριπολίτιδος καί τής Κυ
ρηναϊκής, και τιόρα προχωρούν εις τά ενδότερα.

Το Χδμς κείται χιλιόμετρά τινα μακράν τής 
αρχαίας LeptlS-Magna, τής πατρίδος του 
αύτοκράτορος Σεπτίμου Σεβήρου. Κατελήφθη 
άνευ μεγάλης αντιστάσεως κατόπιν βραχύτατου 
βομβαρδισμού Άλλ’ είς τήν Βεγγάζην, κα- 
ταφύγιον πολλών Τουρκοκρητικών, τά τουρκικά 
στρατεύματα, βοηθούμενα άπδ χιλιάδα τών 
έμπειροπολέμων αυτών άνδοών, άντέστησαν 
γενναίως Οί Ιταλοί—εύρίσκοντες άλλως πρό
σκομμα ταραχώδη θάλασσαν—έγένοντο κύριοι 
τής παραλίας Σάν Τζουλιάνας καί τής πόλεως 
μόνον μετά αίματηράν μάχην διαρκέσασαν 
ολόκληρον ημέραν.

Οί Τούρκοι αποκρούοντες τάς ίταλικάς εφό
δους ύψωσαν τήν πρασίνην σημαίαν τού Προ
φήτου καί έπάλαισαν μέχρις εσχάτων. Διη
γούνται, οτι καταφυγόντες είς ένα Φοινικώνα 
άφέθησαν γεναίως νά δεκατισθούν επί ολοκλή
ρους ούρας πρδ τού ύποχωρήσουν.

Ή Βεγγάζη εινε ή αρχαία Βερενίκη, μία 
τών πέντε πόλεων τής ΙΙενταπόλεως είς τά 
πέριξ τής οποίας οί αρχαίοι έτοποθέτουν τδν 
περίφημον κήπον τών 'Εσπερίδων.

Άλλαι έπηκολούθησαν κατόπιν τόλμη οαί 
έφοδοι τών Τούρκων, όπως ανακτήσουν τάς 
άπολεσθείσας πόλεις, αλλ’ απέμειναν άνευ θε
τικών αποτελεσμάτων. Είς τδ μεταξύ διαρκού- 
σης τής απεγνωσμένης αύτής αντιστάσεως 
έγεινε σκέψις. όπως ή ’Ιταλία καταλάβη νή
σους τινάς τού Αιγαίου τήν Ρόδον, τήν Χίον 
καί τήν Μιτυλήνην, συγχρόνως δέ αποκλείση 
τά στενά διά νά έξαναγκάση ούτω τήν Τουρ
κίαν πρδς συνθηκολόγησιν. ’Αλλά βραδύτερον 
ή σκέψις αύτη έγκατελείφθη, ήδη όμως καί 
πάλιν γίνεται λόγος περί τούτου.

Έν Κωνσταντινουπόλει τδ Κοινοβούλιον έξέ- 
φρασε τήν έμπιστοσύνην του πρδς τδν Σα’ίτ 
πασσάν, δ όποιος έζήτησε ν ’ άκολουθήση ώς 
είπε έκλεκτικήν πολιτικήν συνισταμένην είς 
τδ νά διαπραγματεύεται τήν ειρήνην καί νά μά
χεται συγχρόνως. Άλλ’ή ’Ιταλική Κυβέρνη- 
σις έσπευσε ν’ απαντήση είς αύτήν τήν έπαμ- 
φοτερίζουσαν πολιτικήν, προερχομένην μάλλον 
από τήν ανάγκην τού κατευνασμού τής έν 
έξεγέρσει κοινής γνώμης έν Τουρκία, ή απδ 
ακριβή έκτίμησιν τών περιστάσεων, διά τής 
έπισήμου αναγγελίας πρδς τάς Δυνάμεις τής 
οριστικής προσαρτήσεως τής Τριπολίτιδος άνευ 
ίχνους τουρκικής έπικυριαρχίας.

Ή γαλλογερμανικη συμφωνία. Τδ ζήτημα 

τού Μαρόκου, τδ όποιον πρδς στιγμήν ήπεί- 
λησε τήν εύρωπαϊκήν ειρήνην, διευθετήθη 
τέλος μετά μακράς διαπραγματεύσεις 'Η Γερ
μανία ανεγνώρισε τδ γαλλικόν προτεκτοράτον 
έν Μαρόκω, άμφότεραι δέ αί χώραι άντήλλα- 
ξαν έκτάσεις είς τδ Κογκδ καί Καμερούν. ‘Η 
έπιτευχθείσα συμφωνία θά κοινοποιηθή είς τάς 
ύπογραψάσας τάς συνθήκας τής Άλγεσίρας καί 
τής Μαδρίτης Δυνάμεις

Ήδη υπολείπεται νά συνεννοηθή ή Γαλλία 
μετά τής Ισπανίας, άλλ’ ή συνεννόησις αύτη 
θά εινε εύχερής, διότι ή Γαλλία εινε διατε
θειμένη νά σεβασθή τά μεγάλα πολιτικά συμ
φέροντα τής 'Ισπανίας είς τδ Μαρόκον.

Ό φόν ντέρ Γκόλτς πασσάς. Έπ’ εύκαιρία 
τού ίταλοτουρκικού πολέμου καί ιδία τής ανέλ
πιστου άντιστάσεως, τήν όποιαν αντιτάσσουν είς 
Τριπολίτιδα τά τουρκικά στρατεύματα, έγράφη, 
οτι τδ σχέδιον τής άντιστάσεως ταύτης έχάραςεν 
ό φόν ντέρ Γκδλτς πασσάς. Τήν φήμην αύτήν 
διέψευσεν έκ Βερολίνου ό οργανωτής στρα
τηγός είς τδν όποιον οφείλεται ή άναδιορ-

eO Σεφκέτ πασσάς και τό έπιτελεϊόν του.

γάνωσις τού τουρκικού στρατού, άλλ’ όστις πρδ 
πολλού άπεχώρησε τής ύπηρεσίας του ταύτης.

Ή δημοσιευομένη ενταύθα είκών παριστά 
τδν φδν ντέρ Γκδλτς πασσάν είς περίπατον 
μετά τής συζύγου του.

Ό Σεφκέτ πασσάς. Ή άπώλεια τής Τριπο- 
λίτιδος ήλθε μοιραίως νά μείωση τήν δόξαν τού 
τούρκου αρχιστρατήγου καί υπουργού τών Στρα
τιωτικών, δ όποιος όλους τούς πιθανούς πολέ
μους τής Τουρκίας είχε προιδει πλήν τού ίτα
λοτουρκικού. Ό Σεφκέτ πασσάς εινε σήμερον

άντιδημοτικδς έν Τουρκία, μία δέ τουρκική 
έφημερίς χαιρεκάκως τού ύπέμνησεν, οτι πρδ 
τού στήση τήν τουρκικήν σημαίαν έπί τής 
Άκροπόλεως καί τών στρατώνων τής Σόφιας 
θά έπρεπε νά φροντίση νά μή καταβιβασθή αύτη 
απδ τών έπάλξεων τής Τριπολίτιδος. 'Ο Σεφ
κέτ πασσάς, διατάξας, ώς λέγεται, τήν σύλλη- 
ψιν τού βουλευτού Λουφτί έκλήθη είς απολο
γίαν έν τή Βουλή διά τήν παραβίασιν τής 
βουλευτικής άσυλίας. Άπολογηθείς ήρνήθη τήν 
αυθαιρεσίαν άποκρούσας καί τήν έναντίον του 
επί δικτατορία κατηγορίαν.
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τέρων τής Άνορθώσεως, δ άπαράμιλλος λα
ξευτής τών περίφημων σοννέτων κ. Μπαμπίλ- 
λης έγεννήθη μακράν τής Κερκύρας είς ’Ιθάκην.

* * Ό Μαρκοράς είχε άδελφδν όνομαζόμενον 
Στέλιον, δ όποιος απέθανε νεώτατος καί δ 
όποιος προωρίζετο νά γείνη μουσικός

* * Τδν ένεθμεΐτο δ ποιητής αύτοσχεδιάζοντα 
είς τδ κλειδοκύμβαλον.

* * 'Ο κ. Μπαμπίλλης, δ όποιος τώρα συμ
μετέχει ενός άπελευθερωτικού άνθρωπιστικού 
κινήματος πρδς άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν 
τών κτημάτων ύπέρ τών έν Κερκύρα χωρικών, 
δουλευόντων είς αύτά μέ τδ δικαίωμα κυριότη
τας κατά τδ ήμισυ, άλλ’ απείρως δυστυχών, 
έξέδραμε πρδ τού μάς έλθη είς Αθήνας διά 
τάς έργασίας τής Βουής, είς Παξούς, διηγεί
ται δέ, οτι έθαύμασε έκεί τήν εύγένειαν τών 
χωρικών, τήν άμεμπτον καθαριότητα τών 
σπιτιών των καί τδν άγνδν άρχαϊκδν τύπον 
καλλονής τών γυναικών.

*  'Ο κ. Μπαμπίλλης έσπούδασε νομικά είς 
τήν Γερμανίαν. ’Έχει είκοσι πέντε χρόνια νά 
έπανίδη τήν ώρα»'αν χώραν

*

*  Θά τήν έπισκεφθή όμως τδ 1915, οτε τδ 
φοιτητικόν σωματείον είς τδ όποιον ανήκει θά 
εορτάση τήν εκατονταετηρίδα του.

*

*  Ό κ. Μπαμπίλλης ώς φοιτητής έν Γερ
μανία άντήλλαξε πολλούς σπαθισμούς κατά τά 
έκεί έπικρατούντα έθιμα, τών όποιων φέρει τά 
τιμητικά ίχνη έπί τού προσώπου του.

*

* * Τήν 16 παρελθόντος ’Οκτωβρίου έτελέ- 
σθησαν είς τδν άρχαίον καί περικαλλή καθε- 
δοικδν ναόν τής Μώ έν Γαλλία τά άποκαλυ- 
πτήρια μνημείου τού μεγάλου ηθικολόγου καί 
έκκλησιαστικού ρήτορος τής Καθολικής ’Εκ
κλησίας Μποσσουέ.

*  Έκ μέρους τής Γαλλικής ’Ακαδημίας 
ώμίλησαν δ Μεζιέρ καί δ ’Ιούλιος Αεμαίτρ.

*

*  Ό Μποσσουέ ήρχισε τδ κήρυγμά του 
περί τδ 1655.

*

*  Άποβλέπων είς τδ νά στρέψη τδ πνεύμα 
τών άκροατών του είς τά έσώτερα τής ψυχής, 
δύναται νά θεωρηθή ώς δ άμεσος διάδοχος τού 
Πασκάλ.

*

* * Έκ τών έργων του αί Θρηοκεντικαί δι- 
δαχαί εινε ημιτελείς, άλλ’ είνε ο,τι οίκειό- 
τερον, πλέον αύθόρμητον καί ίσως πλέον 
ζωντανόν.

* * Είς τάς στιγμάς τής άναπαύσεώς του έκ 
ζωής, ή οποία ύπήρξε διαρκής πάλη, συνέ
θεσε τά άριστουργήματά του : 'Επικήδειοι λό
γοι, καί συνέγραφε τάς 'Αποκαλύψεις έπί τών 
Μυστηρίων καί τάς Πνευματικός Έπιοτολάς, 
καθώς καί πλήθος άλλων όλιγώτερον ένδια- 
ι&ερόντων έογων, τά όποια όμως όλα φέρουν 
τήν σφραγίδα τής μεγαλοφυιας του.

* * Διηγούνται μίαν χαριτωμένην παράδοσιν 
περί τής γενέσεως τών χρυσανθέμων διά τά

* * 'Ο πατέρας τού άποβιιυσαντος ποιητού 
Γερασίμου Μαρκορά ήτο έπί προστασίας πρόε- 
ορος τού ανωτάτου δικαστικού Συμβουλίου τής 
Επτανήσου τού έδοεύοντος έν Κερκύρα.

* * Ή οικογένεια Μαρκορά, άρχαιοτάτη ιτα
λική οικογένεια κατήγετο άπδ τήν Βενετίαν. 
Ίταλιστί προοέρεται Μάρκορα. Ένας Marcora 
εκ τής οικογένειας αύτής προφανώς, εινε πρόε
δρος τής ’Ιταλικής Γερουσίας.

Ή μητέρα τού Μαρκορά ήτο άπδ άρχαίαν 
πελοπονησιακήν οικογένειαν Βλασοπούλου, ή 
οποία είχε καταφύγει είς τήν Επτάνησον καί 
κατετάσσετο έπίσης μεταξύ τών εύγενών.

* Ό ποιητής Μαρκοράς ώνομάσθη Γερά
σιμος διότι έγεννήθη έν Κεφαλληνία, όπου δ 
πατέρας του είχε κατωτέραν δικαστικήν θέσιν 
πρδ τού προβιβασθή είς πρόεδρον τού έν Κερ
κύρα ανωτάτου δικαστικού Συμβουλίου.

Έπίσης καί δ συμπατριιότης τού Μαρ
κορά ποιητής καί βουλευτής έκ τών ένθερμο-
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οποία γράφει σήμερον είς τό ώραΐον χρονογρά- 
?η|*α ό συνεργάτης μας χ.' Ε. Εύστοατιά- 
όης. Μια νύχτα-σ’ εναν κήπο όλογάλαζο άπό 
το φως του φεγγαριού μιά κόρ-η £χοψε χαί 
εςεφυλλιζε ενα λουλούδι γιά νά ίδή άν ό έρα- 
στ^τ?ς.τήν “γαπούσε άληθινά καί γιά πάντα.

Εξαφνα τής έπαρουσιάσθηκε ένας μικρός 
θεός καί τής είπε, ό'τι δέν ήθελε νά κόβουν 
και να ξεφυλλίζουν τά λουλούδια τού κήπου 
του ή έ^ωτευμένες παρθένες γιά νά βλέπουν 
“7, τ715 αγαπούν πραγματικά οί έρασταί των 
Ιήν εβεβαιωσε όμως ό'τι ό ίδικός της τήν 

αγαπούσε καί τής έπέτρεψε νά κόώη ενα λου
λούδι : « Αύτός πού άγαπας, τής είπε, θά ζήση 
τόσα χρόνια ό'σα πέταλα έχει τό άνθος, πού 
θα διάλεξης.»

' ο I” χόρη ετρεξε σ’ ολο τό πεοιβόλι γιά 
να βρτ άνθος μ οσω περισσότερα φύλλα, άλλά 
ολα τα άνθη πού ’έκλινε ή αγωνία τού θελκτι
κού της, προσώπου έδειχναν περιωρισμένη τή 
ζωή τού πολυαγαπημένου της.

> εκ0Ψε Ρ·ί(* περσική μαργαρίτα και
με μια από της χρυσές καρφίτσες πού έκ α
χούσαν τά ξανθά της μαλλιά άρχισε νά χωρίζη 
τα πέταλα τού άνθους γιά νά τά αύξήσγ/αύξά- 
/ουσα και τά ετη τής ζωής τού αγαπημέ
νου της.
j , Αμέσως τότε κάτω από τά ευκίνητα 
δάκτυλά της τό άνθος έπέταξε λεπτά, εύστροφα, 
σγουρά πέταλα, εκατό, διακόσια, τριακόσια 
πέταλα.

, Και ή ωραία κόρη εκλαιε άπό χαράν μέ 
την σκεψιν τού μακρού μέλλοντος τρυφερότη- 

ποντ·ρί<*  της τής έξασφάλισε.
* e Ενας πτωχότατος ποιητής, γνωστός εις 

τους ποιητικούς κύκλους τού «Νέου Κέντρου» 
εξ αγαπης πρδς τήν γαλλικήν ποίησιν και φι
λολογίαν απεφάσισε νά πάη είς τό Παρίσι. ‘

Καί έκαμε τό ταξείδι αυτό αφού έπλή- 
ρωσε τούς ναύλους μόνον μέ 30 φρ. περίσσευμα 
εις την τσέπη του, γεμάτος όμως ονειοα και 
ελπίδες.

Γράφει από εκεί τώρα επάνω είς κάοτ- 
ποσταλ τας εντυπώσεις του.

Σέ μιά τέτοια είκονογραφημένην κάοταν 
παριστωσαν τήν «Σκεψιν» τού Ροντέν καί 
διευθυνομένην πρός γνωστόν ποιητήν λέγει, οτι 
οπού καί άν έπέρασε μέ τό σιδηρόδρομο ή Γαλ
λία εινε πέρα καί πέρα κατάφυτος, ένα ωραίο 
περιβόλι.
“ Γιά τής γυναίκες τού Παρισιού άποκα- 

Λυπτει μίαν γνωστήν αλήθειαν οτι «είνε χα
ριτωμένες καί εΰκολοπλησίαστες» όχι σάν τά 
«δικά μας αγρίμια».

Βιβλιοθήκες καί άναγνωστήοια, ποοσθέ- 
τει, κατα εκατοντάδας. ' ‘

Καί ένα μόνον δέν εύρίσκει είς τό Πα
ρίσι την αθηναϊκή λιακάδα καί φωνάζει καί

οουρεται^ όπως κάθε ρωμηός νοσταλγός πού 
ργαινει από τά αθηναϊκά σύνορα· «Άν ’ 
’Αθήνα!» ' Z‘

Ο^ποιητης καί τόσον άγαπητός συνερ
γάτης τού «Καλλιτέχνου» κ. Στέφανος Μαρ- 
τζόκης είχε τδ ατύχημα νά χάση τόν έν Καιοω 
αποκατεστημένον αδελφόν του, ποιητήν καί 
αυτόν, αποθανόντα περί τά μέσα τού παρελ
θόντος μηνός.

Οι^ Παρισινοί έκαμαν κατά τόν παρελ
θόντα μήνα τό έτήσιον προσκύνημά των είς 
το Κοιμητήριον Περ-Λαοέζ

Πλήθος πολύ συνηθροίσθη καί πάλιν 
πρό τού συμβολικού μνημείου τού Μπαρτολομέ 
με τήν ήρεμον είσοδον τών νεκρών διά τής 
αινιγματικής πύλης τού Άδθυ καί μέ τούς 
ε™,ώντες, οί όποιοι τούς θρηνούν.
, Τδ μνημείον αύτό εινε ώς ποίημα τής 
ανθρώπινης οδύνης καί τής αγωνίας τού 
θανατου.

Πολλοί επεσκέφθησαν έπίσης τούς τά
φους μεγάλων ποιητών, συγγραφέων καί καλ- 
λιτεχνών, οι όποιοι ^αναπαύονται έκεί.

> Νεοσκαφής ήτο άκόμη δ τάφος τού 
φίΛελληνος συγγραφέως καί ιστορικού Ερρίκου 
Ουσσαί, ό όποιος έτάφη είς τό μνημείον τού 
πατρος του μυθιστοριογράφου ’Αρσενίου Ούσ- 
σαι, αποθανόντος τό 1896.

, Ενας απλούς οβελίσκος ύψούται έπί τού 
τάφου, όπου αναπαύεται δ, στρατηγός κόμης 
Ουγγω, πατήρ τού ποιητού, άποθανών τό 1828. 
’ * * μνημείον τού ψάλτου τού έρωτος 
Αλφρεδου δέ Μυσσέ έχει τήν προτομήν του 

και κάτωθεν λύραν μέ κλάδους δάφνης. *0  
Μυσσέ άπέθανε τήν 2 Μαιου 1857. *

Επίσης προτομήν έπί απλής βάσεως 
φερουσης, σταυρόν φέρει τό μνημείον τού μυθι- 
στοριογράφου Μπαλζάκ άποβιώσαννος τό 1850.

, απαράβατον κανόνα δ Σουλτάνος 
δεν ημπορεί νά ταξειδεύση έκτος τού Κράτους 
του παρεκτός εάν πρόκειται νά δδηγήσγ/στρα- 
τευματά, του πρδς πόλεμον καί κατακτησιν 
.ενης χώρας.
’ λ yr ^ί/|7ο^νται’ύ'Π όταν ό Σουλτάνος Άβδούλ 
Α^ζ, ° συνταγματικός, ήΟέλησε νά ταξει- 

οεύση είς τδ Παρίσι πρός έπίσκεψιν τής Διε
θνούς Εκθέσεως τού 1867, αί τουρκικαί έΦη- 
μερίδες έγραψαν, ό'τι έπί τή ευκαιρία ή Γαλλία 
παρεχώρει , ολόκληρον τδ έδαφος της είς τήν 
Α. Μ. έφ’ όσον θά διήρκει ή έκεί διαμονή του. 
Kaj ουτω οιεσώθησαν τά προσχήματα.

Η Τριπολιτις δύναται νά διαιρεθή είς 
τρείς μεγάλα; επαρχίας. Έπί τή; Μεσογείου 
εις το βιλαετιον, τδ όποιον έκτείνεται πρδς 
νοτον μεγρι τών μαύρων όρέων, πρδς άνατο- 
λας είς τήν Κυρηναϊκήν καί ποδς νότον είς τδ 
Φεζαν.

Εις τάς τρεις ταύτας έπαρχίας άναλογούν

δύο δεάΦΟροε φυλαί ή μία αοαβΙΧη κατοικούσα 
τό βιλαετιον, τό όποιον έκτείνεται μέχρι των 
ααύρων όρέων, καί τήν Κυρηναϊκήν, η άλλη 
σουδαναϊκής καταγωγή; κατοικούσα το Φεζαν 
παοά τά; θΰρα; τή; έρημου. , _

** Αί βόρειαι φυλαί είνε αραβικής κατα
γωγής, αλλ’ ούχί αμιγούς αίματος.

** Έπί τών ακτών είνε όλοι σχεδόν ψαρά
δες καί σπογγαλιείς.

** Τά καΐκια των μέ τά τριγωνικά των πα
νιά αποτελούν δλοκλήρου; στολίσκους εξωτι
κής θέας. „

** Περιπλέουν όλους τους λιμένας της 1 ρι- 
πολίτιδος, τού Γκαμπές καί τούς τυνησιακούς.

* * Οί σπογγαλιείς, οί όποιοι επιβαίνουν των 
πλοιαρίων τούτων, γυμνοί μέ το μαχαίρι στα 
δόντια, βυθίζονται καί μένουν έπί πολύ, ύπο τα 
κύαατα, συλλέγοντες τά σφουγγάρια απαραΛ- 
λακτα όπως άλλοτε πρό τού μεταχειρισθουν 
τούς σκαφάνδρους οί Υδραίοι καί Καλυμνιοι 
σπογγαλιείς, άκόμη δέ,καί σήμερον

** Οί κάτοικοι του εσωτερικού είνε γεωρ
γοί, άλλά πρωτογενούς καταστάσεως καί έμπο
ροι άσημάντων πραγμάτων.

** Ιδού διά τούς πιστεύοντας είς τους κα- 
βαλιστικούς άριθμούς μία περίεργος σύμπτωσις .

1794 έτος τής πτώσεως τού Ροβεσπιερου
1
7
9
4

1815 έτος τής πτώσεως τού Ναπολέοντος
1
8
1
5

1830 έτος τής πτώσεως Καρόλου τού I .

Γυναίκες που σκοτώνουν —Πρό τριών πε
ρίπου εβδομάδων συνέβη εδώ εις τάς Αθήνας 
μία άπδ τάς πλέον χαρακτηριστικάς*  σκηνας. 
Κάποια γυναίκα του λαού, έφόνευσεν εναν ανορα, 
πυροβολήσασα κατ’ αύτού τρις. Π γυναίκα 
αύτή έζούσεν ήσυχα μέ τδν νόμιμον σύζυγον 
της είς ένα οίκίσκον τής Γαργαρέτας^ ίσως οχι 
μέ τήν σφοδρότητα όσων πρωτοπ,ατούν το, κα
τώφλι τής άγάπης. άλλά μέ τήν ηρεμίαν εκει- 
νων πού ήγάπησαν καί εταλαιπωρηθησαν 
Αίφνης, ένα πρωί, παρουσιάζεται εις την κα
τοικίαν της ένας παλαιός εραστής,ό’στις,, προ
τού ύπανδρευθή ή έν λόγω ήρωις εύρισκετο 
μετ’ αυτής είς τάς στενωτέρας σχέσεις. Ο πα
λαιός εραστής έξέθαψε τδ, παρελθόν και με 
τδ άπαίσιον φάντασμά του ηρχισε νά την κα- 
ταδιώκη καί νά τήν παρενοχλή τρόπον
άναίσχυντον. Είς μάτην αύτή έδοκίμασε να 
τδν φέρη είς τδ λογικόν του, επικαλούμενη τδ

ονομ,α τοΰ άνδρός τη;. Ό πρώην εραστής δέν 
έπείθετο. r

Ή λήθη είνε τδ μαγεμένο ποτάμι που στα 
εξωτικά του νάρ,ατα λουόριεθα γιά vj ανακου- 
φισθοΰυ,ε Άλοίμονον σ’ εκείνον που swiyj1 
νά καταστρέψη τήν γοητείαν! Είνε αληθώς 
οδυνηρόν ή παληές δυσάρεστε; αναμνήσεις να 
έρχονται είς σύγκρουσιν μέ τό έπουλωθέν πα
ρόν'. Άλλ’ είς τήν προκειμένην περίστασιν 
εινε άκόμη όδυνηρότερον, διότι,αί αναμνήσεις 
δέν έφάνησαν όποσυνειδήτω; είς τό εσώτερον 
τοΰ ατόμου καθώς συμβαίνει συνήθως. Εις την 
περίστασιν αύτήν αύτό τό έμψυχον ον, ήτοι ο 
γεννήτωρ καί ό πυρήν τών αναμνήσεων, επα- 
ρουσιάσθη αύτοπροσώπω; διά νά ύποδαυλιση 
τήν στάκτην του κατηραμένου παρελθόντος. 
Ή γυναίκα δέν ήδυνήθη νά ύπομεινη, και 
άρπάσασα πιστόλι τόν έξήπλωσε νεκρόν. Αι ψυ
χολογικά! συνθήκαι δικαιολογούν τό κίνημα της.

Διά τόν σκεπτόμενον αισθητικόν, δια τον 
αισθητικόν, διά τόν όποϊονή ζωή δέν είνε άλλο 
τι είμή ένα spectacle καί δστι; αρκεϊται μονον 
είς τήν θεαματικήν έπισκόπησιν καί απολαυσιν 
τοΰ κόσμου, δι’ αύτόν τό λαβόν χώρον συμβάν 
θά κίνηση τήν προσοχήν του καί θα τον εκ- 
πλήξη δλω; ιδιαιτέρως. Έσυνηθίσαμεν να νο- 
μίζωμεν τό θήλυ ώς κάτι φιλεύσπλαχνου, προ 
τοΰ οποίου προστρέχομεν διά νά μά; παραμυ- 
θήση καί νά λάβωμεν τά δώρα τής καλωσυ- 
νης του. Έσυνηθίσαμεν νά τό νομίζωμεν ως 
τό αινιγματώδες ύλικόν καί συγχρόνως, υπε
ρούσιον πλάσμα, πρό τών γονάτων του οποίου 
έξαπλούμεθα διά νά αίσθανθώμεν την μουσι
κήν τής σαρκός.

Γυναίκα όμως ύψώνουσα τό πιστόλι, ΟιευΟυ- 
νουσα μάλιστα αύτό εναντίον εκείνου,τόν οποίον 
άλλοτε έβαυκάλισε μεταξύ τών βραχιόνων της, 
αποτελεί άσυνήθιστον έμφάνισιν καί κάπως νι- 
τσεϊκήν έκφρασιν τοΰ θήλεως.

0 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ή δύναμις τής ατμήρονς ελληνικής ναυτι
λίας. — Είς τήν «Οικονομικήν Ελλάδα» ο κ. 
Ν. Κοτσοβίλης δημοσιεύει άρθρον περί τής δυ- 
νάμεως τή; άτμήρους ελληνική; ναυτιλίας. 
Έξ αύτοΰ μεταξύ άλλων μανθάνομεν τα έξης 
ενδιαφέροντα : , ? f

«Τά φορτηγά ελληνικά ατμόπλοια ανέρχονται 
είς 200 καί πλέον τών οποίων ή χωρητικότης, 
φορτίου, είναι κατά μέσον ορον τριών χιλιά
δων τόννων δι’ έκαστον. Δηλαδή μεταφέρου- 
σιν είς τήν Δυτικήν Εύρώπην καί τδ Κοντι- 
νέντε έκαστον, σίτον ή άλλα εμπορεύματα, 
δι’ ένα UL0VQV ταξείδιον, τόννους 600,000 με 
ναύλον, ‘διά μέν τήν Μεσόγειος κατά μέσον 
ορον 9 φοάγκων τδν τόννον, διά δέ τδν ωκεα
νόν 13 φράγκων μή ύπολογιζομένης τής επι-
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στροφής έξ ’Αγγλίας, ή οποία επίσης δίδει ενα 
μικρόν σχετικώς κέρδος, είς τά έκείθεν έπι- 
στρεφοντα ατμόπλοια.

Η διάρκεια, εκάστου ταξειδίου εντός τής 
Μεσογείου δι^εκαστον άτμόπλοιον είναι άπό 
30 - 40 ημερών και επομένως έκαστον ατμό
πλοιων θά κάμη 9-10 ταξείδια, άλλ’ έπβιδή 
μερικά τών ατμόπλοιων ταξειδεύουσι καί μέχρι 
τής Ισπανίας εντός τής Μεσογείου ύπολογίζο- 
μεν τους πλόας αύτών είς 9 ταξείδια κατ’ έτος. 
c Επίσης τό ήμισυ τών 200 ατμόπλοιων τα- 
,ειδευουσι την Μεσόγειον, τάδε ετερα τήν 
Αγγλίαν καί τό Κοντινέντε*  τά τελευταία δέ 

ταυτα, έκτελούσι μόνον έξ ταξείδια κατ’ έτος, 
καθ όσον ή διάρκεια τών οξειδίων τούτων 
είναι από 55 - 60 ήμέιας.

Η εν όλω κινησις είς χρήμα τών φορτη
γών τούτων ατμόπλοιων ανέρχεται είς Φράγκα 
45,000,000 έτησίως. *

Κατορθώματα αστυνομικών σκύλων__ Τό
παρα τού κ. Γ. Λεφάκη διευθυνόμενον καί 
συντασσόμενον αστυνομικόν περιοδικόν «’Ηχώ 
τής Δημοσίας Ασφαλείας» δημοσιεύει είς τό 
τελευταιον του φύλλον τάς «’Εντυπώσεις απο 
Ευρωπαϊκάς ’Αστυνομίας» μέ περιγραφήν τής 
αστυνομίας τού Βερολίνου ύπό τού κ. Λεφάκη. 
Επίσης περίεργα ανέκδοτα περί αστυνομικών 

σκυλλών. 1
Ιδού δύο έξ αύτών :

, Είς τήν πόλιν Κάνθην τήν νύκτα τής 22 ποός 
την 23 ’Ιανουάριου ε. ε. κλέπτης είσελθών ‘ έν 
τη οικία ^ένδς, έμπορου άφήρεσε 40 μάοκα. 
Αμέσως αμα ανεκαλύφΟη ή κλοπή έκλήθη ό 

αστυνομικός ύπάλληλος Ράγγερ,ό όποιος μετέβη 
εις την οικίαν τοϋ έμπορου παρακολουΟούμενος 
και από τόν κύνα του Σάνταν. *0  Σάντα 
ωσφράνθη τό μέρος όπου ήσαν τά κλαπέντα 
χρήματα καί έξήλθε τής οικίας, έλαβε δέ μ·'αν 
όιευθυνσιν ακολουθούμενος ύπό τοϋ άστυνομ,κοΰ 
υπάλληλου καί έστάθη έξω άπό μίαν οικίαν 
υποοηλών οτι θέλει νά είσέλθη έντός αύτής 
1Λ?οϋ ηνοίχθη ή θύρα είσήλθεν έντός καί 
διηυθύνθη πρός μίαν κλίνην έπί τής όποιας 
εκοιματο εις ανήρ πτωχός. Άφήσάς τήν κλί
νην διηυθύνθη πρός τό μαγειοεϊον όπου έκοι- 
ματο εν μικρόν παιδίον, πλησίον δέ αύτοΰ ήτο 
εν χαρτοφυλάκων έντός τοϋ οποίου περιείχοντο 
°λ^γα χρήματα. ’Εν τω μεταξύ έξηγέρθη έκ 
του υπνου δ κοιμώμενος άνήο οστις ηρνήθη 
οτι τα χρήματα ταϋτα ήσαν τδ ύπόλοιπον τών 
κλαπεντων 40 μάρκων, προσθεΐς ότι ήσαν άπό 
την εργασίαν του. Τό χαρτοφυλάκων όμως ήτο 
αυτό τοϋτο έντός τοΰ οποίου ό κλαπείς έμπορος 
είχε τα 40 μάρκα καί οΰτω ό κλέπτης άνεκα- 
λυφθη.

— ’Ενώ έκοιμάτο τήν νύκτα τής 13 Φε
βρουάριου ε. έ. εις ξενοδόχος όνόματι ’Άνδεος 
ηκουσε θόρυβόν είς τά παράθυρά του καί σηκω

θείς <ειδε μέ^ εκπληξίν του οτι -ειχον θραύση 
τας ύαλους ενός παραθύρου καί όλόκληοον τό 
ύαλοπλαίσιον μέπολυν έντεχνον τρόπον. ’Επειδή 
οέ τήν ακόλουθον ήμέραν πάσα προσπάθεια 
προς ανακάλυψιν τού δράστου η τών δραστών 
απεβη ματαία ώδήγησαν τδν αστυνομικόν κύνα 
Σαντα δύο αστυφύλακες είς τήν οικίαν τού 
ξενοδόχου, ό όποιος αφού έμύρισε τά θραυσθέντα 
μέρη του παραθύρου, έξεκίνησε καί ήκολούθη- 
σεν ίχνη τά όποια τδν έφερον πρός τήν κατοι
κίαν ενός κρεωπώλου όνόματι Σπίτζερ ή οποία 
εύρίσκετο^ όπισθεν ενός χωρίου μεταξύ τών 
Γερμανικών και Ρωσσικών συνόρων καί έστάθη 
έμπροσθεν ένόςβαφέος Ρώσσου όνόματιΒάλτζελ, 
τον*  όποιον ύπεδειςεν ώς τδν δράστην.

Ο Βάλτζελ ήρνήθη τήν πράξιν ταύτην ει
ρωνευόμενος μάλιστα τούς Γερμανούς άστυφύ- 
λακας, οί όποιοι συμβουλεύονται κύνας διά τήν 
ανακαλυψιν των εγκλημάτων. ’Επειδή όμως 
τα περιστατικά τδν ενοχοποιούν διότι είς προ- 
ηγουμένην εποχήν είχε' φιλονεικήσει μέ τδν 
ξενοδόχον, άφέθη μέν ελεύθερος, άλλ ’ ή άστυ- 
νομική αρχή έξηκολούθησε τάς άνακρίσεις της 
και απεδείχθη ή ένοχή του, παραπεμφθείς δέ 
ενώπιον τού πταισματοδικείου κατεδικάσθη είς 
προστιμον καί άποζημίωσιν Έκαμεν έφεσιν 
τής αποφάσεως ένωπιον τού Ρώσσου προξένου, 
αλλα και η εφεσίς του άπερρίφθη.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ
Γά θερινά θέατρα έκλεισαν όριστικώς 

πλέον, αφού τό έστεγασμένον τής Κ«ς Κυβέ
λης Θεοδωρίδου κατώρθωσε νά δώση παραστά
σεις και πέραν τού πρώτου δεκαπενθημέρου τού 
παρελθόντος μηνός.
“ Ό θίασος τής Κ“« Κυβέλης Θεοδωρίδου 

/α παραστήση κατά Γ^ν έφετεινδν χειμώνα είς 
επαρχιακά θέατρα.

*  Ή Δ‘5 .Κοτοπούλη μέ τόν θίασόν της 
παίζει τώρα εις τάς Πάτρας.

*

* * Ό θίασος τής «Νέας Σκηνής» Νίκα- 
Φμ,ετ^Ύ1 ε ς Κωνσταντινούπολή.*

, , Εις ,τάς Αθήνας τώρα δέν λειτουργεί 
κανένα θεατρον. Μόνον οί κινηματογράφοι 
προσελκύουν κάθε πλήθ0? θεατών. '

Αγγέλλεται όιά τάς αρχάς τού μηνός 
’Αθήνας άφιξις*  τού ζεύγους 

«ΖΗλβαιν» ινα δωση παραστάσεις είς τδ Δημο
τικόν Θέατρον. r

* * ^Ροεκ*?Ρ ύΖθΤι διά τό επόμενον έτος παρά 
του Ωδείου Αθηνών νέος δραματικός διαγω- 
νισμος^ύπδ τούς αυτούς ώς καί δ πρώτος όρους, 
οηλαδη τα ύπδ κρίσιν έργα πρέπει νά ' είνε 
πρωτότυπα καί νά παρασταθούν προηγουμένως 
εις εν τών έν Άθήναις θερινών θεάτρων.

Αιευθυντής τού ^Καλλιτέχνου»; ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ 
Ά^ηναι, Τυπ. «Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη-8646

TEA ROOMS
ΙΩΛΝΝΟΥ ΧΡΪΣΑΚΗ
ΑΘΗΝΑΙ. — ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΡΟΝ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

-Τδ άριβζοηρατιηώτερον ηένζρον.-’&νζενκτήριον δ;ων ζών 
}ένίΰν.- 3Lojvzejei<; αιδουβαι έ}αιβίου ρυδμοϋ έαι^ώβεως. 
'3διαιζέρα αϊδονσα καωνιβζηρίου με οικειοζέραν ινεριδο^ην 
ζών ακαζών (ανεν luxus). - ^ωηρεβία ^βεζίόων δέρα- 

(ΰαινίδων.
'^εκζριηδς φωζιβμδς αα^εζος ζην νύκζα. - γεώδες nada- 

οιόζηζος και ιδεώδες ωοιόζηζος υλικών.-άωδ ζα ιδιο- 
κζηζα βονσζάσια.-^ιαοϋρζι ε}οχον μόνον οζοϋ SCpvoann da 

εϋρεζε.
"Οαζις δέ^ει μάμα δι’άοδενεϊς, διά μικρά ωαιδία μόνον οζον

X ρ Υ /Κ κ Η
δνναζαι νά ωρομηάενδή. αμνόν άωδ ζάς α>ερι<?ήμους έχδεζικας 
άμεμάδας. - "Ομα ζά είδη ζης μαμακζοκομίας. - Ζά μνηοιωζερα 
ζέϊα και αί δρεωζικώζεραι σοκο^άζαι έκ ζον εξωτερικόν.

r'&va ζσάϊ εις εον

είνε έκζδς ζης μενσζικής άωομανοεως μία ψυχική χαρά ;όμω 
ζον ήρεμου και άαείρως καχαιβδήζου αεριδάχ^ονζος.

Τδ κατάστημα παραμένει άνοικτδν κα&’ έκάστην 
έκτος Τ(δν Kvqlclh&v·
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ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΕΡ. ΒΩΚΟΥ
Η ΚΑΤΟΧΗ, δρ&μα εις πράξεις πέντε................. ... δρ. 1._
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, δρ&μα είς πράξεις τρεις .........................» 0.15
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ, δρ&μα είς πράξεις τρεις.........................» 0,15

Έξεδόθη σαν μετά πάσης τής δυνατής φιλοκαλίας ύπό τοΰ βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου, 
Αττηναι, οδος Βουλής, καί αποστέλλονται οπουδήποτε ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

TonoL καταθέσεων πρός 4 %
είς πρώτην ζήτησιν

ΙΗ’ ’Ακαδημαϊκόν έτος 1911—1912

a ο
Κ »·§·2

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜ0Π0ΥΛ0Σ
ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΖίΙΓΡΑΦΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ

Μνηαεια επιτάφια.— Ανδριάντες καί προ- 
τομαι. Γλυπτικά έργα διακοσμήσεως εκ
κλησιών. — Διάφορα γλυπτικά καί ζωγρα
φικά έργα πρός πώλησιν. — Παραγγελίαι 

διά πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

Ολίγαι έναπομείνασαι πλήρεις σειραι 
του ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ

του α έτους τής έκδόσεώς του πωλοΰν- 
ται είς τό βιβλιοπωλεϊον

ΗΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ: Οδός Βουλής.

αντί δρ. 8. Είς τάς επαρχίας καί τό 
εξωτερικόν αποστέλλονται ελεύθεροι 

ταχυδρομικών τελών.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ 10, ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗι ΠΛΑΤΕΙΑι ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ολοι οι καλλιτέχναι, όλοι οί συγγραφείς, όλοι οί αν&ρωποι τον θεάτρου φωτο- 
γραφοϋνται κατα προτίμησιν είς τό φωτογραφεΐόν μας, διότι είνε αληθινόν καλ
λιτεχνικόν έργαστήριον.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Μεταχειρίξεσ&ε τόν

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ 
δι οινοπνεύματος εκ σταφίδος είναι 

0 ΔΙΑΥΓΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟΝ

ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΜΙΑΝΤΑ 

“βοτρυς,,

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ

ΑΟΗΝΑ1 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

X S 
ο Β θα μ;
<3 >0 
δ-"’ 
a Οι

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. (Πλατ. Κάνιγγος)

ΣΧΟΛΑΙ ANOTEPQN ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΙΗΠΝΟΪΡΠΚΗ

Πρός ένίσχυσιν τών τεχνικών σπουδών 
τά δίδακτρα ήλαττώθησαν είς τό 11 3 

άπό τοΰ παρελθόντος έτους.

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

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α- ΣΑΚΑΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ.-ΟΔΟΣ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 36.— ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου εις */ 2—3/4 λίτρας καθαρού οινοπνεύματος, 
προσθέτετε ’/, λίτραν ύδατος καί έχετε τήν κολόνιαν σας, τό άντιπιτυριώδες σας καί παντός 
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ. , ,

Μέ 2 μόνον δρ. εχετε μίαν όκάν κολώνιαν. Δι δλα τα είδη τιμαι ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. Πληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά την χονδρικήν πώλησιν παρά τφ κ. Α. Χακαλή.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

0Φ0ΑΛΜ0Λ0ΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ΥΦΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
διά θεραπείας καί εγχειρίσεις όλων τών 

οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΦΗΝΑΙ. ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

‘Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000 000 
Ήαφ. Κεφάλ. Δρ. 20.000.000



ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

Τ© ΠΕΡΙΦΗΜΦΝ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

ΟΛΑΙ ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙ

ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΧΝΑΖΟΥΝ

ςτα ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

Τδ κατάστημα αυτό ά}ί]ει νά το έΐΒίσκεφόή 
κάνεις μόνον διά την φήμην τον. Εισερχόμενος 
εις τά ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ είσαι στο 
σαίτι σον. Ό 2)ιενόνντής τον κ. όίεωρχαντής 
κατώρόωσε νά εχτι ιδεώδη νωηρεσίαν.

Μετά τά θέατρα χειμώνα - καλοκαίρι δλος ό κόσμος συνειθίζει νά 
πηγαίνη είς τά

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Αυτή η προτίμησις δέν είνε τυχαία, δέν είνε απλή συνήθεια. ’ Οφεί

λεται έκτος τής άνέσεως τοΰ καταστήματος, τοΰ λαμπρού του φωτισμού, 
τοΰ καλοΰ αερισμού, τής προθύμου υπηρεσίας του, είς τά πάντοτε θαυ
μάσια είδη του.

Τδ γάλα τών ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ, ή σοκολάτα των, 
τά γλυκά των, τά αυγά των, τά νωπά βούτυρά των, τδ τσάϊ των προκα- 
λοΰν τήν ευαρέσκειαν καί χωρίς νά τδ θέλης, πηγαίνεις τρόπον τινά αυτο
μάτως είς τά

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

A ■

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών εις τραπεζικά γραμμάτια νέων έντο

κων καταθέσεων έν δψει ή έπί προθεσμίρ, δηλοποιεϊται, ,δτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς 
Ύποκαταστημασιν αύτοϊς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν 
ώρισμένη προθεσμίρ. έπί τόκφ :

1 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς εν οψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, 
πέρα τοϋ ποσοΰ τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς ϋ/0 κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είς */ 2 τοΐς °/0. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταί καί 
είς άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου επιταγών. — 2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας 
τουλάχιστον. — 2 */ 2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εν έτος 
τούλάχιστον. — 3 τοΐς ’’Ζ<) κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο ετη 
τουλάχιστον. — 3 */ 2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα 
ετη τούλάχιστον. — 4 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε ετη 
τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άπο

δοτέας έν ώρισμένη προθεσμίρ ή διαρκείς έπί τόκφ :
‘/2 τοΐς °/ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6

« % · · · » 1
7, » % · * · · 2

■» "/0 » » » » 4
»>>/„»»».· 5

μηνών τουλάχιστον 
έτους
έτών 
έτών 
έτών »

1 
2 
2 
3
4

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέτου όνο- 
μαστικαι ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστή- 
ματι καί τή αιτήσει τοϋ καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαιαστήμασι τής Τραπέζης είς τό αύτό 
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
Β. ΚΟΝΤΟΜ ΑΝΩΛΗ

ΑΘΗΝΑΙ
’Οδός Ίπποκράτους 3.

Ό κ. Κοντομανώλης εϊνε ό βιβλιοδέ
της τοΰ «Καλλιτέχνου». Αύτό νομίζομεν, 
δτι είνε ή καλλιτέρα σύστασις διά νά πει- 
σθοΰν οί άναγνώσταί μας περί τής απο
λύτως καλλιτεχνικής του έργασίας.

Έπί πλέον προσθέτομεν συστάσεις διά 
την έκτακτον ταχύτητα περί τήν παράδο- 
σιν τών παραγγελιών καί διά τάς άπι- 
στεύτως εύθηνάς τιμάς του.

ΤΟ “ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΡΑΣΟ

ΤΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ

ΕΞΕΔΟΘΗ

Παραγγελίαι στέλλονται είς 
τό γραφείου τοΰ «Καλλιτέ
χνου».

0 ΤΟΜΟΣ ΔΡ. 2
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Ο ΠίϊΛΟΥΝΤΑΙ ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5
Ο X. ΚΟΥΡΑΚΟΣ ,
ο ο
,00-00-0 Ο Ο Ο Ο ο0-0000-0-00-0-0- ο Ο 0-00-OO-k 

^9/*  *.0)
_____________________________________________ __________________ 70

Έν *Α<Η|ναις,  Τυπογράφε io ν «Εστία» Μάισνερ καί Καργαδούρη — 85!Ι6


