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© ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1912

I
ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ υπό Β. Χατζή.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΙΙΣ, ύπό Γερ. Βώκου.......................................................... Σελ. 1
Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. MAPIΗΣ; ποιήματα, ύπό Χρίστου Βαρλέντη.................. » 3
Τ’ ΑΓΓΕΛΙΑΣΜΑ, ά\'έκδοτον διήγημα, Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη........................ » 5
01 ΚΑΝΤΑΡΑΙΟΙ, ανέκδοτον διήγημα, ’Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη......................» 9
ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, σιή μνήμη τού Παπαδιαμάντη, ύπό Χάρη Έπαχτίτη ...» 12
ΛΟΓΟΙ ΚΙ’ ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ : Ό Σύντροφος. Ό Κρεμμυδας, ύπό Γιάννη Βλαχογιάννη » 14
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ, ύπό Στεφάνου Μαρτξώκη ........... » 16
0 ΦΤΑΙΣΤΗΣ, διήγημα ύπό Δημοσϋ·. Βουτυρά...................................................... » 19
ΤΖΑΙΖΑΡ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΤ, ύπό Γερ. Βώκου ................. > 22
Η Α' ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ » 25
Η ΜΙΣ ΙΣΙΔΩΡΑ ΔΟΓΚΑΝ ΧΟΡΕΥΕΙ, ύπό Γερ. Βώκου........................................... » 27

ΤΑ ΑΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ KAI Al ΤΕΧΝΑΙ: Οί Συνεργάται μας: Γρηγόριος Ζευγώ- 
λης, Μιχαήλ Τόμπρος, Γεώργιος Μπουζιάνης.— Διεθνή Συνέδρια: Τό έν 
Άθήναις 16°ν Διεθνές Συνέδριον των ’Ανατολιστών, ύπό A. X. Μπούτουρα. 
Ή Ποίησις: Τραγούδια των ανθρώπων, ύπό ’Αγγέλου Σιβύλλα.—Ή ’Αρχι
τεκτονική : Ό διαγωνισμός πρός άνέγερσιν δικαστικού μεγάρου έν Άθήναις.
Ή Ζωή : Έορταί έν Άθήναις. Ό κ. Ρισεπέν έν Άθήναις. — Νέα Βιβλία. » 29

ΕΙΚΟΝΕΣ : Ή Γρηά μέτή Ρόκα, ύπό’Άμιετ.—Τοπίον, ύπό Φερδινάνδου Χόδλερ.— 
Αγορά Βοδιών, ύπό Βυρτεμπέργερ. —"Οργωμα, ύπό Μπός. — Είδώλιον κυ
ρίας, ύπό τού γλύπτου Γρ. Ζευγώλη.— Κοριτσάκια, ύπό Βίδμαν.—Γρηγόριος 
Ζευγώλης. Μιχαήλ Τόμπρος. Γεώργιος Μπουζιάνης.—Έξωσις έκ τού Παρα
δείσου, ύπό Γρ. Ζευγώλη.— Μπιλιαρδιστής, Προτομή τού Αθανασίου Διάκου 
ύπό Μ. Τόμπρου. —Αδελφική στοργή, ύπό τής Κα? Θάλείας Φλώρα Καραβία.

ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ I ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ’%™vos * ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ* εκδίδεται κατά μήνα.
Αί σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός εγγραφήν συνοδευο- 

μένη ύπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν και ιδιοκτήτην τοΰ 
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, ’Αθήνας, οδός Ζωοδόχου Πηγής 50.
Τιμή δκάστου τεύχους λεπτά 80. Έν Άθήναις καί έν Πειραιεϊ πωλείται εις όλα τά βι
βλιοπωλείο καί εις τά κιόσκια.Έν ταϊς Έπαρχίαις εις τά ύποπρακτορεϊα τών έφημερίδων.

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

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗι

ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΑΙΟΠΩΑΕΙΟΝ

ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΑΤΆΣΤΗΜΆ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ & ΜΠΑΡΤ
ΑβΗΝΑΙ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ

ι
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
A. Δ. Ζ ΑΧ API ΟΥ & ΣΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
ΑΡΙΘ. 215

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Οδός Γ Σεπτεμβρίου άρ. 27 Τηλ. διεύΦυνσις 
ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
(Calorifere)

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

— Έκπόνησις σχεδίων και προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον τών 50 τοιούτων έγκαταοτάσεοτν 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 ενταύθα καί έν 
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα —Ξενοδοχεϊον Άκταΐον καί Palace. — Πτωχοκομεΐον Αθηνών.— 
Νοσοκομεΐον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.

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

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TANTAL

Τεχνικήν ‘ Εταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ και Σια, Μηχανικοί

έν ’ Αθήναις οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

(9 (C,

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΦΥ & ΣΑ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ : Συστήματος ’Αμερικάνικου τών 
τελειοτέρων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, από δεκαετίας είσα- 
χθεισαι έν 'Ελλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη 
εις πλούσια ν συλλογήν.

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροι έσμαλτωμένοι μετά 
πορσελάνης.

TANTAL: ’Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας 
εκ μετάλλου Tan tai 70 °/0 οικονομία επί τής 
καταναλώσεως τού ήλεκτρικού ρεύματος.

Άπαντα τα εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκατα
στάσεων, Τηλέφωνα, ’Ανεμιστήρες, Εϊδη 
’Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: ’Εν Ελλάδι: Έν Πειραιει, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τρι- 
πόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Άγρινίφ καί Καρδίτση.—Έν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρα- 
κλείφ καίΡεθύμνφ.—Έν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν 
Γαλατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ, Τραπεζούντι, Κερασούντι, 
Πάφρρ, Σμύρνη, Χίω, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσώ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, 
Καβάλλρ, Ξάνθη καί Ίωαννίνοις. — Έν Αίγύπτω : Έν ’Αλέξανδρέ ίρ, (μετά 
παραρτήματος έν τη συνοικία Μιδάν), Καΐρφ (μετά παραρτήματος έν τη σύ
νοικός Μουσκύ), Ζαγαζίκ, Μανσούρα, Μίτ-Γκάμρ, Τάντρ καί Μπενί-Σουέφ. 
— ’Εν Αονδίνω: (No 22, Fenchurch Street).—Έν ’ Αμβούργω : (Domhof, 
Monckeberg Strasse 18). — Έν Αεμεσσω (Κύπρου). — ’Εν Αιμένι - Βαθέος 
(Σάμου) Χαρτούμ καί έν Αιμένι Σουδάν (Σουδάν).

Σ. ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, ’Αντιπρόεδρος 
EMM. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ 
ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΝΕΦΑΙΖ 
ΕΜΜ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ 
ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ 
MIX. ΣΑΑΒΑΓΟΣ 
ΔΙΟΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος 
Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
Ε. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ 
Λ. ΖΑΡΙΦΗΣ 
I. ΗΑΙΑΣΚΟΣ 
Δ. Ε. ΗΑΙ0Π0ΥΑ0Σ 
Ζ. Κ. ΜΑΤ ΣΑΣ

Γενικός Δι,ευ&υντής ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ : ΑΘΗ Ν AIΚ Η — AT Η ΕΝQCLES

'Η Τρέπεζα ’Αθηνών έίκτελεΐ πασαν Τραπεζικήν εργασίαν, ήτοι: ΙΙροεξοφλήσεις 
έμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς επί χρεωγράφων καί έμπο- 
ρευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλ
λαγματικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξωτερικού.Έκτελεΐ χρηματιστικάς έντολάς. 
’Εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τε τφ 
έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ. ’Ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς, ήγγυημένους, δέχεται 
καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμε
ρίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων υπό όρους λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις τραπεζογραμμάτια, εις χρυσόν καί 
είς έπιταγάς (cheques) έπί τού έξωτερικού υπό όρους λίαν -ΐύνοϊκούς.

Αί εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι εις δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπι
ταγάς (cheques) δμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ 
έξωτερικφ ανταποκριτών της. 01 δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν από 
τής πρώτης Ίανουαρίου καί από τής πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.

&
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ΜΕΤΑ ΒΙΒΛ ΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

Ο “ΑΤΛΑΣ,,
Τό μεγαλείτερον Βιβλιοπωλεϊον τής ’Αμερικής, τδ πλουσιώ- 

τερον εις ποικιλίαν Ελληνικόν Βιβλιοπωλεϊον τοϋ Κόσμου.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΝ

ATLAS
25 Madisson St. New York

EST. 1892

LEKAS and DRIVAS
IMPORTERS OF

O^IENTAh PRODUCT
17 ROOSEVELT ST.

NEW YORK
TELEPHONE 1464 WORTH 

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

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

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΛ
TO ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ A', Β' ΚΑΙ Γ ΘΕΣΕΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Άγοράζομεί' και πωλοϋμεν 'Ελληνικά καί ξένα χρήματα. Διατηροϋμεν Ξενο- 
δοχεΐον ύπνου και φαγητού διά τούς έπιβάτας και αμάξια διά τάς άποσκευάς.

Γράψατε. Έπιστολαί άπαντώνται αυθημερόν.

Booras Bros
5 Battery Place & 4 Greenwich St., New York.

Δύο τηλέφωνα ήμέραν και νύκτα: 4ΙΤ5 και 4ΙΤ6 Rector.

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Κ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ & ΘΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

(ΜΟΥΣΙΚΟΥ)

ΑΘΗΝΑΙ 15 Στοά ’Αρσάκειου ΑΘΗΝΑΙ

Αί πρόοδοι τοϋ καταστήματος μας από ημέρας εις ήμέραν εΐνε καταπλη
κτικοί. 'Η εκλεκτή πελατεία μας από μουσικούς, έρασιτέχνας, σπουδαστάς τής 
μουσικής όλονέν αυξάνει.

Εϊμεθα ενήμεροι εις δ,τι τεμάχια καί αν ζητήσετε, εις δλας τάς νεωτέρας 
μουσικάς συνθέσεις διά τραγούδι, πιάνο, βιολί καί δλους τούς χορούς κ.λ.π.

Έξησφαλίσαμεν τήν συνεργασίαν δλων των έλλήνων συνθετών Σαμάρα, 
Λαυράγκα, Σακκελλαρίδου, Ροδίου, Λαμπελέτ, Κοκκίνου, Ξανθοπούλου κ.λ.π. 
καί έκδίδομεν τά έργα των εις κομψάς καί πολυτελείς έκδόσεις πωλοϋντες 
αυτά εις άπιστεύτως εϋθηνάς τιμάς.

’Ήδη έξεδώσαμεν τοϋ κ. Σαμάρα τραγούδια: Τής κοπέλλας τό νερό 
— Νανούρισμα — Ή καταραμένη βρύσι. Τοϋ κ. Σακελλαρίδου: Θυμάσαι 
τά γαρύφαλλα (valse). Τοϋ κ. Σπ. Καίσαρη: Roses d’Attique (valse) καί 
τοϋ κ. Δ. Λαυράγκα: Δέν εΐνε ψέματα — Βρύσι χύνε τό νερό σου — Μην τό 
πιστεύσης. — Κάποτε λέω. (Τραγούδια).

’Από τό εξωτερικόν καί τάς επαρχίας γράψατέ μας διά πάσαν παραγγελίαν.

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

‘Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2-000 000 
Ησφ. Κεφάλ. Δρ. 20-000-000

ΤΟ “ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΡΑΣΟ,, 
ΚΑΙ Ο “ΘΡΙΑΜΒΟΣ,, 

του ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 
ΕΞΕΔΟΙΒΗΧΑΝ 

Παραγγελίαι στέλλονται εις 
τό γραφείο ν τοϋ «Καλλιτέ
χνου».

0 ΤΟΜΟΣ ΔΡ. 2

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΕΡ. ΒΩΚΟΥ
Η ΚΑΤΟΧΗ, όραμα εις πράξεις πέντε όρ. 1.—
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, όραμα εις πράξεις τρεις .................... » 0.75
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Τό ΩΔΕΙΟΝ ΑΟΤΤΝΕΡ ίδρυθέν προ ένδεκαετίας καί διευ- 
θυνόμενον παρά της Κας Αίνας φδν Αόττνερ εύρίσκεται εις τδ 
κεντρικώτερον μέρος των 'Αθηνών καί εις ευρύ καί εύάερον μέγαρον 
μετά κήπου.

Αί επιτυχίαν του τόσω είς την μουσικήν έκπαίδευσιν καί μόρ- 
φωσιν των πολυαρίθ μων μαθητών καί μαθητριών του δσω καί είς 
τάς συναυλίας του καί τάς εκτελέσεις μεγάλων αδικών έργων ΰπδ 
τής μικτής χορωδίας του εΐνε τοιαϋται ώστε πας λόγος καθίσταται 
περιττός.

Έν τώ ’Ωδείω Αόττνερ διδάσκονται όλα τά μαθήματα τής_. 
θεωρητικής μουσικής, επίσης οργανική καί φωνητική μουσική, 
κλειδοκύμβαλου, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μουσική τής 
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.

Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθύντριας Κας Αίνας φδν 
Αόττνερ, των καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία καί 
βιολοντζέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών. 
"Ηδη έκ Βερολίνου άφίκετο έξοχος καθηγητής τοϋ βιολιού έκ τής 
υψηλής Μουσικής Σχολής τοϋ Ιωακείμ δ κ. I. Σαΐφερ.

'Η παρεχομένη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις 
εΐνε τοιαύτη ώστε ούτοι μετά τδ πέρας τών σπουδών των δύνανται 
υφιστάμενοι τάς επί πτυχίω εξετάσεις νά έχουν πλήρη τά εφόδια 
τής έξασκήσεως τοϋ μουσικού επαγγέλματος.

Είς τδ ’Ωδεΐον Αόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τδ μουσικόν των 
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τοϋ έξω ελληνισμού.

Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτοϋντα 
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΣ

ΩΣ ήμέρα πολίτικης Άναστάσεως 
πρέπει νά χαιρετισθή τό νέον πο
λιτικόν καθεστώς, τό όποιον αί 

έκλογα'ι της 1 1 Μαρτίου φαίνεται, οτι 
έμονιμοποίησαν όριστικώς. Είνε δέ τό 
συμβάν τούτο άνώτερον παντός άλλου είς 
την ιστορίαν τού έθνους. Έχρειάσθη σχε
δόν ένας αιών διά νά έπισηάοποιηθή. Ή 
μικρά Ελλάς, ή οποία ύπό δύο δυναστείας 
διέτρεξε τάς όξυτέρας των πολιτειακών 
κρίσεων και έξ αύτών πολλάκις κατεστράφη, 
άφεύκτως δέ (οπισθοδρόμησε πάσης ιδέας 
πολιτισμού, απέκτησε όπως ειπεν ό διευ- 
θύνων σήμερον τάς τύχας της, νέαν πολι
τικήν συνείδησιν.

Τό γεγονός ώς πόθος, ώς ελπίς, ώς 
πίστις δεν είναι τωρινόν. Η άντίθεσις της 
ηθικής ιδέας απέναντι άξιοθρηνήτου διοι- 

— · « -W ίτ * ·κητικης καταστασεως υπήρξε πάντοτε ως 
ητο φυσικόν και επόμενον, και αν παρακο- 
λουθήσωμεν τά πολιτικά χρονικά και τής 

επί Καποδιστρίου διοικήσεως και τής επί 
Όθωνος καί πολύ περισσότερον τής έπι 
Γεωργίου θά ίδωμεν, οτι διεξάγεται μία 
χαρακτηριστική πάλη πρός έπικράτησιν 
αύτής. Άλλ’ είνε τούτο όχι μόνον δυσχε
ρές, άλλά αδύνατον διά πολλάς δεκαετη
ρίδας. Τό Κράτος δεν έχει ίσχύν διά νά 
δαμάση τάς ίδιοτελείς αξιώσεις των ατό
μων. Ό δημιουργικώτερος των νεωτέρων 
πολιτικών άνδρών. ό Χαρίλαος Τρικούπης ό 
όποιος έξεπροσώπησε περισσότερον παντός 
άλλου την άγαθήν θέλησιν τής αναδημιουρ
γίας τού Κράτους συντρίβεται, διότι ό 
άγων είνε ακόμη ύπέρτερος τής δυνάμεως 
ενός άνθρώπου. Είς την φωτεινήν του διά
νοιαν προβάλλει τό σχέδιον έκπληρώσεως 
αναγκών, αί όποΐαι πρέπει νά εξυπηρετη
θούν επειγόντως. Άλλ ή χώρα δεν απο
δίδει τά μέσα πρός τούτο, ή κοινωνική 
της καί πρωτίστως ή πολιτική της κατά- 
στασις φανερώνουν εικόνα απαίσιας βαρ-
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βαρότητος.'Ολόκληροι εκτάσεις της μένουν 
ακαλλιέργητοι, ή επιστήμη δεν έχει καμ- 
μίαν σχέσιν προς τά μέσα της παραγωγής, 
η τοκογλυφία, ή δουλοπαροικία λυμαίνον
ται τούς χωρικούς πληθυσμούς, έπι πλέον 
λείπει τό πρώτιστον αγαθόν ή ασφάλεια 
καί η έγγύησις της ταχύτητος εις τάς 
συναλλαγάς, ή συγκοινωνία. Τό φορολογι
κόν σύστημα του Τρικούπη ζητεί ν’ άνα- 
πληρώση την έκ της πενιχράς ταύτης 
εθνικής οικονομίας πτωχείαν, άλλα μεγάλα 
κεφάλαια του δημοσίου θησαυρού είνε άδύ- 
νατον νά σχηματισθούν. Καί ζητούνται 
δάνεια έξωθεν, ώστε τό Κράτος ύποδου- 
λούται είς την ύπηρεσίαν των. Μία άλλη 
πληγή χαίνει διαρκώς, αί εκ της εξωτε
ρικής πολίτικης περιπέτειαι. Ή λεγομένη 
εθνική πολίτικη διευθύνεται ταύτοχρόνως 
καί από άτομα καί άπό τό Κράτος. 
Απρόβλεπτοι τοιαύται άνάγκαι καταστρέ

φουν και την ύστάτην προσπάθειαν τού 
πολιτικού εκείνου άνδρός ώς πρός την έξα— 
σφάλισιν τού Κράτους είς την ενημερότητα 
των ύπο/ρεώσεών του.Ή χρεωκοπία επέρ
χεται. Ούτω συνετρίβη άνήρ της εξαιρετι
κής διανοίας τού Χαριλάου Τρικούπη, πο- 
λιτευτης πανευρωπαϊκής φήμης καί ύπο- 
λήψεως. Τό Κράτος άκολουθεϊ ολας τάς 
όδυνηράς φάσεις της καταπτώσεώί του. 
'Ένας πόλεμος τό καταστρέφει καί τό 
εξουθενώνει. Νέα περίοδος, αλλά ματαίων 
ελπίδων αύτήν την φοράν. Ζητείται εκτοτε 
ή έπανόρθωσις, άλλα μία δεκαετία παρέρ
χεται καί νέαι επέρχονται συμφοραί. Εις 
πολιτικός είς τάς ημέρας μας, όταν πλέον 
έξερράγη η άνταρσία καί η έπανάστασις, 
όμιλεί περί διαμελισμού της Πολωνίας, 
ώς απειλητικής είκόνος μιας έπακριβοΰς 
καί άναλόγου διά την Ελλάδα καταστά- 
σεως. Πράγματι τό Κράτος τού άτυχούς 
Στανισλάου είχε πολλάς τάς ομοιότητας 
μέ τό ίδικόν μας.

*Ητο ή έκδήλωσις τού κινδύνου είς τό 
μη περαιτέρω των συμφορών καί η άντί- 
δρασις ώς τι φυσιολογικόν φαινόμενου της 
όλης αυτού καταστάσεως έρχεται πλέον μέ 
την ορμήν καί την δύναμιν της έπανορθώ- 
σεως τών πραγμάτων. Τρεις έκλογαί δια

πιστώνουν τάς άγαθάς ελπίδας, έπιβε— 
βαιούν τάς αίσιοδόξους προβλέψεις καί 
άφαιρούν πάντα δισταγμόν. Μία νέα εποχή 
άναφαίνεται πλέον. Ώρισμένως ό ελληνι
κός λαός δεν δύναται νά στραφή πρός τό 
παρελθόν. Ό κομματισμός ύπό την πα- 
λαιάν έννοιαν εκπνέει καί η μειονοψη
φία, ητις τον άνεγνώρισε, ύπηρξε κατά το 
πλείστον η φυσική προσωπική άντίδρασις 
πρός εκείνον, ό οποίος φιλοδοξεί ν’ άναδη- 
μιουργήση την Ελλάδα.

Μένει τώρα νά έξετάσωμεν εάν ό',τι 
ελπίζει ό ελληνικός λαός θά πραγματο
ποιηθεί. Ό κ. Βενιζέλος εχει κοινοβου
λευτικήν δικτατορίαν. 'Η εύφυία του καί 
τά άλλα ηθικά του ποοσόντα θά είνε οπωσ
δήποτε άπηλλαγμένα τών κομματικών 
ύποχωρήσεων άνευ τών όποιων είς τό πα
ρελθόν ήτο άδύνατος ή κυβέρνησις τού 
Κράτους παρ’ οίουδήποτε Αί νέαι του 
έπιτυχίαι θά έξαρτηθοΰν εκ της δραστη- 
ριότητός του καί έκ τής διαρκούς του 
προσηλώσεως είς επιμόχθους ένεργείας. Ή 
νομοθεσία δεν εινέ τι νέον καί ούτε είνε τό 
όλον τών μεγάλων προόδων, αί όποίαι ση
μειώνονται αλλαχού. Άλλ’έπί τέλους είνε 
άπαρχή καλής βάσεως. Απαιτείται όμως 
άκατάπαυστος φροντίς οί νόμοι νά έχουν 
ίσχύν καί νά μη περιπέσουν έκ νέου είς 
αχρηστίαν, απαιτείται ό βουλευτής ώς τόν 
έγνωρίσαμεν μέχρι τούδε νά παύση άναμι- 
γνυόμενος είς την διοίκησιν, ^πρέπει νά 
έκλειψη όλοσχερώς τό παλαιόν^πρότυπον 
τού ελληνος βουλευτού.

Αί ιδεώδεις πολιτείαι δεν εύρίσκονται 
επί τού πλανήτου μας, άλλ’ επί τέλους 
ήτο καιρός νά γείνη ανεκτή ή ζωή έν 
Έλλάδι, νά ένισχυθή μία πεποίθησις είς 
τάς ψυχάς τών τιμίων πολιτών, ότι τό 
Κράτος θά παύση νά είνε διώκτης των 
καί θά μεταβληθή είς προστάτην των. 
Αυτή θά είνε τού λοιπού Ύ) πολιτική φιλο
δοξία όλων.

'Ως πρός τόν κ. Βενιζέλον αί προβλέ
ψεις έκδηλούνται πανταχόθεν εκ τού ελευ
θέρου Κράτους, έκ τού έζω ελληνισμού, 
έκ τής άλυτρώτου χώρας, ότι θά πραγμα- 
τοποιήση τάς ελπίδας αύτάς καί τούτο 

είνε δίκαιο/ εάν λάβωμεν ύπ όψει τήν 
δημιουργικήν του διάνοιαν, τόν ζήλον του 
καί τήν άφοσίωσιν πρός τό καθήκον. Μία 
ολιγωρία θά βλάψη μόνον αυτόν τόν ίδιον. 
Τό νέον καθεστώς πρός τήν αγαθήν έξέλι- 
ξιν καί τήν πρόοδον όέν θά έπηρεασθή έκ 
τής ίδικής του αποτυχίας. 'Η νίκη πρός 
τάς νέας ιδέας είνε οριστική. Τού λοιπού 
τά πρόσωπα θά είναι άπλοι διεκπεραιω- 
ταί των καί ή πλάνη ώς πρός τάς αποτυ
χίας των εγκαίρως θά τά καθιστα δλιγώ— 
τερον επιβλαβή.

Ούτω ακόμη ή έδραίωσις τού νέου 
πολιτικού καθεστώτος θά φέρη καί τήν 
διανοητικήν άπολύτρωσιν τής φυλής άπό 

Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Νύχτα αξημέρωτη βαάειά, νύχτα γεμάτη τρόμο. 
’Απάνον, κάτον, πίσω, εμπρός, δεξά, ζερβά κι δλονάε, 
τον Χάρον δλόράο το σπαϋ'ί, το στόμα μιας άβύσον.
’ Αργά, βονβά, πασπατεντά κι άφεύγατα σαλεύονν 
πόδια καί χέρια όλότρεμα, σαν άλνσοδεμένα.
Και μέσα στα τρισκότιδα, τά τρίσβαάα τον πόνον, 
φωνή σάν τδ χτνπόκαρδο τόσο γλνκειά και κρύφια, 
αστέρι, ά,γάπη, ελπίδα, φως, στερνή φορά σάς κράζει.

ΜΑΡΤΗΣ
’Εσένα, Μάρτη, καρτερούν την άνοιξη νά φέρης 
κ' εσένα Μάρτη σκιάζοννται τών λονλονδιών τάδέρφια, 
νά μην τά πάρει ή φλόγα σον κι’ ό ήλιος τά μανρίση, 
καί στο λαιμό χρνσές κλωστές φορέσαν καί στά χέρια.

’ Ασε τον έρωτα νάρ&η τά κρίνα νά δροσίση 
τά κρίνα πον τρεμίζοννε στον ήλιο τον προσώπον, 

’Άσε τον έρωτα νάράη τά ρόδα νά φλογίση 
τά ρόδα στην παρά ενική την οφη πον άναδίνονν. 
Καί τοντο μόσκο μέσα τονς έχονν πολύ κλεισμένα 
κι’ δλα τά μάγια ας πιάσοννε πον σονχονν καμωμένα.

τά δεσμά τών προλήψεων, θά συντρίψη 
τάς άλύσεις τής ήθικής δουλείας καί ή 
Ελλάς θά παύση νά είνε ή διαρκώς κατα- 
φρονουμένη νεκρά χώρα. Ή δροσιά αύτής 
τής αύγής θά τής φέρη καί πάλιν τά ώραία 
χρώματα τής νεότητας καί τό δημιουργι
κόν σφρίγος τής ζωής. Μαζή μέ τό πολι
τικόν ψεύδος θά κτυπηθή μέ τόν καιρόν 
καί τό κοινωνικόν. Τότε θά έλθουν ήμέραι 
αύθυπαρξίας διά τήν νέαν Ελλάδα καί 
διατί όχι καί οί άνθρωποι εδώ είς ό',τι 
λέγεται τέχνη, επιστήμη, δημιουργία δεν 
θ’ αποδώσουν νέας αξίας έκ μόνης τής ίδι- 
κής των ικανότητας καί πρωτοβουλίας ;

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΡΛΕΝΤΗΣ
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ΑΝΕΒΑΙΝΕΝ άσθμαίνων τον ανήφορον, 
ό καπετάν Γ. ό Μ. αν και ήτο κα- 
βάλλα επάνω είς μεγάλον ισχυρόν 

ήμίονον, δυνάμενον νά σηκώση ύπέρ τάς 
120 όκάδας. Ήσθμαινεν αύτός, ήσθμαινε 
καί τό ζώον. *Ητον πρωί ακόμα, άρχάς 
Ιουνίου.’Έβαινε πρός τά δυτικοβόρεια της 
εξοχής, κ είχε τον ήλιον όπίσω του. Καί 
μέ πλατύ κόκκινο μανδήλι άδιαλείπτως 
έσπογγιζε τον ίδρωτα άπό τό πρόσωπόν 
του. Κ’ ήτον άρρωστος ύπέρ τά δύο έ'τη, 
κ’ είχε σωθή καί αναλύσει όλος άπό αδυ
ναμίαν καί ίσχνότητα, κ ειχεν ακόμη τό 
διπλάσιον βάρος συνήθους ανθρώπου.

Έφθασε στον "Αϊ-Λιά, ώς δύο ώρας 
προ της μεσημβρίας. Τά πελώρια πλατά
νια ύψούντο κ1 έσείοντο σπαρτά επί της 
πλατείας, σκιάζοντα δλην την εκτασιν, 
νανουρίζοντα την μεγάλην δίκρουνον βρύσιν. 
Είς τό εν τούτων έσώζετο ακόμη εν γιγαν- 
τιαϊον κλήμα, άνε'ρπον, περιπλε'κον, καί 
σμίγον τά φύλλα του είς όλους τούς κλά
δους καί τούς άκρε'μοντας, καί κρεμούν 
τούς προ πολλου δεμε'νους βότρυς του ανά
μεσα στούς κλώνους κ’ είς τό κενόν. Είς 
τον μακρόν τεράστιον κορμόν του ανέβαι
ναν ακόμη οί μάγκες καί τά νοικοκυρό
πουλα, κ’ έκουνιοϋντο. έλικνίςοντο, μέχρις 

Τ / I ’ » x \ Υ 'ου καταστρεΨωσι κι αυτό το σωζομενον 
κλήμα, όπως είχον καταστρέψει καί τ άλλα 
γείτονα αδέλφια του. Είς την κρήνην έπο- 
τίζοντο εν κοπάδι πρόβατα, του Γιώργη 
του ΙΙολύχρονου, καί εν αίπόλιον του 
Κώστα του Βαβύλα, έγκαρδιακου αδελ
φού του. Έπιάνοντο σχεδόν καθημερινώς, 
δταν ήρχοντο νά ποτίσουν τά κοπάδια 
των, οί δύο γνήσιοι αδελφοί, έξ ών ό νεώ- 
τερος είχε χάσει όπισθεν ενός λαϊκού πα- 
ρεγκωμίου τό οικογενειακόν όνομά του.

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος 24·»ν.

Ό Γιώργης κατέβοσκεν όλους τούς ξένους 
άγρούς, όσοι έγειτόνευον με τά σύνορα τής 
νομής του, ό Κώστας κατεπάτει τά σύνορα 
τού αδελφού του, και άμα κατεμαρτύρει 
είς τούς ίδιοκτήτας κατά τού άδελφού του.

'Όταν ήρχετο ό οίκοκύρης νά παραπο- 
νεθή καί νά τον έπιπλήξη, ό μπάρμπα 
Γιώργης είχε τόσον γλυκεϊαν γλώσσαν, 
ώστε ό άνθρωπος σχεδόν έπείθετο ότι ό 
βοσκός δεν τον ειχεν άδικήσει, καί είχε 
γείνη λάθος. 'Άμα έστρεφεν όμως εκείνος 
τά νώτα ν’ άπέλθη, ό ΙΙολύχρονος έσή- 
κωνε τά χέρια καί τον έμούτζωνε όπίσω 
του, γογγύζων, ύβρίζων καί βλασφημών. 
Ό Κώστας, καθά διηγούντο, είχε γείνη 
ποτέ άράπης μελανωμένος την νύκτα, διά 
νά ένεδρεύση καί δείρη ένα κάποιον Γού- 
μενον, δ'στις ειχεν έλθη στο μοναστήρι 
μεταπομπαϊος ύπό τού ’Επισκόπου, επειδή 
ό ξένος καλόγερος διεμαρτύρετο κατά τού 
Βαβύλα διά την καταβόσκησιν τών κτη
μάτων τής Μονής.

'Όταν συνηντώντο στην βρύσιν τ’ Αϊ- 
Λιά.

— Τώκαμες πάλι τό θάμμά σου, σκυλί 
παραδομένο, άρχιζεν ό Γεώργιος, πήες 
καί μ άγκάλεσες.

— Καλά σ’ έκαμα, άπεκρίνετο ό Κώ
στας1 γιατί εσύ είσαι σκυλί κρυφοδάκωτο, 
πού πρέπει νά σ' έχη κανείς έννοια.

— Τι γαυγύζεις βρέ πού νά λυσσάξης ; 
μέ την κακία σου θά μείνης κακόμοιρε.

— Τί ούρλιάσματα κΓ άφρούς βγάζεις 
απ’ τό στόμα σου ; Θά φας τά λυσακά σου, 
γιατί δεν αφήνεις διαβάτη πού νά μην 
τον δαγκάσης.

— Άχ ! σκυλί άγαρηνό, άπιστο !
— Τρομάρα σου ! Φραγκόσκυλο, κοπρό

σκυλο. ψωριασμένο.
Έσήκωνεν ό Γεώργης την στραβολέκαν,
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ύψωνε και ό Κώστας την στραβολέκαν, 
άντήλλασαν 8ύο αδελφικές ξυλιές, έοσότου 
ηρχετο εις γηραιός άγροφύλαξ σοβαρός, 
η γείτων κηπουρός γελών, κ’ έχώριζε τούς 
δύο σκυλοαδελφούς, (τά δύο σκυλαδέρφια).

*

Ό καπετάν Γεωργάκης έπέζευσεν, έχαι- 
ρε'τησε τούς βοσκούς όσοι άνεψύχοντο εκεί 
μέ τά ποίμνιά των, έπιε δροσερόν νερόν, 
άφήκε βαθύν στεναγμόν, κ’ έστράφη προς 
μακράν άνόγιον οικοδόμημα, προ της θύ- 
ρας τοϋ όποιου είχε περάσει προ πέντε 
λεπτών. Ό αγωγιάτης τοϋ έπήρε τό 
ζώον καί τό έδεσε διά νά βόσκη χωρίς νά 
τό έλαφρώση από τό φόρτωμα.

— Μπορεί νά κάμω ώς μισην ώρα, τοϋ 
είπεν ο καπετάν Γ. περίμενέ με.

Εβάδισε μέ κόπον, ίσως διότι ήτο αιμω- 
διασμένος από την καβάλλα. Είτα πάλιν 
εστράφη προς τον ήμιονηλάτην.

— Αλήθεια, ςε'χασα’ φέρε τη λειτουρ- 
γιά, τό κερί, και τό λιβάνι, απάνω, στον 
πάτερ Γερεμία.

Ο άνθρωπος ύπήκουσεν, ελαβεν από 
εν ζεμπίλι κρεμάμενον είς τό πλευρόν 
τοϋ σαμαριού προσόψιον λευκόν τυλιγμέ- 
νον, όπου ήσαν τά θρησκευτικά δώρα 
τά οποία ειχεν ονομάσει ό Μ., και τον 
ηκολούθησεν.

*

Έπηγαινε ό Γ. νά ξαγορευθή στον 
πνευματικόν, όστις έμόναζεν εκεί ερημικός 
καί ανεξάρτητος, (από δεκαετίας, χωρίς 
νά κατέλθη ποτέ είς την πόλιν). Είχε 
τόσα χρόνια άνεξαγόρευτος. Όλας τάς 
αμαρτίας της νεότητάς του τάς ειχεν 
ακόμα φορτωμένας είς την συνείδησίν του, 
τά σαρκικά πάθη, καί όλα τά λοιπά. 
Ητο μόλις σαρανταπέντε ετών, καί είχε 

προκόψει είς τάς επιχειρήσεις. Μεγαλο- 
πλοιαρχος, μέ μπάρκα καί μέ τρικάταρτα 
δύο τρία, ειχεν ανοίξει τον δρόμον, κ’ 
έγεινεν αφορμή νά εύπορησουν καί άλλοι 
εμποροπλοίαρχοι, καί είχε φέρει δευτέραν 
πρόσκαιρον ακμήν είς την φθίνουσαν ναυ
τιλίαν τοϋ ιστίου. Εικοσαετής είχε κληρο
νομήσει παρά τοϋ πατρός του μικρόν καρα

φάκι χρεωμένον, έπλοιάρχει ύπέρ τά είκοσι 
έτη, καί είχε κατορθώσει έν τώ μεταξύ 
ολα τά θαύματ’ αύτά !

Ητο γίγας, σωματικώς καί καρδιακώς. 
Έδούλευε διά πέντε ανθρώπους, κ’ έτρωγε 
κ έπινε δι άλλους τόσους. Ειχεν άρρω- 
στησει σ ένα ταξίδι προ δύο ετών καί 
πλέον, κ οί ιατροί της Σμύρνης, είτα κ’ 
οι καθηγηταί τών ’Αθηνών, τώ είχαν 
επιβάλη δίαιταν. *Ισως είχε ψαμμίασιν, ή 
μάλλον διαβήτην έπιπλεγμένον μέ άσθμα 
ΙΙώς νά τρέφεται αύτός μέ γάλα, καί νά 
πίνη πτισάνην, η ολίγον χλιαρόν νερόν; 
Αύτός έβλεπε τό μπαρπουνοκέφαλον, καί 
τοϋ ηρχετο νά τό άρπάξη από την χείρα 
τοϋ ναύτου, η τοϋ όμοτραπέζου του. Όρ- 
φούς, συναγρείδες, όστρείδια, καλόγνωμες, 
αστακούς καί χέλια, πώς νά τά ξεχάση ; 
ΙΙώς νά μη τρώγη κοκορέτσι, κεφτέδες, 
σπληνάντερο, η ροσμπίφ μέ μακαρονάδα ; 
Εΐνε ζωή αύτη ; "Η πώς νά μην πίνη τό 
θαυμάσιον μπρούσκο μαϋρον τοϋ τόπου, 
η καί τό μοσχάτο καί τον ροδίτην, καί νά 
στερηθή ακόμα καί τό τσίπουρο ; Είνε 
ζωη αύτη ;

Εβαλεν ένα έξάδελφόν του πλοίαρχον 
είς τό μπάρκο, όστις δέν ηύρε δουλειές νά 
δουλέψη, καί «τον έβαλε μέσα»* τό άλλο 
τό έξεχώρησε «χρεωλυτικώς» είς ένα πα
λαιόν φίλον του θαλασσινόν, όστις τό έφαγε, 
σκάφην κι’ άρμενα καί καρφιά, κι’ αύτός 
εμεινεν ώς έγγιστα δύο έτη είς την γενέ
θλιαν νήσον. Αλλά φόβον διά νά πτω- 
χεύση δέν είχε, καθότι είχε αποκτήσει 
κτήματα είς την πατρίδα άξίας 70 χιλ. 
δραχμών, * είχε βαλμένα στην Τράπεζαν 
είς τάς Αθήνας, μετρητά περί τάς πε
νήντα χιλιάδας.

— Γιά νά βροΰν τά κουτσουβέλια νά 
τρώνε, αν μοϋ συμβή τίποτε, ειχεν είπεί 
είς ένα πατριώτην του είς ’Αθήνας.

Εννοούσε τά τρία παιδιά, δύο αγόρια 
κ ένα κορίτσι ποϋ είχε. Τον είχε εύρει ό 
φίλος εκείνος είς ένα ξενώνα της «Πελο
πόννησου» πάσχοντα ήδη, πλαγιασμένον 
επί της κλίνης, καί δίπλα, επί της τρα- 
πέζης ητο έν ρεβόλβερ όλογέμιστον καί τό 
είρημένον ποσόν, μέρος είς λίρας, καί μέρος 

είς χαρτονόμισμα, ύπό τό προσκέφαλον 
του, διά νά τό καταθέση την αύριον είς 
την «Εθνικήν».

Είτα όταν ήλθε είς την πατρίδα/έτρωγε 
γαλατερά κ’ έπινε δι’ άναψυκτικόν βυσινάδα 
κατά συγκατάβασιν, δι’ όλου τού θέρους. 
Όχι άπαξ παρέβαινε τον αύστηρόν ιατρι
κόν κανόνα. Κατεβρόχθιζε μπριζόλαν, ψη
τόν της σούβλας, εκείνο ποϋ τρελαίνει τούς 
Φραγκους, «ροτί άλα παλληκάρ», κ είνε 
η άπόλαυσις καί τό καύχημα όλων τών 
Ελλήνων, γενική πανηγυρις καί άνοιζις 
καί Πρωτομαγιά. Άλλ’ εύθύς ύστερον 
έπηρχετο πάλιν βαρεία η υπόμνησις τοϋ 
σκυθρωπού άσκληπιάδυυ—ανθρώπου όστις 
θέλει νά διδαχθή «την κεραμείαν έν τώ 
πίθω», η νά μάθη την κουρευτικήν επί της

* 1 w , » , γ >κεφαλής τοϋ φαλακρού — κ ηναγκαζετο να 
γείνη πάλιν γαλακτοφάγος, οποίοι ησαν οι 
παλαιοί A. . . κι' ό Ρότσιλδ, ό έβραίος χιλι- 
εκατομμυριοϋχος είς τά Παρισια, καί τόσοι 
άλλοι δυστυχείς.

*
Τέλος ή ύγεία του δέν εβελτιωθη, κ 

« > r » t y » 'ειχεν απομεινη ο μίσος, κ ηζιζεν ακόμη 
διά δύο καί ητο ασθενής καί μεγαλοπρε
πής, στιβαρός καί κάτωχρος. Και την 
πρωίαν εκείνην, τό Σάββατον, πριν επιβη 
της ημιόνου διά νά ύπάγγ) είς τό μέγα 
κτημά του είς την Κεχριάν, οπού ειχεν 
έπαυλιν καί αγροτικήν οικίαν διά ν άλ- 
λάξη τον αέρα, κι’ ό δρόμος του ητον νά 
περάση από τον ναόν τοϋ Προφήτου Ηλία 
όπου έφθασε λίαν πρωί, ειχεν ανοίξει τό 
συρτάρι καί είχε βγάλει εν πλήθος ομό
λογα, άλλα συμβόλαια, άλλα επί χαρτο
σήμου, κι’ άλλα έφ’ άπλοϋ χάρτου, κ’ είχε 
στείλη να καλέση πέντ έξ πτωχούς γέρους, 
παλαιούς ναύτας, άποζώντας μέ Iδραχ- 
μάς σύνταξιν από το Απομαχικόν και 
δέκα η δώδεκα χήρας, κι’ άλλα τόσα 
ορφανά κοράσια, κ' έδειξε τά ομόλογα, 
καί τά εσχισεν επί παρουσίαν των, κ είπε*

— Νά παρακαλείτε γιά την ψυχή μου, 
αν πεθάνω.

Αί χήραι μέ δάκρυα καί μέ σείσματα κε
φαλής τον εύχαρίστησαν, αί όρφαναί ψιθυ- 
ρίζουσαι έχαμήλωσαν τάς κεφαλάς, και εις 

έκ τών παρόντων θαλασσινών τοϋ εύχήθη.
— Ό Θεός νά σ’ άξιώση, καπετάν 

Γεωργάκη, νά χαρίσης ακόμη πολλά.
— ’Αμήν ! είπεν ό Γ. έννοήσας οτι 

τοΰτο έσήμαινε «νά άποκτήσης πολλά, 
διά νά χαρίσης άναλόγως».

’Ακολούθως, ίππευσεν επί τοϋ μεγαλο
σώμου ζώου καί άνέβη τον ανήφορον, διά 
τον "Αϊ-Λιά. Είτα έπήγεν είς τον παπά- 
Γερεμία, έξωμολογήθη καί δέν άφησε τί
ποτε ποϋ νά μην τό είπη, εκτός άν εξέ
χασε μερικά. Κατόπιν, έπέβη τοϋ ήμιόνου, 
κ’ έξεκίνησε διά τό κτημά του, είχεν άλ
λον τόσον δρόμον νά βαδίση μίαν ώραν 
περίπου, επίπεδον καί κατήφορον πλαγι
νόν. Ό ήλιος έψήλωνε και έκαιε τά νώτα 
τοϋ αναβάτου, καί ήτο ήδη ένδεκάτη καί 
ήμίσεια όταν έφθασεν είς τό κτημά του ό Γ.

Έκειτο ανάμεσα στο Πρυγί καί στην 
Κεχριάν, κ’ ειχεν άντικρύ τό μέγα δάσος 
τών δρυών, τόν Άραδιάν(;) προς μεσημ
βρίαν, καί δεξιά τάς άκτάς καί τούς 
βράχους τοϋ βορεινού Κάστρου, καί τό 
θεσπέσιον πέλαγος τό καί φρίσσον, άβυσσα- 
λέον καί γλαυκόν. 'Όλον τό χωράφι άγύ- 
ριστον περιέχον ύπέρ τά χίλια δένδρα, 
ελαίας, μυγδαλέας, άπιδέας, καί συκας, 
ήτο κατήφορος καί κρημνός. Διά νά κα- 
τέλθη τις έκ τών άνω, όπου ήτο κτισμένη 
ή μικρά καλώς περιποιημένη έπαυλις κι’ 
όπου ό Κώστας ό Σκαρλάτος έβοσκε τάς 
πέντε ή εξ αίγας καί τά πρόβατά του, μέ 
την έντολήν νά φυλάττη τάς μυγδαλέας 
καί τ’ άλλα όπωροφόρα, μέχρι τών κάτω 
όπου πλάτανοι καί καρυδέαι και δρυες 
έκάλυπτον μέσα στο ρεμμα την κρυφήν 
πηγήν τοϋ νερού, επρεπε νά ολισθήση τρις 
έπάνω στά χόρτα, να πεση. να πιασθη 
από σχοίνον ή από κορμόν δένδρου, 
νά βαρέση την πλάτην του, ν άναση- 
κωθή, νά ξαναπέση καί τέλος νά κυλισθη 
ϊως κάτω είς την βαθιάν έσχατιάν, είς 
τό κράσπεδον τοϋ κρημνού. Ειτα ή συν
τροφιά, ας είχε γλιστρήσει καί τρις καί 
τετράκις, μέ γέλοΐα κ’ εύθυμίαν, θά έστρώ- 
νετο ύπό τά πλατάνια, σιμά στην βρύσιν, 
όπου ό Χρίστος ό Καλογιάννης θά έλιά- 
νιζε τό κοκορέτσι, κι ο Φραγκούλης τοϋ
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Πάνου θά έσούβλιζε τό μπούτι, κ’ ή Κρα
τήρα η Σκαρλάταινα θά έφερνε ζεστά αχνι
στά τα τυροπ τάρια, μέ χλωρόν τυρί, και 
[Λε δωδεκάδα αυγών κατασκευασμένα, και 
ψημένα στον φούρνον τού καλυβιού της, 
άντικρύ στην ράχιν τού βουνού.’Αλλά πού 
τώρα σπληνάντερο και κοκορέτσι, καί πού 
τά τυροπ’τάρια;

*
Ο καπετάν Γιωργάκης έπέζευσεν. Ό 

αγωγιάτης άπέθεσε τά πράγματα εντός τού 
καλυβιού κ’ έπήρε νά δέση τό ζώον. Ό 
Μ. εκάθησεν ύπό την σκιάν μεγάλης ελαίας, 
κάτω της μικράς έπαύλεως. (Ό πάτερ 
Ιερεμίας τού είχε δώσει ώς συνοδίαν τον 

γε'ρο - Πέτρον, λέγων άς έλθη ό άδελφός 
να σε συντροφεύση ώς κάτω, νά σού είπη 
καί κανένα λόγον πνευματικόν. — Ό Γ. 
δεν είχε προσλάβη συνοδίτην άπό τό χω- 
ρίον. Εν μελαγχολία καί παραξενιά είχεν 
είπεΐ εις την γυναίκα ότι θά ύπάγη δι’ όλί- 
γας ημέρας ν’ άλλάξη τον αέρα στο κα
λύβι, καί ό'τι δεν θέλει κανένα μαζί του. 
Την άπεχαιρέτισεν έφίλησε τά τέκνα του 
(το μεγαλύτερον έκ των τριών ητο δέκα 
ετών) καί άπηλθεν. Ό Γ. δεν ηθέλησε νά 
παραβη τον λόγον τού πνευματικού, καί 
έδέχθη τον Π. ως συνοδίτην. *0 γέρο-Πέ
τρος μοναχός με πενιχρόν ράσον, έλεγεν 
ότι ητο 98 ετών. Ισως έπεφτεν όρτσα 
καμμίαν δεκάδα. ΠΙτο ακμαίος, ηλιοκαης, 
μέ σφιχτό κόκκαλον/Ητο βραχύς, μέ πενι
χρόν ράσον κ είχε δέκα εως δεκαπέντε τρί
χες υπό το χείλος καί τον πώγωνα. (Είχεν 
υπηρετήσει ώς διηγείτο ό ίδιος, στρατιώτης 
εν Τουρκία, ητο δέ Βουλγαρικής κατα
γωγής). ~

Τό καλύβι ητο καλοκτισμένον ,περιποιη- 
μένον, μέ πολλά σκεύη κ’ εργαλεία γεωρ
γικά, μέ αχυρώνα καί σταύλον μικρά 
έπαυλις. Ο Μ. έκάθισεν ύπό την ελαίαν, 
δέκα βήματα κάτω τού δυτικομεσημβρινοΰ 
τοίχου, επί οχθου τίνος τού κατωφερούς 
εδάφους. Ο γέρο-Πέτρος έκάθισεν αρι
στερά του, τρεις πειθαμές παρακάτω, μέ 
τον αριστερόν ώμον καί την κατατομήν 
τού κρανίου προς αύτόν νεύουσαν. Ό Πέ
τρος έδοκίμασε ν’ άρχίση ομιλίαν.

— Συνειθίζει καί λέγει ό γέροντας, 
καπετάν Γεωργάκη, όπως λέει ό προφήτης 
Ήσαίας, «πάσα κεφαλή εις πόνον, καί 
πάσα καρδία εις λύπην», ώστε δεν ύπάρ- 
χει άνθρωπος στον κόσμον πού νά μην 
πονέση καί νά μην πικρανθη, είτε απ’ την 
καρδιά είτε απ’ τό κεφάλι. Κι’ ό Δαυίδ 
λέει* «ποτηριον εν χειρί Κυρίου οίνου 
ακράτου . . . πίονται πάντες οί αμαρτωλοί 
της γης». Όθεν δεν μπορεί νά γλυτώση 
ό αμαρτωλός νά μη πιη απ’ τό κατακάθι 
τού ποτηριού, της όργης τού Θεού.

Ο Γ. ηκουεν άλλα δέν ένόει καλώς, 
καί δέν άπηντησεν. Ό γέρων μοναχός 
έξηκολούθησε μέ έξαρσιν. «Χρεμάτισον την 
φωνήν σου, η θυγάτηρ Γαλλήμ». «Καί 
συντρίψας Κύριος την ύβριν της ύπερηφα- 
νίας σου, ότι τό στρηνός σου άνέβη εις 
τους μυκτηράς σου, καί τό κέρας σου συν- 
τριβείη». Όπου κι’ αν χρεματίση τινάς 
την φωνήν του, κι’ αν ψηλώση τό κέρατό 
του, τό κέρατό του θά συντριφθη, κ’ η 
φωνή του θά λουφάξη».

— Αυτό εΐνε κοντά στον νου, άπήν- 
τησε τυχαίως ό καπ. Γ.

— Κ’ ’έπειτα, νά σού πώ, έπανέλαβε 
μέ περισσότερον θάρρος ό Πέτρος, δέν 
βλέπεις τί κακομοιριά, τί άπροκοψιά, τί 
άναχορταγιά μάς έκυρίεψε όλους, εις αύ- 
τους τούς εσχάτους χρόνους ;

Λέει ό προφήτης* «‘Ινάτι τιμάσθε αργυ
ρίου εν ούκ άρτοις καί ό μόχθος ύμών 
ούκ εις πλησμονήν ; » Άνίσως δέν στείλει 
ό Θεός βροχή καί χιόνι, καί πάχνη, κ’ 
ήλιο, καί ζέστη, καί δροσιά, ποιαν σημα
σίαν έχουν τά 
χουν καρβέλια, πώς θ’ αγοράσουμε ψωμιά; 
Αφού δέν χορταίνωμεν άπ’ τον κόπον καί 

τον ιδρώτα τού προσώπου μας, πώς θά 
χορτάσωμε άπ’ την άδικία καί πλεονεξία ;

Έως εδώ είχε φθάσει εις την τρελή δι
δαχήν του ό γέρο - I Ιέτρος. Αίφνης την 
στιγμήν εκείνην ό καπετάν Γιωργάκης άνε- 
σκίρτησεν, άνεσηκώθη άποτόιχως, κ’ηρπασε 
την χονδρήν ράβδον, άγριελαίνην ράβδον 
τού γέροντος μοναχού. Ό Πέτρος έστρεψε 
βλέμμα προς αύτόν, καί τον ειδεν έντρο
μος. Είχον έξογκωθή βλοσυρά τά όμματά 

άργύρια ; ’Αφού δέν ύπάρ-

του, αι τρίχες της κεφαλής του έφρικίασαν 
καί άφηκεν άλλόκοτον φωνήν.

— Τί ήρθες εδώ ; ,
Συγχρόνως έσφενδόνισε την ράβδον πρός 

τά κάτω, ητις στροφοδονησασα έπήγε 
τριάντα βήματα μακράν τον κατήφορον, 
καί πεσούσα έκτύπησε την ρίζαν μιάς νεο
φύτου ελαίας.

— Τί τρέχει, άδελφέ; εΐπεν ό Πέτρος.
—Νά τος ! νά τος ! έκραξεν έξαλλος ό 

καπετάν Γιωργάκης,δεικνύων άριστερώτερα 
ολίγον τού μέρους, όπου είχε πέση η ράβδος.

Ό Πέτρος έσηκώθη, κ’ έκαμε τον σταυ
ρόν του.

— Δέν βλέπω τίποτε, άδελφέ μου! 
Ησύχασε.

— Είνε ψηλός, λάμπει τό μάτι του, καί 
κρατεί γυμνό σπαθί.^Ηρθε νά μέ κόψη, φορεί 
κοντή φουσταυέλλα χωρίς λόξες, καί κόκ
κινη χλαίνα, κι ολόχρυσο θώρακα. Νάτος ! 
φεύγει . . . έκανε κατακεϊ. . . θάρθη πάλι.

Ό Πέτρος δέν έβλεπε τίποτε. Έκαμε 
πολλούς σταυρούς, κ’ έπροσπάθει να κατα- 
πραύνη τον άνθρωπον. Μετ ολίγα λεπτά 
της ώρας, ό Γ. κατεβληθη, έκλεισε τα ομ- 
ιχατα, κ’ έπεσε σχεδόν άναισθητός υπο την 
σκιάν τού δένδρου.

*
Την επαύριον, τό δειλινόν, είχε πλεύσει 

μεγάλη σκαμπαβία μέ εξ κουπιά κάτω

OL ΚΑΝΤΑΡΑΙΟΙ

«Μηνυσις Ίω. Δ. Κανταράκια, κατά 
Γ. Κ. Κανταράκια, επί άγροζημία, επι
θέσει καί άπειλη». «Έγκλησις Αντ. I. 
Κανταράκια, κατά Β. Γ. Κανταράκια, 
επί καταπατήσει άγρού, τραύματι, και 
αίκίαις». «Μηνυσις Κωνστ. Στ. Καντα
ράκια, κατά Άναστ. Στ. Κανταράκια, 
επί διαταράξει οικιακής είρηνης, εζυυρισει, 
καί απειλή». Όλ’ αυτά τά έγγραφα, καί 
πολλά άλλα όμού, τά διεξηρχετο ό καπε
τάν Γιώργος ό Ζωραίτης, πρώην ναυτικός, 
εμποροπλοίαρχος, καί νύν γραμματικός 

εις τον αίγιαλόν της Κεχριάς. Οί πέντε 
κωπηλάται άνηλθον μιάς ώρας δρόμον εις 
τό κτήμα τού Μ., ό έκτος είχε μείνη κάτω 
εις τον όρμον, διά νά φύλαξη την βάρκαν. 
’Άλλοι τόσαι έξωμερϊται, καί βοσκοί, ό 
Σκαρλάτος κ’ οί γείτονες, συνηθροίσθησαν 
εις την μικράν έπαυλιν.

Ό Μ. είχεν άποθάνει την προλαβούσαν 
νύκτα. Εκείνος τον οποίον είχεν ίδεϊ τό 
μεσημέρι, ό άγγελος η ό χάρος, είχεν ξα- 
ναέλθη περί τά μεσάνυκτα, καθώς προεί- 
πεν ό καπετάν Γ., καί «τον έκοψε».

Ό γέρο-Πέτρος, άγρυπνος ό'λην την 
νύκτα, τού έκλεισε τά όμματα, κ’ έδιάβα- 
σεν όσους ψαλμούς ηξευρεν έκ μνημης. Ή 
πενθερά τού Σκαρλάτου η γηραιά ήλθε 
διά νά . . . .* προχείρως τον νεκρόν.

Οί άνδρες κατεσκεύασαν πρόχειρον φο
ρείου, μέ κλάδους καί μέ φυλλάδας δένδρων. 
'Ήπλωσεν επ’ αύτού τόν γίγαντα νεκρόν, 
καί τόν κατεβίβασαν, καί τόν εκόμισαν — 
πώς νά τόν βαστάσουν : — εις τρεις ώρας, 
τόν κατήφορον καί την κακοτοπιάν, μέχρι 
τού αίγιαλού κάτω, καί τόν έπιβίβασαν.

Ή σκαμπαβία άπέπλευσεν με δύναμιν 
κωπίων.

Ή κηδεία έτελέσθη πανηγυρική τό δει
λινού εις την πολίχνην.

+ Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

* Λέξις δυσανάγνωστος.

τού χωριού, τάουνκάερκ, όπως λέγουν οί 
Άγγλοι, δηλαδη γραμματεύς της δημαρ- 
χίας. ’Επειδή τόν καιρόν εκείνον, η άστυ- 
νομία ητο δημοτική, καί παρ' αύτη έγί- 
νοντο αί ποινικαί καταγγελίαι. Καί χωρίζ 
νά προσέξη εις τό πλήθος αυτό τών Καν- 
ταραίων, οίτινες ειχον γίνει τόσον πολλοί

** Τό δεύτερον συνοπτικόν κλέρκ, εΐνε παρα- 
φθαρμένον έκ τής έλληνικής λέξεως κληρικός. 
Άρχήθεν ή λέξις έσήμαινε τόν βοηθόν ή ψάλτην 
τής εκκλησίας, είτα κατ’ έπέκτασιν έννοιας βοη
θόν ή γραφέα αρχείου.

2
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(καθότι ήτο έζωκειημένος μέ την πληθώ
ραν ταύτην, καί δεν του έκαμνεν έντύπω- 
σιν) άνελογίζετο μόνον τό άτελείωτον αύτό 
ζήτημα τών άγροζημιών, καί των εύθυνών 
καί διαπληκτισμών τών γενομένων ένεκα 
διαφοράς περί τά σύνορα αγρών, καί άκου- 
σίως άνεπολει τον Άλέζην τον Μπαρε'κον, 
υιόν τού Γιάννη ΙΙαρρήση, μεγαλοβοσκόν, 
μέ άγέλην οκτακόσιων αιγών, προ ολίγων 
ετών άποθανόντα’ αύτός ήταν ό μόνος 
ό'στις, άμα έβλεπε πώς έχουν καταβοσκή- 
σει κάπου εις άπηγορευμένον μέρος τά γί
δια του χωρίς μάρτυς νά τόν ιδη, είμή 
μόνος ό Θεός (άλλά μέ την ίσχυράν πιθα
νότητα ό'τι αύτός έμελλε νά γίνη ύποπτος 
καθό γείτων) πάραυτα έτρεχε είς την δη- 
μαρχίαν, έπαρουσίαζε πέντε εκατοστάρικα, 
κ’ έλεγε’ «Νά, εκεί κ’ εκεί έκαμα ζημία, 
στού τάδε καί στου τάδε*  άς βάλουν «πραγ- 
ματογνώμονας» νά τά εκτιμήσουν, καί 
νά συμβιβασθούμε. "Ας μοιρασθούν αύτά, 
κΓ άν τούς φανούν λίγα, εδώ είμαστε».

* Λέξις δυσανάγνωστος.

Θεός σχωρέσ’ τον, τόν Άλέζι τόν Μπα
ρ έκον. * Η μέθα είς τόν γάμον του, τόν 
Ιούλιον τού 1868. Ό θείος μου, δήμαρ

χος, ώς σύντεκνος τόν είχε στεφανώσει. 
Μεταζύ τών καλεσμένων ήτο καί ό ιατρός 
τού χωρίου μας, ό αλησμόνητος Βαυαρός 
Γουλιέλμος Βίλδ, καλός, άνοιχτόκαρδος, 
εϊρων, μέ τό τσιμπούκι του, καί θαυμάσιος 
διά συναναστροφήν. Μαζί του ήτον κ ή 
ανεψιά του ή Κατερίνα Χώμμελ, την 
οποίαν ώς άκληρος ειχεν υιοθετήσει. Ήρ- 
χετο άπό τό Άρσάκειον, όπου ειχεν αρχί
σει νά μαθητεύη ώς εσωτερική άπό δύο 
ετών, καί ήτον χλωμή, άπλοϊκή, καί «γλυ- 
κόκαρδη», σουήτχαρτ. Ή φτωχή, ποιος 
τό ήλπιζεν ό'τι έμελλε μετά τρία έτη νά 
λάβη τραγικόν θάνατον, άπό τάς ιδίας 
της χειρ ας, πριν γίνη ακόμα είκοσιν ετών ;

*
Λοιπόν ό καπετάν Γιώργος ό Ζωραίτης, 

έφυλλομέτρα τάς διαφόρους μηνύσεις, τάς 
μεταζύ τόσον ομωνύμων, διά νά συντάζη 
τά «κλητήρια θεσπίσματα», καί τάς κλή-

* "Ορα τό διήγημα ή Γλυκόκαρδη είς τόν β' 
τόμον τών Όψιμων. 

σεις τών μαρτύρων, όπως είσαχθώσιν αί 
ύποθέσεις είς τό Πταισματοδικείον. ΤΗτο 
μεγάλη φάρα, σχεδόν κράτος έν κράτει, 
ολόκληρον φατρίαν καί φυλήν άπετέλουν 
αύτοί οί Κανταραίοι. Είχον πληθυνθή 
τόσον άνά τό χωρίον, καί είς τούς κάμ
πους τής νήσου τούς δυσμικούς, όπου είχαν 
άποκτήσει εκτεταμένα κτήματα, αγρούς, 
καί αμπελώνας καί κήπους, καί είχον ώς 
συνοικίαν ολόκληρον καλυβίων, άπό μίλι 
είς μίλι, άπό κάμπον είς ρεμματιάν, καί 
άπό λόφον είς δάσος, είς ολας τάς χλοεράς 
τοποθεσίας τής μεσημβρινής άκτής, — είς 
τό Σκληθρί, τήν Καναπίτσαν, τόν IIλα
τανίαν, τον Τρούλον, τήν Στροφυλιάν, 
καί της Κουκουναριές, τό ώραίον άλσος 
τών πιτύων, όπου ήπλούτο κ’ ή λίμνη 
μέ τά γαλήνια βαθειά νερά, κτήμα 
τού δήμου, τήν όποιαν αύτοί πάντοτε 
ένοικίαζον κ’ έζεμεταλλεύοντο — τόσον, 
λέγω, είχαν πληθυνθή, ώστε θά ήσαν επι
κίνδυνοι, εάν δεν τούς ^ίχε δώσει ό Θεός 
κακήν μανίαν καί λύσσαν νά τρώγωνται 
μεταζύ των. Άπήρτιζον αύτοί καθ’ αύτούς 
μικρόκοσμον, καί όταν είχον ανάγκην νά 
έκσπάσουν τάς κακάς όρμάς των, δεν 
έδερναν άλλον, άλλ’ έδέρνοντο αύτοί μεταζύ 
των, άδελφοί, θείοι καί άνεψιοί καί έζάδελ- 
φοΓ δέν κατεπάτουν ζένον κτήμα (άλλως, 
ολίγους γείτονας είχαν διά νά καταπατή
σουν σιμά στά σύνορά των,—τούς Δελ- 
χαρογιανναίους, τούς Άντωναραίους, τούς 
Άσβεσταίους καί Στραφσταίους) άλλ’ ό 
Κανταράκιας κατεπάτει τόν αγρόν τού 
Κανταράκια. Άν τούς έπιανε κόκκινη 
μανία νά φονεύσουν, ό ανεψιός έφόνευε τόν 
θειον, καί καθεζής. Καί ηύζάνοντο κ’ έπλη- 
θύνοντο, πληρούντας τήν εύχήν, τήν κατά- 
ραν τού Δημιουργού καί σπανίως έγέννων 
Κανταροπούλες, όλω Κανταρόπουλα.

Μάς διηγήθη τήν ιστορίαν, πώς ειχεν 
ελθη είς τήν νήσον, πρό εκατόν περίπου 
ετών, αύτή ή δαιμόνια οικογένεια, ό γέρων 
Διονύσιος ό εμπνευσμένος πνευματικός, είς 
τόν προφήτην ΤΙλίαν. Είς μίαν άκτήν τής 
Εύβοιας, τόν καιρόν εκείνον, ολίγα έτη 
πρό τού 2 1 , σιμά είς τό ΙΙευκί τό Αρτε
μίσιαν, εις άνθρωπος νέος άκόμη, λίαν

πρωί, επέταξε τά ρούχα του (ήτο ’Ιούνιος 
μήν) κ’ έρρίφθη είς τήν θάλασσαν. ΎΙτο 
καλός κολυμβητής, άν καί έζρμερίτης, 
ήτοι γεωργός καί βουκόλος. ΎΗτον ό Γιάν
νης ό Κάνταρος, τελευταίον λείψανον τής 
πάλαι πολυπληθούς έν Εύβοια οικογένειας
τών Κανταραίων.

Ό άνθρωπος έφευγε τήν Τουρκικήν 
έζουσίαν, επειδή είχε καταγγελθή ώς άδελ— 
φοκτόνος. Κατ’ έκείνον τόν καιρόν ίσχυεν 
εκεί, ώς καί άλλού, τό «έν τη μαχαίρα 
μου ζήσομαι». Δέν ήσαν τότε δικαστήρια, 
διά νά κρέμα τις τήν κάπαν του, ούτε 
δικολάβοι διά νά κάμνουν εικονικά έγγραφα 
καί στρεψοδικίας, ούτε διαιτηταί διά νά 
«σεβαστής», ούτε ψευδομάρτυρες διά ν’ 
«άθωωθής».Τότε σ’ έζεθέωναν οί προεστοί 
κ’ οί «γυφτοχαρατζήδες», τώρα σέ «άθεώ- 
νουν» οί βουλευταί κ’ οί δήμαρχοι.

Λοιπόν άνάγκη πάσα, διά νά ζήσης καί 
προκόψης έπί τής γής, διά νά «κεφαλώ-
σης», καί άποκτήσης άρπάγματα καί 
κλέμματα, καί διά νά . . . . * καί θη- 
τεύης καί δουλεύης, νά έχης τό τουφέκι 
σου γυαλισμένον, γεμάτον, τήν κουμπού
ραν σου άσημοδεμένην, σφιχτοταπωμένην, 
τήν πάλαν σου κυρτήν, άστράπτουσαν, 
άκονισμένην. Οί Κανταραίοι τότε είχον 
πληθυνθή’ ύπέρ τά πενήντα κεφάλια άρ- 
ρενες ήσαν είς τήν Εύβοιαν, όλοι σχεδόν 
καλοί δουλευται κ’ εύπορούντες, άλλά 
καταπιεζόμενοι άπό τούς είσπράκτορας, 
καί καταπροδίδοντες άλλήλους. ’Εντεύ
θεν ήρχουν έκεί ή άμάχη, ή οργή καί κα- 
τάρα τού Θεού. Έτρώγονΐο μεταζύ των 
έπί ήμισυν αιώνα κατά γράμμα' ό Κάν
ταρος έκυνήγα τόν Κάνταρον μέ τό του
φέκι είς τό δάσος, καί τόν έφόνευεν ώς 
θηρίον. "Αλλος Κάνταρος παρεμόνευε τόν 
Κάνταρον είς τό στενόν, μέ τήν κουμπού
ραν, καί τόν άφινε στον τόπον, Άλλος 
έμάλωνε μέ άλλον είς τά σύνορα τού 
άγρού, τόν έτρύπα μέ τήν πάλαν, καί τόν 
έρριπτε κάτω.

Συνέβη καί ολίγοι τινές Κανταραίοι νά 
ζενητευθούν, άλλοι άπέθαναν άπό τήν πα- 

νώλη τήν ένσκήψασαν περί τά τέλη τού 
αίώνος. Όθεν είς τόν καιρόν έκείνον, δέν 
έμειναν πλέον, έκτος τών θηλειών, είμή 
δύο Κανταραίοι άδελφοί, ό Νικόλαος, 
σχεδόν 40ούτης, καί ό Γιάννης, 35ούτης. 
Μίαν τών ήμερών, ίσως διότι έκριναν ό'τι 
ύπήρχον παραπολλοί δύο Κανταραίοι, καί 
ό εις έπερίσσευεν, ό νεώτερος έκυνήγησε 
τον πρεσβύτερον μέ τό τουφέκι, είς τόν 
δρυμώνα, έντεύθεν τής άκτής, όχι μακράν 
άπό τό κλεινόν ’Αρτεμίσιαν, τό ΙΙευκί, 
έρριζε καί τόν έφαγε μέ τό βόλι. Διά μυ
ριοστήν φοράν, ό Κάϊν έφόνευσε τόν Άβελ, 
άλλ’ άντιστρόφως ώς πρός τήν λέζιν τών 
πρωτοτοκιών. Άνθρωποι ήκουσαν τόν 
βρόντον καί τόν συριγμόν, έτρεζαν καί εί- 
δον τόν φονέα καί τό θύμα. Όχι μακράν 
άπείχεν ό σταθμός τών Τούρκων, τοΰ 
Γιασρακτζή, ή τελωνοφύλακας. Ύπήρχον 
καί δύο νιζάμηδες στρατιώται, έκεί πλη
σίον. Οί χωρικοί έφοβέριζαν τόν Γιάννην. 
Ούτος πιστεύσας ό'τι ήδη έτρεχον κατόπιν 
του οί Νιζάμηδες, ώς ταχύπους οπού ήτο, 
έτρεζε πρός τήν άκτήν, έρριψεν έκεί τό 
όπλον του κάτω, έγυμνώθη, κ’ έρρίφθη 
είς τήν θάλασσαν.

*
Ή νήσος ή Ποντική, τό έρημόνησον 

οπού κείται είς τό μέσον τού πελάγους, 
θ’ άπέχη περί τά πέντε μίλια. Πώς νά 
διακολομβήση τις τόσον ύγρόν διάστημα ; 
Πότε νά πλέη τις ώς χελώνη, πότε ώς 
δελφίν, πότε «τ’ άνδρείκεια», πότε νά 
ύπτιάζεται, «τ’ άνάσκελα», διά νά ζαπο- 
στάση, κτλ. Τού κάκου, δέν ήδύνατό τις 
νά πλεύση πέραν. Πλήν δέν έλειπαν ή 
ψαροπούλες καί τά περάματα. 'Όταν ό 
Κάνταρος ειχεν άποκάμη, κ’ είχε πλεύσει 
τά δύο πέμπτα ώς έγγιστα τού πορθμού, 
έν τοιούτον πλοϊον εύρέθη, καί τόν έψά— 
ρεύσε. Δέν ήτο προωρισμένος νά χαθή, 
έπειδή όλα καί όλοι χρειάζονται, διά τάς 
άτελειώτους αμαρτίας τών άνθρώπων.

Etc τούς άλιείς, διηγήθη ό Γιάννης 
όταν άνεψύχθη, καί συνήλθεν εκ τής λιπο
θυμίας, πρώτα μέ τό ρακί, είτα μέ μικράν 
τροφήν καί ολίγον οίνον — ότι ήτο άτυχος, 
οπού τόν κατέτρεχαν οί Αγάδες, άλλά
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και μερικοί Χριστιανοί προδοται, επειδή 
ήτο φιλελεύθερος, καί συνενοεϊτο μέ τούς 
άρματωλούς καί τούς κλέφτας. άντιπέραν, 
είς τήν Ρούμελην. Οί άνθρωποι τον έπί— 
στευσαν, ώς είκός. Δεν είνε σύνηθες 
πράγμα νά βλέπη τις άνθρωπον, καί μά
λιστα χερσαϊον, να κολυμβα τολμηρός 
τόσον πέλαγος, χωρίς να έχη ισχυρούς καί 
σπουδαίους λόγους. Βεβαίως,τέτοιος άνθρω
πος, δεν ήδύνατο νά μην είνε παλληκάρι.

*
Δεν ήτο έγγαμος, εύτυχώς, ό Γιάννης 

ό Κάνταρος, όταν τον άπεβίβασε τό πέ
ραμα είς τήν νοτιοδυτικήν άκτήν τής Σ., 
είς τήν Στροφυλιά, σιμά είς τό άλσος του 
ΙΙιτουνα καί τήν γλυκείαν λίμνην με τα 
πολλά χέλια. Είχεν αφήσει πολλάς θείας, 
έζαδέλφας, κι’ ανεψιάς καί χήρας καί 6ρ- 
φανάς, όπίσω του είς τήν Εύβοιαν, καί 
ούτε ήρώτησεν ούτε ’έμαθε ποτέ τί είχον 
γίνη τά πλάσματα εκείνα. Είνε αληθές 
ότι είχεν εύπορίαν αγροτικήν, καί μικρόν 
κατά μικρόν ήγχιστεύθησαν με τούς εντο
πίους, συνεχωνεύθησαν. κ’ έλειψεν έκεϊθεν 
τ’ όνομα τών Κανταραίων.

Ό Γιάννης προσεκολλήθη τό πρώτον, 
ώς κοπέλλι, πλησίον του γέρο-Στραφιώτη, 

ενός γεωργοκτηματίου, έθήτευεν, έδού- 
λευεν, έκαμε κλέμματα καί αρπάγματα* 
έδούλευε διά τρεις, έτρωγε μόνον δΓ ένά- 
μισυ, καί ήτο πολύ προκομμένος. Όπω- 
σουν έφερεν εύτυχίαν είς τον παραφέντην 
του, καί θά ήδύνατο κι’ αύτός νά καυχηθή, 
όπως ό ’Ιακώβ προς Λάβαν, οτι είχε «καλό 
ποδαρικό». «Έπί τό ποδί μου εύλόγησέ 
σε Κύριος ό θεός». Τό δεύτερον έτος 
έκλεψε μίαν κόρην (ή άπήγαγε) του αφεν
τικού του καί τήν ένυμφεύθη, τό τρίτον 
έτος,- έκτος τής προικός. τήν οποίαν στα- 
νικώς έπήρεν, είχεν αποκτήσει άλλα τόσα 
χωράφια, καί είχε κατακτήσει όχι ολίγα 
γειτονικά χέρσα, μέ τον κόπον του, καί 
τά έκαλλιέργησε. Κατόπιν ή εργασία του 
αύτή έτριπλασιάσθη, έγέννησεν υιούς, τον 
Στάμον καί τον Δημήτριον, καί θυγατέρα, 
τήν Τριανταφυλλιάν, καί άπέθανε πεντη
κοντούτης.

Οί υιοί του έκληρονόμησαν τήν περιου
σίαν του καί τον προκομμάδα του.

t Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Σ. Σ. Τό ανωτέρω διήγημα άφήκε ό σνγγραφενς 
άτελές. Αλλά καί οντω ή άφήγησις είνε χαρακτη
ριστική, τό δε έλλεΐπον μέρος τον μύθου δεν θά 
είχε εξαιρετικήν τινα σημασίαν.

5C

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
(Στην μνήμη τού Πατταδιαμάντη)

Τώρα τ’ απομεσήμερο κοντά τό δειλινό 
οπού φρεσκάρει ό γιαλός και τά βουνά ροδάνε 
πού πάει νά γλυκοκοιμηθή ό γήλιος ό κρασάτος 
καί ροβολάν οί μπιστικοί στη μάντρα τά γαλάρια, 
στά ρέματα δροσίζουνται ζαρκάδια κι’ άλαφίνες 
κι ό νειός ό καμπογνριστής, δ νειός δ κοπελλιάρης 
καθούμενος στο ριζιμιό χτυπάει τό σουραύλι, 
πέρα σκυφτές πονετικές στο έρμο κοιμητήρι 
οι κόρες οί αγλύκαντες κι οί μάνες οί παθούσες 
κλαΐνε τους πού έμίσεψαν κι ανάβουν ψυχοκέρια 
νά γλυκαθή ή ψυχούλα τους, τό χώμα ν’ άλαφρύνη, 
νά σκάση μία καλοκαιρία κι’ ένας άνθάτος Μάϊς 
νά σμίξουν στις ψηλές κορφές νά γλυκογκιζερίσουν. 
Καί σκύβουνε καί βλέποντες, βουβά καί λυπημένα 
τά τουφωτά χοντρόκορμα, πανώρηα κυπαρίσια.
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ΟΡΓΩΜΑ 
ΥΠΟ ΜΠΟΣ

Α Ο Γ Ο I ΚΙ’ ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ

Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

Ο κυρ Άγγελος, ό γάιδαρος του 
μυλωνά, του γέρο Παντελιού, βρέ
θηκε κι’ αύτός μαζί μέ τον αφέντη 

του στο Μεσολόγγι, όταν άρχισε η πο
λιορκία.

■V 2... «*-> *Σαν όλοι οί πολιορκημένηοι, πούμ’ αγόγ
γυστη καρδιά καθένας ’έκανε δ,τι παραγ- 
γέλνονταν, έτσι κι’ ό κυρ ’Άγγελος, στρα
τιώτης ταπεινός, κι’ απ’ ό'λους ό ύστερος, 
ποτέ δεν έλειψε άπό το βαρύ τό έργο, 
πούπεσε στο μερδικό του, και του ταί
ριαζε στο φυσικό.

Είχε δεν εΐχε ακόλουθο τό γέρο ΙΙαντε- 
λιό, έπρεπε αύτός νά κουβαλήση τ’ άλε
σμα απ' τον 'Ανεμόμυλο στους φούρνους 
καί να χαιρετήση καί ν’ άντιχαιρετηθή 
στο δρόμο άπό τά μπουλούκια τα πολεμικά.

Άδείλιαστος, πού είναι καί λίγο να 
τον πή κανείς, αφρόντιστος, σαν ηρωας 
πού ό 'ίδιος δεν τό ξέρει, άμα δεν είχε νά 
δουλέψη, έπιανε τη θέση του πέρα άπό τό 
μύλο, στην άκρολιμνιά, κι’ άγνάντευε τό 
πέλαγο, τριγυρισμένο τελευταία άπό τα 
τούρκικα καράβια καί καΐκια.

Ό άγώνας τότε ολο καί χειρότερα τρα

βούσε. Τά κανόνια πολ>ές φορές σημά
δευαν καί τόν κύρ Άγγελο. Της σφαίρες 
όμως καί της μπόμπες αύτός δεν της ψη- 
φούσε, κι’ άς χορεύανε τριγύρω του.

Τη νύχτα συνέβηκε πολλές φορές ένα 
παράξενο. *Άμ,α οί Τούρκοι τοιμαζόντανε 
για έφοδο, τόξερε αύτό ό κύρ ’Άγγελος. 
Τόξερε, καί τό διαλαλούσε. Ή σάλπιγγά 
του χτύπαγε τούς κουρασμένους πού λαγο- 
κοιμώνταν. Καί ξυπνούσαν, κι’ άρχιζαν 
τόν πόλεμο. Τότε σώπαινε ό κύρ Άγγε
λος. Τραγική ήταν ή σιωπή του, 8σο κ’ ή 
κραυγή του γαύρη.

Τέλος ό κύρ ’Άγγελος άμα ξεφώνιζε, 
ήταν ή ώρα τού πολέμου. Τό'ξεραν οί πο
λεμιστές αύτό. Κι’ οσο ή πείνα, κι’ οσο ό 
πόλεμος θέριευε τούς άνθρώπους, τόσο κι’ ό 
κύρ Άγγελος γίνονταν άλλοιώτικος, άθρω- 
πινός, άκόμα κ’ ύπεράνθρωπος. Είχε κα- 
ταντήση άδύνατος σά φάντασμα, ίσκιος 
καρτερικός κι’ άνίκητος, ίδιο τό πνέμα τής 
άνίκητης φρουράς, πού χαρομαχούσε, καί 
δέν παραδινότανε.

Μια νύχτα, άπό τής τελευταίες εκείνες, 
ή κραυγή τού κύρ "Αγγέλου πειά δέν άκού- 

στηκε, άξαφνα. Τό ρέκασμά του τό πολε
μικό, άπό φοβέρες χιλιάδες καμωμένο, τό 
ξέσυρμά του τό στριγγό έσβυσε για πάντα. 
Ό γάιδαρος σφάχτηκε καί φαγώθηκε άπό 
τούς πεινασμένους. Δέν είχε πειά νά μοιράση 
άλεσμα,καί δέν είχε μήτε ό ίδιος τί νά φάη. 
Καί φαγώθηκε. Αύτό ήταν τό χαμπέρι τό 
πρωινό, καί τό πικρότερο.Τότε βαρυθύμησε 
ή φρουρά, πρώτη φορά, σά νά νικήθηκε.

Ο ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
— Ήμουνα κ’ εγώ στο Ναβαρίνο, εδώ 

πού άρχίσαμε καί δέν τελειώνουμε, μωρέ 
παιδιά ! ’Ήμουνα στο Ναβαρίνο, καί πολέ
μησα κ’ εγώ — μέ τήν τρεχαντήρα μου, 
θιός σχωρέσ’ τηνε’ βούλιαξε καί χάθηκε, 
μά δέν ξαπλώθηκε στον άμμο νά λιαστή 
σά γαϊδαροκοκκάλα. Ήμουνα στο Ναβα
ρίνο ! (έλεγε ό καπετάν Καλούμας).

Φορτώσαμε κρεμμύδι άπό τά Βάτικα. 
Τρεις μέρες χωρίς άνεμο, μια θάλασσα 
πανάγαθη, πού νά τή βλαστημάς. Ό ναύ
της προτιμάει τήν κακωσύνη της άπό μιά 
τέτοια νεκρομάρα. ΚΓ ώς πότε θά βα- 
στούσε : Κάτι θάκρυβε καί κάπου θά 
ξεσπούσε τέτοια τής φύσης άποκέρωση 
— ξέσπασε στό Ναβαρίνο !

Τρεις μέρες άσειστοι σάν καρφωμένοι στά 
νερά. Τή νύχτα εν’ άγεράκι ξέψυχο μάς 
μετατόπιζε, λιγάκι για νά σβύση στά 
πανιά μας τήν αύγή. Κ’ είχαμε τό φόβο 
άπό τούς Τούρκους, πού τριγύριζαν. Τήν 
τρίτη αύγή βρεθήκαμε όξω άπό τό Ναβα
ρίνο. ’Αντίκρυ μας ένας θεόρατος τριπόν- 
τες, μέ σημαία τούρκικη. Μάς έβλεπε καί 
τονέ βλέπαμε κ’ εμείς. Άσειστοι κ’ οί 
δυο σάν άπολιθωμένοι. Κατά τό μεση
μέρι ήρθαν άπάνου μας τρεις βάρκες άρμα- 
τωμένες κ’ έτοιμες. Σήκωσα τήν Ίονική 
σημαία, έδιωξα τούς ναύτες στό γιαλό 
μέ τό βαρκάκι κ’ έμεινα μοναχός — δέν 
άφινα γώ τήν τρεχαντήρα μου ! Μέ τρα
βήξανε στό λιμάνι καί μ’ έδεσαν ανάμεσα 
σέ δυο άλλα τούρκικα άραγμένα. Δέ μέ 
πείραξαν, τή σημαία μοναχά μού πήρανε. 
Μ’ άφήσανε νά περιμένω τή τύχη μου. 
Γέρονταν, ύπομονητικός— καί περίμενα.

Έπειτα ήρθε ή Έξοδο. Ό γέρο Παν
τελώς ό μυλωνάς μάζεψε τά κόκκαλα τού 
φίλου του καί τάχωσε στον Ανεμόμυλο, νά 
μήν τά βρούν οί Τούρκοι. ΚΓ οσοι ήτανε 
νά περάσουν, πέρασαν. ΚΓ οσοι γύρισαν 
πίσω, καί κλειστήκανε στον Ανεμόμυλο, 
βάλανε φωτιά καί πήγανε στον άέρα. Τότε 
καί τά κόκκαλα τού κύρ Αγγέλου ανεβή
κανε στον ούρανό.

Κ’ ηύρα τήν ώρα, τή μεγάλη ! Πόσες 
μέρες πέρασαν... ; Οί στόλοι είχανε μπή 
στό κορφολίμανο. Τό πρώτο κανόνι έπεφτε, 
κ’ εγώ, μέσα στ' άντάρεμα των όλων, 
’έλυσα τά παλαμάρια, έρριξα τήν αλυσίδα 
στό νερό, άπλωσα τό πανί, έδεσα τό τι
μόνι άσάλευτο, κΓ άφησα τό καίκι νά 
κυβερνηθή. Χωμένος στό σωρό τών κρεμ- 
μυδιών, άγνάντευα τόν πόλεμο. Απόγειο 
φύσαγε, κ’ ή τρεχαντήρα τραβούσε κατά 
τήν ’Αγγλική τή ναυαρχίδα. Τήν έφτασε 
καί τή φοβέριζε. Φωνές, κακό άπό τή 
ναυαρχίδα. Μέ πήρανε γιά πυρπολικό ! 
Μιά κανονιά μού σήκωσε στόν άέρα τό 
μισό κρεμμύδι — εγώ δέν τό κουνούσα!

Πέσαμε στ άπάνεμο, κ’ ή τρεχαντήρα 
τάστρηψε, σά νάνοιωσε τά δύσκολα. Τή- 
ραξε όμως! Έβαλε πλώρη άπάνου στά 
πολεμικά τά Γαλλικά. Εκεί, κανόνι πάλι! 
Μιά μπάλα ήρθε κ’ έσπασε μέσ’ τά κρεμ
μύδια, καί τάκαμε ν’ άναπηδήσουνε καί 
νά μ’ άποσκεπάσουν — έκαμαν καλά ! Δεύ
τερο κανόνι άρπαξε τό μισό κατάρτι τό 
πρυμιό. ’Άλλο χτύπησε τήν τρεχαντήρα 
στό μάγουλο — δέν τηνέ βούλιαξε ! Τότε 
ή τρεχαντήρα τά χρειάστηκε. Μέσ’ τήν 
άπελπισιά της, κάνει ανάστροφα σά νά 
κρατούσε τό τιμόνι χέρι δυνατό, καί βάνει 
πλώρη ίσα κατά τόν Τούρκικο τό στόλο — 
οί Γάλλοι πάψανε τής φωνές.

Στό βάθος τώρα ένα βουνό καράβι 
καίονταν. "Ήταν εκείνο πού μάς έπιασε— 
ή τρεχαντήρα τράβηξε ίσα καταπάνου του! 
Πήδησα στό νερό, καί βγήκα κολυμπών
τας. Άπό κεί πειά δέν άγνάντευα τόν 
πόλεμο, έκλαιγα τά κρεμμύδια καί τήν
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τρεχαντήρα. Γιατί πήγε, ή παλαβή, και 
κόλλησε ίσα στ’ άναμμένο καί πήρε φωτιά 
κι αύτή. Κι' άναψε τό κρεμμύδι καί φλό

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ* *
’Αθήνα βέβαια τήν ήξερα γιατί είχα έρθή 
δύο φορές ή τρεις. Τήν ήξερα όμως όπως 
κανείς ξέρει ένα μέρος στο οποίο κάθεται 

μέ έχει συγγενεύσει τόσο μέ τήν ψυχή μου 
πού δέ θά τό άλλαζα μ’ ολο τόν κόσμο.

*Ηταν τό Γενάρη τού 97 πού πατούσα 
τό πόδι μου στήν ’Αθήνα. Θυμάμαι δυο 

τής κατοχής γιά τήν Κρήτη. Ό σκοπός 
μου δεν ήταν νά μείνω εδώ, άλλά νά πάω 
στή Σμύρνη όπου είχα ελπίδα πώς θά 

στο φίλο καί συμπολίτη μου Γληγόρη Ξε- 
νόπουλο. Ό Παλαμάς μόλις έμαθε άπό 
αύτόν τόν ερχομό μου, τόν είχε επιφορτί
σει νά μέ όδηγήση σπίτι του γιά νά μέ 
γνωρίση καί προσωπικώς.

Στον Παλαμά ήμουν πολύ ύπΟχρεωμέ- 
νος. Δεν άφινεν εύκαιρία χωρίς νά μή μέ 
άναφέρη στις πινακίδες τής « Έφημερίδος» 
Κορόμηλά όπου ήταν συντάκτης. Κ’ εγώ 
τήν πρόσκλησιν εκείνη τήν έδέχτηκα μ' ό'λη 
μου τήν ψυχή, γιατί στήν εύγνωμοσύνη 
μου εκείνη ήταν ενωμένη καί μιά μεγάλη 
έκτίμησι. σΟ,τι νά πώ γιά τήν Κυρία 
Παλαμά θαρρώ πώς θά είνε πολύ λίγο, 
τόση ήταν ή εύγένειά της καί ή άδελφική 
της συμπεριφορά.

Δύο ή τρεις φορές τή βδομάδα, δεν 
ένθυμούμεν καλά, πηγαίναμε τά βράδυα 
στή συναναστροφή τού Παλαμά, όπουέμα- 
ζευότανε ο,τι καλό εχει νά επίδειξη αύτός 
ό τόπος στή φιλολογία καί καμμιά φορά

ρία δυ-

ΟΙ σεισμοί του 93 καί πολλά περι
στατικά μ’ εφεραν σέ αξιοδάκρυτη 
θέσι. Ό μακαρίτης αδελφός μου 
Ντάνος μου έκαμε περισσότερα απ’ ό',τι 

ημποροϋσε νά κάμη. Νά μείνω στη Ζά- 
κυθο έβλεπα πώς ήταν αδύνατο, μά γύρω 
μου βλέποντας τά παιδιά μου, τό έσυλλο- 
γιζόμουνα. Δεν ήμουν μόνος γιά νά κάμω 
ό',τι θέλω, είχα τήν εύθύνη τού άνθρώπου 
καί τό σπαραγμό του πατέρα. Ή τύχη, 
έλεγα μόνος μου, δε μου χαμογέλασε ποτέ, 
πώς είνε λοιπόν δυνατό νά βρω μία κά
ποια μικρή θέσι γιά νά δώσω λίγο ψωμί 
στά παιδιά μου; Νά θυσιάσω τόν εαυτό 
μου πάει πολύ καλά, άλλ’ όχι τ 
στυχισμένα πλάσματα Καί μ’ ό'λα αύτά 
έπρεπε νά φύγω, έπρεπε ν’ απομακρυνθώ 
γιά πάντα άπό ένα τόπο πού έλάτρεψα, 
πού έχω τούς συγγενείς μου, τούς φίλους 
μου, πού κλεί τά ιερά κόκκαλα τών γο
νέων μου.

Ό μακαρίτης Ντάνος, ό οποίος δεν 
επαψε ποτέ νά μού είνε καί πατέρας, 
έκράτησε μαζί του τό τριτογέννητο παιδί 
μου, τό αγαπητό μου Τσέτσε, καί αού 

’έδοσε όσα χρήματα μπορούσε, κ’ εγώ μέ 
τ άλλα δύο παιδιά μου έξεκίνησα γιά τήν 
Αθήνα όπου μερικούς μήνες πριν είχεν 

έρθή οίκογενειακώς ό άλλος άδελφός μου, 
ό μακαρίτης Πίος. Κι’ αύτός ό δυστυχής 
δεν βρισκότουνα σέ καλή θέσι, άλλ’ είχε 
πολύ μεγαλείτερο θάρρος άπό εμέ, ήξερε 
πολύ καλλίτερα άπό εμέ τότε τή ζωή. 
Ή σκέψι πώς θά είμαι μαζί του μέ παρη
γορούσε όχι καί λίγο καί μ’ έκανε ν’ άπο- 
χτώ καί θάρρος καί δυνάμεις.

*Ηταν βράδυ όταν έφθάσαμεν εδώ. Τήν

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχη Μαΐου, ’Ιουνίου, 
’Ιουλίου, Αύγουστου, Σεμπεμβρίου 1911. 

μωσε τόν ούρανό. Οί Τούρκοι όμως χαθή 
κάνε. Καί τό κρεμμύδι που ψηνότανε γί 
νηκε τό νεκρολίβανό τους

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

λίγες ημέρες. Δέ μού έμεναν στο νοΰ παρά 
ή πλατείες, δύο τρεις δρόμοι καί μερικά 
κτίρια. Καί αύτό τό μέρος τό ξένο γιά

μέρες ύστερότερα άναχωρούσε ό στρατός

βρώ καμμία θέσι. Ό πόλεμος όμως έμα- 
ταίωσε τά σχέδιά μου καί μ’ άνάγκασε νά 
μείνω διά παντός εδώ.

Τήν πρώτη έπίσκεψι πού έκαμα ήταν

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

πηγαίναμε καί στής Κυρίας Παρρέν. Στού 
Παλαμά ερχότανε ό μακαρίτης Καμπίσης 
μέ τόν ώραίό του νού, μέ τή βαθειά του 
άντίληψι καί μέ τά οράματα στήν τέχνη. 
’Εκεί έγνώρισα τό Νιρβάνα, τόν Πορφύρα 
μέ τό άκακο χαμόγελό του τό όποιο σού 
φανερόνει ό'λη τή γαλήνη κι’ ό'λη τήν αρ
μονία τής ποιήσεώς του, εκεί τό Γρυπάρη 
μέ τό ευρύ του μέτωπο, μέ τή σοβαρό
τητα τού προσώπου του καί μέ τη γλυκύ- 
τητα τού ματιού του πού σού δείχνουν τήν 
ειλικρίνεια τού άνθρώπου καί τό ύψος τού 
καλλιτέχνη, τό Μαλακάση γιά τόν όποιο 
δέν ξέρεις νά πής άν αύτός ή ό στίχος του 
είνε κομψότερος, καί πότε νά μετανοής 
πώς τόν εκλαμβάνεις κακό ώς άνθρωπο 
καί πότε νά πείθεσαι πώς είνε καλός, εκεί 
τόν Καρκαβίτσα μέ τή σιγαλή του φωνή, 
μέ τό ειλικρινέστατο χαμόγελό του, τό 
όποιο όμως δέν φαίνεται αμέσως τέτοιο, 
καί μέ τά έλληνικώτατα διηγήματά του 
στά όποια βλέπεις πολύ τόν ποιητή καί 
λιγώτερο τόν καλλιτέχνη. Ερχότανε όχι 
καί τόσο συχνά καί ό Βλαχογιάννης μέ τό 
ψευδώνυμό του Έπαχτίτης, σοβαρός, άλη- 
θινός, πρώτης γραμμής συγγραφεύς όσο 
καί καλλιτέχνης.

Πριν έρθω στήν^ ’Αθήνα δέ μού ήσαν 
άγνωστοι προσωπικώς όλοι οί λόγιοι. 01 
σεισμοί τού 93 μέ έκαμαν νά γνωρίσω 
μερικούς. ’Αναφέρω μόνο τό Βώκο ο 
όποιος είνε ένας άπό τούς πλέον άληθινούς 
καί δυνατούς δραματικούς συγγραφείς μας 
καί λογογράφους μας.
“Θά ήταν μεγάλη έλλειψυζ άν δέν άνέ- 

φερα ενα νέο πού τότε έγνώρισα στού 
Παλαμά. Πρωτόβγαινε μέ τά «Πολεμικά 
τραγούδια του» στά οποία κανείς βλέπει 
ενα βήμα στά εμπρός. Δέν είνε πλέον ή 
ποίησις τού Παράσχου, ή συνθηματική 
εκείνη ποίησις ή γεμάτη ύπερβολές. Είνε 
ποίησις ομαλή ή όποια κλίνει στο ελεγείο, 
καί μέσα στήν όποια πέρνα ό άληθινός 
πόνος χωρίς κραυγές καί βροντοφωνήματα. 

Είνε άλήθεια πώς ό φίλος ποιητής έχει 
άποκηρύξει αύτή τή συλλογή, άλλά άς 
μού έπιτρέψη νά μ.ήν άσπασθώ τή γνώμη 
του γιά μερικά άπό αύτά τά ποιήματα. 
Ό νέος αύτός, ό όποιος τότε έκανε τήν 
έμφανισί του στά γράμματα, όλοι σήμερα 
γνωρίζουμε πώς είνε ό Ζαχαρίας Παπαν- 
τωνίου, τό πλέον σπινθηροβόλο πνεύμα 
τής εποχής μας.

Στή συναναστροφή εκείνη έρχότουνα και 
κυρίες καί δεσποινίδες, καθώς ή κυρία 
Παρρέν μέ τή δεσποινίδα Άθηνά τήν 
αδελφή της, σήμερα κυρία Montliori, 
ή άδελφές Στάμπα, ή δεσποινίς Ειρήνη 
Νικολαίδου καί ή δεσποινίδες Σκορδέλη.

Όταν είμεθα μόνοι έμέναμε στό γρα
φείο κ’ έμιλούσαμε γιά διάφορα πράγματα, 
άλλ’ ότου έρχότουνα ή κυρίες, πηγαίναμε 
στή σάλα κ’ εκεί άρχιζεν ή άπαγγελία 
ποιηυ-άτων. Η κυρία Παλαμά πάντοτε 
περιποιητική, πάντοτε εύγενής, καί ό φίλος 
Κωστής περιποιητικότατος σ όλους, μέ 
τό ξεχωριστό του χαμόγελο στον καθένα 
καί μέ τό πολύτροπο καί κλασσικό κίνημα 
τής κεφαλής του.

Τήν ησυχία μας όμως έκείνη ήρθε νά 
ταράξη ή ασθένεια τού τριτογέννητου παι
διού τού Παλαμά, τού άξιολάτρευτου 
*Αλκη. Ή αγαπητή Ναυσικά του, ο 
Λέανδρός του, σήμερα νέος μέ τόσο φω
τεινό μέλλον, ήσαν τότε πολύ μικροί καί 
ίσως πλέον νά μή μέ γνωρίσουν άν μέ 
άπαντήσουν πουθενά. Τό χαριτωμένο αυτό 
παιδί είχε προσβληθή άπό τύφο. ’Ακόμη 
νομίζω πώς ακούω τις σπαραχτικές του 
φωνές. 'Όλοι οι φίλοι βρισκόμαστε στό 
γραφείο μέ τό δυστυχισμένον αύτό πατέρα 
ό όποιος στήν κάθε σπαραχτική φωνή 
τού παιδιού του μάς έκανε νά θαρρούμε 
πώς βλέπουμε μπροστά μας ενα άγαλμα. 
*Ως πατέρας άνώφελα έβασανίστηκε γιά 
νά τό σώση, άλλ’ ώς ποιητής τού έδωσε 
τήν πλειό μακρυνή ζωή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΥΙΑΡΤΖΩΚΗΣ
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* Συνέχεια. Βλέπε «Καλλιτέχνην». Τεύχος 24ον 
Μαρτίου 1912.

1 
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

ΕΙΔΩ
ΛΙΟ

Ν 
Κ

ΥΡΙΑ
Σ 

ΥΠ
Ο 

ΤΟ
Υ 

ΓΛΥΠ
ΤΟ

Υ 
ΓΡ. 

ΖΕΥΓΩ
ΛΗ

ΟΣούρσουλας βγήκε έξω. ’Έβαλε ενα 
παιδάκι νά φυλάη τις κατσίκες, που 
σκορπισμένες εδώ και κεϊ απ’ έξω 

τρώγανε και έφυγε.
Έβαδιζε μέ κάποια ευχαρίστηση, που 

μέσα όμως ύπήρχε λύπη. Εύχαριστιότανε 
γιατί είχε μιλήσει επιτέλους, στη μάννα 
του έτσι, άλλα καί λυπότανε. Πίστευε. 
5τι αυτή θά θύμωνε και θά είχανε ιστο
ρίες, αλλά άλλοιώτικη φάνηκε πολύ !

Ή μορφή της, που την είδε, νά χάνη 
τό χρώμα της στις φοβέρες του, τον ακο
λουθούσε καί έτσι για λίγο η λύπη τον 
έκυρίευσε καί τού ήλθε επιθυμία νά κλάψη.

— Μά Θεέ μου, τί της λέγω ; Νά 
φύγωμε καί νά πάψη αύτη τη ζωή ! 
Εμένα βρίζουνε τό βλέπεις! είπε άνοίγοντας 
τά χέρια λίγο καί κυτάζοντας τό κενόν.

Καί ακόμα γιά νά μπορέση νά δικαιο- 
λογηθή σέ κάτι, πού δεν ήθελε νά φερθή 
στη μάννα του έτσι, άρχισε νά άρρα- 
διάζη τις προσβολές πού άπό μικρός έπά- 
θαινε. Τον καιρό πού πήγαινε σχολείο μι
κρός, στο μαγαζί πού τον βάλανε έπειτα, 
ύπηρέτη όλοι τον βρίζανε καί τό άφεντικό 
του ακόμα όταν ητανε θυμωμένο !

Τότε είχε σκεφθή νά φύγη, νά πάη 
μακρυά, στην ’Αμερική, όπου τόσοι άλλοι 
πήγαιναν, αλλά η αγάπη, πού είχε στους 
γονιούς του νικούσε αύτη τουιτην επιθυμία 
καί έμενε μό'λες τις προσβολές ! . . .

Δυό φορές, τώρα μεγάλος, είχε μαλ- 
λώσει κακά !

— Τί νά της κάνω ; Μη φταίω έγω ; 
Στάθηκε καί αναστέναξε. Κύταξε γύρω.

Οί καπνοδόχοι των εργοστασίων, τά 
σπίτια, πού φαινόντανε μακρυά, λίγα, 
κλεισμένα, ενα κοπάδι κοράκια, πού γύριζε 
μέ κρωγμούς ψηλά καί άλλοτε κατέβαινε 
ζητώντας νά πλησιάσουνε σένα ψοφίμι, πού 
τις σάρκες του τρώγανε τρεις μανδρόσκυλοι.

Κάποιος έσκαβε πέρα μέσα στά χω
ράφια.

— Αύτός είνε εύτυχης ! είπε κυτάζον- 
τάς τον.

’Εκείνη η καλυβίτσα μέ την άσπρη 
κατσίκα κοντά της δεμένη, θάτανε δίκη 
του ! Καί μέσα θά έτοίμαζε φαί τιμημένο 
η γυναίκα του, η ή μάνα του ! . . . Στη 
σκέψη της γυναίκας μιά χαρά αίσθάνθηκε 
νά τον ταράζη, αλλά ξαφνικά σά νά παρά
βαλλε τη θέση του κείνη, πού μπορούσε 
νά κάνη, θέση τιμημένη, μέ τού πατέρα 
του, τών γονέων του, άλλη λύπη τού 
ήλθε.

— Θεέ μου βοήθα τους !
Θέλησε νά σκεφθή, νά φέρη μέ τό νού 

του μιά εύτυχία γι’ αύτούς, άλλα στα
μάτησε.

— Μά πώς ;... Αύτη δε θέλει!... είπε 
απελπιστικά.

Θυμήθηκε έπειτα τον πατέρα του, έναν 
άνθρωπο, πού επασχε πάντα, αδύνατο, 
νά έρχεται στο σπίτι μαζεμένος χειμώνα 
καί καλοκαίρι καί πάντα νά βογκίζη !... 
Τη μάνα του κόκκινη, ψηλή, παχυά νά 
τον διατάζη, νά φωνάζει γιά τό τίποτα ! 
Μαζί θυμήθηκε οτι κάποτε πού ό πατέρας 
του έκανε κάτι νά πή γιά τό φαί, πώς 
καί πού τό βρήκε, καί πού δέν πίστευε νά 
τό τό έβγαζε ή ψεύτικη πλύση της, τού 
ελεγε αύτή, διακόπτοντάς τον.

— Φάε καί νά μη μιλοές ! . . Είνε 
ώραίο; .. Έ; Μιλιά!...

’Από μικρός εννοούσε τί συνέβαινε στο 
σπίτι τους. Καί θυμάται ότι, όταν μικρός 
έβλεπε τη μάνα του νά μίλα μέ κάποιον 
θύμωνε, θύμωνε κρυφά καί αισθανόταν 
έχθρα μεγάλη εναντίον τής μάνας του καί 
κείνου πού μιλούσε.

Καί αγαπούσε τον ασθενικό πατέρα του, 
τη μάνα του τη ρωμαλαία, τούς αγα
πούσε ύπερβολικά. Ή ατιμία τής μάνας 
του, τό βλέπει αύτό καί τώρα, δέν τον
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εμπόδιζε νά την άγαπά Ούτε η σιωπηλή 
συγκατάθεση του πατέρα του στην άτι- 
μία . . . Αλλ ίσα, ίσα τούς αγαπά 
περισσότερο, τό αισθάνεται, γιατί είνε 
έτσι ! . .

Καί πόσες φορές δέν είχε ακούσει νά 
λένε δυνατά.

«—Ποιος ξέρει τίνος γιός νάνε αύτός.» 
Πότε εννόησε καλά αύτά τά λόγια δέ 
θυμάται, αλλά θυμάται ότι, έπειτα αισθα
νότανε λύπη μη δέν ητανε γιός του αδύ
νατου άνθρωπάκου μέ τη κίτρινη, μαρα
μένη οψη καί χαιρόταν όταν ακούε κάποιον 
νά λέη ότι έχει ομοιότητα μέ τόν πα
τέρα του !

Καί ο Σούρσουλας θυμήθηκε καί ένα 
άλλο, που του είχε συμβή όχι πολύ αργά. 
Μιά μέρα τό είχε ακούσει καλά. Είχε 
απάντηση τόν Λαδά μέ κάποιον. Ό φίλος 
του αύτός, άφοΰ στράφηκε καί είδε τόν 
Σούρσουλα, είπε κάτι στον Λαδά. Στρά
φηκε καί αύτός καί κύταξε τόν Σούρσουλα, 
που είχε κοκκινίση, τό θυμάται καλά.

— Δέν είνε καί παράξενο νάνε καί δικός 
μου !... Είπε δυνατά καί μέ γέλιο χονδρό. 
Καί προχώρησαν. Ο άλλος τόν χτύπησε 
στον ώμο.

— Νά, τού είπε, πού έχεις καί γιό !... 
Ό Λαδάς σήκωσε τούς ώμους γελώντας 
χωρίς νά μιληση.

*Αν ητανε δυνατόν νά τόν σκότωνε, νά 
βύθιζε τό σουγιά του στη κοιλιά του !... 
Τό ότι μπορούσε νά ητανε πατέρας του ό 
Λαδάς τόν άγρίεψε καί τόν έκανε όσω τό 
πίστευε, τόσο νά τόν μίση, νά τόν μίση 
μανιακά !... Καί τώρα ακόμα αύτό αισθά
νεται. Νά τόν σκότωνε!...

Ό Σούρσουλας στάθηκε. Είχε προχω- 
ρηση πολύ έξω. ’Έπρεπε νά γυρίση γιά νά 
φάη κάτι.

Είδε τόν σιδερόδρομο, πέρα, μακρύ ά 
νά χάνεται μέσα στον ελαιώνα γρήγορος.

Ο δρόμος πού 3ιχε πέρα ητανε ίσιος 
μακρύς. Πέρα, στο τέλος του, φαινόντανε 
δένδρα νά μαυρίζουνε, δένδρα πυκνά καί 
κυπαρίσσια νά εξέχουνε νά ύψώνονται μέσα 
άπ’ τη μαυρίλα σά μιναρέδες, η κωδωνο
στάσια Ναού κάποιου αγνώστου θεού.

Δίπλα εκεί, κοντά του, πεύκα μακρυα, 
μεγάλα καί γυρτά σέ μιά στάση φυγής, 
πού τού φέρανε στο νού μιά ενθύμηση τού 
σχολείου. ’Έτσι άκίνητα καί μέ τη στάση 
αύτη σά νά τρέχανε νά φύγουνε κάποιον 
μεγάλο κίνδυνο, θυμήθηκε την ιστορία τής 
γυναίκας τού Λωτ !...

Τό μεσημέρι είχε φθάσει. Οί δρόμοι 
ήταν έρημοι όμως άκόμα. Πέρα ένα αμάξι 
ξεφόρτωνε στάρι σένα μύλο καί δυο παι
διά έξω απ’ τό μαγερειό τού Μπάρμπα 
Κυριάκου, λιγδωμένα άπό μαύρες λίγδες 
καί μουτζουρωμένα στο πρόσωπο, παίζανε 
μέ τά λιγδωμένα σακκάκια τους, πού εί
χανε βγάλη, χτυπώντας τό ενα τάλλο δυ
νατά. Μυρουδιά μούχλας έβγαινε άπό 
παντού. Οί μαρίδες τσιτσιρίζανε στο τι- 
γάνι στο βάθος τού σκοτεινού καί χαμη
λού μαγαζειού καί μαζύ ένας λεπτός κα
πνός έβγαινε τρέμοντας.

Ό κρασοπώλης πού είδε τόν Σούρσουλα 
νά μπαίνη, άφησε τις μαρίδες καί έτρεξε.

— Στάσου !... τού φώναξε καθώς έ'κανε 
ό Σούρσουλας νά καθήση.

Καί μένα σφουγκάρι βρώμικο καί γε
μάτο άπό μικρά καρβουνάκια κόκ, έκαθά- 
ρισε τό κόκκινο τραπέζι άπό νερά καί τρί— 
ματα ψωμιού. Τίναξε έπειτα τό κάθισυ.α.

— Όρίστε !
— Είνε έτοιμες Μαρίδες τιγανίζεις ;
— Ναι, σέ λιγουλάκι!... Λίγο θέ

λουνε !...
Ό Σούρσουλας, πού είχε καθήσει, 

είδε κάτω τσούφλια αύγών καί σκέ- 
φθηκε. πού άλλού είχε δή. Ένας γέρος, 
κείνη τη στιγμή, μπήκε μέσα, ξυπόλυ
τος καί χωρίς καπέλο καί κάθησε πιο 
πέρα σένα σιδερένιο στρογγυλό τραπέζι. 
Ό κρασοπώλης πού έκανε νά τραβ’.χθή 
καί νά πάη κοντά στις ααρίδες τόν έπλη- 
σίασε.

— Δέν έπιασες δουλιά ; τόν ρώτησε.
— Όχι, δέν μπορούσα!...
Τά παιδιά, πού παίζανε μέ τά λιγδω

μένα μαύρα σακκάκια τους, είχανε πλη
σιάσει κοντά στήν πόρτα χτυπώντας τό 
ένα τ’ άλλο.

Ό κρασοπώλης στράφηκε σαύτά άγριεμ- 
μένος.

— Βρέ θά φύγετε, ή θά σάς βρέξω ;...
Τό ένα άπ’ τά παιδιά σταμάτησε 

πρώτο τό παίξιμο καί γύρισε καί είπε μέ 
τόνο σφιγμένο, μόρτικο.

— Δέ σέ νοχλήσαμε σένα μπάρμπα 
Κυριάκο πού θά μάς βρέξης!...

Ό Σούρσουλας είδε νά έχη τό παιδί 
ενα πρόσωπο παιδικό μέ κάτι άνδρικό μαζύ.

— ’Άστα παιδιά!... τού είπε ό γέρο 
ξυπόλητος πατώντας μέ τά πόδια του τά 
γυμνά καί σπάζοντας τά φλούδια τών 
αύγών.

— Θά μού σπάσουν κανένα τζάμι!...
Ό ξυπόλυτος γέλασε καί έδειξε μιά 

σειρά άσπρων ώραίων δοντιών.
— "Α, ά!... απ’ αύτό δέν έχεις φοβο ! 

Καί νά θέλης δέ μπορείς νά σπάσης!...
Καί ό Σούρσουλας γέλασε. Είδε καί 

ζήτησε νά βρή ένα γερό γυαλί. Όλα 
ητανε σπασμένα, ή είχανε στή θέση τους 
χαρτιά. Έδώ μέ κίτρινα, μπακάλη, εκεί 
μέ έφημερίδες χρωματιστές...

Ό μπάρμπα Κυριάκος χαμογελώντας 
έτρεξε στά βάθη τού κρασοπωλείου του, 
οπού οί φωνές τών μαριδών στο τιγάνι 
είχανε γείνει πιο δυνατές, διαπεραστικές !

— Βρέ τίς έκαψες!... Πήγαινε στο 
διάολο άπ’ εκεί’... Είπε σέ κάποιο πρό
σωπο πού είχε πάη καί έκανε τό μάγερα 
χωρίς νά τό δούνε καί πού φάνηκε τώρα 
νά φυσά μδ'λη τή δύναμή του τή φωτιά.

Τό πρόσωπο αύτό έφυγε γρήγορα καί 
παρουσιάσθηκε στή μέση. "Ητανε ένας 
μάγκας ξυπόλυτος μέ τά μαλλιά, ξανθά 
σά στουπί, άχτένιστα, μακρυά. Είχε καί 
το ένα σκέλος τού σχισμένου καί γεμάτου 
ξεφτίσματα πανταλονιού του πιό κοντό 
άπ’ τάλλο τόσο πού έ'φθανε ίσαμε τό 
γόνατο σχεδόν.

— Βρέ τό μάγερα πήγες νά κάνης ; 
τού είπε ό γέρος.

Ό μάγκας έδειξε τά κίτρινα σουβλερά 
δόντια του καί στράφηκε λίγο πονηρά καί 
έρριξε μιά ματιά στο βάθος.

— Άντίς νά μού πή καί εύχαριστώ πού 
πήγα νά φυσήξω θυμώνη !...

— "Αστό διάολο Γαρίδα!... Αδειασέ 
μας τή γωνιά!... τού φώναξε ό κρα
σοπώλης.

— Τώρα, τώρα !... Νά !... Δέ κάνω 
καί τίποτες !...

Καί ό Γαρίδας ήθελε νά μείνη νά παίξη, 
νά παραστήση. άλλά άλλη σκέψη φαίνε
ται τού ήλθε καί τόν έκανε νά φύγη, άφού 
προσποιήθηκε ότι έχασε τήν πόρτα καί 
χτύπησε πάνω στον τοίχο τή μύτη του.

Οί φωνές τών μαριδών πάψανε μέ μιάς. 
Τό τιγάνι τραβίχθηκε άπ’ τή φωτιά, πού 
λαμπερή, ελευθερωμένη φώτισε τ© μέρος 
τώρα. Όσω νά έτοιμάση ό κρασοπώλης 
τίς μαρίδες ό Σούρσουλας κύταζε άπό ένα 
σπασμένο γυαλί έξω. Έβλεπε ένα εργο
στάσιο, πού φαινότανε νά πετά κοφτά, 
κοφτά λουρίδες άτμού.

— Όρίστε !
"Ακούσε πριν άκόμη έλθουνε κοντά τή 

φωνή τού κρασοπώλη.
Ζεστές, ζεστές μέ μισό λεμόνι κοντά 

καί αλάτι ήλθανε οί μαρίδες, πλαγιασμέ
νες σένα πιάτο πού είχε ζωγραφισμένους 
καβαλλάριδες νά κυνηγούνε άγρια άλογα 
μέ σχοινιά.

Τήν ίδια στιγμή ένα σφύριγμα λεπτό 
σουβλερό βγήκε άπ’ εκεί κάπου.

— Μέ στήν ώρα! είπεν ό γέρος ξυπό
λυτος.

Ό έρημος δρόμος έγέμισε άπό τεχνίτες, 
άλλους χωρίς σακκάκια καί μέ τά μανί
κια τών πουκαμίσων των σηκωμένα, άλ
λους έχοντας αύτά ριχμένα στους ώμους, 
τρέχοντας έδώ καί κεϊ καί φωνάζοντας. 
Μ’ αύτούς άνακατεύοντο καί άλλοι άλευ- 
ρομένοι, τού μύλου έργάται, πού σά μυρ- 
μίγκια βιαστικά γυρίζανε ό ένας κοντά 
στον άλλον γιά νά βρούνε μέρος γιά νά 
φάνε. . .

Τά μαγερειό γέμισε άπό τεχνίτες καί 
εργάτες. Καθήσανε στά τραπέζια ξετυλί
γοντας τά ψωμιά τους, πού είχανε τυλιγ
μένα σέ πετσέτες, ή μανδίλια μεγάλα

Ό Σούρσουλας έτρωγε σιγά. Οί στενο
χώριες, τά δικά του τόν σύρανε. Καί 
πάλι άρχισε νά συλλογίζεται κείνα, πού 
είχε σκεφθή καί νά τυραννιέται.
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Ξαφνικά ακούσε και συνήλθε κάποιον 
νά λέη·

— Βρε εΐνε άτιμος άνθρωπος, άτιμος!.. 
Μη δέ τό ξέρει !...

Δυο κοντά, στό ίδιο τραπέζι με τόν 
γέρο ξυπόλυτο, μιλούσανε.

Ταράχθηκε. Νόμισε ότι τό λέγανε 
γι’ αύτόν. *Ηταν όμως άγνωστοι ! Σε 
λίγο, πού πρόσεξε, είδε, ότι γιά κάποιον 
άλλον λε'γανε...

Τελείωσε τό φαί του πιό γρήγορα καί 
εφυγε.

Ο ήλιος έκαιε λίγο. Ό ούρανός ητανε 
καθαρός.

Είδε ακόμα τό αμάξι ’έξω άπ’ τό μύλο 
άδειο καί τόν άμαξα άλευρομε'νος μέ μια 
ποδιά λινατσένια εμπρός του, νά τρώγη 
καθισμένος στην πόρτα τού μύλου.

Πόσες φορές δέν είχε πάρη άλλες ομι
λίες ότι τις λέγανε γιαυτόνα!... Καί ’έτσι 
τόν είχε πάρη ένας φόβος πού δέν ήθελε 
πιά νά εΐνε κοντά μέ ανθρώπους!... Κάτι 
θά λέγανε πού, ενώ δέν θάτανε γιαυτόν 
αύτόν θά χτυπούσε!,..

— Καί άς άφίσουμε τις προσβολές πού 
δέ θέλει κανένας να σού μιλά !... μίλησε 
καί σιγά.

Όταν έπέστρεφε δέν είχε δη τό σφάχτη

ΤΖΑΙΖΑΡ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΥ

ΟΤζαϊζαρ εΐνε ό σκύλος μου ό όποιος 
ήλθε σέ μένα μόνος. Άφησε την 
άλητική του ζωή στής χλωρασιές 
καί δροσιές τού Ζαππείου τό περασμένο 

καλοκαίρι καί έπροτίμησε νά καθυποταχθή 
εις την προστασίαν τού ανθρώπου. Φαίνε
ται μόνος πώς ύπέφερε άπό καταδιώξεις, 
κακοποίησιν, πείνα καί δυστυχίαν καί τό 
ηθικόν του ήτο εις έκπτωσιν ΤΗλθε τα
πεινός προ τού άλλου μου σκύλου τού 
Rex πού έκοψε τό τραίνο, άποφεύγων 
τάς έριδας μαζί του καί ύποχωρών εις 
ολα. ΙΙορτογαλικής ποιμενικής ράτσας, 
όμοιάζων καταπληκτικός στό μακρύ πλε
κτό, σγουρό τρίχωμά του μέ αρνί, έχει 

τόν Νικόλα μέ τόν Άνδρέα τόν ψωμά καί 
κάνανε ό'τι δέν τόν βλέπανε;... Όλοι νο
μίζανε ατιμία νά τού μιλάνε !...

Ό Σούρσουλας αίσθάνθηκε θυμό, αλλά 
πάλι τούς δικαιολόγησε ύβρίζοντας τόν 
εαυτό του.

— Αλλο δέν εΐνε παρά εκείνο!... είπε 
έπειτα. Έλεγε γιά την ιδέα του νά φύ
γουνε, νά πάνε σέ άλλη μακρυνη γειτονιά!...

Θυμήθηκε τούς τεχνίτες καί τούς 
άλλους μέσα στό κρασοπωλειό, πού πίνανε, 
γελούσανε χωρίς νά έχουνε τίποτα τέτοιο 
νά τούς ταράζει, καί λυπήθηκε, λυπήθηκε 
τόν εαυτό του. Τού ήλθε έπειτα θυμός 
εναντίον της μάνας του. Την έβλεπε πα- 
χυά γεμάτη ύγειά καί γέλιο...

Καί ήλθανε στό νού του τά λόγια της 
κείνα, πού έλεγε κάποτε στον πατέρα του 
όταν τού παρουσίαζε φαί, πού αύτός δέν 
περίμενε.

— Έλα φάε !...
Είδε νά γίνεται κάποια συμπάθεια γιά 

τη διαγωγή αύτή της μάνας του καί νά 
ζητά νά την δικαιολογήση ... ’Αλλά καί 
χωρίς νά ζητά νά βρή δικαιολογίες την 
λυπήθηκε, πού ητανε σ’ αύτη τη κατά
σταση, έτσι πεσμένη, ατιμασμένη !...

("Επεται τό τέλος) ΔΗΜΟΣθ. Ν. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

άλματικήν άναρρηχητικήν ικανότητα καί 
έσώζετο άπό τάς επιθέσεις τού Rex, πή
δων ύψηλά είς τό διάζωμα τής ταράτσας. 
Όταν έπέρασαν όλίγαι ήμέραι καί έπείσθη 
ότι καί αύτός είχε την θέσιν του πλησίον 
μου καί ήτο εις τό σπίτι του, άρχισε ν’ 
άπαντά εις τάς επιθέσεις τού Rex άποτε- 
λεσματικώς έως οτου τού έπεβλήθη εις τόν 
σεβασμόν του. Έγειναν καλοί φίλοι καί 
ό Τζαίζαρ έθρήνησε νεκρόν τόν Rex.

Έκτοτε εΐνε ό μόνος σκύλος μου, αλλά 
καί ό σκύλος ενός πολυαρίθμου ομίλου 
φίλων καί συναδέλφων. Τούς περιποιείται 
όλους καί ή μεγαλειτέρα ένδειξις εύνοιας 
έκ μέρους του εΐνε νά τούς πλησιάζη έναν 

ένα χωριστά καί νά τούς φιλή τά χέρια. 
Αύτό το χειροφίλημα γίνεται τακτικά 
κάθε βράδυ εις τό «Νέον Κέντρρν» καί ό 
πρώτος πού τό δέχεται εΐνε ό εύνοούμενος 
τού Τζαίζαρ φίλος, ό ποιητής Μαρτζώκης. 
’Αλλά καί ό ποιητής Βαρλέντης άπολαμ- 
βάνει τής εξαιρετικής αύτής συμπάθειας 
τού Τζαίζαρ, ό οποίος διά νά δείξη περισ
σότερον τήν άφομοίωσίν του πρός τόν 
άνθρωπον λαμβάνει τήν τόλμην νά παρα
κάθεται πλησίον μας εγειρόμενος επί τών 
Οπισθίων του ποδών καί έπακουμβών τά 
δύο εμπροστινά του επί τής τραπέζης εις 
τρόπον ώστε φαίνεται, ό'τι παρακολουθεί 
τάς συζητήσεις ένθουσιαζό μένος, όταν ό κ. 
Βαρλέντης επαινεί τόν κ. Ψυχάρην. Πρός 
μερικούς όμως άπό τούς νέους ποιητάς 
φαίνεται, ότι ό Τζαίζαρ εΐνε δυσμενής. 
Τόν τρομάζει ίσως ή έγωπάθειά των. Μίαν 
άρτιφανή συλλογήν τήν ύπεδέχθη μετά 
γαυγισμών πράγμα σπάνιον διά τήν μονα
δικήν συνήθως άταραξίαν του, τήν έπιφύ- 
λαξίν του καί τήν αιδώ του.

Αύτή ή κατά πόδας παρακολούθησές 
μας έκ μέρους του καταντά κάποτε ενό
χλησες, άλλά δέν ήμπορεί νά ζή μόνος. 
Σπανίως κατορθώνω νά τού ξεφεύγω. Συ
νήθως μέ άνακαλύπτει όπου καί αν είμαι. 
’Οσφραίνεται εις τόν άέρα καί μέ άνευρί- 
σκει μεταξύ χιλίων άν 
πρώτον καλώς διά τάς έρεύνας του. Γνω
ρίζει τά μέρη πού συχνάζω καί δέν σφάλ
λει ύπολογίζων τάς ώρας όπου εύρίσκομαι 
είς αύτά. Άλλά κυρίως προσπαθεί νά μέ 
παρακολουθήση άμέσως κατά τήν έξοδόν 
μου έκ τού γραφείου μου. Ξαπλωμένος 
κάτω άπό τό τραπέζι μου διαισθάνεται 
τήν στιγμήν πού έτελείωσα τήν έργασίαν 
μου καί είμαι έτοιμος νά φύγω. Σηκώνεται 
τότε καί σπανίως άπατάται. Έάν έννοήση 
ότι θέλω νά έλθη μαζί μου, τότε εκδηλώνει 
μέ πηδήματα δλην του τήν χαράν λαμβά- 
νων τήν θέσιν τής πρωτοπορείας, έάν όμως 
άντιληφθή. ότι έγώ δέν είμαι διατεθειμέ
νος νά ύποφέρω τήν συνοδείαν του, τότε 
φεύγει κρυφά καί αντί ν’ άκολουθήση τόν 
συνειθισμένον δρόμον παίρνει άλλον είς 
τρόπον ώστε νά μού έμφανισθή κατόπιν 

θρώπων. Σκέπτεται

πρός τό μέρος, όπου γνωρίζει, ό'τι πη
γαίνω. Εΐνε πολύ πονηρός καί μοναδικός 
τεμπέλης. Τού άρέσει νά όνειροπολή καί 
νά σκέπτεται. Έχει κάποτε φιλοσοφικόν 
ύφος. Ό συνάδελφος κ. Στέφανος Στε
φάνου, λαμβάνων ύπ’ όψει καί τήν μορφήν 
τού Τζαίζαρ μέ τό πυκνόν τρίχωμα τόν 
ώνόμασε «Τολστόϊ». Εις τήν αύλήν μας 
δέν θορυβεί, δέν έξαντλεΐται εις γαυγίσματα 
παρά έν έσχάτη άνάγκη. Τούς ζητιάνους 
τούς άφίνει πρώτον νά φωνάζουν καί μό
νον όταν φεύγουν πηγαίνει έκ τού άσφα- 
λούς και τούς αρπάζει άπό τό πόδι 
γιά νά τούς τρομάξη. Γνωρίζων .καλώς 
τάς συνεπείας μιάς κακής του πράξεως 
άποφεύγει νά δαγκάνη. Τόν πειράζει ό,τι 
εΐνε άρρυθμία, παράκαιρος καί ένοχλητικός 
θόρυβος. Αύτάς τάς ήμέρας έπερνούσε έξω 
άπό τό γραφείον μία ’εκλογική κηδεία 
κατά τό είσαχθέν μετά τάς τελευταίας 
έκλογάς νέον σύστημα διαπομπεύσεως τών 
άποτυχόντων. Εψελναν πένθιμα μερικοί 
μαθηταί τού Γυμνασίου. Ό Τζαίζαρ έθύ- 
μωσε, έσηκώθηκε άπό τήν θέσιν του πράγμα 
σπάνιον διά τήν συνήθη νωχέλειάν του καί 
τεμπελιά, έβγήκε ώς τήν πόρτα καί άρχισε 
νά γαυγίζη μανιωδώς. Είς τοιαύτας περι
στάσεις έκτάκτων συμβάντων έρχεται πάν
τοτε καί μέ ειδοποιεί κατόπιν, προσπαθών 
ν’ άρθρώση καί σημαίνοντας φθόγγους, νά 
όμιλήση. Ό ποιητής Μαρτζώκης παρε- 
τήρησε καί κάτι άλλο σχετιζόμενον μέ 
τήν αύτοβουλίαν αύτήν τού Τζαίζαρ. 
Πιστεύει, ότι όταν τόν διακρίνη εις τό 
«Νέον Κέντρον» είς άλλο τραπέζι τόν 
πλησιάζει καί τόν ειδοποιεί μέ κινήματα 
τής ούράς, μέ βλέμματα άκόμη προσκα- 
λών αύτόν εις τό δικό μου τραπέζι. Κάτι 
άνάλογον διέκρινα έγώ. Όσάκις βλέπη 
κανένα μαύρο σκυλί πού ομοιάζει τού Rex 
τρέχει κατεπάνω του, έπειτα γυρίζει γρή
γορα πρός έμέ καί μέ τήν παράδοξον έκεί- 
νην φθογγολογ;αν, ή οποία τείνει ν άπο- 
τελέση ίδικήν του ομιλίαν, μού τό ύποδει- 
κνύει ώς νά μού λέγη : «Νάτος ό καϋμένος 
ό Rex ! »

Ακούει εις τό πρόσταγμα : «πήγαινε» 
έάν τού ύποδείξω πρός ποίον καί πρός τινα
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διεύθυνσιν' καί επειδή γνωρίζει ότι αγαπώ 
τά σκυλιά τρέχει κατά προτίμησιν προς

ενός σημείου, διότι άρια χαϊδεύσω κα
νένα ξένο σκυλί ζηλοτυπεϊ ριεχρε μα
νίας. ’Ακόμη ζηλοτυπεϊ καί τον άνθρω- 
πον, όταν έννοηση την έκδήλωσιν της 
αγάπης μου. Πλησιάζει τότε καί αύτός 
καί λαμβάνει μίαν άνάλογον θέσιν τοποθε
τούμενος όρθιος πλησίον μας έπακομβών 
τά έμπροσθινά του πόδια έπί της τραπέ- 
ζης, η του καθίσματος η επάνω είς τά 
γόνατά μου. Τότε πρέπει νά του είπώ : 
«Είνε πολύ καλό σκυλί ό Τζαίζαρ!». 
Λαμβάνει ύπερήφανον στάσιν, όπως του 
άνθρώπου του δεχομένου ένα δίκαιον έπαι
νον, τά μάτια του παίρνουν εκφρασιν 
χαράς καί στο άσχημο αύτό πρόσωπο,
γιατί όχι, θαρρώ πώς βλέπω ένα χαμόγελο.

Τό αντιπαθητικόν γιά τον Τζαίζαρ ζώον 
είνε εκτός του κακού άνθρώπου ή γάτα.
Παρ’ ολας τάς προτροπάς μου καί τάς 
συμβουλάς ν’ άποβάλη αυτήν την κακίαν,
εινε άδύνατον νά συμβιβασθη προς τό τό
σον ώραϊον καί χαριτωμένον αύτό ζώον.
Είς την αύλην μας της τρομοκρατεί όλες. 
Κάμμία πλέον δεν τολμά νά κατέβη κάτω. 
Γυρίζουν φοβισμένες επάνω στα ξύλα της 
κληματαριάς η στέκονται καί τον κυττά- 
ζουν επάνω άπό τά δένδρα. Όσάκις κάμμία 
τολμηση νά κατέβη όρμα κατεπάνω της 
μέ άστραπιαίαν ταχύτητα καί αν δεν 
προφθάση νά του ξεφύγη άναρριχωμένη 
έπάνω είς τό δένδρον, καί του προτείνη
άμυνομένη τά νύχια της, τότε είνε άρκετά 
σώφρων διά νά μη δεχθη την μάχην άρ- 
κούμενος είς την ύποχώρησιν της άντιπά- 
λου. Τό κυνήγι της γάτας γίνεται καί είς 
τούς δρόμους. Την νύκτα όταν επιστρέ
φουμε σπίτι βγάζει της γάτες άπό της 
κρυψώνες τους καί τής πόρτες σαν λαγούς.

Ό Τζαίζαρ της προάλλαις ήταν ερω
τευμένος. ’Αλλά διά τον έρωτα δεν άνη- 
συχεϊ πολύ. Δεν είνε προκαλών, άλλα 
πάντοτε προκαλούμενος, όταν όμως τό 
θήλυ τον καταστήση, παίρνει τό πράγμα 
πολύ σοβαρά καί είς ό'λην τήν ύπερβολήν, 
τήν οποίαν μόνον ό άνθρωπος ήμπορεϊ νά

του άμφισβητήση Είς τό βάθος τής αύλής 
μας ζή εκείνη, ή οποία τού έδωκε τήν 
χαράν τής άγάπης, άλλα καί πολλάς θλί
ψεις, ή Λουλού ή σκυλίτσα τής κυρίας 
Χαρικλείας. Είνε μικροσκοπική, άλλα πολύ 
ώραία, εύκίνητη, χαρούμενη καί χαϊδάρα. 
Ήρχισε νά τον προκαλή, νά έρχεται είς 
τήν πόρτα μας έξωθεν τής οποίας ξαπλώ
νεται συνήθως άπολαμβάνων τον ήλιον. 
Μόνον έρασταί, οί οποίοι θά προέβαιναν 
τολμηρώς είς άποκαλύψεις τών λεπτοτέρων 
ερωτικών θωπειών θά ήμποροϋσαν νά μάς 
διηγηθοϋν μέ τήν αύτήν τόλμην ολας τάς 
προκλήσεις τού θήλεως προς τό άρρεν. 
’Αλλά τίποτε δεν έκίνησε τόσω τό ενδια
φέρον του φιλοσόφου αύτου όσω ή αιφνίδια, 
ή άπροσδόκητος μίαν ήμέραν έμφάνισις 
τού άντεραστού, ενός μαύρου μικρού σκύ
λου είς τό άνάστημα τής Λουλούς.’Ερχό- 
μεθα είς τό σπίτι όταν είδε τήν προδοσίαν. 
*Ωρμησε κατά τού αντιπάλου καί τον 
κατεσπάραξε, έπειτα ήρχισε νά όλολύζη, 
νά βάλη κραυγάς απελπισίας όπως ό Οθέλ- 
λος. Ή άπιστος έτρύπωσε είς τό σπίτι της 
καί άπό τό-ε οί όροι άντεστράφησαν. Ό 
άτυχής Τζαίζαρ ετρεξε κατόπιν της. Έμενε 
έξω άπό τήν πόρτα της ό'λην τήν ήμέραν 
καί τήν νύκτα, έκλιπαρών ένα της βλέμμα, 
ένα μειδίαμα άπό αύτήν, ή οποία τήν 
έβλεπε πίσω άπό τά τζάμια τού παραθύ
ρου της αύστηρώς πλέον περιωρισμένη άπό 
τήν κυρίαν της. Αί έρωτοτροπίαι, τά 
νάζια, τά κινήματα τής Λουλούς ήσαν 
είς τό πανομοιότυπον αναλογών γυναικείων 
άκκισμών. Τά παθητικά βλέμματα, αί 
άϋπνίαι, ή προσδοκία, οί στεναγμοί τού 
«Τζαίζαρ» δέν διέφεραν καθόλου άφ’ 0,τι 
ήμεϊς οί άνθρωποι δίδομεν είς τήν ώραίαν 
γυναίκα. Καί οποία τραγική άναλογία, 
ό'ταν ό Τζαίζαρ κατέκτησε τήν Λουλού 
έπραξε ο,τι συνήθως πράττουν είς όμοίαν 
περίπτωσιν οι περισσότεροι τών άνθρώπων 
πρός τάς κατακτηθείσας ερωμένας των. 
Τήν έγκατάλειψε καί έπανήλθεν ήσυχος 
καί άτάραχος είς τήν θέσιν του. ’Εκείνη 
εινε πλέον μητέρα, ή όποια όμως είδε τά 
τέσσαρα τέκνα της, φονευόμενα άπό τήν 
ύπηρέτριαν τού σπιτιού μέ τήν πρόληψιν η 

ίσως καί τήν άλήθειαν. ότι επειδή ήσαν 
τά πρώτα ύπέκειντο είς τον κίνδυνον τής 
λύσσης. Τήν τραγικήν στιγμήν’ πού άπή- 
γοντο τά πτώματα τών νηπίων ή Λουλού 
ήλθε περίλυπος πρός τον Τζαίζαρ, ό όποιος 
επίσης άνήσυχος καί συγκεκινημένος παρη- 
κολούθει τό θέαμα. Τα δύο ζώα έκύττα- 
ζαν έντρομα, έφαίνοντο, ότι συνεννοούντο 
υ.εταξύ των, ότι έλεγαν κάτι δι αύτήν 
τήν συμφοράν. Δέν έβράδυναν όμως νά 
έπανεύρουν τήν εύθυμίαν των καί τήν ζωη
ρότητά των. Τήν έπομένην ή Λουλού ήλθε 
πάλιν πρός τον Τζαίζαρ καί άπό τότε 
έρχεται τακτικά. Τον περιποιείται όπως 
πρίν, τον θωπεύει, τον φιλεϊ καί τού κάνει 
χαρές. Αύτός δέν ανταποδίδει τίποτε έπί 
μήνας τώρα, άλλά δέχεται εύαρέστως ολας 
αύτάς τάς στοργικάς εκδηλώσεις. Προ 
πάσης πρός τον Τζαίζαρ θωπείας ή Λου- 
λού θά έλθη πρώτα νά χαιρετήση εμένα 
ευγνώμων ίσως, διότι αισθάνεται, οτι τον 
περιποιούμαι καί ^όν άγαπώ. ’Εάν συμβή 
ν’ άκούση, οτι τον επιπλήττω διά μίαν 
άταξίαν του τότε μέ εγκαταλείπει άμέσως

Η Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΤΟΥ “ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ,,

ΗΝΟΙΞΕΝ είς τό Ζάππειον πανηγυρικώς 
έπί παρουσία τής Α. Μ. τού Βασι- 
λέως, τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης, 
τού Διαδόχου, τού πρίγκηπος Νικολάου 

καί τών λοιπών πριγκήπων, ή Α Καλλι
τεχνική Έκθεσις τού «Συνδέσμου Ελλή
νων Καλλιτεχνών». Δέν έπαρκεϊ ό καιρός 
όπως όμιλήσωμεν σήμερον λεπτομερώς περί 
τών έκτεθέντων έργων έπιφυλλασσόμενοι 
νά τό πράξωμεν είς τό προσεχές τεύχος 
τού «Καλλιτέχνου».

Ή Έκθεσις δέν περιέλαβε δυστυχώς όλους 
τούς 'Έλληνας καλλιτέχνας. Δέν συμμετέ
χουν αύτής οι κ. κ. Γ. Ροϊλός, Β. Χατζής, 
(έζετέθη μόνον εν έργον του παρά τού 
κατόχου κ. Ζ. Παπαντωνίου), Δ. Γε- 
ρανιώτης, Παύλος Μαθιόπουλος, ’Αρι

έκφράζουσα τήν δυσαρέσκειάν της. Τά 
ζώα έχουν αύτήν τήν αλληλεγγύην μεταξύ 
των άπέναντι τού άνθρώπου.

Ή Λουλού δέν είνε ή μόνη φίλη τού 
Τζαίζαρ. Έρχονται καί δύο άλλαις σκύλες 
ή «Κάρμεν» τού ετέρου τών ιδιοκτητών 
τού εστιατορίου «Commercial» ώραία 
κυνηγετική μέ σγουρόν κανελλί τρίχωμα 
καί λάμποντας οφθαλμούς, καί μία άλλη 
ταπεινοτέρας ράτσας, άσχημη, άλλά μέ 
ξεχωριστή χάρι θελκτικών κινημάτων. Ή 
«Κάρμεν» έχει κάτι θειον είς τό βλέμμα 
της καί ή άλλη μέ ολη τήν άσχημιά της 
φαίνεται τόσον ώραία όταν είνε πλησίον 
του. Ό έρως, όπως καί τούς άνθρώπους, 
ομορφαίνει καί τά ζώα. Καί ή «Κάρμεν» 
καί ή άλλη μού κάνουν τάς ίδιας φιλοφρο
νήσεις όπως ή Λουλού.

Πρός ολας όμως είνε άπαθής τώρα ό 
Τζαίζαρ προ πολλού, άν δέν είνε άγνώμων. 
Άλλ’ αύτή ή σεμνή καί άξιοπρεπής στά
σις του δίδει είς ήμάς τούς άνθρώπους ένα 
καταφανές μάθημα.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

στοτέλης Ζάχος, Λουκάς Γεραλής, Πέ
τρος Ρούμπος, Β. Μποκατσιάμπης, Σπ. 
Βικάτος, Φρίξος Άριστεύς, Γεώργιος 
Μπουζιάνης (Μονάχον), Ζ. Φρυδάς, Ν. 
Φερεκίδης, Θάλεια Φλωρά Καραβία, Κλεο
νίκη Άσπριώτου καί άλλοι. Εν τούτοις 
παρ’ ό'λην αύτήν τήν άποχήν τόσων έπι- 
λέκτων καλλιτεχνών, ή Έκθεσις εινε πλου- 
σιωτάτη είς έργα. Ό κ. Γ. Ιακωβίδης 
εκθέτει τήν «Έστιάδα», προσωπογραφίαν 
τής κ. Πεσμαζόγλου καί μίαν nature 
morte, ό κ. Όδυσσεύς Φωκάς διαφόρους 
συνθέσεις του καί τοπία, πολλά τών όποιων 
είχαν τήν εύτυχίαν νά ϊδουν δημοσιευόμενα 
οί άναγνώσταί μας είς τ.όν «Καλλιτέχνην», 
ό κ. Όθωναϊος τοπία καί άλλας συνθέσεις, 
ό κ. Επ. Θωμόπουλος (Πατρών) τοπία, 
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ό κ. Κ. Γκέσκος έκ Βόλου τοπία των Με
τεώρων, προσωπογραφίας και άλλας συν
θέσεις, ό κ. Ζαβιτσάνος έκ Κερκύρας διά
φορα τοπία της πατρίδος του, έργα χαρα
κτικής έπι των διηγημάτων του κ. Κ. 
Θεοτόκη, και άλληγορικήν σύνθεσιν : «Τό 
κυνήγι τού Χάρου», ό κ. Κογεβίνας έκ 
Παρισίων τρεις πίνακας, ή δ^€ Σοφία Λα- 
σκαρίδου τοπία, η δι€ Στεφάνου ’Αττικά 
τοπία, ό Ν. Λύτρας αύτοπροσωπογραφίαν 
του, ό κ. Ζαχαρίας Παπαντωνίου τά γε- 
λοιογραφικά του σκίτσα, τά όποια έδημο- 
σιεύθησαν τό πρώτον είς τον «Καλλιτέχνην» 
και οί κ. κ. Μπραέσης, Δήμας και άλλοι.

ΒΙΔΜΑΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Έκ τών γλυπτών δέ έκθέτουν οί κ. κ. 
Θωμάς Θωμόπουλος τά «Μάτια της Ψυ
χής» και την προτομήν τού Μπετόβεν, τά 
γνωστά του έργα, ήδη κατεσκευασμένα έκ 
μαρμάρου και τόν «Κυναίγυρον» (νέον 
έργον), ό ένταύθα παρεπιδημών Γάλλος 
γλύπτης, κ. Σαιν προτομήν τού Βασιλέως 
Γεωργίου, ενα αγαλμάτων μαρμάρινον 
(Γαλλις χωρική κρατούσα στάχεις) ενα 
γύψινον την «'Αρμονίαν». Έκθέτουν επί
σης καί οί νεαροί γλύπται κ. κ. Γρ. Ζευ- 
γώλης και Μιχαήλ Τόμπρος, τών οποίων τά 
ώραία ’έργα δημοσιεύομεν σήμερον, καθώς 
και οί κ.κ. Στεργίου, Κουλουρης καί άλλοι.

Η ΜΙΣ ΙΣΙΔΩΡΑ ΔΟΓΚΑΝ ΧΟΡΕΥΕΙ...

ΕΝΘΥΜΟΥΜΑΙ, ότι προ έπτά έτών είδα 
γιά πρώτη φορά την μις Δόγκαν είς 
τάς ’Αθήνας Φέρουσα αρχαϊκήν πο
δήρη βυσινόχρουν έσθήτα, ασκεπής μέ τά 

μαλλιά αναδεμένα μέ κυανήν ταινίαν καί μέ 
τούς πόδας γυμνούς μέσα είς έλαφρά σαν- 
δά> ια, είσήλθε είς τό βιβλιοπωλείον Έλευ- 
θερουδάκηκαί έζήτησε αρχαιολογικά βιβλία. 
ΊΗτο ή πρώτη φορά πού ήρχετο είς τάς 
’Αθήνας. Ό ένθουσιασμός της, οτι έβλεπε 
τήν χώραν, όπου ή τέχνη της ή μάλλον 
τό ιδεώδες τής ζωής της — διότι πιστεύω 
ότι ζωήν προσαρμοσμένην μέ τήν φύσιν 
θέλει τήν τέχνην της ή μις Δόγκαν οχι 
απλώς τέχνην — είχε φθάσει τήν μεγαλει- 
τέραν δυνατήν έ'κφρασιν—ό ένθουσιασμός 
τής ωραίας αύτής γυναικός μέ τήν δροσε- 
ράν τριανταφυλλένιαν σάρκα και τά ύγρά 
μάτια είχε διαρθερμάνει καί έζωραίσει πε
ρισσότερον τήν εξωτικήν της μορφήν. Τήν 
συνόδευε μία χονδρή κυρία, ή μητέρα 
της. είκών τού έφθαρμένου, τού συνθημα
τικού αύτού κόσμου, άντίθεσις πρός την 
αίφνιδίαν έκκόλαψιν τού πλάσματος πού 
φαίνεται όραμα άρχαιοτάτων καιρών καί 
έλπίς άπωτέρου ζωϊκού μέλλοντος, καί ό 
αδελφός της, ό γνωστότατος μας κ. Δόγ
καν, ντυμένος ώσάν αίπόλος τών ειδυλ
λίων τού Θεόκριτου.

ΏΓστερα άπό τόσα χρόνια χωρίς νά ίδώ 
καμμίαν άπό τάς παραστάσεις της πού 
έδωκε καί έδώ είς τάς ’Αθήνας, παρακο- 
λουθών τούς θριάμβους της έζω, είς την 
Εύρώπην καί Αμερικήν, άλλα καί τάς 
άντιρρήσε·ς, τάς οποίας προκαλεϊ ή τέχνη 
της, είχα τό εύτύχημα νά τήν συναντήσω 
είς τήν Κηφισσιά κατά τό γεύμα, τό όποιον 
παρέθεσε πρός τιμήν τού Γάλλου ακαδη
μαϊκού Ρισεπέν ό «Σύνδεσμος τών Ελλή
νων Δραματικών Συγγραφέων». Είς τό 
γεύμα αύτό παρεκάθησε ή μις Δόγκαν φέ
ρουσα μακράν έσθήτα άπό ινδικήν έλαφρο- 
τάτην μέταζαν, ή όποια κάτω πρός τούς 
ποδας έκλειε είς πολλάς μικράς πτυχάς.

Ή το πλέον άδύνατη τώρα άφ’ ό,τι άρχι- 
κώς τήν έγνώρισα καί μολονότι τόσα χρό
νια άφ οτου είχα νά τήν ίδώ καί κόποι 
καί συγκινήσεις θά ήμπορούσαν ν’άλλοιω- 
σουν πολύ τό δροσερόν αύτό πρόσωπον, έν 
τούτοις φαίνεται, οτι δέν τό έπηρέασαν. 
Ή ορχηστρίς ήτο εύθυμη, γελαστή, γε
μάτη χαράν, μιά οπτασία έμορφιάς άνά- 
μεσα είς τήν όμήγυριν τών συνδαιτημόνων. 
’Ανταποδίδουσα άληθινήν εύεργεσίαν είς τό 
άπλούν φιλοφρόνημα τής προσκλήσεως, 
έδωκε χροιάν άρχαϊκού μεγαλείου είς τό 
συμπόσιον αύτό προθυμοποιηθεΐσα νά τό 
λαμπρύνη διά τής όρχήσεώς της. Διά μίαν 
στιγμήν τήν έχάσαμεν, άλλ’ όταν έβγή- 
καμεν είς τόν κήπον κάτω άπό τά δένδρα 
πρός τό βάθος έφάνηκε κάπου έκεΐ σάν 
Άμαδρυάς πού ό II άν ήρχιζε νά τήν μεθάη 
ή ό Απόλλων νά τήν φέρη είς έκστασιν.

Είχαν στρώσει έκεϊ ενα πράσινον τά
πητα καί παράμερα έφαίνετο ενα πιάνο. 
Ένας ύψηλός, ωραίος νέος ό Σκώτος μου
σικός κ. Σκήν έκάθητο ήδη εμπρός είς 
τό πιάνο. Θά ήθελε κάνεις νά φαντασθή 
άλλως τά πράγματα, μίαν άνάλογον 
άρχαϊκήν ορχήστραν αύλητών καί κιθα
ρωδών. Άλλ’ ή άντίθεσις ύπήρχεν ήδη 
είς όλα, είς τήν συνάθροισίν μας καί 
τό περιβάλλον, δέν ήμπορούσε νά είνε δια
φορετική καί πρός τήν μουσικήν συνοδείαν. 
Ό πέραν χώρος, όπου έκινείτο ήδη έλα
φρά τό ώραίον εκείνο σώμα έτοιμον νά 
έκσπάση είς τήν χαράν, τήν μέθην, καί 
τό πάθος τής όρχήσεώς, άνάμεσα είς τό 
μικρόν άλσος, μέ τήν ΙΙεντέλην είς τό 
βάθος, κάτω άπό τόν καταγάλανον ούρα- 
νόν, όλη αύτή ή σκηνογραφία μάς έκανε 
νά λησμονήσωμεν, νά μή βλέπωμεν άλλο 
άπό τό όραμα μιας είκόνος τής αρχαίας 
έλληνικής ζωής.

Ό κ. Σκήν ήρχιζε νά παίζη τά γεμάτα 
περιπάθειαν βάλς τού Σούμπερτ καί ή μις 
Δόγκαν νά διερμηνεύη αύτήν τήν μουσι
κήν προσπαθούσα προφανώς ν’ άποδώση
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τήν έσωτάτην ούσίαν της. Δέν ήξεύρω τι 
ήμπορούσαμεν ν’ άξιώσωμεν προκειμε'νου 
περί ειδικού χορού, τόν όποιον ή μ.ίς Δόγ- 
καν μετέβαλε εις ιδίαν όρχησιν, ούτε 
ακόμη εάν είνε δυνατή ή δι’ ορχηστικών 
κινήσεων προσωπική ερμηνεία τής κλασι
κής μουσικής — βεβαίως έπρεπε νά είχε 
γραφή έπί τούτω μουσική δι ώρισμένην 
όρχησιν — άλλ’ αύτός καθ’ εαυτόν ό χορός 
τής μ,ίς Δόγκαν εινε κάτι ύπό πάσαν έπο- 
ψιν νέον καί ώραίον. Στάσεις, κινήσεις, 
έκφρασις προσώπου, δίδουν τήν εικόνα 
όλων τών ανθρωπίνων συναισθημάτων, τά 
όποια διεγείρει ό χορός. Καί ή έμορφιά 
τής χορεύτριας, ή ατομική έκδήλωσις τής 
ίδικής της ψυχής είς μίαν αρμονίαν αλλε
παλλήλων κινήσεων παλλομένην άπό χα
ράν ζωής, άφομοίωσιν μέ τήν φύσιν, αί 
έλαφραί ανατάσεις του σώματός της κάτι 
που θέλει νά φύγη, νά έζανεμισθή, νά πε- 
τάξη, ενα γλυκύ άνάσασμα άπολαύσεως, 
τά ύγρά βλέμματα πρός τόν ούρανόν, ώσάν 
πρός τήν έκζήτησιν του απολύτως ώραίου, 
κάτι πάλιν που αφρόντιστα άφίνεται νά 
πλανάται ώς επάνω είς λειμώνα, σάν πε
ταλούδα. καί έπειτα ή δύναμις, ή όρμή, 
ή αγωνία νά φθάση ενα όνειρον— ή μι
μική εδώ συμπληρώνει τούς γραφικούς 
ελιγμούς τής όρχήσεως, — ό'λα αύτά προ- 
καλούν άδιάπτωτον τό ενδιαφέρον του 
θεατού, τόν ενθουσιασμόν του ακόμη, τόν 
μεταφέρουν είς άλλους καιρούς, τού ζωντα
νεύουν τά οράματα τής θείας αύτής τέχνης.

Μίαν ώραν έχόρευσε ή μις Δόγκαν ενώ
πιον μας ύπό τήν ύπόκρουσιν Μπράμς καί 
Γκλούκ, τούς οποίους άπέδωκε μέ πολλήν 
ψυχήν ό κ. Σκήν, μίαν ώραν καί είχε διά— 
θεσιν ’ίσως νά χορεύση άλλην μίαν, εάν 
ύπήρχε καιρός.

Κάμμία κόπωσις δέν παρετηρήθη είς το 
άβρόν αύτό σώμα, τό όποιον έβάφη μέ 
ρόδινα χρώματα. Ό τελευταίος της χορός 
ήτον ενα γαλλικόν μιμόρχημα, τό όποιον 
καταφανώς ήθελε νά παραστήση πρόκλη- 
σιν τού άρρενος πρός τό θήλυ διά τόν 
έρωτα. ’Έβαλε ήρωά της απέναντι τόν κ. 
Ρισεπέν καί έκαμε κινήματα καί ελιγμούς 
σ’ ένα μεθύσι ερωτικό πού μόνον αύτή ίσως 
ήμπορούσε νά έκφράση. Έπροχωρούσε προ
κλητικά είς μικρά βήματα, έκαμπτε τό 
σώμά της εμπρός, όπίσω, πλαγίως, έπειτα 
έφθανε μέ ορμήν καί πάλιν διέφευγε καί 
ύπεχώρει διά νά έπιστρέψη μετ’ ολίγον, 
έως οτου ένόμισεν, ότι ήτο ή ύψιστη στιγμή 
καί τότε έγονυπέτησε καί έτεινε τά ώραίά 
της χέρια πρός τόν ποιητήν, ό όποιος άντή- 
μειψε τήν τέχνην της μέ ενα φίλημα επ’ 
αύτών.

Ή τελική έντύπωσις άπό τό όνειρον 
ήτον ακόμη έντονωτέρα. Μέ άντοχήν, ή 
όποια δέν γνωρίζει κόπωσιν, παρεκάλεσε

CI ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΜΑΣ

όποια δέν γνωρίζει κόπωσιν, 
τόν κ. καί τήν κυρίαν Ρισεπέν νά τήν 
συνοδεύσουν μέχρι τής Άκροπόλεως. Ήθε- 
λεν ή ιέρεια νά έπιστρέψη είς τόν χώρον 
τών μεγάλων της εμπνεύσεων. . . .

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

Γρηγόριος Ζευγώλης, 'Η εύλογος έπιφύλα- 
ξ»ς, τήν οποίαν ποτέ δέν έλησμονήσαμεν προ- 
χειμένου νά παρουσιάσωμεν είς τούς αναγνώ-

Γρηγόριος Ζευγώλης

στας μας νέους συγγραφείς ή καλλιτέχνας, δέν 
είνε απαραίτητος διά τον νεαρόν αυτόν καλλι
τέχνην, ό όποιος ’έρχεται νά δώση νέαν ζωήν 
είς τήν νεοελληνικήν γλυπτικήν. Τά’πρώτα 
του έργα μάς έκίνησαν εύθύς τήν προσοχήν είς

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

τήν έφετεινήν μικράν εκθεσιν, τήν οποίαν 
διωργάνωσε είς τόν «Παρνασσόν» ό «Σύνδεσμος 
τών ’Ελλήνων Καλλιτεχνών» *Ησαν δύο ειδώ
λια, τό ένα ' Ιοπανίδος χορεύτριας καί τό άλλο 
Κυρίας, ή οποία τρέχει είς τό Σκαίτιγκ Ρίγκ, 
δύο κοινότατα θέματα άπό τήν ζωήν. Άλλά μέ 
πόσην δύναμιν ήσαν πλασμένα τά μικροσκο- 
πικά αύτά παίγνια, μέ πόσην χάριν. Ή γλυ
πτική δέν εϊνε ίδεολόγος, ή μάλλον φιλολογούσα 
τέχνη, εάν πρωτίστως δέν είνε τελεία απεικό- 
νισις καί παράστασις, γλυπτική δέ, ή οποία ζή 
μέ άρχαϊκάς απόπειρας μόνον ή μετέρχεται 
ψευδή ιδανισμόν καί συμβολισμόν είνε άπο- 
κρουστική τέχνη. Φθάνουν ή έντυπες φυλλά- 
δες γι’ αύτά καί είνε εύτύχημα, ότι καί δ κ. 
Ζευγώλης μάς απαλλάσσει αύτής τής ανυ
πόφορου άγυρτείας. Ό νεαρός αύτός τεχνίτης 
έχει κάτι άπό τούς ’Ιάπωνας γλύπτας, από 
τόν ώραίον ρεαλισμόν του, άπό τήν δημιουρ
γικήν των ικανότητα. Βεβαίως νέος άκόμη 
εινε είς καιρόν νά τελειοποιήση την μορφήν 
τών έργων του και θά διδαχθή πρωτίστως, ότι 
ή καιρία στάσις καί είκών άπαιτούν μίαν άνω- 
τέραν αισθητικήν προδιάθεσιν ίκανότης, ή 
οποία ήμπορεί νά καλλιεργηθή, δσω δέν απο
κτάται δυστυχώς, άλλά είνε έμφυτος ή πλα
στική δύναμις, προτέρημα, τό όποιον κατέχει 
δ κ. Ζευγώλης. Ή παρατήρησίς μας άφορα 
τήν στάσιν τής κυρίας ή οποία παγοδρομεί.

Άλλ’ είς τούτο τό μεταξύ πόση πρόοδος έκ 
τού νέου έργου, «Είδώλιον κυρίας», τό όποιον 
δημοσιεύομεν σήμερον.Οί αναγνώσταί μας είμε- 
θα βέβαιοι θά αισθανθούν τήν πλέον εύχάριστον 
έντύπωσιν βλέποντες αύτό. Είνε. πιστεύομεν, 
ένα άπό τά σπάνια καί ολίγα καλλιτεχνήματα 
τής νεοελληνικής γλυπτικής, άλλ’ είνε πρωτί
στως μία άπαρχή άνθρωπινωτέρας καί είλι- 
κρινώς ούσιαστικής τέχνης. *0 κ. Ζευγώλης 
πλάττει εύχερώς, ό πηλός είς τά χέρια του 
εινε πραγματικώς ζώσα ούσία. Καί ενώ δια
μορφώνεται έλευθέρως κάμμία λεπτομέρεια δέν 
διαφεύγει. Ό κ. Ζευγώλης έσπούδασε καλώο.
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Μιχαήλ Τόμπρος

Των σπουδών του εις τδ Παρίσι έχει πλείστας 
τιμητικάς διακρίσεις. Νομίζομεν δέ, δτι εινε 
μία είδικότης είς τήν μακροσκοπικήν πλαστι
κήν, τιμήν τής ελληνικής τέχνης.

Μιχαήλ Τόμπρος 'Ο νεαρότατος αύτός 
γλύπτης, ό όποιος επίσης μας τιμά διά τής 
συνεργασίας του, φιλοδοξεί ώς ό συνάδελφός 
του καί φίλος κ Ζευγώλης ν ’ άποοώση τήν 
σύγχρονον ζωήν. Δέν έπήγε ακόμη έξω νά 
τελειοποιήση τάς σπουδάς του καί δ,τι δημι
ουργεί έκ τής ατελεστάτης δυστυχώς εις τήν 
Σχολήν τών Καλών Τεχνών προπονήσεως, 
δεικνύει, ότι εύρήκε μόνος τον δρόμον του. Ό 
Μπιλιαρδιστής του, τον όποιον εσπευσε ν ’ άγο- 
ραση αμέσως ό κ. Ίακωβίδης, είνε ένα χαρι- 
τωμένον έργον, δσω καί δυσχερές διά τήν τόσω 
σαφή καί χαρακτηριστικήν του άπόδοσιν.

Ο κ. Τόμπρος προσέφερε άρχικώς έκ τής 
ψυχής του είς τήν ιδέαν τής ελληνικής ελευ
θερίας. Αυτό πρέπει νά είνε μία παντοτεινή 
ύποχρεωσις ώς από ιερού καθήκοντος παντός 
Έλληνος καλλιτέχνου. Καί μάς έδωσε τήν 
«Κρήτην» καί τήν προτομήν τού Διάκου, τήν 
όποιαν δημοσιεύομεν σήμερον ώς δείγμα αύτής 
του τής τέχνης. Μέ τόν κ. Ζευγώλην συνεργα- 
σθείς επλασε τδ άρμα τού Διονύσου κατά τάς 
Απόκρεω. Το έργον αύτό ήδικήθη έκ τής έν 

ύπαίθρω περιφοράς του λόγω τού χρωματισμού 
του. Δέν γνωρ.ίζομεν τίνος ιδέα ήτο νά βαφή 
χαλκόχρουν, καί νά συγχέωνται καί χάνωνται 

ύπδ τδ φώς τού ήλιου αί έπιφάνειαί του ενώ 
έάν έπαρουσιάζετο μέ φυσικά χρώματα θά 
έπροκαλούσε άνωτέραν δικαίαν έκτίμησιν. 
Άλλ* αύτό έπί τέλους είνε ένα παιχνίδι, όπως 
καί τά έργα πού τώρα παρουσιάζει δ κ. Τόμ
προς. Διότι ό νεαρός γλύπτης έχει άλλας εύρυ- 
τέρας ανθρωπίνους έμπνεύσεις Θέλει ν’ άπο- 
δώση τό συγκινούν θέαμα τής εργασίας, τήν 
ταπεινήν, αλλά ώραίαν καί γραφικήν ζωήν 
τού έργάτου.

Γνωρίζοντες τδ καλλιτεχνικόν του αύτό ιδεώ
δες, καί εχοντες ήδη τόσον ωραία δείγματα 
τής καλής του έργασίας, δυνάμεθα νά φαντα- 
σθώμεν, ότι τδ έργον του θά σημειώση μίαν 
ημέραν νέαν έκφρασιν είς τήν γλυπτικήν έν 
Έλλάδι. Ό κ Τόμπρος ετοιμάζεται τώρα νά 
μεταβή είς Γερμανίαν καί Γαλλίαν πρδς τε- 
λειοποίησιν τών σπουδών του.

Γεώργιος Μπουξιάνης. Μία κακή φωτογρά· 
Φησις τών έργων τού έν Μονάχω σπουδάσαν- 
τος τήν ζωγραφικήν καί έκεί ζώντος νεαρού 
'Έλληνος καλλιτέχνου κ. Μπουζιάνη, μάς 
έστέρησε τής εύτυχίας νά τά δημοσιεύσωμεν 
σήμερον, όπως τά έπροωρίζαμεν διά τδ τεύχος 
αύτό. ’Αλλά μέ νέαν τελειοτέραν φωτογράφη- 
σιν, τήν όποιαν παρηγγείλαμεν θά τδ ποάξω- 
μεν προσεχώς.

Παρουσιαζοντες τόν κ. Μπουζιάνην είς τούς

Γεώργιος Μπουζιάνης

νΕξωσις έκ του ΙΙαραδείσου 
υπό Γρ. Ζευγώλη

άναγνώστας μας έχομεν υπέρ αύτου τάς καλλι- 
τέρας καί είλικρινεστέρας συστάσεις άρκούμενοι 
ν’άναφέρωμεν απλώς, ότι ή τόσον αυστηρα 
γερμανική κριτική έπρόσεξε πάντοτε είς τα 
έργα του, έκτεθέντα είς καλλιτεχνικάς έκθέ- 
σεις τού Μονάχου, καί έκαμε δι’ αύτά εύ
φημον μνείαν ιδίως διά τήν ζωηρότητα καί 
τήν φρεσκάδα τού χρώματος, 
ζιάν-ης έξέθεσε προσωπογραφία 
συνθέσεις.

Μ που- 
αΛΛας 

Εινε δέ ή μεγαλειτέρα περί αυτού 
τιμητική σύστασις έάν εϊπωμεν ότι έςασκεϊ την 
τέχνην του καί έκτιμάται είς ένα από τα με- 
γαλείτερα καλλιτεχνικά κέντρα τού κόσμου, 
ώς είνε τδ Μόναχον, όπου πλήθος ζωγράφων 
θεωρούν ύψίστην τιμήν καί νά γείνουν απλώς 
γνωστοί.

Ο κ. 
καί

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τό έν Ά&ήναις 16ύν διε&νές συνέδριον τών 
'Ανατολιστών. * Υπό τήν προστασίαν τής Α. Μ 
τού Βασιλέως, τήν επίτιμον προεδρείαν τής Α. 
Υ. τού Διαδόχου καί τήν προεδρείαν τού έπί 
τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως ύπουργού διεξή- 
χθη άπό τής 7 — 1 4γΙ5 ’Απριλίου 'ν. ή) τδ 1 6ον 
διεθνές συνέδριον τών ’Ανατολιστών έν Αθή- 
ναις, καθά ώρισεν ή ολομέλεια τών συνέδρων 

κατά τδ πρδ τετραετίας έν Κοπεγχάγη συγ- 
κροτηθέν 15ον διεθνές συνέδριον.

'Ως γνωστόν, σκοποί τών τοιούτων συνε- 
δοίων εΐναι πρώτον μέν ή πρδς άλληλα έπι- 
κοινωνία τών μελών τής διεθνούς δημοκρατίας 
τών γραμμάτων καί έπειτα ή έπ ευκαιρία 
ταύτης άνακοίνωσις πρωτοτύπων έπιστημονι- 
κών θεμάτων. Τά κατά τούς συνέδρους καί 
τάς ανακοινώσεις αύτών διεξήχθησαν ήδη 
ύπδ έπιτροπής έκ καθηγητών τού Πανεπιστη
μίου μας καί άλλων λογιών τή είσηγήσει καί 
έπιμελεία τού γενικού γραμματέως τού συνε
δρίου Πρυτάνεως κ. Σ. Λάμπρου. Έξεδόθη δέ 
ήδη καί δελτίον περιέχον πάντα ταυτα καί 
προσέτι καί ποικίλας άλλας λεπτομέρειας καί 
οδηγίας-

'Ως δικαίωιχα μετοχής είς τδ συνέδριον ώρί- 
σθησαν 25 φράγκα κατ’ άτομον καί τδ ήμισυ 
διά τάς συνοδευούσας αύτό κυρίας. Έγιναν 
συνεννοήσεις μέ τάς εταιρείας σιδηροδρόμων 
καί άτμοπλοίων, αΐτινες παρέσχον τάς ανάλο
γους έκπτώσεις καί έλήφθη πρόνοια περί δοη- 
γιών τών ξένων πρδς άνετον διαμονήν των έν 
Άθήναις κατά τήν διάρκειαν τού συνεδρίου. 
Μετά τού συνεδρίου συνέπεσαν καί αί έορταί 
τής Ίδης έπετηρίδος τού Πανεπιστημίου μας, 
αί όποϊαι περιελήφθησαν ούτω έν τώ αυτώ

Μπιλιαρδιστής υπό Μ. Τόμπρου
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Προτομή τοΰ ’Αθανασίου Διάκου 
υπό Μ. Τόμπρου

προγράμματι, οπερ ορίζει τά κατά τάς επισή
μους συναθροίσεις, τάς παρουσιάσεις, τούς λό
γους και τάς ανακοινώσεις και τάς έορτάς.

Έκ 13 Κρατών άπεστάλησαν επίσημοι 
απεσταλμένοι Κυβερνήσεων είς τδ διεθνές συνέ
δρων. Περί τους 130 δέ άντεπροσώπευον 
ώς απεσταλμένοι είς αύτδ διάφορα Πανεπιστή
μια, ’Ακαδημίας καί άλλα σωματεία Πολλοί 
άλλοι προσήλθον ώς απεσταλμένοι τών Πανε
πιστήμιων των είς τάς έορτάς τοΰ Πανεπιστη
μίου μας Έκτος τούτων μέγας αριθμός λο
γιών μετεσχε ίδιωτικώς τοΰ συνεδρίου, ών 
πολλοί συνωδεύοντο ύπδ κυριών καί δεσποι
νίδων. 'Η εύκαιρία ήτο βεβαίως άρίστη διά 
παντα επιθυμουντα δια πολλούς λόγους ταζει- 
διον εις την Ελλαδα, αλλά λόγοι δευτερεύον- 
τες συνετέλεσαν είς τδ νά περιορισθή πως ό 
αριθμός τών μελλόντων έπισκεπτών.

Εκ τών σπουδαωτέρων καί γνωστοτέρων είς 
ημάς τους Ελληνες συνέδρων είναι οί κ. Ρ. 
Kretschmer, καθηγητής τής γλωσσολογίας έν 
Βιέννη, Heisenberg, καθηγητής τής Μ εσαιω- 
νικής καί Νεοελληνικής φιλολογίας έν Μονάχω, 
D. Kesseling, καθηγητής τής Ελληνικής 
φιλολογίας έν Λουγδούνω, A. Thumb, καθη
γητής τής γλωσσολογίας έν Στρασβούργο» κλπ.

Έν αρχή ύπήρχε σχέδιον μεγάλης εκδρο

μής άνά τά παράλια τοΰ Αιγαίου τών μελλόν
των νά συνέλθωσι μετά τό τέλος τοΰ συνε
δρίου, ήτις όμως έματαιώθη καί θά άναπλη- 
ρωθή ύπό έκδρομών είς διαφόρους ένδιαφέροντας 
τόπους τής Ελλάδος. Κατά τά τέλη τοΰ συνε- 
ορίου θά όρισθή, ώς συνήθως, ή πόλις τοΰ 
μετά 4 έτη μέλλοντος νά συγκροτηθή 17ου 
διεθνοΰς συνεδρίου. Τάς περισσοτέοας πιθανό
τητας έχουσιν έκ τών ποοτέρων τό Κάϊρον 
καί ή Λειψία.

Τδ Συνέδρων θά έπιστέψη κοινόν γεΰμα τών 
συνέδρων έν τώ « Άκταίω», τάς δέ έοοτάς θά 
κλείσουν οί Πανελλήνιοι αγώνες έν τώ Σταδίω.

3A. X. Μποντονρας
Η ΠΟΙΗΣΙΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΤΣΙΓΓΑΝΕΣ
Στό μεγάλο ποιητή Jean Richepin

Νά της.' και πάλι στό νησί μας τώρα, 
Τσιγγάνες μαυροφρύδες μαυρομάτες, 
Με δαχτυλίδια και φλουριά γεμάτες, 
Και με στολίδια χίλια δυο καί δώρα.

"Από την πειό τη μακρυνη τη χιόρα, 
Πέρα, απ τις ξενες τούρκικες τις στράτες, 
Ηρθαν και λένε πάλι στους διαβάτες, 
Τής τύχης των τό γελοίο ή και τή μπόρα.

Κι ενα χάλι κρατώντας εις τόν ώμο, 
Διαλαλητές τής τέχνης των, γυρίζουν 
'ΟλημερΙς σέ δρόμο και σέ δρόμο.

Κι ενώ μάς σταματούν γιά νά μάς πούνε, 
Κι ενώ μάς λέν πώς ολα τά γνωρίζουν, 
Αυτές τη μαύρη μοίρα των ξεχνούνε.

Άγγελος Σιβύλλας

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Ο διαγωνισμός πρός άνέγερσιν δικαστικόν 
μεγάρον ένΆ&ήναις. -Έπί τοΰ προκηρυχθέν- 
τος διεθνοΰς διαγωνισμού πρός άνέγερσιν δικα
στικού μεγάρου εν Αθήναις συνήλθεν έν τώ 
Ζαππείω τόν παρέλθοντα μήνα ή διεθνής έλα- 
νόδικος έπιτροπή άποτελουμένη άπό ένα Γερ
μανόν, ένα Γάλλον, καί ένα ’Ιταλόν αρχιτέ
κτονα διά νά έκφέρη τήν κρίσιν της.

Τα ύποβληθέντα έργα ήσαν τδ ολον δώδεκα 
τά πλειστα ξένων,αριθμός σχετικώς πολύ μικρός 
διά τοιαύτης σημασίας διαγωνισμούς. Τδ τοιοΰ- 
τον φαίνεται προήλθεν έκ τής άτελείας τοΰ 
προγράμματος καί τής προκηρύξεως.

Τδ πρώτον βραβείον 20.000 φράγκα 
διχασθέν άπενεμήθη είς τούς κυρίους 
Νικολούδη καί τον μετ’ αυτού συνεργα- 
σθέντα Γάλλον αρχιτέκτονα. »

Είς τόν Γάλλον έκποιήσαντα τό σχέ
διον ό «Άρεως Πάγος» έδόθη ώς δωρεά 
5.000 Φράγκα είς δέ τόν έκποιήσαντα τδ 
σχέδιον «Roma» 1.500 φράγκα.

Τά σχέδια έξετέθησαν έπί 10 ημέρας 
είς τδ Ζάππεων πρός κοινήν θέαν.

Η ΖΩΗ

‘Εορταί έν Ά&ήναις. Τδ Πάσχα, ή 
ημέρα τής Εθνικής ’Ανεξαρτησίας συ
νέπεσαν μέ μεγάλας έπιστημονικάς έορ
τάς έν ’Αθήναις τής ΊδΉ? έπετείου τοΰ 
Πανεπιστημίου καί τοΰ Διεθνοΰς Συνε- 
δοίου τών ’Ανατολιστών. Πλείστοι ςένοι 
σοφοί μεγάλης αξίας καί φήμης προσήλ
θον έδώ, έπίσης μέγα πλήθος Ελλήνων 
έκ Τουρκίας καί Αίγύπτου. 'Η πόλις 
προσέλαβε ασυνήθη οψιν καί τά θεά
ματα. αί συγκεντριόσεις καί αί εορταί 
ύπήρξαν αλλεπάλληλα.Τδ απόγευμα τής 
25Ήζ Μαρτίου έγένετο έπί τής Άκρο- 
πόλεως ή έπίσημος έναρξις τών εορτών. 
Παρέστησαν κατ’ αυτήν ή Α. Μ. ό Βα
σιλεύς, δ Διάδοχος, οί πρίγκηπες καί αί 
πριγκήπισσαι,δ Πρωθυπουργός,οί Υπουρ
γοί, δ ανώτερος κλήρος καί οί ξένοι αντι
πρόσωποι. *Ητο άσύνηθες τδ θέαμα τών καθη
γητών τών ξένων Πανεπιστημίων μέ τάς πολυ- 
χρώμους τηβένους των.Τήν έναρξιν τοΰ Συνε
δρίου έκήρυξεν δ Διάδοχος προσφωνήσας τους 
συνέδρους από τοΰ Παρθενώνας : «...Ουχ ηττον 
τών αρχαιολόγων τών συνελθόντων πρδ επτά 
έτών έν ’Αθήναις, είπεν ή A. Β. Υ., δικαιούσθε 
νά έγκαινιάσητε τάς ύμετέρας έργασίας έντδς 
τοΰ ναού τούτου τής Θεού τής Σοφίας ενώ εκη- 
ρυξα τότε τήν έναρξιν τοΰ ύπδ τής Ελλαόος τό 
πρώτον ίδουθέντος αρχαιολογικού Συνέδριου».

'Η Α. Υ. άνέφερε τήν καλήν σύμπτωσιν 
τών εορτών τοΰ Πανεπιστημίου, κατέληξε δέ 
λέγων :

«Ούτω διά τής διπλής ταύτης έπιστημονικής 
εορτής αί Άθήναι γίνονται καί πάλιν τάς 
ημέρας ταύτας εστία φώτων πάντοθεν προσκο- 
μιζομένων Τδ παγκόσμιον πνεύμα, ου ύμείς 
είσθε οί λογάδες αντιπρόσωποι, δέν έχει πα
τρίδα. ’Αλλά τήν ώραν ταύτην, καθ’ ήν 
πάντας ημάς περιπολοΰσιν ένταΰθα αί αλησμό
νητοι αναμνήσεις τής άρχαιότητος, μετεβάλ- 
λεσθε άνεπαισθήτως είς ’Αθηναίους ώς ημείς. 
Δι’ δ έκφράζω είς ύμάς, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, 
τήν πεποίθησιν τοΰ Ελληνικού Θρόνου καί 
τοΰ Ελληνικού ’Έθνους, οτι έν μέσω τής λα
τρείας τοΰ αρχαίου μεγαλείου δέν θά εύρητε

’Αδελφική στοργή, άγαλμάτιον ύπό τής κυρίας 
θαλείας Φλώρα - Καραβία

άπρόσφορον νά αίσθανθήτε παλμούς ενδιαφέ
ροντος καί αγάπης καί πρός τήν νέαν πόλιν, 
ήτις όεξωΰται ύμάς άνοικταϊς άγκάλαις μετ 
εύλαβείας άμα καί ένθουσιασμοΰ, ως έκπροσω- 
ποΰσα τάς διαθέσεις ολου τοΰ Ελληνικού πρός 
τούς έχοντας έμβλημα καί προορισμόν τοΰ 
βίου τήν έξεύρεσιν τής αλήθειας».

Ό λόγος τοΰ Διαδόχου έχειροκροτήθη. 
’Έπειτα ώμίλησεν δ ύπουργδς τής Παιδείας 
καί δ πρύταΉς κ. Λάμπρος, δ όποιος είπε περί 
τής συμπτώσεως τών εορτών τοΰ Πανεπιστη
μίου τά εξής ώραιότατα . «Έν τοις νεωτατοις 
μεταξύ τών έπιστημονικών ιδρυμάτων εδικαι
ούτο νά προσαυξήση τήν ηλικίαν αυτού, συνα- 
νεβαίνον μεθ’ ύμών τά ανέφικτα ύψη δποθεν 
ήκτινοβόλησε είς τόν κόσμον ή δύναμις τής 
σκεπτομένης διανοίας».

Κατόπιν ώμίλησαν οί τρεις τών έκλεγέντων 
παοά τοΰ συνεδοίου ρητόρων, δ Γάλλος καθη
γητής κ. Κολλινιόν, δ Γερμανός κ. Δελμπρούκ, 
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Ίένας, συγ
γενής τοΰ ύπουργοΰ Δελμπρούκ, καί δ Άγγλος 
κ. Μαχάφφυ καθηγητής τοΰ έν Δουβλίνω Πα
νεπιστημίου. Έκφραστικώτατοι καί γεμάτοι 
αγάπην πρός τήν Ελλάδα ύπήρξαν οί λογοι 
καί τών τριών ρητόρων.

«Κύριοι, είπεν δ Κολλινιόν τά ξένα Πανεπι-
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στήμια ύποβάλλουν δλοψύχως εις τήν Άθη- 
ναίαν αδελφήν τά συγχαρητήρια και τάς εύχάς 
των. 'Ό,τι δέ παρέχει είς τάς εύχάς ταύτας 
εξαιρετικόν τόνον διαθέρμου συμπάθειας είνε 
δτι τά Πανεπιστήμια ταύτα απευθύνονται είς 
ίδρυμα, ούτινος ή έγερσις είνε άρρήκτως συν- 
δεδεμένη προς τήν άναγέννησιν τής χώρας. 
Γέννημα θαυμαστού οργασμού Ελληνικής 
φιλοπατρίας τδ ΙΙανεπιστήμιον τών ’Αθηνών, 
είνε τδ έργον πάντων τών Ελλήνων, καθά 
είπεν εις έκ τών ηρώων τού ύπέρ ανεξαρτη
σίας τής *Ελλάδος άγώνος, εΐνε ό μέγιστος 
εθνικός οίκος.

«Χαιρετίζομεν έν τούτω τήν θυγατέρα τής 
Ελληνικής έλευθερίας, την δραστηρίαν έργά— 

τιδα τής αναγεννήσεως, τδ ορατόν σύμβολον 
τής αδιάφθορου ένότητος τής φυλής, τήν 
εστίαν τών δικαιοτάτιον βλέψεων τής Ελλη
νικής φιλοδοξίας. Εί'θ^ νά διανύση μακρον καί 
περίδοξον στάδιον καί νά συνέχιση ύπηρετούν 
μετ’ αύξούσης λαμπρότητας τήν πρόοδον τής 
έπιστήμης καί τού πολιτισμού έν τή τιμητική 
θέσει, είς ήν έκάλεσαν τούτο άπό 75 έτών ή 
θέλησις καί ή έμπιστοσύνη τής λυτρωθείσης 
πατρίδος, κυρίας έν τώ μέλλοντι τών τυχών 
αύτής».

Τόν ρήτορα καταχειροκροτούμενον διεδέχθη 
ό Γερμανός καθηγητής κ. Δελμπρούκ, όστις 
κατασυγκεκινημένος, αλλά δι ’ ευσταθούς φωνής 
απήγγειλε λόγον πλήρη ένθουσιωδών καί ώοαίων 
νοημάτων πρδς τήν παλαιάν 'Ελλάδα, έπανει- 
λημμένως διακοπείς ύπό έπευφημιών καί χει
ροκροτημάτων .

Τόση δέ ήτο ή συγκίνησις τού γηραιού 
ρήτορος, ώστε πολλάκις κατά τήν ρύμην τού 
λόγου του, κλονισθείς, έτεινε τήν χείρα νά 
εύρη στήριγμα.

ΙΙροθύμως δέ πάντοτε ό πλησίον του ίστά- 
μενος IΙρωθυπουργός κ. Βενιζέλος έσπευδε νά 
τον ύποστηρίζη.

Ούχ ήττον όμως ό γηραιός καθηγητής μετά 
φωνής, ευγλωττίας καί ενθουσιασμού έντελώς 
ασχέτων πρός τήν συγκίνησίν του, έπέοανε τόν 
/.όγον του, έν μέσω βοής έπευφημιών, μέ τούς 
δικαίους αγώνας τής νεωτέρας ‘Ελλάδος, πρδς 
ανάκτησιν τής παλαιάς κληρονομιάς, τονίσας 
ιδιαιτέρως τδ ζήτημα τής Κρήτης, είς τήν 
οποίαν ό Θησεύς πλεύσας έφόνευσε τόν έχθρόν 
τής 'Ελλάδος Μινιόταυρον.

Ο κ Δελμπρούκ τελειούνων έζητωκραύγα- 
σεν ύπέρ τής νεωτέρας Ελλάδος.

Τρίτος έκ τών ξένων έλαβε τόν λόγον ό 
Αγγλος κ. Μαχάφφυ, ωραία φυσιογνωμία 

’ Αγγλου σοφού, όστις έπί τέταρτον ώρας έκρά— 
τησε μετέωρον τδ άκροατήριον διά τού άβιά- 
στου χιούμορ τής φράσεώς του.

«Είνε αξιοσημείωτος σύμπτωσις, είπεν, ότι 
έςελέγην έγω αντιπρόσωπος ΙΙανεπιστημίου 

δμιχλώδους καί απομεμακρυσμένης νήσου, ΐνα 
ομιλήσω έξ ονόματος όλων τών Πανεπιστη
μίων έν Άθήναις, οπού άνέθορεν ή ακμή τής 
ώραιότητος καί τού φωτός. Καί πρέπει νά ομο
λογήσω οτι τούτο μεν έκ τής προσκλήσεως, 
τήν όποιαν δέν ηδυνάμην ν’ αονηθώ, τούτο 
δέ έκ τών καθηκόντων μου ώς χριστιανού, 
όπως μεταβώ είς τήν ’Εκκλησίαν, εύρέθην είς 
δύσκολον θέσιν έλλείψει χρόνου νάνταποκριθώ 
έπαξίως είς τήν γενομένην μοι τιμήν.

«Τούτο όμως έχω νά παρατηρήσω: ότι ούχί 
δικαίως τδ σήμερον έορτάζον τήν 75ΤΙν άμφιε- 
τηρίδα του Πανεπιστήμιον ονομάζεται νέον.

«Είνε αρχαώτατον, καί ένταφιασθέν ποτέ 
άνέστη πάλιν έκ τού τάφου του ώς φυσική 
απόρροια τής έθνικής άναστάσεως.

»Καί είνε εύτυχής συγκυρία ότι ή ήμέρατής 
75 έπετηρίδος τής ’Αναστάσεως τού Πανεπι
στημίου συμπίμπτει μετά τής θείας ’Αναστά
σεως. . . »

Ούτω έληξεν ή ώραία εορτή τής Άκροπό- 
λεως, τήν οποίαν έπηκολούθησε δεξίωσις είς 
τδ Ζάππείον παρά τών φοιτητών καί άλλη δε- 
ξίωσις τήν εσπέραν είς τδ Πανεπιστήμιον.

'Οκ Plgejzev εν Α&ήναις. Τόν παρελθόντα 
μήνα άφίκετο είς ’Αθήνας συνοδευόμενος παρά 
τής κυρίας του δ Γάλλος ποιητής καί ’Ακαδη
μαϊκός κ Ρισεπέν ό όποιος έδωκε δύο διαλέξεις 
είς τδ Δημοτικόν Θέατρον «Περί τής αθηναϊ
κής ψυχής» καί περί τού Μεγάλου Ναπολέον- 
τος Ο «Σύνδεσμος τών Ελλήνων δοαματικών 
Συγγραφέων» παρέθηκε πρδς τιμήν τού ποιη- 
τού γεύμα είς Κηφησίαν, τδ όποιον έτίμησαν 
διά τής παρουσίας των ό ύπουργδς τών ’Εξω
τερικών κ. Γρυπάρης καί ό έν Άθήναις πρόξε
νος τής Γαλλίας. Προπόσεις έφερον ό Πρόεδρος 
τού Συνδέσμου κ X. ’Άννινος, ό ύπουργδς 
τών εξωτερικών καί άλλοι, είς τούς οποίους 
άπήντησε μέ πολλήν διαλεκτικήν χάριν ό Γάλ
λος Ακαδημαϊκός. Τού γεύματος προηγήθη 
ώραιοτάτη έκδρομή είς τον Διόνυσον.

* * Μεταξύ τών Πανεπιστημιακών έοοτών 
ή συγκινητικωτέρα ήτον άναμφιβόλως ή άνα- 
κήρυξις τών έπιτίμων διδακτόρων.

* * Είς τήν θεολογίαν άνεκηρύχθησαν τοιού- 
τοι ή Α. Π. ό Οικουμενικός Πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως ’Ιωακείμ, ό Πατριάρχης Αλε
ξάνδρειάς Φώτιος, ό Ιεροσολύμων Δαμιανός 
καί ό ’Αντιόχειας Γρηγόριος

* * Μεταξύ τών άνακηρυχθέντων διδακτόρων 
είς τήν Νομικήν είνε ό πρώην Πρωθυπουργός 
τής Γαλλίας καί Γερουσιαστής κ. Γεώργιος 
Κλεμανσώ, ό Ντενύ Κοσσέν, ακαδημαϊκός καί 

* βουλευτής, ό Ιταλός φιλέλλην βουλευτής 'Ρο
βέρτος Γκάλλυ καί δ πολύς Μάξ Νορδάου ό 
Ούγγρος φιλόσοφος καί δημοσιογράφος κατά 
τόν χαρακτηρισμόν τού έπισήμου δελτίου.

Β. Ναυτικού, Π. Καραπάνος, Α. Ζάχος, δ 
άρχιτέκτων, Κ. Κατσίμπαλης, Κ. Έλευθε- 
ρουδάκης δ αίδ. αρχιμανδρίτης Καλλίμαχος, 
δ κ. Μάρκος Τσιριμώκος, πρόεδρος καί άλλοι, 
έν ολω 48 μέλη .

* * ’Ιδού καί τό μενού: «Σούπα χόρτα, ψάρι 
μαγιονέζα, κοτόπουλα κοκκινιστά μέ μπιζελά- 
κια, άρνί στή σούβλα, άγκινάρες μέ άσπρη 
σάλτσα, γλύκισμα, τυρί καί φρούτα».

* * ’Έγειναν ώραιόταται προπόσεις, άπό τούς 
κ κ. Τσιριμώκον, Παλαμάν, Σωτηριάδην καί 
άλλους.

* * "Ελαβε μέρος διά πρώτην φοράν είς 
συναυλίαν τού «Κουαρτέττου έγχορδων οργά
νων» είς τδ Ώδεϊον Αόττνερ ή νεαρωτάτη 
δεσποινίς "Αννα Γκούλικ, θυγάτηρ τού διευ- 
θυντού τής ένταύθα Αρχαιολογικής Σχολής.

* * 'Η Δνι5 "Αννα Γκούλικ παίζει κλειδοκύμ- 
βαλον καί φαίνεται αληθινή μουσική ιδιοφυία.

* * Έδόθη διά δευτέραν φοράν μέ μεγάλην 
επιτυχίαν είς τδ ’Ωδεϊον Αόττνερ ή «Λειτουρ
γία» τού Σούμπερτ Πολύς κόσμος παρηκο- 
λούθησε καί πάλιν τό έξοχον αυτό έργον.

* * Είς τήν γερμανικήν Λέσχην «Φιλαδέλ
φεια» έδόθη πρδς τιμήν τών Γερμανών καθη
γητών έσπερίς, κατά τήν δποίαν έξετέλεσαν 
κλασικά μουσικά έργα οί κ. κ. Κάρολος Μπέμ- 
λερ, I. Σαΐφφερ, Τόνυ Σούλτζε καί δ Γερμα
νός αρχαιολόγος κ. Βαϊνράϊχ.

* * Κατά τήν πανηγυρικήν έναρξιν τής 
«Καλλιτεχνικής Έκθέσεως» ή Α. Μ. δ Βασι
λεύς διέκρινε καί έθαύμασε τά γελοιογραφικά 
σκίτσα τού κ. Ζαχαρία Παπαντωνίου.

* * 'Ωραία αύτά τά πράγματα, είπεν είς τόν 
κ. Παπαντωνίου ή Λ. Μ , πολύ σάς συγχαίρω, 
άλλά εινε πολλοί είς τούς όποιους δέν θ’άρέσουν».

* * «Κ’ έγώ νομίζω, είπεν ή Α. Μ. ή Βασί
λισσα, οτι θά κάμετε εχθρούς».

* * Είς τήν άπάντησιν τού κ Παπαντωνίου, 
οτι τά σχεδιάσματα είνε άθώα ή Βασίλισσα 
παρετήρησεν. «"Οχι δά, είνε μερικά πολύ 
τσουχτερά ».

* * Είς τδ πρδς τιμήν τού κ. Ρισπέν δοθέν 
τον παρελθόντα μήνα γεύμα παρά τού «Συν
δέσμου τών Δ . αματικών Συγγραφέων» παρε
κάθησαν δ πρύτανις τού ΙΙανεπιστημίου κ. 
Λάμπρος καί δ καθηγητής τής λατινικής φιλο
λογίας κ. Σακελλαρόπουλος.

* * Είς τήν σειράν τών διαλέξεων, τάς όποιας 
δίδει δ κ. Ρισπέν εΐνε καί ή περί αρχαίου 
ελληνικού θεάτρου. Θά ήτο ευτύχημα έάν έδί- 
δετο καί αύτή έδώ, διότι δ κ. Ρισεπέν είνε βαθύς 
γνώστης τής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας.

* * Ίΐ συνάθροισις αύτή τής Κηφισιάς μάς 
άπεκάλυψε μίαν νέαν ιδιοφυίαν άπαγγελίας, 
τήν Δα Δαμασκηνού, ή δποία άπήγγειλε μέ 
πολλήν έκφρασιν ποιήματα τού Ρισεπέν.

* * Επίσης ήτο μοναδική εύκαιρία δι’ ημάς,

* * Είς τήν ’Ιατρικήν άνεκηρύχθησαν δ μέ- 
γας Μπέρριγι, ό "Ερλιχ, ό έφευρέτης τού 606, 
ό Ρισέ δ γνωστός καθηγητής τής φυσιολογίας 
είς τδ Πανεπιστήμιον τών Παρισίων καί άλλοι.

* * Τής φιλοσοφίας, δ Πρίγκηψ Άχμέτ 
Φουάτ πασσάς, Πρύτανις τού έν Καιρω Πανε
πιστημίου, ό φιλελληνικώτατος Ντελμπρούκ, 
καθηγητής τής Γλωσσολογίας είς τήν Ίέαν, δ 
ευχηθείς από τής Άκροπόλεως τήν ένωσιν 
τής Κρήτης μετά τής Ελλάδος, ό Κολλινιόν. 
δ κ. Δαΐρπεφλδ, δ έξοχος ούτος αρχαιολόγος, 
δ Γκουμπερνάντι δ έν Ρώμη καθηγητής, ό 
ό Μαχάφφυ τού Πανεπιστημίου τού Δουβλίνου, 
δ Σλουμπερζέ, μέλος τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου.

* * ’Επίσης διδάκτορες τής φιλοσοφίας άνε
κηρύχθησαν οί κ.κ. Όλλώ καθηγητής τής 
έπιγραφικής έν Παρισίοις, πρώην διευθυντής 
τής έν Άθήναις Γαλλικής άρχαιολογικής Σχο
λής, Ώμόλ δ νύν διευθυντής τής Σχολής ταύ- 
της, δ Χάσσελιγκ καθηγητής τής Νεοελληνικής 
είς τό Λάϊδεν.

* * Είς τάς φυσικομαθηματικάς έπιστήμας 
άνεκηρύχθησαν διδάκτορες οί κ. κ. Ντεπιρέ, 
καθηγητής τής Γεωλογίας είς τό Λυών, Χα- 
λάκσυ, αύστριακός βοτανολόγος, Λακροά, καθη
γητής τής Μεταλλειολογίας έν Παρισίοις,λείψιος 
καθηγητής τής Γεωλογίας είς Δαρμστάτην, 
Πάρτς, καθηγητής τής Γεωγραφίας είς τήν 
Λειψίαν, Φίλιψον, καθηγητής τής Γεωγραφίας 
είς τήν Βιέννην.

* * Έπ’ ευκαιρία τών εορτών παρεστάθη 
είς τδ Β. θέατρον δ «Οίδίπους τύραννος» τού 
Σοφοκλέους μέ Οίδίποδα τόν κ Φίρστ, Ίοκά- 
στην τήν Καν Νίκα καί μάντιν Τειρεσίαν τόν 
κ. Ταβουλάρην.

* * Τήν παράστασιν τού «Οίδίποδος» ήκο- 
λούθησαν δύο «Ζώσαι εικόνες» ή αρχαία καί ή 
νεωτέρα Ελλάς.

* * ‘Η μία ήτο πιστή άναπαράστασις τού 
Έρεχθείου μέ Καουάτιδας τάς άδελφάς δεσποι
νίδας Πετσάλη, τήν Δα Άμοιρα, τήν δεσποι
νίδα Λάμπρου καί τήν Δ* Ευτυχίαν Χάγερ.

* * Δευτέρα ήτο τό Έρεχθεΐον είς τάς βαθ
μίδας τού οποίου έκάθηντο βλαχοπούλες. Καί 
αί δύο αύταί εικόνες έπέτυχον πολύ.

* * 'Ο «’Εκπαιδευτικός όμιλος» παρέθηκε 
είς τδ ξενοδο/εΐον τών «Αθηνών» γεύμα πρός 
τούς έκ τών ξένων άσχοληθέντας μέ τήν δημο
τικήν γλώσσαν καθηγητάς.

* * Παρεκάθησαν οί κ. κ. "Ερχαρτ, πρύτα- 
νις τού Πανεπιστημίου τού Στρασβούργου

Εσσελιγκ μετά τής κυρίας του, Περνώ μετά 
τής κυρίας του. Μάας. Παβολίνι καί έκ τών 
μελών τού 'Ομίλου οί κ. κ. Παύλος Νιρβάνας, 
Α. Παπαναστασίου, Τριανταφυλλόπουλος, Κω- 
στής Παλαμάς μετά τής κυρίας του, Δεμερ- 
τζής βουλευτής, Παπαδημητρίου, Γ. Σωτη- 
ριάδης, Πετιμεζάς, Κ. Μελάς, πλωτάρχης τού
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ήκούσαμεν αύτόν τον ποιητήν απαγγείλοντα 
στίχους του. ’Απαγγέλλει μέ δυνατήν φωνήν 
και μέ πολλάς εκφραστικά; χειρονομίας.

** Ό πρίγκηψ Νικόλαος εργάζεται μόνος 
του προς διευθέτησιν τών έργων τής Εθνι
κής Πινακοθήκης είς τό προσωρινώς διατεθέν 
προς τον σκοπόν τούτον διαμέρισμα εν τω 
Πολυτεχνείω.

** Βγάζει τό σακάκι του, ανεβαίνει σέ σκά- 
λαις, διορθώνει κορνίζες, εργάζεται τέλος πάν
των ώς έάν ήτον ένας άπλούσ εργάτης.

** 'Υπάρχουν πολλά ’έργα έκεΐ μέσα έκ 
δωρεών καί άπό αγοράς, ιδίως σειρά πινάκων 
τού Γκύζη καί Ράλλη.

** Έξοχον ώς καλλιτεχνικόν έργον, ώς σύν- 
θεσις, ώς άπόδοσις καί μεγίστης ιστορικής αξίας 
εΐνε ή Ναυμαχία τον Βυζαντίου τού θαλασσο
γράφου μας κ. Β. Χατζή.

* * Ο ευσυνείδητος αύτός καλλιτέχνης προ 
τού έπιληφθή τής συνθέσεως τού μεγάλου αυτού 
πίνακας έκαμε τέσσαρα πέντε έγχρωμα σκίτσα 
εις μέγα έπίσης σχήμα, τά όποια δεικνύουν 
ολην τήν δύναμιν τού θαυμάσιου αυτού έργου.

** Καταπληκτική εινε ή εύχέρεια μέ τήν 
οποίαν έργάζεται δ κ. Χατζής. Τό έργον του 
εινε ποικίλον είς έκφρασιν καί πολύ είς αριθμόν.

* * Τό ατελιέ του είς τό Ζάππειον αποτελεί 
πάντοτε πλουσιωτάτην έκθεσιν. ’Αξίζει κανείς 
νά τό έπισκέπτεται.

** ’Αγροτικά τοπία, θαλασσογραφίαι, ό'λαι 
αί φυσικαί καλλοναί τής Ελλάδος εινε έκεί 
μέσα, ώραϊσμέναι έπί πλέον μέ τήν Φωτεινήν 
ψυχήν τού καλλιτέχνου.

* * Εκδίδει προσεχώς τά δραματικά του 
έργα ό κ. Γρ. Ξενόπουλος.

* * Έλάβομεν περίχρυσον καί πολυσέλιδον 
τόμον τής «Ποικίλης Στοάς» τού κ. Άρσένη 
διά τό έτος 191?.

** 'Υπό τόν τίτλον «Spleen» δ ποιητής κ. 
Κ. Ούράνης έξέδωκε κατ’ αύτάς ποιητικήν 
συλλογήν.

** Έκδίδεται από τού π:οσεχούς μηνός έν 
Άθήναις, ή «Νέα 'Ημέρα» τής Τεργέστης, ή 
γνωστή πανελλήνιος αρχαιοτάτη έφημερίς ή 
ίδρυθείσα ύπό τών αειμνήστων αδελφών Βυ
ζαντίων καί διευθυνομένη ύπό τού κ. Χαλκο- 
κονδύλη.

* * Τό σχήμά της θά εΐνε έντελώς νέον κατά 
τό πρότυπον τών Γερμανικών έφημερίδων, είς 
τό ήμισυ μιάς σελίδος αθηναϊκής έφημερίδος 
καί πολυσέλιδος.

** ’Αρχισυντάκτης τής «Νέας 'Ημέρας» ό 
κ. Σπ. Μελάς.

** Φαίνεται, ότι εΐνε ή έποχή, όπου κλέ- 
πτονται παντού έργα τέχνης. ’ζ\νηγγέλθη, ότι 
έκλάπησαν τρεις πίνακες τού κ. Ίωαννίδου άπό 
τό Ζάππειον.

* * Άλλά κατά νεωτέραν δήλωσιν τού ζω

γράφου έκλάπησαν μόνον ή κορνίζες. Πάλιν 
καλά.

** Έξα ίσια πράγματα έφεραν είς φώς αί 
νέαι άνασκαφαί τής Πομπηίας, αί άρχίσασαι 
από τού 1910 ύπό τήν διεύθυνσιν τού σοφού 
’Ιταλού αρχαιολόγου Βίκτορος Σπινατζόλα.

Άνεκαλύφθη ολόκληρος πόλις, τήν οποίαν 
κανείς δέν ύπωπτεύετο καί όπου ή ζωή ή τό
σον αποτόμως ανακοπεϊσα προ δύο σχεδόν 
χιλιάδων έτών διετηρήθη χωρίς νά ύποστή 
άνεπανορθιοτους αλλοιώσεις.

** Ούτω άνεφάνη ή οδός τής ’Αφθονίας, ή 
όποια χωρεϊ από τού αμφιθεάτρου πρός τήν 
πύλην τού Σάρνο καί έχει έκτασιν 70 μέτρων.

* * Δώδεκα σπίτια τής οδού αύτής ανέκυψαν 
έκ τής σποδού, εις τινα έξ αύτών διεσώθησαν 
και οί έξώσται.

* * ’Εκεί ύπήρχε καί ή κατοικία τού πλου- 
σίοτ Όβελίου Φίρμους. ’Έξωθεν μιάς θύρας 
κείνται έξ πτώματα τό ίδικόν του, τής συζύγου 
του, τών δύο του τέκνων καί τών ύπηρετών του.

* * Κατά τήν ώραν τής καταστροφής προ- 
σεπάθησαν νά έξέλθουν, άλλ* ή λάβα τούς 
κατέθαψε παρά τήν θύραν.

** Έτερον μέλος τής οικογένειας αύτής 
απεπειράθη έν τη απελπισία του ν’ άνέλθη 
έπί τίνος δένδρου. Άνευρέθη τό πτώμα του 
ύπτιον μέ θραυσμένον τόν κλάδον είς τά χέρια.

* Είς τήν οδόν τής ’Αφθονίας ανεκαλύφθη 
καί ένα «thermopolium», μπαρ τής έποχής 
έκείνης.

* * Εύρέθησαν οί φούρνοι καί τά καζάνια 
είς ένα τών όποιων διεσιόθη καί τό νερό, τό 
όποιον έβραζε κατά τήν ώραν τής καταστροφής.

** Αμφορείς έπίσης πλείστοι καί δοχεία, 
ακόμη καί μικρά οστέινη θήκη, όπου έφυ- 
λάσσετο ή πώλησις τής ημέρας άπό χρυσά καί 
αργυρά νομίσματα.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Θέατρον Γρηγορίου Ξενοπούλου.— Ό Ψυ- 
χοπατέρας.—'Ο Τρίτος.— Τό μυστικό της κοντέσ- 
σας Βαλεραινας---ΤΙ Κωμωδία τοϋ Θανάτου.—
Φωτεινή Σάντρη.— Στέλλα Βιολάντη.—'Ραχήλ.— 
Πειρασμός. — Ψυχοσάββατο.— Χερουβείμ. Τά έως 
τώρ’ άνέκδοτα αυτά ’έργα τού κ. Ξενοπούλου 
θά έκδοθούν είς δύο τόμους κατά τεύχη δεκα
πενθήμερα, έκαστον τών όποιων θά περιλαμβάνη 
από έν έργον καί θά στοιχίζη διά τούς συνδρο- 
μητάς 80 λεπτά. Διά περισσοτέρας πληροφο
ρίας, οί έπιθυμούντες είμπορούν νάπευθυνθούν 
πρός τόν κ. Γρ. Ξενόπουλον, 38 οδός Εύριπί- 
δου, Άθήναι, καί νά ζητήσουν τήν άγγελιαν, 
ή όποια έχει όλους τούς όρους τής εγγραφής.

Διευ&υντής τού «Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ 
ΆΦηναι, Τυπ. «’Εστία» Μαίσνερ καί Καργαδούρη - 8941

Δ Η ΛΩΣ I Σ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ0ΥΣ Κ0ΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΟΥ “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ,,

Κάποιος λωποδύτης, έπί τά ίχνη του οποίου έτέθη ήδη ή αστυνο
μία, άπέστειλεν εις τινας ενταύθα πλαστάς αποδείξεις είσπράξεως συν
δρομών τού « Καλλιτέχνου », ζητών έν τή κακουργώ απληστία του καί 
ποσόν άνώτερον τής έκ δρ. 8 γενικώς ισχυούσης δι’ δλους συνδρομής 
τού «Καλλιτέχνου». Αί γνήσιαι αποδείξεις μας εινε έκ φαιού χονδρού 
χάρτου, φέρουν ώς συμβολον προτομήν τής ’Αθήνας τυπωμένην δΓέρυ- 
θρού χρώματος καί έντυπον τόν τίτλον τού περιοδικού.

Διά τού τεύχους τούτου ό «Καλλιτέχνης» εισέρχεται εις τό γ' έτος 
τής έκδόσεώς του. Παρακαλούνται οί έν τώ έξωτερικώ καί ταΐς έπαρ- 
χίαις συνδρομηταί μας νά μάς άποστείλουν τήν συνδρομήν των διά 

ταχυδρομικής έπιταγής εις τήν διεύθυνσιν:

ΚΟΝ ΓΕΡ. ΒΩΚΦΝ,
Διευ&υντήν τού «Καλλιτέχνου», οδός Ζωοδόχου Πηγής 50

ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΗΣΤΙΚΟΥΦΑΝΤΟΙ 

επι Μετρ/*.

Δ.ΠΡΟΜΠΟΝΑ.,·
ι/ιιαγπι αγγηπιΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ^:^

ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
ΕΚ ΚΗΛΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
d οιΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ 

της ΥΦΗΛΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ 
και ν 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 
V Ws: jjl'f

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ προμπονλ
_ _______________ ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 δ.ςτρατμς
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ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Tohol καταθέσεων πρός 4 74 °/0
είς πρώτην ζήτησιν

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΛΦΕΙΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚΙΟΛΜΑΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑΙ.— Πλατεία Συντάγματος.
Παγκόσμια εισιτήρια διά ταξείδια άνά τήν 

ύφήλιον. — Δίδονται πληροφορίαι καί καθορί
ζονται σχέδια ταξειδίων δι’ δλην τήν Εύρώπην. 

’Απαλλάσσεται ό ταξειδιώτης παντός περιτ
τού κόπου καί έξόδου.

JVL Δ. ΝΙΚΑΕΙ
ΙΑΤΡΟΣ

’Επί μακράν ύπηρετήσας ώς βοηθός έν ταϊς 
κλινικαϊς του ’Εθνικού ημών Πανεπιστημίου, 
έπί τριετίαν παρακολουθήσας τά μεγαλήτερα 
ένταυθα νοσοκομεία, δέχεται έν τώ Γναφείω του

194 LEXINGTON AVE.
Corn. 32nd St. New York.

κατά τάς ώρας 9 — 11 π. μ., 2 — 3 μ. μ. 
καί 6—7 μ. μ. Τάς Κυριακάς 9 —11 π. μ.

Telephone 4775 Madison

ΛΗΜ. Η. ΜΑΪΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΪΑΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ

Παθήσεων ώτων, ρινός, λάρυγγος και 
διαταραχών φωνής καί λαλιάς έκπαι- 

δευθείς έπί τετραετίαν
έν ΒΙΕΝΝΗ καί ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

'Οδός Άγ. Κωνσταντίνου 5°· (‘Ομόνοια)

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ
Λ. Γ. ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ

LIVRES D’ OCCASION
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ' 1889

ΑΘΗΝΑΙ.— ‘Οδός Σταδίου 34

"Ολα σας τά βιβλία, επιστημονικά καί μή, 
θά εύρητε καινουργή καί μεταχειρισμένα εν~ 
θηνά Κατάλογος άποστέλλεται δωρεάν. Αγο
ράζονται βιβλία καί βιβλιοθήκαι.

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

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ. — ΟΔΟΣ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 36.— ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου εις */2—3/4 λίτρας καθαρού οινοπνεύματος, 
προσθέτετε '/2 λίτραν ΰδατος καί έχετε τήν κολώνιαν σας, τό άντιπιτυριώδές σας και παντός 
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.

Μέ 2 μόνον δρ. έ'χετε μίαν δκάν κολώνιαν. Δι’ όλα τά εϊδη τιμαί ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. Πληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πώλησιν παρά τφ κ. Α. Σακαλή.

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ
AGHNA1 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ.

ΥΔΡΟΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έκτελουμένων κατ’ αύτάς εις τινα 
σημεία τού Άδριανείου υδραγωγείου έρ- 
γασιών καθαρισμού καί έπισκευής αυτού, 
παρακαλούνται οι κ. κ. ύδρολήπται οι τε 
έκ τών Δεξαμενών Λυκαβητού καί οί 
άπ’ ευθείας έκ τοΰ υδραγωγείου αρδευό
μενοι, όπως έφιστώσι τήν προσοχήν αυ
τών έπί τής κατανσλώσειος τού ΰδατος, 
καθόσον, λόγφ τών έργασιών, ή έκ τού 
υδραγωγείου παροχή είναι μικροτέρας 
διάρκειας, έξ ής θά προκύψη καί μικρά 
ανωμαλία καί ώς πρός τάς ώρας τής 
διανομής.

Έν Άθήναις τή 10 ’Ιανουάριου 1912.

(Έκ τού Γραφείου τού ‘Υδραυλικού 
Τμήματος)

Συνιστώμεν είς τούς καπνιστός
ΚΑΠΝΑ και ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ

“IDEAL,,
Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗ

52 ‘ Οδός Πανεπιστημίου (Χαυτεΐα) καί 
έναντι τού ηλεκτρικού σταθμού Πειραιώς — 
’Αθηνών (‘Ομόνοια).

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ

7Ώραι Γραφείου : Άπό 9-11 π. μ. 
2-4 μ. μ. καί 6 - 7 τό εσπέρας.

Τάς Κυριακάς 9-12 π. μ.
212 Second Ave,, μεταξύ 12ης καί 

13ης οδού, New York, 
Τηλέφωνον 4802 Orchard.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ 
‘Υφηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου. 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
διά θεραπείας και εγχειρίσεις 

όλων τών οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ. — ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20

3 Ολίγαι έναπομείνασαι πλήρεις σειραί 
τού ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ

τού α' έτους τής έκδόσεώς του πωλούν- 
ται είς τό βιβλιοπωλεΐον

ΗΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ: ‘Οδός Βουλής.

αντί δρ. 8. Είς τάς έπαρχίας καί τό 
έξωτερικόν άποστέλλονται έλεύθεραι 

ταχυδρομικών τελών.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΠΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ, ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 10
(Παρά τή πλατείς τοΰ Συντάγματος)

‘Όλοι οί καλλιτέχναι,όλοι οί συγγράφεις,όλοι 
οί άνθρωποι τού θεάτρου φωτογραφούνται 
κατά προτίμησιν είς τό φωτογραφεϊόν μας, 
διότι είνε αληθινόν καλλιτεχνικόν έργαστή- 
ριον. Μηχανήματα τέλεια, ταχύτης περί τήν 
έκτέλεσιν, τιμαί ανεπίδεκτοι παντός συνα-

I γωνισμού.



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Άριθ. 135392

Περί πωλήσεως νέου τύπου γραμματίων τού Λαχείου τού ' Ε&νικού Στόλου καί τών 
’Αρχαιοτήτων τής ‘Ελλάδος τής Α’ κληρώσεως τού έτους 1912.

© ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ'

Άπό 1 Ίανουαρίου 1912 άρχεται ή πώλησις νέου τύπου γραμματίων τοΰ 
Λαχείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων τής Ελλάδος τής Α' κλη- 
ρώσεως τοΰ έτους 1912, γενησομένης τή 26 Φεβρουάριου (10 Μαρτίου) 1912.

Τά γραμμάτια ταΰτα άποκόπτοντα έκ στελέχους, φυλαττομένου ύπό τοΰ 
ταμίου τοΰ Λαχείου, διά ψαλλίδος, κατά τήν διήκουσαν μεταξύ γραμματίου και 
στελέχους ταινίαν, τήν φέρουσαν τάς λέξεις ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

"Εκαστον γραμμάτιον άποτελεΐται έκ δύο παραλλήλων δρθογωνίου σχήμα
τος τμημάτων, ών τό μέν πρώτον παριστάνει τόν Θεμιστοκλέα καί φέρει άνωθι 
τής είκόνος αύτοΰ τάς λέξεις τείχος ξύλινον άπόρθητον τελεθεΐν, κάτωθι δέ 
τής είκόνος ταύτης τάς λέξεις Λαχεΐον "Εθνικού Στόλου και Αρχαιοτή
των τής Ελλάδος.

Τό δεύτερον δρθογώνιον τμήμα υποδιαιρείται είς 4 ϊσα δρθογωνίου σχήμα
τος τέταρτα γραμματίου, διακρινόμενα άπ’ άλλήλων έκ τής χωριζούσης έκα
στον αύτών διατρήτου γραμμής.

Έκαστον τών τεσσάρων τούτων τετάρτων γραμματίου ίσχύει διά τήν 
πρώτην κλήρωσιν τής 26 Φεβρουάριου (10 Μαρτίου) 1912 καί φέρει τόν αύ- 
ξοντα άριθμόν τοΰ γραμματίου καί πρό τοΰ άριθμοΰ τούτου τό στοιχεΐον Α ή Β 
ή Γ ή Δ κατά τήν αλφαβητικήν σειράν αύτοΰ, πρός διάκρισιν έκάστου τών 
τετάρτων τούτων, τήν χρονολογίαν τής έκδόσεως τών γραμματίων (1) 14 Δεκεμ
βρίου 1911) καί τάς ύπογραφάς τοΰ'Γπουργοΰ τών Οικονομικών κ. Λ. Α. Κο
ρόμηλά καί τοΰ Διευθύνοντος Τμηματάρχου κ. Γ. Ν. Κοφινά, λιθογραφικώς 
άπεικονιζομένας, τήν τιμήν έκάστου τών τετάρτων τούτων, ήτοι δρ. μίαν (1) 
καί άλλα τινά δευτερεύοντα γνωρίσματα.

Έπί τής χωριζούσης τό γραμμάτιον έκ τοΰ στελέχους λωρίδος, φέρεται δίς 
έπιτεθεΐσα έν τφΈθν. Σφραγιστηρίφ σφραγίς φέρουσα τά έμβλήματα τοΰ Κρά
τους, ώστε τό ήμισυ αύτής άπομένει είς τό στέλεχος, τό δ’έτερον ήμισυ φέρεται 
έπί τών δύο κατωτέρων πρός τό στέλεχος γωνιών τοΰ πρώτου καί δευτέρου άφ’ 
ενός καί τοΰ τρίτου καί τετάρτου άφ’ έτέρου τών τμημάτων γραμματίων τούτων.

Έκαστον ακέραιον γραμμάτιον, περιλαμβάνον τέσσαρα τέταρτα γραμματίου, 
τιμάται αντί δρ. τεσσάρων (4). Επιτρέπεται δμως ν’ άποκόπτωνται τά τέταρτα 
γραμματίου έκ τής διατρήτου γραμμής καί νά πωλώνται, είτε άνά τρία άντί 
δραχ. τριών (3), είτε άνά δύο άντί δραχ. δύο (2), είτε άνά έν άντί δραχ. μιας (1).

Τό πρώτον έκ τών δύο δρθογωνίων, τό φέρον τήν εικόνα τοΰ Θεμιστο
κλέους, δέν είνε άναγκαΐον νά προσάγηται ύπό τοΰ κατόχου καί έπομένως δια
τίθεται ύπ’ αύτοΰ έλευθέρως.

Έκαστον τών τετάρτων τούτων ίσχύει διά μόνην τήν πρώτην κλήρωσιν τοΰ 
Λαχείου καί παρέχει δικαίωμα είς τό τέταρτον ενός μόνον κέρδους.

Κατά τά λοιπά ίσχύουσιν οί έπί τής δπισθίας δψεως τοΰ γραμματίου δια
λαμβανόμενοι δροι τοΰ Λαχείου.

3Εν 3Αθήναις τή 29 Δεκεμβρίου 1911. 'Ο Υπουργός

Λ. Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.
Τοοποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτιανέων έντο

κων κατΧεωνΤδψεν ή £ί προθεσμίφ, δηλοποιείται, ότι άπό 15 Απριλίου 190S η 
ΤΛ-ν,νύ Τοάπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστηματι και τοις Ύποκαταστήμυωινκαταθέσει είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας εν οψει η εν 

ώ^σμένη προθεσμίφ έπί τοκφ : ποσού δρ 10000,
περί τούτου τ?ού ^θρ^συ

εά άνωκτόν^λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καιβιβλια- 
εις ατ οίκτον Λ,ογαρια (MJ « r καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας
ρίου επιταγών. -2 το.ς % κατ ετος ^ξ^κα ς άτοδοτέας μετά εν έτος 
τουλάχιστον.—2 (2 τοις τάς\αταβέσΕις τάς άποδοτέας μετά δύο ετη

TOU^li^ov - 3 9 τοά'θ/ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τεσσαρα 
^τουλάχιστον. Λ τοις % κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τ«ς αποδοτεας μετα«~τ« ετη 

τσύλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πεντε ετών η τας διαρκείς.
Καταθέσεις είς χρυσόν.

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι εις φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άπο
δοτέας έν ώρισμένη προθεσμίφ ή διαρκείς επι τοκφ :

1 ι/ τοις ‘7η κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τουλάχιστον
2 » °/ο » ’ ’ ’ 1 ετσυς
9 ιι , ο/„ » » » 2 ετών
□ '* , ο/° » . » 4 έτών
4 . °/0 » » » ’ 5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογην τού καταθέτου όνο- 
μαστικαί ή ανώνυμοι. δαολονιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστη-

νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μεταχειρίζεσ&ε τον

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ 
δι οινοπνεύματος εκ σταφίδος είναι 

0 ΛΙΑΤΓΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚθΤΕΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΜΙΑΝΤΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΜΙΑΝΤΑ 

“ΒΟΤΡΥΣ,,
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